જન્નત જશન્નભ
- : પ્રકાળક : શાજી નાજી ભેભોયીમર ટ્રસ્ટ
ભાી ટેકયા, આંફાચોક, બાલનગય
પોનનંફય : (૦૨૭૮) ૨૫૧૦૦૫૬ / ૨૪૨૩૭૪૬
… Kitab Downloaded from …

www.hajinaji.com

• Like us on Facebook •
H OM E

| જન્નત જશન્નભ-1 | VISIT U S ..

નંધ.....
લધુ કકતાફો ડાઉનરોડ કયલા
ભાટે

www.hajinaji.com

ય

રોગ ઓન કયો.
કકતાફભાં કોઈ ભ ૂરચ ૂક જણામ
તો

જાણ

કયલા

વલનંતી.

hajinajitrust@yahoo.com

H OM E

| જન્નત જશન્નભ-2 | VISIT U S ..

અનુક્રભણણકા
પ્ર
1
2
3
4
5
6

વલમ
જન્નત

8

60

સ્ત્રીને યદો કયલાનો સક
ુ ભ
શમલાનોની ઇફાદત

ભોટા ભશેરોભાં યશેનાયાઓ
પાની દુન્મા વલે શઝયત
પયભાન

7

48

જશન્નભ

અરી

83
100
126

(અરય્હશસ્વરાભ)નુ ં 138

ભૌતનુ ં ુતળું

મુદાાએ કયે રી ભીજફાની
H OM E

ેજ

154
170

| જન્નત જશન્નભ-3 | VISIT U S ..

અલ્રાશના નાભથી ળરૂ કરૂં છું જે યશેભાન
અને યશીભ છે .
આજથી ૯૪ લા શેરાં ‘યાશેનજાત’ની
ચોથી

કકતાફભાં

અલ્રાભા

અલ્શાજ

આ

અગત્મના

રેખની

ગુરાભેઅરી

વાશેફ

(અ.ભ.)એ ઇબ્તેદા કયી શતી. કરાભે ાકની
આમતો, શઝયત યષુર (વલ્રલ્રાશો અરહશે
લ આરેશી લવલ્રભ)ની શદીવો, અઇમ્ભએ
ભાઅષ ૂભીન (અરહશેમસ્ુ વરાભ)ના કરાભોથી
જન્નત-જશન્નભનો અશેલાર આરેખેર જે ફસુ જ
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કદરચશ્,

કદરઝીય અને ખુશ્નુભા છે .

ત્માયફાદ

જશન્નભનુ ં

ણચત્ર

અલપાઝની
્

બાાભાં એું બમાનક યજૂ કયે ર છે કે જેનુ ં
લાંચન કયલાથી કદર કંી ઉઠે છે , એ ઉયાંત
શદીવો અને નવીશતોથી ઇન્વાનને દુન્માની
ગપરતથી જાગૃત કયે ર છે .
જન્નતનુ ં ફમાન લાંચલાથી ઇન્વાનને
ઇફાદતે ઇરાશી કયલાની લધાયે પ્રેયણા ભે
છે , જશન્નભનુ ં ફમાન લાંચલાથી ઇન્વાન
ગુનાશ કયલાથી અટકી જામ છે .
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ુ ફીહમીન
ખાતેમન્ન

શઝયત

ભોશમ્ભદ

મુસ્તપા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી
લવલ્રભ)ભે. પયભાવ્યું છે કે ‘અમ અબુઝય
જન્નતની એક ખાત ૂન આવભાનથી અંધાયી
યાવત્રના જગત ય દ્રવટ (નઝય) કયળે તો
ચૌદભીના ચંદ્રથી લધાયે પ્રકાવળત ઝભીન થઇ
ં પ્રવયી જળે. જો જન્નતી
જળે, ચોતયપ ષુગધ
ોળાકભાંથી એક કડાને દે ખાડે તો ફધામ
જોનાયાઓને મ ૂછાા (ફેશોળી) આલી જામ તે
પ્રત્મે નઝય કયી ળકે નશં.
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અબુફવીયે શઝયત ઇભાભે જાઅપયે વાકદક
(અરય્હશસ્વરાભ)ની ણખદભતભાં અયજ કયી કે
મા ભૌરા ફેકશશ્તની કાંઇ તાયીપ પયભાલો.
શઝયતે પયભાવ્યું કે અમ અબુફવીય ફેકશશ્તની
ખુવબુ
શજાય લયવની યાશથી આલે છે ,
્
ફેકશશ્તની અંદય જે ળખ્વનો ભયતફો નાનો
અને ઓછો શળે તેને એટલું ભળે કે તભાભ
ઇન્વાન અને જજન્નાત તેના ઘયભાં (ભશેભાન)
આલે અને ફધી ચીજો ખાલા ીલાની ખામ તો
ણ ઓછી નશં થામ, અને ઓછાભાં ઓછા
ત્રણ ફાગ ભળે, શેરા નાના ફાગભાં પ્રલેળ
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કયળે અને ત્માં ઓયતો ગુરાભો અને નશેયો
જાયી શળે, અને ભેલા રાગેરા શળે અને એ
વલેને જોઇને તે અલ્રાશનો ફંદો શમ્દ અને
વુક્ર અદા કયળે, તે લખતે તેને કશેલાભાં
આલળે કે ઉય જો, જ્માયે તે ઉય નઝય
કયળે તો ત્માં કેટરીએક કયાભતો જોળે, અને
તે એલી લસ્તુઓ શળે કે શેરા ફાગભાં એલી
શળે નશં.
એ જોઇને અયજ કયળે કે અમ યફ, એ
ચીજો ણ ભને અતા કય. જલાફ ભળે કે એ
આું તો તે કયતાં લધાયે ભાંગીળ તો ? તે કશેળે
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કે એથી લધાયે નશં ભાગું કેભકે એ ભાયા ભાટે
 ૂયતી છે . ફીજા ફાગભાં જલાની યજા ભળે
અને તે ફંદો તેભાં જઇને ખુદાનો વુક્ર અદા
ુ
કયળે, પયી અલ્રાશનો સક
ુ ભ થળે કે જન્નતર
ખુલ્દનો દયલાઝો તેના ભાટે ખોરો, જ્માયે તે
દયલાઝો ખુરળે તો તે કયતાં ણ ઘણી લધાયે
નેઅભતો જોળે. તે જોઇને ફંદો વુક્ર કયીને
કશેળે કે અમ યફ તં એ નેઅભતો આીને
ભાયા ઉય એશવાન કયીને આગથી નજાત
આી.
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અબુફવીય કશે છે કે જ્માયે આ મુજફ
ફળાયત વાંબી તો ભં રૂદન કયું અને કહ્યું કે
મા ભૌરા આ ય ભાયી જાન કુયફાન થામ કે
શજી લધાયે ફમાન પયભાલો. તેથી શઝયતે
પયભાવ્યું કે અમ અબુફવીય જન્નતભાં એક
નશેય છે અને તેના ફંને કીનાયા ઉય સય
ુ ાઓ
ખુળ જભાર, ખુફષુયત અને રૂાી ઉગેરી
છે , જ્માયે ભોઅભીન તે તયપથી નીકે છે તો
તેણી તેને વંદ આલે છે તો ઝભીન ઉયથી
તેણીને ખંચી રે છે અને તે સ્થે અલ્રાશ
ફીજી ઉગાડે છે આ વાંબીને અબુફવીયે અઝા
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કયી કે આ ય કુયફાન થાઉં, શજી લધાયે
ફમાન કયો. શઝયતે પયભાવ્યું કે ભોઅભેનીનને
ફેકશશ્તની અંદય કુંલાયી આઠવો ઓયતો અને
ફીજી ચાય શજાય ઓયતો અને ફે સયૂ આળે.
અબુફવીયે અયજ કયી કે કુયફાન થાઉં,
આઠવો કુંલાયી યુલતીઓ આળે ?! શઝયતે
જલાફ આપ્મો કે શા, અને તેણીઓ શંભેળાં
કુંલાયીઓ જ યશેળે, લગેયેશ..
અબુફવીયે  ૂછયું કે મા શઝયત ફમાન
કયો કે ખુદાએ સરૂૂ રઇનને કઇ ચીઝથી
ફનાલેર છે ? શઝયતે પયભાવ્યું કે ફેકશશ્તની
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ન ૂયાની ભાટીથી અને વવત્તેય રીફાવ શેમાા
શળે. ભોઅભીનનુ ં કદર છે તે સરૂૂ રઇનનો
આઇનો છે , અને સયૂ નુ ં કદર છે તે ભોઅભીનનો
આઇનો છે , એક ફીજા ોતાના ચેશયા એક
ફીજાની અંદયથી જોળે એટરે જેભ આણી
વાભે આમનો શોમ છે , તેભજ સયૂ અને
ભોઅભીન એક ફીજાની વાભે ઉબા યશે તો એક
ફીજાનુ ં ળયીય એું ન ૂયાની શળે કે તેની અંદય
એક ફીજાના ચેશયા દે ખાળે. લી અબુફવીયે
 ૂછયું મા શઝયત સરૂૂ રઇન કાંઇ કરાભ કયે છે
? શઝયતે પયભાવ્યું તે તો એું ખુફી બયે લ ું
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ં ફોરે છે કે કોઇએ એલા કરાભ વાંબળ્મા
ષુદય
જ નશં શોમ.
ાંચ લખતની ‘નભાઝ’ છે તે સયૂ ની ભશેય
છે , ભાટે નભાઝ ડો. નભાઝ દીનનો સ્થંબ છે ,
નભાઝથી નજાત છે , ન ઢલાથી અઝાફ છે .
છી અબુફવીયે  ૂછયું કે મા શઝયત તે
સરૂૂ વું કશે છે ? શઝયતે પયભાવ્યું કે તેણીઓ
કશેળે કે અભે ખારેદાત છીએ એટરે શંભેળાં
ફેકશશ્તભાં યશીવુ,ં અભાયા ભાટે ભયલાણુ
નથી. અભે ખુળખુળ છીએ કે યં જ ગભ નથી.
શંભેળાં ખુલ્દભાં યશીવુ.ં વદા યાજી શવુ,ં ગુસ્વાનુ ં
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ત્માં કાભ નથી. ખુળનવીફ છે એ ળખ્વો કે
જેઓ ભાટે મદા થમેર છીએ. અભાયા
ભાથાનો એક ફાર આવભાન અને ઝભીનની
લચભાં રટકાલે તો તેના ન ૂયથી રોકોની આંખો
અંજાઇ જામ.
અભીરૂરભોઅભેનીન

શઝયત

અરી

(અરય્હશસ્વરાભ)થી લણાન છે કે જન્નતના
આઠ

દયલાજા

છે ,

એક

દયલાજાભાંથી

મગંફયો અને વીદ્દીકો પ્રલેળ કયળે, ફીજા
દયલાજાભાંથી ળશીદ અને વારેશ રોકો પ્રલેળ
કયળે અને ાંચ દયલાજાની અંદયથી વળમા
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અને અભાયા દોસ્તો પ્રલેળ કયળે તે લખતે સુ ં
ુરેવેયાત ઉય ઉબો યશીળ અને દોઆ કયીળ
કે મા અલ્રાશ, ભાયા વળમા અને દોસ્તો અને
જેણે ભાયી વશામ કયી ભાયી ઇભાભતને કબ ૂર
કયી શોમ તેઓને વરાભતીથી ુરેવેયાત
યથી ાય ઉતાય. તે લખતે અળાના છે લ્રા
બાગભાંથી આલાઝ આલળે કે તભાયી દોઆ
કબ ૂર કયી અને તભોને ળપાઅતનો શક
આપ્મો.
આ આલાઝ આલળે તો ભાયા તભાભ વળમા
અને દોસ્તો અને એ રોકો કે જેઓએ ભાયી
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ભદદ કયી શળે અને ભાયા દુશ્ભનોથી શાથ
અથલા ઝફાનથી જેશાદ કયી શળે, તો એલા
ળખ્વો

ોતાના

ાડોળીમોભાંના

દોસ્તો,
વવત્તેય

વગાઓ
શજાય

અને

ભાણવોની

ળપાઅત કયળે.
આઠભા દયલાજાથી તભાભ મુવરભાન કે
જેઓએ ખુદાની લશદાનીમતનો ઇકયાય કમો
શળે અને તેઓનાં કદરભાં ઝયા ણ અભાયી
દુશ્ભની નશં શળે તેઓ જન્નતભાં દાખર થળે.
શઝયત

ઇભાભે

જાઅપયે

વાકદક

ૂ છે કે જન્નતની
(અરય્હશસ્વરાભ)થી ભનકર
H OM E
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અંદય અલ્રાશે ફંદાઓ ભાટે દયે ક જુમ્આને
કદલવે કયાભત મુકયાય કયે ર છે , તો જ્માયે
જુમ્આને કદલવ આલળે તો અલ્રાશ એક
પકયશ્તાને ભોઅભીન ફંદા ાવે ભોકરળે અને
તેને ફેસલ્ુ રા (જન્નતી ણરફાવ) આળે કે તે
ભોઅભીન ભાટે રઇ જામ.
જ્માયે પકયશ્તો તે ભોઅભીનના દયલાજા
ય

શંચળે

તો

દયફાનોને

કશેળે

કે

ભોઅભીનની યલાનગી રઇ આલો તો સુ ં
તેની ાવે જાઉં, તે દયફાન ભોઅભીન ાવે
આલળે અને કશેળે કે તભાયા યફનો પકયશ્તો
H OM E
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દયલાજા ઉય ઉબો છે અને અંદય આલલાની
યલાનગી ચાશે છે , તે લખતે ફંદે ભોઅભીન
દયફાનોને  ૂછળે કે આ લખતે ભાયે વું કયું
જોઇએ ? તેઓ જલાફ આળે કે અમ આકા
ખુદાએ તભોને ફસુ જ ભોટી બુઝુગી આી છે ,
અને તેના તયપથી તભાયી ાવે મગાભ
રાલેર છે ભાટે તેને યલાનગી આો, છી
યલાનગી ભલાથી તે પયીશ્તો અંદય જઇને
તે ફંને સલ્ુ રા ભોઅભીનને આળે,

તો

ભોઅભીન એક સલ્ુ રો કભયે ફાંધળે અને એક
ખબા

ઉય

H OM E
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અને

અલ્રાશની
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ફાયગાશભાં તે પકયશ્તા વાથે જળે અને જ્માં
જ્માંથી નીકળે તે તે જગ્મા તેના ચેશયાના
ન ૂયથી પ્રકાવળત થઇ જળે. છી તે જગ્માએ
તભાભ ભોઅભીનો બેગા થળે તે લખતે
શકતઆરા

ોતાના

જરારના

ન ૂયભાંથી

તજલ્રી કયળે, તેથી તેઓ વજદાભાં જૂકી જળે,
તે લખતે ણખતાફ થળે કે અમ ભાયા ફંદાઓ
વય ઊંચા કયો કે આ કદલવે ફંદગી અને
વખતી ઉાડી રીધી છે .
તે લખતે ભોઅભીન અયજ કયળે કે મા
અલ્રાશ તે અભોને જે નેઅભતો કયાભત
H OM E
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પયભાલી છે તે ફસુ જ ઉભદા છે અને એથી
લધાયે

ફીજુ ં વું

જોઇએ

!

તે

લખતે

યલયકદગાય તયપથી આલાઝ આલળે કે અમ
ભાયા ફંદાઓ તભોને શાર જેટલું આેર છે તે
કયતાં વવત્તેયગણી નેઅભતો અને કયાભતો
આી.
છી

દય

જુમ્આને

કદલવે

ખુદા

ભોઅભીનોને ફોરાલળે અને એ મુજફ વવત્તેય
ગણી લધાયે નેઅભતો અતા કયળે અને એ જ
ભતરફ વલે ખુદાએ પયભાલેર છે કે અભાયી
ાવે યશભત અને કયાભત ફસુ જ છે , જુમ્આની
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યાત અને કદલવ ુયન ૂય છે , તો તે કદલવે
ખુદાને માદ કયો જેભ કે ‘‘ષુબ્શાનલ્રાશ’’,
‘‘અલ્રાશો

અકફય’’

અને

‘‘રાએરાશ

ઇલ્રલ્રાશ’’ એ મુજફ ફસુ જ કશે.ું અને
ખુદાનો શમ્દ ણ ણ ફસુ જ કયો અને કશો
‘‘અરશમ્દો રીલ્રાશ’’ એ વવલામ વરલાત
ભોશમ્ભદ અને આરે ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ) ઉય ફસુ જ
ઢલી.
છી

જ્માયે

ફંદે

ભોઅભીન

ખુદાના

દયફાયભાંથી ાછો આલળે ત્માયે જે જે ચીજ
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યસ્તાભાં શળે તે તભાભ ભોઅભીનના ન ૂયથી
ન ૂયાની થળે. જ્માયે ોતાના ભકાનભાં ઓયતો
ાવે જળે ત્માયે ઓયતો કશેળે કે અએ અભાયા
આકા ખુદાની કવભ છે કે તભોને એલા
ખુફષુયત કદી અભોએ જોએર નશં, તેઓ
કશેળે કે આજે અભાયા યલયકદગાયે ોતાના
જરારના ન ૂયની તજલ્રી અભાયા ઉય કયી.
શઝયતે પયભાવ્યું કે ફેકશશ્તની ઓયતોને
આવભાં ઇાા અદે ખાઇ શોતી નથી, તેઓ
નાાક થતી નથી. યાલી કશે છે કે ભં અયજ
કયી કે ભૌરા તભાયા ઉય કુયફાન થાઉં, સુ ં
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કાંઇ  ૂછલા ચાસુ ં છું, ણ ળયભ આલે છે તો
ણ અયજ કરંુ છું કે ફેકશશ્તની અંદય એક ઝાડ
છે , અને ખુદાના સક
ુ ભથી શલા તેને શરાલે છે
અને તેથી તેની અંદયથી કેટરીક જાતની
ં
ગામનની આલાઝ નીકે છે , તે એલી ષુદય
આલાઝ છે કે રોકોએ કદી વાંબે ર નશં શળે,
ણ એ રોકો વાંબળે કે જેઓએ દુવનમાભાં
ખુદાના ખૌપથી ગામન અથલા ગાણુ વાંબળયુ
્ ં
નશં શળે.
યાલી કશે છે કે ભં અયજ કયી કે મા ભૌરા,
ફેકશશ્તની
H OM E
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પયભાલો. શઝયતે પયભાવ્યું કે શકતઆરાએ
ફેકશશ્તને ોતાના કુદયતી શાથથી ૈદા કયી છે
કે કોઇ આંખે તેને જોઇ નથી, કોઇ ભખલ ૂકને
તેની ખફય નથી કે કેલી છે , અને શકતઆરા
તે ફેકશશ્તને વદા સક
્ અને
ુ ભ કયળે કે ખુવબુ
ખુળ શલા તાયી અંદય યશેનાય ભાટે શજુ લધાયે
કય અને એ જ ભતરફની આમત ખુદાએ
પયભાલેર છે , કે ઇન્વાન નથી જાણતો કે તેના
ભાટે વું વું ફનાલેર છે કે જેનાથી તેની આંખો
ઠંડી થામ અને કદરખુળ થામ અને એ ચીજો
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અનેક નેક કાભના ફદરાભાં છે કે જે દુવનમાભાં
તેણે કયે ર છે .
શઝયત

અરી

(અરય્હશસ્વરાભ)ભે.

પયભાવ્યું કે ફેકશશ્તની અંદય ‘ત ૂફા’ નાભનુ ં
એક ઝાડ છે , જેનુ ં મ ૂ શઝયત યષ ૂર ખુદા
(વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ)ના
ભકાનભાં છે અને તભાભ ભોઅભીનના ઘયભાં
તેની ડાીઓ છે , જે ચીજની ભોઅભીનને
ઇચછા
્ થળે તે જ ચીજલાી ડા તેના ભાટે
શાજય કયે છે , અગય વલાય તેઝ યપતાય તે
ઝાડના વામાભાં વો લયવ ષુધી દોડે તો ણ
H OM E
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એક પેયો પયી નશં ળકે, એટલું જ નશં ણ જો
કોઇ ંખી તેની નીચેથી ઉડે અને એટલું ઉડે કે
ઉડતાં ઉડતાં  ૃદ્ધ થઇ જામ અને આખય
ઝઇપીના વફફથી ડી જામ તો ણ તે
ઝાડની ઉય ષુધી નશં શંચે.
ફીજી કયલામતભાં છે કે ફેકશશ્તની અંદય
એક ઝાડ છે અને તેની ઉય સલ્ુ રા ઉગે છે
અને

તે

ઝાડની

નીચેથી

ઝીન

અને

રગાભલાા ઘોડા ફાશેય નીકે છે તેઓ
નજાવત કયતા નથી અને ઉડલા ભાટે ાંખો
શોમ અને તેના ઉય ભોઅભીન રોકો વલાય
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થઇને ભયજીભાં આલે ત્માં પયલા ભાટે જળે. એ
રોકોના એલા દયજ્જા જોઇને તેઓથી ઉતયતા
દયજ્જાલાા ાક યલયકદગાયની દયગાશભાં
વલાર કયળે કે અમ ખુદાલંદા આ રોકોને
એલો ભોટો ભયતફો આપ્મો તેન ુ ં વું કાયણ છે ?
ખુદાલંદે

કયીભના

જનાફભાંથી

આલાઝ

આલળે કે તેઓ યાતના લખતે ઇફાદત કયતા
અને જાગતા શતા અને ષુતા ન શતા અને
યોઝા યાખતા શતા. કદલવના ભ ૂખ્મા યશેતા
શતા અને દુશ્ભનોથી જેશાદ કયતા શતા અને
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ડયતા ન શતા, વખાલત કયતા શતા અને
કંજૂવ ન શતા.
ુ ા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ
શઝયત યષ ૂરેખદ
આરેશી લવલ્રભ) ભે પયભાવ્યું કે ભેઅયાજની
યાત્રે ભં ફેકશશ્તની અંદય જોયું કે કેટરાક
પકયશ્તા ભકાનો ફનાલે છે અને એક ઇંટ
વોનાની એક રૂાની યાખે છે અને કોઇ કોઇ
લખતે શાથ યોકી રે છે , તેથી ભં  ૂછયું કે ળા
ભાટે તભો શાથ યોકીને ફેવી યશો છો ? તેઓએ
જલાફ આપ્મો કે અભો ખચાની યાશ જોઇએ
છીએ, ભં  ૂછયું તે ખચા વું ચીજ છે ? તેઓએ
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જલાફ

આપ્મો

ષુફશાનલ્રાશે

કે

લરશમ્દો

જ્માયે

ભોઅભીન

ણરલ્રાશે

લરા

એરાશા ઇલ્રલ્રાશો લલ્રાશો અકફય કશે છે
તો તે અભોને ખચા ભલા વભાન છે અને તે
લખતે અભો ઇંટો યાખીએ છીએ અને જ્માયે એ
તવફીશાતે અયફાઅ નથી કશેતા તો અભો
શાથ યોકી રઇએ છીએ.
ુ ા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ
શઝયત યષ ૂરેખદ
ૂ છે કે જન્નતના
આરેશી લવલ્રભ)થી ભનકર
દયલાજા

ઉય

“રાએરાશા

ભોશમ્ભદુયાષુલલ્ુ રાશ,
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અખુયષુરીલ્રાશ”‘ એટરે કોઇ ભાઅબ ૂદ નથી
વવલામ અલ્રાશના ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ) તેના યષ ૂર છે .
શઝયત અરી (અરય્હશસ્વરાભ) યષ ૂલુલ્રાશ
(વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ)ના
બાઇ છે . એ મુજફ ઝભીન અને આવભાન
મદા

થલાની

ફે

શજાય

લયવ

શેરે

રખાએલું છે .
શઝયત

ઇભાભે

જાઅપયે

વાકદક

ૂ
(અરય્હશસ્વરાભ)થી ભનકર
છે કે શઝયત
ુ ા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી
યષ ૂરેખદ
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લવલ્રભ) પયભાવ્યું કે અલ્રાશે જન્નતની
ૂ નો એક થંબ ફનાલેર છે , અને
અંદય માકત
તેના ઉય વવત્તેય શજાય ભકાન આરીળાન
ફનાલેર છે અને તે દયે ક ભકાનભાં વવત્તેય
શજાય ગુયપા છે , અને તે એ રોકો ભાટે
ફનાલેર છે કે જેઓ દુવનમાભાં આવભાં
ભોશબ્ફત યાખતા શળે અને એકફીજાને જોલા
ભાટે જતા શળે.
શઝયત

ઇભાભે

ભોશમ્ભદ

ફાકકય

ૂ છે કે ખુદાલંદે
(અરય્હશસ્વરાભ)થી ભનકર
કયીભે કુયઆનભાં એક આમત પયભાલી છે ,
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તેનો ભતરફ એ કે જે રોકોએ યશેઝગાયી
કયી છે અને ખુદાએ ભના કયે રી ચીજોથી દૂય
યહ્યા છે તેઓ ભાટે ફેકશશ્તની અંદય ગુયપા
(ભકાનની ફાયીઓ-ઝરૂખા) ફનાવ્મા છે અને
તે ગુયપાઓની ઉય ફીજા ભકાનો છે , અને
ગુયપાઓ ફસુ જ ઉભદા આરીળાન છે અને તે
ગુયપાઓની નીચેથી નશેયો જાયી છે , તો એ
ભકાનો મુત્તકીઓ ભાટે છે , અને ખુદા ોતાના
કયે ર લામદાને લપા કયનાય છે .
એ આમતની તપવીયભાં શઝયત અરી
(અરય્હશસ્વરાભ)ભે
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(વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ)ને
 ૂછયું કે મા શઝયત એલા ઉભદા અને
આરીળાન દયજ્જા છે તે કોના ભાટે છે ?
શઝયતે જલાફ આપ્મો કે મા અરી એ
ગુયપાઓ શકતઆરાએ આણા અને ોતાના
દોસ્તો ભાટે ફનાવ્મા છે , અને ગુયપાઓ
ૂ થી ફનેરા
ભયલાયીદ, ઝફયજદ અને માકત
છે , અને તેના છાયા વોનાના અને રૂાની
નકળીલાા છે , અને તે દયે ક ગુયપાને શજાય
શજાય દયલાજા છે , અને દયલાજા ય એક
એક પકયશ્તો દયફાન છે અને તે ગુયપાઓભાં
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પયળ ફસુ જ ઊંચી જાતના છે અને એકની
ઉય એક ફીછાલેર છે અને તેથી તે ઘણાં જ
ઊંચા થમેર છે . તે યે ળભ અને દીફાના પ્રકાય
પ્રકાયના યં ગના છે અને તેની અંદય કસ્ત ૂયી
અને ક ૂય બયે ર છે , જ્માયે ભોઅભીનને તે
ઠેકાણે રાલળે તો શેરે ફાદળાશી તાજ
ૂ જડેરા શળે અને
શેયાલળે કે તેભાં માકત
વવત્તેય સલ્ુ રા જુદી જુદી જાતના યં ગીન ઉભદા
ભોતી અને શીયાથી ળણગાયે રા શળે.
છી જ્માયે ભોઅભીન તખ્ત ઉય ફેવળે
ત્માયે તખ્ત ખુળી થઇને શરલા રાગળે,
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ભોઅભીન ોતાના ભકાનભાં ફેવળે ત્માયે
ફાગફાન પકયશ્તો મુફાયકી આલા ભાટે
આલળે. ણ તેને ભોઅભીન ાવે જલા ન
આતા ફીજા ખુદ્દાભ રંડીઓ અને સયૂ ાઓ
અટકાલળે અને કશેળે કે આ લખતે ભોઅભીન
ોતાના ફીછાના ઉય તકમો રગાડીને
ઝલજા સરૂૂ રઇન વાથે ફેઠા છે , ભાટે ધીયજ
યાખો.
જે સયૂ ને ખુદાલંદે કયીભે ભોઅભીન ભાટે
મુકયાય કયી છે તે ોતાના ખમભાભાંથી ફાશેય
નીકીને ભોઅભીનના તખ્ત તયપ યલાના
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થળે અને તેણીની રંડીમો તેણીને ઘેયીને
ૂ , ઝફયજદ અને
ચારળે અને રંડીમો માકત
ભયલાયીદથી ફનેરી શળે. અને તેણીઓના
રીફાવ કસ્ત ૂયી અને અંફયથી યં ગીન શળે.
ભાથા ઉય કયાભતનુ ં તાજ, ગભા વોનાની
ભોજડી જલાશેયાત અને શીયાથી જડેરી શળે.
એ ખાવ સયૂ ખુદાના ફંદા ાવે શંચળે
ત્માયે તે ળૌખથી ઉઠલાનો ઇયાદો કયળે, એ
જોઇને સયૂ કશેળે કે અમ દોસ્તો ખુદા આજનો
કદલવ તભાયા ભાટે વખતી અને ભશેનતનો
નથી ભાટે ઉઠો નશં કે સુ ં તભાયા ભાટે છું અને
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તભો ભાયા ભાટે છો. છી સયૂ નજીક જળે તો
ફંને જણ આવભાં ભળે અને તે ભલાભાં
દુવનમાના ાંચવો લયવ જેટરો લખત વાય
થળે અને એટરી મુદ્દત છતાં કંટાો આલળે
નશં. છી સયૂ ની ગયદન ઉય નઝય કયળે તો
તેણીના ગાભાં એક શાય જોળે કે તે યાતા
ૂ નો શળે, તેની લચભાં એક તખ્તી શળે.
માકત
તેના ઉય રખેલ ું શળે કે અમ દોસ્તે ખુદા તભો
ભાયા ભશબ ૂફ છો અને સુ ં તભાયી ભશબ ૂફા છું,
તભાયી મુરાકાતની ઉમ્ભેદ રાંફા વભમથી
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શતી, તેભજ ભાયી મુરાકાતની આળા તભોને
ણ ઘણા વભમથી શતી.
યલયકદગાયે

જલ્રળાનસુ એક શજાય

પકયશ્તા ભોકરળે કે તેઓ તે ફંદે ખુદાને
ફેકશશ્તની મુફાયકફાદી આે અને તે સયૂ ોને
તેની ઓયત મુકયાય કયે , જ્માયે તે પકયશ્તાઓ
તે ભોઅભીનની ફેકશશ્તના શેરા દયલાજા
ય શંચળે ત્માયે જે પકયશ્તો ત્માં વનભાાણ શળે
તેને તેઓ કશેળે કે જા દોસ્તે ખુદા ાવેથી
અભોને જલાની યલાનગી રાલી આો કે
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ખુદાએ અભોને ફેકશશ્તની મુફાયકફાદી દે લા
ભાટે ભોકલ્મા છે .
આ વાંબીને તે પકયશ્તો કશેળે કે તભો
ધીયજ યાખો કે ‘શાજીફ’ પકયશ્તાને કસુ ં કે તે
ભોઅભીન ાવે જઇને યલાનગી ભાંગે, છી
તે પકયશ્તો ‘શાજીફ’ની ાવે જળે. ‘શાજીફ’
અને તે પકયશ્તાની દયભીમાન ત્રણ ફાગનો
પાવરો શળે. ‘શાજીફ’ને તે કશેળે કે દયલાજા
ઉય

શજાય

પકયશ્તાઓ

યલયકદગાયના

તયપથી મુફાયકફાદી આલા ભાટે આલેરા છે
ભાટે ભોઅભીન ાવે જઇને તેઓને અંદય
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આલલાની યલાનગી રાલો, તે ‘શાજીફ’
કશેળે કે આ લખતે મુળકીર છે કે ભોઅભીન
ુ ા
ાવે યલાનગી રેલા જાઉં, કેભકે દોસ્તેખદ
ોતાની સયૂ ો વાથે ફેઠા છે , ત્માંથી ‘શાજીફ’
અને ભોઅભીનની દયવભમાન ફે ફાગનો
પાવરો શળે, છી ‘કહયુભ’ને ‘શાજીફ’ એ
ફાફતની ખફય આળે કે દયલાજા ય
ખુદાએ

તઆરા

તયપથી

શજાય

પકયશ્તા

મુફાયકફાદી ભાટે ઉબા છે ભાટે ભોઅભીન
ાવેથી યજા રાલો.
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આ

વાંબીને

‘કહયુભ’

ખાવ

ણખદભતગાયોને કશેળે કે દોસ્તે ખુદાને ખફય
આો કે ખુદાએ જબ્ફાય ાવેથી શજાય
પકયશ્તા ફેકશશ્તની મુફાયકફાદી આલા ભાટે
આલેરા છે .
જ્માયે

કહયુભ

ણખદભતગાયોને

એ

પકયશ્તો
મુજફ

ખાવ
કશેળે

કે

યલયકદગાયે આરભ તયપથી શજાય પકયશ્તા
મુફાયકી આલા ભાટે આલેરા છે તો તેઓ
દોસ્તે ખુદા ાવે જઇને એ મુજફનો મગાભ
શંચાડળે, તો તેઓના જલાફભાં ભોઅભીન
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કશેળે કે આલલા દમો, છી શજાય પકયશ્તા
ગુયપાની ાવે જળે અને તે ગુયપાના શજાય
દયલાજા શળે, તે લખતે તે દયલાજા ઉયના
વનભાાણ પકયશ્તા દયે ક દયલાજો ખોરળે અને
એક એક દયલાજેથી તે આલેરા પકયશ્તા
મુફાયકફાદી આળે અને એ જ ફાફતનો
ઇળાયો
ળયીપભાં

યલયકદગાયે
પયભાલેર

આરભે
છે

કુયઆને

‘‘લભરાએકતો

મદખોલુન અરમશીભ ભીન કુલ્રે ફાફીન
ુ પનેઅભ
વરામુન અરમકુભ ફેભા વફયતભ
ઉકફદ્દાય’’ - તે
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ભરાએકાઓ દયે ક દયલાજેથી દાખીર થળે
અને

કશેળે

યલયકદગાય

કે

તભાયા

તયપથી

ઉય

વરાભ

તભાયા
થામ

એ

વફફથી કે તભોએ દુન્માભાં ફસુ જ વખતીઓ
ઉઠાલીને ફંદગી કયી અને ગુનાશો ન કમાા અને
ફરાઓ અને ભેશનતો ઉય વબ્ર કયી, આ
તભાયા ભાટે નેક ફદરો છે .
એ ફેકશશ્તની ખુફી યલયકદગાયે આરભ
કુયઆનભાં પયભાલે છે કે ફેકશશ્તની ફસુ જ
ભોટી અઝીભ નેઅભતો છે એટલું જ નશં ણ
ત્માં ભોટી ફાદળાશત છે , અને તે ભકાનોની
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અંદય પ્રકાય પ્રકાયની નેશયો જાયી છે જે વલળે
ખુદા પયભાલે છે કે ‘‘લ તજયી ભીન તશતેશર
અનશાય’’ એટરે એલા ભકાન કે તેની નીચે
નશેયો જાયી છે અને તયે શ તયે શના ભેલા ભોજૂદ
છે , અને જે ભેલાની ભયજી ભોઅભીનને થામ તે
ભેલા ભોઅભીનની ાવે ફેઠા ફેઠા આલી જળે
કે જેલી યીતે તે ોતાની ગાદી ઉય તકીમો
રગાડીને ફેઠેર છે , કોઇ જાતની તકરીપ ભેલા
તોડલા ભાટે

નશં થામ,

ભેલાની ડાો

આોઆ નભીને ાવે આલળે એટલું જ નશં
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ણ કેટરાક ભેલા તો ફોરળે કે અમ લરીએ
ખુદા ભને શેરે નોળ પયભાલો.
શઝયતે પયભાવ્યું કે દયે ક ભોઅભીન ભાટે
ફેકશશ્તની અંદય ઘણા ફાગ શળે અને કેટરાક
ફાગના ઝાડ ઝભીન ઉય થયાઇ ગમેરા
શળે અને તેભાં ળયાફે તસુયા (ાક ીણુ )
ાણી, દૂધ અને ભધની નશેયો છે અને જ્માયે
લરીએ ખુદા કોઇ ણ જાતની ખાલાની
ખ્લાશીળ કયે છે તો તે જ ચીજ તેના ભાંગલા
વલના આલીને શાજય થામ છે , કોઇ લખતે
ોતાના ણફયાદયે ભોઅભીન વાથે ફેવે છે અને
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લાતો કયે છે અને કોઇ લખતે એકફીજાને
ભલા ભાટે જામ છે , ફગીચાઓભાં પયે છે
અને નેઅભતોથી રઝઝત ાભે છે .
ફેકશશ્તની અંદય શંભેળાં કદરઝીય શલા,
જેલી યીતે કે દુવનમાભાં શંભેળાં વલાયના
બાગભાં ષ ૂયજ નીકલાની શેરે ઠંડી ઉભદા
શલા ફસુ જ વંદ કયલા રામક ગયભીના
કદલવોભાં શોમ છે . ભોઅભીનને ઓછાભાં ઓછી
વવત્તેય સયૂ ાઓ યલયકદગાય આળે અને
દુવનમાની ચાય ઓયતો આળે. ફંદે ભોઅભીન
જન્નતભાં
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લાતોચીતોભાં યશેળે. કોઇ લખત એું થલાનુ ં કે
ભોઅભીન

ોતાના

તકીમા

ઉય

ટે કો

રગાડીને ફેઠા શળે ત્માં એકાએક એક ન ૂય
ચભકળે અને તેને ચાયે તયપથી ઘેયી રેળ,ે તે
જોઇને ફંદે ભોઅભીન કશેળે કે આ ન ૂય કઈ
ચીજનુ ં છે ? ણખદભતગાયો કશેળે કે એક સયૂ
ખુદાએ તભાયે ભાટે ફસુ જ ખુફષુયત ેદા કયી
છે કે તેણીને શજુ તભોએ જોઇ નથી. તેણીને
તભાયા દીદાયનો ળોખ થમો તેથી તે ોતાના
ખમભાભાંથી તભોને જોતી શતી તેણીના દાંતનુ ં
આ ન ૂય શત.ું
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1. જન્નત
આ વાંબીને ખુદાનો દોસ્ત કશેળે કે જાઓ
અને તેણીને કશો કે આ લખતે ભાયી ાવે
આલે. આ મુજફનો સક
ુ ભ વાંબીને શજાય
શજાય ણખદભતગાય જલ્દીથી તે સયૂ ાવે
જઇને મુફાયકી વાથે મગાભ શંચાડળે.
તેણી તો પકત સક
ુ ભની યાશ જોતી શળે, તે જ
લખતે ોતાના ખમભાની અંદયથી વવત્તેય
શજાય જડાઉ સલ્ુ રા શેયી ત્માં આલળે. તે
સલ્ુ રાભાં તયે શ તયે શના ભોતી, શીયા જલાશેયાત
H OM E

| જન્નત જશન્નભ-48 | VISIT U S ..

અને યં ગફેયંગી કસ્ત ૂયી અને અંફયથી યં ગેરા
શળે. તે સયૂ વવત્તેય ગજની રાંફી (આ સ્થે જે
સયૂ ૭૦ ગજ રાંફી રખી છે તેભાં અજફ થલા
જેું નથી. કુદયત કીડી જેલી નાનાભાં નાની
ભખ્લ ૂકનુ ં વર્જન કયી ળકે છે તો ૭૦ ગજની
સયૂ ને ણ મદા કયી ળકે છે , એ ૭૦ ગજ
કમા અથાભાં છે એનો ઇન્વાન ોતાની અક્કર
પ્રભાણે અટક કયે નશં. કુદયત પ્રત્મેક
લસ્તુન ુ ં વર્જન કયલા ળવતભાન છે . એક વું
શઝાયો સયૂ ો મદા કયી ળકે છે . કોઇ ણ
જન્નતના ફાગો અને ભકાનોને એટરા વલળા
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ફનાલી ળકે છે કે તેભાં આજના ઝભાનાભાં કોઇ
અજફ થલા જેલી ચીજ નથી. ઇન્વાન એટભનુ ં
ઉત્ાદન કયી ળકે તો એટભનો અવરી ભાણરક
ાવે વું કોઇ ચીજ અળકમ છે ? જેણે દુવનમા
જોઇ ન શોમ, ઇવતશાવનુ ં અલરોકન કયું ન
શોમ, કકતાફે ઇરાશી અને શઝયત યષ ૂર
(વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ)ની
શદીવો,

અઇમ્ભએ ભાઅષ ૂભીનના કોરનો

ફાયીકીથી ફાતપવીય અભ્માવ કમો ન શોમ તે
જ આલી લાતો ય યે ળાન થઇ ઇભાન
યાખતા નથી. કુદયત ભાટે
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યાજીા ભાટે જે કાંઇ કયે તે ળકમ છે ) અને ફંને
ખબાની લચભાં દવ ગજનો પાવરો શળે.
જ્માયે દોસ્તે ખુદા ાવે તેણી શંચળે ત્માયે
ખાદીભો જલાશેયાત, ભોતી અને શીયા તેણી
ઉયથી વનવાય કયળે. છી ફંને જણ
એકફીજાના ગાભાં શાથ નાંખીને આયાભ
કયળે.
છી શઝયતે પયભાવ્યું કે કુયઆનભાં
ફેકશશ્તનો ખુદાએ ણઝક્ર કયે ર છે તે ફેકશશ્ત
જન્નતે અદન, જન્નતુર પીયદોવ, જન્નતુર
નઇભ અને જન્નતુર ભાઅલા છે . એ વવલામ
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ાક યલયકદગાયની ફીજી ફેકશશ્તો ણ છે
અને એ ભોઅભીનને જન્નત અને ફાગ એટરા
આળે કે ભોઅભીન યાજી થઇ જામ અને ત્માં
જ ભોઅભીન ભોજ-ભઝા કયળે અને ભોઅભીન
કોઇ ચીજને ચાશળે તો કશેળે કે ‘ષુબ્શાનક
અલ્રાસમ્ુ ભ’ કશેળે કે અમ ખુદાલંદા તને
ાકીઝગી વાથે માદ કરંુ છું. ફેકશશ્તી રોકોની
આવભાં મુરાકાત લખતે દુરૂદ, તશીહમત
અને વરાભ કશેળે અને શઝયતે પયભાવ્યું કે
ખુદા તયપથી તેઓ ઉય તશીહમત અને
વરાભ છે . ‘લઆખેયો દાઅલાસમ્ુ ભ અનીર
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શમ્દો ણરલ્રાશે યબ્ફીર આરભીન.’ શઝયતે
પયભાવ્યું કે એથી મુયાદ એ છે કે તેઓએ જે
કાંઇ ચાહ્યું તે શાંવીર થયું અને વોશફતની
તથા ખાલા ીલાની રઝઝત ામ્મા અને
જ્માયે એ ચીજોથી પાયીગ થમા તો ખુદાનો
શમ્દ કમો.
શઝયત

ઇભાભે

જાઅપયે

વાકદક

ૂ છે કે શઝયતને
(અરય્હશસ્વરાભ)થી ભનકર
‘પીશીન્ન ખમયાતુન શેવાન’ આમતની તપવીય
 ૂછી

તો

પયભાવ્યું

આ

એ

ભોઅભેના

ભાઅયે પતલાી અને ળીમાશ ઓયત છે કે
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જેણીઓ ફેકશશ્તભાં દાખર થળે અને ભોઅભેનો
વાથે તેણીઓની ળાદી કયી આળે અને ખુદા
જે

પયભાલે

છે

કે

‘સરૂુ ભ

ભકષુયાતુન

કપરખેમાભ’ એથી મુયાદ ફેકશશ્તની સયૂ ાઓ છે
તે ફસુ જ રૂાી છે અને તેણીઓની કભય ફસુ
ૂ તથા ભયજાનના
જ ાતી છે . તેઓ માકત
ખમભાભાં યશે છે અને દયે ક ખમભાને ચાય
દયલાજા છે અને શંભેળાં તેઓને ખુદા તયપથી
કયાભત શંચે છે અને તેણીઓ ભોઅભીનને
ખુળખફયી આળે.
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શઝયત

ઇભાભે

ભોશમ્ભદ

ફાકકય

(અરય્હશસ્વરાભ)ભે પયભાવ્યું કે ફંદો ખુદા
વાથે નેક ગુભાન યાખ્મા કયે . ફેકશશ્તના આઠ
દયલાજા છે . ચાીવ લયવના યસ્તા જેટરી
દયે ક દયલાજાની શોાઇ છે અને શઝયત
ુ ા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી
યષ ૂરેખદ
લવલ્રભ)ભે પયભાવ્યું કે ફેકશશ્તલાાઓને
કુદયતી શાજતની જરૂયત શોતી નથી અને
દુવનમાની અંદય જેભ કે રોકો કદન ફકદન
ઘયડાં થતા જામ છે અને ચશેયા ખયાફ થતા
જામ છે . એથી ઉરટું ફેકશશ્તભાં રોકોની
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ં
ખ ૂફષુયતી અને ષુદયતા
લધતી જામ છે .
ફેકશશ્તના દયજ્જાના ળખ્વને વવત્તેય શજાય
ખાકદભ આળે અને ફેશીશ્તનુ ં જભણ ફસુ જ
ઉભદા શળે.
એક ફેદીન ળખ્વે શઝયત ઇભાભે જાઅપયે
વાકદક (અરય્હશસ્વરાભ)ને ઘણા વલાર કમાા
અને તેના જલાફ વાંબીને મુવરભાન થઇ
ગમો.  ૂછયું કે મબ્ને યષ ૂણરલ્રાશ ફેકશશ્તના
ભેલા રોકોના તોડલા છતાં પયી કેભ ઉગે છે ?
શઝયતે પયભાવ્યું કે તે દીલાની જેભ છે કે એક
દીલાભાંથી ફીજો દીલો કયે તો શેરા દીલાનુ ં
H OM E

| જન્નત જશન્નભ-56 | VISIT U S ..

ન ૂય ઓછું થતું નથી એટરે ષુધી કે અગય
તભાભ દુવનમા દીલાથી યોળન થામ તો ણ
તેભાં કભી આલતી નથી અને તેણે  ૂછયું કે
ફેકશશ્તના રોકો ખામ છે અને ીએ છે , તો કેભ
તેઓને શાજત થતી નથી ? શઝયતે પયભાવ્યું કે
ફેકશશ્તી રોકોનો ોળાક ફસુ જ ઉભદા અને
નાજુક છે . તેભાં કચયો બેગો થામ તેલી ચીજ
નથી. તેથી ફદનભાં ખુળફોલાો યવેલો
થઇને નીકી જામ છે અને તેણે  ૂછયું કે
સયૂ થી વોશફત કમાા છતાં તેણીઓ કુંલાયી કેભ
યશે છે ? શઝયતે જલાફ આપ્મો કે તેણીઓને
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ાક

ાકીઝા

ભાટીથી

મદા

કયી

છે .

તેણીઓને ઝખભ થતું નથી તેભજ તેણીઓને
શમઝ વલગેયે કોઇ ચીજ આલતી નથી. વલગેયે
કાયણથી વોફત કમાા છી ણ તેણીઓ
કુંલાયી જ યશે છે અને તેણે એ ણ  ૂછયું કે
વવત્તેય સલ્ુ રાની અંદયથી તે સયૂ ોના ગનો
ભગજ કેલી યીતે દે ખાઇ ળકે ? શઝયતે પયભાવ્યું
કે કોઇ વાપ અને સ્લચ્છ ાણીભાં દીયશભ નાંખે
અને તે ાણી એક નેઝા જેટલું ઊંડું શોમ તો
ણ તેના વફફથી ફાશેયથી તે કદયશભ
દે ખામ છે .
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ુ ા (વલ્રલ્રાશો
કોઇએ શઝયત યવરેખદ
અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ)ને અયજ કયી કે
જન્નતભાં જલાનો અભર વું છે ? શઝયતે
પયભાવ્યું વત્મ ફોરું કે જે લખતે ફંદો વાચું
ફોરે તો મુત થામ અને જે લખતે મુત થામ
તો અભાન ામ્મો અને જ્માયે અભાન ાભે તો
જન્નતભાં પ્રલેળ થળે.
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2.જશન્નભ
અબુ ફવીયે શઝયતઇભાભે જાપયે વાકદક
(અરય્હશસ્વરાભ)ની ણખદભતભાં અયજ કયી કે
મા શઝયત ભારંુ કદર ફસુ જ વખત થઇ ગયું
છે ભાટે ભને અઝાફે ખુદાથી ડયાલો. શઝયતે
પયભાવ્યું કે અમ અબુ ફવીય ફસુ જ છે ટેની
જજંદગી જેને આખેયત કશે છે અને જેનો છે ડો
નથી તેની મુવાપયી ભાટે તે જજંદગીની કપક્ર
કયી તેનો વાભાન બેગો કય.
ુ ા ભોશમ્ભદે
એક કદલવ શઝયત યષ ૂરેખદ
મુસ્તપા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી
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લવલ્રભ)ની ાવે જજબ્રઇર આવ્મા અને તે
લખતે જજબ્રઇરનો ચેશયો ઉદાવ અને ગભગીન
શતો. શેરાં જ્માયે જજબ્રઇર આલતા ત્માયે
શસ્તે ભોઢે આલતા. તે લખતે શઝયતે  ૂછયું કે
અમ જજબ્રઇર, આજે ળા ભાટે ગભગીન છો ?
જીમ્રઇરે જલાફ આપ્મો કે

મા શઝયત

જશન્નભની આગને ધભતો શતો તે ધભું આજે
મ ૂકી આપ્યું છે . શઝયતે  ૂછયું તે ધભું વું છે ?
જલાફ આપ્મો કે મા શઝયત જશન્નભની આગ
શઝાય લયવ ષુધી વગાલી તેથી તે વપેદ
થઇ ગઇ. લી ફીજા શઝાય લયવ ષુધી
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વગાલી તેથી કાી થઇ ગઇ, તે જશન્નભના
અકાન ુ ં એક ટીું જે ખયાફભાં ખયાફ છે અને તે
જશન્નભી

રોકોને

ાણીના

ફદરાભાં

ીલયાલલા ભાટે છે તે દુવનમાના ાણીભાં
નાખે તો તભાભ દુવનમા તેની દુગંધથી ભયી
જામ અને જો એ જશન્નભની વાંકનો એક
આંકડો દુવનમાભાં યાખે તો તેની ગયભીને કોઇ
વશન કયી ળકે નશં. ભીણની જેભ ીગી
જામ. જશન્નભી રોકોને વવત્તેય ગજની રાંફી
જશન્નભની

આગની

વાંકો

શેયાલળે.

જશન્નભી રોકોનુ ં એક ેશયણ ઝભીન અને
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આવભાનની લચભાં રટકાલે તો દુન્માના
ભાણવો તેની દુગંધથી ભયી જામ.
આ લાત જજબ્રઇરે ફમાન કયી ત્માયે
શઝયત યષ ૂરે ખુદા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ
આરેશી લવલ્રભ) અને જજબ્રઇર યડલા
રાગ્મા. તે લખતે ખુદાલંદે કયીભે એક
પકયશ્તાને ભોકલ્મો. તેણે આલીને અયજ કયી કે
મા શઝયત યલયકદગાયે આરભ વરાભ ફાદ
પયભાલે છે કે સુ ં તભોને વનબામ કરૂં છું કે તભો
અઝાફને રામક થળો નશં. છી જ્માયે
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જજબ્રઇર શઝયતની ખીદભતભાં આલતા તો
શવતા ન શતા.
જ્માયે જશન્નભી રોકો જશન્નભભાં દાખર
થળે અને વવત્તેય લયવ ષુધી ભશેનત કયળે
ત્માયે ઉય આલળે. જ્માયે કકનાયા ઉય
આલળે તો પકયશ્તા રોઢાના ગુયઝ તેઓના
ભોઢા ઉય ભાયળે કે તેથી જશન્નભની નીચે
શંચળે. એ અઝાફની અંદય તેઓ ભયળે નશં
ણ ચાભડી ખયાફ થઇ જળે. પયીને નલી
ચાભડી ભળે અને અઝાફની વઝા ભળે.
એટરે ષુધી ફમાન કયીને શઝયતે અબુ
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ફવીયને કહ્યું કે કેભ અબુ ફવીય આટરો શાર
ફમાન કમો તે તાયા ભાટે ફવ છે ? તેણે અયજ
કયી કે મા શઝયત ફવ છે .
શઝયત અરી (અરય્હશસ્વરાભ)ને કોઇએ
 ૂછયું કે જન્નત અને જશન્નભ કમાં છે ? શઝયતે
જલાફ આપ્મો કે જન્નત આવભાનની ઉય છે
અને જશન્નભ ઝભીનની અંદય છે .
શદીવભાં છે કે આ દુવનમાની અંદય જે
આગ છે તે જશન્નભની આગની અંદયથી આગ
રઇ વવત્તેય લખત ાણીભાં ઠાયીને છી
યાખેર છે . કેભ કે જો જશન્નભની આગ છે તેલી
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જ જો દુવનમાભાં યાખતે તો તેની ગયભી કોઇ
વશન કયી ળકે નશં.
જશન્નભને

કમાભત

ભેદાનભાં રાલળે
ુરવેયાત

યાખળે

અને
તે

કદલવે

ભશેળયના

જશન્નભની
લખતે

ઉય

ભશળયના

ભેદાનભાં જશન્નભ ચીખ ભાયળે અને તે અલાઝ
વાંબીને ભોટા દયલાજાના તભાભ પકયશ્તા
અને મમ્ફયાને મુયવરીન તેના બમથી
ભાથા નીચે કયીને પકયમાદ કયળે.
ં
જશન્નભની અંદય એક જગર
છે . જેનુ ં નાભ
ગવળાપ
છે . તેની અંદય ત્રણ શજાય અને ત્રીવ
્
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ભકાનો છે અને દયે ક ભકાનભાં ત્રણ શજાય
કોટડીઓ છે અને દયે ક કોટડીભાં ચાીવ ખ ૂણા
છે અને દયે ક ખ ૂણાભાં એક - એક વા છે અને
તે દયે ક વાના ેટભાં ત્રણ શજાય અને ત્રીવ
લંછી છે અને દયે ક લંછીના ડંખની અંદય ત્રણ
શજાય અને ત્રીવ ઝેયની કોથીઓ છે અને તે
લંછુભાંથી એક લંછુ ોતાનુ ં ઝેય દુવનમાભાં
નાખે તો તભાભ દુવનમા શરાક થઇ જામ.
શઝયત

ઇભાભે

જાઅપયે

વાકદક

(અરય્હશસ્વરાભ)ભે પયભાવ્યું કે જશન્નભની
અંદય ઓછાભાં ઓછો અઝાફ એ છે કે આગના
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ફે જોડા ગભાં શેયાલળે અને તેની ગયભીથી
તેના ભાથાનો ભગજ દે ગની જેભ જોળ ખાળે
અને તે એભ વભજળે કે તભાભ જશન્નભી કયતાં
તેને લધાયે અઝાફ છે ણ તે અઝાફ તભાભ
અઝાફ કયતાં શરકો શળે.
શદીવભાં છે કે જશન્નભની અંદય ‘પરક’
ૂ ો છે અને તેની ગયભીથી
નાભનો એક કલ
જશન્નભી રોક પકયમાદ કયળે, તે પરક એક
લખત ખુદા ાવે યજા ભાંગી કે જયા શ્વાવ રઉં,
તેને યજા ભલાથી શ્વાવ રીધો તેથી તભાભ
ૂ કલ
ૂ ાભાં આગની
જશન્નભ ફી ગઇ, ભજકય
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એક ેટી છે , તે ેટાભાં આગની ઉમ્ભતના
છ જણાને અઝાફ થામ છે : ૧. શઝયત આદભ
(અરય્હશસ્વરાભ)નો ુત્ર કાફીર કે જેણે
બાઇને નાશક ભાયી નાખ્મો. ૨. નભરૂદ કે જેણે
શઝયત ઇબ્રાકશભ (અરય્હશસ્વરાભ)ને આગભાં
નાખ્મા. ૩. પીયઔન કે જે ખુદાઇનો દાલો
કયતો શતો. ૪. વાભયી કે જેણે ગુવારાયસ્તી
ળીખલી. ૫. મસદ
ૂ ીઓનો એક ળખ્વ કે જેણે
તેઓના મગંફયની ફાદ ગુભયાશ કયે ર છે .
૬. એક ળખ્વ કે જેણે નવાયાઓને તેઓના
મગંફયની ફાદ ગુભયાશ કયે ર છે અને છ
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ળખ્વ આ ઉમ્ભતની અંદયના અશરેફમતના
ૂ ાભાં અઝાફ
દુશ્ભન છે તેઓને ણ એ જ કલ
થામ છે .
ુ ા વાભે પયભાવ્યું કે જો
શઝયત યષ ૂરેખદ
ભસ્સ્જદની અંદય રાખ અથલા તેથી ણ
લધાયે ભાણવો શોમ અને એક ળખ્વ જશન્નભની
અંદયથી શ્વાવ રે અને તેનો અવય તેઓને
શંચે તો તભાભ જણ અને ભસ્સ્જદ ફી જામ
અને પયભાવ્યું કે જશન્નભની અંદય ઊંટ જેલડા
ભોટા વા છે અને તે જ્માયે કયડે છે તો
ચાીવ લયવ ષુધી તેન ુ ં દદા યશે છે અને
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ખચચય
જેલડા લીછું છે અને તેઓ કયડે તો
્
તેની ઇઝા ણ ઘણી રાંફી મુદ્દત યશે છે .
અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને અબ્ફાવથી કયલામત છે
કે જશન્નભના વાત દયલાજા છે . વવત્તેય શજાય
શાડ અને દયે ક શાડોની અંદય શઝાય ગુપા
છે અને દયે ક ગુપાની અંદય વવત્તેય શઝાય
ં
ં
જગર
છે અને દયે ક જગરની
અંદય વવત્તેય
શઝાય બંમયા છે અને દયે ક બંમયાભાં વવત્તેય
શઝાય ઘય છે અને દયે ક ઘયભાં વવત્તેય શઝાય
વા છે અને દયે ક વાની રંફાઇ ત્રણ
કદલવના યસ્તા જેટરી છે અને તેની પેણ ભોટા
H OM E

| જન્નત જશન્નભ-71 | VISIT U S ..

ભોટા ખજૂયીના ઝાડ જેટરી છે . જશન્નભી
ભાણવની ાવે તેઓભાંથી એક વા આલે છે
અને તેની આંખની ાંણ અને શોઠ કડી રે
છે અને તેના શાડકાથી ગોશ્ત અને ચાભડી
જુદી કયે છે . ભાણવ તે વાથી બાગી
જશન્નભની નશેયોભાં ડે છે અને ચાીવ લયવ
ષુધી તેની નીચે જામ છે .
શઝયત

ઇભાભે

જાઅપયે

વાકદક

ૂ છે કે ખુદાલંદે
(અરય્હશસ્વરાભ)થી ભનકર
કયીભે દયે ક ઇન્વાન ભાટે ફે ભકાન ફનાલેર
છે : એક ભકાન ફેકશશ્તભાં અને એક ભકાન
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દોઝખભાં.

જ્માયે

રોકો

ફેકશશ્તભાં

અને

દોઝખભાં ોતોતાના અઅભાર મુજફ જળે
તો તે લખતે જન્નતી રોકોને ભરાએકા
જશન્નભની અંદય તેઓના ભકાન ફતાલળે
અને કશેળે કે જો તભોએ ગુનાશના કાભો કમાા
શોત તો તભોને આ જશન્નભના ભકાનોભાં
જગ્મા આતે. તે લખતે તેઓ એટરા તો ખુળી
થળે કે અગય ત્માં ભોત શોમ તો ખુળીના
જોળભાં

ભયી

જામ,

કે ભકે

એલા

ભોટા

અઝાફથી ફચીને આલી આરીળાન નેઅભતો
ભેલી.
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છી જશન્નભી રોકોને વનદા થળે કે ઉય
જુઓ. જ્માયે ફેકશશ્તને જોળે તો તેઓ ભાટે
નેઅભતો અને ભકાનો ફનાલેરા તેઓ જોળે
અને પકયશ્તાઓ કશેળે કે જો તભોએ ગુનાશના
કાભ કમાા ન શોત અને ખુદાની ઇફાદત કયી
શોતે તો આ જગ્મા અને નેઅભતો તભોને
ભતે. એ જોઇને તે જશન્નભીઓને એટરી
ગભગીની થળે કે અગય જશન્નભની અંદય ભોત
શોમ તો ગભીના વફફથી ભયી જાત. આ
ફમાન એ આમતની તપવીયભાં છે કે ખુદાએ
પયભાલેર છે કે એ રોકો લાયીવોથી કે
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ફેકશશ્તને લાયવાભાં રઇ જળે. ભતરફ એ કે
જેના ભાટે તે ભકાનો ફનાવ્મા તેઓ જન્નતભાં
જળે અને તેઓને ફદરે ફીજાઓ તેભાં યશેળે.
શઝયત

ઇભાભે

જાઅપયે

વાકદક

ૂ
(અરય્હશસ્વરાભ)થી ભનકર
છે કે જ્માયે
જન્નતી રોક જન્નતની અંદય જળે અને જશન્નભી
રોક જશન્નભભાં જળે ત્માયે યલયકદગાયે
આરભના તયપથી મુનાદી વનંદા કયળે કે અમ
જન્નતી રોકો અને અમ દોઝખી રોકો તભાયી
ાવે ભૌત એક જાતની ષુયત ફનીને આલે તો
ઓખળો ? તેઓ જલાફ આળે કે નશં. તે
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લખતે ભૌત ને કાા અને ધોા ભોઢાની
ષુયતભાં રાલીને દોઝખ અને જશન્નભની
લચભાં યાખળે અને તેઓને કશેળે કે જુઓ આ
ભૌત છે . છી ખુદાલંદે કયીભ તે ભૌતને ઝફશ
કયલાનો સક
ુ ભ આળે. તેથી ભૌતને ભાયી
નાખળે. તે લખતે ખુદાલંદે કયીભ જન્નતી
રોકોને કશેળે કે શલે તભાયા ભાટે ભયલાનુ ં
નથી. ભાટે શંભેળાં જન્નતભાં યશો. શઝયત
ુ ા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી
યષ ૂરેખદ
લવલ્રભ)ને કોઇએ  ૂછયું કે મા શઝયત વું
કાભ કયે તો જશન્નભનાં જામ ? શઝયતે
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પયભાવ્યું કે જૂઠું ફોરે તો. કેભકે જૂઠું ફોરે તો
પાજીય (ફદકાય) છે અને જ્માયે પાજીય થમો
તો કાપય અને કાપય થમો તો તેના ભાટે દોઝખ
છે .
જશન્નભના વાત દયલાજા છે અને દયે ક
દયલાજો એક એક ટોા ભાટે મુકયાય કયે ર છે .
શઝયતે જજબ્રઇરને  ૂછયું કે તેના દયલાજા
અભાયા ઘયોના દયલાજા જેલા છે ? જજબ્રઇરે
જલાફ આપ્મો કે નશં, ફલ્કે તે દયલાજા ફસુ
જ ભોટા છે એટરે ષુધી કે એક દયલાજાથી
ફીજા દયલાજા ષુધી વવત્તેય લયવનો યસ્તો છે
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અને તેની નીચેની ગયભી ઉયની ગયભી
કયતાં વવત્તેય દયજા લધાયે

છે . ખુદાના

દુશ્ભનોને જશન્નભ તયપ ખંચતા ખંચતા રઇ
જળે

જ્માયે

જશન્નભ

ાવે

શંચળે

તો

દોઝખની વાંકો અને તૌક તેની વાભે દોડળે
અને ભોઢાની અંદય વાંકો દાખીર થઇ
નીચેથી ફાશેય નીકળે અને ફંને શાથ
ગાભાં લંટી

આળે.

તે

દયે ક

જણને

ળમતાનની વાથે ફાંધળે અને પકયશ્તાઓ
આતીળે દોઝખના ગુયજ ભાયળે. તેઓ ફાશેય
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આલલા ચાશળે ણ તે ગુયજના વફફથી
ાછા દોઝખની અંદય જળે.
શઝયતે  ૂછયું કે આ રોકો કોણ છે ? કે
તેઓને દોઝખભાં દાખીર કયળે ! જજબ્રઇરે
જલાફ આપ્મો કે મા શઝયત જે દયલાજો
તભાભ દયલાજાથી નીચે છે તેભાં મુનાપેકો
અને પીયઔનના અસ્શાફો દાખીર થળે અને
તે દોઝખનુ ં નાભ ‘શાલીમાશ’ છે અને ફીજા
દયલાજાથી જે રોકો ખુદાને મ ૂકીને ફીજાને
ખુદા ઠેયલળે તેઓ દાખીર થળે અને તેન ુ ં નાભ
‘જશન્નભ’ છે અને ત્રીજા દયલાજાભાં વાએફીન
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રોક

કે

જેઓએ

શઝયત

ઇવા

(અરય્હશસ્વરાભ)ની લવીમત મુજફ અભર
કયે ર નથી તેઓને ભતા રોકો છે તેઓ
દાખીર થળે અને તે દોઝખનુ ં નાભ ‘વકય’ છે .
ચોથા દયલાજાથી એક મગંફયની ઉમ્ભત
દાખીર થળે કે તેઓ ફેદીન થમા છે અને
ળમતાનોને દાખીર કયળે અને તેન ુ ં નાભ
‘નતી’ છે અને ાંચભાં દયલાજાથી એ રોકો
દાખીર

થળે

કે

(અરય્હશસ્વરાભ)ના

જેઓએ
સુકભ

શઝયત
અને

મ ૂવા

તેઓની

લવીમતની નાપયભાની કયે ર છે અને તેન ુ ં
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નાભ ‘શોતભા’ છે . છઠ્ઠા દયલાજાથી જેઓએ
શઝયતઇવા (અરય્હશસ્વરાભ)ની નાપયભાની
કયી તેઓની ફાદ તેઓના પયભાનથી ઉરટા
ચારળે તેઓ દાખીર થળે અને તેન ુ ં નાભ
‘વઇય’ છે .
છી જજબ્રઇર ચુ થઇ ગમા. તે લખતે
શઝયતે પયભાવ્યું કે અમ જજબ્રઇર, વાતભા
દયલાજાનો ણ શાર ફમાન કયો. જજબ્રઇર
અયજ કયી મા શઝયત તે વલે કાંઇ  ૂછો નશં.
શઝયતે કહ્યું કે ના એભ ન થામ, તેનો શાર
ણ ફમાન કયો. તે લખતે જજબ્રઇરે કહ્યું કે મા
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શઝયત,

વાતભા

દયલાજાથી

આની

ઉમ્ભતના ગુનેશગાયો દાખીર થળે કે જેઓએ
કફીયા ગુનાશ કમાા શળે. જેભકે ળયાફ ીધી
શળે, ણઝના કયી શળે વલગેયે. એલા ગુનાશના
કાભ કયનાયાઓને તે દયલાજાથી દાખીર
કયળે ણ ળયત એ છે કે અગય તૌફા કમાા
વવલામ દુવનમાથી ગમા શળે તો તે અઝાફને
રામક થળે. ત્માયછી શઝયત ફેશોળ થઇ
ૂ ભાં
ગમા લગેયે રંફાણથી રખેર છે . અત્રે ટંક
જરૂયી રખેર છે .

***********
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3.સ્ત્રીને યદો કયલાનો સક
ુ ભ
ષ ૂયએ ન ૂયભાં અલ્રાશ પયભાલે છે અમ
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી
લવલ્રભ)ભોઅભીનોને

કશો

કે

તભો

નાભેશયભોને જોલાથી ોતાની આંખોને ફંધ
અને નીચી કયો કે તે પીતનાભાં નાખનાયી છે
અને તભાભ ઇંકદ્રમો કયતાં જે લધાયે તેજ છે . તે
ફીજી ઇંકદ્રમો ોતાની જગ્માએ કામભ છે કે
ચીઝ તેની ાવે જામ તેની તેને ખફય ડે
ણ આંખ છે તે દૂયથી અને નજીકથી જુલે છે
અને પીતનાભાં નાખે છે અને કશે કે તેઓ
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ોતાની ળયભની જગ્માઓને શયાભથી ફચાલે.
છી પયભાલે છે કે આ એટરે આંખનુ ં નીચું
કયું અને ળયભની જગ્માઓને શયાભથી
ફચાલુ.ં તેઓ ભાટે લધાયે ાકીઝા છે કે તે
દુવનમાભાં ણઝનાની ફરાભાં પવાલલાથી અને
આખેયતભાં અઝાફભાં ણગયપતાય થલાથી
ફચાલે છે .
ભોઅભીના ઓયતો વલે સક
ુ ભ કયે છે કે
અમ ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી
લવલ્રભ) તું ભોઅભીના ઓયતોને કશે કે
તેણીમો ોતાની આંખોને નાભેશયભ ભયદોને
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જોલાથી નીચી કયે અને તેણીમો ોતાની
ળયભની જગ્માઓને શયાભ કાભથી ફચાલે.
ભોઅભીનને શરાર નથી કે ભોઅભીનની
ળયભની જગ્મા તયપ નઝય કયે

તેભજ

ઓયતના ભાટે ણ જાએઝ નથી કે તેણી
ોતાની ભોઅભેના ફશેનની ળયભની જગ્મા
ઉય નઝય કયે અને શઝયત યષ ૂરે ખુદા
(વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ)થી
કયલામત કયી છે કે શઝયતે પયભાવ્યું કે જો
તભો ભાયી વાથે છ ચીઝોના ઝાભીન થાઓ તો
સુ ં તભાયી ભાટે ફેકશશ્તનો ઝાભીન થાઉ છું.૧.
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લાત કશો તે વાચી કશો. ૨. લામદો કયો તો
લપા કયો. ૩. અભાનતભાં ખમાનત ન કયો. ૪.
ોતાની

ળયભની

જગ્માઓને

શયાભથી

ફચાલો. ૫. નાભેશયભ તયપ નઝય કયલાથી
ફચો. ૬. શાથને શયાભ લુકભાંથી ફચાલો.
અભીરૂર

ભોઅભેનીન

શઝયત

અરી

(અરય્હશસ્વરાભ)ભે પયભાવ્યું છે કે ાયકી
સ્ત્રીના ળણગાય તયપ નઝય કયલી તે
ળમતાનના ઝેય બયે રા તીયોભાંન ુ ં એક તીય છે
જે કોઇ ખાવ ખુદાની ખુળી ભાટે એ ફાફતને
છોડી દીમે તો અલ્રાશ તેના ફદરાભાં એું
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ઇભાન અતા પયભાલે કે તેની તે રઝઝત ાભે
અને શઝયત યષ ૂરે ખુદા (વલ્રલ્રાશો અરહશે
લ

આરેશી

લવલ્રભ)ભે

પયભાવ્યું

કે

નાભેશયભની તયપ નઝય કયલી આંખના ણઝના
છે અને એ જ શઝયતે પયભાવ્યું કે જે કોઇ નઝય
બયીને નાભેશયભ સ્ત્રીની વાભે નઝય કયે તો
અલ્રાશ કમાભતના કદલવે તેની આંખોભાં
અવગ્નના ખીરા ઠોકળે અને તેભાં આગ બયી
દે ળે. છી તેને દોઝખભાં રઇ જલાનો સક
ુ ભ
કયળે અને એ જ શઝયતે પયભાવ્યું કે જે કોઇ
ોતાના ાડોળીના ઘયભાં ડોકાઇને સ્ત્રીના
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ળણગાય તયપ અથલા તેના લા કે ળયીય
તયપ નઝય કયે તો અલ્રાશ તેને જે મુનાપીકો
મુવરભાન સ્ત્રીઓના અમફ ળોધે છે જો કોઇ
ઓયત વાથે વનકાશ કયલા શોમ તો તેના
ચેશયાને જોઇ ળકે છે અને ફીજી પેયી નઝય કયી
ળકે છે અને કડા ઉયથી તેના ળણગાયને
ણ જોઇ ળકે છે અને જે રંડીને ખયીદ કયલી
શોમ તેને તેણીના ચશેયાને ણ જોઇ ળકે છે .
અને કાપેયોની સ્ત્રીઓ ઉય રઝઝત લગય
જોલે તો શયકત નથી અને ભયદ ભયદની
ળયભની જગ્મા વવલામ તભાભ ળયીય જોઇ ળકે
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છે અને તેલી જ સ્ત્રી સ્ત્રીની ણ તેની ળયભની
જગ્મા વવલામ આખા ળયીયને જોઇ ળકે છે .
નાભેશયભ

ભયદ

કોઇણ

મુવરભાન

સ્ત્રીને જોઇ ળકતો નથી ણ તે ોતાની
દીકયી, ભા, લસ,ુ વાષુ, પઇ, ભાવી, ફાની
સ્ત્રી, દાદી, નાની, ફશેન, બાણેજ, બત્રીજી,
દીકયાની લસ,ુ ોતે વોશફત કયે રી સ્ત્રીની
દીકયી

અને

બાઇ-ફશેન

અને

ોતાની

અલરાદની દીકયીઓ અને ોતે વોશફત
કયે રી સ્ત્રીના દીકયાની દીકયી અને એ જ
પ્રભાણે દૂધ ીલાના વફફથી જે ઓયતો વગી
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થામ છે તેણીમો વલગેયેને જોઇ ળકે છે અને એ
વવલામ ફીજી ઓયતોને જોઇ ળકતો નથી અને
જે કયલાજ છે કે ોતાની બાબી અને ભાવી,
પઇ, કાકા અને ભાભાની દીકયીમો તેભજ એ
વવલામ ોતાની વાી અને ભોઢાની કશેરી
બાબી ફશેનને જુલે છે અને તેણીમો યદો
કયતી નથી તો એ ળયાભાં દુયસ્ત નથી અને
તેભજ ઓયતો ોતાના ફનેલી, ભાવી, પઇ,
કાકા, ભાભાના દીકયા અને દીમયથી યદો
કયતી નથી તે ણ દુયસ્ત નથી અને ભોટો
ગુનાશ છે , ઓયત અને ળલશય અયવયવ
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એક ફીજાના તભાભ અંગને જોઇ ળકે છે . કોઇ
નાભશયભ સ્ત્રી ઉય અચાનક નઝય ડે તો
તેભાં કાંઇ શયકત નથી ણ નઝયને ઠેશયાલે
નશં તેભજ ફીજી લખત નજય કયે નશં તેભજ
જાણી

જોઇને

નઝય

કયે

નશં.

ણ

જરૂકયમાતના લખતે નાભશયભ સ્ત્રીને જોઇ
ળકામ છે જેભકે શકીભ (લૈદ્ય) ઇરાજ કયતી
લખતે તેને જોલાની શાજત શોમ તો જોઇ ળકે
છે અને ગુરાભ ોતાની ભારેકાને જોઇ ળકતો
નથી અને એલી યીતે સ્ત્રીએ ગુરાભથી યદો
યાખલો જોઇએ. અને નાભશયભ સ્ત્રી આંધા
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ુરૂને જોઇ ળકતી નથી અને આંધો જાણી
જોઇને નાભશયભ સ્ત્રીના અલાઝોને વાંબે
નશં અને શીજડો ણ નાભશયભ સ્ત્રીને જોઇ
ળકતો નથી. તેભજ સ્ત્રી ણ શીજડાને જોઇ
ળકતી નથી અગયચે તેણીના જ નાણાથી
ખયીદે રો શોમ.
શઝયતે ઉમ્ભે વરભાથી કયલામત છે કે
યદાની આમત નાણઝર થલા છી સુ ં અને
ુ ા (વલ્રલ્રાશો
ભમમ ૂના શઝયત યષ ૂરેખદ
અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ)ની ાવે ફેઠી
ુ
શતી. એટરાભાં અબ્દુલ્રાશ ફીન ભકતભ
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આંધા આવ્મા તો શઝયતે અભોને પયભાવ્યું કે
ુ ા
વંતાઇ જાઓ, અભોએ અયજ કયી કે યષ ૂરેખદ
(વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ) તે
તો આંધા છે ? પયભાવ્યું કે તે આંધા છે તો
વું થયું ? તભો તો આંધીમો નથી ? અને
કે ટરીક તપવીયોભાં રખ્યું છે કે એક લખત
ુ ા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ
શઝયત યષ ૂરેખદ
આરેશી

લવલ્રભ)

જનાફે

પાતેભા

(અરય્હશસ્વરાભ)ના ઓયડાભાં ફેઠા શતા.
ુ
એટરાભાં અબ્દુલ્રાશ ફીન ભકતભ
કાંઇ
ુછલા ભાટે આવ્મા તો શઝયત પાતેભા
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(અરય્હશસ્વરાભ) તયત જ ઉઠીને યદાભાં
જતા યહ્યા. જ્માયે અબ્દુલ્રાશ ચાલ્મા ગમા તો
ુ ા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ
શઝયતે યષ ૂરેખદ
આરેશી

લવલ્રભ)

શઝયત

પાતેભા

(અરય્હશસ્વરાભ)ને ઇમ્તેશાન ભાટે  ૂછયું કે
અમ પાતેભા તં અબ્દુલ્રાશથી ળા ભાટે યદો
કમો ? તે તો આંધા છે . જનાફે પાતેભા
(અરય્હશસ્વરાભ)ભે કહ્યું કે તેની આંખો નથી
અને તે ભને જોતા નથી ણ ભાયી તો આંખો
છે અને સુ ં તો તેને જોઉં છું. !!

જન્નત જશન્નભ
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શઝયત

ઇભાભે

ભોશમ્ભદે

ફાકકય

ૂ છે કે ભદીનાભાં
(અરય્હશસ્વરાભ)થી ભનકર
અનવાયભાંનો એક જલાન ચાલ્મો જતો શતો
એટરાભાં વાભેથી એક સ્ત્રી આલી, તેણીના
કાનો ાછ ળણગાય કયે રો શતો. તે જલાને
તેણીને જોઇ તેથી તેણીનો ળણગાય જોતો
જોતો તેણીની ાછ ગમો, યસ્તાભાં એક
ગરી આલી તેભાં એક બંતની અંદય શાડકું
અથલા કાચ શતો તેન ુ ં તેને બાન યહ્યું નશં
કેભકે તે તેણીનો ળણગાય જોતો જોતો જતો
શતો, એટરાભાં તે શાડકું અથલા કાચ તેના
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ભોઢા ઉય લાગ્યું તેથી ઝખભ થયુ.ં તે ઓયત
ચારી ગઇ અને નઝયથી ગાએફ થઇ ગઇ તો
તેણે ોતાના ળયીય ઉય રોશી લશેત ું જોયુ.ં
ુ ા (વલ્રલ્રાશો અરહશે
તેણે શઝયત યષ ૂરેખદ
લ

આરેશી

લવલ્રભ)ને

દે ખાડયું

અને

શઝયતને અયઝ કયી ત્માયે આ આમત નાઝીર
થઇ અને ઓયતને સક
ુ ભ થમો કે ોતાના
ળણગાયને નાભશયભો ઉય ઝાશેય કયે નશં.
ઓયતોને ભાટે સક
ુ ભ છે કે ોતાનુ ં ભાથુ,ં
ગયદન અને છાતી ઢાંકે. ઓઢણીઓ અંગ
ઉય નાંખી ઉઘાડા ભાથે ફાશેય જામ નશં,
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તેભજ ોતાનો ળણગાય તથા ળણગાયની
જગ્માઓ જેભકે ભાથું ખબા છાતી અને ંડરી
લગેયે જાશેય ન કયે , આ ઝભાનાભાં એલા
ફાયીક દુટ્ટા નીકળ્મા છે કે ગયદન, ભાથું
લગેયે ખુલ્રી યીતે દે ખામ છે , તે ઓઢીને
નભાઝ ડે તો ફાવતર છે , એ ઓઢીને ફશાય
નીકું શયાભ છે , તેભાંથી ફાર ણ દે ખામ
છે .
અશેરે ષુન્નત જભાતની કીતાફભાં નકર
છે કે શઝયત યષ ૂરખુદા (વલ્રલ્રાશો અરહશે
લ આરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યું કે ભન
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અશબ્ફ અરીહમન દખરર જન્નત ફેગમયે
શેવાફ. એટરે જે કોઇ અરીને દોસ્ત યાખળે તે
લગય શીવાફે જન્નતભાં દાખીર થળે, તેઓની
જ ભનાકફે મુયતઝલી અને મુલાદત નાભની
કકતાફોભાં જાણફયથી ભનકુર છે કે શઝયત
ુ ા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી
યષુરેખદ
લવલ્રભ)ભે પયભાવ્યું કે જ્માયે કમાભતનો
કદલવ કામભ થળે તો યલયકદગાયે આરભ
તયપથી જજબ્રઇર ચાલીઓના ફે ઝુડા રઇને
ભાયી ાવે આલળે, એક ઝુડો ફેકશશ્તની
ચાલીનો અને ફીજો ઝુડો દોઝખની ચાલીનો
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શળે,

ફેકશશ્તની

ભોશમ્ભદના

ચાલીઓ

ળીઆશના

નાભ

ય
શળે

આરે
અને

જશન્નભની ચાલીઓ ય તેઓના દુશ્ભનોના
નાભ શળે. છી જીબ્રઇર કશેળે મા અશભદ
(વલ્રલ્રાશો અરહશે લ આરેશી લવલ્રભ)
આ તભાયા દુશ્ભનો ભાટે ની દોઝખની ચાલીમો
છે . તે લખતે તે ફંને ઝુડા સુ ં અરી ઇબ્ને
અફીતારીફને આીળ તે લખતે અરી ચાશળે
એલી યીતે રોકોની દયવભમાન સક
ુ ભ કયળે, તો
સુ ં ખુદાની કવભ ખાઇને કસુ ં છું કે અરીના
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દુશ્ભનો ફેકશશ્તભાં જલા નશં ાભે અને
અરીના દોસ્તો દોઝખભાં નશં જામ.

***********

4.શમલાનોની ઇફાદત
અમ ઇન્વાનો ! શમલાન ણ અલ્રાશની
ઇફાદત કયે છે !! ત્માયે તભે તો અશ્રફુર
ભખલુકાતનો ભાનલંતો ણખતાફ ધયાલો છો
છતાં ઇફાદત કયલાભાં ળા ભાટે ષુસ્તી કયો છો
? જયા શમલાનોની ઇફાદત લાંચીને વલચાયો.
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શઝયત

ઇભાભે

સવ
ુ મન

(અરય્હશસ્વરાભ)ભે પયભાવ્યું છે કે ખુદાની
ભખ્લુકભાં કોઇ ચીજ એલી નથી કે તેની
તસ્ફીશ કયતી ન શોમ જેભકે શક તઆરા
પયભાલે છે કે લઇન વભન ળમઇન ઇલ્રા
મોવમ્ફેશો ફેશમ્દે શી, લરાકકન રાતપકસન
ુ
તસ્ફીશસભ
ુ , એટરે કોઇ ચીજ એલી નથી કે
ખુદાની તસ્ફીશ કયતી ન શોમ, ણ તે તેને
વભજતા નથી.

* ઉંટની ઇફાદત :
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ઉંટનુ ં જન્નતની કસ્તયુ ીથી ખુદાએ વર્જન
કયું છે . તે ખુદાની તસ્ફીશ કયે છે :
ષુબ્શાન ભનમયા, લરામોયા લશોલ ણફર
ભનઝુકયર અઅરા અલ્રાસમ્ુ ભરઅન ભન
તયકસ્વરાત ભોતઅમ્ભેદન.
અલ્રાશ ાક, ાકીઝા છે અને તેની
ઝાતભાં કોઇ ળયીક નથી તે જોલાભાં નથી
આલતો અને તેનો સુકભ તભાભના સક
ુ ભ ઉય
છે . ખુદાલંદા તું રાઅનત કય એના ઉય કે જે
નભાઝ જાણીને ન ડે, તેભજ તે કશે છે કે
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અલ્રાશ જફયજસ્ત અને ઝારીભોને ઝરીર
કયનાય છે .

* મુગાાની ઇફાદત :
મુગાા ખુદાની તસ્ફીશ આ મુજફ કયે છે :
ષુબ્શાન

રભમણરદ

લરભ

યુરદ

અલ્રાસમ્ુ ભઅલ્અન ભનકતઅયયશભ, ાક છે
એ ખુદા કે જેને કોઇએ જણ્મો નથી તેભ તે
કોઇને જણતો નથી, ખુદાલંદા જે કોઇ ોતાના
ગયીફ વગાઓની ખફય યાખે નશં અને
કતેયશભ કયે તેના ઉય રાઅનત કય, તેભજ
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ુ એટરે અમ
તે કશે છે ઉઝકોરૂલ્રાશ માગાપેલન
ગાપેરો ખુદાને માદ કયો.

* ોટની ઇફાદત :
ોટ કશે છે ભનઝકય યબ્ફસુ ગપય
ઝન્ફસ,ુ જેણે ખુદાને માદ કમો તેને ખુદાએ
ફક્ષી આપ્મો.

* ચકરીની ઇફાદત :
ચકરી આ મુજફ તસ્ફીશ કયે છે :
અલ્રાસમ્ુ ભા

ઇન્ના

ખોરેક

વભન્ખલ્કે ક

રાબુદ્દરના કયઝક્કા પઅત્ઇમ્ના લસ્કેના, એટરે
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અમ ખુદા તાયી ભખ્લુક છીએ તો જરૂય અભાયા
ભાટે તાયા તયપની યોઝી અભોને ખલયાલ
ીલયાલ, તેભજ તે કશે છે કે જે ફાફતોથી
ખુદા ગુસ્વે થામ તેથી ભગપેયત ચાસુ ં છું.

* ળેયની ઇફાદત :
ળેય આ મુજફ ઇફાદત કયે છે : ષુબ્શાના
યબ્ફી,

ષુબ્શાન

અલકઅલ્ભશાફત

ઇરાશી

ષુબ્શાન

લલ્ભખાપત

ભન

પીકોલુફે

એફાદે શી વભન્ની, ભતરફ કે એ ાક ાકીઝા
છે કે જેણે ોતાના ફંદાઓના કદરભાં ભાયો
ખોપ અને યોઅફ યાખેર છે તેભજ કશે છે
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ખુદાની ઇફાદત ફસુ જ ઘ્માનથી કયલી
જોઇએ.

* ફકયાની ઇફાદત :
ફકયાને ખુદાએ જન્નતના ભધથી મદા
કમો છે . ફકયો આ મુજફ ખુદાની તસ્ફીશ કયે
છે આજજલ્નીલ્ભલત વકર ઝનફી
લઝાદ.
્
ભને ભોત જલ્દી આ, કેભકે ગુનાશ બાયે અને
લધાયે થમા છે .

* ઘોડાની ઇફાદત :
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ઘોડાને જન્નતની શલાથી મદા કમો છે .
ઘોડો આ મુજફ ખુદાની તસ્ફીશ કયે છે ષુબ્બુશન ષુબ્બુશન કુદ્દુષુન અલ્રાસુમ્ભ
રઅન ભાનેઅઝઝકાત. યલયકદગાય તભાભ
અમફથી ાક અને ાકીઝા છે ફંદગી
કયલાને રામક છે . અમ અલ્રાશ, ત ું રાઅનત
કય એના ઉય કે જેના ઉય ઝકાત લાજીફ
શોલા છતાં ન આે.
વલાયે તે તસ્ફીશ કયે છે તેભાં ોતાના
ભાણરક ભાટે યોઝી ફોશી થલાની અયજ કયે
છે અને ફોયના ફીજી દોઆ અને વાંજના
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ં તથા રડાઇ લખતે કશે
ત્રીજી દોઆ અને જગ
છે ખુદાલંદા ભોઅવભનોને કાપેયો ઉય પતેશ
આ ઇત્માકદ.

* ગધેડાની ઇફાદત :
ગધેડાને

ખુદાએ

જન્નતના

થયાથી

ફનાલેર છે . ગધેડો આ મુજફના ખુદાને માદ
કયે છે ષુબ્શાન
અલ્રા

ભન

સમ્ુ ભરઅત

વખ્ખયના
અન

રીલએફાદે
,
્

ુ
ઇભયતન

રશા

ઝલજુન પ ઝનત, લ યજોરન ઇભયઅતુન પ
ઝના.
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ાક અને ાકીઝા છે એ યલયકદગાયે
આરભ કે તેણે અભોને ોતાના ફંદાઓના
તાફેદાય કમાા. અમ ખુદાલંદા ત ું રાઅનત કય
એ ઓયત ઉય કે જેણીને ભયદ શોલા છતાં
ખયાફ કૃત્મ કયે અને રાઅનત કય એના ઉય
કે જેણે ઓયત શોલા છતાં ખયાફ કૃત્મ કયે .

* ગામની ઇફાદત :
ગામને ખુદાએ જન્નતના ભધથી ફનાલી
છે . ગામ આ મુજફ ખુદાને માદ કયે છે
ભશરન, ભશરન, મમ્ન આદભ, અન્ત
ફમન મદમ ભનમયા લરામોયા,
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લલ્રાશ. અમ આદભના પયઝંદ ધીયો થા, ત ું
એની વાભે છો કે જે તને જુએ છે અને તે
જોલાભાં આલતો નથી અને તે અલ્રાશ છે .

* શાથીની ઇફાદત :
શાથી કશે છે કે - રાયુગ્ની અવનલ્ભલતે
કુવ્લતન લરાશીરતન. એટરે ભોતથી કોઇ
કુવ્લત કે યુવત ફચાલનાય નથી.

* જોની ઇફાદત :
ભકકર (જો) કશે છે - “ષુબ્શાન ભન
મોવબ્ફેશો રસુ ભાપી કઅયીર ફેશાયે , ષુબ્શાન
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ભન

અફદ

રસુ

ભાકપર

કેપાયે ,

અલ્રાસમ્ુ ભરઅન આકર લારેદમન” ખુદા
ાક અને ાકીઝા છે , તેની તવફીશ દકયમાના
અંદયની અને ખુશ્કીની યશેલાલાી ચીજો કયે
છે , અમ યલયકદગાય, ત ું રાઅનત કય એના
ઉય કે જેનાથી ભાફા નાયાજ થઇ જામ.

* ણચત્તાની ઇફાદત :
ણચત્તો કશે છે કે મા અઝીઝો, મા જમ્ફાયો,
મા ભોતકબ્ફેયો, મા અલ્રાશ, એટરે અમ
ભાનલંતા

!

અમ

ભશાન

બુઝુગા,

અમ

ફેયલા, અમ ખુદા.
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* કૂતયાની ઇફાદત :
ૂ યો કશે છે કે ઝરીર થલા ભાટે ની
કત
ખુદાની નાપયભાની કાપી છે .

* ગીધની ઇફાદત :
ગીધ, નાભના ક્ષી વલળે શઝયત ઇભાભે
સવ
ુ મન (અરય્હશસ્વરાભ)ભે પયભાવ્યું કે તે કશે
છે કે, અમ આદભના પયઝંદ જુલે તેલી યીતે
જજંદગી ગુઝાય, ણ છે લટ ભોત છે , તેભજ તે
કશે છે કે અમ (અલ્રાશ) છુી લાતોના
જાણલાલાા અને ફરાને દપે કયલાલાા.
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* ભોયની ઇફાદત :
ભોય કશે છે કે ભં ોતાના નપવ ઉય
ઝુરભ કમો, એટરે ભાયા ળણગાય ઉય ભં
ભગરૂયી કયી, ભાટે ભાયા ગુનાશ ફક્ષી દે .

ં
* જગરી
મુયઘાની ઇફાદત :
ં
જગરી
મુયઘો કશે છે કે જે ળખ્વ ખુદાને
ઓખે છે તો તેની માદથી ગાકપર યશી ળકતો
નથી.

* ફાળાની ઇફાદત :
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ફાળા નાભનુ ં ક્ષી કશે છે કે સુ ં તાયી
ખુદાઇ અને કમાભત ઉય ઇભાન રાવ્મો.

* કુયકુયશની ઇફાદત :
કુયકુયશ નાભનુ ં ક્ષી કશે છે કે ખુદા ઉય
તલક્કર કય કે તે તને યોજી આે.

* ઉકાફની ઇફાદત :
ઉકાફ નાભનુ ં ક્ષી કશે છે કે જે ખુદાની
તાફેદાયી કયે તે ફદફખ્ત થતો નથી.

* ળાશીનની ઇફાદત :
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ળાશીન ક્ષી કશે છે કે ષુબ્શાનલ્રાશે શક્કન
શક્કા, એટરે શક લાત એ છે કે શક તઆરા
ાક ાકીઝા છે .

* તીતયની ઇફાદત :
તીતય કશે છે કે અયાશભાનો અરર
અીસ્તલા. એટરે અલ્રાશ તઆરા અા લી.
તભાભ ઉય વત્તા ધયાલે છે .

* ચુગદની ઇફાદત :
ચુગદ કશે છે કે રોકોથી છે ટા યશેલાભાં
લધાયે ભોશબ્ફત થામ છે .
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ં
* જગરી
કાગડાની ઇફાદત :
ં
જગરી
કાગડો કશે છે કે અમ યોઝી
આનાય ! શરાર યોઝી આ.

ં ની ઇફાદત :
* કુરગ
ં કશે છે કે અલ્રાશ ત ું ભને ભાયા
કુરગ
દુશ્ભનોની ઇઝાથી યક્ષણભાં યાખ.

* રકરકની ઇફાદત :
રકરક કશે છે જે રોકોથી છે ટે યશેળે તે
તેભની ઇઝાથી ફચી જળે.

* અયકદકની ઇફાદત :
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અયકદક કશે છે કે મા અલ્રાશ સુ ં તાયી ાવે
ફક્ષીળનો તરફગાય છું.

* સદ
ુ સદ
ુ ની ઇફાદત :
સદ
કશે છે કે જે ળખવ ખુદાની
ુ સદ
ુ
નાપયભાની કયે છે તે વખ્ત ફદફખ્ત છે .

* કુભયીની ઇફાદત :
કુભયી કશે છે કે છુી ફાફતોને જાણનાય
અલ્રાશ છે .

* ટોટરૂની ઇફાદત :
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ટોટરૂ કશે છે કે અમ અલ્રાશ, ત ું જ ભાણરક
છો, તાયા વવલામ કોઇ ભાણરક નથી.

* બુરબુરની ઇફાદત :
બુરબુર કશે છે ‘રાએરાશા ઇલ્રલ્રાશો
શક્કન શક્કા’ એટરે શક લાત એ છે કે અલ્રાશ
વવલામ કોઇ ઇફાદતને રામક નથી.

* ચકોયની ઇફાદત :
!!

ચકોય કશે છે કે શક નજીક છે , શક નજીક છે

* વભાનાની ઇફાદત :
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વભાના કશે છે કે અમ આદભના પયઝંદ,
તું ભોતને કેટરો ભ ૂલ્મો છે ?

* પાખ્તાની ઇફાદત :
પાખ્તા કશે છે મા લા લાશેદો, મા અશદો,
મા વભદો, મા પદો.

* વબ્ઝકફાની ઇફાદત :
વબ્ઝકફા કશે છે કે અમ ભાયા ભલરા ભને
જશન્નભની આગથી આઝાદ કય.

* કુમ્ફયાશની ઇફાદત :
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કુમ્ફયાશ કશે છે કે અમ ભાયા ભલરા,
તભાભ ગુનેશગાયોની તૌફા કબુર કય.

* ાે રા કબ ૂતયની ઇફાદત :
ાે લું કબ ૂતય કશે છે કે અગય ત ું ભાયા
ગુનાશ નશં ફક્ષીળ તો સુ ં ફદફખ્ત અને
ફેનવીફ યશીળ.

* અફાફીરની ઇફાદત :
અફાફીર

કશે

છે

કે

અમ

તભાભ

ગુનેશગાયોની તોફા કબુર કયનાય શક એ છે કે
તભાભ લખાણને ાત્ર તું જ છો.
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* ફદની ઇફાદત :
ફદ કશે છે કે ગુનાશ કયો નશં, કેભકે
તભો ખુદાને જોતા નથી, ણ તે વલેને જોલે
છે . અને તે તભાભ ભખલુકાતનો ભાણરક છે .

* લરૂની ઇફાદત :
લરૂ કશે છે કે જેને ખુદા યાખે તેને કોણ
ચાખે !?

* ગીદડની ઇફાદત :
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ગીદડ કશે છે કે જેઓ ગુનાશ ઉય ગુનાશ
કમાા જ કયે છે , તેભનાં ઉય ફસુ જ અપવોવ
છે અને તેભને વખ્ત અઝાફ થળે.

* રંકડીની ઇફાદત :
રંકડી કશે છે કે દુવનમા ભક્કયનુ ં ઘય છે .

* વાની ઇફાદત :
વા કશે છે કે અમ ખુદાએ યશીભ, જે તાયી
નાપયભાની કયે તે કેલો ફદફખ્ત છે .

* લંછીની ઇફાદત :
લંછી કશે છે કે ફદી બુયી ફરા છે .
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* વવરાની ઇફાદત :
વવરો કશે છે કે અમ શકીકી ખુદા ખાવ
તાયા જ ભાટે તભાભ તાઅયીપ છે , ત ું ભને
શરાક કયીળ નશં.
એ મુજફ શમલાનો ખુદાની તસ્ફીશ કયે છે ,
શમલાનો તો રાખો જાતના છે , ણ અભોએ
થોડા રખેર છે . દયે ક શમલાન એક જ જાતની
તસ્ફીશ કયતું શોમ એભ જણાતું નથી. ફલ્કે
કે ટરાક વલળે ફબ્ફે ત્રણ ત્રણ ચાય ચાય ાંચ
ાંચ જાતની તસ્ફીશ કયલાનુ ં રખેર છે .
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શમલાનો વું તસ્ફીશ કયે છે તે વલળે ાંચ
શઝાય મસદ
ુ ીમોના ાંચ લકીરે શઝયત અરી
(અરય્હશસ્વરાભ)ને વલાર કયે રા છે અને
આે ફયાફય જલાફ આલાથી અને તે
મુજફ તલયે તભાં શોલાથી એ ાંચે મુવરભાન
થઇ

ગમા

અને

તેઓએ

ોતોતાના

કફીરાભાં ખફય આલાથી એ ાંચ શઝાય
મસદ
ુ ીમો મુવરભાન થમા છે . જે અલ્રાભા
‘‘શાજી નાજી’’એ ‘ભોઅજીઝાતે મુયતઝલી’ભાં
છાેર છે .
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કુલ્રો ભન અરમશાપાન, લમબ્કા લજશો
યમ્ફેક ઝુલ્જરારે લલ્ઇકયાભ.
ખુદાએતઆરા ષુયએ યશભાનભાં પયભાલે
છે કે આ ઝભીન ઉય જેટરી ચીજો છે તે
તભાભ પના થઇ જનાય છે . પકત ખુદાએ
તઆરાજ શંભેળાં ફાકી છે .
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5.ભોટા ભશેરોભાં યશેનાયાઓ
શઝયત અરી (અરય્હશસ્વરાભ) પયભાલે
છે કે :
અરા મા વાકેનર કવકયર ભોઅલ્રા
ુ પનો અન કયીણફન કપત્તોયાફી.
વતદ
અમ ભોટા ભોટા ભશેરભાં યશેનાયાઓ,
ચેતો કે નજીકભાં તભે ભયી જળો ! અને કફય
(ભાટી)ભાં દપન થળો.
રસુ ભરકુહમોનાદી કુલ્ર મલવભન,
રેદુ ણરલ્ભલતી લમ્નુ ણરલ્ખયાફી.
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એટરે એ જ શઝયત પયભાલે છે કે તભો
ખફયદાય થાઓ કે ખુદાના સક
ુ ભથી એક
પયીશ્તો શંભેળાં ઝભીનલાાઓને વંબાલલા
ઢંઢેયો કયે છે કે અમ ગાકપરો વું ગપરતભાં
ડમા છો ? તભો ળા ભાટે ભશેરો ફાંધો છો ?!
અને તેભાં ોતાની અમ ૂલ્મ ઉંભયને ફયફાદ
કયો છો ? અને તભે તો ભયલા ભાટે જ મદા
થમા છો આ તભાયી ઇભાયતો વલયાન અને
ખયાફ થઇ જળે !!!
જ્માયે કોઇ ગુજયી જામ છે ત્માયે તેના
વગાવ્શારા કકાટ કયે અને યડે છે , ત્માયે
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ભરેકુર ભોત ગુસ્વે થઇને કશે છે કે તભે ળા
ભાટે યડો છો ? ભં કાંઇ તભાયા ઉય ઝુલ્ભ
કયે ર નથી, કે ભાયી ળીકામત કયો છો ! ભં
કાંઇ તભાયા ઉય જોય નથી લાયું કે પકયમાદ
કયી યહ્યા છો ?! જીલનના કદલવો  ૂયા થમા
ત્માયે ખુદાના સક
ુ ભ મુજફ ભં તેની રૂશ કફજ
કયી અને આટરા ઉય જ ફવ નથી. ફલ્કે સુ ં
કે ટરીક લખત તભાયા ઘયભાં આલીળ અને
તભાયા વગાવ્શારાઓને રઇ જઇળ!!!
જનાફે અભીરૂર ભોઅભેનીન શઝયતઅરી
(અરય્હશસ્વરાભ)પયભાલે છે કે H OM E
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અહમોશન્નાવ ભંહમમ્ળી અરા લજકશલ્અઝે,
પઇન્નસુ મવીયો એરા ફત્નેશી.
એટરે અમ રોકો જાણો કે જે ઝભીન ઉય
ચારે તે જરૂય તેની અંદય જળે !!!
કભ

વભન્ગાપેણરન

મન્વજો

વલફન

રેમલ્ફેવસુ લઇન્નભા શોલ કપનોસ.ુ
એટરે કેટરાંક ગાકપર છે કે શેયલાના
કડા ફનાલલા ભાટે કડું લણાલે છે ણ તે
તૈમાય થઇને આલે ત્માયે તો તેના કપનભાં
કાભ આલે છે !
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લકભ વભન્ગાપેણરન મબ્ની ફૈતન રે
મસ્કોનોસ,ુ લઇન્નભા શોલ ભલઝેઓ કબ્રેશી.
એટરે કે ટરાકો એલા ગાકપર છે કે યશેલા
ભાટે ઘય ફનાલે છે ણ તે તૈમાય થામ ત્માયે
તેભાં તેની કફય થામ છે .
ખયે ખય દુવનમા એક મુવાપય વભાન છે .
જુલે તેટરી ઉભય શોમ ણ છે લટે ભયું છે
તેભાં ણ ળક નથી. કોઇ ળાએયે કહ્યું છે કે ઇવ ભન્ઝીરે પાનીભં ન અના કદર રગાઓ.
મેશ આયમતન જા શમ ઘય ન ફનાઓ.
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વીનેભં મેશ દભ વભસ્રે ણચયાગે વશયી શમ.
કયરો અભરે ખેય મેશી નાભલયી શમ.
ઇવ ફાગભં જીવ વયોકો દે ખા વો યલાં શમ.
જીવ ગુરે ફશાય આજ શમ કર ઉસ્ે ણખઝાં શમ.
કેટરાંક પાયવી ળેઅય ભરેકુર ભોતની ઝફાની કહ્યા
છે અઝ દય કદાભ જુદા પયઝંદયા.
ભં ફાથી દીકયાને જુદો કમો,
ફેલા કદાભ નલ ઊરૂવી ચંદયા.
કેટરીક નલી દુરશનને વલધલા કયી,
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કદરભ યાશી નદાયદ આશે કવ.
કોઇના ઠંડા શ્વાવથી સુ ં ડયતો નથી,
નળનલભ પમાાદો લાલમરાશે કવ.
કોઇના કકાટ ઉય સુ ં ઘ્માન આતો નથી,
ળાશયા અઝ તખ્તે ળાશી ભીકળભ.
ફાદળાશને તેના તખ્ત ઉયથી ખંચ ું છું,
દય રશદ ખ્લાશી નખ્લાશી ભીકળભ.
અને છે લટે કફયભાં દાખર કયાું છું.
ન ઝે તેગેભ ન અઝ તદફીય ફીભ.
ન તરલાયથી ડરૂં છું ન શીકભતથી,
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ને ઝે શાકકભ તવભ
ા ને અઝ શકીભ.
ન યાજાનો ખોપ છે ન ડોકટયથી ડરૂં છું,
કુ અસ્તાારીવ લ અપરાતું કુજાસ્ત.
અસ્તાારીવ તથા અપરાતુન શકીભ શતા તે કમાં છે ?
કમવયો પગફુયો પયીદું કુજાસ્ત.
કમવય પગફુય અને પયીદુ જેલા ફાદળાશ કમાં છે ?
જભ કુજા દાયા કુજા વદ્દાદ કુજાસ્ત.
જભ અને દાયા તેભજ ળદ્દાદ ફાદળાશ કમાં છે ?
કોભે તુમ્ફઅ કુવમુદો આદ કુજાસ્ત.
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તુમ્ફઅ ફાદળાશની કોભ અને વમુદ તથા આદ
કમાં ગમા ?
રૂસ્તભો રૂઇતન લ ફીઝન કુજાસ્ત.
રૂસ્તભ, રૂતઇન અને ફીઝન જેલા વુયલીય
શેરલાનો કમાં છે ?
ઝાર કુજા વાંવા કુજા ફશભન કુજાસ્ત.
ઝાર, વાંવા તેભજ ફશભન જેલા ફશાદુય
રડલઇમા કમાં છે ?
અઝ કુબયુ ળાં વનળાની ચંદભાંન્દ.
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આ વલેન ુ ં નાભ વનળાન નથી કોઇ કોઇની કફયની
વનળાનીમો છે .
લઝ ફદનશા ઉસ્તખ્લાની ચંદભાંન્દ.
તેઓના અંગ તો નથી ણ કોઇ કોઇના જુજ શાડકાં
ફાકી છે !

ઝભાને કા યં ગ
દોસ્તંવે દોસ્તી માયંવે માયી ઉઠ ગઇ,
મુન્વપી જાતી યશી ઇભાનદાયી ઉઠ ગઇ.
ફાકો ફેટેવે નપયત બાઇકા બાઇ અદુ,
શામ ગઝફ શમ કે વફવે ાવદાયી ઉઠ ગઇ.
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શમ અદફ કીવીકો ફડંકા ઓય ન છોટંકા રેશાઝ,
અને ભતરફકી શમ દુન્મા ગભગુવાયી ઉઠ ગઇ.
કીસ્કા અખ્રાકો મુરૂવ્લત શમ દયીનદે્ ચાયષુ,
અફ તો ભયના ચાશીમે ચાશત ફીચાયી ઉઠ ગઇ.
શય તયીકેભં નુભામળકા સલ
ુ ા શમ ઝોયો ળોય,
કકમ્રો નખલત છાગએ શંમ ઇન્કેવાયી ઉઠ ગઇ.
ઢુંઢનેવે બી નશં ભીરતા શમ આણરભ ફાઅભર,
નાભકો યશેઝ શમ યશેઝગાયી ઉઠ ગઇ.
અફ તો કડગયી ય મુવલ્રભ શે ણફનાએ ઇલ્ભો
પઝર,
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ેળરૂ તુલ્રાફ ઠશયે ુખ્તકાયી ઉઠ ગઇ.
ળૌક શમ ળેખે મુયદીપકો ડશાએ શભ નલાઝ,
મદરોને ઝોય ફાંધા ળાશવલાયી ઉઠ ગઇ.
લઅઝભં વલરત નશં અલ્રાશો અકફયકે વવલા,
રોગ મુશં તકતે યશે ખારી ટાયી ઉઠ ગઇ.
ઇન્કેરાફે દશયવે ફદરૂ શમ ફઝભં જશાં,
કદર ળીકસ્તા શો ગએ વફ વાઝકાયી ઉઠ ગઇ.

***********
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6.પાની દુન્મા વલે શઝયત અરી
(અરય્હશસ્વરાભ)નુ ં પયભાન
અભીરૂર

ભોઅભેનીન

શઝયત

અરી

(અરય્હશસ્વરાભ)ભે એલા એલા આરીળાન
ખુત્ફાઓને પવાશત અને ફરાગતની વાથે
ફમાન પયભાવ્મા છે કે એ વાંબીને રોકો
શમયત

ાભી

ગમા

છે ,

અને

આના

દુશ્ભનોએ ણ આના લખાણ કયે ર છે ,
જેભકે રખેર છે કે એક લખત ભોઆલીમાશએ
શઝયતનો ખુત્ફો વાંબીને કહ્યું કે અગય
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અયફના તભાભ છટાદાય લકતા બેગા થામ
અને

તેઓની

વાભે

શઝયત

અરી

(અરય્હશસ્વરાભ)નો આ ખુત્ફો લાંચલાભાં
આલે તો જરૂય છે કે એ વલે જણ વજદાભાં
ઝુકી જામ, તો એ ખુત્ફાનો ટુંકો તયજુભો દયજ
કયીએ છીએ.
આે શેરે તકાષુયનો ષ ૂયો ડીને ખુત્ફો
ળરૂઅ કમો શતો, તો એ તકાષુયના ષુયાનો
ખુરાવો એ છે કે ખુદા પયભાલે છે કે અમ રોકો
તભો લધાયે ભાર શોલાથી યભત ગભતભાં
એટરે ષુધી ભળગુર યહ્યા કે કફયભાં શંચ્મા
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તેભજ ોતાના વગાવ્શારા અને કુટુંફીઓ
ુશક
શોલાથી ભગરૂય ફની ગમા અને એક
્
ફીજા વાથે પખ્ર કયલા રાગ્મા અને એ
ભગરૂયીભાં એટરે ષુધી યહ્યા કે કફયની
મુરાકાત કયી !! ણ માદ યાખો કે ખયે ખય એ
લખત નજીક છે કે શક લાત જાશેય થઇ જળે કે
તે કબ્રભાં ‘મુનકય’ અને ‘નકીય’ વલાર
કયલાના છે !!! તે છી કમાભતના કદલવે
કફયભાંથી નીકીને ખુદાના દયફાયભાં જું
ડળે, ત્માયે મકીન થઇ જળે, કેભકે જશન્નભ
તથા તેની ઉયથી ુરેવેયાતને જોલાથી
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મકીનભાં કાંઇ ણ ફાકી યશેળે નશં અને તે
છી ખયે ખયી નેઅભતો કે જે ભાઅયે પતની
અને

અશરેફમત

(અરય્હશસ્વરાભ)ની

ભોશમ્ફતની છે . તે વલે  ૂછલાભાં આલળે કે
એ નેઅભતનો ખયો ઉમોગ કમો કે નશં ?
છી શઝયત અરી (અરય્હશસ્વરાભ)ભે
ખુત્ફો વુરૂઅ કમો કે અમ કોભ ફસજ
ુ
વલચાયલાનુ ં છે કે શકીકતની ચીજો જોલાને
ફદરે પખ્ર કયલાની ચીજો જોલાભાં આલે છે ,
એટરે ષુધી કે ભોત આલી જામ છે અને એ
ફાફત ઘણી ફીશાભણી છે ણ તે વલળે
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કાંઇણ વલચાય કમો નશં અને નવીશત રીધી
નશં અને કઇ ચીજ ઉય પખ્ર કયે છે ? વું
ોતાના લડીરો દટાઇ ગમા તેનો પખ્ર કયે છે ?
અથલા જેઓએ ભયીને કબ્રસ્તાન બયી દીધા વું
તે વલળે પખ્ર કયે છે ? અને વું મુડદાઓને કે
જેઓ આખેયતની મુવાપયીએ ગમા છે અને
શારતો યસ્તાભાં જ (કફયભાં) ઠંડા થઇ ગમા
છે , વું તેઓને ાછા ફોરાલલા ચાશે છે ?
ખયે ખય પખય કયલા કયતાં મુડદાઓના શારથી
નવીશત રેલી લધાયે ફેશતય છે , કફીરાના
ઘણા ભાણવો (તેઓનો ભોટો બાગ કફયભાં
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ગમો છે , તેઓ) ઉય પખય કયલા કયતાં
તેઓની ફેઇઝઝતી અને વડી જલા ઉય
અપવોવ કયું લધાયે વારંુ છે .
અપવોવ એ નાદાનો ઉય કે જેઓ
આંધાની જેભ જોમા વલના ફડાઇ કયે છે ,
અગય તેઓ એ મુડદાઓના લેયાન અને
ષુભવાન કબ્રસ્તાનને જોઇને તેભજ તેઓના
ઉજડી ગમેરા ભકાનો તયપ ઘ્માન આીને
તેઓના શારની તાવ કયતે તો એ ચીજો
તેઓને જાણકાય કયતે કે તેઓ તો ગુભયાશીભાં
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યશીને ચારતા થમા, ભાટે તભે જાકશર યશીને
ભુરાલો ખાઓ નશં.
છી આે પયભાવ્યું કે વું તભાયાભાં એલા
ળશેનળાશ ન શતા કે જેઓએ ખરકતને તાફે
કયી શોમ ? ણ એલો કોઇ વખી નીકળ્મો નશં
કે કપન વવલામ ફીજુ ં કાંઇ એને આપ્યું નશી
અને એ તાફેદાય યહમતે એટરી ણ કદય
કયી નશં કે કબ્રભાંના કીડા લીણી નાખે. અયે ,
તભે તો તેઓના અંગની ભાટીથી ઉગેરા ખડને
લાયો છો અને તેભાંથી ઊગેરા બાજી ારાને
ખાઇ જાઓ છો અને એ રોકો જે જગ્માને
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લેયાન કયી ગમા તેભાં જ તભો યશો છો !
તેઓની અને તભાયી લચ્ચે પકત યડલા
ીટલાના કદલવ ફાકી છે અને તભાયી
આગના એ રોકોનો અંજાભ થમો તે તભોએ
જોમો તો તભાયો ણ અંજાભ એલો જ થલાનો
છે અને તેઓની જેભ તભાયે ણ ભોતની ભજા
ચાખલાની

છે ,

જેઓને

તભે

ભાર

દલરતલાા, ઇઝઝત આફરૂલાા, પખ્ર અને
ફડાઇલાા, ફરકે ભશાન ફાદળાશ જાણતા
શતા તેઓ એલે દયજ્જે શંચ્મા છે કે જેઓનુ ં
નાભવનળાન ફાકી નથી અને જુઓ છો કે
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રાચાય

અને

અળકત

ફની

ઉજ્જડ

જગ્માઓભાં ડમા છે !!!
એ રોકો કમાભતની રાંફી મુવાપયીએ
ગમા છે અને તેઓને ‘ફયઝખ’ની ખાઇભાં
ચારું ડળે અને એ ખાઇભાં એલો અંધકાય
છે કે તેભાં કાંઇ દે ખાત ું નથી અને એ
ફયઝખભાં કીડાઓએ તેભને ઘેયી રીધા.
તેઓનુ ં રોશી ી ગમા અને તેઓના ભાંવ અને
શાડકાઓને ણ ખાઇ ગમા અને તેઓ કબ્રભાં
એલી યીતે છુી ગમા કે ળોધ કયતાં તેઓનો
ત્તો રાગતો નથી. દુવનમાભાં તો તેઓના
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વભજાઝ એટરા તો નાજુક શતા કે જયા વખત
શલાથી અને ષુમાની જયા ગયભીથી ફેચેન થઇ
જતા

શતા

ણ

શલે

તો

લંટોીમાના

લંટોીમા આલે છે અને ષ ૂમાનો આખા
કદલવનો તડકો લેઠલો ડે છે . શેરે તો જયા
જયાભાં ગબયાઇ જતા શતા અને શલે તો જુએ
એટરી આપત આલે, જુલે તો લીજીના
કડાકા થામ અથલા લાદભાં ગર્જના થામ તો
ણ તેની યલા યાખતા નથી અને એલી
ચીજોથી ડયતા નથી.
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તેઓ એલી વપયે ગમા છે કે ાછા
આલલાની જયા ણ ઉમ્ભેદ નથી. તેઓના
યશેઠાણની ભંણઝર આણી ાવે છે છતાં
આણને ભી ળકતા નથી. અયે ! શજુ તો
કારની લાત છે કે તેઓ બેગા થઇને ફેવતા
શતા ણ આજે તો કોઇનો ત્તો નથી. જુદા
જુદા લીખેયાઇ ગમા શજુ તો શભણાં જ તેઓ
ઘયોભાં લસ્તા શતા અને ઘય આફાદ શતા અને
શાર આણે જોઇએ છીએ કે એ ઘય ખારી
ષુભવાન, લેયાન અને ઉજડેરા ડેરા છે
તેભાંથી કોઇનો અલાઝ ણ આલતો નથી.
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એ રોકો શભણાં લાતો કયતા શતા,
કકલ્રોર કયતા શતા, એક ફીજાની ુછ યછ
કયતા શતા, ણ એકાએક એલો જાભ ીધો કે
તેથી ચુ થઇ ગમા ન ભોઢાથી ફોરી ળકે છે ,
ન કાનથી વાંબી ળકે છે ખયે ખય જાશેયભાં
એું દે ખામ છે કે તેઓ આંખ ફંધ કયીને
ગપરતભાં ડેરા છે . અને ફસુ જ ષુખ વનંદ્રા
કયી યહ્યા છે .
છી આ પયભાલે છે કે એ રોકોને
ાડોળ તો છે ણ એક ફીજા વાથે ભોશબ્ફત
કયી ળકતા નથી. જો આટરી દોસ્તી શોમ તો
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ણ મુરાકાત કયી ળકતા નથી. જો કે એક
ફીજાના ભોશબ્ફતલાા ફલ્કે વગાવ્શારા
ં તટુ ી ગમો
શતા અને આવભાં વનકટનો વંફધ
અને એ દોસ્તી અને ભોશબ્ફત ફાકી યશી નશં.
આંખ ફંધ થતાં જ ોતાના યામા થઇ ગમા
અને ઓખાણલાા અજાણીમા ફની ગમા
અને એક ફીજા એક ફીજાના શારથી નાલાકે પ
યહ્યા. તેઓને ખફય નથી કે વલાય કમાયે ડે
છે અને વાંજ કમાયે થામ છે ! એ રોકો કમ્રને
જેલી જાણતા શતા તે કયતાં લધાયે ફીશાભણી
નીકી અને ફીક તથા ઉમ્ભેદની જગ્માએ
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શંચી ગમા... તેઓનો એલો શાર થમો કે
તેની તાવ કયી તો તેની કાંઇ ણ ખફય
ડી ળકતી નથી ણ એ તભાભ છતાં
ફવીયતની નઝયે

જોઇએ અને નવીશત

રેલાની નઝયે વલચાયીએ તો તેઓના શારને
કદરની આંખથી જોઇ ળકીએ છીએ અને
તેઓની લાતોને કદરના કાનથી વાંબી
ળકીએ છીએ કે તેઓ જાણે કશી યહ્યા છે કે અભો
ફસુ જ ડયી ગમા અને અભાયા ફુર જેલા ચશેયા
કયભાઇ ગમા. અભાયા એ અંગ કે જેઓની
અભો ફસુ વંબા યાખતા શતા તે ભાટીભાં
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ભી ગમા અભોને કબ્રે બંવી નાખ્મા અભાયી
ષુયતો ફદરાઇ ગઇ અભાયા યશેલાની જગ્મા
અંધાયી છે અને શયલખત મુવીફત ઉય
મુવીફત ડે છે .
અપવોવ તેઓનો એલો શાર થમો છે કે
જાણે તેઓના કાનભાં કીડા ેવી જલાથી
ફશેયા થઇ ગમા છે . તેઓ જે આંખભાં ષુયભો
નાખતા શતા તેભાં ભાટી બયાઇ ગઇ, તેઓની
આંખોભાં ખાડા ડી ગમા. જે જીબ કાતયની
જેભ ચારતી શતી તે જાણે એ જ કાતયથી
કતયાઇ ગઇ, તેઓના કદર ફયફાદ થઇ ગમા,
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તેઓના અવ્મલો જુદા થઇ ગમા, તેઓ ઉય
આપત આલલા રાગી ણ તેઓને એલા શાથ
નથી કે તે થકી એ આપતોને દુય કયે અને
તેઓના કદર વાફીત યહ્યા નથી કે કાંઇ
પયીમાદ કયી ળકે, તેઓ ભાટે એલી ફેઇઝઝતી
અને રૂસ્લાઇ આલી કે તે દુય થઇ ળકતી નથી.
તેઓની ખુફષુયતીને ઝભીન ખાઇ ગઇ અને
ફસુ જ રાડ અને પ્માયથી ઉછમાા શતા તેઓ
ભાટીભાં ભી ગમા અને એલા થઇ ગમા કે
જાણે મદા થમા જ ન શતા, ઇત્માદી.

***********
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7.ભૌતનુ ં ુતળું
અશરે ષુન્નત જભાતની કકતાફભાં રખે છે
કે

ખુદાએ

તઆરાએ

કુયઆને

ળયીપભાં

પયભાવ્યું છે કે ‘‘ખરકર ભૌત લરશમાત’’
એટરે ભં ભૌત અને શમાતને મદા કમાા,
ુ ા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ
શઝયત યષ ૂરેખદ
આરેશી લવલ્રભ)થી ભનકુર છે કે શક
તઆરાએ ભોતને આવભાનો અને ઝભીનો
કયતાં ભોટું મદા કયું અને તેની આડા શઝાય
શઝાય યદા યાખ્મા અને તેને વવતેય શઝાય
વાંકોભાં જકડયું અને તેની દયે ક વાંક
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શજાય લયવના યસ્તા જેટરી રાંફી છે અને
તેને એલી જગ્માભાં છુું યાખ્યું કે પકયશ્તા
જાણતા ન શતા અને તેની ાવે જતા ન શતા
ણ તેનો અલાઝ વાંબતા શતા.
છી

જમાયે

શઝયતઆદભ

(અરય્હશસ્વરાભ)ને મદા કમાા ત્માયે શક
તઆરાએ ભોતની આડા જેટરા ડદા શતા તે
તભાભ ઉડાલી રીધા અને ઇઝયાઇર તથા
તભાભ પકયશ્તાને સક
ુ ભ કમો કે ભોતને જુઓ,
તે લખતે તભાભ પકયશ્તા તેને જોલા ભાટે ઉબા
થઇ ગમા અને ખુદાએ તઆરાએ ભોતને
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પયભાવ્યું કે તું ોતાની તભાભ ાંખો ખોરીને
ઉડ અને ોતાની તભાભ ાંખો ખોરી નાખ,
એ વાંબી ભોત ઉડયું અને પકયશ્તા તેને
જોઇને ફેશોળ થઇ ડી ગમા અને તેઓને એક
શઝાય લયવ છી શોળ આવ્મો તે લખતે
પકયશ્તાઓએ અયજ કયી અમ ખુદાલંદા, આના
કયતાં ફીજી કોઇ ભોટી ચીજ તં મદા કયી છે
? ખુદાએ પયભાવ્યું ભં તેને મદા કયું અને સુ ં
તભાભ કયતાં બુઝુગા છું અને આના ંજાનો
ભજા તભાભ ખરકત ચાખળે.
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છી

ઇઝયામરને

પયભાવ્યું ભં

તને

ભોતનો ઉયી મુકયાય કમો. ઇઝયાઇરે કહ્યું
અમ ભાયા યલયકદગાય તેને તં ફસુ જ ભોટું
ફનાલેર છે , તેને કડીને તાફે યાખલાની
ળવત કમાંથી રાું ? તે લખતે શક તઆરાએ
ઇઝયાઇરને એટલું જોય અતા પયભાવ્યું કે
તેથી તેને ોતાના કબ્જાભાં કયી રીધું અને
ભોત ણ ળયણે થયું અને તેથી ઇઝયાઇરને
ભરેકુર ભોત એટરે ભોતનો વયદાય કશે છે .
છી ભૌતે અયજ કયી ખુદાલંદા ભને યઝા
આ તો સુ ં આવભાનભાં કાંઇ ફોલુ,ં પયભાવ્યું
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તાયે જે કાંઇ ફોરું શોમ તે ફોર તે લખતે
ભોટા કડાકા વાથે આલાઝ આી કશે ું ળરૂ કયું
કે સુ ં એ છું કે દયે ક સ્ત્રી ભયદના જોડાને જુદા
કયી નાખીળ, સુ ં એ છું કે ફાને દીકયાથી જુદો
કયી નાખીળ, બાઇઓથી ફશેનોને જુદા ાડીળ
સુ ં એ છું કે ઇન્વાનની કુવ્લતને ઘટાડી નાખીળ,
સુ ં એ છું કે ઘયોને ઉજ્જડ કયી નાખીળ. સુ ં એ છું
કે ળશેયોને ખારી કયી નાખીળ, સુ ં ભોત છું
વલેને શરાક કયીળ. તભે ભોટા ભોટા અને બાયે
બાયે કીલ્રા અને બુયજોભાં જઇને છુી જળો
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તો ણ ત્માંથી ખંચી રઇળ સુ ં એ છું કે કોઇ
ભખ્લુક ભાયાથી બાગી ળકળે નશં.
જ્માયે ભૌત કોઇની ાવે જામ છે . ત્માયે
એક ષુયત ફનીને તેની વાભે ઉભું યશે છે . ત્માયે
ભયનાયનો જીલ  ૂછે છે કે ત ું કોણ છે અને ળા
ભાટે આલેર છે ? ત્માયે ભૌત કશે છે કે સુ ં ભૌત
છું

તને

દુવનમાભાંથી

રઇ

જઇળ

તાયી

ઔરાદને મવતભ કયીળ. તાયી સ્ત્રીને વલધલા
કયીળ અને તાયો ભાર તાયા એલા લાયવોના
કબ્જાભાં વંાલીળ કે જેઓથી ત ું અણગભો
યાખતો શતો અને તું એ છે કે તે તેભાંથી ોતા
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ભાટે વાથે રેલા કોઇ નેક કાભભાં લાયું નકશ
અને શલે તારૂં કાંઇ લળે નકશ.
આ વાંબીને જીલ ભોત તયપથી ભોઢું
પેયલી રીએ છે ત્માયે ભોત ફીજી તયપ તેની
વાભે જઇ ઉભું યશે છે વું ત ું ભને ઓખતો નથી
? સુ ં એ જ છું કે જેણે તાયા ભાફાની રૂશની
કફઝ કયી અને તું ઉબો ઉબો જોતો શતો અને
શલે સુ ં તને રેલા આલેર છું અને તાયી
અલરાદ તને જોળે સુ ં એ છું કે તાયી શેરાના
શઝાયો જણને રઇ ગમેર છું.
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છી ભોત જીલને ુછે છે ફતાલ જગતને
કેલી જોઇ ? તે લખતે જીલ કશે છે ભં તેણીને
ભક્કાય, ગદ્દાય અને ફેલપા જોઇ, તે લખતે
તેની વાભે દુન્માની ષુયત આલે છે અને તેને
કશે છે અમ ગુનેશગાય વું ત ું ળયભાતો નથી કે
એભ ફોરે છે ? તં જ ભાયાભાં યશી ગુનાશ કમાા.
ખયાફ કૃત્મોથી ફચ્મો નશં. શરાર શયાભભાં
કાંઇ પયક કમો નશં અને એું વભજીને કદલવો
ગુઝાયલા રાગ્મો કે જાણે કામભ યશે ું છે . જા સુ ં
તાયાથી અને તાયા અભરથી ફેઝાય છું.
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છી ભારની ષુયત આલીને કશે છે અમ
ગુનેશગાય તં ભને શયાભથી ભેવ્મો અને
ગયીફ રોકોને કાંઇ આપ્યું નશં અને ોતા
ભાટે કાંઇ વાથે રીધું નશં. શલે સુ ં ફીજાના
કફજાભાં જાઉં છું.
ભોતના

વલળે

ભઝશફે

ઇભાભીમાની

કકતાફભાં રખ્યું છે કે અભીરૂર ભોઅભેનીન
શઝયત અરી (અરય્હશસ્વરાભ)ની ણખદભતભાં
અયઝ કયલાભાં આલી કે મા શઝયત આ કાંઇ
ભૌતનો શાર ફમાન કયો, તો આે પયભાવ્યું કે
જાણકાય થાઓ ભોત એક એલી ચીજ છે કે
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ત્રણભાંથી એક ફાફત વાથે ઇન્વાનના છે લ્રા
અંતકાના લખતભાં નાઝીર થામ છે . ૧ નેઅભતની શંભેળની ખુળખફયી વાથે એટરે
તેને કશેલાભાં આલે છે કે તાયે ભાટે આ
ફેકશશ્તની

નેઅભતો

છે .

૨-

અઝાફની

શંભેળાંની ખફયની વાથે એટરે તેને કશેલાભાં
આલે છે કે તાયા ભાટે શંભેળાં જશન્નભનો
અઝાફ છે . ૩ - અથલા તેને ખોપ અને ફીકભાં
ભોશગભ ખફય આલાભાં આલે છે એટરે તેને
એલી યીતે કશેલાભાં આલે છે કે તે વભજી
ળકતો નથી કે તેનો કેલો શાર થળે ! અને તે
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શમયાન થઈ જામ છે અને વલચાયભાં ડે છે કે
ફેકશશ્તી છું કે દોઝખી ?
અને એ ત્રણે ફાફતનો ખુરાવો એ છે કે
શેરી ફાફત ખાવ અભાયા દોસ્તો અને
તાફેદાયો ભાટે છે એટરે તેને અંતકા લખતે
શંભેળની નેઅભતની ખુળખફયી આલાભાં
આલે છે અને ફીજી ફાફત અભાયા દુશ્ભનો
અને મુખારેપો ભાટે છે કે તેઓના અંતકા
લખતે તેઓને શંભેળના અઝાફથી ડયાલલાભાં
આલે છે અને ત્રીજી ફાફત કે જે ભોશગભ
યાખલાભાં આલે છે અને ભયનાયને તે લખતે
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ખફય નથી ડતી કે તેનો કેલો શાર થળે ? વું
ગુનાશના વફફથી અઝાફભાં ગીયપતાય થળે
અથલા ળપાઅતના વફફથી ફખળાઇ
જળે ?
્
તો તે ગુનેશગાય ભોઅભીન ભાટે છે કે તેણે
ગુનાશ કયીને ોતાના નપવ ય ઝુલ્ભ કમો
શળે અને એલા ગુનેશગાયોને અભાયા દુશ્ભનો
વાથે શંભેળ જશન્નભભાં નશં યાખે, ફલ્કે તેઓને
અભાયી વીપાયીળ અને ળપાઅતથી ખુદાએ
તઆરા જશન્નભભાંથી કાઢળે ભાટે તભો નેક
અભર કયો એટરે નભાઝ, યોઝા અને શજ
ફજાલી રાલો અને ખુમ્વ તથા ઝકાત આો,
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અને ગુનાશોથી ફચો અને અભાયી મયલી
કયો અને તભો પકત ઇભાન અને ળપાઅત
ઉય આધાય યાખો નશં અને ખુદાના
અઝાફને શકીય ગણો નશં કેભકે કેટરાંક
ગુનેશગાય ભોઅભીન એલા શળે કે તેઓને
તેઓના ત્રણ લા છી ગુનાશના ફદરાભાં
જશન્નભભાં નાખલાભાં આલળે અને તેઓને
ત્રણ રાખ લયવ છી અભાયી ળપાઅત
શંચળે અને જશન્નભભાંથી નજાત અાલીને
ફશાય કઢાલીવુ.ં
H OM E

| જન્નત જશન્નભ-166 | VISIT U S ..

કાપીભાં અબુફવીયથી ભનકુર છે કે એક
કદલવ સુ ં શઝયત ઇભાભ જાઅપયે વાકદક
(અરય્હશસ્વરાભ)ની ણખદભતભાં શાજય થમો
અને તે લખતે સુ ં એટરો ઘયડો અને ભોટી
ઉંભયનો થઇ ગમો શતો કે ભાયા શાડકા અને
ભાંવ ગી ગમા શતા અને ભયલાની નજીક
થઇ ગમો શતો, તે લખતે ભં નાઉમ્ભેદીની
શારતભાં અયઝ કયી કે કમાભતભાં ભાયો
અનજાભ
કેલો થામ છે ? આ વાંબીને શઝયતે
્
પયભાવ્યું અમ અબુફવીય અજફ છે કે ત ું
આલો નાઉમ્ભેદીનો કરભો કશે છે , વું ત ું
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જાણતો નથી કે
તભાયાભાંના

શક ષુબ્શાનસુ તઆરા

જલાનોની

ઉય

ભેશયફાની

પયભાલળે અને તભાયાભાંના ઘયડાઓથી શમા
અને ળયભ કયળે, ભં અયઝ કયી અમ પયઝંદે
યષુર, આ ઉય કુયફાન થઇ જાઉં, ખુદાએ
તઆરા અભાયાભાંના જલાનો ઉય કેલી યીતે
ભેશયફાની

પયભાલળે

અને

અભાયાભાંના

ઘયડાઓથી કેલી યીતે ળયભ અને શમા કયળે ?
તો આે પયભાવ્યું કે શકતઆરા જલાનોને
અઝાફ નશં કયલાની ભશેયફાની કયળે અને
બુઢાઓથી કશવાફ રેલાથી શમા કયળે, અમ
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અબુફવીય શતઆરા અને પકયશ્તા અભાયા
ળીઆશઓના ગુનાશને એ પ્રભાણે દૂય કયે છે કે
જે - પ્રભાણે વખત શલા ઝાડના ાંદડાને
ખેયલી

નાખે

છે

અને

અમ

અબુફવીય

શતઆરાના કરાભ ણ એ વલળે નાણઝર
થમેર છે કે પકયશ્તા યલયકદગાયે આરભની
તસ્ફી કમાા કયે છે અને ઝભીનલાાઓ ભાટે
ભગપેયત ચાશે છે , તો ખુદાની કવભ એ
ઝભીનલાાથી મુયાદ ફીજા કોઇ રોક નથી
ણ એ જ રોક મુયાદ છે કે જે અભાયા ળીમા
છે .
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8.મુદાાએ કયે રી ભીજફાની
જ.

મુલ્રા

અશભદ

વાશેફ

નીયાકી

(અરય્હશસ્વરાભ)ભ.એ રખ્યું છે કે ભાયા
લારીદ જ. મુલ્રા ભશેદી ઇબ્ને અફીઝયની
ણખદભતભાં એક ભોઅતફય (બયોવાલાો)
ળખ્વ શતો. તેણે કહ્યું કે એક ભાયા દોસ્તે ભને
એક લખતનો વલણચત્ર ફનાલ ફમાન કમો, કે
તેણે કહ્યું કે એક નકીફે અભો આઠ દવ જણની
ભીજફાની કયી જુમ્આની યાત્રે આલલા કશેર
અને તેન ુ ં ઘય કબ્રસ્તાનની ાવે શતુ.ં અભો
લામદા મુજફ ત્માં ગમા તે લખતે નકીફે કહ્યું
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કે એ કફયોના ચબુતયા ઉય થોડીલાય ફેવો.
કેભકે ભકાનભાં ઓયતો છે તેભને ફીજા
ભકાનભાં ભોકરીને તભાયા ભાટે વગલડ કયીને
ફોરાલીળ.
અભો તો તે ચબુતયા ઉય ફેઠા અને
ઘણીલાય થઇ ણ નકીફ વાશેફે તો કાંઇ
ખફય રીધી નશી. તેથી અભાયાભાંના એક
ભવખયાએ ત્માંની કફયોભાની એક કફય તયપ
જોઇને કહ્યું કે અમ મુયદાઓ જીલતાએ તો
ભીજફાની કયીને શજુ ષુધી ખફય રીધી નશી,
ભાટે તભો મુયદાઓ કાંઇ જભાડો તો વારંુ .
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આ પ્રભાણે કહ્યું ત્માં એક કફય પાટી ગઇ
અને તેભાંથી અલાઝ આલી કે આજે તો તભો
નકીફ વાશેફના ભશેભાન છો ભાટે તેભને ત્માં
જ જભજો ણ આલતી જુભેયાતે અશં આલજો
અભો

તભોને

જભાડીવું

ભાટે

અભાયી

ભીજફાનીને ઇન્વાપ આજો.
અભો આ અજાએફ ફનાલ જોઇને અને
કફયની અંદયથી એ મુજફ જલાફ ભળ્મો
તેથી અભો ઠયી જ ગમા અને શાંજા ગગડી
ગમા કે આણુ આલી ફન્યું ! જીલતા યશીને
મુયદાની ભીજફાનીભાં જલામ નશં તો આનો
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અથા એ જ થમો કે અભો આલતા જુમ્આની
યાત ષુધીભાં ખુદાની યશભતે શંચવુ.ં શલે
આડો અલો વલચાય કયીને પાંપાં ભાયલા
રાગ્મા. ખુદાની ભયજી ઉય યાજી યશીને
ભલાની તૈમાયી કયી રેલી અને એભ નક્કી
કયીને ફેઠા શતા ત્માં નકીફ વાશેફે જભલા
ભાટે ફોરાવ્મા તેથી ભીજફાની તો જમ્મા ણ
કદરભાં એ જ ભયલાનો ખોપ ફેવી ગમો શતો.
છી

જભીને

ઘયે

કદલવથી આખેયતની

ગમા

અને

મુવાપયીની

ફીજે
તૈમાયી

કયલી ળરૂ કયી, જેનો જેનો કાંઇ શક શતો તે
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અદા કમો, કોઇને કાંઇ કહ્યું શોમ તેની ાવે
ભાપી ચાશી, ભતરફ એ કે અભો વલે જણ
ભયલા ભાટે તૈમાય થઇ યહ્યા અને એક એક
કદલવ જતો શતો તે ભયલાની યાશ જોલાભાં જ
જતો શતો, ણ અઠલાકડયું વાય થઇ ગયું
અને

જુભેયાતે

આલી

ણ

કોઇ

ણ

અભાયાભાંથી ભયું નશં તેથી વલચાય કમો કે
આણે એ જ કફય ાવે જઇને અલાઝ
આલી તેથી અભો ત્માં ગમા અને અલાઝ
આી, અમ કફયલાા વાશેફ તભોએ અભાયી
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ભીજફાની કયે ર છે , તેથી અભો જભલા ભાટે
શાજય થમા છીએ.
તે

લખતે

એક

ણફશાભણી

અલાઝ

કફયભાંથી આલી અને કફય પાટી ગઇ અને
એક ગુરાભ અંદયથી ફાશેય આવ્મો અને
અભોને ફોલ્મો કે ણફષવભલ્
્ રાશ કફયની અંદય
ચારો.
અભો તે લખતે ડયી ગમા ણ ભયલા ભાટે
ભક્કભ શોલાથી તે ગુરાભને કહ્યું કે જો અભોને
જીલતા જ કફયભાં દપન કયી દે લા શોમ તો
અભો ગુવર, કપન અને નભાઝથી ભશરૂભ
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યશીવું ભાટે તે વલળે વું થળે ? ગુરાભે કહ્યું કે
તભોને

કફયભાં

જીલતા

દપન

કયલા

ફોરાલતો નથી ણ ગઇ જુભેયાતે તભોને
દાલત આી છે તે લામદો લપા કયલા ભાટે
ફોરાલેર છે . તભો અંદે ળો કયો નશં, તભો
ભીજફાની જભીને વશીવરાભત ાછા ઘયે
જળો.
આ વાંબીને અભાયાભાંથી એક જણ કે જે
છાતીનો કઠણ શતો તે શેરે ગુરાભની વાથે
કફયભાં ગમો અને થોડેક છે ટે જઇને ાછો
આલીને ફોલ્મો કે ત્માં કોઇ જાતની ફીક નથી
H OM E

| જન્નત જશન્નભ-176 | VISIT U S ..

ભાટે ચારો તેથી અભે ગમા, શેરે તો
થોડીકલાય ષુધી અંધાયાભાં ચારું ડયુ,ં
ણ તે છી તો એક ફસુ જ ભજાશની શોી
વડક જોલાભાં આલી તેની ઉય અભો ચાલ્મા,
વડકની ફંને ફાજુએ જાતજાતના ભેલાના
ઝાડની શાય રાગેરી શતી અને જ્માં જોઇએ
ત્માં

જન્નતનો

નમુનો

દે ખાતો

શતો,

જાતજાતના ંખીઓ ઝાડ ઉય ટસક
ુ ા કયતા
શતા અને જભીન ઉય અંફય અને કસ્તુયી
ાથયે રી શતી અને દૂધ વલ.ની નશેયો જાયી
શતી અને સુય તથા ગીરભાનો જોલાભાં
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આલતા શતા, અભો તો યાતના લખતે ગમા
ણ ત્માં તો કદલવ કયતાં ણ લધાયે યોળની
જોલાભાં

આલી.

ચારતા

ચારતા

એક

આરીળાન ભકાન ાવે શંચ્મા અને એક
ભકાન ફસુ જ ઠાઠભાઠથી ળણગાયે લ ું શતું અને
તેની અંદય એક શીયાભોતી જડેરા તખત ઉય
એક ખુફષુયત જલાન ફેઠો શતો, તેના ભાથા
ઉય

જડાઉ

ફાદળાશી

તાજ

શતું અને

ફેવલાની ગાદી તો ફસુ જ ઉંચી કંભતની
નયભ શતી, તેભજ તકીમા ણ ઘણા જ બાયે
બાયે કંભતી શતા. અભો અદફથી જઇને ફેઠા.
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તેણે અભાયી તઅઝીભ કયી, અભોએ  ૂછયું કે
આ કોઇ નફી અથલા લરી છો ? જલાફ
આવ્મો કે સુ ં ન નફી છું ન લરી, ફરકે એક
અદના ળખવ છું, ભાયો ધંધો ગોશ્ત લેચલાનો
શતો અને આ ળશેયભાં પરાણા ઠેકાણે ભાયી
દુકાન શતી અને સુ ં તભોને ઓખું છું તથા
તભો ણ ભને ઓખતા શતા, સુ ં અશરેફમત
(અરય્હશસ્વરાભ)નો ભોકશફ છું અને ભાયી
આદત એલી શતી કે જ્માયે અઝાન વાંબતો
શતો ત્માયે દુકાન ફંધ કયલા યોકાતો ન શતો
અને એભ જ દુકાન ઉઘાડી મુકીને તથા ઘયાક
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આલેરા શોમ તેને ઉબા યાખીને જભાતની
નભાઝ ડલા ભસ્જીદભાં ચાલ્મો જતો શતો,
તો ખુદાએ તઆરાએ ભાયી યીતબાતને વંદ
કયીને ભને આ નેઅભતો આી.
છી અભાયા ભાટે ષુપયો ફીછાલલાભાં
આવ્મો અને એલા જાત જાતના ઉભદા અને
સ્લાકદટ ખાણા અભોને જભાડમા કે એલા કદી
ન ખાધા શતા, ન જોમા શતા, અભોએ જોયું કે
એ જલાન લાયં લાય ભોઢું ાડી નાખીને ઉંચો
નીચો થતો શતો. તેથી અભોએ તેને તેન ુ ં કાયણ
 ૂછયું તો તેણે જભી યહ્યા છી કહ્યું કે ભાયા
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ગ તયપ જુઓ તેથી અભોએ જોયું કે તેના
અંગુઠાને કાો વાં લંટાઇ ગમો છે અને
લાયં લાય અંગુઠાને કયડે છે .
અભોએ  ૂછયું કે આલી જન્નત જેલી
જગ્માઓ અને નેઅભતો ભલા છતાં આ
અઝાફ ળા ભાટે થામ છે ? તેણે કહ્યું કે બાઇ આ
યામો શક અદા નશં કયીને ભયલાનો ફદરો
છે . એ લાત એભ છે કે ભાયા ભયલાના થોડાક
કદલવ શેરાં થોડાક રાકડા લેચાતા રીધા
શતા. એક ઇવો દે લો યશી ગમો, સુ ં ભયી ગમો,
તેથી આ ફરા લગેરી છે .
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અભોએ  ૂછયું આ ફરા દૂય થલાનો કાંઇ
ઇરાજ છે તેણે કહ્યું શા, તભે ભશેયફાની કયો તો
થઇ ળકે તેભ છે અને તે એ કે તભો ગાભભાં
જઇને પરાણા રાકડા લેચનાયને ળોધીને તેની
ાવે શક્ક ભાપ કયાલીને ભાયા લાયીવો ાવેથી
તેનો શક્ક અાલી દે જો.
છી

અભો

એ

જન્નતના

નમ ૂનાની

કફયભાંથી એ જલાનને વલદામ કયીને ફશાય
નીકળ્મા અને તયત એ કફય શતી તેલી થઇ
ગઇ અને અભો ગાભભાં ગમા અને એ
રાકડાલાાને ગોતીને તેના કશેલા પ્રભાણે
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અભર કમો. છી કેટરાક કદલવે એ જલાનને
સ્લપ્નાભાં જોમો તો તેણે અભાયો વુક્ર અદા
કમો અને તેની એ વાની ફરા દૂય થઇ ગઇ
શતી.
આ શીકામતથી એ ધડો રેલાનો છે કે
યામો શક ફસુ જ ખયાફ છે , ભાટે કોઇનો શક
ણ ભાથે યાખલો નશં અને જેભ ફને તેભ શક
અદા કયી દે લો અને અદા થઇ ળકે તેભ ન શોમ
તો ભાપી ચાશલી અને આગરો ળખ્વ ન શોમ
તો તેના લાયે વોને શક આલો અથલા ભાપી
ચાશલી અને કાંઇ ણ ફની ળકે એભ ન શોમ
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તો ચાય યકઅત નભાઝ કે જેભાં અઢીવો
(૨૫૦) કુલ્શોલલ્રાશ ઢલાભાં આલે છે તે ઢે
તો એ ફરા આલલા ાભતી નથી અને એ
નભાઝ નીચે મુજફ છે .
અસ્ફાબુન્નજાત નાભની કકતાફભાં રખે છે
ુ ા (વલ્રલ્રાશો અરહશે લ
કે શઝયત યષ ૂરેખદ
આરેશી લવલ્રભ)ભે પયભાવ્યું કે ફફે યકાત
કયીને ચાય યકાત નભાઝ ષુન્નતની નીહમતથી
ઢે. શેરી યકાતભાં અરશમ્દ છી ચીવ
લખત કુલ્શોલલ્રાશનો ષ ૂયો ઢે, ફીજીભાં
ચાવ લખત ઢે, છી ફીજી ફે યકાત ઢે,
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તેભાં શેરીભાં ંચોતેય લખત અને ફીજીભાં
એકવો લખત ઢે એટરે કુર અઢીવો લખત
કુલ્શોલલ્રાશ થમા. તો આ નભાઝ ઢલાથી
તેના ઉય જેનો જેનો શક શળે અને આ
રાચાયીથી અદા કયી ળકમો નશં શોમ તે
ં
તભાભ શક જગરની
યે તી જેટરા શળે તો ણ
ખુદા

ભાપ

પયભાલળે

અને

ુરેવેયાતથી

લીજીની જેભ ાય થઇ શેરે જનાયાની
વાથે ફેકશવાફ જન્નતભાં જળે અને એ નભાઝ
છી ફે દોઆ ઢલાની છે તે જરૂયી નથી ણ
મુનાવફ છે , ણ તે અઘયી અને ભોટી છે તેથી
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દયજ કયતા નથી ણ તેનો ભતરફ એ છે કે
રોકોનો શક અદા નશં થલાનો સ્તાલો
કયીને,

કયગયીને

ખુદા

ાવે

ોતાની

ઝફાનભાં યડી યડીને ભાપી ચાશે.
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