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મગાભ નં. ૬૬
હજકા ભકહના તભાભ હો ગમા ઓય
ભાહે ભોહયર ભ આ ગમા.

આજ ૨૫ વઝલ્શજ યોઝે જુ ભ્આ શૈ.
આજકા દદન ફશોત ભુફાયક દદન શૈ. આજશીકે
દદન અશરેફૈત અરય્શેભુસ્વરાભ કી ળાનભેં વૂયએ
“શર અતા” નાવઝર શુ આ, જફ કે ઈન ફુઝુગોને
તીન યોઝ મ-દય-મ યોઝે યખ્ખે ઓય તીનોં દદન
વાભાને ઈપતાય વભવકીન, મતીભ ઓય કૈદીકે
શલારે કયકે ખુદ વવપર ાનીવે ઈપતાય દકમા. ચોથે
યોઝ જો વઝલ્શજકી ૨૫ લી તાયીખ થી મે વૂયએ
ભુફાયક નાવઝર શુ આ ઓય ખાન્લાદએ
દયવારતકી અઝીભુર ભતરફત શસ્તીમોંકે ખુરુવ લ
ઈવાય લ રૂશાવનય્મતકો ભુવરભાનો ય ઝાવશય
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દકમા, ઈવી વરએ મેશ દદન ભુફાયક કયાય ામા.
રે-શાઝા ઈવ દદન નભાઝ લ દુઆ ઓય વઝમાયત
ફજા રાના ચાવશએ. ઈવી ભશીનેકી ૨૭ તાયીખ
ફની ઉભય્માકા આખયી પયભાન-યલા ( ફાદળાશ)
ભયલાનુર શેભાય કત્ર શુ આ ઓય વલ્તનતે ફની
ઉભય્માકા ખાતેભા શુ આ. ઈવ ભશીનેકા આખયી
દદન ચુકે ઈસ્રાભી વારકા આખયી યોઝ શૈ ફ
ખમય ખત્ભ શોને કે વરએ દો યકાત નભાઝ લાદયદ
શુ ઈ શૈ. શય યકાતભેં એક ભતરફા વૂયએ શમ્દ ઓય
દવ-દવ ભતરફા વૂયએ કુર શોલલ્રાશો અશદ ઓય
આમતુર કુયવી ડે.
ભોશયરભકી શેરી તાયીખવે જો કે ઈસ્રાભી
વારકા શરા દદન શૈ ૯ લી ભોશયરભ તક, ફલ્કે
વવલાએ આળુયકે તભાભ ભાશ યોઝા યખના
ભુસ્તશફ શૈ, ઓય યોઝે આળુયા અશરેફૈતકી
ૈયલીભે ફજાએ યોઝેકે અવય તક પાકા કયના
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ચાવશએ. શઝયત ઝકયીમા અ. ને શરી ભોશયરભકો
યોઝા યખ્ખા. ખુદાને ઉન્કી દુઆ કુફુર કી ઓય
શઝયત મહ્યા વા પયઝંદ અતા પયભામા. તીવયી
ભોશયરભકો શઝયત મુવુપે વવદ્દીક કુંએવે ફાશય
આએ. લાદયદ શુ આ શૈ કે ભુવીફતોવે નજાત
શાવવર કયને ઓય ભુશ્કીરીમોંકી આવાનીકે વરએ
ઈવ દદન યોઝા યખ્ખે. ાંચલી ભોશયરભકો શઝયત
ભૂવા ઈબ્ને ઈભયાનને દમારકા યાસ્તા તમ દકમા.
વાતલીં ભોશયરભકો ભકાભે ભુનાજાતભેં આએ. ૯ લી
ભોશયરભકો શઝયત મુનુવને ભચ્છીકે ેટવે નજાત
ાઈ. (ફા’ઝને ભાશે વઝ-કાદા બી વરખ્ખા શૈ).
ભોશયરભ લોશ ભવશના શૈ વજવભેં જં ગકી
ભુભાનેઅત થી, ઓય ઉવવે ઈવ શદ તક દૂયી
ઈખ્તેમાય કી જાતી થી કે અગય ફાકા કાવતર
ફેટેકે કબ્ઝેભે આ જાતા થા ઉવકો બી કત્ર કયનેકે
ફજાએ છોડ દદમા કયતે થે. રેદકન અપવોવ !
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ફની ઉભય્માને ન ઈવ ભવશનેકી શુ યભત કી ન
યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભકી પયઝંદે મગંફયકો ફ ઝુલ્ભો વવતભ
પ્માવા ળશીદ દકમા ઓય ઉવકે મવ્ભે ળશાદતકો
ખુળીકા યોઝ કયાય દદમા, ઓય ઉન્કે ૈયલ ફાલજુ દીકે અનેકો ભુવરભાન કશતે શૈ અબી તક
ફની ઉભૈમાકી ઈવી યવલળ ય ચર યશે શૈ. ઓય
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભકે ફય વખરાપ વજન્શોને શઝયત ઈભાભ
શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભ ય ગીમાર પયભામા મેશ
રોગ શસ્તે શૈ કશ કશે રગાતે શૈ ઓય ઈદકી તયશ
વરફાવે ભવયરત શન કય ખુળીમાં ભનાતે શૈ. દપય
રુત્પ મે શૈ કે અઝાદાયોને શુ વૈનકો ખતાકાય
વખમાર કયતે શૈ, શારા કે ખતાકાય લોશ શૈ
વજવકા તોય શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રરાશો
અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભકી યપતાયકે વજરાપ
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ચરે ઓય અને પયીઝેકો નઝયઅંદાઝ કય દે.
ભુવરભાનોંકે પયાએઝભેંવે રૂશે પયાએઝ શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભકી પયભાફયદાયી શૈ. વૂયએ અશઝાફકી
મેશ આમત “લ રકદ કાન રકુભ પી યવૂવરલ્રાશે
ઉસ્લતુન શવનશ-શભકો ફતાતી શૈ કે ખુદાને
મગંફયે ઈસ્રાભકી ૈયલીકા શુ કભ દદમા શૈ.
રેશાઝા ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભ ય વજવ
તયશ શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભ યોએ શભકો બી યોના ચાવશએ,
ઓય વજવ તયશ ઉન્શોને ગભ ભનામા શભકો બી
ભનાના ચાવશએ, વજવકા શભ મગાભે આઈન્દા
નં. ૬૭ ભેં તપવીરવે ફમાન કયેંગ)ે .
ભુવરભાનોકો આળુયકો યોઝકે “યોઝે ગભ”
કયાય દેના ચાવશએ ઓય ઉવ યવલળકો ન છોડના
ચાવશએ જો ખાનદાને દયવારતવે અકીદત
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યખનેલારે અકવય ફુઝુગર ભુવરભાનોકી થી. લોશ
અશ્રએ ભોશયરભકો યંજો ગભભેં ગુઝાયતે થે ઓય
અને શકીકી ેળલાઓકે નકળે કદભ ય ચરકે
ભુવીફતઝદોકી તયશ ફવય કયતે થે. શઝયત
ઈભાભ ભૂવએ કાવઝભ અરવય્શસ્વરાભ જફ
ભોશયરભકા ચાંદ દેખતે થે તો અળયે બય કોઈ ઉનકો
શસ્તે શુ એ નશી દેખતા થા. અશ્રએ ભોશયરભ લોશ
શઝયત યંજો ગભભેં ગુઝાયતે થે. ઈભાભ ભોશંભદ
ફાદકય અરવય્શસ્વરાભને અને વદયે ફુઝુગરલાય
શઝયત અરી વફન શુ વૈનવે દયલામત કી શૈ કે
આને પયભામા, “ળશાદતે ઈભાભ શુ વૈન ય વજવ
ભોઅવભનકી આંખોવે આંવુ વનકરે ઓય રૂખ્વાયો
ય જાયી શો ખુદા ઉવે જન્નતભેં દાએભી જગશ
અતા પયભાએગા.” શઝયત ઈભાભ યઝા
અરવય્શસ્વરાભ પયભાતે શૈ, “જો ળખ્વ શભાયી
ભુવીફતકો વુને ઓય વુન કય યોએ ઓય રૂરાએ
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તો ન યોએગી ઉવકી આંખે ઉવ યોઝ વજવ દદન
તભાભ આંખે ગીમાર શોંગી.”
શઝયત ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભ ય
યોના ઓય રૂરાના અશરેફૈત અરય્શેભુસ્વરાભકી
ૈયલી લ અજયે અઝીભ ઓય ભગપેયતકા વફફ
શૈ, ફલ્કે દયલામતોંવે ભારુભ શોતા શૈ કે
યોનેલારોકી વુયત ફનાના બી ખુદા લ યવૂરકી
ખુળનુદી લ ભગપેયતકા ફાઈવ ઓય ખાનદાને
દયવારતકે આવાયકો ઝઝદા યખના શૈ. રેદકન ઈવ
શકીકતકો પયાભુળ ન કયના ચાવશએ કે ળયીઅતકે
અશકાભ એક દુવયેવે તઅલ્રુક યખતે શૈ. દકવીકો
કફૂર કયના ઓય દકવીકો છોડ દેના ળાને
ઈસ્રાભકે વખરાપ શૈ. વ વજવ તયશ તૌશીદકા
ઈકયાય કયના ઓય દયવારતકો છોડ દેના, મા
દયવારતકા ઈકયાય કયના ઓય તૌશીદકો છોડ દેના
ઈસ્રાભ નશીં શૈ. ફલ્કે ભુકમ્ભર ઈસ્રાભ તૌશીદ
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લ દયવારત દોનોકા ઈકયાય ઓય ઉન્કે અશકાભ ય
અભરકી ફુન્માદ યખના શૈ, ઉવી તયશ જો રોગ
અશકાભે ળયઅવે નભાઝ, યોઝા લગયેકે ાફંદ
નશીં શૈ ઓય વવપર શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રરાશો
અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભ ઓય ઉન્કે અશરેફૈત
અરય્શેભુસ્વરાભકી ભોશબ્ફતકો ેળે નઝય યખતે
શૈ લોશ ઈશ્તેફા ( ભ્રભણા)ભેં શૈ, ઓય લોશ બી
ઈશ્તેફાશભેં શૈ જો અશકાભે ઈસ્રાભવે વવપર
નભાઝ લ યોઝેકે ાફંદ શૈ ઓય ભોશબ્ફતે
અશરેફૈતવે ગુયેઝ કયતે શૈ. દય શકીકત વચ્ચા
ભુવરભાન ઓય ભોઅવભન લોશ ળખ્વ શૈ જો
દોનો ય ઈભાન રાએ, દોનો કે અશકાભ ય
અભર કયે, દોનોકે આવાય ય ચરે, તા કે તભાભ
અયકાને ઈસ્રાભ ય અભર મયા શો વકે.
શઝયત
ઈભાભ
ભોશંભદ
ફાદકય
અરવય્શસ્વરાભ પયભાતે શૈ, “ઈસ્રાભકી ફુન્માદ
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ાંચ ચીઝો ય શૈ નભાઝ, યોઝા, શજ ઓય
વલરામત.” ભારુભ શુ આ કે નભાઝ વલરામતવે
તઅલ્રુક યખતી શૈ ઓય વલરામતે અશરેફૈત
અરય્શેભુસ્વરાભ નભાઝવે. મેશી લજશ શૈ કે
કફુલ્રીય્મતે આભારકા તઅલ્રુક નભાઝવે શૈ.
ચુનાંચે શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રરાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભ પયભાતે શૈ, ‘નભાઝ દીનકા
વુતુન શૈ. અગય લોશ કુફુર શો ગઈ તો ફાકી
આભાર બી કુફુર શો જાએંગે.” અગય યદ કય દી
ગઈ તો ફાકી આભાર બી યદ કય દીએ જાએંગે.”
દપય પયભાતે શૈ. “રય્વ વભન્ની ભનીસ્તખપ-પ
વફવસ્રાતે રા મયેદ અરય્મર શવ્ઝ રા લલ્રાશજો ળખ્વ નભાઝ કો શલ્કી વભજે લોશ ભુજશવે
નશીં શૈ. લોશ ભેયે ાવ શવ્ઝે કલવય ય નશીં
શોંચ વકેગા.” ઈવકે ેળે નઝય દકવી
ભુવરભાનકે વરએ કફ વઝાલાય શૈ કે લોશ
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અશરેફૈત અરય્શેભુસ્વરાભકી ભોશબ્ફત ઓય
ઈઝશાયે ભલદ્દતકો છોડ દે ઓય પકત નભાઝ,
યોઝા, લગેયેકા ાફંદ શો કય અનેકો ભુવરભાન
વભજે ! માં નભાઝકો તકર કયકે વવપર ભોશબ્ફત ય
ઈકતેપા (ફવ) કયે ઓય તન્શા ભજવરવો ભાતભભેં
વળયકત ઓય ગીમારશીકો ઈભાન લ ઈસ્રાભ
વખમાર કયે ! શારાં કે ભોશબ્ફતકી ળતર ૈયલી લ
ઈતાઅત શૈ ઓય ઈકયાય લ અભર લ અકીદેકે શી
ભજભુએકા નાભ ઈભાન લ ઈસ્રાભ શૈ. દોનો એક
શૈ. ઉનભેં જુ દાઈ નશીં શૈ-ફ ભુકતઝાએ આમએ
ળયીપા “ઈન કુન્તુભ તોવશબ્ફુફલ્રાશ પત્તફેઉની”
ખુદા ય ઈભાન રાના ઓય ઉવવે ભોશબ્ફત
યખના ઉન્કી ૈયલીકે વાથ ળતર ળુદા શૈ. જો
ખુદાવે ભોશબ્ફત કયના ચાશે ઉવકે વરએ યવૂરકી
ૈયલી કયના જરૂયી શૈ. જૈ વા કે ઉન્શોંને શુ કભ
દદમા શૈ, શભકો ચાવશએ કે શભ ભજવરવો ભાતભ
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લ અઝાદાયી કાએભ કયકે ઈઝશાયે ભોશબ્ફત કયે,
રેદકન ઈવકે વાથ વાથ નભાઝકે વરએ બી
એશતેભાભ કયકે દોસ્તીકી ળતર ૂયી કયે.
ભોશબ્ફતકી ળતર દોસ્તકી ૈયલી શૈ, ન કે
ખાવશળાતે નપવકી. નભાઝકી ખવુવય્મત લ
અશવભય્મત ઈવીવે ઝાવશય શૈ કે શઝયત ઈભાભ
શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભને આળુય જૈ વે શોરનાક
દીન બી જફ કે ભુવીફતોંકા શુ જુભ થા, તીયોકી
ફોછાયોભે બી નભાઝ કો અદા દકમા. ઉવ
ઈન્વાન-નુભા જાનલયોંવે બયે શુ એ જં ગરભેં
આકી અઝીભુશ્ળાન કુયફાનીકા શકીકી ભકવદ
ઈસ્રાભશીકો ઝઝદા કયના થા. આકી ઈવ ફેવભવાર જાફાઝીકી ઈલ્રતે ગાઈ ઈવકે વવલા કુછ
નશીં થી કે અલ્રાશકી વનળાનીમાં ઝઝદા શોં.
આકા કૌર થા, “ઈન કાન દીન ભુશમ્ભદદન
મસ્તકેભો ઈલ્રા ફે કત્રી મા વુમુપો ખુઝીની-અગય
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દીને ભુશંભદીકા કેમાભ ભેયે કત્ર શી ય ભૌકુપ શૈ,
તો અમ તરલાયો ! ફડો, ઓય ભુજે રેરો.” વ
અશરેફૈત અરય્શેભુસ્વરાભકે ળીઓ-દોસ્તોકો
રાવઝભ શૈ કે લોશ ઉન્શીકે વનળાનાને કદભ ય
ચરે ઓય અને અત્લાય લ દકયદાયભેં લકતકી
ાફંદીકે વાથ વળયકત કયે. ઉન્કે પઝાએર લ
ભવાએફકો ૂયી તલજ્જોશ વે વુને ઓય વભજે
કે ભજવરવકી ગયઝ ઓય વળયકતકા શાવવર કમા
શૈ ? ભજવરવોભેં જફ જાએ તો ઉન્કે
એશતેયાભાતકા વખમાર યખ્ખે. ગીફત ફલ્કે
તભાભ ગુનાશોવે અનેકો ભશફુઝ યખ્ખે, કમું કે
ઐવી ભુકદ્દવ ભજવરવોભેં વજવ તયશ વલાફ
વઝમાદા વભરતા શૈ ઉવી તયશ ગુનાશકી વઝા બી
વઝમાદા શોતી શૈ.
વફયાદયાને દીની ! શુ દુદે ળયઅ ( ળયીઅતકે
કાનુન) કા વરશાઝ કીવજએ. અને તભાભ
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અપલાર લ આભારભેં ખુદા લ યવૂર ઓય
અઈમ્ભએ
ભઅવુભીન
અરય્શેભુસ્વરાભકી
ખુળનુદીકા વખમાર યખીએ.
ભુશતયભ ફશનો ! અઝાદાયીકા ભકવદ
વભજ કય અઝાદાયી કીવજએ ઈન ભજવરવોકી
ગયઝો ગામત વખદભતે દદન ઓય તયલીજે ઈસ્રાભ
શૈ. ઈવ તયશ ભજવરવે ફયા કીવજએ કે શઝયત
વય્મેદુસ્ળોશદા અરય્શેભુસ્વરાભકી રૂશે ભુકદ્દવ
ખુળ શો જાએ. કોવળળ કીવજએ કે ભજવરવોભેં
વળયકત ઈવ તયશ શો કે ના-ભશયભોંકી નઝય ન
ડને ાએ ઓય આકી આલાઝ ઉન્કે કાનોં તક
ન શોંચ વકે, તા કે આકે અભરવે જનાફે
વવદ્દીકએ તાશેયા નાયાઝ ન શોં ઓય ઉન્કો તકરીપ
ન શોંચે, આકા વલાફ ગુનાશભેં ન ફદર
જાએ. ભજવરવભેં વળયકતકે લકત વવદ્દીકએ કુફયા
શઝયત પાતેભા ઝશયા ઓય અકીલ્તુર કુયેળ
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જનાફે ઝમનફે કુફયાકી ખુળનુદી ેળે નઝય
યખીએ. જનાફે ઝમનફ અને ળોશયકી
ઈજાઝતવે અને બાઈકે શભયાશ કયફરા આઈ,
ઓય વખદભતે દદનભેં જાંકાશ ( જાન રેનેલારી)
ભુવીફતે ફયદાશ્ત કીં. ( ફશનો !) આ બી
ળોશયવે ઈજાઝત રે કય ભજવરવોભેં વળયકત
કીવજએ, ઓય ઉન ભઝરુભોંકી ભુવીફતભેં
ઈઝશાયે ગભ કીવજએ તા કે કમાભતકે યોઝ ઉન્કી
ળપાઅત શાવવર શો ઓય ઉન્શીકે વાથ શશ્ર શો.
દીની બાઈઓ ઓય ફશેનો ! આ
ભજવરવ ફયા કીવજએ, રેદકન જફ નભાઝકા
લકત આ જાએ ઓય અઝાનકી આલાઝ ફરંદ શો
તો ઉતની દેયકે વરએ ભજવરવોકો યોક દીવજએ
ઓય ભુનાદીઅ શકકી આલાઝ ય રબ્ફૈક કશતે
શુ એ નભાઝકે વરએ ફડ જાએ, તા કે આકા શશ્ર
નભાઝગુઝાયોંકે વાથ શો.
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પ્માયે બાઈઓ ઓય ભુશતયભ ફશેનો ! આ
અઝાદાયાને ઈભાભે ભઝરુભ શૈ, અઝાદાયી કયતે શૈ,
અના લકત, અની ઉમ્ર ઓય અની ઉમ્ર ઓય
અની દૌરત ઈવ યાશભેં વપર કયતે શૈ, કોવળળ
કીવજએ કે દૌરત વપાએ કલ્ફ ઓય નેક વનય્મતીવે
વપર શો તા કે ઉન્કા વીરા ( નેક ફદરા) શાંવવર
શો. કોવળળ કીવજએ કે ઈવ ભઝરુભોકે આવાય
ઝઝદા યશે. ઉન્કી ૈયલી કીવજએ. ઉન્કી ાક રૂશોંકો
ખુળ કીવજએ. અની વનય્મતોંકો અને દદરોંકો
અને અભરકો ઝાશીયદાયી-દયમાકાયી-ખુદનુભાઈપખ્ર-ગુરૂય-નાભોનભુદ ઓય અશેવાન જતાનેવે
ાક લ વાપ યખીએ. મે ભજવરવે ઓય અઝાદાયી
એક ઈફાદત શૈ. ઉનભેં કસ્દ લ કુયફતકો પયાભુળ ન
કીવજએ ઐવા કાભ કીવજએ જો ખુદાકી
ફાયગાશભેં ભકફુર શો. ઐવા અભર કીવજએ જો
ઉવકી ખુળનુદીકા વફફ શો. ઐવા અભર
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કીવજએ કે મે અઝાદાયી, મે ગભ, મે ભજવરવે, મે
ભાતભ જો કુછ શો દદરવે શો, ખાવરવ શો. ઓય
આકે એશવાતે કલ્ફીકા આઈના શો. ઈવ તયશ
શો જૈ વે કોઈ ળખ્વ અને કયીફી અઝીઝકી
ભુવીફતભેં ભુબ્તેરા શૈ, કે ઐવે લકતભેં વય તા ા
શોળ નશીં યશતા. યંજો ગભવે જો દુુઃખ શોતા શૈ
ઓય ઉવ લકત જો ઈઝશાયેગભ શોતા શૈ ઉવભેં
ફનાલટ નશીં શોતી. ઉવ આરભભેં ખુદનુભાઈ લ
પખ્રકા વખમાર નશીં યશતા.
અઝાદાયાને શુ વૈન ! અની ઈફાદતો કો
વનમાઝકે શાથ ન પરૂખ્ત કીવજએ. માની વવપર
વશસ્વેકે વખમારવે ન જાઈએ. ભજવરવકો આભ
જલ્વોંકી તયશ ન ફનાઈએ. કારે કડે શેનીએ
ભગય ઈવ તયશ કે દદર વુપેદ યશે. યોઈએ ભગય
ઈવ તયશ કે આકે આંવુ જશન્નભકે ળોરોકો
ખાભોળ કયદે. વાભાને અઝા પયાશભ કીવજએ
મગાભાતે નજપી - 21

HAJINAJI.com

ભગય ઈવ તયશ કે લોશ ખેર તભાળા ન ભારુભ
શો. ઈઝશાયે ભુવીફતકે વરએ અસ્ફાફ ભુશય્મા
કીવજએ, રેદકન ઈવ તયશ કે સ્લાંગકા ધોકા ન શો.
અઝાદાયી કીવજએ-ઐવા વાભાન યખીએ કે અગય
ંજેતને ાક અરય્શેભુસ્વરાભ ઓય અઈમ્ભએ
તાશેયીન અરય્શેભુસ્વરાભ તળયીપ રાએં તો ઉન્કો
ના-ગલાય ન ગુઝયે. અગયચે શભ ઉન ભુકદ્દવ
શસ્તીમોંકો નશીં દેખતે રેદકન ઈન ભજવરવોકી
શારત ઉન્વે ોળીદા નશીં યશતી. ભજવરવોભેં
જાએ તો વવપર ઉન્શીકી માદભેં વનળસ્તો ફયખાસ્ત
કીવજએ, ઓય ભજવરવે ડનેકે વરએ ઉન
લાએઝોકો ફુરાઈએ જો ભુત્તકી લ યશેઝગાય શો.
ઉન્કી ભજવરવોભેં વળયકત કીવજએ, ઉન્કે
ફમાનાતકો ગોયવે વુનીએ-દુવયોકો વુનાઈએ ખુદ
પાએદા શાવવર કીવજએ-દુવયોંકો પાએદા
શોંચાઈએ. માદ યખીએ દય શકીકત ઐવે શી
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અઝાદાયોંકો અજયો વલાફ વભરતા શૈ. ઉન્કી
ઝશભતેં વનગાશે શકભેં ભશફુફ ઓય અશરેફૈત
અરય્શેભુસ્વરાભકી નઝયભેં વંદીદા શૈ. અરગયઝ જો રોગ ઈવ ભુકદ્દવ યાશભેં અને નાભ લ
નભુદકા જઝફા ઓય અને ખાવશળાતે નપવકો
પના કય દેંગે મકીનન ઉન્કો આરભે આખેયતભેં
ભયાવતફે આરી શાવવર ઓય અશરેફૈત
અરય્શેભુસ્વરાભકી ળપાઅત નવીફ શોગી મે
વફરકુર ખુરી શુ ઈ ફાત શૈ કે જો ળખ્વ યાશે
શકભેં કોવળળ ઓય શકીકતો વદાકતકી ૈયલી કયતા
શૈ
ઓય
વશીશ
ભઅનેભે
અશરેફૈત
અરય્શેભુસ્વરાભકા ૈયલ શૈ તો ખુદાકી યશભતેં
શભેળા ઉવકે ળાભીરે શાર યશતી શૈ. લલ્રઝીન
જાશદુ પીના ર-નશદેમન્નશુ ભ વોફોરના લ
ઈન્નલ્રાશ ર-ભઅર ભુશવેનીન-ઓય વજન
રોગોંને શભાયી યાશભેં વજશાદ દકમા ઉન્શેં શભ
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ઝરૂય અની યાશકી વશદામત કયેંગ.ે ઓય ઈવભેં
ળક નશીં કે ખુદા નેકોકાયોકા વાથી શૈ. (વૂયએ રૂભ,
આ. ૬૯)
જુ ભ્આ, તા. ૨૮-૯-૫૧
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મગાભ નં. ૬૭
અય્માભે અઝા ઓય હભાયે પયાએઝ

ઈન્વાનભેં એક તયશકી દપત્રી તાકત ઓય
ઝાતી વરાવશય્મત શોતી શૈ વજવવે લોશ દુન્માકે
નેકો ફદકો શેચાનતા શૈ ઓય ઉનભે ફગૈય દકવી
દુવયોકે ફતાએ શુ એ એક શદ તક ખુદ શી વભજ
રેતા શૈ કે મેશી વરાવશય્મત લોશ વશસ્વે ફાતેની
શૈ વજવકો વલજદાન ( જ્ઞાનેંદિમ) કશતે શૈ. વજવ
તયશ ઈન્વાન અને વશસ્વે ઝાશેયી ( ફાહ્ય
જ્ઞાનેંદિમ)કી ભદદવે ભુળાશેદાતકા ઈદયાક કયતા શૈ
ઓય ઉનભેં અચ્છાઈ ફુયાઈકી તભીઝ કયતા શૈ,
ઈવી તયશ વલજદાનકી ફ-દૌરત અવય કુફુર
કયતા શૈ, શસ્તા મા યોતા શૈ. મેશી વલજદાન
કલ્ફકી લોશ ફીનાઈ શૈ વજવકે પના શો જાનેકે
ફાદ ઈન્વાન ઝુલ્ભકો અદર, ફદકો નેક,
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ઝાવરભકો આદદર વભજને રગતા શૈ ભઝરુભ ય
ઝુલ્ભો વવતભકો જાએઝ વખમાર કયતા શૈ. મશી
લોશ રતીપ વશસ્વા શૈ વજવ ય દાર ડ જાનેકે
ફાદ ભઝરુભકે દદરનાક ભવાએફવે ભુતઅવસ્વય
નશીં શોતા, ઓય ફ ભુકતઝાએ ઈન્વાવનય્મત
દકવી તયશકી શભદદીકા ઈઝશાય નશીં કયતા. ઉન્કી
અંદોશનાક ભુવીફતો ય આંવુ ફશાનેકે ફજાએ
કશકશે રગાતા શૈ, ઝાવરભવે નપયતકે ફજાએ
ઉવકે ઈન્વાવનય્મત વોઝ ભઝાવરભકી દારોળી
કયતા શૈ. મેશી લોશ દપત્રી જોશય શૈ વજવકે ઝાઈર
શો જાનેકે ફાદ અચ્છે લ ફૂયેભેં તભીઝકી
વરાશીય્મત ફાકી નશીં યશતી. દપય લોશ અચ્છે કો
ફૂયા ઓય ફૂયેકો અચ્છા વભજને રગતા શૈ. મશી
લોશ વશસ્વે ફાતેની શૈ વજવવે ખત્ભ શો જાનેકે
ફાદ-ઝાશેયી આંખે યોળન શોનેકે ફા-લજુ દ
ઈન્વાન દકવી ચીઝકી શકીકતકો વભજનેવે
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આવજઝ યશતા શૈ. મશી લોશ કીભતી જોશય શૈ
વજવકી તયપ ખુદા કુયઆનભેં ઈળાયા પયભાતા શૈ.
“પ ઈન્નશા રા તઅભર અબ્વાયો લ રાદકન
તઅભર કુરુફુલ્રતી દપસ્વુદૂય-આંખે અંધી નશીં
શુ લા કયતી ફલ્કે દદર જો વીનેભેં શૈ લોશી અંધે શો
જામા કયતે શૈ.” (વૂયએ શજ્જ આ. ૪૬)
કબી ઐવા શોતા શૈ કે ઝાશેયી આંખે ફનુય
નશીં શોતી, રેદકન દદર નાફીના શો જાતા શૈ. મે
વંગદદરી, નાઈન્વાપી, ફેયશભી દુવયોકી
ભુવીફતકે ભૌકે ય ઈઝશાયે ભવયરત, ભઝરુભો ય
શવી, ઝારીભોકી તાઈદ ઓય ઉન્કી વશભામત ઉન્કે
ઈન્વાનીમત વોઝ અપલારો અકલારકો વુયાશના,
ઉન્કે આવાયકો ઝઝદા યખના ( જૈ વા કે કયફરાકે
કમાભત ખેઝ ભયશરેભેં મેશી તભાભ ફાતે ઝુશુયભેં
આઈ) ઈન્કા વફફ કમા શૈ ? લોશી કુય ફાતેની,
ફીનાઈએ કલ્ફકા પના શો જાના, અમ્લી
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ભોશબ્ફત, ઓય ખાનદાને દયવારતવે અદાલત
શૈ. ઈન વખરાપે ઈન્વાવનય્મત અપલારો દકયદાયકા
વફફ ફદ તયફીમત ઓય ખયાફ આદત શૈ, મા
જશારત ઓય શકીકતવે ફે-ખફયીકે ફાઈવ ઐવે
ઐવે ખયાફ અપલાર વાદીય શોતે શૈ. લનાર અગય
ઐવા નશીં શૈ તો ભઝરુભકે ભવાએફવે ગભગીન
શો જાના એક દપત્રી અમ્ર શૈ. જો રોગ વલજદાન
ઓય કલ્ફી તઅલ્રુક લ વરાવશય્મત યખતે શૈ.
લોશ ભઝરુભકી ભુવીફતવે ભુતઅવસ્વય શો જામા
કયતે શૈ. દદર ય એક ઐવી કાયી ઝફર રગતી શૈ
વજવવે ફે ઈખ્તેમાય આંખોવે આંવુ જાયી શો જાતે
શૈ. ભુવીફતઝદો ઓય વીતભ યવીદોંકે દદર દુખવે
ગભગીન શો જાના ઓય ઉન્કી ભુવીફત ય ચાય
આંવુ ફશાના ઈન્વાવનય્મતકી વનળાની ઓય
શભદદી લ ભોશબ્ફતકી દરીર શૈ, જૈ વા કે શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
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લસ્વરભ અને પયઝંદ ઈબ્રાશીભકી લપાતકે લકત
ફે-ઈન્તેશા ગભગીન લ યંજીદા શુ એ ઓય ઉન્કી
આંખોવે આંવુ ફશને રગે. અબ્દુયરશભાન વફન
અવ્પને તઅજ્જુ ફવે ૂછા મા યવૂરલ્રાશ ! આ
યો યશે શૈ ?! પયભામા, “અમ ઈબ્ને અવ્પ ! જો
યશભ નશીં કયતા ઉવ ય યશભ નશીં દકમા જાતા.
આંવુ યશભતકી વનળાની શૈ. આંખ યોતી શૈ, દદર
ગભગીન શોતા શૈ. શભ ઐવે અલ્પાઝ ઝફાન ય
નશીં રાતે જો ખુદાકો ના-વંદ શો” પયભામા :
“અમ ઈબ્રાશીભ ! શભ તેયે દપયાકવે ફશોત ભગભુભ
શૈ.” ફાલુજુદી કે આકે પયઝંદ ઈબ્રાશીભ ૧૬
ભશીનેકે થે ઓય ફીભાયીભેં ભુબ્તેરા શો કય લપાત
ાઈ, દપય બી શઝયત ઈત્ના ભુતઅવસ્વય શુ એ
ઓય દુવયે બી આકી ૈયલીભેં ભુવીફતઝદા શુ એ
ઓય યોએ. દપય અગય શઝયત યવૂરેખુદા
વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભ કયફરાભેં
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ભૌજૂ દ શે તે ઓય ઉન દદર-વોઝ ભુવીફતોકા
ભુળાશેદા કયતે, અને પયઝંદ શુ વૈન ઓય દુવયે
ફચ્ચો-નૌજલાનો-ફુડશોકો ફેદદીવે ળશીદ શોતે
શુ એ ઓય ઉન્કો બુખા પ્માવા ૩૦ શઝાય દરયદા
વવપત ઈન્વાનોભેં ઘીયા શુ લા દેખતે તો શઝયતકા
કમા આરભ શોતા ? આમા ફે-ઈખ્તેમાય ગીમારઓ
ફુકા ઓય આશોઝાયી પયભાતે મા ઈઝશાયે ભવયરત
કયતે ? શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભવે અકીદત યખનેલારે ખુદ શી
ઈવકા પેંવરા કયે કે ઈવ ભૌકે ય મગંફયકી કમા
શારત શોતી ? જો રોગ આવાયે અમ્લીય્મતકો
ઝઝદા યખના ચાશતે શૈ ઉન્વે દકવી વશીશ પેવરેકી
ઉમ્ભીદ ફુઝુર શૈ. લોશ ઈભાભ શુ વૈન ય
યોનેલારો ઓય ઉન ભઝરુભકે અઝાદાયો ય
એઅતેયાઝ કયતે શૈ, ભગય ફ તોય ભુગારતેભેં ઈવ
તયશકે ઉન્કી અંદરૂની ભુખારેપત ઓય કલ્ફી
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અદાલતકા દાર પાળ ન શોને ાએ, કશતે શૈ કે ચૂંકે
શુ વૈનને ઈસ્રાભકી વખદભત કી ઓય દદનકો ઝઝદા
દકમા ઈવ વરએ ઉન્કી ભુવીફતભેં ફજાએ ગભગીન
શોનેકે ઈઝશાયે ખુળી કયના ચાશીએ. દય શકીકત
ઉન્કા મેશ કશના એક ઐવી અદાલત શૈ જે ભક્રો
પયેફકે વરફાવભેં ઝાશીય શોતી શૈ. અલાભકો
પયેપતા કયને ઓય ઉન્કે એશવાવાતે ભોશબ્ફત
પના કય દેનેકે વરએ ઓય ભઝરુભકે વાથ ઈઝશાયે
ભોશબ્ફતકે જઝફાત વદર કય દેનેકે વરએ ઈવ
ફદતયીન શવથમાયવે કાભ રેતે શૈ. ફા લુજુદી કે
તભાભ અંવફમા લ ભુયવરીન લ અલવીમા લ
ેળલામાને દીન વાશેફાને ઈકતેદાય લ વરાતીનકી
લપાત મા ઉન્કે ભવાએફભેં ભુબ્તેરા શોને ભૌકો ય
બી ઐવા નશીં શુ લા કે ઈઝશાયે ભવરયતો ળાદભાની
દકમા જાએ. મે કશાં તક દુરૂસ્ત શો વકતા શૈ કે
ખુળીકે ભૌકે ય શંવે ઓય ખુળીકે ળાદદમાને
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ફજાએ ?! કમા કોઈ વરીભુત્તફઅ ઈન્વાન ઐવા
શો વકતા શૈ કે ઈવ ખીરાપે દપત્રત ફાતકો અને
વરએ ગલાયા કયે ? મેશ તો વફરકુર ઐવા શી શૈ કે
ખાનેકે ભૌકે ય વોને કે ભૌકે ય ખાનેકો કશા
જાએ !
અર-ગયઝ યોના ળોકકી લજશવે શો મા
ખૌપવે મા ભઝરુભકી શારતવે ઈઝશાયે શભદદીકે
ઉન્લાનવે, શય વુયતભેં યોના એક ભઅકુર લ
ભળરૂઅ
અમ્ર
શૈ.
શઝયત
આદભ
અરવય્શસ્વરાભકો જન્નતવે ભોશબ્ફત થી. જફ
લશાવે જુ દા શુ એ તો ફયવો યોમા કયે ઓય
ગભગીન યશે. શઝયત નુશ અરવય્શસ્વરાભ ભુદ્દતે
દયાઝ તક નૌશા કયતે-યોતે યશે. શઝયત માકુફ
અરવય્શસ્વરાભ મે વભજતે શુ એબી કે ઉનકા
પયઝંદ મુવુપ ઝઝદા શૈ ફેટેકે દપયાકભેં ઈત્ના યોએ કે
આંખે જાતી યશીં ઓય ખુદાને કુયઆનભેં ઈસ્કા
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વઝક્ર પયભામા, ‘લફમઝઝત અમનાશો વભનર
શુ ઝને પ શોલ કઝીભ-ઓય લોશ (માકુફ ઈવ કદય
યોએ કે) ઉન્કી આંખે વદભેવે વપેદ શો ગઈ. લોશ
તો ફડે યંજકે ઝાવફત થે.”
(વૂયએ મુવુપ, આ. ૮૪) શઝયત મુવુપે વવદ્દીકા
ફયવો યોતે યશના દકવીવે ોળીદા નશીં શૈ.
શઝયત ળોએફકી આંખે કવયતે વગમારશીકે વફફ
જાતી યશીં. વ ભારુભ શુ લા કે ખાસ્વાને ખુદાકી
ભોશબ્ફતભેં ઈઝશાયે ગભ કયના ઓય આંવુ
ફશાના ફયગુઝીદગાને ફાયીકી ૈયલી શૈ ઓય
ઈફાદતભેં દાવખર શૈ, ઓય મેશી ઉનકે આવાયકા
ઝઝદા યખના શૈ. ઈવીવે જાફીયો ઝારીભકા ઝુલ્ભો
વવતભ વનગાશોભેં આતા યશતા શૈ ઓય શંભેળા
લોશ વનળાનએ નપયત લાકે શોતા શૈ. ઈસ્વે ભારુભ
શુ લા કે યંજો ગભ ઓય વગમરઓ ઉભુયે વંદીદા
ઓય વનગાશે ળયઅભેં ભશફુફ શૈ. ઉન્કે ફય અકવ
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ચરના ઈન્વાવનય્મત લ વલજદાનકે વખરાપ શૈ
ઓય ઐવે અરભ અંગેઝ ભૌકો ય રા-યલાશી
ફયતના મા આદતન ગરત યલય્મા ઈખ્તેમાય કયના
મા ઈઝશાયે ભુવયરત કયના શકીકતન ઝારીભકે
અપઆરો અત્લાયકી તસ્દીક કયના ઓય ઉન્કે
ઝુલ્ભો ઉદલાનકે વાથ તઆલુન ઓય ખુદા લ
યવૂરકી ખુરી શુ ઈ ભુખારેપત શૈ. ખુદા તઆરા
કુયઆનભેં ઈયળાદ પયભાતા શૈ : ‘લ તઆલનુ
અરર વફયે લ તકલા, લરા તઆલનુ અરર ઈવભે
લર ઉદલાન-નેકી ઓય યશેઝગાયીભેં એક દુવયેકી
ભદદ દકમા કયો ઓય ગુનાશ ઓય અદાલતભેં
ફાશભ દકવીકી ભદદ ન કયો.’ (વૂયએ ભાએદાશ,
આ. ૨) વ પયઝંદે યવૂરકી ભુવીફતો ય
ઈઝશાયે ભુવયરત કયના ખાનદાને દયવારતકે વાથ
અદાલત શૈ, એક તયપ ગુનાશો અદાલત ય ભદદ
ઓય દુવયી તયપ મઝીદ ઓય મઝીદીમોંકી ૈયલી
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શૈ, કમું કે ળશાદતે ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભકે
ભૌકે ય ઈવ દુશ્ભને ખુદા ઓય ઉસ્કી ૈયલી
કયનેલારોને ખુળીમા ભનાઈ, ફની ઉમ્ય્માને
આળુયકા દીન યોઝે ભુવયરત કયાય દદમા. લોશ રોગ
જો ખાનદાને દયવારતકે દોસ્ત શૈ ઉન્વે દકવી
તયશ ભુભકીન નશીં કે લોશ આમએ ભલદ્દતકી
વખરાપ લઝી કયે ઓય અજયે દયવારતકો
અશરેફૈત યવૂરવે ભોશબ્ફતો શભદદીકે ફજાએ
ભુખારેપતો અદાલતકી વુયત વે અદા કયે. ઝલીર
કુયફાની ભોશબ્ફતકા ભુકતઝા જૈ વા કે ખુદા
પયભાતા શૈ ‘કુર રા અવ્અરોકુભ અરમશે
અજયન ઈલ્રર ભલદ્દત દપર કુયફા-કશદો ( અમ
યવૂર !) કે ભંમ ઈવ (તબ્રીગે દયવારત) કા અને
કયાફતદાયો ( અશરેફૈત) કી ભોશબ્ફતકે વીલા
તુભવે કોઈ ફદરા નશીં ભાંગતા.” (વૂયએ ળુયા,
આ. ૨૩) મે શૈ કે ઉન્કે અય્માભે ગભભેં ઈઝશાયે
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યંજો ગભ કયે. ઉન્કી અઝાદાયીભેં ભજરીવે ફયા
કયે, ઉન્કી ભઝરુભી ય આંવુ ફશાએ, તા કે
ૈયલીએ યવૂર કયકે ભોશબ્ફતે ખુદાકા વફુત દે
વકે, ઈવ વરએ કે ૈયલીએ યવૂર શી ખુદાકે વાથ
ભોશબ્ફત શૈ. દુન્મા જાનતી શૈ કે યવૂરેખુદા
ભુવીફતે ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભકો માદ
કયકે યોતે યશે, નીઝ અને ચચા શઝયત શભઝા
અરવય્શસ્વરાભકી વપે ભાતભ ફીછાઈ ગઈ.
ભવાએફે ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભકી
અઝભતકા દકમાવ આભ ભુવીફતવે નશી દકમા જા
વકતા. ઈવ ભુવીફતભેં પદયશ્તો, જીન્નો ઓય
જાનલયોકા ફલ્કે ઝભીનો આવભાનકા યોના જૈ વા
કે ફા’ઝ દયલામતે અશરે વુન્નતવે બી ઝાશીય
શોતા શૈ ફ તોયે તલાતીય લાયીદ શુ લા શૈ. ખુદ
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભકા ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભ ય
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યોના ઓય ઉન્કે વરએ ઈઝશાયે યંજો ગભ કયના
ફતોયે વશીશ દયલામતે ળીઆશ લ વુન્નીવે ભારુભ
શોતા શૈ, જીનકો નકર કયનેકી ગુજાઈળ ઈવ
ભુખ્તવય મગાભભેં નશીં શૈ અલ્ફતા ઉન ફા’ઝ
ઓરભાએ અશરે વુન્નતકા વઝક્ર દકમા જાતા શૈ
જીન્શોંને ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભ ય
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભકે ગીમારકી દયલામત કી શૈ. વભનજુ મ્રા
ઉન્કે ભાલદી ળાપેઈને દકતાફે ‘અઅરાભુન
નફુવ્લતભેં’, ળેખ અબ્દુર કાદીય જુ યભાનીને
(લપાત ૫૬૧ શીજયી) દકતાફ ‘ગુન્મા’ વજ.
દુવયીભેં, અશભદ ઈબ્ને શજય શનપીને ‘વલાએકે
ભુયશકાભેં, અશભદ ઈબ્ને અબ્દુય યબ્ફશ
અન્દરુવીને ( લપાત ૩૨૮ શીજયી) “અકદુર
પયીદ” વજ. ાંચલીભેં, ળેખ અબ્દુર શકક દશેલ્લી
શનપીને “તયજુ ભએ વભશ્કાત” વજ. ચોથી વપા
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૩૮૨ ભેં વદરૂદ્દીને શનપીને ‘ઉસ્દુર ગાબ્ફશ’ વે
‘યલાએશે ભુસ્તુપા’ ભેં, ળેખ વુરેભાને શનપી
નકળફંદીને કુસ્તુન્માભેં છાી ગઈ ‘મનાફેઉર
ભુલદ્દશ’ વપા ૩૧૮ ભેં, ઈન્કે અરાલા દીગય
ઓરભાએ અશરે વુન્નતને બી ભુખ્તરીપ
તયીકોવે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભકે ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભ
ય યોનેકી ફ તયીકે આએળા લ ઉમ્ભે વરભા
લગેયા દયલામત કી શૈ, વજવકા ખુરાવા મે શૈ કે,
વજબ્રઈરને શઝયત યવૂર વલ્રરાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભકો ઉવ લકત ળશાદતે ઈભાભ
શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભકી ખફય દી જફ કે ઈભાભ
શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભ ુશ્તે યવૂર ય ખેર યશે થે
ઓય યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભ ઉન્કે વાથ ઈઝશાયે ભોશબ્ફત કય યશે થે
ઓય કયફરાકી ખાક બી આં શઝયત વલ્રરાશો
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અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભકો દી ઓય કશા કે
ઉવ ઝભીનકા નાભ કયફરા શૈ. ઉવ વય ઝભીન
ય શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભ ળશીદ દકએ જાએંગે.
ભાલદી રીખતે શૈ કે જફ વજબ્રઈર ચરે ગએ તો
મગંફયે ખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભ શાથભેં ખાક વરએ શુ એ ફાશય
અસ્શાફકે ાવ આએ. અસ્શાફભેં ઉવ લકત
અફુફક્ર, ઉભય, અરી, શોઝય્પા, અમ્ભાય ઓય
અફુઝય બી ભૌજૂ દ થે. જફ ઈન વફને શઝયતકો
યોતે શુ એ દેખા તો અઝર કી, મા યવૂરલ્રાશ ! ઈવ
ગીમારઓ ફુકાકા કમા વફફ શૈ ? પયભામા કે
વજબ્રઈરને ભુજશકો ખફય દી શૈ કે ભેયે ફાદ ભેયા
પયઝંદ શુ વૈન ઝભીને કયફરા ય ળશીદ દકમા
જાએગા, ઓય મે ખાક ભુજ્શે દે કય ફતામા કે મશીં
ઉસ્કી ખા’ફગાશ ( કબ્ર) ફનેગી. ઓય દયલામતે
અશભદ ઈબ્ને શજયે શનપીભેં શૈ કે શઝયત
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યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભને લોશ ખાક ઉમ્ભે વરભાકો દી ઓય
પયભામા કે, વજવ દીન મે ખાક ખુન શો જાએ તો
વભજ રેના કે શુ વૈન ળશીદ શો ગમા. ઉમ્ભે
વરભાને લોશ ખાક ળીળેભેં ભશફુઝ કયરી.
આળુયકે દીન ઉન્શોંને શઝયત યવૂરેખુદા
વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભકો
ખાફભેં દેખા કે ચેશયા ગુફાય આરુદ શૈ ઓય આ
ફશોત વઝમાદા ગભગીન શૈ. જફ વફફ ુછા તો
ળશાદતે શુ વૈનકી ખફય દી, ઓય ળીળેકી તયપ
દેખા તો લોશ ખાક ખુન શો ચુકી થી. ઈસ્કે
અરાલા લોશ ભોઅતફય દયલામતે જો ઈભાભ
શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભ ય ગીમાર કયને ઓય ઉનકી
અઝાદાયીકે ભુતઅલ્રક અઈમ્ભા ઓય અશરેફૈતે
અતશાય અરય્શેભુસ્વરાભવે શભ તક શોંચી શૈ
લોશ તનશા ઈવ અમ્રકે વરએ કાપી શૈ કે
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ભુવરભાન ઈન ફુઝુગરલાયોકી ૈયલી કયે ઓય ઉનકે
નકળે કદભ ય ચરતે શુ એ અઝાદાયીએ ઈભાભે
ભઝરુભભેં એશતેભાભ કયે ઓય ઈવ અઝાદાયીવે
ભલદ્દતે કુફારકા પયીઝા અદા કયે ઓય ફ-ભુકતઝાએ
દયલામતે વકરૈન ઈતયતે યવૂરવે ભોશબ્ફતકા
વફુત દે, કમું કે ઉન્કી ભુવીફત ય ગીમાર કયના
ઓય ઉન્કે ભવાએફ ય ઈઝશાયે યંજો ગભ કયના
શી ઉન્વે તભસ્વુક ઓય ૈયલીકી અરાભત શૈ.
શઝયત ઈભાભ ઝમનુર આફેદીન અરવય્શસ્વરાભ
જફ તક ઝઝદા યશે ઉન્કી ભુવીફત ય યોતે યશે. મે
લોશ ફુઝુગર શૈ વજનકી અઝભતકા એઅતેયાપ
દુશ્ભનોને બી દકમા શૈ. તભાભ અઈમ્ભા ભુવીફતે
ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભભેં ગીમાર કયતે યશે.
ઈભાભ વાદદક, શઝયત ભૂવબ્ને જાપય, ઈભાભ યઝા
ઓય
ઉન્કે
અરાલા
દીગય
અઈમ્ભા
અરય્શેભુસ્વરાભકા ભજરીવે અઝાકા ભુન્અકીદ
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કયના ઓય ગભે શુ વૈનભેં યોના ફશોતવી
દયલામાતવે ભારુભ શોતા શૈ, વજનકે ફમાનકી મશાં
ગુંજાઈળ નશીં. અઈમ્ભા અરય્શેભુસ્વરાભકે ઈવ
ઉસ્લએ શુ સ્નાકે ેળે નઝય મેશ કશાં તક વશીશ શો
વકતા શૈ કે ઈન્વાન વલજદાન ઓય દીનો ભઝશફ
છોડ કય અશરેફૈત અરય્શેભુસ્વરાભકે ઉન
દુશ્ભનોકે ભુગારતભેં આ જાએ જો ન લીજદાન
યખતે શૈ ન દીનો ભઝશફકી શકીકતવે લાદકપ શૈ,
ઓય ઐવે રોગોકે ળુબ્શાતકી તસ્દીક કયે જો ખુદ
તૌશીદો દયવારત તકભેં ળુબ્શાત કયતે શૈ ! જાવફય
ઈબ્ને અબ્દુલ્રાશ અન્વાયી શઝયત ઈભાભ શુ વૈન
અરવય્શસ્વરાભ ય ઈત્ના યોતે થે કે ફેશોળ શો
જાતે થે. વ મગંફયે ઈસ્રાભકે અકીદતભંદોકો
જો યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભ ઓય અઈમ્ભએ શુ દા અરય્શેભુસ્વરાભ
ઓય વશાફા લ તાફેઈનકે ૈયલ શૈ ઉન્કો ઈન્શીં
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ફુઝુગરલાયોકી ૈયલી કયના ચાવશએ કે ખાનદાને
દયવારતકે આવાય ઝઝદા યખ્ખેં, ન મેશ કે
અઝાદાયાને શુ વૈન ય તઅન કયે ઓય ઉન્શેં ફુયા
કશે. કમું કે ફાવતનન મે તઅન ખુદ યવૂર ય શોગા
ઓય મે તઅન કયનેલારા ના-દાવનસ્તા તોય ય
ઈસ્રાભવે ખાદયજ શો જાએગા. ઈવ નુકતેકો બી
ન બુરના ચાશીએ કે અઝાદાયી ઓય કેમાભે
ભુવીફતભેં અઝાદાયાને ઈભાભ લોશ યલય્મા ઓય
લોશ તયીકા ઈખ્તેમાય કયે ઓય ઈવ તયશ ૈયલી કયે
કે લોશ કાનુને ળયઅવે ખાદયજ ન શોને ાએ. શય
અમ્રભેં આદાફે દીનકો ેળે નઝય યખ્ખે.
ખવુવવય્મતકે વાથ દોસ્તદાયાને અશરેફૈતકો
ચાશીએ કે અશ્રએ ભોશયરભકો અશ્રએ ગભ કયાય દે.
ખાવ કય આળુયકે દદન દુન્માકે કાભોભેં ભવરૂપ ન
શો. દદન બય ગભો ફુકા કયતે યશે. શઝયત ઈભાભ
યઝા અરવય્શસ્વરાભ પયભાતે શૈ કે જો ળખ્વ
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ઐવા કયેગા ઉસ્કી દીની લ દુન્માલી શાજતે ૂયી
શોંગી. પયભાતે શૈ જો ળખ્વ યોઝે આળુયકો યોઝે
ગીમરઓ ફુકા કયાય દે ઓય આશો ઝાયીભે દદન
ગુઝાયે ખુદા તઆરા યોઝે કમાભતકો ઉવકે વરએ
યોઝે ભવયરત કયાય દેગા ઓય ઉવ યોઝ ઉસ્કી
આંખે શભાયે વફફવે યોળન શોંગી. ઓય જો
ળખ્વ યોઝે આળુયકો યોઝે ભવયરત ખીમાર કયે
ઓય ઉવ દીન કોઈ ચીઝ ઝખીળ કયે તો ખુદા
ઉવકે ઈવ ઝખીયેકો ભુફાયક નશીં કયેગા. ઓય
યોઝે કમાભત લોશ મઝીદ, ઓફમદુલ્રાશ ઈબ્ને
વઝમાદ ઓય ઈબ્ને વાઅદકે વાથ ભશેળુય શોગા.
દોસ્તદાયાન અશરેફૈતકો ચાશીએ કે લોશ ઉન્કી
ૈયલીભેં ફગૈય વશયી ખાએ શુ એ દીન બય પાકા
કયે ઓય અસ્રકે લકત ાનીવે પાકા-વળકની કયે.
અને કાયોફાય ફંદ કય દે, દુન્માલી ઝરૂયતોભેં
ભળગુર ન શો. ૂયા દીન યંજો ગભભેં ફવય કયે.
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આળુયકી યાત બી શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભકી ૈયલી
ભેં ગુઝાયે. યાત બય જાગતે યશે ઓય ઈફાદત કયે.
ઈવ યાતકે વરએ ચંદ નભાઝે લાદયદ શુ ઈ શૈ.
ભીનજુ મ્રા ઉન્કે ચાય યકાત નભાઝ દો-દો યકાત
કયકે ડે. શય યકાતભેં અરશમ્દકે ફાદ ૫૦ ભયતફા
કુરશોલલ્રાશો અશદ ડે, ખત્ભે નભાઝકે ફાદ
વઝક્રે ખુદા કયે. યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભ ય દુરૂદ બેજે ઓય વજતના
ભુભકીન શો દુશ્ભનાને એશરેફૈત ય રાનત કયે.
આવખયે ળફકે વરએ બી ચાય યકાત નભાઝ લાદયદ
શુ ઈ શૈ. ઉવે બી દો-દો યકાત કયકે ડે. શય યકાતભેં
અરશમ્દ એક ભયતફા, આમતુર કુયવી, કુર
શોલલ્રાશો અશદ, કુર અઉઝો ફે યવબ્ફર પરક
ઓય કુર અઉઝો ફે યવબ્ફન્નાવ દવ ભયતફા ડે
વરાભકે ફાદ ૧૦૦ ભયતફા કુર શોલલ્રાશ ડે
ઓય યોઝે આળુય વઝમાયતે આળુયા ડે ઓય
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શઝાય ભયતફા કાવતરાને શુ વૈન ય રાનત કયે.
ઓય બી આભાર શૈ વજનકે ફમાન કયનેકી મશાં
ગુંજાઈળ નશીં. લ વ-મઅરભુલ્રઝીન ઝરભુ અય્મ
ભુન્કરેફીંમ મન્કરેફુન-ઓય જીન રોગોંને ઝુલ્ભ
દકમા શૈ ઉન્શેં અન્કયીફ ભારુભ શો જાએગા કે લોશ
કીવ જગેશ રૌટાએ જાએગે.”
જુ ભ્આ, તા. ૫-૧૦-૫૧
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મગાભ નં. ૬૮
ુ ા ઓય ળહાદતે
અઝભતે આશય
ઓઝભાકે અસયાત

આળુયા ભોશયરભકી દવલી તાયીખ ઈસ્રાભી
વારકે ઉન અશભ તયીન દદનોભેવે શૈ જો શય
વાર કયફરાકે ઈન્કેરાફ આપયી લાકેઆતકો
દોશયાતા શૈ ઓય ઉન જા-વોઝ ભુવીફતોકી માદ
તાઝા કયતા શૈ જો ઉવ યોઝ ેળ આઈ. શક લ
ફાવતરકા લોશ ખુની ખુની ભઅયેકા આંખોભેં
દપયને રગતા શૈ જશાં ચંદ ફાખુદા રોગોકો કત્ર
કયનેકે વરએ ઝારીભોકી ટીડી દર પોજે જભા શો
ગઈ થી. એક તયપ ભુકદ્દવ નુફુવકે નેક અખ્રાકકે
ફે-ઈન્તેશા ફરંદ નભુને ઓય દુવયી તયપ અભલી
ભઝાવરભ ઓય ફુયે અખ્રાકકી ફદ તયીન વભવારે
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નશીં લાકેઆત લ શલાદદવકી અશવભય્મતવે યોઝે
આળુયા યોઝે અઝીભ લ અશભ ઓય યંજો ગભકા
લવીરા કયાય ામા.
વારકે ખુળી ઓય ઈદકે દદનોભેં ઈન્વાન
વજવ કદય ખુળીમાં ભનાતા શૈ, વરફાવે ઝીનતવે
આયાસ્તા શો કય ળાદભાની ઝાવશય કયતા શૈ ઈસ્વે
કઈ ગુના વઝમાદા ઈવભેં તઅલ્રુકકી લજશવે-જો
ખાનદાને દયવારતવે ઓય શકાએક લ વદકાતવે
ઉલ્પત ઓય દદરી એશવાવાતકી વફફવે યોઝે
આળુયા અંદોશનાક ભવાએફ માદ કયકે ઈઝશાયે
યંજો ગભ કયતા શૈ-વરફાવે શુ ઝનો ભુવીફત
શેનતા શૈ ઓય નૌશા-વયાઈ વીના-ઝની,
ઈઝતેયાફો ફેકયાયી ઓય ગીમારઓ ઝાયીકા
ભઝાશેયા કયતા શૈ. જો ળખ્વ વભલ્રતે
ઈસ્રાભીમાભેં
શઝયત
ઈભાભ
શુ વૈન
અરવય્શસ્વરાભકી રૂશાની અઝભતો ઈકતેદાય
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ઓય ેળે ખુદા ઉન્કે ભયતફેવે લાદકપ શો ઓય
શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રરાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભવે ઉન્કે તઅલ્રુકકો વભજે ઓય
ઉન્કે ભુતઅલ્રક અકલરે યવૂર ય નઝય ડારે કે
પયભામા આને : “શુ વૈનુન વભન્ની લ અના વભન
શુ વૈન-શુ વૈન ભુજ્શવે શૈ ઓય ભંમ શુ વૈનવે.”
નીઝ ઉન્કે ઓય ઉન્કે બાઈકે ભુતઅલ્રક પયભામા :
“વય્મદા ળફાએ અશરર જન્નશ-(મે) દોનો
જલાનાને જન્નતકે વયદાય શૈ” ઓય પયભામા : “મે
દોનો ભેયે ફુર શૈ” ઈવકે ેળે નઝય શોનેકે ફાદ
ભુભકીન શી નશી કે જફ બી ઉન શઝયતકે
ભવાએફકા વઝક્ર શો-ખાવ કય અય્માભે આળુયા
ઓય વફર ખુવુવ દવલી ભોશયરભકો ભુવીફતકા,
ગભગીન ઓય યેળાન શાર ન શો જાએ, ઓય
દયીન્દોંવે ફદતય ઈન્વાનોકે રઝાર અંગેઝ
ભઝાવરભવે ફેઈખ્તેમાય શો કય યંજો ગભકા
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ભઝાશેયા ન કયે, જૈ વા કે ફાઝ દોસ્તદાયાને
અશરેફૈત યોઝે આળુય લફુયે ગભવે ફેઈખ્તેમાય શો
જાતે શૈ ઓય ઈઝશાયે ગભભેં ભુકયરયા શદોવે ફશાય
શો જાતે શૈ ઓય અની તંદુરૂસ્તીકી બી કોઈ
યલા નશીં કયતે વજવકા ળયીઅતને શુ કભ દદમા
શૈ, વય લ ેળાનીકો ઝખ્ભી ઓય અની ુશ્તકો
ઝંજીયોવે ભજરૂશ કય રેતે શૈ. વીને ય ઈવ તયશ
શાથ ભાયતે શૈ કે ખુન ફશને રગતા શૈ. ઈવભેં ળક
નશીં કે ભુવીફતઝદા અને શોળભેં નશીં યશતા,
કમું કે જોળે ઈભાની ઓય ઈપયાતે ભોશબ્ફત ઉવકો
ઈવ યાશભેં ઐવા દીલાના કય દેતા શૈ કે પીય વજવ
તયશ ઉવકા દદર ચાશતા શૈ ભઝાવશયે ગભ શૈ,
અની તંદૂયસ્તીકો વદભા શોંચાતા શૈ. અગય મે
ફા’ઝ અફારફે પશભ ઈઝશાયે યંજો ગભકે ઈન
તયીકોંકો દુરૂસ્ત વભજતે શૈ, રેદકન પીય બી
અઝાદાયીકા ફેશતયીન તયીકા લોશી શૈ વજવભેં
મગાભાતે નજપી - 50

HAJINAJI.com

શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભકી ૈયલી શો. શભાયે વરએ ફેશતય મેશી
શૈ કે શભ શય ફાતભેં યવૂર લ આરે યવૂરકી ૈયલી
કયે. વજવ તયશ લોશ ફુઝુગરલાય અઝા કાએભ કયતે
થે ઓય ભજાવરવ લ ભાતભ ( યંજો ગભ) ફયા
કયતે થે શભ બી ઉવી તયશ અઝાદાયી કયે ઓય
અને જઝફાતે ગભકે ઈઝશાયકે વરએ અઝાદાયીકે
લોશ તયીકે ઈખ્તેમાય ન કયે વજનકા ફુઝુગોને
દીનને ઈળાયા તક નશીં દકમા ફલ્કે ઈન્તેશાઈ
ભતાનતકે વાથ ઈવ તયશ અઝાદાયી કયે કે અગય
યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભ ભૌજૂ દ શોતે તો ઈસ્કો ઠીક વભજતે.
રેશાઝા ચાવશએ કે ગભકે ઈઝશાયભેં
અશરેફૈતકા યલય્મા ઈખ્તેમાય કયે, ઓય જફ કે
ઉન શઝયાતને શુ કભ દદમા શૈ વબ્ર ઈખ્તેમાય કયે.
ઈવ તયશ ઈઝશાયે યંજો ગભ ન કયે કે ભતાનતે
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ઈસ્રાભી ય ઝફર રગે. મું ફે ખુદ ન શો જાએ કે
દાભને વબ્ર શાથવે છુ ટ જાએ. અઝાદાયીકા લોશ
તયીકા ઈખ્તેમાય કયેં કે વાવફયોભે ગીને જાએ.
ભુશતયભ નાઝેયીન ! ભુવીફતભેં જો વબ્રકા
શુ કભ દદમા ગમા શૈ લોશ શય ભૌકે કે વરએ શૈ. મેશી
નશીં કે વવપર અની ભુવીફતોશીભેં વબ્રકા શુ કભ
દદમા ગમા શો, ફલ્કે શુ જુભે યંજો ગભકે ફા લુજુદ
કૌભી ઓય ભઝશફી ભવાએફ ય બી વબ્ર કયના
ખુદાકે નઝદીક ફાઈવે વલાફ શૈ. ખુદા તઆરા
પયભાતા શૈ: “લસ્તઈનુ વફસ્વબ્રે લસ્વરાશ, પ
ઈન્નશા ર-કફીયતુન ઈલ્રા અરર ખાળેઈન-વબ્ર
ઓય નભાઝ કે ઝયીએ ભદદ ચાશો. ફેળક મેશ
ડયકય ચરનેલારોકે વવલા ઓય રોગોકે વરએ બાયી
શૈ.” (વૂયએ ફકયશ, આ. ૪૫) અલ્ફતા ગીમરઓ
ઝાયી લ આશો ફુગા ઓય કલ્ફી તાવવયાતે ગભકા
ઈઝશાય વખરાપે વબ્ર નશીં, જૈ વા કે ઈવકે
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ભુતઅલ્રક શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે
લ આરેશી લસ્વરભને બી પયભામા જો મગાભ
નં. ૬૭ ભેં ફમાન દકમા જા ચુકા.
અર-ગયઝ યોઝે આળુયાકે રઝાર અંગેઝ
લાકેઆત, ફની ઉભય્માકે ફે નાશ ઝુલ્ભો વવતભ
ઈતને શોરનાક ઓય જાંવોઝ શૈ વજનકે ફાઈવ ન
વવપર મેશ કે દોસ્તકે દદરોભેં ઐવા ઈન્કેરાફ ૈદા
શુ લા કે ઈનભેંકે અકવય દદરનાક ઓય ગભઅંગેઝ
લાકેઆતવે ભુતઅવસ્વય શો કય ઈવ તયશ ફે
ઈખ્તેમાય ઈઝશાયે ગભ કયતે શૈ જો પવ્કુર આદત
શૈ, ફલ્કે વજતનો ઈન્વ, ઝભીનો ઝભાન, કવ્નો
ભકાન, જાનલયો, પદયશ્તો ઓય ફા વલજદાનો
વશવાવ રોગોભેં એક શૈફતનાક ઈન્કેરાફ ૈદા
શુ આ. આરભે ઈજાદકે ઝયે ઝયે કાએનાતકી શય શય
ળમભેં કમાભત ખેઝ શરચર રૂનુભા શુ ઈ. વખરાપે
તફીઅત આવાય નભુદાય શુ એ. ઐવે આવાય
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ઝાવશય શુ એ વજન્શોંને ઈભાભ શુ વૈન
અરવય્શસ્વરાભકી અઝભત લ વદકાત લ ળશાદત
ઓય ઉનકે ભવાએફકે અનોખાનકો દુન્માકી
વનગાશોભેં ભુવલ્રભ ફના દદમા. યોઝે આળુયા
ફાદે ળશાદત લુકુઅભેં આનેલારે આવાય લ
આમાતને આરભે વનશાની ભલશે આરભ તફીઅત
લ ભાદદાશ ઓય ઉન ભૌજૂ દાતવે જો ઈવ ફેઈન્તેશા દપઝાભેં શઝયતકે તઅલ્રુકે રૂશાનીકો
ઝાવશય કય દદમા, અગયચે ભાદ્દી એય કોતાશ દપક્ર
અશ્ખાવ ઓય લોશ રોગ વજનકો શકીકતવે
તઅલ્રુક નશીં શૈ, લોશ ઈન આમાત
(વનળાનીમો)કી તસ્દીક નશીં કયતે, જૈ વા કે લોશ
યવૂરેખુદા વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભકે બી અકવય આવાય લ આમાતકી
તસ્દીક નશીં કયતે, નીઝ અંવફમાકે ભોઅવજઝાત
ફલ્કે ખુદ ખુદાકી ઝાત લ વવપાતકી બી તસ્દીક
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નશીં કયતે. રેદકન ઝાવશય શૈ કે ઐવે રોગોંકી
તસ્દીક ન કયનેવે શકીકત ય કોઈ અવય નશીં
ડતા. લોશ ઉભુય જો ફ તયીકે વશીશ નકર દકએ
ગએ ઓય વફલ્કુર વાવફત શૈ જૈ વા કે લોશ ઉભુય
જો યોઝે આળુયા લાકે શુ એ વજનકો વુન્ની લ
ળીઆશ તલાયીખ નલીળોંને નકર દકમા ઓય
ભુતલાવતય અની દકતાફોભેં વઝક્ર દકમા ઉનકા
ઈન્કાય નશીં દકમા જાં વકતા, ખા’શ કોઈ ઈભાન
રાએ મા ન રાએ. ભમ અને વફયાદયાન લ
ખાશયાને ઈસ્રાભી લ ઈભાનીકે વરએ ઉન આમાત
લ આવાયકો જો ફ તયીકે વુન્નત શભ તક શોંચે
શૈ ઉનભેંવે ફા’ઝકો ઈવ મગાભભેં નકર કયતા શુ ,ં
તા કે ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભકી અઝભત લ
રૂશાવનય્મત ઓય યોઝે આળુયાકી ફુઝુગી લ
અશવભય્મત મકીનકી શદ તક શોંચ જાએ.
ઝશયીકો વજનકા નાભ ભુવસ્રભ ઈબ્ને
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અબ્દુલ્રાશ ઈબ્ને ળશાફ શૈ ઓય જો શરી
વદીકે દયજાર લ ઓરભાભેંવે થે, ભલારનીમોંકે દુવયે
ખરીપા અબ્દુર ભરેક ઈબ્ને ભયલાનને (લપાત ૮૬
વશજયી) ફુરામા ઓય ઉન્વે ૂછા કે ળફે ળશાદત
શઝયત અરી ઓય યોઝે ળશાદતે શઝયત ઈભાભ
શુ વૈન કમા વનળાનીમાં ઝાવશય શુ ઈ ઓય કમા
તગય્મુયાત રૂનુભા શુ એ ? ઉસ્ને કશા કે ફમતુર
ભુકદ્દવભેં જો થ્થય ઉઠામા જાતા થા ઉવકે નીચે
ગાડશા ખુન નઝય આતા થા અબ્દુર ભરેક
ભયલાનને ઈસ્કી તસ્દીક કી. ( દેખીએ ‘ઉકદુર
પયીદ’ તારીપે અબ્દે યબ્ફશ અન્દરુવી ( લપાત
૩૨૮ વશજયી) વજલ્દ ાંચલી, વપશા ૧૪૮ ઓય
૧૪૯)
ઓય “વલાએકે ભુશયકા” ભેં શૈ કે અબ્દુર
ભરેકને ઝશયીવે કશા કે અફ ઈવ ફાતકા
જાનનેલારા ભેયે ઓય તેયે વવલા કોઈ ફાકી નશીં
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યશા, રેશાઝા ઈસ્કા ઈઝશાય ન કયના. જફ તક
અબ્દુર ભરેક ઝઝદા યશા ઝશયીને ઈવ લાકેઆકો
દકવીવે ફમાન નશીં દકમા. ઓય તાયીખે કાવભર
ઈબ્ને અવીય વજલ્દ ચોથી વપશે ૩૭ ભેં શૈ કે ફાદે
ળશાદતે શઝયત શુ વૈન દો મા તીન ભશીને તક
રોગ વુયજ વનકરને ઓય ઉવકે ગુરૂફ શોને તક
દીલાયોંકો ઐવા વુખર ાતે થે જૈ વે ઉન ય ખુન
ભરા ગમા શૈ !
ઈભાભ જરારુદ્દીન વમુતી ળાપેઈને તપવીય
દુયે ભન્વુય વજ. છઠ્ઠી વપા ૨૧ ભેં દયલામત કી શૈ
કે ફાદે ળશાદતે શઝયત શુ વૈન ચાય ભાશ તક
આપાક વુખર યશા.
ફશય શાર ફાદે ળશાદત અજયાભે અઝીમશ
લ વભાલીય્મશકા ભુતગય્મય શોના ઓય અકવય ગૈય
તફઈ ઉભુય ઓય ઈન્તેશાઈ શૈફતનાક શારાતકા
ઝાવશય શોના જૈ વે દીલાયોકા વુખર શો જાના,
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તાયોંકા ટુટના, આપતાફકો ગશન રગના લગેયેકો
અકવય ઓરભાએ અશરે વુન્નત લ ળીઆશને
દયલામત દકમા શૈ. વભનજુ મ્રા ઉન નકર કુનંદગાને
અશરે વુન્નતકે ઉવભાન ઈબ્ને અફી ળમફા ઓય
શકભ ઈબ્ને અમનીય્મશ ઓય ઈબ્ને જલઝીને ઈબ્ને
વવયીનવે ઓય વોઅલ્ફી ઓય અફુ નઈભે શાદપઝ
ઓય અફુશ્ળેખ ઓય અફુ વઈદ લગેયે ઈનભેંવે
શયએકને ફા’ઝ આમાત લ આવાયકી દયલામત કી
શૈ. ઓય ળશાફુદ્દીન અશભદ ઈબ્ને શજયે ભક્કી
શૈવભી શનપીને “વલાએકે ભુશયકા” વપા ૧૧૯ભેં
ઈન્કો તળયીશકે વાથ નકર દકમા શૈ, વજવકા
ખુરાવા થે શૈ કે જફ શઝયત શુ વૈન ળશીદ શુ એ
તો આપતાપકો ગશન રગ ગમા ઓય તીન યોઝ તક
અંધેયા યશા. દોશયકો વવતાયે દદખાઈ દેતે ઓય
લોશ આવભેં ટકયાતે થે. આવભાન રાર શો ગમા
થા ઓય ઉસ્વે ખાના તાઝા ફયવતા થા. વુબ્શકો
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રોગોને કુંઓં ઓય કુંઝોંકો ખુનવે બયા શુ આ
ામા. કડે વુખર શો ગએ થે ઓય ફોવીદા શોને
તક વુખી ફાકી યશી. વાત યોઝ તક દીલાયે વુખર
યશીં. ઝભીનવે જો થ્થય ઉઠામા જાતા થા ઉવકે
નીચે ખૂને તાઝા ઉફરને રગતા. રોગોં ય ઐવી
શૈફત તાયી શો ગઈ કે ઉન્કો કમાભત આજાને કા
ગુભાન શોને રગા થા. ઓય ફ દયલામતે દીગય
કશતા શૈ કે ખુયાવાન, ળાભ ઓય કુપેકે ઘયોભેં ઓય
દીલાયો ય જો ફાદયળ શુ ઈ લોશ વભસ્ર ખુનકે
ફયવાતકે થી.
ઈબ્ને વીયીન ઓય ઈબ્ને વઅદવે નકર શૈ કે
ળશાદતે ઈભાભ શુ વૈનવે શરે આવભાનભેં મે
વુખી ન થી. ઓય વોઅલ્ફીને દયલામત કી શૈ કે
આવભાન યોમા ઓય વુખી ઉવકે યોનેકી અરાભત
શૈ, ઓય મે વુખી શંભેળા ફાકી યશનેલારી શૈ. અફુ
નઈભ ઈસ્પેશાનીને “દરાએરુર નુફુવ્લત” વપા
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૨૧૧ ભેં અસ્ફગ વફન નોફાતાવે ઓય ઉન્શોંને
અરી યઝેમલ્રાશો અન્શુ વે દયલામત કી શૈ : કાર
આતીના ભઅશુ ભવ્ઝએ કવબ્રર શુ વૈને યઝેમલ્રાશો
અન્શુ . પ કાર શાશોના ભનાખ યકાફેવશભ લ
ભવ્ઝએ દયશારેવશભ લ શાશોના ભુશયાકે
દભાએવશભ પતીમતુભ વભન આરે ભોશંભદીન
વલ્રરાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભ મુકતરુન
ફે શાઝેવશર અવત તબ્કી અરય્શેભુસ્વભાઓ લર
અઝર. ઈવકા ખુરાવા મેશ શૈ કે અસ્ફગ ઈબ્ને
નફાતા કશતા શૈ કે ભમ અરી કે વાથ ભકાભે કબ્ર
શુ વૈન ય શોંચા તો આને પયભામા ઈવી
જગેશ જલાનાને આરે ભોશંભદવે કત્ર શોંગે,
ઓય ઉન્કા ખુન ફશામા જાએગા, ઓય ઝભીનો
આવભાન ઉન ય યોએગે.
ઈબ્ને શજયે શનપી “વલાએકે ભુશયકા” ભે
વરખતે શૈ કે શરી ભંઝીરભેં શુ વૈન
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અરવય્શસ્વરાભકે વયકે ઉઠાનેલારોંને દેખા કે
દીલાયવે એક શાથ ૈદા શુ આ ઓય ઉવને રોશેકી
કરભવે ખુની યંગવે વરખ્ખા : અતયજુ ઉમ્ભતુન
કતરત શુ વૈનન ળપાઅત જદ્દેશી મલવભર વશવાફે
?-વજવ ઉમ્ભતને ળશીદ દકમા પીય બી લોશ
કમાભતકે યોઝ ઉવકે જદકી ળપાઅતકે ઉમ્ભેદલાય
શૈ ?!” ગયઝ ઈન આમાત લ અરાભતકા ઝાવશય
શોના ઓય વજન્નો ઈન્વ લ ભરાએકાકા શુ વૈન
અરવય્શસ્વરાભ ય ગીમાર કયના કુતુફે તાયીખ લ
ખફયભેં અશરે વુન્નત લ ળીઆશવે ફ-કવયત
લાદયદ શુ એ. ઈવ મગાભભેં ઉસ્કી ગુંજાઈળ નશીં
શૈ.
ળેખ અબ્દુર કાદદય જીરાનીને દકતાફ
“ગુન્મા” વજ. છઠ્ઠી વપશે ૬૨ ભેં ળશાદતે શુ વૈનકે
ફાદ શુ કભે ખુદાવે ૭૦ શઝાય પદયશ્તોંકા આના
નકર દકમા શૈ લોશ વરખતે શૈ કે મે પદયશ્તે કમાભત
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તક યોનેભેં ભળગુર યશેંગ.ે ગયઝ મેશ કે ળશાદત
શુ વૈનવે વાયા આરભ ભુતઅવસ્વય શુ આ ઓય
કાએનાતે આરભકી કોઈ ચીઝ ફાકી નશીં યશી
વજવને શુ વૈન ય ગીમાર ન દકમા શો. ઓય અવય
ઝીય ન શુ ઈ શો, રેશાઝા ફનાફય ઈન લાકેઆત
ઓય જો ગુઝશ્તા મગાભભેં ફમાન શુ એ
દોસ્તદાયાને યવૂર લ આરે યવૂરકો ચાવશએ કે
લોશ બી ઈવ ગભવે ભુતઅવસ્વય શો ઓય ઈઝશાયે
યંજો ગભ કયકે ખુળનુદીએ ખુદાઓ યવૂર શાંવવર
કયે. ભન અભેર વારેશન પ રે નપવેશી જો ળખ્વ
બી કોઈ નેક અભર કયેગા અનેશી નપવ કે
વરએ.
જુ ભ્આ, તા. ૧૨-૧૦-૫૧
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મગાભ નં. ૬૯
આદાફે ઈસ્રાભ

ઈસ્રાભ ખુદાકા લોશ વંદીદાશ દીન શૈ
વજવકો ભુયબ્ફીએ આરભને ઈન્વાનકી તયફીમત
ઓય ઉસ્કી ભઆળ ભઆદ-દુન્મા લ આખેયતકી
ઈસ્રાશકે વરએ અને નફી શઝયત ખાતેભુર
અંવફમાકે ઝયીએ ભુયત્તફ પયભામા શૈ. શમાતે
તય્મેફાકા લોશ ભુકદ્દવ વનઝાભ શૈ વજવકો ખલ્રાકે
આરભને ફની નલ્અ ફળયભેં રૂશાનીમત લ
ઈન્વાવનય્મત ૈદા કયનેકે વરએ શય ઝભાનેકે
ઈન્વાનોંકે જરૂયીમાત લ ભુકતઝાએ લકતકા
વરશાઝ યખતે શુ એ ભુનઝઝભ પયભામા શૈ.
ઈસ્રાભ શય તયશકે અશકાભ લ ઉવુર લ ફુરૂઅ
લગેયાકા જાભેઅ શૈ. ઓય શય ઝભાનેકે વરએ
કાવફરે અભર શૈ. ઈસ્રાભ લોશ આખયી દીન શૈ
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વજવભેં ન દકવી તયશકી કભી શૈ ન કોઈ નુકવ,
તભાભ દીનશાએ નાદકવ લ દીનશાએ ગુઝશ્તાવે
ઈન્વાનકો ફે-વનમાઝ કય દેતા શૈ. ખુદાલંદે
આરભને શય ભુકલ્રપકા પયીઝા કયાય દદમા શૈ કે
લોશ ઈવી દીને ઈરાશીકો ઈખ્તેમાય કયકે દીનો
દુન્માભેં કામ્માફી, આવાઈળો આયાભ ઓય
અફદી વુકુન શાવવર કયે. મેશ લોશ દપત્રી આઈન,
લોશ ભુકમ્ભર કાનુન ઓય લોશ રૂશાની દસ્તરૂર
અભર શૈ વજવ ય અભર દકએ ફગૈય ઈન્વાન
ઈન્વાવનય્મત ઓય ખુદાકી દુવયી રા-ઝલાર
નેઅભતોંવે ભશરૂભ યશતા શૈ. મશાં દીની બાઈ
ફશનોંકે વરએ આદાફે ઈસ્રાભકા કુછ વશસ્વા
ફમાન દકમા જાતા શૈ, તા કે શકીકત લ રૂશાવનય્મત
ઝશન નળીન શો જાએ.
આદાફે
ઈસ્રાભ
લોશ
દસ્તુય
(constitution-ફંધાયણ) લ વશદામત, લોશ
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અશકાભ લ કલાનીન ઓય લોશ તારીભાત લ
ઈયળાદ શૈ જો ઈન્વાનકે વજસ્ભ લ રૂશકી તશાયત,
ઝાવશય લ ફાતીનકી ાકીઝગી ઓય દીનો દુન્માભેં
ફ-આવાઈળ ઝઝદગી ફવય કયનેકે વરએ ળયીઅતે
ઈસ્રાભને ભુકયરય દકએ શૈ. ઈન આદાફે ઈસ્રાભકા
ૈયલ ન વવપર મેશ કે ખુદ ભુશઝવઝફ લ ફા
અખ્રાક કશા જાતા શૈ ફલ્કે ઉસ્કી મે ૈયલી ઉસ્કે
ખાનદાનકે વરએ ઈઝઝત, વભલ્રતકે વરએ કુવ્લત,
ઓય જભાઅતકે વરએ ખુળફખ્તી લ વયફુરન્દીકા
વફફ શૈ. આજ મે ળખ્વી લ વભાજી ઈન્શેતાત
(સ્તી), મે શૈયાની લ વયગયદાની, મે ભુપરેવી લ
યેળાની જો અકવય રોગોં ઓય જભાઅતકે વરએ
ખુળફખ્તી લ વયફુરન્દીકા વફફ શૈ. આજ મે
ળખ્વી લ વભાજી ઈન્શેતાત (સ્તી), મે શૈયાની લ
વયગયદાની, મે ભુપરેવી લ યેળાની જો અકવય
રોગોં ઓય જભાઅતોભેં દદખાઈ દેતી શૈ ઈન્શીં
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આદાફે ઈસ્રાભવે દૂયી ઓય ફેયલાશીકા નતીજા
શૈ.
શકીકતન આવાઈળ લ ઈત્ભીનાન ભાર લ
દૌરત, નાભ લ વનળાન ઓય ભયતફા લ ભકાભકી
ઝાશેયી ફુરંદીવે શાવવર નશીં શોતા, કમું કે
દકત્નેશી રોગ ઐવે નઝય આતે શૈ વજનકો મે
તભાભ ચીઝે શાવવર શૈ, રેદકન દપય બી આદાફે
ઈસ્રાભવે ફે તઅલ્રુકીકે વફફ ઉન્કી ઝઝદગી
ઈન્તેશાઈ તલ્ખી ( કડલાળ) ઓય યેળાનીભેં
ગુઝયતી શૈ. લોશ એક ઓય વવપર એક ચીઝ જો
ઈન્વાનકો આવાઈળ લ ઈત્ભીનાન ફખ્ળતી શૈ
ઓય ઉસ્કી ઝઝદગીકો વલાયતી ઓય યોળન કયતી
શૈ લોશ ઈન્શીં આદાફે ઈસ્રાભ ય અભર કયના
શૈ.
ઈસ્રાભ લોશ મગાના દીન શૈ વજવને
ઈન્વાનકી ળખ્વી લ વભાજી ઝઝદગી, ઉસ્કે
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વજસ્ભ લ રૂશની યલદયળ, આવરભ લ જાવશર,
નોકય ચાકય, અશરો અમાર, કૌભ લ વભલ્રત,
અને લ યાએ, દોસ્તો દુશ્ભન, છોટે ફડે ઓય
શાદકભ લ ભશકુભકે વાથ ભુઆળયત (ફાશભ યશને
વશને ઓય ઝઝદગી ફવય કયને) કે વરએ
ફેશતયીન આદાફ ભુકયરય દકએ શૈ. ઈસ્રાભ લોશ
ાકીઝા દીન શૈ વજવને તશાયતે ઝાશેયી,
ાકીઝગીએ રૂશ, વપાઈએ નપવ, ગમયત,
ળુજાઅત, યશભ ભુયવ્લત, વોશફત, વદકાત, વબ્ર,
દકનાઅત, ફુઝુગોકા એશતેયાભ, છોટો ય યશભ,
ઈઝા યવાનીવે દૂયી, ફેલાઓ, મતીભો ફીભાયો,
આવજઝો ઓય ભોશતાજોકી દસ્તગીયીકા શુ કભ
દદમા શૈ. ઈસ્રાભ લોશ યોળન દીન શૈ જો શુ કભો
નેક અખ્રાકવે આયાસ્તા શોને ઓય ફુયે
અખ્રાકકો છોડ દેનેકા શુ કભ દેતા શૈ. ખંદા
ેળાની, ખુળ ખુઈ, ળુક્ર ગુઝાયી, આકેફત અંદેળી,
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અભાનતદાયી ઓય અને કાભોભે ભળલેયેકા શુ કભ
દેતા શૈ. ફુખ્ર, કીના, શવદ, દો રૂખી (દ્લી ભુખી
ચાર), પવાદ, ફે યશભી, ઝુટ ઓય ફુઝુર કવભે
ખાનેવે ભના કયતા શૈ. ના ળાઈસ્તા ( અમોગ્મ)
ફાતોવે આંખ, કાન લ ઝફાનકી વશપાઝત ઓય
દુવયોકે ઉમુફ લ નકાએવ ( ખોડખાણ) કી
દારોળી, અને દીની બાઈફશેનોકે અકલાર લ
અપઆર ય નેક ગુભાન કયના ઈસ્રાભશીકે
તારીભાતવે શૈ. અઝીઝ લ અકયફા, દોસ્તો
વફયાદય, નોકય ચાકય ઓય ડોવીમોકે વાથ શુ સ્ને
વુરુક કયના, ઉનકે વાથ ભોશબ્ફતો ભેશયફાનીવે
ેળ આના, લાદા ૂયા કયના, લકત લ ઉમ્ર જૈ વી
કીભતી ચીઝોકો રશલો રઅફ-ખેર તભાળેભેં
ફયફાદ ન કયના આદાફે ઈસ્રાભભેવે શૈ.
ઈસ્રાભને શુ વુરે ભાઅયેપત, તરફે ઈલ્ભ,
દદમાનતદાય લ અકરભંદ ઓય નેક રોગોકે વાથ
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ઉઠને ફેઠને, વરાભતયલી ઓય નેક દકયદાયીકા
શુ કભ દદમા શૈ. ફેશુદાગુઈ ઓય ફેજા શંવીવે ભના
દકમા શૈ. ઈસ્રાભ પીકયે ભઈળત, કસ્ફે શરાર ઓય
વતજાયતકા શુ કભ દેતા શૈ. દુવયો ય ફોજ શોને
ઓય બીખ ભાંગને વે યોકતા શૈ. ઈસ્રાભ ઓય
ઉવકે તભાભ અશકાભ રૂશાની શૈ. લોશ શભકો
ફદનાભ લ એફગુ, ઓય ફદકાય લ એફ-જુ
રોગોંકી વોશફતવે દૂય યશનેકા શુ કભ દેતા શૈ.
યાઝકે પાળ કયને, ફદ ગુભાની, ખુદ નુભાઈ,
તકબ્ફુય, નારાએક ભકાભાત ય જાને ઓય નાભુનાવવફ ભજભોભેં વળયકત કયનેવે ભના કયતા શૈ.
ફોર ચાર, ખાને ીને, યશને વશને ઓય વરફાવ
લગેયેભેં વભમાનાયલીકા શુ કભ દેતા શૈ. ઈસ્રાભ લોશ
ભુકમ્ભર દીન શૈ વજવને શમાતે ઈન્વાનીકે વરએ
તભાભ કલાનીન ભુકયરય દકએ શૈ. ઉવકી ળખ્વી લ
વભાજી, રૂશાની ઓય ભાદ્દી ઝઝદગીકે શય શય
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શરુકે વરએ અશકાભો આદાફ ભુકયરય દકએ શૈ.
વજવ તયશ રોગોકે વાથ નેક અખ્રાક ઓય નેક
ભેરાજુ રકા શુ કભ દદમા શૈ ઉવી તયશ ખુદાકી
ભાઅયેપત, ઉવકે શુ કુકકી અદાએગી ઓય ઉનકી
ફંદગી નભાઝ, યોઝા, ઝકાત, શુ કુક, ભોશતાજોકી
ભદદ, ભઝશફી ઈજતેભાઆત ખાવ કય નભાઝે
જભાઅતભેં વળયકત, ઓય યશફયાને ભઝશફકી
ૈયલીકા શુ કભ દદમા શૈ. ખુદાકી તયપ તલજ્જો,
ઉવકી ફાયગાશભેં દુઆ, ફુઝુગોકી માદ ઓય
ભકાભાતે ભુકદ્દવાકી વઝમાયત કયના આદાફે
ઈસ્રાભભેંવે શૈ. અશકાભે દીનો ભઝશફકી માદ
આલયી ઓય માદ દેશાંની આદાફે ઈસ્રાભભેંવે શૈ.
કુયઆન, દકબ્રા લ ભવાવજદકા એશતેયાભ,
દકતાફે આવભાનીકી તયપ ખાવ તલજ્જો કયના
ઓય દુવયોકો ભુતલજ્જે શ કયના ઓય ઉસ્કી
વતરાલત કયના આદાફે ઈસ્રાભભેંવે શૈ. શકીકતન
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કુયઆને ભજીદ ખુદાકી લોશ ફુઝુગર તયીન
અભાનત શૈ વજવને શભ ભુવરભાનોંકો દયશ્તેકી
એક રડીભેં યો દદમા શૈ, ઓય ઉવીકી ફ-દોરત
શભ વફ એક દીની જભાઅત ફન ગએ શૈ.
કુયઆનકે વરએ પલાએદ લ પઝાએર ફ-કવયત શૈ
વજનકે ફમાનકી ગુંજાઈળ ઈવ ભુખ્તવય મગાભભેં
નશીં શૈ, આઈન્દા ઈસ્કો એક અરાવશદા
મગાભકી વુયતભે ેળ દકમા જાએગા.
ઈન્ળાઅલ્રાશો તઆરા
જુ ભ્આ, તા. ૧૯-૧૦-૫૧
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મગાભ નં. ૭૦
અયફઈને (ળહાદત) લ પઝીરતે
ઝઝમાયત

અગયચે (કરેભએ) ળશાદતૈનકા ઈકયાય કયના
ઓય આખેયત ય એઅતેકાદ યખના ઈસ્રાભ તો
ઝરૂય શૈ રેદકન ૂયા ઈસ્રાભ તફ શી શી વકતા શૈ
જફ કે ઉવકે અયકાન ય બી ૂયા ૂયા ઈભાન
શો, શકીકતભેં અયકાને ઈસ્રાભ ય ઈભાન રાના
રૂશાની વયભામા શૈ જો એઅતેકાદે ાક ૈદા કયકે
દદરકો ભુનવ્લય કયતા શૈ ઓય ઈન્વાનકો
ભોઅવભન ફના કય ઉવે ઈતાઅત ગુઝાય શોને ય
તૈમાય કયતા શૈ, ઐવા ઈન્વાન અયકાને ઈભાન ય
અભર કયને ઓય ઉવકે શુ કુકકે અદા કયનેભેં
ખુવુવન શકકે વલરામતકી અદાએગીભેં ન વુસ્તી
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કયતા શૈ ન દકવીકી યલાશ કયતા શૈ. ઓય
અયકાને ઈભાન જૈ વા કે શઝયત ઈભાભ ભોશંભદે
ફાદકય અરવય્શસ્વરાભને પયભામા ાંચ શૈ નભાઝ
યોઝા ઝકાત શજ ઓય વલરામત. વલરામતવે
ભતરફ ભોશબ્ફતે અશરેફૈત શૈ વજવે ખુદાને
દયવારતકી ભઝદૂયી કયાય દી શૈ. વ ભોશબ્ફતે
અશરેફૈત ભઝદૂયીએ દયવારત શોનેકે વફફ કોઈ
અભર લ ઈફાદત ઉવકે ફગૈય કાવફરે કુફુર નશીં
શોતી. વ જો ળખ્વ ઈસ્રાભકા દાલા તો કયતા
શો ભગય ઈવકે દદરભેં ભોશબ્ફતે અશરેફૈત નશી
તો ઐવા ળખ્વ શકીકતે ઈસ્રાભ ઓય રૂશીય્માતે
ઈભાનવે ભશરૂભ શોતા શૈ. લોશ જફ દુન્માવે
જાતા શૈ તો ફગૈય ઈભાનકે જાતા શૈ. જફ મે
આમાત “કુર રા અવ્અરોકુભ અરમશે અજયન
ઈલ્રર ભલદ્દત દપર કુયફા- ( અમ યવૂર !) તુભ
કશદો કે ઈવ (તબ્રીગે દયવારત) કા ઝલીર કુફાર
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(અશરેફૈત)કી ભોશબ્ફતે વવલા તુભવે કોઈ ફદરા
નશીં ચાશતા” (વૂયએ ળુયા, આ ૨૩) નાવઝર શુ ઈ
તો વશાફીને શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રરાશો
અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભવે અઝર દકમા, મા
યવૂલ્રરાશ ! લોશ કોન તુમ્શાયે અકયફા શૈ
વજનકી ભોશબ્ફતકો દયવારતકી ભઝદૂયી કયાય દી
ગઈ શૈ ? પયભામા, લોશ શૈ અરી, પાતેભા ઓય
ઉન્કી ઔરાદ (શવન લ શુ વૈન)
ઈસ્રાભ કે ળરૂવે અફ તક તભાભ ઓરભાએ
ઈસ્રાભ ભુત્તદપક શૈ કે ભઝકુયા આમત અશરેફૈત
અરય્શેભુસ્વરાભકી ળાનભેં નાવઝર શુ ઈ ઓય
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભને ઈન ચાય તનોં (અરી, પાતેભા, શવન
લ શુ વૈન) કો અને અશરેફૈતકે ઉન્લાનવે
ફાયફાય ઝાવશય દકમા ઓય ઉન્કી ળાનભેં નાવઝર
ળુદા આમતે તતશીય બી વતરાલત પયભાઈ. અકવય
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ઓરભાએ અશરે વુન્નતનેબી અની અની
તપવીયોં ઓય દકતાફોભેં વરખ્ખા શૈ કે આમએ
ભુલદ્દત ઈન્શીં ચાય ફુઝુગરલાયોં ( અશરેફૈત) કી
ળાનભેં નાવઝર શુ ઈ શૈ. ચુનાન્ચે કાઝીએ
ફમઝાલીને અની તપવીય વજલ્દ દુવયી વપા
૩૯૭, ઈભાભ જરારુદ્દીન વમુતી ળાપેઈને તપવીયે
“દુયે ભનવુય” વજ. ૬ વપા ૬-૭, ઈભાભ પખરૂદ્દીન
યાઝી ળાપેઈને તપવીયે “કફીય” વજ. ૭ વપા
૪૦૬, વનઝાભુદ્દીન નેળાૂયીને ‘ગયાએફુર
કુયઆન’ ભેં ઈ. તફયી ભોશંભદ ઈબ્ને જયીય
ળાપેઈને ‘જાભેઉર ફમાન’ ભેં વજ. ૨૫ વપા ૧૬,
જારૂલ્રાશે ઝભખ્ળયી ભશભુદ ઈબ્ને ઉભયને તપવીયે
“કશ્ળાપ” ભેં વજ. ૩ વપા ૬૭, વતયભઝીને દકતાફે
‘જાભેઅ’ ભેં વપા ૪૬૭, ળેખ વુરમભાન શનપી
નકળફંદીને ‘મનાફેઉર ભુલદ્દશ’ ભેં વપા ૧૦૬,
અફુફક્ર ળશાફુદ્દીન ળાપેઈ શઝયભીને દકતાફ
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‘યશ્પતુસ્વઅદી’ ભેં વપા ૨૨, ભોશમુદ્દીન તફયીને
‘ઝખાએરૂર ઉકફા દપ ભનાકેફે ઝાલીર કુફાર’ ભેં
વપા ૨૫, ઈન્કે અરાલા ઓય બી ફશોતવે
ઓરભાએ અશરે વુન્નતને ભુત્તદપકા તોય ય
અની અની દકતાફોભેં વરખ્ખા શૈ કે ભઝકુયા
આમત ઈન્શીં ફુઝુગરલાયો અશરેફૈતકી ળાનભેં
નાવઝર શુ ઈ શૈ ઓય ફતામા શૈ કે ભોશબ્ફતે
અશરેફૈત ઈસ્રાભી પયાએઝભેંવે શૈ.
વ ઈસ્વે ભારુભ શુ લા કે ભોશબ્ફતે યવૂર
ઓય વલરામતે અશરેફૈત રૂકને ઈભાન શૈ. ચુનાન્ચે
અફુફક્ર શઝયભી ળાપેઈને ‘યશ્પતુયવઅદી’ ભેં વપા
૪૩ દયલામત ફમાન કી શૈ કે, ‘એક ઈન્વાન તફ
તક ભોઅવીન નશીં શો વકતા જફ તક કે ઉસ્કે
દદરભેં અરી ઓય ઉન્કે અશરેફૈતકી ભોશબ્ફત
ભૌજૂ દ ન શો.’ ઓય દુવયી દયલામતભેં વજસ્કો
ળીઆ વુન્ની દોનોંને અની દકતાફોભેં દજર કી શૈ,
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શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભને ઈયળાદ પયભામા, અની ઔરાદકી
ભોશબ્ફતે અરી લ અશરેફૈત ઓય ( તારીભે)
કુયઆન ય તયફીમત કીજીએ. તફયવીને
“ભજભઉર ફમાન” ભેં (ફેરૂતભેં છી શુ ઈ) વજ. ૫
વપા ૨૯ શઝયત યવૂરે વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભવે દયલામત કી શૈ કે આં શઝયત
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભને
પયભામા ‘કોઈ ળખ્વ વપા લ ભયલાકે દયવભમાન
ઈફાદત કયે શઝાય ફયવ શઝાય ફયવ-શઝાય
ફયવ મશાં તક કે લોશ વુખી શુ ઈ ભશ્કકે ભાઝનદ
શો જાએ, ભગય શભાયી (અશરેફૈતકી) ભોશબ્ફત
ઉસ્કે દદરભેં ન શો તો ખુદા ઉવ ળખ્વકો ભુંશકે
ફર જશન્નભભેં ડાર દેગા. પીય આં શઝયત
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભને
આમએ ભુલદ્દત વતરાલત પયભાઈ.
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વ ઈવી વફફ ભુલદ્દતે ઝલીર કુફાર લ
ભોશબ્ફતે ખાન્લાદએ દયવારત રૂકને ઈસ્રાભ
ઓય શકીકતે ઈભાન શૈ ઓય ઉવ ય એઅતેકાદ
યખનેકે અરાલા ઉવ ય અભર કયના બી શભાયા
પઝર શૈ ઈવ વરએ કે ભોશબ્ફતકે ભઅની વવપર મે
નશીં કે ઝફાનવે ઉસ્કા ઈઝશાય દકમા જાએ, ફલ્કે
રાઝભી ફાત મે શૈ કે ઉસ્કે આવાય બી ઝાશીય
દકએ જાએ. વ અંદરૂની ભોશબ્ફત તફશી
પાએદાભંદ શો વકતી શૈ જફકે ઝાશીયભેં ઉસ્કે
આવાય બી નભુદાય શોં. ઈવ યવે ભારુભ શુ લા કે
દદરભેં ભૌજૂ દ ળુદા ભોશબ્ફતે અશરેફૈતકો ભૌકે
ય અભરન ઝાશીય કયના લાવજફ શૈ.
અશરેફૈતકો માદ કયના, ઉન્કે ભુફાયક નાભવે
ખમયાત કયના, ઉન્કે શુ કુક લ ખુમ્વકો અદા કયના,
ઉન્કી આર ઔરાદકે વાથ નેકી કયના ઉન્કે
પઝાએર લ ભુનાકેફ વુનના-વુનાના, છાનામગાભાતે નજપી - 78
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છાના નીઝ ઉસ્કી તળયીશ લ તબ્રીગકી તયપ
ખુદ બી તલજજો દેના ઓય દુવયોકોં બી
તલજજોશ દદરાના ભોશબ્ફતે અશરેફૈતકી
વનળાનીમાં શૈ. દોસ્તદાયાને અશરેફૈતકો ચાશીએ
કે લોશ ઉન ફુઝુગરલાયોંકો શંભેળા માદ કયેં ઓય ઉન
ય દુરૂદો વરાભ બેજે દુરૂદકી અશભીય્મત દેખીએ
કે ઉસ્કે ફગૈય નભાઝ કફૂર શી નશીં શોતી. ાંચ
લકતકી નભાઝોભેં નલ દુરૂદ લાવજફ દકએ ગએ શૈ.
ઈત્ની શદ તક લો લાવજફ શૈ કે અગય ઉસ્કે
ડનેકો જાનફુજકય તકર દકમા જાએં તો નભાઝ
ફાતીર શો જાતી શૈ. ઈસ્કે અરાલા જફ કબી
નાભે યવૂર વુના જાએ તો ઉવ લકત આં શઝયત
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભ ઓય
ઉન્કી અશરેફૈત ય દુરૂદ ડના રાઝીભ શો જાતા
શૈ. વ ભઅની ભોશબ્ફતકે મેશી શૈ કે ભૌકો ય
ઉસ્કે આવાયકો ઝાશીય દકમા જાએ. શઝયત યવૂરે
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અકયભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભને ઈયળાદ પયભામા, ‘કમાભતકે દીન આકે
લારેદમન, ળયાફી ઓય શભાયા નાભ વુન કય દુરૂદ
ન ડનેલારા-મે રોગ ભેયી ભુરાકાતવે ભશરૂભ
યશેંગ.ે ’
અશરેફૈતકે વરએ ખાવ શુ કુક-શૈ જો
ભુવરભાનોં ય ખુદાને કયાય દીએ શૈ. ભીન જુ મ્રા
ઉન્કે મે શૈ કે ઉન્કા તલસ્વુર ઈખ્તીમાય દકમા જાએ,
ઉન ય દુરૂદો વરાભ બેજા જાએ ઓય ઉન્કી
વઝમાયત કી જાએ. શઝયત ઈભાભ યઝા
અરવય્શસ્વરાભવે દયલામત શૈ કે, ‘શય ઈભાભકે
વરએ અને ભોશીબ્ફો ઓય ળીઓ ય ખાવ
અશદ શૈ જો ઉન્કી કબ્રકી વઝમાયત દકએ ફગૈય
ૂયા નશીં શોતા.’ મેશી વફફ શૈ કે ળુરૂભે
ળીઅમાને આરે ભોશંભદ વઝમાયતકે ફડે ાફંદ થે
ઓય ઈવ વરએ તકરીપોંકી કોઈ યલાશ નશીં કયતે
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થે. ઓય વઝમાયતકે ફાયેભેં ખુવુવન વઝમાયતે
શુ વૈનકે ભુતઅલ્રક ફોશત દયલામતેં લાદયદ શુ ઈ શૈ.
ચુનાન્ચે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભને પયભામા, ‘જો કોઈ શુ વૈનકી
વઝમાયત કયે ભાઅયેપતકે વાથ તો ઉસ્કો શઝાય
શજ ઓય શઝાય ઉમ્રેકા વલાફ ભીરતા શૈ.’ ઓય
પયભામા, ‘જાન રો વજસ્ને શુ વૈનકી વઝમાયત કી
ઉસ્ને ગોમા ભેયી વઝમાયત કી ઓય વજસ્ને ભેયી
વઝમાયત કી ઉસ્ને ગોમા ખુદાકી વઝમાયત કી (માની
ખુદાકી યશભતવે ભારાભાર શુ લા) અફ ખુદા ય
રાઝીભ શૈ કે લોશ ઉવ ય અઝાફે આતીળે
જશન્નભ ન કયે. (ઓય મેશ બી) જાન રો કે ઉવ
(ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભ) કે કુબ્ફેભેં દુઆએં
કુફુર શોતી શૈ ઓય ઉસ્કી ભીટટીભેં ળીપા શૈ ઓય
અઈમ્ભા ઉસ્કી ઝુયીય્મતવે શોંગે.’ ઓય ભોશંભદ
ઈબ્ને ભુવરીભને શઝયત ઈભાભ ભોશંભદ ફાદકય
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અરવય્શસ્વરાભવે દયલામત કી કે આને પયભામા
‘શભાયે ળીઓંકો વશદામત દો કે લોશ કબ્રે શુ વૈનકી
વઝમાયતકો જાએ ઈવ વરએ કે વઝમાયતે કબ્રે શુ વૈન
ખુદાકી તયપવે શય ઉવ ભોઅભીન ય પઝર શૈ જો
ઉન્કીં ઈભાભતકા ઈકયાય કયતા શૈ. પીય ઉન્શીં
શઝયતને પયભામા, ‘જો ળખ્વ કબ્રે શુ વૈનકી
વઝમાયત કયે ખુદા ઉસ્કી ઉમ્રકો તુર કયતા, ઉસ્કી
યોઝીકો ફડશાતા ઓય ઉવે ફૂયી ભૌતવે ફચાતા
શૈ’ ઓય શઝયત ઈભાભ જાપયે વાદીક
અરવય્શસ્વરાભવે દયલામત શૈ કે ‘અગય તુભભેંવે
કોઈ ઉમ્રબય શજ તો કયે ભગય વઝમાયતે શુ વૈન ન
કયે તો ગોમા લોશ શુ કુકે યવૂરભેંવે એક શકકો તકર
કય દેતા શૈ ઓય શકકે યવૂર ખુદાકી તયપવે શય
ભુવરભાન ય લાવજફ શૈ’ ઓય પયભામા, ‘જો
ળખ્વ પવાદ, યીમા, ખુદ-નુભાઈ ઓય તકબ્ફુયકો
ખ્માર ન રાતે શુ એ વઝમાયતે શુ વૈનકો જાએ તો
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ઉસ્કે વાયે ગુનાશ દૂય શો કય ઈવ તયશ ાક શો
જાતા શૈ વજવ તયશ ાનીવે કડા ાક-વાપ શો
જાતા શૈ ઓય ખુદા ઉસ્કે શય કદભ ઉઠાને ઓય
યખને ય શજ ઓય ઉમ્રેકા વલાફ રીખતા શૈ.’
ઓય પયભામા ‘દકવી ળખ્વકો વઝાલાય નશીં કે
લોશ ચાય વારકી વઝમાદા ભુદ્દતવે વઝમાયતે કબ્રે
શુ વૈનકો તકર કયે.’ ઓય પયભામા, ‘ચાશીએ કે
ભારદાય ફયવભેં દો ભયતફા ઓય ગયીફ એક
ભયતફા ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભકી વઝમાયત
કયે.’ ઓય શારૂન ફીન ખાયેજાને શઝયત ઈભાભ
જાપયે વાદીક અરવય્શસ્વરાભવે દમારપત દકમા કે
જો ળખ્વ કુદયત યખનેકે ફા-લુજુદ જાનફુજ કય
ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભકી વઝમાયત તકર કયે
ઉસ્કે ફાયેભેં આ કમા પયભાતે શૈ ? પયભામા લોશ
જશન્નભી શૈ.’ ઓય દુવયી દયલામતભેં પયભામા,
‘જો ળખ્વ અને આકો શભાયા ળીઆશ તો
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ગુભાન કયે, ભગય ભયતે દભ તક વઝમાયતે કબ્રે શુ વૈન
ન કયે તો (જાન રો કે) લોશ શભાયા ળીઆશ નશીં
ઓય અગય લોશ જન્નતભેં જાએગા તો ( ઉસ્કી
શૈવવય્મત) અશરે જન્નતકે ભેશભાનદકવી શોગી.’
અર-ગયઝ વઝમાયતે ઈભાભ શુ વૈન
અરવય્શસ્વરાભકે ફાયેભેં ફોશતવી દયલામતે
લાદયદ શુ ઈ શૈ, વજન્વે જાશીય શોતા શૈ કે લોશ
શયયોઝ-ખવુવન ળફે જુ ભ્આ ભુસ્તશફ શૈ. ઈસ્કે
અરાલા ઓય ભખ્વુવ અલકાત શૈ વજન્ભેં વઝમાયત
શુ વૈનકી તાકીદ કી ગઈ શૈ. જૈ વે કે ભાશે યજફ કી
શરી ળફ ઓય દદન, ભાશે યજફકી ૧૫ લીંકી
યાત ( ળફે ફયાઅત) ઓય દદન, ભાશે યભઝાનખવુવન શેરી ળફ, ળબ્શાએ કિ, ઈદે દપત્રકી
યાત ઓય દદન, અયપાશ ( વઝલ્શજકી ૯ લીં) કી
યાત ઓય દદન, ઈદે કુયફાનકી યાત, ભાશે ભોશયરભ
ખવુવન આળુયકી યાત ઓય દદન, ઓય ઈભાભ
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અરવય્શસ્વરાભકે ચેશરુભકે દદન ખાવ તોય ય
વઝમાયતે ઈભાભ શુ વૈન ફજા રાનેકે ફાયેભેં દયલામતેં
લાદયદ શુ ઈ શૈ. ઓય શઝયત ઈભાભ શવન અસ્કયી
અરવય્શસ્વરાભવે દયલામત શૈ કે ‘ભોઅભીનકી
ાંચ વનળાનીમા શૈ; ૧-યાત ઓય દદનભેં ૫૧ યકાત
નભાઝો (ંજગાના નભાઝ ઓય ઉન્કી નાપેરા) કા
ડશના, ૨-દાશને શાથભેં અંગુશ્તયીકા શેનના,
૩-વવજદેભેં ભુંશકો ઝભીન ય ભરના, ૪- શય
નભાઝભેં વુયોંકી વફવસ્ભલ્રાશકો ફરંદ આલાઝવે
ડશના, ઓય ૫-ચેશરુભભેં કબ્રે ઈભાભ શુ વૈન
અરવય્શસ્વરાભકી વઝમાયત કયના.
પ્માયે બાઈઓ ઓય ભુશતયભ ફશેનો !
વફવે શરે વજસ્ને ળશાદતે શુ વૈન
અરવય્શસ્વરાભકે ફાદ વઝમાયતે કબ્રે શુ વૈનકી લોશ
વશાફીએ ફુઝુગર જનાફે જાફીય ઈબ્ને
અબ્દુલ્રાશ અનવાયી થે. ળશાદતે ઈભાભ શુ વૈન
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અરવય્શસ્વરાભકે ફાદ આરભેં ઈસ્રાભી ફોશત
ખોપઝદા શો ચુકા થા ઓય ળીઓં ય ભુખ્તરીપ
ભવાએફ ઢાએ જાતે થે ઈસ્કે ફા-લજુ દ જનાફે
જાફીય ભોશબ્ફતે અશરેફૈતકે ભુકાફરેભેં મઝીદી
ઈસ્તેફદાદકી યલાશ ન કયતે શુ એ ફની શાળભ
લગમયાકે કઈ રોગોંકે વાથ જાનીફે કયફરા યલાના
શુ એ ઓય ચશેરુભકે દદન લશાં શોંચે. ઓય ફાદભેં
અશરેફૈતબી ળાભવે લાવ કયફરા તળયીપ
રાએ ઓય ઉન્કી જનાફે જાફીયવે ભુરાકાત શુ ઈ
ઓય કમાભતવા આરભ ફયા શુ આ. ઉન વફને
કુછ લકત ગીમારઓ ઝાયીભે ફવય દકમા. વ
ભુનાવીફ શૈ કે દોસ્તાને અશરેફૈતે યવૂર
ચેશરુભકીં યાત ઓય દદનકોં ‘મલભેં ભુવીફત’
વભજે ઓય ઉવે યંજો ગભભેં ફવય કયેં. ઓય ઉવ
દદન વઝમાયતે શુ વૈન ફજા રાએં, જૈ વે કે જનાફે
જાફીય ઓય ઉન્કે વાથીમોને વઝમાયત કી નીઝ
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શઝયત ઈભાભ જાપયે વાદીક અરવય્શસ્વરાભવે
બી ઉવ દદન વઝમાયતે કબ્રે શુ વૈનકે ફાયેભેં દયલામત
લાદયદ શુ ઈ શૈ વઝમાયતકે શરે ગુસ્ર કયના ઓય
વઝમાયતકે ફાદ દો યકાત નભાઝ ડના ભુસ્તશફ
શૈ. અગય કયફરા જાના ભુભદકન ન શો તો જશાં
કશીં બી શો લશાંવે ઈભાભ અરવય્શસ્વરાભકે
યોઝેકી જાનીફ ભુંશ કયકે વઝમાયત ફજા રાએ.
અતા જો જનાફે જાફીયકે વાથ થે દયલામત કયતે
શૈ કે, ભાશે વપયકી ૨૦ લીં તાયીખકો જફ શભ
ગાઝેયીય્માશ (કયફરા) શોંચે તો જાફીયને વફવે
શેરે આફે ફુયાતભેં ગુસ્ર દકમા, દપય ાક વાપ
વરફાવ શના. ઓય ભુજશવે ખુળફો તરફ કી.
ભેયે ાવ ‘વુઅદ’ (નાગય ભોથકા ાલડય) થા, વો
ભંમને ઉન્શેં ેળ દકમા, ઓય ઉન્શોંને ઉવે અને
વજસ્ભ ય ભરા. દપય નંગે ૈય ભઝાયે શુ વૈનકી
તયપ ચરે. જફ કબ્રકે વયશાને શોંચે તો લશાં રૂક
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ગએ ઓય તીન ભયતફા અલ્રાશો અકફય કશા
ઓય ફેશોળ શો ગએ. જફ શોળભેં આએ તો
વઝમાયતભેં ભળગુર શુ એ.
ભુશતયભ બાઈઓ ઓય ફશેનો ! ઓય
ખાન્લાદએ દયવારતકે દોસ્તો ઓય ભોશીબ્ફો ! !
ભોશબ્ફતે અશરેફૈતભેં વવપર શઝયત યવૂરેખુદા
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભ ઓય
અઈમ્ભએ ખુદા અરય્શેભુસ્વરાભશી કી ૈયલી
કયો, ઓય શયગીઝ અને ખ્મારવે દકવી જગેશકો
ભઝાય ભત ફનાઓ. ઓય જો જગેશ કે
ભોઅજીઝેકે નાભવે ભળશુ ય શૈ ઉસ્કે ભતલારે ઓય
દદલાને ભત ફનો. ઈભાનદાયો ! વફદઅતવે ફચતે
યશો. શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભ ઈયળાદ પયભાતે શૈ ‘ફેશતયીન
વશદામતે ભોશંભદ શૈ ઓય ફેશતયીન દકતાફ
દકતાફે ખુદા શૈ, ઓય ફદતયીન ચીઝ નઈ ફની
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શુ ઈ ચીઝ શૈ ( વજવે ભઝશફ ઓય એઅતેકાદભેં
દાખીર કી જાએ.) શુ ળમાય શો જાઓ કે શય
ફીદઅત ગુભયાશીકા વફફ ( ફનકય યશતી) શૈ
ઓય શય ગુભયાશીકા અંજાભ ( ફીર-આખીય)
આતીળે જશન્નભ શૈ.’
પ્માયે બાઈઓ ઓય ફશેનો ! આવાયે
ભઝશફકો ઈવ તયશ વઝદા કયો કે ભઝશફકે ઉય
કોઈ દાગ ન રગે ઓય દુશ્ભન ઉસ્કા ભઝાક ન
ઉડાએ, ઓય મે ન કશે કે મે કૈવી કૌભ શૈ જો શય
જગેશ અને ખીમારવે ભઝાય ફનાતી યશતી શૈ !
ઐવે ભૌકે ય ઓરભાએ દીનકા પઝર શૈ કે લોશ
કૌભકી વશીશ યશનુભાઈ કયે. ચુનાન્ચે શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભને ઈયળાદ પયભામા, “જફ કબી ફીદઅત
ઝુશુય ઝીય શો તો આરીભકો ચાશીએ કે લોશ
અના ઈલ્ભ ઝાશીય કયે ( માની શક ફાત વભજા
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દેલે.) અગય ઉસ્ને ઐવા ન દકમા તો દપય ઉવ ય
ખુદાકી રાનત શૈ.”
બાઈઓ ઓય ફશેનો ! મેશી વફફ શૈ કે
ભંમ તુમ્શેં નવીશત કયતા શુ ં કે જાલયા ટેકયી ઓય
દીગય ઐવે ભકાભાત જો ભોઅજીઝેકે નાભવે
ભળશુ ય કય દીએ ગએ શૈ ઓય રોગોંકે ભુખ્તવરપ
તોયવે રરચા કય ઉસ્કી તયપ તલજ્જો દદરાઈ
જાતી શૈ શયગીઝ ભત જાઓ. અગય તુભભેં કુદયત
શૈ તો કયફરાએ ભુઅલ્રા જાઓ ઓય યોઝએ
શુ વૈનકો આફાદ કયો, ઉસ્કે ડોવીમોંકી ભદદ કયો.
ઓય અગય કુદયત ન શો તો ફુઝુર અને ૈવોંકો
ફેજા ઓય ફેશકીકત જગાશોં ય ખચર ભત કયો,
નીઝ ઝઈપ દીર ઈન્વાન ઓય કભ વભજ લ ફે
ખફય રોગોંકે વરએ ગુભયાશીકા વફફ ભત ફનો.
ખુદાકી કવભ ! અગય ઈવી ૈવોંકો-જો તુભ ફેજા
ઓય ફે-શકીકત ભકાભોં ય ખચર કયતે શો-અને
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ગીયે શુ એ દીની-ભઝશફી બાઈમોં ઓય ખુદાકે
યેળાન શાર ફંદોકી ભદદ કયને ઓય ઉન્શેં ફશાર કયનેભેં ખચર કયો તો ઉસ્ભેં તુમ્શેં ફોશત
વલાફ ભીરેગા. અગય ઈવી ભૌકે તુમ્શેં વઝમાયતે
શુ વૈનકા ઈશ્તેમાક શો તો તુભ જશાં કશીં બી શો
લશાંવે વઝમાયત કયો. ઈન્ળાઅલ્રાશ ખુદા તુમ્શેં
કબ્રે વઝમાયતે શુ વૈનકા વલાફ અતા પયભાએગા.
વઝમાયતે કબ્રે શુ વૈનકી કુદયત ન શો તો ઐવે
ભૌકે કમા કયના ચાશીએ ઈસ્કે ફાયેભેં મે દયલામત
શભાયી યાશફયી કયતી શૈ કે વુદૈયે કુપીયો શઝયત
ઈભાભ જાપયે વાદીક અરવય્શસ્વરાભને પયભામા
અમ વુદૈય ! તુભ કમું શપતેભેં ાંચ ભયતફા મા
શયયોઝ એક ભયતફા કબ્રે શુ વૈનકી વઝમાયત નશીં
કયતે ? ઉસ્ને અઝર દકમા ભેયી જાન તુભ ય દપદા.
ભેયે ઓય કબ્રે શુ વૈનકી દયવભમાન પયવખોંકા (એક
પયવખ-૩ ભાઈર) પાસ્રા શૈ. શઝયતને પયભામા
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(અગય મે ફાત શૈ) તો અને ભકાનકે કોઠે ય જા
કય દાશને લ ફાએં જાવનફ નઝય કયો, દપય
આવભાનકી તયપ નઝય ફરંદ કયો દપય જાવનફ
નઝય કયો, દપય આવભાનકી તયપ નઝય ફરંદ કયો
દપય જાવનફે કબ્રો શુ વૈન વનગાશ કયો ઓય ઈવ
તયશ ( વરાભ) કશો : અસ્વરાભો અરય્ક મા
અફા અવબ્દલ્રાશ અસ્વરાભો અરય્ક લ
યશભતુલ્રાશે લ ફયકાતોશ. ફવ, તુમ્શાયે વરએ
શય વઝમાયતકે ફદરેભેં એક શજ ઓય એક ઉમ્રે (કા
વલાફ) વરખ્ખા જાએગા.
ભુશતયભ નાઝેયીન ! ભઝકુયા ફારા ેળે
નઝય યખતે શુ એ અફ કમા ઝરૂયત શૈ કે ઈન્વાન
ફીદઅતકે ીછે ીછે જાએ ઓય અને ૈવોંકો
ફેજા ખચર કયે ઓય શકદાયોંકો ભશરૂભ યખ્ખે ?
ઓય કમું ભન્નતકે ૈવોંકા-વજસ્કે વરએ ળયીઅતને
ખાવ કાનુન ફનાએ શૈ જં ગરભેં રેજા કય ફેજા
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ઓય ફેશકીકત ભકાભ ય બેંટ ચડશાદે ? ઓય કમું
અને ખ્માર મા ઔયોંકે પ્રોેગેન્ડાકે તશતભેં
આકય ઐવે ઉન્લાન ઓય ઐવી ફાતેં ઘડરેં વજસ્કે
ફાયેભેં યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભને કોઈ ઈયળાદ નશીં પયભામા, ઓય
કમાભત તકકી આઈન્દા નસ્રકો બી ઈવ ફરાભેં
પંવાદે ?! ભા આતાકોભુય યવૂર પ ખોઝુશ, લ ભા
નશાકુભ અન્શો પન્તશુ ( ભુવરભાનો !) તુભ ઉવી
ફાતકો ઈખ્તેમાય કયો વજવે (શભાયે) યવૂરને ેળ
કી, ઓય ઉવ ચીઝકો તકર કય દો વજવવે તુમ્શેં
ભના દકમા ગમા શૈ.
જુ ભ્આ, તા. ૨૬-૧૦-૫૧
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મગાભ નં. ૭૧
કુ યઆને ભજીદની પઝીરત

ઈન્વાનની ફેશતયી અને બરાઈને ભાટે
કૃાુ અલ્રાશે આવભાની દસ્તુયો (ફંધાયણલાી
દકતાફો)ભાં જે વૌથી લધાયે વંગીન અને ૂણર
દસ્તુય ( ફંધાયણ-ધાયાઓ) આખયી મગંફયના
ભાયપતે ભોકરેર છે તે કુયઆને ાક છે . કુયઆને
ાક ય ઈભાન રાલલું અને તેણે ફતાલેર
અશકાભ-પયભાનો ય અભર કયલું ને ભનોલતીની
ગુરાભી
તથા
ભોશભામાને
વલકાયલૃતીની
યેળાનીભાંથી ઈન્વાનોને ભુકત કયનારૂં પ્રફ
વાધન છે . કુયઆનના જ્ઞાન અને કુયઆન યની
આસ્થા, વશીશ એઅતેકાદ રૂડા આચાય-વલચાય,
વલરશ્રેષ્ઠ ભનોફ તથા ભયદાનગી ઈચ્છલા મોગ્મ
પ્રગવત કયનારૂં વાધન છે . આજના ભુંઝલણબમાર
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ઝભાનાભાં ૬૦ કયોડ ભુવરભાનો ભાટે કુયઆન જ
ચુચા દોયલણી આનાય અને તેભના દદરોભાં
કામર કયલાનો જોળ ઉત્ન્ન કયનારૂં છે .
ભુવરભાનો ૭૩ દપયકાઓભાં લશેચાઈ ગમેરા છે ,
અને તેઓભાં ઉવુર તથા ફુરૂઅની કેટરીક
ફાફતોભાં ભતબેદ શોલા છતાં કુયઆને તેઓને
એક ફીજાની નઝદીક વભાગભભાં યાખેર છે ,
દુન્માની ફીજી કૌભોની લચ્ચે ભાનલંત ઉબલાની
તેઓને ળવક્ત આેર છે . કુયઆન ોતાના ઉદેળ
ય ચારનાયાઓને વંગીન યીતે વળક્ષણ આી
શુ વળમાય, જાણકાય અને વભજદાય ફનાલે છે .
કુયઆન એ આવભાની દકતાફ છે જે ભનુષ્મના
દદરોને ધૈમર અને ઝશભતથી વજીલું યાખી, તેઓભાં
આત્ભળુવધધ, ફરીદાન, ફશાદૂયી, વભ્મતા,
શ્રેષ્ઠતા, ગૃશસ્થાઈ, ખયી ઈન્વાનીમત લગેયે
લખાણલા રામક ગુણો ૈદા કયે છે .
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નફીઓ ઉય આલેરી ( ૧૦૪) દકતાફો
ૈકી કુયઆન એક એલી ઉત્તભ આવભાની દકતાફ
છે જે ણે દીન-દુન્માની આયાભબયી ઝઝદગી ભાટેના
કાનુનો એકજ જગ્માએ એકઠા કયી આપ્મા છે . એ
એલી વલરશ્રેષ્ઠ આવભાની દકતાફ છે કે આજના
અંધકાયભમ મુગભાં અટલાતા ભુવરભાનોના
દદરોભાં કામર કયલાની ધગળ અને દપત્ના પવાદ
તથા વ્મવક્તગત અને વાભાજીક ભુશ્કેરી તથા
કઠણાઈ લકતે ઝશભત ૈદા કયી આે છે . શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે, ‘ભુવરભાનો ! જ્માયે
તભાયા તભાયા ય કાી યાત્રીની ભાપક ભુવીફતો
છલાઈ જામ ત્માયે શયગીઝ ગબયાતા નશીં, તેલે
લકતે કુયઆનની ૈયલી ઈખ્તેમાય કયજો. તે એક
વલોતભ અવયકાયક વાધન છે , એટરા ભાટે કે
અલ્રાશે તે ભાન્મ યાખ્મું છે , તો જે ળખ્વ એને
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નઝય વભક્ષ યાખે તેને તે જન્નત તયપ રઈ જામ
છે . અને જે કોઈ તેને વલવાયી દે તેને તે
જશન્નભની તયપ ઘવડી જામ છે . કુયઆન ઉત્તભ
યશનુભા છે કે જે ભનુષ્મોને ઉભદા ઉદેળ આે
છે . એભાં એલા પ્રલચનો ભૌજૂ દ છે કે જે નાથી
શરાર-શયાભના કામદાઓની ખફય ડે છે .
અભીરૂર
ભુઅભેનીન
શઝયત
અરી
અરવય્શસ્વરાભએ પયભાવ્મું કે, ‘કુયઆન એલી
ફોધ આનાયી દકતાફ છે કે જે ભાં ભક્રો-પયેફ
નથી, એલી વશદામત કયનાયી છે જે ભાં અવત્મતા
જે લું કંઈ નથી, અને એલી અનુકુ છે કે તેનાથી
વંફંધ યાખનાય એલો પામદો ઉઠાલે છે કે (અગય તે
જાશીર શોમ તો) તેની અજ્ઞાનતા કભ થઈ જામ છે .
અગય તે આવરભ શોમ તો તેનું જ્ઞાન લૃધધી ાભે
છે , ભુવરભાનો અને તભાભ રોક જો તેણે
ફતાલેર યસ્તા ય ચારે તો ફેળક વંવાયના
મગાભાતે નજપી - 97

HAJINAJI.com

તભાભ દપત્ના અને પવાદનો અંત આલી જામ એ
જ કાયણવય કુયઆન, ન પકત ભુવરભાનો ભાટે
ફલ્કે દુન્માના વઘા રોકો ભાટે વંવાયીકવ્શેલાયીક તથા બાઈચાયા વફંધીક ભુતત્લોને
ફમાન કયનારૂ તથા વ્મવક્તગત અને વાભાજીક
વસ્થવત વુધાયનારૂં છે .
આજે ભુવરભાનો ફધા જો એકભત અને
કુયઆને તારીભ કયેરા વફક ય ચારનાયા શોત
તો નવીફ દેલી ઝરૂય તેભના ગે ડતી આલતે,
અને તેઓ કીર્તતલંત ઝઝદગી ફવય કયતે.
કુયઆનભાં ઈન્વાનો ભાટે યોળની, ફવક્ષળ,
ભશેયફાની, િષ્ાંતો, યટણ ( ખુદાના નાભોનું)
દુઆઓ, તાલીઝ લી. ફાફતો છે . આએ જ
કુયઆન ઈભાનની રૂશ, તૌશીદની શકીકત અને
ઈન્વાનો ભાટે વૌથી લધુ પ્રકાવળત યસ્તો
ફતાલનાય યશનુભા છે . આએ જ કુયઆનની
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આંટી ઘુંટીઓભાં પવાઈ ડેરા ભાનલીઓને
ફચાલનારૂં છે . યંતુ ઘણા અપવોવની લાત છે કે
ઘણા રોકો આ વાચો યસ્તો ફતાલનાય કુયઆનથી
ભોં પેયલી, ઉલ્ટી દીળાએ જઈ યશમા છે ! તેભની
ાવે ફત્તી ભૌજૂ દ શોલા છતાં ગુભયાશીની ભંઝીર
તયપ કદભ ઉઠાલી યશમા છે ! વફચાયા ઈન્વાનો,
શાથ ઝારનાયાઓની શાઝયી છતાં ભુખર ફની
ભોશભામા ય ોતાની જાન કુયફાન કયી અંધકાય
ભમ ઝઝદગીભાં ડમા ાથમાર યશે છે . તેભની વાભે
કુયઆને ાક ખુલ્રું ડમું તો છે , ણ અપવોવ !
જે ઉત્વાશ વાથ તેઓ છાાઓનું લાંચન કયે છે ,
યંતુ કુયઆન પ્રત્મે શોંળ કે ઉભંગ નથી, અને
એભજ ોતાની ઝઝદગી વાય કયી નાખે છે . ઘણી
અપવોવની લાત છે કે ઈન્વાન ઈસ્રાભનો દઅલો
તો કયે છે ણ કુયઆનના ભતરફ તથા તપવીયથી
જાણકાય થલા અઠલાડીમાભાં એકલાય ણ તૈમાય
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થતો નથી.
ભાનલંત બાઈઓ અને ફશેનો ! અભોએ
કુયઆનથી ભોઢું પેયવ્મું ત્માયે આજે શૈયાન છીએ,
અને અભાયા ભન ભુજફ કુયઆનની તપવીય
કયલાને કાજે અભો ફીજાના ઓળીમાા થઈ
યશમા છીએ. ઈસ્રાભી બાઈઓ અને ફશેનો !
ગપરતની વનિાભાંથી જાગૃત થાઓ ! અને દુન્માની
ચારથી શુ વળમાય થઈ જાઓ !
શે ભુવરભાનો ! શે કુયઆનલાાઓ ! અને
શે વલરામત (ભોશબ્ફતે અશરેફૈત ધયાલનાયાઓ)
તથા આવભાની દકતાફોને ભાનલાલાાઓ !
ભજાવરવે કુયઆન કાએભ કયો, એભાં ળયીક થઈ
આવભાની દકતાફોને ઝઝદા યાખો. દયેક
જુ ભ્આની યાતોભાં ભસ્જીદો, ભશદપરો અથલા
કોઈ ફીજી જગ્મા ય ઓછાભાં ઓછી દવ
ભીનીટ ભાટે ભજાવરવે કુયઆન ફયા કયો, અને
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ફની ળકે તો કોઈ દીની આવરભથી કુયઆનની
વતરાલત દુરૂસ્ત કયાલો. અઠલાદડક કુયઆનની
ભજવરવ-ખાવ કયી ભસ્જીદો અથલા ભશદપરોભાં
કયલી-દીને ઈસ્રાભની શમાતી તથા ઈઝઝત અને
ભુવરભાનોની તયકકીનું કાયણ છે . એજ
આવભાની દકતાફોના કાયણે જગતભાં અભાયી
ખ્માતી થલા ાભી છે , અને એની વતરાલત તથા
તેના ય અભર કયલાના કાયણે અભો તાકતલય
થઈ ળકીએ છીએ.
બાઈઓ અને ફશેનો ! જે લી યીતે ખુદા અને
યવૂર વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભની
ભાઅયેપત અભો ય લાવજફ છે , તેલી યીતે
કુયઆને ભજીદની ભાઅયેપતને ણ જરૂયી વભજો.
ભાઅયેપતે કુયઆને ાક શાવવર કયો જે થી કે
કુયઆને ળયીપની વાથે તભાયો શશ્ર થામ.
કુયઆનની તારીભ રો અને તેની તજલીદ
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(વતરાલતના કાનુન) તથા દકયઅત શાવવર કયો.
ખાવ કયી આમાતે તૌશીદ, આમાતે અશકાભ,
આમાતે વલરામત, આમાતે અખ્રાક લગેયે
ઓખતા વીખો અને જે ટરું ણ ફની ળકે તેટરું
એના ભતરફ-બાલાથરને શાવવર કયો, જે થી કયી
તભે કુયઆનના જાણકાય થઈ જાઓ. શયગીઝ
આંખો ફંધ કયી એલો વલચાય ન કયતા કે ભાત્ર
વતરાલતે કુયઆન કયલાથી જ કુયઆનનો શક અદા
થઈ જામ છે !
ભાનલંત લાંચકો !
કુયઆનલાાઓની
ઈઝઝત કયો. આવરભો કે જે ઓ કુયઆન
વભજનાયાઓ છે તેઓની કદય કયો, તેઓના
શકકોનો ખ્માર યાખો અને તેઓની કદય કયો,
તેઓના શકકોનો ખ્માર યાખો અને તેઓની શોંળ
તથા ઉત્કંઠાને લધાયો ને ઉત્તેજીત યાખો કે તેઓ
લધુ ઉભંગથી તભાયી દીની વખદભત કયતા યશે.
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એટરે વુધી કે કૌભ અને વભલ્રત ભાટે ોતાની
જાન ણ કુયફાન કયલા તત્ય ફને. કુયઆનના
અશકાભો એભનાથી ળીખો અને એના ય અભર
કયો. કુયઆનને ભાત્ર કબ્રસ્તાનભાં ભુદારને વવયાશને
ડલાની દકતાફ અથલા ભકાનોભાં ડલાથી ફયકત
થામ છે એલું ન વભજો, તેભ એ ણ ન વભજી
ફેવો કે કુયઆન પકત ભાશે યભઝાનભાં જ ડલા
ભાટે છે , અને ફીજા ભવશનાઓભાં તેની ઝરૂય નથી
! માદ યાખો, કુયઆન આવભાની દકતાફ છે , અને
તે શંભેળ ડલું જોઈએ. એ રોકો ભાટે અપવોવ
થામ છે કે જે ઓ કુયઆન જાણતા નથી અને
જાણલાની દયકાય ણ કયતા નથી. ઘણી એલી
ભાતાઓ જોલાભાં આલે છે કે જે ઓ ોતાના
ફાકો ભાટે શયેક જાતનો દદરને વંદ ડતો
વાભાન તૈમાય કયે છે , ણ અપવોવ ! તેભને
એટરી કાજી નથી કે ોતાના વ્શારા ફચ્ચાઓને
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ઈભાભની કેલણી કે કુયઆનનું વળક્ષણ આે !
ઘયભાં જે લડીર શોમ છે તેને કમાભતના દદલવે
ૂછલાભાં આલળે કે તેં તાયા ફાર-ફચ્ચાંઓથી
ફેદયકાય યશી, તેભની દીની તારીભ તયપ ધમાન
નથી આતો તે આખેયતભાં ઘણો યેળાન થળે,
અને ોતાની કપોડી વસ્થવત ય ઘણં યડળે તથા
સ્તાલો કયળે.
ભુવરભાનો ! સ્તાલાનો વભમ આલે તે
શેરાં શોવળમાય થઈ જાઓ. ગૈયતભંદ ભુવરભાનો
! ોતાના ફાર-ફચ્ચાઓ ભાટે ફેદયકાયી ન
યાખો. શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભએ એભના વંફંધે જે આજ્ઞા કયી
છે તે રક્ષભાં રો. આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શે
લ આરેશી લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે, ‘ોતાની
ઔરાદની પ્રવતષ્ઠા વાંચલો એભને વાયી યીતબાત,
વલલેકની તારીભ દે. ભુવરભાનો ! કુયઆનની
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તારીભ અને દીનો ભઝશફની તયફીઅત દુન્મલી
વળક્ષણ ભાટે રૂકાલટ ( અટકાલ) નથી કયતું. તભો
તભાયા ફચ્ચાંઓને એકી લેા ફંને તારીભ આી
ળકો છો. ભાટે જે લી યીતે તભે તભાયા ફચ્ચાંઓના
વ્શેલાયીક વળક્ષણ ભાટે ણ કોવળળ કયો છો તેલીજ
યીતે તેભની દીની અને કુયઆનની તારીભ ભાટે
ણ કોવળળ કયો, અને તેભનું એલી યીતે ારન
કયો કે તેઓ કુયઆન ડલાલાા ફની જામ.
શે શુ વળમાય અને વભજદાય ઈન્વાન ! ભયણ
ફાદ તાયી કબ્ર ય ફુરોની ચાદય ચડાલલી અને
અગયફત્તી અને રોફાનથી ધુ આલી, કોઈ
પામદો નશીં શોંચાડે. કુયઆનનું ડલું ડાલલું
એજ પામદાભંદ થળે. થોડા વભમની જલાની અને
ભોશ-ભામાની રારચભાં રટાઈ ોતાની
ઔરાદના શકોને ફયફાદ કયલાની નાદાની નશીં
કયો. જલાનીનો જોભ અને દૌરતની ભગરૂયી
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ઝાંઝલાના જ વભાન છે . આમુષ્મ ટુંકુ થતું જામ
છે . ઝઝદગીભાં ઓટ આલતી જામ છે , ઝઝદગી
કાએભ યશેનાયી નથી, ણ ઝઝદગીભાં કયેરા કાભો
(ફૂયા મા બરા) નો અવય ફાકી યશેનાય છે . વાયા
કાભો અલ્રાશને વંદ છે . ભમાર ફાદ વાયા કાભો
જ પામદો શોંચાડળે, ભાટે કુયઆન નશીં જાણતા
શો તો ળીખો. એલો ખ્માર ન કયો કે આટરી ભોટી
ઉભયે કેભ ળીખી ળકામ ! આળા અભય છે , વનયાળ
થલાનું કોઈ કાયણ નથી. ોતાની ઔરાદને ણ
કુયઆન ડલાલાી ફનાલો. કુયઆનની તારીભ
આનાયાઓની ઈઝઝત કયો. ન જાણતા શો તો
જાણી રો કે ભોઅવલ્રભ ફચ્ચાંઓને તારીભ
આલા અથે જ્માયે વફવસ્ભલ્રાશ ળીખાલે છે
અને ફાક ‘વફવસ્ભલ્રાશ’ ફોરે છે ત્માયે
અલ્રાશ તઆરા ફચ્ચાના ભાફાને ફક્ષી આે
છે . તભે ળવક્તળાી શો, તો કુયઆનની ફુઝુગીને
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નઝય વાભે યાખી તેની તારીભ આનાય
ભોઅવલ્રભને વાયો ફદરો આો કે ખવચત શક
તઆરાની ાવે તે ભાટે ભોટો ફદરો છે . વાંબો
! શઝયત ઈભાભ શુ વૈન અરય્શવસ્વરાભના એક
પયઝંદને વૂયએ શમ્દની તારીભ આી ત્માયે આે
એ તારીભ આનાયનું ભોઢું ભોતીઓથી બયી
દીધું. કાયણ કે એ શઝયત કુયઆનની ભશાન
ફુઝુગીને જાણતા શતા. એજ ભોટો યલૈમો છે ,
એજ ભાઅયેપત અને રૂશાનીમત છે . ોતાના
ઈભાભનું અનુકયણ કયો, મગંફયના પયઝંદના
ગરે ચારતા ળીખો. ભતરફકે કુયઆનને ભશાન
ફુઝુગર વભજો, એ ભાટે કે એ ખુદાનું કરાભ અને
ઈરાશી પ્રેયણા છે , એ ળયીઅતોના અશકાભો
ફમાન કયે છે , તેની તારીભથી દીનને તાકત ભે
છે , ળયીઅત જીલતી યશે છે , કૌભની ઉન્નતી થામ
છે અને અંધાધુંધી દૂય થામ છે .
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બાઈઓ અને ફશેનો ! જો ફની ળકે તો
અયફી બાા ળીખો, જે થી કે દીન ભઝશફથી લધુ
દયવચત થઈ ળકો. અગય જો અભાયી ઝફાન
અયફી શતે, તો અભો ભુવરભાનો દુન્માભાં તેના
કાયણે એક ફીજાના લધુ ને લધુ ઘાટા વંફંધભાં
આલતે. જે લી યીતે દુન્માલી વ્મલશાય ભાટે
ભાતૃબાા જરૂયી છે , તેલી જ યીતે દીનના ભાટે
અયફી ઝુફાન ણ જરૂયી છે , કાયણકે એ
ઝુફાનભાં અભારૂ કુયઆન નાવઝર થમેર છે .
અયફી બાા ળીખી કુયઆનની તારીભ વંાદન
કયલાની ઝરૂયત છે , જે થી કે નેક આદભીઓભાં
અભાયી ગણત્રી થામ. શઝયત યવૂરેખુદા
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભએ
ઈયળાદ પયભાવ્મું ‘તભાયાભાં વૌથી વાયા એ રોકો
છે કે જે ઓ કુયઆન ળીખે છે ને ળીખાલે છે .’
પયભાવ્મુ,ં ‘જે દદર કુયઆનને શાવવર કયે છે તેના
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ય ખુદા અઝાફ નશીં કયે.’ લી પયભાવ્મું કે,
‘ભાયી ઉમ્ભતભાંથી ઉંચી કોટીના એ ભાણવો છે કે
જે ઓ કુયઆનને ગ્રશણ કયનાયા છે અને યાતના
ણ ઈફાદત કયલાલાા છે .’ કુયઆનની વતરાલત
ઉત્તભભાં ઉત્તભ ઈફાદત છે , કુયઆનલાા
અલ્રાશના ખાવ ફંદા છે . ઈભાભ ગઝાવરએ
ોતાની દકતાફ ‘અશમાઉર ઉરુભ’ ભાં શઝયત
અરી અરવય્શસ્વરાભથી દયલામત કયી કે ત્રણ
ચીઝો માદળવક્તને લધાયનાયી છે :- ૧- વભસ્લાક
(દાતણ) ૨-યોઝા ૩-વતરાલતે કુયઆન. અને
‘ભુસ્તદયકુર લવાએર’ વજલ્દ ૧ રીભાં શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભથી દયલામત છે કે આં શઝયત
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભએ
ભઆઝ વફન જભરને પયભાવ્મું કે, અગય તભે નેક
રોકોનું જીલન જીલલા ઈચ્છા યાખતા શો,
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ળશીદોની ભૌત જે લી ભૌત ચાશતા શો,
આખેયતના અઝાફથી નજાત ઈચ્છતા શો, અને
કમાભતના યોઝની ગયભીથી ોતાને ફચાલલા
ભાંગતા શો, અને ગુભયાશીથી ફચલા વશદામત
ભેલલા ચાશતા શો તો કુયઆન ળીખો અને
ળીખાલો. ખચીત એ ભશા કૃાુ અલ્રાશનું
કરાભ છે . ળૈતાનના ળયથી ફચલા ભાટેનું એ વશઝર
(તાલીઝ) છે . આણા આભારના છાફડાને એ
લજનદાય કયનારૂં છે . અફુફક્ર ળશાફુદ્દીન ળાપેઈ
શઝયભીએ દકતાફ ‘યસ્પતુસ્વાદી’ ાને ૪૬
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભથી દયલામત કયી છે કે, ોતાની ઔરાદને
ત્રણ આદતો ઉય તયફીમત કયો : ૧-ોતાના
નફી પ્રત્મેની ભોશબ્ફત ય, ૨-અશરેફૈતની
ભોશબ્ફત ય, ૩-કુયઆનની વતરાલત ય. અને
જે રોકો કુયઆનને ગ્રશણ કયલાલાા છે , તેઓ
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કમાભતના દદલવે અલ્રાશની નાશભાં નફીઓ
અને અલરીમાઓના વાથે શળે.’ અને પયભાવ્મું કે,
‘શયેક ભોઅવભન-ભદર શોમ કે ઔયત, આઝાદ શોમ
કે ગુરાભ, ફધા ય અલ્રાશનો શક લાવજફ છે ,
અને એ શક કુયઆનનું ળીખલું ને વભજલું છે .’
બાઈઓ અને ફશેનો ! કુયઆન તભાયી
ાવે ખુદાની ભોટી અભાનત છે . તભો તેની કદય
કયો અને તેની તારીભ તભે ોતે રો તથા
ફીજાઓને ણ આો, અને તભાયી ઔરાદને
ણ એનાથી જાણીતી કયો, જે થી કે દીન દુન્માની
ફયકત અને અલ્રાશની ભોશબ્ફત તભોને ઘેયી રે.
શઝયત ઈભાભ જાપયે વાદદક અરવય્શસ્વરાભએ
પયભાવ્મુ કે, ‘કુયઆનની વુયતો ડલાથી ભાફાના
ગુનાશ-અગય તે કાદપય શોમ તો ણ-કભ થામ છે .’
આલી ફાફત શોમ તો છી કુયઆનની વતરાલત
કયલાનું છોડી દેલું તે ોતા ય ઝુલ્ભ કયલા ફયાફય
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છે . શદીવોભાં આલેર છે કે ઘયોભાં શંભેળા કુયઆન
ડલાથી ફયકત અને યોઝીભાં લૃધધી થામ છે .
મગંફય વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભએ પયભાવ્મું કે ોતાના ભકાનને
કુયઆનની વતરાલતથી પ્રકાવળત યાખો.’ અને
પયભાવ્મું કે જ્માયે ભકાનભાં કુયઆનની વતરાલત
લધાયે થામ છે તો ભકાનભાં નેકી અને ફયકત ણ
લધુ પ્રભાણભાં થામ છે . અને એ ભકાનના
યશેલાલાા ળાંતીથી યશે છે . અને પયભાવ્મું કે,
‘કુયઆનના નશીં ડલાથી ભકાનલાાઓ ઉય
તંગી આલી ફયકત કભી થઈ જામ છે અને નુકવાન
થઈ જામ છે .’
બાઈઓ અને ફશેનો ! આ એ આમતના
ભતરફ ભાપક ‘પકયઉ ભા તમસ્વય વભનર
કુયઆન-જે ટરું આવાનીથી ફની ળકે તેટરું
કુયઆન ડમા કયો.’ (વૂયએ ભુઝમ્ભર આ. ૨૦)
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ખાવ કયી શભેળા વુબ્શને લકતે કુયઆનની
વતરાલત કયો, જે થી કે તભાયી ભંવઝર રાબદામી
ફને, ફયકતની લૃધધી થામ અને ખુદાની યશભતની
નઝય તભાયા ય થતી યશે, ઈન્ળાઅલ્રાશ.
જુ ભ્આ, તા. ૨૩-૫-૫૨
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મગાભ નં. ૭૨
ભઝહફે ળીઆ ઈસ્નાઅળયીમા ઓય
ઈસ્રાભભેં ઉસ્કે અહકાભ

ઈસ્રાભભેં વજવ ભઝશફકે અશકાભ ુયે તોય
ય દકતાફ ( કુયઆન) લ વુન્નતકે ભુતાવફક શૈ
ઓય વફદઅત લ વઝમાદતીમોંવે ાક લ વાપ શૈ
લોશ વવપર ભઝશફે ાક વજસ્કી રૂશ ઈતાઅત,
ભોશબ્ફત લ ૈયલી શૈ, વીલાએ અશકાભે ખુદાઓ
યવૂર લ ૈયલીએ અઈમ્ભએ ભઅવુભીન
અરય્શેભુસ્વરાભકે ઓય દકવી ચીઝકો ેળે નઝય
નશીં યખતા. ઈવ ભુકદ્દવ ભઝશફકે ઉવુર તૌશીદ,
અદર, નુફુવ્લત, ઈભાભત લ ભઆદ (કમાભત) શૈ;
ઓય ફુરૂઅ નભાઝ, યોઝા, ઝકાત, ખુમ્વ, શજ,
વજશાદ ( ઈભાભ અરવય્શસ્વરાભકી ભૌજૂ દગીભેં
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ઓય ઉન્કે શુ કભવે), અમ્ર વફર ભઅરૂપ, નેશી અઝ
ભુન્કય, અશરેફૈત અરય્શેભુસ્વરાભવે ભોશબ્ફત,
ઓય દુશ્ભનાને અશરેફૈતવે ફેઝાયી શૈ.
ઈવ ભઝશફે ાકકે નેક અખ્રાક લ આદાફ
લોશી શૈ જો દીને ઈસ્રાભકે શૈ. ઈસ્કી
તારીભાતભેંવે શૈ ફયાફયી, વફયાદયી, વચ્ચાઈ,
દુરૂસ્તી, ભુવાલત ( તન-ભન-ધન લગેયેવે ભદદ
કયના), ગીયે શુ ઓંકો થાભ રેના, પામદા
શોંચાના, ફચ્ચોંકી તયફીમત કયના, જાશીરોકો
તારીભ દેના, ફેકાયોંકો કાભ ય રગાના ઓય
રાચાયોંકી શભયાશી કયના. ભઝશફે ઈભાભીમા
ઈસ્નાઅળયીમા અને ૈયલોંકો શુ કભ કયતા શૈ
ઈન્વાપવે ચરને, ભેશયફાનીવે ેળ આને, અશદ
લ કૌરો કયાયકો ૂયા કયને, અભર ય ભુસ્તકીભ
યશને, ફુદરફાયી ( નમ્રતા) ઈખ્તેમાય કયને, નપવ
ય એઅતેભાદ યખને, ખુદા ય તલકકુર કયને,
મગાભાતે નજપી - 115

HAJINAJI.com

યઝાએ શક તઆરાભેં ખુળ યશને, કાદદયે ભુત્રકકી
તયપવે જો કુછ શો ઉવે તસ્રીભ કયરે ને, તપલીઝ
(અને કાભ ખુદાકો વુુદ)ર કયને, અના ફોજ
ઓયોં ય ન ડારને, ભુશ્કીરોંકે લકત વબ્ર કયને,
રોગોંકે વાભને ન શાથ પૈરાને ઓય વલાર કયને
ભૌકે ય વાઈરકે વલારકો યદ ન કયને, અખ્રાકે
ઈસ્રાભી ઓય ઉન અશકાભે ઈસ્રાભકે ભુતાવફક
ચરને જો શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભ ઓય ઉન્કે અલવવમા
(અઈમ્ભએ ભઅવુભીન અરય્શેભુસ્વરાભ)ને
ઈયળાદ પયભાએ ઓય રોગોં તક શોંચાએ શૈ.
નાઝેયીને ભુશતયભ ! મે લોશ ભુકદ્દવ ભઝશફ
શૈ જો તારીભ દેતા શૈ રોગોભેં વુલ્શ લ અમ્નો
વરાભતી ૈદા કયને શકદાયોંકે શુ કુકકી વશપાઝત
કયને, તભાભ ઈન્વાનોં ઓય જાનદાયોંકા વરશાઝ
કયને, ઔયતોંકા એશતેયાભ ઓય ઉન્કે શુ કુકકા
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ખ્માર કયને, ઔરાદકો ચાશને ઓય ઉન્કી નેક
તયફીમત કયને, જભાઅતે ઈસ્રાભકી શભયાશી લ
ભદદ કયને, નેક રોગોંવે ભેરજોર કયને, વુન્નતે
ઈસ્રાભકો ઝઝદા યખને, નેક રોગોંવે ભેરજોર
કયને, વુન્નતે ઈસ્રાભકો ઝઝદા યખને ઓય ઈસ્કે
અશકાભકે ભુતાવફક ચરનેકી ભોશતાજોંકી
શાજતોંકો ૂયા કયના, ભુશ્કીરોંભેં વગયપતાય
રોગોંકો નજાત દદરલાના, ઓય ગુરાભોં લ
કનીઝોંકો આઝાદ કયના ઓય ઉન્કે વાથ નેક
ફયતાઓએ ેળ આના મે ભઝશફે ઈભાભીમાકી
તારીભાતભેંવે શૈ.
ઈભાભીમા ઈસ્નાઅળયીમા લોશ ભઝશફ શૈ
વજસ્ને શુ કભ પયભામા શૈ ફ-ભુકતઝાએ નેઅભત
અભર કયો ઓય ફંદગાને ખુદાકી શભયાશી કયો.
જૈ વે કે ભૌરા અભીય અરવય્શસ્વરાભને જાવફયવે
પયભામા, “અમ જાવફય ! નેઅભતેં જુ ં જુ ં વઝમાદા
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શોતી શૈ શાજતભંદ રોગ બી વઝમાદા આતે શૈ.
વ જો ળખ્વ ઈવ ભૌકે ખુદાકી ખુળનુદીકો ેળે
નઝય યખતે શુ એ રોગોંકી શાજતોંકો ફય રાલે તો
જો નેઅભતેં ખુદાને ઉવે અતા પયભાઈ શૈ ફાકી
યશતી શૈ ઓય અગય કુદયતકે ફા-લજુ દ શાજત
ફયઆલયી ન કયે તો દપય લોશ નેઅભત ઉસ્કે
શાથવે ચરી જાતી શૈ.” મે શૈ તારીભાતે ભઝશફે
ઈભાભીમા ઈસ્નાઅળયીમા. શકીકતભેં ખુદાને
ઈનામત કી શુ ઈ નેઅભતોંકી વશપાઝતકા લવીરા
મેશી શૈ કે રોગોંકી શાજતોંકો ફય રામા જાએ.
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભ ઓય અઈમ્ભએ ભઅવુભીન
અરય્શેભુસ્વરાભને ઈસ્રાશે ઉમ્ભતકે ફાયેભેં ઈત્ને
ઈયળાદ પયભાએ શૈ કે ગુંજાઈળે ફમાન નશીં. વજન
રોગોંને અની ઉમ્રકો ભઝશફી દકતાફોંકે
ભુતારેઆભે ગુઝાય દી શૈ, ઓય ચશાયદા
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ભઅવુભીન અરય્શેભુસ્વરાભકી નવીશતોં ઓય
વશદામતોંકો ડશા શૈ લોશ ઝરૂય તસ્દીક કયેંગે કે
લાકેઈ ભઝશફે ઈભાભીમા ઈસ્નાઅળયીમાકે વીલા
દકવી ભઝશફકે યશફયોંને ઈત્ની નવીશતેં ઈયળાદ
નશીં પયભાઈ ઓય શકીભાના ફમાનાત ઓય
પીરવુપાના કરાભ નશીં પયભાએ શૈ. ઈન ફુઝુગર
શસ્તીમોને ભુખ્તવરપ ઉન્લાન ય કરાભ ઈયળાદ
પયભામે શૈ. ઉન્શોંને ભદર લ ઔયત, છોટે ઓય ફડે,
ભુવાદપય લ શાવઝય, નેક લ ફદ, દોસ્ત લ દુશ્ભન,
આવરભ લ જાવશર, ભારદાય લ ભુપવરવ, તાકતલય
લ ઝઈપ તભાભ દકસ્ભકે રોગોંકો ેળે નઝય યખકય
નવીશતેં લ વશદામાત ઈયળાદ પયભાઈ શૈ ઓય મે
વફ દકતાફોંકે વીનોંભેં ભૌજૂ દ શૈ. મકીનન મે
નવીશતેં ફેશતયીન યશફયી શૈ શય ઉવ ળખ્વકે
વરએ જો અની દુન્માલી લ ઉખ્રલી ઝઝદગીકો
વુધાયના ચાશતા શૈ, ભગય શાં ઈવ ળતરકે વાથ કે
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લોશ ઈવ ય અભર કયે.
દેખો, વવપર ભોશબ્ફતે અશરેફૈતે અતશાય
જો ફ-દરીરે આમએ ભલદ્દત લગેયાકે અયકાને
ઈસ્રાભવે શૈ કાપી નશીં શૈ. અયકાને ઈસ્રાભ
જૈ વા કે શઝયત ઈભાભ ભોશંભદ ફાદકય
અરવય્શસ્વરાભને પયભામા ાંચ શૈ : ૧-નભાઝ,
૨-યોઝા, ૩-ઝકાત, ૪-શજ, ઓય ૫-વલરામત
(ભોશબ્ફતે અશરેફૈત.) ઈભાભ અરવય્શસ્વરાભને
પયભામા, “વવપર શભાયી ભોશબ્ફત શી ય નાઝભત
કયો.” ઈવી ઈભાભ અરવય્શસ્વરાભને જાવફય
ઈબ્ને મઝીદ જોઅપીવે પયભામા (વજસ્કા ખુરાવા
મે શૈ) “જો રોગ ભઝશફે ળીઆકે ૈયલ શૈ ઓય
શભ અશરેફૈતકી ભોશબ્ફતકા અકીદા યખતે શૈ
કમા લોશ વવપર શભાયી ભોશબ્ફત શી ય ભુત્ભઈન
યશના ચાશતે શૈ ઓય અભર કયના નશીં ચાશતે ?!
ખુદાકી કવભ ! મે (ઐવે રોગ) શભાયે ળીઆશ શી
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નશીં શૈ. શભાયે ળીઆશ તો ફવ લોશી રોગ શો
વકતે શૈ વજન્કે દદરોંભેં ખૌપે ખુદા શો ઓય તકલા
લ યશેઝગાયી ઈખ્તેમાય દકએ શુ એ ઓય ખુદાકે
પયભાંફયદાય શોં. ઈન્કી વનળાનીમાં મે શૈ કે લોશ
ફુદરફાય (નભૃ) શોતે શૈ, અભાનતોંકો અદા કયતે શૈ,
દપય લોશ અભાનતેં કાદપયોંકી બી કમું ન શો.
ખુદાકો ફશોત માદ કયતે શૈ, દપય લોશ અભાનતેં
કાદપયોંકી બી કમું ન શો. ખુદાકો ફશોત માદ કયતે
શૈ, નભાઝકો ફયા કયતે શૈ, યોઝા યખતે શૈ,
ભાફા (ઝઝદા શો મા ભુદાર) કે વાથ નેકી કયતે શૈ.
ડોવી, પકીય, વભસ્કીન, કઝરદાય ઓય મતીભોં ય
ભશેયફાની કયતે શૈ, વચ ફોરતે શૈ. વતરાલતે
કુયઆન કયતે શૈ, રોગોંકી ગેય ભૌજૂ દગીભેં ઉન્કે
ફાયેભેં અની ઝફાનોંકો નશીં ખોરતે ભગય ઉન્કી
અચ્છી ફાતોંકે ઈઝશાયકે વરએ. અમ જાવફય !
શભાયે ગુઝશ્તા ળીઆ ઐવે ફા એઅતેફાય થે કે
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રોગ ઈન્કે તંઈ અની અભાનતેં યખતે થે. ( માદ
યખીએ) ફેશતયીન લોશી રોગ શૈ જો વફવે
વઝમાદા ભુત્તકી ઓય વફવે ફડશકય ઈતાઅતે
ખુદા કયતે શુ એ વઝમાદા અઅભાર ફજા રાતે શૈ.
અમ જાવફય ! ખુદાકી કવભ ! શભ ફાયગાશે
ઈરાશીભેં ભુકયરફ શુ એ તો વવપર ઈતાઅતશીકે ફદૌરત. આવતળે જશન્નભવે નજાતકા યલાના
શભાયે શાથભેં નશીં શૈ, ઓય દકવીકે વરએ ખુદા ય
કોઈ નાઝ નશીં શૈ. વ જો ખુદાકા પયભાંફયદાય
શૈ ફવ લોશી શભાયા લરી ( ળીઆ લ દોસ્ત) શૈ,
ઓય જો અશકાભે ખુદાવે ભુંશ દપયાએ લોશ
શભાયા દુશ્ભન શૈ. શભાયી વલરામત લ દોસ્તી (વે
પાએદા) ઉવીકો શોંચ વકતા શૈ જો ખુદાકા
પયભાંફયદાય ઓય ભુત્તકી લ યશેઝગાય શો.”
વ મેશી શૈ ઈયળાદાતે ભઝશફે ઈભાભીમા
ઈસ્નાઅળયીમા જો તભાભ ફૂયી ફાતોંવે ાક ઓય
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શકીકતભેં ઈયળાદાતે ઈસ્રાભ શૈ. ઈન
ઈયળાદાતભેંવે શૈ ઝુફાનકો કાફુભેં યખના, ફે
ફુઝુર લ વનકમ્ભી ફાતેં ન કયના, ગારીમાં ઓય
બુંડે અલ્પાઝ ન ફોરના, વનગાશે ફદ કયનેવે
ફચના, શંવી-ઠઠા ન કયના, દકવીકો શકીય ન
વભજના, દોં રૂખી ઈખ્તેમાય ન કયના, ઓય
ઓરભા લ યશફયાને ભઝશફ, વખદભતગુઝાયાને
દીન, ભુઅલ્રેભીન, ભુયબ્ફીમાન, ેળલામાને
વભલ્રત ઓય ફુઝુગર રોગોંકે શુ કુકવે ફે યલાશી ન
કયના. નીઝ મેશ બી ઈવ ભઝશફકી તારીભ શૈ કે
ફુઝુગો ઓય યશફયોંકી ઈઝઝત કી જાએ, જૈ વા કે
શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભને પયભામા, “અકયેભુ કયીભે કુલ્રે
કૌભ-શય કૌભકે ફડોંકા એશતેયાભ કયો.”
શય જરૂયી કાભભેં ભળલેયા કયના, એક
દુવયેકી શભયાશી કયના, ગીયે શુ ઓંકી દસ્તગીયી
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કયના મેશ બી ઈવ ભઝશફકી તારીભાતભેંવે શૈ.
શઝયત
ઈભાભ
ઝમનુર
આફેદીન
અરવય્શસ્વરાભને જાવફય વફન મઝીદ જોઅપીવે
પયભામા, “ખુદાને ફા’ઝ રોગોંવે ઉન્કે ભારકો ઈવ
વરએ લાવ છીન રીમા ઓય ઉન્કે ઐળો
આયાભકો ખત્ભ કય દદમા ઓય ઉન્શેં ના-કાવફરે
ફયદાશ્ત દુન્માલી ભુવીફતોભેં ઝકડા ઓય
ફીભાયીમોંભેં વગયપતાય દકમા ઓય ઉન્કી
જભઈય્મતકો વફખેય દદમા કે ઉન્શોંને અને
ફીયાદયોંકે શુ કુકકી અદાએગીભેં કભી કી ઓય ઉન્શેં
અને ભારભેં ળયીક નશીં દકમા ઓય અને
કાભોભેં અને ફીયાદયોંવે ભળલેયા નશીં દકમા ઓય
ખુદાકી જાનીફવે જો નેઅભતેં ઈનામત શુ ઈ ઉન્શેં
અનેશી ખ્મારકે ભુતાવફક ખચર દકમા.” ઈસ્કે ફાદ
ઈભાભ અરવય્શસ્વરાભને ભોઅભીનોંકે આવકે
શુ કુક ઈવ તયશ ઈયળાદ પયભાએ કે, “ભોઅભીનોંકો
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ચાશીએ કે લોશ અને વફયાદયે ભોઅભીનકે ખુળીકે
ભૌકે ખુળ યશેં ઓય ઉસ્કે ગભીકે ભૌકે ગભગીન યશેં
ઓય વવપર અને શી વરએ દુન્માલી નેઅભતેં ન
ચાશેં, (ફલ્કે અને ભોઅભીન વફયાદયોંકો બી
ઉસ્ભેં અને વાથ ળયીક કયેં.) ઓય ઐવા વુરુક
કયે કે એકશી લકતભેં અચ્છી ઓય ખયાફ (શારત)
ભેં ઉન્વે ભુવાલા (ફયાફય) યશેં.
વ મે ફે-નઝીય તારીભાત ઐવી શૈ વજન્વે
કૌભો વભલ્રતકી તયફીમત ઉભદા તોય ય શો
વકતી શૈ ઓય ઝુલ્ભો વવતભવે ફચાઓ શાવવર
શો વકતા શૈ ફ-ળતે કે ભૌકે ય શભ ઉન ય
અભર કયેં, અશકાભેં ખુદાઓ યવૂરકા વરશાઝ કયેં
ઓય દીની ફાતોંકો અચ્છી તયશ વભજેં . શઝયત
ઈભાભ યઝા અરવય્શસ્વરાભને પયભામા, “શકીકતે
ઈભાન ય ઈન્વાન તફ શી શોંચ વકતા શૈ જફ
કે લોશ અને દીનભેં પકીશ ( ભઝશફી કાનુન
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જાનનેલારા) ઓય આદકર શો. અની
ઝઝદગાનીભેં ભીમાનાયલી ( ફીચ યાસ્તા) ઈખ્તેમાય
કયે ઓય ઝભાનેકી ભુવીફતોં ય વબ્ર કયે.” ઓય
ઈન ફુઝુગરલાયકી તારીભાતભેંવે મેશ બી શૈ કે,
“અશરો અમાર ( ફારફચ્ચોં) કે વરએ તરફે
યોઝીભેં કોવળળ કયના યાશે ખુદાભેં વજશાદ કયનેવે
ફેશતય શૈ.”
ઈવ ફુઝુગરલાય ( શઝયત ઈભાભ યઝા
અરવય્શસ્વરાભ)ને ભાશે વપયકી ૧૭ લીં કો વને
૨૦૩ વશજયીભેં લપાત ાઈ. ચું કે મગાભ નં.
૨૧ ઓય ૫૯ ભેં આકે શારાત ફમાન કય ચુકા
શુ ં ઈવ રીમે મગાભભેં ઈસ્કી ઝરૂયત ભશવુવ નશીં
કયતા. ભગય ઈત્ના તો ઝરૂય માદ દદરાતા શુ ં કે
ખુદાકી વનળાનીમોંકી તઅઝીભકે વવરવવરેભેં
ચાશીએ કે શભ ઈન ફુઝુગરકી ળફે લપાત (જો ઈવ
વાર ભાશે નલેમ્ફય તા. ૧૭ વનીચયકા દીન
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ગુઝય કય ળફે ઈતલાયકો શૈ) એક ભીનીટકે વરએ
અને ભકાનોંકે વચયાગોંકો ગુર કયદેં ઓય
ખાભોળીકે વાથ આકે શારાતકો તવવ્લુયભેં રાએં
ઓય ફચ્ચોં ઓય ફે-ખફય રોગોંકો બી ઈવ
ળફવે લાદકપ કયેં. મકીનન ઈન ફુઝુગરલાયકે
ઈયળાદાત શભાયી દીની લ દુન્માલી તયકકી લ
ફેશફુદીકે વરએ ઉભદાતયીન લવીરે શૈ, ફ-ળતે
ઉન્કી તયપ તલજ્જો કી જાએ. આજ શભ જો
વભાંદા શો ગએ શૈ તો ઈસ્ભેં ખુદ શભાયા કુવુય
શૈ, ઈવ વરએ કે શભને ઈન ઈયળાદાતકો નઝય
અંદાઝ કય દદમા, લયના શભાયી તયકકી લ
ફેશફુદીકે વરએ શભાયે ઈન ફુઝુગોને કોઈ કભી
નશીં કી.
અપયાદે વભલ્રતકો ચાશીએ કે લોશ ઈન
ઈયળાદાતકો ેળે નઝય યખ્ખેં ઓય જો ફાતેં
વભલ્રતકે વરએ ભુઝીય શોં ઉન્શેં તકર કયદેં, ઓય શય
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ઉવ ચીઝકો જો ઉવુર લ નઝયીમાતે ઈસ્રાભવે
વખરાપ શો શભાયી જભઈય્મતભેં અચ્છી વભજ કય
દાવખર ન કયરે. ઐવી ફાતે શભાયે દયવભમાન ન
શોતીં તો આજ ઝઝદગાનીએ ળીઆ ઈભાભીમા
ઈસ્નાઅળયીમા દીગય વભલ્રતોંકે દયવભમાન ભાનીંદે
આપતાફ યોળન શોતી. ભગય અપવોવ ! આજ
શભાયી ઈજતેભાઈ ( Social - વભાજી) ઝઝદગી
ઈસ્વે ફયઅકવ શૈ, ઓય શભને અને
ફુઝુગરલાયોંકે ઈયળાદાતકો દકતાફોશીભેં કૈદ કય
યખ્ખે શૈ, ઓય અપયાદે વભલ્રત ઉન્શી ફાતોં ય
ચર યશે શૈ વજન્વે લોશ ભાનુવ શૈ ઓય આદી શૈ.
મેશી વફફ શૈ કે દીગય અકલાભ શભેં નઝયે
શકાયતવે દેખતી શૈ. ખુદા અને પઝરો કયભવે
અસ્ફાફે ઈસ્રાશ અતા પયભાએ ઓય અપયાદે
વભલ્રતો ભઝશફકો ફેદાય કયે. આભીન.
જુ ભ્આ, તા. ૧૬-૧૧-૫૧
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મગાભ નં. ૭૩
ઈબ્તેદાએ યફીઉર અવ્લરકી
તાયીખી પઝીરત

ઈસ્રાભ જઝીયતુર અયફભેં ભળશુ ય શોનેકે
ફાદ જફ ભકકેભેં તબ્રીગી દૌય ખત્ભ શુ લા ઓય
ભદદગાય લ શાભીમાને ઈસ્રાભ શઝયત
અફુતાવરફ ઓય જનાફે ખદીજાને દુન્માવે
ઈન્તેકાર પયભામા તો દુશ્ભનાને ઈસ્રાભ ઈવ
ભૌકેકો ગનીભત જાન કય શઝયત યવૂરે અકયભ
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભકે કત્ર
ય આભાદા શો ગએ, ઓય “દારૂન નદલા” ભેં
જભા શો કય ભળલેયેકે ફાદ ઈવ તજલીઝ ય
ભુત્તપીક શુ એ કે આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભકો યાતકો જફ કે આ વોએ
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શુ એ શોં, શમ્રા કયકે કત્ર કય દદમા જાએ. નીઝ
મેશ બી તમ દકમા કે ઈવ કાભકે વરએ અયફકે શય
કફીરેવે એક ળખ્વ ભુન્તખફ દકમા જાએ તાકે
ખુને નફીકા ઈલ્ઝાભ દકવી ખાવ કફીરે ય ન
આએ. ફલ્કે લોશ વાયી કૌભે અયફ ય વયઝદ
શો. અલ્રાશ તઆરાને દુશ્ભનોંકે ઈવ ભનવુફેવે
આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભકો ફા-ખફય કય દદમા, જૈ વા કે ઈયળાદે
ફાયી તઆરા શૈ : “લ ઈઝ મભકોયો ફેકલ્રઝીન
કપરૂ રે મુસ્ફેતુક અલ મકતોરુક અલ મુખ્રેજુક-(અમ
યવૂર !) માદ કયો-ભુતલજ્જે શ શો જાઓ કે કુપપાય
તદફીય કય યશે શૈ કે લોશ તુમ્શેં કૈદ કયેં મા કત્ર કય
ડારેં મા ( અને ભકાનવે) વનકાર ફાશેય કયદેં”
(વૂયએ અન્પાર, આ. ૩૦)
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભ દુશ્ભનોંકે દાઓેચવે લાદકપ શો
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જાકય વશજયત કયને ય આભાદા શુ એ આને
અભીરૂર
ભુઅભેનીન
શઝયત
અરી
અરવય્શસ્વરાભકો અના નાએફ ભુકયરય પયભામા
કે લોશ રોગોંકો ઉન્કી અભાનતેં વુુદર કયેં ઓય
અને વફસ્તય ય બી રેટ જાએં, તા કે દુશ્ભનોંકો
આકે ચરે જાનેકી ઈત્તોરા ન શો જાએ.
શઝયત અરી અરવય્શસ્વરાભ ઈવ ખ્મારવે
ફીસ્તયે યવૂર ય આકી વબ્ઝ ચાદય ભુશ ય
ઓડ કય વો ગએ કે કુપપાય જફ દીલાયવે ઝાંખે
(ઉવ ઝભાનેભેં ભકાનોંકી દીલાયેં આભ તોય ય
નીચી શુ આ કયતી થી) તો ઉન્શેં ગુભાન શો કે
ફીસ્તય ય મગંફય વો યશે શૈ, ઓય ઈવ
અસ્નાભેં આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લસ્વરભ ભકકા છોડ કય કશીવે કશીં તક
શોંચ જાએ કે કુપપાય ઉન્કો ન ા વકે. તભાભ
શુ મ્રા-આલય દુશ્ભન ભઝફુત ઓય શાથોભેં
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ળભળીય વરએ શુ એ થે, તા શભ ળેયે ખુદા શઝયત
અરી અરવય્શસ્વરાભ ઉન્વે ખૌપઝદા ન શોતે
શુ એ દદરેયી ઓય ચૈનકે વાથ વોતે યશે. ઓય
કુપપાય ઈત્ભીનાનવે ળફકા લકત ઈવ ઈન્તેઝાયભેં
ગુઝાયતે યશે કે જફ વુબ્શ શો તો આં શઝયત
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભ ય
શુ મ્રા કયદેં. ભગય શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભ ભદીનએ ભુનવ્લયા
તળયીપ રે જાનેકે વરએ ( જુ ભેયાત તા. ૧ રી
યફીઉર અવ્લરકો) ગાયે વોયકી તયપ યલાના શો
ચુકે થે.
શઝયત અરી અરવય્શસ્વરાભને ખત્રએ જા
ભોર રેકય જો દપદાકાયી ફતાઈ લોશ ઐવી
ભુઅસ્વય શુ ઈ કે ઈસ્વે શઝયત યવૂરેખુદા
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભકો
વશજયત કયનેભે ભદદ વભરી ઓય પીય આ ફમગાભાતે નજપી - 132
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ખમયો વરાભતી ભંઝીરે ભકવુદ તક શોંચ ગએ
ઓય મે લાકેઆ ફ ઝાવશય શઝયત નફીએ કયીભ
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભકી
શમાત ઓય દીન લ અશકાભે ઈસ્રાભકે નશ્રકા
વફફ ફના. ઈવી વફફ શઝયત અરી
અરવય્શસ્વરાભકો ફુરંદ દયજા શાવવર શુ આ
ઓય અલ્તાપે ઈરાશીકે ભયતફોંકે વઝાલાય શુ એ.
ઓય આકી ળાનભેં મે આમત નાવઝર શુ ઈ : લ
વભનન્નાવે
ભંમ
મળયી
નપવશુ બ્તેગાઅ
ભઝારતીલ્રાશ. લલ્રાશો યઉકુભ ફીર એફાદ-ઓય
ઈન્વાનોભેં એક ળખ્વ ઐવા બી શૈ જો અને
નપવકો દયઝાએ ઈરાશી ય ફેચ ડારતા શૈ, ઓય
અલ્રાશ ફંદો ય ભેશયફાન શૈ. ( વૂયએ ફકયશ,
આ. ૨૦૭) વુન્ની ઓય ળીઆ ઓરભાને ફમાન
કી શૈ કે મેશ આમત શઝયત અરી
અરવય્શસ્વરાભકી ળાનભેં નાવઝર શુ ઈ શૈ.
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ચુનાન્ચે અલ્રાભા ફેશયાનીને અની દકતાફ
“ગામતુર ભયાભ” ભેં ઈસ્વેભુતઅલ્રક ૧૧ શદીવે
ફ તયીકે વુન્નત જભાઅત ઓય ૧૧ શદીવે ફ
તયીકે ળીઆ નકર પયભાઈ શૈ. ઓરભાય અશરે
વુન્નત જૈ વે કે ઈભાભ ગઝારી ળાપેઈ “અશમાઉર
ઉરુભ” વજલ્દ તીવયીભેં વપા ૧૭૭, વુરમભાન
શનપી નકળફંદી “મનાફેઉર ભુલદ્દશ” ભેં વપા
૧૯૨, ઈબ્ને અફીર શદીદને “ળશે નશજુ ર
ફરાગશ” (ભીવયભેં છી શુ ઈ) વજ. તીવયીભેં
વપા ૨૭૦, વનઝાભુદ્દીન નેળાૂયીને અની
તપવીયભેં જો ઈબ્ને જયીય તફયી ળાપેઈકી તપવીય
“જાભેઉર ફમાન” કે શાશ્મે ય છી શુ ઈ શૈ વજ.
દુવયીભેં વપા ૨૯૧, ઈભાભ પખરૂદ્દીન યાઝી
(ભોશંભદ ઈબ્ને ઉભય) ળાપેઈને તપવીયે કફીય
“ભપાતેશુર ગમફ” વજ. દુવયીભેં વપા ૨૮૩,
લગેયા લગેયેને અની અની દકતાફોભેં વરખ્ખા
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શૈ કે ભઝકુયા આમત શઝયત અરી
અરવય્શસ્વરાભકી ળાનભેં ઉવી યાતકો નાવઝર
શુ ઈ જફ કે આ ફીસ્તયે નફી ય વોએ.
શઝયત અરી અરવય્શસ્વરાભકી ઈવ
પીદાકાયીકી અશવભય્મતકા ઈસ્વે અંદાઝા રગાઈએ
કે ખુદ અલ્રાશને પદયશ્તોંવે ઈવ ય પખ્ર દકમા
ઓય ઈવ ફાતકો ઓરભાએ ળીઆકે અરાલા
વુન્ની ઓરભાને બી અની દકતાફોભેં દજર દકમા
શૈ. ચુનાન્ચે ળેખ વુરમભાન શનપી નકળફંદીને
“મનાફેઉર ભુલદ્દશ” ભેં વપા ૯૨, ઓય ભોશંભદ
ગઝારી ળાપેઈને ( લપાત વને ૫૦૫ વશજયી)
‘અશમાઉર ઉરુભ” (ભીવયભેં છી શુ ઈ) વજ.
તીવયીભેં વપા ૧૭૭ દયલામત ફમાન કી શૈ કે,
“અરી કયરભલ્રાશો લજશશુ જફ યવૂરેખુદા
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભકે
ફીસ્તય ય વોએ તો ખુદા તઆરાને જીબ્રઈર લ
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ભીકાઈર ય લશી નાવઝર કી, ભંમને તુભ દોનોંકે
દયવભમાન વફયાદયી ડારી ઓય તમ દકમા શૈ કે
તુભભેંવે એકકી ઉમ્ર વઝમાદા શો, વ તુભભેંવે કોન
ઈવ ફાત ય તૈમાય શૈ ? દોનોંભેંવે શય એકને
અને વરએ વઝમાદા ઉમ્ર ચાશી. પીય ખુદાએ
અઝઝો જલ્રને ઉન દોનોંય લશી બેજી, (અમ
જીબ્રઈરો ભીકાઈર !) તુભ રોગ કમું અરી ઈબ્ને
અફી તારીફકે ભાઝનદ ન શુ એ ? (દેખો !) ભંમને
ઉસ્કે ઓય અને યવૂરકે દયવભમાન વફયાદયી ડારી
લોશ ( કૈવે) અની જાનકો યવૂર ય દપદા કયનેકે
વરએ ઉન્કે ફીસ્તય ય વો યશા શૈ ઓય અની
ઝઝદગી ય યવૂરકી શમાતકો તયજીશ દે યશા શૈ !
તુભ દોનોં ઝભીન ય જાઓ ઓય દુશ્ભનોંવે ઉસ્કી
વશપાઝત કયો. વ જીબ્રઈર અરીકે વયશાને ઓય
ભીકાઈર ાંઈતીકી જાવનફ આ ખડે શુ એ ઓય
ફોરે, ફખ્ખીન ફખ્ખીન ભન ભીસ્રોક મબ્ન
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અફી તારીફ ! લલ્રાશો તઆરા મોફાશી ફેકર
ભરાએકશ પ અન્ઝલ્લ્રાશો..... ખુળાશાર
ખુળાશાર તુમ્શાયે અમ અરી ઈબ્ને અફી તારીફ
! કોણ તુમ્શાયે ભીસ્ર શો વકતા શૈ ! ખુદા તઆરા
આકે વફફ ભરાએકાવે પખ્ર કયતા શૈ. પીય
ખુદાને મેશ આમત નાવઝર પયભાઈ : લ વભન્નાવે
ભંમ મળયી.....
ભુન્દજર એ ફારા ફમાન ઉન રોગોંકે વરએ
શઝયત અરી અરવય્શસ્વરાભકે ભયાતીફવે લાદકપ
શોનેકે લાસ્તે કાપી શૈ જો ઉન જનાફકે ભયતફેવે
નાલાકીપ મા ગાદપર શૈ. અફ ભંમ દયગાશે ફાયી
તઆરાભેં દસ્ત ફ-દુઆ શુ ં કે લોશ વફયાદયાને
વભલ્રતકો ઐવી તૌપીક અતા પયભાએ કે લોશ
ખાન્દાને દયવારતકી દૌરતે ભાઅયેપતવે
ભારાભાર ઓય ઉન્કે ઈયળાદાતવે વશદામત ઝીય
શોં.
જુ ભ્આ, તા. ૩૦-૧૧-૫૧
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મગાભ નં. ૭૪
ઈભાભતે હઝયત ભહદી
અરય્ય્હસ્સરાભ ઓય ૯ લીં ભાહે
યફીઉર અવ્લર

ઈબ્ને ળશય આળુફને અની દકતાફોભેં
દયલામતે ભળશુ ય ફમાન કી શૈ કે ૧૧ લેં ઈભાભ
શઝયત શવન અસ્કયી અરવય્શસ્વરાભ ભાશે
યફીઉર અવ્લરભેં આને ઈન્તેકાર પયભામા. વ
ઈવ એઅતેફાયવે ૯ લીં ભાશે યફીઉર અવ્લર
(વને ૨૦૭ વશજયી) ફાયલેં ઈભાભ શઝયત
ભશદીએ ગાએફ અરવય્શસ્વરાભકી ઈભાભતકા
શરા દીન શૈ. ઈસ્કે કબ્ર ભંમ ફા’ઝ
“મગાભાત” ભેં શઝયત ઈભાભે શવન અસ્કયી
અરવય્શસ્વરાભકે ફાયેભેં શઝયત યવૂરેખુદા
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વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભકી
ઈયળાદ પયભાઈ શુ ઈ ફળાયતેં ઓરભાએ અશરે
વુન્નતકી દકતાફોંકે શલારેવે ફમાન કય ચુકા શુ ં.
ચાશીએ કે શભ ઈન જનાફકી ળફે લપાતકો (જો
ઈવ વાર તા. ૭ લીં ડીવેમ્ફય યોઝે જુ ભ્આકે
ગુઝયનેકે ફાદ લાકે શોતી શૈ) એક આધ ભીનટકે
વરએ વચયાગોંકો ગુર કયદેં, કે મેશ બી આવાયે
અશરેફૈતકો ઝઝદા યખનેકા એક તયીકા શૈ, નીઝ
ફાઈવે અજયો વલાફ ઓય ભોશબ્ફત લ તાભીરે
“આમએ ભલદ્દત” કી વનળાની શૈ. ઈસ્કે ફાદ દુવયી
ળફકો મઅને ૯ લીં ળફ યફીઉર અવ્લરકો જો
શઝયત ઈભાભ ભશદી અરવય્શસ્વરાભકી
ઈભાભતકા શરા દીન શૈ વઝમાદેવે ઝમાદા વચયાગ
યોળન દકએ જાએં કે મેશ બી ઝવલર કુફારકી
ભોશબ્ફતકા એક દકસ્ભકા ઈઝશાય ઓય ઉન્કે
આવાયકો ઝઝદા યખના શૈ.
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શઝયત ઈભાભ ભશદી અરવય્શસ્વરાભકા
ઈસ્રાશે આરભકે વરએ ઝુશુય પયભાના તસ્રીભ
ળુદા અમ્ર શોનેકે અરાલા અકર ઓય વશકભત બી
ઉવે તસ્રીભ કયતી શૈ. ઓય ઈસ્રાભકે શરે જો
અંવફમા ઓય ેળીન-ગો શો ગુઝયે ઈન્શોંને બી
એક ભુસ્રેશકે આનેકી ખફય દી થી. ઓય ઈસ્કે
ફાદ જફ ઈસ્રાભ આમા તો શઝયત યવૂરે અકયભ
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભને બી
શઝયત ભશદી અરવય્શસ્વરાભકે ફાયેભેં ખફય દી.
ચુનાન્ચે આને પયભામા કે, ‘આખયી ઝભાનેભેં
ભેયી ઈતયત લ ઔરાદે અરી લ પાતેભાવે એક
ળખ્વ ( ઈભાભ ભશદી) આએગા જો દુન્માકો
અદરો ઈન્વાપવે ઈવ તયશ બય દેગા વજવ તયશ
કે લોશ ઈસ્કે કબ્ર જોયો ઝુલ્ભ લ પવાદવે ુય શો
ગઈ શોગી.” ઈવ તયશ આં શઝયત વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભને દીગય ઈયળાદાત
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બી શઝયત ભશદી અરવય્શસ્વરાભકે ફાયેભેં
પયભાએ શૈ, ઓય ઓરભાએ ળીઆશ લ વુન્નત
જભાઅતને ઉન્શેં અની અની દકતાફોંભેં નકર
દકમા શૈ, ઓય ઉન નકર ળુદા ઈયળાદતકો લોશ
અશાદીવે વશીશ લ ભુતલાતીયાભેં ળુભાય કયતે શૈ.
અગય કોઈ ળખ્વ અને તઅસ્વુફ મા દૂય દપક્રકી
કોતાશી મા જશારતકી લજશવે ઉન ભનકુરા
અશાદીવે ભોઅતેફયાકા વજન્શેં ળુરૂઅવે
ઓરભાએ ઈસ્રાભને નકર દકમા શૈ ઈન્કાય કયે તો
લોશ શયગીઝ કાફીરે તલજ્જો નશીં, ઈવ વરએ
કે ( દકવી બી ચીઝકા) ઈન્કાય કય દેના સ્શેર શૈ,
ભગય શક ય શોંચના ઓય શકીકત ય ઈભાન
રાના શય ઈન્વાનકા કાભ નશીં શૈ, ફલ્કે ઉન્શીં
રોગોંકા કાભ શૈ જો ભોઅતેફયા ભઅકુરાત લ
ભનકુરાતકો વભજ વકતે ઓય ઉસ્વે પાએદા
શાવવર કયનેકી વરાવશય્મત યખતે શૈ. માદ યખીએ
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કે ઈન્કાય કયના દરીરે શકીકત નશીં શૈ. ઈન્કાયકા
દાભન ફશોત લવીઅ શોતા શૈ. કરકી ફાત શૈ કે
આજકી ઈજાદાત ( ભવરન શલાઈ જશાઝ,
યેડીઓ લગેયા) કો જો શભાયી નઝયકે વાભને શૈ
ગુઝશ્તા રોગ કુફુર નશીં કયતે થે, ફલ્કે ઉસ્કી
શંવી ઉડાતે થે. ભગય આજ તભાભ રોગ ઉસ્કી
શસ્તી ઓય ઉસ્કે કાભકો કુફુર કયતે શૈ. વ જો
રોગ અની તંગ ખીમારી, મા ફૂયી ઝશવનય્મતકી
લજશવે લુજુદે ખુદા લ અંવફમા લ ભોઅવજઝાત
લ કમાભત લ અયલાશે ોળીદા ( ભરાએકા,
જીન્નાત લગેયા)કા ઈન્કાય કયતે શૈ, લોશ બી ઉન
ગુઝશ્તા રોગોંકે ભાઝનદ શૈ. વ ઉન્કા ઈવ તયશ
ઈન્કાય કયના શકીકતકી કોઈ દરીર નશીં શૈ. ફગૈય
વોંચે ઓય વભજે ઈન્કાય કય દેનેકી મેશ ફીભાયી
રોગોભેં ઈવ શદ ફડશ ગઈ કે ઉનભેં
“વુપસ્તાઈય્મત” ૈદા શો ગઈ, વજસ્કે નતીજે ભેં
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લોશ અને ઓય વાયે આરભકે લજુ દકા ઈન્કાય
કયને રગે, ઓય કશ દદમા કે મેશ તભાભ ચીઝેં
ખ્માર શૈ. વ અગય કોઈ શઝયત ભશદી
અરવય્શસ્વરાભ ઓય ઉન્કે ઝુશુયકા ઈન્કાય કયે તો
લોશ કાફીરે તલજ્જો નશીં શૈ, ઓય ઉન્કે ઈવ
તયશ ઈન્કાય કય દેનેવે શકીકત નશીં ફદરતી. ઈવ
છોટેવે મગાભભેં વઝમાદા ગુંજાઈળ નશીં શોનેકી
લજશવે ખ્મારાતકો ભુતલજ્જે શ કયનેકે વરએ
અની ઈત્ની શી ગુપતગુ ય ઈકતેપા કયતા શુ .ં
ઓરભાએ ઈભાભીમા ઈસ્નાઅળયીમાકે
દયવભમાન લુજુદે શઝયત ભશદી અરવય્શસ્વરાભ
ઓય ઉન્કી ગમફતકે ફાયેભેં કોઈ ઈખ્તેરાપ નશીં,
ઓય ઓરભાએ વુન્નત જભાઅતને શઝયત ભશદી
અરવય્શસ્વરાભ ઓય ઉન્કે ઝુશુયવે ભુતઅલ્રક
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભકી ઈયળાદ પયભાઈ શુ ઈ ફશોતવી
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શદીવોંકો અની દકતાફોંભેં નકર દકમા શૈ. ઓય
ઉનભેંવે ચંદ ઓરભાને મેશ બી વરખ્ખા શૈ કે
શઝયત ભશદી અરવય્શસ્વરાભ ઈત્ના યોળન શૈ કે
કોઈ ઈવ ય ન યદા ડાર વકતા શૈ ન ઉસ્કી
તયદીદ કય વકતા શૈ. ઓય જીન ચંદ ભુવન્નીપોંને
અને ખ્મારવે તયદીદ કી શૈ તો ઉન્શોંને બી
અની દકતાફોભેં શઝયત ઈભાભ ભશદી
અરવય્શસ્વરાભ ઓય ઉન્કે ઝુશુયકે ફાયેભેં લાદયદ
ળુદા દયલામતોંકો નકર દકમા શૈ.
પયીદ લજદી અની દકતાફ “દાએયતુર
ભઆયેપ” (એન્વાકરોીડીમા) કી વજલ્દ ૧૦ લીં
ભેં વપલે ૪૭૫ ય રીખતે શૈ કે ૂયાની દકતાફોંભેં
ફમાન શુ આ શૈ કે, “જફ કમાભત નઝદીક શોગી
ઓય ઉસ્કે આવાય નભુદાય શોંગે ઓય ઝભીન ય
(શય તયપ) પવાદ પેર ગમા શોગા તો ઉવ ભૌકે ય
ખુદા ‘ભશદી’ નાભી એક ળખ્વકો બેજેગા જો
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ઔરાદે મગંફયવે શોગા. લોશ ખરીપા ફનેગા
ઓય ઝભીનકો અદરો ઈન્વાપવે (ઈવ તયશ) બય
દેગા (વજવ તયશકે) લોશ ઝુલ્ભો વવતભવે રફયેઝ
શો ગઈ શોગી. પીય લોશ ૭, ૮, મા ૯ વાર
શુ કુભત કયેંગે ઓય ભવીશ ( શઝયત ઈવા
અરવય્શસ્વરાભ) ઉન્કે ીછે નભાઝ ડશેગ.ે ”
ઈસ્કે ફાદ ઈવ ફાયેભેં દકતાફકે રીખનેલારેને કઈ
અખફાયાત ઓય અશાદીવકો બી નકર દકમા શૈ.
ઓય કીતાફે ચરફી ભુસ્તુપા ફીન
અબ્દુલ્રાશને ( લપાત વને ૧૦૬૭ વશજયી) જો
“શજ્જી ખરીપા” કે નાભવે ભળશુ ય ઓય
ઓરભાએ જભાઅતભેંવે શૈ, અની દકતાફ
“કશ્ફુર ઝોનુન” કી વજલ્દ અવ્લર, વપા ૩૯૩ ય
જપય લ જાભેઆકે ફાયેભેં ફમાન કયનેકે ફાદ
રીખતે શૈ કે, ઈન દકતાફોકો શકીકતકે તોય ય
કોઈ નશીં વભજ વકતા, ભગય ભશદીએ ભુન્તઝય
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જો આખયી ઝભાનેભેં ઝાવશય શોનેલારે શૈ. ઓય
મેશ ફાત અગરે નફીમોંકી દકતાફોભેં બી આઈ
શૈ, જૈ વા કે શઝયત ઈવબ્ને ભયમભવે બી નકર
દકમા ગમા શૈ.”
અશભદ ઈબ્ને શજયે ભકકી ( લપાત વને
૯૭૨ વશજયી) “વલાએકે ભુશયકા” ભેં ( વને
૧૩૦૦ વશજયીભેં ભીવયભેં છાી ગઈ) વપશે
૧૦૦ ય અશભદ લ અફુ દાઉદ લ વતયભઝી લ
ઈબ્ને ભાજાવે દયલામત ફમાન કી શૈ કે મગંફય
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભને
પયભામા કે, “અગય દુન્માવે એક દીન બી ફાકી યશે
ખુદા તઆરા ભેયી ઈતયતવે ( દુવયી દયલામતકે
ભુતાફીક ભેયી અશરેફૈતવે) એક ળખ્વકો બેજેગા
જો ઝભીનકો અદરો ઈન્વાપવે બય દેગા, જો
(ઈસ્કે કબ્ર) ઝુલ્ભો વવતભવે ુય શો ગઈ શોગી.”
પીય ઉવી દકતાફકે ઉવી વપશે ય ભુવરીભ લ
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દાઉદ લ નવાઈ લ ઈબ્ને ભાજા લ ફમશકીવે
દયલામત શૈ કે, શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભને પયભામા કે, “ભશદી
ભેયી નસ્રવે ઓય પાતેભાકી ઔરાદવે શોગા.” પીય
ઉવી વપે ય “વશીશ શાકીભ” વે દયલામત શૈ કે
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભને પયભામા કે, આખયી ઝભાનેભેં ભેયી
ઉમ્ભત ય ફાદળાશોંકી તયપવે ઐવે વખ્ત
ભઝારીભ શોંગે જો કબી નશીં વુને ગએ શોંગે,
ઓય લોશ ઝુલ્ભો વવતભ ઐવે વખ્ત શોંગે કે
દકવીકો નાશ નશીં ભીરેગી. વ ઉવ ભૌકે ય
ખુદા ભેયી ઝુયીમતવે એક ળખ્વકો ઝાવશય કયેગા
જો ભેયી ઔરાદવે લ ખાનદાનવે શોગા, ઓય
લોશ ઝુલ્ભો વવતભવે બયી શુ ઈ ઝભીનકો અદરો
ઈન્વાપવે ુય કય દેગા. ઉસ્કો ઝભીન ઓય
આવભાનલારે દોસ્ત યખેંગે ઓય લોશ ઐવા
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ઝભાના શોગા કે આવભાનવે ાની ફ-કવયત
ફયવેગા ઓય ઝભીનવે ફશોત શયીમારી ૈદા
શોગી.”
અશભદે ઈબ્ને શજયે ભકકી શનપી “વલાએકે
ભુશયકા” ભેં વપશે ૧૨૭ ય રીખતે શૈ કે, “શઝયત
શવન અસ્કયી અરવય્શસ્વરાભકો અફુર કાવવભ
ભોશંભદ શુ જ્જતકે વીલા ઓય કોઈ ઔરાદ ન
થી, ઓય અને લારીદકી લપાતકે લકત ાંચ
વારકી ઉમ્રકે થે. ખુદાને આકો ફચનશીવે
શીકભત અતા કી. ઓય આકો “કાએભે ભુન્તઝય”
બી કશા જાતા શૈ.” ઓય ઓફય્દુલ્રાશ અમ્રતવયી
“અજર શુર ભતારીફ” ભેં વપશે ૪૭૧ ય ઈબ્ને
શજયવે નકર કયતે શૈ કે, ‘ઈભાભ ભશદી
અરવય્શસ્વરાભકા નાભ ભોશંભદ, કુન્નીમત અફુર
કાવીભ ઓય અલ્કાફ શુ જ્જત, ભશદી, અરખરફુસ્વારેશ, અર-કાએભુર ભુન્તઝય ઓય
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વાશેફુઝઝભાન શૈ. અને લારીદકી લપાતકે લકત
આકી ઉમ્ર ાંચ વારકી થી ઓય ખુદાને ઉન્શેં
તીપરીભેં શીકભત ઈનામત પયભાઈ ઓય રોગોંકી
નઝયવે ઈવ તયશ ોળીદા શો ગએ કે ભારૂભ નશીં
શુ આ કે કશા ગએ.” અશભદ ઈબ્ને શજયે શનપીને
‘પતલાર શદીવા’ (ભીવયભેં છાી ગઈ) વપા ૨૭,
૨૮ ઓય ૨૯ ય ઝુશુયે ભશદી અરવય્શસ્વરાભકે
ફાયેભેં ભુખ્તવરપ દયલામતેં વરખ્ખી શૈ. જીન
તભાભકા ખુરાવા મે શૈ કે શઝયત યવૂરેખુદા
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભને
શઝયત અરી અરવય્શસ્વરાભકા શાથ કડ કય
પયભામા કે, ઈસ્કે વુલ્ફ ( ઔરાદ) ભેંવે એક
જલાન ઝાવશય શોગા જો ઝભીનકો અદરો
ઈન્વાપવે બય દેગા, ઓય ઉસ્કે વય ય (શંભેળા)
એક ફાદર ( વામા દકએ શુ એ) શોગા, ઓય એક
પદયશ્તા ઉસ્કે વાથ વાથ શોગા જો વનદા કયેગા કે :
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મે શૈ ભશદી જો ખુદાકે ખરીપા શૈ. વ (રોગો !)
ઉસ્કી ૈયલી કયો. ( ઈસ્કે ફાદ મગંફય
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભને
પયભામા) મે ભશદી શભભેંવે ભેયી ઈતયતવે,
પાતેભાકી ઔરાદવે ઓય અરીકે વુલ્ફવે શોગા.
ઉસ્કે ીછે ઈવા નભાઝ ડશેંગ.ે ઓય ઈવી
શારકી તયપ ‘વશીશ ફુખાયી’ વજ. દુવયી વપા
૧૭૪ ય ભનકુર ળુદા શદીવે યવૂર ઈવ તયશ
ઈળાયા કયતી શૈ કે, ‘તુભ રોગ કૈવે ( ખુળ ખુળ)
શોંગે ઉવ લકત જફ કે ( ઈવા) ઈબ્ને ભયમભ
નાવઝર શો કય તુમ્શાયે દયવભમાન આએંગે, ઓય
તુમ્શાયા ઈભાભ તુમ્શીભેંવે શોગા.’
અર-ગયઝ ઝુશુયે શઝયત ઈભાભ ભશદી
અરવય્શસ્વરાભ ઝુરૂયીમાતે ઈસ્રાભભેંવે શૈ.
ચુનાન્ચે શમ્લીની ભુશદ્દીવે પકીશે ળાપેઈને
“પયાએદુવ વભતય્ન” ભેં કોરાફ દીએ ફુખાયીવે
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નકર દકમા શૈ કે, “શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભને જાફીયવે પયભામા
કે, “જો ળખ્વ ઝુશુયે ભશદી લ નુઝુરે ઈવા લ
ખુરૂજે દજ્જારકા ઈન્કાય કયે તો ઉસ્ને ઉન તભાભ
ફાતોંકા ઈન્કાય કય દદમા જો ભોશંભદ ય નાવઝર
શુ ઈ.”
વય્મદી અબ્દુર લશશાફ ળઅયાની
(વજન્શોંને ચાય ભઝશફવે ભુતઅલ્રક “ભીઝાને
કુફયા” દકતાફ વરખ્ખી શૈ) અની દકતાફ “અરમલાકીત લર જલાશીય” ભેં રીખતે શૈ કે, “ભશદી
ઈભાભ શવન અસ્કયી અરવય્શસ્વરાભકે પયઝંદ શૈ.
ઉન્કી વલરાદત ળફે નીભએ ળાફાન વને ૨૫૫
વશજયીભેં શુ ઈ, ઓય લોશ ઝઝદા શૈ ઓય યશેંગ,ે
મશાં તક કે શઝયત ઈવા ઈબ્ને ભયમભ ઓય ઉન્કી
આવભેં ભુરાકાત શો.” ઈસ્કે ફાદ રીખતે શૈ કે,
“ળેખ શવન ઈયાકીને ( જો ઓરભાએ વુન્નતે
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જભાઅતભેંવે થે ઓય ભીવયભેં દપન શુ એ) ભુજશે
શઝયત ઈભાભ ભશદી અરવય્શસ્વરાભવે અની
ભુરાકાતકા તઝકેયા દકમા, વજસ્કી વય્મદી
અરીય્મુર ખવ્લાવને ( જો વુન્નત જભાઅતકે
ફુઝુગો, ઓયપા લ અશરે વુરુકભેંવે શૈ) તાઈદ
કી.” દપય આગે ચર કય લોશ રીખતે શૈ કે, ળેખ
ભોશંભદ ફીન અરી વબ્ફાન ભારેકી દકતાફ
‘અસ્શાફુય યાગેફીન’ (વજસ્કે રીખનેવે લોશ ભાશે
યભઝાન વને ૧૧૮૫ ભેં પાયીગ શુ એ) કે વપશે
૧૩૯-૧૪૦ ય ળેખ ભોશમુદ્દીન ( અયફી
શમ્ફરી)કી દકતાફ ‘ફુતુશાતે ભકકી’ વે ફમાન કયતે
શૈ કે, ‘શઝયત ભશદીકે ઝાવશય શોનેકે વીલા કોઈ
ચાયા નશીં. લોશ ઉવ ઝભાનેભેં ઝાવશય શોંગે જફ
કે ઝભીન ુય અઝ ઝુલ્ભો વવતભ શો ગઈ શોંગી.
ઓય ઉસ્કો મે શઝયત અદરો ઈન્વાપવે બય દેંગ.ે
લોશ ઈતયતે મગંફયવે ઓય આં શઝયત
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વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભકી
વાશેફઝાદી પાતેભા યઝેમલ્રાશો અન્શાકી
ઔરાદવે શોંગે, ઓય ઉન્કે દાદા શુ વૈન ફીન અરી
ઈબ્ને અફી તારીફ શૈ. ઓય લારીદ ઈભાભ શવન
અસ્કયી ફીન ઈભાભ અરીય્મુન્નકી ફીન ઈભાભ
ભોશંભદ તકી ફીન ઈભાભ અરીયઝા ફીન ઈભાભ
ભૂવએ કાઝીભ ફીન ઈભાભ જાપયે વાદદક ફીન
ઈભાભ ભોશંભદ ફાદકય ફીન ઈભાભ ઝમનુર
આફેદીન અરી ઈવબ્નર શુ વૈન ફીન અરી ઈબ્ને
અફી તારીફ યઝેય્મલ્રાશો અનશુ ભ શૈ. ઉન્કા
નાભ લોશી શોગા જો શઝયત યવૂરેખુદા
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભકા શૈ,
ઓય ળકરભેં બી લોશ મગંફયે ખુદા વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભવે વભરતે જુ રતે શોંગે
ઓય ભુવરભાન રૂકનો ભકાભકે દયવભમાન ઉન્કી
ફમઅત કયેંગ.ે ’
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ભોશય્મુદ્દીને અયફી ‘ફુતુશાત’ ભેં રીખતે શૈ
કે, ‘ભશદીકે લોઝયા ઓય ખાવ ખાવ રોગ
તભાભકે તભાભ અજભી શોંગે, ઓય કોઈ ઈન્ભેંકા
અયફી ન શોગા, તા શભ મે વફ કે વફ અયફી
ઝફાનભેં ફાત કયેંગ.ે ળેખ વુરમભાન શનપી
નકળફંદી ‘મનાફેઉર ભુલદ્દા’ ભેં ( જો વુરતાન
અબ્દુર અઝીઝ ખરીપએ ઉસ્ભાનીકી તાઈદવે
તસ્નીપ શુ ઈ ઓય કુસ્તુન્તુન્માભેં છી ગઈ) વપશે
૪૯૪ ય જાવફય ઈબ્ને અબ્દુલ્રાશ અનવાયીવે
દયલામત કયતે શૈ કે, શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભને પયભામા કે, ભેયે
ફાદ ભેયે અલવવમા ઓય ભુવરભાનોંકે અઈમ્ભાભેં
શરે અરી, ઉન્કે ફાદ શવન, શુ વૈન, ઉન્કે ફાદ
અરી ઈબ્ને શુ વૈન, ઉન્કે ફાદ ભોશંભદ ફીન અરી
જો ‘ફાદકય’ રકફવે ભળશુ ય શોંગે જાવફય ! તુમ્શેં
ઉન્વે ભુરાકાત શોગી ઓય જફ તુભ ઉન્શેં ભીરો
મગાભાતે નજપી - 154

HAJINAJI.com

તો ભેયા વરાભ શોંચાના. ઉન્કે ફાદ જાપય ઈબ્ને
ભોશંભદ, ઉન્કે ફાદ ભૂવબ્ને જાપય, ઉન્કે ફાદ
અરી ઈબ્ને ભૂવા, ઉન્કે ફાદ ભોશંભદ ઈબ્ને અરી,
ઓય ઉન્કે ફાદ ‘કાએભે આરે એફા’ શોંગે, વજન્કા
નાભ ભેયા નાભ ઓય વજન્કી કુન્નીમત ભેયી
કુન્નીમત શોગી. લોશ શવન ( અસ્કયી) ફીન
અરીકે પયઝંદ શોંગે.’ ઓય ઉવી દકતાફકે વપા
૪૪૫ ય જાવફય ઈબ્ને અન્વાયીવે દયલામત શૈ કે,
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભને પયભામા કે, ‘ભંમ વય્મેદુર અંવફમા શુ ં
ઓય અરી વય્મેદુર અલવીમા શૈ, ઓય ભેયે ફાદ
ફાયા અલવીમા શોંગે, વજન્ભેં શરે અરી ઓય
આખીય કાએભે આરે એફા શૈ.’ ઓય વપા ૪૪૭
ય મે દયલામત શૈ કે શઝયત યવૂરેખુદા
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભને
પયભામા કે, ‘ઈવા અરવય્શસ્વરાભ આવભાનવે
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ઝભીન ય નાવઝર શોકય ઉન્કે ીછે નભાઝ
ડશેંગ.ે ’
અર-ગયઝ ઝુશુયે ઈભાભે ભશદીકે ફાયેભેં ફકવયત શદીવેં તયીકએ વુન્નત જભાઅતવે ફમાન
શુ ઈ શૈ. ચુનાન્ચે ભુશકવક્ક વય્મદ અબ્દુલ્રાશ
ળુબ્ફય ‘શકકુર મકીન’ ભેં વજલ્દ દુવયી, વપા
૨૨૨ ય ઈયળાદ પયભાતે શૈ કે, ૧૫૦ વે વઝમાદા
અશાદદવ ફ તયીકએ વુન્નત જભાઅત ઝુશુયે
ભશદીકે ફાયેભેં દયલામત શુ ઈ શૈ. પીય ફમાન કયતે
શૈ કે ભોઅતેફય દકતાફોંભેં ઝુશુયે ભશદીવે
ભુતઅલ્રક એક શઝાયવે બી વઝમાદા શદીવે
ભનકુર શુ ઈ શૈ. ઓય અલ્રાભા ફશયાની ભયશુ ભ
વય્મદ શાળભ દકતાફ ‘ગામતુર ભયાભ’ ભેં રીખતે
શૈ કે ઝુશુયે ભશદીકે ફાયેભેં ૧૬૫ શદીવે ફ તયીકએ
વુન્નત જભાઅત ફમાન શુ ઈ શૈ.
વ ભારુભ શુ આ કે અમ્રે ભશદી ઓય
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આખયી ઝભાનેભેં ઉન્કા ઝુશુય પયભાના કાફીરે
ઈનકાય નશીં. ઓય ઈસ્કા ઓય નુઝુરે ઈવા
અરવય્શસ્વરાભકા ઈન્કાય કયના ઈસ્રાભવે
ખાદયજ શો જાના શૈ જૈ વા કે આગે ફમાન શો
ચુકા. ફલ્કે ઓરભાએ ળીઆ ઈભાભીમા
ઈસ્નાઅળયીમાકે અરાલા ઓરભાએ વુન્નત
જભાઅતકી દકતાફોંવે બી ભારુભ શો ગમા,
વજન્ભેંવે ચંદ ઓરભાને ઈભાભ ભશદી
અરવય્શસ્વરાભકી શમાત ઓય ગમફતકો તસ્રીભ
કયનેકે અરાલા ઉન્વે ભુરાકાત શોનેકા દાલા બી
દકમા શૈ. ઓફમદુલ્રાશ અભૃતવયીને ‘અજર શુર
ભતારીફ’ ભેં વપા ૪૭૨ ય ળેખ અફુ
અવબ્દલ્રાશ ભોશંભદ ઈબ્ને મુવુપે ગંજી ળાપેઈવે
દયલામત કી શૈ કે ઉન્શોંને દકતાફ ‘અર-ફમાન પી
અખ્ફાયે વાશેફુઝ ઝભાન’ ભેં નકર દકમા શૈ કે,
ભશદી અરવય્શસ્વરાભ અફ તક ઝઝદા શૈ, ઓય
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આકી ઈવ તુર ઉમ્ર ય ભુતઅજવજફ નશીં
શોના ચાશીએ, ઈવ રીમે કે ઈવા, ખીઝય ઓય
ઈલ્માવ જો અલરીમા અલ્રાશભેંવે શૈ ઓય
દજ્જાર લ ઈબ્રીવે રઈન જો દુશ્ભનોભેંવે શૈ
અફ તક ઝઝદા શૈ ઓય ઉન્કા લુજુદ દકતાફ
(કુયઆન) લ વુન્નતવે વાવફત શૈ.
વ ભારુભ શુ આ શઝયત ઈભાભ ભશદી
અરવય્શસ્વરાભકા લુજુદ, શમાત ઓય ગમફતકા
ઓરભાએ ઈભાભી ઈસ્નાઅળયીમાકે અરાલા
ઓરભાએ વુન્નત જભાઅતને બી ઈકયાય દકમા
શૈ. દકતાફ ‘મનાફેઉર ભુલદદા’ વપા ૪૯૫ ય
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભવે દયલામત શૈ કે આને પયભામા,
‘રોગોંકો ભશદીવે ઈવ તયશ પૈઝ શાવવર શોતા શૈ
કે ફાદરભેં છુ ે શુ એ આપતાફવે બી ઉન્શેં પામદા
શાવવર શોતા શૈ. ગમફતે ઈભાભે ગાએફ
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અરવય્શસ્વરાભભેં ફશોતવી વશકભતે શૈ વજન્કે
ફમાનકે વરએ ગુંજાઈળ નશીં શૈ.
ઝુશુયે ઈભાભ ભશદી અરવય્શસ્વરાભકે
ફાયેભેં દીગય ઓરભાએ વુન્નત જભાઅતવે ઈત્ની
શદીવેં ફમાન શુ ઈ શૈ કે ગુંજાઈળે તશયીય નશીં શૈ.
ઉનભેંવે તીયભઝીને ‘જાભેઅ’ ભેં વપા ૩૨૪,
અશભદ ઈબ્ને શમ્ફરને ‘ભુસ્નદ’ ભેં વજ. ૧, વપા
૯૯, ૩૭૬ લ ૩૭૭, ઓય વજ. તીવયીભેં વપા
૧૭, ઈબ્ને ભાજાને ‘વુનન’ ભેં વજ. દુવયી, વપા
૫૧૮-૫૧૯, ઈબ્ને અફુર શદીદને ‘ળશે નશજુ ર
ફરાગા’ ભેં વજ. અવ્લર વપા ૯૩, ઓય વજ.
દુમુભભેં વપા ૪૩૬ લ ૫૩૫, ઈબ્ને શજયે ભકકી
શનપીને ‘વલાએક’ ભેં વપા ૧૦૦ લ ૧૧૬,
ભુશદ્દીવે દશેલ્લી ળેખ અબ્દુર શકકને ‘તયજુ ભએ
વભશ્કાત’ ભેં વજ. ૪, વપા ૧૫૯, ૧૭૦ લ ૧૭૧,
અફુ અવબ્દલ્રાશ ભોશંભદ ઈબ્ને મુવુપ ગન્જી
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ળાપેઈને દકતાફ ‘અર-ફમાનકી અખ્ફાયે વાશેફુઝ
ઝભાન’ ભેં વપા ૩૩૨, ઓફય્દુલ્રાશ અભૃતવયીને
‘અજર શુર ભતારીફ’ ભેં વપા ૪૭૨, ળેખ
વુરમભાન શનપી નકળફંદીને મનાફેઉર ભુલદદા’
ભેં વપા ૪૭૨, ળેખ વુરમભાન શનપી નકળફંદીને
‘મનાફેઉર ભુલદદા’ ભેં ( કુસ્તુન્માભેં છાી ગઈ)
વપા ૪૪૧, ૪૪૨, ૪૪૪, ૪૪૭, ૪૪૮ લ
૪૪૯ લગમયા, ઈસ્કે અરાલા ફશોતવી આમતોંકી
તપવીય ઓય તાલીર ઓરભાએ ઈસ્રાભ
(યીઝલાનુલ્રાશે અરમવશભ)ને અની દકતાફોભેં
ફમાન કી શૈ કે ઈન આમાતકા ઈળાયા શઝયત
ભશદી ઓય ઉન્કે તળયીપ રાનેકી તયપ શૈ. ઉન
આમાતભેંવે ચંદ આમાત મે શૈ : વૂયએ ફકયા આ.
૧૧૪ ઓય ૧૫૪, આરે ઈભયાન આ. ૨૦૦,
વૂયએ ભાએદા આ. ૪૮, વૂયએ નીવા આ. ૪૭,
વૂયએ અન્આભ આ. ૧૫૯, વૂયએ શજ આ.
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૪૧, વૂયએ અંવફમા આ. ૧૦૫, વૂયએ ઝુખરૂપ
આ. ૬૧, વૂયએ વપ આ. ૯.
દેખીએ ળેખ વુરમભાન શનપીને ‘મનાફેઉર
ભુલદ્દશ’ ભેં ભુન્દજર એ ફારા આમાતભેંવે ચંદ
આમતોંકે ઈદર ગીદર કુછ ફમાન દકમા શૈ ઓય ઈન્કે
અરાલા ભોશંભદ ઈબ્ને મુવુપ ગન્જી ળાપેઈને
‘અર-ફમાન પી અખફાયે વાશેફુઝ ઝભાન’ ભેં,
જરારુદ્દીન વમુતીને તપવીયે ‘દુયે ભન્વુય’ વજ.
દુવયીભેં, ઈબ્ને શજયે શનપીને ‘વલાએકે ભુશયકા’
ભેં, ઓય દીગય ઓરભાને ઈન આમાતભેંવે દકવી
ન દકવી આમાતકો નકર દકમા શૈ. અફ ભંમ
ફાયગાશે યબ્ફુર આરભીનભેં દસ્ત ફ-દુઆ શુ ં કે
ફંદગાને ખુદા ઈવ ઝભાનેકે તુપાનવે ભશફુઝ યશેં,
ઓય આરભભેં અમ્નો અભાન કાએભ શો, ઓય
ઈભાભે ગાએફકા લકતે ઝુશુય નઝદીક શો.
અલ્રાશુ મ્ભ અજવજર પયજશ લ વશવશર
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ભખયજશ આભીન.
જુ ભ્આ, તા. ૭-૧૨-૫૧
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મગાભ નં. ૭૫
ુ ાકી ભાઅયે પત
ખદ

અકર ઓય નકરકી રૂએ શય ઈન્વાનકા
વફવે શરા પઝર શૈ કે અને ખાવરકકો ેશચાને
ઓય ઉસ્કી ભાઅયેપતકે નુયવે અને દદરકો
ભુનવ્લય કયકે ઝઝદગીકા વફવે ફડા ભકવદ ઓય
શકીકી ખુળનુદી શાવવર કયે. ભંમ ભુખ્તવરપ
ભલઝુઆત ય ૭૪ મગાભ રીખનેકે ફાદ
વજન્ભેંવે ફેળતય ગુજયાતી ઝુફાનભેં બી છ કય
ળાએ’ શો ચુકે શૈ જરૂયી વભજતા શુ ં કે ઈવ
મગાભકો ‘ખુદાકી ભાઅયેપત’ કે વરએ ભખવુવ
કય દુ. ઈવ ભલઝુ ય કુછ રીખનેકે વરએ ઝરૂયત
થી કે શરે ભંમ એક ભુકદ્દભએ ઈલ્ભી ઓય કુછ
ભતારીફે કરાભી ફમાન કયતા, રેદકન ઉવે ઈવ
ખ્મારવે તકર કયતા શુ ં કે ઈન મગાભાતકે ઝયીએ
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ભુજશે ઉન રોગોંકો ભુતલજ્જે શ કયના શૈ જો
ઉરુભવે ના-લાદકપ ઓય તારીભાતે ભઝશફીવે
વફરકુર ફે-ખફય શૈ, ઓય લોશ ઐવે ગુભયાશ
ળખ્વોભેં ઘીયે શુ એ શૈ જો ઈસ્રાભવે દૂય ઓય
શકાએકવે કોયે શૈ, ઓય શક ય તયશ તયશકે
જાશીરાના શમ્રે કયકે દુવયોંકો વવયાતે ભુસ્તકીભવે
શટાનેભે ભળગુર યશતે શૈ. ઓય શકીક્ત મે શૈ કે
ઈન મગાભાતકા વવરવવરા ઈવી ગયઝવે ળરૂ
દકમા શૈ કે ઐવે રોગોં ય એક શદ તક શકીકત
યોળન શો જાએ, ઓય ભંમ બી અની તકરીપ
ળયઈવે વુફુકદોળ શો જાઉં. મેશી લજશ શૈ કે ભંમ
ઈન મગાભોંકો વનશામત વાદા તોયવે વરખતા શુ ,ં
તાકે ઔયતેં, ભદર ઓય છોટે ફડે વફ ઉન્વે પામદા
શાવવર કય વકેં. ચુનાન્ચે ઈવ મગાભકો બી
ફશોતશી વાદે તોયવે રીખ યશા શુ ં.
ભુશતયભ નાઝેયીન ! વફવે શરે મે વભજ
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રીજીએ કે એક ફે ભાઅયેપત ઈન્વાનકી કોઈ કદયો
કીભત નશી શૈ, ઓય ન લોશ દુન્મા લ આખેયતભેં
ઈન્વાવનય્મતકા કોઈ પર શાવવર કય વકતા શૈ.
ઐવા ળખ્વ ગુભયાશ કયનેલારોંકે ભાભુરીવે
ભાભુરી ળુબ્શોભેં ઉરજ કય યાશે શકવે અરગ ઓય
ઈભાનવે કોવોં દૂય શો જાતા શૈ. આજ ફે-દીનીકી
તુન્દ શલાએં ઓય રા-ભઝશફીમત ખૌપનાક
વમરાફકે ફે-નાશ થેડે બોરેબારે ઈન્વાનોંકો
વજવ ફૂયી તયશ અની રેટભેં રે યશે શૈ લોશ
ફા ખફય રોગોવે ોળીદા નશીં. પીય અગય દકવી
ચીઝવે ઈન તુપાનોંકી ઝદભેં આનેવે યોકા જા
વકતા શૈ ઓય ઈવ વમરાફકા ભુકાફરા દકમા જા
વકતા શૈ તો લોશ ઈલ્ભ લ ભાઅયેપત શી શૈ.
ભાઅયેપત લોશ તન્શા લવીરા શૈ વજસ્કે વફફવે
ઈન્વાન દાવનળભંદીકે વાથ અની દીની લ
દુન્માલી ભુયાદેં ઓય શભેળા યશનેલારી બરાઈમાં
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કય વકતા શૈ.
નાઝેયીને કેયાભ ! શય ળખ્વ ય રાવઝભ શૈ
કે લોશ ભાઅયેપતકે ઈન ચાયોં ભયતફોકો શાવવર
કયકે અનેકો ભંઝીરે ઈન્વાવનય્મત તક શોંચાએ
: ૧-ભાઅયેપતુર, ૨-ભાઅયેપતુન્નપવ, ૩ભાઅયેપતુસ્વુપયા, ઓય ૪-ભાઅયેપતુર અશકાભ
જો ળખ્વ ભાઅયેપતકે ઈન ચાયોં ભયતફોકો
શાવવર કય રેતા શૈ લોશ અને દીનભેં ભઝફુત
ઓય શય દુશ્ભને દીનો ઈભાનકે ભુકાફરેભેં વાવફત
કદભ શો જાતા શૈ. ઉસ્કી આંખે ખુર જાતી શૈ ઓય
પીય લોશ શય તયશકે ળુકુક લ ળુબ્શાતવે ભશફુઝ
યેશ કય આયીપાના ઝઝદગી ફવય કયતા શૈ, ઓય
અને ખુદાકો વજવ તયશ શેચાનના ચાશીએ
શેચાન રેતા શૈ. મેશી લોશ ભંઝીર શૈ જશાં
શોંચ કય ઈન્વાન કુફે યશભતે યલયદદગાયકે
કાફીર શો જાતા શૈ. અગયચે ભાઅયેપતુલ્રાશ
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ભાઅયેપતકે દુવયે ભયતફોંવે ફડશ કય શૈ, રેદકન ફ
ભુતાવફકે ઈયળાદે મગંફય ‘ભન અયપ નપવશુ પ
કદ અયપ યબ્ફશુ-વજસ્ને અને નપવકો શેચાન
રીમા ઉસ્ને ખુદાકો શેચાન રીમા.’ નીઝ
“અઅયપોકુભ ફે નપવેશી અઅયોપોકુભ ફે યબ્ફેશી
તુભભેંવે વજસ્ને અને નપવકો વઝમાદા શેચાન
રીમા ઉસ્ને ખુદાકો વઝમાદા શેચાન રીમા.” દય
શકીકત ભાઅયેપતુન્નપવ ભાઅયેપતુલ્રશકા ભુકદ્દભા
પ્રસ્તાલના શૈ. ઈવ રીમે ઝાતે ભુકદ્દવ તક
શોંચનેકે વરએ ભાઅયેપતે નપવકો ભાઅયેપતે ખુદા
ય ભુકદ્દભ દકમા ગમા.
ભુશતયભ નાઝેયીન ! આ જાનતે શૈ કે
દુન્માકી તભાભ ચીઝેં ઈન આંખોશીવે દેખકે નશીં
શેચાની જાતીં, ફલ્કે દકવી ચીઝકો શેચાનનેકે
વરએ ચંદ વુયતેં શૈ. એક મેશ કે લોશ ચીઝ “ભયઈ”
(Visible - િશ્મભાન) માની ફ-ઝાતે ખુદ દેખનેકે
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કાફીર શો કે ળખ્વ ચાશે ઉવે દેખ વકતા શૈ, જૈ વે
આપતાફકે ખુદ ઉસ્કો દેખના ઉસ્કે લુજુદકી દરીર
શૈ-દુવયી દકવી દરીરકી ઝરૂયત નશીં. દુવયે મેશ કે
લોશ ચીઝ કબી દેખી ગઈ શો, ભગય અફ દેખી ન
જા વકતી શો, લોશ ચંદ આવાયવે શેચાની જાતી
શૈ. આવાયવે ભુયાદ લોશ ચીઝેં શૈ વજન્કી શસ્તી
દુવયેકે વફફવે શો, જૈ વે ઈભાયત કે ઉસ્કા લુજુદ
ભેઅભાય (કડીમે) કી લજશવે શૈ, મા વનળાને કદભ
કે મે દકવી ગુઝયનેલારેકા અવય શૈ. ખેતીકો દેખ
કય દકવાન, ઓય તખ્ત લ કુયવીકો દેખ કય
નજ્જાય ( વુતાય) કો શેંચાના જાતા શૈ. ભારુભ
શુ લા કે અવય, વાશેફે અવય, ઓય ફતી શુ ઈ
ચીઝેં ઉસ્કે ફનાનેલારેકે લુજુદકી દરીરે શૈ, પીય
ચાશે ઉવ વાશેફે અવય ઓય ઉવ ફનાનેલારેકો
શભ દેખ વકતે શોં મા ન દેખ વકતે શોં. ફશોતવી
વનઅતેં ( Industries) ઐવી શૈ જો ખુદ તો
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ભૌજૂ દ નશીં શૈ. પીય અગય ઈન વનઅતોંકો દેખ
કય શભ ઉન્કે ફનાનેલારેકો દેખતા ચાશેં તો દકવી
તયશ નશીં દેખ વકતે. યેર મા શલાઈ જશાઝ મા
ઈન્કે અરાલા ઓય ઐવી શી દુવયી ચીઝેં ભૌજૂ દ
શૈ જો અને ફનાનેલારેકે આવાય શૈ, વજન્વે
ઉન્કે લુજુદકા તા ચરતા શૈ, ભગય ખુદ લોશ
રોગ દુન્માવે રૂખ્વત શો ચુકે શૈ. મા એક વુસ્ત મે
શૈ કે લોશ ચીઝ ‘ગૈયે ભયઈ’ (Invisible) માની
અકરકી રૂવે દેખનેકે કાફીર શી ન શો. જૈ વે રૂશે
ભુજયરદ, વજવ ય ઈન્વાનકી શમાતકા દાયોભદાય
શૈ. મે દેખી નશીં જા વકતી, ફલ્કે ઉસ્કે અવયે
ફકાએ ઈન્વાનકી શસ્તીવે ઉસ્કા તા ચરતા શૈ.
ઈન્વાનકા ઉઠના, ફેઠના, ચરના, પીયના, વાંવ
રેના, મે ફતાતા શૈ કે વજસ્ભકે અંદય રૂશ ભૌજૂ દ
શૈ, ઓય ઈવી રૂશકે અવયવે ઈવ વજસ્ભભેં
આવાયે શમાત નભુદાય શૈ. ઈવી તયશ નપવ લ
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અકર ઓય ઈસ્કે અરાલા દીગય ભુજયરદાત
(ગેયભાદ્દી ચીઝેં) નીઝ તભાભ લોશ ભૌજૂ દાત જો
ોળીદા શૈ, જૈ વે ળમાતીન લ વજન લગમયા કે
ઉન્કા ભૌજૂ દ શોના ભુવલ્રભ શૈ, ભગય ઉન્કો દેખા
નશીં જા વકતા. વ ભારુભ શુ લા કે મે જરૂયી નશીં
શૈ કે ઈવ આરભે શસ્તીભેં વજત્ની ચીઝેં ભૌજૂ દ શૈ
લોશ વફ ઈન આંખોવે દદખાઈ બી દેં, ઓય ઈવ
દેખનેશીકો ઉન્કે લુજુદકી દરીર કયાય દદમા જાએ,
ઓય ન દદખાઈ દેનેકી વુસ્તભેં ઉન્કે લુજુદવે
ઈન્કાય કય દદમા જાએ ! મે અનાવીયે ભૌજૂ દા જૈ વે
ઓકવીજન, શાઈડ્રોજન ઓય નાઈટ્રોજન લગેયા
વજન્કા લુજુદ ભુશકકક શૈ શારાંકે લોશ આંખવે
દેખે નશીં ગએ. ફલ્કે વવપર આવાયવે ેશચાને
ગએ. ઈવીવે મેશ બી વભજના ચાશીએ કે ઝાતે
ભુકદ્દવે ઈરાશી ભૌજૂ દ શૈ, ભગય ભખરુકકે વરએ
મેશ ભુભકીન નશીં કે ઉસ્કો દેખ વકે મા ઉસ્કી
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શસ્તીકી શદફંદી કય વકે, ભગય વજવ તયશ
ઈન્વાન દુવયી ચીઝોંકો અવયવે ેશચાનતા શૈ
ઉવી તયશ ઈન્વાન દુવયી ચીઝોંકો અવયવે
શેંચાનતા શૈ ઉવી તયશ ઈસ્કો બી આવાયવે
શેંચાને. ખુદાકી ભાઅયેપત એક દપત્રી લ વફલ્કી
અમ્ર શૈ. ખુદ-ફ-ખુદ ઈન્વાનકે દદરભેં કુતુય
(ખ્માર) શોતા શૈ કે કોઈ ભેયા ૈદા કયનેલારા ઝરૂય
શૈ. લોશ ફચ્ચા જો ભાફા મા ભુયબ્ફીકી ગરત
તારીભકે અવય મા ઓય દકવી લજશવે અલશાભ
લ ળુકુક લ ળુબ્શાતભેં વગયપતાય ન શો જાએ, માની
ઉસ્કે દપત્રી જઝફેકો ફાશેયકે અવયોંવે ન દફા
દદમા જાએ, ફલ્કે ઉસ્કો ઉસ્કી દપતયત શી ય છોડ
દદમા જાએ તો શદે ળુઉયકો શોંચતે શી દપત્રતન
લોશ લુજુદે ખુદાકા ઈકયાય કયતા શૈ, ફલ્કે મે
અજાએફાતે દુન્મા, મે ભઝાશીયે આવભાની, મે
યંગાયંગ કાએનાત, મે ગુનાગું આરભ, મે ઝભાઝભ
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ફયવનેલારા ભેંશ-ભુસ્રાધાય ફયવાત, મે વદર લ
ગભર શલાએં, મે ઘનઘોય ઘટાએં ઓય ઉન્કી ગજર ,
મે ચભકનેલારી વફજરી ઓય ઉસ્કી કડક, મે
નીરગું આવભાન ઓય ઉસ્કી શૈયત અંગેઝી, મે
ચલડી ચીકરી ઝભીન ઓય ઉસ્કી શયીમારી,
વુયજકા મે યોળન વચયાગ, ચાંદકી મે નુયાની કંદીર,
વવતાયોંકે નઝય પયેફ ઝુયભુટ, ઉન્કી નઝદીકી ઓય
દૂયી ઓય ઉન્કા ચભકના, ઉન્કી શયકત લ વુકુન
ઓય ઉન્કી યાશનુભાઈ, મે ભઆદીન (કાન-ખાણ),
મેશ નફાતાત ઓય ઉન્કે ભુખ્તવરપ યંગ, મેશ
શૈલાન ઓય ઉન્કી જુ દાગાના વુયતેં, મે યીન્દેં,
ચયીન્દેં, ખાઝીન્દે ( ઝભીનકે અંદય યશેનેલારે
જાનલય) ઓય ઉન્કા નીઝાભે શમાત, ઉન્કે ઈજાદ લ
ૈદાઈળકી કૈપીય્મતેં, ઉન્કે પામદે ઓય નતીજે ,
ઉન્કી દપત્રી શકીકતેં, ઓય ઉન્કા ઈયાદા લ ળુઉય
(વભજ) દેખનેવે ઈવ નતીજે ય શોંચતા શૈ કે
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મે આરભે ઉલ્લી ( ભખ્રૂકાતે આવભાની) લ
અલાભીરે જલી, ગયઝ મે વાયી કાએનાત ઈવ
ભુકયરયા વનઝાભ ઓય ઈવ શુ સ્ને શૈઅતકે વાથ
ભુભકીન નશીં કે ખુદ-ફ-ખુદ ભૌજૂ દ શો ગઈ.
મકીનન કોઈ “લાવજફુર લુજુદ” શૈ કે મે ઈત્ના
ફડા કાયખાના ઉવીકે ઈલ્ભો વશકભત, કુદયતો
શમાત ઓય ઈદયાકો ઈયાદેવે આરભે લુજુદભેં
આમા શૈ, ઓય લોશી ઈસ્કો એક ભઝફુત વનઝાભકે
ભાતશત ચરા યશા શૈ. દય શકીકત એક શદ તક
ઈન ઉભુયકો વભજને ઓય ઉન્કોં વભજકય ખુદાકો
ેશચાનનેકે વરએ દકવી ભુઅલ્રીભ લ યશફયકી
ઝરૂયત નશીં શૈ. શય ઈન્વાન ઐવે વાનેઅ
(વજર નશાય) ઓય ઐવે ખારીકકો ખુદ શી
ેશચાન રેતા શૈ, ઉવ ય એઅતેભાદ યખતા શૈ.
શઝયત વય્મેદુશ્ળોશદા દુઆએ યોઝે અયપાભેં
પયભાતે શૈ : ‘અમ ખુદા ! કમા તેયે ગૈયકે વરએ તો
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ઝુશુય શૈ ઓય તેયે વરએ નશીં શૈ તા કે લોશ તેયા
ભઝશય શો ? તુ કફ ોળીદા યશા કે ભોશતાજે
દરીર શોતા ? લોશ આંખ અંધી શો જાએ જો
તુજશે દેખ ન વકે.”
લોશ અકરે દપત્રી જો આરુદા ન શો ફગૈય
દકવી તઅમ્ભુરકે ઉવ લાવજફુર લુજુદકા ઈકયાય
કયતી શૈ ઓય મકીન કયતી શૈ કે ખારીકે કાએનાત
અલ્રાશ તઆરા ભૌજૂ દ શૈ. મેશી લજશ શૈ કે
અંવફમા રોગોંકી વશદામતકે ભૌકેભેં ઉન્કો ખુદાકે
લુજુદ ઓય ઉસ્કી શસ્તીકી તયપ તલજ્જો નશીં
દદરાતે થે, કમું કે ઉસ્કી શસ્તી તો દપત્રતે ફળયી ય
ઝાવશય થી. અરબ્તા ચુંકે લોશ રોગ ખાયજી
(ફાશેયકે) અવયાતવે ભુતઅસ્વય શોકય વગયપતાયે
વળકર શો ગએ થે, ઈવ વરએ લોશ રોગોંકો ઉસ્કી
મકતાઈ ઓય તૌશીદકી તયપ દાલત દેતે થે.
ભુખાવરપ ઉમ્ભતેં ખુદાકા ઈન્કાય નશીં કયતી થીં,
મગાભાતે નજપી - 174

HAJINAJI.com

ફલ્કે વગયપતાયે વળકર થી કે જફ બી ઉન્કો
તૌશીદકી તયપ દાલત દી જાતી થી લોશ અસ્રે
લુજુદકા નશીં, ફલ્કે લશદતકા ઈન્કાય કયતી થી,
ઓય તઅજ્જુ ફવે લોશ રોગ કશતે થે કે ‘આમા મે
મગંફય ખુદાઓંકો એક ખુદા કયાય દેતા શૈ ? !
મેશ તો ફડે તઅજ્જુ ફકી ફાત શૈ ! ” ચુનાન્ચે
શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભબી જફ ભફઉવ શુ એ તો
આને રોગોંકો અસ્રે લુજુદકી તયપ તલજ્જો
નશીં દદરાઈ, કમું કે લોશ વફ ઉસ્કી શસ્તીકો
કુફુર કયતે થે. ફલ્કે ઉન્કો લશદતકી તયપ
ભુતલજ્જે શ દકમા ઓય પયભામા, “કુરુ રા એરાશા
ઈલ્લ્રાશ રે તુપરેશ કશો, નશીં શૈ કોઈ ખુદા વીલા
અલ્રાશકે, તા કે નજાત ાઓ.’ કમું કે કાએનાતકો
દેખ કય લોશ વફ દપત્રતન ઉસ્કે લુજુદકા ઈકયાય
કયતે થે, રેદકન ઈવીકે વાથ વાથ લોશ દુવયે
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ખુદાઓ ઓય ઉન્કે ળયીકે ફાયી શોનેકા બી અકીદા
યખતે થે. ખુદાલંદે આરભને ઉન્કે વરએ અની
દકતાફભેં દરીરે દપત્રી ેળ પયભા કય ઉન્કો
લશદતકી તયપ મું ભુતલજ્જે શ પયભામા : લ
ઈરાશોકુભ ઈરાશુ લ લાવશદ રા ઈરાશા ઈલ્રા
શુ લય યશભાનુય યશીભ તુમ્શાયા ખુદા એક શૈ જો
અને ફંદો ય ભેશયફાન ઓય યશભ કયનેલારા
શૈ.’ ઈસ્કે ફા’દ અને ફંદોકો અને ભઝાશીય લ
આવાયકે ઝયીએ અની મકતાઈકી તયપ
ભુતલજ્જે શ કયતે શુ એ પયભાતા શૈ : ફેળક
આવભાનોં ઓય ઝભીનકી ૈદાઈળ ઓય ળફ લ
યોઝકે ઉરટ પેય ઓય ઉન દકશ્તીમોંભેં જો
ઈન્વાનોંકે નપાફખ્ળ વાભાન રે કય દમારભેં ચરતી
શૈ ઓય આવભાનવે ાની ફયવાને ઓય પીય ઉવ
ાનીકે ઝયીએ ભુદાર ઝભીનકો ઝઝદગી ફખ્ળનેભેં
ઓય ઝભીન ય શય તયશકે જાનલય પૈરાનેભેં ઓય
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શલાઓંકે ચરાને ઓય ફાદરકો ભુવખ્ખય કયનેભેં
ઝભીન લ આવભાનકે દયવભમાન-મે વફ
અકરભંદોકે વરએ લુજુદે યલયદદગાયે આરભકી
દરીરેં શૈ.
દય શકીક્ત ઈન લવાઈરવે ઉસ્કી તસ્દીક
કયના ઈવ દપતયત ઓય ઈવી અમ્રે વખલ્કીકી
લજશવે શૈ વજસ્ને શય વભજદાય ઈન્વાન
અવયવે ભુઅસ્વયકા, ઓય ફની શુ ઈ ચીઝવે
ફનાનેલારેકા તા રગતા શૈ, ઓય અગય ગાદપર
નશીં શૈ તો ખુદાકો ઈન્શીં ભૌજૂ દાતકે ઝયીએ
શેચાનતા શૈ. ઈવી લજશવે જફ શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભને અસ્શાફકી ભૌજૂ દગીભેં એક ઝઈપાવે
જો ચખાર કાત યશી થી ુછા કે તુને અને ખુદાકો
કમું કય શચાના ? ઉસ્ને અના ચખાર છોડ કય
કશા કે મે ચખાર ભેયે વાભને યખ્ખા શૈ. જફ તક
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ભમ ઈસ્કો ચરાતી શુ ં મે ગયર્દદળ કયતા શૈ ઓય
જફ શાથ ખીંચ રેતી શુ ં મે રૂક જાતા શૈ. પીય મેશ
ઈત્ના ફડા આવભાન કમા ફગૈય દકવી ગયદદળ
દેનેલારેકે યાતદીન ગયદદળ દકમા કયતા શૈ ?
ભુભકીન નશીં કે મે આરભ, મે દુન્માકા કાયખાના
ઈવ શુ સ્ને વનઝાભકે વાથ ફગૈય દકવી ચરાનેલારે,
ભુદબ્ફીય લ ખાવરકકે ચર યશા શો. ઈવ વરએ
મગંફયે ઈસ્રાભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લસ્વરભને પયભામા “અરમકુભ ફે દીનીર
અજાએઝ.’
ખુદાકી તભાભ ભેશયફાનીમોંભેવે એક ફડી
ભશેયફાની મે શૈ કે ઉસ્ને ઈન્વાનકો ઈવ તયશ ય
ખલ્ક દકમા કે લોશ એક ઐવી દપતયત યખતા શૈ
વજસ્ને લોશ ગાએફ ચીઝકો શેચાન રેતા શૈ.
ઈવી દપતયતવે લોશ અને ખુદાકી બી ભાઅયેપત
શાવવર કયકે અકીદતભંદ શો વકતા શૈ. મેશી લજશ
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શૈ કે કુયઆનભેં ભુખ્તવરપ ભકાભાત ય દેખા જાતા
શૈ કે ખુદાલંદે આરભને અને લુજુદ ઓય અની
લશદત વાવફત કયનેકે વરએ આવાય લ
ભઝાવશયકો ેળ દકમા શૈ. ચુનાન્ચે વૂયએ વજદા
(ફુસ્વેરત) ભેં આપાક લ નુફુવકી વનળાનીમાં
ફમાન કયતે શુ એ ઈયળાદ પયભામા શૈ. ‘શભ ઈન્કો
અની વનળાનીમાં દદખાએંગે આપાક ( કાએનાત)
ભેં ઓય ઉન્કે નુફુવભેં, મશાં તક કે ઉન ય ઝાવશય
શો જાએગા કે ફેળક લોશી શક શૈ. ઉસ્કા ભૌજૂ દ
શોના ફયશક શૈ. કમા કાપી નશીં શૈ તુમ્શાયે યફકે
વરએ કે લોશ શય ચીઝ ય શાલી શૈ ?
ઈન્શીં આપાક લ નુફુવકી વનળાનીમોભેંવે
એક વનળાની ળમ્વી ( Solar System) માની
આપતાફ શૈ જો અની વમયે યખ્લીકો ૨૫
દીનોભેં ખત્ભ કયતા શૈ વજવવે મે શભાયે યાત ઓય
દીન ૈદા શોતે શૈ. ઓય ૯૩ ભેલ્મુન ભવાપતવે
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૧૦ ભીનટ ૧૮ વેકન્ડભેં અની યોળનીકો શભ તક
શોંચાતા શૈ. ( લશ્ળમ્વો તજયી રે ભુસ્તકયીર
રશા. ઝારેક તકદીરૂર અઝીવઝર અરીભ.) ઓય
ઈન્શીં આમાતભેં વે ચાંદ ઓય ઉસ્કી ૨૮
ભંઝીરોભેં વમય શૈ કે ૨૭ દીન, ૭ ઘંટા, ૪૩
ભીનીટ ઓય ૧૧ વેકન્ડ અને દૌયકો ખત્ભ કયતા
શૈ. ( લર કભયો કદદયનાશો ભનાવઝર.) મે
ઘુભનેલારી ઝભીન જો શભકો વાકીન ( ઠેયી શુ ઈ)
દદખાઈ દેતી શૈ. જૈ વા કે અલ્રાશ તઆરાને
ઉસ્કી તયપ ઈળાયા કયતે શુ એ પયભામા શૈ, ‘ઈન
શાડોંકો ઝભીનકે વરએ ભેખ કયાય દદમા ( તાકે
ઝભીન અની શયકતભેં ભુસ્તકીભ યશે.)’ દુવયી
જગેશ પયભાતા શૈ, ‘તુભ શાડોંકો અની જગેશ
ય ઠેયા શુ આ દેખતે શો, શારાં કે લોશ અબ્રકી
તયશ શયકત કય યશે શૈ.’ એક દુવયી જગેશ
પયભાતા શૈ, ‘શભને ઝભીનકો ઈન્વાનકે વરએ
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ગેશલાયા ફનામા ઓય ઝભીનકો ઝરુર ( તેઝયલ
ઉંટ) કયાય દદમા.’ મે ઝભીન અને ભશુ ય (ધયી) ય
દલયા કયતી શૈ ઓય અની તફઈ ગયદદળ
(યીભ્રભણ) કે અવયવે વારભેં ચાયો પસ્રેં ૈદા
કયતી શૈ ઓય અની લઝઈ શયકત (ધયી ભ્રભણ)
વે ૨૪ ઘંટોભેં અની યાત દદનકી વમય ખત્ભ
કયતી શૈ. મે વફ ખુદાકે લુજુદ, ઉસ્કી શસ્તી,
ઉસ્કી કુદયત ઓય ઉસ્કે કભારે કુદયતકી વનળાનીમાં
શૈ.
ચુંકે ફગૈય ગોયો દપક્ર ઓય ફગૈય તદફીય લ
તપકકુયકે ઈવ અમ્રો ભસ્નુઈ લ રૂશી તક શોંચના
દુળલાય શૈ, ઈવ વરએ કુયઆનભેં જગેશ જગેશ
તપકકુયકા શુ કભ ઓય દપક્રકો ફેશતયીન ઈફાદત
કયાય દદમા ગમા. મગંફયે અકયભ વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લસ્વરભ પયભાતે શૈ. ‘એક
વાઅત દપક્ર કયના એક વારકી ઈફાદતવે અપઝર
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શૈ.’ શઝયત અરી અરવય્શસ્વરાભ પયભાતે શૈ,
‘ભરકુતે આવભાન લ ઝભીનભેં ગોયો ભુખ્રેવીનકી
ઈફાદત શૈ.’ કુયઆનભેં વેકડોં આમતેં વવપર રોગોંકો
ભસ્નુઆતે આરભકી તયપ તલજ્જો દીશાનીકે
વરએ નાવઝર શુ ઈ, તા કે રોગ નઝયો દપક્ર કયકે
શકકો કભા શકકશુ ેશચાનેં વૂયએ અઅયાપકી
૧૮૫ લી આમતભેં ફ તયીકે ભરાભત પયભાતા શૈ
કે, ‘મેશ રોગ ભરકુતે આવભાન લ ઝભીન ઓય
ઈવ કાએનાતભેં જો ઉન્કે અંદય ભૌજૂ દ શૈ કમું
નશીં નઝય કયતે ? ઝાવશય શૈ કે ભરકુતે આવભાની
લ ઝભીનભેં નઝય કયનેવે ઈન ભસ્નુઆત લ
ભૌજૂ દાતભેં નઝય કયના ભુયાદ શૈ જો ઉનભેં
દદખાઈ દેતે શૈ. મે ભુખ્તવરપ વુયતોંકે ચભકનેલારે
વવતાયે વજન્ભેં ભુતશયીક બી શૈ ઓય વાવફત (ઠેયે
શુ એ) બી, જો અંધેયી યાતોંભેં જભારે કુદયતકા
નઝઝાયા કયનેલારોંકે જાઝીફે નઝય શોતે શૈ, ઈન્કા
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નીઝાભો તયતીફ ઓય ઈન્કી નઝદીકી લ દૂયી,
ઈન્કા ભુતશયીક યતલ ઓય ઉસ્કા શુ સ્નો જભાર
વજસ્કો દેખદેખ કય ઈન્વાન રુત્પ શાવવર કયતા
શૈ, જો વાશેફાને અકરકો અને કભારે
વનઅતકી તયપ તલજ્જોશ દીરાતે શૈ, મે ખુદ
ફેશતયીન દરીર શૈ કે કોઈ ઉન્કા ભુજીફ
(ફનાનેલારા) શૈ વજસ્ને ઉન્શેં ૈદા દકમા, ઓય
કોઈ ૈદા કયનેલારા શૈ વજસ્ને ઉન્શેં ૈદા દકમા શૈ.
અગયચે દેખનેભેં વવતાયોંકી તેઅદાદ વઝમાદા નશીં
ભારુભ શોતી કમું કે વવપર ૬ શઝાય ફમાન દકએ
જાતે શૈ, રેદકન આરાત લ યવદવે રાખોં ફલ્કે
કયોડોં ળુભાય દકએ જા ચુકે શૈ. જફ શભ
આપતાફકો ઈન આંખોવે દેખતે શૈ તો ખ્માર કયતે
શૈ કે કલાકીફભેં મે વફવે વઝમાદા યોળન શૈ, રેદકન
આજ જો યવદ લ આરાત ઈજાદ શોતે શૈ, ઈન્વે
ભારુભ શોતા શૈ કે એક દો તીન ફલ્કે શઝાયોં
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વવતાયે ઐવે શૈ જો આપતાફવે કશીં વઝમાદા
યોળન શૈ. વવતાયએ ‘વોશય્ર’ કે ભુતઅલ્રક ફમાન
દકમા જાતા શૈ કે ઉસ્કા નુય આપતાફકે નુયવે દો
શઝાય ાંચવો ગુના વઝમાદા શૈ. વવતાયએ જલઝા
જો વવતાયોભેં વફવે ફડા વવતાયા શૈ, કશા જાતા
શૈ કે લોશ ચ્ચીવ ભીલ્મુન ભયતફા આપતાફવે
ફડા શૈ ઓય ઉસ્કી યોળનીકે ભુકાફરેભેં
આપતાફકી યોળનીકી વફરકુર લોશી શૈવવય્મત શૈ
જો ફીજરીકે એક ફલ્ફકે ભુકાફરેભેં જુ ગ્નુકી
(ઉડનેલારા એક છોટાવા કીડા જો યાતકો
ઝચગાયીકી તયશ ચભકતા શૈ ગુજયાતીભેં ઉવે
“આગીમા” કશેતે શૈ) વવતાયએ મભાનીય્મશ જો
યવદશીકે ઝયીએ દમારપત દકમા ગમા શૈ ઈસ્કો
“ળોઅયા મભાનીમા” નીઝ “વેયીઝ” બી કશતે શૈ,
આપતાફવે ( ઝભીન લ આપતાફકી દયવભમાની
ભવાપત ૯૨ ભીલ્મુન) એક ભીલ્મુન ગુના દૂય શૈ,
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ઓય યોળની આપતાફકી યોળનીવે ચાવ ગુના
વઝમાદા શૈ. ઈસ્કી યપતાય એક ભીનટભેં એક શઝાય
ભાઈર શૈ. વવતાયએ અય્મુક વજવે અંગ્રેજીભેં
‘કરા’ કશેતે શૈ આપતાફવે દો ભીલ્મુન ચાયવો
શઝાય ભયતફા ફડા શૈ , ઓય ઉસ્કી યોળની
આપતાફકી યોળનીવે ૪૯૭૦૦ ગુના વઝમાદા શૈ,
ઓય શભવે મે યોળની ૪૮૯ વાર (નુયી) દૂય શૈ.
નુયકી યપતાય એક વેકન્ડભેં ૧૮૬ શઝાય ભાઈર
શૈ, ઓય ૨૪ ઘંટોભેં ૯,૫૩૮,૫૬૦,૦૦૦
ભાઈરકી ભવાપત તમ કયતા શૈ. વવતાયએ વુયય્મા
વજસ્કો અયફીભેં ‘યલીન’ કશતે શૈ ઝભીનવે
ઉસ્કી તકયીફન એક શઝાય ાંચવો ભીલ્મુન
રીખ્ખી ગઈ શૈ. વવતાયએ અયકતુયવ વજસ્કો
અયફીભેં ‘અસ્વાભાકુય યાભેશ’ કશતે શૈ આપતાફવે
૮૦ ગુના ફડા શૈ, ઓય ઉસ્કી યોળનીવે આઠ
શઝાય ગુના વઝમાદા શૈ. ફનાતુન્નઅળ માની લોશ
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વાત વવતાયે કે વજન્ભેં ચાય ફ વુયતે ભુયબ્ફઅ
(ચોયવ) ઓય તીન ઉન્કે ીછે નઝય આતે શૈ
ઉનભેંકા એક વવતાયા આપતાફવે ચાયવો ગુના
ઓય દુવયા ૪૮૦ ગુના ઓય તીવયા એક શઝાય
ગુના વઝમાદા યોળન શૈ. ઈવી તયશ ઓય કલાદકફ
લ નુજુભ ( વવતાયે) ઉનભેંવે શયએક અને ૈદા
કયનેલારેકી યોળન વનળાની શૈ. વવપર કશકળાં
(આકાળગંગા) શી કો દેખીએ, જો શકીકત તક
શભાયી યશફયી કયનેકે વરએ કાપી શૈ. આને દેખા
શોગા કે ઈન્તેશાઈ તાયીક યાસ્તોભેં એક ફુયારક
વુપમદી ફશોત નાઝુક અબ્રકી તયશ આવભાનભેં
પેરી શુ ઈ નઝય આતી શૈ, મેશી કશકળાં શૈ વજસ્કો
અયફ ‘ભુજયાર’ કશતે શૈ. દય શકીકત મે વવતાયે શૈ
જો આરભે ફારાકી યોનક ફને શુ એ શૈ, વજન્કી
તેઅદાદ રાખોં ફમાન કી જાતી શૈ. ભીનજુ મ્રા
ઈન્કે ભજયાર શૈ વજસ્કા કતુય ( Diameter)
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તીનવો શઝાય વાર ( નુયી) કા શૈ ઓય ઉસ્કે
વવતાયોંકી તેઅદાદ જો ફજાએ ખુદ આપતાફ શૈ
૩૦ શઝાય ભીલ્મુન તશકીક કી ગઈ શૈ. ભુભકીન શૈ
કે આઈન્દા ઈવ તેઅદાદભેં ઓય ઈઝાપા શો. ઉન્કી
વશીશ તેઅદાદ ઉન્કો આરભે લુજુદભેં રાનેલારા
શી ખૂફ જાનતા શૈ. ઈસ્ભેં ળક નશીં કે ઈન જદીદ
યવદ લ આરાતકે ઝયીએ આજ રોગોં ય
ફશોતશી ઐવી ચીઝે ઝાવશય શો ગઈ વજન્વે કર
તક ના લાદકપ થે. રેદકન ખ્માર કીજીએ અગય ઈન
ભૌજૂ દા આરાતકી ઈજાદ ન બી શુ ઈ શોતી જફ
બી આવભાન, વવતાયે, કલાદકફ, ચાંદ, વુયજ
ભુજયારત ઓય વુદભકી શૈઅતે ઝાશેયી શી ઉન્કે ૈદા
કયનેલારેકી તયપ શભાયી યશનુભાઈ ઓય ઉવ ય
ઈભાન રાનેકે વરએ કાપી થી. ઈસ્કે અરાલા મે
કાએનાતે અઝી, મે અબ્ર, મે શલા, મે ફાયીળ, મે
ાની, મે આગ, મા ઈન્કે અરાલા ઝભીનો ઝભાન,
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ભરાદે વરાવા, જભાદ, નફાત, શૈલાન, ઓય
ઉન્કી રાખોં દકસ્ભેં, શત્તા કે લોશ નન્શે ખુદરફીની
જાનદાય જો ફ-કદયે વયે વોઝન કત્રએ આફભેં
કયોડોંકી તેઅદાદભેં ઝઝદગી ફવય કયતે શૈ. ઉવીભેં
ૈદા શોતે શૈ, ઉવીભેં જ્ન્તે ઓય નસ્ર ફડશાતે
શૈ, ઉવીભેં એક વેકન્ડભેં શઝાયો ફચ્ચે દેતે શૈ. મેશ
વફ ફેશતયીન દરીરે શૈ વજન્કે ઝયીએ ઈન્વાન
અને ૈદા કયનેલારે તક શોંચ વકતા શૈ ઈન
તભાભ ચીઝોંવે નઝય કયતે શુ એ અગય ઈન્વાન
વવપર અની ખીલ્કતભેં ગોયો દપક્ર કયે ઓય અને
વનઝાભે વજસ્ભો શમાત ય નઝય ડારે ઓય ખાફો
ફેદાયી, શયકતો વુકુન, ખોયાક લ વરફાવ, ખ્માર
લ તવવ્લુય, લશભ લ ગુભાન, નીઝ તભાભ અંદરૂની
ઓય ફીરૂની કુવ્લતોંકો ગેશયી નઝયવે દેખે ઓય
અઅઝા લ જલાયેશ, દદરો દદભાગ ઓય અખ્રાતે
ચશાયગાના, અસ્ફાફે ભઝો વેશશત, ઓય ભૌત લ
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શમાતભેં દપક્ર કયે તો ઉસ્કો ભારુભ શોગા કે ઉસ્કે
અંદય કોઈ રતીપ ચીઝ શૈ જો ખાફ લ ફેદાયીભેં
ઉસ્કે વાથ શૈ, જો તયશ તયશકે નકળે વશીશ કયતી
શૈ ઓય ઉન્શેં ફેદાયીભેં વભજાતી શૈ. ઉસ્કી ભૌત લ
શમાત ઈવીવે લાફસ્તા શૈ કમા મે તભાભ આવાય,
આમાત, ભઝાવશય લ દરાએર કાપી નશીં શૈ કે
ઈન્વાન શકીકત ય ઈભાન રાએ ઓય ઉસ્કી
અઝભત લ ફુઝુગીકે વાભને વયે વનમાઝ ખભ કયદે,
ઉસ્કી તસ્ફીશ લ તશભીદ ઓય ઉસ્કી તાયીપ કયે
ઓય કશે ‘વુબ્શાન યબ્ફેમર અઝીભે લ ફે
શમ્દેશ....વુબ્શાન યબ્ફેમર અઅરા લ ફે શમ્દેશ.’
મેશ લોશ શસ્તી શૈ વજસ્કા લુજુદ યોળન શૈ. લોશ
શય દદરભેં ભૌજૂ દ ઓય શય ચીઝકા ઝાવશય
કયનેલારા શૈ ઓય તભાભ ભૌજૂ દાતભેં ઉવીકા
જભારે કુદયત શૈ, જૈ વા કે પયભાતા શૈ ‘અલ્રાશો
નુરૂસ્વભાલાતે લર અઝર’ શકીકતન ખુદાકી
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વનળાનીમોંકા ન ળુભાય દકમા જા વકતા શૈ ઓય ન
લોશ તવવ્લુયભેં બી રાઈ જા વકતી શૈ. આરભે
ભાદ્દીકે ભુખ્તવરપ અનાવવય ( Eliments-તત્લો)
જો ૯૦ વે વઝમાદા ઝાવશય શો ચુકે શૈ, ઈન્ભેંકા
શય એક અને અંદય એક વભય ઓય એક અવય
યખતા શૈ, જો શભાયે ઝશનકો ભબ્દઓ કુદયત તક
શોંચા દેતા શૈ. મે ફીજરી જો વલરાદતે શઝયત
ભવીશ અરવય્શસ્વરાભવે ૬૦૦ વાર કબ્ર
દમારપત શુ ઈ ઓય ઈધય ૪૦૦ વારવે ફશોત
વઝમાદા તયપે તલજ્જો શૈ ઓય આજ ઈન્વાનકી
ભકવદ આલયીકા લાવશદ ઝયીઆ શૈ વજવવે
ફશોતવી ઝરૂયતેં ૂયી શોતી શૈ, અગય ઈન્વાન
ગૌય કયે તો મે વફજરી શી ઈવ યશનુભાઈકે વરએ
કાપી શૈ કે કોઈ શસ્તી ભૌજૂ દ શૈ વજસ્ને ઈસ્કો
અનાવવયભેં ોળીદા દકમા ઓય પીય ઈન્વાનકો
ઈત્ની અકર લ કુવ્લત અતા પયભાઈ કે ઉસ્કો
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દમારપત કયકે અને ઈસ્તેઅભારભેં રાએ ઓય
ઉસ્વે તયશ તયશકે પામદે શાવવર કયે.
શલાભેં યીન્દોં લ તય્માયકા ઉડના, ાનીભેં
ફેઈન્તેશા ગેશયાઈભેં ભછરીમોંકા ચરના,
શૈલાનોંકી ભુખ્તવરપ વુયતેં ઓય ઉન્કી ભુખ્તવરપ
દકસ્ભેં ડયાઉની લ શૈફતનાક ઓય કલી લ ઝઈપ,
ઓય ઈવી તયશ ભુખ્તવરપ કીડે ભકોડે ઓય યંગ
યંગકે છોટે ફડે જાનદાય, ગયઝ મે તભાભ ચીઝેં
લુજુદે ખુદાકી ખુરી શુ ઈ વનળાનીમાં શૈ. શભાયા
ખ્માર ઓય શભાયે ઈયાદોંકા ટુટ જાના મે વફ
લુજુદે ખુદાકી ઝાવશય દરીરેં શૈ.
લોશ લાવજફુર લુજુદ ઓય વાશેફે વવપાતે
વફુતીય્મશ શૈ જો આઠ ભળશુ ય શૈ. વાશેફે ઈલ્ભ
શૈ, વાશેફે શમાત શૈ, વાશેફે ઈયાદા શૈ, વાશેફે
ઈદયાક શૈ, કદીભ લ અઝરી લ અફદી શૈ,
ભુતકવલ્રભ શૈ, વાદદક શૈ, લોશ અને તભાભ ફંદો
મગાભાતે નજપી - 191

HAJINAJI.com

ઓય અની તભાભ ભખ્રૂક ય ભેશયફાન શૈ
વજસ્કો કુછ દેતા શૈ મા ઝરીર કયતા શૈ, ભયીઝ
કયતા શૈ મા વળપા ફખ્ળતા શૈ-મે વફ ઈલ્ભો
વશકભતકી વફના ય શૈ. મશકોભો ભા મળાઓ લ
મપઅરો ભા મોયીદ. લોશ અને પેઅરભેં ખુદ
ભુખ્તાય શૈ. ઉસ્કી અદારત તભાભ વવપાતકી તયશ
ઝાતી શૈ. લોશ ગની શૈ, ફેવનમાઝ શૈ. મકતા શૈ.
લોશ વજવ તયશ અની ઝાતભેં મકતા શૈ ઉવી
તયશ વવપાતભેં બી મકતા શૈ. કોઈ ળયીક નશીં
યખતા, વજસ્ભ નશીં યખતા. ઈન આંખોવે
દદખાઈ નશીં દેતા લોશ ફદરતી શુ ઈ શારત નશીં
યખતા. ઉસ્કો ભઝર, ઉંઘ મા ઝોંકા આયીઝ નશીં
શોતા. દકવી ચીઝભેં શુ રુર નશીં કયતા (ન અલતાય
રેતા શૈ) કમું કે લોશ રા-ભકાન શૈ. ઉસ્કે વવપાતે
ઝાઈદ ફ-ઝાત નશીં શૈ ફલ્કે અમને ઝાત શૈ. ફશય
શાર લોશ ગની વફઝ-ઝાત શૈ. ભૌત લ શમાત
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ઓય જન્નત લ નાય ગયઝ જો કુછ ખલ્ક પયભામા
લોશ રુત્પો કયભ ઓય ઈલ્ભો વશકભતકી વફના ય
શૈ. લોશ અશદ લ મકતા શૈ, વભદ લ ફે-વનમાઝ
શૈ, ન લોશ દકવીકો જન્તા શૈ ઓય ન આ
દકવીવે ૈદા શુ લા શૈ, ઓય કોઈ ઉસ્કે ફયાફય
નશીં શૈ.
જુ ભ્આ, તા. ૮-૨-૫૨
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મગાભ નં. ૭૬
શ ંુ આ યસભમ અને ળાંત ઝઝિંદગી
ુ ાયલા ઈચ્છો છો ?
ગઝ

લાંચક બાઈઓ અને ફશેનો ! એક ઝભાનો
એલો શતો કે ભનુષ્મ ફશુ જ ભમારદદત શદભાં
ઈચ્છા કે તરાળ કમાર લગય વાદી ઝઝદગી ફવય
કયતો શતો. વલદ્યા, શુ નય, તથા ૈવા ટકાભાંથી
જે ટરુ ણ એને ભી જતું શતુ,ં તેના ય વંતો
ભાનતો. એ ઝભાનાભાં બ્રીક જે વસ્થવતભાં
શતી, તેજ વસ્થવત ોતા ભાટે ુયતી વભજતી,
તેઓભાં ન તો ધંધા શુ ન્નયની વલસ્તૃતાનો જોળ
શતો, ન ોતાની નફાઈનો આબાવ શતો, ન
ભાનવવક વુધાયણા પ્રત્મે રક્ષ શતુ,ં ન કૌભની
ખયાફીઓ દૂય કયલા તયપ ધમાન શતુ, ન ધાર્તભક
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જરૂયીમાતોને શાવવર કયલાનો ઉત્વાશ, ન
(ફોધદામક લાતો) લાઅઝ-બાણ લીગેયે
વાંબલાનો ઉભંગ ! થોડી ઘણી જે લાતો તેભના
કાન વુધી શોંચી શતી, એને ોતા ભાટે ુયતી
વભજલાભાં આલતી શતી. એટરી ફે-યલાશી
તથા ગપરતની દુન્માભાં યશેલા છતાં તેઓ ોતાની
આસ્થાભાં એલા અટર શતા, કે કોઈ એભનો
ધભરરટો કયી ન ળકતો. કે ન તેભને ોતાના ધભર
પ્રત્મે ળંકાળીર ફનાલી ળકતો, એથી ઉરટું આ
ઝભાનાભાં કે જે ણે જીલનના ભમારદદત લતુરભાં
એટરી ફધી વલસ્તૃતા ૈદા કયી ચુકી છે કે દુન્માભાં
એણે ઘય જે લી ળકર ( આકાય) ધાયણ કયેરી છે .
દુન્માભાં તભાભ રોકો એક ઘયભાં યશેલાલાાઓની
જે ભ આવભાં શીભી ગમા છે . અગાઉનો
વંકોચ અને ગપરત ખત્ભ થમા છે . રોકોની આંખો
ઉઘડી ગમેર છે . રોકો શયેક ચીઝથી લાદકપ થઈ
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ચુકમા છે . આજ એભના ળૌકની એ વસ્થવત છે કે
તેઓ ઈચ્છે છે કે શભેળા કાંઈ ન કાંઈ વાંબતા
યશે, લાંચતા યશે, વભજતા યશે ? (જ્માયે રોકોની
આલી વસ્થવત છે ત્માયે ળુ)ં રખલાલાા અને
ફોરલાલાાઓની એ પઝર નથી કે તેભનાથી ણ
જ્માં વુધી ફની ળકે ત્માં વુધી કાંઈ ન કાંઈ કશેતા
યશે, રખતા યશે, વભજાલતા યશે, વલલેચન કયતા
યશે ? ોતાના રોકો (જભાઅત) ને એલી યીતે ન
છોડી આે કે તેઓ શાથભાંથી નીકી જઈ
ગુભયાશ કયાલાલાાઓના ંજાભાં પવાઈ ડે. એ
ણ ખરૂં કે ફોરલા કે રખલાથી દયણાભ ુયેુરૂં
ન ણ આલી ળકે, એભાં અભર (કતરવ્મ-કામર) ણ
ફશુ કભ યશે છે , યંતુ આ લાતની ણ ના ાડી
ળકામ તેભ નથી કે ઈલ્ભ (કેલણી) કે જે ની વાથે
અભર (કતરવ્મ) ણ ન શોમ છતાં વશપઝે દીનામત
(દીની ફાફતોની વંબા) અને દીનના દુશ્ભનોના
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શુ ભરાના ફચાલ ભાટે એના ય ભોટો આધાય છે .
કેટરી અપવોવની લાત છે કે તકયીય ( સ્ીચ)
કયલાલાા અને રખલાલાાઓની તથા દીનની
વખદભત કયલાલાાઓની ાયાલાય કોવળળ છતાં
એલુ જોલાભાં આલે છે કે બ્રીકને જરવા,
જુ રુવ, ભશપીર, ભજરીવ કયલાના તથા લાઅઝબાણ વાંબલાનો તો ઘણો ળૌક છે . ણ એ
વાંબેરા લાઅઝને વશદામત ય અભર કયલાની
ધગળ ઘણીજ ઓછી છે . ઈલ્ભી ચીઝો
વાંબલાનો ળૌક છે , યંતુ તેના અભર
(ફજાલલા) તયપ ધમાન નથી ! જે ભ કે જનાફે
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે ‘ભાયા ઝભાનાભાં વલદ્દાનો
લધાયે અને તકયીય (બાણ) કયનાયા કભ છે તેભના
ભને ઈલ્ભ ( વલદ્યા) કયતાં, તેનો અભર કયલો લધુ
ફશેતય છે . યંતુ એક ઝભાનો એલો આલળે કે
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જ્ઞાનીઓ ઓછાં શળે અને તકયીય કયનાયા
(ફોરનાયા-બાણ કયનાયા) ઘણાં શળે ! વલાર
કયલાલાાઓ ઘણાં શળે યંતુ ઈલ્ભ ( વલદ્યાવાઈન્વ) એભની નઝદીક અભર ( કતરવ્મણા)થી
ફેશતય શળે, તે આએ જ ઝભાનો છે . આ
ઝભાનાભાં ઈયળાદે ખુદાલંદે આરભના પ્રભાણે
‘લર તકુન ઉમ્ભતુન... અવનર ભુનકય’ (વૂયએ
આરે ઈભયાન આ. ૧૦૪) લાઅઝ, ફોધ તથા
પ્રચાય અને બ્રીવીટી વવલામ ફીજો કોઈ
ઈરાજ નથી. ઈસ્રાશ ( વુધાયણા) ભાટે ઉત્તભ
તયીકો એજ છે કે ળયીઅતના અશકાભ ( પયભાન)
માદ દેલયાલલાભાં આલે, અને તેનો અભર
કયાલલાની કોવળળ કયલાભાં આલે. ઈસ્રાભી
વળક્ષણનું વલલેચન કયલાભાં આલે અને તેના પ્રચાય
ભાટે ૂયેૂયી કોવળળ કયલાભાં આલે. ફોરલાલાા
અને રખલાલાાઓથી ફની ળકે ત્માં વુધી, આ
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ફંને ચીઝો ભાટે કાંઈ કભી ન કયલાભાં આલે.
વંજોગ અને વભમને અનુવયી ફમાન ( વલલેચન)
તથા પ્રચાય કયલાભાં લગી યશે, જે થી કે કૌભની
વશપાઝતની જે પઝર અને વઝમ્ભેદાયી તેભના વીયે
છે , તેભાં છાત યશેલાલાા ન રખી ળકામ.
આજે જે ચીઝ રખલા તથા વલલેચન
કયલાલાાઓને નઝય વભક્ષ યાખલાની ઝરૂય છે ,
તે એ છે કે કૌભનું જીલન કઈ યીતે વપ ફની ળકે
તે નઝય વાભે યાખલું જોઈએ, એભને ઝરૂય છે કે
એ તયપ રક્ષ આે. કૌભના રોકોની વુધાયણા કયી,
એભને એલા કાવફર ફનાલી દે કે કૌભ વપ અને
યવભમ જીલન ફવય (વાય) કયી ળકે. વાચું ુછો
તો એજ નવીફદાયી અને ઉન્નતીના દ્રાય છે એ
ણ વાચું જ છે કે યવભમ અને નેક ઝઝદગી
ઈલ્ભથી ફને છે . છતાં એભાં ણ ળક નથી કે જ્માં
વુધી ઈલ્ભની વાથે વાથે અભરની ભૌજૂ દગી ન
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શોમ ત્માં વુધી ખુળ-ગલાય (યવભમ) ઝઝદગી અને
ઉન્નતીની ભંઝીર ય શોંચી ળકાતું નથી.
(કુયઆનની) ખુલ્રી આમતો એલી યાશ
ફતાલનાયી છે કે જે વાંબનાયાઓને ભાનવવક
તથા કૌભી ઝઝદગીના ભુ અને ઈચ્છાઓની
યશનુભાઈ કયે છે . યંતુ એ ળતર વાથે કે જે કાંઈ
વાંબે તેના ય અભર ણ કયે. ‘વાઅવા ઈબ્ને
નાજીમા’ (ઈસ્રાભી શેરી વદીના ભળશુ ય ળાએય
પયઝદકનો દાદો) યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભની વખદભતભાં
શાવઝય થમો અને કશેલા રાગ્મો ‘મા યવૂરુલ્રાશ,
ભને નેકીની વશદામત પયભાલો’ આં શઝયત
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભ આ
આમત ડી :- પ ભંમ મઅભર ભીસ્કાર ઝયરતીન
ખમયમ મયશ લ ભંમ મઅભર ભીસ્કાર ઝયરતીન
ળયરમ મયશ- ‘માઅને વજસ્ને ઝયાર ફયાફય બી નેકી
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કી શૈ લોશ ઉસ્કે આગે આએગી, ઓય વજસ્ને ઝયાર
ફયાફય બી ફુયાઈ કી શૈ લોશ ઉસ્કે આગે
આએગી.’ આ આમતને વાંબી વાઅવાએ
કશમુ,ં ‘મા યવૂરુલ્રાશ ! ’ ‘ફવ મે વશદામત ભેયે
વરએ કાપી શૈ.’ એટરું કશી ચારતો થમો. આે
પયભાવ્મુ,ં “આ ભાણવ પકીશ ( જ્ઞાની) અને દાના
થઈ યલાના થમો.
ભશેયફાન લાંચકો ! ખુફી અને બરભનવાઈ
એભાં જ છે કે ઈન્વાન વાંબે, લાંચે ને વભજે
અને એનો અભર કયે, અને જે પામદા દકસ્ભતભાં
રખેરા છે , તે અભર ( કતરવ્મ) ના થકી શાવવર
કયે. ખુદાનો કૌર છે :-રે મવાવરર ઈન્વાન ઈલ્રા
ભા વઆ. અભને કોવળળ કયલાનો એ ફોધ આે
છે . કેભકે કોવળળ લગય ખારી રખલા ડલાથી
ઝઝદગીની વપતા શાવવર થઈ ળકતી નથી.
યવભમ જીલનને ભાટે અભરની ઝરૂય છે ન ઈલ્ભની
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ભોઢેથી ભીઠું મા ખાટું કશલાથી ભોઢાભાં ભીઠાવ કે
ખટાવ આલી જતી નથી. વાંબેરી ને વભજે રી
લાતો ય અભર ન કયલાભાં આલે ત્માં વુધી
જાણેરી ને વાંબેરી લાતો કાભની નથી.
વલજમલંત ઝઝદગી ઘણી અળકમ છે . આજે
ભુવરભાનો ોતાની વંખ્માની ગણત્રીએ દુન્માની
ફીજી કૌભો કયતાં આગ ડતા છે . ફીજી
કૌભોના ભુકાફરાભાં એભનો ફીજો કે ત્રીજો
દયજ્જો છે , રેકીન ળું કાયણ છે કે આટરી ફધી
વંખ્મા શોલા છતાં, દુન્માની કેટરીક નાની કૌભોના
ભુકાફરાભાં તેઓ છાત છે ! કાયણ એજ કે તેઓ
ોતાનું કતરવ્મ અને પઝર ( Duty)નું બાન ગુભાલી
ફેઠા છે , તે ોતાની નફાઈઓ તયપ ધમાન નથી
આતા. ોતાભાં જે ખયાફીમું છે , તેની તદફીય
નથી કયતા અને ોતાની કૌભની ફીભાયીઓનો
ઈરાજ કયલા તયપ રક્ષ નથી ધયતા. ફદ ઈખરાક
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(વળષ્ાચાય)ની ફીભાયીભાં પવાએરા છે , તેભાંથી
ભુકત થલાના પ્રમાવ નથી કયતા. કૌભ અને
ઈખરાક (ચાદયત્ર)ની ફયફાદીના જં તુઓની તેઓ
યલયીળ કયે છે અને તેનાથી ઉજતા નુકવાન
તયપ દુરરક્ષ કયે છે . છતાં કે વલર કોઈ જાણે છે કે એ
કીડાજ કૌભની વ્મવક્તગત અને વાભુવશક
ઝઝદગીનો નાળ કયલા કાયણબુત છે . એ નાળકાયક
જં તુઓ ળું છે ? નપવ યસ્તી ( સ્લાથરણં) ખુદ
ગયઝી રારચ, શકદાયોના શકનો ખ્માર ન કયલો.
ોતાનોજ ખ્માર કયલોને ફીજાઓ ભાટે ગપરત
કયલી. કૌભની પજે તી જોલી અને તેનો ઈરાજ ન
કયલો. ખાવરક ( ૈદા કયનાય)ની ખુળીના
ભુકાફરાભાં ભખ્રૂક ( ૈદા કયામેરાઓ)ની
ખુળાભદ કયલાનું લધુ વંદ કયલુ.ં
આજ ફધી કૌભોને જુ ઓ કે જે જીલતી
જાગતી છે , તેના દયેક દયેકે જણ કૌભભાં વુધાયો
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તથા તયકકી કયલા ાછ કોવળળ કયી યશમા છે .
જણ કૌભભાં વુધાયો તથા તયકકી કયલા ાછ
કોવળળ કયી યશમા છે . કાયણ તેઓ જાણે છે કે
કૌભનું નેક શોલુ,ં કૌભના રોકોનું નેક શોલું છે .
જ્માયે કૌભ નેક થળે ત્માયે કૌભના રોકો ણ નેક
થળે, અને ળાંતી વાથે ોતાની ઝઝદગી વાય કયી
ળકળે. આ ફધી ફેકાયી અને ફેકાયીની બીડ, આ
ગદાઈ ( ભોશતાજી) અને ભોશતાજોની જભાઅત
એજ નાળકાય ફીભાયી છે , જે કૌભ અને
વભલ્રતભાં, ફયફાદીના જં તુઓ ૈદા કયી યશી છે .
આ એ જં તુઓ છે કે જે ઈઝઝત, આફરૂ, ગૈયત
શભીય્મતને પના કયી નાખે છે . કાયોફાયનું કભ થલું
ને પકીયીનું લધલુ,ં કૌભની તફાશીનું કાયણ છે .
ોતાની ઔરાદ અને કૌભના નલ જલાનોની
તારીભ-વળક્ષણ પ્રત્મે ગપરત અથલા તેભને એલી
તારીભ અાલલી કે જે દીનદાય અને વાયા
મગાભાતે નજપી - 204

HAJINAJI.com

ચાદયત્રથી ખારી શોમ તે ણ કૌભની તફાશીનું
એક કાયણ છે . કૌભની ફદનવીફી નશીં તો આ
ફીજુ ં ળું કશેલામ ? ફદકાયી ( ખયાફ કૃત્મ), ફદ
અખ્રાકી ( ખયાફ ચાદયત્ર), ફીજાઓની ગુરાભી
કયલાનો તોક ોતાની ગયદનોભાં શેયલા અને
ફીજાઓ વાભે વય ઝુકાલલાનું ભોટાભાં ભોટું કાયણ
જશારત ( અજ્ઞાનતા) અને દીનદાયી યશીત
તારીભ જ છે .
લાંચક બાઈઓ અને ફશેનો ! કૌભની
ખુળગલાય ( યવભમ) ઝઝદગી ત્માયે થઈ ળકે છે
જ્માયે રોકો આવભાં એક ફીજા પ્રત્મે શભદદીથી
લતે, અને એક ફીજાની ઈભદાદ ( ભદદ) કયે.
કૌભની આફરૂને શાથથી ન જાલા દીએ, કૌભની
ઉન્નતીના કાભોભાં કદી ગપરત ન કયે, ઝઈપો
(અળકતો)ની વાથે ભે-ભીરા યાખે. પકીયોને
ફાકાય (ધંધાથી) ફનાલલાભાં કોવળળ કયે. ભારથી
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એભની ભદદ કયે. આવભાં એક ફીજાની શાજત
ૂયી કયે. ફચ્ચાઓની તારીભ અને તયફીમત ભાટે
ઘટતો ફંદોફસ્ત કયે. દીન ( ધભર)થી નાલાકેપ
(અજ્ઞાન) ઔયતો અને ભયદોને વશદામત કયે (ફોધ
આે.) એક ફીજાના શકનો ખ્માર યાખે. અગય
આ ખુળગલાય ઝઝદગી (વપતા ુલરક ગાલા)
વંદ કયતા શો તો ોતાની કૌભને આએજ
ભંઝીર ( યસ્તા) ય રાલલાની કોવળળ કયો. માદ
યાખો, કૌભભાં વચ્ચાઈ અને બરભનવાઈ ત્માં
વુધી નશીં ૈદા થઈ ળકે જ્માં વુધી કે ખયાફ
ચાદયત્રલાન ફનાલતી તારીભના દયલાઝા
ફનાલાભાં આલે. ફદકાયીના આ અડડાઓ ખયાફ
લૃવતઓને ઉત્ન કયનાય કાયણ ફની, ભનુષ્મના
ચાદયત્ર તથા કતરવ્મને કાા ચીતયી નાખે છે ,
ભનુષ્મનો ધભર છે કે ોતે એલી જગાએ ન જામ
અને ોતાના ફચ્ચાં, દોસ્ત-વફયાદયોને ણ ભના
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કયે. કેલી અપવોવની લાત છે કે આજે વીનેભાં
જલું લાવજફ વભજાઈ યશમું છે ! એટરું જ નશીં
કે એકરા જલુ,ં ફલ્કે ફીફી, ફચ્ચાંઓને ણ
વાથે રઈ જલાની પીળીમાયી લધી ડી છે , આ
એલું ઝશેય છે કે જે ભાર-દૌરત ઉયાંત જીલન,
વળષ્ાચાય, ભોશબ્ફત, ગૌયલ અને દીનદાયીને
શરાક કયી નાખે છે . વીનેભા જલાલાા ોતાની
ઝઝદગીને તો ખયાફ કયે છે ણ વાથે ોતાની
પ્માયી ઔરાદની ઝઝદગીને ણ તફાશ કયી નાખે
છે !
કમાં છે ઝભાનાના એ ડામા-ડભયાઓ ? કમાં
છે દાદા આદભની ઔરાદનું વશત કયનાયા એ
(શીતસ્લીઓ) ? કમાં છે વભાજ વુધાયાના ોકાય
ાડનાયા એ વુધાયકો ? આલે અને જુ એ અને
ફતાલે કે આલા ફદચરણ આંખથી જોલે તેનો ળું
ખયાફ અવય ન ડે ! દદર પયેફ ( દદરને
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રરચાલનાયા) િશ્મો દેખનાયાના દદર ય કોતયાઈ
ન જામ ? ળું ફનલાજોગ છે કે આગભાં ઠેકડો ભાયે
અને આગ તેને ન ફાે ? ળુ દદરને ફેશરાલનાયી
ચેષ્ાઓભાં ડલાથી ભનુષ્મનું ચાદયત્ર ખયાફ નથી
થાલા ાભતું ?
ભશેયફાન લાંચકો !
વ્મવક્તગત અને
વભુશની બરાઈને ભાટે ઝરૂય છે કે વત્મ અને
વત્મવપ્રમની ૈયલી કયલી ઈરાશી પયભાનો વાભે
ભાથું ઝુકાલલું ફીજાઓની વાથે એલી લતરણંક
યાખલી કે જે લી આણે તેના ાવેથી યાખલા
આળ યાખતા શોઈએ, દયેક ઠેકાણે ન્મામ અને
ભુયવ્લતથી કાભ રેલ,ું દુશ્ભનો વાથે વાયો લતારલ
યાખલો, દોસ્તોની શાજત ય રક્ષ આલુ,ં
નફા-અળકતો ય ભેશયફાની કયલી, કૌભના
નલજલાનોની ફશાદયના ( ફશાદૂયી બયેરી) યીતે
યલયીળ કયલી, ફુયાઓની વાથે બરાઈ કયલી;
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જુ ઠ તથા રારચથી દૂયી કયલી, ખોટી તાયીપથી
ખુળ થલાને ફદરે એનાથી નપયત કયલી, (કાયણ કે
ખોટી તાયીપ ઈન્વાનને અંગ કયે છે ) ફે-ભૌકા
“લાશ ! લાશ !” અને જુ ઠી ખુળાભદી એલી ચીઝ
છે કે જે અણવભજ ઈન્વાન ભાટે નફાઈ,
ફયફાદી, તકબ્ફુયી અને શદથી લધી જલાનું કાયણ
ફને છે . શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભની વાભે કોઈએ એક ળખ્વની
તાયીપ કયી. શઝયતે તેને ભના કયી અને તાયીપ
કયલાલાાને પયભાવ્મું કે ‘તેં તાયીપ કયીને આ
ભાણવની કભય તથા ગયદનને તોડી નાખી ! ”
શઝયત અરી અરવય્શસ્વરાભ પયભાલે છે કે,
તઝકીમતુર ભરૂએ પી લજશેશી કફીશુ ન કોઈણ
ળખ્વની તાયીપ તેના ભોં ઉય કયલી ફુરૂં છે .’
ટુંકભાં એટરું કે નેકફખ્ત એ રોકો છે કે જે
ોતાની ઉભયના લો ફયફાદ ન કયે, અને ોતાનું
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ચાદયત્ર્મ વારૂં ફનાલે. કોઈથી ખોટા લામદા ન કયે,
લામદો કયે તો તેને ુયો કયે. ભોટાઓને ભાન આે,
પયઝંદાને ઈસ્રાભ ( ઈસ્રાભના ફેટાઓ)નું
વન્ભાન કયે, પ્રમત્નળીર ફની કાભ ધંધા ભાટે
કોવળળ કયી ોતાનું સ્થાન ભઝફુત ફનાલે.
બીવભાં આલી જલાના ભોકે નાઉમ્ભેદ ન થામ,
બુર કયલાથી ફચતો યશે, અને ફીજાઓની
બુરોને ટાી દે. જે નો શક શોમ, તે શક અદા કયે.
(ખુદાએ) આેરી નેઅભતો ( ફવક્ષવો)નો નાળુક્રીમો ન કયે, ોતાના ભતને લગી ન યશે, અને
તેને જ લાજફી ન વભજે .
ખુદાલંદે આરભ, ોતાની ભખ્રૂક ( ૈદા
કયેરી પ્રજા) ય ભેશયફાન છે . ભખ્રૂકની વાથે
પ્રેભ યાખલાને તે દોસ્ત યાખે છે . ભખ્રૂકને પામદો
શોંચાડલાને તે વંદ કયે છે . જે લી યીતે કે
કશેલાભાં આવ્મું છે ‘ઝુલ્ભ ન કયો અને જે ની ાવે
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ફેવો ઈત્ર ( અત્તય)ની જે ભ તેને વળખાભણ રૂી
અત્તયના વુલાળથી વુગંધી ફનાલી દો.” વફયાદયાને
ઈભાની ! તભો આ ઈભાની તયીકાને ન બુરી
જજો. જે નાથી ભો તેને શંવતા ભોઢે ભો,
લાતચીત કયલાભાં શેરે વરાભ કયો, કાયણ
વરાભ એક ફીજાનો ભેરજોર લધાયે છે . આં
શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભએ પયભાલેર છે કે, ‘વરાભને તભાયી
લચ્ચે અગત્મ આો. તેના થકી તભાયી લચ્ચે પ્રેભ
ૈદા થળે.’ અને પયભાવ્મું કે, વરાભ કયલાલાા
ભાટે વલાફના ૯૯ ( ટકા) દયજ્જો છે , અને
જલાફ દેલાલાા ભાટે ભાત્ર ૧ દયજ્જો ( ટકો)
છે . ખયેખય વરાભ-‘શુ સ્ને ભઅળયત’ (વલર વાથે
શીભી ભેરજોર) લધાયલાની ચાલી છે . ‘શુ સ્ને
ભઅળેયત’ એને કશે છે કે ઈન્વાન, દો યવશત,
ભઝફુત ફંધાયણભાં વાથ આે. શયેક લેા તભે
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તભાયી વસ્થવત ય નઝય યાખો. તભાયી કભઝોયીમું
(નફાઈ)ને દૂય કયલાની કોવળળ કયતા યશો
તભાયી દયેક વશરચાર ય ખુદાને શાવઝય-નાઝીય
વભજો. રોકોની વાથે વાયી લતરણંકથી લતો.
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભ પયભાલે છે કે, ‘જે ભાણવ રોકોને લધાયે
દોસ્ત યાખે છે , તે ખુદાને લધુ દોસ્ત યાખે છે . જે
રોકો ય ઝફયદસ્તી કયે છે , તે ખુદા ય
ઝફયદસ્તી કયે છે .’ શઝયત અરી અરવય્શસ્વરાભ
પયભાલે છે કે ‘રોકો વાથે એલો વાયો લતારલ યાખો
કે અગય તેનાથી દૂય થઈ જાઓ તો તે તભને
ભલાની લાંચ્છના કયતો યશે, અને ભયી જાઓ તો
તે તભાયા ભાટે આંવુ વાયતો યશે, અને યડભવ
વુયત ફનાલી કશે, ઈન્ના વરલ્રાશે લ ઈન્ના
એરમશે યાજે ઉન. એલા રોકોની ઝઝદગી ન જીલો
કે દૂય થઈ જઈએ તો કશે, ‘ા ગમું ! ’ ભયી
મગાભાતે નજપી - 212

HAJINAJI.com

જઈએ તો કશે અરશમ્દો વરલ્રાશ !
એટરા ભાટે જ અભને આલશ્કમ છે કે
શભાયી અને શભાયી જુ દી જુ દી કૌભની વ્મવક્તગત
કેલણી આ ફેજ ઉવુર ( ભુબુત તત્લ) ઉય
શોમ જે થી કે ખુળગલાય ઝઝદગી ( યવભમ ળાંત
જીલન) ગાલાનો લ્શાલો રઈ ળકામ.
ઈન્ળાઅલ્રાશ તઆરા.
જુ ભ્આ, તા. ૨૮-૩-૫૨
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મગાભ નં. ૭૭-૭૮
યોઝાન ંુ યહસ્મ

ભુફાયક યભઝાન ભશીનો આલી યશમો છે .
આ ગઝફની ગયભી અને ૧૫ કરાકના રાંફા
યોઝા છતાં ખુળ નવીફ દીનદાય અને ફાભાઅયેપત રોકો ભાશે યભઝાનના ચાંદને જોલા
તથા તેનુ સ્લાગત કયલાનો ઈન્તેઝાય કયી યશમા છે .
ફેળક શક અને ફાતીર એભ ફેઉ પ્રકાયના ટોાં
અવસ્તત્લ ધયાલે છે . ફેઉના જા-નીવાયો, ફેઉના
ચાશકો અને ફેઉના અનુમામીઓ ણ છે . અને
આ ભાન્મવવધધ છે કે અવત્મનું રશ્કય અને
ળમતાનના ૈયલો લધુ વંખ્માભાં છે . વાચાઓનું
ટોું નાનું અને અશકાભે શકના પયભાંફયદાયો
ઓછી વંખ્માભાં છે ? વંખ્માની રૂએ તેઓ થોડા
છતાં રૂશાવનય્મતભાં તેઓ આગ યશે છે . આએજ
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અલ્રાશના એ નેક ફંદાઓ છે , જે ઓ શક
તઆરાની યશભત અને કૃાના વફફ રૂ છે .
એભનાજ પ્રતાે ૃથ્લી અઝાફે ખુદાથી ફચેરી
છે , અને તેથી વલયોધીઓ વુખ ળાંતીભાં છે . જો કે
દીન-ભઝશફના દુશ્ભનો આજે ઉંચે જઈ યશમા
છે , યંતુ માદ યશે કે તેઓ ણ સ્તીના ંજાભાં
વડાઈ પના થઈ જળે, જે લી યીતે કે તેભની
શેરાંનાં રોકો શઝાયો લર વુધી અકડાઈ યશમા
અને પીત્નો પવાદ ફયા કમો, ણ છે લટે
ાણીના યોટાની જે ભ તેઓ નાળ ામ્મા.
તેઓની જે ભ આલા રોકો ણ નાળ ાભળે, ણ
તેનો નાળ જોલા ભાટે એક ભુદ્દત દયકાય છે .
ખુદા તઆરાએ લચન આપ્મું છે કે, ‘અન્નર
અઝ મયેવોશા એફાદેમવ વારેશુન-ઝભીનના
લાયીવ ભાયા નેક ફંદાઓ થળે.’ (વૂયએ અંવફમા,
આ. ૧૦૫) છે લટે જગતનો ખયો લાયીવ (ખુદા)
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ોતાના નેક ફંદાઓને ઝભીનના લાયીવ ફનાલી
દેળે. ભાટે એ ફાતીરના ‘શોલ શક’
કયલાલાાઓને કશી દો કે તેઓ ચાશે તે યીતે
ભચ્છયોની જે ભ ગણગણાટ કયે અને ઈઝાઓ
શોંચાડતા યશે, અવત્મની જાર વફછાલી
અજ્ઞાનોને ોતાના ટોાભાં બેલતા યશે અને
તેભ કયી ોતાની વંખ્માભાં લધાયો કયલાના
પ્રમત્નો કયે, ણ તેથી તેઓ નુયે શક અને ળભ્એ
શકીકતને ફુઝાલી ળકળે નશીં, તેભ ૃથ્લી ટ
ઉયથી શક યસ્તોને નાફુદ કયી ળકળે નશીં.
નુયે ખુદા શૈ કુફ્રકી શયકત ે ખન્દાઝન
ફુંકોવે મે વચયાગ ફુઝામા ન જાએગા.
જગતના ફધા રોકો શકથી ભોઢુ પેયલી રે
અને તેના અશકાભો તયપ ીઠ કયી રે, તો ણ
કેટરાક એલા રોકો ભૌજૂ દ છે જે ઓ ખુદાના
અશકાભની ફજાલણી તથા તેની ખુળનુદી ભાટે
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ભાથું વુધધાં આી દેલાને શય ઘડી તય્માય છે . આ
એલા ભાણવો નથી કે અશકાભે ખુદાને ઠોકય ભાયી
દે. આ એલા રોકો નથી કે ‘ફશાનાઓ’ કાઢી
ળયીઅતી ફાફતોને નઝય અંદાઝ કયી દે, આ એ
રોકો નથી કે ભાંદા ફની જઈ શપીભ-દાકતયોના
શલારા આી યોઝાઓને શઝભ કયી જામ ! ફલ્કે
આ રોકો તો લચરા ભાગી છે , કાંઈ એલા નથી કે
એકજ વભમભાં ોતાનું ેટ બયી રે કે બાયે ેટની
તકરીપના કાયણે અશકાભે ખુદા ફજાલલાભાં
આવાઈ કયે.
કેટરી અપવોવની લાત છે કે અભે એટરા
ભાથાબાયી, ોતાનુ ધામુું કયનાયા તથા ેટ ુજાયી
ફની ગમા છીએ કે આખું લર ખાલાીલાની
વંુણર છુ ટ છતાં અભાયાથી એટરું ફનતું નથી કે
પકત એક ભશીનો યાત દદલવભાં પકત કેટરીક
કરાકો ખુદાની ખુળનુદી ભાટે ખાલાીલાની
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લસ્તુઓથી ેટ ખારી યાખીએ ! કે જે થી કંઈક
આયાભ પ્રાપ્ત થામ, ને ફીજા ૧૧ ભવશના વાયી
ેઠે કાભ કયલાને રામક ફનીએ, અને ળકમ છે કે
કેટરાક વભમ વુધી દાકતય અને દલાના ભોશતાજ
ણ ન યશીએ.
યોઝાનો શેતુ એ છે કે ખોયાકને કભ કયી
દેલાભાં આલે અને તંદૂયસ્તીને લધાયલાભાં આલે,
ણ કેટરી અજફ થલા જે લી લાત છે કે આથી
વલરૂધધ ઘણા જણ એલા ડમા છે કે ભાશે
યભઝાનભાં ખાલાીલા તયપ લધુ રટાઈ જામ છે
! શેરાં કયતાં લધુ ખાલા રાગી જામ છે .
ઈપતાયના વભમે ખાણા ઉય એલી યીતે શાથ ભાયે
છે કે જાણે શભણા જ દુષ્કાભાંથી છુ ટમા. અને
જો તેઓ નભાઝી ણ છે તો નભાઝની શારતભાં
તેઓ એલા ફેતાફ યશે છે કે તેભની વભજભાં નથી
આલી ળકતું કે કેલી યીતે નભાઝનાં શાડકાં ાંવરાં
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તોડ જોડ કયી ફયાફય કયલા ? વરાભ પેયલી કે
તુયત ખાણા ઉય ફશાદૂયી ુલરક શુ ભરો કયી દે છે ,
અને જે કાંઈ વાભે આલે ( છી તે વલરૂધધ
સ્લબાલની લસ્તુઓ કેભ ન શોમ) તેને શડ કયી
જામ છે ! એટરી ણ વબ્ર નથી કયતા કે પ્રથભ
ઈત્ભીનાનની વાથે નભાઝ ૂયી કયે, ‘ઈન્ના
અન્ઝરનાશ’ નો વૂયો ડે, ફાયગાશે ઈરાશીભાં
દુઆઓ કયે અને છી ઈપતાય કયે. તેઓને મકીન
તો છે કે ખાણં કમાંમ બાગી તો જળે નશીં, છતાં
તેઓ કંગાીમાઓની જે ભ ખાલા ઉય તુટી ડે
છે જાણે કે કોઈ દદલવ ખાલાનું જોમું જ ન શોમ !
ફીજી તયપ ભાળાઅલ્રાશ કેટરાક એલા
યોઝેદાયો છે , જે ઓ વંતો અને ભાન ુલરક નભાઝ
અને દુઆઓ ફાદ ઈત્ભીનાનની વાથે ઈપતાય કયે
છે . યોઝા લાવજફ કયલાભાં ળયીઅતનો શેતુ
તંદૂયસ્તીનો છે . જે ભ કે શઝયત યવૂરે અકયભ
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વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભએ
પયભાવ્મું કે, “વુમ્ભત તવશશુ-યોઝા યાખો કે
તંદુયસ્ત યશો.” આ છતાં ણ કેટરાક યોઝા
યાખનાયાઓ એલા ડમા છે કે જે ઓ યાતના
એટરું ફધું ખાઈ રે છે કે આખો દદલવ યોઝાની
તકરીપ વફલ્કુર જણાતી નથી. ફલ્કે કેટરી લેા
તો દાકતય અને દલાની ઝરૂયત ડી જામ છે !
યોઝેદાયને જોઈએ કે તે યોઝાના યશસ્મને
વભજે અને તેના શેતુને રક્ષભાં યાખે, ભનેચ્છાઓ
અને ભનોવલકાયને શદથી આગ લધલા ન આે.
ઈપતાયી અને વશયીના વભમે ખાલાીલાભાં
વભતુરના જાલે, ઈપતાયની લેા જે કાંઈ ભે
તેનાથી ઈપતાય કયે અને વેશયી લેા જે કાંઈ વાભે
આલે ળુક્રે ખુદા ફજાલી રાલી ખામ. એથી ઉલ્ટુ
એભ ન કયે કે આખો દદલવ ઈપતાયીની દપક્રભાં
અને અધી યાત વશયીની ઝચતાભાં વાય કયે, અને
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યભઝાનનો ભશીનો ‘ખાલા ીલાનો ભશીનો’
ફનીને યશી જામ ! માદ યશે કે શદથી લધુ ખાલા
ીલાથી તથા યાત અને દદલવ એનાજ
ઈન્તેઝાયભાં યશેલાથી યોઝાનો ભકવદ ભામો જામ
છે . ‘ભાશે વવમાભ’ કાંઈ ‘ભાશે તભાભ’ નથી, ફલ્કે
‘ભાશે ઈમ્વાક’ રકલા ( નપવ ય) કાફુ યાખલાનો
ભશીનો છે . આ એ ભુફાયક ભશીનો છે જે ભાં
ખાલા ીલાભાં કભી કયલી જોઈએ. આત્ભ
ળયીયની તયફીમત કયલી જોઈએ અને ાક ચરણ
ઈખ્તેમાય કયલું જોઈએ. કુયઆને ભજીદની
વતરાલત તથા ફંદગીભાં વભમ ગુઝાયલો જોઈએ.
દયેકની વાથે નેક લતારલ કયલો જોઈએ. શઝયત
યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભ રોકોભાં જે ભ યોઝાનો પ્રચાય કયતા શતા
તેલી યીતે તેઓને આ શુ કભ ણ પયભાલતા શતા કે
ગયીફો, ભોશતાજો તથા વભસ્કીનોનો ખ્માર
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યાખો, મતીભો અને વલધલાઓ પ્રત્મે શભદદી
દાખલો, રાચાયોની ભદદ કયો, વગા લશારાઓની
ભદદ કયો, અળકતોની વાથે વાયો વરુક કયો. એક
ખુત્ફાભાં આે પયભાવ્મું કે ‘રોકો ! ોતાના
લડાઓની ઈઝઝત કયો અને ોતાના નાનાઓ
ઉય યશભ કયો. ોતાની જીબને કાફુભાં યાખો
આંખોને શયાભ લસ્તુઓને જોલાથી ફંધ યાખો.
નભાઝ ડો, કુયઆનની વતરાલત કયો, ખમયાત
કયો, ભયણ ાભેરાઓને માદ કયો અને ોતાને ફદ
અખ્રાક તથા ગુસ્વે થઈ જલાથી ફચાલો.’
આ ભુફાયક ભવશનાભાં ળમતાન ોતાના જે
વૌથી ભોટા શથ્માય લડે યોઝેદાયો ઉય શુ મ્રો કયે
છે તે આએજ ફદઅખ્રાકી તથા ગુસ્વો છે .
કેટરીક લેા યોઝેદાય ગુસ્વાનાજ કાયણે શદ
ફાશેય જઈ ોતાના યોઝાને ખયાફ તથા અભરને
ફયફાદ કયી નાખે છે , અને કમાયેક યોઝાની
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શારતભાં ગુસ્વાનો ાયો એટરો ઉંચો ચડી જામ
છે કે યોઝદાય ભાનલતાના લતુરભાંથી નીકી જઈ
રડામક ભુયગાની જે ભ રડલા-ઝગડલા તય્માય થઈ
જામ છે ! આસ્તીનો ઉલ્ટાઈ જામ છે , બલાં ચઢી
જામ છે , ભોઢાભાં પીણ આલી જામ છે અને
યશીયશીને વાભેલાાને ફાઝી ડે છે . દયણાભે તે
ોતાના જ શાથે ોતાના અભરને ખયાફ કયી દે
છે ! વભજભાં નથી આલતું કે યોઝો યાખી રઈ
ખુદા ઉય આટરો નાઝ અને ભખ્રૂકે ખુદા ઉય
આટરો ગુસ્વો ળા ભાટે કયલાભાં આલે છે ?
ખોયાકનું ભળીન થોડા કરાકો ભાટે ફંધ થઈ
જલાના કાયણે અભે ખુદાના ફંદાઓની વાથે
આલી વખ્તાઈ વાથે ેળ આલીએ, અથલા યોઝા
ન યાખલા ભાટે શઝાયો ભાગો ૈદા કયીએ, યોઝાથી
ફચલા ભાટેની વેંકડો તદફીયો-ફશાનાઓ કયીએ,
અને જો યોઝો યાખીએ તો ભોઢું એટરું ફગાડીએ
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અને એલું બમંકય રૂ ધાયણ કયીએ કે કોઈને લાત
કયલા વુધીની ઝશભત ન થામ ! આવખય, આલો
ગુસ્વો ળા ભાટે ? એટરા ભાટે ને કે ેટ જે એળ
આયાભ અને શમાતની ુંજી છે તે થોડીક કરાકો
ભાટે કૈદ થઈ ગમું છે . થોડીક ઘડીમો ભાટે ખોયાક
અને ાણીથી ભશરૂભ થઈ ગમું છે . જો કે તે મકીન
ુલરક જાણે છે કે ખોયાક ભૌજૂ દ છે , ઈપતાયીનો
વભમ ણ આલી યશમો છે અને થોડા દદલવો
છી યોઝાથી આઝાદી ણ ભી જળે, તો છી
ફદ અખ્રાકીની જગાએ નેક અખ્રાકી અને
ફેવબ્રાઈની જગાએ વબ્ર અને વશીષ્ણતા ળા
ભાટે ઈખ્તેમાય કયલાભાં ન આલે ? જ્માયે કે
‘ઈન્નલ્રાશ ભઅસ્વાફેયીન-ફેળક ખુદા વબ્ર
કયનાયાઓની વાથે છે .’ કેલુ વારૂ થામ જો
ઈન્વાન વબ્ર અને વંતોની વાથે યોઝો યાખી
ખુદાથી નઝદીકણં શાવવર કયે અને યોઝાની
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શારતભાં જુ ઠું ફોરલાથી દૂય યશે અને કુનુ
ભઅસ્વાદેકીન-વત્મ લાાઓની વંગાથે થઈ
જાઓ’ એ વુખનને રક્ષભાં યાખે.
વ્શારા લાંચકો ! ઈન્વાનભાં સ્લબાલીક યીતે
‘ઈપયાત’ તથા ‘તપયીત’ રકલા લધઘટ કયલાનો ભાદ્દો
અવસ્તત્લ ધયાલે છે , જે ના કાયણે તે ‘વભતુરના’
અને ફેરેન્વ યથી શટી જામ છે . એટરા ભાટે
શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભએ આ ભવશનાભાં વલળેષ્ઠ યીતે
તૌફા કયલાનો શુ કભ પયભાવ્મો છે . દેખીતું છે કે
તૌફા એ લસ્તુ છે જે થી ઈન્વાન ખુદાનો વ્શારો
ફની જામ છે . ઈન્નલ્રાશ મેશીબ્ફુત તવ્લાફીન લ
મોશીબ્ફુર ભુતતશશેયીન-ફેળક અલ્રાશ તૌફા
કયનાયાઓ તથા ાકીઝગીથી યશેનાયાઓને ચાશે
છે .’ ઈન્વાનને જોઈએ કે ભાશે ભુફાયકભાં ખુદાથી
દુઆ ભાંગી દીની તથા દુન્માની બરાઈ શાવવર
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કયે. શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભ પયભાલે છે કે ‘દુઆ ખુદા કફૂર
પયભાલે છે અને જે ળખ્વ તેને ુકાયે છે તે તો
ખુદા તેને જલાફભાં ‘રબ્ફૈક’ કશે છે , અને જે કંઈ
તેનાથી ભાંગે છે તેને ઈનામત કયે છે , ખાવ કયી
નભાઝોના પ્રવંગોએ તે ોતાના ફંદાઓ ઉય
ખાવ નઝય કયે છે , ભાટે અભને જોઈએ કે આ
ભુફાયક ભવશનાની ફયકતોને શાથથી જલા ન
આીએ. નપવની ાકીઝગી અને રૂશાની
તશાયતનો ફેશતય લવીરો યોઝો છે . તેનાથી
ઈન્વાન ખુદાની નઝદીકી શાવવર કયે છે .
અગાઉની ળયીઅતોભાં ણ આ એજ યોઝાને
ખુદાની ખુળનુદીનો અગત્મનો લવીરો ભુકયરય
કયલાભાં આવ્મો શતો. ભાશે ળાફાનની ફીજી
તાયીખે વને ફે શીજયીભાં યોઝા લીળે આ આમત
નાવઝર થઈ : ‘મા અય્મોશલ્રઝીન આભનુ !
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કોતેફ અરમકોભુસ્વેમાભ કભા કોતેફ અરલ્રઝીન
ભીન કબ્રેકુભ રાઅલ્રકુભ તત્તકુન- શે ભોઅવભનો
! તભાયા ઉય યોઝા લાવજફ કયલાભાં આવ્મા
શતા, એટરા ભાટે કે તભો યશેઝગાય ફનો.’
ઉરી આમતથી જણામ છે કે યોઝા ભાત્ર
ઈસ્રાભભાં જ લાવજફ નથી થમા, ફલ્કે તેની
શેરાંની ઉમ્ભતો ઉય ણ તે લાવજફ શતા,
અને એટરા ભાટે લાવજફ કયલાભાં આવ્મા કે રોકો
યશેઝગાયી શાવવર કયે. યંતુ તકલા અને
યશેઝગાયી તો ત્માયે જ શાવવર થઈ ળકે છે
જ્માયે કે યોઝેદાયો ોતાની આંખો, કાન, જીબ,
દદર, શાથ, ગ, ઈત્માદી તભાભ અલમલો ોતાના
કાફુભાં યાખે અને નપવના આ ફધા તાફેદાયોને
ખુદાના પયભાંફયદાય ફનાલે, અને ળમતાનની
ૈયલીથી દૂય યાખે. પકત એ જ ચીઝોને જુ એ કે
જે નું જોલું જાએઝ છે . ભાત્ર એ જ આલાઝને
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વાંબે કે જે નું વાંબલું ભુફાશ (મોગ્મ) છે . વવપર
એલી જ લાતો જીબ ઉય રાલે કે જે વરાશ,
બરાઈ અને ખુળનુદીનું કાયણ ફને. ટુંકાણભાં એ કે
લચન અને લરણભાં ળયીઅતની શદની ફાશેય ન
જામ. યોઝાનો પકત આએજ ઉન્લાન છે કે જે ની
ફાદ યોઝેદાય ખયા અથરભાં યોઝેદાય કશી ળકામ છે
અને આલાજ યોઝા યાખનાય યોઝાના તભાભ
ળાયીદયક તથા આવત્ભક પામદા શાવવર કયી ળકે છે ,
અને આએ જ વસ્થવતભાં કશી ળદકએ છીએ કે
પકત ેટજ યોઝાથી નથી ફલ્કે આંખ, કાન,
જીબ, દદર, દદભાગ, શાથ, ગ લગેયે અલમલો
ણ યોઝેદાય છે , અને શકીકતભાં આલાજ યોઝા
ખુદાની ખુળનુદીના કાયણરૂ છે . ખુળ નવીફ એ
ઈભાની બાઈઓ અને ફશેનોના જે ભને યોઝા
યાખલાની તૌપીક ભી છે અને જે ઓ તેના
લવીરાથી ફાયગાશે ખુદાની નઝદીક થલાની
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તભન્ના ધયાલે છે . તેઓ ઉય ન તો ળમતાની
ટોાની ફશુ ભતી કે વલયોધીઓના દફાલ અવય
ાડી ળકે છે , ન વતયસ્કાય કયનાયાઓનો વતયસ્કાય
તેભને ફુઝદદર કયી ળકે છે , ન બુખ તથા તયવની
તકરીપથી ગબયામ છે . આએ જ રોકો ખુદાના
દોસ્ત છે . આએ જ રોકો ોતાના દદરની
આંખોથી ખુદાને જુ એ છે , અને તેભના ઉય
કોઈનો ણ ખૌપ જાભતો નથી. રા ખવ્ફુન
અરમશીભ લ રા શુ ભ મશઝનુન-ન તેઓને કોઈ
પ્રકાયની બીતી શળે કે ન કોઈ દકસ્ભની દદરગીયી.
શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભની ફેઅવતના ૪૦ લર શેરાં
કૌવ ઈબ્ને વાઅદા તને તનશા-કાદપયો દયવભમાન
જીલન વ્મવતત કયતા શતા. તેઓ શકીકત અને
શકના ાફંદ શોલાથી વલયોધીઓની વલળા
વંખ્માની યલા કયતા ન શતા, ફલ્કે ોતાના નેક
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અભર તથા દયમાઝતે નપવ-તકલા, યશેઝગાયીથી
તેભણે પાડી ખાનાયા જાનલયોને ણ ોતાને તાફે
કયી રીધા શતા. જે ભકે રોકોએ તેભને કમાયેક
કમાયેક વવશોની લચભાં ફેઠેરા ણ જોમા. શઝયત
યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભ નફુવ્લત ય ભફઉવ થમા ફાદ તેભને
માદ કમાર કયતા શતા તથા પયભાલતા શતા કે
કમાભતભાં તેભનો ળુભાય ‘ભુલશશીદ’ (એક ખુદા
ભાનનાયાઓ)ભાં થળે.
અર-ગયઝ જે ઓ શકીકતને ઓખનાયા છે
તેઓ ળયીઅતની ૈયલી કયલાની કોવળળભાં યશે છે ,
છી બરે તેઓ તને તન્શા કેભ ન શોમ. આ
ફાફતભાં ભાત્ર ુરૂો જ ઝરકી ગમા છે તેભ
નથી, ફલ્કે દુન્માભાં ઘણીખયી એલી ખુદાળીનાવ
ઔયતો ણ થઈ ગઈ છે જે ણીઓએ કુફ્રના
લાતાલયણ લચ્ચે યશીને ણ ઈભાન અને નેક
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અભર વાથનું જીલન લમવતત કમુું છે . જે ભકે
ભયમભે ઓઝાયાનું િષ્ાંત લ્મો. તેણી ખુદાને ઘણી
વાયી યીતે ઓખનાયી સ્ત્રી શતી. ભુખારીપોની
અવત વંખ્મા છતાં તેભની ૈયલી ન કયતાં તેણીએ
યોઝો યાખ્મો, અને આજે ણ એલા ઘણા રોકો
ભૌજૂ દ છે જે ઓ ભુખારીપોથી ડયતા નથી.
યોઝા શકીકતભાં ખુદાની નઝદીકીની વીડી
અને ખુદાના નેક ફંદાઓનો યલય્મો છે , અને
અગાઉની ળયીઅતોભાં ણ તેને રૂશાની યલય્મો
ભુકયરય કયલાભાં આવ્મો શતો. શઝયત ઝકયીમા તેભ
શઝયત મશમાએ યોઝો યાખ્મો. શઝયત ભૂવા
અરવય્શસ્વરાભએ કોશે તુય ય જલાના પ્રવંગે
યોઝો યાખ્મો. ખુદ ભાનલ વતા શઝયત આદભ
અરવય્શસ્વરાભએ ણ યોઝો યાખ્મો. જે ભકે
તૌફા કયલા તથા ‘અય્માભેં ફીઝ’ભાં યોઝા યાખ્મા
છી જ આનો ચેશયો વાપ અને પ્રકાવળત થઈ
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ગમો. લાસ્તલભાં યોઝાનો શુ કભ નપવની
તયફીઅત, ળયીયની આયોગ્મતા તથા અખ્રાકની
દયુણરતા ભાટે આલાભાં આવ્મો છે . કમાંક
લુજુફના ઉન્લાનથી તો કમાંક ભુસ્તશફ યીતે યોઝો
વુન્નત કયાય થમેર છે દયેક ભવશનાભાં ત્રણ દદલવ,
વઝલ્શજ તથા ભોશયરભના કેટરાક દદલવો અને
યજફ ળાફાનના ૂયા ભવશનાભાં યોઝા યાખલા
ભુસ્તશફ ઠયાવ્મા. તદુયાંત લયવના કેટરાક ખાવ
દદલવોભાં યોઝા યાખલાનો શુ કભ આલાભાં
આવ્મો છે . અલ્ફત ભાશે યભઝાનના યોઝા
લાવજફ ઠયાલલાભાં આવ્મા છે , કે જે થી યોઝાનો
જે શેતુ છે તેથી ઈન્વાન રાઝભી યીતે પામદા
શાવવર કયે. ળયીય તંદુયસ્ત અને રૂશ ાક ાકીઝા
થઈ જામ. બુખની તકરીપની રાગણીથી
શભદદીની રાગણી ૈદા થામ, ભોશતાજો તથા
ગયીફો વાથે વાયી લતરણંકનો ખ્માર ઉવસ્થત
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થામ. ોતાની બુખથી વનયાધાયોની બુખનો
અંદાઝ કયી તેઓની તકરીપોને દૂય કયલા તયપ રક્ષ
દોયામ. યોઝા દદભાગની નકાભી યતુફતને ઓછી
કયે છે , જઠય-ાચન ળવક્તને ભઝફુત અને તભાભ
અલમલોને નીયોગી ફનાલે છે . ભાટે યોઝેદાયને
જોઈએ કે યોઝાના જે યશસ્મો છે તેને નઝય વાભે
યાખે. યોઝાની બુખ તયવથી કમાભતની બુખ
તયવને માદ કયે અને આખેયતનો વાભાન તય્માય
કયે. યોઝાથી ઈન્વાનના દદભાગભાંથી તકબ્ફુયી
તથા ફુયાઈ દૂય થઈ જલી જોઈએ અને તેની
જગાએ નભૃતા તથા બરાઈ જન્ભલી જોઈએ,
તથા બુખ વશન કયલાની ળવક્ત ૈદા થલી
જોઈએ, અને શલાઓ શલવના કીડા નાફુદ થલા
જોઈએ. યોઝાથી ઈચ્છાઓભાં વભતુરના કાએભ
થામ છે . યોઝેદાયની શરનચરન તથા રૂકાલટ
શકીકતની નઝદીક થઈ જામ છે , અને ખુદાની
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નઝયભાં કફૂરને ાત્ર થઈ જામ છે . આએ જ
કાયણે છે કે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે
લ આરેશી લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે, ‘યોઝેદાયનું વુલું
ઈફાદત અને શ્લાવ રેલું તસ્ફીશ છે , તેનો અભર
ભકફુર અને કફૂરને ાત્ર છે . તેની વુન્નતી
નભાઝો તેને જશન્નભની આગથી ભશફુઝ યાખે
છે . તેની આ ( યભઝાન) ભવશનાની એક લાવજફ
નભાઝ ફીજા ભવશનાઓની ૭૦ નભાઝોની
ફયાફય છે .’ લી ણ પયભાવ્મું કે, ‘આ ભવશનાભાં
એક આમત ડલી ફીજા ભવશનાઓભાં આખું
કુયઆન ડલા ફયાફય છે .’ લી પયભાવ્મું કે, ‘શે
રોકો ! આ ભવશનાભાં નેક અભરો ભાટે લકપ થઈ
જાઓ. ઈસ્તેગપાય ( તૌફા) કયો કે નજાત શાવવર
થામ, અને ોતાની ીઠના ફોજાને રાંફા
વજદાઓથી શરલી કયો. માદ યાખો કે ખુદાએ
કવભ ખાધી છે કે નભાઝ ડનાયાઓ તથા
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વવજદો કયનાયાઓને કમાભતના દદલવે
જશન્નભની આગથી ડયાલલાભાં નશીં આલે.’ લી
પયભાવ્મું કે, ‘યોઝેદાયોના યોઝા ખોરાલો કે તેથી
તભને એક ગુરાભ આઝાદ કયલાનો વલાફ ભળે.
તભાયા ગુનાશ ફક્ષી દેલાભાં આલળે. જો યોઝો
ખોરલલાની ળવક્ત ન શોમ તો પકત ાણી કે
ખજુ યની એક ેળીથી ણ ઈપતાય કયાલલાનો
વલાફ ભળે.’
આ (યભઝાન) ભવશનાભાં શઝયત યવૂરેખુદા
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભ તથા
તેભની ાક અશરેફૈત અરય્શેભુસ્વરાભ ઉય
દુરૂદ ભોકરલાથી આભારનું ત્રાજલું બાયી ફને છે .
જે લી યીતે વેંકડો લરની ઉમ્ર કોઈ ન કોઈ યીતે
ગુઝયી જામ છે , તેલી યીતે આ યભઝાન ભશીનો
ણ અવત ગયભીલાો તથા રાંફા દદલવનો શોલા
છતાં વાય થઈ જળે. તો છી ઝચતાભાં ડી
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જલાની કે ભુંજાલાની કોઈ ઝરૂયત નથી. અભને
જોઈએ કે ભાશે યભઝાનનો ચાંદ દેખાતાં (કે થતાં)
જ અવત િઢતા અને ભક્કભતા ુલરક આખા
ભવશનાના યોઝાઓની વનય્મત કયી રઈએ, અને
છી દયેક યાત્રીએ વનય્મતને તાઝી કયીએ. અને
મથાળવક્ત આ ભુફાયક ભવશનાભાં વાયા કામો
કયીએ, ખમયાત તથા વદકાત કયીએ, રોકોના
શકકોનો વરશાઝ કયીએ, કુયઆને ભજીદની
વતરાલત કયીએ તેભ ફીજા ાવે કુયઆન
ડાલીએ. ગયીફો, વભસ્કીનો તથા ભોશતાજોખાવ કયી એલા રાચાયો કે જે ઓ ગમયતના રીધે
શાથ રાંફો કયતા નથી તેઓની ભદદ કયલાભાં કભી
ન કયીએ. ઈન્ળાઅલ્રાશ તેનો ફદરો તથા વલાફ
ભળે. ઈન્નલ્રાશ રા મોઝીઓ અજયર
ભુશવેનીન-ફેળક ખુદા નેક કાભ કયનાયાઓના
ફદરાને ફયફાદ નથી કયતો. જુ ભ્આ, તા. ૧૬-૫-૫૨
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મગાભ નં. ૭૯ નભાઝે જુમઆ
્ નો
હક
ુ ભ ગમફતે કુ બ્રાના ઝભાનાભાં

ગમફતે કુબ્રાના વભમભાં નભાઝે જુ ભ્આના
વલળે ઈભાભીમા પકીશો-ળયીઅત કાનુન ળાસ્ત્રીઓ
લચ્ચે જો કે ભતબેદ ઉસ્થીત થમેર છે , ણ ભુ
ઈસ્રાભભાં તેનું લાવજફે અમની શોલું
વસ્લકાયલાભાં આલેર છે , જે ઉય ઉમ્ભતના
ેળલાઓ અને દીને શનીપના આવરભોનો
ઈજભાઅ-એકભતી છે . લી આ લાત ઉય ણ
અશરે ઈસ્રાભનો ઈજભાઅ છે કે શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભએ શભેળની ાંચ લકતની નભાઝ, યોઝા,
ઝકાત, ખુમ્વ, શજ, ઈત્માદી અન્મ લાવજફ
ચીઝોની જે ભ નભાઝે જુ ભ્આને ણ લાવજફ
પયભાલેર છે અને “શરારો ભોશંભદીન શરારુન લ
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શયાભો ભોશંભદીન શયાભુન એરા મલવભર
કમાભશ-ભોશંભદે શરાર કયેરી લસ્તુ કમાભત વુધી
શરાર અને શયાભ કયેર લસ્તુ કમાભત વુધી શયાભ
છે .’ એ શદીવને જોતાં આં શઝયત વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભએ તે ( નભાઝે
જુ ભ્આ) ના ભાટે ણ વભમની કોઈ વીભા ફાંધી
નથી, ફલ્કે કેટરીક ળતોની વાથે કમાભત વુધીના
ઝભાના ભાટે લાવજફ પયભાલેર છે , અને સ્ષ્
ળબ્દોભાં તેનું કાએભી લાવજફણં આ ળબ્દોભાં
ફતાવ્મું છે કે, ‘ઈન્નલ્રાશ પયઝ અરમકોભુર
જુ ભ્અત એરા મલવભર કમાભશ-વન:ળંક ખુદાએ
(નભાઝે) જુ ભ્આને કમાભત વુધી લાવજફ કયેર
છે .’ લી ઈસ્રાભના આરીભો તથા વભલ્રત
ળયીઅત ળાસ્ત્રીઓએ એકભતી ફતાલેર છે કે
નભાઝે જુ ભ્આ લાવજફ થલા ફાદ યવૂરેખુદા
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભ
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(નભાઝે) જુ ભ્આ ફયા કયતા શતા. જુ ભ્આના
દદલવે ઝોશયની નભાઝને ફદરે નભાઝે જુ ભ્આ
ડતા શતા, અને ભુવરભાનો ણ એ નભાઝને
તકર કયતા ન શતા. થોડાક ભુવરભાનો વવલામ કે
જે ભના ઉય નભાઝે જુ ભ્આ વાકીત શતી
ફાકીના ભુવરભાનોભાંથી કોઈ ણ ભુવરભાન
નભાઝે જુ ભ્આ ડલાના અખાડા કયતો ન શતો.
એલીજ યીતે આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભની છી ણ શેરાંની જે ભ
આ વનળાની ( નભાઝે જુ ભ્આ) ને કાએભ યાખી.
કોઈ ણ ઈસ્રાભી ળશેય એલું ન શતું કે જ્માં એ
વભમના ભુવરભાનોએ ણ નભાઝે જુ ભ્આ
કાએભ કયી ન શોમ. દીન ઈસ્રાભની વનળાનીઓ
(તેભ અશકાભે ળયીઅત)ની યક્ષા કયનાયા ાક
ઈભાભો ંડે ણ પ્રવંગ ભતાં નભાઝે જુ ભ્આને
દયલાજ આલા વારૂ અથાગ શ્રભ ખેડતા શતા,
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અને ોતાના અનુમામીઓને ( નભાઝે) જુ ભ્આ
ફયા કયલાની આજ્ઞા પયભાલતા શતા.
યંતુ ઈસ્રાભના આ અગત્મના વલમ વલળે
જે આવાઈ, ફેદયકાયી અને આંતદયક ભતબેદ
ૈદા થમો અને િવષ્ભાં દયલતરન થમું તેના ભાટે
‘તકય્મા’ કાયણબુત શતુ, જે ભાં તેઓ ઓતપ્રોત થઈ
ગમા શતા. તે વવલામ આ ભાટે ફની ઉભૈમા તથા
ફની અબ્ફાવી વલ્તનતની ઝારીભ લતરણંક ણ
એક કાયણ શતુ,ં જે ણે તભાભ ળયીઅતી
ફાફતોભાં-ખાવ કયી વાભુદામી ળયીઅતી
ફાફતોભાં દખરગીયી ૈદા કયી શતી અને ફધા
અશકાભની રગાભ ોતાના અવધકાયભાં યાખી
શતી, અને તેના દયણાભભાં ( ાક ઈભાભો
અરવય્શસ્વરાભના અનુમામીઓ ાવેથી) નભાઝે
જુ ભ્આને ફયા કયલાની આઝાદી ઝુંટલાઈ ગઈ
શતી. શુ કુભત જાણતી શતી કે અન્મ અશકાભોના
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ભુકાફરાભાં નભાઝે જુ ભ્આ તથા નભાઝે ઈદૈનની
વાભુદામી અવય ઘણી લધુ પ્રભાણભાં થામ છે ,
એટરે તેઓ લધુ બાગે આ કોવળળભાં ભળગુર
યશેતા કે અગત્મની પઝર ફાફતો અન્મ રોકોની
વશામ વલના ભાત્ર ોતાના જ શાથે અંજાભ ાભે.
આભ એ ઝુલ્ભી શુ કુભતોએ ભાત્ર નભાઝે જુ ભ્આ
તથા નભાઝે ઈદૈનનેજ ોતાના શાથભાં યાખી
રીધી શતી એટરુંજ નશીં ફલ્કે નભાઝે ભય્મતની
ઈભાભત ( ેળનભાઝી) ને ણ ોતાના
સ્લાધીનભાં રઈ રીધી શતી. તદુયાંત ‘ભરેકુર
શુ જ્જાજ’ (અભીરૂર શજ)ની વનભણંકની વત્તા
ણ ખરીપાના શસ્તગત થઈ ગઈ શતી.
ટુંકાણભાં આલી જ યીતના ભાગો તથા
દખરગીયીઓ ભાયપત એ ખરીપાઓએ ોતાની
ફાતીર શુ કુભતને ભઝફુત કયી રીધી શતી. એ
રોકોની નઝય ખાવ કયી નભાઝે જુ ભ્આ ઉય
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ડી શતી જે દય અઠલાડીમે ફયા થતી શતી,
અને જે ‘શપતેલાયી દીની અંજુભન’ (અઠલાડીક
ધાર્તભક વંભેરન)ની શેવીમત ધયાલતી શતી, અને
તેની અદાએગી ભાટે ખુદ ખરીપા કે તેના નાએફ
પ્રવતવનવધની શાઝયીની આલશ્મકતા યશેતી શતી.
આલી શારતભાં અન્મ રોકો તેને કેભ કયી (અરગ
યીતે) ફયા કયલાની ઝશભત કયી ળકતા શતા ? !
શકીકતભાં નભાઝે જુ ભ્આના આ અઠલાદડક
વંભેરનથી ફાતીર વલ્તનતધાયીઓ તથા તેભના
ગોઠીમાઓ અને રોકો યાજદ્રાયી તથા વાભાવજક
રાબ ભેલતા શતા. તેઓ એ પ્રવંગ લેા તાવ
કયતા શતા કે કોણ કોણ રોકો જુ ભ્આભાં આલેર
છે અને કોણ કોણ તેથી લેગા યશમા છે , અને
આથી તેઓ આ અંદાઝો ણ તાયલી રેતા શતા કે
કોણ તેઓના ભતને ભતા છે , અને આએજ
ભાગરથી તેઓ ોતાની વત્તા અને વયદાયી જાલી
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યાખતા શતા. નભાઝે જુ ભ્આના ભૌકા ઉય તેઓ
જુ ભ્આના ‘ખુત્ફા’ ની ઓથભાં ોતાની મોગ્મ
અમોગ્મ ભતરફ વવધધી ભાટેની લાતો વંબાલતા
શતા, અને ‘ઈસ્રાભી વખરાપત’ ના નાભે ોતાની
યાજ્મ વત્તાને ભઝફુત ફનાલી ભુવરભાનોને
ોતાની કડભાં રઈ તેઓને ોતાના તાફેદાય
અને પયભાંફયદાય ફનલાની પઝર ાડતા શતા.
આએ જ ફાફતભાં ચોથા ઈભાભ શઝયત ઝમનુર
આફેદીન
અરવય્શસ્વરાભએ (
વશીપએ
વજ્જાદીય્મશભાંની) ોતાની એક દુઆભાં ખુદાની
ફાયગાશભાં આલી યીતે ોતાની અંતયવ્મથા ઝાશેય
કયી છે કે : ‘ખુદામા ! આ ( વયદાયી તથા રૂજુ અ
થલા ભાટેના) સ્થાનને આ ( અત્માચાયી અને
અન્મામી) રોકોએ ચાલી ાડમું છે કે જે
શકીકતભાં તાયા પ્રવતવનવધઓનું જ સ્થાન શતુ.ં
અર-ગયઝ, આલા રોકોની ધભરભાં
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દખરગીયીની નીતીના કાયણે ળીઆઓએ તેઓના
અનુવયણ તથા તેઓની ઝુલ્ભ ભાગી જભાઅતથી
દૂય યશેલું વંદ કમુ.ું તેઓ મથાળવક્ત એ રોકોની
વાથે ળાવભર થલાની આઘે યશમા. એ વવલામ
નભાઝે જુ ભ્આની એક ળતર ‘ઈભાભે આદીરનું
શોલુ’ં શોઈને એ ળતર યાજમ તયપના વનમુકત
ઈભાભ ( ેળ નભાઝ) ભાં ન શોલાના વફફે ણ
(તે વભમના) ળીઆઓભાં નભાઝે જુ ભ્આ ન
ડલાનો યલૈમો થઈ ગમો શતો, એટરે વુધી કે
જમાયે અઈમ્ભએ ભઅવુભીન અરય્શેભુસ્વરાભએ
જોમું કે દીનની આ અગત્મની પઝર લસ્તુ છુ ટતી
જામ છે તો તેઓએ ોતાના ૈયલોને આ
અગત્મના ધાર્તભક વંભેરન ( નભાઝે જુ ભ્આ)ની
વશપાઝત અને ઈસ્રાભની ભશાન વનળાનીને
કાએભ યાખલાની આળા કયી અને પયભાવ્મું કે,
‘અભાયા ૈયલોને જોઈએ કે તેઓ નભાઝે
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જુ ભ્આભાં ળાવભર થતા યશે.’ એભ છતાંમ તેઓભાં
કેટરાક જણ એલા શતા કે જે ઓ નભાઝે જુ ભ્આને
તજી દેલાને ટેલાઈ ગમા શતા અને એ રોકોની
જભાઅતભા ળાવભર થલાની ોતાની ાફંદી
વભજતા ન શતા.
ફવ, આ પઝર ફાફતનો ત્માગ અને તેના
તયપથી આલી યીતની ફેદયકાયીનું લાસ્તવલક
દયણાભ એ જ આલીને યશે કે નભાઝે જુ ભ્આના
ત્માગના કાયણો વભુગા દૂય થલા તથા
સ્લતંત્રતાથી તેના ફયા થલાની ળકમતાઓ
ઉવસ્થત થલા છતાંમ તેના તયપના દુરરક્ષભાં
લધાયો જ થામ, અને ધીયે ધીયે એલી યીતે ત્માગ્મ
થઈ જામ કે ળીઆઓભાં નભાઝે જુ ભ્આનું
અવસ્તત્લ જ જોલાભાં ન આલે ! આ કાયણે
ાંચભાં ઈભાભ શઝયત ભોશંભદ ફાદકય
અરવય્શસ્વરાભ તથા છઠ્ઠા ઈભાભ જાપયે વાદદક
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અરવય્શસ્વરાભ ફયાફય ોતાના ખાવ
વાથીઓનું આ પયીઝા તયપ ધમાન ખેંચતા શતા
અને નભાઝે જુ ભ્આ ફજાલી રાલલાની ઘણી
તાકીદ કયતા શતા. જે ભકે શઝયત ઈભાભ ભોશંભદ
ફાદકય અરવય્શસ્વરાભએ ોતાના એક વશાફી
અબ્દુર ભરેકને પયભાવ્મું કે, ‘અબ્દુર ભરેક ! ળું
આ લાજફી ગણાળે કે તભાયા જે લો ભાણવ (એલી
શારતભાં) ભયણ ાભે કે તેનાથી ખુદા તયપની પઝર
ફાફતોભાંની એક પઝર ફાફત અદા થતી યશી જામ
?’ અબ્દુર ભરેકે અઝર કયી કે, ભૌરા ! ભાયે ળું કયલું
જોઈએ ? પયભાવ્મું કે નભાઝ ફા-જભાઅત
અથારત જુ ભ્આ અદા કયતા યશો.
શઝયતે અભને ોતાના ઉયોકત ભુફાયક
કરાભથી વભજાલી દીધું કે, જમાયે ખૌપ-ધાસ્તીનો
પ્રવંગ ન શોમ તો નભાઝે જુ ભ્આ કાએભ કયલાથી
દૂય બાગો નશીં. લી એજ શઝયતે ઝયાયા નાભના
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ળખ્વને પયભાવ્મું કે, ‘ઝયાયા ! જો જુ ભ્આ ભાટે
વાત ભાણવો ભૌજૂ દ શોમ અને કોઈ પ્રકાયની
ધાસ્તી ણ ન શોમ તો જરૂયી છે કે તેઓભાંથી
એક ( કે જે આદીર શોમ) જુ ભ્આનો ખુત્ફો ડે
તેભ ઈભાભત ( ેળનભાઝી)નું કાભ અંજાભ આે
(અથારત નભાઝે જુ ભ્આ ડાલે).’ એક ફીજા
પ્રવંગે આે એજ ઝયાયાને ઉદેળ આતાં
વભજાવ્મું કે, ‘નભાઝે જુ ભ્આ ફધા ભુવરભાનો
ય એક વયખી યીતે પઝર નથી, (એટરે કે) નલ
પ્રકાયના રોકો વવલામ ફાકીના ફધા ઉય ( પઝર
છે ) વાદકત નથી. જે ભકે દકતાફે ‘કાપી’ ભાં એ
શઝયતથી દયલામત છે કે આે ઝયાયાને પયભાવ્મું કે,
ખુદાલંદે તઆરાએ એક જુ ભ્આથી ફીજા જુ ભ્આ
વુધી ૩૫ નભાઝો લાવજફ કયી છે , જે ભાંની એક
નભાઝ જભાઅતથી ફજાલી રાલલી લાવજફ છે
અને તે નભાઝે જુ ભ્આ છે , જે પક્ત નલ જણ
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ઉય વાદકત છે : ( ૧) નાફાવરગ, (૨) દીલાના,
(૩) અળકતલૃધધ, (૪) ભુવાદપય, (૫) ગુરાભ,
(૬) સ્ત્રી ઝાતી, (૭) ફીભાય, (૮) અંધ, અને
(૯) નભાઝ જુ ભ્આના સ્થથી ફે પયવખ ( કે
તેથી લધુ) પાસ્રા ઉય યશેનાય ળખ્વ ઉય.’ આ
દયલામતનું અલરોકન કયો અને વલચાય કયો કે તેભાં
ઈભાભ અરવય્શસ્વરાભએ કેટરાક જણને
જુ ભ્આની નભાઝથી ફાકાત તો ફતાવ્મા, ણ
જુ ભ્આને ફયા કયલાના જાએઝણા ભાટે ઈભાભ
અરવય્શસ્વરાભનું ોતાનું શાવઝય શોલું કે તેભના
તયપથી ખાવ ઈજાઝત ભલી ઈત્માદી ફાફતનો
કળો ઉલ્રેખ કમો નથી.
ભૂભાં આ ભાન્મવવધધ ફાફત છે કે નભાઝે
જુ ભ્આ શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભ તથા અઈમ્ભએ ભઅવુભીન
અરય્શેભુસ્વરાભના પયભાવ્મા ભુજફ દયેક
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ઝભાનાભાં તભાભ ભુકવલ્રપો ( અશકાભે ળયીઅત
ય અભર કયલું પઝર થઈ જામ એટરી ઉભયે
શોંચી ગમેરા રોકો) ય એક વયખી યીતે
લાવજફ અને અઠલાડીક પયીઝો છે . જે ભકે
અલ્રાભાં પૈઝ દકતાફ ‘ળશાફુસ્વાકીફ’ ભાં રખે
છે કે, ‘ત્રણ ભોશંભદો ( ૧-વવકકતુર ઈસ્રાભ
ભોશંભદ વફન મઅકુફ કુરમની) ( લપાત ૩૨૮
વશજયી) એ ગમફતે વુગયાના ઝભાનાભાં એટરે કે
ઈભાભ અરવય્શસ્વરાભની ભૌજૂ દગીભાં યચેરી
ોતાની દકતાફ ‘કાપી’ ભાં, ૨-ભોશંભદ વફન
શવન ફાફલમશે ( લપાત ૩૮૧ વશજયી) દકતાફ
‘ભન રા મશઝયશુ ર પકીશ’ ભાં. ૩-ળમખુત્તાએપા
ભોશંભદ વફન શવન તુવીએ ( લપાત ૪૬૦
વશજયી) દકતાફ ‘તશઝીફ’ ભાં શઝયત ઈભાભ
ભોશંભદ ફાદકય અરવય્શસ્વરાભ તથા શઝયત
ઈભાભ જાપયે વાદદક અરવય્શસ્વરાભથી એલી
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ઘણી ભોઅતેફય શદીવો દયલામત કયી છે કે જે થી
કળી ણ ળતર વલના નભાઝે જુ ભ્આનું લાવજફે
અમની શોલું વાવફત થામ છે , એટરે કે નભાઝે
જુ ભ્આ ભાટે ઈભાભ અરવય્શસ્વરાભનું (વાક્ષાત)
શાઝીય શોલું અથલા એભના તયપથી ખાવ
ઈજાઝત શોલી અથલા ઈભાભે જભાઅત
(ેળનાઝ)નું પકીશ-ળયીઅત ળાસ્ત્રી શોલું તેભાંની
કોઈ ળતર નથી, તો છી નભાઝે જુ ભ્આનું તકર
કયલું કેલી યીતે ભુનાવવફ થઈ ળકે છે ?
વનળંક ઈભાભ અરવય્શસ્વરાભ યશનુભા તથા
ભાગરદળરક છે . એભનું લુજુદ ઉમ્ભતના ભાટે
ભશેયફાની રૂ શોમ છે , અને ભશેયફાનીનું
આલશ્કમ ફોધ અને વશદામત શોમ છે . છી
ઈભાભ અરવય્શસ્વરાભ કેટરીક ળતો ફમાન
પયભાલે અને કેટરીક તજી દે કે જે યેળાનીનું
કાયણ ફને તો એ ભેશયફાનીની વલરૂધધ જ ગણામ
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! શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે, ‘જન્નતની
નઝદીક કયનાયી તેભ જશન્નભથી દૂય કયનાયી
તભાભ ફાફતો ભેં ફમાન કયી દીધી છે .’ શઝયતના
આ કરાભથી ઝાવશય થામ છે કે ‘તકારીપે
ળયઈય્મશ’ ભાંની કોઈ લસ્તુ એલી નથી કે જે ને
ફમાન કયલાથી વલવાયી દેલાભાં આલી શોમ.
ઉયાંત રોકોની વશદામત અને ઉદેળ ભાટે
દીનના ેળલાઓ ભુસ્તશફ અને ભકરૂશ
લસ્તુઓના વંફંધી વલબાગી ફાફતો વુધધાં ફમાન
કયી ગમા છે . આલી યીતે અશકાભો શોંચાડલાની
ળાન શોમ તો છી કેભ કયી ળકામ છે કે ખુદાલંદે
આરભના નભાઝે જુ ભ્આ જે લા અગત્મના પયીઝા
વલળે કે તાશી કયલાભાં આલી શોમ એલી કોતાશી કે
રોકો તેના વલળે યેળાનીભાં ભુબ્તેરા થામ અને
ગમફતના ઝભાનાભાં વેંકડો ફલ્કે તેથી લધુ લોના
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વભમ વુધી શૈયાનીભાં યશે !
લી આવરભે ભુશકદકક ભજરીવીએ
અવ્લર ળેખ ભોશંભદ તકી લારીદે ભજરીવીએ
વાની આખુન્દ ભુલ્રા ભોશંભદ ફાદકય ( દકતાફ
અન્લારૂર કતાર)એ નભાઝે જુ ભ્આના લાવજફે
અમની શોલા વલળે જે દયવારો રખેર છે તેભાં
તેઓ કુયઆનની આમતો તથા દયલામતો ફમાન
કમાર છી રખે છે કે, નભાઝે જુ ભ્આ વલળે કુર
૨૦૦ શદીવો છે . ત્માયફાદ શદીવોના ઉન્લાન
ફમાન કમાર છી રખે છે કે આ શદીવો વલળે કે જે
ભુતલાવતય છે અને સ્ષ્ યીતે દરીરો કયે છે તેથી
કોઈ ઝાતનો ળક યશેતો નથી કે એ શદીવો વય્મેદુર
અંવફમા લર ભુયવરીન તથા ાક ઈભાભો
અરવય્શસ્વરાભથી અભો વુધી શોંચી છે , અને
એ તભાભ શદીવોથી વાવફત થામ છે કે નભાઝે
જુ ભ્આ થોડા એ રોકો વવલામ કે જે ભના ઉય
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વાદકત છે ફાકીના તભાભ ભુવરભાનો ય
લાવજફ છે . આટરી ફધી શદીવોભાં કમાંમ ણ
નભાઝે જુ ભ્આના લાવજફ ભાટે ઈભાભ
અરવય્શસ્વરાભની ભૌજૂ દગી કે શાઝયીની કે
તેભના ખાવ નાએફના શોલાની કોઈ ળતર
જોલાભાં આલતી નથી.
આ શકીકત છે કે ળયેએ ભુકદ્દવ (ળયીઅતના
રાલનાયા શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે
લ આરેશી લવલ્રભ)એ અન્મ ‘તકારીપે ળયઈય્મશ’
(ળયીઅતે લાવજફ કયેરી ફાફતો)ની જે ભ નભાઝે
જુ ભ્આ વલળે ણ કોઈ કોતાશી કયી નથી. કુયઆને
સ્ષ્ યીતે ઉમ્ભતના ભાટે તેભની પઝર (આ ભુજફ)
ફમાન કયી છે કે, ‘મા અય્મોશલ્રઝીન આભનુ !
એઝાનુદેમ રીસ્વરાતે ભીન મલવભર જોભોઅતે
પવ્અલ એરા ઝીક્રીલ્રાશે લ ઝરૂર ફૈઅ. ઝારેકુભ
ખમરૂર રકુભ ઈન કુન્તુભ તઅરભુન-શે ભોઅવભનો
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! જુ ભ્આને દદલવે જ્માયે ( જુ ભ્આની) નભાઝ
ભાટે ુકાયલાભાં આલે તો તભે તુયત અલ્રાશના
વઝક્ર ( ખુત્ફા તથા નભાઝે જુ ભ્આ) ભાટે દોડમા
જાઓ અને કાભધંધો ફંધ કયો. આ તભાયા ભાટે
ફેશતય છે જો તભે જાણો તો.’ (વૂયએ જુ ભ્આ,
આ. ૯)
ઉય ભુજફ કુયઆનની આમત તથા શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભના સ્ષ્ કથન કે જે ભાં કોઈ ણ પ્રકાય
ફંધન કે કોઈ ણ ઝભાનાની ખુવુવીય્મત
જોલાભાં આલતી નથી તેના અલરોકલા ફાદ આ
અગત્મના પયીઝા ( નભાઝે જુ ભ્આના લાવજફ
શોલાણા) વલળે કળો ળક યશેતો નથી, અને સ્ષ્
યીતે જણામ છે કે ઈસ્રાભના આ અગત્મના
પયીઝા વંફંધે ઉમ્ભતના ભાટે ઈભાભ
અરવય્શસ્વરાભની શાજયી કે ગમફતભાં એક જ
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પ્રકાયનો શુ કભ છે . જ્માયે લસ્તુવસ્થવત આભ છે તો
છી ળક, ળુબ્શ લગેયેના વફફ આ અગત્મના
પયીઝાથી દૂય યશેલું ફલ્કે તેને અવસ્તત્લ વલશોણં
ભાનલું એ વભજદાયી અને એશવતમાત ( ડશાણ
બયી યીવત)ની વલરૂધધ છે -ખાવ કયી એ લેા કે
જ્માયે તભાભ પયીઝાઓભાં આ પયીઝા ( નભાઝે
જુ ભ્આ)ની શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભએ લધુ તાકીદ
પયભાલી છે . જે ભકે અશરે વુન્નત તેભ ળીઆ આ
ફેઉ પીકારના આવરભોએ દયલામત કયેર છે .
જે ભાંની એક દયલામત આ ભુજફ છે કે શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે, ‘વન:ળંક ખુદાએ તભાયા
ઉય નભાઝે જુ ભ્આ લાવજફ કયી છે , તો છી
જો કોઈ ભાયી શમાતીભાં કે ભાયી ( લપાત) છી
કમાભત વુધી ( ના કોઈ ણ વભમભાં તેને શરકી
મગાભાતે નજપી - 255

HAJINAJI.com

વભજે ) કે તેનો ઈન્કાય કયી તેને તકર કયે તો ખુદાલંદે
આરભ તેના ભાટે તેના કાભોને ન જભા કયે ન
ભુફાયક કયે જાણી રો કે તેના ભાટે (તેની ખમયાત)
ખમયાત નથી, તેના ભાટે ( તેની ઝકાત) ઝકાત
નથી, તેના ભાટે ( તેની નેકી) નેકી નથી, ણ શા
ત્માયે જ્માયે કે તે તૌફા કયે.’ આ શદીવ
‘લવાએરુળળીઆશ, દયવારએ જનાફ ળશીદે
વાની ( જે નભાઝે જુ ભ્આના લાવજફે અમની
શોલા
વલળે
રખામેર
છે ),
શદાએક,
ળશાફુસ્વાકીફ, ળશે ઈયળાદે વબ્ઝલાયી,
ભુસ્તદયકુર લવાએર લગેયે લગેયે ઈભાભીમા
દકતાફોભાં ભૌજૂ દ છે .
આ ળક લગયની લાત છે કે નભાઝે
જુ ભ્આનો શુ કભ અવત સ્ષ્ અને યોળન છે .
ળયીઅતભાં તેની જે ટરી તાકીદ કયલાભાં આલી છે
એટરી તાકીદ ફીજી કોઈ પ્રકાયની નભાઝ ફલ્કે
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કોઈ ણ પઝર ફાફત ભાટે કયલાભાં આલી શોમ
તેલું જોલાભાં આલતું નથી, અને તેનું કાયણ કદાચ
એ શોમ કે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે
લ આરેશી લવલ્રભ પ્રથભથી આ લાતથી લાકેપ
શતા કે બવલષ્મભાં ભાયી ઉમ્ભત નભાઝે જુ ભ્આ
તયપ ફેદયકાયી તથા કોતાશી ફતાલળે. એટરે જ
આે નભાઝે જુ ભ્આ વવલામ ફીજી કોઈ નભાઝ
ભાટે આલી યીતે પયભાવ્મું નશીં કે તે કમાભત
વુધીના વભમ ભાટે લાવજફ છે . નભાઝે જુ ભ્આ
ભાટે તેભણે વાપવાપ પયભાવ્મું કે, ‘ભુવરભાનો !
ખુદાએ જુ ભ્આ ( ની નભાઝ)ને તભાયા ઉય
કમાભત વુધીના વભમ ભાટે લાવજફ કયી છે .’ લી
આે ોતાના ખુત્ફાભાં એક સ્થે તાકીદની વાથે
આલી યીતે પયભાવ્મું કે, ઈન્નલ્રાશ પયઝ
અરમકોભુર જુ ભ્અત પી આભી શાઝા પી ળશયી
શાઝા લ વાઅતી શાઝા પયીઝતન ભકતુફશ. પ
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ભન તયકશા પી શમાતી અલ ફાદ ભભાતી એરા
મલવભર દકમાભતે શજુ દન રશા અલ ઈસ્તેખપાનન
ફશકશા. પ રા જભ્ઉલ્રાશ ળમ્રશુ લ રા
ફાયકલ્રાશ પી અમ્રેશા.’ એટરે કે, ‘ફેળક ખુદાએ
(નભાઝે) જુ ભ્આને તભાયા ઉય આ લરના આ
ભવશનાના આ વભમભાં લાવજફ કયી છે . છી જો
કોઈ તેને ભાયી શમાતીભાં કે ભાયી લપાત ફાદ
કમાભત વુધીના વભમભાં તેને શરકી વભજી કે
ઈન્કાય કયી તકર કયી તો, ખુદા તેના કાભોને ન
જભા કયે, ન તેના કામોભાં ફયકત ભુક.ે ’ આ
વવલામ અન્મ ઘણી એલી દયલામતો છે જે ભાં
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભ તેભ શઝયત અરી અરવય્શસ્વરાભ અને
શઝયત ઈભાભ ભોશંભદ ફાદકય અરવય્શસ્વરાભએ
પયભાવ્મું કે, ‘કંઈ ણ કાયણ વલના ત્રણ અઠલાડીમા
નભાઝે જુ ભ્આને તકર કયલી એ ભુનાદપકણાની
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વનળાની છે . જે ભકે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે ‘ભન
તયક વરાવત જુ ભ્અત ભુતઅમ્ભેદન ભીન ગમયે
ઈલ્રત તફ્અલ્રાશ અરા કલ્ફેશી નજાતભુન
નીપાક.’ એટરે કે ‘જે ણે કંઈ ણ કાયણ વલના
જાણી જોઈને ત્રણ અઠલાડીમા (નભાઝે) જુ ભ્આને
તકર કયી તો ખુદાલંદે આરભ તેના દદર ઉય
નીપાકની ભોશય રગાલી દે છે .’ અને શઝયત અરી
અરવય્શસ્વરાભએ પયભાવ્મું કે, ‘ભન તયકર
જુ ભ્અત વરાવત ભુતતાફેઅન ફે ગમયે ઈલ્રત
કોતેફ ભુનાપેકન’ એટરે કે ‘જે ણે કંઈ કાયણ વલના
જાણી જોઈને ત્રણ જુ ભ્આ તકર કયી તો તેને
ભુનાદપક રખલાભાં આલળે.
કેટરી અપવોવની વફના છે કે આલી આલી
તાકીદ તથા ખુલ્રા કથનો અને સ્ષ્તાઓ છતાં
ભાત્ર ળકની વફના ય નભાઝે જુ ભ્આને એક એલો
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‘નઝયી ભવઅરો’ ફનાલી દેલાભાં આવ્મો કે
આવરભોને તેના ફાયાભાં યીવારાઓ રખલાની
પઝર ડી, કે જે થી દયેક ભાણવ વભજી રે કે નભાઝે
જુ ભ્આ લાવજફ થલાભાં ઈભાભ અથલા ઈભાભના
નાએફે ખાવથી ઈજાઝત રેલાની કોઈ ળતર નથી,
અને ઉયાંત તેઓ ોતાના વલલેચનભાં ણ આ
લસ્તુને ફયાફય ફમાન કયતા યશમા. લી તભાભ
પયીઝાઓની જે ભ આ અગત્મના પયીઝા ( નભાઝે
જુ ભ્આ)ની અગત્મ શોલાની વફના ય ઘણા
આવરભોએ ‘ઓરભાએ ભુતકદ્દેભીન’ (ૂયાણા
વભમના આવરભો)ની જે ભ અભર કયલા તથા
પત્લા આલાની યીવત ઈખ્તેમાય કયી. આલી
વસ્થવતભાં નભાઝે જુ ભ્આને તકર કયલા ભાટે કોઈ
ગુંજાઈળ યશેતી નથી. કંઈ નશીં તો એટરું તો ઝરૂય
કશી ળકામ કે નભાઝે જુ ભ્આને તકર કયલું
એશવતમાતની વલરૂધધ છે .
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ળેખે ફડાઈના વતા પકીશે ભુશકદકક ળેખ
શુ વૈન ( તાફ વયશ) ોતાના યીવારા ‘તોશભા
વફીશ’ (અકીદએ તોશભા વફી)ભાં રખે છે જે નો
ખુરાવો એ છે કે, ‘તભાભ લાવજફ ફાફતોભાં એક
લાવજફ ફાફત નભાઝે જુ ભ્આનું ફજાલી રાલલું
છે . કુયઆને ભજીદની સ્ષ્ યીતે લી શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભ
અને
અઈમ્ભએ
ભઅવુભીન
અરય્શેભુસ્વરાભની જે શદીવો અભો વુધી
શોંચેર છે તેનાથી સ્ષ્ થામ છે કે નભાઝે
જુ ભ્આ લાવજફે અમની છે , ફલ્કે ભવાએરે
દપકવશય્મશભાં જે ટરી તાકીદ નભાઝે જુ ભ્આ ભાટે
લાદયદ થઈ છે એટરી ફીજા કોઈ ભવઅરા ભાટે
થઈ નથી.’ ત્માયછી રખે છે કે, ‘જે ળખ્વ
નભાઝે જુ ભ્આ ફજાલી રાલે છે તે જલાફદાયીથી
ભુકત થામ છે અને ોતા યના લાવજફ કાભને
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ખુદા, યવૂર તથા ઈભાભો અરવય્શસ્વરાભના
કથન ભુજફ અદા કયે છે .’
ટુંકાણભાં એ કે ઘણા પકીશો-ળયીઅત
ળાસ્ત્રીઓની વનગાશભાં ગમફતના ઝભાનાભાં
નભાઝે જુ ભ્આનું લાવજફે અમની શોલું સ્ષ્ છે .
પકીશોભાંનાં દયેકે તેના ફાયાભાં તળયીશવભારોચનાના તથા ખુરાવાઓ કયેર છે , અને
ઘણા જણોએ આએ નભાઝે જુ ભ્આના લાવજફે
અમની શોલા વલળે યીવારાઓ ણ રખ્મા છે .
વવકકતુર ઈસ્રાભ ળેખ કુરમનીએ ગમફતે
વુગયાના ઝભાનાભાં દકતાફે ‘કાપી’ રખી જે ભાં
તેભણે કોઈણ ળતર વલના નભાઝે જુ ભ્આના
લાવજફે અમની શોલા વલળે દયલામત કયી છે , અને
તેભનો એના ઉય અભર ણ શતો. ળમખુર
ભુશદદેવીન ભોશંભદ વફન અરી વફન ફાફલમશ
(વદુક) જે ઓ ઈભાભે ગાએફ ( અ.ત.પ.)ની
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દુઆના પ્રતાે ૈદા થમા અને વશ.વ. ૩૮૧ ભાં
લપાત ામ્મા તેઓ નભાઝે જુ ભ્આને લાવજફે
અમની સ્લીકાયતા શતા. ળેખ ભુપીદ ( અ.ય.)
જે ઓ વય્મદ ભુયતુઝા અને ળેખ તુવી (જે લા ભશા
ભોટા આવરભો)ના ઉસ્તાદ શતા અને વશ.વ.
૪૧૩ ભાં લપાત ામ્મા તેઓ ણ નભાઝે
જુ ભ્આને કળી ળતર વલના લાવજફે અમની ભાનતા
શતા. ળેખ અફુસ્વરાશ શરફી જે ઓ ભળશુ ય
અને ફુઝુગર પકીશ થઈ ગમા છે તેઓ ણ નભાઝે
જુ ભ્આને લાવજફે અમની ફતાલતા શતા. ળેખ
અફુર પત્શ કયાચકી તથા ળેખ અભાદુદ્દીન તીબ્રવી
તથા ળેખ ળશીદે વાની તથા તેભના ોત્રા વય્મદે
ભુશકદકક વય્મદ ભોશંભદ તે દકતાફે ભદાયીકના કતાર
તથા ળેખે ભુશકદકક શવન વફન ળશીદે વાની તે
દકતાફે ભોઆરીભના કતાર, તથા તેભના પયઝંદે
ફુઝુગરલાય ળેખ ભોશંભદ વફન ળેખ શવન, તથા
ળેખે પકીશ ઝાવશદ, ળેખ તયીશી નજપી તથા
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ભુશદ્દીવે નફીર પકીશ ભજરીવે અવ્લર ળેખ
ભોશંભદ તકી તથા તેભના પયઝંદ અલ્રાભાં
આખુન્દ ભુલ્રા ભોશંભદ ફાદકય ભજરીવીએ
દુવ્લુભ તે ‘ફેશારૂર અન્લાય’ ના કતાર, તથા
ભુશકદકકે ભુશદ્દીવ અલ્રાભાં પૈઝ ભુલ્રા ભોશવીન
તે દકતાફે લાપી તથા તપવીયે વાપીના કતાર, તથા
પાઝીરે ભુશકદકક ભુલ્રા ભોશંભદ ફાદકય વબ્ઝલાયી
તે દકતાફે ઈયળાદના કતાર, તથા ભુશદદ્દીવે જરીર
ળેખ ભોશંભદ વફન શવન શુ યે આભેરી તે દકતાફ
‘લવાએરુળ ળીઆ’ ના કતાર, તથા ળેખ ઈબ્રાશીભ
વફન ળેખ નુરૂદ્દીન જે ઓ ઈસ્પેશાનભાં નભાઝે
જુ ભ્આને લાવજફે અમની તયીકે અદા કયતા શતા,
તથા ળમખુર ઈસ્રાભે કુભ ભુલ્રા ભોશંભદ તાશેય
તથા ભલરા ભુલ્રા અબ્દુલ્રાશ શુ વૈન વફન
ળુસ્તયી જે ભણે નભાઝે જુ ભ્આના લાવજફે અમની
શોલા વંફંધે એક ખાવ યીવારો તારીપ કયેર છે
અને ળાશ અબ્ફાવના ઝભાનાભાં ઈસ્પેશાનભાં
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નભાઝે જુ ભ્આનો વંફંધ આથી જ શતો, અને
વશન્દના આરીભોભાં ‘એભાદુર ઈસ્રાભ’ ના કતાર
વય્મદ ભોશંભદ તકી ફીન વય્મદ શુ વૈન ફીન
વય્મદ દીરદાયઅરી ઉયાંત ફીજા પકીશો તથા
ભુજતશીદો જે લા કે ળેખ વુરમભાન ફીન
અબ્દુલ્રાશ ફીન અરી ભાશઝી કે જે ઓએ નભાઝે
જુ ભ્આ લાવજફે અમની શોલા વલળે ખાવ
યીવારો રખેર છે , દકતાફ ‘અર-રભ્અશ
પીસ્વરાતે અમનીય્મતે લુજુફે જુ ભ્અશ’ ના કતાર
ભીય વય્મદ શુ વૈન આભેરી કયકી, પાઝીરે ભુશકદકક
ભોશંભદ ફીન પત્તાશ ભાઝન્દયાની જે ઓ ‘વયાફ’
રખલાની મગાભભાં ગુંજાઈળ નથી એ તભાભ
પકીશો તથા ભુજતશીદો ગમફતે કુબ્રાના ઝભાનાભાં
નભાઝે જુ ભ્આના લાવજફે અમની શોલાના કાઈર
શતા.
જુ ભ્આ
, તા. ૬-૬-૫૨
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મગાભ નં. ૮૦
ઈસ્રાભભાં રગ્ન-વલલાહ

જે લસ્તુ કે ઈન્વાનના ફાકીણાંનું વફફ,
ભાનલ જીલનનો લવીરો અને ભનુષ્મોની યક્ષાનું
વાધન છે તે રગ્ન છે ઈસ્રાભે તેને ઘણી અગત્મતા
આી છે , અને વખ્રસ્તીઓની વલરૂધધ અયવણત
જીલન ગુઝાયલાની ભના કયભાલી છે , અને
ઈન્વાનની નસ્ર ાકીઝગી યીતે ચારુ યશે તે વારૂ
રગ્ન કયલા ઉય ઘણો બાય આેર છે . ઈસ્રાભ
એ ધભર છે કે જે ચાશે છે કે ભાનલ જન્ભ ળયીઅત
ભુજફ થામ કે જે થી શકીકતના ૈયલો અને ખુદાના
ફંદાઓભાં લધાયો થામ, અને તેથી ઈસ્રાભે રગ્ન
ન કયલા તથા અયવણત યશેલા તયપ વતયસ્કાય
ફતાવ્મો છે . અયવણત જીલન ઈખ્તેમાય
કયનાયાઓ વલળે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો
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અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે, “ઈન્ન
અકવય અશરન્નાય અર ઉઝઝાખ” એટરે કે
“જશન્નભીઓભાં ભોટો બાગ રગ્ન કયલાથી દૂય
યશેનાયાઓનો શળે.”
જગતના ભશાન વલચાયકોનો ભત છે કે
વભાજભાં ખયાફીનું કાયણ અયવણત જીલન તથા
ળયીઅત વલરૂધધ સ્ત્રી-ુરૂનું ભલું છે . આએજ
કાયણે ઘણેબાગે જોલાભાં આલે છે કે અયવણત
જીલન ગુઝાયલાના દયણાભે ઈન્વાન અનેક
ફીભાયીઓનો બોગ ફને છે , તેભ વ્મવબચાયભાં
ણ પવામ છે . એ જ કાયણ છે કે દયલામતભાં
લાદયદ થમા ભુજફ ળમતાન ચાશે છે કે ઈન્વાન
અયવણત યશે અને ુરૂ યસ્ત્રી વાથે અને સ્ત્રી
યુરૂ વાથે વંગત કયે. શઝયત યવૂરેખુદા
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભએ
પયભાવ્મું કે, “ફે યવ્મવક્તઓ ( યુરૂ તથા
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યસ્ત્રી)ની વાથે ળમતાન ત્રીજો બે છે ,” અને
આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભએ ફે યવ્મવક્તઓને એક સ્થે બેગા
થલાની ભનાઈ પયભાલી છે , અને પયભાવ્મું છે કે,
“જ્માયે તભાયાભાંથી કોઈ યણે છે તો એ લેા
ળમતાન ફેકયાય થઈ કશે છે , “મા લમરશ ઉવીભ
ઈબ્ને આદભ વભન્ની ફે વુરુવમ દીનેશ એટરે કે,
અપવોવ ! આદભના પયઝંદનો ૨/૩ બાગ દીન
(ભાયા થકી ફયફાદ થતો) ફચી ગમો !”
ઉયોકત શદીવોથી જણામું કે રગ્ન-વલલાશ
એક એલું ઉત્તભ વાધન છે કે જે થી દીન, દુન્મા
તથા વદાચયણ અને ઈઝઝત આફરૂની વશપાઝત
થામ છે . ખાવ કયી દીન ધભરની વશપાઝત વલળે
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે, “ભન તઝવ્લજ પ કદ
અશયઝ વનસ્પ દીનેશી, પલ્મત્તકીલ્રાશ પી વનવસ્પર
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આખય.” એટરે કે, “જે ણે રગ્ન કમાર ( યવણત
જીલનભાં કદભ ભુકમા) તેનો અધો દીન યવક્ષત થઈ
ગમો, શલે તેણે ફાકીના અધાર દીન ભાટે
યશેઝગાયી ઈખ્તેમાય કયલી જોઈએ.” આથી
જણામું કે ફેળક રગ્ન-વલલાશ ધભરની યક્ષા કયનારૂં
એક કીભતી વાધન છે . કાયણ કે યવણત જીલન
વલના નપવ ઘણે બાગે યશેઝગાયી ઈખ્તેમાય
કયલા તય્માય થતું નથી, અને તેથી જ શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભએ રગ્ન-વલલાશ કયલા તથા યશેઝગાયી
ઈખ્તેમાય કયલાની તાકીદ કયી છે . અને રોકોને
ખફય ડે કે ઈસ્રાભે રગ્નને કેટરી અગત્મતા
આી છે તે ભાટે શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભએ તેને ોતાની
વુન્નત ઝાશેય કયી તેભ તેને ઈસ્રાભનો તયીકો
ફતાવ્મો. જે ભકે પયભાવ્મું કે, “અવન્નકાશો વુન્નતી
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પ ભન યગેફ અન વુન્નતી પ રૈવ વભન્ની.” એટરે
કે “વનકાશ (રગ્ન-વલલાશ) ભાયી વુન્નત છે , જે ણે
ભાયી વુન્નતથી ભોઢું પેયવ્મું તો તેણે જાણે ભાયાથી
ભોઢું પેયવ્મુ.ં ”
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભના કેટરાક વશાફીઓ
અયવણત જીલન ગુઝાયતા શતા, તેભને આં
શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભએ તેથી લામાર અને તાકીદ ુલરક પયભાવ્મું
કે, “જે ઓએ ભાયો તયીકો ઈખ્તેમાય કયેર છે
તેઓને ભાટે જરૂયી છે કે તેઓ રગ્ન ણ કયે.”
લી આ ણ પયભાવ્મું કે, “તનાકેશુ તનાવરુ
તકવોરૂ પ ઈન્ની ઓફાશી ફેકોભુર ઉભભ મલભર
દકમાભશ.” એટરે કે, ‘વનકાશ કયો, લંળલેરો લધાયો
કે કમાભતનાં દદલવે શુ ં અન્મ ઉમ્ભતોની વાભે
તભાયા લધાયાણા ઉય પખ્ર કયીળ, છી તેભાં
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(કવુલાલડના કાયણે) ડી ગમેરા ફચ્ચાઓ ણ
કેભ ન શોમ.” લી એ પયભાવ્મું કે, “અયાઝેરો
ભલતાકુભ અર ઉઝઝાફ.” એટરે કે, તભાયાભાં
વૌથી શરકી ભૌતે ભયેરો એ ભાણવ ગણાળે કે જે
રગ્ન કમાર લગય ભયી ગમો.” જ્માયે યણેરા
ળખ્વની પઝીરતભાં આં શઝયત વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે,
“વુતેરો યણેરો ળખ્વ એ ભાણવ કયતાં અપઝર
છે કે જે યોઝેદાય, નભાઝી ણ રગ્ન કમાર વલનાનો
શોમ.” અને શઝયત ઈભાભ જાપયે વાદદક
અરવય્શસ્વરાભએ પયભાવ્મું કે, “યવણત ળખ્વની
ફે યકાત નભાઝ અયવણત ળખ્વની ૭૦ યકાત
નભાઝથી ફેશતય છે .”
ખુદાએ ણ ોતાના કરાભે ાકભાં રગ્ન
તયપ રોકોનું ધમાન ખેંચેર છે -વનકાશ દકલા રગ્ન
કયલાનો શુ કભ પયભાલેર છે . અને દયણાભભાં
મગાભાતે નજપી - 271

HAJINAJI.com

પયભાવ્મું છે કે, યોઝીના ફાયાભાં કોઈ ઝચતા ન કયો,
એ તો ખુદા તભને ( ફ ળતે અભર અને કોવળળ)
આનાયો જ છે . જે ભકે વૂયએ નુયની ૩૨ ભી
આમતભાં પયભાલે છે કે, “લ અન્કેશુર અમાભા
વભન્કુભ લસ્વારેશીન એફાદેકુભ લ એભાએકુભ, ઈં
મકુનુ ફુકયાઅ મુગ્નેશેભુલ્રાશો ભીન પઝ રેશી.
લલ્રાશો લાવેઉન અરીભ.” એટરે કે,
“તભાયાભાંથી અયવણત શોમ તેભનાં રગ્ન કયી
આો, તેભ તભાયા ગુરાભો તથા કનીઝોઓભાંથી
જે ઓ નેક ચરણલાા શોમ તેભના ણ રગ્ન કયી
આો. જો તેઓ ભોશતાજ શળે તો ખુદા ોતાની
ભશેયફાનીથી તેભને વાયી વસ્થવતલાા કયી દેળે.
અને ( જાણી રો કે) અલ્રાશ ભશા ઉદાય અને
જાણનાય છે .” અને વૂયએ વનવાની ૩ જી
આમતભાં પયભાલે છે કે, “પન્કેશુ ભા તાફ રકુભ
વભનન વનવાએ ભસ્ના લ વોરાવ લ રૂફાઅ.”
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એટરે કે, “સ્ત્રીઓભાંથી તભે ફબ્ફે, ત્રણ ત્રણ કે
ચાય ચાય સ્ત્રીઓને યણો. ુરૂો જં ગ, ભાયાભાયી
તથા અન્મ યીતે ફશુ જલ્દી નાળ ાભે છે , તેથી
ભાનલ વભુદામી બરાઈ ભાટે ખુદાએ આલી
યીતનો શુ કભ પયભાવ્મો કે એકથી લધુ ચાય સ્ત્રીઓ
યણી ળકો છો, ણ ઈન્વાપની ળતે. જે ભકે એ જ
આમતની છે લટે પયભાવ્મું કે, “પ ઈન વખપતુભ અલ
રા તઅદેરુ પ લાશેદશ.” “....ણ જો તભને
ધાસ્તી શોમ કે તભે તેણીઓ લચ્ચે ઈન્વાપ કયી
ળકળો નશી તો છી એક જ ઉય વંતો કયો.”
અર-ગયઝ રગ્ન ઈસ્રાભની ળયઈ
ફાફતોભાંની એક છે , અને તેથી જ તેને તકર કયલું
એ ળયીઅતની વલરૂધધ લતરલું છે . ખાવ કયી જ્માયે
અયવણત જીલનના કાયણે ફીભાયીભાં વડાઈ
જલાનો કે ગુનાવશત કામર તયપ રરચાઈ જલાનો
ખત્રો ઉબો થામ તો એ લકતે તો અયવણત યશેલું
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શયાભ થઈ જઈ રગ્ન કયી રેલા લાવજફ થઈ જામ
છે . એકંદયે જોતા રગ્ન ફુવધધભાન્મ તેભ ળયીઅત
તયપથી ભુકયરય થમેર છે , જે ના વફફે ઈન્વાનનો
લંળલેરો ફાકી યશી ળકે છે , ખાનદાનની યક્ષા થામ
છે અને કૌભ ળવક્તળાી ફને છે . જ્માયે રગ્નથી
દૂય બાગલાથી અને અયવણત જીલન ગુઝાયલાના
કાયણે વભાજ વનફર ફને છે , તેભ વ્મવબચાય
ઉયાંત અનેક ાાચાયોના કીડા ૈદા થામ છે .
દયણાભે વભાજભાં આવત્ભક ખયાફી તથા ભાદ્દી
ફગાડનો પેરાલો થામ છે .
જ્માયે છોકયી છોકયા મુલાલસ્થાએ શોંચી
જઈ વભજણા થામ છે , ત્માયે જો તેઓ રગ્ન કયી
વંવાયી જીલનભાં પ્રલતર ન થામ તો છી તેઓનું
દદર શલવના ખ્મારોભાં ભગ્ન યશે છે અને તેભની
આંખો તથા કાનો અશીં પયતા યશે છે .
અપવોવબયી ફીના છે કે આજકારના ઘણાખયા
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જલાન્માઓ તથા મુલતીઓ કાચા વલચાયોભાં
વગયપતાય થઈ ફેશુદી આળાભાં રગ્ન કયલા તકર કયે
છે , અને એભ કયી ોતાના અખ્રાક તથા ચાદયત્રને
ખયાફ કયે છે . અપવોવ તેભના ભાફા તથા
ભુયબ્ફીઓ ઉય કે તેઓ એભની વસ્થવતની
યલાશ કયતા નથી, અને તેભને એજ શારત ય
છોડી દે છે , દયણાભે છોકયા છોકયીઓ ખયાફ
ફાફતોભાં વગયપતાય થઈ જામ છે .
વ્શારા લાંચકો ! ઔરાદનો ભાત્ર આ એક
જ શક નથી કે તેઓને ભિેવા-સ્કુરભાં ભોકરી
તારીભ અાલલી, ફલ્કે તેના વવલામ ફીજા ણ
તેભના કેટરાક શકકો છે , જે ભાંનો એક શક આ
ણ છે કે તેઓને ખયાફ શારતભાં વગયપતાય થતા
તથા દુષ્ ભાગે ચઢી જતાં ફચાલલાભાં આલે. ઘણી
દદરગીયી થલા જે લી લાત છે કે ચારુ ઝભાનાભાં
ફચ્ચાંઓને નેક અખ્રાક અને ચાદયત્ર્મલાન
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ફનાલલાની તારીભ આલાભાં આલતી નથી.
છોકયા છોકયીઓને એકજ સ્થે અને એકજ
લગરભાં તારીભ આલાની પ્રથા પ્રચરીત થઈ છે ,
જે નું દયણાભ કેલું આલે છે તે વુમરના પ્રકાળની
જે ભ યોળન છે . આગ અને રૂ જુ દાજુ દા શોમ તોજ
વારૂં જો તેઓ એક જ સ્થે બેગા ભે તો બડકો
જ થામ. તેથી જ વાશેફે ળયીઅતે ઈસ્રાભ શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે, “છોકયા છોકયીઓને ખાવ
કયી જ્માયે દવ લરની ઉભયના થઈ ગમા શોમ તો
છી તેઓને એકફીજાથી અરગ યાખલા જોઈએ.
સ્કુરોભાં છોકયા છોકયીઓનું એકત્ર થલું
એટરું નશીં ફલ્કે એકફીજાથી જોડાજોડ ફેવલું
એ ળું ળયાપતની ળાન છે ? અને ળું તેનું એ
દયણાભ આલીને ન યશે કે જે રૂ અને આગનું
આલે છે ? યણાલલા રાએક થમેર છોકયા
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છોકયીઓને લધુ તારીભ આલાનો આગ્રશ તો
યાખલો, ણ તેઓને યણાલલાનો ખ્માર ન કયલો
એ વન:ળંક તેભના ઉય એક પ્રકાયનો ઝુલ્ભ તથા
અકૃા જ ગણામ. આએજ ભૌકા ય ખુદા તેઓને
તેભની એ લરણ વઝા કયે છે .
ઈન્વાન જ્માયે મુલાસ્થાએ શોંચી જામ તો
જરૂયી છે કે વંવાયી જીલનભાં ગરા ભાંડ,ે ભાતાવતા ફને, અને એક લધુ કુટુંફ તેના થકી
અવસ્તત્લભાં આલે. ભાટે તેભના ભુયબ્ફીઓને
જોઈએ કે તેઓ કોવળળ કયીને તેઓને યણાલી દે.
ણ જો તેભનાથી એ ળકમ ન શોમ તો છી
તેભના ઉય કંઈ નથી.
ઘણાખયા જલાનો આ જાણલા છતાંમ કે
અયવણત યશેલાથી અખ્રાકની ખયાફી થામ છે ,
અને ૈવો વલરાવ અને લૈબલભાં ફયફાદ થામ છે ,
છતાં અજફ થલા જે લું છે કે તેઓ ધન-દૌરત
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તથા શુ સ્નો જભાર અને જાશો શળભત તયપ નઝય
કયે છે , રૂના યેરા અને રૂાના ઢગરા ઉય ભીટ
ભાંડે છે ! અને એ જ આળાભાં તેભનું જીલન રગ્ન
વલના ગુઝયે છે ! ઘણે બાગે રોકોની નઝય
ઈઝઝત, ળયાપત, ઈન્વાવનય્મત ઈત્માદી જીલનને
રામક વવપતો તયપ નથી શોતી, ફલ્કે ભોટય અને
વભલ્કત રકલા ગાડી અને લાડી તથા ભેડી અને ભુડી
તયપ તેભ નાઝ નંફયા તથા રૂ અને રૂા પ્રત્મે
શોમ છે . રૂાા અખ્રાકને તથા રૂાા જીલનને
જોતા નથી. આએજ કાયણ છે કે યણ્મા છી
એલા સ્ત્રી ુરૂોના વંવાયી જીલનભાં ખયાફી ૈદા
થામ છે . શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે, ‘જે ળખ્વ (ભાત્ર)
ભાર અને રૂને નઝય વાભે યાખી રગ્ન કયે છે તો
(છે લટે) ખુદા તેને ભાર અને રૂથી ભશરૂભ કયી દે
છે .’ આલા અનેકાનેક દાખરાઓ નઝય વાભે
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ભૌજૂ દ છે . કેટરાકોએ વોનાની વદયતા એને
વૌંદમરના વભન્દયને જોઈને ળાદી તો કયી, ણ
છે લટે તેનું દયણાભ ઉલ્ટું જ આવ્મુ.ં ભાટે છોકયા
છોકયીઓને જોઈએ કે તેઓ આ ફાફતભાં રાંફી
નઝય કયે, અને તેની જ વાથે ળાદી કયે કે જે નાથી
વુખભમ અને ઈઝઝતબયી ઝઝદગી ફવય કયી
ળકામ તેભ શોમ. છી બરે તે અભીય શોમ કે
પકીય, ભારદાય શોમ કે ગયીફ અવત અપવોવદામક
વફના છે કે કેટરીક જલાન છોકયીઓ આલીજ
(ભોટય અને વફલ્ડીંગની) આળાભાં ફુઢાાની
નઝદીક શોંચી જામ છે અને દયણાભે તેણીઓ
યવણત જીલનથી ભશરૂભ થઈ જામ છે .
એક તલંગય શભેળા તલંગય યશેળ,ે એક ગયીફ
શભેળા ગયીફ યશેળે એલી કોઈ પ્રણાવરકા કે વનમભ
નથી. ઘણા એલા નલજલાનો મુલાનો જોલાભાં
આવ્મા છે અને શભણા ણ ભૌજૂ દ છે કે જે ભણે
મગાભાતે નજપી - 279

HAJINAJI.com

પકત ખુદાની ખુળનુદી ખાતીય અને અખ્રાકે
નેકની વશપાઝત ભાટે ળાદીઓ કયી, અને એ લેા
તેઓ પકીય શતા, ણ ાછથી ખુદાના પઝરો
કયભથી અભીય થઈ ગમા, ભોશતાજ શતા ભારદાય
થઈ ગમા.
લશારા લાંચકો ! ભાર અને દૌરત ખુદાના
શાથભાં છે . તે જે ને ચાશે આે છે અને જે નાથી
ચાશે છે ઝુટલી રે છે ભાર દૌરતને નઝય વાભે
યાખી કોઈની વાથે ળાદી કયલી એ ઘણી ફૂયી લાત
છે . ઈન્વાનને જોઈએ કે તે ળયાપતને જ જુ એ.
ભાટે છોકયી જ્માયે કોઈ જલાનથી યણલા તય્માય
થામ તો તેણી પ્રથભ જુ એ કે એ જલાન ભઝશફનો
ાફંદ છે કે નશીં ? તે નેક અખ્રાક અને વદાયણ
ધયાલે છે કે નશીં ? તેનાભાં ધંધો ધાો કયી કે
નોકયી ચાકયી કયી કભાલાની ળવક્ત છે કે નશીં ?
જો તેનાભાં આ ગુણો શોમ તો ઝરૂય તેનાથી રગ્ન
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કયી રે, છી બરે તે ગયીફ ણ કેભ ન શોમ ?
એલી જ યીતે મુલાન જ્માયે કોઈ છોકયી વાથે
ળાદી કયલા તય્માય થામ તો પ્રથભ તે જુ એ કે તેણી
ળયાપતની દેલી છે કે નશીં ? તેણી શમા તથા ળભરનું
વૌંદમર ધયાલે છે કે નશીં ? તેણી નેક આદતો અને
વુંદય વવપતોના ળણગાયથી વુળોવબત છે કે નશીં
?
ઈસ્રાભભાં ળાદી ભાટે ળતર છે કે સ્ત્રી ુરૂ
આવભાં એક ફીજાના ‘કુપલ’ શોલા જોઈએ,
અને ‘કુપલ’ એ જ છે કે જે ઉય ફમાન થઈ ગમેર
છે . ભાટે ઈન્વાનને જ્માયે કોઈ ‘કુપલ’ ભી જામ
ફવ તેનાથી તેણે ળાદી કયી રેલી. છોકયી ોતાના
‘કુપલ’ થી ળાદી કયલા તય્માય થામ ણ ભા ફા
તેણીને તેભ કયતાં યોકે અને ધન દૌરતની
રારવાભાં તેણીને ‘કૈદી’ ની જે ભ ફનાલી યાખે તો
એ ળયીઅતની વલરૂધધ છે , એટરું નશીં ફલ્કે તેથી
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ખયાફી ૈદા થલાનો ખત્રો ણ યશે છે . જલાન
છોકયીઓને જુ દી જુ દી જગાએ પેયલલી, તેણીને
તયેશ તયેશની ફાફતો દેખાડલી ( જે ભકે વીનેભા,
નાટકો ફતાલલા કે જ્માં પ્રેભના િશ્મો અને પ્રેભની
ચેષ્ાઓ જોલાભાં આલે છે ) અને એભ કયી જાણ્મે
અજાણ્મે તેભની આંતદયક શારતભાં એક પ્રકાયનો
ઉલ્કાાત જગાલલો એ વન:ળંક ભુરૂવ્લત તેભ
ળયીઅતની વલરૂધધ છે , અને ખુદા લ યવૂર તથા
અઈમ્ભએ
ભઅવુભીન
અરય્શેભુસ્વરાભની
ખુળનુદીથી ઉલ્ટું છે .
ઈસ્રાભ, ોતાના ૈયલો ાકાકીઝા યશે
એલુ ચાશે છે , તેથી તેણે પયભાવ્મું કે જલાનીની
ળરૂઆતભાં છોકયા છોકયીઓને યણાલી દો. લી
ણ પયભાવ્મું કે, ‘ઈન્વાનની ખુળનવીફી એભાંજ
છે કે દીકયીઓ ( ની) જલાનીના આયંબભાંજ
(ળાદી થામ અને) ોતાના ળોશયના ઘયે જામ.’
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પ્માયા જલાનો ! રારચ અને તેનાથી દૂય
યશો. યબ્ફુર આરભીન ઉય બયોવો કયો અને
શયગીઝ રૂ અને ભાર ઉય આળા ન ફાંધો.
એલી કન્માથી રગ્ન કયો કે જે તભાયી ખયી જીલન
વાથી ફની યશે. તભાયી વાથે એલી યીતે પ્રેભુલરક
જીલન ગાે કે તભને તભારૂં ઘય જન્નત વભુ રાગે,
જે પ્રથભ તભાયી જ ખેલના કયે અને છી જ
(ોતાના ભાફા, બાઈ-ફશેન લગેયાનો) ખ્માર
કયે. પ્રથભ ખુદાને અને છી ળોશયને જુ એ, અને
વદા ળયાપત દેલી અને વદાચયણની ુતી ફની
યશે.
એલી યીતે ુરૂને ણ જોઈએ કે તે ોતાની
સ્ત્રી તયપ ખયા અંત:કયણ ુલરક પ્રેભા યશે અને
શયગીઝ તેણીની દૌરત-વભલ્કત ઉય નઝય ન
નાંખે, કેભકે એ ભુરૂવ્લત તથા ભદારઈની ળાનથી
વલરૂધધ છે . જે ળખ્વભાં ખરૂં ુરૂત્લ શોમ છે મગાભાતે નજપી - 283
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ભુરૂવ્લત શોમ છે તે કદી સ્ત્રીની વભલ્કત તથા દૌરત
તયપ જોતો નથી. એ ોતાના ફાશુ ફથી
ોતાની ફુવધધ ળવક્તથી, ોતાના જ્ઞાનથી અને
ઝાતભેશનતથી દૌરત કભામ છે અને ોતાના
ફા-ફચ્ચાનું ોણ કયે છે . શા, જો સ્ત્રી
ોતાની યાઝી ખુળીથી ધણીને લધુ આવાએળ
આલા ભાટે ોતાની દૌરત ખચે તો એ તેના
ઈખ્તેમાયની લાત છે . સ્ત્રી ભારદાય શોમ તો ણ
ધણીની પઝર છે કે તે તેણીનું બયણ ોણ કયે તથા
ોતાના ળવક્ત ભુજફ તેણીની આવાએળ ભાટે
ખચર કયે. તેલી યીતે સ્ત્રીને ણ જોઈએ કે તે શય
શભેળ વતની વેલા કયલા તત્ય યશે. ઘયનો
કાયોફાય વાયી ેઠે ચરાલે અને ઔરાદની ખુફી
ુલરક તયફીમત કયે.
સ્ત્રી ઘયભાં ચાંદની વભવાર છે તો ઘણી
વુયજ વભવાર છે . સ્ત્રી ઘયની યક્ષણકતાર છે તો
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ધણી તેની વ્મલસ્થા કયનાય છે . સ્ત્રીને જોઈએ કે
તે શય શભેળ ોતાના વતને યાઝી યાખલા
કોવળળો કયે, અને નકાભા વલચાયો-કે જે ધીયે ધીયે
લૃવધધ ાભી ઘયવંવાયની વત્માનાળીનું કાયણ ફને
છે તેનાથી દૂય યશે અને ખારી ભુપત કોઈને ત્માં ન
જામ, અને ધણીને ણ જોઈએ કે તે ોતાની સ્ત્રી
તયપ પ્રેભ તથા ભેશયફાનીથી જુ એ અને ોતાની
ળવક્ત ભુજફ તેણીની ઈચ્છાઓને ( કે જે
ળયીઅતથી વલરૂધધ ન જતી શોમ) ૂયી કયે.
જે સ્ત્રી ુરૂો આલી યીતે ભધુય જીલન
જીલલાને ફદરે ફુયા અખ્રાકથી બયુય ઝઝદગી
ફવય કયે, એક ફીજાના શકકોની યલા ન કયે તો
ખચીત તેભનું જીલન વતયસ્કાયને ાત્ર છે . જે નલ
જલાનો પ્રથભથી જ શલાઓ શલવ મઅને
ભનેચ્છાઓ અને ભનોવલકાય તથા લૈબલ અને
વલરાવ તયપ ખેંચાઈ છે અને ઝાશેયી લસ્તુઓ
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(રૂ અને રૂીમા) તયપ જુ એ છે તો દયણાભભાં
તેઓનું જીલન ખરૂં અને અકારૂ ફને છે .
પ્માયા મુલાનો ! વભમને પોગટભાં ગુભાલલો
અને ભારદાય ત્ની ભેલલાના ઈન્તેઝાયભાં
અયવણત યશેલું રકલા યણી રેલાભાં ઢીર કયલી
એ ખયેખય ફદ-ફખ્તીની વનળાની છે . મકીન કયી
રો કે દયેક ભાણવ ભારદાય થઈ ળકતો નથી.
પ્માયા જલાનો ! અશકાભે ખુદા અને વુન્નતે
યવૂરને નઝય વાભે યાખો. રગ્ન કયી રો અને
ખારી પોગટ ઝઝદગીને લેડપી ન નાખો. ખુદા
યઝઝાક છે , એ તભને યોઝી આળેજ. જે ભકે
પયભાલે છે કે, ‘ઈ મકુન મુગ્ની શોભુલ્રાશો ભીન
પઝરેશી, એટરે કે, તેઓ ( રગ્નગાંઠથી જોડાઈ
જઈ વંવાય જીલનભાં કદભ ભુકનાયાઓ) ગયીફભોશતાજ શળે, તો ખુદા ોતાની ભેશયફાનીથી
તેઓને વાયી વસ્થવતલાા કયી દેળે.’
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શે (જલાન છોકયા છોકયીઓના) ભા ફાો !
જો તભાયાથી ળકમ શોમ તો છી ોતાના દીકયા
દીકયીઓને યણાલલાભાં ઢીર ન કયો. દીકયીને
યણાલલું ળકમ શોમ છતાં, તેણીને ન યણાલતા
એક ‘કૈદી’ ની વભવાર યાખલી શયાભ છે . તેણીને
દુન્માલી ઠાઠભાઠની રારચભાં ‘કૈદી’ કયી યાખલી
(અથારત ન યણાલલી) ઠીક નથી.
શે દૌરતભંદો ! ફેદાય થઈ જાઓ. કૌભ અને
વભલ્રતના ગયીફોને ભદદ કયો. ગયીફ અને
ભોશતાજ રોકોની ઔરાદના રગ્ન ભાટે તભાયી
દૌરતભાંથી અભુક યકભ કાઢી એક ‘રગ્ન પંડ’
સ્થાો. તે ભાયપત ગયીફોને તેભના દીકયા
દીકયીઓને યણાલલાભાં ભદદ કયો, અને એભ કયી
કૌભ અને વભલ્રતના કુટુંફોભાં લધાયો કયલાની
કોવળળ કયો. ઈન્ળાઅલ્રાશ તભારૂં નાભ દુન્મા અને
આખેયતભાં ઉજું યશેળ.ે
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ળાદી કયાલી આનાયાઓ કે તેભાં ભદદ
કયનાયાઓની પઝીરતભાં કેટરીક શદીવો લાદયદ
થમેર છે . જે ભકે વાતભા ઈભાભ શઝયત ભૂવએ
કાઝીભ અરવય્શસ્વરાભએ પયભાવ્મું કે, ‘ત્રણ
ળખ્વો કમાભતના દદલવે અળે ઈરાશના છામાભાં
શળે : ૧-જે ણે ોતાના ભુસ્રીભ બાઈની ળાદી
કયી આી શળે, ૨-ોતાના ભુસ્રીભ બાઈની
વખદભત કયી શળે (જે ભ કે કાભધંધે રગાડી આલું
લગેયે), અને ૩-ોતાના ભુસ્રીભ બાઈની ખાનગી
લાતને ઉઘાડી નશીં ાડી શળે.’ અને શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભએ પયભાવ્મું કે, જો કોઈ ળખ્વ ફે
ભોઅવભન જણને રગ્નગાંઠથી જોડી દેળે તો ખુદા
તેને ( ફીજી દુન્માભાં) એક શઝાય શુ યની વાથે
રગ્નગાંઠથી જોડી દેળે.’
જોમું ? રગ્નના કાભભાં ભદદ કયનાયાઓની
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કેલી પઝીરત છે ! ભાટે વફયાદયો ! દદર ખોરીને
ગયીફ ભાણવોને તેભના દીકયા દીકયીઓના રગ્ન
કયલાભાં ભદદ કયો, ગયીફોના દીકયા-દીકયીઓના
રગ્ન કયાલી દેલાથી તભને જે શાદ કયલાનો વલાફ
ભળે. ગયીફોને ભદદ કયો કે તેઓ ોતાની
ઔરાદને યણાલલા ળવક્તભાન થઈ ળકે. આ
સ્ષ્ લાત છે કે જે ભ લંળલેરો લધળે તેભ ૃથ્લી
‘રા એરાશ ઈલ્રલ્રાશ’ નો કરેભો ડનાયાઓથી
લધુ બયુય થળે. માદ યાખો, આના દયણાભે
આરભે ગમફભાં તભાયી રૂશો શભેળા એળ
આયાભભાં યશેળ,ે અને તભાયી આ ફધી કોવળળોનો
અથર એજ થળે કે તભે ચાશો છો કે ‘રા એરાશ
ઈલ્રલ્રાશ’ નો કરેભા ડનાયાઓની નસ્ર નાફુદ
ન થામ, અખ્રાક ખયાફ ન થામ, સ્ત્રીઓ અને
ુરૂોની રાગણીઓ વભાજભાં ખયાફી અને
ભ્રષ્ાચાયભાં તેભ ખુદ ોતાની રૂસ્લાઈભાં ન
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દયણભે. તેથી જ તો ળયીઅતે ઈસ્રાભે શુ કભ
પયભાલેર છે કે, ‘જલાન છોકયીઓને જલ્દી
યણાલી દો.’
અને શા, આ ણ લાત ધમાનભાં યશે કે
જલાન છોકયા-છોકયીઓના લેળલા છી રાંફે
ગાે વલલાશ કયલાભાં આલે છે તે ઠીક નથી, ફલ્કે
લેળલા છી તયત જ રગ્ન કયી દેલા જોઈએ.
લેળલા એ ‘કામદેવય રગ્ન’ નથી, અને તેથી જ
લેળલા થમેરા છોકયા-છોકયીઓ જ્માં વુધી
વનકાશ ન થામ ત્માં વુધી તેઓ ળયીઅતના કામદા
ભુજફ વાથે ભી પયલા તો ળું ફલ્કે એકફીજાને
ભી ણ ળકતા નથી તેભ જોઈ ળકતા ણ નથી.
કાયણ કે, તેઓના એલી યીતે આવભાં ભલાથી
શયલા પયલા જલાથી ખયાફી ૈદા થલાનો ખતયો
યશે છે . જે ઓ વખ્રસ્તીઓની જે ભ રગ્ન શેરાં
‘Courtship’ ફાંધલાથી પ્રથાને અનુવયલાની
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ચેષ્ા કયે છે તેઓ ખયેખય ગંબીય બુર કયે છે . આ
પ્રથાના ઘણા ખયાફ દયણાભો આવ્મા છે , અને
તેથી દીને ઈસ્રાભે જે કામદા ભુકયરય કમાર છે તેને
અનુવયલાભાં ઈઝઝત, આફરૂની વરાભતી છે .
જુ ભ્આ, તા. ૪-૭-૫૨
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મગાભ નં. ૮૧
યજઅતની સાઝફતી

યજઅતનો અથર છે ભમાર છી પયી (જીલતા
થઈ) ાછા આલલાનો, અને આ ફાફત અથારત
ભમાર છી જીલતા થલું કમાભતના ભાટે ભાન્મ
વવધધ છે , જે દીને ઈસ્રાભની જરૂયી
ભાન્મતાઓભાંથી છે , અને તેનો ઈન્કાય કયનાય
ઈસ્રાભથી ખાદયજ થઈ જામ છે . જે ભકે
ઈસ્રાભનો એ પીકો કે જે “શશ્રે રૂશી” રકલા
આત્ભાનું પયી ાછા આલલાનો અકીદો ધયાલે છે
તેઓ ઘણે બાગે યજઅતને કુયઆન અને
ઈસ્રાભની વલરૂધધ વભજે છે , એટરા ભાટે કે
કુયઆને ભજીદભાં એલી આમતો ઘણી જોલાભાં
આલે છે કે જે ના થકી “શશ્રે જીસ્ભાની” “ભઆદે
જીસ્ભાની” જે કશો તે (અથારત ળયીયનું પના થમા
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છી પયી ાછુ ં અવસ્તત્લભાં આલલું તે)ની સ્ષ્
યીતે વાવફતી છે . જે ભકે જમાયે અરી વફન ખરપ
એક અવત જુ નું ૂયાણં અને કોશેરું શાડકું શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભની ાવે રઈ આવ્મો અને ફોલ્મો કે, શે
ભોશંભદ ! તભે ધાયો છો કે ખુદા જે ની આ શડ્ડી
છે તેને પયીલાય જીલતો કયળે ? એ લેા શઝયત
ઉય આ આમત નાવઝર થઈ કે, “કુર
મુશઈશલ્રઝી અન્ળઅશા અવ્લર ભયરશ લ શોલ ફે
ખલ્કીન અરીભ-(શે યવૂર !) કશી દો કે તેને એ જ
(અલ્રાશ) જીલતો કયળે કે જે ણે તેને (જમાયે કે તે
કંઈ ણ લસ્તુ જ ન શતો) શેરીલાય ૈદા કમો,
અને તે (ખુદાએ ખાવરક) દયેક ૈદા થમેરી લસ્તુથી
લાપેક છે .” (વૂયએ માવીન, આ. ૭૯)
યંતુ અશીં “યજઅત” થી ભુયાદ એ છે કે
કમાભતથી શેરે કેટરાક રોકોને આએજ દુન્માભાં
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જીલતા કયલાભાં આલળે. જભશુ ય ( અશરે વુન્નત
લર જભાઅતલારાઓ) આએ અકીદાને કફૂર
યાખતા નથી, ફલ્કે એની ટીકા કયે છે . ણ જો
તેઓ કુયઆનની આમતો, ખફયો-શદીવો અને
ઈવતશાવોનું અલરોકન કયે તો જણાળે કે ઈસ્રાભ
શેરાં આગી ઉમ્ભતોભાં ણ કેટરીક લાય
યજઅત થઈ છે . કુયઆને ભજીદ કે જે ભુવરભાનો
ભાટે એક ભશા બાયે દરીર છે તેભાં શૈલાન અને
ઈન્વાન ફંનેના જીલતા થલાના ફનાલો ભૌજૂ દ
છે . જે ભકે “લ ઈઝ કાર ઈબ્રાશીભો યબ્ફે અયેની
કય્પ તુશઈર ભવ્તા ? કાર અલ રભ તુઅવભન ?
કાર ફરા લ રાદકન રે મત્ભઈન્ન કલ્ફી. કાર પ
ખુઝ અફરઅતભ વભનત્તમયે પ વુયશુ ન્ન એરય્ક
વુમ્ભજઅર અરા કુલ્રે જફવરભ વભનશુ ન્ન
જુ અઅન વુમ્ભદઓશુ ન્ન મઅતીનક વઅમા.
લઅરભ અન્નલ્રાશ અઝીઝુન શકીભ-જમાયે
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ઈબ્રાશીભે કશમું કે શે ારણશાય ! ભને ફતાલ કે તું
કેભ કયી ભુએરઓને જીલતા કયે છે ? ત્માયે ખુદાએ
પયભાવ્મું કે ળું તને મકીન નથી ? ઈબ્રાશીભે કશમું કે
મકીન તો ઝરૂય છે , ણ ઈચ્છુ છુ ં કે ભાયા દદરને
વંતો ભે. ખુદાએ કશમું કે, ઠીક, ત્માયે તું ચાય
ક્ષીઓ રે અને (તેભના ટુકડે ટુકડા કયી) બેવે
કયી રે. છી દયેક શાડ ઉય અકેક રોચો ભુક
અને છી તેભને ફોરાલ તેઓ તભાયી કને દોડતાં
આલળે. વભજી રો કે ખુદા ભશાન અને
વશકભતલાો છે .’ (વૂયએ ફકયશ, આ. ૨૬૦)
શઝયત ઈબ્રાશીભ અરવય્શસ્વરાભએ ચાય ક્ષીઓ
રીધા અને તે ફધાના ટુકડે ટુકડા કયી શાડો ઉય
ભુકમા. જમાયે ફોરાવ્મા તો ફધા જીલતાં થઈ
એભની ાવે દોડી આવ્મા. એલીજ યીતે એક
ભાનલ ટોાનું જીલતા થલાનું ણ લણરન છે .
જે ભકે, ‘અરભતય એરલ્રઝીન ખયજુ વભન
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દેમાયેશીભ લશુ ભ ઓરુફુન શઝયર ભવ્તે પ કાર
રશોભુલ્રાશો ભુતુ વુમ્ભ અશમાકુભ-(શે યવૂર !) ળું
તભે એ ( રોકોના શાર) ઉય નઝય ન કયી કે
જે ઓ ભૌતના ડયથી ોતાના ઘયોને ડતા ભુકી
બાગી છુ ટમા ? અને તેઓ શઝાયો જણ શતા.
ખુદાએ તેઓના ભાટે કશમું કે ભયી જાઓ ( અને
તેઓ ફધા ભયી ગમા) ત્માયછી ખુદાએ ફધાને
જીલતા કમાર.’ (વૂયએ ફકયશ, આ. ૨૪૩) આ એ
ળશેયના રોકોનું લણરન છે કે જ્માં ભયકી ફશુ
આવ્મા કયતી શતી. એક લેા તેઓ ભયકીના
બમથી ળશેય ભુકીને બાગી નીકળ્મા, ણ ખુદાના
શુ કભથી તેઓ ફધા ભયી ગમા. ઘણા વભમ ફાદ
એ
તયપથી
શઝયત
શઝકીર
નફી
અરવય્શસ્વરાભનું નીકલું થમુ.ં ત્માં તેભણે જમાયે
ઢગરાફંધ ભાનલ શાડકાં જોમાં તો તેઓ યડી
ડમા અને ફાયગાશે ઈરાશીભાં દુઆ કયી કે,
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ખુદાલંદા ! આ ફધાઓને જીલતા કય. ખુદાએ એ
ફધાને જીલતા કમાર, અને તેઓ ફધા ોતાના ઘય
તયપ ાછા લળ્મા.
ત્માયછી એ જ વૂયાની ૨૫૯ ભી
આમતભાં ખુદાએ શઝયત ઓઝેયનું લણરન કમુું છે કે
જે ઓ ભયણફાદ ાછા જીલતા થમા શતા, જે ભ કે
ખુદા પયભાલે છે કે, ‘અલ કલ્રઝી ભયર અરા
કમરતીન લ શેમ ખાલેમતુન અરા ઓરૂળેશા. કાન
અન્ના મુશઈ શાઝેવશલ્રાશો ફઅદ ભલતેશા. પ
અભાતશુ લ્રાશો ભેઅત આવભન વુમ્ભ ફઅવશુ
કાર કભ રવફસ્ત ? કાર રવફસ્તો મલભન અલ
ફા’ઝ મલવભન, કાર ફર રવફસ્ત ભેઅત
આવભન, પન્ઝુય એરા તઆભેક લ ળયાફેક રભ
મતવન્નશ, લન્ઝુય એરા શેભાયેક લ રે નજઅરક
આમતર રીન્નાવે લન્ઝુય એરર એઝાભે કય્પ
નુત્ળેઝોશા, વુમ્ભ નકવુશા રશભા. પ રમ્ભા
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તફય્મન રશુ કાર અઅરભો અન્નલ્રાશ અરા
કુલ્રે ળમઈન કદીય-(શે યવૂર ! તભે) એ ( ફંદાના
શાર) ઉય ણ નઝય કયી કે જે એક એલા ગાભ
ાવેથી થઈ વાય થમો કે જે એલી યીતે ઉજ્જડ
થઈ ગમું શતું કે તેના ભકાનો ઉંધા ડી ગમા શતા.
એ જોઈએ ફંદો ( ફોરી ઉઠમો) ખુદા શલે આ
ગાભને તેના (આલી યીતે) ઉજ્જડ થઈ જલા ફાદ
કેલી યીતે આફાદ કયળે ? ! આ લાત યથી
ખુદાએ તેને ( ભૃત્મુ આપ્મું અને) વો લયવ વુધી
તેને ભયેરો યાખ્મો, પયી તેને જીલતો કમો, (ત્માયે)
તેને ૂછલાભાં આવ્મું કે તભે કેટરો વભમ આ
વસ્થવતભાં ડમા યશમા ? ફોલ્મા કે એક દદલવ
અથલા દદલવનો કંઈ બાગ. પયભાવ્મું કે નશીં, તભે
આ વસ્થવતભાં એકવો લર ડમા યશમા, શલે તભે
તભાયા ખોયાક અને ીણાં તયપ જુ ઓ કે તે ગંધાઈ
ણ નથી ગમા, અને તભાયા ( વલાયીના) ગધેડા
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તયપ જુ ઓ (કે તેના શાડકાં ઢગરો થઈ ડેર છે ,
અતે આ ફધું એટરા ભાટે કયેર છે ) કે રોકો ભાટે
તભને કુદયતનો નભુનો ફનાલીએ, અને ( શા, શલે
એ ગધેડાના) શાડકાં તયપ જુ ઓ કે અભે કેલી યીતે
તેને જોડીએ છીએ તથા તેના ઉય ભાંવ
ચડાલીએ છીએ ? તો જમાયે આ ફાફત તેભના
ઉય ઝાશેય થઈ તો તેઓ ફોરી ઉઠમા કે, શુ ં
મકીનુલરક જાણં છુ ં કે, ખુદા તભાભ ચીઝો ઉય
કુદયત યાખનાયો છે .’ લી એજ વૂયાની ૭૩ ભી
આમતભાં ખુદાએ કત્ર થમેરા એ ઈવયાઈરનું
જીલતા થલું લણરન કયેર છે કે જે શઝયત ભૂવા
અરવય્શસ્વરાભના વભમભાં કત્ર થમો શતો, અને
તેના ખુનીનો ત્તો રાગતો ન શતો. જમાયે
ખુદાના શુ કભ ભુજફ એક ગામને ઝબ્શ કયી તેના
ભાંવનો એક ટુકડો એ કત્ર થમેર ભાણવના ળયીય
ઉય અડાડમો તો તે તુયત ! જીલતો થઈ ગમો.
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જે ભકે ખુદા પયભાલે છે કે, ‘પ કુલ્નઝ યેફુશો ફેફઅઝેશા, કઝારેક મુશમીલ્રાશો ભવ્તા લ મોયીકુભ
આમાતેશી રઅલ્રકુભ તઅરેકુન- અભો ( ખુદાએ)
કશમું કે આ ગામનો કોઈ બાગ રઈ એ (ની રાળ)
ઉય ભાયો. આલી યીતે ખુદા ભુદારને જીલતો કયે છે ,
અને તભને ોતાની કુદયતની વનળાનીઓ ફતાલે
છે કે જે થી તભે વભજો’ એલી જ યીતે શઝયત
ઈવા અરવય્શસ્વરાભનું ભુદાર જીલતા કયલું ભળશુ ય
છે , અને તે ફાફત ઈવતશાવ તથા ખફયોભાં ણ
ભૌજૂ દ છે . ખુદાએ વૂયએ આરે ઈભયાનની ૪૯
ભી આમતભાં શઝયત ઈવા અરવય્શસ્વરાભનું એ
કથન ફમાન કયેર છે કે જે ભાં તેભણે ફની
ઈવયાઈરને ખફય આી છે કે, ‘લ ઉશમીર ભવ્તા
ફે ઈઝનીલ્રાશે-અને શુ ં ખુદાના શુ કભથી ભુદાર
જીલતા કયીળ.’
ભતરફ કે એલા અનેકાનેક ફનાલો
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ઈસ્રાભની શેરાં ઝાશેયભાં આવ્મા છે જે ની
વલગત અને ખુરાવા રંફાણના કાયણે રૂજુ કયી
ળકામ તેભ નથી. તદુયાંત અસ્શાફે કશપનું ૩૦૦
કે ૩૦૯ લર વુધી ઉંઘતા યશેલા છી પયી જાગૃત
થલું ણ ભયલા છી જીલતા થલા જે લું છે . શઝયત
જયવજવ જે ઓ અગાઉના નફીઓભાં થઈ ગમા,
આવાય અને ખફયોના આધાયે કેટરીકલાય કત્ર
થમા અને દયેક લેા ાછા જીલતા થમા. જે ભકે
વોઅલ્ફી નેળાૂયી (લપાત ૪૩૭ વશજયી) ‘કશ્ફુર
ફમાન’ તપવીયના કતાર જે ઓ વુન્ની
આવરભોભાંથી છે તેઓ શઝયત જયવજવના
ફનાલો ોતાની દકતાફ ‘અયાએળ’ ના ૩૩ ભે
ાને નકર કયે છે કે, (જો કે કેટરાકોએ રખેર છે
કે) તેઓ ચાય લાય કત્ર થમા અને દયેક લેા
જીલતા થમા.” જાયલ્રાશ ઝભખ્ળયી ભશભુદ વફન
ઉભય ખલાયઝભી ( લપાત ૫૩૮ વશજયી) એ
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ોતાની તપવીય ‘કશ્ળાપ’ વજલ્દ ફીજીના ૧૬ ભે
ાને ઝુલ્કય નમનનું કત્ર થલું તથા ાછા જીલતા
થલાનું લણરન કયેર છે , અભે અભીરૂર ભુઅભેનીન
શઝયત અરી અરવય્શસ્વરાભથી દયલામત કયી છે
કે ઝુલ્કયનમન ખુદાના નેકફંદાઓભાંથી શતા. એક
લાય તેભના ભાથાની જભણી તયપ તેભને પટકો
રગાલલાભાં આવ્મો જે ની ીડથી તેઓ ભયણ
ામ્મા. ખુદાએ તેભને પયી જીલતા કમાર. ફીજી લાય
ડાફી તયપ પટકો રગાલલાભાં આવ્મો, પયી ભયણ
ામ્મા. ખુદએ તેભની પયી જીલતા કમાર. ત્માયછી
શઝયતે પયભાવ્મું કે, ‘પી કુભ વભવરોશુ ’ એટરે કે,
‘તભો દયવભમાન ણ એલો એક ળખ્વ છે .’
અર-ગયઝ ઉયોકત આમતો અને
ફનાલોથી ખુફીુલરક જણામું કે ભુદારઓનું જીલતા
થલું અળકમ તેભ કુદયતે ઈરાશીથી ફાશેય નથી.
ભઝકુય ફનાલો આ લાતની ભઝફુત દરીર છે કે
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ભયણ છી જીલતા થલું ફનલાજોગ છે , ફલ્કે
એલા ફનાલનું ફનલું ચાશે બુતકાભાં થમું શોમ કે
બવલષ્મભાં થામ-ઈસ્રાભની શેરાં ફન્મું શોમ કે
ઈસ્રાભના વભમભાં ફને તેભાં કોઈ પકર નથી.
જમાયે એક પ્રકાયના આલા અનેક ફનાલો ફની
ગમા શોમ તેલી શારતભાં જો કોઈ કશે કે આલા જ
પ્રકાયનો એક ફનાલ બવલષ્મભાં ફનનાય છે તો તે
લાતનો ઈન્કાય કયલો એટરું નશીં ફલ્કે એલા
અકીદાની ટીકા કયલી એ દેખીતી ધભાુંધતા નથી
તો ફીજુ ં ળું છે ?
અર-ગયઝ ભુદારઓનું પયી જીલતા થલું
અથલા ઈભાભીમા પીયકાના રોકોના અકીદા ભુજફ
આ દુન્માભાં કેટરાક ભયણ ાભેરાઓની ‘યજઅત’
થામ, એટરે કે ાછા જીલતા થઈ ભૌજૂ દ થામ તો
તે ફીના આશ્ચમરજનક કે ઈન્કાય કયલા રાએક
નથી. ખાવ કયી એલી શારતભાં કે જમાયે તેને
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રગતી કેટરીક ુષ્ક યીલામતો ભૌજૂ દ શોમ. લી
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભનું કથન ળીઆ ઉયાંત વુન્ની
આવરભોએ ણ નકર કયેર છે કે, આે પયભાવ્મું
કે, ‘ભાયી ઉમ્ભતભાં ફની ઈવયાઈરના જે લા
ફનાલો ફનળે, એટરે વુધી કે જો તેઓભાંનો કોઈ
વુવભાય ( ઘો) ના દયભાં દાવખર થમો શળે તો
(ભુવરભાનો !) તભાયાભાંથી ણ કોઈ ઝરૂય
દાવખર થળે.’ (જુ ઓ તપવીયે ‘ભજભઉર ફમાન’
વજ. ચોથી ાને ૨૩૪) ફીજી એક દયલામતભાં
આે પયભાવ્મું કે, ‘ભાયી ઉમ્ભતભાં એ તભાભ
ફનાલો ફનળે કે જે ફની ઈવયાઈર તથા ફધી
આગરી ઉમ્ભતોભાં ફન્મા શળે.’ ઘણા વુન્ની
આવરભોએ આને ભુખ્તવરપ તયીકાથી દયલામત
કયેર છે . જે ભકે તબ્રવીએ દકતાફ ‘ઈસ્ફાતુય
યજઅત’ ભાં રખેર છે કે ઝભખ્ળયીએ
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શોઝમપાથી, વતબ્રાનીએ અફુ વઈદે ખુદયીથી,
વતયભઝીએ ઈબ્ને ઉભયથી અને શભીયીએ ‘જભ્એ
ફમનુસ્વશીશૈન’ ભાં અફુ વઈદે ખુદયીથી અને
ફાકીના ‘જભ્એ ફમનુસ્વશીશૈન’ ભાં અફુ વઈદે
ખુદયીથી અને ફાકીના ભુશદ્દીવોએ એ ફધાથી
નકર કયેર છે કે શઝયત ખાતેભુર અંવફમા
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભએ
પયભાવ્મું કે, ‘તભે ફધી ઉમ્ભતો કયતાં લધુ ફની
ઈવયાઈરથી ભતા છો, એટરે વુધી કે જે ફનાલ
તેભના જલાનોભાં ફન્મો તે તભાયાભાં ણ ફનળે.
તાફુકુન નઅરે વફન નઅર લર કુઝા વફર કુઝા.
અથારત એલી યીતે ભતા આલળે, જે લી યીતે એક
ગયખું ફીજા ગયખાંથી અને તીયની એક ાંખ
ફીજી ાંખથી ભતી આલે છે .
લી કુયઆને ભજીદભાં કેટરીક એલી ણ
આમતો છે કે તેની તપવીય યજઅત કયલાભાં આલી
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છે , અને તે કમાભતથી શેરાં આ દુન્માભાં જીલતા
થલાની દરીર છે . કુયઆનની આમત છે કે, ‘મવ્ભ
નશળોયો ભીન કુલ્રે ઉમ્ભતીન પવ્જા-જે દદલવે
અભે દયેક ઉમ્ભતભાંથી એક ( ખાવ) ટોા ( ને
જીલતું કયીને) એકઠા કયીળુ.ં ’ (વૂયએ નમ્ર, આ.
૮૩) આ આમતભાં ‘યજઅત’ ની દરીર એ છે કે
તેભાં ‘કમાભત’ ભુયાદ નથી, કેભકે કમાભત ‘શશ્રે
અકફય’ છે અને તે દદલવે તભાભ ઉમ્ભતો જભા
થળે એ વલરભાન્મ વવધધ છે . એ દદલવે કેટરાકોનું
જીલતા થલું અને કેટરાકોનું જીલતા ન થલું એ
ફનલાજોગ નથી કાયણ કે એ દદલવ ( કમાભત)
અભરની વઝા અને જઝાનો શોઈને એ દદલવે
તભાભ ભખ્રૂક અને ફંદાઓને જીલતા થલું જોઈએ
કે જે થી દયેક ભાણવને તેના અભરનો ફદરો ભી
ળકે. જે ભકે ખુદા કમાભતના વલળે પયભાલે કે, મવ્ભ
નોવય્મેરૂર જે ફાર...અશદા-એ દદલવને માદ કયો
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કે જમાયે અભે શાડોને ચરાલળું અને તભે
ઝભીનને ( શાડો, ઝાડ, ઈભાયતોથી) ખારી
ભમદાન જોળો, અને અભે ફધા ( ભુદારઓ) ને
(તેઓ જ્માં શળે ત્માંથી) કાઢી એકઠા કયીળું.
તેઓભાંના એકને ણ અભે જતા કયીળું નશીં.’
(વૂયએ કશપા, આ. ૪૭)
આથી જણામું કે યોઝે કમાભત અરગ લસ્તુ
છે . તે એ દદલવ છે કે જમાયે ફધાઓને જીલતા
કયલાભાં આલળે, અને તેઓને તેભના કતરવ્મોનો
ફદરો ભળે. યંતુ એ દદલવ કે જમાયે ફધાને
નશીં, ણ કેટરાક જણને જીલતા કયલાભાં આલળે
તે દદલવ ણ એક જુ દો જ દદલવ છે , જે ને
‘યજઅત’ કશે છે . શઝયત ઈભાભ ભોશંભદ ફાદકય
અરવય્શસ્વરાભએ પયભાવ્મું કે, એ દદલવથી ભુયાદ
યજઅત છે . એલી યીતે ‘ઈન્ના ર-નન્વોયો
યોવોરના લલ્રઝીન આભનુ દપર શમાતીદ દુન્મા
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લ મવ્ભ મકુભુર અશ્શાદ-અભે અભાયા નફીઓ
અને ઈભાનલાાઓની ભદદ દુન્મા તેભ
આખેયતભાં ફેઉ જગાએ કયીળું.’ (વૂયએ
ભોઅવભન, આ. ૫૧) એ આમત વલળે શઝયત
ઈભાભ જાપયે વાદદક અરવય્શસ્વરાભએ પયભાવ્મું
કે એભાં ણ યજઅત ભુયાદ છે . લી યબ્ફના
અભતનસ્નતમને લ અશૈય્તનસ્નતમો-યલયદદગાય
! તું અભને ફે લાય ભાયી ચુકમો અને ફે લાય
જીલતા કયી ચુકમો.’ (વૂયએ ભોઅવભન, આ. ૧૧)
એ આમત અવત સ્ષ્ રૂે યજઅતની દરીર છે .
દકતાફ ‘ફેશારૂર અન્લાય’ ૧૩ ભી વજલ્દભાં આલી
વફન ઈબ્રાશીભની તપવીયથી રખેર છે કે શઝયત
ઈભાભ જાપયે વાદદક અરવય્શસ્વરાભએ પયભાવ્મું
કે એ (શેરી લાય જીલતા કયલા) થી યજઅત (નું
જીલતા કયલુ)ં ભુયાદ છે .’ જે આમતોને યજઅત
વંફંધે ખ્માર કયલાભાં આલી છે અને તેનાથી
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યજઅતની વાવફતી ભે છે તે આમતોભાંથી એક
આમત આ ણ છે કે, ‘કય્પ તકદોરૂન વફલ્રાશે
તુજરઉન-તભે કેભ કયી ખુદાનો ઈન્કાય કયી ળકો છો
જમાયે કે તભે વનર્જીલ શતા તો તેણે તભને જીલતા
કમાર, પયી એજ તભને ભૌત આળે. પયી એજ
તભને જીલતા કયળે છી તભારૂં એની તયપ ાછુ ં
પયલું થળે.’ (વૂયએ ફકયશ, આ. ૨૮)
અર-ગયઝ યજઅતનો અકીદો ઈભાનદાયો
ભાટે જરૂયી છે કેભકે ઈભાભીમા ભઝશફના
ામારૂી અકીદાઓભાંથી છે કે કમાભતની શેરાં
દુન્માભાં કેટરાક રોકોનું જીલતા થલું ફયશક છે
અને
તેનું
ફયશક
શોલું
અઈમ્ભા
અરય્શેભુસ્વરાભની અનેકાનેક શદીવોથી વાવફત
છે . કોઈએ શઝયત ઈભાભે જાપયે વાદદક
અરવય્શસ્વરાભને ૂછમું કે ળું યજઅત શક છે ?
પયભાવ્મું કે શા. પયી તેભણે ૂછમું કે, તો છી
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વૌથી શેરે કોની યજઅત થળે ? પયભાવ્મું કે
શઝયત શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભની અને ‘વપીનએ
ફેશારૂર અન્લાય’ ભાં એજ શઝયતથી દયલામત છે
કે, ‘દુન્માભાં વૌથી શેરે જે ફુઝુગર જીલતા થળે તે
શુ વૈન વફન અરી છે , અને યજઅત વાભાન્મ
રોકોની નશીં થામ, ફલ્કે કેટરાક ખાવરવ
ભોઅવભનો અને કેટરાક ખાવરવ કાદપયો જીલતા
થળે.’ શઝયત ઈભાભ ભોશંભદ ફાદકય
અરવય્શસ્વરાભથી દયલામત છે કે, ‘ઈન્ન
યવૂરલ્રાશે લ અરીય્મન વ-મજ આન-ફેળક
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભ તથા શઝયત અરી અરવય્શસ્વરાભ
નઝદીકભાં યજઅત કયળે.’ લી એ જ દકતાફભાં
શદીવ છે -જે નો ખુરાવો એ છે કે, વય્મદ ભુયતુઝા
પયભાલે છે કે, ળીઆ ઈભાભીમાનો અકીદો છે કે
જમાયે શઝયત વાશેફુર અમ્ર અરવય્શસ્વરાભ
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ઝુશુય પયભાલળે તો ખુદા તેભના ળીઆઓભાંથી
ઘણા એલા રોકોને કે જે ઓ ભયી ચુકમા શળે
તેઓને ફીજીલાય દુન્માભાં ભોકરળે.’ અને જનાફે
વદૂક ોતાની દકતાફ ‘એઅતેકાપ’ ભાં પયભાલે છે
કે, ‘યજઅતના ફાયાભાં અભો ળીઆઓનો અકીદો
એ છે કે તે શક છે , અને શક તઆરા કુયઆનભાં
પયભાલે છે કે, ‘ળું તભે એ રોકો ( ના શાર) તયપ
નઝય કયી નશીં કે જે ઓ ભૃત્મુની ધાસ્તીથી
ોતાના ઘય છોડી ચારી નીકળ્મા અને તેઓ
શઝાયો જણ શતા. ખુદાએ તેઓ ભાટે પયભાવ્મું કે
ભયી જાઓ અને તેઓ ફધા ભયી ગમા. આ છી
ખુદાએ તેઓને પયી જીલતા કમાર.’ (વૂયએ ફકયશ,
આ. ૨૪૩)
ટુંકાણભાં એ કે યજઅતના ફાયાભાં આવરભો
ભુશદ્દીવોએ ઘણા પ્રભાણભાં ખફયો તથા શદીવો
રખેર છે , ફલ્કે યજઅતની વાવફતીભાં અરગ
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દકતાફો ણ રખેર છે , એટરે છી તેભાં કોઈ
તયેશના ળકને યશેતું નથી.
જે ભશા ભોટા આવરભોએ યજઅત વલળે
રખેર છે તેઓભાં ત્રણ ભળામેખો, ળેખ ભુપીદ,
વય્મદ ભુયતુઝા, નજ્જાળી, અમાળી, કુમ્ભી, ઈબ્ને
કલરમ, કયાંચકી, વપપાય, પઝર ઈબ્ને ળાઝાન,
નોઅભાની, ઈબ્ને ળશયે આળુફ, યાલન્દી, તબ્રવી,
અલ્રાભા
ળેખે
ળશીદ,
(દયઝલાનુલ્રાશે
અરમવશભ) છે . ( વપીનએ ફશારૂર અન્લાય)
વઝમાયતે જાભેઆભાં શઝયત ઈભાભ શવન અસ્કયી
અરવય્શસ્વરાભથી લાદયદ છે કે આે પયભાવ્મું કે
‘તભે (ળીઆશ) વઝમાયતભાં ડો છો કે, ‘ભુઅભેનુન
ફે એમાફેકુભ ભોવદદેકુન ફે યીજઅતેકુભ
ભુન્તઝેરૂન રે અમ્રેકુભ-શુ ં આની યજઅતભાં
મકીન યાખનાયો, એની તસ્દીક કયનાયો અને
આના શુ કભનો ઈન્તેઝાય કયનાયો છુ ં .’ ઈભાભીમા
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આરીભોએ ોતાની અકાએદની દકતાફોભાં
યજઅતને નકર કયેર છે તથા તેનો ઈકયાય ણ
કયેર છે . જે ભકે દકતાફે ‘ઈસ્ફાતુય યજઅત’ ભાં છે
કે વાશેફુર ફમાન અફુ જાપય તુવી
(ળેખુત્તાએપા)એ તથા મઝીભુદદીન ઈબ્ને તાઉવે
દકતાફ ‘તયાએપ’ ભાં અને વાશેફે લવાઈરે દકતાફ
‘અમકાઝુર શજઅશ’ ભાં પ્રગટ કયેર છે . લી
અલ્રાભા ભજવરવીએ ણ ‘શકકુર મકીન’ ભાં
રખેર છે કે, યજઅત ઈભાભીમા ભઝશફની
‘ઈજભાઈય્મત’ (વલરભાન્મ ફાફતો) તથા
‘જરૂયીય્માત ( અગત્મની ામારૂી ફાફતો) ભાંથી
છે , અને એજ દકતાફભાં ‘ફેશારૂર અન્લાય’ વજલ્દ
૧૩ ભી થી નકર કયેર છે કે, અલ્રાભા ભજવરવી
પયભાલતા શતા કે ભાયો ગુભાન એ છે કે યજઅતભાં
ળક કયનાય દીને અઈમ્ભાભાં ળક કયનાયની જે લો
છે , અને પકીશે કુમ્ભી દકતાફે ‘અફરઈન’ ભાં ૯ ભી
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શદીવની ળયેશ કયતાં રખે છે કે, શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભ તથા અભીરૂર ભુઅભેનીન તથા
અઈમ્ભએ તાશેયીન અરય્શેભુસ્વરાભની યજઅત
ઉય ઈભાન રાલલું જરૂયીય્માતે ભઝશફે
ઈસ્નાઅળયીમાભાંથી છે .
શકીકતભાં જો કે અભાયા ભઝશફલાાઓ
ભવ્અરએ યજઅત તથા તેના ય ઈભાન
રાલલાની ઝરૂયતથી વફરકુર ફે-ખફય છે , ણ
શકીકતભાં તેભની આ ફે-ખફયી ભોઢું પેયલલાના
ઈયાદાથી નથી, ફલ્કે તેનું ભુ કાયણ ગપરત તથા
ફેયલાશી છે . યંતુ દયેક ળીઆશ વલગતલાય યીતે
નશીં તો વંવક્ષપ્ત યીતે તો ઝરૂય ઈભાભીમાભઝશફના ફધા ખયા અકીદાઓ ઉય ઈભાન
ધયાલે જ છે , જે ના ેટાભાં યજઅત ઉય ઈભાન
રાલલાનો વભાલેળ થઈ જામ છે એ છતાં ણ માદ
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યાખલું જોઈએ કે ભઝશફની કોઈ ણ ામારૂી
ફાફત અને અકીદા તયપ-ખાવ કયી એલા અકીદા
તયપ કે જે ના વલળે વંખ્માફંધ શદીવો તથા
દયલામતો લાદયદ થમેર શોમ અને ભશાભોટા
આવરભોની ઘણી દકતાફોભાં લણરન થમેર શોમ
તેની તયપ ફેયલાશી ફતાલલી ખતયનાક છે .
દકતાફ ‘ઈસ્ફાતુય યજઅત’ ભાં છે કે દકતાફ
‘અમકાઝ’ ભાં ભુશદદીવે આભેરીથી ભનકુર છે કે
તેભણે યજઅત વલળે આમતો તથા દયલામતોભાંથી
૬૦૦ દરીરો ફમાન કયેર છે , અને ભુશકકીકે
જઝાએયીથી નકર કયેર છે કે તેઓ પયભાલતા
શતા કે ખુદાનો ળુક્ર છે કે ભાયી નઝયથી યજઅત
વલળે ૬૨૦ શદીવો ગુઝયી છે . ‘ફેશારૂર અન્લાય’
૧૩ ભી વજલ્દભાં અલ્રાભા ભજવરવીએ આ
ફાયાભાં ૨૦૦ શદીવો દયલામત કયેર છે . તદુયાંત
ળીઆ ઈભાભીમાઓની દકતાફોભાંથી ૮૦ થી લધુ
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એલી દકતાફો છે કે જે ભઝફુત યીતે આએજ
યજઅતના વલમ ય રખાએર છે .
અર-ગયઝ યજઅત ઉય ઈભાન રાલલું
તથા તેનો અકીદો યાખલો જરૂયી છે , જે આમતો,
દયલામતો, શદીવો તથા અકલારોથી વાયી ેઠે
વાવફત અને સ્ષ્ છે . આ ‘મગાભ’ વત્રકાથી
ભાયો ભકવદ દીને ઈસ્રાભ અને ભઝશફે
અશરેફૈતની વખદભત કયલાનો શોઈને ભાયી દદરી
તભન્ના એ છે કે ભઝશફની જરૂયી ફાફતો દીની
બાઈઓ અને ફશેનો વુધી શોંચી જામ. તેથી
મગાભ નં. ૮૧ ભાં ‘યજઅત’ વલળે રખાણ કયેર
છે . આળા છે કે આ અગત્મના વલમ તયપ રક્ષ
આલાભાં આલળે. ઈન્ળાઅલ્રાશ.
જુ ભ્આ, તા. ૨૫-૭-૫૨
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મગાભ નં. ૮૨
ફાનીએ લહાફીય્મત અને
સઉદીય્માનો ઈવતહાસ

લશાફીય્મતનો ફાની ભોશંભદ ઈબ્ને અબ્દુર
લશશાફ વફન વુરમભાન તભીભી છે , જે નો જન્ભ
અયફસ્તાનના નજદ પ્રાંતના ળશેય ઓય્મનાભાં
વશ. વ. ૧૧૧૫ ભાં થમો શતો. એ વભમે એ
ળશેયનો અભીય અબ્દુલ્રાશ ઈબ્ને ભોશંભદ વફન
શભદ વફન અબ્દુલ્રાશ વફન ભુઅમ્ભય શતો.
ભોશંભદ ઈબ્ને અબ્દુર લશશાફે ળરૂભાં ોતાના
વતા ળેખ અબ્દુર લશશાફ જે ઓમમના ળશેયનો
કાઝી-ન્મામાધીળ શતો તેની ાવે “દપકશે શમ્ફરી”
દકલા શમ્ફરી ધભર ળાસ્ત્રનું કેટરુંક જ્ઞાન શાવવર
કમુું શતુ.ં તેણે ોતાના અભ્માવ કાભાં ઈબ્ને
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તમભીમા અશભદ વફન અબ્દુર શારીભ શયારની
શમ્ફરી કે જે આદફ્રકાના ભયાદકળ ભુલ્કભાં વશ. વ.
૭૨૮ ભાં ભયણ ામ્મો તેની દકતાફોના
અલરોકનના પ્રતાે તેની વલચાય શ્રેણી તયપ
ોતાનું ધમાન દોમુ,ું અને છી તેણે “અમ્ર વફર
ભઅરૂપ” તથા “નેશી અનીર ભુન્કય” ના ઓથા
શેઠ ભુવરભાનો ઉય એઅતેયાઝો કયલાનું તેભ
તેઓના દુરૂસ્ત વલચાયો તથા એઅતેકાદો વલરૂધધ
ફકલાવ કયલી ળરૂ કયી દીધી. આથી નજદના
રોકો તેના ઉય ફગડી ગમા અને તેને વધકકાય
અને વતયસ્કાયની નઝયે જોલા રાગ્મા.
એ છી ભોશંભદ ઈબ્ને અબ્દુર લશશાફ
શજ ભાટે ભકકા તયપ યલાના થમો. જમાયે ભદીના
ગમો તો ત્માં તેણે રોકોને યશભતુર વરર આરભીન
શઝયત યવૂરે અકયભ વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ
આરેશી લવલ્રભના શયભે ાકભાં ઝયીશ
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ભુફાયકની અતયાપ એ શઝયતના લવીરાથી
ખુદાની જનાફભાં દુઆ ભાંગતા જોમા. એ રોકો
તયપ તેણે નપયત દાખલી અને તેઓને તેભની
આકયી ટીકા કયતાં કશમું કે, તભે રોકો નફીને
લવીરો ફનાલી વળકર (!) કયી યશમા છો. અને
ત્માયછી તેણે આ નજીલી ફાફત ભાટે
ભુવરભાનોને “કાદપય” કશેલાનું ળરૂ કયી દીધુ.ં
આ છી તે ફવયા ગમો. “નાવેખુત
તલાયીખ” ભાં છે કે તે ફવયાથી (ઈયાનના ળશેય)
ઈસ્પશાન ગમો શતો અને ઈલ્ભ વંાદન કમુું શતુ.ં
અને પયીદ લજદી ોતાની દકતાફ દાએયતુર
ભઆયીપભાં રખે છે કે તે વીયીમા તથા ઈસ્તમ્ફુર
ણ ગમો શતો. ગભે તેભ શો, ણ જમાયે ફવયા
(ઈયાક) ગમો તો ત્માંના રોકોની યીતીનીતી તયપ
તેણે નપયત ફતાલી તથા વખ્ત ટીકાઓ ણ કયી.
ફવયાલારાઓ ણ તેની આલી લતરણંકથી બાયે
મગાભાતે નજપી - 319

HAJINAJI.com

છે ડામા અને તેને ત્માંથી શકાયી દીધો.
ત્માયછી તે ઝુફેય ગમો, છી અશવા અને
ત્માંથી શોયમભરા ગમો કે જે નજપનું એક ળશેય
છે . ત્માં તેને ોતાના ફા અબ્દુર લશશાફથી
ભુરાકાત થઈ. તેનો ફા એ વભમે ભઝકુય ળશેયનો
કાઝી શતો. આગ ફમાન થઈ ગમું કે અબ્દુર
લશશાફ ઓમમના ળશેયનો કાઝી શતો, ણ તેને
ત્માંના અભીય અબ્દુલ્રાશ વફન ભોશંભદ વફન
શભદ વફન અબ્દુલ્રાશ વફન ભોશંભદના ભયણ
છી તેની જગાએ આલેર તેના દીકયા ભોશંભદ કે
જે ખયપાળ નાભથી પ્રખ્માત શતો તેની વાથે
ખટટ થલાથી તે વશ. વ. ૧૧૩૯ ભાં ઓમમના
ળશેયને તજીને શોયમભરા ળશેયભાં આલી લસ્મો,
જ્માં તેને એ ળશેયનો કાઝી ફનાલલાભાં આવ્મો.
ભોશંભદ ઈબ્ને અબ્દુર લશશાફને ોતાના
ફાથી ભુરાકાત થતાં તેની કને ઈલ્ભ શાવવર
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કયલુ ળરૂ કયી દીધુ,ં ણ આ વસ્થવતભાંમ તે વખણો
ફેઠો નશીં અને ફયાફય ોતાની ટેલ ભુજફ
નજદના રોકોની ણ ટીકા કયલા રાગ્મો. તેના
વતાએ તેને એભ ન કયલાની નવીશત કયી. ણ
તેણે તે ભાની નશીં, ઉલ્ટા ઓય લધુ પ્રભાણભાં
ટીકાઓ કયલા તથા વલરૂધધતાઓ ફતાલલા રાગ્મો,
તે એટરી શદ વુધી કે એના દયણાભે તેની તથા
એના ફાની લચ્ચે ઝગડો ૈદા થમો, તદુયાંત
શોયમભરાના રોકો વાથે ણ ઝગડો થમો, જે
તેના ભયણ વુધી ફાકી યશમો. તેનો ફા વશ. વ.
વન ૧૧૫૩ ભાં ભયણ ામ્મો.
ભોશંભદ ઈબ્ને અબ્દુર લશશાફને તેના
ફાના ભયણ છી ુયેૂયી આઝાદી ભી ગઈ. તે
ોતાના વલચાયો છુ ટથી અને ફેપાભ યીતે પ્રચાયલા
તથા ોતાના ભતભાં દાવખર થઈ જલાનું
આભંત્રણ આલા રાગ્મો. શોયમભરા યશીળોના
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ણ અકીદાઓની વખ્ત યીતે ટીકા કયલી તેણે ળરૂ
કયી દીધી અને થોડા વભમભાં કેટરાક જણને
ોતાના ભતના ફનાલી દેલાભાં તેને વપતા
ભી. આભ વૌથી શેરાં આ ળશેયથી તેને
વલખ્માતી શાવવર થઈ, છતાં રોકોના ઘણા ભોટા
બાગે તેના વલચાયો અનાવ્મા નશીં, ફલ્કે તેની
તયપ તેઓના ગુસ્વાની રાગણી પ્રગટી ઉઠી જે ના
દયણાભે તે ત્માંથી બાગી નીકી ઓમમના ળશેય
ાછો ચાલ્મો ગમો.
આ ળશેયનો અભીય એ વભમે ઉવભાન વફન
શભદ શતો. ભોશંભદ ઈબ્ને અબ્દુર લશશાફને
રાગ્મું કે જ્માં વુધી તે કોઈ ભશાન વ્મવક્તને
ોતાના વલચાયની ફનાલી રઈ જોડીદાય નશીં
ફનાલે ત્માં વુધી તેને ોતાના ભીળનભાં વપતા
નશીં ભળે, તેથી તેણે એ શેતુવય અભીય
ઉવભાનની ભુરાકાત રીધી અને તેને રરચાલીને
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ોતાનો વાથી ફનાલી રીધો. શલે તેણે ોતાનું
ભીળન વફનધડક યીતે ળરૂ કયી દીધુ.ં
આશ્ચમરજનક લાત છે કે રોકો જુ દા જુ દા
અનેક પ્રકાયના બુંડા કાભોભાં પવાએરા શતા,
છતાં તેઓને તેલા કાભોથી ન લાયતા તેણે ઝૈદ
ઈબ્ને ખત્તાફ વશાફીના કુત્ફાનો નાળ કમો કે જે
જુ ફમરાની નઝદીક શતો. આ કામરથી તેની
વલખ્માતીભાં ઓય લધાયો થમો, તેભ તેના એ કભર
વલળે અનેકાનેક ચચાર થલા રાગી. અશવા અને
કતીફનો અભીય વુરમભાન વફન ભોશંભદ વફન
અઝીઝ શભીદી આ કરૂય ફનાલથી અવત
કોામભાન થમો. તેણે ઓમમનાના અભીય
ઉવભાન વફન શભદને ત્ર ભાયપત શુ કભ આપ્મો કે
તેણે ભોશંભદ ઈબ્ને અબ્દુર લશશાફને કત્ર કયી
નાખલો. આ શુ કભ વાંબી ઉવભાન ભુઝલણભાં
ડમો, કાયણ કે અભીય વુરમભાન તેનાથી લધુ
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તાકતલય અને ળવક્તળાી શતો અને તેની વાભે
ભાથું ઉચકી ળકતો ન શતો, અને ફીજી તયપ તેને
ભોશંભદ ઈબ્ને અબ્દુર લશશાફને કત્ર કયલાનું
ગભતું ન શતુ.ં તેથી તેણે ભોશંભદ ઈબ્ને અબ્દુર
લશશાફને ોતાની ાવે ફોરાવ્મો અને તેને ળશેય
તજીને ફીજે કમાંમ ચાલ્મા જલાની વરાશ આી.
આએજ કાયણ શતું કે ઓમમના તજી ( નજદના
એક ળશેય) દેયઈય્મશ તયપ બાગી ગમો અને તેભાં
વશ. વ. ૧૧૬૦ ભાં દાવખર થમો.
ફનલા કાે એ વભમે દેયઈય્મશ ળશેયનો
અભીય ભોશંભદ વફન વઉદ શતો. તેનો વતા એ
વઉદ છે કે જે નાથી “વઉદી” લંળ જાયી થમો, અને
શારનો નજદનો યાજમકતાર ઈબ્ને વઉદ એ જ
લંળથી ઉતયી આલેર છે . વઉદી લંળના એ ભુ
લડાને કેલી યીતે અભીયાઈ (અભુક ગાભ કે ગાભોનું
ધણીદ) ભેર તેનું લણરન ઈન્ળાઅલ્રાશ આગ
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ઉય આલળે.
દેયઈય્મશનો અભીય ભોશંભદ વફન વઉદ
“વઉદી લંળ” નો ફીજો અભીય શતો ભોશંભદ
વફન અબ્દુર લશશાફે દેયઈય્મશ ળશેયભાં દાવખર
થતાં જ ભોશંભદ વફન વઉદને ોતાનો વાથી
ફનાલી રેલાની રેલાની કોવળળો ળરૂ કયી દીધી,
કાયણ કે તે જાણતો શતો કે જ્માં વુધી કોઈ અભીય
કે વયદાયને વાથી ફનાલી તેનાથી ળવક્ત
ભેલલાભાં નશીં આલે ત્માં વુધી તે ોતાની
ભંઝીરે ભકવુદ વુધી શોંચી ળકળે નશીં. તેથી તેણે
અભીય વફન ભોશંભદ વફન વઉદને ધભરની વેલાના
ઓથા શેઠ ોતાના ભીળનભાં આલી દૌરત
શાવવર કયલા તથા ભખ્રૂકે ખુદા ઉય વત્તા
ચરાલલાની રારચ આલાનો વનધારય કમો. ણ
તે કાભ વીધી યીતે થઈ ળકે તેભ ન નતુ,ં તેથી તેણે
પ્રથભ અભીય ભોશંભદ વફન વઉદના ફે બાઈઓ
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ભુળાયી તથા વમફાનને ોતાના શાથભાં રીધા.
ત્માય છી તેઓની ભદદથી અભીય ભોશંભદ વફન
વઉદની સ્ત્રી ભલઝી વફન્તે અફી લશતાનને
ોતાના વલચાયની કયી રીધી. જે ણીએ ોતાના
ધણીને આ લાત તયપ આકી રીધો અને છી
ભોશંભદ વફન અબ્દુર લશશાફે તેને ોતાના
વલચાયનો કયી રીધો, તેભ તેના દદરભાં દૌરત તથા
શુ કુભતની રારચ જન્ભાલી દીધી અને કશમું કે,
વજશાદ ભાયપત જે કંઈ દૌરત કે વયવાભાન શાથ
રાગે તેના તભે ભાવરક થજો. અભીય ભોશંભદ
વફન વઉદે તેની આ દયખાસ્ત કફૂર યાખી અને
કશમું કે વજશાદભાં રુંટ ભાયપત જે ટરું ણ નાણ
અને જે ટરો ણ ભાર અસ્ફાફ શાવવર થળે તે
વઘું ભારૂં થળે. છી તેણે આ ળતરથી ભોશંભદ
વફન અબ્દુર લશશાફથી ફમઅત કયી રીધી.
ફવ, એ જ વભમથી વઉદના ખાનદાનભાં
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લશશાફીય્મતના વલચાયોનો ગેવાયો થમો.
વઉદલાાઓ લશાફીમતનો ઝંડો ફુરંદ કયી
ઓથા શેઠ રોકો ય વત્તા ચરાલલા રાગ્મા અને
ખુદાના ફંદાઓ શભેળા એ રોકોની ધાડ અને
શુ ભરાથી બમબીત યશેલા રાગ્મા. જો કોઈ
લશાફીમતના વનચાયોને અનાલતો નશીં તો તેને
રુંટી રેલાભાં આલતો તથા ફયફાદ કયી દેલાભાં
આલતો. આલી યીતે અનેકાનેક ખાનદાનો
વઉદીઓના શાથે નાળ ામ્મા. જઝીયતુર
અયફના ભુવરભાનોને, તેઓ ખુદા લ યવૂર
વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભ તથા
કુયઆનના અને કીબ્રાના ભાનનાયા તથા નભાઝ
યોઝા લગેયે અશકાભને તસ્રીભ કયનાયા શોલા છતાં
વઉદના લંળજો તથા લશાફીઓ તયપથી વશન
કયલું ડતું શતુ,ં તથા રાખો ભાણવોને તેઓ
ભુવરભાન શોલા છતાં “ભુળયીક” કશીને કત્ર કયી
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નાખલાભાં આવ્મા. અનેકાનેક કુબ્ફાઓ તોડી
નાખલાભાં
આવ્મા.
ખાનદાને
યવૂરની
વનળાનીઓને ણ ફયફાદ કયી નાખલાભાં આલી
અને સ્ત્રીઓને કેદ કયલાભાં આલી. આજે ણ એ
જ ભુલ્કે વશજાઝ ય વઉદી લંળનો અબ્દુર
અઝીઝ વફન અબ્દુય યશભાન જે “ઈબ્ને વઉદ” ના
નાભથી ઓખામ છે તેણે એ લશાફીમતની આડ
રીધી અને વશજાઝ ય કબ્ઝો કયી રીધો. આજથી
રગબગ ૨૫ લર શેરાં તેણે કેલા કેલા અત્માચાયો
કમાર અને ઝુલ્ભોની ઝડીઓ લયવાલી તથા કુકભો
કમાર તે જગઝાશેય છે .
ઓમમનાના અભીય ઉસ્ભાન વફન ભોશંભદે
જ્માયે આ લાત વાંબી કે દેયવશય્માના અભીય
ભોશંભદ વફન વઉદે ભોશંભદ વફન અબ્દુર
લશશાફથી ફમઅત કયી રઈ તેની જોડે વંફંધ
ફાંધી રીધો છે , તો તેથી તેના દદરભાં ડય ેવી
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ગમો કે એલું ન થામ કે શલે તે ભાયા ભુલ્ક ય
શુ ભરો કયી લેયની લવુરાત કયે, તેથી તે કેટરાક
ભાણવોની એક ટુકડી રઈ દેયશીય્મશ ગમો અને
ભોશંભદ વફન અબ્દુર લશશાફથી ભુરાકાત રઈ
તેની વાભે ોતાની ઈચ્છા ઝાશેય કયી કે તભે
ઓમમના ાછા આલો. શુ ં તભાયી ફમઅત કયીળ
અને જે કંઈ શુ કભ પયભાલળો તેને અભરભાં
રાલીળ. ણ ભોશંભદ વફન અબ્દુર લશશાફે તેના
એ આભંત્રણને ભાન્મ યાખ્મું નશીં, ફલ્કે જલાફ
આપ્મો કે, તભે પ્રથભ અભીય ભોશંભદ વફન વઉદને
યાઝી કયી લ્મો. છી શુ ં તભાયી વાથે ઓમમના
આલીળ. અભીય ઉવભાન વફન ભોશંભદ ત્માંથી
નાવીાવ થઈ અભીય ભોશંભદ વફન વઉદ ાવે
ગમો અને ોતાની ભાંગણી અને રાગણી રૂજુ
કયી, ણ તેણે નકાયી દીધી. આ યથી અભીય
ઉવભાન વફન ભોશંભદ ઘણો શતાળ થમો અને
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ોતાના ભુલ્ક ઓમમનાભાં ાછો પમો.
શલે અભીય ભોશંભદ વફન વઉદે ભોશંભદ
વફન અબ્દુર લશશાફની ૈયલી કયલી તથા તેના
વલચાયોનો પ્રચાય કયલા તથા તેની કામર-ધધતીને
અભરી ફનાલલાનું ળરૂ કયી દીધું. એ વભમે
દેયશીય્મશના રોકો ઘણા ગયીફ અને ભુપરીવ
શતા-એટરા ભુપરીવ કે ભાંડભાંડ ોતાનું ગુજયાન
ચરાલી ળકતા શતા. અભીય ભોશંભદ વફન વઉદે
ભોશંભદ વફન અબ્દુર લશશાફના વલચાયોને
અનાલી રેલાની વાથે ભુવરભાનોની લસ્તીઓ
ઉય શુ ભરા કયલાનું ળરૂ કયી દીધું.
ઈબ્ને ફેશ્ર ોતાની તલાયીખભાં રખે છે કે,
“ભેં દેય શીય્માના રોકોને શેરી લાય ગયીફી
શારતભાં જોમા શતા. છી વઉદના ઝભાનાભાં
જ્માયે ત્માં ગમો તો જોમું કે ત્માંના રોકોની ાવે
ુષ્ક ધન તથા ફેવશવાફ અસ્ફાફ જે લા કે
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વોના ચાંદીથી ભઢેરા શથ્માયો, ઉભદા ઘોડા,
ફકયા, દુમ્ફા, વોનું રૂુ,ં ઉંચી કોટીના ોળાકો
લગેયે લગેયે શતા-જે ભની ગણત્રી થઈ ળકે નશીં,
તેભ પ્રચંડ લસ્તુઓના તેઓ ભાવરક ફની ગમા
શતા કે જે નું લણરન કયલુ અળકમ છે . ત્માંની
ફાઝાયોભાં આખો દદલવ ભધભાખીઓની જે ભ
ધુ.ં ..કુ.ં ..ઉં...નો આલાઝ યશેતો શતો ( અથારત
લેાયીઓ અને ઘયાકોની ભોટી ધભાર યશેતી) શુ ં
અજફ થમો કે આ ળશેય તદ્દન ગયીફ અને વનધરન
શતું તે એકાએક કેભ કયી આલી વસ્થવતભાં ફદરાઈ
ગમું !’
દેખીતું છે કે ધભરની દુકાનદાયી ભાત્ર દુન્માલી
જાશોજરારી તથા ભાર દૌરત અને વયદાયી
ભેલલાના શેતુએ શોમ છે . જે જઝીયતુર
અયફભાં વલ્તનત અને યાજળવક્તનું નાભ ન શતું
ત્માં આગ દયેક જણના શાથભાં તરલાય આલી
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જામ અને ભદદગાયો ણ ભી જામ-ખાવ કયી
ધભરના ઓથા શેઠ પ્રલૃવત્ત ઉાડલાભાં આલે અને
તે ભાટે વજશાદની ફાંગ ુકાયલાભાં આલે તો
ખવચ્ચત તેનું દયણાભ એજ આલે કે તેઓ ખુદાના
ફંદાઓની કત્રે આભ ચરાલે તથા તેઓના ભાર
ઉય ચીરઝડ કયે. જે ભકે આએ જ
લશાફીઓએ જમાયે શયભે નફલી ઉય શુ ભરો
કમો તો ત્માં આગથી તેઓ કયોડો રૂીમાનો ભાર
રુટી રઈને દેયશીય્મા રઈ ગમા. ઉયાંત ત્માંના
રોકોને તેઓ ભુવરભાન શોલા છતાં “ભુળયીક”
કશીને ફયફાદ કયી નાખ્મા, અને કુયઆને
ભજીદની આ આમતને બુરાલી ફેઠા કે, “વતલ્કદ
દારૂર આખેયતો નજઅરોશા વરલ્રઝીન રા
મોયીદુન ઉરુવ્લન દપર અઝે લ રા પવાદા લર
આકેફતો વરર ભુત્તકીન-આ આખેયતનું ઘય તો
અભે એજ રોકો ભાટે ખાવ કયી દઈળું કે જે ઓ
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ૃથ્લીટ ઉય ન તો ભાથા બાયે થલાની ઈચ્છા
યાખે છે તેભ ન પવાદ (કયલાની) અને (જાણી રો
ઉભદા દયણાભ તો યશેઝગાય રોકો ભાટે છે .”)
(વૂયએ કવવ, આ. ૮૩)
ઉરી આમતથી આખેયત-નેક દયણાભની
ળતર એ જણાઈ કે દુન્માભાં જે કંઈ ણ કયલાભાં
આલે તે દુન્મલી વલરાવ ભાટે ન શોલું જોઈએ, તેભ
પવાદ પેરાલલા ભાટે અને ખુનયેઝી તથા
રુટફઝીથી દૂય યશેલાભાં આલે, ઈઝઝદાયોને
ઝરીર કયલાભાં ન આલે, ફાકોને મતીભ કયલાભાં
ન આલે અને સ્ત્રીઓને કૈદી ફનાલલાભાં ન આલે.
તેભ ન તેઓની ફેઈઝઝતી કયલાભાં આલે તેભ ન
ભુવરભાનોને ભન્નત કયલા, કુબ્ફા ફનાલલા તથા
ભઝાયો ાવે જઈ ફુઝુગોના લવીરાથી ખુદા કને
કયલાભાં આલતી દુઆ લગેયેના કાયણે ભુળયીક
કશેલાભાં આલે. વન:ળંક આલી યીતનો લતારલ વૌથી
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ભોટો પવાદ કશેલામ. લરા તકુરુ રેભન અલ્કા
એરમકોભુસ્વરાભ રસ્ત ભુઅભેના-જો કોઈ ળખ્વ
તભને વરાભ કયે તેને તભે (રુટલાના શેતુએ) એભ
ન કશો કે, “તું ભોઅવભન નથી.” (વૂયએ વનવા,
આ. ૯૪)
કુયઆનભાં આલી આમતો ભૌજૂ દ શોલા
છતાં તેનાથી વલરૂધધ લતરણંક ઈખ્તેમાય કયી, અને
અશરે કુયઆનનો દઅલો કયલાની વાથે વાથે
તેઓએ અલી કામરધધતીથી કુયઆનલાાઓને
ફયફાદ કયલાભાં કંઈ ફાકી યાખ્મું નશીં, “એટરે
વુધી કે તેઓએ ભદીનાલાવીઓને ણ ડયાલલાભાં
કચાળ યાખી નશીં, એ છતાં કે ભદીનાલાવીઓને
ડયાલનાયાઓ ઉય શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો
અરય્શે લ આરેશી લવલ્રભએ રાનત કયી છે .
અર-ગયઝ ઈબ્ને વઉદે રશ્કય લડે શુ ભરા
કયી યીમાઝને ( જે શારભાં નજદનું ામતખ્ત છે )
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તથા તેની અતયાપના ળશેયોને પત્શ કમાર, અને એભ
કયી તેણે ોતાની વત્તાભાં ુષ્ક લધાયો કમો.
ભોશંભદ વફન અબ્દુર લશશાફના વલચાયોને
એટરા ફશાનારૂી અનાલલાભાં આવ્મા કે
ફીચાયા ભુવરભાનો શંભેળા લશશાફીઓથી ડયતા
યશેતા, અને ઘડીબય ચેનથી યશેલાનું નવીફ થતું
ન શતુ,ં ણ એટરાભાં ભરેકુર ભૌત આલી ુગ્મો
અને તેની રૂશને કબ્ઝ કયી જે થી તે વશજયી વન
૧૨૦૬ ભાં ભયણ ામ્મો, અને ોતાના દયણાભે
શોંચ્મો.
જુ ભ્આ, તા. ૩૧-૧૦-૫૨
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મગાભ નં. ૮૩
ુ રભાનો
અહકાભે ઈસ્રાભ અને મસ

“ઈન્નદદીન ઈન્દલ્રાવશર ઈસ્રાભ” (વૂયએ
આરે ઈભયાન, આ. ૧૯) એ કુયઆનની આમત
ભુજફ ભાત્ર ઈસ્રાભ જ એક એલો અસ્રી અને
ભુ ધભર છે કે જે રોકોના યશફય અને ભાગરદળરક
તયીકે ખુદાની નઝદીક કફૂરાત્ર અને વંદગીને
રાએક છે .
ઈન્વાન સ્લબાલીક યીતે એક એલા કાનુન
અને ફંધાયણ તથા ધભર અને ભઝશફનો ભોશતાજ
છે કે જે તેને ઝાશેયભાં તેભ એકાંતભાં ફેઉ જગાએ
ગુનાશો તથા ાચાયો, તેભ ભનોચ્છાઓ
ભનોવલકાયો, ભ્રષ્ાચાયો તથા ખયાફ શયકતો
કયલાથી યોકે, અને આંતદયક તથા ઝાશેયી વલત્રતા
તથા વપાઈ, વદકામો તથા નેક અભરો, વદાચયણ
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તથા વદલાણીની વશદામત કયે.
પ્રકૃવત અને દપત્રત ( Nature) ના વવધધાંત
ભુજફ એલો કાનુન કે જે ભાં ઉય જણાવ્મા
પ્રભાણેની તભાભ વવપતો ભૌજૂ દ શોલા ઉયાંત તે
દયેક વાયા ગુણો અને લખાણલા રાએક વવપતો
ધયાલતો શોમ તેભ રોકોનું ભુકમ્ભર યીતે ભાગરદળરન
ણ કયતો શોમ તો તે પકત દીને ઈસ્રાભનો ાક
કાનુન છે .
ઈસ્રાભ ધભર વં તથા વરાશ, એકદદરી
તથા ળાંતી, બાઈચાયો તથા વભાનતા, વલચાય
સ્લાતંત્ર્મ, વચ્ચાઈ, વદલતરન, ખુદાયસ્તી
ઈત્માદી નેક ગુણો ધયાલલાની અને ખુદાના
ભોકરેરા નફીઓ, યવૂરો, ઈભાભો, યશફયો તેભ
એની તયપથી મગંફયો ઉય ભોકરામેરી દકતાફો
કે જે ભાં વૌથી લધુ ઉત્તભ કુયઆન છે તે વલરની
પ્રવતષ્ઠા જાલલાનો ઉદેળ આે છે .
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દીને ઈસ્રાભ ભાફા, આવરભો, ફુઝુગો,
ભુયબ્ફીઓ, ભુઅલ્રીભો, ઉસ્તાદો લગેયેની ણ
ઈઝઝત કયલાને લાવજફ ફતાલે છે , અને દૂયના
તથા નઝદીકના વગા વંફંધીઓ, યદેળીઓ
ઈત્માદી શકદાયોની વાથે ણ નેક વરુકાઈ
કયલાનો શુ કભ આે છે .
ભઝશફે ઈસ્રાભ ગયીફો, વભસ્કીનો,
મતીભો, ફેલાઓ, દુ:ખીઓ, રાચાયો, ભઝરુભો,
યેળાન શારતભાં લતન તજી આલેરાઓ લગેયેની
તયપ દમા ફતાલી તેભની ભદદ કયલાની આજ્ઞા કયે
છે . એ વવલામ ઈસ્રાભની અન્મ અભુલ્મ તારીભો
ણ છે . જે ભાંની કેટરીક નીચે ભુજફ છે :ઈલ્ભ શાવવર કયો, ોતાનું આેર લચન
તથા અશદ અને લામદાને ુયો કયો, વભમની
ાફંદી કયો-વનમભવયણં જાલો, ોતાની
આજીલીકા ંડેજ (ભશેનત ભઝદૂયી, નોકયી ચાકયી
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કે ધંધોધાો કયીને) કભાઓ, વભમની ુકાયને
વભજો. ઈસ્રાભ ભના કયે છે ઈન્વાનોને ઝઝદગી
તથા ભારને ( નાશક યીતે) ફયફાદ કયલાની,
ખયાફ વંગત ઈખ્તેમાય કયલાની તથા ફૂયી
વોવામટીભાં ઉઠલા ફેવલાની અને યોકે છે ળયાયત
અને ફુયાઈથી, ઝુલ્ભ અને અત્માચાયથી, ફદભઆળી અને દગા-કટથી, ફદદદરી અને
ફદવનય્મતથી, શવદ અને અદેખાઈથી, દપત્ના
પવાદથી, ફદ લતરન અને ફદ લાણીથી, કંજુવી
અને ફખીરાઈથી, વનદરમતા અને ફેયશભીથી,
દુશ્ભની તથા રડાઈથી, શુ ંદ તથા તકફૂયીથી,
ઝનદા તથા ચાડી ચુગરીથી-દયેક પ્રકાયના દુગરણ
તથા નાવંદ કયલા મોગ્મ વવપત, અભર અને
લતરનથી. ટુંકાણભાં એ કે ઈસ્રાભ એક એલું જીલન
ફંધાયણ છે કે જે ઈન્વાનને ઈફાદત અને ફંદગી,
ઈખ્રાવ અને ળુક્ર ગુઝાયી, ભોશબ્ફત તથા
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શભદદી, વચ્ચાઈ ઈત્માદી વદગુણો તયપ દોયે છે
અને દયેક ફુયાઈ અને કુકરભથી દૂય યાખે છે .
ઈસ્રાભ એ ભુકમ્ભર અને વંૂણર જીલન
ફંધાયણ અને અત્મુત્તભ કાનુન છે કે જે ભાનલની
દયેક જરૂયીમાતને ૂયી કયે છે તથા તેની ઝઝદગીને
ાક અને ાકીઝા તથા ભધુય અને વુખભમ ફનાલે
છે , તેભ તેની વભાજી તથા આજીવલકાના
વાધનોને યીુણરતાએ શોંચાડે છે .
ઈન્વાન સ્લબાવલક યીતે ોતાની ચંદ યોઝા
ઝઝદગીના દયેક વલબાગભાં ઈસ્રાભનો અવત
ભોશતાજ છે . ( અથાુંત ઈસ્રાભે જો ભાનલ
સ્લબાલને ભાપક આલે એલા કાનુન ફનાવ્મા ન
શતે તો ઈન્વાન ખયા અથરભાં શકીકી જીલન
જીલલાથી દુબારગી યશેતે). એ જ કાયણ છે કે
ઈન્વાન ોતાનું જીલન ળણગાયલા તથા તેને
વુખભમ ફનાલલા ભાટે ોતાની પ્રકૃવત અને
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દપત્રતના શાથે ભજફુય થઈ ફીજા વભાજી
કાનુનોના ભુકાફરાભાં ઈસ્રાભ અને તેના કાનુન
ભુજફ ચારલા તથા અભર કયલાને લધુ વંદ કયે
છે . જો તેની આંખો ઉય ધભારધંતા અને
અજ્ઞાનતાનાં દાર ડેરા ન શોમ તો તે રાચાયીએ
અને લગય ખંચકામે ઈસ્રાભને ભાનની નઝયે જુ એ
છે તથા તેના લખાણ કયે છે , અને જો તે ધભાુંધ છે
તો છી તે પકત એના કાનુનનેજ ગ્રશણ કયી
રેલાભાં વંતો ભાને છે .
ઈસ્રાભનો કાનુન એટરો વીધો, વાદો અને
વય છે , તેભ લશેભો અને ફેશુદી લાતોથી દૂય
અને વનભર યશી શકીકતો અને લાસ્તવલકતાઓની
એટરી નઝદીક છે કે જો આખો જન વભાજ એક
દદરી અને એકભત થઈ તેને આલકાયી રેત-ે
અનાલી રેતે અને છી તેભાંનો દયેક જણ એ
વત્મ કાનુનને અભરી જાભો શેયાલલાનો અશદ
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કયી રેતે તો આજે અભાયા ભાનલ વભુશ અને
ઈન્વાની લતુરભાં એટરી અરગતા અને
વલયોધબાલ તથા ભતભતાંતય તેભ નાદાયી,
ફદફખ્તી, અને ડતી દળા જોલાભાં ન આલતે.
તેભ ન અભાયા ભાનલ વભાજભાં આટરા ફધા
ચોયો, દગાફાઝો રુટાયાઓ, રારચુઓ જોલાભાં
આલતે, ન એટરા શૈયાન યેળાન રોકો નઝયે
ડતે, ન આટરા કુકભો કયનાયા, તથા કવનષ્ ચાર
ચારનાયા ૈદા થતે તેભ ન કોઈ જણ એલા બમંકય
વભાજી ફીભાયીઓ અને ફદ કામોભાં વગયપતાય
થમેર જોલાભાં આલતે, ફલ્કે તેથી ઉલ્ટું જો રોકો
ભઝશફે ઈસ્રાભને એકવત્રત યીતે અગીકાય કયી
રેતે-તેની આગોળભાં આલી જતે તો ફેળક તેઓને
તેના ફંધાયણના તે-કે જે આઝાદીનો ભુકમ્ભર
કાનુન છે -ોતાના જીલનને અવત ાકીઝગી અને
વલત્રતાની વાથે ગુઝાયલાની વદફુવધધ શાવવર
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થતે. તેથી ઈન્વાનને અકરની રૂએ જરૂયી અને
લાવજફ છે કે તે ોતાની અંતય ચક્ષુઓને વાયી
ેઠે ઉઘાડે અને ગુભયાશી તથા ફયફાદી તયપ
ઘવડી રઈ જનાયા કાનુનોથી દૂય યશી તેઓ એલા
શકીકી અને ખયા કાનુનને ોતાના ભાટે ઈખ્તેમાય
કયી રે કે જે તેના ભાટે ફેઉ જગતની આવાઈળ
અને આયાભના કાયણરૂ ફને, અને તે છે
ઈસ્રાભનો વલત્ર કાનુન. ભુવરભાનો ય લાવજફ
અને રાઝીભ છે કે તેઓ દીને ઈસ્રાભને ોતાનો
ફેશતયીન વનગેશફાન, તાયણશાય તથા ભદદગાય
જાણી તેના કાનુન અને વવધધાંતો ભુજફ ચારલાને
ોતાની આઝાદી તથા આવાઈળના ભાટે
અત્મુત્તભ લવીરો વભજે .
ળયાપત અને ઈન્વાવનય્મત તેભ ભુયવ્લત અને
દદમાનતનો તો એ તકાઝો છે કે જગતના વઘા
ભુવરભાનો એક દદર થઈ ઈસ્રાભના યક્ષણ તથા
મગાભાતે નજપી - 343

HAJINAJI.com

પ્રચાયને ોતાનો ભુિારેખ અને ભુખ્મ વવધધાંત
ફનાલી રે, અને તેના કાનુનને તથા વળક્ષણને
પેરાલલાની મથાળવક્ત કોવળળો કયે, રોકોને ખૈય
અને બરાઈ તયપ આભંત્રણ આે અને ફુયાઈઓ,
કુકભો તથા શયાભ કામોથી દૂય યશેલાનો ફોધ આે,
એટરા ભાટે કે ઈસ્રાભની વશપાઝત તથા તબ્રીગ
અને પ્રચાય દયેક આઝાદ અને વભજદાય ઉય
ફુવધધ તેભ ળયીઅતની રૂએ લાવજફ અને જરૂયી
છે . દયેક ભુવરભાનની પઝર છે કે તે ોતાની ળવક્ત
ભુજફ યાત અને દદલવ-ઝાશેય યીતે તેભ ગુપ્ત
યીતે-તન ભન અને ધનથી દીને ઈસ્રાભની
ઈળાઅત તથા વખદભત કયે.
એ ભુવરભાન કે જે ઈસ્રાભની ઉંડાઈઓ
વુધી શોંચી અને તેની શકીકતોથી લાદકપ થઈ
જલાની વાથે વાથે ખલ્કે ખુદાની વાથે ભોશબ્ફત
અને પ્રેભથી લતે છે તેના ભાટે ળકમ છે કે તે
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ોતાના ંડ ભાટે ગાદપર થઈ જળે તે ોતાના
ંડની યલાશ નશીં કયે, યંતુ ઈસ્રાભની તથા
ઈળાઅત કે જે ઈન્વાની આઝાદી અને
આવાઈળનું એકનું એક વાધન છે તેનાથી કદી
ફેયલાશ કે ગાદપર ફનળે નશીં, ફલ્કે તે એ
વલમભાં ોતાની ળવક્ત અને બવક્ત ભુજફ
કોવળળો કયળે અને શયગીઝ ાછ નશીં યશેળ.ે
અભીરૂર ભુઅભેનીન શઝયત અરી ઈબ્ને
અફી તાવરફ અરવય્શસ્વરાભની ાછ
ઈસ્રાભના વૌથી ભોટા યક્ષણ શાય તથા ભદદગાય
શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરય્શે લ આરેશી
લવલ્રભના નલાવા અને શઝયત અરી
અરવય્શસ્વરાભના પયઝંદ શઝયત ઈભાભે શુ વૈન
અરવય્શસ્વરાભ શતા. એ ફુઝુગરલાયે ઈસ્રાભની
વશપાઝત ભાટે ોતાની દયેક લસ્તુ, ફાર ફચ્ચા,
બાઈ બત્રીજા તથા બાણેજો લગેયે વગા
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વંફંધીઓ તથા અસ્શાફ અને વભત્રો અને છે લટે
ોતાના પ્રાણ વુધધાંની ણ કુયફાની આી.
તેભણે ોતાની શસ્તી અને આઝાદીની યલાશ ન
કયી અને તેને વભટાલી દીધી તે એટરા શેતુ ભાટે કે
દીને ઈસ્રાભ ફાકી અને આઝાદ યશે, ઈસ્રાભને
કાએભ યાખલા અને તેના ઉવુરો અને કાનુનોને
ફચાલલા ભાટે શુ વૈન વફન અરી અરવય્શસ્વરાભ
અને તેભના વદયે ફુઝુગરલાય ઈસ્રાભના ખયા
શાભી અને ભદદગાય શતા.
શઝયત ઈભાભ શુ વૈન અરવય્શસ્વરાભ
ઉમ્ભતને જાગૃત કયલા, વભલ્રતે ઈસ્રાભીમાને યાશે
યાસ્ત ય રાલલા ભાનલ લગરને એક કેન્િ ઉય
બેગા કયલા ભાટે, તેભ ોતાના નાનાની ઉમ્ભતને
ઈસ્રાભીય્મતના ઓથા શેઠ ચારતી વલ્તનત
અને વામ્રાજમલાદના ઝુલ્ભી ંજાભાંથી
છોડાલલાની જે શાભ બીડી અને જાં-દપવાની
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ફતાલી તેની તપવીર અને તેની વલળેષ્ઠતાઓ
આજ વુધી ઝફાન ઉય ઝાયી છે .
અભે ભુવરભાનો કે શકીકતભાં ોતાને
ભુવરભાન વભજી ઈસ્રાભના કાનુન અને
ખુફીઓને ભાંનીએ છીએ અભને જોઈએ કે
જમાયે ણ ઈસ્રાભની વશભામતનો વભમ આલી
રાગે તો એ લેા શઝયત ઈભાભ શુ વૈન
અરવય્શસ્વરાભની જાંપીળાની અને કુયફાનીને
અભાયો ભુિારેખ તયીકે આલકાયીએ અને
ઈસ્રાભની વશભામત કયલાભાં છાત ન યશીએ.
સ્લાથર, ઝાશેયી દેખાલ, આંતદયક ભતબેદો તથા
યસ્ય વલયોધી પ્રોેગેન્ડાને એકકોય ભુકી દઈ
વચ્ચાઈ અને ખુરુવની વાથે દીને ઈસ્રાભ અને
કાનુને ભુશમ્ભદીનો પ્રચાય કયીએ તેભ અઝાદાયીએ
શુ વૈન વફન અરી ણ ફયા કયીએ કે જે
ઈસ્રાભ પ્રચાયનું એક ભશાન અને અગત્મનું
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વાધન છે . અલ્રાશ ાકના આ ાક કરાભ
તલજ્જો કયો કે, અકીભુદદીન લરા તપયરકુ પીશદીનને કાએભ યાખો અને તેભાં ફુટ ન ાડો (વૂયએ
ળુયા આ. ૧૩) આ યથી જણામ છે કે ઈસ્રાભ
રોકોને એકભત તેભજ એક કરભા ઉય એકવત્રત
થલા, અભરભાં ખુરુવ ૈદા કયલા અને જીલનને
વનભર અને વલત્ર ફનાલલાની ફધી તાકીદ કયે
ોતાના ઘયોભાં અઝાન આલી, જુ ભ્આની
નભાઝભાં (કોઈ છે , અને વાથે વાથે ભુવરભાનોને
યસ્ય દોસ્તી ભશોબ્ફત તથા વભાનતાથી
યશેલાની બરાભણ કયે છે કે જે થી તેઓ
ઈસ્રાભના એ ભુકદ્દવ ઉવુરોના વળયછત્ર નીચે
દયેક સ્થે અને દયેક લકતે બાયે ળાનો ળૌકતની
વાથે શંભેળા ળવક્તળાી યશે અને ઉન્નતી, પ્રગવત
અને તયકકીના યાજભાગર ઉય ચારતા જોલાભાં
આલે.
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ઈવતશાવ અભને ફતાલે છે કે ભુવરભાનો
જ્માં વુધી વંગદઠત અને એકવત્રત યશમા અને
ઈસ્રાભના કાનુનને ફયાફય અનુવયતા યશમાઅશકાભે ઈસ્રાભ ઉય અભર કયતા યશમા ત્માં
વુધી વત્તા, દૌરત, ઈઝઝત તથા ળાનો ળૌકત
તેભના કદભ ચુભતી યશી, અને એજ ભુ કાયણ છે
કે ભુવરભાનોને જો કોઈ ભુલ્કભાં તયકકી અને
પ્રગવત ભી શોમ તો, તે પકત વંગઠન તથા
ઈસ્રાભી જીલનને અનાલી રેલાના પ્રતાેજ.
ઈસ્રાભની મથાળવક્ત વશભામત અને
વખદભત કયલી દયેક ભુવરભાન ુરૂ તેભ સ્ત્રી
ઉય લાવજફ છે . ઈસ્રાભની વશભામત કયલી
એટરે કે અશકાભે ઈસ્રાભનો પ્રચાય કયલો, શરાર
તથા શયાભ ફાફતો ફમાન કયલી, કુયઆન ંડે
ળીખલું તેભ ફીજાઓને ણ ળીખાલલુ, ફુવધધુલરક
દીની તથા વભાજી ળાાઓ સ્થાલી, જાશીરોને
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નવીશતો કયલી, ગપરતની ઉંઘભાં ડેરાઓને
જં જોડીને જાગૃત કયલા, વરાશ રેનાયાઓને
વાચો અને નેકીબમો ભાગર ફતાલલો, ભઝરુભની
ભદદ કયલી, દયેક ફાફતભાં અભાનતદાયીથી લતરલ,ું
દીની-ભઝશફી ઉયાંત વભાજી અને વ્શેલાદયક
વલદ્યાઓનો ણ પ્રચાય કયલો, આવની
ભુંઝલણોને ઉકેરલી, દપત્ના પવાદ તથા
ઝઘડાઓને ભીટાલલા, ખુદ વંદી-આવત્તા તથા
અત્માચાયોની યોકથાભ કયલી-આ ફધી ફાફતો
વશભામતે ઈસ્રાભના જુ દાજુ દા તયીકાઓ છે .
આજકર વશભામતે ઈસ્રાભનો ફેશતયીન તયીકો
એ છે કે કરભ તથા કરાભ રકલા વલલેચન અને
પ્રકાળન ભાયપત દીની વળક્ષણ અને ઉદેળનો
પ્રચાય કયલો એક જણે) એકત્ર થમેરાઓની વાભે
ફુરંદ આલાઝથી કુયઆને ભજીદની વતરાલત
કયલી. ફુઝુગોને દીનની ઈઝઝત કયલી, લગેયે
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ફાફતે ણ વશભામતે ઈસ્રાભભાં દાવખર છે .
શલે ભુવરભાનોને જોઈએ કે તેઓ ખાફે
ગપરતભાંથી શોળમાય થઈ જામ અને ોતાના દીન
અને ભઝશફની શકીકતોથી લાદકપ થઈ જામ. અને
તેની ાકીઝગી તથા વચ્ચાઈથી જાણકાય થમા
ફાદ ફીજાઓને ણ તેનાથી જાણકાય ફનાલે,
ઈસ્રાભના ભુફવલ્રગો-પ્રચાયકોનું ઘણં વન્ભાન
કયે, અને ‘ફદઅર ગયીફન, લ વ-મઉદા ગયીફાઈસ્રાભનો ગુયફતની વાથે આયંબ થમો અને પયી
ગુયફતની શારતભાં આલી જળે.”
જે લી યીતે ભઝરુભે કયફરા આળુયાના
દદલવે કયફરાની બુભી ય રોકોને ભદદ ભાટે
ુકાયી યશમા શતા. ‘શર ભીન નાવેયીન
મન્વોયોની-છે કોઈ જણ કે ભાયી ભદદ કયે ?” અને
એ ુકાય શકીકતભાં ોતાની ભદદ ભાટેની ુકાય
નશીં શતી, ફલ્કે દીને ઈસ્રાભની વશભામત ભાટેનું
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એક ખુલ્રું આભંત્રણ શતુ.ં એલીજ યીતે આજનો
ફે માયો ભદદગાય અને વનયાધાય ઈસ્રાભ ોતાની
વશભામત ભાટે ભુવરભાનોને ુકાયી યશમો છે કે,
‘શર વભન નાવેયીન મન્વોયોની ?’ ભાટે
ભુવરભાનો ઉય લાવજફ છે કે તેઓ જે ભ ફને
તેભ જલ્દી એ ુકાયને ‘રબ્ફેક’ કશી ઈસ્રાભની
વશભામત ભાટે તત્ય થઈ જામ, અને તેની
વશભામત તથા ભદદભાં એટરી જાં-પીળાની ફતાલે
કે તેની અવયકાયક તયતીફો તે જગતના તભાભ
ભુવરભાનો ોતાની દુન્મા અને આખેયતની
ફાફતોનું તંત્ર યીુણર યીતે ચરાલી ળકે. ‘ઈન
તન્વોરૂલ્રાશ મન્વુયકુભ લ મોવવબ્ફત અકદાભકુભ(ભુવરભાનો !) જો તભે ( દીને) ખુદાની ભદદ
કયળો તો ખુદા ણ તભાયી ભદદ કયળે. ( એટરું
નશીં ફલ્કે) તભને વાવફત કદભ ( ણ) યાખળે’
(વૂયએ ભોશંભદ, આ. ૭) જુ ભ્આ, તા. ૨૧-૧૧-૫૨
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