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યશભાન ુને યશીભ ખુદાના નાભથી ( ળરૂ
કરૂ છુ ું ) વલે લખાણ એજ ખુદાના ભાટે રામક છે
જે ોતાની તૌશીદભાું (ફુંદાની વલચાય ભમાાદાથી)
દૂય ુને ફયતય છે ુને ોતાની ચકતાુઇભાું
નઝદીક છે ુને ોતાની વત્તાભાું પ્રફ છે ુને
ોતાની ખુદાુઇના ુઈવૂરોભાું ુઝીભુશ્ળાન છે .
ુને જે ચીજ જમાું જમાું છે તે તેની જાણ ફશાય
નથી. વલા ભખ્રૂક ુઈય ોતાની દરીરથી ગાવરફ
છે . એલો ુઇઝઝત ુને ફુઝુગીલાો કે શુંભેળાથી
છે ુને એલો પ્રળુંવાને ાત્ર છે કે શુંભેળા યશેળ.ે
દયેક ફુરન્દ ચીજોનો ૈદા કયનાય ુને દયેક
વફછાએરી (થયાએરી) લસ્તુઓનો વફછાલનાય.
ઝભીન ુને ુઅકાળોની વ્મલસ્થા કયનાય. વૌથી
લધુ ાકો ાકકઝા કે ફધા જ તેનુું યટણ
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કયનાયાઓ છે . વલા પકયશ્તાઓ ુને રૂશનો
યલયકદગાય. જે જે લસ્તુઓને ૈદા કયી છે તે
દયેક ુઈય એશવાન ુને ફવિળ કયનાય. તે દયેક
ુઅુંખોને જુ એ છે ણ કોુઇ ુઅુંખ તેને નથી જોુઇ
ળકતી. કયભ કયલાલાો ુને વશનળીર, કાભ
કયલાભાું ધૈમાલાન છે . જે ણે દયેક ચીજને ોતાની
વલળા યશેભતથી વશસ્વો ુઅપ્મો છે . ુને ભખ્રૂક
ુઈય ોતાની નેુભતથી એશવાન કમો છે .
ફદરો રેલાભાું ુઈતાલ નથી કયતો ુને ન તો
ુઝાફ દેલાભાું, બરે છી રોકો તેને રામક શોમ
(છતાું) જરદી નથી કયતો. છુ ી લાતોને જાણે છે
ુને કદરોના શારથી લાકેપ છે . છુ ી લાતો એના
ુઈય છુ ી નથી યશેતી. ુને ન તો છુ ી લાતોભાું
ુને ળક ડી ળકે છે . દયેક ચીજ તેના ઘેયાલભાું છે
ુને દયેક ચીજ ુઈય તેનો કાફૂ (ગરફો) છે .
દયેક ચીજભાું તેની કુવ્લત જાયી છે . ુને દયેક
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ચીજ ુઈય તેની કુદયત શાલી છે . કોુઇ ચીજ તેના
જે લી ( વભસ્ર) નથી ણ તે જ ચીજનો ૈદા
કયનાય છે , જમાયે કે કોુઇ ચીજનુું ુવસ્તત્લ ન
શતુ,ું શુંભેળાથી છે ુને ુદરો ુઇન્વાપની વાથે
શુંભેળા ફાકી યશેળ.ે
એ ઝફયદસ્ત વશકભતલાા ખુદા વવલામ
કોુઇ ભુફૂદ નથી, તેની ળાન એની ફરન્દ છે કે
(કોુઇ) ુઅુંખ તેને જોુઇ ળકે, ણ તે ( દયેક)
ુઅુંખને જોલે છે . તે વુક્ષ્ભ ુને ભાવશતગાય (દયેક
લાતની ખફય યાખનાય) છે .
તેની ( વવપાતો)નુું લણાન કોુઇ તેને ( ુઅુંખો
લડે) જોુઇને નથી કયી ળકતુું. ુને ન તો જાશેયી કે
છૂ ી યીતે કોુઇ વભજી ળકે છે કે તે ળુું છે .
ણ એટરુું જ કે તેની ભાયેપત તેણે નક્કી
કયેર ભાધ્મભ લડે જ થુઇ ળકે છે .
ુને શુ ું એ લાતની ગલાશી ુઅુું છુ ું કે તેની
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કુદદુવીમત શય ઝભાનાભાું શાલી છે . ુને તેનુું નૂય
શય શુંભેળ છલાએરુું છે . ુને કોુઇણ
વરાશકાયની વરાશ લગય જ તેનો શુ કભ જાયી છે .
કાભોનો પેવરો કયલાભાું તેનો કોુઇ ળયીક નથી ુને
તેના વનણામભાું કોુઇ પેયપાય નથી. ુને દયેક
લસ્તુની ળકર વૂયત કોુઇણ નભૂના લગય જ
ફનાલી ુને જે કુંુઇ તેણે ૈદા કમુું એ એલી યીતે કે
નતો કોુઇની ભદદ રેલી ડી કે ન તો તેભાું તકરીપ
ુઈઠાલલી ડી. ન કોુઇ ફશાનાની જરૂય ડી. ૈદા
કયલાનો ુઇયાદો કમો કે તે થુઇ ગુઇ, ુને જમાયે
ણ ૈદા કમુું ( કે તે લસ્તુ તયત જ) ુવસ્તત્લભાું
ુઅલી ગુઇ. ુને તે એજ ખુદા છે જે ના વવલામ
કોુઇ ભુફૂદ ( ુઇફાદત કયલાને રામક) નથી. જે
કાયીગયીભાું ૂણા છે . વાયી વાયી ચીઝ
ફનાલલાલાો છે . એલો ુઇન્વાપી છે કે કમાયેમ
ઝુલ્ભ (ુન્મામ) નથી કયતો. ુને એલો કયીભ છે કે
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વઘા કામો તેની તયપ યજૂ થનાય છે . ુને શુ ું એ
લાતની ણ ગલાશી ુઅુું છુ ું કે દયેક ચીજ તેની
કુદયતની વાભે સ્ત છે ુને દયેક ચીજ તેની
શૈફતની વાભે જુ કેરી છે . તભાભ પકયશ્તાઓનો તે
ભાવરક છે . ુને ુઅકાળોને ઘુભતા ( ગયદીળભાું)
યાખનાય, વૂયજ ુને ચુંદ્રને ોતોતાના કાભભાું
યાખનાય કે તે દયેક ોતોતાના વનવચચત વભમ
ભાટે ભ્રભણ કયતા યશે છે ુને યાવત્રને કદલવ ુઈય
રેટી રે છે ુને કદલવને યાવત્ર ુઈય રેટી રે છે
કે જે એકફીજાની ાછ રાગ્મા ચાલ્મા ુઅલે છે .
તે દયેક કકન્નાખોય ઝાવરભોનુું ભાથુ
તોડલાલાો છે ુને દયેક વયકળ ળૈતાનને શરાક
કયલાલાો છે . નતો તેનો કોુઇ ભુકાફરો
કયલાલાો છે , ુને ન તો કોુઇ ળયીક. તે એક છે
ફેવનમાઝ ( વનસ્ૃશી) છે . ન તો તેનો કોુઇ પયઝુંદ
છે ુને ન તે કોુઇનો પયઝુંદ. ( ન તો તેની કોુઇ
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ઔરાદ છે ુને ન તો તે કોુઇની ઔરાદ) ુને ન
તો કોુઇ તેનો ફયોફયીમો છે . તે એકજ છે . તે
ભુફૂદે મકતા છે ુને યલયકદગાય ફુઝુગા છે . તે
જે ચાશે છે તે થુઇ જામ છે . ુને જે કાુંુઇ ુઇયાદો
કયે છે તેનો તયત જ પેવરો કયી રે છે . તે જાણે છે
ખૂફ વાયી યીતે જાણે છે . તે ભાયનાય છે , તે
જીલાડનાય છે . તેજ પકીયી ુઅનાય છે ુને તેજ
ુભીયી ુઅનાય છે . તે શવાલે છે ુને તે જ
યોલડાલે છે . તેજ નજીક કયે છે ુને તેજ દૂય કયે
છે . તેજ યોકી રે છે ુને તેજ ુાણ કયે છે . વલા
ુવધકાય તેનો જ છે ુને વલે પ્રકાયની પ્રળુંવા
તેના ભાટે જ છે . વઘી શ્રેષ્ઠતા તેના શાથભાું જ
છે . ુને તેજ દયેક ચીજ ુઈય વત્તાલાન છે .
યાવત્રને કદલવભાું પેયલી નાખે છે ુને કદલવને
યાવત્રભાું પેયલી રે છે .
તે ભશાન ળવક્તળાી ફિલાલાા વવલામ
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કોુઇ ુઇફાદતને રામક નથી. દુુઅનો કફૂર
કયલાલાો ુને ફવિવોનો ુઈદાયતાથી ુતા
કયલાલાો. જીન્નાતો ુને ુઇન્વાનોનો ારનશાય
છે . તેના ભાટે કોુઇ ચીજ ભુશ્કેર નથી. નતો
પકયમાદ કયનાયાઓની પકયમાદ તેને ચચવતત કયી ળકે
છે . ુને ન તો રૂદન ુને વલરા કયનાયાઓનુું
રૂદન તેને વ્માકુ ફનાલી ળકે છે . નેક ફુંદાઓને
ફચાલલાલાો ુને નજાત ાભનાયાઓને પ્રેયણા
ુઅનાય, વક વૃવિનો વયદાય છે . જે ને જે ને
તેણે ૈદા કયેર છે એ દયેક ુઈય તે એલો શક ધયાલે
છે કે એ દયેક તેનો ળુક્ર ુદા કયે તેભજ દયેક વુખ
દુુઃખભાું ુને ભુવીફતોભાું તથા ુઅવાનીઓભાું
તેની સ્તૃવત કયે.
શુ ું તેના ુઈય, તેના પકયશ્તાઓ ુઈય, તેની
કકતાફો ુઈય ુને યવૂરો ુઈય ુઇભાન યાખુું છુ ું .
તેના ુઅદેળને વાુંબુું છુ ું ુને તેને ુનુવયલા
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ભાટે શાજય. ુને જે કુંુઇ તેને વુંદ છે તેને
ફજાલી રાલલા ભાટે તૈમાય. ુને તેના પેવરાને
ભાનલા ભાટે તૈમાય એલી ખ્લાવશળથી કે તેની
ુઇતાુત ભાટે તત્ય છુ ું . તેભજ એલા ખૌપથી ણ
કે તેના વજા ુઅલાથી ડરૂ છુ ું એટરા ભાટે કે તેના
ફદરો રેલાથી વનબામ ન યશેલુું જોુઇએ ુને એલો
કોુઇ ખૌપ ન યાખલો જોુઇએ કે તેના તયપથી કોુઇ
ઝુલ્ભ થળે. શુ ું સ્લમું ોતાની ઝાત ભાટે તેના ફુંદા
શોલાનો ુઇકયાય કરૂ છુ ું ુને તેના ભાટે ભાવરક
શોલાની ગલાશી ુઅુું છુ ું . ુને તેણે જે કુંુઇ ભાયા
ુઈય લશી કયી છે તેને ુદા કરૂ છુ ું , એ ખૌપથી કે
જો શુ ું એ ( પ્રભાણે) ન કરૂ તો ભાયા ુઈય એલી
ફરા નાવઝર થળે કે જે ને ભાયાથી કોુઇ દપે ( દૂય)
નશીં કયી ળકે. ચાશે ગભે એલો ભોટો તદફીયકાય
(મુવક્તફાજ) કેભ ન શોમ. તે ખુદા વવલામ કોુઇ
ભુફૂદ નથી. તેણે ભને એ લાતથી ખફયદાય કમો
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છે કે ુત્માયે જે શુ કભ ભાયા ુઈય નાવઝર થમો
છે , જો તેને શુ ું ન શોંચાડુ તો જાણે કે ભેં તેની
કયવારતનુું કુંુઇ કાભ નથી કમુ.ું ચોક્કવ તે ફુઝુગા
ુને ફયતય ખુદાએ એ લાતની ઝભાનત ુઅી છે
કે તે ભને રોકોના ત્રાવથી વુયવિત યાખળે ુને
ુલ્રાશ જ કાપી છે ુને કયીભ છે . જે ણે ભાયા
ુઈય ુઅ ળબ્દોભાું લશી પયભાલી છે . “વફવસ્ભલ્રા
વશયયશભા વનયયશીભ. ુમ યવૂર જે કુંુઇ શઝયત
ુરી ુરવહશસ્વરાભના ફાયાભાું ( એટરે કે
શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભની વખરાપતના
ફાયાભાું) તભાયા યફ તયપથી તભાયા ુઈય જે
નાવઝર કયલાભાું ુઅવ્મુું છે તેને શોંચાડી દમો.
ુને જો એ પ્રભાણે નથી કમુું તો જાણે તભે તેની
કયવારત શોંચાડી જ નથી. ુને ુલ્રાશ તભને
રોકોના ત્રાવથી વુયવિત યાખળે.”
એ રોકો ! જે કુંુઇ ણ તેણે નાવઝર
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પયભાવ્મુું છે તેને શોંચાડલાભાું ભેં કમાયે ણ
કચાવ (કભી) નથી કયી. ુને શલે શુ ું ુઅ ુઅમતની
ળાને નુઝુર ણ તભાયી વાભે ખુરાવાલાય ફમાન
કયી દઉં છુ ું .
વજબ્રુઇર ભાયા ાવે ત્રણ લખત ુઅવ્મા
ુને ભાયો યલયકદગાય જે ોતે જ વરાભ
(વરાભતી ુઅનાય) છે તેના તયપથી વરાભ
વાથે ુઅ શુ કભ રાવ્મા કે શુ ું જે જગ્માએ ુઉબો છુ ું
(એજ જગ્માએ) દયેક ગોયા ુને કાાને એ
લાતની ખફય ુઅી દઉં કે શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ ભાયા બાુઇ, લવી ુને ભાયા
ખરીપા ુને ભાયા છી ભાયા ુઇભાભ છે . તેભની
ભાયાથી એજ ભન્ઝેરત છે (ભયતફો ુને સ્થાન)
છે જે શારૂન ુરવહશસ્વરાભની શઝયત ભૂવા
ુરવહશસ્વરાભથી શતી. પકા ભાત્ર એટરો જ છે કે
ભાયા છી કોુઇ નફી નથી, યુંતુ ુલ્રાશ ુને
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તેના યવૂરની છી તે તભાયા દયેકના લરી છે .
ુને ુઅ ફાયાભાું ુલ્રાશ તુઅરા ભાયા ુઈય
ોતાની કકતાફભાું એક ુઅમાત નાવઝર પયભાલી
ચુકમો છે કે “ફવ એના વવલામ કુંુઇ નથી કે તભાયો
લરી ુલ્રાશ છે ુને તેનો યવૂર ુને એ રોકો
જે ઓ ુઇભાન રાવ્મા છે જે ઓ નભાઝ ડે છે ુને
રૂકુુની શારતભાું ઝકાત ુઅે છે .” ુને શઝયત
ુરી વફન ુફી તાવરફ ( ુરવહશસ્વરાભ)
નભાઝ ડમા ુને રૂકુુની શારતભાું ઝકાત ુઅી
ુને શય શારભાું ખુદાની ખુળનુદી તેભની નઝય
વભિ શતી.
એ રોકો ભેં વજબ્રુઇરે ુભીનથી એલી
ુઇચ્છા યાખી કે ુઅ શુ કભ તભાયા વુધી
શોંચાડલાથી ખુદાએ તુઅરા ભને દયગુઝય કયે
એટરા ભાટે કે શુ ું જાણું છુ ું કે તભાયાભાું ભુત્તકી ફશુ
જ ઓછા ુને ભુનાકપક લધાયે છે . ુને
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ગુનેશગાયો પ્રુંચ ભાટે તૈમાય છે , ુને ુઇસ્રાભની
શુંવી ુઈડાલનાયા છકટ ભાટે તૈમાય છે . ુઅ
એજ રોકો છે જે નુું લણાન ખુદાએ તુઅરાએ
ોતાની કકતાફભાું ુઅ યીતે કમુું છે . “તેઓ
ોતાની જીબે એ ફધુું કશે છે જે તેઓના કદરોભાું
નથી શોતુ.ું ુને તેઓ ુઅને ભાભૂરી લાત વભજે
છે ણ ુલ્રાશની નઝયભાું ુઅ ફશુ જ વખ્ત
લાત છે .” ુને તે રોકો ભને ઘણી લખત દુુઃખ
શોંચાડી ચૂકમા છે ત્માું વુધી કે તેઓએ ભારૂ નાભ
યાખ્મુું કે ુઅ ‘કાન’ (એકરા કાનજ) છે ુને ભને
એલો જ ધાયી ણ રીધો.
ુઅ એટરા ભાટે કે શુ ું શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભને ભાયી વનકટ લધાયે યાખુ છુ ું ુને
તેની તયપ લધાયે રિ વેલુું છુ ું .
ત્માું વુધી કે ુઅ વલળે ુલ્રાશ તુઅરા એ
ભાયા ુઈય ુઅમત નાવઝર કયી કે “ુને તેઓભાુંથી
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એલા ણ છે જે ઓ નફીને તકરીપ શોંચાડે છે .
ુને કશે છે કે તે ( નફી) કાન જ છે . તો જે ઓ
તભને એભજ વભજે છે તેઓને કશી દમો કે તેનુું
(નફીનુું) કાન શોલુું તભાયા ભાટે ફશેતય છે .”
જો શુ ું ચાશુ ું તો તેઓના નાભ જણાલી ળકુું
છુ ું ુને જો ચાશુ ું તો તેઓની તયપ ુઇળાયો ણ
કયી ળકુું છુ ું ુને જો ચાશુ ું તો તેની વનળાની ણ
ફતાલી ળકુું છુ ું . ણ ખુદાની કવભ ભેં તેઓના
દયેક વ્મલશાયની વાભે નમ્ર ુખ્રાકથી લતાાલ કમો
છે .
યુંતુ ુલ્રાશ તુઅરા ભાયા ુઅ કોુઇ ુઈઝય
(કાયણો, વફફ) ભાન્મ ન યાખીએ એજ શુ કભ
ુઅે છે કે ભાયા તયપથી જે કુંુઇ ુત્માયે નાવઝર
થમુું છે તેને શોંચાડી દમો. ( છી ુઅ ુઅમત
ડમા)
“એ યવૂર જે કુંુઇ ુરી ુરવહશસ્વરાભ
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વલળે તભાયા યલયકદગાય તયપથી તભાયી ુઈય
નાવઝર કયલાભાું ુઅવ્મુું તે શોંચાડી દમો, જો તભે
એ પ્રભાણે નથી કમુું તો ( જાણે કે) તભે તેની
કયવારત ન નથી શોંચાડી, ુને ુલ્રાશ તભને
રોકોના ત્રાવથી વુયવિત યાખળે.”
તો એ રોકો તભે જાણી લ્મો કે ુલ્રાશે
શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભને વન:વુંળમ તભાયા
ભાટે એલા લરી ુને એલા ુઇભાભ વનમુકત કયી
દીધા છે જે ની ુઇતાુત ( ુનુવયણ) ભુશાજે યીન
ુઈય ણ રાવઝભ ( ુવનલામા) છે ુને ુન્વાય
ુઈય ણ ુને નેકીભાું જે ઓ તેના તાફે
(ુનુકયણ કયે) છે તેઓના ુઈય ણ ુને જું ગરી
(લનલાવી રોકો) ુઈય ણ ુને ળશેયી રોકો
ુઈય ણ, ુજભી ( ુયફ ફશાયના) ુઈય ણ
ુને ુયફી (ુયફના) ુઈય ણ, ુઅઝાદ ુઈય
ણ ુને ગુરાભ ુઈય ણ, નાના ુઈય ણ ુને
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ભોટા ુઈય ણ, ગોયા ુઈય ણ, ુને કાા ુઈય
ણ. તેભજ ખુદાને એક ભાનનાયા વલો ુઈય
તેનો ( શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભનો) શુ કભ
રાગુ ડળે, તેનો ુઅદેળ ભાનલો ડળે, તેનુું
પયભાન નાકપઝ (જાયી) થળે. જે તેની ુલજ્ઞા કયળે
તે ભરુઉન ( રાનતને ાત્ર) થુઇ જળે. ુને તેનુું
ુનુકયણ કયળે તથા તેનુું વભથાન કયળે તેની ુઈય
યશેભ કયલાભાું ુઅલળે ુને ુલ્રાશે ોતે જ તેને
ફિી દીધેર છે . ુને જે તેની લાત વાુંબીને તેનુું
ુનુવયણ કયળે તથા તેનુું વભથાન કયળે તેની ુઈય
યશેભ કયલાભાું ુઅલળે ુને ુલ્રાશે ોતે જ તેને
ફિી દીધેર છે . ુને જે તેની લાત વાુંબીને તેનુું
ુનુવયણ કયળે તેને ણ.
એ રોકો ુઅ ુઅખયી ભુકાભ છે કે શુ ું ુઅજ
જગ્માએ ુઅભને કાએભ ભકાભ ( ુઈત્તયાવધકાયી)
ફનાલુું છુ ું .
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ફવ તભે વાુંબો ુને ભાનો ુને ોતાના
યલયકદગાયની ુઅજ્ઞાનુું ારન કયો. ખુદાએ
ુઝઝો જલ્ર તભાયો ારનશાય તભાયો લરી
ુને તભાયો ભુફૂદ છે તેની છી તેનો યવૂર
ભોશમ્ભદ વલ્રલ્રાશો ુરહશે લુઅરેશી લવલ્રભ
તભાયો લરી છે જે ુત્માયે ( તભાયી વાભે) ુઉબો
છે , તભાયી વાથે લાત કયી યહ્યો છે . ભાયા છી
તભાયા યલયકદગાયના શુ કભથી શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ તભાયો લરી ુને તભાયો ુઇભાભ
છે . ુને કમાભતના કદલવ વુધી કે જે કદલવે તભે
ુલ્રાશ ુને તેના યવૂરની વભિ શોંચળો (ત્માું
વુધી) ુઇભાભત ભાયી ઔરાદભાું યશેળે જે શઝયત
ુરી ુરવહશસ્વરાભના લુંળભાુંથી શળે.
ુલ્રાશે જે જે ચીજો શરાર ઠેયલેર છે એ
વવલામ કોુઇ ચીજ શરાર નથી, ુને ુલ્રાશે જે
ચીજ શયાભ કયેર છે એ વવલામ કોુઇ ચીજ શયાભ
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નથી. તેણે ભને શરાર તથા શયાભની શેચાન
ુઅી દીધી છે , ુને ભેં ભાયા યફની કકતાફનુું
ુઇલ્ભ ુને શરાર તથા શયાભનુું ુઇલ્ભ શઝયત
ુરી ુરવહશસ્વરાભને વુુદા (શલારે) કયી દીધુ.ું
એ રોકો ! કોુઇ ુઇલ્ભ એલુું નથી જે ને ખુદાએ
તુઅરાએ ભાયાભાું વભાલી દીધુું ન શોમ, ુને ભેં
એ ફધુું ુઇભાભુર ભુત્તકીન શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભને વુુદા ન કમુું શોમ, કોુઇ ુઇલ્ભ
એલુું નથી કે ભેં શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભને
તારીભ ન કમુું શોમ. ુઅજ ુઇભાભે ભોફીન છે .
રોકો ! તેનાથી ફશેકી જુઇને ુન્મ કોુઇ
તયપ જળો નશીં, તેનાથી ુરગ થળો નશીં, ુને
તેને શાકકભ ફનાલલાથી નપયત નશીં કયતા.
એટરા ભાટે કે તેજ શકની વશદામત કયળે. ુને
તેજ શક ુઈય ુભર કયળે ુને તેજ ફાવતરને
કભઝોય કયળે ુને તેને યોકળે. કોુઇ ચનદા કયનાયની
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ચનદા તેને ુલ્રાશના કાભથી યોકળે નશીં. ુને એ
ણ જાણી લ્મો કે ુઅજ શેરા ળખ્વ છે જે
ુલ્રાશ ુને તેના યવૂર ુઈય ુઇભાન રાવ્મા છે
જે ણે ુલ્રાશના યવૂર ુઈય ોતાની જાન કપદા
કયી ુને યવૂર વલ્રલ્રાશો ુરહશે લુઅરેશી
લવલ્રભની વાથે યશીને ુલ્રાશની ુઇફાદત
કયલાભાું ભયદોભાુંથી તેના વવલામ કોુઇ ન શતુ.ું
રોકો ! તેની પઝીરતને ભાનો, કેભકે
ુલ્રાશે તેને પઝીરત ુઅી છે . ુને તેની
ુઇભાભતને ભાનો કેભકે ુલ્રાશે તેભને ુઇભાભ
વનમુકત કયેર છે . રોકો ! ુઅ ુલ્રાશની તયપથી
ુઇભાભ છે . ુને ુલ્રાશ કોુઇ એલા ળખ્વની
તૌફા કફૂર નશીં કયે કે જે તેની વલરામતનો
ુઇન્કાય કયનાય શોમ. ુને કમાયેમ ણ તેને ભાપ
નશીં કયે ુને ુલ્રાશ ુઈય એ રાવઝભ (જરૂયી)
છે કે શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભના ુઅદેળનુું
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ુઈલ્રુંઘન કયે તેની વાથે એલોજ લતાાલ કયે કે તેને
શુંભેળા શુંભેળા ભાટે વખ્તથી વખ્ત તેભજ
ુનોખાથી ુનોખો ુઝાફ ુઅે. ફવ તભે તેની
ુલજ્ઞા કયલાથી ફચતા યશેજો કે કમાુંક એ
ુઅગભાું ન ચાલ્મા જાલ કે જે નુું ઈંધન ( ફતણ)
ભાણવો તથા ત્થય શળે, જે કાકપયો ભાટે જ
તૈમાય કયલાભાું ુઅલી છે .
એ રોકો ! શેરાના નફીઓ તથા યવૂરોને
ભાયાથી જ ફળાયત ુઅલાભાું ુઅલી છે . ુને
શુ ુંજ વલો નફીઓ ુને યવૂરોભાું ુઅખયી છુ ું .
ુને શુ ુંજ ુઅવભાનોના યશેલાલાા ુને જભીનો
ુઈય યશેલાલાા તભાભ ભખ્રૂક ુઈય ુલ્રાશની
શુ જજત છુ ું . તો જે એભાું ળક કયે તે એલો જ
કાકપય છે જે લો કે ુઅ શેરા જાશેવરમતના
ઝભાનાભાું કાકપયો શતા ુને જે ભાયા ુઅ
પયભાનભાું જયા ણ ળક કયે તો જાણે કે તેણે દયેક
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ફાફતભાું ળક કમો ુને જે દયેક ફાફતભાું ળક
કયનાયો છે એના ભાટે જશન્નભ તૈમાય છે .
એ રોકો ુલ્રાશ તુઅરાએ ોતાના
એશવાનો કયભથી ભને ુઅ પઝીરત ુતા કયી છે
જે વનયુંતય ભતી યશે છે . તે ખુદાની વવલામ કોુઇ
ુઇફાદતને રામક નથી, શય શુંભેળ ુને શય શારભાું
શુ ું તેનીજ શમ્દો વના (સ્તુવત ુને લખાણ) કયતો
યશુ ું છુ ું , એ રોકો શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભને
ુપઝર વભજો, કેભકે ભાયા છી દયેક ભદા ુને
ઔયત તભાભ રોકોથી તે ુપઝર છે .
ુભાયા જયીએ જ ુલ્રાશ તુઅરા કયઝક
(યોઝી) નાવઝર કયે છે . ુને (ુભાયા થકીજ) વલા
વૃવિ ફાકી છે . જે કોુઇ ભાયા ુઅ પયભાનને યદ
કયળે તે ભરુઉન છે (રાનત ાભેરો છે ) ભગઝૂફ
છે ભગઝૂફ છે ( ગઝફ ાભેરો છે ) બરે તેના
ખ્મારની ફશાય શોમ.
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ુઅગાશ થુઇ જાઓ કે વજબ્રુઇરે ુભીને
ખુદા તયપથી ભને વુંદેળો શોંચાડમો છે . ુને તે
ોતે ણ એ પયભાલે છે કે જે ભાણવ શઝયત
ુરી ુરવહશસ્વરાભથી દુશ્ભની યાખે ુને
ભોશબ્ફત ન યાખે તો તેની ુઈય ભાયી રાનત થળે
ુને ભાયો ગઝફ (પ્રકો) ણ થળે.
તો દયેક જણે એ વલચાયલુું જરૂયી છે કે ોતે
કાર ભાટે ુઅગ ળુું ભોકરે છે , ુલ્રાશથી ડયો
ુને તેના શુ કભથી ભોઢુ ન પેયલો કે વાવફત કદભી
છી કદભ ડગભગી ન જામ. વન:વુંળમ તભે જે કુંુઇ
કયો છો ખુદાએ તુઅરા તેનાથી વાયી યીતે લાકકપ
છે .
એ રોકો તે (શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભ)
જમ્ફુલ્રાશ ( ુલ્રાશનો શક - ુલ્રાશ પ્રત્મેની
પયજ) છે . ુલ્રાશે ોતાની કકતાફભાું પયભાવ્મુું
છે કે “ુભુક રોકો એભ કશેળે કે ુપવોવ ભેં
ખુત્ફ-એ-ગદીય - 23

HAJINAJI.com

જમ્ફુલ્રાશ પ્રત્મે - વાથે (ુલ્રાશ પ્રત્મેની ભાયી)
પયજ ફજાલલાભાું કેલી કભી યાખી” - (વૂયએ
ઝોભય ુઅ. ૫૬)
એ રોકો ! કુયુઅને ભજીદભાું ચચતન કયો
ુને એની ુઅમતોને વભજો ુને એની ભુશકભાત
(સ્િ ુથા દળાાલતી ુઅમતો) ભાું નઝય કયો ુને
એની ભુતળાફેશાત ( ગુઢાથાલાી ુઅમતો) ની
ૈયલી ન કયો.
ખુદાની કવભ ુઅ ળખ્વની વવલામ જે નો ભેં
શાથ કડેરો છે ુને જે ને ભેં ભાયી તયપ ુઈઠાલેરા
છે ુને ફાઝુ ( ફાલડુ) કડેરુું છે તેની વવલામ
કોુઇ કુયુઅનની તમ્ફીશ ( ચેતલણીઓ) ને
ખુરાવાલાય ફમાન નશીં કયે ુને તભાયા ભાટે
કુયુઅનની તપવીયની સ્િતા કોુઇ ફમાન નશીં
કયે. ુને ુઅની વવલામ કોુઇ તભને ળીખલાડનાય
નથી. ુને ુઅના વુંફુંધભાું જ શુ ું તભને ફતાઉં છુ ું
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કે “ફેળક જે નો શુ ું ભૌરા છુ ું , ુઅ ુરી
ુરવહશસ્વરાભ ણ તેનો ભૌરા છે ુને ુઅજ
ુરી વફન ુફી તારીફ ુરવહશસ્વરાભ ભાયો
બાુઇ ુને ભાયો લવી છે ુને ુઅભનુું લરી શોલુું
ુલ્રાશની તયપથી છે ુને તેણે જ ભાયી ુઈય
નાવઝર કમુું છે .”
એ રોકો ! ુઅ ુરી ુરવહશસ્વરાભ ુને
જે ટરા ભાયી ઔરાદભાુંથી ભાવૂભ છે , તે ફધાજ
વકરે ુવગય છે ુને કુયુઅને ભજીદ વકરે
ુકફય છે . ( વકરૈન એટરે ફે ભશાબાયી
લસ્તુભાુંથી એશરેફૈત ુરહશેભુસ્વરાભ વકરે
ુવગય (નાનુ) ુને કુયુઅન વકરે ુકફય (ભોટુું)
વકરૈન વવલ લચન છે ુને વકર એક લચન છે ,
વકર એટરે ભશાબાયી - ુનુલાદક)
જે ઓ ફન્ને ોતાના વાથી વલળે ખફય
ુઅનાય છે ુને ફન્ને એકફીજાથી જોડામેરા
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છે . ુઅ ફન્ને કમાયેમ વલખુટા નશીં ડે, જમાું
વુધી શૌઝે કલવય ુઈય ભાયી ાવે ન શોંચે.
તેઓ ખુદા તુઅરાની ભખ્રૂકભાું તેના
ુભાનતદાય છે , ુને ુલ્રાશની ઝભીન ુઈય
તેના વનમુકત કયેરા શાકકભ છે . ુઅગાશ થુઇ જાલ
કે ભેં ુદા કયી દીધુ,ું વભજી લ્મો કે ભેં શોંચાડી
દીધુું. શોવળમાય યશો કે ભેં વુંબાલી દીધુ,ું
ખફયદાય થુઇ જાલ કે ભેં ખોરીને વાપ ફમાન કયી
દીધુું. જૂ ઓ, ખુદાએ ુઝઝો જલ્રએ પયભાવ્મુું
ુને ભેં ખુદાએ ુઝઝો જલ્રની તયપથી
વુંબાલી દીધુું. વભજી લ્મો ુઅ ભાયા બાુઇની
વવલામ ( ુન્મ કોુઇ) ુભીરૂર ભોુભેનીન નથી.
ુને ભાયા છી ભોુવભનોની શુ કુભત ુને
વયદાયી ુઅની વવલામ કોુઇ ફીજા ભાટે જાએઝ
નથી.
છી શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભના
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ફાઝુ ુઈય શાથ ભાયીને એટરા ઉંચા કમાા (કડીને
ઉંચા કમાા) કે શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભના
ગ શઝયત યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો ુરહશે
લુઅરેશી લવલ્રભના ગોઠણ વુધી ુઅલી ગમા,
જોકે શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભનો શાથ તો
એ લખતથીજ કડેર શતા કે જમાયથી શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો ુરહશે લુઅરેશી
લવલ્રભ વભમ્ફય ુઈય તળયીપ રુઇ ગમા શતા.
છી પયભાવ્મુું એ રોકો ુઅ ( ુરી
ુરવહશસ્વરાભ) ભાયો બાુઇ, ભાયો લવી, ુને
ભાયા ુઇલ્ભનો ખઝાનેદાય છે , ુને ભાયી ુઈમ્ભત
ુઈય તેભજ કકતાફે ખુદાની તપવીય ુઈય ભાયો
ખરીપા છે , ુને ખુદાની તયપ ફોરાલનાય
(દુલત ુઅનાય) છે . ુને ુલ્રાશ જે જે
ફાફતને વુંદ કયે છે તેની ુઈય ુભર કયનાય
છે . ુને ખુદાના દુશ્ભનોથી રડલાલાો છે ુને
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ખુદાની ુઇતાુત ય દોસ્તી કયલાલાો છે ુને
ખુદાની નાપયભાનીથી યોકલાલાો છે . ુલ્રાશના
યવૂરનો ખરીપા, ભોુવભનોના ુભીય છે .
ુલ્રાશ વુધી શોંચાડનાય છે . ુને ખુદાના
શુ કભથી નાકેવીન ( ુશદ તોડનાયાઓ) વાભે,
કાવેતીન ( શુ કભથી પયી જનાયા) વાભે ુને
ભાયેકીન ( દીનથી ખાકયજ થુઇ જનાયા) વાભે
રડલાલાો છે . શુ ું ભાયા યલયકદગાય ખુદાએ
તુઅરાના શુ કભ ભુજફ કશુ ું છુ ું ુને ભાયી લાત
રટાળે નશીં. શુ ું ખુદાના શુ કભથી કશુ ું છુ ું કે એ
ુલ્રાશ, તુું એનાથી દોસ્તી યાખ જે ુઅનાથી
(શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભથી) દોસ્તી યાખે,
ુને એનાથી દુશ્ભની યાખ જે ુઅનાથી દુશ્ભની
યાખે, ુને જે ુઅનો ુઇન્કાય કયે એના ુઈય
રાનત કય. જે ુઅના શકનો ુઇન્કાય કયે એના ુઈય
ગઝફ (પ્રકો) નાવઝર કય.
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મા ુલ્રાશ ! તેં ભાયા ુઈય ુઅ ુઅમત
નાવઝર કયી કે ુઇભાભત તાયા લરી ુરી
ુરવહશસ્વરાભ ભાટે છે ુને જમાયે ભેં તેને
ખુરાવાલાય ફમાન કમુું ુને શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભને ભાયા જાનળીન વનમુકત કયી
દીધા તો તે એ ુઅમત નાવઝર કયી જે નાથી
ોતાના ફુંદાના દીનને ૂણા કયી દીધો. ુને તેઓ
ુઈય તાયી નેુભત ૂયી કયી દીધી ુને તે તેઓના
ભાટે દીને ુઇસ્રાભને વુંદ કમો.
છી તે પયભાવ્મુું કે જે ળખ્વ ુઇસ્રાભ
વવલામ ુન્મ દીન ધાયણ કયળે તો તે દીન તેનાથી
કફૂર યાખલાભાું નશીં ુઅલે ુને તે ુઅખેયતભાું
નુકળાન ુઈઠાલનાયાઓભાુંથી શળે.
મા ુલ્રાશ ! શુ ું તને ગલાશ ફનાલુું છુ ું કે ભેં
શોંચાડી દીધુ.ું એ રોકો ! ફવ એ વવલામ કુંુઇ
નથી કે ખુદાએ ુઝઝો જલ્રએ ુઅભની (શઝયત
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ુરી ુરવહશસ્વરાભની) ુઇભાભતની વાથે દીનને
ૂણા કમો. ફવ તો જે ભાણવ ુઅને (શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભને) ુઇભાભ ન ભાને ુને તેભના
છી કમાભત વુધી ભાયી ઔરાદભાુંથી ુને
ુઅભના લુંળભાુંથી જે તેભના જાનળીન છે તેઓને
ુઇભાભ ન ભાને તો જમાયે તેને ુલ્રાશની વભિ
યજુ કયલાભાું ુઅલળે તો તે એજ રોકો શળે
જે ઓના ુઅભાર ફેકાય કયી દેલાભાું ુઅલળે ુને
તેઓ શુંભેળા શુંભેળા જશન્નભભાું યશેલાલાા શળે.
ુલ્રાશ તેઓના ુઝાફભાું નયભી (ઘટાડો) નશીં
કયે. ુને ન તો તેઓને ભોશરત ુઅલાભાું
ુઅલળે.
એ રોકો !
ુઅ શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ તભાયા વલો કયતા ભાયી ભદદ
કયનાયા છે ુને તભાયા ફધા કયતા લધાયે ભાયા
શકદાય છે ુને તભાયા ફધા કયતા લધાયે ભાયાથી
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નઝદીકી યાખનાયા છે ુને તભાયા ફધા કયતા
લધાયે ભાયા ુઝીઝ ( સ્લજન ુને પ્માયા) છે .
ખુદાએ ુઝઝો જલ્ર ુને શુ ું ફુંને તેનાથી યાઝી
છીએ, ખુળનુદીએ ખુદાની કોુઇ ુઅમત એલી નથી
ુઈતયી જે ુઅભના વફુંધભાું ન શોમ. ુને
ભોુવભનોને કોુઇ જગ્માએ ુલ્રાશે વુંફોવધત
નથી કમાા યુંતુ ળરૂુઅત ુઅનાથી જ કયી છે . ુને
કુયુઅને ભજીદભાું પ્રળુંવાની કોુઇ ુઅમત એલી
નથી નાવઝર થુઇ જે ુઅભની ળાનભાું ન શોમ.
ુને ુલ્રાશ તુઅરાએ વૂયએ ‘શર ુતા ુરર
ુઇન્વાને’ ભાું જન્નતની ગલાશી - ળશાદત ખાવ
ુઅના ભાટે ુઅી છે , ુને એ વૂયો ુઅના વવલામ
કોુઇ ફીજા ુન્મની ળાનભાું નાવઝર નથી થમો.
ુને ન તો ુઅના વવલામ ુન્મ કોુઇની ુઅ
(વૂયાભાું) તાયીપ કયી છે .
એ રોકો ! ુઅ ુલ્રાશના દીનની નુવયત
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(ભદદ) કયલાલાા ુને ુલ્રાશના યવૂરની
તયપથી જું ગ કયલાલાા છે ુને તે તકી, નકી,
શાદી ુને ભશદી છે . (ુલ્રાશના વુંદ ાભેરા,
ુલ્રાશે ચૂુંટેરા, ુલ્રાશ વુધી શોંચલાભાું
(વશદામત કયનાય) ુને ખુદ વશદામત ાભેરા છે .
તભાયા નફી વૌથી શ્રેષ્ઠ નફી ુને તભાયા લવી
વૌથી શ્રેષ્ઠ લવી છે ુને તેની ઔરાદભાુંથી
ફેશતયીન લવીમો થળે.
રોકો ! દયેક નફીનો લુંળ તેની ોતાની
ઔરાદભાુંથી છે ુને ભાયો લુંળ શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભની ઔરાદથી છે .
રોકો !
ુઇબ્રીવે શઝયત ુઅદભ
ુરવહશસ્વરાભને શવદ ( ુઇાા)ના કાયણે
જન્નતભાુંથી કઢાવ્મા. તભે શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ વાથે શવદ નશીં કયતા, નશીંતય
તભાયા દયેક ુઅભાર ફેકાય થુઇ જળે. ુને તભાયા
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કદભ
ડગભગી
જળે.
શઝયત
ુઅદભ
ુરવહશસ્વરાભને ભાત્ર એક તકે ઔરાના કાયણે
જભીન ુઈય ુઈતાયલાભાું ુઅવ્મા શતા. જોકે તેઓ
ખુદાના ચૂુંટાએરા ફુંદા શતા છતાું, તો છી
તભાયી ળુું શારત થળે કે જે શારતભાું તભે જે કુંુઇ
છો. ુને તભાયાભાુંથી ુભૂક તો ખુદાના દુશ્ભન
ણ છે . જાણી લ્મો કે શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભની વાથે ળકી (ફદફખ્ત) વવલામ
કોુઇ ફુગ્ઝ ( કકનો - લેયબાલ) નશીં યાખે ુને
ુલ્રાશે વુંદ કયેરા ફુંદાઓ વવલામ કોુઇ ુરી
ુરવહશસ્વરાભનો દોસ્ત નશીં ફને. ુને
ભોુવભને ખાવ ( ભુવખ્રવ ભોુવભન) વવલામ
ુન્મ કોુઇ એભના ુઈય ુઇભાન નશીં રાલે.
લલ્રાશ ( કવભ ખુદાની) શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ વલળે ુલ્રાશ તુઅરાએ વૂયએ
ુસ્ર નાવઝર કમો છે . છી વફવસ્ભલ્રા વશયયશભા
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વનયયશીભ કશીને ુઅું શઝયત વલ્રલ્રાશો ુરહશે
લુઅરેશી ુવલ્રભે વૂયએ લરુસ્રની વતરાલત
કયી.
છી પયભાવ્મુું કે એ રોકો ! ભેં ુલ્રાશને
વાિી યાખીને કયવારત તભાયા વુધી શોંચાડી
દીધી ુને યવૂરની જલાફદાયીભાું વલગતલાય
શોંચાડી દેલા વવલામ કુંુઇ નથી.
રોકો ! ુલ્રાશથી એલા ડયો કે જે લો
ડયલાનો શક છે ુને જમાું વુધી તસ્રીભ કયનાયા
ન ફનો ત્માું વુધી શયવગઝ ન ભયળો.
રોકો ! ુલ્રાશ ુઈય ુને તેના યવૂર ુઈય
ુને એ નૂય ુઈય જે તેની ( યવૂરની) વાથે જ
નાવઝર કયલાભાું ુઅવ્મુ.ું ુઇભાન રાલો એ શેરા કે
ુભે ચશેયાઓ ફગાડી દુઇને તેઓને તેઓની ીઠ
તયપ પેયલી દુઇએ.
રોકો ! ખુદાએ ુઝઝો જલ્રની તયપથી એ
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નૂય ભાયાભાું ભૌજૂ દ છે . છી એ નૂય શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભભાું ચાલ્મુું જળે એ છી એભની
નસ્રભાું ભશદી કાએભ વુધી યશેળે જે ુલ્રાશના
શકનો વશવાફ - ફદરો રેળે તેભજ ુભાયા શકનો
ણ, એટરા ભાટે કે ુલ્રાશ ુઝઝ લ જલ્રએ
વઘી દુવનમાભાું ( ુઅ ફન્ને શકની) કભી કે
કોતાશી કયનાયા ુઈય, લેય યાખનાયાઓ ુઈય,
દુશ્ભની યાખનાયાઓ ુઈય, ખમાનાત કયનાયા
(શક ઓલી રેનાયા) ુઈય, ગુનાશો કયનાયા ુઈય
ુને ઝુલ્ભ કયનાયા ુઈય ુભોને શુ જજત વનમુકત
કયેર છે .
રોકો ! શુ ું તભને (એ લાતથી) ડયાલુું છુ ું કે શુ ું
તભાયા વલો ુઈય ુલ્રાશનો યવૂર છુ ું . ભાયા
શેરા ણ યવૂરો ુઅલી ચુકમા છે . જો શુ ું ભયી
જુઇળ ુથલા કત્ર કયલાભાું ુઅલુું તો ળુું તભે
તભાયા બૂતકાની તયપ ાછા પયી જળો ?!! ુને
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જે કોુઇ ોતાના બૂતકાની તયપ ાછો પયી જળે
તો તે ુલ્રાશનુું કદી ણ કુંુઇ જ નશીં ફગાડે.
ુને ળુક્રગુઝાય ફુંદાઓને જ જઝાએ ખૈય (વાયો
ફદરો) ુતા કયળે. ુઅગાશ યશો કે શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ વબ્ર ુને ળુક્રથી ગુણલાન
(પ્રળુંસ્મ) છે ુને એભના છી ભાયી એ ઔરાદ
જે એભના લુંળથી છે .
રોકો ! તભે ુલ્રાશ તુઅરા ુઈય તભાયા
ુઇસ્રાભ ( ભુવસ્રભ શોલા) નો ુશેવાન ન
જતાલો. નશીંતય એ તભાયાથી નાયાઝ થુઇ જળે
ુને એના તયપથી તભને ુઝાફ થળે. ખયેખય તે
એલા રોકોના રાગભાું - તાકભાું છે .
રોકો ! નજીકભાું ભાયા છી એલા ેળલાઓ
થળે જે ઓ જશન્નભ તયપ ફોરાલળે. ુને
કમાભતના કદલવે તેઓને ભદદ કયલાભાું નશીં
ુઅલે. એ રોકો એભાું કોુઇ ળક નથી કે ુલ્રાશ
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તુઅરા તથા શુ ું ફુંને તેઓથી ફયી ( ુગા)
છીએ. રોકો ! વનવુંળમ તેઓ તથા તેઓના
ુનુમામીઓ (તેઓને ુનુવયનાયા) તથા તેઓની
ભદદ કયનાય (ફધાજ) જશન્નભના વૌથી નીચેના
તફક્કા (સ્તય)ભાું શળે. ખયેજ ુશુંકાયીઓનુું ુઅલુું
જ સ્થાન છે .
ુઅગાશ થુઆ જાલ કે ુઅ રોકો જ ુસ્શાફે
વશીપા (વખરાપત વલરૂધ્ધનુું રખાણ રખલાલાા)
છે તો તભાયાભાુંથી જે ને જોલુું શોમ તે વશીપા
(રખાણ) જોુઇ રે ( યાલીનુું ફમાન છે ુઈવસ્થત
વભૂશભાુંથી ુભૂક રોકો વવલામ કોુઇએ નથી
વભજી ળકમા કે શઝયત કમા વશીપા (રખાણ) ની
તયપ ુઇળાયો કયી યહ્યા છે .)
(ુઈદુા ુનુલાદક ભૌરાના ભકફૂર ુશેભદ
વાશેફ કકબ્રા ભયશૂ ભનુું ફમાન છે કે વશીપાથી
ભુયાદ એ વશીપા ભરુઈના છે જે ભુનાકપકોએ
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વખરાપત છીનલી રેલા ફાફતે યસ્ય એકભત
થુઇ રખ્મુું શતુ.ું )
એ રોકો ! શુ ું ુઇભાભત ુને વલયાવતને
કમાભત વુધી ભાયી ઔરાદભાું છોડી યહ્યો છુ ું . ુને
જે લાત શોંચાડલાનો ભને શુ કભ ુઅલાભાું
ુઅવ્મો શતો તેં ભેં શોંચાડી દીધો જે થી દયેક
શાજય તથા ગેયશાજય ુઈય શુ જજત તભાભ થુઇ
જામ. ુને દયેક એ ળખ્વ ુઈય જે ુશીં શાજય
છે કે શાજય નથી, ુને દયેક એ ળખ્વ ુઈય જે
જન્ભી ચુકમા છે કે નથી જન્મ્મા, એટરા ભાટે કે
જે શાજય છે તે દયેક ુઈય રાવઝભ - જરૂયી છે કે
ગેય શાજય વુધી ુઅ ખફય શોંચાડી દે. ુને દયેક
ફા ુઈય રાવઝભ છે કે ોતાના ુત્રને ુઅ
ખફય શોંચાડે ુને ુઅ વવરવવરો કમાભત વુધી
ુઅલી જ યીતે જાયી યશે. નજીકભાું જ રોકો ુઅને
(ુઇભાભતને) છીનલી રુઇને ( ગસ્ફ કયીને)
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વલ્તનત ફનાલી રેળ.ે ુઅગાશ યશો કે ખુદા
તુઅરા ગસ્ફ કયલાલાાઓ ુઈય ુને તેભના
વાથીઓ ુઈય રાનત કયળે. ુને એજ લખતે એ
ફુંને ગુઇ વગયોશના રોકો ુભે તભાયો વશવાફ
રેલા ભાટે જલ્દીથી પાકયગ થુઇ જુઇળુ.ું છી તભો
ફુંને ુઈય ુઅગની રેટ ુને ીગાલેરુું તાુંફુ
ભોકરલાભાું ુઅલળે જે ને તભે ફુંને યોકી નશીં ળકો.
એ રોકો ! ફેળક ખુદાએ ુઝઝો જલ્ર
જમાું વુધી ફુયા રોકોને વાયા રોકોથી ુરગ ન
કયી રે ત્માું વુધી તભે જે શારતભાું છો એભાું જ
નશીં યશેલા દે, ુને ુલ્રાશનુું કાભ એ નથી તભને
ગૈફની જાણ કયે.
રોકો ! કોુઇ લસ્તી ( ુઅફાદી) એલી નથી
ણ ુલ્રાશ તેના જુ ઠરાલનાયાઓને તેના
જુ ઠરાલલાના કાયણે શરાક કયી દેળ.ે એલી જ યીતે
ઝુલ્ભ કયનાયી દયેક ુઅફાદીને ણ શરાક કયી
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દેલાળે. જે ભકે ુલ્રાશ તુઅરા પયભાલી ચુકમો
છે , ુને ુઅ તભાયો ુઇભાભ છે ુને તભાયો લરી
છે ુને ુઅ ુલ્રાશનો લામદો છે . ુને ુલ્રાશે
જે લામદો તેની વાથે કમો છે તે વાચો કયી
દેખાડળે.
રોકો ! તભાયા શેરા ઘણા રોકો ફશેકી
ગમા ુને ુલ્રાશે શેરાના રોકોને ણ શરાક
કયી દીધા ુને તે છીનાને ણ શરાક કયી દેળ.ે
રોકો ! ુલ્રાશેજ ભને ુમ્ર (વફર ભુરૂપ) ુને
નશી (ુવનર ભુન્કય) વલળેની તારીભ પયભાલી છે
ુને ભેં શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભને ુમ્ર ુને
નશી વલળેની તારીભ પયભાલી. તો શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભે ુમ્ર ુને નશીની તારીભ
ખુદાએ ુઝઝો જલ્ર તયપથી ભેલી છે તેથી તભે
તેના ુમ્ર (વફર ભુરૂપ)ને વાુંબો તો વરાભત
યશેળો ુને તેની ુઇફાદત (ુઅજ્ઞા ારન) કયો તો
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વશદામત ભેલળો ુને તેના નશી (ુવનર ભુન્કય)
કયલાથી યોકાુઇ જાલ તો વપ થુઇ જળો ુને
જમાું તે રુઇ જામ ત્માું જ જળો ુને ુનેકવલધ
ભાગો તભને તેના ભાગાથી શટાલી ન દે. શુંલ
ુલ્રાશનો વેયાતે ભુસ્તકીભ છુ ું જે ની ૈયલી
(ુનુકયણ)નો શુ કભ ખુદાએ ોતે જ તભને
ુઅપ્મો છે . ભાયી છી શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ વેયાતે ભુસ્તકીભ છે ુને છી
ભાયા પયઝુંદો જે એની નસ્રભાુંથી છે ( જે ઓ)
એલા ુઇભાભ છે જે શકની યાશફયી કયળે
(વત્મભાગા ય રુઇ જળે) તેભજ તેઓ ોતે ણ
તે ય ચારળે. છી ુઅું શઝયતે વૂયએ શમ્દની
વતરાલત પયભાલી ુને પયભાવ્મુું કે ુઅ ભાયા વલળે
ણ નાવઝર થમો છે ુને ુઅભના વલળે ણ
નાવઝર થમો છે . ુને તેઓના ભાટે ુઅભ
(વ્માક) ણ છે ુને તેઓના ભાટે ખાવ ણ
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છે . તેઓ જ ુલ્રાશના એલા લવી છે જે ઓને ન
તો ુઅલનાયી ફાફતો વલળે કોુઇ ખૌપ (બમ) શોમ
છે ુને ન તો તેઓ થુઇ ગમેરી ફાફતો વલળે
સ્તાલો કયે છે .
ુઅગાશ યશો કે ુલ્રાશના વગયોશ ( દટોુું)ના રોકો જ તો ગાવરફ ુઅલનાયા છે .
વભજી લ્મો કે શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભના
દુશ્ભનો જ ભુખારેપત કયનાયા ( લેય યાખનાયા)
ુને ભુનાકપકત કયનાયા ( દુંબી) ુને નાપયભાન
છે . તેઓ જ ુત્માચાય ુઅચયનાયા છે ુને
તેઓજ એલા ળમતાનોના બાુઇ છે કે જે ઓ
છે તયલા ભાટે એકફીજાના કાનભાું ળૃુંગાકયક જૂ ઠી
લાતો ફુંકમા કયે છે .
ખફયદાય થુઇ જાલ કે તેના ( શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભના) ચાશલાલાા જે ટરા છે તેઓ
જ ાકા ભોુવભન છે , જે ભનો વઝક્ર ુલ્રાશ
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તુઅરાએ ોતાની કકતાફભાું કમો છે . તો ુઇયળાદે
ફાયી તુઅરા છે “જે ઓ ુલ્રાશ ુઈય ુને
કમાભતનાું કદલવ ુઈય ુઇભાન યાખે છે તેલા રોકો
તભને એલા રોકો વાથે દોસ્તી કયતા નશીં જોલા
ભે જે ઓએ ુલ્રાશ તથા તેના યવૂરની
ભુખારેપત કયી શોમ.”
ુઅગાશ થુઇ જાલ કે જે એભના દોસ્તો છે
તેઓની વલળેતા ુલ્રાશ ુઝઝો જલ્રએ
ફમાન કયી છે કે “જે ઓ ુઇભાન રાવ્મા છે ુને
ોતાના ુઇભાનને ઝુલ્ભના ોળાક નથી શેયાવ્મા,
ુમ્નો ુભાન તેઓ ભાટે જ છે ુને તેઓ જ
વશદામત ાભેરા છે .”
ખફયદાય થુઇ જાલ કે જે ઓ તેભના
દોસ્તદાય છે તેઓની વલળેતાભાું ખુદાએ ુઝઝો
જલ્રએ પયભાવ્મુું છે કે તેઓ ુમ્નો ુભાનની
વાથે જન્નતભાું શોંચળે ુને પકયશ્તાઓ તેઓને
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વરાભ કયતા એભ કશેતા ુઅલળે કે તભે ાકો
ાકીઝા થુઇ ગમા. શલે ુઅ જન્નતભાું શુંભેળા
(શુંભેળા)ને ભાટે યશો.
ુઅગાશ થુઇ જાલ કે તેભના દોસ્તો એ છે કે
જે ના વલળે ખુદાએ તુઅરા પયભાલે છે કે “તેઓ
વશવાફ લગય જન્નતભાું દાખર થુઇ જળે.”
વાલચેત થુઇ જાઓ કે તેભના જ દુશ્ભનો એ છે
જે ઓ બડકતી ુઅગભાું જળે. ુઅગાશ થુઇ જાઓ
કે તેભના જ દુશ્ભનો એ શળે કે જશન્નભની ત્રાડ
(ગજા ના) વાુંબળે જમાયે તે જોળ ભાયતી શળે
ુને ચીખ નીકતી શળે. ુઅગાશ થુઇ જાઓ કે
તેભના જ દુશ્ભનો એ છે કે જે ના વલળે ુલ્રાશે
પયભાવ્મુું કે “જમાયે કોુઇ વગયોશ તેભાું
(જશન્નભભાું) દાખર થળે તો તે ોતાના જે લા જ
વગયોશ ુઈય રાનત કયતા શળે.”
વભજી લ્મો કે તેભના દુશ્ભન એ રોકો જ છે
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જે ઓના વલળે ખુદાએ તુઅરાએ પયભાવ્મુું છે કે
જમાયે કોુઇ વગયોશને તેભાું ( જશન્નભભાું)
નાખલાભાું ુઅલળે તો તેનો ( જશન્નભનો)
વનગેશફાન તે રોકોને ૂછળે કે ળુું તભાયી ાવે
કોુઇ ડયાલનાય ુઅવ્મો ન શતો ? તેઓ કશેળે : શાું,
ડયાલનાય ( નફી) તો ુભાયી ાવે જરૂય ુઅવ્મો
શતો, ણ ુભોને તેને જુ ઠરાલી દીધો શતો, ુને
એભ કશી દીધુું શતુું કે ુલ્રાશે કોુઇ લસ્તુ નાવઝર
નથી કયી, તભે ોતે જ ખુરી ગુભયાશીભાું છો.
વભજી લ્મો કે તેના ( શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ તથા તેભના છી ૧૧
ુઇભાભોના) ચાશલાલાા એલા છે જે ોતાના
યલયકદગાયને જોમા લગય તેનાથી ડયે છે , તેઓના
ભાટે ગુનાશોની ફવિળ ણ છે ુને ભોટો ુજય
ણ.
રોકો ! જશન્નભની બડબડતી ુઅગભાું
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ુને જન્નતભાું ભોટો પકા છે . ુભાયા દુશ્ભન એ છે
જે ની ુલ્રાશે ભઝમ્ભત ણ કયી છે ુને તેઓની
ુઈય રાનત ણ કયી છે . ુને ુભાયા દોસ્તો એ
છે જે ઓને ુલ્રાશ તુઅરા એ ણ દોસ્ત યાખ્મા
છે ુને તેઓની પ્રળુંવા ણ કયી છે .
રોકો ! માદ યાખો કે શુ ું ડયાલનાય છુ ું ુને
શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભ ભુંવઝરે ભકવૂદ
વુધી શોંચાડનાય ( ભાગાદળાક) છે , રોકો શુ ું નફી
છુ ું ુને શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભ ભાયા લવી
છે .
વાલચેત થુઇ જાઓ કે ુઅખયી ુઇભાભ
કાએભે ુઅરે ભોશુંભદ ભશદી ( ુરવહશસ્વરાભ)
ુભાયા જ ફુંનેની નસ્રથી જ થળે. ખફયદાય થુઇ
જાઓ કે તેજ વલે ધભો ુઈય ગાવરફ ુઅલી જળે,
એ વભજી લ્મો કે ઝાવરભોથી ફદરો રેનાય તેજ
શળે. માદ યાખો કે કકલ્રાઓને પતેશ કયનાય
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(વલજમ ભેલનાય) ુને તેનો ધ્લુંળ કયનાય તેજ
શળે. જાણી લ્મો કે ભુળકયકોના વલા કફીરાઓને
કત્ર કયનાય તેજ શળે. જાણી લ્મો કે ખુદાના
દોસ્તોના શય ખૂને નાશકનો ફદરો રેનાય તેજ
શળે. જાણી લ્મો કે ખુદાએ ુઝઝો જલ્રના
દીનની નુવયત (ભદદ) કયનાય તેજ શળે.
માદ યાખો કે ુઅ (ઉંડા) ગશયા વભુંદયભાુંથી
ચુલ્રુબય રેનાય એજ શળે. જાણી લ્મો કે દયેક
પઝીરતલાાઓને તેની પઝીરત ( શ્રેષ્ઠતા) વાથે,
દયેક જાવશર ભાણવોને તેની જે શારતની વાથે
તેજ વુંફોધળે. એ ણ જાણી લ્મો કે તે
ુલ્રાશના વુંદ કયેરા ુને ચૂુંટેરા છે . ખફયદાય
થાઓ કે તે દયેક ુઇલ્ભના લાકયવ ુને તેના ય
વુંૂણા કાફૂ ધયાલનાય શળે. એ ણ જાણી લ્મો કે
તે ોતાના યબ્ફે ુઝઝો જલ્રની તયપથી વબ્ર
દેલાલાા ુને ુઇભાનની ફાફત ચેતલણી
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ુઅનાય શળે. માદ યાખો કે તે ુઈચ્ચ દયજજાના
વભજદાય ુને ળાુંતવચત્ત શળે. એ ણ જાણી લ્મો
કે વલે ભાભરાઓ તેના જ શલારે શળે. એ ણ
જાણી લ્મો કે તેની શેરા ુઅલનાય દયેકે તેની
ફળાયત ુઅી છે . જાણી લ્મો કે શુ જજતે ખુદા
તયીકે તેજ ફાકી શળે ુને તેની છી કોુઇ
શુ જજત નથી. શક પકત તેની વાથે જ શળે. ુને
નૂય કેલ તેની ાવે જ શળે. જાણી લ્મો કે તેના
ુઈય કોુઇ ગાવરફ ( પ્રફ) નશીં થુઇ ળકે. ુને
તેના ુઈય કોુઇ પતેશ ( વલજમ) નશીં ભેલી ળકે
(કોુઇ તેને યાવજત નશીં કયી ળકે). જાણી લ્મો કે
તે ુલ્રાશની જભીન ુઈય તેના લરી છે ુને
ખુદાની ભખ્રૂકભાું તેના વનમુકત કયેર શાકકભ છે .
ુને જાશેય તેભજ છૂ ી ફાફતો ુઈય ખુદાના
ુભીન છે . રોકો ભેં તભાયી વાભે ખોરીને ફમાન
કયી દીધુું ુને તભને વભજાલી દીધુ.ું શલે ભાયા
ખુત્ફ-એ-ગદીય - 48

HAJINAJI.com

છી ુઅ શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભ તભને
વભજાલતા યશેળ.ે જાણી લ્મો કે શુ ું ભાયો ખુત્ફો
ુયો થુઇ જલા છી તભને ફોરાલીળ કે શઝયત
ુરી ુરવહશસ્વરાભની ફૈુત કયલા ભાટે ુને
તેનો ુઇકયાય કયલા ભાટે ભાયા શાથ ુઈય શાથ
ભાયા છી તેભના શાથ ુઈય શાથ ભાયો. ુઅગાશ
થુઇ જાલ કે ભેં ખુદાથી ફૈુત કયી ુને શઝયત
ુરી ુરવહશસ્વરાભે ભાયાથી ફૈુત કયી ુને
ખુદાના શુ કભથી શુ ું તેની ( શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભની) ફૈુત તભાયાથી રઉં છુ ું , શલે
જો કોુઇ એ (ફૈુત) તોડળે તો તેનુું નુકળાન તેને
ોતાને જ થળે.
રોકો ! શજ ુને ુઈભયા, વપા ુને ભયલા
ુલ્રાશની વનળાનીઓ છે . તો જે ળખ્વ ખાનએ
ખુદાની શજ કયે મા ુઈભયા કયે તેના ભાટે તે (વપા
ુને ભયલાની) લચ્ચે તલાપ કયલાભાું કોુઇ લાુંધો
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નથી.
રોકો ! ખુદાના ઘયની શજ કમાા કયો, એટરા
ભાટે કે જે ખાનદાનના રોકો ફમતુલ્રાશ જળે તે
ગની થુઇ જળે, ુને જે ભુસ્તતીુ ( શજ કયલા
જલા ભાટે ળવક્તભાન) શોલા છતાું શજ કયલા
નશીં જામ તે પકીય થુઇ જળે. રોકો ! જે ભોુવભન
ભલકપક ( ભૈદાને ુયપાત) ભાું જુઇને ુઉબો શળે
તેના તે વભમ વુધીના ાછરા તભાભ ગુનાશ
ખુદાએ તુઅરા ફિી દેળે. શલે જમાયે શજ ુયી
થલા છી તે નલેવયથી ોતાના ુઅભાર ળરૂ કયે.
રોકો !
શજ કયલાલાાઓને વશામ ણ
ુઅલાભાું ુઅલળે ુને જે કુંુઇ તેઓનો ખચા થળે
તેનો ફદરો ણ ભળે. ુને ુલ્રાશ નેકી
કયનાયાઓના ુજયને ફયફાદ નશીં કયે. રોકો !
ુલ્રાશના ઘયની શજ દીનને કાવભર કયીને ુને
કપકશ ( ના ભવાએર)ને વાયી યીતે વભજીને કયો
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ુને ભળાવશદે ભુકદ્દેવા ( વલત્ર સ્થો) થી તૌફા
કમાા વલના ુને ગુનાશના ુઇયાદાથી ોતાના
નપવને ાક કમાા લગય જતા નશીં. રોકો નભાઝ
ડો ુને ઝકાત ુઅો જે નો ખુદાએ તુઅરાએ
તભને શુ કભ ુઅપ્મો છે . ુગય તભાયી ભુદત લધાયી
દેલાભાું ુઅલે ુને તભાયાથી (કુંુઇ) િવત થુઇ જામ
ુથલા તભે બુરી જાલ તો ુઅ શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ તભાયો શાકકભ છે ુને તભાયા
ભાટે તે ફાફતોને સ્િ ફમાન કયળે. ખુદાએ
ુઝઝો જલ્રએ તેને જ ભાયી છી વનમુક્ત કમાા
છે ુને તેને જ ભાયા ુને ોતાના ( ખુદાના)
ખરીપા ફનાવ્મા છે . તભે જે કુંુઇ ખુદાની લાતો
તેભને ૂછળો તે તભને ફતાલળે ુને જે કુંુઇ તભે
નથી જાણતા તે તભાયા ભાટે સ્િતાથી ફમાન
કયળે.
ુઅગાશ યશો કે ફેળક શરાર ુને શયાભની
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વુંખ્મા જો વવવભત કયલાભાું ુઅલે ુને શુ ું તભને
એ ફધી ઓખાલુું એનાથી ઘણીમે લધાયે છે . શા,
એક જ ભકાભ ય શરારને ફજાલી રાલલાનો
શુ કભ ુઅુું છુ ું ુને શયાભ કાભો કયલાની ભનાુઇ
કરૂ છુ ું . તો ભને શુ કભ ુઅલાભાું ુઅવ્મો છે કે
ુભીરૂર
ભોુભેનીન
શઝયત
ુરી
ુરવહશસ્વરાભ ુને તેની છી જે ુઇભાભો
ુઅલળે જે ઓ ભાયાથી ુને શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભથી છે જે ઓ કમાભત વુધી શક
ુઈય કાએભ યશેનાય એક વગયોશ શળે. ભશદી
ુરવહશસ્વરાભ ણ તેઓભાુંથી શળે જે શકની
વાથે પેંવરો કયળે તેઓ વલોના ફાયાભાું જે કુંુઇ
ખુદાની તયપથી ભાયી ાવે ુઅવ્મુું છે તે કફૂર
કયલા ભાટે તભાયાથી ફમુત રઉં. તેથી શલે તભે
ભાયા શાથ ુઈય શાથ ભાયો.
રોકો ! દયેક શરાર ( ચીજ) જે શુ ું તભને
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ફતાલી ચૂકમો છુ ું ુને દયેક શયાભ ( ચીજ) જે ની
શુ ું તભને ભનાુઇ કયી ચૂકમો છુ ું , વાયી યીતે વભજી
લ્મો. તેનાથી શુ ું કમાયેમ ાછો નશીં શટુ.ું ુને
કમાયેમ શુ ું ફદરીળ નશીં. તેથી તભે ણ ુઅને માદ
યાખો, તેની વશપાઝત કયો ુને એ વલળે
એકફીજાને બરાભણ કયતા યશો ુને ુઅને
કમાયેમ ફદરળો નશીં તેભજ કમાયેમ એભાું પેયપાય
નશીં કયતા. જુ ઓ શુ ું પયી તભને એ લાત માદ
દેલયાલુું છુ ું માદ યશે કે નભાઝ ડો, ઝકાત ુઅો,
નેક કાભો નો શુ કભ (ુમ્ર વફર ભુરૂપ) કયતા યશો
ુને ફુયાુઇથી યોકતા યશો. ( નશી ુવનર ભુન્કય
કયતા યશો.) એ ણ વભજી લ્મો કે નેકીનો શુ કભ
કયલાભાું ભુખ્મ લાત એ છે કે ભાયા કશેલા પ્રભાણે
ુભર કયો. ુને ભાયી લાત વાુંબલા ભાટે જે
શાજય નથી યહ્યા તેના વુધી શોંચાડી દમો ુને
તેઓને ભાયી લાત ભનાલી લ્મો. ુને તેનો વલયોધ
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કયલાથી તેને યોકો એટરા ભાટે કે ુલ્રાશ ુઝઝો
જલ્રનો શુ કભ છે ુને ભાયો ણ ુઅજ શુ કભ છે .
ુને ુઇભાભે ભાવૂભની લગય ન તો ુમ્ર વફર
ભુરૂપ થુઇ ળકે છે , નતો નશી ુવનર ભુન્કય થુઇ
ળકે છે .
રોકો ! કુયુઅને ભજીદ તભને બાયૂલાક
વનદેળ કયે છે કે તેની ( શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ) છી ુઇભાભો તેની જ
ઔરાદભાુંથી શળે ુને શુ ું ણ તભને કશી ચૂકમો
છુ ું કે ુઅ (શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભ) ભાયાથી
છે ુને શુ ું તેનાથી છુ ું . જે ફાફતે ખુદા કુયુઅને
ભજીદભાું પયભાલે છે “ુને તેણ,ે તેન,ે તેની
નસ્રભાું ફાકી યશેનાય કરભા કયાય દુઇ દીધો.”
ુને શુ ું એ કશી ચૂકમો છુ ું કે જમાું વુધી ુઅ
ફન્નેથી તભે જોડામેરા યશેળો તો કમાયેમ ગુભયાશ
નશીં થાલ.
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રોકો !
યશેઝગાયી ુઇવખ્તમાય કયો.
યશેઝગાયી ુઇવખ્તમાય કયો. કમાભતથી ડયો જે ભકે
ુલ્રાશ તુઅરા પયભાલે છે કે કમાભતનો
ઝરઝરો ( ધયતીકું) ફશુ જ ભોટી ચીજ છે .
ભૌતને માદ કયો. વશવાફને માદ કયો. ુઅરભીનના
યલયકદગાયની ફાયગાશભાું જાુંચ-તાવ ુને
જલાફ દેલાને માદ કયો. વલાફ ુને ુઝાફને
માદ કયો. જે ળખ્વ ખાવ નેકી રુઇને ુઅલળે તેને
વલાફ ુઅલાભાું ુઅલળે ુને જે ળખ્વ ખાવ
ફદી રુઇને ુઅલળે જન્નતભાું તેનો કોુઇ વશસ્વો
નથી.
રોકો ! તભાયાભાુંથી એલા તો ઘણા છે કે એક
શાથથી ભાયી ફમુત કયે છે યુંતુ ુલ્રાશે ભને
એ શુ કભ ુઅપ્મો છે કે શુ ું તભાયી જીબેથી ણ એ
લાતની કફૂરાત રુઇ રઉં કે ભેં શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ ભાટે ભોુવભનોની ુભીયી
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(વયદાયી-શાકકભ) ભુકયાય કયી દીધી. (શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભને ભોુવભનોના ુભીય ભુકયાય કયી
દીધા.) ુને તેના છી તે ુઇભાભો ભાટે જે ઓ
ભાયાથી ણ છે ુને તેનાથી ણ છે . જે ભકે શુ ું
તભને જણાલી ચૂકમો છુ ું કે ભાયો લુંળ તેના (શઝયત
ુરી ુરવહશસ્વરાભના) વુંતાનોથી છે . શલે તભે
ફધા વાથે ભીને ફોરો કે તભે ુભાયા ુને
તભાયા યલયકદગાય તયપથી શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભ વલળે તથા તે ુઇભાભો વલળે જે ઓ
તેભના લુંળભાુંથી ુને તેભની ઔરાદભાુંથી શળે,
જે કુંુઇ શોંચાડમુું ુભે તેને વાુંબનાયા છીએ
ુને ભાનનાયા છીએ. ુભે તેના ય યાઝી છીએ,
ુઇતાુત ભાટે તૈમાય છીએ. ુભે ુભાયા કદરથી,
જાનથી, જીબથી ુને શાથથી તેના ુઈય ફૈુત
કયીએ છીએ. તેના ુઈય જ ુભે જીલળુું. તેના
ુઈય ભફુઈવ થુઇળુ.ું ( કબ્રભાુંથી ુઈઠળુ)ું ુભે
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ુઅભાું કુંુઇ ફદરાલ કે પેયપાય નશીં કયીએ. ન તો
ુઅભાું કળા ળક ુને વુંદેશને સ્થાન ુઅીએ ન
કમાયેમ લચનથી પયી જુઇળુું ન તો લામદાનો બુંગ
કયીળુું ુને ુલ્રાશની ુઇતાુત કયીળુું ુને
ુઅની તથા શઝયત ુભીરૂર ભોુભેનીન ુરી
ુરવહશસ્વરાભની ુઇતાુત કયીળુ.ું તેભજ તે
ુઇભાભોની ુઇતાુત કયીળુ.ું જે તેની ઔરાદભાુંથી
છે જે નો ુઅ વઝક્ર પયભાલી ચૂકમા કે ુઅના
વુંતાનોભાુંથી ુને તેભના લુંળભાુંથી શઝયત શવન
ુને શુ વૈન ુરહશેભુસ્વરાભ છી થળે.
શવનૈન ુરહશેભુસ્વરાભનો વુંફુંધ ુને
સ્થાન જે ભાયાથી છે એ શુ ું તભને જણાલી ચૂકમો
છુ ું , તેભજ ભાયા યફની ાવે ુઅ ફુંનેનુું જે સ્થાન
છે તે ણ શુ ું તભને વાયી યીતે ફતાલી ચૂકમો છુ ું .
ુઅ ફુંને જન્નતના જલાનોના વયદાય છે . ુને
ુઅ ફન્ને ોતાના વતા શઝયત ુરી
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ુરવહશસ્વરાભના છી ુઇભાભ થળે. શુ કભે
ખુદાથી શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભની શેરા
શુ ું ુઅ ફુંનેનો ફા છુ ું .
ુને એભ ણ કશો કે ુઅ ભાભરાભાું ુભે
ુલ્રાશની ુઇતાુત કયી ુને ુઅની ુઇતાુત
કયી ુને શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભની
ુઇતાુત કયી ુને શવન તથા શુ વૈન
ુરહશેભસ્વરાભની તથા તે ુઇભાભોની ુઇતાુત
કયી જે નો ુઅે વઝક્ર કમો છે . ુઅ પ્રવતજ્ઞા ુને
એકયાય છે જે ુભીરૂર ભોુભેનીન શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભને ભાટે ુભાયા કદરથી,
ુુંતયુઅત્ભાથી, જીબથી ુને તેના ( શઝયત
યવૂરેખુદા વલ્રલ્રાશો ુરહશે લુઅરેશી
લવલ્રભના) શાથભાું શાથ દુઇને કયેર છે . જે ણે તે
ફુંને ( શવનૈન ુરહશેભસ્વરાભ)ને ોતાના
શાથભાું રુઇને ુને ોતાની જીબથી ણ તેઓ
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ફન્ને ( ની ફુઝુગી)નો ુઇકયાય કમો. ુભે ુઅના
ફદરે ફીજા કોુઇને નશીં ુઇચ્છીએ ુને જમાું વુધી
ુભાયા જીલભાું જીલ ફાકી છે . કમાયે ણ ુઅ
એકયાયથી પયી નશીં જુઇએ. ુભે ુલ્રાશને
ગલાશ ફનાલીએ છીએ ુને ુલ્રાશ ગલાશી
ુઅલા ભાટે કાપી છે ુને ુઅ ણ ુઅ
ભાભરાભાું ુભાયા ગલાશ યશો ુને દયેક એ ળખ્વ
ગલાશ યશે જે ખુદાનો પયભાુંફયદાય છે ચાશે તે
જાશેય શોમ કે છૂ ો ુને ખુદાએ તુઅરાના
પકયશ્તાઓ ુને તેનુું રશ્કય ુને તેના ફુંદાઓ ણ
ગલાશ યશે ુને વઘા ગલાશોથી ભશાન ખુદ
ખુદાએ તુઅરા ગલાશ છે .
રોકો ! તભે ળુું કશી યહ્યા છો ? ફેળક
ુલ્રાશ દયેક ુલાજને જાણે છે , ુને દયેક
ુુંતયુઅત્ભાની છુ ી લાતોને જાણે છે . શલે જે
વશદામત ભેલે તો તે ોતાની ફશેતયી ભાટે છે .
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ુને જે બટકી જામ તો તે ખુદ ોતાને જ નુકળાન
શોંચાડળે. ુને જે ફમુત કયે તે ુલ્રાશથી
ફમુત કયળે. એટરે કે તેના શાથ ુઈય ખુદાનો
શાથ શળે.
રોકો ! ુલ્રાશથી ડયો. ુને શઝયત
ુભીરૂર ભોુભેનીન ુરવહશસ્વરાભ તથા શવન
ુને શુ વૈન ુરહશેભસ્વરાભ તથા તે ુઇભાભો
(ુરહશેભુસ્વરાભ) જે કરેભાએ તૈમફા ફાકીમા
છે તેઓની ફમુત કયી લ્મો. ( ુઅના છી) જે
ફેલપાુઇ કયળે ુલ્રાશ તેને શરાક કયી દેળ.ે ુને
જે લપાદાયી કયળે ુલ્રાશ તેના ુઈય યશેભ
પયભાલળે. ુને જે ુઅ ફમુતને તોડી નાખળે તો
તોડલાનુું નુકળાન તેને ોતાને જ થળે.
રોકો ! જે કુંુઇ શુ ું તભને કશી ચૂકમો છુ ું તે
કશો ુને ુઅ વભમથી જ શઝયત ુરી
ુરવહશસ્વરાભને ુભીરૂર ભોુભેનીન કશીને
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વરાભ કમાા કયો. ુને એભ ણ કશો કે ુભે
વાુંબળમુું ુને ભાની રીધુું. એ ુભાયા
યલયકદગાય ! ુભે તાયી ફવિળના તરફગાય
છીએ ુને તાયી તયપ જ ાછા પયલાનુું છે . ુને
એભ ણ કશો કે વલે લખાણ તે ુલ્રાશને ભાટે
જ રામક છે જે ણે ુભને ુઅ લાતોની વશદામત
કયી. ુને જો ુલ્રાશ ુભાયી વશદામત ન કયતે
તો ુભે વશદામત ન ાભતે.
રોકો ! ુલ્રાશની વભિ ુરી વફન ુફી
તાવરફ ુરવહશભસ્વરાભના પઝાએર ુષ્ક છે .
ુને જે કુંુઇ તેણે ભાયા ુઈય કુયુઅને ભજીદભાું
નાવઝર પયભાવ્મા છે . તે એથી તો ઘણા જ લધાયે
છે કે કોુઇ એક જ જગ્માએ ભાયા ખુત્ફાભાું તે
ફધા શુ ું ફમાન કયી ળકુ.ું તો જે કોુઇ તે પઝાએર
તભને ફમાન કયે ુને તેનુું લણાન કયે તો તેનુું
વભથાન કયો. (ભાન્મ યાખજો.)
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રોકો ! જે ુલ્રાશની ુને તેના યવૂરની
ુને શઝયત ુરી ુરવહશસ્વરાભની ુને તે
ુઇભાભોની જે નો શુ ું વઝક્ર કયી ચૂકમો છુ ું , ુઇતાુત
કયળે ચોક્કવ તે ફશુ ભોટી વપતા પ્રાપ્ત કયળે.
રોકો ! ુરી ુરવહશસ્વરાભની ફમુત કયલાભાું
તેનાથી ભોશબ્ફત યાખલાભાું તેભજ તેભને
ુભીરૂર ભોુભેનીન ભાનલાભાું જે ભોખયે શળે.
તે રોકો જ જન્નતની નેુભતો ભાટે કામ્માફ
શળે.
રોકો ! એલુું જ ફોરો જે લાતો ફોરલાભાું
ુલ્રાશ તભાયાથી યાઝી શોમ. તો જો તભે ુને
જભીન ુઈય જે ટરા ણ છે તેઓ ફધા જ કાકપય
થુઇ જામ તો ુલ્રાશનુું કોુઇ કુંુઇ નશીં ફગાડે.
મા ુલ્રાશ તુું દયેક ભોુવભન ભદો ુને
ભોુવભન ઔયતોને ફિી દે. ુને દયેક કાકપય ભદો
ુને ઔયતો ુઈય તાયો ગઝફ નાવઝર કય. ુને
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દયેક પ્રકાયની પ્રળુંવા વક વૃવિના ારનશાય
ુલ્રાશ ભાટે જ રામક છે .
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