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૧ - િવ��ુ ં્�ન, આદા અલ�યહસ્લાાની 
પેદાઈશ, નબીાની વરરી, પ્ગમબર 

્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� વ્લલા�ુ ં
આગાન, �ુરઆન અને શર�અતના �ણુા અને 

બ્�લુલાહની હજના �ઝક 
 સવર સ્િૂં એ અુ્લહમલ ાલટ� છે, �મી પશાસલ �ુ્ ી 
વકંલઓમી વલણી પહ�્ી મથી શકંી, �મી મેઅાંત 
(ઉપકલરતમ)ે ગણવલવલળલ ગણી મથી શકંલ. અમે મ ંત 
પયતમત કરમલરલ ંેમત હક અદલ કર� શક� છે. મ ઉ� ં 
ઇરલદલઓ ંેમ ે�બી શક� છે, મ ��ુધ્ સાજમલ �ડલણત ંેમલ 
ંળ �ુ્ ી પહ�્ી શક� છે. ંેમલ �ણુ સાપ� ંલમી કતઈ સીાલ 
મથી. મ ંેમલ ાલટ� પશાસલમલ શબદત છે, મ ંેમલ આરાભ ાલટ� 
કતઈ સાય છે �મી ગણતી થઈ શક�, મ ંેમી કતઈ �દું છે 
ક� �લાય જઈમ ે�રૂ� થલય. ંેણ ેાખ્કૂતમ ેપતંલમી �ુદરંથી 
પૈદલ કર�. પતંલમી રહ�ાંથી હવલઓમ ે્્લવી. કલાપંી ્રલ 
પર પહલડતમી ાેખત (ખીુ્ી) ખતડ� દ�્ી. દ�મ�ુા �ળૂ ંતવ 
ંેમી ઓળખલણ છે. ઓળખલણમી પરલકલષટલ ંેમલ હતવલ�ુા 
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સાથરમ છે. સાથરમમી પરલકલષટલ ંવહ�દ ( ંેમ ે એક 
ાલમવત) છે. ંવહ�દમી પરલકલષટલ અક�દંમી િમખલ્સંલ 
છે. અમે િવ�ધુ્ંલમી િવશેષંલ ંેમલથી �ણુતમ ેમકલરવલાલા 
આવે. ક�ાક� દર�ક �ણુ સલયી આપે છે ક� ંે ��ુણય્થી 
અ્ગ છે. અમે દર�ક ��ુણય  ્ સલયી આપ ે છે ક� ંે �ણુ 
િસવલય કતઈ વસ્ ુ છે. એટ્ ે�ણે અુ્લહમી ઝલં િસવલય 
�ણુતમ ેાલનયલ ંેણ ેઝલંમત એક બીજત સલથી ાલમી ્ી્ત 
અમે �ણ ેંેમી ઝલંમત કતઈ અનય સલથી ાલમી ્ી્ત ંેણ ે
દૈં  (બેપ�ુા) જનાલાયત. �ણ ેદૈં  જનાલાયત ંેણે ંેમલ ાલટ� 
�ગ બમલવી મલખ્ુા અમ ે � ંેમલ ાલટ� �ગતમ ે ાલમવલ 
્લગયત ંે ંેમલથી અજલં રહત. અમે � ંેમલથી અ�ણ રહત 
ંેણે ંેમે ્�્વલ ્લયક સા� ્ી્ત અમ ે�ણ ેંેમ ે્�્વલ 
્લયક સા� ્ી્ત ંેણે ંેમી સીાલ �ક� અમ ે�ણ ેંેમે 
સીિાં સા�યત ંે ંેમ ે બી� વસ્ઓુમી હલરાલા ્ઈ 
આાયત. �ણ ેએા ક�ુા ક� ં ેકઈ ્ીજાલા છે? ંેણે ંેમ ેકતઈ 
્ીજમી સલથે ાલમી ્ી્ત. અમે �ણે એા ક�ુા ક�, ંે કઈ 
્ીજ ઉપર છે? ંેણ ેબી� જગયલઓ ંેમલથી ખલ્ી સા� 
્ી્ી. ંે છે, થયત મથી. ાૌ�ૂદ છે, પણ અદાાલાથી વ�ૂદાલા 
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મથી આાયત. ંે દર�ક વસ્મુી સલથ ે છે પણ ભૌિંક ક� દ�હ� 
સાયતગથી મહ�, ંે દર�ક વસ્થુી અ્ગ છે. પણ શલર��રક 
�ંરથી મહ�, ંે કંલર છે પણ ગિં ક� સલ્મતમત ાતહંલજ 
મથી. ંે એ સાયે પણ દષટલ હંત, જયલર� ક� ��ૃષટાલા કતઈ 
વસ્ ુદ�ખલવલવલળ� મહતંી. ંે એક્ત છે એટ્લ ાલટ� ક� ંેમત 
કતઈ સલથી મથી, ક� �મલથી ંે આમાદ ાેળવ ે અમ ે �મ ે
ખતવલથી �્�ંલગસ  ંથઈ �ય. ંેણ ેસૌ પથા ખુકમી ર્મલ 
કર�. કુપમલઓમલ ઉડયમત િવમલ અમે કતઈ અ�ભુવ િવમલ ક� 
�મત ્લભ ઉપલડવલમી ંેમ ેજ�રં પડ� હતય, કતઈ પણ ગિં 
ક� �કયલ વગર ક� �મલથી ંેણે પૈદલ ક્ુર હતય. અમ ેકતઈ પણ 
્લગણી ક� જતશ વગર �મલથી ંે િવહવળ બનયત હતય. દર�ક 
વસ્મુ ે ંેમલ સાયમ ે આિ્મ બમલવી, �થૃક અમ ે ાેળ 
વગરમી વસ્ઓુાલા ાેળ અમે સાંત્પ�ુા જનાલા્ુા. દર�ક 
વસ્મુ ે અ્ગ સવભલવ અમે પ�ૃિં આપી. અમે સવભલવત 
ાલટ� યતગય �પત જ�ર� ઠરલાયલ. ં ે આ વસ્ઓુમ ે ંેમલ 
અ�સંતવમી પહ�્ લથી જ �ણંત હંત. ંેઓમી સીાલઓ અમ ે
�ં પર વ્રસવ ્રલવંત હંત. અમ ેંેમલ અવયવત અમ ે
�ગતમ ે �ણંત હંત. પછ� ંેણે એક િવશલળ વલંલવરણ, 
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િવશલળ આસપલસ અમે પડતશ અમે �ં�રયમત િવસંલર 
ઉતપ�હ કય�. અમે ંેાલા એ�ુા પલણી વહલા્ુા, �મલ ઉછળંલ 
ાત�ઓમી ્હ�રત ંતફલમી અમ ેઅગલથ સાાદરમી ાતજત એક 
પર એક હંી. ંેમે ંેજ હવલ અમે ઝડપી �્ીમી પીઠ પર 
મલખ્ુા અમે પછ� ંેમે પલણીમ ેપ્ટલવવલમત �ુકા આપયત. 
અમે ંેમે ંેમલ પલબાદ રલખવલ પર કલ� ૂઆપયત. અમ ેંેમ ે
પલણીમી સીાલઓથી ાેળવી દ�્ી, ંેમી મી્ે હવલ �ૂર �ુ્ ી 
ફ�્લએ્ી હંી. અમ ેઉપર પલણી ઉછલળલ ાલર્ ુા હ્ ુા. પછ� 
અુ્લહ પલક� એ પલણીમી �દર એક હવલમ ેઉતપ�ા  કર� ��ુા 
્લ્�ુા વલા�્ુા (અફળ) હ્ ુા. અમે ંેમ ેંેમલ ક�નદ પર �સથર 
રલખ્ુા, ંેમલ ઝલપટલ ંેજ કર� દ�્લ અમ ેંેમે ્લ્વલમી 
જગયલ �ૂર ��ૂુર �ુ્ ી િવસંલર� દ�્ી. પછ� ંે હવલમ ે�ુકા 
આપયત ક� ંે પલણીમલ સાગહમ ે ઝલટકલ ાલર� અમે અગલ્ 
સલગર ાત�ઓમ ેઉછલળે. એટ્ ેએ હવલએ પલણીમ ેએ�ુા 
વ્તવી મલખ્ુા �વી ર�ંે દહ�મ ેદતણીાલા વ્તવવલાલા આવ ે
છે. અમે ંે ્ક�્ંી ્ક�્ંી ંેઝીથી ્લ્ી �વી ર�ં ેખલ્ી 
અવકલશાલા ્લ્ે છે. અમ ે પલણીમલ શ�મલ ભલગમ ે છેુ્લ 
ભલગ પર અમે �સથર ભલગમે ્લ્ંલ પલણી ઉપર ઉથ્લવવલ 
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્લગી, તયલા �ુ્ ી ક� આ ઉછળંલ પલણીમી સપલટ� �્ ેવ્વલ 
્લગી અમ ે ંે ઉપર ંળે પલણી ફ�ણ બમલવવલ ્લગ્ુા. 
અુ્લહ� ંે ફ�ણતમ ે � ૂુ ્ી હવલ અમે િવશલળ અવકલશાલા 
ઉઠલવી અમ ેંેમલથી સલં ેઆસાલમ�ુા સ�મ ક્ુર. મી્્લ 
આસાલમમ ે થાભે્ી ાતજત ��ુા બમલા્ુા અમે ઉપરવલળલ 
આસાલમમ ેસ્લાં છં અમ ે�્ી ઇાલરંમલ �પાલા એવી 
ર�ંે ઊ� ુક્ુર ક� મ ંત સંાભતમલ આ્લરમી જ�રં હંી અમ ે
મ બલા્ ીમ ે જતડવલમી જ�રં હંી. પછ� ંેમ ે ંલરલઓથી 
શણગલ્ુ� અમે પકલિશં ંલરલઓમી ્ળકલટ અમ ેઝળકલટથી 
સ�ા્ુા. અમે ંેાલા પકલશ વેરંલ દ�પકત અમ ેઝગાગ કરંલ 
્લાદ ંરંલ કયલર. � �ાૂંલ ફ્ક, હલ્ંી ્લ્ંી છં અમ ે
હરંી ફરંી પલટ�ાલા છે. પછ� અુ્લહ ંઆ્લએ �્લ 
આસાલમતાલા િંરલડત પલડ� અમ ેંેમલ િવશલળ પલ્વમ ે�ં 
�ંમલ ફ�રશંલઓથી ભર� દ�્ત. �ાલા ક�ટ્લક સદલ સજદલાલા 
છે, ંત ��ૂઅ મથી કરંલ અમ ેક�ટ્લક ��ુઅાલા છે ંત ઊભલ 
મથી થંલ. ક�ટ્લક હલર બલા્ ી ઊભલ છે, �ઓ પતંલમી જગયલ 
મથી છતડંલ અમે ક�ટ્લક ંેમી પિવતંલ ગલઈ રહલ છે, અમ ે
થલકંલ મથી. મ ંેઓમી �ખત ઘેરલય છે મ ંેઓમી ��ુધ  ્
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� ૂ્  થલપ ખલય છે. મ ંત ંેઓમલ �જસા �સું પડ� છે, મ 
આળસ કર� છે. મ ંત ંેઓ પર િવસ�િૃં છવલય છે. ંેાલામલ 
અ�કુ ંત અુ્લહમી વહ�મલ અાીમ, ંેમલ ર� ૂ્ ત ંરફ ંેમત 
પયગલા પહ�્લડવલ હકમી ઝબલમ, અમે ંેમલ અટ્ ફ�સ્લ 
અમે ફરાલમતમ ે ્ઈમ ે આવવલ જવલવલળલ છે. અ�કુ ંેમલ 
બાદલઓમલ રયક અમ ેજ�મંમલ દલરપલળ છે. અ�કુ એ છે ક� 
�મલ પગ જાીમમલ પલંલળાલા �સથર છે અમ ેંેામલ પડખલ 
��ૃષટમલ આ�ુબલ�ુથી પણ વ્લર� ફ�્લએ્લ છે. ંેામલ ખભલ 
અશરમલ પલયલઓમ ે ાળે છે. અશરમી સલા ે ંેઓમલ મયમ 
માે્લ છે અમે ંેમી મી્ે પતંલમી પલાખત સાકત્ી ઊભલ છે. 
અમે ંેઓાલા અમ ેબી� ાખ્કૂાલા ાલમમલ પરદલઓ અમ ે
શ�કંમલ પટત �ંર�્લ છે. ંેઓ �પ અમ ે આકલર સલથ ે
પતંલમલ પલ્મહલરમી કુપમલ મથી કરંલ, મ ંેમલ પર 
ાખ્કૂમલ �ણુત �્પકલવ ે છે, મ ંેમ ે ઘર અમ ે સથળાલા 
ઘેરલએ્ત સા� છે, મ ઘતકલ અમ ેઉપાલઓથી ંેમી ંરફ 
િમદ�શ કર� છે. 

 આદા અલ�યહસ્લાાની પદૈાઈશ િવશ ે: 
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 પછ� અુ્લહ� કઠણ અમ ે મરા, ાીઠ� અમ ે ખલર� 
જાીમમી ાલટ� ભેગી કર�. ંેમે પલણીાલા એટ્ી પ્લળ� ક� ં ે
સવચછ અમ ે િમારળ બમી ગઈ. અમે ંરલવટ સલથ ે એટ્ુા 
�ુાદ્ુા ક� ંેાલા ્ીકલસ પૈદલ થઈ ગઈ. ંેમી એક એવી આ�ૃિં 
બમલવી �ાલા વળલાક પણ છે અમ ેસલા્ લ ંથલ અવયવત છે 
અમે િવિવ્ ભલગત. ંેમ ેએટ્ે �ુ્ ી �કુલવી ક� ંે પતં ેથતભી 
શક� અમે એટ્ી કઠણ બમલવી ક� ખણખણવલ ્લગી. એક 
મ�� સાય અમે િવ�દં (િમ્લર�રં) �દું �ુ્ ી ંેમ ેએા જ 
રહ�વલ દ�્ી. પછ� ંેાલા �હ �ાક� ંત ંે એક એવલ ઇનસલમમલ 
�પાલા ઊભી થઈ ગઈ, � �દાલગી શ�કંઓમ ે્્લવમલર, 
િવ્લરતમલ �દત્મતમત ઉપયતગ કરમલર, �ગત ઉપલાગતથી 
સેવલ ્ેમલર અમ ે હલથ પગ ્્લવવલવલળત અમ ે એવી 
ઓળખલણ શ�કંમત ાલ�્ક છે, �મલથી હક અમ ેબલિં્મત 
ફરક સા� છે. અમે િવિવ  ્સવલદત, �ગુા્ ત અમે રાગત અમ ે
જણસતાલા ફરક કર� છે. પતં ેરાગ બેરાગી ાલટ�, હળંી ાળંી, 
યતગય વસ્ઓુ અમે �ભ�વ સવભલવત અમ ે પરસપર િવરત્ી 
્લ્ઓુથી ંે�ુા ખાીર બન્ુા છે. અથલ�ં ગરાી, શરદ�, ંર� 
અમે �શૂક��ુા ખતળ�્ુા છે. 
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 પછ� અુ્લહ� ફ�રશંલઓથી ્લ�ુા ક� ંેઓમ ે
સ�પવલાલા આવે્  અાલમં અદલ કર� દ�. અમ ે એ 
વસીયંમલ વ્મમ ે ��ુા કર� � આદામ ે સજદત કરવલમલ 
�ુકામ ે �સવકલરવલમત અમ ે ંેમી ાતટલઈ સલા ે મમંલ અમ ે
િવમય દલખવવલમત હંત. એટ્લ ાલટ� અુ્લહ� ફ�રશંલઓમ ે
ક�ુા ક� આદામ ે સજદત કરત ંત ઇબ્ીસ િસવલય બ્લએ 
સજદત કય� ંેમ ે�વૂર ગહ� ઘેર� ્ી્ત અમ ે�ુભલરગય ્ડ� બ�ુેા. 
અ�ગમથી પૈદલ થવલમલ કલરણે પતંલમ ે ાતટત અમ ે ઉચ્ 
સા�યત અમે ખણખણંી ાલટ�મ ે હુક� સાજયત. અુ્લહ� 
ંેમે ાતહ્ં આપી, �થી કર�મ ેંે �રૂલ કતપમ ેપલત બમી 
�ય અમ ે બમી આદામી કસતટ� �ણૂરં લએ પહ�્ ે અમ ે
વલયદત �રૂત થઈ �ય. એટ્ ેઅુ્લહ� ંમ ેક�ુા ક� ંમ ેમ�� 
સાય �ુ્ ીમી ાહ�ં ્ છે, પછ� અુ્લહ� આદામ ે એવલ 
ઘરાલા ઉંલરત આપયત જયલા ંે�ુા �વમ �ખુદ બમલા્ુા. ંેમ ે
શયંલમ અમ ે ંેમી �ુશામલવટથી પણ સ્ેં કર� દ�્લ. 
પરા્ ુંેમલ �ુશામ ેંેમ ેજ�ેંાલા  રહ�વલ અમે મેક ્તકતમલ 
સહવલસથી ઇષલર કર�. અમે છેવટ� ંેામ ે્તકત આપી દ�્ત. 
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આદા ે યક�મમ ે શકાલા અમ ે ઇરલદલમી ાકકાંલમ ે
મબળલઈમલ હલથે વે્ી મલખી. આમાદમ ે ભયાલા પ્ટલવી 
મલખયત. અમે ્તકત ખલવલમ ે કલરણ ે પસંલ�ુા પડ્ુા. પછ� 
અુ્લહ� આદામલ ાલટ� પલયિયંમી ંક ઊભી કર� ંેમ ે
રહ�ાંમલ વલકયત શીખાયલ. જ�દંાલા ફર� પહ�્લડવલમત 
વલયદત કય�. અમે ંેમ ેકસતટ�મી �ુિમયલ અમ ેજયલા વાશતમત 
વે્ત આગળ વ્વલમત હંત, તયલા ાતકુયલ. 

ાાનવતં નબીાની � ૂટંરી : 

 પિવત અુ્લહ� ંેામી {જમલબ આદા 
(અ્�યહસસ્લા)મી} અવ્લદાલા મબીઓ � ૂાટયલ. વહ� પર 
ંેામી સલથ ેબત્વ્મ ્ી્લ. પતંલમત પયગલા પહ�્લડવલ 
ાલટ� ંેામ ેઅાીમ (ભરતસલપલત) બમલાયલ. જયલર� ક� ઘણલ 
્તકતએ અુ્લહ સલથેમલ વ્મમ ેબદ્ી મલખ્ુા હ્ ુા. એટ્ ે
ંેઓ ંેમલ હકથી અ�ણ થઈ ગયલ હંલ. બી�ઓમ ેંેમલ 
ભલગીદલર બમલવી મલખયલ. શૈંલમતએ ંેમી ાઅર�ફંથી 
ંેઓમ ેિવ�ખુ અમ ેંેમી ઇબલદંથી વેગળલ કર� દ�્લ હંલ. 
અુ્લહ� ંેઓાલા પતંલમલ ર� ૂ્ ત મીમયલ. અમ ે ્ગલંલર 
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મબીઓ ાતકુયલ. �થી ંેઓથી પ�ૃિંમલ પિંજલ વ્મ �રૂલ 
કરલવે. ંેમી � ૂ્ લએ્ી મેઅાંત યલદ અપલવ.ે પલ્મહલરમત 
પયગલા પહ�્લડ� �ુજજ  ં �રૂ� કર�. ��ુધ્મલ ખ�મલઓમ ે

ઉ્ે્ે અમ ેંેમે �ુદરંમી િમશલમીઓ બંલવ.ે આ ાલથલ પર 
�્લ આસાલમત અમ ેંેમી મી્ ેપલથરવલાલા આવે્  ્રલ, 
�વાં  રલખમલર કાલણીમલ સલ્મત, મલશ કરમલર� ાૌંત, 
�ધૃ્ કર� મલખમલરલ રતગત અમ ે ઉપરલ ઉપર આવમલર 
અકસાલંત. 
 અુ્લહ� પતંલમી ાખ્કૂમ ે કતઈ ર� ૂ્ મ ે ાતકુયલ 
વગર, અથવલ આસાલમી �કંલબ, સજજડ દ્ી્ અથવલ 
પકલિશં ાલગર િવમલ કદ� એા જ મથી છતડ� દ�્લ. એવલ 
ર� ૂ્  �મે અુપ સાખયલ અમે �ુઠલ પલડમલરલઓમી બ�ુાિ  ં
્લ્લર અમે ાજ�રુ મહતંી કર� શકંી. ંેઓાલા કતઈ 
અગણી હંલ. �ણે પલછળ આવમલરમલ મલા અમ ે િમશલમત 
બંલાયલ, કતઈ પલછળથી આાયલ, �મ ે પહ�્ લ આવમલર 
ઓળખલવી ��ૂલ હંલ. આા �દુંત વીંી ગઈ, ્ગુત પસલર 
થઈ ગયલ, બલપદલદલઓમી જગયલએ ંેામલ વાશજતએ સથલમ 
્ી�ુા. 
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 બઅે્તે ર�લૂે અણરા ્લલલલાહા અલયહહ વ 

આલહે� વ્લલા: 

 તયલા �ુ્ ી ક� અુ્લહ પલક� પિંજલ પલ્મ અમ ે
મ�ાુવંમી �ણૂલર�િૂં ાલટ� ાતહમાદ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામે  િમ્કું કયલર. �ામલ િવશ ે મબીઓથી 
બત્ વ્મ ્ેવલાલા આા્ુા હ્ ુા. �ામલ ( પગટ થવલમી) 
િમશલમીઓ ાશ�ુર, િવ્લદં�ુા સથળ �બુલરક અમ ેસદભલગી 
હ્ ુા. એ સાય ે જાીમ પર વસમલરલઓમલ પાથત અ્ગ 
અ્ગ, ઇચછલઓ િવિવ્ અમ ે ાયસં અમ ે ાલગ� વેગળલ 
(અ્ગ) હંલ. એ ર�ંે ક� ક�ટ્લક અુ્લહમ ે ાખ્કૂમી 
ઉપાલ આપંલ હંલ, ક�ટ્લક ંેમલ મલાતમ ેબગલડંલ હંલ, 
ક�ટ્લક ંેમ ે છતડ�મ ે અનયતમત િમદ�શ કરંલ હંલ, �દુલવાદ� 
આ્ા ેંેામ ેઆપમલ થક� �હદલયંમત ાલગર બંલાયત અમ ે
આપમલ વ�ૂદથી ંેઓમ ેભટકવલથી બ્લવી ્ી્લ. 
 પછ� અુ્લહ પલક� હઝરં ાતહમાદ સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  �ુ્ લકલંમ ે પસાદ કર�, 
પતંલમલ ખલસ ઇ�આ્ાાત આપમલ ાલટ� પસાદ કયલર. અમ ે
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�ુિમયલમી રહ�ણી કરણીથી આપમ ે પર સાજયલ અમ ે
ાહ�મંતથી ભર�્લ સથળથી આપ�ુા ા� ફ�રવી ્ી�ુા અમ ે
�ુિમયલથી આપમ ેસનાલમ સલથ ેઉપલડ� ્ી્લ. હઝરં ંાત 
વચ્ ે એવી જ વસ્ ુ છતડ� ગયલ � મબીઓ પતંલમી 
ઉમાંતાલા છતડંલ આાયલ છે. એવી ર�ંે ક� સપષટ ાલગર અમ ે
અટળ �્લણ સથલિપં કયલર વગર એા જ ંેઓમ ેકલાઈ પણ 
બા્ મ ક� ��ુશ વગર મહતંલ છતડંલ. 
 પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વઆ્ેહ� વસુ્ા ે
ંાલરલ પરવર�દગલરમી �કંલબ ંાલરલાલા છતડ� છે. એવી 
�સથિંાલા ક� ંેાણ ે �કંલબમલ હ્લ્ અમ ે હરલા, વલ�બત 
અમે �સુંહબત, મલસેખ અમે ામ�ખૂ, �ખસં અમ ેઇરલદલઓ 
(�ટ, અ�ટ) સલાલનય અમ ેઅસલાલનય, ્ડલ (મસીહં) અમ ે
દલખ્લ, ાયલર�દં અમ ેઅાયલર�દ ,ં ાતહકા અમે �ું શલબેહ 
(સપષટ અમ ે અસપષટ)મે � ૂુ ્ી ર�ંે બયલમ કર� દ�્લ. 
ાતઘા આયંતમી ંફસીર કર� દ�્ી. ંેમી �ુા્ વણતમ ેઉક�્ી 
દ�્ી. ંેાલા અ�કુ આયંત એવી છે �મ ે �ણવલ�ુા વ્મ 
્ેવલાલા આા્ુા છે. અમ ેઅ�કુ એ છે ક� ંેમલ બાદલઓ ંેમલથી 
અપ�ર�્ં રહ� ંત કલાઈ વલા્ ત મથી. અ�કુ �ુકાત એવલ છે � 
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વલ�બ હતવલ �કંલબથી �રુવલર છે, અમ ેહદ�સથી ંે ામ�ખૂ 
થયલમી ખબર પડ� છે. અમે અ�કુ અહ�કલા (�ુકાત) એવલ છે 
�મલ પર અા્ કરવત હદ�સમી દ�ષટએ વલ�બ છે. પરા્ ુ
�કંલબાલા ંેમ ે છતડવલમી ર� છે. આ �કંલબાલા અ�કુ 
વલ�બત એવલ છે, ��ુા વલ�બ હત� ુા સાય સલથ ેસાકળલએ  ્
છે. અમ ે બી� સાયાલા ંે�ુા વલ�બ હત� ુા ઉઠ� �ય છે. 
�ુરઆમ ેાતહરા (હરલા) કર�્ી વસ્ઓુાલા પણ �ભ�કંલ છે. 
અ�કુ કબીરલ (ાહલ પલપ) છે, �મલ ાલટ� જહ� ામી આગમી 
્ાક� આપવલાલા આવી છે. અમે અ�કુ સગીરલ (મલમલ પલપ) 
છે �મલ ાલટ� ાલફ�મી આશલ આપવલાલા આવી છે. ક�ટ્લક 
આાલ્ (કા�) એવલ છે �મત અુપ ભલગ કયલર�ક �સવકલયર 
બમે છે અમ ેવ્લર�ાલા વ્લર�મત અવકલશ રલખયત છે. 

 બ્�લુલાહની હજ : 

 આ જ �તુબલાલા હજમલ અ�સુા્ લમાલા ફરાલા્ુા: 
અુ્લહ�, પતંલમલ ઘરમી હજ ંાલરલ પર વલ�બ કર� છે. 
�મ ે્તકતમત �કબ્ત બમલવવલાલા આાયત છે. જયલા ્તકત એવી 
ર�ંે ખ�્લઈમ ે આવ ે છે, �વી ર�ં ે ંરસયલ �મવર પલણી 
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ંરફ ભલગે છે. અમ ેએટ્ી પેાભલવમલ સલથ ેઆગળ વ્ે છે 
�વી ર�ંે ક� ૂં ર પતંલમલ ાલળલ ંરફ. અુ્લહ, શલમ અમ ે
ક�િં�વલળલએ ંેમ ેપતંલમી ાહલમંલ સલા ેમમંલ અમે ંેમી 
ઇઝઝંમલ �સવકલરવલ�ુા �્હ બમલા્ુા છે. ંેણ ે પતંલમી 
ાખ્કૂાલાથી સલાભળમલરલ ્તકતમ ે � ૂાટ� ્ી્લ. �ણે ંેમી 
આવલજ પર ્બબૈક ( � હ્ર) ક�ુા અમ ે ંેમલ ક્લા�ુા 
સાથરમ �ુ�. ંેઓ મબીઓમી રતકલવલમી જગયલએ રતકલણલ. 
અશરમત ંવલફ કરમલર ફ�રશંલઓમી પિં�ૃિં બનયલ. ંેઓ 
પતંલમી ઇબલદંમલ બ�રાલા મફલઓ સાેટ� છે. અમ ેંેમી 
ાલફ� આપવલમલ વ્મ સથલમ પિં આગળ વ્ે છે. અુ્લહ 
ંઆ્લએ આ ઘરમ ે ઇસ્લા�ુા િમશલમ, આશરત ાલગમલર 
અમે હરા (આશા) બમલા્ુા છે, ંેમી હજ ફઝર અમ ેહકમી 
અદલયગીમ ેવલ�બ કર� છે. અમ ેંેમી ંરફ પયલણ ફઝર ક્ુર 
છે. એટ્ે અુ્લહ� �ુરઆમાલા ફરાલા્ુા છે ક� અુ્લહમલ અદલ 
કરવલમત વલ�બ હક ્તકત પર એ છે ક� ંે �દુલમલ ઘર 
કલબલમી હજ કર�, � તયલા �ુ્ ી પહ�્વલમી યાંલ ્રલવંત 
હતય અમ ે�ણે �ુફ ક્ુર (આ કલયર ં� દ��ુા) ંે �ણી ્ે ક� 
અુ્લહ �રૂલ જગંથી બેપરવલ છે. 
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૨ - િ્ફફ�નથી પાછા ફર�ને 
 અુ્લહમી પશાસલ અમે સ્િૂં ક�ા �ા. ંેમી 
મેઅાંતમી પ�ર�ણૂરંલ ્લહંલ, ંેમલ ાલમ અમ ે ક�િં�મી 
સલા ેમં ાસંક કરવલ અમે ંેમી અવજલથી રયણ પલપં 
કરવલ ્લ�ુ ા �ા. અમે ંેમી ાદદ ાલ�ુા �ા. ંેમી સાભલળ અમ ે
પલ્મમત ાતહંલજ હતવલમલ કલરણ,ે �મી ં ે �હદલય  ં કર� 
(�ાુલગર �ુ્ વ)ે ંે ભટકંત મથી. �મે ંે �ુશામ રલખે ંેમ ે
�લાય આશરત મથી ાળંત. �મી સાભલળ રલખમલર ંે હતય ં ે
કતઈમત ઓિશયલળત મથી રહ�ં ત. આ ( સ્િું અમે સહલય 
યલ્મલ) એ છે ��ુા દર�ક વજમી વસ્થુી પુ્ ુભલર� છે. અમ ે
દર�ક અ� ૂુ ય ખ�મલથી શષેઠ અમ ે ઉચ્ંર છે. �ુ ા સલયી 
આ�ુા �ા ક� અુ્લહમી િસવલય કતઈ ઇબલદંમ ેપલત મથી, � 
એક અમે ભલગીદલર િવમલમત છે. એવી સલયી �મી 
િમખલ્સંલ પરખવલાલા આવી �કૂ� છે. અમે �મત સલર 
િમ:સાદ�હ �દ્મત અક�દત (શધ્લ) બમી ��ૂત છે. �વમભર 
અાે આ અક�દલથી સાકળલએ્લ રહ��ુા અમે એમે કયલાંમલા 
મડમલરલ ખંરલઓ ાલટ� સાઘરત કર� રલખ�ુા. આ જ સલયી 
ઈાલમમત ાજ� ૂં  પલયત અમ ેમેક કલયર� ુા પહ�્ ુા પગ્ુા અમ ે
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અુ્લહમલ રલ�પલ�ુા સલ્મ અમ ે શયંલમમ ે �ૂર રલખવલ�ુા 
કલરણ છે. 
 અમે એ પણ ગવલહ� આ�ુા �ા ક� ાતહમાદ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  ંેમલ બાદલ અમ ે
ર� ૂ્  છે. �ામ ે અુ્લહ� િવખયલંી પલાે્ દ�મ, વણરવે  ્
િમશલમ, ્ખે્ી �કંલબ, પકલશ વેર્ ુા �રૂ, ્ાકંી રતશમી, 
અમે િમણરયલતાક અમમી સલથ ેાતકુયલ. �થી શાકલ આશાકલ 
�ૂર કર� શકલય. અમ ે દ્ી્ત ( મલ જતરથી) �ુજજં �રૂ� 
કરવલાલા આવ.ે આયંત ાલરફં ડરલવવલાલા આવ ે અમ ે
શીયલઓ કતપથી ભયભીં કરવલાલા આવે. ( એ સાય ે
પ�ર�સથિં એ હંી ક�) ્તકત એવલ ફ�તમલ અમ ેઝઘડલઓાલા 
સપડલએ્લ હંલ, �યલા દ�મમલ બા્ મત ્ટૂ�્લ, શધ્લમલ સંાભત 
ડગાગ, િસધ્લાં ત િવિવ  ્ અમે સાજતગત ાયસં હંલ. 
�ટકલરલમત ાલગર ંાગ અમ ે�્લરત હંત. �હદલય  ં�ાુમલા 
અમે �્રે સવરત હંત ( છડ� ્તક) અુ્લહમી અવગણમલ 
થંી હંી, અમ ે શયંલમમ ે ાદદ કરવલાલા આવંી હંી. 
ઈાલમ આ્લર વગર�ુા હ્ ુા. એટ્ે ંેમલ સંાભત ઢળ� પડયલ. 
ંેમલ િમશલમત �ધુ્લા ઓળખલંલ મહતંલ. ંેમલ ાલગ� ાીટલઈ 
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ગયલ. �ખુય ાલગ� વીરલમ થઈ ગયલ. ંેઓ શયંલમમી 
પલછળ ્લગી ંેમલ રસંલઓ પર ્લ્વલ ્લગયલ. અમ ેંેમલ 
ઘલટ પર ઉંર� પડયલ. એઓમલ જ ્ી્ ેશયંલમમલ વલવટલ 
દર�ક બલ�ુ ્હ�રલવલ ્લગયલ હંલ. એવલ �ફંમલઓાલા � 
ંેઓમ ે પતંલમલ ડલબ્લઓથી ક્ડલંલ અમે પતંલમી 
ખર�ઓથી �ાદંલ હંલ અમ ે પતંલમલ પા�ઓમલ આ્લર� 
ાજ� ૂં ીથી ઊભલ હંલ. ંત એ ્તકત ંેાલા હ�રલમ અમ ે
પર�શલમ, ��હ્ અમે ્તકત ખલ્ે્લ હંલ. અુ્લહ� આપમ ે
એક એવલ ઘરાલા ાતકુયલ � પતં ેસલ�ા પણ ંેાલા વસમલરલ 
�રુલ હંલ. �યલા �ઘમ ેબદ્ ેઅજ ાપત અમ ે�રુાલમી જગયલએ 
�� ુ હંલ. આ જાીમ પર આ�્ામલ ા�ાલ ્ગલા હંી, 
અમે ��હ્ ાલમવાં  અમે સફળ હંત. 

 �તુબાના આ ભાગ એહલેબૈતે નબી ્લલલલાહા 

અલયહહ વ આલેહ� વ્લલા િવષે છે : 

 ંેઓ �દુલમલ ભેદતમલ અાીમ અમે ંેમલ દ�મમલ 
આશય ઘર છે. અુ્લહમલ ઇુામલ ખ�મલ અમે �હકાંતમલ 
ક�નદ છે. (આસાલમી) �કંલબતમી ઘલટ�ઓ, અમે દ�મમલ પહલડ 



નહ�ુલ બલાગાહ - 68                                                                     ww.hajinaji.com 

છે. ંેઓમલ જ ાલરફં અુ્લહ� દ�મમી વળે્ી પીઠમ ેસી્ી 
કર�. અમે ંેમલ પડખલઓાલાથી ભયમી ��ુર� �ૂર કર�. 

 �તુબાના આ ભાગ � બી�ા ાાટહ છે : 

 ંેઓએ પલપ અમે અતયલ્લરમી વલવણી કર�, 
ગફ્ં અમે  પપા્ મલ પલણીથી ંેમ ે સ�ચ્ુા. અમે ંેમલથી 
હ્લકં (સતયમલશ)મી ઉપજ ાેળવી. આ ઉમાંાલા કતઈમ ે
આ્ે ાતહમાદ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  
સલથ ે સરખલવી મથી શકલંત. �ઓ પર ંેઓમલ ઉપકલરત 
હાાેશલ થંલ રહલ હતય, ંેઓ આ્ે ાતહમાદ 
(અ્યહ��સુસ્લા)મી બરલબર મથી થઈ શકંલ. ંેઓ 
દ�મમત પલયત અમ ે યક�મ ( આસથલ)મલ સંાભત છે. આગળ 
િમકળ� જમલરલઓએ ંેઓ ંરફ પલછલ ફરવલ�ુા છે. અમ ે
પલછળ રહ� જમલરલઓએ ંેઓમ ે આવીમ ે ાળવલ�ુા છે. 
િવ્લયંમલ હકમી િવિશષટંલ એ જ ્તકત ાલટ� છે અમ ેંેઓ 
જ ાલટ� "પયગમબર"મી વસીયં અમે ંેઓ જ ાલટ� 
(મબીમત) વલરસત છે. હવે આ સાય એ છે ક� હક ંેમલ પલત 
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ંરફ પલછત ફય� અમે ંેમલ યતગય સથલમ ે આ�ઢ થયત 
(�બરલજાલમ થયત). 

* * * * * 
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૩ – �તુબ-એ-શણશ�ણ્ાહ 
 �દુલમી કસા !  અ� ૂ કહલફલમલ �તુ ે �ખ્લફં�ુા 
પહ�રણ ંલણી ખ�્ીમ ેપહ�ર� ્ી�ુા, જત ક� ંે ાલરલ િવશ ેસલર� 
ર�ંે �ણંત હંત ક� ાલ�ા �ખ્લફંાલા એ જ સથલમ છે � 
ઘાટ�ાલા ંેમલ ાેખ�ુા હતય છે. �ુ ા એ (�્ત પવરં �ા) �મલ 
પરથી ઇુામલ �રૂ�ુા પલણી પસલર થઈ મી્ ેઉંર� છે. અમ ે
ાલર� ઉચ્ંલ પલસ ેપયી પર મથી ાલર� શક્ ુા. (એ છંલા ા� 
�ખ્લફંમી આગળ પડદત ્ટકલવી દ�્ત. અમ ે ંેમલથી 
પલ્વ છતડલાયત. અમે િવ્લરવલ ્લગયત ક� ાલરલ કપલએ્લ 
હલથતથી �ુમ્ત કર� દ� ? અથવલ આ ભયલમક �્કલર પર 
્ીરજ ્ર� ્�, �ાલા પલકટ ઉારમત �બુ�ુ્ િમબરળ અમ ે
બલળક �ઢુત થઈ �ય છે. અમે ાતઅિામ ંેમલ યતમત પયતમત 
કરંત કરંત પતંલમલ પરવર�દગલરમી પલસ ેપહ�્ી �ય છે. 
ામે આ �્કલરાલા ્ીરજ ��ુધ્�વૂરક ્લગી એટ્ે ા� ્ીરજ 
્ર�. જત ક� �ખતાલા ( રજમલ કલાકરલ) � ૂા્ ંલ હંલ. અમ ે
ગળલાલા ( �ુ:ખ-ગામત) ફલાસત પડયત હંત. �ુ ા ાલરત વલરસત 
્ુાટલંત જતઈ રહત હંત, તયલા �ુ્ ી ક� પથા પતંલમલ ��ામ ે
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પહ�ચયત અમ ેપતંલ પછ� �ખ્લફં ફ્લણલમલ હલથાલા આપી 
ગયત. (પછ� હઝરં ેદલખ્લ �પે અઅશલમત આ શેર પઢયત:) 
 " �લા આ �દવસત � �ટમી કલઠ� પર વીં ેછે: અમ ે
�લા એ �દવસત � ��બર મલ ભલઈ હયયલમમલ સાગલથાલા 
વીંંલ હંલ."  
 આયયર છે ક� ંે �વમાલા ંત �ખ્લફંથી િમ� ૃં  
થવલ ાલગંત હંત, પણ પતંલમલ ારવલ પછ� ંેમત પલયત 
બી� ાલટ� ઠ�ક કરંત ગયત. બેશક આ બામએે �ખ્લફંમલ 
સંમતમ ેસલર� પઠે� દતહલ છે. ંેણે �ખ્લફંમ ેએક કઠણ અમ ે
�રશ ઠ�કલણ ે રલખી દ�્ી. �મલ ઘસરકલ કલરાલ હંલ, �મ ે
અડવલથી પણ કકરશંલમત ભલસ થંત હંત. �યલા વલં-વલં 
પર ઠતકરત ખલવી અમે પછ� યાલ ાલાગવી પડંી હંી. �મત 
એમલથી વલસંત પડ� છે ંે એવત છે, �વત અ�ડય્ �ટણીમત 
સવલર, ક� જત ાેહલર (્ગલા) ખ�્ ેછે ંત ંેમી ા� જતર�થી 
ંેમલ મલકથી વચ્ેમત ભલગ કપલઈ �ય છે, � પછ� ્ગલા 
આપવી જ બેકલર થઈ જશ.ે અમે જત ્ગલા ઢ�્ી છતડ� દ� 
ંત ંે ંેમી સલથ ે હ્લકંતાલા પડ� જશ.ે એ જ કલરણ ે
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અુ્લહમી હાાેશલમી કસા ! ્તકત અવળ� ્લ્, ાલથલ ભલર� 
પણલ, ્ ુાડ ાી�ઝી અમે ભટકવલાલા સપડલઈ ગયલ. ા� આ 
્લાબલગલળલ અમે સખં �સુીબં પર સબ કર�, તયલા �ુ્ ી ક� 
બીજત પણ પતંલમલ ��ાે પહ�ચયત. અમે �ખ્લફંમ ેએક 
ટતળલાલા ાયલર�દ  ંકર� ગયત. અમ ેામ ેપણ આ ટતળલમત એક 
સભય સાજવલાલા આાયત. અય અુ્લહ !  ાલર� આ �રૂલ 
(પા્ થી) �ુા ્ેવલ દ�વલ ?  ંેઓાલાથી સૌથી પહ�્ લમી 
સરખલાણીાલા ાલર� યતગયંલ, અિ્કલર અમે શેષઠંલાલા �લર� 
શાકલ હંી ક� હવે ામ ેપણ આ ્તકતાલા ભેળવી દ�વલાલા આાયત 
? પણ ા� ંત એ ર�ં અપમલવી હંી ક� જયલર� ંેઓ 
જાીમમી પલસે રહ�મ ે ઉડવલ ્લગે ંત �ુ ા પણ એા કરવલ 
્લ�ુા, અમે જયલર� ંેઓ �્લ થઈમ ેઉડવલ ્લગ ેંત �ુ ા પણ 
એવી ર�ં ેઉડયમ ક�ા. (અથલ�ં બમ ે તયલા �ુ્ ી કતઈમ ેકતઈ 
ર�ંે િમભલવ કરંત ર�ુ ા) ંેઓાલાથી એક જણ ંત કપટ અમ ે
વેરમલ કલરણ ે ાલરલથી િવ�ખુ થઈ ગયત હંત. અમે બીજત 
જાલઈ હતવલમલ અમે ક�ટ્ીક મ કહ�એ ંત સલ�ા એવી વલંતમલ 
કલરણે એ ંરફ ઢળ� ગયત. તયલા �ુ્ ી ક� આ કૌામત તીજત 



નહ�ુલ બલાગાહ - 73                                                                     ww.hajinaji.com 

શખસ પેટ �્લવી ગતબર અમ ે્લરલમી વ્ાલા ઊભત રહત. 
ંેમી સલથ ે ંેમલ �ુ�ુાબીઓ ઊભલ થઈ ગયલ � અુ્લહમલ 
ાલ્મ ેએવી ર�ંે હડપ કરંલ હંલ �વી ર�ં ે�ટ િશયલ� 
પલકમલ ઘલસમ ે્ર� છે. તયલા �ુ્ ી ક� એ સાય આવી ગયત ક� 
ંેઓએ વણે્ી રસસીમલ વળ ઉખડ� ગયલ અમે ંેઓમલ 
�ુકા�એ ંેઓમત સતયમલશ વલળયત. અમ ે ખલઉ્રલપણલએ 

ંેામ ેા� ભેર (�્લ ાલથ)ે પછલડ� દ�્લ. 
 એ સાય ે્તકતમલ હ�ૂા ેામ ેભય�ભ  ંકર� દ�્ત. � 
ાલર� ંરફ દર�ક બલ�ુથી ઝરખમલ પા�ઓમી �ા ાલર� 
આસપલસ ભેગલ થઈ ગયલ. અમ ે્લર� બલ�ુથી ાલરલ પર ્ટૂ� 
પડયલ. તયલા �ુ્ ી ક� પ�ર�સથિં એ થઈ ક� હસમ અમ ે�ુસૈમ 
અ્�યહસસ્લા પણ ક્રલવલ ્લગયલ. અમે ાલર� ્લદરમલ 
બામે છેડલ ફલટ� ગયલ હંલ. ંેઓ બ્લ ાલર� આસપલસ 
બકર�ઓમલ ટતળલમી �ા ઘેરત ઘલ્ી બેઠલ હંલ. પણ એ છંલ 
જયલર� �ુ ા �ખ્લફંમલ કલા ાલટ� ઊભત થયત ંત એક વગ� 
બયઅં ંતડ� મલખી અમ ેબીજત વગર દ�માલાથી િમકળ� ગયત 
અમે તી� વગ� ંતફલમ શ�ા �ુ�. �ણે ંેઓએ અુ્લહમત આ 
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�ુકા સલાભળયત જ મહતંત ક� "આ આખેરં�ુા ઘર અા ે એ 
્તકત ાલટ� બમલા્ુા છે �ઓ �ુિમયલાલા મ (અસથલમ)ે ઉચ્ંલ 
્લહ� છે મ ફસલદ ફ�્લવ ેછે. અમ ેસલ�ા પ�રણલા પરહ�ઝગલરત 
ાલટ� છે." હલ, હલ �દુલમી કસા !  આ ્તકતએ આ આયં 
સલાભળ� અમે યલદ કર� હંી પણ ંેઓમી મજરતાલા �ુિમયલ�ુા 
સ�દયર વસી ગ્ુા. ંેમલ ઠલઠ ાલઠ� ંેઓમ ે્તભલવી ્ી્લ. 
 �ુઓ, એ ઝલંમી કસા, �ણ ે બીજમ ે ફતડ્ુા અમ ે
પલણવલમ વસ્ઓુ જનાલવી, જત બયઅં કરવલવલળલઓમી 
ાૌ�ૂદગી અમ ેાદદ કરવલવલળલઓમલ અ�સંતવથી ાલરલ પર 
�ુજજં ંાલા મ થઈ ગઈ હતં અમ ેપિંજલ મ હતં � 
અુ્લહ� આ�્ાતથી ્ી્ી છે ક� ંેઓ ઝલ�્ામલ 
અકરલાિંયલપણલ અમ ેાઝ્ાૂમલ �ખૂયલ હતવલ પર ્ેમ અમ ે
આરલાથી મ બસે,ે ંત �ુ ા �ખ્લફંમી ્ગલા ંેઓમલ જ 
ખભલ પર મલખી દ�ં અમ ે ંેમલ આખરમ ે એ જ પયલ્લથી 
્પૃં કરં, � પયલ્લથી ંેમલ પથામ ે્પૃં કય� હંત અમ ે
ંાલર� �ુિમયલ ાલર� દ�ષટાલા બકર�મી છ�કથી પણ વ્લર� 
� ૂુ યહ�મ છે. 
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 ્તકત�ુા કહ�� ુા છે ક�, જયલર� હઝરં �તુબત પડંલ 
પડંલ આ સથળે પહ�ચયલ ંત એક ઇરલક� રહ�વલસી આગળ 
વધયત અમ ેએક ્ે�ખં પત હઝરંમી સલાે ્ય�. આપ ંેમ ે
જતવલ ્લગયલ. જયલર� મવરલ થયલ ંત ઇબમ ેઅબબલસે ક�ુા ક� 
અય અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા !  આપ ે �યલાથી 
�તુબત રત�ત છે તયલાથી જ ંે�ુા અ�સુા્ લમ આગળ વ્લરત. 
 હઝરં ેફરાલા્ુા: અય ઇબમ ેઅબબલસ ! આ ંત એક 
શકશકલ (્લવે્લ ગતશંમત એ મરા ્ત્ત � �ટમલ ા�ાલથી 
ાસંી અમે ઉછળવલમલ સાયે િમકળે છે) હંત � ઊભરલઈમ ે
દબલઈ ગયત. 
 ઇબમે અબબલસ કહ� છે ક� ામે કતઈ વલણી િવશ ે
આટ્ત અફસતસ મથી થયત �ટ્ત આ વલણી િવશ ેએટ્ત 
થયત ક� હઝરં તયલા �ુ્ ી મ પહ�ચયલ �યલા �ુ્ ી ંેઓ 
પહ�્વલ ્લહંલ હંલ. 

* * * * * 
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૪ - લાણાને િશખાાર અને બાધપાઠ અને 
�ાુરાહ�થી �હદા્ત તરફ પાછા વાળવા. 

 અાલરલ ્ી્ ે ંા ે( �ાુરલહ�મલ) �્કલરાલા 
�હદલયંમત પકલશ ાેળાયત. અમે ઉ� િં (�ુ્ ાદ�)  અમ ે
પગિંમલ િશખરત પર પગ ��ૂલ છે. અમે અાલરલ કલરણ ે
�્લર� રલંતમલ િંિારાલાથી ( �હદલયંમી) સવલરમલ 
અજવલળલાલા આવી ગયલ છત. એ કલમ બહ�રલા થઈ �ય � 
પતકલરમલરમી ્ીખ �કુલરમ ેમ સલાભળ� શક�, ભ્લ ંેઓ ાલર� 
કાઝતર અમ ે ્ીાી અવલજમ ે �લાથી સલાભળ� શકશ ે � 
અુ્લહ અમે ર� ૂ્ મી �્ી ાતટ� અવલજતમ ે સલાભળવલથી 
બહ�રલા રહ� ��ૂલ હતય ! 
 એ �દ્તમ ેજ શલાિં અમ ે િમરલાં  મસીબ થલય છે 
�મલથી �દુલમલ ડરમી ્ડકમત અ્ગ મથી થંી. �ુ ા 
ંાલરલથી સદલ બહલમલ અમ ેબેવફલઈમલ જ પ�રણલામી આશલ 
રલખંત રહત �ા. અમે ્તકત ખલ્ે્લ ્તકતમલ રાગ ઢાગમી સલથ ે
ંામ ે પરખી ્ી્લ છે. જત ક� દ�મમી �કુલમીએ ામ ે
ંાલરલથી �પલવી રલખયત. પરા્ ુ ાલર� િમયયંમી સચ્લઈ 
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અમે �ધુ્ંલએ ંાલર� �રૂંત ામ ે બંલવી દ�્ી હંી. �ુ ા 
ભટકલવમલર ાલગ� પર ંાલરલ ાલટ� હકમલ રસંે ઊભત હંત. 
�યલા ંા ેએક બી�મ ેાળંલ ાળલવંલ હંલ પણ કતઈ ાલગર 
દ�ખલડમલર મહત્ ુા. ંા ે�ૂવલ ખતદંલ હંલ પણ પલણી મહતંલ 
કલઢ� શકંલ. 
 આજ ા� ાલર� આ �પૂ �ભમ,ે �ાલા ઘણી વક્તૃવ 
શ�કં છે, બત્ંી કર� છે. એ શખસમલ ાંથી �ૂર રહત �ણ ે
ાલરલથી �કમલરત ��. �યલરથી ામ ેહક દ�ખલડવલાલા આાયત છે 
ા� ંેાલા કદ� શાકલ આશાકલ મથી કર�, હઝરં �સૂલ 
અ્�યહસસ્લા ેપતંલમલ �વ ાલટ� કદ� ભયમી પરવલ મથી 
કર�, બુક� ��હ્તમલ વ્રસવ અમે �ાુરલહ�મલ ્ડ� બેસવલમત 
ડર હંત. ( એવી ર�ં ે ાલર� અતયલર �ુ્ ીમી �પૂક�દ�મ ે
સાજવી જતઈએ) આ જ અા ેઅમ ેંાે હક અમ ેબલિં્મલ 
દતરલહલ (બ ેરસંલ)  પર ઊભલ છ�એ. �મે પલણી ાળવલમત 
ભરતસત છે ંે પયલસ મથી અ�ભુવંત ( એવી ર�ં ે ાલર� 
ાૌ�ૂદગીાલા ંામ ેાલર� કદર મથી). 
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૫ - હઝરત ર��ૂલુલાહ ્લલલલાહા અલયહહ વ 

આલેહ� વ્લલાની વફાત ્ા્ે અબબા્ 

અને અ� ૂ�ફુ�્ાને આપની બ્અત ણરવા 

ચાહ� 
 અય ્તકત !  ટાટલ ફસલદમલ ાત�ઓમ ે મ�ંમી 
કશંીથી ્ીર�મ ેપતંલમ ે િમકલળ� ્ઈ �વ. ભેદભલવ અમ ે
�ુસ ાપમલ ાલગ�થી પતંલ�ુા �ખ ફ�રવી મલખત. અ�ભાલમ અમ ે
આપવડલઈમત ંલજ ઉંલર� મલખત. (ખરત કાર - ાલગર ગહણ 
કરવલાલા) સફળ એ છે � ઊભત થલય ંત સા�ણૂર શ�કં સલથ ે
ઊભત થલય અમે મહ� ંત (સ�લમી �રુસી બી� ાલટ� છતડ� દ� 
અમે એ ર�ં ે �દુલમી �ખ્કંમે અરલજકંલથી) રલહંાલા 
રલખે. (આ સાય ે�ખ્લફં ાેળવવલ ાલટ� ઉઠ�ુા) ંે એક એ�ુા 
ડહત�ા પલણી અમ ેએવત કત�ળયત છે � ખલવલવલળલમલ ગળલાલા 
ફસલઈમ ે રહ�શ.ે ફળતમ ે ંેમલ પલકવલ પહ�્ લ ઉંલરવલવલળત 
એવત છે, �વત અયતગય જાીમાલા ખેંી કરમલરત. જત બત્ુા �ા 
ંત ્તકત કહ� છે ક� આ �ુિમયલમી સ્ંમ  ંપર ાર� પડ� છે. 
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અમે જત �પૂ ર�ુ ા ંત ંે કહ� છે ક� ાતંથી ડર� ગયત. અફસતસ 
! આ વલં હવે ક� જયલર� �ુ ા દર�ક ર�ંમી �્મી્ (્ડંી - 
પડંી) જતઈ �કૂયત �ા. 
 �દુલમી કસા અ� ૂંલ�્બમત �તૂ ાૌંથી એટ્ત 
હળે્ત છે, �ટ્ત બલળક પણ ંેમી ાલમલ સંમતથી હળે્ત 
મથી હતંત. અ્બંલ એક �પું ઇુા ાલરલ �દ્મલ 
�ડલણાલા વ�ટળલએ્ુા છે ક� જત ંેમે પગટ કર� દ� ંત ંા ે
એવી ર�ં ે થરથરવલ ્લગત �વી ર�ંે �ડલ �ુવલઓાલા 
રસસીઓ ��ુ અમે થરથર� છે. 

* * * * * 
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૬ - તલહા અને �બૈરની પાછળ ન પડવાની 
્લાહ આપી 

 જયલર� આપમ ેએ ા�ે રત આપવલાલા આાયત ક� આપ 
ં્હલ અમ ે ્બરૈમી પલછળ મ પડત અમે ંેઓથી જ ાગ 
કરવલ�ુા મ�� મ કરત, ંત આપ ેફરાલા્ુા: 
 �દુલમી કસા, �ુ ા એ ઝરખ �વત મહ� બ�ુા. � 
્ગલંલર ખટખટલવલ પર � ૂં ે્ ત બમી �ય છે. તયલા �ુ્ ી ક� 
ંેમે ાેળવમલર ( િશકલર�) ંેમલ �ુ્ ી પહ�્ી �ય છે. અમ ે
ંલક ્ગલવીમ ેબેસવલવલળત ંેમલ પર અ્લમક કલ� ૂપલાી ્ ે
છે. બુક� �ુ ા ંત હકમી ંરફ આગળ વ્મલરલઓ અમ ેપડયત 
બત્ �્ક� ્ેમલરલ આજલા�કં ્તકતમ ે્ઈમ ેંે � ૂ્ ત અમ ે
શાકલાલા પડમલરલઓ પર ્ગલંલર વલર કરંત રહ�શ તયલા �ુ્ ી 
ક� ાલરલ ારવલમલ �દવસત આવી �ય. �દુલમી કસા !  
�યલરથી અુ્લહ� પતંલમલ ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામે �ુનયલથી ઉપલડ� ્ી્લ. બી�ઓમ ેાલરલ 
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પર સરસલઈ આપવલાલા આવી અમ ેામ ેાલરલ હકથી વા�્  ં
રલખવલાલા આાયત. 

* * * * * 
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૭ - શ્તાનની િન�દા 
�ાલા શયંલમમલ અ�યુલયીઓમી િમ�દલ કરવલાલા 

આવી છે. 
 ંેઓએ પતંલમલ દર�ક કલામત કંલર્ ંલર શયંલમમ ે
બમલવી રલખયત છે. અમે ંેણે ંેઓમ ે પતંલ�ુા હિથયલર 
બમલવી રલખ્ુા છે. ંેણ ેંેઓમી છલંીાલા �ડલ ��ૂલ છે. અમ ે
બચ્લ કલઢયલ છે. અમે ંેઓમલ ખતળલાલા એ બચ્લ મલ્ ે�ૂદ� 
છે. અમે હવ ેએ શયંલમ �ુવ ેછે ંત ંેઓમી �ખતથી અમ ે
બત્ે છે ંત ંેઓમી �ભતથી. ંેણે ંેઓમ ે પલપતમલ ાલગ� 
મલખી દ�્લ છે. અમ ે �ુકા�મ ેસ�વી ંેઓમી સલા ેરલખયલ 
છે. �ણે ંેણે ંેઓમ ે પતંલમલ કલાાલા ભલગીદલર બમલવી 
્ી્લ હતય અમ ેંેઓમી જ ભલષલાલા પતંલમી �ૂઠ� વલણી સલથ ે

બત્ ેછે. 

* * * * * 
  



નહ�ુલ બલાગાહ - 83                                                                     ww.hajinaji.com 

૮ - �બેરના િવશે આપના �ણાતી ઇરશાદ 
 આ વલણી ્બેરમલ સાબા્ ાલા એ સાય ે ફરાલવી 
જયલર� ક� સાજતગત આ પકલરમલ બયલમમત ંકલદત રલખંલ હંલ. 
 ંે એ�ુા �હ�ર કર� છે ક�, ંેણે બયઅં હલથેથી કર� 
્ી્ી હંી, પણ �દ્થી મહતંી કર�. ગાે ંેા ંેણ ે
બયઅંમત ઇકરલર કર� ્ી્ત. પણ ંે�ુા આ કહ�� ુા ક� ંેમલ 
�દ્ાલા �ૂડ હ્ ુા ંત ંેમ ેજતઈએ ક� આ દલવલ ાલટ� કતઈ સપષટ 
દ્ી્ ર�ૂ કર�. મહ�ંર � બયઅંથી િવ�ખુ થયત છે ંેાલા 
પલછત ફર�. 

* * * * * 
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૯ - જાલવાળાાના �રુાના ઉલલેખ 
 �ાલા પતંલમલ અ�કુ િવરત્ીઓમલ ્યણ બંલાયલ 
અમે કદલ્ આ જા્વલળલઓ છે. 
 ંેઓ વલદળતમી �ા ગ�યલ અમે વીજળ�મી �ા 
્ા�લ પણ બામ ેવલંત છંલા �જુ�દ્ી જ દ�ખલડ� અમ ેઅા ે
�યલા �ુ્ ી �ુશામ પર તલટ મથી ગ�ંલ મથી અમે જયલા 
�ુ્ ી ( અા્ી ર�ં)ે વરસી મથી ્ેંલ શબદતમલ �રૂ મથી 
વહલવંલ. 

* * * * * 
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૧૦ - શ્તાન અથવા શ્તાન �વા િવશે 
 �મત હ�્  ુશયંલમ છે અથવલ શયંલમી ્યણતવલ� 
કતઈ ટત�ા. 
 શૈંલમ ે પતંલ�ુા ટત�ા ભે�ુા કર� ્ી�ુા છે. અમ ે
પતંલમલ હયદળ અમ ેપયદળમ ેસાેટ� ્ી્લ છે. ાલર� સલથ ે
અ્બ� ાલર� દ�્રદ�ષટ છે. મ ા� પતં ે(�ણી જતઈમ)ે કદ� 
પતંલમ ે્તકત આપયત અમ ેમ ામ ેખર�ખર કદ� ્તકત થયત. 
�દુલમી કસા ! �ુ ા ંેઓ ાલટ� એક એવત હતજ છ્કલવીશ, ��ુા 
પલણી કલઢમલર �ુ ા જ હતઈશ. ંેઓ ાલટ� ( હાાેશલ ાલટ�) 
િમકળવલમત ( અથવલ િમકળ�મ)ે પલછલ આવવલમત કતઈ 
અવકલશ જ મહ� રહ�. 

* * * * * 
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૧૧ - જાલના ાેદાનાા ંપાતાના ફરઝદં 
ાાહમાદ હનફ�્ાથી ્બંિંધત 

 જયલર� જા્મી જ ાગાલ અ્ા પતંલમલ ફરઝાદ 
ાતહમાદ હમફ�યલમ ેઆપયત, તયલર� ંેઓમ ેફરાલા્ુા: 
 પવરં પતંલમી જગયલએથી હટ� �ય પણ ંા ે
ંાલર� જગયલએથી મ હટજત. પતંલમલ દલાં તમ ેભ�સી ્ેજત. 
પતંલમલ ાસંકમત પયલ્ત અુ્લહમ ે અપરણ કર� દ�જત. 
પતંલમલ પગ જાીમાલા ખતડ� દ�જત. ્શકરમી આખર� સફત 
(હલરત) પર મજર રલખજત અમ ે(�ુશામતમી વ્લર� સાખયલ અમ ે
શ�કંથી) �ખત બા્  કર� ્ેજત. અમ ેએ શધ્લ રલખજત ક� 
સહલય �દુલમલ ંરફથી જ હતય છે. 

* * * * * 
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૧૨ - જાલવાળાા પર િવજ્ ્ા્ે 
્બંાધન 

 જયલર� અુ્લહ ંઆ્લએ આપમ ે જા્વલળલઓ 
પર િવજય અપલાયત ંત એ પસાગ ે એક સહલબીએ આપમ ે
અરજ કર� ક� ાલરત ફ્લણત ભલઈ પણ જત અહ� ાૌ�ૂદ હતં 
ંત એ પણ જતં ક� અુ્લહ� આપમ ે �ુશામત પર ક�વી 
સફળંલ અમ ે�ં અપરણ કર� છે. ંત હઝરં ેફરાલા્ુા: 
 " �ુા ંલરત ભલઈ આપણમ ેદતસં રલખ ેછે?" ંેણે ક�ુા: 
હલ, ંત આપે ફરાલા્ુા: ંે આપણી પલસ ેાૌ�ૂદ હંત. બુક� 
અાલરલ આ ્શકરાલા એ ્તકત પણ ાૌ�ૂદ હંલ � હ� 
��ુષતમી પીઠ અમે ઔરંતમલ પેટાલા છે. �ૂાકાલા જ જાલમત 
ંેામ ે�હ�ર કરશ ેઅમ ેંેામલથી ઈાલમમ ેબળ ાળશ.ે 

* * * * * 
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૧૩ - બ્રાવાળાાની િન�દા 
 જા્મી જ ાગ પછ� બસરલવલળલઓમી ટ�કલાલા 
 ંાે એક �ીમલ સૈિમક અમ ેએક  ્તપગલમ ે ંલબ ે
હંલ. ંે ખતખલય� ંત ંા ે “� હ�ૂર” કહ� આગળ વધયલ 
અમે ંે ઘલય્ થયત ંત ંા ે ભલગી િમકળયલ. ંા ે હુક� 
કતટ�મલ અમ ેવ્મભાગ કરમલરલઓ છત. ંાલરલ ્ાર�ુા �હ�ર 
કાઈક અમ ે�ંરાલા કાઈક છે. ંાલર� જાીમ�ુા પલણી �ધુ્લા 
ખલ�ા છે. ંાલરલાલા રહ�મલરત �મુલહતમી �ળાલા જકડલએ્ત છે. 
અમે ંાલરલાલાથી િમકળ� જમલરત પતંલમલ પરવર�દગલરમી 
રહ�ાંમ ેપલામલરત છે. ંે (આવવલવલ�ા) દશય ાલર� �ખતાલા 
ફર� ર�ુા છે જયલર� ંાલર� ા�સજદ એટ્ી દ�ખલવડ� હશે �વી 
ર�ંે વહલણમી છલંી. જયલર� ક� અુ્લહ� ંાલરલ શહ�ર પર 
ંેમલ ઉપરથી અમ ેંેમી મી્ેથી અઝલબ ાતક્ી દ�્ત હશે. 
અમે ��ુા શહ�ર ંેમલ રહ�વલસીઓ સાેં �ુબી �કુ્ુા હશ ે

 એણ બી� �રવા્તાા ંઆા છે : 
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 �દુલમી કસા ંાલ�ા શહ�ર �ુબીમ ેરહ�શ.ે તયલા �ુ્ ી ક� 
ંેમી ા�સજદ વહલણમલ આગળમલ ભલગ �વી અથવલ છલંી 
ભેર બેઠ�્લ શલહ�ગૃ �વી ામ ેમજર આવ ેછે. 

 અને બી� �રવા્તાા ંઆ ર�તે છે : 
 �વી ર�ંે પલણીમલ �ડલણાલા પયીઓમી છલંી. 

 એણ અન્ �રવા્તાા ંઆ ર�તે છે : 
 ંાલ�ા શહ�ર અુ્લહમલ બ્લ શહ�રતમી ાલટ�મલ 
�હસલબ ે ગા�ુ અમ ે બદ�દૂલર છે. આ ( સાાદરમલ) પલણીથી 
મઝદ�ક અમ ે આસાલમમલ પલણીથી �ૂર છે. �રુલઈમલ દસ 
ભલગતાલાથી મવ આાલા ાળ� આવ ેછે. � એાલા આવી ગયત ં ે
�મુલહતાલા ક�દ છે. અમે � એાલાથી ્લુયત ગયત? �દુલમી 
યાલ ંેમે જ�ર ાળ�. �ણે �ુ ા ાલર� મર� �ખ ેઆ વસંીમ ે
જતઈ રહત �ા ક� �રૂ� ંેમ ેએટ્ુા આવર� ્ી�ુા છે ક� ા�સજદમલ 
કલાગરલઓ િસવલય કાઈ દ�ખલ્ ુા મથી. અમ ેંે એવલ ્લગ ેછે ક� 
�ણે સાાદરમલ �ડલ પલણીાલા પયીઓમલ સીમલ. 

* * * * * 
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૧૪ - બ્રાવાળાાની જ િન�દા 
 ંાલર� જાીમ સાાદરમલ પલણીથી િમકટ અમ ે
આસાલમથી �ૂર છે. ંાલર� ��ુધ્ હ્ક� અમ ેડહલપણ �ૂજ 
છે. ંા ે દર�ક ંીરાદલજમત િમશલમત, દર�ક �ખૂયલમત કત�ળયત 
અમે દર�ક િશકલર�મી �ળમત િશકલર છત. 

* * * * * 
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૧૫ - હ. ઉસાાનની �ગીરા પાછ� આપવા 
્ા્ે 

 હ. ઉસાલમ ે ્ી્ે્ી �ગીરત જયલર� �સુ્ાલમતમ ે
પલછ� આપી ંત આપ ેફરાલા્ુા: 
 �દુલમી કસા !  જત ામ ે એવત ાલ્ પણ �લાય 
મજર� પડંત ક� � ઔરંતમી ાહ�ર અમે કમીઝત ખર�દવલ 
ાલટ� વલપરવલાલા આાયત છે ંત ંેમ ેપણ પલછત ્ઈ ્ેં. 
ક�ાક� નયલયમલ ંકલદલ �રૂલ કરવલાલા િવશલળંલ છે. અમ ે�મ ે
નયલયમલ �પાલા ંાગી દ�ખલય ંેમ ે�ુામલ �પાલા વ્લર� ંાગી 
્લગશ.ે 

* * * * * 
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૧૬ - ાદ�નાની બ્અત અને બ્અતના 
પણાર બતાવ્ા 

 જયલર� ાદ�મલાલા આપમી બયઅં કરવલાલા આવી 
ંત ફરાલા્ુા: 
 �ુ ા ાલરલ વ્મમત �ઝમાેદલર �ા. અમ ે ંેમી 
સચ્લઈમત �િામ �ા. � શખસમ ેંેમલ ્ડલમી (મસીહંમી) 
�ખતએ ગં કૌામી યલંમલઓ સપષટ દ�ખલણી હતય ંેમ ે
ંકવલ - પરહ�ઝગલર� શાકલઓાલા �્ળલ બમી �ૂદવલથી રતક� 
છે. ંાલર� �ણ�ુા જતઈએ ક� ંાલરલ ાલટ� એ જ કસતટ�ઓ 
પલછ� ફર� છે, � ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામલ આગામ ટલણે હંી. 
 એ ઝલંમી કસા �ણે ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામ ેહક અમે સદલકંમી સલથ ેાતકુયલ ! ંા ે
�રૂ� ર�ં ે ઉપર ંળે કરવલાલા આવશત અમે એવી ર�ં ે
છલાટવલાલા આવશત, �વી ર�ં ે ્લળણલાલાથી કતઈ વસ્મુ ે
્લળવલાલા આવ ે છે. અમે એવી ર�ંે ભેળસેળ કરવલાલા 
આવશત �વી ર�ં ે( ્ા્લથી) હલાડ�. તયલા �ુ્ ી ક� ંાલરલ 
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મલમલ, ાતટલ થઈ જશ ેમે ાતટલ, મલમલ. � પલછળ હંલ ં ે
આગળ થઈ જશ ેઅમે �ઓ સદલ આગળ રહ�ં લ હંલ, પલછળ 
્લુયલ જશ.ે 
 �દુલમી કસા ! ા� કતઈ વલં �પલવી મથી. મ કદ� 
ખત�ુા બત્વલથી કલા ્ી�ુા છે. ામે આ સથલમ અમે આ 
�દવસમી પહ�્ ેથી જ ખબર આપવલાલા આવી �કૂલઈ હંી. 
�ણ�ુા જતઈએ ક� �મુલહ એ અ�ડય્ ટ� ા �વલ છે, �મલ પર 
ંેમલ સવલરતમ ે બેસલડ� દ�વલાલા આાયલ હતય અમ ે ંેમી 
્ગલાત પણ ઉંલર� મલખવલાલા આવી હતય અમ ે ંે ્ઈ 
જઈમ ેંેઓમ ેદતઝખાલા �ૂદ� પડ�. અમે ંકવલ એ ક�ળવે્ી 
સવલર�ઓ �વી છે �મલ પર ંેમલ સવલરતમ ે્ડલવી દ�વલાલા 
આાયલ હતય અમ ે ંેઓમલ હલથતાલા ્ગલાત પણ આપી 
દ�વલાલા આવી હતય. અમે ંે ંેઓમ ે આરલાથી જ�લંાલા 
ઉંલર� દ�. 
 એક સતય હતય છે અમ ે એક �ૂઠ. અમ ે અ�કૂ 
સતયવલમ હતય છે અમે અ�કૂ �ુઠવલળલ. હવે જત �ૂઠ વ્લર� 
થઈ ગ્ુા, ંત ંે પહ�્ લ પણ વ્લર� જ થ્ ુા ર�ુા છે. અમ ેજત 
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સતય ઓ�ા થઈ ગ્ુા છે ંત ઘણી વલર એા થ્ ુા ર�ુા છે અમ ે
ઘ�ુા સાભિવ  ં છે ક� ંે આમલ પછ� �ૂઠ પર (સતય) છવલઈ 
�ય. જત ક� એ�ુા જવુ્ ેજ થલય છે ક� કતઈ વસ્ ુપલછળ 
હટ�મે આગળ વ્.ે 

 આ જ �તુબાના એણ ભાગ આ છે : �ાા ંલાણાને 
તર ભાગાા ંવહ�ચવાાા ંઆવ્ા છે. 
 �મી દ�ષટ સાય દતઝખ અમ ે જ�લં હતય ંે�ુા 
ધયલમ બી� ંરફ મથી જઈ શક્ ુા. � ઝડપથી દતડવલવલળત 
છે ંે મ�ં પલાે્ છે. અમે � ં્બગલર હતય પણ ્ીાી 
્લ્ હતય ંેમ ે પણ આશલ હતઈ શક� છે. પણ � ( �ણી 
જતઈમ)ે આળસ કરમલરત હતય ંેણ ેંત દતઝખાલા જ પડવલ�ુા 
છે. આ�ુ બલ�ુ ભટકવલમલ જ ાલગ� છે. અમે દરિાયલમમત 
રસંત જ સી્ત છે આ ાલગર પર સદલ રહ�વલવલળ� અુ્લહમી 
�કંલબ અમ ેમ�ાુવંમલ અવશેષત છે. એમલથી જ શર�અંમત 
આરાભ થયત અમે અા્ાલા આવી. (અમ ેએમી ંરફ) �ં ે
પલ�ા ફરવલ�ુા છે. �ણ ે�ૂઠત દલવત કય� ંે બરબલદ અમ ેમલશ 
પલમયત. અમ ે�ણ ે�ૂઠ ઘડ્ુા, ંે મલકલા અમ ેિમષફળ રહત. � 
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હકમી સલા ેઊભત થલય છે ં ેમલશ પલા ેછે અમ ેઇનસલમમી 
�હલ્ં એમલથી વ્ીમ ે�ુા હશે ક� ંે પતંલમલ ાલમ ાતભલમ ે
મ સા�. એ �ળૂ અમે પલયત � ંકવલ પર હતય ંે બરબલદ 
મથી થંત અમે ંેમલ હતવલ પછ� કતઈ કૌામી ( અા્મી) 
ખેંી જળહ�મ અમ ે �ષુક મથી રહ�ં ી. ંા ે ંાલરલ ઘરમલ 
�ણૂલાલા �પલઈમ ેબેસી �વ. આપસમલ ઝઘડલઓમી પંલવટ 
કરત. ંૌબલ ંાલર� સલાે છે. સ્િૂં કરમલરત ાલત પતંલમલ 
પલ્મહલરમી સ્િૂં કર�, અમે િમ�દલ કરવલવલળત પતંલમલ જ 
આતાલમી િમ�દલ કર� છે. 

* * * * * 
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૧૭ - ્�ાના આ્ને નાલા્ણાના બે્વા િવશે 
 એ ્તકતમલ િવષયાલા �ઓ ઉમાં (્તકત)મલ ફ�સ્લ 
કરવલ નયલયલસમ પર બેસી �ય છે, જત ક� ંેઓ ંેમ ે્લયક 
મથી હતંલ. 
 બ્લ ્તકતાલા સૌથી વ્લર� કતપ પલત ( અઝલબમ ે
્લયક) �દુલમી પલસ ેબે જણલ છે, એક એ �મ ે�દુલએ એમલ 
ામમ ેઆ્ીમ કર� દ�્ત હતય, (અથલ�ં ંેમલ �ુકા�મલ કલરણ ે
ંેમી સદ��ુધ  ્�્ક� ્ી્ી હતય) � પછ� ંે સી્લ ાલગરથી 
હટ�્ત, �બદઅં ( મવી રસાત)મત રસીયત અમે અવળલ 
ાલગરમી ંબ્ીગ પર િાટમલરત. અમે પતંલમલ �હંેચ�ઓ ાલટ� 
આફં અમે �વૂરજતમી �હદલયંથી િવ�ખુ છે. એ બ્લ એ 
્તકતમ ે�ઓ ંેમલ �વમાલા અથવલ ંેમલ �તૃ્ ુ પછ� ંે�ુા 
અ�સુરણ કર�, ંેઓમ ે ભટકલવમલર છે. ંેણે બી�ઓમલ 
�મુલહતમત બતજ ઉપલડ�્ છે. �દુ પતંલમલ �મુલહતાલા 
જકડલએ્ છે. 
 અમે બીજત શખસ એ છે �ણે જહલ્ંમી વલંતમ ે
અહ� ંહ�થી એકઠ� કર� ્ી્ી છે. ંે ઉમાંમલ ��હ્ 
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્તકતાલા દતડ�પૂ કરંત રહ� છે. અમે �ફતમલઓમલ �્કલરાલા 
ગલ�ફ્ અમ ેબેભલમ પડયત રહ� છે. અમ ેઅામ અમ ેશલાિંમલ 
્લભતથી �ખ બા્  કર� ્ે છે. ક�ટ્લક ઇનસલમી રાગ�પાલા 
ાળંલ જડંલ ્તકતએ ંેમ ેઆ�્ામત ્કબ આપી દ�્ત છે, 
જત ક� ંે આ�્ા મથી. ંે આવી ( મકલાી) વલંત એકઠ� 
કરવલ સવલરમલ �્લરલાલા િમકળ� પડ� છે. ��ુા ઓ�ા ંેમલ 
વ્લર� કરંલ સલ�ા છે. તયલા �ુ્ ી ક� જયલર�  ંે આ ગાદલ 
પલણીથી ્પૃં થઈ �ય છે અમ ે િમથરક ( મકલાી) વલંતમ ે
ભેગી કર� ્ે છે ંત ્તકતાલા જજ બમીમ ેબેસી �ય છે. અમ ે
બી�ઓ પર સાદ�હ ્કું રહ�વલવલળલ પ્તમે ઉક�્વલમત ભલર 
ઉપલડ� ્ે છે. જત કતઈ �ુા્ વણભય� પ્ ંેમી સલા ેર�ુ થલય 
છે ંત પતંલમલ ાંથી ંેમલ ાલટ� ભરંીમી �રુલણી દ્ી્ત 
ંૈયલર કર� ્ે છે અમે પછ� ંેમલ પર ફ�સ્લ પણ કર� ્ે છે. 
આા ંે સાદ�હતમી �ુા્ વણતાલા એવત ફસલએ્ત છે, �વી ર�ં ે
કરત�ળયત પતંલમી જ �ળમી �દર ફસલય છે. ંે પતંે એ 
મથી �ણંત ક� ંેણ ેસલ્ત �ુકા આપયત છે ક� ખતટત. જત સહ� 
વલં કર� હશ ેંતય ંેમ ેએ વહ�ા થલય છે ક� �લાક ખતટ� મ 
હતય અમ ેખતટત જવલબ હતય ંત ંેમે એ આશલ રહ� છે કદલ્ 
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આ ખ�ા જ હશ.ે એ �હલ્ંતાલા ભટકમલરત ��હ્ અમ ે
પતંલમી મજરમલ � ૂા્ ળલપણલ સલથ ે�્કલરાલા ભટકવલવલળ� 
સવલર�ઓ પર સવલર છે. મ ંત ંેણ ે ઇુામી હક�કંમ ે
પલરખી છે, મ ંેમલ ં�ળયલ �ુ્ ી પહ�ચયત છે. ંે �રવલયંતમ ે
એવી ર�ં ે અસંાયસં કર� છે �વી ર�ં ે હવલ �કુલએ્લ 
પલાદડલઓમ.ે 
 �દુલમી કસા ! ંે આ પ્તમ ેઉક�્વલમ ેપલત મથી, 
� ંેમ ે�છૂવલાલા આવ ેછે. અમ ેમ એ પદવીમ ે્લયક છે, � 
ંેમે સ�પવલાલા આવી છે. � ્ીજમ ેએ મથી �ણંત ંેમે ં ે
કતઈ િવ�લસપલત ઇુા જ મથી ગણંત અમ ે�યલા �ુ્ ી ં ે
પહ�્ી શક� છે ંેમલથી આગળ ંે કાઈ સા� જ મથી શકંત 
ક� કતઈ બીજત પહ�્ી શક� છે. અમે � વલં ંેમી સાજાલા 
મથી આવંી ંેમ ે ગળ� �ય છે, ક�ાક� ંે પતંલમલ 
અજલમપણલમ ેપતં ે�ણ ે છે (મકલાલ વહલવે્લ) રકં ંેમલ 
અયતગય ફ�સ્લઓમલ કલરણ ે્ીખી રહલ છે અમ ેહક વગરમલ 
્તકતમ ે પહ�્ે્લ વલરસત પતકલર� રહલ છે. અુ્લહથી જ 
આવલ ્તકતમી િશકલયં છે, �ઓ �હલ્ંાલા �વ ે છે અમ ે
�ાુરલહ�ાલા ાર� �ય છે, ંેઓાલા �ુરઆમથી વ્લર� 
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� ૂુ યહ�મ કતઈ ્ીજ મથી. જયલર� ક� ંેમ ે એવી ર�ં ે ર�ૂ 
કરવલાલા આવ ે�વત ક� ંેમ ેર�ૂ કરવલમત હક છે. અમે આ 
�ુરઆમથી વ્લર� ્લભદલયક અમ ે�કાંી કતઈ ્ીજ મથી એ 
સાય ેક� જયલર� ંેમી આયંતમ ેઅસથલમ ેવલપરવલાલા આવે. 
ંેઓ સાય મેક�થી વ્લર� કતઈ �રુલઈ મથી અમ ે�રુલઈથી 
વ્ીમ ેકતઈ મેક� મથી. 
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૧૮ - ફતવાાા ંાતભેદ િવશે આ�લાાની ટ�ણા 
અને  

�ુરઆનની ણહન્ી્તા િવશે ઉલલેખ 
 ફંવલઓાલા આ�્ાતમલ િવિવ  ્ ાંત હતવલમી 
િમ�દલાલા ફરાલા્ુા. 
 જયલર� ંેઓાલાથી કતઈ એકમી સલા ે કતઈ ાલા્ત 
ફ�સ્લ ાલટ� ર�ૂ કરવલાલા આવ ેછે ંત ંે પતંલમલ ાં �જુબ 
ંેમત �ુકા આપી દ� છે. પછ� એ જ ાસઅ્ત એજ �પાલા 
બી�મી સલા ે ર�ૂ કરવલાલા આવે છે ંત ંે એમલ પહ�્ લ 
�ુકામી િવ�દ �ુકા આપ ેછે. પછ� આ બ્લય કલ� પતંલમલ 
એ ખ્ીફલ પલસ ેભેગલ થલય છે �ાણ ેંેઓમ ેકલ� બમલાયલ 
છે ંત ંે એ બ્લમલ ાંતમ ેસહ� ઠરલવ ેછે, જયલર� ક� ંેઓમત 
અુ્લહ એક, મબી એક, અમે �કંલબ એક છે. ( ંેઓએ 
િવ્લર�ુા જતઈએ ક�) �ુા અુ્લહ� ંેઓમ ે ાંભેદમત �ુકા 
આપયત હંત. અમે આ ાંલાં ર કર� ંેમત �ુકા બ�વી ્લવ ે
છે. અથવલ ંેણે હક�કંાલા ાંભેદમી ામલ કર� છે. અમે આ 
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ાંાંલાં ર કર� �ણી જતઈમ ેંેમી અવગણમલ કરવલ ાલગ ે
છે ! અથવલ એ ક� અુ્લહ� દ�મમ ેઅ�રૂત છતડ� દ�્ત છે અમ ે
ંેઓથી ંેમે પ�ર�ણૂર કરવલમી ઇચછલ રલખ ેછે અથવલ એ ક� 
ંેઓ અુ્લહમલ ભલગીદલર છે ક� ંેઓમ ેઆ �ુકાતાલા દખ્ 
કરવલમત હક છે. અમે �દુલ પર જ�ર� હતય ક� ંે એમલ પર 
રલ� રહ�. અથવલ એ ક� અુ્લહ� ંત દ�મ સા�ણૂર ઉંલય� હંત 
પણ ંેમલ ર� ૂ્  ેંે પહ�્લડવલ અમે અદલ કરવલાલા ઉણપ 
રલખી હંી. 
 અુ્લહ� ંત �ુરઆમાલા આા ફરાલા્ુા છે ક�, અા ે
�કંલબાલા કતઈ ્ીજમે બયલમ કરવલાલા ખલાી મથી રલખી 
અમે ંેાલા દર�ક વસ્�ુ ુા સપષટ બયલમ છે અમ ેએા પણ ક�ુા 
છે ક�, �ુરઆમમલ અ�કુ ભલગ અ�કુ ભલગત�ુા સાથરમ કર� છે. 
અમે ંેાલા કતઈ ાંભેદ મથી. એટ્ે અુ્લહમત ઇરશલદ છે ક� 
જત આ �ુરઆમ અુ્લહ િસવલય કતઈ અનયએ ાતકુ્ુા હતં 
ંત ંા ેંેાલા �રૂંલ પાલણાલા ાંભેદ જતં.ે અમે એ ક� ંે�ુા 
પગટ �ુાદર અમ ે�ંર (�હૃ) ��ુા છે. મ ંેમલ અ�યબત 
િાટવલવલળલ છે. અમે મ ંેમલ બલ�રક �બ��ુઓ ખંા 
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થવલવલળલ છે. �્કલર ( અજલમંલ)મી પલાખત ંેમલથી જ 
ભલાગવલાલા આવ ેછે. 

* * * * * 
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૧૯ - અશઅ્ ઇબને ણ�્ની ગદાર�ના �ઝક 
 હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા �ૂફલમલ 
િામબર પર �તુબત ઇરશલદ ફરાલવી રહલ હંલ ક� અશઅસ 
ઇબમે ક�સ ેઆપમલ વકંાય પર વલા્ ત ઉઠલવંલા ક�ુા ક� અય 
અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા, આ વલંત ંત આપમલ 
હકાલા મથી બુક� આપમી િવ�દ �ય છે. ંત હઝરં ેંેમી 
સલા ે�સુસલથી જત્ુા અમ ેફરાલા્ુા: 
 ંમ ે�ુા ખબર ક� કઈ ્ીજ ાલરલ હકાલા છે અમ ેકઈ 
્ીજ ાલર� િવ�દ �ય છે. ંલરલ પર અુ્લહમી અમ ેબ્લ 
્લમં કરમલરલમી ફ�ટકલર અમે ્લમં થલય. ્ ૂ વણકર 
(સલ્ી-ખતટ� વલં ભેળવમલર)મત દ�કરત છે. વણકર (સલ્ી-
ખતટ� વલં ભેળવમલર)  અમે કલફરમી ગતદાલા ાતટત થમલરત 
�મુલ�ફક છે. ્ ુા એક વખં કલફરતમલ હલથતાલા અમ ેએક વખં 
�સુ્ાલમતમલ હલથતાલા ક�દ થયત. પરા્ ુંમે ંલરત ાલ્ અમ ે
�ૂળ આ ફ�ંીથી મ બ્લવી શ�લ. અમે � શખસ પતંલમી 
કૌા પર ં્વલર ્્લવી દ� અમ ેંેમી ંરફ ાૌંમ ેદલવ  ં
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અમે મલશમ ેબત્લવ ેંે એમ ેજ ્લયક છે ક� િમકટમલ ંેમલથી 
મફરં કર� અમ ે�ૂરવલળલ ંેમત િવ�લસ મ કર�. 

* * * * * 
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૨૦ - ગફલતની ચેતવરી અને હણ તરફ 

પરવર�દગારની દાવત 
 �ાલા ��ૃં  કરવલાલા આાયલ અમ ે �દુલમી ંરફ 
દતડ� જવલમી દલવં આપવલાલા આવી. 
 � પ�ર�સથિંમ ેંાલરલ ારમલરલઓએ જતઈ છે, જત 
ંાે પણ ંેમ ે જતઈ ્ેં ે ંત ગભરલઈ �ંે અમે િવહવળ 
ંથલ ાયલ�ુળ થઈ �ં ેઅમ ેસતયમી વલં સલાભળવલ અમ ે
ંેમલ પર અા્ કરવલ ંૈયલર થઈ �ં,ે પરા્ ુંેઓએ � 
કલાઈ જત્ુા છે ંે હ� ંાલરલથી �ા� ુા છે. અમ ેમ�ક છે ક� એ 
પરદત �્ક� ્ેવલાલા આવ ે જત ંા ે દ�ખંી �ખ અમ ે
સલાભળંલ કલમ રલખંલ હત, ંત ંામ ેદ�ખલડ� �કુલ્ુા છે અમ ે
સાભળલવલઈ �કુલ્ુા છે. અમે જત �હદલયં ્લહત છત ંત 
�હદલયં ંામ ેકરવલાલા આવી �કૂ� છે. 
 �ુ ા સલ�ુા ક� ુ�ા ક� ઇબંત ંામ ે�્ ેઅવલ� �કૂલર� 
�કૂ� છે. અમ ે્ાકલવવલવલળ� ્ીજતથી ંામ ે્ાકલવવલાલા 
આવી �કૂલ્ુા છે. આસાલમી ર� ૂ્ ત ( ફ�રશંલઓ) પછ� 
ઇનસલમ જ હતય છે � ંાલર� �ુ્ ી અુ્લહમત પયગલા 
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પહ�્લડ� છે. (એવી જ ર�ં ેાલર� �ભથી � �હદલય  ંથઈ 
રહ� છે એ હક�કંાલા અુ્લહમત પયગલા છે � ંાલરલ �ુ્ ી 
પહ�્ી રહત છે.) 

* * * * * 
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૨૧ - ાૌતની ભ્ાનણતા અને ાૌતથી બાધ 
ગહર ણરવા 

 ંાલર� િમિય  ં ાાઝી્ ંાલર� સલા ે છે. ાૌંમી 
ઘડ� ંાલર� પલછળ છે. � ંામ ે આગળ ્ક�્ી રહ� છે. 
હળવલ �્ રહત �થી આગળ વ્મલરલઓમ ે �બી શકત. 
ક�ાક� ંાલરલ આગળમલઓમ ે પલછળવલળલઓમી વલટ 
જતવરલવવલાલા આવી રહ� છે. ( ક� ંેઓ પણ ંેઓ �ુ્ ી 
પહ�્ી �ય.) 

* * * * * 
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૨૨ - અ�ણુ લાણાએ આપની બ્અત તાડ� તા 
આપે ફરાાવ્ુ:ં 

 જયલર� આપમ ે ખબર આપવલાલા આવી ક� અ�કુ 

્તકતએ આપમી બયઅં ંતડ� મલખી છે. 

 �ણી ્ે� ુા જતઈએ ક� શયંલમ ે પતંલમલ ટતળલમ ે

ઉશક�ર� ુા શ�ા કર� દ��ુા છે. અમે પતંલમી ફતજત ંૈયલર કર� 

્ી્ી છે. �થી �ુા ંેમી �િંા હદ �ુ્ ી અમ ે�ૂઠ ંેમલ 

સથલમે પલ�ા આવી �ય. 

 �દુલમી કસા !  ંેઓએ ાલરલ પર કતઈ સલ્ત 

આરતપ મથી ��ૂત. અમે મ ંેઓએ ાલરલ અમ ેંેઓ વચ્ ે

નયલય કય� છે. ંેઓ ાલરલથી એ હક ાલગી રહલ છે, �મે �દૂ 

ંેઓએ છતડ� દ�્ત છે. અમ ેએ �મૂમત બદ્ત ાલગ ેછે �મ ે

ંેઓએ પતં ે વહલા્ુા છે. હવે જત �ુ ા ંેાલા એ ્તકતમત 

ભલગીદલર હંત ંત ંેાલા એ ્તકતમત પણ એક ભલગ હંત જત 

ંેઓએ જ એ  ક્ુર છે અમ ે ા� મહ� ંત ંેમી સઝલ પણ 
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ંેઓએ જ ભતગવવી જતઈએ. � ાતટલાલા ાતટ� દ્ી્ ંેઓ 

ાલર� સલા ેપેશ કરશ ેંે ંેઓમી જ િવ�દ જશ.ે 

 ંેઓ એ ાલ�ુા �ૂ્ પીવલ ાલાગે છે, ��ુા �ૂ્ �કુલઈ 

�કુ્ુા છે. અમ ેાર�્ી રસામ ેફર�થી �વંી કરવલ ાલાગ ેછે. 

ઓહ, આ જ ાગ ાલટ� આહવલમ આપમલરત ક�ટ્ત હંભલગી છે. 

એ છે કતણ � ્્કલરવલવલળત છે? અમે �લ આશય ાલટ� 

ંેમી વલં સલાભળવલાલા આવ ેછે. અમ ે�ુ ા ંત એ વલંથી �શુ 

�ા ક� ંેમલ પર અુ્લહમી �ુજજં ંાલા થઈ �કૂ� છે. અમ ે

દર�ક વસ્ ુંેમી �ણાલા છે. 

 જત ંેઓએ આજલ પલ્મમત ઇનકલર કય� ંત �ુ ા 

ં્વલરમી વલડ ંેઓમી સલા ે રલખી દઈશ, � બલિં્થી 

બ્લવવલ અમે હકમી ાદદ કરવલ ાલટ� �રૂંી છે. આયયર છે 

ક� ંેઓ ામ ે એ સાદ�શ ાતક્લવ ે છે �ુ ા ભલ્લ બલ� ાલટ� 

ાયદલમાલા ઉંર� પ�ુા અમ ેં્વલરતમી ્ડલઈ ાલટ� અડગ 

રહ�વલ ંૈયલર ર�ુ ા, રતવલવલળ�ઓ ંેઓમલ ગાાલા રડ�, �ુ ા ંત 
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સદલ એવત રહત �ા ક� જ ાગથી ામ ે્ાકલવી મથી શકલયત અમ ે

ં્વલર બલ�થી ામ ેડરલવી મથી શકલયત અમ ે�ુ ા પતંલમલ 

પલ્મહલરથી યક�મમલ દરજ� આ�ઢ �ા અમ ે પતંલમલ 

દ�મમલ સલ્લ હતવલ િવશ ેામે કતઈ શાકલ મથી. 

* * * * * 
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૨૩ - ફણ�રાને ઝાહદ અને �ડૂ�પિતાને 
�ૃપાની �ચુના 

 �ણી ુયત દર�ક ાય�કંમલ ભલગયાલા � કાઈ ઓછલ 
વ� ુ(ઓ�-વ�)ુ હતય છે ંેમ ે્ઈમ ેપલરબ્મલ ફ�રશંલઓ 
આસાલમથી જાીમ પર એવી ર�ં ે ઉંર� છે, �વી ર�ં ે
વરસલદમલ છલાટલ. એટ્ ેજત કતઈ શખસ પતંલમલ ભલઈમી પલસ ે
અવ્લદ, ાલ્ અથવલ વૈભવાલા �ષુકળંલ અથવલ િવશલળંલ 
�ુએ ંત એ વલં ંેમલ �દ્ ાલટ� �ુ:ખ�ુા કલરણ મ બમે. 
 �યલા �ુ્ ી કતઈ �સુ્ાલમ ��ુષ કતઈ એ�ુા અ્ા 
કલયર આ્રંત મથી, ક� � �હ�ર થઈ �ય ંત ંેણે �ખત 
મી્ી કરવી પડ� અમે �મલથી હ્કટ ્તકતમલ હ�સ્લ વ્ે, 
ંે એવલ સફળ �ુગલર� �વત છે, � �ુગલરમલ ંીરતમત પલસત 
ફ�ક� પહ�્ લ જ દલવે એવી �ંમત અ�ભ્લષી હતય છે, �મલથી 
ંેમ ેફલયદત પહ�્,ે અમ ેપહ�્ લ �કૂસલમ ભતગવી પણ ��ૂત 
છે, ંે �ૂર થઈ �ય. એવી જ ર�ંે એ �સુ્ાલમ � કપટથી 
પલક દલામ હતય ંે બે સલરપતાલાથી ( સલર� બલબંતાલાથી) 
એકમી પિંયલ રલખ ે છે કલા ંત અુ્લહમલ ંરફથી બત્લવત 
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આવી �ય ંત એ �પાલા અુ્લહમ ે તયલામી મેઅાંત આ 
�ુિમયલ કરંલ વ્લર� સલર� છે અથવલ અુ્લહ ંઆ્લમી 
ંરફથી �ુિમયલમી મેઅાંત ાળ� �ય ંત એ સાજતગાલા ંેમી 
પલસ ેાલ્ પણ હશ ેઅમે અવ્લદ પણ અમ ેપછ� ંેમત દ�મ 
અમે ઇઝઝં સ્લાં રહ�શ.ે 
 બેશક ાલ્ અમે અવ્લદ �ુિમયલમી ખેંી છે અમ ે
મેક કલય� આખેરંમી ખેં ી છે અમ ેઅ�કુ ્તકત ાલટ� અુ્લહ 
આ બામ ેવસ્ઓુ એકઠ� કર� દ� છે. 
 �ટ્લ અુ્લહ� ડરલાયલ છે એટ્લ ંેમલથી ડરંલ 
રહત. અમે એટ્ત ંેમત ખતફ ખલવ ક� ંાલર� બહલ�ુા મ 
બમલવ�ુા પડ�. અા્ કતઈ પણ આડાબર વગર કરત એટ્લ 
ાલટ� ક� � શખસ કતઈ અનય ાલટ� અા્ કર� છે અુ્લહ ંેમ ે
ંેમલ જ હવલ્ ેકર� દ� છે. અા ેઅુ્લહથી શહ�દત�ુા સથલમ, 
મેકત (મેક ્તકત)મત સહવલસ અમ ેમબીઓમી દતસંી ાલગીએ 
છ�એ. 
 અય ્તકત !  કતઈ પણ શખસ ગાે ંેટ્ત ાલ્દલર 
ક�ા મ થઈ �ય ં ેપતંલમલ �ુ�ુાબીઓમલ અમે પતંલમી �ભ 
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અમે હલથથી ંેઓમી �હાલયં કરવલથી બેપરવલ મથી થઈ 
શકંત. અમે એ જ ્તકત સૌથી વ્લર� ંેમલ રયકત અમ ે�્�ંલ 
�ૂર કરમલરલ છે અમ ે સાકટત પડવલમલ સાજતગતાલા ંેમલ પર 
ાહ�રબલમ અમે હાદદર હતય છે. અુ્લહ � શખસમી સલ્ી 
�ભુમલાી ્તકતાલા બલક� રલખ ેંત ંે એ ાલ્થી �લાય ેઉ�ા 
છે, �મ ેંે બી�ઓમ ેવલરસલાલા આપી �ય છે. 

 આ જ �તુબાના એણ ભાગ આ છે : 
 �ુઓ, ંાલરલાલાથી કતઈ શખસ પતંલમલ આપંજમતમ ે
�ુ:ખાલા અમે �ખૂાલા ભલળે ંત ંેઓમી જ�રંતમ ે એ 
સહલયંલથી ટલળવલાલા ઢ�્ મ કર�, �મ ે રતકવલથી એ કાઈ 
વ્ી મહ� �ય અમે વલપરવલથી ંેાલા કાઈ ઘટલડત મહ� થલય. 
જત કતઈ શખસ પતંલમલ �ુ�ુાબીઓમી સહલયથી હલથ રતક� ્ ે
છે, ંત ંે એક હલથ રતકલય છે. પણ ખપ પડંલ ઘણલ હલથત 
ંેમી ાદદ કરવલથી રતકલઈ �ય છે. � શખસ મરા 
સવભલવમત હતય ંે પતંલમી કૌામી ાતહબબં હાાેશલ બલક� 
રલખી શક� છે. 

* * * * * 
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૨૪ - �દુાની ફરાાબરદાર� તરફ દાવત 
 ામે ાલરલ �વમમી કસા !  �ુ ા હકમી િવ�દ 
્લ્વલવલળલ અમે �ાુરલહ�ાલા ભટકમલરલથી જ ાગાલા કતઈ પણ 
�ંમી �ટ છલટ ક� આળસ મહ� ક�ા. અુ્લહમલ બાદલઓ, 

અુ્લહથી ડરત, અમે ંેમલ ગઝબથી ભલગી ંેમી દયલમલ 
પલ્વાલા આશરત ુયત. અુ્લહ� બંલવે્ ાલગર પર ્લ્ત. 
અમે ંેણ ેઆપે્ લ �ુકાત બ�વી ્લવત. (જત આા થલય ંત) 
અ્ી અ્�યહસસ્લા ંાલર� આખેરંમી મ�ંમલ �િામ 
છે. ભ્ે �ુિમયલાલા ંામ ેસફળંલ મ પણ ાળે. 

* * * * * 
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૨૫ - બ્ર �બન અબી અરતાહના �લાાથી 
ણંટાળ� પાછા આવનાર ્હાબીાને ્બંાધન 

 જયલર� હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ 
અ્�યહસસ્લામ ે ઉપરલ ઉપર� એ સાલ્લર ાળયલ ક� 
�આુિવયલમલ સલથીઓ (આપમલ ંલબલમલ) શહ�રત પર કબજત 
જાલવી રહલ છે અમ ે યામમલ ગવમરર ઉબય�ુુ્લહ ઇબમ ે
અબબલસ અમ ેસર સેમલપિ  ંસઈદ ઇબમ ેમારલમ, �સુર ઇબમ ે
અબી અરંલંમલ �ુાથી પર�શલમ થઈ હઝરં પલસ ેપલછલ 
ફયલર ંત આપે સલથીઓમી �હલદાલા �સુંી અમે ાંમી 
અવગણમલથી હંલશ થઈ િામબર ંરફ વધયલ અમ ેફરાલા્ુા: 
 આ પ�ર�સથિં છે આ �ૂફલમી, �મી ાયવસથલ ાલરલ 
હલથાલા છે. (એ �ૂફલમલ શહ�ર) જત ંલર� પ�ર�સથિં આા જ 
રહ� અમે આા જ ંલરલ પર �્ીઓ ્લ્ંી રહ�, ંત �દુલ 
ંલરત મલશ કર�. (પછ� આપ ેશલઈરમત આ શેર દલખ્લ �પ ે
ર�ૂ ��) 
 અય ઉા� ! ંલરલ સલરલ બલપમી કસા, ામે ંત આ 
વલસણાલાથી ાલત ં�ળય ે્�ટ�્ી ્ીકણલઈ જ ાળ� છે (� 
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વલસણ ખલ્ી થવલ પછ� વલસણાલા ્�ટ� રહ� છે.) ામ ેએ 
ખબર આપવલાલા આવી છે ક� �સુર યામ પર છવલઈ ગયત 
છે. �દુલમી કસા, હવે �ુ ા એ ્તકત િવશ ે એા િવ્લરવલ 
્લગયત �ા ક� ંેઓ �ૂાક સાયાલા જ સ�લ અમ ેરલ�ય ંાલર� 
પલસેથી �્ક� ્ેશ,ે એટ્લ ાલટ� ક� ંેઓ �ૂઠ (મલ ક�નદ) પર 
એકઠલ અમે સાગ�ઠં છે અમે ંા ે ંાલરલ સલ્લ ( ક�નદ)થી 
િવપર�ં અમ ે વેરિવખેર છત. ંા ે હકમલ કલયરાલા ંાલરલ 
ઈાલામલ મલફરાલમ અમ ે ંેઓ �ૂઠાલા પણ પતંલમલ 
ઇાલામલ ંલબેદલર અમે આજલપલ્ક છે. ંેઓ પતંલમલ સલથી 
(�આુિવયલ) સલથ ેપાલ�ણકપણ ેફરજ �રૂ� કર� છે. અમ ેંા ે
અપાલ�ણકંલ કરવલથી �કૂંલ મથી. ંેઓ પતંલમલ શહ�રતાલા 
અામ �ળવી રલખ ેછે અમ ેંા ેઉહલપતહ ઊભત કરત છત. 
 �ુ ા જત ંાલરલાલાથી કતઈમ ે્લકડ�મલ એક પયલ્લમત 
અાીમ બમલ�ુા ંત ડર રહ� છે ક� �લાક ંેમત હલથત જ ંતડ� 
્ઈ જશ.ે અય અુ્લહ ! ંેઓ ાલરલથી કાટલળ� ગયલ છે અમ ે
�ુ ા ંેઓથી. ંેઓ ાલરલથી ંાગ �દ્ થઈ ગયલ છે અમે �ુ ા 
ંેઓથી, ામે ંેઓમલ બદ્લાલા સલરલ ાલણસત આપ અમ ે
ાલરલ બદ્ ેંેઓમ ેકતઈ ખરલબ હલ�કા દ�. �દુલયલ ! ંેઓમલ 
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�દ્તમ ેએવી ર�ં ેપતંલમલ કત્ાલા િપગળલવી દ� �વી ર�ં ે
ાીઠલમ ેપલણીાલા ઘતળ� દ�વલાલા આવ ેછે. �દુલમી કસા ! �ુ ા એ 
વલંમે પસાદ ક�ા �ા ક� આ બ્લમ ેબદ્ ેબમી ફરલશ ઇબમ ે
ગમામલ ાલત એક હ�ર જ સવલર ાળ� �ય, એવલ ક� 
(કિવએ ંેમલ �ણુ આ ર�ં ે ગલયલ છે) જત ંા ે ંેમે કતઈ 
પસાગ ે�કુલરત ંત ંાલર� પલસ ેએવલ સવલર પહ�્શ ે� ંેજ 
્લ્વલાલા ગરાીમલ વલદળલ �વલ હતય. ( તયલર પછ� હઝર  ં
િામબરમી મી્ ેઉંર� આાયલ) 

* * * * * 
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૨૬ - બેઅ્ત પહહલાના અરબાની �સથિતના 

ઉલલેખ 
 �ાલા પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામી પહ�્ લ અરબતમી �સથિં અમે પછ� પતંલમી 
બયઅં પહ�્ લમલ હલ્લંમત �ઝક કરવલાલા આાયત છે. 
 અુ્લહ ંબલરક વ ંઆ્લએ ાતહમાદ સુ્ુ્લહત 

અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામે  સાસં િવ�મ ે( ંેઓમલ 

�ુકા�થી) ડરલવવલવલળલ અમે પતંલમી વહ�મલ અાલમંદલર 

બમલવી ાતકુયલ, એ સાય ે ાતકુયલ જયલર� ંાે અય 

અરબમલ ્તકત !  સૌથી ખરલબ દ�મ પર અમ ેસૌથી બદંર 

ઘરતાલા હંલ, �રશ પતથરત અમે ઝેર� સપ�ાલા વસંલ હંલ. 

�િૂં�ઓ  ંાલર� વચ્ ે ખતડલએ્ી હંી અમ ે �મુલહત ંામ ે

વળગે્લ હંલ. 

 બ્અતના ્ા્ે : 
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 ા� મજર �્ી કર�મ ેજત્ુા ંત ામે ાલર� એહ્ેબૈં  
િસવલય કતઈ ાલરલ સહલયક અમ ે ાદદગલર મ દ�ખલણલ. ા� 
ંેઓમ ેાૌંમલ ા�ાલા મલખવલથી �ૂર રહત. �ખતાલા કલાકરલ 
� ૂા્ ંલ હંલ પણ ા� �ખ િા્લાણલ �લ�. ગળલાલા ફલાસલ હંલ 
પણ ા� કત્મલ �ુાટડલ પી ્ી્લ. અમે ગ� પકડલઈ જવલ 
છંલા ઈનદજવ (એક કડવલશ) થી વ્લર� કડવલ સાજતગત પર 
્ીરજ ્ર�. 
 યલદ રલખત ! અમ ઇબમ ે આસે તયલા �ુ્ ી 
�આુિવયલમી બયઅં મ કર�, જયલા �ુ્ ી બયઅંમી �ક�ા  ં
મ�� મ કર� ્ી્ી. �દુલએ ્લ�ુા ંત બયઅ  ં
કરવલવલળલઓમલ હલથ ેિવજય અમ ેસફળંલ મસીબ મહ� થલય 
અમે બયઅં ્ેવલવલળલમ ેાલત બદમલાી અમ ેહડ� ૂં ંલ જ 
પલપં જશ.ે ( ુયત હવ ે સાય પલક� ગયત ક�) ંા ે ્ડવલ 
ંૈયલર થઈ �વ અમ ેંેમલ ાલટ� શ� સરા�ા એકઠત કરત. 
ંેમલ ભડકલ સળગી ઉઠયલ છે. અમે જવલળલઓ �્ી થઈ રહ� 
છે. અમે ્ીરજમલ વ�ત પહ�ર� ુયત ક� ંેમલથી ાદદ અમ ે
સફળંલ ાળવલમી વ્લર� શ�ંલ છે. 

* * * * * 
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૨૭ - �બાર પર ાાઆિવ્ાના લશણરના  
�ાુલા ણરવા પછ� ્બંાધન 

 જયલર� આપમ ે ખબર ાળ� ક� �આુિવયલમલ ્શકર� 
�બલર પર �ાુ્ત કર� દ�્ત છે. આ �તુબલાલા �હલદમી 
ંલર�ફ કર� ્તકતમ ે જ ાગ કરવલ ઉશક�યલર છે અમે પતંલમી 
જ ાગમી ાહલરંમત ઉુ્ેખ કર� મલફરાલમીમી જવલબદલર� 
્શકરવલળલઓ પર મલખી છે. 
 �હલદ જ�લંમલ દરવલ�ઓાલાથી એક દરવલજત છે. 
�મે અુ્લહ� પતંલમલ ખલસ દતસંત ાલટ� ખતુયત છે. આ 
પરહ�ઝગલર�મલ વ�ત, અુ્લહ�ુા અ્ટૂ બખંર અમ ેાજ� ૂં  
ઢલ્ છે. � કતઈ ંેમ ેપલ્વ બ્લવી છતડ� દ� છે, �દુલ ંેમ ે
મલાતશી અમે અપક�િં�મલ વ�ત પહ�રલવી સાકટ �સુીબંમી 
્લદર ઓઢલડ� દ� છે. અમે હ�ણપં ંથલ �સવલઈમી સલથ ે
�ુકરલવી દ�વલાલા આવ ેછે. અમ ે�છૂલર ંથલ બેભલમીમત પરદત 
ંેમલ �દ્ પર છવલઈ �ય છે. અમે �હલદમ ેછતડવલ અમ ે
બરબલદ કરવલથી હક ંેમલ હલથાલાથી ્ઈ ્ેવલાલા આવ ેછે. 
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અ્તગિં સહમ કરવી પડ� છે. અમે નયલય ંેમલથી રતક� 
્ેવલાલા આવે છે. 
 ા� આ કતાથી ્ડવલ ાલટ� રલત ેપણ અમ ે �દવસ ે
પણ, છડ� ્તક અમ ે �પું ર�ં ે પણ ંામ ે પતકલયલર અમ ે
્્કલયલર અમ ેંામ ેક�ુા ક� ંેઓ જ ાગ કરવલ આગળ વ્ ેએ 
પહ�્ લ ંા ેંેમલ પર આકાણ કર� દયત. 
 �દુલમી કસા ! � ્તકત પર ંેઓમલ ઘરતમી હદતાલા 
જ �ુમ્ત થઈ �ય છે ંે ફ�ં અમ ેઅપાલિમ  ંથલય છે. 
પરા્ ુ ંા ે ટલળાટતળ કર� અમ ે �સુંી દ�ખલડ� અમ ે
એકબી�મી ાદદથી દલામ છતડલવવલ ્લગયલ. તયલા �ુ્ ી ક� 
ંાલરલ પર ્ગલંલર આકાણ શ� થઈ ગયલ અમે ંાલરલ 
શહ�રત પર જબરદસંીથી કબજત કર� ્ેવલાલા આાયત. 
 આ બમી ગલિાદમલ ાલણસત (�ફુયલમ ઇબમ ેઓફ)મે 
જ જતઈ ુયત ક� ંેમી ફતજમલ સવલરત (શહ�ર) �બલરમી �દર 
પહ�્ી ગયલ. અમ ે હસસલમ ઇબમ ે હસસલમ બકર�મ ે ાલર� 
મલખયત. અમ ેંાલરલ રયક સવલરતમ ેસરહદથી હટલવી દ�્લ. 
અમે ામ ેંત એ ખબર પણ ાળ� છે ક� એ જાલંમત એક 
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આદાી �સુ્ાલમ અમે �ઝમાી �ીઓમલ ઘરતાલા �સૂી �ંત 
હંત અમ ેંેામલ પગમલ કડલઓ, હલથમી બાગડ�ઓ, હલર અમ ે
કલમમી ર�ગત ઉંલર� ્ેંત હંત. અમે ંેઓ પલસ ે ંેઓમલ 
રયણમત કતઈ રસંત મજર મહતંત આવંત એ િસવલય ક� 
“ઇ�લ  �્ુ્લહ� વ ઇ�લ એ્યહ� રલ�ઊમ” કહ� અમે ્ીરજથી 
કલા ્ે અથવલ �શુલાદ કર� ંેમલથી દયલમી ભીખ ાલગે. 
ંેઓ ાલ્ સાેટ� પલછલ ્લુયલ ગયલ. મ કતઈમ ેઘલ ્લગયત 
મ કતઈ�ુા ્તહ� વ�ુા. 
 હવે જત કતઈ �સુ્ાલમ આ બમલવત પછ� શતક અમ ે
આઘલંથી ાર� �ય ંત ંેમી ટ�કલ મથી થઈ શકંી. બુક� 
ાલર� ગણતી �જુબ એા જ થ�ુા જતઈએ. 
 આયયર છે !  આયયર છે !  �દુલમી કસા એ ્તકત�ુા 
�ૂઠ પર એક થઈ જ�ુા અમ ેંાલર� જાલં�ુા હકથી વેરિવખેર 
થઈ જ�ુા �દ્મ ેાલર� મલખ ેછે, અમે શતક અમે �ુ:ખ વ્લર� 
દ� છે. ંાલ�ા ��ુા થલય, ંાે ખેદ અમ ે સાં લપાલા બળંલ 
રહત. ંાે ંત પતં ેંીરતમલ િમશલમ બમી ગયલ છત. ંામ ે
હ્લક અમ ે ંલરલજ કરવલાલા આવી રહલ છે, પણ ંાલરલ 
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પગત આકાણ ાલટ� ઉઠંલ મથી. ંેઓ ંાલર� સલથે ્ડ�, 
ઝઘડ� રહલ છે. અમે ંાે જ ાગથી �વ બ્લવત છત. 
અુ્લહમી મલફરાલમીઓ થઈ રહ� છે અમ ે ંા ે આ 
પ�ર�સથિં પર રલ� છત. 
 જત ગરાીઓાલા ંામ ેંેઓ ંરફ આગળ વ્વલ�ુા 
ક�ુ ા �ા ંત ંા ે કહત છત ક� આ અિંશય સખં ગરાીમત 
જાલમત છે. એટ્ી ાતહ્ં આપત ક� ગરાી�ુા જતર ્ટૂ� �ય. 
જત શરદ�ઓાલા ્લ્વલ ાલટ� ક�ુ ા �ા ંત ંા ેકહત છત ક� કડક 
શરદ� (ઠાડ�)  પડ� રહ� છે એટ્ુા રતકલઈ �વ ક� શરદ�મી 
ાતસા િમકળ� �ય. આ બ્લ જ ાગથી ભલગવલમલ બહલમલ છે. 
જયલર� ંા ેશરદ� (ઠાડ�) અમ ેગરાીથી આ ર�ંે ભલગત છત, 
ંત પછ� �દુલમી કસા, ંાે ં્વલરતમ ેજતઈમ ેઆથી વ્લર� 
ભલગશત. 
 અય ��ુષતમલ રાગ �પવલળલ મલારદત !  ંાલર� 
��ુધ્ બલ�્શ (બલળક �વી) અમે ંાલર� સાજ �ણૂ ેબેઠ�્ી 
�ીઓ �વી છે ! �ુ ા ંત એ જ ઇચછંત હંત ક� મ ંામ ેજતં ે
અમે મ ંાલરલથી ઓળખલણ થલં.ે એવી ઓળખલણ � 
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શરા�દગી�ુા કલરણ અમ ેશતક અમ ેઆઘલં�ુા કલરણ બમે્ 
છે. અુ્લહ ંાલરત મલશ કર�, ંા ેાલરલ �દ્મ ેપ�થી ભર� 
દ��ુા છે. અમે ાલર� છલંીમ ેકત્ અમ ેકતપથી છ્કલવી દ�્ી 
છે. ંા ે ામ ે રાજ અમ ે શતકમલ � ૂાટડલ ઉપરલ ઉપર� 
પીવરલાયલ. મલફરાલમી કર� ાલર� યતજમલ અમ ે ાંમ ે
બરબલદ ��. તયલા �ુ્ ી ક� �ુર�શ કહ�વલ ્લગયલ ક� અ્ી છે ંત 
�રુવીર ��ુષ પણ ્ધુ્મલ દલવપે્થી �ણકલર મથી. 
 અુ્લહ ંેઓ�ુા ભ્ુા કર�, �ુા ંેઓાલાથી કતઈ છે � 
ાલરલથી વ્લર� જ ાગમી ર�ંત �ણંત હતય? અમે સારલાગણ 
(રણ યેત) ાલા ાલરલથી પહ�્  ે ભગીરથ (ાહલ �શુક�્)  કલા 
કર� �કૂયત હતય ? �ુ ા ંત હ� વીસ વરસમત મ હંત ક� જ ાગ 
ાલટ� ઊભત થઈ ગયત અમ ે હવે ંત સલઈઠથી પણ ઉપરમત 
થઈ ગયત �ા. પણ એમત અ�ભપલય જ �ુા �મી વલં 
ાલમવલાલા મ આવ ે? 

* * * * * 
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૨૮ - �ુિન્ાની અ�સથરતા અને આખેરતના 

ભાથા�ુ ંાહતવ 
 �ણી ુયત, ક� �ુિમયલએ પીઠ ફ�રવી ્ી્ી છે. 
પતંલમી િવદલય�ુા એ્લમ કર� દ��ુા છે. અમે આખેરંમી 
ાા�ઝ્ ેસલા ેઆવી પતંલમલ આગામથી પ�ર�્ં કર� દ�્લ 
છે. આજમત �દવસ ંૈયલર�મત છે અમ ે કલ્ ે દતડવલમત હશે. 
�મલ ંરફ આગળ વ્�ુા છે એ ંત જ� ં છે, અમ ે�યલા 
અ�કુ ાલણસત (પતંલમલ �ુકા�મલ કલરણ ેસહસલ) પહ�્ી જશ ે
એ દતઝખ છે. �ુા ાૌં આવવલ પહ�્ લ પતંલમલ �મુલહતમી 
ંૌબલ કરમલ�ા કતઈ મથી? અમે �ુા એ સાકટમત સાય આવવલ 
પહ�્ લ (મેક) કલા કરમલરત એક પણ મથી? 
 યલદ રલખત, આ� ંા ેઆશલઓમલ ્ગુાલા છત. �મી 
પલછળ �તૃ્મુત કલળ છે, એટ્ે � �તૃ્મુી પહ�્ લ આ 
આશલઓમલ �દવસતાલા કાર કર� ્ે છે, ંત આ કા� ંેમલ ાલટ� 
ફલયદલાાદ સલ�બં થલય છે. અમે ાૌં ંે�ુા કાઈ બગલડ� મથી 
શકંી. અમે � શખસ �તૃ્મુી પહ�્ લ આશલ અ�ભ્લષલઓમલ 
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્ગુાલા ઢ�્ કર� છે, ંત ંે અા્મલ �હસલબ ેઘલટલાલા રહ� છે 
અમે ાૌં ંેમલ ાલટ� �કૂસલમીમત સાદ�શત ્ઈમ ેઆવે છે. 
 એટ્ે �ા ંા ેઅણગાંલ સાજતગતમત સાદ�હ હતય 
તયલર� મેક આાલ્ાલા �ુાથલઈ �વ છત એવી જ ર�ં ે એવ ે
સાય ે પણ સલરલ કલા કરત જયલર� ભલિવ ઉજવળ અમ ે
આમાદદલયક અ�ભુવી રહલ હત. ામે જ� ં જ એવી ્ીજ 
દ�ખલય છે �મત ્લહમલરત � ૂં ત પડયત હતય અમ ેજહ�દા જ 
એવી ્ીજ દ�ખલય છે �મલથી �ૂર ભલગમલરત ગફ્ંમી 
મ�દાલા રં (્ીમ) હતય. � હકથી ફલયદત મથી ઉપલડંત ંેણ ે
બલિં્થી �કૂસલમ અમ ેઘલટત ઉઠલવવત પડશ.ે �મ ે�હદલય  ં
અડગ મ રલખ ેંેમે �ાુરલહ� મલશમલ ાલગ� ્ઈ જશ.ે ંામ ે
�ૂ્ મત �ુકા ાળ� ��ૂત છે. અમે વલટ ખ્��ુા ભલમ કરલવલઈ 
��ૂુા છે. ામ ેંાલરલ સાબા્ ાલા સૌથી વ્લર� બે વલંતમત ડર 
છે. એક ઇચછલઓમી પયરવી અમ ેઆકલાયલઓમત િવસંલર. આ 
�ુિમયલાલા રહ�મ ે ંેમલથી એટ્ુા ભલ્ ુા ્ઈ ્ત �ટ્ુા કલ્ ે
ંાલર� �ંમ ેબ્લવી શકત. 

* * * * * 
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૨૯ - ઝેહાણ �બન ણ�્ના �ુાલા પછ� લાણાને 
�હાદ  

ાાટહ ઉ�ે�જત ણરવા ાાટહ ્બંાધન  
 જયલર� ્વલદ પછ� �આુિવયલમલ િસપલહ� ઝેહલક 
�બમ ક�સ ે હલ�ઓમલ કલફ્લ પર �મુ્ત કર� દ�્ત અમ ે
હઝરંમ ે ંેમી ખબર આપવલાલા આવી ંત આપ ે ્તકતમ ે
�હલદ ાલટ� ઉતસલ�હં કરવલ ાલટ� ફરાલા્ુા: 
 અય એ ્તકત, �મલ �સાત ંત એકઠલ છે અમ ે
ઇચછલઓ અ્ગ અ્ગ. ંાલર� વલંત ંત પલષલણ પતથરતમ ે
પણ મરા કર� દ� છે અમ ેંાલરલ કલય� એવલ છે �ુશામતમ ે
ંાલરલ પર દલાં  ભ�સવલમી ંક આપ ેછે. પતંલમી બેઠકતાલા 
ંત ંા ેકહ�ં લ ફરત છત ક� આ કર� દ��ુા અમે ંેા કર� મલખ�ુા. 
પણ જયલર� ્ધુ્ છેડલઈ �ય છે ંત ંેમલથી ંા ે પમલહ 
ાલગત છત. � ંામ ે ાદદ ાલટ� પતકલર� એમી સલદ બેકલર. 
અમે �મત ંાલર� �વલ ્તકતથી પમલરત પડ� ંેઓ�ુા �દ્ 
સદલ �્�ંલ્રૂ. ંાલરલ પલસ ેાલત ખતટલ �ુઠલ દલવલઓ અમ ે
બહલમલ છે અમે ાલરલથી જ ાગાલા ઢ�્ કરવલમી ઇચછલઓ છે. 
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�વી ર�ં ે મલદલર કરજદલર પતંલમલ ્ેણદલરમ ે ટલળવલમલ 
પયતમત કર� છે. 
 યલદ રલખત !  હડ� ૂં  આદાી અપક�િં� ભર� 
ઝયલદંીઓમી રતકથલા મથી કર� શકંત. અમે હક વગર 
પયલસ ેમથી સલાપડંત. ંા ે જયલર� પતંલમલ ઘરમ ે બ્લવી 
મથી શકંલ ંત પછ� �ુા ઘર છે ��ુા રયણ કરશત? અમ ે
ાલર� પછ� �લ ઇાલા સલથ ેાળ�મ ે�હલદ કરશત? 
 �દુલમી કસા, �મ ે ંા ે ્તકત આપયત હતય ંેમલ 
્તકત ખલ્ે્લ હતવલાલા કતઈ શક મથી. અમ ે�મે ંાલર� �વલ 
્તકત ાળે ંેમલ ભલગાલા ફતગટ ંીર આવ ે છે. અમે �ણ ે
ંાલર� ાલરફં ંીર �ુશામત પર ફ��લ હતય ંેણ ે�ણે એવલ 
ંીર ફ��લ છે �મી અણી ્ટૂ� ગએ્ી છે. અમ ેંીર પણ 
્ટૂ�્ુા હતય. 
 �દુલમી કસા ! ાલર� પ�ર�સથિં ંત હવે એવી છે ક� 
મ ંત �ુ ા ંાલર� કતઈ વલં�ુા સાથરમ કર� શ�ુા �ા. મ ંાલરલ 
સહલયમી ામ ેઆશલ રહ� છે. અમ ેમ ંાલરલ દલરલ �ુશામમ ે
જ ાગમી ્ાક� આપી શ�ુા �ા. ંામ ે�ુા થઈ ગ્ુા છે ! ંાલરત 
રતગ �ુા છે? અમે ંેમત ઇ્લજ �ુા છે? એ કૌા (શલાવલળલ) 
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પણ ંત ંાલરલ �વલ રાગ �પ વલળલ છે, �ુા વલંતમલ વડલ જ 
કયલર કરશત? �ણયલ ��ુયલ વગર ાલત અભલમંલ અમ ે
ાદહતશી છે. ંકવલ અમ ે પરહ�ઝગલર� વગર ( ંર��મી) 
્લ્સલ અમે ્લ્સલ જ છે. પણ ંદમ (બેકલર) મલહક. 

* * * * * 
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૩૦ - હ. ઉસાાનના �નૂ િવશે ઇરશાદ 
 યલદ રલખત, અગર ા� ંેમલ કત્મત �ુકા આપયત 

હતં ંત જ�ર �ુ ા કલિં્ હતં અમે અગર ા� ામલ કર� હતં 

ંત જ�ર �ુ ા ાદદ કરવલવલળત કહ�વલં. પરા્ ુદર�ક �રૂંાલા 

એ વલં પલક� છે ક� � બમી ઉાયયલએ ાદદ કર� છે. ંેઓ 

પતંલમ ેંેઓથી સલરલ મથી કહ� શકંલ �ઓએ ંેમ ેાદદ 

કરવલ�ુા છતડ� દ��ુા છે અમે � ્તકતએ ાદદ કરવલ�ુા  છતડ� 

દ��ુા છે, ંેઓ એ મથી કહ� શકંલ ક� �ઓએ ાદદ કર� છે 

ંેઓ અાલરલથી બેહંર છે. હવે �ુ ા એ કત્મત �ુ્ લસત 

બંલવી દ� �ા. ઉસાલમ ે�ખ્લફં ાેળવી ંત ઘણલ જ ખરલબ 

ંર�કલથી ાેળવી અમ ેંાે ્તકત ગભરલઈ ગયલ ંત ખરલબ 

ર�ંે ગભરલઈ ગયલ અમ ે હવ ે અુ્લહ બામેમલ િવષ ે ફ�સ્ત 

કરમલર છે. 
* * * * * 
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૩૧ - અબ�ુલલાહ બીન અબબા્ને �બેરની 

તરફ રવાના ણરતી વખતે ્બંાધન 
 જયલર� જા્મી જ ાગ શ� થવલ પહ�્ લ હઝરં ઇબમ ે
અબબલસમ ે�બેરમી પલસ ેએ આશયથી ાતકુયલ ક� ંેઓ ંેમ ે
ઇંલઅંમી ંરફ પલછત વલળે. ંત એ પસાગ ેંઓેમ ેફરાલા્ુા: 
 ખબરદલર !  ં્હલમ ે મ ાળજત, જત ંા ે ંેમ ે

ાળયલ ંત ંા ેંેમ ેએક એવત ાલથલભલર� બળદ જતશત �મલ 

શ�ગડલ કલમ ંરફ વળે્લ છે. ંે અ�ડય્ સવલર� પર સવલર 

થલય છે અમે પછ� કહ� છે ક� આ ંત ક�ળવે્ી સવલર� છે. બુક� 

ંા ે�બેરમ ેાળજત એટ્ ેક� ં ેકાઈક મરા સવભલવમત છે. 

અમે ંેમે એા કહ�જત ક� ંાલરલ ાલાલમલ �દકરલ ભલઈએ ક�ુા 

છે ક� ંાે �હ�ઝાલા ંત ાલરલથી ઓળખલણ રલખંલ હંલ અમ ે

અહ� ઇરલકાલા આવીમ ેંદમ અ�ણયલ બમી ગયલ. છેવટ� આ 

ફ�રફલર�ુા કલરણ �ુા છે? 
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૩૨ - જાાનાના �લાના ઉલલેખ અને 

�ુિન્ાવાળાના પાચં પણાર 

 અય ્તકત !  આપણ ે એક એવલ અવળ� ્લ્મલ 

્ગુાલા અમ ે�ૃંધમ (મલ�કુ�) �ુિમયલાલા જના ્ી્ત છે �ાલા 

સલરલ કલાત કરમલરમ ે ખરલબ સાજવલાલા આવ ે છે. અમ ે

ઝલ�્ા પતંલમલ અતયલ્લરતાલા આગળ વ્ંત જ �ય છે. � 

્ીજતમ ેઆપણ ે�ણીએ છ�એ ંેમલથી ્લભ મથી ઉપલડંલ 

અમે � ્ીજત મથી �ણંલ ંેમ ેશત્ંલ મથી. અમે �યલા 

�ુ્ ી સાકટ આવી મથી પડંલ, આપણ ેસલવ્ેં  મથી થલંલ. 

(આ જાલમલમલ) ્તકત ્લર પકલરમલ છે, અ�કુ એ છે �મ ે

ટાટલ ફસલદથી રતકમલર ાલત ંેઓ�ુા �વ�ુા � ૂુ યહ�મ હત� ુા, 

ંેઓમી ્લર �ઠૂ� હતવી, અમે ંેઓ પલસ ેાલ્મી ઉણપ છે. 

અમે અ�કુ એ છે �ઓ ં્વલરત ખ�્ી છડ� ્તક �રુલઈ 

ફ�્લવ ેછે. અમ ેંેઓએ પતંલ�ુા હયદળ (ઘતડ�સવલર ્શકર) 
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અમે પલયદળ ભે�ુા કર� રલખ્ુા છે. ાલત કાઈક ાલ્ ાેળવવલ 

અથવલ કતઈ �ુકડ�મી આગેવલમી કરવલ અથવલ િામબર પર 

�્લ થવલ ાલટ� ંેઓએ પતંલમી �મ વકફ કર� દ�્ી છે. 

અમે દ�મમ ેંબલહ અમ ેબરબલદ કર� મલખયત છે. 

 ક�ટ્ત ખરલબ સતદત છે ક� ંાે �ુિમયલમ ે પતંલમલ 

�વમમી �ક�ાં અમ ે અુ્લહમ ે તયલામી મેઅાંતમત બદ્ત 

ઠરલવી રહલ છત. 

 અમે ક�ટ્લક ્તકત એવલ છે, �ઓ આખેરંવલળલ 

કલાતથી �ુિમયલ ાલગી રહલ છે. અમે એા મથી કરંલ ક� 

�ુિમયલમલ કલાતથી પણ આખેરં બમલવવલમત આશય રલખે, 

ંેઓ પતંલ પર ઘણી શલાિં અમ ેગાભીરંલ ્લરણ કર� છે, 

હળવ ે હળવ ે પગ ઉપલડ� છે અમે પલ્વમ ે ઉપરમી ંરફ 

સાેટ� છે. અમ ેપતંલમી �ંમ ેએવી ર�ં ેશણગલર� ્ે છે ક� 

્તકત ંેઓમ ે અાીમ ( પાલ�ણક) સા� ્ે છે. આ ્તકત 

અુ્લહમલ ઢલાક િપછતડલથી ્લભ ઉપલડ� �મુલહ કર� છે. 
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 અમે અ�કુ ્તકત એવલ છે, �ઓમ ેપતંલમી �ંમી 

િમ�બળંલ અમે સલ્મ સાપ�ંંલમી ઉણપ, દ�શ ાેળવવલ 

ઊભલ થવલ મથી દ�ંી. આ સાજતગતએ ંેામ ે પગિં અમ ે

ઉ�લિં પલપં કરવલથી �સું અમ ે ્લ્લર કર� દ�્લ છે. 

એટ્ે સાં તષમલ મલાથી પતંલમ ે સ�વી રલખયલ છે. અમ ે

ઝલ�હદતમલ �્બલસથી પતંલમ ેશણગલર� ્ી્લ છે. જત ક� મ ંત 

ંેઓમી સલાજ ઝલ�હદત �વી છે મ સવલર. 
 તયલરપછ� ાલત થતડલ જ એ ્તકત રહ� ગયલ �ઓમી 
�ખત આખેરંમી યલદ અમ ે કયલાંમલ ડરથી િમમમ છે. 
અમે ંેાલાથી અ� ુવહ� રહલ છે. ંેઓાલાથી અ�કુ ંત એ છે, 
�ઓ �ુિમયલવલળલઓથી અ્ગ થ્ક એકલાં વલસ સેવે છે. 
અમે અ�કુ ભય અમ ે ગભરલટમી �સથિંાલા અપાલમત સહ� 
રહલ છે. અમે ક�ટ્લક� એવી ર�ં ે�પુક�દ� સલ્ી ્ી્ી છે ક� 
�ણે ંેઓમલ ા� બા્  કર� દ�્લ છે. ક�ટ્લક િમખલ્સંલથી 
�ુઆ ાલગી રહલ છે, અ�કુ શતકાય અમ ે દદર પલાે્ છે. 
�ઓમ ે ભય ે �ાુમલાીમલ �ણૂલાલા બેસલર� દ�્લ છે, અમ ે
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થકલવટ ંથલ િશિથ્ંલ ંેઓ પર છવલઈ ગઈ છે. ંેઓ એક 
ખલરલ સાાદરાલા છે (ક� �ષુકળ પલણી હતવલ છંલા પયલસલ છે.) 
ંેઓમલ ા� બા્  અમ ે�દ્ ઘલય્ છે. ંેઓએ ્તકતમ ેએટ્લ 
સા�ાયલ ��ુાયલ ક� ંેઓ કાટલળ� ગયલ. અમે ંેઓ પર 
એટ્ુા બળ વલપરવલાલા આા્ુા ક� ંેઓ �બુ�ુ્ દબલઈ ગયલ. 
અમે એટ્લ ાલર� મલખવલાલા આાયલ ક� ંેઓાલા દ�ખીંી કાી 
આવી ગઈ. 
 આ �ુિમયલ ંત ંાલર� દ�ષટાલા બલવળમલ કલાટલઓ 
અમે ઊમમલ ંલાં ણલથી પણ હુક� અમ ે્ચુછ હતવી જતઈએ 
અમે ંાલર� પહ�્ લમલ ્તકતથી બત્ ગહણ કર� ુયત, એ 
પહ�્ લ ા ક� ંાલર� હલ્ંતથી પલછળ આવમલર બત્ ાેળવ.ે 
અમે આ �ુિમયલમી �રુલઈમત અ�ભુવ કર� ંેમલથી સાબા્  
ંતડ� મલખત. એટ્લ ાલટ� ક� ંમેે �ંાલા એવલ ્તકતથી સાબા્  
ંતડ� મલખયલ �ઓ ંેમલ ંાલરલથી વ્લર� ્લહક અમ ેઆિશક 
હંલ. 

* * * * * 
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૩૩ - જગેં જાલ વખતે બ્રાવાળાાને 

્બંાધન 
 બસરલવલળલઓથી �હલદ ાલટ� િમકળવલ સાય,ે �ાલા 
આપ ે ર� ૂ્ તમલ આગામ�ુા રહસય અમ ે પછ� પતંલમી 
િવશેષંલ અમ ેખલર�ઓમી ્ચુછંલઓમત �ઝક કય� છે. 
 હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા જયલર� 
બસરલવલળલઓ સલથ ે જ ાગ કરવલ િમકળયલ, ંત અબ�ુુ્લહ 
�બમ અબબલસ કહ� છે ક� ા� ઝી વકલર સથળે હઝરંમી સેવલાલા 
હલજર� આપી. ંત જત્ુા ક� આપ પતંલમલ જતડલ સીવી રહલ છે. 
(ામ ેજતઈમ ેફરાલા્ુા ક�) અય ઇબમ ેઅબબલસ ! આ જતડલમી 
�ુા �ક�ાં હશ?ે ા� ક�ુા: હવે ંત એમી કાઈ �ક�ાં મથી રહ�. 
ંત આપ ેફરાલા્ુા ક� જત ાલર� સાય હકમી સથલપમલ અમ ે
બલિં્મત િવમલશ મ  હતં, ંત ંાલરલ ્તકત પર હ�ૂા  ં
કરવલ કરંલ આ જતડલ ાલર� ામ ઘણલ વહલ્લ છે. પછ� આપ 
બહલર ંશર�ફ ્લાયલ અમ ે્તકતાલા આ �તુબત આપયત : 
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 અુ્લહ� ાતહમાદ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામ ે એ સાય ે ાતકુયલ જયલર� અરબતાલા મ કતઈ 
(આસાલમી) �કંલબ પઢમલરત હંત, મ કતઈ મ�ાુવંમત દલવત 
કરમલર. આપે એ ્તકતમ ે ખ�્ીમ ે ંેઓમલ ( ખરલ) સથળે 
ઉંલયલર. અમે ��ુકંમલ સથલમ ેપહ�્લડ� દ�્લ. તયલા �ુ્ ી ક� 
ંેઓમી બ્ી �્�ંલઓ �ૂર થઈ ગઈ, અમ ે �સથિં ાજ� ૂં  
અમે સલર� થઈ ગઈ. �દુલમી કસા ! �ુ ા પણ એ ્તકતાલા હંત 
� આવલ સાજતગતાલા કલાિં સજ� રહલ હંલ. તયલા �ુ્ ી ક� કલાિં 
સા�ણૂર થઈ ગઈ. ા� (આ કલાાલા) મ મબળલઈ દ�ખલડ� અમ ેમ 
કલયરંલથી કલા ્ી�ુા અમે અતયલર� પણ ાલરલ પગ્લ એવલ 
જ આશયથી છે. ંત ખરત, જત �ુ ા બલિં્મ ે ્ીર� ંેમલ 
પડખલાલાથી હકમ ે િમકલળ� ્�. ાલરત �ુર�શ સલથ ે બીજત 
ઝઘડત જ �ુા છે ? 
 ા� કલ્ે ંેઓથી �ુફમલ કલરણ ે�હલદ કય� હંત અમ ે
આ� �ફતમલ અમ ે�ાુરલહ�મલ કલરણ ે�હલદ કર�શ. �ુ ા ંત ંેઓ 
સલથ ે�રૂલણત ્ડવલવલળત �ા. અમે આ� પણ ંેઓમલ સલામલ 
ાલટ� ંૈયલર �ા. �દુલમી કસા ! �ુર�શમી અાલરલથી કતઈ 
�ુશામી મથી, પણ એટ્ુા જ ક� પરવર�દગલર� અામ ે� ૂાટ� 
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્ી્લ છે અમે અાે ંેઓમ ેઅાલર� જાલંાલા ભેળવવલ ્લ�ુા 
ંત ંેઓ ાકંક (શેર) �વલ થઈ ગયલ. 
 અાલરલ �વમી કસા, આ સવલર ટલણે શરલબ 
(પી�ુા), આ ાીઠ� ાીઠ� �ગઝલઓ અાલરત સદકત છે, અાતએ 
અપ� છે ંામ ે બ્ી ંર��ઓ મહ�ંર ંેગ અમે ભલ્લ 
અાલરત �હસસત છે. 

* * * * * 
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૩૪ - ખાર�ાના બનાવ પછ� ાવાળાાને 

્બંાધન 
 �ાલા ખલર�ઓમલ બમલવ પછ� ્તકતમ ે
શલાવલળલઓ સલથ ે્ડવલ ાલટ� ંૈયલર કરવલ ાલટ� ફરાલા્ુા: 
 � ુ છે ંાલરલ પર, �ુ ા ંત ંામ ે ઠપકત આપંલ 
આપંલ પણ કાટલળ� ગયત �ા, �ુા ંામ ે આખેરંમ ે બદ્ ે
�ુિમયલ�ુા �વમ, અમ ે ાલમમ ે બદ્ ે અપાલમ ગતઠ� છે? 
જયલર� ંામ ે �ુશામત સલા ે ્ડવલ બત્લ�ુા �ા ંત ંાલર� 
�ખત એવી ર�ંે ્કળવકળ �ાૂવલ ્લગ ે છે, �ણે ંા ે
�તૃ્મુલ વાળાલા છત અમ ે �તૃ્ ુ કલળમી અભલમંલ અમ ે
બેહતશી ંાલરલ પર છવલઈ ગઈ છે. ાલર� વલંત �ણ ેંાલર� 
સાજાલા જ મથી આવંી. ંત ંાે િવાલસણાલા પડ� �વ 
છત. ્લગ ેછે ક� �ણે ંાલરલ �દ્ અમ ે�દાલગ પર ગલાડપણ 
સવલર છે ક� ંાલર� ��ુધ્ બહ�ર ાલર� ગઈ છે. 
 ંાે સદલ ાલટ� ાલરત િવ�લસ ખતઈ ��ૂલ છત. મ ંત 

ંાે કતઈ બળવલમ આ્લર છત ક�, ંાલરલ પર ભરતસત કર� 
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�ુશામતમત સલામત કર� શકલય અમે મ ંા ે ાલમ અમ ે
સફળંલ�ુા સલ્મ છત ક� ંાલર� જ�રં અ�ભુવી શકલય. 

ંાલર� ઉપાલ ંત એ �ટત �વી છે �મત રખેવલળ �ાુ થઈ 
ગયત હતય. જત ંેઓમ ેએક બલ�ુથી ભેગલ કરવલાલા આવે ંત 

બી� ંરફથી વેર િવખેર થઈ �ય છે. 

 �દુલમી કસા, ંા ે જ ાગમી જવલળલઓ ભડકલવવલ 
ાલટ� ઘણલ �રુલ �રૂવલર થયલ છત. ંાલર� િવ�દ દર�ક 

ંદબીરત થલય છે પણ ંાે �ુશામત િવ�દ કતઈ ંદબીર મથી 
કરંલ. ંાલરલ (શહ�રતમી) સીાલઓ (�દમ પિં�દમ) ઘટ� રહ� 

છે. પણ ંામ ે�સુસત મથી ્ડંત. ંેઓ ંાલરલ ંરફથી ્ેશ 

ગલ�ફ્ મથી થંલ અમ ેંાે છત ક� ગફ્ંાલા બ� ુ� ૂ્ ી બેઠલ 
છત. �દુલમી કસા, એક બી� પર ટલળવલવલળલ હલયલર જ કર� 

છે. 
 �દુલમી કસા ! �ુ ા ંાલરલ િવશ ેએ જ ્લરણલ રલ�ુા 

�ા ક� જત જ ાગ જતર પકડ� ્ે અમ ેાૌં�ુા બ�ર ગરા થઈ 
�ય ંત ંાે અ� ૂંલ�્બમલ �તુથી એવલ કપલઈ જશત, �વી 
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ર�ંે ્ડથી ાલ�ુા ( ક� ફર� પલછલ ફર�ુા શકય જ મ રહ�) � 
શખસ પતંલમલ �ુશામમ ેપતંલ પર એવી ર�ં ેકલ� ૂઆપી દ� 

ક� ંે ંેઓમલ હલડકલ પરથી ાલાસ �ધુ્લા ઉંલર� ્ે, હલડકલા 
ભલાગી મલખ ે અમે ખલ્મલ ્�થરલ ઉડલવી દ� ંત ંેમી 

મબળલઈ હદ વટલવી ગઈ છે. અમ ેછલંીમી પલાસળ�ઓ વચ્ ે

ઘેરલએ્ુા (�દ્) અશકં અમ ેિમબરળ છે. 
 જત ંાે એવલ બમવલ ાલાગંલ હત ંત બમત, પણ �ુ ા 

ંત એ�ુા તયલા �ુ્ ી મહ� થવલ દ� �યલા �ુ્ ી ઉ�લં  સથલમમી 
(ંેઝ્લર) ં્વલરત ્્લવી મ ્� ક� �મલથી ાલથલમલ 

હલડકલમલ �ર્લ મ ઉડ� �ય. અમે હલથ પગ કપલઈ કપલઈ 

પડવલ મ ્લગે તયલર પછ� અુ્લહ � ્લહ� ંે કર�. 
 અય ્તકત ! એક ંત ાલરત ંાલરલ પર હક છે અમ ે

એક ંાલરત ાલરલ પર હક એ છે ક� �ુ ા ંાલર� ભ્લઈ ધયલમાલા 
રલ�ુા અમ ેબય્ુ્  ાલ્ાલા ંામ ે�રૂ� �રૂત ભલગ આ�ુા અમ ે

ંામ ે ભણલ�ુા �થી ંાે અભણ મ રહત. અમ ે એવી ર�ં ે
ંામ ેસાસકલર શીખવલ�ુા �મલ પર ંાે અા્ કરત અમે ાલરત 
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ંાલરલ પર એ હક છે ક� બયઅંમી જવલબદલર�ઓ �રુ� કરત 
અમે સલા ે ંથલ ગેરહલજર�ાલા �ભુચેછલ દલખવત. જયલર� 

બત્લ�ુા ંત ાલર� અવલજ પર “� આાયત”, કહત અમે જયલર� 
કતઈ �ુકા આ�ુા ંત ંેમે બ�વી ્લવત. 

* * * * * 
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૩૫ - તહણ�ા (લવાદ) િવશે ્બંાધન 
 દર�ક સાજતગતાલા અુ્લહમી સ્િૂં અમ ેહમદ છે. ્લહ� 
સાય (અાલરલ ાલટ�) કતઈ ાતટ� �સુીબં ક�ા મ ્ઈ આવ ે
અમે બમલવત ગા ેંેટ્લ ાતટલ ક�ા મ થઈ �ય. �ુ ા ગવલહ� 
આ�ુા �ા ક� ંેમલ િસવલય કતઈ ઇબલદંમ ેપલત મથી ંે એક્ત 
અમે ભલગીદલર વગરમત છે. ંેમી સલથ ેબીજત કતઈ �દુલ મથી. 
અમે ાતહમાદ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા ંેમલ 
બાદલ અમ ેર� ૂ્  છે. 
 ( ંાતમ ે �ણ થવી જતઈએ) ાહ�રબલમ, �ણકલર 
અમે અ�ભુવી િશખલાણ આપમલરમી િવ�ખુંલ�ુા ફળ 
અબળખલ, પલયિય  ંહતય છે. ા� આ ્વલદ િવશ ેાલર� �કાંી 
રલઈમત િમ્તડ ંાલર� સલા ે રલખી દ�્ત હંત. કલશ ક� 
"કસીર"મત �ુકા ાલમી ્ેવલાલા આવં. પરા્ ુંાે ંત ્ ુાડ 
િા�� િવરત્ીઓ અમ ે વ્મભાગી મલફરાલમતમી �ા, 
ઇનકલર પર અડ� બેઠલ, તયલા �ુ્ ી ક� િશખલાણ આપમલર 
પતંલમી િશખલાણ િવશ ે િવ્લરાલા પડ� �ય. અમ ેામ એ 
્કાકમલ પતથરમી �ા �ઝુલઈ ગ્ુા, �ણ ેંણખલ પલડવલ 
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બા્  કર� દ�્લ હતય. ાલર� અમ ે ંાલર� પ�ર�સથિ  ં બમી 
હવલઝીમમલ શલઈરમલ એ વ્મ �વી છે: 
 ા� �મુ અજ�ુ્વલ (શીખરમલ વળલાકમલ) ાકલા પર 
ંામ ેાલરલ �ુકાથી સલવ્ે  ંકર� દ�્લ હંલ (જત ક� ંા ેએ 
સાય ે ાલર� ભ્લાણ પર અા્ મ કય�) પરા્ ુ બી� 
�દવસમી સવલર� ાલર� શીખલાણમી સચ્લઈ જતઈ ્ી્ી. 

* * * * * 
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૩૬ - નહહરવાનવાળાાને તેાના ��ાથી 

ખબરદાર ણ્ાર 
 �ુ ા ંામ ે સ્ેં કર� રહત �ા ક�, ંાે ્તકત આ 
મહ�રમલ વળલાકત અમ ે મી્લણમી સપલટ જાીમત પર કં્ 
થઈમ ે પડ�્લ હશત, એવી �સથિંાલા ક� મ ંાલર� પલસ ે
અુ્લહમી સલા ે(બહલ�ુા કરવલ) કતઈ સપષટ દ્ી્ હશ ેમ 
કતઈ રતશમ �રૂલવત. એ ર�ંે ક�, ંાે પતંલમલ ઘરતથી બેઘર 
થઈ ગયલ. અમ ે પછ� અુ્લહમલ િમાલરણ ે ંામ ે પતંલમી 
પકડાલા ્ઈ ્ી્લ. ા� ંત ંામ ેપહ�્ ેથી જ આ ્વલદથી 
રત�લ હંલ પણ ંાે ાલરત �ુકા ાલમવલથી િવરત્ી 
વ્મભાગીઓમી �ા ઇનકલર કર� દ�્ત. તયલા �ુ્ ી ક� 
(્લ્લર�એ) ામે પણ ાલરત ાં છતડ�મ ેંાલર� વલં ક� ૂ્  
કરવી પડ�. 
 પણ ંાે ્તકત ભ�ેથી ખલ્ી અમે સાજ ��ુધ  ્
વગરમલ િમકળયલ. �દુલ ંાલ�ા ��ુા કર�, ા� ંામ ેમ ંત કતઈ 
સાકટાલા ફસલાયલ છે, મ ંાલ�ા ��ુા ઇચછ્ુા છે. 
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* * * * * 
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૩૭ - નહહરવાનના બનાવ પછ� પાતાની 
િવશેષતાા અને ણારનાાાાના ઉલલેખ 

 ા� એવલ સાય ે પતંલમી ફરજત અદલ કર�, જયલર� 
બ્લ મલસીપલસ થયલ હંલ. અમ ેએવલ સાય ેાલ�ુા �્ક� 
સલા ેઆાયત. જયલર� ંા ેબી� �ણૂલાલા ્પલઈ ગયલ હંલ. 
અમે એ સાય ે�ભ ખત્ી, જયલર� બી� �ુાગલ દ�ખલંલ હંલ. 
અમે એ સાય ે �દુલમલ �રૂમી ( રતશમી)ાલા આગળ વધયત, 
જયલર� બી�ઓ રતકલએ્ હંલ. જતક� ાલરત અવલજ એ બ્લથી 
્ીાત હંત, પણ આગળ વ્વલાલા સૌથી આગળ હંત. 
 ા� હ�ૂાંમત કલરભલર સાભલળયત ંત એાલા ઉડયમ 
શ�કં આવી ગઈ. અમ ે �ુ ા જ એક હંત � આ ાયદલમાલા 
બલ� ્ઈ ગયત. ાલ�ા આ અડગ રહ�� ુા એ�ુા ્લગ્ ુા હ્ ુા �ણ ે
પહલડ �મે ંેજ હવલઓ ્્લવી મથી શકંી અમ ેમ ાતટત 
વાટતળ ંેમે પતંલમી જગયલએથી ખસેડ� શક� છે. કતઈમે પણ 
ાલરલાલા એબ કલઢવલમી ંક અમ ેમ ટ�કલ કરવલમી �ુા�ઈશ 
હંી. 
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 યલદ રલખત, ંાલરલથી દબલએ્લ ાલર� દ�ષટાલા 
ંલકંવર છે �યલા �ુ્ ી �ુ ા ંેમ ેંેમત હક મ અપલવી દ�. 
અમે ંલકંવર ાલર� પલસ ેકાજતર છે �યલા �ુ્ ી બી�ઓમલ 
હક ંેમી પલસેથી મ ્ઈ ્�. અા ેઅુ્લહમલ િમાલરણ પર 
રલ� થઈ ��ૂલ છ�એ અમ ેબ્લ કલય� ંેમે સ�પી દ�્લ છે. 
�ુા ંા ેએા ્લરત છત ક� �ુ ા હઝરં ર� ૂ્ ુુ ્લહ સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્હે� વસુ્ા પર �ૂઠ બલા્ ી શ�ુ �ા. 
 �દુલમી કસા, �ુ ા એ �ા �ણે સૌ પથા આપમી 
સચ્લઈમી ગવલહ� આપી. ંત આપ પર �ૂઠ બલા્ વલાલા શલ 
ાલટ� આગળ આ�ુા ? ા� ાલર� �સથિં પર દ�ષટ કર� ંત જત્ુા 
ક� ાલરલ ાલટ� દર�ક પકલરમી બયઅંથી ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  ઇંલઅં પથા હંી. અમ ે
ંેામલથી કર�્ કત્ કરલરમી ંતક ાલરલ ગળલાલા હંી. 

* * * * * 
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૩૮ - ્દંહહ નાા પડવા�ુ ંણારર 
 �ાલા સાદ�હ મલાકરણ�ુા કલરણ અમે ્તકતમી 
�સથરંલઓમત ઉુ્ેખ છે. 
 સાદ�હમ ે 'સાદ�હ' એટ્લ ાલટ� કહ�વલાલા આવ ેછે ક� ં ે
હકમી સલથ ેસરખલપ�ુા રલખ ેછે. એટ્ે � �દુલમત દતસં હતય 
છે, ંેઓ ાલટ� આ સાદ�હત ( મલ �્કલરાલા) યક�મ�ુા 
અજવલ�ા અમ ે �હદલયંમી �દશલ રલહ�ાુલ�ુા કલા આપ ે છે. 
અમે � �દુલમલ �ુશામત છે ંેઓ આ સાદ�હતાલા �ાુરલહ�મી 
દલવં અમ ેંબ્ીગ કર� છે અમ ે�્ળલપ�ુા અમે અણસાજ 
ંેમલ રહ�બર હતય છે. ાૌં એ ્ીજ છે ક� ડરવલવલળત ંેમલથી 
�ટકલરત મથી પલાંત અમે અાર �વમ ્લહવલવલળત 
સદલમી �ઝ�દગી ાેળવી મથી શકંત. 

* * * * * 
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૩૯ - અ્�લુ તાર પર �ુમલા ્ા્ે લાણાને 

ાદદ ાાટહ તૈ્ાર ણરવા �ગે 
 � ાઆિવયલમલ સરદલર� ્શકર મતાલમ �બમ 
બશીરમલ અય�ુ્  ંાર પર �મુ્લ સાય ેઇરશલદ ફરાલાયત 
અમે ્તકતમ ેપતંલમી ાદદ ાલટ� ઉ�ે�યલ. 
 ાલરત એવલ ્તકતથી પમલરત પડયત છે, �મ ે�ુકા 
આ�ુા �ા ંત ાલમંલ મથી. બત્લ�ુા �ા ંત જવલબ આપંલ 
મથી. ંાલ�ા ��ુા થલય. પતંલમલ અુ્લહમી ાદદ કરવલાલા 
ંામ ે કતમી વલટ છે? �ુા દ�મ ંામ ે એક જગયલાલા ભેગલ 
મથી કરંત ? ાલમ-આબ�ા�ુા ભલમ ંામ ે જતશ મથી 
અપલવ્ ુા ? �ુ ા ંાલર� વચ્ ેઊભત રહ� ્ી�ુા �ા અમ ેાદદ 
ાલટ� બત્લ�ુા �ા. પણ ંાે મ ાલર� કતઈ વલં સલાભળત છત, મ 
ાલરત કતઈ �ુકા ાલમત છત. તયલા �ુ્ ી ક� આ અવગણમલમલ 
�રુલ પ�રણલા ઉઘલડલ થઈ ંાલર� સલા ે આવી �ય. મ 
ંાલર� ાલરફં કતઈ મલહક �મૂમત બદ્ત ્ઈ શકલય છે. મ 
કતઈ ્ય ેપહ�્ી શકલય છે. ા� ંત ંામ ેંાલરલ ભલઈઓમી 
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ાદદ ાલટ� જ બત્લાયલ હંલ. પણ ંા ે એ �ટમી �ા 
બબડવલ ્લગયલ �મી �ુાટ�ાલા દદર હતય. અમ ે એ �ુબળલ 
િમબરળ �ટમી �ા ઢ�્લ પડ� ગયલ છત, �મી પીઠ ઘલય્ 
હતય. પછ� ાલર� સલા ેંાલર� એક અશકં મલમી એવી ફતજ 
આવી, એ �સથિંાલા ક� �ણે ંેઓમ ેાૌંમી સલા ે્ક�્વલાલા 
આવી રહલ હતય અમ ેંેઓ બેકસીાલા ાૌં જતઈ રહલ હતય. 

* * * * * 
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૪૦ - ખાર�ા�ુ ં�તુ "લા �ુણા ઇલલા 

�લલલાહ" િવશે 
 જયલર� આપે ખલર�ઓ�ુા કથમ "્લ �કુા ઇુ્લ 
�્ુ્લહ�" (�કુા અુ્લહમત જ છે) સલાભળ્ુા ંત ફરાલા્ુા: 
 આ વલ� ંત ખ�ા છે, પણ � ભલવલથર એ ્તકત ્ે છે 
એ ગ્ં છે. હલ, બેશક �ુકા અુ્લહ ાલટ� જ ખલસ છે. પણ 
આ ્તકત એા કહ�વલ ાલગે છે ક� �ુ�ાૂં પણ અુ્લહ િસવલય 
કતઈમી મથી હતઈ શકંી. જત ક� દ�ખી્ ુ છે ક�, ્તકતમી 
ાયવસથલ ાલટ� એક હલ�કા (રલજકંલર) હતવત જ�ર� છે. ્લહ� ં ે
સલરત હતય ક� મઠલરત. ( જત સલરત હશે ંત) ાતઅિામ ંેમી 
�ુ�ૂાંાલા સલરલ અા્ કર� શકશ.ે (અમ ે�રુત હશ ેંત) કલફરત 
ંેમલ કલળાલા ા� ઉડલવશ.ે અમ ે અુ્લહ આ રલ�ય 
ાયવસથલાલા દર�ક ્ીજમ ેંેમી �િંા સીાલ પર પહ�્લડ� 
દ�શે. આ હલ�કામલ કલરણ ેાલ્ (મજરલ�ુા અમ ેવેરત) ભેગત 
થલય છે. �ુશામ સલાે ્ડ� શકલય છે. ાલગ� શલાિં ભયલર રહ� 
છે. અમે ંલકંવરથી કાજતરમત હક અપલવી શકલય છે. તયલા 
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�ુ્ ી ક� મેક હલ�કા (ાર�મ ેઅથવલ પદભષટ થઈમ)ે રલહં 
ાેળવ.ે �રુલ હલ�કામલ ારવલ અથવલ પદભષટ થવલથી 
બી�ઓમ ેરલહં ાળે છે. 

એણ બી� �રવા્તાા ંઆ ર�તે છે : 
 જયલર� આપ ે ્વલદમલ સાબા્ ાલા ( ંેઓ�ુા કથમ) 
સલાભળ્ુા ંત ફરાલા્ુા ક� �ુ�ૂાં મેક હતય ંત એાલા ��ુક� 
અમે પરહ�ઝગલર સલરલ અા્ કર� છે, અમે ખરલબ �ુ�ાૂ  ં
હતય ંત ંેાલા હંભલગી ્તકત પેટ ભર�મ ેા� ાલણ ેછે. તયલા 
�ુ્ ી ક� ંેઓમત સાય વીંી �ય અમે ાૌં ંેામ ેપલાી ્ે. 

* * * * * 
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૪૧ - ગદાર�ની ટ�ણા અને તેના પ�રરાા 
 �ાલા ્તકતમ ે ગદલર�થી રતકવલાલા આાયલ છે, અમ ે
ંેમલ પ�રણલાથી ્તકતમ ેડરલવવલાલા આાયલ છે. 
 યલદ રલખત !  વ્મ પલ્મ અમે સચ્લઈ બામેમત 
સદલમત સલથ છે. અમે ાલરલ ઇુાાલા એથી વ્ીમ ેરયણમી 
કતઈ ઢલ્ મથી જયલર� શખસ પતંલમલ પલછલ ફરવલમી હક�કં 
�ણી ્ ેછે ં ેકદ� ગદલર� મથી કરંત પણ આપણત જાલમત 
એવત છે �ાલા ાતટલ ભલગમલ ્તકતએ ગદલર� અમ ેા�લર�મ ે
��ુધ્ અમે ્લ્લક� સા� ્ી્લ છે. અમે ��હ્તએ ંેઓમી 
્લ્તમ ેસલરલ પયતમત�ુા મલા આપ્ુા છે. 
 અુ્લહ ંેઓમત મલશ કર�, ંેઓમ ે�ુા થઈ ગ્ુા છે ! 
એ શખસ � સાયમી ્ડંી પડંી જતઈ �કૂયત છે અમે ંેમલ 
છળ પપા્ થી સ્ેં છે, ંે પણ ્�ુકંઓ ક�ા કરવી એ �ણ ે
છે પણ અુ્લહમલ �ુકાત અમે ામલઈઓ ંેમત રસંત રતક� 
ઊભલ રહ� �ય છે. ંત ંે આ યતજમલ અમ ે ્�ુકંઓમ ે
પતંલમી �ખ ેજતવલ છંલા અમે ંેમલ પર પ�તુવ હતવલ છંલા, 
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ં� દ� છે. અમે �મ ે કતઈ દ�મી ભલવમલ ાલગરાલા �કલવટ 
મથી. ંે આ ંકમત ્લભ ઉઠલવી �ય છે. 

* * * * * 
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૪૨ - ઇચછાા અને લાબંી આશાાની 

પ્રવીથી ડરાવવાાા ંઆવ્ા 
 અય ્તકત !  ામ ે ંાલરલ િવશ ે સૌથી વ� ુ બ ે
વલંતમત ડર છે. એક ઇચછલઓ�ુા અ�સુર�ુા અમે બી�ુ ા 
આકલાયલઓમત િવસંલર. ઇચછલમ ેઆિ્મ થ�ુા એ ્ીજ છે � 
હકથી રતક� ્ે છે. અમે આકલાયલઓમત િવસંલર આખેરંમ ે
�ુ્ લવી દ� છે. ંાલર� �ણ�ુા જતઈએ ક�, �ુિમયલ ંે�થી વીંી 
રહ� છે. અમે ંેાલાથી કાઈ બલક� મથી રહ� ગ્ુા. પણ એટ્ુા છે 
ક� �ા કતઈ વલસણ ઠલ્વમલર ઠલ્વ ેંત ંેાલા કાઈક ંર� 
બલક� રહ� �ય છે. અમે આખેરં આ ંરફ �ખ કર� આવી 
રહ� છે. 
 �ુિમયલવલળલ ંથલ આખેરંવલળલ બામેમે પતંલમલ 
સાં લમત છે. ંત ંા ે આખેરંમલ �તુ બમત અમ ે �ુિમયલમલ 
�તુત મ બમત. એટ્લ ાલટ� દર�ક �તુ કયલાંમલ �દવસ ેંેમી 
ાલ સલથ ે વળગે્ હશ ે!  આ� અા્મત �દવસ છે અમ ે
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�હસલબ મથી. અમે કલ્ે �હસલબમત �દવસ છે અમ ેઅા્ મહ� 
થઈ શક�. 

* * * * * 
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૪૩ - ્ાથીાને શાાવાળાા ્ાથે લડવા 

તૈ્ાર ણરવા 
 જયલર� હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ 
અ્ય�હસસ્લા ે જર�ર ઇબમ ે અબ�ુુ્લહ બજ્ીમ ે
�આુિવયલમી પલસ ે(બયઅં ્ેવલ ાલટ�) ાતકુયત ંત આપમલ 
અસહલબ ેઆપમ ેજ ાગમી ંૈયલર�મી સ્લહ આપી. � પર આપ ે
ફરાલા્ુા: 
 ાલ�ા જ ાગ ાલટ� ંૈયલર અમ ેંતપર થ�ુા જયલર� ક� હ� 
જર�ર તયલા જ છે. શલા પર બ્લ દરવલ� બા્  કરવલ ��ુા છે. 
અમે તયલામલ ્તકત બયઅંમત ઇરલદત પણ કર� ંત ંેઓમ ેઆ 
મેક ઇરલદલથી રતકવલ ��ુા છે. બેશક ા� જર�ર સલથ ેએક સાય 
મ�� કર� દ�્ત છે. તયલર પછ� જત ંે રતકલશ ે ંત કલા ંત 
ંેઓમલ ્તકલાલા આવી, યલ (�ણી જતઈમે) અવજલ કર� અમ ે
બામે સાજતગતાલા રલયમત ંકલદત ્ીરજ અમે વલટ જતવી છે. 
એટ્ે હાણલ થાભી �વ. અ્બ�લ �ુ ા ંાલરલ ાલટ� એ વલં 
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ખરલબ મથી સાજંત ક� ( ખલમગીાલા) ્ડલઈમત સલાલમ 
ંૈયલર કરંલ રહત. 
 ા� એ વલંમ ેસલર� ર�ં ેપરખી ્ી્ી છે અમે �દર 
બહલરથી જતઈ ્ી્ી છે. હવ ેાલર� સલા ેબ ેજ રસંલ છે કલા 
જ ાગ ક�ા અથવલ એ ક� ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વઆ્ેહ� 
વસુ્ા ેઆપે્ી ખબરતમત ઇનકલર કર� દ�. હક�કં એ છે 
(ાલર� પહ�્ લ) આ ઉમાં પર એવત રલજકંલર હંત. �ણ ે
્રંી પર �બદઅંત ફ�્લવી અમ ે ્તકતમ ે ટ�કલમી �ભ 
ઉઘલડવલમી ંક આપી. (પહ�્ લ ંત) ્તકતએ ંેમ ે�ભથી ક�ુા 
સ ાભળલા્ુા, પછ� ંેમલ પર બગડયલ અમ ે�રૂત ઢલા્ ત બદ્ી 
મલખયત. 

* * * * * 
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૪૪ - ા્ણલા �બન હબીરા શ્બાનીની 
અપાા�ર�તા અને ાાણહથી ભાગી જ�ુ.ં 

 જયલર� ાસક્લ �બમ હબીરલ શયબલમીએ હઝરંમલ 
એક કલરભલર�થી બમી મલ�જયલમલ થતડલક ક�દ� ખર�દ�મ ે
આઝલદ કર� દ�્લ. જયલર� હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ 
અ્�યહસસ્લા ેંેમલથી �ક�ાંમી ઉઘરલણી કર� ંત ંે બદ 
દયલમં કર� શલા ્લુયત ગયત, � પર આપ ેફરાલા્ુા. 
 �દુલ ાસક્લ�ુા ��ુા કર�. કલા ંત ંેણ ેસજજમત ��ુા 
�ુ� પણ �ુ્ લાતમી �ા ભલગી ગયત. ંેણ ે ંત વખલણ 
કરવલવલળલ�ુા ા� �ુ્ વલ પહ�્ લ જ બા્  કર� દ��ુા. અમે જત ં ે
રતકલં ંત �ુ ા ંેમલથી એટ્ુા ્ઈ ્ેં �ટ્ુા ંેમલ ાલટ� શકય 
હ્ ુા. અમે બલક�મલ ાલટ� ંેમલ ાલ્ાલા વ્લરત થવલમી વલટ 
જતં.ે 

* * * * * 
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૪૫ - અલલાહની ાહાનતા અને ણ�િત� અને 
�ુિન્ાની િન�દા િવશે. 

 આ ઈદમલ �દવસમલ આપમલ એક ્લાબલ �તુબલમત 
એક ભલગ છે, �ાલા �દુલમી હમદ અમ ે �ુિમયલમી િમ�દલમત 
ઉુ્ેખ છે. 
 બ્ી પશાસલ એ અુ્લહમલ ાલટ� છે �મી રહ�ાંથી 
િમરલશ મથી થવલ્ ુા. અમે �મી મેઅાંથી કતઈમત પલ્વ 
ખલ્ી મથી. મ કતઈ શખસ ંેમલ ાલફ કરવલથી િમરલશ થઈ 
શક� છે અમે મ કતઈથી ંેમી ઇબલદંથી અકળલવલમત સાભવ 

છે. મ ંત ંેમી રહ�ાં �રૂ� થલય છે મ ંેમી મેઅાંમત 
અ�કુા રતકલય છે. 
 આ જગં એક એ�ુા ઘર છે �મલ ાલટ� મલશ અમ ે
ંેમલ રહ�વલસીઓ ાલટ� દ�શવટત િમાલરણ છે. આ જતવલાલા ા�રૂ 
અમે ્ી્છુા છે અમ ેંેમે ાલગમલરમી ંરફ ંે�થી આગળ 
વ્ે છે અમે ંેમલ �દ્ાલા સાલઈ �ય છે. એટ્ે ખબરદલર, 
ંેમલથી �ૂ્  કરવલમી ંૈયલર� કરત અમ ે શષેઠ ભલ્ ુા ્ઈમ ે
્લ્ત. આ �ુિમયલાલા જ�રંથી વ્લર�મી ાલાગણી મ કરવી 
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અમે �મલથી કલા ્લ્ી �ય એમલથી વ�મુી ાલાગણી મ 
કરવી. 

* * * * * 
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૪૬ - શાા રવાના થતી વખતે 
 જયલર� શલામી ંરફ જવલમત ઇરલદત કય� અમ ેઆ 
�ુઆમ ે ઘતડલમલ �મમલ પગલાલા પગત રલખંલ �ભ પર 
ઉચ્લર�. 
 અય �દુલ !  �ુ ા �સુલફર�મલ સાકટત, પલછલ ફરવલમલ 
�ુ:ખ અમે રાજ, બલ્ બચ્લ અમે ાલ્મી ખરલબ �સથિંથી 
ંલર� પમલહ ાલા�ુા �ા. ્ ુા જ સફરમત સલથી છે. અમ ેઘરમ ે
સાભલળમલર છે. ક�ાક� આ બામ ેકલા ંલરલ િસવલય બી�ુ ા કતઈ 
મથી કર� શક્ ુા. ક�ાક� �મ ે ઘરાલા રલખી આવીએ એ 
�સુલફર�ાલા કલા મથી આવંલ અમે �મે સફરાલા સલથ ે્ઈ 
્ઈએ ંે ઘરમી દ�ખભલળ મથી કર� શકંલ. 

* * * * * 
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૪૭ - �ફૂા શહહર િવશે 
 અય �ૂફલ !  �ુ ા જતઈ રહત �ા ક� ંમ ે ઓકલઝમલ 
બ�રમલ ્લાડલમી �ા ખ�્વલાલા આવી રહત છે. ંલરલ પર 
�સુીબંતમલ �ુમ્લ થઈ રહલ છે અમ ેંમ ે્રંીકાપત�ુા વલહમ 
બમલવી દ�વલાલા આા્ુા છે. અમ ે ામ ે ખબર છે ક� � કતઈ 
��બર અમે ઝલ�્ા ંલર� સલથ ેકતઈ �રુલઈ કરવલ ાલાગશ,ે 
પરવર�દગલર ંેમ ેકતઈ મે કતઈ સાકટાલા સપડલવી દ�શ ેઅમ ે
ંેમે કતઈ કલિં્મલ ્�ય પર ્ઈ આવશ.ે 

* * * * * 
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૪૮ - �ફૂાથી િનણળવા ્ા્ે નખીલાના સથળે 
 આપમલ �તુબલમત એક ભલગ � િસફફ�મ ાલટ� �ૂફલથી 
િમકળંી વખં ેમખી્લમલ સથળે ઇરશલદ ફરાલાયત હંત. 
 હમદ (ંલર�ફ) છે પરવર�દગલરમી જયલર� પણ રલં 
પડ� અમ ે�્લ�ા છવલઈ �ય. અથવલ ંલરલઓ ્ાક� અમ ે
�ૂબી �ય. પરવર�દગલરમી હમદ અમે સમલ છે ક� ંેમી 
મેઅાં �ટૂંી મથી, અમે ંેમલ ઉપકલરતમત બદ્ત મથી 
આપી શકલંત. 
 �ણી ુયત ! ા� ાલરલ ્શકરમી અ�ગા �ુકડ� રવલમલ 
કર� દ�્ી છે. અમે ંેમે �ુકા આપી દ�્ત છે ક� પે્ી મદ�મલ 
�કમલર� રતકલઈ ાલરલ �ુકામી વલટ �ુએ. �ુ ા ્લ�ુ ા �ા ક� આ 
દજ્લ મદ� ઓળાગી ંાલર� એક મલમી જાલં �ુ્ ી પહ�્ી 
��. � દજ્લમી આસપલસ રહ� છે, �થી ંેઓમ ે ંાલર� 
સલથ ે �હલદ કરવલ ંૈયલર કર� શ�ુા. અમ ે ંેઓમલ ાલરફં 
ંાલરલ બળાલા વ્લરત કર� શ�ુા. 

* * * * * 
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૪૯ - પરવર�દગારની િવિવધ િ્ફતા અને 

તેના ઇલાના �ઝક 
 બ્ી પશાસલ એ �દુલમલ ાલટ� છે � �પું ભેદતમી 
ગહમંલથી �ણકલર છે. અમે ંેમલ હતવલ�ુા ાલગરદશરમ 
પગટમી બ્ી િમશલમીઓ કર� રહ� છે. ંે જતવલવલળલમી 
દ�ષટાલા આવમલર મથી. પરા્ ુમ કતઈ મ જતવલવલળલમી �ખ 
ંેમત ઇનકલર કર� શક� છે. અમે મલ કતઈ સાથરમ કરવલવલળલ�ુા 
�દ્ ંેમી હક�કંમ ેજતઈ શક� છે. ંે �્લઈઓાલા એટ્ત 
આગળ છે ક� કતઈ વસ્ ુંેમલથી �્ી મથી. અમ ેિમકટંલાલા 
એટ્ત િમકટ છે ક�  કતઈ ્ીજ એમલથી વ� ુ િમકટ મથી. મ 
ંેમી ઉચ્ંલ ંેમે સ�મતથી �ૂર કર� શક� છે અમ ેમ એમી 
િમકટંલ બરલબર�ુા સથલમ ્ઈ શક� છે. ંેણ ે ��ુધ્ઓમ ે
પતંલમલ �ણુતમી સીાલઓથી પ�ર�્  ં મથી કર�. અમ ે
વલ�બ ાઅર�ફંમલ પાલણથી વા�્ં પણ મથી રલખી. ં ે
એવી હસંી છે ક� ંેમત ઇનકલર કરવલવલળલમલ �દ્ પર ંેમલ 
વ�ૂદમલ �્હત સલયી બમી રહલ છે. ંે ાખ્કૂમી સલથે ઉપાલ 
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આપમલર અમ ેઇનકલર કરવલવલળલ બામેમી વલંતથી પર અમ ે
ઉચ્ છે. 

* * * * * 
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૫૦ - િવનાશણ �ફતનાાના �ઝક અને તેની 

અ્રા 
 આાલા એ �ફતમલઓમત ઉુ્ેખ છે � ્તકતમત મલશ 

કર� છે અમ ેંેમી અસરતમત પણ ઉુ્ેખ છે. 

 �ફતમલઓમત આરાભ એ ઇચછલઓથી થલય છે, ��ુા 

અ�સુરણ કરવલાલા આવે છે અમે એ સૌથી મવલ �ુકાતથી 

થલય છે � ઘડવલાલા આવ ેછે. અમે �દુલમી �કંલબથી ંદમ 

િવ�દ હતય છે. ંેાલા અ�કુ ્તકત બી� ્તકત સલથ ેભળ� �ય 

છે અમ ે�દુલમલ દ�મથી િવ�ટૂલ પડ� �ય છે. જત �ૂઠ સતયમી 

ભેળસેળથી �કૂં રહ�ં  ંત હકમલ સાશત્કતથી છલમત મ રહ�ં  

અમે જત સતય �ૂઠમી ભેળસેળથી અ્ગ રહ�ં  ંત �ુશામતમી 

�ભ મ ઉઘડં. પરા્ ુએક ભલગ આાલાથી ્ેવલાલા આવ ેછે 

અમે એક ભલગ ંાેલાથી, પછ� બામેમે ાેળવી દ�વલાલા આવ ેછે. 

અમે આવલ જ પસાગતએ શયંલમ પતંલમલ સલથીઓ પર ્ડ� 
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બેસ ેછે. અમ ેાલત એ ્તકત ��ૂકં ાેળવી શક� છે �ઓ ાલટ� 

પરવર�દગલરમલ ંરફથી મેક� પહ�્  ેજ પહ�્ી �ય છે. 

* * * * * 
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૫૧ - જ્ારહ �આુિવ્ાના ્ાથીાએ આપના 
્ાથીા પર પારી બધં ણર� દ��ુ ં

 જયલર� �આુિવયલમલ સલથીઓએ આપમલ સલથીઓમ ે
હટલવી િસફફ�મમી પલસ ે�રલં પર કબજત જાલવી ્ી્ત અમ ે
પલણી બા્  કર� દ��ુા. 
 �ુઓ, શ�ઓુએ ંાલર� પલસેથી ્ધુ્મલ ખતરલકમી 
ાલાગણી કર� દ�્ી છે. હવ ેકલા ંત ંા ેઅપાલમ અમ ેપતંલમલ 
સથલમમલ પંમ પર ઊભલ રહ� �વ, અથવલ ંાલર� 
ં્વલરતમ ેરકંથી ્પૃં કર� દયત. અમ ેપતં ેપલણીથી ્પૃં 
થઈ �વ. હક�કંાલા ાૌં અપાલિમ  ં �વમાલા છે અમ ે
�વમ ઇઝઝંમી ાૌંાલા છે. �ણી ુયત ક� �આુિવયલ 
�ાુરલહતમલ એક ટતળલમી આગેવલમી કર� રહત છે. �મલ પર 
બ્ી હક�કંત �પી છે. અમે ંેઓએ જહલ્ંમલ કલરણ ે
પતંલમી ગરદમતમ ે�તૃ્ ુબલણમલ ્�ય બમલવી દ�્લ છે. 

* * * * * 
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૫૨ - ઝાહદ (િવર��ત)ના શાખ અપાવવા, 
ઝા�હદના ્વાબ અને ાખ�ણૂ પર ખા�લણની 

નેઅાતાના ઉલલેખ 
 �ાલા �ુિમયલાલા �વવલ ાલટ� પતતસલહમ અમે �દુલ 
પલસ ેંેમત સવલબ અમ ેાખ્કૂલં પર ખલ�્કમી મેઅાંતમત 
ઉુ્ેખ કરલયત છે. 
 સ્ેં થઈ �વ, �ુિમયલ જઈ રહ� છે. અમે ંેણ ે
પતંલમી િવદલય�ુા એ્લમ કર� દ��ુા છે. અમે ંેમી �ણી 
પહ�્ લમે્ી વસ્ઓુ પણ અ�ણી બમી ગઈ છે. ંે ઝડપથી 
ા� ફ�રવી રહ� છે. અમે પતંલમલ રહ�વલસીઓમ ે િવમલશ ંરફ 
્ઈ જઈ રહ� છે. અમે પતંલમલ પલડતશીઓમ ેાૌંમી ંરફ 
્ક�્ી રહ� છે. ંેમી ાીઠલશ કડવી થઈ �કૂ� છે. અમે ંેમી 
સવચછંલ ડહતળલઈ ગઈ છે. હવ ેંેાલા ાલત એટ્ુા જ પલણી 
બચ્ુા છે. � ં�ળય ે્�ટ્ુા છે. અમે ંે ાલપસર � ૂાટ રહ� ગયત 
છે. �મ ેંરસયત પી પણ ્ ેંત ંેમી ંરસ મ છ�પ.ે એટ્ ે
અય �દુલમલ બાદલઓ !  હવે આ �ુિમયલથી �ૂ્ કરવલમત 
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િમણરય કર� ુયત, �મલ રહ�વલવલળલ�ુા ભલગય પંમ છે. અમ ે
ખબરદલર ંાલરલ પર ઇચછલઓ િવજય મ પલા ે અમ ે �ૂાકલ 
સાયમ ે્લાબત મ સા� ્ેજત. 
 �દુલમી કસા, જત ંા ે એ �ટણીઓમી �ા પણ 
ફ�રયલદ કરત ��ુા બચ�ુા �ાુ થઈ ગ્ુા હતય અમ ે એ 
ક� ૂં રતમી �ા હલય વતય કરત � પતંલમલ ટતળલથી અ્ગ 
પડ� ગ્ુા હતય અમે એ સનયલસીઓ (રલ�હબત)મી �ા રત�ળ 
કરત �ઓ પતંલમલ ઘરબલર છતડ� ��ૂલ હતય અમ ે ાલ્ 
અવ્લદમ ેછતડ� અુ્લહમી િમકટંલ શત્વલ િમકળ� પડયલ 
હતય અમ ે�થી ંેમી બલરગલહાલા દરજ�ઓ �્લ થઈ �ય 
અથવલ એ �મુલહ ાલફ થઈ �ય � ંેમી �કંલબાલા ્ખલઈ 
�કૂલયલ છે. અમે ફ�રશંલઓએ ંેમે સલ્વી ્ી્લ છે. ંત પણ 
આ બ�ુા એ સવલબથી ઓ�ા હશ ે�મી �ુ ા ંાલરલ િવશ ેઆશલ 
રલ�ુા �ા અથવલ � અઝલબમત ંાલરલ સાબા્ ાલા ભય ્લગે છે. 
 �દુલમી કસા !  જત ંાલરલ �દ્ �બુ�ુ્ પીગળ� 
�ય અમે ંાલર� �ખતથી અ�ઓુમલ બદ્ ે સવલબમલ 
શતખાલા ક� અઝલબમલ ડરાલા �મૂ વહ�વલ ્લગ ે અમ ે ંામ ે
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�ુિમયલાલા �ં �ુ્ ી રહ�વલમી ંક આપવલાલા આવ ેંત પણ 
ંાલરલ આાલ્ ંેમી સૌથી ાહલમ મેઅાંત અમે ઈાલમમી 
�હદલયં�ુા વળંર મથી બમી શક્ ુા, ્લહ� આ ાલગરાલા ંા ે
કતઈ પણ કસર મ રહ�વલ દયત. 

* * * * * 
  



નહ�ુલ બલાગાહ - 174                                                                     ww.hajinaji.com 

૫૩ - �ુરબાનીના �રુધારના ઉલલેખ 
 �ાલા “ઇ�ુઝઝતહલ”મલ �દવસમત ઉુ્ેખ છે અમ ે
�ુરબલમીમલ �ણુત બંલવવલાલા આાયલ છે. 
 �ુરબલમીમલ �મવરમત કાલ્ (સા�ણૂરં લ) એ છે ક� 
ંેમલ કલમ �્લ હતય અમ ે�ખત સ્લાં હતય ક� જત કલમ 
અમે �ખ સ્લાં છે ંત �ણે �ુરબલમી અખાડ અમ ેસા�ણૂર 
છે, ્લહ� ંેમલ સ�ગ ્ટૂ�્લ હતય અમ ે ં ે પગતમ ે ઢસડ�મ ે
�ુરબલમગલહ ંરફ ્ઈ �ય. 

* * * * * 
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૫૪ - પાતાની બ્અતના ઉલલેખ 
 �ાલા આપ ેઆપમી બયઅંમત ઉુ્ેખ કય� છે. 
 ્તકત ાલરલ પર એવી ર�ં ે્ટૂ� પડયલ �વી ર�ં ે
ંરસયલ �ટ પલણી પર ્ટૂ� પડ� છે, �મલ રખેવલળતએ 
ંેઓમ ે આઝલદ �કૂ� દ�્લ હતય, અમે ંેઓમલ પગતમી 
રસસીઓ ખત્ી મલખી હતય, તયલા �ુ્ ી ક� ામે ્લગવલ ાલાડ્ુા 
ક� આ ામ ે ાલર� જ મલખશ ે અથવલ એક બી�મ ે ાલર� 
મલખશ.ે ા� આ �ખ્લફંમલ કલયરમ ેઉથ્લવી ઉ્ટલવીમ ેજત્ુા 
છે ક� ાલર� ંત �ઘ �ધુ્લા ઉડ� ગઈ છે. અમે હવે એા ્લગ ે
છે ક� યલ ંત એઓથી �હલદ કરવી પડશ ે અથવલ 
પયગમબરમલ �ુકાતમત ઇનકલર કર� દ�વત પડશ.ે દ�ખી્ ુા છે ક� 
ાલરલ ાલટ� ્ધુ્મી યલંમલઓ સહ�વી અઝલબમી સખંી 
સહ�વલથી વ્લર� આસલમ છે. અમે �ુિમયલમી ાૌં આખેરંમી 
ાૌં કરંલા અમ ેંબલહ� કરંલા ઘણી હળવી છે. 

* * * * * 
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૫૫ - િ્ફફ�નવાળાાથી �હાદની ર� 

દહવાાા ંઢ�લ ્ા્ે 
 જયલર� આપમલ અસહલબ ે એા �હ�ર ક્ુર ક� 
િસફફ�મવલળલથી �હલદાલા ઢ�્થી કલા ્ેવલાલા આવે છે. 
 �ુા ંા ે એા ્લરત છત ક� આ ઢ�્ ાૌંમલ 
અણગાલમલ કલરણે છે. ંત �દુલમી કસા ામ ેાૌંમી કતઈ 
પરવલ મથી ક� �ુ ા ંેમલ પર જઈ પ�ુા ક� ંે ાલરલ પર આવી 
પડ�, અમ ેંાલ�ા એા ાલમ�ુા ક� ામ ેશલાવલળલ બલિં્ પર 
હતવલ િવશ ેશક છે ંત �દુલ સલયી છે ક� ા� જ ાગમ ેએક �દવસ 
ાલટ� પણ મથી ટલળ�, પણ કદલ્ એ િવ્લર� ક� કતઈ વગર 
ાલર� સલથ ેઆવી ભળ� �ય. અમે �હદલયં ાેળવી ્ે, અમ ે
ાલર� રતશમીાલા પતંલમી મબળ� �ખતમત ઉપ્લર કર� ્ે. 
ક�ાક� આ વલં ાલર� મજદ�ક એથી ઘણી વ્લર� સલર� છે ક� �ુ ા 
ંેમી �ાુરલહ�મલ કલરણ ે ંેમે ક ત્ કર� મલ�ુા. જત ક� આ 
કત્મત �મુલહ ંેમલ જ �ઝમા ેરહ�શ.ે 

* * * * * 
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૫૬ - િ્ફફ�નાા ં�લુહના વખતે 
 હઝરં ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 

વસુ્ામલ સહલબીઓમત ઉુ્ેખ 
 �ાલા ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામલ અસહલબમ ે યલદ કરવલાલા આાયલ છે એ સાય ે
જયલર� િસફફ�મમલ વખં ેઆપ ે્તકતમ ે�ુ્ હેમત �ુકા આપયત 
હંત. 
 અાે ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામલ સાગલથાલા પતંલમલ ખલમદલમમલ વડવલઓ, 
બલળકત, ભલઈબા્  અમ ેકલકલઓમ ેપણ કત્ કર� મલખંલ હંલ 
અમે ંેમલથી અાલરલ ઈાલમાલા અમે ંસ્ીા ( સાપરણ)મી 
ભલવમલાલા વ્લરત થંત હંત. અમે અા ેબરલબર સી્લ રસંલ 
પર આગળ ્પી રહલ હંલ. અમે સાકટતમી યલંમલઓ પર 
્ીરજ ્રંલ હંલ, અમે �ુશામમી સલથ ે �હલદાલા 
પયતમશી  ્જ રહલ કરંલ હંલ. અાલરત િસપલહ� �ુશામમલ 
સીપલહ�થી એવી ર�ં ેસલામત કરંત હંત �વી ર�ં ેારદતમત 
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સલામત થલય છે એક બી�મી �મમી પલછળ પડ� �ય. અમ ે
દર�કમ ેએ જ �્�ંલ હતય બી�મ ેાૌંમત � ૂાટ પીવરલવી દ�. 
પછ� કદ� અા ે �ુશામમ ેાલર� ્ેંલ હંલ અમ ેકદ� �ુશામ 
અાલરલ પર િવ�યી થંલ. તયલર પછ� જયલર� �દુલએ અાલર� 
સતયિમષઠલમ ે અજાલવી ્ી્ી ંત અાલરલ �ુશામ પર 
હડ� ૂં ંલ ઉંલર� દ�્ી અમ ે અાલરલ પર સહલયંલ ઉંલર� 
તયલા �ુ્ ી ક� ઇસ્લા છલંી ઠતક�મ ે પતંલમી જગયલએ �સથર 
થઈ ગયત. અમે પતંલમી ાા�ઝ્ ેકલયા થઈ ગયત. 
 ાલર� �મમી કસા ! અગર અાલરત �કરદલર પણ 
ંાલર� �વત હતં ંત દ�મમત કતઈ સંાભ �સથર મ હતં અમ ે
મ ઈાલમમી કતઈ ડલળ� ્ી્ી હતં, �દુલમી કસા, ંા ે
ંાલરલ કર્ ૂં તમલ કલરણ ે �ૂ્મલ બદ્ ે રકં દતહશત અમ ે
�ંાલા પસંલશત. 

* * * * * 
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૫૭ - એણ િન�દાપાત શખ્ િવશે 
 સ્ેં થઈ �વ, ક� �ૂાકાલા જ ંાલરલ પર એક શખસ 
્ડ� બેસશ ે ��ુા ગ�ા પહત�ા અમ ે પેટ ાત�ુા હશ.ે � કાઈ 
ાળશ ેંે હડપ કર� જશ.ે અમ ે� મહ� ાળે ંેમી ં્લશાલા 
રહ�શે. ંાલર� જવલબદલર� હશ ેક� ંેમ ેકત્ કર� મલખત પણ 
ંાે ંેમે હરગીઝ કત્ મહ� કરત. 
 ખેર, ંે �ૂાકાલા જ ંામ,ે ામ ેગલળત ભલાડવલમત અમ ે
ાલરલથી �ૂર રહ�વલમત �ુકા આપશ.ે ંત જત ગલળતમી વલં 
હતય ંત ામ ે��ુા ભ્ુા કહ� દ�જત ક� આ ાલરલ ાલટ� પિવતંલમત 
સલાલમ છે. અમે ંાલરલ ાલટ� �ૂશામથી �ટકલરલમત. પરા્ ુ
ખબરદલર ! ાલરલથી િ્�લર મ કરજત (�ૂર મ થજત) ક�ાક� �ુ ા 
ઇસ્લામી પ�ૃિં પર જમમયત �ા અમ ે ા� ઈાલમ અમ ે
�હજરં બામેાલા પહ�્  કર� છે. 

* * * * * 
  



નહ�ુલ બલાગાહ - 180                                                                     ww.hajinaji.com 

૫૮ - "લા �ણુા ઇલલા �લલલાહ" ના નારા 

લગાવવાવાળાને ્બંાધન 
 � ખલર�ઓમ ેસાબત્વલાલા આાયત �ઓ ્વલદથી 
અ્ગ થઈ ગયલ અમે "્લ �ુકા ઇુ્લ �્ુ્લહ"મત મલરત 
ાલરવલ ્લગયલ. 
 �દુલ કર�, ંાલરલ પર સખં �્ીઓ આવે અમ ે
કતઈ ંાલર� �સથિં �ુ્ લરમલર બલક� મ રહ�. �ુા �ુ ા ઈાલમ 
્લાયલ પછ� અમ ેહઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� 
વ આ્ેહ� વસુ્ા સલથ ેરહ�મે �હલદ કયલર પછ� ાલરલ િવશ ે
�ુફ�ુા એ્લમ કર� દ� ? એ�ુા કર�શ ંત �ુ ા ભટક� જઈશ. અમ ે
�હદલયં પલાે્લ ્તકતાલા મહ� ર�ુ ા, �ઓ ફર� �ઓ ંાલર� 
સૌથી મઠલર� ાા�ઝ્ ંરફ અમ ેપલછલ ્લુયલ �વ ંાલરલ 
કદાતમલ િમશલમત પર. પણ �ણી ુયત ક� ાલરલ પછ� ંાલર� 
સવલ�ગી હ�ણપં અમ ેકલટવલવલળ� ં્વલરમત સલામત કરવત 
પડશ.ે અમે એ ર�ંમત સલામત કરવત પડશ ે �મ ે ઝલ�્ા 
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ંાલરલ ાલટ� પતંલમી મીિં બમલવી ્ેશે એટ્ ેદર�ક વલંમ ે
પતંલ ાલટ� ખલસ કર� ્ેવી. 

* * * * * 
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૫૯ - ખાર�ાની �સવાઈ િવશે આપની 

ભિવષ્વારી 
 જયલર� આપ ે ખલર�ઓથી ્ડવલમત િમણરય કય� 
અમે મહ�રવલમમત � ૂ્  પલર કર� ્ી્ત. 
 યલદ રલખત !  �ુશામતમી કત્ગલહ મદ�મ ેપે્ ેપલર 
છે. �દુલમી કસા, મ ંેાલામલ દસ બલક� બ્શ ે અમે મ 
ંાલરલ દસ હ્લક થશે. 

* * * * * 
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૬૦ - ખાર�ાના િનણંદન પછ� આપ�ુ ં

્બંાધન 
 એ સાય ે જયલર� ખલર�ઓમ ે કત્ કયલર પછ� 
્તકતએ ક�ુા ક� હવ ેંત કૌા ખંા થઈ ગઈ છે. 
 હરગીઝ મહ�, �દુલ સલયી છે ક� એ હ� ��ુષતમી 
પીઠાલા અમે �ીઓમલ ગભલરશયાલા ાૌ�ૂદ છે. અમ ે જયલર� 
પણ ંેાલાથી કતઈ ાલ�ુા કલઢશ ેંેમે કલપી મલખવલાલા આવશ ે
તયલા �ુ્ ી ક� �ંાલા ્તર અમે ડલ�ુ જ રહ� જશ.ે 

* * * * * 
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૬૧ - ખાર�ાના િવશે આપ�ુ ં્બંાધન 
 આપે ફરાલા્ુા: ખબરદલર ! ાલરલ પછ� ખલર�ઓ 

સલથે જ ાગ મ કરજત, ક�ાક� હકમી શત્ાલા િમકળમલરત અમે 

બહ�ક� જમલરત ંેમલ �વત મથી હતંત � બલિં્મી શત્ાલા 
િમકળે અમે પલપં પણ કર� ્ે. 

* * * * * 
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૬૨ - આપને �નૂની ધાણ� ાળવા પછ� 

્બંાધન 
 જયલર� આપમે અ્લમક કત્થી ડરલવવલાલા 
આાયલ 
 યલદ રલખત, ાલરલ ાલટ� �દુલ ંરફથી એક ાજ� ૂં  
અમે અ્ટૂ ઢલ્ છે. તયલર પછ� જયલર� ાલરત �દવસ આવી 
જશે ંત આ ઢલ્ ાલરલથી અ્ગ થઈ જશે અમે ામે 
ાૌંમે સ�પી દ�શે, એ સાયે મ ંીર �કૂશે અમે મ ઝખા 
�ઝલઈ શકશે. 
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૬૩ - �ુિન્ાની ન�રતાના ઉલલેખ 
 �ાલા �ુિમયલમલ �ફતમલઓથી ડરલવવલાલા આાયલ 
છે. 
 સ્ેં થઈ �વ ક�, આ �ુિમયલ એ�ુા ઘર છે 
�મલથી સ્લાં રહ�વલમત સલાલમ એમલ �દરથી જ થઈ 
શક� છે. અમે કતઈ એવી ્ીજ ાતય�ુા સલ્મ મથી બમી 
શકંી, � �ુિમયલ ાલટ� જ હતય. ્તકત આ �ુિમયલ દલરલ 
અજાલવવલાલા આવે છે. � ્તકત �ુિમયલમત સલાલમ �ુિમયલ 
ાલટ� જ પલપં કર� છે ંેઓ ંેમે છતડ�મે ્લુયલ �ય છે. 
અમે પછ� �હસલબ પણ દ�વત પડ� છે. અમે � ્તકત અહ�થી 
તયલામલ ાલટ� ાેળવે છે ંેઓ તયલા જઈમે ાેળવી ્ે છે અમે 
ંેાલા સથલયી થઈ �ય છે. આ �ુિમયલ હક�કંાલા 
��ુધ્વલમતમી દ�ષટાલા એક પડછલયલ �વી છે � 
જતંજતંલાલા સાેટલઈ �ય છે અમે ફ�્લંલ ફ�્લંલ ઓછત 
થઈ �ય છે. 

* * * * * 
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૬૪ - નેણ ણા્�ાા ંસપધાર િવશે 
 �દુલમલ બાદલઓ !  અુ્લહથી ડરત અમે (મેક)  
આાલ્મી સલથ ેાૌંમી ંરફ આગળ વ્ત. આ �ુિમયલમલ 
મલશ પલામલર ાલ્ દલરલ અાર રહ�વલવલળ� આખેરંમ ે
ખર�દ� ુયત. અમે અહ�થી �ૂ્ કર� �વ ક�ાક� ંામ ે
ઝડપથી ્ઈ જવલાલા આવી રહલ છે. અમે ાૌં ાલટ� ંૈયલર 
થઈ �વ ક� ંે ંાલરલ ાલથલ પર ્ટક� રહ� છે. એ કૌા 
�વલ થઈ �વ ક� �મ ે પતકલરવલાલા આવી ંત ંરં જ 
હતિશયલર થઈ ગઈ. 
 અમે ંેણ ે�ણી ્ી�ુા ક� �ુિમયલ ંેમત ઉદેશ મથી ંત 
ંેમે આખેરંથી બદ્ી મલખી. એટ્લ ાલટ� ક� પરવર�દગલર� 
ંામ ેિમથરક પૈદલ મથી કયલર. અમ ેમ બેકલર છતડ� દ�્લ છે. 
અમે યલદ રલખત ક� ંાલર� અમ ે જ�તં  ક� જહ� ા વચ્ ે
એટ્ત જ ગલળત છે ક� �તૃ્ ુઆવી પડ�. અમ ે�ં સલા ેઆવી 
�ય. અમ ેએ �વમમત કલળ �મ ેદર�ક યણ ઓછ� કર� રહ� 
છે અમે દર�ક ઘડ� ંેમી ઇાલરંમ ે�ણર કર� રહ� છે ંે ઘણત 
્લાબત સાજવલમ ેજ ્લયક છે. અમે એ ાૌં �મે રલં �દવસ 
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ખ�્ી આગળ ્લવી રહલ છે, ંેમે જ્દ� આવવલ વલળ� જ 
સાજવી જતઈએ. અમ ે એ શખસ �મી સલા ે સફળંલ ક� 
િમષફળંલ અમ ે�ૂભલરગય આવવલવલ�ા છે ંેણ ેશષેઠ સલાલમ જ 
ભેગત કરવત જતઈએ. 
 એટ્ે ંા ે �ુિમયલાલા રહ�મ ે�ુિમયલથી ભલ્ ુંૈયલર 
કર� ુયત �મલથી કલ્ ેંાલર� �ં�ુા રયણ કર� શકત. એમત 
રસંત એ છે ક� બાદત પતંલમલ પરવર�દગલરથી ડર�. પતંલમલ 
આતાલથી િમખલ્સંલ રલખે, ંૌબલમ ે પલથિાકંલ આપે. 
ઇચછલઓમ ે��ુશાલા રલખે એટ્લ ાલટ� ક� ંેમી ાૌં ંેમલથી 
�પી છે અમ ેંેમી ઇચછલ ંેમ ે્ગલંલર ્તકત આપવલવલળ� 
છે. અમે શૈંલમ ંેમલ ાલથલ પર સવલર છે. � �સુીબંતમ ે
સ�વી રહત છે. �થી ઇનસલમ ંેમ ેઆવકલર� અમ ેંૌબલમી 
આશલઓ આપ ે છે �થી ંેમ ે ઢ�્ાલા મલખ.ે તયલા �ુ્ ી ક� 
ગફ્ં અમ ેબેભલમ �સથિંાલા ાૌં ંેમલ પર આકાણ કર� 
બેસે છે. 
 હલય ક�ટ્ુા હસરં�ુા સથળ ઇનસલમમી ઉાર જ ંેમી 
િવ�દ દ્ી્ બમી �ય અમ ે ંેમત રતજગલર જ ંેમે 
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કામસીબીમી ંરફ પહ�્લડ� દ�. પરવર�દગલરથી �ુઆ છે ક�, 
અામ ે અમ ે ંામ ે એ ્તકતાલા ગણ ે�મે મેઅાંત ાગ�ર 
મથી બમલવંી અમ ે કતઈ હ�્  ુ�દુલમી ંલબેદલર�ાલા આળસ 
કરવલ પેરંત મથી. અમ ે�તૃ્ ુપછ� ંેમલ પર પસંલવત અમ ે
રાજ અમ ેગા મથી ઊંરંલ. 

* * * * * 
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૬૫ - અલલાહના ઇલાની અત્તં ��ુા ચચાર 

તરફ ઇશારા 
 સઘળ� પશાસલ એ �દુલમ ે ાલટ� છે �મલ �ણુતાલા 
પલથિાકંલ ક� �િંાંલ મથી હતંી ક� ંે �િંા હતવલ પહ�્ લ 
પથા રહત હતય અમ ે�પું હતવલ પહ�્ લ પગટ રહત હતય. 
ંેમલ િસવલય �મ ેપણ એક કહ�વલાલા આવ ે છે ંે�ુા એકતવ 
્�ું લ છે અમ ે�મ ેપણ ાલમવાં  સાજવલાલા આવ ેછે ંે�ુા 
ાલમ, અપાલમ છે. ંેમી સલા ેદર�ક બળવલમ િમબરળ છે અમ ે
દર�ક ્ણી �ુ્ લા છે. દર�ક આ�્ા િવદલથ� અમ ે દર�ક 
શ�કંાલમ ્લ્લર છે. દર�ક સલાભળમલર ��ુા અવલજત ાલટ� 
બહ�રત છે અમ ે�્ી અવલજત પણ ંેમ ેબહ�રત બમલવી દ� છે. 
અમે �ૂરમી અવલજ પણ ંેમી સીાલ બહલર િમકળ� �ય છે. 
એવી જ ર�ંે ંેમી િસવલય દર�ક પગટ �પુંંલ વગર છે 
અમે દર�ક �પું �હ�ર વગર છે. ંેણ ેાખ્કૂલં (સ�મ)મે 
પતંલમી �ુ�ાૂંમી �સથરંલ અથવલ પ�રણલામલ ભયથી પૈદલ 
મથી કયલર.  
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 મ ંત ંેમ ે કતઈ બરલબરવલળલ �ાુ્લખતર અથવલ 
વ�ાુિંવલળલ ભલગીદલર અથવલ ટકરલમલરલ સલાેવલળલ સલથ ે
સલામત કરવલાલા કતઈ ાદદ ્ેવી હંી. આ સઘળ� ાખ્કૂ 
ંેણે જ સજ �્ ી અમે પલળે્ી છે. અમે આ બ્લ બાદલઓ, ંેમી 
સલા ેસવી�ૃિં�ુા ાસંક માલવી ઊભલ છે. 

 ંેણે વસ્ાુલા પવેશ મથી કય� ક� ંેમે કતઈમી �દર 

સાલએ્ કહ�વલાલા આવ.ે અમે મ એટ્ત �ૂર થઈ ગયત છે ક� 

અ્ગ થ્ગ સાજવલાલા આવ.ે ાખ્કૂલં�ુા સ�મ અમ ે

ર્મલઓમી યતજમલ ંેમે થકલવી મથી શકંી. અમે મ કતઈ 

સ�મ ંેમ ે ્લ્લર કર� શક� છે અમ ે મ કતઈ પલરબ્ ક� 

િમાલરણાલા ંેમ ે કતઈ ્તકત થઈ શક� છે. ંેમત દર�ક િમણરય 

િમિયં અમ ે ંે�ુા દર�ક ઇુા યક�મવલ�ા અમ ે ંેમત દર�ક 

�ુકા અટ્ છે, મલરલ� પણલાલા પણ ંેમલથી આશલ રલખી 

શકલય છે અમ ેમેઅાંતાલા પણ ંેમત ડર રહલ કર� છે. 
* * * * * 
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૬૬ - િ્ફફ�નની લડાઈાા ં્ધુધની ણહળવરી 
્બંધંાા ંફરાાન 

 �સુ્ાલમત !  �દુલથી ડરવલમી ટ�વ પલડત. સાં તષ 
અમે ગાભીરંલમી ્લદર ઓઢ� ુયત. દલાં ત ભ�સી ુયત. 
ં્વલરત મયલમાલાથી િમકલળવલ પહ�્ લ મયલમમી �દર 
સળવળલવત. �ુશામમ ે વક દ�ષટએ જતંલ રહત અમ ે
ભલ્લઓથી બામ ે ંરફ વલર કરંલ રહત. ંેમ ે પતંલમી 
ં્વલરમી ્લર પર રલખત મે ં્વલરતમત �ાુ્ત આગળ 
વ્ીમ ે કરત. અમ ે એ યલદ રલખત ક� ંા ે પરવર�દગલરમી 
મજરાલા અમ ેહઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામલ  િપતલઈમી સલથ ે છત. �ુશામ પર 
્ગલંલર �ુમ્લ કરંલ રહત અમ ેભલગવલથી શરા કરત, ક� ંે�ુા 
ાે�ુા વાશતાલા રહ� �ય છે. અમે ંે�ુા પ�રણલા જહ�ાા હતય 
છે. પતંલમલ �વમ ેરલ� �શુીથી �દુલમ ે�પું કર� દયત. 
અમે ાતંમી ંરફ અતયાં  ્ીર ગાભીરંલથી કદા આગળ 
વ્લરત. ંાલ�ા િમશલમ એક �ુશામ�ુા ાત�ુા ્શકર અમે 
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કમલંતવલળત ખૈાત ( રલવટ�) હતવત જતઈએ ક� �મલ એક 
�ણૂલાલા શયંલમ બેઠ�્ ત છે. ંેમી �સથિં એ છે ક� ંેણે એક 
પગ �ુમ્લ ાલટ� આગળ વ્લર� રલખયત છે. અમે એક 
ભલગવલ ાલટ� પલછળ રલખયત છે. એટ્ે ંાે ા�ાંલથી 
ંાલરલ િમણરય પર અડગ રહત. તયલા �ુ્ ી ક� હક પરતઢમલ 
અજવલળલમી �ા સપષટ થઈ �ય. અમ ે ્રપં રલખત ક� 
ઉ�ીિં (�ુ્ ાદ�) ંાલ�ા ભલગય છે, અુ્લહ ંાલર� સલથ ેછે 
અમે ંે ંાલરલ આાલ્મ ેબરબલદ મહ� થવલ દ�. 

* * * * * 
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૬૭ - ્ણ�ફા બની ્અદાની ણા ર્વાહ� પછ� 
આપ�ુ ંફરાાન 

 જયલર� હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામી  વફલં પછ� સક�ફલ બમી સલઅદલમી 
ખબરત પહ�્ી તયલર� આપે �છૂ્ુા ક� અનસલર� �ુા િવરત્ ��? 
ંત ્તકતએ બંલા્ુા ક� ંેઓ એા કહ� રહલ હંલ ક� એક 
અાીર અાલરત હશે અમ ેએક ંાલરત. ંત આપ ેફરાલા્ુા: 
 ંાે ્તકતએ ંેઓમી િવ�દ એ દ્ી્ ક�ા મ પેશ 
કર� ક� હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વઆ્ેહ� 
વસુ્ા ેંાલરલ મેક ્લ�ર�યવલમત સલથ ેભ્ામસલઈ અમ ે
�મુેહગલરતથી દર�જુર કરવલમી વસીયં કર� છે. 
 ્તકતએ ક�ુા ક� એાલા �ુા દ્ી્ છે? 
 ફરાલા્ુા ક� ઇાલા  ં અથવલ �ુ�ૂાં ંેઓમલ 
ભલગાલા હતં ંત ંેઓમ ેવસીયં કરવલાલા આવં મ ક� ંેઓ 
િવશ ેવસીયં કરવલાલા આવ.ે અમ ેપછ� આપ ેપ્ કય� ક� 
�ુર�શમી દ્ી્ �ુા હંી? ્તકતએ ક�ુા ક� ંેઓ પતંલમ ે
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હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામલ �ુ�ુાબી સલ�બં કર� રહલ હંલ. આપ ે ફરાલા્ુા: 
અફસતસ !  શજરલ ( �ૂળ �યૃ)થી દ્ી્ આપી અમ ેસારલ 
(ફળ)મે બરબલદ કર� દ��ુા. 

* * * * * 
  



નહ�ુલ બલાગાહ - 196                                                                     ww.hajinaji.com 

૬૮ - ાાહમાદ �બન અબીબકની શહાદત પછ� 
 જયલર� આપ ે ાતહમાદ �બમ અબી બકમે િાસરમી 
જવલબદલર� સ�પી અમે ંેામ ેકં્ કર� મલખવલાલા આાયલ. 
 ાલરત ઇરલદત હંત ક� િાસરમત ગવમરર હલિશા �બમ 
ઉતબલમ ે બમલ�ુા, અમ ે જત ંેામ ે બમલવી દ�ં ંત ાયદલમ 
કદલપી િવરત્ીઓ ાલટ� ખલ્ી મ છતડં અમે ંેઓમ ેાતકલથી 
ફલયદત મ ઉપલડવલ દ�ં. (પણ સાજતગતએ એા મ કરવલ દ��ુા) 
 આા કહ�વલમત હ�્  ુાતહમાદ �બમ અબીબકમી િમ�દલ 
મથી એટ્લ ાલટ� ક� ંેઓ ામ ેવહલ્લ હંલ અમે ાલરલ જ 
પલળે્લ હંલ. 

* * * * * 
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૬૯ - પાતાના ્ાથીાની અવળાઈાા ંણ�ુ ં
 �ુ ા ંાલર� સલથે �લા �ુ્ ી એવત મરા વંલરવ ક�ા ક� 
� બીાલર �ટ સલથ ેકરવલાલા આવે છે. �મી � ૂાદ �દરથી 
પત્ી થઈ ગઈ હતય અથવલ એવી �ણર કપડલા સલથે કરવલાલા 
આવે છે, �મ ેએક ંરફથી સીવવલાલા આવે ંત બી� ંરફ 
ફલટ� �ય છે. જયલર� પણ શલા�ુા કતઈ ટત�ા ંાલરલ કતઈ 
ટતળલ સલા ે આવ ે છે ંત ંાલરલાલાથી દર�ક જણ પતંલમલ 
ઘરમત દરવલજત બા્  કર� દ� છે. અમે એવી ર�ં ે�પલઈ �ય 
છે �વી ર�ં ેદરાલા ઘત અમ ેભ�યરલાલા જરખ. �દુલમી કસા 
! હડ� ૂં  એ જ થશે �મલ ંાલરલ �વલ ાદદગલર હશ ેઅમે � 
ંાલર� ાલરફં ંીરાદલ� કરશ ેઅથવલ ંે અણી ્ટૂ�્ અમ ે
�ઠૂ ભલાગે્ ંીરથી ્�ય બલા્ શ.ે �દુલમી કસા, ંા ેઘરમલ 
�ગણલાલા ઘણલ દ�ખલવ છત અમે ્શકરમલ ઝાડલ મી્ ેઘણલ 
ઓછલ દ�ખલવ છત. �ુ ા ંામ ે�ુ્ લરવલમી ર�ં ��ુા �ા અમ ે
ંામ ેસી્લ દતર કર� શ�ુા �ા, પણ �ુા ક�ા ાલરત દ�મ ખરલબ 
કર� ંામ ેઠ�ક કરવલ મથી ાલગંત. �દુલ ંાલરલ વદમતમ ે
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હડ� ૂં  કર� અમ ેંાલરલ ભલગયમ ે�ૂભલરગય બમલવ.ે ંા ેહકથી 
એટ્લ પ�ર�્  ં મથી �ટ્લ બલિં્મ ે �ણત છત. અમ ે
બલિં્મ ેએવી ર�ં ેબલિં્ મથી ગણંલ �વી ર�ં ેહકમ ે
બલિં્ ગણત છત. 

* * * * * 
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૭૦ - ઘા્લ થવાની રાતે આપ�ુ ં્બંાધન 
 એ ફજરમલ સાય ે આપમલ પિવત ાસંક� વલર 
કરવલાલા આાયત: 
 હ� �ુ ા બેઠત હંત ક� એકલએક �ખ ્લગી ગઈ અમ ે

એ�ુા ્લગ્ુા ક� હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા ાલર� સલા ે �બરલજાલમ છે. ા� અરજ કર�: 

ા� આપમી ઉમાંથી અતયાં  આડતડલઈ અમ ે �ુશામીમત 

અ�ભુવ કય� છે. ફરાલા્ુા ક� બદ�ુઆ કરત ! 
 ંત ા� આ �ુઆ કર�. �દુલયલ, ામ ેંેઓથી સલર� 

કૌા અંલ કર અમ ેંેઓમ ેાલરલથી કડક આગેવલમ આપી દ�. 
* * * * * 
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૭૧ - ઈરાણવાળાાની િન�દા ્બંધંાા ં
 �ણી ુયત, અય ઈરલકવલસીઓ. બસ ંાલરત દલખ્ત 

એ ગભરવંી �ી �વત છે � મવ ાહ�મલ �ુ્ ી બલળકમ ેપેટાલા 
રલખે અમ ેજયલર� જણવલમત સાય આવ ેંત પલડ� દ�. અમ ે

પછ� ંેમત ્ણી પણ ાર� �ય અમ ેરાડલપત પણ ્લાબત થઈ 
�ય ક� મઝદ�કમત કતઈ વલરસ મ રહ� અમ ે�ૂરવલળલ વલરસ 

બમી �ય. 

 �દુલ સલયી છે ક� �ુ ા ંાલરલ પલસે ાલરલ અખતયલરથી 
મથી આાયત બુક� સાજતગતમલ જતર� આાયત �ા. અમ ેામ ેએ 

ખબર ાળ� છે ક�, ંા ે્તકત ાલરલ પર �ૂઠ� આળ �કૂત છત. 
�દુલ ંાલરત મલશ કર�. �ુ ા કતમી િવ�દ �ુ�ુા બત્ીશ? 

 �દુલમી િવ�ધ  ્! જયલર� ક� �ુ ા સૌથી પહ�્ લ ંેમલ પર 

ઈાલમ ્લાયત �ા. 
 અથવલ ર� ૂ્  ે�દુલ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 

વસુ્ામી િવ�દ !  જયલર� ક� સૌથી પહ�્ લ ા� આપ�ુા 
સાથરમ ક્ુર છે. 
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 કદલપી મહ�, બુક� આ વલં એવી હંી ક� ંાલર� 
સાજથી પર હંી અમ ેંાે ંેમે ્લયક મહતંલ. �દુલ ંામ ે
સા�. �ુ ા ંામ ેહ�રલઓ ંતળ� ંતળ�મ ેઆ�ુા �ા અમે કતઈ 
� ૂુ ય મથી ાલગંત, પણ કલશ ંાલર� પલસ ેંે�ુા પલત હતં ! 
અમે �ૂાક સાયાલા જ ંામ ેંેમી હક�કંમી ખબર પડ� જશે. 

* * * * * 
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૭૨ - ્લવાતની તાલીા અને અલલાહ અને 
ર�લૂ ્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� 

વ્લલાની િ્ફતા 
 �ાલા ્તકતમ ેસ્વલંમી ંલ્ીા આપવલાલા આવી 
છે અમ ે �દુલ ંથલ ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામલ �ણુત�ુા વણરમ છે. 
 અય �દુલ !  અય ્રલમી પથલર� બીછલવમલરલ, 
અમે u�્લ �્લ આસાલમતમ ે રતકવલવલળલ,અમે �દ્તમ ે
ંેમી �ભુલગી અથવલ હંભલગી પ�ૃિંઓ પર પૈદલ 
કરવલવલળલ ! 
 ંલર� સૌથી વ્લર� પિવત અમે િમરાંર વ્મલર� 
બરકંત પતંલમલ બાદલ અમ ે ર� ૂ્  હઝરં ાતહમાદ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  પર ઉંલર. � 
�રૂતગલાી મ�ાુવંતમ ે �ંલવમલર, �દ્ અમે �દાલગમલ 
બા્  દરવલ�ઓમ ે ખત્મલર,હકમી ાલરફં હક�ુા એ્લમ 
કરમલર, બલિં્મલ જતશ અમે ્ળવળમ ે ટલળમલર, અમ ે
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�ાુરલહ�ઓમલ �ાુ્લઓ�ુા ાલ�ુા ક્ડમલર. � ભલર � ર�ં ે
ંેમલ પર મલખવલાલા આાયત ંેઓએ ઉપલડ� ્ી્ત. ંલરલ 
�ુકા સલથ ે ઊભલ થયલ. ંલર� ાર�મલ રસંલ પર, ઝડપી 
કદા વ્લરંલ રહલ. મ આગળ વ્વલમત ઇનકલર ��, મ 
ંેઓમલ ઇરલદલઓાલા મબળલઈ આવી. ંલર� વહ�મ ે�રુ�ય  ં
કર�. ંલરલ વ્મ�ુા પલ્મ �ુ�. ંલરલ �ુકામ ે્લ� ુકરવલમલ 
ાલગરાલા આગળ વ્ંલ રહલ, તયલા �ુ્ ી ક� પકલશમી શત્ખતળ 
કરમલરલ ાલટ� અ�ગમ રતશમ કર� અમે ભટક�્લઓ ાલટ� રસંત 
સપષટ ��. 
 ંેઓમલ દલરલ �દ્તએ �ફતમલઓ અમે �મુલહાલા 
�ૂબે્લ રહ�વલ છંલા �હદલયં ાેળવી ્ી્ી. અમે ંેઓએ 
રસંત દ�ખલડમલરલ �્હત અમ ેસપષટ �ુકાત સથલપી દ�્લ. ંેઓ 
ંલરલ પાલ�ણક બાદલ, ંલરલ �પું ઇુાતમલ ખ�મલ, રતઝ ે
કયલાં ાલટ� ંલરલ ગવલહ, હકમી સલથ ે ાતક્ે્ અમ ે
ાખ્કૂલં ંરફ ંલરલ પિંિમ્ી હંલ. 
 �દુલયલ ! ંેઓ ાલટ� ંલર� રહ�ાંમી છલાવાલા િવશલળ 
સથલમ મ�� કર� દ�. અમ ેંેામી મેક�ઓમ ેંલરલ ફઝ્થી 
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બાણી ્તગણી કર� દ�. અય �દુલ !  ંેામી �ુ�ૂાંતમ ેદર�ક 
�ુ�ૂાંતથી ઉચ્ંર અમ ેંેામલ સથલમમ ેંલરલ પલસ ેાહલમ 
બમલવી દ�. ંેામલ �રૂમ ેપ�ર�ણૂર કર અમ ેંલર� �રસલ્ંમલ 
બદ્લાલા ંેઓમ ે�સવ�ૃં શહલદં અમ ેપસાદ કર�્લ વ્મત�ુા 
ઇ�આ્ાા અપરણ કર ક� ંેામી વલં્ીં સદલ નયલય�ણૂર અમ ે
ંેામલ �કુલદલ સદલ હક અમ ેબલિં્મી વચ્ ે�ંર દતરંી 
સીાલ છે. 
 અય �દુલ !  અામે ંેઓમી સલથ ે �શૂગવલર 
�ઝ�દગી, મેઅાંત�ુા સથલમ, ઇચછલઓ અમ ે�્ઝઝંત�ુા ક�નદ, 
શતભલ અમે ાતભલ�ુા સથલમ અમ ે કરલાં અમે શરલફંમલ 
ંતહફલઓમી ાા�ઝ્ પર ભેગલ કર� દ�.  

* * * * * 
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૭૩ - ારવાન �બન અલ હણાથી બ્રાાા ં

્બંાધન 
 કહ� છે ક� જયલર� ારવલમ �બમ હકા જ ાગે જા્ાલા 
પકડલઈ ગયત. ંત ઇાલા ેહસમ અ્�યહસસ્લા અમે ઈાલા 
�ુસમૈ અ્�યહસસ્લા ેહઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ 
અ્�યહસસ્લામે ંેમી ભ્લાણ કર� અમ ેઆપ ેંેમ ેઆઝલદ 
કર� દ�્ત, ંત બામ ે હઝરલં ે અરજ કર� ક� યલ અાી�  ્
ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા !  આ આપમી બયઅં કરવલ 
ાલગે છે. ંત આપ ેફરાલા્ુા: 
 �ુા ંેણે હ. ઉસાલમમલ  કત્ થવલ પછ� ાલર� 
બયઅં મહતંી કર�? ામ ે એમી બયઅંમી કતઈ જ�ર 
મથી. આ એક ય�દૂ� પકલરમત હલથ છે. જત હલથથી બયઅ  ં
કર� પણ ્ેશ ેંત મફફટલઈથી ંેમ ેંતડ� પણ મલખશ.ે યલદ 
રલખત, ંેમ ેપણ �ુ�ાૂં ાળશ ેપણ ાલત એટ્ી વલર �ટ્ી 
વલરાલા �ુંરત પતંલ�ુા મલક ્લટ� ્ે છે. એ ઉપરલાં  એ ્લર 
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�તુતમત બલપ પણ છે અમ ેઇસ્લામી ઉમાં ંેમલથી અમ ે
ંેમી અવ્લદથી સૌથી ખરલબ �દવસત જતવલ વલળ� છે. 

* * * * * 
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૭૪ - જ્ારહ લાણાએ હ.ઉસાાનની બ્અત 

ણરવાના ઇરાદા ણર� લીધા 
 ંામ ે ખબર છે ક� �ુ ા બ્લ ્તકતાલા સૌથી વ્લર� 
�ખ્લફંમત હકદલર �ા અમ ે �દુલ ગવલહ છે, �ુ ા તયલા �ુ્ ી 
સાજતગતમ ે સલથ આપંત રહ�શ જયલા �ુ્ ી �સુ્ાલમતમલ 
ાસઅ્લઓ ઠ�ક રહ�શ ે અમ ે �ુા ાલત ાલર� �ં �ુ્ ી 
ાયલર�દં રહ�, �થી �ુ ા ંેમત બદ્ત અમ ેસવલબ ાેળવી શ�ુા 
અમે �ુિમયલમલ આ ઠલઠ વૈભવથી ાલર� બેપરવલઈમ ે �હ�ર 
કર� શ�ુા. �મલ ાલટ� ંાે બ્લ ાર� રહલ છત. 

* * * * * 
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૭૫ - જ્ારહ લાણાએ આપ પર હ.ઉસાાનના 
�નૂના આરાપ લગાવ્ા 

 જયલર� આપમ ેખબર ાળ� ક� બમી ઉાયયલ આપમલ 
ઉપર હ. ઉસાલમમલ �મૂમત આરતપ �કુ� રહલ છે. 
 �ુા બમી ઉાયયલમી ખર�ખર� �ણકલર� ંેઓમ ેાલરલ 
પર આળ �કૂવલથી મ રતક� શક� અમ ે �ુા ��હ્તમ ેાલરલ 
કલરમલાલ આ આરતપથી અટકલવી મ શ�લ? ખર�ખર 
પરવર�દગલર� આળ અમ ે�ૂઠ ઘડવલમી િવ�દ � મસીહં કર� 
છે ંે ાલરલ બયલમથી ઘણી વ્લર� સા�ણૂર છે. �ુ ા ગાે ંેા આ 
બેદ�મત (અ્ા�ઓ) પર ાલર� �ુજજં �રૂ� કરવલવલળત, ં ે
વ્મભાગી, શકાલા પડ�્ લ ્તકતમત �ુશામ �ા અમે બ્લ 
સાદ�હ્કું ાલા્લઓ �દુલમી �કંલબ સલા ેર�ુ ક�ા �ા. અમ ે
કયલાંમલ �દવસ ે બાદલઓમત �હસલબ ંેઓમલ દલવલઓ 
આશય (િમયયં) પર જ થશ.ે 

* * * * * 
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૭૬ - નેણ અાલ�ુ ંપાત્ાહન 
 �દુલ રહ�ાં કર� એ બાદલ પર � કતઈ �હકા  ં
(ડહલપણમી વલં) સલાભળે ંત ંેમ ેયલદ રલખી ્ે. અમ ેજત 
ંેમે કતઈ �હદલયંમી દલવં આપવલાલા આવ ે ંત ંેમી 
િમકટંર થઈ �ય. અમ ેકતઈ રહ�બર સલથ ેજતડલઈ �ય ંત 
મ�ં ાેળવી ્ે. પતંલમલ પલ્મહલરમ ેસદલ મજરાલા રલખ ે
અમે �મુલહતથી ડરંત રહ�. િમસવલથર કલય�મ ેઆગળ વ્લર� 
અમે ભ્લઈમલ કલા કરંત રહ�. સાગહવલ ્લયક સવલબ ભેગત 
કર�. પરહ�ઝ કરવલ યતગય ્ીજતથી �ૂર રહ�. ઉદેશમ ેદ�ષટાલા 
રલખે. અજ ભેગત કર� ્ે. ઇચછલઓ પર ��ૂશ ાેળવ,ે અમ ે
આશલઓમ ેખતટ� પલડ�. ્ીરજમ ેમ�ં�ુા વલહમ બમલવી ્ ે
અમે ંકવલમ ેવફલંમત સાઘરત બમલવી ્ે. રતશમ ાલગર પર 
્લ્ે અમ ેઉઘલડલ રલજાલગર પર ્લ્ે. �વમમી ાતહ્ંમ ે
ગમીાં ગણે અમ ે ાૌં ંરફ પતં ે આગળ વ્.ે અમ ે
અા્�ુા ભલ્ ુ્ઈ આગળ વ્ે. 

* * * * * 
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૭૭ - જ્ારહ ્ઈદ �બન અલ આ્ે આપને 
આપના હણથી વ�ંચત ણર� દ�ધા. 

 આ બમી ઉાયયલ ામ ે પયગમબર સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામત વલરસત પણ થતડત થતડત કર�મ ે
આપે છે. જત ક� �ુ ા �વંત રહ� ગયત ંત એવી ર�ં ેવલળ� 
્ડ�મ ે ફ�ક� દઈશ, �વી ર�ં ે કસલઈ ાલાસમલ �કૂડલ પરથી 
ાલટ�મ ેખાખરે� મલખે છે. 
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૭૮ - આપની દાઆના ઉચચાર 
 એ દતઆ � આપ વલરાવલર પઢયલ કરંલ હંલ : 
 અય અુ્લહ ! ાલરલ ખલંર એ વસ્ઓુમ ેાલફ કર� 
દ� �મ ે્ ુા ાલરલથી વ્લર� સલર� ર�ં ે�ણ ેછે, અમે પછ� � 
એ કલય��ુા �મુરલવંરમ થલય ંત ્ ુા પણ ફર� ફર� ાલફ કર� 
દ�. 
 અય �દુલ !  એ વ્મત સાબા્ ાલા પણ ાલફ કર� દ� 
�મત ંલરલથી વલયદત કરવલાલા આાયત, પણ ંેમ ેપલળવલાલા 
મ આાયલ. 
 અય �દુલ !  એ આાલ્ પણ ાલફ કર� દ�, �ાલા 
�ભથી ંત ંલર� િમકટંલ ્લહવલાલા આવી, પણ �દ્ ંત 
ંેમલથી વગે�ા જ ર�ુા. 
 અય �દુલ !  �ખતમલ ટ�કલાય ઇશલરલઓ, ા�મલ 
અિશષટ ઉચ્લરત, �દયમી અયતગય ઇચછલઓ અમે �ભમી 
બકવલસતમ ેપણ ાલફ કર� દ�. 

* * * * * 
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૭૯ - ખાર�ાથી જગંના ્ા્ે આપ�ુ ં

ફરાાન 
 જયલર� ખલર�ઓ સલા ે જ ાગ પર િમકળવલ સાય ે
અ�કુ સલથીઓએ ક�ુા ક� હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ 
અ્�યહસસ્લા આ સફર ાલટ� કતઈ બીજત સાય મ�� કર�. 
હાણલ સફળંલમી શ�ંલ મથી, ક�ાક� જયતિંષ શલ�થી 
એ�ુા ્લગે છે. 
 �ુા ંાલ�ા ાલમ�ુા એ છે ક�, ંામ ેએ ઘડ�મી ખબર 
છે, �ાલા િમકળવલવલળલમી આફંત ટળ� જશે ? અમે ંાે એ 
ઘડ�થી ામ ે ડરલવવલ ાલાગત છત �ાલા સફર કરમલરત 
�કૂસલમતાલા ઘેરલઈ જશે ? યલદ રલખત � ંાલર� આ વલં�ુા 
સાથરમ કરશ ેંે �ુરઆમમ ે �ુઠ્લવમલરત હશે. અમે ગાંી 
વસ્ઓુમી પલ�પં અમ ે અણગાંી બલબંતમ ે ટલળવલાલા 
�દુલમી ાદદથી બેપરવલ થઈ જશે. �ુા ંાે એા ઇચછત છત ક� 
ંાલરલ કલયર �જુબ અા્ કરવલવલળત પરવર�દગલરમલ બદ્ ે
ંાલરલ જ વખલણ કર�. એટ્લ ાલટ� ક� ંા ેંાલરલ ્લરવલ 
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�જુબ ંેમે એ ઘડ�મી ખબર આપી છે �ાલા ્લભત ાેળવી 
શકલય છે. અમ ે�કૂસલમતથી બ્ી શકલય છે. 
 અય ્તકત !  ખબરદલર મ�ૂા (જયતિંષી િવષ)ે �ુા 
ઇુા મ ાેળવત, પણ એટ્ુા જ �મલથી જાીમ અમ ે
સાાદરમલ રસંલઓ ગતંી શકલય. ક�ાક� આ ઇુા ભિવષય 
વલણી ંરફ ્ઈ �ય છે અમ ે ખગતળ શલ�ી પણ એક 
પકલરમત ભિવષય વે�લ છે. જયલર� ક� ભિવષય ભલખમલર 
��ૂગર �વત હતય છે અમ ે��ૂગર કલફર �વત હતય છે અમ ે
કલફરમત �ં જહ�દા છે, ્લ્ત �દુલ�ુા મલા ્ઈમ ેમીકળ� 
પડત. 
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૮૦ - ઔરતાની સવભાિવણ ઉરપા 
 જ ાગ ે જા્થી િમ� ૃં  થયલ પછ� �ીઓમી ટ�કલ 
સાબા્ ાલા 
 ્તકત યલદ રલખત ક� �ીઓ ઈાલમમલ �હસલબ,ે 
વલરસલમલ ભલગમી ગણતીએ, અમે ��ુધ્મી સરખલાણીાલા 
અ�રૂ� હતય છે. ઈાલમમલ �હસલબ ેઅ�રૂ� હતવલમત અથર એ છે 
ક� ંે ાલહવલર�મલ �દવસતાલા માલઝ, રતઝલથી �કૂં રહ� છે 
અમે ��ુધ્મલ �હસલબ ે અ�રૂ� હતવલમત ાં્બ એ છે ક�, 
ગવલહ�ાલા બે ઔરંત એક ��ુષમી બરલબર હતય છે. 
વલરસલાલા અ�રૂ� હતવલમત ભલવલથર એ છે ક� ંેમ ેવલરસલાલા 
ભલગ ��ુષથી અ્� ાળે છે. એટ્ ેંા ેસૌથી વ્લર� મઠલર� 
�ીઓથી બ્ંલ રહત. અમ ેશષેઠ �ીઓથી પણ સલવ્ેં રહત 
અમે ખબરદલર ! સલ�ા કલા પણ ંેમી ંલબેદલર�ાલા ��ા મ 
આપજત, ક� ંેમે ખરલબ કલામત �ુકા આપવલ�ુા પણ ામ થઈ 
�ય. 

* * * * * 
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૮૧ - ઝાહદના ્બંધંાા ંઆપના ઉપદહશ 

 અય ્તકત ! ઝતહદ (સાયા) આશલઓ ઓછ� કરવી, 

મેઅાંમત ઉપકલર ાલમવત અમ ેહરલા બલબંતથી બ્વલ�ુા 

મલા છે. હવ ેજત આ કલા ંાલરલ ાલટ� કઠ�મ થઈ �ય ંત 

ઓછલાલા ઓ�ા એટ્ુા કરજત ક� હરલા ંાલર� સહમશ�ક  ંપર 

્ડ� મ બેસ ેઅમે મેઅાંતમલ સાય ે��ુકયલ મ � ૂ્ ી જંલ ક� 

પરવર�દગલર� અતયાં  સપષટ અમે રૌશમ દ્ી્ત અમે �ુજજ  ં

�રૂ� કરમલર� �કંલબત દલરલ ંાલ�ા બહલ�ુા ખંા કર� મલખ્ુા 

છે. 
* * * * * 
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૮૨ - �ુિન્ાની ખાિ્્તા િવશે ઉપદહશ 

 �ુ ા આ જગં િવશ ે�ુા ક�ુ ા, �મત આરાભ �ુ:ખ અમ ે

શતક અમ ે�ં મલશ અમ ેમલ�દૂ� છે. ંેમલ હ્લ્ાલા �હસલબ 

અમે હરલાાલા અઝલબ છે. � ંેાલ ંવાગર થઈ �ય ંે એ 

કસતટ�ઓાલા �ુા્ વલઈ �ય અમ ે� રાક થઈ �ય એ �ુ:ખી 

અમે ઉદલસ થઈ �ય. � ંેમી ંરફ દતડ� ંેમલ હલથાલાથી 

િમકળ� �ય અમ ે� િવ�ખુ થઈ બેસી રહ� ંેમી પલસ ેહલજર 

થઈ �ય. � ંેમ ેસલ્મ બમલવી આગળ �ુએ ંેમ ેદ�ખંત 

કર� દય ેઅમે ંેમ ેકતઈ વહલ્ુા બમલવ ેંેમે �્ળત કર� દય.ે 
* * * * * 
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૮૩ - �ચત િવ�ચત ગરારના �તુબા �ાા ં
્�નના અ�કુા અને બાધ�ચુના આપવાાા ં

આવ્ા છે. 
 આ અદ� ૂં  અમ ે અ�વૂર �તુબલમ ે “�તુબએ ગરલર” 
કહ�વલાલા આવ ે છે, આ �તુબલાલા પરવર�દગલરમી િસફંત, 
ંકવલમી ભ્લાણ, �ુિમયલથી વરેલગમત પલઠ, કયલાંમી 
�સથિંઓ, ્તકતમી મીરસંલ પર ઠપકત, અમ ેપછ� �દુલમી 
યલદ અપલવવલાલા પતંલમી િવિશષટંલમત ઉુ્ેખ કરવલાલા 
આાયત છે. 
 સઘળ� પશાસલ એ અુ્લહમલ ાલટ� છે, � પતંલમી 
શ�કંમલ આ્લર� ઉચ્ંા અમે પતંલમલ ઉપકલરતમલ આ્લર� 
બાદલઓમી િમકટ છે. ંે દર�ક ્લભ અમે ��ૃધ્મત અપરમલર 
અમે દર�ક સાકટ અમે �ુ:ખમત ટલળમલરત છે. �ુ ા ંેમી �ૃપલ 
દ�ષટઓ અમ ેઉપકલરતમી િવ� ૂ્ ંલમલ કલરણ ેંેમલ વખલણ ક�ા 
�ા. અમે ંેમલ પર ઈાલમ રલ�ુા �ા ક� ંે જ પથા અમ ે�હ�ર 
છે. અમે ંેમલથી જ �હદલયં ાલ�ુા �ા ક� ંે જ િમકટ અમ ે
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�હદલયં કરમલર છે. ંેમલથી જ ાદદ ાલ�ુા �ા ક�ાક� એ જ 
શ�કંાલમ અમ ેજબરદસં છે. અમ ેંેમલ ઉપર જ ભરતસત ક�ા 
�ા ક� એ જ �રૂંત અમ ેાદદગલર છે. 
 અમે �ુ ા ગવલહ� આ�ુા �ા ક� હઝરં ાતહમાદ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  ંેમલ બાદલ અમ ે
ર� ૂ્  છે. ંેામ ે પરવર�દગલર� પતંલમલ �ુકાત�ુા પલ્મ 
કરલવવલ પતંલમી �ુજજં �રૂ� કરવલ અમે અઝલબમી ખબરત 
આપવલ ાતકુયલ છે. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  �ુ ા ંામ ે એ �દુલથી ડરવલ�ુા 
આાાતણ આ�ુા �ા, �ણ ેંાલર� �હદલય  ંાલટ� દષટલાં ત આપયલ 
છે. ંાલરલ �વમ ાલટ� સાય ાયલરદલ મ�� કર� છે. ંામ ે
િવિવ્ પકલરમલ વ�ત પહ�રલાયલ છે. ંાલરલ ાલટ� 
આ�િવકલમલ સલ્મત �ષુકળ કર� દ�્લ છે. ંાલરલ આાલ્મત 
સા�ણૂર ઘેરલવત કય� છે. અમે ંાલરલ ાલટ� બદ્લમી ાયવસથલ 
કર� દ�્ી છે. ંામ ેસા�ણૂર મેઅાંત અમ ે િવશલળ ભેટતથી 
મવલ�યલ છે. અમે અસરકલરક દ્ી્ત દલરલ આખેરંમલ 
અઝલબથી ડરલાયલ છે. ંાલર� સાખયલમ ેગણી ્ી્ી છે અમ ે
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ંાલરલ ાલટ� આ પર�યલઘર અમે ્ડત ્ેવલમલ સથળે �દુંત 
મ�� કર� દ�્ી છે. અહ� જ ંાલ�ા ઇમંેહલમ ્ેવલાલા આવશ ે
અમે એમલ જ કથમત અમે વંરમત પર ંાલરત �હસલબ ્ેવલાલા 
આવશ.ે 
 યલદ રલખત !  આ �ુિમયલ�ુા ઉદભવસથલમ ગા�ુ અમ ે
ંેમત ઘલટ કલદવ - �ક્ડવલળત છે. ંે�ુા દશય �ુાદર દ�ખલય છે. 
પણ �ં�રક પ�ર�સથિ  ંઅતયાં  ખંરમલક છે. આ �ુિમયલ 
મલશવાં  ભાણલ, એક �ઝુલઈ જમલર� રતશમી, એક ઢળ� 
જમલરત છલાયત, અમે એક પડ� જમલરત આ્લર છે. જયલર� 
ંેમલથી િ્�લર કરમલરત હ�વલયત થઈ �ય છે, અમે ંેમે 
ખરલબ સાજમલરત સાં તષી થઈ �ય છે ંત એ અ્લમક 
પતંલમલ પગ પછલડવલ ાલાડ� છે. અમે આિશકમ ે પતંલમી 
�ળાલા સપડલવી ્ે છે. અમે પછ� પતંલમલ ંીરત�ુા ્�ય 
બમલવ ેછે. ઇનસલમમલ ગળલાલા �તૃ્મુત ફલાસત મલખી દ� છે. અમ ે
ંેમ ે ખ�્ી કબમી સાકડલશ અમે ઉંલરલમલ ભય ંરફ ્ઈ 
�ય છે. �યલા ંે પતંલ�ુા ઠ�કલ�ુા જતઈ ્ે છે અમ ેપતંલમલ 
આાલ્�ુા વળંર ાેળવી ્ે છે. અમ ે આજ અ�કુા વાશ 
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પરાપરલ ્લ્ંત રહ� છે ક� અવ્લદ વડ�્તમી જગયલએ આવી 
�ય છે. મ �તૃ્ ુ બળજબર� કરવલથી રતકલય છે અમ ે મ 
આવવલવલળલ ્તકત �મુલહતથી રતકલય છે. �રૂલણલ ્તકતમલ 
મકશ ે કદા પર ્લ્ંલ રહ� છે અમ ે ઝડપથી પતંલમી 
�િંા ાાઝી્ અમે િવમલશમી ંરફ આગળ ્પંલ રહ� છે. 
 તયલા �ુ્ ી ક� જયલર� બ્લ ાલા્લઓ ખંા થઈ જશ ે
અમે બ્લ કલળત વીંી �શે અમ ે કયલાંમી ઘડ� મ�ક 
આવી જશ ેંત ંેઓમે કબમલ �ણૂલઓ, પયીઓમલ ાલળલઓ, 
ભયક પલણીઓમી બખત્ત અમ ે િવમલશમલ સથળતએથી 
કલઢવલાલા આવશ.ે ંેમલ �ુકામી ંરફ ઝડપથી પગ ઉપલડંલ 
અમે પતંલમલ વલયદલગલહમી ંરફ ્સંલ ટતળે ટતળલ, 
ખલાતશ, હલરબાઘ અમે ઊભલ. 
 �ુદરંમી દ�ષટ ંેઓમલ પર હલવી અમે અુ્લહમલ 
દલઈમી અવલજ ંેઓમલ કલમતાલા, શર�ર પર પરલ્ીમંલમલ 
વ�ત, શરણલગિં અમ ે અપાલમમી િમબરળંલ છવલએ્, 
્�ુકંઓ �ાુ, આશલઓ ભગમ, �દ્ િમરલશલજમક ખલાતશીમી 
સલથ ે બેસી ગએ્. અમ ે અવલજત દબલઈમ ેશલાં  થઈ જશે. 
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પસીમત ાતાલા ્ગલા ્ગલડ� દ�શ.ે અમે ડર ાતટલ હશે. કલમ 
એ �કુલરવલવલળલમી અવલજથી ��ુ ઉઠશ.ે � �િંા ફ�સ્ત 
સાભળલવશ,ે અમ ેઆાલ્મત બદ્ત આપવલ અમ ેઆખેરંમી 
શીયલ ક� સવલબમી પલ�પં ાલટ� અવલજ આપશ.ે 
 ંાે એ બાદલઓ છત, � ંેમી સ�લમલ પદશરમ ાલટ� 
પૈદલ થયલ છત. અમ ેંેમલ વ્રસવ અમ ેઆશરલ હ�ઠળ ંેઓમી 
ક�ળવણી થઈ છે, સકરલંમલ સાય ેંેઓમી �હત કબઝ કર� 
્ેવલાલા આવશ,ે અમ ેંેઓમ ેકબતમી �દર �પલવી દ�વલાલા 
આવશ.ે આ ાલટ�મી �દર ભળ� જશ ે અમ ે પછ� અ્ગ 
અ્ગ ઊભલ કરવલાલા આવશ.ે ંેઓમ ે આાલ્ પાલણ ે
બદ્ત આપવલાલા આવશ ે અમે �હસલબમલ સાય ે અ્ગ 
અ્ગ કર� દ�વલાલા આવશ.ે ંેઓમ ે �ુિમયલાલા અઝલબથી 
બ્વલમત ાલગર ં્લશ કરવલમી ાતહ્ં આપવલાલા આવી છે 
અમે ંેઓમ ેઉજવળ ાલગર� ુા દશરમ કરલવલઈ ��ૂુા છે. અમ ે
ંેઓમી દ�ષટાલાથી શાકલમલ આવરણત પણ હટલવી ્ેવલાલા 
આાયલ છે. ંેઓમ ે કલયર યેતાલા આઝલદ પણ છતડ� દ�વલાલા 
આાયલ છે. �થી આખેરંમી દતડમી ંૈયલર� કર� ્ે. અમ ે
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એટ્ી ાતહ્ં ાેળવી ્ે, �ટ્ી ફલયદલઓ ાેળવવલ અમ ે
ભલિવ ાાઝી્ ાલટ� સલાલમ ભેગત કરવલ ાલટ� જ�ર� હતય છે. 
 હલય !  આ ક�ટ્લ ખરલ દષટલાં ત છે અમ ે
આરતગયદલયક મસીહંત છે, જત ંેમે પિવત �દય, 
સલાભળમલરલ કલમ, ા�ા રલઈ અમે હતિશયલર અક્ત પલપં 
થઈ �ય. એટ્લ ાલટ� અુ્લહથી ડરત એ શખસમી �ા �ણ ે
મસીહંતમ ેસલાભળ� ંત �દ્ મરા થઈ ગયલ, અમે �મુલહ 
થઈ ગયલ ંત ંરં જ ક� ૂ્ ી ્ી�ુા અમે �દુલમત ડર ્લગયત 
ંત અા્ શ� કર� દ�્ત. આખેરંથી ડય� ંત અા્મી 
ંરફ આગળ વધયત. કયલાં�ુા યક�મ થઈ ગ્ુા ંત શષેઠ 
આાલ્ બ�વી ્લાયત. બત્ આપવલાલા આાયત ંત બત્ 
ગહણ ��. ભય દ�ખલડવલાલા આાયત ંત ડર� ગયત. રતકવલાલા 
આાયત ંત રતકલઈ ગયત. હકમી અવલજ પર ્બબૈક કહ�, ંત 
ંેમી ંરફ ધયલમાગમ થઈ ગયત. અમે પલછત વળયત ંત ંૌબલ 
કર�, વડ�્ત�ુા અ�સુરણ �ુ� ંત ંેઓમલ પગ્ ે ્લુયત. 
સતયમલ દશરમ કરલવવલાલા આાયલ ંત જતઈ ્ી�ુા. હકમી 
શત્ાલા ઝડપથી આગળ વધયત. અમ ે�ૂઠથી �ૂર ભલગી ાતય 
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પલપં કર� ્ી્ત. પતંલમલ ાલટ� આખેરંમત સાઘરત ભેગત ��. 
અમે પતંલમલ �ંરમ ે �ધુ્ કર� ્ી�ુા. આખેરંમલ ઘરમ ે
વસલા્ુા અમે વલટ ખ્� એકઠ� કર� ્ી્ી, એ �દવસ ાલટ� � 
�દવસ ે અહ�થી �ૂ્  કરવલ�ુા છે. અમે આખેરંમત ાલગર 
અપમલવવલમત છે. અમ ેઆાલ્ પર આ્લર રલખવલમત છે. 
અમે �્�ંલ સથલમ ેજવલ�ુા છે. અમ ેસદલમલ ઘર ાલટ� સલાલમ 
આગળ રવલમલ કર� દ�્ત. 
 અુ્લહમલ બાદલઓ !  અુ્લહથી ડરત, એ ઉદેશમલ 
કલરણે �મલ ાલટ� ંામ ેપૈદલ કરવલાલા આાયલ છે. અમે ંેમત 
ડર પૈદલ કરત એવી ર�ં ે�ા ંેણ ેંામ ેપતંલમી ાહલમંલમત 
ડર અપલાયત છે. અમે એ વળંરમી યતગયંલ ક�ળવત, �મ ે
ંેણે ંાલરલ ાલટ� ંૈયલર �ુ� છે. ંેમલ સલ્લ વલયદલમ ે�રૂત 
કરવલ અમ ેકયલાંમી ભયલમંકલથી બ્વલમલ આશય સલથ.ે 
 ંેણે ંામ ે કલમ આપયલ છે ક� જ�ર� વલંતમ ે
સલાભળત, અમે �ખત અપ� છે ક� અદ�ઠ પણલાલા પકલશ આપે. 
અમે �જસામલ એ ભલગત આપયલ છે � િવિવ  ્ અવયવતમ ે
એકઠલ કરમલર છે. અમે ંેમી �ટ� � ૂાટ� ાલટ� યતગય છે. 



નહ�ુલ બલાગાહ - 224                                                                     ww.hajinaji.com 

�રૂંતમી ગતઠવણી અમે વયતમી �દુંમલ �હસલબ ેએવલ શર�રત 
સલથ ે � પતંલમી જ�રંત �રૂ� કરવલવલળલ છે. અમ ે એવલ 
�દ્ત સલથ ે� પતંલમી આ�િવકલમી ં્લશાલા રહ� છે, ંેમી 
ાહલમંા મેઅાંત, ઉપ�ૃં કરમલર� મેઅાંત, અમ ે
સ્લાંીમલ �કુ્લઓ દરિાયલમ.  
 ંેણે ંાલરલ ાલટ� એ વયત મ�� કર� છે, �મ ે
ંાલરલથી �પી રલખી છે અમ ેંાલરલ ાલટ� � ૂં કલળાલા �જુર� 
જવલવલળલમલ અવશેષતાલા બત્ રલખયત છે. એ ્તકત � 
પતંલમલ મસીબ અમ ેવૈભવમી ા� ાલણી રહલ હંલ અમ ે
બ્લ બા્ મતથી �કૂં હંલ, પરા્ ુ ાૌં ે ંેામ ે આશલઓમી 
�ણૂલર� ૂં ી પહ�્ લ જ પકડ� ્ી્લ અમે મલશમી 
િવમલશકંલઓએ ંેમ ેહ�્  ુપલ�પંથી અ્ગ કર� દ�્લ. ંેઓ 
એ બદમમી સાભલળ ટલણ ે કતઈ ંૈયલર� મહતંી કર� અમ ે
શ�મલ �દવસતાલા કતઈ બત્ ગહણ મહતંત ��. ંત �ુા 
્વુલમીમી ્ી્ીછા ંલ� વયતાલા, �ધૃ્લવસથલાલા ક�ડ વલાક� 
વળ� જવલમી વલટ �ુએ છે? અમે �ુા આરતગયમી ંલજગી 
રલખવલવલળલ સાકટત અમ ે બીાલર�ઓમલ અકસાલંતમી રલહ 
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�ુએ છે? અમ ે�ુા અારંલમત સાય રલખવલવલળલ િવમલશમલ 
સાયમત ઇનંઝેલર કર� છે જયલર� ઢળંી બપતર પલસ ે હશ ે
અમે ારવલમી ઘડ� સૌથી િમકટ હશ.ે અમ ેારણ પથલર�એ 
ગભરલટમી અકળલાણ અમે �ુ:ખ ંલપમી યલંમલઓ અમ ે
ા�ાલ ફ�ણત ઊભરલંલ હશ.ે અમે ંે એ સાય હશ ે જયલર� 
ઇનસલમ સવજમત, સાં લમત, સગલા વહલ્લઓ, િાતત, 
સાબા્ ીઓથી ાદદ ાેળવવલ અહ� ંહ� જતંત હશ.ે 
 ંત �ુા આજ �ુ્ ીાલા કતઈ સવજમમે ાૌંથી ઉગલયલર 
છે ? અથવલ ફ�રયલદ કતઈમ ેકલા આવી છે ? કદલિપ મહ�, 
ારવલવલળલમ ેંત કબસંલમાલા પકડ� ્ેવલાલા આાયત છે અમ ે
સલાકડ� કબાલા એક્ત છતડ� દ�વલાલા આાયત છે, એ �સથિંાલા 
ક� ક�ડલ ાકતડલ ંેમી ્લાડ�મ ે�રૂલ �રૂલ કર� રહલ છે અમ ે
પલાલ્ીઓએ ંેમલ શર�રમી ંલજગીમ ે�ણર કર� મલખી છે. 
�્ીઓએ ંેમલ અવશેષતમ ે મલાશેષ કર� દ�્લ છે. અમ ે
કલળમલ અકસાલંતએ ંેમલ �્હત � ૂાસી મલખયલ છે. શર�ર 
ંલજગી પછ� મલશ પલમયલ છે, અમે હલડકલા શ�કં પછ� 
જરજર�ં થઈ ગયલા છે. આતાલ ( �હ) પતંલમલ ભલરમલ 
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વજમથી જકડલઈ ગઈ છે અમ ેહવ ેગૈબમી ખબરત પર યક�મ 
આવી ગ્ુા છે. હવે મ કતઈ મેક આાલ્ાલા વ્લરત થઈ શક� 
છે અમે મ ખરલબાલા ખરલબ � ૂ્ તમી ાલફ� ાલગી શકલય છે. 
 ંત �ુા ંા ેએ જ બલપદલદલમલ વાશજત મથી ? અમ ે
�ુા ંેઓમલ ભલઈબા્ ત મથી ? ક� પલછલ ંેઓમલ પગ્ ેપગ્ ે
્લ્ી રહલ છત. અમે ંેઓમી જ ર�ંભલં અપમલવે્ છે. 
અમે ંેઓમલ જ ાલગ� ્લ્ી રહલ છત ? ખર� વલં એ છે ક� 
�દ્ત પતંલમત ભલગ પલપં કરવલાલા કઠણ થઈ ગયલ છે. અમ ે
�હદલયંમલ ાલગરથી ગલ�ફ્ થઈ ગયલ છે. ખતટલ ાયદલમાલા 
પગ જાલવે્લ છે, એ�ુા ્લગે છે ક� અુ્લહમત સાબતિ્ં ંેઓ 
િસવલય કતઈ અનય છે અમે કદલ્ બ�ુા જ ડહલપણ �ુિમયલમ ે
જ એકઠ� કર� ્ેવલાલા છે. 
 યલદ રલખત ! ંાલરત ાલગર (�ુ્ ે) િસરલં અમે ંેમી 
િવમલશક (્પસણી જગયલઓ)  છે. ંાલર� આ ભયલમક 
પ�રણલાત અમે �ં �ંમલ ખંરમલક સથળતથી પસલર 
થવલ�ુા છે.  
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 અય અુ્લહમલ બાદલઓ !  અુ્લહથી ડરત, એવી 
ર�ંે �ા એ ��ુધ્વલમ ડર� છે, �મ ે આખેરંમી �્�ંલએ 
પ� ૃં  કર� દ�્ત હતય અમ ેંેમલ શર�રમ ે�દુલમલ ડર� �ણર 
બમલવી દ��ુા હતય, અમે રલંમલ �ગરણતએ ંેમી રહ� સહ� 
�ઘમ ેપણ ��િૃંાલા બદ્ી મલખી હતય, અમે આશલઓએ 
ંેમલ �દ્તમી ્ડકમતમે ંરસલવે્  હતય, અમે સાયા ે ંેમી 
ઇચછલઓમ ેપગત મી્ ે્કદ� ાલર� હતય, અમે �દુલમી યલદ 
(મલાતચ્લર) ંે�થી ંેમી �ભ પર દતડ� રહ� હતય, અમ ે
ંેણે કયલાંમલ આરલા અમ ેશલાિં ાલટ� અહ� ડરમત ાલગર 
અપમલવી ્ી્ત હતય, અમે સી્લ ાલગર પર ્લ્વલ ાલટ� 
અવળલ ાલગ�થી ંર�મ ે ્લુયત હતય. અમે િમ્લરર�  ં ાલગર 
�ુ્ ી પહ�્વલ ાલટ� સાંત્ ાલગર ગહણ કય� હતય. મ ંત 
�ુાદર ભાણલઓએ ંેમલાલા ઉ્લટ જનાલાયત હતય અમ ે મ 
સાદ�હ્કું બલબંતએ ંેમી �ખતાલા પરદલ મલખી દ�્લ હતય. 
 �શૂખબર�મત આમાદ અમે મેઅાંતમી રલહં ાેળવી 
્ી્ી હતય, �ુિમયલમલ પવલસ ાલગરથી વખલણ પલત ર�ં ે
પસલર થઈ �ય, અમે આખેરં�ુા ભલ્ ુા સદભલગય સલથ ે
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આગળ ાતક્ી દ�. તયલામલ ખંરલઓ ધયલમાલા રલખી અા્ાલા 
પહ�્  કર�, અમે ાેહં્મલ ગલળલાલા ંેજ ્લ્ ે કદા 
ઉપલડયલ. આખેરંમી ં્લશાલા રસ�વૂરક આગળ વધયત અમ ે
અપ�ૃતયતથી ્ગલંલર ભલગંત રહત. આજમલ �દવસ ેકલ્ પર 
મજર રલખી. અમ ે સદલ આગળમલ સથળતમ ે જતંત રહત. 
ખર�ખર સવલબ અમ ે અપરણ ( ાેળવવલ ્લયક વસ્)ુ ાલટ� 
જ�તં  અમ ેઅઝલબ અમે વબલ્ ાલટ� જહ�ેાથી  વ્ીમ ે�ુા 
છે? વળ� �દુલથી વ્લર� સલર� ાદદ કરમલર અમ ે વેર 
્ેવલવલળત કતણ છે ?  અમે �ુરઆમ િસવલય �ુજજં અમ ે
પાલણ �ુા છે? 
 �દુલમલ બાદલઓ !  �ુ ા ંામ ે એ �દુલથી ડરવલમી 
ભ્લાણ ક�ા �ા �ણે ડરલવવલવલળ� વસ્ઓુ દલરલ બહલમલમત 
�ં આણી દ�્ત છે. અમે ાલગર દ�ખલડ� �ુજજં �રૂ� કર� છે. 
ંામ ે એ શ�થુી આગા્ે  ં કર� દ�્ત છે, � �પૂક�થી 
�દ્તાલા ઉંર� �ય છે. અમે �પૂક�થી કલમાલા �ાક� દ� છે. અમ ે
એવી ર�ં ે �ાુરલહ અમ ે હ્લક કર� મલખ ે છે અમ ે
વલયદલઓમી આશલાલા પતં કર� દ� છે. અ્ાાલા અ્ા 
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�મુલહતમ ે �બૂ�રૂ  ં બમલવી આગળ ્ર� છે. અમ ે ઘલંક 
�મુલહતમ ેઆસલમ બમલવી દ� છે. તયલા �ુ્ ી ક� જયલર� પતંલમલ 
સલથી ાય�કંમ ેપતંલમી ્પેટાલા ્ઈ ્ે છે અમે પતંલમલ 
ક�દ�મ ે કલયદ�સર �ગફરંલર કર� ્ે છે ંત �મ ે �બૂ�રૂ  ં
બમલાયલ હંલ ંેમે જ �નુકર (�રુલઈ) બમલવી દ� છે. અમ ે
�મ ેઆસલમ બમલા્ુા હ્ ુા ંેમ ેજ ાહલમ કહ�વલ ્લગ ેછે. અમ ે
�મલ ંરફથી ર�યં કર� દ�્ત હંત ંેમલથી જ ડરલવવલ 
્લગે છે. 
 જરલ આ ્તકતમ ે �ુઓ, �મ ે બમલવવલવલળલએ 
ગભલરશયમલ �્લરલઓ અમ ેઅસાખય આવરણતમી �દર આ 
ર�ંે બમલાયત ક� ઉછળ્ ુા વીયર બ��ુ હ્ ુા, પછ� �ાે્ ુા રકં 
બમલા્ુા, પછ� ગભર બનયત, પછ� �ૂ્ા્ �સથિંાલા આાયત, 
પછ� મવત�દ  ં બલળ બનયત, પછ� ્વુલમ થયત અમ ે પછ� 
ાલ�્ક� ંેમ ે રયણ કરમલર �દ ,્ બત્વલવલળ� �ભ, અમ ે
જતવલવલળ� �ખ અપ� દ�્ી. �થી ્ડત ્ઈ સા� શક� 
અમે મસીહંતમી અસર ્ઈ �ુકા�થી �ૂર રહ�. પરા્ ુજયલર� 
ંેમલ અવયવતાલા �ડુતળંલ આવી ગઈ અમે ંેમી કલઠલ ાલટ� 



નહ�ુલ બલાગાહ - 230                                                                     ww.hajinaji.com 

ંેમી પરલકલષટલએ પહ�્ી ગઈ (ભરલવદલર બમી ગયત) ંત 
ગવર અમ ેઅ�ભાલમથી અકડ� ગયત. અમે �્ળલપણલ સલથ ે
ભટકવલ ્લગયત. અમે ્તભ ્લ્સલ ડત્ ભર� ભર� ખ�્વલ 
્લગયત.  

આમાદ પાતદ અમ ે ઇચછલઓમી આકલાયલઓાલા 
�ુિમયલ ાલટ� અણથક પયતમત કરવલ ્લગયત. મ ંત કતઈ 
સાકટમત િવ્લર આાયત મ કતઈ ભય ક� ખંરલમી અસર રહ� 
ગઈ. �ફતમલઓ વચ્ ે ્તકત ખલઈ ાર� ગયત. અમે સા�યપ  ં
�વમમ ે બેકલર વસ્ઓુાલા વીંલવી દ��ુા. મ કતઈ �ણૂયમી 
ાયવસથલ કર� મ કતઈ કંરાય બ�ા્ુા. આ જ શેષ િવદતહાય 
�સથિંાલા �તૃ્મુી �સુીબંત ંેમલ પર ્ટુ� પડ�. અમે ં ે
દ�ગ�ઢુ રહ� ગયત. અમે હવ ેરલંત �ગવલાલા વીંી રહ� હંી 
ક� કઠતરંલ ભયલર �ુ:ખત અમે �ં �ંમલ રતગત અમ ે
બીાલર�ઓ, જયલર� ક� સગલ ભલઈ અમે ાલયલ� બલપ અમ ે
ફ�રયલદ કરમલર� ાલ, અમે ાયલ�ુળંલથી છલંી પીટમલર� 
બહ�મ પણ ાૌ�ૂદ હંી, પણ ઇનસલમ �તૃ્મુલ ભલરણમી 
�છુલરઓ, અિંશય પકલરમી ્લગણી હ�મંલઓ, દદરમલક 
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�કસામી ફ�રયલદત અમ ેપીડલજમક �તૃ્ ુસાયમી અવદશલઓ 
અમે થકવી દ�મલર� સખંીઓાલા સપડલએ્ હંત. 
 તયલર પછ� ંેમે િમરલશલ ભર� દશલાલા કફમાલા ્પેટ� 
્ેવલાલા આાયત અમ ે ંે અતયાં  આસલમી સલથ ે સાપરણમી 
સલથ ે ખ�્લવલ ્લગયત. ંેમ ે પલટ�યલ પર �વુરલવી દ�વલાલા 
આાયત એ �સથિંાલા ક� ભગમ અવદશલ અમ ે બીાલર�ઓથી 
ઢળ� પડયત હંત. સાં લમત અમ ેબીરલદર�મલ ્તકત ંેમ ેઉપલડ� 
એ ઘર ંરફ ્ઈ જઈ રહલ હંલ � �રુબં (પરદ�શ)�ુા ઘર 
હ્ ુા અમે �યલા હળવલ ાળવલમત અ�કુા બા્  હંત. અમ ે
એકલાં પણલમલ ભય�ુા સલમલ�ય છવલએ્ુા હ્ ુા તયલા �ુ્ ી ક� 
જયલર� દફમલવવલવલળલ પલછલ ફર� ગયલ અમ ેઅમ ે રતકકળ 
કરમલરલ ્લુયલ ગયલ, ંત ંેમ ેકબાલા ફર� ઉઠલડ� બેસલડવલાલા 
આાયત, સવલ્ જવલબમત થડકત અમ ેપર�યલમી યિંઓમત 
સલામત કરવલ ાલટ� અમ ે તયલાથી સૌથી ાતટ� �સુીબં ંત 
ઉકળ્ ુા પલણી પડ�ુા અમે જહ�ેા  પર ઉંર�ુા છે, �યલા આગ 
ભડકંી હશ ેઅમે જવલળલઓ �્ી થઈ રહ� હશ,ે મ કતઈ 
આરલામત વકફત હશે અમ ેમ શલાિંમી યણ, મ કતઈ ંલકં 
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અઝલબમ ે રતકવલવલળ� હશે અમે મ કતઈ ાૌં આરલા 
આપમલર� હશે. હદ ંત એ છે ક�, કતઈ આ�લસમદલયક �ઘ 
પણ મહ� હતય. ભલં ભલંમી ાૌંત હશ.ે અમ ે પળેપળમત 
અઝલબ. બેશક અાે આ સથળે પરવર�દગલરમત આશરત 
ાલગીએ છ�એ. 
 �દુલમલ બાદલઓ ! �લા છે એ ્તકત? �ઓમ ેઉારત 
આપવલાલા આવી ંત �બૂ ા� ઉડલવી. અમ ે બંલવવલાલા 
આા્ુા ંત સા� ગયલ પણ ાતહ્ં આપવલાલા આવી ંત 
ગફ્ંાલા પડ� ગયલ. આરતગય અમ ે સ્લાંી આપવલાલા 
આવી ંત એ મેઅાંમ ે � ૂ્ ી ગયલ. ંેઓમ ે ઘણી ્લાબી 
ાહત્ં આપવલાલા આવી અમે ઘણી સલર� મેઅાંત 
આપવલાલા આવી અમ ેંેઓમ ેદદરમલક અઝલબથી ડરલવવલાલા 
પણ આાયલ. અમ ે શષેઠ મેઅાંતમત વલયદત પણ કરવલાલા 
આાયત પણ કતઈ ફલયદત મ થયત. હવે ંા ે ્તકત ઘલંક 
�મુલહતથી બ્ત અમ ે �દુલમ ે મલરલજ કરમલર �ુષણતથી �ૂર 
રહત. ંા ે દ�ખંલ, સલાભળંલ અમે �ખુ વૈભવવલળલ છત, 
બંલવત �ુા કતઈ બ્લવમી જગયલ અથવલ �ટકલરલમત કતઈ 
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અવકલશ છે? કતઈ ઠ�કલ�ુા ક� આશય છે? કતઈ ભલગવલમત 
રસંત અથવલ �ુિમયલાલા પલછલ ફરવલમત ઉપલય છે? જત મથી 
ંત �લા ભલગી જઈ રહલ છત? અમે ંામ ે�લા ્ઈ જવલાલા 
આવી રહલ છે અથવલ કઈ ભાણલાલા પડયલ છત? 
 યલદ રલખત !  આ ્લાબી ્તડ� ્રલાલા ંાલરલ 
ભલગયાલા ાલત ંાલર� ્ાબલઈ �ટ્ી જગયલ છે, �યલા ગલ્તમ ે
ાલટ� પર રલખવલમલ છે. 
 �દુલમલ બાદલઓ, હ� સાય છે, રસસી ઢ�્ી છે. �હ 
આઝલદ છે. ંાે �હદલયંમલ સથલમ ેશલર��રક આરલામલ ઘરાલા 
છત. ાજ�્સતમલ ાજાલાલા છત, અમ ેબલક� �વમમી ાહત્  ં

સ્લાં છે. અમે રસંત અપમલવવલમી સવંાતંલ છે. અમ ે
ંૌબલમી ંક છે. અમે જગયલમી િવશલળંલ છે. એ પહ�્ લ ા ક� 
કબમી સાકડલશ, સથળ સાકત્, ડર અમ ેાૌંમલ િશકલર થઈ 
�વ અમ ેએ પહ્લા ક� એ ાૌં આવી �ય �મી વલટ જતવલઈ 
રહ� છે. અમે એ પરવર�દગલર પતંલમી પકડાલા ્ઈ ્ે � 
ઇઝઝં અમ ેગ્બલ અમ ેંલકં અમે શ�કંવલળત છે. 

* * * * * 
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૮૪ - અમ �બન આ્ના િવશે 
 મલબેગલમલ �તુ પર આયયર છે, ક� ં ે
શલાવલળલઓમ ે કહ� છે ક� ાલરલ સવભલવાલા િવમતદ�િૃ  ં છે. 
અમે �ુ ા કતઈ ખે્ ંાલશલવલળત ઇનસલમ �ા અમે હસી ા�કાલા 
્લગયત ર�ુ ા �ા. ખર�ખર ંેણ ેઆ વલં ખતટ� કહ� છે અમ ેએ 
કલરણે �મુેહગલર પણ થયત છે. 
 �ણી ુયત ક� સૌથી અ્ા વલણી ખત�ુ બત્�ુા છે. 
અમે આ જયલર� પણ બત્ ેછે ખત�ુા જ બત્ ેછે. અમ ેજયલર� 
પણ વ્મ આપે છે ંત વ્મ ભાગ જ કર� છે. અમે જયલર� 
ંેમી પલસ ેકાઈ ાલાગવલાલા આવ ેછે ંત કા�ુસી જ કર� છે. અમ ે
જયલર� પતં ે ાલાગ ે છે ંત વળગી પડ� છે. કત્ કરલરાલા 
અપાલ�ણકપ�ુા દલખવ ે છે. સગલ વહલ્લાઓ સલથ ે ખરલબ 
વંલરવ કર� છે. જ ાગમલ સાય ે �ુઓ ંત �ુા �ુા કરવલ મ 
કરવલમી િશખલાણ આપ ે છે, �યલા �ુ્ ી ં્વલરત પતંલમલ 
સથળે જતર મ પકડ� ્ે. મહ�ંર જયલર� આા થઈ �ય છે ંત 
ંેમત સૌથી ાતટત દલવ એ હતય છે ક� �ુશામમ ેપતંલમી પીઠ 
દ�ખલડ� દ�. 
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 �દુલ ગવલહ છે ક� ામ ે�તૃ્મુી યલદ� ખે્ �ૂદથી રતક� 
રલખે્ છે. અમે ંેમ ેઆખેરંમ ે�ુ્ ી જવલએ સતય બત્વલથી 
રતક� દ�્ે્ છે. ંેણે �આુિવયલમી બયઅં પણ તયલા �ુ્ ી 
મહ� કર� �યલા �ુ્ ી ંેમલથી એ મ�� મ કર� ્ી�ુા ક� ંેમ ે
કતઈ ભેટ આપશ ે અમ ે ંેમી સલા ે દ�મ ંજવલ પર કતઈ 
સતગલં પેશ કરશ.ે 

* * * * * 
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૮૫ - પરવર�દગારની આઠ િ્ફતા 
 �ુ ા ગવલહ� આ�ુા �ા ક�, અુ્લહમલ િસવલય કતઈ �દુલ 
મથી, ંે એક્ત છે. ંેમત કતઈ ભલગીદલર મથી. ંે એવત 
પહ�્ ત છે ક� ંેમી પહ�્ લ કાઈ મથી. અમે એવત �િંા છે 
�મી કતઈ સીાલ મ�� મથી. િવ્લરત ંેમી કતઈ િસફંમ ે
સા� મથી શકંલ. અમ ે �દ્ ંેમી કલાઈ �પ ર�ખલ વણરવી 
મથી શકલંી. ંેમી �ંમલ મ �ગત છે અમ ેમ �કૂડલ અમ ેમ 
ંે �દ્ અમ ેદ�ષટમલ ઘેરલવલાલા આવી શક� છે. 
 �દુલમલ બાદલઓ ! ્લભદલયક ઇબંતથી બત્ ગહણ 
કરત અમે સપષટ �્હતથી ઇબંમ ે ઠ�ઠ ડરલવવલવલળ� 
વસ્ઓુથી અસર ક� ૂ્  કરત અમે બત્ પલઠતથી ્લભ ાેળવત. 
એા સા� ુયત ક� ાૌં ંાલર� �દર પતંલમલ પા� ખ�સી 
�કુ્ુા છે. અમ ેઆશલઓમત સાબા્  ંાલરલથી ્ટુ� �કૂયત છે. 
અમે ભયલમક પ�ર�સથિંએ ંાલરલ પર �ાુ્ત કર� દ�્ત છે. 
અમે �િંા ાા�ઝ્ ે્ઈ જવલમત અા્ શ� થઈ �કૂયત છે. 
યલદ રલખત ક� દર�ક "�વમી સલથ ેએક હલાકમલરત છે અમ ેએક 
સલયી રહ� છે." હલાકવલવલળત કયલાંમી ંરફ ખ�્ીમ ે ્ઈ 
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�ય છે અમ ેસલયી આપમલરત આાલ્મી દ�ખભલળ કર� રહત 
છે. 

 જ�લતના �રુા : 

 ંેમલ દરજ�ઓ િવિવ્ અમ ે ંેમી ાા�ઝ્ત �્ી 

મી્ી છે. પરા્ ુંેમી મેઅાંત ખંા થવલવલળ� મથી. અમ ે

ંેમલ રહ�વલસીઓમ ે �લાય બી� જવલ�ુા મથી. ંેાલા સદલ 

રહ�મલર પણ કદ� �ધૃ્ મથી થંત અમે ંેમલ રહ�વલવલળલઓમ ે

�ખૂ ગર�બીથી વલસંત મથી પડંત. 

* * * * * 
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૮૬ - ્�નહારની િ્ફતા અને તણવાના 

ઉપદહશ 
 �ાલા સ�મહલરમી િસફંતમત ઉુ્ેખ અમ ે પછ� 
્તકતમ ેંકવલમી મસીહં કરવલાલા આવી છે. 
 બેશક, અુ્લહ �પું રહસયતમત �ણકલર અમ ે

�દ્તમલ ભેદતથી �િુવ�દ  ંછે. ંેમત દર�ક ્ીજ પર અિ્કલર 

છે. અમે ંે દર�ક ્ીજ પર ગલ�્બ છે, અમે શ�કં ્રલવ ેછે. 

 િશખાાર: 

 ંાલરલાલાથી દર�ક શખસમી ફરજ છે ક�, ાહ�ં ્મલ 

�દવસતાલા અા્ કર� ્,ે એ પહ�્ લ ક� ાૌં આડ� આવી 

�ય. અમે મવરલશમલ �દવસતાલા કલા કર� એ પહ�્ લ ક� પ� ૃં  

થઈ �ય. હાણલ જયલર� ક� �લસ ્ેવલમી ંક છે, એ પહ�્ લ ા ક� 

ગ�ા � ૂાટ� ્ેવલાલા આવ,ે પતંલમલ આતાલ અમે પતંલમલ 

ઉંલરલ ાલટ� સલાલમ ભેગત કર� ્ે અમ ેઆ �ૂ્  (ંજવલ)મલ 

ઘરથી ંે સથલયી રહ�વલમલ ઘર ાલટ� ભલ્ ુા ંૈયલર કર� ્ે. 
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 ્તકત !  અુ્લહમ ેયલદ રલખત, અમે ંેમલથી ડરંલ 

રહત એ �કંલબમલ સાબા્ ાલા �મલ ંામ ે રયક બમલવવલાલા 

આાયલ છે. અમે હ�તમલ િવશ ે �મલ ંામ ે અાલમંદલર 

બમલવવલાલા આાયલ છે. એટ્લ ાલટ� ક� ંેણ ે ંામ ે બેકલર 

મથી પૈદલ કયલર. અમે મ ંામ ેઅાથલ છતડ� દ�વલાલા આાયલ 

છે. અમ ેમ કતઈ અજલમંલ ક� �્કલરાલા રલખયલ છે. ંાલરલ 

ાલટ� િમશલમીઓ બયલમ કર� દ�વલાલા આવી છે, આાલ્ત 

બંલવી દ�્લ છે, અમે �વમમી �દું ્ખી દ�્ી છે. એ 

�કંલબ ઉંલર� દ�્ી છે �ાલા દર�ક વસ્�ુ ુા વણરમ ાળ� આવ ે

છે. અમ ે એક સાય �ુ્ ી પતંલમલ પયગમબર સુ્ુ્લહત 

અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામ ેંાલર� વચ્ ેરલખી �કૂયત છે. 
 તયલા �ુ્ ી ક� ંાલરલ ાલટ� પતંલમલ દ�મમ ેસા�ણૂર કર� 
દ�્ત છે. � (દ�મમે) ંણેે પતંલ ાલટ� પસાદ કર�્ ઠરલાયત છે. 
ંાલરલ ાલટ� પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામી �ભથી એ બ્લ આાલ્ત પહ�્લડ� દ�્લ છે, 
�મે ંે દતસં રલખે છે અથવલ �મે િ્�લર� છે. પતંલમલ �ુકાત 
અમે ામલઓ ( િમષે્ત)મે બંલવી દ�્લ છે અમ ે દ્ી્ત 
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ંાલર� સલા ેરલખી દ�્ી છે અમે �ુજજં �રૂ� કર� દ�્ી છે. 
અમે ડરલવવલ ્ાકલવવલમી ાયવસથલ કર� રલખી છે. અમ ે
અઝલબમલ આવવલ પહ�્ લ જ સલવ્ે  ંકર� દ�્લ છે. એટ્ ે
હવે �ટ્લ �દવસત બલક� રહ� ગયલ છે ંેાલા ઉપલય કર� ુયત, 
અમે પતંલમલ ામમ ે ્ીરજ ાલટ� ંૈયલર કર� ુયત ક� આ 
�દવસત ગફ્ંમલ �દવસતમી સરખલાણીાલા ઓછલ છે, જયલર� 
ંાે બત્પલઠ સલાભળવલમી ંક પણ મથી કલઢ�. ખબરદલર 
ંાલરલ �દ્મ ે �કૂં મ છતડત મહ�ંર આ આઝલદ� ંામ ે
ઝલ�્ાતમલ રસંલ પર ્ઈ જશે. અમ ેંેમી સલથ ેમરાીથી મ 
વં� મહ�ંર એ ંામ ેસાકટતાલા મલખી દ�શ.ે 
 �દુલમલ બાદલઓ ! પતંલમલ ામથી વ્લર� િમખલ્સ 
એ છે � પરવર�દગલરમત ાહલંલબેદલર છે. અમે પતંલમલ 
ામથી સૌથી ાતટત અપાલ�ણક એ છે � પતંલમલ 
પરવર�દગલરમત �મુેહગલર છે. એ જ ઘલટલાલા છે � �દુ 
પતંલમલ આતાલમ ેઘલટલાલા રલખે. અમ ેરશક કરવલ ્લયક એ 
છે �મત દ�મ સ્લાં રહ� �ય. સદભલગી એ છે � 
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બી�ઓમી પ�ર�સથિંઓથી બત્ ગહણ કર�. અમે �ૂભલરગી એ 
છે � ઇચછલઓમલ ્તકલાલા (ફર�બાલા) આવી �ય. 
 યલદ રલખત ક�, �રયલકલર� (આડાબર)મત આછત સાદ�હ 
પણ િશકર છે. વલસમલમલ ��ૂર�ઓમત સહવલસ પણ ઈાલમથી 
ગલ�ફ્ બમલવમલર છે. અમે શયંલમમ ેસદલ સલા ે્લવમલર 
છે. �ૂઠથી પરહ�ઝ કરત, ક� ંે ઈાલમથી �ૂર રહ� છે. સતય 
વકંલ સદલ મ�ં અમે ાલમમલ �કમલરલ પર રહ� છે. અમ ે�ૂઠ 
બત્મલર સદલ ંબલહ� અમે અપાલમમલ ાતઢલ પર રહ� છે. 
ખબરદલર !  એક બી�મી ઇષલર મ કરજત, "ઇષલર ઈાલમમ ે
એવી ર�ં ેખલઈ �ય છે �વી ર�ં ેઆગ �કુ� ્લકડ�મ ેખલઈ 
�ય છે." અમે આપસાલા એક બી�થી કપટ મ રલખજત 
કપટ ઈાલમમત સફલયત કર� મલખ ેછે અમ ેયલદ રલખત ક� ઇચછલ 
��ુધ્મ ે� ૂ્ લવી દ� છે અમ ે�દુલમી યલદથી ગલ�ફ્ બમલવી દ� 
છે. ઇચછલઓમ ેખતટ� પલડત ક� એ ાલત ્તકત છે અમે ંેમ ેસલથ 
આપમલરત એક ્તકત ખલ્ે્ ઇનસલમ છે અમ ેબી�ુ ા કાઈ મહ�. 

* * * * * 
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૮૭ - ��ુણ�ા અને ફાિ્ણાની િ્ફતાના 

ઉલલેખ 
 �ાલા ��ુક�ઓ અમ ે�મુેહગલરતમલ �ણુતમત ઉુ્ેખ 

કરવલાલા આાયત છે અમે ્તકતમ ેસલવ્ેં કરવલાલા આાયલ 

છે. 

 �દુલમલ બાદલઓ !  અુ્લહમી મજરાલા સૌથી િપય 

બાદત એ છે �મી �દુલએ ંેમલ મફસમી િવ�દ ાદદ કર� છે, 

અમે ંેણે �દર શતક અમ ેબહલર ભયમલ વ�ત પહ�ર� ્ી્લ 

છે, ંેમલ �દ્ાલા �હદલયંમત દ�વત સળગ ે છે. અમે ંેણ ે

આવવલવલળલ �દવસમી સરભરલમત બાદતબસં કર� ્ી્ત છે. 

પતંલમલ મફસમલ ાલટ� આવવલવલળલ �ૂર (�તૃ્)ુમે િમકટ કર� 

્ી�ુા છે. અમે ક�ઠમ સાજતગતમ ેઆસલમ કર� ્ી્લ છે. જત્ુા છે 

ંત ્ડત ્ી્ત છે, અમે �દુલમ ેયલદ કય� છે ંત અા્ાલા 

વ્લરત કય� છે. �હદલયંમલ એ ા�રૂ અમ ે રમય ઝરણલથી 

્પૃં થઈ ગયત છે, �મલ પર પહ�્�ુા સરળ કર� દ�વલાલા 



નહ�ુલ બલાગાહ - 243                                                                     ww.hajinaji.com 

આા્ુા છે, �મલ કલરણ ેંેણે છક�મ ેપી ્ી�ુા છે. અમ ેસી્લ 

ાલગર પર ્લ્ી િમકળયત છે. 

 વલસમલમલ વ�મ ે ઉંલર� મલખ્ુા છે અમ ે બ્લ 

િવ્લરતથી �કૂં થઈ ગયત છે. ાલત એક આખેરંમી �્�ંલ 

બલક� રહ� ગઈ છે. �મલ પભલવ ે�ાુરલહ�મલ સથળેથી િમકળ� 

ગયત છે અમ ે ્તભ ્લ્સલવલળલઓમી ભલગીદલર�થી �ટત 

થઈ ગયત છે. �હદલયંમલ દલરમી �ુા� બમી ગયત છે. અમ ે

�ાુરલહ�મલ દરવલ��ુા ંલ�ા બમી ગયત છે. પતંલમત ાલગર 

જતઈ ્ી્ત છે. અમે ંેમલ પર ્લ્ી િમકળયત છે. �હદલયંમલ 

િામલરલમ ે જતઈ ્ી્ત છે અમ ે �ાુરલહ�મલ ્ત્મ ે ઓળાગી 

્ી્ત છે. સૌથી સબળ વસી્લ સલથ ેજતડલઈ ગયત છે અમ ે

અ્ટૂ રસસીમ ેપકડ� ્ી્ી છે. એટ્લ ાલટ� ક� ંે પતંલમલ 

યક�મ (આસથલ)ાલા �બુ�ુ્ �યુર પકલશ ��ુા ંેજ રલખે છે. 

 પતંલમલ મફસ (ામ)મે ઉચ્ંા કલાત ાલટ� �દુલમલ 

ાલગરાલા ંૈયલર કર� ્ી્ત છે ક� દર�ક આવવલવલળલ પ્મ ે
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ઉક�્ી મલખે. અમ ે શલખમ ે ંેમી જડ ંરફ પલછ� કર�. એ 

�્લરલમત દ�પક છે અમે �્કલરતમ ે પકલિશં કરમલર છે. 

�ુગરમયતમી ્લવી છે. ંત િવટાબણલઓમ ે ટલળમલર છે. અમ ે

પછ� રણતાલા ાલગરદશરમ કરલવમલરત. ંે બત્ે છે ંત વલંમ ે

સા� ્ે છે અમ ે�પૂ રહ� છે ંત સ્લાંીમી ાયવસથલ કર� 

્ે છે. ંેણે અુ્લહ સલથ ે િમખલ્સ વંરમ રલખ્ુા છે ંત 

અુ્લહ� ંેમે પતંલમત ખલ�્સ બાદત બમલવી ્ી્ત છે. હવે ં ે

�દુલમલ દ�મમી ખલણ છે અમે �દુલમી જાીમમત ાહલસંાભ. 
 ંેણે પતંલમલ મફસ ાલટ� નયલયમ ે જ�ર� બમલવી 
્ી�ુા છે. અમે ંેમલ નયલય�ુા પહ�્ ુા પગિથ્ુા એ છે ક�, 
વલસમલઓમ ેામાલાથી ખાખરે� મલખી છે, અમે હવ ેસતય જ 
વલં કહ� છે. અમે ંેમલ પર કલયરબધ  ્છે. મેક��ુા કતઈ સથળ 
એ�ુા મથી �મત ઇરલદત મ રલખંત હતય અમ ે કતઈ એવી 
શ�ંલ મથી �મત અ�ભ્લષી મ હતય. પતંલમલ કલાતમી 
્ગલા �દુલમ ેહવલ્ ેકર� દ�્ી છે. અમ ેહવે એ જ એમત 
મેંલ અમ ેઆગેવલમ છે, �યલા ંેમત સલાલમ ઉંર� છે તયલા જ 
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પહ�્ી �ય છે અમે �યલા ંેમત ઉંલરત હતય છે તયલા જ પડલવ 
મલખી દ� છે. 
 ંેમી િવ�દ એક શખસ એ પણ છે, �ણ ે પતંલ�ુા 
મલા આ�્ા રલખી ્ી�ુા છે, જત ક� ઇુાથી ંેમ ેકતઈ ્ેવલ 
દ�વલ મથી. ��હ્તથી જહલ્ં શીખી છે. અમે �ાુરલહતથી 
�ાુરલહ�. ્તકત ાલટ� ્તકલ, ફલાટલ, છળ પપા્ મી �ળ પલથર� 
દ�્ી છે. �કંલબમી ાયલખયલ પતંલમલ અ�ભપલય પાલણ ેકર� 
છે અમે સતયમ ે પતંલમી વલસમલમ ે આિ્મ કર� દ��ુા છે. 
્તકતમ ેાતટલ ાતટલ �મુલહત ંરફથી સ્લા  ંબમલવ ેછે અમ ે
ંેઓ ાલટ� ાતટલ �મુલહતમ ેપણ આસલમ બમલવી દ� છે. કહ� છે 
ંત એા ક� �ુ ા સાદ�હતમલ સાય ેિવ્લ�ા �ા પણ હક�કંાલા ંેાલા 
પડ� �ય છે. પછ� કહ� છે ક� �બદઅંતથી અ્ગ ર�ુ ા �ા, જત 
ક� ંેઓમી જ વચ્ ેઉઠ� બેસ ેછે. ંેમી �રૂં ઇનસલમત �વી છે 
પણ �દ્ �મવરત ��ુા છે. મ �હદલયંમલ દરવલ�મ ેઓળખ ે
છે ક� ંેમે અ�સુર� અમ ેમ �ાુરલહ�મલ ાલગરમ ે�ણે છે ક�, 
ંેમલથી અ્ગ રહ�. આ વલસંવાલા એક હરંી ફરંી ્લશ છે 
બી�ુ ા કાઈ મથી. 
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 ંત આખર ંાે ્તકત �લા જઈ રહલ છત અમ ેંામ ે
કઈ દ�શલાલા વલળવલાલા આવી રહલ છે ?  જયલર� �્હત 
સથલિપં છે અમે િમશલમીઓ સપષટ છે. િામલરલ ખતડવલાલા 
આાયલ છે. અમ ે ંામ ે ભટકલવવલાલા આવી રહલ છે. અમ ે
ંાે ભટક� રહલ છત. �ુઓ ંાલર� વચ્ ે ંાલરલ મબીમી 
ઇંરં ાૌ�ૂદ છે આ બ્લ હકમી ્ગલા ્રલવમલરલ, દ�મમલ 
પર્ાત અમ ેસદલકં (સચ્લઈ)મલ પિંિમ્ીઓ છે. ંેઓમ ે
�ુરઆમ ેકર�ામી શષેઠ ાા�ઝ્ પર સથલમ આપત અમ ેંેઓમી 
પલસ ેએવી ર�ં ેઆવત �વી ર�ં ેંરસયત �ટ મદ� પર આવ ે
છે. 
 ્તકત ! �િંા મબી સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામલ ઉચ્વ્મત પર અા્ કરત ક� "અાલરત 
ારવલવલળત ાયયં મથી હતંત અમ ે અાલરલાલાથી કતઈ 
કલળમલ વહ�વલ સલથ ેયીણ મથી થંત." ખબરદલર !  એ મ 
કહત � ંા ે �ણંલ મથી. એટ્લ ાલટ� ક� ઘણીવલર સતય 
એાલા જ હતય છે � ંા ે મથી �ણંલ અમ ે �મી િવ�દ 
ંાલર� પલસ ેકતઈ દ્ી્ મથી ંેમલ ઉઝરમ ેક� ૂ્  કર� ુયત 
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અમે ંે �ુ ા �ા. �ુા ા� ાહલ વજમી �ુરઆમ પર અા્ મથી 
કય� અમ ે �ુા ઓછલ વજમી એહ્ેબૈં  અ્યહ��સુસ્લામ ે
ંાલર� વચ્ ેમથી રલખી. ા� ંાલર� વચ્ ે ઇાલમમત ઝાડત 
ખતડ� દ�્ત છે અમે ંામ ે હ્લ્ અમ ે હરલામી હદતથી 
પ�ર�્ં કર� દ�્લ છે. પતંલમલ નયલય પાલણ ેંામ ે�ખુમી 
્લદર ઓઢલડ� છે. અમ ે પતંલમલ વ્મ અમ ે વંરમમી 
મેક�ઓમ ેંાલરલ ાલટ� બીછલવી દ�્ી છે અમે ંામ ેપતંલમલ 
સવ��ા અખ્લક�ુા દશય દ�ખલડ� દ��ુા છે. એટ્ે ખબરદલર ! 
� વલંમી ગહમંલ �ુ્ ી દ�ષટ મથી પહ�્ી શકંી અમ ે�યલા 
�ુ્ ી કુપમલમી પહ�્ મથી ંેાલા પતંલમી રલય ( ાં)મત 
ઉપયતગ મ કરજત. 

ગેર્ાજ : 
(બમી ઉાયયલમલ �ુાતએ એટ્લ ભય�ભં કર� 

દ�્લ છે ક�) અ�કુ ્તકત ખયલ્ કર� છે ક� �ુિમયલ બમી 
ઉાયયલમલ પલ્વ સલથે બલા્ ી દ�વલાલા આવી છે, ંેમે જ 
પતંલમલ ્લભતથી ્લભપદ કરશ ેઅમે ંેઓ જ એમલ ઝરણલ 
પર ઉંરંલ રહ�શ.ે અમે હવ ેઆ ઉમાંમલ ાલથેથી ંેઓમલ 
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કતરડલ અમ ેં્વલરત ઉંરશ ેમહ�, જત ક� આ િવ્લર ંદમ 
ગ્ં છે. આ હ�ાૂં એક રસપદ ્લળ છે. �મ ેથતડત સાય 
�સૂશ ેઅમ ેપછ� પતંે જ � ૂાક� દ�શ.ે 

* * * * * 
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૮૮ - ઘાતણ ણારરા�ુ ંવરરન 
 �ાલા ્તકતમલ િવમલશમલ કલરણત બયલમ કરવલાલા 
આાયલ છે. 
 �ણી ુયત! પરવર�દગલર� કતઈ કલળમલ ઝલ�્ાતમી 
કાર તયલા �ુ્ ી ંતડ� મથી, જયલા  �ુ્ ી ંેમ ે ાહ�ં ્ અમ ે
ઢ�્ મથી આપી દ�્ી. અમ ેકતઈ કૌામલ ્ટૂ�્લ હલડકલા તયલા 
�ુ્ ી જતડયલ મથી જયલા �ુ્ ી ંેમ ેસાકટત અમ ેઆફંતાલા ઘેર� 
મથી. પતંલ ાલટ� � સાકટતમત ંાે સલામત કય� છે અમે � 
વીંકતાલાથી ંા ેપસલર થઈ ��ૂલ છત ંેાલા જ બત્ પલઠ 
સાલએ્ત છે. પણ ��ુશક્ એ છે ક�, દર�ક �દ્વલળત 
��ુધ્શલળ� મથી હતંત અમે દર�ક કલમવલળત સલાભળમલર અમ ે
દર�ક �ખવલળત દ�ખંત મથી હતંત. 
 ક�ટ્ી આયયરજમક વલં છે અમ ે�ુ ા શલ ાલટ� અજબ 
મ થલ� ક� આ બ્લ ફ�રકલઓ પતં પતંલમલ દ�મ ાલટ� 
િવિવ્ દ્ી્ત રલખવલ છંલા ગ્ંી પર છે ક�, મ મબીમલ 
મકશ ેકદા પર ્લ્ ેછે અમ ેંેામલ આાલ્મ ેઅ�સુર� છે. 
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મ ગૈબ પર ઈાલમ રલખે છે અમ ેમ ખતડથી બ્ ેછે. શાકલઓ 
પર અા્ કર� છે અમ ેવલસમલઓમલ ાલગર પર કદા આગળ 
વ્લર� છે. ંેઓ પલસ ેસલ�ા (ાઅ�ફ) કરવલ યતગય એ જ છે 
�મ ેએ ્તકત મેક� સા� છે. અમ ેબલિ્ં (�નુકર) એ જ છે 
�મત ંેઓ ઇનકલર કર� દ�. �ુા્ વણતાલા ંેઓમત ઉપદ�શક 
(ારજઅ) �દુ પતંલમી �ં છે. અમ ે સાદ�હ્કુ  ં
ાસઅ્લઓાલા ંેઓમત ભરતસત ાલત પતંલમી રલય પર છે. 
�ણે ંેઓાલામત દર�ક શખસ પતંલમલ મફસમત ઇાલા છે. અમ ે
પતંલમલ દર�ક અ�ભપલયમ ે ાજ� ૂં  સલ્મત અમે અ્ટૂ 
દ્ી્ત�ુા પ�રણલા સા� છે. 

* * * * * 
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૮૯ - હઝરત ર�લેૂ અણરા ્લલલલાહા 
અલયહહ વ આલેહ� વ્લલા અને ઇાાાની 

તબલીગ િવશે 
 અુ્લહ� ંેામ ેએ સાય ેાતકુયલ જયલર� ર� ૂ્ તમત 
અ�કુા થાભી ગયત હંત. અમે ઉમાંત ગફ્ંમી િમ�દાલા 
પડ� હંી. �ફતમલઓ ાલ�ુા �્ક� રહલ હંલ. અમ ે બ્લ 
કલાતાલા એક વેર િવખેર પ�ર�સથિ  ં હંી અમ ે જ ાગમલ 
ભડકલઓ ઉઠ� રહલ હંલ. �ુિમયલમત પકલશ ઝલાખત પડ� ગયત 
હંત. અમે ંેમત ્તકત સપષટ હંત. �વમ બગી્લમલ પણ� 
(પલાદડલ) પીળલા પડ� ગયલા હંલા. અમ ે �વમમલ ફળતથી 
િમરલશલ જનાી રહ� હંી. પલણી પણ ંળ�ય ેપહ�્ી ગ્ુા હ્ ુા 
અમે �હદલયંમલ િામલરલ પણ જાીમદતસ  ંથઈ ગયલ હંલ. 
અમે િવમલશમલ �્હત ઊભર� રહલ હંલ, આ �ુિમયલ પતંલમલ 
રહ�વલસીઓમ ે ંીખી મજર� જતઈ રહ� હંી. અમે પતંલમલ 
ઇચ�કતમી સલા ેા� બગલડ� વં� રહ� હંી. ંે�ુા ફળ �ફતમત 
હંત અમ ેંેમત ખતરલક �ડુદલ્ હંત. ંે�ુા ઉપવ� ભય હંત 
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અમે બહલર�ુા વ� ં્વલર. એટ્ે �દુલમલ બાદલઓ ંા ેબત્ 
ગહણ કરત અમે સાજતગતમ ેયલદ કરત �ાલા ંાલરલ બલપદલદલ 
અમે ભલઈબા્ ત પકડલએ્લ હંલ અમે ંેઓમત �હસલબ આપી 
રહલ હંલ. 
 ાલરલ પલણમલ સતગાદ !  હ� ંેઓમી અમ ેંાલર� 
વચ્ ેકાઈ વ્લર� સાય મથી વીતયત અમે મ સૈકલઓ�ુા �ંર 
થ્ુા છે. અમે મ આજમત �દવસ કલ્મલ �દવસથી વ્લર� �ૂર 
છે જયલર� ંા ેએ જ વડ�્તમી � ૂાઠાલા હંલ. 
 �દુલમી કસા, હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વઆ્ેહ� વસુ્ા ે ંામ ે કતઈ એવી વલં મથી 
સાભળલવી, �મ ેઆજ �ુ ા મથી સાભળલવી રહત અમ ેંાલરલ 
કલમ પણ કલ્મલ કલમથી ઓછલ મથી અમ ે�વી ર�ં ેકલ્ ે
ંેઓએ ્તકતમી �ખત ખત્ી મલખી હંી. અમે �દ્ ંૈયલર 
કર� દ�્લ હંલ. એ જ ર�ં ેઆ� �ુ ા પણ ંામ ે એ બ્ી 
વસ્ઓુ આપી રહત �ા અમ ે�દુલ સલયી છે ક� ંામ ે કતઈ 
એવી વસ્ ુ દ�ખલડવલાલા મથી આવી રહ� �મલથી ંાલરલ 
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વડ�્ત અપ�ર�્ં હંલ અમ ે કતઈ એવી ખલસ વલં 
બંલવવલાલા આવી રહ� છે �મલથી ંેઓ વા�્ં રહલ હતય. 
 અમે �ુઓ ંાલરલ પર એક �સુીબં પડ� �કૂ� છે 
એ �ટણીમી �ા �મી મથણી ્બડ� ગઈ છે અમ ે રસસી 
ઢ�્ી થઈ ગઈ છે. ખબરદલર ! ંામ ેપહ�્ લમલ ્તકત ખલ્ે્લ 
્તકત�ુા �વમ ્તકલાલા મ મલખ.ે ક�ાકે આ �ુિમયલમત વૈભવ 
એક ફ�્લએ્ત છલાયત છે, �મત ગલળત મ�� છે અમે પછ� 
સાકત્લઈ જશ.ે 

* * * * * 
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૯૦ - ાઅ�દૂ�ુ ંહંાેશાથી હા�ુ ંઅને ્�નની 
ાહાનતા 

 �ાલા ાઅ�દૂમલ હાાેશલથી હતવલ અમ ે ંેમી 
ાખ્કુલંમી ાતટલઈમત ઉુ્ેખ છે અમે શીખલાણ પર �ં 
છે. 
 સઘળ� પશાસલ એ અુ્લહમલ ાલટ� છે � જતયલ વગર 
�ણીંત છે. અમે વગર િવ્લર� પૈદલ કરમલર છે. ંે સદલથી છે 
અમે સદલ રહ�મલર છે. જયલર� મ �હૃતવલ�ા ગગમ હ્ ુા અમ ે
ાતટલ દલરત વલળલ આવરણત મ �્લર� રલં હંી મ શલાં  
ાહલસલગર, મ ્લાબલ ્તડલ ાલગરવલળલ પવરંત અમ ેમ આડ� 
અવળ� પવરંમી ક�ડ�ઓ, મ પલથર�્ી પથલર� �વી ્રલ, મ 
કસ બળવલળ� ાખ્કૂત એજ ાખ્કુતમ ેપૈદલ કરમલર છે અમ ે
એ જ �ંાલા સૌમત વલરસ. એજ બ્લમત ાઅ�દૂ અમ ે

બ્લમ ેરતઝી આપમલર છે. ્લાદ-�રૂજ ંેમી જ ાર� પાલણ ે
િમરાંર ગિંાલા છે ક� દર�ક મવલમ ે�રુલ�ુા અમ ેદર�ક �ૂરમલ મ ે
િમકટ કર� દ� છે. 
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 ંેણે બ્લમી રતઝીમ ે વહ�્ ી છે અમે બ્લમલ 
આાલ્ અમે અસરતમ ે્ખી ્ી્ે્ છે, ંેણે દર�કમલ �લસતમી 
ગણંર� કર� છે. અમે દર�ક દ�ષટમી ્તર�, અમે છલંીાલા 
�પલએ્લ ભેદત અમ ે � ૂાઠત ંથલ ગભલરશયાલા ંેમલ ક�નદતમત 
�હસલબ રલખયત છે તયલા �ુ્ ી ક� પતંલમલ �િંા સથલમ �ુ્ ી 
પહ�્ી �ય. એ ંે જ છે �મત ગઝબ શ�ઓુ પર ંેમી 
િવશલળ રહ�ાં છંલા સખં છે. અમે ંેમી રહ�ાં ંેમલ દતસંત 
ાલટ� ંેમલ આકરલ ગઝબ છંલા િવશલળ છે. � ંેમલ પર કલ� ૂ
કરવલ ાલગ ેંેમલ ાલટ� જબરદસં છે અમે � કતઈ ંેમી સલથ ે
્ડવલ ાલાગ ેંેમ ેપલયાલ્ કરમલરત છે. દર�ક િવ�ખુ થમલરમ ે
હડ� ૂં  કરમલર અમ ે દર�ક �ુશામી કરમલર પર િવજય 
પલામલર છે. � ંેમલ પર ભરતસત રલખ ેછે ંેમ ેાલટ� �રુંત 
થઈ �ય છે, અમે � ંેમલથી ાલગે છે ંેમે અપરણ કર� દ� 
છે. � ંેમે કઝર આપ ે છે ંેમે �કૂવી દ� છે અમે � ંેમત 
આભલર ાયકં કર� છે ંેમ ેબદ્ત આપ ેછે. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  ંાે પતંલમ ે ંતળ� ુયત, એ 
પહ�્ લ ક� ંાલ�ા વજમ કરવલાલા આવે. અમે પતંલમી �ં�ુા 
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�છુલ�ુા કર� ુયત એ પહ�્ લ ક� ંામ ે�છુપરછ કરવલાલા આવે. 
ગળલમત ફલાસત �ૂાપલઈ �ય એ પહ�્ લ �લસ ્ઈ ુયત. અમ ે
જબરદસંી ્ઈ જવલાલા આવ ેંે પહ�્ લ ા આપ ાળેે જવલ ાલટ� 
ંતપર થઈ �વ. અમે યલદ રલખત ક� � શખસ ે�દુ પતંલમલ 
મફસમી ાદદ કર� ંેમ ેમસીહં અમે ્ેંવણી મથી આપંત 
ંેમે કતઈ બીજત મસીહં મથી કર� શકંત. અમે મ ્ેંવી 
શક� છે. 

* * * * * 
  



નહ�ુલ બલાગાહ - 257                                                                     ww.hajinaji.com 

૯૧ - ઇશબાહ નાાના �તુબા 
 આ �તુબલમ ે “�તુબએ ઇશબલહ” કહ�વલાલા આવ ે છે 
�મે આપમલ ઉ�ા �તુબલઓાલા ગણવલાલા આવ ેછે. 
 ા�અ્ દલ  �બમ સદકલએ હઝરં ઇાલા જઅફર� 
સલ�દક અ્�યહસસ્લાથી �રવલય  ં કર� છે ક� હઝરં 
અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા ે આ �તુબત �ૂફલમલ 
િામબર પરથી એ સાય ેઇરશલદ ફરાલાયત, જયલર� એક શખસ ે
આપથી એ ાલાગણી કર� ક� પરવર�દગલરમી ંલર�ફ એવી 
ર�ંે કરવલાલા આવ ે�ણે ંે આપણી મજર સાય છે, �થી 
અાલર� ાઅર�ફં અમ ેઅુ્લહમલ પેાાલા વ્લરત થઈ �ય. 
 આપમ ે આ વલં પર �સુસત આાયત અમ ે આપ ે
જાલઅંમી માલઝ�ુા એ્લમ કર� દ��ુા, ા�સજદ 
�સુ્ાલમતથી છ્કલઈ ગઈ ંત આપ િામબર પર પ્લયલર 
અમે એ �સથિંાલા �તુબત ફરાલાયત ક� આપમલ ્હ�રલમત રાગ 
બદ્લએ્ત હંત અમે કત્ અમ ે�સુસલમલ ભલવત દ�ખલઈ રહલ 
હંલ. અુ્લહમી સ્િૂં અમ ે પશાસલ અમે સ્વલં ંથલ 
સ્લા પછ� ઇરશલદ ફરાલા્ુા: 
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 ંાલા ંલર�ફ એ પરવર�દગલર ાલટ� છે, �મલ 
ખ�મલાલા �ૃપલ અમ ે ાહ�રબલમીમ ે રતક� ્ેવલથી ક� દલમ 
પદલમ બા્  કર� દ�વલથી વ્લરત મથી થંત અમે દલમ અમ ે
�ૃપલમલ િમરાંર કરવલથી ઓ�ા મથી થ્ ુા. એટ્લ ાલટ� ક� 
ંેમલ િસવલય દર�ક આપમલરમ ે તયલા કાી થઈ �ય છે અમ ે
ંેમલ િસવલય દર�ક મ આપમલર િમ�દલ પલત હતય છે. ંે સૌથી 
વ્લર� ્લભદલયક મેઅાંત અમ ે િમરાંર રતઝીઓ દલરલ 
ઉપકલર કરમલરત છે. ાખ્કૂલં ંેમી જવલબદલર�ાલા છે, અમ ે
ંેણે બ્લમી આ�વીકલમી જાલમં આપી છે. અમે રતઝી 
િમાલરણ કર� દ�્ી છે. પતંલમી ંરફ ધયલમ ્રમલરલઓ અમ ે
પતંલમી ભેટતમલ ાલાગમલરલઓ ાલટ� રસંત � ૂુ ્ત કર� દ�્ત છે, 
અમે ાલગવલવલળલમ ેમ ાલગવલવલળલથી વ્લર� મથી આપંત, 
ંે એવત પથા છે �મત આરાભ મથી ક� એમી પહ�્ લ કતઈ થઈ 
�ય. અમે એવત �િંા છે ક� �મત કતઈ �ં મથી ક� ંેમી 
પછ� કતઈ રહ� �ય. ંે �ખતમી દ�ષટમ ેપતંલમી �ં �ુ્ ી 
પહ�્વલ અમ ેઓળખવલથી રતક� રહત છે. ંેમલ પર સાયમી 
અસરત મથી પડંી ક� પ�ર�સથિ  ંપ્ટલઈ �ય અમે ંે કતઈ 
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ાકલમાલા મથી ક� તયલાથી બી� જઈ શક�. જત ંે એ બ્લ 
જવલહ�રત અપ� દ� � પહલડતમી ખલણત �લસ દલરલ બહલર કલઢ� છે 
અથવલ �મે સલગરત �સાં કર� બહલર ફ�ક� દ� છે. ્લહ� ં ે
્લાદ� હતય ક� સત�ુા, ાતંી હતય ક� ાલણેક ંત પણ ંેમી 
ાહ�રબલમી પર કાઈ અસર મહ� પડ�. અમે મ ંેમલ ખ�મલમી 
િવશલળંલાલા કલાઈ ઉણપ આવશ.ે અમે ંેમી પલસ ેમેઅાંતમલ 
એ ખ�મલ રહ� જશ,ે �મે ાલાગણતમી ાલાગણીઓ ખંા મહ� 
કર� શક�. એટ્લ ાલટ� ક� ંે એવત ઉદલર અમ ેદલંલ છે ક� મ 
ાલાગણતમી ાલાગણી ંેમ ે તયલા કાી પૈદલ કર� શક� છે અમે મ 
િમરલ્લરતમત આગહ ંેમ ેકા�ુસ બમલવી શક� છે. 

 �ુરઆને ા�દાા ંપરવર�દગારની િ્ફતા: 
 અુ્લહમી િસફંત િવશ ેપ્ કરમલરલઓ !  �ુરઆમ ે
ા�દાલા � િસફંતમત િમદ�શ કરવલાલા આાયત છે, ંેમ ે
અ�સુરત, અમે ંેમી �હદલયંમલ �રૂથી પકલશ ાેળવત. અમ ે
� ઇુા પિં શયંલમ ધયલમ ખ�્ ેઅમ ેંેમી કતઈ ફઝર મ 
અુ્લહમી �કંલબાલા ાૌ�ૂદ હતય અમ ે મ પયગમબર 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી ��ુંંાલા અમ ેમ 
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ઇાલાતમલ કથમતાલા ંત ંે�ુા ઇુા પરવર�દગલરમ ેહવલ્ ેકર� 
દયત ક� આજ ંેમલ હકમી �િંા સીાલ છે. અમે એ યલદ 
રલખત ક� (રલસે�મુ �ફ્ ઇુા) પલકટ ઇુા વલળલ એ જ ્તકત 
છે, �ઓમે ઇ્લહ� ગેબ પર પડ�્ લ આવરણતમી �દર 
બે્ડક પવેશવલથી એ વલંે બે પરવલ કર� દ�્લ છે ક�, 
ંેઓ આ �પું ઇુા�ુા સા�યપંાલા ભલમ ્રલવે છે અમે 
પરવર�દગલર� ંેઓમે ંેઓમી આ ભલવમલમી પશાસલ કર� 
છે ક� � વલંમે ંેઓ�ુા ઇુા સા� શક્ુા મથી ંે 
બલબંાલા ંેઓ પતંલમી ્લ્લર�મત ઇકરલર કર� ્ે છે. 
અમે આજ �ણુમે ંેણે ર�ખૂ (પલકટંલ) થી ઓળખલાયત 
છે ક� � વલં�ુા સાશત્મ ંેામી જવલબદલર� મથી ંેમલ 
�ડલણાલા જવલમત ંેઓ િવ્લર મથી રલખંલ. 
 ંાે પણ એ વલં પર સાં તષ ામલવત અમે 
પતંલમી ��ુધ્ પાલણે અુ્લહમી ાહલમંલ�ુા અ�ાુલમ મ 
કરત. મહ�ંર હ્લક થમલરલ ઓાલા ગણલઈ જશત. 
 �ુઓ, ંે એવત શ�કંાલમ છે ક� જયલર� િવ્લરત 
ંેમી શ�કંમી સીાલ �ણવલ ાલટ� આગળ વ્ે છે, અમે 
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દર�ક પકલરમલ વસવસલથી પલક િવ્લર ંેમી સુંમંમલ 
�પું ભેદત �ણવલ ાલગે છે અમે �દ્ િમષઠલ�વૂરક ંેમલ 
�ણુતમી વસ્�ુસથિં �ણવલ ંરફ ્ય આપે છે અમે 
��ુધ્મલ ાલગ� ંેમી ઝલં�ુા ઇુા પલપં કરવલ ાલટ� 
િસફંતમી પહ�્થી આગળ વ્વલ ાલગે છે ંત ંેઓમે આ 
�સથિંાલા િમરલશ પલછલ ાતક્ી દ� છે ક� ંેઓ �પું 
જગંમલ �ડલણતમલ રસંલઓ કલપી રહલ હતય છે અમે 
સા�ણૂર ર�ંે ંેમી ંરફ ્�યં રહ� છે �મલ પ�રણલાે 
��ુધ્ઓ એ �સવકલર સલથે પલછ� ફર� છે ક� ખતટલ િવ્લરતથી 
ંેમી ાઅર�ફંમી હક�કં મથી �ણી શકલંી અમે 
િવ્લરકતમલ �દ્તાલા ંેમી ક�િ �ં અમે ાલમમત એક �શ 
પણ અ�ભુવી મથી શકલંત. 
 ંે ણે ાખ્કૂમે કતઈ પણ મ�મૂત ધયલમાલા રલખયલ 
વગર સજ� છે અમે કતઈ � ૂં કલળમલ સ�ક ક� ાઅ�દૂમલ 
મકશલ વગર પૈદલ કર�. ંેણે પતંલમી શ�કંમલ અિ્કલરત, 
પતંલમલ ડહલપણમલ બત્ંલ �રૂલવલઓ, અમે ાખ્કૂત ાલટ� 
ંેમલ આ્લરમી જ�રંમી ક� ૂ્ લં દલરલ એ હક�કં 
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ઉઘલડ� કર� દ�્ી ક� આપણે ંેમી ાઅર�ફં પર દ્ી્ 
સથલિપં હતવલમત �સવકલર કર� ્ઈએ � �બુ�ુ્ મવી 
વસ્ઓુમે ંેમી કલર�ગર�એ ઉતપ�  કર� છે અમે 
ડહલપણમલ િમશલમતએ પૈદલ કર� છે ંે બ્ી સપષટ છે અમે 
દર�ક ાખ્કૂ ંેમલ અ�સંતવમી એક અખાડ �ુજજં અમે 
દ્ી્ છે ક� જત ંે �પૂ છે ંત ંેમી કળલ�ૃિં બત્ી રહ� છે 

અમે ંેમી દ્ી્ સ�કમે �રૂવલર કર� છે. 
 અય �દુલ ! �ુ ા ગવલહ� આ�ુા �ા ક�, �ણે પણ ંલરલ 
સ�મમલ �ગતમી �ભ�ંંલ અમે ંેમલ સલા્ લઓમલ છેડલઓ 
ાળવલ પર ંલર� �હકાંમી કલર�ગર� ાલટ� ંલર� પિંાલ 
ઠરલવી ંેણે પતંલમી ��ુધ્મલ ્�મેુ ંલર� ાઅર�ફંથી 
પ�ર�્ં મ કરલાયલ અમે ંેમલ �દ્ાલા એ યક�મ મ ઉં્ુ� 
ક� ંલરત કતઈ દષટલાં  મથી. અમે �ણે ંેણે એ સાદ�શ મથી 
સલાભળયત ક� એક �દવસ �રુ�દ પતંલમલ પીરથી એા કહ� 
િંરસકલર કરશે ક� "�દુલમી કસા ! અાે �ુુ ્ી �ાુરલહ�ાલા 
હંલ, જયલર� ંામે �ુિમયલઓમલ પલ્મહલરમી બરલબર 
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ગણી રહલ હંલ. બેશક ંલર� બરલબર ગણમલરલ �ુઠલ છે ક� 
ંેઓએ ંમે પતંલમી �િૂ �ંઓ  સલથે સરખલાયત છે અમે 
પતંલમલ વહ�ાતમલ આ્લર� ંમે ાખ્કૂમલ રાગ�પ આપયલ 
છે. અમે પતંલમલ િવ્લરતમલ આ્લર� �િૂ �ંઓમી �ા ંલરલ 
�કૂડલ કર� મલખયલ છે અમે પતંલમી ��ુધ્મી સાજ પાલણે 
ંમે િવિવ્ ંલકંત વલળ� ાખ્કૂમલ તલજવે ંમે ંતળ� 
્ી્ત છે. 
 �ુ ા એ વલંમી ગવલહ� આ�ુા �ા ક�, �ણે પણ ંમે 
કતઈમી સાલમ ગણલાયત ંેણે ંલરત બરલબ�રયત બમલવી 
મલખયત અમે �ણે ંલરત બરલબ�રયત બમલાયત ંેણે ાતહકા 
આયંતમલ ઉંરવલમત ઇનકલર કર� દ�્ત અમે સપષટ 
બયલમતમે �ૂઠ્લવી મલખયલ. િમ:શાક ્ુા એ �દુલ છે � 
��ુધ્ઓમી સીાલાલા મથી આવંત ક� િવ્લરતમલ વહ�ણાલા 
�પર�ખલમી ટ�રાલા આવી �ય. અમે મ ંત � �ં્ મ 
ામમમલ ઉડયમતાલા સાલઈ શક� છે ક� સીાલ અમે 
ઉપયતગમત પલબાદ બમી �ય. 
 આ �તુબાના એણ બીજા ભાગ : 
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 ાલ�્ક� દર�ક સ�મમી ાયલરદલ મ�� કર� છે. અમ ે
સૌથી વ્લર� અફર મ�� કર� છે. અમ ેદર�કમી યતજમલ કર� 
છે ંત અિંશય ��ુા યતજમલ કર� છે, દર�કમ ેએક �દશલ પર 
્ગલવી દ�્લ છે ંત ંેણ ેપતંલમલ સથલમમી સીાલ ઓળાગી 
મથી. અમે �િંા સીાલ �ુ્ ી પહ�્વલાલા ઉણપ પણ મથી 
રલખી. અમે ાલ�્કમલ �ુકા પર ્લ્વલમત �ુકા આપી 
દ�વલાલા આાયત છે ંત ંેમી અવજલ પણ મથી કર�. અમે એ 
ક�વી ર�ં ેશકય હ્ ુા જયલર� ક� બ્લ ંેમી ઇચછલથી પકલશાલા 
આાયલ છે. ંે બ્ી વસ્ઓુમત ઉતપલદક છે, કતઈ પણ 
િવ્લરાલા પડયલ િવમલ અથવલ સવભલવમલ બલહ ભલવતમત 
આશરત ્ી્લ િવમલ અથવલ સાયમલ અ�ભુવતમત ્લભ 
ઉઠલાયલ િવમલ અમ ે �્ત િવ�્ત ાખ્કૂતમલ સ�માલા કતઈ 
ભલગીદલરમી ાતહંલ� િવમલ. 
 ંેમી ાખ્કૂ ંેમલ �ુકાથી સા�ણૂર થઈ છે અમ ેંેમી 
ંલબેદલર�મલ સજદલાલા માે્ છે. ંેમલ આાાતણ પર “�” કહ� 
છે. અમે આ ાલગરાલા ાત�ુા કરમલરમી આળસમત િશકલર થલય 
છે અમે મ બહલમલ અમ ેબ્લવ શત્મલરલમલ િવ્ાબાલા પડ� 
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છે. ંેણે વસ્ઓુમલ વળલાકમ ેસી્ત રલખયત છે, ંેમી સીાલઓ 
મ�� કર� દ�્ી છે. પતંલમી �ુદરંથી ંેમલ િવિવ  ્�ગતાલા 
�ાુળે પેદલ કર� દ�્ત છે અમે ામ અમ ે શર�રમત સાબા્  
જતડ� દ�્ત છે. ંેણે સીાલઓ અમ ેપલરબ્, સવભલવત અમ ે
આ�ૃિંઓમે િવિવ્ જણસતાલા વહ�્ ી દ�્ી છે. આ મવી 
ર્મલ છે �મી બમલવટ ાજ� ૂં  રલખી છે અમે ંેમલ સવભલવ 
અમે ર્મલમ ેપતંલમલ ઈરલદલ પાલણ ેરલખી છે. 

ણંઈણ આ્ાાન િવશ ે: 
 ંેણે કતઈ પણ વસ્થુી જતડયલ વગર આકલશમલ 
�્લણ િમ્લણમ ે ાયવ�સથ  ંકયલર અમે ંેમી િંરલડતમ ે
ાેળવી દ�્ી. અમે ંેઓમ ે આપસાલા એક બી�મી સલથ ે
જકડ� ્ી્લ. અમે ંેમત �ુકા ્ઈમ ે ઉંરમલરલ અમ ે
બાદલઓમલ આાલ્મ ે્ઈ જમલરલ ફ�રશંલઓ ાલટ� �્લઈઓમી 
અસાં્ંલમ ે સાથળ કર� દ�્ી. હ� આ આસાલમ 
�મુાસમલ �પાલા હ્ ુા ક� ાલ�્ક� ંેમ ેઅવલજ આપી અમે ંેમી 
દતર�ઓમલ સાબા્ ત આપસાલા જતડલઈ ગયલ અમે ંેમલ 
દરવલ�ઓ બા્  રહ�વલ પછ� � ૂ્ ી ગયલ. પછ� ંેણ ે ંેમલ 
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છ�દત પર ખરંલ ંલરલઓાલા ્તક�દલર ઊભલ કર� દ�્લ અમ ે
પતંલમી શ�કંમલ હલથ ે એ વલંથી રતક� ્ી્લ ક� હવલમલ 
પસલરણથી અહ� ંહ� ્લુયલ �ય. 
 ંેઓમ ે �ુકા આપયત ક�, ંેમલ �ુકામી સલા ે
મખશીખ િમમમ �સથિંાલા ઊભલ રહ�. ંેમલ �યૂરમે �દવસ ાલટ� 
અજવલળલમલ �્હત અમ ે્ાદમે રલંમી ઝલાખી િમશલમી ઠરલવી. 
અમે બામેમે ંેમલ પ�રભાણમલ રસં ેમલખી દ�્લ. અમે ંેામલ 
પવલસતાલા ગિં�ુા પાલણ મ�� કર� દ��ુા. �થી ંેઓ દલરલ 
રલં �દવસમત ફરક સથલપી શકલય. અમે ંેઓમલ પ�રભાણથી 
વષ�મી �કણી કર� શકલય. પછ� �ંર�યાલા બ્લમી 
્ર�ઓ ્ટકલવી દ�્ી. અમે ંેમ ેએ શતભલથી સાક�્ં કર� 
દ�્ી � મલમલ-મલમલ ંલરલઓ અમ ેાતટલ ાતટલ િસંલરલઓમલ 
દ�પકતથી ઉપ�સથં થઈ હંી. અવલજતમ ે ્તરમલરલઓ ાલટ� 
ખરંલ ંલરલઓથી સાગસલરમત બાદતબસં કય� અમ ે ંેઓમ ે
પણ પતંલમલ ��ૂશ હ�ઠળ �કૂ� દ�્લ ક� � �સથર છે એ �સથર 
છે અમે � ગિંાલમ છે એ ગિંાલમ છે. �્લ-મી્લ, સલરલ-
મરસલ બ્લ ંેમી ઇચછલમ ેઆિ્મ છે. 
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 ફ�રશતાાના �રુા િવશ ે: 
 તયલર પછ� ંેણે આકલશતમ ે આબલદ કરવલ અમ ે
પતંલમી સુંમંમલ �્લ વગરમે વસલવવલ ાલટ� ફ�રશંલ 
�વી અમતખી પ�મ ેપૈદલ કર�. અમ ેંેઓ દલરલ આસાલમમી 
િંરલડત ભર� દ�્ી. અમે �ં�રયમલ િવશલળ અવકલશમ ેભર� 
દ��ુા. એ જ િંરલડત વચ્ ેંસબીહ પડવલવલળલ ફ�રશંલઓમી 
અવલજત, �ુદસમી ્લર દ�વલરત, ાહલમંલમલ આવરણત, 
ાહ�લમી જવિમકલઓમી (પડદલઓમી) પલછળ �ુા� રહ� છે. 
અમે એ �ુાજમી પલછળ �મલથી કલમ ફલટ� �ય છે, �રૂમલ 
ંેજ�ુાજત છે � દ�ષટમ ેતયલા �ુ્ ી પહ�્વલથી રતક� છે અમે ં ે
િમષફળ થઈ ંેમી સીાલ પર રતકલઈ �ય છે. 
 ંેણ ે આ ફ�રશંલઓમ ે િવિવ  ્ �પત અમ ે અ્ગ 
અ્ગ પાલણત પાલણ ેઉતપ�ત કયલર. ંેમ ેપલાખ અપ� અમ ે
ંેઓ ંેમી પિંભલ અમ ે ક�િં�મી ંસબીહાલા પ� ૃં  છે. 
ાખ્કૂતાલા ંેમી આગળ પડંી કલર�ગર�મ ે પતંલમી સલથ ે
ામ�બૂ મથી કરંલ. અમ ેકતઈ વસ્મુલ સ�મમત દલવત મથી 
કરંલ. "આ અુ્લહમલ ાલમવાં  બાદલઓ છે � ંેમલ પર 
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કતઈ પણ વલંાલા પહ�્  મથી કરંલ. અમ ે ંેમલ જ �ુકા 
પાલણ ે અા્ કર� છે." અુ્લહ� ંેઓમ ે પતંલમી વહ�મલ 
અાલમંદલર બમલાયલ છે. અમે �રુસ્ત ંરફ પતંલમલ �ુકાત 
અમે ામલઈઓમી અાલમંતમલ ઉઠલવમલરલ ઠરલાયલ છે. 
ંેઓમ ે શાકલ આશાકલઓથી પર રલખયલ છે. ક�ાક� કતઈ પણ 
ંેમી ાર�મલ ાલગરથી િવ�દ જમલર મથી. દર�કમ ેપતંલમી 
ઉપયતગી મેઅાંતથી મવલ�યલ છે. અમે બ્લમલ �દ્તાલા 
મમંલ અમે ભગમંલમત િવમય પૈદલ કર� દ�્ત છે. ંેઓ ાલટ� 
પતંલમી પિવતંલ ગલવલમી સરળંલમલ દરવલ� ખત્ી દ�્લ 
છે. અમે ંવહ�દમી િમશલમીઓ ાલટ� પકલિશં િામલરલ ઊભલ 
કર� દ�્લ છે. ંેઓ પર �મુલહતમત ભલર પણ મથી. અમ ે
ંેઓમ ે રલં �દવસમલ ્�રત પતંલમલ ઇરલદલ પર ્્લવી 
પણ મથી શકંલ. શાકલ આશાકલઓ ંેઓમલ અખાડ ઈાલમમ ે
પતંલમલ િવ્લરતમલ ંીરત�ુા ્�ય પણ મથી બમલવી શકંલ. 
અમે વહ�ા અમ ે ભાણલ ંેઓમલ યક�મમી પલકટંલ પર 
આકાણ મથી કર� શકંલ. 
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 ંેઓ વચ્ ેઇષલરમત અ�ગમ પણ મથી ભડકંત અમ ે
આયયર ંથલ અ્ાબલ ંેઓમી ��ુધ્મી ાઅર�ફંમ ે� ૂાસી મથી 
શકંી અમે ંેઓમી છલંીઓાલા �પલએ્ી �દુલમી ક�િં�, 
ાહ�લ અમ ેપભલવમલ સાગહતમ ેકતઈ �્ક� મથી શક્ ુા અમ ે
વસવસલઓએ કદ� િવ્લ્ુ� પણ મથી ક� ંેઓમલ િવ્લરતમ ે
કલટ ્ડલવ.ે 
 ંેઓાલા ક�ટ્લક એવલ છે �મ ે ભલર� વલદળલઓ, 
સવ�ચ્ પવરંત, અમે િંિારંા �્કલરતાલા રલખવલાલા 
આાયલ છે. અમે ક�ટ્લક એ છે �ઓએ જાીમમલ પલંલળમ ે
ભેદ� મલખ્ુા છે. અમે ંેઓ �ેં  ્�ઓ �વલ છે �ઓ 
અવકલશમલ િવસંલરમ ે્ીર� બહલર િમકળ� ગયલ હતય �મી 
મી્ે એક હળવી હવલ હતય � ંેઓમ ે ંેઓમી સીાલ પર 
રતક� રલખે. ંેઓમ ેઇબલદંમી પ�િૃ�એ દર�ક વસ્થુી વા�્  ં
બમલવી દ�્લ છે. અમે ઈાલમમી હક�કંતએ ંેઓમી અમ ે
ાઅર�ફંમી વચ્ ેગલઢ સાબા્  જતડ� દ�્ત છે. અમે અટ્ 
શધ્લએ; યક�મ ેકલિા્;ે દર�ક વસ્થુી સાબા્  ંતડ� એઓમ ે
ાલ�્કમલ આસકં બમલવી દ�્લ છે. ંેઓમલ ધયલમ 
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ાલ�્કમી મેઅાંતથી હટ�મે બી� કતઈ ંરફ મથી, ક�ાક� 
ંેઓએ ાઅર�ફંમી ાીઠલશમત સવલદ ્લખી ્ી્ત છે અમ ે
ાહતબબંમલ ્પૃં કરમલરલ પયલ્લથી સા્ પૃં થઈ ગયલ છે. 
 અમે ંેઓમલ �ંરમલ �ડલણાલા ંેમત ડર જડ 
પકડ� ��ૂત છે. �મલ ્ી્ ે ંેઓમ ે િમરાંર ઇંલઅંથી 
પતંલમી સી્ી કારતમ ે વલાક� બમલવી ્ી્ી છે, ્લાબલ 
સાયમલ ્ગલવ છંલા ંેઓમલ રતવલ કરગરવલમલ ખ�મલ 
�ટૂયલ મથી. અમે મ િવિશષટ િમકટંલ છંલા ંેામલ િવમયમી 
દતર� ઢ�્ી પડ� છે. અમે મ આપ�દુ�એ ંેામલ પર િવજય 
ાેળાયત છે, ક� ંેઓ પતંલમલ ગં આાલ્તમ ેવ્લર� સાજવલ 
્લગે અમ ેમ અુ્લહમલ પભલવ સલા ેંેઓમી મમંલએ કતઈ 
કસર રહ�વલ દ�્ી છે, ક� ંેઓ પતંલમી મેક�ઓમ ે ાતટ� 
સાજવલ ્લગ.ે ્ગલંલર ાહ�મં છંલા ંેઓએ આળસમ ે
ાલગર મથી આપયત. અમે ંેઓમી ્ગમીાલા કતઈ કાી મથી 
આવી, ક� ંેઓ ાલ�્કથી આશલ છતડ� દ�. િમરાંર 
�મુલ�ંતએ ંેામલ �ભમલ ટ�રવલ �કૂલાયલ મથી. અમ ે મ 
પ�િૃ�ઓએ ંેામલ પર વ્રસવ જાલા્ુા છે ક� ંેઓમી 
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�મુલ�ંમી �પું અવલજત કપલઈ �ય. મ ંલબેદલર�મલ 
સથળતાલા ંેઓમલ ખભલઓ આગળ પલછળ થલય છે અમે મ 
અુ્લહમલ �ુકાત પલળવલાલા ઉણપમલ કલરણ ેંેઓમી ગરદમત 
વળ� �ય છે. 
 ંેઓમલ પયતમતમલ ઉતસલહ પર મ ગફ્ંતમી 
�ખુરંલમત �ાુ્ત થલય છે, અમે મ ઇચછલઓમલ પપા્ ત ંેામી 
�હમાંતમ ેપતંલ�ુા ્�ય બમલવ ેછે. ંેઓએ પતંલમલ ાલ�્ક, 
અશરમલ ્ણીમ ે�ખૂ ંરસમલ �દવસ ાલટ� સાઘર� રલખયત છે, 
અમે જયલર� ્તકત બી� ાખ્કૂત ંરફ પતંલ�ુા ધયલમ ક��નદં 
કર� છે ંત ંેઓ ંેમે જ પતંલમત ્�યલાક બમલવી રલખ ેછે. આ 
ઇબલદંમી સીાલ �ુ્ ી મથી પહ�્ી શકંલ એટ્ ેંેઓમી 
ંલબેદલર�મી ઉતકટ (પબળ) ભલવમલ બી� �લાય ્ઈ જવલમ ે
બદ્ ેાલત આશલ િમરલશલમલ કદ� મ �ટૂમલરલ સાગહતમી ંરફ 
ખ�્ી �ય છે. ંેઓ ાલટ� �દુલમલ ડરમલ કલરણત િવ્લયલ 
મથી, ક� ંેઓમી કતિશશતાલા �સુંી પૈદલ કર� દ�. અમે મ 
ંેઓ ઇચછલઓાલા જકડલયલ છે ક� સાય �રૂંી કતિશશતમ ે
અમાં  પયલસત પર પલથિાકંલ આપે. ંેઓ પતંલમલ ગં 
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આાલ્તમ ેખરલબ મથી સાજંલ, જત એા હતં ંત અતયલર 
�ુ્ ીાલા આશલઓ �દુલમલ ખતફમત મલશ કર� દ�ં.ે ંેઓએ 
શયંલમમી આણાલા આવી પરવર�દગલરમલ િવશ ેઆપસાલા 
કતઈ ાંભેદ પણ મથી કય� અમ ેમ એક બી�થી બગલડ� 
ંેઓ વચ્ ે �ભ�ષંલ સજ� છે. મ ંેઓ પર ઇષલરમત �ૂ�ુરણ 
િવ�યી થયત છે. અમે મ ંેઓ શાકલમલ આ્લર� આપસાલા 
એકબી�થી િવ�ટૂલ પડયલ છે. અમે મ ઇરલદલઓમલ પંમ ે
ંેામ ેએકબી�થી �ુદલ પલડયલ છે. 
 આ ઈાલમમલ એ ક�દ� છે �ામી ગરદમતમ ેવકંલ, 
અવજલ, પાલદ (આળસ), �દાલગમી ખરલબી કતઈ ્ીજ 
આઝલદ મથી કરલવી શકંી. આસાલમમલ વલંલવરણાલા એક 
ખલ્ ( છલ્) બરલબર પણ એવી જગયલ મથી �યલા કતઈ 
ફ�રશંત સજદત કરમલરત ક� ભલગદતડ કરવલવલળત મ હતય. આ 
્લાબી ઇંલઅંથી પતંલમલ પલ્મહલરમી ાઅર�ફંાલા વ્લરત 
જ કર� છે અમે ંેામલ �દ્તાલા ંેમી ક�િં� અમે ાહ�લ વ્ંી 
જ �ય છે. 
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 જાીન અને તેના પારી પર ફશર હાવાની 
િવગતા : 
 ંેણે જાીમમ ેઉપર મી્ ેથવલવલળલ ાત�ઓ અમ ે
અગલ્ સાાદરમલ �ડલણતમી ઉપર સથલપી છે, �યલા 
ાત�ઓમલ ઉછલળલ હંલ અમ ેએક બી�મ ે્ક�્મલર� ્હ�રત 
ટકરલંી હંી. ંેમલ ફ�ણ એવલ જ હંલ �વી ાલંે્લ �ટમી 
્લળ. પણ આ ંતફલમમ ેઉછળંલ પલણીમલ ભલર� દલબી દ��ુા 
અમે ંેમલ જતશ અમે ઉછલળલમ ેપતંલમી છલંી ટ�કવી શલાં  
કર� દ�્લ. અમ ે પતંલમલ ખભલઓથી દબલવી એ�ુા દબલવી 
દ��ુા ક� ંે મલાતશી અમે �તૂકલર સલથ ેંલબ ેથઈ ગ્ુા. હવે ં ે
પલણી ાત�ઓમલ �ઘૂવલટત પછ� શલાં  અમે �સથર થઈ ગ્ુા 
અમે બદમલાીમી ્ગલાાલા ક�દ અમ ેઆજલા�કં બમી ગ્ુા. 
અમે જાીમ પણ ઉછળંલ પલણીમી સપલટ� પર પલ્વ 
પસલર� બેસી ગઈ હંી. ક�ાક� ંેણ ેઅકડવલ, ાલ�ુા �્કવલ, 
મલક ્ડલવવલ, અમે જતશ દ�ખલડવલમત �ં આણી દ�્ત હંત. 
અમે આસાલમ ે્રલ પર બા્  બલા્ ી દ�્ત હંત. હવ ેપલણી 
ઉછળવલ, �ૂદવલ પછ� શલાં  થઈ ગ્ુા હ્ ુા. અમે મલ્ �ૂદમી 
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ાસંીઓ પછ� અ્ેં મ થઈ ગ્ુા હ્ ુા. હવે જયલર� પલણીમત 
જતશ ્રલમી આસપલસમી મી્ ે શલાં  થઈ ગયત અમ ે
ગગમ�ુાબી પવરંતમલ ભલર� ંેમલ ખભલઓ દબલવી દ�્લ હંલ 
ંત ાલ�્ક� ંેમલ મલકમી �રુલખતાલાથી ઝરણલઓ વહલવી દ�્લ. 
અમે ંેમે �ૂર ��ૂુર રણત અમે ખલઈઓ �ુ્ ી પસલર� દ��ુા 
અમે પછ� જાીમમી હરકંમે પહલડતમલ િશખરત અમ ે �્ી 
�્ી ્તટ�ઓવલળલ પહલડતમલ ભલર� સાંત્ બમલવી દ�્ી. 
અમે પહલડમલ ંેમી સપલટ�મલ િવિવ  ્ભલગતાલા �ૂબી જવલથી 
અમે ંેમલ �ડલણમી ંળેટ�ાલા �સૂી જવલમલ અમ ેંેમલ સપલટ 
ભલગતમી �્લઈ અમ ેમી્લણ પર સવલર થઈ જવલમલ ્ી્ ે
ંેમી કાપલર� થાભી ગઈ અમ ે ાલ�્ક� જાીમથી વલંલવરણ 
�ુ્ ી એક િવસંલર જનાલવી દ�્ત અમ ે હવલમ ે ંેમલ 
રહ�વલસીઓમ ે �લસ ્ેવલ ાલટ� ફ�્લવી દ�્ી. અમે ંેાલા 
વસવલવલળલઓમ ેબ્ી �િુવ્લઓ સલથ ેરતક� ્ી્લ. 
 તયલર પછ� જાીમમલ એ િમ�મ ાૈદલમત �મલ 
�્લણ �ુ્ ી ઝરણલઓ અમ ે મદ�ઓમલ વહ�વલ ાલટ� કતઈ 
ાલગર મહતંત ંેમ ેપણ એા જ મથી છતડ� દ�્લ. તયલા �ુ્ ી ક� 
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ંેઓ ાલટ� વલદળત સ�રાયલ � ંેમી � ૃં પલય જાીમતમ ે
�વાં  કર� શક� અમે ્ી્તંર� ઉગલડ� શક�. ંેણ ે અબ 
(વલદળલ)મલ ્ાકદલર �કૂડલઓ અમે વેરિવખેર વલદળ�ઓમ ે
ભેગી કર� તયલા �ુ્ ી ક� જયલર� ંેમી �દર પલણીમત સાગહ 
જતશ ાલરવલ ્લગયત અમ ેંેમી કતર� ાતર� વીજળ�ઓ ંડપવલ 
્લગી અમ ેંેમી ્ાક �ેં  વલદળતમી ંળત અમે ઘમઘતર 
ઘટલઓમી �દર બરલબર �ર� રહ� ંત ંેમ ે�શૂળ્લર વષલર 
ાલટ� ાતક્ી દ�્લ અમે એવી ર�ંે ંેમલ ભલર� ભલગત જાીમ 
પર ઘેરલઈ રહલ હંલ અમે દ�યણમી હવલઓ ંેમ ે ાસળ� 
ાસળ� વરસવલવલળલ વલદળમલ ટ�પલાઓ ંેજ્લર વરસલદમલ 
�પાલા વરસલવી રહ� હંી. તયલર પછ� જયલર� વલદળતએ 
પતંલમી છલંી હલથ પગ સાેં જાીમ પર ટ�કવી દ�્ી અમ ે
પતં ેઉપલડ�્લ પલણીમત બ્ત ભલર ંેમલ પર ઢતળ� દ�્ત ંેમલ 
દલરલ પડંર જાીમતાલા ખેંીઓ ઉગલડ� દ�્ી અમ ે �ષુક 
પહલડત પર ્ી્ુાછા ઘલસ પલથર� દ��ુા. હવે ્રલ પતંલમી 
હ�રયલળ�મી શતભલથી ્ાવલ ્લગી અમે �્તમી ્લદરત અમ ે
ખી્ે્ી ંલ� કળ�ઓમલ ઘર�ણલથી અ�ભાલમ કરવલ ્લગી. 
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 પરવર�દગલર� આ બ્ી વસ્ઓુમ ે ાલમવ �વમત 
સલાલમ અમ ે �મવરતમી રતઝી ઠરલવી. ંેણ ે ્રલમી 
આસપલસ િવશલળ ાલગ� કલઢયલ અમ ે રલજાલગ� પર 
્લ્મલરલઓ ાલટ� રતશમીમલ િામલરલ ઊભલ કયલર. 
 પછ� જયલર� ્રલમી પથલર� પલથર� ્ી્ી અમ ે
પતંલ�ુા સ�મ સા�ણૂર કર� ્ી�ુા ંત આદા અ્�યહસસ્લામ ે
પતંલમલ સ�મતાલા � ૂાટ� ્ી્લ. અમે ંેમ ેાલમવવાશમી પહ�્ ી 
ાય�કં બમલવી જ�ટંાલા વસલવી દ�્લ. અમે ંેામલ ાલટ� 
દર�ક પકલરમલ ખલવલ પીવલમી �ટ આપી દ�્ી. અમે �મી 
ામલ કરવી હંી, ંેમત સાક�ં પણ આપી દ�્ત. અમે બંલવી 
દ��ુા ક� આ કલયરાલા અવજલમત સાદ�હ અમે પતંલમલ સથલમમે 
ખંરલાલા મલખવલમત ડર છે, પરા્ ુ ંેઓએ એ જ વસ્ ુ
ંરફ �ખ કર� ્ી�ુા, �મલથી ંેામે રતકવલાલા આાયલ હંલ. 
અમે આ વલં �દુલમલ ઇુાાલા પહ�્ થેી જ ાૌ�ૂદ હંી. 
 પ�રણલા ે પરવર�દગલર� ંેમ ે ાલફ કરવલ પછ� 
જાીમ પર ઉંલર� દ�્લ, �થી પતંલમલ વાશથી �ુિમયલમ ે
આબલદ કર�. અમે ંેામલ ાલરફં અુ્લહ બાદલઓ પર 
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�ુજજં કલયા કર� પછ� ંેામ ે ઉપલડ� ્ેવલ પછ� પણ 
્રંીમ ેએ વસ્ઓુથી ખલ્ી મ રલખી, �મલ દલરલ પલ્મહલર 
પણલમી દ્ી્ત પર ભલર �કૂ� અમે �મે બાદલઓમી 
ાઅર�ફં�ુા સલ્મ બમલવ.ે બુક� સદલ � ૂાટ�્લ મબીઓ અમ ે
�રસલ્ંમલ અાલમંદલરતમી �ભથી �ુજજં પહ�્લડવલમી 
િમગરલમી કરંત રહત. અમે આા સૈકલઓ વીંંલ રહલ. તયલા 
�ુ્ ી ક� આપણલ પયગમબર હઝરં ાતહમાદ સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા દલરલ ંેમી �ુજજં ંાલા થઈ 
ગઈ. અમે �ુજજં �રૂ� કરવલમત અમ ેઅઝલબથી ડરલવવલમત 
અ�કુા �િંા �બ��ુ �ુ્ ી પહ�્ી ગયત. 
 અુ્લહ� બ્લમી રતઝીઓ િમ�ાલણ કર� દ�્ી છે. 
્લહ� થતડ� હતય અથવલ િવ� ૂ્  અમ ેપછ� ંેમ ેઅુપ અમ ે
િવશલળમલ �હસલબ ેપણ વહ�્ ી દ�્ી અમે ંેાલા પણ નયલય 
રલખયત છે �થી બામે� ુા ઇમંેહલમ ્ેવલાલા આવી શક�. અમ ે
ંવાગર અમ ેરાક બામેમે �ૃંજંલ (મલ�કુ�) અથવલ ્ીરંલથી 
પરખી શકલય. અમે પછ� િવશલળ રતઝીમી સલથ ે િમ્રમંલ 
અમે �ખુમલ ખંરલઓ અમ ે સ્લાંી સલથ ે ઉંરમલર� 
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આફંતમલ �દ�શલ અમ ેઆમાદ �ખુમી િવશલળંલ સલથ ે રાજ 
અમે ગામલ ગ�ા પકડમલરલ �ૂાલઓ પણ સાલવી દ�્લ. 
�વમમી ્લાબી અમ ે િવશલળ �દુંત મ�� કર�, ંેઓમ ે
આગળ પલછળ રલખયલ અમે પછ� બ્લમ ેાતં સલથ ેાેળવી 
દ�્લ. અમે ાૌંમ ેંેઓમી દતર�ઓમ ેખ�્મલર અમ ેઅ્ટૂ 
સાબા્ તમ ે�કૂડ� �કૂડલ કરવલવલળ� બમલવી દ�્ી. ંે �દ્તાલા 
વલંતમ ે�પલવમલરમલ ભેદત, �પું વલંત કરમલરમી વલં્ી ,ં 
િવ્લરતાલા અટકળત બલા્ મલરમલ અ�ાુલમત, �દ્ાલા �ાે્ લ 
યક�મી ઇરલદલઓ, પલાપણતાલા દબલએ્ �ખતમલ ઇશલરલઓ 
અમે �દ્મલ �ડલણમલ રહસયત અમ ેગૈબમી ગહમંલમલ ભેદત 
બ્લમ ે�ણે છે. 
 ંે એ અવલજતમ ે પણ સલાભળ� ્ે છે, �મલ ાલટ� 
કલમમલ છ�દતમે મા�ુા પડ� છે. ક�ડ�ઓમલ �ગષા ૠ્મુલ 
રહ�ઠલણત, અમે બી� �વ જ ા્ ઓુમલ ઠાડ�ઓમલ ઉંલરલઓથી 
�ણકલર છે. �મત �તુ ાર� ગયત હતય એવી �ીઓમલ 
કુપલાં ત અમે પગતમલ પગરવ પણ સલાભળ� ્ે છે. ંે ્ી્લ 
પણ�મલ આવરણાલા �દરમલ ભલગાલા ઉછરમલરલ ફળતમી 
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જગયલમ ેપણ �ણે છે અમ ેપહલડતમી �ફુલઓ અમ ેકતંરતાલા 
પલણીઓમલ આશાતમ ે(રહ�ઠલણમ)ે પણ �ણે છે. ંે �યૃતમલ 
થડત અમ ેંેમી છલ્તાલા ાચછરતમ ેસાં લવલમી જગયલથી પણ 
સ્ેં છે. અમે ડલળતાલા પણ�મ ે િમકળવલમી ાા�ઝ્ અમ ે
કરતડરજ�ુઓાલા વીયર બ��ુમલ ઠ�રવલમલ સથલમત, પરસપર 
જતડલએ્લ વલદળત, ઉપર ંળે ઘટલઓથી ટપકંલ વષલરમલ 
�બ��ુઓથી પણ પ�ર�્ં છે. બુક� � � રજકણતમ ે�્ીઓ 
પતંલમલ પલ્વાલાથી ઉડલડ� છે અમે � િમશલમતમ ે વરસલદ 
પતંલમલ �રૂથી િાટલવી મલખ ેછે. ંેમલથી પણ �ણકલર છે. ં ે
ર�ંીમલ ટ�કરલઓ પર જાીમમલ ક�ડલઓમલ ્લ્વલ ફરવલ અમ ે
�્લ �્લ પહલડતમલ િશખરત પર પલાખત રલખમલરલ પયીઓમલ 
ાલળલઓમ ેપણ �ણે છે અમે ાલળલમલ �્લરલાલા પયીઓમલ 
ક્રવતમ ેપણ ઓળખ ેછે. � વસ્ઓુમ ેછ�પ ેસાં લડ� છે ંેમ ે
પણ �ણ ેછે અમે �મ ેસ�દુમલ ાત�ઓએ પતંલમલ ખતળલાલા 
દબલવી રલખ્ુા છે ંેમે પણ ઓળખ ેછે. �મ ેરલંમલ �્લરલએ 
સાં લડ� દ��ુા છે ંેમ ેપણ ઓળખ ેછે અમે �મલ પર �દવસમલ 
�યૂ� પકલશ વેય� છે ંેમલથી પણ અ�ણ મથી. � ્ીજત પર 
એક પછ� એક �્લર� રલંમલ પરદલઓ અમ ે ઉજળલ 
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�દવસતમલ �યૂરમલ �કરણત પકલશ પલથર� છે ંે એ બ્લઓ, 
પલદ �્હત, હ્મ ્્મ, શબદતમલ �ુા�રવ, હતઠતમત ફડફડલટ, 
�લસતમી અવર જવર, રજકણત�ુા વજમ, �વંલઓમલ 
િમસલસલમી અવલજત, આ ્રલ પર �યૃતમલ ફળત, ખરંલ પણ�, 
વીયર� ુા ઠ�ર� ુા, �ાે્  �મૂમલ સથળત, ાલાસમલ ્�દલ અથવલ 
ંેમલ પછ� આકલર પલામલર સ�મ અથવલ પેદલ થએ્ 
બલળક બ્લમ ે�ણ ેછે. અમે ંેમ ેઆ ઇુા પલપં કરવલાલા 
કતઈ શા મથી થયત. મ પતંલમી ાખ્કુમ ે રયવલાલા કતઈ 
અડ્ણ ઊભી થઈ. અમે મ પતંલમલ �ુકાત ્લ� ુપલડવલાલા 
અમે ્તકતમી ાયવસથલ કરવલાલા કતઈ પાલદ (આળસ)  ક� 
થકલવટ ્લગી. બુક� ંે�ુા ઇુા �ડલણતાલા ઉંર�્ુા છે. અમ ે
ંેણે બ્લમી ગણતી કર� ્ી્ી છે. અમ ે બ્લ પર ંેમત 
નયલય પવંરક અમે અિ્ક ઉપકલર છવલએ્ છે. જત ક� આ 
બ્લ ંેમી શલમમ ે્લયક હક અદલ કરવલથી અસાથર છે. 
 અય અુ્લહ ! ્ ુા જ વખલણ અમ ે�ં �ુ્ ી સંવમ 
(ંલર�ફ - �ણુગલમ) કરવલમ ે પલત છે. ંલરલથી આશલ 
રલખવલાલા આવ ેંત શષેઠ આશરત છે. અમ ેઉમાીદ બલા્ વલાલા 
આવે ંત શષેઠ ઉમાીદત�ુા ક�નદ છે. ં� ામ ેએ શ�કં અપરણ 
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કર� �મલ વડ� કતઈ અનયમી સ્િૂં ક� પશાસલ મથી કરંત, 
અમે ંે�ુા �ખ એ ્તકત ંરફ મથી વલળંત, �ઓ િમષફળંલ�ુા 
ક�નદ અમે શાકલઓ�ુા ઘર છે. ા� પતંલમી �ભમ ે ્તકતમલ 
વખલણ અમે ંલર� પલળે્ી પ�મલ �ણુ ગલવલથી �પૂ રલખી 
છે. 
 અય �દુલ ! દર�ક વખલણ કરમલરમત પતંલમલ પશસં 
(વખણલએ્લ) પર એક હક હતય છે, ્લહ� ંે વળંર હતય, 
ઇમલા ક� �રુસકલર. અમે �ુ ા ંલરલથી આશલ રલખી બેઠત �ા ક� ્ ુા 
રહ�ાંમલ સાગહત અમ ેાલફ�મલ ખ�મલઓમી ભલળ આપમલરત 
છે, અય �દુલ ! આ એ બાદલમી ઉપ�સથિ  ંછે �ણ ેાલત ંલર� 
ંવહ�દ અમ ેએકંલમત �સવકલર કય� છે અમે ંલરલ િસવલય 
આ �ણુત અમ ેકાલ્તમત કતઈમ ેપલત મથી જતયત. વળ� �ુ ા 
એક હલજં રલ�ુા �ા, �મત ંલરલ ઔદલયર (ઉદલરંલ) િસવલય 
કતઈ ઇ્લજ મથી કર� શક્ ુા, અમે ંલરલ ઉપકલરત િસવલય કતઈ 
ંેમત આ્લર મથી બમી શક્ ુા. હવે આ સાય ે ામે ંલરત 
રલ�પત અપરણ કર અમ ે બી�ઓ સલા ે હલથ ્રવલથી 
બેપરવલ કર� દ�. ક�ાક� ્ ુા દર�ક ્ીજ પર શ�કં ્રલવ ેછે. 

* * * * * 
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૯૨ - જ્ારહ લાણાએ આપની બ્અતના 
િનરર્  લીધા 

 જયલર� ્તકતએ હ. ઉસાલમમલ  �મૂ થવલ પછ� 
આપમી બયઅં ્લહ�. 
 ામે �કૂ� દયત, અમે �ઓ કતઈ અનયમ ેશત્ી ુયત, 
ાલર� સલા ેએ ાલા્ત છે, �મલ ઘણલ રાગત અમે �ખ છે, �મી 
મ �દ્તાલા સહમ શ�કં છે અમે મ ��ુધ્ એમે સલાખી શક� છે. 
�ુઓ �યિંજ ક�ટ્ી ડહતળલયે્ છે અમે ાલગર ક�ટ્લ અ�ણયલ 
થઈ ગયલ છે? યલદ રલખત !  ક� જત ા� બયઅંમી દલવ  ં
ક� ૂ્  કર� ્ી્ી ંત ંામ ેાલરલ ઇુા પાલણ ેજ બ્લવીશ 
અમે કતઈમી વલં ક� ઠપકત મહ� સલાભ�ા, પણ જત ંા ેામ ે
�કૂ� દ�શત ંત ંાલરલ �વી જ એક ાય�કં �પ ે �વમ 
િવંલવીશ, બુક� ંાત બ્લથી વ્લર� ંાલરલ હલ�કામલ 
�ુકાત�ુા ધયલમ રલ�ુા. �ુ ા ંાલરલ ાલટ� વઝીરમલ �પે અાીરમી 
સરખલાણીાલા વ્લર� સલરત રહ�શ. 

* * * * * 
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૯૩ - બની ઉાય્ાના �ફતના તરફ આગાચેતી 
 �ાલા આપે આપમલ ઇુા અમે શલણપણમત પ�ર્ય 
આપંલ બમી ઉાયયલમલ �ફતમલ ંરફ ધયલમ દત્ુ� છે. 
 પલ્મહલરમી પશાસલ અમે સ્િૂં (વખલણ) પછ�, 
 ્તકત !  યલદ રલખત, ા� �ફતમલમી �ખત ફતડ� મલખી 
છે. અમ ેઆ કલા ાલરલ િસવલય બીજત કતઈ મથી કર� શકંત. 
જયલર� ક� ંેમલ િંિાર ઉપર ંળે થઈ રહલ છે અમ ેંેામલ 
ગલાડપણમી બીાલર� વ્ી ગઈ છે. હવે ંા ેાલરલથી � ્લહત 
ંે �ણી ુયત એ પહ�્ લ ક� �ુ ા ંાલર� વચ્ ે મ ર�ુ ા. એ 
પલ્મહલરમી કસા, �મી શ�કંશલળ� પકડાલા ાલર� �મ છે. 
ંાે અતયલરથી કયલાંમી દરિાયલમ � પણ વસ્ ુ િવશ ે
�છૂશત અમ ે� ટતળલ િવશ ે�ણવલ ાલગશત ક� � સૌ ાલણસતમ ે
સદાલગર બંલવ ે અમ ે સૌમ ે ભટકલવી ાલર� ંત �ુ ા ંેમ ે
્્કલરમલર, ખ�્વલવલળલ, હલાકવલવલળલ, સવલર�ઓમ ે
ઉંરવલમલ પડલવ, સલાલમ ઉંલરવલમી જગયલ, કતણ ંેાલાથી 
કત્ કર� મલખવલાલા આવશ,ે કતણ પતંલમી ાતં ેારશ,ે બ�ુા 
બંલવી દઈશ. જતક� આ સૌથી ખરલબ સાજતગત અમે સૌથી 
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સખં �શુક�્ીઓ ાલરલ પછ� આવ ે ંત �છૂવલવલળત પણ 
પર�શલમીથી ાલ�ુા માલવી દ�શ ેઅમે �મ ે�છૂવલાલા આવશ ેં ે
પણ બંલવવલથી ્લ્લર રહ�શ.ે અમે આ બ�ુા એ સાય ેથલશ ે
જયલર� ંાલરલ પર જ ાગત �રુ� ંૈયલર� સલથ ે્ટૂ� પડશ.ે અમ ે
�ુિમયલ એવી ર�ં ેંાગ થઈ જશ ેક� સાકટમલ �દવસત ્લાબલ 
્લગશ,ે તયલા �ુ્ ી ક� અુ્લહ બલક� રહ�્ લ મેક બાદલઓમ ે
સફળંલ અપરણ કરશ.ે 
 યલદ રલખત !  જયલર� �ફતમલઓ આવ ે છે ંત ્તકતમ ે
શાકલઓાલા મલખી દ� છે. અમ ેજયલર� �ય છે ંત સ્ેં કર� 
�ય છે. આ આવવલમલ સાય ેઓળખી મથી શકલંલ, પણ 
જયલર� જવલ ્લગ ેછે ંત ઓળખલઈ �ય છે. હવલઓમી �ા 
�મુયલ કર� છે. કતઈ શહ�રમ ેપતંલમી ટ�રાલા ્ઈ ્ે છે અમ ે
કતઈમ ેછતડ� દ� છે. યલદ રલખત ! ાલર� મજરાલા સૌથી વ્લર� 
ભયલમક �ફતમત બમી ઉાયયલમત છે. � પતં ેપણ �્ળલ હશ ે
અમે બી�ઓમ ે પણ �્લરલાલા રલખશ.ે ંેમલ ્યણત 
સલાલનય હશે. પણ ંેમી બ્લ ખલસ ્તકત ાલટ� હશે. � આ 
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�ફતમલાલા �ખત ઉઘલડ� બેઠલ હશ.ે મહ�ંર �્ળલઓ પલસેથી 
ંત સરળંલથી પસલર થઈ જશ.ે 
 �દુલમી કસા !  ંા ે બમી ઉાયયલમ ે ાલર� પછ� 
કિમષટ (હ્ક� કયલમલ)  સ�લિ્શત પલાશત. �મત દલખ્ત એ 
કલપમલર� �ટણી �વત હશ ે� ા�થી કલપશ ેઅમ ેહલથ ાલરશ ે
અથવલ પગ ્્લવશ ેઅમ ે�ૂ્ મહ� દતહવલ દ�. અમ ેઆ કા 
આા જ રહ�શ,ે ંેમલથી ાલત એ ્તકત જ બ્શ ે� ંેઓ ાલટ� 
્લભકલર� હશ ે અથવલ ઓછલાલા ઓ�ા �કૂસલમ દ�મલર મહ� 
હતય. આ �સુીબં ંામ ેઆવી જ ર�ં ેવળગી રહ�શ.ે તયલા 
�ુ્ ી ક� ંાલ�ા નયલય ાલગ�ુા એ�ુા જ હશે, �ા �ુ્ લા 
પતંલમલ આકલથી અથવલ �રુ�દ પતંલમલ પીરથી નયલયમત 
ંકલદત કર�. ંાલરલ પર ંેમત �ફતમત એવી ભયલમક 
શક્ાલા આવશે, �મલથી ડર ્લગશે અમે ંેાલા 
�હ�્ ીયંમલ �શત પણ હશે. મ ંત કતઈ �હદલયંમત 
િામલરત હશે ક� મ ંત કતઈ રસંત બંલવમલર પંલકલ. 
(િમશલમ)  
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 બસ અાે એહ્ેબૈં અ્યહ��સુસ્લા જ છ�એ, 

�ઓ એ �ફતમલથી બચયલ રહ��ુા. અમ ે ંેમી દલવ  ં
આપમલરલઓાલાથી મહ� હતય. તયલર પછ� અુ્લહ ંાલરલથી 
આ �ફતમલમ ે એવી ર�ં ે અ્ગ કર� દ�શ,ે �વી ર�ં ે
�મવરમી ખલ્ ઉંલરવલાલા આવ ે છે. એ શખસ દલરલ � 
ંેઓમ ે હડ� ૂં  કરશ ે અમ ે સખંીથી હાકલરશ ે અમ ે �તુ્મુલ 
કડવલ �ુાટ પીવરલવશ ેઅમ ેં્વલર િસવલય કાઈ મહ� આપે. 
અમે ભય િસવલય કતઈ કપડલા મહ� પહ�રલવ.ે ંે એ સાય હશ ે
જયલર� �ુર�શમ ેએ આર્ હશ ેક� કદલ્ �ુિમયલ અમ ેંે�ુા બ�ુા 
્મ દઈમ ેએક ાા�ઝ્ પર ામ ેજતઈ ્,ે ભ્ ેએટ્ી વલર 
ાલત ક� �ટ્ી વલરાલા એક �ટ મહ�ર કરવલાલા આવ ેછે, �થી 
ંેઓથી એ વસ્ ુ �સવકલર� ્�, �મત એક ભલગ આ જ ાલ�ુા 
�ા, ંત ંેઓ દ�વલ ાલટ� ંતપર મથી. 

* * * * * 

  



નહ�ુલ બલાગાહ - 287                                                                     ww.hajinaji.com 

૯૪ - અલલાહની હમદ અને ્ના, હઝરત 

ાાહમાદ ્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� 
વ્લલા અને આલે ાાહમાદ ્લલલલાહા 
અલયહહ વ આલેહ� વ્લલાના િવશેષ �રુા 

અને પશં્ ા 
 �ાલા પરવર�દગલરમી સ્િૂં, હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  અમે એહ્ેબૈં  
અ્યહ��સુસ્લામી િવશેષ ંલર�ફ અમે સદબત્મત ઉુ્ેખ 
છે. 
 બરકંવલળ� છે એ પલ્મહલરમી હસંી ક� �મી ઝલં 
�ુ્ ી કુપમલમલ ઉડયમત મથી પહ�્ી શકંલ અમે ��ુધ્, 
્લ્યુરમી સાજત ંેમ ેમથી પલાી શકંી. ંે એવત પથા છે, 
�મી કતઈ �િંા સીાલ મથી. અમે એવત �િંા છે, �મલ 
ાલટ� કતઈ મલશ મથી. 

 ાાનવતં નબીા અલયહહ�સુ્લાા : 
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 પરવર�દગલર� ંેઓમ ેશષેઠ સથળતએ થલપણ રલખયલ 
અમે શષેઠ ઉંલર� સથલયી કયલર. ંેઓ ્ગલંલર સૌથી ઉ�ા 
� ૂાઠતથી પિવતંા ઉદરતાલા પર�ગામ થંલ રહલ ક� જયલર� 
કતઈ ��ુગર �જુર� ગયલ ંત �દુલમલ દ�મમી ઝીમાેદલર� 
અ�ગુલાીએ સાભલળ� ્ી્ી. 

 હઝરત ર�લૂ ે અણરા ્લલલલાહા અલયહહ વ 

આલહે� વ્લલા 

 તયલા �ુ્ ી ક� અુ્લહ ંરફથી ાલમદ પદવી હઝરં 
ાતહમાદ �સુ્ફુલ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  
�ુ્ ી પહ�્ી ગઈ અમ ે ંેણ ે ંેઓમ ે શષેઠ િવકલસમી ખલણ 
અમે સૌથી ાલમિમય �ળૂમલ ક�નદ ાલરફં �ુિમયલાલા ાતક્ી 
દ�્લ. એ જ પિવત વાશાલા �ાલા મબીઓ જમાંલ રહલ અમ ે
પતંલમલ અાલમંદલરતમી વરણી કર�, પયગમબરમલ વાશજત 
શષેઠ અમે ખલમદલમ સૌથી વ્લર� �ુ્ીમ ખલમદલમ છે. ંેામત 
વાશ એ શષેઠ વાશ છે. � હરામી �ખુય ્રંી પર ઉગયત અમ ે
વડ�્લંમલ ( વડપણમલ) છલયલાલા ઉછેર પલમયત. ંેમી 
ડલળ�ઓ ઘણી ્લાબી છે અમ ેંેમલ ફળ ઇનસલમમી પહ�્થી 
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બહલર છે. ંેઓ ંકવલવલળલઓમલ ઇાલા અમ ે �હદલય  ં
વલા�ઓ ાલટ� �ંર દ�ષટ�ુા �ળૂ વહ�ણ. ંે એવત દ�પક છે 
�મત પકલશ ઝળહળ� રહત છે અમે એવત િસંલરત છે ��ુા �રૂ 
ઝગાગ ે છે. અમે એવત ્કાક છે ક� �મી ્ાક વીજળ� 
�વી છે. ંેઓ�ુા ્લ�ર�ય ાધયાાલગ�, ંેઓમી ��ુ ં 
જલમ અમ ે �હદલયં ંેામી �િંાવલણી, અમે ંેામલ 
�કુલદલ નયલયી છે. અુ્લહ� ંેઓમ ેએ સાય ેાતકુયલ જયલર� 
��બયલમત કા થાભી ગયત હંત અમ ે �ુકા�મત કલળ પ��ૃ 
હંત અમ ેસચ્લઈ ગફ્ંાલા �ૂબે્  હંી. 

 િશખાાર : 

 �ુઓ !  �દુલ ંાલરલ પર રહ�ાં ઉંલર�, સપષટ 
િમશલમીઓ પર અા્ કરત, ક� રસંત �બુ�ુ્ સી્ત છે અમ ે
ંે જ�ાંમી ંરફ દલવં આપ ેછે અમ ેંા ેએવલ ઘરાલા છત, 
�યલા �દુલમત રલ�પત પલપં કરવલમી ંક અમે મવરલશ છે. 
આાલ્મી �કંલબ � ૂ્ ે્ી છે. �ુદરંમી ક્ા ્લ્ી રહ� છે. 
બદમ સહ� સ્લાં છે. �ભત સવંાત છે. ંૌબલ સલાભળવલાલા 
આવે છે અમ ેઆાલ્ ક�ુ્  થઈ રહલ છે. 
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૯૫ - �ાા ંર�લૂ ્લલલલાહા અલયહહ વ 
આલેહ� વ્લલાના િવશેષ �રુા અને પશં્ ા 

 અુ્લહ� ંામ ે એવ ે સાય ે ાતકુયલ જયલર� ્તકત 

�ાુરલહ�ાલા �ુા્ વલએ્લ હંલ. અમે �ફતમલઓાલા હલથ પગ 

પછલડ� રહલ હંલ. આકલાયલઓએ ંેામ ેબહ�કલવી દ�્લ હંલ. 

અમે ઘાાડ� ંેામ ે્પસલવી દ�્લ હંલ. �હ�્ ીયં ેંેઓમ ે

ખલ્ી ાસંક બમલવી દ�્લ હંલ અમે ંેઓ અ્ત�સ 

પ�ર�સથિં અમ ે જહલ્ંમી બ્લઓાલા �્�ંલગસં અમ ે

હયરલમ હંલ. આપે મસીહંમત હક અદલ કર� દ�્ત. સી્લ 

રસંલ પર ્લુયલ અમ ે્તકતમ ે �હકાં અમ ે િશખલાણ ંરફ 

આાા�યલ. 
* * * * * 
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૯૬ - પાલનહાર અને હઝરત ર�લેૂ અણરા 
્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� વ્લલાની 

િ્ફતા 
 સવર સ્િૂં એ અુ્લહમલ ાલટ� છે � એવત પહ�્ ત છે 

ક� ંેમલ પહ�્ લ કતઈ ્ીજ મથી. અમ ેએવત �િંા છે ક� ંેમી 

પછ� કતઈ શય (્ીજ) મથી. ંે પગટ છે ંત ંેમી ઉપરવટ 

કાઈ મથી. અમ ે�પું છે ંત ંેમી િમકટંર કતઈ વસ્ ુમથી. 

 હઝરત ર�લૂ ે અણરા ્લલલલાહા અલયહહ વ 

આલહે� વ્લલા 

 આપ�ુા રહ�ણલાક શષેઠ રહ�ણલાક અમ ે આપમલ 

પલ્મપતષણમી જગયલ શષેઠ ઠ�કલ�ુા છે એટ્ ેશેષઠંલમી ખલણ 

અમે સ્લાંી�ુા ક�નદ. મેક� કરમલરલઓમલ �દ્ આપમી ંરફ 

વલળ� દ�વલાલા આાયલ છે અમ ેદ�ષટઓ�ુા વહ�ણ આપમી ંરફ 

ફ�રવી મલખવલાલા આા્ુા છે. અુ્લહ� આપમલ ાલરફં દષેમ ે

દફમલવી મલખયત છે. અમે અદલવંતમી જવલળલઓ �ઝૂલવી 
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મલખી છે. ્તકતમ ેપરસપર ભલઈ ભલઈ બમલવી દ�્લ છે. અમ ે

�ુફમી કૌામ ે વેરિવખેર કર� મલખી છે. અપાલિમ  ં ્તકતમ ે

ાલમવાં લ બમલવી દ�્લ છે. અમે �ુફમી ઇઝઝં ાલટ� ગવર 

્ેમલરલઓમ ે હડ� ૂં  કર� મલખયલ છે. આપમલ શબદત 

શર�અં�ુા બયલમ છે. અમે આપ�ુા ાૌમ રહ�� ુા અહકલામી 

ઝબલમ છે. 

* * * * * 
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૯૭ - �ાા ંપાતાના ્ાથીા અને હઝરત 
ર�લૂ ્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� 

વ્લલાના ્હાબીાની ્રખાારી ણરવાાા ં
આવી છે. 

 ંે અુ્લહમી પકડાલાથી બહલર િમકળ� ગયલ છે. 

બેશક ંે ( અુ્લહ) ંે ્તકતમલ ાલગર અમ ેંેામલ ગળલાલા 

ફાદત ્લગવલમી જગયલએ ંેામી રલહાલા જ છે. એ ાલ�્કમી 

કસા, ક� �મલ કબ�ાલા ાલર� �મ છે, ક� બેશક આ કૌા 

ંાલરલ ઉપર કલ� ૂાેળવી ્ેશ.ે ંે એ ાલટ� મહ� ક� ંે એ ાલટ� 

પલત છે. પરા્ ુએ ાલટ� ક� ં ે્તકત પતંલમલ અાીરમી બલિં  ્

(અસતય) વલંત�ુા ્રુાં જ અ�સુરણ કરવલ ્લગ ે છે. અમ ે

ંા ે ્તકત ાલરલ હકાલા હાાેશલ �સુંીથી કલા ્ત છત. 

�ુિમયલમી ંાલા કૌા ંેામલ શલસકમલ �ુાથી ભયભીં રહ� 

છે અમે �ુ ા ાલર� ર�યંમલ �ુાથી પર�શલમ �ા. ા� ંામ ે

્તકતમ ે�હલદ કરવલ ાલટ� ંૈયલર કયલર પરા્ ુંા ે્તકત ઉઠયલ 
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મહ�. ા� ંામ ેમસીહં કર�, પણ ંાે ંે મ સલાભળ�. ા� 

ંામ ે�હ�રાલા અમે �પું ર�ં ે િમાાતણ આપ્ુા પણ ંા ે

‘્બબૈક’ મ ક�ુા અમ ેમ ંત મસીહંમ ેક� ૂ્  કર�. ંાે ્તકત 

એવલ હલજર છત �ણે ક� ગલએબ !  અમે એવલ ઇંલઅં 

કરમલરલઓ છત �ણે ક� ાલ�્ક �ુ ા ંાલરલ ાલટ� �હકાં ભર�્ી 

વલંત ક�ા �ા અમ ેંા ેંેમલથી િવ�ખુ બમી �વ છત. ંામ ે

શષેઠ મસીહં ક�ા �ા ંત ંા ે મલસી �વ છત. �ુ ા ંામ ે

બલગીઓ સલથેમલ �હલદ ાલટ� ંૈયલર ક�ા �ા અમે હ� છેુ્લ 

વલ� �ુ્ ી પહ��ુા ંે પહ�્ લ ા જ ંાે ‘સબલમી અવ્લદ’મી 

�ા િવખેરલઈ �વ છત, ંાલર� ાહ�ફ�્તમી ંરફ પલછલ ફર� 

�વ છત અમ ે એકબી�મલ ફર�બાલા ફસલઈ �વ છત. �ુ ા 

સવલરમલ સાય ેંામ ેસી્લ ક�ા �ા અમ ેસલાજમલ સાય ેંા ે

ફર� પલછલ કાલમમી �ા વળ� �વ છત. ંામ ેસી્લ કરમલર 

કાટલળ� ગયલ અમ ેંાલર� �ુ્ લરણલ અશ� બમી ગઈ. 

 અય એવી કૌા, �મલ શર�ર ંત હલજર છે પણ 

અક્ ગલએબ છે, ખવલહ�શલંત રાગબેરાગી છે. ંાલરલ હલ�કા 
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ંાલર� બગલવંાલા �બુંે્ લ (ફસલયે્) છત . ંાલરત અાીર 

અુ્લહમી ફરાલાબરદલર� કર� છે અમ ેંા ેંેમી મલફરાલમી 

કરત છત. અમ ેશલામત (રલ�) હલ�કા અુ્લહમલ �મુલહ કર� છે 

અમે ંેમી કૌા ંેમી ઇંલઅં કર� છે. �દુલ સલયી છે ક� ામ ે

એ વલં પસાદ છે �આુિવયલ ાલરલથી પૈસલમત સતદત કર� ્ે ક� 

ંાલરલ દસ આદાી ્ઈ ્ે અમ ેપતંલમત એક આદાી ામ ે

આપી દ�. 
 �ૂફલવલળલઓ !  �ુ ા ંાલરલ કલરણ ે તણ પકલરમલ 
ાય�કંતવ અમ ેબે પકલરમી પ�ર�સથિંમત સલામત કર� રહત 
�ા. ંા ે કલમ રલખમલરલ બહ�રલ, �ભ રલખમલરલ �ુાગલ અમ ે
�ખ રલખમલરલ �્ળલ છત. ંાલર� �સથિં એ છે ક� મ ંત 
ંાે સારલાગણમલ સલ્લ વીર ્વુલમત છત અમ ેમ સાકટતાલા 
ભરતસલપલત સલથી. ંાલરલ હલથ �ળૂાલા ાળ� �ય. ંાત 
એવલ �ટત �વલ છત �મલ ્લરવલવલળલ ખતવલઈ �ય ક� જયલર� 
એક બલ�ુથી ભેગલ કર� ંત બી� બલ�ુથી િવખરલય �ય. 
�દુલમી કસા !  �ુ ા ાલરલ િવ્લરત પાલણ ેંામ ેએવલ જતઈ 
રહત �ા ક� જત જ ાગ ંેજ થઈ ગઈ અમે સારલાગણ ગરા થઈ 
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ગ્ુા ંત ંાે અ� ૂ ંલ�્બમલ બેટલથી એ મફફટંલ સલથ ે
અ્ગ થઈ જશત, �વી ર�ં ે કતઈ �ી મગમ થઈ �ય છે. 
પણ ગા ે ંેા �ુ ા ાલરલ પરવર�દગલરમલ ંરફથી ્તખખી 
દ્ી્ રલ�ુા �ા અમે પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામલ  ાલગર પર ્લ્ુા �ા. ાલરત ાલગર ંદમ 
ઉજળત છે, �મ ે�ુ ા બલિં્મલ �્લરલાલા પણ ગતંી ્� �ા. 

 હઝરત ર�લુે  અણરા ્લલલલાહા અલયહહ વ 
આલેહ� વ્લલાના અસહાબ 
 �ુઓ, પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામી એહ્ેબૈં  પર મજર રલખત અમ ે ંેઓમલ જ 
ાલગરમ ે અપમલવત. ંેઓમલ જ પગ્ ે પગ્ ે ્લ્ંલ રહત, 
ક�ાક� ંેઓ મ ંામ ે �હદલયંથી વેગળલ (અ્ગ) ્ઈ જશ ે
અમે મ ફર�મ ેિવમલશ ંરફ જવલ દ�શે. ંેઓ રતકલઈ �ય ંત 
રતકલઈ �વ. અમ ે ઊભલ થઈ �ય ંત ઊભલ થઈ �વ. 
ખબરદલર ંેઓથી આગળ મ િમકળ� જંલ, મહ�ંર ભટક� 
જશત અમે પલછળ પણ મ રહ� જંલ ક� �લાક હ્લક થઈ 
�વ. ા� પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
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વસુ્ામલ સહલબીઓમત કલળ પણ જતયત છે પણ અફસતસ 
ંાલરલાલાથી એક પણ ંેમલ �વત મથી. ંેઓ ફજર ટલણ ે
એવી ર�ં ે ઉઠંલ હંલ ક� વલળત િવખરલએ્લ અમે ાલથલ 
�ળૂવલળલ, જયલર� રલં સજદલઓ અમ ે �લાાલા વીંલવી 
��ૂલ હતંલ હંલ. ઘડ�ક ્્લટ ખલક પર રલખંલ ંત ઘડ�ક 
ગલ્ત. કયલાંમી યલદાલા �ણે �ગલરલ પર ઊભલ હતય. અમ ે
ંેઓમલ કપલળે બકર�ઓમલ ગતઠણ �વલ ગઠલ હતંલ હંલ. 
ંેામી સલા ે �દુલમત �ઝક આવંત ંત �� ુ એવી ર�ં ે
વરસવલ ાલાડંલ હંલ ક� બલાયત �ધુ્લ ભ��ઈ �ંી અમ ે
ંેા�ુા શર�ર અઝલબમલ ડર અમે સવલબમી આશલાલા એ�ુા 
કલાપ્ ુા હ્ ુા, �વી ર�ં ેકડક �્ીઓમલ �દવસ ેકતઈ �યૃ. 

* * * * * 
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૯૮ - બની ઉાય્ાના �લાા તરફ િનદ�શ 
 �ાલા બમી ઉાયયલમલ �ુાત ંરફ ઇશલરત કરવલાલા 
આાયત છે. 
 �દુલમી કસા, આ ્તકત આા જ �ુા કરંલ રહ�શ.ે 
તયલા �ુ્ ી ક� કતઈ હરલા મહ� બ્ે �મ ેહ્લ્ મ બમલવી ્ે. 
અમે કતઈ કત્ કરલર મહ� બ્ ે�મ ેંતડ� મ મલખ.ે અમે કતઈ 
ઘર ક� કતઈ ્ાપડ� બલક� મહ� રહ� �ાલા ંેઓમલ �ુા મ 
પવેશી �ય. અમે ંેઓમલ ખરલબાલા ખરલબ વંલરવ ંેઓમ ે
વંમ છતડવલ પર ાજ�રૂ મ કર� દ�. અમે બામ ે પકલરમલ 
્તકત રતવલ પર ંૈયલર મ થઈ �ય. �ુિમયલવલળલ પતંલમી 
�ુિમયલ પર રતવે અમ ેદ�મદલર પતંલમલ દ�મમી ંબલહ� પર 
�� ુવહલવ.ે અમે ંાલ�ા એક�ુા બી�થી ાદદ ાલગ�ુા એ�ુા 
છે �વી ર�ં ે�ુ્ લા આકલથી ાદદ ાલગ ેક� સલા ેઆવી �ય 
ંત ંલબેદલર� કર� અમ ેગલયબ થઈ �ય ંત ગીબં કર�. અમ ે
ંાલરલાલા સૌથી વ્લર� સાકટગસં એ હશ ે� �દુલ પર સૌથી 
વ્લર� ભરતસત રલખંત હશે. એટ્ ેજત �દુલ ંામ ે�ખુ આપ ે
ંત �સવકલર� ્ત અમ ેજત ંાલર� કસતટ� કરવલાલા આવ ેંત 
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સબ કરત ક� સલરત �ં ંત હર �રૂંાલા ંકવલવલળલઓ ાલટ� 
છે. 

* * * * * 
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૯૯ - �ુિન્ા ત્ાગ અને િવ�ની િવ�ચતતાના 
િનદ�શ 

 �ાલા �ુિમયલ ંજવલ�ુા આાાતણ આપવલાલા આા્ુા 
છે. 
 �દુલમી પશાસલ અમ ે ઉપકલર એ વલંમત � થઈ 
��ૂુા અમ ેંેમી ાદદમી ાલાગણી એ સાજતગત પર � સલા ે
આવવલવલળલ છે. અાે ંેમલથી દ�મમી સ્લાંીમત ંકલદત 
એવી જ ર�ં ેકર�એ છ�એ �વી ર�ં ેશર�ર ાલટ� ંા�ુરસંી 
અમે �ખુમી �ુઆ કર�એ છ�એ. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  �ુ ા ંામ ેવસીયં ક�ા �ા ક� એ 
�ુિમયલમ ેં� દયત, � ંામ ેગા ેંેા છતડવલવલળ� છે. ્લહ� 
ંાે એમત િવયતગ પસાદ મ કરત. ંે ંાલરલ દ�હમે ગા ેંેા 
યીણ કર� દ�શ,ે ંાે ્લખ ંેમી ંલજગીમી આશલ કરત. ંાલરત 
અમે ંેમત દલખ્ત એ �સુલફરત �વત છે �ઓ કતઈ ાલગર પર 
્લુયલ અમ ે �ણ ે ઉંલરલ �ુ્ ી પહ�્ી ગયલ. કતઈ ાલગર 
�્હમત ઇરલદત કય� અમે �ણે ંે ાળ� ગ્ુા. અમે �ણે ક�ટ્ત 
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�ૂાકત ગલળત હતય છે એ ઘતડત દતડલવમલરલ ાલટ� � દતડલવંલ જ 
્�ય ેપહ�્ી ગયત. 
 એ ાલણસ�ુા �વમ જ �ુા છે? �મત એક �દવસ 
િમાલરણ હતય; �મલથી મ આગળ વ્ી શકલય અમે પછ� 
્ી્ ઝડપ ેાૌં ંેમ ેહલાક�મ ે્ઈ જઈ રહ� હતય, તયલા �ુ્ ી ક� 
ક્વલં ેામ ે�ુિમયલમ ેછતડ� દ�. 
 ખબરદલર !  �ુિમયલમલ ાલમપલમ અમે ંેમી 
પગિંાલા હર�ફલઈ મ કરજત અમે ંેમલ ઠલઠાલઠમ ેપસાદ મ 
કરજત અમ ેંેમી કઠણલઈઓ અમ ેસાકટતથી શતકલ્રુ મ થજત, 
ક�ાક� ંેમલ ાલમપલમ અમ ેપગિં �ં થમલર� છે. અમ ેંેમલ 
ઠલઠ ાલઠમ ેપિંં થવલ�ુા છે. અમ ેંેમી ંાગી અમે સખંી 
ગા ેંેા ખંા થમલર� છે. અહ� દર�ક �દું�ુા એક છેવટ છે 
અમે દર�ક �વમ ાલટ� �તૃ્ુા છે. �ુા ંાલરલ ાલટ� � ૂં કલળમલ 
્તકતમલ અવશેષતાલા બત્પલઠમત સલાલમ મથી? અમે �ુા 
બલપદલદલમી વીંકતાલા ્ડત (મસીહં) ્ેવલ ��ુા મથી.? જત 
ંાલર� પલસ ે��ુધ્ હતય !  
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 �ુા ંા ે એ જત્ુા મહ� ક� જવલવલળલ પલછલ મથી 
આવંલ. અમ ે પલછળથી આવવલવલળલ રહ� મથી જંલ. �ુા 
ંાે જતંલ મથી ક� જગંવલળલઓ િવિવ્ સાજતગતાલા સવલર 
સલાજ કર� છે ? �લાક ારણ છે ંેમલ પર કુપલાં  થઈ રહત છે. 
અમે કતઈ �વાં  છે ંત ંેમ ે �દ્લસત અપલઈ રહત છે. એક 
પથલર�વશ છે ંત એક ંેમી ખબર કલઢવલ આાયત છે. અમ ે
એક પતંલમી �મથી જઈ રહત છે. કતઈ �ુિમયલ શત્ ેછે ંત 
ાૌં એમ ેશત્ી રહ� છે. ંત કતઈ ગફ્ંાલા પડયત છે ંત 
જાલમત ંેમલથી બેખબર મથી. અમે આા ્લુયલ જમલરલ 
મકશેકદા પર રહ� જવલવલળલ ્લુયલ જઈ રહલ છે. 
 સલવ્ેં થઈ �વ, હ� ાતકત છે. એમે યલદ કરત � 
ા�મ ેાલર� મલખમલર� છે, ઇચછલઓમ ેડહતળ� મલખમલર� અમ ે
આશલઓમ ે ભલાગી મલખમલર� છે. આવલ સાયાલા જયલર� 
�ુકા��ુા આ્રણ કર� રહલ છત અમે અુ્લહમી ાદદ ાલગત 
ક� ંેમલ વલ�બ હક અદલ કર� દયત અમે મેઅાંતમત આભલર 
ાલમી શકત ક� �મી ગણંર� કરવી અશ� છે. 

* * * * * 
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૧૦૦ - હઝરત ર�લેૂ અણરા ્લલલલાહા 
અલયહહ વ આલેહ� વ્લલા અને એહલેબૈત 

અલયહહ�સુ્લાા િવશે 
 વખલણ એ અુ્લહમલ � પતંલમલ ઉપકલરત અમ ે
�ૃપલઓમત પલ્વ પસલર� રહત છે. અમ ે પતંલમલ દલમ 
પદલમમત હલથ ્ાબલવી રહત છે. અા ે ંેમી પશાસલ કર�એ 
છ�એ ંેમલ બ્લ ાલા્લઓાલા, અમ ે ંેમી ાદદ ાલગીએ 
છ�એ, �દુ એમલ જ હક�ુા ધયલમ રલખવલ ાલટ�. અાે ગવલહ� 
આપીએ છ�એ ક� ંેમલ િસવલય કતઈ �દુલ મથી. અમ ેબશેક 
હઝરં ાતહમાદ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  
ંેમલ બાદલ અમ ે ર� ૂ્  છે. �ઓમ ે ંેણે પતંલમલ �ુકાત�ુા 
પલ્મ કરલવવલ અમે પતંલમત �ઝક બયલમ કરવલ ાતકુયલ ંત 
ંેાણ ે અતયાં  િમષઠલ�વૂરક ંેમલ પયગલા પહ�્લડ� દ�્લ 
અમે સલ્લ ાલગર પર આ �ુિમયલથી ્લુયલ ગયલ. અમ ે
અાલર� વચ્ ેએક એવત સતયમત પર્ા �કૂ� ગયલ ક� જત 
કતઈ ંેમલથી આગળ િમકળ� �ય ંે દ�મથી િમકળ� �ય 
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અમે � પલછળ રહ� �ય ંે મલશ પલા.ે અમે � ંેમ ેવળગી 
રહત ંે હકમી સલથ ેરહત. ંેમી ંરફ દતરમલર એ છે � વલં 
અટક�મ ેકરશે અમ ેસાં તષ સલથ ે�લા કર� છે. પરા્ ુ�લા 
પછ� ફર� ંે�થી કલા કર� છે. 
 �ુઓ, જયલર� ંા ે ંેમલ ાલટ� ંાલર� ગરદમત 
માલવી દ�શત અમ ેદર�ક ાસઅ્લાલા ંેમી ંરફ ઇશલરલ કરવલ 
્લગશત ંત ંેમ ે ાૌં આવી જશ ે અમ ે ંેમ ે ્ઈમ ે ્લ્ી 
જશે. પછ� �યલા �ુ્ ી �દુલ ્લહશ ે ંામ ે એ જ �સથિંાલા 
રહ�� ુા પડશ,ે તયલા �ુ્ ી ક� ંે એ શખસમ ેંદમ �હ�રાલા ્ઈ 
આવશ,ે � ંામ ેએક સથળે ભેગલ કર� અમ ેંાલરલ �ુસ ાપમ ે
�ૂર કર� દ�. ંત �ુઓ � આવવલવલળત છે ંેમી િસવલય કતઈમી 
્લ્્ મ કરત અમ ે� જઈ રહત છે ંેમલથી િમરલશ મ થઈ 
�વ. બમી શક� છે ક� �વલવલળલમત એક પગ ઉખડ� �ય ંત 
બીજત પગ �ાે્ ત રહ� અમ ેપછ� એવલ સાજતગત ઊભલ થઈ 
�ય ક� બામ ેપગ �ાી �ય. 
 �ુઓ, આ્ે ાતહમાદ અ્યહ��સુસ્લામી િાસલ  ્
આસાલમતમલ િસંલરલઓ �વી છે, ક� જયલર� એક િસંલરત 
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ગલયબ થઈ �ય છે ંત બીજત િમકળ� આવે છે. ંત �ણ ે
અુ્લહમી મેઅાંત ંાલરલ પર સા�ણૂર થઈ ગઈ અમે ંેણ ે
ંામ ેએ બ�ુા દ�ખલડ� દ��ુા, �મી ંાે આશલ બલા્ ી બેઠલ હંલ 

* * * * * 
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૧૦૧ - ્ા્ના ઉતપાતા 
 � એ �તુબલઓાલાથી છે �ાલા જાલમલમી કલાિંઓમત 
ઉુ્ેખ છે. 
 ંાલા વખલણ એ પથામલ ાલટ� છે, � દર�કમી 
પહ�્ લ છે અમે દર�કથી  �િંા છે, ંેમલ પથા પણલમત 
ંકલદત છે ક� ંેમી પથા કતઈ મ હતય અમ ે ંેમલ �િંા 
પણલમત ંકલદત છે ક� ંેમત કતઈ �િંા મ હતય. �ુ ા ગવલહ� 
આ�ુા �ા ક�, ંેમલ િસવલય કતઈ �દુલ મથી, અમે આ ગવલહ�ાલા 
ાલ�ા �ંર પગટ (બલંીમ અમ ે�હ�ર) એકસાલમ  છે અમ ે
ાલર� ઝબલમ �દ્થી સા�ણૂર ર�ં ેએકરલગી છે. 
 અય ્તકત ખબરદલર ! ાલરત િવરત્ કરવલમી �ુ્  
મ કરત. અમ ેાલર� અવગણમલ કર�મ ેહ�રલમ અમ ેભટકંલ મ 
થઈ �વ. અમ ે ાલર� વલં સલાભળંી વખં ે એક બી�મ ે
ઇશલરલ મ કરત. ક�ાક�, એ પલ્મહલરમી કસા �ણ ેદલણલમ ે
ફલડયત અમ ે�વમત ઉતપ�મ કયલર ક� �ુ ા � કાઈ ખબર આપી 
રહત �ા, ંે હઝરં ર� ૂ્  ેપલક સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ા ંરફથી છે, �યલા મ પહ�્લડવલવલળત �ૂ�ુા બત્ંત 
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હંત અમે મ સલાભળમલર ��હ્ હંત. અમે �ણે ક� �ુ ા એ 
અ્ાાલા અ્ા ભટક�્મ ેપણ જતઈ રહત �ા �ણ ેશલાાલા 
્્કલર કય� અમે �ૂફલમી આસપલસ ઝાડલ ખતડ� દ�્લ અમ ે
તયલર પછ� જયલર� ંે�ુા ાત�ુા ઉઘડ� ગ્ુા અમ ેંેમી ્ગલા�ુા 
ાત�ુા ાજ� ૂં  થઈ ગ્ુા અમ ે જાીમ પર ંેમી પલાલ્ીઓ 
વ્લર� સખં થઈ ગઈ ંત �ફતમલઓ ાલમવ �તુતમ ેપતંલમલ 
દલાં ત વડ� કલટવલ ્લગયલ. અમે જ ાગતએ પતંલમી થપપડતમી 
્પેટાલા ્ઈ ્ી્લ. અમે �દવસતમી સખંી અમે રલંતમી 
ઘલંત મજર સાય આવી ગઈ. 
 અમે પછ� જયલર� ંે�ુા ખેં ર હ્ુ� ભ્ુ� થઈ ગ્ુા અમ ે
ંેઓમી ાસંીઓ પતંલમત જતશ દ�ખલડવલ ્લગી અમ ે
ં્વલરત ્ાકવલ ્લગી ંત સૌથી વ્લર� સખં �ફતમલઓમલ 
ઝાડલ ખતડલઈ ગયલ. અમે ંે �્લર� રલંત અમે ઉછળંલ 
સ�દુમી �ા પિસ�ધ્ાલા આવી ગયલ, અમે �ૂફલમ ે ંત આ 
િસવલય પણ ઘણી �્ીઓ વેરિવખેર કરવલવલળ� છે અમ ે
ંેમલ પર ંત ઘણલય પસલર થવલવલળલ છે. અમે મ�કાલા જ 
જાલઅંત જાલઅંતથી ભીડવલ વલળ� છે. અમ ેઊભી ખેંીઓ 
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કલપી મલખવલાલા આવમલર� છે. અમે કપલએ્લ ાલ્મ ેપણ 
બરબલદ અમ ેપલયાલ  ્કર� મલખવલાલા આવમલર છે. 

* * * * * 
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૧૦ર - ણ્ાાતના �દવ્ના ઉલલેખ 
 �ાલા કયલાં અમે ંેાલા ્તકતમી �સથિંઓમત 
ઉુ્ેખ છે. 
 ંે �દવસ એ હશે જયલર� પલ્મહલર �રૂતગલાીઓ 
અમે અ�ગુલાીઓમ ે ઝીણવટભય� �હસલબ અમે આાલ્મલ 
બદ્લ ાલટ� એવી ર�ં ે ભેગલ કરશ ે ક� બ્લ િવમય અમ ે
મમંલ �વૂરક  ઊભલ હશે પસીમલથી ા� ંરબતળ થઈ ગ્ુા હશ ે
અમે ્રલ કલાપંી હશે. શષેઠ �સથિં એમી હશ,ે �મે પગ 
ખતડવલમી જગયલ ાળ� જશ ે અમ ે �મ ે �લસ ્ેવલમી ંક 
પલપં થઈ જશ.ે 

 આ �તુબાના એણ ભાગ : 

 એવલ �ફતમલઓ �ણે �્લર� રલંમલ �કૂડલ. �મી 

સલાે મ ઘતડલ ઊભલ રહ� શકશ ે મ ંેમલ પર્ાતમ ે ફ�રવી 

શકલશ.ે આ �ફતમલઓ ્ગલા અમે સલાલમમી �રૂ� ંૈયલર� 

સલથ ે આવશ.ે ંેઓમત મેંલ ંેઓમ ે હાકલર� રહત હશ ે અમ ે

ંેઓમત સવલર ંેઓમ ેથકવી રહત હશે. ંેમે પલત એક કૌા 



નહ�ુલ બલાગાહ - 310                                                                     ww.hajinaji.com 

હશે, �મલ �ુમ્લઓ આકરલ હશ,ે પણ ્ ૂાટાલર ઓછ�. અમ ે

ંેઓમત સલામત અુ્લહમલ ાલગરાલા ાલત એ ્તકત કરશ ે

�ઓ ાતટલઈ દ�ખલડમલરલઓમી મજરાલા િમબરળ અમે પિં  ં

હશે. ંેઓ �ુિમયલવલળલઓાલા અ�ણયલ અમ ે

આસાલમવલળલઓાલા પ�ર�્  ંહશે. 
અય બસરલ !  એવ ે સાય ે ંલર� �સથિં દયલજમક 

હશ,ે એ અુ્લહમલ અઝલબમલ ્શકરમલ આ્લર� �ાલા મ �ળૂ 
હશે મ શતરબકતર અમે મ�કાલા ંલરલ વલસીઓમ ે્લ્ ાૌં 
અમે કડક �ખૂાલા �બુંે્ લ કરવલાલા આવશ.ે 

* * * * * 
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૧૦૩ - ઝાહદ અને તણવા િવશે 
 અય ્તકત !  �ુિમયલમ ે એવી ર�ં ે �ુઓ �ા એ 
્તકત �ુએ છે �ઓ પરહ�ઝગલર� કરવલવલળલ અમે ંેમલથી 
દ�ષટ બ્લવીમ ેજતવલવલળલ છે ક�ાક� મ�કાલા જ ંે પતંલમલ 
રહ�વલસીઓમ ેહટલવી દ�શ ેઅમ ેપતંલમલ �ખુીઓમ ે�ુ:ખી કર� 
દ�શે. ંેાલા � વસ્ ુા� ફ�રવીમ ેજઈ �કૂ� ંે પલછ� ફરવલમી 
મથી. અમે � આવવલવલળ� છે ંેમી �સથિંમી ખબર મથી. ક� 
ંેમી વલટ જતવલાલા આવ.ે ંેમી �શુી રાજ િાિશં અમ ેંેાલા 
��ુષતમી ાજ� ૂં ી િમબરળંલ અમે અશ�કં ંરફ વળે્ી છે. 
ખબરદલર, ંેમી �દ્ ્્્લવમલર� વસ્ઓુ ંામ ે્તકલાલા 
મ મલખ,ે ક�ાક� ંેાલાથી સલા ેઆવમલર� વસ્ઓુ ઘણી ઓછ� 
છે. 
 �દુલ રહ�ાં ઉંલર� એ શખસ પર �ણે �્�ંમ ામમ 
ક્ુ� ંત મસીહં ્ી્ી. અમ ેમસીહં ્ી્ી ંત સાજદલર� 
આવી ક� �ુિમયલમી દર�ક વસ્ ુએવી થઈ જશે �ણે હંી જ 
મહ�, અમે આખેરંમી વસ્ઓુ એવી થઈ જશ,ે �ણે હ� 
ાૌ�ૂદ છે. દર�ક ગણતીાલા આવમલર ઓછત થમલર છે અમ ે
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દર�ક એ વસ્ ુ�મી આશલ હતય ંે મ�કાલા આવવલવલળ� છે 
અમે � આવવલવલળ� છે ંે �ણ ે મઝદ�ક અમ ે �બુ�ુ  ્
મઝદ�ક છે. 
 આ�લાના �રુ : 
 આ�્ા એ છે � પતંલ�ુા � ૂુ ય પતં ે �ણે અમ ે
ઇનસલમમી અજલમંલ ાલટ� એટ્ુા જ �રુ્ ુા છે ક� ં ેપતંલ�ુા 
� ૂુ ય મ �ણે. અુ્લહમી મજરાલા સૌથી ખરલબ બાદત એ છે, 
�મે અુ્લહ� પતંલમલ જ હવલ્ ે કર� દ�્ત હતય, ક�ાક� ં ે
સી્લ ાલગરથી હટ� ગયત છે, અમે ાલગરદશરક િવમલ ્લ્ી રહત 
છે. ંેમે �ુિમયલમલ કલરતબલર�ુા આાાતણ આપવલાલા આવ ેંત, 
અા્ કરવલ ંૈયલર થઈ �ય છે અમ ેઆખેરંમલ કલામી 
દલવં આપવલાલા આવે ંત ઢ�્ત પડ� �ય છે. �ણે ક� � 
કલાઈ ક્ુર એ જ વલ�બ હ્ ુા અમ ે�ાલા આળસ કર� છે ં ે
ંેમલ પર સલક�ં હ્ ુા. 
 �િતા ્ગુ : 
 �િંા ્ગુ એવત હશ ે�ાલા ાલત એ જ ાતઅિામ 
��ૂકં પલાશ,ે � �ણ ેાજાલાલા આવે ંત ્તકત ંેમ ેઓળખી 
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મ શક� અમ ેઅદશય થઈ �ય ંત કતઈ ગતં ેમહ�. આ જ 
્તકત �હદલયંમલ દ�પક અમ ેરલતીમલ પવલસીઓ ાલટ� સીાલ 
�્હત હશે. મ અહ�મી તયલા ્ગલવંલ ફરશ ેમ ્તકતમલ એબત 
પ્લરંલ ફરશ.ે ંેઓ ાલટ� અુ્લહ રહ�ાંમલ દલર ખત્ી 
મલખશ ેઅમ ેંેઓથી અઝલબમી સખંીઓ �ૂર કર� દ�શે. 
 અય ્તકત !  �ૂાક સાયાલા એક એવત જાલમત 
આવશ,ે �ાલા ઇસ્લામ ેએવી ર�ં ેઉ્ટલવી દ�વલાલા આવશ,ે 
�ા વલસણમ ેંેમલ સલાલમ સ�હં �� ુવલળ� દ�વલાલા આવ ે
છે. 
 અય ્તકત !  અુ્લહ� ંામ ે એ વલંથી આશરત 
આપી રલખયત છે ક� ંે ંાલરલ પર �ુા કર�, પણ ંામ ેએ 
વલંથી સ્લા  ંમથી રલખયલ ક� ંાલર� કસતટ� મ કર�. આ 
ાલ�્ક� જુ્ જ્લ્ત�ુએ સલફ એ્લમ કર� દ��ુા છે ક� "આાલા 
અાલર� સપષટ િમશલમીઓ છે અમ ે અા ે ગા ે ંેા ંાલર� 
કસતટ� કરમલરલ છ�એ." 

* * * * * 
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૧૦૪ - આપના �તુબાના એણ ભાગ 
 અય ્તકત !  �ણી ુયત, અુ્લહ� હઝરં ાતહમાદ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામ ેએ સાય ેાતકુયલ 
છે જયલર� અરબાલા મ કતઈ �કંલબ વલા્ ંલ �ણ્ુા હ્ ુા અમ ે
મ�ાુવં અમે વહ�મત મ કતઈ દલવત કરવલવલળત હંત. આપ ે
આજલા�કંતમલ આ્લર� મલફરાલમતથી �હલદ કય�, ક�ાક� 
ંેઓમ ેાતય (મ�ં)મી ાા�ઝ્ ે્ઈ જવલ ્લહંલ હંલ. અમ ે
કયલાંમલ આવવલ પહ�્ લ �હદલય  ંઆપી દ�વલ ાલગંલ હંલ. 
જયલર� કતઈ થલક�મ ે રતકલઈ જંત હંત અમે કતઈ ્થ�ડયલ 
ખલઈ થાભી જંત હંત ંત ંેમલ ાલથ ેઊભલ રહ� જંલ હંલ, ક� 
ંેમે ાા�ઝ્ �ુ્ ી પહ�્લડ� દ�, પણ કતઈ એવલ હંભલગી 
(કામસીબ) હતય �મી �કસાંાલા મલશ હતય. તયલા �ુ્ ી ક� 
આપે ્તકતમ ેાતય (મ�ં)મલ ક�નદથી પ�ર�્ં કર� દ�્લ 
અમે ંેઓમ ેંેઓમી ાા�ઝ્ �ુ્ ી પહ�્લડ� દ�્લ. ંેઓ�ુા 
કલા ્લ્વલ ્લગ્ુા અમે ંેઓમલ વલાકલ કલરમલાલ સી્લ થઈ 
ગયલ. 
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 અમે �દુલમી કસા !  �ુ ા પણ ંેઓમ ેહલાકમલરત હંત 
તયલા �ુ્ ી ક� ંેઓ સા�ણૂર ર�ં ે પરલ�જં થઈ ગયલ. અમ ે
પતંલમલ બા્ મતાલા જકડલઈ ગયલ. એ દરિાયલમ મ ંત �ુ ા 
કાજતર થયત, મ �ઝુ�દ્ીમત િશકલર બનયત. મ ંત ા� 
અપાલ�ણકંલ કર�, મ આળસમ ે�હ�ર કર�. 
 �દુલમી કસા! �ુ ા �ૂઠ�ુા પેટ ્ીર�મ ેંેાલાથી હકમ ે

બહલર કલઢ� ્ઈશ. 
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૧૦પ - હઝરત ર�લેૂ અણરા ્લલલલાહા 
અલયહહ વ આલેહ� વ્લલાના વખાર અને 

બની ઉાય્ાની ઝાટણરી. 
 હઝરત ર�લૂે અણરા ્લલલલાહા અલયહહ વ 

આલહે� વ્લલા: 

 તયલા �ુ્ ી ક� પલ્મહલર� હઝરં ાતહમાદ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામ ેઉમાંમલ કા�મલ 
સલયી, સવલબમી �શુખબર દ�વલવલળલ અમ ે અઝલબથી 
ડરલવવલવલળલ બમલવીમ ે ાતક્ી આપયલ. આપ બલળપણાલા 
શષેઠ સ�મ અમ ેપલકટ વય ે િવ�ાલા સૌથી વ્લર� સજજમ 
હંલ. આદંતમલ �હસલબ ેબ્લ પિવત ્તકતથી વ્લર� પિવત 
અમે રહ�ાંમી વષલરમલ �હસલબ ેદર�ક રહ�ાંમી ઘટલથી વ્લર� 
�ૃપલ� અમે ાલયલ�ા હંલ. 

 બની ઉાય્ા : 

 આ �ુિમયલ અતયલર� ંાલરલ ાલટ� પતંલમી ા�ઓ 
સલથ ેઆમાદદલયક બમી છે. અમ ેંા ેંેમત ્લભ ઉપલડવલમ ે
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કલ�બ્ બનયલ છત. જયલર� ંાે જત્ુા ક� ંેમી ાહતર ઢ�્ી પડ� 
છે અમે ંેમી ખ�્ હળવી થઈ ગઈ છે. ંેમલ હરલા એક કૌા 
સાય મ ડાખવલવલળલ બતરમી �ા ા�રૂ થઈ ગયલ છે અમ ે
ંેમલ હરલામત �ૂર �ૂર �લાય પ�ત મથી. અમે �દુલમી કસા 
ંાે આ �ુિમયલમ ેએક સાય �ુ્ ી પસર�્લ છલાયલ �વી જતશત 
ક� ્રલ દર�ક ટતકમલરથી ખલ્ી થઈ ગઈ છે. અમે ંાલરલ હલથ 
ઉઘડ� ગયલ છે. અમે મેંલઓમલ હલથત બા્ લએ્લ છે. ંાલર� 
ં્વલરત ંેઓમલ પર ્ટક� રહ� છે. અમે ંેઓમી ં્વલરત 
મયલમાલા છે. પરા્ ુયલદ રલખત ક� દર�ક �મૂમત એક બદ્ત 
્ેમલર અમ ેદર�ક હકમત એક ાલાગમલરત હતય છે. અમ ેઅાલરલ 
�મૂમત બદ્ત ્ેમલર �ણે �દૂ પતંલમલ હકાલા ફ�સ્ત 
કરમલર છે. અમે ં,ે એ પરવર�દગલર છે �મ ેકતઈ આશય 
્લ્લર મથી કર� શકંત અમ ે�મલથી કતઈ ભલગમલર ભલગી 
મથી શકંત. �ુ ા �દુલમી કસા ખલઈમ ે ક�ુ ા �ા. અય બમી 
ઉાયયલ ! ક� મઝદ�કાલા જ ંાે આ �ુિમયલ પરલયલમલ હલથાલા 
અમે �ુશામતમલ પદ�શાલા જતશત. સ્ેં થઈ �વ, ક� શષેઠ 
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દ�ષટ એ છે � સલરપાલા � ૂાં ી �ય અમ ેશષેઠ કણર (કલમ) એ 
છે � િશખલાણ સલાભળ� ્ે અમ ે�સવકલર� ્ે. 

 બાધપાઠ : 

 અય ્તકત !  એક બલઅા્ ( કલયરશી )્ મસીહ  ં
કરમલરમી �હદલયંમલ �્રલગથી રતશમી ાેળવી ુયત, એક 
એવલ સવચછ િમારળ ઝરલથી ્પૃં થઈ �વ, � દર�ક 
પકલરમલ ાળ અમ ેપ�ુષણથી �ધુ્ અમ ેપિવત છે. 
 અુ્લહમલ બાદલઓ ! �ુઓ પતંલમી અજલમંલ ંરફ 
મ વળત અમે પતંલમી ઇચછલઓમલ �ુ્ લા મ બમી �વ ક� 
આ સથલમ ેઆવી જવલવલળત �રૂ ગસં દ�વલરમલ �કમલર� ઊભત 
છે. અમે િવમલશતમ ેપતંલમી પીઠ� ્લદ� અહ� ંહ� ફર� રહત 
છે. અમે િવ્લરતમલ કલરણ ે� એક પછ� એક ઘડંત રહ�શ ેઅમ ે
ંેમલ પર એવી દ્ી્ત કલયા કરશ,ે � કદ� ્લ� ુમહ� પડ�. 
અમે ંેમલથી િમકટંર પણ મહ� હતય. �દુલમલ વલસં,ે �દુલમત 
ખયલ્ રલખત ક� પતંલમી ફ�રયલદ એ શખસથી મ કરત � ંેમત 
ઉપ્લર મ કર� શક� અમ ેપતંલમી રલયથી અુ્લહમલ �ુકામ ે
ંતડ� મ શક�. 
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 યલદ રલખત ક� ઇાલામી જવલબદલર� ાલત એટ્ી છે 
ક� � પરવર�દગલર� ંેામલ ઉપર મલખી છે ક� ઉચ્ંા 
મસીહં કર�. મસીહંમલ પયતમત કર�. ��ુ ંમ ે�વંી કર�, 
હકદલર પર �ુ�ૂદ �ર� કર� અમ ેહકદલરત �ુ્ ી િારલસમત ભલગ 
પહ�્લડ� દ�. 
 �ુઓ, ઇુા ંરફ આગળ ્પત, એ પહ�્ લ ા ક� ંેમી 
હ�રયલળ� �કુલઈ �ય. અમે ંેમે ંા ેઇુાવલળલઓ પલસેથી 
ાેળવવલાલા પતંલમલ કલાકલજાલા �ુાથલઈ �વ, િમષે્ત 
(�નુક�રલં)થી રતકત અમે �દુ પણ બ્ત, ક�ાક� ંામ ે
રતકવલમત �ુકા રતકલવલ પછ� આપવલાલા આાયત છે. 

* * * * * 
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૧૦૬ - ઇસલાાની િવશેષતા અને ર�લૂ 
્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� વ્લલાના 

્હાબીા 
 �ાલા ઇસ્લામી ઉચ્ંલ અમે ર� ૂ્  ે ઇસ્લા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામત  �ઝક કરવલ સલથ ે
સલથીઓમી િમ�દલ કર� છે. 
 દર�ક પશાસલ એ �દુલ ાલટ� છે, �ણે ઇસ્લામલ 
કલ�મૂત મ�� કયલર ંત ંેમલ દર�ક ઘલટમ ેઉંરવલવલળલ ાલટ� 
સરળ બમલવી દ�્લ અમે ંેમલ અરકલમમ ે દર�ક �કુલબ્ત 
કરમલરમી સરખલાણીાલા ાજ� ૂં  બમલવી દ�્લ. ંેણે આ 
દ�મથી સાબા્  જતડમલર ાલટ� અામ અમે ંેમલ વ્ ૂરળાલા 
દલખ્ થઈ જમલરલ ાલટ� સ્લાંી�ુા સથળ બમલવી દ��ુા. આ 
દ�મ પતંલમલ ાલરફં ક્લા કરવલવલળલઓ ાલટ� દ્ી્ અમ ે
ંેમલ વસી્લથી �કુલબ્ત કરવલવલળલઓ ાલટ� સલયી ઠરલાયત 
છે. આ રતશમી ાેળવવલવલળલઓ ાલટ� �રૂ, સાજવલવલળલઓ 
ાલટ� સાજણ, �્�ંમ કરમલરલઓ ાલટ� વલણીમત િમ્તડ, 
ાા�ઝ્ શત્મલરલઓ ાલટ� ઉંલરલમલ �્લણ, ઇરલદલ 
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કરમલરલઓ ાલટ� દ�ષટ�ુા સલ્મ, મસીહં ાેળવમલરલઓ ાલટ� 
બત્પલઠ, સાથરમ કરમલરલઓ ાલટ� ાતય, ભરતસત કરમલરલઓ 
ાલટ� ભરતસલપલત, પતંલમલ કલય��ુા સાપરણ કરમલરલઓ ાલટ� 
આરલા, અમે ્ીરજ ્રમલરલઓ ાલટ� ઢલ્ છે. આ શષેઠ ાલગર 
અમે સૌથી વ્લર� સપષટ પવેશ સથલમ. ંેમલ િામલરલ �્લ, 
રસંલ ઉજજવળ, �્રલગ પકલશ વેરમલર, અા્�ુા ાેદલમ 
ાલમભ્ુ� અમ ેહ�્  ુઉચ્ંા છે. ંેમલ ાલગરાલા ઝડપી ્લ્ 
ઘતડ�ઓમત ાેળત છે અમ ેંેમી ંરફ પહ�્  અમ ેંે�ુા ઇ�આ્ાા 
દર�કમી ંા�લ છે. ંેમલ સવલરત ાલમવાં  છે. 
 ંેમત ાલગર �દુલ અમે ંેામલ ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામ ેસલ્લ ાલમ�ુા છે. અમ ેંેમલ 
િામલરલ મેક�ઓ છે. ાતં એક હ�્  ુછે. �મલ ાલટ� ઘતડલ દતડ�ુા 
ાેદલમ છે. અમે કયલાં ંેઓમલ એકત થવલ�ુા સથળ છે, અમ ે
પછ� જ�ીં ંેમી હર�ફલઈ�ુા ઇ�આ્હા છે. 

 હઝરત ર�લુ ે અણરા ્લલલલાહા અલયહહ વ 

આલહે� વ્લલા: 
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 તયલા �ુ્ ી ક� આપે દર�ક પકલશ મલ ્લહમલર  ાલટ� 
અ�ગમ પગટલવી દ�્ી, અમે દર�ક રસંત � ૂ્ ી થાભી ગએ્ 
પવલસી ાલટ� ાલગર સંાભ ઝળહ�ળં કર� દ�્લ. 
 પલ્મહલર !  એ ંલરલ ભરતસલપલત અાલમંદલર 
અમે કયલાંમલ �દવસમલ ગવલહ છે. ં� ંેઓમ ે મેઅા  ં
બમલવી ાતકુયલ અમે રહ�ાં બમલવી ઉંલયલર છે 
 અય �દુલ !  ્ ુા ંલરલ નયલયથી ંેમત ભલગ આપ. 
અમે પછ� ંલર� �ૃપલ અમ ેઅિ્ક દલમથી ંેામી મેક� બાણી 
્તગણી કર� દ�. 
 અય �દુલ !  ંેઓમી ઇાલરંમ ે બ્ી ઇાલરંતાલા 
ઉચ્ંા બમલવી દ� અમ ેપતંલમલ દરબલરાલા ંેામી સનાલમ 
ભર� આગંલ સવલગંલ કર, અમે ંેામલ સથલમમ ે ઉચ્ંલ 
અપરણ કર. ંેઓમ ે વસી્ત, ઉ�કિ  ં અમ ે િવિશષટંલ અમ ે
બ�ુાલમ આપ. અમ ેઅામ ેંેામલ ટતળલાલા ગણી ્ે. �યલા મ 
�સવલ થઈએ, મ શરા�દલ થઈએ, મ હકથી િવ�ખુ થઈએ, 
મ વ્મ ંતડમલર થઈએ, મ ભટક�એ, અમે ભટકલવીએ 
અમે મ કતઈ �ફતમલાલા પડ�એ. 
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 પાતાના ્ાથીાને ્બંાધન ણરતા : 

 ંાે અુ્લહમી આપે્ ાતટલઈથી એ સથલમે પહ�્ી 
ગયલ �યલા ંાલર� કમીઝત�ુા પણ સનાલમ થવલ ્લગ્ુા અમ ે
ંાલરલ પલડતશીઓ સલથે  પણ સલરત વંલરવ થવલ ્લગયત. 
ંાલ�ા બ�ુાલમ એ ્તકત પણ કરવલ ્લગયલ �મલ પર મ 
ંાલર� િવિશષટંલ હંી મ ંેઓ પર ંાલરલ કતઈ ઉપકલર 
હંલ. અમે ંાલરલથી એ ્તકત પણ ડરવલ ્લગયલ �મલ પર મ 
ંાે કતઈ આકાણ �ુ� હ્ ુા, મ કતઈ સ�લ પલપં કર� હંી. 
 પણ અફસતસ ! ંા ે�દુલ�ુા વ્મ ્ટુ્ ુા જતઈ રહલ 
છત. અમે ંામ ે�સુસત પણ મથી ્ડંત. જયલર� ક� ંાલરલ 
બલપદલદલમલ વ્મમ ેંતડવલાલા આવે છે ંત ંામ ેગયર  ં
આવી �ય છે. એક સાય એ હંત ક� અુ્લહમલ �ુકાત 
ંાલરલ પર ઉંરંલ હંલ અમ ે ંાલર� જ પલસેથી બહલર 
િમકળંલ હંલ અમ ેપછ� ંાલર� જ ંરફ પલછલ આવંલ હંલ 
પણ ંાે ઝલ્ીાતમે ંાલરલ સથલમતમત કબજત આપી દ�્ત 
અમે ંેઓ ંરફ ંાલરલ કલય�મી ્ગલા સ�પી દ�્ી. અમ ે
ંેઓમ ેબ્લ કલા સ�પી દ�્લ ક� �થી ંેઓ શાકલશી્ વલંત 
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પર અા્ કર� છે અમ ેઇચછલઓાલા ્�ર ાલર� છે અમ ે�દુલ 
ગવલહ છે ક� જત આ ંામ ેદર�ક િસંલરલમી મી્ ેાયસં કર� 
દ� ંત પણ �દુલ ંામ ે એ �દવસ ે એકત કર� દ�શ,ે � 
ઝલ�્ાત ાલટ� સૌથી ખરલબ �દવસ હશ.ે 

* * * * * 
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૧૦૭ - િ્ફફ�નની જગં દરિા્ાન �તુબા 
 ા� ંામ ેભલગંલ અમે પતંલમી હરતળતાલા િવખેરલંલ 
જતયલ, જયલર� ક� ંામ ે શલામલ અતયલ્લર�, બદાલશ, અમ ે
ગલા�ડયલ જ ાગ્ીઓ પતંલમલ ઘરેલવાલા ્ઈ રહલ હંલ. જત ક� 
ંાે અરબમલ જવલાાદર, બહલ�ૂર અમ ે સજજમંલમલ ાલ�્ક 
અમે અાીર હંલ. 
 અમે ંેમી �્ી મલક અમે ્તટ�મી ઉચ્ંલવલળલ 
્તકત હંલ. ાલર� છલંીમલ �હકલરલમી અવલજત એ સાય ે
દબલઈ શક� છે, જયલર� �ુ ા એ જતઈ ્� ક� ંાે ંેઓમ ેએવી જ 
ર�ંે ઘેર� વળત �વી ર�ંે ંેઓ ંામ ેઘેર� વળયલ છે. અમ ે
ંેઓમ ેંેઓમલ સથલમતથી એવી ર�ં ેહટલવી રહલ છત, �વી 
ર�ંે ંેઓએ ંામ ે હટલવી દ�્લ હંલ. એવી ર�ંે  ંેઓમ ે
ંાતએ ંીરતમી વષલર� ુા ્�ય બમલવી દ�્ે્ છે અમે મે�મી 
ટ�રાલા એવી ર�ં ે્લવી ��ૂલ છત ક� પહ�્ ી સફમ ેઆખર� 
સફ પર ્ક�્ી રહલ છત �વી ર�ં ે ક� પયલસલ �ટમ ે
હાકલવવલાલા આવ ે છે, જયલર� ંેઓમ ે ંળલવતથી �ૂર ફ�ક� 
દ�વલાલા આવે છે અમ ેઘલટથી �ુદલ કર� દ�વલાલા આવે છે. 

* * * * * 
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૧૦૮ - પ્ગમબર ્લલલલાહા અલયહહ વ 
આલેહ� વ્લલાના વખાર અને બની 

ઉાય્ાની િવિવધ પ�ર�સથિતા ્બંધંાા ં
ફરાાવ્ુ ં

 �ાલા આફંત, બમલવત અમ ે�ફતમલઓમત ઉુ્ેખ છે. 
 સઘળલ વખલણ એ અુ્લહમલ ાલટ� છે � પતંલમલ 
સ�મત સલા ે ર્મલઓમલ વડ� દષયાલમ થલય છે. અમ ે
ંેઓમલ �દ્ત પર દ્ી્ત વડ� પકલિશં થલય છે. ંેણે સઘળ� 
ર્મલઓમ ે કતઈ પણ કુપમલ ક� િવ્લરમલ શા વગર 
ઉતપ�હ કર�. ક�ાક� િવ્લર�ુા ંત �દ્ અમે �દાલગવલળલઓ�ુા 
કલા છે. અમ ે ંે આ વલંતથી પર છે. ંેમલ ઇુા ે �પું 
રહસયતમલ બ્લ પરદલઓ ફલડ� મલખયલ છે. અમ ે ંે બ્લ 
અક�દલઓમલ �ડલણતમ ેઘેર� રહ�્  છે. 

 હઝરત ર�લૂ ે અણરા ્લલલલાહા અલયહહ વ 

આલહે� વ્લલા: 
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 અુ્લહ ંઆ્લએ આપમી વરણી ાહલમ 
મબીઓમલ વાશ, રતશમીમલ ફલમસ, ઉચ્ંલમલ ્્લટ, 
બતહલમી ્રલ�ુા ાધય, �્લરલમલ દ�પકત અમ ે �હકાંમી 
�ખુય ્લરલમી વચ્ેથી કર� છે. 
 આપ એવલ ંબીબ હંલ � પતંલમી ંબલબ  ં
(ડતકટર� આવડં) સલથ ે�ાૂી રહલ હતય ક� પતંલમી ા્ા 
પટી ઠ�ક કર� ્ી્ી હતય અમે ડલાવલમલ સલ્મતમ ેંપલવી 
્ી્લ હતય ક� � કતઈ પણ �્ળલ �દ્, બહ�રલ કલમ, �ુાગી 
�ભ પર જ�ર પડ� ક� ંરં જ વલપર� શકલય. પતંલમી 
દવલમ ે ્ઈમ ે ગફ્ંમલ ક�નદત અમ ે આયયરમલ સથળતમી 
શત્ાલા ્લગે્ત હતય. 

 બની ઉાય્ાના �ફતના : 

 એ ઝલ�્ાતએ �હકાંમી રતશમીથી �રૂ મ ાેળા્ુા. 
અમે ઇુામલ ્કાકમ ે ઘસીમ ે ંણખલ પૈદલ મ કયલર. આ 
ાસઅ્લાલા ંેઓમી ઉપાલ ્રવલવલળલ પલણીઓ અમ ે
સખંાલા સખં પથથરત �વી છે. 
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 બેશક, સાજદલર ્તકત ાલટ� રહસયત પગટ છે અમ ે
હયરલમ અમ ે પર�શલમ ્તકત ાલટ� હકમત રસંત રતશમ છે. 
આવવલવલળલ સાય ેપતંલમલ ા� પરથી �કુલમી હટલવી ્ી્ી 
છે અમ ે શત્વલવલળલ ાલટ� �્લણ પગટ થઈ ગયલ છે. 
આખર �ુા થઈ ગ્ુા છે ક� �ુ ા ંાતમ ે ંદમ �વ વગરમલ 
ખત�ળયલ અમે ખત�ળયલ વગરમી �હમલ �પાલા જતઈ રહત �ા, 
ંા ેએવલ ઇબલદં કરમલરલઓ છત �ઓ �દરથી મેક મ હતય 
અમે એવલ વેપલર� છત �મે કતઈ મફત મ હતય. એવલ ��ૃં  
છત �ઓ ગફ્ંમી મ�દાલા પડયલ હતય અમે એવલ હલજર છત 
� ંદમ ગેરહલજર હતય. 
 �્ળ� �ખ, બહ�રલ કલમ અમે �ુાગી �ભ. 
�ાુરલહ�મત ઝાડત પતંલમલ ક�નદ પર �ાી ગયત છે. અમે ંેમી 
ડલળ�ઓ બ્ી �દશલાલા ફ�્લઈ �કૂ� છે. એ ંામ ે પતંલમલ 
તલજવ ેંતળ� રહત છે. અમ ેપતંલમલ હલથ ેઅહ� ંહ� બહ�કલવી 
રહત છે. ંેમત મેંલ િાુ્ંથી બહલર અમે �ાુરલહ� પર 
ઊભત છે. એ �દવસ ેંાલરલાલાથી કતઈ બલક� મહ� રહ� �ય. 
પણ એટ્લ પાલણાલા �ટ્ુા ંપે્ીમલ ંળ�ય ે્�ટ�્ હતય, 
અથવલ થે્ીમલ ખાખેર�્લ કણત. આ �ાુરલહ� ંામ ેએવી ર�ં ે
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ાસળ� મલખશ ે�વી ર�ંે ્લા�ુા ાસળવલાલા આવ ેછે. અમ ે
એવી ર�ં ેપલાલ્ કર� દ�શ,ે �વી ર�ંે કલપણી કર�્ ખેંીમ ે
� ૂાદવલાલા આવ ેછે. અમે ખલ�્સ ાતઅાીમમે ંાલર� વચ્ેથી 
એવી ર�ં ે � ૂાટ� ્ેશ ે �વી ર�ં ે પયી �ણલ દલણલઓાલાથી 
ાતટલ દલણલ વીણી ્ે છે. 
 આખર ંામ ેઆ �્લ રસંલ �લા ્ઈ જઈ રહલ 
છે? અમે ંાે �્લરલાલા �લા ભટક� રહલ છત? અમે ંામ ે
ખતટ� આશલઓ ક�વી ર�ંે ્તકત આપી રહ� છે. �લાથી 
્લવવલાલા આવી રહલ છત અમ ે�લા બહ�કલઈ જઈ રહલ છત. 
દર�ક �દું�ુા એક ્ખલણ હતય છે અમ ેગયબં ાલટ� એક 
પલછલ ફરવલ�ુા છે. એટ્ે �દુલ �ુ્ ી પહ�્ે્લ આ�્ામી 
વલં સલાભળત, ંેમલ ાલટ� �ંરમ ે ંતપર કરત. ંે અવલજ 
આપે ંત ��ૃં  થઈ �વ. દર�ક પિંિમિ્એ પતંલમી કૌાથી 
સલ�ુા બત્�ુા જતઈએ. ંેઓમલ વેર િવખેરમ ે એકત કરવલ 
જતઈએ. ંેઓમલ �દાલગમ ેહલજર રલખવલ જતઈએ. 
 હવે ંાલરલ ાલટ� ંાલરલ ાલગરદશરક� પ્મ ે એટ્ત 
ખત્ી મલખયત છે �વી ર�ંે સી્મ ેખત્વલાલા આવ ેછે અમ ે
એવી ર�ં ે છ�્ી મલખયત છે �વી ર�ંે �ુાદર ખતંરવલાલા 
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આવ ેછે. પણ આા છંલા �ૂઠ� પતંલ�ુા ક�નદ સાભલળ� ્ી�ુા છે. 
અમે અજલમંલ પતંલમી સવલર� પર ્ડ� ગઈ છે. અમ ે
બાડખતર� વ્ી ગઈ છે, અમે સતયમી અવલજ દબલઈ ગઈ છે. 
અમે જાલમલએ ભયક પલણીમી �ા �ુા્ત કર� દ�્ત છે. 
અમે �ૂઠમત �ટ �પૂ રહલ પછ� પલછત બડબડવલ ્લગયત છે. 
અમે ્તકતએ �મુલહ અમ ેપલપતથી સાબા્  જતડ� ્ી્લ છે. અમ ે
બ્લએ ાળ� દ�મમી ઉપયેલ કર� છે. �ૂઠ પર દતસંી કલયા 
થઈ ગઈ છે અમે સલ્ પર એક બી�મલ �ુશામ બમી ગયલ 
છે. 
 આવલ સાજતગતાલા �તુ બલપમલ ાલટ� �સુસત અમ ે
કત્�ુા કલરણ બમશ ે અમે વરસલદ ગરાી�ુા કલરણ. કાીમલ 
્તકત ફ�્લઈ જશ ે અમ ે સજજમ ્તકત સાકત્લઈ જશ.ે આ 
્ગુમલ ્તકત વ� હશે અમ ેબલદશલહત ભયક �મવરત, ાધયા 
વગરમલ ્તકત ખલવલવલળલ અમે રાક ંથલ િમરલ્લર ્તકત �ડુદલ 
હશે. સતય �ૂજ રહ� જશ ેઅમ ે�ૂઠ પસર� જશે. ાહતબબંમત 
ઉપયતગ ાલત જબલમી હશ ેઅમ ેશ�ું લ �ંરાલા � ૂાં ી જશે. 
ાય�ભ્લર વાશ�ુા �ળૂ હશ ેઅમે શી્ંલ એક �્ત િવ�્ત 
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વસ્ ુબમી જશ.ે ઇસ્લા એવી ર�ં ેઉ્ટલઈ જશે �ા કતઈ 
બાડ� �્ી પહ�ર� ્ે. 

* * * * * 
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૧૦૯ - પાલનહારની ાહાનતા, ફ�રશતાાની 
ઉચચતા અને આખેરતના ઉલલેખ 

 દર�ક વસ્ ુંેમી બલરગલહાલા મં ાસંક છે. અમ ે
દર�ક વસ્ ુ એમલ પંલપ ે કલયા છે. ંે દર�ક રાકમલ ્મમત 
આ્લર, અમે દર�ક હડ� ૂં મી ઇઝઝંમત આશરત છે. દર�ક 
િમબરળમી એ જ શ�કં છે. અમ ેદર�ક ફ�રયલદ�મત આશય એ 
જ છે. ંે દર�ક બત્મલરમી વલણીમ ેસલાભળ� ્ે છે. અમે દર�ક 
�પૂ રહ�મલરમલ ભેદતમ ે( ઇરલદલઓમ)ે �ણ ે છે � હયલં છે 
ંેમી રતઝી ંેમલ �ઝમા ેછે અમ ે� ાર� ગયત ંે�ુા પલછલ ફર�ુા 
ંેમી ંરફ છે. 
 અય �દુલ ! �ખતએ ંમે જતયત મથી ક� ંલરલ િવશ ે
કાઈ ાલ�હંી આપી શક�. ્ ુા બ્લ સ્િૂં કરમલરલ ્તકતમી 
પહ�્ ેથી છે. ં� ્તકતમ ેએક્લ પણલથી ડર�મ ેમથી પૈદલ કયલર 
અમે મ ંેમ ેકતઈ ્લભ ખલંર વલપયલર છે. ્ ુા �મે ાેળવવલ 
ાલગે છે ંે આગળ મથી જઈ શકંત અમ ે�મ ેપકડવલ ાલગ ે
ંે બ્ી મથી શકંત. અવજતથી ંલર� સ્ંમંાલા કાઈ કાી 
મથી આવંી અમ ેઆજલા�કંતથી ંલરલ �ુુ કાલા વ્લરત મથી 
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થંત. � ંલરલ �કુલદલથી મલરલજ હતય ંે ંલરલ �ુકામ ેટલળ� 
મથી શકંત. અમ ે � ંલરલ �ુકામી અવગણમલ કર� ં ે
ંલરલથી બેપરવલ મથી થઈ શકંત. દર�ક રહસય ંલર� સલા ે
પગટ છે અમ ેદર�ક અદ�ઠ (ગલયબ) ંલરલ ાલટ� હલજર છે. ્ ુા 
હાાેશલથી છે ંત ંલરત કતઈ �ં મથી અમ ે્ ુા અમાં  છે ંત 
ંલરલથી કતઈ �ટકલરત મથી. ્ ુા બ્લમત વલયદલ સથળ છત ંત 
ંલરલથી ��ૂકં પલાવલમી કતઈ જગયલ મથી. દર�ક � ૂ્ ર પર 
ંલરત અિ્કલર છે. અમ ેદર�ક �વાં �ુા �મૂરલવંરમ ંલર� જ 
ંરફ છે. પલક અમ ેબેપરવલ છે. ંલર� શલમ ક�ટ્ી ભાય છે. 
અમે ંલર� ાખ્કૂ પણ ક�ટ્ી શલમદલર છે. ંલર� �ુદરંમી 
સલા ેદર�ક ાહલમ વસ્ ુક�ટ્ી સલવ સલાલનય (હક�ર) છે અમ ે
ંલર� સુંમ  ંક�ટ્ી ાતભલદલર છે. અમે આ બ્લ ંલર� એ 
સુંમંમી સલા ે� �ખતથી અદષય છે. ક�ટ્લ સલ્લરણ છે. 
ંલર� મેઅાંત આ �ુિમયલાલા ક�ટ્ી સા�ણૂર છે અમ ે પછ� 
આખેરંમી મેઅાંતમી સરખલાણીાલા ક�ટ્ી સા�યપ  ંછે. 

�ણુરરબ ફ�રશતાા : 
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 આ ંલરલ ફ�રશંલઓ છે �મ ે ં� આસાલમતાલા 
વસલાયલ અમ ે જાીમથી ઉચ્ંર બમલાયલ છે. આ બ્લ 
સ�મતથી વ્લર� ંલર� ાઅર�ફં ્રલવ ે છે. અમે ંલરલથી 
ડરંલ રહ� છે. અમે ંલર� િમકટંર પણ છે. ંેઓ મ ંત 
િપંલમી � ૂાઠતાલા રહલ, મ ાલમલ ઉદરતાલા અમ ે મ ્ચુછ 
વીયરથી પૈદલ કરવલાલા આાયલ, મ ંેઓ પર સાયમી કલાિંઓ 
કતઈ અસર કર� છે. ંેઓ ંલર� બલરગલહાલા એક િવશેષ સથલમ 
અમે ાલમ રલખે છે. ંેઓમી બ્ી ઇચછલઓ ાલત ંલરલ િવશ ે
છે. અમે ંે �ષુકળ પાલણાલા ંલર� જ ઇબલદં કર� છે. ંલરલ 
�ુકાથી જરલય ગલ�ફ્ મથી થંલ. પરા્ ુઆા છંલા જત ંેઓ 
ંલર� ાહલમંલમલ શીખર �ુ્ ી પહ�્ી �ય, ંત પતંલમલ 
આાલ્મ ેસૌથી વ્લર� ્ચુછ ગણશ.ે અમ ેપતંલમલ મફસમી 
િમ�દલ કરશ ે અમ ે ંેઓમ ે ભલમ આવી જશ ે ક� ંેઓએ 
ઇબલદંમત હક અદલ મથી ��. અમે �ટ્ી ંલબેદલર� કરવી 
જતઈએ એટ્ી મથી કર�. 
 ્ ુા પલક અમે બેપરવલ છે, સ�ક હતવલમલ સાબા્  ેપણ 
અમે ઇબલદંમલ સાબા્ ાલા પણ. ાલર� ંસબીહ એ શષેઠ 
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વંલરવમલ કલરણ ે છે � ં� ્તકત સલથ ેકય� છે. ં� એક ઘર 
બમલા્ુા છે, ંેાલા એક �ફુરત પલથય� છે, �ાલા ખલવલ, પીવલ, 
દલાપતય, સેવલ, ાહ�્ , મહ�ર, ખેંીવલડ�, ફળત બ્લયમી 
ાયવસથલ કર� દ�્ી છે. અમે પછ� એક િમાાતકમ ેંેમી ંરફ 
િમાાતણ આપવલ ાતક્ી દ�્ત છે. પણ ્તકતએ મ 
િમાાતકમી અવલજ પર ્બબૈક ક�ુા અમ ેમ એ વસ્ઓુ ંરફ 
�મત શતખ અપલાયત હંત, આકષલરયલ અમ ે મ ંલર� 
ઉ�ેજમલથી ઉ�ે�ં થયલ. 
 બ્લ એ �ડુદલ પર ્ટુ� પડયલ, �મે ખલઈ હડ� ૂં  
થયલ અમે બ્લએ એમી ાતહબબં પર એકત કર� ્ી્ત, અમ ે
દ�ખી્ ુા છે ક� � કતઈમત પણ આિશક થઈ �ય છે ંે ્ીજ ંેમ ે
�્ળત બમલવી દ� છે. અમે ંેમલ �દ્મ ેબીાલર કર� દ� છે. 
ંે �ુએ છે ંત પણ અ�રૂ� �ખ ેઅમ ેસલાભળે છે ંત પણ 
બહ�રલ કલમતએ. ઇચછલઓએ ંેઓમી અક્તમ ે�કૂડ� �કૂડલ કર� 
મલખી છે અમે �ુિમયલએ ંેામલ �દ્તમ ે �રુદલર બમલવી 
મલખયલ છે. ંેઓમ ેએમલથી ભલ�કુ ્લગણી પૈદલ થઈ ગઈ છે 
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અમે ંેઓ ંેમલ બાદલ બમી ગયલ છે. અમે ંેમલ �ુ્ લા બમી 
ગયલ છે. 
 �મલ હલથાલા થતડ�ક જ �ુિમયલ છે ક� � ંરફ એ �ક� 
છે આ પણ ્ક� �ય છે. અમે � ંરફ એ વળે છે આ પણ 
વળ� �ય છે. મ ંત કતઈ �દુલઈ રતકવલવલળત ંેઓમ ેરતક� 
શક� છે મ કતઈ ઉપદ�શકમી િશખલાણ ંેમલ પર અસર કર� છે. 
જયલર� ક� ંેમે જતઈ રહત છે. �ઓ એ જ ્તકલાલા પકડ� 
્ેવલાલા આાયલ છે ક� હવે મ ંત ાલફ�મી શ�ંલ છે અમે મ 
પલછલ વળવલમી. ક�વી ર�ં ેંેઓ પર એ �સુીબં ઉંર� છે 
�મલથી અ�ણ હંલ. અમ ે �ુિમયલમલ િવયતગમી એ આફં 
આવી પડ� છે �મલથી ંેઓ ંદમ મ�્�ં હંલ. અમ ે
આખેરંાલા એ પ�ર�સથિંમત સલામત કર� રહલ છે, �મત 
વલયદત કરવલાલા આાયત હંત. 
 હવે ંત આ �સુીબં�ુા વણરમ અશ� છે. �યલા એક 
ંરફ ાૌંમી સકરલંત ( �િંા િપડલ) છે ંત બી� બલ�ુ 
�ુિમયલમલ િવયતગમત અફસતસ. �સથિં એ છે ક� હલથ પગ 
ઢ�્લ પડ� ગયલ છે અમે રાગ ઉડ� ગયત છે. તયલર બલદ 
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ાૌંમી અકળલાણ ઓર વ્ી ંત વલં્ીંાલા પણ �ંરલય 
બમી ગઈ. ઇનસલમ ઘરવલળલઓમી દરિાયલમ છે, ંેઓમ ે
�ખે જતઈ રહત છે, કલમથી ંેામત અવલજ સલાભળ� રહત છે 
��ુધ્ પણ સ્લાં છે અમે ભલમાલા પણ છે. એ િવ્લર� 
રહત છે ક� આ્ષુયમ ે�લા વેડફ� મલખ્ુા અમે �વમમ ે ક�ા 
વીંલા્ુા? એ ાલ્મ ેયલદ કર� રહત છે �મ ેભેગત કય� હંત 
અમે ભેગત કરવલાલા �ખ બા્  કર� દ�્ી હંી. �લર�ક સી્લ 
રસંેથી ાેળાયત અમે �લર�ક સાદ�હ્કું ર�ં.ે હવ ેંત ાલત 
ંેમે ભેગત કરવલમી અસર બલક� રહ� ગઈ છે. અમે ંેમલથી 
�ટલ પડવલમત સાય આવી ગયત છે. હવે આ ાલ્ 
પલછળવલળલઓ ાલટ� રહ� જશ.ે �ઓ એશ કરશ ેઅમ ેા� 
ઉઠલવશ ેઅથલરં ા� બી�ઓ ાલણશ ેઅમ ેભલર એમી પીઠ 
પર રહ�શ.ે પરા્ ુઇનસલમ આ પૈસલમી સલાકળતાલા જકડલયે્ ત છે 
અમે ાૌં ે બ્ી �સથિંઓ ઉઘલડ� પલડ� દ�્ી છે એટ્ ે
પસંલવલથી હલથ કલટ� રહત છે અમ ેએ ્ીજથી અળગત થવલ 
ાલગે છે �મત �વમભર ાતહ રલખયત. હવે એ ઇચછે છે ક� � 
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શખસ આ ્મમલ કલરણ ેાલરલથી ઇષલર કર� રહત હંત. કલશ, 
આ ંેમી પલસે હતં અમ ેપતંલમી પલસ ેમ હતં. 
 તયલર પછ� ાૌં ંેમલ શર�રાલા વ્લર� પેસ ેછે અમ ે
�ભ સલથ ે કલમમ ે પણ ભેળવી ્ે છે, ક� ઇનસલમ પતંલમલ 
ઘરમલ ાલણસત સલથ ે મ બત્ી શક� છે મ સલાભળ� શક� છે. 
દર�કમત ્હ�રત હસરંથી જતઈ રહત છે, ંેઓમી �ભમલ 
સળવળવલમ ેપણ જતઈ રહત છે, પણ શબદતમ ેસલાભળ� મથી 
શકંત. 
 તયલર પછ� ાૌં વ્લર� અસર કર�  છે. ંત કલમતમી 
�ા �ખત ઉપર પણ કબજત કર� ્ે છે, અમ ે�હ બદમાલાથી 
ઉડ� �ય છે. હવે ંે ઘરવલળલઓ વચ્ ેએક �ડુ�ુા હતય છે. 
�મી પલસ ેબેસવલથી પણ ડર ્લગવલ ાલાડ� છે. અમે ્તકત �ૂર 
ભલગવલ ાલાડ� છે. ંે હવ ેમ કતઈ રતવલવલળલમ ેસહલરત આપી 
શક� છે, મ કતઈ પતકલરમલરમી અવલજમત જવલબ આપી શક� છે, 
્તકત ંેમ ેજાીમમલ એક ખલડલ �ુ્ ી પહ�્લડ� દ� છે અમ ે
ંેમે ંેમલ કા�મ ેસ�પી દ� છે. હવ ેંત �ુ્ લકલંતમત કા પણ 
ખંા થઈ �ય છે. 
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 તયલા �ુ્ ી ક� જયલર� ભલગય�ુા ્ખે્ુા પતંલમી �િંા 
સીાલ �ુ્ ી અમ ેઅુ્લહમત �ુકા પતંલમી મ�� ાા�ઝ્ �ુ્ ી 
પહ�્ી જશ ે અમ ે �રૂતગલાીઓમ ે અ�ગુલાીઓથી ાેળવી 
દ�વલાલા આવશ ેઅમ ેઅુ્લહમત એક મવત �ુકા આવશ ે ક� 
સ�મ�ુા �મુરલગામ કરવલાલા આવે, ંત આ �ુકા 
આસાલમતમ ે હ્લવી ફલડ� મલખશ ે અમે જાીમમ ે હ્લવી 
ખતખ્ી કર� મલખશ.ે અમ ેપહલડતમ ે�ળૂાલાથી ઉખડે� ઉડલવી 
દ�શે. અુ્લહમલ પંલપ અમ ે રતબથી અમ ે પરવર�દગલરમલ 
દબદબલમલ ડરથી એક બી� સલથ ેટકરલઈ જશે. અમ ેજાીમ 
બ્લમ ે બહલર કલઢ� મલખશ.ે અમે ંેઓમ ે યીણંલ પછ� 
ફર�વલર મવ�વમ આપવલાલ આવશ ે અમે િવસ�મ પછ� 
એકત કર� દ�વલાલા આવશ,ે અમે �પું કા�, �પલ કલાતમલ 
સવલ્ત ાલટ� બ્લમ ેઅ્ગ અ્ગ કર� દ�વલાલા આવશ.ે અમ ે
્તકત બે વગ�ાલા વહ�્ લઈ જશ.ે એક વગર મેઅાંત�ુા ક�નદ હશ ે
ંત બીજત વેર�ુા. 
 ઇંલઅં કરમલરલઓમ ે એ રહ�ાંમલ પલડતશાલા 
સવલબ અમે જ�ાં મલ  ઘરાલા સદલ�ુા ઇ�આ્આા આપવલાલા 
આવશ,ે �યલામલ રહ�વલસી �ૂ્ મથી કરંલ અમ ેમ ંેઓમી 
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�સથિંઓાલા કતઈ ફ�રફલર થલય છે. મ ંેઓમ ે કતઈ શતક ક� 
અફસતસ થલય છે, મ ંેઓમ ેકતઈ ાયલિ્ ઉપલિ્ મડ� છે. અમ ે
મ કતઈ �ંમલ ખંરલમત સલામત થલય છે. અમ ે મ 
�સુલફર�મી ંક્ીફ વેઠવી પડ� છે. પણ �મુેહગલરત ાલટ� 
સૌથી ખરલબ સથળ હશે. �યલા હલથત ગરદમમી પલછળ બલા્ ે્લ 
હશે. અમે કપલળમ ેપગતમી સલથ ેજતડ� દ�વલાલા આાયલ હશે. 
ડલાર અમ ેઆગાલાથી વેંર�્લ કપડલા પહ�રલવવલાલા આવશ.ે 
એ અઝલબાલા �મી ગરાી સખં હશ.ે અમે �મલ દરવલ� 
બા્  હશ ેઅમે એ જહ�લાાલા �ાલા ભડકલઓ પણ હશ ેઅમ ે
શતર ઘ�ઘલટ પણ. ભડકંી અ�ગમ જવલળલઓ પણ હશ ેઅમ ે
દદરમલક ્ીસત પણ. મ અહ�મલ રહ�વલવલળલ �ૂ્ કરશ,ે મ 
અહ�મલ ક�દ�ઓથી કતઈ દાડ ્ઈ છતડવલાલા આવશ ેઅમ ેમ 
અહ�મી બેડ�ઓ ્ટૂ� શકશ ેઅમ ેમ આ ઘરાલા રહ�વલમી કતઈ 
�દું છે � �ણૂર થઈ જશ,ે મ આ કૌામી કતઈ અજ્ � 
ખંા કર� દ�વલાલા આવશ.ે 
 ર�લૂ ્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� 
વ્લલાના �ઝક : 
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 આપે સદલ આ �ુિમયલમ ે મલમી અમ ે હ્ક� અમ ે
હડ� ૂં  ંથલ �દુ સા� છે અમે સા�્ુા છે ક� પરવર�દગલર� 
આ �ુિમયલમ ેઆપથી અ્ગ રલખે્ છે અમે બી�ઓ ાલટ� 
પથલર� બમલવી દ�્ી છે. ંત એ આપમલ બ�ાુલમ અમ ે
�ુિમયલમલ હ્કલપણલમલ આ્લર� છે, એટ્ે આપ ે ંેમલથી 
�દ્થી અ્ગંલ ્લરણ કર�. અમ ે ંેમી યલદમ ે �દ્થી 
�બુ�ુ્ કલઢ� મલખી. અમે એા ઇચછ્ુા ક� ંેમી શતભલઓ 
દ�ષટથી �પી રહ�, �થી મ ઉાદલ વ�ત પહ�ર� અમ ેમ કતઈ 
સથલમમી આશલ રલખ.ે આપ ે પલ્મહલરમલ પયગલામ ે
પહ�્લડવલાલા બ્લ બહલમલઓ �રૂલ કર� દ�્લ. અમે ઉમાંમ ે
અુ્લહમલ અઝલબથી ડરલવીમ ેમસીહં ફરાલવી. જ�લંમી 
�શૂખબર� સાભળલવી ંેમી ંરફ બત્લાયલ. અમે જહ�ાાથી  
બ્વલમી ્ેંવણી આપી ંેમત ડર પૈદલ ��. 
 એહલેબૈત અલયહહ�સુ્લાા : 
 અાે મ�ાુવંમલ વાશજત, �રસલ્ં�ુા સથલમ, 
ા્લએકલઓમલ આવવલ જવલ�ુા સથળ, ઇુામી ખલણ અમ ે
�હકાંમલ ઝરણલ છ�એ. અાલરત ાદદગલર અમ ેદતસં સદલ 
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રહ�ાંમત ઇનંઝેલર કર� છે અમ ે અાલરલ �ુશામ અમ ે
ક�મલખતર ્અમં અમ ેઅુ્લહમલ વેરમી વલટાલા રહ� છે. 

* * * * * 
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૧૧૦ - ઇસલાાના િ્ધધાતંા િવશે 

 અુ્લહવલળલઓ ાલટ� ંેમી બલરગલહ �ુ્ ી 

પહ�્વલમત શષેઠ ાલગર અમે અુ્લહ અમ ે ંેમલ ર� ૂ્  

સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  પર ઈાલમ, અમ ે

�દુલમલ ાલગરાલા �હલદ છે, ક�ાક� �હલદાલા ઇસ્લામત ઉતકષર 

છે. અમે ઇખ્લસમત ક્ાત છે ક� ંે અુ્લહમી પ�ૃિં છે. 

અમે માલઝમી સથલપમલ છે, ક� ંે ખર�ખર દ�મ છે. અમ ે

ઝકલંમી �કુવણી છે, આ વલ�બ કંરાય છે. અમે રાઝલમ 

ાલસમલ રતઝલઓ છે, ક� � અઝલબથી બ્વલમી ઢલ્ છે. અમ ે

અુ્લહમલ ઘરમી હજ અમ ેઉારલ છે ક�, ંે િમ્રમંલ �ૂર કર� 

દ� છે અમે �મુલહતમ ે ્તઈ મલખે છે અમ ે સગલઓ સલથે  

સદવંરમ છે ક� ંે ાલ્ાલા વ્લરત અમે ાૌંમ ે ટલળવલ�ુા 

સલ્મ છે. અમે �પું ર�ં ેદલમ આપ�ુા છે ક� આ �મુલહતમત 

કફફલરત અમ ેપકટ (�હ�રાલા) દલમ ક� આ ખરલબાલા ખરલબ 

ાૌંમ ેટલળવલ�ુા સલ્મ છે. અમે સગલઓ સલથે સલરત વંલરવ 

છે ક� � અપાલમમલ સથળતથી બ્વલ�ુા સલ્મ છે. 
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 �દુલમી યલદમલ ાલગરાલા આગળ વ્ંલ રહત ક� આ 

શષેઠ સ�િૃં છે અમે �દુલએ પરહ�ઝગલરતથી � વલયદત કય� છે 

ંેમત શતખ ક�ળવત ક�ાક� ંેમત વલયદત સલ્ત છે. પતંલમલ 

પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  

�હદલયંમલ ાલગ� ્લ્ત ક�ાક� આ શષેઠ �હદલયં છે અમ ે

ંેઓમી ��ુલંમે અપમલવત ક�ાક� ંે શષેઠ �હદલય  ંકરમલર� 

છે. 
 �ુરઆને ણર�ા : 
 �ુરઆમ ેા�દ�ુા ઇુા ાેળવત ક�ાક� આ શષેઠ ક્લા 

છે અમે ંેાલા �્�ંમ ામમ કરત ક�ાક� ંે �ંરત (�દ્ત)મી 

વસાં  છે. ંેમલ �રૂથી િશફલ ાેળવત ક�ાક� આ �દ્ત ાલટ� િશફલ 

છે. અમે ંેમી િમયિા  ં િં્લવ  ંકરત ક�ાક� ંે ્લભદલયક 

કથલઓ�ુા ક�નદ છે. અમ ેયલદ રલખત ક� પતંલમલ ઇુામી િવ�દ 

અા્ કરમલર આ�્ા પણ હ�રલમ પર�શલમ ��હ્ �વત છે, 

�મે જહલ્ંથી કદ� �ટકલરત મથી ાળંત બુક� ંેમલ પર 

�દુલમી �ુજજં વ્લર� ભલર� હતય છે અમ ેંેમલ ાલટ� હંલશલ 
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અમે અબળખલ વ્લર� જ�ર� હતય છે અમ ે ંે અુ્લહમી 

બલરગલહાલા િમ�દલપલત હતય છે. 
* * * * * 
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૧૧૧  -�ુિન્ાની િન�દા િવશે  

 �ણી ુયત ! �ુ ા ંામ ે�ુિમયલથી સલવ્લમ કર� રહત 

�ા ક�, આ �ુિમયલ ા�રૂ� અમ ેહર�ભર� છે, પણ ઇચછલઓાલા 

વેરલએ્ી છે. ંે ્રું જ ાળ� જમલર� મેઅાંતમલ કલરણ ે

વહલ્ી ્લગ ેછે અમ ેથતડલ જ શણગલરથી �પવલમ બમી �ય 

છે. ંે આશલઓથી ાઢ�્ી અમ ે્તકલઓથી સ�્ી છે, મ ંત 

ંેમત આમાદ સથલયી છે મ ંેમલ સાકટતથી કતઈ બ્વલવલળત 

છે. આ ્તકલબલજ, �કૂસલમદલયક, ફર� જમલર�, મલશ 

પલામલર�, પડંી પલામલર� અમે હ્લક થઈ જમલર� છે. ં ે

્તકતમ ેખલઈ પણ �ય છે અમ ેિાટલવી પણ દ� છે. 
 જયલર� ંેમી ંરફ આસથલ રલખમલરલ અમે ંેમલથી 
�શૂ થઈ જમલરલઓમી ઇચછલઓ છેવટ �ુ્ ી પહ�્ી �ય છે 
ંત પરવર�દગલરમલ આ ઇરશલદ પાલણ ેથઈ �ય છે "�ા 
આસાલમાલાથી પલણી ઉંર� જાીમમી જડ��ટુીાલા ભળ� �ય 
છે અમે પછ� એ હ�રયલળ� �કુલઈ એવલ ંણખ્લ બમી �ય 
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�મે હવલઓ ઉડલવી ્ઈ �ય છે, અમે �દુલ દર�ક વસ્ ુપર 
શ�કં રલખવલવલળત છે." 
 આ �ુિમયલાલા કતઈ શખસ �શુ મથી થંત પણ એ ક� 
પલછળથી �� ુસલરવલ પડ�. અમે કતઈ ંેમી �શૂીમ ેઆવંી 
મથી જતંત પણ એ ક� ંે �સુીબંાલા મલખી પીઠ બંલવી દ� 
છે. અમ ે�લાય રલહં અમ ેઆરલામી આછ� વષલર મથી થંી 
પણ એ ક� બ્લઓમલ કરલ પડવલ ્લગ ેછે. એમી શલમ જ એ 
છે ક� જત સવલરમલ �લાયથી વેર ્ેવલ આવ ે છે ંત સલાજ 
પડંલ પડંલ ંત અ�ણી બમી �ય છે અમ ેજત એક બલ�ુથી 
ાીઠ� અમે ામગાંી દ�ખલય છે ંત બી� બલ�ુથી કડવી 
અમે ઘલંક છે. કતઈ ઇનસલમ એમી ંલજગીથી પતંલમી 
ઇચછલઓ �ણૂર મથી કર� શકંત પણ એ ક� ંેમલ ઉપરલ ઉપર 
સાકટતમલ કલરણ ે ાયલિ્ ઉપલિ્ાલા પડ� �ય છે, અમે કતઈ 
શખસ સલાજમલ શલાિં અમ ેસ્લાંીમી પલાખત પર મથી રહ�ં ત 
પણ સવલર પડંલ �ુ્ ીાલા ંત ભયમી પલાખત પર ્લદ� 
દ�વલાલા આવે છે. 
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 આ �ુિમયલ ્તકલબલજ છે, અમે ંેમી �દર � કાઈ છે 
એ બ�ુા ્તકત છે, અમે મ�ર છે. અમે ંેાલા � કાઈ છે એ મલશ 
પલામલર છે. ંેમલ કતઈ ભલંલાલા કતઈ સલરપ મથી િસવલય 
પરહ�ઝગલર�મલ, ંેાલાથી � ઓ�ા ાેળવ ે છે, ંેમ ે વ્લર� 
આરલા ાળે છે, અમે � વ્લર�મલ ્�રાલા પડ� �ય છે, 
ંેમલ િવમલશકત પણ વ્ી �ય છે. અમ ે ં ે ઘણી જુદ� 
ંેમલથી અ્ગ થઈ �ય છે. ક�ટ્લય ંેમલ પર ભરતસત 
કરમલરલ હંલ �ઓમ ે અ્લમક આપિ�ઓાલા મલખી દ�્લ, 
અમે ક�ટ્લય ંેમલ પર સાં તષ કરમલરલ હંલ, �ામ ેાલર� 
મલખવલાલા આાયલ. અમે ક�ટ્લક ખાંી્ર હંલ �ઓમ ે
હડ� ૂં  કર� દ�્લ. અમે ક�ટ્લય અક�ુ હંલ �ઓમ ે્ચુછકલર 
સલથ ેપલછલ વલળ� દ�વલાલા આાયલ. 
 ંેમી બલદશલહ� કલાિંવલળ�, ંેમત વૈભવ ડહતળત, 
ંેમી ાીઠલશ ખલર�, ંે�ુા ા�રુ (ાી�ુા)  કડ�ુા, ંેમત ખતરલક 
િવષાય, અમે ંેમલ સલ્મત બ્લ યીણ છે. ંેમત �વાં  
ઘલંાલા છે, અમે ંેમત મીરતગી રતગતમી ટ�રાલા છે. ંેમત 
પદ�શ અ્કલઈ જમલર છે, અમે ંેમત ાલમવાં  પરલ�જ  ં
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થમલર છે, ંેમત ાલ્દલર �ૂભલરગયતમત િશકલર થવલવલળત છે. 
અમે ંેમત પડતશી ્ુાટલઈ જમલર છે. 
 �ુા ંા ે એ જ ્તકતમલ ઘરતાલા મથી, � ંાલરલ 
પહ�્ લ ્લા� ુ આ્ષુય, સથલયી સ��ૃધ્ અમે �્ી �્ી 
આશલઓવલળલ હંલ? અપલર સલાલમ ભેગત ��, ાતટલ ાતટલ 
્શકરત ંૈયલર કયલર. અમે ામ ભર�મ ે �ુિમયલમી ��ૂ કર� 
અમે ંેમ ેબ્ી વસ્ઓુ પર પલથિાકંલ આપી. પણ તયલર 
પછ� એવલ ્લુયલ ગયલ ક� મ ંત ાા�ઝ્ �ુ્ ી પહ�્વલમી 
વલટખ્� સલથ ે હંી અમ ેમ રસંત �રૂ� કરલવમલર સવલર� 
(વલહમ), �ુા ંાત �ુ્ ી કતઈ ખબર પહ�્ી છે ક� આ �ુિમયલએ 
ંેઓમ ે બ્લવવલ ાલટ� કતઈ ભતગ આપયત હતય? અથવલ 
ંેઓમી કતઈ ાદદ કર� હતય ? અથવલ ંેઓમી સલથે સલરત 
સાય િવંલાયત હતય ? 
 કદલપી મહ� !  બુક� ંેઓમ ે સાકટતાલા સપડલાયલ, 
અમે આપિ�ઓથી ્લ્લર અમ ે િમરલ્લર કર� દ�્લ. ઉપરલ 
ઉપર� ંક્ીફતએ ંેઓમ ેહ્લવીમ ેરલખી દ�્લ. અમ ેંેઓમી 
મલક રગડ� મલખી, અમે ંેઓમ ેપતંલમલ પગત મી્ે ્ગદ� 
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ાલયલર, પછ� કલળમલ બમલવતએ પણ ટ�કત આપી દ�્ત. અમ ે
ંાે જત્ુા મે ક� ંેણે પતંલમલ આજલપલ્કત, ્લહકત અમ ે
વળગમલરલ ાલટ� પણ ક�વી બે�ખી બંલવી ક� જયલર� ંેઓએ 
અહ�થી સદલ ાલટ� પયલણ કય� ંત ંેઓમ ે�ખૂ િસવલય કતઈ 
ભલ્ ુા મ આપ્ુા અમ ેસલાકડ� કબ િસવલય કતઈ ઘર મ આપ્ુા. 
�્લ�ા જ ંેઓમી રતશમી મ�� થઈ, અમે શરા�દગી જ 
ંેઓમત ��ા બનયત. ંત �ુા ંા ેઆ �ુિમયલમ ેઅપમલવી 
રહલ છત? અમે ંેમત િવ�લસ કર� રહલ છત !  અમે ંેમી જ 
્લ્્ાલા રચયલ પચયલ છત? ંે પતંલમલથી બદ�ાુલમી મ 
કરમલરલઓ અમ ેસાયા મ �ળવમલરલઓ ાલટ� સૌથી ખરલબ 
ઠ�કલ�ુા છે. 
 એટ્ે યલદ રલખત, અમે ંામ ેખબર પણ છે ક�, ંા ે
ંેમે છતડ� જમલરલ છત, અમે તયલાથી �ૂ્  કરમલરલ છત. એ 
્તકતથી બત્ ગહણ કરત �ઓએ એવત દલવત કય� હંત ક� 
અાલરલથી ંલકલંવલમ કતણ છે? અમે પછ� ંેઓમ ે પણ 
પતંલમી કબતાલા એવી ર�ંે પહ�્લડવલાલા આાયલ ક� ંેઓમ ે
વલહમ પણ મ ાળ્ુા અમે કબાલા એવી ર�ં ે ઉંલરવલાલા 
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આાયલ ક� ંેામ ેાહ�ાલમ પણ મ કહ�વલાલા આાયલ, પથથરતથી 
ંેઓમી કબત ્ણી ્ેવલાલા આવી, અમે �ળૂ�ુા ંેઓમ ેકફમ 
આપવલાલા આા્ુા. સડ�્ી ગળે્ી હડ�ઓ ંેઓમી પડતશી 
બમી. અમ ે હવ ેંેઓ એવલ પડતશી છે ક� કતઈ બત્મલરમત 
જવલબ પણ મથી આપંલ. અમ ેમ કતઈ અતયલ્લરમ ે રતક� 
શક� છે. અમે મ કતઈ રતવલવલળલમી પરવલ કર� છે. જત ંેઓ 
પર �શૂળ્લર વરસલદ પડ� ંત ંેઓમ ેઆમાદ મથી થંત, 
અમે જત �ુકલળ પડ� �ય ંત િમરલશલમત િશકલર મથી થંલ. 
 આ બ્લ એક સથળે એકત છે, પણ એક્લ છે. 
પલડતશીઓ છે પણ છેટ� છેટ� છે, એવલ એક બી�થી િમકટ છે 
ક� �ુ્ લકલં પણ મથી કરંલ, અમે એટ્લ મજદ�ક છે  ક� 
ાળંલ પણ મથી. હવ ેએવલ બરબલદ થયલ છે ક� બ�ુા કપટ 
ખંા થઈ ગ્ુા છે. અમ ેએવલ બેખબર છે ક� બ્લ વેરઝેર 
િાટલઈ ગયલ છે. મ ંેઓથી કતઈ �કૂસલમમત સાદ�હ છે, મ કતઈ 
રયણમી આશલ છે. 
 જાીમમલ �હ�રમલ બદ્ ે �ંરમ,ે િવશલળંલમલ 
બદ્ ેસાકત્મ,ે અમે સલથીઓમલ બદ્ ેએક્વલયલ પણલમ,ે 
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અમે પકલશમલ બદ્ ે �્કલરમ ે અપમલવી ્ી્લ છે. ંેમલ 
ખતળલાલા એવી ર�ંે આવી ગયલ છે �વી ર�ં ેઉઘલડલ પગ 
અમે મગમ હલ્ંાલા પથા િવ�ટુલ પડયલ હંલ. અમે પતંલમલ 
આાલ્ સ�હં સદલમલ �વમમ ેઅમે સદલમલ ઘર ંરફ �ૂ્ 
કર� ગયલ છે. �ાક� અુ્લહ ંઆ્લએ ફરાલા્ુા છે ક� "�વી 
ર�ંે અા ેપહ�્ લ બમલાયલ હંલ એવલ જ પલછલ ફરલવ�ુા, આ 
અાલરત વલયદત છે અમ ેઅાે ંેમે ગાે ંેા �રૂત કરવલવલળલ 
છ�એ." 

* * * * * 
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૧૧ર - ાલે�ુલ ાૌતના �હ ણબઝ ણરવા �ગે 
 �ાલા ા્ે�ુ્ ાૌં, ંઓેમી �હ કબઝ કરવલમી સ�લ 
અમે �દુલમી પશાસલથી ાખ્કૂમી ્લ્લર�મત ઉુ્ેખ છે. 
 �ુા ા્�ુે્ ાૌં � સાય ેઘરાલા પવેશ કર� છે ંત 
ંામ ેકાઈ એમત અણસલર થલય છે? અમે �ુા ંેમ ે�હ કબઝ 
કરંલ ંા ેકદ� જતયલ છે? ભ્લ ંે ાલમલ ઉદરાલા બચ્લમ ે
ક�વી ર�ં ેાલર� છે? �ુા કતઈ જગયલએથી �દર પવેશી �ય 
છે? ક� �હ જ ંેમી અવલજ પર જવલબ આપંી બહલર િમકળ� 
આવ ે છે? અથવલ પહ�્ ેથી જ બલળકમલ પડખલાલા રહ� છે. 
િવ્લર ંત કરત ક� � શખસ એક ાખ્કૂમલ કાલ્તમ ે મ 
સા� શકંત હતય ંે સ�મહલરમલ �ણુતમ ેક�વી ર�ં ેવણરવી 
શક� ! 

* * * * * 
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૧૧૩ - �ુિન્ાની ટ�ણા ણરતા ં
 �ુ ા ંામ ેઆ �ુિમયલથી સલવ્ કર� રહત �ા ક� આ 
�ૂ્  કરવલ�ુા સથળ છે. રહ�વલ ફરવલ�ુા સથળ મથી. ંે પતંલમલ 
્તકલથી સજજ થઈ ગઈ છે અમ ેપતંલમલ શણગલરથી જ ્તકત 
આપે છે. ંે�ુા ઘર પલ્મહલરમી દ�ષટાલા ંદમ ્ચુછ અમ ે
હ્�ુા છે. એટ્ ે ંેણ ે ંેાલા હ્લ્મી સલથ ે હરલા, મેક�મી 
સલથ ેબદ�, �વમમી સલથે ાૌં અમે િાઠલશમી સલથ ેકડવલશ 
રલખી દ�્ી છે. અમ ેમ ંેમ ેપતંલમલ દતસંત ાલટ� ખલસ કર� 
છે અમે મ પતંલમલ �ુશામતમ ેંેમલથી વા�્ં રલખયલ છે. 
 ંેાલા સલરપ ઘણી ઓછ� છે અમ ે�રુલઈ સદલ હલજર 
છે. ંેાલા ભે�ુા કર�્ુા ખંા થમલ�ા છે અમ ે ંેમત પદ�શ 
અ્કલઈ જમલર છે. અમે ંેાલા વસે્લઓમ ે એક �દવસ 
ઉજજડ થવલ�ુા છે. ભ્લ એ ઘરાલા �ુા �બૂી છે � કાઝતર 
ઇાલરંમી �ા પડ� �ય. અમે એ ઉમાલા �ુા સલરલપ�ુા છે, � 
વલટખ્�મી �ા ખ્લસ થઈ �ય, અમે એ �વમાલા �ુા 
�ુાદરંલ છે � હલ્ંલ ્લ્ંલ ��ુા થઈ �ય. 



નહ�ુલ બલાગાહ - 355                                                                     ww.hajinaji.com 

 �ુઓ, ંાલરલ ઉદેિશં કલય�ાલા અુ્લહમી ફરજતમ ે
પણ શલિા્ કર� ુયત. અમે ંેમલથી જ ંેમલ હકત અદલ 
કરવલ�ુા સલાથયર ાલગત. ંાલરલ કલમતમ ે ાૌંમલ ભણકલરલ 
સાભળલવી દયત એ પહ�્ લ ક� ંામ ેબત્લવી ્ેવલાલા આવે. 
�ુિમયલાલા પરહ�ઝગલરતમી શલમ એ છે ક� ંેઓ �શૂ પણ થલય 
છે ંત ંેઓ�ુા �દય રડ્ ુા હતય છે. અમે હસ ે છે ંત પણ 
ંેઓમલ રાજ અમે ખેદ અતયાં  હતય છે. ંેઓ પતંલમલ 
મફસથી બેઝલર રહ� છે ભ્ેમ ે ્તકત ંેઓમલ ાલ્મી ઇષલર 
કરંલ હતય. 
 અફસતસ !  ંાલરલ �દ્તથી ાૌંમી યલદ િમકળ� 
ગઈ છે અમ ેખતટ� આશલઓએ ંેમલ પર કબજત જાલવી ્ી્ત 
છે, હવે �ુિમયલમત અિ્કલર ંાલરલ પર આખેરંથી વ્લર� 
છે અમ ેંે આક�બંથી વ્લર� ંામ ેખ�્ી રહ� છે. ંા ેદ�મ ે
�દુલમલ �હસલબ ે પરસપર ભલઈ-ભલઈ હંલ. પરા્,ુ ંામ ે
�ંરમલ ાે્ અમ ે ામમી ખરલબીએ અ્ગ-અ્ગ કર� 
દ�્લ છે. એટ્ે હવે મ કતઈમત ભલર ઉપલડત છત મ કતઈમ ે
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િશખલાણ આપત છત. મ એક બી� પર ખ્ર કરત છત અમ ેમ 
એક બી�થી ખર�ખર પેા કરત છત. 
 આખર ંામ ે�ુા થઈ ગ્ુા છે ક� ાલ� ૂ્ ી �ુિમયલમ ે
ાેળવી રલ� થઈ �વ છત અમે સા�ણૂર આખેરંથી વા�્  ં
થઈ �ુ:ખી મથી થંલા. થતડ�ક �ુિમયલ હલથાલાથી મીકળ� �ય 
ંત પર�શલમ થઇ �વ છત અમે ંેમલ ભલવત ંાલરલ વદમ 
(્હ�રલ) પર દ�ખલવલ ્લગ ેછે. અમ ેંેમલ િવયતગમ ેસહ� મથી 
શકંલ �ણે એ જ ંાલ�ા �િંા ્�ય છે. અમે �ણે એમી 
�ડુ� ખર�ખર સદલકલળ રહ�મલર� છે. ંાલર� �સથિં એ છે ક� 
કતઈ પણ શખસ બી�મલ ઐબત �હ�ર કરવલથી થલકંત મથી. 
પણ ાલત એ ડરથી ક� એ પણ એવી જ ર�ં ેવંરશ.ે ંા ે
બ્લએ આખેરંથી �ુ્રય અમ ે�ુિમયલથી પેા પર એકત કર� 
્ી્ત છે. અમે દર�કમત દ�મ �ભમી ્ટણી બમીમ ેરહ� ગયત 
છે. એ�ુા ્લગે છે ક� �ણે બ્લએ પતંલ�ુા કલા ��ુા કર� ્ી�ુા 
છે અમે પતંલમલ ાલ�્કમ ેખર�ખર રલ� કર� ્ી્ત છે. 

* * * * * 
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૧૧૪ - લાણાને િશખાાર 
 બ્લ વખલણ એ અુ્લહમલ ાલટ� છે �ણ ે હમદમ ે
મેઅાંતથી અમ ેમેઅાંતમ ેઆભલરથી ાેળવી દ�્ી છે. અા ે
મેઅાંતાલા ંેમી હમદ ( સ્િૂં) એવી જ ર�ં ે કર�એ છ�એ 
�વી ર�ં ેસાકટતાલા કર�એ છ�એ. અમે ંેમલથી આ મફસમલ 
સલામલ ાલટ� ાદદ ાલાગીએ છ�એ ક� � આજલ પલ્માલા 
આળસ કર� છે અમ ે િમષે્ત ંરફ ઝડપથી દતડ� છે. આ બ્ી 
યિંઓ ાલટ� યાલ યલ્ીએ છ�એ, �મત ંેમલ ઇુા ેઘેરલવત 
કર�્ છે. અમ ે ંેમી �કંલબ ે એકત કર� રલખયલ છે. ંેમલ 
ઇુાાલા ઉણપ મથી. અમે ંેમી �કંલબ કતઈ ્ીજ 
છતડવલવલળ� મથી. અાે ંેમલ પર એવી જ ર�ંે ઈાલમ 
્લાયલ છ�એ �ણે અદ�ઠ�ુા અવ્તકમ કર� ્ી�ુા હતય. અમ ે
વલયદલથી �ણકલર� ાેળવી ્ી્ી હતય. અાલરલ આ ઈાલમમી 
િમખલ્સંલએ િશકરમત ઇનકલર કય� છે અમ ેંેમલ યક�મ ેશકમ ે
ટલળ� દ�્ે્ છે. અાે ગવલહ� આપીએ છ�એ ક� ંે એક છે 
ંેમલ િસવલય કતઈ �દુલ મથી. ંે એક છે ંેમત કતઈ ભલગીદલર 
મથી. અમે હઝરં ાતહમાદ �સુ્ફુલ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
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આ્ેહ� વસુ્ા  ંેમલ બાદલ અમે ર� ૂ્  છે. આ બામ ે
ગવલહ�ઓ એવી છે � કથમમ ે ઉતકષરંલ આપે છે અમ ે
આાલ્મ ેઉ�લિં અપ� છે, �યલા એમ ેરલખી દ�વલાલા આવ ેં ે
પુ્ ુહ્�ુા મહ� થલય અમે �યલાથી ંેમ ેઉપલડ� ્ેવલાલા આવ ે
ંે પુ્લાલા કતઈ વજમ મહ� રહ�. 
 અુ્લહમલ બાદલઓ !  �ુ ા ંામ ેઅુ્લહથી ડરવલમી 
ભ્લાણ ક�ા �ા, � ંાલરલ ાલટ� વલટ ખ્� છે અમ ેંેમલ પર 
આખેરંમત દલરતાદલર છે. આ જ વલટખ્� ાા�ઝ્ �ુ્ ી 
પહ�્લડમલર છે. અમ ેઆ જ આશય સથલમ કલા આવવલવલ�ા 
છે. એમી ંરફ બ્લથી શષેઠ િમાાતક� િમાાતણ આપી દ��ુા 
છે. અમે ંેમલથી સૌથી શષેઠ સલાભળમલર� સલ્વી ્ી�ુા છે. 
એટ્ે ંેમે સાભળલવવલ વલળલએ સાભળલવી દ��ુા અમ ે ંેમ ે
સલ્વવલવલળલએ સફળંલ ાેળવી ્ી્ી. 
 અુ્લહમલ બાદલઓ !  આ જ ંકવલ (પરહ�ઝગલર� - 
�દુલથી ડરવલ)એ �દુલમલ દતસંતમ ે િમષે્ત (હરલા કલય�) મલ 
આ્રણથી બ્લવી ્ી્લ છે. અમ ેંેઓમલ �દ્તાલા �દુલમલ 
ડરમે જ�ર� કર� દ�્ત છે. તયલા �ુ્ ી ક� ંેઓમી રલંત 
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�ગરણાલા વીંી ગઈ, અમે ંેઓમલ આ ંપંલ �દવસત 
ંરસાલા પસલર થઈ ગયલ, ંેઓએ રલહંમ ેંક્ીફમલ ભતગ ે
અમે ્�ૃપંમ ેપયલસ દલરલ ાેળવે્  છે. અમે ાૌંમ ે િમકટંર 
સા� છે ંત ંે�થી અા્ કર� છે અમ ેંેઓએ આશલઓમ ે
ખતટ� ગણી ંત ાૌંમ ેધયલમાલા રલખી છે, પછ� આ �ુિમયલ ંત 
�ંે મલશ અમ ેંક્ીફ, કલાિં અમે બત્�ુા સથળ છે. 
 મલશ�ુા જ પ�રણલા છે ક�, કલળ સદલ પતંલમી કાલમ 
્ડલવીમ ેરલખ ેછે, ક� ંેમલ ંીર ્�ય �કુંલ મથી. અમ ેંેમલ 
જખાતમત ઇ્લજ મથી થઈ શકંત. ંે �વંલમ ે �તૃયથી, 
ંા�ુરસંમ ે બીાલર�થી અમ ે ��ૂકં પલામલરલમ ે હ્લકંથી 
ાલર� મલખે છે. ંેમત ખલમલર ્રલંત મથી. અમે પીમલરત ્પૃં 
મથી થલંત. અમે ંેમલ �ુ:ખ દદરમી અસર એ છે ક�, ઇનસલમ 
પતંલમલ ખલવલમત સલાલમ ભેગત કર� છે, રહ�વલ ાલટ� ઘર 
બમલવ ેછે, અમે તયલર પછ� અ્લમક �દુલમી બલરગલહ ંરફ 
્લુયત �ય છે. મ ાલ્ સલથ ે્ઈ �ય છે અમ ેમ ાકલમ 
બદ્ી થઈ શક� છે. 
 ંેમલ ફ�રફલરતમી �સથિં એ છે ક� �મ ેદયલપલત જતયત 
હંત ંે ઇષલરપલત બમી �ય છે. અમે �મ ેઇષલરપલત જતયત 
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હંત ંે દયલપલત થઈ �ય છે. �ણે એક મેઅાં છે � 
્લ્ી ગઈ, અમે એક બ્લ છે � ઉંર� આવી. ંેમલ 
બત્પલઠતમી ઉપાલ એ છે ક� ઇનસલમ પતંલમી આશલઓમ ે
પહ�્વલવલળત જ હતય છે ક� �તૃ્ ુંેમલ કામ ેકલપી મલખ ેછે. 
અમે મ કતઈ ઉમાીદ ફળે છે અમે મ કતઈ ઉમાીદ 
કરવલવલળલમ ેછતડવલાલા આવે છે. 
 અય �બુહલમુ્લહ !  આ �ુિમયલમી �શૂી પણ �ુા 
્તકત છે? અમે ંેમી ્�ૃપં પણ ક�વી પયલસ વલળ� છે. અમ ે
ંેમી છલાવાલા પણ ક�ટ્ત ંપલરત છે. મ અહ� આવવલવલળ� 
ાૌંમ ે પલછ� ફ�રવી શકલય છે. અમે મ કતઈ જવલવલળલમ ે
પલછત વલળ� શકલય છે. �બુહલમુ્લહ, �વંત ાર�્લમ ેક�ટ્ત 
જુદ� ાળ� િમકટ થઈ �ય છે અમ ેાર�્ત �વંલમ ેછતડ� મલંત 
ંતડ� ક�ટ્ત �ૂર થઈ �ય છે! 
 (યલદ રલખત) બદ�થી બદંર કતઈ ્ીજ ંેમલ 
અઝલબ િસવલય મથી. અમે મેક�થી બહ�ં ર કતઈ ્ીજ ંેમલ 
સવલબ િસવલય મથી. �ુિમયલાલા દર�ક ્ીજ�ુા સલાભળ�ુા ંેમલ 
જતવલ કરંલ વ્લર� ાહલમ હતય છે અમ ે આખેરંાલા દર�ક 
વસ્�ુ ુા જત�ુા ંેમલ સલાભળવલથી ઉચ્ંર હતય છે. એટ્ ે
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ંાલરલ ાલટ� જતવલ કરંલ સલાભળ�ુા અમે અદ�ઠ (ગૈબ) મલ 
િમર�યણમલ બદ્ ેખબર જ �રૂંી થઈ જવી જતઈએ. યલદ 
રલખત! ક� �ુિમયલાલા કતઈ ્ીજ�ુા ઓ�ા થ�ુા અમે આખેરંાલા 
વ્લર� હત� ુા ંેમલથી બહ�ં ર છે ક� �ુિમયલાલા વ્લર� હતય અમ ે
આખેરંાલા ઓ�ા થઈ �ય. ક�ાક� ઘણલય ઉણપવલળલ 
્લભાલા રહ� છે અમ ેઘણલય વ્લર�વલળલ �કૂસલમાલા રહ� �ય 
છે. 
 બેશક � ્ીજતાલા ંામ ે�ુકા આપવલાલા આાયત છે, 
ંેઓાલા વ્લર� િવશલળંલ છે, એ વસ્ઓુમી સરખલાણીાલા 
�મલથી ંામ ે રતકવલાલા આાયલ છે. અમે �મ ે હ્લ્ 
કરવલાલા આા્ુા છે ંે એમલ કરંલ ઘ�ુા વ્લર� છે �મ ેહરલા 
કરવલાલા આા્ુા છે. એટ્ ેથતડલમ ેવ્લર� ાલટ� અમ ેસા�ુ�્ંમ ે
િવશલળંલમી ખલંર છતડ� દયત. પલ્મહલર� ંાલર� રતઝીમી 
�ઝમાેદલર� ્ી્ી છે અમ ે અા્ કરવલમી આજલ કર� છે 
એટ્ે એા મ થલય ક� �મી જાલમં આપવલાલા આવી છે 
ંેમી ાલાગ એમલથી વ્ી �ય �મ ેવલ�બ કરવલાલા આા્ુા 
છે. 
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 �દુલ ગવલહ છે ક�, ંાલર� પ�ર�સથિ  ં જતઈમ ે એ 
સાદ�હ થવલ ્લગે છે, અમે એ�ુા ્લગ ે છે ક�, કદલ્ �મી 
જાલમં આપવલાલા આવી છે એ જ ંાલરલ પર વલ�બ 
કરવલાલા આા્ુા છે. અમે �મત �ુકા આપવલાલા આાયત છે 
ંેમ ેં� દ��ુા છે. �દુલમ ેખલંર અા્ કરવલ ંરફ આગળ 
્પત અમ ેઓ�્�ંી ાૌં આવી જવલથી ડરત. એટ્લ ાલટ� ક� 
ાૌંમલ પલછલ ફરવલમી એ આશલ મથી � આશલ રતઝી પલછ� 
ાળ� જવલમી છે. � રતઝી આજ હલથાલાથી િમકળ� ગઈ છે 
ંેાલા કલ્ે વ્લરત થવલમી આશલ છે. પણ � વય આજ 
િમકળ� ગઈ ંે�ુા કલ્ે પલ�ા ફર�ુા સાભિવં મથી. 
આવવલવલળલમી આશલ રલખી શકલય છે, જવલવલળલમી મહ�. 
ંેમલથી ંત હંલશલ જ હતઈ શક� છે. અુ્લહથી એવી ર�ં ેડરત 
�વત ડરવલમત હક છે અમ ેખબરદલર ! તયલા �ુ્ ી �ુિમયલથી મ 
જજત �યલા �ુ્ ી ખર�ખર �સુ્ાલમ મ થઈ �વ. 

* * * * * 
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૧૧પ - વર્ાદની ાાગંરી ્બંધંાા ં
 અય અુ્લહ !  અાલરલ પહલડતમી હ�રયલળ� �કુલઈ 
ગઈ છે. અમ ે અાલર� જાીમ પર �ળૂ ઉડ� છે. અાલરલ 
�મવરત ંરસયલ છે, અમે પતંલ�ુા ઠ�કલ�ુા ગતંવલ ભટક� 
રહલ છે. અમ ે પતંલમલ બલળકત ાલટ� એટ્લ ફ�રયલદ� છે 
�ટ્ી � ૃં  �તુમી ાલ, બ્લ ્રવલમલ ખેંરતમલ �ટલ ાલર� 
અમે હ�શ ેહ�શ ેંળલવત ંરફ દતડ� કાટલળ� ગયલ છે. 
 અય અુ્લહ !  હવ ે આ ફ�રયલદ કરંી બકર�ઓ 
અમે આશલ સલથ ે�કુલરમલર� �ટણીઓ પર દયલ કર. અય 
�દુલ !  ંેઓમલ રસંલઓાલા પર�શલમી અમ ે ઠ�કલણલઓ પર 
્ીખ �કુલર પર દયલ કર. 
 અય �દુલ ! અાે એવલ સાય ેઘર�થી િમકળ� આાયલ 
છ�એ જયલર� �ુકલળમલ કલરણ ેમબળલ �ટત અાલર� પલસ ેપલછલ 
આાયલ છે, અમે �મલથી �ૃપલ ��ૃષટમી આશલ હંી એ વલદળત 
આવી આવીમ ે્લુયલ ગયલ છે. હવ ેદદરમલ ાલયલરઓમત ્ ુા જ 
આશરત છે. અમ ે કરગરમલરલઓમત ્ ુા જ આ્લર છત. અા ે
તયલર� �ુઆ કર� રહલ છ�એ જયલર� ્તકત િમરલશ થઈ ગયલ છે. 
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વલદળતમી ભ્લઈમ ે રતક� ્ેવલાલા આવી છે અમ ે �મવરત 
ાર� રહલ છે. ંત અય �દુલ !  અાલરલ આાલ્ પર અાલર� 
�છૂલ મ કર�, અમે અામ ે�મુલહમલ કલરણે પકડાલા મ ્ે�. 
ંલર� દયલમલ પલ્વમ ે અાલરલ પર પસલર� દ�. વરસમલર 
વલદળત, �શૂળ્લર વરસલદ, અમ ે�ુાદર હ�રયલળ� દલરલ એવી 
વષલર �મલથી �ડુદલ જાીમ સ�વમ થઈ �ય, અમે વીંે્ી 
વસાં ત પલછ� ફર�. 
 અય �દુલ !  એવત જળબાબલકલર કર� દ�, � �વાં  
કરમલરત અમે ્પૃં કરમલરત, સા�ણૂર અમે સવસથ, પિવત અમ ે
કુયલણકલર�, ામાતહક અમ ેંલજત હતય, �મી બરકંથી �યૃત 
�્વલ ફળવલ ્લગે અમ ે ડલળ�ઓ ફળ�પુ થઈ �ય. પણ� 
્ી્લ થઈ �ય, િમબરળ ્તકતમ ેઊભલ થવલમત આ્લર ાળ� 
�ય. �ડુદલ જાીમતમ ે�ઝ�દગી ાળ� �ય. 
 �દુલયલ !  એટ્ુા જળ અંલ કર, �મલથી િશખરત 
હ�રયલળલ થઈ �ય, મહ�રત વહ�વલ ્લગ,ે આસપલસમલ પદ�શ 
સા્ પૃં થઈ �ય. ફળત િમકળવલ ્લગ,ે �મવરતાલા �વ 
આવી �ય, �ૂર �ૂરમલ પદ�શત પણ ંર થઈ �ય. અમ ે
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�ુુ ્લ ાયદલમત પણ ંલર� આ િવશલળ બરકં અમ ેાહલમ 
અંલથી ્લભવાં  થઈ �ય. ંલર� �ુ:ખી કાગલળ ાખ્કૂ અમ ે
ભટકંલ �મવરત પણ. 
 અાલરલ પર એવી ��ૃષટ કર � પલણીથી ંરબતળ 
કર� દ�મલર�, �શૂળ્લર િમરાંર વરસમલર�, �ાલા ટ�પલાઓ 
ટ�પલાઓમ ે્ક�્ી રહલ હતય અમ ે �બ��ુઓ �બ��ુઓમ ેંે�થી 
આગળ વ્લર� રહલ હતય, મ ંેમી વીજળ� ્તકત આપમલર� 
હતય મ ંેમલ વલદળત પલણીથી ખલ્ી હતય. મ ંેમલ વલદળમલ 
સફ�દ �કૂડલ િવખરલએ્લ હતય અમ ેમ ાલત ટલઢલ પલણીમલ 
ટ�પલઓ પડંલા હતય. એવી વષલર હતય ક� �ુકલળમલ ાલયલર ંેમી 
હ�રયલળ�ઓથી �શૂહલ્ થઈ �ય. અમે �કૂલમલ િશકલરત ંેમી 
બરકંથી �વી ઉઠ�. એટ્લ ાલટ� ક� ્ ુા જ િમરલશલ પછ� 
વરસલદ વરસલવમલર અમે રહાંમત પલ્વ પસલરમલર છે 
અમે ્ ુા જ સ્િૂં અમે પશાસલમ ે પલત, સરપરસં અમ ે
ાદદગલર છત. 

* * * * * 
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૧૧૬ - પાતાના ્ાથીાને ન્ીહત 
 અુ્લહ� પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામ ે ઇસ્લામી ંરફ દલવં આપમલરલ અમ ે
ાખ્કૂતમલ આાલ્મલ ગવલહ બમલવીમ ેાતકુયલ છે ંત આપ ે
અુ્લહમલ પૈગલામ ેસા�ણૂર ર�ં ેપહ�્લડ� દ�્ત, મ જરલય 
આળસ કર�, મ ઉણપ રલખી. �દુલમલ �ુશામતથી �હલદ કય� 
અમે આ ાલગરાલા મ કતઈ કાઝતર� બંલવી અમે મ કતઈ 
બહલમલ ક� બ્લવમત આશરત ્ી્ત. આપ ંકવલવલળલઓમલ 
ઇાલા અમે �હદલય  ંાલગવલવલળલમી �ખત�ુા �રૂ હંલ. 
 જત ંા ે એ બ્ી વલંત �ણી ્ેં ે � ંાલરલથી 
�પી રલખવલાલા આવી છે અમે �મે �ુ ા ��ુા �ા, ંત જ ાગ્તાલા 
િમકળ� �ં.ે પતંલમલ આાલ્ પર રતં ે અમ ે પતંલમલ 
કર્ ૂં ત પર ાલથલ અમે છલંી પીટં.ે અમે બ્ત ાલ્ એવી 
ર�ંે તયલગી જંે ક� મ કતઈ ંેમત રખેવલળ હતં અમે મ વલરસ 
અમે દર�ક શખસમ ે બસ પતંલમી પડ� હતં. કતઈ બી�મી 
સલ�ુા ય મ જતં.ે 
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 પરા્ ુઅફસતસ !  ક� ંાે ંે પલઠમ ે �બુ�ુ્ �ુ્ લવી 
દ�્ત � ંામ ે યલદ કરલવવલાલા આાયત હંત અમ ે એ 
ભયલમક દષયતથી એવલ ંદમ મ�્�ં થઈ ગયલ �મલથી 
ડરલવવલાલા આાયલ હંલ. ંત ંાલર� રલય ભટક� ગઈ અમ ે
ંાલરલ કલાત વેરિવખેર થઈ ગયલ. અમ ે �ુ ા એા ્લહવલ 
્લગયત ક� કલશ, અુ્લહ ાલરલ અમ ે ંાલરલ વચ્ ે �ુદલઈ 
મલખી દ�ંે અમ ેામ ેએ ્તકતથી ાેળવી દ�ં ે� ાલરલ ાલટ� 
વ્લર� યતગય હંલ, એ ્તકત �ઓમી રલય �બુલરક અમ ે
�ઓમી સ�હષ�ું લ મ�ર હંી. સતયમી વલંત કર� છે અમ ે
બાડખતર� ંથલ અવજલથી પર રહ� છે. ંેઓએ ાલગર પર કદા 
આગળ વ્લયલર અમ ે સલ્લ ાલગ� ંે�થી આગળ વ્ંલ 
્લુયલ ગયલ. �મલ પ�રણલા ેસથલયી આખેરં અમે શલાિંાય 
વ�ડ્લં ાેળવી ્ી્ી. 
 �ણી ુયત ક� �દુલમી કસા, ંાલરલ પર બમી 
સક�ફમત એ મવજવલમ બેસલર� દ�વલાલા આવશ,ે ��ુા કદ 
્લા� ુ હશ ે અમ ે ડત્ીમ ે્લ્મલરત હશ.ે ંાલરલ ખેં રત ્ટ 
કર� જશ ેઅમે ંાલર� ્રબીમ ેઓગલળ� મલખશ.ે હલ, હલ, અય 
અ� ૂવઝહલ બી�ુ કાઈક. 



નહ�ુલ બલાગાહ - 368                                                                     ww.hajinaji.com 

 સયયદ રઝી કહ� છે : વઝહલ ગાદલ ક�ડલ�ુા મલા. અ� ૂ
વઝહમત ઇશલરત �જુ�જમી ંરફ છે. અમે ંેમત એક �કસસત છે 
�મત ઉુ્ેખ કરવલ�ુા આ સથળ મથી, પણ ંેમત �ુ્ લસત એ 
છે ક� �જુ�જ માલઝ પડ� રહત હંત ક� આ ક�ડલએ ંક 
જતઈમ ેંેમ ેકલટ� (કરડ�) ્ી્ત અમે ંેમલ કલરણ ેંેમી ાૌં 
થઈ. 

* * * * * 
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૧૧૭ - �દુાના ાાગરાા ં�ન ાાલથી �હાદ 
ણરવા ્બંધેં 

 �ાલા �મ અમે ાલ્મત ્તભ કરમલરમ ે ઠપકત 
આપવલાલા આાયત છે. 
 મ ંત ંા ેાલ્મ ે એમલ ાલગરાલા ખ્ર કય�, �ણે 
ંામ ેઅપરણ કય� હંત અમ ેમ �મમ ેંેમલ ાલટ� ખંરલાલા 
મલખી, �ણે એમ ે પૈદલ કર� હંી. ંા ે અુ્લહમલ મલા ે
્તકતાલા ાલમ ાેળવત છત અમ ેબાદલઓમલ સાબા્ ાલા અુ્લહ�ુા 
ાલમ મથી �ળવંલ. �દુલમી કસા એ વલંથી ંત મસીહ  ં
ુયત ક� �ૂાક સાયાલા જ એ જ ાા�ઝ્તાલા ઉંરમલરલ છત �યલા 
પહ�્ લ ્તકત ઉંર� ��ૂલ છે અમ ેસૌથી િમકટ ભલઈઓથી 
કપલઈમ ેરહ� જમલરલ છત. 
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૧૧૮ - પાતાના ્ાથીાાા ં્દાચાર� લાણા 
િવશે 

 ંાે હકમલ અ�સુા્ લમાલા ાદદગલર અમે દ�મમલ 
ાલા્લાલા ભલઈ-ભલઈ છત. જ ાગમલ �દવસ ે ાલર� ઢલ્ અમ ે
બ્લ ્તકતાલા ાલરલ ભેદ� છત. �ુ ા ંાલરલ દલરલ જ િવ�ખુ 
થમલરલઓ પર ં્વલર ્્લ�ુા �ા અમ ે ાલગર પર 
આવમલરથી આજલ પલ્મમી આશલ રલ�ુા �ા એટ્ ે �દુલમ ે
ખલંર ાલર� ાદદ કરત એ િશખલાણ દલરલ �ાલા િા્લવટ મ 
હતય અમે કતઈ પણ પકલરમી શાકલ આશાકલમત અવકલશ મ 
હતય, ક�ાક� �દુલમી કસા ! �ુ ા ્તકતમી આગેવલમી ાલટ� બ્લ 
્તકતથી ઉચ્ંા અમ ેસૌથી વ્લર� હકદલર �ા. 

* * * * * 
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૧૧૯ - �હાદના આહવાન ્ા્ે લાણાની 
�પૂણ�દ� પર 

 જયલર� આપ ે્તકતમ ેએકત કર� �હલદમી આજલ કર� 

અમે ્તકતએ �પૂક�દ� અપમલવી ંત ફરાલા્ુા: 

 ંામ ે�ુા થઈ ગ્ુા છે ! �ુા ંા ે�ુાગલ થઈ ગયલ છત? 

 તયલર� એક જાલં ેક�ુા: 

 અય અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા ! આપ 

્લ્ત, અાે ્લ્વલ ંૈયલર છ�એ. 

 ંત આપ ેફરાલા્ુા: ંામ ે�ુા થઈ ગ્ુા છે ! અુ્લહ 

ંામ ે�હદલયંમી સદ��ુધ  ્મ આપ ેઅમે ંામ ેસી્ત રસંત 

મસીબ મ થલય. �ુા આવલ સાજતગતાલા ાલરલ ાલટ� યતગય છે ક� �ુ ા 

જ િમક�ા? આવલ પસાગ ેંત એ શખસ ે િમકળ�ુા જતઈએ � 

ંાલરલ બહલ�ૂરત અમ ેવીરમરતાલા ાલરત � ૂાટ�્ત હતય અમ ેએ 

હરગીઝ યતગય મથી ક� �ુ ા ્શકર, શહ�ર, બય્ુ્  ાલ્, 

�ખરલજમી ાયવસથલ, ફ�સ્લ, ાલગમલરલઓમલ હકતમી 
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દ�ખભલળમલ બ્લ કલા છતડ�મ ેિમકળ� પ�ુા અમ ે્શકર ્ઈમ ે

બી� ્શકરમી પલછળ પ�ુા અમે એવી ર�ંે ફરંત ર�ુ ા �વી 

ર�ંે ખલ્ી ંીરમી ઝતળ�ાલા ંીર. �ુ ા �ખ્લફંમી ્��મી 

્ર� �ા. �મ ેાલર� આસપલસ ્�ર ાલરવલ જતઈએ. જત ા� 

ક�નદ છતડ� દ��ુા ંત ંેમલ ્�રમત વ્ ૂરળ હ્ી જશે અમે ંેમી 

મી્ેમી પથલર� પણ વેર િવખેર થઈ જશ.ે 

 �દુલમી કસા !  આ સૌથી ખરલબ રલય છે, અમે એ 
જ ગવલહ છે ક� જત �ુશામમત સલામત કરવલાલા ામ ેશહલદંમી 
આર્ મ હતં જયલર� ક� એ સલામત ાલરલ મસીબાલા ્ખલઈ 
��ૂત હતં ંત �ુ ા પતંલમી સવલર�ઓમ ેપલસ ે્લવી ંેઓ પર 
સવલર થઈમ ે ંાલરલથી ઘણત �ૂર િમકળ� �ં અમે પછ� 
ંામ ેતયલા �ુ્ ી યલદ પણ મ કરં �યલા �ુ્ ી ઉ�ર દ�યણમત 
પવમ �ાકલંત રહ�ં . ંાે ટ�કલ કરમલરલ, ઐબ ્ગલવવલવલળલ, 
એક ંરફ બેસી જમલરલ, અમે ાલત શતર ા્લવમલરલ છત. 
ંાલર� સાખયલ વ્લર� હતવલથી શત ્લભ? જયલર� ક� ંાલરલ 
�દ્ ભેગલ મથી. ા� ંામ ેઆ સપષટ ાલગર પર ્્લવવલ 
્લ�ુા, �મલ પર ્લ્ીમ ેકતઈ હ્લક મથી થઈ શકંત, પણ 
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એ ક� હ્લકં ંેમલ મસીબાલા હતય. આ ાલગ� ્લ્મલરમી 
ખર�ખર ાા�ઝ્ જ�ર  ંછે અમે અહ� ્પસી જમલરમત ાલગર 
જહ�હા છે. 

* * * * * 
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૧ર૦ - પાતાની િવશેષતાના ઉલલેખ 
 �ાલા પતંલમી િવશેષંલમલ ઉુ્ેખ કરવલ સલથ ે
્તકતમ ેમસીહં કરવલાલા આવી છે. 
 �દુલમી કસા ! ામે અુ્લહમત પૈગલા પહ�્લડવલ, 
�દુલમત વલયદત �રૂત કરવલ અમ ેઅુ્લહમલ ક્લાતમી સા�ણૂર 
સપષટંલ કરવલ�ુા ઇુા આપવલાલા આા્ુા છે. અાત એહ્ેબૈં  
અ્યહ��સુસ્લામી પલસ ે �હકાંતમલ દરવલ�ઓ, અમ ે
ાસઅ્લઓમી રતશમી ાૌ�ૂદ છે. યલદ રલખત ! દ�મમી બ્ી 
શર�અંતમત ઉદેશ એક છે અમ ેંેમલ બ્લ ાલગ� સહ� છે. � 
એ ાલગ�મ ેગહણ કરશ ેંે ાા�ઝ્ �ુ્ ી પહ�્ી પણ જશ ે
અમે ્લભ પણ ઉપલડ� ્ેશે. અમે � રસંલાલા જ રતકલઈ જશ ે
ંે ભટક� પણ જશ ેઅમ ેશરા�દલ પણ થશ.ે અા્ કરત એ 
�દવસ ાલટ� �મલ ાલટ� સાગહ ભેગત કરવલાલા આવે છે અમ ે� 
�દવસ ે િમયયંતમલ પલરખલ થશ ે અમ ે �મ ે પતંલમી ાૌ�ૂદ 
અ�્ ફલયદત મહ� પહ�્લડ� ંેમે બી�મી અદશય અમ ે
છેટ�મી અ�્ �ુા ફલયદત આપશ ે? એ આગથી ડરત �મત 
ંપલરત અસહ, �ડલણ ઘે�ા, આ�ષૂણ ્ત�ુા અમે પીવલમી 
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્ીજ ગાદ� ( પ�ા) છે. યલદ રલખત, એ મેક �ઝક � 
પરવર�દગલર કતઈ ઇનસલમ ાલટ� બલક� રલખે છે ંે એ ાલ્થી 
ઘણત ઉ�ા છે �મે ઇનસલમ એ ્તકત ાલટ� �કૂ� �ય છે, � 
વખલણ �ધુ્લા મથી કરંલ. 

* * * * * 
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૧ર૧ - લ્લ�લુ હર�ર પછ� લાણાને ફરાાવ્ુ ં
 જયલર� ્ય્્ુ્  હર�ર પછ� આપમલ સલથીઓાલા 
એક� ઊભલ થઈમ ેક�ુા ક� પહ�્ લ આપ ેઅામ ેહકા (્વલદ) 
બમલવવલથી રત�લ અમ ે પછ� ંેમત જ �કુા આપયત? ંત 
આખર આ બેાલાથી કઈ વલં સહ�હ હંી? ંત આપે હલથ પર 
હલથ ાલર� ફરાલા્ુા: 
 અફસતસ !  આ જ એમત બદ્ત હતય છે, � બત્ 
વ્મમ ેધયલમાલા મથી ્ેંલ. યલદ રલખત !  જત �ુ ા ંામ ેએ 
અણગાંલ કલા (જ ાગ) પર િમ્કું કર� દ�ં, �ાલા ખર�ખર 
અુ્લહ� ંાલરલ ાલટ� સલરપ રલખી હંી. એ ર�ંે ક� જત ંા ે
સી્લ રહ�ં  ંત ંામ ે �હદલયં આપં અમ ેવક થઈ �ં ે
ંત સી્લ કર� દ�ં. અમે ઇનકલર કરંે ંત ંેમત ઇ્લજ કરં, 
ંત આ અતયાં  પલકત કલામત ંર�કત હંત. પરા્ ુ આ કલા 
કતમી દલરલ કરં, અમે કતમલ ભરતસ ેકરં. �ુ ા ંાલર� ાલરફં 
કૌામત ઇ્લજ કરવલ ાલાગંત હંત પણ ંાે જ ંત ાલર� 
બીાલર� છત. આ ંત એ�ુા જ થલં �વી ર�ં ેકલાટલથી કલાટત 
િમકલળવલાલા આવ.ે જયલર� ક� ંેઓ�ુા વ્ણ ંેમલ ંરફ હતય. 
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�દુલયલ ! ગવલહ રહ�� ક� આ �ઝુી ારઝ (હઠ�્લ રતગત) મલ 
ંબીબત કાટલળ� ગયલ છે અમે �ૂવલાલાથી રસસી િમકલળવલવલળલ 
થલક� ગયલ છે. 
 �લા છે એ ્તકત !  �મ ે ઇસ્લા�ુા આાાતણ 
આપવલાલા આા્ુા ંત ંરં જ �સવકલર� ્ી�ુા અમે ંેઓએ 
�ુરઆમ પડ્ુા ંત કલયદ�સર અા્ પણ કય� અમ ે �હલદ 
ાલટ� ંૈયલર કરવલાલા આાયલ ંત એવલ ઉતસલહથી આગળ 
વધયલ, �વી ર�ંે �ટણી પતંલમલ બચ્લઓ ંરફ આગળ 
વ્ે છે. 
 ંેઓએ ં્વલરતમ ે મયલમાલાથી કલઢ� ્ી્ી અમ ે
�કૂડ� �કૂડ�, હરતળ પર હરતળ આગળ વ્ી આસપલસમી 
જાીમ પર કબજત કર� ્ી્ત. ંેઓાલાથી અ�કૂ ્લુયલ ગયલ 
અમે અ�કૂ બલક� રહ� ગયલ. ંેઓમ ે મ �વમમી 
�શૂખબર�ાલા રસ હંત મ ારમલરલમી �દ્સતઝીથી. ંેઓમી 
�ખત �દુલમલ ખૌફાલા રડ� રડ�મે સફ�દ થઈ ગઈ હંી. પેટ 
રતઝલઓમલ કલરણે �દર ્સી ગયલ હંલ, હતઠત �ુઆ કર�મ ે
�કુલઈ ગયલ હંલ. ્હ�રલ �ગરણતમલ કલરણે પીળલ પડ� ગયલ 
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હંલ. અમે વદમત પર મમંલમી �ળૂ પડ�્ી હંી. આ જ 
ાલરલ પહ�્ લવલળલ ભલઈ હંલ, �મલ સાબા્ ાલા અાલરત હક છે ક� 
અાે ંેઓ ંરફ પયલસી મજર� જતઈએ અમ ે ંેઓમલ 
િવયતગાલા પતંલમલ જ હલથ કલપીએ. 
 ખર�ખર શયંલમ ંાલરલ ાલટ� પતંલમલ ાલગ� સરળ 
બમલવી દ� છે. અમે ઇચછે છે ક� એક-એક કર�મે ંાલર� બ્ી 
�થુથીઓ ખત્ી મલખ.ે ંે ંામ ેસાપમલ બદ્ ે �ુસ ાપ દઈમ ે
�ફતમલઓાલા સપડલવવલ ાલાગે છે, એટ્ે ંેમલ િવ્લરત અમ ે
ંેમી ઝલડ �ાકથી ા� ફ�રવીમ ે રલખત. એ શખસમી િશખલાણ 
�સવકલરત, � ંામ ેમસીહંતમી ભેટ આપ ે છે અમે પતંલમલ 
�દ્ાલા ંેમી ગલાઠ વલળ� ુયત. 

* * * * * 
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૧રર - તહહણ�ાના ઇનણાર ણરનારાાને 
્બંાધન 

 જયલર� આપ ખલર�ઓમલ એ પડલવ ંરફ ંશર�ફ 
્ઈ ગયલ, � હકામલ ઇનકલર પર અડ� ગયલ હંલ, અમ ે
ફરાલા્ુા: 
 �ુા ંા ે બ્લ અાલર� સલથ ે િસફફ�માલા હંલ? 
્તકતએ ક�ુા અ�કુ ્તકત હંલ. અમે અ�કુ મહતંલ. આપ ે
ફરાલા્ુા: ંત ંા ેબે ભલગાલા વહ�્ લઈ �વ. િસફફ�મવલળલ 
અ્ગ અમ ેબી�ઓ અ્ગ. �થી �ુ ા દર�કથી ંેમી �સથિ  ં
પાલણ ેવલં્ીં ક�ા.  
 તયલર પછ� કૌામ ે સાબત્ીમ ે ક�ુા: ંા ે બ્લ �પૂ 
થઈ �વ. અમે ાલર� વલં સલાભળત અમે ંાલ�ા ધયલમ પણ 
ાલર� ંરફ રલખત. જત �ુ ા કતઈ વલંમી ગવલહ� ાલ�ુા ંત દર�ક 
શખસ પતંલમલ જલમ પાલણ ેજવલબ આપી શક� છે. (આા કહ� 
આપે એક ્લા� ુ ાયલખયલમ ફરાલા્ુા �મત ભલગ આ પાલણ ે
હંત.) 
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 જરલ એ ંત બંલવત ક� જયલર� િસફફ�મવલળલઓએ 
પપા્  અમ ે્�ુકં, ્તકલ અમ ેફર�બથી મ�ેઓ ઉપર �ુરઆમ 
�્લ કયલર હંલ, ંત �ુા ંા ેએા મહત્ ુા ક�ુા ક� આ બ્લ 
અાલરલ ભલઈ છે અમ ે અાલર� સલથેમલ �સુ્ાલમ છે. હવ ે
આપણલથી ાલફ� ાલગે છે અમ ે�દુલમી �કંલબથી �કુલદત ્લહ� 
છે. એટ્ે યતગય એ છે ક� ંેઓમી વલં ાલમી ્ેવલાલા આવ ે
અમે ંેઓમ ે�લસ ્ેવલમી ંક આપવલાલા આવ.ે ા� ંામ ે
સા�ા્ુા હ્ ુા ક� ંેઓ દ�ખલવાલા ઈાલમી છે પણ �ંરાલા 
ફકં �ુાી અમ ેમલફરાલમી છે. ંેમી શ�આં રહ�ાં અમ ે
રલહં છે પણ ંે�ુા પ�રણલા શરા�દગી અમ ેપસંલવત છે. 
એટ્ે પતંલમી હલ્ં પર કલયા રહત અમે પતંલમલ ાલગરમે 
મ છતડત અમે �હલદ ાલટ� દલાં  ભ�સી ુયત. અમે કતઈ બકવલસ 
કરવલવલળલમી બકવલસમ ેમ સલાભળત ક�ાક� ંેમે �સવકલરવલાલા 
�ાુરલહ� છે અમ ે ધયલમ મ આપવલાલા અપાલમ છે. પરા્ ુ
જયલર� ્વલદમી વલં મ�� થઈ ગઈ ંત ા� જત્ુા ક� ંાલરલ 
્તકતએ એમી હલ ભણી હંી. જત ક� �દુલ ગવલહ છે ક� જત ા� 
ંેઓમત ઇનકલર કર� દ�્ત હતં, ંત ંેમલથી ાલરલ પર કતઈ 
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જવલબદલર� મ આવં. અમ ેમ પરવર�દગલર ામ ે�મુેહગલર 
ગણં. 
 અમે જત ા� એમે અપમલવી ્ી�ુા હતં ંત �ુ ા જ એ 
હકદલર હંત �મી પયરવી થવી જતઈંી હંી. ક�ાક� �દુલમી 
�કંલબ ાલર� સલથ ેછે અમ ે�યલરથી એમત અમ ેાલરત સાગલથ 
થયત છે કદ� �ુદલઈ મથી થઈ. અા ેહઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામલ  જાલમલાલા એ 
સાય ે જ ાગ કરંલ હંલા જયલર� સલાે ્ડવલાલા �ુ�ુાબમલ 
વ�ડ્ત, બલળકત અમે ભલઈબા્  ંથલ સગલઓ હતંલ હંલ, પણ 
દર�ક �સુીબં અમ ેઆપિ�ાલા અાલરલ ઈાલમાલા ��ૃધ્ જ 
થંી હંી અમ ેઅા ે�દુલમલ �ુકા આગળ ાસંક માલવી 
ઊભલ હંલ. �દુલમલ ાલગરાલા આગળ ્પંલ જ જંલ હંલ, 
અમે ઝખાતમલ �ુખલવલ પર સબ જ કરંલ હંલ. પણ અફસતસ 
હવે અામ ે�સુ્ાલમ ભલઈઓ સલથ ેજ ાગ કરવી પડ� રહ� છે. 
ક�ાક� ંેઓાલા વકંલ, િવ�ખુંલ, સાદ�હ અમ ે�ુઠ� ાયલખયલઓ 
દલખ્ થઈ ગઈ છે. પરા્ ુઆા છંલા જત કતઈ ાલગર િમકળ� 
આવે �મલથી �દુલ અાલરલ �ુસ ાપમ ે�ૂર કર� દ� અમે આપણ ે
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એક બી�મી િમકટ આવી રહ�એ સહ�એ. સાબા્ ત �ળવી 
શક�એ ંત અા ેએ જ ાલગરમે પસાદ કર�ુા અમ ેબી� ાલગરથી 
હલથ રતક� ્ે�ુા. 

* * * * * 
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૧ર૩ - િ્ફફ�નની જગંાા ંપાતાના ્ાથીાને 
્બંાધન 

 �ુઓ, જત ંાલરલાલાથી કતઈ શખસ પણ જ ાગમલ 
સાય ેપતંલમી �દર ામતબળ અમ ેપતંલમલ કતઈ ભલઈમી 
�દર કાઝતર� અ�ભુવ ેંત ંેમી ફરજ છે ક�, પતંલમલ ભલઈ�ુા 
રયણ એવી ર�ં ેકર� �વી ર�ં ેપતંલમી �મ�ુા રયણ કર� છે. 
ક�ાક� �દુલ ્લહંે ંત ંેમે પણ એવત જ બમલવી દ�ંે પરા્ ુ
એણે ંામ ેએક ખલસ િવશેષંલ અપરણ કર� છે. 
 �ુઓ !  ાૌં એક ઝડપી આવમલર છે, �મલથી મ 
કતઈ થાભે્ત બ્ી શક� છે અમ ેમ ભલગવલવલળત બ્ી િમકળે 
છે. અમ ેશષેઠ �તૃ્ ુશહલદં છે. કસા છે એ પલ્મહલરમી 
�મી શ�કંમી પકડાલા અ� ૂ ંલ�્બમલ �તુમી �મ છે ક� 
ાલરલ ાલટ� ં્વલરમલ હ�ર ઘલ �દુલમી બાદગીથી અ્ગ 
થઈમ ેપથલર�ાલા ારવલથી ઉ�ા છે. 
 �ણે ક� �ુ ા જતઈ રહત �ા ક� ંા ે ્તકત એવલ જ 
અવલજત કલઢ� રહલ છત �વી ઘતમલ શર�રમ ે રગડવલથી 
ઉતપ�હ થલય છે. 
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 એટ્ે ક� મ પતંલમત હક ાેળવી રહલ છત અમ ેમ 
અપાલમથી બ્લવ કર� રહલ છત, જયલર� ક� ંામ ેાલગરાલા 
� ૂુ ્લ �કૂ� દ�વલાલા આાયલ છે. અમે મ�ં એમલ ાલટ� છે � 
જ ાગાલા �ુદ� પડ� અમે હ્લકં એમલ ાલટ� છે � જતંત જ રહ� 
�ય. 

* * * * * 
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૧ર૪ - ્ાથીાને જગં ાાટહ તૈ્ાર ણરવા 
 બખંરબા્  ્તકતમ ે આગળ વ્લરત અમે બખંર 
વગરમલ સૈિમકતમ ેપલછળ રલખત. દલાં તમ ેભ�સી ુયત ક� ંેમલથી 
ં્વલરત સર પરથી ખલ્ી �ય છે. અમ ે મેઝલઓમલ 
આસપલસથી પડખલઓમ ેફ�રવંલ રહત ક� ંેમલથી ભલ્લઓમલ 
ા� ફર� �ય છે. મજરતમ ેમી્ી રલખત ક� ંેમલથી ામતબળાલા 
વ્લરત થલય છે અમ ે�ુસસત �્ત રહ� છે. અવલજત ્ીાી રલખત 
ક�ાક� ંેમલથી કાઝતર� �ૂર થલય છે. �ુઓ પતંલમલ પર્ા 
(ઝાડલ)�ુા ધયલમ રલખજત. ંે માવલ મ પલા.ે અમે મ એક્ત 
રહ�વલ પલા.ે ંેમ ેાલત વીરમરત અમ ેઇઝઝંમલ રખેવલળતમલ 
હલથાલા રલખજત ક�ાક� સાકટતાલા ્ીરજ ્રમલરલ જ ઝાડલમી 
આસપલસ ભેગલ થલય છે. અમે ડલબી જાણી આગળ પલછળ 
બ્ી બલ�ુથી ઘેરત મલખી ંે�ુા રયણ કર� છે. મ ંેમી પલછળ 
રહ� �ય છે અમે મ ંેમ ેશ�ઓુમલ હવલ્ ેકર� દ� છે અમે મ 
આગળ વ્ી �ય છે ક� ંે એક્ત રહ� �ય. 
 �ુઓ દર�ક પતંલમી પલસે આવમલરમત પતં ે જ 
સલામત કર� અમે પતંલમલ ભલઈમ ે પણ સલથ આપ.ે અમ ે
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ખબરદલર પતંલમલ સલાેવલળલમ ે હવલ્ ે પતંલમલ સલથીમ ેમ 
કરજત ક� ંે અમ ેંેમત સલથી ાળ�મ ેંેમલ પર �ુા્ત કર� દ�. 
 �દુલમી કસા ! જત ંા ે�ુિમયલમી ં્વલરથી ભલગી 
િમકળયલ ંત આખેરંમી ં્વલરથી બ્ી મથી શકવલમલ, 
વળ� ંા ેંત અરબમલ બહલ�ૂર અમ ેઉનાસંક (સર�ુ્ ાદ) 
છત. ંામ ેખબર છે ક� ભલગવલાલા �દુલમત ગઝબ પણ છે અમ ે
સદલમી બદમલાી. ભલગવલવલળત મ પતંલમી વયાલા વ્લરત 
કર� શક� છે અમ ેપતંલમલ સાયમી આડ� આવી શક� છે. કતણ 
છે � અુ્લહમી ંરફ એા �ય �ા ંરસયત પલણીમી ંરફ 
�ય છે, જ�વ  ંભલ્લઓમી આસપલસમલ છલાયલાલા છે. આજ 
દર�કમી પ�ર�સથિંઓમલ પલરખલા થઈ જશે. 
 �દુલમી કસા !  ામે �ુશામત સલથ ે્ડવલમત શતખ 
એથી વ્લર� છે �ટ્ત ંેઓમ ેંેઓમલ ઘરતમત શતખ છે. અય 
�દુલ !  આ ઝલ�્ા અગર હકમ ે ંરછતડ� દ� ંત ંેઓમી 
જાલંમ ેવેર િવખેર કર� દ�. ંેઓમલ ક્ાલમ ે( ફરાલમમ)ે 
એક મ થવલ દ�. ંેઓમ ેંેઓમલ કર્ ૂં તમી સ� આપી દ�. 
ક�ાક� આ ્તકત તયલા �ુ્ ી પતંલમલ હ�્ થુી મહ� હટ� �યલા �ુ્ ી 



નહ�ુલ બલાગાહ - 387                                                                     ww.hajinaji.com 

ભલ્લઓ ંેઓમલ શર�રાલા સવલરમી ઠાડ� ્હ�રમી �ા પેસી 
મ �ય. અમ ે ં્વલરત ંેઓમલ ાલથલ ફલડ� મ મલખ,ે 
હલડકલમલ �રૂ� �રુલ અમે હલથ પગમ ે ભલાગી મ મલખ.ે અમ ે
�યલા �ુ્ ી ંેઓ પર ્શકર ઉપર ્શકર અમ ેસૈનયમી પછ� 
સનૈય આકાક મ થઈ �ય. અમે ંેઓમલ શહ�રત પર િમરાંર 
ફતજતમી ્્કલર મ હતય અમે ઘતડલઓ ંેઓમી જાીમતમ ે
�ં �ુ્ ી રગડ� મ મલખ ેઅમે ્લરલઘરત (ઢતર ્રલવવલમી 
જગયલઓ) અમે હ�રયલળ�ઓમ ેપલાલ્ મ કર� દ�. 

* * * * * 
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૧રપ - તહહણ�ા �સવણારવાના ણારરા 
 ્વલદમલ બલરલાલા - બામે ્વલદ�ઓમ ે સલાભળયલ 
પછ� 
 યલદ રલખત ! અા ે્તકતમ ે્વલદ મહતંલ બમલાયલ. 
બુક� �ુરઆમમ ેહકા (્વલદ) ઠરલા્ુા હ્ ુા અમ ે �ુરઆમ એ 
જ �કંલબ છે � બે � ૂાઠલઓ વચ્ ેાૌ�ૂદ છે. પરા્ ુ�શુક�્ એ 
છે ક� એ પતંે મથી બત્્ ુા અમ ેંેમ ેપિંિમ્ીમી જ�ર રહ� 
છે. અમે પિંિમ્ી ાલણસત જ હતય છે. આ કતા ેઅામ ેદલવ  ં
આપી ક� અાે �ુરઆમથી ફ�સ્ત કરલવીએ. ંત અાે ંત 
�ુરઆમથી ા� ફ�રવમલરલ મહતંલ જયલર� ક� પરવર�દગલર� 
ફરાલવી દ��ુા છે ક�, ંાલરલ ાંભેદતમ ે�દુલ અમ ેંેમલ ર� ૂ્  
ંરફ ફ�રવી દયત અમ ે�દુલમી ંરફ વલળવલમત અથર ંેમી 
�કંલબથી ફ�સ્ત કરલવવત છે. અમે ર� ૂ્  ંરફ વલળવલમત 
અથર પણ ��ુવંમી પયરવી છે. અમે એ મ�� છે ક� જત 
�દુલમી �કંલબથી સચ્લઈ સલથ ેફ�સ્ત કરલવવલાલા આવે ંત 
ંેમલ વ્લર� હકદલર અાે જ છ�એ અમ ેએવી જ ર�ં ે��ુ્ંે 
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પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  ાલટ� 
સૌથી �્લ અમ ેિમકટ અાે જ છ�એ. 
 હવે ંાલ�ા એ કહ�� ુા ક� ંાે ્વલદમી ાતહ્ં ક�ા 
આપી? ંત એમત ભેદ એ છે ક� �ુ ા ્લહંત હંત ક� બેખબર 
ખબરદલર થઈ �ય અમે ખબરદલર સાશત્મ કર� ્ે ક� કદલ્ 
પરવર�દગલર આ સાય ગલળલાલા ઉમાંમલ કલાતમી �ુ્ લરણલ 
કર� ્ે. અમે ંે�ુા ગ�ા મ � ૂાટવલાલા આવ.ે ક� હક સપષટ થવલ 
પહ�્ લ ા જ ઉંલવળાલા કતઈ એ�ુા પગ્ુા મ ભર� બેસ ે અમ ે
પહ�્  ેજ �ાુરલહ�મી પલછળ ્લગી �ય. 
 અમે યલદ રલખત !  ક� પરવર�દગલરમી સાય શષેઠ 
ઇનસલમ એ છે �મ ેહક પર અા્ કરવત (્લહ� ંેાલા �કૂસલમ 
જ ક�ા મ વેઠ�ુા પડ�) �ુઠ પર અા્ કરવલ કરંલ વ્લર� 
પસાદ છે. (પછ� ભ્ે ફલયદત જ ક�ા મ હતય) 
 ંત �ં ેંામ ે�લા ્ઈ જવલાલા આવી રહલ છે? 
અમે ંાલર� પલસ ેશયંલમ �લાથી આવી ટપ�ત? �ુઓ આ 
કૌા ાલટ� ્ડવલ ંૈયલર થઈ �વ � સતયમલ ાલા્લાલા 
એવલ �્�ંલ્રુ છે ક� ંેામ ેકાઈ �ઝુ્ ુા મથી. અમે �ૂઠ પર 
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એવી ર�ં ે ઉંલર� દ�વલાલા આવી છે ક� સી્લ ાલગર પર 
આવવલ જ મથી ાલગંી. આ �કંલબ ે�દુલથી અ્ગ અમ ે
હકમલ ાલગરથી િવ�ખુ છે, ંાે પણ ંત કતઈ ભરતસલપલત ્તકત 
અમે શરલફંમત પલસ (્ેહલજ) રલખમલરલ મથી. ંાે જ ાગમી 
આગ ભડકલવવલમલ શષેઠ સલ્મ છત. ંાલરલ પર ્ફુ છે. ા� 
ંાલરલથી ઘણી યલંમલ ઝી્ી છે. ંામ ે ઉઘલડ� છતગ ે
બત્લાયલ છે અમ ે્ીાેથી સા�ાયલ પણ છે, પરા્ ુમ ંત 
ંાે જ ાગમી અવલજ પર સલ્લ સજજમ �રૂવલર થયલ મ ભેદ 
ભરા રલખવલાલા ભરતસલપલત સલથી િમકળયલ. 

* * * * * 
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૧ર૬ - બ્�લુ ાાલાા ંબરાબર વહ�ચરી શ� 
ણર� તા અ�ણુ લાણાએ વાધંા ઉઠાવ્ા તા 

ફરાાવ્ુ ં: 
 �ુા ંા ેામ ેએ વલં પર ંૈયલર કરવલ ાલાગત છત ક� 
ામે � પ�મત �ઝમાેદલર બમલવવલાલા આાયત છે ંેમલ પર 
�ુા કર� થતડલ ્તકતમી ાદદ ાેળવી ્�? 
 �દુલમી કસા !  �યલા �ુ્ ી આ �ુિમયલમત �કસસત 
્લ્ંત રહ�શ ેઅમે એક િસંલરત બી� િસંલરલ પર ્કંત 
રહ�શ,ે એ�ુા કદલપી મહ� થઈ શક�. આ ાલ્ જત ાલરત �ગં 
ાલ્ હતં ંત પણ �ુ ા ંેમી સરખી વહ�્ ણી કરં. જયલર� ક� 
આ ાલ્ંત �દુલમત ાલ્ છે, અમે યલદ રલખત ક� ાલ્મ ેમલહક 
આપી દ�વત પણ ઇસરલફ અમે ઉડલવપણલાલા ગણલય છે. અમ ે
આ કલા ઇનસલમમ ે �ુિમયલાલા �્ત પણ કર� દ� છે ંત 
આખેરંાલા હડ� ૂં  કર� દ� છે. ્તકતાલા ાલમવાં  પણ બમલવી 
દ� છે ંત �દુલમી દ�ષટાલા પલડ� પણ દ� છે. અમ ેજયલર� પણ 
કતઈ શખસ ાલ્મ ેમલહક અથવલ અપલત પર ખ્ર કર� છે ંત 
પરવર�દગલર ંેમે ��ુકયલથી પણ વા�્ં કર� દ� છે અમ ે
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ંેમી ાહતબબં�ુા �ખ બી�ઓ ંરફ વલળ� ્ે છે. પછ� જત 
કતઈ �દવસ પગ ્પસી ગયલ અમ ે ંેઓમી ાદદમત પણ 
ાતહંલજ ગઈ ગયત ંત ંેઓ ખરલબાલા ખરલબ દતસં અમ ે
સૌથી ્ચુછ સલથી જ �રૂવલર થલય છે. 

* * * * * 
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૧ર૭ - ખાર�ાના અણ�દા�ુ ંખડંન ણરતા 
ફરાાવ્ુ ં 

 �ાલા દ�મમલ અ�કુ �કુાતમલ બયલમમી સલથ ે
ખલર�ઓમલ સાદ�હતમ ે�ૂર કરવલ અમ ે્વલદમલ ંતડમત ફ�સ્ત 
બંલાયત છે. 
 જત ંાલરત હઠલગહ એ જ વલં પર છે ક� ામ ે
�મુેહગલર અમે �ાુરલહ ઠરલવત, ંત પયગમબર સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  �રૂ� ઉમાંમ ે શલ ાલટ� 
�મુેહગલર ઠ�રવત છત અમ ેાલર� � ૂ્ મત �હસલબ ંેઓથી ક�ા 
ાલાગી રહલ છત અમે ાલરલ �મુલહ પર ંેઓમ ેશલ ાલટ� કલફર 
ઠરલવત છત. ંાલર� ં્વલરત ંાલરલ કલા્ લ પર રલખી છે, �યલા 
ઇચછત છત તયલા, �મુેહગલર હતય ક� બ�ેમુલહ હતય ્્લવી દયત 
છત. અમે �મુેહગલર ંથલ બે�મુલહાલા કતઈ ફરક મથી રલખંલ. 
 જત ક� ંામ ે ખબર છે ક� હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વઆ્ેહ� વસુ્ા ે ાય�ભ્લર�મલ 
�જુ�રામ ેસાગસલર કરવલમત �ુકા આપયત, ંત ંેમી માલઝ ે
જમલઝલ પણ પઢ� અમ ેંેમલ અહ�્ મ ેવલ�રસ પણ બમલાયલ 
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હંલ. અમ ેએવી ર�ં ેકલિં્મ ેકં્ કય� ંત ંેમત વલરસત 
પણ વહ�ચયત અમ ે ્તરમલ હલથ કલપયલ અથવલ �ુાવલરલ 
ાય�ભ્લર�મ ેકતરડલ ્ગલાયલ ંત ંેમ ેગમીાંમલ ાલ્ાલાથી 
ભલગ પણ આપયત અમે ંેમલ �સુ્ાલમ ઔરંથી િમકલહ 
પણ કરલાયલ. �ણે આપ ેંેઓમલ �મુલહત�ુા �છૂલણ ક્ુર અમ ે
ંેમલ સાબા્ ાલા �દુલમત હક કલયા કય� પણ ઇસ્લાાલા ંેમલ 
હકમે મ રત�ત. અમ ે મ ંેમલ મલામ ે ઇસ્લાવલળલઓમી 
�્સટાલાથી હટલા્ુા. 
 પણ ંા ે ંત સૌથી ખરલબ ્તકત છત ક� શયંલમ 
ંાલરલ ાલરફં પતંલમત હ�્  ુ િસધ્ કર� ્ે છે અમ ેંામ ે
જહલ્ંમલ જ ાગ્ાલા મલખી દ� છે. અમ ે �ૂાક સાયાલા ાલરલ 
સાબા્ ાલા બે ્તકત �ાુરલહ થશે. ાહતબબંાલા અિંશયત�ક  ં
કરવલવલળલ �મ ે ાહતબબં ગરૈ� હક પલસ ે ્ઈ જશે અમ ે
�ુશામીાલા અિંશયત�ક  ંકરવલવલળલ �ઓમ ે�ુશામી �ુઠ ંરફ 
્ઈ જશ ેઅમ ેશષેઠ ્તકત એ હશ ે�ઓ ાધયા ાલગ� હશ ે
એટ્ે ંા ે પણ એ જ ાલગર ગહણ કરત અમ ે એ જ 
ાલનયંલવલળ� જાલંમી સલથે થઈ �ઓ, ક�ાક� અુ્લહમત 
હલથ એ જાલઅં સલથ ે છે. અમે ખબરદલર !  ભેદભલવમી 
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કતિશશ મ કરજત ક�ાક� � ઈાલમી જાલઅંથી વેગળત 
(અ્ગ) થઈ �ય છે ંે એવી ર�ં ેશયંલમમત િશકલર થઈ 
�ય છે, �વી ર�ંે ટતળલાલાથી િવ�ટૂલ પડ� જમલરત �ુમબત 
(ઘ�ુેા) વ�મત િશકલર થઈ �ય છે. �ણી ુયત ક� � કતઈ પણ 
અ્ગંલમત મલરત ્ગલવ ે ંેમે કં્ કર� મલખત, ભ્ ે ં ે
ાલર� જ છત છલયલ મી્ ેક�ા મ હતય. 
 ંેઓ બામેમે હકા ( ્વલદ) બમલવવલાલા આાયલ 
હંલ ક�, એ બલબંતમ ે�વાં  કર� �મે �ુરઆમ ે�વાં  કયલર છે 
અમે એ બલબંતમ ે� ૃં  બમલવી દ� �મ ે�ુરઆમ ે� ૃં  બમલવી 
દ�્ી છે. અમ ે �વાં  કરવલમત અથર ંેમલ પર એકા  ં
થવલમત અમ ે� ૃં  કરવલમત અથર ંેમલથી અ્ગ થઈ જવલમત 
છે અા ે એ વલં પર ંૈયલર હંલ ક� જત �ુરઆમ અામ ે
ખ�્ીમ ે�ુશામમી ંરફ ્ઈ જશ ેંત અા ેંેમી પરયવી કર� 
્ે�ુા અમ ે જત ંેમ ે અાલર� ંરફ ્ઈ આવશ ે ંત ંેઓમ ે
આવ�ુા પડશ.ે પરા્ ુ�દુલ ંાલ�ા ��ુા કર�, આ વલંાલા ંત ા� 
કતઈ ખત�ુા કલા મથી �ુ� અમ ેમ ંામ ેકતઈ ્તકત આપયત છે. 
અમે મ કતઈ વલંમ ેસાદ�હાલા રલખી છે. 
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 પરા્ ુ ંાલર� જાલઅં ે બે જણલમી વરણી પર 
એકાિં સલ્ી ્ી્ી અમે ા� ંેમલ પર શરં ્ગલવી દ�્ી 
ક� �ુરઆમી સીાલ ઓળાગવલાલા મહ� આવ,ે પણ ંેઓ બામ ે
�ુરઆમથી િવ�ખુ થઈ ગયલ અમે હકમ ે�ણવલ છંલા પલછળ 
મલખી દ�્ત અમ ેખર� વલં એ છે ક� ંેઓમત હ�્  ુજ �ુા 
હંત અમ ે ંેઓ એ જ રસં ે ્લ્ી િમકળયલ. જયલર� ક� ા� 
ંેઓમી ખતટ� રલય અમ ે ��્ાી ફ�સ્લમી પહ�્ લ જ 
ફ�સ્લાલા નયલય અમ ેસલ્ી િમયયંમી શરં ્ગલવી દ�્ી 
હંી. 

* * * * * 
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૧ર૮ - બ્રાાા ંઉઠનારા �ફતનાની ખબર 
આપતા ફરાાવ્ુ ં

 અય અહમફ !  �ણે ક� �ુ ા એક એવલ શખસમ ેજતઈ 
રહત �ા � એક એ�ુા ્શકર ્ઈમ ેઆાયત છે. �ાલા મ �ળૂ 
વાટતળ છે, મ શતર બકતર. મ ્ગલાતમી ખડખડલટ છે, મ 
ઘતડલઓમી હણહણલટ. આ જાીમમ ેએવી ર�ં ે�ુાદંલ રહલ 
�વી ર�ંે શલહ�ગૃમલ પગત. 
 સયયદ રઝી કહ� છે, હઝરં ે આ ખબરાલા 
ઝાજવલળલમી ખબર આપી છે (��ુા મલા અ્ી �બમ ાતહમાદ 
હ્ ુા અમે ંેણે રરપ �હજર�ાલા બસરલમલ �ુ્ લાતમ ેાલ�્કત 
િવ�દ એકઠલ કર� ્ી્લ અમ ેદર�ક �ુ્ લાથી ંેમલ ાલ�્કમ ે
પ૦૦ કતરડલ ારલાયલ હંલ.) 
 અફસતસ છે ંાલર� આબલદ ગ્ીઓ અમ ે સ� 
સ�ાયલ ાકલમતમી હલ્ં પર, �મલ છ�ઓ ગી્તમી પલાખત 
અમે હલથીઓમી � ૂાઢત �વલ છે. એ ્તકત ંરફથી �ઓમલ 
કપલએ્લઓ પર રતવલાલા મથી આવ્ુા અમે ંેઓમલ 
ખતવલએ્લઓમ ે ગતંવલાલા મથી આવંલ. �ુ ા �ુિમયલમ ે ા� 
ભર�એ (�્લ ાલથ)ે પછલડ� દ�મલરત અમ ેંેમલ ખરલ સાયતમ ે
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�ણવલવલળત �ા અમ ે ંેમી હલ્ંમ ે ંેમી શલમમ ે ્લયક 
મજરથી જતવલવલળત �ા. 

 �ણુ� િવશ:ે 
 �ુ ા એક એવી કૌામ ે જતઈ રહત �ા �ઓમલ ્હ�રલ 
્લાડલથી ાઢ�્ી છલ્ �વલ છે, ર�શા અમ ેઝર�મલ કપડલ 
પહ�ર� છે. અમે શષેઠ અસી્ ઘતડલઓથી ાહતબબં રલખ ે છે. 
ંેઓમી વચ્ ે �ૂાક સાયાલા જ કં્�ુા બ�ર ગરા થશ ે
�યલા જખાીઓ કપલએ્લઓમી ઉપરથી પસલર થશ ે અમ ે
ભલગવલવલળલ ક�દ�ઓથી ઓછલ હશ.ે ( આ ંલંલર�ઓમલ 
�ફતમલમી ંરફ િમદ�શ છે �યલા ્ાગેઝખલમ અમે ંેમી કૌા ે
બ્લ ઇસ્લાી દ�શતમ ેંબલહ અમ ેબરબલદ કર� મલખયલ અમ ે
�ુંરલ ંથલ �ાુવરતમ ે પતંલમત ખતરલક બમલવી એવલ 
�ુા્લઓ કયલર ક� શહ�રતમ ેખલક બમલવી દ�્લ) 
 આ સલાભળ� એક શખસ ેક�ુા ક� આપ ંત �પું 
ઇુામી વલંત કર� રહલ છત, ંત આપ ે હસીમ ે ફરાલા્ુા 
(ક્બી શખસમ)ે અય �બરલદર� કુબી ! આ �પું ઇુા મથી 
બુક� ઇુાવલળલ પલસેથી ઇુામત પલઠ છે. 
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 �પું ઇુા કયલા  ં અમે એ વસ્ઓુ�ુા ઇુા છે 
�મી �દુલએ �ુરઆમ ેા�દાલા ગણતી કર� છે ક�, અુ્લહમી 
પલસ ેકયલાં�ુા ઇુા છે, અમે વરસલદ વષલરવમલરત એજ છે. 
અમે ઉદરાલા પળવલવલળલ�ુા ભલગય એ જ �ણે છે, ંેમલ 
િસવલય કતઈમ ે ખબર મથી ક� કલ્ ે ં ે �ુા કાલશ ે અમ ે કઈ 
્રંી પર ાૌં આવશ.ે 
 પરવર�દગલર �ણે છે ક� ઉદરાલા� ુા બલળક છતકર� છે 
ક� છતકરત. �ુાદર છે ક� કદ�પત, સખી છે ક� કા�ૂસ, �ર છે ક� 
મેક. કતણ જહ�ેા�ુા  �્ણ બમશ ે અમે કતણ જ�લંાલા 
ાલમવાં  મબીઓમત પલડતશી બમશ.ે આ �પું ઇુા છે �મ ે
�દુલ િસવલય કતઈ મથી �ણ્ુા ંે િસવલય � કાઈ ઇુા છે એ 
ંે ઇુા છે � અુ્લહ� પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામે  િશખલા્ુા છે અમે ંેઓએ ામ ે એ 
િશખલા્ુા છે અમ ેાલરલ ાલટ� �ુઆ કર� છે ક� ાલર� છલંી ંેમ ે
સલ્વી ્ે. અમે એ �દ્ાલા ંેમે સાઘર� ્ે � ાલરલ પડખલાલા 
છે. 
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૧ર૯ - �ુિન્ાની ન�રતા અને �ુિન્ાવાળાની 
�સથિત 

 અુ્લહમલ બાદલઓ !  ંા ે � કાઈ આ �ુિમયલથી 
આશલઓ રલખત છત, બ્લ એક મ�� થએ્લ સાય �ુ્ ીમલ 
ાહ�ાલમ છત અમ ેએવલ કરજદલર છત ક� કર�મત ંકલદત થઈ 
રહત છે. આ્ષુય �ૂાકલઈ ર�ુા છે, અમે આાલ્ત �ળવી 
્ેવલાલા આાયલ છે. ક�ટ્લય દતડભલગ કરમલરલ છે �ઓમી 
ાહ�મં અકલરં (િમષફળ) જઈ રહ� છે. અમે ક�ટ્લક પયતમત 
કરમલરલ છે, �ઓ િમરાંર �કૂસલમ ઉઠલવી રહલ છે. ંા ેએવલ 
કલળાલા પૈદલ થયલ છત �ાલા મેક� ્ગલંલર ા� ફ�રવી જઈ રહ� 
છે અમ ે�રુલઈ બરલબર સલા ેઆવી રહ� છે. શયંલમ ્તકતમ ે
બરબલદ કરવલમી હવસાલા ્લગે્ત છે. અમ ેંેમલ સલજ અમ ે
સલાલમ પલકલ થઈ ��ૂલ છે. ંેમલ પપા્ ત સલાલનય થઈ ગયલ 
છે. અમે ંેમલ િશકલર ંેમલ કલ�ાૂલા છે. 
 ંાે �યલા ્લહત મજર ઉઠલવી જતઈ ુયત િસવલય એ 
રાકમે � િમ્રમંલમલ સાકટત વેઠ� રહત છે અમ ેએ અાીરમ ે
�ણે �દુલમી મેઅાંતમી �ૃંધમંલ કર� છે અમ ેએ ્તભીમ ે



નહ�ુલ બલાગાહ - 401                                                                     ww.hajinaji.com 

�ણ ે�દુલમલ હક અદલ કરવલાલા કા�ૂસીમ ેજ ાલ્ાલા વ્લરત 
કરવલ�ુા સલ્મ બમલા્ુા છે અમે એ બાડખતરમ ે �મલ કલમત 
િશખલાણથી બહ�રલ થઈ ગયલ છે ક� કાઈ સલાભળે મહ�. 
 �લા ્લુયલ ગયલ એ મેક અમ ેભ્લ બાદલઓ અમ ે
�લા છે એ સજજમ અમ ેઉાદલ સવભલવમલ ્તકત? �લા છે એ 
્તકત �ઓ કલા ્ા્ લાલા સાયાથી કલા ્ેમલરલ હંલ અમ ે
રસંલઓાલા પિવત ાલગર અપમલવવલવલળલ હંલ ? �ુા બ્લએ 
બ્લ આ મલશવાં  અમ ે �વમમ ે ડહત�ા બમલવી દ�મલર� 
�ુિમયલથી મથી ્લુયલ ગયલ? અમે ંામ ેએ ્તકત વચ્ ે
મથી છતડ� ગયલ �મલ િ્�લર અમ ે �ઓમલ ઉુ્ેખથી 
િવ�ખુંલમલ કલરણ ે હતઠત ંેઓમી િમ�દલ કરવલ િસવલય 
આપસાલા મથી ાળંલ. ઇ�લ �્ુ્લહ� વ ઇ�લ એ્યહ� 
રલ�ઊમ. 
 ફસલદ એટ્ી હદ� પસર� ગયત છે મ ંત કતઈ 
પ�ર�સથિંમ ેપ્ટલવમલર છે અમે મ કતઈ ામલ કરમલર અમ ે
મ પતં ેપરહ�ઝ કરમલર, ંત �ુા જત આ જ �સથિંઓ ાલરફં 
�દુલમલ પિવત ઘરાલા રહ�વલ ાલગત છત? અમે ંેમલ સૌથી 
્લડકવલયલ દતસં બમવલ ્લહત છત? અફસતસ અુ્લહમ ે
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જ�્  ં િવશ ે્તકત મથી આપી શકંત અમ ેમ ંેમી ારઝી 
ઇંલઅં વગર પલપં થઈ શક� છે. અુ્લહ ્લમં કર� એ 
્તકત પર �ઓ બી�મે ંત મેક�મત �ુકા કર� છે અમ ેપતં ે
અા્ મથી કરંલ. સાલજમ ે�રુલઈઓથી રતક� છે પણ પતં ે
એાલા જ રચયલ પચયલ છે. 

* * * * * 



નહ�ુલ બલાગાહ - 403                                                                     ww.hajinaji.com 

૧૩૦ - હઝરત અ�ઝૂરને ાદ�નાથી િવદા્ 
ણરતા ્ા્ે ફરાાવ્ુ ં

 અ�ઝૂર ! ંાલરત કત્ અમે �સુસત અુ્લહ ાલટ� છે 
એટ્ે ંેમલથી આશલ રલખત, �મલ ાલટ� આ કત્ અમ ે�સુસત 
અપમલાયત છે. કૌામ ેંાલરલથી પતંલમી �ુિમયલ િવશ ેખંરત 
હંત અમ ે ંામ ે ંેઓથી ંાલરલ દ�મ ાલટ� ખંરત હંત 
એટ્ે ંેઓમ ે�મત ખંરત હંત ંે ંેઓ ાલટ� છતડ� દયત અમ ે
�મલ ાલટ� ંામ ેભય હંત ંેમ ેબ્લવી િમકળ� �વ. 
 આ ્તકત ગા ેંેા ંેમલ ાતહંલજ છે �મ ેંા ેએ 
્તકતથી રત�ુા છે અમે ંા ેંેમલથી બ્ી ર�ં ેબેપરવલ છત 
�મલથી એ ્તકતએ ંામ ેવા�્ં કયલર છે. �ૂાક સાયાલા જ એ 
ખબર પડ� જશ ે ક� કતણ ્લભાલા ર�ુા અમે કતમલથી ઇષલર 
કરમલરલ વ્લર� છે. યલદ રલખત, ક� કતઈ �દુલમલ બાદલ પર જત 
જાીમ અમ ેઆસાલમ બામેમલ ાલગ� બા્  થઈ �ય અમે ં ે
�દુલથી ડર�ુા અપમલવી ્ે ંત અુ્લહ ંેમ ેાલટ� કતઈમ ેકતઈ 
ાલગર જ�ર કલઢ� આપશ.ે �ુઓ ંામ ેાલત સતયમી ્લહમલ 
અમે �ૂઠથી ડર હતવત જતઈએ, ંા ે જત ંેઓમી �ુિમયલ 
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�સવકલર� ્ેંે ંત ંેઓ ંાલરલથી પયલર કરં ે અમ ે જત 
�ુિમયલાલા ંાલરત ભલગ ્ઈ ્ેંે ંત સાં તષી થઈ �ં. 

* * * * * 
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૧૩૧ - �ખલાફત �સવણારવા�ુ ંણારર અને 
વાલી અને અહણાાના �રુધાર 

 અય ંે ્તકત �ઓમલ �વ િવિવ્ છે અમ ે �દ્ 
�ુદલ-�ુદલ, શર�ર હલજર છે અમ ે ��ુધ્ ગલયબ. �ુ ા ંામ ે
ાહ�રબલમી સલથે હકમી દલવં આ�ુા �ા. અમ ેંા ેએવી ર�ં ે
ભલગી રહલ છત, �વી ર�ં ે શેરમી અવલજથી બકર�ઓ. 
અફસતસ !  ંાલરલ ાલરફં નયલયમલ �્કલરમ ે ક�વી ર�ં ે
પકલિશં કર� શકલય છે ? અમે સતયાલા આવી જમલર� વકંલ 
ક�વી ર�ંે સી્ી કર� શકલય છે?  અય �દુલ ્ ુા �ણે છે ક� ા� 
�ુ�ાૂંમલ સાબા્ ાલા � કદા ઉઠલાયલ છે ંેાલા મ ંત કતઈ 
સ�લમી ્લ્્ હંી, મ �ુિમયલમલ ાલ્મી કતઈ ્લ્્. 
ાલરત ઉદેશ ાલત એ હંત ક� દ�મમલ અવશેષતમ ેંેમલ િમય  ં
સથલમ �ુ્ ી પહ�્લ�ુા અમે શહ�રતાલા �ુ્ લરલ પેદલ કર� દ�. 
�થી ાઝ્ાૂ બાદલઓ �રુ�યં થઈ �ય અમ ેછતડ� દ�્ે્ 
હદત કલયા થઈ �ય. અય �દુલ, ંમે ખબર છે ક� ા� સૌ 
પથા ંલર� ંરફ �ખ ક્ુર. ંલર� અવલજ સલાભળ� છે અમ ે
ંેમે �સવકલર� છે અમ ેંલર� બાદગીાલા હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા 
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સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  િસવલય કતઈ પણ 
ાલરલથી આગળ મથી. 
 ંામ ે્તકતમ ેખબર છે ક�, ્તકતમી આબ�, ંેઓમી 
�મ, ંેઓમલ ્લભત, અુ્લહમલ અહ�કલા, અમ ે
�સુ્ાલમતમી ઇાલાંમત જવલબદલર મ કતઈ ્તભી થઈ શક� 
છે ક� ંે �સુ્ાલમતમલ ાલ્ પર સલપ બમી બેસી �ય અમ ે
મ કતઈ ��હ્ થઈ શક� છે ક� પતંલમી જહલ્ંથી ્તકતમ ે
�ાુરલહ કર� દ�. અમ ે મ કતઈ બદઅખ્લક હતઈ શક� છે ક� 
ખરલબ સવભલવમલ ઘલ ાલરંત રહ� અમ ે મ કતઈ ાલ્મત 
અપાલ�ણક હતય શક� છે, બમી શક� છે ક� ંે એકમે ાલ્ આપી 
દ�શે અમ ેબી�મ ેવા�્ં રલખી દ�શે. અમે કતઈ ફ�સ્લાલા ્લા્  
્ેમલર હતઈ શક� છે ક� ંે હકતમ ેબરબલદ કર� દ�શ ેઅમે ંેઓમ ે
ંેઓમલ િમયં સથલમ ે મહ� પહ�્વલ દ�. અમ ે મ કતઈ 
��ુઅંમત ભાગ કરમલર એ સથલમમ ે્લયક બમી શક� છે ક� � 
ઉમાંમ ેહ્લક અમ ેબરબલદ કર� દ�શ.ે 

* * * * * 
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૧૩ર - લાણાને બાધ િશખાાર અને ઝાહદની 
પેરરા 

 �દુલમત અહ�સલમ � કાઈ આપ્ુા છે એમલ પર પણ 
અમે � કાઈ ્ઈ ્ી�ુા છે ંેમલ પર પણ. ંેમલ ઇ�આ્ ામત 
પણ અમ ે ંેમલ ઇમંેહલમમત પણ. ંે દર�ક અદ�ઠ (�પી)  
વસ્મુી �દર�ુા પણ જલમ ્રલવ ેછે, અમે દર�ક �પું કલયર 
ાલટ� હલજર પણ છે. �દયમી �દરમલ �પું ભેદત અમ ે
�ખતમી ્તર� (ખયલમં) બ્લમ ેસલર� પઠે� �ણે છે અમે �ુ ા 
એ વલંમી ગવલહ� આ�ુા �ા ક� ંેમલ િસવલય કતઈ �દુલ મથી 
અમે હઝરં ાતહમાદ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ા ંેણે ાતક્ે્લ પયગમબર છે. અમે આ ગવલહ�ાલા 
�ંર બલહથી અમ ે�દ્ જબલમથી એક રલગ છે. 
 �દુલમી કસા !  એ વસ્ ુ� હક�કં છે અમે ખે્ 
ંાલશત મથી, હક છે અમે �ૂઠ મથી, ંે ાલત ાતં છે. �મલ 
િમાાતક� પતંલમી અવલજ બ્લમ ે સાભળલવી દ�્ી છે, અમ ે
�મત હલાકમલર ઉંલવળ કર� રહત છે, એટ્ે ખબરદલર, 
્તકતમી બ� ુસાખયલ ંાલરલ ામમ ે્તકલાલા મ મલખ.ે ંા ેજતઈ 
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��ૂલ છત ક� ંાલર� પહ�્ લવલળલઓએ ાલ્ ભેગત કય�. 
ગર�બીથી ડરંલ રહલ. પ�રણલાથી અ�ણ રહલ. ાલત ્લાબી 
્લાબી આશલઓ અમે ાૌંમલ િવ્ાબમલ િવ્લરાલા રહલ. અમ ે
એક વલર ાૌં આવી ગઈ અમ ે ંેણ ે ંેઓમે વંમથી 
બેવંમ કર� દ�્લ. �રુ�યં સથળતાલાથી પકડ� ્ી્લ. અમ ે
ંલ� ૂં  પર ઉપડલવી ્ી્લ. �યલા ્તકત કલા્ લઓ પર ઉપલડ� 
રહલ છે. �ગળ�ઓમત સહલરત આપી એક બી�મ ેહવલ્ ેકર� 
રહલ છે. �ુા ંા ે એ ્તકતમ ે મથી જતયલ �ઓ �ૂર �ૂરમી 
આશલઓ રલખંલ હંલ અમ ેાજ� ૂં  ાકલમત બમલવંલ હંલ 
અમે અઢળક ાલ્ ભેગત કર� રહલ હંલ, ક� ક�વી ર�ં ેંેઓમલ 
ઘરત કબતાલા ફ�રવલઈ ગયલ, અમે બ�ુા ક્ુર કરલા્ુા �ળૂ ્લણી 
થઈ ગ્ુા. 
 હવે ાલ્ ંેમલ વલરસદલરત ાલટ� છે અમ ે �ી 
બી�ઓમ ેાલટ�, ંેઓ મ મેક�ાલા વ્લરત કર� શક� છે અમ ેમ 
�રુલઈમલ અ�સુા્ લમાલા �દુલમત રલ�પત ાેળવવલમત સલાલમ 
કર� શક� છે. યલદ રલખત �ણે ંકવલમ ેઆદં બમલવી ્ી્ી, 
આગળ િમકળ� ગયત. અમે ંેમત અા્ સફળ થઈ ગયત. 
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એટ્ે ંકવલમલ ાૌકલમ ે�રૂંત સાજત અમ ેજ� ં ાેળવવલ 
ાલટ� ંેમલ આાલ્ બ�વી ુયત. આ �ુિમયલ ંાલરલ ાલટ� 
રહ�વલ�ુા સથળ મથી. આ ંત એક પસલર થવલમત રસંત છે ક� 
અહ�થી સદલમલ ઘર ાલટ� સલાલમ ભેગત કર� ુયત. એટ્ ે
જુદ� ંૈયલર કરત અમે સવલર�ઓમ ે �ૂ્ ાલટ� આગળ ્ઈ 
આવત. 

* * * * * 
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૧૩૩ - અલલાહની ાહાનતા અને �ુરઆનની 
ણ�િત�ના �ઝક 

 પરવર�દગાર: 

 �ુિમયલ અમે આખેરં બામ ેએ પતંલમી ્ગલા ંેમ ે
જ સ�પી રલખી છે. અમે જાીમ ંથલ આકલશ ે પતંલમી 
્લવીઓ ંેમી સેવલાલા ્ર� દ�્ી છે. ંેમી બલરગલહાલા 
સવલર-સલાજ ંર અમે ંલ� �યૃત સજદત કર� રહલ છે. અમ ે
પતંલમી ્લકડ�ઓથી ્ાકદલર આગ િમકલળંલ રહ� છે અમ ે
ંેમલ �ુકા પાલણ ેપલક�્લ ફળત ર�ૂ કરંલ રહ� છે. 

�ુરઆને હણ�ા: 

 �દુલમી �કંલબ મજર સાય ઉચ્ છે. આ એ વકંલ 
છે �મી �ભ થલકંી મથી. અમે આ એ ઘર છે �મલ સંાભત 
પડ� ભલાગંલ મથી. આ જ એ ઇઝઝં છે �મલ સલથીઓ અમ ે
ાદદગલર પરલ�ં મથી થંલ. 
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 હઝરત ર�લૂ ે અણરા ્લલલલાહા અલયહહ વ 

આલહે� વ્લલા: 

 અુ્લહ� આપમ ેએ સાય ેાતકુયલ જયલર� ર� ૂ્ ત� ુા 
આવ�ુા અટક� ગ્ુા હ્ ુા. અમ ે�ભત આપસાલા ટકરલઈ રહ� 
હંી. આપમલ ાલરફં ર� ૂ્ તમત કા �રૂત કય� અમ ેવહ�મત 
કા થાભલવી દ�્ત. ંત આપ ેપણ ંેમલથી િવ�ખુ થમલરલઓ 
અમે ંેમત બરલબ�રયત (સાતવ�ડયત) ઠરલવમલરલઓથી �ાીમ ે
�હલદ કય�. 

 �ુિન્ા: 

 આ �ુિમયલ �્ળલમી �િંા દ�ષટ સીાલ છે. � 
ંેમલથી આગળ કાઈ મથી જતઈ શકંત. જયલર� ક� �ંર ્� ુ
્રલવમલરમી દ�ષટ ંેમી પલર િમકળ� �ય છે. અમે ંે �ણ ે
છે ક� િમયં સથલમ ંેમલથી અ્ગ છે. સાજદલર ાલણસ 
તયલાથી �ૂ્ કરમલરત છે અમ ે�્ળત ંેમી ંરફ �ૂ્  કરમલરત 
છે. દ�ખંત ંેમલથી વલટખ્� ભેગી કરમલરત છે અમ ે�્ળત 
ંેમલ ાલટ� વલટખ્� ભેગી કરમલરત છે. 
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 બાધ: 

 યલદ રલખત, ક� �ુિમયલાલા � પણ વસ્ ુ છે ંેમલથી 

ંેમત ાલ�્ક ્રલઈ �ય છે અમે કાટલળ� �ય છે. �વમ 

િસવલય કતઈ શખસ ાૌંાલા રલહં મથી અ�ભુવંત અમ ેઆ 

વલં એ બત્વ્મ �વી છે �ાલા �દુલર �દ્ત�ુા �વમ, 

�્ળ� �ખતમી રતશમી, બહ�રલ કલમત�ુા શવણ અમ ે

ંરસયલમી ્�ૃપંમત સલાલમ છે. અમ ેએાલા જ બ� ુ્મ છે 

અમે સા�ણૂર સ્લાંી છે. 

 આ �દુલમી �કંલબ છે. �ાલા ંાલર� દ�ષટ (સાજ) 

અમે શવણ (બત્)મત બ્ત સલાલમ ાૌ�ૂદ છે. ંેાલામત એક 

ભલગ બી�મી ્તખવટ કર� છે. અમે એક બી�મી ગવલહ� 

આપે છે. આ �દુલમલ સાબા્ ાલા �ભ�ષંલ મથી રલખંત અમ ે

પતંલમલ સલથીમ ે �દુલથી �ુદત મથી કરંત. પણ ંાતએ 

આપસાલા વેર અમે ઇષલર પર એકત કર� ્ી્ત છે. અમ ેએ જ 

ક્રલ પર ઘલસ ઉગી િમકળ્ુા છે. આશલઓમલ પયલરાલા એક 
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બી�થી એક રલગ છત અમે ાલ્ ભેગત કરવલાલા એક બી�મલ 

�ુશામ છત. શયંલમ ેંામ ેભટકંલ કર� દ�્લ છે. અમ ેફર�બ ે

ંામ ેબહ�કલવી દ�્લ છે. હવે અુ્લહ જ ાલરલ અમ ેંાલરલ 

મફસતમી સલા ેએક સહલરત છે. 
* * * * * 

  



નહ�ુલ બલાગાહ - 414                                                                     ww.hajinaji.com 

૧૩૪ - જ્ારહ હ. ઉારહ �ાની લડાઈાા ં�તે 
ભાગ લેવાના ઇરાદા ણ્� 

 અુ્લહ� દ�મવલળલઓ ાલટ� આ �ઝમાેદલર� ્ઈ 

્ી્ી છે ક� ંે ંેઓમી સીાલઓમ ે પબળ બમલવશ,ે અમ ે

ંેામલ ર�યં સથળત�ુા રયણ કરશ ે અમે �ણ ે ંેઓમી એ 

સાય ે ાદદ કર� જયલર� ંેઓ અુપ સાખયલમલ કલરણે વેર 

્ેવલમ ેયતગય પણ મ હંલ અમ ેપતંલમલ રયણમત બાદતબસ  ં

પણ કર� શકંલ મહતંલ ંે અતયલર� પણ �વાં  છે અમ ેંેમલ 

ાલટ� ાૌં મથી. 

 ંાે જત પતં ે�ુશામ ંરફ �શત અમે ંેમત સલામત 

કરશત અમ ે પરલ�યાલા સપડલઈ ગયલ ંત �સુ્ાલમત ાલટ� 

�િંા શહ�ર િસવલય કતઈ આશય સથલમ મહ� રહ� અમ ે

ંાલર� પછ� ાયદલમાલા કતઈ ક�નદ પણ મહ� રહ� �મી ંરફ 

ંેઓ ર�ૂ કર� શક� એટ્ ે ઉ�્ં એ છે ક� કતઈ અ�ભુવી 

ાલણસમ ે ાતક્ી દયત અમ ે અમે ંેમી સલથ ે સા�ુ અમ ે

િમષણલાં તમી એક જાલં કર� દયત અમ ે પછ� જત �દુલએ 
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િવજય અપલવી દ�્ત ંત એ જ ંાલરત હ�્  ુછે અમે જત એથી 

ઉ્�ુા થ્ુા ંત ંા ે્તકતમત આ્લર અમ ે�સુ્ાલમતમ ેાલટ� 

પલછલ ફરવલ�ુા ક�નદ બમી બલક� રહ�શત. 

* * * * * 
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૧૩પ - જ્ારહ �ગુ્રા ઇબને અફન્ે હ. 
ઉસાાનની �હાા્તાા ંબાલવા ચા�ુ ં

 અય �ુ્હ�મ, ા્ઊમમલ બેટલ !  અમે એ �યૃમલ 
ફળ ��ુા કતઈ મ �ળૂ છે અમ ે મ શલખ. ્ ુા ામ ે પહ�્ી 
વળશ?ે �દુલમી કસા, �મત ્ ુા ાદદગલર થશ ે ંેમલ ાલટ� 
આબ� મથી અમે �મ ે્ ુા ઉઠલવશે ંે ઊભત થવલમ ે્લયક 
મહ� હતય. િમકળ� �, અુ્લહ ંલરલ સથલમમ ે�ૂર કર� દ�, � 
ંલ�ા કલા ��ુા કર� ્ે. �દુલ ંલરલ પર રહ�ા મહ� કર�, જત ્ ુા 
ાલરલ પર દયલ પણ ખલય. 

* * * * * 
  



નહ�ુલ બલાગાહ - 417                                                                     ww.hajinaji.com 

૧૩૬ - બ્અતના ્બંધંાા ં
 ાલરલ હલથત પર ંાલર� બયઅં કતઈ આક�સાક 
બમલવ મથી અમ ેાલરત અમ ેંાલરત ાલા્ત એક �વત મથી. 
�ુ ા ંામ ેઅુ્લહમી ખલંર ્લ�ુ ા �ા અમે ંા ેામ ેપતંલમલ 
્લભ ાલટ� ્લહત છત. 
 અય ્તકત !  પતંલમી ામતકલામલમી સલા ે ાલર� 
ાદદ કરત. �દુલમી કસા, �ુ ા ાઝ્ાૂમ ેઝલ�્ાથી ંેમત હક 
અપલવીશ. અમે ઝલ�્ામે ંેમી મલકાલા ્ગલા મલખી ખ�્ીશ, 
�થી ંેમ ે હકમલ ઝરણ ે ્ઈ આ�ુા, ભ્ે ંે ગાે ંેટ્ત 
મલરલજ ક�ા મ થલય? 

* * * * * 
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૧૩૭ - તલહા �બેર અને પાતાની બ્અત 
િવશે 

 �દુલમી કસા ! ંે ્તકતએ મ ાલર� કતઈ ખર� �રુલઈ 
પકડ� છે અમ ેમ ાલર� અમ ેપતંલમી વચ્ ે નયલયથી કલા 
્ી�ુા છે, આ એક એવલ હકમી ાલાગણી કર� રહલ છે �મ ે�દુ 
ંેઓએ તયલગી દ�્ે્ છે, અમે એવલ �મૂમત બદ્ત ્લહ� છે 
�મે �દૂ ંેઓએ વહલા્ુા છે. જત �ુ ા આ ાલા્લાલા ભેગત હંત, 
ંત એક ભલગ ંેઓમત પણ હશ.ે અમે જત ંેઓ એક્લ 
જવલબદલર હંલ ંત ાલાગણી �દુ ંેઓથી થવી જતઈએ. અમ ે
સૌથી પથા ંેઓએ પતંલમી િવ�દ ફ�સ્ત આપવત જતઈએ. 

 અલહમદા �લલલાહ: 
 ાલર� સલથ ે ાલર� �ંર દ�ષટ છે મ ા� પતંલમ ે
્તકલાલા રલખયત છે અમ ેમ ામ ે્તકત આપી શકલયત છે. આ 
્તકત એક બલગી ટત�ા છે, �ાલા ાલરલ સગલઓ પણ છે અમ ે
વ�છ�મલ ડાખ પણ છે. અમ ેપછ� હક�કંતમ ે�પલવમલર સાદ�હ 
પણ છે, જત ક� ાસઅ્ત ંદમ સલફ છે અમ ેબલિં્ પતંલમલ 
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ક�નદથી હટ� ��ૂત છે. અમે ંેમી �ભ શતરબકતરમલ સાબા્ ાલા 
કપલઈ �કૂ� છે. 
 �દુલમી કસા, ંેઓ ાલટ� �ુ ા એક એવત હતજ 
છ્કલવીશ ��ુા પલણી કલઢમલર પણ �ુ ા જ હતઈશ. આ મ ંત 
ંેમલથી ્પૃં થઈમ ે જઈ શકશ ે અમ ે મ ંેમલ પછ� કતઈ 
ંળલવાલાથી પલણી પીવલમ ે્લયક રહ� શકશ.ે 

 બ્અતના ાાાલા: 
 ંાે ્તકત "કલ્"ે બયઅં બયઅંમત શતર 
ા્લવંલ એવી ર�ં ેાલર� પલસ ેઆાયલ હંલ, �વી ર�ં ેમવી 
જણમલર� �ટણી પતંલમલ બચ્લ ંરફ દતડ� છે. ા� ાલર� �ઠૂી 
બા્  કર� ્ી્ી પણ ંા ેખત્ી મલખી. ા� પતંલમત હલથ રતક� 
્ી્ત પણ ંા ેખ�્ી ્ી્ત. 
 અય �દુલ ! ્ ુા ગવલહ રહ�� ક� આ બામએે ાલરલ સલથ ે
સાબા્ ત ંતડ� ાલરલ પર �ુા કય� છે અમ ેાલર� બયઅ  ં
ંતડ� ્તકતમ ેાલર� િવ�દ ઉશક�યલર છે. હવ ે્ ુા ંેઓમી ગલાઠત 
ખત્ી મલખ અમ ે� દતર� ંેઓએ વણી છે ંેાલા �સથરંલ મ 
પેદલ થવલ દ�. અમે ંેઓમ ેંેઓમી આશલઓ અમે ંેઓમલ 
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કર્ ૂં તમલ ખરલબાલા ખરલબ પ�રણલાત દ�ખલડ� દ�. ા� જ ાગમી 
પહ�્ લ ા ંેઓમ ે ઘ�ુા રતકવલ ્લ�ુા અમ ે �હલદમલ રણાલા 
ઉંરવલ પહ�્ લ ઘણી ાહ�ં ્ આપી. પણ એ બામએે 
મેઅાંમત ઇનકલર કર� દ�્ત. સ્લાંીમ ેમકલર� કલઢ�. 

* * * * * 
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૧૩૮ - ભિવષ્ના બનાવા તરફ ઇશારા 
 ંે �દુલમત બાદત ઇચછલઓમ ે �હદલયંમી ંરફ વલળ� 
દ�શ,ે જયલર� ્તકત �હદલયંમ ેઇચછલઓ ંરફ વલળ� રહલ હશે. 
અમે ંે રલયમ ે �ુરઆમ ંરફ માલવી દ�શ,ે જયલર� ્તકત 
�ુરઆમમ ેરલયમી ંરફ માલવી રહલ હશ.ે 

 બીજા ભાગ: 
 તયલા �ુ્ ી ક� જ ાગ પતંલમલ પગ ઉપર ઊભી થઈ 
જશ,ે દલાં તમ ેકલઢ�મે અમે સંમતમ ેભર�્લ કર�મ.ે પરા્ ુઆ 
ર�ંે ક� �ુ્ પીવલાલા ાી�ુા ્લગશ ેઅમે ંે�ુા પ�રણલા ઘ�ુા 
ખરલબ હશ.ે યલદ રલખત કલ્ અમ ે કલ્ જ ઘ�ુા જુદ� એ 
હલ્ંત ્ઈમ ેઆવવલવલળ� છે, ��ુા ંામ ેઅ�ાુલમ મથી. 
આ જાલંમી બહલરમત વલ્ી બ્લ કલર�ૂમતમી ખરલબ 
કલરકરદગી�ુા �છૂલ�ુા કરશ.ે અમ ે જાીમ �જગરમલ બ્લ 
�કૂડલઓમ ે બહલર કલઢ� મલખશ.ે અમે ઘણી આસલમીથી 
પતંલમી ્લવીઓ ંેમે સ�પી દ�શ.ે અમે પછ� ંે ંામ ે
બંલવશ ેક� નયલયી ્લ�ર�ય �ુા હતય છે? અમે ાર�્ી �કંલબ 
અમે ��ુલંમે કઈ ર�ં ેસ�વમ કરવલાલા આવ ેછે. 
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 તીજા ભાગ: 
 �ુ ા એ દશય જતઈ રહત �ા ક� એક શખસ શલાાલા 
્્કલર� રહત છે અમ ે�ૂફલમી આસપલસ ંેમલ પર્ા ફરક� 
છે. ંે એમી ંરફ કલટમલર� �ટણીમી �ા ધયલમ દઈ રહત છે 
અમે જાીમ પર ાલથલઓમી પથલર� પલથર� રહત છે. ંે�ુા ા� 
�ુુ ્ુા છે અમે જાીમ પર ંેમી ્ા્ા સાભળલઈ રહ� છે 
અમે ંે �ૂર �ૂર �ુ્ ી ાસંી દ�ખલડવલવલળત છે, અમે સખંાલા 
સખં �ાુ્લ કરમલરત છે. �દુલમી કસા !  ંે ંાતમ ે
આસપલસમી જાીમાલા એવલ િવખેર� મલખશ ેક� ાલત �ખાલા 
�રુાલ બરલબર ાલણસત બલક� રહ� જશ.ે અમે પછ� ંાલરત 
હશર આવત જ રહ�શે. તયલા �ુ્ ી ક� અરબતમી ખતવલએ્ી ��ુધ  ્
પલછ� ફર�. એટ્ે હાણલ ંક છે. ાજ� ૂં  ંર�કત, સપષટ 
અસરત અમ ે એ િમકટમલ કલળથી જતડલએ્લ રહત, �ાલા 
મ�ાુવંમલ અખાડ આસલર છે અમે એ યલદ રલખત ક� શયંલમ 
પતંલમલ ાલગ�મ ેસાંત્ રલખ ેછે �થી ંા ેંેમલ પલદ �્હત 
(મકશ ેકદા) પર બરલબર ્લ્ંલ રહત. 

* * * * * 
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૧૩૯ - �રુાના પ્ગેં 
 ( યલદ રલખત) ાલર� પહ�્ લ હકમી દલવં આપમલર, 
િસ્ ેરહ�ા (સગલઓથી ભ્લઈ) કરમલર અમ ેદલમ પદલમ�ુા 
પદશરમ કરમલર કતઈ મહ� હતય. એટ્ે ાલર� વલં પર કલમ 
્રત અમ ેાલર� વલંમ ેસાજત ક� �ૂાક સાયાલા જ ંા ેજતશત 
ક� આ ાસઅ્લ પર ં્વલરત ઊઠ� રહ� છે, બત્ વ્મભાગ 
થઈ રહલ છે. અમ ે ંાલરલાલાથી ક�ટ્લક ભટકમલરલઓમલ 
આગેવલમ બમી રહલ છત અમ ે ક�ટ્લક ��હ્તમલ 
અ�યુલયીઓ. 

* * * * * 
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૧૪૦ - લાણાને ગીબતથી રાણતા ફરાાવ્ુ ં
 �ુઓ, � ્તકત �મુલહતથી બ્ે્લ છે અમ ે �દુલએ 
ંેઓ પર આ સ્લાંીમત ઉપકલર કય� છે, ંેઓમલ ાલમ 
ાતભલમ ે્લયક એ છે ક� �મુેહગલરત અમે ખંલકલરત પર દયલ 
કર�. અમે પતંલમી સ્લાંીમત આભલર ાલમવત જ ંેામલ 
પર છવલયત રહ�. અમ ે ંેઓમ ે આ હરકંતથી રતકંત રહ�. 
ઇનસલમ પતં ે એબદલર હતય અમ ે પતંલમલ ભલઈમલ એબ 
ઉઘલડલ પલડ� અમ ેંેમલ એબમલ કલરણ ેંેમ ેઠપકત આપ ેએ 
ક�ટ્ુા ખરલબ છે? આ શખસ એ ક�ા યલદ મથી કરંત ક� 
પરવર�દગલર� ંેમલ � એબતમ ે �પલવી રલખયલ છે ંે એમલ 
કરંલા ઘણલ ાતટલ છે �મલ પર ંે ઠપકત આપી રહત છે. અમ ે
એ એબ પર કઈ ર�ંે િમ�દલ કર� છે, �મે �દુ પતંે આ્ર� છે. 
અમે જત બરલબર એવલ જ આ્રણ મથી કરંત ંત ંે િસવલય 
બી� �મુલહત કર� છે � ંેમલ કરંલ પણ ાતટલ છે. અમ ે
�દુલમી કસા, જત ંેમલ કરંલ ાતટલ મથી ંત મલમલ જ�ર છે 
અમે એ સાજતગતાલ �રુલઈ કરવી અમે ઠપકત આપવલમી 
�હમાં કરવી ગા ેંેા ંેમલથી વ્લર� ાત�ુા છે. 
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 �દુલમલ બાદલ ! બી�મલ એબત બંલવવલાલા ઉંલવળ 
મ કર કદલ્ �દુલએ ંેમ ેાલફ કર� દ�્ત હતય, અમે પતંલમી 
�ંમ ેમલમલ �મુલહ સાબા્ ાલા સ્લાં મ સાજ ક� કદલ્ 
�દુલ આમલ કલરણ ે અઝલબ આપ.ે દર�ક શખસમ ે જતઈએ ક� 
બી�મલ એબત ઉઘલડવલથી પરહ�ઝ કર� ક�ાક� ંેમ ે પતંલમલ 
એબમી પણ ખબર છે અમ ેજત એબથી બ્ે્ત છે ંત ંેમત �કુ 

અદલ કરવલાલા પ� ૃં  રહ�. 
* * * * * 
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૧૪૧ - ગીબત અને હણ તથા બાિતલના 
તફાવત 

 અય ્તકત ! � પણ શખસ પતંલમલ ભલઈમલ દ�મમી 
પલકટંલ અમ ે ર�ંભલં સલર� હતવલ�ુા જલમ ્રલવ ે છે ંેણ ે
ંેમલ િવષયાલા બી� કતઈમી વલંત પર ્ય મ આપ�ુા 
જતઈએ ક�ાક� �લર�ક �લર�ક ઇનસલમ ંીરાદલ� કરંત હતય છે 
અમે ંે�ુા ંીર ખંલ ખલય �ય છે અમે વલંત બમલવ.ે અમ ે
�ુઠ� વલં ગા ે ંેા મલશ પલા ે છે. અમ ે અુ્લહ બ્લમ ે
સલાભળમલર પણ છે અમ ેગવલહ પણ છે. યલદ રલખત ક� હક 
અમે બલિં્ વચ્ ેાલત ્લર �ગળલ�ુા �ંર છે. 
 ્તકતએ �છૂ્ુા : હ્ર, ંેમત શત અથર છે ? ંત આપ ે
�ખ અમ ે કલમ વચ્ ે ્લર �ગળ�ઓ રલખી ફરાલા્ુા ક� 
બલિં્ એ છે � ાલત સલાભળવલાલા આા્ુા હતય છે. અમે હક 
એ છે � પતંલમી �ખ ેજતએ્ુા હતય છે. 

* * * * * 
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૧૪ર - �ુપાતા ્ાથે ઉપણારના વતારવ 
 યલદ રલખત !  હક વગરમલ સલથ ે મેક� કરવલવલળલ 
અમે �ુપલત પર ઉપકલર કરમલરલમલ ભલગાલા કાીમલ ્તકતમલ 
વખલણ અમ ેહ્કટ ્તકતમી પશાસલ જ આવ ેછે અમ ેંે �યલા 
�ુ્ ી ાહ�રબલમી કરંત રહ� છે, ��હ્ત કહ�ં લ રહ� છે ક� ક�ટ્ત 
ઉદલર અમ ેદલમવીર છે, આ શખસ. જત ક� અુ્લહમલ સાબા્ ાલા 
આ જ શખસ કા�ૂસ પણ હતય છે. 
 �ુઓ ! અગર �દુલ કતઈમ ેાલ્ આપ ેંત ંેમી ફરજ 
છે ક� સગલવહલ્લઓ�ુા ધયલમ રલખ.ે ાહ�ાલમતમી આગંલ 
સવલગંલ કર�, ક�દ�ઓ અમ ે કાગલળતમ ે ��ૂકં અપલવ.ે ફક�રત 
અમે કરજદલરતમી ાદદ કર�. પતંલમલ મફસમ ેહક અદલ કરવલ 
અમે સાકટત ઝી્વલ ંૈયલર કર�. કલરણ ક� ંેાલા સવલબમી 
આશલ રલખી શકલય છે. અમે એ બ્ી ખસ્ંત ાેળવવલાલા જ 
�ુિમયલમી સજજમંલઓ અમ ે ાતટલઈ છે. અમે એમલથી જ 
આખેરંમી િવશેષંલ પણ ાળે છે. ઇનશલઅુ્લહ. 

* * * * * 
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૧૪૩ - વર્ાદ ાાગવાના ્બંધંાા ં
 યલદ રલખત ક� � જાીમ ંાલરત ભલર ઉપલડ� રહ� છે 
અમે � આસાલમ ંાલરલ ાલથ ે છલાયત કર� ર�ુા છે, બામ ે
ંાલરલ પલ્મહલરમલ આજલા�કં છે અમ ે આ � પતંલમી 
બરકંત ંામ ે અપરણ કર� રહલ છે ંત �ુા ંેઓ�ુા �દ્ 
ંાલર� �સથિં પર મથી િપડલ્ ુા !  મ ંત ંેઓ ંાલરત 
સલાિમધય (મજદ�કપ�ુા) ્લહ� છે અમે મ કતઈ ભ્લઈમી આશલ 
રલખે છે. વલં ાલત એટ્ી છે ક�, ંેઓમ ે ંાલર� ભ્લઈ 
િવશેમત �ુકા આપી દ�વલાલા આાયત છે. ંત ંેઓ 
પલ્મહલરમી આજલ�ુા પલ્મ કર� રહલ છે અમે ંેઓમ ે
ંાલર� ભ્લઈમી સીાલ પર ઊભલ રલખી દ�વલાલા આાયલ છે 
ંત ઊભલ છે. 
 યલદ રલખત ક� અુ્લહ બદઆાલ્તમલ પસાગ ે
પતંલમલ બાદલઓમ ેએવલ સાકટતાલા જકડ� ્ે છે ક� ફળ ઓછલ 
થઈ �ય છે. બરકંત અટક� �ય છે. મેક�ઓમલ ખ�મલમલ 
ા� બા્  થઈ �ય છે. �થી ંૌબલ કરવલવલળત ંૌબલ કર� ્ ે
અમે રતકલઈ જમલરલ રતકલઈ �ય. મસીહં ાેળવમલર મસીહ  ં
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ગહણ કર� ્ે. અમે �મુલહતથી રતકલમલરલ રતકલઈ �ય. 
પરવર�દગલર� ાલફ� ાલગવલમ ે રતઝીમલ ઉંરલણ અમ ે ્તકત 
પર રહ�ાં ઉંલરવલમત ાલગર ઠરલવી દ�્ત છે. ંેમત અ� ૂુ ય 
ઇરશલદ છે "ંાલરલ પલ્મહલરથી ાલફ� ાલગત ક�ાક� ં ેઘણત 
વ્લર� ાલફ કરમલરત છે. ંે ઇસંેગફલરમલ પ�રણલા ેંાલરલ 
પર �શૂળ્લર પલણી વરસલવશ.ે ાલ્ અમ ેઅવ્લદ ાલરફં 
ંાલર� ાદદ કરશ.ે ંાલરલ ાલટ� બલગત અમ ે મહ�રત 
બમલવશ.ે" અુ્લહ એ બાદલ પર રહ�ા કર� છે � ંૌબલ ંરફ 
ધયલમાગમ થઈ �ય છે, � ૂ્ તમી ાલફ� ાલાગે છે અમ ેારવલ 
પહ�્ લ �કુા� કર� ્ે છે. 
 અય �દુલ !  અા ેપરદલઓ પલછળથી અમ ેઘરતમલ 
�ણૂલઓાલાથી ંલર� ંરફ િમકળ� પડયલ છ�એ. અાલરલ 
બલળકત, �મવર બ્લ ફ�રયલદ કર�એ છ�એ. અાે ંલર� 
રહ�ાંમી આશલ રલખીએ છ�એ. ંલર� મેઅાંમલ ઉમાીદવલર 
છ�એ. અમ ેંલરલ અઝલબ અમ ેકતપથી ભયભીં છ�એ. અય 
�દુલ !  અામ ેરહ�ાંમી વષલરથી ્પૃં કર� દ�. અમે અામ ે
હંલશ બાદલઓાલા મ ગણ�. અમે મ �ુષકલળથી ાલર� મલખ� 
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અમે મ અાલરલથી એ કા�મી �છૂલ કર� � અાલરલ અ� ૂ્ તએ 
કયલર છે. અય સૌથી વ્લર� રહ�ા કરમલર ! 
 અય �દુલ ! અા ેંલર� પલસ ેએ સાજતગતમી ફ�રયલદ 

કરવલ આાયલ છ�એ, � ંલરલથી �પલ મથી. અમે એવ ેસાય ે

િમકળયલ છ�એ જયલર� સખં ંાગીઓએ ાજ�રૂ કર� દ�્લ છે. 

અમે �ુષકલળે અામ ે ્લ્લર કર� દ�્લ છે અમે સખં 

જ�રંતએ અામ ે િવવશ કર� દ�્લ છે. અમ ે�ુષકળ (કઠ�મ) 

�ફતમલઓએ ઉપરલ ઉપર �ુા્લ કર� રલખયલ છે. 

 �દુલયલ !  અાલર� આ�� - િવમાં ી છે ક� અામ ે

િમરલશ પલછલ મ ફ�રવ� અમે અામ ેઅસફળ મ પ્ટલવ�. 

અાલરલથી અાલરલ �મુલહત�ુા મ �છૂ�. અમે અાલરલ કા�મલ 

જવલબ મ ાલગ�, બુક� અાલરલ પર ંલર� રહ�ાંમી વષલર, 

ંલર� બરકંત, ંલર� રતઝી અમે ાહ�રબલમીમત પલ્વ પસલર� 

દ�. અમ ે અામ ે એવલ ્પૃં કર� દ� ક� � ંરસ �ઝુલવી 

દ�મલર�, ્રવી દ�મલર�, હ�રયલળ� ઉગલડમલર� હતય, �થી � 

ખેંરત ાર� પરવલયલર છે ફર� ંલ� થઈ �ય અમ ે� જાીમ 
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� ૃં પલય થઈ ગઈ છે ફર� સ�વમ થઈ �ય. આ ્�ૃપં 

્લભદલયક અમે અસાખય ફળ�પુ હતય, �મલથી સાંત  ્

જાીમત ઘેરલઈ �ય અમે ખીણત વહ�વલ ્લગે. �યૃતાલા પલાદડલા 

િમકળ� આવે અમ ેબ�રમલ ભલવત મી્ ેઆવી �ય. ્ ુા દર�ક 

વસ્ ુપર �ુદરં ્રલવ ેછે. 
* * * * * 
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૧૪૪ - નબીાની બેઅ્તના ઉલલેખ 
 પલ્મહલર� ાહલમ ર� ૂ્ તમ ે િવશેષ વહ�થી નયલ્ 

કર� ાત�લ છે. અમે ંેઓમ ેપતંલમલ બાદલઓ પર પતંલમી 

�ુજજં બમલવી દ�્લ છે. �થી બાદલઓમ ેએ કહ�વલ પ�ુા મ 

રહ� ક� ંેઓમી ઉણપમત ખલતાત મથી કરવલાલા આાયત. 

પરવર�દગલર� ંે ્તકતમ ેએ જ સતય જબલમમલ ાલરફં સતય 

ાલગર� ુા આાાતણ આપ્ુા છે. ંેમે ાખ્કૂમત હલ્ સા�ણૂર ર�ં ે

ખબર છે. ંે મ ંત ંેઓમલ �પું ભેદતથી અ�ણ છે. અમ ેમ 

�પી વલંતથી બેખબર છે. � ંેઓમલ �દ્તાલા �પલએ્ી છે. 

ંે પતંલમલ �ુકાત ાલરફં ઇમંેહલમ ્ેવલ ાલાગ ે છે ક� 

�કુા�મલ �હસલબ ેકતણ સૌથી વ્લર� સલરત છે, �થી બદ્લાલા 

સવલબ અપરણ કર�. અમે િશયલાલા અઝલબાલા મલખ.ે 

 એહલેબૈત અલયહહ�સુ્લાા: 

 �લા છે એ ્તકત �ઓમત ખયલ્ છે ક� અાલરલ બદ્ ે
ંેઓ જ રલસે�મૂ �ફ્ ઇુા ( િવદલાલા િમ�ણુ) છે. અમે આ 
ખયલ્ ાલત �ૂઠ અમ ે અાલર� િવ�દ બગલવંથી ઉતપ�ણ 
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થયત છે. ક�ાક� �દુલએ અામ ે ઉ� ં (ાલમવાં લ)  કયલર છે 
અમે ંેામ ેપસં રલખયલ છે. અામ ેાતઅ�જઝલ અપરણ કયલર છે 
અમે ંેઓમ ે વા�્ં રલખયલ છે. અામ ે પતંલમી રહ�ાંાલા 
દલખ્ કર� દ�્લ છે, અમે ંેઓમ ેબહલર રલખયલ છે. અાલરલ 
ાલરફં જ �હદલયં ાેળવી શકલય છે અમ ે�્કલરાલા પકલશ 
ાેળવી શકલય છે. યલદ રલખત �ુર�શમલ બ્લ ઇાલા હલિશામલ 
આ ખલમદલમાલા જ બમલવવલાલા આાયલ છે અમ ેઆ ઇાલા  ં
ંેઓ િસવલય કતઈમ ે શતભંી પણ મથી. અમે મ ંેઓમી 
બહલર ંેમે ્લયક કતઈ હતઈ શક� છે. 

 �ાુરાહ લાણા: 

 ંે ્તકતએ હલજર ( આજમી) �ુિમયલમ ે અપમલવી 
્ી્ી છે અમ ે ાતડ�થી આવમલર આખેરંમ ે પલછળ હટલવી 
દ�્ી છે. સવચછ પલણીમત અમલદર કર� દ�્ત છે અમ ેગા�ુ 
પલણી પી ્ી�ુા છે. �ણે ક� �ુ ા ંેઓમલ �મુેહગલરમ ેજતઈ રહત 
�ા � �મુક�રલં ( િમષે્ત)મત હ�વલયત ( ાલ�સુ) છે અમ ે
�ૂરલ્લરથી એક રાગ થઈ ગયત છે. તયલા �ુ્ ી ક� આજ 
વલંલવરણાલા ંેમલ ાલથલમલ વલળ સફ�દ થઈ ગયલ છે. અમ ે
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આ જ રાગાલા ંેમી આદંત રાગલઈ ગઈ છે તયલર પછ� એ 
�રૂમી �ા ઊભત થયત છે �મ ેએ વલંમી �ફકર મથી ક� કતમ ે
�ુબલડ� દ�્ત છે અમ ે�સૂલમી એક આગ છે ંેમે એ પરવલ 
મથી ક� �ુા બલળ� મલખ્ુા છે. 
 �લા છે એ અક્ત, � �હદલયંમલ �્રલગથી પકલશ 
ાેળવમલર� છે ?  અમ ે �લા છે એ દ�ષટઓ � ંકવલમલ 
િામલરલમી ંરફ મજર કરવલવલળ� છે ? �લા છે એ �દ્ � 
અુ્લહમલ ાલટ� આપવલાલા આાયલ છે અમ ે�દુલમી ઇંલઅ  ં
પર �ાી ગયલ છે ?  ્તકત ંત �ુિમયલમલ ાલ્ પર ્ટૂ� 
પડયલ છે. અમે હરલા પર કલયદ�સર ઝઘડ� રહલ છે અમ ે
જયલર� જ�ેં  અમે જહ�દામલ પર્ા �્લ કર� દ�વલાલા 
આાયલ, ંત જ�તં  ંરફથી ા� ફ�રવી ્ી�ુા અમ ે પતંલમલ 
આાલ્ સલથ ે જહ�તા ંરફ ધયલમ રલખી બેઠલ. ંેઓમલ 
પરવર�દગલર� ંેામ ેબત્લાયલ, ંત ા� ફ�રવી ભલગી િમકળયલ 
અમે શયંલમ ેદલવં આપી ંત � હ�ૂર કહ�ં લ કહ�ં લ આવી 
ગયલ. 
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૧૪પ - �ુિન્ાના િવનાશ ્બંધેં 
 ્તકત !  ંા ે એ �ુિમયલાલા �વી રહલ છત �યલા 
�તૃ્મુલ ંીરત�ુા િમરાંર ્�ય છત. અહ� દર�ક � ૂાટડલાલા ડ�રૂત 
(�ા્ લાણ) છે અમ ેદર�ક કત�ળયલાલા ગળલ ફલાસત છે. અહ� કતઈ 
મેઅાં તયલા �ુ્ ી મથી ાળંી �યલા �ુ્ ી બી� હલથ ેિમકળ� 
મ �ય. અમે અહ�મલ �વમાલા એક �દવસમત પણ વ્લરત 
મથી થંત �યલા �ુ્ ી ક� એક �દવસ ઓછત મ થઈ �ય. 
અહ�મલ ખલવલાલા વ્લરત પણ પહ�્ લ રતઝી ખંા થઈ જવલ 
પછ� હલથ ્લગ ે છે. અમે કતઈ અસર પણ પહ�્ ી િમશલમી 
િાટલઈ જવલ પછ� જ ઊભર� છે. દર�ક મવીમંલ ાલટ� એક 
મવીમમ ે�રૂલ�ુા બમ�ુા પડ� છે. અમે દર�ક ઘલસમ ેઉગલડવલ 
ાલટ� એક ખેંરમ ેખેડ�ુા પડ� છે. �રુલણલ વ�ડ્ત � આપણી 
અસ્ હંલ �જુર� ગયલ, હવે આપણ ેંેમી શલખત છ�એ અમ ે
દ�ખીંી વલં છે ક� �ળૂમલ ્લુયલ જવલ પછ� ડલળ�ુા �વમ �ુા 
રહ� છે? 

 �બદઅતની િન�દા: 
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 કતઈ �બદઅં ( ્ારાલા મવત ્ી્ત) તયલા �ુ્ ી 
ઉતપ�હ મથી થંી �યલા �ુ્ ી કતઈ ��ુપ  ં ાર� મ �ય. 
એટ્ે �બદઅંતથી ડરત અમે સી્લ ાલગર પર �સથર રહત. 
સધ્ર ાલા્લઓ જ સલરલ હતય છે અમે દ�માલા મવલ રસાત 
ઊભલ કરવલ જ ખરલબાલા ખરલબ વસ્ ુહતય છે. 

* * * * * 
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૧૪૬ - જ્ારહ હ. ઉારહ ઈરાનની લડાઈાા ં
ભાગ લેવા ા�ે3રા ણ્�. 

 યલદ રલખત !  ઇસ્લામી સફળંલ અમે િમષફળંલમત 
આ્લર અુપ ક� બ� ુસાખયલ પર મથી, બુક� આ દ�મ �દુલમત 
દ�મ છે �મ ેંેણે સવ�પર� બમલાયત છે. અમ ેઆ ંે�ુા ્શકર 
છે �મ ેંેણ ેંૈયલર �ુ� છે અમ ેંેણ ેજ ંેમી ાદદ કર� છે. 
તયલા �ુ્ ી ક� એ સથલમ �ુ્ ી પહ�્ી ગયત છે અમ ેઆટ્ત 
િવસંર� ��ૂત છે. આપણ ેપરવર�દગલરથી એક વ્મબધ  ્
છ�એ અમે ંે પતંલમત વલયદત �રૂત કરમલર છે અમે પતંલમલ 
્શકરમી ગા ેંેા ાદદ કરશ.ે 
 દ�શાલા રખેવલળ�ુા સથલમ ાતહરલઓમ ે એકતી  ં
રલખમલર દતર� �વી હતય છે ક� ંે જ બ્લમ ેસલાકળ� રલખે છે. 
અમે જત ંે ્ટૂ� �ય ંત �રૂ� સલાકળ િવખેરલઈ �ય છે. અમ ે
પછ� કદ� ભેગલ મથી થઈ શકંલ. આજ અરબ જત ક� અુપ 
છે, પણ ઇસ્લામલ આ્લર� બ� ુછે. અમ ેપતંલમલ સાપ અમ ે
એકંલમલ કલરણે સવ�પર� રહ�મલર છે. એટ્ ેઆપ ક�નદાલા રહત 
અમે ંેઓમી ્��મ ેંેઓ જ ાલરફં ્્લવત અમે જ ાગમી 



નહ�ુલ બલાગાહ - 439                                                                     ww.hajinaji.com 

આગમત સલામત ંેઓમ ે જ કરવલ દયત. આપ ંક્ીફ મ 
ઉઠલવત ક�ાક� જત ંા ેઆ �ખુય �ાુી છતડ� દ�્ી ંત અરબ 
્લર� ંરફ ્ટુ� પડશ ેઅમ ેબ્લ એવી ર�ં ેજ ાગાલા ભળ� જશ ે
ક� � �રુ�યં સથલમત આપ છતડ� ગયલ છત ંેમત પ્ જ ાગ 

કરંલ વ્લર� અગતયમત બમી જશ.ે 
 ંે અજાીઓએ આપમ ેાયદલમ ેજ ાગાલા જતઈ ્ી્લા 
ંત કહ�શ ેઅરબતમત પલણ આ જ છે આ �ળૂમ ેકલપી મલખત ંત 
સદલ ાલટ� રલહં ાળ� જશે, અમ ેઆા ંે�ુા આકાણ સખં 
થઈ જશ ેઅમે ંેઓ આપથી વ્લર� ્લ્્ કરશ.ે 
 અમે આ � આપ ેક�ુા ક� ્તકત �સુ્ાલમતથી ્ડવલ 
આવી રહલ છે ંત આ વલં �દુલમ ેવ્લર� અણગાંી છે અમ ે
ંે � વસ્મુ ે અણગાંી સા� છે, અમે ંે�ુા વળંર 
વલળવલ પર વ્લર� શ�કંાલમ છે. 
 અમે આ � આપે �ુશામમી સાખયલમત ઉુ્ખે કય� 
છે ંત યલદ રલખત, આપણ ે � ૂં કલળાલા પણ બ�ુ સાખયલ 
હતવલમલ કલરણ ે જ ાગ મહતંલ કરંલ બુક� પરવર�દગલરમી 
સહલય અમ ેાદદમલ આ્લર� જ ાગ કરંલ હંલ. 

* * * * * 
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૧૪૭ - પ્ગમબરાની િન્�ુ�તની ગરજ અને 

ઉદેશ 
 પરવર�દગલર� આ્ા ેહઝરં ાતહમાદ �સુંફલ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામે  હકમી સલથ ે
ાતકુયલ, �થી આપ ્તકતમ ે �િૂં� ��ુાલાથી કલઢ� �દુલમી 
ઇબલદં ંરફ વલળે, અમે શયંલમમલ અ�સુરણાલાથી કલઢ� 
રહ�ાલમમી ફરાલાબરદલર� કરલવે. આ �ુરઆમ ાલરફં �ણ ે
ંેમે સપષટ અમે િમ:સાદ�હ બમલા્ુા છે, �થી બાદલઓ �દુલમ ેમ 
�ણંલ હતય ંત �ણી ્ે. ંેમત ઇનકલર કરંલ હતય ંત 
ઇકરલર કર� ્ે. અમ ે હઠ્ા� પછ� ંેમ ે ાલમી ્ે. 
પરવર�દગલર પતંલમી સા�ણૂર શ�કંમી િમશલમીઓ દલરલ 
અદ�ઠ હતવલ છંલા આશકલર (રતશમ) છે. અમે પતંલમલ પભલવ 
દલરલ ંેઓમ ે ભય�ભ  ં બમલવી રહત છે ક� ક�વી ર�ં ે
આપિ�ઓ દલરલ ંેમે ્લયકમ ેંબલહ અમે બરબલદ કર� દ�્લ 
છે અમે અઝલબ દલરલ ંેઓમત સતયમલશ કય� છે. 
 યલદ રલખત, ાલરલ પછ� ંાલર� સલા ે એ જાલમત 
આવવલવલળત છે �ાલા કતઈ વસ્ ુ હકથી વ્લર� �પી અમ ે
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બલિં્થી વ્લર� આશકલર (રતશમ) મહ� હતય. સૌથી વ્લર� 
ર�વલજ �દુલ અમે ર� ૂ્  પર �ૂઠ બલા્ વલમત હશે અમે એ 
જાલમલવલળલઓ સાય �દુલમી �કંલબ િસવલય વ્લર� 
� ૂુ યહ�મ કતઈ ાંલ (્ીજ) મહ� હતય, જત ંેમી ખર�ખર 
િં્લવં કરવલાલા આવ,ે ંેમલથી વ્લર� ્લભદલયક કતઈ 
જણસ (્ીજ) મહ� હતય, જત ંેમલ ભલવલથ� ંેમી જગયલએથી 
હટલવી દ�વલાલા આવે, શહ�રતાલા િમષે્ત (�નુકર)થી વ્લર� કતઈ 
કરવલ ્લયક ( ાઅ�ફ) મહ� હતય અમ ે ાઅ�ફથી વ્લર� 
�નુકર કતઈ મહ� હતય. 
 �કંલબ ઉઠલવમલરલઓ �કંલબમ ે છતડ� દ�શે અમ ે
�ુરઆમમલ હલ�ફઝત �ુરઆમ � ૂ્ ી �શે. �કંલબ અમ ે ંેમલ 
ખરલ હકદલરમ ેશહ�રાલાથી કલઢ� �કૂવલાલા આવશ ે અમ ે બામ ે
એક જ રસંલ પર એ ર�ંે ્લ્શ ેક� કતઈ આશરત આપમલર 
મહ� હતય. �કંલબ અમે �કંલબવલળલઓ એ કલળાલા ્તકતમી 
વચ્ ે રહ�શે પરા્ ુ ખર�ખર મહ� હતય. ંેઓમી સલથ ે રહ�શ ે
પરા્ ુ હક�કંાલા અ્ગ રહ�શ.ે એટ્લ ાલટ� ક� �ાુરલહ� 
�હદલયંમી સલથે મથી ્લ્ી શકંી, ભ્ે એક જ સથળે 
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રહ�ં લ હતય. ્તકતએ �ુસ ાપ પર એકત કર� ્ી્ત છે અમ ે
એકંલ પર �ભ�થ થઈ ગયલ છે. �ણે ંેઓ જ �ુરઆમમલ 
આગેવલમ છે. અમ ે �ુરઆમ ંેઓમત આગેવલમ મથી. હવ ે
ંેઓ પલસ ે �ુરઆમ ંત મલા�ુા જ રહ� ગ્ુા છે. અમ ેંેઓ 
ાલત આ �ુરઆમ�ુા ્ખલણ અમ ેશબદતમ ેજ �ણ ે છે અમ ે
બસ. આ પહ�્ લ ા પણ ંેઓ મેક ્તકતમ ેઘણલ �ુ:ખ દઈ ��ૂલ 
છે. અમે ંેામી સચ્લઈમ ે�ૂઠ�ુા મલા આપી ��ૂલ છે. અમ ે
ંેઓમ ેમેક�ઓ પર �રુલઈઓમી સ� આપી ��ૂલ છે. 
 ંાલર� પહ�્ લમલ ્તકત ાલત એટ્લ ાલટ� હ્લક થઈ 
ગયલ ક�ાક� ંેઓમી આકલાયલઓ ્લાબી હંી. અમ ે ાૌં 
ંેઓમી દ�ષટથી ઓજ્ હંી. તયલા �ુ્ ી ક� એ ાૌં આવી 
ગઈ, � પછ� યાલ યલ્મલ પલછ� કર� દ�વલાલા આવ ેછે અમ ે
ંૌબલમી ંક ઉપલડ� ્ેવલાલા આવ ે છે. અમે સાકટત અમ ે
અઝલબ ઉંર� છે.  
 અય ્તકત ! � પરવર�દગલરથી ખર�ખર બત્ ્ેવલ 
ાલગે છે ંેમે સદ��ુધ  ્મસીબ થઈ �ય છે અમ ે� ંેમલ 
કથમમ ેખર�ખર ાલગરદશરક બમલવવલ ્લહ� છે ંેઓમ ેસી્લ 
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ાલગરમી �હદલયં ાળ� �ય છે. એટ્લ ાલટ� ક� 
પરવર�દગલરમત પલડતશી સદલ અામ અમ ેઅાલમાલા રહ� છે. 
અમે ંેમત �ુશામ સદલ ભયભી  ંરહ� છે. યલદ રલખત !  �ણ ે
�દુલમી ાહલમંલમ ેઓળખી ્ી્ી છે ંેમ ેવડલઈ (ાતટલઈ) 
શતભંી મથી. ક�ાક� આવલ ્તકતમી ઉ�મિ  ં અમે ાહલમંલ 
િવમય અમે િવમમંલ જ છે અમે ંેમી �ુદરંમ ે
ઓળખવલવલળલઓમી સ્લાંી ંેમી સલા ે ાસંક માલવી 
દ�વલાલા જ છે. 
 ખબરદલર, હકથી એવી ર�ં ે મ ભલગત �વી ર�ં ે
�ષટ �ષુટ �જુ્ીવલળલથી અથવલ ંા�ુરસં બીાલરથી ભલગ ે
છે. યલદ રલખત, ંા ે �હદલયંમ ે તયલા �ુ્ ી મથી ઓળખી 
શકંલ �યલા �ુ્ ી ંેમ ેછતડવલવલળલમ ેમ ઓળખી ુયત. અમ ે
�દુલમી �કંલબમલ વ્મ પિંજલમ ેતયલા �ુ્ ી મથી અપમલવી 
શકંલ �યલા �ુ્ ી ંેમ ેંતડવલવલળલમ ેમ ઓળખી ુયત. અમ ે
ંેમલથી સાબા્  તયલા �ુ્ ી શકય મથી �યલા �ુ્ ી ંેમ ે
ંરછતડમલરમ ેમ ઓળખી ુયત. હકમ ેંેમલ હકદલર પલસ ેશત્ત 
ક� આ જ ્તકત ઇુા�ુા �વમ અમ ેઅજલમંલ�ુા ાૌં છે. આ 
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જ ્તકત એ છે �મત �ુકા ંેઓમલ ઇુામત અમે ંેઓમી 
ખલાતશી ંેઓમલ વકંાયમત અમે ંેઓ�ુા �હ�ર ંેઓમલ 
�ંરમત પ�ત આપ ે છે. આ ્તકત દ�મમી િવ�દંલ મથી 
કરંલ અમ ેમ ંેમલ બલરલાલા પરસપર િવ�દંલ કર� છે. દ�મ 
ંેઓમી વચ્ ેશષેઠ સલયી અમ ેશલાં  બત્મલરત છે. 

* * * * *  
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૧૪૮ - તલહા અને �બેર ્બંધંી 
આ બામ ે �ખ્લફંમી ગલદ� ાલટ� પતં ેજ ઉાેદવલર 

છે. અમે ંેમે પતંલમી જ ંરફ વલળવલ ાલાગ ે છે. ંેઓમત 
અુ્લહમલ કતઈ વસી્લથી મલંત અમ ેકતઈ સલ્મથી સાબા્  
મથી. દર�ક બી�મલ ાલટ� કપટ રલખ ેછે. અમ ે�ૂાક સાયાલા જ 
ંેઓ ઉઘલડલ પડ� જશે. �દુલમી કસા ! જત ંેઓએ પતંલમત 
હ�્  ુ િસધ્ કર� ્ી્ત ંત એક બી�મી �મ ્ઈમ ેછતડશ.ે 
અમે ંેમી �ઝ�દગીમત �ં આણી દ�શે. �ુઓ બાડખતર ટત�ા 
ઊ�ુા થ્ુા છે ંત �દુલમલ ાલગરાલા કલા કરમલરલઓ �લા ્લુયલ 
ગયલ? જયલર� ક� ંેઓમલ ાલટ� રસંલ મ�� કર� દ�વલાલા 
આાયલ છે અમ ેંેમી ખબર ંેઓમ ેઆપી દ�વલાલા આવી છે. 
�ુ ા ��ુા �ા ક� દર�ક �ાુરલહ��ુા એક કલરણ હતય છે અમે દર�ક 
વ્મ ભાગ કરમલર એક બહલ�ુા ગતંી ્ે છે, પરા્ ુ �ુ ા એ 
શખસમલ �વત મથી થઈ શકંત � ાલંામી અવલજ સલાભળે 
છે, ાૌંમી સદલ કલમત �ુ્ ી આવે છે ્તકતમી રત�ળ જતંત 
હતય છે છંલ બત્ મથી ્ેંત. 

* * * * * 
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૧૪૯ - પાતાની શહાદત પહહલા ઉપદહશ 
 ્તકત !  � પણ શખસ � સાયથી ભલગી રહત છે, 
ંેમલથી ગાે ંેા ાળવલવલળત છે અમે ાૌં જ દર�ક �વ�ુા 
છેવટ છે, અમે ંેમલથી ભલગ�ુા જ ંેમે જઈ ભેટ�ુા છે. એક 
સાય વીંી ગયત ક� �ુ ા ંેમી શત્ ખતળાલા �ા પણ પલ્મહલર 
ાૌંમલ રહસયમ ેસાં લડ� રલખવલ ાલગ ેછે, આ એક ઇુા છે � 
�ુદરંમલ ખઝલમલાલા સ્લા  ં છે. અ્બ�લ ાલર� ભ્લાણ 
એ છે ક�, કતઈમે અુ્લહમત ભલગીદલર મ બમલવત, અમ ે
પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  
��ુહંમ ેએળે મ જવલ દયત, ક�ાક� આ બામ ેદ�મમલ સંાભત છે. 
એમે જ સથલિપં કરત અમ ેએ બામે �્રલગતમે રતશમ રલખત. 
તયલર પછ� જત ંાત િવખરલશત મહ� ંત ંાલરલ પર ંેમી 
જવલબદલર� મથી. દર�ક શખસમ ેપતંલમી શ�કંભર બતજમત 
જવલબદલર બમલવવલાલા આાયત છે. અમે ��હ્તમત બતજ 
હળવત રલખવલાલા આાયત છે. ક�ાક� પરવર�દગલર દયલ� અમ ે
�ૃપલ� છે. અમે દ�મ સધ્ર છે. અમ ે રલહ�ાુલ પણ જલમી 
અમે સાજદલર છે. �ુ ા કલ્ ે ંાલર� સલથ ે હંત અમ ે આ� 
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ંાલરલ ાલટ� બત્ ્ેવલ ્લયક �ા. અમે કલ્ે િવદલય થઈ 
જઈશ. અુ્લહ ંામ ેઅમ ેામ ેબામેમે ાલફ કર� દ�. 
 �ુઓ ! આ ઠતકરમલ સાય ેસાભળ� ગયલ ંત �ુા કહ�� ુા 
મહ�ંર જત કદા ્પસી ગયલ ંત યલદ રલખજત, આપણ ેપણ 
આ જ ડલળ�ઓમી છલાયાલા, આ જ હવલઓમલ ાલગરાલા, અમ ે
આજ વલદળતમી છલાયલાલા હંલ. પરા્ ુ આ વલદળતમલ �કૂડલ 
હવલાલા િવખેરલઈ ગયલ. અમ ે એ હવલઓમલ િમશલમત 
જાીમાલાથી �ુાસલઈ ગયલ.  
 �ુ ા કલ્ે ંાલરલ પલડતશાલા રહત. ાલરત દ�હ એક સાય 
�ુ્ ી ંાલર� વચ્ ે રહત. અમ ે �ૂાકાલા જ ંા ે ંેમે આતાલ 
વગરમલ ખત�ળયલાલા જતશત. � ગિં પછ� શલાં  થઈ જશે. 
અમે વલ્લ પછ� અવલ્ક થઈ જશ.ે હવે ંત ંાલર� આ 
ખલાતશી, આ �પૂક�દ�, અમે આ શલાિંથી બત્ ્ેવત જતઈએ. 
ક�ાક� આ બત્ ્ેમલરઓ ાલટ� શષેઠ વકંલ અમે સલાભળવલ 
્લયક બયલમત કરંલ વ્લર� સલરત િશખલાણ આપમલર છે. 
ાલ�ા ંાલરલથી �ટલ પડ�ુા એવલ શખસ�ુા �ટલ પડ�ુા છે, � 
�ુ્ લકલંમી વલટ જતઈ રહત છે. કલ્ ે ંાે ાલરલ ્ગુમ ે



નહ�ુલ બલાગાહ - 448                                                                     ww.hajinaji.com 

ઓળખશત અમે ંાલરલ પર ાલરલ ભેદત �ુુ ્લ થશ ે અમ ે
ંામ ેાલરત સલ્ત પ�ર્ય થશ.ે જયલર� ાલર� જગયલ ખલ્ી 
થઈ જશ ેઅમે બી� ્તકત આ સથલમ પર કબજત જાલવશ.ે 

* * * * * 
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૧પ૦ - ્ા્ની કાિંતા અને �ાુરાહાના 

ટાળાના �ઝક 
 એ ્તકતએ �ાુરલહ�મલ પાથત પર ્લ્વલ અમ ે
�હદલયંમલ રસંલઓ છતડવલ ાલટ� ડલબલ જાણલ ાલગ� 
અપમલવી ્ી્લ છે. પણ ંાત આ બલબંાલા ઉંલવળ મ 
કરત. � કતઈ પણ કલળે થવલ�ુા છે. અમ ે� રલહ જતવલાલા આવ ે
છે, ંેમે છેટ� મ સાજત � કલ્ે સલા ેઆવમલર છે. ક�ાક� ગા ે
ંે ઉંલવળમલ રિસયલ જયલર� હ�્  ુ િસધ્ થઈ �ય છે, ંત 
િવ્લર� છે ક� કલશ આમ ેમ ાેળવં.ે આજમત �દવસ કલ્મી 
સવલરથી ક�ટ્ત િમકટ છે  
 ્તકત ! આ દર�ક વલયદત �રૂત થવલમલ અમે દર�ક એ 
વસ્મુલ �હ�ર થવલમી મ�કમત સાય છે, �મે ંા ે મથી 
�ણંલ. એટ્ ે� પણ શખસ આ પ�ર�સથિં �ુ્ ી બલક� રહ� 
�ય ંેમી ફરજ છે ક�, રતશમ �્રલગ દલરલ આગળ ્પ.ે અમ ે
મેક ્તકતમી પલછળ ્લ્,ે �થી દર�ક ગલાઠ ઉખડે� શક�, અમ ે
દર�ક �ુ્ લાીથી આઝલદ� ાેળવી શક�. દર�ક સભલમ ેજ�રંમલ 
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સાય ેિવસ��  ંકર� શક� અમ ેદર�ક અસંાયસંમ ેાયવ�સથ  ં
કર� શક�. અમે ્તકતથી એવી ર�ં ે�પત રહ� ક� પગપલર�ુા પણ 
ંેમલ પગ્લામ ેદ�ષટમી સીાલ �ુ્ ી મ પલાી શક�. તયલર પછ� 
એક કતામ ેએવી ર�ંે ંેજ કરવલાલા આવશ ે�વી ર�ં ે્હુલર 
ં્વલરમી ્લરમ ેંેજ કર� છે. ંેઓમી �ખતમ ે �ુરઆમમી 
ાલરફં રતશમ કરવલાલા આવશ ે અમ ે ંેઓમલ કલમતાલા 
ંફસીરમ ે િમરાંર પહ�્લડવલાલા આવશ ેઅમ ેંેઓમ ેસવલર 
સલાજ �હકાંમલ �ાતથી ્પૃં કરવલાલા આવશ.ે 
 એ �ાુરલહતમ ેાતહ્ં આપવલાલા આવી ક� પતંલમી 
અ્તગિંમ ેસા�ણૂર કર� ્ે અમ ેદર�ક ફ�રફલરમલ હકદલર થઈ 
�ય, તયલા �ુ્ ી ક� જયલર� ઘણત સાય વીંી ��ૂત અમ ેએક 
કતા �ફતમલઓથી ટ�વલઈ ગઈ અમે જ ાગમલ બી વલવવલ ઊભી 
થઈ ગઈ. ંત એ ્તકત પણ સલાે આવી ગયલ �ઓ અુ્લહ 
પર પતંલમી ્ીરજમત ઉપકલર મથી જંલવંલ અમ ે�દુલમલ 
પાથ ે�મ દ�વલમ ેકતઈ કલરમલ�ુા મથી સાજંલ તયલા �ુ્ ી ક� 
આવવલવલળલ કઝલમલ �ુકા ેકસતટ�મી �દું �રૂ� કર� દ�્ી. 
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 ંત ંેઓએ પતંલમી સાજ��ુધ્મ ે પતંલમી 
ં્વલરત પર સવલર કર� દ�્ી. અમે ંેામ ે મસીહ  ં
કરમલરલમલ �ુકાથી પલ્મહલરમલ દરબલરાલા ્ક� ગયલ. પણ 
તયલર પછ� જયલર� પરવ�દગલર� પયગમબર� અકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામે  પતંલમી પલસ ે
બત્લવી દ�્લ, ંત પલછ્ ેપગ ેફર� ગયલ, અમે ંેમે િવિવ  ્
ાલગ�એ બરબલદ કર� મલખયલ. ંેઓએ ાયથર આસથલઓમત 
આ્લર ્ી્ત અમ ે( પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામલ) સગલઓ મહતંલ ંેઓથી સાબા્ ત જતડયલ 
અમે એ કલરણમ ેં� દ��ુા �મલથી ાતહબબં કરવલમત �ુકા 
અપલયત હંત. ઇાલરંમ ે �ળૂાલાથી ઉખડે� બી� જગયલએ 
ખતડ� દ�્ી. � દર�કમી � ૂ્ મી ખલણ અમે ખ�મત દર�ક 
�ાુરલહ�મલ દરવલ� હંલ. આયયરાલા �ૂબે્લ અમ ે આ્ ે
�ફરઓમમી �ા મશલાલા �રૂ હંલ. ંેઓાલાથી કતઈ �ુિમયલમી 
ંરફ સા�ણૂર આવી ગયત હંત અમ ેકતઈ દ�મથી સા�ણૂર ર�ં ે
અ્ગ થઈ ગયત હંત. 

* * * * * 
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૧પ૧ - �ફતનાાથી લાણાને ડરાવવાાા ંઆવ્ા 

છે. 
 �ુ ા �દુલમી હમદત સમલ ક�ા �ા, અમે ંેમી ાદદ ાલા�ુા 
�ા એ વસ્ઓુ ાલટ� � શયંલમતમ ેભગલડ� શક�, મસલડ� શક�. 
અમે ંેમી �ળ અમે પપા્ તથી ર�યં રલખી શક�. અમે �ુ ા એ 
વલંમી ગવલહ� આ�ુા �ા ક� ંેમલ િસવલય કતઈ �દુલ મથી અમ ે
હઝરં ાતહમાદ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  
ંેમલ બાદલ અમ ેર�ુ્  છે. ંેમલ � ૂાટ�્લ અમ ેવરણી કર�્લ છે. 
ંેમલ ઉપકલરમી કતઈ સરખલાણી મથી કર� શક્ ુા. અમ ે
ંેામી ખતટ (મ હત� ુા) �રૂ� શકલય ંેા મથી, ંેામલ કલરણ ે
બ્લ શહ�રત અજલમંલમલ �્કલરત, જહલ્ંમલ વ્રસવ, અમ ે
�ુ્લ�ર�ય અમે �ુસવભલવમી અવિ્ પછ� જયલર� ્તકત 
હરલામ ે હ્લ્ બમલવી બેઠલ હંલ. અમે �હકાંવલળલ 
��ુધ્શલળ�ઓમ ે હડ� ૂં  સા� રહલ હંલ. ર� ૂ્  વગરમલ 
સાયાલા �વમ વીંલવી રહલ હંલ અમ ે�ુફમી હલ્ંાલા ાર� 
રહલ હંલ, �મુાવર અમ ેરતશમ થઈ ગયલ. 
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 �ફતનાાથી આગાચેતી: 
 ંેમી પછ� ંાત અય અરબમલ ટતળલ !  એ 
બ્લઓમલ ્�ય પર છત � મજદ�ક આવી �કૂ� છે, એટ્ ે
ંાે મેઅાંતમલ ાદથી બ્ત અમ ેમલશ કરમલરલ અઝલબથી 
હતિશયલર રહત. �્લરલમલ � ૂા્ ળકલાલા પગત જાલવી રલખત અમ ે
�ફતમલઓમી અવળ્ાડલઈથી સ્ેં રહત. જયલર� ંેઓમત �પત 
ભય સલા ેઆવી રહત છે અમ ે� ૂાટલ ાજ� ૂં  થઈ રહલ છે. આ 
�ફતમલ શ�ાલા �પલ ાલગ�થી શ� થલય છે અમે �ંાલા સપષટ 
સાકટત �ુ્ ી પહ�્ી �ય છે. ંેમત આરાભ બલળકતમલ આરાભ 
�વત હતય છે, પરા્ ુંેમી અસરત �ૂા્ મલ (પથથરમલ) મકશ 
�વી હતય છે. �ુિમયલમલ ઝલ�્ા આપસમલ બત્વ્મ દલરલ 
ંેમલ વલરસ બમે છે. પથા બી�મત આગેવલમ હતય છે. અમ ે
બીજત પહ�્ લમત અ�યુલયી. ્ચુછ �ુિમયલ ખલંર એક બી�મી 
હ�રફલઈ કર� છે. અમ ેગા્ લંલ �ડુદલ પર આપસાલા ્ડલઈ 
્ડ� છે. 
 જયલર� ક� �ૂાકાલા જ �રુ�દ પતંલમલ પીરથી અમ ેપીર 
પતંલમલ �રુ�દથી �મ છતડલવશ ેઅમે ક�મલ કપટ સલથ ેએક 
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બી�થી અ્ગ થઈ જશ.ે અમ ેાળવલ સાય ેએક બી� પર 
્લમં (િ્�લર) કરશ.ે તયલર પછ� એ સાય આવશ,ે જયલર� 
્રંીમ ે ��ુવી દ�મલરલ �ફતમલ ાલ�ુા �્કશ ે � કાર 
ભલાગમલરત હશે અમ ેઅતયાં  આકાણકલર� હશે. �મલ પ�રણલા ે
ઘણલ �દ્ત �સથરંલ પછ� વકંલમલ િશકલર થઈ જશ.ે અમ ે
ઘણલ ્તકત સ્લાંી પછ� બહ�ક� જશે. ંેમલ ્ટૂવલ ટલણ ે
ઇચછલઓ ટકરલશ ેઅમે ંેમલ �હ�ર થવલ સાય ેિવ્લરત સાદ�હ 
્કું થઈ જશ.ે � તયલા ાલ�ુા �્કશ ે ંેમી કાર ભલાગી 
મલખશ ેઅમ ે� ંેાલા દતડભલગ કરશ ેંેમ ેંબલહ કર� મલખશ.ે 
્તકત એવી ર�ં ે એક બી�મ ે કલટવલ દતડશ ે �વી ર�ં ે
ા�ઢલઓાલા (ઘેટલાઓાલા) ગ્ેડત. �દુલમી રસસીમલ વળ ઉખડ� 
જશ ેઅમ ેસચ્લઈમલ ાલગ� સાદ�હ ્કું થઈ જશ.ે ડહલપણ�ુા 
ઝર�ુા �કુલઈ જશ ે અમે ઝલ�્ા બત્વલ ્લગશ.ે 
ગલા�ડયલઓમ ે હથતડલઓથી ટ�પી મલખવલાલા આવશ.ે અમ ે
ંેમે છલંીથી દબલવી ક્ડ� મલખવલાલા આવશ.ે એક્લ ્તકત 
ંેમી વાટતળાલા �ાુ થઈ જશ.ે અમ ે ંેમલ ાલગરાલા સવલર 
હ્લક થઈ જશ.ે આ �ફતમલઓ ાૌંમલ કડવલ � ૂાટત સલથ ે
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આવશ ે અમ ે �ૂ્મલ બદ્ ે ંલ�ુ �મૂ િમકલળશ.ે દ�મમલ 
િામલરલઓ (આ�્ાત) હ્લક થઈ જશે અમે યક�મમી ગલાઠત 
્ટૂ� જશ.ે સાજદલર ્તકત ંેમલથી ભલગવલ ાલાડશ ે અમ ે
ખરલબ ામમલ ્તકત રલજ કલરભલર� બમી જશ.ે આ �ફતમલ 
ગ�મલરલ, ્ાકમલરલ અમે મખશીખ ંૈયલર હશ.ે ંેાલા સગલ 
વહલ્લાઓથી સાબા્ ત ંતડ� મલખવલાલા આવશ ેઅમ ેઇસ્લાથી 
�ુદલઈ અખંયલર કરવલાલા આવશ.ે ંેમલથી અ્ગ રહ�મલરલ 
પણ બીાલર હશ ેઅમે �ૂ્  કર� જમલરલ પણ �ણે સથલયી હશે. 
 ઈાલમવલળલઓાલા ક�ટ્લક એવલ કં્ થએ્લ હશ ે
�મત � ૂાબહલ ( બદ્ત) પણ મહ� ્ઈ શકલય, અમ ે ક�ટ્લક 
એવલ ડર�્લ હશ ેક� આશરત �ૂાઢંલ હશ.ે ંેઓમ ેપલક� કસાત 
અમે ફર�બતાલા જકડ� ્ેવલાલા આવશ.ે એટ્ે ખબરદલર ંા ે
�ફતમલઓ�ુા ્�ય અમ ે�બદઅંત�ુા �્હ મ બમંલ અમે એ જ 
પાથમ ેપકડ� રલખજત �મલ પર ઈાલમદલર જાલઅં કલયા 
છે. અમે �મલ પર ઇંલઅંમલ સંાભત ઊભલ કરવલાલા આાયલ 
છે. �દુલમલ દરબલરાલા ાઝ્ાુ બમીમ ે �વ, ખબરદલર 
ઝલ�્ા બમીમ ેજંલ મહ�. શયંલમમલ રસંલઓ અમ ે�ુામલ 
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ક�નદતથી બ્ીમ ેરહ�જત અમ ેપતંલમલ પેટાલા હરલામત કત�ળયત 
મ મલખત ક�ાક� ંાે ંેમી મજર સાય છત �ણે ંાલરલ પર 
�મુલહમ ેહરલા કયલર છે અમ ેંાલરલ ાલટ� ઇંલઅંમલ ાલગ� 
સરળ બમલવી દ�્લ છે. 

* * * * * 
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૧પર - �દુાવદંહ આલાની ાહાનતા અને ણ�િત� 

અને પાણ ઇાાાાના �રુાના ઉલલેખ 
 સઘળલ વખલણ એ અુ્લહમલ ાલટ� છે �ણ ેપતંલમલ 
સ�મથી પતંલમલ અ�સંતવમત, પતંલ�ુા સ�મ મ�ુા હતવલથી 
પતંલમલ હાાેશલથી હતવલમત અમ ેંેઓમલ પરસપર ાળંલવડલ 
પણલથી પતંલમલ અ�પુા હતવલ�ુા ભલમ કરલા્ુા છે. ંેમી 
ઝલંમ ેઇ�નદયથી સા� શકલંી મથી. ંત પણ પરદલઓ ંેમે 
�પલવી મથી શકંલ. ંેમલ ાલટ� કલર�ગર� કલર�ગરથી, અમ ે
સીાલ બલા્ મલર અસીાથી, અમે પલ્મહલર પતષણ 
પલામલરથી દર�ક ર�ં ે અ્ગ હતય છે. ંે એક છે પણ 
ગણતીમલ �હસલબ ેમહ�. ંે સ�ક છે પણ કલયર અમ ેશા દલરલ 
મહ�. ં ેસલાભળે છે પણ કલમત વડ� મહ�, ં ેદષટલ છે પણ �ખત 
ખત્વલથી મહ�. 
 ંે હલજર છે પણ સપશ� મથી શકલંત. ંે �ૂર છે પણ 
�ંરમલ �હસલબ ેમહ�. ંે �હ�ર છે પણ જતઈ મથી શકલંત, 
અમે �ંર (બલિંમ) છે પણ દ�હમી ��ુાંલમલ કલરણ ેમહ�. 
ંે વસ્ઓુથી અ્ગ છે પતંલમલ કતપ અમ ે વ્રસવ અમ ે
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શ�કં ંથલ અખતયલરમી �એ, અમે ાખ્કૂ ંેમલથી �ુદ� છે 
પતંલમલ િવમય, મમંલ અમે ંેમી બલરગલહાલા પરલવંરમમી 
�એ. �ણે ંેમલ ાલટ� �ુદલ �ણુતમી કુપમલ કર�; ( ઝલંથી 
�ણુમ ેઅ્ગ ગણયલ) ંેણે ંેમે ગણતીમલ હરતળાલા ઊભત કર� 
દ�્ત. અમે �ણે એા �ુ� ંેણ ે ંેમ ે મવીમ બમલવી ંેમલ 
હાાેશલ હતવલમ ેખંા કર� દ��ુા. અમે �ણ ેએા �છૂ્ુા ક� ં ે
ક�વત છે? ંેણે અ્ગથી �ણુતમી શત્ખતળ કર� અમ ે�ણે એ 
�છૂ્ુા ક� ંે �લા છે? ંેણે ંેમ ેસથળાલા સીિાં કર� દ�્ત. ં ે
એ સાયથી આ�્ા છે જયલર� ાઅ્ાૂલં�ુા ઠ�કલ�ુા મહત્ ુા 
અમે ંે સાયથી ઘણી છે જયલર� પ� ક� પદ�શ કાઈ મહત્ ુા. 
અમે ં ે એ વખંથી શ�કંાલમ છે જયલર� શકય અમ ે

શ�ંલઓ �નૂયાલા પડયલ હંલ. 
 દ�નના ઇાાાા: 
 �ુઓ ઉદય કરવલવલળત ઉદય થઈ ��ૂત છે અમ ે
્ાકવલવલળત પકલિશં થઈ ��ૂત છે. �હ�ર થમલરમલ દશરમ 
સલા ેછે. વકંલ સી્ી થઈ ગઈ છે અમ ેઅુ્લહ એક પ�મી 
જગયલએ બી� પ� અમ ેએક ્ગુમલ બદ્ ેબીજત ્ગુ ્ઈ 
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આાયત છે. આપણ ે હલ્ંત બદ્વલમી એવી જ ર�ંે વલટ 
જતઈ છે �વી ર�ંે �ુકલળ પી�ડં વરસલદમી રલહ ંલક� છે. 
ઇાલાત અ્યહ��સુસ્લા હક�કંાલા અુ્લહમલ ંરફથી 
્તકતમલ રખેવલળ છે. અમ ેંેમલ બાદલઓમ ેંેમી ાઅર�ફંમલ 
પલઠ િશખવલડમલરલ છે. કતઈ શખસ જ� ંાલા પગ મથી રલખી 
શકંત �યલા �ુ્ ી ંેઓ ંેમે ઓળખી મ ્ે. અમે ંે સલહ�બત 
ંેમે પતંલમત મ કહ� દ�. અમે કતઈ શખસ જહ� ાાલા જઈ 
મથી શકંત પણ એ ક� ંે આ સલહ�બતમત ઇનકલર કર� દ�. અમ ે
ંેઓ પણ ંેમે ઓળખવલમત ઇનકલર કર� દ�. 
 પરવર�દગલર� ંામ ે્તકતમ ેઇસ્લાથી મવલ�યલ છે. 
અમે ંામ ે ંેમલ ાલટ� � ૂાટયલ છે. એટ્લ ાલટ� ક� ઇસ્લા 
સ્લાંી�ુા િમશલમ છે અમ ેાતટલઈમત ખ�મત છે. અુ્લહ� 
ંેમલ ાલગરમી પસાદગી કર� છે. ંેમલ �રૂલવલઓ સપષટ કયલર 
છે. �હ�ર� ઇુા અમે બલંેમી (�પું) �હકાંત દલરલ. ંેમી 
િવ�્તંલઓ મલશ પલામલર�, અમે ંેમલ અ�ઇબ ખંા 
થમલરલ મથી. ંેાલા મેઅાંતમી વસાં  અમ ે�્લરલમલ દ�પક 
છે. મેક�ઓમલ દરવલ� ંેમી ્લવીથી જ � ૂ્ ે છે અમ ે
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�્કલરમત મલશ ંેમલ �્રલગતથી જ થલય છે. ંેણ ેપતંલમી 
સીાલઓ ર�યં કર� ્ી્ી છે, અમે પતંલમલ ઈુામી પરબ 
બ્લ ાલટ� �ુુ ્ી �કૂ� છે . ંેાલા ાલગમલર ાલટ� આરતગય અમ ે
�કફલયંમી આશલ રલખમલરલઓ ાલટ� બેપરવલઈમત સલાલમ છે. 

* * * * * 
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૧પ૩ - �ાુરાહા અને ગા�ફલાની �ુ:ખદ 

પ�ર�સથિતના �ઝક 
 �ાુરાહ: 
 આ ઇનસલમ અુ્લહ ંરફથી ાહ�ં ્ ( ાતહ્ં) 
ભતગવી રહત છે. ગલ�ફ્તમી સલથ ે બરબલદ�ઓમી ખલઈાલા 
પડ� �ય છે. અમે �મુેહગલરતમી સલથે સવલર કર� છે. મ ંત 
ંેમી સલા ેસી્ત ાલગર છે મ ંેમ ેદતરમલર કતઈ આગેવલમ. 

 ગા�ફલા: 
 તયલા �ુ્ ી ક� જયલર� પરવર�દગલર� ંેઓમલ �મુલહતમી 
સ�મે સપષટ કર� દ�્ી અમે ંેઓમ ે ગફ્ંમલ 
આવરણાલાથી બહલર કલઢ� ્ી્લ ંત �મલથી ા� ફ�રવંલ હંલ 
ંેમી જ ંરફ દતડવલ ્લગયલ. અમે �મલ ંરફ ધયલમગસ  ં
હંલ ંેઓથી ા� ફ�રવવલ ્લગયલ. � હ�્ ઓુ િસધ્ કર� ્ી્લ 
હંલ ંેમલથી પણ કતઈ ્લભ મ ઉપલડયત અમ ે� હલજંત �રૂ� 
કર� ્ી્ી હંી ંે�ુા પણ કતઈ પ�રણલા મ િમકળ્ુા. 
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 �ુઓ, �ુ ા ંામ ે અમે �દુ ાલરલ પતંલમલ મફસમ ે
પણ આ પ�ર�સથિંથી સલવ્ેં ક�ા �ા, દર�ક શખસમ ેજતઈએ 
ક� પતંલમલ મફસથી ફલયદત ઉપલડ�. એટ્લ ાલટ� ક� સાજદલર 
એ છે � સલાભળે ંત િવ્લર પણ કર�. અમે �ુએ ંત ્ય પણ 
આપે. અમ ે પછ� બત્પલઠતથી ફલયદત ાેળવી સી્લ અમ ે
પકિશં ાલગર પર ્લ્ી િમકળે. �ાલા �ાુરલહ�ઓમી ખલઈાલા 
પડ� જવલથી બ્ે. અમ ેવહ�ાતાલા પડ� �ાુરલહ મ થઈ �ય. 
પતંલમલ મફસ (ામ)મી િવ�દ �ાુરલહતમી એવી ર�ં ેાદદ 
મ કર� ક� હકમલ ાલગરથી ્�્ં થઈ �ય. અથવલ 
વલં્ીંાલા ફ�રફલરથી કલા ્ે અથવલ સલ�ુા બત્વલથી ડર� 
�ય. 

 �બુાધ: 
 ાલર� વલં સલાભળમલરલઓ !  બેહતશીાલાથી ભલમાલા 
આવી �વ, અમે ંાલર� ગફ્ંાલાથી ��ૃં  થઈ �વ. 
�ુિમયલમત સલાલમ �ૂાકત કર� મલખત, અમે એ વલંતાલા �્�ં મ 
ામમ કરત � ંાલર� પલસ ે ઉમાી પયગમબર સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી પિવત ઝબલમ દલરલ આવી છે. 
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અમે �મે અપમલવ�ુા જ�ર� છે, અમે ંેાલાથી કતઈ �ટકલરત 
પણ મથી. � આ વલંમત િવરત  ્કર� ંેમલથી િવ�દંલ કર� 
બી� ાલગ� ્લ્ી િમકળત, અમે ંેમી ાર� પર છતડ� દયત, 
ગવર અમ ેાતટલઈ છતડ� દયત. ્ાાડમ ેખંા કરત, અમે કબમ ે
યલદ કરત, ક�ાક� એ જ રસંેથી પસલર થવલ�ુા છે, અમે ��ુા 
કરશત એ�ુા જ ભરશત. અમ ે��ુા વલવશત એ�ુા જ ્ણશત. અમ ે
આ� � કાઈ ાતકુ્ુા છે કલ્ ેએમત જ સલામત કરવલમત છે. 
અમે ંાલરલ ્લ્વલ ાલટ� જાીમ સાંત્ કર� ુયત. અમ ેએ 
�દવસ ાલટ� સલાલમ પહ�્ ેથી જ ાતક્ી આપત. હ�િશયલર, 
હ�િશયલર અય શતંલઓ ! અમે ાહ�મં, ાહ�મં અય ગલ�ફ્ત 
! આવી વલંત ાલરલ �વલ �ણકલર િસવલય કતઈ મહ� બંલવ.ે 
 �ુઓ, �ુરઆમે ા�દાલા પલ્મહલરમલ અ્ટૂ 

િસધ્લાં તાલા �મલ પર સવલબ અમ ે અઝલબ, રલ�પત અમ ે

મલરલ�મત દલરતાદલર છે. એ પણ છે ક� ઇનસલમ આ જગંાલા 

ગા ેંેટ્ી ાહ�મં કર� અમ ેગા ેંેટ્ત િમખલ્સ ક�ા મ 

હતય, જત �ુિમયલથી િમકળ� અુ્લહમલ દરબલરાલા જવલ ાલગ ે

અમે મી્ેમી આદંતથી ંૌબલ મ કર� ંત ંેમ ેઆ પ�રશા 
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અમે અા્મી િમખલ્સંલ કતઈ ફલયદત મથી પહ�્લડ� 

શકંી. 

 અુ્લહમી ઇબલદંાલા કતઈમ ે ભલગીદલર બમલવ,ે 

પતંલમલ �દ્મી સલાતવમલ (શલાિં)  ાલટ� કતઈમ ે હ્લક કર� 

મલખ,ે એકમલ કલા પર બી�મ ે દતષ આપ,ે દ�માલા કતઈ 

�બદઅં (મવી પથલ) દલખ્ કર� એ દલરલ ્તકતથી ફલયદત 

ાેળવ,ે ્તકત સલાે દતરાગી પત્ીસી અપમલવ.ે અથવલ બ ે

�ભત સલથ ે(દાભી) �વમ વીંલવ.ે આ સતય સા� ુયત ક� 

દર�ક શખસ પતંલમી િાસલ્મી દ્ી્ હતય છે. 

 ખર�ખર, ્લર પગલઓ�ુા ્�ય ંે�ુા પેટ હતય છે. 

અમે ભયક પલણીઓમલ િમશલમત બી�ઓ પર �ુા હતય છે. 

�ીઓ�ુા બ� ુજતર �ુિમયલમી �ઝ�દગીમલ ઠલઠ અમ ેફસલદ પર 

હતય છે. પરા્ ુ ઈાલમદલરત િવમય અમે િવમમંલ 

રલખવલવલળલ, �દુલથી ડરમલરલ અમે ંેમી બલરગલહથી ડરંલ 

અમે કલાપંલ રહ� છે. 
* * * * * 
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૧પ૪ - એહલેબૈત અલયહહ�સુ્લાાના 

વખારાના �ઝક 
 ડલહત  ાલણસ એ છે � �ંર ્�થુી �િંા 

પ�રણલામ ેજતઈ ્ે છે. અમે ંેમલ �્મી્મ ેઓળખ ે છે. 

દલવં દ�મલરત દલવં આપી ��ૂત છે. અમે દ�ખભલળ કરમલરત 

દ�ખભલળમી ફરજ બ�વી ��ૂત છે. હવે ંાલર� એ ફરજ છે 

ક� દલવં દ�વલવલળલમી અવલજ પર ‘� આાયત’ કહત અમ ે

રખેવલળમલ પગ્ ે્લ્ી િમકળત. 

 આ ્તકત �ફતમલઓમલ દ�રયલાલા �ૂબી ગયલ છે અમ ે

��ુતંમે છતડ� �બદઅંત અપમલવી ્ી્ી છે. ાતઅિામત 

ઘરમલ �ણૂ ેબેસી ગયલ છે અમે �ાુરલહ ંથલ �ૂઠ ઘડમલરલ 

બત્વલાલા ાગમ છે. 

 હક�કંાલા અા ેએહ્ેબૈં જ દ�મમલ િમશલમ અમ ે

ંેમલ સલથી છ�એ, ંેમલ �ુકાતમલ ખ�મ્ી, અમે દરવલ� 



નહ�ુલ બલાગાહ - 466                                                                     ww.hajinaji.com 

છ�એ. અમે દ�ખી્ ુા છે ક�, ઘરાલા દરવલ� િસવલય પવેશી મથી 

શકલ્ ુા મહ�ંર ઇનસલમ ્તર ગણલશ.ે 

 આ એહ્ેબૈં  અ્યહ��સુસ્લા િવશ ે �ુરઆમ ે

કર�ામી ાહલમ આયંત છે અમ ે આ જ રહ�ાલમમલ 

ખ�મ્ીઓ છે. ંેઓ જયલર� બત્ ેછે ંત સલ�ુા બત્ે છે. અમ ે

જયલર� કદા આગળ વ્લર� છે ંત કતઈ ંેઓ પર અગ મથી 

થઈ શક્ ુા. દર�ક કૌામલ જવલબદલરમી ફરજ છે ક�, પતંલમી 

કૌાથી સલ�ુા બત્,ે અમે પતંલમી ��ુધ્મ ેમ �ાુલવ.ે અમ ે

આખેરંમલ �તુતાલા ભળ� �ય. તયલાથી જ આાયત છે અમ ેતયલા 

જ પલછલ જવલ�ુા છે. ખર�ખર �ંર ્�થુી જતમલરલ અમ ે

જતઈમ ેઅા્ કરમલરલ અા્મત આરાભ એ ઇુાથી થલય છે 

ંેમત અા્ ંેમલ ાલટ� ્લભદલયક છે ક� ંેમી િવ�દ છે. જત 

ફલયદલાાદ છે ંત એજ ાલગ� ્લ્ંત રહ�, અમે જત 

�કૂસલમકલરક છે ંત રતકલઈ �ય. ક�ાક� ઇુા િવમલ અા્ 

કરવલવલળત ખતટલ રસં ે્લ્વલવલળલ �વત છે ક� �ટ્ત રસંત 

કલપે છે એટ્ત ાા�ઝ્થી �ૂર થંત �ય છે. અમે ઇુામી 
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સલથ ે અા્ કરમલરત સલ્લ ાલગ� ્લ્વલવલળલ �વત છે. 

એટ્ે દર�ક �ખવલળલએ એ જતઈ ્ે� ુા જતઈએ ક� ંે આગળ 

વ્ી રહત છે ક� પલછળ. 

 અમે યલદ રલખત ક� દર�ક બલહ�ુા એક ંેમલ ��ુા 

�ંર પણ હતય છે. એટ્ ેજત બલહ પિવત હશ ેંત �ંર 

પણ પિવત હશ.ે અમે જત બલહ ાે્ ુા થઈ જશ ેંત �ંર પણ 

ાે્ ુા થઈ જશ.ે સલ્લ ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વઆ્ેહ� 

વસુ્ા ેસલ� ુક�ુા છે ક� "અુ્લહ �લર�ક કતઈ બાદલમ ેદતસં 

રલખે છે પણ ંેમલ અા્થી િ્�લર કર� છે. અમે �લર�ક 

અા્મ ેદતસં રલખ ેછે અમ ે�દૂ ંેમલથી િ્�લર કર� છે." 

 યલદ રલખત, દર�ક અા્ હ�રયલળ�મી �ા 

પડવલવલળત હતય છે અમ ે હ�રયલળ� પલણી વગર મથી રહ� 

શકંી અમ ે પલણી પણ �ં �ંમલ હતય છે. એટ્ ે જત 

સ�્લઈ પલક પલણીથી હશ ેંત ઉપજ પણ પલક થશે. અમ ે

ફળત પણ ાીઠલ આવશ ેઅમ ેજત સ�્લઈ જ ગ્ં થઈ ગઈ 
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ંત ઉપજ પણ ્ચુછ ( મકલાી) હશ ે અમ ે ફળત પણ કડવલ 

થશે. 
* * * * * 
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૧પપ - ચાાાચી�ડ્ાની �ચત િવ�ચત 

બનાવટના ઉલલેખ 
 સવર પશાસલ એ અુ્લહમલ ાલટ� છે �મી ાઅર�ફંમી 
ગહમંલથી વખલણત ્લ્લર છે, અમે �મી ાહલમંલઓએ 
��ુધ્ઓમ ે આગળ વ્વલથી રતક� ્ી્ે્ છે. એટ્ ે હવ ે
ંેમી સ્ંમંતમી સીાલ �ુ્ ી પહ�્વલમત કતઈ ાલગર મથી 
રહત. 
 ંે �દુલ બરહક અમ ે આશકલર (રતશમ)  છે. એથી 
વ્લર� �રૂવલર અમે સપષટ છે, � �ખતથી અવ્તકવલાલા 
આવે છે. અક્ત ંેમી ાયલરદલ મથી �ક� શકંી ક� ંેમ ે
કતઈમી ઉપાલ આપી શકલય. અમ ેિવ્લરત ંેમત �દલજત મથી 
્ગલવી શકંલ ક� ંેમે કતઈમી િાસલ્ બમલવવલાલા આવે. 
ંેણે સ�મતમ ે કતઈ મ�મૂલ અમ ે કતઈ સ્લહકલરમી સ્લહ 
વગર અથવલ કતઈ ાદદગલરમી ાદદ વગર બમલાયલ છે. 
ંે�ુા સ�મ ંેમલ �ુકાથી પ�ર�ણૂર થ્ુા છે. અમ ેપછ� ંેમી જ 
ંલબેદલર�ાલા સજદલાલા છે. જરલય રતકલયલ િવમલ ંેમી અવલજ 



નહ�ુલ બલાગાહ - 470                                                                     ww.hajinaji.com 

પર ્બબૈક કહ� છે. અમે જરલય આમલકલમી િવમલ ંેમી સલા ે
મં ાસંક છે. 
 ંેમી ��ુાંલ, ��ુાકળલ અમે સૌથી િવ�્ત 
સ�મમત એક મ�મૂત એ છે ક� � ંેણે પતંલમી �ડ� 
�હકાંથી ્લાલ્ીડ�યલ�ુા સ�મ �ુ� છે ક� �મ ેદર�ક વસ્મુ ે
િવસ્િૃં આપમલર રતશમી સાકત્ી મલખે છે. અમે દર�ક 
�વંલમ ેસા�ુ�્ં કર� દ�મલર �્કલર િવશલળ કર� દ� છે. 
ક�વી ર�ં ેંેમી �ખત ��ય �ય છે ક� � પકલિશં �યૂરમલ 
ક�રણતથી ાદદ ાેળવી બી�ઓ પતંલમલ ાલગ� વટલવી શક� 
અમે �યૂરમલ �ુુ ્લ પકલશાલા પતંલમી �ણીંી ાા�ઝ્ત �ુ્ ી 
પહ�્ી શક�. ંે �યૂરમલ પકલશ ેપતંલમી ્ાક દાકથી ંેમ ે
પકલશમલ થરતાલા આગળ વ્વલથી રતક� દ�્ે્ છે. અમ ે
રતશમીમલ અજવલળલાલા આવવલથી રતક� �પું સથળતાલા 
સાં લડ� દ�્ે્ છે. 
 �દવસમલ ંેમી પલાપણત �ખત પર ્ટક� �ય છે 
અમે રલંમલ દ�પક બમલવી રતઝીમી ં્લશાલા િમકળ� પડ� છે. 
ંેમી મજરતમ ે રલં�ુા �્લ�ા પલછ� મથી ફ�રવી શક્ ુા અમ ે
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ંેમે આગળ વ્વલથી ગલઢ �્લ�ા પણ મથી રતક� શક્ ુા. 
તયલર પછ� જયલર� �યૂર પતંલમી િમકલબ ઉઠલવી ્ે છે અમ ે
�દવસમત ઉજળત ્હ�રત સલા ે આવી �ય છે અમ ે �યૂરમલ 
�કરણત ઝરખમી બખત્ �ુ્ ી પહ�્ી �ય છે ંત ંેમી 
પલાપણત �ખત પર ઢળ� પડ� છે. અમે � કાઈ રલંમલ 
�્કલરાલા ાેળવી ્ી�ુા છે ંેમલ પર ��ુરત શ� કર� દ� છે. 
 �ુા કહ�� ુા એ ાઅ�દૂ�ુા !  �ણ ે ંેમલ ાલટ� રલંમ ે
�દવસ અમ ેરતઝી�ુા સલ્મ બમલવી દ��ુા છે, અમે �દવસમ ે
શલાિં અમ ે આરલા�ુા કલરણ બમલાયત છે. પછ� ંેમલ ાલટ� 
એવલ ાલાસમી પલાખત બમલવી છે ક� �મલથી જ�ર પડ� ંત ઉડ� 
પણ શક� છે. �ણે આ કલમમલ ્ત્ક છે �ાલા મ પલાખત છે મ 
પલંળ� અ�સથ. પણ એ છંલા ંા ેજતશત ક� રગતમી જગયલમલ 
સપષટ િમશલમત છે. અમે ંેમી એવી બે પલાખત બમી ગઈ છે ક� 
� મ એટ્ી ઝીણી છે ક� ફલટ� �ય મ એટ્ી �ડ� ક� 
ઉડવલાલા શા પડ�. ંેમી ઉડવલમી છટલ એવી છે ક� પતંલમલ 
બચ્લમ ેછલંીએ ્ગલડ� ઉડ� છે. જયલર� મી્ે ઉંર� છે ંત 
બચ્લ સલથ ેહતય છે અમ ેજયલર� ઉપર ્ડ� છે  ંત પણ બચ� ુ



નહ�ુલ બલાગાહ - 472                                                                     ww.hajinaji.com 

સલથ ેહતય છે. અમ ે તયલા �ુ્ ી ંેમલથી ��ુા મથી પડ્ ુા �યલા 
�ુ્ ી ંેમલ અવયવત ાજ� ૂં  મ બમી �ય. અમે ંેમી પલાખત 
ંેમત ભલર �્કવલમે સાથર મ બમી �ય. અમે ંે પતંલમી 
રતઝીમલ ાલગ� અમ ેપતંલમલ સલરલ મરસલમ ે�દૂ મ ઓળખી 
્ે. પલક અમે બેિમયલઝ ંે દર�ક વસ્મુત પૈદલ કરમલર, �ણ ે
કતઈ એવલ મ�મૂલમત આ્લર મથી ્ી્ત � કતઈ બી�થી 
પલપં કય� હતય. 

* * * * * 
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૧પ૬ - બ્રાવાળાાને આપિ�ાથી 

્ાવધાન ણરવા 
 આવલ સાજતગતાલા જત કતઈ શખસ પતંલમી �ંમ ે
ાલત �દુલ �ુ્ ી ાયલર�દં રલખવલમી ંલકં ્રલવંત હતય ંત 
ંેણે એા જ કર�ુા જતઈએ. પછ� જત ંા ેાલર� પરયવી કરશત 
ંત �ુ ા ંામ ેઇનશલઅુ્લહ જ�્ંમલ ાલગ� ્્લવીશ, ભ્ ે
પછ� ંેાલા ગા ેંેટ્ત શા અમે કડવલશ ક�ા મ હતય. 
 રહ� ગઈ ફ્લણી ખલ્મૂમી વલં ંત ંેમલ પર �ી 
�ુ્ ભ ્લગણીશી્ંલમી અસર થઈ ગઈ છે. અમ ેએ વેરમત 
પભલવ છે � ંેમી છલંીાલા ્હુલરમી કડલઈમી �ા ઉકળ� 
રહત છે. ંેમ ે જત ાલર� િસવલય કતઈ અનય સલથ ે આ 
વંર�ુાકમી દલવં આપવલાલા આવં ંત કદ� મ આવં. 
આા છંલા ામ ે ંેઓમી આગ્ી આાલનયલ (�ુરાં) મત 
ખયલ્ છે અમે ંેમત �હસલબ આખર પરવર�દગલરમલ �ઝમા ે
છે. 
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 ઈાલમમત રસંત �બુ�ુ્ સલફ અમે ંેમત �્રલગ 
સા�ણૂર પણ ેપકલિશં છે. ઈાલમમલ જ ાલરફં ભ્લઈમત ાલગર 
પલાી શકલય છે, અમે મેક�ઓમલ જ દલરલ ઈાલમમી ઓળખ 
થલય છે. ઈાલમથી ઇુામી �ુિમયલ આબલદ થલય છે. અમ ે
ઇુાથી ાતંમત ડર પલપં થલય છે, અમે ાતં પર જ 
�ુિમયલમત �ં થલય છે. અમે �ુિમયલમલ ાલરફં જ આખેર  ં
ાેળવવલાલા આવ ેછે. અમે આખેરંાલા જ જ�ફંમ ેમઝદ�ક 
કર� દ�વલાલા આવશ.ે અમ ે જહ�મામે �ાુરલહત ાલટ� ંદમ 
પદિશ�ં કર� દ�વલાલા આવશ.ે ્તકત ાલટ� કયલાંમી પહ�્ લ 
કતઈ ઠ�કલ�ુા મથી. ંેઓએ આ ાયદલમાલા �િંા ઠ�કલણલ 
ંરફ હર હલ્ાલા દતડવલ�ુા છે. 
 એણ બીજા ભાગ: 
 ંેઓ પતંલમી કબતાલાથી ઊભલ થઈ ગયલ અમ ે
�િંા સથલમ ંરફ ્લ્ી િમકળયલ. દર�ક ઘરમલ પતંલમલ 
પલત હતય છે �ઓ મ ંત ઘર બદ્ી શક� છે અમે તયલાથી 
િમકળ� બી� વસી શક� છે. 
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 ખર�ખર મેક�મી ભ્લાણ અમ ે�રુલઈથી રતક� ુા આ 
બે �દુલઈ �ણુ છે. આ મ ંત કતઈમી ાૌંમ ેમ�ક કર� છે 
અમે મ કતઈમી રતઝીમ ેઘટલડ� છે. ંાલર� ફરજ છે ક� �દુલમી 
�કંલબથી જતડલએ્લ રહત, ક�ાક� એ જ �હદલયંમી ાજ� ૂં  
દતર� છે અમ ેઅુ્લહ�ુા ઝળહળ્ ુા �રૂ ંેાલા મફલકલરક િશફલ 
છે અમ ે ંેાલા પયલસ િછપલવમલર� ્�ૃપં છે. એ જ વળગી 
રહ�મલર ાલટ� પિવત ્લ�ર�યમત પાથ અમે સાબા્  રલખમલરલઓ 
ાલટ� મ�ંમત રસંત. ંેાલા કતઈ વકંલ મથી, �મે સી્ી 
કરવી પડ� અમ ેંેાલા કતઈ ફ�રફલર મથી ક� �મે ઠ�ક કરવત 
પડ�. િમરાંર �મુરતચ્લર ંેમ ે �ુ�ુા મથી કર� શકંત અમ ે
્ગલંલર સલાભળવલથી ંેમી ંલજગીાલા કતઈ ફરક મથી 
પડંત. � એમલ દલરલ વલં કર� ંે સલ્ત હશ ેઅમ ે� ંેમલ 
�જુબ અા્ કરશ ેંે આગળ વ્ી જશ.ે 
 આ દરિાયલમ એક શખસ ઊભત થઈ ગયત અમે ંેણ ે
ક�ુા: અય અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા ! જરલ �ફતમલ 
િવશ ેબંલવત. �ુા આપ ેઆ િવશ ેર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત 
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અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ાથી  કાઈ �ણ્ુા છે? આપ ે
ફરાલા્ુા: 
 જયલર� પિવત આયં ઉંર� “�ુા ્તકત એા ાલમે છે 
ક� ંેઓમ ેઈાલમમલ દલવલ પર છતડ� દ�વલાલા આવશ?ે અમ ે
ંેામી કસતટ� કરવલાલા મહ� આવ?ે” ંત અામ ે�દલજત થઈ 
ગયત ક� �યલા �ુ્ ી હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� 
વ આ્ેહ� વસુ્ા  ાૌ�ૂદ છે �ફતમલઓમી કતઈ શ�ંલ 
મથી. એટ્ે ા� સવલ્ કય� ક� યલ ર� ૂ્ ુુ ્લહ સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્હે� વસુ્ા  !  આ �ફતમત �ુા છે? �મી 
પરવર�દગલર� આપમ ે�ણકલર� આપી છે. આપ ેફરાલા્ુા: 
 અય અ્ી અ્�યહસસ્લા ! આ ઉમાં ાલરલ પછ� 
�ફતમલાલા સપડલશ.ે ા� અરજ કર� : �ુા આપે ઓહદમલ �દવસ ે
જયલર� અ�કુ �સુ્ાલમ શહ�દ થઈ ગયલ અમ ે ામ ે
શહલદંમી ંક મ ાળ� અમે ામે એ વલં ઘણી કઠ� (�ુ:ખ 
થ્ુા); ંત આપ ે �ુા આ મહત્ ુા ફરાલા્ુા ક� અય અ્ી 
અ્�યહસસ્લા !  �શૂી થલવ, શહલદં ંાલર� પલછળ આવી 
રહ� છે. આપ ે ફરાલા્ુા: બેશક !  પરા્ ુ એ સાય ે ંાલર� 
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્ીરજ ક�વી હશ?ે ા� અરજ કર� : યલ ર� ૂ્ ુુ ્લહ સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્હે� વસુ્ા  !  આ સબમત ાૌકત મથી, બુક� 
આમાદ અમ ે�કુમત ાૌકત છે. 
 પછ� આપ ેફરાલા્ુા: અય અ્ી અ્�યહસસ્લા !  
્તકત �ૂાકાલા જ પતંલમલ ાલ્મી કસતટ�ાલા �કૂલઈ જશ ેઅમ ે
પતંલમલ દ�મમત અહ�સલમ અુ્લહ પર ્રશ ેઅમ ેપછ� ંેમી 
રહ�ાંમી આશલ પણ રલખશ ે અમ ે પતંલમ ે ંેમલ ગઝબથી 
ર�યં પણ સાજશ.ે ખતટલ સાદ�હત અમ ેગલ�ફ્ કરવલવલળ� 
ઇચછલઓથી હરલામ ે હ્લ્ કર� મલખશ.ે શરલબમ ે દવલ 
બમલવી, હરલામ ેહ�દયત ઠરલવી, અમે ાયલજમ ેવેપલર�ુા મલા 
દઈ ંેમત ્લભ ઉઠલવશ.ે ા� અરજ કર�: યલ ર� ૂ્ ુુ ્લહ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  !  આ ્તકતમ ે�લ 
સથલમ ે�કૂવલાલા આવ?ે આ ર�ં ેદ�મથી ફર� જ�ુા છે ક� �ફતમત 
! આપે ફરાલા્ુા: આ �ફતમત છે. 

* * * * * 
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૧પ૭ - તણવા ાાટહ પાત્ા�હત ણરવા 
 એ �દુલમત �કુ છે, �ણ ે પતંલમી હમદમ ે પતંલમી 
યલદમી ્લવી, ંેમલ ઉપકલરત અમે પદલમાલા વ્લરત, અમ ે
ંેમી મેઅાંત અમ ેાહલમંલમી દ્ી્ ઠરલવી છે. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  જાલમત રહ� જમલરલઓ સલથ ેએ 
જ વંલરવ કર� છે � ્લુયલ જમલરલઓ સલથે કર� ��ૂત છે. 
ક�ાક� મ ્લુયત જમલરત પલછત આવ ેછે અમ ેમ રહ� જમલરત 
અાર રહ�વલમત છે. ંેમી �િંા ર�ં પહ�્ લ �વી જ છે. ંેમલ 
બ્લ ાલા્લ એક �વલ અમ ે બ્લ પર્ાત એકબી�મી 
પલછળ ્લગે્લ છે. �ણે ંા ેકયલાંમલ ્�ય પર છત. અમ ે
ંે ંામ ેએવી ર�ંે હલાક�મ ે્ઈ જઈ રહ� છે, �વી ર�ં ે
્્કલરવલવલળત �ટતમ ે્ઈ �ય છે. 
 � પતંલમલ �દ્મ ેપતંલમી �ુ્ લરણલ િસવલય બી� 
કલાતાલા પ� ૃં  કર� દ� છે ંે �્લરલાલા ભટકંત ાર� �ય છે. 
અમે હ્લકંતાલા સપડલઈ �ય છે. શયંલમત ંેમ ે
મલફરાલમીાલા ખ�્ી ્ઈ �ય છે. અમ ેંેમલ �રુલ અા્તમ ે
સ�વી બમલવીમ ેર�ૂ કર� છે. યલદ રલખત !  જ�ીં આગળ 
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્પમલરલઓમી �િંા ાા�ઝ્ છે. અમે જહ� ા ઉણપ 
કરમલરલઓ�ુા છેુ્ુા ઠ�કલ�ુા. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  યલદ રલખત ક� ંકવલ 
(પરહ�ઝગલર�) ાલમ ઇઝઝંમત એક સ્લાં ગઢ છે અમ ે
પલપ ભષટલ્લર અપાલમ�ુા ખરલબાલા ખરલબ ઠ�કલ�ુા છે. � મ 
ંત ંેાલા રહ�વલવલળલમ ે બ્લવી શક� છે અમ ે મ રયણ 
ાલગમલરલઓમ ેરયણ આપી શક� છે. 
 યલદ રલખત !  ંકવલથી જ �મુલહતમલ ડાખ ટલળ� 
શકલય છે અમે યક�મથી જ ઉચ્ંર સથલમ પલપં કરવલાલા 
આવે છે. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  ંાલરલ વહલ્લાલા વહલ્લ મફસ 
િવશ ેઅુ્લહમ ેયલદ રલખત ક� ંેણે ંાલરલ ાલટ� હકમત ાલગર 
્તખખત કર� દ�્ત છે. અમ ે ંેમલ ાલગ�મ ે પકલશાલમ કર� 
દ�્લ છે. પછ� કલા ંત હાેશ�ુા �ુભલરગય છે. યલ ંત અમાં  
સૌભલગય. યતગય એ છે ક� મ�ર ઘરાલાથી સદલમલ ઘરમત 
સલાલમ ભેગત કર� ુયત. વલટ ખ્� ંામ ેબંલવી દ�્ી છે. 
અમે �ૂ્ મત �ુકા અપલઈ ��ૂત છે. અમ ેપવલસ ાલટ� ંૈયલર 
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કર� દ�વલાલા આાયલ છે. ંા ેંત ાલગરાલા રતકલએ્લ કલફ્લ 
�વલ છત �મ ે એ મથી ખબર ક� �લર� ઉપડવલમત �ુકા 
આપવલાલા આવ.ે 
 સ્ેં  થઈ �વ, � આખેરં ાલટ� બમલવવલાલા 
આાયત છે ંે �ુિમયલમ ે્ઈમ ે�ુા કરશ?ે અમે �મી પલસેથી 
�ૂાક સાયાલા ાલ્ �્કલઈ જવલમત છે ંે ાલ્થી �દ્ 
્ગલવીમ ે�ુા કરશ?ે જયલર� ક� ંેમી અસરત અમ ે �હસલબતમત 
સલામત પણ કરવત પડ� છે. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  યલદ રલખત, �દુલએ � ભ્લઈમત 
વલયદત કય� છે ંેમે છતડ� મથી શકલંત અમ ે � �રુલઈથી 
રત�લ છે ંેમી ઇચછલ મથી કર� શકલંી. 
 �દુલમલ બાદલઓ ! એ �દવસથી ડરત જયલર� આાલ્ 
ંપલસવલાલા આવશ ે અમ ે ્રંીકાપત અસાખય થશ.ે બલળકત 
�ધૃ્ થઈ જશ.ે 
 યલદ રલખત અય �દુલમલ બાદલઓ !  ંાલરલ પર 
ંાલરલ જ �ંર આતાલમ ેરખેવલળ બમલવવલાલા આાયત છે. 
અમે ંાલરલ �ગત ઉપલાગત ંાલર� ��સુી�ુા કલા કર� રહલ 
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છે. અમે અ�કુ શષેઠ �ગરયકત છે � ંાલરલ આાલ્ અમ ે
ંાલરલ �લસત�ુા રયણ કર� રહલ છે. ંેઓથી મ કતઈ �્લર� 
રલં�ુા �્લ�ા �પલવી શક� છે અમે મ બા્  દરવલ� ંેમલથી 
ઓજ્ બમલવી શક� છે. અમે કલ્ આવમલરત �દવસ આજથી 
ઘણત િમકટ છે. 
 આજમત �દવસ પતંલમત સર સલાલમ ્ઈમ ે્લુયત 
જશે. અમ ેકલ્મત �દવસ ંેમી પલછળ આવી રહત છે. �ણ ે
દર�ક શખસ જાીમાલા પતંલમલ એકલાં મી ાા�ઝ્ અમ ેખલડલમલ 
(કબમલ) િમશલમત �ુ્ ી પહ�્ી ��ૂત છે. હલય એ એકલાં � ુા 
ઘર, ભય�ુા ઠ�કલ�ુા, અમે અ�ણયત ઉંલરત. �ણે ક� અવલજ 
ંાત �ુ્ ી પહ�્ી �કુ� છે. અમે કયલાં ંામ ે પતંલમલ 
ઘેરલાલા ્ઈ �કૂ� છે અમે ંામ ે �િંા �કુલદલ ાલટ� 
કબતાલાથી કલઢવલાલા આવી ��ૂલ છે. �યલા બ્ી ખતટ� વલંત 
ખંા થઈ �કૂ� છે અમ ેબ્લ બહલમલ બમલવટ મબળલ પડ� 
��ૂલ છે. હક�કંત �રૂવલર થઈ �કૂ� છે અમ ે કલય� ફર�મ ે
ંેમલ સથળે આવી ગયલ છે. એટ્ ેઇબંતથી બત્ ગહણ કરત. 
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સાયમી કલાિંઓથી બત્મત સલાલમ ભેગત કરત. અમે પછ� 
ડરલવવલવલળલમી મસીહંથી ્લભ ઉપલડત. 

* * * * * 
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૧પ૮ - ર�લૂ ્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� 
વ્લલાની બેઅ્ત, �ુરઆનના િવશેષ �રુા, 

અને બની ઉાય્ાની �ુ�ાૂતના ઉલલેખ 
 અુ્લહ� પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 

વસુ્ામ ે એ સાય ે ાતકુયલ જયલર� ર� ૂ્ તમત અ�કુા 

રતકલએ્ત હંત. અમે કતાત ગલઢ ંાદલાલા (િમ�દલાલા) ્ીમ હંી. 

અમે દ�મમી ાજ� ૂં  રસસીમલ વળ �ુ્ ી ગયલ હંલ. આપ ે

આવી પહ�્ લવલળલઓ�ુા સાથરમ ક્ુર. અમે એ �રૂ પેશ �ુ� 

�મી પયરવી કરવલાલા આવ ેઅમ ેંે આ �ુરઆમ છે. ંેમ ે

બત્લવી �ુઓ અમ ે ંે પતં ે મહ� બત્.ે �ુ ા ંેમલ ંરફથી 

પિંિમિ્તવ કર�શ. યલદ રલખત ક� ંેાલા ભિવષય�ુા ઇુા છે 

અમે � ૂં કલળમી કથલઓ છે. ંાલરલ દદરમી દવલ છે અમ ે

ંાલરલ કલય�મી ાયવસથલમત સલાલમ. 

 તેના બીજા ભાગ: 
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 ંે સાય ેકતઈ શહ�ર�ુા ક� ગલા�ુા ઘર એ�ુા મહ� બ્ ે

�ાલા ઝલ�્ા રાજ અમ ેશતકમ ેદલખ્ મ કર� દ�. અમ ેંેાલા 

કઠણલઈઓમત �જુર મ થઈ �ય. ંે સાય ેમ આસાલમાલા 

કતઈ યાલ યલ્મલર હશ ેઅમ ેમ જાીમાલા ાદદગલર. ંા ે

આ કલા ાલટ� �ુપલતતમ ે� ૂાટયલ છે. અમે ંેઓમ ેબી�મલ ઘલટ 

પર ઉંલર� દ�્લ છે. અમ ેમ�કાલા જ �દુલ ��્ાતથી વેર 

્ેશે. ખલવલમલ બદ્લાલા ખલવલથી અમે પીવલમલ બદ્લાલા 

પીવલથી. �દ જવ ખલવલ  અમે એ�ળયત ંથલ હળલહળ ઝેર�ુા 

પી�ુા, �દર�ુા વ� ભય અમ ેબહલર�ુા વ� ં્વલર હશ.ે આ 

ઝલ�્ા ખંલઓમી સવલર�ઓ અમે �મુલહતમલ ભલર �્કમલર 

�ટ છે. એટ્ે �ુ ા વલરાવલર કસા ખલઈમ ે ક�ુ ા �ા ક� બમી 

ઉાયયલ ાલરલ પછ� �ખ્લફંમ ેએવી ર�ંે � ૂાક� મલખશ,ે �ા 

બ્ગામ ે � ૂાકવલાલા આવે છે. અમે પછ� �યલા �ુ્ ી રલં 

�દવસ બલક� છે ંેમત સવલદ ્લખવત અમે ંેમી ા� ાલણવી 

મસીબ મહ� થલય. 
* * * * * 
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૧પ૯ - લાણાની ્ાથે આપ�ુ ં્દવતરન 
 �ુ ા ંાલરલ પલડતશાલા ઘણી �ુાદર ર�ં ે રહત અમ ે
બન્ુા તયલા �ુ્ ી ંાલ�ા રયણ અમે દ�ખભલળ કરંત રહત. અમ ે
ંામ ેા�મી દતર� અમે �ુામલ ફાદલથી આઝલદ કરલાયલ. 
ક�ાક� �ુ ા ંાલર� અુપ મેક�મત આભલર અદલ કર� રહત હંત 
અમે ંાલર� એ બ્ી �રુલઈઓ �મે �ખતએ જતઈ ્ી્ી 
હંી ઉપયેલ કર� રહત હંત. 

* * * * * 
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૧૬૦ - �દુાવદંહ આલાની પશં્ ા, ડર અને 
આશા, નબીાના �વન ્બંધેં 

 પરવર�દગારની ાહાનતા: 
 ંેમત �ુકા િમણરયલતાક, અમે મખશીખ �હકાં છે 
અમે ંેમી રઝલ સા�ણૂર અાલમ અમ ેરહ�ાં છે. ંે પતંલમલ 
ઇુાથી ફ�સ્ત કર� છે અમ ેપતંલમી સ�હષ�ું લમ ેકલરણ ેાલફ 
કર� દ� છે. 

 �દુાની હમદ: 
 પરવર�દગલર ંલરલ ાલટ� બ્ી વસ્ઓુ પર હમદ છે. 
�મ ે ્ ુા ્ઈ ્ે છે અથવલ અપરણ કર� છે. અમ ે � 
આપિ�ઓથી �ટકલરત આપી દ� છે અથવલ �ાલા સાડતવ ે છે. 
એવી હમદ � ંલરલ ાલટ� અતયાં  પસાદ પલત હતય. સૌથી 
વ્લર� પયલર� હતય અમે શષેઠ હતય. એવી હમદ � �રૂલ િવ�મ ે
ભર� દ� અમે �યલા �ુ્ ી ્લહ� પહ�્ી �ય. અમે એવી હમદ 
�મી સલા ેમ કતઈ પલસબલમ (્તક�દલર) હતય અમે મ ંલર� 
બલરગલહ �ુ્ ી પહ�્વલથી અશકં હતય. 
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 એવી હમદ �મત અ�કુા રતકલઈ મ શક� અમ ે�મી 
�દું �રૂ� મ થઈ શક�. અાે ંલર� ાહલમંલમી હક�કંથી 
�ણકલર મથી પણ એ �ણીએ છ�એ ક� ્ ુા સદલ ાલટ� �વાં  
છે. અમે દર�ક વસ્ ુંલરલ ઇરલદલથી કલયા છે. ંલરલ ાલટ� મ 
િમ�દ છે, મ �ઘ, મ કતઈ દ�ષટ ંલરલ �ુ્ ી પહ�્ી શક� છે 
અમે મ કતઈ દ�ષટ ંમ ેપલરખી શક� છે, ં� બ્ી દ�ષટઓમ ે
�ણી ્ી્ી છે અમ ેબ્લ આાલ્મ ેગણી ્ી્લ છે. દર�ક�ુા 
કપલળ અમે પગ બ્લ ંલરલ જ કબ�ાલા છે. 
 અાે ંલર� � ર્મલ�ુા અવ્તકમ કર� રહલ છ�એ 
અમે � �ુદરંથી આયયર કર� રહલ છ�એ અમ ે � ાહલમ 
સુંમંમી પસાશલ કર� રહલ છ�એ ંેમી હક�કં �ુા છે? 
સ�મત � અાલર� દ�ષટથી �પું છે અમ ે�યલા �ુ્ ી અાલર� 
દ�ષટ પહ�્ી મથી શકંી અમ ે �મી િમકટ જઈમ ે અાલર� 
��ુધ્ રતકલઈ ગઈ છે અમ ે �યલા અદ�ઠમલ પરદલઓ આડલ 
આવી ગયલ છે ંે આમલથી �લાય ાહલમ છે. એટ્ે જત કતઈ 
પતંલમલ �દ્મ ે મવ�ા કર� ્ે અમ ે પતંલમલ �્�ંમમત 
ઉપયતગ કર� �થી એ �ણી શક� ક� ં� ંલરલ અશરમે ક�વી ર�ં ે
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કલયા �ુ� છે. પતંલમલ સ�મત ક�વી ર�ં ે ઘડયલ છે અમ ે
િવશલળ �ં�રયાલા આસાલમતમ ે ક�વી ર�ં ે ્ટકલાયલ છે, 
અમે પલણીમલ ાત�ઓ પર ક�વી ર�ં ે્રંી બીછલવી છે. ંત 
ંેમી મજર થલક�મ ેપલછ� ફરશ.ે ��ુધ્ બ�ેધુ્ થઈ જશે અમ ે
કલમ હયરલમ અમ ેદાગ રહ� જશ ે અમ ે િવ્લર રસંત � ૂ્ ી 
જશે. 

આજ �તુબાના એણ વ� ુભાગ: 

 ક�ટ્લક ્તકતમી અ�રૂ� સાજમત એ દલવત છે ક� 
ંેઓ �દુલમી રહ�ાંમલ ઉમાીદવલર છે, જત ક� ાહલમ અુ્લહ 
ગવલહ છે ક� આ ્તકત �ૂઠલ છે. આખર �ુા કલરણ છે ક� ંેઓમી 
ઉમાીદમત ભલસ ંેઓમલ આાલ્ાલા ક�ા મજર મથી આવંત? 
જયલર� ક� દર�ક ઉમાીદવલરમી ઉમાીદ ંેમલ આાલ્થી સપષટ 
થઈ �ય છે. પરવર�દગલર િસવલય બી� ંરફ  ધયલમ 
્રવલમી આજ ઉમાીદ શાકલસપદ છે. એવી જ ર�ં ેદર�ક ખૌફ 
�રૂવલર થઈ �ય છે. િસવલય �દુલમલ ખૌફમી ક� આ જ 
અિમિયં છે. ઇનસલમ અુ્લહથી ાતટ� ાતટ� ઉમાીદત રલખે છે 
અમે બાદલઓથી મલમી ઉમાીદત રલખે છે પરા્ ુબાદલમ ેંે બ્લ 
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માસકલર અમે અિ્કલર આપી દ� છે � પરવર�દગલરમ ેમથી 
આપંત; ંત �ં ેઆ �ુા છે ક� �દુલમલ િવશ ેએ વંરમ પણ 
મથી દલખવવલાલા આવ્ુા � બાદલઓ ાલટ� દલખવવલાલા આવ ે
છે. �ુા ંાે કદ� એ વલંમત ખૌફ કય� ક� �લાક ંા ેંાલર� 
ઉમાીદાલા �ૂઠલ ંત મથી? અથવલ ંા ેંેમ ેઉમાીદમ ેપલત 
જ મથી સાજંલ. 
 એવી જ ર�ં ેઇનસલમ જયલર� કતઈ બાદલથી ભયગસ  ં
થલય છે ંત ંેમ ેએ બ્લ હકત આપી દ� છે � પરવર�દગલરમ ે
મથી દ�ંત. �ણે બ્લ ડરમ ે રતકડત સા� છે અમ ે�દુલમલ 
ડરમે ાલત વલયદત અમે ટલળવલમી વસ્ ુબમલવી રલખે્ છે. 
 આ જ �સથિં એ શખસમી પણ છે �મી દ�ષટાલા 
�ુિમયલ ાહલમ હતય છે અમે ંેમલ �દ્ાલા ંેમ ે ાલટ� ાત�ુા 
સથલમ હતય છે. ંત ંે �ુિમયલમ ે આખેરં પર પલ્લનય 
(અગંલ) આપ ે છે, ંેમી ંરફ ધયલમ કર� છે અમે પતંલમ ે
ંેમત �ુ્ લા બમલવી દ� છે. 

 હઝરત ર�લૂ ે અણરા ્લલલલાહા અલયહહ વ 

આલહે� વ્લલા: 
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 ખર�ખર હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� 
વ આ્ેહ� વસુ્ામી  િસરં ંાલરલ ાલટ� શષેઠ મ�મૂત છે. 
અમે �ુિમયલમલ અપાલમ અમે ંેમલ એબત ાલટ� શષેઠ 
ાલગરદશરક ક�ાક� ંેાલા અપાલમ અમે �સવલઈમલ સથળત ઘણલ 
ાળ� આવ ે છે. �ુઓ આ �ુિમયલમી આસપલસ હ્ર ાલટ� 
સાકત્ી ્ેવલાલા આવી અમે બી�ઓ ાલટ� સાંત્ કર� 
દ�વલાલા આવી. આપમ ે ંેમલ ્લભતથી અ્ગ રલખવલાલા 
આાયલ. અમ ેંેમલ ઠલઠાલઠથી એક કતર કર� દ�વલાલા આાયલ. 
 અમે જત આપમલ િસવલય બી� િાસલ્ ્લહંલ હત 
ંત ંે �સૂલ ક્ી�ુુ ્લહમી િાસલ્ છે. �ઓએ �દુલમી 
બલરગલહાલા અરજ કર� ક� "પલ્મહલર !  �ુ ા ંલરલ ંરફથી 
ઊંરમલર મેક�મત ાતહંલજ �ા." પરા્ ુ �દુલ ગવલહ છે ક� 
ંેઓએ રતટ્ીમલ એક બટકલ િસવલય કાઈ મથી ાલાગ્ ુા. ંેઓ 
જાીમમી ્ી્તંર� ખલયલ કરંલ હંલ અમ ે એટ્ ે જ ંત 
ંેામલ પેટમી મરા અમે કતાળ ખલ્થી ્ી્ત રાગ મજર 
આવંત રહ�ં ત હંત. ક�ાક� ંેઓ અતયાં  પલંળલ થઈ ગયલ 
હંલ અમ ેંેા�ુા ાલાસ ગળ� ગ્ુા હ્ ુા. 
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 તી� િાસલ્ દલ�દૂ અ્�યહસસ્લામી છે. �ઓ 
ઝ�રૂમલ ્ણી અમ ેજનનં  વલસીઓમલ કલર� હંલ. પણ ંેઓ 
પતંલમલ હલથ ેખ�ૂરમલ પલાદડલઓમી ટતકર�ઓ બમલવંલ હંલ 
અમે પતંલમલ સલથીઓમે કહલ કરંલ હંલ ક� એ�ુા કતણ છે � 
ામે આ વે્વલાલા ાદદ કર�. અમે પછ� ંેમે વે્ી જવમી 
રતટ�ઓ ખલઈ ્ેંલ હંલ. 
 તયલર પછ� ઇચછત ંત ારયામલ �તુ ઇસલ 
અ્�યહસસ્લામલ �વમમત હલ્ બયલમ ક�ા. �ઓ પતથરમત 
ંક�યત બમલવંલ હંલ. ખરબ્�ુા વ� પહ�રંલ હંલ અમ ે
મ�વી ખતરલક પર ��ુરત કરંલ હંલ. ંેામલ ખલવલાલા 
શલકમલ બદ્ ે�ખુ હંી. અમે રલંમલ દ�વલમ ેબદ્ ે્ાદ�ુા 
અજવલ�ા હ્ ુા. શરદ�ાલા છલાયલમ ે બદ્ ે �વૂર પિયા�ુા 
આસાલમ હ્ ુા. ંેામલ ાેવલ અમ ેફળ એ જડ��ટુીઓ હંી � 
�મવરત ખલંલ હંલ. ંેામી કતઈ �ી મહતંી � ંેામ ેપ��ૃ 
રલખંી, મ કતઈ અવ્લદ હંી �મી �્�ંલ ક� ાયલિ્ હતય. મ 
કતઈ ાલ્ હંત � પતંલમી ંરફ ખ�્ંત અમે મ કતઈ ્લ્્ 
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હંી, � અપાલિમ  ંકરંી. ંેામલ પગત ંેામી સવલર� હંલ 
અમે ંેામલ હલથ ંેામલ સેવકત. 
 હઝરત ર�લૂ ે અણરા ્લલલલાહા અલયહહ વ 

આલહે� વ્લલા: 
 ંા ે ્તકત આપણલ પિવત અમ ે પલક પયગમબર 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  પયરવી કરત 
ક�ાક� આપમી િસરંાલા અા્ કરવલવલળલ ાલટ� બેહંર�મ 
મ�મૂલ અમ ે્ીરજ શલાિંમલ ઇચ�કત ાલટ� શષેઠ ્ીરજ અમ ે
શલાિંમત સલાલમ છે. અુ્લહમી મજર� સૌથી વ્લર� પયલરત 
બાદત એ છે � ંેમલ પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામી પયરવી કર� અમ ેંેામલ પગ્ ેપગ્ ે
્લ્ે. ંેઓએ �ુિમયલથી અિં અુપ ખતરલક ાેળાયત, અમ ે
ંેમે મજર ભર�મ ેજતયત પણ મહ�. �રૂલ જગંાલા સૌથી ખલ્ી 
પેટ અમે અ�રૂલ પટે� ��ુરત કરવલવલળલ ંેઓ જ હંલ. 
ંેામી સલા ે �ુિમયલ ્રવલાલા આવી ંત ંેમ ે �સવકલરવલથી 
ઇનકલર કર� દ�્ત. અમે એ જતઈમ ેક� �દુલ ંેમે પસાદ મથી 
કરંત ંત પતં ે પણ મલપસાદ કર�. અમે �દુલ ંેમે ્ચુછ 
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સા� છે ંત પતં ેપણ ્ચુછ સા�. અમે ંેણ ે�ુિમયલ મલમી 
બમલવી છે ંત પતં ે પણ �ુિમયલમ ે મલમી કહ�. અમે જત 
આપણલાલા એ િસવલય કતઈ ખલાી મ હતં ક� આપણ ે �દુલ 
અમે ંેમલ ર� ૂ્ મલ કતપપલતમ ેવહલ્ત સાજવલ ્લગયલ છ�એ 
અમે �દુલ અમ ે ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામી મજરાલા મલમલ અમ ે ્ચુછમ ે ાહલમ સાજવલ 
્લગયલ છ�એ ંત આ જ ખલાી �દુલમલ િવરત્ અમે ંેમલ 
�ુકામી અવગણમલ ાલટ� �રૂંી હંી. 
 �ુઓ, પયગમબર� અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા  સદલ જાીમ પર બેસી ખલંલ હંલ. 
�ુ્ લાતમી ઢબથી બેસંલ હંલ. પતંલમલ હલથ ેપતંલમલ જતડલ 
સીવંલ હંલ. પતંલમલ �બુલરક હલથ ેપતંલમલ કપડલમ ેથ�ગડલ 
્ગલડંલ હંલ. �મ મલખયલ વગર સવલર� પર સવલર થંલ 
હંલ અમ ે કતઈમે કતઈ (ાય�કંમ)ે  સલથ ે બેસલર� પણ ્ેંલ 
હંલ. એક વખં પતંલમલ દરવલ� પર એવલ પરદલ જતઈ 
્ી્લ �ાલા �્તત બમે્લ હંલ ંત એક પ�તમમ ેફરાલા્ુા ક� 
ખબરદલર, આમ ે હટલવત, �ુ ા ંેમલ ંરફ જતઈશ ંત �ુિમયલ 
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અમે ંેમલ ઠલઠ યલદ આવશ.ે આપ ે �દ્થી �ુિમયલમ ેઅળગી 
કર�. અમે ંેમી યલદમ ે �દ્ાલાથી � ૂાસી મલખી. અમે એા 
ઇચછ્ુા ક� ંેમત શણગલર મજરતથી �ૂર રહ�. �થી મ શષેઠ 
વ�ત બમલાયલ અમ ેમ ંેમ ેપતંલમલ �દ્ાલા જગયલ આપી. 
અમે મ આ �ુિમયલાલા કતઈ સથળમી આર્ કર�. આપ ે
�ુિમયલમ ે�ંરાલાથી કલઢ� મલખી અમ ે�દ્થી �ૂર કર� દ�્ી. 
અમે મજરતથી પણ ઓજ્ કર� દ�્ી. અમે આ જ દર�ક 
ઇનસલમમત િસધ્લાં  છે ક� �મે પસાદ મથી કરંત ંેમલ ંરફ 
જતવલ પણ મથી ાલગંત. અમે ંેમત ઉુ્ખે પણ મલપસાદ કર� 
છે. 
 ખર�ખર (હઝરં ર� ૂ્ ુુ ્લહ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા)મી �ઝ�દગીાલા એ બ્ી વસ્ઓુ ાળ� આવ ે
છે � �ુિમયલમલ એબત અમ ેંેમી ખરલબીઓમ ે િમદ�શ કર� છે. 
ક�ાક� આપ ેપતંલમલ ઘરવલળલઓ સહ�ં �ખુયલ રહ�વલ�ુા પસાદ 
�ુ� છે અમે �દુલમલ દરબલરાલા અતયાં  સાીપંલ હતવલ છંલા 
�ુિમયલમલ શણગલરતમ ેપતંલમલથી અ્ગ રલખયલ છે. 
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 હવે દર�ક ઇનસલમ ે��ુધ્મી મજર� જત�ુા જતઈએ, અમ ે
એ િવ્લર�ુા જતઈએ ક� આવી પ�ર�સથિં અમ ેઆવી ર�ંમલ 
�વમથી પરવર�દગલર� પતંલમલ પયગમબરમ ેઇઝઝં આપી 
છે ક� ંેામ ેહડ� ૂં  કયલર છે. જત કતઈ એા ખયલ્ કર્ ુા હતય 
ક� હડ� ૂં  કયલર છે ંત ંે �ૂઠત અમ ેઅફવલ ઘડમલરત છે. અમ ે
જત એા ્લગણી ્રલવ ે છે ક� ઇઝઝં આપી છે ંત ંેણ ે
�ણી ્ે� ુા જતઈએ ક� જત અુ્લહ� ંેમલ ાલટ� �ુિમયલમ ેપથલર� 
બમલવી દ�્ી છે ંત ંેમત અથર એ થયત ક� ંેમ ેહડ� ૂં  કર� 
દ�્ત છે, ક�ાક� પતંલમલ સૌથી મઝદ�ક બાદલમ ેંેમલથી �ૂર 
રલખયલ હંલ. 

 હવે દર�ક શખસ ેહઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત 

અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  પયરવી કરવી જતઈએ, 

ંેામલ પગ્ ે્લ્�ુા જતઈએ અમે ંેામી ાા�ઝ્ પર કદા 

રલખવલ જતઈએ. મ�હ�ંર હ્લકંથી મહ� બ્ી શક�. 

પરવર�દગલર� પયગમબર� ઇસ્લા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 

આ્ેહ� વસુ્ામે  કયલાં મ�ક હતવલમી િમશલમી, 

જ�સંમી �શૂ ખબર સાભળલવમલર અમે અઝલબથી 
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ડરલવવલવલળલ બમલાયલ છે. ંેઓ �ુિમયલથી �ખૂયલ ્લુયલ 

ગયલ, પણ આખેરંાલા સ્લાંી સલથ ેપહ�ચયલ. આપ ેઘર 

બલા્ વલ પતથર મ રલખયલ અમે �ુિમયલથી ્લુયલ ગયલ. અમ ે

પતંલમલ પલ્મહલરમી દલવં પર ્બબૈક કહ� દ�્ી. 

પરવર�દગલરમત ક�ટ્ત ાતટત ઉપકલર છે ક� ંેણે આપણમ ે

આપ �વલ ાલગરદશરક અંલ ફરાલાયલ. �મી પયરવી 

કરવલાલા આવ.ે અમે આગેવલમ આપયલ છે �ામલ પગ્ ે

પગ્ ે્લ્ી શકલય. 

 �દુલમી કસા !  ા� આ ખાીસાલા એટ્લ થીગડલ 

્ગલવડલાયલ છે ક� હવ ે થ�ગડલ ાલરમલરમ ે(થીગડલ)  દ�ંલ 

શરા આવ ે છે. ામે એક શખસ ેએા પણ ક�ુા હ્ ુા ક� હવ ે

આમે ફ�ક� ક�ા મથી દ�ંલ? ંત ા� ંેમ ે કહ� દ��ુા હ્ ુા ક� 

ાલરલથી �ૂર થઈ �, "સવલર પડવલ પછ� કૌામ ે રલંમલ 

સફર કરવલમી કદર થલય છે." 
* * * * * 
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૧૬૧ - ર�લૂ ્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� 
વ્લલાની િ્ફતા, એહલેબૈત 

લયહહ�સુ્લાાની િવિશષટતા, તણવા અને ર�લૂ 
્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� વ્લલાની 

પ્રવીની દાવત 
 પરવર�દગલર� આપમ ે રતશમ �રૂ, સપષટ દ્ી્, 
� ૂુ ્ત ાલગર અમ ે �હદલય  ં આપમલર� �કંલબમી સલથ ે
ાતકુયલ છે. આપ�ુા �ુળ શષેઠ �ુળ છે અમ ેઆપમત વાશવે્ત 
શષેઠ વાશવે્ત છે, �મી ડલળ�ઓ સાં્ અમ ેફળત પહ�્ાલા 
છે. આપ�ુા જનાસથળ ા�લ �કુરરાલ છે અમે �હજરં�ુા સથળ 
ંયબલમી (ાદ�મલમી) �િૂા છે. અહ�થી આપમત �ઝક ઉ�ાં  
થયત છે. અહ�થી આપમી અવલજ ફ�્લઈ છે. પરવર�દગલર� 
આપમ ે�રૂંી થમલર� �ુજજ ,ં આરતગય આપમલર� મસીહં, 
ગં બ્લ કલાતમત ઉપલય કરમલર� દલવં સલથ ેાતકુયલ છે. 
આપમી ાલરફં અપિસધ  ્શર�અંતમ ે�હ�ર કર� છે, અમ ે
િમથરક (મકલાી) �બદઅંતમત મલશ કર� દ�્ત છે અમ ેસપષટ 
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�ુકાત બયલમ કર� દ�્લ છે. એટ્ ેહવ ે� કતઈ પણ ઇસ્લા 
િસવલય અનય ાલગર ગહણ કરશ ે ંેમી બદમસીબી �રૂવલર 
થઈ જશ ેઅમ ે�વમમી દતર� ્ટૂ� જશે. અમ ેા� ભર પડ�ુા 
ભલર� પડ� જશે અમ ે �િંા પ�રણલા ે સદલ�ુા �ુ:ખ અમ ે
યલંમલ સૌથી આકરત અઝલબ હશ.ે 
 �ુ ા �દુલ પર એવી જ ર�ં ેભરતસત રલ�ુા �ા �વી ર�ં ે
ંેમી ંરફ ધયલમ ્રમલરલ રલખ ેછે. અમે ંેમલથી એ ાલગરમી 
�હદલયં ાલ�ુા �ા � ંેમી જ�સ  ં�ુ્ ી પહ�્લડ� દ�વલવલળત 
અમે ંેમી ઇ�ચછં ાા�ઝ્ �ુ્ ી ્ઈ જમલરત છે. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  �ુ ા ંામ ે અુ્લહમલ ંકવલ 
(ડરવલ)મી �હદલયં ક�ા �ા અમ ે ંેમી ફરાલબરદલર�મી 
વસીયં ક�ા �ા, અમે એાલા જ કલ્ ેમ�ં છે. અમે આ જ 
હાાેશલ ાલટ� મ�ં�ુા ક�નદ છે. ંેણ ેંામ ેડરલાયલ ંત સા�ણૂર 
ર�ંે ડરલાયલ. અમ ે ઉતસલહ અપલાયત ંત સા�ણૂર ઉતસલહમત 
બાદતબસં ��. ંાલરલ ાલટ� �ુિમયલ અમ ેંેમત િવયતગ, ંેમી 
પડંી અમે ંેાલાથી ્લુયલ જ�ુા બ્લમી ્તખવટ કર� દ�્ી 
છે. એટ્ે ંેાલા � વસ્ ુ સલર� ્લગ ે ંેમલથી વેરલગ રલખત 
ક�ાક� ંાલર� સલથે આવમલર� વસ્ ુઘણી ઓછ� છે. �ુઓ આ 
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ઘર અુ્લહમલ ગઝબથી ઘ�ુા મઝદ�ક અમ ે અુ્લહમી 
રઝલથી ઘ�ુા �ૂર છે. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  ાયલિ્ ઉપલિ્ અમે ંેમી 
પ�િૃ�ઓથી �ખ ા�્લાણલ કર� ુયત. ક�ાક� ંામ ેખબર છે 
ક� ંેમલથી કતઈ પણ ર�ં ે �ુદલ થવલ�ુા છે. અમ ે ંેમી 
�સથિંઓ િમરાંર બદ્લંી રહ� છે. ંેમલથી એવી ર�ં ેબ્ત 
�વી ર�ંે એક ભય�ભં અમ ેપતંલમી ઝલં ાલટ� િમખલ્સ 
અમે ંમંતડ ાહ�મં કરમલર બ્ે છે. અમે ંેમલથી ્ડત 
(બત્પલઠ) ુયત ંે દષયત વડ� � ંા ેપતં ેજતઈ ્ી્લ છે ક� 
ગં મસ્ત મલશ પલાી. ંેમલ �ગત-ઉપલાગત અ્ગ-અ્ગ 
થઈ ગયલ. ંેઓમી �ખત અમ ે કલમ ખંા થઈ ગયલ. 
ંેઓમી સભયંલ અમ ે ાલમ ્લુયલ ગયલ. ંેઓમલ આમાદ 
અમે મેઅાંતમત �ં આાયત. અવ્લદમી િમકટંલ �ુદલઈાલા 
બદ્લઈ ગઈ અમ ે પ�તમઓમત સલથ િવયતગાલા ફર� ગયત. 
હવે મ ંત આપસમી ્ડસલ્ડસી (એકબી� પર ગવર 
કરવત) રહ� ગઈ છે, મ વાશતમત કા, મ �ુ્ લકલંત રહ� ગઈ 
છે અમે મ વલં્ી .ં 



નહ�ુલ બલાગાહ - 500                                                                     ww.hajinaji.com 

 એટ્ે અય �દુલમલ બાદલઓ !  એ શખસમી �ા 
ડરત, � પતંલમલ મફસ પર કલ� ૂ રલખ ે છે. પતંલમી 
ઇચછલઓમ ેરતક� શક� છે અમ ેપતંલમલ �ંર ્�થુી જતઈ શક� 
છે. વલં ંદમ સલફ છે. �્હત સથલિપં છે, ાલગર સી્ત છે 
અમે પાથ ંદમ સી્ત છે. 

* * * * * 
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૧૬ર - એણ શખ્ના ્વાલના જવાબ 
 અય બમી અસદમલ ભલઈ ંા ેઘણલ �ૂાકલ �દ્મલ છત 
અમે ખતટલ રસંે ્લ્ી િમકળયલ છત. પરા્ ુદર�ક ર�ં ેંામ ે
સગપણમત હક પણ છે અમ ે�છૂવલમત હક પણ. અમ ેંા ે
�છૂ� ્ી�ુા છે. ંત હવે સલાભળત !  અાલરલ ઉચ્ �ૂળ અમ ે
હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ા સલથે સૌથી િમકટ સાબા્  છંલા કૌા ેઅાલરલથી આ 
હકમે એટ્લ ાલટ� છ�મવી ્ી્ત ક� ંેાલા એક સવલથર હંત 
�મલ પર એક વગરમલ મફસ ાર� ાીટયલ હંલ. અમે બી� 
વગ� �ખ ા�્લાણલથી કલા ્ી�ુા હ્ ુા. પરા્ ુદર�ક સાજતગાલા 
હલ�કા અુ્લહ છે અમ ે કયલાંમલ �દવસ ેંેમલ દરબલરાલા 
પલછલ ફર�મ ેજવલ�ુા છે. 
 એ ્ટુાલરમી વલં છતડત �મત શતર ્લર� ંરફ 
ાચયત છે. 
 હવે �ટણીઓમી વલં કરત � પતંલમલ હલથાલા 
આવી િમકળ� ગઈ. 
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 હવે આવત આ �સુીબંમ ે�ુઓ � અ� ૂ�ફુયલમમલ 
�તુમલ ંરફથી આવી છે ક� જાલમલએ રતવડલાયલ પછ� 
હાસલવી દ�્લ છે. અમ ે�દુલમી કસા એાલા કાઈ અજબ થવલ 
��ુા મથી. આયયર ંત એ બમલવ પર છે, �ણ ેઆયયરમત 
પણ �ં આણી દ�્ત છે. અમે વકંલમ ેવ્લર� દ�્ી છે. 
કૌાે ઇચછ્ુા હ્ ુા ક� �દુલમલ �રૂમ ેંેમલ �્રલગથી જ ��ુવી 
દ�વલાલા આવે અમ ે �વલરલમ ેઝરણલથી જ બા્  કર� દ�વલાલા 
આવે. ાલરલ અમ ેપતંલમલ વચ્ ેિવષા � ૂાટડલમ ેભેળવી દ�્લ 
ક� જત ાલરલથી અમ ે ંેઓથી આપિ�ઓમી ંક્ીફત ખંા 
થઈ ગઈ ંત �ુ ા ંેામ ેિમારળ હકમલ ાલગ� ્્લવીશ અમ ેજત 
કતઈ બી� �સથિં થઈ ગઈ ંત ંાલર� અફસતસ અમ ે
અબળખલથી પતંલમી �મ મ દઈ દ�વી જતઈએ અુ્લહ 
ંેઓમલ અા્તથી સલર� ર�ંે �ણકલર છે. 

* * * * * 
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૧૬૩ - અલલાહની સ�િૂત, ઇન્ાન�ુ ં્�ન,  
અને �વનની જ��ર્ાતા તરફ ાાગરદશરન 

 બ્લ વખલણ એ અુ્લહ ાલટ� છે � ્તકતમત પૈદલ 
કરમલર છે. જાીમમી પથલર� પલથરમલર છે, ખીણતાલા પલણીમ ે
વહલવવલવલળત છે, અમે શીખરતમ ે ્ી્લછા અમે ્પૃં 
બમલવમલરત છે. ંેમલ પલથિાક પણલમત કતઈ આરાભ મથી. 
અમે ંેમલ �િંા હતવલમી કતઈ ાયલરદલ મથી. ંે પથાથી છે 
અમે સદલકલળ રહ�મલરત છે. ંે બલક� છે અમ ેંેમલ અમાં મી 
કતઈ �દું મથી. કપલળત ંેમી સલા ેદાડવં (સજદલાલા) અમ ે
હ�ઠત ંેમી વહ�દલિમય  ં( એકપણલ)મત ઇકરલર કરમલરલ છે. 
ંેણે સ�મમી સલથ ે જ દર�ક વસ્મુી સીાલઓ મ�� કર� 
દ�્ી છે. �થી ંે કતઈમી પિં�ૃિં બમવલ મ પલા.ે 
 ઇનસલમમલ િવ્લરત ંેમલ ાલટ� કતઈ સીાલઓ અમ ે
�કયલ શી્ંલ અમે �ગત ઉપલાગતમ ેમ�� મથી કર� શકંલ. 
ંેમલ ાલટ� એા મથી કહ� શકલ્ ુા ક� ંે �લરથી છે? અમે મ 
એ સીાલ મ�� કર� શકલય છે ક� ંે �લા �ુ્ ી રહ�શ?ે ં ે
પગટ છે પણ એ મથી કહ� શકલ્ ુા ક� કઈ ્ીજથી, અમે �પું 
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છે પણ એ મથી િવ્લર� શકલ્ ુા ક� કઈ ્ીજાલા છે? મ ંત ં ે
કતઈ આકલર છે ક� ખંા થઈ �ય, મ કતઈ પરદલાલા છે ક� 
સીિાં થઈ �ય. દ�ખીંલ જતડલણમલ આ્લર� વસ્ઓુથી 
િમકટ મથી અમે શલર��રક િવ�ટૂલપણલમ ે કલરણ ે �ૂર મથી. 
ંેમલ પર બાદલઓમી હલ્ંતાલાથી એક હલ્ં પણ �પી મથી 
અમે મ શબદતમત �મુરતચ્લર, મ �્લઈઓ�ુા �ૂરથી ઝ્ક�ુા 
��ુા છે અમ ેમ કદા�ુા આગળ વ્�ુા. મ �્લર� રલંાલા મ 
છવલએ્લ �્કલરાલા �મલ પર પકલિશ  ં ્ાદાલ પતંલમી 
્લાદમી પલથર� છે અમ ેરતશમ �યૂર ઉદય અમે અસંાલા અમ ે
જાલમલમલ ્�રતાલા � આવમલર� રલંમલ આગામ અમ ે
જવલવલળલ �દવસમી િવદલયથી ઉતપ�ક થલય છે. ંે દર�ક 
છેવટ અમે �દુંથી પહ�્ લ છે અમ ે દર�ક ગણતી અમ ે
�હસલબથી પર છે. ંે એ િસફંતથી ઉચ્ંર છે �મ ેાયલર�દ  ં
સા� ્ેમલરલ ંેમી ંરફ ામ�બૂ કર� દ� છે. ્લહ� ં ે
િસફંતમલ �દલ�ઓ હતય ક� આસપલસમી સીાલઓ, ઘરતાલા 
રહ�ણલાક હતય ક� ઉંલરલાલા પડલવ. સીાલ �કણી ંેમલ સ�મત 
ાલટ� અમ ેંેમત સાબા્  ંેમલ ગયરમી ંરફ હતય છે. 
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 ંેણે વસ્ઓુ�ુા સ�મ મ ંત અમલ�દ પદલથરથી ક્ુ� 
છે અમે મ અમાં  દષટલાં તથી. � કાઈ સ�્ુર છે. પતં ેક્ુ� છે 
અમે ંેમી સીાલઓ મ�� કર� દ�્ી છે. અમ ેદર�ક �રૂંમ ે
�બૂ�રૂં બમલવી દ�્ી છે. કતઈ પણ વસ્ ુ ંેમલ �ુકા�ુા 
ઉ્ાઘમ મથી કર� શકંી. અમ ેમ કતઈમી ંલબેદલર�ાલા ંેમ ે
કતઈ ્લભ પહ�્ ે છે. ંે�ુા ઇુા � ૂં કલળાલા ારમલરલ િવશ ે
એ�ુા જ છે ��ુા રહ� જમલરલ �વંલઓ િવશ ે છે. અમ ે ં ે
ઉચ્ંા આસાલમતમલ સાબા્ ાલા એ�ુા જ જલમ રલખે છે ��ુા ક� 
્રંીમલ પલંલળત િવશ ે્રલવ ેછે. 
 આપની અ�લૂ્ વારીના બીજા ભાગ: 
 અય ંે ઇનસલમ �મ ેદર�ક ર�ં ે�ુરસં બમલવવલાલા 
આાયત છે અમ ેઉદરમલ �્લરલઓ અમ ેએક પછ� એક પડમલ 
�્લરલઓાલા સા�ણૂર ાલવજ  ં સલથે સ�વલાલા આાયત છે. 
ંલરત આરાભ મર� ાલટ�થી થયત છે. અમ ે ંમ ે એક ખલસ 
ક�નદાલા એક ખલસ �દું �ુ્ ી રલખવલાલા આાયત છે. ્ ુા ાલમલ 
પેટાલા એવી ર�ં ે સળવળંત હંત ક� મ અવલજમત જવલબ 
આપી શકંત હંત, મ કતઈ અવલજ સલાભળ� શકંત હંત. પછ� 



નહ�ુલ બલાગાહ - 506                                                                     ww.hajinaji.com 

ંમે તયલાથી કલઢ� એ ઘરાલા ્લવવલાલા આાયત �મ ેં� જત્ુા 
પણ મહત્ ુા. અમે �યલામલ ્લભદલયી રસંલઓથી �ણકલર પણ 
મહતંત. બંલવ ંમ ેાલમલ સંમતથી �ૂ્ પીવલમી પેરણલ કતણ ે
આપી છે ?  અમે જ�રંમલ સાય ે ાલાગવલમલ ઠ�કલણલ અમ ે
ઇરલદલમત પંત કતણ ેબંલાયત છે? હતિશયલર ! � શખસ એક 
આકલર અમ ે અવયવતવલળલ સ�મમલ �ણુતમ ે ઓળખવલથી 
્લ્લર હતય ં ે સ�મહલરમલ �ણુતમ ે ઓળખવલથી વ્લર� 
્લ્લર હશ.ે અમ ે સ�મમી હદત ાલરફં ંેમે ાેળવવલથી 
ખર�ખર ઘણત �ૂર હશ.ે 

* * * * * 
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૧૬૪ - હઝરત અલી અલ�યહસ્લાાની હ. 
ઉસાાનથી વાતચીત અને તેાની દાાાદ� પર 

એણ નજર 
 ્તકત ાલર� પલછળ વલટ જતઈ રહલ છે. અમ ેંેઓએ 
ામે ંાલર� વચ્ ેવલસંત બમલાયત છે. અમે �દુલમી કસા ! 
�ુ ા મથી �ણંત ક� �ુ ા ંામ ે�ુા ક�ુ ા? �ુ ા કતઈ એવી વલં મથી 
�ણંત � ંાલરલ ધયલમ બહલર હતય. અમે કતઈ એવી વલંમત 
સાક�ં મથી આપી શકંત �મ ેંાત �ણંલ મ હતવ? ંામ ે
એ બ્ી વલંતમી ખબર છે, � �ુ ા ��ુા �ા. અમે ા� કતઈ વલં 
પહ�્ ેથી મથી �ણી ્ી્ી ક� ંેમલથી ંામ ે આગલહ ક�ા. 
અમે મ કતઈ વલં �પૂક�થી સલાભળ� ્ી્ી છે, ંામ ે
ખબરદલર કર� દ� ક� ંા ેએ બ�ુા �ંે જત્ુા છે, � ા� જત્ુા 
છે, એ બ�ુા ંા ેપતં ેસલાભળ્ુા છે, � ા� સલાભળ્ુા છે. અમ ે
હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ા પલસે એવી જ ર�ં ેરહલ છત �ા �ુ ા રહત �ા. અ� ૂ
કહલફલમત �તુ અમે ખ�લબમત બેટત હક પર અા્ કરવલમ ે
ંાલરલથી વ્લર� ઉચ્ મહતંલ ક�ાક� ંાે ંેઓમી 
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સરખલાણીાલા ર� ૂ્ ુુ ્લહ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ાથી વ્લર� િમકટમલ સગલ છત. 
 અમે ંામ ે એ જાલઈ�ુા ાલમ પણ પલપં છે � 
ંેઓમ ેમહત્ ુા. એટ્ે �દુલમલ ખલંર ંાલરલ મફસમ ેબ્લવત. 
ક�ાક� ંામ ે �્ળલપણલથી ્�ઓુમ ે અથવલ અજલમંલથી 
જલમ દ�વલાલા મથી આવી ર�ુા. પાથ ંદમ સલફ છે અમ ે
દ�મમલ િમશલમત કલયા છે. યલદ રલખત ! �દુલમી સાીપ શષેઠ 
બાદત એજ નયલયી ઇાલા છે � પતં ે �હદલયં ાેળવે્ હતય 
અમે બી�ઓમ ે �હદલયં આપ.ે �ણી પહ�્ લણે્ી ��ુવંમે 
કલયા કર� અમે અ�ણી �બદઅં (રસા)મે ખંા કર� મલખે. 
�ુઓ પકલશ આપંી ��ુઅંત પણ રૌશમ છે અમ ે �બદઅંત 
(ખતટ� રસાત)મલ િમશલમત પણ સપષટ છે. અમ ે �દુલમી 
મજરાલા સૌથી બદંર ઇનસલમ એ ઝલ�્ા આગેવલમ છે � 
પતં ે પણ �ાુરલહ હતય અમે ્તકતમ ે પણ �ાુરલહ કર�. 
પયગમબરથી ાળે્ી ��ુલંત � ૃં  બમલવી દ� અમ ેછતડવલ 
્લયક �બદઅંતમ ે�વંી કર�. 
 ા� ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામ ે
એા ફરાલવંલ સલાભળયલ છે ક�  કયલાંમલ �દવસ ે ઝલ�્ા 
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રહ�બર એવી હલ્ંાલા ્લવવલાલા આવશ ેક� મ ંત ંેમત કતઈ 
ાદદગલર હશ,ે મ ંેમી યાલ યલ્મલ કરમલર. અમ ે ંેમ ે
જહ�હાાલા મલખી દ�વલાલા આવશ.ે અમ ેંે એવી ર�ં ે�ાૂશ ે
�વી ર�ં ે ્�� �ાૂ ે છે. તયલર પછ� ંેમ ે જહ� ામલ 
અઝલબાલા જકડ� ્ેવલાલા આવશ.ે �ુ ા ંામ ેઅુ્લહમી કસા 
આ�ુા �ા ક� �દુલમલ વલસં ેંા ેઆ ઉમાંમલ ાક્ ૂ્  પેશવલ 
મ બમત એટ્લ ાલટ� ક� આ�દકલળથી કહ�વલાલા આવી ર�ુા છે ક� 
આ ઉમાંમત એક પેશવલ કં્ કર� મલખવલાલા આવશ.ે 
તયલર પછ� કયલાં �ુ્ ી કં્ અમે ગલરંગર�મત દરવલજત 
� ૂ્ ી �શ.ે અમે બ્લ કલાત શાકલશી્ થઈ જશ ે અમ ે
�ફતમલઓ ફ�્લઈ જશે. અમે ્તકત સલ્લ �ૂઠલાલા ફરક મહ� કર� 
શક�. અમે એાલા જ ્કરલંલ રહ�શે અમ ે ઉપર મી્ ે થંલ 
રહ�શે. �દુલરલ (�દુલમી કસા)  ારવલમમી સવલર� મ બમી 
�વ ક� એ �યલા ્લહ� તયલા ખ�્ીમ ે્ઈ �ય ક�ાક� ંાલર� 
વય ાતટ� થઈ �કૂ� છે અમ ેંાલર� �જ�દગી �ંમી િમકટ છે. 
 હ. ઉસાલમે આ �રૂ� વલં્ીંમ ેસલાભળ� ક�ુા: આપ 

ંે ્તકતમ ે કહ� દયત ક� ામ ેાહ�ં ્ આપે �થી �ુ ા ંાેમલ 
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� ૂા્ વલએ્લ હકમત ઇ્લજ કર� શ�ુા? આપ ે ફરાલા્ુા: �યલા 

�ુ્ ી ાદ�મલમત ાલા્ત છે ંેાલા કતઈ ાતહ્ંમી જ�ર  ં

મથી અમે �યલા �ુ્ ી બહલરમલ ાલા્લમ ે્લગે વળગ ેછે ક� 

ંેાલા ાલત એટ્ી ાતહ્ં આપી શકલય છે ક�, ંેઓ �ુ્ ી 

ંાલરત �ુકા પહ�્ી �ય. 

* * * * * 
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૧૬પ - ાારની �ચત િવ�ચત રચના અને  
જ�લતના �ચ�ાણષરણ ્ષ્ા 

 અુ્લહ� પતંલમલ બ્લ સ�મતમ ે �્ત િવ�્ત 
બમલાયલ છે. ્લહ� ં ેપલણ ્રલવંલ હતય અથવલ િમષપલણ, 
�સથર હતય ક� ગિંાલમ અમે એ બ્લ દલરલ પતંલમી ��ુા 
કલર�ગર� અમે ાહલમ �ુદરંમલ એ �રૂલવલઓ સથલિપં કર� 
દ�્લ છે �મી સલા ે ��ુધ્ઓ સા�ણૂર ર�ં ે �સવકલર અમ ે
ાલનયંલ�ુા ાલ�ુા મં કર� રહ�્  છે અમ ે પછ� આપણલ 
કલમતાલા ંેમી વહ�દલિમય  ં( એકપણલ)મી દ્ી્ત િવિવ  ્
રાગ�પવલળલ પયીઓમલ સ�મમલ �પાલા �ુા� રહ� છે �મ ે
જાીમમલ દરત, �યૃત, બખત્ત અમ ે પહલડતમલ શીખરત પર 
આબલદ કયલર છે. �મી પલાખત િવિવ્ પકલરમી અમે �મી 
બમલવટ �ુદલ જ પકલરમી છે અમે ંેઓમ ેકલ�ાૂલા રલખવલમી 
્ગલા દલરલ હરકં આપવલાલા આવ ેછે અમ ેંેઓ પતંલમી 
પલાખતમ ે િવશલળ અવકલશમલ ાલગ� અમ ે � ૂ્ ી હવલમલ 
િવસંલરાલા ફફડલવ ેછે. ંેઓમ ે�નુયાલાથી કલઢ� �્ત િવ�્ત 
�હ�ર� આકલરતાલા પૈદલ કયલર છે. અમે ાલાસ હલડકલાલા ઢાકલએ્ 
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સલા્ લઓમલ �કમલરલઓથી ંેઓમલ શર�રમી બમલવટ કર� છે. 
ક�ટ્લકમ ેંેમલ દ�હમલ ભલર�પણલએ હવલાલા ંેજ ઊડવલથી રતક� 
રલખયલ છે. અમ ેંેઓ ાલત જરલ �્ ેથઈમ ેઊડ� રહલ છે. 
અમે પછ� પતંલમી ��ુા �ુદરં અમ ે �ડ� કલર�ગર�થી 
ંેઓમ ે િવિવ્ રાગત સલથ ેાયવ�સથં અમ ેસાક�્ં કયલર છે. 
ક�ાક� અ�કુ એક જ રાગાલા �ુબે્લ છે ક� બી� રાગમત �શ 
પણ મથી અમ ેઅ�કુ એક રાગાલા રાગલએ્લ છે પણ ંેઓમલ 
ગળલમી કાઠ� �ુદલ રાગમી છે. 
 ાાર: 

આ બ્લાલા સૌથી િવ�્ત સ�મ ાતર�ુા છે. �મ ે
સૌથી ાજ� ૂં  સાં્ંલમલ સલા્ લાલા ઢલળવલાલા આાયત છે. 
અમે ંેમલ રાગતાલા �ુાદરંા ાયવસથલ સથલિપં કર� છે. ંેમ ે
એવલ રાગીમ પ�છલઓ આપવલાલા આાયલ છે �મલ �ળૂમ ેએક 
બી�થી જતડ� દ�્લ છે. અમે એ � ૂાછ આપી છે � �ૂર �ુ્ ી 
ખ�્લંી જ �ય છે. જયલર� ંે પતંલમી ાલદલ પલસ ે�ય છે 
ંત ંેમ ેફ�્લવી ્ે છે અમે પતંલમલ ાલથલ પર એવી ર�ં ે
છલાવ મલખંલ કર� ્ે છે �ણે બામ ેજગંમી ક�શંીમત સઢ 
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�મે મલ�દુલ (મૌકલમ ેહલાકમલરલઓ) આા ંેા વલળ� રહત છે. 
ંે પતંલમલ રાગત પર �્લય છે અમે ંેમી હરકંત સલથ ે
્ાવલ ્લગ ેછે. પતંલમી ાલદલ પર એવી ર�ંે ્ડ� બેસ ેછે 
�વી ર�ં ેારઘત અમ ેંેમ ેએવી ર�ં ેગભરવાં ી બમલવ ે છે 
�વી ર�ંે જતશ અમે ાસંીાલા ાદ �મવર. �ુ ા આ 
ાસઅ્લાલા ંામ ેઅ�ભુવમી વલં ક�ા �ા. મ એવલ શખસમી 
�ા � કતઈ કાઝતર સમદમલ હવલ્ ેકર� દ�. જત અ�ાુલમ 
કરવલવલળલ�ુા અ�ાુલમ સલ�ુા હતં ંત ંેઓ ��ઓૂ દલરલ 
ગભર રખલવ ે છે � ંેમી �ખતાલાથી બહલર િમકળ� પલાપણત 
પર થાભી �ય છે અમ ેાલદલ ંેમી પી ુય ેછે અમ ેતયલર પછ� 
�ડલ �કુ� છે અમે ંેઓાલા મર ાલદલમત કતઈ સાલગા મથી 
થંત િસવલય એ ટપક� પડમલરલ ��ઓૂમી. ંત આ વલં 
કલગડલઓ સલથ ેખલવલપીવલ દલરલ ગભર રહ�વલમી વલંથી વ્લર� 
િવ�્ત અ્ાબલજમક મ હતં. 
 ંાે એમી રાગં પર િવ્લર કરત ંત એ�ુા ્લગશ ે
�ણે પ�છલઓમી વચ્ેમી સળ�ઓ ્લાદ�મી સળ�ઓ છે અમ ે
ંેમલ પર � �્ત િવ�્ત વ્ ૂરળ અમે �યૂરમલ �કરણત �વલ � 
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પલાખ અમ ે પ�છલ ઉગી િમકળયલ છે ંે �ધુ્ સતમલ અમ ે
જા�ુ�દ (એક �ક�ાંી પતથર) મલ �ુકડલ છે. અમે જત ંેમ ે
જાીમમી વમસપિંમી ઉપાલ દ�વલાલા આવ ેંત એા કહત ક� 
આ દર�ક વસાં  ૠ્મુલ �ષુપતમત ગજરત છે. અમે જત વ�ત 
સલથ ે સરખલવવલ ાલાગત ંત કહ�શત ક� ભરં ભર�્લ આભલ 
અથવલ �ુાદર યામી ્લદરત �વલ છે અમ ેજત ઘર�ણલથી જ 
ઉપાલ આપવલ ાલગત ંત એા કહ�શત ક� આ રાગબેરાગી 
મગીમલ છે � ્લાદ�મલ વ્ ૂરળાલા જડવલાલા આાયલ છે. આ 
પલણી ંેમી ્લ્ાલા એક ાગ�ર અમે ઘાાડ� શખસમી �ા 
્ાંલા ્લ્ ે છે. અમ ેપતંલમી પલાખત અમ ે� ૂાછમ ેજતંત રહ� 
છે. પતંલમલ પલ�ૃિંક વ�તમી �ુાદરંલ અમે પતંલમી �વમ 
્લદરમી રાગીમંલ જતઈમ ેખડખડલટ હસ ેછે અમે પછ� જયલર� 
પગત પર દ�ષટ કર� છે ંત એવી ર�ં ે�્લ અવલજથી પતક 
�કૂ� છે. �ણે �ુદરંમલ અિં્લરમી ફ�રયલદ કરંત હતય. અમ ે
પતંલમી �ંરમી ાયથલમી ખર�ખર ગવલહ� આપી રહત હતય. 
એટ્લ ાલટ� ક� ંેમલ પગત વણરશ ાકર �રુઘલઓમલ પગતમી �ા 
�ુબળલ, પલંળલ અમ ે બલર�ક હતય છે. મે ંેમલ ગ�ઠણમલ 
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�કમલરલ પર એક હ્કત એવત કલાટત હતય છે. અમ ેંેમલ ગળલ 
પર વલળતમલ બદ્ ે્ી્લ રાગમલ મકશીદલર પ�છલઓમત એક 
�ચુછત હતય છે. ંેમી ગરદમમત િવસંલર એક �રુલહ�મી 
ગરદમમી �ા હતય છે. અમે ંેમી ગરદમમી જગયલએથી 
્ઈમ ેપેટ �ુ્ ીમત ભલગ વસાલ �વલ ્ી્લ રાગમલ અથવલ 
એ ર�શા �વલ હતય છે �મ ે ક્ઈ ્ડલવે્ અર�સલ પર 
પહ�રલવી દ�્ે્ હતય. એ�ુા ્લગ ે છે ક� ંે કલળ� રાગમી 
ઓઢણીાલા ્પેટલએ્ છે પરા્ ુ પતંલમી ્ાકદાકમલ 
વ્લરલથી એ�ુા ્લગ ે છે �ણે ંેાલા મવી ંલ� સબઝી 
અ્ગથી ભેળવી દ�્ી હતય. 
 ંેમલ કલમતમલ ખલડલમી સલથ ેજતડલએ્ બલ�મૂલ �્ત 
�વી ક્ામી અણી �વી એક બલર�ક ્�ટ� હતય છે અમ ેં ે
પતંલમી સફ�દ� સલથે ંે જગયલમી કલળલશમી વચ્ ે્ાકંી 
રહ� છે. ભલગય ેજ કતઈ રાગ એવત હશે �મત કતઈ ભલગ આ 
�મવરમ ેમ ાળયત હતય. પણ આ ્�ટ�મી ્ાક અમ ેંેમલ 
ર�શાી આકલરમી ્ાકદાક બ્લ પર ્�ઢયલંી છે. ંેમી 
ઉપાલ એ વેરલએ્ી કળ�ઓમી �ા છે �મ ે મ બહલરમી 



નહ�ુલ બલાગાહ - 516                                                                     ww.hajinaji.com 

વષલરએ પતષી હતય અમ ેમ �રૂજમલ �કરણતએ. ંે કદ� કદ� 
પતંલમી પલાખતથી અ્ગ પણ થઈ �ય છે અમે આ રાગીમ 
વ�ત ઉંલર� મગમ થઈ �ય છે. ંેમી પલાખત પ�છલ ખર� �ય 
છે અમે ફર�વલર ઊગી િમકળે છે. 
 આ પલાખ અમ ેપ�છલ એવી ર�ં ેખર� છે �વી ર�ં ે
�યૃમી ડલળ�ઓ પરથી પલાદડલ ખર� છે. અમે ફર�વલર એવી 
ર�ંે ઊગી આવ ેછે અમ ેંદમ પહ�્ લ �વલ થઈ �ય છે. મ 
�ૂમલ રાગતથી કતઈ �ભ�ખ રાગ હતય છે અમ ેમ કતઈ રાગમી 
જગયલ ફર� �ય છે. બુક� ંાે ંેમલ ર�સલઓ પર પણ �્�ંમ 
કરશત ંત ંામ ેકદ� �ુ્ લબમી ્લ�્ાલ મજર આવશ,ે ંત 
કદ� જા�દમી �્્લશ અમે કદ� સતમલમી િપળલશ. ભ્લ આ 
સ�મમલ વખલણ કરમલરલ ંેમી �બૂીઓમ ે કઈ ર�ં ેવણરવી 
શક� છે. 
 જયલર� ક� ંેમલ એક મલમલ એવલ �ગ ે િવ્લરતમ ેતયલા 
�ુ્ ી પહ�્વલથી ્લ્લર કર� દ�્લ છે અમ ે �ભતમ ેંેમલ 
વખલણથી થકવી દ�્ે્ છે. 
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 પલક અમે બેપરવલ છે એ ાલ�્ક �ણ ે��ુધ્ઓમ ે
�દગ�ઢૂ કર� દ�્ી છે. ાલત આ એક સ�મમલ વખલણથી �મ ે
દ�ષટઓ સલા ે સપષટ કર� દ�્લ છે અમે દ�ષટઓએ ંેમ ે
ાયલર�દ ,ં સાપલ�દ ,ં િાિશં અમ ેરાગીમ �પાલા જતઈ ્ી્લ 
છે. અમે પછ� જબલમતમ ેપણ ંેમલ �ણુતમત �ુ્ લસત બયલમ 
કરવલ અમ ેંેમલ વખલણમત હક અદલ કરવલથી ્લ્લર કર� 
દ�્ી છે. 
 અમે પલક અમ ેપિવત છે એ ઝલં �ણ ેક�ડ� અમ ે
ાચછરથી ્ઈમ ે ંેઓથી ાતટ� ાલછ્ીઓ અમ ે હલથીઓ 
�ધુ્લમલ પગત ાજ� ૂં  અમ ે અડગ બમલાયલ છે. અમ ે
પતંલમલ ાલટ� એ ્લ�ઝા કર� ્ી�ુા છે ક� કતઈ પલણી આકલર 
હરકં મહ� કર� પણ એ ક� ંેમી �ળૂ વલયદલગલહ ાૌં હશે. 
અમે ંેમત �ં મલશ હશ.ે 
 હવે જત ંા ેઆ બયલમત પર �ંરમી દ�ષટથી મજર 
કરશત ંત ંાલ�ા ામ �ુિમયલમી બ્ી કલામલઓ, �્જજંત 
અમે શણગલરતથી કાટલળ� જશ ે અમ ે ંાલર� કુપમલ એ 
�યૃતમલ પણ�મી ખણખણલટાલા ખતવલય થઈ જશે �મી જડત 
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દ�રયલમલ �કમલર� ખડકતમી ટત્ત પર �ૂબે્ી છે. અમે એ 
ંલ�ાલ� ાતંીઓમલ �ચુછલઓમલ ્ટકવલ અમ ે ્ી્લ 
પણ�મલ �ગ્લફતાલા િવિવ  ્ પકલરમલ ફળતમલ િમકળવલમલ 
દષયતાલા ખતવલઈ જશ.ે �મ ેકતઈ પણ શા વગર પલપં કર� 
શકલય છે. 
 અમે તયલા આવમલરલઓમી આસપલસ ાહ�્ તમલ 
�ગણલઓાલા સવચછ અમે �ધુ્ ા્ અમે પલક અમ ેપિવત 
�રુલમલ દતર ્લ્ંલ હશ,ે તયલા એ કૌા હશે �મી કરલાંતએ 
ંેમે ખ�્ીમ ેસદલમલ સથલમ ેપહ�્લડ� દ�્ી છે. અમ ેંેઓમ ે
હવે પવલસમલ વ્લર� શાથી બ્લવી ્ેવલાલા આાયલ છે. 
 અય ાલર� વલંત સલાભળમલરલઓ !  જત ંાે ંાલરલ 
�દ્તમ ેપ� ૃં  કર� ુયત એ ાા�ઝ્ �ુ્ ી પહ�્વલ ાલટ� �યલા 
આ �્�લકષરક દષયત ાળ� આવ ેછે ંત ંાલરત �વ શતખમલ 
આવેશાલા �દુ િમકળ� જશ ેઅમે ંા ેાલર� આ સભલાલાથી 
ઊઠ� કબતાલા રહ�વલવલળલમલ પડતશાલા જવલ ંતપર થઈ જશત 
�થી આ મેઅાંત જુદ� ાેળવી ુયત. 
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 અુ્લહ અામે અમ ે ંામ ે બામેમે પતંલમી 
રહ�ાંમલ પંલપ ે એ ્તકતાલા ગણી ુય,ે �ઓ પતંલમલ 
�ંરમલ �ડલણતથી �ભુ ્લ�ર�યમલ બાદલઓમી ાા�ઝ્ત ાલટ� 
ાથી રહલ છે. 

* * * * * 
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૧૬૬ - એણતા અને ્પંની દાવત અને બની 
ઉાય્ાની પડતી 

 ંાલરલ મલમલઓમ ે જતઈએ ક� પતંલમલ ાતટલઓ�ુા 
અ�કુરણ કર� અમ ેાતટલઓમી ફરજ છે ક� પતંલમલ મલમલઓ 
પર ાહ�રબલમી કર�. અમ ેખબરદલર ! ંાે ્તકત �હ�્ ીયંમલ 
એ ��્ાત �વલ મ થઈ જંલ �ઓ મ ંત દ�મ�ુા ઇુા 
ાેળવંલ હંલ અમે મ અુ્લહ િવશ ે સાજ��ુધ્થી કલા 
્ેંલ હંલ. ંેઓમત દલખ્ત એ �ડલઓમલ છ�્કલઓ �વત છે, 
� શલહ�ગૃમલ �ડલ �કૂવલમી જગયલ પર રલખયલ હતય. ક�ાક� 
ંેમે ંતડવલ ંત �મુત છે પરા્ ુઉછેરવલ પણ શરર  િસવલય કતઈ 
પ�રણલા મથી ્લવી શક્ ુા. 
 આપની અ�લૂ્ વારીના એણ બીજા ભાગ: 
 ંેઓ આપસમલ પયલર પછ� �ુદલ-�ુદલ થઈ ગયલ 
અમે પતંલમલ �ળૂથી અ્ગ થઈ ગયલ. ક�ટ્લક� એક ડલળ�મ ે
પકડ� ્ી્ી અમે હવ ેંેમી સલથ ેમાંલ રહ�શ ે તયલા �ુ્ ી ક� 
અુ્લહ ંેઓમ ેબમી ઉાયયલમલ સૌથી ખરલબ �દવસ ાલટ� 
ભેગલ કર� દ�શ.ે �વી ર�ંે પલમખરાલા વલદળમલ �કૂડલઓ 
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ભેગલ થઈ �ય છે. પછ� ંેઓ વચ્ ેાહતબબં પૈદલ કરશ,ે 
પછ� ંેઓમ ે ઉપરંળે વલદળમલ �કૂડલઓમી �ા ાજ� ૂં  
ટત� બમલવી દ�શે. પછ� ંેઓ ાલટ� એવલ દરવલ� ખત્ી 
મલખશ ેઅમ ેંેઓ પતંલમલ ઊભરવલમલ સથળેથી સબલ શહ�રમલ 
બે બલગતમલ એ �રૂમી �ા િમકળશ ે�મલથી મ કતઈ શીખર 
સ્લાં ર�ુા હ્ ુા અમ ેમ કતઈ પહલડ� ઠ�ર� શક� હંી. મ કતઈ 
પહલડ�ુા શીખર એ પવલહમ ે વલળ� શ�ુા હ્ ુા અમ ે મ 
જાીમમી �્લઈ, અુ્લહ ંેઓમ ે ઘલટતમી ખીણતાલા �ટલ 
પલડ� દ�શે અમે પછ� ંેઓમ ે ઝરણલમલ વહ�ણમી �ા 
જાીમાલા ફ�્લવી દ�શ.ે 
 ંેઓ ાલરફં એક કૌામલ હ�ત બી� કૌાથી 
ાેળવશ ે અમે એક વગરમ ે બી� પદ�શાલા સ�લ આપશ.ે 
�દુલમી કસા, ંેઓમી સ�લ અમે અિ્કલરત પછ� � કાઈ 
ંેઓમલ હલથતાલા હશે ંે એવી ર�ં ેઓગળ� જશ ે�વી ર�ં ે
આગ પર ્રબી ઓગળ� �ય છે. 

�િતા ્ગુના લાણા 
 અય ્તકત ! જત ંા ેહકમી ાદદ કરવલાલા આળસ 
મ કરં અમે બલિં્મ ેકાઝતર કરવલાલા પાલદ�ુા પદશરમ મ 
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કરં ંત ંાલરલ સાબા્ ાલા એ કૌા ્લ્્ મ કરં � ંાલરલ 
�વી મથી. અમ ે ંાલરલ પર આ ્તકત બળવલમ મ બમી 
�ં. પરા્ ુઅફસતસ ક� ંે બમી ઇસરલઈ્મી �ા �ાુરલહ 
થઈ ગયલ અમ ે ંાલરલ �વમલ સા ાલરલ પછ� ંાલર� 
હયરલમી અમ ેભટક�ુા બવે�ુા થઈ જશ.ે ક�ાક� ંા ેહકમ ેપીઠ 
પલછળ મલખી દ�્ત છે. સૌથી િમકટમલથી સાબા્ ત ંતડ� મલખયલ 
છે અમ ે �ૂરમલઓથી મલંત જતડ� ્ી્ત છે. યલદ રલખત !  જત 
ંાે હકમી દલવં આપમલરમી પયરવી કર� ્ેં ંત એ 
ંામ ેહઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ા પર ્્લવં અમ ેંામ ેવકંલથી બ્લવી ્ેં 
અમે ંા ેઆ ભલર� બતજ ાલથલ પરથી ઉંલર� ફ�ક� દ�ં. 

* * * * * 
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૧૬૭ - હણા અને ફરજાની ્ભંાળ અને 

અલલાહથી ડરવાની ન્ીહત 
 પરવર�દગલર� આ �હદલયંમી �કંલબ ઉંલર� છે, 

�ાલા સલરલ મરસલમી સપષટંલ કર� દ�્ી છે. એટ્ે ંા ે

મેક�મત પાથ અપમલવત �થી �હદલયં પલાત અમે �રુલઈમલ 

�ખથી ા� ફ�રવી ુયત �થી સી્લ ાલગ� આવી �વ. 

 ફરજત�ુા ભલમ રલખત અમ ેંેમ ે અદલ કરત �થી એ 

ંામ ેજ�લં �ુ્ ી પહ�્લડ� દ�. અુ્લહ� � હરલામ ેહરલા 

�ુ� છે એ અજલં મથી અમે � હ્લ્મ ેહ્લ્ બમલા્ુા છે 

ંે સાદ�હ્કું મથી. ંેણે �સુ્ાલમમી �ુરાંમ ે બ્ી 

ાલમિમય વસ્ઓુથી શષેઠ ઠરલવી છે. અમે �સુ્ાલમતમલ 

હકતમે ંેઓમલ સથલમતાલા િમખલ્સંલ અમ ે એકંલથી બલા્ ી 

દ�્લ છે. હવે �સુ્ાલમ એ જ છે �મલ હલથ અમે ઝબલમ 

(વલણી-વંરમ)થી બ્લ �સુ્ાલમત સ્લાં રહ�, િસવલય એ 

ક� કતઈ હકમલ કલરણે ંેમલ પર હલથ મલખવલાલા આવ.ે અમ ે
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કતઈ �સુ્ાલમ ાલટ� �સુ્ાલમમ ેંક્ીફ આપવી �ઈઝ 

મથી પણ એ ક� ંેમે ાલટ� કતઈ સજજડ કલરણ હતય. 

 એ બલબં ંરફ આગળ વ્ત � દર�કમલ ાલટ� છે 

ંાલરલ ાલટ� પણ છે અમ ેંે છે �તૃ્.ુ ્તકત ંાલર� પહ�્ લ 

જઈ ��ૂલ છે અમ ેંાલરત સાય ંામ ેઘેર� ્ઈ જઈ રહત 

છે. સલાલમ હળવત રલખત �થી આગળમલ ્તકત સલથે  ભળ� 

�વ એટ્લ ાલટ� ક� એ પહ�્ લમલ ્તકત પલસ ે ંાલર� વલટ 

જતવરલવવલાલા આવે છે. 
 અુ્લહથી ડરત, ંેમલ બાદલઓ સાબા્ ાલા પણ અમ ે
શહ�રતમલ સાબા્ ાલા પણ. એટ્લ ાલટ� ક� ંાલરલથી જાીમત 
અમે �મવરતમલ િવશ ે પણ સવલ્ કરવલાલા આવશ.ે 
અુ્લહમી ફરાલાબરદલર� કરત અમ ેઅવજલ મ કરત. મેક�મ ે
�ુઓ ંત ંરં જ ્ઈ ુયત અમ ેજત �રુલઈ પર મજર પડ� 
�ય ંત એક કતર થઈ �વ. 

* * * * * 
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૧૬૮ - જ્ારહ લાણાએ હ. ઉસાાનના 
ણાિતલાથી બદલા લેવાની િવનતંી ણર� 

 ભલઈઓ, ંા ે� �ણત છત ંેમલથી �ુ ા અજલં મથી. 
પણ ાલર� પલસ ેંેમી ંલકં �લા છે? હ� એ કૌા પતંલમી 
ંલકં અમ ેબળ પર �સથં છે. ંેઓ અાલરત અખતયલર રલખ ે
છે અમે અાલર� પલસ ેંેમત અખતયલર મથી. અમે પછ� ંાલરલ 
�ુ્ લાત પણ ંેઓમી સલથ ે ઊભલ થયલ છે અમ ે ંાલરલ 
ગલા�ડયલ પણ ંેઓમી આસપલસ ભેગલ થઈ ગયલ છે. અમ ે
ંેઓ ંાલર� વચ્ ે એ હલ્ંાલા છે ક�, ંામ ે �ા ્લહ� 
યલંમલ પહ�્લડ� શક� છે. �ુા ંાલર� મજરાલા ંા ે� કલાઈ 
્લહત છત ંેમત અવલકલશ છે? બેશક, આ ાલત અજલમંલ અમ ે
�ખૂલરઈમી ાલાગણી છે અમે એ કૌા પલસ ે ંલકંમત પવલહ 
ાૌ�ૂદ છે. આ ાલા્લાલા જત ્તકતમ ેક�યલશી  ્કરવલાલા પણ 
આવે ંત ંે અ�કુ �ફરકલાલા વહ�્ લઈ જશ.ે એક �ફરકત એ જ 
િવ્લરશ ે� ંાત િવ્લરત છત અમ ેબી�ુ ા ટત�ા ંેમલથી �ભ�  ્
ાં ્રલવ્ ુા હશે. તીજત વગર બામેથી િમષપય બમી જશ ે
એટ્ે યતગય એ જ છે ક� સબ કરત તયલા �ુ્ ી ક� ્તકત કાઈક 



નહ�ુલ બલાગાહ - 526                                                                     ww.hajinaji.com 

શલાં  થઈ �ય અમે �દ્ રતકલઈ �ય. અમે તયલર પછ� �ુઓ 
ક� �ુ ા �ુા ક�ા �ા. 
 ખબરદલર !  કતઈ એ�ુા કલા મ કરંલ � ંલકંમ ે
મબળ� પલડ� દ� અમ ેશ�કંમત મલશ કર� અમ ેકાઝતર� અમ ે
બદમલાી�ુા કલરણ બમી �ય. �ુ ા �યલા �ુ્ ી શકય હશે આ 
જ ાગમ ે રતક� રલખીશ. તયલર પછ� કતઈ ઇ્લજ મહ� રહ� ંત 
છેુ્ત ઇ્લજ ડલાવલમત જ હતય છે. 

* * * * * 
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૧૬૯ - જ્ારહ જાલવાળા બ્રા તરફ રવાના 
થ્ા 

 અુ્લહ� પતંલમલ �હદલયં કરમલરલ ર� ૂ્ મ ેબત્ંી 
�કંલબ અમે અફર �ુકામી સલથ ે ાતકુયલ છે. ંેમલ હતવલ 
પછ� એ જ હ્લક થઈ શક� છે �મલ �કુદરાલા હ્લકં જ 
હતય. અમ ેમવી મવી �બદઅંત અમ ેમવી મવી શાકલઓ જ 
હ્લક કરવલવલળ� હતય છે, પણ એ ક� અુ્લહ જ કતઈમ ે
બ્લવી ્ે. અમ ેપરવર�દગલર ંરફથી મ�� થમલરત �ુકા 
જ ંાલરલ કલય��ુા રયણ કર� શક� છે, એટ્ે ંેમે એવી સા�ણૂર 
ફરાલાબરદલર� આપી દયત, � િમ�દલ પલત મ હતય અમ ે મ 
કામ (અણગાલ)�ુા પ�રણલા હતય. �દુલમી કસા !  કલા ંત 
ંાે એવી ફરાલાબરદલર� કરશત, કલા ંત ંાલર� પલસેથી સ�લ 
છ�મવલઈ જશ.ે અમ ે પછ� કદ� ંામ ે પલછ� મહ� ાળે તયલા 
�ુ્ ી ક� કતઈ અનયમલ છત મી્ે આશરત ્ઈ ્ે. 
 �ુઓ, આ ્તકત ાલર� �ુ�ૂાંથી અસહકલર 
(મલરલઝગી) પર એક થઈ ગયલ છે અમે હવ ે �ુ ા એ સાય 
�ુ્ ી ્ીરજ ્ર�શ, �યલા �ુ્ ી ંાલર� જાલઅં િવશ ેકતઈ 
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સાશય મ જનાવલ પલા.ે એટ્લ ાલટ� ક� જત ંેઓ પતંલમી 
રલઈમી કાઝતર� છંલા એ વલંાલા સફળ થઈ ગયલ ંત 
�સુ્ાલમતમત વહ�વટ અમ ેાયવસથલ ંદમ ભલાગી પડશ.ે એ 
્તકતએ આ �ુિમયલમ ેાલત એ ્તકથી ઇષલરમલ કલરણ ેાલગી 
છે, �ઓમ ે અુ્લહ� ખ્ીફલ અમે હલ�કા બમલાયલ છે. હવ ે
ંેઓ ઇચછે છે ક� ાલા્લઓમ ેપલછલ પગ ે�હ��્ય  ંંરફ 
પલછલ ફ�રવ.ે ંાલરલ ાલટ� ાલરલ �ઝમા ે આ જ કલા છે ક� 
�દુલમી �કંલબ અમ ે ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામી ��ુેં  પર અા્ ક�ા, ંેઓમલ હકમ ે સથલ�ુા 
અમે ંેઓમી ��ુલંમે ઉચ્ અમ ેઉાદલ ઠરલ� ુા. 

* * * * * 
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૧૭૦ - �ુજજત �રૂવાર થઈ �્ તા  ્ત્ની 
પ્રવી વા�બ છે. 

 હકમી પયરવી સાબા્ ાલા �રૂવલર થઈ જવલ પછ�, 
બસરલમલ અ�કુ ્તકતમ ેએ આશયથી ાતકુયલ ક� જા્વલળલ 
િવશ ે હઝરંમત ાં �ણે �થી કતઈ પણ પકલરમત સાદ�હ 
બલક� મ રહ�. ંત આપ ેબ્ી બલબંતમી સા�ણૂર ્તખવટ કર�, 
�થી સપષટ થઈ �ય ક� આપ હક પર છે. તયલર પછ� 
ફરાલા્ુા ક� જયલર� હક સપષટ થઈ ગયત છે ંત ાલરલ હલથ ે
બયઅં કર� ુયત. ંેણે ક�ુા ક� �ુ ા એક કૌામત પિંિમ્ી �ા 
અમે ંેઓથી ાસ્ં કયલર વગર પગ્ુા મથી ભર� શકંત. 
આપે ફરાલા્ુા: 
 ંાલ�ા �ુા ્લર�ુા છે? જત એ કૌા ેંામ ેપિંિમ્ી 
બમલવી ાતકુયત હતં ંત �ઓ ં્લશ કરત �લા વરસલદ 
પડયત છે અમ ેપલણી ાળવલમી કતઈ આશલ છે? અમ ેંા ે
પલછલ જઈમ ેપલણી અમે હ�રયલળ�મી ખબર આપત અમે એ 
્તકત ંાલર� િવ�દ એવી જગયલ પસાદ કર� �યલા પલણીમી 
અછં અમ ે �ુકલળ હતય ંત એ સાયે ંાે �ુા કરં? ંેણ ે
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ક�ુા: �ુ ા ંેઓમ ેછતડ� પલણી અમે અમલજ ંરફ ્લુયત �ં. 
આપે ફરાલા્ુા: હવે હલથ ્લાબત કરત અમ ેબયંઅ કર� ુયત 
ક� �હદલયં�ુા ઝર�ુા ંત ંામ ેાળ� ગ્ુા છે. ંેણે ક�ુા: હવ ે
�ુજજં ંાલા થઈ �કૂ� અમે ાલર� પલસ ે ઇનકલરમત કતઈ 
ાલગર મથી રહ� ગયત અમ ેએા કહ� હઝરંમલ સલ્લ હલથ 
પર બયઅં કર� ્ી્ી. 
 ઇિંહલસાલા આ શખસમ ે '�ુ્યબ ેજરાી'મલ મલાથી 
યલદ કરવલાલા આાયત છે. 

* * * * * 
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૧૭૧ - િ્ફફ�નના ા્દાનાા ંજ્ારહ �ુશાનથી 
્ાા ્ાાે લડવાના િનરર્  ણ્�. 

 અય પરવર�દગલર !  � ઊચ્ંા છં (�્લ 
આસાલમ) અમ ે�સથર અવકલશમત ્ણી છે. �ણે આ 
વલંલવરણમ ે રલં �દવસમલ ાલ�ુા �પલવવલ�ુા સથળ અમ ે
્લાદ �યૂરમલ પ�રભાણ�ુા ાયદલમ અમે િસંલરલઓમી 
આવ��ુા ક�ડલાગણ બમલા્ુા છે. ંેમલ રહ�વલસીઓ 
ફ�રશંલઓમલ એ વગરમે બમલાયલ છે � ંલર� ઇબલદ  ં
કરવલથી થલકંલ મથી. ્ ુા જ આ ્રલમત ્ણી છે �મ ે્તકત�ુા 
રહ�ણલાક બમલા્ુા. અમે �મવરત, ક�ડલઓ, ાકતડલઓ અમ ે
અસાખય દ�ઠ અદ�ઠ જ ા્ ઓુમ ેહરવલ ફરવલમી જગયલ બમલવી. 
 ્ ુા જ આ આકલશ�ુાબી પહલડતમત ્ણી છે. �મ ે
્રલમ ે�સથર રલખવલ ાલટ� ાેખતમત (ખીુ્ી) દરજત આપવલાલા 
આાયત છે અમ ે્તકતમત આ્લર બમલાયત છે. 
 જત ં� �ુશામમલ સલામલાલા િવજય અપરણ કય� ંત 
અામ ે�ુાથી બ્લવ�, અમે હકમલ સી્લ રસંલ પર કલયા 
રલખ� અમ ેજત �ુશામમ ેઅાલરલ પર વ્રસવ ાળ� �ય ંત 
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અામ ેશહલદં�ુા સૌભલગય અંલ કર અમ ે �ફતમલથી સ્લા  ં
રલખ. 

 �હાદની દાવત: 
 �લા છે એ ઇઝઝં અમ ે આબ�મલ રખેવલળ અમ ે
�સુીબંત પડવલ પછ� ાલમ અમ ેમલા�ુા રયણ કરવલવલળલ, 
ઇઝઝં અમ ે ગયરંવલળલઓ, યલદ રલખત અપાલમ અમ ે
બદમલાી ંાલર� પલછળ છે અમ ેજ�લં ંાલર� આગળ. 

* * * * * 
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૧૭ર - �દુાની હમદ, �રૂાના �દવ્, �ુર�શના 
�લાા અને જાલવાળાાની � ૂટંાારાના �ઝક 
 �દુાની હમદ: 
 બ્ી પશાસલ એ અુ્લહમલ ાલટ� છે �મી સલા ેએક 
આસાલમ બી� આસાલમમ ેઅમે એક જાીમ બી� જાીમમ ે
�પલવી મથી શકંી. 
 �રુાના �દવ્: 
 એક શખસ ેામ ેતયલા �ુ્ ી કહ� દ��ુા ક� ંાલરલાલા આ 
�ખ્લફંમી ્લ્સલ જતવલાલા આવ ેછે. ંત ા� ક�ુા ક� �દુલમી 
કસા, ંાે ્તકત વ્લર� ્લ્�ુા છત, જત ક� ંા ે�ૂરમલ છત. �ુ ા 
ંત એમ ેપલત પણ �ા અમે પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ાથી વ્લર� મ�ક પણ. ા� એ હકમી ાલાગણી 
કર� છે �મત �ુ ા હકદલર �ા. પણ ંા ે્તકત ાલર� અમ ેંેમી 
વચ્ ેઆડ બમી ગયલ છત અમે ાલર� જ �દશલ  ંેમલ ંરફથી 
વલળવલ ાલગત છત. પછ� ા� ભર� ાહ��ફ્ાલા દ્ી્ત દલરલ 
કલમતમલ પરદલઓ ખટખટલાયલ, ંત હતિશયલર થઈ ગયત અમ ે
એવત �દગ�ઢૂ થઈ ગયત ક� જવલબ સાજાલા મહતંત આવંત. 
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 �ુર�શની િવ�દ ફ�ર્ાદ: 
 �દુલયલ ! �ુ ા �ુર�શ અમ ેંેમલ ાદદગલરત સલા ેંલર� 
ાદદ ાલ�ુા �ા ક� એ ્તકતએ ાલરલ સગપણમત મલંત ંતડ� 
મલખયત અમ ેાલરલ �્લ સથલમમ ેમી�ુા કર� મલખ્ુા. ાલરલથી 
એ બલબંાલા ઝઘડત કરવલ ંૈયલર થઈ ગયલ �મત �ુ ા હકદલર 
હંત અમ ેપછ� એ કહ�વલ ્લગયલ ક� આપ ંેમ ે્ઈ ુયત ંત 
પણ ખ�ા છે અમે ંેમલથી હલથ ઉઠલવી ુયત ંત પણ ખ�ા છે. 

 જાલવાળાા િવશ:ે 
 આ ��્ાત એવી ર�ં ેાેદલમાલા આાયલ ક� ર� ૂ્ મલ 
હરામ ેએવી ર�ં ેખ�્ીમ ેાેદલમાલા ્લવી રહલ હંલ �વી 
ર�ંે કમીઝતમ ેવે્વલ ખર�દવલ ાલટ� ્ઈ જવલાલા આવ ે છે. 
ંે�ુા ા� બસરલ ંરફ હ્ ુા. એ બામએે પતંલમી પ�તમઓમ ે
ઘરાલા બા્  કર� રલખી હંી અમે ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામી જવઝલમ ેાયદલમાલા ્લવી રહલ હંલ. 
જયલર� ક� ંેઓમલ ્શકરાલા એવત કતઈ મહતંત � પહ�્ લ ાલર� 
બયઅં મ કર� ��ૂત હતય અમે કતઈ પણ દબલણ ક� 
જબરદસંી વગર ાલર� ફરાલબરદલર�ાલા મ રહ� ��ૂત હતય. 
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આ ્તકત પહ�્ લ ાલરલ બસરલમલ ગવમરર અમે બય્ુ્  
ાલ્મલ ખ�મ્ી પર �ુમ્ત કર� બેઠલ ંત એક જાલઅંમ ે
પકડ� કં્ કર� મલખી અમ ેએકમે ્તકલથી ં્વલરમ ેઘલટ 
ઉંલર� દ�્ી. �દુલમી કસા !  જત આ બ્લ �સુ્ાલમતાલા 
એક શખસમ ેપણ �ણી જતઈમ ેકત્ કર� મલખં ેંત ાલરલ 
ાલટ� �રૂલ ્શકરથી જ ાગ કરવલ�ુા �ઈઝ હત� ુા ાૌ�ૂદ હ્ ુા. 
ક�ાક� બી� ્તકત હલજર રહલ અમ ે ંેઓએ અણગાત મ 
દ�ખલડયત અમ ેપતંલમી �ભ અથવલ હલથથી બ્લવ મ કય� 
અમે પછ� જયલર� �સુ્ાલમતાલાથી આટ્લ બ્લ ્તકતમ ે
કં્ કર� મલખયલ છે, �ટ્ી ંેઓમલ �રૂલ ્શકરમી સાખયલ 
હંી. 

  



નહ�ુલ બલાગાહ - 536                                                                     ww.hajinaji.com 

૧૭૩ - હઝરત ર�લેૂ અણરા ્લલલલાહા 
અલયહહ વ આલેહ� વ્લલા િવશે અને 
�ખલાફતના હણદાર િવશે સપષટ�ણરર 

 પયગમબર� ઇસ્લા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ા અુ્લહમી વહ�મલ અાલમંદલર અમ ે �િંા 
પયગમબર હંલ. અુ્લહમી રહ�ાંમી �શૂખબર� આપમલરલ 
અમે અુ્લહમલ અઝલબથી ડરલવમલરલ હંલ. 
 ્તકત ! યલદ રલખત આ બલબંમલ વ્લર� હકદલર એ 
જ છે � સૌથી વ્લર� બળવલમ અમ ે અુ્લહમલ દ�મથી 
વલ�કફ હતય. એ પછ� કતઈ �ફતમલખતર �ફતમત ઊભત કરશ,ે ંત 
પહ�્ લ ંેમ ેંૌબલમી દલવં આપવલાલા આવશ,ે તયલરપછ� જત 
ઇનકલર કરશે ંત ંેમે કં્ કર� મલખવલાલા આવશ.ે 
 ાલર� �મમી કસા, જત ઇાલાંમત ાસઅ્ત બ્લ 
્તકતમી સહાંી િસવલય મ�� મથી થંત ંત આ 
ઇજંેાલઅમત કતઈ સાભવ જ મથી. બમે છે એા ક� હલજર 
રહ�્ લઓમત ફ�સ્ત ગેરહલજર ્તકત પર ્લ� ુપડ� �ય છે. 
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હલજર રહ�્ લમ ેજ પતંલમી બયઅંથી ર�ૂ કરવલમત હક હતય 
છે અમ ેમ ગલયબમ ેબીજત ાલગર અપમલવવલમત અિ્કલર હતય 
છે. 
 યલદ રલખત ક� �ુ ા બામે પકલરમલ ્તકત સલથ ે �હલદ 
કર�શ. ંેઓ સલથે  પણ � ગેરહકમલ દલવેદલર હશ ે અમ ે
એઓથી પણ � હકદલરમ ે ંેમત હક મહ� આપ.ે �દુલમલ 
બાદલઓ ! �ુ ા ંામ ેંકવલ (અુ્લહથી ડરવલ)મી વસીયં ક�ા 
�ા. ક�ાક� આ બાદલઓ વચ્ ે શષેઠ વસીયં છે. અમ ે
અુ્લહમી સાય પ�રણલામલ �હસલબ ેશષેઠ અા્ છે. �ુઓ 
ંાલર� અમ ે �કબ્લવલળલ �સુ્ાલમત વચ્ ેજ ાગમત દરવલજત 
ખત્ી મલખવલાલા આાયત છે. હવે ંેમત અ્ા એ જ �્કશ ે
� સાજદલર અમ ે ્ીરજવલમ હશ.ે અમ ે સતયમલ ક�નદતમ ે
ઓળખમલરત હશ.ે ંાલર� ફરજ છે ક�, ાલર� આજલ પાલણ ે
કદા આગળ વ્લરત અમ ે�ુ ા �યલા રતક� ્� તયલા રતકલઈ �વ. 
અમે ખબરદલર, કતઈ પણ ાસઅ્લાલા સાશત્મ કયલર વગર 
ઉંલવળ મ કરજત. ામ ેંા ે� વલંતમત ઇનકલર કરત છત ંેાલા 
અસલ્લરણ કલાિંમત ખટકત રહ� છે. 
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 યલદ રલખત ! આ �ુિમયલ �મી ંાે આર્ કર� રહલ 
છત અમે �મત ંા ેશતખ પદિશ�ં કર� રહલ છત અમે � કતઈ 
�દવસ ંાલર� �ુશામી કર� છે. અમે કતઈ �દવસ ંામ ે�શૂ 
કર� દ� છે. એ ંાલ�ા ખ�ા ઘર અમ ેખ�ા ઠ�કલ�ુા મથી, �મલ 
ાલટ� ંાલ�ા સ�મ કરવલાલા આા્ુા છે. અમ ે�મલ ંરફ ંામ ે
દલવં આપવલાલા આવી છે. વળ� આ સદલ રહ�મલર� પણ 
મથી. અમે ંા ેપણ ંેાલા સદલ રહ�મલર મથી. આ જત ંામ ે
�લર�ક ્તકત આપ ે છે, ંત �લર�ક ંામ ે પતંલમલ છળથી 
હતિશયલર પણ કર� દ� છે. એટ્ ે ંેમલ ્તકલથી બ્ત અમ ે
ંેમી ્ેંવણી પર અા્ કરત. ંેમી ્લ્્મ ે �કૂ� દયત 
અમે ંેમલ ડરલવવલ પર ધયલમ આપત. ંેાલા રહ�મ ેએ ઘરમી 
ંરફ આગળ વ્ત �મી ંામ ેદલવં આપવલાલા આવી છે. 
અમે ંાલરલ �દ્ત�ુા �ખ ંેમલ ંરફથી વલળ� ુયત અમ ે
ખબરદલર, ંાલરલાલાથી કતઈ પણ શખસ ંેમી કતઈ 
મેઅાંથી વા�્ં રહ�વલ પર કમીઝતમી �ા રતવલ મ બેસી 
�ય. અુ્લહથી ંેમી મેઅાંતમી �ણૂલર�િૂંમી ાલાગણી કરત 
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અમે ંેમી ઇંલઅં પર સબ કરવલ અમ ેંેમી �કંલબ પર 
અા્ કરવલ ાલરફં. 
 યલદ રલખત !  જત ંા ે દ�મમલ �ળૂમ ે ર�યં કર� 
દ�્ત છે ંત �ુિમયલમી કતઈ ્ીજમી બરબલદ� ંામ ે�કૂસલમ 
મથી પહ�્લડ� શકંી. અમે જત ંા ે દ�મમ ેબરબલદ કર� 
દ�્ત ંત �ુિમયલાલા કતઈ ્ીજ�ુા રયણ પણ ફલયદત મથી 
આપી શક્ ુા. અુ્લહ આપણલ બ્લમલ �દ્મ ે હકમલ ાલગ� 
્ગલવી દ� અમ ેબ્લમ ે્ીરજમી ંૌફ�ક અંલ કર�. 

* * * * * 
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૧૭૪ - તલહા અને �બેરની જગં ાાટહ બ્રા 
રવાના થવા ્ા્ે 

 ામ ે કતઈ પણ કલળાલા મ જ ાગથી પભલિવં કર� 
શકલયત છે અમ ેમ શ�ત અમે વલરથી ડરલવી શકલયત છે. �ુ ા 
ાલરલ પરવર�દગલરમી ાદદમલ વલયદલ પર સાં તષી �ા. અમ ે
�દુલમી કસા એ શખસ ેહ. ઉસાલમમલ �મૂમત બદ્ત ાલગવલ 
સલથ ેં્વલર ખ�્વલાલા એટ્લ ાલટ� ઉંલવળ કર� ક� �લાક 
ંેમલથી જ આ �મૂમત બદ્ત મ ાલગવલાલા આવે. ક�ાક� આ 
વલંમી શ�ંલ વ્લર� છે અમ ે કૌાાલા ંેમલથી વ્લર� હ. 
ઉસાલમમલ �મૂમત પયલસત કતઈ મહતંત. હવ ેંે આ ્શકર� 
આકાણથી ્તકતમ ે્તકલાલા રલખવલ ાલગ ેછે અમ ેાસઅ્લમ ે
સાદ�હ અમે શાકલ ્કું બમલવી દ�વલ ાલગે છે. જત ક� �દુલ 
ગવલહ છે ક� હ. ઉસાલમ મલ ાલા્લાલા ંેમત ાલા્ત તણ 
હલ્ંતથી ખલ્ી મહતંત. 
 જત હ . ઉસાલમ ઝલ�્ા હંલ, �ાક� ંેમત ખયલ્ 
હંત, ંત ંેમી ફરજ હંી ક� કલિં્તમી ાદદ કરં અમ ેહ. 
ઉસાલમમલ ાદદગલરતમ ે�ુકરલવી દ�ં. જત ંે ાઝ્ાુ હંલ ંત 
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ંેમી ફરજ હંી ક� ંેમલ કં્થી રતકવલવલળલઓ અમે ંેમલ 
ંરફથી ાલફ� ાલગમલરલઓાલા ભળ� �ં અમે જત આ બામ ે
બલબંત શાકલસપદ હંી ંત ંેમલ ાલટ� એ ઉ�્ં હ્ ુા ક� આ 
ાલા્લથી અ્ગ થઈ એક �ણુલાલા બેસી �ં અમ ે ંેમ ે
કૌામ ેહવલ્ ેકર� દ�ં. પણ ંેણે તણાલાથી એક પણ ર�ં 
અખતયલર મ કર� અમ ે એવી ર�ં અપમલવી �મલ ખરલ 
હતવલમત કતઈ �રૂલવત મહતંત અમ ેંેમી ાલફ�મત કતઈ રસંત 
મહતંત. 
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૧૭પ - ગફલત ણરવાવાળાાને ચેતવરી અને 
આપના ઇલાની ્વર વ્ાપણતા 

 �ાલા બત્પલઠ સલથે હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ાથી  સગપણમત 
ઉુ્ેખ છે. 
 અય ંે ગલ�ફ્ત ! �મી ંરફ ગલ�ફ્ મથી રહ� 
શકલ્ ુા અમ ે અય છતડ� દ�વલવલળલઓ ! �મ ે છતડ� મથી 
શકલંલ. ામ ે �ુા થઈ ગ્ુા છે ક�, �ુ ા ંામ ે અુ્લહથી �ૂર 
ભલગંલ અમ ેગેર �દુલથી ્ગલવ રલખમલરલ જતઈ રહત �ા. 
�ણે ંાે એ �ટ છત �મ ે્રલવમલરત એક હ્લક કર� દ�મલરલ 
્રવલમલ સથળે અમ ે ંબલહ કર� મલખમલર ઘલટ પર ્ઈ 
આાયત હતય, અથવલ એ �મવર છત �મ ે છર�ઓ ાલટ� 
પલળવલાલા આા્ુા છે, ક�ાક� ંેમ ેખબર મથી ક� ંેમી સલથ ે
્લગણીમત ખરત આશય �ુા છે? અમે જયલર� સલરત વંલરવ 
કરવલાલા આવે છે ંત એ િવ્લર� છે એક �દવસ જ �રૂત 
જાલમત અમ ેઆ પેટ ભર�ુા જ બ�ુા કલા છે. 
 �દુલમી કસા ! જત �ુ ા ્લ�ુ ા ંત દર�ક શખસમ ેંેમલ 
પવેશ�ુા અમ ેબહલર િમકળવલ�ુા સથલમ બંલવી શ�ુા �ા, અમ ે
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બ્ી હલ્ંત બંલવી શ�ુા �ા. પરા્ ુામ ેડર છે ક� �લાક ંા ે
ાલરલાલા ખતવલઈ જઈમ ેહઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામત  ઇનકલર મ કર� બેસત. અમ ે
યલદ રલખત! �ુ ા એ વલંતથી ંે ્તકતમ ેહર હલ્ંાલા સ્ેં કર� 
દઈશ �મલથી �ાુરલહ�મત ભય મથી. કસા છે એ પિવત 
�ંમી �ણે ંેઓમ ે હકમી સલથ ેાતકુયલ છે અમ ે્તકતાલા 
�ુાટ� ્ી્લ છે. ક�ાક� �ુ ા સતય િસવલય કતઈ વલં કરંત મથી. 
ંેઓએ ામ ે આ બ્ી વલંત બંલવી દ�્ી છે, અમે દર�ક 
હ્લક થમલરમી હ્લકં અમે મ�ં પલામલરલમી મ�ંમત 
રસંત બંલવી દ�્ત છે. અમ ે આ �ખ્લફંમલ કલાકલજમ ે
બ�વી ્લવવલ િવશ ેપણ પ�ર�્ં કર� દ�્ે્ છે. અમ ેકતઈ 
એવી ્ીજ મથી � ાલરલ ાલથલ પર વીંમલર� હતય અમ ેંેમ ે

ાલરલ કલમતાલા મ મલખી દ�્ી હતય. અમ ેાલરલ �ુ્ ી પહ�્લડ� 
મ દ�્ી હતય. 
 ્તકત ! �દુલ ગવલહ છે ક� �ુ ા ંામ ેકતઈ ંલબેદલર� 
પર ંૈયલર મથી કરંત પણ પહ�્ લ ા �ુ ા પતં ેંેાલા આગળ વ�ુા 
�ા અમે કતઈ �મુલહથી મથી રતકંત પણ એ ક� પહ�્ ે પતં ે
ંેમલથી �ૂર ર�ુ ા �ા. 

* * * * * 
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૧૭૬ - બાધ અને િશખાાર, �ુરઆનના 
વખાર, અને �લાના પણાર 

 �ાલા બત્પલઠમી સલથ ે �ુરઆમમી ફઝી્ંત અમ ે
�બદઅંતમી ામલઈમત ઉુ્ેખ છે. 
 �ુરઆને હણ�ા : 
 �ુઓ, પલ્મહલરમલ બયલમથી ફલયદત ઉપલડત. અમ ે
ંેમલ બત્પલઠતથી િશખલાણ ગહણ કરત. અમે ંેમી 
મસીહંતમ ે �સવકલરત ક�ાક� ંેણ ે સપષટ બયલમત દલરલ ંાલ�ા 
દર�ક બહલ�ુા ટલળ� દ��ુા છે. અમે ંાલરલ પર �ુજજં ંાલા 
કર� દ�્ી છે. ંાલરલ ાલટ� ગાંલ અમે અણગાંલ બ્લ 
અા્તમી ્તખવટ કર� દ�્ી છે. �થી ંા ે એક પકલરમ ે
અ�સુરત અમ ે બી�થી બ્ત. ક�ાક� હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  બરલબર ફરાલાયલ 
કરંલ હંલ ક� જ�બ  ંઅણગાલઓથી ઘેર� ્ેવલાલા આવી છે 
અમે જહ�હામ ેઇચછલઓમલ ઘેરલાલા મલખી દ�વલાલા આવી છે. 
 યલદ રલખત !  ક� �દુલમી કતઈ ંલબેદલર� એવી મથી 
�ાલા અણગાલમત કતઈ �શ મ હતય. અમે ંેમી અવગણમલ 
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કતઈ એવી મથી �ાલા ઇચછલમત કતઈ �શ મ હતય. અુ્લહ એ 
બાદલ પર રહ�ાં ઉંલર� છે � ઇચછલઓથી પર થઈ �ય અમ ે
ામમી ઇચછલઓ અમ ેકલામલઓમ ેઊખેડ�મ ેફ�ક� દ� છે. ક�ાક� 
આ ામ ઇચછલમલ પવલહાલા �ૂર �ુ્ ી ખ�્ી ્ઈ જમલર છે. 
અમે ંે હાાેશલ �મુલહતમી ઇચછલ ંરફ જ ખ�્ે છે. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  યલદ રલખત ક� ાતઅિામ ારદ 
હાાેશલ સવલર સલાજ પતંલમલ મફસમી શાકલાલા જ રહ� છે. અમ ે
ંેમલથી મલરલજ જ રહ� છે અમ ેમલરલ�ાલા વ્લરત જ કરંત 
રહ� છે, એટ્ે ંા ેપણ ંાલર� પહ�્ લમલ ્તકતમી �ા થઈ 
�વ � ંાલર� આગળ આગળ જઈ રહલ છે ક�ાક� ંેઓએ 
�ુિમયલથી પતંલમલ પડલવ ઉપલડ� ્ી્લ છે અમ ે એક 
�સુલફરમી �ા ાા�ઝ્ત પસલર કરંલ કરંલ આગળ વ્ી 
ગયલ છે. 
 યલદ રલખત !  ક� આ �ુરઆમ એવત િશખલાણકલર છે 
� કદ� ્તકત દ�ંત મથી અમ ેએવત હલદ� છે � �ાુરલહ મથી 
કરંત. એ બયલમ કરવલવલળત છે � કદ� ગ્ંબયલમીથી 
કલા ્ેવલવલળત મથી. કતઈ શખસ ંેમી પલસે મથી બેસંત 
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પણ જયલર� ઊઠ� છે ંત �હદલયંાલા વ્લરત કર� ્ે છે અથવલ 
ઓછલાલા ઓ�ા �ાુરલહ� ઓછ� કર� ્ે છે. 
 યલદ રલખત ! �ુરઆમમી પછ� કતઈ કતઈમત ાતહંલજ 
મથી થઈ શકંત અમે �ુરઆમમી પહ�્ લ બેપરવલ મથી થઈ 
શકંત. ંાલર� બીાલર�ઓાલા ંેમલથી િશફલ ાેળવત, અમ ે
પતંલમલ સાકટતાલા ંેમલથી ાદદ ાલાગત. ક�ાક� ંેાલા ખરલબાલા 
ખરલબ બીાલર� �ુફ અમ ે િમફલક અમ ે �ાુરલહ� ંથલ 
ભટકવલમત ઇ્લજ પણ ાૌ�ૂદ છે. ંેમલ ાલરફં અુ્લહથી 
ાલગત અમે ંેમી ાતહબબંમલ વલસંલથી ંેમી ંરફ �ખ કરત. 
અમે ંેમી ાલરફં ્તકતથી સવલ્ મ કરત. એટ્લ ાલટ� ક� 
ાલ�્કથી ધયલમ ્રવલ ાલટ� ંેમલ �વત કતઈ વસી્ત મથી 
અમે યલદ રલખત ક� ંે એવત ભ્લાણ કરમલરત છે �મી 
ભ્લાણ ક� ૂ્  થલય છે. અમે એવત બત્વલવલળત છે, �મી 
વલં સલ્ી �રૂવલર છે. 
 �મલ ાલટ� કયલાંમલ �દવસ ે�ુરઆમ િસફલ�રશ કર� 
દ� ંેમલ હકાલા શફલઅં ક� ૂ્  છે, અમે �મલ એબત એ 
ગણલવી દ� એમલ એબત સાથરમ પલાે્લ છે. કયલાંમલ �દવસ ે
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એક પતકલરમલરત અવલજ આપશ ેદર�ક ખેં ી કરમલર પતંલમી 
ખેંીાલા અમ ે પતંલમલ અા્મલ ��ાાલા અટવલએ્ છે. 
પણ � પતંલમલ �દ્ાલા �ુરઆમમલ બી વલવવલવલળલ હંલ 
ંેઓ સફળ છે એટ્ે ંા ે ્તકત એજ ્તકતાલા અમ ે
�ુરઆમમી પયરવી કરવલવલળલાલા શલિા્ થઈ �વ. ંેમ ે
ાલ�્કમલ દરબલરાલા આગેવલમ બમલવત અમે ંેમલથી પતંલમલ 
મફસ ાલટ� મસીહં ાેળવત. અમે પતંલમલ િવ્લરતમ ે
િમ�દલપલત સાજત અમ ે પતંલમી ઇચછલઓમ ે ્તકત ખલ્ે્ 
ગણત. 
 અા્ કરત અા .્ પ�રણલા પર ધયલમ રલખત, 
પ�રણલા પર. અડગંલથી કલા ુયત, અડગંલથી. સાભલળ�મ ે
્લ્ત સાભલળ�મ.ે ંાલરલ ાલટ� એક �ં મ�� છે, ંેમલ ંરફ 
કદા આગળ વ્લરત અમે અુ્લહમલ દરબલરાલા ંેમલ હકતમી 
અદલએગી અમ ેંેમલ �ુકાતમી પલબાદ� સલથ ેહલજર� આપત. �ુ ા 
ંાલરલ અા્તમત ગવલહ બમીશ અમ ે કયલાંમલ �દવસ ે
ંાલરલ વંી વકલ્ં કર�શ. 

 િશખાારા: 
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 યલદ રલખત !  � થવલ�ુા હ્ ુા એ થઈ ગ્ુા. અમ ે
�દુલમત � ફ�સ્ત હંત ંે સલાે આવી ગયત. �ુ ા �દુલમલ 
વલયદલ અમ ે ંેમી �ુજજંમલ આ્લર� વલં કર� રહત �ા. 
"બેશક, � ્તકતએ �દુલમ ે�દુલ ાલનયત અમ ેંે વલં પર 
ા�ા રહલ, ંેામલ પર ફ�રશંલઓ એ �શુખબર સલથ ેઊંર� 
છે ક� ખબરદલર !  ડરત મહ�. અમે પર�શલમ મ થલવ. ંાલરલ 
ાલટ� આ જ�દંી બશલરં (�શુખબર�) છે, �મત ંાલરલથી 
વલયદત કરવલાલા આાયત છે." અમે ંા ે્તકત ંત �દુલમ ે�દુલ 
કહ� ��ુલ છત, ંત હવ ેંેમી �કંલબમ ેવળગી રહત અમ ેંેમલ 
�ુકામલ ાલગર પર ા�ા રહત. ંેમી ઇબલદંમલ મેક રસંલ 
પર �ાી રહત અમે તયલાથી આગળ િમકળત મહ�. અમે મ કતઈ 
�બદઅં ( મવી રસા) ઊભી કરત અમ ે મ ��ુીંમી 
અવગણમલ કરત. એટ્લ ાલટ� ક� અુ્લહમી 
ફરાલાબરદલર�ાલાથી િમકળ� જમલરમત મલંત કયલાંમલ �દવસ ે
પરવર�દગલરથી કપલઈ �ય છે. તયલર બલદ હતિશયલર રહત ક� 
ંાલરલ અખ્લકાલા હ�રફ�ર ક� અદ્ીબદ્ી મ થવલ પલાે. 
પતંલમી જબલમમ ેએક રલખત અમ ેર�યં રલખત એટ્લ ાલટ� ક� 
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આ જબલમ પતંલમલ ાલ�્કથી ઘણી ા� ાલર� (ઝઘડત)  કર� 
છે. 
 �દુલમી કસા ! ા� કતઈ ાતઅિામ બાદલમ ેમથી જતયત 
�ણે પતંલમલ ંકવલથી ફલયદત ઉપલડયત હતય પણ એ ક� 
પતંલમી �ભમે રતક� રલખી હતય. ાતઅિામમી �ભ સદલ ંેમલ 
�દ્મી પલછળ હતય છે અમ ે દાભી�ુા �દ્ સદલ જબલમમી 
પલછળ હતય છે. એટ્લ ાલટ� ક� ાતઅિામ જયલર� વલં કરવલ 
ાલગ ે છે ંત પહ�્ લ �દ્ાલા �્�ંમ ામમ કર� છે અમ ે
તયલરપછ� મેક વલણી હતય ંત બત્ ેછે. મ�હંર ંેમ ે �દ્ાલા 
�પલવી રલખ ેછે. પરા્ ુ�મુલ�ફક (દાભી) � ંેમલ ા�ાલ આવ ે
બક� મલખ ેછે, ંેમે એ વલંમી �્�ંલ મથી હતંી ક� ંેમે યતગય 
છે ક� િવ�દ છે. 
 અમે પયગમબર� ઇસ્લા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા ે ફરાલા્ુા છે ક�: કતઈ�ુા ઈાલમ તયલા �ુ્ ી 
�ુરસં મથી થઈ શક્ ુા �યલા �ુ્ ી ંે�ુા �દ્ �ુરસં મ હતય 
અમે કતઈ શખસ�ુા �દ્ �ુરસં મથી હતઈ શક્ ુા �યલા �ુ્ ી 
ંેમી જબલમ �ુરસં મ હતય. હવે � શખસ પણ પતંલમલ 
પરવર�દગલરથી એ �સથિંાલા �ુ્ લકલં કર� શક� છે ક�, ંેમલ 
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હલથ �સુ્ાલમતમલ �મૂ અમ ેંેઓમલ ાલ્થી પલક હતય અમ ે
ંેમી �ભ ંેઓમલ અપાલમ કરવલથી બ્ી હતય, ંત હર 
હલ્ાલા ંેણ ેએા જ�ર કર�ુા જતઈએ. 
 �બદઅતાની ાના: 
 યલદ રલખત,ાતઅિામ ારદ આ વરસ ે એ જ ્ીજમ ે

હ્લ્ કહ� છે �મ ેગં વરસ ેહ્લ્ કહ� ��ૂત છે. અમે આ 
વરસ ે એ જ ્ીજમ ે હરલા ગણ ે છે �મ ેગં વરસ ે હરલા 
ગણી ��ૂત છે. એ ્તકતમી �બદઅંત અમ ે મવી રસાત 
અુ્લહમલ હરલામ ેહ્લ્ મથી બમલવી શકંી. હ્લ્ અમ ે
હરલા એ જ છે �મ ેપરવર�દગલર� હ્લ્ અમ ે હરલા કહ� 
દ�્લ છે. ંા ેબ્ી બલબંત પલરખી ્ી્ી છે અમ ેબ્લમત 
કલયદ�સર અ�ભુવ કર� ્ી્ત છે અમે ંામ ેપહ�્ લવલળલમી 
હલ્ંતથી મસીહં પણ કરલઈ �કૂ� છે અમ ેદષટલાં ત પણ 
આપવલાલા આાયલ છે અમે એક સપષટ બલબંમી દલવં પણ 
અપલઈ �કૂ� છે ક� હવે આ ાલા્લાલા બેહરલપ�ુા મહ� દલખવ ે
પણ એજ � ખર�ખર બહ�રત હતય અમ ે�્ળત મહ� બમ ેપણ 
એ જ ક� � ખર�ખર �્ળત હતય, પછ� �મ ેકસતટ�ઓ અમ ે
અ�ભુવત ફલયદત મ આપી શક� ંેમ ે િશખલાણત �ુા ફલયદત 
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આપશ?ે ંેમી સલા ેાલત ખલાીઓ જ રહ�શ ે�મલ પ�રણલા ે
�રુલઈઓમ ે સલર� અમ ે અચછલઈઓમ ે(સલરપમે)  �રૂ� 
સાજવલ ્લગશ.ે 
 ્તકત બે જ પકલરમલ હતય છે, કલા ંેઓ � 
શર�અંમલ પલબાદ છે અથવલ એ �ઓ �બદઅંત ઊભી કર� છે 
અમે ંેઓ પલસ ે મ ��ુીંમી કતઈ દ્ી્ હતય છે મ 
પરવર�દગલરમી �ુજજંમી કતઈ રતશમી. 
 �ુરઆન: 
 પરવર�દગલર� કતઈ શખસમ ે �ુરઆમથી શષેઠ કતઈ 
મસીહં મથી ફરાલવી. ક�ાક� એ જ �દુલમી ાજ� ૂં  રસસી, 
અમે ંેમત અાલમંદલર વસી્ત છે, ંેાલા �દ્તમી વસાં મત 
સલાલમ અમ ે ઇુામલ ્ત્ છે. અમે �દ્મી સફલઈ ંેમલ 
િસવલય કાઈ મથી. હવે જત ક� મસીહં ગહણ કરમલરલ જઈ 
��ૂલ છે અમે ાલત � ૂ્ ી જમલરલ અથવલ � ૂ્ લવી દ�મલરલ 
બલક� રહ� ગયલ છે. ંત પણ ંાે �લાય ભ્લઈ �ુઓ ંત 
્તકતમી ાદદ કરત અમ ે કતઈ �રુલઈ �ુઓ ંત ંેમલથી �ૂર 
રહત, ક�ાક� હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા બરલબર ફરાલવંલ હંલ ક� "અય આદા 
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�તુ, મેક� પર અા્ કર અમ ેબદ�મી ઉપયેલ કર �થી શષેઠ 
�ુ્ લ�ર�યવલમ અમ ેાધયાાલગ� બમી �." 
 �લાના પણાર: 
 યલદ રલખત, �ુામલ તણ પકલર છે. એ �ુા � 
અયમય (ાલફ મ કર� શકલય ંેવલ)  છે, અમે એ �ુા �મ ે
છતડ� મથી શકલંત અમે એ �ુા � ાલફ થઈ �ય છે, અમ ે
ંેમી �છુલ મથી થંી. એ �ુા � ાલફ મથી થંત ં ે
અુ્લહમત ભલગીદલર ાલમવત છે. ક�ાક� પરવર�દગલર� પતં ે
એ્લમ �ુ� છે ક� ંેમત ભલગીદલર બમલવમલરમ ેંે ાલફ મહ� 
કર�. અમે એ �ુા � ાલફ કર� દ�વલાલા આવ ેછે ંે ઇનસલમમત 
પતંલમી �ં પર છે, મલમલ �મુલહત વડ�. અમ ેએ �ુા �મ ે
છતડ� મથી શકલંત ંે બાદલઓમત એક બી� પર છે ક� અહ� 
બદ્ત ઘણત આકરત છે. અમ ેએ ાલત છર�મત ઘલ ક� કતરડલમત 
ાલર મથી બુક� એવી સ� છે �મી સલા ેઆ બ�ુા સલ્લરણ 

છે. એટ્ ે ખબરદલર, �દુલમલ દ�માલા રાગ બદ્લવવલમત 
પયતમ મ કરત ક�ાક� � હકમ ેંા ેમલપસાદ કરત છત ંેમલ પર 
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સાગ�ઠં રહ�� ુા એ �ૂઠ પર ્લ્ી િવખરલય જવલ કરંલ દર�ક 

ર�ં ેવ્લર� સલ�ા છે �મ ેંા ેપસાદ કરત છત. 
 ્તકત !  એ સદભલગી છે �મે પતંલમી ખલાીઓ 
બી�મલ એબત પર મજર કરવલથી પ� ૃં  રલખ ે અમ ે
�બુલરકબલદમ ેપલત એ છે એ શખસ � પતંલમલ ઘરાલા બેઠત 
રહ�, પતંલમી રતઝી ખલય અમ ે પતંલમલ પલ્મહલરમી 
ફરાલાબરદલર� કરંત રહ� અમે પતંલમલ �મુલહત પર રતંત રહ�. 
ંે પતંલમી �ંાલા પ� ૃં  રહ� અમે ્તકત ંેમલ ંરફથી 
મ�્�ં રહ�. 

* * * * * 
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૧૭૭ - િ્ફફ�ન પછ� લવાદ િવશે ઉપદહશ 
 ંાલર� જાલઅં ે� બે જણલમી � ૂાટણી પર સહાિ  ં

કર� ્ી્ી હંી. ા� ંત એ બામેથી શરં કર� ્ી્ી હંી ક� 

ંેઓ �ુરઆમમી સીાલઓમી �દર રહ�શે અમ ેંેમલથી હટશ ે

મહ�. ંેઓમી જબલમ ંેમી સલથ ે રહ�શ ે અમે ંેઓ ંેમી 

પયરવી કરશે. પરા્ ુએ બામે ભટક� ગયલ અમે હકમી સા� 

જતઈમ ે(ઇરલદલ �વૂરક ) અવગણમલ કર�. �ુા ંેઓમી આર્ 

હંી. અમ ે�્ી સાજ ંેઓમી રલય. જયલર� ક� આ કિમષટ 

રલય (ખરલબાં)  અમ ે �ુુાી ફ�સ્લમી પહ�્ લ જ ા� એ 

શરં કર� દ�્ી હંી ક� ફ�સ્ત નયલય�વૂરક કરવલાલા આવશ ે

અમે હકમલ પાલણ ે અા્ કરશ.ે હવે ાલર� પલસ ે પતંલમલ 

હકાલા �ુજજં અમ ે દ્ી્ ાૌ�ૂદ છે. ક�ાક� ંેઓએ 

સતયાલગરથી િવ�ખૂંલ કર� છે અમ ે મ�� થએ્ ઠરલવમી 

િવ�દ ઊ્ટત �ુકા આપયત છે. 
* * * * * 
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૧૭૮ – શહાદત, ઈાાન અને તણવા ્બંધંાા ં
 મ ંેમલ પર કતઈ પ�ર�સથિ  ં્લ� ુપડ� છે અમે મ 
ંેમે કતઈ કલળ બદ્ી શક� છે. અમે મ ંેમલ પર કતઈ ાકલમ 
હલવી થઈ શક� છે. મ ંેમી પશાસલ થઈ શક� છે. ંેમલ ઇુાથી 
મ ંત વરસલદમલ ટ�પલા �પલ રહ� છે અમે મ આસાલમમલ 
ંલરલઓ. મ વલંલવરણાલા હવલઓમલ ંતફલમ �પલ છે અમ ેમ 
પતથરત પર ક�ડ�ઓમલ ્લ્વલમત અવલજ અમ ે મ �્લર� 
રલંાલા ંે�ુા આશય સથલમ. ંે પલાદડલઓમલ પડવલમી જગયલ 
પણ �ણ ેછે અમ ે�ખતમલ ્તર ઇશલરલઓ પણ. 
 �ુ ા ગવલહ� આ�ુા �ા ક� ંેમલ િસવલય કતઈ �દુલ મથી, 
મ ંેમત કતઈ બરતબર�ઓ ક� સાલમ છે અમે મ ંેમલ િવષે 
કતઈ શાકલમે સથલમ છે. મ ંેમલ દ�મમત ઇનકલર કર� શકલય છે. 
મ ંેમી ર્મલથી ઇનકલર કર� શકલય છે. 
 આ ગવલહ� એ શખસમી છે �મી િમયયં સલ્ી અમ ે
�ંર સલફ છે. ંે�ુા યક�મ િમખલ્સ અમ ે અા્�ુા પુ્ુા 
ભલર� છે. 
 અમે વળ� �ુ ા ગવલહ� આ�ુા �ા ક� હઝરં ાતહમાદ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  ંેમલ બાદલ અમ ે
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બ્લ સ�મતાલા વરલએ્લ (� ૂાટલયે્)  ર� ૂ્  છે. ંેઓમ ે
હક�કંમલ પ્લર ાલટ� � ૂાટવલાલા આાયલ છે અમ ે શષેઠ 
સજજમંલઓ ાલટ� ખલસ કરવલાલા આાયલ છે. ાહલમંા 
પયગલાત ાલટ� ંેામી � ૂાટણી કરવલાલા આવી છે. અમે ંેઓ 
ાલરફં �હદલયંમી િમશલમીઓ સપષટ કરવલાલા આવી છે. 
અમે �ાુરલહ�ઓમલ �્કલરમ ે�ૂર કરવલાલા આવે્ છે. 
 ્તકત !  યલદ રલખત, આ �ુિમયલ ંેમલ પર આસક  ં
(આકિષ�ં) થમલર અમ ે ંેમી ંરફ ખ�્મલરલમ ે સદલ ્તકત 
આપે છે. � ંેમત વલાચ� હતય છે ંેમલથી કા�ૂસી મથી કરંી 
અમે � ંેમલ પર ગલ�્બ આવી �ય છે ંેમ ેકલ� ૂકર� ુય ે
છે. �દુલમી કસા, કતઈ પણ કૌા �મી મેઅાંત હર� ભર� 
અમે સા્ પૃં �જ�દગીાલા હંી અમ ે પછ� ંે�ુા એ �વમ 
બરબલદ થઈ ગ્ુા ંત ંે�ુા કલરણ ંેઓમલ �મુલહત િસવલય 
કતઈ મથી, ��ુા આ્રણ ંે કૌા ે �ુ� છે. એટ્લ ાલટ� ક� 
પરવર�દગલર પતંલમલ બાદલઓ પર �ુા મથી કરંત. એ 
છંલા � ્તકત પર કતપ ઊંર� છે અમે મેઅાંત યીણ થઈ 
�ય છે, ંેઓ જત સલ્ી ભલવમલથી અમ ે �દ્ ્ગલવીમ ે
પરવર�દગલરમલ દરબલરાલા ફ�રયલદ કર� ંત ંે ્લ્ી ગએ્ી 
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મેઅાંતમ ેપલછ� આપશ ેઅમ ેબગડ�્લ કલાતમ ે�ુ્ લર� દ�શે. 
�ુ ા ંાલરલ િવશ ેએ વલંથી ડ�ા �ા ક� �લાક ંા ેજહલ્ં અમ ે
મલદલમીાલા મ પડ� �ઓ. ઘણલય ાલા્લઓ એવલ વીંી 
��ૂલ છે �ાલા ંાલ�ા વ્ણ એ �ખ ંરફ હ્ ુા �ાલા ંાત 
ંદમ વખલણવલ ્લયક મહતંલ. હવે જત ંામ ેપહ�્ લમી ્લ્ 
ંરફ પલછલ વલળવલાલા આવ ેંત પણ સદભલગી બમી શકત 
છત. પરા્ ુાલર� જવલબદલર� ાલત ાહ�મં કરવલમી છે અમ ે
જત �ુ ા કહ�વલ ાલ�ુા ંત એ જ કહ� શ�ુા �ા ક� પરવર�દગલર ગં 
બલબંતમ ેાલફ કર� દ� છે.  

* * * * * 
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૧૭૯ - ઝઅલબે ્ાાનીના પાલનહારના 

જાવાના ્બંધંાા ં્વાલ અને આપના જવાબ 
 જયલર� ઝઅ્બ યાલમીએ �છૂ્ુા ક� "અય અાી�  ્

ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા, �ુા આપ ેપતંલમલ પલ્મહલરમ ે

જતયત છે?" ંત આપ ે ફરાલા્ુા: "�ુા �ુ ા એવલ પલ્મહલરમી 

ઇબલદં કર� શ�ુા �ા �મ ેજતયત પણ મ હતય?" અરજ કર�: 

ાૌ્લ ંેમ ેકઈ ર�ં ેજતઈ શકલય છે? આપ ેફરાલા્ુા: 

 ંેમે મજરત મર� �ખ ેમથી જતઈ શકંી. ંે�ુા ભલમ 

�દ્તમ ે ઈાલમમી હક�કંમલ આ્લર� પલપં થલય છે. ં ે

વસ્ઓુથી િમકટ છે પણ શલર��રક િા્લપમી �બમલ પર મહ�. 

અમે �ૂર પણ છે પરા્ ુ �ુદલઈમલ આ્લર� મહ�. ંે બત્ે છે 

પણ િવ્લરમત ાતહંલજ મથી. અમ ેંે િમયય કર� છે, પણ 

ંેમે િવ્લરવલમી જ�રં મથી. ંે �ગ ઉપલાગ વગર કલર�ગર 

છે અમે વગર �પલય ે��ુા છે. એવત ાહલમ છે ક� મલમલઓ 
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પર �ુા મથી કરંત. અમ ે એવત જતમલર છે �મી પલસ ે

ઇ�નદયત મથી. અમ ેંેમી રહ�ાંાલા �દ્મી મમંલ ભળે્ી 

મથી. બ્લ ્હ�રલઓ ંેમી ાહલમંલ સલાે હક�ર અમે ્લ્લર 

છે. અમે બ્લ �દ્ત ંેમલ ખૌફથી ��ુ છે. 
* * * * * 
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૧૮૦ - પાતાના નાફરાાન ્ાથીાની ટ�ણાાા ં
ફરાાવ્ુ ં

 �ુ ા �દુલમત આભલર ાલ�ુા �ા એ બલબંત પર � વીંી 
ગઈ અમ ેએ કલય� પર � ંેણે િમાલરણ કયલર છે. અમે ાલ�ા 
ંાલર� સલથ ે સાડતવલવલ પર પણ. અય ંે ્તકત, �મે �ુ ા 
�ુકા આ�ુા �ા ંત બ�વી મથી ્લવંલ. અમે અવલજ આ�ુા 
�ા ંત જવલબ મથી આપંલ. ંામ ેાતહ્ં આપવલાલા આવ ે
છે ંત ઘણી વલંત બમલવત છત અમ ેજ ાગાલા ભેળવી દ�વલાલા 
આવે છે ંત કલયરંલ બંલવત છે. ્તકત કતઈ ઇાલા પર ભેગલ 
કર� છે ંત વલા્ ત ઉઠલવત છત અમે ઘેર�મ ે સલામલ ાલટ� 
્લવવલાલા આવ ેછે ંત ભલગી �વ છત. 
 ંાલરલ �ુશામતમત સતયમલશ �ય, આખર ંા ેાલર� 
સહલય અમ ે ંાલરલ હક ાલટ� કતમી વલટ જતઈ રહલ છત? 
�તૃ્મુી ક� અ્તગિંમી? �દુલમી કસા !  જત ાલરત �દવસ 
આવી ગયત � કતઈ પણ સાજતગતાલા આવવલવલળત છે. ંત 
ાલર� અમ ે ંાલર� વચ્ ે એ �સથિંાલા �ુદલઈ થશ ે ક� �ુ ા 
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ંાલરલ સાગલથથી ઉ્લટ �દ્ હતઈશ અમ ેંાલર� હલજર�થી 
વ્લર� સાખયલાલા હતવલમી ્લગણી મહ� જના.ે 
 �દુલ ંાલ�ા ભ્ુા કર� �ુા !  ંાલર� પલસ ેકતઈ દ�મ 
મથી? � ંામ ેસાગ�ઠં કર� શક� મ કતઈ ગયરં છે � 
ંામ ે ઉ��ે શક�. �ુા આ વલં આયયરજમક મથી ક� 
�આુિવયલ પતંલમલ ઝલ�્ા અમ ે�ુષટ સલથીઓમ ેબત્લવ ેછે 
ંત કતઈ ાદદ અમે ભેટ વગર પણ ંેમી ંલબેદલર� કર� ્ ે
છે. અમે �ુ ા ંામ ેદલવં આ�ુા �ા અમે ંામ ેભેટતમત વલયદત 
પણ ક�ા �ા ંત ંાે ાલરલથી �ુદલ થઈ �વ છત અમ ેાલરત 
િવરત્ કરત છત. જત ક� ંા ેજ હવ ેઇસ્લામત વલરસત અમ ે
બલક� બ્ે્લ ્તકત છત. 
 અફસતસ, ંાલર� ંરફ ાલરલ રલ�પલમી કતઈ એવી 
વલં મથી આવંી �મલથી ંાે રલ� થઈ �વ અમે ાલર� 
મલરલજગીમત કતઈ પ્ એવત મથી આવંત �મલથી ંાે પણ 
મલરલજ થઈ �વ. હવે ંત ાલરલ ાલટ� સૌથી વ્લર� િપય વસ્ ુ
�મે �ુ ા ાળવલ ાલ�ુા �ા ંે ાલત �તૃ્ ુજ છે. ા� ંામ ે�દુલમી 
�કંલબ િશખવલડ�, ંાલર� સલા ે� ૂુ ્ી દ્ી્ત ર�ૂ કર�, �મ ે
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ંાે ઓળખંલ મહતંલ એમ ે ઓળખલાયલ, અમે �મ ે ંા ે
િ્�લરંલ હંલ ંેમે િપય બમલાયલ. પણ આ બ� ુ તયલર� જ 
ઉપયતગી છે જયલર� �્ળલમ ેકાઈ દ�ખલય અમ ે� ૂં ે્ ત ��ૃં  
થલય. એ કૌા જહલ્ંથી ક�ટ્ી મ�ક છે �મત આગેવલમ 
�આુિવયલ હતય અમે ંેમ ેસાસકલર િશખવમલર મલબેગલમત �તુ 
હતય. 

* * * * * 
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૧૮૧ - એ જાાત ્બંધંાા ંઇરશાદ � 
ખાર�ાથી ાળ� જવાના િનરર્  ણર� �ણૂ� 

હતી. 
 જયલર� આપ ે એક શખસમ ે એમી ખલંર� કરવલ 
ાતકુયત, � ખલર�ઓથી ાળવલ ાલગંી હંી અમ ેહઝરંથી 
ડરંી હંી અમ ેએ શખસ પલછત આાયત ંત આપે �છૂ્ુા: �ુા 
ંે ્તકત મ�્�ં થઈમ ેબેસી ગયલ છે ક� કલયરંલ�ુા પદશરમ 
કર� િમકળ� પડયલ છે. ંેણ ેક�ુા: ંેઓ �ૂ્ કર� ��ૂલ છે. ંત 
આપે ફરાલા્ુા: 
 �દુલ ંેઓમત કૌા ે સ�દૂમી �ા મલશ કર�. યલદ 
રલખત જયલર� ભલ્લમી અણીઓ ંેઓમી ંરફ સી્ી કર� 
દ�વલાલા આવશ ેઅમે ં્વલરત ંેઓમલ ાલથલ પર વરસવલ 
્લગશ ે ંત ંેઓ પતંલમલ કયલર પર પસંલવત કરશ.ે આ� 
શયંલમ ેંેઓમ ે િવખેર� મલખયલ છે અમે કલ્ે એ જ ંેઓથી 
મફરં અમે અ્ગ હતવલ�ુા એ્લમ કરશ.ે હવે ંેઓ ાલટ� 
�હદલયંથી િમકળ� જ�ુા, �્કલર અમ ે�ાુરલહ�ાલા પડ� જ�ુા, 
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સલ્ી રલહથી રતક� દ�� ુા અમે �ાુરલહ�ાલા ા� ાલર� 
(બદક્લાી)કરવી એ જ ંેઓમત મલશ કરવલ ાલટ� �રૂંલ છે. 

* * * * * 
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૧૮ર - અલલાહની િનષણલણં પિવતતા, 
પહહલાની ઉમાતાની �સથિત, િ્ફફ�નના શહ�દા 

પર શાણ વ્ણત ણરવા 
 મતફ બકલ્ીથી �રવલય  ં કરવલાલા આવી છે ક�, 
હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા ે એક �દવસ 
�ૂફલાલા એક પતથર પર ઊભલ રહ� �તૂબત ઇરશલદ ફરાલાયત, 
�મે જતઅદલ �બમ હાીરલ ાખ્ાીએ ખતડયત હંત અમ ેએ 
સાય ે આપ ઊમમત જભભત પહ�ર�્ હંલ અમ ે આપમી 
ં્વલરમી મયલમ પણ ખ�ૂરમલ પલાદડલમી હંી અમ ેપગતાલા 
ખ�ૂરમલ પ�લમલ જતડલ હંલ. આપમલ �બુલરક ્્લટ પર 
સજદલમલ ગઠલ દ�ખલંલ હંલ. આપ ેફરાલા્ુા: 
 સવર પશાસલ એ અુ્લહમલ ાલટ� છે �મલ પિં 
્તકત�ુા પરલવંરમ (પલછલફર�ુા)અમ ેબ્લ કલાતમત �ં છે. �ુ ા 
ંેમી સ્િૂં (હમદ) ક�ા �ા ંેમલ ાહલમ ઉપકલરત, સપષટ દ્ી્ત 
અમે વ્ંલ જંલ દલમ પદલમત પર. એ હમદ (સ્િૂં) � ંેમલ 
હકમે �રૂત કર� શક� અમે ંેમત આભલર ાયકં કર� શક�. ંેમલ 
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સવલબમ ેમ�ક કર� શક� અમ ેમેઅાંતાલા વ્લરલ�ુા કલરણ 
બમી શક�. �ુ ા ંેમલથી ાદદ ાલ�ુા �ા એ બાદલમી �ા � ંેમલ 
ફઝ્મત ઉમાીદવલર હતય. ંેમલ મફલમત આશલવાં  હતય. ંેમી 
યલંમલઓ ટળવલ પર યક�મ રલખંત હતય, ંેમી 
ાહ�રબલમીમત સવીકલર કરમલરત હતય. અમે વલણી વંરમાલા 
ંેમલ પર સા�ણૂર ભરતસત કરવલવલળત હતય. 
 �ુ ા ંેમલ પર ઈાલમ રલ�ુા �ા એ બાદલમી �ા, � 
યક�મ સલથ ેંેમલથી આશલ રલખંત હતય અમ ેઈાલમમી સલથ ે
ંેમલ પિં ધયલમાગમ હતય. આસથલ�વૂરક ંેમલ દરબલરાલા 
સજદત કરંત હતય અમ ેંવહ�દમી સલથ ેંેમી િમખલ્સંલ 
રલખંત હતય. ��ુગ�મી ભલવમલ સલથ ે ંેમી ાહલમંલમત 
સવીકલર કરંત હતય અમે શતખ અમ ે પયતમત સલથ ે ંેમલ 
શરણાલા આાયત હતય. 
 ંેમે પેદલ મથી કરવલાલા આાયત ક� કતઈ ંેમલ 
ાલમાલા ભલગીદલર બમી �ય. અમે ંેણે કતઈ �તુ મથી પેદલ 
કય� ક� પતં ેાર� �ય અમ ે�તુ વલરસ બમી �ય. મ ંેમલ 
પહ�્ લ કતઈ સાય અમ ેસથળ હંલ મ ંેાલા કતઈ વ્ઘટ થંી 
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હંી. ંેણ ે પતંલમી અફર યતજમલ અમ ે પતંલમલ િમિય  ં
�કુલદલમલ આ્લર� પતંલમ ે��ુધ્ઓ સાય ંદમ સપષટ અમ ે
આશકલર (રતશમ) કર� દ�્ત છે. ંેમી ર્મલમલ ગવલહતાલા એ 
આસાલમતમી ર્મલ પણ છે �મ ેવગર સંાભ ેરતક� રલખે્ છે 
અમે વગર આ્લર� ઊભલ કર� દ�્લ છે. ંેણ ે ંેઓમ ે
બત્લાયલ ંત બ્લ � હ�ૂર કહ�ં લ હલજર થઈ ગયલ, 
ફરાલાબરદલર� અમે આસથલ સલથ,ે મ કતઈ પકલરમી આળસ ક� 
િવ્ાબ વગર. અમે દ�ખી્ ુા છે ક� એ આસાલમતએ ંેમલ 
પલ્મહલરપણલમત આ ર�ં ે સવીકલર મ કય� હતં અમે ંેમી 
સલા ે સવીકલર�ુા ાલ�ુા મ માલા્ુા હતં, ંત ંેમ ે કદ� પણ 
પતંલમલ અશર�ુા સથળ, ફ�રશંલઓ�ુા રહ�ઠલણ, પલક ક્ાલ અમ ે
મેક આાલ્તમી ઊચ્ંલ�ુા ક�નદ મ બમલવં. ંેણ ેંેઓમલ 
િસંલરલઓમ ેપર�શલમ અમ ેભટકંલ પવલસીઓ ાલટ� ાા�ઝ્મલ 
�્લણ બમલવી દ�્લ છે. ંેઓમલ પકલશમલ �કરણતમે જાીમ 
�ુ્ ી પહ�્વલથી મ �્લર� રલંમી કલ�્ાલ રતક� શક� છે 
અમે મ રલંમી કલળ� ્લદરાલા એટ્ત દા છે ક� આસાલમતાલા 
ફ�્લએ્લ ્ાદમલ �રૂમી રતશમીમ ેરતક� શક�. 
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 પલક અમ ેબેિમયલઝ છે એ �દુલ �મલથી મ �્લર� 
રલંમી કલળલશ �પી છે મ �સથર રલતી�ુા �્લ�ા, મ મી્્ી 
્રલમલ (જાીમમલ પેટલળ) પદ�શતાલા મ આપસાલા જતડલએ્લ 
પહલડતમી શીખરતાલા, ંેમલ ાલટ� મ આસાલમમી �્લઈ પર 
્ાકંી વીજળ�મી ગ�મલ �પી છે અમે મ વલદળતમી 
્ાકંી વીજળ�ઓ, મ �યૃતથી ખરંલ પલાદડલઓ, �મ ે
વલદળત સલથ ે્લ્ંી હવલઓ અથવલ �શૂળ્લર વષલર ખેરવી 
મલખે છે. ંે દર�ક �બ��ુમલ પડવલમી જગયલ પણ �ણે છે અમ ે
રતકલવલમી જગયલ પણ. દર�ક ક�ડ�મલ ્લ્વલમી જગયલથી પણ 
�ણકલર છે. અમે ખ�્લઈમ ેપહ�્વલમલ સથળમ ેપણ, ંે આ 
પણ �ણ ે છે ક� ાચછરમ ે ક�ટ્ત ખતરલક �રૂંત છે અમ ેએ 
પણ �ણ ેછે ક� ાલદલ પતંલમલ પેટાલા �ુા ્ઈમ ેફર� રહ� છે. 
 સઘળ� પશાસલ એ �દુલમી � એ સાય ેપણ હંત, 
જયલર� મ �ુરસી હંી, મ અશર. મ આસાલમ હંલ મ જાીમ. 
મ ��લકં  હંલ, મ ઇનસલમ. મ કુપમલઓથી ંેમ ેસા� 
શકલય છે મ સાજ ��ુધ્થી ંે�ુા અ�ાુલમ કર� શકલય છે. મ 
કતઈ ાલગમલર ંેમ ે પ� ૃં  ( ાશ�ુ્ ) કર� શક� છે મ કતઈ 
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દલમથી ંેમલ ખ�મલાલા કાઈ કાી થલય છે. ંે મ �ખથી 
�ુએ છે અમે મ કતઈ સથળાલા સા�ુ�્ં છે. મ સલથીઓ સલથ ે
ંેમલ વખલણ થઈ શક� છે અમે મ �ગત અવયવત વડ� કતઈ 
વસ્મુ ે સજ � છે. ઇ�નદયત ંેમ ે સા� મથી શકંી અમે મ 
ઇનસલમત પર ંેમી કુપમલ કર� શકલય છે. ંેણ ે�સૂલ સલથ ે
વલં કર� ( ક્ીા બમલાયલ) ંત ંેામ ે ાહલમ િમશલમીઓ 
પણ દ�ખલડ� દ�્ી, જત ક� મ અવયવત મત ઉપયતગ કય� મ 
સલ્મતમત. મ કતઈ �ભ વ્ાલા હંી મ ગળલમલ કલકડલમી 
હરકં. 
 અય �દુલમલ �ણુત ગલવલાલા િવમલ કલરણ શા 
્ેમલરલઓ !  જત ંાલરલ િવ્લરાલા કતઈ સચ્લઈ હતય ંત 
પહ�્ લ �જબઈ  ્ અમ ે િાકલઈ  ્ અમ ે ંેમલ બી� િમકટમલ 
ફ�રશંલઓમલ �ણુત ગણલવત. �ઓ પિવતંલમી ઓરડ�ઓાલા 
મંાસંક પડયલ છે. અમે ંેઓમી ��ુધ્ઓ હયરલમ છે ક� 
શષેઠ સ�મહલરમી સ્િૂં કઈ ર�ં ેકર�. 
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 યલદ રલખત !  િસફંત દલરલ ંેમી ઓળખ થલય છે, 
�મલ રાગ �પ હતય છે અમે �મલ �ગત અવયવત હતય છે અમ ે
� પતંલમી �િંા સીાલએ પહ�્ી મલશ પલા ેછે. 
 એટ્ે ંેમલ િસવલય કતઈ �દુલ મથી �ણ ેપતંલમલ 
અ�સંતવમલ �રૂથી �્કલરમ ેપકલિશ  ંકર� દ�્ત, અમે પછ� 
મલશમલ �્કલરથી દર�ક �રૂલમી વસ્મુે �્લર� કર� દ�્ી. 
 �દુલમલ બાદલઓ ! �ુ ા ંામ ે એ �દુલથી ડરવલમી 
દલવં આ�ુા �ા �ણ ે ંામ ે શષેઠ વ�ત પહ�રલાયલ, અમ ે
ંાલર� સા�ણૂર રતઝીમી ાયવસથલ કર�, યલદ રલખત ! જત કતઈ 
એવલ શખસ હતં �મ ેઅમાં મલ સતપલમ ાળ� �ં ેઅમે ં ે
ાૌંમ ે ટલળવલમત ાલગર શત્ી ્ેં ંત ંે �ુ્ ાે લમ ઉબમ ે
દલ�દૂ હતં, �મલ ાલટ� �જ�લંત અમ ેઇનસલમત બામેમે આિ્મ 
કર� દ�વલાલા આાયલ હંલ, અમે વળ� મ�ાુવં અમ ે
અુ્લહમી િમકટંલ�ુા સૌભલગય પણ પલપં હ્ ુા. પરા્ ુજયલર� 
પણ ંેઓએ પતંલમલ ભલગમત ખતરલક આરતગી ્ી્ત. અમ ે
પતંલમત �વમકલળ �રુત કર� ્ી્ત, ંત મલશમલ કલાઠલાએ 
�તૃ્મુલ ંીરત ્્લાયલ અમ ેબ્લ પદ�શત ંેમલથી ખલ્ી થઈ 
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ગયલ અમ ેબ્લ ાહ�્ ત બેકલર બમીમ ેરહ� ગયલ. અમે બી� 
કૌાત ંેામી વલરસદલર બમી ગઈ અમે ંાલરલ ાલટ� ંેઓમ ે
ગં કૌાતાલા ્ડત (મસીહં) ્ેવલ�ુા સલ્મ બમલાયલ છે. 
 �લા છે ( શલા અમ ે �હ�ઝમલ) અાલ�્કત 
(રલજકંલરઓ) અમે ંેઓમલ વાશજત? �લા છે ( િાસરમલ) 
�ફરઓમત અમ ે ંેમલ વાશજત? �લા છે ( આઝરબલઈ�મમલ) 
અસહલબ ે રસ? �ઓએ મબીઓમ ેકં્ કયલર. �રૂસ્તમી 
��ુંંતમે �પૂ કર� અમ ેબળજતર� કરમલરલઓમી ��ુીંતમે 
�વંી કર� દ�્ી હંી. �લા છે એ ્તકત �ઓ ્શકર ્ઈમ ે
આગળ વધયલ અમે હ�રત હ�રતમ ે પરલ�જં કર� દ�્લ. 
્શકર પર ્શકર ંૈયલર કયલર અમ ેશહ�રતમલ શહ�રત વસલવી 
દ�્લ. 

 ( આ જ �તુબાના એણ ભાગ) 
 ંેણે �હકાંમી ઢલ્ શર�ર પર સ�વી હશ,ે અમ ે
ંેમે �રૂ� સભયંલ સલથ ેઅખતયલર કર�્ હશ ેક� ંેમી ંરફ 
ધયલમ આપશે. ંેમી ાઅર�ફં રલખંત હશે. અમ ેંેમલ ાલટ� 
સા�ણૂર િમ� ૃં  હશ.ે આ �હકાં ંેમી દ�ષટાલા એક ખતવલએ  ્
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દત્ં હશે. �મ ેશત્ી રહત હશ.ે અમ ેએવી જ�રં હશ ે�મલ 
િવશ ે �છૂપરછ કરંત હશ.ે ંે ઇસ્લામી બેવંમી સલથ ે
બેવંમ થલશ ેઅમ ેએ �ટમી �ા હશ ે� થલક�મ ેજાીમ પર 
પછલડ� ખલંત હતય અમ ે છલંી જાીમ પર ટ�કલવે્ હતય. 
અુ્લહમી �ુજજંાલાથી �િંા �ુજજં અમ ે ંેમલ 
ખ્ીફલઓાલાથી એક ખ્ીફલ. 
 ્તકત ! ા� ંાલરલ ાલટ� એ બ્ી િશખલાણત ર�ૂ કર� 
દ�્ી છે � મબીઓએ પતંલમી ઉમાંતમલ સલા ે ર�ૂ કર� 
હંી. અમે ંાલરલ �ુ્ ી એ બ્ી �હદલયંતમ ેપહ�્લડ� દ�્ી 
છે. � વ્ીઓએ અ�ગુલાીઓમ ે સ�પી હંી. ા� ાલરલ 
્લબખલથી ંામ ે ્ેંલાયલ પણ ંા ે સી્લ મ થયલ. અમ ે
્લક ્ાક�થી ંામ ેહલાકવલ ્લ�ુા પણ ંા ેએક મ થયલ. 
અુ્લહ જ ંામ ેસા�. �ુા ાલરલ પછ� કતઈ અનય ઇાલામી 
વલટ �ુઓ છત? � ંામ ેસી્લ ાલગર પર ્ઈ આવશ.ે અમ ે
હક ાલગરમી �હદલયં કરશ.ે 
 યલદ રલખત, � ્ીજતએ �ુિમયલમી ંરફ ા� �ુ� હ્ ુા 
ંેઓએ ા� ફ�રવી ્ી�ુા છે. અમે �ણે ા� ફ�રવે્ ુા હ્ ુા, ંેઓએ 
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�ખ કર� ્ી�ુા છે. અુ્લહમલ મેક બાદલઓએ અહ�થી �ૂ્ 
કરવલમત િમણરય કર� ્ી્ત છે. અમે �ુિમયલમી એ �ૂાક� �ડૂ�, 
� બલક� રહ�વલવલળ� મથી ંેમ ેવે્ી મલખી છે. ંે આખેરંમલ 
અઢળક બદ્લાલા � મલશવાં  મથી. આપણલ એ ઈાલમી 
ભલઈઓ �ઓ�ુા રકં િસફફ�મમલ ાયદલમાલા વહલવવલાલા 
આા્ુા, ંેઓમ ે �ુા �કૂસલમ થ્ુા છે? જત ંેઓ આ� 
�ુિમયલાલા સાકટતમલ �ટૂડલ પીવલ �વંલ મથી અમે ગાદલ 
પલણી પર ��ુરત કરવલ હયલં મથી ંેઓ �દુલમલ દરબલરાલા 
હલજર થઈ ગયલ અમે ંેઓમ ેંેમત સા�ણૂર બદ્ત ાળ� ગયત. 
ાલ�્ક� ંેામ ેખૌફ પછ� અાલમમી ાા�ઝ્ાલા ઉંલર� દ�્લ 
છે. 
 �લા છે ાલરલ એ ભલઈ �ઓ સી્લ ાલગર પર ્લુયલ 
અમે હકમ ેરસં ેવળગી (્લગી) રહલ. �લા છે અમાલર ! �લા 
છે ઇબ�િુ�હલમ? �લા છે ્ શહલદંયમ? �લા છે ંેઓ �વલ 
ઈાલમી ભલઈ �ઓએ ાૌંમલ બત્વ્મ બલા્ ી ્ી્લ હંલ 
અમે �મલ ાસંકત અતયલ્લર�ઓ પલસ ે ાતક્ી દ�વલાલા 
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આાયલ. (આા કહ� આપ ેદલઢ� �બુલરક પર હલથ ફ�રાયત અમ ે
�લાય �ુ્  રતંલ રહલ, તયલરપછ� ફરાલા્ુા:) 
 આહ !  ાલરલ એ ભલઈઓ પર �ઓએ �ુરઆમમી 
િં્લવં કર� ંત ંેમ ે અખાડ બમલા્ુા. અમે ફરજત પર 
�્�ંમ ામમ �ુ� ંત ંેમે સથલિપં કર�. ��ુ ંતમ ે�વાં  
કર� અમે �બદઅંતમ ેદફમલવી દ�્ી. ંેઓમ ે�હલદ કરવલ 
ાલટ� બત્લાયલ ંત દતડંલ આાયલ અમ ે પતંલમલ આગેવલમ 
પર ભરતસત કય� ંેઓ ંેમી આજલ પણ પલળ�. 
 ( તયલર પછ� �્લ સલદ� પતકલર� ફરાલા્ુા:) �હલદ, 
�હલદ, અય �દુલમલ બાદલઓ હતિશયલર થઈ �વ ક� આ જ �ુ ા 
ાલ�ા ્શકર ંૈયલર કર� રહત �ા, જત કતઈ અુ્લહમલ 
દરબલરાલા �વલ ાલગંત હતય ંત િમકળવલ ંૈયલર થઈ �ય. 
 મતફ�ુા કહ�� ુા છે ક�, તયલરપછ� હઝરં ેદસ હ�ર�ુા 
્શકર હઝરં ઇાલા �ુસમૈ અ્�યહસસ્લા સલથ,ે દસ હ�ર 
ક�સ �બમ સઅદમી સલથ,ે દસ હ�ર અ� ૂઅય્બુ અનસલર� 
સલથ ેઅમ ેઆા િવિવ  ્સાખયલાલા િવિવ  ્્તકત સલથ ેંૈયલર 
કયલર અમ ેઆપમત આશય (હ�્ )ુ  ફર� િસફફ�મમી ંરફ �ૂ્  
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કરવલમત હંત ક� આવંત �ુ�આ્  આવંલ પહ�્ લ ા જ આપમ ે
ઇબમે �ુ્ �જા ેઝખાી કર� દ�્લ અમ ેઆ ર�ં ે��ુા ્શકર 
પલ�ા ફ્ુ� અમ ે અા ે ્તકત એ ્તપગલ �મવરત �વલ થઈ 
�મત રખેવલળ ખતવલઈ �ય, અમે ંેમ ે્લર� બલ�ુથી વ�ઓ 
ઉઠલવી ્ઈ જવલમી ંલકાલા હતય. 

* * * * * 
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૧૮૩ - �દુાવદંહ આલાના વખાર, �ુરઆનના 
�રુગાન અને તણવાની વ્ી્ત 

 બ્ી પશાસલ એ અુ્લહ ાલટ�, � વગર જતય ેપણ 
ઓળખી ્ેવલયત છે. વગર શા ે સ�મ કરમલર છે. ંેણ ે
��ૃષટમ ે પતંલમી શ�કંથી સજ� અમ ે પતંલમી ઇઝઝંમલ 
આ્લર� ંેમલથી ઇબલદંમી ાલાગણી કર�. ંે પતંલમલ દલમ, 
પદલમાલા ��ૃષટમલ ાતટ�રલઓથી વ્લર� ાતટત છે. ંેણ ે આ 
�ુિમયલાલા પતંલમી ાખ્કૂતમ ેવસલવી છે. અમ ે �જ�લં અમ ે
ઇનસલમ ંરફ પતંલમલ ર� ૂ્ ત ાતકુયલ છે. �થી ંે �ખ 
સલાેથી પરદલઓ હટલવી દ�. અમે �કૂસલમતથી સ્ેં કર� દ�. 
દષટલાં ત બયલમ કર� દ� અમ ેખલાીઓથી ખબરદલર કર� દ�. 
ંા�ુરસંી અમ ે બીાલર�થી થંલ ફ�રફલરતથી ઘડત (મસીહં)  
્ેવલ�ુા � ૂ્ વ.ે અમ ે હ્લ્ અમ ે હરલા અમ ે ંલબેદલર� 
કરમલરલઓ ાલટ� મ�� કર�્ અજ અમ ેમલફરાલમીઓ ાલટ�મલ 
અઝલબથી સ્ેં કર� દ�. �ુ ા ંેમી પિવત હસંીમી એ જ ર�ં ે
હમદ ક�ા �ા, �વી ર�ં ે બાદલઓથી ાલાગી છે. અમે દર�ક 
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વસ્�ુ ુા એક પાલણ મ�� છે અમે દર�ક કદરમી એક ાતહ્  ં
રલખી છે. અમે દર�ક ્ખલણથી એક �દું મ�� છે. 
 �ુઓ, �ુરઆમ આજલ કરવલવલ�ા પણ છે અમ ે
રતકવલવલ�ા પણ. ંે �પૂ પણ છે અમ ેબત્્ ુા પણ. ંે ્તકત 
પર પરવર�દગલરમી �ુજજં છે. ��ુા ્તકતથી વ્મ ્ેવલાલા 
આા્ુા છે અમે ંેઓમલ મફસતમ ે ંેમલ પલબાદ બમલવવલાલા 
આાયલ છે, ાલ�્ક� ંેમલ �રૂમ ેસા�ણૂર બમલા્ુા છે અમે ંેમલ 
દલરલ દ�મમ ે સા�ણૂર ઠરલાયત છે. પતંલમલ પયગમબરમ ે ં ે
સાય ેપતંલમી પલસ ેબત્લાયલ છે, જયલર� ંેઓ ંેમલ �ુકાત 
ાલરફં ્તકતમ ે �હદલય  ં કર� ��ૂલ હંલ. એટ્ ે
પરવર�દગલરમી ાહલમંલમત �સવકલર એવી ર�ં ેકરત � ર�ં ે
ંેણે પતંલમી ાહલમંલ�ુા એ્લમ �ુ� છે. ક�ાક� ંેણ ેદ�મમી 
કતઈ વલંમ ે�પી મથી રલખી અમે કતઈ ગાંી ક� અણગાંી 
વલં મથી રહ�વલ દ�્ી �મલ ાલટ� સપષટ �હદલયંમી િમશલમી 
મ બમલવી દ�્ી હતય, અથવલ કતઈ અફર આયં મ ઉંલર� 
દ�્ી હતય, �મલ દલરલ રતક� શકલય અથવલ દલવં આપી 
શકલય, ંેમત રલ�પત અમે મલરલ� ભિવષયાલા પણ એવી જ 
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રહ�શે �વી ર�ં ેઉંલરવલ સાય ેહંી, અમે આ યલદ રલખત ક� 
એ ંાલરલથી એવી વલં પર રલ� મહ� થલય �મલ પર 
�રૂતગલાીઓ પર મલરલજ થઈ ��ૂત હતય. અમે મ એવી કતઈ 
વલંથી મલરલજ થશ ે �મલ પર �રૂતગલાીઓથી રલ� થઈ 
��ૂત હતય. ંા ેંદમ સપષટ પગ્લઓ પર ્લ્ી રહલ છત 
અમે એ જ વલંત�ુા �મુરલવંરમ કર� રહલ છત � પહ�્ લમલ 
્તકત કર� ��ૂલ છે. ંેણ ેંામ ે �ુિમયલમલ શાથી બ્લવી 
્ી્લ છે અમે ંામ ે�કુ પર ંતપર કયલર છે અમ ેંાલર� 
�ભથેી �ઝકમી ાલાગણી કર� છે. 
 ંામ ેંકવલમી મસીહં કર� છે અમ ેંેમ ેપતંલમી 
ાર�મી �િંા હદ ઠરલવી છે. અમે એ જ ્તકતથી ંેમી 
ાલાગણી છે. એટ્ે ંેમલથી ડરત �મી મજર સાય છત. અમ ે
�મલ હલથતાલા ંાલ�ા કપલળ છે, અમે �મી શ�કંમી પકડાલા 
પડખલઓ બદ્ી રહલ છત. ક�ાક� જત કતઈ વલં પર પડદત 
મલખવલ ાલગંલ હત ંત ંે �ણે છે અમ ેજત એ્લમ કરવલ 
્લહત ંત ં ે જતઈ ્ે છે. અમ ે ંાલરલ પર ાલમિમય 
ફ�રશંલઓમ ેકા� ્ખવલ િમ્કું કર� દ�્લ છે. � કતઈ હકમ ે
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જંત મથી કર� શકંલ અમ ેકતઈ બલિં્મ ે્ખી મથી શકંલ. 
અમે યલદ રલખત ક� � કતઈ પણ અુ્લહમત ંકવત ઇખતયલર 
કર� છે, પરવર�દગલર ંેમલ ાલટ� આપિ�ઓાલાથી બહલર 
િમકળવલમત ાલગર કર� દ� છે, અમે ંેમ ે�્કલરાલા �રૂ આપ ે
છે. ંેમે મફસમી બ્ી ાલાગણીઓ વચ્ ેસદલ�ુા �વમ અપરણ 
કર� છે. અમે ાલમમલ સથલમાલા ઉંલર� છે. એ ઘરાલા, �મ ે
પતંલ ાલટ� પસાદ �ુ� છે. �મત છલાયત ંેમત અશર છે. અમ ે��ુા 
�રૂ ંેમી પિંભલ છે. ંેમલ દશરકત ફ�રશંલ છે અમ ે ંેમલ 
સલથીઓ �રૂસ્ત. હવે ંાલરલ પરલવંરમ ંરફ આગળ ્પત. 
અમે ારવલ પહ�્ લ સલાલમ એકઠત કર� ુયત ક� �ૂાક સાયાલા જ 
્તકતમી આશલઓ કપલઈ જમલર� છે. અમ ે �તૃ્મુત ફાદત 
ગળલાલા પડવલવલળત છે. જયલર� ંૌબલમત દરવલજત પણ બા્  
થઈ જશ.ે 
 હ� ંા ે એ સથળે છત � જગયલએ �રૂતગલાીઓ 
પલછલ ફરવલ ંડપી રહલ છે. અમ ેંા ેપવલસી છત અમ ેઆ 
ઘર�થી પસથલમ કરવલવલળલ છત, � ંાલ� ખ�ા ઘર મથી. 
ંામ ે �ૂ્ મી ખબર અપલઈ �કૂ� છે. અમે વલટખ્� ભેગી 
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કરવલમત �ુકા અપલઈ ��ૂત છે. અમ ેએ યલદ રલખત ક� આ 
મરા અમે �ુાળ� તવ્લ જહ� ામી આગ સહમ કર� શકંી 
મથી. એટ્ે �દુલમલ વલસંે ંાલરલ મફસત પર દયલ કરત ક�ાક� 
ંાે ંેમ ે�ુિમયલમી �સુીબંતાલા અજાલવી ��ૂલ છત. �ુા ંા ે
મથી જત્ુા ક� ંાલર� ક�વી હલ્ં થલય છે જયલર� એક કલાટત 
� ૂા્ ી �ય છે? અથવલ એક ઠ�સ ્લગવલથી �મૂ િમકળ� 
આવે છે? અથવલ કતઈ ર�ંી ંપવલ ્લગ ેછે, તયલર� એ સાય ે
ંાલ�ા �ુા થશે, જયલર� ંા ે જહ�ેામલ  બે સંરતમી વચ્ ે
હશત? સળગંલ પથથરતમલ પડખલાલા અમ ે શયંલમતમલ 
પડતશાલા, �ુા ંામ ે એ ખબર છે ક� ાલ�્ક ( જહનનામત  
્તક�દલર) જયલર� આગ પર કતપલયાલમ થલય છે ંત ંેમલ 
ભલગત એક બી�થી ટકલરલવલ ્લગ ેછે અમે જયલર� ંેમે ઝલટક� 
છે ંત ંે ગભરલઈમ ેદરવલ�ઓમી વચ્ ેઉછળવલ ્લગ ેછે. 
 એ વયત�ધૃ્, �મલ પર �ધૃ્લવસથલ છવલઈ �કૂ� છે. 
ંે સાય ે ંલર� �ુા �સથિં હશ?ે જયલર� જહ� ામલ ંતક 
ગરદમમી હડ�ઓાલા � ૂાપી �શ ેઅમ ેબેડ�ઓ હલથતાલા ગળ�મ ે
કલાડલઓ�ુા ાલાસ �ધુ્લ ખલઈ જશ.ે 
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 અુ્લહમલ બાદલઓ ! અુ્લહમ ેયલદ કરત એ સાય ે
જયલર� ંા ેંા�ુરસં �સથિંાલા છત, એ પહ�્ લ ા ક� �બાલર પડ� 
�ઓ. અમે �ષૂકળંલમી �સથિંાલા એ પહ�્ લ ક� ંાગીમલ 
િશકલર થઈ �ઓ. પતંલમી ગરદમમ ે જહ�્ામી આગથી 
�કૂં કરલવવલમી �્�ંલ કરત, એ પહ�્ લ ા ક� એ એવી ર�ં ે
ગીરવી થઈ �ય ક� પછ� છતડલવી મ શકલય. ંાલર� �ખતમ ે
��ૃં  રલખત, પતંલમલ પેટમ ેપલંળલ બમલવત અમ ેપતંલમલ 
પગતમ ેકારમલ ાલગ� રં (્ીમ) રલખત. પતંલમલ ાલ્મ ેખ્ર 
કરત, અમે પતંલમલ દ�હમ ેપતંલમલ આતાલ પર �ુરબલમ કર� 
દયત. ખબરદલર !  આ ાલગરાલા ્તભ મ કરજત. ક�ાક� 
પરવર�દગલર� સલફ સલફ કહ� દ��ુા છે ક� "કતણ છે � 
પરવર�દગલરમ ે શષેઠ કઝર આપ,ે �થી ંે ંેમ ે �ુિમયલાલા 
્તગ�ુા બમલવી દ� અમ ેંેમલ ાલટ� શષેઠ જઝલ છે." ંત ંેણ ે
ંાલરલથી કાઝતર�મલ કલરણ ેાદદમી ાલાગણી મથી કર� અમ ે
મ િમ્રમંલમ ે કલરણ ે કઝર ાલાગ્ ુા છે. ંેણ ેાદદમી ાલાગણી 
કર� છે જયલર� ક� જાીમ અમે આસાલમમલ બ્લ ્શકરત ંેમલ 
જ છે. અમે ંે ાહ�રબલમ અમ ેહક�ા છે. અમે ંેણે કઝર ાલગ્ુા 
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છે જયલર� ક� જાીમ અમ ે આસાલમમલ સવર ખ�મલ ંેમી 
િાુકં છે. અમે ંે બેપરવલ અમે સ્િૂંપલત છે." ંે ્લહ� છે 
ક� ંાલર� કસતટ� કર� ્ે ક� ંાલરલાલા �કુલય�મલ �હસલબ ે
બ્લથી શષેઠ કતણ છે? 
 હવે પતંલમલ �કુલય� સલથ ે આગળ ્પત �થી 
અુ્લહમલ ઘરાલા ંેમલ પડતશીઓ સલથે �વમ વીંલવત. �યલા 
�રુસ્તમત સાગલથ હશે અમ ે ફ�રશંલઓ દશરમ કરશ.ે અમ ે
કલમત જહ�લામી અવલજ સલાભળવલથી ાહ��ઝ રહ�શ ે અમ ે
શર�ર કતઈ પણ �ંમલ શા અમ ેથલકથી �ૂર રહ�શ.ે" આ જ 
એ �દુલ�ુા િવિશષટ દલમ છે � �મ ે્લહ� ંેમ ેઅપ� છે અમ ે
અુ્લહ શષેઠ િવશેષદલમ આપવલવલળત છે." 
 �ુ ા ંે કહ� રહત �ા � ંા ેસલાભળ� રહલ છત. આમલ 
પછ� અુ્લહ જ ાદદગલર છે ાલરત પણ અમ ેંાલરત પણ, 
અમે એ જ આપણલ ાલટ� �રૂંત છે અમ ે ંે જ શષેઠ 
કલયરસલ્ક છે. 

* * * * * 
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૧૮૪ - બરજ �બન ા્હર તાઈને ્બંાધન 
 � આપ ે બરજ �બમ ાસહર ંલઈ ખલર�થી 
ફરાલા્ુા, જયલર� સલાભળ્ુા ક� કહ� છે ક� �દુલ િસવલય ફ�સ્લમત 
કતઈમ ેહક મથી. 
 �પૂ થઈ �, �દુલ ંલ�ા ��ુા કર�, અય ્ટૂ�્લ 
દલાં વલળલ, �દુલ ગવલહ છે ક� જયલર� હક આશકલર થયત, તયલર� 
ંલ�ા અ�સંતવ કાજતર અમે ંલર� અવલજ િમજ�વ હંી. પણ 
જયલર� �ૂઠમી અવલજ �્ી થઈ ંત ્ ુા બકર�મલા સ�ગત 
(શ�ગડલ) �ા ઊભર�મ ેસર� આા આવી ગયત? 

* * * * * 
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૧૮પ - �દુાવદંહ આલાની ાહાનતા અને 
સ�િૂત અને અ�ણૂ ાખ�ણૂના �ઝક 

 બ્લ વખલણ એ અુ્લહ ાલટ� છે, �મે મ ઇ�નદય 
પલાી શક� છે અમે મ સથળ ઘેર� શક� છે. મ �ખત જતઈ શક� 
છે, મ પડદલઓ �પલવી શક� છે. ંેણ ે પતંલમલ હાાેશલથી 
હતવલ�ુા ભલમ સ�મમલ મવલ હતવલથી કરલા્ુા. અમે ંેમલ 
�નુયાલાથી અ�સંતવાલા આવવલમ ેપતંલમલ અઝ્ી (અમલ�દ) 
હતવલમત �રૂલવત બમલવી ્ી્ત છે. અમે ંેઓમલ પરસપર 
ાળંલ આવવલમ ે પતંલમલ બેિાસલ  ્ હતવલમી �હ�રલં કર� 
છે. ંે પતંલમલ વલયદલાલા સલ્ત છે અમ ેપતંલમલ બાદલઓ પર 
�ુા કરવલથી ઉ�લં  (ાહલમ)  અમ ે ક�િં�વલમ છે. ંેણ ે
્તકતાલા નયલયમી સથલપમલ કર� છે અમે ફ�સ્લઓાલા સા�ણૂર 
ઇનસલફથી કલા ્ી�ુા છે. વસ્ઓુમલ મલશવાં  હતવલથી 
પતંલમલ અઝ્ીપણલમી દ્ી્ આપી છે. અમ ે ંેમલ પર 
્લ્લર��ુા િમશલમ બમલવી પતંલમી સા�ણૂર શ�કંમત �રૂલવત 
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આપયત છે. વસ્ઓુમલ જબર� (બેઇખંેયલર�)  મલશ અમ ે
મલ�દૂ�મ ેપતંલમલ સદલ હતવલમત પંત આપયત છે. 
 ંે એક છે પણ સાખયલમલ �હસલબ ેમહ�, હાાેશલ ાલટ� 
છે પણ �દુંમલ �હસલબ ેમહ�. કલયા છે પણ કતઈમલ આ્લર� 
મહ�. �દાલગ ંેમ ે �સવકલર� છે પણ ઇ�નદયતમલ આ્લર� મહ�. 
અમે િમર�યણત ંેમી ગવલહ� આપ ેછે પણ ંેમી બલરગલહાલા 
પહ�ચયલ પછ� મહ�. કુપમલઓ ંેમે આવર� મથી શકંી 
બુક� ં ે ંેઓમલ ાલટ� ંેમલ દલરલ પકલિશં થયત છે અમ ે
ંેઓમી જ દલરલ ��ુશાલા આવવલથી ઇનકલર કર� દ�્ત છે. 
અમે ંેમલ ્વલદ પણ ંેઓમ ેબમલાયલ છે. 
 ંે એ �હસલબ ે ાતટત મથી ક� ંેમી આ�ુબલ�ુઓ 
િવસંર�મ ે ંેમલ દ�હમ ે ાતટત બમલવી દ�્ત છે. અમે મ ં ે
એવત ાહલમ છે ક� ંે�ુા કદ વ્લર� હતય અમ ેંેણ ેપતંલમલ 
દ�હમ ેાહલમ બમલવી દ�્ત હતય. ંે પતંલમી શલમાલા ાતટત 
અમે પતંલમી સુંમંાલા ાહલમ છે. 
 અમે �ુ ા ગવલહ� આ�ુા �ા હઝરં ાતહમાદ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  ંેમલ બાદલ અમ ે
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��ુખ્સ ર� ૂ્  છે અમે પસાદ�દલ અાીમ છે. અુ્લહ ંેઓ 
પર રહ�ાં ઉંલર�, ંેણે ંાેમે ઇનકલર� મ શકલય એવી 
દ્ી્ત, સપષટ સફળંલ અમ ેપકલિશં ાલગર સલથ ેાતકુયલ 
છે. અમે ંેાણ ેંેમલ પયગલામ ે� ૂુ ્ી ર�ં ેર�ૂ કર� દ�્ત 
છે અમ ે ્તકતમ ે સી્લ ાલગરમલ દશરમ કરલવી દ�્લ છે. 
�હદલયંમલ િમશલમ કલયા કર� દ�્લ છે અમ ે રતશમીમલ 
િામલરલ ઊભલ કર� દ�્લ છે. ઇસ્લામી રસસીઓમ ેા�ૂબ  ં
બમલવી દ�્ી છે અમ ે ઈાલમમલ બા્ મતમ ે અ્ટૂ બમલવી 
દ�્લ છે. 
 જત આ ્તકત ંેમી ાહલમ �ુદરં અમે િવશલળ 
મેઅાં પર �્�ંમ ામમ કરં ેંત પાથ પર પલછલ આવી 
�ં. અમે જહ�ાામલ  અઝલબથી ભયભીં થઈ �ં. પરા્ ુ
કઠણલઈ એ છે ક� ંેઓમલ �દ્ બીાલર છે. અમ ે�ખ કાજતર 
છે. �ુા ંેઓ એક મલમી એવી ાખ્કૂમ ેમથી જતઈ રહલ ક� 
ંેણે ક�વી ર�ંે ંેમલ સ�મમ ેઅખાડ અમ ેંેમી ાયવસથલમ ે
ક�વી ાજ� ૂં  બમલવી છે. ંેમલ મલમલ એવલ દ�હાલા કલમ અમ ે
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�ખ બ્લ બમલવી દ�્લ છે. અમ ેંેાલા હલડકલ અમ ેખલ્ 
પણ ઠ�ક કર� દ�્લ છે. 
 જરલ આ ક�ડ�મલ મલમકડલ શર�રમે અમ ેંેમલ ��ુા 
બલા્ લમ ેંત �ુઓ, �મ ેમર� �ખ ેજત�ુા પણ �શુક�્ છે અમ ે
િવ્લરતમી પકડાલા આવ�ુા પણ અશ� છે. ક�વી જાીમ પર 
્લ્ે છે અમ ે ક�વી પતંલમી રતઝી ંરફ ઝપટ� છે. દલણલમ ે
પતંલમલ દરાલા ્ઈ �ય છે અમ ેપછ� તયલા કતઠલરાલા સાઘર� 
્ે છે. ગરાીાલા શરદ�મી ાયવસથલ કર� છે. અમ ે શ�કંમલ 
કલળાલા કાજતર�મલ કલળમત બાદતબસં કર� છે. ંેમી રતઝીમી 
બલાહ�્ ર� અપલઈ �કૂ� છે. અમે ંે પાલણ ેંેમે બરલબર રતઝી 
ાળ� રહ� છે. 
 મ ંત ઉપકલર કરમલરત �દુલ ંેમી ઉપયેલ કર� છે 
અમે મ જઝલ સઝલ દ�મલરત ંેમ ેવા�્ં રલખ ેછે, ભ્ે પછ� ં ે
�ષુક પતથરાલા હતય ક� પછ� ાીઠલમલ �ાે્ લ પતથરાલા હતય. 
જત ંા ે ંેમલ ખતરલકમી �્ી મી્ી મલળ�ઓ અમ ે ંેમલ 
શર�રાલા �દર પેટમી ંરફ ્ક�્ પલસાળ�ઓમી કતરત અમ ે
ાલથલાલા જગયલ પલાે્ �ખ અમ ે કલમમ ેજતશત, ંત ંામ ે
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ખર�ખર આયયર થશે. અમ ેંેમલ �ણુલવ્તકમથી ્લ્લર થઈ 
જશત. ઉચ્ અમ ેઉ�ા છે એ �દુલ �ણ ેઆ શર�રમ ેંેમલ 
પગત પર ઊ�ુા �ુ� છે. અમે ંેમી બલા્ ણી આ જ પલયલઓ પર 
કર� છે. મ ંત ંેમી ર્મલાલા કતઈ સ�ક� ભલગ ્ી્ત છે અમ ે
મ ંેમલ સ�માલા કતઈ શ�કંવલમ ેકતઈ ાદદ કર� છે. અમ ેજત 
ંાે િવ્લરતમલ બ્લ ાલગ� વટલવી ંેમલ �ં �ુ્ ી પહ�્વલ 
ાલગશત ંત એક જ પ�રણલા આવશ ેક� � ક�ડ�મત કંલર છે ં ે
જ ખ�ૂર�મલ �યૃમત પલ્મહલર છે. ક�ાક� દર�ક સ�માલા આ 
જ બલર�ક� છે અમે દર�ક પલણીમત બી� પલણીથી ઘણત જ 
બલર�ક ંફલવં છે. ંેમલ દરબલરાલા ાહલમ અમે ��ુા, ભલર� 
અમે હળવત, શ�કંશલળ� અમ ેઅશકં બ્લ એક જ �વલ છે. 
 આ �સથિં આસાલમ અમ ે વલંલવરણ અમ ે હવલ 
ંથલ પલણીમી છે, ક�ાક� ્લહ� ્લાદ અમ ે �રૂજમ ે િમરખત, 
અથવલ વમસપિં અમ ે�યૃતમે �ુઓ. પલણી અમે પતથર પર 
દ�ષટપલં કરત ક� રલં �દવસમી આવ� પર. મદ�ઓમલ 
વહ�ણતમ ે �ુઓ ક� પહલડતમી સાખયલ અમ ે શીખરતમી ્ાબલઈ 
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અમે �્લઈમ.ે શબદમલ વૈિવધયમ ે �ુઓ ક� ભલષલઓમલ 
ંફલવંમ.ે બ્લ ંેમી પ�ર�ણૂર �ુદરંમી શષેઠ દ્ી્ત છે. 
 અફસતસ છે એ ્તકત પર �ઓએ પલરબ્મલ 
ઘડમલરમત ઇનકલર કય� અમ ે ંદબીર કરવલવલળલથી ફર� 
ગયલ, ંેઓ�ુા ાલમ�ુા છે ક� બ�ુા ્લસ�સ ��ુા છે, ખેંી કયલર 
વગર ઊગી િમકળયલ છે. વગર કલર�ગર� િવિવ્ �પત ગહણ 
કર� ્ી્લ છે. જત ક� ંેઓએ આ દલવલાલા મ ંત કતઈ 
દ્ી્મત આ્લર ્ી્ત છે અમે મ પતંલમી ાલનયંલમી 
શત્ખતળ કર� છે. મહ�ંર આ સા� ્ેંે ક� મ બમલવમલર 

વગર ઇાલરં ઊભી થલય છે અમ ેમ �મુેહગલર િવમલ �મુલહ 

થલય છે. 
 અમે જત ંા ેઇચછત ંત આ વલંત ંીડતમલ સાબા્ ાલા 
કહ� શકલય છે ંેમી �દર બે ્લ્ ્લ્ �ખ પૈદલ કર� છે. 
અમે ્લાદ �વલ બે ગતળલઓાલા �ખતમલ �્રલગ સળગલવી 
દ�્લ છે. મલમલ મલમલ કણ� બમલવી દ�્લ છે. અમે યતગય ા� 
ખત્ી દ��ુા છે. પરા્ ુઇ�નદયતમે શ�કંશલળ� બમલવી દ�્ી છે. 
ંેમલ બે દલાં  છે ંેજ ્લરવલળલ, �મલથી પલાદડલઓમ ેકલંર� 
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છે અમે બે પગત દલાં લળલ છે �મલથી ઘલસ વગરે� પકડ� છે. 
�કસલમ પતંલમી ખેંી ાલટ� ંેમે ખંરમલક સા� છે પણ ંેમ ે
હલાક� મથી શકંલ, ્લહ� ગાે ંેટ્ી શ�કં ક�ા મ એકઠ� કર� 
્ે. તયલા �ુ્ ી ક� ંે ખેંરત પર �ૂદંલ �ૂદંલ આકાણ કર� છે 
અમે પતંલમી ઇચછલ �રૂ� કર� ુય ે છે. જયલર� ક� ંે�ુા ��ુા 
વ�ૂદ એક મલમી �ગળ�થી ાત�ુા મથી. 
 એટ્ે બરકંવલળ� છે એ પિવત હસંી �મી સલા ે
જાીમ અમ ેઆસાલમમી બ્ી ાખ્કૂ ામ ેકામ ે(રલ�પલથી 
અથવલ જબરદસંીથી) મં ાસંક છે. અમે ંેમલ ાલટ� ા� 
અમે ગલ્ �ળૂાલા રલખી રહલ છે. અમ ે િવમય મમંલ સલથ ે
ંેમલ દરબલરાલા મખશીખ ફરાલાબરદલર છે. અમ ે ડર ંથલ 
ભયથી પતંલમલ અિ્કલરમી ્ગલા ંેમે સ�પી રલખે્ છે. 
પયીઓ ંેમલ �ુકામ ે ંલબ ે છે. ક�ાક� ંે ંેમી પલાખત અમ ે
�લસતમત �હસલબ રલખ ેછે. અમે ંેમી પલાખતમ ેંર� ક� �શુક�ાલા 
જાલવી દ�્ે્ છે. ંેઓમી �ુાવં િમાલરણ કર� દ�્ી છે. 
અમે ંેમત �િં ભેદ મ�� કર� દ�્ત છે ક� આ કલગડત છે, ં ે
ગ�ડ છે, આ ક� ૂં ર છે, ંે શલહ�ગૃ છે. દર�ક પયીમ ેંેમલ 
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મલા સલથ ે અ�સંતવાલા આણે્  (્લવે્)  છે. અમે દર�કમી 
રતઝીમી ાયવસથલ કર� છે. ભલર� પકલરમલ વલદળત ઉતપ�  કયલર 
છે ંત ંેમલથી �શૂળ્લર વરસલદ વરસલવી દ�્ત અમ ેંેમી 
વહ�્ ણીમત �હસલબ પણ રલખયત છે. જાીમમ ે �કૂલવલ પછ� 
ંરબતળ કર� દ�્ી અમ ેંેમી વમસપિં વેરલમ થવલ પછ� 
ફર� ઉગલડ� દ�્ી. 

* * * * * 
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૧૮૬ - ઇલાહ� ા્અલાા (તવહ�દ)ના 
�ળૂ�તૂ િ્ધધાતંાના ઉલલેખ 

 ંવહ�દમલ િવષયાલા અમ ે આાલા એ બ્ી ઇુાી 
્્લરઓ છે � બી� અનય �તુબલાલા મથી. 
 ંે ંેમી ંવહ�દમત ાલમમલરત મથી �ણ ેંેમી �પ 
ર�ખલમી કુપમલ કર� અમે ંે ંેમી હક�કંથી અ�ણયત છે �ણ ે
ંેમી િાસલ્ આપી. ંેણ ે ંેમત ઇરલદત જ મથી કય� �ણ ે
ંેમી પિંાલ બમલવી. અમે ંેણ ેંેમલ ંરફ ધયલમ જ મથી 
આપ્ુા �ણ ેંેમી ંરફ �ગળ� ્�્ી અથવલ ંેમ ેકુપમલમત 
પલબાદ બમલવી દ�્ત. 
 � પતંલમી �ંથી ઓળખલય એ સ�મ છે અમે � 
બી�મલ આ્લર� કલયા હતય ં ેએ િમશલમીમત ાતહંલજ છે. 
પરવર�દગલર કંલર છે પણ અવયવતમલ હ્મ્્મથી મહ�. 
અમે પાલણ મ�� કરમલરત છે પણ િવ્લરતમલ વાળથી મહ�. 
ંે ંવાગર છે પણ કતઈ કાઈ ્ઈમ ેમહ�. સાય ંેમી સલથ ે
મથી રહ� શકંત અમ ેઓ�ર ંેમે સહલરત મથી આપી શકંલ. 
ંે�ુા અ�સંતવ સાયમી પહ�્ લ છે અમ ેંે�ુા અ�સંતવ �નૂય 
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(અદા)થી પણ પહ�્ લ છે અમ ેંે�ુા હાાેશલથી હત� ુા આરાભથી 
પહ�્ લ. ંેમલ ઇ�નદયતમે ઉતપ�  કરવલથી અ�ાુલમ થ્ુા ક� ં ે
ઇ�નદયલિંં ( હવલસથી પર) છે. અમે ંેમલ વસ્ઓુ વચ્ ે
�ભ�ંંલ બમલવવલથી �ણવલ ાળ્ુા ક� ંેમી કતઈ �ઝદ (એવત 
િવરત્ી � જગયલ ્ેવલ ાલટ� કતિશશ કર�)  મથી અમે ંેમલ 
વસ્ઓુ વચ્ ેસલમયંલ રલખવલથી �ણવલ ાળ્ુા ક� ંેમત કતઈ 
સલમય અમ ેસલથી મથી. 
 ંેણે પકલશમ ે �્કલરમી, સપષટંલમ ે સાદ�હમી, 
�ષુકંલમ ે ંરલવટમી અમ ે ગરાીમ ે ઠાડ�મી �ઝદ (િવરત્ી)  
બમલવી. ંે એક બી�મી �ુશામ ્ીજતમે ભેગી કરમલર, એક 
બી�થી �ભ�ી વસ્ઓુમ ે સલથ ે ાેળવી દ�મલર. આપસાલા 
�ંર રલખમલરમ ે િમકટ કર� દ�મલર, અમ ેપરસપર સગપણ 
રલખમલર કલાતમ ે �ુદલ કર� દ�મલર. ંે મ ંત કતઈ ાયલરદલાલા 
આવે છે મ કતઈ �ક ક� ગણતીાલા આવે છે, ક�ાક� શલર��રક 
શ�કંઓ પતંલમલ �વી ્ીજતમે જ ાયલર�દ  ંકર� શક� છે અમ ે

ઓ�ર પતંલમી િાસલ્ત ંરફ જ ઇશલરલ કર� શક� છે. 
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 એ વસ્ઓુમ ે શબદ “�નુઝત” ( �લર�) એ હાાેશલથી 
હતવલથી રતક� દ�્ી છે અમ ે હફર “કદ” ( થઈ ગ્ુા) એ 
અમલ�દથી અ્ગ કર� દ�્ી છે. અમે “્ા્લ”એ ંેઓમ ે
�ણૂલર�િૂંથી �ુદલ કર� દ�્લ છે. આ જ વસ્ઓુ દલરલ 
બમલવવલવલળત ��ુધ્મી સલા ે ંલદશ (જ્વલગર)  થયત છે 
અમે ંેઓમલ જ થક� �ખતથી દ�ખલવલથી �કૂં થઈ ગયત છે. 
ંેમલ પર ગિં અમ ે શલાિંમલ િસધ્લાં  ્લ� ુ મથી પડંલ. 
ક�ાક� ંેણ ેપતં ેગિં અમ ેશલાિંમલ િમયા ઘડયલ છે. અમે � 
વસ્મુત આરાભ ંેણે કય� હતય ં ેંેમલ પર ક�વી ર�ં ે્લ� ુ
પડ� શક� છે અથવલ �મ ે ંેણે ઉતપપુ  કયલર છે ંે ંેમી 
�ંાલા કઈ ર�ંે ભળ� શક� છે. એા થલં ંત ંેમી �ં પણ 
ફ�રફલર થમલર� બમી �ં.અમ ેંેમી હક�કં પણ �થૃ�રણમ ે
પલત થઈ �ં. અમ ે ંેમી અસ્ીય  ંપણ અઝ્ીયંથી 
અ્ગ થઈ �ં. અમે જત ંેમે તયલા પણ સલાેમી �દશલ હતં 
ંત પલછળમી �દશલ પણ હતં અમ ેંેમ ેપણ પ�ર�ણૂરંલમી 
જ�રં રહ�ં  જત ંેાલા ખતટ પૈદલ થઈ �ં. ંેમલાલા 



નહ�ુલ બલાગાહ - 595                                                                     ww.hajinaji.com 

બમલવટતમલ �્હત પૈદલ થઈ �ં. અમે ંે ાલગરદશરમ ાેળાયલ 
પછ� બી�ઓમી ંરફ રહ��ાુલઈ કરવલવલળત થઈ �ં. 
 ંે પતંલમી રતકવલમી અમે રયણમી શ�કંમલ કલરણ ે
એ સીાલમી બહલર િમકળ� ગયત છે કતઈ એવી ્ીજ ંેમલ પર 
અસર કર� � બી�ઓ પર અસર કર� શક� છે, ંેમે તયલા મ 
કલાિં છે મ પડંી અમ ેમ ંેમલ અ�સંતવમલ �યૂર ાલટ� કતઈ 
અસં. મ ંે કતઈમત બલપ છે ક� ંેમત કતઈ બેટત હતય. અમ ેમ 
કતઈમત બેટત છે ક� ાયલર�દં થઈમ ે રહ� �ય. ંે અવ્લદ 
બમલવવલથી પણ બેપરવલ અમ ે �ીઓમ ે હલથ ્ગલડવલથી 
પણ પર અમે �્ત. કુપમલઓ ંેમે પલાી મથી શકંી ક� 
ંે�ુા પાલણ મ�� કર� અમે ડહલપણ ંેમી કુપમલ મથી કર� 
શક્ ુા ક� ંે�ુા �્ત દતર�. 
 ઇ�નદયત  ંેમ ેસા� મથી શકંી ક� ંેમત અ�ભુવ 
કર� અમે હલથ ંેમે સપશ� મથી શકંત ક� અડ� ્ે. ંે કતઈ 
પણ �સથિંાલા ફરંત મથી અમ ે િવિવ  ્ �સથિંઓાલા ફરંત 
પણ મથી. રલં �દવસ ંેમે �ૂમત મથી કર� શકંલ. અમ ે
�્કલર ક� પકલશ ંેાલા ફ�રફલર મથી કર� શકંલ. મ ંત ં ે
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અવયવત ્રલવ ેછે, મ �ગત ઉપલાગત. મ કતઈ પમત ્રલવ ેછે, 
મ કતઈ �ભ�કંલ ક� �થૃકંલ. ંેમે ાલટ� મ સીાલ ક� �િંા 
શબદ વપરલય છે ક� મ �ં અમે પડંીમત, મ ્ીજત ંેમલ 
પર છવલય છે ક� જયલર� ્લહ� તયલર� પછલડ� દ� ક� �્ક� ્ે. 
અમે મ કતઈ ્ી� ંેમે ઉપલડ�્ છે ક� જયલર� ્લહ� સી્ત કર� 
દ� અથવલ વલળ� દ�. ંે મ ંત વસ્ઓુમી �દર પવેશે્ છે 
અમે ંેમી બહલર છે. ંે વલં કર� છે પણ �ભ અમ ે
ંલળવલમી ાદદથી મહ�, અમ ેસલાભળે છે પણ કણરમલ �રુલખ 
અમે સલ્મથી મહ�. બત્ે છે પણ શબદતથી મહ� અમ ેદર�ક 
્ીજમે યલદ રલખે છે પણ સારણ શ�કંથી મહ�. ઇરલદત કર� છે 
પણ �દ્થી મહ�. અમ ે પયલર અમે રલ�પત રલખ ે છે પણ 
�દ્મી મરાલશ દલરલ મહ� અમ ેકત્ અમ ેકતપ રલખ ેછે પણ 
ગા અમ ે�સુસલમી ંક્ીફથી મહ�. � વસ્ ુઉતપ�ર કરવલ 
ાલગે છે ંેમ ે 'થલ' કહ� દ� છે અમે ંે થઈ �ય છે. મ કતઈ 
અવલજ કણ� સલથ ેટકરલય છે અમ ેમ કતઈ સલદ સાભળલય છે. 
ંેમી વલણી હક�કંાલા ંે�ુા કલયર છે �મ ેંેણ ેઉતપ�  �ુ�. 
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અમે ંેમી પહ�્ લ હતવલમત કતઈ સવલ્ મથી, મ�હંર એ પણ 
કદ�ા અમે બીજત �દુલ થઈ �ં. 
 ંેમલ િવશ ે એ મથી કહ� શકલ્ ુા ંે �નૂયાલાથી 
અ�સંતવાલા આાયત ક� ંેમલ પર મ�ર િસફંત ્લ� ુપડ� શક� 
અમે બામ ેવચ્ ેકતઈ �ંર મ રહ� અમે મ ંેમી મવત�દંત 
પર કતઈ િવિશષટંલ રહ� �ય. અમે પછ� ઘડમલર અમ ે
ઘડ�્લ બામ ે બરલબર થઈ �ય. અમ ે બમલવે્ બમલવટમી 
�વત થઈ �ય. ંેણ ે��ૃષટમ ે કતઈ બી�એ છતડ�્ લ મ�મૂલ 
વગર બમલવી છે. અમ ેઆ સ�માલા કતઈથી ાદદ પણ મથી 
ાલગી. ્રલમ ે સજ� અમે ંેાલા અટવલયલ વગર ંેમ ે રતક� 
રલખી. અમે પછ� કતઈ આ્લર વગર ખતડ� દ�્ી. અમે કતઈ 
પણ સંાભ વગર ઊભી કર� દ�્ી. અમે વગર થલાભ્લએ 
�્ી પણ કર� દ�્ી. ંેમે દર�ક પકલરમલ વળલાક અમ ે
વકંલથી ર�યં રલખી. અમ ે દર�ક પકલરમી િંરલડ ક� �ટલ 
પડવલથી બ્લવી ્ી્ી. ંેાલા પહલડતમી ાેખત (ખીુ્ી) ાલર� 
દ�્ી અમે શીખરતમ ેાજ� ૂં ીથી ખતડ� દ�્લ. ઝરણલ વહલવી 
દ�્લ. અમે પલણીમલ વહલવ ાલટ� મલળલ બમલવી દ�્લ. ંેમી 
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કતઈ કલર�ગર� કાજતર મથી. અમે ંેણે �મે શ�કં આપી 
દ�્ી ંે િમબરળ મથી. ંે દર�ક વસ્ ુપર પતંલમી ાહલમંલ 
અમે સુંમંમલ કલરણ ેગલ�્બ છે. 
 પતંલમલ ઇુા અમે ઈરફલમમી બીમલ પર �દર 
�ુ્ ીમી ખબર રલખે છે. રતબ અમ ે ાલમમલ �હસલબ ે દર�ક 
વસ્થુી ઉચ્ અમ ેઉ�મ  ં છે. અમ ેજત કતઈ વસ્ ુાલગવલ 
્લહ� ંત કતઈ વસ્ ુ ંેમે ્લ્લર મથી કર� શકંી. અમ ે
ંેમલથી ઇનકલર મથી કર� શકંી ક� ંેમલ પર ગલ�્બ આવી 
�ય. ંે� દ�ખલડમલરલ ંેમલથી બ્ીમ ેઆગળ મથી િમકળ� 
શકંલ. અમે ંે કતઈ ્મવલમમી રતઝીમત ાતહંલજ મથી. 
બ્ી વસ્ઓુ ંેમી બલરગલહાલા ્કમલર� અમ ેંેમી ાહલમંલ 
સલા ે �ું  છે. કતઈ વસ્ ુ ંેમી સુંમંાલાથી ભલગીમ ે
બી�મી ંરફ મથી જઈ શકંી ક� ંેમલ ્લભલ્લભથી બ્ી 
�ય. મ ંત ંેમત કતઈ જતડ છે ક� સાતવ�ડયત ક� હ�રફલઈ કર�. 
અમે મ કતઈ િાસ્ ક� બરલબર થઈ �ય. ંે દર�ક વસ્મુ ે
સ�વલ પછ� મલશ કરમલરત છે ક� એક �દવસ ફર� મ�હવ  ં
થઈ �ય. અમે ંેમલ ાલટ� �ુિમયલમત મલશ કરવત એમલથી વ� ુ
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આયયરકલરક મથી ક� જયલર� ંેણ ેંે�ુા મવસ�મ અમે ર્મલ 
કર� હંી. અમ ેભ્લ એ ક�ા થઈ શક� છે. જયલર� ક� 
 વસ્ ુ �સથિં એ છે ક� જત બ્લ પલણીઓ, પયીઓ, 
�મવરત, રલં ે ઉંલર� પલછલ ફરમલરલ અમ ે ખેંરતાલા રહ� 
જમલરલઓ, �ં �ંમલ અમે ભલં ભલંમલ અમે બ્લ 
ઇનસલમત �રૂખ ક� હતિશયલર બ્લ ાળ�મ ેએક ાચછરમ ેપૈદલ 
મથી કર� શકંલ, ભ્ે ગા ેંટે્ુા ્લહ�. અમે મ ંેઓમ ેંેમત 
�દલજત હશ ેક� ંેમલ ઉતપ�ે  કરવલમી ર�ં અમે ાલગર �ુા છે. 
બુક� ંેઓમી ��ુધ્ આ ાલગરાલા ખતવલઈ જશ ેઅમે ંેઓમી 
શ�કં જવલબ આપી દ�શ.ે અમે ્લ્લર થલક� પલક�મ ે
અા્મલ યેતાલાથી પલછ� ફરશે. અમે ંેઓમ ેભલમ થઈ જશ ે
ક� ંેઓ પર કતઈ�ુા વ્રસવ છે અમે ંેઓમ ે પતંલમી 
્લ્લર�મત ઇકરલર પણ હશ.ે અમે ંેઓમ ે મલશ કર� દ�વલ 
િવશ ેપણ િમબરળંલમત �સવકલર હશ.ે 
 ંે પલક અમ ેપિવત �દુલ જ ંત છે � �ુિમયલમલ 
મલશ પછ� પણ રહ�વલવલળત છે. અમે ંેમી સલથે રહ�મલર કતઈ 
મથી. �ાક� આરાભાલા પણ એા જ હ્ ુા અમ ે�ંાલા પણ 
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એા જ થવલવલ�ા છે. ંેમલ ાલટ� મ સાય છે મ સથળ, મ 
ઘડ� છે મ કલળ. ંે સાય ે�દું અમ ેકલળ બ્લમત મલશ થશ ે
અમે ઘડ� ંથલ વરસમત �ં આવી જશ.ે એ વલ�હદ (એક) 
�દુલમી િસવલય કતઈ �દુલ મથી. બ્ી બલબંત ંેમી ંરફ 
પલછ� ફરવલમી છે. અમે કતઈ પણ વસ્મુે ંેમલ ઉતપ�ી થવલ 
પહ�્ લ પતંલમી સ�મ પર શ�કં મહતંી. અમ ેમ મલશ થંી 
વખં ેઇનકલરમી �હમાં હંી. જત એટ્ી શ�કં હતં ંત સદલ 
મ રહ� �ં !  એ ાલ�્કમ ે કતઈ વસ્ ુ બમલવવલાલા કતઈ 
ંક્ીફમત સલામત મથી કરવત પડયત અમે ંેમે કતઈ ્ીજ�ુા 
સ�મ ક� ર્મલ થકલવી પણ મથી શક�. ંેણ ેઆ િવ�મ ેમ 
પતંલમી હ�ાૂંમ ેાજ� ૂં  કરવલ ાલટ� સ�્ ુછે અમ ેમ કતઈ 
પંમ ક� �કૂસલમમલ ભયથી બ્વલ ાલટ�. મ ંેમે કતઈ 
સલામત કરમલરમલ સલામલ ાલટ� ાદદમી જ�રં હંી અમે મ 
ંત કતઈ આકાણ કરમલર શ�થુી બ્વલ ્લહંત હંત. ંેમત 
આશય (હ�્ )ુ  મ પતંલમલ પદ�શાલા વ્લરલમત હંત, મ કતઈ 
શર�ક, ભલગીદલરમલ સલા ેપતંલમલ બહતળલપણલમી �હ�રલંમત 
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હંત. અમે મ એકલાં મલ ડરાલા કતઈ આ�લસમ ાેળવવલમત 
હંત. 
 આ પછ� ંે આ િવ�મત મલશ કર� દ�શ,ે એટ્લ ાલટ� 
મહ� ક� ંેમી ાયવસથલ અમ ેઉપયતગથી ્લ્લર થઈ ગયત છે 
અમે મ એટ્લ ાલટ� ક� હવ ેઆરલા કરવલ ાલગ ે છે અથવલ 
ંેમલ પર કતઈ વસ્મુત ભલર પડ� છે. અથવલ િવ�મલ ્લાબલ 
રહ�વલએ ંેમે થકવી દ�્ત છે ંત હવ ેંેમ ેહટલવી દ�વલ ાલગ ે
છે. એ�ુા કાઈ મથી. ંેણે પતંલમી ાહ�રબલમીથી ંેમી યતજમલ 
કર� છે અમ ેપતંલમલ �ુકાથી ંેમ ેરતક� રલખે્ છે. પતંલમી 
�ુદરંથી ંેમે ાજ� ૂં  બમલવે્ છે. અમ ેપછ� મલશ કરવલ 
પછ� બી� વલર ઉતપ�લ કર� દ�શ,ે જત ક� મ ંે સાય ેપણ 
ંેમે કતઈમી જ�રં છે અમ ેમ કતઈથી ાદદ ્ેવી હશે. મ 
ડરાલાથી સિ્યલરલ ફરવલ�ુા હશ ે અમ ે અજલમંલ ક� 
�્કલરાલાથી ઇુા અમ ે અ�ભુવ ંરફ આવ�ુા હશ.ે મ 
િમ્રમંલ અમ ેાતહંલ�થી ાલ્દલર� અમ ે િવ� ૂ્ ંલમી શત્ 
હશે. અમે મ અપાલમ અમ ેઅશ�કંથી ાલમ અમ ે �ુદરંમી 
ં્લશ હશ.ે 

* * * * * 
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૧૮૭ - ણાળના ચ�રાના ઉલલેખ 
 ાલરલ ાલ - બલપ એ અ�કુ ્તકત પર �ુરબલમ થઈ 
�ય �ઓમલ મલા આસાલમાલા પ�ર�્ં અમ ે જાીમાલા 
અ�ણયલ છે. ખબરદલર થઈ �વ અમ ે એ સાયમી વલટ 
�ુઓ જયલર� ંાલરલ ાલા્લ ઉ્ટલ થઈ જશ ે અમ ેસાબા્ ત 
્ટૂ� જશ.ે અમે બલળકતમલ હલથાલા સ�લ આવી જશ.ે આ એ 
સાય હશે જયલર� એક �દરહા હ્લ્ ર�ંે ાેળવવલ કરંલા 
ં્વલરમત ઝખા આસલમ હશે. અમ ે ્ેવલવલળલ ફક�રમત 
બદ્ત દ�વલવલળલ ાલ્દલરથી વ્લર� હશ.ે 
 ંાે વગર શરલબ પીએ વૈભવમલ મશલાલા �રૂ હશત. 
અમે કતઈ પણ ાજ�રૂ� વગર કસા ખલશત. અમે કતઈ જ�ર  ં
વગર �ૂઠ બત્શત. અમે આ એ સાય હશ ેજયલર� આફંત 
ંામ ેએવી ર�ં ે કલટશ ે�વી ર�ં ે�ટમી પીઠમ ેપલ્લણ. 
અફસતસ આ �ુ:ખ �સુીબં ક�ટ્લ ્લાબલ હશે અમ ેંેમલથી 
��ૂકંમી આશલ ક�ટ્ી �ૂર ��ૂુર હશે. 
 ્તકત ! એ સવલર�ઓમી ્ગલાત ઉંલર� ફ�ક� દયત 
�મી પીઠ પર ંાલરલ જ હલથતમલ �મુલહતમત ભલર છે અમ ે
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ંાલરલ હલ�કામી િવ�દંલ મ કરત ક� પલછળથી પતંલમલ કયલર 
પર પસંલ�ુા પડ�. એ આગમલ ભડકલઓ � ંાલર� સલા ે છે 
ંેાલા મ �ૂદ� પડત. ંેઓમલ ાલગરથી અ્ગ થઈમ ે્લ્ત અમ ે
ાલગરમે ંેઓ ાલટ� ખલ્ી કર� દયત. ક�ાક� ાલરલ �વમી કસા, 
આ �ફતમલમી આગાલા ાતઅિામ હ્લક થઈ જશ ે અમ ે ગેર 
��ુસ્ા સ્લાં રહ�શ.ે 
 ાલર� ઉપાલ ંાલર� વચ્ ે�્લરલાલા �્રલગ �વી 
છે, ક� � ંેાલા દલખ્ થઈ જશ ેંે રતશમી પલપં કર� ્ેશ ે
એટ્ે �દુલમ ે ખલંર ાલર� વલંમ ે સલાભળત અમ ે સાજત. 
પતંલમલ �દ્મલ કલમતમ ેાલર� ંરફ પ� ૃં  કરત �થી વલં 
સા� શકત. 

* * * * * 
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૧૮૮ - �દુાના ઉપણારા, ારવાવાળાાની 
હાલત, અને �ુિન્ાની અ�સથરતાના ઉલલેખ 

 િવિવ્ બલબંતમી વસીયં કરવલ સાય ે
 અય ્તકત !  �ુ ા ંામ ેવસીય  ંક�ા �ા, અુ્લહથી 
ડરવલમી, અમે મેઅાંત, એહસલમત અમે ફઝ્ત કરા પર 
�દુલમત �કુ કરવલમી. 
 �ુઓ !  ક�ટ્ી મેઅાંત છે � ંેણ ે ંામ ે અપરણ 
કર� છે. અમે ક�ટ્લય �રુલઈઓમલ પસાગતએ પતંલમી 
રહ�ાંથી ંામ ે બ્લવી ્ી્લ છે. ંાે ામ �કૂ� �મુલહ 
કયલર અમે ંેણે ઢલાક િપછતડત કય�. ંા ે �હસલબમ ે પલત 
આાલ્ ��ા આપયલ અમ ે ંેણ ે ંામ ે ાહ�ં ્ આપી 
દ�્ી. 
 �ુ ા ંામ ેભ્લાણ ક�ા �ા ક� ાૌંમ ેયલદ કરત, અમ ે
ંેમલથી ગલ�ફ્ મ બમત. આ�ખર ંેમલથી ક�વી ર�ં ેગફ્  ં
કર� રહલ છત � ંાલરલથી ગલ�ફ્ થમલર� મથી. અમ ે એ 
ાૌંમલ ફ�રશંલથી ક�વી ર�ંે આશલ બલા્ ી બેઠલ છત � કદ� 
ાતહ્ં આપમલર મથી. ંાલરલ બત્ ાલટ� એ �ડુદલ જ કલફ� 
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છે �મ ેંા ેજતઈ ��ૂલ છત ક� ક�વી ર�ંે વગર સવલર�એ 
ંેઓમ ે કબતમી ંરફ ્ઈ જવલાલા આાયલ. અમ ે ક�વી ર�ં ે
કબતાલા ઉંલરવલાલા આાયલ, ક� �ંે ઉંરવલમ ેકલ�બ્ પણ મ 
હંલ. એ�ુા ્લગે છે ક� �ણે ંેઓએ કદ� આ �ુિમયલ વસલવી 
જ મહતંી. અમ ે�ણ ેક� આખેરં જ ંેઓ�ુા સદલ�ુા ઘર છે. 
ંેઓ �યલા વસયલ હંલ ંેમ ે ભયલમક બમલવી ગયલ અમ ે
�મલથી ડરંલ હંલ તયલા જઈમ ેવસી ગયલ. ંેઓ એાલા જ 
ઓંપતં હંલ �મ ેછતડ�ુા પડ્ુા અમ ેંેમે બરબલદ કર� રહલ 
હંલ �યલા જ�ુા પડ્ુા. હવે મ કતઈ �રુલઈથી બ્ીમ ે�લાય 
જઈ શક� છે અમે મ કતઈ મેક�ાલા વ્લરત કર� શક� છે. 
�ુિમયલથી ્લહમલ પૈદલ કર� ંત ંેણે ્તકત આપી દ�્ત અમ ે
ંેમલ પર ભરતસત રલખયત ંત ંમેે ંબલહ અમ ેબરબલદ કર� 
દ�્લ. 
 �દુલ ંાલરલ પર રહ�ાં ઉંલર� હવેથી આગળ વ્ત 
એ ાા�ઝ્ ંરફ �મ ેવસલવવલમત �ુકા આપવલાલા આાયત છે. 
અમે �મી ંરફ પસથલમ કરવલમત શતખ દ�વરલવવલાલા આાયત 
છે. અમે દલવં આપવલાલા આવી છે. અુ્લહમી મેઅાંત 



નહ�ુલ બલાગાહ - 606                                                                     ww.hajinaji.com 

�રૂ� કરવલમી ાયવસથલ કરત, ંેમી ફરાલાબરદલર� કરવલ થક� 
અમે �મુલહતથી બ્ીમ ે ્ીરજ વડ�, એટ્લ ાલટ� કલ્મત 
�દવસ આજમલ �દવસથી �ૂર મથી. �ુઓ �દવસમી ઘડ�ઓ, 
ાહ�મલઓમલ �દવસત, વરસમલ ા�હમલઓ અમ ે �વમમલ 
વરસત ક�ટ્ી ઝડપથી પસલર થઈ રહલ છે. 

* * * * * 
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૧૮૯ - ઈાાનની અને �હજરત વા�બ હાવા 
િવશે 

 ઈાલમમત એક ભલગ એ છે ક� � �દ્ાલા � ૂાં ી ગએ્ 
અમે અ્ળ હતય છે. અમે એક ભલગ એ છે � �દ્ અમ ે
છલંીમી વચ્ ેકલા્્લઉ રહ� છે. એટ્ ેજત કતઈથી િંરસકલર 
ક� િ્�લર કરવત હતય ંત એટ્ી વલટ �ુઓ ક� ંેમ ે ાૌં 
આવી �ય. એટ્ે ંે સાય ેંેમલથી બેઝલર� સથલમ ેગણલશ.ે 
 �હજરંમત િસધ્લાં  આજ પણ એ જ છે � પહ�્ લ ા 
હંત. અુ્લહ કતઈ કૌામત ાતહંલજ મથી. ્લહ� �પું ર�ં ે
ાતઅિામ રહ� યલ છડ� ્તક� ઈાલમમી �હ�રલં કર�. �હજરં 
�દુલમી �ુજજંમી ાઅર�ફં વગર થંી મથી, એટ્ે � 
શખસ ંેમી ાઅર�ફં ાેળવી ંેમત ઇકરલર કર� ્ે એ જ 
‘�હુલ�જર’ છે, એ જ ર�ંે ‘�સુંઝ'ફ’ ંેમે મથી કહ�વલાલા 
આવંત �મલ �ુ્ ી �દુલમી દ્ી્ પહ�્ી �ય અમે ંે ંેમ ે
સલાભળ� પણ ્ે અમે �દ્ાલા જગયલ પણ આપી દ�. 
 અાલરત ાલા્ત ઘણત ઘણત સખં અમ ે ક�ઠમ છે, 
ંેમ ે બરદલશં ાલત એ ાતઅિામ બાદત કર� શક� છે, �મલ 
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�દ્મી પર�યલ ઈાલમ ાલટ� ્ઈ �કુલઈ હતય. અાલર� વલંત 
ાલત એ છલંીઓાલા રહ� શક� છે � પાલ�ણક હતય અમે એ જ 
અક્તાલા સાલઈ શક� છે � મ�ર અમે �સથર હતય. 
 ્તકત ! � ્લહત ામ ે�છૂ� ુયત એ પહ�્ લ ા ક� ામે મ 
ાેળવી શકત. �ુ ા આસાલમમલ રસંલઓમ ે જાીમમલ ાલગ�થી 
વ્લર� સલર� ર�ં ે��ુા �ા. ાલરલથી �ણી ુયત એ પહ�્ લ ા ક� 
એ �ફતમત પતંલમલ પગ ઉપલડ� ્ે � પતંલમી ્ગલામ ેપણ 
પગ ંળે ્ગદતળવલ વલળત છે અમે �મલથી કૌામી 
��ુધ્ઓમલ પંમમત સાદ�હ છે. 

  



નહ�ુલ બલાગાહ - 609                                                                     ww.hajinaji.com 

૧૯૦ - �દુાની હમદ, હઝરત ર�લૂ ્લલલલાહા 
અલયહહ વ આલેહ� વ્લલાની પશં્ ા, અને 

તણવા�ુ ંાહતવ 
 �ુ ા ંેમી હમદ ક�ા �ા, ંેમી ભેટતમત આભલર ાલમવલ 
ાલટ� અમ ેંેમલથી ાદદ ્લ�ુ ા �ા, ંેમલ હ�ત અદલ કરવલમી 
ફરજથી �કૂં થવલ ાલટ�. ંે�ુા ્શકર િવ�ંલ છે અમ ે
વ�ડ્લં ાહલમ. 
 �ુ ા એ વલંમી સલયી આ�ુા �ા ક� હઝરં ાતહમાદ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  અુ્લહમલ બાદલ 
અમે ંેમલ ર� ૂ્  છે. ંેઓએ ંેમી ફરાલાબરદલર�મી દલવ  ં
આપી છે. અમે ંેમલ શ�ઓુ પર વ્રસવ ાેળા્ુા છે, ંેમલ 
દ�માલા �હલદ વડ�. આપમ ેઆ વલંથી મ ��્ાત�ુા આપમલ 
�ૂઠ્લવવલ પર સાગઠમ રતક� શ�ુા મ આપમલ �હદલયંમલ 
�રૂમ ેઓ્વી મલખવલમી ઇચછલ ામલ કર� શક�.  
 ંા ે્તકત અુ્લહમલ ંકવલથી જતડલઈ �વ, ક�ાક� 
ંેમી દતર��ુા બા્ મ ાજ� ૂં  અમ ેંેમી પમલહમી ટત્ દર�ક 
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ંરફથી સ્લા  ં છે. ાૌં અમ ે ંેમી સખંીઓમલ સલા ે
આવવલ પહ�્ લ ંેમી ંરફ આગળ વ્ત અમે ંેમલ આવવલ 
પહ�્ લ જાીમ સરખી કર� ુયત. ંેમલ ઉંરવલ પહ�્ લ ંૈયલર� 
�રૂ� કર� ુયત ક�ાક� દર�કમત �ં કયલાં છે. અમ ેઆ વલં 
દર�ક એ શખસમ ે િશખલાણ ાલટ� �રૂંી છે, � ��ુધ્વલમ છે 
અમે ંેાલા ��હ્ત ાલટ� પણ બત્પલઠ છે. અમ ે ંામ ે એ 
પણ ખબર છે ક� આ ��ા �ુ્ ી પહ�્વલ પહ�્ લ કબમી 
સાકડલાણ અમે બરઝખ આકરલપણલમત સલામત છે, �યલા 
બરઝખમી ભયલમકંલ, ભયલમકંલ મત ડર, પલાસળ�ઓ�ુા 
અહ�થી ંહ� થઈ જ�ુા, કલમત�ુા બહ�રલપ�ુા, કબમત �્કલર, 
અઝલબમી ્ાક�ઓ, કબ�ુા ઢલાક�ુા બા્  કર� દ�� ુા અમે પથથર 
શી્લઓથી જાીમ બરલબર કર� દ�� ુા પણ છે. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  અુ્લહમ ે યલદ રલખત ક�ાક� 
�ુિમયલ ંાલરલ ાલટ� એક જ ાલગ� ્લ્ી રહ� છે અમે ંા ે
કયલાંમી સલથ ે એક દતરડ� બા્ લએ્લ છત અમ ે �ણે ંમે ે
પતંલમી િમશલમીઓ �હ�ર કર� દ�્ી છે અમે ંેમલ પર્ા 
મ�ક આવી ��ૂલ છે. અમે ંામ ેપતંલમલ ાલગર પર ઊભલ 
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કર� દ�્લ છે અમ ે�ણે ંે પતંલમલ ્રંીકાપત સહ�ં બહલર 
આવી ગઈ છે. અમ ેપતંલમી છલંીઓ ટ�કવી દ�્ી છે. અમ ે
�ુિમયલએ પતંલમલઓથી ા� ફ�રવી ્ી�ુા છે, અમ ે ંેામ ે
પતંલમી ગતદાલાથી અ્ગ કર� દ�્લ છે. �ણે ક� આ એક 
�દવસ હંત � વીંી ��ૂત. અથવલ એક ાહ�મત હંત � 
પસલર થઈ ગયત. અમ ેંે�ુા મ�ુા �ુ�ુા થઈ ગ્ુા. અમ ેંેમત 
ંા�ુરસં �ૂબળત થઈ ગયત. એ સથળાલા �મી જગયલ સા�ુ�્  ં
છે અમ ે�મલ કલાત સાદ�હ્કું અમ ેાતટલ છે. એ આગ છે 
�મત ઝખા અસરકલરક છે અમે �મલ ભડકલઓ �્લ છે. ંેમી 
આગ �ૂર �ુ્ ી દ�ખલય છે અમ ે ંેમી ભડકવલમી અવલજ 
ગઝબમલક છે. ંેમી જવલળલઓ ંેજ છે અમે ��ુવલમી 
શ�ંલ ઓછ� છે, ંે�ુા ભડક�ુા ંેજ છે, અમ ેંેમલ ખંરલઓ 
ભયલમક છે, ંેમત ખલડત �્લરત છે. અમે ંેમી આસપલસ 
�્લ�ા જ �્લ�ા છે. ંેમી દ�ગત ઉકળ� રહ� છે અમ ેંેમલ કલા 
ભયજમક છે. 
 એ સાય ેાલત �દુલ પર યક�મ રલખવલવલળલઓમલ 
ટતળે ટતળલ જ�તંમી ંરફ ્ઈ જવલાલા આવશ,ે �યલા ંેઓ 
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અઝલબથી �રુ�યં હશ.ે અમ ેકતપમત કા ખંા થઈ ગયત 
હશે. જહ�લાથી અ્ગ કર� દ�વલાલા આવશ ેઅમે પતંલમલ 
ઘરાલા આરલાથી રહ�શ.ે �યલા પતંલમલ ઉંલરલ અમ ેરહ�ઠલણથી 
�શૂ હશ.ે આ જ એ ્તકત છે �મલ આાલ્ �ુિમયલાલા પલક 
હંલ અમે �મી �ખત �દુલમલ ખૌફથી રતંી હંી. ંેઓમી 
રલંત િવમમંલ અમ ેઇસંેગફલરમ ે કલરણ ે �દવસ �વી હંી. 
અમે ંેઓમલ �દવસત ભય અમે વેરલગમલ કલરણ ે રલં �વલ 
હંલ. અુ્લહ� જ�તંમે  ંેઓમલ પરલવંરમમી ાા�ઝ્ બમલવી 
દ�્ી છે. અમે આખેરંમલ બદ્લમ ેંેઓમત સવલબ "ંેઓ 
હક�કંાલા આ ઈાલમમલ હકદલર અમે પલત હંલ." �ઓ 
સદલમલ ઘરાલા અમ ેઅમાં  મેઅાંતાલા રહ�વલવલળલ છે. 
 �દુલમલા બાદલઓ ! એ વલંતમત ખયલ્ રલખત �મલ વડ� 
સફળંલ ાેળવમલરત સફળ થલય છે. અમે �મે વેડફ� 
મલખવલથી બલિં્વલળલઓમ ે�કૂસલમ થલય છે. પતંલમી ાૌં 
આગળ આાલ્ સલથે આગળ વ્ત, ક�ાક� ંા ે ગં 
અા્તથી ગીરવી છત. અમ ેપહ�્ લમલ અા્તમલ કરજદલર છત. 
અમે હવે �ણે ક� ભયલમક �ુકા ઉંર� ��ૂત છે �મલથી મ 
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પલછલ ફરવલમત અવકલશ છે અમે મ �મુલહતમી ાલફ� 
ાલાગવલમત ાૌકત. અુ્લહ અામ ેઅમ ેંામ ેંેમી અમ ેંેમલ 
ર� ૂ્ મી ફરાલાબરદલર� કરવલમી સદ��ુધ  ્ આપ ે અમ ે
પતંલમી દયલ ાલયલથી આપણલ બામેમે ાલફ કર�. 
 ્રલમ ેવળગી રહત અમ ેઆફંત પર ્ીરજ ્રત. 
પતંલમલ હલથ અમે પતંલમી ં્વલરમ ેઇચછલઓમ ેંલબે મ 
કરજત. અમ ે � ્ીજાલા �દુલએ ઉંલવળ મથી રલખી ંેમલ 
ાલટ� જુદ� મ કરજત ક�ાક� જત કતઈ શખસ �દુલ, ર� ૂ્  
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ  આ્ેહ� વસુ્ા  અમે એહ્ેબૈં  
અ્યહ��સુસ્લામલ હકમી ાઅર�ફં રલખી પથલર�ાલા ાર� 
�ય ંત એ પણ શહ�દ ાર� છે. અમે ંેમત બદ્ત �દુલમ ેજ 
�ઝમાે હતય છે. અમે ંે પતંલમી િમયયંમલ સલરલ કલય�મત 
સવલબ ાેળવી ્ે છે. ક�ાક� �દુ િમયયં ં્વલર ખ�્વલમી 
પિંિમિ  ્બમી �ય છે. અમ ેદર�ક વસ્મુી એક �દું હતય 
છે અમે ંેમત એક સાય મ�� હતય છે. 
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૧૯૧ - અલલાહની પશં્ ા, તણવાની ભલાાર 
અને �ુિન્ા તથા �ુિન્ાવાળાાની પ�ર�સથિત 
 સઘળ� પશાસલ એ અુ્લહમલ ાલટ� છે. �મી સ્િૂં 

સવરાયલપક અમ ે��ુા ્શકર સવ�પર� છે. અમે �મી ાહ�લ 

�્ી અમ ેઉ�્  ંછે. �ુ ા ંેમી ્ગલંલર મેઅાંત અમ ેસૌથી 

ાતટ� ાહ�રબલમીઓ પર ંેમી સ્િૂં ક�ા �ા. ક�ાક� ંેમી 

સ�હષ�ુાં લ એટ્ી ાહલમ છે ક� ંે દર�કમ ેાલફ કર� દ� છે. અમ ે

વળ� દર�ક ફ�સ્લાલા નયલયથી કલા ્ે છે. અમ ે� કાઈ વીંી 

ગ્ુા અમે વીંી ર�ુા છે એ બ્લમત �ણકલર છે. ંે સ�મતમ ે

ાલત પતંલમલ ઇુાથી સ�વલવલળત છે. અમ ે ંે પતંલમલ 

�ુકાથી ઉતપ�ી કરમલરત છે. મ કતઈ�ુા અ�કુરણ �ુ� છે, મ 

કતઈથી ંલ્ીા ાેળવી છે, મ કતઈ હક�ા ક� કલર�ગરમલ 

મ�મુલ�ુા અ�સુરણ �ુ� છે અમે મ કતઈ � ૂ્ મત િશકલર થયત 

છે. અમે મ સ્લહકલરતમી ાૌ�ૂદગીાલા કલા ��ા આપ્ુા છે. 
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 અમે �ુ ા સલયી આ�ુા �ા ક� ાતહમાદ સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્હે� વસુ્ા  ંેમલ બાદલ અમે ર� ૂ્  છે. 
ંેઓમ ે એ સાય ે ાતકુયલ છે જયલર� ્તકત �ાુરલહ�ઓાલા 
ભટકંલ હંલ. અમે હ�રલમીઓાલા અટવલએ્લ અમ ે�ુાઝલએ્લ 
હંલ. મલશમી દતર�ઓ ંેઓમ ેખ�્ી રહ� હંી અમ ે �ૂષણત 
ંથલ કલટમલ ંલળલ ંેઓમલ �દ્ત પર પડ�્લ હંલ. 
 અય �દુલમલ બાદલઓ !  �ુ ા ંામ ેઅુ્લહથી ડરવલ 
(ંકવલ)મી �હદલયં ક�ા �ા. ક�ાક� આ ંાલરલ પર અુ્લહમત 
હક છે અમે આમલથી ંાલરત અુ્લહ પર હક પૈદલ થલય છે. 
ંેમલ ાલટ� અુ્લહથી ાદદ ાલગત અમ ેંેમલ વડ� ંેમલથી જ 
ાદદ ્લહત. ક�ાક� આ ંકવલ  આ� �ુિમયલાલા ઢલ્ અમ ે
�હફલઝં�ુા સલ્મ છે. અમે કલ્ે જિ�ં  �ુ્ ી પહ�્વલમત 
ાલગર છે. ંેમત પાથ સલફ અમ ે ંેમત વટ�ાલ�ુર ફલયદત 
ાેળવમલર છે. અમ ેંેમત અાલમંદલર રયણ કરમલરત છે. આ 
ંકવલ ંેમલ પર પણ ર�ૂ થઈ રહત છે � ્લુયલ ગયલ અમ ે
ંે ંેમલ પર પણ ્લ� ુપડ� રહત છે �ઓ બલક� રહ� ગયલ 
છે. ક�ાક� કલ્ે બ્લમ ે ંેમી જ�રં પડવલમી છે જયલર� 
પરવર�દગલર પતંલમલ સ�મતમ ેપલછલ ફ�રવશ ેઅમ ે� કાઈ 



નહ�ુલ બલાગાહ - 616                                                                     ww.hajinaji.com 

આપ્ુા છે ંેમે પલ�ા ્ઈ ્ેશ ેઅમે � મેઅાંતથી ાલ્લાલ  ્
કયલર છે ંેમી �છુલ કરશ.ે ક�ટ્લ ઓછલ છે એ ્તકત �ાણ ે
ંેમ ે �સવકલય� છે અમ ેંેમત હક ખર�ખર અદલ કય� છે. આ 
્તકત સાખયલાલા ઘણલ થતડલ છે પરા્ ુ પરવર�દગલરમલ એ 
વખલણમ ેપલત છે ક� "ાલરત �કુ કરમલરલ બાદલઓ ઘણલ ઓછલ 
છે." 
 હવે ંાલરલ કલમતમ ેઆ ંરફ પ� ૃં  કરત અમ ેયતમત 
પયતમતથી ંેમી પલબાદ� કરત અમે ંેમ ે િવંમલર� ઉણપતમી 
�રૂક બમલવત. અમે દર�ક િવરત્ીમલ �કુલબ્લાલા ાલફક 
બમલવત. ંેમલ ાલરફં ંાલર� �ઘમ ે��િૃંાલા ફ�રવી મલખત. 
અમે પતંલમલ �દવસત �રૂલ કરત. ંેમ ે ંાલરલ �દ્તમી 
પણલ�્કલ બમલવત. અમ ે ંેમલ વડ� ંાલરલ �મુલહતમ ે ્તઈ 
મલખત. ંાલરલ રતગતમત ઇ્લજ કરત અમ ે પતંલમી ાૌંમી 
આગળ ્પત. ંેઓથી બત્ ાેળવત �ાણ ેંેમે બરબલદ કર� 
દ�્ત છે. અમ ેખબરદલર ! એ ંાલરલથી બત્ મ ્ેવલ પલા ે
�ઓએ ંેમત ાલગર ગહણ કય� છે. ંે�ુા રયણ કરત અમ ે
ંેમલથી પતંલ�ુા રયણ કરત. 
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 �ુિમયલથી પિવતંલ ગહણ કરત અમ ે આખેરંમલ 
રિસયલ બમી �વ. �મ ેંકવલ �્ત કર� દ� ંેમ ેમી્ત મ 
બમલવત. અમે �મે �ુિમયલ �્ત બમલવી દ� ંેમ ે �્ત મ 
સાજત. આ �ુિમયલમલ ્ાકમલરલ વલદળત પર દ�ષટ મ કરત 
અમે ંેમલ પિંિમ્ીમી વલં મ સલાભળત અમ ે ંેમલ સલદ 
પલડમલર પર “� હલ” મ કહત. અમ ે ંેમી ્ાક દાકથી 
��ઈ મ �વ, અમે ંેમી � ૂુ યવલમ વસ્ઓુ પર �મ મ 
આપત. એટ્લ ાલટ� ક� ંેમી વીજળ� ાલત ્ળકલટ છે. અમ ે
ંેમી વલંત સદાંર �ૂઠ� છે. ંેમત ાલ્ ્ ૂાટલઈ જમલરત છે. 
અમે ંેમત સલાલમ અ્કલઈ જમલરત છે. 
 સ્ેં  થઈ �વ !  ક� આ �ુિમયલ ઝ્ક દ�ખલડ� ા� 
ફ�રવી ્ેમલર� છે, ્ાડલળ (ઘલંક) , ા�ફટ, અડય્, �ૂઠ�, 
અપાલ�ણક, હઠ્ા�, �ૃંધમ, �્ી ્લ્, ા� ફ�રવમલર�, 
અવળ્ાડ� (ઊગસવભલવમી) અમે વળખલમલર� છે. એમી ર�ં 
ાૌં છે અમ ેંેમત દર�ક કદા કાપલવમલરત છે. ંેમી ઇઝઝં 
પણ અપાલમ છે. અમે ંે�ુા ખરલપ�ુા પણ ા�ક છે. ંેમી 
ઉિ�િં  પંમ છે. અમે આ ્ડલઈ ઝઘડલ, ટાટલ ફસલદ, 
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્ ૂાટાલર, હ્લકં અમ ે ંબલહ��ુા ઘર છે. ંમેત રહ�વલવલળત 
વલહમ પર સવલર છે અમ ે્લ્ી િમકળવલ ંૈયલર છે. ંેમી 
�સથિં િા્મ અમ ે િવદલયમી ખ�્ંલણ �વી છે. �યલા રસંલ 
ખતવલઈ ગયલ છે અમ ેવળ�ુા �શુક�્ છે. અમે યતજમલઓ પડ� 
ભલાગી છે. ર�યં ઘલટ�ઓએ ંેઓમ ે િવટાબણલાલા મલખી દ�્લ 
છે. અમે ઉંલરલઓએ ંેામ ે �ૂર ફ�ક� દ�્લ છે. ડહલપણતએ 
પણ ંેામ ેથકવી દ�્લ છે. 
 હવે � બ્ી ગયલ છે એાલા ક�ટ્લકમલ ટલાગલ ્ટુ� 
ગયલ છે, કાઈક ાલાસમલ ્�દલ (્ત્લ) છે �મી ખલ્ ઉંલર� 
્ેવલાલા આવી છે અ�કુ કપલએ્લ �સા અમ ેવહ�ં લ �મૂ 
�વલ છે. અ�કુ પતંલમલ હલથ કલપમલરલ છે અમ ે અ�કુ 
અફસતસથી હલથ ાસળવલવલળલ છે. અ�કુ �્�ંલ િવ્લરાલા 
કતણીઓ ગલ્ત પર રલખીમ ે બેઠલ છે. અમ ે અ�કુ પતંલમલ 
િવ્લરતથી કાટલળે્લ અમે પતંલમલ ઇરલદલમ ેર�ૂ કરમલરલ છે. 
્�ુકંઓએ ા� ફ�રવી ્ી�ુા છે અમે મલશ સલા ેઆવી ગયત 
છે. પણ �ટકલરલમત સાય િમકળ� ગયત છે આ એક મ 
બમવલવલળ� વલં છે. � વસ્ ુવીંી ગઈ એ વીંી ગઈ અમ ે
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સાય ્લુયત ગયત એ ્લુયત ગયત અમ ે �ુિમયલ પતંલમલ 
હલ્ાલા ામ ાલમી કરંી કરંી પસલર થઈ ગઈ "મ ંેમલ 
પર આસાલમ રત્ુા અમ ેમ જાીમ અમે મ ંેઓમ ેાહ�ં  ્
આપવલાલા આવી." 

* * * * * 
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 ૧૯ર - ણા્ેઆ �તુબા, �ાા ંઇબલી્ની િન�દા 
તેના ગવર અને ઘાડંના ઉલલેખ, ગત 
ઉમાતના બનાવા અને તેની હાલતા 

 આ �તુબલાલા ઇબ્ીસમલ ગવરમી િમ�દલ કરવલાલા 
આવી છે અમે એ વલં �હ�ર કરવલાલા આવી છે ક� સૌથી 
પથા પયપલં અમ ે ાગ�ર�મત રસંત ંેણ ે અપમલાયત છે 
એટ્ે ંેમલથી બ્�ુા જ�ર� છે. 
 ંાલા ંલર�ફ એ અુ્લહમલ ાલટ� છે �મલ વ�ત 
ઇઝઝં અમ ેાહલમંલ છે અમ ેંેણ ેઆ િવશેષંલાલા કતઈમ ે
ભલગીદલર મથી બમલાયત ંેણ ેઆ બામ ેખલિસયંત દર�ક ાલટ� 
હરલા અમ ે પિંબાિ્  ં ઠરલવીમ ે ાલત પતંલમી ક�િં� અમ ે
ાલમ ાલટ� � ૂાટ� ્ી્ે્ છે. અમે � કતઈએ પણ આ બામ ે
�ણુતાલા ંેમલથી �કુલબ્ત કરવલ ્લહત છે ંેમે ા્ઊમ 
(િ્�લર પલત) ઠરલવી દ�્ત છે. 
 તયલર પછ� એ જ �એ ખલસ ફ�રશંલઓમી કસતટ� 
કરવલાલા આવી છે, �થી િવમમંલ કરવલવલળલ અમ ેઘાાડ 
રલખમલરલાલા ંફલવં કલયા થઈ �ય. અમે એ જ આ્લર� ં ે
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�દ્તમલ ભેદતમ ેઅમ ે�પું રહસયતમ ે�ણમલર પરવર�દગલર� 
એ્લમ કર� દ��ુા ક� “�ુ ા ાલટ�ાલાથી એક ાલમવી પૈદલ કરમલર 
�ા અમ ેજયલર� ંેમત ઢલા્ ત ંૈયલર થઈ �ય અમ ેંેાલા �ુ ા 
ાલર� િવશેષ �હ �ાક� દ� ંત ંા ેબ્લ સજદલાલા માી જજત.” 
“તયલરપછ� બ્લ ફ�રશંલઓએ સજદત કર� દ�્ત ાલત 
ઇબ્ીસ ેઇનકલર ��.” ક�ાક� ંેમ ે�વૂરગ હ બા્ લઈ ગયત અમ ે
ંેણે પતંલમી પેદલશમલ પદલથરથી આદા પર ગવર કય�. અમ ે
પતંલમલ �ળૂમલ આ્લર� ાગ�ર�મત િશકલર થઈ ગયત. � પછ� 
આ �દુલમત �ુશામ બ્લ પયપલંી ્તકતમત આગેવલમ અમ ે
બ્લ ઘાાડ� ્તકતમત ાતટત વડ�્ બમી ગયત. ંેણે જ 
�વૂરગ હમત પલયત મલખયત અમ ે ંેણ ે પરવર�દગલરથી 
જબ�ંમી ્લદરાલા �કુલબ્ત કય� અમ ે પતંલમલ ખયલ્ાલા 
ાલમ અમે ક�િં�મત �્બલસ પહ�ર� ્ી્ત અમ ે િવમમંલમત 
�રુખત ઉંલર� ફ�ક� દ�્ત. 
 હવે �ુા ંાે જતઈ મથી રહલ ક� પરવર�દગલર� ંેમ ે
ઘાાડમલ કલરણે ક�વત વલામ બમલવી દ�્ત છે અમ ે�્લઈ 
દ�ખલડવલમલ ્ી્ ે પિંં કર� દ�્ત છે. �ુિમયલાલા ંેમ ે
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ા્ઊમ ઠરલાયત છે અમે આખેરંાલા ંેમલ ાલટ� જહ� ામી 
આગમી ાયવસથલ કર� છે. 
 જત પરવર�દગલર એા ્લહં ક� આદા 
અ્�યહસસ્લામ ે એક એવલ �રૂથી પૈદલ કર� ��ુા ંેજ 
�ખતમ ે�� દ� અમે �મી રતમક ��ુધ્ઓમ ેદાગ રલખી દ� 
અથવલ એવી �શૂ�થુી બમલવ ે�મી ાહ�ક �લસતમે પકડ� ્ે, 
ંત ખર�ખર કર� શકંત હંત અમે જત એા કર� દ�ં ંત 
યક�મમ ગરદમત ંેમી સલા ે ્ક� �ં અમ ે ફ�રશંલઓ�ુા 
ઇમંેહલમ આસલમ થઈ �ં, પરા્ ુંે એ ્ીજતથી ઇમંેહલમ 
્ેવલ ાલાગંત હંત ક� �ળૂમી ખબર મ પડ� �થી એ પલરખલથી 
ંેઓમત ફરક સથલિપ  ંથઈ �ય અમ ેંેઓમલ ગવરમત ઇ્લજ 
થઈ શક� અમ ેંેઓથી ઘાાડ �ૂર રલખી શકલય. 
 ંત હવે ંાે બ્લ, પરવર�દગલરમી ઇબ્ીસ સલથેમી 
વંર�કુથી બત્પલઠ ુયત ક� ંેણ ે ંેમલ ્લાબલ અા્ અમ ે
અણથક ાહ�મંતમ ેંબલહ અમ ેબરબલદ કર� મલખી જયલર� ક� 
ંે છ હ�ર વરસ ઇબલદં કર� ��ૂત હંત. ંે િવશ ેકતઈમ ે
ખબર મથી ક� ંે �ુિમયલમલ વષ� હંલ ક� આખેરંમલ પણ 



નહ�ુલ બલાગાહ - 623                                                                     ww.hajinaji.com 

એક પળમલ ઘાાડ� બ�ુા �ળૂ્લણી કર� મલખ્ુા. ંત હવ ેકતણ 
એવત �મુલહ કર� અુ્લહમલ અઝલબથી બ્ી શક� છે. 
 એ હરગીઝ શકય મથી ક� � �મુલહમલ કલરણ ે
ફ�રશંલમ ેબહલર કલઢ� ��ૂત ંેમી સલથ ેાલમવીમ ેજ� ંાલા 
દલખ્ કર� દ�, જયલર� ક� �દુલમત કલ�મૂ જાીમ અમ ે
આસાલમ ાલટ� એક �વત છે અમ ેઅુ્લહ ંથલ કતઈ ખલસ 
બાદલમી વચ્ ેકતઈ એવત ખલસ સાબા્  મથી ક� ં ેએ વસ્મુ ે
ંેમલ ાલટ� હ્લ્ કર� દ� � બ્લ જહલમત ાલટ� હરલા કર� 
હતય. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  આ �દુલમલ �ુશામથી હતિશયલર 
રહત. �લાક ંામ ેપણ પતંલમલ રાગતાલા મ સપડલવી દ�. અમ ે
�લાક પતંલમી અવલજ પર ખ�્ી મ ્ે. અમ ે ંાલરલ પર 
પતંલમલ પલયદળ અમે હયદળ વડ� આકાણ મ કર� દ�. 
એટ્લ ાલટ� ક� ાલર� �મમી કસા ંેણ ે ંાલરલ ાલટ� 
�ુષટંલમલ ંીર કાલમાલા જતડ� ્ી્લ છે. અમે કાલમમ ે
જતરથી ખ�્ી ્ી્ી છે. અમ ેંામ ેઘણી િમકટથી િમશલમત 
બમલવવલ ાલગે છે. ંેણ ે ્તખ�ુા કહ� દ��ુા છે ક� 
"પરવર�દગલર, � ર�ંે ં� ામ ે ભટકલાયત છે, હવે �ુ ા પણ 
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ંેઓ ાલટ� �મુલહતમ ેસ�વી દઈશ અમ ેંે બ્લયમ ેભટકલવી 
દઈશ." જત ક� આ વલં ંદમ કપત્ કુપમલ (અટકળ પા્ લા 
દતઢ સત) કહ� હંી અમ ેંદમ �ુઠલ �દલ�મલ આ્લર� �ભથેી 
કલઢ� હંી. પરા્ ુ ઘાાડમી પેદલવલર, �વૂલરગહમી �બરલદર�, 
અમે ગવર ંથલ જહલ્ંમલ શેહસવલરતએ ંે વલં�ુા સાથરમ 
કર� દ��ુા. 
 તયલા �ુ્ ી ક� જયલર� ંાલરલાલાથી ાત ાલર� 
કરવલવલળલ ંેમલ ંલબેદલર બમી ગયલ અમ ે ંેમી ્લ્્ 
ંાલરલાલા પબળ થઈ ગઈ ંત વલં રહસયમલ પડદલઓાલાથી 
િમકળ� બહલર આવી ગઈ. ંેણે પતંલમી સ�લ ંાલરલ પર 
જાલવી દ�્ી. અમે પતંલમલ ્શકર�ુા �ખ ંાલરલ પિં ફ�રવી 
્ી�ુા. ંેઓએ ંામ ે હડ� ૂં ંલમી ગંર (ખલડલ) ાલા ્ક�્ી 
દ�્લ. અમે ંામ ે�મૂલારક�મલ વાળાલા ફસલવી દ�્લ, અમ ે
્ગલંલર જખાી કર�મે પલાલ્ કર� મલખયલ. ંાલર� �ખતાલા 
ભલ્લ � ૂાં લડ� દ�્લ. ંાલરલ ગળલ પર ખાજર ્્લવી દ�્લ 
અમે ંાલર� મલકમ ે રગડ� મલખી. ંાલરલ સલા્ લઓમ ે ંતડ� 
મલખયલ અમે ંાલર� મલકાલા જતર જબરદસંીમી ્ગલા મલખી 
ંામ ેએ આગ પર ખ�્ી ્ઈ ગયત � ંાલરલ જ ાલટ� ંૈયલર 
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કરવલાલા આવી હંી. ંે ંાલરલ દ�મમ ે એ બ્લથી વ્લર� 
ઘલય્ કરમલર અમે ંાલર� �ુિમયલાલા સૌથી વ્લર� ટાટલ 
ફસલદમી આગ ભડકલવમલર છે, �ઓથી સલામલમી ંા ે
ંૈયલર� કર� રલખી છે .અમે �મી િવ�દ ંા ે્શકર એક�ુા �ુ� 
છે. એટ્ે હવે ંાલરલ કત્ અમ ે�સુસલ�ુા ક�નદ ંેમ ેજ બમલવત 
અમે બ્ી કતિશશ ંેમી િવ�દ વલપરત. 
 �દુલમી કસા !  ંેણ ે ંાલરલ �ળૂ પર પતંલમી 
ઉચ્ંલમી �હ�રલં કર� છે. એણ ે ંાલરલ જનાાલા એબ 
કલઢયત છે અમ ે �ુળ પર ાહ��ુા ાલ્ુ� છે. અમે ંાલર� િવ�દ 
સનૈય એક�ુા �ુ� છે. અમે ંાલરલ ાલગરમ ેપતંલમલ પયલદલઓથી 
� ૂાદવલમત ઇરલદત કય� છે. � દર�ક સથળે ંાલરત િશકલર કરવલ 
ાલગ ેછે. અમ ેંા ેમ કતઈ બ્લવમત પયતમ કરત છત અમ ેમ 
કતઈ િમયય ઇરલદલથી પતંલમત બ્લવ કરત છત, તયલા �ુ્ ી ક� 
ંાે હડ� ૂં ંલમલ વાળાલા, વ્ ૂરળમી સા�ુ�્ંંલ, ાૌં�ુા 
ાયદલમ અમ ેબ્લઓમલ ક�ડલગણાલા છત. 
 હવે ંાલર� ફરજ છે ક� �વૂલરગહ અમ ે જહલ્ંમલ 
વેરમી � આગ ંાલરલ �દ્તાલા બળ� રહ� છે ંેમ ે�ઝુલવી 
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મલખત. ક�ાક� આ ગવર એક �સુ્ાલમમી �દર શયંલમી 
વસવસલ, આતાશ્લ્લ (આપ વખલણ), ઝઘડલખતર� અમ ે
�ૂરલ્રણ�ુા પ�રણલા છે. પતંલમલ ાલથલ પર િવમયમત ંલજ 
રલખવલમત િમણરય કરત અમ ે ંકબ�રૂમ ે પતંલમલ પગ ંળે 
રલખી ્ગદ� ાલરત. ઘાાડમલ ંતક પતંલમલ ગળલાલાથી ઉંલર� 
ફ�ક� દયત. અમે પતંલમલ અમ ે પતંલમલ શ� ુ ઇબ્ીસ અમ ે
ંેમલ ્શકરમી વચ્ ે િવમય અમે િવમમંલમત ાતર્ત બલા્ ી 
ુયત. ક�ાક� ંેણે દર�ક કૌાાલાથી પતંલમલ ્શકર, ાદદગલર, 
પયલદલ સવલર બ્લમત બાદતબસં કર� ્ી્ત છે. અમ ે
ખબરદલર એ શખસ �વલ મ થઈ �વ, �ણે પતંલમલ ાલ�યલ 
(ભલઈ)મી સલાે ગવર કય�, જત ક� અુ્લહ� ંેમ ેકતઈ િવશેષંલ 
આપી મહતંી. બુક� ઇષલરમી શ�ું લએ ંેમલ મફસાલા 
ાતટલઈમી ્લગણી જનાલવી દ�્ી અમ ેઅહાભલવ ેંેમલ �દ્ાલા 
�સુસલમી આગ સળગલવી દ�્ી. શયંલમ ે ંેમલ મલકાલા 
ંકબ�રૂમી હવલ �ાક� દ�્ી. અમે પ�રણલા ે પસંલવત જ 
હલથાલા આાયત. કયલાં �ુ્ ીમલ કલિં્તમલ �મુલહ ંેમલ ાલથ ે
આવી પડયલ ક�ાક� ંેણે કં્મત પલયત મલખયત છે. 
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 યલદ રલખત ! ંાે અુ્લહથી � ૂ્  ે � ૂ્ ી ( �ુુ ્ા 
�ુુ ્લ) શ�ું લ અમે ઈાલમદલરતથી જ ાગ�ુા એ્લમ કર�, 
�ુામી ઇનંહેલ કર� દ�્ી છે. અમે જાીમાલા ફસલદ ઊભત 
કર� દ�્ત છે. �દુલમ ેખલંર �દુલથી ડરત, ઘાાડમત ગવર અમ ે
જહલ્ંમલ અ�ભાલમમલ સાબા્ ાલા. ક�ાક� આ �ુશામલવટત પૈદલ 
થવલમી જગયલ અમ ેશયંલમમી ્લ્તમી ાા�ઝ્ છે. એમલ જ 
વડ� ંેણ ેગં કૌાત અમ ેપહ�્ લમલ ્તકતમ ે્તકત આપયત છે, 
તયલા �ુ્ ી ક� એ ્તકત જહલ્ંમલ �્કલરત અમ ે�ાુરલહ�મી 
ગંર (ખલડલ)ાલા પડ� ગયલ. ંેઓ પતંલમલ હલાકમલરમલ સા�ણૂર 
ંલબે અમે ખ�્મલરમલ મખશીખ અ�યુલયી હંલ. આજ એ 
વલં છે �ાલા �દ્ત બ્લ એક �વલ છે અમ ેવાશ પરાપરલ 
(વલરસલગં) એ જ ાલગર પર ્લ્ંલ રહલ છે અમ ેઆ જ એ 
ઘાાડ છે, �મે �પલવવલ છલંીઓ ંાગ છે. 
 સ્ેં થઈ �ઓ. પતંલમલ એ વડ�્ત અમ ે
આગેવલમતમી ંલબેદલર�થી બ્ંલ રહત, �ઓએ પતંલમલ �ૂળ 
પર ગવર કય� અમ ેપતંલમલ વાશમી �નુયલદ પર �્લ બમી 
ગયલ. કદ�પી વસ્ઓુમ ેઅુ્લહમ ેાલથ ે મલખી દ�્ી અમ ે
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ંેમલ ઉપકલરતમત સલવ ઇનકલર કર� દ�્ત. ંેઓએ ંેમલ 
ફ�સ્લમત સલામત કય� અમ ે ંેમી મેઅાંત પર વ્રસવ 
જાલવવલ ્લ�ુા. આ જ એ ્તકત છે, �ઓ �વૂરગહમી 
�િુમયલદ, ટાટલમલ પલયલ અમ ેજહલ્ંમલ ગવરમી ં્વલરત છે. 
 અુ્લહથી ડરત અમે ખબરદલર, ંેમી મેઅાંતમલ 
શ� ુ અમે ંેણે આપે્  િવિશષટ �ણુતમી ઇષલર મ કરત, એ 
ઇસ્લામલ �ૂઠલ દલવેદલરતમી પયરવી મ કરત, ��ુા ગા�ુ પલણી 
પતંલમલ સવચછ પલણીાલા ાેળવી પી રહલ છત અમે �મી 
બીાલર�ઓમ ેંાે પતંલમી ંા�ુરસંી સલથ ેભેળસેળ કર� દ�્ી 
છે અમે �મલ �ૂઠમે પતંલમલ સતયાલા દલખ્ કર� ્ી�ુા છે. આ 
્તકત પલપલ્લરમી �િુમયલદ છે અમે અવગણમલ સલથ ે્�ટ�્લ 
છે. 
 ઇબ્ીસ ેંેામ ે�ાુરલહ�મી સવલર� બમલવી દ�્લ છે. 
અમે એ�ુા ્શકર ઠરલા્ુા છે, �મલ વડ� ્તકત પર �ુમ્લ કર� છે, 
અમે એ જ ંેમલ પિંિમ્ીઓ છે, �મી �ભથેી ંે બત્ ેછે. 
ંાલર� ��ુધ્ઓ છ�મવલ ાલટ� અમે ંાલર� �ખતાલા સાલઈ 
જવલ ાલટ� અમે  ંાલરલ કલમતાલા પતંલમી વલં �ાકવલ ાલટ� 
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ંેણ ે ંામ ે પતંલમલ ંીરતમલ િમશલમલ અમ ે પતંલમલ કદાત 
ાલટ� દતડ�ુા ાયદલમ અમ ે પતંલમલ હલથત�ુા રાક�ુા બમલવી 
દ�્લ છે. 
 �ુઓ, ંાલર� પહ�્ લ ગવર કરમલર� કૌાત પર �દુલમત 
� અઝલબ, �ુમ્ત, કહ�ર અમે કતપ ઉંય� છે ંેમલથી મસીહ  ં
ુયત. ંેઓમલ ગલ્ભર �વૂલ અમ ે પડખલભેર પડવલથી 
િશખલાણ ુયત. અુ્લહમલ દરબલરાલા અહાકલરમલ ફળમી 
�સથિંઓથી એવી ર�ં ે પમલહ ાલગત, �વી ર�ં ે કલળમલ 
અકસાલંતથી પમલહ ાલગત છત. પલ્મહલર જત કતઈમ ે
અહાકલરમી �ટ આપં ે ંત સૌથી પહ�્ લ પતંલમલ ખલસ 
મબીઓ અમ ેવ્ીઓમ ે�ટ આપં ેપણ ંે બેિમયલઝ ેંેઓ 
ાલટ� પણ ગવરમ ે મલપસાદ કય� છે. અમે ંેઓમી પણ 
િવમમંલથી જ રલ� થયત છે. ંેઓએ પતંલમલ ગલ્ત ્રલથી 
્ીપકલવી દ�્લ હંલ અમ ેપતંલમલ ા�મ ે�ળૂ પર રલખી દ�્લ 
હંલ અમે પતંલમલ ખભલઓ ાતઅિામ ાલટ� ્કલવી દ�્લ 
હંલ. 
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 આ બ્લ સાલજમલ એ િમબરળ બમલવી દ�્ે્લ ્તકત 
હંલ �ઓ�ુા �દુલએ �ખુથી ઇમંેહલમ ્ી�ુા, સાકટતથી 
અજાલાયલ, ભયલમક ારહ્લથી પસલર કયલર અમ ેઅણગાંલ 
સાજતગતાલા ંેઓમ ે �્ ે મી્ ે કર� જતઈ ્ી્લ. ખબરદલર, 
�દુલમી �શૂ�દુ� અમ ે મલરલજગી�ુા પાલણ ાલ્ અમ ે
અવ્લદથી મ �કત ક�ાક� ંા ે કસતટ�ઓમલ સથળતમ ે
ઓળખંલ મથી. અમે ંામ ેમથી ખબર ક� �દુલ ાલ્દલર� 
અમે સ�લથી ક�વી ર�ં ેપર�યલ કર� છે. ંેણે સલફ એ્લમ કર� 
દ��ુા છે "�ુા એ ્તકત�ુા ાલમ�ુા એા છે ક� ંેઓમ ેાલ્ અમ ે
અવ્લદમી િવ� ૂ્ ંલ આપીમ ે ંેઓમી મેક�ઓાલા વ્લરત 
કર�એ છ�એ? હક�કં એ છે ક� ંેઓ કાઈ �ણંલ મથી." 
 અુ્લહ પતંલમ ે �્લ સાજમલર�ુા ઇમંેહલમ 
પતંલમલ િમબરળ બમલવી દ�્ે્લ વ્ીઓ દલરલ ્ી્લ કર� છે. 
 �ુઓ, �સૂલ �બમ ઇારલમ પતંલમલ ભલઈ હલ�મમી 
સલથ ે�ફરઓ મમલ દરબલરાલા એ શલમથી દલખ્ થયલ ક� 
ંેામલ શર�ર પર ઊમ�ુા પહ�રણ હ્ ુા અમે ંેામલ હલથાલા 
એક ્લકડ� હંી. ંેઓ સલહ�બતએ ંેમલથી વલયદત કય� ક� જત 
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ંે ઇસ્લા ક� ૂ્  કરશ,ે (ંત) ંે ંેમલ �ુુ કમ ે અમે ંેમી 
ઇઝઝંમ ેઅખાડંલ અપરણ કરશ.ે ંત ંેણ ે્તકતમ ેક�ુા: "�ુા 
ંામે ્તકતમ ેઆ બામેમલ હલ્ પર આયયર મથી થ્ ુા? �ઓ 
આ રાક અમે �ખુમી હલ્ંાલા ાલર� પલસ ેઆાયલ છે અમ ે
ાલરલ દ�શમ ેઅખાડંલમી જાલમં આપી રહલ છે !  જત ંેઓ 
એવલ જ �્લ છે ંત ંેામલ પર સતમલમલ કાગમ ક�ા મ 
ઉંયલર?" ંેમી દ�ષટાલા સત�ુા અમ ેસાઘરત એક ાત�ુા કલરમલ�ુા 
હ્ ુા. અમે ઊમમલ કપડલ પહ�રવલ એ અપક�િં�મી િમશલમી 
હંલ. જત ક� અુ્લહ ઇચછં ેંત મબીઓમલ આગામ સલથ ે
ંેામલ ાલટ� સતમલમલ ખ�મલ, �ધુ્ ્લાદ�મી ખલણત, ઉપવમત 
અમે ફળ�પુ ખેંીઓમલ દરવલ� ખત્ી દ�ં. અમે ંેઓમી 
સલથ ે હવલાલા ઉડમલરલ પયીઓ અમ ે જાીમમલ �મવરતમ ે
ંેઓમલ ંલબ ે બમલવી દ�ં. પણ જત એ�ુા કર� આપં ંત 
કસતટ� ખંા થઈ �ં અમ ેઇ�આ્જાતમત કા પણ બા્  થઈ 
�ં. અમ ેઆસાલમી ખબરત પણ બેકલર અમ ેબરબલદ થઈ 
�ં. મ સાકટત સહ�મલરમ ેપર�યલ દ�વલવલળલમત અજ ાળં 
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અમે મ ઇાલમદલરતમ ેમેક ્લ�ર�યવલળલ �વલ ઇ�આ્ ા ાળં 
અમે મ શબદત અથ�મત સલથ આપં.  
 અ્બં, પરવર�દગલર� પતંલમલ �રૂસ્તમ ે
ઇરલદલઓમલ �હસલબ ેશ�કંાલમ બમલાયલ છે. જત ક� જતવલાલા 
પ�ર�સથિંમી દ�ષટએ ઘણલ કાઝતર છે. ંેામી પલસે એ 
સાં તષ છે, �ણ ે ્તકતમલ �દ્ અમે દ�ષટમ ે ંેામી 
બેપરવલઈથી ભર� દ�્લ છે અમે એ ગર�બલઈ છે �મલ ્ી્ ે
્તકતમી �ખત અમ ેકલમતમ ે�ુ:ખ થલય છે. 
 જત ાહલમ મબીઓ એવી �ુાવંમલ ્ણી હતં, �મત 
ઇરલદત પણ મ કર� શકલય અમે એવી ઇઝઝં ્રલવંલ હતં 
�મ ેહડ� ૂં  મ કર� શકલય અમ ેએવી સુંમ  ંરલખંલ હતં, 
�મી ંરફ ગરદમત ઉઠંી હતય અમ ે સવલર�ઓમી �મ 
કસવલાલા આવંી હતય ંત આ વલં ્તકતમ ે્ડત (મસીહં) 
્ેવલ ાલટ� આસલમ હતં અમે ંેઓમ ેગવરથી સરળંલથી �ૂર 
કર� શકં અમે સવ� બ્લ કતપ ભર�રૂ ભય, અમે ાીઠલસભર� 
આસકં (chahna્લહમલ)મી �બમલ પર ઈાલમ ્ઈ આવં. 
બ્લમી િમયયંત એકસરખી હતં અમે બ્લ વચ્ ે મેક�ઓ 
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વહ�્ લઈ �ં. પરા્ ુ ંેણે એા ઇચછ્ુા ક� ંેમલ ર� ૂ્ તમી 
પયરવી અમે ંેમી �કંલબત�ુા સાથરમ અમ ેંેમલ દરબલરાલા 
િવમમંલ અમ ે ંેમલ �ુકાત સલા ે મં ાસંક. બ� ુ ંેમી 
પિવત �ં સલથ ે િવશેષ રહ� અમે ંેાલા કતઈ પણ પકલરમી 
ભેળસેળ મ થવલ પલા ેઅમ ેદ�ખી્ ુા છે ક�, �ટ્લ પાલણાલા 
કસતટ� અમ ેઇમંેહલમાલા સખંી હશ ેએટ્લ પાલણાલા વળંર 
અમે સવલબ પણ વ્લર� ાળશ.ે 
 �ુા ંા ે એ મથી જતંલ ક� પરવર�દગલર� આદા 
અ્�યહસસ્લાથી આજ �ુ્ ી અ�ગુલાીઓ અમે �રૂતગલાીઓ 
બ્લ�ુા ઇમંેહલમ ્ી�ુા છે. એ પતથરત દલરલ �મત મ કતઈ 
દ�ખીંત ફલયદત છે અમ ેમ �કૂસલમ. મ ંેઓ પલસ ેદ�્ર દ�ષટ 
છે અમે મ શવણ શ�કં (સલાભળવલમી શ�કં). પરા્ ુંેઓથી 
પતંલ�ુા એ ાલમવાં  ાકલમ બમલવી ્ી�ુા છે. �મ ે્તકતમલ 
કયલા�ુા સલ્મ બમલવી દ��ુા છે અમે પછ� ંેમ ેએવ ેસથળે 
બમલા્ુા છે � ્રલ પર અતયાં  પથરલળ અમે �્ી જાીમાલા 
અતયાં  ાલટ�વલળ�, ખીણતાલા આ�ુબલ�ુથી અતયાં  ંાગ છે, 
ંેમી આસપલસ સખં પકલરમલ પહલડ, મરા પકલરમલ ર�ંલળ 
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ાેદલમત, પલણીવલળલ ઝરણલઓ અમ ે�ટ� છવલઈ વસંીઓ છે 
�યલા મ �ટ ઉછર� શક� છે અમ ેમ ગલય ક� બકર�ઓ. 
 તયલર પછ� ંેણે આદા અ્�યહસસ્લામ ે અમ ે
ંેામી અવ્લદમ ે�ુકા આપી દ�્ત ક� પતંલમલ ખભલઓમ ે
ંેમી ંરફ વલળ� દ�. અમ ે એ ર�ં ે �સુલફર�ઓથી ફલયદત 
ઉપલડવલ�ુા સથલમ અમ ે કલઠડલ ( �ટત પર બેસવલ ાલટ�મલ 
ક�વલ) ઉંલરવલ�ુા સથળ બમલવી દ��ુા. �મી ંરફ ્તકત �ૂર 
�ૂરથી ઉજજડ રણત, �ૂર �ૂરમી ઘલટ�ઓમલ મી્લણ વલળલ 
રસંલઓ, જાીમથી કપલઈ ગએ્ મદ�ઓમલ ટલ�ઓુથી, �દ્ 
�મથી ધયલમ ્ર� છે. �થી અપાલમ સલથ ે(આ�� �વૂરક ) 
પતંલમલ ખભલઓ માલવ ે અમે ંેમી આસપલસ પતંલમલ 
પરવર�દગલરમલ �દુલ હતવલ�ુા એ્લમ કર� મે પગપલળલ એવી 
�સથિંાલા દતડંલ રહ� ક� ંેામલ વલળત િવખરલએ્લ હતય અમ ે
ાલથલ પર �ળૂ પડ� રહ� હતય. પતંલમલ વ�તમ ેઉંલર�મ ેફ�ક� 
દ�. અમે વલળ વ્લર� પતંલમલ �પ સ�દયરમ ેબદ�ાુલ બમલવી 
્ે. આ એક ાતટ� કસતટ� છે, સખં ઇમંેહલમ અમે સપષટ 
અિ્કલર �મલ દલરલ બાદલપણલમી સા�ણૂર પર�યલ થઈ રહ� છે. 
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 પરવર�દગલર� આ ાકલમમ ે રહાંમત ઝર�ઓ અમ ે
જ�લંમત વસી્ત બમલવી દ�્ત છે. ંે જત ઈચછેં ંત આ 
ઘરમ ે અમે ંેમલ બ્લ ્લાતમ ેબલગત અમ ે મહ�રતમી વચ્ ે
મરા અમ ે સપલટ જાીમ પર બમલવી દ�ં. �યલા �યૃતમી 
ઘટલઓ હતં અમે મ�ક મ�ક ફળ. ઇાલરંત એક બી�થી 
જતડલએ્ી હતં. અમ ેવસંીઓ એકબી�મી પલસ ેપલસ ેહતં. 
�લાક આછલ ્લ્ �વલ ઘ�મલ છતડવલઓ હતં અમ ે�લાક 
હયલર ભયલર બલગત. �લાક ઉપવમતમી કંલર હતં અમ ે�લાક 
પલણીાલા �ૂબે્લ ાયદલમ. �લાક ્ી્લછા ખેંરત અમ ે�લાક 
વસંીવલળલ ાલગ�. પરા્ ુઆ ર�ં ે કસતટ�મી સરળંલ સલથ ે
વળંર�ુા પાલણ પણ ઘટ� �ં. 
 અમે � પલયલ પર આ ાકલમ ઊ�ુા કરવલાલા આા્ુા 
છે ંે ્ી્લ જા�રદ અમ ે્લ્ ાલણેક �વલ પતથરત અમ ેંેજ 
પકલશમલ ઝળહળલટથી શતભંી હતં ંત છલંીઓ પર શાકલમલ 
�ુમ્લ ઓછલ થઈ �ં અમ ે�દ્ત પર ઇબ્ીસમી ાહ�મંતમી 
અસર ખંા થઈ �ં. અમ ે્તકતમલ �દ્તમલ વહ�ાતમત કા 
�રૂત થઈ �ં. પરા્ ુપરવર�દગલર પતંલમલ બાદલઓમ ેસૌથી 
સખં હલ્ંતથી અજાલવવલ ાલગે છે. અમે ંેઓથી સૌથી 
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ભલર� ાહ�મંત ાલરફં બાદગી કરલવવલ ાલગે છે. અમે ંેમ ે
�ં �ંમી અગત�ઠં (અણગાંી)  પ�ર�સથિંઓથી 
અજાલવવલ ાલગ ેછે. �થી ંેઓમલ �દ્તાલાથી ઘાાડ િમકળ� 
�ય અમે ંેઓમલ ામતાલા િવમમંલ અમ ે િવમયમ ે સથલમ 
ાળ� �ય. અમે આ વલંમ ેદયલ ાલયલમલ ઉઘલડલ દરવલ�ઓ 
અમે યાલ ાલફ�મલ સૌથી સરળ સલ્મત ઠરલવ.ે 
 �ુઓ �ુિમયલાલા બાડખતર��ુા પ�રણલા, આખેરંાલા 
�ુામત અઝલબ અમે ઘાાડમલ સૌથી બદંર પ�રણલામલ 
િવષયાલા �દુલથી ડરત ક�ાક� આ ્ાાડ શયંલમમી ાતટલાલા 
ાતટ� �ળ અમ ેાતટલાલા ાતટત ્તકત છે. � �દ્તાલા એવી ર�ં ે
ઉંર� �ય છે, �વી ર�ં ેહળલહળ ઝેર ક� મ ંત ંેમી અસર 
�ય છે અમે મ ંેમત વલર ખલ્ી �ય છે. મ કતઈ આ�્ામલ 
ઇુામલ કલરણ ે ક� મ કતઈ મલદલર પર ંેમલ ્�થર� હલ્ 
હતવલમલ ્ી્.ે 
 અમે આ સાકટથી પરવર�દગલર� પતંલમલ ઈાલમદલર 
બાદલઓમ ેમાલઝ અમ ેઝકલં અમે ખલસ �દવસતાલા રતઝલમલ 
શા દલરલ બ્લવી ્ી્લ છે. �થી ંેમલ �ગ અવયવતમ ે
આરલા ાળ� �ય. મજરતાલા િવમય પૈદલ થઈ �ય. 
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આતાલાલા િવમમંલ જના,ે �દ્ અુ્લહમી બલરગલહાલા ્ક� 
�ય અમે ંેાલાથી અ�ભાલમ િમકળ� �ય. એ આ્લર� ક� 
માલઝાલા કતાળ વદમત મમંલ સલથ ે �ળૂાલા રગદતળવલાલા 
આવે છે અમે ાલમિમય �ગત અમ ેઅવયવતમ ેઅમલદર સલથ ે
જાીમથી ાેળવી દ�વલાલા આવે છે. અમ ેરતઝલાલા ્લ્લર�મી 
્લગણી સલથ ેપેટ પીઠ સલથ ેભળ� �ય છે અમ ેઝકલંાલા 
જાીમમી શષેઠ ઉપજમ ે ફક�રત અમે િમરલ્લરતાલા વહ�્ ી 
દ�વલાલા આવે છે. જરલ �ુઓ ંત ખરલ ક� આ અા્તાલા 
અહાકલરમલ ભલવતમ ેક�વી ર�ં ેજડ�ળૂથી ઉખેડ�મ ેફ�ક� દ�વલાલા 
આાયલ છે. અમે અ�ભાલમમલ દ�ખલંલ સપષટ �્હતમ ેદબલવી 
દ�વલાલા આવે છે. 
 ા� બ્લ િવ�મ ેપરખી જતઈ ્ી�ુા છે. કતઈ શખસ 
એવત મથી �ાલા કતઈ પણ વસ્ ુપિં પયપલ  ંજતવલાલા મ 
આવંત હતય અમે ંેમી પલછળ કતઈ એવી િમશલમી મ હતય 
�મલથી ��હ્ ્તકત ખલઈ �ય. અથવલ એવી દ્ી્ મ હતય 
� ાડદલઓમી અક્મ ેવળગી �ય િસવલય ંાલરલ ્તકતમી 
ક� ંા ેએવી વસ્મુત પયપલં રલખત છત �મી કતઈ િમશલમી 
અથવલ ��ુા કતઈ કલરણ મથી. �ુઓ ઇબ્ીસ ે આદામી 
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સરખલાણીાલા પયપલં અમ ે �વૂલરગહમત દ�ખલવ કય� ંત 
પતંલમલ �ળૂમલ આ્લર� અમ ેંેઓમી બમલવટ પર ા�ે ુા ાલ્ુ� 
અમે એા કહ� દ��ુા ક� �ુ ા આગથી બનયત �ા અમ ે્ ુા ાલટ�થી. 
 આવી ર�ં ે ઉમાંતમલ �ડૂ�પિંઓએ પતંલમી 
મેઅાંતમલ અવશેષતમલ આ્લર� અ�ભાલમ�ુા પદશરમ �ુ� 
અમે એ એ્લમ કર� દ��ુા ક� "અા ે વ્લર� ાલ્ અમ ે
અવ્લદવલળલ છ�એ એટ્ ેઅાલરલ પર અઝલબ મથી થઈ 
શકંત." પણ ંાલર� પલસે ંત એવત કતઈ આ્લર પણ મથી. 
એટ્ે જત ગૌરવ ્ે� ુા છે ંત શષેઠ આદંત, પશાસલપલત 
અા્ત, �ુાદરંા સાસકલરમલ આ્લર પર કરત, �મલ િવશ ે
અરબમલ ખલમદલમત, કબી્લઓમલ સરદલરતમલ વડવલઓ અમ ે
શર�ફ ્તકત (એ ગૌરવ) કયલર કર� છે. અથલ�ં સલરત સવભલવ, 
ાહલમ ડહલપણ, �્લ ારંબલઓ અમે પશાસિમય કલરમલાલ. 
 ંાે પણ આ જ પશાસલપલત કા� પર ફખ કરત, 
પડતશીઓ�ુા રયણ કરત, બત્ વ્મ �રૂલ કરત, મેક ્તકત�ુા 
અ�સુરણ કરત, બાડખતરતમત િવરત્ કરત, દયલ ાલયલ 
અપમલવત, જતર �ુાથી બ્ત, �મૂલારક�થી પમલહ ાલગત, 
અુ્લહમલ બાદલઓ સલથ ે નયલયથી વં�, કત્મ ે પી �ઓ, 
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જાીમ પર ટાટલ ફસલદથી �ૂર રહત ક�ાક� આ જ િસફંત અમ ે
િવિશષટંલઓ ગૌરવ અમ ેફખ કરવલ ્લયક છે. 
 અિંશય ખરલબ કલય�મલ કલરણે ગં ઉમાંત પર 
ઉંરમલરલ અઝલબથી પતંલમી �ંમ ે બ્લવત. �રૂલ ભ્લ 
દર�ક સાજતગતાલા એ ્તકતમ ેયલદ રલખત અમ ેખબરદલર ંેઓ 
�વલ �ુ્�રત મ થઈ જજત. 
 જત ંા ેંેઓમી સલર� મરસી �સથિંઓ પર િવ્લર� 
્ી�ુા છે ંત હવ ેએવલ આ્રણ અપમલવત �મલથી ઇઝઝ  ં
હાાેશલ ંેઓમી સલથ ે રહ�. શ�ઓુ ંેઓથી છેટ� છેટ� રહલ, 
�ખુમત પલ્વ ંેઓ ંરફ ફ�્લવી દ�વલાલા આાયત, મેઅાંત 
ંેઓમી સલા ેમાી ગઈ અમ ેાતટલઈ અમ ેશરલફં ેંેઓથી 
મલંત જતડ� ્ી્ત ક�ાક� ંેઓ �ૂદલઈથી બચયલ, પ્લરમી 
સલથ ેંેમલ પર બી�ઓમ ેંતપર કરંલ રહલ અમે ંેમી જ 
આપસાલા મસીહં અમે વસીય  ંકરંલ રહલ. 
 અમે �ુઓ, દર�ક એ ્ીજથી પરહ�ઝ કરત �મ ે
ંેઓમી ક�ડ ભલાગી મલખી. ંેઓમી શ�કં યીણ કર� (ભલાગી) 
મલખી અથલ�ં પરસપર વેર, �દ્તમી �ુશામલવટ, ્તકત�ુા એક 
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બી�થી ા� ફ�રવી ્ે� ુા, અમે હલથત�ુા એક બી�મી સહલયથી 
રતકલઈ જ�ુા. 
 જરલ, પતંલમલ �રૂતગલાી ઈાલમવલળલઓમી 
પ�ર�સથિંઓ પર પણ �્�ંમ કરત ક� ંેઓ ક�વી કસતટ�ઓ 
અમે પર�યલઓાલા �કુલયલ હંલ. �ુા ંેઓ બ્લ સ�મતાલા 
સૌથી વ્લર� ભલર ઉપલડમલરલ અમે બ્લ બાદલઓાલા સૌથી 
વ્લર� સાકટતાલા સપડલયલ મહતંલ? અમે બ્લ 
�ુિમયલવલળલઓાલા સૌથી વ્લર� ંાગીાલા ��ુરત કરંલ મહતંલ 
! �ફરઓમતએ ંેઓમ ે�ુ્ લા બમલવી ્ી્લ હંલ. અમે �ં 
�ંમલ બદંર�મ અઝલબાલા મલખંલ હંલ. ંેઓમ ે કડવલ 
� ૂાટડલ પીવરલવંલ હંલ, અમે ંેઓ એવલ સાજતગતાલા �વમ 
પસલર કર� રહલ હંલ. િવમલશમી અવગિં પણ હંી અમ ે
વ્રસવમત કહ�ર પણ હંત. મ બ્વલમત કતઈ ાલગર હંત અમ ે
મ સારયણમત કતઈ રસંત. 
 તયલા �ુ્ ી ક� જયલર� પલ્મહલર� જતઈ ્ી�ુા ક� જયલર� 
ંેઓએ ંેમી ાહતબબંાલા �ં �ંમલ �ુ:ખત ઉપલડયલ છે 
અમે ંેમલ ડરથી દર�ક અણગાંલ સાજતગતમત સલામત કર� 
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્ી્ત છે. ંત ંેઓ ાલટ� આ ંાગીઓાલા િવશલળંલમલ 
સલ્મતમત બાદતબસં કર� દ�્ત. અમ ે ંેઓમી અપક�િં�મ ે
સનાલમાલા ફ�રવી મલખી. ભયમલ બદ્ ે�ખુ શલાિં અપ� અમ ે
ંેઓ જાીમમલ હલક�ા અમ ે બલદશલહ (આગેવલમ અમ ે
સરદલર) બમી ગયલ. અુ્લહમી ાહ�રબલમીએ એ ાા�ઝ્ત 
�ુ્ ી પહ�્લડ� દ�્લ, �યલા �ુ્ ી જવલમી ંેઓએ કુપમલ 
પણ મહતંી કર�. 
 �ુઓ, �યલા �ુ્ ી ંેઓમલ ટતળલઓ સાગ�ઠં રહલ. 
ંેઓમી ઈચછલઓાલા એક રલગ રહત. ંેઓમલ �દ્ત સાં  ્
રહલ. ંેઓમલ હલથ એક બી�મી ાદદ કરંલ રહલ. ંેામી 
ં્વલરત એક બી�મે કલા આવંી રહ�. ંેઓમી દ�્રદ�ષટ 
કલા કરંી હંી. અમ ેંેઓમલ િમણરયતાલા સાપ રહત, ંેઓ 
કતઈ પણ ર�ંે ાલમવાં  રહલ. �ુા ંેઓ આસપલસમલ પદ�શમલ 
રલજકંલર અમે બ્લ ્તકતમી ગરદમતમલ હલક�ાત મહતંલ? 
 પરા્ ુ�ં ેંેઓમત ��ા �ુા આાયત? જયલર� ંેઓ 
વચ્ ે ખટરલગ પેદલ થઈ ગયત. ાતહબબંતાલા બે�ખી આવી 
ગઈ. વલંત અમે �દ્તાલા �ભ�બંલ પૈદલ થઈ ગઈ. અમ ેબ્લ 
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િવિવ્ ટતળલઓ અમે પરસપર �ુશામ સાઘતાલા વહ�્ લઈ ગયલ 
ંત પરવર�દગલર� ંેામલ શર�ર પરથી વ�ડ્લંમત �્બલસ 
ઉંરલવી ્ી્ત. અમ ેમેઅાંતમી ્ી્લ ્હ�ર �્ક� ્ી્ી. 
અમે હવ ેંેઓમલ �કસસલઓ સબક શીખવલવલળલઓ ાલટ� બત્ 
પલઠ બમીમ ેરહ� ગયલ છે. 
 એટ્ે હવ ેંા ેઇસાલઈ્મી અવ્લદ અમ ેઇસહલક 
ંથલ ઇસરલઈ્ (યઅ�ૂબ)મલ વાશજતથી બત્ ગહણ કરત ક� 
બ્લમલ સાજતગત અમે પ�ર�સથિંઓ ક�ટ્ી ાળંી જડંી અમ ે
એક સરખી છે. �ુઓ ંેઓમલ �ુસ ાપ અમે િવસ�મમલ કલળાલા 
�ુા �સથિં હંી ક� ક�સર અમ ે �કસરત ંેઓમલ બલદશલહ બમી 
ગયલ હંલ અમે ંેઓમ ે �ુિમયલમી આસપલસમલ ્ી્લ 
ાયદલમત, ઈરલકમી મદ�ઓ, અમે �ુિમયલમી હ�રયલળ�ઓથી 
કલઢ� કલાટલળ� ઝલડ�ઓ, અમે �્ીઓમલ અરતક (વણથાભયલ) 
આકાણત અમ ેરતઝગલરમી �ુષકર ાા�ઝ્ત �ુ્ ી પહ�્લડ� આ 
હલ્ંાલા �કૂ� દ�્લ હંલ ક�, ંેઓ રાક અમે િમરલ્લર, 
�ટતમી પીઠત પર ્લ્મલરલ, અમે વલળતમલ ્ાપડલાલા 
રહ�વલવલળલ બમી ગયલ હંલ. ઘરબલરમી �એ બ્ી કતાતથી 
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વ્લર� હડ� ૂં  અમ ેજગયલમલ �હસલબ ેસૌથી વ્લર� �ુષકલળતમલ 
િશકલર હંલ. મ ંેઓમી અવલજ હંી �મત આશરત ્ઈ 
પતંલ�ુા રયણ કર� શક� અમે મ કતઈ પેા�ુા છત હ્ ુા �મી 
ંલકં પર ભરતસત કર� શક�. સાજતગત ાયલ�ુળ, શ�કંઓ 
વેરિવખેર, બ�ાુિંાલા ાંભેદ, આકર� આફંત, ઘતર 
અજલમંલ, �વંી દલટ� દ�વલમલર� �તુીઓ, પતથર ��ુમ ે
્લયક, સગપણત ્ટૂ�્લ અમ ે ્લર� બલ�ુથી આકાણતમી 
ભરાલર. 
 તયલર પછ� �ુઓ ક� પરવર�દગલર� ંેઓ પર ક�ટ્લ 
ઉપકલરત કયલર. જયલર� ંેઓ ંરફ એક ર� ૂ્  ાતક્ી આપયત 
�ણે પતંલમી ાયવસથલથી ંેામી પયરવીમ ેપલબાદ બમલવી 
દ�્ી અમે પતંલમી દલવં પર ંેઓમી દતસંીઓમ ે એકત 
કર� અમ ેંેમલ પ�રણલા ેમેઅાંતએ ંેઓ પર વ�ડ્લંમી 
પલાખત પસલર� દ�્ી. અમે રલહંતમી મદ�ઓ વહલવી દ�્ી. 
શર�અં ે ંેઓમ ે પતંલમી બરકંતમલ � ૂુ યવલમ ્લભતાલા 
સલાકળ� ્ી્લ. ંેઓ મેઅાંતાલા �ૂબી ગયલ અમ ે�વમમલ 
વૈભવતાલા ા� ઉડલવવલ ્લગયલ. એક ાજ� ૂં  હલ�કામી આણ 
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(સરપરસંી) મી્ે સાજતગત �ુ્ ર� ગયલ. અમ ે પ�ર�સથિંએ 
વ્રસવ અમે વ�ડ્લંમલ પડખલાલા જગયલ અપલવી દ�્ી. અમ ે
એક અખાડ દ�શમી શીખરત અમે �ુિમયલ અમ ે દ�મમી �શૂ 
મસીબી ંેઓ ંરફ ્ક� ગઈ. ંેઓ દ�શતમલ બલદશલહ બમી 
ગયલ અમ ેઆસપલસમી ્રંીમલ રલજકંલર ગણલવલ ્લગયલ. 
�ઓ કલ્ ેંેઓમલ કલાકલજમલ ્ણી હંલ આ� ંેઓ ંેામલા 
કલાકલજમલ ્ણી બમી ગયલ. અમે પતંલમલ �ુકાત ંેઓ પર 
્્લવવલ ્લગયલ, �ઓ કલ્ે પતંલમલ �ુકાત ંેઓ પર 
્્લવંલ હંલ, હવે મ ંેઓમત દાખા િમકલળ� શકલંત 
હંત અમ ેમ ંેઓ�ુા જતર પણ ંતડ� શકલ્ ુા હ્ ુા. 
 �ુઓ ંા ે ંાલરલ હલથતમ ે ફરાલાબરદલર�મલ 
બા્ મતથી ખાખરે� મલખયલ છે અમે અુ્લહમલ ંરફથી ંાલર� 
આસપલસ ખ�્ે્ �ુાડલળલાલા �હ��્યંમલ �ુકાતમલ આ્લર� 
અવરત્ ઊભલ કર� દ�્લ છે. અુ્લહ� આ ઉમાંમલ સાગઠમ 
પર એ ઉપકલર કય� છે ક� ંેઓમ ેપયલરમલ એવલ બા્ મતાલા 
જકડ� ્ી્લ છે ક� ંેમી જ છતછલયલાલા સફર કર� છે અમ ે
ંેમલ જ પડખલાલા આશરત ્ ેછે. અમ ેઆ એ મેઅાં છે ��ુા 
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�ુુ ય અમ ેઆદર કતઈ મથી સા� શક્ ુા એટ્લ ાલટ� ક� આ 
દર�ક � ૂુ યથી ાહલ � ૂુ ય છે અમ ે દર�ક વડપણ અમ ે
સજજમંલથી ાત�ુા વડપણ છે. 
 અમે યલદ રલખત ક� ંા ે �હજરં પછ� પલછલ રણમલ 
બ�ઓ (ગલા�ડયલઓ)  બમી ગયલ છત અમ ેપરસપર દતસંી 
પછ� વળ� ટતળલઓાલા વહ�્ લઈ ગયલ છત. ંાલરત ઇસ્લાથી 
સાબા્  ાલત મલામત રહ� ગયત છે. અમ ે ંા ે ઈાલમાલાથી 
ાલત રસાતમ ે ઓળખત છત અમે ્ારમલ આતાલથી �બુ�ુ  ્
અ�ણ છત. 
 ંાલ�ા કહ�� ુા છે ક� આગ સહમ કર� ્ે�ુા, પણ 
�ઝુ્ં મહ� સહમ કર�એ, �ણે ક� ઇસ્લામી સીાલઓ ંતડ� 
અમે ંેમલ બત્વ્મમલ �કૂડ� �કૂડલ કર�, �મે અુ્લહ� 
જાીમાલા આશરત અમ ે્તકતાલા અામ શલાિં બમલાયત છે, ં ે
ઇસ્લામ ેઉ્ટલવવલ ાલગત છત. જત ક� ંાે ઇસ્લા િસવલય 
કતઈ અનય ંરફ �ખ �ુ� ંત પણ, કલફરત ંાલરલથી કલયદ�સર 
જ ાગ કરશ ેઅમ ેએ સાય ેમ �જબઈ્ આવશ ેમ િાકલઈ ,્ મ 
�હુલ�જર ંાલર� સહલય કરશ ેઅમે મ અનસલર. ાલત ં્વલરત 
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ખડકંી રહ�શ ે તયલા �ુ્ ી ક� પરવર�દગલર પતંલમત �િંા 
ફ�સ્ત ્લ� ુપલડ� દ�શ.ે 
 ંાલર� પલસ ેંત �દુલમલ અઝલબ અમ ેકતપમલ અમ ે
અકસાલંત (બમલવત) ંથલ િવમલશમલ મ�મૂલ ાૌ�ૂદ છે એટ્ ે
ખબરદલર !  ંેમી પકડથી અ�ણ થઈ ંેમ ે �ૂર મ સાજત 
અમે ંેમલ �ુમ્લમ ે હળવત મ સાજત અમ ે ંેમી સખંીથી 
ગલ�ફ્ થઈ પતંલમ ેમ�્�ં મ બમલવી દયત. 
 �ુઓ, પરવર�દગલર� ંાલર� પહ�્ લ �જુર� જમલર� 
કૌાત પર ાલત એટ્લ ાલટ� ્લમં કર� છે ક� ંેઓએ અમ 
�બ્ ાઅ�ફ અમ ે મહ� અિમ્ �નુકર ( સલરલમી ભ્લાણ 
અમે �રુલઈમી રતકથલા) છતડ� દ�્ી હંી �મલ પ�રણલા ે
��હ્ત પર �મુલહમલ આ્રણમ ે કલરણે ્લમં થઈ અમ ે
ડલહલઓ પર ંેઓમી રતકથલા મ કરવલમલ કલરણ.ે 
 સ્ેં  થઈ �વ, ક� ંાે ઇસ્લામલ બા્ મતમ ેંતડ� 
મલખયલ છે. ંેમી સીાલઓ ( િશયલઓ) થાભલવી દ�્ી છે. અમ ે
ંેમલ �ુકાતમ ે�ડુદલ્ બમલવી દ�્લ છે. અમે પરવર�દગલર� 
ામ ે �ુકા આપયત છે ક� �ુ ા બાડખતર વ્મ ભાગી અમ ે
ફસલદ�ઓથી ્�ુા, �હલદ ક�ા. પિંજલ વ્મ ંતડમલરલથી 
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�હલદ કર� ��ૂત, મલફરાલમતથી �કુલબ્ત કર� ��ૂત અમ ે
બેદ�મ ખલર�ઓમ ે સા�ણૂર હડ� ૂં  કર� ��ૂત, રહ� ગયત 
ગંરાલા (ખલડલાલા) પડવલવલળત શયંલમ ંત ંેમત ાસઅ્ત એ 
ગ�મલથી ઉક�્લઈ ગયત �મલ �દ્મી ્ડકમ અમ ેછલંીમી 
થરથરલહટમી અવલજ ાલરલ કલમત �ુ્ ી પહ�્ી રહ� હંી. હવ ે
બાડખતરતાલા ાલત થતડલ �ટ્લ ્તકત રહ� ગયલ છે ક� જત 
પરવર�દગલર ંેઓ પર �ાુ્ત કરવલમી ર� આપી દ� ંત 
ંેઓમત પણ મલશ કર� �ુ�ૂાંમી �દશલ બી� બલ�ુ ફ�રવી 
મલ�ુા. અમ ે પછ� એ ્તકત જ બલક� રહ� જશે � િવિવ  ્
શહ�રતાલા િવખેરલઈ પડયલ છે. 
 ાને ાળખા: 
 ા� મલમી વયાલા જ અરબતમી છલંીઓમ ે જાીમ 
સલથ ેાેળવી દ�્ી હંી. અમ ેરબીઆ ંથલ �ઝુરમલ શ�ગડલ 
ંતડ� મલખયલ હંલ. ંામ ેખબર છે ક� હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ાથી  ામે ક�ટ્ુા 
મ�ક�ુા સગપણ અમ ે ખલસ સથલમ પલપં છે. આપ ે
બલળપણથી ામ ેપતંલમી ગતદાલા એવી ર�ં ેજગયલ આપી છે 
ક� ામ ે પતંલમી છલંીાલા વળગલડ� રલખંલ હંલ, પતંલમલ 
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�બસંર પર જગયલ આપંલ હંલ, પતંલમલ કલળ�થી ્લાપીમ ે
રલખંલ હંલ અમ ે ામ ે ્ગલંલર પતંલમી �શૂ�થૂી નયલ્ 
કરંલ રહ�ં લ હંલ અમે ખતરલક પતંલમલ દલાં તથી ્લવી ામ ે
ખવરલવંલ હંલ. મ ંેઓએ ાલર� કતઈ વલંાલા �ૂઠ જત્ુા 
અમે મ ાલરલ કતઈ અા્ાલા � ૂ્  જતઈ. 
 અમે અુ્લહ� �ૂ્ છતડવલમલ કલળથી જ આપમી 
સલથ ે એક ાહલમંા ફ�રશંલમ ે કર� દ�્ત હંત � આપમી 
સલથ ે ાતટલઈમલ ાલગ� અમ ે શષેઠ આદંતમી ર�ંભલં પર 
્લ્ંત રહ�ં ત હંત. અમે રલં �દવસ આ જ કા રહ�ં ત હંત. 
અમે �ુ ા પણ આપમી સલથ ેએવી ર�ંે ્લ્ંત હંત �વી ર�ં ે
�ટણી�ુા બચ�ુા ાલમી સલથ ેસલથ ે્લ્ે છે. આપ રતજ ાલર� 
સલા ેપતંલમલ સદ�ણુમી એક િમશલમી ર�ૂ કરંલ હંલ અમ ે
પછ� ામ ેંે�ુા અ�કુરણ કરવલમત �ુકા આપંલ હંલ. 
 આપ વષરાલા એક સાય �હરલમી �ફુલાલા વીંલાયલ 
કરંલ હંલ �યલા ાલત �ુ ા ંેામ ેજતંત અમ ેબી�ુ ા કતઈ મહત્ ુા. 
એ સાય ેહઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા અમે ખદ�� િસવલય કતઈ ઘરાલા ઇસ્લામત 
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આરાભ થયત મહતંત. અમ ે ંેઓાલા તીજત �ુ ા હંત. �ુ ા 
�રસલ્ંમી વહ�મલ �રૂ�ુા અવ્તકમ કરંત હંત અમ ે
�રસલ્ંમી �શૂ�થૂી �દાલગમ ે ા્ા્ંત (ઝળહળંત)  
રલખંત હંત. 
 ા� વહ�મલ ઉંરવલ પસાગ ેશયંલમમી ્ીખમી રલડ 
સલાભળ� હંી અમ ે અરજ કર� હંી ક� અય ર� ૂ્ ુુ ્લહ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા ! આ ્ીખ ક�વી છે? 
ંત ફરાલા્ુા ક� આ શૈંલમ છે � આ� પતંલમી ઇબલદંથી 
િમરલશ થઈ ગયત છે. ંા ેએ બ�ુા જતઈ રહલ છત � �ુ ા જતઈ 
રહત �ા અમ ેએ બ�ુા સલાભળ� રહલ છત � �ુ ા સલાભળ� રહત �ા. 
ાલત ફરક એટ્ત છે ક� ંાે મબી મથી. પરા્ ુંાે ાલરલ 
વઝીર છત અમ ેમેક�મલ સથલમ ેપણ. 
 �ુ ા એ સાય ે પણ હઝરંમી સલથ ે હંત જયલર� 
�ુર�શમલ સરદલરતએ આવીમ ેક�ુા ક� ાતહમાદ સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્હે� વસુ્ા ! ંા ેઘણી ાતટ� વલંમત દલવત 
કય� છે � ંાલરલ ખલમદલમાલા કતઈએ મહતંત ��. હવ ેઅા ે
ંાલરલથી એક વલંમત સવલ્ કર�એ છ�એ. જત ંાે ખરત 
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જવલબ આપયત અમ ેઅામ ેઅાલરત આશય દ�ખલડ� દ�્ત ંત 
અાે સા� ્ે�ુા ક� ંા ે�દુલમલ મબી છત અમ ે�દુલમલ ર� ૂ્  
છત અમે જત એા મ કર� શ�લ ંત અામ ેયક�મ થઈ જશ ે
ંાે ��ુગર અમે �ૂઠલ છત. ંત આપ ેફરાલા્ુા હ્ ુા ક� ંાલરત 
પ્ �ુા છે? 
 ંે ્તકતએ ક�ુા ક� આપ આ �યૃમ ેબત્લવત ક� ં ે
જડથી ઉખડ�મ ેઆપમી સલા ેઆવી ઊ�ુા થઈ �ય. આપ ે
ફરાલા્ુા ક� પરવર�દગલર દર�ક ્ીજ પર �ુદરં ્રલવ ે છે. 
જત ંેણ ે એા કર� દ��ુા ંત �ુા ંા ે ્તકત ઈાલમ ્ઈ 
આવશત? અમે હકમી ગવલહ� આપી દ�શત? ંે ્તકતએ ક�ુા: 
બેશક ! આપે ક�ુા ક� મ�કાલા જ આ દશય દ�ખલડ� દઈશ, પણ 
ામે ખબર છે ક� ંા ેખેરમી (ભ્લઈમી) ંરફ પલછલ ફર�મ ે
આવવલવલળલ મથી, ંાલરલાલા એ શખસ પણ ાવ�ૂદ છે. �મ ે
�ૂવલાલા ફ�ક� દ�વલાલા આવશ ેઅમ ેએ પણ � ્શકરત ભેગલ 
કરશે. આા કહ� આપે �યૃમ ેઅવલજ આપી ક� જત ંલ�ા ઈાલમ 
અુ્લહ અમ ેઆખેરં પર છે અમ ેંમ ેયક�મ છે ક� �ુ ા હક 
પર �ા, �ુ ા અુ્લહમત ર� ૂ્  �ા ંત ્ ુજડથી ઉખડ� ાલર� 
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સલા ેઆવી � અમ ે�દુલમલ �ુકાથી ઊ� ુથઈ �. કસા છે 
એ ઝલંમી �ાણ ેઆપમ ેહકમી સલથ ેપયગમબર બમલાયલ ક� 
દરખં જડથી ઉખડ� ગ્ુા અમ ેએવી �સથિંાલા હ્રમી સલા ે
આવી ગ્ુા ક� ંેાલા સખં ખડખડલટ હંી અમે પયીઓમી 
પલાખતમલ ફફડલટ �વી અવલજત પણ. ંેમી એક ડલળ સરકલરમલ 
ાલથલ પર છલાયત મલખંી કર� દ�્ી અમ ેાલરલ એક ખભલ પર 
જયલર� ક� �ુ ા આપમલ જાણલ પડખ ેઊભત હંત. 
 ંે ્તકતએ ��ુા આ દશય જત્ુા, અતયાં  બાડખતર� 
અમે ઘાાડથી કહ�વલ ્લગયલ ક� સલ�ા હવે �ુકા આપત ક� અ્� 
ભલગ આપમી પલસ ેઆવ ેઅમ ેઅ્� રતકલઈ �ય. આપે એા 
પણ કર� બંલા્ુા. અમે અ્� ભલગ અતયાં  હયરં સલથ ેઅમ ે
સખં ખડખડલટ સલથ ેઆવી ગયત અમે આપમ ેઘેર� વળયત. 
ંે ્તકત ફર� �ુફ અમ ેઅવજલમ ે્ી્ ેએ ાલાગણી કર� ક� હવ ે
ંેમ ેકહત ક� પલ�ા જઈમ ેપતંલમલ અ્લર ભલગ સલથ ેાળ� �ય. 
આપે એા પણ કર� દ�ખલડ્ુા ંત ા� અવલજ આપી ક� �ુ ા 
અુ્લહમી ંવહ�દમત પહ�્ ત �સવકલર કરમલરત અમે આ 
હક�કંમત પહ�્ ત ાલમમલરત �ા ક� દરખં ેઆપમી મ�ાુવં�ુા 
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સાથરમ અમ ે આપમલ ક્લામી ઉચ્ંલ ાલટ� આપમલ 
�ુકામી સા�ણૂર પયરવી કર�. 
 પરા્ ુ�રૂ� કૌા ેઆપમ ે�ુઠલ અમ ે��ુગર ઠ�રાયલ ક� 
આપ�ુા ��ુ અ�બ પણ છે અમે ��ુા પણ છે. અમ ેઆવી 
વલંત�ુા સાથરમ એવલ જ ્તકત કર� શક� છે અા ે્તકત મથી 
કર� શકંલ. પરા્ ુ �ુ ા હર હલ્ાલા એ કૌાાલા ગણલ� �ા. 
�ઓમ ે�દુલમલ સાબા્  કતઈ ટ�કલખતરમી ટ�કલમી પરવલ મથી 
હતંી. �મી િમશલમીઓ સલ્લઓ �વી હતય છે અમે �ઓમી 
વલણી �ુ્ લ�ર�યવલમ ્તકત �વી. ંેઓ રલંતમ ે આબલદ 
રલખવલવલળલ અમ ે �દવસતમલ િામલરલ છે. �ુરઆમમી રસસીમ ે
વળગે્લ છે અમ ે �દુલ ંથલ ર� ૂ્ મી ��ુાંમ ે �વાં  
રલખમલરલ છે. ંેઓમ ે તયલા મ ઘાાડ છે અમે મ બાડખતર� મ 
અપાલ�ણકંલ છે અમે મ ફસલદ, ંેઓમલ �દ્ જ�ાંાલા 
્લગે્લ છે અમ ેંેઓમલ �સા કલયરાલા પ� ૃં  (ાગમ) છે. 

* * * * * 
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૧૯૩ - તણવાવાળાના વખાર અને ઇબને 
ણવાની અર ્ાજના ઉણહલ 

 કહ� છે ક� હઝરં અાી�  ્ ાતઅાેમીમ 
અ્�યહસસ્લામત એક આ�બદ અમે ઝલ�હદ સહલબી �ા�ુા 
મલા હાલા હ્ ુા. ંે સહલબી એક �દવસ હઝરંમ ે કહ�વલ 
્લગયલ ક� હ્ર ામે ંકવલ કરમલરલઓમલ �ણુત કાઈક એવી 
ર�ંે બયલમ ફરાલવત ક� �ણે �ુ ા ંેઓમ ેજતઈ રહત �ા. આપ ે
જવલબ ટલળંલ ક�ુા ક� હાલા અુ્લહથી ડરત અમે �કુા� 
કરત. ક�ાક� અુ્લહ �કુા� કરમલરમ ેદતસં રલખે છે. 
 હાલા આ �ૂાકલ બયલમથી સાં તષલયલ મહ� ંત હઝરં ે
પરવર�દગલરમી હમદ અમે વખલણ અમે દ�દ અમ ે સ્લા 
પછ� ઇરશલદ ફરાલા્ુા: 
 �ણી ુયત ! પરવર�દગલર� ્તકતમ ેએ �સથિંાલા પૈદલ 
કયલર છે ક� ંેઓમી ંલબેદલર�થી બેપરવલહ હંત અમ ેંેઓમી 
મલફરાલમીથી બ્ે્ત હંત. મ ંેમ ે કતઈ મલફરાલમમી 
�મુલહગલર� �કૂસલમ પહ�્લડ� શકંી હંી અમ ે મ કતઈ 
ંલબેદલરમી પયરવી ્લભ પહ�્લડ� શકંી હંી. 
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 ંેણે બ્લમી રતઝીમ ેવહ�્ ી દ�્ી. અમ ેબ્લમી આ 
�ુિમયલાલા એક �સથિં મ�� કર� દ�્ી. આ �ુિમયલાલા ��ુક� 
્તકત એ છે �ઓ ��ુણય્ અમ ે િવશેષંલઓમલ ્ણી હતય 
છે. ંેામી વલં્ીં સવલબ અમ ે સતય હતય છે, ંેામત 
પહ�રવેશ સલદત હતય છે, ંેઓમી ્લ્ િવમમ હતય છે. � 
વસ્ઓુમ ેપરવર�દગલર� હરલા કર� છે ંેમલથી મજરતમ ેમી્ી 
રલખે છે. અમે પતંલમલ કલમતમ ેએ િવઘલઓ ાલટ� વકફ રલખ ે
છે.� ફલયદત પહ�્લડમલર� હતય છે. ંેઓમલ �દ્ કસતટ� અમ ે
પર�યલાલા એવલ રહ� છે �વલ આરલા અમ ેશલાિંાલા રહ� છે. જત 
અુ્લહ� દર�કમી હદ ાયલરદલ મ�� મ કર� દ�્ી હતં ંત 
ંેઓમી �હત ંેઓમલ ખત�ળયલઓાલા એક પળ પણ મ રતકલઈ 
શકં. ક�ાક� ંેઓમ ેસવલબમત શતખ છે અમે અઝલબમત ડર 
છે. સ�મહલર ંેઓમી દ�ષટાલા એટ્ત બ્ત ાહલમ છે ક� ��ુા 
જગં ંેમી મજરથી પડ� ગ્ુા છે. 
 જ�ા  ં ંેઓમી દ�ષટ સાય એવી ર�ંે છે �ણ ે
ંેમી મેઅાંતમી ા� ાલણી રહલ હતય. અમ ે જહ�લામે 
એવી ર�ં ેજતઈ રહલ છે �ણ ેંેમલ અઝલબમ ેઅ�ભુવી રહલ 
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હતય. ંેઓમલ �દ્ મેક�ઓમલ ખ�મલ છે અમે ંેઓથી 
�રુલઈમત કતઈ ખંરત મથી. ંેઓમલ શર�ર પલંળલ અમ ે
િમબરળ છે. અમે ંેઓમી જ�રંત ઘણી અુપ છે અમે ંેઓમલ 
�ંર પણ પિવત અમ ે �ધુ્ છે. ંેઓએ �ુિમયલાલા થતડલ 
�દવસત કષટત વેઠ� અમાં  �ખુમત બાદતબસં કર� ્ી્ત છે. 
અમે એવી મફલકલરક િં�રં કર� છે ક� �મત બાદતબસ  ં
ંેઓમલ પરવર�દગલર� કર� દ�્ત હંત. �ુિમયલએ ંેઓમ ેઘ�ુા 
્લ�ુા પણ ંેઓએ ંેમ ે્લહ� મહ�. અમે ંેણ ેંેઓમ ેઘણલ 
પકડવલ ્લ�ુા પણ ંેઓએ દાડ આપી પતંલમ ેછતડલવી ્ી્લ. 
 રલતીઓમલ સાય ે�સુુ્લ પર ઊભલ રહ� છે. �ુાદર 
કાઠ� �ુરઆમમી િં્લવ  ં કર� છે. પતંલમલ �દ્તમ ેગાગીમ 
રલખે છે અમે એ ર�ં ેપતંલમલ �દ્મી બીાલર�મત ઇ્લજ કર� 
છે. જયલર� કતઈ ઉતસલહ જમક આયં પડ� છે, ંત ંેમી ંરફ 
ધયલમસથ (ધયલમાગમ) થઈ �ય છે અમ ેજયલર� કતઈ ડરવલ 
અમે બ્વલમી આયં પડ� છે ંત �ં: કરણમ ે ં ે બલ�ુ 
એવી ર�ં ેાશ�ુ્  કર� દ� છે, �ણે જહ�દામલ ભડકલઓમી 
અવલજ સલાભળ� રહલ હતય અમ ેતયલામી ્ીખત �કુલરત િમરાંર 
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ંેઓમલ કણ� �ુ્ ી પહ�્ી રહ� હતય. ંેઓ ��ુઅાલા ક�ડ 
માલવી અમ ેસજદલાલા કપલળ, હથેળ�, ગતઠણત અમ ે��ઠૂલમ ે
�ળૂ પર (જાીમ પર) ટ�કવીમ ે્ગલવી રલખ ેછે. 
 પરવર�દગલરથી એક જ ાલાગણી કર� છે ક� ંેામી 
ગરદમતમ ેદતઝખમી આગથી આઝલદ કર� દ�. 
 તયલર પછ� �દવસમલ સાય ેઆ આ�્ાત, ડલહલઓ, 
�ુ્ લ�ર�યવલમત અમ ે પરહ�ઝગલરત હતય છે. �ણે ંેઓમ ે
ંીર�દલઝમલ ંીરમી �ા �દુલમલ ડર� છ�્ે્લ હતય. 
જતવલવલળત ંેઓમ ે જતઈમ ે બીાલર કુપ ે છે. જત ક� ંેઓ 
બીાલર મથી હતંલ. અમે ંેઓમી વલંત સલાભળ� કહ� છે 
ંેઓમી ��ુધ્ાલા ખરલબી છે. જત ક� એ�ુા કાઈ મથી.વલં ાલત 
એટ્ી છે ક� ંેઓમ ેએક ાતટ� વલં ેાદહતશ બમલવી રલખયલ 
છે, ક� ંેઓ મ ંત અુપ કા�થી રલ� થલય છે અમ ે મ 
્લાબલ અા્તમ ેઘણલ અા્ સા� છે. સદલ પતંલમલ �ંરમ ે
જ ઠપકત આપંલ રહ� છે. અમે પતંલમલ અા્તથી જ ડરંલ 
રહ� છે. જયલર� ંેઓમી પશાસલ કરવલાલા આવ ેછે ંત ંેમલથી 
ભયભીં થઈ �ય છે અમે કહ� છે �ુ ા ાલરલ �ંરમ ેબી�થી 



નહ�ુલ બલાગાહ - 657                                                                     ww.hajinaji.com 

વ્લર� ��ુા �ા અમ ેાલરત પરવર�દગલર ંત ાલરલથી પણ વ્લર� 
�ણે છે. 
 અય �દુલ !  ાલરલથી એઓમી વલંતમી �છૂગલછ મ 
કર� અમ ે ામ ે ંેઓમી મેક ભલવમલથી પણ વ્લર� મકે  
બમલવી દ� �. પછ� એ �મુલહતમ ેાલફ પણ કર� દ�� �મ ેઆ 
બ્લ મથી �ણંલ. 

ંેઓમી એક િમશલમી આ પણ છે ક�, ંેઓમી પલસ ે
દ�માલા શ�ક ,ં મરાીાલા અતયાં  સાયા, યક�માલા ઈાલમ, 
ઇુામી ્લ્્, સ�હષ�ું લમલ સથલમાલા ઇુા, ાલ્દલર�ાલા 
ાધયા વંરમ, ઇબલદંાલા �દ્મી મમંલ, �ખુાલા સવાલમ, 
કષટતાલા ્ીરજ, હ્લ્મી ઇચછલ, �હદલયંાલા આમાદ, 
્લ્્થી પરહ�ઝ �વી બ્ી વલંત ાળ� આવ ેછે. ંેઓ મેક 
અા્ત પણ બ�વી ્લવ ે છે ંત કાપંલ કાપંલ ( �જૂંલ 
�જૂંલ) ��ા આપ ે છે. સાધયલ ટલણ ે ંેઓમી �્�ંલ 
પરવર�દગલરમત �કુ હતય છે અમે સવલરમલ ટલણે અુ્લહમી 
યલદ, અમ ે(ંેઓ)  ભયભીં હલ્ંાલા રલં પસલર કર� છે 
અમે �શુીમી હલ્ંાલા સવલર. � ગફ્ંથી ડરલવવલાલા 
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આાયલ છે ંેમલથી બ્ંલ રહ� છે અમ ે � ઉપકલરત અમ ે
રહ�ાંમત વલયદત કરવલાલા આાયત છે ંેમલથી રલ� રહ� છે. 
જત �દ્ અણગાંલ કલા ાલટ� સખંી પણ કર� ંત ંેમી 
ાલાગણી �રૂ� મથી કરંલ. ંેઓમી �ખતમી ઠાડક અ�ટૂ 
મેઅાંતાલા છે અમ ેંેઓમી પરહ�ઝી મ�ર (ફમલ થવલવલળ�) 
વસ્ઓુથી છે. ંેઓ ઇુામ ે સ�હષ�ું લથી અમે વલણીમ ે
વંરમથી ાેળવી રલખ ે છે. ંા ેસદલ ંેઓમી આશલઓ �ૂાક�, 
�દ્ િવમમ, આતા સાં તષી, સલાલનય ખતરલક, આસલમ 
ાલા્લઓ, દ�મમ ેસ્લા ,ં ઇચછલઓ ાલર�્ી અમ ે�સુસલમ ે
પીવલવલળલ જતશત. 
 ંેઓથી સદલ ભ્લઈમી આશલ રહ� છે અમે ઇનસલમ 
ંેઓમલ શરર  (�રુલઈ)થી  સ્લા  ં રહ� છે. ંેઓ ગલ�ફ્તાલા 
મજર આવ ેંત પણ �દુલમી યલદ કરવલવલળલ ગણલશ.ે અમ ે
યલદ કરવલવલળલઓાલા મજર આવ ેંત પણ ગલ�ફ્તાલા મહ� 
ગણલય. �ુા કરવલવલળલઓમ ે ાલફ કર� દ� છે, વા�્ં 
્તકતમ ેપદલમ ( અંલ) કર� છે. સગપણમત અમલદર ( કંએ 
રહા) કરવલવલળલઓથી સાબા્  રલખ ેછે. ફતગટ વલંતથી �ૂર, 
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વલણીાલા િવમયી, �મુલહત અદશય, મેક�ઓ હલજર, સલરલપ�ુા 
આવ્ુા, છળ જ્ ુા, ્રંીકાપતાલા ગાભીર, સાકટતાલા ્ીર, 
આસલમીઓાલા �કુ કરવલવલળલ, �ુશામ પર �ુા મથી 
કરંલ, ્લહવલવલળલ ખલંર �મુલહ મથી કરંલ, ગવલહ� 
ાલગવલ પહ�્ લ સતયમત �સવકલર કર� ્ે છે. અાલમંતમ ેવેડફ� 
મથી મલખંલ, � વલં યલદ કરલવવલાલા આવે ંેમે �ુ્ ંલ 
મથી. અમે મલાત પલડ� એક બી�મ ે ્ીડવંલ મથી. અમ ે
પડતશીઓમ ે�કુસલમ મથી પહ�્લડંલ. સાકટતાલા કતઈમ ેાેણલ 
મથી ાલરંલ. ખતટ� ્્લરાલા ઉંરંલ મથી, સતય વલંમ ે
છતડંલ મથી. ંેઓ �ુાગલ રહ� ંત ંેઓમી �પૂક�દ� ગા અમ ે
શતકમલ કલરણ ેમથી, અમે ંેઓ હસ ેછે ંત અવલજ �્ી મથી 
થવલ દ�ંલ. ંેઓ પર �ુા કરવલાલા આવ ેંત સબ કર� છે, 
�થી �દુલ ંેમત બદ્ત ુય.ે ંેઓમલ આતાલ સદલ �્�ંલાય 
રહ� છે. અમે ્તકત હાાેશલ ંેઓ ંરફથી મ�્�ં રહ� છે. 
ંેઓએ પતંલમલ આતાલમ ે આખેરં ાલટ� થકવી દ�્ત છે. 
અમે ્તકત ંેમલ આતાલમી ંરફથી આઝલદ થઈ ગયલ છે. �ૂર 
રહ�વલવલળઓથી ંેઓમી �ૂર� પરહ�ઝગલર� અમ ેપિવતંલમલ 
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કલરણે છે અમ ે િમકટ રહ�મલરલઓથી ંેઓમી િમકટંલ મરાી 
અમે રહ�ાંમલ કલરણ ે છે. મ �ૂર� ઘાાડ અમે ાતટલઈ�ુા 
પ�રણલા છે અમ ેમ િમકટંલ છળ અમે પપા્ મલ ્ી્.ે 
 રલવી કહ� છે ક� આ સલાભળ� હાલા ેએક ્ીખ ાલર� 
અમે �ુિમયલથી �ખસં થઈ ગયલ. 
 ંત હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા ે
ફરાલા્ુા: �ુ ા આ જ વખંથી ડરંત હંત. ક�ાક� �ુ ા �ણંત 
હંત ક� ંકવલવલળલઓ પર મસીહંમી અસર આ જ ર�ં ે
થલય છે. 
 આ સલાભળ�ુા હ્ ુા ક� એક શખસ બત્ી ઉઠયત, ંત 
પછ� આપ પર ંેવી અસર ક�ા મ થઈ? 
 ંત આપ ે ફરાલા્ુા: �દુલ ંલ�ા ��ુા કર�, દર�કમી 
ાૌંમત એક સાય મ�� હતય છે, �મલથી આગળ વ્�ુા 
અશ� છે અમ ેદર�ક વસ્ ુાલટ� એક કલરણ હતય છે, �મલથી 
હટ�ુા અશ� છે. ખબરદલર હવે આવી વલં મ કર�. આ� 
શયંલમ ેંલરલ પર પતંલમત ��ૂ �ાક� દ�્ત છે. 

* * * * * 
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૧૯૪ - �નુા�ફણાની હાલતના ઉલલેખ 
 �ાલા �મુલ�ફકત (દાભીઓ)મી િસફંત બયલમ કરવલાલા 
આવી છે. 
 અાે એ પરવર�દગલરમત આભલર ાલમીએ છ�એ ક� 
ંેણે ંલબેદલર�મી સદ��ુધ  ્ આપી, અમે �મુલહતથી �ૂર 
રલખયલ. અમ ેપછ� ંેમલથી ઉપકલરત સા�ણૂર કરવલ અમ ેંેમી 
�હદલયંમી સલાકળથી જતડ� રલખવલ �ુઆ પણ કર� છ�એ. અમ ે
આ વલંમી સલયી આપીએ છ�એ ક� હઝરં ાતહમાદ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  ંેમલ બાદલ અમ ે
ર� ૂ્  છે. ંેઓએ ંેમી �શુી ખલંર દર�ક સાકટાલા પતંલમ ે
મલખી દ�્લ અમ ે દર�ક કત્મલ � ૂાટ પી ્ી્લ. 
મ�કવલળલઓએ ંેઓમી સલા ે રાગ બદ્ી મલખયલ અમ ે
�ૂરવલળલઓએ ંેઓ પર આકાણ કર� દ��ુા. અરબતએ 
પતંલમી ્ગલા�ુા �ખ ંેઓ ંરફ વલળ� દ��ુા. અમે પતંલમી 
સવલર�ઓમ ેંેઓથી ્ડવલ ાલટ� ંૈયલર કર� દ�્ી, તયલા �ુ્ ી 
ક� પતંલમી ઔરંતમ ે �ૂર ��ૂુરમલ ઇ્લકલઓાલા અમ ે �ૂરમી 
સીાલઓથી ્લવીમ ેંેઓમલ �ગણલાલા ઉંલર� દ�્ી. 
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 �દુલમલ બાદલઓ !  �ુ ા ંામ ે અુ્લહથી ંકવલ 
(ડરવલ)મી મસીહં ક�ા �ા અમે ંામ ે�મુલ�ફકતથી સલવ્ે  ં
ક�ા �ા ક� ંે �ાુરલહ પણ છે અમ ે �ાુરલહ કરમલરલ પણ. 
બાડખતર પણ છે અમે બાડખતર બમલવમલરલ પણ. ંેઓ 
િમરાંર રાગ બદુયલ કર� છે અમે �ં �ંમલ �ફતમલઓ ઊભલ 
કરંલ રહ� છે. દર�ક છળ અમ ેપપા્  દલરલ ંાલરત જ ખયલ્ 
કર� છે. અમ ેદર�ક ઘલંાલા ંાલર� જ ંલકાલા રહ� છે. ંેઓમલ 
�દ્ બીાલર છે અમે ંેઓમલ વદમ પલક સલફ, �દરમે �દર 
્લ્ ્લ્ ેછે અમ ે�કૂસલમત ાલટ� ઘસડલંલ પગ ઉપલડ� છે. 
ંેઓમી ર�ં દવલ �વી અમે વલણી િશફલ �વી છે. પરા્ ુ
ંેઓ�ુા વંરમ િમ�પ્લરક રતગ ��ુા છે. ંેઓ આરલાાલા ઇષલર 
કર� છે. સાકટતાલા સપડલવમલરલ, અમ ેઆશલઓમ ેિમરલશ કર� 
દ�મલરલ, � પાથ ેપણ �ુઓ ંેમત ાલર�્ત પડયત છે અમે � 
�દ્મ ે�ુઓ તયલા �ુ્ ી પહ�્વલ ાલટ� એક ભ્લાણકલર ગતંી 
રલખયત છે, અમ ેદર�ક રાજ અમે ગા ાલટ� �� ુંૈયલર રલખયલ 
છે. એક બી�મલ વખલણાલા ભલગ ્ે છે અમ ેંેમલ બદ્લમી 
વલટ જતંલ રહ� છે. સવલ્ કર� છે ંત ્�ટ� �ય છે અમ ે
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�રુલઈ કર� છે ંત બદમલા કર�મ ેજ છતડ� છે. અમ ેફ�સ્લ કર� 
છે ંત ાયલરદલ વટલવી �ય છે. 
 દર�ક સતય ાલટ� એક �ૂઠ ઘડ� રલખ્ુા છે. દર�ક સી્લ 
ાલટ� એક વલાકલમત બાદતબસં કર� રલખયત છે. દર�ક �વંલ 
ાલટ� એક કલિં્ ાૌ�ૂદ છે. અમ ેદર�ક દરવલ� ાલટ� એક 
્લવી બમલવી રલખી છે. અમ ે દર�ક રલં ાલટ� એક દ�પક 
ંૈયલર કર� રલખયત છે. ્લ્્ ાલટ� �ીમત ઉપયતગ કર� છે, 
�થી પતંલમલ બ�રમ ે પ્�્  ં કર� શક� અમે પતંલમલ 
ાલ્મ ે્લ્ ુકર� શક�. જયલર� વલં કર� છે ંત સાદ�હ્કું અમ ે
જયલર� વખલણ કર� છે ંત �ૂઠમ ેસતયમત રાગ ્ડલવી દ� છે. 
ંેઓએ પતંલમલ ાલટ� રસંત આસલમ બમલવી રલખયત છે અમ ે
બી�ઓ ાલટ� અવરત્ત ઊભલ કયલર છે. આ શયંલમમલ ટતળલા 
છે અમે જહ�ેામલ  ભડકલ. આ જ ્તકત શયંલમમલ ્શકરમી 
ાયલખયલાલા આવ ે છે અમે શયંલમમલ ્શકર�ુા ભલવી ખતટ 
િસવલય ક�ુા મથી. 

* * * * * 
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૧૯પ - �દુાની પશં્ ા, તણવાની ભલાાર 
અને ણ્ાાતની િનશાની 

 સવર પશાસલ એ અુ્લહમલ ાલટ� �ણ ે પતંલમી 
સુંમંમલ અવશેષત અમ ે ાતટલઈમી ક�િં�મ ે એવી ર�ં ે
પદિશ�ં કયલર છે ક� ��ુધ્ઓમી દ�ષટઓ �ુદરંમી 
િવ�્તંલથી દાગ રહ� ગઈ છે અમે ્તકતમી કુપમલઓ અમ ે
િવ્લરત ંેમલ �ણુતમી હક�કંમલ પ�ર્યથી રતકલઈ ગયલ છે. 
 �ુ ા ગવલહ� આ�ુા �ા ક� ંેમલ િસવલય કતઈ �દુલ મથી 
અમે આ ગવલહ� ાલત ઈાલમ અમે યક�મ, િમખલ્સંલ અમ ે
શધ્લમલ આ્લર� છે. અમે વળ� �ુ ા ગવલહ� આ�ુા �ા ક� 
ાતહમાદ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા ંેમલ બાદલ 
અમે ર� ૂ્  છે. ંેણ ે આપમ ે એ સાય ે ાતકુયલ છે જયલર� 
�હદલયંમી િમશલમીઓ � ૂાસલઈ ગઈ હંી. અમ ે દ�મમલ 
ાલગરમલ �્લણ ાળંલ મહતંલ. ંેઓએ સતયમી � ૂુ ્ી ર�ં ે
�હ�રલં કર�. ્તકતમી �હદલયં કર�, સી્લ પાથ ે ્ગલડયલ 
અમે ાધયા ાલગરમલ કલ�મૂત બમલવી દ�્લ. 
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 �દુલમલ બાદલઓ ! યલદ રલખત �દુલએ ંામ ેઅાસંલ 
પૈદલ મથી કયલર અમ ેમ ંામ ે િમરા�ૂશ છતડ� દ�્લ છે. ં ે
ંામ ે આપવલાલા આવે્ ી મેઅાંતમી સીાલઓ �ણે છે. 
અમે ંાલરલ પર કરવલાલા આવમલરલ ઉપકલરતમી ગણતી રલખ ે
છે. એટ્ે ંેમલથી સફળંલ અમ ેિવજયમી ાલાગણી કરત. ંેમી 
ંરફ �ભયલમત હલથ ્ાબલવત, અમે ંેમલથી ભેટતમી ાલાગણી 
કરત. કતઈ પરદત ંામ ેંેમલથી �ુદત મથી કર� શકંત. અમ ે
ંેમત કતઈ દરવલજત ંાલરલ પર બા્  મથી થઈ શકંત. ં ે
દર�ક સથળે અમ ેદર�ક પળે ાૌ�ૂદ છે. દર�ક ઇનસલમ અમ ેદર�ક 
�મમી સલથ ે છે. મ બયીસ ંેમી ઉદલરંલાલા �કલવટ મલખી 
શક� છે અમે મ ભેટત ંેમલ ખ�મલાલા ખતટ આણી શક� છે. કતઈ 
ાલગણ ંેમલ ખ�મલમ ે ખલ્ી મથી કર� શકંત. અમે કતઈ 
દલમ ંેમી ાહ�રબલમીમી �િંા હદ� મથી પહ�્ી શક્ ુા. એક 
ંરફ ધયલમ આપ�ુા બી� ંરફથી �ુ્રય મથી કર� શક્ ુા. 
અમે એક અવલજ બી� અવલજથી ગલ�ફ્ મથી બમલવી 
શકંી, ંેમી ભેટ �્ક� ્ેવલથી રતકલઈ મથી જંી અમ ે
ંેમત ગઝબ રહ�ાંથી પ� ૃં  મથી થઈ જંત, દયલ સ� 
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કરવલથી ગલ�ફ્ મથી કર� દ�ંી. અમે હસંી�ુા અદ�ઠ હત� ુા 
દશયાલમ થવલથી રતક્ ુા મથી. અમે અસરત�ુા દશયાલમ થ�ુા 
ંેમ ે�પલવવલથી રતક� મથી શક્ ુા. ંે િમકટ હતવલ છંલા �ૂર 
છે અમ ે�્ે હતવલ છંલા િમકટ છે, ંે દશયાલમ હતવલ છંલા 
�પું છે અમ ે�પું હતવલ છંલા દશયાલમ છે. ંે બદ્ત આપ ે
છે પણ ંેમત બદ્ત મથી આપી શકલંત. ંેણે ાખ્કુમ ેકુપી 
િવ્લર�મ ે મથી પેદલ કર� . અમ ે મ થલકવલમલ કલરણે ંેમી 
ાદદ ્ી્ી છે.  
 �દુલમલ બાદલઓ !  �ુ ા ંામ ે �દુલમલ ંકવલ 
(ડરવલ)મી વસીયં ક�ા �ા ક�ાક� એ જ દર�ક સલરલપણલમી 
્ગલા અમ ે દર�ક ભ્લઈમત પલયત છે. ંેમલ બા્ મતથી 
વળગે્લ રહત અમે ંેમી હક�કંતથી સાબાિ્ં રહત. એ ંામ ે
આરલામલ સ્લાં સથળતએ અમે િવ� ૂ્ ંલમલ શષેઠ પદ�શત 
�ુ્ ી પહ�્લડ� દ�શ.ે ંાલરલ ાલટ� સ્લાં સથળત હશ ેઅમ ે
ાલમવાં  ઉંલરલ. એ �દવસ ે� �દવસ ે�ખત ફલટ� ફલટ�મ ેરહ� 
જશે અમે આસપલસ �્લ�ા છવલઈ જશે. �ટણીઓ બેકલર 
થઈ જશે અમ ે�રુ �ાકવલાલા આવશ.ે ંે સાય ેબ્લમલ �લસ 
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થાભી જશ ે અમ ે દર�ક �ભ �ુાગી થઈ જશે. �્લાલા �્લ 
પહલડત અમ ેાજ� ૂં ાલા ાજ� ૂં  શીખરત કણ કણ થઈ જશે. 
પથથરતમલ શીખરત ્ાકદલર ઝલાઝવલ (�ગૃજળ)  �વલ બમી 
જશે. અમે ંેઓ�ુા સથલમ એક સલફ િમ�મ ાેદલમ બમી જશે. 
મ કતઈ શફ� શફલઅં કરમલરત હશે અમ ે મ કતઈ કલા 
આવવલવલળત દતસં હશ ેઅમે મ કતઈ બહલ�ુા બ્લવ કરમલ�ા 
હશે. 

* * * * * 
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૧૯૬ - ્રણારહ દા આલા ્લલલલાહા અલયહહ 
વ આલેહ� વ્લલાની પશં્ ા 

 પરવર�દગલર� આપમ ેએ સાય ેિમ્કું કયલર જયલર� 
મ કતઈ �હદલયંમલ િમશલમ બલક� રહલ હંલ અમ ે મ કતઈ 
દ�મમલ િામલરલ રતશમ હંલ અમ ેમ કતઈ રસંત સલફ હંત. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  �ુ ા ંામ ે અુ્લહમલ ંકવલમી 
�હદલયં ક�ા �ા અમે �ુિમયલથી સલવ્ કર� રહત �ા. ક�ાક� આ 
�ૂ્ � ુા (્લુયલ જવલ�ુા) ઘર છે. અમે પિં�ૂળ જગયલ છે. ંેમત 
રહ�વલસી કતઈ પણ સાય ેસફર કરમલરત છે. અમે ંેાલા વસે્ત 
�ંે િવ�ટૂત પડમલરત છે. ંે પતંલમલ વલસીઓમ ે્ઈમ ેએવી 
ર�ંે કાપે છે, �વી ર�ં ે �ડલ સલગરાલા ંેજ અમે ંીવ 
પવમમી ટ�રાલા કશંીઓ. અ�કૂ ્તકત �ૂબી �ય છે અમ ે
અ�કુ ્તકત ાર� �ય છે અમે અ�કુ ાત�ઓમલ સહલર� બલક� 
રહ� �ય છે, ક� હવલઓ ંેઓમ ેપતંલમી ગતદાલા ્ઈ ફરંી 
રહ� છે અમ ેપતંલમી ભયલમક ાા�ઝ્ત ભણી ્ઈ �ય છે, � 
�ૂબી ગયત ંેમે ફર� કલઢ� મથી શકલંત અમે � બ્ી ગયત છે 
ંેમત રસંત મલશ ંરફ જ �ય છે. 
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 �દુલમલ બાદલઓ ! હાણલ વલંમ ેસા� ુયત જયલર� 
�ભત આઝલદ છે, અમે બદમ સહ�હ સલ�્ા છે, �ગત વળ� 
શક� છે અમ ેઆવ�મી જગયલ િવશલળ અમે કલયર� ુા યેત ્લા� ુ
્ત�ુા છે એ પહ�્ લ ા ક� �તૃ્ ુઆવી �ય અમે અજ્મત ફલાસત 
ગળલાલા પડ� �ય. પતંલમલ ાલટ� �તૃ્�ુ ુા આવ�ુા ્ત�સ 
સા� ુયત અમ ેંેમલ આવવલમી વલટ મ �ુઓ. 

* * * * * 
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૧૯૭ - પ્ગમબર ્લલલલાહા અલયહહ વ 
આલેહ� વ્લલા ્ાથે આપના િવશેષ ્બંધંા 

અને તેાની તાલીાાની િવિશષટતા 
 પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામલ સહલબીઓાલા શર�અંમલ અાલમંદલર ્તકત એ 
હક�કંથી �ણકલર છે ક� ા� એક પળ ાલટ� પણ �દુલ અમ ે
ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  વલંમ ે
ટલળ� મથી, અમ ેપયગમબર� અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા પર પતંલમી �મ એ સથળતએ �ુરબલમ કર� 
છે �યલા ાતટલ ાતટલ ભડવીરત ભલગી જંલ હંલ અમ ેંેઓમલ 
પગ પલછલ ફર� જંલ હંલ. ાલત એ બહલ�ૂર�મલ આ્લર� 
�મલથી પરવર�દગલર� ામ ેસરફરલઝ કય� હંત. 
 હઝરં ર� ૂ્ ે  અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા  એ સાય ે �ુિમયલથી �ખસં કર� ગયલ 
જયલર� ંે�ુા ાસંક ાલર� છલંી પર હ્ ુા અમે ંેામી પિવત 
�હ ાલરલ હલથત પર �ુદ� થઈ છે ંત ા� પતંલમલ હલથતમ ેા� 
પર ્ગલવી દ�્લ. ા� જ આપમ ે �સુ્ આપ્ુા છે જયલર� 



નહ�ુલ બલાગાહ - 671                                                                     ww.hajinaji.com 

ફ�રશંલ ાલર� ાદદ કર� રહલ હંલ. અમ ેઘરમી �દર ંથલ 
બહલર કુપલાં  અમ ેરત�ળ થઈ રહ� હંી. એક ટત�ા ઉંર� 
ર�ુા હ્ ુા ંત એક પલ�ા જઈ ર�ુા હ્ ુા. બ્લ માલઝ ેજમલઝલ 
પડ� રહલ હંલ અમ ે્ગલંલર ંેઓમી અવલજ સલાભળ� રહત 
હંત. તયલા �ુ્ ી ક� ા� જ હઝરંમ ે કબાલા ઉંલયલર. ંત હવ ે
બંલવત ક� �જ�દગી અમ ેાૌંાલા ાલરલથી વ્ીમ ેકતણ ંેામી 
િમકટ હ્ ુા? પતંલમી દ�્ર દ�ષટમી સલથ ે અમે સલ્ી 
િમયયંમલ ભરતસલ પર આગળ વ્ત, અમે પતંલમલ �ુશામતથી 
�હલદ કરત. 
 કસા છે એ પરવર�દગલરમી �મલ િસવલય કતઈ �દુલ 
મથી ક� �ુ ા સતયમલ ાલગ� �ા અમ ે એ ્તકત બલિં્મી 
યિંઓમલ સથલમ ેછે. �ુ ા � કહ� રહત �ા, ંા ેસલાભળ� રહલ છત 
અમે ાલરલ અમ ેંાલરલ બામ ેાલટ� �દુલમલ દરબલરાલા ાલફ� 
ાલગી રહત �ા. 

* * * * * 
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૧૯૮ - �દુાવદંહ આલાના ઇલાની વ્ાપણતા 
અને તણવાના ફા્દા 

 ંે પરવર�દગલર રણતાલા �મવરતમી ફ�રયલદતમ ેપણ 
�ણે છે અમે એકલાં ાલા બાદલઓમલ �મુલહતમ ેપણ. ંે �ડલ 
સલગરાલા ાલછ્ીઓમી આવ�મ ે પણ �ણ ે છે અમ ે ંેજ 
અમે ્ ુાદ હવલથી પૈદલ થમલરલ ંતફલમતમ ેપણ. 
 અમે �ુ ા ગવલહ� આ�ુા �ા ક� હઝરં ાતહમાદ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  �દુલમલ �ુાટલએ્લ 
બાદલ, ંેમી વહ�મલ એ્્ી, અમ ેંેમી રહ�ાંમલ ર� ૂ્  છે. 
 �ણી ુયત ! �ુ ા ંામે બ્લમ ેએ જ �દુલથી ડરવલમી 
ભ્લાણ ક�ા �ા �ણે ંાલરલ સ�મમત આરાભ કય� અમ ેંેમલ 
જ દરબલરાલા ંાલર� પલછલ ફર�મે જવલ�ુા છે. ંેમલ જ દલરલ 
ંાલરલ આશયતમી સફળંલ છે અમ ે ંેમલથી જ ંાલર� 
્લહમલમત �ં છે. ંેમી જ ંરફ ંાલરત સી્ત ાલગર છે અમ ે
ંેમી જ ંરફ ંાલર� ફ�રયલદત�ુા ્�ય છે. 
 આ અુ્લહમત ંકવલ (ંેમલ ખૌફથી ડર� �મુલહતથી 
બ્�ુા) ંાલરલ �દ્તમી બીાલર�મી દવલ છે અમ ે ંાલરલ 
�ંરતમલ �્ળલપણલમી દ�ષટ છે, એ ંાલરલ દ�હતમી 
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બીાલર�મલ ઉપ્લરમત સલાલમ છે અમ ે ંાલર� છલંીઓમલ 
ફસલદમત �ુ્ લરત છે. એ જ ંાલરલ આતાલઓમલ �ૂષણતમ ે
પલવમ કરમલરત છે, અમે ંાલર� �ખતમલ ��ઈ જવલ�ુા 
�જણ છે, એાલા જ ંાલરલ �દ્મી ાયલ�ૂળંલમી શલાિં છે 
અમે એ જ �વમ �્કલરાલા અજવલળમલરત છે. 
 અુ્લહમી બાદગીમ ે�ંરમી આદં બમલવત ાલત 
બહલરમી મહ�. અમે ંેમે બલિંમાલા દલખ્ કરત ાલત 
દ�ખલવાલા મહ�. પતંલમી પલાસળ�ઓ વચ્ ેસાલવી ુયત અમ ે
પતંલમલ બ્લ ાલા્લઓમત હલ�કા બમલવત. પયલસાલા 
ઉંરવલ ાલટ� ઝર�ુા કુપત અમે �ખુય ઉદેશ ેપહ�્વલ ાલટ�� ુા 
સલ્મ ઠરલવત. પતંલમી ફ�ંીમલ �દવસમી ઢલ્ બમલવત અમ ે
પતંલમી �્લર� કબત ાલટ� �્રલગ બમલવત. પતંલમી કબમલ 
્લાબલ ભય ાલટ� ંેમ ેસાગલથી બમલવત અમ ેપતંલમલ રાજ અમ ે
ગા ાલટ� સિ્યલરત (સહલરત)  બમલવત. અુ્લહમી 
ફરાલાબરદલર�મ ે બ્ી ઘેર� વળમલર� બરબલદ�મલ અસબલબ 
(ઉપલયત) બમલવત, આવમલરલ ભયલમક પસાગત અમ ેબમલવત 
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ાલટ�, અમે ભડકંી આગમી જવલળલઓ ાલટ� �મ�ુા બખંર 
બમલવત. 
 �ણે ંકવલ �ગીકલર કર� ્ી્ત, ંેમલ ાલટ� 
કઠણલઈઓ મ�ક આવી �ૂર ્લ્ી �ય છે. અમે �જ�દગીમલ 
કલાત કડવલશ પછ� ાીઠલ બમી �ય છે, ાત� ઉપરલ ઉપર� 
્ડવલ પછ� પણ િવખરલય �ય છે, અમે �શુક�્ીઓ 
ાહ�મંાલા મલખવલ પછ� પણ આસલમ થઈ �ય છે, �ુષકલળ 
પછ� ાહ�રબલમીઓમી વષલર થલય છે. અમ ેરહ�ાંમી ઘટલ હટ� 
જવલ પછ� પલછ� વરસવલ ્લગ ેછે અમે મેઅાંતમલ ઝરણલા 
વહ�વલ ્લગ ે છે. અમે ઝરારમી અછં પછ� બરકંમત 
વરસલદ શ� થઈ �ય છે. 
 અુ્લહથી ડરત, �ણે ંામ ે મસીહંથી ફલયદત 
પહ�્લડયત છે. અમે પતંલમલ પયગલા ાલરફં મસીહં કર� 
છે. અમ ેપતંલમી મેઅાંથી ંાલરલ પર ઉપકલર કય� છે. 
પતંલમલ �ંરમ ેંેમી ઇબલદંમલ ાલટ� સાં્ કરત. ંેમલ 
હકમી પયરવીથી ફરજ�કું થવલમલ પયતમત કરત. 
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 તયલર બલદ યલદ રલખત ક� આ ઇસ્લા એ દ�મ છે 
�મે ાલ�્ક� પતંલમલ ાલટ� પસાદ કય� છે અમે પતંલમી મજર 
મી્ે ંેમી દ�ખભલળ કર� છે અમ ેંેમ ેશષેઠ ્તકતમ ેસ�પયત છે. 
અમે પતંલમી ાતહબબં પર ંેમલ સંાભત ઊભલ કયલર છે. ંેમી 
ઇઝઝં દલરલ ્ા�મ ે માલાયલ છે. અમે ંેમી ઉત�ૃષટંલ 
ાલરફં િાુ્ંતમલ પંમમ ે �હ�ર �ુ� છે. ંેમલ �ુશામતમ ે
ંેમી ઉચ્ંલ આગળ હડ� ૂં  કયલર છે. અમે ંેમત સલામત 
કરવલવલળલમ ેંેમી ાદદ દલરલ પરલ�જં કયલર છે. ંેમલ �કમ 
ાલરફં �્કલરમલ સંાભતમ ે ંતડ� મલખયલ છે. અમે ંેમલ 
હતજથી ંરસયલઓમ ે ્પૃં કયલર છે. અમ ે પછ� પલણી 
ઉ્ે્વલવલળલઓ ાલરફં એ હતજતમ ેભર� દ�્લ છે. 
 તયલર પછ� આ દ�મમ ે એવત બમલવી દ�્ત છે ક� 
ંેમલ બા્ મ ્ટૂ� મથી શકંલ. ંેમત પલયત મલ�દુ મથી થઈ 
શકંત, ંેમી કળ�ઓ ્ટૂ� મથી શકંી. ંેમલ થલાભ્લ પડ� 
મથી શકંલ. ંે�ુા �યૃ ઉખડ� મથી શક્ ુા. ંેમી �દું �રૂ� 
મથી થઈ શકંી. ંેમલ અવશેષત િાટલઈ મથી શકંલ. ંેમી 
ડલળ�ઓ કપલઈ મથી શકંી. ંેમલ ાલગ� સા�ુ�્ં મથી થઈ 
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શકંલ. ંેમી આસલમીઓ ક�ઠમ મથી થઈ શકંી. ંેમલ 
્વ્પણલાલા કલળપ ( સફ�દ�ાલા કલળલશ) મથી અમ ે ંેમલ 
ઊભવલાલા વકંલ મથી. ંેમી ્લકડ� વળંી મથી. અમ ેંેમી 
િવશલળંલાલા �શુક�્ી મથી. ંેમત �્રલગ હત્વલઈ મથી 
શકંત અમ ેંેમી ાીઠલશાલા કડવલશ મથી આવી શકંી. ંેમલ 
સંાભત એવલ છે �મલ પલયલ હકમી જાીમાલા મલખવલાલા 
આાયલ છે. અમે પછ� ંેમલ �ળૂમ ે ાજ� ૂં  બમલવવલાલા 
આાયલ છે. ંેમલ ઝરણલઓ�ુા પલણી ઓ�ા મથી થઈ શક્ ુા. 
અમે ંેમલ �્રલગતમી વલટ ્ીાી મથી થઈ શકંી. ંેમલ 
િામલરલઓથી વટ�ાલ�ુર �હદલયં પલા ેછે અમ ેંેમલ િમશલમતમ ે
ાલગરમી ાા�ઝ્મલ િમશલમત બમલવવલાલા આાયલ છે. ંેમલ 
ઝરણલઓથી ંરસયલ ્પૃં થલય છે. અમે પરવર�દગલર� ંેમી 
�દર પતંલમી ાર�મી પરલકલષઠલ, પતંલમલ �ુ્ ાદ અરકલમ 
અમે પતંલમી ફરાલબરદલર�મી ઉ�ીંી ઠરલવી છે. આ દ�મ 
ંેમી મ�ક ાજ� ૂં  સંાભતવલળત, શષેઠ પલયલઓવલળત, સપષટ 
દ્ી્તવલળત, ઝગાગ રતશમીવલળત, સવર ાયલપી 
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સુંમંવલળત, �્લ ાીમલરવલળત અમ ેઅશ� ંબલહ�વલળત 
છે. 
 ંેમી સજજમંલ�ુા રયણ કરત ંેમલ �ુકાત�ુા પલ્મ 
કરત. ંેમલ હકતમ ે અદલ કરત અમે ંેમ ે ંેમલ ખરલ સથલમ ે
બેસલરત. 
 તયલરપછ� ાલ�્ક� હઝરં ાતહમાદ સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામે  હકમી સલથ ે િમ્કું કયલર. 
જયલર� �ુિમયલ મલશમલ આર� પહ�્ી ગઈ હંી, અમે આખેર  ં
ાલથલ પર ્�ર ાલર� રહ� હંી. �ુિમયલ�ુા અજવલ�ા 
�્લરલાલા પ્ટલવલ ્લગ્ુા અમે ંે પતંલમલ ્લહકત ાલટ� એક 
�સુીબં બમીમ ેઊભી થઈ ગઈ. ંેમત પટ ખરબ્ડત બમી 
ગયત અમ ેંે મલશમલ હલથતાલા પતંલમી ્ગલા આપવલ ંૈયલર 
થઈ ગઈ. આ ર�ંે ંેમી �દું �રુ� થવલ આવી, ંેમલ 
મલશમલ �્હત મ�ક આવી ગયલ. ંેમલ ્લયકત ખતા થવલ 
્લગયલ. ંેમલ વ્ ૂરળ ્ટૂવલ ્લાયલ. ંેમલ સલ્મત વેરિવખેર 
થઈ ગયલ. ંેમલ �્હત િાટલવલ ્લગયલ. ંેમલ એબત ઉઘડવલ 
્લગયલ, અમે ંેમલ પલ્વત સાકત્લવલ ્લગયલ. 
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 અુ્લહ� આપમ ે પેગલા પહ�્લડવલ�ુા સલ્મ, 
ઉમાંમી કરલા ,ં ્ગુવલળલઓમી વસાં , સહલયકત અમ ે
સલથીઓમી ઉ�લિંમત દલર અમ ે દતસં �બરલદરતમી 
સજજમંલમત વલસંત ઠરલાયત છે. 
 તયલરપછ� આપ પર એ �કંલબ ઉંલરવલાલા આવી, 
�મી �યતં �ઝુલઈ મથી શકંી. અમ ે�મલ દ�પકમી વલટ 
ાાદ મથી પડંી. ંે એવત સલગર છે ��ુા ં�ળ્ુા મથી ાળ� 
શક્ ુા. અમે એવત ાલગર છે �મલ પર ્લ્મલરત ભટક� મથી 
શકંત. એ�ુા �કરણ છે ��ુા ંેજ �્લર� મથી શક્ ુા. અમ ે
સતય અમે �ૂઠ વચ્ેમત એવત ફરક �મી દ્ી્ કાઝતર મથી 
પડ� શકંી. એવી ્તખવટ �મલ પલયલ હ્ા્ી મથી શકંલ. 
અમે એવત ઉપ્લર �ાલા બીાલર�મત કતઈ ડર મથી. એવી 
ઇઝઝં �મલ ાદદગલર, પલછ�પલમી મથી કરંલ અમ ેએવત 
હક �મલ સહલયકતમ ે સલથીઓ અમ ે ાદદગલર િવમલ છતડ� 
મથી શકંલ. 
 આ ઈાલમમી ખલણ અમ ેક�નદ, ઇુા�ુા ઝર�ુા, અમ ે
સાાદર, નયલય�ુા ઉપવમ અમે હતજ. ઇસ્લામલ  પલયલમત 
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પથથર અમ ેપલયત. હકમી ખીણ અમ ેંે�ુા સપલટ ાેદલમ છે. 
આ એવત સાાદર છે �મ ેઉ્ે્વલવલળલ ઉ્ે્ી મથી શકંલ 
અમે એ�ુા ઝર�ુા છે � કદ� �કુલ્ ુા મથી. એ ઘલટ છે �મલ પર 
ઉંરમલરલ ંેમ ેખલ્ી મથી કર� શકંલ. અમે એ ાા�ઝ્ છે 
�મલ ાલગર પર ્લ્મલરલ પવલસી ભટક� મથી શકંલ. ં ે
ાા�ઝ્�ુા િમશલમ છે, � વટ�ાલ�ુરઓમી મજરથી ઓજ્ મથી 
થઈ શક્ ુા. એ �ટ�બત (ટ�કરત) છે �મી કુપમલ કરમલરલ આગળ 
મથી જઈ શકંલ. 
 પરવર�દગલર� ંેમે આ�્ાતમી ્�ૃપં�ુા સલ્મ, 
ફક�હતમલ �દ્તમી વસાં , મેક ્તકતમલ ાલગર ાલટ� રલજાલગર 
બમલાયત છે. આ ં ેદવલ છે �મલ પછ� કતઈ રતગ બલક� મથી 
રહ�ં ત. એ �રૂ છે �મલ પછ� કતઈ �્કલરમી શ�ંલ મથી. 
એ રસસી છે �મત ઘેરત ાજ� ૂં  છે. અમે એ પમલહગલહ છે. 
�મી �્લઈ ર�યં છે. ્લહવલવલળલઓ ાલટ� ઇઝઝં, 
પવેશકત ાલટ� સ્લાંી, આરાભકત ાલટ� �હદલયં, સાબા્ કત 
ાલટ� �ુજજં, વકંલઓ ાલટ� દ્ી્, વલદિવવલદ કરમલરલઓ 
ાલટ� સલયી છે, ્્લર કરમલરલઓ ાલટ� સફળંલ�ુા સલ્મ, 
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ઉઠલવમલરલઓ ાલટ� ભલર ઓછત કરવલવલળત, અા્ 
કરમલરલઓ ાલટ� શષેઠ વલહમ, સતય પલર�ઓુ ાલટ� શષેઠ 
િમશલમી અમ ેશ� સજમલરલઓ ાલટ� શષેઠ ઢલ્ છે, �્�ંકત 
ાલટ� ઇુા અમ ેરલવીઓ ાલટ� હદ�સ, અમે ફ�સ્લ કરવલવલળલ 
ાલટ� �િંા �કુલદત અમ ે�ુકા છે. 

* * * * * 
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૧૯૯ – નાાઝ, ઝણાત અને અાાનતના િવશે 
અસહાબને ભલાાર 

 �ુઓ, માલઝમી પલબાદ� અમ ે ંેમી સાભલળ રલખત, 
વ્લર�ાલા વ્લર� માલઝત પડત અમ ે ંેમ ે અુ્લહમી 
સાીપંલ�ુા સલ્મ બમલવત. ક�ાક� આ ઈાલમદલર પર 
સાયમી પલબાદ� સલથ ેવલ�બ કરવલાલા આવી છે. �ુા ંા ે
જહ�હાીઓમત જવલબ મથી સલાભળયત ક� જયલર� ંેામ ે
�છૂવલાલા આવશ ે ક� ંામ ે કઈ વસ્એુ જહ�રા �ુ્ ી 
પહ�્લડયલ ંત કહ�શ ે ક� અાે માલઝી મહતંલ, આ માલઝ 
�મુલહતમ ે એવી ર�ં ે ખાખરે� મલખ ે છે �વી ર�ંે ઝલડમલ 
પલાદડલ ખર� �ય છે. અમ ે એવી ર�ં ે �મુલહતથી ��ુક  ં
અપલવ ેછે, �વી ર�ં ે�મવરતમ ેઆઝલદ કરવલાલા આવ ેછે. 
હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ા ે ંેમ ે ગરા ઝરણલથી સરખલવી છે. � ઇનસલમમલ 
દરવલ� પર હતય અમે ંે રતજ ંેાલા પલા્  વખં સમલમ કર�. 
દ�ખી્ ુા છે ક� ંેમલ શર�ર પર કતઈ ાે્ બલક� રહ� જવલમી 
શ�ંલ મથી. 
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 ંેમલ હકમ ેખર�ખર એ ઈાલમવલળલએ ઓળખયત છે 
�ઓમ ે�ુિમયલમી (વસ્)ુ ાંલમી શતભલ અથવલ વેપલર અમ ે
કલરતબલર કતઈ પણ ્ીજ �દુલમી યલદ અમ ે માલઝ ંથલ 
ઝકલંથી ગલ�ફ્ મથી બમલવી શકંી. હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  આ માલઝમ ેાલટ� 
પતંલમ ે કષટાલા મલખંલ હંલ, જત ક� ંેામ ે જ� ંમી 
�શૂખબર� આપી દ�વલાલા આવી હંી. એટ્લ ાલટ� 
પરવર�દગલર� ફરાલવી દ��ુા હ્ ુા ક� પતંલમલ ઘરમલ ્તકતમ ે
માલઝમત �ુકા આપત અમે પતં ેપણ ંેમી પલબાદ� કરત. ંત 
આપ પતંલમલ ઘરમલ ્તકતમ ેઆજલ પણ કરંલ અમ ેપતં ે
ંક્ીફ પણ ઉઠલવંલ હંલ. 
 તયલરપછ� ઝકલંમ ે માલઝ સલથ ે �સુ્ાલમત ાલટ� 
અુ્લહમી િમકટંલ�ુા સલ્મ બમલા્ુા છે. � ંેમે �ધુ્ �દ્ ે
અદલ કર� દ� ંેમલ �મુલહત ાલટ� આ કફફલરત બમી �ય છે. 
અમે ંેમ ે જહ�માથી બ્લવી ્ેશ.ે ખબરદલર, કતઈ શખસ 
ંેમ ેઅદલ કયલર પછ� ંેમલ િવશ ે �્�ંલ મ કર�. અમ ેમ ંેમત 
અફસતસ કર�. ક�ાક� પલક �દ્ વગર અદલ કરવલવલળત અમ ે
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પછ� એમલ શષેઠ પ�રણલામી આશલ રલખમલરત ��ુ ંથી 
અ�ણ અમે અજ સવલબથી ઘલટલાલા રહ� છે. ંેમલ અા્ 
બરબલદ થલય છે અમ ેંેમત અફસતસ સદલમત રહ� છે. 
 તયલરપછ� અાલમંત અદલ કરવલમત ખયલ્ રલખત. 
ક�ાક� પાલ�ણકંલ મ કરવલવલળત િમષફળ �ય છે. અાલમંમ ે
�્લાલા �્લ આસાલમત સપલટ જાીમત અમે ઉત�ૃષટ અમ ે
�્લ પહલડત સલા ેપેશ કરવલાલા આવી છે �મલથી દ�ખીંી 
ર�ંે ્લાબી પહતળ�, �્ી અમે ઉ� ં (ાહલમ) કતઈ વસ્ ુ
મથી અમ ેજત કતઈ વસ્ ુપતંલમી ્ાબલઈ પહતળલઈ અથવલ 
બળ અમે શ�કંમલ આ્લર� પતંલમ ેબ્લવી શકંી હતય ંત 
આજ વસ્ઓુ છે. પરા્ ુ એ બ્લઓ અપાલ�ણકંલમલ 
અઝલબથી ડર� ગયલ અમે એ �કુંત સા� ્ી્ત �મ ે
ંેઓથી યીણ અમ ે િમબરળ ઇનસલમ મ ઓળખી શ�ત. ક�ાક� 
ંે પતંલમી �ં પર �ુા કરવલવલળત અમે અ�ુ્  હંત.  

 પરવર�દગલર પર બાદલઓમલ રલં �દવસમલ 

અા્તાલાથી કાઈ પણ ��ુા મથી. ંે ��ુા દષટલ હતવલથી 

ખબર રલખ ે છે અમે ઇુામલ �હસલબ ેઆવર� ્ે છે. ંાલરલ 
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અવયવત જ ંેમલ સલયી છે અમે ંાલરલ હલથ પગ જ ંે�ુા 

્શકર છે. ંાલ�ા ામ એમત ��સૂ છે અમ ેંાલરલ એકલાં  

પણ ંેમી સલા ેછે. 
* * * * * 
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ર૦૦ - �આુિવ્ાની ગદાર� ્બંધેં 
 �દુલમી કસા, �આુિવયલ ાલરલથી વ્લર� હતિશયલર 

મથી. પરા્ ુ�ુા ક�ા? ક�ાક� ંે છળ પપા્  અમે પલપ �ુષટલ્લર 

પણ કર� ્ે છે અમે જત આ વસ્ ુામ ેઅણગાંી મ હતં ંત 

ાલરલથી વ્લર� હતિશયલર કતઈ મ હતં. પણ ાલ�ા દ�ષટબ��ુ એ 

છે ક� દર�ક છળ પપા્  �મુલહ છે અમ ે દર�ક �મુલહ 

પરવર�દગલરમલ �ુકામી મલફરાલમી છે. દર�ક ગદલરમલ 

હલથાલા કયલાંમલ �દવસ ે એક ઝાડત આપવલાલા આવશ,ે 

�મલથી ંે ાહ�શરમલ ાેદલમાલા ઓળખલઈ આવશ,ે �દુલમી 

કસા !  ામે મ આ પપા્ તથી ગફ્ંાલા મલખી શકલય છે 

અમે મ એ સખંીઓથી દબલવી શકલય છે. 
* * * * * 
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ર૦૧ - �હદા્તના ાાગ� ચાલવાની ન્ીહત 
 અય ્તકત !  �ુઓ �હદલયંમલ રસંલ પર 

્લ્મલરલઓમી અછંમલ કલરણ ેગભરલવ મહ�. ક�ાક� ્તકતએ 

એક એવલ �ફુરલ પર સાગઠમ કર� ્ી�ુા છે, �ાલા ્પૃં 

થવલમી �દું ઓછ� છે અમ ે�ખૂમત સાય ્લાબત છે. 

 ્તકત ! યલદ રલખત, ક� રલ�પત અમે મલરલ� જ બ્લ 

્તકતમ ેએક સથળે ભેગલ કર� દ� છે. સલ્ેહ અ્�યહસસ્લામી 

�ટણીમલ પગત એક જ ાલણસ ે કલપયલ હંલ. પરા્ ુઅુ્લહ� 

અઝલબ બ્લ પર ઉંલર� દ�્ત, ક�ાક� બલક� ્તકત ંેમલ કલયર 

પર સાાં હંલ. અમે ફરાલા્ુા ક� ંે ્તકતએ સલ્ેહ 

અ્�યહસસ્લામી �ટણીમલ  પગ કલપી મલખયલ અમ ે �ં ે

પસંલવલ ્લગયલ. ંેઓમત અઝલબ એ હંત ક� જાીમ ઝટકલથી 

ખડખડવલ ્લગી �વી ર�ંે મરા જાીમાલા ્તઢલમી ંપંી 

દલાં ી ્્લવવલાલા આવ ેછે. 



નહ�ુલ બલાગાહ - 687                                                                     ww.hajinaji.com 

 ્તકત !  �ુઓ � રતશમ ાલગર પર ્લ્ ે છે ં ે�ળૂ 

ઝરણલ પર પહ�્ી �ય છે. અમ ે� ંેમલથી ઉ્�ુા કર� છે ં ે

ભટક� �ય છે. 
* * * * * 
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ર૦ર - જનાબે ્ય્દા ્લા�લુલાહહ અલયહાની 
દફન િવિધ પ્ગેં 

 કહ�વલય છે ક� આ શબદત જમલબ ેસયયદલ સ્લ�ુુ ્લહ� 
અ્યહલમ ેદફમલવંી વખં ેપયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� 
વ આ્ેહ� વસુ્ા  સલથ ેરહસયાય વલં્ીંમલ �દલજથી 
ઉચ્લયલર હંલ. 
 અય અુ્લહમલ ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા ! ાલર� ્ૈયર શ�કં આપમી પયલર� �તુીમલ 
સાબા્ ાલા ખંા થઈ રહ� છે. ાલર� �હમાં સલથ છતડ� રહ� 
છે. ાલત એટ્ત સિ્યલરત (સહલરત)  છે ક� ા� આપમી 
�ુદલઈાલા ાતટલ સદાલ અમે �મ ્ેવલ બમલવ પર ્ીરજ 
્ર� ્ી્ી છે. ંત હવ ેપણ સબ કર�શ. ક�ાક� ા� જ આપમ ે
કબાલા ઉંલયલર હંલ અમ ેાલર� જ છલંી પર ાલ�ુા રલખી આપ ે
વફલં ફરાલવી હંી. હર હલ્ાલા �ુ ા અુ્લહ ાલટ� જ �ા અમ ે
ામે પણ ંેમલ દરબલરાલા પલછલ ફરવલ�ુા છે. 
 આજ અાલમં પલછ� ્લ્ી ગઈ. અમે � વસ્ ુ
ાલર� પલસે હંી ંે ાલરલથી ્ઈ ્ેવલાલા આવી. હવે ાલરત 
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શતક અમ ેગા સદલમત છે. અમ ેાલર� રલંત ��િૃંાલા, �યલા 
�ુ્ ી ામ ેપણ �દુલ એ ઘર �ુ્ ી મ પહ�્લડ� દ� �યલા આપ 
ઠહ�યલર છત. 
 મ�કાલા જ આપમી મેક �ુખંર એ હલ્ંતમી ખબર 
આપશ ેક� ઉમાં ેંેમલ પર ક�વલ ક�વલ �ુાત કરવલાલા એકત 
(એકંલ) કર� ્ી્ત હંત. આપ ંેમલથી સિવસંલર સવલ્ 
કરત અમે સા�ણૂર િવગં ાેળવત. 
 અફસતસ ક� આ બ�ુા એ સાય ે થ્ુા છે જયલર� 
આપમત કલળ વીં ેહ� વલર મહતંી થઈ અમે હ� આપમી 
યલદત ંલ� હંી. 
 ાલરલ સ્લા થલય આપ બામ ે પર એ શખસમલ 
સ્લા � વળલવવલ વલળત છે અમે �દ્ ંાગ અમ ેશતકલ્રુ 
મથી. �ુ ા જત આ કબથી પલછત ફ�ા ંત એ  કતઈ �દ્ંાગી�ુા 
કલરણ મથી અમ ેજત અહ� ર�ુ ા ંત આ એ વલયદલમત અિવ�લસ 
મથી � પરવર�દગલર� ્ીરજ ્રવલવલળલથી કય� છે. 

* * * * * 
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ર૦૩ - �ુિન્ાની ન�રતા અને આખેરત�ુ ં
ભા� ુ ંતૈ્ાર ણરવા ાાટહ ફરાાવ્ુ ં

 ્તકત !  આ �ુિમયલ એક જવલમત ( પસલર થવલમત) 
ાલગર છે. રહ�વલ�ુા ઘર આખેરં જ છે. આ રસંલાલાથી તયલામત 
સલાલમ ્ઈ આગળ વ્ત. અમ ેંેમી સલાે ંાલરલ �ગં 
ભેદત �ુુ ્લ મ કરત � ંાલરલ ભેદતથી �ણકલર છે. 
�ુિમયલાલાથી ંાલરલ ામમ ેઉઠલવી ુયત. એ પહ�્ લ ા ક� ંાલરલ 
શર�રમ ે અહ�થી ઉઠલવી ્ેવલાલા આવ.ે અહ� ાલત ંાલર� 
પર�યલ થઈ રહ� છે, મહ�ંર ંામ ેંત કતઈ અનય સથળ ાલટ� 
પેદલ કરવલાલા આાયલ છે. 
 કતઈ શખસ જયલર� ાર� છે ંત અહ� વલળલ સવલ્ કર� 
છે ક� પલછળ �ુા છતડ� ગયત? અમે તયલામલ ફ�રશંલ �છેૂ છે ક� 
�ુા ્ઈમ ેઆાયત છે? અુ્લહ ંાલ�ા ભ્ુા કર�, કાઈક તયલા 
ાતક્ી દયત, � ાલ�્ક પલસ ે ંાલર� થલપણ ંર�ક� રહ�શ.ે 
અમે બ�ુા અહ� છતડ�મ ેમ �ઓ ક� ંાલરલ ાલથ ેએક બતજ 
બમી �ય. 

* * * * * 
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ર૦૪ - પાતાના ્ાથીાને ઉણબાના 
ખતરાાથી આગાચેતી 

 �દુલ ંાલરલ પર દયલ કર�, ંૈયલર થઈ �ઓ ક� 
ંામ ે�ૂ્ કરવલ ાલટ� સલદ અપલઈ ��ૂત છે. અમે ખબરદલર, 
�ુિમયલ પિં વ્લર� ધયલમ મ આપત. � શષેઠ ભલ્ ુા ંાલર� 
પલસ ેછે ંેમે ્ઈમ ેાલ�્કમલ દરબલરાલા પલછલ આવી �ઓ. 
ક�ાક� ંાલર� સલા ેએક �શુક�્ી ભય� ાલગર છે. અમ ેઅ�કુ 
ખંરમલક અમ ે ભયલમક ાા�ઝ્ત છે. �મલ પર ગા ે ંેા 
ઉંરવલ�ુા છે. અમ ેતયલા રતકલવલ�ુા પણ છે. અમ ેએ યલદ રલખત 
ક� ાૌંમી દ�ષટ ંાલર� વ્લર� મ�ક આવી �કૂ� છે. અમ ે
ંાે ંેમલ સલણસલાલા આવી ��ૂલ છત, �ણ ે ંામ ે પકડ� 
્ી્ે્ છે. ાૌંમલ સૌથી ક�ઠમ પ્ત અમ ે સૌથી �ુષકર 
�શુક�્ીઓ ંાલરલ પર છવલઈ �કૂ� છે. હવ ે�ુિમયલમલ સાબા્ ત 
ખંા કરત અમ ે આખેરંમલ ભલંલ ંકવલ દલરલ પતંલમી 
શ�કંમત બાદતબસં કરત. 

* * * * * 
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ર૦પ - તલહા અને �બેરહ આપથી નારાજગી 
�હહર ણર� ત્ારહ 

 �ાલા ં્હલ અમ ે�બેરમ ેસાબત્મ કરવલાલા આા્ુા 
છે જયલર� એ બામએે બયઅં કરવલ છંલા ા�ેવરલ મ કરવલ 
અમે ાદદ મ ાલગવલ પર આપથી અગણાત દલખાયત. 
 ંાે મલમી એવી વલં પર ંત �સુસત દ�ખલડ� દ�્ત 
પણ ાતટ� વલંતમ ેપીઠ પલછળ હડસે્ી દ�્ી. �ુા ંાે એ 
બંલવી શકત છત ક� ંાલરત �ત એવત હક છે �મલથી ા� ંામ ે
વા�્ં કર� દ�્લ? અથવલ �ત એવત ભલગ છે, �મલ પર ા� 
કબજત કર� ્ી્ત? અથવલ કતઈ �સુ્ાલમ ે કતઈ �કુદાત 
દલખ્ કયલર હતય અમે �ુ ા ંેમત ફ�સ્ત મ કર� શ�ત હત� 
અથવલ ંેમલથી અજલમ રહત હત� અથવલ ંેાલા ાે યિં કર� 
હતય? 
 �દુલ સલયી છે ક� ામ ેમ �ખ્લફંમી ઇચછલ હંી મ 
�ુ�ાૂંમી જ�રં. ંા ે્તકતએ જ ામે આ બલબંમી દલવ  ં
આપી. અમ ે ંેમલ ાલટ� ંૈયલર ��. તયલર પછ� જયલર� એ 
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ાલરલ હલથાલા આવી ગઈ ંત ા� એ સાબા્ ાલા �દુલમી �કંલબ 
અમે ંેમલ દસ્રૂ પર મજર કર� અમે ંેણ ે� �ુકા આપયત 
હંત ંેમી જ પયરવી કર�. અમે એ ર�ંે હઝરં ર� ૂ્  ે
અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી ��ુ ંમ ે
અ�સુય�. તયલર પછ� મ ંાલરલ કતઈ ાંમી જ�રં હંી 
અમે મ ંાલર� િસવલય કતઈ અનયમલ ાંમી અમ ેમ �ુ ા કતઈ 
�ુકાથી અ�ણ હંત ક� ંાલરલથી ા�ેતરત  કરં અથવલ 
ંાલર� િસવલય બી� ઇસ્લાી �બરલદરતથી. અમે જત એવી 
કતઈ જ�રં હતં ંત મ �ુ ા ંાલર� ઉપયેલ કરં, મ કતઈ 
અનય �સુ્ાલમમી. રહ� ગયત એ પ્ ક� ા� બય્ુ્  ાલ્મી 
વહ�્ ણીાલા બરલબર�થી કલા ્ી�ુા છે ંત એ મ ંત ાલર� 
�ગં રલય છે મ ંેમલ પર ાલર� ઇચછલ�ુા કતઈ રલજ, બુક� ા� 
જત્ુા ક� આ સાબા્ ાલા હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્હે� વસુ્ ાે આપણલ  પહ�્ લ ફ�સ્ત કર� 
��ૂલ છે ંત �દુલએ મ�� કર�્લ હક અમે ંેણે �ર� કર�્ 
�ુકા પછ� કતઈમી કતઈ જ�રં જ બલક� મથી રહ�ં ી. 
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 �દુલ સલયી છે ક�, આ સાબા્ ાલા મ ંામ ે કતઈ 
િશકલયંમત હક છે મ ંાલરલ િસવલય કતઈ અનયમ.ે અુ્લહ 
આપણલ બ્લમલ �દ્તમ ેસતયમલ ાલગ� વલળ� દ� અમ ેબ્લમ ે
્ીરજ અમ ેસાં તષમી સદ��ુધ  ્આપ.ે 
 �દુલ એ શખસ પર રહ�ાં ઉંલર� � હકમ ેજતઈ ્ ે
ંત ંેમલ પર અા્ કર� અથવલ �ુામે જતઈ ્ે ંત ંેમ ે
ઠતકર ાલર�. અમે હકદલરમલ હકાલા ંેમત સલથ આપે. 

* * * * * 
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ર૦૬ - િ્ફફ�નના ાેદાનાા ંઅ�ણુ ્ાથીા 
િવશે ઉચચાર 

 જયલર� આપ ે િસફફ�મમી જ ાગમલ સાયાલા પતંલમલ 
અ�કુ સલથીઓ સાબા્ ાલા સલાભળ્ુા ક�, ંેઓ શલાવલળલમ ે��ુા 
ભ્ુા કહ� રહલ છે. 
 �ુ ા ંાલરલ ાલટ� એ વલંમ ેમલપસાદ ક�ા �ા ક� ંા ે
ગલળત દ�વલવલળલ બમી �વ. શષેઠ વલં એ છે ક�, ંા ે
ંેઓમી �સથિંઓ અમ ેકલય��ુા િવવે્મ કરત �થી વલં પણ 
ખર� રહ� અમ ે �ુજજં પણ ંાલા થઈ �ય. અમે પછ� 
ગલળત આપવલમ ેબદ્ ેએ �ુઆ કરત ક�: અય �દુલ ! અાલરલ 
બ્લમલ રકંમ ે સ્લા  ં રલખ અમ ે અાલરલ ાલા્લઓમી 
�ુ્ લરણલ કર� દ� અમે ંેઓમ ે�ાુરલહ�થી �હદલયંમલ ાલગ� 
્ગલવી દ�, �થી અ�ણ ્તકત �ણંલ થઈ �ય અમે �ૂ�ુા 
બત્મલરલ પતંલમી �ાુરલહ� અમ ે બાડખતર�થી વેગળલ 
(અ્ગ) રહ�. 

* * * * * 
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ર૦૭ - િ્ફફ�નના ાેદાનાા ંજ્ારહ ઇાાા 
હ્ન અલ�યહસ્લાા તે�થી આગળ વધ્ા. 

 �ુઓ ! આ �તુમે રતક� ુયત. �લાક ંેમત સદાત ામ ે
બેહલ્ મ કર� દ�. �ુ ા આ બામ ે( હસમ અમ ે �ુસૈમ 
અ્યહ��સુસ્લા)મે ાૌંમલ �કુલબ્લ કરંલા વ્લર� પયલરલ 
રલ�ુા �ા. �લાક એ�ુા મ થલય ક� ંેામલ ારવલથી ર� ૂ્  
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામત  વાશ ખંા થઈ 
�ય. 

* * * * * 
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ર૦૮ - જ્ારહ આપ�ુ ંલશણર તહણ�ાના 
અ�ુ્ ધંાનાા ંબડં પર ઉતર� આવ્ુ ં

 � એ સાય ે ફરાલા્:ુ જયલર� આપમલ સલથીઓાલા 
્વલદ �ગ ેાંભેદ થઈ ગયત 
 ્તકત ! યલદ રલખત ક� ાલરલ ાલા્લ ંાલર� સલથ ે
�બુ�ુ્ ઠ�ક ્લ્ી રહલ હંલ. �યલા �ુ્ ી જ ાગે ંામ ેથકવી 
મહતંલ દ�્લ. તયલર પછ� ાલા્લ બગડ� ગયલ, જત ક� �દુલ 
ગવલહ છે ક� જત જ ાગે ંાલરલ પલસેથી અ�કુમે ્ઈ ્ી્લ છે 
અમે અ�કુમે છતડ� દ�્લ છે ંત ંેમી ાલર ંાલરલ �ુશામ પર 
વ્લર� પડ� છે. 
 અફસતસ ક� કલ્ ે�ુ ા ંાલરત હલ�કા હંત અમ ેઆ� 
ાહ��ુા (ંલબે) બમલવવલાલા આવી રહત �ા. કલ્ ે �ુ ા ંામ ે
રતક� રહત હંત અમ ેઆ� ંા ેામ ેરતક� રહલ છત. વલં ફકં 
એટ્ી છે ક� ંામ ે�વમ વ્લર� પયલ�ા છે અમે �ુ ા ંામ ેકતઈ 
એવી વલં ાલટ� ંૈયલર મથી કર� શકંત � ંામ ેઅણગાંી 
અમે અાલનય હતય. 

* * * * * 
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ર૦૯ - ્હાબી અલા �બન �ઝ્ાદ હાર્ીની 
ખબર �છૂવા તેાના ઘરહ ગ્ા, ત્ારહ 

 જયલર� બસરલાલા પતંલમલ સહલબી અ્લઅ �બમ 
�ઝયલદ હલરસીમલ ઘર� ખબર કલઢવલ ંશર�ફ ્ઈ ગયલ અમ ે
ંેમલ ઘરમી િવશલળંલ જતઈ. 
 ંાે આ �ુિમયલાલા આવ�ુા ાત�ુા ાકલમ રલખી �ુા 
કરશત? જયલર� ક� આખેરંાલા ંેમી જ�રં વ્લર� છે. ંા ેજત 
્લહત ંત ંેમલ વડ� આખેરંમત સલાલમ ભેગત કર� શકત છત. ક� 
ંેાલા ાહ�ાલમતમી પરતણલગ  ં(ાહ�ાલમ મવલઝી)  કરત. સગલ 
વહલ્લઓ સલથ ેભ્લઈ કરત અમ ેસાય સાજતગત પાલણ ેહકત 
અદલ કરંલ રહત. આ ર�ંે આખેરં ાેળવી શકત છત. 
 આ સલાભળ� અ્લઅ �બમ �ઝયલદ� અરજ કર� ક� અય 
અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા ! �ુ ા ાલરલ ભલઈ આિસા 
�બમ �ઝયલદમી િશકલય  ં કરવલ ાલ�ુા છે. ફરાલા્ુા ંેમ ે�ુા 
થઈ ગ્ુા છે ! અરઝ કર� ક� ંેણ ેએક ઝભભત પહ�ર� ્ી્ત છે 
અમે �ુિમયલમ ેસદાંર ં� દ�્ી છે. ફરાલા્ુા: ંેમે બત્લવત, 
આિસા હલજર થયલ ંત આપ ેફરાલા્ુા ક� 
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 અય �મમલ શ� ુ ! ંમે �ુષટ શયંલમ ે ભતળવી 
્ી્ત છે. ંમ ેંલરલ બલ્ બચ્લઓ પર ક�ા દયલ મ આવી? 
�ુા ંલ�ા ાલમ�ુા એા છે ક� �દુલએ પલક વસ્ઓુમ ેહ્લ્ ંત 
કર� છે પણ ્ ુા ંેમલ ઉપયતગમ ેમલપસાદ કર� છે? ંત �દુલમી 
બલરગલહાલા ્ ુા એમલથી વ્લર� પિંં (પસં) છે. 
 આિસા ે ક�ુા: અય અાી�્ ાતઅાેમીમ 
અ્�યહસસ્લા ! આપ પણ ંત બરછટ વ�ત અમે સલાલનય 
ભતજમ પર ��ુરત કરત છત. 
 ફરાલા્ુા: અફસતસ ! �ુા ંે ાલરલ પર ંલરત �લસ 
કર� ્ી્ત. જયલર� ક� પરવર�દગલર� હક ઇાલાત પર ફરજ કર� 
દ��ુા છે ક� પતંલમી �જ�દગી�ુા ્તરણ કાઝતર ાલમવીમ ેઠરલવ ે
�થી ફક�રત પતંલમી ગર�બલઈમલ કલરણ ેકતઈ અકળલાણ મ 
અ�ભુવ.ે 

* * * * * 
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ર૧૦ - પરસપર િવરાધી હદ�્ાના ણારરા અને 
�બદઅતવાળ� હદ�્ાના �ણુાા િવશે 

 ્તકતમલ હલથતાલા હક અમ ેબલિં ,્ સતય અમે �ૂઠ, 
મલસેખ અમે ાન�ખૂ, સલ્લરણ અમ ેઅસલ્લરણ, સપષટ અમ ે
સાદ�હ્કું હક�કં અમે વહ�ા બ�ુા કાઈ છે. અમે �ૂઠ ંથલ 
ઘડ� કલઢવલમત કા હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� 
વ આ્ેહ� વસુ્ામી  હયલંીાલા જ શ� થઈ ગયત હંત, 
જયલર� આપ ે િામબર પરથી �હ�ર �ુ� હ્ ુા ક� "� પણ શખસ ે
ાલરલ ંરફથી ગ્ં વલં કહ� ંેણ ે પતંલમી જગયલ 
જહ�હાાલા બમલવી ્ેવી જતઈએ." 

 યલદ રલખત ક� હદ�સ બયલમ કરવલવલળલ ્તકત ્લર 
પકલરમલ હતય છે, �મી પલા્ ાત કતઈ પકલર મથી. 
 એક એ �મુલ�ફક છે � ઈાલમ ંત �હ�ર કર� છે, 
ઇસ્લામી ર�ં ભલં અપમલવ ે છે, પરા્ ુ �મુલહ કરવલથી 
અમે �ુઠ ઘડવલથી પરહ�ઝ મથી કરંત. અમે હઝરં ર� ૂ્  ે
અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા ંરફ �ણી 
જતઈમ ે�ૂઠ� �રવલયં ંૈયલર કર� છે. ક�ાક� જત ્તકતમ ેખબર 
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પડ� �ય ક� આ �મુલ�ફક અમ ે�ૂઠત છે ંત યક�મથી ંેઓમી 
વલં�ુા સાથરમ મહ� કર�. પરા્ ુ�શુક�્ી એ છે ક� ંેઓ સા� 
છે ક� એ સહલબી છે ંેણે હ્રમ ેજતયલ છે. ંેામલ ઇરશલદમ ે
સલાભળયલ છે અમ ે ંેામલથી ાેળાયલ છે. અમ ે આા ંેમી 
વલંમ ે ક� ૂ્  કર� ્ે છે. જયલર� ક� �દૂ પરવર�દગલર 
�મુલ�ફકત િવશ ેખબર આપી ��ૂત છે અમે ંેઓમી ખલિસયં 
બંલવી ��ુત છે. અમે આ ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� 
વ આ્ેહ� વસુ્ામી પછ� પણ બલક� રહ� ગયલ હંલ, અમ ે
�ાુરલહ�મલ આગેવલમત અમ ે જહનનામલ  આાાતણ 
આપમલરલઓમી ંરફ આ �ૂઠ બયલમ કર� અમે હદ�સત ઘડ� 
કલઢ� િમકટંલ ાેળવંલ હંલ. ંેઓ ંેઓમ ેપદવીઓ આપંલ 
રહલ. અમ ે ્તકતમી ગરદમત પર બલદશલહ બમલવંલ રહલ. 
અમે ંેઓમી ાલરફં �ુિમયલમ ેખલંલ રહલ. બી� ્તકત ંત 
આાેય બલદશલહત અમ ે�ુિમયલદલરતમલ જ સલથ ેરહ� છે. િસવલય 
એમલ ક� �ઓમ ેઅુ્લહ આ કપટથી બ્લવી રલખ ે છે. આ 
્લરાલાથી એક છે. 
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 બીજત શખસ એ છે �ણ ેહઝરં ર� ૂ્  ે અકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ાથી  કતઈ વલં 
સલાભળ� છે પણ ંેમ ેઠ�ક ર�ં ેયલદ મથી કર� શ�ત. ંેાલા 
� ૂ્ મત િશકલર થઈ ગયત છે. �ણી જતઈમ ે�ૂઠ મથી બત્ંત. 
� કાઈ ંેમી પલસ ે છે એમ ે �રવલય  ંકર� છે અમે ંેમલ પર 
અા્ કર� છે અમ ેઆા કહ� છે ા� હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા પલસેથી સલાભળ્ુા છે. 
જત ક� �સુ્ાલમતમ ેખબર પડ� �ય ક� ંેમલથી � ૂ્  થઈ ગઈ 
છે, ંત કદ� ંેમી વલં ક� ૂ્  મ કર�. બુક� ંેમ ેપતંલમ ે�ણ 
થઈ �ય ક� આ વલં આા મથી ંત ંેમ ેછતડ� દ�શ ેઅમ ે
મક્ મહ� કર�. 
 તી� પકલરમત ાલણસ એ છે �ણ ેહઝરં ર� ૂ્  ે
અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામ ે�ુકા દ�ંલ 
સલાભળયલ છે. પણ હઝરં ેજયલર� ામલ કર� ંત ંેમે �ણ મ 
થઈ શક� અથવલ હઝરંમ ેામલ કરંલ જતયલ છે પણ ફર� 
જયલર� આપ ેબી�વલર �ુકા આપયત ંત �ણ મ થઈ શક�. 
એ શખસે ાન�ખુમ ેયલદ કર� ્ી�ુા છે અમે મલસેખમ ેયલદ 
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મથી કર� શ�ત. જત ંેમ ે ખબર પડ� �ય ક� આ �ુકા 
ાન�ખૂ થઈ ગયત છે ંત ંેમ ેં� દ� અમ ેજત �સુ્ાલમતમ ે
ખબર પડ� �ય ક� ંેણ ેાન�ખૂમી �રવલય  ંકર� છે ંત ંેઓ 
પણ ંેમલ પર અા્ મ કર�. 
 ્તથત પકલર એ શખસમત છે �ણ ે�દુલ અમ ેર� ૂ્  
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ાથી  ખતટ� �રવલય  ં
મથી કર�. અમ ેંે �દુલમલ ખૌફ અમે હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામલ સનાલમમ ેખલંર 
�ૂઠમત શ� ુપણ છે અમે ંેણ ે�ુ્ �કૂ પણ મથી કર�. બુક� 
હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વઆ્ેહ� 
વસુ્ા ે��ુા ફરાલા્ુા છે એ�ુા જ યલદ કર� ્ી�ુા છે મ ંેાલા 
કશત વ્લરત કય� છે અમ ેમ કતઈ કાી કર� છે. મલસેખમ ેજ 
યલદ કય� છે અમ ેંેમલ પર અા્ કય� છે. અમે ાન�ખૂમ ે
યલદ રલખયત છે. ંત ંેમલથી બચયત છે. ખલસ અમે આા, સપષટ 
અમે સાદ�હ્કુંમ ેપણ ંે �ણે છે અમે ંે પાલણ ેઅા્ પણ 
કર� છે. 
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 પરા્ ુ��ુશક્ એ છે ક� �લર�ક હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામલ  કહ�વલમલ બે �ખ 
હતય છે. અ�કુમત સાબા્  ખલસ ્તકત ાલટ� હતય છે અમે અ�કુ 
વલંતમત સાબા્  આા હતય છે. અમે એ વલંતમ ેએ શખસ પણ 
�ણી ્ેંત હંત �મ ેએ ખબર મહતંી ક� �દુલ અમ ેર� ૂ્  
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામત ઉદેશ �ુા છે. અમ ે
ંેમ ેસલાભળ� ંેમી એક ાયલખયલ કર� ્ેંત હંત, એ વલંમ ે
ધયલમાલા ્ી્લ વીમલ ક� આ ક્લા (કથમ)મત ભલવલથર અમ ે
ઉદેશ �ુા છે અમે આ �લ આ્લર� આપવલાલા આાયત છે. અમ ે
હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામલ બ્લ સહલબીઓાલા એ �હમાં પણ મહતંી હતંી 
ક� આપમ ે�છૂ� શક� અમ ેકલયદ�સર સાશત્મ કર� શક�. બુક� 
એ વલંમી વલટ જતંલ રહ�ં લ ક� કતઈ રણવલસી ક� પરદ�શી 
આવીમ ેઆપમ ે�છેુ ંત ંેઓ પણ સલાભળ� ્ે. એ ાલત �ુ ા 
હંત ક� ાલર� સલા ેએવી વલં મહતંી બમંી પણ ંેમે �ુ ા 
�છુ� પણ ્ેંત અમ ેયલદ પણ કર� ્ેંત. 
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 આ છે ્તકત વચ્ ે િવ�દંલમલ કલરણત અમ ે
�રવલયંતાલા િવ�ભ�બંલમલ કલરણત. 

* * * * * 
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ર૧૧ - િવ�ના આ� ર્જનણ ્�ન િવશે 
 આ પરવર�દગલરમી સ�લ�ુા બળ અમે ંેમી 
કલર�ગર�મી આયયરજમક ��ુાંલ છે ક� ંેણે �ડલ અમ ે
ઉછળંલ સાાદરાલા એક મ�ર અમે �ષુક જાીમ ઉતપ�  કર� 
દ�્ી. અમે પછ� વરલળતમલ સંરત બમલવી ંમેે ંતડ� સલં 
આસાલમત�ુા �પ આપી દ��ુા. � ંેમલ �ુકાથી ઠ�ર�્ છે અમ ે
પતંલમી સીાલએ ઊભે્લ છે. પછ� જાીમમ ેએવી ર�ં ેખતડ� 
દ�્ી ક� ંેમે ્ી્લ રાગમલ �ડલ સાાદર� ઉપલડ�્ છે. � 
અુ્લહમલ કલ�મૂતમ ેઆિ્મ છે. ંેમલ �ુકામ ેંલબ ેછે અમ ે

ંેમલ પભલવ સલા ેમંાસંક છે. અમ ેંેમલ ખતફથી ંેમલ વહ�ણ 

થાભે્લ છે. 
 પછ� પતથરતમલ ટ�કરલઓ અમે પહલડત સજ� ંેઓમ ે
ંેઓમલ સથલમ ે ખતડ� દ�્લ. અમ ે ંેઓમલ ઠ�કલણલઓ પર 
અિવરં કર� દ�્લ ક� હવ ેંેમી �્લઈઓ વલંલવરણાલાથી 
પસલર થઈ રહ� છે અમ ેંેમલ �ળૂ પલણીમી �દર �સથર છે. 
ંેઓમલ પહલડતમ ે સપલટ જાીમતથી �્લ કયલર અમ ે ંેમલ 
સંાભતમ ેઆસપલસમલ િવસંલર અમ ેક�નદતમી �સથરંલાલા ખતડ� 
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દ�્લ. હવ ે ંેમલ શીખરત ઉ� ં (�ુ્ ાદ)  છે અમ ે ંેમી 
�્લઈઓ ્લાબલાલા ્લાબી. એ જ પહલડતમ ેજાીમમલ થલાભ્લ 
બમલાયલ છે અમે ંેઓમી ાેખ (ખીુ્ી) બમલવી ખતડ� દ�્ી 
છે. �મલ કલરણ ે કલાપંી જાીમ �સથર થઈ ગઈ, અમ ે
જાીમવલળલઓમ ે ્ઈમ ે મ કતઈ ંરફ વળ� શક� અમ ે મ 
ંેમલ ભલરથી �દર ઘસી શક� અમે મ પતંલમી જગયલએથી 
ખસી શક�. 
 પલક અમ ેબેપરવલ છે એ ્ણી �ણ ેપલણીમલ ાતજ 
ાલરવલ છંલા ંેમ ેરતક� રલખ્ુા છે અમ ેઆસપલસમી ભીમલશ 
છંલા ંેમ ે�ષુક રલખ્ુા છે. અમ ેપછ� ંેમ ેપતંલમી ાખ્કૂ 
ાલટ� પલરણલ અમે પથલર��ુા �પ આપી દ��ુા છે. એ �ડલ 
સાાદર પર � થાભી ગએ્ છે અમ ેવહ�ં ત મથી અમ ેએક 
સથળે �સથર છે, કતઈ બલ�ુ �ંત મથી, જત ક� ંેજ અમે ંીવ 
હવલઓ ંેમ ે હ્લવી રહ� છે અમે વરસમલરલ વલદળત ંેમ ે
ાથીમ ે ંેાલાથી પલણી ખ�્ે છે. "આ બ્ી વલંતાલા 
બત્પલઠમત સલાલમ છે એ ્તકત ાલટ� �ઓમી �દર �દુલમત 
ખતફ ાળ� આવે છે. 

* * * * * 
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ર૧ર - ્ાથીાને શાાવાળા ્ાથે �હાદ ાાટહ 
ઉ�ેજન 

 અય �દુલ !  ંલરલ � બાદલએ ાલર� નયલય�ણૂર 
વલં્ીં ( �ાલા કતઈ પણ પકલરમત �ુા મથી) �ુ્ લરણલ 
ભર� મસીહં ( �ાલા કતઈ પણ પકલરમત ફસલદ મથી)મે 
સલાભળયલ પછ� પણ ંલરલ દ�મમી ાદદથી િવ�ખુંલ કર� 
અમે ંલરલ દ�મમલ સનાલમાલા ઉણપ દલખવી છે. �ુ ા ંેમી 
િવ�દ ંમ ેગવલહ ઠરલ� ુા �ા, ક�ાક� ંલરલથી �્ત કતઈ ગવલહ 
મથી અમે પછ� ંલર� ્રંી અમ ે આસાલમમલ બ્લ 
િમવલસીઓમ ે ગવલહ બમલ�ુા �ા. ંેમલ પછ� ્ ુા દર�કમી 
ાદદથી બેપરવલ છે અમ ેદર�કમલ �મુલહતમી �છૂલ કરવલવલળત 
પણ છે. 

* * * * * 
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ર૧૩ - અલલાહની ાહાનતા અને પ્ગમબર 
્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� વ્લલાની 

પશં્ ા અને વખાર 
 સવર પશાસલ એ અુ્લહમ ેશતભ ેછે � ્તકતમ ેાળંલ 
આવવલથી પર અમે વખલણ કરમલરલઓમી વલં્ીંથી 
ઉચ્ંર છે. ંે પતંલમી ંદબીરમી િવ�્તંલ વડ� 
જતવલવલળલઓમી સલા ે પણ છે અમે પતંલમલ ાલમ અમ ે
ાતભલમલ કલરણ ે �્�ંકતમી કુપમલઓથી �પત પણ છે. વગર 
ાેળવ ેઅમે વ્લરલથી આ�્ા પણ છે અમે ંે�ુા ઇુા કતઈ 
્લભ�ુા પ�રણલા પણ મથી. બ્ી વલંત�ુા િમાલરણ કરમલર છે 
અમે આ સાબા્ ાલા કતઈ સત્વલ િવ્લરવલમત ાતહંલજ પણ 
મથી. �્લરલ ંેમે આવર� મથી શકંલ અમ ે પકલશથી ં ે
કતઈ પણ ંેજ મથી ાેળવંત. મ રલં ંેમલ પર છવલઈ શક� 
છે અમ ે મ �દવસ  ંેમલ પરથી પસલર થઈ શક� છે. ંેમી 
સાજ �ખતમી ાતહંલજ મથી અમે ંે�ુા ઇુા સાલ્લરત�ુા 
પ�રણલા પણ મથી. 
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 ંેણે પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામ ે એક �રૂ આપી ાતકુયલ છે. અમ ેંેામ ેસૌથી 
પહ�્ લ � ૂાટ�્લ બમલાયલ છે. ંેઓ ાલરફં �ટલ છવલયલઓમ ે
એકઠલ કયલર છે અમે છવલઈ જમલરલઓમ ે��ુશાલા રલખયલ છે. 
�શુક�્ીઓમ ે આસલમ કર� છે, અમે ખલડલ ટ�કરલમ ે સપલટ 
બમલાયલ છે તયલા �ુ્ ી �ાુરલહ�ઓ જાણી ડલબી બ્ી ંરફથી 
�ૂર કર� દ�્ી છે. 

* * * * * 
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ર૧૪ - હઝરત ર�લેૂ અણરા ્લલલલાહા 
અલયહહ વ આલેહ� વ્લલાના �રુગાન, અને 

આ�લાાના વખાર 
 �ુ ા ગવલહ� આ�ુા �ા ક� પરવર�દગલર એવત નયલયી છે 
� નયલયથી જ કલા ્ ેછે. અમ ેએવત હલ�કા છે ક� � સલ્ 
અમે �ૂઠમ ેઅ્ગ પલડ� દ� છે. અમ ે�ુ ા ગવલહ� આ�ુા �ા ક� 
ાતહમાદ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા ંેમલ બાદલ 
અમે ર� ૂ્  છે. અમે વળ� બ્લ બાદલઓમલ સરદલર પણ છે. 
જયલર� પણ પરવર�દગલર� ્તકતમ ે બે ભલગાલા વહ�ચયલ છે. 
આપમ ેશષેઠ ભલગાલા જ રલખયલ છે, ંેામલ સ�માલા મ કતઈ 
�ુરલ્લર�મત ભલગ છે અમે મ કતઈ પલપી ક� �મુેહગલરમત 
દખ્ છે. 
 યલદ રલખત ક� પરવર�દગલર�, દર�ક મેક� ાલટ� ંેમલ 
પલત બમલાયલ છે. અમે દર�ક સતય ાલટ� ંેમલ સંાભ અમે દર�ક 
પયરવી ાલટ� રયણ�ુા સલ્મ બમલા્ુા છે. અમ ેંાલરલ ાલટ� 
દર�ક આજલ પલ્મમલ સાય ે �દુલમલ ંરફથી એક 
ાદદગલરમત બાદતબસં છે. � �ભત પર બત્ે છે અમ ે�દ્તમ ે
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્રપં આપ ે છે. ંેમલ વ�ૂદાલા દર�ક સાં તષ ્રમલર ાલટ� 
સાં તષ છે અમે દર�ક આરતગય ્લહક ાલટ� ંા�ુરસંી અમ ે
�ુશળંલ. 
 યલદ રલખત, ક� અુ્લહમલ એ બાદલઓ, �ઓમ ેંેણ ે
પતંલમલ ઇુામલ સારયકત બમલાયલ છે. ંેઓ ંે�ુા રયણ પણ 
કર� છે અમે ંેમલ ઝરણલઓમ ેવહ�ં લ પણ કર� છે. આપસાલા 
ાહતબબંથી એક બી�મી ાદદ પણ કર� છે, અમે પેાભલવ 
સલથ ેહળે ાળે છે. ્પૃં કરમલરલ �ાતથી ભેગલ ાળ� ્પૃં 
થલય છે. અમે પછ� પેટ ભર� ્પૃં થઈમ ેજ બહલર િમકળે છે. 
ંેઓમલ અા્તાલા શાકલમી ભેળસેળ મથી હતંી, અમે ંેઓમલ 
સાલજાલા ગીબંમત સા્ લર મથી. એવી જ ઢબથી ખલ�્ક� 
ંેા�ુા સ�મ �ુ� છે અમે ંેઓમે એવલ સાસકલર� બમલાયલ છે, 
અમે એ જ આ્લર� ંેઓ પરસપર ાહતબં કર� છે, અમ ે
ાળંલ પણ રહ� છે. ંેઓમત દલખ્ત એવલ દલણલઓ �વત છે 
�મે એવી ર�ં ેવીણવલાલા આવ ેછે ક� સલરલ દલણલઓમ ે્ઈ 
્ેવલાલા આવે છે અમે ખરલબમ ેફ�ક� દ�વલાલા આવે છે. ંેઓમ ે
આ જ સવચછંલએ અમતખલ બમલવી દ�્લ છે. અમે ંેઓમ ે
આ જ પલરખલએ સલફ �થુરલ બમલવી દ�્લ છે. 
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 હવે દર�ક શખસમ ે જતઈએ ક� આ જ ખલિસયંત 
અપમલવી ાતટલઈ �સવકલર� ્ે અમ ે કયલાંમલ આવવલ 
પહ�્ લ હતિશયલર થઈ �ય. પતંલમલ �ૂાકલ �વમાલા અુપ 
�કુલા સાબા્  ે િવ્લર કર� ક�ાક� આ પડલવમ ેબી� પડલવાલા 
કતઈ પણ ર�ં ે બદ્લઈ જવલ�ુા છે. હવ ે ંેમી ફરજ છે ક� 
મવલ ઉંલરલ અમ ેજતઈ �ણે્ી પલછલ ફરવલમી જગયલ ાલટ� 
અા્ કર�. 
 સલ�ા થલય એ સલફ �દ્વલળલઓ�ુા �ઓ રહ��ાુલ�ુા 
અ�કુરણ કર� છે અમ ે મલશ થમલરલઓથી બ્ે. કતઈ ાલગર 
બંલવ ેંત જતઈ ્ ે અમ ે ખર�ખર આગેવલમ આજલ કર� ંત 
ંે�ુા પલ્મ કર�. �હદલયંમી ંરફ આગળ વ્ ેએ પહ�્ લ ા ક� 
ંેમલ દલર બા્  થઈ �ય અમ ે સલ્મત ખા�ડં થઈ �ય. 
ંૌબલમત દરવલજત ઉઘલડ� ્ે અમ ે �મુલહતમલ ડલઘતમ ે ્તઈ 
મલખે. આ જ એ ્તકત છે �ઓમ ેસી્લ ાલગર પર ઊભલ કર� 
દ�વલાલા આાયલ છે અમે ંેામ ે સપષટ ાલગરમી �ુ્ મલ ાળ� 
ગઈ છે. 

* * * * * 
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ર૧પ - આપની �ુઆના ઉચચારા  
 ��ુા વલરાવલર �મુરતચ્લર કરંલ રહલ. 
 �દુલમત �કુ છે ક� ંેણે પલં: કલળમ ે મ �ડુદલ્ 
બમલાયત છે મ બીાલર. મ કતઈ રગ પર રતગ�ુા આકાણ થ્ુા 
છે.અમે મ કતઈ �ુષકલયરમી �છૂલ કરવલાલા આવી છે. મ ાલરલ 
વાશમ ેકલપી મલખવલાલા આાયત છે અમ ેમ પતંલમલ દ�માલા 
ફર� જવલમત િશકલર થયત �ા. મ પતંલમલ દ�મથી ્ાર ભષટ 
થયત �ા અમ ેમ પતંલમલ રબમત ઇનકલર કરમલરત. મ પતંલમલ 
ઈાલમથી ગભરલયત �ા. અમે મ પતંલમી ��ુધ્થી અભલમ 
થયત �ા. અમે મ ાલરલ પર ગં ઉમાંત �વત કતઈ અઝલબ 
થયત છે. 
 ા� એવી �સથિંાલા સવલર કર� છે ક� �ુ ા એક પરલિ્મ 
બાદત �ા �ણ ેપતંલમી �ં પર �ુા કય� છે. અય �દુલ ! 
ંલર� �ુજજં ાલરલ પર �રૂ� થઈ છે અમ ેાલર� કતઈ �ુજજ  ં
મથી. ્ ુા � આપી દ� ંેમલથી વ� ુ્ઈ મથી શકંત અમ ે� 
્ીજથી ્ ુા મ બ્લવ ેંેમલથી બ્ી મથી શકંત. 
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 અય �દુલ !  �ુ ા એ વલંથી પમલહ ાલ�ુા �ા ક� ંલરલ 
રલ�યાલા રહ�મ ે રાક થઈ �� અથવલ ંલર� �હદલયં છંલા 
�ાુરલહ થઈ �� અથવલ ંલર� સુંમંાલા હતવલ છંલા 
સંલવવલાલા આ�ુા અથવલ ંલરલ હલથાલા બ્લ અિ્કલરત હતવલ 
છંલા ામ ેદબલવવલાલા આવે. 
 અય �દુલ ! ાલર� � �ુાદર વસ્ઓુમ ેાલરલથી પલછ� 
્ે અમે ંલર� � મેઅાંતમ ેાલરલથી પ્ટલવ.ે ંેાલા સૌથી 
પથા ાલર� �હમ ેઠરલવ�. 
 �દુલયલ !  �ુ ા એ વલંથી ંલર� પમલહ ાલ�ુા �ા ક� 
ંલરલ કથમતથી બહ�ક� �� અથવલ ંલરલ દ�માલા કતઈ �ફતમત 
કર� બે�ુા અથવલ ંલર� આપે્ી �હદલયંતમી સલા ેાલરલ પર 
ાલર� ઇચછલઓ ્ડ� બેસ.ે 

* * * * * 
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ર૧૬ - િ્ફફ�નના સથળે ્�ાિધશ અને 
પ�ના પરસપર હણા ્બંધંાા ં

 � િસફફ�મમલ સથળે ઇરશલદ ફરાલાયત 
 �ણી ુયત, પરવર�દગલર� હલ�કા ે આ્લ હતવલમલ 
આ્લર� ંાલરલ પર ાલરત એક હક મ�� કય� છે અમ ેંાલરત 
પણ ાલરલ પર એક પકલરમત હક છે. અમ ે હક �ણુગલમમલ 
આ્લર� ંત ઘણત િવશલળ છે પણ નયલયમલ �હસલબ ેઘણત �ૂાકત 
છે. ંે કતઈમત તયલા �ુ્ ી સલથ મથી દ�ંત �યલા �ુ્ ી ંેમલ ાલથ ે
કતઈ હક �રૂવલર મ થઈ �ય, અમે કતઈ િવ�દ ફ�સ્ત મથી 
દ�ંત �યલા �ુ્ ી ંેમે કતઈ હક મ અપલવી દ�. જત કતઈ હસંી 
એવી સાભિવ  ં છે �મલ હક બી� પર  હતય અમ ેંેમલ પર 
કતઈમત હક મ હતય ંત ંે ાલત અુ્લહ ંઆ્લમી હસંી છે. 
ક�ાક� ંે દર�ક વસ્ ુપર �ુદરં ્રલવ ેછે. અમે ંેમલ બ્લ 
ફ�સ્લ નયલય અમે ઇનસલફ પર આ્લ�રં છે, પરા્ ુંેણ ેપણ 
બાદલઓ પર પતંલમી ફરાલાબરદલર�મત હક મ�� કય� છે. ંત 
પતંલમલ ઉપકલર અમ ે ાહ�રબલમી અમ ે પતંલમલ એ 
એહસલમમલ આ્લર� �મે ંે ્લયક છે. ંેઓમત એ હક મ�� 
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કર� દ�્ત છે ક� ંેઓમ ેવ્લર�ાલા વ્લર� સવલબ દઈ દ�વલાલા 
આવશ.ે 
 પરવર�દગલર� મ�� કર�્લ હ�તાલાથી એ બ્લ હ�ત 
છે � ંેણ ે એક બી� ઉપર મ�� કયલર છે. અમ ે ંેાલા 
સાલમંલ પણ મ�� કર� છે ક�ાક� એક હકાલાથી બીજત હક 
પૈદલ થલય છે અમે એક હક પૈદલ મથી થંત �યલા �ુ્ ી બીજત 
હક પૈદલ મ થઈ �ય. 

અમે આ બ્લ હકતાલા સૌથી ાતટત હક પ� પર 
વલ્ીમત હક છે અમ ેવલ્ી પર પ�મત છે �મ ેપરવર�દગલર� 
એકમે બી� ાલટ� ઠરલાયત છે અમ ે ંેમલથી પરસપર 
ાહતબબંતમ ેાયવ�સથં કર� છે અમ ેંેઓમલ દ�મમ ેઇઝઝ  ં
આપી છે. પ�મી �ુ્ લરણલ ( તયલા �ુ્ ી) શકય મથી �યલા 
�ુ્ ી વલ્ી ( રલ�)મકે મ હતય અમે વલ્ી મેક મથી રહ� 
શકંલ �યલા �ુ્ ી પ� મેક મ હતય. હવ ેજત પ�એ વલ્ીમ ે
ંેમત હક આપી દ�્ત અમે વલ્ીએ પ�મ ેંેમત હક આપી 
દ�્ત. ંત હક બામેમી વચ્ ેઆદરણીય રહ�શ.ે દ�મમલ રસંલ 
સથપલઈ જશ.ે ઇનસલફમલ �્લણ મ�� રહ�શ ેઅમે ઇસ્લામલ 
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પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  
��ુહંત પતંલમી ્લરલ પર ્લ્ી િમકળશ.ે અમ ે જાલમત 
એટ્ત મેક થઈ જશ ેક� �ુ�ાૂંમલ કલયા રહ�વલમી આશલ પણ 
કર� શકલશ.ે અમ ે�ુશામતમી અ�ભ્લષલઓ િમષફળ થઈ જશ.ે 
 પણ જત પ� હલ�કા પર ્ડ� બેઠ� અથવલ હલ�કા ે
પ� પર અતયલ્લર કય� ંત વલણીાલા િવરત્લભલસ થઈ જશ,ે 
�ુામલ �્હત દ�ખલવલ ્લગશ,ે દ�માલા છળ કપટ વ્ી જશ,ે 
��ુહંમલ ાલગ� છતડ� દ�વલાલા આવશ,ે ઇચછલઓ �જુબ વંરમ 
થશ,ે �ુકાત બેકલર થઈ જશ.ે અમે �દ્તમી બીાલર�ઓ વ્ી 
જશ,ે મ ાતટલથી ાતટલ હકમ ે ઉંલર� મલખવલથી કતઈ ભય 
્લગશ ેઅમ ેમ ાતટલાલા ાતટલ �ૂઠ પર અા્ કરવલથી કતઈ 
�્�ંલ થલશ.ે 
 એવલ સાય ેસલરલ ્તકતમ ેઅપાલિમ  ંકર� દ�વલાલા 
આવશ.ે અમે કપટ� ્તકતમી ઇઝઝં થશે. અમે બાદલઓ પર 
�દુલમત કતપ ઘણત ાતટત થઈ જશ.ે એટ્ે �દુલમ ે ખલંર 
આપસાલા એક બી� સલથ ેિમખલ્સ રહત. અમે એક બી�મી 
ાદદ કરંલ રહત. એટ્લ ાલટ� ક� ંાલરલાલાથી કતઈ શખસ ગા ે
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ંેટ્ી �દુલમી રઝલમી ્લ્્ રલખંત હતય અમ ેગા ેંેટ્ત 
કલયરાલા ાહ�મંી રહ�. �દુલમી પયરવીમલ એ સથલમે મથી 
પહ�્ી શકંત �મ ેં ે્લયક છે. આા છંલા ાલ�્કમત આ 
હક ંેમલ બાદલઓ પર છે ક� પતંલથી બમી શક� ંેટ્ી 
મસીહં કરંલ રહ� અમે હકમી સથલપમલાલા એક બી�મી 
ાદદ કરંલ રહ�. એટ્લ ાલટ� ક� કતઈ પણ શખસ હકમી 
જવલબદલર� �રૂ� કરવલાલા બી�મી ાદદ ્ેવલથી બેપરવલ 
મથી થઈ શકંત, ્લહ� હકાલા ંે�ુા સથલમ ગા ેંટે્ુા �� ુ
પલપં હતય. અમે મ કતઈ શખસ ાદદ કરવલથી અથવલ ાદદ 
્ેવલથી મલમત મથી થઈ જંત. ભ્ે ્તકતમી દ�ષટાલા ગા ે
ંેટ્ત મલમત ક�ા મ હતય અમ ે્લહ� ંેઓમી દ�ષટાલા કતઈ 
પણ પાલણાલા ક�ા મ પડ� �ય. 
 ( આ વલં્ી  ં પછ� આપમલ સલથીઓાલાથી એક 
શખસ ે એક ્લાબી ંકર�ર કર� �ાલા આપમી પશાસલ અમ ે
પશ�સં પછ� આપમી ફરાલાબરદલર�મત વલયદત પણ કય� ંત 
આપે ફરાલા્ુા :) 
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 યલદ રલખત, ક� �મલ �દ્ાલા અુ્લહમી ક�િં�મી 
ભાયંલ છે અમે �મલ ામાલા ંેમલ ઇ્લહ� ાકલામી ઉચ્ંલ 
છે, ંેમત એ હક છે સાસં િવ� ંેમી દ�ષટાલા મલમી થઈ 
�ય અમે આવલ ્તકતાલા એ હક�કંમત સૌથી વ્લર� ્લયક 
એ છે �મલ પર ંેમી મેઅાંત ાહલમ, અમે ંેમલ ઉપકલરત 
ઉાદલ હતય. એટ્લ ાલટ� ક� કતઈ શખસ પર અુ્લહમી 
મેઅાંત ાહલમ મથી હતંી પણ એ ક� ંેમત હક પણ વ્લર� 
ાતટત થઈ �ય છે. અમે �ુકાતમી �સથિંાલા સદ્લ�ર�યવલમ 
્તકતમી સાય ખરલબાલા ખરલબ �સથિં એ છે ક� ંેમલ િવશ ે
ગવર�ુા અ�ાુલમ કર� શકલય અમે ંેમલ ાલા્લઓમ ેઅહાકલર 
ભયલર સાજવલાલા આવે. અમે ામે એ વલં ઘણી અણગાંી 
છે ક� ંાલરલાલાથી કતઈમ ેએ વહ�ા થઈ �ય ક� �ુ ા વડ�રલઓમ ે
દતસં રલ�ુા �ા અથવલ પતંલમલ વખલણ સલાભળવલ ાલ�ુા �ા. 
અમે �દુલમત �કુ ક� �ુ ા એવત મથી, અમે જત �ુ ા એવી વલંત 
પસાદ પણ કરંત હતં ંત પણ ંેમી ઉપયેલ મ કરં. ક�ાક� �ુ ા 
પતંલમ ે ંેમલથી કાંર સા�ુ ા �ા ક� આ ભાયંલ અમ ે
વડલઈમ ે ્લયક બમી �� �મત પરવર�દગલર હકદલર છે. 
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ખર�ખર ઘણલ ્તકત એવલ છે �ઓ સલર� કલરક�દરગી પર 
વખલણ પસાદ કર� છે પરા્ ુખબરદલર ંા ે્તકત ાલર� આ 
વલં પર વખલણ મ કરજત ક� ા� ંાલરલ હકત અદલ કર� દ�્લ 
છે ક�ાક� હ� ઘણલ એવલ હકતમત ભય બલક� છે � અદલ મથી 
થઈ શ�લ. અમ ે ઘણી એવત ફરજત છે �મ ે કતઈ પણ 
સાજતગતાલા �રૂ� કરવી છે. �ુઓ ાલરલથી એ ઢબાલા વલં મ 
કરજત � ર�ંે ��બર બલદશલહત સલથ ેવલં કરવલાલા આવ ેછે 
અમે મ ાલરલથી એ ર�ંે બ્વલમત પયતમ કરજત, �વી ર�ં ે
ઉશક�રલટાલા આવે્લથી બ્વલાલા આવે છે. મ ાલર� સલથ ે
�શુલાદથી સાબા્  રલખવત અમ ે મ ાલરલ િવશ ે એ કુપમલ 
કરવી ક� ામ ે સલ્ી વલં ભલર� ્લગશ.ે અમે મ �ુ ા ાલરત 
આદર કરલવવલ ાલ�ુા �ા એટ્લ ાલટ� ક� � પણ શખસ સતય 
વલંમ ે કડવી સા� છે અથવલ નયલયમી ર�ુઆંમ ે પસાદ 
મથી કરંત ંે સતય અમે નયલય પર અા્મ ેિમ:શાક ��ુશક્ 
જ ્લરશ.ે એટ્ે ખબરદલર !  સતય વલં કરવલાલા ખ્કલંલ 
મહ� અમ ેનયલય ા�ેરરત દ�વલથી અ્કલંલ મહ�. એટ્લ ાલટ� 
ક� �ુ ા ાય�કંગ  ંર�ં ેપતંલમ ેગ્ંીથી પર મથી સાજંત 
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અમે મ પતંલમલ કલય�મ ે એ ખંરલથી �રુ�યં સા�ુ ા �ા 
િસવલય એ ક� ાલરત પરવર�દગલર ાલરલ મફસમ ેબ્લવી ્ ે
અમે ંે ંેમલ પર ાલરલથી વ્લર� અિ્કલર રલખે છે. 
 �ુઓ, આપણે બ્લ એક �દુલમલ બાદલ છ�એ, અમ ે
ંેમલ �ુ્ લા છ�એ અમ ેંેમલ િસવલય બીજત કતઈ �દુલ મથી. 
ંે આપણલ �વત પર એટ્ત અિ્કલર ્રલવ ે છે �ટ્ત 
આપણમ ેપણ પલપં મથી. અમે ંેણ ેજ આપણમ ેપહ�્ લમી 
પ�ર�સથિંાલાથી કલઢ�, આ �ુ્ ર�્લ ાલગર પર ્ગલડયલ છે ક� 
હવે �ાુરલહ� �હદલયંાલા ફ�રવલઈ ગઈ છે અમ ે�્ળલપણલ 
પછ� હવે દ�ષટ પલપં થઈ છે. 

* * * * * 
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ર૧૭ - �ુર�શના �લાાના ઉલલેખ 
 �ુર�શમી િશકલય  ંઅમે ફ�રયલદ કરંલ કરંલ. 
 અય �દુલ !  �ુ ા �ુર�શથી અમે ંેમલ ાદદ કંલરઓથી 
ંલર� ાદદ ્લ�ુ ા �ા, ક�ાક� ંે ્તકતએ ાલરલ સગપણમત 
ખયલ્ મથી રલખયત. અમ ેાલર� ભાયંલમલ પલતમ ેઉ્ટલવી 
મલખ્ુા છે. અમ ેાલરલથી એ હક �ગ ેઝઘડવલ પર એકત કર� 
્ી્ત છે, �મત �ુ ા સૌથી વ્લર� હકદલર હંત. અમે પછ� એ 
કહ�વલ ્લગયલ છે ક�, �મત �ુ ા સૌથી વ્લર� હકદલર હંત. અમ ે
પછ� એ કહ�વલ ્લગયલ છે ક�, આપ આ હકમ ે્ઈ ્ે ંત પણ 
બરલબર છે અમ ેઆપમ ેંેમલથી રતક� ્ેવલાલા આવ ેંત એ 
પણ ઠ�ક છે. હવ ેભ્ ે �્�ંલ અમે ાયલિ્મી સલથે સબ કર� 
અથવલ �ુ:ખ દદર  સલથ ેાર� �ય. 
 આવી પ�ર�સથિંાલા ા� જત્ુા ક� ાલર� પલસ ેમ કતઈ 
ાદદગલર છે અમ ે મ કતઈ બ્લવવલવલળત િસવલય ાલરલ 
ઘરવલળલઓ, ંત �ુ ા ંેઓમ ેાૌંમલ �ખુાલા મલખવલથી અળગત 
રહત અમ ે�ં ે�ખતાલા કલાકરલ � ૂા્ વલ છંલા ઉપયેલ કર� અમ ે
ગળલાલા ફલાસત હતવલ છંલા �ુાકમ ે ગળ� ગયત. અમે કત્ 
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પીવલાલા ઈનદજવથી વ્લર� કડવલશ પર સબ કર� અમ ે
છર�ઓમલ ઘલથી વ્લર� કષટદલયક સાજતગત પર �પૂક�દ� 
અખતયલર કર� ્ી્ી. 
 (ગં �તુબલાલા આ િવષય આવી ગયત છે પરા્ ુ
�રવલયંત િવિવ્ હંી એટ્ ે ા� ફર� મક્ કર� દ�્ી. - 
સયયદ રઝી.) 

* * * * * 
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ર૧૮ - બ્રા પર ચડ� આવનારાા ્બંધંાા ં
 આ ્તકત ાલરલ કલરભલર�ઓ, ાલરલ જબરદસ  ં
બય્ુ્  ાલ્મલ ખ�મ્ીઓ અમે બ્લ શહ�ર�ઓ �ઓ ાલર� 
ફરાલાબરદલર� અમ ેબયઅંાલા હંલ બ્લ પર ્ટૂ� પડયલ. 
ંેઓમલ કથમતાલા �ભ�ઓંલ પૈદલ કર�. ંેઓમી સભલઓમ ેવેર 
િવખેર કર� અમ ેાલરલ ્લહકત પર આકાણ કર� દ��ુા. અમ ે
ંેાલાથી એક વગરમે ્તકલથી કં્ પણ કર� મલખયત, પરા્ ુ
બી� વગ� દલાં  ભ�સી ં્વલરત ઉપલડ� ્ી્ી અમે કલયદ�સર 
સલામત કય� તયલા �ુ્ ી ક� હક અમ ે સચ્લઈ સલથ ે �દુલમલ 
દરબલરાલા હલજર થઈ ગયલ. 

* * * * * 
  



નહ�ુલ બલાગાહ - 726                                                                     ww.hajinaji.com 

ર૧૯ - જ્ારહ તલહા અને અબ�ુર રહહાાન �બન 

એતાબને જગંાા ંણપાએલા જા્ા 
 જયલર� જ ાગે જા્મલ �દવસ ેંુહલ �બમ અબ�ુુ્લહ 
અમે અબ�ુર રહ�ાલમ �બમ એંલબ �બમ ઉસયદમી ્લશત 
પલસેથી પસલર થયલ. 
 અ� ૂ ાતહમાદ� ( ં્હલ) આ ાેદલમાલા બેવંમ 
�સથિંાલા સવલર કર� છે. �દુલ ગવલહ છે ક� ામ ેઆ વલં 
જરલય પસાદ મહતંી, ક� �ુર�શમી ્લશત આસાલમમલ 
િસંલરલઓમી મી્ ે પડ� રહ�, પરા્ ુ �ુા ક�ા. ગાે ંેા ા� 
અબદ� ામલફમી અવ્લદથી ંેઓમલ �લરમત બદ્ત ્ઈ 
્ી્ત. અફસતસ ક� બમી �ુાહ બ્ીમ ે િમકળ� ગયત. એ 
બ્લએ પતંલમી ગરદમત એ બલબં ંરફ ઉઠલવી હંી �મલ 
ંેઓ કતઈ પણ ર�ં ે પલત મહતંલ. એટ્લ ાલટ� તયલા �ુ્ ી 
પહ�્વલ પહ�્ લ જ ંેમી ગરદમત ંતડ� મલખવલાલા આવી. 

* * * * * 
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�તુબા - રર૦ - ��ુણ� અને પરહહઝગારના 

�રુા 
 �દુલમલ ાલગરાલા ્લ્વલવલળલ ઇનસલમત િવશ.ે 
 એવલ શખસ ેપતંલમી ��ુધ્મ ે�વાં  રલખી છે અમ ે
પતંલમલ ામમ ેાલર� મલખ્ુા છે. ંે�ુા શર�ર યીણ થઈ ગ્ુા છે. 
અમે ંે�ુા ભલર� ભરખા ખત�ળ્ુા હળ�ુા થઈ ગ્ુા છે. ંેમલ 
ાલટ� શષેઠ પકલશ વેર્ ુા �હદલયં�ુા �રૂ ્ાક� ઉઠ્ુા છે. અમ ે
ંેણે ાલગરમ ે સપષટ કર� ંેમલ પર જ ્લુયત છે. બ્લ 
દરવલ�ઓએ ંેમે સ્લાંીમલ દરવલ� અમ ે સદલમલ ઘર 
�ુ્ ી પહ�્લડ� દ�્ત છે. અમે ંેમલ પગ સાં તષી બદમ અમ ે
અામ અમે રલહંમી ાા�ઝ્ાલા �ાી ગયલ છે. ક�ાક� ંેણ ે
પતંલમલ �દ્મત ઉપયતગ કય� છે અમે પતંલમલ પલ્મહલરમ ે
રલ� કર� ્ી્ત છે. 

* * * * * 
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રર૧ – અલહાણા��ુણા્ારા, હ�ા �રતા�લુ 

ાણાબેરની િતલાવત ્ા્ે ફરાાવ્ુ.ં 
 જરલ �ુઓ ંત ખરલ, પે્લ બલપદલદલઓમલ કલાત પર 
અ�ભાલમ કરમલરલઓમત ઉદેશ ક�ટ્ત ��ુધ્થી પર છે. અમ ે
આ દશરમ કરવલવલળલ ક�ટ્લ ગલ�ફ્ છે અમ ે ખંરત પણ 
ક�ટ્ત ાતટત છે. આ ્તકત બ્લ બત્પલઠતથી ખલ્ી થઈ ગયલ 
છે અમે ંેઓએ �ડુદલઓમ ે ઘણ ે �ૂરથી ઉપલડ� ્ી્લ છે. 
આખર આ �ુા પતંલમલ બલપદલદલઓમી ્લશત પર ફખ કર� 
રહલ છે? અથવલ �ડુદલઓમી સાખયલથી પતંલમી બ�ાુંીાલા 
વ્લરત કર� રહલ છે? અથવલ એ દ�હતમ ેપલછલ ્લવવલ ાલગ ે
છે, � �હથી ખલ્ી થઈ ��ૂલ છે, અમે ્ેંમલ પછ� અ્ેં મ 
થઈ ગયલ છે? ંેઓમ ે ંત ફખમલ બદ્ ે ઇબંમત સલામ 
બમ�ુા જતઈ્ ુા હ્ ુા. અમે ંેઓમ ેજતઈમ ેઇનસલમમ ેઇઝઝંમલ 
બદ્ ેઅપક�િં�મી દશલાલા �કૂલ� ુા જતઈ્ ુા હ્ ુા. પણ અફસતસ, 
ક� એ ્તકતએ એ �ડુદલઓમ ે��એ્ી �ખ ેજતયલ છે અમ ે
ંેમલ ંરફથી જહલ્ંમી ગંરાલા (ખલડલાલા) પડ� ગયલ છે. 
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 અમે જત ંેઓમલ બલરલાલા પડ� ભલાગે્લ ાકલમત અમ ે
ખલ્ી ઘરતથી �છૂવલાલા આવ ેંત એ જ જવલબ ાળશ ેક� ંે 
્તકત �ાુરલહ�મી દશલાલા જાીમ મી્ ે્લુયલ ગયલ છે. અમ ે
ંાે જહલ્ંમી �સથિંાલા ંેઓમી પલછળ જઈ રહલ છત. 
ંેઓમી ખતપર�ઓમ ે ્ગદ� રહલ છત અમ ે ંેમલ દ�હત પર 
ઇાલરંત ઊભી કર� રહલ છત. ંેઓ � �કૂ� ગયલ ંેમ ે્ર� 
રહલ છત અમ ે� ંેઓ ખાડ�ર કર� ગયલ છે ંેાલા ંાે વસવલટ 
કર� રહલ છત. ંાલર� અમે ંેઓમી વચ્ેમલ �દવસત ંાલર� 
અવદશલ પર રડ� રહલ છે અમ ે ંાલર� પલયાલ્ીમલ 
(બરબલદ�મલ) મૌહલ પડ� રહલ છે. 
 આ છે ંાલરલ સથલમ ે પહ�્ ે પહ�્ી જમલરલ અમ ે
ંાલરલ ઝરણલઓ પર પહ�્ લ ઉંરમલરલ. �ામલ ાલટ� 
ઇઝઝંમલ સથલમત હંલ અમે ગૌરવ ંથલ અ�ભાલમમી 
િવ� ૂ્ ંલ હંી. ક�ટ્લક સાયમલ બલદશલહ હંલ. અમ ેઅ�કુ 
બી� દરજ�મલ પદવી્લર�ઓ. પણ બ્લ બરઝખમલ 
�ડલણતાલા રસંત ાલપી રહલ છે. જાીમ ંેામલ પર ્ડલવી 
દ�વલાલા આવી છે, ંેણ ેંેઓ�ુા ાલાસ ખલઈ ્ી�ુા છે. અમે રકં 
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પી ્ી�ુા છે. હવે ંેઓ કબમી ગહ�રલઈાલા એવલ જડ થઈ ગયલ 
છે �ાલા મ વ્વલમી શ�કં છે અમ ેએવલ ખતવલઈ ગયલ છે ક� 
ગતતયલ મથી જડંલ. મ ભયલમક �સુીબંત�ુા પડ�ુા ંેઓમ ે
ભય�ભં કર� શક� છે. મ બદ્ંલ સાજતગત ંેઓમ ે�ુ:ખી કર� 
શક� છે. મ ંેઓમ ે્રંીકાપતમી પરવલ છે અમ ેમ ગ�મલ ક� 
કડકમી ખબર. એવલ અદશય થયલ છે ક� ંેઓમી વલટ મથી 
જતવલંી. એવલ હલજર છે ક� સલા ેમથી આવંલ. કલ્ ેબ્લ 
એક સલથે હંલ હવે િવખરલય ગયલ છે. અમ ેબ્લ એકબી�મી 
પલસે હંલ અમે હવે િવ�ટુલ પડ� ગયલ છે.  ંેઓમી 
�સથિંઓમી અ�ણંલ અમ ે ંેઓમલ દ�હતમી �પૂક�દ� 
સાયમલ ્ાબલણ અમે ાકલમમી �ૂર�મલ કલરણ ે મથી. બુક� 
ંેઓમ ે ાતંમત એ પયલ્ત પીવરલવી દ�વલાલા આાયત છે ક� 
�ણે ંેામી વલ્લમ ે�ુાગલપણલાલા, અમે કલમતમ ેબહ�રલપણલાલા 
અમે ંેઓમી હરકંતમ ે શલાિંાલા ઢલળ� દ�્ી છે. ંેઓમી 
ઉપ્ક ાયલખયલ એ થઈ શક� છે ક� �ણ ે િમ�દ (�ઘ) ાલા 
બેખબર પડ�્લ પડતશીઓ છે, પરા્ ુએક બી�થી પ�ર�્  ં
મથી. દતસંત છે પણ હળંલ ાળંલ મથી. ંેઓમી વચ્ ે
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પરસપર પર�્યમત મલંત (સાબા્ ) યીણ થઈ ગયત છે, અમ ે
ભલઈબા્ ીમલ સાબા્ ત ્ટૂ� ગયલ છે. હવે બ્લ ભેગલ થવલ છંલા 
એક્લ છે અમ ેદતસં હતવલ છંલા એક બી�મ ેં�્લ છે. મ 
કતઈ રલંમી સવલરમ ે�ણ ેછે અમ ેમ કતઈ સવલરમી સાધયલમ ે
ઓળખ ેછે. 
 �દવસ રલંાલા � ઘડ�એ પણ �ુિમયલથી ગયલ છે ં ે
જ ંેઓમી અમાં  ઘડ� છે અમે કયલાંમલ ખંરલઓમ ે
ંેમલથી વ� ુજતઈ ્ી્લ છે �મત આ �ુિમયલાલા વહ�ા હંત. 
અમે ંેમી િમશલમીઓમ ેએથી વ્લર� મીરખી ્ી્ી છે ��ુા 
અ�ાુલમ �ુ� હ્ ુા. હવે સલરલ મરસલ બામ ેપકલરમલ પ�રણલામ ે
ખ�્ીમ ે �િંા સથલમ ે પહ�્લડ� દ�્લ છે �યલા �િંા 
દરજ�મત ભય પણ છે અમે એવી આશલ પણ � આ ્તકત 
જત બત્વલ ્લયક પણ હતં ંત એ સાજતગત�ુા વીવરણ કર� 
શકંલ મહતંલ, �મ ેમર� �ખ ેજતઈ ��ૂલ છે, અમે િમર�યણ 
કર� ��ૂલ છે. 
 હવે જત ંેઓમલ અવશેષત �ાુ પણ થઈ ગયલ છે 
અમે ંેઓમી ખબરત અટક� પણ ગઈ છે ંત ઈબંમી દ�ષટઓ 



નહ�ુલ બલાગાહ - 732                                                                     ww.hajinaji.com 

હર હલ્ાલા ંેમ ેજતઈ રહ� છે અમે ��ુધ્મલ કલમ ંેમી વીંક 
કથલ હર હલ્ાલા સલાભળ� રહલ છે. અમ ેંેઓ વગર �ભ ેપણ 
બત્ી રહલ છે અમે આા કહ� રહલ છે ક� ંલ� ્હ�રલઓ 
કલળલ પડ� ��ૂલ છે અમ ેમરા અમે કતાળ દ�હત ાલટ�ાલા 
ાળ� ��ૂલ છે. �ણરં લમલ (યીણ)  વ�ત પહ�ર�્લ છે અમ ે
કબમી સાકડલશ ેથકવી મલખયલ છે. ભય એકબી�મલ વલરસત 
છે. અમે ખલાતશ પડલવત વેરલમ થઈ ��ૂલ છે. શર�ર�ુા સ�દયર 
િવ્લઈ ��ૂુા છે. અમે �ણે્ી પહ�્ લમે્ી �રૂંત અ�ણી 
થઈ ગઈ છે. ભયમલ ઉંલરલાલા પડલવ ્લાબત થઈ ગયત છે. 
અમે કતઈ પણ કષટથી રલહંમી આશલ મથી અમે મ કતઈ 
ંાગીાલા િવશલળંલમી શ�ંલ છે. 
 હવે જત ંાે પતંલમી ��ુધ્ઓથી ંે�ુા �્ત દતરત 
અથવલ ંાલરલથી ગૈબબમલ પરદલ ઉપલડ� ્ેવલાલા આવે અમ ે
ંાે ંેઓમ ેએ �સથિંાલા જતઈ ુયત ક� �વજ ા્ ઓુમલ કલરણ ે
ંેઓમી સલાભળવલમી શ�કં ખંા થઈ ગઈ છે. અમે ંેઓ 
બહ�રલ થઈ ��ૂલ છે અમે ંેઓમી �ખતાલા �ળૂમત �રુાત 
્ગલડ� દ�વલાલા આાયત છે અમ ેંે �ડ� ઉંર� ગઈ છે અમ ે
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�ભત ા�ાલ ફરવલ પછ� �કૂડલ �કૂડલ થઈ ગઈ છે અમ ે �દ્ 
છલંીઓાલા ��િૃં પછ� પતઢ� ગયલ છે. અમ ેદર�ક �ગ એક 
મવી યીણંલથી બરબલદ થયલ પછ� કદ�પલ બમી ગયલ છે. 
અમે આફંતમલ રસંલઓ સી્લ કર� દ�વલાલા આાયલ છે. અમ ે
હવે બ્લ સાકટત ાલટ� મખશીખ મંાસંક છે. મ કતઈ હલથ 
રયણ કરવલવલળત છે અમ ે મ કતઈ બે્ેમ થવલવલ�ા ંત 
ખર�ખર એ દશયત જતશત � �ંરમ ે �ુ:ખી કર� દ�શ ે અમ ે
�ખતાલા કલાટલ ભરલવી દ�શ.ે આ ગર�બત ાલટ� દર�ક સાકટાલા એ 
�સથિં છે � બદ્લંી મથી અમે એ સખંી છે � ખંા મથી 
થંી. 
 ઓહ ! આ જાીમ ક�ટ્લ સૌથી વહલ્લ બદમત અમ ે
�ુાદરંા રાગ ખલઈ ગઈ �ામ ેદૌ્ં અમ ેઆરલામત ખતરલક 
ાળ� રહત હંત. અમ ે�મ ે્લડ પયલરાલા ઉછેરવલાલા આાયલ 
હંલ. �ઓ શતકમલ સાયાલા પણ આમાદમત સલાલમ કર� ્ેંલ 
હંલ. અમે જત કતઈ �સુીબં આવી પડંી હંી ંત પતંલમલ 
િવ્લસમી ંલજગીઓ પર ્્્લંલ રહ�વલ અમે પતંલમલ 
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રાં ગાંાલા આસક  ંરહ�વલમલ કલરણ ે �દ્લસલમત સલાલમ 
પેદલ કર� ્ેંલ હંલ. 
 આ હ� � ૂ્ લવલાલા ( ગફ્ંાલા) મલખી દ�મલરલ 
િવ્લસમી છલાયલાલા �ુિમયલમ ે જતઈ હસી રહલ હંલ. અમ ે
�ુિમયલ ંેઓમ ેજતઈમ ેહસી રહ� હંી ક� અ્લમક જાલમલએ 
ંેામ ે કલાટલઓમી �ા ્ગદ� ાલયલર. અમે કલળે ંેઓમલ 
સાગ જતરમ ેંતડ� મલખ્ુા. ાૌંમી દ�ષટ મ�કથી ંેઓ પર 
પડવલ ્લગી અમ ેંેઓમ ેએવલ �ુ:ખાલા મલખી દ�્લ ક� �મી 
કુપમલ પણ મહતંી અમ ેએવલ આઘલંમલ િશકલર થઈ ગયલ, 
�મત કદ� વલસંત મહતંત પડયત. હ� ંેઓ આરતગયથી 
હ�વલયલ હંલ ક� ંેાલા રગમી મબળલઈઓ પેદલ થઈ ગઈ અમ ે
ંેઓએ એ સલ્મતમત આશરત ગતંવત શ� કર� દ�્ત �મત 
ંબીબતએ આદ� બમલવી દ�્ત હંત ક� ગરામત ઠાડલથી ઇ્લજ 
કર� અમે ઠાડ�મત ગરા દવલઓથી. પરા્ ુ ઠાડ� દવલઓએ 
ંલવમ ેઓર વ્લર� દ�્ત. અમે ગરા દવલએ ઉષાલમલ બદ્ ે
ટલઢ અમે ��ુર� પેદલ કર� દ�્ી. અમ ેકતઈ સવભલવમ ેાલફક 
દવલથી સાંત્ મ પેદલ થયત બુક� ંેણ ે રતગમ ે વ્લર� 
બળવલમ બમલવી દ�્ત. તયલા �ુ્ ી ક� ્લકર� કરમલરલ થલક� 
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ગયલ. અમે ઇ્લજ કરવલવલળલ આળસ કરવલ ્લગયલ. 
ઘરવલળલ બીાલર�મી હલ્ં બંલવવલથી ્લ્લર થઈ ગયલ. 
અમે જતવલ આવમલરલઓમલ પ્તથી �પૂક�દ� અખતયલર કર� 
્ી્ી. અમે દદરમલક ખબર �પલવવલ ાલટ� આપસાલા િવરત  ્
કરવલ ્લગયલ એક કહ�વલ ્લગયત � છે ઈ છે. બી�એ આશલ 
દલખવી ક� સલ�ા થઈ જશે. તી�એ ાૌં પર સબ કરવલમી 
ભ્લાણ શ� કર� દ�્ી. અમે પહ�્ લમલ ્તકતમલ સાકટત યલદ 
અપલવવલ ્લગયત. 
 હ� ંે આ પ�ર�સથિંાલા �ુિમયલથી િવદલય અમ ે
દતસંતમત િવયતગ ાલટ� ંૈયલર� કર� રહત હંત ક� ંેમલ ગળલાલા 
એક ફલાસત પડ� ગયત �મલથી ંેમી સાજ અમ ે �ુિશયલર� 
જવલબ દઈ ગઈ. અમે �ભમી ંર� �કુલઈ ગઈ. ક�ટ્લય 
ાત્ા પ્ત હંલ �મલ જવલબ ંે �ણંત હંત પણ બત્ી 
મહતંત શકંત અમ ે ક�ટ્ીક દદરમલક અવલજત ંેમલ કણ� 
અથડલઈ રહ� હંી, �મ ેસલાભળવલથી બેહરત બમી ગયત હંત. 
એ અવલજત કતઈ વડ�્મી હંી ��ુા ાલમ �ળવંત હંત 
અથવલ એ બલળકતમી હંી �મલ પર દયલ કરંત રહ�ં ત હંત. 
પણ ાૌંમી આકરણ એવી જ છે �મી સખંી વણરવી મથી 
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શકલંી અમ ે �ુિમયલમી અ�્તમલ �દલ� પર �રૂ� મથી 
ઉંર� શકંી. 

* * * * * 
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રરર - રહ�લ. લા �લુહ�ા તે�રતન વ લા 
બ્અત અન �ઝણ�રલલાહની િતલાવત ્ા્ે 

 �મે પિવત આયં "એ ઘરતાલા સવલર સલાજ 
અુ્લહમી ંસબીહ કરવલવલળલ ્તકત છે, �ઓમ ેવેપલર અમ ે
કલાકલજ �દુલમી યલદથી ગલ�ફ્ મથી બમલવી શકંી." મી 
િં્લવં સાય ેઇરશલદ ફરાલા્ુા: 
 પરવર�દગલર� પતંલમલ �ઝકમ ે �દ્તમ ે ્ળકલવમલર 
ગણયત છે �મલ આ્લર� ંેઓ બહ�રલપણલ પછ� સલાભળવલ ્લગ ે
છે અમ ે�્ળલપણલ પછ� જતવલ ્લગ ેછે. અમ ેઅવજલ અમ ે
હઠલગહ પછ� આજલા�કં અમ ે ફરાલાબરદલર થઈ �ય છે. 
અમે ાહલમ અુ્લહ (�મી મેઅાંત ભાય અમ ે ક�િં�ાલમ 
છે)મલ ાલટ� દર�ક કલળાલા અમ ે સ�મકલળાલા એવલ બાદલઓ 
રહલ છે, �મલથી ંેણે ંેઓમલ િવ્લરત દલરલ ભેદભર�રૂ 
(રલઝત િમયલઝમી) વલંત કર� છે અમે ંેઓમી ��ુધ્ ાલરફં ે
ંેઓથી વલંત કર� છે. અમે ંેઓએ પતંલમી દ�્ર દ�ષટ, 
શવણ અમ ે �્�ંમમી ��િૃંમલ �રૂથી પકલશ ાેળાયત છે. 
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ંેઓમ ેઅુ્લહમલ ખલસ �દવસતમી યલદ આપવલાલા આવી છે 
અમે ંેઓ ંેમી ભાયંલથી ભય�ભ  ંરહ� છે. 
 ંેઓમી ઉપાલ જ ાગ્તમલ ભતિાયલઓ �વી છે ક� 
ખરલ ાલગર પર ્લ્ે છે ંેઓમી ્લ્મલ વખલણ કર� છે અમ ે
ંેણ ેાતયમી �શૂખબર� સાભળલવ ે છે અમ ે� આડલ અવળલ 
્લુયલ �ય છે ંેમલ ાલગરમી િમ�દલ કર� છે. અમે ંેમ ેમલશથી 
ડરલવે છે, અમે આ જ ગણતીએ ંેઓ �્લરલઓમલ �્રલગ 
અમે સાદ�હતમલ ાલગરદશરક છે. 
 િમ:શાક �દુલમલ �ઝકમલ પણ અ�કુ ્લયક છે, 
�ઓએ ંેમે �રૂ� �ુિમયલમી બદ્ ઠરલા્ુા છે. અમ ે હવ ે
ંેામ ેવેપલર અથવલ ્ેવડ દ�વડ �ઝકથી ગલ�ફ્ મથી કર� 
શકંી. ંેઓ ંેમલ આ્લર� �વમમલ �દવસત વીંલવ ેછે અમ ે
ગલ�ફ્તમલ કલમતાલા િમષે્તમ ેરતકવલવલળ� અવલજ દલખ્ કર� 
દ� છે. ્તકતમ ેમેક�ઓમી આજલ કર� છે અમે પતં ેપણ ંેમલ 
પર અા્ કર� છે. �રુલઈઓથી રતક� છે અમ ે પતં ે પણ 
બ્ંલ રહ� છે. �ણે ંેઓએ �ુિમયલાલા રહ�મ ે આખેર  ં
�ુ્ ી� ુા �ંર ઓળાગી ્ી�ુા છે. અમે �ુિમયલમલ પડદલ પલછળ 
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� કાઈ છે, બ�ુા જતઈ ્ી�ુા છે. અમે �ણે ક� ંેઓએ 
બરઝખમલ ્લાબલ ્તડલ કલળમી �પું �સથિંઓમત પ�ર્ય 
ાેળવી ્ી્ત છે. અમે �ણે ક� �લાં ેંેઓ ાલટ� પતંલમલ 
વલયદલ �રૂલ કર� ્ી્લ છે. અમે ંેઓએ �ુિમયલમલ ્તકત ાલટ� 
આ પરદત �્ક� ્ી્ત છે. એટ્ ે હવ ે ંેઓ એ વસ્ઓુ 
જતઈ રહલ છે, �મ ેસલાલનય ્તકત જતઈ મથી શકંલ. અમ ેએ 
અવલજત સલાભળ� રહલ છે �મ ેબી� ્તકત સલાભળ� મથી 
શકંલ. જત ંાે ંાલર� ��ુધ્થી ંેઓ�ુા �્ત દતરત � 
ંેઓમલ વખલણવલ ્લયક સથળત અમ ે હલજર� આપવલ �વી 
સભલઓમી છે. જયલા ંેઓએ પતંલમલ અા્તમલ પલમલ 
ફ�્લાયલ છે અમ ેપતંલમલ દર�ક મલમલ ાતટલ અા્મત �હસલબ 
આપવલ ંૈયલર છે, �મત �ુકા આપવલાલા આાયત હંત ંેાલા 
ઉણપ રહ� ગઈ છે અમ ે�મલથી રતકવલાલા આાયલ હંલ ંેાલા 
યિં થઈ ગઈ છે અમે પતંલમી પીઠ પર બ્લ અા્તમત 
બતજ ઉપલડ�્ છે, પરા્ ુઉપલડવલમ ેશ�કંાલમ મથી. અમે હવ ે
રતંલ રતંલ �્ક� બા્ લઈ ગઈ છે. અમે એક બી�મ ેરતઈ 
રતઈમ ેંેમલ સવલ્મત જવલબ આપી રહલ છે અમે પયલંલપ 
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અમે �મુલહમલ ઇકરલરમી સલથ ે પરવર�દગલરમલ દરબલરાલા 
ફ�રયલદ કર� રહલ છે. ંત ંેઓ ંામ ે �હદલયંમલ િમશલમ 
અમે �્લરલમલ �્રલગ મજર� આવશ.ે �ઓમી આસપલસ 
ફ�રશંલઓમત ઘેરત હશે અમ ે ંેઓ પર પરવર�દગલરમલ 
ંરફથી શલાિં અમે સાં તષ ્ગલંલર ઉંરશ ેઅમ ેંેઓ ાલટ� 
આસાલમમલ દરવલ� ખત્ી મલખવલાલા આાયલ હશે અમ ે
ાતટલઈમલ સથલમત આગળ ્રવલાલા આાયલ હશ.ે 
 આવલ સથળે �યલા ાલ�્કમી દયલદ�ષટ ંેઓમી ંરફ 
હતય અમ ે ં ે ંેઓમી ાહ�મંથી રલ� હતય અમ ે ંેઓમલ 
સથલમમલ વખલણ કર� રહત હતય. ંેઓ ાલ�્કમી �કુલરમલ 
આમાદથી બ�ખશશમી હવલઓાલા �લસ ્ેંલ હતય. ંેમલ ફઝ્ત 
કરામી ાતહંલ�મલ હલથે ગીરવી હતય અમે ંેમી ભાયંલ 
સલા ેઅપક�િં�મલ ક�દ� હતય. શતક અમે ાયલિ્મલ ્લાબલ સાય ે
ંેઓમલ �દ્તમ ેઘલય્ કર� દ�્લ હતય. અમ ેિમરાંર રડવલમ ે
કલરણે ંેઓમી �ખતમ ે જખાી કર� દ�્ી હતય. ાલ�્ક 
પતયેમલ શતખમલ દર�ક દલરમ ેખટખટલવંલ હતય અમે ંેમલથી 
સવલ્ કર� રહલ હતય, �મલ દલમ પદલમમી િવશલળંલ 
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સાકત્લંી મથી. અમે �મી ંરફ આશલ રલખમલરલ કદ� િમરલશ 
મથી થંલ. 
 �ુઓ, પતંલમી ભ્લઈમલ ાલટ� �દુ પતંલમલ 
�ંરમત �હસલબ કરત ક�ાક� બી�ઓમલ �દ્તમત �હસલબ 
્ેમલર કતઈ અનય છે. 

* * * * * 
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રર૩ – “્ા અય્ાહલ ઇન્ાના ાા ગરર ણ બે 
ર�બબણલ ણર�ા”ની િતલાવત ્ા્ે 

 �મે આયં "અય ઇનસલમ ! ંમે  ાહલમ �દુલમલ 
સાબા્ ાલા કઈ વસ્એુ ્તકલાલા મલખયત"મલ અ�સુા્ લમાલા 
ઇરશલદ ફરાલા્ુા: 
 �ુઓ, આ ઇનસલમ, �મલથી એ �છૂવલાલા આા્ુા છે, 
ંે પતંલમી દ્ી્મલ �હસલબ ેક�ટ્ત િમબરળ છે? અમે પતં ે
્તકત ખલ્ત હતવલમલ ્ી્ ે ખતડ ભ્ુ� બહલ�ુા ્રલવ ે છે? 
્ત�સ ંેણે પતંલમલ આતાલમ ે અજલમંલમી કઠણલઈઓાલા 
મલખી દ�્ત છે. 
 અય ઇનસલમ !  સલ�ુા બંલવ, ંમ ે કઈ વસ્એુ 
�મુલહત કરવલમી �ષૃટંલ આપી છે અમે કઈ વસ્ઓુ પર 
પરવર�દગલરમલ સાબા્ ાલા ્તકલાલા રલખયત છે? અમે કઈ 
બલબં ે �ંરમલ મલશ પર પણ સા્ ષુટ કર� દ�્ત છે? �ુા 
ંલરલ આ રતગમત કતઈ ઉપ્લર અમ ેંલર� આ િમ�દલમી કતઈ 
��િૃં મથી? અમે �ુા પતંલમી �ં પર એટ્ીય દયલ 
મથી કરંત, �ટ્ી બી�ઓ પર કર� છે? ક�ાક� જયલર� �યૂરમલ 
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ંડકલાલા કતઈમ ેંપંત �ુએ છે ંત છલયત કર� દ� છે અથવલ 
કતઈમ ેકષટ અમે રાજાલા પડ�્ ત �ુએ છે ંત ંેમી �સથિં પર 
રતવલ ્લગે છે. ંત પછ� આખર કઈ વસ્એુ ંમ ે �દુ 
પતંલમલ રતગ પર ્ીરજ અપલવી દ�્ી છે અમ ે પતંલમલ 
સાકટ પર શલાિંમત સલાલમ ગતઠવી દ�્ત છે. અમે પતંલમલ 
�વ પર રતવલથી રતક� દ�્ે્ છે. જયલર� ક� એ ંમ ેસૌથી 
વ્લર� વહલ્ત છે. અમે રલંતરલં અુ્લહમત અઝલબ 
ઉંરવલમી કુપમલ ંમ ે��ૃં  ક�ા મથી રલખંી? જયલર� ક� 
્ ુા ંેમી મલફરાલમીઓમલ કલરણે ંેમલ કતપ અમ ે કત્મલ 
ાલગરાલા પડયત છે. 
 હ� સાય છે ક� પતંલમલ �દ્મી મબળલઈમત દઢ 
મીયયંલથી ઉપ્લર કર� ્ે. અમ ે પતંલમી �ખતાલા 
ગફ્ંમી િમ�દમત ��િૃંથી ઉપલય કર� ્ે. અુ્લહમત 
ફરાલાબરદલર બમી �. ંેમી યલદમી ્લહમલ ાેળવી ્ે. અમ ે
એ વલંમી કુપમલ કર ક� ક�વી ર�ંે ંે ંલરલ બી�ઓ ંરફ 
ા� ફ�રવી ્ેવલ છંલા ંલર� ંરફ ્ય આપી રહત છે. ંમેી 
ાલફ�મી �ટ આપે છે. પતંલમલ ઔદલયર અમે ાહ�રબલમીાલા 
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ઢલાક� ્ે છે, જત ક� ્ ુા બી�ઓ ંરફ �ખ કર� બેઠત છે. � ઘણત 
�્ત અમે ાતટત છે અમે શ�કંશલળ� � આટ્ી બ્ી દયલ 
કર� છે અમ ે્ ુા ઇનસલમ  િમબરળ ંથલ અશકં છત છંલા પણ 
ંેમી અવજલ કરવલમી આટ્ી �ષૃટંલ કર� છે. જયલર� ક� ંેમલ 
ઢલાકપીછતડલમલ પડતશાલા ્ ુા રહ� છે. અમ ે ંેમી જ દયલ 
ઉદલરંલમી િવશલળંલાલા પડખલ બદ્ી રહત છે. ંે મ 
પતંલમી અિં દયલ��ૃષટ, અમે ાહ�રબલમીમ ેંલરલથી રતક� છે 
અમે મ ંલરલ ભેદભરા ઉઘલડલ પલડ� છે. બુક� ્ ુા પળભર ાલટ� 
પણ ંેમી ાહ�રબલમીઓથી ખલ્ી મથી. 
 �લર�ક મવી મેઅાંત અંલ કર� છે, �લર�ક 
�રુલઈઓમ ે�પલવી દ� છે અમ ે કદ� આફંતમ ે ટલળ� દ� છે. 
જયલર� ્ ુા ંેમલ �મુલહત કર� છે, ંત િવ્લર !  અગર ્ ુા 
ફરાલાબરદલર� કર� ંત �ુા થલય? 
 �દુલ સલયી છે ક� જત આ વંલરવ બે સાલમ શ�ક  ં
અમે બળવલળલઓ વચ્ ેહતં અમ ે્ ુા બી�ઓ સલથ ેએવત જ 
વંલરવ કરં ંત ્ ુા પતં ેજ સૌથી પહ�્ લ પતંલમલ �ંરમી 
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�ષૃટંલ અમે �ુરલ્લર� હતવલમત ફ�સ્ત કર� દ�ં,ે પરા્ ુ
અફસતસ ! 
 �ુ ા ખ�ા ક�ુ ા �ા ક� �ુિમયલએ ંમે ્તકત મથી આપયત, 
ં� �ુિમયલથી ્તકત ખલ્ત છે. ંમેે ંત િશખલાણત ખત્ીમ ેસલા ે
રલખી દ�્ી હંી, અમે ંમ ે દર�ક બલબંથી બરલબર 
સલવ્લમ કર� દ�્ત હંત, ંેમે દ�હ પર પડમલર� � આફંતમત 
વલયદત કય� છે અમે શ�કંાલા � મબળલઈમી વલં કર� છે. 
ંેાલા ંે �બુ�ુ્ સલ્ી વલં અમ ેવલયદત �રૂ� કરમલર� છે. મ 
�ૂઠ બત્વલવલળ� છે. અમે મ ્તકત આપમલર� છે બુક� ઘણલ 
ંેમલ િવશ ે િશખલાણ આપમલરલ છે પણ ંેઓ ંલર� મ�ક 
ભરતસલપલત મથી અમ ે સલ્ ે સલ�ુા બત્મલરલ છે, � ંલર� 
દ�ષટાલા �ૂઠલ છે. 
 જત ંે ંેમ ે પડ� ભલાગે્લ ાકલમત અમ ે િમ�મ 
રહ�ઠલણતાલા ઓળખી ્ી્ી હતં ંત જતં ેક� ંે પતંલમી યલદ 
અપલવવલમી અમ ેઅતયાં  �ડ� િશખલાણ કરવલાલા ંલરલ પર 
ક�ટ્ી ાહ�રબલમ છે અમે ંલરલ મલશાલા ક�ટ્ી કા�ુસલઈથી 
કલા ્ે છે. 
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 આ �ુિમયલ ંેઓ ાલટ� શષેઠ ઘર છે �ઓ ંેમ ેઘર 
બમલવવલ રલ� મ હતય. અમે એ ્તકત ાલટ� શષેઠ વંમ છે � 
ંેમે વંમ બમલવવલ ંૈયલર મ હતય. આ �ુિમયલાલા 
રહ�મલરલઓાલા કલ્મલ �દવસ ેસદભલગી એ જ હશ,ે � આ� 
અવગણવલ પર ંૈયલર હતય. 
 �ુઓ, જયલર� જાીમ પર ્રંીકાપ થઈ �શ.ે અમ ે
કયલાં પતંલમી ાહલમ �સુીબંત સાેં ઊભી થઈ �શ,ે 
અમે દર�ક બાદગી કરમલરત ંેમલ ઇબલદં ઘર સલથ,ે દર�ક 
ાઅ�દૂમી સલથે ંેમલ બાદલઓ અમે દર�ક બાદગીમ ે્લયકમી 
સલથ ેંેમલ આજલા�કં અમ ેફરાલાબરદલર ભેગલ કર� દ�વલાલા 
આવશ ેંત કતઈ હવલાલા િંરલડ પલડમલર� દ�ષટ અમ ેજાીમ 
પર પડમલરલ પગતમત પગરવ એવત મહ� હતય, �મત નયલય 
અમે ઇનસલફ સલથ ે�રૂત બદ્ત મ દ�વલાલા આવે. ંે �દવસ ે
ક�ટ્ીએ દ્ી્ત હશ ે � બેકલર થઈ જશ.ે અમે ક�ટ્લય 
ાલફ�મલ સાબા્ ત હશ ે� ્ટૂ� જશ.ે 
 એટ્ે યતગય એ છે ક� હાણલાથી જ એ વસ્ઓુમ ે
ગતંી ુયત �મ ેબહલ�ુા બમલવી શકલય. અમ ેદ્ી્ાલા ર�ુ 



નહ�ુલ બલાગાહ - 747                                                                     ww.hajinaji.com 

કર� શકલય. � �ુિમયલાલા ંાલર� વસ�ુા મથી ંેાલાથી એ ્ઈ 
ુયત � ંાલર� સલથ ેરહ�વલ�ુા છે. પસથલમ ાલટ� ંૈયલર થઈ 
�વ. મ�ંમી રતશમીમી ્ાક જતઈ ુયત. અમે �ૂ્મલ 
વલહમત પર સલાલમ ્લદ� દયત. 

* * * * * 
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રર૪ - �લા અને ગઝબથી �ૂર રહહ�ુ,ં 
અણ�લની િનધરન �સથિત અને અશઅ્ ઇબને 

ણ�્ની ��તુ ની ાફર 
 �ાલા �ુાથી િંરસકલર અમ ે અ્ગંલ પદિશ�  ં
કરવલાલા આવી છે. 
 �દુલ સલયી છે ક�, ાલરલ ાલટ� સઅદલમમી કલાટલમી 
વલડત પર �ગીમ ેરલં વીંલવવી અથવલ સલાકળતાલા બા્ લઈમ ે
ખ�્લ� ુા એ વલંથી વ્લર� િપય છે ક� �ુ ા કયલાંમલ �દવસ ે
પરવર�દગલરથી એ હલ્ંાલા ા�ા ક� કતઈ બાદલ પર �ુા 
કર� ��ુત હત� અથવલ �ુિમયલમલ કતઈ ્ચુછ ાલ્મ ેગસબ 
કય� હતય. ભ્લ �ુ ા કતઈ પણ શખસ પર એ �વ ાલટ� શલમ ે
�ુા ક�ા � મલશવાં  છે. અમ ેજાીમમી �દર ઘણલ �દવસત 
રહ�મલર છે. 
 �દુલમી કસા ! ા� �ંે અક�્મ ેજતયત છે ંેઓએ 
�ખૂ પયલસમલ કલરણે ંાલરલ ઘ�મલ ભલગાલાથી તણ ક�્તમી 
ાલાગણી કર� હંી. ક�ાક� ંેઓમલ બલળકતમલ વલળ ગર�બીમલ 
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કલરણે િવખરલએ્લ હંલ અમે ંેઓમલ ્હ�રલમલ રાગ એવલ 
બદ્લઈ ગયલ હંલ, �ણે ંેમે ંે્ છલાટ� કલળલ બમલાયલ 
હતય. અમ ે ંેાણ ે ાલરલથી વલરાવલર ંકલદત કય� અમ ે
્ગલંલર પતંલમી ાલાગણી દતહરલવી. ંત ા� ંેઓમી ંરફ 
કલમ ્ર� દ�્લ ંત ંેઓ એા સા�યલ ક� કદલ્ �ુ ા દ�મ 
વે્વલ અમ ેપતંલમત ાલગર છતડ� ંેામી ાલાગણી �રૂ� કરવલ 
ંૈયલર થઈ ગયત �ા. પણ ા� ંેામલ ાલટ� ્ત�ુા ંપલવરલા્ુા, 
પછ� ંેામલ �જસામી પલસ ે્ઈ ગયત ક� ંેમલથી ઘડત ્ે. 
ંેાણ ે્ત�ુા જતઈ એવી ફ�રયલદ શ�ા કર� દ�્ી �વી ર�ં ે
કતઈ બીાલર પતંલમી વેદમલ અમ ેકષટમલ કલરણે ્ીખ ેછે અમ ે
મ�ક�ુા હ્ ુા ક� ંે�ુા શર�ર ડલા દ�વલથી બળ� �ય. 
 ંત ા� ક�ુા: રતવલવલળ�ઓ ંાલરલ ગાાલા રડ� અય 
અક�્ ! આપ આ ્તઢલથી ્ીખત છત, �મ ેએક ઇનસલમ ેહસી 
ા�કાલા ંપલા્ુા છે. અમે ામે એ આગ ંરફ ખ�્ી રહલ છત 
�મે જબબલર �દુલએ પતંલમલ ગઝબમલ પલયે ભડકલવી છે. 
આપ યલતમલમી ફ�રયલદ કરત અમ ે�ુ ા જહ�સામી ફ�રયલદ મ 
ક�ા? 
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આથી વ્લર� આયયરમી વલં એ છે ક� એક રલં ેએક 
શખસ ( અશઅસ �બમ ક�સ) ાલર� પલસ ે ા્ાલા બમલવે્ત 
હ્વત વલસણાલા રલખી ્લાયત � ામ ેએટ્ત અિપય હંત ક� 
�ણે સલાપમી ્લળ અથવલ ઉ્ટ�થી �ુાદ�્ત હતય. ા� �છૂ્ુા �ુા 
એ કતઈ ઈમલા છે? અથવલ ઝકલં અથવલ સદકત? � 
એહ્ેબૈં પર હરલા છે. ંેણે ક�ુા ક� આ કાઈ મથી. આ ાલત 
એક ભેટ છે. ા� ક�ુા �મત �તુ ાર� ગયત હતય એવી ઓરંત 
ંલરલ પર રડ� ્ ુા �દુલમલ ાલગ� આવી ામે ્તકત દ�વલ ાલગ ે
છે? ંલ�ા દ�ાલગ ખરલબ થઈ ગ્ુા છે? ક� ્ ુા પલગ્ થઈ 
ગયત છે ક� ્વલરત કર� રહત છે. આખર �ુા છે? 
 �દુલ ગવલહ છે ક� જત ામ ે સલં �ુિમયલઓમી 
�ુ�ાૂં, આસાલમ ંળેમી બ્ી દૌ્ંત સલથ ે આપવલાલા 
આવે અમ ેાલરલથી એ ાલાગણી કરવલાલા આવ ેક� �ુ ા કતઈ ક�ડ� 
પર એટ્ત �ુા ક�ા ક� ંેમલ ા�ાલથી એ છતં�ા આ્ક� ્� 
� ંે ્લવી રહ� છે ંત કદ� એ�ુા મથી કર� શકંત. આ 
ંાલર� �ુિમયલ ાલર� મજરાલા એ પ�ીથી વ્લર� � ૂુ યહ�મ છે 
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� કતઈ ટ�ડલમલ (ંીડમલ) ા�ાલા હતય અમ ેંે ંેમે ્લવી રહત 
હતય. 

 ભ્લ અ્ીમ ેએ મેઅાંતમી શી પડ� છે � મલશ 

પલામલર� છે અમે એ ્જજંથી �ુા સાબા્  � અાર મથી 

રહ�મલર�. �ુ ા �દુલમી પમલહ ાલ�ુા �ા, ��ુધ્મલ ગલ�ફ્ થઈ 

જવલથી અમ ે�રુલઈઓાલા ્પસી જવલથી અમ ેંેમી જ ાદદ 

ાલ�ુા �ા. 
* * * * * 
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રરપ - આપના �ુઆના શબદા 
 �ાલા પરવર�દગલરથી બેિમયલઝીમી ાલાગણી 
કરવલાલા આવી છે. 
 અય �દુલ !  ાલર� આબ��ુા ાલ્દલર� ાલફં રયણ 
કર, અમ ેાલરલ સથલમમ ેિમ્રમંલમલ કલરણ ેમજરથી મ પડવલ 
દ�� ક� ામ ે ંલર� પલસ ે રતઝી ાલગમલરલઓથી ાલગ�ુા પડ�. 
અથવલ ંલર� અ્ા ાખ્કૂથી દયલમી ભીખ ાલગવી પડ� 
અમે પછ� �ુ ા દર�ક આપમલરમલ વખલણ ક�ા અમ ેદર�ક ઇનકલર 
કરમલરમી િમ�દલ કરવલાલા પડ� ��. જયલર� ક� એ બ્લમ ે
પરદલ પલછળ આપવલમત અમે ઇનકલર કરવલમત બામ ેઅિ્કલર 
ંલરલ જ હલથાલા છે અમ ે ્ ુા જ દર�ક વસ્ ુ પર �ુદર  ં
રલખવલવલળત છે. 

* * * * * 
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રર૬ - �ુિન્ાની ન�રતા અને ણબવાળાાની 
િનરાધારતા 

 �ાલા �ુિમયલથી મફરં કરલવવલાલા આવી છે. 
 આ એક એ�ુા ઘર છે � આફંતથી ઘેરલએ્ુા છે અમ ે
પતંલમી ગદલર�ાલા ાશ�રૂ છે. મ �સથિંઓાલા �સથરંલ છે. 
અમે મ ંેાલા ઉંરમલરલ ાલટ� સ્લાંી છે. 
 ંેમી �સથિંઓ િવિવ્ અમે ંેમી ર�ં ે
બદ્વલવલળ� છે. ંેાલા ાદાસં �જ�દગી િમ�દલપલત છે. અમ ે
ંેાલા શલાિં અમ ે રયણ�ુા �ૂર �ૂર �ુ્ ી ઠ�કલ�ુા મથી. ંેમલ 
રહ�વલસીઓ, એ ્�ય છે �મલ પર �ુિમયલ પતંલમલ ંીર 
્્લવંી રહ� છે. અમે પતંલમી �દુંમલ આ્લર� ંેઓમ ે
મલશમલ આર� ઉંલરંી રહ� છે. 
 �દુલમલ બાદલઓ !  યલદ રલખત, આ �ુિમયલાલા ંા ે
અમે � કાઈ ંાલર� પલસ ેછે બ્લમત એ જ ાલગર છે �મલ પર 
�રૂતગલાીઓ ્લ્ી ��ૂલ છે, �મી વયત ંાલરલ કરંલ ્લાબી 
હંી અમે �ઓમલ પદ�શત ંાલરલ કરંલ વ્લર� આબલદ હંલ. 
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ંેઓમલ અવશેષત પણ �ૂર �ૂર �ુ્ ી પથરલએ્લ હંલ. પણ 
હવે ંેઓમી અવલજ દબલઈ ગઈ છે, ંેઓમી હવલ ઉખડ� �કૂ� 
છે. ંેઓમલ દ�હ યીણ થઈ ગયલ છે, ંેઓમલ ઘરત ખલ્ી થઈ 
ગયલ છે, અમે ંેઓમલ �્હત િાટલઈ ��ૂલ છે. એ ાજ� ૂં  
�કુ્લઓ અમ ે �બછલવે્લ આસમત, પથથરત અમ ે ્ણે્ી 
શી્લઓ અમ ે જાીમમી �દર ઘતર કબતાલા ંબદ�્ કર� 
��ૂલ છે. �મલ �ગણલમત પલયત ંબલહ� પર �સથર છે. અમ ે
�મી ઇાલરં ાલટ�થી ાજ� ૂં  કરવલાલા આવી છે. આ 
કબતમી જગયલઓ ંત પલસ ેપલસ ે છે, પરા્ ુંેમલ રહ�વલવલળલ 
બ્લ એક બી�થી અ�ણયલ અમ ેપરદ�શી છે. એવલ ્તકતમી 
વચ્ ેછે �ઓ ગભરલએ્લ છે. અમે અહ�મલ કલાતથી પરવલર� 
તયલામી �્�ંલાલા પ� ૃં  થઈ ગયલ છે. મ પતંલમલ વંમથી 
કતઈ પીિં રલખ ેછે અમ ેમ પતંલમલ પડતશીઓથી કતઈ સાબા્  
રલખે છે. જત ક� �બુ�ુ્ મજદ�ક અમ ે િમકટંા પદ�શાલા છે. 
અમે દ�ખી્ ુા છે ક� હવે �ુ્ લકલંમી �ુા સાભલવમલ છે, જયલર� ક� 
યીણંલએ ંેામ ેપતંલમી છલંીથી દબલવી પીસી મલખયલ છે. 
અમે પતથરત ંથલ ાલટ�એ ંેામ ેખલઈમ ેબરલબર કર� મલખયલ 
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છે. અમે �ણે હવ ેંા ેપણ તયલા પહ�્ી ગયલ છત �યલા ંેઓ 
પહ�્ી ��ૂલ છે. અમ ેંામ ેકબ ેગીરત રલખી ્ી્લ છે અમ ે
એ જ અાલમંમલ ઘર� જકડ� ્ી્લ છે, 
 િવ્લરત !  એ સાય ે �ુા થશ ે જયલર� ંાલરલ બ્લ 
ાલા્લ �િંા સીાલએ પહ�્ી જશ ેઅમે ફર� કબાલાથી કલઢ� 
્ેવલાલા આવશ.ે ંે સાયે દર�ક આતાલ પતંલમલ કા�મી �દૂ 
ંપલસ કરશ.ે અમે બ્લમ ે ખરલ ાલ�્ક ંરફ ફ�રવવલાલા 
આવશ ેઅમ ેકતઈમી �ૂઠ ઘડવલમી ર�ં કલા મહ� આવ.ે 

* * * * * 
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રર૭ - આપના �ુઆના શબદા 
 �ાલા સદાલગર� ુા �બુત્મ કરવલાલા આા્ુા છે. 
 પરવર�દગલર, ્ ુા પતંલમલ દતસંત ાલટ� બ્લ 
્લહવલવલળલઓથી સૌથી વ્લર� ્લહમલ આપમલર અમે બ્લ 
ંલરલ પતંલ પર ભરતસત કરમલરલ ાલટ� સૌથી વ્લર� જ��રયલ  ં
�રૂ� કરવલ હલજર છે. ્ ુા ંેઓમલ �પું ાલા્લ પર ધયલમ 
રલખે છે, ંેઓમલ ભેદતમ ે�ણે છે અમે ંેઓમી દ�્ર દ�ષટમી 
�િંા સીાલઓમ ે પણ �ણ ે છે. ંેઓમલ ભેદત ંલરલ ાલટ� 
પગટ અમે ંેઓમલ �દ્ત ંલરલ દરબલરાલા ફ�રયલદ� છે. 
જયલર� રાકંલ ંેઓમ ે ગભરલવી �કૂ� છે ંત ંલર� યલદ 
આ�લસમમત બાદતબસં કર� છે. અમે જયલર� સાકટત ંેઓ પર 
ઢતળ� મલખવલાલા આવે છે, ંત ંેઓ ંલ�ા શરણ શત્ી ્ે છે. 
ક�ાક� ંેઓમ ે એ વલં�ુા ઇુા છે ક� બ્લ ાલા્લઓમી 
્ગલા ંલરલ હલથાલા છે. અમ ેબ્ી બલબંતમત ફ�સ્ત ંલર� 
ઝલં જ કર� છે. 
 અય �દુલ !  જત �ુ ા ાલરલ પ્ત ર�ૂ કરવલમ ે્લ્લર 
�ા અમે ામ ેપતંલમી ાલાગણીઓમત ાલગર દ�ખલંત મથી ંત ્ ુા 
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ાલરલ કલાકલજાલા ાલગરદશરમ આપ અમ ેાલરલ �દ્મ ે્�ય 
સથલમત �ુ્ ી પહ�્લડ� દ�. ક�ાક� આ વલં ંલરલ ાલગરદશરમત 
ાલટ� કતઈ અમતખી મથી અમે ંલર� હલજં રવલઈ �ગ ે
િમરલળ� મથી. 
 અય �દુલ !  ાલરલ ાલા્લમ ે ંલર� દયલ યાલથી 
િમપટલવ� અમે નયલય ઇનસલફમલ તલજવ ેમ ંતળ�. 

* * * * * 
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રર૮ - પાતાના ્ાથીના ઉલલેખ � �ુિન્ા 
ત� ગ્ા 

 અુ્લહ ફ્લણલ�ુા ભ્ુા કર� ક� ંેણે વકંલમ ેસી્ી 
કર� અમે રતગમત ઇ્લજ ��. ��ુ ંમ ે સથલપી અમ ે
�ફતમલઓમ ેં�મ ે્લુયત ગયત. �ુિમયલથી એ હલ્ંાલા ગયત 
ક� ંે�ુા �વમ વ� સવચછ હ્ ુા અમે ંેમલ એબત ઘણલ ઓછલ 
હંલ. 
 ંેણે �ુિમયલથી સલરપ ાેળવી ્ી્ી અમ ે ંેમલ 
છળથી આગળ િમકળ� ગયત. અુ્લહમી ફરાલાબરદલર�મત હક 
અદલ કર� દ�્ત. અમ ેંેમલથી સા�ણૂર ર�ં ેભય�ભ  ંરહત. ં ે
�ુિમયલથી એ હલ્ંાલા ગયત ક� ્તકત િવિવ  ્ાલગ� પર હંલ 
�યલા મ �ાુરલહ �હદલય  ં ાેળવી શકંત હંત અમ ે મ 
�હદલયં પલાે્ યક�મમલ સથલમ ેપહ�્ી શકંત હંત. 

* * * * * 
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રર૯ - પાતાની બ્અત િવશે ઉપદહશ 

 ંાે બયઅં ાલટ� ાલર� ંરફ હલથ ફ�્લવવલ ાલગયત 
ંત ા� રતક� ્ી્ત. અમે ંેમે ખ�્વલ ્લહત ંત ા� સાકતડ� 
્ી્ત. પણ તયલર પછ� ંા ેાલરલ પર એવી ર�ં ે્ટૂ� પડયલ 
�વી ર�ંે પલણી પીવલમલ �દવસ ે�ટત ંળલવ પર ્ટૂ� પડ� 
છે. તયલા �ુ્ ી ક� ાલરલ જતડલમી વલ્ર� કપલઈ ગઈ. અમે અબલ 
ખભલ પરથી સર� પડ�. અમે િમબરળ ્તકત ્ગદલઈ ગયલ. 
ંાલર� �શૂીમી એ હલ્ં હંી ક� બલળકતએ �શૂીઓ ામલવી. 
�ધૃ્ત ્થડલંલ પગતએ આગળ વધયલ. બીાલરત પડંલ 
આખડંલ પહ�્ી ગયલ. અમ ેાલર� બયઅં ાલટ� ્વુંીઓ 
પણ ઓજ્ (પરદલ)ાલાથી બહલર આવી ગઈ. 

* * * * * 
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ર૩૦ - તણવાની િશખાાર, અને ાૌતથી 
ડરવાની અને ઝાહદ અખત્ાર ણરનારા ્બંધેં 
 ખર�ખર, ંકવલ અુ્લહમી �હદલયંમી ્લવી અમ ે
આખેરંમત સાઘરત છે, દર�ક �ગરફંલર�ાલાથી આઝલદ� અમ ે
દર�ક ંબલહ�ાલાથી ��ૂકં�ુા સલ્મ છે. ંેમલ ાલરફં 
ાલગમલરલ સફળ થયલ છે. અઝલબથી ભલગમલરલ ાતય પલા ેછે. 
અમે શષેઠ હ�્ ઓુ િસધ્ થલય છે. 
 એટ્ે અા્ કરત, ક�ાક� હ� અા્ત �્લ થઈ 
રહલ છે અમ ેંૌબલ ્લભદલયક છે. અમે �ુઆઓ સલાભળવલાલા 
આવે છે, સાજતગત સલ��ુુળ છે, આાલ્મલ�ુા ્ખલઈ ર�ુા છે. 
પતંલમલ અા્ત ાલરફં આગળ વ્ી �વ. એ વયથી � 
પલછળ પગ ે્લ્ી રહ� છે અમ ેએ રતગથી � આાલ્મ ેરતક� 
રહત છે. અમ ેએ ાૌંથી � અ્લમક ઝડપી ્ે છે. એટ્લ 
ાલટ� ક� ાૌં ંાલર� ા�ઓમત મલશ કરમલર�, ંાલર� 
ઇચછલઓમ ે બરબલદ કરમલર� અમ ે ંાલર� ાા�ઝ્તમ ે �ૂર 
કરમલર� છે. ંે એવી ઝલઈર (�ુ્ લકલંી) છે �મ ેકતઈ પસાદ 
મથી કર્ ુા. અમે એવત સલામત કર� છે, � પરલ�જં મથી 
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થંી. અમે એવી કલિં્ છે �મલથી � ૂાબહલ ાલગી મથી 
શકલંત. ંેણ ેપતંલમલ ફાદલઓ ંાલરલ ગળલાલા મલખી દ�્લ છે. 
અમે ંેમી ઘલં ે ંામ ે ઘેરલાલા ્ઈ ્ી્લ છે અમ ે ંેમલ 
ંીરતએ ંામ ે્�ય બમલાયલ છે. 
 ંાલરલ પર ંે�ુા આકાણ ભલર� છે. અમે ંેમત 
અતયલ્લર ્ગલંલર છે અમ ે ંેમત વલર ખલ્ી પણ મથી 
�ંત. મ�ક છે ક� ંેમી ઘટલઓમત �્કલર, ંેમી બીાલર�મી 
�ચુછલરઓ, ંેમી દર�ક બલ�ુથી છવલઈ જમલર� િંા�રંલઓ 
અમે કડવલશ, ંેમી સખંીઓમલ �્લરલઓ ંામ ેપતંલમલ 
ઘેરલાલા ્ઈ ુય.ે �ણે ંે અ્લમક એવી આવી પડ� ક� 
ંાલરલ ભેદ�ઓમ ે�પૂ કર� દ�્લ, સલથીઓમ ેિવખેર� મલખયલ, 
અસરત � ૂાસી મલખી, દ�શમ ે છતડલવી મલખયત અમે વલરસતમ ે
ંૈયલર કર� ્ી્લ. હવ ેંેઓ ંાલરલ વલરસલમ ેવહ�્ ી રહલ છે 
એ ખલસ સગલઓ વચ્ ે � કદ� કલા મ આાયલ, એ શતક 
ગસં સગલઓ વચ્ ે�ઓએ ાૌંમ ેરત�ુા મહ� અમે એ રલ� 
થમલરલઓ વચ્ ે�મે જરલય ગા મથી. 
 હવે ંાલર� ફરજ છે ક� કતિશશ કરત, ાહ�મં કરત, 
ંૈયલર� કરત, ંતપર થઈ �વ, આ ભલ્ ુા ્ેવલમી જગયલએથી 
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ભલ્ ુા ્ઈ ુયત. ખબરદલર !  આ �ુિમયલ ંામ ે એવી ર�ં ે
્તકત મ આપી શક� � �રૂતગલાીઓમ ેઆપયત છે. � ઉમાંત 
�જુર� થઈ અમ ે� મસ્ત મલશ પલાી. �ાણ ેઆ �ુિમયલ�ુા 
�ુ્ દત�ુા હ્ ુા, ંેમી ગફ્ંમત ફલયદત ઉપલડયત હંત, ંેમલ 
બલક� રહ�્ લ �દવસત િવંલાયલ હંલ. અમે ંેમી ંલજગીમ ે
કરાલવી મલખી હંી. હવ ેંેઓમલ ાકલમત કબત બમી ગયલ છે 
અમે ંેઓમલ ાલ્ત િારલસ બમી ��ૂલ છે. મ ંેઓમ ે
પતંલમી પલસ ે આવમલરલઓ�ુા ભલમ છે અમે મ 
રતવલવલળલઓમી પરવલ છે. અમે મ બત્લવમલરમી અવલજ 
પર ્બબૈક કહ� છે. 
 આ �ુિમયલથી બ્ત ક� ંે ાતટ� ્તકલબલજ, પપા્ ી, 
ગદલર, ્ેવલવલળ� અમ ે�્કવલવલળ�, અમે કપડલ પહ�રલવી 
મગમ કરમલર�, મ ંેમત વૈભવ રહ�વલવલળત છે અમ ેમ ંેમલ 
કષટત ખંા થમલરલ છે અમ ેમ ંેમી આફંત રતકલમલર� છે. 

 ણંઈણ ઝા�હદા િવશ:ે 
 ંેઓ આ �ુિમયલવલળલઓાલાથી જ હંલ પણ �ુિમયલ 
પરસં મહતંલ, એવલ હંલ �ણે આ �ુિમયલમલ મ હતય. જતઈ 
સાભલળ�મ ેઅા્ કયલર, અમે ખંરલઓમ ેવટલવી દ�્લ. �ણ ે
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ંેઓમલ શર�ર આખેરંવલળલઓ વચ્ ેપડખલ બદ્ી રહલ છે 
અમે ંેઓ એ જતઈ રહલ છે ક� �ુિમયલવલળલ ંેઓમી ાૌંમ ે
ઘ�ુા ાહતવ આપી રહલ છે, જત ક� ંેઓ પતં ેઆ �વંલઓમલ 
�દ્તમી ાૌંમ ેઘણત ાતટત બમલવ ગણી રહલ છે. 

* * * * * 
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ર૩૧ - બ્રા તરફ જવા ્ા્ે ફરાાવ્ુ ં
 � બસરલ જંી વખં ે ‘ઝીવકલર’મલ સથળે ઇરશલદ 
ફરાલાયત અમ ેંેમ ેવલક�દ�એ �કંલબ અ્ જા્ાલા મક્ 
કય� છે. 
 હઝરં ર� ૂ્ ે  અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા ે અુ્લહમલ �ુકાતમ ે સપષટ ર�ંે ર�ૂ કર� 
દ�્લ છે અમ ે ંેમલ સાદ�શલઓ પહ�્લડ� દ�્લ છે. અુ્લહ� 
આપમી ાલરફં વેર િવખેરમ ેએકત કયલર, િંરલડત ભર� દ�્ી, 
અમે સગલ વહલ્લઓમલ �ુદલપણલમ ે્લહમલાલા ફ�રવી મલખ્ુા. 
જત ક� ંેઓ વચ્ ેસખં પકલરમી �ુશામલવટ અમ ે �દ્તાલા 
સળગી ઉઠમલરલ ક�મલઓ ાૌ�ૂદ હંલ. 

* * * * * 
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ર૩ર - અબ�ુલલાહ ઇબને ઝ�આ્ એ જ્ારહ 
આપથી ાાલની ાાગંરી ણર� 

 � અબ�ુુ્લહ �બમ ઝ�આ્મ ે સાબત્ી છે �ઓ 
આપમલ એક સહલબી ગણલય છે અમ ેંેણ ેઆપથી ાલ્મી 
ાલાગણી કર� હંી. 
 આ ાલ્ મ ાલરત છે મ ંલરત. આ �સુ્ાલમતમત 
ા�જયલરત હક છે. અમે ંેઓમી ં્વલરત�ુા પ�રણલા છે. 
એટ્ે જત ં� ંેઓ સલથે �હલદાલા ભલગ ્ી્ત છે ંત ંેઓમી 
�ા ંલરત પણ ભલગ છે. અમે જત એા મથી ંત એક શખસમલ 
હલથમી કાલણી બી�મલ ા�મત કત�ળયત મથી બમી શકંી. 

* * * * * 
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ર૩૩ - જ્ારહ જાઅદા �બન �ુબીરા ાખ�ાી 
�તુબા ન આપી શ�ા 

 યલદ રલખત ! ક� જબલમ ઇનસલમી વ�ૂદમત એક �કૂડત 
છે એટ્ે જયલર� ઇનસલમ રતકલઈ �ય છે ંત �ભ સલથ મથી 
આપી શકંી, અમે જયલર� ઇનસલમમલ �દાલગાલા િવશલળંલ 
હતય છે ંત �ભમ ે રતકવલમી ાતહ્ં મથી ાળંી. અા ે
એહ્ેબૈં  અ્યહ��સુસ્લા છ�એ. અાત વલણી જગંમલ 
હલ�કાત છ�એ. અાલરલાલા જ વક્તૃવમલ �ળૂ � ૂાં ે્ લ છે. અમ ે
અાલરલ સર પર સાબત્મમી ડલળત છલાયત કર� રહ� છે. 
 (�દુલ ંાલરલ પર રહ�ા કર�) 
 આ યલદ રલખત ક� ંાે એવલ કલળાલા �વી રહલ છત, 
�ાલા સતય બત્મલરલઓમી અછં છે અમ ે �ભત સતય 
બત્વલથી �ઠુી થઈ ગઈ છે. સતયમ ેવળગી રહ�મલર હડ� ૂં  
ગણલય છે. અમ ે સાકલ્ીમત �મુલહ અમ ે મલફરાલમી પર 
અડ� ગયલ છે, અમે આડાબર પર એક થઈ ગયલ છે. ્વુલમત 
ખરલબ સવભલવમલ છે અમે �ધૃ્ત �મુેહગલર છે, આ�્ા દાભી 
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છે અમ ે કલર� ્લપ્સૂ. મ મલમલ ાતટલઓમી આાનયલ 
(�ુરાં) �ળવ ેછે અમે મ પૈસલદલર રાકમત હલથ પકડ� છે. 

* * * * * 
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ર૩૪ - લાણાની �રૂતા અને સવભાવાા ં
િવિવધતાના હહ� ુઅને ણારરા 

 ઝતઅ્બ યાલમીએ અહ�ાદ �બમ �ુંેબલથી, ંેઓએ 
અબ�ુુ્લહ �બમ યઝીદથી અમે ંેઓએ ાલ�્ક �બમ 
દ�હયએ ક્બીથી મક્ �ુ� છે ક� હઝરં અાી�  ્
ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લામી સલા ે ્તકતમલ સવભલવમી 
િવિવ્ંલમી વલં કરવલાલા આવી ંત આપ ેફરાલા્ુા  
 ્તકત વચ્ ે આ ંફલવં ંેઓમલ ાલટ� ભેદમલ 
આ્લર� પૈદલ થયત છે. ક�ાક� ખલર� અમે ાીઠ�, સાંત્ અમ ે
અસાંત્ જાીમમત એક ભલગ છે. �ટ્લ પાલણાલા ંેઓમી 
્રલ સલથે િમકટંલ હશે ંેઓાલા એકંલ જતવલાલા આવશ.ે અમ ે
�ટ્લ પાલણાલા ાલટ�ાલા �ભ�ાંલ હશ ેંેઓાલા �ુસ ાપ પૈદલ 
થશે. �લર�ક દ�ખલવાલા �ુાદર અમ ે�ડુતળ ��ુધ્મત �ઠુત અમ ે
કલયલાલા ્લાબત, �હમાંાલા ઉણત હતય છે. અા્ાલા પિવત, 
દ�ખલવાલા બેડતળ હતય છે અમ ેકદાલા ઠ�ગણત અમ ે �્�ંમાલા 
�ુરાદ�શ હતય છે. સવભલવ ેમેક આાલ્મલ �હસલબ ે�રૂત અમ ે
�દ્મલ �હસલબ ેપર�શલમ �દાલગમલ �હસલબ ેઅ�સથર અમ ેએવી 
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જ ર�ંે �ભમલ �હસલબ ે સલરત બત્મલર, સભલમ �દ્ 
રલખમલરત હતય છે. 

* * * * * 
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ર૩પ - હઝરત ર�લેૂ અણરા ્લલલલાહા 
અલયહહ વ આલેહ� વ્લલાને �સુલ ણફન 

આપતી વેળા 
 �મે હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામલ જમલઝલમ ે �સુ્ કફમ આપંી વખં ે
ઇરશલદ ફરાલાયત હંત. 
 યલ ર� ૂ્ ુુ ્લહ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ા !  ાલરલ ાલ-બલપ આપ પર �ુરબલમ, આપમલ 
િવસલ્થી ંે મ�ાુવ ,ં �દુલમલ �ુકાત અમે આસાલમી 
ખબરતમત અ�કુા થાભી ગયત, � આપમલ િસવલય અનયમલ 
ારવલથી ્ટૂયત મ હંત. આપમત ગા એહ્ેબૈં  
અ્યહ��સુસ્લા સલથ ેએવી ર�ં ેખલસ થઈ ગયત ક� ંેઓ 
ાલટ� દર�ક ગા ાલટ� �દ્લસત બમી ગયત. અમે �રૂ� ઉમાં 
ાલટ� સલાલનય બનયત ક� બ્લ બરલબર શર�ક થયલ, જત આપ ે
સબમત �ુકા આપયત મ હતં અમ ેબેતાબી કરવલમી ામલ મ
કર� હતં ંત અાે આપમલ ગાાલા ��ઓૂમલ દ�રયલ વહલવી
દ�ં ેઅમે આ દદર  કતઈ ઉપ્લર �સવકલરં મહ�. આ શતક અમ ે
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�ુ:ખ સદલ સલથ ેરહ� �ં. પરા્ ુાૌં એક એવી ્ીજ છે ક� 
�મે પલછ� ફ�રવવી કતઈમલ અખતયલરાલા મથી. અમે �મ ે
ટલળવલમી કતઈમી શ�કં મથી. 
 ાલરલ ાલ-બલપ આપ પર �ફદલ. અુ્લહમલ 
દરબલરાલા અાલરત પણ ઉુ્ખે કરજત અમ ેંાલરલ �દ્ાલા 
અાલરત પણ ખયલ્ રલખજત. 

* * * * * 
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ર૩૬ - �હજરત પછ� પ્ગમબર ્લલલલાહા 
અલયહહ વ આલેહ� વ્લલા ્ાથે ાળવાના 

અહહવાલ 
 �ાલા હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામી  �હજરં પછ� આપમી સલથ ે ાળવલ 
�ુ્ ીમલ પસાગત�ુા વણરમ છે. 
 �ુ ા િમરાંર હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� 
વ આ્ેહ� વસુ્ામલ  પગ્ ે ્લ્ંત રહત અમે ંેઓમલ 
�ઝકમી ર�ખલ પર કદા જાલવંત રહત. તયલા �ુ્ ી ક� અરજમલ 
સથળે પહ�્ી ગયત. 
 આપમત ઇરશલદ "ફલંેઅમ �ઝકરત�"ૂ એ ક્લા છે 
�ાલા િાંલયર� (�ૂા�ુા બયલમ)  અમે વલણી ્લ્યૂરમી �િંા 
સીાલ ર�ૂ કર� દ�્ી છે. અમ ે�મત ભલવલથર એ છે ક� ાલર� 
પલસ ેસરકલરમી ખબરત ્ગલંર આવી રહ� હંી અમે �ુ ા એ 
જ ્લઈમ પર આગળ વ્ી રહત હંત. તયલા �ુ્ ી ક� અરજમલ 
સથળે પહ�્ી ગયત. - સયયદ રઝી. 

* * * * * 
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ર૩૭ - ાૌત પહહલા પાતાના અાલાા ંતે� 
લાવવાની દાવત 

 અા્ાલા ઝડપ કરવલ�ુા આાાતણ આપંલ. 
 ંાે ્તકત અતયલર� અા્ કરત ક� �વવલમી આશલ 
િવશલળ છે. અમે આાલ્મલ�ુા �ુુ ્ુા છે. ંૌબલમત પલ્વ 
િવસંર�્ છે. અમે અવગણમલ કરમલરલઓમ ેબરલબર દલવ  ં
અપલઈ રહ� છે. અમ ે�ુકા�ઓમ ેાહ�ં ્ અપલઈ રહ� છે. એ 
પહ�્ લ ા ક� અા્મી �્�ગલર� �ઝુલઈ �ય, અમે ાતહ્ં �દું 
�રૂ� થઈ �ય. અમે અા્મત સાય વીંી �ય. ંૌબલમત 
દરવલજત બા્  થઈ �ય અમ ેફ�રશંલઓ આસાલમ પર પલછલ 
્લુયલ �ય. 
 દર�ક શખસમ ે જતઈએ પતંલમલ આતાલથી પતંલમલ 
આતાલમી ાયવસથલ કર�. �વંલથી �ડુદલઓ ાલટ�, અમ ે
મ�રથી અાર ાલટ� અમ ેજવલવલળલથી રહ�વલવલળલઓ ાલટ�. 
 �યલા �ુ્ ી �તૃ્ ુ �ુ્ ી� ુા �વમ પલપં છે અમ ે
અા્મી ંક ાળે્ી છે, �દુલમત ડર પૈદલ કરત, ંાલરલ ામમ ે
��ુશાલા રલખત, અમે ંેમ ે્ગલા આપી �દુલમી અવજલથી 
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રતક� દયત અમ ેખ�્ીમ ેઅુ્લહમી ફરાલાબરદલર� �ુ્ ી ્ઈ 
આવત. 

* * * * * 
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ર૩૮ - લવાદાની હાલતા અને શાાવાળાાની 
િન�દા 

 આ થતડલ �ુસવભલવમલ અમ ે �ુ્લ�ર�યમલ ્તકત છે 
અમે �ુ્ લાી સવભલવમલ બદાલશ છે, �મે દર�ક બલ�ુથી ભેગલ 
કરવલાલા આાયલ છે અમે દર�ક વણરશ ાકર વાશાલાથી � ૂાટવલાલા 
આાયલ છે. આ ્તકત એ ્લયક હંલ ક� ંેામ ે ્ાર 
સા�વવલાલા આવ,ે િવવેક� બમલવવલાલા આવ,ે િશયણ 
આપવલાલા આવ,ે અમે ક�ળવણીવલળલ બમલવવલાલા આવે. 
ંેામલ પર ્તકતમ ે હલ�કા બમલવવલાલા આવે અમ ે ંેામલ 
હલથ પકડ� ્્લવવલાલા આવ.ે આ મ ંત �હુલ�જરતાલાથી હંલ, 
મ અનસલરાલાથી, મ એ ્તકતાલાથી �ઓએ ાદ�મલાલા અથવલ 
ઈાલમાલા પતંલ�ુા સથલમ બમલા્ુા હ્ ુા. 
 યલદ રલખત, કૌાે પતંલમલ ાલટ� એ ્તકતમ ે� ૂાટયલ છે 
�ઓ ંેઓમી પસાદગીથી િમકટ હંલ અમ ેંા ેએ ્તકતમ ે
પતંલમલ ાલટ� � ૂાટયલ છે �ઓ ંાલરલ અણગાલમી િમકટ હંલ. 
હ� ંત ંાલરત અમ ે અબ�ુુ્લહ �બમ ક�સમત જાલમત ંત 
કલ્મી જ વલં છે જયલર� ંે આા કહ� રહત હંત ક� "આ જ ાગ 
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એક �ફતમત છે. એટ્ે ંાલર� કાલમતમ ે ંતડ� મલખત અમ ે
ં્વલરતમ ેમયલમાલા રલખી દયત." હવે જત ંે પતંલમી વલંાલા 
સલ્ત હંત ંત ાલર� સલથ ેકતઈપણ બળજબર� અમ ેાજ�રૂ� 
વગર ્લ્વલાલા �ૂઠત હંત. અમ ે �ૂઠ બકંત હંત ંત ંેમલ 
પર આરતપ �રૂવલર થઈ ગયત હંત. હવ ેંાલર� પલસ ેઅમ 
�બમ આસમત ંતડ અબ�ુુ્લહ �બમ અબબલસ છે. 
 �ુઓ, આ �દવસતમી ાહ�ં ્મ ેગમીા  ં�ણત અમ ે

ઇસ્લાી સરહદત�ુા રયણ કરત. �ુા ંા ે મથી જતઈ રહલ ક� 
ંાલરલ શહ�રત પર �ુમ્લ થઈ રહલ છે અમે ંાલર� ંલકં 
અમે પ�રબળમ ે્�ય બમલવવલાલા આવી ર�ુા છે. 

* * * * * 
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ર૩૯ - આલે ાાહમાદ અલયહહ�સુ્લાાના 

�રુગાન અને િવશેષતાના ઉલલેખ 
 આ ્તકત ઇુા�ુા �વમ અમ ેજહલ્ંમી ાૌં છે. 

ંેઓ�ુા ્ૈયર ંેઓમલ ઇુાથી અમ ે ંેઓ�ુા પગટ ંેઓમલ 

�પુંથી અમે ંેઓમી �શૂી ંેઓમલ કથમથી િવ�દં થલય છે. 

ંેઓ મ ંત હકમત િવરત્ કર� છે અમે મ હક સાબા્ ાલા કતઈ 

ાંભેદ કર� છે. આ ઇસ્લામલ સંાભત અમે રયણમલ ક�નદત છે. 

ંેઓમી જ ાલરફં હક પતંલમલ ક�નદ ંરફ પલછત ફય� છે 

અમે બલિં્ પતંલમી જગયલએથી ઉખડ� ગએ્ છે. અમ ે

ંેમી �ભ �ળૂાલાથી કપલઈ ગઈ છે. ંેઓએ દ�મમ ે એવી 

ર�ંે ઓળખયત છે � સાજ અમ ે િમર�યણ�ુા પ�રણલા છે. 

ાલત સલાભળવલમત અમ ે �રવલયંમત મંીજત મથી. એટ્લ 
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ાલટ� ઇુામી �રવલય  ં કરવલવલળલ ંત ઘણલ છે અમ ે ંે�ુા 

ધયલમ રલખવલવલળલ ઘણલ ઓછલ છે. 

* * * * * 
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ર૪૦ - જ્ારહ આપને ્મબાઅના સથળે જવા�ુ ં

ણહહવાાા ંઆવ્ુ ં
 આ વલણી એ સાય ે ફરાલવી જયલર� ઘેરલમલ 

જાલમલાલા અબ�ુુ્લહ �બમ અબબલસ હ. ઉસાલમ મત પત 

્ઈમ ેઆાયલ �ાલા એ ાલાગણી કરવલાલા આવી હંી ક� આપ 

પતંલમી િાુકંત ંરફ યમબઅમલ સથળે ્લુયલ �ય �થી 

્તકતાલા �ખ્લફં ાલટ� આપમલ મલામી અવલજ ઓછ� થઈ 

�ય અમે આવી ાલાગણી પહ�્ લ ા પણ થઈ �કૂ� હંી. 

 ઇબમ ેઅબબલસ ! હ. ઉસાલમ મત હ�્  ુએ છે ક� ંેામ ે

એક પલણી ખ�્વલવલળલ �ટમી ઉપાલ બમલવી દ� ક� �ુ ા જ 

ડત્મી સલથ ેઆગળ વ્ંત ર�ુ ા અમ ેપલછળ હટંત ર�ુ ા. ંેણ ે

પહ�્ લ ા પણ એ જ ાલાગણી કર� હંી ક� �ુ ા બહલર ્લુયત ��. 

પછ� ાલાગણી કર� ક� પલછત આવી �� અમે આ� પલછ� એ 

જ ાલાગણી કર� ક� બલહર ્લુયત ��. �દુલમી કસા ા� હ. 
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ઉસાલમ સલથ ેતયલા �ુ્ ી બ્લવ કય� ક� એ ખૌફ ્લગવલ ્લગયત 

ક� �લાક �ુ ા �મુેહગલર મ થઈ ��. 

* * * * * 
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ર૪૧ - પાતાના ્ાથીાને જગં ાાટહ તૈ્ાર 

ણરવા ફરાાવ્ુ ં
 પરવર�દગલર ંાલરલથી ંેમત �કુ બ�વી 

્લવવલમત ંકલદત કર� રહત છે. અમે ંેણે ંામ ે પતંલમલ 

�ુકામલ અિ્કલર� બમલવી દ�્લ છે અમ ેંામ ેએક ાયલર�દ  ં

ાદેલમાલા ાતહ્ં આપી દ�્ી છે �થી ંેમલ ઈમલાત ંરફ 

આગળ ્પવલાલા હ�રફલઈ કરત. એટ્ે ંાલર� કારમ ે

ાજ� ૂં ીથી કસી ુયત અમ ેંાલરલ પલ્વમ ેસાક�્ી ુયત અમ ે

યલદ રલખત ા�ા ઇરલદલઓ અમ ે આમાદાય �વમ 

(િવ્લસ) બામ ે એક સલથ ે ભેગલ મથી થંલ. રલતીમી �ઘ 

�દવસમલ ઇરલદલઓમ ેક�વી ભલાગી મલખ ેછે અમ ેંેમત �્કલર 

�હમાં અમે �ુરઅંમી યલદતમ ે ક�વત િવસરલવી દ�વલવલળત 

હતય છે. 

* * * * * 
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વ્ હમદત �્ ુ્લહ� ર�બબ્ 
આ્ાીમ. 

�ુતબલ િવભલગ સાલપં    
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* હઝરત ર�લેુ �દુા (્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� 

વ્લલા)એ ફરાાવ્ુ:ં 

હઝરત અલી (અલ�યહસ્લાા) �ુરઆને 

શર�ફની ્ાથે છે અને �ુરઆને શર�ફ 

હઝરત અલી (અલ�યહસ્લાા)ની ્ાથે 

છે. 
- ણન�લ ઉમાાલ (અલ ��ુણ� �હ�દ�), 

(�લદ - ૧૧, પેજ ન.ં ૬૩૦) 
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નહ�ુલ બલાગાહ 

(ભાગ બીજા) 
પતા અને પિતણાા. 

ફરાાના અને પિતિાા. 

વ્ી્તા અને ન્ીહતા. 
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અાી�લ ાાઅાેનીન હઝરત અલી 

અલ�યહસ્લાાના � ૂટંહલા લખારા. 

�ાા ંઆપે શ�ાુ અને �બુાાના 

ગવનરરના નાાે ્રણાર� પતા 

ઉપરાતં પાતાના અિધણાર�ાના 

નાાે વચનનાાા અને અવલાદના 

નાાે વ્ી્તાના િવષ્ાના 

્ાાવેશ છે. 
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(૧) ાદ�નાથી બ્રા રવાના થવા ્ા્ે 
�ુફાવાળાાના નાાે 

�દુલમલ બાદલ, હઝરં અ્ી ઇબમ ે અબી ંલ�્બ 
અ્યહ�ાસસ્લાથી �ૂફલવલસીઓમલ મલા ે �ઓ ાદદ 
કરવલવલળલઓાલા અગીા છે અમે અરબતાલા ઉચ્ અમ ે
ઉ�લં  ાય�કંતવમલ ્ણી છે. 
 �ણી ુયત ! �ુ ા ંામ ેહ. ઉસાલમમલ �મૂ િવશ ે�ળૂ 
વસ્ ુપ�ર�સથિંથી એા �ણકલર કર� દ�વલ ાલ�ુા �ા ક�, �ા 
ંાે પતંે િમર�યણ �ુ� હશ ેક� ્તકતએ જયલર� હ. ઉસાલમ પર 
વલા્ લઓ ઉઠલાયલ ંત �હુલ�જરતાલા �ુ ા સૌથી વ્લર� �સથિ  ં
�ુ્ લરણલ ્લહવલવલળત હંત અમ ેસૌથી ઓછત ંેમલ પર કતપ 
કરવલવલળત હંત. અમે ં્હલ ંથલ �બેરમી હળવી ્લ્ 
પણ ંેમલ િવશ ે ંેજ ્લ્મી બરલબર હંી. અમે મરાાલા 
મરા અવલજ પણ વ્લર�ાલા વ્લર� સખં હંી. અમે હ . 
આયશલ ંત ંેમલ િવશ ેઘણલા કત્લયાલમ હંલા. એટ્ ે એક 
કૌામ ેાતકત ાળ� ગયત અમ ેંેણ ેંેામ ેકં્ કર� મલખયલ. 
તયલર પછ� ્તકતએ ાલર� બયઅં કર� ્ી્ી, �ાલા મ કતઈ 
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જબરદસંી હંી અમ ે મ અણગાત. બુક� બ્લમ ે બ્લ 
ફરાલાબરદલર હંલ અમ ે�દૂ �ખુંલર. 
 અમે એ પણ યલદ રલખત ! ક� હવ ેર� ૂ્  સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા�ુા  ાદ�મલ ્તકતથી ખલ્ી થઈ 
ગ્ુા છે અમે ંેમલ રહ�વલસીઓ તયલાથી ઉખડ� ��ૂલ છે, તયલા� ુા 
વલંલવરણ દ�ગમી �ા ઉકળ� ર�ુા છે. અમે તયલા �ફતમલમી 
્�� ્લ્વલ ્લગી છે. એટ્ ેંા ે્તકત ંરં જ ંાલરલ 
અાીર પલસ ે હલજર થઈ �વ અમે પતંલમલ �ુશામ સલથ ે
�હલદ કરવલાલા આગળ વ્ી �વ. (ઇ.અ.) 
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(ર) જગેં જાલની ્ાા�પત ્ા્ે 

�ફૂાવાળાાના નાાે 
 �ૂફલમલ શહ�ર�ઓ !  �દુલ ંામ ે ંાલરલ પયગમબર 
અમે એહ્ેબૈં  અ્યહ��સુસ્લા ંરફથી મેક વળંર આપે. 
એ�ુા શષેઠ વળંર � ંેમી પયરવી પર અા્ 
કરવલવલળલઓ અમ ે ંેમી મેઅાંતમત ��ુકયલ અદલ 
કરવલવલળલઓમ ેઆપવલાલા આવ ે છે. ક�ાક� ંા ેાલર� વલં 
સલાભળ� અમ ેપયરવી કર� અમ ેંામ ેબત્લવવલાલા આાયલ 
ંત ંા ેાલર� અવલજ પર ્બબૈક ક�ુા. 
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(૩) ણાઝી શર�હ �બન અલ હા�ર્ના નાાે 
 કહ�વલાલા આવ ેછે ક� આપમલ એક નયલયલિ્શ શર�હ 
�બમ અ્ હલર�સ ેઆપમલ કલળાલા એક ાકલમ ખર�દ� ્ી�ુા, 
ંત હઝરંમ ેખબર ાળંલા જ ંેમ ેબત્લાયત અમ ેફરાલા્ુા: 
ા� સલાભળ્ુા છે ક� ંાે �સી દ�મલરાલા ાકલમ ખર�દ્ુા છે અમ ે
ંેમલ ાલટ� દસંલવેજ પણ ્ખયત છે અમ ેંેમલ પર ગવલહ� 
પણ ્ઈ ્ી્ી છે? 
 શર�હ� ક�ુા: એા જ થ્ુા છે. આપમ ે�સુસત આવી 
ગયત અમ ેફરાલા્ુા: શર�હ ! �ૂાક સાયાલા જ ંલર� પલસ ેએ 
શખસ આવવલવલળત છે � મ આ દસંલવેજમ ેજતશ ેમ ંલરલથી 
ગવલહત િવશ ે સવલ્ કરશ,ે બુક� ંમ ે આ ઘરથી િમકલળ� 
એક્ત કબમ ેહવલ્ ેકર� દ�શે. 
 જત ં� આ ાકલમ બી�મલ પૈસલથી ખર�દ્ુા છે અમ ે
ગેર હ્લ્થી ક�ાં �કૂવી છે ંત ંમે આ �ુિમયલ અમ ે
આખેરં બામેાલા �કૂસલમ છે. 
 યલદ રલખત !  જત ંા ે આ ાકલમ ખર�દવલ સાય ે
ાલર� પલસે આવં અમ ેાલરલથી દસંલવેજ ્ખલવં ંત એક 
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�દરહાાલા પણ ખર�દવલ ાલટ� ંૈયલર મ થલં. �સી દ�મલરંત 
બ�ુ ાતટ� વલં છે. �ુ ા ંેમત દસંલવેજ આ ર�ં ે્ખં. 
 " આ એ ાકલમ છે �મ ે એક હડ� ૂં  બાદલએ એ 
ારવલળલવલ પલસેથી ખર�દ્ુા છે, �મે �ૂ્  ાલટ� ંૈયલર કર� 
દ�વલાલા આાયત છે, આ ાકલમ પપા્ ી �ુિમયલાલા આવે્ ુા છે, 
�યલા મ�રતમી (ફમલ થઈ જવલ વલળલમી)વસંી છે અમે હ્લક 
થમલરલઓમત ઇ્લકત છે. આ ાકલમમી ્લર સીાલઓ આ 
�જુબ છે: 
 એક સીાલ આફંતમલ સલ્મત ંરફ છે અમે બી� 
સાકટતમલ સલ્મતથી ાળે છે. તી� સીાલ મલશ કર� દ�મલર� 
ઇચછલઓ ંરફ છે. અમ ે્તથી ભટકલવમલર શયંલમમી ંરફ, 
અમે એ જ બલ�ુ આ ઘરમત દરવલજત ઉઘડ� છે. 
 આ ાકલમમ ે આશલઓમલ ્તકલાલા આવે્ લ �તૃ્મુલ 
પવલસીથી ખર�દ્ુા છે. �મલ ાલરફં સાં તષમલ સનાલમથી 
િમકળ�મ ે ાલાગણી અમ ે ઇચછલમલ અપાલમાલા દલખ્ થઈ 
ગયત છે. હવ ેજત આ ખર�દમલરમ ેઆ સતદલાલા કતઈ �કુસલમ 
થલય ંત ંે એ �ંમી જવલબદલર� છે � બલદશલહતમલ 
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�જસાતમ ે �્લમી્લ કર� મલખમલર, ��બરતમલ �વ કલઢ� 
મલખમલરત, �ફરઓમીઓમી સુંમંમ ે ંબલહ કર� 
મલખવલવલળત, કયસર અમે ક�સરલ, ્બુબલઅ અમ ેહાીર અમ ે
વ�ાુલા વ� ુાલ્ ભેગત કરમલરલઓ, પલક� ઇાલરંત બમલવી 
ંેમે સ�વમલરલઓ, ંેાલા ઉાદલ ગલ્ી્લ �બછલવમલરલઓ, 
અમે અવ્લદમલ ખયલ્થી સાઘરત કરમલરલઓ અમે �ગીરત 
બમલવમલરલઓમ ે મલશમલ આર� પહ�્લડમલર છે, �થી ં ે
બ્લમ ેકયલાંમલ �છૂલણલ (�છુંલજ) અમ ેસવલબ અઝલબમી 
ાાઝી્ાલા હલજર કર� દ�વલાલા આવશ,ે જયલર� સલ્લ ખતટલમત 
આખર� ફ�સ્ત થશ ેઅમ ે�ૂઠવલળલઓ ઘલટલાલા હશ,ે આ સતદલ 
પર એ ��ુધ્એ ગવલહ� આપી છે, � ઇચછલઓમી ક�દથી 
આઝલદ અમ ે�ુિમયલમલ સાબા્ તથી ર�યં છે. 
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(૪) ઉસાાન �બન હનીફ (્ેનાપતી)ના નાાે 
 જત શ� ુઆજલ પલ્મમલ છત મી્ ેઆવી �ય 
ંત એ જ આપણત ઉદેશ છે. અમે જત ાલા્લ ભદેભલવ 
અમે અવજલમી ાા�ઝ્ ંરફ આગળ વ્ે ંત ંાે 
ંાલરલ આજલા�કં સૈિમકતમે ્ઈમે અવગણમલ 
કરમલરલઓમી સલાે ઊભલ થઈ �વ અમે પતંલમલ 
ફરાલાબરદલરત દલરલ િવ�ખુ થમલરલઓથી બેપરવલ થઈ 
�વ. ક�ાક� �દ્ વગર હલજર� આપમલરલઓમી 
હલજર�થી ંત ંેઓમી ગરેહલજર� જ સલર� છે અમે 
ંેઓ�ુા બેસી જ�ુા જ ઊભલ થવલ કરંલ વ્લર� 
્લભદલયી છે. 
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(પ) આઝરબાઈ�નના ગવનરર અશઅ્ �બન 

ણ�્ના નાાે 
 આ ંાલરત હતદત કાઈ રસી્ત કત�ળયત મથી. બુક� 
ંાલરલ ાલથે અુ્લહમી અાલમં છે. અમે ંા ેએક ાતટ� 
હસંીમી િમગરલમી હ�ઠળ સાભલળ પર િમ્કું થયલ છત. ંામ ે
પ�મલ ાલા્લાલા આવી ર�ં ે પગ્લ ભરવલમત હક મથી 
અમે ખબરદલર કતઈ ા�ા �રૂલવલ વગર કતઈ ાતટલ કલાાલા 
હલથ મ મલખજત. ંાલરલ હલથાલા � ાલ્ છે, એ પણ 
પરવર�દગલરમલ ાલ્મત એક ભલગ છે અમે ંા ેંેમલ ાલટ� 
જવલબદલર છત. �યલા �ુ્ ી ંે ામ ેસ�પત મહ�. અમ ેકદલ્ આ 
મસીહંમલ કલરણ ે�ુ ા ંાલરત �રુત વલ્ી મહ� ઠ�ા. વસસ્લા 
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(૬) �આુિવ્ાના નાાે 
 જત, ાલર� બયઅં એ જ કતા ેકર� છે �ણ ેહ. અ� ૂ
બક, હ. ઉાર અમે હ. ઉસાલમમી કર� હંી એવી જ ર�ંમી 
છે �વી ંેઓમી બયઅં કર� હંી,  ક� મ કતઈ હલજરમ ે
�મૂરિવ્લરમત હક હંત અમે મ કતઈ ગેરહલજરમ ે રદ કર� 
દ�વલમત અિ્કલર. 
 �રૂલમત અિ્કલર પણ ાલત �હુલ�જરત અમ ે
અનસલરમત હતય છે. એટ્ ેજત ંેઓ કતઈ શખસ પર સાાં 
થઈ �ય અમ ે ંેમે ઇાલા મીાી ્ે ંત �ણ ે એાલા જ 
�દુલમી ારઝી છે અમ ે જત કતઈ શખસ ે ટ�કલ કર� અથવલ 
�બદઅંમલ આ્લર� આ બલબંથી બહલર િમકળ� �ય, ંત 
્તકતમી ફરજ છે ક� ંેમે પલછત ્લવ ેઅમ ેજત ઇનકલર કર� દ� 
ંત ંેમલથી જ ાગ કર�. ક�ાક� ંેણે ાતઅિામતમલ ાલગરથી હટ�મ ે
રસંત કલઢયત છે. અમે �દુલ પણ ંેમે એ જ ંરફ ફ�રવી દ�શ ે
� ંરફ ંે ફર� ગયત છે. 
 �આુિવયલ !  ાલરલ �વમી કસા, જત ્ ુા ઇચછલઓમ ે
ં� ��ુધ્મી દ�ષટએ જતશ ેંત ામ ેસૌથી વ� ુહ. ઉસાલમમલ 
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�મૂથી પલકદલામ પલાશ.ે અમે ંમ ેખબર પડ� જશ ેક� �ુ ા આ 
વલંથી �બુ�ુ્ અ્ગ થ્ગ હંત. પણ જત ્ ુા હક�કંતમ ે
�પલવી આરતપ જ �કૂવલ ાલગ ેંત ંમ ેસા�ણૂર અિ્કલર છે. 

(આ ગં બયઅંતમી �સથિં ંરફ િમદ�શ છે 
મ�હંર ઇસ્લાાલા �ખ્લફં �રૂલથી મ�� મથી થંી. - 
જવલદ�) 
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(૭) �આુિવ્ાના જ નાાે 
 �ણી ્,ે ાલર� પલસે ંલર� બે્ કૂ� મસીહંતમત સાગહ 
અમે ંલરત �ુાદર સ�વે્ત બમલવે્ત પત આાયત છે. �મ ે
ંલર� �ાુરલહ�મી ક્ા ે ્ખયત છે અમ ે ંેમલ પર ંલર� 
અ� ૂ્ ંલએ ા્ ુા ાલ્ુ� છે. આ એક એવલ શખસમત પત છે 
�મી પલસ ે મ �હદલયં આપમલર� દ�ષટ છે અમ ે મ ાલગર 
બંલવમલર� મેંલગીર�. ંેમે ઇચછલઓએ બત્લાયત ંત હલ 
ભણી દ�્ી. અમે �ાુરલહ�એ ખ�ચયત ંત ંેમી પલછળ ્લ્વલ 
્લગયત અમ ેંેમલ પ�રણલા ેએ્ફ�્ બકવલ ્લગયત અમ ેરસંત 
�ુ્ ીમ ેઅટક� ગયત. 
 જત આ બયઅં એકવલર થલય છે, �મલ પછ� મ 
કતઈમ ેફ�ર િવ્લરણલમત હક હતય છે અમ ેમ ફર� અખતયલર 
કરવલમત. ંેમલથી બહલર િમકળ� જમલરત ઇસ્લાી િમઝલામત 
િવરત્ી ગણલય છે. અમે ંેમલ પર સત્ િવ્લર કરવલવલળત 
�મુલ�ફક (દાભી) કહ�વલય છે. 
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(૮) જર�ર ઇબને અબ�ુલલાહ બજલીના નાાે 
 જયલર� ંેામ ે �આુિવયલમ ે સા�વવલ ાતક્વલાલા 
આાયલ 
 આ પછ� જયલર� ંામ ે આ પત ાળ� �ય ંત 
�આુિવયલથી �િંા ફ�સ્લમી ાલાગણી કર� દ�વી અમે એક 
આખર� વલં મ�� કર� ્ેવી અમ ેંેમે ્ેંવણી આપી દ�વી 
ક� હવે બે જ ાલગર છે. કલા ંત મલશ કર� દ�મલ�ા ્ધુ્ અથવલ 
હડ� ૂં  કરમલર� �ુુ હ. 
 હવે જત ંે જ ાગમ ેઅખતયલર કર� ંત વલં્ી  ંખંા 
કર� દ�જત અમ ે જત �ુુ હમી વલં કર� ંત ંરં જ ંેમલથી 
બયઅં ્ઈ ્ેજત. વસસ્લા. 
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(૯) �આુિવ્ાના નાાે 
 અાલર� કૌા ( �ુર�શ)મત ઇરલદત હંત ક� અાલરલ 
પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામે  કત્ 
કર� મલખે અમ ે અામ ે જડ�ળૂથી ઉખડે� મલખે. ંેઓએ 
અાલરલ ાલટ� રાજ અમ ે ગામલ કલરણત ઊભલ કયલર. અમ ે
અાલર� સલથ ે �ં �ંમી વંર�ુાક કર�, અામ ે ્ેમ અમ ે
રલહં મ ્ેવલ દ�્ી. અમ ે અાલરલ ાલટ� િવિવ  ્ પકલરમલ 
ભયત ઊભલ કયલર. કદ� અામ ે�્લ મી્લ પહલડત પર પમલહ 
્ેવલ ાલટ� ાજ�રૂ કયલર અમે કદ� અાલરલ ાલટ� ્ધુ્મત 
અ�ગમ ્ેંલાયત. પરા્ ુપરવર�દગલર� અામ ેપ�રબળ આપ્ુા 
ક� અાે ંેમલ દ�મ�ુા રયણ કર�એ અમે ંેમલ સનાલમ�ુા દર�ક 
ર�ંે રયણ કર�એ. અાલરલાલામલ ઇાલમદલરત આખેરંમત અજ 
ાલગંલ હંલ, અમે કલફરત ંેમલ �ળૂ�ુા રયણ કર� રહલ હંલ. 
�ુર�શાલા � ્તકત �સુ્ાલમ થઈ ગયલ હંલ ંેઓ આ 
સાકટતથી �કૂં હંલ. કલા ંત એટ્લ ાલટ� ક� ંેઓએ કતઈ 
સારયણ કરલર કર� ્ી્લ હંલ અથવલ ંેામી પલસ ેકબી્ત 
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હંત � ંેામી સલા ેઊભત રહ� જંત હંત. અમ ેંેઓ કં્ 
થવલથી સ્લાં રહ�ં લ હંલ. 
 અમે હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામી એ હલ્ં હંી ક� જયલર� જ ાગમી આગ 
ભડક� ઉઠંી હંી અમ ે્તકત પલછળ હટવલ ્લગંલ હંલ ંત 
આપ પતંલમી એહ્ેબૈં  અ્યહ��સુસ્લામ ે આગળ કર� 
દ�ંલ હંલ. અમે ંેઓ પતંલમ ે ઢલ્ બમલવી સહલબલમ ે
ં્વલર અમ ે ભલ્લઓથી સાર�યં રલખંલ હંલ. એટ્ ે
બદમલ �દવસ ે ઉબયદલ �બમ હલ�રસ ાલયલર ગયલ અમ ે
ઓહદમલ �દવસ ે હાઝલ શહ�દ થયલ અમ ે(જ ાગે)  � ૂં લાલા 
જઅફર કલા આાયલ. 
 એક શખસ ે��ુા મલા �ુ ા બંલવી શ�ુા �ા, ંેઓએ આ 
્તકત �વી શહલદંમત ઇરલદત કય� હંત. પરા્ ુા એ  બ્લમી 
ાૌં જ્દ� આવી ગઈ અમે ંેમી ાૌંમ ેપલછળ રલખવલાલા 
આવી. 
 સાયમી આ પ�ર�સથિ  ં ક�ટ્ી આયયરજમક છે ક� 
ાલરત સલામત એવલ ્તકતથી થલય છે, �ઓ કદ� ાલર� સલથ ે
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કદા િા્લવી મથી ્લુયલ અમ ેમ આ દ�માલા ંેઓ�ુા કતઈ 
કલરમલ�ુા છે, �મી ાલરલ સલથ ેસરખલાણી કર� શકલય, પણ એ 
ક� દલવેદલર કતઈ એવલ ાલમમત દલવત કર� �મ ે�ુ ા �ણંત મ 
હત�, અમે �દુલ પણ મ �ણંત હતય (એટ્ ેક� ં ેખતટત 
હતય). ંત પણ ગાે ંેા હર હલ્ાલા �દુલમત �કુ છે. 
 રહ� ગઈ ંલર� એ ાલાગણી ક� �ુ ા હ. ઉસાલમ મલ 
કલિં્તમ ેંમ ેસ�પી દ�, ંત ા� એ િવશ ે�રૂંત િવ્લર કય� 
છે. ાલર� શ�ંલાલા ંેઓમ ેમ ંત ંલરલ હવલ્ ેકરવલમલ છે 
મ કતઈ અનયમલ. ાલરલ �વમી કસા, જત ંા ે પતંલમી 
હઠ્ા� અમે �ુશામલવટથી રતકલયલ મહ�, ંત �ૂાક સાયાલા 
ંેઓમ ેજતશત ક� એ ંામ ેપણ શત્ી ્ેશ ેઅમ ેઆ વલંમી 
ંામ ેંક મહ� આપ ેક� ંાે ંેમ ે�શુક� ક� ંર�, પહલડ યલ 
રણતાલા ં્લશ કરત . અ્બં એ એવી ઇચછલ હશ ે �મ ે
ાેળવી ્ેવલથી આમાદ મહ� થલય અમે એ �ુ્ લકલં હશ ે
�મલથી કતઈ પકલર� �શૂી મહ� થલય. અમ ે સ્લા ંેમલ 
્લયકત પર. 

  



નહ�ુલ બલાગાહ - 801                                                                     ww.hajinaji.com 

(૧૦) �આુિવ્ાના જ નાાે 
 ંે �દવસ ે �ુા કરશત? જયલર� આ �ુિમયલમલ બ્લ 
વ�ત ંાલરલ પરથી ઉંલર� ્ેવલાલા આવશ,ે �મી શતભલથી 
ંાે પતંલમ ેસજજ કર� છે. અમે �મલ સવલદ� ંામ ે્તકલાલા 
મલખી દ�્ે્ છે. આ �ુિમયલએ ંામ ેઅવલજ આપી ંત ંા ે
્બબૈક કહ� દ��ુા, અમે ંામ ેખ�્વલ ાલગ્ુા ંત ંા ેખ�્લંલ 
્લુયલ ગયલ, અમે ંેમી આજલઓ�ુા પલ્મ કરંલ રહલ. 
મ�ક છે ક� કતઈ બંલવવલવલળત ંામ ેએ ્ીજતથી આગલહ 
કર� �મલથી કતઈ ઢલ્ બ્લવવલવલળ� મથી. એટ્ે ઉ�્ં છે 
ક�, આ દલવત ં� દયત અમ ે �હસલબ �કંલબ ાલટ� સલાલમ 
એકઠત કર� ુયત. આવવલવલળલ સાકટત ાલટ� કાર કસી ુયત, 
અમે �ાુરલહતમ ેંાલરલ કલમ પર િવજયી મ બમલવત. મ�હંર 
એા મ �ુ� ંત �ુ ા ંામ ેએ બ્ી વસ્ઓુથી પ�ર�્ં કરલવી 
દઈશ �મલથી ંા ેઅ�ણ છત. ંાત વૈભવ િવ્લસમલ ઇચ�ક 
છત. શયંલમ ેંામ ેપતંલમલ સકા�ાલા જકડ� ્ી્લ છે અમ ે
પતંલમી આશલઓ ાેળવી ્ી્ી છે અમે ંાલર� મસેમસાલા 
�હ અમ ે�મૂમી �ા પસર� ગએ્ છે. 
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 �આુિવયલ ! આખર ંા ે્તકત �લર� પ� પલ્મમ ે
્લયક અમે ઉમાંમલ પ્તમલ વલ્ી હંલ? જયલર� ક� ંાલર� 
પલસ ેમ કતઈ �વૂરવં વ�ડ્લં છે અમ ેમ  કતઈ �્ી અમ ે
ાતટ� ઇઝઝ ,ં અાે અુ્લહથી બ્ી ્લાબી કામસીબીઓથી 
પમલહ ાલાગીએ છ�એ અમ ેંામ ેસલવ્લમ કર�એ છ�એ ક� 
ખબરદલર !  ઉમાીદતમલ ્તકલાલા અમે બલહ ંથલ �દરમલ 
ંફલવંાલા પડ� �ાુરલહ�ાલા �ૂર �ુ્ ી મ ્લુયલ જજત. 
 ંાે ામ ે્ધુ્મી દલવં આપી છે ંત વ્લર� સલ�ા 
એ છે ક� ્તકતમ ેઅ્ગ કર� દત. અમ ેંાે પતં ેાયદલમાલા 
આવી �જત. બામે પયતમ ે જ ાગથી �ટકલરત કરલવી દત અમ ે
આપણ ેબામે ંા ેઅમ ે�ુ ા સી્ત �કુલબ્ત કર� ્ઈએ �થી 
ંામ ેખબર પડ� �ય ક� કતમલ �દ્ પર કલટ ્ડ� ગયત છે 
અમે કતમી �ખતાલા પડદલ પડ� ગયલ છે. 
 �ુ ા એ જ “અ�ુ્  હસમ” �ા �ણ ે બદમલ �દવસ ે
ંાલરલ મલમલ ( ઉતબલ �બમ રબીઆ) ાલાલ ( વ્ીદ �બમ 
ઉંબલ) અમ ેભલઈ હનઝ્લમલ ાલથલ ફલડ� ખંા કર� મલખયલ 
હંલ. અમ ેહ� પણ એ ં્વલર ાલર� પલસ ેછે અમ ે�ુ ા એ જ 
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જતશ અમે �હમાંથી �કુલબ્ત કર�શ. ા� મ ંત દ�મ પ્ટત 
કય� છે, અમ ેમ મવત મબી અપમલાયત છે. �ુ ા એ જ ાલગ� 
્લ્ી રહત �ા �મે ંાે અખતયલર� સીાલ �ુ્ ી છતડ� રલખયત 
હંત. અમે પછ� ્લ્લર�એ દલખ્ થઈ ગયલ હંલ. 
 ંાલ�ા ાલમ�ુા છે ક� ંા ેહ. ઉસાલમમલ �મૂમત બદ્ત 
્ેવલ આાયલ છત. ંામ ેંત ખબર છે ક� આ �મૂમી જગયલ 
�લા છે અમ ેજત ખર�ખર બદ્ત ્ેવત છે ંત તયલા જઈમ ેુયત. 
 ામે ંત એ�ુા ્લગી ર�ુા છે ક� જ ાગ ંમ ે દલાં તથી 
કલંર� રહ� છે અમે ્ ુા એવી ર�ંે ફ�રયલદ કર� રહત છે �વી 
ર�ંે �ટ સલાલમમલ ભલરથી બરલડવલ ્લગે છે અમ ેંાલ�ા 
ટત�ા ં્વલરમલ ઘલ અમ ે ાૌંમી ગરા બ�ર� અમ ે
�ડુદલઓમલ ઢગ પર ઢગ ખડકલવલમલ કલરણ ે �કંલબ ે�દુલમત 
વલસંત દઈ રહ� છે. જયલર� ક� પતં ેએ �કંલબમલ �ણી જતઈમ ે
�નુકર (ઇનકલર કરમલર)  છે અમ ે બયઅં કરવલ પછ� 
બયઅંમત ભાગ કરમલરલ છે. 
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 (૧૧) પાતાના લશણરને �ુશાન ્ાાે 

રવાના ણરવા ્ા્ે 
 જયલર� ંા ેકતઈ �ુશામ પર ્ડલઈ કરત અથવલ ં ે
ંાલરલ પર ્ડ� આવ ેંત �ુઓ ંાલરત પડલવ ટ�કરલઓમી 
સલા ેઅથવલ પહલડતમી ંળેટ�ાલા અથવલ મદ�ઓમલ વળલાકત 
પર હતય, �થી એ ંાલરલ ાલટ� બ્વલ�ુા સલ્મ પણ રહ� 
અમે �ુશામતમ ેરતક� પણ શક�. આ જ ાગ હાાેશલ એક અથવલ બ ે
ાતર્લ પર કરવી અમે ંાલરલ ્ત��લંતમ ેપહલડતમી ટત્ત 
પર અથવલ ટ�કરલઓમલ �્લ ભલગ પર િમ્કું કર� દ�વલ, 
�થી �ુશામ કતઈ ખંરમલક જગયલએથી �ાુ્ત મ કર� શક� 
અમે મ �રુ�યં જગયલએથી. અમે એ યલદ રલખત ક� ફૌજમી 
અગીા �કૂડ� ફતજમી સાભલળ રલખમલર� હતય છે અમ ેંેઓમી 
ખબરમત ઝર�ઓ ખબર� (��સૂ) ્તકત હતય છે. 
 ખબરદલર !  આપસાલા �ટલ મ પડ� ��ુા, �યલા 
ઉંર�ુા તયલા એક� સલથ ેઉંર�ુા અમ ે�ૂ્  કરવી ંત બ્લએ 
એક સલથ ે�ૂ્ કરવી. અમે અમ ેજયલર� રલં પડ� �ય ંત 
ભલ્લઓ પતંલમી આસપલસ ખતડ� દ�વલ અમે ખબરદલર, 
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િમ�દમી ા� ્લખવલમત ાતહ મ કરવત પણ એટ્ુા જ ક� 
એકલદ ઝત�ુા આવી �ય. 
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(૧ર) ાાઅ�લ �બન ણ�્ �ર્ાહ�ના નાાે 
 આપમી મસીહં � ાતઅ�્ �બમ ક�સ �રયલહ�મ ે
એ વખં ે ફરાલવી જયલર� ંેમ ે તણ હ�ર�ુા ્શકર આપી 
શલા ભણી રવલમલ કયલર. 
 એ અુ્લહથી ડરંલ રહ�જત, �મી બલરગલહાલા હર 
હલ્ંાલા હલજર થવલ�ુા છે અમ ે �મલ િસવલય કતઈ �િંા 
ાા�ઝ્ મથી. જ ાગ એ ્તકતથી કરવી � ંાલર� સલથ ેજ ાગ 
કર�. ટલઢલ પહતરાલા સવલર સલાજ સફર કરવી અમ ેગરાીમલ 
સાય ેકલફ્લમ ેરતક� ્તકતમ ેઆરલા કરવલ દ�વત. 
 સફર ્ીા ેકરવી અમે રલતીમલ આરાભાલા સફર મ 
કરવી, ક�ાક� પરવર�દગલર� રલંમ ે આરલા ાલટ� બમલવી છે 
અમે ંેમ ેઠહ�રવલ ાલટ� બમલવી છે, સફર કરવલ મહ�. એટ્ ે
રલંમલ પતંલમલ બદમમ ે આરલા આપવત અમ ે પતંલમી 
સવલર� ાલટ� શલાિંમત બાદતબસં કરવત. તયલર પછ� જયલર� 
જતઈ ુયત ક� સવલર પડ� રહ� છે અમે �બુહ પકલશી રહ� છે ંત 
�દુલમી બરકંમલ સહલર� ઊભલ થઈ જ�ુા અમ ે જયલર� 
�ુશામમત સલામત થઈ �ય ંત પતંલમલ સલથીઓમી વ્ાલા 
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ઊ�ુા રહ�� ુા અમે �ુશામમી એટ્લ મ�ક મ જ�ુા ક� �ણે જ ાગ 
આદરવલ ાલગત છત અમે મ એટ્લ �ૂર થઈ જ�ુા ક� �ણ ે
જ ાગથી ડર� ગયલ છત. તયલા �ુ્ ી ક� ાલરત �ુકા આવી �ય 
અમે �ુઓ, ખબરદલર ! �ુશામમી �ુશામી ંામ ેએ વલં પર 
મ ંૈયલર કર� દ� ક� ંેમ ેહકમી દલવં આપવલ અમ ે�ુજજ  ં
�રૂ� કરવલ પહ�્ લ જ ાગમત આરાભ કર� દયત. 
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(૧૩) પાતાના એણ ્ેનાપિતના નાાે 
 ા� ંાલરલ પર અમે ંાલર� મી્ેમલ ્શકર પર 
ાલ�્ક �બમ અ્ હલ�રસ અ્ અશંરમ ેસરદલર િમ્કું કય� 
છે, એટ્ે ંેમી વલંત પર ધયલમ આપજત અમ ેંેમી પયરવી 
કરજત અમ ેંેઓમ ેજ પતંલ�ુા બખંર અમ ેઢલ્ બમલવજત. 
ક�ાક� ાલ�્ક એ ્તકતાલાથી છે �ામી કાઝતર� અમે યિંમત 
કતઈ ખંરત મથી અમ ેમ ંેઓ આવલ સાય ેઆળસ કર� શક� 
છે, �યલા ્પળંલ વ્લર� જ�ર� હતય. અમ ે તયલા મ ંે� 
દ�ખલડ� શક� છે, �યલા ઢ�્ વ્લર� ��ુધ્�વૂરક હતય. 
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(૧૪) પાતાના લશણરને િ્ફફ�નની જગંના 

આરંભ પહહલા 
 આપમી મસીહં પતંલમલ ્શકરમલ મલા ેિસફફ�મમી 
જ ાગમલ આરાભ પહ�્ લ 
 ખબરદલર ! એ સાય �ુ્ ી જ ાગ શ� મ કરવી �યલા 
�ુ્ ી ંેઓ પહ�્  મ કર�. ક�ાક� ંા ે અ્ હમદત �્ુ્લહ 
પતંલમી દ્ી્ રલખત છત, અમે ંેઓમ ે તયલા �ુ્ ી ાતહ્  ં
આપવી �યલા �ુ્ ી પહ�્  મ કર� દ�. એક બી� �ુજજં થઈ 
જશે. તયલર પછ� જયલર� �દુલમલ �ુકાથી શ� ુહલર� �ય ંત 
કતઈ ભલગવલવલળલમ ેકં્ મ કરવત અમ ે કતઈ ્લ્લરમ ે
ાલર� મ મલખવત અમ ે કતઈ ઘલય્ પર કલિં્ �ુમ્ત મ 
કરવત. અમ ે ઔરંતમ ે �ુ:ખ મ આપ�ુા ભ્ે એ ંામ ે
અપશબદત જ ક�ા મ આપંી હતય અમ ેંાલરલ હલ�કાતમ ે��ુા 
ભ્ુા ક�ા મ બત્ે. ક�ાક� ંેઓ ામતબળ અમે ��ુધ્મલ �હસલબ ે
કાઝતર છે અમ ે અાે પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામલ  ્ગુાલા પણ ંેઓમલ િવશ ે હલથ રતક� 
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્ેવલમ ેબા્ લએ્લ હંલ જયલર� ક� ંેઓ �શુી ક હંી અમ ેએ 
સાય ે પણ જત કતઈ �ીઓ પર પતથર અથવલ ્લકડ� 
ઉપલડ્ ુા ંત ંેમ ેઅમ ેંેમલ વાશજતમ ેાેણલ ાલરવલાલા આવંલ. 
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(૧પ) �ુશાનની �બ� થવા ્ા્ે �ુઆના 
ઉચચાર 

 આપમી દતઆ � આપ �ુશામમલ સલામલ વખં ે

પડયલ કરંલ હંલ. 
 �દુલયલ ! �દ્ત ંલર� ંરફ જ ખ�્લઈ રહલ છે અમ ે
ગરદમત �્ી થએ્ છે અમ ે�ખત ્લગે્ી છે અમે પગ્લ 
આગળ ્પી રહલ છે અમ ેબદમ યીણ થઈ ��ૂલ છે. અય 
�દુલ ! �પલએ્લ ક�મલઓ સલા ે આવી ગયલ છે અમ ે
�ુશામલવટમી દ�ગ ઉકળ� રહ� છે. અય �દુલ ! અાે ંલરલ 
દરબલરાલા પતંલમલ ર� ૂ્ મી ગયબં અમ ે�ુશામતમલ વ્લરલ 
અમે ઇચછલઓમલ ંફલવંમી ફ�રયલદ કર� રહલ છ�એ. અય 
�દુલ ! અાલર� અમ ે�ુશામતમી વચ્ ેહકમી સલથ ેફ�સ્ત કર� 
દ�. ક�ાક� ્ ુા શષેઠ ફ�સ્લ કરમલર છે. 
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(૧૬) જગંના ્ા્ે લશણરને �ચુના 
 આપમી અ�ુુ ય વલણી � આપ ્ધુ્ સાય ે
પતંલમલ સલથીઓમ ેફરાલવંલ રહ�ં લ હંલ. 
 ખબરદલર ! ંામે એ મલસભલગ આકર� મ ્લગ ે
�મલ પછ� આકાણ કરવલમી શ�ંલ હતય અમ ેએ પીછેહઠ 
�્�ંલજમક મ બમલવ ે� પછ� ફર� પલછલ આવવલમી શ�ંલ 
હતય, ં્વલરતમ ેંેમત હક આપી દયત, પડખલભેર પડવલવલળલ 
�ુશામત ાલટ� ાકં્ ંૈયલર રલખત. પતંલમલ ામમ ે સખં 
રલખત. મ�ેબલ� અમ ે સૌથી આકર� ં્વલર બલ� ાલટ� 
ંૈયલર રલખત. અમે અવલજતમ ે ાલર� મલખત ક�ાક� ંેમલથી 
િમબરળંલ �ૂર થઈ �ય છે. 
 કસા છે એ �ંમી �ણે દલણલમ ે ફતડયલ અમ ે
પલણવલમ વસ્ઓુ પેદલ કર� ક� આ ્તકત ઇસ્લા મથી ્લાયલ 
બુક� સાજતગત સલા ે હિથયલર મલખી દ�્લ છે. અમે પતંલમલ 
�ુફમ ે�પલવી રલખે્ છે અમ ે�વલ ાદદગલર ાળ� ગયલ ક� 
ંરં જ ઉઘલડલ પડ� ગયલ. 
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(૧૭) �આુિવ્ાના એણ પતના જવાબ 
 ંલ�ા એ ાલમ�ુા છે ક� �ુ ા શલામત પદ�શ ંમે સ�પી 
દ�, � વલંમત કલ્ ે ઇનકલર કર� ��ૂત �ા, ંેમે આજ 
અપરણ મથી કર� શકંત. અમે ંલ�ા એ કહ�� ુા ક� જ ાગે અરબતમત 
મલશ કર� દ�્ત છે અમે અ�કુ ્તકત િસવલય કતઈ બલક� બચ્ુા 
મથી ંત યલદ રલખત ક� �મત �ં હક પર થયત હતય ંેમત 
��ા જ�લં છે અમે �મે �ૂઠ ખલઈ ગ્ુા ંેમત �ં 
જહ�હા છે. 
 રહ� આપણલ બામેમી વલં ક� જ ાગ અમે ાય�કંતવાલા 
બામે સરખલ છ�એ, ંત ંા ેશાકલાલા એ ઝડપથી કલા મથી 
કર� શકંલ �ટ્ુા �ુ ા યક�મ સલથ ેકર� શ�ુા �ા. અમે શલાવલળલ 
�ુિમયલ િવશ ે એટ્લ ્લ્� ુ મથી �ટ્લ ઈરલકવલળલઓ 
આખેરંમલ િવશ ે�્�ંલગસં છે. 
 અમે ંાલ�ા એ કહ�� ુા ક� આપણ ેબ્લ અબદ� ામલફમલ 
વાશજ છ�એ ંત એ વલં સલ્ી છે પરા્ ુમ ઉાૈયલ હલિશા 
�વલ થઈ શક� છે અમ ેઅરબ અબ�ુ્ ��ુ�્બ �વલ. મ અ� ુ
��ુફયલમ અ� ૂ ંલ�્બમી બરતબર� કર� શક� છે અમે મ 
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�દુલમી રલહાલા �હજરં કરમલર, આઝલદ કર�્લ ્તકત �વલ, મ 
્તખ�ુા �ૂળ ્રલવમલર �ૂળ સલથ ે ભેળવી દ�વલયલ સલથ ે
સરખલવી શકલય છે. અમ ેમ હકદલરમ ેબલિં્ મવલઝ �વત 
ઠ�રવી શકલય છે. ાતઅિામમ ેકદ� �મુલ�ફક સલથ ેમથી રલખી 
શકલંત. કિમષટ (મી્) અવ્લદ ંત એ છે � એ વડવલમલ 
કદા પર ્લ્ે � જહ�ેાાલા  પડ� ��ૂત છે. 
 તયલર પછ� અાલરલ હલથાલા મ�ાુવં�ુા સૌભલગય છે 
�મલ વડ� અાે બલિં્મલ ાલમવાં તમ ેહડ� ૂં  કયલર છે અમ ે
હકમલ �ુબળલઓમ ે �્ે આણયલ ( હકવલળલ કાઝતર ્તકતમ ે
�ુ્ ાદ �લર) છે, અમે જયલર� પરવર�દગલર� પતંલમલ દ�માલા 
અરબતમ ે ટતળેટતળલ દલખ્ કયલર અમ ે આ કૌા ઇચછલ 
અિમચછલએ �સુ્ાલમ બમી છે ંત ંા ે આ જ દ�માલા 
દલખ્ થમલરલઓમલ ટતળલાલા હંલ ામ ે કામ ે( ્લહ�મ ે ક� 
ખૌફમલ ્ી્)ે જયલર� ક� આગળ વ્મલરલ આગળ વ્ી ��ૂલ 
હંલ. અમે �હુલ�જરત પતંલમી પલથિાક િવિશષટંલ ાેળવી 
��ૂલ હંલ. �ુઓ, ખબરદલર, શયંલમમ ે ંાલરલ �વમમત 
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ભલગીદલર મ બમલવત અમ ે ંેમ ે ંાલરલ આતાલ પર ્ડ� 
બેસવલ મ દયત. - વસસ્લા 
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(૧૮) બ્રાના ગવનરર અબ�ુલલાહ ઇબને 

અબબા્ના નાાે 
 યલદ રલખત !  ક� આ બસરલ ઇબ્ીસમલ ઉંરવલમી 
અમે �ફતમલઓ ઊભલ થવલમી જગયલ છે એટ્ ેઅહ�મલ ્તકત 
સલથ ે સલર� વંર�ુાક કરવી, અમે ંેામલ �દ્તાલાથી ભયમી 
ગલાઠ ખત્ી મલખવી. ામ ે ખબર ાળ� છે ક� ંા ે બમી 
ંાીામી સલથ ેસખંીથી વં� છત. અમ ેંેામી સલથે સખં 
પકલરમત વહ�વલર કરત છત. ંત યલદ રલખત, ક� બમી ંાીા એ 
્તકત છે ક� જયલર� ંેઓમત કતઈ િસંલરત �ૂબ ે છે ંત બીજત 
ઊભર� આવ ેછે. આ જ ાગમલ ાલા્લાલા �હ�્ ીયં ક� ઇસ્લા 
�લર�ય પણ કતઈથી પલછળ મથી રહલ. વળ� અાલરત ંેઓમી 
સલથ ે �રશંેદલર� અમે સગપણમત સાબા્  પણ છે. એટ્ે જત 
આપણ ેંેઓમત ખયલ્ રલખ�ુા ંત અજ ાેળવી�ુા અમ ેસાબા્ ત 
ંતડ��ુા ંત �મુેહગલર થલ�ુા. એટ્ ે ઇબમ ે અબબલસ, �દુલ 
ંાલરલ પર રહ�ાં ઉંલર�, ંેઓમી સલથ ે પતંલમી જબલમ 
અથવલ હલથ પર �ર� થમલર� ભ્લઈ ક� �રુલઈાલા સત્ી 
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સા�મ ેપગ ઉપલડવલ ક�ાક� આપણ ેબામ ેઆ જવલબદલર�ાલા 
શર�ક છ�એ. અમે �ુઓ ંાલરલ સાબા્ ાલા ાલર� ભ્ી ભલવમલ 
કલયા રહ�. અમ ેાલર� રલય ખતટ� મ પડવલ પલા.ે 
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(૧૯) પાતાના અ�ણુ ગવરનરાના નાાે 
 �ણી ુયત, ંાલરલ શહ�રમલ જાીમદલરતએ ંાલરલ 

સાબા્ ાલા સખંી, કઠતરંલ, અપાલમ અમ ે અપક�િં� અમ ે

અતયલ્લરમી િશકલય  ં કર� છે. અમ ે ા� ંેઓમલ સાબા્ ાલા 

િવ્લર કર� ્ી્ત છે. ંેઓ પતંલમલ િશકરમલ કલરણ ે િમકટ 

રલખવલમ ે્લયક ંત મથી પણ કત્ કરલરમી �એ ંેામ ે�ૂર 

પણ મથી કર� શકલંલ. અમ ેંેઓ પર અતયલ્લર પણ મથી 

થઇ શકંત. એટ્ ેંા ેંેઓમલ સાબા્ ાલા એ�ુા મરા વ્ણ 

અખતયલર કરત, �ાલા થતડ� કડકલઈ પણ શલિા્ હતય અમ ે

ંેઓમી સલા ેસખંી અમ ેમરાીમી દરિાયલમમત વંલરવ કરત 

ક� કદ� િમકટ કર� ુયત ંત કદ�ક �ૂર કર� દયત. કદ� પલસ ે

બત્લવી ુયત ંત કદ� અળગલ રલખત. (ઇ.અ.) 
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(ર૦) �ઝ્ાદ ઇબને અબીહના નાાે 
 � બસરલમલ ગવમરર અબ�ુુ્લહ �બમ અબબલસમલ 
મલયબ બમીમ ેગયલ હંલ અમ ેઇબમ ેઅબબલસ બસરલ અમ ે
અહવલઝમલ આ�ુબલ�ુમલ બ્લ પદ�શમલ ગવમરર હંલ. 
 �ુ ા અુ્લહમી કસા ખલઈમ ેક�ુ ા �ા ક�, જત ામ ેખબર 

પડ� ગઈ ક� ંાે �સુ્ાલમતમલ ગમીાંમલ ાલ્ાલા મલમી 

અથવલ ાતટ� ખયલમં કર� છે ંત ંાલરલ પર એવી સખંી 

કર�શ ક� ંાે મલદલર ભલર� પીઠવલળલ અમ ે ાલમ સનાલમ 

વગરમલ થઈમ ેરહ� જશત. વસસ્લા. 
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(ર૧) �ઝ્ાદ ઇબને અબીહના જ નાાે 
 ઉડલઉપ�ુા છતડ� ાધયાાલગર અપમલવત અમ ેઆજમલ 

�દવસ ે કલ્મ ે યલદ રલખત. જ�રં �રૂંત ાલ્ રતક� બલક� 

હલજંમલ �દવસ ાલટ� આગળ ાતક્ી દયત. 

 �ુા ંાે એા ્લરત છત ક� ંા ે ઘાાડ�ઓાલા રહ�શત 

અમે �દુલ ંામ ેિવમમ ્તકત �વત સવલબ આપશ?ે અથવલ 

ંાલરલ ાલટ� સદકત અમે ખયરલં કરવલવલળલઓમત સવલબ 

્લ�ઝા ઠરલવશ.ે અમ ે ંાે મેઅાંતાલા પડખલ બદ્ંલ 

રહ�શત ? મ કતઈ કાઝતરમત ખયલ્ કરશત મ કતઈ બેવલમત? 

જયલર� ક� ઇનસલમમ ેએમત જ બદ્ત ાળે છે � ંેણે ક્ુર છે. 

અમે ંે એમે જ ાેળવ ે છે � ંેણે આગળ ાતકુ્ુા છે. 

વસસ્લા 
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(રર) અબ�ુલલાહ ઇબને અબબા્ના નાાે 
 �મલ ાલટ� અબ�ુુ્લહ ઇબમ ેઅબબલસ�ુા કહ�� ુા હ્ ુા ક� 
ા� હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામલ પછ� કતઈમલ પણ ક્લાથી એટ્ત ફલયદત મથી 
ઉઠલાયત �ટ્ત આ ક્લાથી ઉપલડયત છે. 
 �ણ�ુા જતઈએ ક� ! �લર�ક �લર�ક એ�ુા પણ થલય છે 

ક� ાલણસ એ ્ીજમ ેાેળવીમ ેપણ �શૂ થઈ �ય છે � ંેમલ 

હલથથી જવલ વલળ� મહતંી અમ ેએ ્ીજમલ ્લુયલ જવલ પર 

શતકગસં પણ થઈ �ય છે � ંેમે ાળવલ વલળ� મહતંી. 

એટ્ે ંાલર� જવલબદલર� છે ક� એ આખેરં પર �શૂી 

ામલવત � ાળ� �ય અમ ે એમલ પર અફસતસ કરત � 

ંેાલાથી હલિસ્ મ થઈ શક�. �ુિમયલ હલિસ્ થઈ �ય ંત 

ંેમલ પર વ� ૂ�શૂી �હ�ર મ કરત. અમે હલથથી િમકળ� �ય 

ંત બેકરલર થઈમ ેઅફસતસ મ કરત. ંાલર� બ્ી જ �્�ંલ 

ાૌં પછ�મલ સાય િવષ ેહતવી જતઈએ. 



નહ�ુલ બલાગાહ - 822                                                                     ww.hajinaji.com 

(ર૩) ઇબને ��ુલજાના �ુાલા પછ� હઝરતની 

વ્ી્ત 
 આ વસીયં આપે પતંલમી શહલદં પહ�્ લ કર� 
હંી. 
 ંાલરલ બ્લ ાલટ� ાલર� વસીયં એ છે ક� 

ખબરદલર, �દુલમલ સાબા્ ાલા કતઈ પણ પકલરમત િશકર મ 

કરવત. અમ ેહઝરં ાતહમાદ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 

વસુ્ામી ��ુેંમે  એળે અમે ાયથર મ જવલ દ�વી. એ બામ ે

�ુ્ મુતમ ેકલયા રલખત અમે એ બામે �્રલગતમ ેપકલિશ  ંરલખત. 

તયલર પછ� કતઈ િમ�દલમત સાભવ મથી. 

 �ુ ા કલ્ે ંાલર� સલથ ેહંત અમ ેઆ� ંાલરલ ાલટ� 

ઇબં બમી ગયત �ા અમ ે કલ્ ે ંાલરલથી િવદલય થઈશ. 

તયલર પછ� જત �ુ ા �વંત રહ� ગયત ંત ાલરલ �મૂમત 

અિ્કલર� �ુ ા જ �ા. અમે જત ાલર� �વમદતર� �ૂાકલઈ ગઈ ંત 

�ુ ા �ુિમયલથી ્લુયત જઈશ. જત �ુ ા ાલફ કર� દ� ંત એ ાલરલ 
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ાલટ� �દુલમલ સલિાપય�ુા ( મજદ�ક��ુા) સલ્મ બમશ ે અમ ે

ંાલરલ હકાલા પણ એક મેક� હશ ેએટ્ે ંા ેપણ ાલફ કર� 

દ�જત. �ુા ંા ેમથી ઇચછંલ ક� �દુલ ંામ ેાલફ કર� દ�? 

 �દુલમી કસા ! આ અ્લમક ાૌં એવી મથી �મ ે

�ુ ા મલપસાદ ક�ા �ા અમ ેમ એવત બમલવ છે, �મે �ુ ા �રુત સા�ુ ા 

�ા. �ુ ા ંેઓમલ �વત �ા � રલં આખી પલણી ં્લશ કરંત રહ� 

અમે સવલર� ઝરણલ પર આવી ્ઢ� અમ ે શત્વલ પછ� 

પતંલમત ઉદેશ પલપં કર� ્ે. અમ ેવળ� �દુલમલ દરબલરાલા 

� કાઈ છે, ંે મેક ક�રદલરત ાલટ� વ્લર� સલ�ા જ છે. 

 આ ક્લામત એક ભલગ પહ�્ લ આવી ��ૂત છે પણ 

અહ� કાઈ વ્લરત હંત એટ્ે ંેમે ફર� મક્ કર� ુ યતગય 

સા�યત. - સયયદ રઝી 
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(ર૪) િ્ફફ�નની જગંથી પાછા ફરતા વણફા 
િવશે વ્ી્ત 

 પતંલમી ાલ્ િાુકં િવશ ે� િસફફ�મમી જ ાગ પછ� 
પલછલ ફરંલ ્ખે્ હંી. 
 આ �દુલમલ બાદલ, અ્ી ઇબમ ે અબી ંલ�્બ 

(અ્�યહસસ્લા)મત �ુકા છે, પતંલમલ ાલ્ િવશ,ે એમત હ�્  ુ

�દુલમી રઝલ પલ�પંમત છે �થી ંેમલ વડ� જ� ંાલા પવેશી 

શક� અમ ેાહ�શરમલ �દવસમલ ડરથી અાલમ ાેળવી શક�. 

 આ ાલ્મી સાભલળ હસમ �બમ અ્ી 

(અ્�યહસસ્લા) કરશ.ે જ�રં �જુબ વલપરશ.ે અમે યતગય 

દલમ્રા કરશ.ે તયલર પછ� ંેઓમ ે કતઈ અકસાલં મડયત 

અમે �ુસયમ અ્�યહસસ્લા બલક� રહ� ગયલ ંત �ઝમાેદલર 

ંેઓ રહ�શ ેઅમ ેએજ પાલણ ેકલા કરશ.ે 

 ફલંેાલ (સ્લ�ુુ ્લહ� અ્યહલ)મી અવ્લદમત અ્ી 

(અ્�યહસસ્લા)મલ સદકલાલા એટ્ત જ હક છે �ટ્ી 

અ્ીમી બી� અવ્લદમત છે. ા� દ�ખભલળ�ુા કલા ફલંેાલ 
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સ્લ�ુુ ્લહ� અ્યહલમી અવ્લદમ ે ાલત �દુલમી ��ુ ુદ� 

અમે પયગમબર (સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 

વસુ્ા)મી મજદ�ક�મલ ખયલ્થી સ�પી દ�્ે્ છે. એટ્લ 

ાલટ� ક� આપ હઝરંમલ ાતભલમત સનાલમ પણ થઈ જશ ેઅમ ે

આપમલ સગપણમી પિંષઠલ પણ રહ� જશ.ે 

 પરા્ ુઆ પછ� પણ વલ્ીમલ ાલટ� આ શરં છે ક� 

�ળૂ ાલ્ સ્લાં રલખ ેઅમ ેાલત ંેમલ ફળતમ ેખ્ર કર�. ં ે

પણ એ ાલગ�ાલા �મત �ુકા આપવલાલા આાયત છે. અમે �મી 

�હદલયં કરવલાલા આવી છે અમ ે ખબરદલર, આ ગલામી 

ખ�ૂરમી વલડ�ાલાથી એક મલમત છતડ પણ મ વે્ ે તયલા �ુ્ ી ક� 

જાીમ ફળ�પુ હતય. 

 ાલર� એ કમીઝત �મલથી ાલરત સાબા્  રહ� ��ૂત છે 

અમે ંેઓમી અવ્લદ પણ ાવ�ૂદ છે અથવલ ંેણી 

ગભરવાં ી છે. ંેણીઓમ ેંેણીમી અવ્લદમલ �હસલબાલા રતક� 

્ેવલાલા આવ ેંેઓમત જ �હસસત ગણવલાલા આવ.ે તયલર પછ� 

જત બલળક ાર� �ય અમ ેકમીઝ �વંી રહ� �ય ંત ંેમ ે
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આઝલદ કર� દ�વલાલા આવ ેક� �ણ ેંેમી �ુ્ લાી ખંા થઈ 

�કૂ� છે અમ ેઆઝલદ� ાળ� �કૂ� છે. 
 આ વસીયંાલા હઝરં�ુા ફરાલમ ક� વ�દયલ પણ મ 
વે્વલાલા આવે. ંેાલા વ�દયલથી �રુલદ ખ�ૂરમત મલમત પતદત 
(છતડ) છે. ��ુા બ�વુ્મ વદ� થલય છે અમે “હ�લ ્શુક�્ત 
અરઝતહલ �ગરલસલ” એક અથરસભર ક્લા છે, �મત ાકસદ એ 
છે ક� જાીમાલા ખ�ૂરમલ એટ્લ દરખં ઉગી િમકળે ક� 
જતવલવલળત ંેમલ �ળૂ �પ�ુા અ�ાુલમ મ કર� શક�. અમે ંેમલ 
ાલટ� પ્ સાદ�હ ્કું બમી �ય ક� કદલ્ આ કતઈ બી� 
જાીમ છે. - સયયદ રઝી. 
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(રપ) ્દણાા જાા ણરાવવાવાળાાને 

�ચુના 
 � એ દર�ક શખસમ ે ્ખી આપંલ હંલ �ઓમ ે
સદકલમલ વહ�વટદલર બમલવંલ હંલ. 
 ા� આ બે શબદત એટ્લ ાલટ� મક્ કર� ્ી્લ ક� 
દર�ક શખસમ ે �દલજત આવી �ય ક� હઝરં ક�વી ર�ં ે
સતયમલ સંાભતમ ે ઊભલ રલખંલ હંલ અમે મલમલ ાતટલ, 
સલ્લરણ અસલ્લરણ, બ્લ ાલા્લાલા નયલય અમે ઇનસલફમત 
દષટલાં  બેસલરવલ ાલાગંલ હંલ. - સયયદ રઝી 
 �મત કતઈ ભલગીદલર મથી એવલ એક �દુલમત ડર 
રલખી આગળ વ્ત અમે ખબરદલર મ કતઈ �સુ્ાલમમ ે
ડરલવજત અમ ે મ કતઈમી જાીમ પર જબરદસંીથી પસલર 
થજત. �દુલમલ ાલ્ાલાથી રજભલર પણ વ્લર� મ ્ે� ુા અમ ે
જયલર� કતઈ કબી્લ પલસ ેજ�ુા ંત ંેઓમલ ઘરતાલા �સુવલમલ 
બદ્ ેઝરણલ અમ ે�ુવલ પર ઉંર�ુા. તયલર પછ� ્ીર ગાભીર 
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પણ ેંેઓ ંરફ ��ુા અમ ેંેઓમી વચ્ ેઊભલ રહ� સ્લા 
કરવી અમ ેસ્લા કરવલાલા કા�ુસી મ કરવી. 
 તયલરપછ� કહ�� ુા, અય �દુલમલ બાદલઓ ! ામે ંાલર� 
પલસ ેપરવર�દગલરમલ વ્ી અમ ેર� ૂ્ મલ �મશીમ ેાતકુયત 
છે �થી �ુ ા ંાલરલ ાલ્ાલાથી અુ્લહમત હક ્ઈ ્�. ંત �ુા 
ંાલરલ ાલ્ાલા અુ્લહમત કતઈ હક છે? � ામ ેસ�પી શકત. 
જત કતઈ શખસ ઇનકલર કર� દ� ંત ંેમલ પલસ ેફર� ાલાગણી મ 
કરવી. અમે જત કતઈ �સવકલર કર� ંત ંેમી સલથ ેએ ર�ંે જ�ુા 
ક� મ કતઈમ ેભય�ભ  ંકરવત, મ કતઈમ ે્ાક� દ�વી, મ સખં 
વંર�ુાક કરવી, મ અસથલમ ેદબલઉ (દબલણ) મલખવત, � સત�ુા 
્લાદ� આપે એ ્ઈ ્ે� ુા અમ ેજત ્તપગલ અથવલ �ટ હતય 
ંત ંેમલ વલડલ પર અ્લમક વગર ર�એ મ પહ�્ી જ�.ુ 
ક�ાક� ાતટત ભલગ ંત ાલ�્કમત જ છે. તયલર પછ� જયલર� 
્તપગલમલ વલડ� પહ�્ી �વ ંત કતઈ ��બર અમ ેઝલ�્ામી 
�ા દલખ્ મ થઈ જ�ુા. મ કતઈ �મવરમ ેભડકલવી દ�� ુા 
અમે મ કતઈમ ેભય�ભં કર� દ�� ુા અમ ેાલ�્કમી સલથ ેપણ 
�રૂત વંલરવ મ કરવત, બુક� ાલ્મ ે બે ભલગાલા વહ�્ ી 
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ાલ�્કમ ેઅિ્કલર આપવત ક� ંે � ્લહ� ંે ભલગ ્ઈ ્ ે
અમે ંે � �હસસત ્ઈ ્ે ંેમલ પર કતઈ વલા્ ત મ ્ેવત. પછ� 
બલક�મ ે બે ભલગાલા વહ�્ ી મલખવલ અમે ંેમે અિ્કલર 
આપવત અમે પછ� ંેમલ અિ્કલર પર વલા્ ત મ ઉઠલવવત. તયલા 
�ુ્ ી ક� એટ્ત જ ાલ્ બલક� રહ� �ય �મલથી �દુલમત હક 
અદલ થઈ શક� ંત ંેમ ે્ઈ ્ેવત બુક� કતઈ શખસ વહ�્ ણી 
પર ફ�ર િવ્લરણલમી દરખલસં કર� ંત ંેમ ેપણ �સવકલર� ્ે� ુા 
અમે બ્ત ાલ્ ભેળવી ફર� પહ�્ લમી �ા વહ�્ ણી કરવી 
અમે �ંાલા એ બ્ે્લ ભલગાલાથી �દુલમત હક ્ઈ ્ેવત. 
 ઉપરલાં  એ ધયલમાલા રહ� ક� �ધૃ્, િમબરળ, ક� 
ભલાગે ,્ કાઝતર અમ ેએબદલર �ટ મ ્ેવત અમ ેએ �ટતમત 
અાીમ પણ ંેમ ેબમલવવત �મલ દ�મ પર િવ�લસ હતય અમ ે
� �સુ્ાલમતમલ ાલ્ાલા મરાીથી વંલરવ કરંત હતય, �થી 
ંે વ્ી �ુ્ ી ાલ્ પહ�્લડ� દ�. અમ ે ંે ંેઓમી વચ્ ે
વહ�્ ી દ�. આ િવષય પર એમ ેવક�્ (એજનટ) બમલવવત � 
��ુખ્સ, �દુલથી ડરમલરત, પાલ�ણક અમે સલ્વમલર હતય, મ 
સખંી કરવલવલળત હતય, મ �ુા કરમલર, મ થકવી મલખમલર 
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હતય, મ ઉંલવળે દતડલવવલવલળત. તયલર પછ� �ટ્લ 
પાલણાલા ાલ્ ભેગત થઈ �ય ંે ાલર� પલસ ેાતક્ી દ�વત 
�થી �ુ ા �દુલમલ �ુકા પાલણ ેંેમલ ક�નદ �ુ્ ી પહ�્લડ� દ�. 
 અાલમંદલરમ ે ાલ્ સ�પંી વખં ે એ વલંમી 
�ુ્ મલ કર� દ�વી ક� ખબરદલર �ટણી અમ ે ંેમલ બલળકમ ે
અ્ગ મ કર� અમે બ�ુા �ૂ્ કલઢ� મ ્,ે � બચ્લ ાલટ� 
�કૂસલમકલરક હતય. સવલર�ાલા પણ સખંીથી કલા મ ્ે અમ ે
ંેમી ંથલ બી� �ટણીઓ વચ્ે નયલય અમે સાલમંલથી 
કલા ્ે. 
 થલ�લ પલ�લ �ટમ ે િવસલાલમી ંક આપ.ે અમ ે
�મી ખર�ઓ ઘસલઈ ગઈ હતય અથવલ પગ ભલાગે્લ હતય 
ંેઓ સલથ ેમરાીથી વં�. રસંલાલા ંળલવ આવ ેંત ંેઓમ ે
પલણી પીવરલવવલ ્ઈ �ય અમ ે્ી્લછા રસંલઓ �કૂ�મ ે
ઘલસ પલણી વગરમલ ાલગ� પર મ ્ઈ �ય. વખંત વખં 
આરલા આપંત રહ�. અમ ે પલણી ંથલ હ�રયલળલ સથળે 
રતકલવલમી ાહ�ં ્ આપ.ે તયલા �ુ્ ી ક� અાલર� પલસે એ 
પ�ર�સથિંાલા પહ�્ ેક� �દુલમલ �ુકાથી ંા�ુરસં અમે ંગડલ 



નહ�ુલ બલાગાહ - 831                                                                     ww.hajinaji.com 

હતય. થલ�લ પલ�લ અમે ્તથપતથ મ હતય. �થી અા ે
�દુલમી �કંલબ અમ ે ર� ૂ્  સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામી ��ુમ  ંપાલણ ેંેમી વહ�્ ણી કર� શક�એ. ક�ાક� 
આ વલં ંાલરલ ાલટ� પણ ાતટલ સવલબ�ુા કલરણ અમ ે
�હદલયંમી િમકટ છે. ઇ.અ. 
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(ર૬) ્દણા જાા ણરવાવાળાાના ણા ર્ણરાના 

નાાે 
 ક�ટ્લક અિ્કલર�ઓ ાલટ� �ઓમ ે સદકલઓ ભેગલ 
કરવલ ાતકુયલ હંલ. 
 �ુ ા ંેઓમ ે આજલ ક�ા �ા ક� પતંલમલ �પું અમ ે
�ગં કલય�ાલા પણ અુ્લહથી ડરંલ રહ�, �યલા ંેઓ 
િસવલય કતઈ બીજત જતવલવલળત અમ ેસલયી મથી હતંત. અમ ે
ખબરદલર !  �હ�ર� ાલા્લઓાલા �દુલમી આજલ પલળે અમ ે
�પું બલબંતાલા ંે�ુા ઉુ્ાઘમ કર� એ�ુા મ થલય. એટ્લ 
ાલટ� ક� �મલ �હ�ર અમ ે �પું અમ ે વલણી ંથલ વંરમાલા 
�ભ�હંલ મથી હતંી એજ �દુલમી અાલમં અદલ કરમલરત 
અમે અુ્લહમી ઇબલદંાલા ��ુખ્સ હતય છે. 
 અમે ફર� �ુકા આ�ુા �ા ક� ખબરદલર ્તકતથી ખરલબ 
ર�ંે મ વંરજત અમ ેંેામ ેપર�શલમ મ કરજત અમે મ ંેઓથી 
સ�લ દ�ખલડવલ અ્ગ રહ�જત. ક�ાક� દર�ક હલ્ંાલા આ બ્લ 
દ�મી ભલઈઓ છે અમ ેહકત અદલ કરવલાલા ાદદ કરમલરલ છે. 
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 �ુઓ આ સદકલઓાલા ંાલરત ભલગ મ�� છે અમ ે
ંાલરત હક �ણીંત છે. પરા્ ુ ફક�રત અમ ે િમરલ્લરત અમ ે
�ખૂયલ ્તકત પણ આ હકાલા ંાલરલ ભલગીદલર છે. અા ેંામ ે
ંાલરત �રૂત હક આપમલરલ છ�એ એટ્ ેંાલર� પણ ંેઓમ ે
�રૂત હક દ�વત પડશ.ે ક�ાક� જત એા મહ� કરત ંત કયલાંમલ 
�દવસ ેસૌથી વ્લર� �ુશામ ંાલરલ હશ.ે અમે સૌથી વ્લર� 
�ૂભલરગય એમલ જ ાલટ� છે �મલ �ુશામત અુ્લહમલ દરબલરાલા 
ફક�રત, િમરલ્લરત, ાલગણત, વા�્ંત, કરજદલરત અમ ેવંમથી 
�ૂરમલ �સુલફરત છે. અમ ે� શખસ ેપણ અાલમંમ ેાલ� ૂ્ ી 
ગણી અમ ે ખયલમંમલ ખેંરાલા પેસી ગયત અમે પતંલમી 
�ં અમ ે દ�મમ ે અપાલ�ણકંલથી મ બ્લવી. ંત ંેણ ે
�ુિમયલાલા પણ પતંલમ ે અપક�િં� અમ ે હડ� ૂં ંલમલ ઉંલર� 
ઉંલર� દ�્ત અમ ે આખેરંાલા ંત અપક�િં� અમ ે ફ�ંત 
આમલથી પણ વ્લર� છે. અમે યલદ રલખત ક� સૌથી વ્લર� 
ખરલબ ખયલમં ઉમાંમી સલથ ે ખયલમં છે અમ ે સૌથી 
ખરલબ ્તકલબલ� દ�મમલ સરબરલહ ( રહ�બર - પે�લ) સલથ ે
્તકલબલ�થી વંર� ુા છે. 
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(ર૭) ાાહમાદ �બન અબી બકના નાાે 
 ાતહમાદ �બમ અબી બકમલ મલા ે જયલર� ંેામ ે
િાસરમલ હલ�કા બમલવવલાલા આાયલ. 
 ્તકતમી સલા ેપતંલમલ ખભલઓ માલવી દ�જત, અમ ે
પતંલમી વંર�ુાક મરા રલખશત, િવશલળ �દ્ ે ભેટજત, અમ ે
દ�ષટાલા પણ બ્લ સલથ ેએક �વત વંલરવ કરજત, �થી ાતટલ 
્તકતમ ે એા ખયલ્ મ પૈદલ થઈ �ય ક� ંા ે ંેઓમલ 
્લભલથ� �ુા કર� શકત છત. અમ ેકાઝતરતમ ેંાલરલ નયલય 
પિં િમરલશલ મ થઈ �ય. 
 પરવર�દગલર કયલાંમલ �દવસ ે બ્લ બાદલઓથી 
ંેમલ મલમલ ાતટલ, �પલ �હ�ર આાલ્ િવશ ે �છૂલ�ુા કરશ.ે 
તયલર પછ� જત ંે અઝલબ કરશ ે ંત ંે ંાલરલ �ુા�ુા 
પ�રણલા હશે અમ ેજત ાલફ કર� દ�શે ંત ંે ંેમી રહ�ાં�ુા 
પ�રણલા હશે. 
 �દુલમલ બાદલઓ ! યલદ રલખત ક� પરહ�ઝગલર ્તકત 
�ુિમયલ અમે આખેરંમલ ્લભત ્ઈ આગળ �ૂ્ કર� ગયલ. 
ંેઓ �ુિમયલવલળલઓ સલથ ે ંેઓમી �ુિમયલાલા રહલ, પણ 
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�ુિમયલવલળલ ંેઓમી આખેરંાલા સલથ ેમ થઈ શ�લ. ંેઓ 
�ુિમયલાલા ઠલઠ ાલઠથી �વમ વીંલવી રહલ, � બ્લએ ખલ�ુા 
ંેમલથી સલ�ા અમ ેસવચછ ખલવલ�ુા ખલ�ુા અમ ેએ બ્ી ા�ઓ 
ાલણી ્ી્ી � એક િવ્લસી ાલણ ેછે. અમ ેએ બ�ુા ાેળવી 
્ી�ુા � બ�ળયલ અમ ેઘાાડ� ્તકતમલ ભલગ ેઆવ ે છે. તયલર 
પછ� એ વલટખ્� ્ઈમ ેગયલ � ાા�ઝ્ �ુ્ ી પહ�્લડ� દ� 
અમે એ વેપલર કર�મ ે ગયલ, �ાલા મફત જ મફત હતય. 
�ુિમયલાલા રહ�મ ે�ુિમયલમી ા� ાલણી અમ ેએ યક�મ રલખંલ 
રહલ ક� આખેરંાલા પરવર�દગલરમી રહ�ાંમલ પલડતશાલા હશે. 
�યલા મ ંેામી અવલજ �ુકરલવવલાલા આવશ ે અમ ે મ કતઈ 
�્જજંાલા ંેામલ ભલગાલા કતઈ કાી રહ�શ.ે 
 અય �દુલમલ બાદલઓ ! ાૌં અમ ેંેમી િમકટંલથી 
ડરત અમે ંેમલ ાલટ� સરસલાલમ એકઠત કર� ુયત. ક�ાક� ંે એક 
ાતટત �ુકા અમે ાતટલ બમલવમી સલથ ેઆવવલવલળ� છે. એવી 
ભ્લઈ સલથે �ાલા કતઈ �રુલઈ મ હતય અથવલ એવી �રુલઈ 
સલથ ે�ાલા કતઈ ભ્લઈ મ હતય. જ�લં અથવલ જહિ�ામી  
ંરફ ંેઓ ાલટ� કલા કરમલરલઓથી વ્લર� િમકટ કતણ હતઈ 
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શક� છે, ંા ેએ છત �મત ાૌં ્ગલંલર પીછત કર� રહ� છે. 
ંા ેરતકલઈ જશત ંત પણ ંામ ેપકડ� ્ેશ ેઅમ ેભલગશત ંત 
પણ પતંલમી પકડાલા ્ઈ ્ેશ.ે એ ંાલર� સલથ ે ંાલરલ 
પડછલયલથી વ્લર� વળગે્ી છે. ંેમે ંાલરલ કપલળ સલથ ે
બલા્ ી દ�વલાલા આવી છે. અમ ે �ુિમયલ ંાલર� પલછળથી 
બરલબર સાક�્ી ્ેવલાલા આવી રહ� છે, એ જહ�તાથી ડરત 
��ુા �ડલણ ઘણ ે�ૂર �ુ્ ી છે અમે ંેમી ગરાી ઘણી આકર� 
છે અમે ંેમત અઝલબ પણ બરલબર ંલજતમ ે ંલજત થલંત 
રહ�શે. 
 એ ઘર એ�ુા છે �યલા મ રહ�ાં આવ ેછે અમ ેમ તયલા 
કતઈ ફ�રયલદ સલાભળવલાલા આવ ેછે અમ ેમ કતઈ રાજત ગાથી 
�ટકલરલમત સાભવ છે. જત ંાે ્તકત એટ્ુા કહ� શકશત ક� 
ંાલરલ �દ્ાલા �દુલમત ડર અતયાં  થઈ �ય અમ ેંેમલથી 
ંામ ે�ભુ આશલ બા્ લઈ �ય ંત એ બામેમે ભેગલ કર� ુયત, 
ક�ાક� બાદલમ ેએટ્ી જ �ભુ આશલ હતય છે �ટ્ત �દુલમત ડર 
હતય છે. અમ ે શષેઠ �ભુ આશલ રલખવલવલળત એ જ �મલ 
�દ્ાલા �દુલમત ખૌફ અિંશય અમ ેઅતયાં  હતય છે. 
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 ાતહમાદ �બમ અબી બક ! યલદ રલખત ા� ંામ ે
પતંલમલ શષેઠ ્શકર - િાસરવલળલઓ પર ગવમરર બમલાયલ 
છે. હવે ંાલરલથી એટ્ી જ ાલાગણી છે ક� પતંલમલ મફસમી 
િવ�દંલ કરવી અમે પતંલમલ દ�મમી �હફલઝં કરવી, ભ્ ે
ંાલરલ ાલટ� �ુિમયલાલા એક જ ઘડ� બલક� રહ� ગઈ હતય અમ ે
કતઈ ાખ્કૂમ ે �શૂ કર� ખલ�્કમ ે મલરલજ મ કરવત, ક�ાક� 
�દુલ દર�કમલ બદ્ ેકલા આવી શક� છે પણ ંેમલ બદ્ ેકતઈ 
કલા મહ� આવ.ે 
 માલઝ ંેમલ મ�� સાયતાલા ��ા આપવી. મ 
એા થલય ક� �રસદ ાેળવવલ ાલટ� પહ�્ લ પડ� ુયત. અમ ે
એ�ુા મ થલય ક� રતકલણમલ કલરણ ેાત�ુા કર� દયત. યલદ રલખત 
ંાલરત દર�ક અા્ માલઝમત પલબાદ હતવત જતઈએ. 
 યલદ રલખત ક� �હદલયં કરમલરલ ઇાલાત અમ ેમલશમલ 
આગેવલમત એક સરખલ મથી હતંલ. મબી સુ્ુ્લહત અ્યહ� 
વ આ્ેહ� વસુ્ામલ  દતસં અમ ે �ુશામ એક સરખલ મથી 
હતઈ શકંલ. હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા ે�દૂ ામ ેફરાલા્ુા છે ક� �ુ ા ાલર� ઉમાંમલ 
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બલબં ેમ ંત કતઈ ાતઅિામથી ડ�ા �ા અમ ેમ �શુ�રકથી, 
ાતઅિામમ ે અુ્લહ ંેમલ ઈાલમમલ કલરણ ે �રુલઈથી 
અટકલવી દ�શ,ે અમે �શુ�રકમે ંેમલ િશકરમલ કલરણ ેપરલ�જ  ં
કર� દ�શ.ે બ્ત ડર એ ્તકતથી છે �ઓ જબલમમલ આ�્ા 
હતય અમ ે�દ્મલ દાભી (�મુલ�ફક). કહ� છે એ જ � ંા ેબ્લ 
�ણત છત પણ કર� છે એ �મ ેંા ે��ુા સાજત છત. 
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(ર૮) �આુિવ્ાના એણ પતના જવાબ 
 સૈયદ રઝીમલ કહ�વલ �જુબ �આુિવયલમલ પતમલ 
જવલબાલા આ શેષઠ પત છે. 
 અુ્લહમલ વખલણ અમ ેપલક પયગમબર સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  પશાસલ પછ� ંામ ે �ણ 
થલય ક�, ામ ેંાલરત પત ાળયત છે, �ાલા ંા ે�દુલમલ દ�મ 
અમે હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામલ � ૂાટલવલ અમ ે પરવર�દગલરમલ ંરફથી સહલબલ 
ાલરફં આપમી ાદદ કરલયલમત ઉુ્ખે કય� છે. પરા્ ુઆ 
ંત એક અજબ અમ ે િવ�્ત વલં છે ક� � સાય ેંાલરલથી 
�પલવીમ ેરલખી હંી ક� ંા ેઅામ ેએ ઉપકલરતમી �ણ કરત 
છત � પરવર�દગલર� અાલરલ પર કયલર છે અમે એ મેઅાંતમી 
ખબર આપત છત � અાલરલ જ પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� 
વ આ્ેહ� વસુ્ામે  ાળ� છે, �ણે ંા ે *�હજરમલ સથળે 
ખ�ૂર ાતક્ી રહલ છત અથવલ ઉસંલદમ ે ંીર ્્લવંલ 
શીખવી રહલ છત. 
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મ�્ : *�હજર એ બેહર�મ�ુા એક ગલા છે, �યલા ખ�ુર વ્લર� 

પાલણાલા થલય છે. 

 એ પછ� ંાલ�ા એા ાલમ�ુા છે ક�, ફ્લણત અમ ે
ફ્લણત બ્લ ્તકતથી બહ�ં ર છે ંત આ એવી વલં છે ક� જત 
સલ્ી હતય ંત પણ ંેમલથી ંામ ેકતઈ સાબા્  મથી. અમ ે
�ુઠ� પણ હતય ંત ંાલ�ા કાઈ �કુસલમ મથી. ંાલર� આ 
ઉપકલરક અમ ે ઉપ�ૃં, હલ�કા અમ ે રયયંમલ પ્થી શી 
્ેવલ દ�વલ? ભ્લ �કૂં કર�્લઓ અમ ે ંેમી અવ્લદમ ે
પથા �હુલ�જરત વચ્ ેભેદભલવ ઊભત કરવલ, ંેમલ દરજ�ઓ 
મ�� કરવલ અમ ેંેામલ ંબકલઓમ ેઓળખવલમત શત હક છે? 
(આ ંત એ સાય ે �સુ્ાલમ પણ મહતંલ) અફસતસ ક� 
�ુગલરમલ ંીરત સલથ ેબહલરમલ ંીર પણ ખખડવલ ્લગયલ અમ ે
નયલયાલા એ ્તકત પણ દખ્ (હસંયપે)  કરવલ ્લગયલ 
�ામી િવ�દ �દૂ ફ�સ્ત થમલરત છે. 
 અય શખસ, ્ ુા પતંલમલ અપાગપણલમત ખયલ્ કર� 
ંલર� પતંલમી હદાલા ક�ા મથી રહ�ં ત? ્ ુા ંલર� અુપ��ુધ્મ ે
સાજંત ક�ા મથી. અમ ે�યલા કઝલ અમે કદર� (િમાલરણ)ે ંમ ે
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રલખી દ�્ત છે તયલા પલછળ હટ�મ ેજંત ક�ા મથી ? ંમ ેકતઈ 
પરલ�જંમી હલર અથવલ િવ�ંલમી �ં સલથ ેશત સાબા્ ? 
 ્ ુા ંત સદલ �ાુરલહ�ઓાલા કતિશશ કરમલર  અમ ે
ાધયાાલગરથી ભટક� જમલર છત. �ુ ા ંમે �ણકલર મથી કર� 
રહત બુક� �દુલમી મેઅાંમત ઝીક કર� રહત �ા. મહ�ંર ંમ ે
ખબર મથી ક� �હુલ�જર અમે અનસલરમી એક ાતટ� જાલં ે
�દુલમલ ાલગરાલા �મ આપી છે અમ ેબ્લ િવશેષંલ ્રલવ ેછે 
પરા્ ુઅાલરત કતઈ શહ�દ થયત છે ંત ંેમે “સયય�ુશશતહદલ” 
કહ�વલાલા આાયત છે અમ ેહઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વઆ્ેહ� વસુ્ા ેંેમલ જમલઝલમી માલઝાલા સી�ેર 
ંકબીરત કહ� છે. એવી જ ર�ંે ંમે ખબર છે ક� �દુલમી 
રલહાલા ઘણલમલ હલથત કપલયલ છે અમે ંેઓ ાલમવાં લ છે પરા્ ુ
જયલર� અાલરલ આદાીમલ હલથ કલપવલાલા આાયલ ંત ંેામ ે
“જ�ીંાલા ઉડમલર” અમે “બે પલાખતવલળલ” બમલવી દ�વલાલા 
આાયલ. અમે જત પરવર�દગલર� પતંલમલ ાતઢ� પતંલમલ વખલણ 
કરવલમી ામલ મ કર� હતં ંત કહ�વલવલળત અસાખય �ણુત 
બયલમ કરં. �મે ઈાલમદલરતમલ �દ્ �ણ ે છે, અમ ે
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સલાભળમલરલમલ કલમત પણ અ્ગ મથી કરવલ ાલાગંલ 
(સલાભળ�ુા બ�ુ ગાે છે). 
 એમી વલં છતડત ��ુા ંીર િમશલમ ે ્લગવલવલ�ા 
મથી. અામે �ુઓ �મ ેપરવર�દગલર� �દૂ બમલાયલ સ�ાયલ 
છે અમ ેબલક� ્તકત અાલરલ ઉપકલરત�ુા પ�રણલા છે. અાલર� 
સમલંમ ક�િં� અમ ેંાલર� કૌા પર ઉચ્ંલ અાલરલ ાલટ� 
એ વલંાલા �કલવટ મ બમી ક� અા ે ંામ ે અાલર� સલથ ે
ભેળવી ્ી્લ ંત ંાલરલ સલથ ેસગપણ ્ી્લ અમ ેંામ ે
સગપણ આપયલ (દ�કર�મી આપ-્ેમત ાયવહલર કય�)  � 
સલાલનય ર�ંે  સરખલ ાલણસતાલા ્ેંી દ�ંી થલય છે. 
અાલરલાલાથી હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા છે અમ ેંાલરલાલા ંેામત અમલદર કરમલરલ 
- ંેામ ે�ૂઠલ ઠ�રવવલવલળલ, અાલરલાલા “અુ્લહમત શેર” છે 
અમે ંાલરલાલા “કસાતમત શેર”. અાલરલાલા “જ�ેંમલ  
જવલમતમલ સરદલર” છે. અમે ંાલરલાલા “જહ� ાી છતકરલ”. 
અાલરલાલા “સયયદ્િુ�સલઈ  ્આ્ાીમ” છે અમે ંાલરલાલા 
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“હમાલ ્ં્ હંબ” છે. અમ ેએવી અસાખય વસ્ઓુ છે � 
અાલરલ હકાલા છે અમ ેંાલર� િવ�દ. 
 અાલરત ઇસ્લા પણ ાશ�રૂ છે અમ ે ઇસ્લા 
પહ�્ લમી અાલર� ક�િં� પણ ઇનકલર� મ શકલય એવી છે. અમ ે
�દુલમી �કંલબ ે�ટલછવલયલ �ણુતમ ેએકતીં કર� દ�્લ છે. 
એા કહ�મ ે ક� સગલઓ અ�કુથી અ�કુ ્�ડયલંલ છે. અમ ે
એા કહ�મ ેક� "ઇબલહ�ા અ્�યહસસ્લા ાલટ� સૌથી વ્લર� 
િમકટ એ છે �ઓએ ંેામી પયરવી કર� અમ ેઆ પયગમબર 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  અમ ે ઈાલમદલરત 
અમે અુ્લહ ઈાલમદલરતમત વ્ી છે." અથલ�ં અા ે
સગપણમલ �હસલબ ેપણ ઉચ્ંા છ�એ અમે પયરવી ંથલ 
ંલબેદલર�મલ �હસલબ ેપણ. તયલર પછ� �હુલ�જરતએ અનસલરમી 
િવ�દ સક�ફલમલ �દવસ ે પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા સલથે સગપણમી દ્ી્ આપી અમે સફળ 
પણ થઈ ગયલ ંત - 
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 જત કલિાયલબીમત ભેદ આ જ છે ંત હક અાલર� સલથ ે
છે ંાલર� સલથ ે મહ� અમ ે જત કતઈ બી� દ્ી્ છે ંત 
અનસલરમત દલવત ઊભત છે. 
 ંાલ�ા ્લર�ુા એા છે ક�, �ુ ા બ્લ ખ્ીફલમી ઇષલર ક�ા 
�ા અમ ેા� બ્લમી િવ�દ બળવત પતકલય� છે ંત જત એ સલ�ુા 
પણ છે ંત ંેમત �ુા ંલરલ પર મથી ક� ંલરલથી ાલફ� 
ાલગવલાલા આવે (આ એ ગ્ંી છે �મલથી ંલરલ પર કતઈ 
આરતપ મથી આવંત) એક કિવમલ કહ�વલ �જુબ. 
 અમે ંલ�ા એ કહ�� ુા ક� �ુ ા એવી ર�ં ેખ�્લઈ રહત હંત 
�વી ર�ં ે ્ગલા મલખી �ટમ ે ખ�્વલાલા આવ ે છે �થી 
ાલરલથી બયઅં ્ેવલાલા આવ ેંત �દુલમી કસા, ં� ાલર� 
ટ�કલ કરવલ�ુા ઇચછ્ુા અમે અ�ણંલથી ાલરલ વખલણ કર� 
બેઠત. અમે ામ ેબદમલા કરવલ ્લ�ુા ંત પતં ેબદમલા થઈ 
ગયત. 
 �સુ્ાલમ ાલટ� એ વલંાલા કતઈ એબ મથી ક� ં ે
ાઝ્ાૂ બમી �ય, �યલા �ુ્ ી ક� ંે દ�મમલ ાલા્લાલા 
શાકલાલા મ પડ� �ય. અમે ંે�ુા યક�મ સાદ�હ ્કું મ બમી 
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�ય. ાલર� દ્ી્ �ળૂાલા બી�ઓમલ �કુલબ્લાલા છે પરા્ ુ
�યલા �ુ્ ી યતગય હ્ ુા ા� ંમે પણ બંલવી દ��ુા. 
 તયલર પછ� ં� ાલરલ અમ ેહ. ઉસાલમ મલ ાલા્લમત 
ઉુ્ખે કય� છે, ંત ંેાલા ંલરત હક છે ક� ંમે જવલબ 
આપવલાલા આવ,ે એટ્લ ાલટ� ક� ્ ુા ંેમત �ુ�ુાબી છત.પરા્ ુ
સલ્ે સલ�ુા બત્ આપણલ બામેાલા ંેમત વ્લર� �ુશામ કતણ 
હંત? અમે કતણ ેંેમલ કં્મત બાદતબસં કય�? એણે ક� �ણ ે
ાદદમી ઓફર કર� હંી અમે ંેમ ેબેસલર� દ�વલાલા આાયલ 
અમે રતક� ્ેવલાલા આાયલ અથવલ એણ ે ક� �મલથી ાદદ 
ાલગવલાલા આવી અમ ેંેણ ેઢ�્ કર� અમ ેાૌં�ુા �ખ ંેામી 
ંરફ વલળ� દ��ુા તયલા �ુ્ ી ક� કઝલ અમ ેકદર� ંે�ુા કલા ��ુા 
કર� દ��ુા. �દુલમી કસા !  �ુ ા ંેમત હરગીઝ �મુેહગલર મથી 
અમે અુ્લહ એ ્તકતમ ેપણ �ણે છે � રતકવલવલળલ હંલ 
અમે પતંલમલ ભલઈઓમ ે કહ� રહલ હંલ અાલર� આગળ 
્લુયલ આવત અમ ેજ ાગાલા ભલગ ્ેમલરલ ઘણલ ઓછલ હંલ. 
 �ુ ા એ વલંમી યાલ મથી યલ્ી શકંત ક� �ુ ા ંેઓમી 
�બદઅંત પર બરલબર વલા્ ત ઉઠલવી રહત હંત, એટ્ે જત 
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ઇરશલદ અમે �હદલયં પણ કતઈ �મુતહ હંત ંત ઘણલ એવલ 
્તકત છે ક� �ઓમ ેિવમલ વલાક� પણ ઠપકત આપવલાલા આવ ેછે 
અમે "કદ� કદ� ખર�ખર મસીહં કરમલરલ પણ બદમલા થઈ 
�ય છે." "ા� ાલર� શ�ંલભર �ુ્ લરણલમી કતિશશ કર� 
અમે ાલર� ંૌ�ફક બસ �દુલમલ સહલર� છે. ંેમલ પર ામ ે
ભરતસત છે અમ ેંેમી જ ંરફ ાલ�ા ધયલમ છે." 
 ંાે એ પણ ઉુ્ખે કય� છે ક� ંાલર� પલસ ેાલરલ 
અમે ાલરલ સલથીઓ ાલટ� ં્વલર િસવલય કાઈ મથી ંત એા 
કહ�મે ંાે રડંલમ ે હસલવી દ�્ત છે. ભ્લ ંા ે અબ�ુ્ 
��ુ�્બમી અવ્લદમ ે�લર� �ુશામતથી પલછલ હટંી અથવલ 
ં્વલરથી ભય�ભં થંી જતઈ છે? 
 �ુાક �દુંાલા જ �મ ેંા ેગતંી રહલ છત એ પતં ેજ 
ંામ ેગતંી ્ેશે અમ ે� વસ્મુ ે �ૂર સા� રહલ છત ંેમ ે
િમકટ કર� દ�શ.ે હવ ે �ુ ા ંાલર� ંરફ �હુલ�જરત અમ ે
અનસલરમલ ્શકર ્ઈમ ે ઘણત જુદ� આવી રહત �ા. અમ ે
ાલર� સલથ ે એ પણ છે � ંેઓમલ પગ્ ે ઠ�ક ર�ં ે
્લ્વલવલળલ છે. ંેઓ�ુા આકાણ અસરકલરક હશ ે અમ ે



નહ�ુલ બલાગાહ - 847                                                                     ww.hajinaji.com 

જ ાગમી �ળૂ �રૂલ વલંલવરણ પર છવલઈ જશે. આ ાૌંમલ 
કપડલ પહ�ર�્લ હશે. અમે ંેઓમી દ�ષટાલા શષેઠ �ુ્ લકલં 
અુ્લહમી �ુ્ લકલં હશે. ંેઓમી સલથ ે બદવલળલઓમલ 
વાશજત અમે બમી હલિશામી ં્વલરત હશ.ે ંા ે ંેઓમી 
ં્વલરતમી કલટ પતંલમલ ભલઈ, ાલાલ, મલમલ અમ ે
�ુ�ુાબીજમતાલા જતઈ ્ી્ી છે અમે ંેઓ ��્ાતથી હ� પણ 
�ૂર મથી." 
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(ર૯) બ્રાવાળાાના નાાે 
 ંાલરલ િવખવલદ અમે િવ�દંલમી � પ�ર�સથિં હંી 
ંે ંાલરલથી �પી મથી. પરા્ ુા� ંાલરલ �મુેહગલરતમ ેાલફ 
કર� દ�્લ, ભલગવલવલળલઓ પરથી ં્વલર હટલવી ્ી્ી. 
આવમલરલઓમ ેઆગળ વ્ી ગળે ્ગલડયલ, હવે પછ� પણ 
ંાલર� િવમલશક રલય અમ ેંાલર� અતયલ્લર� િવ્લર શેણી 
�ખુરં લ ંામ ેાલરલ િવરત્ અમ ેવ્મભાગ પર ંૈયલર કર� 
રહ� છે. ંત યલદ રલખત ક� ા� ઘતડલઓમ ેપલસ ેકર� ્ી્લ છે, 
�ટત પર સલાલમ ્લદ� દ�્ત છે, અમે જત ંાે ઘરથી 
િમકળવલ પર ાજ�રૂ કય� ંત એવત સાગલા ખે્ીશ ક� જ ાગ ે
જા્ ંત ાલત �ભમત ્ટલકત બમીમ ેરહ� જશ.ે 
 �ુ ા ંાલરલ આજલા�કંતમલ ાલમમ ે ઓળ�ુા �ા અમ ે
િમસવલથ�મલ હકમ ે ��ુા �ા. ાલરલ ાલટ� એ શકય મથી ક� 
�મુેહગલરથી આગળ વ્ીમ ે િમદ�ષ પર �ુા્ત કર� દ� 
અથવલ વ્મભષટમ ે�કૂ�મે વફલદલર પર આકાણ ક�ા. 

  



નહ�ુલ બલાગાહ - 849                                                                     ww.hajinaji.com 

(૩૦) �આુિવ્ાના નાાે 
 � કાઈ સલ્મ સલાગી ંાલર� પલસ ે છે ંેાલા 
અુ્લહથી ડરત અમે � ંેમત હક છે ંાલરલ પર ંેમે 
ધયલમાલા રલખત. ંે હકમી ાલઅર�ફં ંરફ પલછલ ફરત �મલથી 
અ�ણંલ ાલફ કરવલમ ે ્લયક મથી. �ુઓ ઇંલઅંમલ 
િમશલમત સપષટ, ાલગ� પગટ, રલજાલગ� સી્લ છે અમ ે્�ય  ં
ાા�ઝ્ સલા ેછે, �મલ પર ��ુધ્વલમત ઉંર� છે. અમ ેહ્ક� 
કતટ�મલ ંેમત િવરત્ કર� છે. 
 � આ ્�યથી િવ�ખુ થઈ ગયત, ંે હક ાલગરથી 
હટ� ગયત, અમે �ાુરલહ�ાલા ઠતકર ખલવલ ્લગયત. અુ્લહ� 
ંેમી મેઅાંતમ ે ઉપલડ� ્ી્ી અમ ેપતંલમત અઝલબ ંેમલ 
પર ઉંલર� દ�્ત. એટ્ ેપતંલમલ મફસ�ુા ધયલમ રલખત અમ ે
ંેમે હ્લક થવલથી બ્લવત. ક�ાક� પરવર�દગલર� ંાલરલ ાલટ� 
સપષટ રસંત કર� દ�્ત છે. અમે એ ાા�ઝ્ બંલવી દ�્ી છે 
�યલા �ુ્ ી ાલા્લઓમ ેજવલ�ુા છે ંા ેઘણી ઝડપથી સૌથી 
ખરલબ �કુસલમ ંરફ જઈ રહલ છત અમે �ુફમી ાા�ઝ્ ંરફ 
ભલગી રહલ છત. ંાલરલ મફસ ે ંામ ે બદદલમંાલા મલખી 
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દ�્લ છે અમ ે �ાુરલહ�ાલા ફ�ક� દ�્લ છે. િવમલશમલ આર� 
ઉંલર� દ�્લ છે અમ ેખરલ ાલગ�મ ે�શુક�્ બમલવી દ�્લ છે. 
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(૩૧) િ્ફફ�નની જગંથી પાછા ફ્ાર પછ� 
ઇાાા હ્ન અલ�યહસ્લાાને વ્ી્ત 

 � ઇાલા હસમ અ્�યહસસ્લામલ મલા ે િસફફ�મથી 
પલછલ ફયલર બલદ હલઝર�મમલ સથળે ક્ા બધ્ �ુ�. 
 આ વસીયંમલ�ુા એક એવલ બલપ�ુા છે � ફમલ 
થવલવલળત છે અમ ેજાલમલમી કલાિંઓમત �સવકલર કરવલવલળત 
છે. ��ુા આ્ષુય ��ુા થવલ વલ� છે. અમ ે ંેણ ે �ુિમયલમલ 
સાકટત સલા ે હિથયલર �કૂ� દ�્લ છે. ારવલવલળલઓમી 
વસંીાલા રતકલયત છે અમ ેકલ્ ેઅહ�થી �ૂ્  કરવલવલળત છે. 
 એ ફરઝાદમલ મલા ે�ણે �ુિમયલથી એ આશલઓ રલખી 
છે � �રૂ� થવલવલળ� મથી, અમે હ્લક થમલરલઓમલ રસંલ 
પર ્લ્ી રહત છે. બીાલર�ઓમત િમશલમત અમ ે રતઝગલર 
(સાય)મલ હલથ ે ગીરવી છે. કલળમલ સાકટત�ુા ્�ય અમ ે
�ુિમયલમત પલબાદ છે. ંેમલ પપા્ તમત વેપલર� અમે �તૃ્મુત 
કરજદલર છે. અજ્મત ક�દ� અમ ે �ુ:ખદદરમત સલથી, 
�સુીબંતમત સાગલથી છે અમે આફંતમત િમશલમત, ઇચછલઓમત 
ાલર�્ત છે અમ ેારમલરલઓમત વલરસદલર છે. 
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 �ણી ુયત !  ાલરલ ાલટ� �ુિમયલમલ ા� ફ�રવી ્ેવલ, 
કલળમલ �ુાત અમે અિંર�ક કરવલ અમે આખેરંમલ ાલર� 
ંરફ આવવલમલ કલરણ ે � વલંતમત ભેદ � ૂ્ ી ગયત છે. 
ંેઓએ ામે બી�ઓમી વલંત અમ ેપરલયલમી પા્ લંથી રતક� 
દ�્ત છે. પણ �ુ ા જયલર� બ્લ ્તકતમી �્�ંલથી અ્ગ થઈમ ે
ાલર� ાયલિ્ાલા પડયત ંત ાલર� રલય ેામ ેઇચછલઓથી રતક� 
્ી્ત અમ ેાલરલ પર ખર� વસ્�ુસથિં �હ�ર થઈ ગઈ. �ણ ે
ામે આ ાહ�મં અમે શા �ુ્ ી પહ�્લડ� દ�્ત �ાલા કતઈ 
પણ પકલરમી શાકલ મથી અમ ે એ સચ્લઈ �ુ્ ી પહ�્લડ� 
દ�્ત �ાલા કતઈ પણ �ંમી ખતટ� વલં મથી. 
 ા� ંામ ેાલ�ા જ એક �ગ મથી �ણ્ુા બુક� ંામ ે
ાલ�ા મખશીખ વ�ૂદ સા�યત. ક�ાક� ંાલર� ંક્ીફ ાલર� 
ંક્ીફ છે અમ ેંાલર� ાૌં ાલર� ાૌં છે, એટ્લ સલ�ા ામ ે
ંાલરલ ાલા્લઓમી એટ્ી જ �્�ંલ છે, �ટ્ી પતંલમલ 
ાલા્લઓમી હતય છે. અમે એટ્ ેજ ંત ા� આ ્ખલણ ્ખી 
દ��ુા છે, �મલ વડ� ંાલર� ાદદ કરવલ ાલ�ુા �ા, ્લહ� �ુ ા �વંત 
ર�ુ ા ક� ાર� ��. 
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 બેટલ !  �ુ ા ંામ ે �દુલથી ડરવલમી અમ ે ંેમી 
આજલઓમલ પલ્મમી વસીય  ંક�ા �ા, પતંલમલ �દ્મ ેંેમી 
યલદથી વસલવજત અમ ે ંેમી �હદલયંમી રસસીમ ે વળગી 
રહ�જત ક�ાક� ંેમલથી વ� ુઅ્ટૂ કતઈ પણ સાબા્  ંાલરલ અમ ે
�દુલ વચ્ ેમથી. 
 પતંલમલ �દ્મ ેબત્થી �વાં  રલખજત, અમે ંેમી 
વલસમલઓમ ેસાયા (ઝતહદ)થી ાલર� મલખજત, ંેમે યક�મ વડ� 
સશકં રલખજત. અમે �હકાં વડ� �રૂલમી રલખજત. ાૌંમી 
યલદથી ંેમ ે ��ુશાલા રલખજત. અમ ે કલળમલ આકાણ અમ ે
રલં �દવસમલ ફ�રફલરથી હતિશયલર કરજત. ંેમી સલા ેપલછ્લ 
્તકતમી વલંત પસ્ ું  કરંલ રહ�જત. અમે �રૂતગલાીઓ પર 
પડ�્લ સાકટતમ ેયલદ દ�વરલવંલ રહ�જત. ંેઓમલ શહ�રત અમ ે
અવશેષતાલા પવલસ ખેડંલ રહ�જત અમ ે એ જતંલ રહ�જત ક� 
ંેઓએ �ુા �ુા �ુ� છે અમ ે�લાથી �લા ્લુયલ ગયલ છે. �લા 
ઉંયલર છે અમ ે�લા પડલવ મલખયલ છે. 
 પછ� ંા ેજતશત ક� ંેઓ દતસંતમી �ુિમયલથી િમકળ� 
ગયલ છે અમે અ�ણયલ પદ�શાલા ઉંયલર છે, �ણે ક� �ૂાક 
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સાયાલા ંા ે પણ એ ્તકતાલા ભળ� જશત. એટ્ે પતંલ�ુા 
ઠ�કલ�ુા ઠ�ક કર� ુયત. અમે ખબરદલર, આખેરંમ ે �ુિમયલમલ 
બદ્ ે વે્ ી મ ાલરંલ. �યલા ભટકવલમત �દ�શત હતય તયલા 
કદા આગળ મ વ્લરવલ. ક�ાક� ભટકવલમલ �દ�શલ પહ�્ લ ા 
રતકલઈ જ�ુા એ ભયલમક ાા�ઝ્તાલા ઉંરવલ કરંલ સલ�ા છે. � 
વલંતમ ે મથી �ણંલ ંે િવષયાલા વલં મ કરજત અમ ે� 
ંાલર� ફરજ મથી એ િવશ ેવલં્ીં મ કરજત. મેક�ઓમી 
આજલ કરંલ રહ�જત �થી ંેમલ પલત ગણલઈ �વ. અમ ે
�રુલઈથી પતંલમલ હલથ અમ ે�ભમી શ�કં વડ� ામલ કરંલ 
રહ�જત અમ ે �રુલઈ કરવલવલળલઓથી બમી શક� ંટે્ુા �ૂર 
રહ�જત. 
 �દુલમલ ાલગરાલા �હલદ કરંલ રહ�જત અમે ંેમત હક 
અદલ કર� દ�જત અમ ે ખબરદલર આ ાલગરાલા કતઈ િમ�દલ 
કરમલરમી િમ�દલમ ેધયલમાલા મ ્ેજત. હકમે ખલંર �યલા પણ 
હતવ સાકટતાલા �ૂદ� પડજત. અમ ેદ�મ�ુા ઇુા પલપં કરજત. 
પતંલમલ �વમ ેપિં�ુળ સાજતગતાલા ્ીરજમી ટ�વ પલડ� દ�જત. 
અમે યલદ રલખજત ક� શષેઠ સદ�ણુ હકમલ ાલગરાલા સબ કરવી 



નહ�ુલ બલાગાહ - 855                                                                     ww.hajinaji.com 

છે. પતંલમલ બ્લ કલાતાલા �દુલમી ંરફ ર�ુ થ�ુા. ક�ાક� આ 
ર�ંે એક ાજ� ૂં  �રુ�યં �કુ્લાલા સહલરત ્ેશત. અમ ેશષેઠ 
રયકમલ આશરલાલા રહ�શત પરવર�દગલરથી ાલગવલાલા 
િમસવલથર રહ�જત, ક�ાક� આપ�ુા મ આપ�ુા ંેમલ હલથાલા છે. 
ાલ�્કથી િમરાંર ભ્લઈ ાલગંલ રહ�વી. અમે ાલર� વસીય  ં
પર ામમ કરંલ રહ�જત. ંેમલથી દલામ બ્લવીમ ેપસલર મ 
થઈ જજત ક�ાક� શષેઠ ક્લા એ છે � ્લભદલયક હતય અમ ે
યલદ રલખત ક� � ઇુાાલા ફલયદત મ હતય ંેાલા કતઈ ભ્લઈ 
મથી અમ ે� ઇુા શીખવલ ��ુા મ હતય ંેાલા કતઈ ફલયદત 
મથી. 
 અય દ�કરલ !  ા� જત્ુા ક� હવ ેાલર� વય ઘણી થઈ 
ગઈ છે અમ ેબરલબર િમબરળ થઈ રહત �ા. એટ્ે ા� ંરં જ 
આ વસીયં ્ખી મલખી. અમે િવષયત ટલાક� ્ી્લ. �લાક 
એ�ુા મ થલય ક� ાલરલ �દ્મી વલં ંામ ેસ�પવલ પહ�્ લ ાલ�ા 
�તૃય થઈ �ય. અમે �જસામી ખતડમી �ા રલયમ ેકાઝતર 
સાજવલાલા આવ ે અથવલ વસીયંમી પહ�્ લ ા જ ઇચછલઓ�ુા 
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આકાણ અમે �ુિમયલમલ �ફતમલઓ ંાલર� �ુ્ ી મ પહ�્ી 
�ય અમે ંાલર� �સથિં ભડક� ઉઠમલરલ �ટ �વી થઈ �ય. 
 ખર�ખર, મવ્વુલમ�ુા �દ્ એક ખલ્ી જાીમ ��ુા 
હતય છે, ક� � વસ્ ુંેાલા મલખવલાલા આવ ેંેમે ક� ૂ્  કર� ્ ે
છે એટ્ ેા� ઇચછ્ુા ક� ંામ ેકઠણ હદયમલ થવલ પહ�્ લ અમ ે
��ુધ્ પ� ૃં  થઈ �ય એ પહ�્ લ ા વસીયં કર� દ�, �થી 
ંાે ગાભીર િવ્લરત સલથ ેએ વલંમ ે ક� ૂ્  કર� ુયત �મી 
ં્લશ અમ ે �મલ અ�ભુવમી ાહ�મંથી ંામ ે અ�ભુવી 
્તકતએ બ્લવી ્ી્લ છે. હવે ંાલર� શત્મી ાહ�મં ખંા 
થઈ �કૂ� છે અમે ંામ ે અ�ભુવમી િવટાબણલથી �ટકલરત 
ાળ� ગયત છે. ંાલર� પલસ ેહક�કંત પતં ે�ંે આવી ગઈ 
છે, �મે અા ેં્લશ કયલર કરંલ હંલ અમ ેંાલરલ ાલટ� એ 
બ્ી વલંત સપષટ થઈ ગઈ છે, � અાલરલ ાલટ� ાતઘા 
(અસપષટ) હંી. 
 અય  દ�કરલ !  જત ક� ામે એટ્ી ઉમ મથી ાળ� 
�ટ્ી પહ�્ લમલ ્તકતમ ેાળંી હંી. પણ ા� ંેઓમલ કલય� 
પર ામમ �ુ� છે અમ ેંેઓમલ સાલ્લરાલા �્�ંમ �ુ� છે 
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અમે ંેઓમલ ખાડ�રતાલા પવલસ પયરટમ કયલર છે અમ ે�ુ ા સવચછ 
અમે ગાદલમ ેસલર� પઠે� ��ુા �ા. ્લભ અમ ે�કુસલમાલા ફરક 
કર� શ�ુા �ા. ા� દર�ક વલંમ ે્લળ� ઝલટક�મ ેંેાલામત િમભ�ળ 
કલઢ� ્ી્ત છે. અમે શષેઠ શત્ી ્ી�ુા છે. અમ ે ાયથર 
વસ્ઓુમ ેંાલરલથી �ૂર કર� દ�્ી છે. અમ ેએા ઇચછ્ુા ક� 
ંામ ે આ જ સાય ે સાસકલર શીખવી દ� જયલર� ક� ંા ે
�વમમલ આરાભ કલળાલા છત અમે સાયમી �સથિંઓમત 
સલામત કર� રહલ છત. ંાલર� િમયયં સ્લાં છે અમ ેમફસ 
�ધુ્ અમે પિવત છે. એટ્લ ાલટ� ક� ામે ંાલરલ િવશ ે
એટ્ી જ �્�ંલ છે �ટ્ી એક ાલયલ� બલપમ ે પતંલમી 
અવ્લદથી હતય છે. 
 હવે �ુ ા ાલર� ક�ળવણીમત આરાભ �દુલમી �કંલબ અમ ે
ંેમી ાયલખયલ, ઇસ્લામલ કલ�મૂત અમ ેંેમલ �ુકાત હ્લ્ 
અમે હરલાથી ક�ા �ા અમે ંેામ ેછતડ� બી� ંરફ મથી જ�ુા. 
વળ� ામે એ પણ ડર છે ક� �લાક ્તકતમલ અક�દલઓ, િવ્લરત 
અમે ઇચછલઓમી �ભ�લંલ ંાલરલ ાલટ� એવી ર�ં ેઅસપષટ મ 
થઈ �ય �વી ર�ં ેએ ્તકત ાલટ� થઈ ગયત છે. એટ્લ ાલટ� 
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ંેમે સધ્ર કર� દ�વલ ાલર� દ�ષટાલા ંેમલ કરંલ વ્લર� િપય 
છે ક� ંામ ેએવી હલ્ંતમલ હવલ્ ેકર� દ� �ાલા હ્લકંથી 
સ્લાં રહ�વલમી ખલતી મથી. જત ક� ામે આ ંલ્ીા દ�વલ�ુા 
સલ�ા મથી ્લગ્ ુા. પરા્ ુ ામ ે આશલ છે ક� પરવર�દગલર 
ંામ ે મેક�મી ંૌફ�ક આપશ ે અમ ે સી્લ ાલગરમી �હદલય  ં
અંલ કરશ.ે આ આ્લર� આ વસીયં ્ખી રહત �ા. 
 બેટલ ! યલદ રલખત ક�, ાલર� સૌથી શષેઠ વસીય  ં�મ ે
ંાલર� �વમાલા ઉંલરવી છે એ છે ક�, અુ્લહમત ંકવલ 
ઇખંેયલર કરત અમ ેંેમી ફરજતમ ે�રૂ� સાજત. અમે એ બ્લ 
ંર�કલઓ �મલ પર ંાલરલ બલપદલદલ અમ ે ંાલરલ 
ખલમદલમમલ �ુ્ લ�ર�યવલમ ્તકત ્લ્ંલ રહલ છે ંેમલ પર 
્લ્ંલ રહત. ક�ાક� ંેઓએ પતંલમલ િવશ ે કતઈ એવલ 
િવ્લરમ ેછતડ� મથી દ�્ત � ંાલર� મજરાલા છે અમે કતઈ 
િવ્લરમી ઉપયેલ મથી કર�. અમે આ િવ્લર દ�ષટએ જ 
ંેઓમ ેએ મંી� પહ�્લડયલ છે ક� કરવલમી વસ્ઓુમ ેપલપં 
કર� ્ે અમ ેમકલાી વસ્ઓુથી પરહ�ઝ કર�. હવે જત ંાલ�ા 
ામ આ વસ્ઓુમ ેવગર �ણ ેઓળખ ે �સવકલર� ્ેવલ ંૈયલર 
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મથી ંત પછ� ંે�ુા સાશત્મ કલયદ�સર ઇુા અમ ેસાજ��ુધ  ્
સલથ ે હત� ુા જતઈએ અમ ે શાકલાલા મ પડ�ુા જતઈએ અમ ે
ઝઘડલમત િશકલર મ બમ�ુા જતઈએ અમે આ પ્ત પર દ�ષટ 
કરવલ પહ�્ લ પતંલમલ પરવર�દગલરથી ાદદ ં્બ કરત અમ ે
સદ��ુધ  ્ાલટ� ંેમી આરલ્મલ કરત અમ ે દર�ક એ વહ�ામ ે
છતડ� દયત � શાકલાલા મલખી દ� અથવલ કતઈ �ાુરલહ�મ ેહવલ્ ે
કર� દ�. 
 પછ� જત ંામ ે સાં તષ થઈ �ય ક� ંાલ�ા �દ્ 
�ધુ્ અમ ે િવમમ બમી ગ્ુા છે અમ ેંાલરત ાં પ�રપકવ 
અમે સા�ણૂર થઈ ગયત છે અમ ેંાલર� પલસ ેબસ આ જ એક 
�્�ંલ રહ� ગઈ છે, ંત � વલંતમ ેા� સપષટ કર� છે ંેાલા 
�્�ંમ ામમ કરજત મ�હંર જત ઇચછલ �જુબ િવ્લર અમ ે
દ�ષટમી પગિં મથી થઈ ંત યલદ રલખત ક� આા ંત ાલત 
રંલા્ ળ� �ટણીમી �ા હલથ પગ પછલડંલ રહ�શત અમ ે
�્લરલાલા ભટકંલ રહ�શત અમ ેદ�મમ ે્લહમલરત એ મથી � 
�્લરલાલા જ હલથ પગ ાલર� અમ ેવલંતમ ેભેળવી દ�. આમલથી 
રતકલઈ જ�ુા જ ઉ�ા છે. 
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 બેટલ ! ાલર� વસીયંમ ેસાજત, અમે એ �ણી ુયત 
ક� � ાૌંમત ્ણી છે એ જ �વમમત ્ણી છે અમ ે � 
સ�મહલર છે એ જ �તૃ્ ુદ�મલર છે. અમ ે� મલશ કરમલર છે 
એ જ મ�ુા �વમ દ�મલર છે. અમ ે� સપડલવમલર છે એ જ 
છતડલવમલર છે. અમે આ �ુિમયલ એ જ �સથિંાલા �સથર રહ� 
શક� છે, �ાલા ાલ�્ક� રલખી છે. અથલ�ં, મેઅા ,ં કસતટ�, 
આખેરંમત બદ્ત, અથવલ એ બલબં � ંાે મથી �ણંલ. 
હવે જત ંેાલાથી કતઈ વલં સાજાલા મ આવ ેંત ંેમ ેંાલર� 
અજલમંલ ગણવી, ક�ા ક� ંા ેજયલર� પૈદલ થયલ ંત આરાભાલા 
અજલમ જ હંલ. ઇુા ંત પલછળથી પલપં ક્ુર છે. આ જ 
કલરણે અ� ૂ્ તમી સાખયલ વ્લર� છે, �ાલા ઇનસલમમી રલય 
�દગ�ઢૂ (હયરલમ) રહ� �ય છે અમે દ�ષટ બહ�ક� �ય છે અમ ે
ખર� હક�કં પલછળથી સાજવલાલા આવ ે છે. એટ્ે એ 
ાલ�્કથી સાબાિ્  ંરહત �ણે પૈદલ કયલર છે, રતઝી આપી છે, 
અમે સાંત્ બમલાયલ છે. ંેમી જ આરલ્મલ કરત, ંે�ુા જ 
ધયલમ ્રત, અમે ંેમલથી જ ડરંલ રહત. 
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 બેટલ !  આ યલદ રલખત ક� ંામ ે�દુલમલ િવશ ેઆ 
ર�ંે ખબરત કતઈ મથી દઈ શક્ ુા, � ર�ં ેહઝરં ર� ૂ્  ે
અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા ેઆપી છે. 
એટ્ે ંેમે રલ� �શૂીથી પતંલમલ આગેવલમ અમ ે �દુલમલ 
ાલગરમલ મેંલ �સવકલરત. ા� ંામ ે મસીહં આપવલાલા કતઈ 
ઉણપ મથી રલખી. અમ ેમ ંાત પયતમત કર�મ ેપણ પતંલમલ 
િવશ ેએટ્ુા િવ્લર� શકત છત �ટ્ુા ા� જતઈ ્ી�ુા છે. 
 �તુ ! યલદ રલખત, જત �દુલમત કતઈ ભલગીદલર પણ 
હતં ંત ંેમલ પણ ર� ૂ્ ત આવં અમે ંેમી સુંમં અમ ે
રલજ્લમીમલ પણ �્લણ મજર� પડં અમે ંેમલ કલાત અમ ે
�ણુતમી પણ કાઈ ભલળ ાળં. પરા્ ુએ�ુા કાઈ મથી એટ્ ે
�દુલ એક છે �ાક� એણે પતં ેબમલા્ુા છે. ંેમલ �ુુ કાલા ંેમી 
સલથ ેટ�ર ્ેમલર કતઈ મથી. અમ ેમ ંેમલ ાલટ� કતઈ પણ 
પકલર�ુા પંમ છે. ંે પલથિાકંલમી સીાલઓ વગર બ્લથી 
પહ�્ ત છે. અમે કતઈ �િંાંલ વગર સૌથી છેુ્ ે �ુ્ ી 
રહ�મલર છે. ંે એ વલંથી ઘણત ઉચ્ છે ક� ંેમલ 
પલ્મહલરપણલમત �રૂલવત િવ્લર દ�ષટમી ાયલરદલથી કરવલાલા 
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આવે. જત ંા ેઆ હક�કંમ ેઓળખી ્ી્ી છે ંત એવી ર�ં ે
અા્ કરત �વી ર�ં ેંાલર� �વલ સલ્લરણ �સથિંમલ, અુપ 
શ�કં, ઘણી ્લ્લર�, અમે પરવર�દગલરમી ંરફ 
ફરાલાબરદલર�મી ં્બ, કતપમત ભય, અમે મલરલજગીમલ 
�દ�શલાલા હલજં રલખવલવલળલ કયલર છે. ંેણે � વસ્મુત �ુકા 
આપયત છે ંે ઉચ્ંા છે અમ ે�મી ામલઈ કર� છે ંે સૌથી 
ખરલબ છે. 
 બેટલ ! ા� ંામ ે�ુિમયલ, ંેમી પ�ર�સથિ ,ં કલાિંઓ, 
પંમ અમ ેપ�રવંરમ બ્લ િવશ ે�ણકલર કર� દ�્લ છે અમ ે
આખેરં અમ ે ંેાલા ઈાલમદલરત ાલટ� રલખવલાલા આવે્ી 
મેઅાંતમી પણ ખબર આપી દ�્ી છે. અમ ેબામેમલ દષટલાં ત 
આપી દ�્લ છે �થી ંા ે બત્પલઠ ગહણ કર� શકત અમ ે
ંેમલથી સ્ેં રહત. 
 યલદ રલખત !  �ણ ે �ુિમયલમ ેસલર� પઠે� �ણી ્ી્ી 
છે ંેમી ઉપાલ એ �સુલફર કૌા �વી છે ��ુા �ુકલળ ગસં 
પડલવથી �દ્ કાટલળ� �ય અમે ંે કતઈ ્ી્લછા પદ�શમત 
િમણરય કર�. અમે રસંલમલ કષટત, દતસંતમત િવયતગ, સફરમી 
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હલડાલર�, ખતરલક�ુા બસેવલદ હત� ુા વગરે� �વી �સુીબંત વેઠ� 
્ે. �થી િવશલળ ઘર અમ ેશલાિંમલ ઉંલર� પહ�્ી �ય. ક�ાક� 
આવલ ્તકત આ બ્ી વલંતાલા કતઈ કષટમી પરવલ મથી 
કરંલ. અમ ેમ ાલગરાલા ખ્રમ ે�કૂસલમ ગણે છે. અમ ેંેઓમી 
દ�ષટાલા ંેમલથી વ્લર� િપય કતઈ વસ્ ુ મથી, � ંેમ ે
ઉંલરલમી િમકટ કર� દ� અમ ેપતંલમલ ક�નદ �ુ્ ી પહ�્લડ� દ�. 
 અમે આ �ુિમયલથી ્તકત ખલવલવલળલમત દલખ્ત એ 
કૌા �વત છે � ્ી્લછા હ�રયલળલ સથળે રહ� અમ ે તયલાથી 
કાટલળ� �ય ંત �ુકલળગસં પદ�શ ંરફ પયલણ કર� �ય. 
ક�ાક� ંેમી દ�ષટાલા �રૂલણી પ�ર�સથિ  ં �ટ� જવલથી વ્લર� 
અણગાંી અમ ે સાકટાય કતઈ ્ીજ મથી ક�ાક� હવે � 
ાા�ઝ્ ેઉંયલર છે અમ ે�યલા �ુ્ ી પહ�ચયલ છે ંે કતઈ પણ 
ભતગે અપમલવવલમ ેપલત મથી. 
 બેટલ !  �ુઓ પતંલ અમ ે પરલયલ વચ્ ે પતંલમલ 
મફસમ ેતલજ�ુા બમલવત. અમે બી� ાલટ� એ જ પસાદ કરત � 
પતંલ ાલટ� પસાદ કર� શકત છત. અમ ેંેમલ ાલટ� પણ એ વલં 
મલપસાદ કરત � પતંલ ાલટ� પસાદ મથી કરંલ. કતઈ ઉપર 
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�ુા મ કરવત ક�ાક� પતંલ ઉપર �ુામે પસાદ કરંલ મથી. 
અમે દર�કમી સલથ ેભ્લઈ કરવી, �ા ંાે ઇચછત છત ક� બ્લ 
ંાલર� સલથ ેસલરત વંલરવ કર� અમ ે� વસ્મુ ેબી�ઓ ાલટ� 
ખરલબ સાજત છત ંેમ ેપતંલમલ ાલટ� પણ ખરલબ જ �ણત. 
્તકતથી એ વલંથી રલ� થઈ જ�ુા � ર�ંે પતંલમી વલંથી 
્તકતમ ેરલ� કરવલ ાલગત છત. �યલા �ુ્ ી �ણંલ મ હત કતઈ 
વલં ાતઢ�થી મ  કલઢવી જત ક� ંાલ�ા ઇુા ઘ�ુા અદ�ુ 
(ઓ�ા) છે અમે કતઈમલ િવશ ેએ વલં મ કહ�વી � પતંલમલ 
ાલટ� પસાદ કરંલ મથી. 
 યલદ રલખત, સવછાદંલ સવલબમલ ાલગરમી િવ�દ અમ ે
��ુધ્મત રતગ છે એટ્ે પતંલમલ પયતમત વ્લર� ઝડપી કરત 
અમે પતંલમલ ાલ્મ ેબી�મલ ાલટ� સાઘરત મ બમલવત. અમ ે
જત ાધયા ાલગરમી �હદલય  ં ાળ� �ય ંત પતંલમલ 
પલ્મહલરમી સલા ેસૌથી વ્લર� િવમય અમ ેિવમમંલથી ર�ૂ 
થ�ુા. 
 અમે યલદ રલખત, ંાલર� સલા ેએ ાલગર છે �મત પટ 
્લાબત અમ ે ાહ�મં અિંશય છે. ંેાલા ંા ે શષેઠ ભલગમી 
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ં્લશ અમ ેજ�રં �રૂંી વલટ ખ્� ભેગી કર�મ ેબેપરવલ 
થઈ શકત છત. અ્બ�લ બતજ હળવત રલખત અમે પતંલમી 
યાંલથી વ્લર� પીઠ પર બતજ મ ્લદત, ક� આ ભલર� વજમ 
�મ પર વબલ્ બમી �ય. અમે પછ� કતઈ ફક�ર ાળ� �ય 
અમે ંાલર� વલટખ્� કયલાં �ુ્ ી પહ�્લડ� શકંત હતય 
અમે કલ્ ેજ�રંમલ સાય ેસા�ણૂર ર�ં ેંામ ેસ�પી શકંત 
હતય ંત ંેમ ેગમીાં સાજત અમે ાલ્ ંેમે ��ુદુર  (સ�પી) 
કર� દયત અમે વ્લર�ાલા વ્લર� ંેમ ેઆપી દયત ક� પલછળથી 
કદલ્ ંેમે ગતંત અમ ેંે મ ાળે. અમે ંેમ ેપણ ગમીા  ં
�ણત � ંાલર� દત્ંાાદ�મલ કલળાલા ંાલરલથી કરજ ાલગ ે
�થી એ �દવસ ે પરં કર� દ� જયલર� ંાલર� ગર�બીમલ 
�દવસત હતય. 
 અમે યલદ રલખત ક� ંાલર� સલાે ઘણત �ુષકર ાલગર છે 
�ાલા હળવલ બતજવલળત ભલર� બતજવલળલથી ઘણત સલરત રહ�શ ે
અમે ્ીા ે ્લ્મલર ઝડપી ્લ્વલળલથી વ્લર� ખરલબ 
�સથિંાલા હશે અમે ંાલર� ાા�ઝ્ આખર� જ�બ  ં અથવલ 
જહ�હા છે એટ્લ ાલટ� પતંલમલ આતાલ ાલટ� ાા�ઝ્મી 
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પહ�્ લ જગયલ ગતંી ુયત અમ ેઉંરવલ પહ�્ લ ંેમે સરખી કર� 
ુયત. ક�ાક� ારવલ પછ� મ રલ�પત ાેળવવલમી કતઈ શ�ંલ 
છે અમે મ �ુિમયલાલા પલછલ ફરવલમી. 
 યલદ રલખત, �મલ હલથાલા જાીમ અમ ેઆસાલમતમલ 
ખ�મલ છે ંેણ ે ંામ ે �ુઆ કરવલમત �ુકા કય� છે. અમ ે
ક� ૂ્  કરવલમી જાલમ  ં આપી છે. અમ ે ંામ ે આજલિ્મ 
કયલર છે ક� ંા ેસવલ્ કરત �થી ંે અપરણ કર�. અમ ેંા ે
રહ�ાંમી ાલાગણી કરત, �થી ંે ંાલરલ પર દયલ કર�. ંેણ ે
ંાલર� અમ ેપતંલમી વચ્ ેકતઈ ્તક�દલર મથી રલખયત ક� મ 
ંામ ે કતઈ ભ્લાણ કરમલરલમલ ાતહંલજ બમલાયલ છે. 
�મુલહ થઈ જવલમલ સાજતગતાલા ંૌબલથી પણ રત�લ મથી અમ ે
અઝલબાલા ઉંલવળ પણ મથી કર�. અમે ંૌબલ કરવલ પર 
ાેણલ પણ મથી ાલરંત અમ ે ંામ ે બદમલા પણ મથી 
કરંત, જત ંા ેંેમલ હકદલર છત. ંેણ ેંૌબલ ક� ૂ્  કરવલાલા 
પણ કતઈ સખંીથી કલા મથી ્ી�ુા. અમે �મુલહત પર સખં 
�છૂલ�ુા કર�મ ે રહ�ાંથી િમરલશ પણ મથી કયલર. બુક� 
�મુલહતથી �ૂર રહ�વલમ ેપણ એક મેક� ્ેખલવી છે. અમે વળ� 
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�રુલઈાલા એકમ ે એક ગણી છે. અમ ે મેક�ઓાલા એકમ ે દસ 
ગણી બમલવી દ�્ી છે. 
 ંૌબલ અમ ેરલ�પત ાલગવલમલ દલરત ઉઘલડ� દ�વલાલા 
આાયલ છે ક� જયલર� પણ �કુલરત ંરં જ સલાભળ� ્ે છે. અમ ે
જયલર� કરગરત ંત ંેમલથી પણ �ણકલર રહ� છે. ંા ેંાલર� 
ાલાગણીઓ ંેમ ેહવલ્ ેકર� શકત છત. ંેમ ેપતંલમી પ�ર�સથિ  ં
બંલવી શકત છત. પતંલમલ �ુ:ખ દદરમી િશકલય  ંકર� શકત છત. 
પતંલમલ ગા અમ ે યલંમલમલ ટલળવલમી ાલાગણી કર� શકત 
છત. પતંલમલ ાલા્લઓાલા ાદદ ાલગી શકત છત. અમે ંેમી 
રહ�ાંમલ ખ�મલાલાથી એટ્ુા ાલગી શકત છત �ટ્ુા કતઈ 
બીજત કતઈ પણ ર�ં ેમથી દઈ શકંત, ્લહ� ંે વયાલા વ્લરત 
હતય, અથવલ શર�ર�ુા આરતગય અથવલ રતઝીમી િવશલળંલ. 
તયલર પછ� ંેણે �ુઆમી ર� આપી �ણે રહ�ાંમલ 
ખ�મલમી ્લવીઓ ંાલરલ હલથાલા આપી દ�્ી છે, ક� જયલર� 
્લહત તયલર� એ ્લવીઓથી મેઅાંમલ દરવલ� ખત્ી શકત 
છત અમ ેરહાંમી વષલર વરસલવી શકત છત. 
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 એટ્ે ખબરદલર !  �સવકલરાલા િવ્ાબ ંામ ેિમરલશ 
મ કર� દ�, ક�ાક� ભેટ હાેશલ િમયયં પાલણ ેહતય છે અમ ેકદ� 
કદ� �સવકલરવલાલા એ કલરણે િવ્ાબ કરવલાલા આવે છે ક� ંેથી 
ાલગમલરલમલ અજાલા વ્લરત અમ ે ઉમાીદવલરમી ભેટાલા 
વ્લરલમી શ�ંલ રહ� છે. અમે બમી શક� છે ક� ંાે કતઈ 
વસ્મુત સવલ્ કરત અમે ંે મ ાળે અમ ેતયલર પછ� જ્દ� 
અથવલ ઢ�્થી ંેમલથી વ્લર� સલર� વસ્ ુાળ� �ય અથવલ 
ંેમે ંાલર� ભ્લઈ ાલટ� રતક� ્ેવલાલા આવી હતય. એટ્લ 
ાલટ� ક� ઘણીવલર એ�ુા પણ બમે છે ક� ંા ે� ાલગ્ુા છે ં ે
ાળ� �ય ંત દ�મમી બરબલદ�મત ખંરત હતય. એટ્ે ાલત 
એ જ વસ્ ુાલગત �ાલા ંાલ�ા મેકપ�ુા બલક� રહ� અમ ેંા ે
વબલ્થી બ્ી �ઓ. પૈસત મ સદલ રહ�મલરત છે અમ ેમ ંા ે
ંેમલ ાલટ� બલક� રહ�મલરલ છત. 
 બેટલ !  યલદ રલખત ક� ંામ ે આખેરં ાલટ� પેદલ 

કરવલાલા આાયલ છે �ુિમયલ ાલટ� મહ� અમ ે ફમલ ાલટ� 

બમલવવલાલા આાયલ છત �ુિમયલાલા અાર રહ�વલ ાલટ� મહ�. 

ંાલ�ા સ�મ �તૃ્ ુાલટ� થ્ુા છે, �વમ ાલટ� મહ� અમ ેંા ે
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એ ઘરાલા છત �યલાથી દર�ક હલ્ંાલા  ઉપડવલ�ુા છે અમ ે

જ�રં �રૂંત સલાલમ એકઠત કરવલમત છે. 

 અમે ંા ેઆખેરંમલ રસંે છત અમ ે ાૌં ંાલરત 

પીછત કર� રહ� છે. �મલથી કતઈ ભલગવલવલળત બ્ી મથી 

શકંત અમ ેંેમલ હલથાલાથી િમકળ� મથી શકંત. ંે ગા ેંેા 

ંેમે �બી ્ેશ.ે એટ્ે ંેમલ ંરફથી સલવ્ેં રહત ક� �લાક 

એ ંામ ે ખરલબ �સથિંાલા મ પકડ� ્ે. અમ ે ંા ે ખલ્ી 

ંૌબલ િવશ ે િવ્લરંલ જ રહ� �ઓ. અમ ેએ ંાલર� અમ ે

ંૌબલમી વચ્ ે �કલવટ બમી �ય. ક�ાક� આ ર�ં ેંત �ણ ે

ંાે ંાલરલ આતાલમત મલશ ��. 

અય �તુ ! ાૌંમ ેબરલબર યલદ કરંલ રહત અમ ેએ 

સાજતગતમ ેયલદ કરંલ રહત �યલા અ્લમક ઉંરવલ�ુા છે. અમ ે

�યલા �ુ્ ી �તૃ્ ુપછ� જવલ�ુા છે. �થી એ ંાલર� પલસ ેઆવ ે

ંત ંા ેબ્લવમત સલાલમ ંૈયલર રલખયત હતય અમે પતંલમી 

શ�કંમ ેબળવલમ બમલવી ��ૂલ હત. અમે ંે અ્લમક આવી 

ંાલરલ પર કબજત મ કર� ્ે. અમ ે ખબરદલર !  �ુિમયલ 
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વલળલઓમ ે�ુિમયલ પિં માંલ અમે ંેમલ પર ારંલ જતઈમ ે

�લાક ંા ે્તકલાલા મ આવી જંલ ક�ાક� પરવર�દગલર આ 

િવશ ેંામ ેબંલવી ��ૂત છે અમ ેએ (�ુિમયલ) પતં ેપણ 

પતંલમી આપવીંી સાભળલવી �કૂ� છે. અમે પતંલમી �ુષટંલ 

�હ�ર કર� �કૂ� છે. �ુિમયલદલર ્તકત ાલત ભસવલવલળલ �ુંરલ 

અમે ફલડ� ખલમલર પ�ઓુ છે. �યલા એક બી� પર ભસે છે 

અમે બળવલમ િમબરળમ ેખલઈ �ય છે. અમે ાતટત મલમલમ ે

્ગદ� ાલર� છે. આ બ્લ પ�ઓુ છે �ાલામલ ક�ટ્લક બલા્ ે્લ 

અમે ક�ટ્લક રખ�ુા, ભટકંલ �ઓએ પતંલમી ��ુધ્ ખતઈ 

મલખી છે અમ ેઅ�ણયલ પાથ ે્લ્ી િમકળયલ છે. �ણે િવકટ 

ખીણતાલા સાકટતાલા ્રમલરલ છે, �યલા મ કતઈ ભરવલડ છે � 

સી્ ેરસં ે્ગલવી શક� અમ ેમ કતઈ ્રલવમલર છે � ંેઓમ ે

્રલવી શક�. �ુિમયલએ ંેામ ેભટકંલ ાલગર પર મલખી દ�્લ 

છે અમે ંેામી દ�ષટમ ે�હદલયંમલ ાીમલરમી સલાે હણી ્ી્ી 

છે. અમે ંે �દગ�ઢુ દશલાલા ભટક� રહત છે અમે ંેમલ 

િવ્લસાલા �ૂબે્લ છે. �ુિમયલમ ેપતંલમી ાલ�દૂ બમલવી ્ી્ી 
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છે અમ ેંે ંેમલથી રાી રહ� છે અમ ેંેઓ ંેમલથી રાી રહલ 

છે અમે બ્લ આખેરંમ ેસદાંર �ુ્ લવી બેઠલ છે. 

 થતભત !  �્કલરમ ે વીખરલવલ દયત. એ�ુા ્લગશ ે

�ણે કલફ્લઓ આખેરંમી ાા�ઝ્ાલા ઉંર� ��ૂલ છે અમ ે

મ�ક છે ક� ંેજ ્લ્વલવલળલ ્તકત આગળમલ ્તકત સલથ ે

ભળ� �ય. 

 બેટલ !  યલદ રલખત ક� � રલં�દવસમલ વલહમ પર 

સવલર છે ંે �ણ ેપવલસાલા છે, ભ્ ેપછ� ઊભે્ત જ ક�ા મ 

હતય, અમે �ંર કલપી રહત છે, ્લહ� િમરલાં  ેરતકલયત ક�ા મ 

હતય. આ વલં યક�મ સલથ ેસા� ુયત ક� ંાે મ દર�ક આશલ 

ાેળવી શકત છત અમ ેમ અજ્થી આગળ વ્ી શકત છત. ંા ે

આગળમલ ્તકતમલ ્ી્ ે જ ્લ્ી રહલ છત, ંેથી ંીવ 

ઇચછલાલા ્ીાી ્લ્થી કલા ુયત અમ ે રતઝી કાલવલાલા 

ાધયા ાલગર અપમલવત, મ�હંર ઘણી આશલઓ - ઇચછલઓ 

ાલણસમ ે ાલ્થી વા�્ં રલખી દ� છે અમે દર�ક ં્બ 

કરવલવલળત સફળ પણ મથી થંત. અમ ે મ ાધયા ાલગર 
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અપમલવમલર વા�્ં રહ� છે. પતંલમલ મફસમ ેદર�ક પકલરમી 

પડંીથી �ૂર જ રલખત ભ્ે પછ� ંે પડંી ામગાંી 

વસ્ઓુ �ુ્ ી પહ�્લડ� જ ક�ા મ આપ.ે 

 એટ્લ ાલટ� ક� � સવાલમ આપી દ�શત ંેમત કતઈ 

બદ્ત મથી ાળ� શકંત અમ ેખબરદલર ! કતઈમલ �ુ્ લા મ 

બમી જંલ, જયલર� ક� પરવર�દગલર� ંામ ેઆઝલદ બમલાયલ 

છે, �ુઓ એ મેક�ાલા કતઈ ભ્લઈ મથી � �ુષટંલથી 

ાેળવવલાલા આવ ે અમ ે એ આસલમી આસલમી મથી � 

�શુક�્ીમલ ાલગ� ાળે. 

 ખબરદલર !  ્લ્્મલ વલહમત ંેજ ્લ્ દ�ખલડ� 

ંામ ે મલશમલ આર� મ ઉંલર� દ�. અમ ે જત શકય હતય ક� 

ંાલર� અમે �દુલમી વચ્ ે કતઈ મેઅાંવલળત મ આવવલ 

પલા ેંત એા જ કરત ક�ાક� ગા ેંેા ંામ ેંત ંાલરત �હસસત 

ાળવલમત છે અમે પતંલમલ ભલગય�ુા કતઈ પણ ર�ં ે્ેવલવલળલ 

છત. અમે અુ્લહમલ ંરફથી થત�ુા પણ ્તકતમલ ઘણલથી 

વ્લર� શષેઠ હતય છે, જત ક� બ�ુા અુ્લહ ંરફથી જ હતય છે. 
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 �પૂક�દ�મલ કલરણ ે થવલવલળલ �કુસલમમ ે ભર�ુા 
વલં્ીંથી થવલવલળલ �કુસલમમલ ઉપલયથી આસલમ હતય છે. 
વલસણમી �દરમી વસ્ ુા� બા્  કર� સલ્વી શકલય છે અમ ે
પતંલમલ હલથમલ ાલ્મ ે સલ્વી ્ેવત એ બી�મલ હલથમી 
મેઅાં ાલગવલ કરંલ વ્લર� સલ�ા છે. હંલશલમી કડવલશમ ે
સહ� ્ેવી એ ્તકત સલાે હલથ ફ�્લવવલથી વ્લર� સલ� છે. 
અમે પિવતંલ સલથે ાહ�મં ા�ૂર� કરવી છળ કપટથી 
ાલ્દલર બમવલ કરંલ સલ�ા છે. 
 દર�ક ઇનસલમ પતંલમલ ભેદમ ે બી� કરંલ વ્લર� 
�ળવી શક� છે અમ ે ઘણલ ્તકત છે � એ કલામી પલછળ 
પડયલ છે � ંેઓમલ ાલટ� �કુસલમકલરક છે. વ્લર� વલં 
કરમલરત બકવલસ કરવલ ્લગ ે છે અમ ે �્�ંમ ામમ 
કરવલવલળત દષટલ બમી �ય છે. સલરલ ્તકત સલથ ેરહત �થી 
ંેઓાલા ગણલવલ ્લગત અમ ે�રુલ ્તકતથી અ્ગ રહત �થી 
ંેઓથી ંાલરત અ્ગ �હસલબ ્ેવલાલા આવ.ે 
 ખરલબાલા ખરલબ ખતરલક હરલામત ાલ્ છે. અમ ે
અ્ાાલા અ્ા �ુા કાઝતર પરમત �ુા છે. મરાી યતગય 
મ હતય ંત સખંી જ યતગય છે, કદ� કદ� દવલ રતગ બમી 
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�ય છે, અમે રતગ દવલ, અમે કયલર�ક કયલર�ક ગેર ��ુખ્સ 
પણ મસીહંમી વલં કર� દ� છે અમ ેકદ� કદ� ��ુખ્સ પણ 
ખયલમંથી કલા ્ે છે. �ુઓ ખબરદલર, ઇચછલઓ પર ભરતસત 
મ કરવત ક�ાક� એ �ખુલરઓમી �ડૂ� છે. ડહલપણ અ�ભુવતમ ે
સાભલળ� રલખવલાલા છે અમ ેશષેઠ અ�ભુવ એ જ છે �મલથી 
િશખવલ�ુા ાળે. �રસદમત ્લભ ઉપલડત એ પહ�્ લ ક� રાજ અમ ે
ગામત સલામત કરવત પડ�. દર�ક ાલગમલર ઇ�ચછ  ં વસ્ ુ
ાેળવી પણ મથી શકંત અમ ે દર�ક અદશય થમલર પલછત 
ફર�મે પણ મથી આવંત. 
 ફસલદમત એક પકલર વલટખ્�મ ેવેડફ� મલખવી અમ ે
શ�કંમ ે �ાુલવી દ�વી છે. દર�ક કલા�ુા એક છેવટ છે અમ ે
મ�કાલા જ ંામ ે એ ાળ� જશે � ંાલરલ ભલગયાલા છે. 
વેપલર કરમલર એ જ હતય છે � ાલ્મ ેજતખાાલા મલખી શક�. 
ઘણીવલર થતડત ાલ્ વ્લર�ાલા વ્લર� બરકંવલળત હતય છે. 
એ ાદદગલરાલા કતઈ સલરપ મથી � હડ� ૂં  હતય, અમે એ 
દતસં બેકલર છે � બદમલા હતય, જાલમલ સલથ ેસ�ુ્ંમત 
વંલરવ કરત �યલા �ુ્ ી ંેમત �ટ કલ�ાુલા રહ� અમ ે કતઈ 
વસ્મુે ંેમલ વ્લરલમી આશલાલા ખંરલાલા મ મલખત. 
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ખબરદલર !  �લાક �ુશામી અમ ેવેરમી સવલર� ંાલર� સલથ ે
ા� ાલર� (ઝઘડત) મ કરવલ ્લગે. 
 ંાલરલ મફસમ ે પતંલમલ ભલઈમલ િવષયાલા સાબા્  
ંતડવલમલ �કુલબ્લાલા જતડવલ, િવ�ખુંલમલ �કુલબ્લાલા 
ાહ�રબલમી, કા�ુસીમલ �કુલબ્લાલા પદલમ, �ૂર�મલ �કુલબ્લાલા 
િમકટંલ, સખંીમલ �કુબ્લાલા મરાી, અમે �ુારમલ 
�કુલબ્લાલા યાલયલ્મલ ાલટ� ંૈયલર કરત �ણે ક� ંા ેંેમલ 
બાદલ છત અમ ે એણે ંાલરલ પર એહસલમ કય� છે. અમ ે
ખબરદલર !  એહસલમમે પણ અસથલમ ે મ કરવત. પતંલમલ 
�ુશામમલ દતસંમ ે પતંલમત દતસં મ બમલવવત ક�ાક� ંા ે
પતંલમલ દતસંમલ �ુશામ બમી જશત. અમ ેપતંલમલ ભલઈમ ે
�ંર �ધુ્ મસીહંત કરંી રહ�વી ્લહ� ંેમે સલર� ્લગે ક� 
�રુ�, �સુસત પી �વ ક�ાક� ાે પ�રણલામી �એ ંેમલથી વ્લર� 
ાીઠ� � ૂાટ કતઈ મથી જતઈ અમ ે મ �ંમલ �હસલબ ે વ્લર� 
�્જજંદલર. અમે � ંાલર� સલથ ે સખંી કર� ંેમલ ાલટ� 
મરા થઈ �વ, કદલ્ એ પણ કદ� મરા થઈ �ય. 
પતંલમલ �ુશામ પર એહસલમ કરત ક�ાક� એાલા બેાલાથી એક 
સફળંલ સૌથી ા�રૂ સફળંલ છે. અમે જત પતંલમલ ભલઈથી 



નહ�ુલ બલાગાહ - 876                                                                     ww.hajinaji.com 

સાબા્  ંતડવલ ્લહત ંત પતંલમલ �દ્ાલા એટ્ી �ુા�ઈશ 
રલખત ક� જત ંેમે કતઈ �દવસ પલછલ ફરવલમત િવ્લર ઉદભવ ે
ંત પલછત આવી શક�. � ંાલરલ િવશ ેસલરલ િવ્લર રલખંત 
હતય ંેમલ િવ્લરમ ેગ્ં થવલ મ દયત. પરસપર સાબા્ તમલ 
કલરણે કતઈ ભલઈમલ હકમ ેબરબલદ મ થવલ દ�વલ ક�ાક� �મલ 
હક બરબલદ કયલર ંે પછ� ખર�ખર ભલઈ મથી. અમે �ુઓ 
ંાલરલ કલરણ ેંાલરલ ઘરવલળલઓ કામસીબ મ બમવલ પલા ે
અમે � ંાલરલથી અળગત થવલ ાલગ ેંેમી પલછળ મ ્લગત. 
ંાલરત કતઈ ભલઈ ંાલરલથી સાબા્ ત ંતડવલાલા ંાલરલ પર 
સરસલઈ મ ્ઈ �ય (મતટ : ંાલરલ ભલઈથી એવલ સાબા્  
�ળવી રલખત ક� ં ેસાબા્  ંતડવલાલા પહ�્  મ કર� શક�.) અમ ે
ંાે સાબા્ ત ાજ� ૂં  કર� ુયત. અમે ખબરદલર �રુલઈ 
કરવલાલા મેક� કરવલથી વ્લર� શ�કં�ુા પદશરમ મ કર�ુા. અમ ે
કતઈ ઝલ�્ામલ �ુામે ઘણત ાતટત મ કુપવત. ક�ાક� ં ે
પતંલમ ે �કુસલમ પહ�્લડ� રહત છે અમ ે ંામ ે ફલયદત 
પહ�્લડ� રહત છે. અમ ે ંામ ે � ફલયદત પહ�્લડ� ંેમત 
બદ્ત એ મથી ક� ંા ેંેમી સલથ ે�રુલઈ કરત. 
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 અમે બેટલ ! યલદ રલખત ક� રતઝીમલ બ ેપકલર છે. એક 
રતઝી એ છે �મ ેંા ેગતંી રહલ છત અમ ેએક રતઝી એ છે � 
ંામ ેગતંી રહ� છે, જત ંાે ંેમલ �ુ્ ી મહ� પહ�્ત ંત ં ે
ંાલરલ �ુ્ ી પહ�્ી જશ.ે જ�રંમલ વખં ે આ�� અમ ે
કરગર�ુા ક�ટ્ુા મલાતશી ભ્ુ� છે? !  અમે બેપરવલઈમલ 
સાયાલા કવંલરવ ક�ટ્ુા �ુ�ૃતય છે !  આ �ુિમયલાલા ંાલરત 
ભલગ એટ્ત જ છે �મલથી ંાલર� આખેરંમી ાયવસથલ કર� 
શકત. અમ ે જત કતઈ વસ્ ુ હલથાલાથી િમકળ� જવલ પર 
પર�શલમી દ�ખલડવી છે ંત દર�ક એ વસ્ ુપર પણ ફ�રયલદ 
કરત � ંાલરલ �ુ્ ી પહ�્ી મથી. � કાઈ થઈ ગ્ુા ંેમલથી 
� કાઈ થવલવલ�ા છે ંેમત �દલજત કરત. ક�ાક� ાલા્લઓ 
બ્લએ બ્લ એક જ �વલ હતય છે. 
 અમે ખબરદલર ! એ ્તકતાલા મ થઈ �વ �મલ પર 
તયલા �ુ્ ી િશખલાણ અસર કરંી મથી �યલા �ુ્ ી ંેમ ે�ુ:ખ 
(ંક્ીફ) મ દ�વલાલા આવ ે એટ્લ ાલટ� ક� ��ુધ્વલમ 
અદબથી મસીહં ાેળવ ે છે અમ ે�મવર ાલરપીટથી સી�ુા 
થલય છે. �ુિમયલાલા પડમલરલ સાકટત અમે આપિ�ઓમ ેસબમલ 



નહ�ુલ બલાગાહ - 878                                                                     ww.hajinaji.com 

ઇરલદલઓ અમે યક�મમલ સ�દયરથી ટલળત. યલદ રલખત ક� �ણ ે
પણ ાધયા ાલગર છતડયત ંે િવ�ખુ થઈ ગયત. સલથી એક 
ર�ંે ખલમદલમમત ભલગ હતય છે અમે દતસં એ છે � પીઠ 
પલછળ પણ સલ્ત દતસં રહ�. ઇચછલ �્ળલપણલમી 
ભલગીદલર હતય છે. ઘણલ �ૂરવલળલ એવલ હતય છે � 
િમકટંલથી વ્લર� િમકટ હતય છે અમ ે ઘણલ મ�કવલળલ 
�ૂરવલળલઓથી વ્લર� �ૂર હતય છે. 
 રાક એ છે �મત કતઈ િાત મ હતય. � સતયમ ેછતડ� 
દ� છે ંેમત ાલગર સા�ુ�્ં થઈ �ય છે અમે � પતંલમી 
હ�સીયં પર કલયા રહ� છે, ંેમી ઇઝઝં બલક� રહ� �ય છે. 
 ંાલરલ હલથાલા ાજ� ૂં  વસી્ત ંાલરલ અમ ે�દુલ 
વચ્ેમત સાબા્  છે. અમ ે � ંાલર� પરવલ મ કર� એ જ 
ંાલરત �ુશામ છે. કદ� કદ� િમરલશલ પણ સફળંલ બમી �ય 
છે, જયલર� ્તભ અમે ્લ્્ મલશ�ુા કલરણ હતય, દર�ક ખલાી 
દ�ખલંી મથી. અમ ેમ દર�ક ંક વલરાવલર ાળે છે. 
 કદ� કદ� એા પણ થલય છે ક� �ખતવલળલ ભટક� 
�ય છે અમે �્ળત સી્ત ાલગર ાેળવી ્ે છે. બમી શક� 
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તયલા �ુ્ ી �ુષ�ૃતયત ટલળંલ રહત, ક�ાક� ંે ંત ંાે જયલર� ્લહત 
આ્ર� શકત છત. ��હ્થી સાબા્ ત ંતડવલ અ�્વલમથી 
સાબા્  રલખવલ બરલબર છે. � જાલમલથી મ�્�ં થઈ �ય છે, 
જાલમત ંેમલથી અપાલ�ણકંલ કર� છે. અમે � ંેમ ે ાતટત 
સા� છે ંેમ ેંે હડ� ૂં  કર� દ� છે. 
 દર�ક ંીરાદલજ�ુા ંીર િમશલમલ પર મથી ્લગ્ ુા. 
જયલર� હલ�કા બદ્લઈ �ય છે ંત જાલમત પણ બદ્લઈ 
�ય છે. �સુલફર� કરવલ પહ�્ લ સફરમત સલથી કતણ છે ં ે
�ણી ુયત. અમે ઘર પસાદ કરવલ પહ�્ લ ંેમલ પડતશીઓ 
ક�વલ છે એ �ણી ુયત. 
 ખબરદલર !  એવી કતઈ વલં મ કરવી �ાલા ા�ક 
હતય, ભ્ે બી�મી વલંમી જ મક્ કરંલ હત. 
 ખબરદલર ! �ીઓથી સ્લહ ા�ેહરત મ કરવત ક�ાક� 
ંેમી રલય કાઝતર અમ ેંેમત ઇરલદત ઢ�્ત હતય છે. ંેણીમ ે
પરદલાલા રલખી ંેઓમી દ�ષટમ ે ંલકવલ ઝલાખવલથી બ્લવી 
રલખત. ક�ાક� પરદલમી સખંી ંેમી ઇઝઝં આબ� �ળવી 
રલખમલર� છે. અમે ંેઓ�ુા ઘર બહલર િમકળ�ુા ભરતસલ 
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વગરમલ ાલણસતમે પતંલમલ ઘરાલા પવેશવલ દ�વલથી પણ 
વ્લર� ખંરમલક છે. જત એ શકય હતય ક� ંે ંાલરલ િસવલય 
કતઈમ ેમ ઓળખ ેંત એા જ કરત. અમ ેખબરદલર ંેમે ંેમલ 
�ંી પ્તથી વ્લર� અિ્કલર મ આપત ક�ાક� ઓરં એક 
�્ છે અમ ેહલ�કા ક� અ્ીકલર� મથી. ંેઓ � ઇચછંી હતય 
અમે ાહતવ આપંી હતય ંે બલબંાલા યતગય અમ ે
��ુધ્�વૂરક રસ ુયત. પણ ંેણીમ ે ંાલરલ અ�ભપલય પર 
હલવી મ થવલ દત. �ુઓ ગયરંમલ પસાગત િસવલય ગયરં�ુા 
પદશરમ મ કર�ુા મહ�ંર �ણુવાં  �ી પણ અ્ા ાલગ� વળ� 
જશે. અમ ેબએેબ (ખલાી વગર�ુા) પણ શાકલપલત બમી �ય 
છે. 
 પતંલમલ મતકરત ાલટ� એક કલયર મ�� કર� દયત. �મી 
�છુલ કર� શકત. ક�ાક� એ આ વલં એક બી� પર ઢતળવલ 
કરંલ વ્લર� સલ�ા છે. પતંલમલ ખલમદલમ�ુા સનાલમ કરત ક�ાક� 
આ જ ંાલરલ ાલટ� પલાખત છે �મલ વડ� ંા ેઉડત છત અમે આ 
જ ંાલ�ા �ળૂ છે �મી ંરફ પલછલ ફરવલ�ુા છે. અમે એ 
ંાલરલ હલથ છે �મલ વડ� ંા ે�ાુ્ત કર� શકત છત. પતંલમલ 
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દ�મ અમ ે �ુિમયલમ ે�દુલમલ હવલ્ ેકર� દયત. અમ ેંેમલથી 
�ુઆ કરત ક� ંાલરલ હકાલા �ુિમયલ અમ ે આખેરંાલા શષેઠ 
ફ�સ્ત કર�. વસસ્લા 
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(૩ર) �આુિવ્ાના નાાે 
 ંાે ્તકતમલ એક ાતટલ વગરમત મલશ કય� છે. 
ંેઓમ ેપતંલમી �ાુરલહ�થી ્તકલાલા રલખયલ છે. અમે પતંલમલ 
સાાદરમી ાત�ઓમલ હવલ્ ે કર� દ�્લ છે. �યલા �્કલર 
ંેઓ પર છવલઈ ગયત છે. અમ ે શાકલઓમલ થપેડલ ંેઓમ ે
ઉપરંળે કર� રહલ છે. પ�રણલા ેંેઓ હક ાલગરથી હટ� ગયલ 
અમે પલછલ પગ ેફર� ગયલ અમે પીઠ ફ�રવી ્લ્ંલ પડયલ. 
અમે પતંલમલ �ૂળ �ુ�ુાબ પર ભરતસત કર� બેઠલ. િસવલય એ 
અ�કુ સાજદલર, �ઓ પલછલ ફયલર અમ ેંેઓએ ંમ ેઓળખી 
્ી્લ બલદ છતડ� દ�્ત, એ ંલર� �હાલયંથી ભલગી 
અુ્લહમી ંરફ આવી ગયલ, જયલર� ક� ં� એામ ે��ુશક્તાલા 
મલખી દ�્લ હંલ, અમે ાધયા ાલરગથી હટલવી દ�્લ હંલ. 
એટ્ે અય �આુિવયલ !  પતંલમલ િવશ ેઅુ્લહથી ડર અમ ે
શયંલમથી �મ છતડલવ ક�ાક� આ �ુિમયલ હર હલ્ાલા 
ંલરલથી અ્ગ થવલવલળ� છે અમે આખેરં ઘણી મ�ક છે. 
વસસ્લા. 
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(૩૩) ણ્ા �બન અબબા્, ા�ાના ગવનરરને 

નાાે 
 �ણી ુયત ક�, ાલરલ પિયા ઇ્લકલમલ ��સૂતએ ામ ે
્ખીમ ેખબર આપી છે ક�, હજમી ાૌસા ાલટ� શલા ંરફથી 
ક�ટ્લય એવલ ્તકતમ ે ાતક્વલાલા આાયલ છે, � �દ્તમલ 
�્ળલ, કલમતમલ બહ�રલ અમે �ખતમી રતશમી વગરમલ છે. 
આ હકમ ેબલિં્થી � ૂ્ લવલ (સાદ�હ)ાલા મલખમલરલ છે. અમ ે
ખલ�્કમી મલફરાલમી કર�મ ે ાખ્કૂમ ે �શૂ કરમલરલ છે. 
ંેઓ�ુા કલા દ�મમલ ાલરફં �ુિમયલમ ેદતહવલ�ુા છે. અમે આ 
મેક ્લ�ર�યવલમ, પરહ�ઝગલર ્તકતમી આખેરંમ ે �ુિમયલમલ 
ાલરફં ખર�દવલવલળલ છે. જયલર� ક� મેક� એ ્તકતમત ભલગ છે 
�ઓ મેક� કર�. અમે ખરલબી એ ્તકતમલ ભલગાલા આવ ે છે, 
�ઓ �રુલ કલા કર� છે. �ુઓ, પતંલમલ હતદલમી ફરજતમલ 
િસ્િસ્લાલા એક અ�ભુવી, પલકટ િવ્લરમલ, િમસવલથર, 
હતિશયલર ઇનસલમમી �ા અડ�ખા રહ�જત � પતંલમલ હલ�કામ ે
ંલબે અમ ે ઇાલામત આજલા�કં હતય અમ ે ખબરદલર, કતઈ 
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એ�ુા કલા મ કરજત �મત બ્લવ કરવત પડ� અમે રલહં અમ ે
આરલાાલા ગિવ�ષટ ( ાગ�ર) મ બમી જજત. અમે મ કઠણ 
સાજતગતાલા કલયરંલ દ�ખલડજત. વસસ્લા 
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(૩૪) ાાહમાદ �બન અબી બકના નાાે 
 જયલર� આપમ ે એ ખબર ાળ� ક� ંે પતંલમલ 
પદભષટ થવલ અમે ાલ�્ક� અશંરમ ેિમ્કું કરવલ પર ંેઓ 
ગાગીમ છે અમ ેપછ� ાલ�્ક� અશંર િાસર પહ�્વલ પહ�્ લ 
ઇનંેકલ્ પણ કર� ગયલ. 
 �ણી ુયત !  ામ ે ાલ�્ક� અશંરમલ િાસર ંરફ 
ાતક્વલમલ િવશ ેંાલરલ અણગાલમી ખબર ાળ� છે. જત ક� 
ા� આ કલા એટ્ ેમહત્ ુા �ુ� ક� ંામ ેઆ કલા ાલટ� કાજતર 
જતયલ હંલ. અથવલ ંાલરલથી વ્લર� ાહ�મંમી ંીવ ઇચછલ 
રલખી હંી બુક� જત ા� ંાતમ ેંાલર� સ�લથી મી્ ેઉંલયલર 
હંલ ંત ંાલરલથી એ�ુા કલા ્ેવલ ાગંત હંત � ંાલરલ 
ાલટ� ાહ�મંમલ �હસલબ ેઆસલમ પણ હતય અમ ેપસાદ પણ 
હતય. 
 � શખસમ ે ા� િાસરમત ગવમરર બમલાયત હંત ં ે
ાલરત િમસવલથર સલથી અમ ેાલરલ શ�ઓુ ાલટ� સખં પકલરમત 
�ુશામ હંત, �દુલ ંેઓ પર રહ�ાં ઉંલર�, ંેાણ ેપતંલમલ 
�દવસત �રૂલ કયલર અમ ે પતંલમી ાૌંમ ે ભેટ� ગયલ અમ ે
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ંેમલથી હર હલ્ાલા રલ� છ�એ. અુ્લહ ંેામ ેપતંલમી રઝલ 
અપરણ કર�. અમે ંેમલ સવલબાલા વ્લરત કર�. 
 હવે ંા ે �ુશામમલ સલામલ ાલટ� િમકળ� પડત અમ ે
પતંલમી �ડ� સાજ �જુબ વં�. � ંાલરલથી ્ડ� ંેમલથી 
્ડવલ કાર કસી ુયત. અમ ે�ુશામમ ે�દુલમલ ાલગરમી દલવ  ં
આપી દયત. તયલર પછ� અુ્લહથી િમરાંર ાદદ ાલગંલ 
રહત. એ ંાલરલ ાલટ� દર�ક સલહસાલા �રૂંત છે. અમ ે ંેજ 
આવમલર� આપિ�ાલા ાદદ કરવલવલળત છે. ઇનશલઅુ્લહ. 
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(૩પ) અબ�ુલલાહ ઇબને અબબા્ના નાાે 
 ાતહમાદ �બમ અબી બકમી શહલદં પછ� 
 સ્લા બલદ ! �ુઓ િાસર પર �ુશામમત કબજત થઈ 
ગયત છે, અમ ેાતહમાદ �બમ અબી બક શહ�દ થઈ ગયલ છે. 
(�દુલ ંેામલ પર રહ�ાં ઉંલર�) �ુ ા ંેામી �સુીબંમત 
બદ્ત �દુલથી ્લ�ુ ા �ા. ંેઓ ાલરલ િમસવલથર ફરઝાદ અમ ે
ાહ�મ્ ુા ગવમરર હંલ. ાલર� ંેજ્લર ં્વલર અમ ે ાલરલ 
રયણદલયક સંાભ. ા� ્તકતમ ેંેામી સલથે ભળ� જવલ ાલટ� 
ંૈયલર કયલર હંલ, અમે ંેઓમ ે�ુકા આપયત હંત ક� જ ાગમી 
પહ�્ લ ંેઓમી ાદદ� પહ�્ી �ય અમ ેંેઓમ ે�પું ર�ં ે
અમે �હ�ર ર�ં ેઅમ ેદર�ક ર�ં ેઅા્મી દલવં આપી હંી 
અમે વલરાવલર �કુલયલર હંલ, પરા્ ુ અ�કુ ્તકત કામ ે
(અણગાલ સલથે) આાયલ અમ ેઅ�કુ� ખતટલ બહલમલ કલઢયલ. 
ક�ટ્લક ંત ાલરલ �ુકામી ઉપયેલ કર� ઘરાલા જ બેઠલ રહલ. 
હવે �ુ ા પરવર�દગલરથી �ુઆ ક�ા �ા ક� ામે ંેઓ ંરફથી 
જુદ� કલાાલા સરળંલ અપરણ કર� દ�. ક�ાક� �દુલમી કસા જત 
ામે �ુશામથી �ુ્ લકલં કર� શહલદંમલ સાયમી ઉતકાઠલ મ 
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હતં અમ ેા� ાલરલ મફસમ ેાૌં ાલટ� સ્ેં મ કય� હતં, ંત 
�ુ ા એ હરગીઝ પસાદ મ કરં ક� એ ્તકતમી સલથ ેભળ� એક 
�દવસ પણ �ુશામમત �કુલબ્ત ક�ા અથવલ પતં ેએ ્તકતમ ે
ા�ા. 
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(૩૬) પાતાના ભાઈ અણ�લના પતના 
જવાબાા ં

 �ાલા આપ ેપતંલમલ અ�કુ ્શકરતમત ઉુ્ેખ કય� છે 
અમે આ હક�કંાલા અક�્મલ પતમત જવલબ છે. 
 એટ્ે ા� ંેમી ંરફ �સુ્ાલમત�ુા એક ાત�ુા ્શકર 
રવલમલ કર� દ��ુા છે અમ ેજયલર� ંેમ ેઆ વલંમી ખબર પડ� 
ંત ંેણ ેપલ્વ સાક�્ી ભલગ�ુા અખતયલર �ુ�. અમે પસંલઈમ ે
પલછળ હટ� ગયત ંત અાલરલ ્શકર� ંેમે રસંલાલા જ પકડ� 
પલડયત, જયલર� �યૂલરસં થવત મ�ક હંત. પ�રણલા ેબામેાલા 
એક સા�યપ  ં ્ડલઈ થઈ અમ ે એક ઘડ� વીંવલ મ પલાી 
હંી ક� ંેણે ભલગીમ ે ��ૂકં ાેળવી ્ી્ી. જયલર� ક� ંેમ ે
ગળેથી પકડયત હંત અમ ે થતડલ �લસ િસવલય કાઈ બલક� 
મહત્ ુા ર�ુા. આ ર�ં ે ંેણે ઘણી �શુક�્ીથી �મ બ્લવી. 
એટ્ે હવ ે�ુર�શ અમે �ાુરલહ�ાલા ંેઓમી ંેજ રફંલર� અમ ે
ંડલઓાલા ંેઓ�ુા ભાણ અમે ભટકવલાલા ંેઓમી ા� ાલર�મત 
ઉુ્ખે છતડ� દયત. ક�ાક� ંે ્તકતએ ાલર� સલથ ે્ડવલ ાલટ� 
એા જ એકત કર� ્ી્ત છે, �વી ર�ં ેહઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા 



નહ�ુલ બલાગાહ - 890                                                                     ww.hajinaji.com 

સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  સલથે જ ાગ પર સાપ 
કર� ્ી્ત હંત. હવ ે અુ્લહ જ �ુર�શમ ે ંેઓમલ �લરમત 
બદ્ત આપ ે ક�ાક� ંેાણ ે ાલરલ સગપણમત મલંત ંતડ� 
મલખયત અમ ેાલરલથી ાલરલ ભલઈમી �ુ�ૂાં �્ક� ્ી્ી. 
 અમે આ � ંાે જ ાગમલ બલરલાલા ાલર� રલય �છૂ� છે 
ંત ાલર� રલય એ જ છે ક� � ્તકતએ જ ાગમ ેહ્લ્ બમલવી 
રલખ્ુા છે ંેઓ સલથ ેજ ાગ કરંત ર�ુ ા, તયલા �ુ્ ી ક� ાલ�્કમલ 
દરબલરાલા હલજર થઈ ��. ાલર� આસપલસ ્તકતમી જાલવટ 
ાલર� ઇઝઝંાલા વ્લરત મથી કર� શકંી, મ ંેઓમલ 
િવખરલઈ જવલથી ાલરલ ભયાલા વ્લરત થઈ શક� છે. અમ ે
ાલરલ ભલઈ જત બ્લય ્તકત ાલરત સલથ છતડ� દ� ંત ંા ેામ ે
કાઝતર અમ ેભય�ભં મહ� ભલળત, અમે મ �ુામત ઇકરલર 
કરવલવલળત, કાઝતર અમ ે કતઈ આગેવલમમલ હલથાલા 
આસલમીથી ્ગલા સ�પી દ�મલરત અમ ે કતઈ સવલરમલ ાલટ� 
વલહમમી સગવડંલ આપવલવલળત પલાશત. બુક� ાલર� એજ 
�સથિં હશ ે�મલ િવશ ેકબી્લ બમી સ્ીાવલળલએ ક�ુા છે:- 
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 જત ્ ુા ાલર� �સથિં િવશ ે�છૂ� રહ� છે ંત સા� ્ ે
ક� �ુ ા જાલમલમી િવટાબણલઓ પર ્ીરજ ્રમલરત �ા અમ ે
અડગ િમયયી �ા. ાલર� ાલટ� એ અસહ છે ક� ામ� �્�ંલગસ  ં
જતવલાલા આવ ે અમ ે �ુશામત ાેણલ ાલર� અથવલ િાતત આ 
પ�ર�સથિંથી �ુ:ખી થઈ �ય. 
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(૩૭) �આુિવ્ાના નાાે 
 વલહ, �બુહલમુ્લહ !  ્ ુા મવી મવી ઇચછલઓ અમ ે
શાાલા મલખમલર� આયયરંલ અમ ેપર�શલમીથી ક�ટ્ત ્�ટ�્ત 
છે જયલર� ક� ં� જ હક�કંતમે બરબલદ કર� દ�્ી છે અમ ે
દ્ી્ત �ુકરલવી દ�્ી છે � (દ્ી્ત) અુ્લહ ્લહ� છે અમ ે
બાદલઓ પર ંેમી �ુજજં છે. 
 રહ� ગઈ હ. ઉસાલમ અમ ેંેમલ કલિં્ત િવશ ેંાલરત 
ઝઘડત વ્લરવત ંત ંેમત �ૂાકત જવલબ એ છે ક� ંાે હ. 
ઉસાલમમે ાદદ એ ટલણે કર� છે જયલર� ાદદાલા ંાલરત ્લભ 
હંત. અમે એ સાય ે્લવલ�રસ છતડ� દ�્લ જયલર� ાદદાલા 
ંેમત ્લભ હંત. - વસસ્લા. 
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(૩૮) ાા�લણહ અશતરની ગવનરર�ના પ્ગેં 

િા્રવાળાાના નાાે 
 �દુલમલ બાદલ, અાી�્ ાતઅાેમીમ હઝરં અ્ી 
(અ્�યહસસ્લામી) ંરફથી  એ કૌામલ મલા ે �ણ ે �દુલમ ે
ખલંર પતંલમત �સુસત દ�ખલડયત જયલર� ંેમી જાીમ પર ંેમલ 
�મુલહ કરવલાલા આાયલ. અમ ેંેમલ હકમ ેવેડફ� મલખવલાલા 
આાયત. �ુુા ેદર�ક સલરલ મરસલ, રહ�વલસી અમ ેયલતલ�ા પર 
પતંલમલ ંા� ુંલણી ્ી્લ, અમે મ કતઈ મેક� રહ� ગઈ �મલ 
છલાયડલ મી્ે આરલા કર� શકલય અમે મ કતઈ એવી �રુલઈ 
રહ� ગઈ �મલથી ્તકત બ્.ે 
 સ્લા બલદ, ા� ંાલર� ંરફ �દુલમલ બાદલઓાલાથી, 

એક એવલ બાદલમ ેાતકુયત છે, � ભયજમક �દવસતાલા � ૂં ત 

મથી, અમે ખંરલમલ સાયાલા �ુશામતથી ભય�ભં મથી 

થંત. અમે �ૂરલ્લર�ઓ ાલટ� આગ કરંલાય વ� ુગરા છે. 

અમે ંે�ુા મલા ાલ�્ક� અશંર �ઝુહ�� (કબી્લ�ુા મલા) છે. 

એટ્ે ંા ેંે�ુા કહ�� ુા સલાભળત અમે ંેમલ એ �ુકાત�ુા પલ્મ 



નહ�ુલ બલાગાહ - 894                                                                     ww.hajinaji.com 

કરત � હક �જુબ હતય. ક�ાક� ંે અુ્લહમી ં્વલરતાલાથી 

એક ં્વલર છે. �મી ં્વલર �ઠુ� મથી થંી અમ ે�મત 

વલર ખલળ� (અટકલવી) મથી શકલંત. ંે જત �ૂ્ કરવલમત 

�ુકા આપ ે ંત િમકળ� પડત. અમે જત થતભી જવલ કહ� ંત 

ંરં જ થાભી �વ. એટ્લ ાલટ� ક� ંે ાલરલ �ુકા િવમલ મ 

આગળ વ્ી શક� છે મ પલછળ રહ� શક� છે. મ આકાણ કર� 

શક� છે મ પલછળ હટ� શક� છે. ા� ંેમલ ાલા્લાલા ંામ ેાલરલ 

પર આગળ કર� દ�્લ છે અમ ેપતંલમી પલસેથી �ુદલ કર� 

દ�્લ છે ક� ંેઓ ંાલરલ ાલટ� િમસવલથર �રુવલર થશે અમ ે

ંાલરલ �ુશામતમલ �કુલબ્લાલા અતયાં  કઠતર હશ.ે 
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(૩૯) અમ �બન અલ આ્ના નાાે 
 ં� પતંલમલ દ�મમ ે એક એવલ શખસમી �ુિમયલમલ 

ંલબે કર� દ�્ત છે, �મી �ાુરલહ� � ૂુ ્ી છે અમે ંેમલ 

એબતમત પડદત �્રલઈ ગયત છે. ંે પિં�ષઠં ઇનસલમમ ે

પતંલમી સભલાલા બેસલર� એબદલર અમે અક્ાાદમ ેપતંલમી 

સતબંથી (સાગંથી) �ખૂર બમલવી દ� છે. ં� ંેમલ પલદ�્હત 

(મકશ ેકદા) પર પતંલમલ પગ જાલાયલ છે. અમ ેંે�ુા એ�ુા 

�ુ�ુા ગતત્ુા છે �વી ર�ં ે�ુંરત શેરમી પછવલડ� ્લગી �ય છે, 

�થી ંેમલ પા�થી બ્ે્ત રહ� છે અમે એ સાયમી વલટ 

જતંત રહ� છે ક� �લર� શેર પતંલમલ િશકલર�ુા વધ્ ુ કલરા્ુા 

(વ્ે્ુા) ફ�ક� દ� અમે ંે એમે ખલઈ ્ે. ં� ંત ંલર� �ુિમયલ 

અમે આખેરં બામ ે�ાુલવી દ�્ી છે. જત ક� હકમલ ાલગ� રહત 

હતં ંત તયલર� પણ આ હ�્  ુપલાી શકંત હંત. ગાે ંેા હવ ે

ંત �દુલએ ામ ેંાલરલ પર અમ ેઅ� ૂ��ૂફયલમમલ �તુ પર 

કલ� ુઆપી દ�્ત ંત �ુ ા ંાલરલ કર્ ૂં તમત ખરત બદ્ત આપી 

દઈશ અમ ેજત ંા ેબ્ીમ ે િમકળ� ગયલ અમ ેાલરલ પછ� 
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પણ �વંલ રહલ ંત ંાલરત આવંત કલળ ંાલરલ ાલટ� 

અિંશય કઠણ હશે. - વસસ્લા. 
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(૪૦) પાતાના િપતાઈ ભાઈ અબ�ુલલાહ �બન 

અબબા્ના નાાે 
 સ્લા બલદ, ામ ેંાલરલ િવશ ેએક વલંમી ખબર 
ાળ� છે. જત ંાે એા �ુ� છે ંત પતંલમલ પરવર�દગલરમ ે
મલરલજ કય� છે. પતંલમલ ઇાલામી અવજલ (મલફરાલમી) કર� 
છે અમે પતંલમલ પાલ�ણકપણલમ ેપણ બદમલા ક્ુર છે. 
 ામ ે એ ખબર ાળ� છે ક� ંા ે બય્ુ્  ાલ્મી 
જાીમમ ેસફલ્ટ કર� દ�્ી છે, � કાઈ પગંળે હ્ ુા ંેમલ 
પર કબજત કર� ્ી્ત છે અમ ે� કાઈ હલથતાલા હ્ ુા ંેમ ેગળ્ી 
(હડપી) ગયલ છત એટ્ે ંરં જ ંાલરત �હસલબ ાતક્ી દયત 
અમે એ યલદ રલખત ક� અુ્લહમત �હસલબ ્તકતમલ �હસલબથી 
વ્લર� કડક છે. - વસસ્લા. 
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(૪૧) પાતાના િપતાઈ ભાઈ અબ�ુલલાહ �બન 

અબબા્ના નાાે 
 સ્લા બલદ, ા� ંામ ે પતંલમી અાલમંાલા 
ભલગીદલર બમલાયલ હંલ, અમે પગટ અપગટ (�હ�ર અમ ે
બંીમાલા) પતંલમલ ગણયલ હંલ. અમે હાદદ�, સહકલર અમ ે
અાલમંદલર�મલ �હસલબ ે ાલરલ ઘરવલળલઓાલા ંાલરલથી 
વ્લર� િવ�લ� ુકતઈ મહત્ ુા. પરા્ ુજયલર� ંાે જત્ુા ક� સાય 
ંાલરલ િપતલઈ ભલઈ પર આકાણકલર� છે અમ ેશ� ુ્ડવલ 
ંૈયલર છે અમ ે્તકતમી અાલમં બદમલા થઈ રહ� છે અમ ે
ઉમાં ાલગર વગરમી અમે િમરલ્લર થઈ ગઈ છે. ંત ંા ે
પણ ંાલરલ િપતલઈ ભલઈથી ા� ફ�રવી ્ી�ુા અમ ે �ુદલ 
થવલવલળલઓ સલથ ે ાલરલથી �ુદલ થઈ ગયલ. અમ ે સલથ 
છતડવલવલળલઓ સલથ ે અ્ગ થઈ ગયલ. અમ ે ખયલમ  ં
કરવલવલળલઓ સલથે અપાલ�ણક થઈ ગયલ. મ પતંલમલ 
િપતલઈમ ેસલથ આપયત અમ ે મ િવ�લસ ક� અાલમંદલર�મત 
ખયલ્ ��. �ણે ક� ંા ેપતંલમી �હલદથી �દુલમત ઇરલદત 
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પણ મ કય� હંત. અમ ે�ણે ંાલર� પલસ ેપરવર�દગલરમલ 
ંરફથી કતઈ �ુજજં મહતંી અમ ે �ણે ંા ે આ ઉમાંમ ે
્તકત આપી ંમેી �ુિમયલ પર કબજત કરવલ ાલગંલ હંલ અમ ે
ંાલરત આશય હંત ક� ંેઓમી ગફ્ંમત ્લભ ઉપલડ� 
ંેઓમલ ાલ્ પર કબજત કર� ુયત. એટ્ે �વી ઉમાંથી 
ખયલમં કરવલમી શ�કં પૈદલ થઈ ગઈ ંત ંાે ંે�થી 
�ુા્ત કર� દ�્ત અમે ંરં જ �ૂદ� પડયલ અમે એ બ્ત 
ાલ્ ઉપલડ� ્ી્ત � યંીાત અમે બેવલઓ ાલટ� �ળવી 
રલખવલાલા આાયત હંત, �ા કતઈ ્ી્ ઝડપ વ� ્ટૂ�્ી ક� 
જખાી બકર�ઓ પર �ુા્ત કર� દ� છે. પછ� ંાે એ ાલ્ 
�હ�ઝમી ંરફ ઉઠલવી ્ઈ ગયલ. અમે આ હરકંથી 
(કલાથી) અિંશય સાં તષી અમ ે�શૂ હંલ અમ ેંેમ ે્ેવલાલા 
કતઈ �મુલહમી ્લગણી પણ મહતંી �ા ( �દુલ ંાલરલ 
�ુશામત�ુા ��ુા કર�) પતંલમલ ઘર� પતંલમલ ાલ - બલપમત ાલ્ 
વલરસત ્લવી રહલ હત. 
 વલહ, �બુહલમુ્લહ ! �ુા ંામ ેઆખેરં પર ઈાલમ 
જ મથી? અમે �ુા કયલાંમલ કડક �હસલબમત ભય પણ 
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ખંા થઈ ગયત છે? એ ંે શખસ � કલ્ે અાલર� મ�ક 
��ુધ્વલમતાલા ગણલંત હંત ંામ ેઆ ખલ�ુા પી�ુા ક�ા ગતઠ� 
(ગાે) છે જયલર� ક� ંામ ેખબર છે ક� ંાે હરલામત ાલ્ 
ખલઈ રહલ છે અમ ેહરલા જ પી રહલ છત. અમે પછ� અમલથત, 
િમરલ્લરત, ાતઅિામત, ��ુ�હદત �મે અુ્લહ� આ ાલ્ 
આપયત છે અમે �ઓ દલરલ આ શહ�રત�ુા રયણ થલય છે. 
ંેઓમલ ાલ્થી કમીઝત ખર�દ� રહલ છત અમ ે શલદ�ઓ 
ર્લવી રહલ છત? 
 �દુલમલ વલસં,ે �દુલથી ડરત અમ ેએ ્તકતમલ ાલ્ 
પલછલ આપી દયત ક�ાક� જત એા મહ� કરત અમે �દુલએ ામ ે
ંાલરલ સાબા્ ાલા એ અિ્કલર આપી દ�્ત ંત ંાલરલ 
સાબા્ ાલા એ જ ફ�સ્ત કર�શ � ામ ે બખશલવી શક� અમ ે
ંાલરત મલશ એ જ ં્વલરથી કર�શ �મલ ાલર�્લ�ુા અમ ે
ાલર ખલ્ે્લ�ુા જહ�કા િસવલય �લાય ઠ�કલ�ુા મથી. 
 �દુલમી કસા ! જત આ કલા હસમ (અ્�યહસસ્લા) 
અમે �ુસમૈ (અ્ય�હસસ્લા)એ પણ ક્ુર હતં ંત ંેઓ ાલટ� 
ાલરલ પલસ ે મરાીમી શ�ંલ મહતંી અમ ે મ ંેઓ ાલરલ 
િમણરયમ ેટલળ� શકંલ હંલ. �યલા �ુ્ ી �ુ ા ંેઓ પલસેથી હક 
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ાેળવી મ ્� અમે ંેઓમલ �ુામી અસરતમ ે િાટલવી મ 
દ�. 
 જહલમતમલ પલ્મહલર �દુલમી કસા ! ાલરલ ાલટ� એ 
વલં કદ� �શુ થવલ �વી મથી જત આ બ્ત ાલ્ ાલરલ ાલટ� 
હ્લ્ હતં અમ ે �ુ ા પલછળ વલળલઓ ાલટ� વલરસલાલા છતડ� 
�ં. જરલ હતશાલા આવત, ક� હવે ંા ે�વમમલ �ં ભલગાલા 
પહ�્ી ગયલ છત, �ણે ક� જાીમમી �દર દટલઈ ��ૂલ છત. 
અમે ંાલર� સલા ે ંાલરલ કા� (કય�)  ર�ૂ કર� દ�વલાલા 
આાયલ છે એ ઠ�કલણ ે �યલા ઝલ�્ા અબળખલથી ( અફસતસ 
જમક ર�ં)ે અવલજ આપશ.ે અમ ે �વમ બરબલદ કરમલરલ 
પલછલ ફરવલમી આર્ કરંલ હશ ેઅમે છટકવલમી કતઈ બલર� 
મહ� હતય. 
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(૪ર) ઉાર ઇબને અબી ્લાા ાખ�ાીના 

નાાે 
 બેહર�મમલ ગવમરર ઉાર �બમ અબી સ્ાલ ાખ્ાી 
�મે ઉંલર� મતઅાલમ �બમ અજ્લમ અઝઝરક�મ ે િમ્કું 
કયલર. 
 �ણી ુયત ક�, ા� મતઅાલમ �બમ અજ્લમ ઝરક�મ ે
બહેર�મમલ ગવમરર બમલવી દ�્લ છે. અમ ે ંામ ે એમલથી 
હટલવી દ�્લ છે. પરા્ ુએાલા મ કતઈ ંાલર� �રુલઈ છે અમ ે
મ ઠપકત. ંા ે �ુ�ૂાં�ુા કલા ઘ�ુા સરસ ર�ં ે ્્લા્ુા છે 
અમે અાલમંત અદલ કર� દ�્ી છે. પરા્ ુહવ ેપલછલ ્લુયલ 
આવત. મ ંાલરલ િવશ ે કતઈ આશાકલ છે મ કતઈ ઠપકલ�ુા 
કલરણ. મ આરતપ છે મ �મુલહ. અસ્ાલા  ાલરત ઇરલદત 
શલામલ ��્ાતમત સલામત કરવલમત છે એટ્ ે�ુ ા ્લ�ુ ા �ા ક� 
ંાે ાલર� સલથ ેરહત, ક�ાક� �ુ ા ંાલરલ �વલ ્તકતમલ સલથથી 
�ુશામથી જ ાગ કરવલ અમ ે દ�મમલ સંાભત �ળવી રલખવલ 
ાદદ ્ેવલ ્લ�ુ ા �ા. ઇનશલઅુ્લહ. 
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(૪૩) ા્ણલા �બન હબીરા શ્બાનીના નાાે 
 �ઓ અદ�શીર �રુલરાલા આપમલ ગવમરર હંલ. 
 ામે ંાલરલ િવશ ેએક ખબર ાળ� છે જત ંે ખર�ખર 
સલ્ી છે, ંત ંાે પતંલમલ પરવર�દગલરમ ેમલરલજ કય� છે 
અમે પતંલમલ ઇાલામી અવગણમલ કર� છે. ખબર એા છે ક�, 
ંાે �સુ્ાલમતમલ ાલ્ ેગમીાંમ ે�મ ેંેઓમલ ભલ્લઓ 
અમે અ�ત (ઘતડલઓ)એ ભેગત કય� છે. અમ ે �મલ ાલગરાલા 
ંેઓ�ુા �મૂ વહલવવલાલા આા્ુા છે, પતંલમી કૌામલ એ 
બ�ઓ (ગલા�ડયલઓ)ાલા વહ�્ ી રહલ છત, � ંાલરલ હ�ૂ�રયલ 
છે. કસા એ �ંમી �ણે દલણલમ ેફલડયત છે અમે �મવરતમ ે
પૈદલ કયલર છે. જત આ વલં સલ્ી છે ંત ંા ેાલર� દ�ષટાલા 
અતયાં  હડ� ૂં  થઈ ગયલ અમ ેંાલરલ આાલ્�ુા પુ્ુા હળ�ુા 
થઈ જશ.ે એટ્ ે ખબરદલર !  પતંલમલ પલ્મહલરમલ હકતમ ે
ાલ� ૂ્ ી મ સાજત અમ ેપતંલમલ દ�મમ ેબરબલદ કર�, �ુિમયલ 
સ�વવલમી �્�ંલ મ કરજત. ંાલર� ગણમલ એ ્તકતાલા થઈ 
જશ ે�ઓમલ આાલ્ાલા ઘલટલ િસવલય કાઈ મથી. યલદ રલખત 
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� �સુ્ાલમ ંાલર� પલસ ે યલ ાલર� પલસ ે છે એ બ્લમત 
�હસસત આ ાલ્ ેગમીાંાલા એક �વત જ છે અમ ેએ કલરણ ે

ંેઓ ાલર� પલસ ેઆવ ે છે અમ ેપતંલમત ભલગ ્ઈમ ે્લુયલ 
�ય છે. 
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(૪૪) �ઝ્ાદ ઇબને અબીહના નાાે 
 જયલર� આપમ ે ખબર ાળ� ક� �આુિવયલ ંેમ ે
પતંલમલ �ૂળાલા ભળેવી ્તકત આપવલ ાલગ ેછે. 
 ામે ખબર પડ� છે ક� �આુિવયલએ ંામ ેપત ્ખી 
ંાલર� ��ુધ્મ ેભતળવવલ ્લ�ુા છે. અમે ંાલર� ્લરમ ે�ઠુી 
બમલવવલમત ઇરલદત કય� છે. એટ્ે ખબરદલર !  હતિશયલર 
રહ�જત. આ શયંલમ છે. � ઇનસલમમી પલસ ેઆગળ, પલછળ, 
જાણી, ડલબી દર�ક બલ�ુએથી આવ ે છે �થી ંેમે બેધયલમ 
જતઈ ંેમલ પર ્ટૂ� પડ� અમે ગફ્ંમી હલ્ંાલા ંેમી 
��ુધ્ હણી ્ે. 
 બન્ુા એા ક� અ� ૂ �ફુ�યલમ ેહ . ઉાર �બમ અ્ 
ખ�લબમલ જાલમલાલા એક સા�યલ ��ુયલ વગરમી વલં કહ� 
દ�્ી હંી. � શયંલમી વસવસલઓાલાથી એક વસવસલ�ુા 
સથલમ રલખ ેછે. �મલથી મ કતઈ �ૂળ �રુવલર થલય છે. અમ ેમ 
કતઈ િારલસમત હક �રૂવલર થલય છે. અમે ંેમે વળગી રહ�મલર 
એક વગર બત્લાયત શરલબી છે �મ ે ્�લ ાલર� કલઢ� 
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�કુવલાલા આવે છે. અથવલ એ વલટકત છે �મ ેકલઠલ (ઘતડલમી 
ઝીમ) સલથ ે્ટકલવી દ�વલાલા આવ ેછે � અહ� ંહ� દડકંત 
(્ટકંત) રહ� છે. 
 આ પત વલાચયલ પછ� �ઝયલદ� ક�ુા ક� કલબલમલ રબમી 
કસા, અ્ી અ્�યહસસ્લા ેઆ વલંમી ગવલહ� આપી દ�્ી 
અમે વલં ંેમલ �દ્ાલા બેસી ગઈ તયલા �ુ્ ી ક� �આુિવયલએ 
ંેમલ ભલઈ હતવલમત દલવત કર� દ�્ત. 
 વલ�ગ ,્ એ શખસમ ે કહ�વલાલા આવે છે ક� � 
શરલબમી ાહ��ફ્ાલા વગર મતંય� આવી �ય. અમ ે્�લ 
ાલર�મ ેકલઢ� �કૂવલાલા આવ ેઅમ ે ‘� ૂં  ેાઝબઝબ’એ વલટકત 
છે � �સુલફરમલ સલાલમાલાથી બલા્ ીમ ે્ટકલવી દ�વલાલા આવ ે
છે � ્ગલંલર આાંેા ઢળકંત રહ� છે. - સયયદ રઝી. 
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(૪પ) ઉસાાન �બન �ુનૈફ બ્રાના ગવનરરના 

નાાે 
 પતંલમલ બસરલમલ ગવમરર ઉસાલમ �બમ �મુફૈમ ે
સાબત્ીમ ે જયલર� આપમ ે ખબર પડ� ક� ંેઓ એક ાતટ� 
દલવંાલા શર�ક થયલ હંલ. 
 �ણી ુયત, અય ઇબમ ે�મુફૈ ામ ેએ ખબર ાળ� છે 
ક� બસરલમલ અ�કુ જવલમતએ ંામ ે એક �જયલફંાલા 
આાા�યલ હંલ, �ાલા �ં �ંમલ સવલ�દષટ પકવલમ હંલ 
અમે ંાલર� ંરફ ાતટલ ાતટલ પયલ્લઓ ્રવલાલા આવી રહલ 
હંલ. અમે ંા ેંે�થી તયલા પહ�્ી ગયલ હંલ. ામે ંત એ 
્લરણલ જ મહતંી ક� ંા ેએવી કૌામી દલવંાલા ભલગ ્ેશત 
�મલ ગર�બત પર �ુા ઉપર �ુા થઈ રહલ હતય અમે �મલ 
દત્ંાાદમ ે િમાાતવલાલા આવંલ હતય. �ુઓ � કત�ળયત 
્લવત છત ંેમ ેજતઈ ્ી્લ કરત, જત ંેમી હક�કં શાકલસપદ 
હતય ંત ંેમે ફ�ક� દયત અમ ે�મલ િવશ ેયક�મ હતય ક� ંે પલક 
છે ંેમ ેખલઈ ુયત. 
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 યલદ રલખત ક� દર�ક અ�યુલયીમત ંત એક ઇાલા 
(આગેવલમ) હતય છે, �મે ંે અ�સુર� છે અમ ેંેમલ જ �રૂથી 
ંે પકલશ ાેળવ ે છે અમ ેંાલરલ ઇાલા ે ંત આ �ુિમયલાલા 
ાલત બે �ણર કપડલા અમ ેબે રતટ્ીઓ પર ��ુરત કય� છે. �ુ ા 
��ુા �ા ક� ંાે ્તકત એા મથી કર� શકંલ ંત ઓછલાલા 
ઓ�ા પતંલમલ સાયા, પયતમ, �શુી્ંલ અમે સાભલળ�વૂરક 
્લ્થી ાલર� ાદદ ંત કરત. �દુલમી કસા, ા� ંાલર� 
�ુિમયલાલાથી મ ંત સત�ુા ભે� ુ ક્ુર છે અમે મ આ ાલ્ 
ાંલાલાથી કતઈ સાઘરત એકઠત કય� છે. અમ ેમ આ બે �ણર 
કપડલા િસવલય કતઈ અનય સલ�ુા કપ�ુા ખર�દ્ુા છે. 
 મ એક વ�ં (જાીમ) પર કબજત કય� છે અમે મ 
એક બીાલર �મવરથી વ્લર� કતઈ �વૂં (ખતરલક) ાેળાયત 
છે. આ �ુિમયલ ાલર� દ�ષટાલા કડવી છલ્થી પણ વ્લર� ્ચુછ 
અમે � ૂુ યહ�મ છે. હલ, અાલરલ હલથતાલા આ આસાલમ ંળે 
ાલત એક �ફદક (બલગ) હંત પણ ંેમલ પર પણ એક કૌા ે
પતંલમી ્લ્્મત દ�ખલવ ��. અમે બી� કતા ે ંેમલ 
છ�મવલઈ જવલમી પરવલ મ કર� અમ ેગાે ંેા શષેઠ ફ�સ્ત 
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કરમલર પરવર�દગલર છે. અમ ેઆા પણ ામ ે�ફદક ક� �ફદક 
વગરથી �ુા ્ે� ુા દ�� ુા. જયલર� ક� મફસ�ુા અસ્ી ઘર કલ્મલ 
�દવસ ેકબ છે. �મલ �્કલરાલા બ્લ અવશેષત અદશય થઈ 
જશે. અમ ેકતઈ ખબર મહ� આવ.ે 
 આ એક એવત ખલડત છે �મત િવસંલર વ્લર� દ�વલાલા 
આવે અમે ખતદવલવલળત ંેમ ેિવશલળ પણ બમલવી દ� ંત �ં ે
પતથરત અમ ે ાલટ� ંેમે સલાકડ� બમલવી દ�શે. ઉપરલ ઉપર 
ાલટ� ંેમી િંરલડત �રૂ� દ�શ.ે �ુ ા ંત ાલર� �ંમ ેંકવલમી 
ક�ળવણી આ�ુા �ા �થી ાતટલાલા ાતટલ ભયમલ �દવસ ે િમરલાં  ે
કયલાંમલ ાયદલમાલા આવે અમ ે્પસવલમલ સથળતએ અડગ 
રહ�. 
 �ુ ા અગર ્લહં ંત આ �ધુ્ ા્, શષેઠ સલફ કર�્લ 
ઘ� અમે ર�શાી કપડલામત બાદતબસં પણ કર� શકંત હંત. 
પરા્ ુ�દુલ મ કર� ક� ાલરલ પર વલસમલઓ િવજય પલા ેઅમ ે
ામે ્તભ અમ ે ્લ્્ સલરલ ખતરલક ાેળવવલ ંરફ ખ�્ી 
્ઈ �ય. જયલર� ક� ઘ�ુા સાભિવ  ં છે ક� �હ�ઝ અથવલ 
યાલાલાલા એવલ ્તકત પણ હતય �ામ ેએક રતટ્ી પણ મ 
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ાળંી હતય અમ ેપેટ ભરવલ�ુા કતઈ સલ્મ મ હતય. ભ્લ એ 
ક�ા બમી શક� છે ક� �ુ ા ંત પેટ ભર�મ ે�ઈૂ �� અમ ેાલર� 
આસપલસ �ખૂયલ પેટ અમ ેપયલસલ કલળ� ંડપી રહલ હતય. 
�ુા �ુ ા શલયરમલ એ શેર �વત બમી શ�ુા �ા? 
 " ંલર� બીાલર� ાલટ� એટ્ુા જ �રુ્ ુા છે ક� ્ ુા પેટ 
ભર�મ ે�ઈૂ �ય અમ ેંલર� આસપલસ એ કલળ�ા પણ હતય 
� �કૂલ ્લાડલમ ેપણ ંરસી રહલ હતય." 
 �ુા ાલ�ા ામ એ વલંથી સાં તષ પલાી શક� છે ક� ામ ે
“અાી�્ ાતઅાેમીમ” કહ�વલાલા આવે અમે �ુ ા જાલમલમી 
મલ�શુગવલર – �ુ:ખદ પ�ર�સથિંઓાલા ાતઅિામતમત 
ભલગીદલર મ બ�ુા. અમ ે સલાલનય ખતરલકમલ ઉપયતગાલા 
ંેઓમલ ાલટ� મ�મૂત મ પેશ કર� શ�ુા. ામ ેએટ્લ ાલટ� ંત 
પૈદલ મથી કરવલાલા આાયત ક� ામ ે શષેઠ ભતજમત�ુા જાણ 
ાશ�ુ્  કર� દ� અમ ે �ુ ા �મવરત �વત થઈ �� ક� ંેઓ 
બલા્ ે્લ હતય છે ંત ંેઓ�ુા બ�ુા કલા ્લરત ખલવલ�ુા હતય છે. 
અમે આઝલદ હતય છે ંત �રૂ� પ�િૃ� અહ� ંહ� ખેંરતાલા 
�સૂી ઘલસ �સથી પતંલ�ુા પેટ ભર� ્ે છે. અમે ંેઓમ ેએ 
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વલંમી �્�ંલ મથી હતંી ક� ંેઓમત હ�્  ુશત છે. �ુા �ુ ા આઝલદ 
છતડ� દ�વલાલા આાયત �ા અથવલ ામ ે મકલાત આઝલદ કર� 
દ�વલાલા આાયત છે અથવલ ઉદેશ એ છે ક� �ુ ા �ાુરલહ�મી રસસી 
વડ� બા્ લઈમ ે ખ�્વલાલા આ�ુા. અથવલ ્લભટવલમી 
(ભટકવલમી) જગયલએ ા� વકલસી ફરંત ર�ુ ા. 
 �ણે �ુ ા જતઈ રહત �ા ક� ંાલરલાલાથી ક�ટ્લક ્તકત 
કહ� રહલ છે ક�, જયલર� અ� ૂંલ�્બમલ �તુમત ખતરલક આટ્ત 
સલદત છે ંત ંેમ ે મબળલઈએ �ુશામતથી જ ાગ કરવલ અમ ે
બહલ�ુરત સલથ ેાેદલમાલા ઉંરવલથી બેસલર� દ�્ત હશે. ંત એ 
યલદ રલખ ેક� જ ાગ્મલ �યૃતમી ્લકડ� ઘણી ાજ� ૂં  હતય છે 
અમે ંલ� ાલ� �યૃતમી છલ્ મબળ� હતય છે. વમ �યૃત�ુા 
બળંણ વ્લર� બળે પણ છે અમ ેંેમલ �ગલરલ ઘણે ાતડ� 
�ુ્ ી બળંલ રહ� છે. ાલરત સાબા્  હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ાથી  એ જ છે � 
�રૂમત સાબા્  �રૂથી હતય છે. અથવલ હલથમત સાબા્  
બલવડલઓથી હતય છે. 
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 �દુલમી કસા !  જત સાસં અરબ ાલર� સલથ ે
્ડવલમત એકત (એકંલ)  કર� ્ે ંત પણ �ુ ા ાયદલમથી ા� 
મથી ફ�રવી શકંત અમ ેામ ેથતડતક જ ાતકત ાળ� �ય ંત �ુ ા 
ંેઓમી ગરદમત ઉડલવી દઈશ અમ ેએ વલંમી કતિશશ કર�શ 
ક� જાીમમ ે આ �્ી ખતપર� અમ ે બેડતળ બેઢાગ 
�જસાવલળલથી પલક કર� દ�, �થી ખળલવલડાલા 
(ખ�્યલમાલા) દલણલઓાલાથી પતથર કલાકરલ િમકળ� �ય. 

 આ પતના �િતા ભાગ : 

 અય �ુિમયલ ! ાલરલથી �ૂર થઈ �. ા� ંલર� ્ગલા 
ંલરલ જ કલા્ લ પર મલખી દ�્ી છે. અમે ંલરલ સકા�ાલાથી 
બહલર િમકળ� આાયત �ા. અમ ેંલર� �ળાલાથી િમકળ� ��ૂત 
�ા. અમે ંલરલ ્પસવલમલ સથળતમી ંરફ જવલથી પણ 
બ્ંત ર�ુ ા �ા. �લા છે એ ્તકત? �ઓમ ેં� હસી ા�કમી 
વલંથી ્્્લવી ્ી્લ હંલ. અમે �લા છે એ કૌાત ? �મ ે
પતંલમલ ઠલઠ ાલઠમલ �ફતમલાલા મલખી દ�્લ. �ુઓ હવે એ 
બ્લ કબતાલા ગીરવી �કુલય �કુલયલ છે. અમે ઘતરાલા દબલઈ 
પડ�્ લ છે. �દુલમી કસા ! જત ્ ુા કતઈ જતવલવલળ� વસ્ ુહતં 
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અમે સપશ� શકલય એવત ઢલા્ ત હતં ંત �ુ ા ંલરલ પર હદ �ર� 
કરં ક� ં� અુ્લહમલ બાદલઓમ ે �ડ� આશલઓમલ આ્લર� 
(સહલરલએ) ્તકત આપયત છે અમ ેકૌાતમ ે�ાુરલહ�મલ ગંરાલા 
(ખલડલાલા)મલખી દ�્ી છે. બલદશલહતમ ેબરબલદ�મલ હવલ્ ેકર� 
દ�્લ છે અમે ંેઓમ ેઆફંતમલ ઉંલર� ઉંલર� દ�્લ છે. �યલા 
મ કતઈ આવવલવલ�ા છે અમે મ ઉંરમલ�ા. 
 અફસતસ ! �ણે પણ ંલરલ ્પસણલ પાથત પર પગ 
��ૂલ એ ્પસી ગયલ. અમે � ંલરલ ાત�ઓ પર સવલર 
થયત ંે �ૂબી ગયત. બસ � ંલરલ ફાદલથી �ૂર રહત ંેમે 
સદ��ુધ  ્પલપં થઈ ંલરલથી બ્વલવલળત એ વલંમી પરવલ 
મથી કરંત ક� ંેમત ઉંલરત ક�ટ્ત સા�ુ�્ં થઈ ગયત છે. 
એટ્લ ાલટ� ક� �ુિમયલ ંેઓમી દ�ષટાલા એક �દવસમી 
બરલબર છે �મલ �રૂલ થવલમત સાય થઈ ��ૂત છે. 
 ્ ુા ાલરલથી �ૂર થઈ �. �ુ ા ંલરલ કબ�ાલા 
આવવલવલળત મથી ક� ્ ુા ામે હડ� ૂં  કર� શક� અમે મ ાલર� 
્ગલા ંલરલ હલથાલા દ�વલવલળત �ા ક� �યલા ્લહ� ખ�્ી શક�. �ુ ા 
�દુલમી કસા ખલઈમ ેક�ુ ા �ા અમ ેઆ કસાાલા �દુલમી ઇચછલ 
િસવલય કતઈમ ે અપવલદ મથી કરંત ક� આ મફસમ ે એવી 
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ક�ળવણી આપીશ ક� એક રતટ� પર પણ રલ� રહ�, જત ં ે
ખતરલક ંર�ક� અમ ેમાક શલક ંર�ક� ાળ� �ય. અમે �ુ ા ાલર� 
�ખતમલ �તંમ ેએવલ બમલવી દઈશ �ણ ેએ�ુા ઝર�ુા ��ુા 
પલણી �કુલઈ ગ્ુા હતય. અમ ેબ્લ �� ુવહ� ગયલ હતય. �ુા 
એ શકય છે ક� �વી ર�ં ે�મવર ્લરત ખલઈમ ેબેસી �ય છે 
અમે બકર�ઓ ઘલસ ્લવી પેટ ભર� પતંલમલ વલડલાલા �ઈૂ 
�ય છે એવી ર�ં ેઅ્ી પણ પતંલમી પલસ ેખલવલ�ુા ખલઈ 
�ઈૂ �ય. ંેમી �ખત �ટ� �ય � એક ્લાબત સાય 
િવંલાયલ પછ� ભટકંલ �મવર અમ ે્રવલવલળલ પલણીઓમી 
પયરવી કરવલ ્લગ.ે 
 ભલગયશલળ� થલય એ મફસ � પતંલમલ રબમી 
ફરજતમ ેઅદલ કર� દ�. અમે સાકટતાલા સબથી કલા ્ે. રલંતમલ 
પતંલમી �ખત ઉઘલડ� રલખ ે તયલા �ુ્ ી ક� મ�દ�ુા આકાણ 
થવલ ્લગ ે ંત જાીમમ ે પથલર� બમલવી ્ે અમ ે હલથતમ ે
ં�કયત. એ ્તકતમી વચ્ ે �મી �ખતમ ે કયલાંમલ ખૌફ� 
��ૃં  રલખી છે. અમ ે �ઓમલ પડખલ પથલર�થી વેગળલ 
(અ્ગ) રહલ છે. ંેામલ હતઠત પર �દુલમલ �ઝકમત ગણગણલટ 
રહ� છે અમ ે ંેામલ ્લાબલ ઇસંેગફલરથી �મુલહતમલ વલદળ 
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િવખરલઈ ગયલ છે. આ જ એ ્તકત છે � અુ્લહમલ ટતળલાલા 
છે અમે યલદ રલખત ક� અુ્લહ�ુા ટત�ા જ સફળ થવલવલ�ા છે. 
 ઇબમે �ુમફૈ !  અુ્લહથી ડરત, અમે ંાલર� આ 
રતટ્ીઓ ંામ ે્તભ ્લ્્થી રતક� રલખ.ે �થી જહ�્ામી 
આગથી આઝલદ થઈ શકત. 
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(૪૬) એણ અાલદારના નાાે 
 �ણી ુયત, ંાે એ ્તકતાલાથી છત �મલથી �ુ ા દ�મમલ 
�લા ાલટ� ાદદ ્� �ા. અમ ે�મુેહગલરતમલ ઘાાડમ ેંતડ� 
મલ�ુા �ા. અમે સરહદતમલ ખંરલઓ�ુા રયણ ક�ા �ા. એટ્ ે
પતંલમલ અગતયમલ કલાતાલા �દુલમી ાદદ ાલગજત, અમ ે
પતંલમી સખંીાલા થતડ� મરાી પણ સાલવી ્ેજત. �યલા �ુ્ ી 
મરાી યતગય હતય મરાીથી જ કલા ્ેજત. અમ ે�યલા સખંી 
િસવલય કતઈ ઉપલય મ હતય તયલા સખંી જ કરજત. પ� સલથ ે
િવમયથી વંરજત અમ ે િવશલળ ામ�ુા પદશરમ કરજત. ંાલર� 
વંર�ુાક મરા રલખજત. દ�ષટ ભર�મ ે જતવલાલા અથવલ 
આડકંર� ર�ંે જતવલાલા પણ બરલબરમી વંર�ુાક કરજત અમ ે
ઇશલરલ ંથલ સ્લાાલા પણ સલમયંલથી કલા ્ેજત એટ્ ે
ાતટલ ્તકત ંાલરલથી અનયલયમી આશલ મ રલખી બેસ ેઅમ ે
મબળલ ્તકત ંાલરલ નયલયથી િમરલશ મ થઈ �ય. - 
વસસ્લા. 
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(૪૭) ઇબને ��ુલજાના �ુાલા પછ� હ્નૈન 
અલયહહ�સુ્લાાને વ્ી્ત 

 ઇાલા હસમ (અ્�યહસસ્લા)  અમ ે ઇાલા �સુૈમ 
(અ્�હસસ્લા)મ ેઇબમ ે��ુુજામી ં્વલરથી ઝખાી થયલ 
પછ�. 
 �ુ ા ંાત બામેમે વસીય  ંક�ા �ા ક� અુ્લહમત ંકવલ 
(ડર) ઇખંયલર કરંલ રહ�જત અમે ખબરદલર, �ુિમયલ ંામ ે
્લખ ્લહ� ંેમલથી �દ્ મ ્ગલવજત. અમે મ ંેમી કતઈ 
વસ્થુી વા�્ં થઈ જવલ પર અફસતસ કરજત. સદલ સલ�ુા 
કહ�� ુા અમે દરરતજ આખેરં ાલટ� અા્ કરજત. અમે �ુઓ 
ઝલ�્ામલ શ� ુરહ�જત અમે ાઝ્ાુમ ેસલથ આપજત. 
 �ુ ા ંાત બામેમે અમ ે ાલરલ બ્લ બલ્ બચ્લઓમ ે
અમે �યલા �ુ્ ી ાલરત સાદ�શ પહ�્,ે બ્લમ ેવસીયં ક�ા �ા ક� 
અુ્લહમત ંકવલ અપમલવજત, પતંલમલ કલાતમ ે ાયવ�સથ  ં
રલખજત, પતંલમી વચ્ ે સાબા્ ત �ુ્ લર�મ ે રલખજત. ક�ાક� ા� 
ંાલરલ ��ુગર મલમલ પલસેથી સલાભળ્ુા છે ક� આપસમલ 
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ાલા્લઓ �ુ્ લર� રલખવલ સલાલનય માલઝ અમે રતઝલથી પણ 
ઉ�ા છે. 
 �ુઓ અમલથતમલ સાબા્ ાલા અુ્લહથી ડરંલ રહ�જત 
અમે ંેઓમ ે�ખૂયલ રહ�વલમી મતબં (વલર�-વખં) મ આવી 
�ય. અમે ંેઓ ંાલર� દ�ષટ સાય બરબલદ મ થઈ �ય 
અમે �ુઓ પડતશીઓમલ િવષયાલા અુ્લહથી ડરંલ રહ�જત 
ક�ાક� ંેામલ િવષયાલા ંાલરલ પયગમબર સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામી  વસીય  ં છે અમે આપ 
બરલબર ંેઓમલ િવશ ેમસીહં ફરાલવંલ રહ�ં લ હંલ. એટ્ ે
�ુ્ ી ક� અામ ે ્લગ્ુા ક� કદલ્ આપ વલરસદલર પણ 
બમલવવલવલળલ છે. 
 �ુઓ અુ્લહથી ડરત, �ુરઆમમલ સાબા્ ાલા ક� 
ંેામલ પર અા્ કરવલાલા બી� ્તકત ંાલર� આગળ મ 
િમકળ� �ય. અુ્લહથી ડરત માલઝમલ િવશ ે એ ંાલરલ 
દ�મમત સંાભ છે. 
 અમે અુ્લહથી ડરત પતંલમલ પરવર�દગલરમલ 
ઘરમલ સાબા્ ાલા ક� �યલા �ુ્ ી �વંલ રહત ંેમ ે ખલ્ી મ 
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રહ�વલ દયત ક�ાક� જત ંેમ ેં� દ��ુા ંત ંા ેજતવલમ ે્લયક 
પણ મહ� રહત. 
 અમે અુ્લહથી ડરત પતંલમી �મ અમ ેાલ્ અમ ે
જબલમથી �હલદ કરવલ િવશ ે અમ ે આપસાલા એક બી�થી 
સાબા્  રલખત, એક બી�મી ાદદ કરંલ રહત અમ ેખબરદલર 
એકબી�થી ા� મ ફ�રવી ્ેંલ, અમે સાબા્ ત ંતડ� મ મલખવલ 
અમે અમ �બ્ ાઅ�ફ ( મેક�મત �ુકા) અમ ે મહ� અિમ  ્
�નુકર (�મુલહથી રતકવલ)મી ઉપયેલ મ કરજત મ�હ�ંર ંાલરલ 
પર �રુલ ્તકતમી �ુ�ૂાં સથપલઈ જશ.ે અમ ે ંા ે ફ�રયલદ 

પણ કરશત ંત સલાભળવલાલા મહ� આવ.ે 
 અય અબ�ુ્ ��ુ�્બમી અવ્લદ !  ખબરદલર, �ુ ા 
એ મ જત� ક� ંાે �સુ્ાલમત�ુા �મૂ વહલવ�ુા શ� કર� દયત 
ાલત એ મલરલ પર ક� "અાી�્ ાતઅાેમીમ ાલયલર ગયલ છે." 
ાલરલ બદ્લાલા ાલરલ �મૂી િસવલય કતઈમ ેકં્ મથી કર� 
શકલંત. 
 �ુઓ, જત �ુ ા આ “ઘલ”થી ઉગર� મ શ�ત ંત એક 
“ઘલ”મત જવલબ એક જ “ઘલ” છે અમ ે�ુઓ ાલરલ કલિં્મલ 
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�સામલ �કૂડલ મ કરજત ક�ાક� ા� �દૂ સરકલર� દત આ્ા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ાથી  સલાભળ્ુા છે ક� 
ખબરદલર, કરડવલવલળલ �ૂં રલમલ પણ હલથ પગ મ કલપવલ. 
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(૪૮) �આુિવ્ાના નાાે 
 િમ:શાક, બગલવં અમ ે �ુ�ુા બત્�ુા ઇનસલમમ ેદ�મ 
અમે �ુિમયલ બામેાલા હડ� ૂં  કર� દ� છે . અમ ે ંેમલ એબમ ે
ટ�કલખતરતમી સલા ે� ૂુ ્લ કર� દ� છે. ામ ેખબર છે ક� ્ ુા એ 
વસ્ ુમથી ાેળવી શકંત �મ ેમ ાળવલમત ફ�સ્ત થઈ ��ૂત 
છે. ક�ાક� ઘણી કતાતએ હક વગર ઉદેશ પલપં કરવલ ્લહત 
અમે અુ્લહમ ેસલયી બમલાયત ંત અુ્લહ� ંે�ુા �ૂઠ ઉઘલ�ુા 
કર� દ��ુા. 
 એ �દવસથી ડરત, �શૂી ાલત એમ ેજ ાળશ ે�ણ ે
પતંલમલ અા્મત ��ા સલરત બમલવી ્ી્ત છે અમ ે
પછંલવત એમ ેભલગ ેઆવશ ે�ણ ેપતંલમી ્ગલા શયંલમમલ 
હલથાલા આપી દ�્ી. અમે ંેમ ેખ�્ીમ ેમ રલખી. ંા ેામ ે
�ુરઆમી ફ�સ્લમી દલવં આપી છે, જત ક� ંાે ંેમ ે્લયક 
મહતંલ. અમ ેા� પણ ંાલર� અવલજ પર “હલ” મથી કહ�. 
બુક� �ુરઆમમલ �ુકા પર “હલ” ભણી છે. 
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(૪૯) �આુિવ્ાના જ નાાે 
 �ણી ુયત ! �ુિમયલ આખેરંથી િવ�ખુ કર� દ�મલર� 
છે. અમે ંેમત સલથી જયલર� પણ કતઈ વસ્ ુ્ે છે ંત ંેમલ 
ાલટ� ્લ્્મલ બી� દરવલ� ખત્ી મલખ ેછે. અમે ંે કતઈ 
્ીજ ાેળવીમ ેંેમલથી બેપરવલ મથી થઈ શકંત �મ ેાેળવી 
મથી શ�ત. જત ક� આ બ્લ પછ� ંે � કાઈ ભે�ુા �ુ� છે 
ંેમલથી �ુદલ પડવલ�ુા છે. અમે � કાઈ ાયવસથલ કર� છે ંેમ ે
ભલાગી મલખવલમી છે. અમે જત ્ ુા પલછ્લ ્તકતથી જરલ પણ 
ઘડત (મસીહં) ્ેં ંત બલક��ુા �વમ સ્લાં કર� શકંત 
હંત. - વસસ્લા. 
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(પ૦) ્ેનાપિતાના નાાે 
 �દુલમલ બાદલ, અ્ી �બમ અબી ંલ�્બ 
(અ્�યહસસ્લા) ંરફથી સરહદતમલ સારયકતમલ મલા ે
 યલદ રલખજત ક� વલ્ી પર કૌામત એ હક છે ક� ંેણ ે
� ઉચ્ંલ પલાી ્ી્ી છે અથવલ � સગવડંલઓ અમ ે
પિંષઠલ ાેળવી ્ી્ી છે ંેમલ કલરણ ેકૌા સલથેમી પતંલમી 
વંર�ુાકાલા ફરક મ આવવલ દ�. અમ ેઅુ્લહ� ંેમ ે� મેઅા  ં
અપ� છે ંેમલ એવજાલા (બદ્લાલા) �દુલમલ બાદલઓથી વ� ુ
િમકટ થઈ �ય અમ ે પતંલમલ ભલઈઓ પર વ્લર� જ 
ાહ�રબલમી કર�. 
 યલદ રલખત, ાલરલ પર ંાલરત એક હક એ છે ક�, 
જ ાગમલ િસવલય કતઈ ભેદ ંાલરલથી �પત મ રલ�ુા અમ ે
શર�અંમલ �ુકા િસવલય કતઈ બલબંાલા ંાલરલથી ા�ે્રત 
કરવલથી મ ખ્કલ�. મ ંાલરલ કતઈ હકમ ે ંેમલ સથલમેથી 
પલછળ હટલ� ુા અમે મ કતઈ ાલા્લમ ે�ં �ુ્ ી પહ�્લડયલ 
વગર દા ્� અમ ેંાે બ્લ હકમલ ાલા્લાલા ાલર� મ�ક 
બરલબર છત. તયલર પછ� જયલર� �ુ ા આ હકતમ ે�રૂલ કર� દઈશ 
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ંત ંાલરલ પર અુ્લહમલ ાલટ� �કુ અમ ે ાલર� ંલબેદલર� 
વલ�બ થઈ જશ.ે અમે જ�ર� રહ�શ ે ક� ાલરલ આાાતણથી 
પલછ� પલમી મહ� કરત અમ ેકતઈ �ુ્ લરણલાલા ઢ�્ મ કરત. હક 
�ુ્ ી પહ�્વલ ાલટ� સખંીઓાલા �ૂદ� પડત ક�ાક� ંા ે આ 
ાલા્લઓાલા સી્લ મ રહલ ંત ાલર� મજરાલાથી ંાલરલાલાથી 
વક થઈ જમલરલથી વ્લર� કતઈ અ્ા અમ ેહડ� ૂં  મહ� હતય. 
તયલર પછ� �ુ ા ંેમ ેઆકર� સ� કર�શ અમે ાલર� પલસ ેકતઈ 
ઓછલમી આશલ મહ� પલા.ે ંત પતંલમી હલથ મી્ેમલ 
સરદલરતથી આ જ બત્વ્મ ુયત અમે પતંલમલ ંરફથી 
ંેઓમે એ હકત આપત �મલથી પરવર�દગલર ંાલરલ કલાતમ ે
�ુ્ લર� શક�. -વસસ્લા. 
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(પ૧) વેરા વ�લૂ ણરનારાાના નાાે 
 �દુલમલ બાદલ અ્ી �બમ અબી ંલ�્બ 
(અ્�યહસસ્લા) ંરફથી ાહ�� ૂ્  વ� ૂ્  કરમલરલઓમલ મલા ે
: 
 �ણી ુયત, � શખસ પતંલમલ કલયરમલ પ�રણલાથી 
મથી ડરંત ંે પતંલમી �ંમ ેબ્લવવલમી ાયવસથલ પણ 
મથી કર� શકંત. યલદ રલખત, ંાલર� ફરજત ઘણી �ૂાક� છે અમ ે
ંેમત સવલબ ઘણત બ્ત છે. અમે જત પરવર�દગલર� બગલવ  ં
અમે �ુાથી રતકવલ પછ� ંેમલ પર અઝલબ પણ મ રલખયત 
હતં ંત ંેમલથી બ્વલમત સવલબ જ એટ્ત વ્લર� હંત ક� 
ંેમે મ આ્રવલાલા કતઈ શખસ બહલ�ુા મ ગતંં. 
 એટ્ે ્તકતમી સલથ ેનયલય કરત. ંેઓમી જ�ર�યલ  ં
ાલટ� ્ીરજ અમે સબથી કલા ુયત ક�ાક� ંાત પ�મલ 
ખ�મ્ી અમ ેઉમાંમલ પિંિમ્ી અમ ેઇાલાતમલ એ્્ી 
છત. 
 ખબરદલર, કતઈ શખસમ ે ંેમી જ�રંથી રતક� મ 
દ�ંલ અમ ે ંેઓમલ હ�્ મુી રલહાલા અડ્ણ મ ઊભી કરજત 
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અમે ાહ�� ૂ્  વ� ૂ્  કરવલ ાલટ� ંેઓમલ ઠાડ� અથવલ 
ગરાીમલ કપડલા વે્ી મ મલખજત, અમે મ એ �મવર અથવલ 
�ુ્ લા પર કબજત કર� ્ેજત � ંેમ ેકલા આવંલ હતય અમ ે
કતઈમ ેપૈસલમલ ખલંર ાલરવલ મ ાલાડંલ અમ ેકતઈ �સુ્ાલમ 
અથવલ ઝીમાી કલ�ફરમલ ાલ્મ ેહલથ મ ્ગલડંલ પણ એ ક� 
ંેમી પલસ ે કતઈ એવત ઘતડત ક� હિથયલર છે � ઇસ્લામલ 
�ુશામતમ ેઆપવલ ાલગે છે ંત કતઈ �સુ્ાલમ ાલટ� એ યતગય 
મથી ક� આ ્ીજત ઇસ્લામલ �ુશામતમલ હલથતાલા છતડ� દ�. 
અમે ંે ઇસ્લા પર ્ડલઈ કર�. �ુઓ કતઈ મસીહ  ં
(ભ્લઈ)મે બ્લવી મ રલખજત. મ ્શકરમી સલથ ે સલરલ 
વંલરવાલા ઉણપ રલખવી અમ ે મ પ�મી ાદદાલા અમે મ 
�દુલમલ દ�મમ ે �ુાવં પહ�્લડવલાલા. અુ્લહમલ ાલગરાલા 
ંેમી બ્ી ફરજત �રૂ� કર� દ�વી ક�ાક� ંેણ ે અાલર� અમ ે
ંાલર� સલથ ે � અહ�સલમ કય� છે, ંેમત ંકલદત એ છે ક� 
આપણ ેંેમલ �કુમી કતિશશ કર�એ અમ ેબમી શક� તયલા �ુ્ ી 
ંેમલ દ�મમી ાદદ કર�એ ક� �ુાવં પણ ંત �ં ેઅુ્લહમી 
જ ાતટ� ભેટ છે. 
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(પર) શહહરના અાીરાના નાાે નાાઝ ્બંધંી 
 �ણી ુયત, ઝતહરમી માલઝ એ સાય �ુ્ ી બ�વી 
્લવવી જયલર� �યૂરમત છલાયત બકર�ઓમી વલડમી દ�વલ્મી 
બરલબર થઈ �ય. અમ ેઅસરમી માલઝ તયલર� પડવી જયલર� 
�યૂર પકલિશં અમ ેસફ�દ રહ� અમ ે �દવસાલા એટ્ત સાય 
રહ� �ય જયલર� �સુલફર બે ફરસખ જઈ શક�. ાગર�બ એ 
સાય ેઅદલ કર� દ�વી જયલર� રત�દલર ઇફંલર કર� છે અમ ે
હલ� અરફલંથી �ૂ્ કર� છે. અમ ે ઈશલ એ સાય ે પડવી 
જયલર� સાધયલ �પલઈ �ય અમ ે રલંમત તીજત ભલગ મ 
વીંવલ પલા.ે સવલરમી માલઝ એ સાય ેઅદલ કરવી જયલર� 
આદાી પતંલમલ સલથી�ુા ા� ઓળખી શક�. 
 ંેઓ સલથ ેમાલઝ પડત, સૌથી અશકં આદાીમત 
ખયલ્ રલખીમ,ે અમ ેખબરદલર ંેઓ ાલટ� ્ીરજમી કસતટ� મ 
બમત. 
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(પ૩) ાા�લણ �બન અશતર નખઈના નાાે 
 આ પત ાલ�્ક� અશંર મખઈમ ેસાબત્ીમે ્ખયત, 
એ સાય ેજયલર� ંેઓમ ેાતહમાદ �બમ અબી બકમલ સાજતગત 
ખરલબ થઈ જવલમલ કલરણ ે િાસર અમ ે ંેમી આસપલસમલ 
ગવમરર બમલાયલ અમે આ આજલપત હઝરંમલ બ્લ સરકલર� 
પતતાલા સૌથી વ્લર� સિવસંર અમ ેવલણી સ�દયરમત સાગહ છે. 
 શ�ા ક�ા �ા અુ્લહમલ મલાથી � રહ�ાલમ અમ ે
રહ�ા છે. 
 આ આજલપત, �દુલમલ બાદલ, અ્ી �બમ અબી 
ંલ�્બ (અ્�યહસસ્લા)એ  ાલ�્ક �બમ અશંર મખઈમ ે
્ખયત છે જયલર� ંેઓમ ે ાહ�� ૂ્  વ� ૂ્  કરવલ, �ુશામતથી 
�હલદ કરવલ, સાજતગતમી �ુ્ લરણલ કરવલ અમ ે શહ�રતમી 
�ખુલકલર� ાલટ� િાસરમલ ગવમરર િમ્કું કર� રવલમલ કયલર. 
 સૌથી પથા આજલ એ છે ક� અુ્લહથી ડરત, ંેમી 
ઇંલઅં અપમલવત, અમે � ફરજત અમ ે��ુમંતમત પતંલમી 
�કંલબાલા �ુકા આપયત છે ંેમ ે બ�વી ્લવત, ક�ાક� કતઈ 
પણ શખસ ંેમી ફરાલાબરદલર� કયલર િવમલ ભલગયશલળ� મથી 
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બમી શકંત. અમ ે કતઈ પણ શખસમ ે ંેમલ ઇનકલર અમ ે
મલફરાલમી િસવલય અભલગયત મથી ગણી શકલંત. પતંલમલ 
ંમ, ામ અમ ે �ભથી �દુલમલ દ�મમી ાદદ કરંલ રહત 
ક�ાક� ાહલમ �દુલએ એ જવલબદલર� ્ી્ી છે ક� પતંલમલ 
ાદદગલરતમી ાદદ કરશ ે અમ ે પતંલમલ દ�મમી �હાલય  ં
કરમલરલઓમ ેાલમ અમ ેપિંષઠલ અપરણ કરશ.ે 
 બી� આજલ એ છે ક�, પતંલમલ ામમી ંીવ 
ઇચછલઓમ ે ક્ડ� મલખત અમે ંેમે ા� ાલર�થી રતક� રલખત, 
ક�ાક� મફસ �રુલઈઓમત �ુકા આપમલર છે, �યલા �ુ્ ી 
પરવર�દગલરમી રહ�ા શલિા્ મ થઈ �ય. તયલર પછ� 
ાલ�્ક એ યલદ રલખજત, ક� ા� ંામ ે એવલ પદ�શ ંરફ 
ાતકુયલ છે �યલા નયલયી અમ ેઝલ�્ા બામ ેપકલરમી �ુ�ૂાંત 
આવી �કૂ� છે. અમે ્તકત ંાલરલ ાલા્લઓમ ેઆ દ�ષટથી 
�ુએ છે ક� � દ�ષટએ ંા ેંેમલ ાલા્લઓમ ેજતઈ રહલ છત. 
અમે ંાલરલ િવશ ેએ જ ક�હશ ે� ંાે બી�ઓમલ િવશ ેકહ� 
રહલ હંલ. મેક ્લ�ર�યવલમ બાદલઓમી ઓળખ ંેામલ સલરલ 
�ઝકથી થલય છે, � ંે ્તકત ાલટ� ્તકતમી �ભે �ર� થલય છે. 
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એટ્ે ંાલરત સૌથી વ્લર� િપય સાગહ મેક કલાતમત હતવત 
જતઈએ. 
 ઇચછલઓમ ે રતક�મ ે રલખત અમે � ્ીજ હ્લ્ મ 
હતય ંેમલ સાબા્ ાલા ામમ ેવલપરવલથી કા�ૂસી કરત. ક�ાક� આ 
જ કા�ૂસી ંેમલ હકાલા નયલય છે ્લહ� ંેમ ેગા ેક� મ ગાે. 
રયયંમી સલથ ેાહ�રબલમી અમે પયલર-દયલમ ેપતંલમલ �દ્મી 
આદં બમલવી ુયત. અમે ખબરદલર ંેઓમલ હકાલા ફલડ� 
ખલમલર જ ાગ્ી પ� ુ�વલ મ બમી જજત, ક� ંેમ ેખલઈ જવલમ ે
જ �રૂ્ ુા સાજવલ ્લગત. ક�ાક� અુ્લહમી ાખ્કૂ બ ે
પકલરમી છે, ક�ટ્લક ંાલરલ દ�મી ભલઈઓ છે અમ ે અ�કુ 
સ�માલા ંાલર� �વલ ાલમવી છે �મલથી �ુ્ ત પણ થલય છે 
અમે ંેામ ેયિંઓમત સલામત પણ કરવત પડ� છે અમ ે�ણી 
જતઈમ ેઅથવલ ્તકલથી ંેઓથી ગ્ંીઓ પણ થઈ �ય છે. 
એટ્ે ંેઓમ ેએવી જ ર�ં ેાલફ કર� દ�જત �વી ર�ં ેંા ે
્લહત છત ક� પરવર�દગલર ંાલર� � ૂ્ તમ ે જંી કર�. ંા ે
ંેઓથી ઉચ્ંર છત અમ ે ંાલરત વ્ીએ અમ ંાલરલથી 
ઉચ્ંર છે અમે પરવર�દગલર ંાલરલ વલ્ીથી પણ ાતટત છે 
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અમે ંેણે ંાલરલથી ંેઓમલ ાલા્લઓમી પંલવટમી 
ાલાગણી કર� છે અમે ંેમ ેંાલરલ ાલટ� કસતટ� બમલવી દ�્ી 
છે. અમ ેખબરદલર ! પતંલમલ મફસમ ેઅુ્લહમલ �કુલબ્લ 
પર મ ઉંલર� દ�વત. ક�ાક� ંાલર� પલસ ે ંેમલ અઝલબથી 
બ્વલમી યાંલ મથી. અમે ંા ે ંેમલ યાલ દલમ અમ ે
રહ�ાથી બેપરવલ પણ મથી. 
 ખબરદલર ! કતઈમ ેાલફ કર� દ�વલ પર પસંલ�ુા મહ�. 
અમે કતઈમ ે િશયલ કર� અકડ�ુા મહ�. કત્ અમ ે �સુસત 
બંલવવલાલા ઉંલવળ મ કરવી, જત ંેમ ે ટલળ� દ�વલમત 
અવકલશ ાળંત હતય. 
 ખબરદલર ! એા મ કહ�� ુા ક� ામ ેહલ�કા બમલવવલાલા 
આાયત છે એટ્ે ાલરત ાતભત એ છે ક� �ુ ા �ુકા ક�ા. અમે ાલર� 
પયરવી કરવલાલા આવ,ે ક�ાક� આ ર�ંે �દ્ાલા ફસલદ 
(ખરલબી) દલખ્ થઈ �ય છે. અમ ેદ�મ કાજતર પડ� �ય 
છે. અમે ઇનસલમ સાયમલ ફ�રફલરથી મ�ક થઈ જશ.ે અમ ે
જત કદ� સુંમં અમ ે�ુ�ાૂં જતઈમ ેંાલરલ �દ્ાલા ાતટલઈ 
અમે ્ાાડ પૈદલ થવલ ્લગ ેંત પરવર�દગલરમલ સૌથી ાહલમ 
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�ુુ ક પર �્�ંમ કર�ુા અમ ેએ જત�ુા ક� ંે ંાલરલ પર ંાલરલ 
કરંલ વ્લર� �ુદરં રલખે છે ક� આ ર�ં ે ંાલર� બાડખતર 
ભલવમલ દબલઈ જશે. ંાલર� ્ળવળ રતકલઈ જશે અમ ે
ંાલર� ખતવલએ્ી ��ુધ્ પલછ� આવી જશે. 
 �ુઓ, ખબરદલર !  અુ્લહથી ંેમી ાતટલઈાલા 
�કુલબ્ત અમ ેંેમી સલથ ેજબરદસં પણલાલા સરખલાણી મ 
કરવી. ક�ાક� ંે હર જબરદસંમ ેહડ� ૂં  કર� દ� છે, અમે હર 
ાગ�રમ ેપિંં (ઝ્ી્) કર� દ� છે. પતંલમી �ં, પતંલમલ 
બલ્ બચ્લ અમે રયયંાલા �મલથી ંામ ે �દ્ી ્ગલવ છે. 
બ્લમલ સાબા્ ાલા પતંલમલ મફસ અમે પતંલમલ 
પરવર�દગલરથી નયલય કરજત. ક�ાક� જત એા મહ� કરત ંત 
ઝલ�્ા થઈ જશત અમ ે � અુ્લહમલ બાદલઓ પર �ુા 
કરશે ંેમત �ુશામ ્તકત મહ� પણ �દૂ પરવર�દગલર હશે, 
અમે �મત �ુશામ પરવર�દગલર થઈ જશ ેંેમી દર�ક દ્ી્ 
ખતટ� પડ� જશે. અમે ંે પરવર�દગલરમત સલામત કરવલવલળત 
ગણલશ ે�યલા �ુ્ ી ં ેપતંલમલ �ુાથી રતકલઈ મ �ય અથવલ 
ંૌબલ મ કર� ્ે. અુ્લહમી મેઅાંતમી બરબલદ� અમ ેંેમલ 
અઝલબાલા ઉંલવળ�ુા કતઈ કલરણ �ુા પર અડ� (અડગ)  
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રહ�વલથી ાત�ુા મથી. એટ્લ ાલટ� ક� ંે ાજ્ાૂતમી ફ�રયલદ 
સલાભળમલર અમ ે��્ાત ાલટ� સાયમી વલટ �ુએ છે. 
 ંાલરલ ાલટ� ામગા્ુા કલા એ હત� ુા જતઈએ � 
હકમલ �હસલબ ે શષેઠ, નયલયમલ �હસલબ ે બ્લમ ે આવર� ્ે્ ુા 
અમે પ�મી ાર�થી ાતટલ ભલગમલ ્તકતમ ેપણ પસાદ પડ્ ુા 
હતય. ક�ાક� સલાલનય ્તકતમી મલરલ� ખલસ ્તકતમી ાર�મ ે
બઅેસર કર� દ�  છે. અમ ેખલસ ્તકતમી મલરલજગી સલાલનય  
્તકતમી ર�ાાદ� સાય ેાલફ�મ ેપલત બમી �ય છે. પ�ાલા 
ખલસ ્તકતથી વ્લર� વલ્ી પર સલરલ �દવસતાલા બતજ 
બમમલરત, આફંતાલા ઓછલાલા ઓછ� ાદદ કરવલવલળત, નયલય 
મલપસાદ કરમલરત, અમે આગહ�વૂરક  ાલાગણી કરમલરત, દલમમલ 
સાય ે ઓછલાલા ઓછત આભલર ાલમમલર, અમે મ દ�વલમલ 
ાતકલ પર ઓછલાલા ઓછ� ાલફ� ક� ૂ્  કરમલરત, સાયમી 
�સુીબંાલા ઓછલાલા ઓછ� સબ કરમલરત, કતઈ મથી હતંત. 
 દ�મમત સંાભ, �સુ્ાલમતમી સલ�દુલિયક શ�કં, 
�ુશામત સલા ે રયણમત સલાલમ અવલા (પ�)  જ હતય છે 
એટ્ે ંાલ�ા વ્ણ ંેઓ ંરફ જ રહ�� ુા જતઈએ. અમે ંાલ�ા 
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ધયલમ ંેઓ ંરફ જ�ર� છે. પ�ાલા સૌથી �ૂર અમે ંાલર� 
સાય િ્�લર પલત એ શખસ હતવત જતઈએ � વ્લર�ાલા 
વ્લર� ્તકતમલ એબત શત્ંત હતય. એટ્લ ાલટ� ક� બહરહલ્ 
(દર�ક હલ્ંાલા)  ્તકતાલા કાજતર�ઓ હતય છે અમ ે ંેમે 
�પલવવી વલ્ીમી સૌથી ાતટ� જવલબદલર� છે. એટ્ ે
ખબરદલર, � ઐબ ંાલર� સલા ે મથી, ંેમે ખત્ંલ મહ�. 
ાલર� જવલબદલર� ાલત એબતમી �ુ્ લરણલ કરવલમી છે અમ ે
�પું વલંતમત ફ�સ્ત કરવલવલળત પરવર�દગલર છે. બમી શક� 
તયલા �ુ્ ી ્તકતમલ એ બ્લ એબત �પલવંલ રહત, � પતંલમલ 
એબતમી પરદલપતશી (�પલવલ)  ાલટ� પરવર�દગલરથી આશલ 
રલખત છત. 
 ્તકતમલ ંરફથી દર�ક ક�મલમી ગલાઠ ખત્ી મલખત 
અમે �ુશામીમી દર�ક દતર�મ ે કલપી મલખત અમ ે � વલં 
ંાલરલ ાલટ� સપષટ મ હતય ંેમલથી અ�ણયલ બમી �વ. અમ ે
દર�ક ્લડ� ખલમલરમલ સાથરમાલા ઉંલવળ મ કરત. �ગુ્ખતર 
સદલ અપાલ�ણક હતય છે, ભ્ે િમસવલથર ્તકતમલ વેશાલા જ 
ક�ા મ હતય. 
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 ા�ે રા િવશ:ે 

 �ુઓ, પતંલમલ ા�ે રલાલા કતઈ ્તભીમ ેશલિા્ મ 
કરવત ક�ાક� ંે ંામ ે ઉદલરંલ અમે ાહ�રબલમીમલ ાલગરથી 
હટલવી દ�શે અમ ે �ખૂ અમ ે ગર�બીમત ભય દ�ખલડંત રહ�શ ે
અમે એ જ ર�ં ે�ઝુ�દ્થી ા�ે રત મ કરવત મ ક�ાક� ં ે
દર�ક બલબંાલા કાજતર બમલવી દ�શ.ે અમે ્લ્�થુી પણ 
ા�ેલરત મ કરવત ક�ાક� ં ેબળજબર� ાલ્ ભેગત કરવલમ ેપણ 

ંાલર� મજરાલા સ�વી દ�શ.ે આ ્તભ, ્લ્્ અમે કલયરંલ 
અ્ગ અ્ગ ્લગણીઓ છે અમે આદંત છે પરા્ ુ એ 
બ્લાલા એક સાલમ ભલવમલ પરવર�દગલરથી ખતટ� ્લરણલ છે 
(બદ�ાુલમી) � પછ� આ ખસ્ંત પકલશાલા આવ ેછે. 

 પધાનપદ િવશ:ે 

 �ુઓ, ંાલરલ વ�રતાલા સૌથી વ્લર� ખરલબ એ છે 
� ંાલર� પહ�્ લ બદાલશતમત વ�ર રહ� ��ૂત હતય અમ ે
ંેઓમલ �મુલહતાલા ભલગીદલર રહ� ��ૂત હતય. એટ્ ે
ખબરદલર! આવલ ્તકતમ ેપતંલમલ ખલસ ાલણસતાલા શલિા્ મ 
કરવલ. ક�ાક� એ ��્ાતમલ ાદદગલર અમે િવ�લસઘલંીઓમલ 
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ભલઈબા્  છે, અમે ંામ ેએમલ બદ્ ેશષેઠ ્તકત ાળ� શક� 
છે, �ઓ પલસ ેએામલ �વી જ ��ુધ્ અમ ેવહ�વટ શ�ક  ં
હતય. અમ ે ંેામલ �વલ �મુલહતમલ ભલર અમ ે ખંલઓમલ 
�બલર મ હતય, મ ંત ંેઓએ કતઈ ઝલ�્ામી ંેમલ �ુાાલા 
ાદદ કર� હતય અમ ે મ કતઈ �મુેહગલરમત ંેમલ �મુલહાલા 
સલથ આપયત હતય. આ એ ્તકત છે �મત બતજ ંાલરલ ાલટ� 
હળવત હશે અમે આ ંાલરલ ાલટ� શષેઠ ાદદગલર હશે. અમ ે
ંાલરલ ંરફ ાહતબબંમી ્લગણી પણ ્રલવંલ હશે. અમ ે
પરલયલથી ાે્જત્ પણ મહ� રલખંલ હતય. ંેઓમ ેપતંલમી 
ખલસ સભલઓાલા પતંલમલ સલથી બમલવવલ અમ ેંેઓાલા પણ 
વ્લર� ાહતવ ંેમે આપ�ુા � સતયમલ કડવલ વેણ કહ�વલમી 
વ્લર� �હમાં ્રલવંત હતય અમ ેંાલરલ કતઈ એવલ કલયરાલા 
ંામ ેસલથ મ આપ ે�મ ેપરવર�દગલર પતંલમલ દતસંત ાલટ� 
પસાદ મ કરંત હતય, ભ્ે પછ� ંે ંાલર� ઇચછલઓ સલથ ે
ક�ટ્ીય વ્લર� ાેળ ખલંી ક�ા મ હતય. 

 �ુ્ ા�હબત (્ગંાથ) િવશ:ે 
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 પતંલમત મ�કમત સાબા્  ંકવલવલળલઓ અમ ે
સતયવલદ�ઓ સલથ ે રલખવત અમ ે ંેઓમ ે પણ એ વલંમી 
ક�ળવણી આપવી ક� િવમલ કલરણે ંાલરલ વખલણ મ કર�. અમ ે
કતઈ એવલ િમ� ૂરળ કલયરમત ંાલરલાલા અહાકલર મ પૈદલ કરલવ ે� 
ંાે ��ા મ આપયત હતય. ક�ાક� વ્લર� પડંલ વખલણથી 
ાગ�ર� આવ ે છે અમ ે ગવર ઇનસલમમ ે બાડખતર�મી વ્લર� 
મ�ક કર� દ� છે. 
 �ુઓ, ખબરદલર ! �ુ્ લ�ર�યવલમ અમે ્લ�ર�યહ�મ 
ંાલર� મજદ�ક સાલમ (એક સરખલ) મ થવલ પલા ેક�ાક� આ 
ર�ંે ંત ્�ર�યવલમતાલા ભ્લઈ પતય ેઅભલવ પેદલ થશ,ે અમ ે
�ુકા�ઓાલા �ુકા�મી �હમાં આવશ.ે દર�ક શખસ સલથ ેએવત 
વંલરવ કરત, �વલ વંલરવમ ેપલત ંેઓએ પતંલમ ેબમલાયલ 
છે. અમે યલદ રલખજત ક� હલ�કા ેપ�થી એટ્લ જ પાલણાલા 
મેક �ાુલમીમી આશલ રલખવી જતઈએ �ટ્લ પાલણાલા ંેમલ 
ઉપર ઉપકલર કયલર છે. અમે ંેઓમલ ભલરમ ેહળવત કય� છે. 
અમે ંેઓમ ે કતઈ એવલ કલા પર ાજ�રૂ મથી કરવલાલા 
આાયલ � ંેઓમી ાક�ૂર (શ�કં)ાલા મ હતય. એટ્ે ંાલરત 
વંલરવ આ સાબા્ ાલા એવત જ હતવત જતઈએ, �મલથી ંા ે
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પ�થી વ્લર�ાલા વ્લર� મેક�ાુલમી પૈદલ કર� શકત, ક�ાક� આ 
મેક �ાુલમી �દરમી ઘણી જહ�ાંતમ ે કલપી મલખ ે છે અમ ે
ંાલર� મેક�ાુલમીમત પણ સૌથી વ્લર� હકદલર એ છે �મી 
સલથ ે ંા ે શષેઠ વંર�ુાક કર� છે. અમે સૌથી વ્લર� 
બદ�ાુલમીમત હકદલર એ છે �મી વંર�ુાક ંાલર� સલથ ે
ખરલબ હતય. �ુઓ કતઈ એવી મેક ��ુેં  (પણલ�્કલ)મે મ 
ંતડ� મલખજત �મલ પર ઉમાંમલ વ�ડ્તએ અા્ કય� છે. 
અમે ંે દલરલ સાલજાલા ાહતબબં જના ે છે અમે રયયંમી 
�ુ્ લરણલ થલય છે અમ ેકતઈ એવી ��ુેં  (પથલ) મ દલખ્ 
કર� દ�જત � પલછ્ી પથલઓમલ હકાલા �કૂસલમ કલરક હતય. 
ક�ાક� આ ર�ંે અજ એમ ેાળશ ે�ણે ��ુ ંમ ેદલખ્ કર� છે 
અમે �મુલહ ંાલરલ ગળલાલા આવશ ેક� ંા ેંેમે ંતડ� મલખી. 
 આ�્ાત સલથ ે ઇુાી ્્લરઓ અમે ડલહલઓ સલથ ે
ગાભીર ્્લર �ર� રલખવી એ પ્તમલ સાબા્ ાલા �મલથી 
પદ�શમી �ુ્ લરણલ થલય છે અમે ંે બલબંત કલયા રહ� છે 

�મલથી પહ�્ લમલ ્તકતમી પ�ર�સથિંમી �ુ્ લરણલ થલય છે. 
 અમ ે યલદ રલખત, ક� પ�મલ ઘણલ સંરત હતય છે, 
�ાલા કતઈમી �ુ્ લરણલ બી�મલ વગર મથી થઈ શકંી અમ ે
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કતઈમ ે બી� વગર ્લ્્ ુા મથી. ંેઓાલા અુ્લહમલ 
્શકરમલ સૈિમકત છે અમ ે ંેઓાલા સલાલનય અમ ે ખલસ 
વલંતમલ ્ખમલરલ છે. ંેઓાલા જ અદલ્ંથી ફ�સ્ત 
કરવલવલળલ હતય છે અમ ેંેઓાલા ઇનસલફ અમ ેમરાી કલયા 
કરવલવલળલ અિ્કલર�ઓ હતય છે. ંેઓાલા �ખરલજ ભરમલરલ 
��ુસ્ા અમ ેઝીમાી કલ�ફરત છે અમ ેંેાલા વેપલર ઉઘતગ અમ ે
કલર�ગર� કરમલરલ ્તકત છે. અમ ે પછ� ંેાલા ગર�બત અમ ે
િમરલ્લરતમત સૌથી પી�ડં ંબ�ત પણ શલિા્ છે. અમે બ્લ 
ાલટ� પરવર�દગલર� એક ભલગ મ�� કર� દ�્ત છે અમ ે
પતંલમી �કંલબમી ફરજત અમ ે પતંલમલ પયગમબરમી 
��ુહંતાલા ંેમી ાયલરદલ મ�� કર� દ�્ી છે અમ ે આ એ 
વલયદત છે � અાલર� પલસ ેસ્લા  ંછે. 

 ફા� દસતા િવશ:ે 

 આ �દુલમલ �ુકાથી પ�મલ રયકત અમ ેવલ્ીઓમી 
શતભલ છે, ંેઓથી દ�મમી પિંષઠલ છે. અમે આ જ શલાિં 
સ્લાંીમલ સલ્મત, રયયંમલ કલાતમી ાયવસથલ ંેઓ વગર 
મથી થઈ શકંી. અમે આ દસંલ પણ કલયા મથી રહ� 
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શકંલ �યલા �ુ્ ી એ �ખરલજ મ િમકલળ� દ�વલાલા આવે �મલ 
ાલરફં �ુશામથી �હલદમી શ�કં પૈદલ થલય છે. અમે �મલ 
પર સાજતગતમી �ુ્ લરણલાલા ભરતસત રલખી શકલય છે, અમ ે
ંેઓ જ ંેમલ સાજતગતમ ે�ુ્ લરમલરલ છે. 
 તયલર પછ� એ બામે વગરમી સથલપમલ અિ્કલર�ઓ, 
કલ�ઓ અમ ે્�હયલઓમલ (્ખમલરલઓમલ) વગર વગર મથી 
થઈ શકંી. ક�ાક� આ બ્લ વ્મ અમે કરલરતમ ે ાજ� ૂં  
બમલવ ે છે, મફલઓ ભેગલ કર� છે અમ ેસલ્લરણ અસલ્લરણ 
ાલા્લઓાલા ંેઓ પર ભરતસત કર� શકલય છે. તયલર પછ� એ 
બ્લમી સથલપમલ વેપલર�ઓ અમે ઉ્તગપિંઓમલ વગર 
શકય મથી ક�ાક� ંેઓ �વમમી �િુવ્લઓ �રૂ� પલડ� છે. 
બ�રતમ ેકલયા રલખ ેછે અમ ે્તકતમ ેજ�રંમત સલાલમ વગર 
ાહ�મં ે�રૂત પલડ� છે. 
 ંે પછ� ફક�રત અમે િમરલ્લરતમત ંબ�ત છે � 
પીડ�ં છે અમ ે ાદદ અમ ે સહલયમલ હકદલર છે. અમ ે
અુ્લહમ ે તયલા દર�ક ાલટ� �વમ સલ્મત મ�� છે અમ ે
દર�કમત વલ્ી પર એટ્લ પાલણાલા હક છે �મલથી ંેઓમલ 
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કલાતમી �ુ્ લરણલ થઈ શક� છે. અમ ેવલ્ી આ ફરજતથી �કૂં 
મથી થઈ શકંત �યલા �ુ્ ી એ �િુવ્લઓમી ાયવસથલ મ કર� 
અમે અુ્લહથી ાદદ મ ાલગ.ે અમે પતંલમલ મફસમ ેહકત 
અદલએગી પર સબ કરવલ ાલટ� ંૈયલર મ કર� ્લહ� ં ેક�ઠમ 
હતય ક� આસલમ,  એટ્ે ્શકરમત સરદલર ંેમે બમલવવત, � 
અુ્લહ, ર� ૂ્  અમ ેઇાલામત સૌથી વ્લર� ખલ�્સ, સૌથી 
વ્લર� �શુી્ અમ ે સૌથી વ્લર� સહમ કરમલરત હતય, 
�સુસલમલ વખં ેઉંલવળ મ કરંત હતય અમ ેબહલ�ુા ક� ૂ્  
કર� ્ેંત હતય, કાજતરત પર ાહ�રબલમી કરંત હતય, અમ ે
શ�કંશલળ�ઓમી સલા ે અકડ� જંત હતય. �ુસવભલવ ંેમ ે
જતશાલા મ ્લવ ેઅમ ેમબળલઈ ંેમ ેબેસલર� મ દ�. 

 લાણાથી �લુાણાત િવશ:ે 

 પછ� પતંલમત સાબા્  ઉચ્ �ૂળ, સજજમ ઘરલમલ, 
ઉાદલ પણલ�્કલવલળલઓ, �હમાંવલમત, બહલ�ૂરત, દલમવીરત, 
ાલયલ�ઓ સલથ ેાજ� ૂં  રલખત ક�ાક� આ ્તકત દયલમી �ડૂ� 
અમે મેક�ઓમલ �ખુય ઝરણલા છે, ંેઓમી પ�ર�સથિંમી એવી 
જ ર�ંે સાભલળ રલખવી, �વી ર�ંે ાલ - બલપ પતંલમી 
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અવ્લદમી પ�ર�સથિ  ંપર મજર રલખ ે છે. અમ ેંેઓ સલથ ે
કતઈ એવી વંર�ુાક કરત � ંેઓમ ેબળ આપંી હતય ંત ંેમ ે
ાતટ� મ ગણી ્ેવી અમ ેજત કતઈ ાલ� ૂ્ ી વંલરવ પણ કય� 
છે ંત ંેમ ે્ચુછ સા� રતક� મ ્ેવત. એટ્લ ાલટ� ક� સલરત 
વંલરવ ંેઓમે િમસવલથરંલમી દલવં આપશ ે અમે ંેઓાલા 
મેક �ાુલમી પૈદલ કરશે. અમ ેખબરદલર, ાતટલ ાતટલ કલાત પર 
ભરતસત રલખી મલમી જ�રંતમી દ�ખભલળ છતડ� મ દ�વી, ક�ાક� 
ાલ� ૂ્ ી ાહ�રબલમી પણ એક અસર રલખ ેછે �મલથી ્તકતમ ે
ફલયદત પહ�્ ેછે અમ ેાતટ� ાહ�રબલમી�ુા પણ એક સથલમ છે 
�મલથી ્તકત બેપરવલ મથી થઈ શકંલ. 

 ્રંકર િવશ:ે 

 અમે �ુઓ, ્શકરમલ સરદલરતાલા ંાલર� મ�ક 
સૌથી વ્લર� ઉ�ા એ હતવત જતઈએ � ફૌ�ઓમી સહલયાલા 
સહકલર કરંત હતય અમે પતંલમલ વ્લરલમલ ાલ્ાલાથી એટ્લ 
પાલણાલા ાહ�રબલમી કરંત હતય ક� ંે (ફત�ઓ) મલ 
પલછળમલઓ અમ ેસાબા્ ીઓ ાલટ� પણ �રૂ્ ુા થઈ �ય, �થી 
બ્લમત એક જ ઉદેશ રહ� �ય અમ ે ંે એ ક� �ુશામથી 
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�હલદ. એટ્લ ાલટ� ંેઓ પર ંાલર� ાહ�રબલમી ંેઓમલ 
�દ્તમ ેંાલર� ંરફ વલળ� દ�શે. અમ ેવલ્ીઓમલ હકાલા શષેઠ 
�ખતમી ઠાડકમત સલાલમ એ છે ક� દ�શભરાલા નયલય અમ ે
ઇનસલફ કલયા થઈ �ય. અમે પ�ાલા પયલર અમ ેાહતબબ  ં
મજર આવે. અમ ેઆ કલા તયલા �ુ્ ી શકય મથી �યલા �ુ્ ી 
છલંીઓ સ્લા  ંમ હતય અમ ેંેઓમી �ભુચેછલ સા�ણૂર મથી 
થઈ શકંી �યલા �ુ્ ી પતંલમલ હલ�કાતમી ફરંત ઘેરલ મલખી 
ંેઓ�ુા રયણ મ કર�. અમે પછ� ંેઓમી સ�લમ ે પતંલમલ 
ાલથલમત ભલર મ સા� અમ ેંેઓમી �ુ�ૂાંમલ �ંમી વલટ 

મ �ુએ. 
 એટ્ે ંેઓમી આશલઓમ ે િવશલળ કરવી અમ ે
બરલબર કલરમલાલઓમલ વખલણ કરંલ રહ�વલ બુક� ાતટલ 
્તકતમલ કલરમલાલઓમી ગણતી કરંલ રહ�વી ક�ાક� આવલ 
ઉુ્ેખતમત વ્લરત બહલ�ુરતમ ેજતશ અપલવ ે છે અમ ેપલછળ 
હટમલરલઓમ ે ઉ�ેજંલ રહ� છે. (ઇનશલઅુ્લહ) તયલર પછ� 
દર�કમલ કલરમલાલમ ેઓળખંલ રહ�� ુા અમ ેકતઈમી કલરક�દ�મ ે
બી�મલ આાલ્મલાલાલા મ ્ડલવી દ�વી અમ ેંેઓમ ેસા�ણૂર 
બદ્ત આપવલાલા ઉણપ મ રલખવી અમ ે કતઈ શખસ�ુા 
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સલાલ�જક સથલમ ંામ ેએ વલં પર ંતપર મ કર� ક� ંા ે
ંેમલ સલ્લરણ કલામ ે ાત�ુા ્ેખલવત અથવલ કતઈ મલમલ 
ાલણસમલ ાતટલ કલામ ેાલ� ૂ્ ી બમલવી દયત. 
 � કલય� ક�ઠમ દ�ખલય અમ ેંાલરલ ાલટ� શાકલસપદ 
થઈ �ય ંેમ ેઅુ્લહ અમ ેર� ૂ્ મી ંરફ ફ�રવી દયત. ક�ાક� 
પરવર�દગલર� � કૌામ ે�હદલય  ંદ�વલ ્લહ� છે ંેમે ફરાલવી 
દ��ુા છે ક�, “ઈાલમદલરત, અુ્લહ, ર� ૂ્  અમે અમમલ 
ઘણીઓમી ઇંલઅં કરત. તયલર પછ� કતઈ વલંાલા ંાલરલાલા 
ાંભેદ થઈ �ય ંત ંેમ ે અુ્લહ અમ ે ર� ૂ્ મી ંરફ 
ફ�રવી દયત.” ંત અુ્લહમી ંરફ વલળવલમત અથર ંેમી 
ાતહકા �કંલબ ંરફ વલળવલમત છે અમ ે ર� ૂ્ મી ંરફ 
ફ�રવવલમત ાં્બ એ ��ુ્ંમી ંરફ વલળવલમત છે � 
ઉમાંમ ેએકિતં કરમલર� છે, �ટ પલડવલવલળ� ( િવભલ�  ં
કરમલર�) મથી. 

 ફ�્લા (ન્ા્) િવશ:ે 

 તયલર પછ� ્તકતમી વચ્ ે ફ�સ્લ કરવલ ાલટ� એ 
્તકતમી વરણી કરવી � પ�ાલા ંાલર� સાય સૌથી વ્લર� 
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સલરલ હતય, એ �હસલબ ે ક� મ ાલા્લઓાલા અકળલાણ 
અ�ભુવંત હતય અમ ે મ ઝઘડલ કરવલવલળલઓ પર �સુસ ે
થંલ હતય. મ � ૂ્  પર ્ડ� જંલ હતય અમ ેહક સપષટ થઈ 
જવલ પછ� ંેમી ંરફ પલછલ વળવલાલા અ્કલંલ હતય. મ 
ંેઓમત મફસ ્લ્્ ંરફ માંત હતય અમ ેમ ાલા્લમી 
સાીયલાલા સલ્લરણ સાજમ ે�રૂંી સા� સા�ણૂર સાીયલ મ 
કરંલ હતય. સાદ�હાલા રતકલઈ જમલરલ હતય અમ ેદ્ી્તમ ેસૌથી 
વ્લર� અખતયલર કરવલવલળલ હતય. બામ ે પયતમી ્્લરથી 
કાટલળ� મ જંલ હતય અમ ે ાલા્લઓમી સાીયલાલા �રૂ� 
સહમશી્ંલ દ�ખલડંલ હતય અમ ે�ુકા સપષટ થઈ જવલ પછ� 
ઘણી ્તખવટથી ફ�સ્ત કર� દ�ંલ હતય. મ કતઈમલ વખલણથી 
ગિવ�ષટ થલય અમ ે મ કતઈમલ ઉ�ેજવલથી �્ે ્ડ� જંલ 
હતય. આવલ ્તકત ઘણલ ઓછલ છે, પણ છે. 
 તયલર બલદ ંેઓ પછ� ંા ે પતં ે પણ ફ�સ્લમી 
િમગરલમી કરંલ રહ�જત અમે ંેામી બ�ખશશાલા એટ્ી 
િવશલળંલ પૈદલ કર� દ�વી ક� ંેઓમી જ�રં �રૂ� થઈ �ય 
અમે પછ� ્તકતમલ ાતહંલજ મ રહ� �ય. ંેઓમ ેંાલર� 
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પલસ ેએ�ુા સથલમ અમ ેાતભત અપરણ કરવત �મી ંાલરલ ખલસ 
્તકત પણ ્લ્્ મ કરંલ હતય ક� આ ર�ં ેંેઓ ્તકતમ ે
�કૂસલમ પહ�્લડવલથી બ્ી જશે. પણ આ સાબા્ ાલા પણ 
�ડ� મજર રલખવી ક�ાક� આ દ�મ ઘણલ �દવસત �ુ્ ી 
બદાલશતમલ હલથાલા ક�દ� રહ� �કૂયત છે �યલા ઇચછલ �જુબ�ુા 
કલા થ્ ુા હ્ ુા અમે ઉદેશ ાલત �ુિમયલ પલ�પંમત હંત. 

 અિધણાર�ા િવશ:ે 

 તયલર પછ� પતંલમલ અા્દલરત પર પણ ધયલમ 
રલખવલાલા આવ ેઅમ ેંેઓમી પર�યલ કયલર પછ� કલા સ�પ�ુા. 
અમે ખબરદલર, સાબા્ ત અથવલ પયપલંમલ આ્લર� હતદલઓ 
મ આપવલ, ક�ાક� આ વલંત �ુા અમે િવ�લસઘલંમી 
અસરતાલા શલિા્ છે. અમે �ુઓ ંેઓાલા પણ � િમસવલથર 
અમે સવાલમશી  ્ હતય ંેઓમ ે ગતંવલ �ઓ સલરલ 
ખલમદલમમલ હતય અમ ેંેઓ ઇસ્લાાલા અગ સેવલઓ આપી 
��ૂલ હતય. ક�ાક� આવલ ્તકત સલરલ સવભલવમલ અમે િમષક્ાક 
ક�િં�વલળલ હતય છે. ંેઓાલા ઉડલઉપણલમી ્લ્્ ઓછ� હતય 
છે અમે ંેઓ પ�રણલા પર દ�ષટ વ્લર� રલખંલ હતય છે. 



નહ�ુલ બલાગાહ - 947                                                                     ww.hajinaji.com 

તયલર પછ� ંેઓમલ પણ બ્લ ખ્લરમી ાયવસથલ કરવી. ક�ાક� 
ંેમલથી ંેઓમ ેપતંલમી �ગં �ુ્ લરણલમી પણ ંક ાળે છે 
અમે બી�ઓમત ાલ્ કબ� કરવલથી પણ બેપરવલ થઈ �ય 
છે. આા છંલા ંાલર� આજલમી અવગણમલ કર� અથવલ 
અાલમંાલા અડ્ણ પૈદલ કર� ંત ંેઓ પર �ુજજં પણ 
ંાલા થઈ �ય છે. 
 તયલર પછ� ંે અા્દલરતમલ કલયરમી પણ ંપલસ 
કરંલ રહ�વી અમ ે અિ િંવ�લ� ુ પકલરમલ સલ્લ અમ ે �ધુ્ 
�દયમલઓમ ેંેઓ પર ��સૂી ાલટ� િમ્કું કરવલ �થી આ 
કલયરવલહ� ંેઓમ ેપાલ�ણકંલમલ ઉપયતગ પર અમ ેપ� સલથ ે
મરાીમલ વંલરવ પર ંૈયલર કર� દ�શ.ે અમે �ુઓ, પતંલમલ 
ાદદગલરતથી પતંલમ ેબ્લવીમ ેરલખજત ક� જત ંેઓાલાથી કતઈ 
એક પણ િવ�લસઘલ  ંંરફ કદા વ્લર� ંત ંાલરલ ��સૂ 
એકાં ેએ ખબર આપ ેંત ંેમી ગવલહ�મ ેકલફ� સા� ્ેવી 
અમે ંેમ ે શલર��રક ર�ં ે પણ સ� કરવી અમ ે � ાલ્ 
ાેળાયત છે ંેમે �્ક� પણ ્ેવત અમે સાલજાલા 
અપક�િં�મલ સથલમ ેરલખી િવ�લસઘલંમલ �મુેહગલરમી હ�િસયં ે
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ઓળખલવવત અમ ેબદમલાી અમ ેમલાતશી (ઝીુ્ં)મત ંતક 
ંેમલ ગળલાલા મલખી દ�વત. 

 ખડંરી - ાહહ�લૂ: 

 ખાડણી અમ ે ાલ્��ુર� (જાીમદલર� આપે્ 
ાહ� ૂ્ )મલ સાબા્ ાલા એ ર�ં અપમલવવી � ાલ્��ુરતમલ 
હકાલા વ્લર� યતગય હતય ક�ાક� ખાડણી અમે ખાડણી દ�મલરલમલ 
શેયાલા (કુયલણ)  જ સાલજ�ુા કુયલણ છે. અમે કતઈમલ 
સાજતગતમી �ુ્ લરણલ ખાડણીમી �ુ્ લરણલ વગર થઈ શકંી 
મથી. બ્લય ્તકત આ ાહ�� ૂ્ મલ ભરતસ ે�વમ વીંલવ ેછે. 
�ખરલજ ક� ાહ�� ૂ્  વ� ૂ્  કરવલાલા ંાલ�ા ધયલમ ાલ્ ભેગત 
કરવલથી વ્લર� જાીમમી આબલદકલર� ( િવકલસ) પર હત� ુા 
જતઈએ, ક�ાક� ાલ્ જાલ કરવત જાીમમી આબલદકલર� િવમલ 
શકય મથી. અમ ે�ણ ેઆબલદકલર� િવમલ ાહ�� ૂ્ મી ાલાગણી 
કર� ંેણે શહ�રતમ ેબરબલદ કર� મલખયલ અમ ે્તકતમ ેંબલહ 
કર� દ�્લ. અમે ંેમી �ુ�ૂાં થતડલ �દવસતથી વ્લર� ટક� 
મથી શકંી. તયલરપછ� જત ્તકત ા�ઘવલર�, ઓ્�ંી આફંત, 
મહ�રત �કુલય જવલમી, વષલરમી કાીમી, અમે સે્લબમલ કલરણ ે
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ંબલહ� અમ ે �કુલમલ ( �ુષકલળ) કલરણ ે બરબલદ�મી કતઈ 
ફ�રયલદ કર� ંત ંેઓમલ ાહ�� ૂ્ ાલા એટ્લ પાલણાલા �ટ દઈ 
દ�વી ક� ંેઓમલ કલા �ુ્ ર� �ય. અમ ેખબરદલર ! આ કાી 
ંાલરલ પર ભલર� મ ્લગ ેએટ્લ ાલટ� ક� આ �ટછલટ અમ ે
સગવડંલ એક સાગહ છે �મી અસર શહ�રતમી વસંી અમ ે
રલજકંલરઓમલ ાલમ ાતભલમલ �પાલા ંાલર� ંરફ પલછ� 
આવશ.ે એ ઉપરલાં  ંાલરલ સલરલ વખલણ પણ થશ ે અમ ે
નયલય અમ ેઇનસલફ પસરવલમલ ્ી્ ે�શૂી પણ પલપં થશે. 
પછ� ંેઓમી રલહં અમે આરલા, કુયલણ અમ ે નયલય, 
મરાી અમે �િુવ્લઓમલ કલરણે � શધ્લ ાેળવી છે ંેમલથી 
એક વ્લરલ�ુા બળ પણ ાળશ,ે � સાય પડંલ કલા પણ આવી 
શક� છે. 
 એટ્લ ાલટ� ક� ઘણી વખં એવલ સાજતગત ઊભલ 
થલય છે ક� �ાલા િવ�લસ અમે મેક �ાુલમી પછ� ંેઓ પર 
ભરતસત કરત ંત ઘણી સવેચછલએ (�શુી �વૂરક ) સાકટત સહ� ્ ે
છે અમ ેંે�ુા કલરણ જાીમમી આબલદકલર� જ છે. જાીમતમી 
બરબલદ� જાીમદલરતમી ંાગદસંીથી થલય છે અમ ે
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ંાગદસંી�ુા કલરણ રલજકંલરઓમલ મફસ�ુા ભે�ુા કરવલ ંરફ�ુા 
વ્ણ જ હતય છે. અમે ંેઓમી એ બદ�ાુલમી હતય છે ક� 
�ુ�ાૂં બલક� રહ�વલવલળ� મથી અમ ે ંેઓ બી�ઓમી 
હલ્ંતથી બત્પલઠ ગહણ કરંલ મથી. 

 �નુશી: 
 તયલરપછ� પતંલમલ �નુશીઓમી �સથિંઓ પર મજર 
રલખવી. અમે પતંલમત કલરભલર શષેઠ ્તકતમલ હવલ્ ેકરવત, 
અમે પછ� પતત �ાલા રલ�યમલ રહસયત, દ�શમલ ભેદત હતય 
એવલ ્તકતમ ેહવલ્ ેકરવલ �ઓ શષેઠ ્લ�ર�ય અમ ેવંરમમલ 
ાલ�્ક હતય અમે ાલમ ાેળવી અકડ� મ �ંલ હતય ક�ાક� 
એક �દવસ ્તકતમી સલા ેંાલરલ િવરત્મી �હ�ાં પેદલ કર� 
્ે અમે બેધયલમીમલ કલરણ ે ંાલર� ્ેવડ દ�વડમલ 
ાલા્લઓાલા ંાલરલ અા્દલરતમલ પતત ર�ૂ કરવલાલા અમ ે
ંેમલ જવલબત આપવલાલા આળસથી કલા ્ેવલ ્લગે અમ ે
ંાલરલ ાલટ� કત્ કરલર બલા્  ે ંેમ ે કાજતર કર� દ� અમ ે
ંાલર� િવ�દ ષડયાતમ ે ંતડવલાલા ્લ્લર��ુા પદશરમ કર�. 
�ુઓ આ ્તકત ાલા્લઓાલા પતંલમલ ખરલ સથલમથી અજલમ 
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મ હતય ક�ાક� પતંલમલ ાલમ ાતભલમ ે મ ઓળખવલવલળત 
બી�ઓમલ ાલમ ાતભલથી ખર�ખર વ્લર� અજલમ હતય છે. 
 તયલરપછ� ંેઓમી િમા�ુાક ાલત �ંી હતશયલર�, 
સલરલ ભરતસલ અમ ેમેક �ાુલમીમલ આ્લર� મ કરવી. ક�ાક� 
ઘણલ ્તકત હલ�કાત સલા ે બમલવટ� ક�રદલર અમે શષેઠ 
સેવલઓમલ ્ી્ ેપતંલમ ેશષેઠ બમલવી ર�ૂ કરવલમી આવડ  ં
રલખે છે. જત ક� ંેમી પલછળ મ કતઈ િમારળંલ હતય છે અમ ેમ 
પાલ�ણકંલ. પહ�્ લ ંેઓમી કસતટ� કરવી ક� ંાલર� 
પહ�્ લવલળલ સદ્લ�રત હલ�કાત સલથ ેંેઓમી વંર�ુાક �ુા રહ� 
છે? પછ� �ઓ ્તકતાલા સલર� મલામલ રલખંલ હતય અમ ે
પાલ�ણકંલમલ આ્લર� ઓળખલંલ હતય ંેઓમી જ િમા�ુાક 
કરવી. ક�ાક� આ જ વલંમી દ્ી્ હશે ક� ંા ે
પરવર�દગલરમલ િમસવલથર બાદલ છત અમ ે પતંલમલ ઇાલામ ે
વફલદલર છત. પતંલમલ બ્લ િવભલગત ાલટ� એક એક અા્દલર 
િમા�ુાક કર� દ�વત, � ાતટલાલા ાતટલ કલાથી પણ ગભરલંત મ 
હતય અમ ેકલાતમલ વ્લર� હતવલથી પર�શલમ મ થઈ જંત હતય. 
અમે એ યલદ રલખ�ુા ક� આ �નુશીઓાલા � એબ હશ ેઅમ ેંા ે
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ંેમી ઉપયેલ કરશત ંત ંેમી �છૂલ ંાલરલથી જ કરવલાલા 
આવશ.ે 
 તયલરપછ� વેપલર�ઓ અમ ે ઉદતગપિંઓ િવશ ે
મસીહં ગહણ કરત. અમ ે બી�ઓમ ે ંેઓમી સલથ ે સલરત 
વંલરવ કરવલમી ભ્લાણ કરત. ્લહ� ંેઓ એક સથળે કલા 
કરમલરલ હતય અથવલ ઠ�ક ઠ�કલણ ે ફ�ર� કરમલરલ હતય અમ ે
શલર��રક ાહ�મંથી રતઝી કાલમલરલ હતય. એટ્લ ાલટ� ક� આ 
જ ્તકત મફલમલ ક�નદ અમ ે�વમ જ�ર�યલ  ં�રૂ� પલડમલરલ 
સ્લમત છે. આ જ �ૂર ��ૂુર સથળત, દ�રયલ અમ ેદ�શત, પવરંત 
અમે રણત, દર�ક સથળેથી જ��રયલ  ંભેગી કરવલવલળલ છે, તયલા 
�ુ્ ી જવલમી ્તકતમી પહ�્ મથી હતંી. અમે તયલા �ુ્ ી ્તકત 
જવલમી હ�માં મથી કરંલ. આ એ શલાિંિપય ્તકત છે 
�ઓથી ફસલદમત ખંરત મથી હતંત અમે આ એવલ �ુ્ લહ 
સાલ્લમવલળલ હતય છે �ઓથી કતઈ ્ળવળમી શાકલ મથી 
હતંી. 
 પતંલમી સલા ે અમે બી� શહ�રતાલા પથરલએ્લ 
ંેામલ �હંતમી સલર સાભલળ ્ેંલ રહ�વી અમ ેએ ધયલમાલા 
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રલખ�ુા ક� ંેઓાલાથી ઘણલ ્તકતાલા અતયાં  સા�ુ�્ં દ�ષટ અમ ે
ખરલબ પકલરમી કા�ુસી જતવલાલા આવે છે. આ ્તકત ાલ્તમત 
સાઘરત કર� છે અમે �્લ �્લ ભલવ પતં ેજ મ�� કર� દ� છે. 
�મલથી આા જમંલમ ે�કુસલમ થલય છે અમે રલજકંલરઓમી 
બદમલાી થલય છે. ્તકતમ ે સાઘરલખતર�થી ામલ કરત ક�ાક� 
હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ા ે ંેમી ામલ કર� છે. ખર�દ વે્લણાલા સગવડંલ 
જ�ર� છે. �યલા નયલયસર તલજવલ હતય અમ ેએ ક�ાં મ�� 
હતય �મલથી વે્વલવલળલ ક� ખર�દવલવલળલ કતઈ પણ પય 
પર �ુા મ થલય. એ પછ� જત ંાલરલ ામલ કરવલ છંલા જત 
કતઈ શખસ સાઘરલખતર� કર� ંત ંેમ ે િશયલ કરત, પરા્ ુંેાલા 
પણ ાયલરદલ મ ઓળાગવલાલા આવે. 
 તયલરપછ� અુ્લહથી ડરત, એ પછલં વગરમલ 
સાબા્ ાલા �ઓ િમરલ્લર, ફક�રત અમ ેઅપાગ ્તકતમત વગર છે. 
�મત કતઈ સહલરત મથી. આ ંબ�લાલા ાલગવલવલળલ ્તકત 
પણ છે અમે સવાલમી પણ છે. �મી �રૂં સવલ્ છે. (ંેમલ 
હકત�ુા રયણ �શુક�્ છે.)  ંેઓમલ � હકતમલ અુ્લહ� ંામ ે
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રયક બમલાયલ છે ંે�ુા રયણ કરત અમ ેંેઓ ાલટ� બય્ુ્  
ાલ્ અમે જાીમી ાહ�� ૂ્ ાલાથી એક ભલગ િવશેષ કર� દયત. 
ક�ાક� ંેઓમલ �ૂર રહ�મલરલઓમત એ જ હક છે � 
મ�કવલળલઓમત છે. અમ ે ંામ ે બ્લમલ રખેવલળ 
બમલવવલાલા આાયલ છે. એટ્ ેખબરદલર !  ંામ ેગવર અમ ે
ઘાાડ ંેઓ ંરફથી ગલ�ફ્ મ બમલવી દ�. ક�ાક� ંામ ેાતટલ 
કલાત સધ્ર બમલવી દ�વલથી મલમલ કલાતમી બરબલદ�થી ાલફ 
કરવલાલા મહ� આવ.ે 
 એટ્ે પતંલ�ુા ધયલમ મ ંેઓ ંરફથી હટલવી દ�� ુા, 
મ ગવરમલ કલરણ ેપતંલ�ુા ા� ફ�રવી ્ે� ુા. � ્તકત ંાલરલ 
�ુ્ ી પહ�્ મથી ્રલવંલ અમ ેંેઓમ ેમજરતએ પલડ� દ�્લ 
છે અમે ાય�કંઓએ ્ચુછ બમલવી દ�્લ છે, ંેઓમી 
�સથિંઓમી સલરસાભલળ પણ ંાલર� જ ફરજ છે. એટ્ ેંેઓ 
ાલટ� િવમમ અમ ે�દુલથી ડરમલરલ ભરતસલપલત ્તકતમ ેખલસ 
કર� દયત, � ંાલર� પલસ ેંેઓમલ ાલા્લઓ પહ�્લડંલ રહ� 
અમે ંા ેએવલ કલય� બ�વંલ રહત, �મલ ્ી્ ેકયલાંમલ 
�દવસ ેપરવર�દગલરમી આગળ યાલપલત ંામ ેકહ� શકલય. 
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ક�ાક� આ જ ્તકત સૌથી વ્લર� નયલયમલ ાતહંલજ છે અમ ે
પછ� દર�કમલ હકત અદલ કરવલાલા પરવર�દગલર આગળ 
પતંલમ ેયાલપલત �રૂવલર કર� શકત. 
 અમે અમલથત ંથલ ાતટ� વયમલ �ધૃ્તમી પ�ર�સથિ  ં
પર પણ મજર રલખત, ક�ાક� ંેામત કતઈ વસી્ત મથી અમ ે
ંેઓ ાલગવલ ાલટ� ઊભલ પણ મથી થંલ. દ�ખી્ ુા છે ક� ંેઓ�ુા 
ધયલમ રલખ�ુા હલ�કાત ાલટ� ઘણત સાગીમ પ્ હતય છે. પરા્ ુ�ુા 
કર�એ હક ંત બ્લએ બ્લ ભલર� જ હતય છે. અ્બ�લ કદ� 
કદ� પરવર�દગલર ંેમે હળ�ુા બમલવી દ� છે, એ કતાત ાલટ� 
�ઓ �ખુલાં  ્લહંી હતય છે અમ ે આ ાલગરાલા પતંલમલ 
મફસમ ે્ીરજમલ આદ� બમલવ ેછે અમ ે�દુલમલ વલયદલ પર 
ભરતસલ�ુા પદશરમ કર� છે. 
 અમે �ુઓ જ�રંવલળલઓ ાલટ� એક સાય મ�� 
કર� દયત, �ાલા પતંલમ ેંેઓ ાલટ� િમ� ૃં  કર� ુયત, અમે એક 
સલાલનય સભલાલા બેસત. એ �દુલમી સલા ે િવમમ રહત, �ણ ે
પૈદલ કયલર છે અમે પતંલમલ બ્લ �ગરયકત, પત�્સ, ફતજ, 
સહલયકત અમ ે ાદદગલરત બ્લમ ે �ૂર બેસલર� દયત, �થી 
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બત્વલવલળત આઝલદ�થી બત્ી શક� અમ ે કતઈ પણ પકલર� 
�ભ થતથરલય મહ�. ક�ાક� ા� હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ાથી  સલાભળ્ુા છે ક� 
આપે વલરાવલર ફરાલા્ુા છે ક�, "ંે ઉમાં પિવત ્લ�ર�યમી 
મથી હતઈ શકંી, �ાલા કાજતરતમ ે આઝલદ�મી સલથ ે
શ�કંશલળ� પલસેથી પતંલમત હક ્ેવલમત ાતકત મ દ�વલાલા 
આવે." 
 તયલર પછ� ંેઓ સલથ ે અપશબદત અથવલ ંતછડલ 
વેણમત સલામત થલય ંત ંેમ ેસહમ કર� ુયત અમે ામમલ 
�ૂાકલપણલ અમ ે ગવરમે �ૂર રલખત �થી �દુલ ંાલરલ ાલટ� 
રહ�ાંમી આસપલસ (છલાયત) િવશલળ કર� દ�. અમે પયરવીમલ 
સવલબમ ેજ�ર� ઠરલવે. �મ ે� કાઈ પણ આપત �દ્થી આપત 
અમે �મ ેામલ કરત ંેઓમ ે�ુાદર ર�ં ેટલળ� દયત. 
 તયલર પછ� ંાલરલ કલાતાલા ક�ટ્લક એવલ કલય� પણ 
છે � ંાલર� સી્લ પતં ે બ�વી ્લવવલમલ છે. �ાક� 
હલ�કાતમલ એ ાસલઈ્મલ જવલબત �મલ જવલબત ાાતીઓ મ 
દઈ શક�. અથવલ ્તકતમી એ જ�રંત �રૂ� કરવી � �રૂ� 
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કરવલથી ંાલરલ સહલયકત ામ ્તરલવંલ હતય. અમે �ુઓ 
દર�ક કલામ ેંેમલ જ �દવસ ે��ુા કર� ુયત ક�ાક� દર�ક �દવસ�ુા 
પતંલ�ુા એક કલા હતય છે. તયલર પછ� પતંલમલ અમ ે
પરવર�દગલરમલ સાબા્  ાલટ� શષેઠ સાયમી વરણી કરવી � 
બ્લ સાયતથી ઉ�ા અમે શષેઠ હતય. જત ક�, બ્લ સાયત 
અુ્લહમલ ગણલય છે જત ઇનસલમમી િમયયં સલફ રહ� અમ ે
રયયં ંેમલ કલરણ ે�ખુી થઈ �ય. 
 અમે ંાલરલ એ આાલ્ �મ ેાલત અુ્લહમલ મલા 
ાલટ� બ�વી ્લવત છત, ંેઓાલા સૌથી અગતયમલ કલા એ 
ફરજતમી બજવણી હતય � ાલત પરવર�દગલરમલ ાલટ� હતય 
છે. પતંલમી શલર��રક શ�કંાલાથી રલં અમે �દવસ બામ ે
સાય ેએક ભલગ અુ્લહમલ ાલટ� મ�� કરવત અમે � કલયર 
દલરલ ંેમી િમકટંલ ્લહત છત ંેમ ેસા�ણૂર પણ ે��ા આપ�ુા 
મ ંેાલા કતઈ અડ્ણ આવ ેઅમે મ કાઈ ખલાી આવે ભ્ ે
શર�રમ ેકતઈ પણ પાલણાલા શા ક�ા મ ્લગ ેઅમ ેજયલર� 
્તકત સલથ ે જાલંમી માલઝ અદલ કરત ંત મ એવી ર�ં ે
પડલવત ક� ્તકત કાટલળ� �ય અમ ેમ એવી ર�ં ેક� માલઝ 
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બગડ� �ય. એટ્લ ાલટ� ક� ્તકતાલા બીાલર અમ ે
જ�રંવલળલ ્તકત પણ હતય છે. અમે ા� યામમલ સલહસ પર 
જંી વખં ે �ુ્ર� અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ાથી �છૂ્ુા હ્ ુા ક� જાલંમી માલઝમી ર�ં ક�વી હતવી 
જતઈએ? ંત આપે ફરાલા્ુા હ્ ુા ક� અશકંાલા અશકં 
આદાીમત ખયલ્ રલખી માલઝ પડલવવી અમે ાતઅિામતમલ 
હલ્ પર રહ�ા કરવી. 
 તયલરપછ� એ પણ ધયલમાલા રહ� ક� પતંલમી પ�થી 
્લાબલ સાય �ુ્ ી અ્ગ મ રહ�� ુા, ક�ાક� રલજકંલરઓ�ુા 
રયયંથી પરદલ પલછળ રહ�� ુા એક પકલરમી ંાગ�દ્ી પૈદલ 
કર� છે. અમે ંેઓમલ િવશ ે �ણવલ મથી ાળ્ુા અમે આ 
અ્ગંલ ંેઓમ ે પણ એ વસ્ઓુ �ણવલથી રતક� ્ે છે 
�ઓમી સલા ેઆ પરદલઓ ઊભલ થઈ ગયલ છે. અમે આા 
ાતટ� વસ્ ુમલમી થઈ �ય છે અમે મલમી વસ્ ુાતટ� થઈ 
�ય છે. સલરત ખરલબ બમી �ય છે અમે ખરલબ સલરત થઈ 
�ય છે. અમે સલ�ુા �ૂ�ુા ભેળસેળ થઈ �ય છે. અમે રલજકંલર 
પણ �ં ેએક ઇનસલમ છે ંે પરદલ પલછળમી વલંતમ ે�ણી 
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મથી શકંત અમે મ હકમલ કપલળે એ �્હત હતય છે �મલ વડ� 
સચ્લઈમલ પકલરમ ેગ્ં બયલમીથી અ્ગ કર�મ ેઓળખી 
શકલય. 
 અમે પછ� ંા ેબેાલાથી એક પકલરમલ જ�ર હશત. કલા 
ંત એ શખસ હશત ��ુા ામ હકમલ ાલગરાલા ભતગ અમે ભેટ 
ાલટ� વ્ણ ્રલવ્ ુા હશે ંત પછ� ંામ ે હક આપવલમલ 
ાલગરાલા પરદત અટકલવવલમી �ુા જ�રં છે? અમે ઉદલર ્તકત 
�વલ કલયર ક�ા મથી કરંલ? અથવલ ંા ે્તભમી બીાલર�ાલા 
સપડલયલ હશત ંત ઘણી જ્દ� ્તકત ંાલરલથી િમરલશ થઈમ ે
પતં ે જ પતંલમલ હલથત ખ�્ી ્ેશ.ે અમે ંામ ે પરદત 
મલખવલમી જ�રં જ મહ� રહ�. જત ક� ્તકતમી ાતટલ ભલગમી 
જ�રંત એવી છે �ાલા ંામ ે કતઈ પણ પકલરમી ાહ�મ  ં
મથી, �ાક� કતઈ �ુામી ફ�રયલદ અથવલ કતઈ બલબંાલા 
નયલયમી ાલાગણી 
 તયલરપછ� એ પણ ્યાલા રહ� ક� હર વલ્ીમલ અ�કુ 
ખલસ અમે રહસયાય ્તકત હતય છે, �ઓાલા સવલથર, 
અતયલ્લર અમ ેાલા્લઓાલા અનયલય જતવલ ાળે છે એટ્ ે
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ખબરદલર, આવલ ્તકતમલ ફસલદમત ઇ્લજ ંે કલરણતમ ે
ટલળ�મ ેકરવત �મલથી આ પ�ર�સથિં ઊભી થલય છે. પતંલમલ 
કતઈ �ગં ાલણસ અથવલ સગલમ ે કતઈ �ગીર મ આપી 
દ�વી અમ ેંેઓમી ંાલર� પલસે કતઈ એવી આશલ મ હતવી 
જતઈએ ક� ંાે કતઈ એવી જાીમ પર કબજત આપી દ�શત �મલ 
કલરણે પલણીમી વહ�્ ણી અથવલ કતઈ ા�યલરલ 
(ભલગીદલર�મલ) ાલા્લાલા ભલગીદલર ્તકતમ ે�કૂસલમ પહ�્ી 
�ય ક� પતંલમલ ખ્ર પણ બી�મલ ાલથ ેથતપી દ�. અમે આ 
ર�ંે આ ાલા્લમી ા� ંેમલ ભલગાલા આવ ે અમ ે ંેમી 
જવલબદલર� �ુિમયલ અમે આખેરંાલા ંાલરલ િશર� રહ�. 
 અમે �મલ પર કતઈ હક ્લ� ુપડંત હતય ંેમ ે�રૂત 
કરવલમી જવલબદલર� ંેમલ પર મલખત, ભ્ ે ંે ંાલરત 
મ�કમત હતય ક� �ૂરમત અમે આ બલબંાલા અુ્લહમલ 
ાલગરાલા ્ૈયર અમ ેસહમશી્ંલથી કલા ુયત, ્લહ� ંેમત ભલર 
ંાલરલ સગલવહલ્લઓ અમ ે�ગં ાલણસત પર જ ક�ા મ 
પડંત હતય અમ ે આ સાબા્ ાલા ંાલરલ ામ પર � બતજ 
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પડયત છે ંેમ ેઆખેરંમી ઉમાીદ પર સહ� ્ેવત ક�ાક� આ 
કલામત �ં સલરત આવશ.ે 
 અમે કદ� પ�મે એા ્લગ ેક� ંાે ંેઓ પર �ુા 
કય� છે ંત ંે ાલટ� ંેઓમી ાલફ� ાલગી ુયત અમ ેએજ ર�ં ે
ંેઓમી �ુશ ાકલમત ઇ્લજ કરત. ક�ાક� ંેાલા ંાલરલ મફસમી 
ક�ળવણી પણ છે અમ ેપ� પર મરાી�ુા પદશરમ પણ છે, 
અમે એ યાલ યલ્મલ પણ છે �મલ વડ� ંા ેરયયંમે હકમલ 
ાલગ� ્્લવવલમત હ�્  ુપણ પલપં કર� શકત છત. 
 અમે ખબરદલર ! કદ� એવલ સાલ્લમમલ આાાતણમત 
ઇનકલર મ કરવત, �મી �હ્્લ્ શ� ુ ંરફથી થલય અમ ે
�ાલા અુ્લહમી ર�ાાદ� દ�ખલંી હતય. ક�ાક� સાલ્લમ દલરલ 
્શકરમ ેથતડત આરલા ાળ� �ય છે. અમ ેંાલ�ા ામ પણ 
�્�ંલથી �કૂં થઈ �ય છે. અમ ે શહ�રતાલા પણ અામત 
અાલમ�ુા વલંલવરણ સથપલઈ જશ.ે અ્બ� �ુ્ ેહ પછ� 
�ુશામથી સા�ણૂર ર�ં ે સલવ્ેં રહ�� ુા, ક�ાક� કદ� કદ� ં ે
ંામ ે્તકલાલા મલખવલ ંાલરલથી િમકટંલ ાેળવવલ ાલગ ેછે. 
એટ્ે આ સાબા્ ાલા સા�ણૂર સલવ્ેંીથી કલા ્ે� ુા અમે મેક 
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�ાુલમીાલા મ રહ�� ુા. અમે જત પતંલમી અમે ંેઓમી વચ્ ે
કતઈ કરલર કરવલ અથવલ ંેમ ે કતઈ પણ પકલરમત આશરત 
આપવત ંત પતંલમલ વ્મમી પલસદલર� અમે ંેમી વફલદલર� 
દલરલ કરવત અમે પતંલમી જવલબદલર�મ ે અાલમંદલર�થી 
�રુ�યં બમલવવી. અમે પતંલમલ કત્ કરલરમલ ાલગરાલા 
પતંલમલ મફસમ ે ઢલ્ બમલવી દ�વી. ક�ાક� અુ્લહમી 
ફરજતાલા વ્મ પલ્મ �વી કતઈ ફરજ મથી �મલ પર બ્લ 
્તકત ઇચછલઓમી �ભ�લંલ અમે િવ્લરતમલ ભેદભલવ છંલા 
એકાં છે. અમ ેંેમત �શુીઅકતએ પણ પતંલમલ ાલા્લઓાલા 
ખયલ્ રલખયત છે. ક�ાક� વ્મભાગમલ પ�રણલા ે િવમલશમત 
�દલજત કર� ્ી્ત છે. ંત ખબરદલર, ંાે પતંલમલ 
બત્વ્મથી ગદલર� મ કરજત અમે પતંલમલ કત્ કરલરાલા 
િવ�લસઘલંથી કલા મ ્ેજત અમે પતંલમલ �ુશામ પર 
અ્લમક �ુા્ત મ કર� બેસવત. એટ્લ ાલટ� ક� અુ્લહમલ 
�કુલબ્લાલા ��હ્ અમે બદબખં િસવલય કતઈ �ષૃટંલ મથી 
કર� શક્ ુા. 
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 અમે અુ્લહ� કત્ કરલરમ ેઅામત અાલમ�ુા સલ્મ 
બમલા્ુા છે. �મ ેપતંલમી રહ�ાંથી બ્લ બાદલઓ દરિાયલમ 
આા કર� દ��ુા છે. અમે એ�ુા આશરલ�ુા ઘર બમલવી દ��ુા છે 
ક� �મલ સ્લાંીમલ પલ્વાલા શરણ ્ેવલવલળલ આશરત ્ ે
છે. અમ ે ંેમલ પડતશાલા પડલવ કરવલ ાલટ� ઉંલવળે પગ 
આગળ વ્લર� છે એટ્ે ંેાલા કતઈ બમલવટ, પપા્  અમ ે
્તકલબલ� મ હતવી જતઈએ અમ ેકતઈ એવલ કરલર મ કરવલ 
�ાલા ાયલખયલમી જ�રં પડ� અમે કરલર પલકલ થઈ જવલ પછ� 
ંેમલ કતઈ અસપષટ શબદથી ફલયદત ઉપલડવલમી કતિશષ મ 
કરવી અમ ે �દુલઈ સુંમંાલા ંલણમી ્લગણી હક 
િસવલયમલ સલથ ે િવશલળ સાબા્ તમી ં્લશ પર ંતપર મ કર� 
દ�. ક�ાક� કતઈ વલં પર સબ કર� ્ે� ુા અમે �ખુાય સાજતગત 
અમે શષેઠ છેવટમી વલટ જતવી એ ગદલર�થી વ્લર� સલર� છે 
�મી અસરત ખંરમલક હતય અમ ેંામ ેઅુ્લહમલ ંરફથી 
જવલબ આપવલમી �સુીબંત ઘેર� ્ે અમે �ુિમયલ ંથલ 
આખેરં બામે બરબલદ થઈ �ય. 
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 �ુઓ, ખબરદલર !  મલહક �મૂ વહલવવલથી બ્ંલ 
રહ�� ુા, ક�ાક� ંેમલથી વ્લર� અુ્લહમલ અઝલબથી મ�ક અમ ે
પ�રણલા ભતગમલ �હસલબ ે વ્લર� આકર� અમે મેઅાંત�ુા 
પંમ, �વમમલ �ં ાલટ� વ્લર� યતગય કતઈ કલરણ મથી. 
અમે પરવર�દગલર કયલાંમલ �દવસ ે પતંલમલ ફ�સ્લમત 
આરાભ રકંપલંમલ ાલા્લંથી કરશ.ે એટ્ ે પતંલમી 
�ુ�ાૂંમી �સથરંલ મલહક રકંપલંથી મ પૈદલ કરવી, ક�ાક� 
આ વલં �ુ�ાૂંમ ેકાજતર અમ ેબ�ેમ બમલવી દ� છે. બુક� 
ંબલહ કર�મ ેબી�ઓમ ેઆપી દ� છે. અમે ંાલર� પલસ ેમ 
�દુલ સાય ક� મ ાલર� સલા ે �ણી જતઈમ ેકં્ કરવલ�ુા 
બહલ�ુા મથી. અમે ંેાલા �જ�દગીમત �કસલસ પણ સલ�બં છે. 
અ્બ�લ ્તકલથી આ � ૂ્  કર� બેસત અમ ેંાલરત ્લબખત, 
ં્વલર અથવલ હલથ સ� આપવલાલા હદ વટલવી �ય ક�ાક� 
કદ� કદ� ઠ�સત વગરે� પણ કં્�ુા કલરણ બમી �ય છે. ંત 
ખબરદલર ! ંામ ેસુંમંમત ગવર એટ્ત �્ત મ બમલવી 
દ� ક� ંા ે�મૂમલ વલ�રસતમ ે� ૂાબહલમત હક પણ મલ આપત. 
 અમે �ુઓ, પતંલમલ મફસમ ેઆતાશ્લ્લથી (આપ 
વખલણથી) પણ �ૂર રલખજત અમે પતંલમી પસાદ પર ભરતસત 
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પણ મ કરવત અમે વ્લર� વખલણમત શતખ પણ પેદલ મ થવલ 
પલા.ે ક�ાક� આ બ્ી વલંત શયંલમમલ �રસદમલ સલરલ 
સલ્મત છે �મલ વડ� ંે મેક ્લ�ર�યવલળલઓમલ અા્મ ે
બરબલદ અમ ેમલશ કર� દ� છે. 
 અમે ખબરદલર !  રયયં પર એહસલમ પણ મ 
જં્લવવત (દ�ખલડ�ુા)  અમ ે � વંર�ુાક કર� છે ંેમે વ્લર� 
સાજવલાલા યતમ પણ મ કરવત અમ ેંેઓથી જત કતઈ વલયદત 
કય� હતય ંત ંેમલ પછ� વલયદલભાગ પણ મ કરવત. ક�ાક� આ 
વંર�ુાક અહ�સલમમ ેબરબલદ કર� દ� છે. અમ ે અા્મી 
��ૃધ્મત ગવર હકમલ પકલશમત મલશ કર� દ� છે અમ ેવલયદલ 
િવરત્ (વલયદલમત ભાગ) �દુલ અમ ે�દુલમલ બાદલઓ બામેમી 
મજદ�ક મલરલ��ુા કલરણ બમ ે છે. �ાક� ંેણે ઇરશલદ 
ફરાલા્ુા છે ક� "અુ્લહમી મ�ક આ ઘણી મલરલજગી�ુા 
કલરણ છે ક� ંા ેકતઈ વલં કહત અમ ેપછ� ંે �જુબ અા્ 
મ કરત." 
 અમે ખબરદલર, સાય પહ�્ લ ા કલાાલા ઉંલવળ મ 
કરવી અમ ે સાય પલ�લ પછ� આળસ મ દ�ખલડવી. અમ ે
વલં સાજાલા મ આવ ેંત ઝઘડત મ કરવત અમ ેસપષટ થઈ 
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�ય ંત કાજતર� મ દ�ખલડવી. દર�ક વલંમ ેંેમલ સથલમ ેરલખત 
અમે દર�ક કલામ ેંેમલ સાય ે��ા આપત. 
 �ુઓ � વસ્ાુલા બ્લ ્તકત બરલબરમલ ભલગીદલર 
હતય ંેમે પતંલમી સલથ ેખલસ મ કર� ્ે� ુા અમ ે� હક દ�ષટ 
સલા ેસપષટ થઈ �ય ંેાલા ંેમલથી ગફ્ં મ કરવી. ક�ાક� 
બી�ઓ ાલટ� આ જ ંાલર� ઝીમાેદલર� છે અમ ે �ૂાકાલા જ 
બ્ી બલબંતથી પરદત ઊઠ� જશ.ે અમે ંાલરલથી ાઝ્ાુમત 
બદ્ત ્ઈ ્ેવલાલા આવશ.ે પતંલમલ �સુસલમી ંે�, પતંલમી 
અવગણમલમત જતશ, પતંલમલ હલથતમી ંરવરલટ અમે પતંલમી 
�ભમી કલટ પર ��ુશ રલખવત અમ ે એ બ્ી વસ્ઓુથી 
પતંલમ ેએવી ર�ં ેબ્લવવી ક� ઉંલવળથી કલા મ ્ે� ુા અમ ે
સ� આપવલાલા જુદ� મ કરવી તયલા �ુ્ ી ક� �સુસત ઠાડત પડ� 
�ય અમે પતંલ પર કલ� ુઆવી �ય. અમે એ વલં પર 
પણ તયલા �ુ્ ી અિ્કલર પલપં મથી થઈ શકંત �યલા �ુ્ ી 
અુ્લહમલ દરબલરાલા પરલવંરમ�ુા ભલમ વ્લર�ાલા વ્લર� મ 
થઈ �ય. 
 ંાલર� ફરજ છે ક�, � ૂં કલળાલા થઈ ગએ્ી નયલયી 
�ુ�ાૂંત અમ ે શષેઠ ્લ�ર�યતમે યલદ રલખત, હઝરં ર� ૂ્  ે
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અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામલ  આસલર 
અમે �દુલમી �કંલબમલ �ુકાતમ ે મજરાલા રલખત અમે �વી 
ર�ંે અામ ેઅા્ કરંલ જતયલ છે એવી ર�ં ેઅાલરલ પગ્ ે
પગ્ ે્લ્ત અમે � કાઈ અા ેઆ આજલપતાલા બંલા્ુા છે 
ંેમલ પર અા્ કરવલમી કતિશશ કરત. ક�ાક� ા� ંાલરલ પર 
ાલર� �ુજજં પલક� (�રુ�) કર� દ�્ી છે �થી જયલર� ંાલ�ા 
ામ ઇચછલઓ ંરફ ઝડપથી આગળ વ્ ેંત ંાલર� પલસ ે
કતઈ બહલ�ુા મ રહ�. અમ ે�ુ ા પરવર�દગલરમી િવશલળ રહ�ા  ં
અમે દર�ક હ�્  ુપલર પલડવલમી ાહલ શ�કંમલ વસી્લથી એ 
સવલ્ ક�ા �ા ક� ામ ેઅમે ંામ ેએ કલાતમી સદ��ુધ  ્આપ ે
�ાલા ંેમત રલ�પત હતય. અમે આપણ ેબામે ંેમલ દરબલરાલા 
અમે બાદલઓ સલા ે બ્લવ કરવલમ ે સાથર થઈ જઈએ. 
બાદલઓમલ શષેઠ વખલણમલ હકદલર બમીએ અમ ેઇ્લકલઓાલા 
શષેઠ અવશેષત છતડ�મ ે જઈએ. મેઅાંમી િવ� ૂ્ ંલ અમ ે
ક�િં�ાલા �દમ પિં �દમ વ્લરલમ ેકલયા રલખી શક�એ અમ ે
આપણલ બામેમત �ં સૌભલગયવાં  અમે શહલદં પર થલય. 
ક�ાક� આપણ ે બ્લ અુ્લહમલ ાલટ� જ છ�એ અમ ે ંેમલ 
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દરબલરાલા પલછલ ફર�મ ેજવલવલળલ છ�એ. સ્લા થલય હઝરં 
ર� ૂ્  ે �દુલ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  પર 
અમે ંેામી પિવત અમ ે િમદ�ષ આ્ પર, અમે બ્લ પર 
સ્લા અગ�ણં અગ�ણ .ં - વસસ્લા. 
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(પ૪) તલહા અને �બેરના નાાે 
 ં્હલ અમ ે�બેરમલ મલા ેપત �મ ેઇારલમ �બમ 
અ્ હસીમ અ્ �ખઝલઈ ાલરફં ેાતકુયત હંત અમ ે�મત 
ઉુ્ેખ અ� ૂજઅફર ઇસકલફ�એ �કંલબ “અ્ ાકલાલં”ાલા 
કય� છે. 
 જણલવવલ�ુા ક�, જત ક� ંા ે બામે �પલવી રહલ છત 
પરા્ ુ ંામ ે બહરહલ્ (દર�ક હલ્ાલા)  ખબર છે ક� ા� 
�ખ્લફંમી ઇચછલ મહતંી કર�, ્તકતએ ાલર� ઇચછલ કર� છે 
અમે ા� બયઅં ાલટ� કતઈ પગ્લ મહતંલ ભયલર �યલા �ુ્ ી 
ંેઓએ બયઅં કરવલમત િમણરય �હ�ર મહતંત ��, ંા ે
બામે પણ એ ્તકતાલા શલિા્ છત �ઓએ ામે ્લહત હંત 
અમે ાલરલ હલથ ેબયઅં કર� હંી. અમ ેઆા ્તકતએ પણ 
ાલર� બયઅં કતઈ શલહ� દબલણ ક� રતબથી મહતંી કર� અમ ે
મ કતઈ �ુિમયલમલ ાલ્મી ્લ્્ાલા કર� છે. 
 એટ્ે જત ંા ે બામએે ાલર� બયઅં પતંલમી 
સવેચછલએ કર� હંી ંત હવ ે�દુલમી ંરફ ર�ૂ કરત અમ ેંરં 
ંૌબલ કર� ુયત, અમે જત ્લ્લર�એ કર� હંી ંત ંા ેંાલરલ 
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પર ાલરત હક �રૂવલર કર� દ�્ત ક� ંા ેપયરવીમત દ�ખલવ 
કય� હંત. અમ ે મલફરાલમીમ ે �દ્ાલા �પલવી રલખી હંી. 
અમે ાલર� �મમી કસા ! ંાે બામ ેઆ રહસય અમે ામમી 
વલંતમ ે �પલવવલાલા �હુલ�જરતથી વ્લર� પલત મહતંલ. અમ ે
ંાલરલ ાલટ� બયઅંથી િમકળ� જ�ુા અમે ઇકરલર પછ� 
ઇનકલર કર� દ�વલથી વ્લર� આસલમ પથા �દવસથી જ ંેમત 
ઇનકલર કર� દ�વત હ્ ુા. 
 ંાલરલ ્તકત�ુા એક ાલમ�ુા એ પણ છે ક� ા� હ. 
ઉસાલમમે કત્ કય� છે ંત ાલર� અમ ે ંાલર� વચ્ ે એ 
ાદ�મલવલસીઓ ાૌ�ૂદ છે �ાણ ેઆપણલ બામેથી અ્ગંલ 
અખતયલર કર� ્ી્ી છે. તયલર પછ� દર�ક શખસ એ વલંમત 
જવલબદલર છે � ંેણ ેજવલબદલર� ક� ૂ્  કર� છે. ��ુગ� !  
ાૌકત ગમીા  ં છે, પતંલમી રલયથી (ાંથી)  ફર� મ �વ 
ક�ાક� આ� ંત ાલત બદમલાી અમે અપક�િં�મત ખંરત છે 
પરા્ ુતયલર પછ� �સવલઈ અમે આગ બામ ેભેગલ થઈ જશ.ે - 
વસસ્લા. 
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 (પપ (�આુિવ્ાના નાાે 

 �ણી ુયત, ક� ાહલમ અમે ઉચ્ંા �દુલએ 
�ુિમયલમ ે આખેરંમી પસંલવમલ બમલવી છે. અમ ે ંેમ ે
કસતટ�મત ાલગર બમલાયત છે. �થી એ સપષટ થઈ �ય ક� શષેઠ 
અા્ કરમલર કતણ છે. આપણ ેમ ંત  આ �ુિમયલ ાલટ� પૈદલ 
કરવલાલા આાયલ છ�એ મ આપણમ ે ંેમલ ાલટ� દતડ�પૂ 
કરવલમી આજલ કર� છે. આપણ ે અહ� ાલત એટ્લ ાલટ� 
રલખવલાલા આાયલ છ�એ ક� આપણી પર�યલ કરવલાલા આવે. 
અમે અુ્લહ� ંાલરલ ાલરફં અાલર� અમ ેઅાલરલ ાલરફં 
ંાલર� પર�યલ કર� ્ી્ી છે. અમે એકમ ેબી� પર �ુજજ  ં
ઠરલવી દ�્ી છે. પરા્ ુ ંા ે �ુરઆમમી ંલવી્મત આ્લર 
્ઈમ ે �ુિમયલ પર ્ડલઈ કર� દ�્ી છે અમ ેાલરલથી એવલ 
�ુારમત �હસલબ ાલગયત છે �મત મ ાલરલ હલથથી કતઈ સાબા્  છે 
અમે મ જબલમથી. ાલત શલાવલળલઓએ ાલર� ાલથ ે થતપી 
દ�્ત હંત અમ ે ંાલરલ �ણવલવલળલઓએ ��હ્તમ ે અમ ે
્ડવલવલળલઓએ ઘર� બેઠ�્લઓમ ેઉશક�ર� દ�્લ હંલ, એટ્ ે
હ� પણ ંક છે ક� પતંલમલ મફસ િવશ ેઅુ્લહથી ડરત અમ ે



નહ�ુલ બલાગાહ - 972                                                                     ww.hajinaji.com 

શયંલમથી પતંલમી ્ગલા છતડલવી ુયત અમ ે આખેરંમી 
ંરફ ા� ફ�રવી ુયત ક� એ જ ાલર� અમે ંાલર� �િંા 
ાા�ઝ્ છે. એ સાયથી ડરત ક� આ �ુિમયલાલા પરવર�દગલર 
કતઈ એવી �સુીબં મલખી દ� ક� �ળૂ પણ ખંા થઈ �ય 
અમે વાશ પણ મલશ થઈ �ય. �ુ ા પરવર�દગલરમી એવી 
કસા ખલઈમ ે ક�ુ ા �ા, � �ૂઠ� હતવલમત સાભવ મથી ક� જત 
ભલગય ેામ ેઅમ ેંમ ેએક ાયદલમાલા ભેગલ કર� દ�્લ ંત �ુ ા 
તયલા �ુ્ ી ાયદલમ મહ� છત�ુા �યલા �ુ્ ી ાલર� અમે ંલર� 
વચ્ ેફ�સ્ત મ થઈ �ય. 

  



નહ�ુલ બલાગાહ - 973                                                                     ww.hajinaji.com 

(પ૬) શર�હ �બન હાનીને આપની વ્ી્ત 
 શર�હ �બમ હલમીમ ેએ સાય ેફરાલવી જયલર� ંેામ ે
શલા જમલર� અગીવ �કૂડ�મલ સરદલર બમલાયલ. 
 સવલર સલાજ અુ્લહથી ડરંલ રહત. અમે પતંલમી 

�ંમે આ ્તકલબલજ �ુિમયલથી બ્લવી રલખત અમ ેકતઈ પણ 

સાજતગતાલા ંેમલ પર ભરતસત મ કરત, અમે એ યલદ રલખત ક� જત 

ંાે કતઈ અણગાંલ ભયથી પતંલમી �ંમ ે ઘણી 

ામભલવંી વસ્ઓુથી મ રતક� ંત આકલાયલઓ ંામ ેઘણલ 

�કુસલમકલરક કલાત �ુ્ ી પહ�્લડ� દ�શ ેએટ્ે સદલ પતંલમલ 

ામમ ે રતકંલ ટતકંલ રહત અમ ે �સુસલાલા પતંલમલ ઉશક�રલટ 

અમે આવેશમ ેદબલવંલ ક્ડંલ રહત. 
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(પ૭) �ફૂાવાળાાને નાાે ાદ�નાથી બ્રા 

જવા ્ા્ે 
 �ૂફલવલળલઓમલ મલા પર, ાદ�મલથી બસરલ રવલમલ 
થંી વખં ે
 �ણ થલય ક� �ુ ા ાલરલ કબી્લથી િમકળ� રહત �ા કલા 

ંત ઝલ�્ામી હ�િસયંથી અથવલ ાઝ્ાુમી હ�િસયંથી. કલા 

ંત ા� બગલવ  ં કર� છે અથવલ ાલર� િવ�દ બગલવ  ં

કરવલાલા આવી છે. �ુ ા ંામ ે�દુલમત વલસંત આપી ક�ુ ા �ા ક� 

ાલરત આ પત પહ�્ ે ક� ંરં ંા ે બ્લ િમકળ�મ ે આવી 

�ઓ. તયલર પછ� ામે મેક� પર સાજત ંત ાલર� ાદદ કરત 

અમે �ુ્  પર �ુઓ ંત ામે �દુલમી �શૂીમલ ાલગ� ્ગલડ� 

દયત. 
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(પ૮) બધા શહહરાના રહહવા્ીાના નાાે 
 બ્લ શહ�રતમલ મલા,ે �ાલા િસફફ�મમી હક�કં �હ�ર 
કર� છે. 
 અાલરલ ાલા્લમત આરાભ આ છે ક�, અાે શલામલ 

્શકરમી સલથ ેએક ાેદલમાલા ભેગલ થયલ, જયલર� દ�ખીંી ર�ં ે

બામેમત �દુલ એક હંત, ર� ૂ્  એક હંત, સાદ�શ એક હંત, મ 

અાે અાલરલ ઈાલમ અમે સાથરમાલા વ્લરત ્લહંલ હંલ, મ 

ંેઓ ઈાલમ વ્લરવલ ાલગંલ હંલ. ાલા્ત �બુ�ુ્ સાલમ 

હંત, ાલત ાંભેદ હ. ઉસાલમમલ �મૂ સાબા્ ાલા હંત. �મલથી 

અાે �બુ�ુ્ �કું હંલ. અમ ેઅા ેએ ઉક�્ �ુ્ ાયત ક� � 

હ�્  ુઆ� પલપં મથી થઈ શકંત, ંેમત કલા્્લઉ ઇ્લજ 

એ કરવલાલા આવ ે ક� જ ાગમી આગ ઠાડ� કર� દ�વલાલા આવે. 

અમે ્તકતમી ્લગણીઓમ ેંદમ શલાં  પલડ� દ�વલાલા આવે. 

તયલર પછ� જયલર� �ુ�ાૂં �સથર થઈ �ય અમ ે સાજતગત 

અ��ુુળ થઈ �ય ંત આપણ ે હકમ ે ંેમી ાા�ઝ્ �ુ્ ી 
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્લવવલાલા શ�કંવલમ થઈ જ�ુા. પરા્ ુકતામત આગહ હંત ક� 

ંેમત ઇ્લજ ાલત ્ધુ્ અમ ે્ડલઈ છે. 
 ��ુા પ�રણલા એ આા્ુા ક�, ્ધુ્ે ંેમલ પગ પસલર� 
દ�્લ અમે દઢંલથી ઊભી થઈ ગઈ. ભડકલઓ સળગી ઊઠયલ 
અમે થાભી ગયલ અમ ેકૌા ેજત્ુા ક� જ ાગ ેબામેમે દલાં  ાલરવલ 
શ� કર� દ�્લ છે. અમે બામ ેપયતાલા પતંલમલ પા� બેસલર� 
દ�્લ છે. તયલર� ંેઓ ાલર� વલં ાલમવલ ંૈયલર થઈ ગયલ 
અમે ા� પણ ંેઓમી વલં ાલમી ્ી્ી. અમ ે ઝડપથી 
આગળ વ્ી ંેઓમી સાિ્મી ાલાગણી �સવકલર� ્ી્ી. તયલા 
�ુ્ ી ક� ંેઓ પર �ુજજં સપષટ થઈ ગઈ અમ ેબ્લ પકલરમલ 
બહલમલ ખંા થઈ ગયલ. હવ ેઆમલ પછ� કતઈ આ હક પર 
�સથર થઈ ગયત ંત �ણે પતંલમી �ંમ ે િવમલશથી ઉગલર� 
્ી્ી, મ�હંર એ જ �ાુરલહ�ાલા પડયત રહત ંત એવત 
વ્મભષટલ હશે �મલ �દ્મ ેઅુ્લહ� ાહતર ્ગલવી દ�્ી છે 
અમે સાયમી આપિ�ઓ ંેમલ ાલથલ પર ંતળલઈ રહ� છે. 

  



નહ�ુલ બલાગાહ - 977                                                                     ww.hajinaji.com 

(પ૯) અસવદ �બન �ુતબાના નાાે 
 અસવદ �બમ �ુતબલ હ્વલમ શહ�રમલ ગવમરરમલ 
મલા ે
 તયલર પછ� �ણ થલય ક� !  �ુઓ ક� વલ્ીમી 
ઇચછલઓ િવિવ્ પકલરમી હશ ેંત આ વલં ંેમે ઘણે ભલગ ે
નયલયથી રતક� ્ેશ,ે પરા્ ુ ંાલર� મજરાલા બ્લ ્તકતમલ 
ાલા્લઓ એક �વલ હતવલ જતઈએ, ક�ાક� �ુા કદ� નયલયમત 
પયલરય (બદ્)  મથી હતઈ શકંત. � વસ્મુે બી� ાલટ� 
ખરલબ સાજત છત ંેમલથી ંાે પણ બ્ત અમ ે પતંલમલ 
ામમ ેએ કલાતાલા પતં કર� દયત �મ ે�દુલએ ંાલરલ પર 
વલ�બ કર� દ�્લ છે. અમ ેંેમલ સવલબમી આશલ રલખત અમ ે
અઝલબથી ડરંલ રહત. 
 અમે યલદ રલખત, ક� �ુિમયલ પર�યલ �હૃ છે. અહ� 
ઇનસલમમી એક યણ પણ ખલ્ી મથી �ંી પણ એ ક� આ 
બેકલર� કયલાંમલ �દવસ ેહસરં�ુા કલરણ બમી �ય છે. અમ ે
ંામ ેકતઈ વસ્ ુહકથી બેપરવલ મથી બમલવી શકંી અમ ે
ંાલરલ પર સૌથી ાતટત હક એ છે ક� પતંલમી �ંમ ે�ળવી 
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રલખત અમ ેપતંલમી શ�કં પાલણ ેપ�મલ �છૂલણલ કરંલ રહત 
ક� આ ર�ંે � ફલયદત ંામ ે પહ�્શે ંે એમલથી ઘણત 
ઉચ્ંર હશ ે � ફલયદત ્તકતમ ે ંાલરલથી પહ�્શ.ે-
વસસ્લા. 
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(૬૦) ફાજના રસતાાા ંપડતા પદહશાના 

ગવનરરના નાાે 
 �દુલમલ બાદલ, અાી�્ ાતઅાેમીમ હઝરં અ્ી 
�બમ અબી ંલ�્બ (અ્�યહસસ્લા)મલ ંરફથી એ ાહ�� ૂ્  
વ� ૂ્  કરમલરલઓ અમ ેપદ�શતમલ રખેવલળતમલ મલા ે�ઓમલ 
પદ�શાલાથી ્શકર પસલર થલય છે. 
 �ણ થલય ક�, ા� અ�કુ ફતજ રવલમલ કર� છે � 
મ�કાલા જ ંાલરલ પદ�શાલાથી પસલર થમલર� છે અમ ે ા� 
ંેામ ેબ્ી વલંતમી ભ્લાણ કર� દ�્ી છે, � ંેઓ પર 
વલ�બ છે ક� કતઈમ ે �ુ:ખ મ પહ�્લડ� અમ ેંક્ીફથી �ૂર 
રલખે. અમે �ુ ા ંામ ેઅમે ંાલર� મી્ેમલ (ાલણસત)મ ેબંલવી 
દ�વલ ાલ�ુા �ા ક� ફતજવલળલ જત કતઈ બળજબર� કર� ંત �ુ ા 
ંેઓમ ેિ્�લર�શ િસવલય ક� કતઈ શખસ �ખૂથી િવહવળ હતય 
અમે ંેમી પલસ ેપેટ ભરવલમત કતઈ ાલગર મ હતય. એ િસવલય 
કતઈ �ુુાી ર�ંે હલથ ્ગલડ� ંત ંેમ ેસ� આપવી ંાલર� 
ફરજ છે. પણ ંાલરલ ાલથલ ફર�્લ ્તકતમ ેસા�વી દ�જત ક� 
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� સાજતગતમ ેા� અપવલદ ઠરલાયલ છે ંેાલા કતઈ શખસ કતઈ 
વસ્મુ ેહલથ ્ગલડવલ ાલગે ંત ંેમી સલા ેમ થલય અમે ટતક� 
મહ�. તયલર પછ� �ુ ા ્શકરાલા ાૌ�ૂદ �ા, પતંલ પર થમલરલ 
અતયલ્લર અમ ે સખંીઓમી ફ�રયલદ ામ ે કરત જત ંા ે
બ્લવ કરવલમ ે કલ�બ્ મથી, �યલા �ુ્ ી અુ્લહમી ાદદ 
અમે ાલર� સહલય શલિા્ મ થલય. �ુ ા ઇનશલઅુ્લહ 
અુ્લહમી ાદદથી સાજતગત પ્ટલવી દઈશ. 
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(૬૧) �ુાૈલ �બન �ઝ્ાદ નખઈના નાાે 
 �ુાૈ્ �બમ �ઝયલદ મખઈમલ મલા ે �ઓ બય્ુ્  
ાલ્મલ ાાતી હંલ અમ ેંેઓએ �ુશામમી ફતજમ ે્ુાટાલરમી 
ામલ કર� મહતંી. 
 �ણ થલય ક�, ઇનસલમ�ુા એક કલા છતડ� દ�� ુા �મ ે
ાલટ� ંેમ ેજવલબદલર બમલવવલાલા આાયત છે અમે એ કલાાલા 
્લગી જ�ુા � ંેમી ફરજતાલા સાલિવષટ મથી એક � ૂુ ્ી 
કાજતર� છે અમે િવમલશક િવ્લર છે. 
 અમે �ુઓ ંાલ�ા �કર�કસયલવલળલઓ પર આકાણ 
કર� દ�� ુા અમે �દુ પતંલમી સીાલઓમ ે ્ટકંી છતડ� દ�વી 
�મ ેાલટ� ંા ે�ઝમાેદલર બમલવવલાલા આાયલ, એ �સથિંાલા ક� 
ંેઓ�ુા રયણ કરમલર અમે ંેમલથી ્શકરતમ ેહટલવમલર કતઈ 
મહત્ ુા એક અતયાં  ગાભીર રલય (� ૂ્ ) છે અમ ેઆ ર�ંે ંા ે
િાતત પર �ુા્ત કરમલર �ુશામતમલ હલથલ બમી ગયલ. �યલા મ 
ંાલરલ કલા્ લ ાજ� ૂં  હંલ મ ંાલર� બીક હંી. મ ંાતએ 
�ુશામમત ાલગર રત�ત અમ ે મ ંેમલ પભલવમ ે ંતડયત, મ 
શહ�ર�ઓમ ેકલા આાયલ મ પતંલમલ અાીરમી ફરજ �રૂ� કર�. 
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(૬ર) િા્રવા્ીાના નાાે 
 િાસર�ઓમલ મલા,ે ાલ�્ક� અશંર દલરલ જયલર� 
ંેામ ેિાસરમલ ગવમરર િમાવલાલા આાયલ,  
 �ણી ુયત ક�, પરવર�દગલર� હઝરં ાતહમાદ 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામે  બ્લ આ્ાત 
ાલટ� અુ્લહમલ અઝલબથી ડરલવવલવલળલ અમે �રૂસ્ત ાલટ� 
ગવલહ અમ ે રખેવલળ બમલવી ાતકુયલ હંલ. પરા્ ુઆપમલ 
જવલ પછ� �સુ્ાલમતએ ંેામી �ખ્લફંાલા ઝઘડલ શ� કર� 
દ�્લ. �દુલ સલયી છે ક� આ વલં ાલર� કુપમલાલા પણ 
મહતંી મ ાલરલ ામાલા ઉદભવી હંી ક� અરબ આ હતદલમ ે
એહ્બેૈં (અ્યહ��સુસ્લા)થી આ ર�ંે વલળ� ્ેશ ે અમ ે
ાલરલથી આવી ર�ંે �ૂર કર� દ�શ ેક� ા� અ્લમક જત્ુા ક� ્તકત 
ફ્લણલ શખસમી બયઅં ાલટ� ્ટૂ� પડયલ છે, ંત ા� પતંલમલ 
હલથ રતક� ્ી્લ તયલા �ુ્ ી ક� એ જત્ુા ક� ્તકત ઇસ્લામલ 
દ�મથી પલછલ જઈ રહલ છે. અમ ે પયગમબરમલ કલ�મૂમ ે
બરબલદ કર� દ�વલ ાલગ ેછે ંત ામે એ ડર ્લગયત છે ક� જત 
આ �ફતમલ અમ ેબરબલદ�મ ેજતયલ પછ� પણ ા� ઇસ્લા અમ ે
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�સુ્ાલમતમી ાદદ મ કર� ંત ંેમી �સુીબં કયલાંમલ 
�દવસ ે એમલથી ઘણી ાતટ� હશે � આ� �ુ�ૂાં ્લુયલ 
જવલથી સલા ેઆવી રહ� છે. � ાલત થતડલ �દવસ રહ�મલર� છે 
અમે એક �દવસ એવી જ ર�ં ેસાલપં થઈ જશ ે�વી ર�ં ે
ઝલાઝવલમત ્ળકલટ ઊડ� �ય છે અમ ેઆસાલમમલ વલદળ 
િવખરલય �ય છે, ંત ા� આ પ�ર�સથિંાલા �લા કય� તયલા 
�ુ્ ી ક� �ૂઠ યીણ થઈ ગ્ુા. અમે દ�મ સાં તષ પલાી પતંલમી 
જગયલએ સધ્ર થઈ ગયત. 
 �દુલમી કસા ! જત �ુ ા એક્ત ંેઓમલ સલા ે િમકળ� 
પ�ુા અમ ેંેઓથી જાીમ છ્કલઈ રહ� હતય ંત પણ ામ ે
�્�ંલ ક� ડર મહ� થલય. ક�ાક� �ુ ા ંેઓમી �ાુરલહ� િવશ ેપણ 
અમે ાલરલ �હદલયં પલાે્લ હતવલ િવશ ેપણ ભલમ રલ�ુા �ા 
અમે �દુલમલ ંરફથી યક�મમી ાા�જ્ પર �ા અમ ે �ુ ા 
અુ્લહમી �ુ્ લકલંમત શતખ પણ ્રલ�ુા �ા અમ ેંેમલ સૌથી 
શષેઠ વળંર અમ ેસવલબમી રલહ જતમલર અમ ેઆશલવાં  પણ 
�ા. પરા્ ુ ામે �ુ:ખ એ વલં�ુા છે ક� ઉમાંમી ્ગલા 
�ખૂલરઓ અમ ે �ુરલ્લર�ઓમલ હલથાલા ્લ્ી �ય અમ ેંેઓ 
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�દુલમલ ાલ્મ ે પતંલમી િાુકં અમે �દુલમલ બાદલઓમ ે
પતંલમલ �ુ્ લા બમલવી ્ે. મેક ્લ�ર�યવલમતથી જ ાગ કર� 
અમે �મુેહગલરતમ ેપતંલમી જાલંાલા ભેળવી ્ે. �ઓાલા એ 
પણ શલિા્ છે �ણે ંાલર� સલાે શરલબ પી્ી અમે ંેમલ 
પર ઇસ્લાાલા હદ �ર� થઈ �કુ� છે અમ ેઅ�કુ એ પણ છે 
�ઓ તયલા �ુ્ ી ઇસ્લા મ ્લાયલ �યલા �ુ્ ી ંેામ ેંેમલ 
્લભત મ આપવલાલા આાયલ. જત આા મ હતં ંત �ુ ા ંામ ે
�હલદ�ુા આહવલમ મ આપં અમે ઠપકત મ આપં અમ ે
ઊભલ થવલ ઉ��ેજં મ કરં બુક� ંામ ેંાલરલ હલ્ પર 
છતડ� દ�ં ક�ાક� ંા ેઅવજલ (મલફરાલમી) પણ કરત છત અમ ે
�સું પણ છત. 
 �ુા ંા ેમથી જતઈ રહલ ક� ંાલર� આ�ુબલ�ુ ઓછલ 
થઈ રહલ છે અમે ંાલરલ શહ�રત પર કબ� થઈ રહલ છે. 
ંાલર પદ�શતમ ે�્ક� ્ેવલાલા આવી રહલ છે અમ ેંાલરલ 
ઇ્લકલ પર હુ્ત કરવલાલા આવી રહત છે. �દુલ ંાલરલ પર 
રહ�ા કર�, હવ ે �ુશામથી ્ડવલ ાલટ� િમકળ� પડત અમ ે
જાીમમ ે્�ટ� પડયલ મ રહત, મહ�ંર આા જ હડ� ૂં  થંલ 
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રહ�શત, �ુાત સહમ કરંલ રહ�શત અમ ેંાલરલ ભલગ અતયાં  
�ુુ ્ક (ઓછત) હશે. અમે યલદ રલખત ક� વીરમર ઇનસલમ સદલ 
સલબદત (સ્ેં) રહ� છે અમ ેજત કતઈ �ઈૂ �ય છે ંત ંેમત 
�ુશામ કદ� ગલ�ફ્ મથી હતંત. - વસસ્લા. 
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(૬૩) �ફૂાના ગવનરર અ� ૂ� ૂ્ ા અશઅર�ના 

નાાે 
 જયલર� એ ખબર ાળ� ક� આપ ્તકતમ ેજ ાગ ેજા્મી 
દલવં દઈ રહલ છે અમે ંે રતક� રહત છે. 
 �દુલમલ બાદલ હઝરં અ્ી ઇબમ ે અબી ંલ�્બ 
(અ્�યહસસ્લા)મત પત અબ�ુુ્લહ �બમ ક�સમલ મલા ે
 પછ� �ણ થલય ક�, ામ ેએક એવી વલંમી ખબર 
ાળ� છે � ંાલરલ હકાલા પણ હતઈ શક� છે અમે ંાલર� િવ�દ 
પણ, એટ્ે ઉ�્ં એ છે ક� ાલરલ સાદ�શવલહકમલ પહ�્વલ 
સલથ ેપલ્વ સાક�્ી ુયત અમે કાર કસી ુયત અમ ેંરં જ 
દરાલાથી બહલર િમકળ� આવત. અમે પતંલમલ સલથીઓમ ેપણ 
બત્લવી ુયત. તયલરપછ� હક �રૂવલર થઈ �ય ંત ઉઠત અમ ે
જત કાજતર� દ�ખલડવી છે ંત ાલર� મજરતથી �ૂર થઈ �વ. 
�દુલમી કસા !  ંા ે �યલા પણ રહ�શત ંામ ે ઘેર�મ ે ્ઈ 
આવવલાલા આવશ.ે અમ ેછતડવલાલા મહ� આવ,ે તયલા �ુ્ ી ક� 
�ુ્ ાલખણમી સલથ ેઅમ ેપીગળે્લ �ાે્ લ સલથ ેએક રસ 
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થઈ જશ.ે અમે ંામ ેિમરલાં  ેબેસ�ુા મસીબ મહ� થલય. અમ ે
સલાેથી એવી ર�ં ેડરશત �વી ર�ંે પતંલમલ પલછળથી ડરત 
છત. અમે આ કલા એટ્ુા સરળ મથી ��ુા ંાે સા� રહલ 
છત, આ એક ાતટ� �સુીબં છે, �મલ �ટ પર હર હલ્ંાલા 
સવલર થ�ુા પડશ.ે અમ ે ંેમી કઠણલઈઓમ ે હળવી કરવી 
પડશ.ે અમ ેંેમલ પહલડતમ ેસર કરવલ પડશ.ે એટ્ ેહતશાલા 
આવત અમે સાજતગત પર ��ુશત રલખત. અમે ંાલરત ભલગ 
ાેળવી ુયત અમ ેજત આ વલં ગાંી મથી ંત તયલા ્લુયલ 
�ઓ �યલા મ કતઈ આગંલ સવલગંલ છે ક� મ કતઈ છટકબલર�. 
અમે હવ ે ઉ�્ં એ જ છે ક� ંામ ે મકલાલ સા� છતડ� 
દ�વલાલા આવે ક� �ું લ રહત અમે કતઈ એ પણ મ �છેૂ ક� 
ફ્લણત આદાી �લા ્લુયત ગયત, �દુલમી કસા, આ 
હકપરસંમલ ખરલ પગ્લ છે અમ ેામ ેબેદ�મતમલ આાલ્મી 
કતઈ પરવલ મથી. - વસસ્લા. 
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(૬૪) �આુિવ્ાના પતના જવાબાા ં
 �ણી ુયત ક�, ખર�ખર અા ે અમે ંાે ઇસ્લામી 
પહ�્ લ એક સાય ે�વમ વીંલવી રહલ હંલ. પરા્ ુકલ્ ેએ 
ફરક પડ� ગયત ક� અા ેઈાલમમત ાલગર અપમલવી ્ી્ત અમ ે
ંાે કલફર રહ� ગયલ, અમ ેઆ� ંફલવં છે ક� અાે સલ્લ 
ાલગર પર છ�એ અમે ંાે �ફતમલ ઊભલ કર� રહલ છત. ંાલરત 
�સુ્ાલમ પણ એ સાય ે �સુ્ાલમ બનયત છે જયલર� 
ાજ�રૂ�ાલા �કૂલયત અમ ે બ્લ સજજમ અરબત ઇસ્લાાલા 
દલખ્ થઈ હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામી જાલંાલા ભળ� ગયલ. 
 ંાલ�ા એ કહ�� ુા ક� ા� ં્હલ અમ ે �બેરમ ેકં્ 
કયલર છે અમ ેહઝરં આઈશલમ ેઘરમી બહલર કલઢ� ��ૂલ છે 
અમે ાદ�મલ ં� �ૂફલ અમ ેબસરલાલા પડલવ મલખયત છે ંત 
ંેમલથી ંલર� કતઈ ્ેવલ દ�વલ મથી. મ ંલરલ પર કતઈ �ુા 
થયત છે અમ ેમ ંલરલથી ાલફ� ાલગવલમી કતઈ જ�રં છે. 
 અમે ંાલ�ા એ કહ�� ુા ક� ંા ે �હુલ�જરત અમ ે
અનસલરમી સલથ ે ાલરત સલામત કરવલ આવી રહલ છત ંત 
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�હજરં ંત એ �દવસ ેખંા થઈ ગઈ જયલર� ંાલરત ભલઈ 
ગીરફંલર થયત હંત. અમ ે જત કતઈ ઉંલવળ છે ંત જરલ 
થતભી �વ ક� �ુ ા �દુ ંાલર� �ુ્ લકલં કર� ્� અમ ે એ 
વ્લર� ઉ�્ં પણ છે ક� આ ર�ં ે�દુલ ામ ેંમ ેસ� દ�વલ 
ાતક્શ.ે અમ ેંા ેપતં ેપણ આાયલ ંત ંે�ુા પ�રણલા એ�ુા 
જ આવશ ે��ુા ક� બમી અસદમલ શલઈર� ક�ુા છે. 
 " ંેઓ �ગષા ૠ્મુી હવલઓમત સલામત કરવલવલળલ 
છે � ખીણત અમે શીખરત પરથી ંેઓ પર પતથરતમી વષલર 
કર� રહ� છે." 
 અમે ાલર� પલસ ેએ જ ં્વલર છે �મલથી ંાલરલ 
મલમલ, ાલાલ અમ ે ભલઈમ ે એક ઠ�કલણ ે પહ�્લડ� ��ૂત �ા. 
અમે ંા ે�દુલમી કસા ાલર� �ણ �જુબ એ શખસ છત �મલ 
પર �ગ્લફ ્ઢ�્ત છે અમ ે �મી ��ુધ્ કાજતર છે અમ ે
ંાલરલ ્લભાલા ઉ�્ં એ જ છે ક� એા કહ�વલાલા આવ ેક� ંા ે
એવી સીડ� ્ડ� ગયલ છત �યલાથી બ�ુા ખરલબાલા ખરલબ જ 
મજર આવ ેછે. ક�ાક� ંા ેબી�મલ ખતવલયલમી શત્ કર� છે 
અમે બી�મલ �મવર ્રલવવલ ્લહલ છે. અમ ે એવી 
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બલબંમી ાલાગણી કર� છે �મ ે મ યતગય છત મ ંેમલથી 
ંાલરત કતઈ �ળૂ� ૂં  ્ગલવ છે. ંાલરલ વલણી અમ ેવંરમાલા 
ક�ટ્ુા �ંર જતવલાલા આવ ે છે અમ ેંા ેંાલરલ કલકલ અમ ે
ાલાલમ ે ક�ટ્લ ાળંલ આવત છત ક� �ઓમલ �ુભલરગય ે અમ ે
�ૂઠમી આકલાયલએ પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામલ ઇનકલર પર ંૈયલર કયલર અમ ેંેમલ પ�રણલા ેપતં 
પતંલમલ ાકં્ પર ાર� ાર�મ ેપડયલ, �ાક� ંા ે�ણત 
છત, મ કતઈ સાકટમ ે ટલળ� શ�લ મ કતઈ ઘર�ુા રયણ કર� 
શ�લ. આ ં્વલરમી ાલરમલ કલરણ ે �મલથી જ ાગ�ુા કતઈ 

ાેદલમ ખલ્ી મથી હત્ ુા અમ ે�ાલા �સુંીમત અવકલશ મથી. 
 અમે ંા ે � વલરાવલર હ. ઉસાલમ મલ કલિં્મત 
ઉુ્ખે કરત છત ંત ંેમત સરળ ઉક�્ એ છે ક� �ા બ્લએ 
બયઅં કર� છે, પહ�્ લ ાલર� બયઅં કરત. તયલર પછ� ાલર� 
પલસ ે �કુદાત ્ઈમ ે આવત �ુ ા ંામ ે અમ ે ંાલરલ 
પિંવલદ�ઓમ ે �દુલમી �કંલબથી ફ�સ્ત સાભળલવીશ. પરા્ ુ
એ િસવલય ંાલર� � ાલાગણી છે ંે એક ્તકત છે � બલળકમ ે
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�ૂ્ છતડલવવલ ટલણ ેઆપવલાલા આવ ેછે. - અમે સ્લા ંેમલ 
્લયકતમ.ે 
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(૬પ) �આુિવ્ાના જ નાાે 
 �ણી ુયત ક�, હવે સાય આવી ગયત છે ક� ંા ે
કલાત�ુા અવ્તકમ કયલર પછ� ંેમલથી ્લભ ઉપલડ� ુયત. ક�ાક� 
ંાે �ૂઠત દલવત કરવલ �ૂઠ અમે ખત�ુા બત્વલમલ ્તકલાલા 
પડવલ, � ્ીજ ંાલર� ઓકલંથી �્ી છે ંેમે અપમલવવલ, 
અમે � ંાલરલ ાલટ� પિંબાિ્  ં છે ંેમ ે �્ક� ્ેવલાલા 
પતંલમલ �વૂરજતમત ાલગર અપમલાયત છે અમ ેએ ર�ં ેહકથી 
ભલગવલ અમ ે � વસ્ ુ રકં અમ ે ાલાસથી વ્લર� ંામ ે
્�ટ�્ી છે ંેમત ઇનકલર કરવલ ાલગત છત. ંત હવ ેહકમી પછ� 
� ૂુ ્ી �ાુરલહ�મલ િસવલય �ુા બલક� રહ� ગ્ુા છે? અમ ે
�ુ્ લસલ પછ� ્તકલ િસવલય �ુા છે? એટ્ે શાકલમ ે સથલમ 
આપવલથી અમ ે �્ળલ વહ�ાથી ડરત. ક�ાક� �ફતમત એક 
�દુંથી પતંલમત પલ્વ પસલર� રહ�્  છે અમે ંેમલ �્કલર� 
�ખતમ ે�્ળ� કર� �કૂ� છે. 
 ાલર� પલસે ંાલરત એ પત આાયત છે, �ાલા �ં 
�ંમી ઉટપટલાગ વલંત જતવલ ાળે છે. અમે ંેમલથી કતઈ 
�ુ્ હે શલાિંમ ે બળ મથી ાળ� શક્ ુા, અમે ંેાલા એવી 
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બકવલસ છે �મલ ંલણલ વલણલ મ ઇુાથી ંૈયલર થયલ છે અમ ે
મ સ�હષ�ું લથી. આ સાબા્ ાલા ંાલર� ઉપાલ એ શખસ �વી 
છે � કલદવાલા ઘસી ગયત હતય અમ ે�્ળલ �ૂવલાલા હલથપગ 
પછલડ� રહત હતય, અમે ંા ેપતંલમ ેએ �્લઈએ પહ�્લડવલ 
ાલાગ્ ુા છે �મી પલ�પં �શુક�્ છે અમ ે�મલ �્લણ (િમશલમ) 
ાળંલ મથી. અમ ેગ�ડ � �્લઈ �ુ્ ી ઊડ� શક્ ુા મથી. 
અમે ંેમી �્લઈ ગહતથી ટ�ર ્ઈ રહ� છે. 
 કદ� મહ�, એ �લા શકય છે ક�, ંાે ાલર� સ�લ પછ� 
�સુ્ાલમતમી �કસાંમલ ્ણી બમી �ઓ અથવલ �ુ ા ંામ ે
કતઈ એક શખસ પર પણ �ુ�ૂાં કરવલમી પરવલમગી આપી 
દ�, એટ્ે અતયલર� ગમીાં છે પતંલમલ મફસમત ઇ્લજ કરત 
અમે એ િવશ ે �્�ંમ ામમ કરત ક� ંાે જત એ સાય �ુ્ ી 
આળસથી કલા ્ી�ુા જયલર� અુ્લહમલ બાદલઓ ઊભલ થઈ 
�ય ંત ંાલરલ બ્લ ાલગ� બા્  થઈ જશ ેઅમે પછ� એ 
વલંમી પણ ંક આપવલાલા મહ� આવ ે� આ� �સવકલરવલમ ે
પલત છે. - વસસ્લા. 
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(૬૬) અબ�ુલલાહ �બન અબબા્ના નાાે 
 �મત ઉુ્ેખ પહ�્ લ પણ બી� શબદતાલા થઈ ��ૂત 
છે. 
 �ણી ુયત ક�, ઇનસલમ કદ� કદ� એવી વસ્ ુાેળવીમ ે
�શૂ થઈ �ય છે � જવલ વલળ� મહતંી અમ ેએવી વસ્મુ ે
ખતઈમ ે �ુ:ખી થઈ �ય છે � ાળવલવલળ� મહતંી. એટ્ ે
ખબરદલર, ંાલરલ ાલટ� �ુિમયલમી સૌથી ાતટ� મેઅાં કતઈ 
ા�મી પલ�પં અમ ેવેરમી ભલવમલ જ મ બમી �ય. બુક� 
શષેઠ મેઅાં �ૂઠમ ે િાટલવવલમ ેઅમે હકમ ે�વાં  કરવલમ ે
સાજત અમ ેંાલરત આમાદ એ આાલ્થી હતય �મ ેપહ�્  ે
ાતક્ી દ�્લ છે અમ ેંાલરત અફસતસ એ કલાત પર હતય �મ ે
છતડ�મ ે્લુયલ ગયલ છત. અમે બ્ીએ �્�ંલ ાૌં પછ�મલ 
ારહ્લમલ સાબા્ ાલા હતવી જતઈએ. 
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(૬૭) ા�ાના વહ�વટદાર �ુ્ા �બન 

અબબા્ના નાાે 
 �ણી ુયત ક�, ્તકત ાલટ� હજમલ �લામી 
ાયસથલ કરત અમે ંેઓમે અુ્લહમલ યલદગલર �દવસતમી 
યલદ અપલવત. સવલર સલાજ સલાલનય સભલઓ ભરત. 
સવલ્ કરવલવલળલઓમલ સવલ્તમલ જવલબ આપત. 
અભણમે િશયણ આપત અમે જલમીઓ સલથે ્્લર કરત. 
્તકત �ુ્ ી ંાલરત પિંિમ્ી ંાલર� �ભ િસવલય કતઈ 
મ હતય અમે ંાલરત કતઈ દલરપલ્ (્તક�દલર) ંાલરલ 
્હ�રલ િસવલય મ હતય. કતઈ હલજંાાદમે �ુ્ લકલંથી મ 
રતકવત, ક�ાક� જત પહ�્ ી જ વલર ંેમે પલછત ફ�રવી દ�્ત 
ંત પછ� કલા કર� આપશત ંત પણ ંાલરલ વખલણ મહ� 
થલય. 
 � ાલ્ ંાલર� પલસે ભેગત થઈ �ય ંે�ુ ા 
ધયલમ રલખત અમે ંાલર� તયલ ા � બલ્બચ્લવલળલ અમે 
�ખૂયલ છે પયલસલ છે ંેઓ પર ખ્ર કરત, એ શરંે ક� 
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ંેમે ખર�ખર ાતહંલજત અમે જ�રંાાદત �ુ્ ી પહ�્લડ� 
દયત. અમે તયલર પછ� � બ્ી �ય ંેમે ાલર� પલસે 
ાતક્ી દયત, �થી અહ�મલ ાતહંલજતમે બલટવલાલા 
(વહ�્ વલાલા) આવે. 
 ા�લવલળલઓમે કહત ક� ખબરદલર !  ાકલમત�ુા 
ભલ�ુા મ ્ે. ક�ાક� પરવર�દગલર� ા�લમે સથલિમક અમે 
�સુલફર બામે ાલટ� બરલબર ઠરલાયત છે. અુ્લહ અામે 
અમે ંામે પતંલમલ ગાંલ આાલ્મી સદ��ુધ્ આપે. 
- વસસ્લા. 
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(૬૮) જનાબે ્લાાન ફાર્ીના નાાે 
 પતંલમલ �ખ્લફંકલળ પહ�્ લ 

�ણ થલય ક�, આ �ુિમયલમી ઉપાલ સલપ �વી છે 
�મે સપશર કર�એ ંત અતયાં  �વુલળ� ્લગ ેછે પણ ંે�ુા ઝેર 
અતયાં  ાલરક હતય છે. ંેાલા � વસ્ ુસલર� ્લગ ેંેમલથી પણ 
�ૂર રહત, ક�ાક� ંેાલાથી સલથ ેઆવમલ�ા ઘ�ુા ઓ�ા છે. ંેમી 
�્�ંલ અમ ેજ ા�ળમ ેપતંલથી �ૂર રલખત. ક�ાક� ંેમલથી િવ�ટૂલ 
પડ�ુા ્ત�સ છે. અમે ંેમલ સાજતગત બદ્લંલ જ રહ� છે. 
ંેમલથી જયલર� વ્લર� ાતહ અ�ભુવત તયલર� વ્લર� સ્ેં થઈ 
�વ. ક�ાક� ંેમત સલથી જયલર� પણ કતઈ �શુીથી સાં તષ 
ાેળવ ે છે તયલર� ંેમે કતઈ અણગાંી વલંાલા મલખી દ� છે. 
અમે ્લહમલથી કલઢ� ભયમલ સાજતગત �ુ્ ી પહ�્લડ� દ� છે. - 
વસસ્લા 
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(૬૯) હા�ર્ હાદાનીના નાાે 
 �ુરઆમી �હદલયંમી સલાકળમ ે વળગી રહત અમ ે
ંેમલથી િશખલાણ ગહણ કરત. ંેમલ હ્લ્મ ે હ્લ્ ગણત 
અમે હરલામ ેહરલા. હકમી ગં (�જુર�્ી) વલંત�ુા સાથરમ 
કરત. અમે �ુિમયલમલ � ૂં કલળથી ંેમલ ભલિવ ાલટ� બત્ ગહણ 
કરત. ક�ાક� ંેમત એક ભલગ બી� ભલગથી ાળંત આવ ે છે. 
અમે �ં આરાભ ભેગલ થવલવલળલ છે. અમે બ્લય યીણ 
થમલર છે અમ ેિવ�ટૂલ પડમલર છે. 
 �દુલમલ મલામ ેએટ્ુા ાહલમ ગણત ક� હકમલ િસવલય 
કતઈ પણ પસાગ ેઉપયતગ મ કરત. ાૌં અમે ંેમલ પછ�મલ 
સાજતગતમ ે બરલબર યલદ કરંલ રહત અમે ંેમી આર્ તયલા 
�ુ્ ી મ કરત �યલા �ુ્ ી સધ્ર સલ્મત મ ઊભલ થઈ �ય. 
દર�ક એ કલાથી બ્ત �મ ેઆદાી પતંલ ાલટ� પસાદ કરંત 
હતય અમ ેઆા �સુ્ાલમ ાલટ� મલપસાદ કરંત હતય. અમ ે
દર�ક એ કલાથી બ્ંલ રહત �મલ કરમલરમ ે�છૂવલાલા આવ ે
ંત કલાં ત ઇનકલર કર� દ� અથવલ બહલ�ુા ્ર� દ�. 
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 પતંલમી પિંષઠલમ ે્તકતમી િમ�દલમ ેપલત મ બમલવત 
અમે દર�ક સલાભળે્ી વલંમ ેબયલમ મ કર� દયત ક�ાક� આ 
હરકં (કલા) પણ �ૂઠ હતવલ ાલટ� �રૂંી છે. અમ ેએવી ર�ં ે
્તકતમી દર�ક વલંમ ે �ુકરલવી મ દયત ક�ાક� એ વલં 
જહલ્ંમલ ાલટ� �રૂંી છે. �સુસત પી �ઓ, શ�કં હતવલ 
છંલા ્તકતમ ે ાલફ કર� દયત. કત્ાલા ્ીરજ પદિશ�  ં કરત. 
સ�લ ાેળવી ાલફ કર� દ�ંલ શીખત, ક� છેવટ �ુ્ ી ંાલરલ 
હલથાલા રહ�. અુ્લહ� � મેઅાંત આપી છે, ંેમે ઠ�ક 
(સદઉપયતગ કર� બ્લવી) રલખવલમલ પયતમત કરત અમ ેંેમી 
કતઈ મેઅાંમ ેબરબલદ મ કરત બુક� એ મેઅાંતમત પભલવ 
ંાલરલ �વમાલા સપષટ ર�ં ેદ�ખલઈ આવે. 
 અમે યલદ રલખત, ક� બ્લ ાતઅિામતાલા સૌથી શષેઠ 
ઇનસલમ એ છે � પતંલમી �મ, પતંલમલ બલ્ બચ્લ, અમ ે
પતંલમલ ાલ્ ંરફથી ખેરલં કર� ક�ાક� આ જ પહ�્ લ જમલર� 
મેક� તયલા જઈમ ે સાગ�હં થઈ �ય છે. અમ ે ંા ે � કાઈ 
છતડ�મ ે્લુયલ જશત ંે ંાલરલ અનયમ ેકલા આવશ.ે 
 એવલ શખસમી દતસંી મ કરવી �મી રલય (ાં)  
કાજતર હતય અમ ે ંેમલ આાલ્ પસાદ કરવલમ ે ્લયક મ 
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હતય. ક�ાક� દર�ક દતસંમી ્લરણલ ંેમલ દતસંતથી કરવલાલા 
આવે છે. રહ�વલ ાલટ� ાતટલ શહ�રતમ ે પસાદ કરત ક�ાક� તયલા 
�સુ્ાલમત ઘણલ ભેગલ થલય છે. અમ ેએ જગયલઓથી બ્ત � 
ગફ્ં, બેવફલઈ અમ ે �દુલમી ઇંલઅંાલા ાદદગલરતમી 
અછંમલ ક�નદત છે. પતંલમી િવ્લરશ�કંમ ે ાલત ઉપયતગી 
વલંતાલા વલપરત અમ ેખબરદલર ગલામલ ્તર� મ બેસત ક�ાક� 
આ શયંલમમી હલજર�મી જગયલ અમે �ફતમલઓમલ ક�નદત છે. 
વ્લર� ભલગ ેએ ્તકત પર મજર રલખત �મલથી પરવર�દગલર� 
ંામ ે વ્લર� સલરલ બમલાયલ છે. ક�ાક� આ પણ �દુલમત 
આભલર ાલમવલમી ર�ં છે. �ુ�આ્ મલ �દવસ ેમાલઝ પડયલ 
વગર પણ સફર મ કરવી, પણ એ ક� �દુલમલ ાલગ� (કલા)ે 
જઈ રહલ હત અથવલ કતઈ એવલ કલાસર � ંાલરલ ાલટ� 
્લ્લર� હતય અમ ેબ્લ કલાતાલા પરવર�દગલરમી ઇંલઅં 
કરંલ રહ�વી ક�ાક� �દુલમી ફરાલાબરદલર� �ુિમયલમલ બ્લ 
કલાતથી ઉ�ા અમ ેશષેઠ છે. 
 પતંલમલ ામમ ે કતઈ પણ બહલમ ે ઇબલદંમી ંરફ 
વલળત અમે ંેમી સલથ ેમરાી વં�. જબરદસંી મ કરત અમ ે
ંેમી �રસદ અમ ેમવરલપણલથી ્લભ ઊઠલવત. પણ � ફરજત 
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પરવર�દગલર� ંાલર� �ઝમા ે ્ખી દ�્ી છે એમ ે કતઈ પણ 
ર�ંે બ�વી ્લવવલમી છે અમે ંેમત ખયલ્ રલખવલમત છે. 
અમે �ુઓ ખબરદલર !  �લાક એ�ુા મ થલય ક� ંામ ેએવી 
�સથિંાલા ાૌં આવી �ય ક� ંા ે �ુિમયલ ાેળવવલ ાલટ� 
�દુલથી ભલગી રહલ હત. અમે ખબરદલર ! �મુેહગલરમી સતબં 
(સાગં) મ અપમલવત, �રુલઈ �ં ે રલઈથી ાળ� �ય છે. 
અુ્લહમી ાહલમંલમ ે �સવકલરત અમ ેંેમલ પયલરલ બાદલઓથી 
ાહતબબં કરત. અમે �સુસલથી બ્ત ક�ાક� આ શયંલમમલ 
્શકરાલા સૌથી ાત�ુા ્શકર છે. - વસસ્લા. 

  



નહ�ુલ બલાગાહ - 1002                                                                     ww.hajinaji.com 

(૭૦) ાદ�નાના વહ�વટદાર �હુ્લ �બન 
હનીફ અન્ાર�ના નાાે 

 જયલર� આપમ ેખબર પડ� ક� એક કતા �આુિવયલથી 
ાળ� ગઈ છે. 
 એ ાલ્ાૂ થલય ક�, ામે એ ખબર ાળ� છે ક� ંાલર� 
તયલામલ અ�કુ ્તકત �પૂ્લપ �આુિવયલમી ંરફ ખીસક� ગયલ 
છે ંત ખબરદલર !  ંા ેઆ સાખયલ ઓછ� થવલમલ અમે આ 
ંલકંમલ ્લુયલ જવલ પર હરગીઝ અફસતસ મ કરજત. ક�ાક� 
ંેઓમી �ાુરલહ� અમ ેંાલરલ ામમી શલાિં ાલટ� એટ્ુા જ 
�રૂ્ ુા છે ક� ંે ્તકત હક અમે �હદલયંથી ભલગયલ છે અમ ે
�ાુરલહ� ંથલ જહલ્ં ંરફ દતડ� પડયલ છે. આ 
�ુિમયલવલળલ છે એટ્ ેંેમલ જ ંરફ ધયલમ કર� છે અમે દતડ 
્ગલવ ે છે. જત ક� ંેઓએ નયલયમ ે ઓળખયત પણ છે અમ ે
જતયત પણ છે. સલાભળયત પણ છે અમ ેસા�યત પણ છે અમ ે
ંેઓમ ેખબર છે ક�, હકમલ સાબા્ ાલા આપણ ેતયલા બ્લ ્તકત 
સાલમ કયલ ્રલવ ે છે, એટ્ે આ ્તકત સવલથર ંરફ ભલગી 
િમકળયલ. �દુલ ંેઓમત મલશ કર� અમ ેિવમલશ કર�. 
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 �દુલમી કસા, ંેઓ કાઈ �ુાથી મથી ભલગયલ અમ ે
મ અદ્થી જતડલણલ છે. અમે અાલર� ઇચછલ ાલત એટ્ી છે 
ક� પરવર�દગલર આ ાલા્લાલા ��ુશક્ત આસલમ કર� દ� અમ ે
અસાંત્મ ેસાંત્ બમલવી દ�. 
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(૭૧) ાનઝર �બન ��દ અબદ�ના નાાે 
 �ણે અ�કુ આાલ્ાલા ખયલમંથી કલા ્ી�ુા તયલર� 
 ાલ્ાૂ થલય ક�, ંલરલ બલપમી શરલફં ેામ ે ંલરલ 
િવશ ે્તકલાલા રલખયત અમ ે�ુ ા સા�યત ક� ્ ુા ંેઓમલ પગ્ ે
્લ્ી રહત છે. અમ ેંેામી ર�ં પાલણ ેવં� છે. પરા્ ુંદમ 
ંલ� સાલ્લરથી અ�ાુલમ થલય છે ક� ંે ઇચછલમી પયરવી 
કર� છે અમે ંેાલા કતઈ ઉણપ મથી રહ�વલ દ�્ી. અમ ે
આખેરં ાલટ� કાઈ ભે�ુા મથી �ુ�. આખેરંમ ેબરબલદ કર� 
�ુિમયલમ ે આબલદ કર� રહત છે. અમે દ�મથી મલંત ંતડ� 
કબી્લથી મલંત જતડ� રહત છે. જત ામ ે ાળમલર� ખબરત 
સલ્ી છે ંત ંલરલ ઘરવલળલઓમત �ટ અમ ે ંલરલ જતડલમી 
વલ્ર� (�ટુમી દતર�) ંલરલથી વ્લર� સલર� છે અમ ે� ંલર� 
�વત હતય ંેમલથી મ અડ્ણ રતક� શકલય છે મ કતઈ �ુકા 
અા્ાલા �કુ� શકલય છે, મ ંેમલ ારંબલમ ે �્ત કર� 
શકલય છે, મ ંેમ ેકતઈ અાલમંાલા ભલગીદલર કર� શકલય છે. 
મ ાલ્ એકઠત કરવલાલા પાલ�ણક સા� શકલય. એટ્ ે�વત 
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ાલરત આ પત ાળે ંરં જ ાલર� ંરફ રવલમલ થઈ �વ. - 
ઇનશલઅુ્લહ. 
 ાનઝર �બમ અ્ ��દ આ એ જ શખસ છે �મલ 
િવશ ેહઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્ય�હસસ્લા ેફરાલા્ુા 
હ્ ુા ક� ંે પતંલમી બલ�ુઓમ ે બરલબર જતંત રહ� છે અમ ે
પતંલમી ્લદરતાલા ્્ંત ્લ્ ે છે અમે જતડલમી વલ્ર�મ ે
�ાકંત રહ� છે અથલ�ં અતયાં  ાગ�ર અમે ઘાાડ� પકલરમત 
ાલણસ છે. - સયયદ રઝી. 
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(૭ર) અબ�ુલલાહ �બન અબબા્ના નાાે 
 �ણી ુયત ક�, મ ંા ે પતંલમલ �વમમી �દુંથી 
આગળ વ્ી શકત છત અમે મ પતંલમી રતઝીથી વ્લર� ાેળવી 
શકત છત. અમ ેયલદ રલખત ક� કલળમલ બે �દવસ હતય છે. એક 
ંાલરલ ્લભાલા અમ ેએક ંાલર� િવ�દ અમ ે �ુિમયલ હાેશલ 
પડખલ બદ્ંી રહ� છે એટ્ે � ંાલરલ હકાલા છે ંે કાજતર� 
હતવલ છંલા ંાલરલ �ુ્ ી પહ�્ી જશે અમ ે� ંાલર� િવ�દ છે 
ંેમે શ�કં હતવલ છંલા ંાે ટલળ� મથી શકંલ. 
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(૭૩) �આુિવ્ાના નાાે 
 ાલ્ાૂ થલય ક� �ુ ા ંાલર� સલથ ેપત ાયવહલર કરવલ 
અમે ંાલર� વલં સલાભળવલાલા ાલર� રલયમી મબળલઈ અમ ે
ડહલપણમી � ૂ્ મ ે અ�ભુવી રહત �ા.અમ ે ંા ે વલરાવલર 
પતંલમી વલં ામલવવલ અમ ેપત ાયવહલર ્લ્ ુરલખવલમી 
કતિશશાલા એવલ જ છત �વત કતઈ પથલર�ાલા � ૂં લ � ૂં લ સવપમલ 
જતઈ રહત હતય અમે ંે�ુા સવપ�ુા ખત�ુા �રૂવલર થલય અથવલ 
કતઈ �દગ�ઢૂ ા� ઉઘલડ� ઊભત હતય અમ ેઆ ઊ�ુા રહ�� ુા પણ 
ંેમે ભલર� પડ� અમ ેએ મ ખબર પડ� ક� આવમલર� વસ્ ુંેમલ 
હકાલા ફલયદલાાદ છે ક� �કુસલમકલરક, ંાે �બુ�ુ્ આવલ 
શખસ મથી પણ ંેમલ �વલ છત. અમ ે�દુલમી કસા ! અગર 
કતઈ હદ �ુ્ ી બલક� રલખ�ુા ાલર� ાસ્હેં મ હતં ંત ંાલરલ 
�ુ્ ી એવલ અકસાલંત આવં � હલડકલ ભલાગી મલખં અમ ે
ાલાસ�ુા મલા �ુ્ લા મ રહ�વલ દ�ં અમ ે યલદ રલખત ક� આ 
શયંલમ ેંામ ેશષેઠ કલાત ંરફ વળવલ અમ ેસૌથી ઉાદલ 
(સલર�) મસીહંત સલાભળવલથી રતક� રલખયલ છે. - અમે સ્લા 
ંેમલ પલતત પર. 
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(૭૪) રબીઆ અને ્ાનવાળાા વચચે ણરાર 
 � રબીઆ અમ ેયામવલળલ વચ્ ે્ખયત છે અમ ે
આ હ�શલામલ ્ખલણથી મક્ કરવલાલા આા્ુા. 
 આ એ કરલર છે �મલ પર યામવલળલ શહ�ર�ઓ અમ ે
ગલમયજમત અમ ે કબી્એ રબીઆમલ શહ�ર�ઓ અમ ે
ગલમયજમત બ્લએ સાાિં દશલરવી છે ક� બ્લએ બ્લ �દુલમી 
�કંલબ પર સલ�બં કદા રહ�શ ેઅમ ેંેમી જ દલવં આપશ.ે 
� ંેમી ંરફ દલવં આપશ ેઅમે ંેમલ દલરલ �ુકા આપશ ે
ંેમી દલવંમ ે�સવકલર�ુા. મ ંેમ ેકતઈ ક�ાં પર વે્�ુા અમ ે
મ ંેમલ કતઈ વળંર પર રલ� થ�ુા. 
 આ �ુકામલ િવરત્ી અમ ેંેમ ે�ુકરલવમલરલમી િવ�દ 
સાગ�ઠં રહ��ુા અમ ેમ કતઈ ઠપકત આપમલરમલ ઠપકલથી આ 
કરલરમત ભાગ કર�ુા અમ ે મ કતઈ �સુસલ ક� આવેશથી આ 
ાલગરાલા પભલિવં થ�ુા અમ ે મ કતઈ કૌામ ે હડ� ૂં  કરવલ 
અથવલ ગલળત આપવલ સલ્મ બમલવ�ુા. આ વલં પર હલજર 
રહ�્ લઓ પણ કલયા રહ�શે અમે ગેરહલજર પણ. આમલ પર 
ઓછ� ��ુધ્વલળલ પણ બાિ્ં રહ�શ ેઅમ ેઆ�્ા પણ. ંેમી 
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પલબાદ� ��ુધ્શલળ�ઓ પણ કરશ ે અમે અજલમ પણ. 
તયલરબલદ ંેમલ પછ� ંેઓમલ �ઝમા ેઅુ્લહમી પિંજલ અમ ે
પરવર�દગલરમલ વલયદલમી  પલબાદ� ્લ�જાી થઈ ગઈ છે. 
અમે �દુલ સલથેમી પિંજલ િવશ ેંત કયલાંમલ �દવસ ેપણ 
�છૂલ�ુા થશ.ે - ્ખમલર અ્ી �બમ અબી ંલ�્બ 
(અ્�યહસસ્લા) 
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(૭પ) �આુિવ્ાના નાાે 
 પતંલમી બયઅંમલ આરા�ભક કલળાલા - �મત 
ઉુ્ેખ વલકદ�એ �કંલ�ુ્  જા્ાલા કય� છે. 
 �દુલમલ બાદલ અ્ી �બમ અબી ંલ�્બ 
(અ્યહ�ાસસ્લા) ંરફથી �આુિવયલ �બમ અ� ૂ��ુફયલમમલ 
મલા.ે 
 તયલર પછ� ંામ ે ખબર છે ક� ા� ાલરલ ંરફથી 
�ુજજં �રૂ� કર� દ�્ી છે અમે ંલરલથી �ંર રલખ્ુા છે. ંત 
પણ એ વલં થઈમ ેરહ� �મ ેથવલ�ુા હ્ ુા. અમે �મ ેટલળ� 
મહત્ ુા શકલ્ ુા. આ વલં ઘણી ્લાબી છે અમ ેંેાલા વલં્ી  ં
ઘણી િવસ્ ૃં  છે પરા્ ુહવે �મે જવલ�ુા હ્ ુા ંે ્લુયત ગયત 
અમે �મ ેઆવવલ�ુા હ્ ુા ંે આવી ગયત. હવે ઉ�્ં એ જ છે 
ક� ંાલર� તયલામલ ્તકતથી ાલર� બયઅં ્ઈ ુયત અમ ે
બ્લમ ે્ઈમ ેાલર� પલસ ેહલજર થલવ. - વસસ્લા. 
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(૭૬) અબ�ુલલાહ ઇબને અબબા્ના નાાે 
 જયલર� ંેામ ેબસરલમલ ગવમરર બમલવવલાલા આાયલ 
 ્તકતથી �ુ્ લકલં કરવલાલા, ંેમ ે પતંલમી સભલાલા 
જગયલ દ�વલાલા અમ ેંેઓ વચ્ ેફ�સ્ત કરવલાલા ઉદલરંલથી 
કલા ુયત અમ ેખબરદલર ! �સુસલ અમ ેઆવેશથી કલા મ ્ે� ુા 
ક�ાક� આ શયંલમમલ ંરફથી ્ચુછપણલ�ુા પ�રણલા છે. અમ ે
યલદ રલખત, � વસ્ ુ અુ્લહથી મ�ક કર� છે એ જ 
જહ�હાથી �ૂર કર� છે અમે � વસ્ ુઅુ્લહથી �ૂર કર� છે એ 
જ જહ�લાથી િમકટ કર� દ� છે. 
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(૭૭) અબ�ુલલાહ ઇબને અબબા્ને આપની 

વ્ી્ત 
 જયલર� ંેામ ે ખલર�ઓ સલા ે �જુજં �રૂ� કરવલ 
ાલટ� ાતકુયલ. 
 �ુઓ, ંેઓથી �ુરઆમમલ િવશ ે્્લર મ કરવી ક�ાક� 
ંેમલ ઘણલ કલરણત અમે સાભવત હતય છે અમે એ ર�ં ેંા ે
ંાલર� કહ�ં લ રહ�શત અમે ંેઓ પતંલમી કહ�ં લ રહ�શે. બુક� 
ંેઓથી ��ુદંમલ વડ� િવવલદ કરત અમે ંેમલથી બ્ીમ ે
િમકળવલમત કતઈ રસંત મથી. 
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(૭૮) અ� ૂ� ૂ્ ા અશઅર�ના પતના જવાબ 
 ્વલદમલ સાબા્ ાલા ંેમલ એક પતમલ જવલબાલા �મત 
ઉુ્ેખ સઈદ �બમ યહલએ “�કંલબ ાગલઝી”ાલા કય� છે. 
 ક�ટ્લય એવલ ્તકત છે �ઓ આખેરંમી ઘણી 
સૌભલગયંલથી વા�્ં રહ� ગયલ છે અમ ે �ુિમયલ ંરફ �ુક� 
ગયલ છે અમે ામેચછલ �જુબ બત્વલ ્લગયલ છે. અમે �ુ ા આ 
વલંમલ કલરણ ેએક આયયર અમ ેહયરંમી �સથિંાલા �ા, એવલ 
્તકત ભેગલ થઈ ગયલ છે �ઓમ ેપતંલમી વલં જ સલર� ્લગ ે
છે. �ુ ા ંેામલ ઘલ મત ઇ્લજ ક�ા �ા પણ ડ�ા �ા ક� �લાક રકં 
�ાી મ �ય. 
 અમે યલદ રલખત, પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ામી ઉમાંમ ેએકઠ� કરવલ અમ ેંેઓમલ સાપ 
ાલટ� ાલરલથી વ્લર� ઇચ�ક કતઈ મથી. �મલ વડ� �ુ ા શષેઠ 
સવલબ અમ ેઆખેરંાલા ઉ�ર  ંાસંક (સર�ુ્ ાદ�) ્લ�ુ ા �ા. 
અમે �ુ ા કતઈ પણ ભતગ ેાલ�ા વ્મ ��ુા કર�શ, ભ્ે ંા ેએ 
વલંથી ફર� �વ � છેુ્ી �ુ્ લકલં �ુ્ ી ંાલર� �ભ પર 
હંી. 
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 ખર�ખર કામસીબ એ છે � ��ુધ્ અમ ે અ�ભુવ 
છંલા ંેમલ ્લભતથી વા�્ં રહ�. �ુ ા ંત એ વલં પર મલરલજ �ા 
ક� કતઈ શખસ �ૂઠ વલં ાતઢલ પર ્લવ ેઅથવલ કતઈ એવલ 
�ુકામ ેબગલડ� મલખ ે�મી �દુલએ �ુ્ લરણલ કર� હતય. એટ્ ે
� વલંમ ે ંા ેમથી �ણંલ ંેમ ેજંી કરત, ક�ાક� ્ચુ્લ 
્તકત ાતટ� વલંત ંાલર� પલસે પહ�્લડવલ ાલટ� ઊડ�મ ે
પહ�્ી જશ.ે 
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(૭૯) ્ેનાધ્કાના નાાે 
 ્શકરમલ સરદલરતમલ મલા ે- �ખ્લફં પછ� 
 તયલર પછ� ્ખવલ�ુા ક�, ંાલર� પહ�્ લવલળલ ાલત 
એ વલંમ ેકલરણ ેહ્લક થઈ ગયલ ક� ંેાણ ે્તકતમલ હકત રતક� 
્ી્લ. અમે ંેામ ે ્લા્  આપી ખર�દ� ્ી્લ અમે ંેામ ે
�ૂઠમલ પલબાદ બમલાયલ ંત બ્લ ંેઓમલ ાલગ� ્લ્ી 
િમકળયલ. 
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વ્ હમદત �્ ુ્લહ� ર�બબ્ 
આ્ાીમ. 

પત િવભલગ સાલપં 
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* હઝરત ર�લેુ �દુા (્લલલલાહા અલયહ� વ આલેહ� 

વ્લલા)એ ફરાાવ્ુ:ં 

હઝરત અલી (અલ�યહસ્લાા) જ�લત અને 

જહ�અાની વહ�ચરી ણરનાર છે. 
- ણશ�લ ્ણ�ન (અલલાાા �હલલી), 

પેજ ન.ં ૧૮ 

__________
__ 
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* હઝરત ર�લેુ �દુા (્લલલલાહા અલયહ� વ આલેહ� 

વ્લલા)એ ફરાાવ્ુ:ં 

હઝરત અલી (અલ�યહસ્લાા) હણ અને 

બાતીલને �ુ�ંુ પાડનાર છે. 
- ણશ�લ ્ણ�ન (અલલાાા �હલલી), 

પેજ ન.ં ૧૫ 
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નહ�ુલ બલાગાહ 

(ભાગ તીજા) 
 

હઝરત અાી�લ 

ાાઅાેનીન 
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અલ�યહસ્લાાના � ૂટંહલા 

ઉપદહશા 
 

આ પણરરાા ં્વાલાના 

જવાબા અને તેાના 

ડહાપરભ્ાર ઉચચારરાની 

વારી પર શાિાલ છે � 
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િવિવધ હહ� ુ્ ર બ્ાન 

ણરવાાા ંઆવ્ા હતા 
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(૧) �ફતના ફ્ાદથી અલગતા: ટાટલ, ફસલદ અમ ે
્ળવળમલ જાલમલાલા એવી ર�ં ે રહત �ા �ટણી�ુા બ ે
વરસ�ુા બચ� ુહતય છે ક� મ ંત ંેમી પીઠ પર સવલર� કર� 
શકલય છે ક� મ ંત ંેમલ સંમત દતહવલમ ે્લયક હતય છે. 
 (ર) સવાાનઘાત: �ણ ે્લ્્મી ટ�વ પલડ� ંેણ ે
પતંલમ ેઅપાલિમ  ંકર� દ�્ત અમે �ણ ેપતંલમી પર�શલમી 
�હ�ર કર� દ�્ી ંે પતંલમી અપક�િં� (�ઝુ્ં) પર રલ� 
થઈ ગયત. અમે �ણે પતંલમલ મફસ પર �ભમ ેરલજ કરવલ 
દ��ુા ંેણ ેપતંલમ ે્ચુછંર બમલવી દ�્ત. 
 (૩) �ુષરા અને ્દ�રુા: કા�ુસી ક્ાક અમ ે
્લાછમ છે, અમ ેકલયરં ખતડ (ખલાી) છે, અમ ેઓિશયલળ� 
(ફક) ડલહલ ાલણસમ ેપણ ંેમી જ�રં ાલટ� �ુાગત કર� દ� છે, 
અમે �ફુ્ીસ (િમ્રમ) પતંલમલ દ�શાલા પણ પરદ�શી હતય છે. 
 (૪) ણહટલાણ �રુધાર: ્લ્લર� આફં છે અમ ેસબ 
બહલ�ુર� છે, ઝતહદ ( િવર�કં) સાપિં છે અમ ેપરહ�ઝગલર� 
(સાયા) ઢલ્ છે, ઇનસલમમત શષેઠ સલથી �દુલમી રઝલ પર 
રલઝી રહ�� ુા છે. 
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 (પ) ઇલા અને અદબ: ઇુા શષેઠ વલરસત છે. 
સાસકલર મવલ મવલ વ�ત છે અમ ે �્�ંમ શષેઠ સવચછ અર�સત 
છે. 
 (૬) આતાશલાધા: ��ુધ્વલમમી છલંી પતંલમલ  
રહસયતમત ખ�મત હતય છે. અમે �શૂખબર� ાહતબબંમી �ળ 
છે, અમે સહમશી્ંલ અમ ેસ�હષ�ું લ એબતમી કબ છે. અમ ે
�ુ્ હે સાલ્લમ ખલાીઓ �પલવવલ�ુા સલ્મ છે. 
 (૭) ્દણા અને ઇન્ાનના ણા�: સદકત (્ાલરદલ) 
શષેઠ ઉપયતગી દવલ છે, અમ ે ્તકતમલ �ુિમયલમલ આાલ્ 
આખેરંાલા ંેઓમી મજરતમી સલા ેહશ.ે 
 (૮) ઇન્ાનની બનાવટ: ઇનસલમમી બમલવટ પર 
આયયર કરત ક� ્રબીમલ વડ� �ુએ છે, ાલાસથી બત્ે છે અમ ે
હલડકલથી સલાભળે છે અમ ેછ�દતથી �લસ ્ે છે !! 
 (૯) વહહવાર�ુ ં ્�ષટ�બ��ુ: જયલર� �ુિમયલ કતઈમી 
ંરફ ઢળ� પડ� છે ંત ંે બી�મી �બૂીઓ પણ ંેમલ ખલં ે
્ડલવી દ� છે. અમ ેજયલર� ંેમલથી ા� ફ�રવી ્ે છે ંત ંેમી 
�બૂીઓ પણ � ૂાસી મલખે છે. 
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 (૧૦) ્ાાજની �ુદંરતા: ્તકત સલથ ે એવત 
ાેળિા્લપ રલખત ક� અગર ાર� �ઓ ંત ્તકત રડ� અમ ેજત 
�વંલ રહત ંત ંાલરલ આસકં (્લહમલર) રહ�. 
 (૧૧) કાા�િૃ� અને ્�ા: જયલર� ંામે ંાલરલ  
�ુશામ પર કલ� ુાળ� �ય, ંત ંેમે ાલફ કર� દ�વલમ ેજ એ 
શ�કંમત �કુ�યલ ગણત. 
 (૧ર) લાચાર� અને િનરાધારતા: ્તકતાલા સૌથી 
વ્લર� ્લ્લર એ છે � દતસં બમલવવલથી પણ ્લ્લર હતય. 
ંેમલથી વ્લર� ્લ્લર એ છે � રહલ સહલ (બલક� બ્ે્લ)  
દતસંતથી પણ સાબા્  ંતડ� મલખે. 
 (૧૩) �તૃધનતા (ના�કુ�): જયલર� મેઅાંત�ુા �ખ 
ંાલર� ંરફ હતય ંત મલ�કુ� કર� ંેમ ે ંાલરલ �ુ્ ી 
આવવલથી ભગલવી મ દયત. 
 (૧૪) પાતાના અને પરા્ા: �મે આપંજમત 
(પતંલમલ) છતડ� દ� છે ંેમ ેપરલયલ ાળ� �ય છે. 
 (૧પ) �ફતનાાા ં પડહલાા: �ફતમલાલા પડ� જમલરત 
દર�ક જણ ઠપકલમ ેપલત મથી. 
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 (૧૬) પ્તનાની લાચાર�: બ્લ ાલા્લઓ 
પલરબ્ (મસીબ)મે આિ્મ છે છંલા કદ� કદ� પયતમથી ાૌં 
આવી �ય છે. 
 (૧૭) �ખઝાબ: આપમે હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામલ આ ઇરશલદ િવશ ે
પ્ �છૂવલાલા આાયત ક� "�ઢુલપલમ ે �ખઝલબ દલરલ બદ્ી 
મલખત અમે ખબરદલર ! ય�દૂ�ઓમી કતપી મ બમત." ંત આપ ે
ફરાલા્ુા ક� એ સાયમી વલં છે જયલર� દ�મદલર �ૂજ 
(ઓછલ) હંલ. પરા્ ુઆજ ંત ઇસ્લા�ુા વ્ ૂરળ િવશલળ થઈ 
��ૂુા છે અમ ેછલંી ઠતક�મ ેપગભર થઈ ગયત છે. એટ્ ેદર�ક 

ઇનસલમ ેપતંલમી પસાદથી કલા ્ે� ુા જતઈએ. 
 (૧૮) િનષપકતા: આપ ે ાયદલમ ે જ ાગથી �ૂર 
રહ�મલરલઓ િવશ ે ફરાલા્ુા છે: એ ્તકતએ હકમ ે પણ ં� 
દ�્ત અમે �ૂઠ (બંી્)મે પણ ાદદ મ કર�. 
 (૧૯) લાબંી આશા: � આશલઓ પલછળ દતડંત 
્લુયત �ય છે ંે �ંે પતંલમી ાૌં વડ� ઠતકર ખલય છે. 
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 (ર૦) પિતષઠા �ળવવી: સજજમ ્તકતમી 
મબળલઈમ ેજંી કરત. ક�ાક� આવત ાલણસ જયલર� ઠતકર ખલય 
છે તયલર� �ુદરંમત હલથ ંેામ ે�્ક� ્ે છે. 
 (ર૧) લજ� અને શરા: િમષફળંલ, ભય અમ ે
ડરપતકપણલ�ુા પ�રણલા છે અમ ે િમરલશલ ખતટ� શરા�ુા 
પ�રણલા. �રસદમલ �દવસત વલદળતમી �ા વહ� �ય છે. 
એટ્ે મેક� કરવલમી ંક ઝડપી ુયત. (હયબંમે િમષફળંલ 
સલથે અમે શારમે વ ા�્ંપણલ (ાેહ�ાી) સલથે ાેળવી દ�વલાલા 
આવી છે. �રસંમલ પસાગત વલદળતમી �ા પસલર થઇ �ય 
છે ંેથી મેક�ઓમી ંકમે ગમીાં �ણત.) 
 (રર) અિધણારથી વ�ંચતતા: અાલરત એક હક છે 
� ાળ� ગયત ંત ઠ�ક, મ�હંર અા ે�ટ ઉપર પલછળ બસે�ુા 
િમભલવી ્ે�ુા, ભ્ે પવલસ ક�ટ્તય ્લાબત ક�ા મ હતય. 
 આ શેષઠ ��ુા અમે છટલદલર વલણી છે ક� જત હક મ 
ાળયત ંત અામ ે મલાતશી (�ઝુ્ં)  વેઠવી પડશ.ે ક�ાક� 
પલછળ બેસમલરત સલાલનયં: (સલાલનય ર�ંે)  �ુ્ લા અમ ે
ક�દ� વગેર� હતય છે. - સૈયદ રઝી 
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 (ર૩) ણાર અને �ળૂ: �મે ંેમલ કા� પડંી ંરફ 
્ઈ �ય છે ંેમ ે�ૂળ �્ે મથી ્ડલવી શક્ ુા. 
 (ર૪) હાથ થાાવા: ાતટલ ાતટલ �મુલહતમલ 
કફફલરલાલાથી એ છે ક� ઇનસલમ પી�ડંતમી ાદદ કર� અમ ે
ગાગીમ ઇનસલમમત ગા �ૂર કર� દ�. 
 (રપ) ાાહલત: અય આદામલ �તુ !  જયલર� 
�મુલહત કરવલ છંલા ંલરલ  પરવર�દગલરમી મેઅાંત ંમ ે
િમરાંર ાળંી રહ� ંત સ્ેં થઈ જ�ુા. 
 (ર૬) વાત �પાતી નથી: ઇનસલમ � વલંમ ે
�દ્ાલા સાં લડવલ ાલગે છે ંે ંેમી �ભ પર અમલયલસ ેઆવી 
�ય છે અમ ે્હ�રલમલ હલવભલવથી �હ�ર થઈ �ય છે. 
 (ર૭) �હમાત ન હારા: બમી શક� તયલા �ુ્ ી 
બીાલર� બરદલસં કર� ુયત (અમ ેંરં જ ઇ્લજમી �્�ંલાલા 
્લગી �વ) 
 (ર૮) ઝાહદ �પાવવા: ઝતહદમે �પલવવત શેષઠ 
ઝતહદ છે. 
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 (ર૯) ાૌત: જયલર� ંાલર� �જ�દગી વીંી રહ� છે 
અમે ાૌં સલા ેઆવી રહ� છે ંત ંેમ ેભેટવલ ંૈયલર થઈ 
�વ ! 
 (૩૦) ઢાણં િપછાડા: સલવ્લમ થલવ સલવ્લમ ! ક� 
પરવર�દગલર� �મુલહતમત એટ્લ પાલણાલા ઢલાક િપછતડત કય� 
છે ક� આ ્તકત થઈ ગયત છે ક� કદલ્ ાલફ કર� દ�્લ છે. 
 (૩૧) ઈાાનના ચાર સતભંા ન્ા ,્ �હાદ, ્બ 
અને ્ણ�ન: આપથી ઈાલમ િવશ ેપ્ કરવલાલા આાયત ંત 
આપે ફરાલા્ુા ક�: ઈાલમમલ ્લર સંાભત છે: સબ, યક�મ, 
નયલય અમે �હલદ, પછ� સબમલ ્લર િવભલગ છે: શતખ, ડર, 
િવર�કં (ઝતહદ)  અમે �તૃયમી વલટ. પછ� �ણ ે જ�લંમત 
શતખ ક�ળાયત ંેણે ઇચછલઓમ ે ાલર� મલખી. અમ ે �મ ે
જહ�હામત ડર ્લગયત ંે હરલાથી �ૂર રહત. અમે � 
�ુિમયલાલા ઝતહદ અપમલવે છે, ંે  �સુીબંતમે હળવી સા� 
છે. અમે ાૌંમી રલહ જતમલર સદકલય�ાલા ઝડપ કર� છે. 
 યક�મમલ પણ ્લર સંાભત છે: સલવ્લમ �ંર ્�,ુ 
�હકાંમી હક�કં �ુ્ ી પહ� ,્ ઇબંમી મસીહં અમ ે
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�વૂરજતમી પણલ�્કલ, પછ� સલવ્લમ �ંર ્� ુ રલખમલર 
સલા ે ડહલપણમલ ્રલ (મસીહં)  � ૂુ ્ી �ય છે. અમ ે
ડહલપણમત પકલશ ઇબંમ ે સપષટ કર� દ� છે. અમ ે ઇબં�ુા 
ભલમ �વૂરજતથી ાેળવી ્ે છે. 
 નયલયમલ પણ ્લર િવભલગ છે: �ળૂ �ુ્ ી પહ�્ી 
જમલર� દ�્ર દ�ષટ, જલમમી ગહમંલ, �કુલદલ ( િમણરય)મી 
સપષટંલ, અમે ��ુધ્મી �સથરંલ. 
 �ણે સાજ ( દ�્ર દ�ષટ)મી મેઅાં ાેળવી, ં ે
જલમમી ગહમંલ �ુ્ ી પહ�્ી ગયત, અમે �ણે જલમમલ 
�ડલણ �ણી ્ી્લ ંે િમણરયમલ પરબ ે ્પૃં થઈ બહલર 
આાયત અમ ે�ણ ે��ુધ્ વલપર� ંેણ ેપતંલમલ કલાાલા ઉણપ 
મ રલખી. અમે ્તકત વચ્ ેપશાસલ પલત �વમ િવંલા્ુા. 
 �હલદમલ પણ ્લર િવભલગ છે: અમ �બ્ ાઅ�ફ 
(�કુલય�મત �ુકા કરવત), મહ� અિમ્ �નુકર (હરલા કલાતથી 
રતક� ુા) દર�ક સાજતગતાલા અડગંલ અમે �મુેહગલરતથી મફરં 
અમે �ુશામી. 
 એટ્ે �ણે અમ �બ્ ાઅ�ફ �ુ� ંેણે ાતઅિામતમી 
કાર ાજ� ૂં  કર�. �ણે હરલા કલાતથી રત�લ ંેણ ેકલફરતમી 
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મલક રગડ� મલખી. �ણ ે્ધુ્ાલા અડગંલ દલખવી ંે પતંલમલ 
ઉદેશાલા આગળ વ્ી ગયત. અમે �ણે �મુેહગલરતથી મફરં 
અમે અદલવંમત વંલરવ ��, પરવર�દગલર ંેમલ ાલટ� 
�ુશામતથી કતપલયાલમ થશે અમ ેકયલાંમલ �દવસ ેંમેે રલ� 
કર� દ�શ.ે 
 અમે �ુફમલ પણ ્લર સંાભત છે.: િમથરક ( કલરણ 
વગર) �ડલણાલા ઉંર�ુા, આપસાલા ઝઘડલ કરવલ, વકંલ 
અમે ઉ્ાઘમ, િવ�ુધ્ંલ અમ ેહઠલગહ. 
 � અકલરણ �ડલણાલા �ૂબી જશે ંે પલછત હકમી 
ંરફ મથી આવી શકંત. અમ ે� જહલ્ંમલ કલરણ ેઝઘડલ 
કર� છે ંે હકમી ંરફથી �્ળત થઈ �ય છે. � વકંલમત 
િશકલર થલય છે ંેમે ભ્લઈ �રુલઈ અમ ે�રુલઈ ભ્લઈ મજર 
આવે છે. અમે ંે �ાુરલહ�મલ મશલાલા �રૂ થઈ �ય છે અમ ે
� ઝઘડલ અમ ે હઠલગહાલા પરતવલઈ �ય છે ંેમલ ાલગ� 
�ુ�લઝર (ક�ઠમ), પ્ત મ ઉક�્ી શકલય ંેવલ, અમે બ્ી 
િમકળવલમી ર�ંત ંાગ થઈ �ય છે. 
 તયલર પછ� શકમલ ્લર િવભલગ છે: �ુરલગહ, ડર, 
હ�રલમી અમ ે�ૂઠમ ેસાપરણ. 
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 દ�ખી્ ુા છે ક� � �ુરલગહમ ેટ�વલય �ય ંેમી રલંમી 
કદ� સવલર મથી પડંી. અમ ે� સદલ સલાેમી ્ીજતથી ડર� છે 
ંે પલછ્લ પગે પલછળ હટંત જ રહ�શે. અમે � શાકલ 
આશાકલાલા ભાંત રહ�શ ે ંેમ ે શયંલમત પતંલમલ પગત ંળે 
્ગદ� મલખશ.ે અમે � પતંલમ ે �ુિમયલ અમ ે આખેરંમી 
હ્લકંમ ેસ�પી દ�શ ેંે ખર�ખર હ્લક થઈ જશ.ે 
 (૩ર) નેણ� અને બદ�: સદકલયર કરમલર �ળૂ 
સદકલયરથી શષેઠ હતય છે. અમ ે �રુલ કલા કરમલર �ળૂ 
�રુલઈથી બદંર હતય છે. 
 (૩૩) ાધ્ા વતરન: દલમ કરત પણ ઉડલઉપ�ુા મ 
કરત અમે કરકસરમ ેઅપમલવત, પણ કા�ૂસી મ કરત. 
 (૩૪) આર�ૂના ત્ાગ: શષેઠ શીાાં લઈ અમ ે
બેપરવલઈ એ છે ક� ઇનસલમ આશલઓમ ેં� દ�.   

(૩પ) અરગાતી વાત : � ્તકત િવશ ેસા�યલ 
િવ્લયલર વગર એવી વલંત કહ� દ� છે �મ ેંેઓ પસાદ મથી 
કરંલ. ્તકત ંેમલ િવશ ેપણ એ કહ� દ� છે �મ ે�ણંલ પણ 
મથી. 
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 (૩૬) લાબંી આશાા: �ણ ે આકલાયલઓ ્ાબલવી 
ંેણે અા્મ ેબરબલદ ��. 
 (૩૭) ્નાાનની એણ ર�ત: (શલામી ંરફ જંલા 
આપ �બલરમલ જાીમદલરત પલસેથી પસલર થયલ ંત એ ્તકત 
સવલર�ઓ પરથી ઉંર� આાયલ અમે આપમી આગળ દતડવલ 
્લગયલ ંત આપ ેફરાલા્ુા:) આ ંાે કઈ ર�ં અપમલવી છે? 
્તકતએ અરજ કર� આ અાલર� એક સાસ�ૃિં છે �મલથી અા ે
ાતટ�રલઓ�ુા સનાલમ કર�એ છ�એ. ફરાલા્ુા: �દુલ ગવલહ છે, 
આમલથી રલજકંલરમ ેકતઈ ફલયદત મથી થંત અમે ંા ેંાલર� 
�ંમ ે �ુિમયલાલા શાાલા મલખત છત અમ ે આખેરંાલા 
કામસીબીમલ િશકલર થઈ જશત. અમે ક�ટ્ુા ઘલટલ�ુા 
(�કુસલમ�ુા) કલરણ છે એ ાહ�મં �મી પલછળ અઝલબ હતય 
અમે ક�ટ્ી ફલયદલાાદ છે એ રલહં �મી સલથ ેજહ�સાથી 
અાલમ હતય. 
 (૩૮) હઝરત ઇાાા હ્ન અલ�યહસ્લાાને 
વ્ી્ત: આપે પતંલમલ ફરઝાદ હઝરં ઇાલા હસમ 
અ્�યહસસ્લામે ફરાલા્ુા: બેટલ ાલરલથી ્લર અમ ે પછ� 
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્લર વલંત યલદ રલખી ્ત, ંત પછ� કતઈ કલયરથી �કૂસલમ 
મહ� થલય. 
 શષેઠ ાલ્ અમ ે�ડૂ� ��ુધ્ છે અમ ેઅ્ાાલા અ્ા 
ગર�બી �ખૂરં લ. સૌથી વ્લર� ભયલમક કલા આતાશ્લ્લ 
(આપ વખલણ) છે અમ ેસૌથી સજજમ �ુ્ીમંલ િવવેક અમ ે
સલરત સવભલવ છે. - બેટલ !  ખબરદલર કતઈ �ખૂરમ ી ાૈતી મ 
કરવી ક�ાક� ંે ંામ ે્લભ પહ�્લડવલ ાલગંત હશ ેંત પણ 
�કુસલમ પહ�્લડ� દ�શ,ે એવી ર�ંે કતઈ કા�ૂસમી દતસંી મ 
કરવી ક� ંે ંાલરલથી એવ ે(ંે) સાય ેભલગશ ેજયલર� ંામ ે
ંેમી અતયાં  જ�રં હશ.ે અમે �ુઓ કતઈ �ૂર્લર�મી દતસંી 
પણ મ કરવી ક� ંે ંામ ેહ્ક� ્ીજમલ બદ્ ેવે્ી મલખશ.ે 
અમે કતઈ �ૂઠલમત સલથ પણ મ ાેળવવત ક�ાક� ંે ઝલાઝવલ 
(�ગૃજળ) �વત છે � �ૂરવલળલમ ે િમકટ અમ ેમ�કમલઓમ ે
�ૂર કર� દ� છે. 
 (૩૯) ફરજા�ુ ં ાહતવ: �સુંહબ અા્ાલા 
અુ્લહમી �ુરબં મથી જત ંેમલથી વલ�બ અા્મ ે
�કુસલમ પહ�્.ે 
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 (૪૦) ડાહા અને �ખૂર: અક્ાાદમી �ભ ંેમલ 
�દ્મી પલછળ હતય છે અમે �ખૂર� ુા �દ્ ંેમી �ભમી પલછળ 
હતય છે. 
 (૪૧) ��ુધધવાન અને �ધુ�:ુ �ખૂર� ુા �દ્ ંેમલ 
ા�મી �દર રહ� છે અમે અક્ાાદમી �ભ ંેમલ �દ્મી 
�દર રહ� છે. 
 (૪ર) અજ અને ્વાબ: પતંલમલ એક સલથીમ ે
ંેમી બીાલર�મલ પસાગ ેફરાલા્ુા: "અુ્લહ� ંાલર� બીાલર�મ ે
ંાલરલ �મુલહ �ૂર કરવલ�ુા સલ્મ બમલવી દ��ુા છે. ક�ાક� �દૂ 
બીાલર�ાલા કતઈ અજ મથી પરા્ ુંે �રુલઈઓમ ે િાટલવી દ� 
છે. અમ ે�રુલઈઓમ ેએવી ર�ં ેખાખરે� મલખ ે છે �વી ર�ં ે
�યૃમલ પલાદડલ ખર� પડ� છે. અજ અમે સવલબ �ભથેી કાઈ 
કહ�વલ અમ ે હલથ પગથી કાઈ કરવલથી ાળે છે અમ ે
પરવર�દગલર પતંલમલ �  બાદલઓમ ે ્લહ� છે ંેઓમ ે
િમયયંથી સચ્લઈ અમ ે �ંરમી �ધુ્ંલમલ આ્લર� 
જ�ીંાલા દલખ્ કર� દ� છે. 
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 (૪૩) બદંા�ુ ં �દુાથી રા� રહહ� ુ:ં આપ ેખબલબ 
�બમ અ્ અંરમલ િવશ ેફરાલા્ુા ક�, �દુલ, ખબલબ �બમ અ્ 
અંર પર રહ�ાં મલ�ઝ્ કર�. ંેઓ પતંલમી સવેચછલએ 
ઇસ્લા ્લાયલ, પતંલમી �શુીથી �હજરં કર�, અમે જ�ર  ં
�ટ્લ સલાલમ પર સાં તષ ��. અુ્લહમી ારઝીથી રલ� 
થયલ અમે ��ુ�હદ ��ુા �વમ વીંલા્ુા. 
 (૪૪) �બુારણબાદને લા્ણ: એ શખસ સદભલગી 
છે �ણ ે આખેરંમ ે યલદ રલખી, �હસલબ ાલટ� અા્ ��, 
જ�રં �ટ્લ પર સાં તષી રહત. અમ ેઅુ્લહથી રલ� રહત. 
 (૪પ) ાાઅિાન અને �નુા�ફણ: જત �ુ ા આ 
ં્વલરથી ાતઅિામ�ુા મલક વલઢ� મલ�ુા ક� ંે ાલર� �ુશામી 
કર� ંત કદ� મહ� કર�. અમે �ુિમયલમલ બ્લ વૈભવ �મુલ�ફક 
પર વષલરવી દ� ક� ાલરલથી ાહતબબં કર� ંત કદ� મહ� કર�. 
ક�ાક� આ હક�કંમત ફ�સ્ત સલ્લ મબીમી �ભથી થઈ ��ૂત 
છે ક�, "અય અ્ી !  કતઈ ાતઅિામ ંાલરલથી �ુશામી મથી 
કર� શકંત અમે કતઈ �મુલ�ફક ંાલરલથી દતસંી મથી કર� 
શકંત." 
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 (૪૬) �નુાહ�ુ ં ભાન: એ �મુલહ �મલથી ંામ ે
�ુ:ખ થલય - અુ્લહમી સાય એ મેક�થી વ્લર� સલરત છે 
�મલથી ંાલરલાલા અ�ભાલમ પેદલ થલય. 
 (૪૭) ાાર્�ુ ં �લૂ્ તેની �હ�ાત પાાર:ે 
ઇનસલમ�ુા � ૂુ ય અમ ે �ક�ાં ંેમી �હ�ાંમલ પાલણ ેથલય છે. 
અમે ંેમી સચ્લઈ (�ુુ ય) ંેમી ાદલરમગીથી થલય છે. શૌયર� ુા 
ાલપ સવાલમીપ�ુા અમ ે અ�સાંલ છે અમ ે ્લ�ર�ય�ુા ાલપ 
શી્ંલ અમ ે્જ� છે. 
 (૪૮) ્ં્ ા અને દ�ધર્�ષટ: સફળંલ દ�્રદ�ષટથી 
ાળે છે અમ ે દ�્રદ�ષટ �્�ંમ ામમથી, �્�ંમ ામમમત 
આ્લર સાબા્  રહસયતમી �પુંંલ પર છે. 
 (૪૯) �ળૂવાન અને �ળૂહ�ન: સજજમ ઇનસલમમલ 
�ુા્લથી બ્ત જયલર� ંે �ખૂયત હતય અમે કાીમલમલ 
�ુા્લથી બ્ત જયલર� ંે�ુા પેટ ભર�્ુા હતય. 
 (પ૦) ભી� (ડરપાણ)  �દ્: ્તકતમલ �દ્ રલમી 
(જ ાગ્ી) પ� ુ�વલ હતય છે � ંેઓમ ે ક�ળવી ્ે છે ંેમી 
ંરફ ંે ્ક� �શ.ે 
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 (પ૧) ્દભાગ્: ંાલરલ એબ તયલા �ુ્ ી �પલ 
રહ�શે �યલા �ુ્ ી ંાલ�ા ભલગય અ��ુૂળ હશ.ે 
 (પર) કાા-ાાફ�: સૌથી વ્લર� ાલફ� આપવલમત 
હકદલર એ છે � સૌથી વ્લર� સ� દ�વલમી શ�કં ્રલવમલર 
હતય. 
 (પ૩) ્ખાવતના અથર: સખલવં એ છે � 
પલરાભાલા જ કરવલાલા આવે મહ�ંર ાલગવલ પછ� ંત ્તકતમ ે
્જ� અમ ેાલમમી �ળવણી ાલટ� પણ દ�� ુા પડ� છે. 
 (પ૪) અણલ ��ુ ંધન નથી: ��ુધ્ ��ુા કતઈ ્મ 
મથી, અમે અજલમંલ �વી કતઈ ગર�બી મથી. સાસકલર �વત 
કતઈ વલરસત મથી અમ ેા�ેલરલ  �વત કતઈ ાદદગલર મથી. 
 (પપ) ્બના બે પણાર: સબમલ બે પકલર છે: એક 
અણગાંલ સાજતગત પર સબ કરવી અમ ે એક િપય અમ ે
ામગાંી વસ્ઓુ સલા ેસબ કરવી. 
 (પ૬) િનધરનતા અને ધિન�તા: પરદ�શ (પવલસ) 
ાલા શીાાં લઈ હતય ંત એ પણ વંમ ��ુા છે. અમ ેવંમાલા 
ગર�બલઈ હતય ંત એ પણ પરદ�શ ��ુા છે. 
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 (પ૭) ્તંાષ: સાં તષ એ �ડૂ� છે �  કદ� 
�ટૂવલાવલળ� (ઓછ� થમલર) મથી. 
 (પ૮) ાાલ અને દાલત: અ�ભ્લષલઓમલ 
ઝરણલ�ુા �ખુ પૈસત છે. 
 (પ૯) ન્ીહત ણરનારની ણડવી વારી: � ંામ ે
�રુલઈઓથી ડરલવ ેછે �ણે ંામ ેમેક�મી �શૂખબર આપ ેછે. 
 (૬૦) �ભની પાશવતા: �ભ ફલડ� ખલમલર પલણી 
છે જત ંેમે થત�ુા પણ આઝલદ કર� દ�વલાલા આવે ંત કરડ� 
ખલશે. 
 (૬૧) �ી એણ વ�છ� છે: ઔરં એવલ વ�છ� �વી 
છે ��ુા ડાખ�ુા પણ ા� આપ ેછે. 
 (૬ર) ઉપણારના બદલા: જયલર� ંામ ે કતઈ ભેટ 
આપવલાલા આવ ેંત ંેમલથી વ્લર� સલર� ભેટ પલછ� આપત. 
અમે જયલર� કતઈ મેઅાં આપવલાલા આવ ે ંત ંેમલથી 
વ્ીમ ે ંેમત બદ્ત આપત. પરા્ ુ એ પછ� પણ િવશેષંલ 
ંેમી રહ�શ ે� સૌથી પહ�્ લ મેક� કર�. 
 (૬૩) િ્ફાર�શ: િસફલર�શ કરવલવલળત ાલગમલરમી 
પલાખત �વત હતય છે.  
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 (૬૪) �ુિન્ાવાળાાની ગફલત: �ુિમયલવલળલ 
એવલ સવલરત �વલ છે � પતં ે�ઈૂ રહલ છે અમ ેંેઓમલ 
પવલસ ્લ્ ુછે. 
 (૬પ) િાતા �ાુાવવા: દતસંત�ુા મ હત� ુા પણ એક 
િમ્રમંલ છે. 
 (૬૬) �પૃાતાથી ાાગ�ુ:ં હલજં �રૂ� મ થવી એ 
�ુપલત (અયતગય) પલસ ેાલગવલ કરંલ સલ� છે. 
 (૬૭) ાાગરને િનરાશ ન ણરા: થત�ુા આપવલાલા 
શરા મ કરત ક�ાક� કાઈ મ આપ�ુા એ  ંેમલથી પણ વ�ુા 
કાંર (ઓછલ) દર��ુા કલા છે. 
 (૬૮) �શુીલતા અને �કુ: પિવત િશયળ ( પલક 
દલામી) ગર�બીમી શતભલ છે. અમ ે��ુકયલ (આભલર) ાલમવત 
ાલ્દલર�મી શતભલ છે. 
 (૬૯) િનષફળતાના િવચાર ન ણરા: જત ંાલર� 
ઇચછલ �જુબ કલા મ થઈ શક� ંત � પણ �સથિંાલા હત �શુ 
રહત (ક�ાક� અફસતસ કરવલથી કાઈ ્લભ મથી.) 
 (૭૦) અિતશ્તા અને અલપતા: ��હ્ 
(અજલમી) સદલ ઓછલવ�લમત િશકલર રહ� છે. કલા ંત હદથી 
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આગળ વ્ી �ય છે અથવલ પલછળ રહ� �ય છે (ક�ાક� ંેમ ે
હદમત �દલજત જ મથી હતંત) 
 (૭૧) ��ુધધની િન�રુતા: જયલર� અક્ સા�ણૂર 
થઈ �ય છે ંત વલંત ઓછ� થઈ �ય છે. (ક�ાક� ��ુધ્વલમ 
દર�ક વલં ંતળ�મ ેકહ� છે) 
 (૭ર) ્ા્ની વતર્ુણં: સાય શર�રમ ે યીણ 
(�ુ�ુા) કર� દ� છે અમ ેઇચછલઓમ ેમવી કર� દ� છે. ાૌંમ ે
િમકટ કર� દ� છે અમે અ�ભ્લષલઓમ ે�ૂર, અહ� � સફળ થઈ 
�ય છે એ પણ ઉપલિ્ાલા પડ� �ય છે અમે � ખતઈ બેસ ેછે 
એ પણ થલક� �ય છે. 
 (૭૩) નેતાના �રુા: � શખસ પતંલમ ેકૌામત મેંલ 
બમલવી ર�ૂ કર� ંેમી ફરજ છે ક� ્તકતમ ે િશખલાણ આપવલ 
પહ�્ લ પતંલમલ મફસમ ેંલ�્ા આપ ે અમે �ભથી પ્લર 
કરવલ પહ�્ લ પતંલમલ અા્થી ંબ્ીગ કર�. અમે એ યલદ 
રલખે ક� પતંલમ ેંલ�્ા અમ ેક�ળવણી આપમલર બી�ઓમ ે
ંલ�્ા અમ ેક�ળવણી આપમલર કરંલ વ્લર� સનાલમમ ેપલત 
છે. 
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 (૭૪) એણ એણ �ા્ ાૌતની તરફ એણ એણ 
પગ�ુ ંછે: ઇનસલમમત એક એક �લસ ાૌંમી ંરફ એક કદા 
છે. 
 (૭પ) થવા�ુ ં થઈને રહહશે: દર�ક ગણતીાલા 
આવમલર� વસ્ ુ ખંા થવલવલળ� છે. ( �લસત) અમ ે દર�ક 
આવવલવલળત હર હલ્ાલા આવીમ ેરહ�શ.ે (ાૌં)  
 (૭૬) આરંભ અને �ત: જયલર� ાસલઈ્ાલા 
(ાલા્લાલા) સાદ�હ ઊભત થઈ �ય ંત આરાભમ ે જતઈમ ે
પ�રણલા�ુા અ�ાુલમ કર� ્ે� ુા જતઈએ. 
 (૭૭) ઝરાર�ુ ંબ્ાન: ઝરલર �બમ હાઝલ ઝબલઈ 
�આુિવયલમલ દરબલરાલા હલજર થયલ ંત ંેણ ેહઝરં અાી�  ્
ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લામલ િવશ ે�છૂ્ુા: ઝરલર� ક�ુા ક� ા� 
(પાડ�) પતંલમી �ખ ે જત્ુા છે ક� રલંમલ �્કલરાલા 
ાહ�રલબાલા ઊભલ રહ�, દલઢ� �બુલરકમ ે હલથાલા ્ઈ એવી 
ર�ંે ંડપંલ હંલ �વી ર�ં ેસલાપ ેકરડ�્ત ાલણસ ંરફડ� છે 
અમે કતઈ �ુ:ખી કુપલાં  કર� છે. - અમે ફરાલાયલ કરંલ હંલ: 
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 " અય �ુિમયલ, અય �ુિમયલ !  �ૂર હટ ાલરલથી. ્ ુા 
ાલર� સલા ેબમી ઠમીમ ેઆવી છે ક� ખર�ખર ાલર� આિશક 
બમીમ ેઆવી છે? �દુલ એ સાય મ ્લવ ેક� ્ ુા ામે ્તકત 
દઈ શક�. �, ાલર� િસવલય કતઈ અનયમ ે્તકત દ�. ામે ંલર� 
જ�રં મથી. �ુ ા ંમ ેતણ વખં ં્લક દઈ ��ૂત �ા, �મી 
પછ� ર�ૂ થવલમી કતઈ શ�ંલ મથી. ંલર� �જ�દગી ઘણી 
અુપ છે અમે ંલર� હ�િસય  ં ઘણી ાલ� ૂ્ ી છે. અમ ેંલર� 
આશલ ઘણી ્ચુછ વસ્ ુછે." 
 " હલય વલટ ખ્� ક�ટ્ી અુપ છે, રસંત ક�ટ્ત ્લાબત 
છે !  પડલવ ક�ટ્ત �ૂર છે અમ ે ઉંરવલમી જગયલ ક�ટ્ી 
ખંરમલક છે?" 
 (૭૮) પારબધ અને િનાારર: એક શલાી ��ુષ ે
સવલ્ કય� ક� �ુા આપ�ુા શલા ંરફ જ�ુા પલરબ્ અમ ે
િમાલરણ (કઝલ અમ ેકદ �જુબ) હ્ ુા (જત એા હ્ ુા ંત સાજત 
કતઈ અજ અમ ેસવલબ મ ાળયત) ંત આપે ફરાલા્ુા: કદલ્ 
ંલ�ા ્લર�ુા એા છે ક� ંેમલથી �રુલદ કઝલએ ્લઝીા - અફર 
�ુકા અમ ેકદર� હંાી - છેવટમત િમણરય છે ક� �મલ પછ� 
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અઝલબ અમ ેસવલબ બેકલર થઈ �ય છે અમે વલયદલ વ્મ 
ાયવસથલ સથ�ગં થઈ �ય છે એ�ુા હરગીઝ મથી. 
પરવર�દગલર� પતંલમલ બાદલઓમ ે �ુકા આપયત છે ંત ંેમલ 
અખતયલરમી સલથ ે અમ ે ામલ કર� છે ંત ંેઓમ ે ડરલવવલ 
સલથ,ે ંેણે આસલમ ંક્ીફ આપી છે (�ુકાત આપયલ છે) અમ ે
કતઈ શાાલા મથી મલખયલ. થતડલ અા્ પર ઘણત બ્ત અજ 
આપયત છે અમ ે ંેમી મલફરાલમી એટ્લ ાલટ� મથી ક� ં ે
છવલઈ ગયત છે અમ ેઇંલઅં (આજલ પલ્મ) એટ્ે મથી ક� 
ંેણે ાજ�રૂ કર� દ�્ત છે. ંેણે મબીઓમ ેમ રાં કરવલ 
ાતકુયલ હંલ, મ �કંલબમ ે અાસંી ઉંલર� છે. અમ ે મ 
જાીમ અમ ેઆસાલમ અમે ંેમી વચ્ેમી ાખ્કૂમ ેબેકલર 
પેદલ કર� છે. આ ાલત કલફરતમી કુપમલ છે અમ ેકલયરતમલ 
ાલટ� જહ�લાાલા વય્ (ફ�ટકલર) છે." 
 (�ંાલા ્તખવટ કર� ક� કઝલ �ુકામલ અથરાલા છે 
અમે આપણ ે ંેમલ �ુકાથી ગયલ હંલ મ ક� જબરદસંી ક� 
કરલહંથી) 
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 (૭૯) ડહાપર�ુ ંાાતી: �હકાં (ડલહપણ)મી વલં 
�યલાથી પણ ાળ� �ય ્ઈ ુયત ક�ાક� આવી વલં જત 
�મુલ�ફકમલ �દ્ાલા દબલએ્ી હશ ે ંત ંે તયલા �ુ્ ી બે્ ેમ 
રહ�શે �યલા �ુ્ ી ંે િમકળ� મ �ય. અમ ેાતઅિામમલ �દ્ાલા 
જઈમ ેબી� શલણી વલંત સલથ ેાળ�મ ે�શુ થઈ જશે. 
 (૮૦) ડહાપરની �ડૂ�: �હકાં ાતઅિામમી 
ખતવલએ્ી દત્ં છે એટ્ ે�યલા પણ ાળે ્ઈ ્ેવી જતઈએ 
્લહ� ંે �મુલ�ફક પલસેથી જ ક�ા મ ાળે. 
 (૮૧) ઇન્ાનની �ણ�ાત અને ણદર: દર�ક 
ઇનસલમ�ુા � ુુ ય અમ ે�ક�ાં એ જ મેક�ઓ છે � ંેમલાલા ાળ� 
આવે છે. 
 (૮ર) પાચં ન્ીહતા: �ુ ા ંામ ે એવી પલા્  
વલંતમી ભ્લાણ ક�ા �ા ક� �મ ેાેળવવલ ાલટ� �ટતમ ેએડ� 
ાલર�મ ેદતડલવવલાલા આવે ંત પણ ંેમે ાલટ� યતગય છે. 
 ખબરદલર ! ંાલરલાલાથી કતઈ શખસ અુ્લહ િસવલય 
કતઈથી આશલ મ રલખ ેઅમે પતંલમલ �મુલહત િસવલય કતઈથી 
મ ડર�, અમે જયલર� કતઈ ્ીજમલ િવશ ેપ્ �છૂવલાલા આવ ે
અમે મ �ણંત હતય ંત મ �ણવલમત �સવકલર કરવલથી 



નહ�ુલ બલાગાહ - 1045                                                                     ww.hajinaji.com 

શરાલય મહ�. અમે જત મથી �ણંત ંત શીખવલાલા કતઈ 
શરા મ રલખ.ે અમે ્ીરંલ (સહમશી્ંલ) ગહણ કર� ક�ાક� 
્ીરંલ (્ીરજ) ઈાલમ ાલટ� એવી જ છે ��ુા બદમમલ ાલટ� 
ાસંક. અમ ેદ�ખી્ ુા છે ક� એ બદમાલા કતઈ સલરપ મથી �ાલા 
ાસંક મ હતય અમ ેએ ઈાલમાલા કતઈ સલરલવલટ મથી �ાલા 
્ીરજ (સબ) મથી. 
 (૮૩) �રુગાન: આપે એ શખસમ ે ફરાલા્ુા � 
આપમત શધ્લ� ંત મહતંત પણ આપમી અતયાં  પશાસલ 
કરંત હંત: "�ુ ા ંલરલ બયલમ કરંલા કાંર �ા, પરા્ ુંલરલ 
િવ્લર (ાલનયંલ) થી ઉચ્ંર �ા." 
 ( અથલ�ં: � ં� ાલરલ િવશ ેક�ુા ંેાલા અિંશયત�ક  ંછે 
પરા્ ુાલરલ િવશ ે� અક�દત રલખ ેછે ંે ાલર� હ�િસયંથી ઘણત 
ઓછત છે.) 
 (૮૪) તલવાર: ં્વલરથી બ્ે્લ ્તકત વ્લર� 
�વ ેછે અમ ેંેામી અવ્લદ પણ વ્લર� હતય છે. 
 (૮પ) ્વરિતા: �ણે અ�ણપણલમત �સવકલર છતડ� 
દ�્ત ંે �લાયમ ે�લાય ાલર ખલઈ જશે. 
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 (૮૬) ાાટાાથી ા�ેર્ા : �ધૃ્મી રલય 
(અ�ભપલય) ્વુલમમી �હ�ાંથી વ્લર� પયલર� હતય છે અથવલ 
�ધૃ્મી રલય જવલમમલ ખંરલાલા અડ�ખા રહ�વલથી વ્લર� 
ઇચછવલ યતગય છે. 
 (૮૭) ઇસતેગફાર: ામ ે એ શખસમી �સથિં પર 
આયયર થલય છે � ંૌબલ (ઇસંગફલર)મી શ�કં ંત રલખ ે છે 
છંલા �દુલથી િમરલશ થઈ �ય છે. 
 (૮૮) એણ ��ુા ્ાર: હઝરં ઇાલા ાતહમાદ 
બલ�કર અ્ય�હસસ્લા ેઆપમી આ અ� ૂુ ય વલણી મક્ કર� 
છે: “્રંી પર �દુલમલ અઝલબથી બ્લવમલરલ બે સલ્મત 
હંલ. એકમ ે પરવર�દગલર� ઉપલડ� ્ી્લ છે ( ઇસ્લામલ 
પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા ) એટ્ ે
બી�મે વળગી રહત. અથલ�ં ઇસંગેફલર - ક�ાક� કલએમલંમલ 
્ણીએ ફરાલા્ુા છે ક� "�દુલ, તયલા �ુ્ ી ંેઓ પર અઝલબ 
મહ� કર� �યલા �ુ્ ી આપ ાૌ�ૂદ છત અમ ે તયલા �ુ્ ી અઝલબ 
કરવલવલળત મથી �યલા �ુ્ ી એ ઇસંગેફલર કર� રહલ છે.” 
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 (૮૯) અલલાહથી ્દવહહવાર: �ણે પતંલમલ 
અમે �દુલમી વચ્ેમલ ાલા્લઓ ઠ�ક કર� ્ી્લ, અુ્લહ 
ંેમલ અમે ્તકત વચ્ેમલ ાલા્લ ઠ�ક કર� દ�શ.ે અમે � 
આખેરંમલ કલા �ુ્ લર� ્ેશ ેઅુ્લહ ંેમલ �ુિમયલમલ કલા 
ઠ�ક કર� દ�શ.ે અમે � પતંલમી �ંમ ે િશખલાણ આપશ,ે 
અુ્લહ ંેમલ રયણમી ાયવસથલ કર� દ�શ.ે 
 (૯૦) ��ંુ િાન: દ�મમત સા�ણૂર આ�્ા એ છે � 
્તકતમ ે અુ્લહમી રહ�ાંથી હંલશ મ કર� અમે ંેમી 
ાહ�રબલમીઓથી િમરલશ મ કર� અમ ે ંેમલ અઝલબમી ંરફ 
સાં તષી મ બમલવ.ે 
 (૯૧) �દ્ ભગનતા: આ �દ્ એવી જ ર�ં ે
કાટલળ� �ય છે �વી ર�ં ેશર�ર કાટલળે છે એટ્ ેંેમલ ાલટ� 
મવી મવી ��ુા ્્રુલઈઓ (�હકાંત) શત્ત. 
 (૯ર) અાલ વગર�ુ ંઇલા: સૌથી ્ચુછ ઇુા એ 
છે � ાલત �ભ પર રહ� �ય અમે સૌથી વ� ુ� ૂુ યવલમ 
ઇુા એ છે � �ગત ઉપલાગતથી �હ�ર થલય. 
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 (૯૩) �ફતનાની (ણ્ાટ�ની)  તફ્ીર: ખબરદલર !  
કતઈ શખસ એા મ કહ� ક� અય �દુલ !  �ુ ા �ફતમલથી ંલર� 
પમલહ ાલ�ુા �ા ક�ાક� કતઈ પણ શખસ �ફતમલથી અ્ગ મથી 
થઈ શકંત. જત પમલહ ાલગવી છે ંત �ફતમલાલા ભટકવલથી 
પમલહ ાલગત. એટ્લ ાલટ� ક� પરવર�દગલર� ાલ્ અમ ે
અવ્લદમ ેપણ �ફતમત ગણલાયત છે અમ ેંેમત અથર એ છે ક� 
ંે ાલ્ અમ ે અવ્લદ દલરલ કસતટ� કરવલ ાલગ ે છે �થી 
આા રતઝીથી મલરલજ રહ�મલરત ભલગય પર રલ� રહ�વલવલળલથી 
અ્ગ થઈ �ય. જયલર� ક� ંે ંેઓમલ સાબા્ ાલા પતં ે
ંેઓથી વ્લર� �ણે છે પરા્ ુઇચછે છે ક� ંે આાલ્ �હ�ર 
થઈ �ય �મલથી ઇનસલમ સવલબ અથવલ અઝલબમત હકદલર 
થલય છે. ક�ાક� અ�કુ ્તકત દ�કરત ્લહ� છે દ�કર� મહ�. અમ ે
અ�કુ ાલ્મલ વ્લરલમ ે દતસં રલખે છે અમે ંાગદસંીમ ે
ખરલબ સા� છે. 
 (૯૪) ભલાઈની વ્ાખ્ા: આપમે ભ્લઈ િવશ ે
�છૂવલાલા આા્ુા, ંત ફરાલા્ુા : ભ્લઈ ાલ્ અમ ેસાં લમમી 
િવ�ુ્ ંલ મથી. ભ્લઈ જલમમી અિંશયંલ અમ ેસ�હષ�ું લ 
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(�હુા)મી િવશેષંલ છે અમ ે એ છે ક� ્તકત પર �દુલમી 
ઇબલદં�ુા ગૌરવ ુયત. એટ્ે જત ભ્લઈ�ુા કલા કરત ંત 
અુ્લહમત �કુ બ�વી ્લવત અમ ે �ુકાર કરત ંત ઇસંગેફલર 
કરત. અમે યલદ રલખત �ુિમયલાલા સલ�ા ાલત બ ેપકલરમલ ્તકત 
ાલટ� છે એ ઇનસલમ � �મુલહ કર� ંત ંૌબલ કર� ્ે અમ ેએ 
ઇનસલમ � �કુલય�ાલા આગળ ્પંત �ય. 
 (૯પ) અાલ�ુ ંધારર: ંકવલ સલથ ેકતઈ અા્મ ે
અુપ મથી કહ� શકલંત - ક�ાક� � પણ અા્ ક� ૂ્  થઈ 
�ય ંેમ ેઅુપ ક�ા કહ� શકલય? 
 (૯૬) િનણટતા�ુ ંધારર: ્તકતાલા મબીઓથી સૌથી 
વ્લર� િમકટ એ ્તકત હતય છે � સૌથી વ્લર� ંેઓમી 
ંલ�્ાતથી �ણકલર હતય - આા કહ� આપ ે આ પિવત 
આયંમી િં્લવ  ં ફરાલવી: "ઇબલહ�ાથી વ� ુ િમકટ એ 
્તકત છે �ઓ ંેઓમી પયરવી કર� - અમ ેઆ પયગમબર છે 
અમે ઈાલમવલળલઓ છે." 
 તયલર પછ� ફરાલા્ુા: પયગમબરમત દતસં એ જ છે 
� ંેામી પયરવી કર�, ભ્ે પછ� સગપણમલ �હસલબ ેકાઈક 
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�શે �ૂર ક�ા મ હતય અમ ેઆપમત શ� ુએ જ છે � આપમી 
મલફરાલમી કર� પછ� સગપણમલ �હસલબ ેગા ેંેટ્ત િમકટ 
ક�ા મ હતય. 
 (૯૭) એણ ખાર�ની ઇબાદત: આપે સલાભળ્ુા ક� 
એક ખલર� શખસ ‘શબ માલઝ’ પડ� રહત છે અમ ે�ુરઆમમી 
િં્લવં કર� છે, ંત ફરાલા્ુા ક� યક�મ સલથ ે�ઈૂ જ�ુા શકમી 
સલથ ેમાલઝ પડવલ કરંલ વ્લર� સલ�ા છે. 
 (૯૮) �રવા્ત અને દરા્ત: જયલર� કતઈ ખબર 
સલાભળત ંત ��ુધ્મી કસતટ� પર પરખી ુયત, ાલત મક્ પર 
ભરતસત મ કરત ક�ાક� ઇુામી મક્ કરવલવલળલ ઘણલ હતય છે 

અમ ેસાજવલવલળલ ઘણલ થતડલ હતય છે. 
 (૯૯) ઇ�ા �લલલાહહ વ ઇ�ા એલયહહ રા�ઊનની 
તફ્ીર: આપ ે એક શખસમ ે આયં “ઇ�લ �્ુ્લહ” �ભ 
પર ઉચ્લરંલ સલાભળયત ંત ફરાલા્ુા ક�, “ઇ�લ �્ુ્લહ” 
�સવકલર� છે ક� આપણ ે કતઈમી િાુકં છ�એ અમે “વ ઇ�લ 
એ્યહ� રલ�ઊમ” �સવ�ૃિં છે ક� એક �દવસ ફમલ થઈ જવલ 
વલળલ છ�એ. 
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 (૧૦૦) પશં્ ાના જવાબ: એક કૌા ેઆપમી સલા ે
આપમલ વખલણ કર� દ�્લ ંત આપે �ુઆ ાલટ� હલથ ઉઠલાયલ 
– �દુલયલ, ્ ુા ામે ાલરલથી વ્લર� સલર� પઠે� �ણ ેછે અમ ે�ુ ા 
પતંલમ ે ંેઓથી વ્લર� ��ુા �ા એટ્ે ામ ે ંેઓમી 
્લરણલથી વ્લર� સરસ બમલવી દ�� અમે આ � ખલાીઓમ ે
મથી �ણંલ ંેમ ેાલફ કર� દ��. 
 (૧૦૧) હાજત રવાઈ: તણ ્ીજત વગર હલજં 
�રૂ� મથી થંી. ( ૧) અા્મ ેમલમત સા� �થી ંે ાતટત 
ગણવલાલા આવે. (ર) ંેમ ે�પું ર�ંે બ�વી ્લવ ે�થી ં ે
પતં ે�હ�ર થઈ �ય. (૩) ંેમે જુદ� �રૂત કર� દ� �થી ં ે
સલરત ્લગે. 
 (૧૦ર) એણ ભિવષ્વારી: ્તકત પર એક વખં 
એ આવવલવલળત છે જયલર� ાલત ્તકતમલ એબત બયલમ 
કરવલવલળત દરબલરાલા ાલમ પલાશ.ે અમે ાલત �મુેહગલરમ ે
સલરલ સવભલવમત સાજવલાલા આવશ ે અમે ાલત નયલય 
કરમલરમ ેિમબરળ ઠરલવવલાલા આવશ.ે ્તકત સદકલ (્ાલરદલ)મે 
ખતટ અમ ે િસ્ ે રહ�ામ ે ઉપકલર, ઇબલદંમ ે ્તકત પર 
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સરસલઈ�ુા સલ્મ ગણલવશ.ે એવલ સાય ે રલ�ય �ીઓમલ 
ા�ેમરલ, બલળકતમી સ�લ અમે ખવલ�સરલઓમી ંદબીરમલ 
આ્લર� રહ� �શ.ે 
 (૧૦૩) પિત�ુળ શ�:ુ ્તકતએ આપમી ્લદરમ ે
યીણ (�ૂમી-�ણર)  જતઈમ ે િવમાં ી કર� દ�્ી ંત આપ ે
ફરાલા્ુા: આમલથી �દ્ાલા મમંલ અમ ેામાલા ્�ું લગાથી 
જનાે છે અમે ાતઅિામત ંે�ુા અ�કુરણ પણ કર� શક� છે. 
યલદ રલખત, �ુિમયલ અમ ેઆખેરં પરસપર પિં�ુળ �ુશામત 
છે. અમે બે �ુદલ ાલગ� છે. એટ્ે � �ુિમયલથી પેા અમ ે�દ્ 
્ગલડ� છે ંે આખેરંમત �ુશામ થઈ �ય છે અમ ે � 
વટ�ાલ�ુર એકથી વ્લર� મ�ક રહ� છે ં ેબી�થી વ્લર� �ૂર 
થઈ �ય છે. વળ� આ બામ ેઆપસાલા એક બી�મી “શત�” 
�વી છે. [શત� : એક ��ુષમી બે પતમીઓ ] 
 (૧૦૪) નાફ બણાલી�ુ ંબ્ાન:  મતફ બકલ્ી કહ� 
છે ક�, ા� એક રલત ે હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ 
અ્�યહસસ્લામ ે જતયલ ક� આપે પથલર�ાલા ઊભલ થઈ 
ંલરલઓ પર મજર કર� અમ ેફરાલા્ુા ક� "મૌફ � ૂં લ છત ક� 
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�ગત છત? ા� અરજ કર�, �ુ�ૂર ��ુા �ા, ફરાલા્ુા ક� મૌફ ! 
સદભલગી છે એ ્તકત � �ુિમયલથી િવરક  ંથઈ આખેરંમત 
શતખ રલખ ે છે. આ જ એ ્તકત છે �ઓએ જાીમમ ેપથલર� 
બમલવી છે અમે �ળૂમ ે �બછલ�ુા, પલણીમ ેપી�ુા ગણ્ુા છે અમ ે
�ુરઆમ ંથલ �ુઆમ ેપતંલમલ પગટ અમ ે�પુંમલ (�હ�રમલ 
અમે બલિંમમલ) રયકત. તયલર પછ� �ુિમયલથી એ ર�ં ેિવ�ટૂલ 
પડ� ગયલ �વી ર�ં ેહઝરં ાસીહ ( હઝરં ઈસલ  
અ્�યહસસ્લા) 
 મતફ !  �ુઓ દલ�દૂ અ્�યહસસ્લા રલંમલ આ 
ભલગાલા જ ઊભલ રહ�ં લ હંલ ( માલઝ પડંલ હંલ) અમ ે
ફરાલવંલ હંલ ક� આ એ ઘડ� છે �ાલા � કતઈ બાદત � કાઈ 
�ુઆ કર� છે પરવર�દગલર ંેમી �ુઆમ ે ક� ૂ્  કર� ્ે છે. 
િસવલય એ ક� (ઝલ�્ા) સરકલર� વેરત વ� ૂ્  કરવલવલળત, 
્તકતમી િમ�દલ કરવલવલળત, ઝલ�્ા �ુ�ૂાંમત પત્ીસવલળત 
અથવલ વલ�જ�ત અમ ેઢત્ તલાસલવલળત હતય. 
 (૧૦પ) ણતરવ્ પાલન: પરવર�દગલર� ંાલરલ પર 
કાઈક ફરજત ્લદ� છે એટ્ ેખબરદલર ! એમે બરબલદ મ કરત 
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અમે ંેણ ેકાઈક હદત પણ મ�� કર� છે એટ્ે ંેમે ઓળાગંલ 
મહ�. ંેણે � ્ીજતમી ામલ કર� છે ંેમલથી િવ�દ મ કરજત 
અમે � ્ીજત પર �પૂક�દ� અપમલવી છે, જબરદસંી ંેમ ે
�ણવલમી કતિશશ મ કરજત ક�ાક� ંે � ૂુ યત મથી. 
 (૧૦૬) દ�નથી વેગળાપ્ુ:ં જયલર� પણ ્તકત 
�ુિમયલ બમલવવલ ખલંર દ�મમી કતઈ વલંમ ેછતડ� દ� છે ંત 
પરવર�દગલર ંેમલથી વ્લર� �કુસલમકલરક ાલગર ખત્ી મલખ ે
છે. 
 (૧૦૭) લાભ વગર�ુ ં ઇલા: ઘણલ આ�્ાત છે 
�મે દ�મથી અ�ણંલએ ાલર� મલખયલ છે, અમે પછ� ંેમલ 
ઇુાે પણ કતઈ ્લભ મથી પહ�્લડયત. 
 (૧૦૮) �દલની હાલત: આ ઇનસલમમલ વ�ૂદાલા 
સૌથી વ્લર� આયયરજમક ાલાસમત ્�દત છે �મે એક રગમી 
સલથ ે્ટકલવી દ�વલાલા આાયત છે ��ુા મલા “�દ્” છે. ક�ાક� 
ંેાલા ડહલપણમલ ઝરણલઓ પણ છે અમે ંેમલ િવરત્ી પણ છે 
ક�, જયલર� ંેમ ે આશલ�ુા �કરણ દ�ખલય છે ંત ્લ્્ 
અપાલિમ  ંકર� દ� છે. અમે જયલર� ્લ્્ાલા ઊભરત આવે છે 
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ંત ઇષલર બરબલદ કર� દ� છે. અમ ેજયલર� હંલશલ છવલઈ �ય 
છે ંત અફસતસ ાલર� મલખે છે. અમે જયલર� ઉશક�રલટાલા આવ ે
છે ંત ગા અમે �સુસત વ્ી �ય છે. અમ ેજયલર� �ખુી થલય 
છે ંત આગા્ેંી � ૂ્ ી �ય છે. અમે જયલર� ભય છવલઈ 
�ય છે ંત ંેમી સાભલળ (કલળ�) બી� વસ્ઓુથી ગલ�ફ્ 
કર� દ� છે, અમે જયલર� સાજતગત િવશલળ થઈ �ય છે ંત 
ગફ્ં કબજત કર� દ� છે, અમે જયલર� ાલ્ ાેળવી ્ે છે ંત 
બેપરવલઈ ઉધ્ં બમલવી દ� છે, અમે જયલર� કતઈ સાકટ 
આવી પડ� છે ંત ફ�રયલદ �સવલ કર� દ� છે. અમે જયલર� �ખૂ 
ાલર� મલખે છે ંત આફં પકડ� ્ે છે. અમે જયલર� �ખૂ 
થકવી દ� છે ંત મબળલઈ બેસલર� દ� છે અમ ેજયલર� જ�રંથી 
વ્લર� પેટ ભરલઈ �ય છે ંત અકરલાિંયલપણલ (ભર�્લ 
પેટ)મી પીડલાલા સપડલઈ �ય છે. - �ૂાકાલા એ ક� દર�ક ઉણપ 
�કૂસલમકલરક હતય છે અમે દર�ક અિંશયંલ િવમલશ કલરક 
હતય છે. 
 (૧૦૯) �હદા્ત�ુ ં ણહન્: અાત એહ્ેબૈં  
(અ્યહ��સુસ્લા) જ સાંત્ ાધય�બ��ુ છ�એ �મલથી 
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પલછળ રહ� જમલરલ આગળ વ્ી ંેમે ાળ� �ય છે અમ ે
આગળ વ્ી જમલરલ પલછલ ફર� ભેગલ થઈ �ય છે. 
 (૧૧૦) રાજણતારના �રુધાર: અુ્લહમલ �ુકાતમ ે
એજ ્લ� ુપલડ� શક� છે � હકમલ ાલા્લાલા શેહ શરા મ 
રલખંત હતય અમ ે્લ્લર� ક� િમબરળંલ મ દ�ખલડંત હતય અમ ે
્લ્્મી પલછળ મ દતડંત હતય. 
 (૧૧૧) ્ાહહલ ઇબને �નૈુફ: જયલર� િસફફ�મથી 
પલછલ ફરંલા સતહ�્  �બમ �ુમફૈ અનસલર�મત �ૂફલાલા ઇનંેકલ્ 
થઈ ગયત, �ઓ હઝરંમલ પયલરલ સહલબી હંલ, ંત આપ ે
ફરાલા્ુા: "ાલરલથી જત કતઈ પહલડ પણ ાહતબબં કરશ ેંત 
�કૂડ� �કૂડલ થઈ જશ.ે" 
 ાં્બ એ ક�, ાલર� ાહતબબંમી કસતટ� સખં છે 
અમે ંેાલા સાકટતમત વરસલદ વરસ ે છે, � ાલમ ાલત ��ુક� 
અમે પરહ�ઝગલર ્તકતમ ેજ ાળે છે �ાક� આપ ેબી� પસાગ ે
ઇરશલદ ફરાલા્ુા છે. 
 (૧૧ર) એહલેબૈત અલયહહ�સુ્લાાની 
ાહાબબત: � અાત એહ્ેબૈ  ં (અ્યહ��સુસ્લા)થી 
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ાહતબબં કર� ંેણે ગર�બીમલ વ�ત પહ�રવલ ંૈયલર થઈ જ�ુા 
જતઈએ. 
 (૧૧૩) ચાહવા લા્ણ �રુા: ��ુધ્થી વ્લર� 
્લભકંલર કતઈ �ડૂ� મથી. આતાશ્લ્લ ( આપ વખલણ )થી 
વ્લર� ભયલમક કતઈ એક્ંલ મથી. ંદબીર �વી કતઈ 
��ુધ્ મથી અમ ે ંકવલ �વી કતઈ ાતટલઈ મથી. �ુાદર 
સવભલવ �વત કતઈ સલથી મથી. અમ ેસાસ�ૃિં (સભયંલ) �વત 
કતઈ વલરસત મથી. સદ��ુધ  ્�વત કતઈ આગેવલમ મથી અમ ે
સદકલય� �વત કતઈ વેપલર મથી. સવલબ �વત કતઈ ્લભ 
મથી. અમે શાકલઓાલા સાયા �વી કતઈ પરહ�ઝગલર� મથી. 
હરલામી પિં િવર�કં �વત કતઈ ઝતહદ મથી. અમ ે �્�ંમ 
��ુા કતઈ ઇુા મથી. ફરજત �રૂ� કરવલ �વી કતઈ ઇબલદ  ં
મથી, અમે ્જ�-શરા ��ુા કતઈ ઈાલમ મથી. િવમમંલ 
�વી કતઈ ખલમદલમી મથી અમે ઇુા �વી કતઈ પિંષઠલ 
મથી. સ�હષ�ું લ (�હુા)  �વી કતઈ ઇઝઝં મથી અમ ે
ા�ેીરલથી વ્લર� ાજ� ૂં  કતઈ આશરત મથી. 
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 (૧૧૪) ્દભાવના અને �ુભાવના: જયલર� સાય 
અમે સાયમલ ્તકત પર મેક�ઓમી િવ�ુ્ ંલ હતય અમ ેકતઈ 
શખસ કતઈ શખસાલા �રુલઈ જતયલ વગર અભલવ પૈદલ કર� ંત 
ંેણે એ શખસ પર �ુા કય� અમ ે જયલર� જાલમત અમ ે
જાલમલવલળલ પર ફસલદમી અિંશયંલ હતય અમ ેકતઈ શખસ 
કતઈ શખસથી સદભલવ રલખ ેંત �ણે ંેણ ેપતંલમ ેજ ્તકત 
આપયત. 
 (૧૧પ) ખબર �છૂવાના જવાબ: એક શખસ ે
આપમ ેખબર �ંર �છૂયલ ંત ફરાલા્ુા: ંેમત હલ્ �ુા હતય 
��ુા બલક� રહ�� ુા જ મલશ ંરફ ્ઈ જ્ ુા હતય અમ ેંા�ુરસંી 
જ બીાલર�મી પસંલવમલ હતય અમ ે ંમેે પતંલમલ આશય 
ઘરાલાથી એક �દવસ પકડ� ્ેવલાલા આવશ.ે 
 (૧૧૬) ણ્ાટ� અને પારખા: ક�ટ્લએ ્તકત એવલ 
છે �ઓમ ેમેક�ઓ આપી પકડાલા ્ેવલાલા આવ ેછે અમ ેંેઓ 
ઢલાક િપછતડલમલ કલરણ ેજ ્તકલાલા રહ� છે. અમે પતંલ િવશ ે
સલર� વલં સલાભળ� ્તકલાલા પડ� �ય છે. અમ ે�ુઓ અુ્લહ� 
ાતહ્ંથી વ્લર� સલ�ા પર�યલ�ુા સલ્મ મથી બમલા્ુા. 
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 (૧૧૭) િાત અને શ�:ુ ાલરલ સાબા્ ાલા બ ે
પકલરમલ ્તકત હ્લક થઈ ગયલ. એ દતસં � દતસંીાલા 
અિંશયત�કંથી કલા ્ે છે અમે એ �ુશામ � �ુશામીાલા 
અિંશયત�ક  ંકર� છે. 
 (૧૧૮) તણ �ાુાવવા�ુ ં પ�રરાા: �રસદમ ે
�ાુલવવી રાજ અમે ઉપલિ્�ુા કલરણ છે. 
 (૧૧૯) �ુિન્ા એણ ્પર ્ાી છે: �ુિમયલમી 
ઉપાલ સપર �વી છે. � સપરશાલા અતયાં  �ુ્ લયા હતય છે 
અમે ંેમી �દર ઘલંક ઝેર હતય છે, ્તકત ખલ્ે્ત ��હ્ 
ંેમલ ંરફ આકષલરય છે અમે સાજ ��ુધ્વલળત ંેમલથી 
સલવ્ેં રહ� છે. 
 (૧ર૦) �ુર�શની િવિશષટતા: આપથી �ુર�શમલ 
સાબા્ ાલા �છૂવલાલા આા્ુા ંત આપ ેફરાલા્ુા: બમી ાખ્ા 
�ુર�શ�ુા ાહ�ક્ ુા �્ છે. ંેમલથી વલં્ીં પણ સલર� ્લગ ેછે 
અમે ંેમી �ીઓથી સગપણ ગા ેછે, અમે બમી અબદ� શમસ 
ઘણી �ૂર �ુ્ ી િવ્લરમલરલ અમ ે પતંલમી પીઠ પલછળમી 
વલંતમી રતકથલા કરવલવલળલ છે પરા્ ુ અાે બમી હલિશા 
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પતંલમલ હલથમી દત્ં ્ટુલવલવલળલ અમ ેાૌંમલ ાયદલમાલા 
�મ દ�મલરલ છ�એ. ંે ્તકત સાખયલાલા વ્લર� છે, છળ 
પપા્ ાલા આગળ, અમે કદ�પલ છે, અમે અા ે ્તકત 
વલક્લ્યુરવલળલ વલણી િવશલરદ, િમખલ્સ અમ ે ઉજવળ 
્હ�રલવલળલ છ�એ. 
 (૧ર૧) બે પણારના  અાલ: એ બે પકલરમલ 
અા્તાલા ક�ટ્ુા �ંર જતવલાલા આવ ે છે? એ અા્ �મી 
ા� ખંા થઈ �ય અમે ંેમી િવપં (વબલ્) બલક� રહ� 
�ય. અમ ે એ અા્ �મી ાહ�મં ( ઝહ�ાં) ખંા થઈ 
�ય અમે અજ બલક� રહ� �ય. 
 (૧રર) તેા પા્ે ન જાનાર� �ખ અને ન 
્ાજવાવાળ� અ�લ છે: આપ ેએક જમલઝલાલા ભલગ ્ી્ત 
અમે એક શખસમ ેહસંત જતયત ંત ફરાલા્ુા: "એ�ુા ્લગે છે 
ક� �તૃ્ ુકતઈ અનયમલ ાલટ� ્ખવલાલા આા્ુા છે અમ ેઆ હક 
કતઈ બી� પર જ�ર� ગણવલાલા આાયત છે, અમે �ણ ેક� � 
ારવલવલળલમ ેઆપણ ેજતઈ રહલ છ�એ ંે એવત પવલસી છે � 
ઘડ�ાલા પલછત આવમલર છે, ક� અહ� આપણ ે ંેમ ે ઠ�કલણ ે
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્ગલવીએ છ�એ અમ ેતયલા આપણ ેંેમલ છતડ�્લમ ે(વલરસલમ)ે 
ભયવલ ્લગીએ છ�એ �ણ ેક� આપણ ેસદલ રહ�મલરલ છ�એ, 
તયલરપછ� આપણ ે દર�ક િશખલાણ આપમલર �ી ��ુષમ ે
�ુ્ લવી દ�્લ છે અમ ે દર�ક આફં અમ ે �સુીબં�ુા ્�ય 
બમી ગયલ છ�એ. 
 (૧ર૩) ણહટલાણ પશં્ ની્ �રુા: ભ્ુા થલય એ 
્તકત�ુા �ઓએ પતંલમી �દર િવવેકમી ભલવમલ જનાલવી, 
પતંલમી રતઝીમ ેપિવત બમલવી ્ી્ી, પતંલમલ �ંરમ ેમેક 
કર� ્ી�ુા, પતંલમી આદંતમ ે�ુાદર બમલવી ્ી્ી, પતંલમલ 
ાલ્મલ વ્લર� ભલગમ ે�દુલમી રલહાલા ખ્ર કર� દ�્ત, અમ ે
પતંલમી બદજબલમી (��ુા બત્વલ) પર ��ુશ ાેળવી ્ી્ત, 
પતંલમલ છળમ ે ્તકતથી �ૂર રલખયત અમ ે ��ુતંમે પતંલ�ુા 
�વમ બમલા્ુા અમે �બદઅંથી કતઈ સાબા્  મ રલખયત. 
 (૧ર૪) �ી ��ુષની અ�સાતા: ઔરંમત પેા 
સાયં (ગૈરં) કરવત �ુફ છે અમ ે��ુષ ેપેા સાયં કરવત ખ�ા 
ઈાલમ છે. (ક�ાક� ઇસ્લાાલા બ� ુપ�તમતવ �એઝ છે જયલર� 
બ�ુ પિંતવ (એકથી વ્લર� પિં) હરલા છે.) 
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 (૧રપ) ખરા ઇસલાા: �ુ ા ઇસ્લામી એ ાયલખયલ ક�ા 
�ા � ાલર� પહ�્ લ કતઈએ મહ� કર� હતય.“ઇસ્લા સાપરણ 
છે, અમે સાપરણ (ંસ્ીા) યક�મ છે, યક�મ ંસદ�ક 
(સવી�ૃિં) છે, અમે ંસદ�ક ઈકરલર (ક�ુ્ લં) છે, અમ ે
ઈકરલર અદલયગી છે, અમ ેઅદલયગી અા્ છે.” 
 (૧ર૬) આ� ર્ જનણ વસ�ાુ: ામે કા�ૂસમી 
�સથિં પર આયયર થલય છે ક� ંે  એજ િમ્રમંલાલા સપડલઈ 
�ય છે �મલથી ભલગી રહત છે અમે પછ� એ જ 
્મવલમપણલથી વા�્ં થઈ �ય છે �મે પલપં કરવલ ાલગ ે
છે, �ુિમયલાલા ફક�રત ��ુા �વમ વીંલવ ેછે અમે આખેરંાલા 
ાલ્દલરત �વત �હસલબ આપવત પડ� છે. એવી જ ર�ં ેામ ે
ઘાાડ� આદાી પર આયયર થલય છે ક� � કલ્ે વીયર �બ��ુ હંત 
અમે કલ્ �ડુદલ થઈ જશ.ે છંલા અકડ� રહત છે. ામે એ 
શખસ િવશ ેપણ હયરં થલય છે � �દુલમલ અ�સંતવ પર 
શાકલ કર� છે જત ક� �દુલમલ સ�મતમ ેજતઈ રહત છે અમે ંેમત 
હલ્ પણ િવ�્ત છે � ાૌંમ ે � ૂ્ ે્ત છે. જત ક� 
ારમલરલઓમ ે બરલબર જતઈ રહત છે. ામ ે ંેમલ હલ્ પર 
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ંલ�ુબી થલય છે � આખેરંમી શ�ંલમ ેમકલર� છે જયલર� ક� 
પહ�્ લ જમામ ેમીરખી રહત છે, અમે ંેમી �સથિં પર પણ 
દયલ આવ ેછે � મલશવાં  ઘરમ ેવસલવી રહત છે અમ ેબલક� 
રહ� જમલરલ ઘરમ ેં� (�ુ્ લવી) બેઠત છે. 
 (૧ર૭) આાાલની ઉરપ�ુ ં પ�રરાા: �ણ ે
અા્ાલા કાી (ક્લશ) રલખી ંે �્�ંલ ઉપલ્ીાલા હર હલ્ાલા 
સપડલશ.ે અમે અુ્લહમ ે એવલ બાદલમી કતઈ પરવલ મથી 
�મલ �મ અમ ેાલ્ાલા અુ્લહમત કતઈ ભલગ મથી. 
 (૧ર૮) વ્તં અને પાનખરાા ં એહતે્ાત: 
શરદ�મી (ઠાડ�મી)  ૠ્ાુલા આરાભાલા સાભલળ ુયત. અમ ે
�ંાલા ંેમ ેઆવકલરત ક� ંેમી અસર શર�ર પર �યૃતમલ પણ� 
(પલાદડલ) �વી છે ક� ંે ાૌસામી શ�ાલા પલાદડલઓમ ેબલળ� 
મલખે છે અમ ે�ંાલ ંલ� ાલ� કર� દ� છે. 
 (૧ર૯) ્�નહારની ાહાનતા: જત અુ્લહમી 
ાહલમંલ�ુા ભલમ થઈ �ય ંત ાખ્કૂ આપત આપ (પતંલમી) 
મજરથી પડ� જશ.ે 
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 (૧૩૦) ારનારાાને ્બંાધન: િસફફ�મથી પલછલ 
ફરંી વખં ે�ૂફલમી બહલર કબસંલમ પર મજર પડ� ગઈ ંત 
ફરાલા્ુા: અય ડરલાણલ ઘરતમલ રહ�વલવલળલઓ ! અય વેરલમ 
જગયલમલ ાકલમતમલ રહ�વલસીઓ !  અમ ેઅય �્લર� કબતાલા 
વસમલરલઓ !  અય �ળૂાલા બેસમલરલઓ, અય પરદ�શી, 
એક્વલયલપણલ અમ ે ભયવલળલઓ !  ંા ે અાલર� આગળ 
્લુયલ ગયલ છત અમ ે અા ે ંાલરલ પગ્ ે ્લ્ી ંામ ે
ાળવલવલળલ છ�એ. �ુઓ ંાલરલ ઘરત વસી ગયલ છે અમ ે
ંાલર� પ�તમઓમલ �મુર્ગમ થઈ ગયલ છે અમ ેંાલરત ાલ્ 
વહ�્ લઈ ��ૂત છે. આ ંત અાલર� તયલામી ખબર છે. ંા ે
બંલવત ક� ંાલર� તયલામલ �ુા સાલ્લર છે ? 
 તયલર પછ� સલથીઓ ંરફ ા� કર� ફરાલા્ુા: "જત 
ંેઓમ ેબત્વલમી ર� ાળ� �ં ંત ંામ ેાલત એ સાદ�શ 
આપં ક� શષેઠ વલટ ખ્� (ભલ્ ુા) ંકવલ (પહ�ઝગલર�) છે." 
 (૧૩૧) �ુિન્ાના વખાર: એક શખસમ ે�ુિમયલમી 
િમ�દલ કરંલ જતયત ંત ફરાલા્ુા: અય �ુિમયલમી િમ�દલ કરમલરલ 
અમે ંેમલ ફર�બાલા સપડલઈ ંેમી િાથયલ વલંતથી ્તકત 
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ખલવલવલળલ ! ્ ુા ંેમલથી ્તકત પણ ખલય છે અમે ંેમી ટ�કલ 
પણ કર� છે? એ બંલવ ક� ંમ ેંેમલ પર આરતપ �કૂવલમત 
હક છે ક� ંેમે ંલરલ પર આરતપ �કૂવલમત? આખર ંેણે �લર� 
ંલર� ��ુધ્ �્ક� ્ી્ી હંી ? અમે �લર� ંમ ે ્તકત 
આપયત હંત? �ુા ંલરલ બલપદલદલઓમી �રુલંમંલ પર 
પડવલમલ કલરણે ્તકત ખલ્ત છે ક� ંાલર� ાલઓમલ કબાલા 
�વૂલમલ ઘરતથી ્તકત દ�્ત છે. 
 ક�ટ્લ બીાલર છે �મી ં� સલરવલર કર� હતય, અમ ે
પતંલમલ હલથતથી ંેઓમત ઇ્લજ કય� છે. અમે ઇચછ્ુા ક� 
ંેઓ ંા�ુરસં થઈ �ય અમ ેડતકટરતમ ેદ�ખલડયલ પણ છે. ં ે
સાય ેજયલર� મ કતઈ દવલ કલા આવંી હતય અમ ેમ કતઈ 
રત� ુા ્ત�ુા ્લભ આપી ર�ુા હ્ ુા. મ ંાલર� હાદદ� કતઈમ ે
્લભ પહ�્લડ� શક� અમ ેમ ંાલરત હ�્  ુ�રૂત થયત. અમે મ 
ંાે ાૌંમ ે ટલળ� શ�લ. આ �સથિંાલા �ુિમયલએ ંામ ે
પતંલમી હક�કં બંલવી દ�્ી હંી અમ ે ંામ ે ંાલરલ 
િવમલશથી સલવ્ેં કર� દ�્લ હંલ. (પરા્ ુંામ ેભલમ મ 
આા્ુા) યલદ રલખત ક� �ુિમયલ િવ�લસ કરમલરલઓ ાલટ� 
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સચ્લઈ�ુા ઘર છે, અમે સાજદલર ાલટ� અામ્ામ�ુા સથળ 
છે અમે બત્પલઠ ગહણ કરમલરલઓ ાલટ� મસીહં�ુા �કુલા 
છે. 
 આ અુ્લહમલ દતસંત ાલટ� સજદલઓમી ્રંી છે, 
અમે ગગમમલ ફ�રશંલઓ ાલટ� �સુુ્ત છે. અહ� જ 
અુ્લહમી વહ�ઓ ઉંર� છે. અમ ે અહ� જ �દુલમલ દતસંત 
આખેરંમલ સતદલ કર� છે, � વડ� રહ�ાં પલપં કર� ્ે છે 
અમે મફલાલા જ�શ  ં્ઈ ્ે છે. કતમ ેહક છે ક� ંેમી િમ�દલ 
કર�? જયલર� ક� ંેણે પતંલમી �ુદલઈ�ુા એ્લમ કર� દ��ુા છે. 
અમે પતંલમલ િવરહમી (�ુદલઈમત) સલદ પલડ� દ�્ી છે. અમ ે
પતંલમલ રહ�વલવલળલમી ાતકલણ (�ુ:ખદ સાલ્લર)  સાભળલવી 
દ�્ી છે. પતંલમી આફંથી ંેઓમી આફંતમત મકશત ખ�્ી 
દ�્ત છે. અમ ે પતંલમલ આમાદથી આખેરંમલ આમાદમી 
દલવં આપી છે. 
 ંેમી સલાજ �ખુાલા વીં ેછે ંત સવલર સાકટાલા, �થી 
ાલમવીાલા શતખ પણ પૈદલ થલય અમે ડર પણ. ંેમલથી 
સલવ્ેં પણ કર� દ� અમ ેસલવ્લમ પણ કર� દ� છે. અ�કુ 
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્તકત પસંલવલમી સવલર� ંેમી િમ�દલ કર� છે અમ ેઅ�કુ ્તકત 
કયલાંમલ �દવસ ેંેમલ વખલણ કરશ.ે �મ ે�ુિમયલએ મસીહ  ં
કર� ંત ંેઓએ ંેમ ે સવીકલર� ્ી્ી, ંમેે હક�કંત બયલમ 
કર� ંત ંે�ુા સાથરમ �ુ� અમે િશખલાણ આપી ંત ંેમી 
અસર ્ી્ી. 
 (૧૩ર) ફ�રશતાાના ્ાદ: પરવર�દગલરમલ 
ંરફથી એક ફ�રશંત િમ્કું છે. � દરરતજ સલદ આપ ેછે ક�, 
અય ્તકત ! જના આપત ંત ારવલ ાલટ�, ભે�ુા કરત ંત મલશ 
થવલ ાલટ�, અમે બલા્ કલા કરત ંત �ણર થવલ ાલટ�. (અથલ�  ં
છેવટમલ ��ામ ેધયલમાલા રલખત) 
 (૧૩૩) �ુિન્ાની ન�રતા: �ુિમયલ એક રસંત છે. 
પડલવ મહ�. ંેાલા ્તકત બે પકલરમલ છે: ંેાલા એક એ શખસ 
છે �ણ ેપતંલમલ આતાલમ ેવે્ી મલખયત. અમે ાલર� મલખયત. 
અમે એક એ છે �ણ ેખર�દ� ્ી્ત અમે આઝલદ કર� દ�્ત. 
 (૧૩૪) િાતતાની શરતા: દતસં તયલા �ુ્ ી ખરત 
દતસં મથી બમી શકંત �યલા �ુ્ ી પતંલમલ દતસંતમ ે તણ 
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પસાગતએ કલા મ આવે. ( ૧) સાકટ સાય,ે (ર) ંેમી 
ગેરહલજર�ાલા (૩) ારવલ પછ�. 
 (૧૩પ) ચાર વસ�ાુ: �મે ્લર વસ્ઓુ 
આપવલાલા આવી ંે ્લરથી વા�્ં મથી રહ� શકંત. ( ૧) 
�મ ે�ુઆમી સદ��ુધ  ્ાળ� હતય ં ેંેમલ સવીકલરથી વા�્  ં
મહ� રહ�. (ર) �મ ેંૌબલમી સદ��ુધ  ્ાળ� ંે ક� ૂ્  થવલથી 
વા�્ં મહ� રહ�. ( ૩) ઇસંગફલર કરવલવલળત ાગફ�રંથી 
વા�્ં મહ� રહ�. (૪) �કુ કરવલવલળત વ્લરલથી વા�્ં મહ� 
રહ�. 
 આ કથમ�ુા સાથરમ �ુરઆમમી આયંતથી થલય છે, 
ક� પરવર�દગલર� �ુઆમલ સાબા્ ાલા ફરાલા્ુા: "ાલરલથી �ુઆ 
કરત, �ુ ા ક� ૂ્  કર�શ." અમે ઇસંેગફલર િવશ ે ફરાલા્ુા: "� 
�રુલઈ કરવલ પછ� અથવલ પતંલમલ મફસ પર �ુા કરવલ 
પછ� �દુલથી ાલફ� ાલગી ્ેશ ેંે �દુલમ ેઘણત બખશમલર અમ ે
દયલ� પલાશ.ે" 
 �કુમલ િવશ ેફરાલા્ુા: "જત ંા ે��ુકયલ અદલ કરશત. 
ંત અાે મઅેાંતાલા વ્લરત કર� દ��ુા." અમે ંૌબલમલ 
સાબા્ ાલા ઇરશલદ થલય છે "ંૌબલ એ ્તકત ાલટ� છે �ઓ 



નહ�ુલ બલાગાહ - 1069                                                                     ww.hajinaji.com 

અ�ણપણલાલા �મુલહ કર� છે અમ ેપછ� ંરં જ ંૌબલ કર� 
્ે છે આ જ એ ્તકત છે �મી ંૌબલમ ેઅુ્લહ ક� ૂ્  કર� ્ ે
છે અમે ંે દર�કમી િમયયંથી �ણકલર પણ છે અમ ે
�હકાંથી કલા ્ેમલર પણ છે." - સયયદ રઝી 
 (૧૩૬) ્દણા: રતઝી ાેળવવલમી ાયવસથલ સદકલ 
ાલરફં કરત. 
 (૧૩૭) ઇબાદતાની વ્ાખ્ા: માલઝ દર�ક ��ુક� 
ાલટ� િમકટંલ�ુા કલરણ છે અમે હજ દર�ક િમબરળમલ ાલટ� 
�હલદ છે, દર�ક ્ીજતમી એક ઝકલં હતય છે. શર�રમી ઝકલં 
રતઝલ છે. ઔરંમત �હલદ શતહરમી સલથે શષેઠ વંલરવ છે. 
 (૧૩૮) દ�ર્ા�દલી: �મે વળંર�ુા યક�મ હતય છે 
ંે સખલવં િવશલળ �દ્ ેકર� છે. 
 (૧૩૯) �રઝણના વપરાશ: �દુલમી સહલયંલ 
ખ્રમલ પાલણાલા ાળંી રહ� છે. (સાઘરલ ખતર� અમ ેઉડલઉ 
પણલ ાલટ� મહ�.) 
 (૧૪૦) ણરણ્ર: � ાધયા ાલગર અપમલવશ ે ં ે
કદ� ાતહંલજ મહ� થલય. 



નહ�ુલ બલાગાહ - 1070                                                                     ww.hajinaji.com 

(૧૪૧) �ખુ શાિંત: બલ્બચ્લ ઓછલ હતવલ પણ 

એક પકલર�ુા �ખુ છે. 
 (૧૪ર) ાેળ ાાહબબત: ાેળ ાતહબબં પૈદલ કરવી 
અક્મત અ્� ભલગ છે. 
 (૧૪૩) �ુખ દદર : �્�ંલ અમ ે ગા પણ અડ�ુા 
ઘડપણ છે. 
 (૧૪૪) ્ણંટ પાાર ે્હનશીલતા: ્ીરજ સાકટ 
પાલણ ે ઉંર� છે અમ ે �ણે સાકટ સાય ે સલથળ પર હલથ 
ાલય� �ણે ંેણ ેપતંલમલ અજ અમ ેઅા્મ ેવેડફ� મલખયત. 
(ઉ્ા ( �ુમર) ્ૈયર છે �દત્મ મહ�. પરા્ ુ આ બ�ુા 
ાય�કંગં �સુીબં ાલટ� છે.) 
 (૧૪પ) ાન વગરના અાલ: ક�ટ્લ રતઝલદલર છે 
�મે રતઝલથી �ખૂ પયલસ િસવલય કાઈ મથી ાળ્ુા. અમ ે
ક�ટ્લક રલં ે �ગી ઇબલદં કરમલરલ છે, �મે પતંલમી 
માલઝથી �ગરણ અમે શા િસવલય કાઈ પલપં મથી થ્ ુા. 
સભલમ ઇનસલમ�ુા ��ુ ુા અમ ેખલ�ુા પણ વખલણવલ ્લયક હતય 
છે. 
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 (૧૪૬) ્દણા અને ઝણાત: ંાલરલ ઈાલમમી 
�ળવણી સદકલથી કરત અમે પતંલમલ ાલ્�ુા રયણ ઝકલંથી 
કરત. આપિ�ઓમલ વાટતળમ ે�ુઆઓથી ટલળ� દયત. 
 (૧૪૭) ઇલાની િવશેષતા, આપ�ુ ંફરાાન �ુાૈલ 

�બન �ઝ્ાદને: �ુાૈ્ કહ� છે ક�, હઝરં અાી�  ્
ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લા ાલરત હલથ પકડ� કબસંલમ ંરફ 
્ઈ ગયલ અમ ેજયલર� વસંીમી બહલર િમકળ� ગયલ ંત એક 
�ડત �લસ ખ�્ીમ ેફરાલા્ુા : 
 અય �ુાૈ્ �બમ �ઝયલદ !  �ુઓ આ �દ્ એક 
પકલર�ુા વલસણ છે એટ્ે સૌથી શષેઠ �દ્ એ છે � સૌથી 
વ્લર� ડહલપણમી વલંતમ ે સાઘર� ્ે. હવે ંા ેાલરલથી એ 
વલંતમ ેયલદ કર� ુયત. ્તકત તણ પકલરમલ હતય છે. (૧) �દુલ 
�ુ્ ી પહ�્ે્ આ�્ા, (ર) મ�ંમલ ાલગ� ્લ્મલર 
ંલ�્બ ેઇુા, (૩) અમે સલાલનય ાલમવીમત એ વગર � દર�ક 
અવલજ ( મલરલ)મી પલછળ ્લ્ી િમકળે છે અમ ે દર�ક હવલ 
સલથ ેઊડવલ ્લગ ેછે. ંેણ ેમ �રૂ�ુા અજવલ�ા ાેળા્ુા છે અમ ે
મ કતઈ ાજ� ૂં  સંાભમત સહલરત ્ી્ત છે. 
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 અય �ુાૈ્ ! �ુઓ ઇુા ાલ્થી હર હલ્ાલા ઉ�ા 
છે ક�ાક� ઇુા �દુ ંાલ�ા રયણ કર� છે અમે ાલ્�ુા રયણ 
ંાલર� કર�ુા પડ� છે. ાલ્ ખ્રવલથી ઘટ� �ય છે અમે ઇુા 
ખ્રવલથી વ્ ેછે. વળ� ાલ્મલ પ�રણલા અમ ેઅસરત પણ 
ંેમલ મલશ પલાવલ સલથે મલશ થઈ �ય છે. 
 અય �ુાૈ્ �બમ �ઝયલદ !  ઇુામી ાઅર�ફં એક 
દ�મ છે �મી પૈરવી કરવલાલા આવ ેછે અમ ેંેમલ વડ� ઇનસલમ 
�વમાલા અ�કુરણ ાેળવ ે છે અમે ારવલ પછ� �ુાદર યલદ 
છતડ� �ય છે. ઇુા રલજકંલર હતય છે અમ ે ાલ્ આિ્મ 
(વશ) હતય છે. 
 �ુાૈ્ !  �ુઓ ાલ્મત સાઘરત કરમલરલ �વંલા જ 
�આૂ છે અમે ઇુાવલળલઓ જાલમલ સલથ ેબલક� રહ�મલર છે. 
ંેઓમલ શર�રત મજરતથી અદશય થઈ ગયલ પણ ંેઓમી 
�રુંત �દ્ પર ��કં છે. �ુઓ આ છલંી ઇુામત એક 
ભાડલર છે. કલશ, ામ ેંેમ ેઉપલડમલરલ ાળ� �ંે. હલ, ાળયલ 
ંત ક�ટ્લક એવલ સા�ુ ક� િવ�લસ પલત મથી અમ ેદ�મમ ે
�ુિમયલ�ુા હિથયલર બમલવી વલપરમલરલ છે. અમ ે અુ્લહમી 
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મેઅાંતમલ ાલરફં ંેમલ બાદલઓ અમ ે ંેમી ાહતબબંત 
ાલરફં ંેમલ દતસંત પર ઉચ્ંલ દ�ખલડવલવલળલ છે. અથવલ 
હકવલળલઓમલ પૈરવ ંત છે પરા્ ુંેઓમલ પડખલઓાલા �ંર 
્� ુમથી. અમે મલમલ એવલ સાદ�હાલા પણ શાકલમલ િશકલર થઈ 
�ય છે. અમે યલદ રલખત ક� મ ંત આ કલા આવવલવલળલ છે 
મ પે્ લ. 
 તયલર પછ� એક પકલર એ ્તકતમત છે �ઓ 
�્જજંતમલ શતખીમ અમ ે ઇચછલઓ ાલટ� પતંલમી ્ગલા 
ઢ�્ી કર� દ�મલરલ છે. યલ પછ� ાલત ાલ્ ભેગત કરમલરલ છે 
અમે સાઘરલખતર�મલ શતખીમ છે. આ બામ ેપણ દ�મમલ �બુ�ુ  ્
રયક મથી. અમ ે ંેઓમી વ્લર� મ�ક ાળંલ આવંલ 
્રવલવલળલ પલણીઓ છે અમ ે આ ર�ં ે ઇુાવલળલઓ સલથ ે
ાર� �ય છે. 
 પરા્,ુ તયલરપછ� પણ જાીમ એવલ ્તકતથી ખલ્ી 
મથી રહ�ં ી �ઓ �દુલમી �ુજજં સલથ ેઊભલ થલય છે ્લહ� ં ે
�હ�ર અમ ે ાશ�રૂ હતય યલ ડર�્લ અમ ે અદશય, �થી 
પરવર�દગલરમી દ્ી્ત અમ ે ંેમી િમશલમીઓ િાટલવલ મ 
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પલા.ે પરા્ ુઆ છે જ ક�ટ્લા અમ ે�લા છે? �દુલમી કસા ! 
ંેઓમી સાખયલ �ૂજ (ઓછ�)  છે પરા્ ુ ંેામલ ાલમ સથલમ 
ઘણલ �્લ છે. અુ્લહ ંેઓ જ દલરલ પતંલમી દ્ી્ત અમે 
મીશલમીઓ�ુા રયણ કર� છે �થી ંેઓ પતંલમલ �વલ જ 
્તકતમે હવલ્ ેકર� દ� અમે પતંલમી �વલમલ �દ્તાલા વલવી 
(વસલવી) દ�. ંેઓમ ે ઇુા ે દ�્ર દ�ષટમી હક�કં �ુ્ ી 
પહ�્લડ� દ�્લ છે અમ ેંેઓ યક�મમી �હ સલથ ેઓંપત  ં
થઈ ગયલ છે. ંેઓએ એ ્ીજતમ ેસરળ બમલવી દ�્ી છે �મ ે
આરલા ્લહકતએ અઘર� બમલવી મલખી હંી. અમે એ 
્ીજતથી હળ� ગયલ છે �મલથી ��હ્ત ડરંલ હંલ. અમ ેઆ 
�ુિમયલાલા એ �જસાત સલથ ેરહ� છે ંઓેમી �હત ગગમવલસીઓ 
સલથ ેાળે્ી છે. આ જ જાીમ પર અુ્લહમલ ખ્ીફલ અમ ે
ંેમલ દ�મમલ દલઈ (આાાતકત) છે. અર�, ામ ેંેઓમલ દશરમમત 
ક�ટ્ત શતખ છે ! 
 �ુાૈ્ ાલર� વલં સા�ણૂર થઈ હવ ેંા ેજઈ શકત છત. 
 (૧૪૮) ન બાલ્ાાા ંનવ �રુ: ઇનસલમ પતંલમી 
�ભ મી્ ે�પલએ્ત રહ� છે. 
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 (૧૪૯) ાાન�ુ ંભાન: �ણ ેપતંલ�ુા � ૂુ ય મ �ણ્ુા 
ંે મલશ પલમયત. 
 (૧પ૦) બાધ અને િશખાાર: એક શખસ ેઆપથી 
બત્પલઠમી ાલાગણી કર� ંત ફરાલા્ુા: "એવલ ્તકત �વત મ 
થઈ જ� �ઓ અા્ વગર આખેરંમી આશલ રલખે છે. અમ ે
્લાબી ્લાબી આશલઓમલ આ્લર� ંૌબલમ ે ટલળ� દ� છે. 
�ુિમયલાલા વલંત ઝલ�હદત �વી કર� છે અમે કલા આસકંત 
(�ુિમયલમ ે્લહમલરલ) �વલ કર� છે. કાઈક ાળ� �ય છે ંત 
્પૃં મથી થંલ અમ ેમથી ાળ્ુા ંત સાં તષ મથી ાલમંલ. 
� કાઈ આપવલાલા આા્ુા છે ંેમલ આભલરથી ્લ્લર છે પરા્ ુ
ભિવષયાલા વ્લરલમલ ઇચ�ક જ�ર છે. ્તકતમ ેામલ કર� છે 
પણ પતં ેરતકલંલ મથી. એ ્ીજતમત �ુકા કર� છે � પતં ે
મથી કરંલ. મેક ્લ�ર�યવલમ સલથે ાતહબબં કર� છે પણ 
ંેમલ �વલ અા્ મથી કરંલ.  અમે �મુેહગલરતથી િંરસકલર 
કર� છે પણ પતં ે પણ ંેમલ �વલ જ હતય છે. �મુલહતમી 
અિંશયંલમ ે કલરણ ે ાૌંથી અણગાત રલખે છે અમ ે ંતય 
એવલ અા્ત પર કલયા રહ� છે, �મલથી (� અા્તમલ 
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પ�રણલાથી) ાૌં ગાંી મથી, બીાલર થલય છે ંત �મુલહત 
પર �્�ંલ્રુ થઈ �ય છે અમે ંા�ુરસં હતય ંત પલછલ રાં 
ગાંાલા ્ીમ થઈ �ય છે. બીાલર�થી ��ૂકં ાળ� �ય છે 
ંત અકડવલ ્લગ ેછે અમ ેકસતટ�ાલા પડ� �ય છે ંત િમરલશ 
થઈ �ય છે. કતઈ આફં ઉંર� છે ંત ્તકત ખલઈ ા� ફ�રવી 
્ે છે. ંેઓ�ુા ામ ંેઓમ ે કલુપિમક વલંત પર મ્લવ ે છે 
પરા્ ુંેઓ યક�મી વલંતાલા ંેમલ પર ��ુશ મથી ક�ળવંલ. 
બી�ઓમલ િવશ ેપતંલમલથી મલમલ �મુલહત પર પણ ભયભીં 
રહ� છે અમ ે પતંલમલ ાલટ� આાલ્થી વ્લર� જઝલમલ 
આશલવાં  રહ� છે. પૈસલદલર થઈ �ય છે ંત ાગ�ર અમ ે
�ફતમલાલા પડ� �ય છે. અમ ેગર�બ થઈ �ય છે ંત હંલશ 
અમે �સું થઈ �ય છે. અા્ાલા આળસ કર� છે અમ ે
સવલ્ાલા અિંશયંલ દલખવ ે છે. ામતકલામલ સલા ે આવી 
�ય છે ંત �મુલહ ંરં કર� બેસ ેછે અમે ંૌબલમ ેટલળ� દ� 
છે. કતઈ �સુીબંાલા સાડતવલય �ય છે ંત ઇસ્લાી જાલંથી 
અ્ગ થઈ �ય છે. બત્દલયક બમલવત બયલમ કર� છે પણ 
પતં ેબત્ ગહણ મથી કરંલ. િશખલાણાલા ાતટ� ાતટ� વલંત 
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કર� છે પણ પતં ેમસીહં મથી પકડંલ. બત્ાલા સદલ �્લ 
રહ� છે અમ ેઅા્ાલા સદલ મબળલ રહ� છે. મલશવાં  ્ીજતાલા 
�કુલબ્ત કર� છે અમે બલક� રહ�વલવલળ� ્ીજતાલા પાલદથી 
(�સુંીથી) કલા ્ે છે. ખર�ખરલ ્લભમ ે�કુસલમ કહ� છે અમ ે
ખરલ �કુસલમમ ે્લભ સા� છે. 
 �તૃ્થુી ડર� છે પણ સાય વીંવલ પહ�્ લ અા્ાલા 
આગળ મથી વ્ંલ. બી�ઓમલ એ �મુલહમ ે પણ ાતટલ 
સા� છે �મલથી ાતટલ �મુલહ પતંલ ાલટ� પણ સલ્લરણ 
સા� છે. અમે પતંલમી સલ્લરણ ફરાલાબરદલર�મ ેઘણી ગણ ે
છે જયલર� બી�ઓમી ઘણી ફરાલાબરદલર�મ ે્ચુછ સા� છે. 
્તકતમ ેાેણલ ાલરંલ રહ� છે અમ ેપતંલમલ ાલા્લાલા ભતળલ 
અમે મરા રહ� છે. ાલ્દલરત સલથ ેરાવલ રખડવલમ ેફક�રત 
સલથ ે બેસી �દુલમત �ઝક કરવલથી વ્લર� દતસં રલખે છે. 
પતંલમલ હકાલા બી�ઓમી િવ�દ �કુલદત આપી દ� છે અમ ે
બી�ઓમલ હકાલા પતંલ િવ�દ �કુલદત મથી આપી શકંલ. 
બી�ઓમ ે �હદલય  ંઆપ ેછે અમ ેપતંલમલ મફસમ ે�ાુરલહ 
કર� છે. �દુ ંેઓમી ફરાલાબરદલર� કરવલાલા આવે છે અમ ે
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ંેઓ પતં ે�મુલહ કરંલ રહ� છે. પતંલમત હક �રૂ� �રૂત ્ઈ 
્ે છે અમ ેબી�ઓમલ હક અદલ મથી કરંલ. પરવર�દગલરમ ે
�કૂ� ્તકતથી ડર� છે અમે ્તકતમલ સાબા્ ાલા પરવર�દગલરથી 
ડરંલ મથી. 
 જત આ �કંલબાલા આ વલણી િસવલય કતઈ બી� 
મસીહં મ હતંે ંત પણ આ જ કથમ સા�ણૂર િશખલાણ, �ડ� 
��ુધ્ાંલ, અમે �ંર ્�ઓુ ાલટ� દ�ષટ અમ ે�્�ંમ ામમ 
કરમલરલઓ ાલટ� બત્ ગહણ કરવલ ાલટ� �રૂ્ ુા હ્ ુા. -સયયદ 
રઝી. 
 (૧પ૧) �િતા પ�રરાા: દર�ક શખસમત એક 
��ા આવમલરત છે ્લહ� ાીઠત યલ કડવત. 
 (૧પર) નાશ અને બરબાદ�: દર�ક આવમલર પલછત 
ફરમલર (ારમલર) છે. અમ ે� પલછત ફર� (ાર� �ય) છે ં ે
એવત થઈ �ય છે �ણ ેહંત જ મહ�. 
 (૧પ૩) ધીરતા અને ્�હષ્તુા: ્ીરજ ્રમલર 
સફળંલથી વા�્ં મથી રહ� શકંત, ભ્ ેઘણતય સાય ક�ા 
મ ્લગી �ય. 
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 (૧પ૪) અાલ અને તેના પર રા� રહહવાના 
�નુાહ: કતઈ કૌામલ અા્થી રલ� થઈ જમલરત પણ ંેમી 
જ સલથ ેગણવલાલા આવશ ેઅમ ે� કતઈ બલિં્ાલા ભળ� �શ ે
ંેમલ પર બેવડત �મુલહ થલશ ેઅા્મત પણ �મુલહ અમ ેરલ� 
થવલમત પણ �મુલહ. 
 (૧પપ) બાલ વચન: કત્ કરલરમી જવલબદલર� 
ંેઓમ ેસ�પત �ઓ ખી્લમી �ા ાજ� ૂં  અમ ેઅ્ટૂ હતય 
છે. 
 (૧પ૬) ઇાાાની ાઅરહફત: ંેમી ફરાલાબરદલર� 
જ�ર કરત �મલથી અ�ણ હત� ુા યમય (ાલફ�મ ે્લયક) મથી. 
(અથલ�ં �દુલઈ ઓહદ�દલર) 
 (૧પ૭) બાધપાઠ: જત ંા ે સાજ��ુધ  ્ રલખંલ 
હતવ ંત ંામ ેહક�કંત દ�ખલડવલાલા આવી �કૂલઈ છે. જત ંા ે
�હદલયં ાેળવવલ ાલગંલ હત ંત ંામ ે �હદલયં અપલઈ 
�કૂ� છે અમે જત સલાભળવલ ાલગંલ હત ંત ંામ ે સાદ�શત 
સાભળલવલઈ ��ૂત છે. 
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 (૧પ૮) અપણાર પર ઉપણાર: પતંલમલ ભલઈમ ે
મસીહં કરત ંત ઉપકલર કયલર પછ�. અમ ે ંેમી �રુલઈમત 
જવલબ આપત પયલર ાતહબબંથી. 
 (૧પ૯) આરાપના ાાણા: �ણે પતંલમલ મફસમ ે
આરતપમલ ઠ�કલણે રલખી દ�્ત ંેમ ેકતઈ �ુશ ાકલ કરવલવલળલમી 
િમ�દલ કરવલમત હક મથી. 
 (૧૬૦) પકપાત: � સ�લ ાેળવી ્ે છે ં ે
પયપલં કરવલ ્લગ ેછે. 
 (૧૬૧) પાતે ણહહ એ ખ�ં: � આપાિંથી કલા 
્ેશે ંે મલશ પલાશ.ે અમ ે� ્તકતમલ ા�ેલરલથી (કલા) કરશ ે

ં ેંેઓમી ��ુધ્ાલા ભળ� જશે. 
 (૧૬ર) રહસ્: � પતંલમલ ભેદતમ ે�પલવશ,ે ંેમત 
અિ્કલર ંેમલ હલથાલા રહ�શ.ે 
 (૧૬૩) રંણતા અને નાદાર�: ગર�બલઈ સૌથી ાતટ� 
ાતં છે. 
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 (૧૬૪) હણ અદા ણરવા: � કતઈ એવલ શખસમત 
હક અદલ કર� દ� � ંેમત હક અદલ મ કરંત હતય ંત �ણ ે
ંેણે ંેમી ��ૂ (ઈબલદં) કર� ્ી્ી. 
 (૧૬પ) ાખ�ણૂની પૈરવી: ખલ�્કમલ �મુલહ કર�મ ે
ાખ્કૂમી ફરાલાબરદલર� મથી કર� શકલંી. 
 (૧૬૬) હણ જતા ણરવા: પતંલમત હક ્ેવલાલા ઢ�્ 
કરવી �મુલહ મથી. બી�મલ હક પર ંરલપ ાલરવી એબ છે. 
 (૧૬૭) આતાશલાધા: આપ વડલઈ (આપ વખલણ) 
વ્લર� અા્થી રતક� ્ે છે. 
 (૧૬૮) ાૌતની િનણટતા: આખેરં મઝદ�ક છે 
અમે �ુિમયલમત સલથ ઘણત �ૂાકત છે. 
 (૧૬૯) ્વાર�ુ ં અજવા�ં: �ખતવલળલઓ ાલટ� 
સવલર ઉજળ� થઈ �કૂ� છે. 
 (૧૭૦) તૌબાાા ં �શુણહલીા: �મુલહ મ કરવલ, 
પલછળથી ાદદ ાલગવલ કરંલ આસલમ છે. 
 (૧૭૧) લાભ લાલચ: ઘણીવલર એક ખલ�ુા ઘણલ 
ખલવલથી રતક� દ� છે. 
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 (૧૭ર) અિાનતા: ્તકત એ વસ્ઓુમલ �ુશામ 
હતય છે �મલથી અ�ણ હતય છે. 
 (૧૭૩) ા�ે◌રેા: � િવિવ્ ાંતમત સલામત કર� છે 
ંે � ૂ્ મલ સથળતમ ેઓળખી ્ે છે. 
 (૧૭૪) િનય્તના નેઝા (ભાલા) : � અુ્લહમલ 
ાલટ� ગઝબ ( કત્)મલ ભલ્લમ ે ંેજ કર� છે ંે બલિં્મલ 
પહ�્ વલમતમ ેકં્ કરવલ સાથર થઈ �ય છે. 
 (૧૭પ) ખૌફના ઇલાજ: જયલર� કતઈ કલાાલા ભય 
અ�ભુવત ંત ંેાલા �ુદ� પડત ક�ાક� વ્લર� ડર અમ ેબ્�ુા, 
ખંરલથી વ્લર� ખંરમલક હતય છે. 
 (૧૭૬) ્રદારની િનશાનીા: �ટ્ુા �દ્ 
િવશલળ હશે એટ્ી સવ�પ�રંલ વ્લર� હશ.ે 
 (૧૭૭) �રુાઈથી રાણવાની ર�ત: �ૂરલ્લર�ઓમ ે
ઠપકત આપવલ ાલટ� �કુલય� કરમલરમ ેાલમ પલમથી મવલઝત. 
 (૧૭૮) �દલની સવચછતા: બી�મલ �દ્ાલાથી 
�રુલઈ કલઢ� મલખવલ ાલટ� પહ�્ લ પતંલમલ �દ્ાલાથી �રુલઈ 
ઉખલડ� ફ�ક� દયત. 
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 (૧૭૯) �દ અને હઠધા�: હઠલગહ ખરલ ાંમ ે
પણ �ૂર કર� દ� છે. 
 (૧૮૦) લાલચ: ્લ્્ કલયાી �ુ્ લાી છે. 
 ( ૧૮૧) દ�ધર્�ષટ: ઉણપ (�ૂાક� મજર) �ુા પ�રણલા 
પસંલવત (ભ�ઠપ) છે અમ ેસલવ્ેંી�ુા ફળ સ્લાંી છે. 
 (૧૮ર) ાૌન અને બાલના ાાણા: ડલહપણથી 
�પૂક�દ�ાલા કતઈ સલરપ મથી, �વી ર�ં ે જહલ્ંથી 
બત્વલાલા કતઈ ભ્લઈ મથી. 
 (૧૮૩) બે અલગ અલગ દાવતા: જયલર� બ ે
િવિવ્ આાાતણત ાળે ંત બેાલાથી એક ્ત�સ �ાુરલહ� હશે. 
 (૧૮૪) ્ણ�ન: ામે �યલરથી સતય ભણલવવલાલા 
આા્ુા છે કદ� શાકલાલા મથી પડયત. 
 (૧૮પ) ્ા�ુ ંબાલ�ુ:ં ા� મ ંત ખત�ુા ક�ુા છે અમ ે
મ ામ ે�ૂઠ� ખબર આપવલાલા આવી છે. મ �ુ ા �ાુરલહ થયત 
�ા મ ામે �ાુરલહ કર� શકલયત છે. 
 (૧૮૬) �લાના ��ા: �ુામત આરાભ 
કરમલરમ ેકલ્ ેપસંલઈમ ેપતંલમલ હલથ કરડવલ પડશ.ે 
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 (૧૮૭) �ચૂના ્ા્: �ૂ્મત સાય િમકટ આવી 
ગયત છે. 
 (૧૮૮) ્ત્થી વેગળાપ્ુ:ં � હકથી િવ�ખુ 
થયત ંે મલશ પલમયત. 
 (૧૮૯) ્હનશીલતા: �મ ે્ૈયર (સબ) ��ૂકં મથી 
અપલવી શક્ ુા ંેમ ેિવહવળંલ (આ્રુંલ) ાલર� મલખ ેછે. 
 (૧૯૦) �ખલાફત�ુ ં ધારર: ક�ટ્ુા િવ�્ત !  
�ખ્લફં ાલત સહલ�બયંમલ આ્લર� ાળ� શક� છે પણ જત 
સહલ�બયં અમ ેસગપણ બામ ેજાલ થઈ �ય ંત મથી ાળ� 
શકંી ! 

 આ અથરાલા હઝરંમત આ શેર પણ છે: 

 " જત ંા ે�રુલથી સ�લ ાેળવી છે ંત આ �રૂલ ક�વી 

છે �ાલા �શૂીર જ બ્લ ગલયબ છે. અમ ેજત ંાે કરલબ  ં

(િમકટંલ) થી પતંલમી િવિશષટંલ દ�ખલડ� છે ંત ંાલરત 

પરલયત ંાલરલથી વ્લર� ર� ૂ્  ે�દુલ સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 

આ્ેહ� વસુ્ા  ાલટ� શષેઠ અમ ે સૌથી િમકટ છે." - 

સયયદ રઝી 
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 (૧૯૧) �ુિન્ાની �ુ:ખી હાલત: ઇનસલમ આ 

�ુિમયલાલા એ િમશલમત છે �મલ પર ાૌં ંીર ્્લવંી રહ� 

છે અમે ંે સાકટત અમે આફંતમત આસલમ િશકલર બનયત રહ� 

છે. અહ�મલ દર�ક � ૂાટાલા �ંરલશ (અડ્ણ)  છે અમ ેદર�ક 

કત�ળય ેગળલાલા ડ�રૂત (�ા્ લાણ) છે. ઇનસલમ એક મેઅા  ં

મથી પલપં કરંત ક� બી� હલથાલાથી િમકળ� �ય છે. અમ ે

�વમમલ એક �દવસમત સતકલર મથી કરંત ક� બીજત �દવસ 

હલથાલાથી િમકળ� �ય છે. 

 આપણ ેાૌંમલ સહલયક છ�એ અમે આપણલ મફસ 

હ્લકંમલ િમશલમલ છે. આપણ ે અારંલમી આશલ �લાથી 

રલખીએ જયલર� ક� રલં �દવસ કતઈ ઇાલરંમ ે �્ી મથી 

કરંલ પરા્ ુએ ક� આકાણ કર� ંેમે ઢલળ� દઈએ છ�એ અમ ે

�મે પણ એકત કર�એ છ�એ ંેમ ેિવખેર� મલખીએ છ�એ. 

 (૧૯ર) બી�ાના હણ: અય આદા �તૂ ! જત ં� 

ંલર� આ�િવકલથી વ્લર� કાલા્ુા છે ંત �ણે એ ાલ્ાલા ્ ુા 

બી�મત ખ�મ્ી છે. 
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 (૧૯૩) �શૂ�દલી અને બદ�દલી: �દ્ત ાલટ� 

્ગલવ અમે ઇચછલ, આગળ વ્�ુા અમે પલછળ રહ� જ�ુા 

બ�ુાય છે એટ્ ેજયલર� ામ ્લગે્ુા હતય અમ ે ધયલમ હતય 

તયલર� એવ ે સાય ે ંેમત ્લભ ઉપલડ� ુયત. ક�ાક� �દ્મ ે

ાજ�રૂ કર�મ ેકલા ્ેવલાલા આવે ંત ંે �્�ા થઈ �ય છે. 

 (૧૯૪) કાધ અને વેર: ામ ે�સુસત આવી �ય ંત 

ંેમલથી ંસુ્ી ક�વી ર�ં ેાેળ�ુા? વેરથી ્લ્લર થઈ જઈશ 

ંત કહ�વલાલા આવશ ેક� ્ીરજ ્રત. અમ ેજત વેરમી ંલકં 

ાેળવી ્ઈશ ંત કહ�વલાલા આવશ ે ક� કલશ ાલફ કર� દ�ંે. 

(આવી પ�ર�સથિંાલા �સુસલમત કતઈ ફલયદત મથી.) 

 (૧૯પ) �ુિન્ાના ��ા અને તેની લજજતા�ુ ં
પ�રરાા: એક ઉકરડલ ( ક્રલમલ ઢગ્લ) પલસેથી પસલર 

થંલા સાય ે ફરાલા્ુા: "આ જ એ વસ્ ુ છે �મલ ાલટ� 

્તભીઓએ ્તભ કય� હંત." અથવલ બી� �રવલય  ં�જુબ 

"�મલ િવશ ેકલ્ે એક બી�મી ઇષલર કર� રહલ હંલ." (આ છે 

�ુિમયલમત �ં અમ ે�ુિમયલમી ્જજંતમત �ં) 
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 (૧૯૬) ઇબત�ુ ં �લુ્ાણંન: � ાલ્ મસીહંમત 
સલાલમ ાેળવી દ� ંે બરબલદ મથી ગયત. 
 (૧૯૭) �દલની ભગનતા: આ �દ્ એવી જ ર�ં ે
કાટલળ� ( થલક�) �ય છે �વી ર�ં ેશર�ર, ંેથી ંેમલ ાલટ� 
ઉાદલ ��ુધ્પદ વલંત (�હકાંત)મત પબા્  કરત. 
 (૧૯૮) ખાર�ાના નારા: જયલર� આપ ે
ખલર�ઓમત આ મલરત સલાભળયત ક� "�દુલ િસવલય કતઈમલ ાલટ� 
�ુકા મથી." ંત ફરાલા્ુા ક� આ કથમ 'સલ�ુા' છે પણ 
ંેમલથી ખત�ુા અથરઘટમ કરવલાલા આા્ુા છે. 
 (૧૯૯) લાણા: બ�રમલ ્તકતમી ભીડ િવશ ે
ફરાલા્ુા ક�, આ જ એ ્તકત છે � ભેગલ થઈ �ય છે, ંત 
છવલઈ �ય છે અમે િવખેરલઈ �ય છે ંત ઓળખલંલ જ 
મથી. 
 અમે અ�કુ ્તકત�ુા કહ�� ુા છે ક� હઝરં ેએા ફરાલા્ુા 
હ્ ુા ક�, જયલર� એકત થઈ �ય છે ંત �કુસલમદલયક હતય છે 
અમે જયલર� િવખેરલઈ �ય છે તયલર� જ ્લભદલયક હતય છે. 
ંત ્તકતએ ક�ુા ક� એકત થવલાલા �કુસલમ ંત સાજાલા આવી 
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ગ્ુા, પણ િવસ�માલા ફલયદલમત �ુા અથર? ંત ફરાલા્ુા: બ્લ 
કલર�ગરત પતંલમલ કલા ંરફ પલછલ ફર� છે અમ ે્તકત ંેઓથી 
્લભ ઉપલડ� ્ે છે �વી ર�ં ે િા�ી પતંલમી ઇાલરં ંરફ 
્લુયત �ય છે. વણકર કલરખલમલ ંરફ �ય છે અમે રતટ� 
પકલવવલવલળત ંા�ૂર પર બેસી �ય છે. 
 (ર૦૦) તાાશાઈ: આપમી પલસ ેએક �મુેહગલરમ ે
્લવવલાલા આાયત, �મી સલથ ેંાલશલઈઓ�ુા ટત�ા હ્ ુા. ંત 
ફરાલા્ુા ક� "એ ્હ�રલઓ પર �ફટકલર છે �ઓ ાલત �રુલઈ 
અમે �સવલઈમલ પસાગ ેજતવલ ાળે છે." 
 (ર૦૧) �ગરકણ ફ�રશતા: દર�ક ઇનસલમમી સલથ ે
બે રયક ફ�રશંલઓ રહ� છે પણ જયલર� ાૌંમત સાય આવી 
�ય છે ંત બામ ેસલથ છતડ� ્લુયલ �ય છે, �ણે ક� ાૌં જ 
શષેઠ ઢલ્ છે. 
 (ર૦ર) તલહા અને �બેરના જવાબ: જયલર� 
ં્હલ અમે �બેર� ંકલદત કય� (ાલાગણી કર�) ક� અા ે
બયઅં કર� શક�એ છ�એ પરા્ ુઅામ ેકલાાલા ભલગ આપવત 
પડશ.ે ંત ફરાલા્ુા ક� હર�ગજ મહ� !  ંા ે ાલત �ુાવં 
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પહ�્લડવલ અમે હલથ બટલવવલાલા ભલગ ્ઈ શકત છત. અમ ે
્લ્લર� ંથલ સખંીમલ સાય ેાદદગલર બમી શકત છત. 
 (ર૦૩) ાૌતની પણડ: ્તકત ! એ �દુલથી ડરત ક� 
� ંાલર� દર�ક વલંમ ેસલાભળે છે અમ ે �દ્મલ દર�ક ભેદથી 
�ણકલર છે. અમ ેાૌં ંરફ આગળ વ્ત, �મલથી ભલગવલ 
પણ ાલગત ંત ંે ંામ ે �બી (પકડ�)  ્ેશ ે અમે રતકલઈ 
જશત ંત પકડ� પલડશ ેઅમ ેંા ેંેમ ે� ૂ્ ી પણ �શત ંત ં ે
ંામ ેયલદ રલખશ.ે 
 (ર૦૪) નેઅાતાના ઇનણાર: ખબરદલર, કતઈ 
આભલર મ ાલમમલરલમી �ૃંધમંલ ંામ ે ભ્લઈમલ કલા 
કરવલથી રતક� મ ્ે. બમી શક� છે ક� ંાલરત આભલર એ ાલમી 
્ે �ણે આ મેઅાંથી કતઈ ફલયદત પણ મથી ઉપલડયત. અમ ે
�ટ્લ પાલણાલા �ૃંધમીએ ંાલરત હક બરબલદ કય� છે, આ 
આભલર ાયકં કરમલરમલ આભલરથી સરભર થઈ �ય. અમ ે
આા પણ અુ્લહ સદકલય� કરમલરલઓમ ેદતસં રલખ ેછે. 
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 (ર૦પ) ઇલા�ુ ં પાત: દર�ક વલસણ ંેમલ સલાલમ 
ાલટ� અ��ુા હતય શક� છે પણ ઇુા�ુા વલસણ ઇુામલ 
પાલણાલા િવશલળ બમ્ુા �ય છે. 
 (ર૦૬) ્�હષ્તુા અને ્હનશીલતા: સબ 
કરવલવલળલમ ેંેમી સહમ શ�કંમત પહ�્ ત અજ એ ાળે છે ક� 
્તકત ��હ્મી સરખલાણીાલા ંેમલ ાદદગલર થઈ �ય છે. 
 (ર૦૭) ્હનશીલતા�ુ ંપદશરન: જત ંા ેખર�ખર 
સહમશી્ મથી ંત પણ સહમશી્ંલમત દ�ખલવ કરત, ક�ાક� 
ભલગય ેજ એ�ુા બમ્ુા હતય છે ક� કતઈ, કતઈ કૌામી મક્ કર� 
અમે ંેઓાલા મ ભળ� �ય. 
 (ર૦૮) આતાા�ુ ંઅવલાણન: � પતંલમલ મફસ�ુા 
�છૂલ�ુા કરંત રહ� છે એ ્લભાલા રહ� છે. અમે � ગલ�ફ્ થઈ 
�ય છે એ ખતટાલા રહ� છે. �દુલમત ડર રલખમલરત અઝલબથી 
ર�યં રહ� છે અમ ેબત્ ગહણ કરમલરત સાજદલર હતય છે, 
સાજદલર જ ડલહત હતય છે. અમ ેડલહત જ આ�્ા થઈ �ય 
છે. 
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 (ર૦૯) ાજ�ાૂા પર અહહ્ ાન: આ �ુિમયલ ા� 
ાલર� દ�ખલડવલ પછ� એક �દવસ અાલર� ંરફ હર હલ્ાલા 
માશ.ે �વી ર�ંે કરડવલ વલળ� �ટણીમ ેપતંલમલ બચ્લ પર 
રહ�ા આવ ેછે. તયલર પછ� આપ ેએ આયંમી િં્લવં કર�. 
"અાે ્લહ�એ છ�એ ક� એ ્તકત પર અહ�સલમ કર�એ �ઓમ ે
જાીમ પર કાજતર બમલવી દ�વલાલા આાયલ છે. અમ ેંેઓમ ે
આગેવલમ બમલવીએ અમ ેજાીમમલ ્ણી બમલવી દઈએ." 
 (ર૧૦) આખેરતની ા�ંઝલ: અુ્લહથી ડરત એ 
શખસમી �ા �ણ ે �ુિમયલમ ે ં�મ ે પલ્વ સાકતર� ્ી્ત. 
અમે પલ્વ સાક�્ીમ ે કતિશશાલા પડ� ગયત હતય. મેક� ાલટ� 
ંકમલ સાયાલા ંે�મી સલથ ે ્લ્ી િમકળયત હતય અમ ે
ખંરલમ ે ધયલમાલા ્ઈ ્લ્ વ્લર� દ�્ી હતય. અમ ે
પતંલમલ આરલા ઘર, પતંલમલ આાલ્�ુા પ�રણલા અમ ે
પતંલમલ �ં પર દ�ષટ રલખી હતય. 
 (ર૧૧) ડહાપરની વાત: સખલવં ઇઝઝં અમ ે
આબ�મી રખેવલળ છે. અમ ે સહમશી્ંલ �ખૂરમ લ ા�મી 
વલ્ર� છે. ાલફ� સફળંલમી ઝકલં છે, અમ ે � ૂ્ ી જ�ુા 
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ગદલર� કરવલવલળલ�ુા વળંર છે. અમે ા�ે રત કરવત ખર� 
�હદલયં છે. �ણ ેપતંલમી રલય (ાં)  પર જ ભરતસત કર� 
્ી્ત ંેણે પતંલમ ે ખંરલાલા મલખી દ�્ત. ્ૈયર (સબ)  
�ુઘરટમલઓમત સલામત કર� છે અમ ે િવહવળંલ (આ્રુંલ)  
સાયમી સહલયક �રૂવલર થલય છે. શષેઠ શીાાં લઈ આશલઓમ ે
છતડ� દ�� ુા છે. ક�ટ્ીએ �ુ્ લા ��ુધ્ઓ છે � ્મીકતમી 
ઇચછલઓ મી્ ેક્ડલએ્ી છે. અ�ભુવતમ ે�ળવી રલખવલ એ 
સદ��ુધ  ્(ંૌફ�ક) મત એક પકલર છે અમ ે ાહતબબ  ં એક 
ાેળવે્ુા સગપણ છે અમે ખબરદલર કતઈ મલરલજ થઈ જમલર 
પર િવ�લસ મ કરવત. 
 (ર૧ર) આતાશલાધા: ઇનસલમ�ુા આપવડલઈ (આપ 
વખલણ)ાલા પરતવલઈ જ�ુા �દુ પતંલમી ��ુધ્મી ઇષલર કરવલ 
��ુા છે 
 (ર૧૩) ્બ અને ્હનશીલતા: �ખતમલ કણ-
કલાકરલ અમ ે રાજ �ુ:ખમ ે ધયલમાલા મ ુયત, ંત સદલ �ખુી 
રહ�શત. 
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 (ર૧૪) નરાી અને િવન્: � �યૃમી ્લકડ� 
મરા હતય ંેમી ડલળ�ઓ ભરલવદલર હતય છે. (એટ્ ેઇનસલમ ે
મરા �દ્ બમ�ુા જતઈએ.) 
 (ર૧પ) અ્ાગ્ િવરાધ: િવરત્ ખરલ ાંમ ેપણ 
બરબલદ કર� દ� છે. 
 (ર૧૬) �તૃધનતા: �મ ે ઓહદત ાળ� �ય છે ં ે
અતયલ્લર કરવલ ાલાડ� છે. 
 (ર૧૭) ખાડા ટહણરા: ્તકત�ુા સતવ (સલર-બળ)  
સાજતગતમલ હ�રફ�રાલા ઓળખલય છે. 
 (ર૧૮) ઇષાર: દતસં�ુા ઇષલર કર�ુા ાહતબબંમી 
કાજતર� છે. 
 (ર૧૯) લાભ લાલચ: અક્તમલ િવમલશમી ાતટલ 
ભલગમી ાા�જ્ત ્તભ અમ ે્લ્્મી વીજળ�ઓમી મી્ે છે. 
 (રર૦) બદ�ાુાની: એ કતઈ નયલય મથી ક� ાલત 
વહ�ા અમે શાકલ પર ભરતસત કર� �કુલદત આપવલાલા આવ.ે 
 (રર૧) લાણા પર �લા: કયલાંમલ �દવસ ે
ખરલબાલા ખરલબ ભલ્ ુા �દુલમલ બાદલઓ પર �ુા છે. 
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 (રરર) �ખ ાીચાારા: ાલયલ�ામલ શષેઠ 
આાલ્ાલા �ણી જતઈમ ેઅ�ણયલ બમ�ુા છે. 
 (રર૩) લાજ શરા: �મે ્જ�એ પતંલમલ વ�ત 
ઓઢલડ� દ�્લ ંેમલ એબ કતઈ મથી જતઈ શક્ ુા. 
 (રર૪) અ�ણુ �રુા: વ્લર� �પૂક�દ� ્લસંી 
(હ�બં)�ુા કલરણ બમ ેછે. અમ ેનયલયથી િાતતાલા વ્લરત થલય 
છે. ઉદલરંલ અમ ેાહ�રબલમીથી ાલમપલમ �્લ થલય છે અમ ે
મમંલથી મેઅાં સા�ણૂર થલય છે. બી�ઓમત ભલર 
ઉપલડવલથી સરદલર� ાળે છે, અમે નયલય પીય ્લ�ર�યથી 
�ુશામ પર િવજય પલપં કર� શકલય છે. �ખૂરમ લ સલા ે
સહમશી્ંલ દ�ખલડવલથી સહલયકત અમે ાદદગલરતાલા વ્લરત 
થલય છે. 
 (રરપ) ઇષાર�: આયયરમી વલં છે ક� ઇષલર કરમલરલ 
�જસાતમી સ્લાંી પર ઇષલર ક�ા મથી કરંલ ! (પૈસલદલરમલ 
પૈસલમી ઇષલર ંત થલય છે અમ ેાજ�ૂરમી ંા�ુરસંીમી ઇષલર 
મથી થંી, જત ક� આ ંેમલ કરંલ વ્લર� ાતટ� મેઅાં છે.) 
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 (રર૬) લાલચ: ્લ્્ી હાાેશલ મલાતશીમી 
(ઝીુ્ંમી) ક�દાલા �ગરફંલર રહ� છે. 
 (રર૭) ઈાાનની ાળખ: આપમે ઈાલમમલ િવશ ે
�છૂવલાલા આા્ુા ંત ફરાલા્ુા ક� ઈાલમ �દ્મત અક�દત, 
�ભથી ઇકરલર અમ ેઅવયવત દલરલ અા્�ુા મલા છે. 
 (રર૮) �ુિન્ાની વ્ાિધ ન વહારા: � �ુિમયલ 
િવશ ે ગાગીમ થઈ સવલર કર� ંે હક�કંાલા અુ્લહમલ 
િમણરયથી મલરલજ છે. અમ ે � સવલર� ઉઠંલ જ કતઈ આવી 
પડમલર� �સુીબંમી ફ�રયલદ શ� કર� દ� ંેણ ે હક�કંાલા 
પરવર�દગલરમી િશકલયં કર� છે. 
 � કતઈ ્મવલમ સલા ેંેમલ ્મમલ કલરણ ે્ક� �ય 
ંત ંે�ુા બે ્�ુયલાશ (૨/૩) દ�મ બરબલદ થઈ ગ્ુા. અમે � 
શખસ �ુરઆમ પડવલ છંલા જહ� ાાલા મલખવલાલા આવ ે�ણ ે
ંેણે અુ્લહમી આયંતમી ઠ�કડ� ઉડલવી છે. ��ુા �દ્ 
�ુિમયલમલ પેાાલા પરતવલઈ �ય ંેમલ �દ્ાલા આ તણ વલંત 
�સૂી �ય છે. એ ગા � ંેમલથી �ટત મથી પડંત. એ 
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્લ્્ � ંેમત ક�ડત મથી �કૂંી. અમે એ અ�ભ્લષલ � કદ� 
�રૂ� મથી થંી. 
 (રર૯) ્તંાષી બના: સાં તષથી વ્ીમ ે કતઈ 
સુંમં મથી, અમે સલરલ અખ્લકથી વ્ીમ ેકતઈ મેઅા  ં
મથી. આપથી �છૂવલાલા આા્ુા ક� "અાે પિવત હયલં અંલ 
કર�ુા." આ આયંાલા 'પિવત હયલં'થી શત ભલવલથર છે? 
ફરાલા્ુા: સાં તષ. 
 (ર૩૦) ભાગીદાર� ણર� લ્ા: �મી ંરફ રતઝી�ુા 
�ખ હતય ંેમી સલથ ેભલગીદલર� કર� ુયત, ક�ાક� આ ાલ્દલર 
થવલમત શષેઠ ઉપલય છે અમ ેસદભલગયમત શષેઠ આ્લર છે. 
 (ર૩૧) ન્ા્ અને ઉપણાર: આયં ે કર�ાલ 
“ઇ�હુ્લહ યઅાતરત �બ્ અદ્” ાલા નયલય ઇનસલફ છે અમ ે
અહ�સલમ ઉદલરંલ અમે ાહ�રબલમી. 
 (ર૩ર) આ હાથ ે આપા બી� હાથ ે લ્ા: � 
્લ્લર હલથથી આપે છે ંેમે સ�લવલમ હલથથી ાળે છે. 
 � શખસ મેક કલાાલા થતડત ાલ્ પણ ખ્� છે, 
પરવર�દગલર ંે�ુા વળંર ાહલમ અમ ેઅિંશય બમલવી દ� 
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છે. અહ� બામ ે 'યદ' (હલથત) થી �રુલદ બામ ે મેઅાંત છે. 
બાદલમી મઅેાંમ ે�ૂાકત હલથ કહ�વલાલા આાયત છે અમે �દુલઈ 
મેઅાંમ ે્લાબત હલથ. એટ્લ ાલટ� ક� અુ્લહમી મેઅાંત, 
બાદલઓમી સરખલાણીાલા હ�રત ગણી વ્લર� હતય છે. અમ ે
એ જ બ્ી મેઅાંત�ુા �ળૂ અમ ેબ્લ�ુા ક�નદ અમે આશય 
હતય છે. - સયયદ રઝી. 
 (ર૩૩) જગં�ુ ંઆહવાન ન આપ�ુ:ં પતંલમલ �તુ 
ઇાલા હસમ અ્�યહસસ્લામે ફરાલા્ુા: ંાે કતઈમ ેજ ાગ�ુા 
આહવલમ મ આપજત, પણ જત કતઈ ્્કલર� ંત ંરં જ 
જવલબ આપી દ�જત. ક�ાક� જ ાગ�ુા આહવલમ આપમલર બલગી 
હતય છે અમે બલગી દર�ક હલ્ંાલા મલશ પલામલર હતય છે. 
 (ર૩૪) ઔરત ાદરની િ્ફતા: ઔરંતમી શષેઠ 
ખસ્ંત � ��ુષતમી સૌથી ખરલબ ગણલય છે. ંેઓાલા ગવર, 
કલયરંલ અમ ેકા�ૂસી છે ક� જત ઔરં ાગ�ર હશ ેંત કતઈ 
ંેમલ પર કલ� ૂમહ� ાેળવ ેઅમ ેજત ્તભી હશ ેંત પતંલમલ 
અમે પતંલમલ ્ણીમલ ાલ્�ુા રયણ કરશ.ે અમે �ઝુ�દ્ હશ ે
ંત દર�ક આવમલરલ ખંરલથી ભય�ભં રહ�શ.ે 
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 (ર૩પ) ��ુધધવાન અને �ધુ�:ુ આપથી અરજ 
કરવલાલા આવી ક� ��ુધ્વલમ ��ુષમી ાયલખયલ ફરાલવત. ંત 
ફરાલા્ુા: ��ુધ્વલમ એ છે � દર�ક વસ્મુ ેંેમી જગયલએ 
રલખે છે. અરજ કરવલાલા આવી ક� ંત પછ� ��હ્મી ાયલખયલ 
�ુા છે? ફરાલા્ુા: એ ંત �ુ ા કહ� ��ૂત. 
 હ�્  ુએ છે ક�, ��હ્ એ છે � દર�ક વસ્મુ ેઅસથલમ ે
રલખે છે અમ ેંે બયલમ મ કર�ુા જ એક ર�ં ેબયલમ છે ક� ં ે
��ુધ્વલમમત િવરત્ી છે. - સયયદ રઝી. 
 (ર૩૬) �ુિન્ાની બદેરણાર�: �દુલમી કસા ! આ 
ંાલર� �ુિમયલ ાલર� મજરાલા કતઢ�મલ હલથાલા �ાુવરમલ 
હલડકલથી પણ બદંર છે. 
 (ર૩૭) ઇબાદતના પણાર: એક કૌા સવલબમી 
્લ્્ાલા ઇબલદં કર� છે ંત એ વેપલર�ઓમી ઇબલદં છે. 
અમે એક કૌા અઝલબમલ ડરથી ઇબલદં કર� છે ંત એ 
�ુ્ લાતમી ઇબલદં છે, અસ્ એ કૌા છે � �દુલમલ �કુ 
ાલટ� ઇબલદં કર� છે અમે આ જ આઝલદ ્તકતમી ઇબલદં છે. 
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 (ર૩૮) ઔરતની �રુાઈ: ઔરં મખશીખ �રુલઈ 
છે. અમે ંેમી સૌથી ાતટ� �રુલઈ એ છે ક� ંેમલ વગર ્લ્્ ુા 
પણ મથી. 
 (ર૩૯) આળ્ અને ચાડ�: � શખસ આળસ અમ ે
�સુંીથી કલા ્ે છે ંે પતંલમલ હકત પણ �ાુલવ ેછે. અમે � 
્લડ� ખલમલરમી વલં ાલમી ્ે છે ંત િાતતમ ેપણ �ાુલવ ેછે. 
 (ર૪૦) ગસબી પતથર: ઘરાલા એક પતથર પણ 
ગસબી ્લગે્ત હતય ંત ં ેંેમ ેબરબલદ�મી જાલમ  ં(ગરે�ટ�) 
છે. 
 (ર૪૧) ઝા�લા અને ાઝ�ાુ: ાઝ્ાુમત �દવસ 
(કયલાં) ઝલ�્ા ાલટ� એ �દવસથી વ્લર� ભલર� હતય છે � 
ઝલ�્ામત ાઝ્ાુ ાલટ� હતય છે. 
 (ર૪ર) �દુાના ખાફ: અુ્લહથી ડરંલ રહત ભ્ ે
થતડતક જ ક�ા મ હતય અમે પતંલ અમે ંેમી વચ્ ેપરદત 
રલખત ભ્ ેબલર�ક જ ક�ા મ હતય. 
 (ર૪૩) જવાબા અ્ખં્ હાવા: જયલર� જવલબત 
વ્ી �ય છે ંત �ળૂ વલં ખતવલઈ �ય છે. 
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 (ર૪૪) આભાર અને �તૃિતા: અુ્લહમત દર�ક 
મેઅાંાલા એક હક હતય છે, � ંેમે અદલ કર� દ�શ ે�દુલ ંેમી 
મેઅાંમ ે વ્લર� દ�શ ે અમ ે � ક્લશ રલખશ ે ંે ્લ્ ુ
મેઅાંમ ેપણ ખંરલાલા મલખી દ�શ.ે 
 (ર૪પ) ઇચછાાની ાછપ: જયલર� શ�કં વ્ી 
�ય છે ંત ઇચછલઓ ઘટ� �ય છે. 
 (ર૪૬) નેઅાતના અપણાર: મેઅાંતમલ પંમથી 
ડરંલ રહત ક�ાક� દર�ક િમરા�ુશ થઈમ ે િમકળ� જમલર� વસ્ ુ
પલછ� મથી આાયલ કરંી. 
 (ર૪૭) �પૃા�િૃ�: ાહ�રબલમીમી ભલવમલ સગપણથી 
વ્લર� ાહ�રબલમી�ુા કલરણ હતય છે. 
 (ર૪૮) નેણ ભાવના: � કતઈ ંાલરલ િવશ ેસલ્લ 
િવ્લર ્રલવ ેછે ંેમલ િવ્લરતમ ેસલ્લ કર� બંલવત. 
 (ર૪૯) નફ્ના �લુાા: શષેઠ અા્ એ છે �ાલા 
ંાલર� ંાલરલ ામમ ેાજ�રૂ કર�ુા પડ� છે. 
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 (રપ૦) �દુાની ાળખ: ા� પરવર�દગલરમ ે
ઇરલદલઓમલ ્ટૂવલથી અમે િમયયંતમલ ફર� જવલથી અમ ે
�હમાં હલર� જવલથી ઓળખયત છે. 
 (રપ૧) ણડવાશ અને ાીઠાશ: �ુિમયલમી કડવલશ 
આખેરંમી િાઠલશ છે અમ ે �ુિમયલમી ાીઠલશ આખેરંમી 
કડવલશ છે. 
 (રપર) ફરજાના �ણુાા અને ાસલેહતા: અુ્લહ� 
ઈાલમમ ે જ�ર� ગણ્ુા છે િશકરથી પલક રહ�વલ ાલટ�, અમ ે
માલઝમ ેવલ�બ કર� છે ગવરથી �ૂર રહ�વલ ાલટ�. ઝકલંમ ે
રતઝી�ુા સલ્મ બમલા્ુા છે અમ ે રતઝલમ ે �ધુ્ ામત�િૃ�મ ે
્કલસવલ�ુા સલ્મ બમલા્ુા છે. �હલદમ ેઇસ્લામી ક�િં� ાલટ� 
રલખયત છે અમ ે અમ �બ્ ાઅ�ફમ ે અવલા (્તકત) મી 
�ુ્ લરણલ ાલટ�, મ�હ અિમ્ �નુકરમે �ખૂલરઓમી �રુલઈઓ 
રતકવલ ાલટ� વલ�બ કયલર છે. િસ્ ેરહા સાખયલાલા ��ૃધ્ ાલટ�, 
�કસલસ �મૂમલ રયણ ાલટ� અમ ે હ�ૂદમ ે િમષે્ત (હરલા 
કલય�)�ુા ાહતવ સા�વવલ�ુા સલ્મ. શરલબ બા્ ી ��ુધ્મલ 
રયણ ાલટ� કરવલાલા આવી છે અમ ે્તર�થી બ્�ુા ઇજજંમલ 
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રયણ ાલટ� જ�ર� ઠરલા્ુા છે. ાય�ભ્લરમ ેવાશમલ રયણ ાલટ� 
હરલા કરવલાલા આા્ુા છે. ��ૃષટ િવ�દ સાલગા વાશમી બકલ 
ાલટ� હરલા ઠ�રા્ુા છે. ગવલહતમ ે ઇનકલરમી સલા ે �રૂલવલ�ુા 
સલ્મ બમલાયલ છે. અમે �ૂઠ ંજવલમ ે સચ્લઈમી 
સજજમંલ�ુા સલ્મ ઠરલા્ુા છે. શલાિં સથલપમલમ ેખંરલઓથી 
બ્વલ ાલટ� રલખવલાલા આવે્ છે. અમે ઇાલાંમ ેિાુકંમી 
ાયવસથલ ાલટ� મીાવલાલા આવે્ છે. અમે પછ� ફરાલાબરદલર� 
ઇાલાંમી ાહ�લમી િમશલમી ઠરલવી છે. 
 (રપ૩) �ૂઠ� ણ્ા: કતઈ ઝલ�્ાથી કસા ્ેવલ 
હતય ંત એવી ર�ં ે ુયત ક� ંે પરવર�દગલરમી ંલકં અમ ે
�ુાવંથી બે�ર છે. જત ંે �ૂઠ� કસા ખલંત હતય ંત (અથવલ 
ંેમી વલં ખતટ� હતય ંત) ક�ાક� જત આ ર�ં ેકસા �ૂઠ� ખલશ ે
ંત ંરં જ અઝલબાલા સપડલઈ જશે અમે એક �દુલમી કસા 
ખલ્ી ંત અઝલબાલા જુદ� મહ� થલય. ક�ાક� આખર 
અુ્લહમી ંવહ�દમત ઇકરલર કર� ્ી્ત છે. 
 (રપ૪) ્દણા્�ની વ્ી્ત: અય આદા �તુ ! 
પતંલમલ ાલ્ાલા પતંલમત વસી પતંે બમી � અમ ેએ કલા 
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�ંે બ�વી ્લવ, �મલ ાલટ� આશલ રલખે છે ક� ્તકત ંલરલ 
પછ� બ�વી ્લવશ.ે 
 (રપપ) કાધ અને ઉશણહરાટ: �સુસત ગલાડપણમી 
એક િમશલમી છે, ક�ાક� �સુસત કરમલરમ ે પલછળથી પસંલ�ુા 
પડ� છે અમ ેજત પસંલય મહ� ંત સાજત ંે ખર�ખર પલગ્ 
છે. 
 (રપ૬) ઇષાર: શર�રમી ંા�ુરસંીમત એક આ્લર 
ઇષલરમી અછં છે. 
 (રપ૭) હાજત રવાઈ: અય �ુાૈ્  !  ંાલરલ 
ઘરવલળલઓમ ે �ુકા આપત ક� સલર� આદંત ક�ળવવલ ાલટ� 
�દવસમલ શત્વલ િમકળે અમે �ઈુ જમલરલઓમી હલજંત �રૂ� 
કરવલ રલંતમલ માલઝ પડ�. કસા છે એ �ંમી � દર�ક 
અવલજમ ેસલાભળે છે ક� કતઈ શખસ �દ્ાલા આમાદ પેદલ મથી 
કર� શકંત પણ એ ક� પરવર�દગલર ંેમલ ાલટ� આ આમાદથી 
એક ા� જનાલવી દ� છે ક� તયલર પછ� ંેમલ પર કતઈ સાકટ 
આવી પડ� છે ંત એ ા� ંેમી ંરફ ઢળલણવલળ� જાીમ 
ંરફ વહ�ં લ પલણીમી �ા ઝડપથી આગળ વ્ ેછે અમ ેઆ 
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સાકટમ ેએવી ર�ં ેભગલવી દ� છે, �વી ર�ંે પરલયલ (પલરકલ) 
�ટમે હાકલરવલાલા આવ ેછે. 
 (રપ૮) ્દણા: જયલર� ગર�બ થઈ �વ ંત 
અુ્લહથી સદકત આપી વેપલર કરત. (સદકત ાલત ્મવલમત 
ાલટ� મથી.) 
 (રપ૯) વફાદાર� અને ગદાર�: ગદલરતથી વફલદલર� 
પણ અુ્લહમી મજદ�ક એક પકલરમી ગદલર� છે. અમ ે

ગદલરતથી બેવફલઈ એક ર�ંમી વફલદલર� છે. 
 (ર૬૦) ણ્ાટ� અને પર�કા: ઘણલય ્તકત છે �મ ે
અહ�સલમ દલરલ અઝલબમી ્પેટાલા ્ઈ ્ેવલાલા આવે છે. અમ ે
ંેઓ ઢલાક િપછતડલમલ કલરણ ે્તકલાલા પડ�્ લ છે. અમે ્તકતમલ 
સલરલ શબદત સલાભળ� ભરાલઈ ગયલ છે. અુ્લહ� કતઈ પણ 
શખસ�ુા ઇમંેહલમ ાહ�ં ્થી વ્લર� સલ�ા કતઈ દલરલ મથી 
્ી�ુા. 
 (ર૬૧) બવેફા ્ાથી: જયલર� આપમ ે ખબર 
આપવલાલા આવી ક� �આુિવયલમલ સલથીઓએ �બલર પર 
આકાણ કર� દ��ુા છે. ંત આપ પતં ે�ં ેબહલર િમકળ�મ ે
મખી્લ �ુ્ ી પહ�્ી ગયલ. અ�કુ ્તકત પણ આપમી સલથ ે
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પહ�્ી ગયલ અમ ે કહ�વલ ્લગયલ, “આપ આરલા કરત અા ે
્તકત એ �ુશામત ાલટ� �રૂંલ છ�એ.” ંત આપ ે ફરાલા્ુા: 
“ંાે ્તકત ંાલરલ ાલટ� �રૂંલ મથી ંત �ુશામત ાલટ� �ુા 
�રૂંલ થલશત !  ંાલર� પહ�્ લ પ� રલજકંલરઓમી ફ�રયલદ 
કરંી હંી આ� �ુ ા પ�મલ �ુામી ફ�રયલદ કર� રહત �ા. 
�ણે ક� આજ ્તકત આગેવલમ છે અમે �ુ ા રયયં �ા. �ુ ા 
આિ્મ �ા અમ ેંેઓ આજલપક.” 
 જયલર� આપ ે આ ક્લા ઇરશલદ ફરાલાયત, �મત 
એક ભલગ �તુબલઓમી �દર મક્ થઈ ��ૂત છે, ંત 
આપમલ સહલબીઓાલાથી બે જણલ આગળ આાયલ �ાલાથી એક� 
ક�ુા: �ુ ા ાલરલ અમે ાલરલ ભલઈમત જવલબદલર �ા. આપ �ુકા 
આપત, અાે પલળવલ ંૈયલર છ�એ. આપ ેફરાલા્ુા ક� �ુ ા � કાઈ 
ઇચ�ા �ા ંેમી સલથે ંાલરત �ુા સાબા્  છે. 
 (ર૬ર) હા�ર્ ઇબને �ૂત: કહ�વલાલા આવ ે છે ક�, 
હલ�રસ �બમ �ૂં ેઆપમી પલસ ેઆવીમ ેએા ક�ુા ક�, આપ�ુા 
એા ાલમ�ુા છે ક� �ુ ા જા્વલળલઓમ ે�ાુરલહ ાલમી ્ઈશ? 
ંત આપે ફરાલા્ુા ક� અય હલ�રસ ં� ંલર� મી્ેમી ંરફ જત્ુા 
છે અમે ઉપર મથી જત્ુા. એટ્ે હ�રલમ થઈ ગયલ છત. ંા ે
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હકમે જ મથી ઓળખંલ ંત �ુા �ણત ક� હકદલર કતણ છે? 
અમે �ૂઠમ ેજ મથી �ણંલ ંત �ુા �ણત ક� �ૂઠમલ �હાલયંી 
કતણ છે? 
 હલ�રસ ેક�ુા ક� �ુ ા સઈદ �બમ ાલ�્ક અમ ેઅબ�ુુ્લહ 
�બમ ઉારમી સલથ ે�ણૂત પકડ� ્ઈશ, ંત આપ ેફરાલા્ુા ક� 
સઈદ અમ ેઅબ�ુુ્લહ �બમ ઉાર� મ હકમી ાદદ કર� અમ ે
મ બલિં્થી ા� ફ�રા્ુા. (મ અહ�મલ થયલ મ તયલામલ રહલ.) 
 (ર૬૩) બાદશાહના ્ાથીા: બલદશલહમત સહ્ર 
શેરમત સવલર હતય છે ક� ્તકત ંેમી �સથિંમી ઇષલર કરંલ હતય 
છે અમે ંે પતંલમી �સથિંમ ેવ્લર� �ણંત હતય છે. 
 (ર૬૪) ્દવતરન: બી�મલ વલરસત સલથ ે સલરત 
વંલરવ કરત �થી ્તકત ંાલરલ વલરસત સલથ ે પણ સલરત 
વંલરવ કર�. 
 (ર૬પ) ડાહાા�ુ ંણથન: હક�ાત�ુા કહ�� ુા ખ�ા હતય 
છે ંત દવલ બમી �ય છે અમ ેખત�ુા હતય ંત બીાલર� બમી 
�ય છે. 
 (ર૬૬) ઈાાનની ાળખ: એક જણે આપથી 
ાલાગણી કર� ક� ઈાલમમી ાયલખયલ કરત. ંત ફરાલા્ુા: કલ્ ે
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આવ�, ંત �ુ ા ભર સભલાલા બયલમ કર�શ �થી ્ ુા � ૂ્ ી �ય 
ંત બી� ંમ ે યલદ અપલવી દ�. એટ્લ ાલટ� ક� ક્લા 
(વલણી) ભડક�્લ િશકલર �વી હતય છે ક� એક પકડ� ્ે છે 
અમે બી�મલ હલથાલાથી છટક� �ય છે. (સિવસંલર જવલબ 
આ પહ�્ લ ઈાલમમલ િવષયાલા મક્ થઈ ��ૂત છે.) 
 (ર૬૭) ભાિવની �ચ�તા: હ� આદામલ �તુ !  એ 
�દવસમી �્�ંલ � હ� મથી આાયત ંેમ ેએ �દવસ પર મ 
મલખત � આવી ��ૂત છે. ક�ાક� જત ંે આવી ંાલર� વયાલા 
ભળ� ગયત ંત ંેમી રતઝી પણ ંેમી સલથ ેઆવશ.ે 
 (ર૬૮) ાૈતી અને શ�તુાાા ં ્ં્ ા: પતંલમલ 
દતસંથી એક ાયલરદલ �ુ્ ી દતસંી રલખત. �લાક એ�ુા મ બમ ેક� 
એક �દવસ �ુશામ બમી �ય, અમે �ુશામથી પણ એક હદ 
�ુ્ ી �ુશામી રલખત, કદલ્ એક �દવસ િાત બમી �ય. (ંત 
શરાલ�ુા મ પડ�) 
 (ર૬૯) �ુિન્ાના ણાા અને આખેરતના ણાા: 
�ુિમયલાલા બે પકલરમલ અા્ કરમલરલ ાળ� આવે છે, એક એ 
છે � �ુિમયલાલા �ુિમયલ ાલટ� જ કલા કર� છે અમ ે ંેમ ે
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�ુિમયલએ આખેરંથી ગલ�ફ્ બમલવી દ�્ત છે. ંે પતંલમી 
પલછળવલળલઓમી �્�ંલથી ભયભીં રહ� છે અમ ેપતંલ િવશ ે
�બુ�ુ્ િમરલાં  અ�ભુવ ે છે. પ�રણલા ે �રૂ� �જ� દગી 
બી�ઓમલ ્લભ ાલટ� વીંલવી દ� છે અમ ેએક જણ એ હતય 
છે � �ુિમયલાલા ંેમલ પછ� (આખેરં)  ાલટ� અા્ કર� છે 
અમે ંેમે �ુિમયલ વગર ાહ�મં ેાળ� �ય છે. ંે �ુિમયલ 
અમે આખેરં બામે ાેળવી ્ે છે. અમે બામ ેઘરમત ્ણી બમી 
�ય છે, �દુલમલ દરબલરાલા કલમયલબ થલય છે અમ ે કતઈ 
હલજંમી ાલાગણી કર� છે ંત �દુલ ંેમે �રૂ� કર� આપ ેછે. 
 (ર૭૦) ખાનએ ણાબાના ઝેવર: �રવલયંાલા આા્ુા 
છે ક�, ઉાર �બમ અ્ ખ�લબમલ સલા ે ંેમી �ખ્લફંમલ 
કલળાલા ખલમએ કલબલમલ ઝેવરત અમ ે ંેમલ વ્લર� હતવલમત 
ઉુ્ખે કરવલાલા આાયત અમ ેએક વગ� એ ાલાગણી કર� ક� 
આપ આ ઝેવરતમ ે�સુ્ાલમતમલ ્શકર પર ખ્ર કર� દયત 
ંત ઘણત અજ અમે સવલબ ાળશ,ે કલબલમ ેઆ �વરતમી �ુા 
જ�રં છે? ંત ંેામ ે આ રલય ગાી ગઈ અમે એ િવશ ે
હઝરં અ્ી અ્�યહસસ્લામે �છૂ્ુા. આપે ફરાલા્ુા ક� આ 
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�ુરઆમ ઇસ્લામલ પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ 
આ્ેહ� વસુ્ા પર ઉં્ુ� હ્ ુા અમે આપમલ કલળાલા ાલ્ 
્લર પકલરમત હંત. 
 એક �સુ્ાલમતમત �ગં ાલ્ હંત, �મ ે ફરજત 
પાલણ ેવલરસતાલા વહ�્ ી આપયલ કરંલ હંલ. એક બય્ુ્  
ાલ્મત ાલ્ હંત �મે ંેમલ હકદલરતાલા વહ�્ ી દ�ંલ હંલ. 
એક �મુસમત હંત �મ ેંેમલ હકદલરતમ ેસ�પી દ�ંલ હંલ. અમ ે
અ�કુ સદકલઓ હંલ �મ ે ંેમલ સથલમ ે ખ્ર કરંલ હંલ. 
કલબલમલ ઝેવરત એ સાય ેપણ હંલ અમે પરવર�દગલર� ંેમ ે
એ જ હલ્ંાલા રહ�વલ દ�્લ હંલ. મ હઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા  ંેમ ે � ૂુ યલ હંલ. 
અમે મ ંેમલ હતવલ િવશ ેઆપ અ�ણ હંલ. એટ્ ેઆપ ંેમ ે
એજ �સથિંાલા રહ�વલ દયત � �સથિંાલા �દુલ અમ ે ર� ૂ્  
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા ે રલખયલ છે. આ 
સલાભળ� હ. ઉાર� ક�ુા આ� જત આપ મ હતં ંત �ુ ા બદમલા 
થઈ ગયત હતં અમ ેઆા કહ� ઝેવરત ંેમી જગયલએ �કુ� 
દ�્લ. 
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 (ર૭૧) બ્�લુ ાાલાા ંચાર�: કહ� છે ક� આપમી 
સલા ે બે ાલણસતમ ે ર�ૂ કરવલાલા આાયલ, �ણે બય્ુ્  
ાલ્ાલાથી ્તર� કર� હંી. એક એાલાથી �ુ્ લા અમ ેબય્ુ્  
ાલ્મી િાુક  ં હંત. અમે બીજત ્તકતાલા કતઈમી િાુક  ં
હંત. આપ ેફરાલા્ુા ક� � બય્ુ્  ાલ્મી િાુકં છે ંેમલ 
પર કતઈ હદ (સ�) મથી. ક�ાક� �દુલમલ ાલ્મલ એક ભલગ ે
બી� ાલ્મ ે ખલ્ત છે. પરા્ ુ બી� પર સખં હદ �ર� 
કરવલાલા આવશ.ે � પછ� ંેમલ હલથ કલપી ્ેવલાલા આાયલ. 
 (ર૭ર) �ણુાાાા ં �ધુારા: જત આ ્પસણી �િૂા 
પર ાલરલ પગ �ાી ગયલ ંત �ુ ા ઘણી ્ીજતમે ફ�રવી 
મલખીશ. (�મે ાલરલ �રૂતગલાી ખ્ીફલઓએ દલખ્ કર� છે 
અમે �મત પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ામી ��ુાંથી કતઈ વલસંત મથી.) 
 (ર૭૩) પારબધ (ન્ીબ) અને પ્તન: આ વલં 
�ણી ુયત અમે યક�મ રલખત ક� પરવર�દગલર� કતઈ બાદલ ાલટ� 
એથી વ્લર� મ�� મથી ક્ુર �ટ્ુા પતંલમી હક�ા �કંલબાલા 
બયલમ કર� દ��ુા છે. ભ્ે પછ� ંેમલ પયતમત ક�ટ્લય ાતટલ 
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ક�ા મ હતય, ંેમી ગતંલગતં ઘણી �ડ� ક�ા મ હતય. ંેમી 
યતજમલઓ ક�ટ્ીય શ�કંશલળ� ક�ા મ હતય. અમ ેએવી જ 
ર�ંે એ બ્લ �ુ્ ી ંેમલ પલરબ્ાલા િમાલરણ થએ્ 
પહ�્વલમલ ાલગરાલા કતઈ �કલવટ મથી હતંી, ્લહ� ંે ક�ટ્તય 
િમબરળ, અમે િમરલ્લર ક�ા મ હતય. 
 � હક�કં �ણી ્ે છે અમ ેંે પાલણ ેઅા્ કર� છે 
ંે જ સૌથી વ્લર� આરલા અમ ે્લભાલા રહ� છે. અમે � આ 
હક�કંમ ેધયલમાલા મથી રલખંત અમ ેંેાલા શાકલ કર� છે ંે જ 
સૌથી વ્લર� �કુસલમાલા રહ� છે. 
 ક�ટ્લય ્તકત એવલ છે �મે મેઅાંત આપવલાલા 
આવે છે અમે ંેમલ ાલરફં અઝલબાલા મલખવલાલા આવ ે છે 
અમે ક�ટ્લય ્તકત છે � સાકટતાલા સપડલય છે અમ ે આજ 
આફં ંેમલ હકાલા બરકં�ુા કલરણ બમી �ય છે. એટ્ે એ 
ફલયદલમ ે શત્મલરલઓ !  ંાલરલ �કુાલા વ્લરત કરત અમ ે
ઉંલવળ ઓછ� કર� દયત અમ ેંાલર� રતઝીમી સીાલઓ પર 
રતકલઈ �વ. 
 (ર૭૪) ઇલા અને ્ણ�ન: ખબરદલર !  પતંલમલ 
ઇુામ ેઅજલમ મ બમલવત અમ ેપતંલમલ યક�મમ ેશકાલા મ 
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ગણત. જયલર� �ણી ુયત ંત અા્ કરત અમ ેજયલર� યક�મ 
થઈ �ય ંત કદા આગળ વ્લરત. 
 (ર૭પ) લાભ લાલચ: ્લ્્ �યલા ઉંલર� દ� છે 
તયલાથી િમકળવલ મથી દ�ંી અમ ેઆ એક એવી જાીમ છે � 
વફલદલર મથી. ક�ાક� કદ� કદ� ંત પલણી પીવલ વલળલમ ે્પૃં 
થવલ પહ�્ લ ા જ �ંરલશ (અડ્ણ ઊભી થઇ)  �ય છે. અમ ે
�ટ્લ પાલણાલા કતઈ િપય વસ્�ુ ુા ાલમ સથલમ વ્લર� હતય 
છે ંેમલ �ાુ થવલ�ુા �ુ:ખ વ્લર� થલય છે. આકલાયલઓ �ંર 
્�ઓુમ ે�્ળલ બમલવી દ� છે અમે � કાઈ મસીબાલા હતય 
છે ંે વગર પયતમ ેાળ� �ય છે. 
 (ર૭૬) બાહ અને �ત�રણ: અય �દુલ !  �ુ ા એ 
વલંથી ંલર� પમલહ ાલ�ુા �ા ક�, ્તકતમી �હ�ર દ�ષટાલા ાલ�ા 
�હ�ર �ુાદર હતય અમે � �પું ંલરલ ાલટ� �પલવે્ છે ં ે
કદ�� ુહતય. �ુ ા ્તકતમ ેદ�ખલડવલ ાલટ� એ વસ્ઓુમી સાભલળ 
રલ�ુા �મ ે્ ુા �ણે છે ક� ્તકતમી સલા ેસલરત હતવલમત દ�ખલવ 
ક�ા અમે ંલરલ દરબલરાલા સૌથી ખરલબ કા� સલથે હલજર થલ�, 
ંલરલ બાદલઓથી િમકટંલ ાેળ�ુા અમે ંલર� ાર�થી �ૂર થઈ 
��. 
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 (ર૭૭) એણ ્ાગદં: એ �ંમી કસા �મલ 
સદકલથી અાે �્લર� રલંમલ આ બલક�મલ ભલગમ ેપસલર કર� 
દ�્ત છે, � �રૂત થંલા જ ઉજવળ �દવસ પગટ થલશ ેઆા 
અમે આા મથી થ્ુા. 
 (ર૭૮) ફા્દાાદં અાલ: થત�ુા કલા �મ ે
િમયિા  ં કરવલાલા આવ ે એ સખયલબા્  કલાથી ઉ�ા છે 
�મલથી આદાી કાટલળ� �ય. 
 (ર૭૯) ફરજા�ુ ં ાહતવ: જયલર� મલફ�્લમલ કલરણ ે
ફરજતમ ે�કૂસલમ પહ�્ ેંત ંેમે �કૂ� દયત. 
 (ર૮૦) આખેરતની તૈ્ાર�: �મે સફરમલ �ંર�ુા 
ભલમ છે ંે એ �જુબ ંૈયલર� પણ કર� છે. 
 (ર૮૧) ��ુધધ�ુ ં ાાગરદશરન: �ખતથી જત�ુા 
હક�કંાલા જત�ુા મથી ગણલ્ ુા. ક�ાક� કદ� કદ� �ખત ંેમલ 
ાલ�્કમે ્તકત આપી દ� છે, પણ સદ��ુધ  ્રલખમલરમ ે્તકત 
મથી આપંી. 
 (ર૮ર) ગફલતના પરદા: ંાલર� અમે મસીહંમી 
વચ્ ેગફ્ંમત એક પરદત આડ� પડયત રહ� છે. 
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 (ર૮૩) િાની અને અિાની: ંાલરલ ��હ્તમ ે
પૈસત �ષુકળ આપવલાલા આવ ે છે અમ ે આ�્ામ ે ાલત 
ભલિવમી આશલ આપવલાલા આવ ેછે. 
 (ર૮૪) બહાના�ુ ં ખડંન: ઇુા હાેશલ બહલ�ુા 
કલઢમલરલમલ બહલમલમ ેખતા કર� દ� છે. 
 (ર૮પ) ાહહતલ ાાગવી: �મી ાૌં જ્દ� આવી 
�ય છે ં ે ાતહ્ંમી ાલાગણી કર� છે અમ ે �મ ે ાતહ્  ં
ાળ� �ય છે ંે ટલળાટતળ કર� છે. 
 (ર૮૬) �રુા �દવ્: જયલર� પણ ્તકત કતઈ વસ્ ુ
પર વલહ વલહ કર� છે ંત સાય ંેમલ ાલટ� એક ખરલબ �દવસ 
�પલવી રલખ ેછે. 
 (ર૮૭) ણઝા અને ણ્: આપથી કઝલ અમ ે કદ 
(પલરબ્) િવશ ે �છૂવલાલા આા્ુા ંત ફરાલા્ુા ક� આ એક 
�્લરત ાલગર છે ંેમલ પર મ ્લ્ત અમે એક ગલઢ સાાદર છે 
ંેાલા દલખ્ થવલમી કતિશશ મ કરત અમ ેએક અુ્લહમત ભેદ 
છે એટ્ ેંેમ ે�ણવલમી ાહ�મં મ કરત. 
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 (ર૮૮) ઇલાથી વ�ંચતતા: જયલર� પરવર�દગલર 
કતઈ બાદલમ ે અપાલિમં (ઝ્ી્) કરવલ ્લહ� છે ંત ંેમ ે
ઇુા અમ ેિવદંલથી વા�્ં કર� દ� છે. 
 (ર૮૯) એણ દ�ની ભાઈના વખાર: ગં 
જાલમલાલા ાલરત એક ભલઈ હંત. ��ુા ાહતવ ાલર� દ�ષટાલા 
એટ્લ ાલટ� હ્ ુા ક� �ુિમયલ ંેમી મજરાલા ્ચુછ હંી અમ ે
ંેમલ પર પેટ�ુા રલજ મહત્ ુા. � વસ્ ુમહતંી ાળંી ંમેી 
ઇચછલ કરંત મ હંત. અમ ે� ાળ� �્ુા હ્ ુા ંેમલથી વ્લર� 
વલપરંત મ હંત. ાતટલ ભલગ ે�પૂ રહ�ં ત હંત. અમ ેબત્ંત 
હંત ંત બ્લ બત્વલવલળલમ ે�પૂ કર� દ�ંત હંત. ાલગણતમી 
ંરસમ ે છ�પલવી દ�ંત હંત અમ ે દ�ખલવાલા ્લ્લર અમ ે
�ૂબળત હંત. પરા્ ુ જયલર� �હલદમત ાતકત આવી જંત ંત 
જ ાગ્મલ શેરમી �ા �રૂવીર અમે અજગરમી �ા બમી 
જંત હંત. કતઈ દ્ી્ ર�ૂ મહતંત કરંત જયલા �ુ્ ી ક� 
િમણલરયતાક મ હતય. અમે � વલંાલા બ્વલમી શ�ંલ હતંી 
ંેમલ પર કતઈમ ેઠપકત આપંત મ હંત, જયલા �ુ્ ી બ્લવ 
સલાભળ� મ ુય.ે કતઈ દદરમી િશકલયં કરંત મહતંત, જયલા 
�ુ્ ી ંમેલથી ંા�ુરસં મ થઈ �ય. � કરંત હંત એ જ 
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કહ�ં ત હંત અમ ે� કર� શકંત મહતંત ંેમે કહ�ં ત જ મહ�. જત 
બત્વલાલા ંેમલ પર િવજયી થઈ શકલય ંત �પૂક�દ�ાલા ંેમલ 
પર કતઈ િવજય પલાી શક્ ુા મહત્ ુા. ંે બત્વલથી વ્લર� 
સલાભળવલમી ઇચછલ રલખંત હંત. જયલર� ંેમી સલા ે બ ે
પકલરમી વસ્ઓુ આવંી અમે એક ઇચછલમી વ્લર� મ�ક 
હતંી ંત ંેમી જ િવ�દંલ કરંત હંત. એટ્ ેંા ેબ્લ પણ 
આ જ સાસકલર અપમલવત. અમે એમી જ �્�ંલ કરત. અમે જત 
મથી કર� શકંલ ંત યલદ રલખત ક� થત�ુાય અપમલવી ્ે� ુા ાતટલ 
ભલગમ ેછતડ� દ�વલ કરંલ વ્લર� સલ�ા છે. 
 (ર૯૦) �નુાહના ત્ાગ: જત �દુલ અવગણમલ પર 
અઝલબમી ્ેંવણી મ પણ આપં ંત પણ જ�ર� હ્ ુા ક� 
મેઅાંતમત ઉપકલર ાલમવલ ખલંર મલફરાલમી મ કરવલાલા 
આવે. 
 (ર૯૧) શાણ પદશરન: અશઅસ �બમ ક�સમે ંેમલ 
�તુમત �રૂસત દ�ંલ ફરાલા્ુા: અશઅસ, જત ંા ે ંાલરલ 
�તુમલ ગાાલા શતકગસં છત ંત ંેમલ સગપણમત હક છે. પણ 
જત સબ કર� ુયત ંત અુ્લહમી પલસ ેદર�ક �સુીબંમત એક 
અજ છે. 
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 અશઅસ !  જત ંા ેસબ કર� ્ી્ી ંત અુ્લહમી 
કઝલ અમે કદ એ �સથિંાલા �ર� થશ ેક� ંા ેઅજમલ હકદલર 
બમશત અમે જત ંા ે ફ�રયલદ કર� ંત અુ્લહમી કદ એ 
�સથિંાલા �ર� થલશ ેક� �મુલહમત બતજ ંાલરલ ાલથ ેહશ.ે 
 અશઅસ !  ંાલરલ ાલટ� �તુ આમાદ�ુા કલરણ હંત 
જયલર� ક� ંે એક કસતટ� અમ ેપર�યલ હંત અમે શતક�ુા કલરણ 
બમી ગયત જયલર� ક� ંેાલા સવલબ અમે રહ�ાં છે. 
 (ર૯ર) ણબે ર�લૂ ્લલલલાહા અલયહહ વ 
આલહે� વ્લલા  પર: પયગમબર� ઇસ્લા સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામે દફમલવંી વખં ેકબમી પલસ ે
ઊભલ રહ� ફરાલા્ુા: 
 સબ દર�ક સાજતગતાલા શષેઠ વસ્ ુ છે પણ આપમી 
�સુીબં િસવલય, અમ ે પર�શલમી અમે િવહવળંલ ખરલબ 
વસ્ ુ છે પણ આપમી વફલંમી અ્લવલ, આપ�ુા �ુ:ખ ઘ�ુા 
ાત�ુા છે અમ ેઆપમી પહ�્ લ ંથલ આપમી પછ� બ્લ �ુ:ખત 
આસલમ છે. 
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 (ર૯૩) બેવ�ફૂની દાસતી: �ખૂરમ ી દતસંી મ 
અપમલવત ક�ાક� ંે પતંલમલ અા્મ ે�ુાદર બમલવી ર�ૂ કરશ ે
અમે ંાલરલથી પણ એવલ અા્મી ાલાગણી કરશ.ે 
 (ર૯૪) ાગ�રબ અને ાશ�રણ વચચ ે �તર: 
આપમે �વૂર અમ ે પિયામલ �ંર િવશ ે સવલ્ કરવલાલા 
આાયત, ંત ફરાલા્ુા : �યૂરમત એક �દવસમત રસંત. 
 (ર૯પ) તર િાતા અને તર શ�ાુ: ંાલરલ 
દતસંત પણ તણ �ંમલ છે. અમે �ુશામ પણ તણ પકલરમલ 
છે. દતસંતમત પકલર આ છે: ંાલરત દતસં, ંાલરલ દતસંમત 
દતસં અમ ેંાલરલ �ુશામમત �ુશામ. અમ ેએ ર�ં ે�ુશામમલ 
પકલર આ છે: ંાલરત �ુશામ, ંાલરલ દતસંમત �ુશામ અમ ે
ંાલરલ �ુશામમત દતસં. 
 (ર૯૬) �ુ:ખ દહ� ુ:ં આપ ેએક શખસમ ેજતયત ક� ં ે
પતંલમલ �ુશામમ ે �કુસલમ પહ�્લડવલ ાલગ ે છે પણ ંેાલા 
ંે�ુા પતંલ�ુા �કુસલમ થઈ ર�ુા છે. ંત ફરાલા્ુા ક� ંલર� 
ઉપાલ એવલ શખસ �વી છે � પતંલમી છલંીાલા ભલ્ત ખ�સી 
દ� �થી પલછળ બેસમલરત ાર� �ય. 



નહ�ુલ બલાગાહ - 1119                                                                     ww.hajinaji.com 

 (ર૯૭) બાધ અને ધડા (ન્ીહત) : બત્મલ 
પસાગત ક�ટ્લ બ્લ છે અમ ેંેમ ેગહણ કરમલરલ ક�ટ્લ ઓછલ 
છે ! 
 (ર૯૮) ઝઘડાાથી �ૂર રહહ� ુ:ં � ્ડવલ 
ઝઘડવલાલા સીાલ વટલવી �ય ંે �મુેહગલર થલય છે. � 
ક્લશ રલખે છે ંે પતંલમી �ં પર �ુા કર� છે અમ ેઆ 
ર�ંે ઝઘડત કરમલરત ંકવલમલ ાલગર ઉપર મથી ્લ્ી શકંત 
(એટ્ ેઉ�્ં એ જ છે ક� ઝઘડલ મ કરત) 
 (ર૯૯) તૌબા: એ �મુલહમી કતઈ વય મથી �મલ 
પછ� એટ્ત સાય ાળ� �ય ક� ઇનસલમ બ ેરકલં માલઝ 
પડ� ્ે અમ ે�દુલથી ાલફ� ાલગી ્ે. (પણ પ્ એ છે ક� આ 
ંકમત સાભવ �લા છે ?) 
 (૩૦૦) �હ્ાબ �ણતાબ: આપથી સવલ્ કરવલાલા 
આાયત ક� : પરવર�દગલર આટ્લ અસાખય ાલણસતમલ �હસલબ 
ક�વી ર�ં ે્ેશ?ે ંત ફરાલા્ુા ક� : �વી ર�ંે આ બ્લમ ેરતઝી 
પહ�્લડ� છે. ફર� �છૂવલાલા આા્ુા ક� જયલર� ંે સલા ેમહ� 
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આવે ંત �હસલબ ક�વી ર�ં ે ્ેશે? �વી ર�ં ે સલા ે મથી 
આવંત અમ ેરતઝી આપ ેછે. 
 (૩૦૧) ્દંહશ લાવનાર: ંાલરત કલિસદ ંાલર� 
��ુધ્મત પિંિમ્ી હતય છે. અમ ેંાલરત પત ંાલરત શષેઠ 
પિંિમ્ી હતય છે. 
 (૩૦ર) �ુઆના ાાહતાજ: આકરલાલા આકર� 
આફંતાલા સપડલઈ જમલરત એમલથી વ્લર� �ુઆમત ાતહંલજ 
મથી, � હાણલ �ખુી છે પણ ખબર મથી ક� �લર� સપડલઈ 
�ય. 
 (૩૦૩) ાાનવ જગત: ્તકત �ુિમયલમલ �તુત છે 
અમે ાલમી ાહતબબં પર �તુતમી િમ�દલ મથી થઈ શકંી. 
 (૩૦૪) �દુાના ાાણલેલ: ફક�ર અમ ે િમરલ્લર 
હક�કંાલા �દુલમલ �ૂં છે એટ્ે �ણ ેએમે ામલ કર� દ�્ી 
ંત સાજત ક� �દુલમ ેમલ પલડ� દ�્ી અમ ે�ણ ેંેઓમ ેઆપ્ુા, 
ંત સાજત ક� �ુદરંમલ હલથાલા ��ૂ ુા. 
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 (૩૦પ) ગૈરતાદં વ્�ભચાર નથી ણરતા: 
સવાલમશી્ ઇનસલમ કદ� ાય�ભ્લર મથી કરંત. (ક�ાક� આ 
બ્લ ંેમલ ઘરાલા પણ આવી શક� છે.) 
 (૩૦૬) �વનના રકણ: ાૌંથી વ્ીમ ેસલરત કતઈ 
રયક મથી. 
 (૩૦૭) ાાલની લાગરી: ઇનસલમ સાં લમમલ ારવલ 
પર �ઈૂ �ય છે પણ પૈસલમલ ્ુાટલઈ જવલ પર મથી � ૂં ત. 
 ભલવલથર એ છે ક� અવ્લદમલ ારવલ પર સબ કર� ્ ે
છે પણ ાલ્મલ �કુસલમ પર સબ મથી કરંત.  
     - સયયદ રઝી. 
 (૩૦૮) દાસતી અને ્ગપર: વડ�્તમી ાતહબબ  ં
પણ અવ્લદમલ ાલટ� સગપણમત દરજજત રલખ ે છે અમ ે
ાહતબબં સગપણમી એટ્ી ાતહંલજ મથી �ટ્ુા સગપણ 
ાહતબબં�ુા ાતહંલજ છે. 
 (ઉદેશ એ છે ક�, ંાે ્તકત આપસાલા પયલર 
ાહતબબં રલખત �થી ંાલર� અવ્લદ ંાલરલ દતસંતમ ે
પતંલમલ સગલ સા�.) 
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 (૩૦૯) ાાઅિાનની ભાવના: ાતઅિામમી 
આશાકલથી ડરંલ રહત, ક�ાક� પરવર�દગલર હકમ ે
ઈાલમવલળલઓમી �ભ ે�ર� કરંત રહ� છે. 
 (૩૧૦) ્�ંરૂર ઈાાન: કતઈ બાદલ�ુા ઈાલમ તયલા 
�ુ્ ી સલ�ુા મથી થઈ શક્ ુા �યલા �ુ્ ી �દુલઈ ખ�મલ પર 
પતંલમલ હલથમી દત્ંથી વ્લર� ભરતસત મ કર�. 
 (૩૧૧) �ૂઠ�ુ ં પ�રરાા: હઝરં ેબસરલ પહ�ચયલ 
પછ� અમસ �બમ ાલ�્કમે ક�ુા ક� જઈમ ેં્હલ અમ ે�બેરમ ે
પયગમબર સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામલ  એ 
ઇરશલદ બંલવત � હઝરં ેાલરલ િવશ ેબયલમ ફરાલાયલ છે. 
ંત ંેઓએ ટલળાટતળ કર� અમ ેપછ� આવી બહલ�ુા ્્ુ� ક� 
ામે એ કથમ યલદ મથી રહલ. ંત હઝરં ેફરાલા્ુા ક� જત 
ંાે �ૂઠલ હશત ંત પરવર�દગલર ંામ ે એવલ ્ાકદલર 
દલગમલ ાલર ાલરશ ેક� ંેમે પલઘડ� પણ �પલવી મહ� શક�. 
 આ દલગથી �રુલદ કતઢ છે �ાલા અમસ સપડલયલ 
અમે �જ�દગીભર ા� પર �કુલમી બલા્ ીમ ેરહલ. - સયયદ રઝી. 
 (૩૧ર) �દલાની હાલત: �દ્ �લર�ક વ્ણ 
(રગબં) ્રલવ ેછે અમ ે�લર�ક ઉ્લટ થઈ �ય છે. એટ્ ે
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વળે્લ હતય ંત ંેઓમ ે �સુંહબ અા્ પર ંૈયલર કરત 
મ�હંર ાલત વલ�બ બલબંત �રૂંી ગણત. ( ક�ાક� પરલણ ે
અા્ કરવલથી કતઈ ફલયદત મથી �યલા �ુ્ ી �દ્ાલા �ુ્ સુ 
મ હતય.) 
 (૩૧૩) �ુરઆનની ્�ંરૂરત ા: �ુરઆમાલા ંાલર� 
પહ�્ લમી ખબર, ંાલર� પછ�મી ભિવષયવલણી, અમે ંાલર� 
દરિાયલમી હલ્ંતમલ બ્લ �ુકાત ાળ� આવ ેછે. 
 (૩૧૪) �ટના જવાબ �ટ: �યલાથી પતથર આવ ે
તયલા જ ફ�ક� દયત ક�ાક� �રુલઈમત જવલબ �રુલઈ જ હતય છે. 
 (૩૧પ) અકરા�ુ ં ્�દ ર્: આપે પતંલમલ કલિંબ 
ઓબય�ુુ્લહ �બમ અ્ી રલફ�અમે ફરાલા્ુા: ંાલરલ 
ખ�ડયલાલા વર�યલળ� મલખયલ કરત અમ ેંાલર� ક્ામી �ભ 
(અણી) ્લાબી રલખયલ કરત. ્�ટ�ઓ વચ્ ે�ંર રલખત અમ ે
અયરતમ ે સલથ ે ાેળવીમ ે ્ખયલ કરત ક�ાક� ંેમલથી ્ખલણ 
ઘ�ુા આકષરક બમી �ય છે. 
 (૩૧૬) ાાઅિાનાના ્ા�બુ ( ્રદાર): �ુ ા 
ાતઅિામતમત (યલ�બુ)  સરદલર �ા અમે ાલ્ �મુેહગલરતમત 
સરદલર છે. 
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 અથલ�ં ઈાલમવલળલઓ ાલર� પયરવી કર� છે અમ ે
�મુેહગલર �ૂરલ્લર� ાલ્મલ ઈશલર� ્લુયલ કર� છે. �વી ર�ં ે
ા્ાલખી પતંલમલ સરદલરમી પયરવી કર� છે. - સયયદ રઝી. 
 (૩૧૭) એણ ્�દૂ��ુ ં ાે્ુ:ં એક ય�દૂ�એ આપમ ે
ાે�ુા ાલ્ુ� ક� આપ �સુ્ાલમતએ પતંલમલ પયગમબર 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામલ  દફમ પછ� જ 
્ડવલ�ુા શ�ા કર� દ��ુા, ંત આપે ફરાલા્ુા ક� અા ે ંેમલ 
�મશીમ પર ાંભેદ કય� છે, ંેઓથી િવરત્ મથી કય� 
પણ ંા ેય�દૂ�ઓમલ પગ મલઈ્ મદ�મલ પલણીથી �કૂલયલ 
પણ મ હંલ ક� ંા ેપતંલમલ પયગમબરમ ેજ કહ� દ��ુા ક� 
"અામ ેપણ એવત જ �દુલ જતઈએ �વત આ ્તકત પલસ ેછે." 
�મલ પર પયગમબર� ક�ુા ક� ંા ે��હ્ કૌા છત. 
 (૩૧૮) ગલબા�ુ ં ણારર: આપમ ે�છુવલાલા આા્ુા 
ક� આપ બહલ�ુરત પર ક�વી ર�ં ેિવજય ાેળવત છત? ંત આપ ે
ફરાલા્ુા ક� � શખસમત સલામત ક�ા �ા એ પતં ેજ પતંલમી 
િવ�દ ાલર� ાદદ કર� છે. 
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 અથલ�ં ંેમલ �દ્ાલા ાલર� ્લક બેસી �ય છે. - 
સયયદ રઝી. 
 (૩૧૯) �ખૂ િનધરનતાના ડર: આપે પતંલમલ �તુ 
ાતહમાદ હમફ�યલમે ફરાલા્ુા: અય �તુ ! �ુ ા ંાલરલ સાબા્ ાલા 
ગર�બી અમે િમ્રમંલથી ડ�ા �ા, એટ્ે ંા ે એમલથી 
અુ્લહમી પમલહ ાલગત ક�, ગર�બી દ�મમી કાજતર�, 
��ુધ્મી પર�શલમી અમે ્તકતમલ િ્�લર�ુા કલરણ બમી �ય 
છે. 
 (૩ર૦) ર�લૂ ્લલલલાહા અલયહહ વ આલેહ� 
વ્લલાની ર�ત: એક શખસ ેઅઘરત પ્ �છૂ� ્ી્ત ંત 
આપે ફરાલા્ુા ક� સાજવલ ાલટ� �છુત, � ૂાઝવણાલા પડવલ 
ાલટ� મહ�, ક�ાક� જત ��હ્ પણ શીખવલ ાલગે ંત ંે આ�્ા 
�વત છે અમ ેઆ�્ા પણ જત � ૂા્ વણાલા પડવલ ાલગ ેંત ં ે
��હ્ �વત છે. 
 (૩ર૧) એણ ા�ેારા : અબ�ુુ્લહ �બમ અબબલસ ે
આપમલ દ�ષટ�બ��ુમી િવ�દ આપમ ે ા�ે્રત આપયત ંત ક�ુા 
ંાલ�ા કલા ા�ેકરત આપવલ�ુા છે, તયલર પછ� રલય ( િમણરય) 
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ાલર� છે એટ્ ેઅગર �ુ ા ંાલર� િવ�દ પણ રલય મ�� કર� 
્� ંત ંાલર� ફરજ ાલર� આજલ પલળવલમી છે. 
 (૩રર) ારનારા પર રા� ુ:ં �રવલયંાલા આા્ુા છે ક� 
જયલર� આપ િસફફ�મથી પલછલ ફરંલ �ૂફલાલા ઉંયલર ંત આપ 
શબલામલ કબી્લ પલસેથી પસલર થયલ �યલા �ીઓ 
િસફફ�માલા ાલયલર જમલરલઓ પર િવ્લપ કર� રહ� હંી. 
એટ્લાલા હરબ �બમ શર�્ શબલાી � કબી્લમત સરદલર 
હંત ંે હઝરંમી સેવલાલા હલજર થયત ંત આપ ે ફરાલા્ુા: 
ંાલર� ઔરંત પર ંાલ�ા ્લ્્ ુા મથી � �ુ ા આ કુપલાં  
સલાભળ� રહત �ા. અમે ંાે ંેઓમ ે આ ર�ંમલ િવ્લપથી 
ામલ ક�ા મથી કરંલ? એા કહ� આપ આગળ વ્ી ગયલ 
ંત હરબ પણ આપમી સવલર� પલછળ ્લ્વલ ્લગયત. આપ ે
ફરાલા્ુા: �વ પલછલ �વ. હલ�કામી સલથ ે આ ર�ં ે
પગપલળલ ્લ્�ુા હલ�કામલ ાલટ� �ફતમત છે અમ ેાતઅિામમલ 
ાલટ� હ�ણપં (હ્કલઈ)�ુા કલરણ. 
 (૩ર૩) નહહરવાનના ખાર�ા: મહ�રવલમમલ 
પસાગ ેઆપ ખલર�ઓમલ ાર�્લઓ પલસેથી પસલર થયલ ંત 
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ફરાલા્ુા ક� ંાલરલ ભલગયાલા ાલત િવમલશ અમ ેબરબલદ� છે, 
�ઓએ ંામ ેબહ�કલાયલ હંલ ંેાણ ેંામ ે્તકત પણ આપયત 
હંત. 
 ્તકતએ �છૂ્ુા ક� આ ્તકત ંેઓમ ેકતણે આપયત હંત 
? ફરાલા્ુા: �ાુરલહ કરમલર શયંલમ ેઅમ ેમફસ ેઅમાલરલએ. 
ંેણે ંેઓમ ે આર�ૂઓાલા � ૂા્ વી મલખયલ અમે �મુલહતમલ 
રસંલ ખત્ી મલખયલ અમ ેંેઓથી િવજયમત વલયદત કય� �મલ 
પ�રણલા ેંેઓમ ેજહ�લાાલા ફ�ક� દ�્લ. 
 (૩ર૪) �દુાની નાફરાાનીથી ડરા: એકલાં ાલા 
પણ �દુલમી અવગણમલથી બ્ત ક�ાક� � જતવલવલળત છે એ 
જ ફ�સ્ત કરમલરત છે. 
 (૩રપ) ાાહમાદ ઇબને અબી બક�ુ ં�તૃ્ ુ:ં જયલર� 
આપમ ેાતહમાદ �બમ અબી બકમી શહલદંમી ખબર ાળ� 
ંત ફરાલા્ુા ક�: ાલરત ગા ાતહમાદ પર એટ્ત જ છે �ટ્ી 
�ુશામમ ે �શુી છે. ફરક ાલત એટ્ત છે ક� �ુશામમત એક 
�ુશામ ઓછત થયત છે અમ ેાલરત એક દતસં. 
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 (૩ર૬) ાાફ� ાાગવાની વ્ ા્ારદા: � વય 
પછ� પરવર�દગલર આદામલ સાં લમત�ુા બહલ�ુા ક� ૂ્  મથી 
કરંત ંે સલઠ વરસ છે. 
 (૩ર૭) ખાટ� ર�તે ્ફળતા: �મલ પર �મુલહ ્ડ� 
બેસે ( ��ુશ ાેળવી ્)ે છે ંે િવ�યી મથી. ક�ાક� બદ� 
(�ુષટંલ) ાલરફં િવજય પલામલર પરલ�જં જ હતય છે. 
 (૩ર૮) ફણ�રાના �હસ્ા: પરવર�દગલર� 
ાલ્દલરતમલ ાલ્ાલા ગર�બતમી રતઝી રલખી છે એટ્ ેજયલર� 
પણ કતઈ ફક�ર �ખૂયત હશ ેંત એમત અથર એ ક� ાલ્દલર� 
પૈસત સાેટ� ્ી્ત છે અમે પરવર�દગલર કયલાંમલ �દવસ ે
ંેમે જ�ર સવલ્ કરમલર છે. 
 (૩ર૯) બહા�ુ ંણાઢ�ુ:ં ાલફ� ાલગવલથી બેપરવલઈ 
કરવી ંે સલ�ુા બહલ�ુા ર�ૂ કરવલથી વ્લર� િપય છે. (એટ્ ે
ાલફ� ાલાગવલ ્લયક કતઈપણ કલા મ કર�ુા) 
 (૩૩૦) નેઅાતના �ુ�પ્ાગ: �દુલમત ઓછતાલા 
ઓછત હક એ છે ક� ંેણે આપે્ ી મેઅાંથી ંેમલ �મુલહ મ 
આ્રત. 
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 (૩૩૧) ફરજ અદા ણરવાની તણ: પરવર�દગલર� 
સાજદલરત ાલટ� ઇંલઅંમત એ ાૌકત શષેઠ મ�� કય� છે 
જયલર� આળ� ુ્તકત આળસાલા પડ� �ય છે. (ઉદલ: માલઝ ે
શબ) 
 (૩૩ર) બાદશાહની હહિ્્ત: બલદશલહ જાીમ 
ઉપર અુ્લહમત ્તક�દલર છે. 
 (૩૩૩) ાાઅિાનના �રુા: ાતઅિામમલ ્હ�રલ 
પર આમાદ ( િમખલર) હતય છે અમ ે �દ્ાલા ગા અમ ે રાજ. 
ંેમી છલંી િવશલળ હતય છે અમ ેમમ, �્લઈમ ે(ાતટલઈમ)ે 
પસાદ મથી કરંત, અમે ખયલિંમત િંરસકલર કર� છે. ંેમત ગા 
્લાબત હતય છે અમ ે �હમાં ાતટ� હતય છે, �પૂક�દ� વ્લર� 
હતય છે અમ ેસાય પ�િૃંાય હતય છે. ંે �કુ કરવલવલળત, 
સબ કરવલવલળત, �્�ંમાલા �ૂબે્ત, હલથ ્લાબત કરવલાલા 
કા�ૂસ, સલરલ સવભલવ અમ ેમરા િા�ઝમત હતય છે, ંે�ુા ામ 
(હકમલ ાલા્લાલા) પતથરથી વ્લર� સખં હતય છે અમ ે
�ુ્ લાથી પણ વ્લર� િવમમ હતય છે. 
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 (૩૩૪) આશાાના ધાણા: જત �દુલમત બાદત ાૌં 
અમે પતંલમલ ��ામ ેજતઈ ્ે ંત આશલવાં  (આશલવલદ�) 
ંેમલ ફર�બથી મફરં કરવલ ્લગ.ે 
 (૩૩પ) બે ભાગીદાર: દર�ક શખસમલ પતંલમલ 
ાલ્ાલા બે પકલરમલ ભલગીદલર હતય છે. એક વલ�રસ અમ ેએક 
�સુીબંત. 
 (૩૩૬) વચનપાલન: �મલથી ાલગવલાલા આવે છે 
ંે તયલા �ુ્ ી સવંાત છે �યલા �ુ્ ી વલયદત મ કર� ્ે. 
 (૩૩૭) બેઅાલની �ુઆ: િવમલ અા્ બી�મ ે
દલવં આપમલર એવત હતય છે �વત કલાઠલ વગર ંીર 
્્લવમલર. 
 (૩૩૮) ઇલાના બ ેપણાર: ઇુામલ બે પકલર છે. 
એક એ છે � સવભલવાલા ઉંર� �ય છે અમ ેએક એ હતય છે 
� ાલત સલાભળ� ્ેવલાલા આવ ેછે. અમ ેસલાભળે્ુા તયલા �ુ્ ી 
કલા મથી આવ્ુા �યલા �ુ્ ી સવભલવ�ુા �ગ મ બમી �ય. 

 (૩૩૯) રા્�ુ ંઠ�ણ હા� ુ:ં રલયમી �ુરસંી - ્મમી 

અઢળકંલ સલથ ેજતડલએ્ી છે. ંેમી સલથે આવે છે અમે ંેમી 
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સલથ ે્લ્ી �ય છે. (પણ ્મ એા જ મથી ાળ્ુા ંેમલ 

ાલટ� પણ ખર� રલયમી જ�રં છે.) 

 મ�્ : સલાલનય ર�ંે ્તકત ્મવલમતમલ ાાં ાયમે 

ાલમ આપે છે એટ્ે �યલર� ં ેિમ્રમ થઇ �ય ંત ંમેલ 

ાાં ાય � ૂુ યહ�મ થઇ �ય છે. 

(૩૪૦) પાણ દાાની અને �કુ: �શુી્ંલ 

(પલકદલામી) ફક�ર�મી શતભલ છે અમ ે�કુ ાલ્દલર�મી શતભલ 

છે. 

 (૩૪૧) ઝા�લા અને ાઝ�ાૂ: ાઝ્ાૂમલ હકાલા 

�ુામલ �દવસથી વ્લર� કઠણ ઝલ�્ામલ હકાલા ઇનસલફમત 

�દવસ હતય છે. 

 (૩૪ર) ાાટ� શીાતંાઈ: ્તકતમલ હલથમી દૌ્ંથી 

િમરલશ થઈ જ�ુા એજ શષેઠ શીાાં લઈ છે. ( ક� ઇનસલમ ાલત 

�દુલ�ુા ધયલમ ્ર�.) 
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 (૩૪૩) અ�ણુ લાણાની �સથિત: વલંત બ્ી 

સ્લાં રહ� છે અમ ે �દ્તમલ ભેદતમી પર�યલ થમલર� છે, 

દર�ક જણ પતંલમલ આાલ્મલ હલથ ેગીરવી છે. અમે ્તકતમલ 

શર�રાલા અશ�ક  ંઅમ ેઅક્ાલા કાજતર� આવમલર� છે પણ 

એક અુ્લહ જ બ્લવી ્ે. ંેઓાલામત સવલ્ કરમલર 

�ુાઝવમલરલ છે અમ ેજવલબ દ�મલરલ મકલાી ાહ�મં કર� છે. 

મ�ક છે ક� ંેઓાલામલ શષેઠ અ�ભપલય પણ ાલત રલ� કરવલ 

અથવલ ગઝબમલ ખયલ્થી પતંલમી રલયથી ફ�રવી મલખવલાલા 

આવે અમ ે� અતયાં  ાજ� ૂં  અક્ અમ ે ઇરલદલવલળત છે 

ંેમે પણ એક મજર પભલિવ  ં કર� દ� અથવલ એક કથમ 

ંેાલા કલાિં સજ� દ�. 

 (૩૪૪) �ુિન્ા અને આખેરતની ખાટ: અય ્તકત 

અુ્લહથી ડરત ક�ાક� ઘણલ આશલવલદ�ઓ છે �ઓમી 

આશલઓ �રૂ� મથી થંી, અમે ક�ટ્લય ઘર બમલવવલવલળલ 
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છે �ઓમ ે ઘરાલા રહ�વલ�ુા મસીબ મથી થ્ ુા. ક�ટ્લય ્મ 

સાગહ કરમલરલ છે �ઓ ાલ્ છતડ�મ ે્લુયલ �ય છે અમ ે

ઘ�ુા સાભિવં છે ક� ખતટ� ર�ંે સાગહ કર�્ હતય અથવલ 

કતઈમલ હકમત ઇનકલર કર� દ�્ત હતય અથવલ હરલા ાલગ� 

ાેળવે્  હતય, અમે �મુલહતમત ભલર �્ક� ્ી્ત હતય. - ંત 

ંેમત વબલ્ ્ઈ પલછલ ફર� અમ ેએ �સથિંાલા �દુલમી સાીપ 

હલજર થઈ �ય, �યલા ાલત રાજ અમે પસંલવત હતય અમ ે

�ુિમયલ ંથલ આખેરં બામેમત ઘલટત હતય � હક�કંાલા ઉઘલ�ુા 

�કુસલમ છે. 
 (૩૪પ) �નુાહાથી ાજ�રૂ�: �મુલહત �ુ્ ી મ 
પહ�્�ુા પણ એક �ંમી પલકદલામી છે. 
 (૩૪૬) આબ�ના ્ાદા: ંાલર� આબ� સ્લા  ં
છે અમે ાલગ�ુા ંેમ ેાીટલવી દ� છે, એટ્ે એ જતંલ રહત ક� 
કતમી સલા ેહલથ ્ાબલવત છત અમ ેઆબ�મત સતદત કરત છત. 
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 (૩૪૭) પશં્ ાાા ં્ાતાલપ્ુ:ં યતગયંલથી વ� ુ
વખલણ કરવલ �શુલાદ છે અમ ે યતગયંલથી ઓછલ વખલણ 
કરવલ ્લ્લર� છે અથવલ હસદ છે. 
 (૩૪૮) ાાટા �નુાહ: સૌથી સખં �મુલહ એ છે 
�મે �મુેહગલર હ્કત ગણ ેછે. 
 (૩૪૯) ્ારા નર્ા �રુા: � પતંલમલ એબત પર 
મજર રલખે છે ંે બી�મલ એબતથી ગલ�ફ્ થઈ �ય છે. અમ ે
� �દુલએ આપે્  રતઝી પર રલ� રહ� છે ંે કતઈ ્ીજ 
હલથાલાથી િમકળ� જવલ પર ગાગીમ મથી થંત. � 
બાડખતર�મી ં્વલર ખ�્ ેછે, પતં ેંેમલથી જ ાલય� �ય છે. 
અમે � અગતયમલ કલય�મ ેજબરદસંી �રૂલ કરવલ ાલગે છે ં ે
ંબલહ થઈ �ય છે. ્હ�રતાલા �ૂદ� પડમલરત �ૂબી �ય છે. 
અમે ખતટ� જગયલએ પવેશમલર બદમલા થઈ �ય છે. � 
વલંત વ્લર� કર� છે ં ે� ૂ્ ત પણ વ્લર� કર� છે અમ ે�મી 
� ૂ્ ત વ્લર� હતય છે  ંેમી શરા ઓછ� થઈ �ય છે. અમ ે
�મી શરા ઓછ� થઇ �ય છે ંેમી પરહ�ઝગલર� પણ ઓછ� 
થઈ �ય છે અમ ે�મી પરહ�ઝગલર� ઓછ� જઈ �ય છે. ંે�ુા 
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�દ્ ાર� �ય છે. અમ ે ��ુા �દ્ ાર� �ય છે ં ે
જહ�હાાલા દલખ્ થઈ �ય છે. 
 � ્તકતમલ એબત જતઈમ ેઅણગાત દ�ખલડ� છે અમ ે
પછ� એ જ એબ પતંલ ાલટ� પસાદ કર� ંત ંેમ ે�ખૂર કહ�વલાલા 
આવે છે. 
 સાં તષ એક એવી �ડૂ� છે � કદ� ખંા થવલવલળ� 
મથી. 
 � ાૌંમ ેબરલબર યલદ કરંત રહ� છે ંે �ુિમયલમલ 
થતડલ ભલગ પર પણ રલ� થઈ �ય છે. 
 અમે �મ ેએ ખબર હતય છે ક� વલણી પણ અા્મત 
એક ભલગ છે ંત જ�રંથી વ્લર� બત્ંત મથી. 
 (૩પ૦) ઝા�લાની િનશાનીા: ્તકતાલા 
ઝલ�્ામી તણ િમશલમીઓ હતય છે: પતંલથી �્લ (ઉપર�) 
પર અવગણમલથી �્ા કર� છે. પતંલથી મલમલ પર જતર 
જબરથી �ુા કર� છે અમે પછ� ઝલ�્ા ્તકતમી �હાલય  ં
કર� છે. 
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 (૩પ૧) ્ખતી પછ� આ્ાની: સખંીઓમલ �ં 
પર જ �ખુદ �સથિં જના ે છે. અમે આફંતમી સલાકળતમલ 
સકડલવલ સલથ ેજ આરલા ઉદભવ ેછે. 
 (૩પર) બાલ બચચાથી લાગરી: પતંલમલ ક�ટ્લક 
અસહલબમ ે સાબત્ી ફરાલા્ુા: બલ્ બચ્લઓમી ાયલિ્ાલા 
વ્લર� મ પડયલ રહત. જત ંેઓ અુ્લહમલ દતસં છે ંત 
અુ્લહ ંેામ ે�ુ:ખી થવલ મહ� દ�. અમ ેજત ંેમલ �ુશામ છે 
ંત ંા ેઅુ્લહમલ �ુશામતમલ િવશ ે�ુા કલા �્�ંલ કરત છત. 
 (હ�્  ુ એ છે ક�, ઇનસલમ પતંલમલ વ્ ૂરળાલાથી 
મીકળ� સાલજ અમે ્તકત િવશ ેપણ �્�ંલ કર�. ાલત �ૂવલમલ 
દ�ડકલ બમીમ ેમ રહ�.) 
 (૩પ૩) છ�્ા શાધવા: ખરલબાલા ખરલબ એબ એ છે 
ક� ઇનસલમ કતઈ એબમ ેખરલબ કહ� અમે પછ� ંેમલાલા એજ 
એબ દ�ખલંત હતય. 
 (૩પ૪) બાળજનાની �બુારણબાદ: હઝરંમી 
સલા ેએક શખસ ેબી� શખસમ ે�તુમી �બુલરકબલદ દ�ંલ ક�ુા 
: શેહસવલર �બુલરકબલદ. ંત આપ ે ફરાલા્ુા: એા મ કહત 
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બુક� એા કહત ક� ંા ેઆપમલરમત �કુ અદલ કય� છે એટ્ ે
ંામ ેઆ ભેટ �બુલરક થલય. �દુલ કર� ક� િમ�ણુ બમ ેઅમ ે
ંામ ેએમી મેક�મત ્લભ પહ�્.ે 
 (૩પપ) દાલતની અ્રા: આપમલ 
અા્દલરતાલાથી એક ાલણસ ે િવશલળ ઇાલરં ઊભી કર� 
્ી્ી ંત આપ ેફરાલા્ુા ક� ્લાદ�મલ િસ�લઓએ ાલ�ુા �્�ુા 
છે. ખર�ખર આ ઇાલરં ંાલર� ાલ્દલર�મી ્લડ� ખલય છે. 
 (૩પ૬) રાઝીની પહ�ચ: કતઈએ આપમ ેપ્ કય� 
ક� અગર કતઈ શખસમલ ઘરમત દરવલજત બા્  કર� દ�વલાલા 
આવ ે અમ ે ંેમ ે એક્ત �કુ� દ�વલાલા આવ ે ંત ંેમી રતઝી 
�લાથી આવશ?ે ફરાલા્ુા: �યલાથી ંેમી ાૌં આવશ.ે 
 (૩પ૭) શાણ પદશરન: એક જાલંમ ે કતઈ 
ારવલવલળલમત શતક ાયકં કરંલ ક�ુા: આ વલં ંાલર� તયલા 
મવી મથી અમ ેમ ંાલરલ પર ંેમત �ં છે. ંાલરત આ 
સલથી સફરાલા રચયત પચયત રહ�ં ત હંત ંત સાજત ક� આ પણ 
એક સફર છે. તયલર પછ� ંે ંાલર� પલસ ે આવી પહ�્શ ે
અથવલ ંા ેંેમી પલસ ેજઈ પહ�્શત. 
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 (૩પ૮) નેઅાત અને વબાલ: ્તકત !  અુ્લહ 
ંામ ેમેઅાંમલ ાૌકલ પર પણ એવલ જ ડર�્લ �ુએ �વી 
ર�ંે અઝલબમલ ાલા્લાલા પર�શલમ �ુએ છે, � શખસમત હલથ 
િવશલળ થઈ �ય અમે ંેમે ંે અઝલબમી ્પટ મ સા� ંત 
ંેણે ભયલમક વસ્થુી પણ પતંલમ ેસાં તષી સા� ્ી્ત અમ ે
� ંાગદસંીાલા આવી �ય અમ ેંેમે પર�યલ મ સા� ંેણ ે
એ સવલબ પણ ખતઈ મલખયત �મી આશલ રલખવલાલા આવંી 
હંી. 
 (૩પ૯) આતા �ધુારરા: અય ્તભ ્લ્્મલ 
ક�દ�ઓ !  હવ ેંત થતભત !  ક� �ુિમયલ પર ્ટૂ� પડમલરલઓમ ે
કલળમલ અકસાલંતમલ દલાં  પીસવલ િસવલય  કતઈ ભયભીં 
મથી કર� શકંત. 
 અય ્તકત !  પતંલમી �ંમ ે �ુ્ લરવલમી 
જવલબદલર� પતં ે સાભલળ� ુયત અમ ે પતંલમી આદંતમી 
ાલાગણી પતં ે સાભલળ� ુયત અમ ે પતંલમી આદંતમી 
ાલાગણીઓથી ા� ફ�રવી ુયત. 
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 (૩૬૦) બદ�ાુાની: કતઈમી વલંમત ઉ્ટત અથર મ 
ુયત, �યલા �ુ્ ી ંેાલા ખરત અથર ્ેવલમી શ�ંલ હતય. 
 (૩૬૧) �ુઆની ર�ત: જત પરવર�દગલરમી 
બલરગલહાલા ંાલર� કાઈ ાલાગ�ુા હતય ંત �ુઆઓમત આરાભ 
હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� 
વસુ્ા પર �ુ�દથી કરત તયલર પછ� પતંલમી હલજં ાલાગત 
ક� પરવર�દગલર આ વલંથી �્ત છે ક� ંેમી પલસ ેબે વલં 
ાલગવલાલા આવ ે અમે એ એક વલં ંત �રૂ� કર� દ� અમ ે
બી�મ ેધયલમાલા મ ્ે. 
 (૩૬ર) ાાન�ુ ં રકર: � પતંલમી પિંષઠલ 
બ્લવવલ ાલગંત હતય ંેમે જતઈએ ક� ટાટલ ફસલદથી �ૂર રહ�. 
 (૩૬૩) ્ા્ અને ્જંાગ: કતઈ વલંમલ સાભવ 
પહ�્ લ ઉંલવળ કરવી અમ ેસાય આવી જવલ પછ� ઢ�્ 
કરવી બામે �ખૂલરઈ છે. 
 (૩૬૪) િનરથરણ પ્: � વલં બમવલવલળ� મથી 
ંેમલ િવશ ે સવલ્ મ કરત, ક�ાક� � થઈ ગ્ુા છે એ જ 
ંાલરલ ાલટ� �રૂ્ ુા છે. 
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 (૩૬પ) િપ્ �રુા: �્�ંમ એક સવચછ અર�સત છે 
અમે ્ડત ્ેવત (મસીહં ્ેવી) એક અતયાં  િમખલ્સ સ્ેં 
કરમલરત છે. ંાલરલ મફસમી સભયંલ ાલટ� એટ્ુા જ �રુ્ ુા છે 
ક� � વસ્ ુબી� ાલટ� પસાદ મથી કરંલ ંેમલથી �દૂ પતં ે
પણ પરહ�ઝ કરત. 
 (૩૬૬) ઇલા અને અાલ: ઇુા�ુા ભલગય અા્ 
સલથ ેજતડલએ્ુા છે. અમે � ખરત આ�્ા હતય છે ંે અા્ 
પણ કર� છે. યલદ રલખત ક� ઇુા અા્ ાલટ� �કુલર� છે અમે જત 
ઇનસલમ સલાભળ� ્ે ંત સલ�ા મ�હંર પતં ેપણ ્લુ્ુા �ય 
છે. 
 (૩૬૭) કાિંત અને પલટા: અય ્તકત ! �ુિમયલમી 
�ડૂ� (� ૂા�) એક સડ�્ ુા ��ૂુા છે. �મલથી વબલ ફ�્લવવલવલળ� 
છે. એટ્ે ંેમલ ્રવલમલ ખેંરથી સ્ેં રહત અહ�થી 
ઉ્લળલ ભરવલ આરલાથી રહ�વલ કરંલ વ્લર� ્લભદલયક છે. 
અમે અહ� જ�રં �રૂંત સલાલમ ્મવલમી કરંલ વ્લર� 
બરકંવલળત છે. અહ�મલ પૈસલદલરત ાલટ� એક �દમ ાતહંલ� 
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્ખી દ�વલાલા આવી છે અમ ે ંેમલથી બેપરવલ રહ�મલરમ ે
રલહંમત સિ્યલરત આપી દ�વલાલા આાયત છે. 
 �મે ંેમત શણગલર ગાી ગયત ંેમી �ખતમ ેંે �ં ે
�્ળ� કર� દ� છે. એમે �ણ ેંેમી પ�િૃ�મ ેઆદં બમલવી 
્ી્ી ંેમલ ામમ ેગા અમ ે �ુ:ખથી ભર� દ� છે. અમે આ 
અ�કુા આા જ ્લ્ ુરહ� છે. તયલા �ુ્ ી ક� ંે�ુા ગ�ા �ુાપલવી 
દ�વલાલા આવ ેઅમે ંેમે �ફઝલ (કબ) ાલા મલખી દ�વલાલા આવ ે
�યલા �દ્મી બામ ેરગત કપલઈ �ય. �દુલમ ેાલટ� ંેમત મલશ 
કરવત પણ આસલમ છે અમ ેભલઈઓ ાલટ� ંેમ ેકબાલા મલખી 
દ�વત પણ ��ુશક્ મથી. 
 ાતઅિામ એ જ છે � �ુિમયલમી સલા ેબત્મી મજર� 
�ુએ છે. અમ ેપેટ �રુંલ સલાલમ પર ��ુરત કર� ્ે છે. ંેમી 
વલંતમ ે �ુશામલવટ અમ ે િંરસકલરમલ કલમતથી સલાભળે છે ક� 
જયલર� કતઈમલ ાલટ� કહ�વલાલા આવે છે ક� ાલ્દલર થઈ ગયત 
છે ંત ંરં જ અવલજ આવ ેછે ક� મલદલર થઈ ગયત છે. અમ ે
જયલર� કતઈમ ેઅારંલ (બકલ) િવશ ે�શુ કરવલાલા આવ ેછે ંત 
મલશમલ િવ્લરથી ગાગીમ બમલવી દ�વલાલા આવ ે છે. અમ ે
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આ બ�ુા એ સાય ેછે જયલર� હ� એ �દવસ મથી આાયત � 
�દવસ ે�ુિમયલવલળલ હંલશ થઈ જશ.ે 
 (૩૬૮) ્વાબ અને ્�: પરવર�દગલર� 
ફરાલાબરદલર� પર સવલબ અમ ે�મુલહ પર અઝલબ એટ્લ 
ાલટ� રલખયત છે ક� બાદલઓમ ેપતંલમલ ગઝબથી �ૂર રલખ ેઅમ ે
ંેમે ઘેર�મ ેજ�બંમી ંરફ ્ઈ આવ.ે 
 (૩૬૯) ભિવષ્વારી: ્તકત પર એવત સાય 
આવમલર છે જયલર� �ુરઆમાલા ાલત મકશ બલક� રહ� જશ ે
અમે ઇસ્લાાલા ાલત મલા બલક� રહ� જશે. ા�સજદત 
્ણંરમલ �હસલબ ેઆ્ીશલમ હશ ેઅમે �હદલયંમલ �હસલબ ે
બરબલદ હશે. ંેમલ રહ�વલવલળલ અમે વસલવવલવલળલ બ્લ 
ખરલબાલા ખરલબ જાલમલવલળલ હશે. ંેઓાલાથી �ફતમત ઉઠશ ે
અમે ંેઓમી પલસ ે જ � ૂ્ તમ ે રયણ ાળશ.ે � ંેમલથી 
બ્ીમ ેજવલ ાલગંત હશ ેંેમ ેંેમી ંરફ પલછત વલળવલાલા 
આવશ ે અમે � �ૂર રહ�વલ ાલગંત હશ ે ંેમે હલાક�મ ે ્ઈ 
જવલાલા આવશ.ે 
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 પરવર�દગલર� આા ફરાલા્ુા છે ક�, "ાલર� �ંમી 
કસા �ુ ા એ ્તકત પર �ફતમત સવલર કર� દઈશ, � 
અક્વલળલઓમ ેપણ હયરંાલા મલખી દ�શ ેઅમે આ ્ત�સ 
થઈમ ે રહ�શ.ે" અાે ંેમી બલરગલહાલા ગફ્ંતાલા પડવલથી 
પમલહ ાલગીએ છ�એ. 
 (૩૭૦) �ુિન્ા અને આખરેત: કહ�વલાલા આવે છે 
ક�, આપ જયલર� પણ િામબર પર �બરલજાલમ થંલ ંત �તુબત 
પડવલ પહ�્ લ આ શબદત ઉચ્લરંલ હંલ: 
 ્તકત ! અુ્લહથી ડરત, ંેણ ેકતઈમ ેાયથર પેદલ મથી 
કય� ક� રાં ગાંાલા ્લગી �ય અમ ે મ સવંાત છતડ� 
દ�્ત છે ક� બેકલર કલા કરવલ ્લગ.ે આ �ુિમયલ � ઇનસલમમી 
દ�ષટાલા આકષરક બમી ગઈ છે. ંે એ આખેરંમત બદ્ મથી 
બમી શકંી �મ ે �ુદ�ષટએ કદ�પી બમલવી દ�્ી છે. � 
્તકલવલળ� �ુિમયલમલ પલપં કરવલાલા સફળ થઈ �ય ં ે
એમલ �વત મથી � આખેરંાલા અુપ �હસસત પણ ાેળવી ્ે. 
 (૩૭૧) તણવા અને પરહહઝગાર�: ઇસ્લાથી 
વ્ીમ ે કતઈ �્ી પિંષઠલ મથી અમે ંકવલથી વ્ીમ ે
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ાલમવાં  કતઈ ાલમ મથી. પરહ�ઝગલર�થી બહ�ં ર કતઈ 
આશયસથલમ મથી અમ ેંૌબલથી વ્ીમ ેસફળ કતઈ શફલઅં 
કરવલવલળત મથી. સાં તષથી વ્ીમ ે ાલ્દલર કતઈ ખ�મત 
મથી. અમે રતઝી પર રલ� રહ�વલથી વ્ીમ ેગર�બલઈ અમ ે
�ખુમ ે�ૂર કરમલર કતઈ ાલ્ મથી. �ણે જ�ર �રૂંલ સલાલમ 
પર િમભલવ કય� ંેણે રલહં ાેળવી ્ી્ી અમે િમરલાં મલ 
સથળે ઘર બમલવી ્ી�ુા. 
 ઇચછલ �ુ:ખ અમે ંક્ીફમી ્લવી અમ ેથલક ંથલ 
પ�રશામી સવલર� છે. 
 ્લ્્, ઘાાડ અમ ેઇષલર �મુલહતાલા �ુદ� પડવલમલ 
સલ્મ અમ ેઉ�જેક છે અમ ેબદ� ંાલા �રુલઈઓમત સાગહ 
છે. 
 (૩૭ર) �ુિન્ા અને દ�નના ણ્ાા: આપ ે��બર 
�બમ અબ�ુુ્લહ અનસલર�મ ે ફરાલા્ુા: અય ��બર  !  દ�મ 
અમે �ુિમયલ ્લર ્ીજત પર કલયા છે. 
 એ આ�્ા � પતંલમલ ઇુામત ઉપયતગ કર� અમ ે
એ ��હ્ � ઇુા શીખવલથી ઇનકલર મ કર�. 
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 એ સખી � પતંલમી મેક�ઓાલા ્તભ મ કર�. 
 અમે એ ફક�ર � પતંલમી આખેરંમ ે �ુિમયલમલ 
બદ્ ેવે્ ી મ મલખે. એટ્ ે(યલદ રલખત) જત આ�્ા પતંલમ ે
બરબલદ કર� દ�શે ંત ��હ્ પણ ંેમ ેપલપં કરવલથી અકડ� 
જશે. અમ ેજત સખી પતંલમી મેક�ઓાલા ્તભ કરશ ેંત ફક�ર 
પણ આખેરંમ ે�ુિમયલમલ બદ્ ેવે્વલ ંૈયલર થઈ જશ.ે 
 ��બર ! �મલ પર અુ્લહમી મેઅાંત વ્લર� હતય 
છે. ંેમલથી ્તકતમી હલજંત પણ વ્લર� હતય છે. એટ્ ે� 
શખસ પતંલમલ ાલ્ાલા અુ્લહથી ફરજત સલથ ે રહ� છે ં ે
પતંલમી અારંલ અમ ેસદલકલળમત સાલમ ભેગત કર� છે અમ ે
� આ ફરજત �રૂ� મથી કરંત ંે ંેમ ેપંમ અમ ે િવમલશમલ 
ાલગ� ્ગલવી દ� છે. 
 (૩૭૩) �હદા્તના ાાગર: ઇબમ ે જર�ર ંબર�એ 
પતંલમલ ઇિંહલસાલા અબ�ુરર રહ�ાલમ �બમ અબી ્ય્લથી 
મક્ ક્ુર છે ક�, � હજ�જમલ સલામલ ાલટ� ઇબમ ેઅશઅસમલ 
સલથ ે િમકળયત હંત, અમે ્તકતમ ે�હલદ ાલટ� ઉ��ેજં કર� 
રહત હંત, ક� ા� હઝરં અ્ી અ્�યહસસ્લાથી એ �દવસ ે



નહ�ુલ બલાગાહ - 1146                                                                     ww.hajinaji.com 

સલાભળ્ુા જયલર� અા ે્તકત શલાવલળલઓથી ્ડ� રહલ હંલ ક� 
હઝરં ેફરાલા્ુા: 
 ઈાલમવલળલઓ !  � શખસ એ �ુએ ક� �ુા અમ ે
અતયલ્લર પર અા્ થઈ રહત છે અમ ે �રુલઈઓ�ુા 
આાાતણ આપવલાલા આવી ર�ુા છે અમે પતંલમલ �દ્થી ંેમત 
ઇનકલર કર� દ� ંત �ણ ેસ્લાં થઈ ગયત અમ ે�કૂં થઈ 
ગયત. - અમે ઝબલમથી ઇનકલર કર� દ� ંત અજમત હકદલર 
પણ થઈ ગયત ક�ાક� આ �દ્ી ઇનકલરથી વ્લર� સલર� ર�ં 
છે. અમે જત કતઈ ં્વલર વડ� ંેમી રતકથલા કર�, �થી 
અુ્લહ�ુા કથમ ઘ�ુા �� ુથઈ �ય અમે ઝલ�્ાતમી વલં 
પડ� �ય ંત આ જ એ શખસ છે �ણ ે �હદલયંમત ાલગર 
ાેળવી ્ી્ત અમ ે સી્લ ાલગર પર ઊભત થઈ ગયત અમ ે
ંેમલ �દ્ાલા યક�મમી રૌશમી પૈદલ થઈ ગઈ. 
 (૩૭૪) અમ �બલ ાઅ�ફ અને ન�હ અિનલ 
�નુણર: (આજ િવષય પર એક બી� પસાગ ે ફરાલા્ુા:) 
ક�ટ્લક ્તકત �નુક�રલંમત ઇનકલર �દ્ - ઝબલમ અમ ેહલથથી 
કર� છે ંત ંેઓ ભ્લઈમલ બ્લ િવભલગતમલ ્ણી છે. અમ ે
અ�કુ ્તકત ાલત �ભ અમ ે �દ્થી ઇનકલર કર� છે. અમ ે
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હલથથી રતકથલા મથી કરંલ ંત ંેઓએ ભ્લઈમી બ ે
આદંતમ ેાેળવી અમ ેએક આદં બરબલદ કર�. અમ ેઅ�કુ 
્તકત ાલત �દ્થી ઇનકલર કર� અમે મ હલથ વલપર� છે મ 
�ભ, ંત ંેઓએ બે આદંતમ ેબરબલદ કર� અમ ેાલત એકમ ે
�ળવી રલખી. 
 અમે અ�કુ એ પણ છે �ઓ �દ ,્ ઝબલમ ક� હલથ 
કતઈથી પણ �રુલઈઓમત ઇનકલર મથી કરંલ ંત ંેઓ 
�વંલઓ વચ્ ે�ડુદલ �વલ છે. અમ ેયલદ રલખત ક� આ બ્લ 
આાલ્ ે ખૈર, �દુલમલ ાલગરાલા �હલદ સ�હં અમ �બ્ 
ાઅ�ફ અમ ેમ�હ અિમ્ �નુકરમલ સલામલાલા એ જ હ�િસય  ં
્રલવ ેછે � �ડલ સાાદરાલા � ૂાકમલ છલાટલમી હતય છે. 
 અમે આ બ્લ કલય�થી ઉચ્ંર કલયર ઝલ�્ા 
રલજકંલરમી સલાે નયલયભયલર શબદતમત પડકલર છે. 
 (૩૭પ) �હાદની વ્ાખ્ા: અ� ૂજહ�ફલથી મક્ 
કરવલાલા આા્ુા છે ક� ા� હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ 
અ્�યહસસ્લામ ે એા કહ�ં લ સલાભળયલ છે ક� સૌથી પહ�્ લ 
ંામ ેહલથમલ �હલદાલા પરલ�જં કરવલાલા આવશ ેતયલર પછ� 
�ભમલ �હલદાલા અમે તયલર પછ� �દ્મલ �હલદાલા. - પણ એ 
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યલદ રહ� ક� જત કતઈ શખસ ે�દ્થી સલરપમ ેસલરપ મ સા� 
અમે �રુલઈમ ે ��ુા મ સા�યત ંત ંેમે એવી ર�ં ે
ઉથ્લવવલાલા આવશ ે ક� મી્ત �્ત થઈ �ય અમ ે�્ત 
મી્ત થઈ �ય. 
 (૩૭૬) હણ અને બાિતલ�ુ ં પ�રરાા: હક સદલ 
ભલર� હતય છે પણ ા��ુા હતય છે અમે �ૂઠ સદલ આસલમ હતય 
છે પણ ઘલંક હતય છે. 
 (૩૭૭) આશા િનરાશા: �ુઓ, આ ઉમાંમલ સૌથી 
શષેઠ આદાીમલ િવશ ે પણ અઝલબથી મ�્�ં મ થઈ જ�ુા 
ક�ાક� અુ્લહમલ અઝલબથી ાલત ખતટાલા રહ�મલરલ જ િમરલાં  
કર�મ ેબેસી �ય છે. એવી ર�ં ેઆ ઉમાંમલ બદંર�મમલ 
િવશ ે પણ �દુલમી રહ�ાંથી હંલશ મ થઈ જ�ુા. ક�ાક� 
�દુલમી રહ�ાંથી િમરલશલ ાલત કલફરતમત ભલગ છે. 
 (ધયલમ રહ� ક� આ કથમમત સાબા્  ાલત એ 
�મુેહગલરતથી છે �મલ આાલ્ ંેઓમ ે �ુફમી સીાલ �ુ્ ી મ 
પહ�્લડ� દ� મહ�ંર કલફર ંત હર હલ્ાલા �દુલમી રહ�ાંથી 
ાલ્સૂ રહ� છે.) 
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 (૩૭૮) ણં�ૂ્ી: કા�ૂસી એબતમી બ્ી �રુલઈઓમત 
સાગહ છે. અમ ે આ જ એ ્ગલા છે � ઇનસલમમ ે દર�ક 
�રુલઈમી ંરફ ખ�્ીમ ે્ઈ �ય છે. 
 (૩૭૯) રાઝી અને આ�િવણા: અય આદા �તુ ! 
રતઝીમલ બે પકલર છે એક રતઝી એ છે �મ ેંા ેશત્ત છત અમ ે
એક રતઝી એ છે � ંામ ેશત્ી રહ� છે, ક� જત ંા ેંેમલ 
�ુ્ ી મહ� પહ�્ત ંત ંે ંાલર� પલસ ેઆવી જશે. એટ્ ેએક 
વરસમી �્�ંલ ાયલિ્મ ેએક �દવસ પર મ ્લ્ી દયત. દર�ક 
�દવસ ાલટ� એક �દવસમી �્�ંલ �રૂંી છે. તયલર પછ� જત 
ંાલર� વયાલા એક સલ્ બલક� રહ� ગયત ંત દર�ક 
આવવલવલળત �દવસ પતંલમી રતઝી પતંલમી સલથ ે ્ઈમ ે
આવશ ેઅમ ેજત વરસ બલક� મથી ંત વરસભરમી �્�ંલમી 
જ�રં શી છે? ંાલર� રતઝીમ ે ંાલર� પહ�્ લ કતઈ પલાી 
મથી શકંત અમે ંાલરલ ભલગ પર કતઈ વ્રસવ મથી પલાી 
શકંત. બુક� ંાલરલ મસીબાલા � ્ખલઈ ��ૂુા છે ંે ાહ�્  ે
ાતડ� ંામ ેાળ�મ ેરહ�શ.ે 
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 (૩૮૦) �વન અને ારર: ઘણલ ્તકત એવલ 
�દવસમત સલામત કરમલરલ છે �મલથી ભલગમલરલ મથી. અમ ે
ઘણલ ્તકત એવલ છે �મી �કસાં પર સાી સલા� ઇષલર 
કરવલાલા આવે છે અમ ે સવલર થંલા થંલા ંેમલ પર 
રતવલવલળ�ઓ�ુા ટત�ા ભે�ુા થઈ �ય છે. 
 (૩૮૧) �ભની �ળવરી: બત્�ુા ંાલરલ 
��ુશાલા છે. �યલા �ુ્ ી ંેમ ે�હ�ર મ કરવલાલા આવ.ે તયલર 
પછ� ંા ેંેમલ ��ુશાલા ્લુયલ જશત એટ્ે ંાલર� �ભમ ે
એવી જ ર�ં ે સલ્વી રલખત �વી ર�ં ે સતમલ ્લાદ�મ ે
સલ્વવલાલા આવ ેછે - ક�ાક� અ�કુ વલણી મેઅાંતમ ેખતઈ દ� 
છે અમે અઝલબમ ેમતંર� ્ે છે. 
 (૩૮ર) ખાાાશી: � વલં મથી �ણંલ ંેમ ે
�ભથી મ િમકલળત બુક� દર�ક એ વલં �મ ે�ણત છત એમ ે
પણ મ બયલમ કરત. ક�ાક� અુ્લહ� દર�ક અવયવ�ુા કાઈ મ 
કાઈ કંરાય મ�� �ુ� છે અમ ેંેમલ જ ાલરફં કયલાંમલ 
�દવસ ે�ુજજં �રૂ� કરમલર છે. 
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 (૩૮૩) �દુાની ઇતાઅત અને �નુાહ: એ 
વલંથી ડરત ક� અુ્લહ ંામ ે�મુલહમલ પસાગ ેહલજર �ુએ 
અમે ફરાલાબરદલર�મલ સાય ેગૈર હલજર �ુએ ક�ાક� આ ર�ં ે
ખતટ ઉપલડમલરલાલા ગણલઈ જશત. જત ંાલર� પલસ ેશ�કં છે 
ંત ંેમ ે�દુલમી ફરાલાબરદલર�ાલા દ�ખલડત અમે જત કાજતર� 
દ�ખલડવી છે ંત �મુલહ વખં ેદ�ખલડત. 
 (૩૮૪) �ુિન્ાદાર� જહાલત છે.: �ુિમયલમી 
પ�ર�સથિં જતયલ પછ� પણ ંેમલ પિં વ્ણ અમ ેઆકષરણ 
જહલ્ં છે. અમે સવલબ�ુા યક�મ હતવલ પછ� પણ મેક 
અા્ાલા આળસ કરવી �કુસલમ છે. ઇમંેહલમમી પહ�્ લ દર�ક 
પર ભરતસત કર� ્ેવત ્લ્લર� અમ ેકાજતર� છે. 
 (૩૮પ) �ુિન્ાની �ચુછતા: �દુલમી મજરાલા 
�ુિમયલમી ્ચુછંલ ાલટ� એટ્ુા જ �રુ્ ુા છે ક� ંેમલ �મુલહ આ 
�ુિમયલાલા જ થલય છે અમ ે ંેમી અસ્ી મેઅાંત ંેમ ે
છતડયલ વગર પલપં મથી થંી. 
 (૩૮૬) � ગાતે એને જડહ: � કતઈ, કતઈ ્ીજ 
ાેળવવલ ાલગંત હતય છે ંે �રૂ� અથવલ અ�રૂ� હર હલ્ાલા 
ાેળવી ્ે છે. 
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 (૩૮૭) ભલાઈ અને �રુાઈ: એ ભ્લઈ ભ્લઈ 
મથી ��ુા પ�રણલા જહ�લા હતય. અમે એ �રુલઈ �રુલઈ 
મથી �મત �ં જનનં  હતય. જ� ં િસવલયમી દર�ક 
મેઅાં ્ચુછ છે અમ ે જહ� ાથી બ્ી જવલ પછ� દર�ક 
સાકટ આરલા છે. 
 (૩૮૮) ્ૌથી ાાટ� નેઅાત: યલદ રલખત ક� �ખૂ 
અમે ગર�બી પણ એક આફં છે, અમે ંેમલથી વ� ુક�ઠમ 
સાકટ શર�રમી બીાલર� છે અમ ેંેમલથી વ્લર� �શુક�્ �દ્મી 
બીાલર� છે. ાલ્દલર� ્ત�સ એક મેઅાં છે, પણ ંેમલથી 
ાતટ� મેઅાં િમરતગી શર�ર છે અમ ેંેમલથી ાતટ� મેઅા  ં
�દ્મી પરહ�ઝગલર� છે. 
 (૩૮૯) વશં અને �ળૂ: �મ ેઅા્ પલછળ ્ક�્ી 
દ� ંેમ ેખલમદલમી આગળ મથી વ્લર� શકંી. અથવલ (બી� 
�રવલયંાલા) �મે હલથાલાથી પતંલ�ુા ્લ�ર�ય િમકળ� �ય 
ંેમે બલપદલદલઓમલ કલરમલાલ ફલયદલ મથી પહ�્લડ� શકંલ. 
 (૩૯૦) ાાઅિાનના ્ા્ા: ાતઅિામમલ 
�વમમલ તણ કલા છે.- એક સાયાલા ંે પતંલમલ 
પલ્મહલરથી �ંરમી વલંત કહ� છે. બી� સાયાલા પતંલમી 
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રતઝીમી ાયવસથલ કર� છે, અમે તી� સાયાલા પતંલમલ �દ્મ ે
આઝલદ છતડ� દ� છે એ ાતજ ા� ાલટ� � હ્લ્ અમ ેપલક 
છે. 
 કતઈ ��ુધ્વલમ ાલટ� એ શતભ્ ુા મથી ક� પતંલમલ 
ઘરથી �ૂર થઈ �ય પણ તણાલાથી કતઈ એક કલાસર. 
પતંલમી રતઝીમી ાયવસથલ કર�, આખેરં ંરફ કદા આગળ 
વ્લર�, હ્લ્ અમે પલક આમાદ ાલણે. 
 (૩૯૧) �ુિન્ાની િવર��ત: �ુિમયલાલા ઝતહદ 
અપમલવત ક� �થી અુ્લહ ંામ ેંેમી �રુલઈઓથી સ્ેં 
કર� દ�, અમે ખબરદલર થઈ �વ ક�ાક� ંાલરલ ંરફથી 
ગફ્ં મહ� વંરવલાલા આવ ે
 (૩૯ર) વ્��તતવ: બત્ત ક� �થી ઓળખલઈ �વ, 
એટ્લ ાલટ� ક� ઇનસલમ�ુા ાય�કંતવ ંેમી �ભ મી્ ે�પલઈમ ે
રહ� છે. 
 (૩૯૩) �ુિન્ા પા�પત: � �ુિમયલાલા ાળ� �ય એ 
્ઈ ુયત અમે � ્ીજ ંાલર� િવ�ખુ થઈ �ય ંેમલથી ંા ે
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પણ ા� ફ�રવી ુયત. અમે જત એા મથી કર� શકંલ ંત ંીવ 
ઇચછલાલા ાધયા ાલગ� બમત. 
 (૩૯૪) વાતની અ્ર: ઘણલ શબદત આકાણથી 
વ્લર� અસરકલરક હતય છે. 
 (૩૯પ) ્તંાષ: �મલ પર સાં તષ કર� ્ેવલાલા 
આવે એજ �રૂ્ ુા થઈ �ય છે. 
 (૩૯૬) ્ા્ બે �દવ્�ુ ં નાા છે: ાૌં હતય 
પરા્ ુખબરદલર અપાલમ મ હતય. 
 અુપ હતય પરા્ ુકતઈમલ ઓિશયલળલ (ાતહંલજ) મ 
બમ�ુા પડ�. 
 �મે બેઠલ બેઠલ મથી ાળ્ુા ંેમે ઊભલ થઈમ ેપણ 
મથી ાળ� શક્ ુા. 
 જાલમત બે �દવસ�ુા મલા છે. એક �દવસ ંાલરલ 
્લભાલા હતય છે, બીજત ંાલર� િવ�દ. એટ્ે જત ્લભાલા 
હતય ંત અ�ભાલમી મ બમી જજત. અમે ંાલર� �ખ્લફ થઈ 
�ય ંત સબથી કલા ્ેજત. 
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 (૩૯૭) શેષઠ ્ૌરભ: શષેઠ �ગુા્ � ુા મલા કસ્રૂ� 
છે. ��ુા વજમ ઘ�ુા ઓ�ા હતય છે, અમે �શૂ� ુ અતયાં  
ભભકલદલર હતય છે. 
 (૩૯૮) ગૌરવ: ગવર અમ ે�્લ હતવલમ ેછતડ� દયત, 
અમે ઘાાડ ંથલ અ�ભાલમમત મલશ કરત અમે પછ� પતંલમી 
કબમે યલદ કરત. 
 (૩૯૯) િપતા �તુના હણા: �તુમત બલપ પર એક 
હક હતય છે, અમે બલપમત �તુ પર એક હક હતય છે. બલપમત 
હક એ છે ક�, �તુ �દુલમલ �મુલહમી વલં િસવલય, દર�ક 
બલબંાલા ંેમી આજલ પલળે, અમે �તુમત હક એ છે ક� ંે�ુા 
�ુાદર મલા પલડ�, અમે ંેમે શષેઠ સાસકલર િશખવલડ� અમ ે
�ુરઆમ ેા�દમી ંલ્ીા આપ.ે 
 (૪૦૦) અ્રણારણ અને અ્રહ�ન: ખરલબ મજર 
પડવી, ��ુ ાાં ર અમ ેમેક ફલ્ાલા ંથય (સતય) છે, પરા્ ુ
અપ�કુમમી કતઈ હક�કં મથી. અમે બીાલર�મત વળગલડ 
પણ પલયલ વગરમી વલં છે. 
 �શૂ�,ુ સવલર�, ા્ અમ ેહ�રયલળ� જતવલથી આમાદ 
ાળે છે. 
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 (૪૦૧) ્સંણારાા ં એણતા: ્તકતમી સલથ ે મેક 
વંર�ુાકથી િમકટંલ રલખવી ંેઓમી �ુષટંલથી બ્વલમત શષેઠ 
ાલગર છે. 
 (૪૦ર) પાતાની ાણાતાા ં(હદાા)ં  રહા: એક 
શખસ ેઆપમી પલસ ેપતંલમલ ગ�થી �્ી વલં કહ� દ�્ી. 
ંત ફરાલા્ુા: ંાે ંત પલાખત આવંલ પહ�્ લ જ ઉડ� ુશ� કર� 
દ��ુા અમે જવલમી આવવલ પહ�્ લ જ મલ્વલ ્લગયલ. 
 (૪૦૩) ્વરની ાાગ ્વરના નાશ: � �ુદ� �ુદ� 
વસ્ઓુ પર મજર રલખ ેછે ંેમી ્�ુકંઓ ંેમત સલથ છતડ� દ� 
છે. 
 (૪૦૪) લા હવલ વલા �ુવવતના અથર: આપમ ે
�છુવલાલા આા્ુા ક� '્લ હા્ વ્લ �ુાવં ઇુ્લ �બુ્લહ' 
મત અથર �ુા છે? ંત ફરાલા્ુા ક� આપણ ેઅુ્લહમી સલથ ેકતઈ 
વસ્મુત અખતયલર મથી રલખંલ અમે � કાઈ િા્કં છે ં ે
ંેમી દ�્ે્ છે. ંત જયલર� ંે કતઈ એવી ્ીજમત અિ્કલર 
આપે છે �મત અિ્કલર આપણલ કરંલ ંેમી પલસે વ્લર� છે 
ંત આપણમ ેજવલબદલર�ઓ પણ આપ ેછે અમ ેજયલર� પલછ� 
્ઈ ્ે છે ંત જવલબદલર�ઓ ઉપલડ� ્ે છે. 
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 (૪૦પ) �ગુ્રા ઇબને શાઅબા: આપ ે જત્ુા ક� 
અમાલર� યલિસર �ગુીરલ �બમ શતઅબલથી વલદ િવવલદ કર� 
રહલ છે ંત ફરાલા્ુા: અમાલર !  ંેમ ેંેમલ હલ્ પર છતડ� 
દયત, ંેણે દ�માલાથી એટ્ત જ �શ ્ી્ત છે � ંેમ ે
�ુિમયલથી િમકટ બમલવી દ� અમે �ણી જતઈમ ે પતંલ ાલટ� 
વલંતમ ેશાકલશી્ બમલવી ્ી્ી છે. �થી આ જ આશાકલઓમ ે
પતંલમી યિંઓ�ુા બહલ�ુા બમલવ.ે 
 (૪૦૬) િવન્ અને સવાાન: ક�ટ્ી સરસ વલં 
છે ક� પૈસલદલર ્તકત �દુલમલ અજમલ ખલંર ફક�રત સલથ ે
મમંલથી વં� પણ ંેમલથી વ્લર� સલર� વલં એ છે ક�, 
ફક�રત �દુલ પર િવ�લસ રલખી પૈસલદલરત સલથ ે સવાલમ�વૂરક 
વં�. 
 (૪૦૭) ��ુધધ: પરવર�દગલર કતઈ શખસમ ે અક્ 
મથી અપરણ કરંત પણ એ ક� એક �દવસ ંેમલ વડ� ંેમે 
િવમલશથી બ્લવી ્ે છે. 
 મ�્ : અક્ િવમલશથી બ્લવ ાલટ� આપે્  છે.  

(૪૦૮) હણથી ટણરાવ: � હકથી ટકરલશ,ે હર 
હલ્ાલા હક ંેમે પછલડ� દ�શ.ે 
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 (૪૦૯) �દલ: �દ્ �ખતમી �કંલબ છે. 
 (૪૧૦) તણવા: ંકવલ બ્લ સદ�ણુત�ુા સર અમ ે
સરદલર છે. 
 (૪૧૧) ઉસતાદ�ુ ં ાહતવ: પતંલમલ �ભમી ંેજ 
્લર એ ્તકત િવ�દ મ વલપરત �ાણ ેંામ ેબત્ંલ િશખા્ુા 
છે. અમે પતંલમલ વક્તૃવમી છટલ�ુા પદશરમ ંેઓ સલાે મ 
કરત �ાણે ાલગર બંલાયત છે. 
 (૪૧ર) આતાાની ણહળવરી: પતંલમલ આતાલમી 
ક�ળવણી ાલટ� આટ્ુા જ �રુ્ ુા છે ક� એ વસ્ઓુથી બ્ત �મ ે
બી�ઓ ાલટ� ખરલબ ગણત છત. 
 (૪૧૩) પરારે ્બ: ઇનસલમ બહલ�ુરતમી �ા સહમ 
કરશે મ�હંર ભતળલ ્તકતમી �ા �પૂ થઈ જશ.ે 
 (૪૧૪) શાણ પદશરન: બી� �રવલયંાલા છે ક� આપ ે
અશઅસ �બમ ક�સમે ંેમલ બેટલમત �રુસત આપંલ ફરાલા્ુા ક� 
વડ�્તમી �ા સબ કરત, મહ�ંર �મવરતમી �ા એક 
�દવસ જ�ર � ૂ્ ી જશત. 
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 (૪૧પ) �ુિન્ાની હાલત: આપ ે �ુિમયલમી 
ઓળખલણ કરલવંલ ફરાલા્ુા ક�; ્તકત આપે છે, �કુસલમ 
પહ�્લડ� છે, અમે ્લ્ી �ય છે. અુ્લહ� મ ંેમે પતંલમલ 
દતસંતમલ સવલબ ાલટ� પસાદ કર� અમ ેમ �ુશામતમલ અઝલબ 
ાલટ�. �ુિમયલવલળલ એ સવલરત �વલ છે, �ઓએ હ� પડલવ 
મલખયત તયલા હાકલરમલરલએ ્્કલયલર ક� �ૂ્મત સાય આવી 
ગયત છે અમ ેપછ� ્લ્ી િમકળયલ. 
 (૪૧૬) હઝરત ઇાાા હ્ન અલ�યહસ્લાાને 
�હદા્ત: પતંલમલ �તુ હસમ અ્�યહસસ્લામે ફરાલા્ુા: 
ખબરદલર, �ુિમયલમી કતઈ ્ીજ પતંલમી પલછળવલળલઓ ાલટ� 
મ �કૂ� જવી, ક�ાક� ંેમલ વલરસત બે જ પકલરમલ હતય છે. કલા 
ંત એ હશ ે �ઓ મેક અા્ કરશ,ે ંત � ાલ્ ંાલર� 
કાબખંી�ુા કલરણ બનયત હશ ેંે ંેઓમલ સદભલગય�ુા કલરણ 
બમશ.ે અમ ેજત ્તકત ંેમ ે�મુલ�હં કલયરાલા ્ગલવશ ેંત ં ે
ંાલરલ ાલ્મલ કલરણ ે હંભલગી બમશ ે અમ ે ંા ે ંેમલ 
�મુલહાલા ાદદગલર ગણલશત અમ ે એ બામેાલાથી કતઈ એવત 
મથી �મ ેંાલર� �ં પર પલ્લનય (અગંલ) આપી શકત. 
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 આ કથમમ ેએક બી� ર�ં ેપણ બયલમ કરવલાલા 
આા્ુા છે. 
 "આ �ુિમયલ � આ� ંાલરલ હલથતાલા છે કલ્ ેબી� 
ંેમલ ્ણી રહ� ��ૂલ છે અમ ેઆવંી કલ્ ેબી�મલ હલથાલા 
્લ્ી જશ.ે અમે ંા ેએમે બેાલાથી એકમલ ાલટ� ભે�ુા કર� 
રહલ છત, કલા ંત એ શખસ � ંાલ�ા ભે�ુા કર�્ુા �દુલમી 
બાદગીાલા વલપરશ ેંત ભે�ુા કરવલમી ાહ�મં ંા ેકરશત અમ ે
સદભલગય એમ ેાળશ.ે અથવલ એ શખસમલ હલથાલા �શ ે� 
�દુલમલ �મુલહ ાલટ� વલપરશ ેંત ંેમલ ાલટ� ભે�ુા કર� ંા ે
બદબખંીમલ િશકલર બમશત અમ ેંેઓાલાથી કતઈ એવત મથી 
�મ ેંાલર� �ં પર સરસલઈ આપી શકત. અમ ેંેમલ ાલટ� 
ંાલર� પીઠ પર ભલર વેઠત એટ્ ે�ઓ �જુર� ગયલ ંેઓ 
ાલટ� �દુલમી રહ�ાંમી આશલ કરત અમ ે� બલક� રહ� ગયલ 
ંેઓ ાલટ� �દુલમલ ર�ઝકમી આશલ રલખત."-સયયદ રઝી 
 (૪૧૭) ઇસતેગફારના અથર: એક શખસ ે આપમી 
સલા ે ઇસંગેફલર ��. “અસંગફ��ુ્લહ” ંત આપ ે ફરાલા્ુા: 

ંલર� ાલ ંલરલ સતગાલા બેસ,ે આ ઇસંગેફલર સૌથી ાતટલ 
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્તકત�ુા સથલમ છે અમે ંેમલ ભલવલથરાલા છ વસ્ઓુ સાલએ્ી 
છે: (૧) ગં કલય�મત પસંલવત, (ર) ભિવષયાલા મ કરવલમત 
પલકત િમણરય (૩) ્તકતમલ હકત અદલ કર� દ�વલ ક� ંેમલ પછ� 
એવલ પલકદલામ થઈ �વ ક� કતઈ જવલબ ાલાગવલાલા મ 
આવે. (૪) � ફરજ �કૂ� ગયલ છત ંેમ ે�રૂ� ર�ં ેઅદલ કરવી 

(પ) અમ ે � ાલાસ હરલા ાલ્થી ઉગ્ુા છે ંેમે રાજ અમ ે
ગાથી િપગળલવી દ�� ુા તયલા �ુ્ ી ક� ખલ્ (્લાડ�)  હલડકલ 
સલથ ે્�ટ� �ય અમે મ�ુા ાલસ પેદલ થલય (૬) અમ ેશર�રમ ે
આજલ પલ્મમત એવત જ સવલદ ્ખલડત �વી ર�ંે �મુલહમત 
આમાદ ાલણયત છે, તયલર પછ� કહત “અસંગફ��ુ્લહ” 

 (૪૧૮) ્હનશીલતા અને ધૈ ર્: સ�હષ�ું લ 

(�હુા) �દુ એક ��ુા ખલમદલમ છે. 
 (૪૧૯) �પી ાૌત: આદા �તુ ક�ટ્ત રાક 
(ાીસક�મ) છે ક�, ંેમી ાૌં પણ �પી છે અમ ે ંેમી 
બીાલર�ઓ પણ ભેદ ભરાાલા છે. અમ ેંેમલ આાલ્ પણ 
બ્લ સલ્વી ્ેવલાલા આવ ેછે. પ�ર�સથિ  ંએ છે ક� ાચછરમલ 
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કરડવલથી ્ીખી ઉઠ� છે, �ંરલશ આવવલથી ાર� �ય છે 
અમે પસીમલથી ગા્ લઈ ઉઠ� છે. 
 (૪ર૦) િનડર ્�ષટા: કહ�વલય છે ક� આપ 
પતંલમલ સલથીઓ સલથ ે �બરલજાલમ હંલ. તયલાથી એક 
સ�દયરવલમ �ી પસલર થઈ અમ ે્તકતએ ંેમ ેંીરછ� મજરથી 

જત�ુા શ�ા �ુ� ંત આપે ફરાલા્ુા: "આ ��ુષતમી �ખત 
ંલકવલવલળ� છે, અમે આ દ�ષટપલં ંેઓમી કલામલઓમ ે
ઉ��ેજં કરવલ�ુા કલરણ છે એટ્ે જયલર� પણ ંાલરલાલાથી 
કતઈ શખસ એવી �ીમે �ુઓ � પસાદ આવવલવલળ� હતય ંત 
પતંલમી ઘરવલળ�થી સાબા્  જતડ� ક�ાક� આ �ી પણ પતંલમી 
જ �ી �વી છે." 
 આ સલાભળ� એક ખલર�એ ક�ુા ક� અુ્લહ આ 
કલફરમ ેકત્ કર� ક�ટ્ત ફક�હ (દ�માલા �ડત) છે. - ંત ્તકત 
ંેમે ાલરવલ ઊભલ થઈ ગયલ. અમ ેઆપ ેફરાલા્ુા: ખબરદલર, 
ઠહ�રત ગલળમત બદ્ત ગલળ હતય છે અથવલ ખંલથી દર�જુર 
કરવી હતય છે. 
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 (૪ર૧) અણલ�ુ ંાાગરદશરન: ંાલરલ ાલટ� એટ્ી 
જ અક્ �રૂંી છે ક� �ાુરલહ�મત ાલગર �હદલયંમલ ાલગરથી 
અ્ગ થઈ �ય. 
 (૪રર) નાની અને ાાટ� ભલાઈ: મેક�ઓ ��ા 
આપત અમે ંેાલાથી કતઈ પણ ્ીજમ ે્ચુછ મ સાજત ક�ાક� 
મેક� મલમી પણ ાતટ� હતય છે અમે થતડ� પણ ઘણી હતય છે. 
ખબરદલર ! ંાલરલાલાથી કતઈ શખસ એા મ કહ� ક� કતઈ શખસ 
મેક કલા ાલટ� ાલરલથી વ્લર� સલરત છે મ�હંર �દુલમી કસા, 
એા જ થઈ જશ.ે મેક� અમ ે�રુલઈ બામેમલ પલત હતય છે જત 
ંાે ંેમ ે છતડ� દ�શત ંત � ંેમત પલત હશ ે એ જ ��ા 
આપી દ�શ.ે 
 (૪ર૩) અલલાહથી ્ારા વહહવાર: � પતંલમલ 
�ંરમી �ુ્ લરણલ કરશ ેપરવર�દગલર ંેમલ બલહમે ઠ�ક કર� 
દ�શે. અમ ે � પતંલમલ દ�મ ાલટ� અા્ કરશ ે �દુલ ંેમી 
�ુિમયલ ાલટ� �રૂંત થઈ જશે અમ ે� પતંલમલ અમે �દુલમલ 
ાલા્લઓમ ે ઠ�ક કરશ ે પરવર�દગલર ંેમલ અમ ે બી� 
ઇનસલમતમલ ાલા્લઓમ ેઠ�ક કર� દ�શ.ે 
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 (૪ર૪) ્�હષ્તુા અને અણલ: સ�હષ�ું લ (�હુા) 
ઢલાક� ્ેમલર� ્લદર છે અમ ે ��ુધ્ અિંશય ્લરદલર 
ં્વલર છે, એટ્ે પતંલમલ સવભલવતમી મબળલઈઓમ ે
સહમશી્ંલથી �પલવી ુયત અમ ે પતંલમી વલસમલઓમત 
��ુધ્મી ં્વલરથી સલામત કરત. 
 (૪રપ) નેઅાતના હણા: અુ્લહમલ ક�ટ્લક 
બાદલઓ એવલ છે �ામ ેપરવર�દગલર� ખલસ મેઅાંત બી� 
બાદલઓમલ ્લભ ાલટ� અપરણ કર� છે. એટ્ે �યલા �ુ્ ી ંેઓ 
દલમ પદલમ કરંલ રહ� છે એ મેઅાંતમ ે ંેામલ હલથતાલા 
બલક� રલખ ે છે અમ ે જયલર� દલમ સખલવં રતક� ્ે છે ંત 
ંેઓથી પલછ� ્ઈ ્ે છે, અમે બી�ઓમ ેઆપી દ� છે. 
 (૪ર૬) ત�ુંરસતી અને ાાલદાર�: કતઈ બાદલ ાલટ� 
એ ઉ�્ં મથી ક� બે વલંત પર ભરતસત કર�. એક ંા�ુરસંી 
અમે એક ાલ્દલર�, ક�ાક� ંા�ુરસંી જતં જતંલાલા બીાલર�ાલા 
ફ�રવલઈ �ય છે અમ ેાલ્દલર� જતંજતંલાલા ગર�બી�ુા �પ 
્લરણ કર� ્ે છે. 
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 (૪ર૭) અલલાહની િશણા્ત: � પતંલમલ �દ્�ુા 
�ુ:ખ કતઈ ાતઅિામમ ેબંલવ ે�ણે ંેણે �દુલમ ેબંલા્ુા અમ ે
� ંેમી ફ�રયલદ કતઈ કલફરથી કર� ંત ંેણ ે �ણે �દુલમી 
િશકલયં કર�. 
 (૪ર૮) ઈદના �દવ્: એક ઈદમલ �દવસ ે આપ ે
ફરાલા્ુા: “આ ઈદ ાલત એ ્તકત ાલટ� છે �ામલ રતઝલ ક� ૂ્  
થઈ �ય અમે ંેામી માલઝ ાલમ્લયક થઈ �ય, અમ ે
આા પણ � �દવસ ેપણ પરવર�દગલરમત �મુતહ મ કરવલાલા 
આવે �સુ્ાલમમલ ાલટ� એ જ �દવસ ઈદમત �દવસ છે.” 
 (૪ર૯) �ચ�તા અને વ્ાિધ: કયલાંમલ �દવસ ે
સૌથી વ્લર� અફસતસજમક પ�ર�સથિ  ંએ ાલણસમી હશે � 
�દુલમી બાદગીથી હટ�મે ાલ્ ભેગત કર� અમ ે પછ� ંેમલ 
વલરસદલરત એ ્ઈ �ય �મ ેંેઓ �દુલમી ફરાલાબરદલર�ાલા 
ખ્ર કર� ંત ંે એ જ ાલ્થી જ�સંાલા ્લુયત જશ ેઅમ ે
કાલવવલવલળત ંેમલથી જ જહ�રામત હકદલર થઈ જશે. 
 (૪૩૦) િનષફળ પ્તન: ાલા્લઓાલા સૌથી વ્લર� 
ખતટવલળત અમે કતિશશતાલા સૌથી વ્લર� મલકલા એ શખસ છે 
� પૈસત ાેળવવલાલા પતંલમલ શર�રમ ેથકવી મલખ,ે એ છંલા 
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પણ ભલગય ંેમ ે સલથ મ આપ ે અમ ે આ ર�ં ે �ુિમયલથી 
અબળખલ ્ઈમ ે( અફસતસ કરંત) ્લુયત �ય અમ ે
આખેરંાલા હર હલ્ાલા કયલર ભતગવવલમલ છે. 
 (૪૩૧) રાઝી અને આવણ: રતઝી બે પકલરમી હતય 
છે, એક એ � પતં ેગતંંી આવ ેછે અમ ેબી� એ ક� �મ ે
શત્વી પડ� છે. એટ્ ેયલદ રલખત, ક� � �ુિમયલમત ઇચ�ક 
હતય છે ંેમી ઇચ�ક ાૌં હતય છે તયલા �ુ્ ી ક� ંેમે આ 
�ુિમયલથી કલઢ� �કુ� અમે � આખેરંમત ્લહક હતય છે, 
�ુિમયલ �દુ ંેમ ેં્લશ કરંી હતય છે તયલા �ુ્ ી ક� પતંલમત 
�રૂત હક ાેળવી ્ે. 
 (૪૩ર) �દુાના દાસતાના આઠ �રુા: �દુલમલ 
વસીઓ ( દતસંત) એ ્તકત હતય છે �ઓ �ુિમયલમી 
વલસંિવકંલમ ેધયલમાલા રલખ ેછે, જયલર� ્તકત ંેમલ �હ�ર પર 
ાર� છે. અમે આખેરંમલ કલાાલા પ� ૃં  રહ� છે. જયલર� ્તકત 
�ુિમયલમી �્�ંલ કરંલ હતય છે. પ�રણલા એ આવ ેછે ંેઓ 
એ ઇચછલઓમ ેાલર� મલખ ે છે �મલથી એ ડર રહ� છે ક� એ  
ંેઓમ ેાલર� મલખશ,ે અમે એ ્મમ ે�કૂ� દ� છે �મલ િવશ ે
યક�મ હતય છે ક� એક �દવસ ંેઓમત સલથ છતડ� �શ.ે આ 
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્તકત એ વસ્મુ ેઅુપ સા� છે �મે ્તકત િવ�ુ્  સા� છે. 
અમે � ્ીજમ ે્લ્ી જમલર� સા� છે, ંેમે ્તકત ાેળવી 
્ેવી ખયલ્ કર� છે. � ્ીજમલ ંે �ુશામ છે ંેમલથી ્તકતમ ે
દતસંી છે અમ ેએ ્ીજમલ દતસં છે �મલ ્તકત �ુશામ છે. 
ંેઓ ાલરફં જ �ુરઆમ ઓળખવલાલા આા્ુા છે અમ ેંેઓ 
પણ �ુરઆમ ાલરફં જ ઓળખવલાલા આાયલ છે. �ુરઆમ 
ંેઓમલ ્લ�ર�યથી કલયા છે અમે ંેઓ �ુરઆમમી 
બરકંથી �વંલ છે, આ � વસ્મુલ અ�ભ્લષી છે ંેમલથી 
�્ી કતઈ આશલ મથી રલખંલ અમ ે �મલથી ભયભીં છે 
ંેમલથી વ્લર� ભયલમક કતઈ �સુીબં મથી સાજંલ. 
 (૪૩૩) �તૃ્�ુ ુ ંસારર: એ યલદ રલખત ક� �્જજંત 
ખંા થવલવલળ� છે. અમ ેંેમત �હસલબ બલક� રહ�મલરત છે. 
 (૪૩૪) ણ્ાટ�: પ�રયલ કરત �થી મફરં પેદલ 
થલય. 
 ક�ટ્લક ્તકતએ આ વલ�મ ેહઝરં ર� ૂ્  ેઅકરા 
સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામલ  મલાથી મક્ 
કર�્ છે. જયલર� ક� આ વલ� હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ 
અ્�યહસસ્લા�ુા છે. અમે ંેમે સઅ્બ�ુા એક કથમ 
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સાથરમ આપ ે છે ક� � ંેઓએ ઇબ�ુ્  અઅરલબીથી મક્ 
કર�્ છે ક� ાલ�મૂે આ વલ�મ ે સલાભળ�મ ેક�ુા ક� અગર 
હઝરં અ્ી અ્�યહસસ્લા ેઆ ર�ં ેમ ફરાલા્ુા હતં ંત 
�ુ ા ંેામ ેએા કહ�ં  ક� “મફરં કરત �થી પર�યલ થઈ �ય.” 
- સયયદ રઝી. 
 (૪૩પ) અલલાહની શાન: અુ્લહમી એ શલમ 
મથી ક� કતઈમલ ાલટ� �કુમત દરવલજત ખત્ી મલખે અમે પછ� 
મેઅાંમલ વ્લરલમત દરવલજત બા્  કર� દ� અથવલ �ુઆમત 
દરવલજત ખત્ી મલખે અમ ેસવીકલરમત દરવલજત બા્  કર� દ�, 
અથવલ ંૌબલમત દરવલજત ખત્ી મલખે અમ ેાલફ�મત દરવલજત 
બા્  કર� દ�. 
 (૪૩૬) �પૃાવાના: �ૃપલમલ વ્લર� હકદલર એ ્તકત 
છે �ઓમલ �ળૂ એ �ૃપલ કરમલરલઓાલા હતય છે �ામી �ૃપલ 
�ણીંી હતય છે. 
 (૪૩૭) ન્ા્ના ણાાલ: આપથી �છૂવલાલા આા્ુા 
ક� ઇનસલફ અમે સખલવંાલા વ્લર� સલરત સદ�ણુ �ત છે? ંત 
ફરાલા્ુા ક� ઇનસલફ દર�ક વસ્મુ ેંેમલ સથલમ પર રલખે છે 
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અમે સખલવ  ં ંેમે ંેમલ સથલમથી બહલર િમકલળ� દ� છે. 
ઇનસલફ બ્લમી ાયવસથલ કર� છે અમ ે સખલવં ાલત એમ ે
કલા આવ ેછે �મી સલથ ેભળ� �ય છે, એટ્ે ઇનસલફ હર 
હલ્ાલા બામેાલા શષેઠ અમ ે�્ત છે. 
 (૪૩૮) જહાલત એણ શ� ુછે: ્તકત એ વસ્ઓુમલ 
�ુશામ છે, �મે �ણંલ મથી. (અમ ેઆજ દ�મમી �ુશામી 
અમે આ્ ેાતહમાદ અ્યહ��સુસ્લાથી શ�ું લમત ભેદ છે.) 
 (૪૩૯) ઝાહદની વ્ાખ્ા: સા�ણૂર ઝતહદ 
(િવર�કં) �ુરઆમ ેા�દમલ બે વલ�તાલા સાલએ્ છે. “� 
્ીજ હલથાલાથી િમકળ� �ય ંેમત અફસતસ મ કરત અમે � 
ાળ� �ય ંેમલ પર ગવર મ કરત.” એટ્ ે� શખસ � ૂં કલળ 
પર અફસતસ મ કર� અમે આવવલવલળલથી ગિવ�ષટ મ થઈ 
�ય ંેણ ે�રૂત ઝતહદ સાેટ� ્ી્ત. 
 (૪૪૦) ગફલતની ન�દ: રલં�ુા ��ૂ ુા �દવસમલ 
ઈરલદલઓમ ેઅ�કુ �શ ેકાઝતર બમલવી દ� છે. 
 (૪૪૧) ��ુાૂત: �ુ�ૂાંત ��ુષતમલ ્લ�ર�ય�ુા 
પર�યલ યેત છે. 
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 (૪૪ર) શેષઠ નગર: કતઈ શહ�ર ંાલરલ ાલટ� બી� 
શહ�ર કરંલ વ્લર� હકદલર મથી. બુક� શષેઠ શહ�ર એ છે � 
ંાલરત ભલર �્ક� રહ�. 
 (૪૪૩) ાા�લણહ અશતરના વખાર: ાલ�્ક� 
અશંરમી શહલદંમી ખબર ાળંલવ�  ંક�ુા: ાલ�્કમ ેકતઈ �ુા 
ઓળખી શક� છે? �દુલમી કસા ંેઓ પહલડ હતં ંત સૌથી 
�્લ હતં અમ ેપતથર હતં ંત સૌથી વ્લર� કઠણ હતં. મ 
ંેમી �્લઈઓમ ેમ  કતઈ પગ �બી શક� છે અમ ેમ તયલા 
કતઈ પયી પરવલઝ કર� (ઊડ�) શક� છે. 
 (૪૪૪) �સથરતા: �ૂાકત અા્ �મ ે િમયાી  ં
�ળવી શકલય એ િવશલળ અા્થી વ્લર� સલરત છે � 
ઇનસલમમ ેકાટલળત આપે. 
 (૪૪પ) આદતાાા ં એણરાગતા: જત કતઈ 
ઇનસલમાલા કતઈ સલર� આદં ાળ� આવ ેછે ંત ંેમલથી બી� 
આદંતમી પણ આશલ રલખી શકલય છે. 
 (૪૪૬) ગા�લબ ઇબને ્અ્આ: ગલ�્બ �બમ 
સઅસલઅ ( ફરઝદકમલ િપંલ) સલથ ે વલં્ીં દરિાયલમ 
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ફરાલા્ુા: ંાલરલ અસાખય �ટત�ુા �ુા બન્ુા? ંેાણ ેક�ુા ક� 
હકત અદલ કરવલાલા િવખરલઈ ગયલ. - ફરાલા્ુા આ સૌથી શષેઠ 
અમે પશાસમીય ાલગર છે. 
 (૪૪૭) શર�અત વગરની િત�રત: � 
શર�અંમલ �ુકાતમ ે�ણયલ વગર વેપલર કરશ ેં ેકદ� મ કદ� 
ાયલજાલા જ�ર સપડલઈ જશ.ે 
 (૪૪૮) ાા�ંુ ્ણંટ: � મલમલ સાકટતમ ેપણ ાતટલ 
ગણશ ેંેમ ે�દુલ ાતટલ સાકટતાલા પણ મલખી દ�શ.ે 
 (૪૪૯) સવાાન: �મ ે પતંલમી �ં વહલ્ી હશ ે
ંેમી દ�ષટાલા ઇચછલઓ�ુા કાઈ � ૂુ ય મહ� હતય. (ક�ાક� એમલથી 
જ સવાલમ બરબલદ થલય છે) 
 (૪પ૦) િવનાદ ( ાશણર�): ઇનસલમ �ટ્લ 
પાલણાલા પણ ા�ક કર� છે એટ્લ પાલણાલા પતંલમી 
��ુધ્મત એક ભલગ મેવ ે�કુ� દ� છે. 
 (૪પ૧) સવાાનશીલતા: � ંાલર� ંરફ ્ગલવ 
(્ગલવ) રલખ ે ંેમલથી �ૂર રહ�� ુા �કુસલમ છે અમ ે � 
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ંાલરલથી �ૂર થઈ �ય ંેમલથી ્ગલવ રલખવત પતંલ�ુા 
અપાલમ છે. 
 (૪પર) ગર�બી અને શીાતંાઈ: ાલ્દલર� અમ ે
ગર�બીમત ફ�સ્ત પરવર�દગલરમી બલરગલહાલા ગયલ પછ� 
થશે. 
 (૪પ૩) અબ�ુલલાહ ઇબને �બેર: �બેર હાેશલ 
અાત એહ્ેબૈં મલ એક સભય ંર�ક� પાકલંત (પખયલં) હંત 
તયલા �ુ્ ી ક� ંેમત એક કિમષટ ( ામ�ુસ) �તુ અબ�ુુ્લહ 
આવી ગયત. 
 (૪પ૪) ગવર અને ગૌરવ: આખર આદા �તુમ ે
ફખ અમે આપવડલઈથી શત સાબા્  છે? જયલર� ક� ંેમત આરાભ 
એક વીયર બ��ુ છે. અમે �ં �ડુદલ્. ંે મ ંત પતંલમી 
રતઝી પર અખતયલર રલખે છે અમ ેમ પતંલમી ાૌંમ ેટલળ� 
શક� છે. 
 (૪પપ) ઉા�લ ણ�્: આપમ ે�છૂવલાલા આા્ુા ક� 
ાહલકિવ કતણ હંત? ંત ફરાલા્ુા ક� બ્લ કિવઓએ એક યેત 
મથી અજાલા્ુા ક� કલયરાલા પહ�્ થી ંેમી પ�ર�ણૂરંલમત 
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�કુલદત આપી શકલય, પરા્ ુ જત ફ�સ્ત જ કરવત છે ંત 
�ાુરલહતમત રલ� (એટ્ ેઉા�્ ક�સ) 
 (૪પ૬) �ુિન્ા ત્ાગ: �ુા કતઈ એવત આઝલદ ��ુષ 
મથી ક� � �ુિમયલમલ આ ્વલએ્લ કત�ળયલમ ે બી� ાલટ� 
છતડ� દ� ! યલદ રલખત ક� ંાલરલ મફસમી કતઈ ક�ાં જ� ં 
િસવલય મથી. એટ્ે ંેમ ેબી� કતઈ �ક�ાં પર વે્વલમત 
િવ્લર �ધુ્લા મ કરજત. 
 (૪પ૭) બે ાાગનાર: બે �ખૂયલ એવલ છે � કદ� 
્રલંલ મથી. એક ઇુા ( જલમ)મત ંરસયત અમે બીજત 
�ુિમયલમત ંલ�્બ  
 (૪પ૮) ઈાાનની િનશાની: ઈાલમમી િમશલમી એ 
છે ક�, સતય �કુસલમ પણ પહ�્લડ� ંત ંેમ ે્લભદલયક �ૂઠ 
પર સરસલઈ (અગંલ)  આપત. અમ ે ંાલર� વલંત ંાલરલ 
અા્થી વ્લર� મ હતય અમ ે બી� િવશ ે વલં કરવલાલા 
�દુલથી ડરંલ રહત. 
 (૪પ૯) તણદ�ર અને તદબીર: (કદ�ક એ�ુા પણ 
બમે છે ક�) �ુદરં ે િમાલરણ કર�્લ પલરબ્ (મસીબ)  
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ઇનસલમમલ અ�ાુલમ પર િવ�યી થઈ �ય છે તયલા �ુ્ ી ક� એ 
જ ંદબીર બરબલદ��ુા કલરણ બમી �ય છે. 
 (૪૬૦) િવશાળ હદ્તા: સહમશી્ંલ અમે ્ૈયર 
બામે જતડકલ છે અમ ેંેા�ુા ઉતપિ� સથલમ ઉચ્ �હ�ાં છે. 
 (૪૬૧) ગીબત: ગીબં કરવી કાજતર આદાીમી 
આખર� કતિશશ હતય છે. 
 (૪૬ર) પશ�સત�ુ ં ્�દ ર્: ઘણલ ્તકત પતંલમલ 
િવશ ેવખલણથી જ �ફતમલમલ િશકલર થઈ �ય છે. 
 (૪૬૩) �ુિન્ા: �ુિમયલ બી�ઓ ાલટ� ર્લણી છે 
અમે આપણલ ાલટ� પેદલ મથી થઈ. 
 (૪૬૪) બની ઉાય્ા: બમી ઉાયયલાલા બ્લ�ુા 
એક ખલસ યેત (ાયદલમ) છે �ાલા ંેઓ દતડ� રહલ છે પરા્ ુ
� �દવસ ેંેઓાલા િવખવલદ થઈ ગયત ંત ંેમલ પછ� જરખ 
પણ ંેામલ પર �ુા્ત કરવલ ાલગ ેંત િવ�યી થઈ જશે. 
 (૪૬પ) ાદ�નાના અન્ાર: ાદ�મલમલ અનસલરમલ 
વખલણ કરંલ ફરાલા્ુા: �દુલમી કસા ! એ ્તકતએ ઇસ્લામ ે
એવી ર�ં ેપલળયત છે �વી ર�ં ે�ટણી�ુા એક વરસ�ુા બચ�ુા 
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પલળવલાલા આવ ેછે. પતંલમલ ાલયલ�ા હલથત અમ ેંેજ �ભતમી 
(જતશી્ી જબલમત) સલથ.ે 
 (૪૬૬) એણ ઉપાા: �ખ પલછળમી વલ્ર� છે. 
 આ એક �્ત િવ�્ત ઉપાલ છે. �ાલા ઇનસલમમલ 
પલછળમ ે વલસણમી ઉપાલ આપી છે. અમે ંેમી �ખમ ે
વલ્ર�મી ઉપાલ આપવલાલા આવી છે. ક�ાક� જયલર� વલ્ર� 
ખત્ી મલખવલાલા આવ ે છે ંત વલસણમત સલાલમ સ્લા  ં
મથી રહ�ં ત. સલાલનય ર�ં ેપખયલં એા છે ક� આ પયગમબર� 
ઇસ્લા સુ્ુ્લહત અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ા�ુા કથમ છે, 
પણ હઝરં અાી�્ ાતઅાેમીમ અ્�યહસસ્લાથી મક્ 
કરવલાલા આવે્ છે. અમ ે ંેમત ઉુ્ેખ �બુરરદ� પતંલમી 
�કંલબ અ્ ાકંઝબાલા પકરણ ્ફઝ �બ્ હ�ફાલા કય� છે. 
એા પણ અાલર� �કંલબ અ્ ા�ઝલ્�ુકબિવયલાલા ંેમી 
સિવસંલર ્્લર કર� છે. - સયયદ રઝી. 
 (૪૬૭) એણ હા�ણા: ્તકતમલ કલય�મત જવલબદલર 
એવત આ�્ા બનયત � પતંે પણ સી્લ ાલગ� ્લુયત અમ ે
્તકતમ ેપણ એ ાલગ� ્્લાયલ. તયલા �ુ્ ી ક� દ�મ પગભર 
થઈ ગયત. 
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 (૪૬૮) પરસપર ્ારા વતારવ: ્તકત પર એક 
એવત આકરત કલળ આવવલવલળત છે. �ાલા પૈસલદલર પતંલમલ 
ાલ્ાલા અતયાં  કા�ૂસીથી કલા ્ેશ.ે જત ક� ંેમ ેઆ વલંમત 
�ુકા મથી આપવલાલા આાયત. અમ ેપરવર�દગલર� ફરાલા્ુા 
છે "ખબરદલર ! આપસાલા સદવંરમમ ે� ૂ્ લવી મ દ�જત." એ 
કલળાલા �ુષટ ્તકત ઉ�ા  ંથઈ જશ ેઅમ ેમેક ્તકતમ ેહડ� ૂં  
સાજવલાલા આવશ.ે ાજ�રૂ અમ ે િમરલ્લર ્તકતમી ્ેવે્  
થલશ,ે જયલર� ક� હઝરં ર� ૂ્  ે અકરા સુ્ુ્લહત અ્યહ� 
વઆ્ેહ� વસુ્ા ેઆ વલંમી ામલ ફરાલવી છે. 
 (૪૬૯) શ� ુ અને િાત: ાલરલ િવશ ે બે પકલરમલ 
્તકત હ્લક થઈ જશ.ે એક હદથી આગળ વ્ી જમલરલ િાતત 
અમે �ૂ�ુ બત્વલ અમે વલંત ઘડ� કલઢમલરલ શ�ઓુ. 
 (૪૭૦) તવહ�દ અને અદલ: આપથી ંવહ�દ 
અમે નયલયમલ ભલવલથર િવશ ે�છૂવલાલા આા્ુા ંત ફરાલા્ુા ક�: 
ંવહ�દ એ છે ક�  ંેમી કલુપિમક ંસવીર મ બમલવવલાલા 
આવે અમે અદલ્ં (નયલય) એ છે ક� ંેમલ ��ુધ્પદ કલય�મ ે
બદમલા મ કરવલાલા આવે. 
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 (૪૭૧) બાલ�ુ ં અને �પૂ રહહ� ુ:ં �હકાંમી 
વલંથી ાૌમ સેવ�ુા કતઈ �બૂી મથી. �વી ર�ં ે જહલ્  ં
સલથ ેવલં કરવલાલા કતઈ ભ્લઈ મથી. 
 (૪૭ર) વર્ાદની ાાગંરી: વરસલદ �ગે �ુઆ 
કરંલ ફરાલા્ુા: અય �દુલ !  અામ ેઆજલા�કં વલદળત દલરલ 
્પૃં કર�, �શુક�્ીાલા મલખંલ વલદળતથી મહ�. 
 આ પણ એક િવ�્ત ગહમ વલણી છે. �ાલા હઝરં ે
ગલજવીજ અમે �્ીઓથી ભર�્લ વલદળતમ ે ાલથલભલર� 
�ટતમી ઉપાલ આપી છે �ઓ પગ પછલડંલ રહ� છે અમ ે
સવલરમ ે પછલડ� દ� છે. એવી ર�ં ે આ બ્લ ખંરલઓથી 
ખલ્ી વલદળતમ ે આજલા�કં �ટતમી ઉપાલ �ઓ દતહવલાલા 
આજલા�કં અમે સવલર�ાલા ઉાદલ હતય છે. - સયયદ રઝી. 
 (૪૭૩) �ખઝાબના ત્ાગ: આપમ ેઅરજ કરવલાલા 
આવી ક� જત આપ આપમલ સફ�દવલળતમત રાગ બદ્ી મલખં ે
ંત સલ�ા થલં,ે ફરાલા્ુા: �ખઝલબ શગણલર છે પરા્ ુ અા ે
્તકત સાકટ ગસં છ�એ ( ક� સરકલર� દત આ્ા સુ્ુ્લહત 
અ્યહ� વ આ્ેહ� વસુ્ામત ઇનંેકલ્ થઈ ગયત છે.) 
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 (૪૭૪) �શુીલતા: �દુલમલ ાલગરાલા �હલદ કર� 
શહ�દ થમલરત એમલથી વ્લર� હકદલર મથી થંત, �ટ્ત અજ 
ંેમત છે � અખતયલર હતવલ છંલા શીયળ (પલકદલામી)મી 
સલ્વણી કર� ક�ાક� �શુી્ અમ ેપલકદલામ ઇનસલમ િમકટ છે 
ક� આસાલમમલ ફ�રશંલઓાલા ગણલવલ ્લગે. 
 (૪૭પ) ્તંાષ: સાં તષ એ �ડુ� છે � કદ� ખંા 
થવલવલળ� મથી. 
 (૪૭૬) �ઝ્ાદ ઇબને અબીહને ફરાાવ્ુ:ં જયલર� 
અબ�ુુ્લહ ઇબમે અબબલસ ે�ઝયલદ �બમ અબીહમ ેઈરલમ અમ ે
ંેમી આસપલસમલ પદ�શ પર પિંિમ્ી બમલાયત ંત એક 
વખં પહ�્  ેટ�ય વ� ૂ્  કરવલથી રતકંલ �ઝયલદમ ેફરાલા્ુા: 
નયલયમત ઉપયતગ કરત અમે અયતગય દબલણ અમે �ુાથી 
હતિશયલર રહત ક�ાક� દબલણ ્તકતમ ેદ�શ છતડવલ પર ાજ�રૂ 
કર� દ�શ ેઅમે �ુા ં્વલર ઉપલડવલ પર ાજ�રૂ કર� દ�શે. 
 (૪૭૭) ્ખત �નુાહ: સખંાલા સખં �મુલહ એ છે 
�મે ઇનસલમ હ્કત સા�. 
 (૪૭૮) તઅલીા અને ઇલા શીખ�ુ:ં 
પરવર�દગલર� ��હ્તથી ઇુા શીખવલમલ શપદ (વલયદલ)  
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્ેવલ પહ�્ લ આ�્ાથી ંલ�્ા આપવલ�ુા વ્મ ્ઈ ્ી�ુા 
છે. 
 (૪૭૯) િવવેણ: ખરલબાલા ખરલબ ભલઈ એ છે �મલ 
ાલટ� શા વેઠવત પડ�. 
 (૪૮૦) �ુદાઈ: અગર ાતઅિામ પતંલમલ ભલઈમ ે
શરિા�દત કર� ંત સાજત ક� ંેમલથી �ુદલ થઈ ગયત છે. 

 

વલ હમદા �લલલાહહ ર�બબલ 

આલાીન. 
્ાથે �ણતાબ નહહ�ુલ બલાગાહ �રૂરતાએ 

પહ�ચી. 
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	૨૫ - બસર બિન અબી અરતાહના ઝુલ્મોથી કંટાળી પાછા આવનાર સહાબીઓને સંબોધન
	૨૬ - બેઅસત પહેલાના અરબોની સ્થિતિનો ઉલ્લેખ
	૨૭ - અંબાર પર મોઆવિયાના લશ્કરનો
	૨૮ - દુનિયાની અસ્થિરતા અને આખેરતના ભાથાનું મહત્વ
	૨૯ - ઝેહાક બિન કૈસના હુમલા પછી લોકોને જેહાદ
	૩૦ - હ. ઉસ્માનના ખૂન વિશે ઇરશાદ
	૩૧ - અબ્દુલ્લાહ બીન અબ્બાસને ઝુબેરની તરફ રવાના કરતી વખતે સંબોધન
	૩૨ - જમાનાના ઝુલ્મનો ઉલ્લેખ અને દુનિયાવાળાના પાંચ પ્રકાર
	૩૩ - જંગે જમલ વખતે બસરાવાળાઓને સંબોધન
	૩૪ - ખારજીઓના બનાવ પછી મવાળાઓને સંબોધન
	૩૫ - તહકીમ (લવાદ) વિશે સંબોધન
	૩૬ - નહેરવાનવાળાઓને તેઓના અંજામથી ખબરદાર કર્યા
	૩૭ - નહેરવાનના બનાવ પછી પોતાની વિશેષતાઓ અને કારનામાઓનો ઉલ્લેખ
	૩૮ - સંદેહ નામ પડવાનું કારણ
	૩૯ - અયનુલ તમર પર હુમ્લા સમયે લોકોને મદદ માટે તૈયાર કરવા અંગે
	૪૦ - ખારજીઓનું સુત્ર "લા હુકમ ઇલ્લા લિલ્લાહ" વિશે
	૪૧ - ગદ્દારીની ટીકા અને તેના પરિણામ
	૪૨ - ઇચ્છાઓ અને લાંબી આશાઓની પયરવીથી ડરાવવામાં આવ્યા
	૪૩ - સાથીઓને શામવાળાઓ સાથે લડવા તૈયાર કરવા
	૪૪ - મસકલા બિન હબીરા શયબાનીની અપ્રમાણિક્તા અને મોકેથી ભાગી જવું.
	૪૫ - અલ્લાહની મહાનતા અને કીર્તિ અને દુનિયાની નિંદા વિશે.
	૪૬ - શામ રવાના થતી વખતે
	૪૭ - કૂફા શહેર વિશે
	૪૮ - કૂફાથી નિકળવા સમયે નખીલાના સ્થળે
	૪૯ - પરવરદિગારની વિવિધ સિફતો અને તેના ઇલ્મનો ઝિક્ર
	૫૦ - વિનાશક ફિત્નાઓનો ઝિક્ર અને તેની અસરો
	૫૧ - જયારે મુઆવિયાના સાથીઓએ આપના સાથીઓ પર પાણી બંધ કરી દીધું
	૫૨ - ઝોહદ (વિરક્તિ)નો શોખ અપાવવા, ઝાહિદનો સવાબ અને મખ્લૂક પર ખાલિકની નેઅમતોનો ઉલ્લેખ
	૫૩ - કુરબાનીના ગુણધર્મનો ઉલ્લેખ
	૫૪ - પોતાની બયઅતનો ઉલ્લેખ
	૫૫ - સિફફીનવાળાઓથી જેહાદની રજા દેવામાં ઢીલ સમયે
	૫૬ - સિફફીનમાં સુલહના વખતે
	૫૭ - એક નિંદાપાત્ર શખ્સ વિશે
	૫૮ - "લા હુકમ ઇલ્લા લિલ્લાહ" નો નારો લગાવવાવાળાને સંબોધન
	૫૯ - ખારજીઓની રૂસ્વાઈ વિશે આપની ભવિષ્યવાણી
	૬૦ - ખારજીઓના નિકંદન પછી આપનું સંબોધન
	૬૧ - ખારજીઓના વિશે આપનું સંબોધન
	૬૨ - આપને ખૂનની ધમકી મળવા પછી સંબોધન
	૬૩ - દુનિયાની નશ્વરતાનો ઉલ્લેખ
	૬૪ - નેક કાર્યોમાં સ્પર્ધા વિશે
	૬૫ - અલ્લાહના ઇલ્મની અત્યંત સુક્ષ્મ ચર્ચા તરફ ઇશારો
	૬૬ - સિફફીનની લડાઈમાં યુધ્ધની કેળવણી સંબંધમાં ફરમાન
	૬૭ - સકીફા બની સઅદાની કાર્યવાહી પછી આપનું ફરમાન
	૬૮ - મોહમ્મદ બિન અબીબક્રની શહાદત પછી
	૬૯ - પોતાના સાથીઓની અવળાઈમાં કહ્યું
	૭૦ - ઘાયલ થવાની રાતે આપનું સંબોધન
	૭૧ - ઈરાકવાળાઓની નિંદા સંબંધમાં
	૭૨ - સલવાતની તાલીમ અને અલ્લાહ અને
	૭૩ - મરવાન બિન અલ હકમથી બસરામાં સંબોધન
	૭૪ - જયારે લોકોએ હ.ઉસ્માનની બયઅત કરવાનો ઇરાદો કરી લીધો
	૭૫ - જયારે લોકોએ આપ પર હ.ઉસ્માનના ખૂનનો આરોપ લગાવ્યો
	૭૬ - નેક અમલનું પ્રોત્સાહન
	૭૭ - જયારે સઈદ બિન અલ આસે આપને આપના હકથી વંચિત કરી દીધા.
	૭૮ - આપની દોઆના ઉચ્ચાર
	૭૯ - ખારજીઓથી જંગના સમયે આપનું ફરમાન
	૮૦ - ઔરતોની સ્વભાવિક ઉણપો
	૮૧ - ઝોહદના સંબંધમાં આપનો ઉપદેશ
	૮૨ - દુનિયાની ખાસિયતો વિશે ઉપદેશ
	૮૩ - ચિત્ર વિચિત્ર ગર્રાનો ખુત્બો જેમાં સર્જનનો અનુક્રમ અને બોધસુચનો આપવામાં આવ્યા છે.
	૮૪ - અમ્ર બિન આસના વિશે
	૮૫ - પરવરદિગારની આઠ સિફતો
	૮૬ - સર્જનહારની સિફતો અને તકવાનો ઉપદેશ
	૮૭ - મુત્તકીઓ અને ફાસિકોની સિફતોનો ઉલ્લેખ
	૮૮ - ઘાતક કારણોનું વર્ણન
	૮૯ - હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ અને ઇમામની તબ્લીગ વિશે
	૯૦ - મઅબૂદનું હંમેશાથી હોવું અને સર્જનની મહાનતા
	૯૧ - ઇશ્બાહ નામનો ખુત્બો
	૯૨ - જયારે લોકોએ આપની બયઅતનો નિર્ણય લીધો
	૯૩ - બની ઉમય્યાના ફિત્ના તરફ આગમચેતી
	૯૪ - અલ્લાહની હમ્દ અને સના, હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ અને આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમના વિશેષ ગુણો અને પ્રશંસા
	૯૫ - જેમાં રસૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમના વિશેષ ગુણો અને પ્રશંસા
	૯૬ - પાલનહાર અને હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમની સિફતો
	૯૭ - જેમાં પોતાના સાથીઓ અને હઝરત રસૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમના સહાબીઓની સરખામણી કરવામાં આવી છે.
	૯૮ - બની ઉમય્યાના ઝુલ્મો તરફ નિર્દેશ
	૯૯ - દુનિયા ત્યાગ અને વિશ્વની વિચિત્રતાનો નિર્દેશ
	૧૦૦ - હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ અને એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામ વિશે
	૧૦૧ - સમયના ઉત્પાતો
	૧૦ર - કયામતના દિવસનો ઉલ્લેખ
	૧૦૩ - ઝોહદ અને તકવા વિશે
	૧૦૪ - આપના ખુત્બાનો એક ભાગ
	૧૦પ - હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમના વખાણ અને બની ઉમય્યાની ઝાટકણી.
	૧૦૬ - ઇસ્લામની વિશેષતા અને રસૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમના સહાબીઓ
	૧૦૭ - સિફફીનની જંગ દરમિયાન ખુત્બો
	૧૦૮ - પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમના વખાણ અને બની ઉમય્યાની વિવિધ પરિસ્થિતિઓ સંબંધમાં ફરમાવ્યું
	૧૦૯ - પાલનહારની મહાનતા, ફરિશ્તાઓની ઉચ્ચતા અને આખેરતનો ઉલ્લેખ
	૧૧૦ - ઇસ્લામના સિધ્ધાંતો વિશે
	૧૧૧ - દુનિયાની નિંદા વિશે
	૧૧ર - મલેકુલ મૌતના રૂહ કબ્ઝ કરવા અંગે
	૧૧૩ - દુનિયાની ટીકા કરતાં
	૧૧૪ - લોકોને શિખામણ
	૧૧પ - વરસાદની માંગણી સંબંધમાં
	૧૧૬ - પોતાના સાથીઓને નસીહત
	૧૧૭ - ખુદાના માર્ગમાં જાન માલથી જેહાદ કરવા સંબંધે
	૧૧૮ - પોતાના સાથીઓમાં સદાચારી લોકો વિશે
	૧૧૯ - જેહાદના આહવાન સમયે લોકોની ચૂપકીદી પર
	૧ર૦ - પોતાની વિશેષતાનો ઉલ્લેખ
	૧ર૧ - લયલતુલ હરીર પછી લોકોને ફરમાવ્યું
	૧રર - તહેકીમનો ઇન્કાર કરનારાઓને સંબોધન
	૧ર૩ - સિફફીનની જંગમાં પોતાના સાથીઓને સંબોધન
	૧ર૪ - સાથીઓને જંગ માટે તૈયાર કરવા
	૧રપ - તહેકીમ સ્વિકારવાના કારણો
	૧ર૬ - બયતુલ માલમાં બરાબર વહેંચણી શરૂ કરી તો અમુક લોકોએ વાંધો ઉઠાવ્યો તો ફરમાવ્યું :
	૧ર૭ - ખારજીઓના અકીદાનું ખંડન કરતા ફરમાવ્યું
	૧ર૮ - બસરામાં ઉઠનારા ફિત્નાની ખબર આપતા ફરમાવ્યું
	૧ર૯ - દુનિયાની નશ્વરતા અને દુનિયાવાળાની સ્થિતિ
	૧૩૦ - હઝરત અબૂઝરને મદીનાથી વિદાય કરતા સમયે ફરમાવ્યું
	૧૩૧ - ખિલાફત સ્વિકારવાનું કારણ અને વાલી અને અહકામના ગુણધર્મ
	૧૩ર - લોકોને બોધ શિખામણ અને ઝોહદની પ્રેરણા
	૧૩૩ - અલ્લાહની મહાનતા અને કુરઆનની કીર્તિનો ઝિક્ર
	૧૩૪ - જયારે હ. ઉમરે રૂમની લડાઈમાં જાતે ભાગ લેવાનો ઇરાદો કર્યો
	૧૩પ - જયારે મુગયરા ઇબ્ને અફનસે હ. ઉસ્માનની હિમાયતમાં બોલવા ચાહ્યું
	૧૩૬ - બયઅતના સંબંધમાં
	૧૩૭ - તલહા ઝુબેર અને પોતાની બયઅત વિશે
	૧૩૮ - ભવિષ્યના બનાવો તરફ ઇશારો
	૧૩૯ - શુરાના પ્રસંગે
	૧૪૦ - લોકોને ગીબતથી રોકતા ફરમાવ્યું
	૧૪૧ - ગીબત અને હક તથા બાતિલનો તફાવત
	૧૪ર - કુપાત્રો સાથે ઉપકારનો વર્તાવ
	૧૪૩ - વરસાદ માગવાના સંબંધમાં
	૧૪૪ - નબીઓની બેઅસતનો ઉલ્લેખ
	૧૪પ - દુનિયાના વિનાશ સંબંધે
	૧૪૬ - જયારે હ. ઉમરે ઈરાનની લડાઈમાં ભાગ લેવા મશ્વેરો કર્યો.
	૧૪૭ - પયગમ્બરોની નિયુક્તિની ગરજ અને ઉદ્દેશ
	૧૪૮ - તલહા અને ઝુબેર સંબંધી
	૧૪૯ - પોતાની શહાદત પહેલા ઉપદેશ
	૧પ૦ - સમયની ક્રાંતિઓ અને ગુમરાહોના ટોળાનો ઝિક્ર
	૧પ૧ - ફિત્નાઓથી લોકોને ડરાવવામાં આવ્યા છે.
	૧પર - ખુદાવંદે આલમની મહાનતા અને કીર્તિ અને પાક ઇમામોના ગુણોનો ઉલ્લેખ
	૧પ૩ - ગુમરાહો અને ગાફિલોની દુ:ખદ પરિસ્થિતિનો ઝિક્ર
	૧પ૪ - એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામના વખાણોનો ઝિક્ર
	૧પપ - ચામાચીડિયાની ચિત્ર વિચિત્ર બનાવટનો ઉલ્લેખ
	૧પ૬ - બસરાવાળાઓને આપત્તિઓથી સાવધાન કરવા
	૧પ૭ - તકવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા
	૧પ૮ - રસૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમની બેઅસત, કુરઆનના વિશેષ ગુણો, અને બની ઉમય્યાની હુકૂમતનો ઉલ્લેખ
	૧પ૯ - લોકોની સાથે આપનું સદવર્તન
	૧૬૦ - ખુદાવંદે આલમની પ્રશંસા, ડર અને આશા, નબીઓના જીવન સંબંધે
	૧૬૧ - રસૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમની સિફતો, એહલેબૈત લય્હેમુસ્સલામની વિશિષ્ટતા, તકવા અને રસૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમની પયરવીની દાવત
	૧૬ર - એક શખ્સના સવાલનો જવાબ
	૧૬૩ - અલ્લાહની સ્તૂતિ, ઇન્સાનનું સર્જન,
	૧૬૪ - હઝરત અલી અલય્હિસ્સલામની હ. ઉસ્માનથી વાતચીત અને તેમની દામાદી પર એક નજર
	૧૬પ - મોરની ચિત્ર વિચિત્ર રચના અને
	૧૬૬ - એકતા અને સંપની દાવત અને બની ઉમય્યાની પડતી
	૧૬૭ - હકો અને ફરજોની સંભાળ અને અલ્લાહથી ડરવાની નસીહત
	૧૬૮ - જયારે લોકોએ હ. ઉસ્માનના કાતિલોથી બદલો લેવાની વિનંતી કરી
	૧૬૯ - જયારે જમલવાળા બસરા તરફ રવાના થયા
	૧૭૦ - હુજ્જત પૂરવાર થઈ જાય તો  સત્યની પયરવી વાજીબ છે.
	૧૭૧ - સિફફીનના મયદાનમાં જયારે દુશ્મનથી સામ સામે લડવાનો નિર્ણય કર્યો.
	૧૭ર - ખુદાની હમ્દ, શૂરાનો દિવસ, કુરૈશના ઝુલ્મો અને જમલવાળાઓની લૂંટમારોનો ઝિક્ર
	૧૭૩ - હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ વિશે અને ખિલાફતના હકદાર વિશે સ્પષ્ટીકરણ
	૧૭૪ - તલહા અને ઝુબેરની જંગ માટે બસરા રવાના થવા સમયે
	૧૭પ - ગફલત કરવાવાળાઓને ચેતવણી અને આપના ઇલ્મની સર્વ વ્યાપકતા
	૧૭૬ - બોધ અને શિખામણ, કુરઆનના વખાણ, અને ઝુલ્મના પ્રકાર
	૧૭૭ - સિફફીન પછી લવાદ વિશે ઉપદેશ
	૧૭૮ – શહાદત, ઈમાન અને તકવા સંબંધમાં
	૧૭૯ - ઝઅલબે યમાનીનો પાલનહારના જોવાના સંબંધમાં સવાલ અને આપનો જવાબ
	૧૮૦ - પોતાના નાફરમાન સાથીઓની ટીકામાં ફરમાવ્યું
	૧૮૧ - એ જમાત સંબંધમાં ઇરશાદ જે ખારજીઓથી મળી જવાનો નિર્ણય કરી ચૂકી હતી.
	૧૮ર - અલ્લાહની નિષ્કલંક પવિત્રતા, પહેલાની ઉમ્મતોની સ્થિતિ, સિફફીનના શહીદો પર શોક વ્યકત કરવો
	૧૮૩ - ખુદાવંદે આલમના વખાણ, કુરઆનના ગુણગાન અને તકવાની વસીયત
	૧૮૪ - બરજ બિન મસહર તાઈને સંબોધન
	૧૮પ - ખુદાવંદે આલમની મહાનતા અને સ્તૂતિ અને અમૂક મખ્લૂકનો ઝિક્ર
	૧૮૬ - ઇલાહી મસઅલાઓ (તવહીદ)ના મૂળભૂત સિધ્ધાંતોનો ઉલ્લેખ
	૧૮૭ - કાળના ચક્કરોનો ઉલ્લેખ
	૧૮૮ - ખુદાના ઉપકારો, મરવાવાળાઓની હાલત, અને દુનિયાની અસ્થિરતાના ઉલ્લેખ
	૧૮૯ - ઈમાનની અને હિજરત વાજીબ હોવા વિશે
	૧૯૦ - ખુદાની હમ્દ, હઝરત રસૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમની પ્રશંસા, અને તકવાનું મહત્વ
	૧૯૧ - અલ્લાહની પ્રશંસા, તકવાની ભલામણ અને દુનિયા તથા દુનિયાવાળાઓની પરિસ્થિતિ
	૧૯ર - કાસેઆ ખુત્બો, જેમાં ઇબ્લીસની નિંદા તેના ગર્વ અને ઘમંડનો ઉલ્લેખ, ગત ઉમ્મતના બનાવો અને તેની હાલતો
	૧૯૩ - તકવાવાળાના વખાણ અને ઇબ્ને કવાની અણ સમજનો ઉકેલ
	૧૯૪ - મુનાફિકોની હાલતનો ઉલ્લેખ
	૧૯પ - ખુદાની પ્રશંસા, તકવાની ભલામણ અને કયામતની નિશાની
	૧૯૬ - સરકારે દો આલમ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમની પ્રશંસા
	૧૯૭ - પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ સાથે આપના વિશેષ સંબંધો અને તેમની તાલીમોની વિશિષ્ટતા
	૧૯૮ - ખુદાવંદે આલમના ઇલ્મની વ્યાપકતા અને તકવાના ફાયદા
	૧૯૯ – નમાઝ, ઝકાત અને અમાનતના વિશે અસ્હાબને ભલામણ
	ર૦૦ - મુઆવિયાની ગદ્દારી સંબંધે
	ર૦૧ - હિદાયતના માર્ગે ચાલવાની નસીહત
	ર૦ર - જનાબે સય્યદા સલામુલ્લાહે અલય્હાની દફન વિધિ પ્રસંગે
	ર૦૩ - દુનિયાની નશ્વરતા અને આખેરતનું ભાતું તૈયાર કરવા માટે ફરમાવ્યું
	ર૦૪ - પોતાના સાથીઓને ઉકબાના ખતરાઓથી આગમચેતી
	ર૦પ - તલહા અને ઝુબેરે આપથી નારાજગી જાહેર કરી ત્યારે
	ર૦૬ - સિફફીનના મેદાનમાં અમુક સાથીઓ વિશે ઉચ્ચાર
	ર૦૭ - સિફફીનના મેદાનમાં જયારે ઇમામ હસન અલય્હિસ્સલામ તેજીથી આગળ વધ્યા.
	ર૦૮ - જયારે આપનું લશ્કર તહકીમના અનુસંધાનમાં બંડ પર ઉતરી આવ્યું
	ર૦૯ - સહાબી અલા બિન ઝિયાદ હારસીની ખબર પૂછવા તેમના ઘરે ગયા, ત્યારે
	ર૧૦ - પરસ્પર વિરોધી હદીસોના કારણો અને બિદઅતવાળી હદીસોના હુકમો વિશે
	ર૧૧ - વિશ્વના આશ્ચર્યજનક સર્જન વિશે
	ર૧ર - સાથીઓને શામવાળા સાથે જેહાદ માટે ઉત્તેજન
	ર૧૩ - અલ્લાહની મહાનતા અને પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમની પ્રશંસા અને વખાણ
	ર૧૪ - હઝરત રસૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમના ગુણગાન, અને આલિમોના વખાણ
	ર૧પ - આપની દુઆના ઉચ્ચારો
	ર૧૬ - સિફફીનના સ્થળે સત્તાધિશ અને પ્રજાના પરસ્પર હકો સંબંધમાં
	ર૧૭ - કુરૈશના ઝુલ્મોનો ઉલ્લેખ
	ર૧૮ - બસરા પર ચડી આવનારાઓ સંબંધમાં
	ર૧૯ - જયારે તલ્હા અને અબ્દુર રહેમાન બિન એતાબને જંગમાં કપાએલા જોયા
	ખુત્બો - રર૦ - મુત્તકી અને પરહેઝગારના ગુણો
	રર૧ – અલ્હાકોમુત્તકાસોરો, હત્તા ઝુરતોમુલ મકાબેરની તિલાવત સમયે ફરમાવ્યું.
	રરર - રેજાલ. લા તુલહીમ તેજારતન વ લા બયઅત અન ઝિકરિલ્લાહની તિલાવત સમયે
	રર૩ – “યા અય્યોહલ ઇન્સાનો મા ગર્રક બે રબ્બિકલ કરીમ”ની તિલાવત સમયે
	રર૪ - ઝુલ્મ અને ગઝબથી દૂર રહેવું, અકીલની નિર્ધન સ્થિતિ અને અશઅસ ઇબ્ને કૈસની રૂશ્વતની ઓફર
	રરપ - આપના દુઆના શબ્દો
	રર૬ - દુનિયાની નશ્વરતા અને કબ્રવાળાઓની નિરાધારતા
	રર૭ - આપના દુઆના શબ્દો
	રર૮ - પોતાના સાથીનો ઉલ્લેખ જે દુનિયા તજી ગયો
	રર૯ - પોતાની બયઅત વિશે ઉપદેશ
	ર૩૦ - તકવાની શિખામણ, અને મૌતથી ડરવાની અને ઝોહદ અખત્યાર કરનારા સંબંધે
	ર૩૧ - બસરા તરફ જવા સમયે ફરમાવ્યું
	ર૩ર - અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઝમ્આએ જયારે આપથી માલની માંગણી કરી
	ર૩૩ - જયારે જોઅદા બિન હુબીરા મખ્ઝૂમી ખુત્બો ન આપી શક્યા
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