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નંધ..... 
 લધ ુકકતાફો ડાઉનરોડ કયલા ભાટે 

www.hajinaji.com ય રોગ ઓન કયો. 
 કકતાફભા ંકોઈ ભરૂચકૂ જણામ તો જાણ કયલા 

વલનતંી. hajinajitrust@yahoo.com 

 

: પ્રાપ્તતસ્થાન : 
શાજી નાજી ભેભોકયમર ટ્રસ્ટ 

ભાીના ટેકયા, આંફાચોક, બાલનગય – ૩૬૪૦૦૧, 
ગજુયાત (ઇન્ડડમા) 

પો.: ૦૨૭૮-૨૫૧૦૦૫૬/૨૪૨૩૭૪૬ 
ઈભેર : hajinajitrust@yahoo.com 

લેફવાઈટ : www.hajinaji.com 

http://www.hajinaji.com/
mailto:hajinajitrust@yahoo.com
mailto:hajinajitrust@yahoo.com
http://www.hajinaji.com/
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બફસ્સ્ભલ્રાકશય યશભાવનય યશીભ 

અલ્શમ્દો બરલ્રાશ ેયબ્ફીર આરભીન, લસ્વરાતો 
લસ્વરાભો અરા નફીય્મેકશદ દીન લઆરેશી 

ગયુરર ભમાભીન અમ્ભા ફઅદ 

અલ્રાશના આ અળક્ત ફદંા અબ્દુલ્રાશ 
ભાભકાનીએ જ્માયે દુવનમાની આ ટૂંકી બઝંદગી અને તેની 
બફન બયોવાાત્રતા જોઈ, અને ખાત્રી થઈ ગઈ કે ભૌત 
કોઈને ભોશરત નથી આતી, તેની જે ઘડી અને  
મકુયર ય થઈ છે, તેને ટાી નથી ળકાતી. ત્માયે ભને ડય 
રાગ્મો કે ભાયા તુ્રને ઝેશની તયફીમત ( ભાનવવક 
કેલણી) આતમા શરેા દુવનમાથી વલદામ ન થઈ જાઉં  
આથી ભને જફૃયી રાગ્ય ુ કે એક કકતાફ 
“લવીય્મતનાભા”ફૃે રખ,ુ જે ભાયી અલરાદ, ભાયા વભત્રો, 
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સ્નેશીઓ અને વૌને ભાટે, દીન - દુવનમાની બરાઈ 
ભેલલા ભાટેની લવીય્મત ફની જામ. 

ભાયી અંત:કયણ લૂરકની ઇચ્છા છે કે ભાયી ફધી 
અલરાદ અને ભાયા ફધામ દીની બફયાદયો, અઠલાકડમે, 

અથલા ભકશનાભા,ં ઓછાભા ં ઓછુ ં એક લાય આ 
લવીય્મતનુ ં લાચંન જફૃય કયે. ભાયી અલરાદભાથંી જે 
કોઈ ણ તેનુ ંલાચંન નશં કયે. તે ભાયી નજયભા ંઆક 
રેખાળે. તેના ભાટે દુવનમા અને આખેયતની કોઈ 
બરાઈની આળા નથી. આભાનંી કેટરીક લવીય્મતો ઉય 
અભર કયલાની, કોઈનાભા ં ળસ્ક્ત જડભે, તો તે ફાકીની 
લવીય્મતો ઉય એ જ યીતે અભર કયલાની કોવળળ 
કયતો યશ,ે જેથી એક કદલવ આખી કકતાફ ય અભર 
કયલા ભાટે ળસ્ક્તળાી ફની જામ. 
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ભાયા વગા સ્નેશીઓભાથંી જે કોઈ ણ આ લવીય્મતનાભા 
ઉય અભર કયળે તેના ભાટે હુ ં અલ્રાશ ાવે દુઆ 
ગઝુાફૃ છુ કે તેની દુવનમા અને આખેયત ફનેં સધુયી જામ, 

તે કોઈ ણ જગ્માએ બયૂાઈ કે નકુવાનભા ંડે નશં. તેની 
ઉંભયભા ંલધાયો થામ અને તેની બઝંદગીભા ંસખુ - ચેન 
ભે. 

યલયકદગાય આ લવીય્મતનાભાનો ભને અને 
ભાયી અલરાદને એ કદલવે ફદરો આજે કે જે કદલવે ન 
ભાર કાભ આલળે ન અલરાદ. 

- ળૈખ અબ્દુલ્રાશ ભાભકાની અ.ય. 
 
  

  



HOME                                  INDEX                                             END 

અનકુ્રભબણકા 
પ્ર. A/B વલમ ેજ 

૧ - ઉસરૂેદીન વલળે થોડુકં 1 

૨ 
 

ઈતાઅત કયલાનુ ંઆભતં્રણ અને 
ગનુાશો ભાટે ચેતલણી 13 

 A જીબનુ ંયક્ષણ 18 
 B આત્ભ વનકયક્ષણ 22 
 C નપવ (આત્ભા)ની દેખબા 24 
 D બચંતન – વલચાય 24 
 E વબ્ર 30 
 F તલક્કુર – બયોવો 42 
 G કનાઅત – વતંો 48 
 H શમા – ળયભ 51 
 I વદગણુ - વદાચાય 51 
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પ્ર. A/B વલમ ેજ 

 J નમ્રતા અને ભાપી 55 
 K ઈડવાપ અને ફશાદૂયી 61 
 L લચનફધ્ધતા અને લપાદાયી 61 
 M વખાલત 64 
૩  જુદી જુદી લવીય્મતો 65 
 A આબરભોનુ ંભાન 74 
 B મગમ્ફય વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે

લઆરેશી લવલ્રભની અલરાદનુ ં
ભાન 75 

 C વવર ેયશભ 78 
 D લવીય્મત 83 
 E કઝર ભાટેની વાક્ષી 85 
 F અલ્રાશનો બઝક્ર 86 
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પ્ર. A/B વલમ ેજ 

 G ઇસ્સ્તગ્પાય 88 
 H નાપેરાની ાફદંી 93 
 I નવીશતો અને શદીવોનુ ં લાચંન-

અલરોકન 97 
 J લધાયે શવવુ ં 99 
 K શવદ – ઇાર 101 
 L કકઝફ - જૂઠ - અવત્મ 104 
 M ભેણા ટોણા 106 
 N વગંકદર-કઠણ ભન 107 
 O ગલર – ઘભડં 107 
 P નમ્રતા 110 
 Q કશવર – રારચ 113 
 R ખદુવદંી – વનયંકુળતા 114 
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પ્ર. A/B વલમ ેજ 

 S કયમાકાયી - આડફંય 115 
 T ભાયવુી - વનયાળા 116 
 U તૌફા - પ્રામવિત 117 
 V દુ:ખભા ંવબ્ર - ધૈમર 124 
૪  ઇલ્ભની પઝીરત અને તે 

ભેલલા વલળે લવીમતો 134 
 A કસ્દે કુયફત 147 
૫  ધધંા યોજગાય વફંધેં લવીમતો 192 
૬  ભયહભૂ આમતલુ્રાશ વૈમદ 

ળશાબદુ્દીન અર ભયઅળીની 
લવીય્મતનો ટૂંકવાય 210 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 1                                   END 

પ્રકયણ-૧ : ઉસરૂેદીન વલળે થોડુકં 

ભાયા તુ્ર ! ખદુા તને વીધા ભાગરની કશદામત 
કયે અને દયેક સ્સ્થવતભા ંગનુાશ અને ભરૂોથી ફચાલે. માદ 
યાખ, વૌથી શરેી ઇસ્રાભી પઝર ઉસરૂ ે દીન વફંધેં 
વલચાય અને બચંતન કયલાની છે. દરીરલૂરક અકીદા 
(ભાડમતા)નો ામો ભજબતૂ ફનાલલાભા ં આલે. 
કાએનાતના ખાબરક અને નફીઓ, લરીઓના વફંધંભા ં
‘મકીન’ને દ્રઢ ફનાલલાભા ંઆલે. ઇડવાન ઇડવાનના ેટે 
અલતમો છે. તે શમલાન (જાનલય) નથી. 

કશલેાનો આળમ એ નથી કે ઇડવાન ઇલ્ભ અને 
કશકભતભા ં ડુફી જામ અને વલગતણૂર એલી ભોટી ભોટી 
કકતાફોનુ ંલાચંન ચાલ ુકયી દે. ફહ ુઊંડાણભા ંઊતયલાની 
ભાસભૂીન અરય્શમેસુ્વરાભએ ણ ભનાઈ કયી છે અને હુ ં
ણ ભનાઈ કફૃ ંછુ.ં 
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ભાયો શતે ુએ છે કે અલ્રાભા ભજબરવી (અ.ય.) 
“અકાએદે ભજબરવી” જેલી કકતાફોનુ ં લાચંન કયવુ,ં 
ભાડમતાને દરીરો લડે ભજબતૂ કયલી. દાખરા તયીકે 
અલ્રાશના લજૂદની વાબફતી ભાટે કાએનાત ( જગત)ના 
વર્જન અને તેની અજામફી બયી લસ્તઓુનો અભ્માવ 
કયલો અને વલચાય કયલો કે અવયકતાર લગય અવય નથી 
થઈ ળકતી.  

શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન શઝયત અરી 
અરન્ય્શસ્વરાભ ‘નશજુર ફરાગાશ’ભા ંપયભાલે છે. 

“.....એલા ઇડવાનો ધાયે છે કે આ ઘાવ એ છે કે 
જેનો ઉગાડનાયો કોઈ નથી એવુ ંઆ બચત્ર છે કે જેનો કોઈ 
બચત્રકાય નથી  આ રોકોએ ોતાના દાલાના ટેકાભા ંકોઈ 
દરીર ણ યજૂ કયી નથી. કાળ, તેઓ વલચાયતે કે કોઈ 
લસ્ત ુ તેના ફનાલનાય લગય આોઆ કઈ યીતે ફની 
ળકે ? અથલા ‘કતાર’ લગય ‘કભર’ કેલી યીતે વબંલી ળકે?” 
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ઈભાભ અરન્ય્શસ્વરાભનો કશલેાનો ભકવદ એ છે 
કે ભશસેવૂાત ( અનભુતુી) ઉય ભદાય ફાધંીને દરીર 
કયલાની એક એલી યીત ધાયણા કયલી કે ઇડકાય કયનાય 
(મનુ્ડકય)ને મદુ્દઈ (દાલેદાય)ની શયોભા ંઊબો કયી દેલો 
અને તેની ાવે દરીર યુાલા ભાગંલા. જ્માયે જગતની 
કોઈણ લસ્ત ુફનાલનાય લગય ફનતી નથી, તો જગત 
આખુ ંલગય ફનાલનાયે કેભ ફની ગય ુ ? આનો જલાફ 
આલો, તેની વલફૃધ્ધ દરીરો યુાલા આલાની 
જલાફદાયી દાલો કયનાયના ભાથે છે. મનુાઝેયો - વલલાદ 
કયલાની આ વાયાભા ંવાયી યીત છે. જેભા ંમનુ્ડકયને મદુ્દઈ 
ફનાલીને યુાલા યજૂ કયલાનુ ંતેના ભાથે મકૂલાભા ંઆલે 
છે. એક અઅયાફીને ખદુા શોલાનુ ંમકીન એ યીતે થય ુ કે 
ઊંટની રંડીઓનુ ં શોવ ુ ઊંટના અસ્સ્તત્લનો યુાલો છે. 
યસ્તા ઉયના ગરા ફતાલે છે કે જફૃય કોઈ લટેભાગુર 
અશંથી વાય થમો છે. તો છી આટલ ુ ભોટુ વલશ્વ 
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ખદુાના શોલાનો યુાલો કેભ ન ફની ળકે ?  આ યીતનો 
ઉમોગ એક વધૃ્ધાએ ણ કમો શતો કે ભાયા લગય 
ચયખો નથી ચારી ળકતો, તો અલ્રાશના લજૂદ લગય આ 
આખ ુ વલશ્વ કેભ ચારી ળકે છે ? દરીર કયલાની આ 
સ્લાબાવલક યીત છે. અને તે વદં કયલા જેલી છે. ભાટે જ 
કયલામતભા ં વધૃ્ધા જેવ ુ ઈભાન ધયાલલાની તાકીદ 
કયલાભા ંઆલી છે. 

તુ્ર અલ્રાશ તને વળકર અને વનપાકથી ફચાલે. 
અલ્રાશના એક શોલાની દરીરભા ં આટલ ુ ફવ છે કે 
એકથી લધાયે ખદુાઓ શોત તો વલશ્વ (જગત)ના નાળનુ ં
કાયણ ફનત. અલ્રાશ ેોતે પયભાવ્યુ ં છે કે જો ફે ખદુા 
શોત, તો જભીન - આવભાન તફાશ થઈને યશતે. 

અભીફૃર ભોઅભેનીન શઝયત અરી 
અરન્ય્શસ્વરાભે પયભાવ્યુ ં છે : “જો ખદુા વવલામ કોઈ 
ફીજો ણ ખદુા શોત, તો તેના ણ મગમ્ફય અને 
યસરૂ શોત” 
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અશંમા ણ ઇભાભે મનુ્ડકયને મદુ્દઈ ફનાલી 
દીધો છે કે મયુવરો-નફીઓ લગય ખદુાઈ વાબફત થઈ 
ળક્તી નથી. જો ફીજો ણ કોઈ ખદુા શોમ તો તેના 
મગમ્ફયો - નફીઓ ળોધી રાલો. 

ફીજા ળબ્દોભા ંકશીએ તો જો ફે ખદુા શોત તો, 
તેઓભા ંએક લાત વયંકુ્ત યીતે એકવયખી શોત અને એક 
લાત એલી શોત કે જે તેને અરગ ાડે અને આ યીતે ફનેં 
મયુક્કફ ( વભવિત - ભી ગમેરા) ગણાળે.અને આ લાત 
એક ત્રટુી છે, જે ખદુાઈ ભાટે મોગ્મ નથી. છી તે ફનેં 
ભાથંી કોઈણ ખદુાઈ ભાટે યુતો નશં થઈ ળકે. છી 
ફનેં ખદુાઈભાથંી ખાકયજ થઈ (નીકી) જળે અને ભાની 
રો કે ફેભાથંી કોઈ એક જો યુતો થઈ ડે તો છી 
ફીજો ખદુ ફખદુ ખદુા નશં યશ,ે જો ફનેં અરગ અરગ 
યીતે યુતા થઈ ળકે તો ખદુાઈ પ્રદવળિત કયલાભા ં
ભતબેદ - વલલાદ જાગળે. છી કોઈ લસ્તનુ ુ ંવર્જન નશં 
થઈ ળકે. 
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ફેટા વવપાતે વરબફમશ યુલાય કયલા ભાટે 
વાયાભા ંવાયી દરીર એ છે કે વવપાતે વરબફમશ એ ફધી 
ત્રકુટઓ છે અને અલ્રાશ દયેક ત્રટુીથી ાક છે. જેભકે 
શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં
છે કે ઇખ્રાક ( વનભરતા)ની વંણૂરતા એ છે કે વવપાત 
(ગણૂ)નો ઇડકાય કયલાભા ંઆલે. કેભકે વવપાત ભલસપુથી 
અરગ લસ્ત ુશોમ છે. 

પયઝદં ! નબવુ્લતની વાબફતી ભાટે એટલ ુયૂત ુ ં
છે કે અલ્રાશના યશભ - કયભ અને પે્રભનો તકાઝો છે કે 
ખાબરક અને ભખ્લકૂની લચ્ચ ેકોઈ લાસ્તો (લચ્ચેની કડી) 
શોલી જોઈએ, જે ત્માનંો પૈઝ અશં શંચાડતો યશ ેઅને 
તેના કશલેા મજુફ વાફૃ - નયસ,ુ પામદા નકુવાનની જાણ 
કયતો યશ.ે નયવા કાભથી યોકે અને વાયા કાભ કયલા ભાટે 
ઉત્વાકશત કયે. એટરા ભાટે કે ખયેખયા પામદા અને 
નકુવાન વભજલા ભાટે ‘લશી’ અને ‘ઇલ્શાભ’ વવલામ  
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ફીજો કોઈ ભાગર નથી. અને ખ્લાશીળાત (ભનેચ્છાઓ)ભા ં
યચ્મા ચ્મા યશતેા ઇડવાનો ય લશી કે ઇલ્શાભ આલી 
ળકે નશં તેની શંચ સધૂી ન જઈ ળકે. તેના ભાટે એલા 
‘નપવ’ની જફૃય છે કે જે ખ્લાશીળાત અને ગપરતના 
નળાભા ં ન શોમ. નપવે અમ્ભાયા ( ભનોલાચં્છના)નો 
ગરુાભ ન શોમ, એ ફૃશાવનમત અને તઝકકમએ નપવ લડે 
લશી અને યલયકદગાયના લતુ્પો કયભને ાત્ર ઠયે. 

એ ણ માદ યાખવુ ંકે લશી અને ઇલ્શાભની જાણ 
દયેક ભાણવને નથી થઈ ળકતી. આ ભાટે ભોઅજજઝો 
જફૃયી છે, જેનાથી નબવુ્લત વાબફત થઈ ળકે અને ખદુા જે 
ફદંા લચ્ચેના ખાવ વફંધંનો અંદાજો આલી ળકે. 

આણા નફી શઝયત ભોશમ્ભદે મસુ્તપુા 
વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભની નબવુ્લતની 
વચ્ચાઈ ભાટે એટલ ુ કશવે ુ યૂત ુ ં થળે કે આે ભક્કાભા ં
નબવુ્લતનો દાલો કમો, તલશીદ અને નબવુ્લતની દાલત 
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આી અને અવખં્મ ભોઅજજઝાઓ ફતાવ્મા, શલે જો કોઈ 
આ જ પ્રભાણ ેકયી ફતાલે અને એલા જ કભારાત (ગણુો) 
ધયાલતો શોમ, તો ફતાલો, ખદુા ક્યાયેમ ખોટાનુ ંવભથરન 
નથી કયતો અને તેને ભોઅજજઝો નથી આતો. 

આના ભોઅજજઝાઓભા ં કુયઆને ભજીદનુ ં શોવ ુ
કાપી (યૂત ુ)ં છે કે જે આને કુદયતે આતયુ ંશતુ,ં જ્માયે 
ખોટા દાલેદાયના શાથભા ંભોઅજજઝો આલો ઘણ ુખયાફ 
અને અવત્મને ટેકો આલા જેવુ ંછે. એટલુ ંજ નશં, ણ 
તે અલ્રાશના આકદરણાથી ણ વલફૃધ્ધ છે. 

આની નબવુ્લતથી એક રાખ ચોલીવ શજાય 
નફીઓની નબવુ્લત ણ વાબફત થઈ જામ છે. આ 
નફી શતા અને આે ફધામ નફીઓની નબવુ્લતની 
જાણકાયી આી શતી. નફી ક્યાયે ખોટી ભાકશતી આતા 
નથી, ખોટંુ ફોરતા નથી. 

કુયઆને ભજીદ ભોઅજજઝો છે, તેનો યુાલો એ છે 
કે હુઝૂય વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભએ 
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કુયઆને ભજીદ યજૂ કયીને અયફી બાાના વલધ્લાનો વાભે 
ફે લાતો મકૂી શતી. કા ંતો આનો જલાફ રાલો અથલા 
ભાયી નબ્બવુ્લત ઉય ઈભાન રાલો, નશં તો છી જગં 
અને કેતાર ભાટે તૈમાય થઈ જાલ. જેના કયણાભે દયેક 
જાતની આવિઓ અને અભાન વશન કયલા ડળે. 
ણ અયફો વાશફે ેઝફાન (અયફી બાાના વલધ્લાન - 
વનષ્ણાતં) શોલા છતામ ફધામં દુ:ખો લેઠી રીધા અને 
કુયઆનનો જલાફ આતમો નશં, જેનો અથર એ થમો કે 
તેઓ જલાફ આી ળક્તા નશોતા, આી ળકે એલી 
સ્સ્થવતભા ં નશોતા. નશં તો આટરા ફધા દુ:ખો ( ક્તર-
ગાયત-ગરુાભી) બોગલલા યાજી ન થાત. 

‘કરાભ’ (ફોર - ળબ્દ) ભોઅજજઝો ન ફની ળકે, 

એલો વલચાય ખોટો છે. ભોઅજજઝો દયેક એ લસ્તનુ ુ ંનાભ 
છે કે રોકો જેનો જલાફ ન આી ળકે અને એનાથી સ્ષ્ટ 
થઈ જામ કે તે ભાણવને અલ્રાશ વાથે વલવળષ્ટ પ્રકાયનો 
વફંધં છે. ભોઅજજઝાનુ ંભા પૌકે આદત (ઇડવાનની ળસ્ક્ત 
- ભમારદા ફશાય) શોલાનો યુાલો અથલા વાબફતી એ 
વલમના વનષ્ણાતંોનો સ્લીકાય છે. જે યીતે કપયઔનના 
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જાદૂગયોએ જનાફ ે મવૂા અરન્ય્શસ્વરાભના અવા 
(રાકડી) વલળે ઇકયાય કમો શતો, એ જ યીતે અયફી 
બાાના વનષ્ણાતંો-પવાશત-ફરાગતને વભજનાયાઓએ 
કુયઆને ભજીદ ભાટે સ્લીકાય કમો શતો, અને કુયઆની 
આમતોના મકુાફરાભા ં ખાન-એ-કાફા ઉય રટકાલેરા 
ોતાના કવીદાઓ ઊતાયી રીધા શતા. 

‘વલરામતે મતુ્રકા’ ભાટે એ જ દરીર છે કે જે 
‘નબવુ્લતે મતુ્રકા’ ભાટે  કયલાભા ં આલે છે. ‘વલરામતે  
ખાસ્વા’ ભાટે  આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભની એ સ્ષ્ટ શદીવો દરીર છે કે જેભા ં આે 
શઝયત અરી અરન્ય્શસ્વરાભની બખરાપતનુ ંએરાન કયુર 
છે અને એભના છી તેભના અબગમાય વતંાનોને ઈભાભ 
કહ્યા છે. આ વવલામ તે શઝયાતોના કયાભાતો ણ ોતે 
દરીર છે. 

કેટરાક વલયોધીઓનો, કયલામતો વલળે એતયાઝ 
કયલો એક શઠધભી વવલામ ફીજુ કંઈ નથી, આ અંગેના 
વંણૂર જલાફો કકતાફોભા ંરખાઈ ચકૂમા છે. આ વલાર 
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એટરો ફધો સ્ષ્ટ થઈ ચકૂમો છે કે દુશ્ભન ણ ોતાના 
ભનભા ંળકંા નથી કયી ળકતો, ફશાયથી બરે એ ઇડકાય 
કયે. 

કમાભતના વલળે દયેક ભઝશફલાાઓ એક ભત 
છે કે તેનો સ્લીકાય કયલો જોઈએ, ઇડકાય નશં, જો કે 
કેટરાક વલધ્લાનો અને કપરસપૂોએ તેની વલગતોભા ંળકંા 
ઊબી કયી છે, વલગતો વાથે વાભાડમ ભાણવને કશ ુરાગત ુ
લગત ુનથી. એભના ભાટે ટૂંકાણભા ંઈભાન યૂત ુછે, જે 
કુયઆની આમતો અને મતુલાતીય શદીવોભા ંકશલેાઈ ગય ુ
છે. તેની દરીર કયલાની યીત ણ ફતાલી દેલાભા ં
આલી છે કે એક આકદર શાકકભે દયેકને તેના આભાર 
પ્રભાણ ેજઝા અથલા વઝા આલી જોઈએ અને તે ણ 
આ જ ળયીયને કે જેનાથી આભાર થમા છે. 

જજસ્ભ ( ળયીય)નુ ં નાળ ાભવુ ં એ કંઈ એના 
પયીથી મૂ સ્સ્થવતભા ંન આલલાની દરીર નથી. જ્માયે કે 
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તેના વર્જનશાયે અદભ (તદ્દન નશં શોલા) ભાથંી વર્જય ુછે, 

તો શલે પયીથી ૈદા કયલાભા ં શુ ં તકરીપ છે, જ્માયે કે 
તેનો ભાદૃો ( મૂ તત્લ) ભૌજૂદ છે. બર ે છી તે ગભે 
તેલા ફૃ કે સ્સ્થવતભા ંશોમ. કુયઆને ભજીદ કશ ે છે : જે 
યીતે ેદા કમો છે એ જ યીતે ફીજીલાય નુ જીલીત 
કયશુ.ં 
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પ્રકયણ-ય : ઇતાઅત કયલાનુ ંઆભતં્રણ અને ગનુાશો 
ભાટે ચેતલણી 

ફેટા ! અલ્રાશ તને એની ઇતાઅત કયલાની 
તૌપીક આે, ગનુાશો કયલાથી ફચાલે. જે યીતે કોઈ 
કાયીગયને ોતાની કાભબગયી પ્રત્મે પે્રભ શોમ છે, એ જ 
યીતે અલ્રાશને ોતાની ભખ્લકૂ પ્રત્મે અનશદ ભોશબ્ફતને 
પે્રભ છે. તેણ ે લાજજફ, સનુ્નત, શયાભ, ભકફૃશ લગેયે જે 
વનમભો ફનાવ્મા છે, તે ફદંાની બરાઈ ભાટે જ છે. તેને 
નકુવાનથી ફચાલલા અને પામદો શંચાડલા ભાટેના તે 
હુકભો છે. અલ્રાશને ફદંાએ ઇતાઅત કયલાથી ન તો 
કળો રાબ થલાનો છે, ન તો તેના ગનુાશ કયલાથી 
નકુવાન શંચલાનુ ં છે. તે તો ગની છે, વૌથી ફે યલા 
છે. તેને તો ફદંાની શારતની સધુાયણા કયલી છે. અને 
પામદો શંચાડમો છે. તેના હુકભની નાપયભાની કયલી 
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એટર ે નેઅભત આનાયના અશવેાન ન ભાનલા અને 
અલ્રાશની ઇતાઅતની વલફૃધ્ધ લતરવુ ંછે. એટલ ુજ નશં, 
ફલ્કે મખૂારઈ ણ છે, કેભકે આ તો ોતાનો પામદો મકૂીને 
નકુવાન લશોયી રેલા જેવુ ંછે. 

તુ્ર ! ભઅવવમત ( ગનુાશ)થી ફચજે, તે 
દુવનમાની ફૃસ્લાઈ અને આખેયતનો અઝાફ છે. એક જ 
તકે અવ્રા કયલાથી જ આદભને જન્નતભાથંી નીકી જવુ ં
ડય,ુ તો તાયી ળી શકીક્ત છે  

ફેટા ! સસુ્તી અને આવ નશં કયજે. ળમતાન 
અને નપવે અમ્ભાયા જ્માયે બયૂાઈઓને બરાઈ ફૃે બયૂાઈ 
તયીકે ફતાલતા ફતાલતા થાકી જામ છે, ત્માયે ઇડવાનભા ં
સસુ્તી ૈદા કયલાનુ ંળફૃ કયે છે, જેથી ઇડવાન નેક આભાર 
ન કયી ળકે. માદ યાખો, ખાલા, ીલા, આયાભ કયલા, ભાર 
એકઠો કયલા, શયલા પયલા, આવની ભીટંગ ભેાલડા 
મોજલાભા ં એટરો ફધો લખત ખચી ન નાખો કે છી 
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ઇફાદત કયલાભા ંસસુ્તી આવ ૈદા થામ. દયેક દુડમલી 
કાભો પ્રભાણવય યાખો. 

ખફયદાય ! વનયથરક અને રાબદામક ન શોમ 
તેલા કાભોભા ં બઝંદગી ખચરળો નશં, તભાયી બઝંદગીની 
દયેક  એક કંભતી ભોતી વભાન છે. ફલ્કે ભોતી 
કયતા ંમ લધાયે કંભતી છે, કેભકે ભોતીને ૈવા ખયચીને 
ભેલી ળકામ છે. જ્માયે બઝંદગી ાછી નથી આલતી. 
ખફયદાય, તેની એક  ણ નકાભી ન જલા ાભે.  

“જલાનીને વધૃ્ધાલસ્થા આલે એ શરેા, 
તદુંયસ્તીને ફીભાયી આલે એ શરેા, ફુવતને પ્રવવૃત ભમ 
ફની જામ એ શરેા, ળસ્ક્તને અળક્ત થઈ જામ એ 
શરેા અને બઝંદગીને ભૌત આલે એ શરેા ગનીભત 
વભજો.” (તેનો  થામ એટરો વદુમોગ કયી લ્મો.) 
(શઝયત યસરૂ ે ખદુા વલ્રલ્રરાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભ, કકતાફ ભજમઅૂએ લયાભ, ા. ય૭૯) 
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કયલામતભા ંછે કે જન્નતલાવીઓને એ ો અને 
ક્ષણો ઉય સ્તાલો થળે કે જે દુવનમાભા ં બઝકે્ર ખદુા કમાર 
લગય ખારી વાય થઈ ગઈ. જો એ ો માદે ખદુાભા ં
લીતી શોત, તો જન્નતના દયજ્જજાઓભા ંઓય લધાયો થાત. 

દયેક નેક અને ફદ વ્મસ્ક્ત કમાભતના કદલવે 
સ્તાળે. નેક કશળેે કે જો લધાયે આભાર ેખૈય કમાર શોત 
તો દયજ્જજાઓભા ંઓય લધાયો થતે, ફદ કશળેે કે જે બયૂાઈ 
કયી છે તે ન કયી શોત તો અઝાફથી ફચી જાત. 
(ભજભઉર ફમાન) 

આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભએ જનાફ ે અબઝૂય યઝીને લવીય્મત કયી : 
તભાયી બઝંદગી લાયલાભા ં કદયશભ અને દીનાય કયતામં 
લધાયે કંજૂવી કયજો. (ભજમઅૂએ લયાભ - ય, ા. ય) 

વભમને વાચલીને લાયલો એ વાયાભા ં વાયી 
ઇતાઅત છે. જે ભાણવ ખેતીલાડી કયલાના લખતે નકાભો 
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વભમ લેડપી નાખ ે છે, તે કયણાભે સ્તામ છે. (નશજુર 
ફરાગાશ)  

ફેટા ! ખદુાને લાસ્તે તાયી બઝંદગીને ફચાલજે 
અને એલા કાભભા ંખયચજે નશં કે જે ભમાર છી કાભભા ં
ન આલે. બપુ્ધ્ધળાી એ છે જે આલતીકારનુ ંકાભ આજે 
કયે અને વભમને શાથભાથંી જલા ન દે. શંવળમાય એ જ 
છે કે જે ભયલા છીના વભમ (આખેયત) ભાટે કાભ કયે 
અને મખૂર એ છે કે જે શરેા ોતાની ખ્લાશીળાત 
(ભનોલાછંના)નુ ં અનવુયણ કયે અને છી ભગપેયતની 
તભન્ના કયે. (ભજમઅૂએ લયાભ, ા. ૧૬) 

ફેકાય લાતોભા ં બઝંદગી લીતાલનાયો એલો છે કે 
જે શરેા તો ોતાના ઝલેયાતને વડક ઉય પંકી દે. 
છી થ્થય ખોદલા ફેવે. (ફાકોને યભલા ભાટે) દેખીત ુ
છે કે આ કાભ તદ્દન મખૂારઈ બયુર છે. 
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પયઝદં ! નયેૂ નઝય ! રખ્તે જજગય ! તાયી 
બઝંદગીની કદય કય. તેનો ઉમોગ નજાત અાલે એલા 
કામો વવલામ ફીજા કોઈભા ંનશં કયજે. યેળભનો કીડો નશં 
ફનજે જે ોતાની શરાક્ત ભાટે ોતે જ કોવળળ કયે છે. 

આટરી લાત છી તભાયાભા ં ઉચ્ચતભ અને 
િેષ્ઠ અખ્રાક કેલો. એ અખ્રાકની વલગત આ મજુફ 
છે. 

 જીબનુ ંયક્ષણ : 
જીબને નકાભી લાતો કયલાથી અટકાલો, કેભકે 

આદભના તુ્રના ગનુાશોનો લધાયે બાગ જીબના પ્રતાે 
જ છે. જીબથી લધીને ળયીયનુ ંફીજુ ંકોઈ અલમલ ગનુાશ 
કયતુ ંનથી. (ઉસરૂ ેકાપી) 

ખાભોળી ( ચૂકીદી) ડશાણના દયલાજાઓ ૈકીનો 
એક દયલાજો છે. (ઉસરૂ ેકાપી) 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 19                                   END 

ોતાની જીબને શભેંળા ફચાલતા યશો. ભાત્ર એ જ 
લાત કયો કે જે તભને જન્નત સધૂી રઈ જામ. 

ભોઅવભન ફદંો જ્મા ંસધૂી ચૂ યશ ેછે, ત્મા ંસધૂી તેની 
ગણતયી નેક રોકોભા ંથામ છે. 

જે ભાણવ દુવનમાને આખેયતની વરાભતી ચાશતો 
શોમ, તેણે ખાભોળ (ચૂ) યશવે ુ ંજોઈએ. 

ઇડવાનને ઊંધા ભોઢે જશન્નભભા ં નાખલાનુ ં કાયણ 
એકભાત્ર તેની જીબ છે. 

કોઈ ફદંાને અલ્રાશ જ્માયે નેકી આલા ભાગેં છે. 
ત્માયે તેની જીબને વબંાલાભા ં ભદદ કયે છે. ફીજાના 
અમફ જોલાને ફદર ેોતાની ત્રકુટઓ જોલાભા ંભશ્ગરૂ 
કયી દે છે. જેનુ ંફોરવ ુઓછુ તેની બપુ્ધ્ધ યૂી અને કદર 
વાપ શોમ છે. જેનુ ંફોરવ ુલધાયે તેની બપુ્ધ્ધ અધયૂી અને 
ભન કઠણ શોમ છે. (નશજુર ફરાગાશ) 
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ઇડવાનનુ ંઈભાન ત્માયે જ વશીશ થામ છે, જ્માયે તેનુ ં
કદર દુયસ્ત (વાફૃ) થામ, અને કદર ત્માયે જ દુયસ્ત થામ 
છે, જ્માયે એની જીબ દુયસ્ત થામ. (મસુ્તદયકુર લવાએર) 

ભોઅવભનની જીબ કદરની ાછ યશલેી જોઈએ. 
શરેા વલચાય કયે, છી મોગ્મ શોમ તો લાત કયે, નશં તો 
ચૂ યશ.ે મનુાપીકની લાત એનાથી વલફૃધ્ધ શોમ છે. તે 
પક્ત ફકતો યશ ે છે. એને એની બચંતા નથી કે ોતે શુ ં
ફોર ેછે. (નશજુર ફરાગાશ) 

ચૂકીદીથી ળયભાવુ ં કે સ્તાવુ ં નથી ડતુ,ં ણ 
ફોરલાથી ક્યાયેક દુવનમા અને આખેયતભા ં સ્તાલાનો 
લખત આલે છે. (મસુ્તદયકુર લવાએર) 

ઇડવાન ોતાની જીબ છલાડે છુાએરો છે. 
(નશજુર ફરાગાશ) 
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ફેટા ! શરેા તોરો ( વલચાય કયો) છી ફોરો. 
લાતને વભજબપુ્ધ્ધની કવોટી ય ચડાલીને ાયખી રો. 
ખદુા ભાટેની લાત શોમ તો ફોરો, નશં તો ચૂ યશો. 
તદ્દન ચૂ. ફલ્કે મ ૂગંા ફની જાલ. 

ઇડવાનના ળયીયનો દયેક અલમલ જીબ ાવે 
પકયમાદ કયતો શોમ છે કે ફોરવુ ં અને ચૂ યશવે ુ ં એ 
ફનેંની વયખાભણી કયલાભા ંઆલે, તો ફોરવ ુ એ ચાદંી 
જેવ ુછે અને ચૂ યશવે ુવોના વમ ુછે. (ઉસરૂ ેકાપી)  

એ ફીજી લાત છે કે ક્યાયેક ફોરવુ ંવોના વમ ુફની 
જામ છે અને ચૂ યશવે ુ ં ધૂ ફયાફય. જ્માયે પીકશ, 

ઇલ્ભેદીન, લઅઝ, નવીશત, ળયીઅતના આદાફ અને 
અખ્રાક વલળેની ચચાર શોમ, ત્માયે ફોરવ ુવોના જેવુ ંફને 
છે અને ચૂ યશવે ુકાવતર ઝેય જેવ.ુ ખાવ કયીને જ્માયે 
અમ્ર બફર ભઅફૃપ અને નશી અવનર મડુકયનો વભમ 
શોમ, ત્માયે ચૂકીદી નકુવાનકાયક છે. 
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 આત્ભ વનકયક્ષણ : 
ફેટા ! યોજ યાતે્ર એક લેાયીની જેભ ોતાના 

કદલવનો કશવાફ કયો, જેનાથી ખફય ડે કે આખા 
કદલવભા ંકયુ ંકાભ કયુર. જો કોઈ ભરૂ કે ત્રકુટ દેખામ તો 
તેની ભાપી ભાગંો. જો લતય આલા મોગ્મ શોમ તો 
તેનુ ં લતય લાી દો. સસુ્તી, આવ, નાણાનો વ્મમ 
દેખામ તો ોતાના નપવ (આત્ભા) ને ઠકો આો. અને 
એનુ ં ધ્માન યાખો કે પયીથી એલો વ્મમ કે ફયફાદી ન 
થામ. જો નેક અભર કમારન ુ ં દેખામ તો અલ્રાશનો શકુ્ર 
અદા કયો અને લધાયે તૌપીકની દુઆ ભાગંો. 

ભઅસભૂીન અરય્શમેસુ્વરાભએ પયભાવ્યુ ંછે : જે યોજ 
ોતાનો કશવાફ ન કયે તે ળીઆ નથી. ળીઆની પયજ છે 
કે કશવાફ કયી જુએ. જો નેકી કયી શોમ તો તેભા ંલધાયો 
કયે અને ફદી (બયૂાઈ) થઈ ગઈ શોમ તો ઇસ્સ્તગપાય કયે. 
(ઉસરૂ ેકાપી, ય ા. ૪૩) 
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કેટરાક આકયપો ( ભાઅયેપત ધયાલનાયાઓ)ના વલળે 
રખાએલ ુ છે કે તેઓ શભેંળા ોતાની ાવે કરભ અને 
કાગ યાખતા શતા. કદલવ આખાભા ંજે કાઈં ફોલ્મા કે 
કાભ કયુર તે રખી રેતા શતા. છેલ્ર ેયાતે્ર કશવાફ કયતા 
અને તેનુ ંઅલરોકન કયતા. જો તેભા ંનેકીઓ દેખામ તો 
અલ્રાશનો શકુ્ર કયતા અને બયૂાઈઓ દેખામ તો તૌફા 
અને ઇસ્સ્તગપાય કયતા. 

વોશપે ઇબ્રાશીભભા ં છે કે જો ઇડવાન બપુ્ધ્ધશીન ન 
શોમ, તો તેણે ોતાના વભમને ચાય બાગભા ં લશચંી 
નાખલા જોઈએ, એક બાગ અલ્રાની મનુાજાત (ઇફાદત) 
ભાટે, એક બાગ ોતાના નપવ ( આત્ભા) ના કશવાફ-
અલરોકન ભાટે, એક બાગ અલ્રાશના વર્જન, તેની 
કાયીગયી યચના વલળે બચંતન - વલચાય કયલા ભાટે, અને 
એક બાગ શરાર યોઝી ભેલલા ભાટે. આ જ બાગ 
ફધામ બાગોનો પ્રાણ અને કદરની ળાવંતનુ ંવાધન છે. 
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 નપવ (આત્ભા)ની દેખબા : 
ફેટા ! તભાયા નપવની દેખબા કયતા યશો, દયેક 

લખતે એ વલચાયતા યશો કે તભે અલ્રાશની વાભે છો. તે 
તભાયા શરન ચરન, લાણી-લતરન, વલચાય લગેયેને જોઈ 
યહ્યો છે. ભાટે એવ ુકાભ કયો કે જેને અલ્રાશ વદં કયે છે. 
લકુભાન શકીભે ોતાના દીકયાને નવીશત કયી કે ફેટા, જો 
અલ્રાશને વનગાશ (ધ્માન) ભા ંયાખળો તો ક્યાયેમ ગનુાશ 
નશં કયો. ઇડવાનને ળયભાલા લાસ્તે ભાત્ર એટરો જ 
વલચાય કયલો ફવ છે કે અલ્રાશ આણા આભારને જોઈ 
યહ્યો છે. 

 બચંતન – વલચાય : 
શભેંળા બચંતન-વલચાય કયતા યશો કે તેનાથી નપવની 

ફેદાયી (જાગવૃત) અને કદરની ાકીઝગી થામ છે, કદરનો 
ભેર દૂય થામ છે, ખ્લાકશળાત (ભનેચ્છાઓ) બાગંી ડે છે. 
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અને ઇડવાન દુવનમાથી દૂય થઈ આખેયત તયપ ધ્માન 
કયતો થઈ જામ છે. 

બચંતન - વલચાય ઇફાદતનો વૌથી ઉચ્ચ પ્રકાય 
છે, તે ફદંગીની ફૃશ છે. અલ્રાશની કુદયતભા ં વલચાય 
કયલો વૌથી ફશતેય ઇફાદત છે. (ઉસરૂ ેકાપી) 

આ શદીવની લધાયે સ્ષ્ટતા આબરભોએ એભ 
કયી છે કે ‘ઈફાદત’ ઇડવાનને ‘વલાફ’ સધૂી શંચાડે છે, 

જ્માયે ‘બચંતન-વલચાય’ ‘અલ્રાશ’ સધૂી શંચાડે છે, અને 
એ તો દેખીત ુ ં છે કે ખદુા આ વલાફથી લધાયે છે. આ 
વવલામ ફીજી લાત એ છે કે ઇફાદત કયલી એ ળયીયના 
અલમલોનુ ંકાભ છે, અને બચંતન-વલચાય કયવ ુકદર (ભન) 
નુ ંકાભ છે, અને કદર ળયીયના ફધા અલમલોથી િેષ્ઠ છે. 
ભાટે જ એક ઘડી બચંતન-વલચાય કયલાનો વલાફ એક 
લરની ઇફાદત કયતા લધાયે છે. કેટરીક કયલામતોભા ં
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વાઠ-વવિેય લોની ઇફાદતથી લધાયે ફતાલલાભા ં
આવ્મો છે. 

કપક્ર-બચંતન ભાણવને જશન્નભથી ફચાલી ળકે છે, 

જે યીતે શઝયત હયૂ બફન મઝીદે કયમાશીએ એક ઘડી 
વલચાય કમો અને ોતાની નજાતનો વાભાન તૈમાય કયી 
રીધો. નશં તો બઝંદગી આખી ઇફાદત કયતા યશતે, તો 
ણ કંઈ લતે નશં. આથી જ એક ઘડીનુ ંબચંતન વવિેય 
લરની ઇફાદતથી ફશતેય છે. અને આલા જ બચંતન-
વલચાય વલળે કશલેાભા ંઆવ્ય ુ છે કે નભાઝ યોઝાનુ ંનાભ 
ઇફાદત નથી. ઇફાદત તો અલ્રાશની ઝાત વલળે બચંતન-
વલચાય કયલાનુ ંનાભ છે. 

ફેટા ક્યાયેક અગાઉ થઈ ગએરાઓ વલળે ણ 
વલચાય કયો કે તેઓ ક્યાથંી આવ્મા શતા અને ક્યા ંચાલ્મા 
ગમા ? શુ ંરઈ ગમા અને શુ ંમકૂી ગમા ? શુ ંકયતા શતા ? 

કેલી યીતે ફધોમ કાયોફાય મકૂીને યલાના થઈ ગમા ? જે 
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રોકો જભીન ય ગ નશોતા મકૂતા, ભખભરની તાઈ 
ઉય આયાભ કયતા શતા, જભીન ઉય અક્કડ ફનીને 
ચારતા શતા અને શલે...... શલે ોતાના ભાર-દૌરત, 

ફાર ફચ્ચાઓને મકૂી, લાડી-લજીપા-ફગંરા ફધ ુછોડીને 
કપન શયેીને ધૂ ઉય સતૂા છે. નયભ અને નાજુક 
ગાર ભાટીભા ં યગદોામેરા છે. કીડા-વા-લંછુ એને 
લંટામેરા છે. કબ્રનો ખણૂો છે, અને એકાતં. ( નશજુર 
ફરાગાશ)  

ક્યાયેક ભૌત વલળે ણ વલચાય કયો, તે અચાનક 
આલે છે, એક ક્ષણની ભશોરત નથી આતી. દયેક ે 
વાલધાન યશો. શભેંળા તો ભાટે તૈમાય યશો. તૌફા અને 
નેક અભરભા ં આવ ન કયો. ક્યાયેમ ગાકપર ન યશો. 
કેટરામ રોકો અચાનક ચાલ્મા ગમા. તેઓને તૌફા કે 
ઇસ્સ્તગ્પાય કયલાની ભોશરત સધુ્ધા ન ભી. ખફયદાય, 

ક્યાકં તભે ણ એલા વનયાળ અને નાઉમ્ભેદ રોકોભાથંી ન 
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શો. તભાયે ક્યાકં એવ ુન કશવે ુડે કે શ ેઅલ્રાશ એક્લાય 
ભને ાછો ભોકર. 

ક્યાયેક એનો વલચાય ણ કયજો કે આ દુવનમા 
પક્ત દુ:ખ અને આપતનુ ં ઘય છે. એની સ્લચ્છતાભા ં
ગદંગી ભેરી છે.એના આયાભભા ં ણ યંજ બયેરો છે. 
અશંમા નમો આયાભ-યાશત છે જ નશં. શદીવે કુદવીભા ં
છે : “એ રોકો દુવનમાભા ંયાશત ભાગેં છે, જ્માયે કે અભે 
તેભા ં યાશત-આયાભ ૈદા કમાર જ નથી અને જ્મા ં ૈદા 
કમાર છે ત્મા ંતેઓ ળોધતા નથી “ 

ફેટા ! જ્માયે આ લાતો ઉય વલચાય કયળો, 
ત્માયે દુવનમાની તકરીપો આવાન થઈ જળે અને આખેયત 
તયપ યગફત ( ધ્માન) થળે. દુવનમાના કષ્ટો આખેયત 
ભાટે વશન કયલા એ વલરિેષ્ઠ અભર છે.  

ક્યાયેક બાવલ ઉય ણ નજય નાખો. તભાયી 
વાભે કબ્ર, ફયઝખ, શિ, નિ, નાભએ આભાર, કશવાફ-



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 29                                   END 

કકતાફ, વેયાત, વભઝાન, જન્નત-જશન્નભ લગેયે પ્રશ્નો ઊબા 
છે. 

ક્યાયેક એ ણ વલચાયો કે ભમાર છી એ જ 
ભાર કાભ આલળે, જે યાશ ેખદુાભા ંખચર કમો શળે. વાથેતો 
પક્ત કપન જ આલળે. વભત્રો, વગા સ્નેશીઓ વતંાનો તો 
ભાત્ર ભાટીભા ંસલુડાલી દેલાનુ ંજાણે છે. અને આભારને 
વંી દેલાનુ ં વભજ્મા છે. કાભ તો તભાયા આભાર જ 
આલળે. એ તભાયાથી જુદા નશં ડે. આ ફધી લાતોનો 
વલચાય કયળો તો નેક આભાર કયી ળકળો. વનય્મતભા ં
વપાઈ ૈદા થળે અને લખત વાય થમા શરેા આલતી 
કારની બચંતા થળે. 

કયલામતભા ં છે કે દુવનમાની વૌથી ઉિભ 
યશઝેગાયી ભૌતની માદ છે. વૌથી ઉિભ ઇફાદત 
ભૌતનો બઝક્ર છે. અને વૌથી ઉિભ બચંતન ણ ભૌતનુ ંછે. 
(મસુ્તદયકુર લવાએર) 
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ભૌતના બઝક્રથી ગાકપર યશનેાયો વનયથરક કાભોભા ં
લખત લીતાલે છે અને ભૌતને માદ યાખનાયો નેક અને 
ફશતેય કાભોભા ં વભમ ખચ ે છે. ભૌત અવત ઉિભ 
ઉદેળક છે. ભૌતના બઝક્રનો પામદો એ છે કે વજંોગોની 
વખ્તીને શલી ફનાલે છે. ભારદાયને વખાલત કયલા 
ભાટે પે્રયે છે. ભાણવને નકાભા કાભો કયતા યોકે છે. એટલુ ં
જ નશં, તે મવૂીફતોને આવાન કયે છે. કમાભતના પામદા 
તયપ ધ્માન દોયે છે. તૌફા ભાટે તૈમાય કયે છે અને રાફંી 
રાફંી આળાઓ, એળ આયાભ અને વ્મથર કાભોથી અટકાલે 
છે. 

 વબ્ર : 
તુ્ર ! ત્રણ લાતોનો ખમાર યાખજે, મવૂીફતભા ંવબ્ર, 

નેઅભત ભાટે શકુ્ર, અને અલ્રાશની ભયજી ઉય યાજી 
યશવે.ુ ઈભાનલાા ભાટે આ ત્રણ ક્વોટી છે. અને એભાથંી 
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ાય ઊતયીને નેક ફદંાઓએ ઘણા ઉચ્ચ દયજ્જજાઓ 
શાવવર કમાર છે. 

ફેટા ોતાના નપવ(આત્ભા) ને દુ:ખભા ં એલી યીતે 
ખળુ યાખજે, જેલી યીતે નેઅભતો ભળ્મા ઉય ખળુ થામ 
છે. ખદુાલદેં તઆરા, તદુંયસ્તી-ફીભાયી, ફરા-આપીમત, 

જલાની-ઝઇપી ળસ્ક્ત-અળસ્ક્ત, ગયીફી-અભીયી, જે ણ 
શારતભા ંયાખ ેતેને વદં કયજે, એટરા ભાટે કે તાયા ભાટે 
આ સ્સ્થવત નક્કી કયનાય એ શસ્તી છે, જે કયણાભથી 
ભાકશતગાય છે અને તાયાથી લધીને તાયા તયપ તમાય 
ભોશબ્ફત યાખ ેછે. તભને તભાયા ભા-ફાથી ણ અવધક 
ચાશ ેછે અને તભાયા શાર ઉય કૃાફૄ છે. 

ફેટા દુ:ખ કે મવુીફતના પ્રવગેં યોકક નશં કયજે. 
આશ અને પકયમાદ કયલા રાગજે નશં. અલ્રાશની ભયજી 
ઉય યાજી યશજેે. મવુીફતના મશુ્કેરીઓના ં યોદણા 
યોઇને, એની જ્મા ંત્મા ંજાશયેાત કયતો યશજેે નશં. 
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શઝયત ઈભાભ ઝમનરુ આફેદીન અરન્ય્શસ્વરાભ એ 
પયભાવ્યુ:ં જ્માયે દુ:ખ-ફરા આલે ત્માયે ળયીપોની જેભ 
વબ્ર કયો. ભખ્લકૂ ાવે અલ્રાશની વળકામત કયજો નશં, 
કેભકે એભ કયવુ ં એક યશભેાન અને યશીભની વળકામત 
ફેયશભો વાભે છે. 

ફેટા ! તકરીપભા ં આયાભની જેભ, ગયીફીભા ં
ભારદાયની જેભ, અને આપત-ફરાભા ં ચેન-આકપમતની 
જેભ ખળુ યશજે. 

ભાઅસભૂીન અરય્શમેસુ્વરાભનો ઇયળાદ છે: 
ફરાને મવુીફતભા ંવબ્ર કયલી અલ્રાશની િેષ્ઠ ઇતાઅત 
છે, અને તેનાથી લધીને િેષ્ઠ, શયાભ કાભોથી યશઝે 
કયતી લખતે વબ્ર કયલી છે. (ઉસરૂેકાપી,ય-ા.૯૦)  

આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરમશ ે લ આરેશી 
લસ્વરભ પયભાલે છે, જેણે મવુીફત ઉય વબ્ર કયી, તેને 
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અલ્રાશ ત્રણવો દયજ્જજાઓ આળે, જેનુ ં અંતય ઝભીન 
અને આવભાન કયતા લધાયે શળે. જેણ ે અલ્રાશની 
ઇતાઅત કયલાભા ં વબ્ર કયી તેને છસ્વો દયજ્જજાઓ 
ભળે., જેભાનંી દયેક ઊંચાઈ (તશતસુ્વયા)થી રઇને અળે 
આઝભ સધૂીની શળે. જેણ ેગનુાશથી ફચલાભા ંવબ્ર કયી, 
તેને નલવો દયજ્જજાઓ ભળે, જેભાનંા દયેકની ફરદંી 
ઝભીનના છેડાથી રઇને અળરના છેડા સધૂી શળે. 

અખ્રાકના વલમના આબરભોએ વબ્રના કેટરાક 
ધોયણ નક્કી કમાર છે. 

(૧) ોતાની ઇચ્છા પ્રભાણ ે તદુંયસ્તી, ભાર-
ઈઝઝત, કુટંુફ-કફીરા, દુડમલી આનદં રઝઝત (લગેયેની 
અપ્રાપ્તત) ઉય વબ્ર કયલી ઘણ ુજ જફૃયી છે. અને એભા ં
ડુફી જવ ુશરાક્તનુ ંકાયણ છે. 

(ય) અલ્રાશની ઇતાઅત ઉય વબ્ર, આ એક 
ઘણ ુ કફૃ કાભ છે. ઇડવાનનો નપવ ફદંગી કે કોઈની 
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ઇતાઅત કયલા તૈમાય નથી. તેભા ંઅશભ શોમ છે. દયેક 
નપવભા ં કપયઔનીમતના તત્લો શોમ છે. દયેક ઉય 
હુકૂભત કયલાની રાગણી શોમ છે. જયા જેટરો વશાયો 
ભળ્મો કે તયુત કપયઔવનમત ોતાની ઝરક ફતાલલા 
ભાડેં છે. દયેક ોતાના નોકય-ચાકય-અલરાદ વાથે એલો 
જ લતારલ કયે છે. નાની એલી ભરૂ થામ તો કોામભાન 
થઈ જામ છે. આ અશકંાયની એક વનળાની છે. ફેટા  
ઇતાઅતના ભૌકે અભર શરેા, અભરની વાથે અને 
અભર છી વબ્ર કયલી જફૃયી છે. અભરની શરેા વબ્ર 
કયે એટર ે વનય્મત શધુ્ધ થામ, અભરની વાથે વબ્ર કયે 
એટરે માદે ખદુાથી શટે નશં અને કયમાકાયીની રાગણી 
જડભે નશં, અને અભર છી વબ્ર કયે એટરે અભર 
કમારનો ગલર ન આલે, નશં તો અભર ફયફાદ થઈ જળે. 

(૩) ગનુાશો કયતા અટક્વ ુઅને તેભ કયલા જતા 
વબ્ર કયલી. ઇડવાન ોતાના ભનભા ં શભેંળા ગનુાશો 
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કયલાની જફૃયત જુએ છે. જૂઠ, ગીફત, ચગુરખોયી, 
ફોશતાન લગેયે તો જાણ ે આદત ફની ગમા છે, અને 
આદત કપત્રત ફનતી જામ છે. આની વાથે ખ્લાકશળાત 
(ભનેચ્છાઓ) બે છે, ત્માયે ળમતાનનુ ંરશ્કય હુભરો કયે 
છે. અને ગનુાશોભા ંબરજ્જજત-ભજા આલલા રાગે ત્માયે તો 
કમાભત થઈ જામ છે. 

એલા પ્રવગેં વબ્ર કયલી કે જ્માયે આણો કળો 
ઇખ્ખ્તમાય ન શોમ. જેભકે કોઈ ભાણવ વતાલે અને 
આણ ે તેની ાવેથી ફદરો ન રઈએ. આ ભૌકે વબ્ર 
જફૃયી છે અને ોતાનો ભાભરો અલ્રાશને વંી દઈએ. 
છી બરે ફદરો રેલાની ળસ્ક્ત ણ શોમ. કયલામતો 
અને અનબુલો ફનેં એકભત છે કે અલ્રાશ ફશતેય ફદરો 
રેનાય છે. તે આખેયતની શરેા દુવનમાભા ં ણ વજા 
આળે. 

() એલા કાભ ઉય વબ્ર કયલી કે જેની 
ળફૃઆત કે અંત આણા ઈખ્તમાયભા ં ન શોમ. જેભકે 
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વગા અને વભત્રોનુ ંન શોલા ભાટે વબ્ર, ભારની ફયફાદી 
ય વબ્ર, સ્લાસ્થમનુ ંફગડવ,ુ અલમલોનુ ંફયાફય કાભ ન 
કયવ,ુ આંખની યૌળની જતી યશલેી, ગયીફી અને ભખૂભયા 
ઉય વબ્ર, આ પ્રવગંો ઉય વબ્ર કયલી મશુ્કેર છે, ણ 
એનો અજ્ર ઘણો છે. અલ્રાશ ે વાબફયો ભાટે યશભતનો 
લામદો કમો છે. 

ફેટા ! અલ્રાશ તને દયેક જાતની વબ્ર કયલાની 
ળસ્ક્ત આે. માદ યાખો, કેટરીક લાતોથી વબ્ર કયલાની 
ળસ્ક્ત જડભે છે. 

(૧) વબ્ર કયનાયના ભયતફાને જુએ. તેને 
ભનાય અજ્ર અને વલાફ ઉય નજય કયે. વાબફયો ભાટે 
જન્નત છે. (લવાએલશુ્ળીઆ-૩, ા. ૪૧) 

શભેંળા યોઝા યાખનાય અને નભાઝ ડનાય 
જેટરો વલાફ વબ્ર કયનાયને ભે છે. મગમ્ફયે ઇસ્રાભ 
વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભ વાથે યશીને 
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જેશાદ કયીને ળશીદ થનાય જેટરો વલાફ વાબફયને ભે 
છે. 

પાકા ઉય વબ્ર કયલાથી જેશાદનો વલાફ ભે 
છે અને તે વાઠ (૬૦) લરની ઇફાદતથી લધીને છે. 

જે ભોઅવભન કોઈ ફરા ઉય વબ્ર કયે તેને 
શજાય ળશીદોનો વલાફ ભે છે. (ઉસરૂ ેકાપી) 

(ય) વાબફયોને જે વલાફ અને દયજ્જજાઓ ભેરા 
આણે જોમા છે, અનબુવ્મા છે, તેના ઉય નજય યાખલી. 

(૩) એલો વલચાય કયલો કે મવૂીફત થોડીલાય 
છી ખત્ભ થઈ જલાની છે. બઝંદગી તો પના થનાયી છે. 
જે ઘડી લીતી યશી છે, વાય થઈ યશી છે. તેભા ંભતી 
રજ્જજત અથલા તેભા ંતકરીપ ફનેં ખત્ભ થનાય છે અને 
આલનાયી ઘડી કેલી શળે તે કોઈ નથી જાણત.ુ 

(૪) એ લાતનો ણ વલચાય કયે કે યોકક 
કયલાથી કંઈ લલાનુ ં નથી, જે મકુદ્દયભા ં છે તે થઈને 
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યશલેાનુ ંછે. શામલોમ કયલાથી અજ્ર વલાફભા ંઘટાડો થઈ 
ળકે છે. ફાકી કઝા કદયને કોણ ફદરી ળક્લાનુ ંછે. ફદંો 
ફદંો જ છે, તેના શાથભા ંકંઈ નથી. 

() એ ભાણવોને માદ કયલા કે જેભણ ે બાયે 
બાયે ક્વોટીઓ યીક્ષાઓ આીને વલોિભ અજ્ર અને 
વલાફ ભેવ્મા છે. 

(૬) ઇમ્તેશાન એક વદબાગ્મ છે. ફરા છે તે 
અલ્રાશલાાઓ ભાટે જ છે. બાયે ફરા, બાયે આવિ  
ભોઅવભનો ભાટે અલ્રાશની નઝદીકી ( કુયફત) 
ભેલલાની અરાભત છે. આ વલચાયથી ણ વબ્ર - 
ળસ્ક્તભા ંલધાયો થામ છે. 

(૭) એટલ ુ માદ યાખો કે આ મવૂીફત ખદુાએ 
શકીભ તયપથી છે. અને તે ોતાના ફદંાઓ ભાટે જ 
બરાઈ જ ચાશ ે છે. તેને કોઈની જફૃય નથી કે કોઈથી 
રાબ ઉાડે. 
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(૮) આ ણ વલચાયે કે વબ્ર કયલી નપવની 
સધુાયણા આત્ભશપુ્ધ્ધનો વાયો યસ્તો છે. 

(૯) વબ્રનુ ં કયણાભ દુવનમાભા ં ણ વાફૃ જ 
આલે છે. શ. યસૂપુ અરન્ય્શસ્વરાભએ ભઅવવમત (ગનુાશ) 
થી ફચલાના વભમે વબ્ર કયી, તો ખદુાએ તેભને કેટરી 
ભોટી ઈઝઝત આી કે વભવયના શાકકભ ફનાલી દીધા 
અને જે શાકકભ શતો તેને ગરુાભ ફનાલી દીધો  તેભના 
(શ. યસૂપુ અરન્ય્શસ્વરાભના) બાઇઓ યૈમત ફની ગમા. 
ઝુરેખાને યસ્તા (ફૂટાથ) ઉય આલી જવ ુડય ુ લગેયે 
લગેયે...... 

આ જ યીતે શ. અય્યફૂ અરન્ય્શસ્વરાભને 
ફીજીલાય ભાર, દૌરત, અલરાદ, ત્ની ફધુમં ભળ્યુ ંજે 
ઇમ્તેશાન લખતે ગભુાલી ફેઠા શતા. એભને ઘયભા ં
વોનાનો લયવાદ થમો. 

આથી ણ વાયી યીત એ છે કે એશરેફૈત 
અરય્શમેસુ્વરાભના ભવાએફને માદ કયલાભા ં આલે. 
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એભના ઉય લધાયે મવૂીફત ડી શતી. જ્માયે કે તેઓ 
તભાભ ભખ્લકૂના વયદાય શતા. તેભના ભાટે આ દુવનમાનુ ં
વર્જન થયુ ંશતુ.ં 

ખફયદાય, તભાયી વબ્ર વાભાડમ રોકોની વબ્ર 
જેલી નશં શોલી જોઈએ, તેઓ વબ્ર કયતા વબ્રનુ ંપ્રદળરન 
લધાયે કયે છે. અને એ કયમાકાયી છે. વબ્ર મિુકી રોકો 
જેલો શોલો જોઈએ કે જેભા ં આખેયતના અજ્રની આળા 
શોમ. અથલા આકયપો ( ભાઅયેપતલાાઓ) જેલો શોલો 
જોઈએ કે જેભને વબ્ર કયતી લખતે મવૂીફતભા ં ભજા 
આલે છે. કેભકે તે ભશબેફૂની આેરી છે. જે અંજાભથી 
લધાયે જાણકાય છે. 

ફેટા !  એ ણ માદ યાખજે, વબ્ર કયલી એ કંઈ 
યડલા ીટલાની વલફૃધ્ધનુ ંકામર નથી. તને નથી ખફય કે 
આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભએ 
ોતાના પયઝદં જનાફ ેઇબ્રાશીભની લપાત લખતે ફૃદન 
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કયુર શત,ુ અને જ્માયે કોઈક ફોલ્ય ુકે અભને તો વબ્ર કયલા 
કશો છો અને ોતે યોકક કયો છો  ત્માયે આે પભાવ્ય ુ: 
ખફયદાય, કદરભા ંદુ:ખ જફૃય થલાનુ ંઅને કયણાભે આંસ ુ
તો લશલેાના જ. અભાયી વબ્ર એ છે કે અભે યઝાએ 
ઇરાશીની વલફૃધ્ધ કશ ુફોરતા નથી. 

પયઝદં ! જ્માયે મવૂીફત આલે ત્માયે ઈન્ના 
બરલ્રાશ ે લઈન્ના એરય્શ ે યાજેઊન કશજેે જેનાથી યશભત 
અને ફયકત ભેલલાનો અવધકાય ભે છે અને કશદામત 
ાભેરાભા ંગણતયી થામ છે. 

શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભનો 
ઇયળાદ છે કે જ્માયે વબ્ર યૂી થામ છે, ત્માયે આનદં 
પ્રાતત થામ છે. અને આણો અનબુલ ણ એભ જ કશ ે
છે. દયેક તગંી ( વકંડાવ) છી વવુઅત ( વલળાતા) 
આલે છે. (તડકા છી છામંડો નવીફ થામ છે.) 

વબ્ર વદગણૂોનુ ં મૂ છે. કયસ્સ્થવત અનવુાય 
તેનુ ંનાભ જુદુ શોમ છે. 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 42                                   END 

ેટ અને ગતુતાગં વફંધેં વબ્રનુ ંનાભ “ઇપપત”  

છે. મવૂીફત લખતે કયલાભા ં આલતી ધીયજનુ ં નાભ 
“વબ્ર” છે. ગનુાશો કયલાથી દૂય યશલેાનુ ંનાભ “તક્લા” છે. 
દૌરતની ફયફાદી ઉય થતી વબ્રનુ ંનાભ “ઝબ્તે નપવ” 

છે. દુવનમાના આઘાતો અને આવિઓ ઉય કયલાભા ં
આલતી વબ્રનુ ંનાભ “વસુઅ્તે વક્ર” છે. જગંભા ંકયલાભા ં
આલતી વબ્રનુ ં નાભ “શજુાઅત” છે. ગસુ્વો ી જતી 
લખતે થતી વબ્રનુ ંનાભ “કશલ્ભ” છે. કોઈની લાત ખાનગી 
યાખતી લખતે યખાતી ધીયજનુ ંનાભ “યાઝદાયી” છે. બફન 
જફૃયી આયાભની વલફૃધ્ધ કયાતી વબ્રનુ ંનાભ “ઝોશદ” છે. 
થોડા ઉય વતંો ભાનલાભા ં વબ્ર કયો તો એનુ ં નાભ 
“કનાઅત” છે. 

 તલક્કુર – બયોવો : 
ફેટા ! અલ્રાશ તભને દુવનમા અને આખેયતની 

બરાઈ આે. ોતાના દયેક કાભોભા ં અલ્રાશ ઉય 
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બયોવો યાખો. ફધામ કાભો એના શાથભા ં છે. ફધ ુએની 
ભયજી મજુફ જ થામ છે. તલક્કુર કયલાથી ભાણવ યંજ 
ગભથી છુટકાયો ભેલે છે. અને નકાભી કોવળળો કે પ્રમત્નો 
નથી કયતો. 

ધ્મેમ શાવંવર કયલા ભાટેના પ્રમત્નો ક્યાયેક વપ 
થામ છે, અને ક્યાયેક વનષ્પ. આ પ્રમત્ન ાછ જો 
અલ્રાશ ઉય તલક્કુર નશં શોમ અને તે વનષ્પ જળે 
તો આઘાત રાગળે. ણ જો તલક્કુર શળે, તો વનષ્પતા 
ભળ્મા છી ણ વદભો કે દુ:ખ નશં થામ. કુયઆનભા ં
શભેંળા વાધનો ય વલશ્વાવ યાખલાને વળકર કશલેાભા ંઆવ્ય ુ
છે ભાટે ોતાના દયેક કાભ ભાટે અલ્રાશ ઉય બયોવો 
યાખો. જાશયેી વાધનો ઉય બયોવો યાખલાનુ ંમકૂી દમો. 
વાધનોનુ ંભશત્લ એક ભચ્છય જેટલ ુણ નથી. 

આરભે અસ્ફાફ ( દુવનમા)ભા ં જીલતા ઇડવાનોની 
નજય અસ્ફાફ (કાયણો-વાધનો) ઉય શોલી જોઈએ, એ 
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એક છ છે, ળમતાની લવલવો છે. આરભે અસ્ફાફનો 
અથર એ છે કે લસ્તઓુનુ ં અસ્સ્તત્લ વાધનો અને કાયણો 
લડે થળે. એટર ે ફદંાએ વાધનો ઉય જ વલશ્વાવ મકૂી 
દેલો એવુ ં નથી. ફદંાનો બયોવો ( તલક્કુર) તો ખદુા 
ઉય જ શોલો જોઈએ. તે જ્માયે ચાશળે ત્માયે અસ્ફાફ 
(કાયણો,  વાધનો) ણ ૈદા કયી દેળે. 

ફેટા ! યોઝી ભેલલાના વાધનોથી ગપરતભા ંનશં 
ડજો કે ઇડવાને દયેક લખતે એની ાછ દોડાદોડી 
કયતા યશવે ુન જોઈએ. કેભ કે આ વાધનો તો જગતનુ ં
વ્મલસ્થાતતં્ર ચારત ુયશ ેએટરા ભાટે છે. અલ્રાશની અતા 
(અરણ) કંઈ આ વાધનોનુ ંભોશતાજ નથી.અલ્રાશ ઉય 
બયોવો યાખ, અસ્ફાફ ( વાધનો-કાયણો) ૈદા કયલાનુ ં
કાભ મવુબ્ફેબરુ અસ્ફાફને વંી દે. તે ોતે કંઈ ને કંઈ 
અસ્ફાફ ૈદા કયીને યોઝી શંચાડી દેળે. અરફિ  દયેક 
જણે જફૃયત પ્રભાણ ેભશનેત કયલી જોઈએ. અનબુલ તો 
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એભ કશ ેછે કે જેઓ અસ્ફાફ (વાધનો)નુ ંકાભ અલ્રાશને 
વંી દઈને ોતાની પયજો ઉય અભર કયતા યહ્યા તે 
પામદાભા ંયહ્યા છે અને જેભણ ેઅલ્રાશની ભાઅયેપત શોલા 
છતા અસ્ફાફ ( વાધનો) ઉય બયોવો મકૂમો તેભને 
નકુવાન જ થય ુ છે. જેભકે શ. યસૂપુ અરન્ય્શસ્વરાભએ 
વભવયના શાકકભને કહ્યુ ં: ભને ખજાનચી ફનાલી દે. 
અલ્રાશ ેતેભના ઇમ્તેશાનની મદુ્દત એક લર ભાટે લધાયી 
દીધી  જો ફદંાને ફદર ે ખદુાને કહ્યુ ં શોત તો જલ્દી 
છુટકાયો થઈ જાત. ફીજા એક પ્રવગંભા ં શ.યસૂપુ 
અરન્ય્શસ્વરાભએ ોતાના કૈદી વાથીને કહ્યુ ં કે શાકેભને 
ભાયા ભાટે બરાભણ કયજે. અલ્રાશ ે કૈદની મદુ્દતભા ંવાત 
લરનો લધાયો કયી નાખ્મો કે ભાયા વવલામ ફીજા (ગૈય) 
ને કેભ કહ્યુ ં ? અલ્રાશને વીધે વીધ ુકહ્યુ ંશોત તો તયત 
છુટકાયો થઈ જાત. અલ્રાશ ે આ તકે અલરા ભાટે 
ચેતલણી આી કે તભે ફદંા ભાયપત ફદંાને કહ્યુ,ં જ્માયે કે 
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તે ફનેં ભાયા કબ્જાભા ં છે ભને કેભ ન કહ્યુ ં? હુ ંભારેકુર 
મલુકુ ( ભાબરકોનો ણ ભાબરક) છુ.ં ત્માયછી જજબ્રઈર ે
અભીનને ભોકલ્મા, તેભણ ે શ. યસૂપુ અરન્ય્શસ્વરાભને 
છૂય ુ: ક્યા ંસધૂી કૈદભા ંયશલેાનો વલચાય છે ? જલાફભા ં
તેભણે કહ્યુ ં: જ્મા ંસધૂી અલ્રાશની ભયજી. તેભણે જ્માયે 
અલ્રાશનો શલારો આતમો ( અલ્રાશ ઉય બયોવો 
યાખ્મો) ત્માયે દુઆએ તલસ્સરુના ઝયીમાથી અલ્રાશ ે
તેભને નજાત દીધી. (ભજભઊર ફમાન) 

આ જ લાત મઅકૂફ અરન્ય્શસ્વરાભની છે. તેભણ ે
વભવયના શાકકભને વળકામત કયી. કયણાભે અલ્રાશ ેતેભને 
ત્મા ંસધૂી નજાત ન આી કે જ્મા ંસધૂી અલ્રાશ વભક્ષ 
યજૂ ન થમા. અલબરમા ભાટે આ લાત તકે અલરા 
ગણામ છે. 

ફેટા, ખફયદાય, ક્યાયેમ ોતાની શાજત ગૈય ખદુા 
(ખદુા વવલામ કોઈ) ાવે નશં ભાગંજે, જે કશવે ુ ંશોમ તે 
અલ્રાશને જ કશજેે, તે જ ભાબરક અને ભશયેફાન છે. 
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શ. ઇબ્રાશીભ અરન્ય્શસ્વરાભએ અલ્રાશ વવલામ કોઈ 
ાવે કશુમં ભાગં્ય ુનશં, કયણાભે અલ્રાશ ે તેભને ખરીર 
ફનાલી દીધા. (તપવીયે વાપી, ા.૧ય) 

આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભનો ઇયળાદ છે : ફધી બરાઈ અને ખૈયનુ ંમૂ 
એભા ં છે કે રોકોની ાવે આળા ન યાખતા ભાત્ર ખદુા 
તયપ જ રલ (ધ્માન) રગાડવ.ુ 

શઝયત ઇભાભે જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભ 
પયભાલે છે કે જે ભાણવ એભ ચાશતો શોમ કે એની દયેક 
દુઆ કબરૂ થામ, તો તે ફદંાઓ તયપથી મખુ પેયલી ફધી 
ઉમ્ભીદો અલ્રાશ ાવે ભાગેં. જ્માયે ખદુાલદેં આરભ તેની 
આ સ્સ્થવત જોળે, ત્માયે તેની મયુાદ તયત જ યૂી કયળે. 

આ ભાટે શઝયત ઈભાભ ઝમનરુ આફેદીન 
અરન્ય્શસ્વરાભની “વશીપએ વજ્જજાદીમશ” (વશીપએ 
કાભેરા)ની ૧૩ભી દુઆનુ ં અલરોકન કયવ ુ ઠીક યશળેે. 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 48                                   END 

જેભા ંઅસ્ફાફ (કાયણો, વાધનો) ની મૂ શકીક્ત શુ ંછે તે 
વભજાલી ખદુા ાવે કેભ દુઆ ભાગંલી તે ફતાલલાભા ં
આવ્ય ુછે. 

 કનાઅત – વતંો : 
ફેટા ! કનાઅત એટર ે વતંો અનાલો. એભા ં

દુવનમા અને આખેયતની ઈઝઝત છે. વતંો મકૂીને 
અવતંોી ફનનાય દુવનમાલાવીઓની નઝયભા ં
અભાવનત થળે અથલા એલા કાભ કયલા રાગળે કે 
આખેયતભા ંઅઝાફભા ંવડાળે. 

કનાઅત (વતંો)નો અથર ૈવા શોલા છતા તગંીભા ં
જીલન લીતાલલાનુ ંનાભ નથી. આ તો યોઝીભા ંફયકત 
ભલાની વલફૃધ્ધ છે. ફાર-ફચ્ચાઓને તેભની ખાધા 
ખોયાકી યૂતા પ્રભાણભા ંઆલી, એ એભનો શક છે. અને 
જો કોઈ ૈવા શોલા છતા તગંી કયે તો વનમભ વલફૃધ્ધનુ ં
રેખાળે. કનાઅતનો અથર છે, દયેક ળક્ય શોમ તેના ઉય 
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જ યાજી યશવે.ુ અને આલક પ્રભાણ ે ખચર કયલો. જો 
ૈવાદાય શોમ તો ોતાના તેભજ ફાર-ફચ્ચાઓના 
શયેલાના, ઓઢલાના લસ્ત્રો અને ખાધા ખોયાકીભા ંલધાયો 
કયે, ણ ઇસ્રાપ ( ફુઝુર ખચર) ન કયે. ગયીફ અને 
તગંદસ્ત શોમ, તો જે ભે તેના ઉય વતંો ભાને. અને 
અલ્રાશની કઝા અને કદય ઉય યાઝી યશ.ે ોતાનો બેદ 
ફીજાને કશ ેનશં, ોતાની ગયીફીની શારત જણાલે નશં, 
આભ કયલાથી રોકોની નજયભા ંઅભાવનત થળે. રોકો 
દુવનમાદાય શોમ છે. અને દુવનમાદાયોને જ્માયે ગયીફીની 
ખફય ડી જામ છે. તો તેઓની નજયભાથંી ઊતયી જામ 
છે. એટર ેકે તેની ઈઝઝત થતી નથી. 

ભાયો અનબુલ છે કે ગયીફીની જાશયેાત ગયીફીભા ં
ઓય લધાયો કયી મકેૂ છે. અને અભાવનત થલાના 
કાયણફૃ ફની જામ છે. ખફયદાય, ોતાનો બેદ કોઈને 
કશજેો નથી. યોઝી નક્કી થઈ ચકૂી છે. તે તો ભીને જ 
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યશલેાની છે. યોઝીને અલ્રાશ ે ોતાની ભસ્રેશત મજુફ 
લશચંી દીધી છે. આફફૃ કે ઈઝઝત લધલાથી ન તો તેભા ં
લધાયો થળે, ન કનાઅત કયલાથી તેભા ંઘટાડો થળે. અને 
ક્યાયેક રોકો આગ ગયીફીના યોદણા યડલાથી એ 
પકયમાદ અલ્રાશની પકયમાદ કયલા ફયાફય થઈ જામ છે. 
કયણાભે અલ્રાશના ગઝફ (કો)નુ ંબોગ થવ ુડે છે. 
અને આખેયતભા ં અઝાફને ાત્ર થવ ુ ડે છે. 
(લવાએલશુ્ળીઆ-ય, ા. ૩ય) 

શદીવે કુદવીભા ં ઇયળાદ છે, ભાયી ઈઝઝત અને 
જરારની ક્વભ, જે કોઈ ભાયા વવલામના ( ભાયા ગૈય) 
ાવે ભાગેં, તો તેની ફધી આળાઓ બાગંીને ભકુ્કો કયી 
નાખીળ. તેને અભાવનત, ફેઈઝઝત કયી દઈળ. અને 
ભાયા પઝરો કયભથી દૂય યાખીળ. ( લવાએલશુ્ળીઆ-ય, 

ા. ૪૪૭) 
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 શમા – ળયભ : 
શમા એક વાયાભા ંવાયો ગણુ છે. તેને દુવનમા અને 

આખેયત ફનેંભા ંલખાણલા રામક ગણલાભા ંઆવ્મો છે. 
કયલામત છે કે શમા, ઈભાનનો બાગ છે. શમા અને ઈભાન 
એકફીજાની વાથે લગેરા છે. શમા જતી યશળેે તો 
ઈભાન ણ જત ુ યશળેે. જેનાભા ં ચાય લાતો શળે તે 
ભાથાથી ગ સધૂી ગનેુશગાય શળે, તો ણ ફખ્ળાઈ જળે. 
વચ્ચાઈ, શમા, વદગણુ અને શકુ્ર. ( અથલા અભાનત) 
(ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ૧૦) 

 વદગણુ – વદાચાય : 
ફેટા, વાયા અખ્રાક ૈદા કયો. કેભકે એભા ં દુવનમા 

અને આખેયત ફનેંના પામદા છે. અલ્રાશ ે ોતાના 
શફીફની વલવળષ્ટતા વદગણૂ ઠયાલી છે. વદગણુ એ 
અડધો દીન છે. (લવાએલશુ્ળીઆ-૩, ા. ૩૩૧) 

વદગણુો એ અલ્રાશની ઉભદા દેન ( અરણ) છે. 
(લવાએલશુ્ળીમા) 
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કમાભતના કદલવે ભાણવના નેકીના લ્રાભા ં
વદગણુથી લધીને કોઈ લસ્ત ુનશં શોમ. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, 

ા. ૯૯) 

વદગણુી ભાણવ એક કામભી નભાઝ અને 
યોઝેદાય જેલો છે. તેના ભાટે અલ્રાશની યાશભા ં જેશાદ 
કયલા જેટરો વલાફ છે (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ૧૦૧) 

વદગણુો ગનુાશોને એલી યીતે ઓગાી નાખ ેછે, 

જેલી યીતે ાણી નભક (ભીઠા)ને. જન્નતભા ંજનાયાઓભા ં
ભોટી વખં્મા મિુકી (ગનુાશોથી ફચનાય) અને વદગણુી 
રોકોની શળે. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. યય૧) 

વાયા અખ્રાકથી ઉભય-લમભા ંલધાયો થામ છે. 
શદ તો એ છે કે જો મહદૂીનો વાથ થઈ જામ તો એની 
વાથે ણ વદલતારલ દાખલો. (મસુ્તદયક) 

ફેટા ! ભં વાયા અખ્રાકની વાયી અવયો જોઈ 
છે. શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભ એ 
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પયભાવ્યુ ં: જો રોકોની વાથે વાયો આવથિક વ્મલશાય ન 
યાખી ળકો. તો ઓછાભા ં ઓછુ ોતાના વાયા અખ્રાક, 

વાયો લતારલ તો પ્રદવળિત કયો.(ઉસરૂ ેકાપી, ા. ૧૦ય) 

અભીફૃર ભોઅભેનીન શઝયત અરી 
અરન્ય્શસ્વરાભનો ઇયળાદ છે : દયેક ભાણવ વાથે 
વદલતારલ યાખો, જેથી તભે ભો તો પે્રભ દાખલે, અને જો 
ભયી જાલ તો યડે, ઇન્નાબરલ્રાશ કશ.ે એવ ુન કયો કે તેને 
અલ્શમ્દો બરલ્રાશ કશવે ુ ડે. ( લવાએલશુ્ળીઆ-ય, ા. 
ય૭૭) 

શઝયત ઇભાભે જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભને 
છૂલાભા ંઆવ્ય ુકે વાયા અખ્રાક-વદલતારલની શદ શુ ંછે 
? પયભાવ્યુ ં: વલનમ્રતા, લાણીભા ંવનભરતા અને વળષ્ટાચાય 
બયી મરુાકાત. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ૧૦૩) 

આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભ પયભાલે છે : ભોઅવભનો વાથે શવતા લદને 
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મરુાકાત કયલી એ વાયા અખ્રાક છે. વલયોધીઓ વાથે 
પે્રભબયી યીતે લાતચીત કયલી એ વળષ્ટાચાય છે. જેથી તે 
ઈભાન (ઇસ્રાભ) પ્રત્મે ખંચામ, અને જો ઈભાન ન રાલે, 

તો ણ ઓછાભા ં ઓછુ ભોઅવભન એની ફદીથી ફચી 
જળે. (મસુ્તદયકુર લવાએર-ય, ા. ૧) 

ફેટા ! ખફયદાય, ફાર-ફચ્ચાઓ વાથે ખયાફ 
લતારલ નશં કયજે. ખયાફ લતારલ જશન્નભભા ં જલાના 
કાયણફૃ છે. ફદઅખ્રાકથી ઈભાન એલી યીતે ફયફાદ 
થઈ જામ છે, જેલી યીતે વીયકાથી ભધ ફગડી જામ છે. 
વઅદ બફન ભઆઝ ગજુયી ગમા ત્માયે વવિેય શજાય 
પકયશ્તાઓએ તેભના જનાઝાભા ંબાગ રીધો શતો. આભ 
છતા કપળાયે કબ્ર થમો, કેભકે ોતાના ફાર-ફચ્ચાઓ 
વાથે તેભનો લતારલ વાયો ન શતો. ( મસુ્તદયકુર 
લવાએર-ય, ા. ૩૩૪) 
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 નમ્રતા અને ભાપી : 
ક્ષભા અને નમ્રતા કેલો. નમ્રતા અને ક્ષભાના 

ગણુોને ધયાલનાય લગય કશવાફ ે જન્નતભા ં જળે. આ 
ગણુોની લધાયે ભશાનતા એ છે કે અલ્રાશ ે તેને ોતાના 
ગણુોભા ં ગણાવ્મા છે. કશલ્ભ ( નમ્રતા) વલળેના અપ્મ્ફમા 
અને અલબરમાના અનેક ફનાલો છે. કેટરીક કયલામતો છે 
કે જ્મા ં સધૂી ભાણવ નમ્ર ન ફને ત્મા ં સધૂી ઇફાદત 
ગઝુાય નથી ફની ળકતો. (મસુ્તદયકુર લવાએર-ય, ા. 
૩૦૪) 

અલ્રાશ નમ્ર ફદંાને દોસ્ત યાખ ે છે. નમ્રતા 
ભોઅવભનની વવપતોભાથંી છે. ( વભશ્કાતરુ અનલાય, ા. 
૧૯) 

જે ભાણવ ગરા રેલાની (ફદરો રેલાની) તાકત 
ધયાલતો શોમ, ણ કશલ્ભ ( નમ્રતા)થી કાભ રે, તો 
યલયકદગાય કમાભતના કદલવે તેના કદરને યઝા અને 
ઈભાનથી બયી દેળે અને એ કદલવે વૌથી લચ્ચ ે એને 
અવધકાય આળે. (વભશ્કાતરુ અનલાય, ા. ૮૮)  
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અલ્રાશની નજયભા ંભોઅવભનનુ ંગસુ્વો ી જવુ ંઘણુ ં
ભાનરામક છે, છી તે વબ્ર દ્વાયા શોમ શોમ કે કશલ્ભ દ્વાયા. 
ઈડવાન જેટરો ણ ગસુ્વો ી જળે, અલ્રાશ તેટરા 
પ્રભાણભા ંતેને દુવનમા અને આખેયતભા ંઈઝઝત આળે. 
કમાભતના કદલવે જ્માયે ફધામ એકઠા થળે, ત્માયે એક 
મનુાદી અલાજ આળે : પઝીરત લાાઓ ક્યા ં છે ? 

ત્માયે એક જુથ આગ આલળે. ભરાએકા છૂળે કે તાયી 
પઝીરત શુ ં છે ? તેઓ કશળેે કે અભે એ રોકો વાથે કે 
જેભણે વફંધંો કાી નાખ્મા શતા, તેભની વાથે વવરેયશભ 
કયતા શતા. ભશફૃભ (લબંચત) યાખનાયાઓને આતા શતા. 
ઝુલ્ભ કયનાયાઓને ભાપ કયતા શતા. એક અલાઝ આલળે. 
તભે રોકોએ વાચ ુ કહ્યુ,ં જાલ. જન્નતભા ં કશવાફ લગય 
દાખર થઈ જાલ. (મસુ્તદયકુર લવાએર-ય, ા. ૮૭) 

ભાપી એ વપતાની ઝકાત છે. (નશજુર ફરાગાશ) 
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વૌથી લધાયે ભાપી આલાનો અવધકાય એ ભાણવ 
ધયાલે છે કે જે વજા આલા ભાટે ળસ્ક્તળાી શોમ. 
(લવાએલશુ્ળીઆ-ય, ા. યય૩) 

પયઝદં ! જે તભાયા ય ઝુલ્ભ કયે તેને તભે ભાપ કયી 
દમો, જેથી તભે જે ઝુલ્ભ ( યલયકદગાયની નાપયભાની 
કયીને) કમો શોમ, તે અલ્રાશ ભાપ કયી દે, અને તભને 
ઉચ્ચ દયજ્જજો ભે. 

ખફયદાય, ગસુ્વો અને ગયભ થઈને લતરળો નશં, આ 
અકીદાની નફાઈની વનળાની છે. ગસુ્વો કયલાથી ઈભાન 
એલી યીતે ફયફાદ થઈ જામ છે. જેલી યીતે સયુકા 
(વીયકા)થી ભધ ખયાફ થઈ જામ છે. ( ઉસરૂ ે કાપી-ય, 

ા.૩૦ય) 

કુફ્રના ામા ચાય છે : ખ્લાકશળાત, ખૌપ, ગસુ્વો અને 
ગઝફ. અને ગઝફ દયેક બયૂાઈની ચાલી છે. ( ઉસરૂ ે
કાપી-ય, ા. ૩૦૩) 
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ગસુ્વાથી વાયા વાયા બપુ્ધ્ધળાીનુ ં કદર ( કદભાગ) 
ખયાફ થઈ જામ છે. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ૩૦) 

જે ોતાના ગસુ્વા ય કાબ ૂ ન જાલી ળકે તે 
ોતાના બપુ્ધ્ધ ઉય કાબ ૂન યાખી ળકે. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, 

ા. ૩૦) 

ઈબ્રીવ (ળમતાન)નુ ંલચન છે કે ગઝફ (ગસુ્વો) એ 
ભાયી જા છે, ભાયો પંદો છે. હુ ં એના લડે વાયા વાયા 
ભાણવને જન્નતના યસ્તેથી વળકાય કફૃ છુ. ( મસુ્તદયકુર 
લવાએર-ય, ા. ૩ય૬) 

આબરભોએ ગસુ્વા ય કાબ ૂભેલલા કેટરાક ઇરાજો 
સચુવ્મા છે. 

(૧) અઊઝો બફલ્રાશ ેભેનશ્ળમતાવનય યજીભ કશવે ુ.ં 
(ય) ખદુાને માદ કયવુ,ં તૌયેતભા ંઇયળાદ છે : આદભના 
પયઝદં, જ્માયે તને ગસુ્વો આલે ત્માયે ભને માદ કય. 
જેથી હુ ંતને ભાયા ગઝફ લખતે માદ યાખ ુઅને તને 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 59                                   END 

તફાશ ન કફૃ. જ્માયે તાયા ઉય ઝુલ્ભ થામ, ત્માયે 
ભાયો ફદરો માદ યાખજે, હુ ંફદરો રઈળ, અને ત ુજે 
ફદરો રઈળ એના કયતા ક્યામં ફશતેય શળે. 
(લવાએલશુ્ળીઆ-ય, ા. ૪૭૦) 

(૩) ગસુ્વો આલે ત્માયે જો ઊબો શોમ તો ફેવી જામ 
અને ફેઠો શોમ તો સઈૂ જામ અથલા ઊબો થઈ જામ. 
(લવાએલશુ્ળીઆ) 

(૪) જગ્મા ફદરી નાખલી. ળમતાને જનાફ ે મવૂા 
અરન્ય્શસ્વરાભ વાથે લાતચીત કયતા કહ્યુ ં કે જ્માયે 
તભને ગસુ્વો આલે ત્માયે જગ્મા ફદરી નાખજો. નશં 
તો મવૂીફતભા ંમકૂી દઈળ. 
() વઝુુ કયવુ ં અને ઠંડા ાણીથી શાથ-ભં ધોવુ.ં 
(જાભેઉસ્વઆદત, ા. ય૯૬) 

(૬) જો કોઈ વગા ઉય ગસુ્વો આલે તો ોતાના 
ળયીયને એના ળયીય વાથે અડાડવ.ુ આભ કયલાથી 
ગસુ્વો ઊતયી જામ છે. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ૩૦ય) 
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(૭) ાણી ી રેવુ.ં (ભશાવીન ફયકી, ા. ૭ય) 

(૮) કકવભીવ (સકૂી દ્રાક્ષ) ખાઈ જલી. એનાથી ગસુ્વો 
દફાઈ જામ છે. (મસુ્તદયક-૩, ા. ૧૧) 

(૯) આ દુઆ ડે. 
“અલ્રાહુમ્ભ અઝકશફ અન્ની ગમઝ કલ્ફી લ અજજયની 
વભન મઝુીલ્રાતે પેતન અસઅ્રોક જુન્નતક લ અઊઝો 
ફેક ભેનળ વળકર અલ્રાહુમ્ભ વખ્બ્ફત્ની અરર હુદા 
લસ્વલાફ લજઅલ્ની યાઝેમન ભયબઝય્મા ગમયો 
ઝાબરન લરા ભોબઝલ્રીન.” 

કયલામતભા ં છે કે જે ભાણવ ગસુ્વાને ી જળે અને 
અલ્રાશ એને કમાભતના કદલવે ભાપ કયી દેળે અને એના 
ગનુાશોને ઢાકંળે, અને એને જન્નત આળે. 
(લવાએલશુ્ળીઆ-ય, ા. ૪૭૦) 

 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 61                                   END 

 ઈડવાપ અને ફશાદૂયી : 
ફેટા, આ ફનેં ગણુો તાયાભા ં કેલજે, તેને કમાયેમ 

મકૂજે નશં, આ ગણુો નજાત અાલનાય છે. તેને છોડી 
દેલા શરાકતનુ ંકાયણ છે. 

કયલામતભા ં છે કે જેની ાવે ફશાદૂયી નથી, તેની 
ાવે દીન નથી. વૌથી મશુ્કેર પયજ ોતાની વાથે 
ઇડવાપ કયલો છે. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ૧૪) 

ઇડવાપ (ડમામ)નો અથર એ છે કે ફીજાઓ ભાટે એ જ 
વદં કયે કે જે ોતાના ભાટે વદં કયે અને ફીજાઓ 
ભાટે એ નાવદં કયે કે જે ોતા ભાટે નાવદં કયે. 

 લચનફધ્ધતા અને લપાદાયી : 
ફેટા ! અલ્રાશ તભાયા વફંધેં ભોશબ્ફતના કયાય 

(લચન)ને યૂો કયે. જ્માયે ણ કોઈ લસ્તનુો લામદો કયો 
તો એને ાી ફતાલો. કકતાફ ( કુયઆન) અને સનુ્નત 
(શદીવો)ભા ં તેના ભાટે ઘણી તાકીદ કયલાભા ંઆલી છે. 
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અલ્રાશનો હુકભ છે : “લચન ફૂૃ કયો કે એના વલળે 
કમાભતભા ંછૂાણ ુથળે.” (સયૂએ ઈસ્રા) 

આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ેલઆરેશી લવલ્રભનુ ં
કથન છે : “જેનુ ંખદુા અને આખેયત ઉય ઈભાન શોમ 
તેની પયજ છે કે ોતાનો લામદો લપા કયે.” (ઉસરૂ ેકાપી-
ય, ા. ૩૬૪) 

શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભએ 
પયભાવ્યુ ં છે : એક ભોઅવભનનો ફીજા ભોઅવભન વાથેનો 
લામદો એક એલી નઝય છે કે જેનો કોઈ કફ્પાયો નથી. 
ભાટે જે ણ કોઈ લચનબગં (લામદા બખરાપી) કયળે, તે 
અલ્રાશના હુકભની નાપયભાની રેખાળે અને તેની 
નાયાજીને ાત્ર થળે. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ૩૬૩) 

લામદો લપા કયલો, અને અલ્રાશ ેજનાફ ેઇસ્ભાઈર 
અરન્ય્શસ્વરાભના ગણૂોભા ં ગણતયી કયી શતી. 
ભોઅવભનોને લચનબગં ભાટે બાયે ચેતલણી આલાભા ં
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આલી છે કે ખફયદાય, જે કયવ ુ ન શોમ એ કશવે ુ ણ 
નશં, યલયકદગાયને આ લાત જયામ વદં નથી. 

જ. ઇસ્ભાઈર અરન્ય્શસ્વરાભ વલળે છે કે આે 
એક આખ ુલર એક જ સ્થે ઊબા યશીને તેની યાશ જોતા 
યહ્યા. એટર ે સધૂી કે વખત તડકાભા ં ણ આે જગ્મા 
છોડી નશં, કે ક્યાકં લામદા બખરાપી ન થઈ જામ. ઝાડના 
ાદંડા ચાલતા યહ્યા, ણ ોતાના લામદા ઉય ભક્કભ 
યહ્યા. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ૧૦) 

ફેટા ! લામદો લપા કયલાભા ં શ. ઇસ્ભાઈર 
અરન્ય્શસ્વરાભની યીત - ધ્ધવત અનાલ અને એ યીત 
ન અનાલી ળકો તો રગબગ એના જેલી તો યીત 
અનાલો. 

ખફયદાય જે લામદો લપા કયલાની ળસ્ક્ત ન 
શોમ, તે લામદો જ ન કયલો. લામદા બખરાપી કયલાથી 
ઇડવાન ફદનાભ થઈ જામ છે. 
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 વખાલત : 
વખાલતનો અંજાભ દુવનમા અને આખેયત ફનેંભા ં

ફશતેય છે. વખી દયેક જગ્માએ ભાન-ઈઝઝત ભેલે છે. 
જ્માયે ફખીર ( કંજૂવ) દુવનમા અને આખેયત ફેમ 
જગ્માએ ઝરીર થામ છે. 

વખાલતની પઝીરત ભાટે એટલ ુજ કશવે ુયૂત ુ ંછે કે 
શાવતભતાઈ જશન્નભભા ં યશીને ણ ગયભીથી સયુબક્ષત 
યશળેે. જેના વલળે આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે
લઆરેશી લવલ્રભએ એના પયઝદં અદીને કહ્યુ ંશત.ુ 

તુ્ર ! બખુ્ર ( કંજૂવી) દુવનમા અને આખેયત ફનેંની 
ફૃસ્લાઈ છે. ણ ખફયદાય  વખાલતનો ળૌખ એટરો ફધો 
લધાયી ન મકૂજે કે ખારી શાથ થઈ જવ ુડે. 

ભધ્મભભાગરથી કાભ લ્મો. બખુ્ર અને ઇસ્રાપ 
(ઊડાઉણા) ની લચ્ચેથી બઝંદગી નો યસ્તો કાઢો. 
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પ્રકયણ - ૩ : જુદી જુદી લવીય્મતો 
ફેટા ! અલ્રાશ તભને ખૈય (નેક કાભ)ની તૌપીક 

આે અને દયેક ળય ( બયૂાઈ)થી ફચાલે. દુવનમાની 
ભોશબ્ફત કદરભાથંી કાઢી નાખો. આ કાવતર ઝેય છે. જાન 
રેનાયી ફીભાયી છે. આનો અંજાભ અલ્રાશની યશભેતથી 
દૂય થવ ુઅને જશન્નભની આગભા ંડવુ ંછે. 

દુવનમાની ભોશબ્ફત કદરભાથંી કાઢી નાખલાનો 
યસ્તો એ છે કે દુવનમા વલળે વલચાયો કે જો તે કોઈ વાયી 
લસ્ત ુશોત તો અલ્રાશ ોતાના નફીઓ અને લરીઓને 
એનાથી ભશફેૃભ (લબંચત) કેભ યાખત ? જ્માયે કે એભની 
બપુ્ધ્ધ વૌથી લધાયે ખુ્ત શતી. તેઓ એનાથી એલી યીતે 
દૂય યશતેા શતા, જેલી યીતે આણે વવંશથી દૂય બાગીએ 
છીએ. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ૩૧) 

અલ્રાશ ે જુદી જુદી આમતોભા ં દુવનમાની 
ભોશબ્ફતની ભબઝમ્ભત કયી છે. અને શદીવોભા ં તેનાથી 
દૂય યશલેાની ઘણી તાકીદ કયલાભા ંઆલી છે. 
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શઝયત ઈભાભ ઝમનરુ આફેદીન 
અરન્ય્શસ્વરાભનો ઇયળાદ છે : વૌથી વાયો અભર 
દુવનમાથી બગુ્ઝ યાખલાનો છે. દુવનમાની ભોશબ્ફતના 
ઘણા ફૃ છે. એક ફૃ ‘તકબ્બયુ’ (ઘભડં ) છે. જેભા ં
ઈબ્રીવ અટલાઈ ગમો શતો. એક ‘કશવર’ (રારચ ) છે. 
જેના કાયણ ે જ. શવ્લાએ શ. આદભને ખાલાનુ ં આભતં્રણ 
આતય.ુ એક ‘શવદ’ (ઇાર ) છે, જેના કાયણ ે કાફીર ે
શાફીરનુ ંખનુ કયુર. આ છી 'હુબ્ફ ેવનવા (સ્ત્રીપે્રભ) હુબ્ફ ે
દુવનમા ( દુવનમાનો પે્રભ) હુબ્ફ ે કયમાવત ( વિાની 
ભોશબ્ફત) હુબ્ફ ે યાશત ( આયાભ કયલાનો પે્રભ) હુબ્ફ ે
વયલત (ભારદાય થલાની રારવા) લગેયે લગેયે છે. જેભા ં
હુબ્ફે દુવનમા ફધીમ બયૂાઈઓની જડ છે. (ઉસરૂે કાપી - 
ય, ા. ૩૧) 

મતુલાવતય કયલામતોભા ં હુબ્ફ ે દુવનમાની 
ભબઝમ્ભત લાકયદ થઈ છે. 
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કેટરીક કયલામતોભા ં દુવનમાની ભોશબ્ફત 
આખેયતને ભરૂી જલાનુ ંવાધન અને આખેયતનુ ંનકુવાન 
ફતાલલાભા ંઆવ્ય ુછે. 

દુવનમા અને આખેયત એ ફે ળોક્ય છે, જે એક 
ઘયભા ંબેગી નથી યશી ળક્તી. (મસુ્તદયક, ા. ૩ય૦) 

દુવનમા અને આખેયત એ ફનેં લૂર અને વિભ 
છે, જે એકથી નઝદીક થમો તે ફીજાથી દૂય થમો. 
(મસુ્તદયક-ય, ા. ય૩૧) 

દુવનમા અને આખેયત આગ અને ાણી જેલા છે. 
ક્યાયેમ બેગા થઈ ળકે નશં, ખફૃ છૂો તો દુવનમાની 
ભોશબ્ફત એક પ્રકાયની વળકર છે. એનો અથર એ કે 
ઇડવાનને આખેયત ઉય બયોવો અને કકતાફ તથા 
સનુ્નતના કશલેા ઉય આસ્થા નથી. નશં તો આખેયતના 
શોલા છી દુવનમાનો ભોશ યાખલાનો ળો ભતરફ ?  

ફેટા ! ઝોશદ ઇખ્ખ્તમાય કયો. શયાભથી દૂય યશો. 
કેભકે અઝાફનો બમ છે. ળકંા કુળકંાથી યશઝે કયો કે 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 68                                   END 

તેનાથી વજા થલાનો અંદેળો છે. શરારભા ંણ કશવાફ 
દેલો ડળે. એના ભાટે ણ તૈમાય યશો. એ જ ખ્લાકશળાત 
(ઇચ્છાઓ) યાખજો કે જેને ળયીઅતે લાજફી રેખી છે, 

જેભકે વનકાશ. છી ઓછાભા ંઓછા ઉય વતંો યાખો. 
કડા અને ખોયાક વાભાડમ યાખો. આખેયત ઉય ધ્માન 
આો. જેથી આખેયતની રઝઝત ાભી ળકો. 

માદ યાખો ‘ઝોશદ’નો  અથર ખાવુ ંીવું  મકૂી 
દેલાનો નથી. તેનો અથર મકુદ્દય ઉય યાજી યશલેાનો અને 
વલરુતાભા ં( સખુભા)ં ભધ્મભભાગર અનાલલાનો થામ 
છે. 

શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભ 
પયભાલે છે : ઝોશદનો અથર ભારને ફયફાદ કયલો અને 
શરારને શયાભ કયલાનુ ંનાભ નથી. ઝોશદનો અથર ભાત્ર 
એટરો થામ છે કે ોતાના શાથભા ંજે ભાર શોમ તેના 
ભાટે અલ્રાશ ઉય બયોવો યાખલો. ખદુાથી લધીને ફીજા 
ઉય બયોવો નશં શોલો જોઈએ. (મસુ્તદયક-ય, ા. ૩ય૧) 
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શઝયત અરી અરન્ય્શસ્વરાભનુ ં કથન છે : 
દુવનમાભા ં ઝોશદનો અથર એટર ે ઓછી આળા-ઉમ્ભીદ, 

નેઅભતો ઉય શકુ્ર અને શયાભથી દૂય યશવે.ુ (મસુ્તદયક, 

ા. ૩ય૩) 

ફેટા ! યસરૂ અને આર ે યસરૂ વલ્રલ્રાશો 
અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભનો તલસ્સરુ ( લવીરો) 
ઇખ્ખ્તમાય કયો. ભં ફધી કયલામતોનો વાય એ કાઢમો છે કે 
અલ્રાશ ેજે કોઈ નફીની તકે અલરા ફાફતે તૌફા કબરૂ 
કયી છે તે એભના જ લવીરાથી કયી છે. 

શ. આદભ અરન્ય્શસ્વરાભને ૈદા કમાર, 
ભઅસભૂીન અરય્શમેસુ્વરાભના નયૂને તેભની સલુ્ફ 
(ીઠ)ભા ં મકૂ્યા, છી પકયશ્તાઓએ જે વજદો કમો તે 
ખયી યીતે તો અલ્રાશને શતો.તેના હુકભથી શતો. આ તો 
અલ્રાશની ફદંગી, શ. ભોશમ્ભદ વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે
લઆરેશી લવલ્રભ અને આરે ભોશમ્ભદ વલ્રલ્રાશો 
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અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભની તઅઝીભની અને શ. 
આદભ અરન્ય્શસ્વરાભની ઇતાઅતનુ ંપ્રદળરન શત.ુ 

જ્માયે શ. આદભ અરન્ય્શસ્વરાભે વલાર છૂમો 
કે યલયકદગાય, આ નયુ કોન ુ છે ? જલાફ ભળ્મો : આ 
વલર િેષ્ઠ ભખ્લકૂ છે. વૌથી ઉિભ ફદંાઓ છે. એભના 
દ્વાયા વૌને આ ુ છુ, એના ઝયીઆથી વલાફ-અઝાફની 
લશચંણી કફૃ છુ. આદભ  એભને જ લવીરો ફનાલો, જેથી 
તભાયી મનુ્શ્કરો શર થામ. ભં નક્કી કયુર છે કે એના 
લવીરાથી ભાગંલાલાાને વનયાળ નશં કફૃ. તેનો વલાર 
યદ નશં કફૃ. 

ત્માયછી જનાફ ે મઅકૂફ અરન્ય્શસ્વરાભ, 

જનાફ ે યસૂપુ અરન્ય્શસ્વરાભ લગેયેએ એભને લવીરો 
ફનાવ્મો છે, અને એભની દુઆઓ કબરૂ થઈ છે. (તપવીયે 
વાપી, ા. યય૪) 

ફેટા ! અઝાએ વય્મદુશ્ળોશદા અરન્ય્શસ્વરાભનુ ં
ધ્માન યાખજો. યોજ ળક્ય એટરી અઝાદાયી કયો. ખચરની 
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યકભ ન શોમ તો ઘયલાાઓને એકઠા કયીને ભવાએફ 
વબંાલી દેજો. કેભકે શઝયત ઈભાભ હુવૈન 
અરન્ય્શસ્વરાભ અલ્રાશને ફહ ુ જ તમાયા શતા. તેભને 
ળશાદતનો ભશાન ભયતફો ભળ્મો છે. તેભણ ેયાશ ેખદુાભા ં
ોતાનુ ંવલરસ્લ કુયફાન કયી દીધ ુછે. તેભનાથી તલસ્સરુ 
કયલાથી ( વશાયો રેલાથી) દુવનમા અને આખેયતની 
બરાઈ નવીફ થામ છે. શઝયત ઈભાભ હુવૈન 
અરન્ય્શસ્વરાભની બઝમાયત, યોજ ઓછાભા ં ઓછી એક 
લાય જફૃય ડજો ફની ળકે તો દય ભકશને કયફરા જજો 
અને એ ન ફની ળકે તો લરભા ંવાત પ્રવગંોએ તો જફૃય 
જો. 

(૧) ળફ ેઆશયૂ-યોઝ ેઆશયૂ 

(ય) અયફઈન 

(૩) શરેી યજફ 

(૪) દંયભી યજફ 

() દંયભી ળાફાન 
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(૬) ળફે ઇદુર કપત્ર અને  

(૭) યોઝ ેઅયપા - જલાદી 
અને આ ણ ન ફની ળકે તો લરભા ંએક લાય તો 

જફૃય જજો. (લવાએલશુ્ળીઆ-ય, ા. ૩૯૩) 

આ એટરા ભાટે છે કે આની અવયો (પામદા) અવખં્મ 
છે. ભં બઝમાયત અને અઝાદાયીની એલી એલી અવયો 
જોઈ છે કે જે બપુ્ધ્ધને દંગ કયી દે. નાનાભા ં નાનો 
અનબુલ એ છે કે જ્માયે જ્માયે શઝયત ઈભાભ હુવૈન 
અરન્ય્શસ્વરાભની બઝમાયત કયી છે, ત્માયે એક ને એક 
મનુ્શ્કર શર થઈને યશી છે અને યોઝીભા ંલધાયો થમો છે. 
લી વલાફ ભે છે એ તો જુદો. વલાફ તો વૌથી લધાયે 
છે. (લવાએલશુ્ળીઆ-ય, ા. ૩૯૦) 

ફેટા ! અલ્રાશ તને દયેક નેક અભરની તૌપીક આે 
અને સ્લબાવલક ઉંભય સધૂી જીલતં યાખ.ે લડીરોનુ ંભાન 
યાખજો. અલ્રાશ એભના તપૈુરભા ં ફરાને યદ કયે છે. 
(શદીવે કુદવી) 
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જો જો, એભને ક્યાયેમ નાયાજ નશી કયજો, નશં 
તો કયણાભ ખયાફ આલળે. 

જેટલ ુ ફની ળકે તેટલ ુ ભા-ફાનુ ં ભાન 
જાલજે. તેભની વાથે વાયો લતારલ ( નેકી) કયજે. કેભકે 
કુયઆન અને શદીવભા ં એની વખત તાકીદ કયલાભા ં
આલી છે. એભા ં જયામ સસુ્તી કે આવ નશં કયજે. 
શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભનો ઇયળાદ 
છે કે જ્માયે જનાફ ે મઅકૂફ અરન્ય્શસ્વરાભનુ ં જનાફ ે
યસૂપુ અરન્ય્શસ્વરાભએ ોતાની વલાયી ઉયથી 
ઊતયીને સ્લાગત કયુર નશં, તો આ તકે અવ્રાનુ ંકયણાભ 
એ આવ્ય ુકે શ. જજબ્રઇર નાબઝર થમા અને શઝયત યસૂપુ 
અરન્ય્શસ્વરાભની શથેીભાથંી એક નયૂ રઈ રીધ.ુ 
શઝયત યસૂપુ અરન્ય્શસ્વરાભએ છૂય ુ: જજબ્રઈર, આ શુ ં
? જલાફ ભળ્મો : શલે તભાયી નસ્ર ( ઔરાદ)ભા ં
નબવુ્લત નશં યશ,ે એટરા ભાટે કે તભે તભાયા ફાનુ ં
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યેૂફૂૃ ં સ્લાગત નથી કયુર. ભાટે અલ્રાશ ે તભાયી 
નસ્રભાથંી નબવુ્લતનો વવરવવરો ખત્ભ કયી નાખ્મો. 
(ભજભઉર ફમાન-, ા. ય૯૪) 

(એ તો દેખીત ુ છે કે આલી કયલામતો અખ્રાક 
સધુાયણાનુ ં ભશત્લ ફતાલલા ભાટે છે. નશં તો 
નબવુ્લતનો વનણરમ તો આયંબકાભા ં થઈ ચકૂમો શતો. 
તેનો આધાય તાઝીભ કયલા ઉય નથી. - જલાદી) 

 આબરભોનુ ંભાન : 
આબરભે ફા અભરનુ ં ભાન જાલજો. તેઓ દીનના 
ભીનાયા, ળયીઅતના મશુાકપઝ, અને ઇભાભે અસ્ર 
અરન્ય્શસ્વરાભના નાએફ છે. શા, ફે અભર આબરભોથી 
એલી યીતે દૂય બાગજો જેલી યીતે વવંશથી બાગો છો. 
ઈભાભના હુકભ મજુફ તેઓ આબરભ નથી. દીનને 
તેઓથી મઝીદ બફન મઆુવલમાના રશ્કય કયતામં લધાયે 
નકુવાન છે. (તપવીયે બયુશાન-૧, ા. ૧૧૮) 
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 મગમ્ફય વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભની અલરાદનુ ંભાન : 
ફેટા ! અલરાદે યસરૂ વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે

લઆરેશી લવલ્રભનુ ંભાન-એશતેયાભ યાખજે. કેભકે તેઓ 
જ. પાતેભા ઝશયેા વરામલુ્રાશ ે અરય્શા અને શઝયત 
અરી અરન્ય્શસ્વરાભની ઝુકયિમતભાથંી છે. અલ્રાશ 
તેભની ભોશબ્ફત ભાગેં છે. જ્મા ંસધૂી થઈ ળકે ત્મા ંસધૂી 
એશતેયાભ કયજો. કેભકે તેભા ં અલ્રાશની યેઝા અને 
દુવનમા તથા આખેયતની બરાઈ છે. ( મસુ્તદયક, ા. 
૪૦૦) 

ધ્માન યાખો, તેઓનુ ંભાન નેક કકયદાયના વાદાત 
યૂત ુ ંનથી. તેભના એશતેયાભનો હુકભ ફેઅભર આબરભો 
જેલો નથી. ફેઅભર આબરભો એશતેયાભને રામક નથી. 
યંત ુઅશં તો અલરાદ છે. અને અલરાદ એ અલરાદ 
જ છે, ભાટે એશતેયાભ કયલો જફૃયી છે. શા, જો એશતેયાભ 
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ન કયલાથી તેભને કશદામત થતી શોમ તો એશતેયાભ નશં 
કયજો. જેથી કશદામતના યસ્તે આલી જામ. આ નશી 
અવનર મડુકયની એક યીત છે. જો કે તેભા ં ણ 
એશવતમાત એ છે કે જાશયેભા ંતેનો એશતેયાભ કયતા યશો 
અને એકાતંભા ં તેને નવીશત કયો. જેભકે અશભદ બફન 
ઇસ્શાક અળઅયીના પ્રવગંભા ંછે કે એક લખતે હુવૈન બફન 
શવન પાતેભી તેને ભલા આવ્મા. તેભણ ેહુવૈન ળયાફી 
શોલાના કાયણ ે ના ાડી દીધી. છી જ્માયે તેઓ શજ 
ભાટે જઈ યહ્યા શતા, ત્માયે યસ્તાભા ં વાભયારભા ં શઝયત 
ઈભાભ શવન અસ્કયી અરન્ય્શસ્વરાભને ભલા ગમા. 
તેભણ ેઅશભદને મરુાકાત આી નશં. ફહ ુઆગ્રશ અને 
વલનતંી છી જ્માયે ઇભાભે મરુાકાત આી, ત્માયે અશભદે 
છૂય ુ: પયઝદેં યસરૂ વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભ ! ભાયાથી નાયાજ કેભ છો ? આે પયભાવ્યુ ં: 
તભે હુવૈન બફન શવનને કેભ મરુાકાત આી નશં ? આે 
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કહ્યુ ં: ભાયો શતે ુતેભને ળયાફથી યશઝે કયાલલાનો શતો. 
આે કહ્યુ ં: વાચ ુછે, નશં અવનર મડુકયનો તકાજો એ જ 
છે, ણ ભાન-એશતેયાભભા ંપેય ન ડલો જોઈએ. 

ઇબ્ને ઇસ્શાકે આ લાત ભનભા ંયાખી, અને ાછા 
પમાર છી હુવૈન બફન શવનનુ ં ઘણ ુ વડભાન કયુર. તેણ ે
ગબયાઈને કાયણ છૂય ુ: એશભદે કાયણ ફતાલી દીધ.ુ 
આ લાતનો હુવૈન ય એટરો ફધો અવય થમો કે તૌફા 
કયીને ળયાફના ફધા લાવણો તોડી નાખ્મા, પંકી દીધા. 
અને ભસ્સ્જદભા ં એઅતેકાપ કયીને ગજુયી ગમા. 
(મસુ્તદયકુર લવાએર, ા. ૪૦૭) 

એ ણ માદ યશ ે કે આ તાકીદ ગૈયપાતભી 
વાદાત ભાટે નથી. જોકે તે શાળભી શોલાના રીધે ભાનને 
રામક જફૃય છે, ણ તેની ગણતયી યસરૂ વલ્રલ્રાશો 
અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભના કુફાર અને ઝુકયિય્મતભા ં
નથી થતી. લળંાલીભા ં આલનાયનો એશતેયાભ જફૃયી 
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નથી. જ્મા ંળકંા શોમ ત્મા ંએશતેયાભથી કાભ રેવ ુજોઈએ. 
અરફિ ! જે ભાની ફાજુએથી વય્મદ (જેની ભા વય્મદ) 
શોમ તેનો એશતેયાભ થલો જોઈએ. કેભકે દીકયીની 
અલરાદ ણ અલરાદ જ ગણામ છે. શઝયત ઇભાભે 
શવન અરન્ય્શસ્વરાભ અને શઝયત ઇભાભે હુવૈન 
અરન્ય્શસ્વરાભ આ જ વગણથી મગમ્ફય વલ્રલ્રાશો 
અરય્શ ેલઆરેશી લવલ્રભના તુ્રો છે. ભાત્ર આ કયશ્તાથી 
ખમુ્વ ભેલલાનો અવધકાય નથી. જભાદ બફન ઈવાની 
એક મયુવર કયલામતભા ં ખમુ્વ ભાટે ફાની ફાજુએથી 
વય્મદ શોલાની ળયત છે. નશં તો એશતેયાભભા ં ફનેં 
ફયાફય છે. ફનેંનુ ંભાન જાલવ ુજોઈએ. 

 વવર ેયશભ : 
ફેટા, કયાફતદાયો ( વગાવ્શારાઓ) વાથે વફધં 

યાખો, તેનાથી ઉંભયભા ંલધાયો થામ છે અને યોઝીભા ંણ 
લધાયો થામ છે. દુવનમા અને આખેયતભા ંઘણા પામદાઓ 
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ભે છે. તેઓ વફંધંો તોડી નાખ,ે તો ણ તભે વફંધંો 
ચાલ ુયાખો. શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભનો 
ઇયળાદ છે કે કતએ્ તઅલ્લકુ કયનાય ( વફંધં તોડી 
નાખનાય) વાથે વવરએ યશભ કયલો લધાયે પઝીરત અને 
વલાફનુ ંકાયણ છે. ત ેખ્લાકશળાતની તાફેદાયીથી ફચાલ ેછે. 

ખફયદાય, ક્યાયેમ કતએ્ યશભ નશં કયજો. એભ 
કયલાથી “કયાફત” (કયશ્તો-વગણ) અલ્રાશ ાવે 
પકયમાદ કયે છે કે યલયકદગાય, જે ભાયી વાથે વફંધં 
તોડી નાખ,ે ત ુ ણ એની વાથે વફંધં તોડી નાખ. ભં 
વવરએ યશભની ઘણી વાયી અવયો જોઈ છે. અને કતએ્ 
તઅલ્લકુ કયનાય વાથે વફંધં યાખલાનો અજફ અવય 
જોમો અને અનબુવ્મો છે. ભાટે તભે આ અંગે સસુ્તી 
ફતાલળો નશં. વફંધંો ફયાફય જાલી યાખજો. 

છાત દળાભા ં જીલતા ળીઆ બાઈઓનુ ં ધ્માન 
યાખજો. ાડોળીઓ અને વગાઓનુ ં વાયી યીતે ધ્માન 
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યાખજો. તેભા ં દુવનમા અને આખેયતની ઈઝઝત છે અને 
અલ્રાશની યેઝા છે. શઝયત ઇભાભે જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભનો ઇયળાદ છે : જનાફ ે મઅકૂફ 
અરન્ય્શસ્વરાભ ય શ. યસૂપુ અરન્ય્શસ્વરાભની જુદાઈની 
મવૂીફત એટરા ભાટે આલેરી કે તેભણ ેએક પ્રવગેં એક 
દુમ્ફો ( ઘેટુ) ઝબ્શ કમો, અને ાડોળીઓની શારતની 
તાવ કમાર લગય તેનો ઉમોગ કયી નાખ્મો. જ્માયે કે 
ાડોળભા ં એક ભાણવ પાકા કયી યહ્યો શતો. ( તપવીયે 
વાપી, ા. ય૬૯) 

(અશં ણ તકે અલરાનો એક પ્રકાય છે, જેભા ં
નફીઓનુ ંઇમ્તેશાન ઘણ ુવખ્ત થઈ જામ છે. ભાટે તભાયે 
દુડમલી નેઅભતોનો ઉમોગ કયલા શરેા ફીજાઓનુ ં
ધ્માન યાખવ ુ જોઈએ. નશં તો ક્યાયેમ ણ તભાફૃ 
ઇમ્તેશાન થઈ ળકે છે. - જલાદી) 

ફેટા ! તભાયા દયેક કાભભા ંભધ્મભ ભાગર રેજો. એનુ ં
કયણાભ ફશતેય શળે અને આકેફત તાયીપને ાત્ર 
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ફનળે. અલ્રાશ ેોતાના મગમ્ફય વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે
લઆરેશી લવલ્રભને કયકવય અને ભધ્મભ ભાગી 
ફનલાનો હુકભ આતમો છે. જ્માયે આં શઝયત વલ્રલ્રાશો 
અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભને છૂલાભા ં આવ્ય ુ કે યાશ ે
ખદુાભા ંશુ ંખચરવુ ંજોઈએ ? જલાફ ભળ્મો, ોતાની જફૃયત 
કયતા લધાયે. 

ફેટા, શભેંળા ોતાના કયતા નીચેના રોકોનુ ં લધાયે 
ધ્માન યાખજો. અને અલ્રાશનો શકુ્ર કયતા યશજેો કે 
એનાથી તભાયી શારત વાયી છે. ોતાનાથી લધાયે વાયી 
સ્સ્થવત લાા વાભે જોળો નશં, તેનાથી તભને દુ:ખ થળે 
અને દુડમલી સખુ અને આખેયતનો અજ્ર ફનેં ગભુાલી 
ફેવળો. 

પયઝદં ! જ્મા ંસધૂી ફને ત્મા ંસધૂી રોકો વાથે લધાયે 
ડતો ભેરજોર ( વ્મલશાય) કયતા નશં, કેભકે તેનાથી 
ભાણવ વત્મથી ગાકપર અને ભૌતથી વલમખુ થઈ જામ છે. 
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ઇફાદત કયલાનો લખત ઓછો થઈ જામ છે. ઇલ્ભે દીન 
ળીખલાનો, અલ્રાશનો બઝક્ર કયલાનો, તેની ભાઅયેપત ભાટે 
બચંતન કયલાનો ભૌકો નથી ભતો. રોકોના અલનલા 
વભાચાય જાણલાની રારચ જડભે છે. ગીફત, ફોશતાન 
લગેયે વાબંલા ભાટે ભજબયૂ થવ ુડે છે. ક્યાયેક ક્યાયેક 
નકાભા ભાણવોની વાથે યશવે ુ ં ડે છે. અને ખોટી યીતે 
કપત્ના પવાદભા ં વડંોલાવ ુ ડે છે. કયણાભે કમાભતના 
કદલવે સ્તાલાનો લખત આલે છે. ખફયદાય, વભમ 
વાય થામ એ શરેા ચેતી જાલ. 

ખફયદાય, ખ્લાકશળાતે નપવની મખુારેપત કયો. 
ખ્લાકશળાતે નપવનુ ંઅનવુયણ કાવતર ઝેય છે. શરાકતભા ં
ડમા ફયાફય છે. શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન 
અરન્ય્શસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં છે : વૌથી લધાયે બમ 
ખ્લાકશળાતે નપવના અનવુયણનો અને રાફંી રાફંી 
આળાઓનો છે. ખ્લાકશળાતનુ ં અનવુયણ શક ( વત્મ)થી 
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યોકે છે અને આળાઓનુ ં રાબં ુ થતુ ં જવુ ં આખેયતને 
ભરુાલી દે છે. (યલઝએ કાપી, ા. ૮) 

ફીજી જગ્માએ પયભાવ્યુ ં છે : ોતાની ખ્લાશળેાતથી 
એલી યીતે ફચો જેલી યીતે દુશ્ભનથી ફચો છો. 
ખ્લાકશળાતથી લધીને કોઈ દુશ્ભન નથી. દયેક જાતની 
તફાશી ખ્લાકશળાત અને ફદઝફાનીથી જ જડભે છે. 
(ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ય૩) 

ફેટા ! વલાયે વાજંની અને વાજંે વલાયની બચંતા 
કયજો નશં. નશં તો આળાઓ ગાકપર ફનાલી દેળે. દયેક 
લખતે એભ જ વલચાયો કે ફીજા લખત ભાટે યશલેાનુ ં
નથી. ોતાની શારત એલા ભૈમત જેલી કલ્ો કે જે ગસુ્ર 
આનાયની વાભે ડય ુશોમ. 

 લવીય્મત : 
ફાબરગ થમા છી ોતાનુ ં લવીય્મતનામ ુ તૈમાય 

કયી નાખજો. જ્માયે તેભા ંફદરલાની - પેયપાય કયલાની 
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જફૃય ડે, ત્માયે પેયપાય કયતા યશો. ોતાની ઉયનુ ંકઝર 
અને અને ફીજા ઉયની ઉઘયાણી ણ રખી યાખો. ભને 
ઘણી લાય એલા પ્રવગંો ડમા છે કે બાયે ઠંડીના 
જભાનાભા ં બફછાના ઉય ડમો શોઉં અને કોઈ ાવેથી 
રીધેરા એક-ફે કદયશભનુ ં કઝર માદ આલે, તો બફછાના 
ઉયથી ઊબા થઈને એની નંધ કયી છે અને છી સતૂો 
છુ.ં ક્યાકં ભાયા ય કઝર યશી જામ અને હુ ંભયી જાઉં તો  
જો રેણદાય ઉઘયાણી ન કયે, તો ભાયા ઉય આ કઝરનો 
ફોજ યશી જામ, અને જો ઉઘયાણી કયે તો ભાયા લાકયવો 
તેની ાવે યુાલા-ક્વભ-વાબફતી ભાગેં, તો આ એના 
ઉય લગય કાયણની ભાથાકૂટ યશળેે. જ્માયે કે એણે કઝર 
આીને એશવાન કમો છે. એશવાનનો ફદરો એ તો નથી 
જ કે એને વાક્ષી અને યુાલા યજૂ કયલા ભાટે નાશકની 
તકરીપભા ંમકૂ્લાભા ંઆલે. જો તેઓ યુાલા ન યજૂ કયી 
ળકે અને લાકયવો કઝર ન ચકૂલે, તો હુ ં કમાભતના ં
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જલાફદાય યહ ુ જ. ( ભાટે ોતા ઉયના કઝરની નંધ 
ટકાલી રેણી ઘણી જફૃયી છે.) 

 કઝર ભાટેની વાક્ષી : 
ફેટા ! જ્માયે ણ કઝર લ્મો, અથલા કોઈને આો, તો 

કુયઆનના હુકભ મજુફ તેનુ ં રખાણ કયી લ્મો, અને 
વાક્ષીની વશી ણ લ્મો. ળયીઅતે ફતાલેરા વનમભ અને 
કાનનૂભાનંો એક અક્ષય ણ ડતો મકૂનાયો સ્તાળે. 
અલ્રાશ ેદયેક કાનનૂ ોતાની ભસ્રેશત અનવુાય ફનાવ્મો 
છે. કોઈણ કાનનૂ ફેકાય કે વનયથરક નથી ફનાવ્મો. ભાટે 
ખફયદાય, આ ફધી લાતો ફેકાય જલા નશં દેજો. 

ખદુા તભાયી ઉંભયભા ં લધાયો કયે અને તભાયા 
કાભોની સધુાયણા કયે. તભને ઇલ્ભ અને અભરભા ંણૂરતા 
આે. ળયીઅતના હુકભો અને આદાફ લગેયેની ાફદંી 
કયો. તભાફૃ ફધમુ શરન ચરન, યશણેી કયણી, વઝુુ, ગસુ્ર, 

ખાવ,ુ ીવ,ુ સવૂ,ુ જાગવ,ુ ળૌચકક્રમા, વબંોગ, લસ્ત્રો, ઘય દયેક 
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કાભભા ંળયીઅતના અશકેાભ ફજાલી રાલો. આ એશકાભ 
કાયણ લગય નથી ફનાલલાભા ં આવ્મા. દુવનમા અને 
આખેયતભા ંતેના કયણાભ અને રાબા રાબ જોલા ભળે. 
આ વફંધેં સસુ્તી કે આવ કયજો નશં. હુ ંફહ ુજલ્દી આ 
એશકાભ એક સુ્તકભા ં તભાયા ભાટે એકત્ર કયી દઈળ. 
જેથી તભાયે તેની ળોધખો કયલાની જફૃય ન યશ.ે શા, 
પક્ત અભર કયલાની એક જલાફદાયી તભાયા વળયે ફાકી 
યશળેે. 

 અલ્રાશનો બઝક્ર : 
ફેટા ! શભેંળ-શયેક લખતે અલ્રાશને માદ કયતા 

યશજેો. અલ્રાશને માદ કયલાથી કદરની બઝંદગી, 
ફયકતનો લધાયો, શરાકતભાથંી નજાત, ળમતાનથી દૂયી 
અને અલ્રાશથી કુયફત (નઝદીકી) શાવવર થામ છે. 

ભઅસભૂ અરય્શમેસુ્વરાભનો ઇયળાદ છે : અભાયા 
ળીઆની આ ઓખાણ છે કે એકાતંભા ં અલ્રાશને 
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ફયાફય માદ કયતો યશ ેછે. જે ણ કોઈ અલ્રાશને માદ 
કયે છે, ખદુા એને દોસ્ત યાખ ેછે. તેને વનપાક અને જશન્નભ 
ફનેંથી ફચાલે છે. અને જન્નતભા ં જગ્મા આે છે. 
જન્નતલાાઓ ક્યાયેમ સ્તાળે નશં. અરફિ, એ , 

એ ઘડી ભાટે જફૃય સ્તાળે કે જે બઝકે્ર ખદુા કમાર લગય 
વાય થઈ ગઈ  કેવ ુવાફૃ થાત એ  અને ઘડીભા ંણ 
અલ્રાશની માદ કયી શોત, તો દયજ્જજાઓ ઓય ફરદં 
થાત. 

ફેટા ! કોઈ ણ ફેઠક માદે ખદુા કમાર લગયની ન 
યશ.ે ઈભાભ અરન્ય્શસ્વરાભ કશ ેછે કે જે ફેઠકભા ંઅભાયો 
અને ખદુાનો બઝક્ર ન થામ, તેલી ફેઠકલાાઓ ભાટે 
આપત અને શવયત ફની જળે. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ૯૮૦) 

અશંમા એ માદ યાખલા જેવુ ં છે કે “માદ” નો અથર 
પક્ત ઝફાન ( જીબ)થી તેનો બઝક્ર તઝકેયો નથી., ફલ્કે 
કદરથી ધ્માન ધયવ ુથામ છે, જેની ળફૃઆત જીબ ઉય 
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બઝક્ર કયલાથી થામ છે. યલયકદગાય શઝયત ઇબ્રાશીભ 
અરન્ય્શસ્વરાભને એટરા ભાટે “ખરીર” ફનાવ્મા કે તેઓ 
અલ્રાશને ફહ ુ જ માદ કયતા શતા. કદરથી કદરભા ં
(અંત:કયણલૂરક) બઝક્ર કયલો એ જીબથી બઝક્ર કયલા 
કયતા વવિેય ગણો લધાયે વલાફ ધયાલે છે. (ઉસરૂ ેકાપી-
ય) 

 ઇસ્સ્તગ્પાય : 
ફેટા, વલાયના વભમે ઇસ્સ્તગ્પાય કયો. યોજ સબુ્શ 

લખતે એક્વો લખત ‘ભાળાઅલ્રાશો રા શવ્ર લરા કુવ્લત 
ઇલ્રા બફલ્રાશ અસ્તગ્પેફૃલ્રાશ’ અને  દવ લખત 
‘સબુ્શાનલ્રાશ ે લર શમ્દો બરલ્રાશ ે લરા એરાશ 
ઇલ્રલ્રાશો લલ્રાશો અકફય’ ડમા કયો. 

ઘયેથી વનકતી લખતે અભાભાનો છેડો રટકતો 
યાખો, અને આ દુઆ ડો. ‘બફસ્સ્ભલ્રાશે  લ બફલ્રાશ ે
આભડતો બફલ્રાશ ેભાળાઅલ્રાશો રા શવ્રા લરા કુવ્લત 
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ઇલ્રા બફલ્રાશ ેતલક્કલ્તો અરલ્રાશ’ (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. 
૧૪૩) 

કોઈ ણ ફનાલને જુઓ ત્માયે વલાર છૂલાનો 
પ્રમત્ન નશં કયજો. લકુભાન શકીભે જ્માયે શઝયત દાવદૂ 
અરન્ય્શસ્વરાભને બઝયશ (ફખ્તય) ફનાલતા જોમા, ત્માયે 
વલચાયુર કે એના વલળે કંઈક છેૂ, ણ તેભની કશકભત 
(ડશાણ-વલધ્ધતા) નડી, તેઓ ચૂ થઈ ગમા. 
થોડીલાયભા ંશ. દાવદૂ અરન્ય્શસ્વરાભએ એને ફૂૃ કયીને 
શયેી રીધ ુઅને કહ્યુ ં: જગં ભાટે આ વાયાભા ંવાયી બઝયશ 
(ફખ્તય) છે. શઝયત લકૂભાને કહ્યુ ં: ખયેખય ખાભોળી 
(ભૌન) એક કશકભત છે, ણ એના ઉય અભર 
કયલાલાા ફહ ુઓછા છે. 

ફેટા, સનુ્નત કામો એકાતંભા ં અદા કયો, જેથી 
કયમાકાયી (દેખાલ-દંબ) ની ળક્યતા ન યશ.ે રોકોની વાભે 
“રા એરાશ ઈલ્રલ્રાશ” કહ્યા કયો, કેભ કે આ ફશતેયીન 
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બઝક્ર છે. એ ખાભોળીથી ણ થઈ ળકે છે. આના ફધામ 
અક્ષયો “વાકકત” (જે અક્ષયો ભખ્રજથી અદા ન કયલા ડે 
તે) છે. આ ભાટે તેને “બઝકે્ર ખપી” (છુો બઝક્ર) ગણલાભા ં
આવ્મો છે. તેનો વલાફ ફીજા બઝક્ર કયતા વવિેય ગણો 
લધાયે ભળે. 

ફેટા “રા ઈરાશ ઈલ્રલ્રાશ, રા શવ્ર લરા કુવ્લત 
ઈલ્રા બફલ્રાકશર અરીપ્ય્મર અઝીભ, વલ્રલ્રાશો અરા 
ભોશમ્ભકદંવ્લઆરેશીત તાશયેીન” ફહ ુજ ડમા કયો. આ 
ળબ્દોભા ંળમતાનને બગાડી મકૂલાની અજફ તાવીય છે. 
ભઅસભૂીન અરય્શમેસુ્વરાભએ જેટરી દુઆ પયભાલી છે 
તે ડો, બરે છી બઝંદગીભા ં એક જ લાય ડો. અને 
તેભના કામો જેલા કામો કયો, બર ેછી એક જ લાય થઈ 
ળકે. દયેક કામરની એક અવય શોમ છે. દયેક દુઆની ખાવ 
તાવીય શોમ છે. તભે આ અજ્ર અને અવયથી ળા ભાટે 
લબંચત યશો ? ઇફાદત અને દુઆની વયખાભણી પો 
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વાથે થઈ ળકે. ઇડવાન કોઈ ફાગ-ફગીચાભા ં દાખર 
થામ છે, ત્માયે તેને દયેક પ ચાખલાની ઇચ્છા થામ છે. 
આલી યીતે જ્માયે ઇફાદતના ફાગભા ંદાખર થામ, ત્માયે 
દુઆ અને દયેક ઇફાદતનો સ્લાદ જાણલો અને ભાણલો 
જોઈએ. 

ફેટા, યોજ કેટરાક પ્રભાણભા ં કુયઆને ભજીદ જફૃય 
ડો. ખાવ કયીને વશય (વલાયના) લખતે વતરાલત કયો 
અને એના અથર ઉય વલચાય કયો. જેથી તેના અશકેાભ 
ઉય અભર કયી ળકો. અઇમ્ભએ ભઅસભૂીન 
અરય્શમેસુ્વરાભએ કયેર તપવીયનુ ં લાચંન કયતા યશો, 
જેથી કુયઆનની મનુ્શ્કર લાતો વભજી ળકામ. 

પયઝદં ! જ્મા ંસધૂી ફને, તશાયતથી યશો. તશાયત એ 
ળમતાન વાભે ભોઅવભનનુ ં શવથમાય છે. એનાથી કબ્રનો 
અઝાફ દૂય થામ છે. શાજત યૂી થામ છે. ઉભયભા,ં 
યોઝીભા,ં ઈઝઝતભા ં લધાયો થામ છે. તદુંયસ્તી, આનદં, 
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કદભાગી પામદો ભે છે. વઝુુ અડધ ુ ઈભાન છે. 
(મસુ્તદયક, ા. ૪૧) 

ભોઅભીન જ્મા ં સધૂી વઝુુ વાથે યશ ે છે ત્મા ં સધૂી 
તઅકીફાતનો વલાફ ભતો યશ ે છે. ( લવાએર-૧, ા. 
૪૦૪) 

તશાયત વાથે ભયનાયો ળશીદ ભયે છે. (લવાએર-૧, 

ા. ૪૦૪) 

લઝૂ વાથે સઈૂ જનાયો આખી યાત ઇફાદત 
કયનાયભા ંગણામ છે. (લવાએર-૧, ા. ૦) 

લઝૂ વાથે બફસ્તય ( બફછાના) ઉય જનાય ભાટે 
બફસ્તય ભસ્સ્જદનુ ં સ્થાન ધયાલે છે. ( લવાએર-૧, ા. 
૦) 

ભોઅભીનની ફૃશ ખ્લાફ (સ્લતન) ભા ંભરએ અઅરા 
(ઉયની દુવનમા) ની વૈય કયે છે, ભાટે તેણ ેતશાયત વાથે 
યશવે ુ જોઈએ. જેથી તે અલ્રાશની મરુાકાત કયલાને 
રામક ફની ળકે અને ફયક્તો ભેલી ળકે. 
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ફેટા, ળમતાનના લવલવા લખતે ‘અઊઝો બફલ્રાશ’ 
અને ‘બફસ્સ્ભલ્રાશ’ ડો . અને છી કશો, ‘આભડતો 
બફલ્રાશ ેલયોવોરેકશ મખુરેવન રહુદ્દીન’ 

તુ્ર ! દયેક પયજને તેના ળફૃઆતના વભમભા ં જ 
અદા કયી નાખો. આભ કયવ ુ અપઝર ણ છે અને 
જલાફદાયીભાથંી છૂટલાનુ ંવફફ ણ. આનાથી ળયીયને 
આયાભ અને આત્ભા (ફૃશ)ને ળાવંત યશ ેછે. કયલામતભા ંછે 
કે નભાઝ શરેા કોઈ ણ અભર કબરૂ નથી થતો. ભાટે 
વૌથી શરેા નભાઝ ડી લ્મો. જેથી દયેક આભાર કબરૂ 
થઈ જામ અને યોઝીભા ંલધાયો થામ. (મસુ્તદયક-૧, ા. 
૧૭૧) 

 નાપેરાની ાફદંી : 
યાત અને કદલવની ફધીમ નાપેરા અદા કયો, બરે છી 
તે ટૂંકભા ંણ કેભ ન શોમ. નાપેરાથી પયજની કયણૂરતા 
થામ છે. અનબુલ કશ ે છે કે નાપેરાએ ળફથી યોઝીભા ં
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લધાયો અને ઝોશય અસ્રની નાપેરા ડલાથી તૌપીકભા ં
લધાયો થામ છે. 

ખફયદાય, ફહ ુ કાભ છે, ફહ ુ ભળગબૂરમાત છે. 
એલા ફશાના નીચ ેનાપેરાને તકર કયળો (છોડળો) નશં. 
નાપેરા કાભકાજભા ં ભદદફૃ થળે, ન કે અડચણફૃ. 
ઇલ્ભનો શતે ુ અભર છે. ઇલ્ભ ભાટે અભરને છોડી દેલો 
અથરશીન છે. 

ફેટા ! પઝર (નભાઝો) શભેંળા જભાઅતથી ડો. 
તભે ઈભાભ ફનો કે ભામભૂ, જભાતનો વલાફ ઘણો જ છે. 
તે શાથભાથંી નીકી ન જામ. 

(કયલામતભા ંછે કે જભાત વાથે નભાઝ ડલાનો 
વલાફ એક ભાણવનો દોઢવો ગણો છે. જેભ જેભ 
ભાણવોની વખં્મા લધતી જળે, તેભ તેભ વલાફ ફભણો 
થતો જળે. એટર ેસધુી કે ભજભો એનાથી લધી જળે, તો 
તેનો વલાફ એટરો ફધો થઈ જળે કે જજન્નાત અને 
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ઇડવાન ભીને ણ તેનો કશવાફ નશં કયી ળકે. - 
જલાદી) 

નભાઝ છી તસ્ફીશ ે ઝશયા વરામલુ્રાશ ે
અરય્શા ાફદંી વાથે ડો. અને શકુ્રનો વજદો જફૃય અદા 
કયો. કોઈણ મવૂીફતભા ં પવાઈ જાલ ત્માયે શકુ્રના 
વજદાની વનય્મતથી ખાક ઉય ેળાની ( કા) મકૂો 
અને શ. જજબ્રઈર ેશ. યસૂપુ અરમકશસ્વરાભ ને જે દુઆ 
ફતાલી શતી અને તેના છી કૈદભાથંી છૂટકાયો ામ્મા 
શતા, કૂલાભાથંી ફશાય નીકી ળકમા શતા, તે દુઆ ડો. 
દય ભકશનાની શરેી અને છેલ્રી જુભેયાતના અને 
લચ્ચેના બધુલાયે યોઝો યાખો. આ આખી બઝંદગી યોઝા 
યાખલા ફયાફય છે. 

યોજ ઓછાભા ં ઓછુ ત્રણ લખત ‘કુલ્શોલલ્રાશ’ 
ડો, તે એક કુયઆન ખત્ભ કયલા ફયાફય છે. આ જ 
લાત ઉય જનાફ ેવરભાને ગલરલૂરક કહ્યુ ંશત ુકે હુ ંયોજ 
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યોઝો યાખ ુછુ. આખી યાત ઇફાદત કફૃ છુ. યોજ કુયઆન 
ખતભ કફૃ છુ. જ્માયે શ. ઉભયે તેભના ઉય એઅતેયાઝ 
કમો. ત્માયે શઝયત વરભાને જલાફ આતમો : દય ભકશને 
ત્રણ યોઝા યાખીને (દવ ગણો વલાફ ભેલીને) તેને એક 
ભકશના જેટરો કયી રઉં છુ. યોજ યાતે્ર લઝૂ વાથે સઈૂને 
આખી યાત જાગલાનો ( ઇફાદતનો) વલાફ ભેવ ુ છુ. 
અને યોજ ત્રણ લખત “કુલ્શોલલ્રાશ” નો સયૂો ડીને આખ ુ
કુયઆન ખત્ભ કયલાનો વલાફ શાવવર કફૃ છુ. જનાફ ે
વરભાનના આ દાલાનુ ંઆં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે
લઆરેશી લવલ્રભએ વભથરન કયુર. 

ફેટા, જો સનુ્નતી યોઝો યાખીને કોઈ ભોઅવભનના 
ઘયે જાલ અને તે જભલા ભાટે નોતયે તો “યોઝો યાખ્મો 
છે” એવ ુ જાશયે કમાર લગય જભી લ્મો. જાશયે કયલાથી, 
તેના ઉય ઇપતાય કયલાનો વલાફ આતમાનો અશવેાન 
ડળે. અને તે ભશભેાનની ળાનની વલફૃધ્ધ છે. જાશયે કમાર 
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લગય ઇપતાયી કયી રેલાભા,ં યલયકદગાય એક લરના 
યોઝાનો વલાફ આળે. (ફુફૃએ કાપી-૪, ા. ૧૦) 

 નવીશતો અને શદીવોનુ ંલાચંન-અલરોકન : 
નવીશતો અને શદીવોનુ ંએકધાફૃ લાચંન કયતા યશો. 

યોજ ઓછાભા ંઓછુ એક કરાક જફૃય લાચંન (અલરોકન) 
કયતા યશો. આભ કયલાથી ઘણી અવય અને તાવીય જોલા 
ભે છે. તેનાથી કદર જીલત ુ થામ છે. અને નપવે 
અમ્ભાયા (ભનોલાછંનાઓ) કાબભૂા ંયશ ેછે. 

ફેટા, ક્યાયેમ લધાયે ડત ુખાલાનુ ંન ખાજો, તેનાથી 
સસુ્તી (આવ) અને ભન કઠણ થામ છે. 

કયલામતભા ં છે કે ઇડવાન ળમતાનથી એકદભ ાવે 
એ લખતે થઈ જામ છે, જ્માયે તેનુ ં ેટ બયેલ ુશોમ છે. 
(મસુ્તદયક-૩, ા. ૮૧) 

બમાર ેટ યશવે ુએ ખદુાની નજયે વદં કયલા જેવ ુ
નથી. (મસુ્તદયક, લવાઈર-૩, ા. ૮૦) 
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ભોઅભીન ભાટે વૌથી લધાયે નકુવાન કાયક લસ્ત ુ
બયેટ જભવ ુ છે. શભેંળા ેટનો ૧/૩ બાગ ાણી ભાટે 
ખારી યાખો. ૧/૩  બાગ શ્વાવ ભાટે, અને ૧/૩  બાગભા ં
જભો. આ જ તભાયા સ્લાસ્થ (તદુંયસ્તી) ભાટે મોગ્મ અને 
ળયીય ભાટે પામદા કાયક છે. (મસુ્તદયક-૩, ા. ૮૦) 

ખફયદાય ! ક્યામં એવુ ં વભજી ફેવતા નશં કે 
લધાયે ખાલાથી ળસ્ક્ત આલે છે. ક્યાયેમ નશં. ળસ્ક્તનો 
વફંધં ાચનળસ્ક્ત વાથે છે. નશં કે ખાલા વાથે. અને 
ાચનતતં્ર ઓછુ ખાલાથી ચાર ેછે. લધાયે ખાલાથી નશં. 
જઠય એક તેરા જેવ ુછે. તેરાભા ંજેટરી જગ્મા ખારી 
શળે. તેટરી ખોયાકને લધાયે ાકલાની તક ભળે. 

બમાર ેટે ભખૂ લગય ખાજો નશં., તેનાથી 
ફદશઝભી, કોઢ, નાદાની અને મખૂરતા જડભે છે. 
(લવાએર-૩, ા. ય૬૩) 

ખફયદાય, લધાયે ડત ુસવૂુ ંણ નશં. તેનાથી 
કીભતી ઉંભય (વભમ) ફયફાદ થામ છે. આનો અથર એ 
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ણ નથી કે તભે ફધ ુમકૂીને ઇફાદત (તસ્મા) કયલા 
ભડંી ડો. આ તો એનાથી ણ ખયાફ છે. એનાથી તો 
દૂય યશવે ુજોઈએ. દયેક કાભ જફૃયત જેટલ ુકયવ ુજોઈએ. 
તેભા ંઅવતમોળસ્ક્ત નશં થલી જોઈએ. આફોશલા પ્રભાણ ે
અનકૂુ ખોયાક રેલો જોઈએ. 

 લધાયે શવવુ ં: 
ફેટા, લધાયે ડત ુ શવજો નશં., એનાથી કદર ભયી 

જામ છે. અને ચશયેાની ચભક ચારી જામ છે. શવવુ ં
યોકલા ભાટે અંગઠૂા ઉય નજય યાખો. તેનાથી શવવ ુ
અટકી જામ છે. અને શવલાનો કપપાયો ‘અલ્રાહુમ્ભ રા 
તમકુ્તોની’ છે. 

થોડુ શવલાની ભનાઈ નથી. તે વાયા સ્લબાલની 
વનળાની છે. લખાણલા રામક છે. આં શઝયત વલ્રલ્રાશો 
અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભ શવ ુ સ્સ્ભત કયતા શતા. 
શવલાની જેભ લધાયે ભઝાક-ભશ્કયી ણ કયલી નશં. 
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એનાથી આફફૃ ઓછી થામ છે. (લવાએર-ય, ા. ય૦૬) 
ઈભાનનુ ંનયૂ ખત્ભ થઈ જામ છે. (મસુ્તદયક-ય, ા. ૭૮) 
વભ્મતા નાળ ાભે છે. (મસુ્તદયક-ય, ા. ૭૭) દુશ્ભની 
જડભે છે. (લવાએર-ય, ા. ય૧૭) 

વલનમ્ર સ્લબાલ વાયી લસ્ત ુછે. અઇમ્ભએ ભઅસભૂીન 
અરય્શમેસુ્વરાભ ણ શભેંળા વલનમ્રતા બયી યીતે લતરતા, 
તેભણે અસ્શાફને ણ એ જ તારીભ આી છે. 
ભોઅવભનને ખળૂ કયલાનો વલાફ ઘણો જ છે. ફેટા 
ક્યાયેમ કોઈના કત્ર થલા ય ખળૂ નશં થજે. શઝયત 
ઈભાભ યઝા અરન્ય્શસ્વરાભ નો ઇયળાદ છે : જે કોઈ 
કોઈના કામર ય ખળૂ થામ, તો તેની ગણતયી કામર 
કયનાયભા ંથામ છે. (મસુ્તદય-ય, ા. ૩૪૪) 

ઇયળાદ છે કે ભોઅવભનનુ ં ખનૂ લૂર કદળાભા ં થામ 
અને વિભભા ંયશતેો કોઈ ભાણવ તેના ઉય ખળૂ થામ, 

તો તેની ગણતયી ણ ખનૂીઓભા ંથળે. આ જ કાયણ ેશ. 
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ઇભાભે અસ્ર અરન્ય્શસ્વરાભ ઝહયૂ પયભાવ્મા છી શઝયત 
ઈભાભ હુવૈન અરન્ય્શસ્વરાભના કાવતરોની અલરાદ 
ાવેથી ખનૂનો ફદરો રેળે, એટરા ભાટે કે તેઓ ોતાના 
લૂરજોના કયતતૂોથી ખળૂ શતા. (તપવીયે વાપી) 

ફેટા, ગીફત ( વનંદા) અને ફોશતાન ( આ-
આક્ષે)થી ફચીને યશજેે. તેના કાયણ ેઆભાર નાભાભાથંી 
નેકીઓ જતી યશ ે છે અને બયૂાઈઓ બયાઈ જામ છે. 
ગીફત કયનાયની નેકીઓ જેની ગીફત કયલાભા ંઆલી છે 
તેના આભારનાભાભા ં અને તેની બયૂાઈઓ ગીફત 
કયનાયના આભારનાભાભા ં આલી જામ છે. આ યીતે 
ગીફત કયનાયો ( નેકીઓથી) ખારી થઈ જામ છે. 
(મસુ્તદયક-ય, ા. ૧૦૬) 

 શવદ – ઇાર : 
શવદ (ઇાર)થી ફચતો યશજેે, કેભકે શવદ કયનાયાનો 

અભર છઠ્ઠા આવભાન સધૂી ણ નથી શંચતો. તેને 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 102                                   END 

યસ્તાભાથંી તેના ભં ય ટકી દેલાભા ં આલે છે. તે 
દુવનમા અને આખેયત ફનેંભા ંયેળાન યશ ેછે. દુવનમાભા ં
ોતાના શવદના કાયણ ે અને આખેયતભા ં અઝાફના 
કાયણ.ે 

શવદની બયૂાઈ જાણલા ભાટે આટલુ ં યૂત ુ ં છે કે 
ળમતાન શવદના કાયણ ેજ અભાવનત થમો શતો. અને 
શ. યસૂપુ અરમકશસ્વરાભના બાઈઓની બઝલ્રત અને 
ફદનાભી ણ શવદના રીધે જ થઈ શતી. ( ભજભઉર 
ફમાન-, ા. ય૧૧) 

શવદ કયનાય ક્યાયેમ વયદાય નથી ફની ળકતો. 
(મસુ્તદયક) 

શવદ ઈભાનને એલી યીતે ખાઈ જામ છે, જેલી યીતે 
આગ રાકડીને ખાઈ જામ છે. 

ખફયદાય, યલયકદગાયના કામો ઉય એઅતેયાઝ 
નશં કયજો, એભ ણ નશં ફોરજો કે શલા કેટરી ફધી 
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ગયભ અથલા ઠંડી છે. અથલા એભ કશવે ુ કે કાળ, ખદુાએ 
ભને ભારદાય ફનાવ્મો શોત  કાળ, ભને ળપા આી શોત 
કાળ, દીકયીને ફદર ે દીકયો આતમો શોત  કાળ, ભાયી 
અલરાદ, ભાફૃ ભકાન, ભાયી વભલ્ક્ત ફચી જાત  કાળ, 

આભ થય ુશોત  અથલા આભ થય ુશોત  તો ઘણ ુવાફૃ 
થાત. આવ ુફધ ુફોરવુ ંઅલ્રાશની ભસ્રેશત-ભયજી ય 
એઅતેયાઝ કયલા વભાન છે, અને આની ગણતયી ‘છુા-
વળકર ’ભા ંથામ છે. 

ફેટા, ોતા ભાટે કોઈ જાતની બયૂાઈ ભાગંજે નશં, 
જેભ કે યલયકદગાય, ભને ભૌત દઈદે, અથલા ભાયી 
બઝંદગી રઈ રે. આ ફધ ુઅલ્રાશની ભસ્રેશત વલફૃધ્ધનુ ં
છે. જનાફ ે યસૂપુ અરન્ય્શસ્વરાભએ જેરખાનાભા ં દુઆ 
કયી કે યલયકદગાય, ભને આ જેરખાનુ ં કેભ આલાભા ં
આવ્ય ુ છે ? જલાફ ભળ્મો : તભે કહ્યુ ંશત ુ કે એના મલુ્ક 
કયતા તો જેરખાનુ ં વાફૃ. એભ કેભ ન કહ્યુ ં કે એની 
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દઅલત કયતા આકપમાત વાયી ?  (તપવીયે વાપી, ા. 
યય૪) 

(એટર ે કે ઇડવાને આકપમતની દુઆ કયલી જોઈએ, 

તેની યીત નક્કી કયલી જોઈએ નશં. તે યલયકદગાયની 
ભસ્રેશત ઉય છે. જે લસ્તભુા ંઆકપમત શળે તે આળે. 
ફદંાને એઅતેયાઝ પકયમાદ કયલાનો અવધકાય નથી. - 
જલાદી) 

ખફયદાય, કોઈના ડયથી ગનુાશ કયજો નશં. કેભકે 
ગનુાશ છોડી દેલા (તેનાથી દૂય યશલેા) ભા ંજ નજાત અને 
આકપમત છે. શુ ં તભે નથી જોય ુ કે શ. યસૂપુ 
અરન્ય્શસ્વરાભએ અલ્રાશના ડયથી ઝુરેખાના 
બયભાલલાથી દૂય યહ્યા, તો અલ્રાશ ે તેભને વભવયની 
હુકૂભત આી. 

 કકઝફ - જૂઠ - અવત્મ : 
ફેટા, ક્યાયેમ જૂઠ ફોરજો નશં, તેનાથી ખદુા નાયાજ 

થામ છે. અને ફદંાને ઝરીર ( અભાવનત) કયી દે છે. 
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ખોટાનો દુવનમાભા ં કોઈ બયોવો કયતુ ંનથી. તેના લાણી 
અને લતરન વલશ્વાવાત્ર નથી યશતેા. ફની ળકે ત્મા ંસધૂી 
‘તૌયીમા’ થી ણ ફચવુ.ં (તૌયીમાનો અથર એ છે કે એલા 
ળબ્દોનો ઉમોગ કયલો, જેનાથી વાબંનાયો ફીજો અથર 
રે, અને કશનેાયનો આળમ ફીજો શોમ. દાખરા તયીકે, 

કોઈ દયલાજા ઉય ઊબો યશીને ઘય ભાબરકને વાદ આે. 
અને નોકય કશ ે કે અશં નથી. વાબંનાય અશંનો અથર 
ઘય વભજે અને જલાફ આનાયનો આળમ અશં, એટર ે
ોતે ઊબો છે ત્મા ંશોમ. એ તો દેખીત ુછે કે એક જગ્માએ 
ફે આદભી ઊબા નથી યશી ળકતા.) 

‘તૌયીમા’ જોકે તે જૂઠ નથી, ણ અનબુલ એભ કશ ે
છે કે નજાત તો વાચુ ં ફોરલાભા ં છે. ઘણીલાય એવુ ં
જોલાભા ં આવ્ય ુ છે કે અલ્રાશ ે વચ્ચાઈને કાયણ ે ભોટી 
ભોટી મવૂીફતો દૂય કયી દીધી છે. 

ક્યાયેક એલી લાત ણ નશં કયજો કે જેનાથી કોઈ 
શરકો ભાણવ ખોટંુ ફોરતા ળીખી જામ. જેભકે આં શઝયત 
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વલ્રલ્રાશો અરય્શ ેલઆરેશી લવલ્રભએ પયભાવ્યુ ંછે કે 
જ્માયે જનાફ ેમઅકૂફ અરન્ય્શસ્વરાભએ એભ કહ્યુ ંકે ભને 
ડય છે કે યસૂપુને ક્યાકં લફૃ ન ખાઈ જામ  આ તેભણ ે
ોતાના ઇલ્ભે ગમફના આધાયે જાશયે કયુર શત,ુ ણ શ. 
યસૂપુ અરન્ય્શસ્વરાભના બાઈઓએ આના ઉયથી લફૃ 
ખાઈ ગમાની લાત ઘડી કાઢી  કશલેાનો આળમ એ છે કે 
ભોઅવભને એલા ળબ્દો ફોરલાથી ણ દૂય યશવે ુજોઈએ 
કે જેનાથી ફીજાઓને જૂઠી લાતો ઘડી કાઢલાની તક ભી 
જામ. 

 ભેણા ટોણા : 

`ખફયદાય, કોઈને તેની ખયાફ શારત ( સ્સ્થવત)નુ ં
ભેણુ ંભાયજો નશં, કેભકે એવુ ંકયનાયના આભાર એના ભં 
ય ટકી દેલાભા ંઆલે છે. એલો ડય ણ છે કે ક્યાકં 
અલ્રાશ તેની શારત ણ ેરા જેલી ન કયી નાખ.ે 
(લવાએર-૧, ા. ૭૩) 
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 વગંકદર-કઠણ ભન : 

ખફયદાય, એવુ ં કાભ ક્યાયેમ નશં કયજો કે જેનાથી 
ભન કઠણ ( ત્થય) થઈ જામ. કેભકે વગંકદરી ખયાફ 
લસ્ત ુ( આ સુ્સ્તકાના અંતભા ં કદાચ અભે વગંકદરી 
મદા થલાના કાયણો વલળે પ્રકાળ નાખીશુ.ં) 

 ગલર – ઘભડં : 

તકબ્બયુ ( ગલર)થી શભેંળા દૂય જ યશજેો. ભં અલાય 
નલાય જોય ુછે કે તકબ્બયુ કયનાયને અલ્રાશ ેઅભાવનત 
અને શડધતૂ કમો છે. ઘભડંનુ ં કયણાભ વનષ્પતા, 
વનયાળા, અભાન અને ફદનાભી વવલામ ફીજુ ંકશુ ંનથી. 

ખદુા એલા ઘભડંીઓને નાવદં કયે છે કે જેની 
ચારભા ં અક્કડણુ ં શોમ છે. અને આલા રોકો ઉય 
જભીન અને આવભાન રાનત કયે છે. (લવાએર-ય, ા. 
૪૭ય) 
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ઘભડંી ભાણવ દુવનમાના નેક રોકોનો દુશ્ભન છે. 
(લવાએર-ય, ા. ૩૩૦) 

તકબ્બયુ અને ઘભડં, ગાડંણ અને મખૂારઈનુ ં
કયણાભ છે. નશં તો ઇડવાન ાવે અકડલાનુ ંકાયણ શુ ં
શોઈ ળકે ? તેણ ેોતાના આયંબ અને અંતને માદ કયલો 
જોઈએ. ળફૃઆતભા ં તે એક નજીવ લીમરબફંદુ શતો, અને 
અંત મયુદાય (મતૃ) ફની જલાનો છે. આ છી તેને ગલર 
કયલાનુ ંકાયણ શુ ંશોઈ ળકે ? (મસુ્તદયક-ય, ા. ૩૩૦) 

કેટરીક કયલામતોભા ં છે કે ભાણવના ેટભા ં ભ 
(ામખાન)ુ એટરા ભાટે છે કે તેનાથી તેનો ગલર નાળ 
ાભે. જે ોતાના ેટભા ંઆલી ગદંકી રઈને પયતો શોમ, 

તેણે ળાના ઉય અકડવ ુ જોઈએ ? (ફુફૃએ કાપી-૩, ા. 
૭૦) 

ફેટા ! ગલર-ઘભડં-અકડાઈથી દૂય યશજેે. જભીન ઉય 
ઘવડાઈ જામ તેલો બરફાવ શયેજે નશં, તેનાથી ગલર 
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જડભે છે. અને એલા ભાણવો જન્નતની ખશુ્બ ૂ(સલુાવ)થી 
ણ લબંચત યશ ેછે. (લવાએલશુ્ળીઆ, ા. ય૮૬) 

એલા ભાણવની કબ્ર જશન્નભભા ંધવી જામ છે, અને 
તેનો શિ કાફૃનની વાથે થામ છે. કાફૃન ણ જભીનભા ં
ઘવી (ઊતયી) ગમો શતો. (લવાએલશુ્ળીઆ-૧, ા. ય૮૩) 

ફીજાઓ તઅઝીભ (ભાન આલા) ભાટે ઊબા થામ 
અને તભે ફેવી યશો, એ ણ ઘભડંનો એક પ્રકાય છે. 
અલ્રાશ એલા ભાણવને જશન્નભીઓભા ં ગણ ે છે, જે 
ગલરલૂરક ફેવી યશ,ે અને રોકો તેની આજુ ફાજુ ઊબા 
યશ.ે (જાભેઉસ્વઆદાત-૧, ા. ૩૦૯) 

(વિાધાયીઓ અને ભોટેયાઓ આ મદુ્દા ય ધ્માન 
આે.-જલાદી) 

અઇમ્ભએ ભઅસભૂીન અરય્શમેસુ્વરાભએ ગલર અને 
ઘભડંનો ઇરાજ ફતાવ્મો છે : થીગડા ભાયેરા કડા, જૂના 
ગયખા, ધૂલાો ચશયેો, જાતે ફજાયભાથંી વાભાન 
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રાલલો, વાભાડમ વલાયી ઉય ફેવવ ુ અને પકીય-
ભોશતાજોની વગંત કયલી, અને આ યશણેી કયણી તેઓએ 
અનાલી ણ છે. (મસુ્તદયક-ય, ા. ૩ય૯) 

અલ્રાશ ે ગલર કયનાયાઓ ાવેથી નેઅભતો છીનલી 
રીધી છે. ળમતાનનો અંજાભ વૌ જાણ ેછે. તે એક લાયના 
ગલર - તકબ્બયુના રીધે અલ્રાશના કુફર જેલી નેઅભતોથી 
લબંચત થઈ ગમો. ભાટે ખફયદાય, તે જલ્રાદથી ફચીને 
યશજેો. 

 નમ્રતા : 
ફેટા, ખાકવાયી-વલનમ્રતા ધાયણ કયજો. તેભા ંદુવનમા 

અને આખેયત ફનેંની બરાઈ છે. કયલામતભા ં છે કે 
નમ્રતાથી ઉચ્ચતા ભે છે. (લવાએર-ય, ા. ૪૦૭) 

વલનમ્રતાભા ંિેષ્ઠતા છે. (મસુ્તદયક-ય, ા. ૩૦૬) 

નમ્રતાથી ડશાણભા ંલધાયો થામ છે. (લવાએર-ય, 

ા. ૪૦૭) 
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વલનમ્રતા એ એકાગ્રતા, અલ્રાશના ખૌપ અને ળભર-શમાની 
ખેતી છે. (મસુ્તદયક-ય, ા. ૩૦૬) 

વલનમ્રતા-આજજઝી કયનાયાઓ ય અલ્રાશ પખ્ર કયે 
છે. તેણ ેદયેક ઇડવાન ઉય એક પકયશ્તો મકુયર ય કમો છે, 

અને તેના કબ્જાભા ં તેની ેળાની આી દીધી છે. જ્માયે 
તે ગલરથી ભાથ ુઊંચુ ંકયે છે. તો પકયશ્તો તેને નભાલી દે 
છે. અને જ્માયે નમ્રતાલૂરક ભાથ ુનભાલે છે. તો પકયશ્તો 
તેને ઊંચુ ંકયી નાખ ેછે. (લવાએર-ય, ા. ૪૭૧) 

અલ્રાશ ેમવૂા અરન્ય્શસ્વરાભને તેભની નમ્રતા અને 
ખાકવાયીના કાયણ ે કરીભ ફનાવ્મા શતા. તેભણ ે ધૂ 
ઉય ેળાની મકૂી, તો અલ્રાશ ે તેભની વૌથી ઉચ્ચ 
ફનાલી દીધા. અને આખા જભાના કયતા મભુતાઝ કમાર. 

ફેટા, ક્યાયેમ કોઈને શકીય-શલ્કા નશં ભાનજે. એભા ં
અલ્રાશની તૌશીન છે. તભને નથી ખફય કે એક લેા 
જનાફ ેનશૂ અરન્ય્શસ્વરાભ ખજંલાલાા કુતયા ાવેથી 
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વાય થમા, ત્માયે તચુ્છકાય વાથે ફોલ્મા : કેલો કુતયો છે 
! છી....... તે અલ્રાશના હુકભથી ફોરતો થમો. અને 
જલાફ આતમો : ભને અલ્રાશ ે આલો ફનાવ્મો છે, જો 
તભને ન ગભતો શોઉં તો વાયો ફનાલી દો. જનાફ ેનશૂ 
અરન્ય્શસ્વરાભ ઘણા ળયભાઈ ગમા. અને આ તકે અવ્રા 
ય ૪૦ લર સધૂી યોતા યહ્યા ત્માયછી એભને ‘નશૂ’ 
(નલશા કયનાય, યડનાય, વલરા કયનાય)નો બખતાફ 
ભળ્મો. તેભનુ ં નાભ તો ‘અબ્દુર  જબ્ફાય’ શત ું . 
(મસુ્તદયક-ય, ા. ય૬ય) 

આ જ યીતે જ્માયે શ. મવૂા અરન્ય્શસ્વરાભને 
કશલેાભા ં આવ્ય ુ કે એક એલી ભખ્લકૂ રઈ આલો કે 
જેનાથી તભે ફશતેય શો. તેઓ એક ખજંલાલાા 
કુતયાને રઈને વનકળ્મા અને યસ્તાભા ં છોડી દીધો. 
મનુાજાત વભમે અલ્રાશ તયપથી કશલેાભા ંઆવ્યુ,ં જો તભે 
એને રઈને આલતે તો તભાફૃ નાભ નફીઓભાથંી કાઢી 
નાખત. ભાયા ખાવ ફદંાઓ ક્યાયેમ ઘભડં નથી કયતા. 
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આકયપોના કથન મજુફ જ્મા ંસધૂી ભાણવના ભનભા ંએલી 
રાગણી ફાકી યશળેે કે દુવનમાભા ંકોઈણ એક જણ કયતા 
હુ ંઉચ્ચ છુ,ં ત્મા ંસધૂી (તકબ્બયુ) ઘભડં ફાકી યશળેે. 

(એ તો સ્ષ્ટ છે કે આ જાતના ફનાલો રોકોને વબ્ર 
આલા ભાટે શોમ છે, ફાકી ન તો કોઈ નફી ભગફૃય શોમ 
છે, ન તો તેનુ ંનાભ નફીઓભાથંી કાઢી નાખલાભા ંઆલે 
છે. વાભાડમ રોકોની તઅરીભ ભાટે-સધુાયણા ભાટે 
અલ્રાશ ે નફીઓને એક ભાધ્મભ ફનાવ્મા છે, જેભકે 
આગ આણ ેશ. નશૂ, શ. મઅકૂફ, શ. યસૂપુ વલળે લાચંી 
ગમા છીએ. - જલાદી) 

 કશવર - રારચ : 
કશવર - રારચથી દૂય યશજેો. જનાફ ેશવ્લાને ણ આ 

રારચ દ્વાયા જ વભજાલલાભા ં આવ્ય ુ શતુ ં કે ઘઉં ખાઈ 
લ્મો. નશં તો જન્નતભા ં એભની ાવે કઈ લસ્તનુી કભી 
શતી ? અને એભણ ે આ જ લાત જનાફ ે આદભ 
અરન્ય્શસ્વરાભ ાવે મકૂી. 
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કશવરથી દૂય યશલેાની વળખાભણ ળમતાને ોતે ણ કયી 
છે. જનાફ ેનશૂ અરન્ય્શસ્વરાભને તેણ ેકહ્યુ ં કે રારચથી 
આઘા યશજેો. ખફયદાય, એલી કોઈ જગ્માએ યશજેો નશં કે 
જ્મા ંતભાયી વાથે કોઈ ના ભશયેભ સ્ત્રી શોમ અને ત્રીજુ ન 
કોઈ શોમ. નશં તો હુ ંત્રીજો થઈ જઈળ. (મસુ્તદયક-ય, 

ા. ૩૩૦) 

 ખદુવદંી – વનયંકુળતા : 
ખફયદાય, ક્યાયેમ ખદૂ વદં (ભન પાલે તે કયનાય 

ઘભડંી) ન ફનજો, કેભકે આ દીનના ભાટે પવાદ અને 
અભર ફયફાદ થલાના કાયણફૃ છે. શુ ં તભે નથી 
જાણતા કે શ. ઇવા અરન્ય્શસ્વરાભનો વાથીદાય 
‘બફસ્સ્ભલ્રાશ’ કશીને દકયમા ઉય ચારલા ભાડેંરો અને 
લચ્ચ ે તેને વલચાય આવ્મો કે “શલે તો હુ ંણ ઈવા જેલો 
થઈ ગમો છુ.ં..” અને તયત ડુફલા રાગ્મો. તેણે પકયમાદ 
કયી. શ. ઇવા અરન્ય્શસ્વરાભએ તેને વબંાી રીધો. 
કાયણ છૂય ુતો કહ્યુ ં કે આ ખદૂવદંી ઘભડંનુ ંકયણાભ 
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છે. આે તેને તૌફા કયલા કહ્યુ.ં તેણ ે તૌફા કયી અને 
પયીથી તે જ સ્સ્થવત આલી ગઈ. એટરે કે તે ‘બફસ્સ્ભલ્રાશ’ 

કશીને ાણી ઉયથી વાય થલા ભાડંમો. (ઉસરૂ ેકાપી-
ય, ા. ૩૦૬) 

 કયમાકાયી - આડફંય : 

ફેટા, કયમાકાયીથી ણ ફચજે કે તે વળકર કયલા જેવ ુ
છે. કયલામતભા ંછે કે જે ગૈય ખદુા (અલ્રાશ વવલામના)ને 
ફતાલલા ભાટે અભર કયે છે, અલ્રાશ કમાભતના કદલવે 
તેને જ શલાર ેકયી દેળે. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ય૯૩) 

કયમાકાયને કમાભતના કદલવે ચાય નાભે 
ફોરાલલાભા ંઆલળે. પાજજય, ગદ્દાય, કાપીય અને નકુવાન 
ઉઠાલનાય. તેના આભાર વ્મથર, અજ્ર-ફદરો નશં ભે. 
અને અંજાભભા ંજેને દેખાડલા ભાટે અભર કમાર શતા, તેને 
વંી દેલાભા ંઆલળે. (લવાએર-૧, ા. ૧૧) 

કેટરીક કયલામતભા ંછે કે ઇડવાન અલ્રાશ ભાટે થોડો 
અભર કયે છે, તો અલ્રાશ ફદંાઓભા ં તેને ભોટો કયી 
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ફતાલે છે. અને ફદંાઓ ( ને દેખાડલા) ભાટે ભોટા-ભોટા 
અભર (ઇફાદતો) કયે છે, તો અલ્રાશ તેને નાનો ફનાલી 
દે છે. બરે છી તેણ ેઆખી યાત જાગીને ોતાને થકલી 
ણ કેભ ન નાખ્મો શોમ. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ય૧૬) 

આણી બપુ્ધ્ધ ણ એલી લાત વદં નથી કયતી કે 
જાશયેભા ં તો અલ્રાશની ઇફાદત કયલાભા ં આલે અને 
ફાવતનભા ં(ખયી યીતે) અલ્રાશ વવલામનાઓ ભાટે અભર 
કયલાભા ં આલે. છેલટે ઇડવાન ( ને ફતાલલા ભાટે) ની 
ફદંગીથી ળો પામદો ? તે તો બફચાયો એક ભચ્છયને ણ 
શટાલી નથી ળકતો. ફીજાને શુ ં આી ળક્લાનો ? જે 
ભાખીએ આંચકી રીધેરી લસ્ત ુાછી નથી ભેલી ળકતો, 
તેની ાવે ઇડવાન ળી આળા યાખી ળકે ? અને તેની 
યઝાભદંી (ખળૂી) ભાટે અભર કયીને શુ ંભેલલાનુ ંશત ુ? 

 ભાયવુી - વનયાળા : 
વનયાળ કે ભાયવૂ થજો નશં. અલ્રાશના અઝાફથી 

નબચંત અને અલ્રાશની યશભેતથી ભાયવૂ, શતાળ થવ ુ
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ગનુાશ ેકફીયા છે. તેનાથી અલ્રાશ ઘણો નાયાજ થામ છે. 
ફલ્કે તેનાથી ખદુાની તૌશીન ણ થામ છે. 

ભં કેટરાક એલા ગનેુશગાયોને જોમા છે કે જેને 
ળમતાન ભાત્ર ગનેુશગાય ફનાલીને યાજી થમો નથી. 
ફલ્કે તેને અલ્રાશની યશભતથી ભાયવૂ (વનયાળ) ફનાલી 
તૌફાથી ણ યોક્યા છે. કયણાભે તે ફેલડા ગનેુશગાય 
ફડમા છે. ભઅવવમત (ગનુાશ) નો બોગ ણ ફડમા અને 
યશભતે ખદુાથી ભાયવૂ ણ થમા. છેલટે લાજજફ તૌફાને 
ણ તકર કયી  

 તૌફા - પ્રામવિત : 
ફેટા ! જો ળમતાન તભાયા કદરભા ંલવલવો નાખીને 

યલયકદગાયની મખુારેપત ઉય તૈમાય કયે, તો તૌફાને 
ભરૂજો નશં. તયુત જ તૌફા કયી રેજો. તૌફા ગનુાશને 
વભટાલી દે છે. (ઉસરૂ ે કાપી-ય, ા. ૪યય) શભેંળા તૌફા 
કયતા યશજેો. ખદુા જાણ,ે ક્યાયે કઈ ભરૂ થઈ જામ અને 
ગ રવી ડે. 
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ફેટા ! માદ યાખજો, ‘તૌફા’ પકત ઇસ્સ્તગપાયનુ ંનાભ 
નથી કે ભાણવ ગનુાશ કયતો યશ ેઅને ‘અસ્તગ્પેફૃલ્રાશ...’ 
કશતેો યશ.ે આ તૌફા નથી. આ તો અલ્રાશની ભઝાક 
ઊડાલલા ફયાફય છે. ‘તૌફા’ એને  કશ ે છે જેભા ંઆ છ 
લસ્ત ુશોમ. 

(૧) આગ કયેરા ગનુાશનો સ્તાલો કયલો. 
(ય) બવલષ્મ ભાટે દ્રઢ વનધારય કયે કે શલે છી આલા 
ગનુાશ નશં કફૃ. 
(૩) રોકોના શક્કોની અદામગી, જો ભાર શોમ તો 
યત કયલો અને ગીફત લગેયે જેલા ગનુાશ કમાર 
શોમ, તો ભાપી ભાગંલી. 
(૪) જે પયજો ફજાલલાભા ંઆવ કયી શોમ, તો તેની 
કઝા કયલાભા ંઆલે. 
() જે ગોશ્ત-ભાવં શયાભ ભારથી ૈદા થય ુ શોમ, 

તેને યંજ અને ગભથી (યડીને) ઘટાડી દેલાભા ંઆલે, 
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એટર ે સધૂી કે ખાર ( ચાભડી) અને શાડકા યશી 
જામ.અને છી નલેવયથી ગોશ્ત-ભાવં આલે.  
(૬) ગનુાશ કયલાભા ં જેટરી રીજ્જજત રીધી શોમ 
એટરી જ અલ્રાશની ઇતાઅત કયલાભા ં ડતી 
ઝશભેતને ફયદાશ્ત કયે. 
આ ળયતો છી તૌફા વંણૂર થામ છે. આને ‘તૌફએ 

કાભેરા’ કશલેાભાં  આલે છે. ( નશજુર ફરાગાશ, 

લવાએલશુ્ળીઆ-ય, ા. ૪૮ય) 

માદ યાખો, આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ેલઆરેશી 
લવલ્રભની ઉમ્ભત ઉય અલ્રાશનો આ અશવેાન છે કે 
તેણે તૌફા અને ઇસ્સ્તગ્પાય કયલાથી ગનુાશો ભાપ કયી 
દેલાનુ ં લચન આતયુ ં છે. નશં તો અગાઉના જભાનાભા ં
તૌફા ભાટેનો કાનનૂ એટરો કડક ( વખત) શતો કે 
આજના ઇડવાનો એની કલ્ના ણ ન કયી ળકે. 

શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભએ સ.ૂ 
ફકયશની છેલ્રી આમતોની તપવીયભા ં કહ્યુ ં છે કે 
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યલયકદગાયે આ ઉમ્ભત ઉયથી ઘણો ફોજ ( બાય) 
ઊતાયી રીધો છે. અગાઉના જભાનાભા ંગનુાશો દયલાજા 
ઉય રખાઈ જતા. તૌફા ભાટે બરજ્જજતો (ફધા પ્રકાયના 
આનદં-પ્રભોદ) છોડી દેલા જફૃયી શતા. આ ઉમ્ભતભા ં
દારોળી કયલાભા ંઆલે છે. ખાવ-ુીવ ુશયાભ નથી થત.ુ 
અગાઉની ઉમ્ભતોભા ં ચાવ, એંવી, વો-વો લર સધૂી 
તૌફા કમાર છી ણ વાભાડમ અઝાફ જફૃય નાબઝર 
થતો અને અત્માયે થોડી તૌફા કયલાથી શભેંળા ભાટેનો 
અઝાફ દૂય થઈ જામ છે, બરે છી ભાણવે લયવોના 
લયવો સધૂી ગનુાશ કમાર શોમ. (તપવીયે વાપી, ા. ૭૬) 

(આ કયલામતભા ં અવખં્મ નેઅભતો અને યશભેતોનો 
ઉલ્રેખ છે. આ વલમભા ં તપવીયે વાપી લાચંલી ઘણી 
ઉમોગી થળે. - જલાદી) 

અલ્રાશ ે આ ઉમ્ભત ભાટે તૌફાનો પ્રશ્ન એટરો 
આવાન (વય) કયી દીધો છે કે કયલામતભા ં છે : એક 
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ભાણવે ૯૯ ભાણવોને કત્ર કયીને એક આબફદ-ઝાકશદને 
છૂય ુ: શુ ંભાયી તૌફા કબરૂ થઈ ળકળે ? તેણે કહ્યુ ં: 
નશં. ેરાએ તેને ણ કત્ર કયી નાખ્મો. છી એક 
આબરભ ાવે શંચ્મો. તેણ ે કહ્યુ ં: ખદુા અયશભય 
યાશભેીન છે, શજુ ણ તૌફા કબરૂ કયી ળકે છે, ણ ળયત 
એ છે કે પરાણી જગ્માએ ખદુાના એક નફી છે. તેની 
ાવે જઈને તૌફા કય. તે ભાણવ અલ્રાશના નફીની 
ળોધ કયતો કયતો ભાગર કાલા ભાડંમો. ફનલાકા 
યસ્તાભા ં જ ભયી ગમો. અલ્રાશ ે ‘યશભેત’ અને 
‘અઝાફ’ ફનેંના પકયશ્તાઓને ભોકલ્મા. એક કશતેો શતો 
કે આ ગનેુશગાય છે. ફીજાનુ ંકશવે ુ ંશતુ ં કે તૌફાની યાશ 
ઉય જઈ યહ્યો શતો. કુદયતનુ ંપયભાન થય ુ કે ગનુાશની 
જભીન અને તૌફાની જભીન ફનેંને ભાલાભા ંઆલે, જેથી 
નક્કી થામ કે તે કઈ જભીનથી લધાયે નઝદીક શતો. 
જભીન ભાલાભા ંઆલી. તૌફાની જભીન એક લંત ઓછી 
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શતી. અલ્રાશનો હુકભ થમો : યશભેતનો પકયશ્તો રઈ 
જામ. એટરા ભાટે કે તૌફાથી એક લંત લધાયે નજીક થઈ 
ગમો શતો. કેટરીક કયલામતોભા ં છે કે અલ્રાશ ે ોતે 
તૌફાની જભીનનુ ં અંતય ઓછુ કયી નાખ્ય ુ શત,ુ કેભકે 
તૌફાનો ઇયાદો કયલો એ જ વૌથી ભોટી તૌફા છે. 

(અશં એ માદ યાખવુ ં જફૃયી છે કે આ જાતના 
દાખરા-ઉદાશયણો આણને વભજાલલા ભાટે છે. નશં તો 
પકયશ્તાઓ અલ્રાશની યજા લગય શરનચરન ણ કયતા 
નથી.- જલાદી) 

યલયકદગાય ોતાના ફદંાઓ ઉય ફહ ુ જ 
ભશયેફાન છે. તેણ ેતૌફાનો દયલાજો ઉઘાડો જ યાખ્મો છે. 
તે તૌફા કયનાયાઓને દોસ્ત યાખ ે છે. (લવાએલશુ્ળીઆ, 

ય, ા. ૪૭ય) 

કેટરીક કયલામતોભા ંછે કે જ્માયે કોઈ ફદંો તૌફા કયે 
છે, ત્માયે અલ્રાશ એ ભાણવ કયતા લધાયે ખળૂ થામ છે કે 
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જેનુ ં વલાયે ખોલામેલુ ં જાનલય વાજંે ભી ગયુ ં શોમ. 
એટરા ભાટે કે જાનલયનુ ંાછુ પયવુ ંતો વય છે, ણ 
ઇડવાનનુ ં તૌફા કયવુ ં મશુ્કેર છે. ( ઉસરૂ ે કાપી-ય, ા. 
૩૪૦) 

ફેટા, તૌફા કયો. તૌફા મવુરવર કમાર કયો. ગનુાશો 
થઈ ગમા, છી તયંુત સ્તાલો કયો, તૌફા કયો કે 
શાથભાથંી તક જતી ન યશ ે અને અલ્રાશનો કો ન 
ઊતયે. ખફયદાય, ક્યાયેમ તૌફાભા ંસસુ્તી કે આવ નશં 
કયજો. ભોડુ કયલાભા ં બાયે આપતો નોતયલા જેવ ુ છે. 
ફનલાજોગ છે કે ભરેકુર ભૌત જ આલી શંચ ે અને 
તૌફાનો લખત શાથભાથંી નીકી જામ  

ગનુાશની વભવાર કુભા છોડ જેલી છે. જો છોડને 
તયુત ઉખેડી નાખ્મો તો ઉખડી  ગમો, નશં તો છી તેના 
મબૂમા ઊંડા ઊતયતા જળે. છી ઉખડવ ુમશુ્કેર ફનળે. 
ગનુાશોનુ ંણ એવુ ંજ છે. તયંુત જ સ્તાલો કયીને તૌફા 
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કયી રીધો તો તો ઠીક છે, નશં તો છી ગનુાશની આદત 
ડી ગઈ, તો ભોડુ જ થલાનુ,ં અને તૌફા નવીફ નશં 
થામ. 

કયલામતભા ં છે કે યલયકદગાય ગનુાશ કમાર છી 
વાત કરાક, નલ કરાક અથલા એક કદલવની ભોશરત 
આે છે. એટરા વભમ સધૂી ગનુાશ રખલાભા ં નથી 
આલતા. (લવાએલશુ્ળીઆ-ય, ા. ૪૮૦) 

ત્માયછી ( ત્મા ં સધૂીભા)ં તૌફા ન કયે, તો ગનુાશ 
રખી રેલાભા ં આલે છે. અને તૌફા કયલી ણ મશુ્કેર 
થઈ જળે.  
તૌફાથી ઉભય રાફંી થામ છે. યોઝીભા ંલધાયો થામ છે. 
અને સ્સ્થવત સધુયે છે. ખફયદાય, એભા ં આવ કે ઢીર 
નશં કયજો કે ક્યાકં ફધી નેઅભતોથી લબંચત થઈ જાલ. 

 દુ:ખભા ંવબ્ર - ધૈમર : 
ફેટા, અલ્રાશ તભને યોઝી અને વલત્રતા આે. 

શભેંળા દુ:ખભા ં વબ્ર કયજો. અલ્રાશ ે શ. મવૂા 
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અરન્ય્શસ્વરાભને કહ્યુ ંશત ુકે જ્માયે ણ દુવનમાને તભાયી 
તયપ આલતી જુઓ ત્માયે કશજેો  ઇન્ના બરલ્રાશ ેલઇન્ના 
એરય્શ ેયાજેઊન. એક અઝાફ છે જે તભાયી તયપ આલી 
યહ્યો છે. જ્માયે દુવનમાને ભં પેયલેરી જુઓ. ( દુવનમા 
તભાયાથી ભં પેયલી રે.) તો પકીયીનુ ં સ્લાગત કયો. આ 
નેક ફદંાઓની આદત છે. ( જાભેઉવ વઆદાત-ય, ા. 
૭૬) 

આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ેલઆરેશી લવલ્રભનુ ં
કથન છે : પકીયી કુદયતના ખજાનાઓભાનંો એક ખજાનો 
છે. પકીયી એલી નેઅભત છે કે જે મયુવર (નફી) અને 
ભોઅવભનને આે છે. પકીયી કુદયત તયપથી એક ઈઝઝત 
અને ભાન છે. (જાભેઉવ વઆદત-ય, ા. ૮ય) 

પકીયી ભોઅવભનની ળોબા છે. (જાભેઉવ વઆદાત-ય, 

ા. ૮૧) 

જન્નતલાવીઓભા ં ફહુભતી પકીયોની શળે. જન્નતભા ં
વૌથી ઓછી વખં્માભા ંભારદાયો અને સ્ત્રીઓ શળે. ઇડવાન 
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જેટરો ઈભાનભા ં આગ લધતો જામ છે. તેટરી તેની 
આજીલીકા-યોઝીભા ં તગંી અનબુલતો જામ છે. ( ઉસરૂ ે
કાપી-ય, ા. ય૬૧) 

નફીઓભા ંવૌથી છેલ્ર ેજન્નતભા ંદાખર થનાયા શ. 
સરુમભાન અરન્ય્શસ્વરાભ શળે. તેભને આખી વલ્તનતનો 
કશવાફ આલો ડળે. પાકા ( ભખૂ્મા યશલેા) ય વબ્ર 
કયલી એ જેશાદ છે. એક પાકો વાઈઠ લરની ઇફાદતથી 
ફશતેય છે. પકીયો જન્નતભા ંભારદાયો કયતા ાચંવો લર 
શરેા દાખર થળે. જન્નતભા ં માકૂતના એલા ઓયડાઓ 
શળે જેને જન્નતલાવીઓ એલી આિમરજનક નજયે જોળે કે 
જે યીતે જભીનલાવીઓ વવતાયાઓને જુએ છે. આ 
ઓયડાઓભા ંયશનેાય નફી, ળીમા અને નાદાય ભોઅવભન 
શળે. પકીયો જન્નતના ફાદળાશ છે. ફધામ ઇડવાનો 
જન્નતભા ં જલા ભાટે ઉત્સકુ છે અને જન્નત પકીયો ભાટે 
ઉત્સકુ છે. પકીયો જન્નતભા ં કશવાફ લગય દાખર થળે. 
તેઓની ળપાઅત એ રોકોને ણ કાભ આલળે કે જેભણ ે
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એક ઘ ૂટંડો ાણીનો ાઈને ઉકાય કમો શળે. પકીય ઉય 
વદકો થનાય એક કદયશભ અભીયને અાનાય શજાય 
કદયશભથી ફશતેય છે. 

અલ્રાશ ભોઅવભન પકીય વાથે એલી યીતે લતરળે કે 
જેલી યીતે એક બફયાદયે ભોઅવભન ફીજા બફયાદયે 
ભોઅવભન વાથે લતે છે. એક મનુાદી અલાજ દેળે : 
ભોઅવભન પકીયો ક્યા ં છે ? ત્માયે કેટરાક રોકો આગ 
આલળે. અલ્રાશનો ઇયળાદ થળે : ભાયી ઈઝઝત, જરાર 
અને ફરદંીના વોગદં, ભં તભને દુડમલી નેઅભતોથી 
એટરા ભાટે લબંચત નશોતા યાખ્મા કે તભે ભાયી નજયભા ં
ઝરીર શતા. ભં તભાયી નેઅભતોનો અશં ભાટે વગં્રશ કયી 
યાખ્મો છે. જુઓ, જેણે ણ તભાયી વાથે ાણીના એક 
ઘ ૂટંડા જેટરો ણ અશવેાન કમો શોમ, એને તભાયી વાથે 
જન્નતભા ંરઈ જઈ ળકો છો. 

ફેટા, માદ યાખજો, લખાણલા રામક પક્ર ( પકીયી) 
ભાટે ણ કેટરીક ળયતો છે. 
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(૧) શરેી ળયત એ છે કે એલી યીતે વમંભલૂરક 
જીલે કે રોકો તેને ભારદાય વભજે. રોકો ાવે ોતાની 
ગયીફી ગામ નશં. ોતાની જફૃકયમાતની વળકામત ન 
કયે. જ્માયે કદર તગં થઈ જામ, ત્માયે કોઈ બયોવાાત્ર 
દોસ્ત અથલા બફયાદયે ભોઅવભનને કશ.ે એ ણ એલી 
આળા શોમ તે ોતાની જફૃકયમાત યૂી કયી દેળે. નશં તો 
ોતાની સ્સ્થવત છુાલી યાખલી જ ફશતેય છે, કેભકે 
તેનાથી અલ્રાશ ઉય તેની યોઝીની જલાફદાયી લધી 
જામ છે. નશં તો છી અલ્રાશ એલાઓને વંી દે છે કે 
જેની ાવે તેણે વળકામત કયી છે. અને રોકો તેને ઝરીર 
ણ ગણ ેછે. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ૧ય૮) 

જનાફ ેલકુભાને ોતાના તુ્રને નવીશત કયી, ફેટા  
ભં એબમાનો સ્લાદ ચાખ્મો છે. અને ઝાડની છાર ણ 
ખાધી છે. ણ પકીયીથી લધીને કોઈભા ં કડલાળ નથી. 
ભાટે જો ક્યાયેક પકીયી આલી ડે. તો રોકોને કશજેો નશં. 
નશં તો રોકો ઝરીર કયળે. અને તભને કાભ ણ નશં 
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આલે. આલી સ્સ્થવતભા ંઅલ્રાશ ાવે યજૂ થાલ. તે તભાયી 
શારત સધુાયલા ભાટે લધાયે ળસ્ક્ત ધયાલે છે. કોણ એલો 
છે, જેણે એની ાવે ભાગં્ય ુશોમ અને એણ ેઆતય ુન શોમ. 
કોણ એવ ુ છે, જેણે એના ઉય બયોવો યાખ્મો શોમ, અને 
એણે મવૂીફતથી નજાત ન આી શોમ. 
(લવાએલશુ્ળીઆ-ય, ા. ૪) 

(ય) ફીજી ળયત કનાઅત ( વતંો) છે, જેનુ ં લણરન 
અગાઉ આલી ગયુ ંછે. 

(૩) ત્રીજી ળયત વબ્ર અને અલ્રાશની ભયઝી ઉય 
યાજી યશવે ુ છે, જેના વલળે શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ંછે કે શ. જજબ્રઈર આં શઝયત 
વલ્રલ્રાશો અરય્શ ેલઆરેશી લવલ્રભની વેલાભા ંશાજય 
થઈ અયજ કયી : યલયકદગાયે આને એક એલો તોશપો 
ભોકલ્મો છે કે જે કોઈણ નફીને નથી ભોકલ્મો. એ 
તોશપો ‘વબ્ર’ છે, અને એક એનાથી ણ ફશતેય તોશપો છે 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 130                                   END 

‘કનાઅત’, અને એના કયતા ણ િેષ્ઠ તોશપો છે ‘યઝા’. 
યઝાનો અથર એ છે કે અલ્રાશ આે કે ન આે. ફદંો 
ક્યાયેમ નાયાજ ન થામ. અને તે ોતાના ભામરૂી 
અભરથી ણ ખળૂ ન થામ. ફલ્કે લધાયે ને લધાયે 
અભર કયતો યશ.ે (લવાએલશુ્ળીઆ-ય, ા. ૪૪૪) 

ફેટા, અલ્રાશની યઝા ઉય યાજી યશવે ુ ં ફહ ુ ભોટો 
ળયપ છે. જેના ભાટે જેશાદ જફૃયી છે. શદીવે કુદવીભા ંછે કે 
“જે ભાણવ ભાયી ભોકરેરી ફરા ઉય વબ્ર ન કયે, ભાયી 
ભયજી (હુકભ) ઉય યાજી ન યશ,ે તે ભાયા વવલામ ફીજો 
કોઈ ખદુા ળોધી રે, અને ભાયી જભીન આવભાનભાથંી 
નીકી જામ.” (વભડશાજુન નજાત-કાળાની, ા. ૪૦) 

ફીજી કયલામતભા ં છે કે જે કયઝકે ખદુા ઉય યાજી 
યશળેે, ન ભલા ઉય નાયાજ નશી થામ, ણ જે પકયમાદ 
ને વળક્લો કયળે તેને કોઈ ણ નેકી નવીફ નશં થામ, 

ફલ્કે અલ્રાશના ગઝફનો વાભનો કયલો ડળે. ફેટા ! 
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અલ્રાશની યેઝા શાવંવર કયો, અને ોતાના નપવને એના 
પંવરા ઉય યાજી યાખો. ક્યાયેમ એનાથી નાયાજ ન 
થાઓ, ન એની વળકામત કયજો. 

(૪) ચોથી ળયત એ છે કે શય શારતભા ંઅલ્રાશનો 
શકુ્ર કયતા યશો, બરે યાશત શોમ કે તકરીપ, યોઝી વલળા 
શોમ કે તગં. કુયઆનભા ંખદુાએ વબ્રને શકુ્ર વાથે ભેલીને 
ફનેંનો વાથે ઉલ્રેખ કમો છે. અને નેઅભતથી નાશકુ્રી 
કયનાયને બાયે અઝાફથી ડયાવ્મા છે. 

() ાચંભી ળયત એ છે કે પક્રને પાકા ભાટે ઉત્સકુ 
યશ,ે તૈમાય યશ.ે તેના રાબારાબ જોતા તેનુ ંઆનદંલૂરક 
સ્લાગત કયે. વાથે એ વલચાયે કે અલ્રાશ ે કાફૃન જેલા 
દૌરતભદંને જભીનભા ં ધયફી દીધો. અને શ. ઇવા 
અરન્ય્શસ્વરાભ જેલા નાદાયને આવભાન ઉય ઊંચકી 
રીધા. 

(૬) છઠ્ઠી ળયત એ છે કે ખદુા ઉય ક્યાયેમ 
એઅતેયાઝ ન કયે. 
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(૭) વાતભી ળયત એ છે કે શયાભ અને ળકંાસ્દ 
લાતોથી શભેંળા દૂય યશ.ે પક્ર કાપાભા ંણ શયાભથી દૂય જ 
યશ.ે 

(૮) આઠભી ળયત એ છે કે અલ્રાશના અમ્ર અને 
નશી ફજાલતો યશ.ે પક્રના કાયણ ેઇફાદતભા ંઆવ ન 
કયે. ળક્ય શોમ એટરો પાકાભા ંણ વદકો આતો યશ.ે 

(૯) નલભી ળયત એ છે કે ભારદાયો વાથે યશ ેનશં. 
તેઓના ભાર-દૌરતના વફફ ેતેઓનુ ંભાન-એશતેયાભ ન 
કયે. કયલામતભા છે કે કોઈ ભારદાયના ઘયે જઈને તેની 
ભારદાયીના કાયણ ેતેનુ ંભાનાન કયળે. તેનો ૧/૩  દીન 
નષ્ટ થઈ નળે. ફીજી કયલામતભા ં ૧/ય દીન અને ય/૩ 
દીનનો ણ ઉલ્રેખ થમો છે. (તપવીયે વાપી, સ.ૂ કશજ્ર) 

અને જે ણ કોઈ ભારદાયની દૌરત વાભે જૂકળે તે 
જન્નતનો શકદાય નશં યશ.ે ફલ્કે આવભાનભા ં તેને ખદુા 
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અને યસરૂનો દુશ્ભન કશીને ોકાયલાભા ંઆલળે. તેની ન 
કોઈ દુઆ કબરૂ થળે, ન તેની કોઈ શાજત યૂી થળે. 

ફેટા, પક્રના, યંજો-ગભના, ભરૂી જલાના, ઉભય ઘટી 
જલાના કાયણોથી યશઝે કયીને યોઝીભા ં લધાયો થામ 
અને ઉભય ભોટી થામ તેના ભાટે કાયણો વલચાયો. અને 
તેના ઉય અભર કયો, જેની વલગત ઇડળાઅલ્રાશ ફીજી 
કકતાફભા ંરખશુ.ં 

અલ્રાશ તભને ભોઅવભનોભા ંગણ ે અને મનુાકપકોના 
ળય (નકુવાન)થી ફચાલે. ભોઅવભન બફયાદયોના શક અદા 
કયતા યશો. દયેક ભોઅવભનનો ફીજા ભોઅવભન ઉય શક 
છે, અને તેનાથી છૂટલાનો યસ્તો શક અદા કયી દેલાથી 
ભે છે અથલા ભાપી ભાગંલાથી ભે છે. નશં તો 
કમાભતના કદલવે તેનો જલાફ દેલો ડળે. અને તેના 
અનવુાય જ શિ નિનો પંવરો થળે. 
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પ્રકયણ-૪ : ઇલ્ભની પઝીરત અન ેતે 
ભેલલા વલળ ેલવીમતો 

ખદુા તભને તેની ભયજી, તેની ખળૂી ભેલલાની 
તૌપીક આે. અને તભાયા બવલષ્મને  ભતૂકા કયતા 
વાયો ફનાલે. હુ ંતભને ઇલ્ભે દીન ભેલલાની લવીય્મત 
કફૃ છુ. લાજજફાત અદા કયલા અને શયાભથી ફચલાનો 
મખુ્મ આધાય તેના ઉય છે. તદુયાતં ઇલ્ભે દીન 
ભેલવ ુએ બાયે પઝીરત, ળયપ અને ભયતફાન ુકાભ છે. 

બપુ્ધ્ધનો પંવરો છે કે ઇડવાન અને શમલાન લચ્ચ ે
બેદ ાડનાય ઇલ્ભ જ છે. દયેક લસ્તનુા ફે પ્રકાય છે, એક 
પ્રગવત કયલાનો-આગ લધલાનો. અને ફીજો સ્સ્થવત 
સ્થાક્તાનો-સ્થૂતાનો આ ફનેંભા ં જે સ્સ્થવતસ્થાક છે 
તેના કયતા જે આગ લધે છે - પ્રગવત કયે છે તે ફશતેય 
છે. જે પ્રગવત કયે છે તેના ણ ફે પ્રકાય છે. એક રાગણી 
(અનભુવૂત) ધયાલનાય અને ફીજો રાગણીશીન. એ તો 
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દેખીત ુ છે કે રાગણીશીન કયતા રાગણી ધયાલનાય 
ફશતેય છે. રાગણી ધયાલનાય (વભજદાય) ના ણ ફે 
પ્રકાય છે. એક આબરભ ( જ્ઞાની) અને ફીજો જાકશર 
(અજ્ઞાની), અને એ તો તદ્દન સ્ષ્ટ અને ઉઘાડી લાત છે 
કે અજ્ઞાની કયતા જ્ઞાની અને જાકશર કયતા આબરભ િેષ્ઠ 
છે. આ કશવાફ ેઇલ્ભ એ ફધામ કયતા િેષ્ઠ અને ઉચ્ચ 
છે. 

કુયઆને ભજીદનો સયૂએ ઇકયાઅ ભોટા બાગના 
મપુસ્સ્વયોના કશલેા મજુફ વૌથી શરેા નાબઝર થમો છે. 
આભા ં અલ્રાશ ે એરાન કયુર છે કે ઈડવાનને ખલ્ક કમાર 
છી ફધી લાતોની તારીભ દઈ દીધી છે. આ યીતે 
નેઅભતે લજૂદ (અસ્સ્તત્લ) છી નેઅભતે ઇલ્ભનો ઉલ્રેખ 
કમો છે. આ દરીર છે કે ઇલ્ભ આખી કાએનાતની વૌથી 
ભશાન નેઅભત છે. અને અલ્રાશ ેઇડવાનને વૌથી ભોટો 
ળયપ એ આતમો કે તેને અરક (જાભી ગએરા રોશી) થી 
ઇલ્ભ સધૂી શંચાડી દીધો. 
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સ.ૂ ઝૂમ્રભા ંઇયળાદ થામ છે : શુ ંઇલ્ભ ધયાલનાયા 
અને જાકશર એક વયખા શોઈ ળકે છે ? ક્યાયેમ નશં, આ 
લાત તો બપુ્ધ્ધળાીઓ જ વભજી ળકે છે કે ઇલ્ભનો 
ભયતફો જશર (જશારત) કયતા ક્યામં ઉચ્ચ છે. 

સ.ૂ ફકયશભા ંછે : જેને કશકભત ભી તેને ખૈયે ક્વીય 
ભી ગય.ુ કશકભત જ ઇલ્ભો - અભરની તૌપીક છે.  

સ.ૂ પાવતયભા ં છે કે ફદંાઓભા ં અલ્રાશથી ડયનાયા 
પક્ત આબરભો જ છે. 

આ વવલામ કેટરીક આમતોભા ં એશરે ઇલ્ભ 
(આબરભો)નો ઉલ્રેખ ોતાની જાત વાથે કયલાભા ંઆવ્મો 
છે, જે અઝભત અને ળયપની ફશતેયીન દરીર છે. 
કયલામતભા ંણ ઇલ્ભની ઘણી પઝીરત આલી છે. 

અબ્દુલ્રાશ બફન ભમમનૂ કદ્દાશ ે શઝયત ઈભાભ 
જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભ દ્વાયા શઝયત યસરૂ ેખદુા 
વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભનો આ ઇયળાદ 
નકર કમો છે : જે ભાણવ દીનના યસ્તે ચાર ેછે, ખદુાલદેં 
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કયીભ એને જન્નતના યસ્તે રઈ જામ છે. અને ભરાએકા 
તેના ગ નીચ ે ાખંો ાથયે છે. આકાળ અને 
જભીનભાથંી દયેક ભખ્લકૂ, એટર ે સધૂી કે દકયમાની 
ભાછરીઓ ણ તેના શકભા ંઇસ્સ્તગ્પાય કયે છે. આબફદના 
ભયતફા વાભે આબરભનો ભયતફો એલો છે જેલો 
વવતાયાઓ વાભે ચૌદભીનો ચાદં. આબરભો નફીઓના 
લાકયવ છે. નફીઓ ોતાના લાયવાભા ં કદયશભ - દીનાય 
નથી મકૂી જતા. તેઓનો લાયવો તો છે ઇલ્ભ જેને આ 
લાયવો ભી ગમો, એને ઘણ ુઘણ ુભી ગય ુવભજો. 

(અશંમા એટરી ચોખલટ કયલી જફૃયી છે કે નફીઓ 
ોતાનો  લાયવો કદયશભ - દીનાય ફૃે નથી મકૂી જતા. 
એનો અથર એ નથી કે તેભના ભમાર છી કદયશભ - દીનાય 
ફચી જામ, તો એભના લાકયવો વવલામ ફીજા કોઈને ભે. 
લાકયવ ફનાલવ ુફીજી લાત છે, અને લાકયવ થવ ુફીજી 
લાત છે. ઇલ્ભ ભાટે લાકયવ ફનાલલાભા ં આલે છે, અને 
ભારના ભાટે લાકયવ શોમ છે, છી તે ફનેં એક જ શોમ કે 
જુદા જુદા. - જલાદી) 
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અસ્ફગ બફન નફાતા શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન 
અરન્ય્શસ્વરાભથી નકર કયે છે કે ઇલ્ભ શાવંવર કયો, તેનુ ં
ળીખવ ુનેકી છે. ચચાર કયલી તસ્ફીશ છે. ફશવ ( વલલાદ) 
જેશાદ છે અને તારીભ આલી વદકો છે. ઇલ્ભ, વાશફે ે
ઇલ્ભ ભાટે નઝદીકી ભેલલાનુ ંકાયણ તથા શયાભ અને 
શરાર જાણલાનુ ંવાધન છે. તેના લડે જન્નત ભેલામ છે. 
ઇલ્ભ, એકાતંનો વભત્ર, એકરતાભા ંભદદગાય, જગંની સલુ્શ 
અને વભત્રની ળોબા છે. અલ્રાશ ેતેના લડે રોકોને નેકીના 
આગેલાન ફનાવ્મા છે. તેઓના આભાર ઉય નજય 
યાખો. અને તેઓની મયલી કયલાભા ં આલે. ઇલ્ભ, 

હ્યદમની બઝંદગી, આંખની યૌળની, ળયીયની ળસ્ક્ત અને 
મિુકીની ભબંઝર છે. ઇલ્ભથી અલ્રાશની ઇફાદત - 
ઇતાઅત, ભાઅયેપત અને તલશીદ ભેલી ળકામ છે. ઇલ્ભ 
લડે વવરએ યશભ, શરાર અને શયાભની વભજ ભે છે. 
ઇલ્ભ અકર ( બપુ્ધ્ધ)નો ઈભાભ છે અને બપુ્ધ્ધ ઇલ્ભને 
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તાફ ે છે.નેકફખ્તો ભાટે ઇલ્ભ અલ્રાશનુ ંઇલ્શાભ છે અને 
ફદફખ્તોની ભશફૃભીની જાશયેાત છે. ( ફેશાફૃર અડલાય, 

ા. ૪) 

શવન બફન અબફર શવન અર - પાયવીએ શઝયત 
ઈભાભ જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભથી નકર કયી છે. 
આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભએ 
પયભાવ્યુ ં કે ઇલ્ભ શાવવર કયવ ુદયેક મવુરભાનની પયજ 
છે. અલ્રાશ ઇલ્ભ ભેલનાયાઓને દોસ્ત યાખ ેછે. (ઉસરૂ ે
કાપી, ા. ૩૦) 

અબ ૂ ઇસ્શાકે ોતાના લવીરાથી અભીફૃર 
ભોઅભેનીન શઝયત અરી અરન્ય્શસ્વરાભના આ ળબ્દો 
નકર કમાર છે : અય્મોશન્નાવ  દીનની ણૂરતા ઇલ્ભ 
ભેલવ ુઅને તેના ઉય અભર કયલો છે. ઇલ્ભ ભેલવ,ુ 

ઇલ્ભ ભાર ભેલલા કયતા લધાયે લાજજફ છે. ભારનુ ં
પ્રભાણ નક્કી છે. એક આકદર ે( અલ્રાશ)ે તેને લશચંીને 
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ોતે જલાફદાયી રઈ રીધી છે. તે ોતાનો લામદો લપા 
કયળે. ઇલ્ભ આબરભો ાવે વગં્રશલે ુછે. એ તભાયે ભેલવ ુ
ડળે. ભાટે અલ્રાશના હુકભ મજુફ ઇલ્ભ શાવવર કયો. 
(ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૦) 

અબ ૂ શમ્ઝા ળેભારીએ શઝયત ઈભાભ વજ્જજાદ 
અરન્ય્શસ્વરાભનો ઇયળાદ નકર કમો છે કે જો રોકોને 
ઇલ્ભે દીન ભેલલાનો ળયપ ખફય ડી જામ, તો જાન 
આીને દકયમાભા ં ડૂફીને ણ ઇલ્ભ ભેલલા ભડેં. 
યલયકદગાયે જનાફ ેદાવનમારને લશી કયી કે ફદંાઓભા ં
ખયાફભા ં ખયાફ ફદંો એ છે જે જાકશર શોમ, એશર ે
ઇલ્ભની તૌશીન કયતો શોમ, તેભનુ ં અનવુયણ ન કયતો 
શોમ, અને વૌથી વાયો ફદંો એ છે કે જે મિુકી શોમ, 

વલાફ ભેલલા ઉત્સકુ શોમ, આબરભોનો વાથી શોમ, 

આબરભોને અનવુયતો શોમ અને વલધ્લાનો ાવે ળીખતો 
શોમ. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩) 
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ફીજી કયલામતોભા ં છે કે જે આબરભના ઇલ્ભથી 
પામદો ભેલલાભા ં આલે તે ( આબરભ) વવિેય શજાય 
આબફદોથી ફશતેય છે. ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૩) 

મઆુવલમા બફન અમ્ભાયની કયલામત છે : ભં શઝયત 
ઈભાભ જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભને વલાર છૂમો કે 
કોઈ યાલી આની કયલામતનો પ્રવાય (પ્રચાય) કયે અને 
ભોઅવભનોના કદરભા ંતેને ઊતાયી દે અને એક આબફદ કે 
જેની આ ળાન નથી, તે ફનેંભા ંળો પયક છે ? આે જલાફ 
આતમો : આલો યાલી શજાય આબફદોથી ફશતેય છે. 
(ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૩) 

શઝયત યસરૂ ે ખદુા વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભ પયભાલે છે : બઝંદગીભા ંખૈય (બરાઈ) પક્ત ફે 
જ પ્રકાયના ભાણવો ભાટે છે. એ આબરભ કે જેની ઇતાઅત 
કયલાભા ં આલે અને ફીજો એ ભાણવ કે જે ધ્માનથી 
વાબંે અને ઇલ્ભ ભેલે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૩) 
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શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભએ 
ફળીય દશાનને પયભાવ્યુ ં: ભાયા અસ્શાફભાથંી જે ઇલ્ભે 
દીન ન ળીખ ે તેના ભાટે બરાઈ નથી. ફળયી  માદ 
યાખજે જે ભાણવ પીકશ ન ળીખ,ે તે ફીજાઓના ઇલ્ભનો 
ભોશતાજ થળે, અને રોકો તેને રાઇલ્ભી ( અજ્ઞાનતા)ના 
કાયણ ેગભુયાશીભા ંઘવડી જળે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૩) 

સરુૈભાન બફન જઅપયની શઝયત ઇભાભે જઅપયે 
વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભથી નકર થએર કયલામત ભા ંછે કે 
શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભએ પયભાવ્યુ ં
: આબરભનો ભયતફો યોઝેદાય, આખી યાત ઇફાદત 
કયનાય અને અલ્રાશની યાશભા ંજેશાદ કયનાયથી લધાયે 
છે. આબરભના ભયણથી ઇસ્રાભભા ંએલી ખોટ ડે છે કે જે 
કોઈ ણ લસ્તથુી યૂી નથી ળકાતી. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. 
૩૮) 
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ઈભાભ અરન્ય્શસ્વરાભ પયભાલે છે : ઈબ્રીવની 
નજયભા ંઆબરભના ભૌતથી લધીને કોઈની (ભોઅવભનની) 
ભૌત વાયી નથી. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૮) 

શઝયત ઈભાભ મવૂા બફન જઅપય અરય્શભેસ્વરાભ 
પયભાલે છે : ભોઅવભન ભયી જામ ત્માયે આવભાનના 
પકયશ્તાઓ, જભીન ઉયની દયેક ઇફાદતગાશો અને 
આવભાનના એ તભાભ દયલાજાઓ કે જેનાથી તેભના 
આભાર ફરદં થતા શતા, તે ફધા યડી ઊઠે છે, ઇસ્રાભભા ં
એક ખોટ ડે છે, ભોઅવભનોના ઓરભા ( આબરભો) 
ઇસ્રાભના ગઢ છે.જે યીતે ળશયેના યક્ષણ ભાટે ચો તયપ 
ગઢ છે. (ઉસરૂ ેકાપી, ા. ૩૮) 

આ વવલામ અવખં્મ કયલામતો છે, જે શદીવના 
સુ્તકોભા ં ભી આલે છે, ભાટે શ ે ફેટા, ખફયદાય  આ 
ભશાન ળયપ, આ િેષ્ઠ ભયતફો, આ બાયે વલાફ તભાયા 
શાથભાથંી નીકી ન જામ. ખફયદાય  દુવનમા ભેલલાના 
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ચક્કયભા ંનશં ડજો કે એના કાયણ ેઇલ્ભે દીન છોડી દો. 
ફલ્કે ઇલ્ભે દીન ભાટે પક્ર અને પાકા ભાટે તૈમાય યશજેો. 
તેના ભાટે શભેંળાની ભારદાયી અને કામભની ઈઝઝત - 
પ્રવતષ્ઠા ભે છે. આજીવલકાભા ં મશુ્કેરી ડે, તો 
આખેયતના અજ્ર અને વલાફને માદ કયો, તેનાથી ફધી 
મશુ્કેરીઓ શલી થઈ જળે. અને આ ણ જુઓ કે જે 
રોકોએ ઇલ્ભે દીન ભેલલાનુ ં તકર કયીને યોઝી (ભાર) 
ભેલલાનો યસ્તો રીધો છે, તે કેટરા સખુ - ળાવંતભા ં
જીલી યહ્યા છે, તેઓ તો દુવનમા અને આખેયત ફનેંના 
રાબથી લબંચત યશી ગમા છે, તભને ઓછાભા ં ઓછુ 
આખેયતનો પામદો ભળ્મો છે. 

અને ફેટા, ‘વતંો’ના  ારલને છોડળો નશં, 
દુવનમાના ઠાઠ - ઠઠાયા ાછ જળો નશં, આ દુવનમાએ 
પયઝદેં યસરૂ વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભ 
શઝયત ઈભાભ હુવૈન અરન્ય્શસ્વરભની કદય કકંભત જાણી 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 145                                   END 

નથી, તો તભાયી ળી વલવાત છે ? તેણે શઝયત ઈભાભ 
હુવૈન અરન્ય્શસ્વરાભ ઉય મઝીદ જેલા ભનહવૂને 
અગત્મતા આી. આલી ફેલપા અને ગદ્દાય દુવનમા વાથે 
કદર રગાડવ,ુ બપુ્ધ્ધ અને પે્રભ ફનેંની વલફૃધ્ધ છે. ઇબ્ને 
વીના જેલા કપરસપૂીઓ આનો વખ્ત વલયોધ કમો છે. 

ફેટા ઇલ્ભ ળીખલાભા ંજે ણ ભશનેત અને તકરીપ 
ડે તેનાથી વનયાળ નશં થજો, ોતાનુ ંકાભ કયતા યશજેો, 
એટલ ુમાદ યાખજો કે આ દુવનમા દુ:ખ ને મવૂીફતનુ ંઘય 
છે. અશંમા સખુ કે આયાભની ળોધ કયલી વ્મથર છે. આ 
દુવનમા જો તભાયી તયપ આકારઈ ગઈ, તો તભને 
આખેયતથી દૂય શડવેરી દેળે. તક્લાથી યોકળે, વ્મથર લાતો 
અને એના છકટભા ં પવાલી  દેળે. તભને ભરુાલાભા ં
(પયેફભા)ં નાખી ોતાનો ફધો બાય તભાયા ઉય નાખી 
દેળે. એનો ઇચ્છુક શભેંળા યેળાન યશ ે છે. એની શારત 
શભેંળા જશન્નભ જેલી છે. જે ‘શર વભન ભઝીદ’ની ોકાય 
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કયતી યશ ે છે. એનુ ં ેટ ક્યાયેમ બયાત ુ નથી. એનાથી 
છુટકાયાનો એક જ યસ્તો છે કે આખેયત વાથે ભન રગાડી 
દો. છી કોઈ યેળાની, દુ:ખ અને યંજ કંઈ નશં યશ.ે 

ફેટા, ભાયા પ્રાણના વોગદં, દુવનમાને તકર કયલાભા ંજે 
આનદં - જે બરજ્જજત ભે છે, તેના શજાયભા ંબાગની ભજા 
કે અશવેાવ એ ભાણવને નશં થઈ ળકે કે જે દુવનમા 
ાછ ભડંાઈ ગમો છે, ણ શા, એટલ ુ માદ યાખજે કે 
દુવનમા તકર કયલાનો અથર એ નથી કે ફધ ુલ ૂટંાલી દઈને 
ફધા વ્મલશાય વફંધંો છોડી દઈને સપૂી ફની જાલ. આ 
લાત તો ળયીઅતને જયામ ગભતી નથી. ‘તકે દુવનમા’નો 
અથર તેનાથી કદર ન રગાડવુ,ં તેની બરજ્જજતો ાછ 
ગાડંા ન ફનવુ,ં અને જે કંઈ ભળ્યુ ં તેના ભાટે અલ્રાશ 
ઉય તલક્કર કયી અલ્રાશની યેઝા ઉય યાજી યશવે ુ ંછે. 

આ વલળે અબ્દુલ્રાશ બફન મઅફૂયની વશીશ 
કયલામતભા ં ઇળાયો કયલાભા ં આવ્મો છે : એક ભાણવે 
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શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભને વલનતંી 
કયી : હુ ં દુવનમાને ચાહુ ં છુ,ં તે ભને ભી જામ. આે 
પયભાવ્યુ ં: એટરી ફધી ભોશબ્ફત છે ? ભી જળે તો શુ ં
કયળો ? તેણે જલાફ આતમો : ભાયા અને ફાયા ફાર 
ફચ્ચાઓના ઉમોગભા ંરઈળ, યાશ ેખદુાભા ંવદકો કયીળ, 

શજ અને ઉભયા ફજાલીળ. આે પયભાવ્યુ ં: આ તરફ ે
દુવનમા નથી, આ તો તરફ ે આખેયત છે. 
(લવાએલશુ્ળીઆ ય, ા. ૩૦) 

 કસ્દે કુયફત : 
ફેટા, ખદુા તભને દુવનમા અને આખેયતની નેકી 

નવીફ કયે, ઇલ્ભ તરફ કયતી લખતે વનય્મત વાપ 
યાખજો. કદરને દુડમલી સ્લાથરથી દૂય અને આત્ભાને 
અભરની કુવ્લત ભેલલા તયપ યાખજો. બયૂાઈઓથી 
ફચજો. અખ્રાકી પઝીરતો ભેલો. ગસુ્વો અને લાવના 
ય કાબ ૂ યાખજો. શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભના આ ળબ્દો ઉય શભેંળા નજય યાખજો. 
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જે ણ કોઈ ભાણવ ઇલ્ભ ભેલીને તેના ઉય અભર 
કયળે અને ફીજાઓને તેની તારીભ આળે તેને 
આવભાનોભા ં ભશાન કશીને ોકાયલાભા ં આલળે. અને 
એઅરાન થળે કે આ ભાણવે ખદુા ભાટે ળીખ્યુ,ં ખદુા ભાટે 
અભર કમો, અને ખદુા ભાટે ફીજાઓને ળીખલાડયુ ં છે. 
(ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩) 

ઉફાદ બફન સશૈુફ ફવયીએ શઝયત ઈભાભ જઅપયે 
વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભના આ ળબ્દો નકર કમાર છે : ઇલ્ભ 
ળીખનાયાઓના ત્રણ પ્રકાય છે. શરેો પ્રકાય એ રોકોનો 
છે કે જે જશારત અને ઝઘડા ભાટે ઇલ્ભ શાવવર કયે છે. 
ફીજો પ્રકાય એ રોકોનો છે જે ગલર (ઘભડં) અને પયેફ 
(પ્રચં) ભાટે ઇલ્ભ ળીખ ે છે. અને ત્રીજો પ્રકાય એ 
રોકોનો છે કે જે કપકશ અને બપુ્ધ્ધ ભાટે ઇલ્ભ ભેલે છે. 

શરેો કે જે જશારતલાો પ્રકાય છે તે ભશકેપરો - 
ભજબરવોભા ંઇલ્ભના ફગણા ફૂંકે છે, ઇલ્ભનો ડો કયે છે, 
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જાશયેભા ં વનખારવતા, વનભરતા ફતાલે છે. ણ અંદયનુ ં
કદર તક્લાથી ખારી છે. અલ્રાશ એનુ ંનાક યગડી નાખળે 
અને તેની કભય તોડી નાખળે, ફીજો કે જે ગલર અને પયેફ 
આલા ભાટે ઇલ્ભ ળીખ ે છે, તે ભારદાયો વાભે નમ્રતા 
ધાયણ કયે છે. તેઓના ભાર - ભરીદા ઊડાલે છે. અને 
તેઓનો દીન ફયફાદ કયે છે. અલ્રાશ ે તેઓનો કયશ્તો 
એશર ેઇલ્ભ વાથેથી કાી નાખ્મો છે. તે તદ્દન આંધો 
થઈ ગમો છે. જે અક્કર અને કપકશ ભાટે ઇલ્ભ ભેલે છે, 

તે શભેંળા આખેયતની બચંતાભા ંગભગીન યશ ે છે. યાતના 
અંધાયાભા ંઇફાદત કયે છે, અને ખૌપે ખદુાથી ધ્રજુતો શોમ 
છે. રોકોને ઓખતો શોમ છે. નજીકનાથી ણ બયભાતો 
નથી. અલ્રાશ ે તેના અયકાનને ભજબતૂ કયી દીધા છે, 

અને તેના નાભ ઉય અભાન રખી નાખી છે. ( ઉસરૂ ે
કાપી-૧, ા. ૪૯) 

વરીભ બફન કૈવે શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન 
અરન્ય્શસ્વરાભના શલારાથી શઝયત યસરૂ ે ખદુા 
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વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભના આ ળબ્દો 
નકર કમાર છે. કે ફે તયસ્માઓ ક્યાયેમ વમયાફ (તતૃત) 
નથી થઈ ળકતા. તાબરફ ે દુવનમા અને તાબરફ ેઇલ્ભ જે 
ભાણવ દુવનમાભા ં શરારને યૂત ુ રેખળે તે વરાભત 
યશળેે. નશં તો શરાક થઈ જળે. જે ણ કોઈ ઇલ્ભ તેના 
એશરથી ભેલે અને છી તેના ઉય અભર કયે, તો 
નજાત ભેલળે અને જો દુવનમા ભેલલાની વનય્મત છે, 

તો છી તે જ ભળે. ફાકી ફીજાથી લબંચત યશળેે. 
(ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪૬) 

અબ ૂ હુઝમપાએ શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભથી નકર કયી છે કે જે દુવનમા કભાલલા 
ભાટે શદીવ ભેલે તે આખેયતથી ભશફૃભ યશળેે અને જે 
આખેયતની બરાઈ ચાશતો શળે તે દુવનમા અને આખેયત 
ફનેં ભેલળે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪૬) 

શપવ બફન ગેમાવે શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભનો કૌર નકર કમો છે કે જ્માયે આબરભોનુ ં
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દુવનમા તયપ લરણ થત ુ જુઓ, ત્માયે ોતાના દીનને 
વબંાજો, કેભકે દયેક દોસ્ત ોતાના દોસ્તની બચંતા કયે 
છે. 

ફીજી જગ્માએ ઇયળાદ છે કે અલ્રાશ ેજનાફ ેદાવદૂ 
અરન્ય્શસ્વરાભને લશી કયી : ખફયદાય, ભાયી અને તાયી 
લચ્ચ ે દુવનમાભા ંરટામેરા કોઈ આબરભને લાસ્તો નશં 
ફનાલજે, તે તને ભોશબ્ફતના ભાગરથી ચબરત કયી 
નાખળે. આલા રોકો યશઝન (ડાકૂ) શોમ છે. તેઓની વાથે 
ભાયો નાનાભા ંનાનો લતારલ એ શળે કે તેના કદરભા ંભાયી 
મનુાજાતની બરજ્જજત નષ્ટ કયી નાખુ.ં (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ,ા. 
૪૬) 

વકૂની શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભથી નકર કયે છે કે મયુવર ે આઝભ 
વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભએ પયભાવ્યુ ં: 
પકીશો નફીઓના અભીન છે. જ્મા ંસધૂી તેઓ દુવનમાભા ં
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દાખર ન થઈ જામ. છૂલાભા ંઆવ્ય ુ: મા યસરૂલ્રાશ 
વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભ  દુવનમાભા ં
દાખર કેલી યીતે થળે ? જલાફ ભળ્મો : ફાદળાશોની 
તાફેદાયી કયલાથી. જ્માયે તેઓ આવ ુકયલા રાગે, ત્માયે 
ોતાના દીન ભાટે શોવળમાય યશજેો. (તેઓથી વબંાજો) 
(ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪૬) 

યફઈ બફન અબ્દુલ્રાશ ે શઝયત ઈભાભ ભોશમ્ભદે 
ફાકકય અરન્ય્શસ્વરાભથી નકર કયી છે કે જે ણ કોઈ 
આબરભોનો વાભનો કયલા નાદાનો વાથે ઝઘડાઓ કયલા 
અને રોકોનુ ં ધ્માન ોતાના તયપ ખંચલા ભાટે ઇલ્ભ 
શાવવર કયે, તે યોઝ ેકમાભત જશન્નભભા ંજળે. વયદાયી તો 
પક્ત વયદાયીને રામક શોમ એલાઓનો અવધકાય છે. 
(ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૦) 

ફેટા, ઇલ્ભ ભેવ્મા છી ગનુાશ નશં કયજે. આબરભ 
ઉય અલ્રાશની હુજ્જજત બાયે તાકીદ લાી છે. તૌફા 
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પક્ત અજ્ઞાનીની કબરૂ થામ છે. જે ભરૂથી ગનુાશ કયી 
ફેવે છે, આબરભની નશી. ( સ.ૂ વનવા) શઝયત ઈભાભ 
જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભએ ઇબ્ને ગમાવને 
પયભાવ્યુ ં: અલ્રાશ આબરભ નો એક ગનુોશ ભાપ કયે તે 
શરેા જાકશરના વવિેય ગનુાશ ફખ્ળી દેળે. (ઉસરૂ ેકાપી-
૧, ા. ૪૭) 

(આનો અથર એ નથી કે દયેક ભાણવ ફખ્ળાઈ જલા 
ભાટે અજ્ઞાની યશ,ે કેભકે ઇયાદાલૂરક ઇલ્ભે દીન શાવવર ન 
કયવ ુએ ણ એક ગનુાશ છે., આ એલા રોકો ભાટે છે કે 
જે વજંોગોને આધીન ઇલ્ભે દીન ભેલી નથી ળક્યા. અને 
તેઓ એશરેઇલ્ભ સધૂી શંચી નથી ળક્યા. - જલાદી) 

જ્માયે ણ ઇલ્ભ શાવવર કયલા ચાશો ત્માયે વારેશ, 

નેક અને યશઝેગાય ઉસ્તાદ ળોધજો. એટરા ભાટે કે ગૈય 
મિુકીથી શભેંળા દીનને ખતયો યશ ે છે. શઝયત ઈભાભ 
જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભ એ અલ્રાશનો આ ઇયળાદ 
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કે “ઇડવાને ોતાના ખોયાક ઉય વલચાય કયલો જોઈએ” 

ની તપવીયભા ં પયભાવ્યુ ં છે કે આનો આળમ “ઇલ્ભ” છે. 
તેના ઉય નજય યાખલી જોઈએ કે તે કોના ાવેથી 
ભેલી યહ્યો છે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૦) 

ફેટા, ળશીદે વાની ( અ.ય.) ની કકતાફ ‘મડુમતરુ 
મયુીદ’ લાચંો, એભા ં ઉસ્તાદ અને ળાબગદરના વફંધંો - 
લશલેાય લગેયેનુ ં વલગતલાય લણરન ભળે. આદાફ - 
એશતેયાભ લગય કોઈ ણ અભર લખાણલા રામક નથી 
ફનતો. આબરભોનો, ખાવ કયીને ોતાના ઉસ્તાદનો 
એશતેયાભ કયો. ઉસ્તાદ ફાની જગ્માએ છે. 
(ઇસ્નાઅળયીમશ, ા. ૮૧)  

વાબફત બફન દીનાયે શઝયત ઈભાભ વજ્જજાદ 
અરન્ય્શસ્વરાભથી નકર કયેર છે કે જે કોઈ ઇલ્ભ શાવવર 
કયલાભા ં તભાયી યાશફયી કયે, તેનો શક છે કે તેની 
તઅઝીભ કયલાભા ં આલે, તેની ઠકનુ ં ભાન જાલલાભા ં
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આલે, તેની લાત ધ્માનથી વાબંલાભા ં આલે, યેૂફૂૃ ં
ધ્માન આલાભા ં આલે, તેના અલાજ કયતા ોતાનો 
અલાજ ઊંચો ન થામ, તેભને વલાર છૂલાભા ંઆલે, તો 
તેભનાથી શરેા જલાફ દેલાની કોવળળ કયલાભા ં ન 
આલે. કોઈ એભની બયૂાઈ કયે, તો એભનો ફચાલ 
કયલાભા ં આલે, એભના અમફને ઢાકં્લાભા ં આલે, તેભના 
વદગણુોની જાશયેાત કયલાભા ંઆલે, તેભના દુળભનો વાથે 
શે ભે નશં. આ ફધી લાતોની ાફદંી કયળો તો 
ભરાએકા ણ કશળેે કે ખદુા ભાટે ઇલ્ભ શાવવર કયુર છે 
રોકો ભાટે નશં. 

ઉસ્તાદ ઉય ળાબગદરનો શક એ છે કે તેનુ ં ધ્માન 
યાખલાભા ં આલે. અલ્રાશ ે તેભને ( ઉસ્તાદને) વબંા 
રેનાયા ફનાવ્મા છે. એના ભાટે તભાયા ખજાના ખોરી 
નાખ્મા છે, શલે જો તારીભભા ં તેભની વાથે વાયો લતારલ 
યાખ્મો, તેના ઉય ગસુ્વો કમો નશં, તો ખદુા લધાયે 
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આળે. જો તેને તારીભ આલાની ના કશી, તેની 
ભાગંણીઓ ઠુકયાલી દીધી, તો અલ્રાશ ઉય પયજ થઈ 
ડળે કે તભાયી ાવેથી ઇલ્ભની યૌનક ઝૂટંલી રે, અને 
રોકોના કદરોભાથંી તભાફૃ ભાન ભવૂાડંી નાખ.ે  
(ફેશાય - , ા. ય૪) 

સરુૈભાન બફન જઅપય જઅપયીએ શઝયત ઈભાભ 
જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભના શલારાથી  અભીફૃર 
ભોઅભેનીન શઝયત અરી અરન્ય્શસ્વરાભનો આ કૌર 
નકર કમો છે કે આબરભનો શક એ છે કે તેને લધાયે 
વલાર ન કયો. તેના કડા ખંચો નશં. ભશકેપરભા ં તેની 
ાવે આલો. તે વૌને વરાભ કયલા ઉયાતં તેને ખાવ 
યીતે વરાભ કયો. તેભની વાભે ફેવો, ાછ ન ફેવો. 
આંખ અને શાથ લડે આભતેભ ઇળાયા ન કયો. લધાયે 
લાતો ન કયો. તેભની વાભે ફીજાના કથન કે ફોરનો 
ઉલ્રેખ ન કયો. લધાયે લાય ફેવીને તેભને યેળાન ન 
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કયો. તેઓનો દાખરો એક ખજૂયના ઝાડ જેલો છે. જેની 
ાવે ફેવનાયો ળાવંતથી પની યાશ જુએ છે. જે ભે તે 
રઈ રે છે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૭)  

ફેટા અલ્રાશ તભને દીનના આબરભોભા ંગણ.ે જે ણ 
કંઈ ઇલ્ભ ભેવ્ય ુ છે તેના ઉય અભર કયો. ઇલ્ભની 
ભશબબૂફમત (રોકવપ્રમતા) અભરના કાયણ ે છે. નશં તો 
અભર લગયનો આબરભ પ લગયના ઝાડ જેલો છે. 

ખફયદાય, અભર કયલાનુ ં મકૂજો નશં. કેભકે એવ ુ
ઇલ્ભ લફાર ફનીને યશી જામ છે. કોઈકે કેવ ુવાફૃ કહ્યુ ંછે 
કે, તભાયા ફદંાઓ ઉય અભરની જલાફદાયી છે. ણ 
આબરભ ઉય જલાફદાયી વૌથી લધાયે વખત છે. એટરા 
ભાટે જ મગમ્ફય વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભની તાફેદાય ફીફીઓનો અજ્ર વૌથી લધાયે 
છે.અને ગનુાશોનો અઝાફ ણ લધાયે છે. વજંોગ અને 
સ્સ્થવત પ્રભાણ ે વલાફ અને અઝાફભા ં ણ પયક થઈ 
જામ છે. 
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વરીભ બફન કૈવની કયલામતભા ં શઝયત અભીફૃર 
ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભથી શઝયત યસરૂ ે અકયભ 
વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી લવલ્રભનો કૌર નકર 
કયલાભા ં આવ્મો છે કે આબરભો ફે જાતના છે. કેટરાક 
ોતાના ઇલ્ભ ઉય અભર કયે છે, જેઓ નજાત ાભનાય 
છે, અને કેટરાક ફે અભર છે, તેઓ શરાક થનાય છે. 
જશન્નભલાવીઓ ફેઅભર આબરભની દુગંધથી યેળાન 
થઈ જળે. ખયાફભા ંખયાફ અબાબગમો આબરભ એ શળે કે 
કમાભતના કદલવે જેની કશદામત અને તબ્રીગ ઉય 
અભર કયીને રોકો જન્નતભા ંજળે. અને તે ોતે ોતાની 
ફેઅભરીના કાયણ ે જશન્નભભા ં જળે. ખફયદાય, 

ખ્લાકશળોની ગરુાભી અને ઇચ્છાઓ - આળાઓના 
લધાયાથી ચેતતા યશજેો. ખ્લાકશળોની ગરુાભી શકથી યોકે 
છે. અને રાફંી રાફંી આળાઓ આખેયતને ભરૂાલી દે છે. 
(ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪૪) 
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ઇસ્ભાઈર બફન જાબફયની કયલામતભા ંશઝયત ઈભાભ 
જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભનો ઇયળાદ છે કે ઇલ્ભ 
અભર વાથે ભેર છે, જે ઇલ્ભ ભેલે તે અભર ણ કયે. 
જે અભર કયે તે આબરભ શોલો જોઈએ. ઇલ્ભ અભરને 
ોકાયે છે. જો અભર ન શોમ તો તે ચાલ્યુ ં જામ છે. 
(ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪૪) 

અબ્દુલ્રાશ ઈબ્નરુ કવભ અર જઅપયી શઝયત 
ઈભાભ જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભથી નકર કયે છે કે 
જે આબરભ ોતાના ઇલ્ભ ઉય અભર નથી કયતો, તેની 
કશદામત - ઉદેળ કદરભાથંી એલી યીતે લશી જામ છે, 

જેલી યીતે શાડની વળરા ઉયથી ાણી લશી જામ છે. 

અરી બફન શાવળશ બફન બયુીદ કશ ેછે કે એક ભાણવે 
શઝયત ઈભાભ વજ્જજાદ અરન્ય્શસ્વરાભની બખદભતભા ં
શાજય થમો. તેણે કેટરાક પ્રશ્નો છૂમા. શઝયતે તેના 
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જલાફ આતમા. છી લધાયે વલાર છૂલાની ઇચ્છા 
જાશયે કયી. આે કહ્યુ ં: ઇડજીરભા ંછે કે જે લાતનુ ંઇલ્ભ 
નથી તેનુ ંઇલ્ભ શાવવર કયલા શરેા જે લાતનુ ંઇલ્ભ છે 
તેના ઉય અભર કયો. અભર લગયનુ ંઇલ્ભ કુફ્રનુ ંકાયણ 
ફની જામ છે. અને એ ઇલ્ભલાો અલ્રાશથી દૂય થઈ 
જામ છે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪ય) 

શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભના 
કેટરાક ખતુ્ફાઓભા ં છે કે ોતાના ઇલ્ભ ઉય અભર 
કયો, જેથી કશદામત ાભો.અભર લગયનો આબરભ ેરા 
જાકશર જેલો છે કે જે ોતાની જશારતભાથંી છુટકાયો 
ભેલતો નથી. અને એભા ં જ ઘણો મુઝંાએરો યશ ે છે. 
તેના ઉય અલ્રાશની હુજ્જજત ઘણી વખત છે. અને તેનો 
સ્તાલો ણ ઘણો છે. આલા આબરભ અને જાકશર ફનેં 
શરાક અને ફયફાદ થનાય છે. ભાટે ખફયદાય, ળકંા - 
કુળકંા નશં કયજો, નશં તો કાકપય થઈ જળો. શક (વત્મ) 
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ના વફંધંભા ં આવ નશં કયજો, નશં તો નકુવાનભા ં
યશળેો. શક એ છે કે ઇલ્ભે દીન શાવવર કયો, અને ઇલ્ભે 
દીન એ છે કે ગપરતભા ં ન ડો. ોતાના નપવને 
કશદામત કયો કે અલ્રાશની ઇતાઅત કયે. ોતાના 
નપવને ઠગજો નશં. કેભકે તે અલ્રાશનો ગનુાશ છે. 
અલ્રાશની ઇતાઅત કયનાય ખળૂ યશ ે છે, ગનુાશ કયનાય 
વનયાળ અને કભનવીફ યશ ેછે. 

અબ્દુલ્રાશ બફન ભમમનૂ બફન કદ્દાશ શઝયત ઈભાભ 
જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભ દ્વાયા એભના બઝુુગોથી 
આ ફનાલ નકર કમો છે કે, એક ભાણવે આં શઝયત 
વલ્રલ્રાશો અરય્શ ેલઆરેશી લવલ્રભને વલાર છૂમો 
કે મા યસરૂલ્રાશ વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભઇલ્ભ શુ ં લસ્ત ુ છે? જલાફ આતમો : ખાભોળી 
(ચૂકીદી). ફીજો વલાર કમો : ત્માયછી ? જલાફ 
ભળ્મો : ધ્માનથી વાબંવ.ુ પયી છૂય ુ: ત્માયછી ? 
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જલાફ ભળ્મો : કશપઝ (માદ યાખવ ુ- કંઠસ્થ કયવ)ુ પયી 
વલાર કમો : ત્માય છી ? પયભાવ્યુ ં: અભર કયલો. 
છેલ્ર ેવલાર છૂમો : ત્માય છી ? જલાફ ભળ્મો : તેનો 
પ્રચાય અને પ્રવાય. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪૮) 

શવર ફન મગુીયાએ “ઇન્નભા મખ્ળલ્રાશ....”ની 
આમતની તપવીયભા ં શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભથી નકર કયેર છે કે આબરભ એ જ છે કે 
જેનો અભર તેના કૌરની તસ્દીક (વભથરન) કયે. નશં તો 
કૌર અને અભરભા ં(લાણી અને લતરનભા)ં પેય ડી જળે. 
તો ઇડવાન નશં કશલેામ. 

ફેટા, ઉય કહ્યા તે આબરભોના ગણુોને ોતાભા ં
(તભાયાભા)ં વભતોર યાખો. શઝયત ઈભાભ જઅપયે 
વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભનો ઇયળાદ છે  કે ઇલ્ભ ભેલો, 
ોતાને ઇલ્ભથી ળણગાયો. જેને ઇલ્ભ ળીખલાડો તેની 
વાથે નમ્રતાથી લતો, અને જેની ાવેથી ભેલો તેભની 
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વાથે ણ નમ્રતાથી લતો. ખફયદાય, આબરભે જાબફય 
(અત્માચાયી આબરભ) નશં ફનજો, કેભકે એનાથી શક 
(વત્મ) ને નકામ ુ અને ફયફાદ કયી દેલામ છે. (ઉસરૂ ે
કાપી-૧, ા. ૩૬) 

વશીશએ શરફીભા ં શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભએ શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન 
અરન્ય્શસ્વરાભનો આ કૌર નકર કમો છે. : હુ ં તભને 
ખયેખય ( વાચા) પકીશની ઓખાણ કયાવ ુ છુ. ખયેખયો 
પકીશ અને આબરભે દીન એ છે કે જે રોકોને અલ્રાશની 
યશભેતથી વનયાળ ન કયે. અને અઝાફ ે ખદુાથી નબચંત 
ણ ન ફનાલે. ગનુાશની યજા ન આે અને કુયઆનને 
મકૂીને કોઈ ફીજી લસ્ત ુકડે નશં. એલા ઇલ્ભભા ંજયા મે 
બરાઈ નથી, જેભા ંવભજ ન શોમ, અને એલા લાચંનભા ં
કળો રાબ નથી જેભા ં બચંતન - ભનન ન શોમ. એલી 
ઇફાદત નકાભી છે, જેભા ંઇલ્ભે દીન ન શોમ, અને એલા 
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આભાર વ્મથર છે, જેભા ંઅલ્રાશનો ખૌપ ન શોમ. (ઉસરૂ ે
કાપી-૧, ા. ૩૬) 

મઆુવલમા બફન લશફ ેશઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભના શલારાથી શઝયત અભીફૃર 
ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભનો આ ઇયળાદ નકર કમો છે 
કે શ ેતાબરફ ેઇલ્ભ  આબરભની ત્રણ વનળાનીઓ છે. ઇલ્ભ, 

કશલ્ભ અને ખાભોળી. અને ફની ફેઠેરા આબરભોની ણ 
ત્રણ વનળાનીઓ છે. ોતાની ઉયના રોકો વાથે ગનુાશ 
દ્વાયા ઝઘડો કયલો. ોતાની નીચેનાઓને દફાલીને તેના 
ઉય ઝુલ્ભ કયલો, અને ઝાબરભોની ભદદ કયલી. (ઉસરૂ ે
કાપી-૧, ા. ૩૭) 

એક ફીજી જગ્માએ પયભાવ્યુ ંછે કે આબરભના કદરભા ં
ક્યાયેમ જશારત અને પયફ નશં આલે. 

અબ ૂફવીય કશ ેછે ભં શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભ ાવેથી શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન 
અરન્ય્શસ્વરાભના આ ળબ્દો વાબંળ્મા છે : શ ે તાબરફ ે
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ઇલ્ભ, ઇલ્ભના ઘણા પઝાએર છે. જે તાયે માદ યાખલા 
જોઈએ. તેનુ ં ભાથ ુ નમ્રતાથી બયેલ ુ છે. તેની આંખો 
શવદથી ફેઝાય છે. તેના કાન વભજ છે. તેની જીબ 
વચ્ચાઈ છે. તેની માદ ળસ્ક્ત ઉત્સકુ્તા છે. તેનુ ંકદર વાયી 
વનય્મત છે. તેની અક્કર (બપુ્ધ્ધ) લસ્તઓુ અને કાભોની 
ભાઅયેપત છે. તેના શાથ યશભેત છે. તેના ગ ઓરભાની 
બઝમાયત છે. તેની કશમ્ભત વરાભતી છે. તેનુ ં ડશાણ 
તક્લા છે. તેનુ ં ભયકઝ ( કેડદ્ર) નજાત છે. તેનો પામદો 
(રાબ) આકપમત છે. તેની વલાયી લપા છે. તેનુ ંશવથમાય 
ધીભે ફોરવ ુછે. તેની તરલાય યઝા છે. તેનુ ંરશ્કય ચચાર 
- વલલાદ છે. તેનો ભાર વભ્મતા છે. તેનો વગં્રશ ગનુાશથી 
ફચવ ુ છે. તેનુ ંયસ્તાનુ ંબાત ુ નેકી છે. તેનુ ંઆિમસ્થાન 
આવના વફંધંો છે. તેની દરીર કશદામત છે. તેનો 
વાથી નેક રોકોની ભોશબ્ફત છે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪ય)   
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આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભનો ઇયળાદ છે કે ઈભાનનો વૌથી વાયો લઝીય 
ઇલ્ભ છે, અને ઇલ્ભનો વૌથી વાયો લઝીય કશલ્ભ (નમ્રતા) 
છે, અને કશલ્ભનો વૌથી ઉિભ લઝીય નયભાળ છે. અને 
નયભાળનો વાયો લઝીય વબ્ર છે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪૮) 

ફેટા ! ખફયદાય, કોઈણ લાતનુ ંઇલ્ભ ન શોમ તો 
કશજેો નશં. શઝયત ઈભાભ વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભએ 
મપુઝઝરને પયભાવ્યુ ં: ફે ખસ્રતોથી ચેતતા યશજેો, એભા ં
જ ઇડવાનની શરાકત છે. ફાવતર ( અવત્મ) લડે 
દીનદાયી, અને ઇલ્ભ લગય પતલો આલો. 

શઝયત ઈભાભ ભોશમ્ભદ ફાકકય અરન્ય્શસ્વરાભનો 
ઇયળાદ છે કે જે ઇલ્ભ અને કશદામત લગય પત્લો આળે, 

તેના ઉય યશભેતના અને અઝાફના ફનેં પકયશ્તાઓ 
રઅનત કયળે, અને ફધા મ અભર કયનાયાઓની 
જલાફદાયી તેના વળયે યશળેે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪ય) 
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આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભનો ઇયળાદ છે કે જે કોઈ ભાણવ નાવવખ, 

ભડસખૂ, ભોશકભ, ભોતળાફેશને વભજ્મા, જાણ્મા લગય 
પત્લો આળે, તે ોતે ણ શરાક થળે. અને ફીજાઓને 
ણ શરાક કયળે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪ય.) 

ફેટા, માદ યાખો જે લાત જાણતા નથી એના ભાટે 
ચોખ્ખ ે ચોખ્ખ ુ કશી દો કે હુ ં જાણતો નથી. અલ્રાશો 
અઅરભ નશં કશજેો. ઈભાભ જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભ પયભાલે છે કે ‘અલ્રાશો અઅરભ’ 

કશલેાથી વાબંનાયના કદરભા ં ળકંા થામ છે કે તભે 
કદાચ જાણો છો. ‘જ્માયે હુ ંજાણતો નથી’ કશલેાથી લાત 
સ્ષ્ટ થઈ જામ છે કે તભે પ્રાભાબણક્તાથી ફોરી યહ્યા છો. 
(ઉસરૂ ેકાપી) 

ફીજી એક જગ્માએ ઇયળાદ છે કે જો આબરભ 
ભવઅરો ન જાણતો શોમ, તો ‘અલ્રાશો અઅરભ’ કશી ળકે 
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છે, ણ જાકશરને એભ કશલેાનો શક નથી. (એટરા ભાટે કે 
તેનાભા ં ળોધખો કયલાની રામકાત નથી, ભાટે તેણ ે
ોતાની જશારતનો સ્ષ્ટ ઇકયાય કયલો જોઈએ.) (ઉસરૂ ે
કાપી-૧, ા. ૪ય) 

એક જગ્માએ પયભાવ્યુ ં છે કે જે હુકભ જાણતા નથી 
તેના વફંધેં ચૂકીદી અને એશવતમાતથી કાભ રેજો. એ 
લાતને વાશફેાને ઇસ્ભત (ભઅસભૂો) તયપ યજૂ કયો, તેઓ 
વીધા ભાગે ચરાલે, અંધાફૃ દૂય કયે અને વત્મને સ્ષ્ટ 
કયી દે. યલયકદગાયનો હુકભ છે કે “જે ન જાણતા શો તે 
‘એશરે બઝક્ર’ને અને આબરભને છૂો.” (સ.ૂ નમ્ર, આ. 
૪૩) 

ખફયદાય, ઇલ્ભ લગય અભર કયજો નશં, એભ 
કયલાથી ઇડવાન ખોટા ભાગે દોયલાઈ જામ છે, અને 
જેટરો આગ લધતો જામ છે, શકથી ગભુયાશ થતો જામ 
છે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪૩) 
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મયુવર ે આઝભ વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભનો ઇયળાદ છે કે ઇલ્ભ લગય અભર કયનાયો 
સધુાયણાને ફદર ેફગાડલાનુ ં કાભ લધાયે કયે છે. ફેટા, 
અભર કયનાય આબરભોની વાથે યશો, તેભની વાથે 
ભોશબ્ફત યાખો. અલ્રાશ દયેક ભોશબ્ફત કયનાયને તેના 
ભશબેફૂ વાથે ગણ ેછે. અને જે ભાણવ જે કૌભના અભરને 
વદં કયે છે, અને તેના અભર (કામર) ભા ંબાગીદાય ગણ ે
છે. (તપવીયે વાપી, ા. ૬) 

શઝયત ઈભાભ વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભએ અબ ૂશમ્ઝા 
ળેભારીને કહ્યુ ં કે આબરભ ફનો અથલા ઇલ્ભ ભેલનાય 
ફનો, અથલા ઇલ્ભના દોસ્ત ફનો, આબરભોની દુશ્ભનો 
કયલાથી શરાક થળો. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૪) 

ઈભાભ વજ્જજાદ અરન્ય્શસ્વરાભની આ કયલામત 
ભળહયૂ છે કે વલાફનો ઇચ્છુક આબરભો વાથે ફેવનાયો 
અને યશઝેગાય ઇડવાન અલ્રાશનો ભશબેફૂ છે. 
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ઇલ્ભ એના ાત્રને વંી દો, તારીભ આલીએ જ 
ઇલ્ભની ઝકાત છે. 

અલ્રાશ ેઇલ્ભ ભેલલાનુ ંલચન જાકશરો ાવે જ્માયે 
રીધુ,ં ત્માયે જ આબરભો ાવે તારીભ આલાનુ ં લચન 
રીધ ુશત.ુ (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૪૧) 

જનાફ ે ઇવા અરન્ય્શસ્વરાભએ ફની ઇવયાઇરને 
ખતુ્ફો આતા પયભાવ્યુ ં કે, ખફયદાય  જાકશરો ાવે 
કશકભતની લાત કયજો નશં, કેભકે એભ કયવ ુએ કશકભત 
ઉય ઝુલ્ભ છે.અને જે રોકો એના ાત્ર છે, એનાથી 
કશકભતને છુાલળો નશં, કેભકે તે એભના ઉય ઝુલ્ભ છે. 

ફેટા, અલ્રાશ તભને જીલતા યાખ ે અને ોતાની 
ભયજી (યઝા) ભેલલાની તૌપીક આે. ખફયદાય, ફધા 
મ ઇલ્ભ જફૃય જેટરા ળીખજો. ફાકીનો લખત ઇલ્ભે કપકશ 
ળીખલા ાછ લાયજો. ઇલ્ભની ભશબેબૂફમતનુ ં યશસ્મ 
‘અભર’ છે અને અભરનો વફંધં ‘કપકશ’ વાથે  છે. અને 
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કપકશ થી જ અલ્રાશનો અમ્ર અને નશં વભજી ળકામ છે. 
અને અલ્રાના એશકાભ જ દુવનમાભા ંવૌથી િેષ્ઠ ભાકશતી 
છે. એનાથી જ દુવનમા અને આખેયત ફને છે, અને 
એનાથી જ ઇડવાવનમતની ણૂરતા થામ છે. 

‘ભઆરીમરુ ઉસરૂ’ના રેખકે ઘણુ ં સુદંય કહ્યુ ં છે, 

અલ્રાશ ેફધા ભોશકભ કાભ કોઈને કોઈ આળમ વાથે કમાર 
છે, ઇડવાનને અિફુર ભખ્લકૂાત ફનાવ્મો છે, તો તેની 
ાછનો આળમ ણ અળયપ જ શળે. એ તો ચોખ્ખ ુછે કે 
તેની ાછનો આળમ કંઈ ફદંાને નકુવાન શંચાડલાનો 
તો નશં જ શોમ. એવ ુ કાભ તો કોઈ જાકશર ( અજ્ઞાન) 
અથલા ભોશતાજ ( ભજબયૂ) જ કયે. જ્માયે અલ્રાશ તો 
આબરભ અને ગની છે. ભાટે ઇડવાનના વર્જન ાછનો 
આળમ - ઉદે્દળ તેને પામદો શંચલાનો છે. દુવનમાભા ં
થતા પામદા, વાચા અથરભા ં પામદા નથી. આ તો પક્ત 
નકુવાનથી ફચાલ કયલાનુ ંનાભ પામદો છે. તેને પામદો 
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તો ક્યાયેક જ કશલેાભા ં આલે છે. લી આલી લસ્ત,ુ 

વર્જનનો શતે ુ- આળમ (ગયઝ ે બખલ્ક્ત) ફની ળકે નશં, 
ભાટે એ નક્કી થય ુકે ખયો આળમ આખેયતનો પામદો છે. 
અને તે ગભે તેલા ભાણવને નથી ભી ળકતો. તેના ભાટે 
તેનો અવધકાય શોલો જફૃયી છે. અને અવધકાય અભર લડે 
ભેલામ છે. અને અભર ઇલ્ભથી જડભે છે. ભાટે 
આખેયતનો આ ભશાન પામદો ભેલલા ભાટે ઇલ્ભ 
ભેલવ ુજફૃયી છે, અને જે ઇલ્ભ આ ભશાન પામદો ભેલી 
આે, એના કયતા કોઈ ભશાન ઇલ્ભ નથી. એટર ે જ 
શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભએ અફાન 
બફન તગ્રફને પયભાવ્યુ ંશત ુકે ભાફૃ કદર કશ ેછે કે ભાયા 
અસ્શાફોને કોયડાઓ લડે ભાફૃ કે જેથી તેઓ ઇલ્ભે દીન 
શાવવર કયે. (ભઆબરમરુ ઉસરૂ-ય, ા. ય૧) 

અરી બફન શમ્ઝાની કયલામતભા ં શઝયત ઈભાભ 
જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભનો ઇયળાદ છે કે ઇલ્ભે 
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દીન શાવવર કયો. ઇલ્ભે દીન શાવવર ન કયનાયો અણઘડ 
અને ગાભકડમો છે. યલયકદગાયે ઇલ્ભે દીન ભેલવ ુ
લાજજફ કયુર છે.અને કૌભભા ં તેના પ્રચાયને જફૃયી ણ 
ઠેયવ્મો છે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૧) 

મપુઝઝર બફન ઉભયની કયલામતભા ંશઝયત ઈભાભ 
જઅપયે વાકદક અરન્ય્શસ્વરાભનો ઇયળાદ છે કે જે કોઈ 
ણ ઇલ્ભે દીન શાવવર નશં કયે, તે કમાભતના કદલવે 
અલ્રાશની કૃા દ્રન્ષ્ટને રામક નશં યશ,ે તેના આભાર 
ાક અને વલત્ર નશં ગણામ. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૩) 

ઇબ્રાશીભ બફન અબ્દુર શભીદ શઝયત ઈભાભ મવૂીએ 
કાબઝભ અરન્ય્શસ્વરાભના શલારાથી નકર કયે છે કે 
મયુવર ેઆઝભ વલ્રલ્રાશો અરય્શ ેલઆરેશી લવલ્રભ 
એક ભસ્સ્જદભા ં દાખર થમા. આે જોય,ુ એક ટોફંૄ 
ભાણવને ઘેયીને ફેઠુ ંછે. આે છૂય ુ: આ શુ ંછે ? રોકોએ 
કહ્યુ ં: આ ‘અલ્રાભા’ છે. આે પ્રશ્ન કમો : અલ્રાભા 
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એટરે શુ ં ? રોકોએ કહ્યુ ં: આ અયફોની લળંાલી, 
અયફોની રડાઈનો ઇવતશાવ, અયફોની ળામયી અને 
જાશબેરમતના વભમનુ ંવાયાભા ંવાફૃ જ્ઞાન ધયાલે છે. આે 
પયભાવ્યુ ં: શોવળમાય થઈ જાલ, આ એવ ુઇલ્ભ છે કે જેને 
જાણવુ ં રાબકતાર નથી, અને ન જાણવુ ં નકુવાન કતાર 
નથી. ઇલ્ભના પ્રકાયો છે : ભોશકભ આમત, આકદર પયીજા 
અને મસુ્તકીભ વીયત. આ વવલામ ફાકી લધાયાનુ ંછે. 

(એટરે અલ્રાભા એ છે કે જે આ ત્રણ ઇલ્ભનો ભાકશય 
(વનષ્ણાતં) શોમ, જેને ળયીઅતે ઇલ્ભ કહ્યુ ં છે, આ વવલામ 
વાયો કવલ, વાયો વાકશત્મકાય, વાયો બચંતક અથલા વાયો 
પ્રોપેવય શોમ તો તે કંઈ અલ્રાભા ન કશલેામ. - જલાદી) 

શઝયત ઈભાભ ભોશમ્ભદે ફાકકય અરન્ય્શસ્વરાભ 
પયભાલે છે : ઇડવાનનો વૌથી ભોટો કભાર ઇલ્ભે દીન 
શાવવર કયવ,ુ દુ:ખ ઉય વબ્ર કયલી, અને આવથિક ભાગોને 
વનધારકયત યાખલા છે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩ય) 
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શમ્ભાદે શઝયત ઈભાભ જઅપયે વાકદક 
અરન્ય્શસ્વરાભથી નકર કયેર છે કે અલ્રાશ જ્માયે 
કોઈને (ખૈય) બરાઈ આલા ચાશ ે છે, ત્માયે તેને ઇલ્ભે 
દીન આે છે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩ય) 

આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભનો ઇયળાદ છે કે આબરભો અભાનતદાય છે, 

મિુકીઓ ગઢ (કકલ્રો) છે, અને લવીઓ વયદાય છે. 
ફેટા, માદ યાખજો ઇલ્ભની ચચાર ઇફાદત છે. એનાથી 

ગાકપર થળો નશં. આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે
લઆરેશી લવલ્રભએ પયભાવ્યુ ં છે : ઇલ્ભી ચચાર કયો, 
આવભા ંએકફીજાને ભો અને લાતચીત કયો. શદીવથી 
કદર ઉય જજરા (ચભક) આલે છે. કદર ણ તરલાયની 
જેભ કાટ ખાઈ જામ છે, તેને ધાય કાઢનાય ( કાટને દૂય 
કયી તેઝ ફનાલનાય) શદીવ છે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩ય) 

શઝયત ઈભાભ ભોશમ્ભદ ફાકકય અરન્ય્શસ્વરાભએ 
પયભાવ્યુ ંછે : અલ્રાશ એ ફદંા ઉય યશભેત નાબઝર કયે 
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છે, જે ઇલ્ભને જીલતં કયે, એટરે કે એશર ે દીન 
(દીનલાાઓ) અને એશર ે તક્લા ( મિુકીઓ) વાથે 
ઇલ્ભી ચચાર - ઇલ્ભી વલલાદ કયે. 

તભને ખદુા ઇલ્ભે દીન અને અભર ેવારેશની તૌપીક 
આે. જો વજંોગો એલા ઊબા થામ કે ધધંો યોજગાય 
કયલો જફૃયી થઈ જામ, અને ન કયલાથી ોતાની જાતને 
નકુવાન થામ, અને ગનુાશોભા ંપવાઈ જવ ુડે તેભ શોમ, 

(તો જફૃય કયજો ણ) ધધંો યોજગાય ાછ ઇલ્ભ 
ળીખલાનુ ં ભરૂી જળો નશં., ફલ્કે થોડો વભમ ધધંા 
યોજગાય ાછ અને થોડો વભમ ઇલ્ભ શાવવર કયલા 
ાછ કાઢજો. કયલામતો અને અનબુલોનો વનચોડ એ છે 
કે લધાયે ડતી દોડધૂ કયલાથી યોઝીભા ંલધાયો નથી 
થતો. અને તેની ાછ ઓછો લખત કાઢલાથી યોઝીભા ં
ઘટાડો નથી થઈ જતો. ( મસુ્તદયક, લવાએલશુ્ળીઆ-ય, 

ા. ૪૧૮) 
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ખફયદાય, ઇલ્ભ શાવવર કયલાનુ ંમકૂીને, આખી ઉંભય 
ધધંા યોજગાય ાછ લાયી કાઢતા નશં. આભ કયવ ુએ 
શમલાનોની યીત છે, ફલ્કે એનાથી લધાયે ગભુયાશી છે કે 
ઈડવાન ોતાની જલાફદાયી વભજતો શોમ, અને તેની 
વતરાલત અને દુઆ પક્ત શોઠ પપડાલલાની કક્રમા ફની 
જામ,, જેનો કોઈ અથર ન શોમ. 

વૌથી લધાયે મોગ્મ અને વ્માજફી એ છે કે ભજાબરવે 
હુવૈન અરન્ય્શસ્વરાભને બઝંદગીનુ ં વાધન ફનાલલાભા ં
આલે. તેભા ં દીન અને દુવનમા ફનેં છે. ભાદી ( બૌવતક) 
રાબ ભે છે અને ઇલ્ભે દીન ણ શાવવર થામ છે. 

(કાળ, ભયહભૂ રેખકની નજય આજના યગુ સધૂી 
શંચી શોત કે જેભા ંતકયીયો ઇલ્ભથી ખારી (કોયી) થઈ 
ગઈ છે, અને શલે બઝક્ર કે ફમાન કયલા ભાટે ઇલ્ભે દીન 
શોવુ ંજફૃયી નથી રેખાત ુ ં - જલાદી) 

ણ એટરો ખ્માર યશ ે કે ઝફાન ‘જૂઠ’ અને  
‘ફોશતાન’થી ાક યશ.ે કોઈ ણ લાત તશકેીક કમાર 
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લગય, અઇમ્ભએ ભઅસભૂીન અરય્શમેસુ્વરાભના નાભે યજૂ 
કયલી નશં. ભવાએફભા ં પક્ત ભોઅતફય (બયોવાાત્ર) 
કયલામતો ઉય જ ફવ કયવ.ુ કમાયેમ એલો વલચાય નશં 
કયજો કે લધાયે બઝકે્ર ભવાએફ કયલાથી લધાયે બકુા થામ 
છે. બકુા અને બગમાર તો કદર ઉય અવય થલાથી જડભે 
છે. કયલામતો ઘડલાથી નશં. અવય જડભાલલાનો વૌથી 
વાયો ઉામ એ છે કે શરેા એશરેફૈત 
અરય્શમેસુ્વરાભની પઝીરત અને કયાભતનુ ં ફમાન 
કયલાભા ં આલે, જેથી તેભની ભશાનતા અને વ્મસ્ક્તત્લનુ ં
બાન થામ, છી તેભની મવૂીફતનુ ં ફમાન કયલાભા ં
આલે. આ યીતે બઝક્ર કયલાથી કદર ઉય તયત અવય 
થામ છે. 

ફેટા, ખફયદાય ! લૈદ્ય શકીભનો ધધંો કયળો નશં., 
એભા ંફહ ુભોટો બમ છે, અને એભાથંી છૂટવ ુફહ ુમશુ્કેર 
છે. ખાવ કયીને જો શાથનો સ્ળર કયીને ઇરાજ કયલો ડે 
ત્માયે, કેભકે તેભા ંળમતાનનો લવલવો થલાનો ડય યશ ેછે. 
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(ડોકટયો અને શકીભો જાણવ ુ જોઈએ કે અલ્રાશ 
દયેકના કદરની શારતથી ણ લાકેપ છે. કોઈ સ્ત્રીનો 
ઇરાજ કયતી લખતે તેની નાડ ઉય શાથ મકૂ્તી લેા 
અને તેના ળયીયના યોગનુ ં વનદાન કયતી લેા લખતે 
કદરભા ં જયા ણ બયૂો વલચાય આલી ગમો, તો પી તો 
ાછથી ભળે, ણ જશન્નભના શકદાય શરેા થઈ 
જલાળે, વનદાન - ઉચાય એ આનદંનુ ં વાધન નથી., 
ઇડવાની જીલન ભાટેની વેલા છે. - જલાદી) 

ખફયદાય, ઇલ્ભભા ંઉચ્ચ સ્થાને શંચ્મા છી ણ 
વયદાયી કે નેતાગીયીની તભા નશં કયજો. આ શરાક્તભા ં
ડલા જેવ ુઅને ોતાના દીનને ફયફાદ કયલા જેવ ુછે. 
હુ ંતભને અનબુલની લાત કહ ુછુ. વયદાયી ભળ્મા છી 
જો તભે વત્મ ( કશલેા) ની કડલાળ જાલી યાખળો તો 
યાશત ખત્ભ થઈ જળે. અને રોકો બફુૃ ંબલુ ંકશળેે. અને જો 
રોકોની ઇચ્છા પ્રભાણ ે ચારળો, તો આખેયતનુ ં નકુવાન 
થળે. 
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નેતાગીયી - વયદાયીથી એલી યીતે બાગજો જેલી 
યીતે વવંશથી બાગો છો. એટરા ભાટે કે જે લસ્ત ુ
ઇફાદતથી ગાકપર કયે, તેભા ં જયામ બરાઈ નથી. ભં 
ભાયી બઝંદગીભા ં કોઈ એલો આગેલાન નથી જોમો કે જે 
પ્રાભાબણક્તાથી લતે અને રોકોની ટીકાનો બોગ ન ફડમો 
શોમ. રોકો તેના ભાર અને ઈઝઝત ય હુભરો કયલાનુ ં
લાજફી રેખે છે. રોકો તેને ગાો બાડંલાનુ ંજાએઝ ગણ ે
છે. એટલુ ંજ નશી, ફલ્કે તેની વાથે ‘કાકપયે શયફી’ જેવુ ં
લતરન કયલાભા ંઆલે છે. 

ખફયદાય, આગેલાની ભાટેના વાધનો ઊબા નશં 
કયજો, તેના ભાટે કાલતયા નશં કયજો, એભ કયલાથી 
ોતાની જાતને ોતાના શાથે શરાક્તભા ંનાખલા વભાન 
છે, અને દીન - દુવનમાના સખુથી લબંચત થલાનુ ં છે. શા, 
જો આભેે આલી ડે તો સ્લીકાયી રેજો. ણ ોતાના 
નપવની દયેક ે દેખયેખ યાખજો. કેભકે નપવ 
(ખ્લાકશળાત)નો બમ ઘણો ભોટો છે અને રવી ડલાનો 
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વબંલ ઘણો છે. અને નકુવાન લધાયે છે. ફચી જનાયાઓ 
ઓછા શોમ છે અને રવી ડનાયા લધાયે. ‘આગેલાન  
આબરભ’ ભાટે કેટરાક બમસ્થાનો છે, તેના તયપ અંગબુર 
વનદેળ કયલો જફૃયી રેખીએ છીએ. 

 શરેો બમ : ડમામાધીળણુ ં

આ એક શાશ ઝેય છે. આનાથી ચેતતા યશજેો. 
આભા ંઘણીલાય ગ રવી જામ છે. અને ઇડવાન તફાશ 
થઈ જામ છે. ખાવ કયીને એલા ઝભાનાભા ં જ્માયે કે 
પ્રભાબણક ભાણવો ઓછા અને ળમતાનના અનમુામી લધી 
ગમા છે. ફપ્ધ્ધળાી ભાણવો એવ ુકાભ કયળે કે જે કાભ 
કયનાયનો ૩/૪ બાગ જશન્નભી છે. અન ે૧/૪ બાગ જન્નતી છે.  

(એટરા ભાટે કે જાણી જોઈને ખોટો ચકુાદો આળે તે 
ણ જશન્નભી છે.અને જે અજાણતા ખોટો ચકુાદો આળે, 

તે ણ જશન્નભી છે. અને જે અજાણતાભા ં વશી વાચો 
પંવરો કયળે તે ણ જશન્નભી છે, કેભકે આવ ુગલ ુ કેભ 
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બયુર કે જેભા ંભરૂ થલાનો સ્ષ્ટ વબંલ શતો. ભાત્ર એ જ 
ભાણવ જન્નતી છે કે જે વાચો ચકુાદો આે, અને તે ણ 
ોતે ભેલેર ઇલ્ભ અને જ્ઞાનના આધાયે આ યીતે ત્રણ 
ચતથુાંવ ભાણવો જશન્નભી અને એક ચતથુાંવ ભાણવો 
જન્નતી થળે. - જલાદી) 

કમો બપુ્ધ્ધળાી એવુ ંકાભ કયલા ભાટે તૈમાય થળે કે 
જેભા ંનકુવાન થલાનો વબંલ લધાયે છે અને રાબ થલાનો 
ઓછો. કોઈ દીનદાય ભાણવ એલી જગ્મા ય ફેવલાની 
કશંભત કેભ કયળે કે જે જગ્મા ઉય નફી ને લવી ફેવે છે 
અથલા કોઈ ળકી ફદફખ્ત ફેવે છે ? (લવાએલશુ્ળીઆ-૩, 

ા. ૩૬૯) 

કોઈ એલો શળે કે જેને ોતા ઉય ફધો 
આત્ભવલશ્વાવ શોમ, અને ોતાને નફી અને લવીણાને 
રામક જેલો ગણતો શોમ કે જેથી ઉય કહ્યુ ં તેના 
દુબારગ્મથી દૂય યશી ળકે ?  
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ખફયદાય, ળમતાન ફશકેાલે તો ફશકેી જળો નશી, 
અને ડમામધીળણાને લાજજફ ે અમની વભજીને એના 
ચક્કયભા ંડળો નશી કે રા ઇલ્ભી (અજાણતા) ભા ંશરાક 
થઈ જાલ. અરફિ , જો કોઈ એલા સ્થે જઈ ચડો કે 
જ્મા ં કોઈ ફીજો ન શોમ, અને એકદભ ળાતં બચતે 
વલચાયતા ડમામણ ુલાજજફ ેઅમની રાગે. તો ળક્ય શોમ 
ત્મા ંસધૂી ફેઉ લચ્ચ ેવભાધાન કયાલલાની કોવળળ કયજો. 
અને વત્મ શુ ં છે, તે વભજાઈ ગમા છી ણ 
એશવતમાતથી કાભ રેજો. 
 ફીજો બમ : ખમાનત 

કમાયેક પકીયો, વભસ્કીનો, અલરાદે યસરૂ, યૈમત 
લગેયેના શક્કોભા ંખમાનત થામ છે, તો ક્યાયેક ળયીઅતના 
કોઈણ ભજબતૂ આધાય વલના, ફીજાઓ ઉય ોતાને 
અથલા ોતાના વગાઓને અગત્મતા આલાભા ં
ખમાનત થામ છે, તો લી ક્યાયેક ોતાની ખ્લાશળેાત 
પ્રભાણ ેભારનો ઉમોગ કયલાથી તો ક્યાયેક શકદાય સધૂી 
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શક શંચાડલાભા ંખલુવૂની કભી (ઓછ) થી ખમાનત 
થામ છે. 

જો ળયીઅતના હુકૂક વફંધેં ભયજઅ ફનો, તો ભાયા 
લાબરદ (તાફ વયાશ)ની આ નવીશતો ધ્માનભા ંયાખજો. 

(૧) ળક્ય શોમ ત્મા ં સધૂી હુકૂકે ળયઈય્મશ ોતાની 
જાત ઉય લાયળો નશં. તોશપો બેટ ભે એના ઉય 
ોતાનુ ંગજુયાન ચરાલળો. એટરા ભાટે કે ભને ડય રાગે 
છે કે જો ળફૃઆતભા ંજફૃયત જેટરો શક રેલાની આદત 
ડી ગઈ તો આગ જતા જફૃયતની ભમારદા લધતી જળે. 
છી ળણગાય ાછ ણ ભાર લયાળે અને છેલ્ર ે
વભલ્ક્ત-જભીન ખયીદલી ણ જફૃયતભા ંગણાલા રાગળે. 
જે શરાક થલા ભાટેનુ ંવાયાભા ંવાફૃ ંવાધન છે.અને એના 
છી ઇડવાન અઝાફ ેઇરાશીનો કામભી શકદાય ફને છે. 
હુકૂક એ જાણે ળકંા કુળકંા જેલો છે, જે તેની આવાવ 
પયતો યશળેે, તે એક કદલવ તેભા ંજફૃય પવાઈ જલાનો. 
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શા, જો તભે તકરીદ અને હુકૂક ભાટેના ભયજઅ નથી, 
તો જફૃયત જેટરો ોતાનો શક રઈ ળકો છો. અને શા, 
એવ ુ ક્યાયેમ વલચાયળો નશં કે જો હુકૂકે ળયઇય્મશ 
લાયીળ નશં, તો ભખૂ્મો યશી જઈળ, એટરા ભાટે કે 
કયઝક આનાયો, તેનો જલાફદાય ઘણો બયોવાાત્ર છે. 
તે તભને હુકૂકના ઉમોગથી દૂય બાગતો જોળે, તો બેટ - 
વોગાદ ભોકરી આળે, જે આણો અનબુલ ણ ભાડમ 
યાખ ે છે. હુકૂકે ળયઇય્મશ નો ઉમોગ ન કયલાનો એક 
અજફ અવય જોલાભા ં આવ્મો છે. તેનાથી કદરભા ં નયૂ, 

ઉંભયભા ં લધાયો, ઇતાઅતની તૌપીક અને ભરૂચકૂ 
ગનુાશથી નજાત ભે છે. અલ્રાશ તભને ણ એલા 
અનબુલ કયાલે કે જેથી તેના ઉય બયોવો ઔય ભજબતૂ 
ને ાકો થઈ જળે. 

(ય) હુકૂકની લશચંણી કયતી લખતે શભેંળા અલ્રાશની 
કુયફતનો ખ્માર યાખજો. એવ ુન ફને કે ોતાના અંગત 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 186                                   END 

સ્લાથરને ધ્માનભા ં યાખી ોતાના નોકય-ચાકય, ોતાના 
ચેરાઓને હુકૂક લશચંો, અને જેઓ દૂય છે, તે લબંચત યશી 
જામ, અથલા નજીકલાાને લધાયે આે અને દૂયલાાને 
ઓછુ, એટરા ભાટે કે તે પે્રભ - ભોશબ્ફત ફતાલે છે. અને 
ફીજો નથી ફતાલતો. ( આલા બેદબાલથી શભેંળા દૂય 
યશજેો.) 

ખફયદાય, શભેંળા ળયીઅતના કાયણો અને વનમભો 
ઉય ધ્માન યાખજો, અને એને અનવુયીને એક ઉય 
ફીજાને અગત્મતા આજો. એટરા ભાટે કે હુકૂકનુ ં
શંચાડવુ ં ઇફાદત છે. અને ઇફાદતભા ં કુયફતની 
વનય્મત જફૃયી છે, તે જો વાપ અને વાચી નશં શોમ, તો 
હુકૂક આનાય અને હુકૂક ભેલનાય ફનેં તયપથી 
જલાફદાયી ઊબી યશળેે. અને કમાભતના કદલવે ળપાઅત 
કયનાય જ ક્ષકાય ફની જળે. દુવનમાભા ંનકુવાનભા ંયશળેે 
કે શાથભાથંી ભાર નીકી ગમો. અને આખેયતભા ં ણ 
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ખોટભા ં યશળેે કે વનય્મત વાપ ન શોલાના કાયણ ેવલાફ 
ણ ન ભળ્મો. છેલટે : “ન ખદુા શી વભરા, ન વલવાર ે
વનભ, ન ઇધયકે યશ ેન ઉધયકે યશ.ે” જેલી શારત થળે. 
 ત્રીજો બમ : પત્લાભા ંઊતાલ 

પતલો આલાભા ં ઊતાલ નશં કયતા એશવતમાત 
કયજો, કેભકે આ ખયાફભા ં ખયાફ યોગ છે. કપકશના 
ફધામ બાગ ઉય નજય નાખ્મા લગય પત્લો આળો 
નશં. ફનલા જોગ છે કે કોઈ એક બાગની દરીર ફીજા 
બાગભા ંશોમ અને તભે પક્ત એક વફંવંધત બાગ જોઈને 
પત્લો આી દો. અને એભ કયીને અઝાફના શકદાય ફની 
જાલ. ભં ઘણી લાય જોયુ ં છે કે કેટરાક આબરભોએ એક 
બાગની વફંવંધત કયલામત જોઈને પતલો આી દીધો. 
અને ાછથી તેભનો પતલો ઇજભાનઅની વલફૃધ્ધ 
યૂલાય થમો. એટરા ભાટે કે તેઓએ ફીજા બાગોને 
જોલાની તકરીપ રીધી જ નશોતી. 
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જો તભે ખચ્ચય બાડે આલા વલળેની અબ ૂદરાદની 
કયલામત લાચંળો તો અંદાજો આલળે કે પતલો આલાનો 
પ્રશ્ન કેલો વગંીન છે. અને જ્માયે થોડાક કદયશભ વલળેનો 
પતલો આવભાનથી ાણી લયવત ુ અટકાલલા અને 
જભીનની ફયક્તો ફધં થલાનુ ં કાયણ ફની જામ છે, તો 
વલરુ ભાર, આફફૃ અને કકંભતી જાન ( પ્રાણ) વલળેનો 
ખોટો પતલો શુ ંકયણાભ રાલી ળકે છે. 

અલ્રાભા કશલ્રી વલળે રખાએલ ુ છે કે તેભણ ે ભમાર 
છી ોતાના તુ્રને કહ્યુ ં કે જો કકતાફ અર પમન અને 
બઝમાયતે હુવૈન અરન્ય્શસ્વરાભ ન શોત તો પતલાઓએ 
ભાફૃ વત્મનાળ કયી નાખ્ય ુ શત.ુ જ્માયે કે તેઓ ોતે 
ખયેખય આમતલુ્રાશ શતા. અને ફધામ ભદાકયક, 

કયલામત, યેજાર ઉય તેઓ નજય ણ નાખતા શતા. 
અલ્રાભા કશલ્રીની આ સ્સ્થવત છે. તો ફીજાઓનુ ંશુ ંથળે 
?  
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ખફયદાય, વંણૂર ભાકશતી અને જાણકાયી ભેવ્મા 
શરેા પતલો આળો નશં અને વંણૂર જાણકાયી છી 
ણ ફને ત્મા ંસધૂી યશઝે કયજો. શા, જો રોકો (અલાભ) 
ગભુયાશ થઈ જલાનો અને જાકશરો લચરસ્લ જભાલે તેલો 
બમ શોમ, તો જફૃય પતલો આલાનુ ંગલુ ંબયજો, ણ 
તેભામં યેૂ યૂો એશવતમાત યાખજો. 
 ચોથો બમ :- દનો ભોશ 

ભયજીય્મત વાથે જાશોજરારની ભોશબ્ફત ણ 
કદરભા ં જડભે છે. અને આ જ લસ્ત ુ અજ્ર ( વલાફ) ને 
ફયફાદ કયનાય અને ઇડવાનને શરાક્તભા ંનાખનાય છે. 
ખફયદાય, આ બમથી વાલચેત યશજેો. ોતાના નપવનુ ં
ધ્માન યાખજો. નપવ શભેંળા બયૂાઈઓ તયપ દોયે છે.જ્મા ં
સધૂી અલ્રાશની યશભેત ળાવભર ેશાર ન થઈ જામ ત્મા ં
સધૂી, ખદુા તભને અને ભને આત્ભ સધુાયણાની અને 
ખ્લાકશળાતથી દૂય યશલેાની તૌપીક આે. એ જ ોતાના 
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ફદંાઓ ઉય યશભે અને કૃા કયનાયો છે, અને ોતાના 
ધ્મેમને અભરી ફનાલનાયો છે. 

 ાચંભો બમ :- ફનાલટ, ઠગાઈ 

ખફયદાય, તભાફૃ ભન તભાયો આત્ભા જાશયેની 
વલફૃધ્ધ ન થામ. ફશાયથી ઝોશદ અને કનાઅત (વતંો) 
ફતાલો અને અંદય એવ ુ કંઈ ન શોમ. અત્માયના 
જભાનાભા ં આ લાત ( એટર ે જાશયેભા ં કંઈક, ફાવતનભા ં
કંઈક) જ્મા ંત્મા ંજોલા ભે છે. 

ચેતીને ચારજો, આ વળકે ખપી (છૂ ુ વળકર) છે. અને 
જો તેના ઉય ઊંડો વલચાય કયો, તો વળકે જરી (ઉઘાડુ 
વળકર) ણ છે, જાણે ફદંો ખદુાની વવલામ ફીજાની 
ઇફાદત કયલા ભાગેં છે. અને એના વલચાયભા ંડુફેરો છે. 
જ્માયે કે તેનુ ંફાવતન કંઈ છૂુ ંયશલેાનુ ંનથી. એક કદલવ 
એ ણ જાશયે થઈને યશલેાનુ ં છે. અને એ લખતે તે 
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રોકોની નજયભાથંી ઊતયી જળે અને રોકોભા ં ફૃસ્લા - 
ફદનાભ થળે. (ઉસરૂ ેકાપી-ય, ા. ય૯૩) 
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પ્રકયણ- : ધધંા યોજગાય વફંધેં લવીમતો 

ફેટા અલ્રાશ તભાયા ફધા કાભો સધુાયે, તભાયી 
ઉભયભા ં લધાયો કયે, અને નેક તૌપીક આે. જ્મા ં સધૂી 
ફને ત્મા ં સધૂી નજપે અળયપભા ં યશલેાનુ ં યાખજો. કેભકે 
ત્મા ં શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભનો 
ડોળ છે. અને શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન 
અરન્ય્શસ્વરાભ ોતાના ાડોળીઓનુ ં ખાવ ધ્માન યાખ ે
છે.તેઓને ફદકાયોની ફદીથી ફચાલે છે. જે આજના 
આખયી દૌય (શી.વ. ૧૩ય૪) ભા ંઅનબુલ થમો છે. નજપ 
અને કૂપા ફનેં વલળે કયલામત છે કે જે કોઈ ઝાબરભ 
અત્માચાયી તેનો નાળ કયલા ભાગંળે તે ોતે નાળ 
ાભળે. 

(અલ્રાશ લતરભાન યગુના ઝાબરભ અને અત્માચાયીને 
ણ તેના કયતતૂની વજા આે. અને નજપે અળયપનુ ં
યક્ષણ કયે. ઇડળાઅલ્રાશ ળશીદોનુ ં ખનૂ વ્મથર નથી 
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જલાનુ.ં ઝાબરભ અત્માચાયી તેના કયતતૂની વજા ાભીને 
યશળેે જ.) 

નજપભા ં શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન 
અરન્ય્શસ્વરાભનુ ંશયભ છે. તેભની બઝમાયત અને તેભની 
કબ્ર ાવે નભાઝ ડલાની પઝીરતથી કોઈ ણ 
બપુ્ધ્ધળાી ોતાને લબંચત નથી યાખી ળકતો. 
(મસુ્તદયક-ય, ા. ૧૯) 

નજપનુ ં યશઠેાણ ઇડવાનને ઘણા ગનુાશોથી યોકે છે, 

અશં ગનુાશ કયલાના એ વાધનો નથી ભતા, જે ફીજા 
સ્થોએ ભે છે. જેભકે ઈયાન લગેયેભા ં

(રેખકે અશં ઈયાનનો દાખરો આતમો છે, જ્માયે કે 
ઇવતશાવે ફધીમ તતં્ર વ્મલસ્થા રટાલી દીધી છે. શલે 
ઈયાન ‘ભયકઝ ેખૈય’ (નેકીઓનુ ંકેડદ્ર) ફની ગયુ ંછે. અને 
નાસ્સ્તક યાજકતારઓએ નજપે અળયપભા ં અખ્રાક 
ફગાડલાના કેડદ્રો સ્થાી દીધા છે. ખદુા, આ ઝાબરભો 
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ાવેથી એભના ાનો ફદરો રે. અને શઝયત અભીફૃર 
ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભના શયભની તૌશીન 
(અભાન) કયલાની આકયી વજા કયે. - જલાદી) 

કોઈ કાયણલવાત નજપે અળયપભા ં યશવે ુ ળક્ય ન 
શોમ તો કયફરા વવલામ ફીજા વલત્ર સ્થોએ યશલેાનુ ં
યાખજો. કેભકે કયફરાભા ં યશવે ુ ભકફૃશ છે. ત્માનંા 
આદાફભા ંછે કે બઝમાયત ડીને ાછા પયી જાલ. યશઠેાણ 
ફનાલલાથી વગંકદરી (કદરભા ંાાણતા) જડભે છે, અને 
વય્મદુશ્ળોશદા અરન્ય્શસ્વરાભના ભવાએફ તયપથી 
ધ્માન ઓછુ ંથઈ જામ છે, જે ફહ ુભોટંુ દીની નકુવાન છે. 

(શા, જો કોઈ ભાણવ આ વલમભા ંનબચંત શોમ અને 
એના નપવભા ં એટરી વલત્રતા શોમ, તો છી ત્મા ં
યશલેાભા ંલાધંો નથી. - જલાદી) 

ફેટા, જો વલત્ર સ્થોએ બઝંદગી જીલી ળકાતી શોમ, 

તો છી ફીજા કોઈ સ્થે યશળેો નશં. અને જો ભજબયૂ 
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થઈ જાલ, તો છી એવ ુસ્થ ળોધજો કે જ્મા ંમિુકીઓ 
અને આબરભો યશતેા શોમ. વલત્ર સ્થે ણ યશલેા જાલ, 

તો શયભ ાવે ભકાન રેજો કે જેથી શભેંળા-શય લખતે 
બઝમાયતથી મળુયર પ થઈ ળકો. અને જો ફીજા ળશયેભા ં
જાલ, તો ળશયેના ભધ્મ બાગભા ંયશજેો, કેભકે ભધ્મ બાગ 
ફરાઓથી લધાયે ભશફેૂઝ (સયુબક્ષત) શોમ છે. 

અને માદ યાખો, જ્મા ં સધૂી ોતાની ભાબરકીનુ ં
અથલા લકપ ભકાન ભી ળકે, ત્મા ંસધૂી બાડાનુ ંભકાન 
ળોધજો નશં. કેભકે ોતાની ભાબરકીનુ ં અથલા લકપનુ ં
ભકાન વાભાડમ બાડાની બવ્મ શલેરી કયતા ફશતેય છે. 
બાડાના ભકાનભા ંશભેંળા બઝલ્રત (અભાન)નો ડય યશ ે
છે. 

ભકાન ખયીદલા ભાગો અથલા રેલા ભાગો, ત્માયે 
શરેા ાડોળીઓની તાવ કયજો. ભં જ્માયે જ્માયે આના 
તયપ દુરરક્ષ કયુર, ત્માયે ત્માયે કડલા અનબુલો થમા છે. 
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જો ભકાન ચણાલલા ભાગંો, તો આખ ુ ભકાન એક 
લરભા ંનશં ફનાલજો. ફલ્કે થોડુ થોડુ ફનાલજો. અને 
કાયણ લગય આખ ુ ભકાન જભીનદોસ્ત નશં કયાલજો. 
ફલ્કે જેટલ ુજફૃયી શોમ એટલ ુવભાયકાભ કયાલજો, જેથી 
ફુઝુર ખચી ન થામ. તભાયી ાવે દુવનમાનો ભાર ગભે 
તેટરો લધાયે શોમ, ણ ભકાનભા ંખોટા ળણગાય કયળો 
નશં. આ દુવનમા શભેંળા યશલેાની જગ્મા નથી. આભા ં
પક્ત જફૃય જેટરો ભાર ખચરલો, ફાકીનો ભાર આખેયતના 
ચણતય ઉય લાયલો, એ યીતે કે કોઈ ફીજાનુ ંભકાન 
ચણાલી દેવ ુ( વભાયકાભ કયાલી દેવ)ુ, અકયણીતોની 
ળાદી કયાલી દેલી, અને ભોશતાજોની શાજત યૂી કયલી 
લગેયે. 

ળક્ય શોમ તો વલળા ભકાનભા ં યશજેો. ભકાનની 
વલળાતા ખળૂનવીફી અને ફયકતનુ ંકાયણ છે, છી તે 
દુવનમાભા ંશોમ કે આખેયતભા.ં (મસુ્તદયક-ય, ા. ૩૪) 
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ફેટા ! કડા (લસ્ત્રો)ભા ંણ ભધ્મભ ભાગર રેજો, જેને 
ભારદાય અને ગયીફ ફનેં ધાયણ કયી ળકે. જો તભે 
ગયીફ શળો તો તભાયી શદભા ં યશજેો, કળો ઇવયાપ 
(ફુઝુરખચી) નશં ગણામ. અને જો ભારદાય શળો તો 
તભાફૃ ંઆ કાભ ઝોશદ અને તકલા ગણાળે અને ગયીફોને 
વાતં્લન આળે. માદ યાખજો. દુવનમા ઈન્ડકરાફ 
(કયલતરન)નુ ંઘય છે. તે કમાયેમ ણ લ્ટો ખાઈ ળકે 
છે. ભાટે એલી યીતબાત અનાલજો નશં કે જે કયલતરન 
થમા છી મશુ્કેરી ઊબી કયે. 

એલા લસ્ત્રો ણ શયેજો નશં કે જે ગયીફી કે 
ભારદાયીનો ઢંઢેયો ીટે. કયલામતભા ંઆ ફનેં ફાફતોની 
ટીકા કયલાભા ં આલી છે. કડાભા ં શભેંળા તશાયત અને 
સ્લચ્છતાનુ ંધ્માન યાખવ,ુ આ લાત ળયીઅતને ગભે છે. 

વભત્ર-વગાથી વાયો લશલેાય યાખજો. ભાણવ તેના 
વભત્ર લડે ઓખામ છે. ખફયદાય, ખયાફ અકીદાલાા, 
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દુયાચાયી, દુષ્ટ ચાકયત્રલાન વાથે ફેવલા-ઊઠલાનુ ંયાખળો 
નશં. કેભકે ઇડવાન ઉય વોફત (વગંત) નો અવય ડે 
છે. શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભએ 
ોતાના ‘દીલાને ભશ્હયૂ’ભા ંઆના તયપ ઇળાયો કમો છે. 
અને લકુભાન શકીભે ણ ોતાના પયઝદંને લવીય્મત 
કયી છે કે ોતાની ફેઠક જોઈ - વલચાયીને નક્કી કયજો. 
જ્મા ંણ જુઓ કે બઝકે્ર ખદુા થઈ યહ્યો છે, ત્મા ંફેવી જજો, 
જો તભે આબરભ શળો તો રોકો તભાયી ાવેથી પામદો 
ભેલળે, અને જો જાકશર શળો તો તભને ઇલ્ભ ભળે. 
કદાચ અલ્રાશ તેઓ ઉય યશભેત ભોકર,ે તો તભે ણ 
યશભેતભા ંળયીક થઈ જળો. (લવાએલશુ્ળીઆ-૧, ા. ૪૪ય) 

શઝયત ઈભાભ મવૂએ કાબઝભ અરન્ય્શસ્વરાભએ 
પયભાવ્યુ ં છે કે ઉકયડા ાવે ઊબા યશીને આબરભ વાથે 
લાતચીત કયલી એ ભખભરના ગારીચા ઉય ફેવીને 
જાકશર વાથે લાતચીત કયલા કયતા ફેશતય છે. 
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આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ેલઆરેશી લવલ્રભ 
પયભાલે છે કે શ. ઇવા અરન્ય્શસ્વરાભને તેભના શલાયીઓ 
(વાથીઓ) એ છૂય ુ: અભે કોની ાવે ફેવીએ ? શ. ઇવા 
અરન્ય્શસ્વરાભએ કહ્યુ ં: જેના દીદાયથી અલ્રાશની માદ 
આલે, જેની લાતચીત ઇલ્ભભા ં લધાયો કયે, અને જેનો 
અભર આખેયત તયપ ધ્માન દોયે. ( ઉસરૂ ે કાપી-૧, ા. 
૩૯) 

આં શઝયત વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભનો ઇયળાદ છે કે દીનલાાઓની વોફત 
(વગંાથ) દુવનમા અને આખેયત ફનેંભા ંભાનને રામક છે. 
(ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૯) 

શઝયત ઈભાભ ભોશમ્ભદ ફાકકય અરન્ય્શસ્વરાભ 
પયભાલે છે : બયોવાાત્ર ભાણવ ાવે ફેવવ ુએક લરના 
અભર કયતા ફેશતય છે. (ઉસરૂ ેકાપી-૧, ા. ૩૯) 
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શઝયત અભીફૃર ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભનો 
ઇયળાદ છે : ખફયદાય, નીચ ભાણવોની વગંત કયળો 
નશં. એનાથી કળી બરાઈની આળા નથી. 

ળૈખ વદૂક અ.ય. પયભાલે છે કે કયલામતભા ં નીચ 
ભાણવનો અથર આ યીતે કયલાભા ંઆવ્મો છે. 

(૧) જેને એનુ ંબાન ન શોમ કે હુ ંશુ ંકશી યહ્યો છુ, તેભ 
ન એનુ ંબાન શોમ કે ભાયા વલળે શુ ંકશલેાઈ યહ્યુ ંછે. 
તે ભાણવ નીચ છે. 

(ય) નીચ ભાણવ લાજા લગાડનાયને કશલેાભા ંઆલે 
છે. 

(૩) જેને ન વદલતારલથી આનદં થામ ન ખયાફ 
લતારલથી દુ:ખ કે અપવોવ થામ તે ભાણવ નીચ છે. 

(૪) નીચ ભાણવ એ છે કે જે રામકાત ન શોલા છતા 
કમાદત (આગેલાની)નો દાલો કયે. 



HOME                             લવીય્મતનામુ ં- 201                                   END 

અરફિ, જો આલા રોકોની વોફત યાખલાથી તેઓ 
સધુયળે એલી આળા શોમ, એ એભના આચાય - વલચાયનો 
ોતા ઉય કળો અવય નશં ડે, તો જફૃયત જેટરો 
તેભનો વગંાથ કયલાભા ંલાધંો નથી. આ એટરા ભાટે કે 
ભાત્ર ોતાની જાતને ોતાના નપવને સધુાયીને 
જશન્નભથી નજાત ભેલલા ભા ં ભદારનગી નથી, ફલ્કે 
ફીજાઓને કશદામત કયી તેને સધુાયલા ણ જફૃયી છે. 
આજ ભાટે અમ્ર બફર ભઅફૃપ અને નશં અવનર મડુકય 
લાજજફ કયલાભા ંઆવ્મા છે. લી આના ઉય બાય ણ 
એટરા ભાટે મકૂલાભા ંઆવ્મો છે કે ફીજાઓને અલ્રાશની 
ઇતાઅત તયપ દોયી જશન્નભથી ફચાલલાભા ંઆલે. 

ફેટા, રગ્ન કયલા ઇચ્છો તો વાયા કૂની કડમા 
ળોધજો. કેભકે એનાથી લળંલેરો આગ લધલાનો છે. 
તેણી તભાયા લળં ભાટે એક ાત્ર વભાન છે. ાત્ર અને 
દૂધનો અવય શભેંળા ફાક ઉય થામ છે. તેણીના 
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વદગણૂો, ઈભાન - તક્લાનુ ંણ ધ્માન યાખો અને વાથે 
ચશયેા - ભોશયા - ફાહ્ય દેખાલનુ ંણ ધ્માન યાખજો કે 
જેથી ફીજી સ્ત્રી તયપ લરણ ન થામ અને આવભા ંપે્રભ 
ભોશબ્ફત જલાઈ યશ.ે 

ભાત્ર ફૃ ઉય ભોશીને રગ્ન કયલાની ભનાઈ 
ાછનો આળમ એ છે કે ક્યાકં દીન ( ભઝશફ) અને 
વદચાયીની જગ્માએ એને ામાફૃ ન ફનાલી નાખો. 
આનો અથર એ ણ નથી કે તેના તયપ ધ્માન જ ન 
આો. આલી જ લાત ધન - દૌરત ભાટેની છે. કે ક્યાકં 
ધન - દૌરતને જ દીન અને કીયદાયની જગ્માએ ન મકૂી 
દમો. કોઈ ધનલાન સ્ત્રી જો ોતાની પઝો ાફદંી વાથે 
ફજાલતી શોમ, તો તેની વાથે રગ્ન કયલાભા ંકળો લાધંો 
નથી. ફલ્કે તેની વાથે રગ્ન કયલાભા ંએક પામદો ણ છે 
કે તેનુ ંધન (ભાર) તભાયી અલરાદને કાભ આલી ળકળે. 
તેઓ ળાવંતથી ઇલ્ભે દીન ભેલી ળકળે અને નબચંત ભને 
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ફધા કાભ કયી ળકળે. ણ આ ત્માયે જ થઈ ળકે કે જ્માયે 
દીન અને વાફૃ ખાનદાન ફનેં શોમ, ખફયદાય  નલી 
ધનલાન થએરી સ્ત્રી વાથે રગ્ન કયળો નશં. તેણીભા ં
દૌરતનો ઘભડં શળે. તેણી તભને ોતા કયતા નીચા 
રેખળે. કયલામતભા ં નલા ભારદાય ાવેથી કઝર રેવ ુ
ભકફૃશ ણ કશલેાય ુછે. એલા રોકોભા ંભોટાઈ - હુ ંદની 
રાગણી લધાયે શોમ છે. ફલ્કે જો ક્યાયેમ નલી ભારદાય 
ફનેરી સ્ત્રી અને એક ળયીપ, ણ ગયીફ સ્ત્રી લચ્ચ ે
વદંગી કયલાનો પ્રશ્ન આલે, તો ગયીફ સ્ત્રી વાથે રગ્ન 
કયજો એભ તો નલી ભારદાય ફનેરી સ્ત્રી ણ એક વભમે 
ગયીફ જ શતી. ભાત્ર તેનાભા ંદૌરતના ઘભડંનો લધાયો 
થમો છે. 

ફેટા, ોતાની જત્ન, તુ્રી અને ઘયની ફધીમ 
સ્ત્રીઓને ઘયભા ં યાખજો. જફૃય લગય ફશાય જલા દેળો 
નશં. તેણીઓને વાયા - નયવાની ફહ ુઓછી વભજ શોમ 
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છે. એટર ેફીજી સ્ત્રીઓના પ્રબાલભા ંઆલી ોતાના દીન 
- દુવનમા ફેમ ફયફાદ કયી ફેવે છે. 

ોતાના વતંાનના વળક્ષણ અને ઉછેય તયપ ધ્માન 
યાખજો. તેભને ળયીઅત અને બપુ્ધ્ધલૂરકના આદાફ 
ળીખલાડજો. એવ ુ નશં વલચાયજો કે શજુ તે ફાક છે. 
શભણા તેને અલ્રાશના હુકભથી ભાકશતગાય કયલાની જફૃય 
નથી. જેનો ઉછેય ફાણથી વાયી યીતે નથી થતો તેને 
ભોટા થમા છી કેલલા મશુ્કેર થઈ ડે છે. 

ફાકોને દીનના અશકાભ અને ળયીઅતની લાતો 
વભજાલજો, કાયણ કે ફાણભા ં ડેરી છા ભ ૂવંાતી 
નથી. કુયઆને ભજીદની તારીભ દીધા છી 
ભોઅજજઝાઓની કકતાફો લચંાલો - ળીખલાડો, જેથી 
તેઓનો અકીદો ભાત્ર લાયવાભા ં ભેરો ન ફને. ફલ્કે 
દરીરો લડે ભજબતૂ ફનેરો યશ.ે 
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વૌથી લધાયે ધ્માન એ લાતનુ ં યાખજો કે ફાકો 
ઘેયથી એકરા ફશાય ન જામ. ફીજાઓની વાથે યભે નશં. 
અને જો યભે તો ઘયભા ંજ યભે. 

કેભકે ફાકોનુ ંભાનવ ફહ ુજલ્દી પ્રબાવલત થામ છે. 
એવ ુ ન ફને કે ક્યાકં ફીજાઓની ખયાફ અવય શઠે 
આલી જામ. ઇલ્ભ ળીખલતી લખતે ણ ોતાના 
ફાકોને જફૃય કયતા લધાયે વભમ સધૂી ફીજાઓની 
વગંતભા ં યશલેા દેજો નશં. ઇલ્ભી ચચાર - લાદ વલલાદ 
એલી જગ્માએ ગોઠલો કે જ્મા ંત્રીજો ભાણવ શાજય શોમ. 
જેથી તે ોતાના વાથી ાવેથી તોપાન ભસ્તી કે બયૂાઈ 
ળીખ ેનશં. આ ફધી લાતો હુ ંભાયા જાતના અનબુલના 
આધાયે રખી યહ્યો છુ. ફચણભા ંભાયો એક વાથી ઘણો 
જ ળયીપ અને ખાનદાન શતો, છતા તેના કાયણ ે હુ ં
વીગયેટ ીલાની રતે ચડી ગમો, જેના પ આજકદન 
સધૂી બોગલી યહ્યો છુ. ભં જ્માયે વીગયેટ ીલાનુ ં છોડી 
દેલાનુ ં નક્કી કયુર ત્માયે આદતના રીધે કોઈને કોઈ 
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ફીભાયીભા ં ટકાઈ ગમો. અને વીગયેટ ીલાનુ ં આજ 
સધૂી છોડી ળક્યો નથી. ફીજા ળબ્દોભા ંવગંતનો અવય 
બોગલી યહ્યો છુ. 

ખફયદાય, ફાકોને ૈવા આીને ફગાડળો નશં. 
તેભા ં ણ ઘણા ગેયપામદા છે. તેભનુ ં ભન ધન દૌરત 
વાથે ભોશબ્ફત કયત ુ થઈ જામ છે. અને છી તે 
ભોશબ્ફત કદરભાથંી વનકતી નથી. આગ જતા તે તેને 
ગભે તે બોગે ભેલલા ભાટે ભથે છે. અખ્રાકી ખયાફીનો 
આ એક ઘણો ખયાફ નમનૂો છે. 

ફેટા, તભાયા વતંાનોને (અગય) તે તુ્ર શોમ કે તુ્રી 
તેને બાયે (કંભતી) લસ્ત્રો શયેલાની અને ઊંચા પ્રકાયનો 
ખોયાક આયોગલાની આદત નશં ાડજો. કેભકે બાવલભા ં
વજંોગ વાથ ન આે, તો તેઓ મશુ્કેરીભા ંઆલી ડળે. 
જો તેને ભધ્મભ ભાગી ફનાલળો, તો જે ભે તેના ઉય 
તેઓ યાજી યશળેે. આ લાતનુ ં ણ ધ્માન યાખજો કે 
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વતંાનના ફાબરગ થલાની ળફૃઆતભા ં જ તેના રગ્ન 
આટોી રેજો. એભ કયલાથી એના દીન અને આફફૃ 
જલાઈ યશ.ે અને કોઈ અખ્રાકી ખયાફી જડભે નશં. 
આભ કયલા જતા ગયીફી કે તગંદસ્તીનો વલચાય કયજો 
નશં. અલ્રાશ ેયોઝી (કયઝક) નો લામદો કયેરો જ છે. 

જો તભે ભાયા હુકભો ઉય અભર નશં કયો, તો હુ ં
તભને આક થએરો ગણીળ.ભાયી ફૃશ (આત્ભા) તભાયાથી 
નાયાજ યશળેે. 

લધાયે ડતી ગયીફી શોમ તો ‘મતુઆ્’ની વ્મલસ્થા 
કયજો, જેથી જાતીમ ખયાફીનો બોગ ન ફને. 

(નંધ : મતુઆ્ ળક્ય ન શોમ, તો ગયીફ કુટંુફની 
કડમા વાથે રગ્ન કયજો. છી ળસ્ક્તળાી થાલ ત્માયે 
ફીજા રગ્ન કયજો. તેભા ં કોઈ ળયીઅતનો લાધંો નથી. 
અને કોઈ નૈવતક કે વાભાજજક ખયાફી ણ નથી. ખાવ 
કયીને આ લાતની ચોખલટ શરેા રગ્ન કયતી લખતે જ 
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કયી દેલી. વાચી લાત એ છે કે અત્માયના વભમભા ં
કડમાઓની છત અને લી તેણીઓભા ંકેટરીકોનુ ંરાચાય-
ફીભાય - ભજબયૂ શોવ,ુ આ લાતનો તકાઝો કયે છે કે “ફહુ 
ત્નીત્લ” પ્રચબરત કયલાભા ંઆલે. નશં તો એક ફહુ ભોટી 
વખં્મા નૈવતક ( ફૃશાની) વ્મથાનો બોગ ફની અવાધ્મ 
યોગભા ંપવાઈ ડળે. અથલા કુભાગે ચડી જળે. - જલાદી) 

ફેટા, ભાયી આ ફધીમ લવીય્મતોનો વાય એ છે કે, 

શભેંળા દીન અને દુવનમાના વલારોનો વલચાય કયલો. જે 
લાત ળયીઅતની ફૃએ ફશતેય શોમ તેના ઉય અભર 
કયલો. શભેંળા કયણાભ ઉય નજય યાખલી. જેથી 
ખદુાલદેં તઆરા તભને નેક અને વદં કયલા જેલા 
કામોની તૌપીક આે અને તભાયા બવલષ્મને ભતૂકા 
કયતા ઉજ્જજલ ફનાલે. 

૭ભી જભાકદય્યરુ અવ્લર, ૧૩ય૪ કશજયી 
---- અબ્દુલ્રાશ અર ભાભકાની 
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ભયહભૂ આમતલુ્રાશ વૈમદ ળશાબદુ્દીન અર 
ભયઅળીની લવીય્મતનો ટૂંકવાય 

અમ પયઝદં ! હુ ંતભને વરાશ આુ ંછુ ંકે  

૧. ભઝશફ ે ઇસ્રાભની બખદભત કયલા ભાટે 
શભેંળા તૈમાય યશજેો અને વત્મના યક્ષણ કાજે વતત 
કયિભ કયતા યશજેો. ઇસ્રાભ આજે યડી યડીને ોકાયી 
યહ્યો છે, “શર વભન નાવેયીન મડસફુૃની, શર વભન ઝાબ્ફીન 
મઝુબ્બ ુઅન્ની” છે કોઈ જે ભાયી ભદદ કયે, છે કોઈ ભાયો 
તાયણશાય જે ભને ફચાલી રે? અમ ભાયા પયઝદં આજે 
ફહ ુજૂજ રોકો છે કે જેઓ ઇસ્રાભની આ ચીખ તયપ કાન 
ધયે છે. આલા રોકોને અલ્રાશ તઆરા ફદરો આે. 

ય. કુયઆનની આમતોનો ફાયીકાઈથી અભ્માવ 
કયતા યશજેો. અને તેના અશકેાભો ઉય અભર કયતા 
યશજેો. અલાય નલાય કબ્રોની મરુાકાત કયતા યશજેો. અને 
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એ વલચાયતા યશજેો કે ગઈ કાર ેઆ રોકો ક્યા ંશતા, શુ ં
શતા, કેલા શતા અને આજે તેઓ ક્યા ંછે ? 

નકાભી ફેઠકોથી દૂય યશજેો. આજે એલી ફહ ુ
ઓછી ફેઠકો છે કે જેભા ંટો ટતા, ગીફત અને જુઠાણ ુ
ન ચારત ુશોમ. ફલ્કે શલે તેલી ફેઠકો યશી જલા ાભી 
નથી. આ દુવનમાની લધ ુડતી ભોશ ભામાથી દૂય યશજેો. 

૩. નજીકના વગાઓ વાથે વફંધં જાલી 
યાખજો. કાયણ કે તેભ કયતા યશલેાથી તભને નેકીની 
પે્રયણા ભતી યશળેે. અને તેથી નેઅભતો ાભળો અને 
યોઝીભા ં ફયકત અને બઝંદગીના કદલવોભા ં લધાયો 
ભેલળો. 

૪. અલ્રાશના ફદંાઓની ગીફતથી શભેંળા દૂય 
યશજેો. ખાવ કયીને ઓરભાએ દીન વલળેના જૂઠાણાઓથી 
અંતય યાખજો. કાયણ કે એ ઝેયી મડુદાર ગોશ્ત ખાલા 
જેવુ ંછે. 
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. ઇલ્ભે દીન શાવવર કયલા ભાટે પ્રમત્નળીર યશજેો અને 
તેભા ં યોજફયોજ પ્રગવત કયતા યશજેો. અને તેને પેરાલા 
ભાટે શભેંળા કામરયત યશજેો. 

૬. અમ ભાયા પયઝદં ! દયયોજ નભાઝ ે સબુ્શ 
છી સ.ૂ માવીન, નભાઝ ે ઝોશય ફાદ સ.ૂ નફા, નભાઝ ે
અસ્ર ફાદ સ.ૂ અસ્ર, નભાઝ ે ભગકયફ ફાદ સ.ૂ લાકેઆ 
અને નભાઝ ે ઈળા ફાદ સ.ૂ મલુ્ક ડતા યશલેાની ટેલ 
ાડળો. આ આદતના કાયણ ેઆિમરકાયક કયણાભ ભે 
છે. ભાયા ઉસ્તાદે આ ભાટેની ભને વરાશ આી શતી. 
અને ભં એક કયતા લધ ુલખત તેનાથી નેઅભતો ભેલી 
છે. 

૭. લાજજફ નભાઝની કુનતૂભા ંશભેંળા આ દોઆ 
ડતા યશજેો. “અલ્રાહુમ્ભ ઇન્ની અસઅ્રોક ફેશકે્ક 
પાતેભત લ અફીશા લ ફઅરીશા લ ફનીશા લ વીયીર 
મસુ્તલદે પીશા અન તોવલ્રેમ અરા ભોશમ્ભદંવ્લ આર ે
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ભોશમ્ભદ લ અન તપઅર ફી ભા અડતા અશલ ુલ રા 
તપઅર ફી ભા અના અશલ”ુ આ દુઆ ભાયા લાબરદે 
બઝુુગરલાય તથા ભાયા ઉસ્તાદ જભાલવુ વારેકીન ળૈખ 
ભોશમ્ભદ હુવૈન ળીયાઝીએ ભને ળીખલી શતી. તેઓએ આ 
ભોઅતફય શદીવ વૈમદ મયુતઝુા કળભીયી કયઝલીથી 
ઇબ્ને તાઉવ દ્વાયા ાક ઇભાભોથી શાવવર કયેર શતી. 

૮. અમ ભાયા પયઝદં ! ફૃકુઅભા ં અને ખાવ 
કયીને છેલ્રી યકાતના બઝક્ર છી આ યીતે વરલાત 
ડતા યશજેો. “અલ્રાહુમ્ભ વલ્ર ેઅરા ભોશમ્ભદંવ્લઆર ે
ભોશમ્ભદ લ તયશભ અરા અજઝેના લ અગીસ્ના ફે 
શકે્કશીભ” 

૯. આણી દાદીએ બઝુુગરલાય શઝયત પાતેભએ 
ઝશયેા વરામલુ્રાશ ેઅરય્શાની તસ્ફીશ ડતા યશજેો. આ 
તસ્ફીશ પક્ત નભાઝ ફાદ નશં ફલ્કે શભેંળા ડતા 
યશલેાની છે. 
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૧૦. અમ ભાયા પયઝદં  વૈમદએ તાશયેા જ. 
પાતેભા વરામલુ્રાશ ેઅરય્શાનો એક માદગાય ખતુ્ફો છે, 

જે એભણ ે ભસ્સ્જદે નફલીભા ં ઉમ્ભત વભક્ષ ફમાન 
પયભાવ્મો શતો. ઓરભાઓ, ભોટા ભોટા બાાળાસ્ત્રીઓ 
તેને યેૂ યૂો વભજલાભા ં વનષ્પ ગમા છે. તેભના એ 
ળબ્દો ય ઊંડાણથી વલચાય કયતા યશજેો અને તેને 
વભજલાની કોવળળ કયતા યશજેો. 

૧૧. વૈમદે ભઝલભૂીન શઝયત અભીફૃર 
ભોઅભેનીન અરન્ય્શસ્વરાભનો એ ખતુ્ફો કે જે “ળક 
ળકીય્મશ” ના નાભે ભળહયૂ છે તેનો અભ્માવ કયતા યશજેો. 

૧ય. હુ ંતભને તાકીદ કફૃ છુ કે નભાઝ ેળફને કદી 
ણ છોડળો નશં. લશરેા યોઢીમે ઈસ્સ્તગ્પાય કયતા 
યશજેો. 

૧૩. ગયીફો અને શાજતભદંો તયપ ભામાફૄ અને 
નમ્ર યશજેો અને વાદાત તથા ઇસ્રાભી ઇલ્ભ ભેલનાયા 
વલદ્યાથીઓનુ ંખાવ ધ્માન યાખતા યશજેો.  
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૧૪. ાક એશરેફૈત અરય્શમેસુ્વરાભની બઝમાયતથી 
મળુયર પ થતા યશીને નેઅભત શાવવર કયતા યશજેો. એ 
જગ્મા કે જ્મા ં આગ તેઓ શઝયાત દપન થએરા છે. 
ત્મા ંશંચીને વરાભ કમાર ફાદ ગનુાશોની ભાપી ભાગંતા 
યશીને શાજત ફમાન કયતા યશજેો. આ કાભભા ંવભજભા ં
ન આલી ળકે તેટરા પામદા છે. 

૧. અમ ભાયા પયઝદં તભાયા વભમને અમલૂ્મ 
વભજળો અને તેને નકાભી લાતોભા ં લેડપી નાખળો નશં. 
અલ્રાશ સબુ્શાનહ ુતઆરા એ નલજલાનથી નાયાજ થઈ 
જામ છે કે જે ોતાના વભમને ફયફાદ કયે છે. 

૧૬. ભં એશરેફૈત અરય્શમેસુ્વરાભ, ાક ઈભાભ 
અરન્ય્શસ્વરાભ, તેઓની આર તથા અસ્શાફો તથા 
ઓરભાઓની કબ્રની ભાટી એક નાની થેરીભા ંબેગી કયી 
યાખી છે. તેને ભાયી કબ્રભા ં ભાયી વાથે દપન કયજો કે 
જેથી ભાયા ઉય યશભેત નાબઝર થામ. 
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૧૭. ભાયી કબ્રભા ંભાયી વાથે એ કાા ોળાકને 
દપન કયજો જે હુ ં યસરૂ ે ાક વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે
લઆરેશી લવલ્રભની ઔરાદની ઉય થએરા ઝુલ્ભની 
માદભા ંભાશ ેભોશયરભ તથા વપય દયવભમાન શયેતો શતો. 

૧૮. ભને કપન શયેાલી દેલા ફાદ ભાયી છાતી 
ઉય એ ફૃભાર મકૂજો જેને હુ ંભાયા દાદા શઝયત ઈભાભ 
હુવૈન અરન્ય્શસ્વરાભની મવૂીફત ય યડતી લખતે આંસ ુ
લછૂલાના ઉમોગભા ંરેતો શતો. 

૧૯. અમ ભાયા પયઝદં ! શભેંળા ાકીઝગીની 
શારતભા ં( વઝુુ વાથે) યશજેો. તેભ કયલાથી નપવને 
વતંો અને ગભગીનીથી યાશત ભે છે. 

ય૦. ભાયી લપાત ફાદ ભાયા લતી શજ તથા 
શઝયત યસરૂ ે ખદુા વલ્રલ્રાશો અરય્શ ે લઆરેશી 
લવલ્રભની કબ્ર ે મફુાયકની બઝમાયત ફજાલી રાલજો. 
આએ નેક કાભ કયલા ભાટે હુ ં ભાયી આખી બઝંદગી 
તડતો યહ્યો ણ વખ્તીના કાયણ ેહુ ંતે ભાટે જઈ ળક્યો 
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નશં. એ જ પ્રભાણ ેઈયાક ખાતેની મકુદ્દવ ભઝાયોની ભાયા 
લતી બઝમાયત ફજાલી રાલળો. આ ફનેં કાભો ભાટે ભાયી 
ાવે થોડી કકતાફો વવલામ કશ ુજ નથી. ભને ઉમ્ભીદ છે 
કે આએ કાભ ભાટે ભાયા વતંાનો ોતાના ભારભાથંી ખચર 
કયળે અને ભાયા ઉય અશવેાન કયળે. ભાયો ભાબરક 
ગલાશ છે કે ભાયી ાવે એક ઈંચ જેટરી ણ જભીન 
નથી કે ન તો ભાયી ાવે કોઈ ણ જાતની દૌરત છે. 

ય૧. અમ ભાયા પયઝદં  અગય ળક્ય શોમ તો 
તભાયા ભારભાથંી થોડોક ભાયા લતી યદે્દ ભઝાબરભ તયીકે 
ખચર કયજો. કદાચ ભાયા ભાથા ઉય એવ ુ કંઈ રેણ ુ
નીકતુ ંશોમ. 

યય. અમ ભાયા પયઝદં ! દય ળફે જુમઆ્ કોઈને 
ભાયી કબ્ર ઉય ભોકરજો અને કશળેો કે ત્મા ં આલીને 
ઈભાભ હુવૈન અરન્ય્શસ્વરાભની મવૂીફતનુ ં ફમાન 
પયભાલે. 
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ય૩. ભાયો જનાઝો જ્માયે રઈ જલાભા ંઆલે તો 
રોકોને એલી જાશયેાત કયતા યશજેો કે ભાયા ઉય કોઈનુ ં
કોઈ પ્રકાયનુ ં રેણુ ં ફાકી નીકતુ ં શોમ તો ભાયા દપન 
કયલા શરેા તે ભને ભાપ કયી દે. 

ય૪. દય ળફ ેજુભઆ ભાયા પયઝદંોએ ભાયી કબ્ર 
ય આલવુ,ં કુયઆને ળયીપની વતરાલત કયલી. અને 
ઈભાભ હુવૈન અરન્ય્શસ્વરાભની મવૂીફત ફમાન કયલી. 

ય. કયફરાની ભાટીની ફનેરી એ તસ્ફીશ કે 
જે હુ ંઈસ્સ્તગપાય કયલા ભાટે ભાયા ઉમોગભા ંરેતો શતો 
તે ભાયી વાથે ભાયી કબ્રભા ંદપન કયજો. 

અલ્રાશનો નાચીઝ ફદંો એશરેફૈત 
અરય્શમેસુ્વરાભના ઇલ્ભનો ગરુાભ, અબરુ ભાઅરી 
ળશાબદુ્દીન અર હુવૈની અર ભયઅળી, અન્નજપીએ આજ 
યોજ ય૦ ભી યફીઉર આખય, શી. ૧૩૯૮ભા ંભળશદ ખાતે 
આએ લવીય્મત રખેર છે. અલ્રાશથી હુ ંભાપીની દુઆ 
ગજુાફૃ ંછુ.ં 
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નંધ :- ભયહભૂ આમતલુ્રાશ ભયઅળી વાશફેના 
લવીય્મતનાભાભાથંી ટૂંકાલીને અતે્ર યજૂ કયેર છે. 
વલમભા ં મકુમ્ભર લવીય્મતનામ ુ પ્રગટ કયશુ.ં 
ઇડળાઅલ્રાશ. 

નંધ..... 
 લધ ુકકતાફો ડાઉનરોડ કયલા ભાટે 

www.hajinaji.com ય રોગ ઓન કયો. 
 કકતાફભા ંકોઈ ભરૂચકૂ જણામ તો જાણ કયલા 

વલનતંી. hajinajitrust@yahoo.com 

: પ્રાપ્તતસ્થાન : 
શાજી નાજી ભેભોકયમર ટ્રસ્ટ 

ભાીના ટેકયા, આંફાચોક, બાલનગય – ૩૬૪૦૦૧, 
ગજુયાત (ઇન્ડડમા) 

પો.: ૦૨૭૮-૨૫૧૦૦૫૬/૨૪૨૩૭૪૬ 

http://www.hajinaji.com/
mailto:hajinajitrust@yahoo.com

