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અલલામા હા� ના� સાહ�બની યાદમા ંભાવનગર ખાલે ઈ.સ. 

૧૯૯૦ થી “હા� ના� મેમોર�યલ  ટ્ર” નીચ ે�જુબની 

ક�રલીક મઝહબી અને સામા�જક પ�િૃ�િમા ંકાયારલ રે :  

*ોગર�બોઅને યલીમોબાળકો માર� બોડ�ગો

ોોોોોોોોોોોોો

*ોોોોોમઝહબી �ુ્ લકોોુ ંપકાકન અને િવલરણ  

*     મઝહબી �કલાબોોુ ંવેબસાઈર મારફલ પકાકન (ઈ-

લાઈબરે�) 

www.hajinaji.com અને www.hajinajitrust.com 
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ો ઈ.સ. ૧૮૬૨ મા ંજનાબ �લુલા કા�દરરસુસન સાહ�બ ે

�ુબંઈના ડ�ગર� િવ્લારમા ંએક દ�ની મમ�સાની ્થાપના 

કર�, �મા ં�ુરઆન અને મઝહબ ેએહલબેસલ 

(અલયહ��ુ્ સલામ) ના ફ�કહ� મસાએલની લાલીમ અને 

લરબીયલ આપવામા ંઆવલી હલી. થોડા સમય પર� જયાર� 

�લુલા કા�દરરસુસન સાહ�બ કરબલાએ મોઅલલા પરલ ગયા 

તયાર� હા� દ�વ� જમાલ ેલે સમયના મરજએ લકલીદને 

કર�લ િવનલંીના અોસુધંાનમા ંઈ.સ. ૧૮૭૨ મા ંજનાબ 

�લુલા કા�દરરસુસન સાહ�બ સતયધમાના પચાર અને પસાર 

માર� ફર� એક વખલ �ુબંઈ �કુામે ્થાયી થયા અને આપનો 

મમ�સો ફર� એક વખલ �રુા જોક અને ેમગંથી ચાલવા 

લાગયો.  

 �ના પ�રણામ ્વ પે એહલબેસલ (અલયહ��ુ્ સલામ) 

ના ચાહકોએ આલીકાન મ્�દો અને ઈમામબારગાહોના 

બાધંકામની ક આલ કર� અને આમ ફ�કહ� જઅફર�ના િનયમો 



અને આદ�કો અોસુાર ે�લુ ેદ�ન અને � એ દ�ન ેપર 

આચરણ કરલા મ્રરગોચર થવા લાગયા. આ લબલીગ અને 

ધમાપચારમા ં�લુલા કા�દરરસુસન સાહ�બ ેપોલાની મહતવ�ણૂા 

�િૂમકા ભજવી. 

 આવા પિલભાકાળ� આલીમેદ�ન જનાબ �લુલા 

કા�દરરસુસન સાહ�બના એક હોનહાર િવદાથા �મોુ ંનામ 

�લુામેઅલી અને િપલાોુ ંનામ ઈ્માઈલભાઈ લથા દાદાોુ ં

નામ રહ�મભાઈ અને માલાોુ ંનામ �નબાઈ (�નાબાઈ) 

હ�ુ.ં  

 �ુ ંકહ�� ુ ંઆ હોનહાર િવદાથાો ુ�મનો જ મ ૨૮ મી 

સફર �હજર� સન ૧૨૭૯ અને ઈ.સ. �જુબ ૧૮૬૪ મા ં

�ુબંઈમા ંથયો. આમ લો આપના બાપ-દાદા ભાવનગર 

�લલાના િકહોર ગામના રહ�વાસી હલા પરં� ુલેિને વેપાર 

અથ� �ુબંઈ ્થળાલંર કર�ુ ંપડડુ ંહ� ુ.ં આપના બાપ-દાદા 



વઘાા (મહારારટ) મા ંઘી, ખાદ� અને ચામડાનો વેપાર કરલા 

હલા. 

 હા� �લુામઅલી સાહ�બ ેપોલાોુ ંપાથિમક મઝહબી 

િકકણ �લુલા કા�દરરસુસન સાહ�બ પાસેથી િવનયી ર�લે પા લ 

ક�ુ�. �જુલહ�દ આય�લુલાહ કસખ ઝયોલુ આબદે�ન 

માઝનદરાની સાહ�બ ે�લુલા કા�દરરસુસન સાહ�બને �ુબંઈ ખાલે 

સતય ધમાના પચાર અને ફ�લાવો કરવાના લબલીગી કાયા માર� 

મોકલયા હલા. આપ હા� દ�વ� જમાલની સાથે �હજર� સન 

૧૨૯૦ મા ં(ઈ.સ. ૧૮૭૦ થી ૧૮૭૩) �ુબંઈ આવયા. હા� 

�લુામઅલી �લુલા કા�દરરસુસન સાહ�બના હોનહાર િવદાથા 

હલા એર�ુ ંજ ન�હ� બલક� હા� સાહ�બ �લુલા સાહ�બની સાથે 

પડરાયાની �મ રહ�લા હલા. જયાર� પણ �લુલા કા�દરરસુસન 

સાહ�બ બહાર જવાનો ઈરાદો કરલા લો હા� ના� સાહ�બ 

પોલાના િકકક �લુલા કા�દરરસુસન સાહ�બના �ૂલા વયવવ્થલ 

કર� આપલા. �લુલા કા�દરરસુસન સાહ�બ હા� ના� સાહ�બની 



આ અદાિથી પભાિવલ થઈને ઘણી વખલ ફરમાવલા : 

“બર�રુદાર ! આ� લમો મારા �ૂલા વયવવ્થલ કરો રો 

પરં� ુજોઈ લજેો ક� એક એવો સમય આવકે જયાર� લોકો 

આપના પગરખા ેઠાવકે.” 

 ઇિલહાસ ગવાહ રે ક� માખણના પ્યાલ વેપાર� કેઠ 

જમાલભાઈ હ�ર�ભાઈ (મ્કલવાળા) ના પીઠબળના કારણ ે

હા� ોરુમોહમમદ મેઘ�, હા� મોહમમદભાઈ કર�ફ નાન� 

અને હા� ઈ્માઈલ સાહ�બ ે(હા� ના� સાહ�બના િપલાએ) 

લેમના દ�કરા �લુામઅલીની સાથે મઝહબ ેએહલબેસલનો 

વ્વકાર કયય. લે સમયે મઝહબ ેએહલબેસલનો વ્વકાર કરનાર 

મૌલને ગળે લગાડલો હલો. રલાપંણ હા� ઈ્માઈલ સાહ�બ ે

મૌલની પરવાહ કયાા િવના રેલલા ાાસ �ધુી મઝહબ ે

એહલબેસલને વળગી રહયા. 
  
                “હવાદ�સ ક� �ફુાનમ� 

દામન બચાના  



                  અલી ક� �લુામોક� 

આદલ ન�હ� હ�.” 

 હા� ના� સાહ�બ ેજનાબ �લુલા કા�દરરસુસન સાહ�બ 

પાસેથી પાથિમક મઝહબી ીાન મેળવ�ુ ંતયારપર� 

આદરણીય આલીમેદ�ન મૌલાના સસયદ �લુામરસુસન સાહ�બ 

�કબલા �જુલહ�દ (હ�દરાબાદ�) એ આપને અરબી, ફારસી 

અને �ફકહ� િવવય સબંિંધલ મઝહબી લઅલીમાલથી 

�મુા�હલગાર કયાા.  

 હા� ના� સાહ�બ ે�હજર� સન ૧૩૦૦ મા પોલાના 

માલા-િપલાની સાથે પિવત મઝારોની ીઝયારલ માર� ઈરાન 

અને ઈરાકની �સુાફર� કર� અને પરલ ફરલી વખલે 

માલગેાવં (મહારારટ) મા એક વવા �ધુી ઈમામે �ુ��આ અને 

જમાઅલોુ ં્થાન કોભાવ�ુ.ં તયાર પર� રુુ જ�લુ ઇ્લામ 

આકા સસયદ �લુામરસુસન સાહ�બ �કબલા �જુલહ�દ 

(હ�દરાબાદ�) આપને પોલાની સાથે લઈને �જુરાલના એક 



મશરરુ કહ�ર મરવુા આવયા ાયા ંઆપની �લુાકાલ જલાલી 

અલીરસુસન મા�મુઅલી અને જલાલી �ફદારસુસન મા�મુઅલી 

(� ુકી) સાથે થઇ �િ લે સમયે “બહાર� મજલીસ ” નામોુ ં

એક માિસક પકાિકલ કરલા હલા લેમજ મઝહબ ેએહલબેસલ 

અલયહ��ુ્ સલામ નો પચાર અને ફ�લાવો કરવાની ફરજ પણ 

��મ આપલા હલા �મના પૌત જલાલી સફદરરસુસન 

રઝારસુસન (મા� લતંી ઇ્નાઅકર� માિસક �ુબંઈ) એ તીસ 

વવા �ધુી આ��કાના િવિવધ કહ�રોમા ંઈમામે �ુ��આ વ 

જમાઅલની સેવાિ આપેલ રે.  

 �જુરાલમા ંહા� ના� સાહ�બની પધરામણી પર� 

પોલાના સમાજની મઝહબી હાલલ જોઈ અને પર� 

�જુરાલને જ પોલાના માર� જ ર� સમ� કાયમી વસવાર 

કયય અને ્થાયી થયા.  

 હા� ના� સાહ�બ ે�જુરાલમા ંરહ�ને માત લકર�રો 

અને પવચનો વડ� પોલાના મઝહબી પચારને મયાા�દલ ન 



બનવા દ�ધો પરં� ુલકર�રો અને પવચનોની સાથે મઝહબી 

લખેન કાયાન ેપણ જ ર� સમ�ને �હજર� સન ૧૩૧૦ મા 

ભાવનગર કહ�રથી “રાહ� ન�લ ” નામોુ ંમાિસક સામિયક 

(મ થલી મેગેઝીન) �જુરાલી ભાવામા ંપકાિકલ ક�ુ� �થી 

કર�ને ગલી-ગલીએ અને પતયેક િવ્લારમા ંમઝહબી 

િકકણને સવાસામા ય બનાવી કકાય. માિસક સામિયક 

(મ થલી મેગેઝીન)  ક  કરલી વખલે હા� ના� સાહ�બની 

િનયલમા ં��ુસુ હલો આજ કારણ રે ક� ૧૦૦ વવાનો 

સમયગાળો વીલી ગયો હોવા રલા ંલે મેગેઝીન આ� પણ 

�જુરાલી વગા અને સમાજ માર� “રાહ� ન�લ” બને�ુ ંરે. 

 “રાહ� ન�લ ” ના લાભ અને ફાયદાની �ુજં ફકલ 

�જુરાલ �ધુી જ મયાા�દલ ન રહ� બલક� હા� ના� સાહ�બ 

જયાર� ઈરાન અને ઈરાકની ીઝયારલ માર� ગયા અને 

ઈરાનના આલીમોને મળયા તયાર� લેિએ આપને ઇઝઝલ 

અને આદરની સાથે મહ�માન બનાવયા.  



 ઈરાકની �સુાફર� દરમયાન આય�લુલા�હલ ેઝમા 

આકા કસખ મોહમમદ રસુસન સાહ�બ �કબલા �જુલહ�દ� આપને 

ફરમાવ�ુ ંક� :  

 “હા� સાહ�બ ! લમે લમાર� ીઝયારલની �સુાફર�ને 

લાબંી ન બનાવકો દ�નનો પચાર અને ફ�લાવો વા�બ રે 

લેથી ભારલ પારા ફર�ને લમારા લબલીગી કાયાન ેવેગી�ુ ં

અને ઝડપી બનાવો. અલલાહ (જલલ.) બહે�ે મોહમમદ 

સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વ સલલમ અને આલ ે

મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વ સલલમ લમાર� 

લૌફ�કાલમા ંવધારો કર� અને આપની દ�ની ીખદમલોને ક�લૂ 

કર�.” 
   

 
 આય�લુલા�હલ ેઝમાના આ વાાોથી આપના 

ેતસાહ અને �હમમલમા વધાર� મજ�લુી આવી અને 

ીઝયારલની સફરથી પારા ફર�ને લરલ જ પોલાની લકર�રો 



અને લખેનકાયા વડ� દ�ની લબલીગની ીાિંલને વ� ુવેગીલી 

બનાવી દ�ધી.  

 િવચાર કરો ! આજથી ૭૦-૮૦ વવા પહ�લા જયાર� 

ક� વાહનવયવહારના ઝડપી સાધનો અને માાયમો મૌ�ુદ ન 

હલા લેવા સમયે હા� ના� સાહ�બ �સુાફર�ની લકલીફો અને 

યાલના વેઠ�ને લે નાના-નાના ગામડાિમા ંપહ�ચીને નમાઝ ે

જમાઅલ અને મજલીસે રસુસન અલ્યહ્સલામ ોુ ંઆયોજન 

કરલા હલા લેમજ ફ�કહ� મસાએલથી અ�ણ મોઅમીનોને 

��ુ, �ુ્ લ, લયમ�મુ, નમાઝની ર�લ અને રોઝાના િનયમોની 

લાલીમ આપલા હલા તયા ં�ધુી ક� મજલીસની  યાઝ પણ 

પોલાના ખચ� વહ�ચલા હલા. � િવ્લારમા ંમ્�દ અથવા 

ઈમામ બારગાહની કમી અોભુવલા તયા ંમ્�દ અથવા 

મહ��ફલોુ ંબાધંકામ અને ચણલર કાયા પણ ��મ આપલા.  

જયાર� ��ુસુ િનયયલના કારણ ેલબલીગી પયતનોને 

સલલ સફળલા મળલી દ�ખાવા લાગી લો ઇલાહ� મદદ ેપર 



ભરોસો અને યક�ન રાખીને �હજર� સન ૧૩૧૪ મા 

“ઇ્નાઅકર� િપ રરગ પેસ ” નામના એક પેસની ્થાપના 

કર�. �મા ંસૌપથમ �જુરાલી ીલિપમા ં�ુરઆને કર�મ રાપીને 

અરબી લખાણમા ં�ુરઆન ન વાચંી કકલા મોઅમીનો માર� 

ઇલાહ� કલામના વાચંન અને અભયાસનો માગા કર� આ યો.  

�જુરાલી ીલિપમા ં�ુરઆને મ�દના પકાકનથી એક 

ખળભળાલ મચી ગયો પરં� ુહા� ના� સાહ�બે �બુ જ �ુદંર 

�દાઝમા ંજવાબ આપીને િવરોધીિના મોઢા ંબધં કર� દ�ધા 

એર�ુ ંજ ન�હ� �જુરાલી �ુરઆન સવા્ વી�ૃલ બની ગયા પર� 

અઅમાલ અને “દોઆિનો મજ�િુ ” નામની એક �કલાબ 

પકાિકલ કર� � એરલી હદ� ફાયદાકારક સાીબલ થઇ ક� આ� 

દર�ક �જુરાલી િકયાના ઘરમા ંજોવા મળે રે.  

�ુરઆન અને મજ�આુની સવા્ વ�ૃિલ જોઈને હા� 

ના� સાહ�બ ેપોલાની લમામ કવકલ અોવુાદ, �ુ્ લકલખેન 

અને સકંલનમા ંખચા કર� નાખી પ�રણામ ્વ પે �જુરાલી 



ભાવાની �કલાબોનો �રુલો સગંહ લોકોના હાથોમા ંમશયમાન 

થયો.  

આપે �બૂ જ�ૂંક સમયમા ંલફસીર, દોઆિ, 

ઇિલહાસ, અ્લાક અને મજલીસો િવવેની ચારસો (૪૦૦) 

�કલાબોની રચના અને સકંલન ક�ુ� �મા ંઅ્લાકના ઇલમ 

સબંિંધલ �કલાબ “મેઅરા�ુ્સઆદહ” (સકંલન : અલલામા 

નરાક� સાહ�બ) �વી �ણૂાલમ અને લાભદાયક ફારસી �કલાબ 

પણ કાિમલ રે �ને ભારલમા ંસૌપથમ �જુરાલી ભાવામા ં

અોવુાદ કર�ને નવી અને �ૂની પેઢ�ને અ્લાની “રાહ� 

ન�લ” દ�ખાડ� આપી. 

અલલામા હા� ના� સાહ�બ ે�હજર� સન ૧૩૧૦, ૨૫ 

મી ઝીલકાદના બરકલવાળા �દવસે ભાવનગરથી “રાહ� 

ન�લ” નામના માિસક સામિયક (મ થલી) નો પારંભ કયય 

�મા ંલબલીગી �દાઝથી ઈલમના દર�યા વહાવી દ�ધા અને 

�જુરાલી ભાવા �ણનારા વગામા ંલે �બૂ જ લોકિપય બ �ુ.ં  



કૌમનો સાથ-સહકાર ન મળવાને કારણ ે ‘અલમદાર’ 

(�ુબંઈ) અને ‘બહાર� મજલીસ ’ (મરવુા) �વા સામિયકોએ 

દમ લોડ� દ�ધો પરં� ુ�હજર� સન ૧૪૦૯ મા ‘રાહ� ન�લ ’ 

સામિયકને સો (૧૦૦) વવા �રુા કરવાની પિલરઠા અને 

ગૌરવ પા લ થ�ુ.ં જયાર� ઈ.સ. ૧૯૪૨ મા ‘રાહ� ન�લ’ નો 

ગોલડન જ�બુીલી સોવેિનયર લોકોના હાથોમા ંઆવયો તયાર� 

હા� ઈ્માઈલભાઈ અબબુલકર�મ પ�ુંએ પોલાના એક 

સદં�કમા ંજણાવ�ુ ંહ� ુ ંક� : “હા� ના� સાહ�બ આ સમયના 

‘ખો� સમાજને ’ ને �ધકારમાથંી પકાક લરફ લઇ જનારા 

મહાન વયવકલતવોુ ંનામ રે.” 
 
 
આ� પણ કચર, સૌરારટ અને આ��કા �ધુી હા� 

ના� સાહ�બ ેપજવીલલ કર�લો �હદાયલનો �દપક પકાકી 

રહયો રે. આપે પોલાના �વનની પતયેક કણ સતય ધમાના 

પચાર,પસાર અને ફ�લાવામા ંવાપર� નાખી અને લેમના 



પયતનોના ફળ્વ પે મઝહબ ેએહલબેસલની લબલીગોુ ંકાયા 

આ� પણ ચા� ુરે અને કયામલ �ધુી ચા� ુરહ�કે.  

�હજર� સન ૧૩૫૧ (૧૬ મી નવેમબર, ઈ.સ. 

૧૯૩૨) ના �દવસે હા� ના� સાહ�બની �જ�દગીમા ં�કંૂપ 

આવી ગયો કોને ખબર ક�મ અને કઈ ર�લે િપ રરગ પેસમા ં

અચાનક આગ લાગી ગઈ. હક�કલમા ંલે આપના પેસમા ં

આગ લાગી ન હલી બલક� હા� ના� સાહ�બના અરમાનોમા ં

આગની જવાળાિ ભ�કુ� ેઠ� હલી �મા ંનાયાબ અને 

�લૂયવાન �કલાબો લેમજ લે ોુ્ ખાિ �ને પોલાના હાથે રાતે 

�ગીને લ્યા હલા લે લમામ લખાણ બળ�ને રાખ થઇ ગ�ુ.ં 

લે સમયમા ંઆ ોકુસાન  . ૫૫૦૦૦/- (પચંાવન હ�ર) થી 

પણ વધાર� હ� ુ.ં 

માયરાિતએ એકાએક આગ ભડક� ેઠ�. 

પાડોકીિએ આગની સળગલી જવાળાિમાથંી હા� 

સાહ�બના પ�રવારના સભયોને બહાર કાઢઢા અને આાાસન 



આપવા લાગયા. લે સમયે આ િસ�ેર વવાના વયો�ાૃધ 

વયવકલએ હસલા ચહ�ર� ર�લૂ�ેદુા સલલલલાહો અલયહ� વ 

આલહે� વ સલલમ ની એક હદ�સ બયાન કર�:  

 “દર�ક ચાલીસ �દવસ પર� મોઅમીનોુ ંઇમલેહાન 

લવેામા ંઆવે રે.” 
  
 જયાર� ફાયર ીબગેડના માણસોએ હા� સાહ�બને 

કહ�ુ ંક� આ મકાનમાથંી કોઈ �ક�મલી ચીજ બચાવીને લાવવી 

હોય લો રકુમ કરો તયાર� હા� ના� સાહ�બ ેફરમાવ�ુ ં:  

 “જો લમે બચાવી કકલા હો લો મઝહબી �કલાબો 

અને �હસાબના કાગળો બચાવી લાવો કારણ ક� લેમા ંક�રલાક 

લોકોની અમાનલનો �હસાબ પણ રે.”  

 આર�ુ ંમો�ંુ ોકુસાન થ�ુ ંહોવા રલાપંણ હા� ના� 

સાહ�બ ેસબ અને ધીરજનો દામન રોડોો ન�હ� બલક� ફર� 

�હમમલ એકઠ� કર� સતય ધમાના પચાર, પસાર અને ફ�લાવા 

માર� આગળ વધવા લાગયા. 



 વલડા ફ�ડર�કનના મા� પ�ખુ મરરમુ અલહાજ 

�લુલા અસગરઅલી એમ. એમ. �અફર સાહ�બ 

‘આેરલાઈન િફ ખો� િકયા ઇ્નાઅકર� કોમ�નુીર�ઝ ઇન 

ઇ્રના આ��કા’ �કલાબમા ંલખ ેરે ક� : 

 “એ લો દર�કને ખબર રે ક� ઘણા ંબધા ઈ્માઈલી 

લોકોએ આ��કામા ં્થાયી થયા પર� મઝહબ ેએહલબેસલ 

વ્વકાર� લીધો હલો. લેિ માર� આ��કા અને મઝહબ ે

એહલબેસલ બનેં નવી બાબલો હલી. લેવા સમયે ‘રાહ� ન�લ’ 

સામિયક મારફલ લેિને મઝહબની �ણકાર� મળલી હલી. 

આ��કામા ંઘણા ખો� લોકોએ હા� ના� સાહ�બની �કલાબો 

વડ� ‘ઝાક�ર�’ કીખી લીધી હલી. 

 હા� ના� સાહ�બ ેલે સમયની પ�રવ્થિલને ાયાનમા ં

રાખીને ‘�હાદ ીબલ કલમ ’ (કલમ વડ� �હાદ) કયય. લે 

સમયના �વુાન રોકરા-રોકર�િ અને પ�રણીલ �ી-� ુવોના 

પ્ો-મસાએલનો ેક�લ �બૂી�વૂાક પોલાની કલમ અને �ુદા-



�ુદા િવવયો મારફલે �કલાબ લેમજ સામિયકના ્વ પમા ં

આપલા રહયા. સમાજમા ંજોવા મળલા કર�અલ િવ ાધના 

ર�લ-ર�વાજો અને પણાીલકાિ િવ ાધ હા� ના� સાહ�બ ે

કોઈપણ પકારના ભય અને ડર િવના પોલાનો અવાજ �લુદં 

કયય. જયાર� સમાનલાનો પ્ (મસઅલએ �સુાવાલ) લોકો 

વચચ ે�લરાય અને અડચણ ેભી કરવા લાગયો તયાર� આપે 

અઅલમ પાસે લીેખલમા ંજવાબ મગંાવી ‘રાહ� ન�લ ’ 

સામિયકમા પિસાધ કયય અને કૌમને િવભા�જલ થવાથી 

બચાવી લીધી હલી. 
 
 �ીિમા ંતયાગ, બીલદાન અને �ુરબાનીની ભાવના 

��લૃ કરવા માર� હા� ના� સાહ�બ ેલે �કલાબોોુ ંસ�ન ક�ુ� 

� આ� પણ �ીિ માર� માગાદકાક બનેલી રે �મા ંનીચનેી 

�કલાબો ેલલખેિનય રે. 
  

• લોહફ�લુ • કાહાઝાદ� અબબાસા     



મોઅમેનાલ    

• �ુલ�મુોુ ં

�ક્મલ 

• કાહઝાદ�  મલકા  

• કાહઝાદ� રરુ  • અહવા�િુ�સા 

 • ઝહરાબાોુ ં 
 

 

      આ ેપરાલં આપે અોવુાદ કર�લી, પોલે રચના 

કર�લી અને સકંલન કર�લી લે �કલાબો �નાથી મોઅમીનો 

ફાયદો મેળવી રહયા ંરે અને � �કલાબો હાલમા ંપા ય રે 

લેની યાદ� નીચ ે�જુબ રે : 

       

િવષયો:ો�એ આી 

૧. �ુરઆને કર�મની લફસીર, પાચં ભાગમા ં

(�જુરાલી ીલિપ અને અરબી લખાણ) 

૨. �ુરઆને મ�દ : �જુરાલી લર�ુમો  



૩. �ુરઆને મ�દ : ેબુા  લર�ુમો  

૪. �ુરઆને મ�દ, લર�ુમો, પોક�ર સાઇઝ  

૫. �ુરઆને મ�દ, એક સફહ (પેજ) મા ં 

૬. �ુરઆને મ�દ, પો્રકાડા સાઇઝ  

૭. �ુરઆને મ�દ, �ની દર�ક લાઈન અલીફથી ક  

કરવામા ંઆવી રે  

૮. �ુરઆને મ�દ, �જુરાલી ીલિપ  

િવષયો:ો્નઆો

૯. લોહફ�લુ મોઅમેનીન                                 

(૩૭.) સહ�ફએ કામેલા  

૧૦. લોહફએ હાકમી                                       

(૩૮.)  બુઆએ સેમાલ  

૧૧. લોહફએ કર�ફ�યયહ                                   

(૩૯.)  સવાબ ેસલવાલ  

૧૨. લોહફએ નજર�યયહ                                   



(૪૦.) �રુાદ� �દલ  

૧૩. લોહફએ ના�                                        

(૪૧.) મજ�એુ સલવાલ  

૧૪. લોહફએ મૌ�દુ                                       

(૪૨.) વઝીફહ 

૧૫. લોહફએ પીર                                         

(૪૩.) મરક� બૂર થવાની �નુા�લ  

૧૬. લોહફએ વલી                                        

(૪૪.) લાવીઝ ેઅઅઝમ  

૧૭. લોહફએ પીરભાઈ                                    

(૪૫.) ક �લ અકા  

૧૮. લોહફએ મો� ૂ                                      

(૪૬.) ક ઝ ેમ્ફ�                       

૧૯. લોહફએ અલી                                      

(૪૭.) ખઝીનએ રહ�મલ  



૨૦. લોહફએ કાસીમીયયહ                               

(૪૮.) જવકને સગીર   

૨૧. પાચં અઅમાલની �વુ્લકા                         

(૪૯.) જવકને કબીર  

૨૨. બુર�  મક�દૂ                                        

(૫૦.) ઝાબુ્સાલહે�ન  

૨૩. બુર�  આદાબ                                       

(૫૧.) ીઝયારલે �મેઆ કબીરા   

૨૪. બુર�  જઅફર�                                      

(૫૨.) ીઝયારલે વાર�સા  

૨૫. બુઆએ �ુમસલ                                     

(૫૩.) લોહફ� ુ્ સાએમીન  

૨૬. હદ�સે �કસાઅ                                    

(૫૪.) લોહફ�લુ મોઅમેનાલ  

૨૭. બુઆએ મશ�લુ                                   



(૫૫.) લોહફ�લુ રુુ �જ  

૨૮. બુઆએ ોરુ                                       

(૫૬.) લોહફ�લુ ઝાએર�ન  

૨૯. બુઆએ અદ�લહ                                  

(૫૭.) લોહફ�લુ આબદે�ન  

૩૦. બુઆએ ોરુ (લાવીઝ)                            

(૫૮.) લોહફ�લુ હા�લ  

૩૧. બુઆએ ��ુર                                    

(૫૯.) લોહફ�લુ અતફાલ  

૩૨. ો ુલ િ�નુ                                     

(૬૦.) બુઆએ �સુી  

૩૩. ન��દુ દાર�ન (�જુરાલી)                       

(૬૧.) લોહફ�લુ અવામ  

૩૪. ન��દુ દાર�ન (ેબુા)                            

(૬૨.) દોઆિનો મજ�િુ   



૩૫. અઅમાલ ેઈદ�ન  

૩૬. હદ�યએ ઈનાયલ   

િવષયો:ોઇ્બસનગોઇિકહસ ,ો��મયસોઅીચો

અઈમનસોઅબલ�હ્ બસનોીસો�વી� વકસ�કો

૬૩.  કસ�લુ �ીબયા  

૬૪.  કસ�લુ િલમા 

૬૫.  હઝરલ મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� 

વ સલલમ ના �વન પસગંો  

૬૬.  હઝરલ અલી અલ્યહ્સલામ ના �વન પસગંો 

૬૭.  જનાબ ેફાલેમા સલા�લુલાહ� અલયહા   

૬૮.  હઝરલ ઈમામ રસુસન અલ્યહ્સલામ ના �વન 

પસગંો 

૬૯.  હઝરલ ઈમરાન અલ્યહ્સલામ  

૭૦.  આપણો ઇિલહાસ  

૭૧.  ઇ્લામ  



૭૨.  લોઅલો વલ મર�ન  

૭૩.  આપણા નબી સલલલલાહો અલયહ� વ આલહે� વ 

સલલમ  

૭૪.  ઈમામે �બુીન  

૭૫.  નફસે ર�લૂ  

૭૬.   ીખઝર� �રુાસાન  

૭૭.  િસરલે અઈમમહ  

૭૮.  ેમમહા�લુ મોઅમેનીન  

૭૯.  સાીબલનામા  

૮૦.  �ુ્ લારનામા  

૮૧.  કમર� બની હાિકમ  

૮૨.  હઝરલ ��ુફુ અલ્યહ્સલામ નો �ક્સો   

૮૩.  કહ�દ� સાલીસ (અ.ર.) 

૮૪.  જગેં બી લ અલમ  

૮૫.  જગેં જમલ અને જગેં સીફફ�ન  



૮૬.   જગેં ખસબર  

િવષયો:ોા મબસ,ોઅઝસ્સ �ોઅીચોદનચો હબચમૈકો

અબ�હક�એ્  બસનો

૮૭.  ઝાયકએ માલમ   

૮૮.  ઝાબુલ આખરેલ  

૮૯.  ફઝાએલ ેએહલબેસલ અલયહ��ુ્ સલામ 

૯૦.  અયયામે મસરાલ  

૯૧.  અયયામે ગમ  

૯૨.  અસીરાને માલમ  

૯૩.  કણગાર� મજલીસ  

૯૪.  કહાદ�લુ અવલીયા  

૯૫.  અહવાલ ેકરબલા  

૯૬.  અહવાલ ેમઅ�મૂીન  

૯૭.  રવઝ� ુશકોહદા   

૯૮.  અલ હાદ�  



૯૯.  મોહરામ નામા  

૧૦૦.  ચશમએ ગમ  

૧૦૧.  મસાએ�લુ અબરાર   

૧૦૨.  મજ�અુ – એ – મરસીયા  

૧૦૩.  કહાદલની �ફલોસોફ�  

િવષયો:ોીૌહસ,ોન િ યસો

૧૦૪.  સફ�નએ માલમ                                  

(૧૧૪.)  ગમે આ�રુા  

૧૦૫.  સસલાબ ેઅશક                                     

(૧૧૫.)  �લુઝાર� કરબલા  

૧૦૬.  નહર� ગમ                                        

(૧૧૬.)  �લુઝાર� �ુલ�મુ  

૧૦૭.  બહર� ગમ                                        

(૧૧૭.)  �ીુલ્લાને અઝા  

૧૦૮.  બહ લ મસાએબ                                 



(૧૧૮.)  ચશમે ગમ  

૧૦૯.  દો મરસીયે ક� બયાઝ                            

(૧૧૯.)  રૌનક� માલમ  

૧૧૦.  ખઝીનએ માલમ                                 

(૧૨૦.)  �લફ�કાર� માલમ    

૧૧૧.  �ીુલ્લાને પ�ંલન                               

(૧૨૧.)  �લફ�કાર� હ�દર�  

૧૧૨.  �લુકને માલમ                                   

(૧૨૨.)  બુર�  બહેા  

૧૧૩.  ગમે �બુલેલા                                     

(૧૨૩.)  દર�યાએ ગમ 

િવષયો:ો�ગો

 (કાીબલે દાદ �કલાબો, �નો અગાે ેલલખે કર� 

�ાૂા ર�એ.) 

૧૨૪.  �ુલ�મુોુ ં�ક્મલ                                 



(૧૩૦.) અહવા�િુ�સા   

૧૨૫.  ખસ �ીસા                                          

(૧૩૧.) અનવર� બગેમ  

૧૨૬.  �ુદંર� ક� કસલાન ?                                

(૧૩૨.) ઝહ�રાબાોુ ં 

૧૨૭.  કહ�ઝાદ� અબબાસા                                

(૧૩૩.) અ્કર� બગેમ  

૧૨૮.  કહ�ઝાદ� રરુ                                      

(૧૩૪.) સલીમી ખા�નુ  

૧૨૯.  કહ�ઝાદ� મલકેા  

િવષયો:ોનનઅ�ઝસ,ોઈન સીીસોહાાનો

૧૩૫.  કરબલાક� લાઝાલર�ન મોઅ�ઝાલ   

૧૩૬.  �શુક�લ �ુકાકા મોઅ�ઝા  

૧૩૭.  એઅ�ઝ ેસયયદા  સલા�લુલાહ� અલયહા  

૧૩૮.  નયા મોઅ�ઝા  



૧૩૯.  માલા-િપલાના હક  

૧૪૦.  માનવ�વન  

૧૪૧.  બાપ અને �દકરો  

૧૪૨.  આદાબ ે�જુમેઆલ  

૧૪૩.  ઈબાદલ  

૧૪૪.  િકકક અને િવદાથા  

૧૪૫.  લહ�ઝી�લુ ઇ સાન  

૧૪૬.  મેઆર�ુ્સઆદહ  

 નકસીગો વસમ્સ �ીચોધયસીનસ�ોબઈીચો ઉએબચ્�ી,ો�� ો

્�ીોકચન ોઅનયો �ાસ �ો �મ�િિકોાકરબગાો ાકસમનો

પિ ધિોા �,ો�નસ�થગોાકરબગાોીગાચો�એ મો ચ.ો

૧૪૭.  �દુા                                            

(૧૬૧.)  હની હક�કલ  

૧૪૮.  �દુાની રહ�મલ                                 

(૧૬૨.) નેઅમલ  



૧૪૯.  કહર� �લજલાલ                                

(૧૬૩.) િવાધમા ઇ્લામ  

૧૫૦.  અઝાબ ેકબ                                    

(૧૬૪.) �હમાય�લુ ઇ્લામ   

૧૫૧.  �દુા ક� હ્લી                                  

(૧૬૫.) સીરાલે �ુ્ લક�મ (ેબુા)   

૧૫૨.  જ�લ-જહ�મ                                  

(૧૬૬.) સીરાલે �ુ્ લક�મ (�જુરાલી) 

૧૫૩.    જ��લુ એબાદ                                

(૧૬૭.)  �લમની સ�  

૧૫૪.  મૌલથી મઆદ                                 

(૧૬૮.)  �વુાના આદાબ  

૧૫૫.  માઅર�ફલ                                      

(૧૬૯.) વેપારઅને િકકણ સબંિંધલ હદ�સો                                                                         

૧૫૬.  લકલીદ (ેબુા)                                 



(૧૭૦.) હ�ર હદ�સો   

૧૫૭.  લકલીદ (�જુરાલી)                           

(૧૭૧.)  એહકા�લુ વાર�સીન  

૧૫૮.  રાહ� હક  

૧૫૯.  રાહ� ઈમાન  

૧૬૦.  રાહ� ફ�રદૌસ  

‘હા��એબોનગલબક’ોહસ�ોીસ�ો સહકમોમસળાનીચો �ો�લૂયસો

ીથગ.ોકચઓોનસરકો �ોાકરબનાોખઝસીનો�ાૂ�ોદયસો ચ.ો

૧૭૨.  હમાર� લઅલીમ                            

(૧૭૪.) ીચરાગે �હદાયલ  

૧૭૩.  વા�બાલે નમાઝ                           

(૧૭૫.) �ુ્ લહબાલે નમાઝ 

 આો   સ�કોઅનયોમ્ નો(૨૦૦)ો ાકસમનોબનાનો

 નકો  ૂોા �,ો�નસ�થગોાકરબગાોપસરયો ચોઅીચો

ાકરબગાોીથગ:ો



૧૭૬.  હઝરલ ��ુફુ અલ્યહ્સલામ ની કહાની                   

(૧૮૨.) મૌલાના કલામ    

૧૭૭.  ીબલોહર અને �ઝુાઅફની કહાની                          

(૧૮૩.)  મૌલાનો ફાલેહા  

૧૭૮.  �બુોધ વાલાા                                              

(૧૮૪.)  બો્લાને કરબલા  

૧૭૯.  હ�દર� કરાાર                                                

(૧૮૫.) અમમા પારહ (�જુરાલી)   

૧૮૦.  ેબુાની �કલાબ                                             

(૧૮૬.)  અમમા બગદાદ�  

૧૮૧.  એકસો (૧૦૦) વાલાા                                      

(૧૮૭.)  �શુ�એુ બ�ેહશલ  
            

 એ�ુ ંહરગીઝ નથી ક� આપે સમયની જ રલોને �રૂ� 

ન કર�. જયાર� સમાનલાની બહ�સ પોલાની રોચ ેપર હલી 

તયાર� આપે નીચ ે�જુબની �ૃિલિ ર�ૂ કર� :  



(૧૮૮.) હક�ક�લુ �સુાવાલ  

(૧૮૯.) �નુ� મની મા યલાના ઇ કારમા ંારનો જવાબ 

પથથરથી આ યો  

(૧૯૦.) ‘પાચં િવરોધોના જવાબ’ લખીને બુશમનના દાલં 

ખારા કર� દ�ધા  

(૧૯૧.) ‘આયામઝ હબકા રદ ’ લખીને બુશમનોને �ુહં 

લોડ જવાબ આ યો  

(૧૯૨.) ‘મેઅરાજ નામા ’ લખીને આપણા અક�દાને 

�હ�ર કયય  

(૧૯૩.) ‘નહ�ુલ બલાગાહ ’ નો અોવુાદ કર�ને 

�જુરાલી સા�હતયના સાગરમા ંએક �ક�મલી ેમેરો કયય  
 
 હા� ના� સાહ�બ ેપોલાને ફકલ મઝહબી 

લખેનકાયા, લકર�રો, પવચનો, મજલીસો અને મીમબર �ધુી  

જ મયાા�દલ રા્યા ન હલા બલક� સામા�જક અને કલયાણકાર� 

કયય અને પ�િૃ�િમા ંપણ પોલાની સાીબલ કદમી અને 



અડગલાને �હ�ર કર� હલી. લગભગ સવંલ ૧૯૮૩ મા ં

ભાવનગરમા ંએક ઇ્નાઅકર� બોડ�ગની ્થાપના કર� �ની 

�ણકાર� આપણને �હજર� સન ૧૩૪૬ ના ‘રાહ� ન�લ ’ ના 

ખાસ �કના �રપોરા  મારફલ મળે રે.સવંલ ૧૯૮૩ મા ંમાત 

પાચં બાળકો સાથે આ બોડ�ગની ્થાપના કરવામા ંઆવી. 

માત એક વવા પર� આ બોડ�ગમા ંબાવીસ બાળકો દ�ની 

અને બુ યવી િકકણનો લાભ મેળવી રહયા હલા. આ બાવીસ 

બાળકોમા ંઆપણી કૌમના ��ુગા અને મઅ�મૂીન ટ્રના 

લેમજ ઘણા બધા નેક કાયય ��મ આપનાર અલહાજ 

�લુામઅલીભાઈ ભાણ� �વરાજ (અની�લુ મદાર�સ) એ 

પણ લરબીયલ મેળવી હલી. હા� �લુામઅલી 

ભાણ�ભાઈને આ બોડ�ગમા ં૨૪ મી કાબાન �હજર� સન 

૧૩૪૫ મા ંપવેક આપવામા ંઆવયો હલો.  

 ( ી�િો: હા� �લુામઅલી ભાણ�ભાઈ, �મણ ેમારા 

ગામ ધ�ંકુામા ંમરરમુ �લુામઅબબાસભાઈ ક�કવાણીની 



દ�ખર�ખ હ�ઠળ મમ�સાની ્થાપના કર� હલી અને ઈમામ 

બારગાહનો પાયો નાં્ યો હલો લેમજ અ ય ભલાઈના 

કાયયમા ંઆગળ વધીને ભાગ લીધો હલો. – બચખાો:ોઅ�બફ.ો

બસન.ો બસબગ)    

ોરુમોહમમદ વલીભાઈ વ�ર �ણુસરાએ લાર�ખ 

૨૩. ૦૪. ૧૯૨૭ ના પોલાના એક પત મારફલ લેમજ પી. 

ધરમ�રુ� (�લુસી પી� ુરોડ, દાદર) એ લાર�ખ ૨૮. ૦૬. 

૧૯૨૭ ના પોલાના એક પતમા ંહા� ના� સાહ�બની આ 

બોડ�ગની �દલ ખોલીને પસકંા અને સરાહના કર� રે.  

 હા� ના� સાહ�બ ે� બોડ�ગની ્થાપના કર� હલી 

અને � ્વ ન સેવ� ુહ� ુ ંલેન ેસાકાર કરવાના પયતન પે 

આપની વફાલ પર� ભાવનગરના �ણીલા સમાજસેવક 

અલહાજ �લુામરસુસનભાઈ મેઘાણી (મોરાભાઈ) એ નવેસરથી 

‘હા� ના� બોડ�ગ ’ નો પાયો નાં્ યો � આ� સફળલાની 

રોચ ેપર રે �મા ંહાલ પચાસ (૫૦) બાળકો લાભ લઇ 



રહયા રે � બદલ હા� �લુામરસુસનભાઈ મેઘાણી 

(મોરાભાઈ) ધ યવાદને પાત રે. 

 હા� ના� સાહ�બની સા�હ�તયક સેવાિને અમર 

રાખવા માર� એમની વફાલના પચાસમા ંવાિવ�ક �દવસે 

લેમના પૌત હા� મોહસીનઅલીભાઈ કવસર� ભાવનગર આ 

કાયાીમમા ંપધાર�લ તયાર� હા� ના� સાહ�બની � �કલાબો 

કરાચંીથી મગંાવવી પડલી હલી, �મા ંઘણી �શુક�લી પડલી 

હલી લે માર� અલલામા હા� ના� સાહ�બની �કલાબોને 

નવેસરથી રાપીને પિસાધ કરવા માર� “હા� ના� 

મેમોર�યલ ટ્ર ” ને હા� મોહસીનભાઈએ મ�ૂંર� આપેલ 

�ના કારણ ેઆ ટ્ર� હા� ના� સાહ�બની �કલાબો પેસમા ં

લથા વેબસાઈર ેપર �લુલી �કૂ�લ રે �નો લબ લાભ 

દ�કિવદ�કના મોઅમીન ીબરાદરો લઇ રહયા રે.  



 વાચંકોને ‘હા� ના� મેમોર�યલ ટ્ર ’ ની નીચ ે

�જુબની અિધ�ૃલ વેબસાઈરની �લુાકાલ લઇ �કલાબોોુ ં

વાચંન કરવા નમ �ઝુાર�ક રે:  

      [www.hajinaji.com] અને 
[www.hajinajitrust.com] 

ો આપણ ેહા� ના� સાહ�બના લે કાયયને પણ નજર 

�દાઝ ન કરવા જોઈએ �મને આપે સ્લીિ વેઠ�ને અને 

યાલનાિ સહન કર�ને ��મ આ યા હલા �માથંી ક�રલાક 

પસગંો નીચે �જુબ રે: 

 હા� ના� સાહ�બની સતય મઝહબના પચાર અને 

પસાર (લબલીગ) ના કાયય માર�ની �સુાફર�ની યાલનાિ 

અને લકલીફોનો ેલલખે કરલા જનાબ �નુીસ વરલે� સાહ�બ ે

એક પસગં બયાન કાયય રે.  

 એક નાનકડા ગામમા ંમ્�દ ક� ઇમામવાડાની 

વયવ્થા ન હલી. માત એક નાનકનુ ંજમાલખાોુ ંહ� ુ ં�મા ં



ક�રલાક લોકો કોઈકના આવવાની રાહ જોઈ રહયા હલા. 

રગનકાકાને સવાર� દસ કલાક�  બ ેબાળકોને સાથે લઈને 

્ર�કને પહ�ચવાનો રકુમ આપવામા ંઆવયો. અમે બળદગાનુ ં

લઈને રગનકાકાની સાથે ર�લવે ્ર�કને પહ�ચયા. ઘણી રાહ 

જોયા પર� ટ�ન  લરેફોમા પર આવીને ેભી રહ�. થડા 

કલાસના ડબબામાથંી એક પાચં �ર ટચા ોરૂાની ચહ�રાવાળા 

ક્સ બહાર આવયા. લેમોુ ંકર�ર ભરાવદાર હ� ુ ંલાબંી અને 

ોરૂાની દાઢ� હલી લથા માથા ેપર કાળ� રોપી પહ�ર� હલી. 

આ જોઈ અમે �ણી ગયા ક� આજ આપણા મહ�માન હોઈ કક� 

રે.મહ�માનના એક હાથમા ંલાકડ� અને ખભા ેપર બગે 

હલી.અમે આગળ વધીને લેમને આવકાયાા. મહ�માન પણ 

અમને એવી ર�લે મળયા �ણ ેક� આપ અમને વવયથી 

િળખલા હલા. 

 અમે મહ�માનને લઈને જમાલખાને આવી પહ�ચયા. 

જમાલખાનામા ંગામના વડ�લો અને નાના-મોરા સૌ હાજર 



હલા. કોઈપણ પકારના ઘ�ઘાર ક� અવાજ િવના મહ�માને 

બધા સાથે �સુાફ�હો કયય અને એક ચરાઈ ેપર સૌની સમાન 

ર�લે બસેી ગયા. આ હલી સાદગીની �વલં લ્વીર, હા� 

ના� સાહ�બ.....!  

 �ુરઆને કર�મની િલલાવલ પર� સૌપથમ ૧૫-૨૦ 

મીનીર �ધુી બાળકો સાથે સવાલ-જવાબનો ીમ યથાવલ 

રહયો. તયાર પર� બાળકોને ઇનામો વડ� પોતસા�હલ કરવામા ં

આવયા. 

 ઝોહર-અસરની નમાઝ પર� બી� �કમા ં

સસયબુશકોહદા ઈમામ રસુસન અલ્યહ્સલામ ની મજલીસ હલી 

�મા ંહા� ના� સાહ�બ ેલૌહ�દની સાચી િળખ (મઅર�ફલ) 

અને એહલબેસલ અલયહ��ુ્ સલામ ના િવવય ેપર લકર�ર 

કર�. �લમા ંઆપે દોઆ કર�:  

 “અય જગલના પાલનહાર ! માર� �દલી લમ�ા રે 

ક� આનાનકડા ંગામમા ંએક મ્�દ અને એક ઈમામવાડાની 



વયવ્થા થાય રુ ંઆ ગામના પતયેક મોઅમીનને નમાઝી 

જોવા ઈચ્ ં્ ંલેમજ કાનદાર મમ�સાની પણ ્થાપના થાય 

�ના વડ� મઝહબ ેએહલબેસલોુ ંિકકણ પણ સવાસામા ય 

બને.” 

 હા� ના� સાહ�બે દ�ની પચાર-પસાર અને 

લબલીગની વય્લલા રલા ંપોલાના બાપ-દાદાનો વયવસાય 

(ચામડાનો વેપાર) લકા કયય ન હલો. આપ પોલાના વેપારની 

આવકમાથંી �વન પસાર કરલા હલા. આપે પોલાની 

વયવકલગલ આવકમાથંી ભાવનગર ખાલે ‘રાહ� ન�લ ’ 

સામિયકનો પારંભ કયાા પર� �હજર� સન ૧૩૧૪ મા ં

અમદાવાદમા ંપોલાનો �ગલ િપ્ રનગ પેસ પણ ક  કયય 

હલો �ોુ ંનામ ‘ઇ્નાઅકર� િપ્ રનગ પેસ ’ રાખવામા ંઆવ�ુ ં

હ� ુ.ં િપ્ રનગ પેસની ્થાપના કયાા પર� આપે ભાવનગર થી 

અમદાવાદ ્થળાલંર ક�ુ� અને અમદાવાદને પોલાની કાયમી 

વસવારની જગયા બનાવી લીધી હલી.  



 અમદાવાદ વસવાર દરમયાન આપે અોભુવ�ુ ંક� 

જમાલને કબ્લાનની અતયલં જ રલ રે આપે કબ્લાન માર� 

જમીન ખર�દ� અને ખો� િકયા ઇ્નાઅકર� જમાલ 

અમદાવાદ માર� વકફ કર� દ�ધી. 

 (ન�ધ : આ� અમદાવાદ કહ�રમા ંસમગ િકયા 

ઇ્નાઅકર� સમાજ અને એહલબેસલ અલયહ��ુ્ સલામ ના 

અોયુાયીિ માર� એક સવાસામા ય (કોમન) કબ્લાનની 

લાલી જ રલ રે કારણ ક� ખો�, મોઅમીન અને સસયદ જમાલ 

િસવાયના િકયા ઇ્નાઅકર� લોકો માર� કબ્લાનની કોઈ 

વયવ્થા ન હોવાને કારણ ેલેમને એહલ ે��ુલ વલ 

જમાઅલના કબ્લાનમા ંદફન કરવામા ંઆવે રે.  

 લેથી રે કોઈ હા� ના� સાહ�બની �વન પાધિલ 

ેપર અમલ કરનાર � ‘િકયા ઇ્નાઅકર� કબ્લાન ’ ની 

્થાપના અને વયવ્થા માર� આગળ આવે ? .. ? બચખાો:ો

અ�બફ.ોબસન.ો બસબગ)  



 ખસર ! હા� ના� સાહ�બ ેિપ્ રનગ પેસ ખર�દયા 

પર� સૌપથમ જયાર� �ુરઆને કર�મને �જુરાલી ીલિપમા ં

પિસાધ ક�ુા તયાર� ચાર� લરફથી િવરોધનો વરંોળ ેભો થવા 

લાગયો લેમજ યાલનાિ અને પહારોોુ ંપમાણ વધવા લાગ�ુ.ં 

�ૂંક સમયમા ંસમાજમા ં�ફરકા અને ફારંા પડ� �ય લેવી 

કાલા હલી લેથી સમય અને સજંોગોને ાયાનમા ંરાખીને 

ના�રક� આપને ખભંાલ કહ�રને પોલાોુ ંઆશય્થાન 

બનાવ�ુ ંપડડુ.ં તયા ંઆપની �લુાકાલ ેબુા  કાળાના િકકક –

લા�કુા હ�ડમા્રર જનાબ �ુરબાનઅલી રૌનકઅલી જલાલી 

સાહ�બ સાથે થઇ. (લેમણ ે�ઈુ સાહ�બની ‘લવઝીરલુ 

મસાઈલ’ નો ફારસી ભાવામાથંી �જુરાલીમા ંઅોવુાદ કયય 

હલો.)  

 ફર� જયાર� અમદાવાદની પ�રવ્લથી સાો�ુૂળ અને 

કાલં બની ગઈ લો આપ અમદાવાદ પરલ ફયાા.  



 હા� ના� સાહ�બ � કાઈં પણ સેવાના કાયય કરલા 

હલા લેમા ંલેમનો હ�� ુમાત અલલાહની �કુી મેળવવાનો જ 

રહ�લો હલો. આપે કદ�પણ કોઈ કામ પોલાની પિસાધી ક� 

નામના માર� ન ક�ુા. સાચા મઝહબની લબલીગ અને લેના 

પચાર-પસાર પતયે લાગણીભાવ, આકવાણ અને જોક 

ધરાવલા હા� ના� સાહ�બ ેલબલીગી હ�� ુમાર� ઘણીવાર 

બળદગાડા મારફલ અથવા પગપાળા નાના ગામડાિં �ધુી 

�સુાફર� કર�. લે ઝમાનામા ંઝડપી �સુાફર� અને 

વાહનવયવહારના ઝડપી સાધનો પણ પા ય અને સરળ ન 

હલા. બલક� ગામડાનંા કાચા અને ખાડા-ર�કરાવાળા માગય 

ેપર �ળૂમા ંનહાલા નકક� કર�લા ્થળે પહ�ચ�ુ ંપડ� ુ ંહ� ુ.ં 

�સુાફર�નો થાક રલા ંલબલીગી અીભયાનમા ંહા� ના� 

સાહ�બને કદ� થાકનો અોભુવ થલો ન હલો.   

 અલલામા હા� ના� સાહ�બ એક ગામથી બી� ગામ 

દ�નની લબલીગ માર� જલા હલા. નફસાિનયલ (માનસકા�) 



મા ંિનરણાલં એવા ‘હક�મે િમલલલ ’ મઝહબ ેએહલબેસલથી 

અ�ણ ગામડાનંા લોકોના માનસમા ંસતય મઝહબની વાલો 

એવી ર�લે ર�ૂ કરલા હલા ક� �દલોમા ંરહ�લી ‘�બુહ� કાીઝબ ’ 

‘�બુહ� સા�દક ’ મા ંબદલાઈ જલી હલી. �મ ક� ‘હક આવ�ુ ં

અને બાિલલ ગ�ુ ંરેવર� બાિલલને લો જવાોુ ંજ હ� ુ.ં ’  

 આ ર�લે લૌ�ફક મળલા જ લોકો આપની ફરલે 

આવીને મઝહબ ેએહલબેસલને વ્વકારવા માર� �કુીથી લસયાર 

થઇ જલા હલા. 

 જયાર� પણ આપ ગામડાિમા ંમજલીસે રસુસન 

અલ્યહ્સલામ માર� જલા હલા તયાર�  યાઝ ેરસુસન 

અલ્યહ્સલામ મા ંકા�ુ-માક અને સાકર વહ�ચલા હલા 

કારણ ક� લે ઝમાનામા ંકા�ુ-માક અને સાકરને શેરઠ  યાઝ 

ગણવામા ંઆવલી હલી. ક�રલાક લોકો આ  યાઝની જ 

આકાએ જમાલખાનામા ંઆવલા પરં� ુઆપની મીઠ�-મ�રુ 

વાણી અને વલાન લેમજ હક અને બાિલલનો લફાવલ ્પરર 



કર� દ�નાર� મરરાલં પ લકર�રોને કારણ ે�ધકારમા ંઅરવાલા 

આ લોકમાનસને ‘રાહ� ન�લ ’ ની �કુખબર� મળ� જલી 

હલી.  

 �ોુ ં�વલં ેદાહરણ કાણોદર (�લલો : 

બનાસકાઠંા) મા ંહા� ના� સાહ�બોુ ં ‘લબલીગી અીભયાન ’ 

રે. જયાર� કાણોદરમા ંહા� ના� સાહ�બ ેહકનો પરચમ 

લહ�રાવયો તયાર� ખો� અને મોમના સમાજની માત સ�ર 

વયવકલિએ પોલાના �દલોમા ં�હદાયલનો ીચરાગ રોકન 

કર�લ હલો. �મા ંહા� ના� સાહ�બને હા� કેઠ અહ�મદઅલી 

કર�મભાઈ માકંણો�યા (બગંલાવાળા) ની ભર�રૂ સહાય 

પા લ હલી. ઈ.સ. ૧૯૨૪ મા ંહા� કેઠ અહ�મદઅલી 

કર�મભાઈ માકંણો�યા દારા હા� ના� સાહ�બને કાણોદરમા ં

પોલાના ઘર� મોહરામના અશાની મજીલસો પઢવા માર� 

આમતંણ આપવામા ંઆવ�ુ ંહ� ુ ંતયાર� આપની ોરૂાની 

લકર�રોને કારણ ેલૌફ�ક મળલા જ કાણોદર ખાલે લોકોના ં



રોળે-રોળા ‘બાબે મદ�ન�લુ ઇલમ ’ ની ચોખર ેપર મા�ુ ં

નમાવલા નજર� પડવા લાગયા. જયાર� હા� કેઠ અહ�મદઅલી 

કર�મભાઈ માકંણો�યાએ હા� ના� સાહ�બની ીખદમલમા ં

‘અશએ મોહરામ ’ નો હ�દયો ર�ૂ કયય.  તયાર� હા� ના� 

સાહ�બ ેીઝી� મઝ�મુોુ ંમહ�નલાતુ ંલવેાનો ્પરર કબદોમા ં

ઇ કાર કર� દ�ધો. હા� કેઠ અહ�મદઅલી કર�મભાઈ 

માકંણો�યાનો આગહ અને હા� ના� સાહ�બનો ‘અશએ 

મોહરામ’ નો હ�દયો લવેાનો ઇ કાર યથાવલ રહયો અને �લે 

હા� કેઠ અહ�મદઅલી કર�મભાઈ માકંણો�યાએ હા� ના� 

સાહ�બની દ�ખર�ખ અને માગાદકાન હ�ઠળ ચાલલા 

યલીમખાનામા ંલે ઝમાનાના  િપયા ૭૫૧/- (સાલસો 

એકાવન)ોુ ંડોનેકન લખાવીને યલીમોની સભંાળોુ ંશેરઠ 

ેદાહરણ � ૂ પાડડુ ંહ� ુ.ં 

 હા� ના� સાહ�બ ેપણ પોલાના ેમદા અ્લાકનો 

ન�નૂો �રુો પાડ�ને લે સમયે કાણોદરમા ંિકયા ઇ્નાઅકર� 



મોમીન જમાલના મ્�દના અ�રુા બાધંકામના ભલાઈના 

કાયામા ં(�ુબંઈ અને કરાચંીના લોકો પાસેથી ડોનેકન એક�ુ ં

કર�ને) ેમગંભરે ભાગ લીધો હલો અને અલલાહના ઘરના 

અ�ણૂા કાયયને �ણૂાલાને આર� પહોચાડડુ ંહ� ુ.ં  

 હા� ના� સાહ�બને કાણોદરના લોકો પતયે અનહદ 

આકવાણ અને લાગણીભાવ થઇ ગયો હલો. જયાર� પણ હા� 

ના� સાહ�બ કાણોદરમા ંરહ�ને િવદાય લલેા તયાર� લમામ 

મોઅમીનો આપને ઈમામ ઝામીન બાધંીને િવદાય આપલા 

હલા. હા� ના� સાહ�બને લોકોનો આ અમલ એરલો પસદં 

આવયો હલો ક� આપ ાયા ંપણ જલા આ નેક કાયાનો ખાસ 

ીઝી કરલા અને લેન ેસવાસામા ય બનાવવાની ભલામણ 

કરલા હલા. 

 હક મઝહબનો પચાર-પસાર અને ફ�લાવો કરવા 

માર� આપે ક�રલાક ક્સોને લાલીમ અને લરબીયલ આપી 

હલી લેિ હા� ના� સાહ�બ ેલસયાર કર�લા આયોજન �જુબ 



�હદાયલ કરવા માર� સમયાલંર� �સુાફર� કરલા હલા. �માથંી 

ક�રલાક વેલન મેળવલા હલા અને અ ય ક�રલાક માત 

�દુાની �કુી મેળવવા માર� આ કાયાન ે��મ આપલા હલા. 

લેિમા ંબ ેવયવકલ અગીમે રે :  

• �લુલા હસનઅલી �નમોહમમદ મો�હબ 

(લળા�વાળા)  

• �લુલા અલીભાઈ કરમાલી, લેિ પણ લળા� સાથે 

જ સબંધં ધરાવે રે.  
 

(૧.) �લુલા હસનઅલી �નમોહમમદ મો�હબ 

(લળા�વાળા) એક સારા નસીહલકલાા, સપંાદક અને 

હોનહાર પતકાર હલા. આપે હક અને સતયના પરચમને 

�લુદં કરવા માર� પકસંિનય દ�ની ીખદમલો ��મ આપી 

હલી. મરરમુ �લુલા હસનઅલી �નમોહમમદ મો�હબ ે

�જુરાલી ભાવામા ં ‘રસુસનનો મહાન સતયાગહ ’ નામની એક 

�કલાબ લખી હલી �ને વાચંીને આપણા રારટિપલા મહાતમા 



ગાધંી� અતયલં પભાિવલ થયા હલા અને ઈમામ રસુસન 

અલ્યહ્સલામ ના �હાદ પરથી બોધપાઠ મેળવીને 

કરબલાના બ�લેર (૭૨) સાથીિની �મ પોલાની સાથે પણ 

બ�લેર (૭૨) અ�હ�સાના સતયાગહ�િને સાથે લઈને ‘મીઠાના 

સતયાગહ’ નો પારંભ કયય હલો. આ વાલની �ણ આપણને 

મહાતમા ગાધંી�એ �લુલા હસનઅલી �નમોહમમદ મો�હબ 

(લળા�વાળા)ને લખલેા એક લખાણ મારફલ થાય રે.  

હા� ના� સાહ�બના આદ�કથી �લુલા હસનઅલી 

સાહ�બ ેકચરના રણમા ંઠ�ક ઠ�કાણ ે ‘�લુકને પ�ંલન’ િન �શુ� ુ

ફ�લાવીને િવરોધીિના નાપાક ઈરાદાિની બદ� ૂવ� ુ

ફ�લાઈ �ય લે પહ�લા અરકાવી દ�ધી હલી.  

(૨.) અ ય એક વયવકલતવ �લુલા અલીભાઈ 

કરમાલી હલા �મનો સબંધં પણ લળા� (�લલો : 

ભાવનગર) સાથે હલો. આપે પણ હા� ના� સાહ�બની સાથે 

રહ�ને ઘણા િવ્લારોમા ંલબલીગી �સુાફર� કર� હલી.  



એક વખલ �લુલા અલીભાઈ કરમાલી બીમાર�ના 

કારણોસર લબલીગી �સુાફર� કર� કાા ન�હ. હા� ના� 

સાહ�બ લબલીગી અીભયાનમા ંવય્લ હોવાથી �લુલા 

અલીભાઈ કરમાલીની બીમાર�થી મા�હલગાર ન હલા. લે 

સમયે �લુલા અલીભાઈ કરમાલીને પોલાના લબલીગી સફરોુ ં

મહ�નલાતુ ંદ�વ�ભાઈ જમાલ ટ્ર (ભાવનગર) પાસેથી 

પા લ થ�ુ ંહ� ુ.ં આ વખલે પણ રાબલેા �જુબ આપને 

મહ�નલાતુ ંમળ� ગ�ુ ંપરં� ુઅલીભાઈએ એમ કહ�ને 

મહ�નલાણાની રકમ પાર� મોકલી આપી ક� :  

“જયાર� મે આ મ�હના દરમયાન કોઈ લબલીગી કાયા 

��મ આ �ુ ંનથી તયાર� આ પ�રવ્થિલમા ંમાર� આ માસનો 

પગાર લવેાનો પણ કોઈ હક બનલો નથી.”   

હવે લમે �દાઝ લગાવો ! જયાર� હા� ના� 

સાહ�બના લાલીમ પામેલા સસિનકો આવા હલા લો પર� હા� 



ના� સાહ�બ પોલે ‘મેઅરા� ઇ સાનીયલ ’ ની કઈ મીંઝલ 

ેપર હકે ?!?! 

લશકર� હકના િસપાહ�િને દર�ક સમયે સલાવવામા ં

આવયા રે. હા� ના� સાહ�બને પણ આ યાલનાભયાા અને 

કારંાળા માગા ેપરથી પસાર થ�ુ ંપડડુ ંહ� ુ.ં હકના 

િવરોધીિ િનદયવ અને બ�ેનુાહ હા� ના� સાહ�બને કોરામા ં

લઇ ગયા. અલબ� હક આવયો જ રે સર�લુદં થવા માર�...  

ઈવાાખોરોની બદિનયલ હા� ના� સાહ�બની 

માનિસક કાિંલ ર�નવી લવેાની, આપની �હ�મલને પ્લ કર� 

દ�વાની, આપે �લુદં કર�લા મઝહબ ેહકના પરચમને નીચ ે

પાડ� દ�વાની લેમજ સતય મઝહબોુ ંનામ બદલીને પોલાના 

િનફાકભયાા ર�્રડા માકાનો ્ર�મપ લગાવી દ�વાની હલી.  

કોરામા ંપોલાના ક�રદાર થક� લેમજ પોલાની 

જોકીલી લકર�રો થક� આપે મઝહબ ેહકને �હ�ર કયય. રેવર� 



મે�્ટ�ર સાહ�બ ેહા� ના� સાહ�બને ઇઝઝલ અને આદરની 

સાથે િનદયવ �હ�ર કયાા. 

આવો જ એક પસગં માણાવદર ગામે બ યો હલો :  

ખો� િકયા ઇ્નાઅકર� સમાજ અને માણાવદરના 

અ ય એક �વુ્લમ સ�દુાય વચચ ેએક મ્�દની માીલક� 

બાબલે ખરરાગ અને િવવાદ ેભો થયો. બનેં �ૂથો મ્�દ 

ેપર પોલાના હકનો દાવો માડં� રહયા હલા. પર�વ્લથી 

બોલાચાલી �ધુી પહ�ચી ગઈ. યોગાોયુોગ લે સમયે હા� 

ના� સાહ�બ માણાવદર આવેલ હલા. �વી આપને �ણ થઇ 

ક� લરલ જ આપે બનેં સ�હૂના આગેવાનો સાથે �લુાકાલ કર� 

અને �બૂ જ ાયાન�વૂાક બનેં પકની વાલ સાભંળ�. ઇ સાફ 

પસદં આ વયવકલ સમક પોલાના જ સમાજના લોકો કોઈ 

સ�લૂ ર�ૂ કર� કાા ન�હતયાર� આપે પોલાના ીાિલબ�ંિુને 

સમ�વલા ફરમાવ�ુ ં: 



“�ુિ ! મ્�દ અલલાહોુ ંઘર રે. અલલાહોુ ંઘર 

કાિંલ અને સલામલીોુ ં્થાન હોય રે. હવે જો કાિંલ અને 

સલામલીના ્થાનેથી જ ફ�તના અને ફસાદનો પારંભ થાય લો 

લે ‘રસુસની ક�રદાર’ ન હોઈ કક�. લેથી � ર�લે હઝરલ ઈમામ 

રસુસન અલ્યહ્સલામ એ ીખલાફલથી હાથ પારો ખ�ચીને 

�વુ્લમ ેમમલને બચાવી લીધી હલી લે ર�લે માર� લમને 

અપીલ રે ક� લમો પણ મ્�દને આપણા લૌહ�દ� બીરાદરોને 

સ�પી દો અને અલલાહની ર્સીને મજ�લૂીથી પકડ� રાખો 

લેમજ �દરો�દર ફાર�ર ન કરો.  

માણાવદરના ખો� લોકો હા� ના� સાહ�બના 

�હકમલભયાા િનણાયથી સ�ંરુર થઇ ગયા અને રા��કુીથી 

મ્�દ પોલાના લૌહ�દ� બીરાદરોને સ�પી દ�વામા ંઆવી.  

જયાર� માણાવદરના નવાબ સાહ�બને આ વાલની 

�ણ થઇ તયાર� આપ અતયલં �કુ થયા અને �લે એક 

ઈ સાન પી ફ�રશલાની �લુાકાલ માર� હા� ના� સાહ�બના 



રોકાણ્થળે આવી પહ�ચયા. નવાબ સાહ�બ ેઆપને ગળે 

લગાડોા અને �બૂ �બુારકબાદ� આપી એર�ુ ંજ ન�હ� બલક� 

માણાવદર ્ર�ર લરફથી િકયા ઇ્નાઅકર� સમાજ માર� એક 

મ્�દ બનાવી આપવાનો વાયદો કયય અને આ વાયદાને 

�રૂો પણ કર� બલાવયો.    

ેપરોકલ બનાવો ેપરથી સાીબલ થાય રે ક� 

‘મોહસીને કૌમ ’ અલલામા હા� ના� સાહ�બ પોલાના 

સમયમા ં ‘ખો�’ સમાજ માર� હક�કલમા ં ‘�ુ�બુોમુા’ 

(�દકાદકાક) ના દરુ� ેપર ીબરાજમાન હલા.હા� ના� 

સાહ�બ ે�વનપયાલ પોલાના સમાજને એક હક�મની 

હ�િસયલથી સભંાળ� રા્યો અને ૮ મી ીઝલહજ, �હજર� સન 

૧૩૬૨ ના રોજ ખો� કૌમને રોડ�ને આ ફાની બુિનયાથી 

આખરેલની સફર માર� �ુચ કર� ગયા. લેમોુ ંદફન્થળ 

ભાવનગર ખાલે આવેલા ‘હા� ના� આરામ બાગ ’ 



કબ્લાનમા ંઆવે�ુ ંરે � (આ� પણ) ખો� સમાજ માર� 

�દકાદકાક બને�ુ ંરે.   

૮ મી ીઝલહજ, �હજર� સન ૧૪૧૨ ના રોજ હા� 

ના� સાહ�બના પચાસમા ંવફાલ �દન િનિમ�ે હા�ના� 

મેમોર�યલ ટ્રના ફાે ડર અને મેનજેરગ ટ્ર� અલહાજ 

�લુામરસુસનભાઈ મેઘાણી સાહ�બના પયતનોથી એક 

સોવેિનયરોુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ �ના એક િવવય 

સદંભામા ંએક �બૂ જ  યાર� વાલ કરવામા ંઆવી હલી ક� :  

“અલલામા હા�ના� સાહ�બના ક�રદાર અને 

અમલને ાયાનમા ંરાખીને આ� આપણામા ંઅ્લાક�,  હાની 

અને �લ�રક અને તયાર પર� અમલ અને અડગલા લેમજ 

�લુદં�ોુ ંહો�ુ ંએ આપણી કૌમની બકા અને કાયમી અવ્લતવ 

રકાવી રાખવા લેમજ િકયયલના વકાર અને ભરોસાને બાક� 

રાખવા માર� અતયલં જ ર� રે. આવા સમયે એક કણ એ એક 

માસ અને એક વવા સમાન હોય રે લેમજ એક ાાસ એક વય 



બરાબર હોય રે. લે સમયે જયાર� િકકાની બોલબાલા હલી 

અને જહાલલના �ધકાર� સમાજને �લૃપાય: કર� દ�ધેલ હલો 

લેવા સમયે જો ‘હક��લુ િમલલલ’ હા� ના� સાહ�બ ેપોલાની 

ફરજો ેપર નજર કર�ને માત અને માત �દુાની �કુી 

મેળવવા માર� પોલાની અ્લાક� �લુદં�, િન:્વાથા ભાવના, 

સાચી �દુાપર્લી (�મા ંિનફાકોુ ંનામોિનકાન ન હ� ુ.ં) િન 

સાીબલી ન આપી હોલ લો એક મોરો ભય હલો ક� આ� � 

ખો� કૌમ સમગ િવા ેપર રવાયેલી રે લેોુ ંાાયં 

નામોિનકાન ન હોલ. 
 
 
‘હા� ના�’ ન રહ� હમ ભી રહ� યા ન રહ�  

ેનક� �કરદાર કો આઈન બનાયા �યે “મા�મુ” 

મા�મુ “જલાલી” 
 
 
 
 



સકંલન અને ર�ુકલાા : અીલફ . લામ . જલાલી ‘મા�મુ’ 

(ધ�ંકુા) 

મોબાઈલ નબંર     : ૯૭ ૧૪ ૦૫ ૭૬ ૮૬ 



 

�એ  સકીસો હલબગો
 

આપકે મૌલા ગવાહ� �ના કયદાઈ હલા  

એ નામથી ને કામથી ‘હા�’ હલા ‘ના�’ હલા 
 

મરલબામા ંકર કોઈથી ક�રલા આલી હલા !  

લે રલા ંઅીભમાનથી એ એકદમ ખાલી હલા !  
 

આજ ઈલમે દ�નનો માયાહન � ચમક� રહયો,  

ઇલમની એ �બુહના અલલામા એક પહર� હલા  
 

એમની સેવાોુ ં�લૂયાકંન કદ� �મુક�ન નથી  

હોય �ણુવ�ા ક� જથથો બયેમા ંભાર� હલા  
 

આરલા વવ�ય કોઈ જો�ડયો પાકયો નથી  

મઝહબી સા�હતયની સેવામા ંલા-સાની હલા  



 
ીઝ�દગી �કી વરસ પણ ચારસો �ુ્ લક લ્યા  

ક�મ ના લોકો કહ� �જુરાલના �હલલી હલા !  
 

ન�હ� લો � ૂ આલમે ઇ્લામ એને �ણલે  

જો કમી �ણો લો બસ એક જ ક� �જુરાલી હલા  
 

એમના િમકન ેપર માડંો કદમ મકકમ થઇ  

આપના માર� લો ‘નાિસર’ પેરણાદાયી હલા.ં 
 
 

“ર�ુકલાા : નાિસર ોરૂાની” 

 


