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રેખક વલે
ળેખ ફાકીય ળયીપ ુર કુયળી વાશેફનો જન્ભ શી.૧૩૪૪
નજપ, ુઇયાકભાું થમો શતો. તેભના વતા ળેખ ફાકીય દીની
ભોુલ્રીભ શતા તેભના ફાણભાુંજ તેભની ભાતાનો ુઆન્તેકાર
થુઆ ગમો શતો, તેથી તેભના વતાએ તેભના ુને તેભના બાુઇ
ની તારીભ ુને વુંબા કયલાનુું કાભ શાથભાું રીધુું શતુું .
૧૦ લયવ વુધી તેભના વતાએ તેભને દીની તારીભનુું
ભાગણદળણન ુઅપમુું તેઓ વયકાયી સ્કૂરભાું ન ગમા શતા કાયણકે તે
વભમે તેનુું ચરણ લધાયે નશોતુું, તેથી તેઓએ નેક ુને ખુફજ
જાણકાય શવ્ઝાના ુઅવરભો ાવે તારીભ રીધી, ુઅ ુઈમ્રભાું
તેઓએ વુરેખનભાું ખુફ યવ દાખવ્મો ત્માય ફાદ તેઓ ુયફી
બાા ળીખ્મા ુને તેભાું ભશાયત શાવવર કયી ત્માય ફાદ ૮ લયવ
વુધી તેઓએ ુયફીની તારીભ ુઅી. તેઓએ દકતાફ ુર
દુરુવ ુર પીકશીમાભાુંથી ુઆલ્ભ એ ુઈવુર ુને દપકશ ની તારીભ
ણ ુઅી શતી, વાથો વાથ તેઓએ ભશાન ુઅવરભો જે લા કે
ુઅમતુલ્રાશ ભોશમ્ભદ ુર ભયુળી ુને ુઅમતુલ્રાશ
ભોશવીન ુર શકીભની ાવે શલઝાભાું તારીભ ભેલી, જમાું
તેઓએ ઘણા પ્રબાલળાી વુંળોધન ત્રો (થીવીવ) રખ્મા,
ત્માયફાદ તેઓ ભશાન ુઅરીભ ુઅમતુલ્રાશ ુફુર કાવીભ ુર
ખુુઇ ાવે તારીભ શાવવર કયી ુને ત્માું તેઓ રખતા યહ્યા ુને
દકતાફોનુું વુંાદન કયતા યહ્યા, તેઓને ુઇવતશાવના વુંળોધનભાું
ખુફજ યવ શતો, ુને તેઓની એક ખાવ ુઇચ્છા શતી કે તેઓ
ુઇવતશાવભાું ુુઇમ્ભાશ ભાવૂભીન (ુ.ભુ.વ.)ના દકયદાય ને રોકો
લચ્ચે પ્રકાવળત કયે.
ુઅ ક્ષેત્રભાું તેઓએ ુુઇમ્ભાશ ભાવૂભીન (ુ.ભુ.વ.)ના
જીલન ચદયત્ર ુઈય ૪૦ બાગ કયતા લધાયેનો એક જ્ઞાનકો
(એન્વાક્રોીડીમા ) રખ્મો કે જે નો ુઅજે ઘણી બાાભાું
તયજુ ભો થુઆ ચુક્મો છે . તેઓએ ુઆસ્રાભી ુઈરૂભ ના વલવલધ ક્ષેત્ર
જે ભકે દપકશ, તારીભ ની ધ્ધવત ુને ુઆસ્રાભી શુ કુભત વલળે
ણ દકતાફો રખી છે .
ુઅ દકતાફો ુભુક કોરેજોભાું ુભ્માવક્રભ તયીકે
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ુનાલલાભાું ુઅલી છે . રેખકે નજપભાું એક ભોટી રામબ્રેયીની
સ્થાના કયી છે , છે લ્રા ૫૦ લયવભાું તેઓએ ૧૪ ભાવૂભીન
(ુ.ભુ.વ.)ની વીયત ુઈય ઘણી ફધી દકતાફો રખી છે તેભજ
જનાફે ઝમનફ (વ.ુ.), શ.ુબ્ફાવ ુઆબ્ને ુરી (ુ.વ.).
ુને જ.ભુવસ્રભ વફન ુકીર (ુ.વ.). વલળે, તે ુઈયાુંત તેઓએ
એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) ના ભશાન ભતણફા વલળે ણ દકતાફો રખી
છે યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) ુને તેભની ુઅરનો ુખ્રાક,
એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) નો લાયવો, ુઆસ્રાભભાું કાભદાયોનો શક કે
જે નો ૧૨ બાાભાું તયજુ ભો થુઆ ચુક્મો છે .
ુભે ળેશઝાદી-એ-કૌનેન (વ.ુ.) વલળેની ુઅ દકતાફ
પ્રકાવળત કયતા ખુફજ ગલણ ુનુબલીએ છીએ ુને ુલ્રાશ
તુઅરા ાવે દુુઅ કયીએ છીએ કે ુલ્રાશ ુભોને ુઇભાભો
(ુ.વ.) ની વીયતને ણ રોકો વુધી શોંચાડલાની તૌપીક ુતા
કયે, ુુંતે ુભે ભાનનીમ લાુંચકોને નમ્ર ગુજાયીળ કયીએ છીએ
ુગય ુઅ દકતાફભાું કોુઇ ત્રુટી ુથલા ખાભી યશી ગુઇ શોુઇ તો
તેને દયગુજય કયે ુને તે ફાફતે ુભારુું ધ્માન દોયે.
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જ.ઝે શયા (વ.ુ.)નફુવ્લતની વાથે
૧-ુઇભાભ ુભીરુર ભોુભેનીન (ુ.વ.) દયલામત કયે છે કે
યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)એ પયભાવ્મુું

ٔ
ٔ
 مفي بكظهبا بكظبين،فامطة تظفة وين
“પાતેભા ભાયો ટુકડો છે , જે ણે તેભને

ગઝફનાક કમાણ તેભણે ભને ગઝફનાક કમો”. 1
૨-ભવુય વફન ભુખયભાુંથી દયલામતછે કે યવુરે ુકયભ
(વ.ુ.લ.) એ જ.પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) વલે પયભાવ્મુું કે

ٔ
ٔ
 مفي بكظهبا بكظبين،فامطة تظفة وين
“પાતેભા ભાયો ટુકડો છે , જે ણે તેભને
ગઝફનાક કમાણ તેભણે ભને ગઝફનાક કમો”.2
ભવુય વફન ભુખયભાુંથી ભયલી છે કે

“જે ણે તેભને તકરીપ શોચાડી તેણે ભને તકરીપ શોચાડી.”
ુઅ શદીવનો ુથણ એ છે કે જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) એ યવુર
(વ.ુ.લ.) થી ુવયો રીધી શતી ુને ઘણીફધી શદીવો તે
દળાણલે છે કે વૈમદતુન્નીવાુઆર ુઅરભીનભાું તેભના વતાની
વશીશફુખાયી દકતાફે ફદા ુર ખલ્ક બા-૪:૨૧૦ ુને ૨૧૯,
કન્ઝુર ુઈમ્ભાર બા-૧૨:૧૧૨, પૈઝુર કદીય બા-૪:૫૫૪,ુર ભુવન્નપ બા-૭:૫૨૬
1

2

પત્શુ રફાયી બા-૭:૬૩,પઝાએરુુંસ્વશાફા :૭૮, ુભદતુર કાયી બા-૧૬:૨૨૩,

ુરવોનનુર કુફયા બા-૫:૯૭ ુને ૧૪૮, દખાએરુર ુઈકફા:૩૭,
વશીશ ફુખાયી બા-૪:૨૧૦
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રાગણીઓ બયેરી શતી, તેથીજ ુઅ (વ.ુ.લ.) એ તેભની
નાયાઝગીને ોતાની નાયાઝગીની વાથે જોડી શતી ફેળક ુઅ કેલુું
ુઈચ્ચ સ્થાન શતુું કે જે વૈમદતુન્નીવાને તેભના વતા
(વ.ુ.લ.)થી પ્રાપત થમુું શતુું.
(૩) યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) એ ોતના જીગયના ટુકડાનો
શાથ થામ્મો ુને ભુવરભાનોની વાભે તેભને ફતાલીને તેભના
ભશાન દયજજા ુને ુઈચ્ચ સ્થાન ફમાન કયતા પયભાવ્મુું

“જે ણે એભને ઓખી રીધા છે તેણે ઓખી રીધા છે યુંતુ
જે નથી જાણતુું તે જાણી રે ુઅ પાતેભા ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.)ની
દીકયી છે . ુઅ ભાયો બાગ છે , ુઅ ભારુું દદર છે , ુઅ ભાયી રૂશ
છે કે જે ભાયી ફુંને શેરન
ુું ી લચ્ચે છે . જે ણે તેને તકરીપ ુઅી
તેણે ભને તકરીપ ુઅી ુને જે ણે ભને તકરીપ ુઅી તેણે
ુલ્રાશને તકરીપ ુઅી”1
(૪) એશભદ વફન શમ્ફરે ોતાની ભુસ્નદભાું નકર કમુું છે કે

“તાયા વતા તાયા ય કુયફાન થામ”
ુને ુઅ ળબ્દો ુઅ (વ.ુ.લ.)એ ત્રણ લખત પયભાવ્મા2
ુઅ ુભુક શદીવો છે કે જે ને યાલીઓએ નકર કયી છે ુને
તેભની વીશાશ વલગેયેભાું રખી છે . ુને તે વૈમદતુન્નીવાની
પઝીરતને ુને તેભના ુઈચ્ચ સ્થાનને ુને વલણશ્રેષ્ઠ ભન્ઝેરતને
લધાયે ભજફુત કયે છે . ુભે તે શદીવોને ુભાયી દકતાફ “શમાતે
વૈમદતુન્નીવાુ પાતેભા” ભાું ૧૩ શદીવો તેભની પઝીરતોભાું

1

નુરુર ુબ્વાય:૪૧,ફેશારુર ુનલાય બા-૪૩:૫૪,ુર ગદીય બા-૩:૨૦

2

નુરુર ુબ્વાય:૨૪, કીપામતુરુવય:૩૬,ુલ્ભનાકીફ રીર ખ્લાયઝભી બા-૩:૧૩૨,

પત્શુ રફાયી બા-૧૦:૪૭૦, ુુરાભુરલયા બા-૧:૨૯૯
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લણણલી છે ુને જે કાુઇ વલત્ર ુઆતયતની પઝીરતભાું લાયીદ થમુું
છે ુને જે ભાું પાતેભા (વ.ુ.)નો વભાલેળ થામ છે તે તો ખુફજ
ભોટો વુંગ્રશ છે તેભાુંથી ુભુક નીચે પ્રભાણે છે .

શદીવે વકરૈન
યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) એ પયભાલેરી શદીવે વકરૈન
વનદની દ્રવિએ વૌથી વશીશ ુને ખ્માવતની દ્રવિએ
ભુવરભાનોભાું વૌથી પ્રખ્માત ુને ુઅરીળાન શદીવ છે . વીશાશ
ુને વોનનભાું તેને નકર કયલાભાું ુઅલી છે . ુઅરીભોએ તેને
કફુર કયી છે . ુને યવપ્રદ લાત એ છે કે યવુરે ુકયભ
(વ.ુ.લ.) એ ુઅ ભુફાયક શદીવને ઘણી ફધી જગ્માએ લણણલી
છે .
ઝૈ દ વફન ુયકભ દયલામત કયે છે કે યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.)
જોુપા નાભના સ્થ ય ુઈતમાણ ુને રોકો તયપ ુઅવ્મા ુને
ુલ્રાશની શમ્દો વના કયી ત્માયફાદ પયભાવ્મુું

“ભેં કોુઇ એલા નફીને ન ામ્મા વવલામ એ કે તે ુગાુઈના
નફીની ુઈમ્ર કયતા ુડધુજ જીવ્મા શોમ, ટુકું વભમભાું ભને ણ
(ફાયગાશે ખુદાભાું) ફોરાલી રેલાભાું ુઅલળે તો તભે ળુું કયળો?
ફધાએ કહ્યુું તભે ુભને નવીશત કયી છે છી યવુરે ુકયભ
(વ.ુ.લ.)એ પયી તેભને વુંફોધન કમુું ુને ુછમુું કે તભે ફધા
ગલાશી ુઅો કે ુલ્રાશ વવલામ કોુઇ ભાુફુદ નથી ુને
ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.) તેભના ફુંદા ુને યવુર છે ુને જન્નત
ુને જશન્નભ શક છે .
ફધા એક ુલાજે ફોલ્મા ુભે ફધા ગલાશી ુઅીએ છીએ.
ુઅ વાુંબી યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.)એ ોતાનો શાથ ોતાની
છાતી ય યાખ્મો ુને કહ્યુું ળુું તભે ફધા વાુંબી યહ્યા છો?
ફધાએ જલાફ ુઅપમો શા!
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છી ુઅ (વ.ુ.લ.) એ પયભાવ્મુું શુ ું તભને છોડીને શવ્ઝે
કલવય ય જુઇ યહ્યો છુ ું ુને તભે ફધા ણ ભાયી ાવે શવ્ઝે
કલવય ય ુઅલલના છો જે ની શોાુઇ વનુઅ ુને ફવયાના
લચ્ચેના ુુંતય જે ટરી છે ુને જે ભાું તાયાઓની વુંખ્મા જે ટરા
ચાુંદીના જાભ છે . ુઅગાશ થુઆ જાઓ! ુને ચેતજો કે તભે ભાયા
છી વકરૈનની વાથે કેલુું લતણન કયો છો? ુઅ વાુંબીને
ભજભાુંભાુંથી એક વ્મવક્તએ ભોટા ુલાજે ુછમુું મા યવુરલ્ુ રાશ
(વ.ુ.લ.) ુઅ વકરૈન ળુું છે ? ુઅ (વ.ુ.લ.)એ પયભાવ્મુું કે
ુલ્રાશની દકતાફ કે જે નો એક છે ડો ુલ્રાશના શાથભાું છે ુને
ફીજો છે ડો તભાયા શાથભાું છે , તેને ભજફુતીથી કડીને યશેજો
ુને ફીજી કીભતી ચીઝ ભાયા એશરેફતૈ (ુ.ભુ.વ.) છે . ુને
રતીપ ુને ખફીય ુલ્રાશે ભને જણાલી દીધુું છે કે ુઅ ફુંને
એકફીજા થી જુ દા નશી થામ ત્માું વુધી કે શવ્ઝે કલવય ય ભાયા
વુધી ુઅલી શોંચે. ુઅ લાતને ભેં ભાયા યલયદદગાયથી જાણી
રીધી છે તેથી તભે તે ફુંને કયતા ુઅગ લધળો નશી,નશીતો
શરાક થુઆ જળો. ુને તે ફુંને વુંફધ
ું ે ગપરત ણ કયળો નશી.
ુને તેભને ળીખલાડલાની કોવળળ કયળો નશી કાયણકે તેઓ
તભાયા કયતા લધાયે ુઆલ્ભ ધયાલે છે . છી ુઅ (વ.ુ.લ.)એ
શઝયત ુરી (ુ.વ.) ના શાથને કડ્મો ુને પયભાવ્મુ
“જે ના જે ના ય શુ ું તેના નપવ કયતા લધાયે ુવધકાય યાખુું છુ ું
તભે ુરી (ુ.વ.) ણ તેભના લરી ુને ભૌરા છો”.
ુમ ુલ્રાશ તુ તેનાથી ભોશબ્ફત કયજે જે ુઅનાથી
ભોશબ્ફત કયે ુને તુ તેનાથી દુશ્ભની યાખજે જે ુઅનાથી
દુશ્ભની કયે” 1
ભજભુઈર ઝલાએદ બા-૯ :૧૬૩, કન્ઝુર ુઈમ્ભાર બા-૧:૧૭૭, ુર દયો નઝીભ:૭૮૧,
ુર ભોુજભુર કફીય બા-૫:૧૬૭
1
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ફેળક નફી (વ.ુ.લ.) એ તેભના એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.)નુું
જે ભાું વૈમદતુન્નીવાુઆર ુઅરભીનનો ણ વભાલેળ થામ છે
તેઓને ુલ્રાશની ુઝીભ દકતાફ વાથે જોડ્મા છે કે જે
દકતાફભાું ફાતીર ન ુઅગ થી ુઅલી ળકે છે ન ાછથી ુને
તેજ યીતે વલત્ર ુઆતયત છે . નશી તો ફુંને ને એક વાથે શોલાની
લાત વાચી ઠયે નશી ુને તેઓ ફુંને એક ફીજાથી ુરગ નશી
થામ ત્માું વુધી કે ુલ્રાશના યવુર ાવે શવ્ઝે કલવય ય ન
શોંચી જામ.

શદીવે વપીના
એશરેફૈતે ુતશાય (ુ.ભુ.વ.) ની પઝીરતભાું લણણલલાભાું
ુઅલેરી શદીવે નફલીભાુંથી એક ભળશુ ય શદીવ શદીવે વપીના
એટરે કે નૂશ (ુ.વ.) ની કશ્તીની વાથે વયખાભણી લાી
શદીવ છે .
ુફુ વુઇદે ખુદયીથી દયલામત છે કે ભેં યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)
ને પયભાલતા વાુંબળ્મા:

“તભાયી લચ્ચે ભાયી એશરેફતૈ (ુ.ભુ.વ.) ની ભીવાર
કશ્તીએ નૂશ (ુ.વ.) જે લી છે જે તેભાું વલાય થમો તે નજાત
ામ્મો ુને જે ણે તેનાથી ભોઢુું પેયલી રીધુ તે ડુફી ગમો ુને
ગુભયાશ થમો.ફેળક ભાયા એશરેફતૈ (ુ.ભુ.વ.) તભાયી લચ્ચે
ફની ુઆવયાુઆરના ફાફે વશત્તા જે લા છે .જે તેભાું દાખર થમો તે
ભાપ કયી દેલાભાું ુઅવ્મો”1
ુઅ શદીવ ળયીપ એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) ની ખુફજ ભશત્લતા
ુને ભશાનતાને લણણલે છે . કાયણકે તેભનાથી લગી યેશલાભાુંજ
ભજભુઈર ઝલાએદ બા-૯:૧૬૭, ભુસ્તદયક ુર શાકીભ બા-૨:૪૩,
તાયીખ ફગદાદ બા-૨:૧૧૯, વશલ્મતુરુલરીમા બા-૪:૩૦, દખાએરૂરુઈક્ફા:૨૦,
ુરભોુજભુર ુલવત બા-૬:૭૫, ુરભોુજભુર વગીય બા-૨:૨૨
1
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ુઈમ્ભતની નજાત છે ુને ુઈમ્ભત ડુફલાથી ુને શરાક થલાથી
વુયવક્ષત યશેલાનો લવીરો છે .ુઅજ એશરેફૈતે યવુર (વ.ુ.લ.)
છે . જનાફ ુઇભાભે ુઅુઝભ ળયીફુદ્દીન ભુસ્લીએ ુઅજ શદીવે
ળયીપ શેઠ ુઅ પ્રભાણે ચચાણ કયી છે ુને તેભણે કહ્યુું છે કે તભે
જાણો છો કે એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) ની શ.નૂશ (ુ.વ.) વાથે
વયખાભણી કયલાનો ભકવદ એ છે કે જે ણ તે કશ્તીની
નાશભાું ુઅલી ગમો એટરે કે તેણે ોતાના ુઈવુરેદીનભાું ુને
ફુરુએદીનભાું ુુઇમ્ભા તાશેયીન (ુ.ભુ.વ.) ના કથનોનુું
ુનુવયણ કમુું તે જશન્નભની ુઅગથી નજાત ાભી ગમો. ુને
જે ણે તેનાથી ભોઢુું પયલી રીધુ તે નુશ (ુ.વ.)ના તુપાન દયમ્માન
ુઝાફે ુઇરાશીથી ફચલા ભાટે શાડની નાશ રેલા લાો શ.
નૂશ (ુ.વ.)ના દીકયા વભાન છે જમાયે કે તે ાણીના ુઝાફભાું
ડુફી ગમો ુને ુઅ રોકો (એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) થી ભોઢુું પેયલી
રેનાયા) ુઝાફે જશન્નભભાું ડુફી જળે. ુલ્રાશની નાશ!1
ુને ફાફે વશત્તાથી ુઅ ભશાન શસ્તીઓની વયખાભણીનો
ભકવદ એ છે કે ુલ્રાશ તુઅરાએ તેભને ોતાની ુઆઝઝત ુને
જરારની વાભે વલનમ્રતા ુને ુઆન્કેવાયીનુું કેન્દ્ર ોતાના
શુ કભોની વાભે વય જુ કાલી દેલાનો દયલાજો ુને ફવક્ષળ ુને
ભગપેયતનો લવીરો ફનાવ્મો છે ુને ુઅજ વયખાભણીના કાયણે
ુઆબ્ને શજયે ણ ુઅ પ્રકાયની શદીવોને લણણલીને ુઅયીતે કહ્યુું છે .
એશરેફૈતે યવુર (વ.ુ.લ.) ની વયખાભણી શ. નૂશ
(ુ.વ.)ની કશ્તી વાથે કયલાનુું કાયણ એ છે કે જે તેભનાથી
ભોશબ્ફત કયળે ુને તેભને ુતા કયલાભાું ુઅલેરી ભશાન
નેુભતોના ળુક્ર સ્લરૂે તેભની તાુઝીભ કયળે ુને એશરેફત
ૈ
(ુ.ભુ.વ.) ાવેથી વશદામત તરફ કયળે તે વલયોધાબાવના
1

ુરભુયાજે ુત:૭૭
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ુુંધકાયથી નજાત ાભી રેળે ુને જે તેભનાથી ભોઢુું પેયલી રેળે તે
કુપયાને નેુભતના ખાડાભાું ડી જળે, ફલાખોયી ુને
ફગાલતના યણભાું શરાક થુઆ જળે.
ત્માું વુધીકે ુઆબ્ને શજય કશે છે : ુને ફાફે વશત્તા વાથે
વયખાભણીનો ભતરફ એ છે કે ુલ્રાશ તુઅરા તેભને ફાફે
ુયીશા ુથલા ફૈતુર ભુકદ્દવભાું ફનાવ્મા છે કે જે ભાું વલનમ્રતાથી
ભાપી તરફ કયતા દાખર થલુ તે ભાપી ુને ફક્ષીળનુું કાયણ શતુું.
ુઅજ યીતે ુઅ ુઈમ્ભતની ફક્ષીળનો વફફ એશરેફૈત
(ુ.ભુ.વ.)થી ભોશબ્ફત છે ”.1

એશરેફત
ૈ (ુ.વ.) ુઈમ્ભત ભાટે ુભાન છે
યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.)એ ુઈમ્ભત ય એશરેફૈત ની
ભલદ્દતને જરૂયી કયી છે ુને તેભનાથી લગીને યશેલુું ુઈમ્ભત ભાટે
શરાક થલાથી ુભાન ુને નજાત છે .

“વવતાયાઓ ઝભીન લાાઓ ભાટે ડુફી જલાથી નજાતનુું
કાયણ છે (ફચલાનુું કાયણ છે ) ુને ભાયી એશરેફતૈ ભાયી ુઈમ્ભત
ભાટે વલયોધાબાવથી ફચલાનુું કાયણ છે . તેથી જમાયે ણ
ુયફનો કોુઇ કફીરો ભાયા એશરેફતૈ (ુ.ભુ.વ.) નો વલયોધ
કયળે તો તે ખુદ વલયોધાબાવનો વળકાય ફનીને ળૈતાનના
વભુશભાુંથી ફની જળે”.2
ુઅ શદીવ લણણલે છે કે ફેળક યવુર (વ.ુ.લ.)ની ાક ુઆતયત
ુઈમ્ભત ભાટે પીત્નાઓ ુને વલયોધાબાવથી ુભાનનુું કાયણ છે .
તેઓ ભાટે જીલનભાું શરાકતથી ફચલાની ઝભાનત છે .

1

ુર વલાએકુર ભોશયેકા:૧૫૩

ુર યીમાઝુન્નઝયાશ બા-૨:૫૨,વશીશ તીયભીઝી બા-૨:૩૧૯,
વોનાને ુઆબ્ને ભાજશ બા-૧:૫૨,ભુસ્તદયકુર શાકીભ બા-૩:૧૪૯,કન્ઝુરુઈમ્ભાર બા-૧૨:૧૦૨
2
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એશરેફત
ૈ (ુ.ભુ.વ.)વાથે વુરશ
ે તે નફી (વ.ુ.લ.)
વાથે વુરશ
ે
યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)એ ોતાની ઘણી ફધી શદીવોભાું
એરાન કમુું છે કે ભાયી વુરેશ તેની વાથે છે કે જે એશરેફૈત
(ુ.ભુ.વ.) વાથે વું ુને વુરેશ યાખે છે ુને શુ ું તેની વાથે
રડાુઇભાું છુ ું કે જે એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) વાથે રડે.યવુરે ખુદા
(વ.ુ.લ.) એ જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.)ુઇભાભ શવન
(ુ.વ.) ુને ુઇભાભ શુ વન
ૈ (ુ.વ.)ને વુંફોધીને પયભાવ્મુું કે

“ભાયી જું ગ તેભની વાથે છે જે તભાયી વાથે જું ગ કયે છે ુને
ભાયી વુરશ
ે તેનાથી છે જે તભાયી વાથે વું ુને વુરશ
ે યાખે
છે .” 1
ુફુફકયથી લણણન છે કે ભેં યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ને એક
રાકડીના વશાયે ટેક રગાડીને શઝયત ુરી (ુ.વ.) જનાફે
પાતેભા (વ.ુ.) ુઇભાભ શવન ુને ુઇભાભ શુ વૈન (ુ.વ.)ના
તુંફુ ાવે ુઅ કશેતા વાુંબળ્મા છે કે

“ુમ ભુવરભાનો ભાયી વુરશ
ે તેનાથી છે કે જે ુઅ
તુંફલ
ુ ાા વાથે વુરશ
ે યાખતો શોમ ુને ભાયી જું ગ તે રોકો
વાથે છે જે ુઅ તુંફુ લાાઓ વાથે જું ગ કયે છે ુને શુ ું તેનો
ભૌરા છુ ું જે તેભની વલરામતને સ્લીકાયે છે તેભની વાથે
બાગ્મળાી ુને વુઅદતભુંદ ુઆન્વાન વવલામ ફીજુ ું કોુઇ
ભોશબ્ફત નશી કયે ુને તેભનાથી દુશ્ભની નશી કયે વવલામ કે
દુબાણગ્મળાી ુને ુવલત્ર જન્ભેરો ભાણવ”
1 પયાએઝુસ્વીબ્તૈન બા-૨:૪૦,શદીવનું-૩૭૩,ળયશુ રુખ્ફાય બા-૩:૫૧૫,

કીપામતુત્તારીફ:૨૫૦,ુલ્ભનાકીફ રીરખ્લાયઝભી:૨૯૭,
કન્ઝુર ુઈમ્ભાર બા-૬:૨૧૬,ુર યીમાઝુન્નઝયાશ બા-૨:૧૫૪
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ુઅ શદીવે ળયીપનો ભતરફ એ છે કે નફીએ કયીભ
(વ.ુ.લ.) એ ોતાની એશરેફૈતને ોતાના નપવ વભાન
જણાવ્મા છે કે જે નાથી તેઓ વુરેશ યાખળે યવુર (વ.ુ.લ.)
ણ તેનાથી વુરેશ યાખળે. જે તેનાથી ઝગડો કયળે યવુર
(વ.ુ.લ.) ણ તેનાથી રડળે.
ુઅ ુભુક શદીવો શતી કે જે એશરે વુન્નતની વેશાશભાું
રખલાભાું ુઅલેરી છે ુને તે એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) ની
પઝીરતને લણણલે છે ુને જે કાુંુઇ ુલ્રાશ તુઅરાએ એશરેફૈત
(ુ.ભુ.વ.) ને ભશાન દયજજો ુને ફરુંદી ુઅી છે તેનુું લણણન
કયે છે ુને તેભાું વૈમદતુન્નીવાુઆર ુઅરભીન જનાફે ઝે શયા
(વ.ુ.)નો ણ વભાલેળ થામ છે .

પઝાએરે જનાફે ઝેશયા (વ.ુ.)

ફેળક જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) એક પઝાએરની ુયી કાએનાત
છે ુને તભાભ નેકીઓ ુને નેક ુવયાતનુું ભયકઝ છે . ુઅરભની
તભાભ સ્ત્રીઓભાુંથી કોુઇણ ુઅના ુઇભાન, તશાયત, ઝોશદ
ુને વખ્ત દયશ્રભની ફયાફયી કયી ળકતુું નથી. ુશીં ુભુક
પઝીરતોને વુંવક્ષપતભાું લણણલીએ છીએ કે જે ની કોુઇ ભીવાર
નથી.

ુઇસ્ભત
ુઆસ્ભતે જનાફે પાતેભા ઝેશયા (વ.ુ.)
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ના ઝાતી કભારાત ુને ુરગ
તયી ુઅલતી વીપતોભાુંથી એક છે કે ુઅ ુઆસ્ભતના દયજજા ય
પાએઝ શતા. તેથી ુઅ (વ.ુ.) એ કોુઇણ ગુનાશ જાણી
જોુઇને કે બુરથી કમાણ નથી. ુઅ એલી વવપત છે કે જે ભાું કોુઇ
ળુંકા, ચચાણ કે વનદની જરૂય નથી. ુલ્રાશ તફાયક લ તુઅરાએ
ુઅ (વ.ુ.) ને દયેક પ્રકાયના ગુનાશથી ાક ુને ાકીઝા કયાય
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દીધા છે . દયેક પ્રકાયના ફ્ઝાએર ુને ુઈચ્ચ ગુણો ુઅને ુતા
કમાણ છે . ુલ્રાશે (કે જે પના થનાય નથી) ુઅ (વ.ુ.) ને
કાએનાતની તભાભ ઔયતો ભાટે એક શ્રેષ્ઠ ુઈદાશયણ કયાય દીધા
છે . ુઅ (વ.ુ.) નીાક ઝાત ુઇફાદત, ફુંદગી, ુઆફ્પત, ુને
ાક્દાભની, નેકી, એશવાન, ટુકું ભાું તભાભ ખુફીઓભાું શ્રેષ્ઠ
ુઈદાશયણ છે . જનાફે પાતેભા (વ.ુ.)ની ુઆસ્ભત વલે કુયુઅનની
ુભુક ુઅમતો લડે ુશીં ુયાલાઓ યજુ કયલાભાું ુઅવ્મા છે .
ુઅમએ તતશીય:

ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ َّ َ ُ ْ ُ ہ
ْ
ُ
َ
ّ
امرجس
ِ ِاّنا
ِ ُییدّللا مِیذ ِھة ـنکه
ً ْ ْ َ ْ ُ َ ّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َٔ
اھل امبی ِت ویػ ِھرکه ثػ ِھْیا

“ુમ એશરેફમત (યવૂરના ઘયલાાઓ)! વવલામ તેના
કાુંુઆજ નથી કે ુલ્રાશ ચાશે છે કે તભાયાથી દયેક પ્રકાયની
ુવલત્રતા દુય યાખે ુને તભને વુંણ
ુ ણ યીતે ાક વલત્ર યાખે”.1
ુઅ ુઅમતભાું એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) થી ભુયાદ
૧-ભૌરાએ કાએનાત ુરી ુઆબ્ને ુફીતાવરફ (ુ.વ.)
૨-જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.)
૩-ુઇભાભ શવન (ુ.વ.)
૪-ુઇભાભ શુ વૈન (ુ.વ.) છે .2
ુઅ ુઅમતે કયીભાભાું સ્િણે ુઅ ભશાન શસ્તીઓની દયેક
પ્રકાયની નજાવત, સ્તી ુને ગુનાશથી ાક શોલા ફાફતે
ુયાલો ુઅે છે .
વુ.ુશઝાફ-૩૩
ુત્તપવીરુર કફીય બા-૬:૭૮૩,ભુસ્નદે એશભદ બા-૪:૧૦૭,
ુરવોનને ુલ્કફયી રીરફીહ્કી બા-૨:૨૧૫,
ુર ખવાએવુર કફયી બા-૪:૨૬૪,ુર યીમાઝુન્નઝયશ બા-૨:૧૭૭
1
2
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ુઇફાદત ુને તકલા
શવને ફવયી જનાફે પાતેભા (વ.ુ.) ની ુઇફાદત વલે કશે
છે કે ુઅ ુઈમ્ભતભાું કોુઇણ જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) થી
ભોટા ુઇફાદત ગુઝાય ન શતા. ુઅ (વ.ુ.) નભાઝ ભાટે એટરુું
ુઈબા યશેતા કે તેભના ગોભાું વોજા ુઅલી જતા.1
જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.)ની રાક્ષણીક્તાઓભાુંથી
એક રાક્ષણીક્તા - ુલ્રાશ ય તેનુું વુંુણણ ુઇભાન છે . જે નુું એક
દકયણ ુઅણને તેભની ુઆફાદતભાું જોલા ભે છે . શઝયત ુઇભાભે
શવને ભુજતફા (ુ.વ.) તેભની ભાનનીમ ભાતા વલે પયભાલે છે
કે

“ભેં ભાયી ભાનનીમ ભાતા જનાફે પાતેભા ઝેશયા (વ.ુ.)ને
ભેશયાફે ુઆફાદતભાું જોમા કે તેઓ વતત રૂકુુ ુને વજદા
કયતા યશેતા શતા ત્માું વુધીકે વલાયની વપેદી જાશેય થુઇ ગુઇ. ભેં
ભાયી ભાતાને જોમા કે તેઓ દયેક ભોુભીન ુને ભોુભેનાતના
નાભ રુઇને તેભના દયેક ભાટે લાયુંલાય દુુઅ કયી યશી છે યુંતુ
ુઅ (વ.ુ.)એ ોતાના ભાટે કોુઇ દુુઅ ન કયી.તો ભેં ુછમુું
ભાયા વ્શારા ભાતા ળા ભાટે તભે ોતાના ભાટે કોુઇ દુુઅ ન કયી.
તો જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ પયભાવ્મુું ુમ ભાયા રાર શેરા
ડોળીનો ખ્માર યાખલો જોુઇએ ુને છી ઘયના રોકો”.2
યવુર (વ.ુ.લ.)ના જીગયના ટુકડા એલા શતા કે યાવત્રઓ
ફાયગાશે ુઇરાશીભાું ુઇફાદત ુને યાઝો નીમાઝભાું વલતાલતા
શતા. ુને ુઅજ તે ક્ષણો શતી કે જે ુઅની ઝીંદગીનો વૌથી
ુભુલ્મ વભમ શતો.ુઅ (વ.ુ.) એ જ ુઅ વુુંદય શદીવ

1

ફેશારુર ુન્લાય બા-૪૩:૭૪,યફીુઈર ુફયાય બા-૨:૧૦૪

2 પી યશાફે એશરેફૈત(ુ.ભુ.વ):૨૦૫,એરરુશ્ળયાએુબા-૧:૧૭૨,દરાએરુર ુઇભાભશ:૧૫૨
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પયભાલી છે .

“જે ુલ્રાશની ફાયગાશભાું વૌથી ખાવરવ ુઆફાદતોને
ેળ કયળે તો ુલ્રાશ તેના ભાટે વૌથી વાયી ુને શ્રેષ્ઠ
નેુભતોને નાઝીર કયળે”.1
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)એ જુ મ્ભાના દદલવની ુુંવતભ ક્ષણોને
ુઇફાદત ુને દુુઅઓ ભાટે લકપ કયી દીધી શતી. એલીજ યીતે
ુઅ ભાશે યભઝાનુર ભુફાયકની ુઅખયી દવ યાવત્રઓને જાગીને
દુુઅ ુને ુઆફાદતભાું વલતાલતા શતા. ુઅ ોતાના ઘયના
વભ્મોને ણ જાગતા યાખતા શતા. જે થી કયીને તેઓ ણ દુુઅ
ુને ુઆફાદતભાું યશે. ુઅ (વ.ુ.)ને ોતાના ગોભાું
વોજાઓની શુંભેળા તકરીપ યશેતી શતી.(ુઅના ભુફાયક ગ ય
ખુફ લધાયે ુઆફાદતના કાયણે વોજાઓ ચડી જતા શતા.)
ુને ખુફજ દુુઃખદ લાત છે કે ુફુફકય વૈમદતુન્નીવાુઆર
ુઅરભીન ની ળખ્વીમત ુને જે કાુંુઇ તેભની ુઇફાદત ુને
ુલ્રાશ વાથેનો રગાલ શતો તેનાથી ુજાણ શતો ુને તેથીજ
જમાયે ઝે શયા (વ.ુ.) એ પદકનો દાલો કમો કે યવુરુલ્રાશ
(વ.ુ.લ.) એ તેભને તે બેટ ુઅપમો શતો, છતામ તેણે ુઅ
(વ.ુ.) ાવે તે ફાફતનો ુયાલો ભાુંગ્મો. ળુું ુફુફકય ભાટે
વીદ્દીકા (વ.ુ.) ની તશાયત ુને તભાભ યીજવ ુને ફુયાુઇથી
ભાવુભ શોલાની લાત છુ ી શતી? તેભ છતાું તેણે તેભની ભાુંગણી
ફદર ુયાલાઓ ભાુંગ્મા, જમાયે કે જ.ઝે શયા (વ.ુ.) ના
કબ્જાભાું ફ્દ્ક શતો ુને કફજો શોલો તે ભીલ્કીય્મતની દરીર છે
ુને ુયાલો વાભેના ક્ષે ુઅલો જોુઇએ.

1

ફેશારુર ુન્લાય બા-૬૮:૧૮૪, ુઆદ્દતુદ્દાુઇ:૨૧૭, તફ્વીરુર ુઇભાભ ુર ુસ્કયી:૧૫૨
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ઝોશદ ુને તકલા
વૈમદતુન્નીવાુઆર ુઅરભીનના ક્ભારાતભાથી દુવનમાભાું તેનો
ઝોશદ શતો ુને તેભનો તેજ દયજજો શતો જે તેભના વતા
યવુરુલ્રાશ (વ.ુ.લ.) નો દયજજો શતો ુને તેભના ળલશય
વૈમદુરલવીય્મીન ુને ુઇભાભુર ભુતક્કીન નો દયજજો શતો કે
ફેળક તેભણે ુઅ દુવનમાને તરાક ુઅી દીધી શતી ુને તેની
તભાભ રઝઝતો ુને તેની ચભક દભક થી દુય યહ્યા શતા. નીચે
તેભના ઝોશદના ુભુક પ્રવુંગો લણણલીએ છીએ.
૧.ભશાન વશાફી જનાફે જાફીય ુઆબ્ને ુબ્દુલ્રાશ ુન્વાયી
ફમાન કયે છે કે યવુરે ુકયભ(વ.ુ.લ.) એ ોતાની દીકયીને
જોમા કે તેભના ાક ળયીય ય એક જૂ ની ુને ઘવામેરી ચાદય
શતી. શાથો લડે ઘુંટી ીવી યહ્યા શતા. વાથો વાથ ફચ્ચાને દૂધ
ણ ીલડાલી યહ્યા શતા. તો મગુંફય (વ.ુ.લ.)ની ુઅુંખોભાું
ુઅુંવુ ુઅલી ગમા ુને પયભાવ્મુું
“ ુમ ભાયી દીકયી દુવનમાની કડલાળને ુઅખેયતની ભીઠાળ

ભાટે વશન કયી રો”.

જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.)એ શવતા ચશેયાથી ોતાના
યાજીણાને જાશેય કયતા પયભાવ્મુું

“શુ ું ુલ્રાશની તભાભ નેુભતો ુને તેની ફધીજ ુતા
કયેરી ચીઝો ય તેનો ળુક્ર ુને તેના લખાણ કયી યશી છુ ું ”.1
ળુું તભે જોમુું કે ુલ્રાશની ખુળનુદી પ્રાપત કયલા ભાટે ુઅ
ઝોશદ ુને દુવનમાની ભોશભામાથી કેલી દુયી ુઇવખ્તમાય કયી!!!!!!!
૨.જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ના ઝોશદ ુને તકલા વલે ુનવ
વફન ભારીકની દયલામતનો ણ ઝીક્ર કયી ળકામ છે . ુનવ
ફમાન કયે છે કે શુ ું યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ની ખીદભતભાું શાજય
1

વપીનતુરફેશાય બા-૨:૪૪૫,ળાલાશેદુત્તન્ઝીર બા-૧:૫૭૧
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શતો ત્માયે જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) તળયીપ રાવ્મા ુને
ુઅલીને યવુરેખુદા (વ.ુ.લ.)ને કશેલા રાગ્મા.

“ુમ ુલ્રાશના યવુર! ભાયી ુને ુરી ુઆબ્ને ુફીતારીફ
(ુ.વ.) ાવે એક ઘેટાનુું ચાભડુું છે કે જે ની ય યાતના વુુઆએ
છીએ ુને દદલવોભાું તેની ુઈય ઊંટને ચાયો ણ ુઅીએ
છીએ. ુને તે વવલામ ફીજુ ું કુંુઇ નથી”.
જનાફે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)એ પયભાવ્મુું કે

“ુમ ભાયી લશારી દીકયી વબ્ર કયો.જનાફે ભુવા વફન
ુઇભયાને તેની ત્ની વાથે દવ લણ વલતાવ્મા જમાયે કે તેભની ાવે
ુઈનની યીદા વવલામ ફીજુ ું કાુંુઇ ન શતુું”.1
૩. જમાયે યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) ય ુઅ ુઅમતે કયીભાું
નાઝીર થુઆ

ْ ُ َو ٕا َّن َج َھ َّن َه مَ َى ْو ِـ ُد
َُه بَٔ ْْجَ ِفي
ِ
َ
ّ ُ ِمَ َھا َش ْب َف ُة بٔ ْ َْباة ّم
ٌ ْن ْه ُج ْز ٌء َّو ْل ُص
ُ ْ ك ََبة ِّو
وم
ٍ ِ ٍ
“ુને ખયેખય તેઓ વલેના લામદાની જગ્મા જશન્નભ છે :
જે ના વાત દયલાઝા છે ; દયેક દયલાઝા ભાટે તેઓ
(ગુનશ
ે ગાયો)ભાુંથી (જુ દા જુ દા વાત) ટોાું ાડેરાું શળે”. 2
યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.)ખુફજ યડ્મા ુને તેભના યડલાના
કાયણે ફધા વશાફીઓ યડલા રાગ્મા. કોુઇને ણ ુઅ
(વ.ુ.લ.) ના યડલાના કાયણની ખફય ન શતી.
ુભુક વશફીઓ દોડીને

જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ની

1પાતેભતુઝઝશેયા ફેહ્જતુરકરફુર ભુસ્તપા:૨૭૪ ુસ્વીયતુર શલ્ફીય્માશ બા-૨:૪૭૩,
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ખીદભતભાું શોંચ્મા ુને તેભને દયવસ્થવતથી ભાવશતગાય કમાણ.
ુઅ (વ.ુ.) તે વભમે જલ ીવી યહ્યા શતા ુને ુઅ ુઅમતની
વતરાલત કયી યહ્યા શતા.

َ َ َ
َْی َوبَٔ ْت َ ہَق ۚ بَٔ َف ََل َث ْف ِلنُون
ٌ ْ ند النّػ ِه َخ
َووا ِـ

“ુને જે કાુંુઆ ુલ્રાશની ાવે છે એ જ વૌ કયતાું ફેશતય

ુને લધુ ટકી યશેનાય છે ;છતાું તભે વભજ ધયાલતા નથી?”.1

વશાફીઓએ જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ને વરાભ કયી ુને
તેભને જણાવ્મુું કે ુઅ (વ.ુ.)ના વતા ખુફજ યડી યહ્યા છે .
તો ુઅ (વ.ુ.)એ ોતાની જૂ ની ચાદય કે જે ભાું ખજૂ યના
ાુંદડાઓના થીગડાઓ રાગેરા શતા તે ચાદય શેયી. ુઅ જોુઆને
જનાફે વરભાને પાયવીની ુઅુંખભાુંથી ુઅુંવુ ુઅલી ગમા ુને
તયતજ એક ઠુંડી ુઅશ બયી ુને ફોલ્મા યોભ ુને ુઇયાનના
યાજાઓની દીકયીઓ યેળભ ુને શયીયના કડા શેયે છે ુને
યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.)ની દીકયીના વલત્ર ળયીય ય ખજુ યની
ઘવામેરી ચાદય શોમ.
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) યવુર (વ.ુ.લ.)ની ખીદભતભાું
ુઅવ્મા ુને તેભના વતા (વ.ુ.)ની વાભે જનાફે વરભાન
પાયવીની ુઅ લાતને દોશયાલી ુને છી ુઅ (વ.ુ.લ.)ને
વુંફોધીને કહ્યુું :
તેની કવભ કે જે ણે ુઅને નફી ફનાવ્મા છે . ભાયા ુને
ુરી ાવે છે લ્રા ાુંચ લણથી એક ઘેટાની ખાર વવલામ કે જે ના
ય દદલવે ુભે ઊંટને ચાયો ુઅીએ છીએ ુને જમાયે યાત ડે
છે તો તેનુું ફીછાનુું ફનાલી ુઅયાભ કયીએ છીએ ફીજુ ું કાુંુઇ
નથી. ુને ુભાયો તદકમો ણ ખજૂ યના ાુંદડાથી બયેરા
1
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ચાભડાનો છે . યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.)એ જનાફે ઝે શયા
(વ.ુ.)ના ુઅ ઝોશદ ુને દુવનમાથી દુયીના લખાણ કમાણ. છી
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ને તેભના વતાને તેભના યોલાનુું કાયણ
ુછમુ તો ુઅ (વ.ુ.લ.)એ તે ુઅમતની ખફય ુઅીકે જે
નાઝીર થુઆ શતી ુઅ (વ.ુ.) વજદાભાું ડી ગમા ુને કશેલા
રાગ્મા.લામ થામ તેના ય લામ થામ તેના ય કે જે જશન્નભભાું
દાખર થળે.1

પકીયો ય ભશેયફાની
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ની શ્રેષ્ઠ રાક્ષણીક્તાઓ ુને
ક્ભારાતભાુંથી એક એ છે કે ુઅ પકીયો ય ખુફજ ભશેયફાન
શતા. કભઝોયો વાથે એશવાનથી લતણતા શતા.ુઅ
(વ.ુ.)તેભના ફુંને પયઝુંદો ુને તેભના ભાનનીમ ળલશયની વાથે
ુલ્રાશ ુઝઝ લ જલ્રની ુઅ ુઅમતના ભીસ્દાક છે ુને તે
ુઅમતની તપવીય છે કે જે ભાું લણણલલાભાું ુઅવ્મુું છે .

َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ
ً لَع ُخ ّب ِه ِو ْصك
ًِینا َویَ ِت ًًمي َوبَٔ ِشْیا
ہ
ویػ ِفىون امػفام
ِ
َ
ُ ُ ْ ُ َ َّ
ُ ُك م َِو ْج ِه النّػ ِه ََل ُُن
ًنُك َج َز ًاء َو ََل ُط ُكورا
ْ ُ ید ِو
ْ
ِٕاّنا ًػ ِفى
ِ

“ુને વનયાધાય તથા મતીભ તથા કેદીને (ોતાની) ખ્લાશીળ
છતાું ખાલાનુું ખલડાલે છે .(ુને કશે છે કે) ુભે કેલ ુલ્રાશની
ખુળી ભાટે જ તભને ખલડાલીએ છીએ તભાયાથી ુભે ન કોુઆ
ફદરો ભાુંગીએ છીએ ુને ન ુઈકાય”.2
ુઅલો જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.)ની નેકીઓ ુને ખૈયાતના
ુભુક પ્રવુંગોનુું લણણન કયીએ.

1
2

એંુરભુું ુન્ની પાતેભાશ બા-૨:૧૬,ફેશારુર ુન્લાય બા-૭:૨૦૩
વુ દશય:૮-૯
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૧- ુઅ (વ.ુ.) ોતાના ાડોળીઓ કે જે ઓ જલ ીવી
ન ળકતા શતા તેભને જલ ીવીને ુઅતા શતા.
૨- ુઅ (વ.ુ.) કુલાભાુંથી ાણી બયીને ભશ્કભાું યાખીને
ોતાના ાડોળીઓના ઘયે ાણી શોચાડતા શતા કે જે ઓ
ાણી ભેલલાની ળવક્ત યાખતા ન શતા.
૩- ળાદીની પ્રથભ યાત્રીએ ુઅ (વ.ુ.)એ ોતાનો નલો
રીફાવ ુન્વાયની એક દીકયીને ુઅપમો કે જે ની ાવે શેયલા
ભાટે રીફાવ ન શતો.
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)તભાભ પ્રકાયના બૌવતક રુતુફતથી
ાક ુને ાકીઝા શતા. ુઅ (વ.ુ.) ખુદાની ખુળનુદી ુને
તેની નઝદીકીને દયેક લસ્તુ ય પ્રાથવભકતા ુઅતા શતા. જનાફે
વૈમદા (વ.ુ.)ની નેકીભાુંથી એક નેકીનુું ુઈદાશયણ યજુ કયીએ
છીએ.
૪. જાફીય ુઆબ્ને ુબ્દુલ્રાશ ુન્વાયી ફમાન કયે છે કે યવુરે
ુકયભ (વ.ુ.લ.)એ નભાઝે ુસ્ર જભાતથી ડાલી નભાઝ ફાદ
ુઅ (વ.ુ.લ.) ભુસ્લ્રા ય ફેવી ગમા.વશાફીઓ ુઅને
ઘેયીને ફેઠા શતા કે એક ખુફજ લૃધ્ધ ળખ્વ દાખર થમો. ુને
યવુર (વ.ુ.લ.) ાવે ુઅવ્મો ુને બુખની વળકામત કયીને
ફોલ્મો. ુમ ુલ્રાશના નફી! શુ ું બુખ્મો છુ ું ભારૂ ેટ બયી દમો.
ભાયી ાવે શેયલા ભાટે રીફાવ નથી તભે ભને રીફાવ ુતા
કયો. ુઅ (વ.ુ.લ.)એ તેને શુ કભ કમો કે તે તેભની દીકયી
જનાફે પાતેભા (વ.ુ.)ના દયલાજે ચાલ્મો જામ. તે ળખ્વ ુઈઠ્મો
ુને જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ના દયલાજે ુઅલી વરાભ કયી.
ુને ુયજ કયી કે ુમ દુખ્તયે યવુર! ભાયી ાવે રીફાવ નથી.
શુ ું બુખ્મો છુ ું ભાયી ભદદ કયો. ભાયા ય ભશેયફાની કયો.
ુલ્રાશ ુઅના ય યશેભત નાઝીર પયભાલે. તે વભમે જનાફે
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વૈમદા (વ.ુ.) વખ્ત ુઅર્થથક તાણભાું શતા. જનાફે વૈમદા
(વ.ુ.) ાવે એલુ કાુંુઇ ન શતુું કે એક ગયીફ વન:લસ્ત્ર ને ુતા
કયે વવલામ કે એક ઘેટાની ખાર કે જે ના ય ુઅના ફુંને
દીકયાઓ શવન (ુ.વ.) ુને શુ વૈન (ુ.વ.) વુતા શતા.ુઅ
(વ.ુ.)એ તેને ુઈાડી ુને તે લૃધ્ધ ભોશતાજને ુઅી દીધી
ુને પયભાવ્મુું કે ુઅ ખાર રુઆ રો. તેણે તે ખાર શાથભાું રીધી
ુને ાછી ુઅી. જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ના ગાભાું એક શાય
શતો ુઅે તે શાય ુઈતાયી તે શાય લૃધ્ધ ભોશતાજ ને ુઅી દીધો.
ુઅ તે શાય શતો જે ુઅના કાકા જનાફે શભઝા (ુ.વ.).ની
દીકયીએ ુઅપમો શતો. તે ળખ્વ શાય રુઇને યવુરે ુકયભ
(વ.ુ.લ.)ાવે ુઅવ્મો ુને ફોલ્મો. ુમ ુલ્રાશના યવુર
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)એ ુઅ શાય ુણણ કમો છે ુને તેભણે
પયભાવ્મુું છે કે ુઅને લેચી દમો. ુલ્રાશ તેના ફદરાભાું ખૈય ુને
બરાુઇ ુતા કયળે. ુઅ વાુંબીને યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.)ના
ુઅુંખભાું ુઅુંવુ ુઅલી ગમા ુને પયભાવ્મુું
કેલી યીતે ુલ્રાશ તભને ખૈય ુને બરાુઇ ન ુઅે જમાયે કે
દુખ્તયે યવુર (વ.ુ.) તભાભ સ્ત્રીઓની વયદાયે તભને ુઅ શાય
ુતા કમો છે
જનાફે ુમ્ભાયે માવીય ુઈબા થમા ુને ુયજ કયી ુમ
ુલ્રાશના યવુર ભને યલાનગી ુઅો છો કે શુ ું ુઅ શાયને
ખયીદી રલ.યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.)એ પયભાવ્મુું કે
શા ખયીદી રો, કાયણકે તેની ખયીદીભાું ફધા જીન્ન ુને
ુઆન્વાન બાગીદાય ફની જામ તો ુલ્રાશ તેભાુંથી કોુઇને ણ
જશન્નભની ુઅગભાું નશી વગાલે
જનાફે ુમ્ભાયે તે લૃધ્ધ ભોશતાજને વુંફોધીને કહ્યુું:
ુમ ળૈખ! કેટરાભાું ુઅ શાય લશેંચળો? તેણે કહ્યુું કે જે ટરી
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યકભથી યોટી ુને ગોશ્ત લડે ભારુું ેટ બયામ જામ એક મભની
રીફાવ ભી જામ કે જે નાથી શુ ું ભાયા વન:લસ્ત્રણાને દુય કયી
ળકુું ુને તેના લડે ોતાના યલયદદગાયની નભાઝ ુદા કયી ળકુું
ુને ુભુક દીનાય કે જે ના લડે શુ ું ોતાના ઘયલાાઓ વુધી
શોંચી ળકુું.
જનાફે ુમ્ભાયે તે લૃધ્ધ ળખ્વને કહ્યુું શુ ું તને લીવ દીનાય
ુને ફસ્વો દદયશભ ુને એક મભની રીફાવ ુને ોતાની
વલાયી ુઅુું છુ ું કે જે ના લડે તુું ઘય વુધી શોંચી જુઇળ ુને
યોટરી ુને ગોશ્તને ભેલી ળકીળ. તે ુયફ ફોલ્મો ુમ ળખ્વ
તુું કેટરો વખી છો ુને તે લૃધ્ધ ળખ્વ ખુળી-ખુળી ચારલા
રાગ્મો ુને કેશતો શતો કે ુમ ુલ્રાશ તાયા વવલામ કોુઇ
ભાુફુદ નથી. ુમ ુલ્રાશ પાતેભા (વ.ુ.) ને તે ચીઝો ુતા
પયભાલ કે જે કોુઇએ ુઅુંખથી જોુઇ ન શોમ ુને કાનથી વાુંબળ્મુું
ન શોમ.
જનાફે ુમ્ભાયે તે શાયને રીધો, તેને કસ્તુયી લડે વુગુંવધત
કમો. એક મભની કડાભાું તેને લીટીને ોતાના ગુરાભને ુઅપમો
ુને કહ્યુું ુઅ શાય રુઇને યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) ાવે જાલ
ુને ુને યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ને ુઅી દમો. ુને તભને
(ગુરાભને) ણ ભેં યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની ગુરાભીભાું ુઅી
દીધો. ગુરાભ ુઅવ્મો ુને યવુર (વ.ુ.લ.) ની ખીદભતભાું શાય
ેળ કમો. યવુર (વ.ુ.લ.) એ શુ કભ ુઅપમો કે શાય રુઇને તેભની
દીકયી ાવે જામ. જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ શાયને રુઆ રીધો
ુને ગુરાભને ુઅઝાદ કયી દીધો. ુઅ જોુઆને ગુરાભ શવલા
રાગ્મો જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ તેને શવલાનુું કાયણ ુછમુ તો
તેણે કહ્યુું
ુઅ શાયની ભશાન ફયકતો ય શુ ું શવી ડમો કે જે ના કાયણે
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એક બુખ્મો વૈયાફ થુઆ ગમો, એક રીફાવ લગયનાને શેયલા
ભાટે કડા ભળ્મા, એક ભોશતાજ ગની ફની ગમો, એક ગુરાભ
ુઅઝાદ થુઆ ગમો ુને પયી તે શાય તેના ભાવરકની ાવે ણ
ુઅલી ગમો.1
ફેળક પકીયો વાથે નેકી કયલી ુને કભઝોયો ય એશવાન
કયલો તે યવુર (વ.ુ.લ.) ના જીગયના ટુકડા વૈમદતુન્નીવાુઆર
ુઅરભીનની જાશેય વીપાતો ભાુંથી શતુું

ાક્દાભની ુને વશજાફ
જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) ની ખાવીમતોભાુંથી એક
ખાવવમત છે ુઆફ્ફ્ત-ાક્દાભની ુને વશજાફ છે .ુઅે ુઆફ્પત
ુને ાક્દાભનીના ુભુલ્મ વફકો ભુવરભાન ઔયતોને ુઅપમા કે
જે થી તે કભારની ટોચ વુધી શોંચી જામ.નલી ેઢીની વાચી
તયફીમત કયી ળકે, વારેશ ુને નેક ફચ્ચાઓ વભાજના શલારે
કયી ળકે કે જે ના કાયણે ભા-ફા ોતાની નેક ુને વારેશ
ઔરાદ ય પખ્ર શાવવર કયે. ુઅલો ુઅણે ુઅ વલમ ય
જનાફે વૈમદા દુખ્તયે યવુરેખુદા (વ.ુ.લ.) ની ુઆફ્પત ુને
વશજાફના ુભુક પ્રવુંગો જોુઇએ.
૧- જનાફે ુભીરૂર ભોુભેનીન ુરી (ુ.વ.). પયભાલે છે
કે એક દદલવ એક ુઅુંધો ભાણવ શઝયત પાતેભા ઝે શયા
(વ.ુ.) ની વખદભતભાું ુઅલલા ુઇચ્છતો શતો. ુઅ (વ.ુ.)એ
યદા ાછથી તે ુઅુંધા ળખ્વની વાથે લાત કયી. તો
યવુરેખુદા (વ.ુ.લ.)એ ુછમુ કે ુમ દીકયી! ુઅનાથી યદો કેભ
કમો? જમાયે કે તે જોલાની તાકાત નથી યાખતો. જનાફે વૈમદા
ફળાયતુર ભુસ્તપા:૨૧૭-૨૨૧,ફેશારુર ુન્લાય બા-૪૩:૫૬-૫૭ શદીવ-૫૦,
ળયશે એહ્કાકુરશક્ક બા-૧૯:૧૧૫-૧૧૮.
1
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(વ.ુ.)એ પયભાવ્મુું ુમ વતા! ુગય તે ભને જોુઇ ળકતો નથી
ણ શુ ું તો તેને જોુઇ ળકુું છુ ું ! યવુરેખુદા (વ.ુ.લ.) એ તેભની
ુઅ રાગણી તયપ ધ્માન ુઅી પયભાવ્મુું: શુ ું ગલાશી ુઅુું છુ ું કે
તભે ભાયા ળયીયનો વશસ્વો છો.1
ુઅ ફનાલ ય થી એ ખફય ડે છે કે જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)
વશજાફ ુને ાક્દાભનીની કેટરી ફરુંદ ભુંઝીર ય પાએઝ શતા.
ભુવરભાન ઔયત ભાટે જરૂયી છે કે જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)નુ
ુનુવયણ કયે કે જે થી ુઆસ્રાભી વભાજને ળયાપત ુને
પઝીરતની ટોચ વુધી શોચાડી ળકામ.
૨- જનાફે ુભીરૂર ભોુભેનીન (ુ.વ.) એ દુખ્તયે યવુરે
ખુદા (વ.ુ.લ.) થી વલાર કમો કે ઔયત ક્માયે ોતાના
યલયદદગાયથી લધુ નઝદીક થુઆ ળકે છે ? જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)
એ જલાફ ુઅપમો જમાયે તે ોતાના ઘયની ચાય દીલાયીભાું
છુ ાુઇને યશે છે . જનાફે ુભીરૂર ભોુભેનીન ુરી (ુ.વ.) એ
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ના ુઅ જલાફને ુઅખયી મગુંફય યવુરે
ુકયભ (વ.ુ.લ.) ને ફમાન કમો. તો જનાફે યવુરે ખુદા
(વ.ુ.લ.) એ પયભાવ્મુું કે પાતેભાએ વશીશ પયભાવ્મુું છે
“પાતેભા ભાયા જીગયનો ટુકડો છે ”.2
વશજાફ ઔયતનુું ઘયેરૄું ુને તેની ુઆઝઝત છે . ઔયત જમાયે
ણ ોતાને ુઆફ્ફ્ત ુને ાક્દાભનીથી ળણગાયી રે છે ત્માયે તે
ખુફજ ઊંચા ભયતફા ુને ભકાભ વુધી શોંચી જામ છે . ુને
ફધાના ભાટે લખાણનુું કાયણ ફની જામ છે . યુંતુ ુગય તે
વશજાફને છોડી દે ુને ાક્દાભનીથી ફેધ્માન યશે તો વભાજભાું
ણ તેની કોુઇ ુઆઝઝત યશેળે નશીં ુને ુઈલ્ટુું તેને ઝરીર ુને
1 ફેશારુર ુન્લાય બા-૪૩:૯૧,ુદ્દયણરુન્નઝીભ:૪૫૭,દુઅએભુર ુઆસ્રાભ બા-૨:૨૧૪
2

ુરજપયીમાત:૯૫,ફેશારુર ુન્લાય બા-૪૩:૯૪,ુલ્નલાદીય:૧૧૯
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શલ્કી નીગાશથી જોલાભાું ુઅલળે.જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)નો
વશજાફ દુવનમાની તભાભ સ્ત્રીઓ ભાટે વશદામતનો વચયાગ છે કે
જે ને ુનાલીને ભુવરભાન ઔયતો વભાજભાું ુઆઝઝત, ુઅફરૂ
ુને એશતેયાભની વાથે ઝીંદગી વાય કયી ળકે છે . જનાફ ળૈખ
ુઆસ્ફ્શાની ોતાના ળેય-કવીદાભાું જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ના
વશજાફ વલે પયભાલે છે કે :
ુઅ (વ.ુ.)નો ભશાન વશજાફ ુઝભતોની એ જગ્મા છે કે
કાુફા-એ-ભોુઝઝભા ણ તેની ુઅજુ ફાજુ તલાપ કયતો
નજયે ચડે છે . ુઅ (વ.ુ.) નો યદો વશજાફે યલયદદગાય
જે લો છે ુને એલો નુયાની છે કે ુઅુંખોને ુઅુંજી દે છે . ુઅ
(વ.ુ.) ના વશજાફ દ્લાયા ુલ્રાશ તુઅરાએ ભીવાર ેળ કયી
છે .

ુલ્રાશ (વુ.લ.ત.) ની ફાયગાશભાું ખુરવ
ુ ે દદરથી યજુ
થલુું
વૈમદતુન્નીવાની વૌથી સ્િ ુને વૌથી ફરુંદ વીપતોભાુંથી
એક એ શતી કે ુલ્રાશની ફાયગાશભાું ખુરુવ વાથે ેળ થલુું
ુને દયેક ચીઝથી ભોઢુું પેયલી રેલુું.છી જમાયે તેઓ નભાઝની
ળરૂુઅત કયતા શતા તો ુલ્રાશના ખૌપથી તેભના ળયીયના ુુંગો
ધ્રુજલા રાગતા શતા. નભાઝ છી તેભની તાુકીફાત ુને
દુુઅઓ ુલ્રાશ વુ.લ.ત વાથે તેભના વુંફુંધનો ભાદુંડ દેખાડે
છે ુને એ કે તેઓ કેલીયીતે ુલ્રાશ વાથે જોડામેરા છે . ફેળક
ુભે તેભની યોજીંદી નભાઝ છી ડલાની તાુકીફાતની
દુુઅઓનુું લણણન ુભાયી દકતાફ “શમાતે વૈમદતુન્નીવા પાતેભા”
ભાું તેનુું લણણન કમુું છે . જે ને ણ તેની જાણકાયી રેલી શોમ તે
દકતાફ તયપ યજુ કયે. કાયણકે ુભે ુશીં ચચાણને વુંવક્ષપતભાું
કયલાનુું નક્કી કમુું છે .
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દુ:ખદ ઘટનાઓ
યવુર (વ.ુ.લ.) ના જીગયના ટુકડાએ એલા વખ્ત
ભુવીફતના ભોજાઓ ુને તકરીપોને વશન કયી ુને ભુશ્કેરીઓ
તેભના ય એક છી એક ુઅલતી યશી. ુભુક તેભના વતાના
ફીભાય થલા છીની શતી કે જે ભાું તેઓએ જન્ન્તુર ભાલા તયપ
કુચ કયી. તેભની ળશાદત ફાદ ણ તેભનુું ટૂુંકુ જીલન
યેળાનીઓથી ઘેયામ ગમુું શતુું, જાણે કે એક ુુંધાયી યાત્રી કે જે ભાું
નુયની એક દકયણ ણ ન શોમ. ુઅ યેળાનીઓ ત્માું વુધી તેભની
વાથે યશી કે તેણી તેભના વતા વાથે જોડામ ગમા ુને જે કાુંુઇ
તેભને ુભુક વશાફીઓ તયપથી ભુવીફતના ઘુુંટડાઓ
ીલડાલલાભાું ુઅવ્મા શતા તેભની તેભને પદયમાદ કયી.
શલે ુભે મગુંફય (વ.ુ.લ.)ની દીકયીના દુ:ખો કે જે
ુઅ (વ.ુ.લ.) ની ફીભાયી ુને ળશાદત ફાદ ડ્મા તેભાુંથી
ુભુકનુું લણણન કયીળુું, તે કીતાફોભાુંથી કે જે વૌથી લધુ
બયોવાાત્ર છે , ુને જે ના ુઈય બયોવો કયલો લાવજફ છે .
તેભના ભાટે કે જે ઓ ુલ્રાશ ુને ુઅખેયત ય ુઇભાન યાખે છે .
તે જરૂયી છે કે ુઅણે કફીરાલાાના નાયાઓ કે જે ૂલાણગ્રશથી
બયેરા છે તેના ય ધ્માન ન દુઇએ કાયણકે તે કમાભતના દદલવે તે
પામદો નશી શોંચાડે. ુઅ તે દુુઃખોની તસ્લીય છે કે જે ણે જનાફે
ઝે શયા (વ.ુ.) ને ખુફજ ગભગીન કયી દીધા શતા.

નફી (વ.ુ.લ.)ની ફીભાયી
શજજે વલદાુ છી જમાયે નફીએ કયીભ (વ.ુ.) ભક્કા
થી ભદીના ાછા પમાણ છી ુઅ (વ.ુ.લ.) ની તવફમત ખયાફ
થલા રાગી. વખ્ત તાલ ુને દદણ એટરુ ફધુ શતુું કે જાણે ુઅગની
જલાાઓ ુઅના ુવસ્તત્લભાું દેખાતી શતી. ુઅના વજસ્ભ
ભુફાયક ય ચાદય શતી. ુને જમાયે ુઅની ભુરાકાત કયલા ભાટે
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ુઅલેરા રોકો ુને ુઅના ઘયલાાઓ ુઅ ચાદય ય શાથ
યાખતા ત્માયે ુઅના ળયીયની વખ્ત ગયભીનો એશવાવ થતો
શતો.1
ુઅની ાવે ઠુંડા ાણી બયેરુું લાવણ શતુું. જે નાથી ુઅ
ોતાના શાથ ભુફાયક બીનો કયતા ુને ોતાના ચશેયા એ
ુક્દવ વાપ કયતા શતા. ુઅ યીતે કે જે તાલભાું ગયભીને ઓછી
કયલા ભાટેનો ફેશતયીન તયીકો છે . ુઅ શઝયત (વ.ુ.લ.) નો
ુઇયળાદ છે કે

“શુ ું શજી ણ ઝેયલાા ખોયાકના દદણનો એશવાવ કરુું છુ ું
ુને ુઅ ઝશેયે ભાયી યગોને કાી નાખી છે ”.2

ભુવરભાનોનુું નફી (વ.ુ.લ.)ની ખફયગીયી ભાટે ુઅલલુું
ભુવસ્રભો નફી એ કયીભ (વ.ુ.લ.)ની ખફયગીયી ભાટે
ુઈભટી ડમા શતા.ગભ ુને ુઈદાવીના કાયણે તેભની શારત
ખયાફ થુઆ ગુઇ શતી.નફી (વ.ુ.લ.) ના ઓયડાભાું જગ્મા ન
શતી.ુઅ શઝયત (વ.ુ.લ.) એ ોતાની ભૌતની ખફય
વુંબાલી.બરાુઇ ુને કાભમાફી ભાટે ુભુક નવીશત રોકોને
પયભાલી.

“ુમ રોકો શુ ું નજદીકભાું તભાયી લચ્ચેથી રૂખવત થુઆ
જુઇળ. વાલચેત થુઆ જાઓ. શુ ું તભાયી દયમ્માન ુલ્રાશની
દકતાફ ુને ભાયી ુઆતયત છોડીને જાલ છુ ું ”.
ુઅભ કશીને ુઅે ોતાના જાનળીન ુને લાયવદાય,
ોતાના ુઆલ્ભના ળશેયના દયલાજા શઝયત ુભીરુર ભોુભેનીન
ુલ્ફીદાય્તો લન્નેશામાશ બા-૫:૨૬૬,ુલ્ભુસ્તદયક બા-૧:૪૦,
ુરવોનને ુલ્કફયી બા-૩:૩૭૨
2
વશીશ ફુખાયી બા-૫:૧૩૭,ુલ્ભુસ્તદયક બા-૩:૫૭,
કન્ઝુર ુઈમ્ભાર બા-૧૧:૪૬૬,ુસ્વીયતુરશલ્ફીય્માશ બા-૨:૪૩૨
1
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(ુ.વ.) નો શાથ કડમો ુને પયભાવ્મુું

“ુઅ ુરી (ુ.વ.). કુયુઅનની વાથે છે ુને કુયુઅન ુરી
(ુ.વ.). વાથે છે . ુઅ ફુંને એક ફીજાથી જુ દા નશી થામ ત્માું
વુધી કે શવ્ઝે કલવય ય ભાયી ાવે શોંચી જામ”.1
ુઅ ળબ્દો લડે ુઅ (વ.ુ.લ.) એ ુઈમ્ભત ભાટે વનણાણમાત્ભક
શાકીભની વનભરૄુંક કયી ુઅી. તેભના ભાટે એલા યેશફય ુને
ુઅગેલાનની વનભરૄુંક કયી ુઅી કે જેં તેભના ભાટે વૌથી શ્રેષ્ઠ
ુને વૌથી મોગ્મ શતા.

ઓવાભા વફન ઝમદ
ુઅ શઝયત (વ.ુ.લ.) એ લાત જાણતા શતા કે ુઅના
વશાફીઓભાું જુ થલાદ થુઆ ચુક્મો છે . ુને તે રોકો તેભના ુઅ
ભકવદને ૂયો ન થામ તેના ભાટે કામણ કયળે. ુને ોતાના લવી,
જાનળીન ુને ુઇલ્ભના દયલાજા શઝયત ુભીરુર ભોુભેનીન
(ુ.વ.) થી વખરાપતનો રુખ પેયલી નાખળે. ુઅથી ુઅે
ુઅના તભાભ ુવશાફોને રૂભીમો વાથે જું ગ કયલા ભાટે
ભોકલ્મા, કે જે થી ભદીના ળશેય એટેરે કે ુઆસ્રાભી શુ કુભતનુું
ભજફુત ામો તેભના લજૂ દથી ખારી થુઆ જામ. કે જે થી શઝયત
ુરી (ુ.વ.). ુઅવાનીથી નેતૃત્લ કયી ળકે.
ુઅ શઝયત (વ.ુ.લ.)એ તભાભ ુન્વાય ુને ભુશાજીયના
લડાઓને ઓવાભા વફન ઝમદના નેત્રુત્લ શેઠ રશ્કયભાું જલાની
ુઅજ્ઞા ુઅી.
જે ભાું ુફુફકય,

ુઈભય,

ુફુ ઓફમદાશ ુર જયાણશ,

ુસ્વલાએકુર ભોશયેકા બા-૨:૩૬૧,ુઅભારીએ તુવી (ુ.ય.):૪૭૮ ુને ૪૭૯ શદીવ૧૦૪૫,ુરએહ્તેજાજ બા-૧:૨૧૬,ફેશારુર ુન્લાય બા-૩૮:૧૧૭ શદીવ-૬૧,
મનાફીુઈર ભલદદત બા-૧:૧૨૪
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ભોગીયા ફીન ળોુફાશ ુને ફળીય વફન વુદ શતા.1
તે વભમે ઓવાભા ુઈભય કયતા ુઈમ્રભાું નાના શતા યુંતુ કોુઇ
કૌભ ુને રશ્કયની નેતાગીયી ભાટે રામકાત ુને ક્ષભતા ભાદુંડ
શોમ છે ળયીય ુને ુઈમ્ર નશી. એલીજ યીતે ુઅ નાભચીન
ભાણવોભાુંથી કોુઇને વેનાવત ન ફનાલલા તે ફતાડે છે કે યવુરે
ખુદા (વ.ુ.લ.) ને એ રોકો ય બયોવો ન શતો, ુને ુઅ
શઝયત (વ.ુ.લ.) તેઓને વેનાવત ફનાલલા યાજી ન શતા.
ુઅભ છતાું ણ યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) એ ઓવાભાને વેનાવત
ફનાલીને પયભાવ્મુું કે:
“તભે તભાયા વતાની ળશાદતની જગ્મા વુધી જાલ ુને તેને
ભેલી લ્મો.ભેં તભને રશ્કયના વેનાવત વનમુક્ત કમાણ છે . વલાયે
તભે કુચ કયો ુને એશરે ુઈફની (એક વલસ્તાયનુું નાભ કે જમાું
જનાફે જાપયે તૈમાય ુને ઓવાભાના વતા ઝૈ દ વફન શાયીવ
ળશીદ થમા શતા) ુઈય શભરો કયો ુને તેને ગ નીચે કચડી
નાખો. એટરા ઝડથી તભે જાલો કે તભાયી ખફય તેને શોંચે એ
શેરા તભે શોંચી જાલ. ુગય ુલ્રાશે તભને કાભમાફ કમાણ તો
છી ત્માું લધુ ન યોકાતા.ોતાની વાથે યસ્તો જાણનાયા રોકોને
રુઇ રો, જાવુવ યલાના કયો ુને એક દોડ્નાયાની ટુકડી તભાયી
વાથે યાખો.”
નફી (વ.ુ.લ.) એ ઓવાભાને રશ્કય ય જીતલા ભાટે વાયી
મોજના ુને વરાશો ુઅી.

રશ્કયી ફલો
ભાશે વપયની ૧૯ ભી તાયીખે ઓવાભાના રશ્કયે ફલો કમો
ુને ુવશાફે યવુર (વ.ુ.લ.) ભાુંથી ભોટા ભોટા રોકો રશ્કયે
ઓવાભાભાું ન જોડામા. જે ના કાયણે યવુરેખુદા (વ.ુ.લ.) ને
કન્ઝુર ુઈમ્ભાર બા-૫:૩૧૨,ુત્તફકાતુુંર કફયી બા-૪:૪૭,તાયીખુર ખભીવ બા-૨:૪૬
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ઘરૄું દુખ રાગ્મુું. ુઅ (વ.ુ.લ.) ફીભાયીથી ીડાતા શતા.
છતામ ફશાય ુઅવ્મા ુને વશાફાઓને કુંુઆક કયલા ભાટે
રરકામાણ. ુને ઓવાભા વફન ઝમદને રશ્કયના ુરભદાય ુને
તભાભ પૌજીઓના વયદાય ફનાવ્મા.
ુઈભયે તેને કડકાુઇથી કહ્યુું યવુરુલ્રાશ (વ.ુ.લ.) ભયી યહ્યા
છે ુને તુું ુભાયી ય વયદાયી કયીળ. ુઅ લાત યથી એ
વનવચચત થામ છે કે તેઓ ભાટે સ્િ થુઆ ગમુું શતુું કે યવુરુલ્રાશ
(વ.ુ.લ.) તેભને ભદીનાથી ફશાય કયીને તેભના છીની ગોઠલણ
કયી યહ્યા શતા. ત્માું વુધી કે ુઅ (વ.ુ.લ.) ની યેશરત લખતે
ભદીનાભાું તેઓ ન યશે.

નફી (વ.ુ.લ.) નુું ગુસ્વે થલુું
ુને જમાયે નફી (વ.ુ.લ.) એ જોમુું કે તેભનુું રશ્કય ફલો
કયી યહ્યુ છે ુને પૌજભાું ળાવભર થલાથી ીછે શઠ કયી યહ્યુું છે .
તો ુઅ લાત નફી (વ.ુ.લ.) ને ખુફજ ખયાફ રાગી ુને તેઓ
ખુફજ નાયાઝ થમા. તેના કાયણે તેભનો તાલ લધી ગમો. તેભણે
ોતાના ભાથા ય ટ્ટી ફાુંધી શતી કાયણકે તેભના ભાથાનુું દદણ
વખ્ત લધી ગમુ શતુું. ુને તેઓ ઘયની ફશાય નીકળ્મા જમાયે કે
તેઓએ ચાદય ઓઢી શતી ભીમ્ફય ય ગમા ુને રશ્કયભાું ન
જોડાનાયાઓ ય ોતાના ગુસ્વાને ુઅ યીતે જાશેય કમો
યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) એ રોકોને પયભાવ્મુું કે

“ુમ રોકો ુઅ શુ ું ળુું વાુંબી યહ્યો છુ ું કે તભે ઓવાભાની
વયદાયી ફાફતે ટીકા કયો છો. ફયાફય તેજ યીતે જે યીતે તેના
વતા ઝૈદ વફન શાયીવની વયદાયી ય લાુંધો દળાણવ્મો શતો.
ખુદાની કવભ! ઝૈદ વફન શાયીવ વેનાવતને રામક શતા ુને
તેના છી તેભના દીકયા ઓવાભા ણ વયદાયીને રામક છે ”.1
ફેળક કુયૈળના રશ્કયનુું ઓવાભાની વયદાયીની ટીકા કયલી
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ફીજો કોુઇ ભકવદ ન શતો વવલામ કે તેઓને યવુર (વ.ુ.લ.)
છી વત્તા ભેલલી શતી. કાયણકે તેભને જું ગભાું જલા છી
યવુર (વ.ુ.લ.) ની યેશરતનુું મકીન થુઆ ગમુું શતુું. તેઓને ડય
શતો કે વલ્તનત તેભના શાથભાુંથી ચારી ન જામ ુને શુ કુભત
મગુંફય (વ.ુ.લ.) છી ુભીરુર ભોુભેનીન ુઇભાભ ુરી
(ુ.વ.) ને ન ભી જામ

ફલાખોયો ય યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ની રાનત
નફી (વ.ુ.લ.)એ રશ્કયે ઓવાભાભાું ન જોડાનાયા ય
ગુસ્વે શતા ુને કશેતા શતા કે

“ઓવાભાના રશ્કયની વાથે વાથે કુચ કયો. ુલ્રાશની
રાનત થામ તે ળખ્વ ય કે જે રશ્કયે ઓવાભાથી ુરગ થુઆ
જામ”
મગુંફય (વ.ુ.લ.) ની ુઅટરી વખ્ત ટીકાની ણ તેભના
ય કોુઇ ુવય ન થુઆ. ુઅ (વ.ુ.લ.) ના ુઅટરા ફધા
વુંુણણ પ્રમત્નો છતામ ણ તેભની હશભત ઓછી થુઆ નશી. ુઅ
(વ.ુ.લ.) એ ીછે શઠ કયનાયાઓ ય રાનત કયી જમાયેકે ુઅ
(વ.ુ.લ.) ના જીલનની ુઅખયી ક્ષણો શતી. ફેળક તે રોકોએ
ખુફજ વુસ્તી દેખાડી ુફુફકય થોડે દુય વુધી ગમો ુને ુઈભય
શારત ય નજય યાખલા ભાટે ત્માુંજ યોકામ ગમો જે થી કયીને
શુ કુભત શાથભાુંથી ચારી ન જામ

ગુરુલાયની ઘટના
મગમ્ફયે ખુદા (વ.ુ.લ.) ભાટે તેભના ભોટા ભોટા
વશફીઓની યાજકીમ વશરચાર ુને ોતાની નપાકાયક વનય્મત
ખુફ વાયી યીતે સ્િ થુઇ ચુકી શતી તે રોકો ખીરાપતને
એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.)થી છીનલી રેલા ુઇચ્છે છે .
ુઅથી ુઅે ોતાની હજદગીની ુઅખયી ોભાું ુઈમ્ભતને
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કભજોયી ુને પેયપાયથી ફચાલલા ભાટે ુને તે રોકો ભાટે
વપતા ુને ખુળફખ્તીની ઝભાનત ુઅીને પયભાવ્મુું.

“ભાયી ાવે કરભ (ેન) ુને દલાત (ળાશી) રાલો જે થી શુ ું
તભાયા ભાટે એક રખાણ રખી દલ કે જે ના છી તભે ક્માયેમ
ગુભયાશ નશી થાલ”.
ળુું ભુવરભાનો ભાટે ુને તભાભ નસ્રો ભાટે ુઅથી લધુ
કોુઇ નેુભત શોુઇ ળકે કે વૈમદુર ભુયવરીન તભાભ ુઈમ્ભતો ભાટે
ુને ફધીજ વદીઓના ભુવરભાનોને ઝભાનત ુઅી યહ્યા શતા.
ુગય મગમ્ફયે ુકયભ (વ.ુ.લ.) નુું ુઅ ઝભાનતનાભુ
ુઈમ્ભત રખી નાખતે તો વૌથી ભોટી નેુભત શોત, વૌથી લધુ
ભશત્લનુું રખાણ શોત યુંતુ ુપવોવ કે વશાફાઓએ ુઅનાથી
પામદો ન ભેવ્મો.
ુલ્રાશના યવુર (વ.ુ.લ.)એ તભાભ ભુવરભાનો કે જે
શાજય છે ુને એ કે જે ઓ શાજય નથી તે દયેક ભુવરભાનની
ઝભાનત રુઆ યહ્યા શતા, કે જે થી તેઓ શક્ના વાથીઓ ફને ુને
યાશે યાસ્ત ય યશે. જે ના છી કોુઇ ણ જાતના પેયપાયનો કોુઇ
વલાર જ ુઈવસ્થત થતો નથી. યુંતુ ુપવોવ કે ુભુક
વશાફીઓ કે જે ઓએ મગુંફય (વ.ુ.લ.) ળુું રખલાના શતા તે
ુનુભાન કયી રીધુું શતુ,ું કે ુઅ (વ.ુ.લ.) ોતાના બાુઇ ુને
ળશેયે ુઇલ્ભના દયલાજા શઝયત ુભીરુર ભોુભેનીન (ુ.વ.)ની
ખીરાપતની બરાભણ કયળે, જે ના દયણાભે તેઓનો ધ્મેમ ુને
ભકવદ ભયી જામ.
ુઅથી ગુસ્વાથી મગુંફય (વ.ુ.લ.) ની લાતનો જલાફ
ુઅતા કહ્યુું કે

“‘ુભાયા ભાટે ખુદાની દકતાફ કાપી છે ”.

35

ુઅ લાત નક્કી છે કે ુઅ લાક્મ કશેનાયાને ુગય કોુઇ
એલો ળક શોત કે નફી એ કયીભ (વ.ુ.લ.) કોુઇ ભઝશફી કે
ળયુઇ કામણ ુથલા ુઇફાદત ુથલા તો કુંુઇ વયશદની ફાફતે કુંુઇ
શુ કભ ુઅલાના છે તો મકીનન ુઅટરી હશભતથી ુઅ લાક્મ ન
કશેતે યુંતુ તેને ખફય શતી કે ુઇભાભ ુરી (ુ.વ.) ની વખરાપત
ફાફતે રખાણ, તાકીદ ુને બરાભણ કયીને જુઇ યહ્યા છે .
તેભ છતાું ત્માું શાજય શતા તેઓની લચ્ચે ુઅ ફાફતે
ઘણો ભતબેદ ુને વલયોધાબાવ ૈદા થુઆ ગમો. એક જૂ થ એ
કોવળ કયતુ શતુું કે નફી (વ.ુ.લ.) ની વલનુંતીને ૂયી કયલી
જોુઇએ ુને ફીજુ ું જૂ થ વલયોધ ય ુડેરુું શતુું. ુઅ તયપ
યદાની ાછ ફેઠેરી ઔયતો ઘણીજ હશભતથી વલયોધાબાવને
નાવુંદ કયતી શતી ુને યાડો ાડીને ચીલ્રાલતી શતી કે ળા ભાટે
યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ના શુ કભને વાુંબતા નથી.
ુઈભય ગુસ્વે થમો ુને તેણે ુઅ કશેતા ઔયતોને ધભકી
ુઅી કે તભે મુવુપ (ુ.વ.)ની ાછ ડેરી ઔયતો જે લી છો કે
જમાયે તે ભયી જળે તો ણ તભે તભાયી ુઅુંખોને નશી ભુકો ુને
જીલતા યશે તો તેની ગયદન ય વલાય યશેળો. ુઅ વાુંબીને
યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) એ ક્રોવધત નજય વાથે ુઈભયની વાભે
જોમુું ુને કડક રશેજાભાું ુઈભયથી કહ્યુું

“તેણીઓને તેના શાર ય છોડી દે, એ ભાટે કે તેણીઓ તાયી
કયતા વાયી છે ”
તેના છી ત્માું શાજય રોકોની લચ્ચે ખતયનાક વલયોધાબાવ
ૈદા થમો. ુને તે નજીક શતુું કે રખાણ રખલાની તયપેણ
કયલાલાા રોકો કાભમાફ થામ એટરાભાું વલયોધ કયનાય
જૂ થભાુંથી એક ભાણવે ક્રુયતાથી પયભાને નફી (વ.ુ.લ.) ની
વલરૂદ્ધ કહ્યુું કે
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“ુઅ ળખ્વ વશઝમાન (ભાનવવકતા ગુભાલીને ફોરલુ)ું ફકે છે .”1
ુઅ ફનાલનુ ધ્માનૂલણક ુને વભજદાયીૂલણક ુલરોકન
કયલુું જોુઇએ. કાયણકે ુઅ ફનાલ ુયા દીને ુઆસ્રાભના જીલુંત
યશેલા યની ભશત્લતા ય વનબણય છે . સ્િણે ુઅ ફનાલભાું કે
જે ભાું કોુઇ ળુંકા નથી કે જે ભાું જનાફે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ની
ળાનભાું ફશુ ભોટુ ુભાન થમુું છે . ુઅની ભશાન ઝાત ગુભયાશ
નથી ુને ન તો ુઅ ગપરતથી કુંુઇ ફોરે છે કે ન તો ુઅ
ોતાની ુઇચ્છા કે નવ ને તાફે થુઆને કુંુઇ ફોરે છે . ુઅ
(વ.ુ.લ.) જે કુંુઇ કશે છે તે લશીએ ુઆરાશી શોમ છે , કે જે ને
વૌથી લધુ તાકતલય (ુલ્રાશે) તાુરીભ ુઅેરી છે . કુયુઅનભાું
ુઇયળાદ થામ છે કે ુઅ કયીભ નફીનુ કશેણ છે ,જે વાશેફે ુળણ
ુને વૌથી લધુ તાકતલય ખુદા ાવે ભકાભ ધયાલે છે . જે વાદદક
ુને ુભીન છે . તભાયો વાથી ાગર નથી.

َّ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ہ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ہ
ع امھوى ِٕان هو ِٕاَل
ِ وا طل صا ِخبُك ووا كوى ووا ین ِػق
ُ ح َـنَّ َى ُه َطد
ید ْام ُل َوىہ
ح ُُي َ ہ
ٌ ْ َو
ِ

“તભાયો વાથી ન ુઅડે ભાગે ગમો છે ુને ન તેણે બુર કયી
છે . ુને તે ોતાના ભનથી કાુંુઆ કશેતો નથી.(ણ) તે જે કાુંુઆ
કશે છે તે તેને લશી કયલાભાું ુઅલે છે તેના વવલામ ફીજુ ું કાુંુઆ
નશી, તેને ભોટી ળવક્તલાા એ (ુલ્રાશે) કેવ્મો છે ”.2
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ٍ ول ك ِر
ٍ یه ِذي كو ٍت ِـند ِذي امفرش وك
ٍ ِٕاًه ملول رش

ુઅ પ્રવુંગનુું લણણન ઘણા ફધા યાલીઓએ કયેર છે વશીશ ફુખાયીભાું બા-૪:૬૭ થી
૬૯,નીશામતો ુઆબ્ને ુવીય બા-૩:૧૯૪
1

2

(વુ.નજભ ૨,૩,૪,૫)
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“ફેળક ુઅ (કુયુઅન) એક ભાનલુંત ભોકરેરા (વજબ્રુઆર)એ
શોંચાડેરો વુંદળ
ે ો છે : જે ુળણના ભાવરકને ત્માું ળવક્તલાો ુને
ભાનલુંત છે ”.1

યવુરખ
ે દુ ા (વ.ુ.લ.) નો તભાભ ભાર વદ્કો
ફીભાયીની શારતભાું જનાફે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ાવે ૬
ુથલા ૭ દીનાય શતા.ુને ુઅ (વ.ુ.લ.) ને એ ડય શતો કે
ુલ્રાશ ુઅ (વ.ુ.લ.) ની રૂશ કબ્ઝ કયી નાખે ુને ુઅ ૬
ુથલા ૭ દીનાય ુઅ ની ાવે યશી જામ. ુઅથી ુઅે ુઅના
ઘયના રોકોને શુ કભ કમો કે તેને ખૈયાત કયી દે. યુંતુ ુઅ
(વ.ુ.લ.) ની ુઅ દદણનાક શારતના કાયણે ઘયલાાઓ બૂરી
ગમા ુને ુઅ (વ.ુ.લ.) એ દપકયભાું શતા. ુઅથી જમાયે ુઅ
ફેશોળીભાુંથી શોળભાું ુઅવ્મા તો ુઅે ુઅ દીનાય વલે ુછમુું તો
જલાફ ભળ્મો કે શજી ભૌજુ દ છે ુને ખૈયાત કમાણ નથી. ુઅ
(વ.ુ.લ.) એ શુ કભ ુઅપમો કે દીનાયોને ુશીં રાલલાભાું ુઅલે.
જમાયે રાલલાભાું ુઅવ્મા તો ુઅે ુઅના ભુફાયક શાથભાું
દીનાયને રીધા ુને પયભાવ્મુું:

“ભોશમ્ભદે ભુસ્તુપા (વ.ુ.લ.) વાથે તેનો યલયદદગાય ળુું
કયળે ુગય તે ભયી જામ ુને તેની ાવે ુઅ દીનાય ફાકી યશી
જામ”
છી ુઅે તે દીનાયને વદ્કો કમો ુને ત્માય છી ભારે
દુવનમાભાુંથી કુંુઇ ણ ુઅની ાવે ન ફચ્મુું.

1

વુ.તકવલય-૧૯,૨૦
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જનાફે ઝેશયા (વ.ુ.) નો ગભ
ભુવીફત ુને દુુઃખો યવુરે ખુદા (વ.ુ.)લ.ના જીગયના
ટુકડાના દદર ય એલી યીતે છલાુઇ ગમા કે દુખ્તયે યવુર ખુફજ
કભજોય ુને દુફા થુઆ ગમા શતા. કાયણકે ુઅને એ ખફય
શતી કે ુઅના વતા ુઅ પાની દુન્મા છોડીને જુઇ યહ્યા છે .
ુઅથી ુઅના ય ગભ ુને ભુવીફતનો એ ુઅરભ શતો કે
યસ્તાભાું ચારતા વભમે ણ એ ખફય ડી જતી શતી કે ુઅ
(વ.ુ.) શારતે એશતેઝાયભાું છો. ુઅ (વ.ુ.) યવુરેખુદા
(વ.ુ.લ.) ની વેલાભાું શાજય શોમ તો લાયુંલાય ુઅના ચશેયા
તયપ વનગાશ યશેતી. એલાભાું યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) એ પયભાવ્મુું:
શામ યે! દદો ગભ! ુઅ ુઅલાઝ ફીફીએ વાુંબી રીધો ુને
ખુફજ દદણબમાણ ુલાઝભાું ફોલ્મા: ુમ ફાફા ભને ુઅનો દદણ
ુને ગભ ભાયી નાખે છે . ુઅ શઝયત (વ.ુ.લ.) એ જનાફે
વૈમદા (વ.ુ.) ની ફગડેરી દયવસ્થવત જોુઇ તેને દદરાવો
ુઅપમો. કાયણકે ફીફી રાળની જે ભ કભઝોય થુઆ ચુકર
ે ા શતા.
ુઅ શઝયત (વ.ુ.લ.) એ દદરાવો ુઅતા પયભાવ્મુું કે:

“ુમ ફેટી ુઅજ છી તભાયા વતાને કોુઇ દુુઃખ દદણ નશી

શોમ”.1
શઝયત (વ.ુ.લ.) નુું ુઅ લાક્મ લીજીની જે ભ ફીફીના
દદરો જીગય ય લયવી ડ્મુું. તેભણે એ વભજી રીધુું કે તેભના
વતા તેભને છોડીને જલાના છે . ુઅું શઝયત (વ.ુ.લ.) એ
ોતાની લશારી દીકયી તયપ જોમુ કે ુઅ (વ.ુ.) ના ચશેયાનો
યુંગ દુુઃખ ુને ગભના કાયણે ફદરાુઇ ગમો છે . ુને ળયીય ધ્રુજી
યહ્યુું છે . મગુંફય (વ.ુ.લ.) એ દદરાવો ુઅલા ભાટે દીકયીને
1

કન્ઝુર ુઈમ્ભાર બા-૭:૧૧૦,વોનને ુઆબ્ને ભાજાશ બા-૧:૫૨૨,ુરુઆસ્તીમાફ બા-૨:૪૨૦
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નજીક ફોરાવ્મા ુને કાનોભાું ધીભા ુલાજે કુંુઇ કહ્યુું, કે જે ના
કાયણે ફીફીના ુઅુંખોભાું ુઅુંવુ ુઅલી ને ગાર ય લશેલા
રાગ્મા, ુને છી પયીલાય કાનભાું ધીભા ુલાજે કુંુઇ કહ્યુું તો
જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) શવી ડમા.
ુઅમેળા ુઅ જોુઇ યશી શતી. તે ફોરી ડી કે ુઅજ શેરા
ભેં ખુળી ુને ગભને એટરો કયીફથી જોમો નથી. જમાયે
ુઅમેળાએ જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) થી ુઅ પ્રવુંગની લાત જાણલા
કોવળ કયી, યુંતુ જનાફે વૈમદાએ ભનાુઇ કયી ુને તેને ફમાન
ન કમો. યુંતુ ળશાદતે યવુરેખુદા (વ.ુ.લ.) છી જનાફે ઝે શયા
(વ.ુ.) એ ુઅમેળાથી ુઅ યીતે ફમાન કમુું કે જનાફે યવુરે ખુદા
(વ.ુ.લ.) એ ભને પયભાવ્મુું કે દય લે એક લાય જનાફે જીબ્રુઆર
ભાયી ાવે ુઅલે છે ુને કરાભે ુઆરાશી ને યજુ કયે છે . ુઅ લે તે
ફે લખત ભાયી ાવે ુઅવ્મા ુને યજુ કમુું.
જે નો ભતરફ કે ભાયી ભૌત નજીક છે . ુઅ કરાભ જનાફે
ઝે શયા (વ.ુ.)ને ખુફજ દુ:ખ ુને ગભગીન કયી દીધા. ુને
ુઅના ખુળ થલાનુું કાયણ એ શતુું કે જનાફે યવુરે ખુદાએ
જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) ને પયભાવ્મુું કે

“ુમ દીકયી ભાયી એશરેફતૈ ભાુંથી વૌ પ્રથભ તભે ભને ુઅલીને
ભળો. શુ ું તભાયા ભાટે શ્રેષ્ઠ ુઅગેલાન છુ ું ુને ળુું તભે તે લાતથી
યાજી નથી કે તભે ુઅ ુઈમ્ભતની તભાભ ઔયતોની વયદાય છો”.1
ુઅ લાત જનાફે વૈમદાના દુુઃખને ઓછુ ું કયનારુું ુને તેભના
ગભભાું ઘટાડો થલાનુું કાયણ શતુું કે એશરેફૈતભાુંથી ુઅ (વ.ુ.)
યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) ને ભનાયા વૌથી શેરા વ્મવક્ત શળે.
ુવદુર ગાફાશ બા-૨:બા-૨:૭૪,તાયીખુર ફગદાદ બા-૬:૨૫૯,
ુરએવાફત બા-૨:૧૯૧,ુઆન્વાફુર ુળયાપ બા-૧:૧૩૩,
ભુસ્નદે એશભદ ુઆબ્ને શમ્ફર બા-૬૦:૨૮૨, કન્ઝુર ુઈમ્ભાર બા-૧૩:૬૭૬.
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ુઅ તેલી ઝીંદગીથી એકદભ થાકી ગમા શતા કે જે ભાું ુઅના
પમાયા ફાફા ન શોમ. એટરેજ ુઅ (વ.ુ.લ.) એ ોતાના
જીગયના ટુકડા જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) ના દુખ ુને દદણને ઓછુ ું
કયલા ભાટે પયભાવ્મુું શતુું કે

“ુમ ભાયી પમાયી દીકયી! યડો નશી ુને ુગય શુ ું યેશરત
કયી જાલ તો કશો, ુઅણે ુલ્રાશ ભાટે જ છીએ ુને
ુલ્રાશની તયપ જ ાછા જનાયા છીએ. કાયણકે ુઅ લાક્મભાું
દયેક ભયનાયા ભાટે ફદરો છે . તો જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ
યડતા યડતા ુછમુું કે ુમ ફાફા ળુું ુઅના ભાટે ણ ફદરો છે ?
ુઅ (વ.ુ.લ.)એ પયભાવ્મુું શા ભાયી દીકયી ભાયા ભાટે ણ”.1
શલે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) નુું દદણ ખુફ લધાયે થતુું ગમુું. વાથો
વાથ જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)નો ગીમાણ ણ લધતો ગમો ુને
ુઅ (વ.ુ.) એ ોતાના ફાફાને વુંફોધીને કહ્યુું

“ુમ ફાફા ખુદાની કવભ! તભે વફરકુર તે ળામયના
કરાભના ભીસ્દાક છો. ુને તે નુયાની ળખ્વ કે જે ના ચશેયાની
ફયકતથી ુઅવભાનથી લયવાદ લયવાલલાભાું ુઅલે છે , જે
મતીભોનો વુંબા યાખનાયો ુને ફેલાઓનુું યક્ષણ કયનાયો છે ”.
ુઅ વાુંબી જનાફે યવુરે ુકયભ (વ.ુ.) લ.એ જનાફે
વૈમદા (વ.ુ.) ને પયભાવ્મુું:
ુઅ ભાયા ચાચા ુફુ તારીફના ુળુઅય છે . છી ુઅ
(વ.ુ.લ.) એ ુઅ ુઅમતની વતરાલત કયી

1

ુઆન્વાફુર ુળયાપ બા-૧:૧૩૩ ુત્તફકાતુર કુફયા બા-૨:૩૧૨
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“ભોશમ્ભદ (વ. ુ. લ.) ભાત્ર એક યવુર છે , જે ની શેરાું

ઘણામ યવૂરો થુઇ ગમા છે : ુગય તે ભયી જામ ુથલા ભામો જામ
તો ળુું તભે તભાયા ાછરા ગે પયી જળો? (માદ યાખો) કે જે
ોતાના ાછરા ગે પયી જળે તે ુલ્રાશનુું કાુંુઇ ણ ફગાડી
ળકળે નશી ુને નજીકભાું જ ુલ્રાશ ુઅબાય ભાનનાયાઓને
વાયો ફદરો ુઅળે”.1
ુનવ વફન ભાવરક દયલામત કયે છે કે જનાફે પાતેભા ઝે શયા
(વ.ુ.)ોતાની વાથે ુઇભાભ શવન (ુ.વ.) ુને ુઇભાભ શુ વૈન
(ુ.વ.) ને રુઇને યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની ખીદભતભાું ુઅવ્મા.
જમાયે ુઅ વખ્ત ફીભાય શતા. ુઅ (વ.ુ.) એ યવુરે ુકયભ
(વ.ુ.લ.) ય ડમા ુને ધ્રુવકે- ધ્રુવકે યડલા રાગ્મા. ત્માયે
યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) એ તેભની ુઅ શારત જોુઆને ભામાુ
ણે યોલાની ભનાુઇ કયી. જમાયે કે ખુદ ુઅના ુઅુંવુ ફુંને ગાર
ય લશી યહ્યા શતા. ુઅ (વ.ુ.) પયભાલતા શતા કે:
ુમ ભાયા યલયદદગાય! ુઅ ભાયા એશરેફૈત છે . શુ ું તેભને
દયેક ભોુભીનના શલારે કયીને જુઇ યહ્યો છુ ું . ુઅે ુઅ લાક્મને
ત્રણ લખત દોશયાવ્મુું. ુઅ ખુફજ દુ:ખી ુને ગભગીન શતા.
કાયણકે ુઅને ખફય શતી કે એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) ય કેલી કેલી
1

(વુ.ુઅરે ુઆભયાન-૧૪૪)
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ભુવીફતો, તકરીપો, દુખો ુને ગભ ુઅલી ડલાના છે .

નફી (વ.ુ.લ.)નો લાયવો
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ોતાના ફુંને પયઝું દો ુઇભાભ
શવન (ુ.વ.) ુને ુઇભાભ શુ વૈન (ુ.વ.) ની વાથે ુઅવ્મા.
તેભની ુઅુંખો ુઅુંવુઓથી બયેરી શતી.ુઅે ોતાના ફુંને દીકયા
ભાટે તેભના ફાફા ાવેથી તેભના શ્રેષ્ઠ ુખરાક ુને ુઈચ્ચ
વદગુણોના લાયવાની ભાુંગણી ુઅ યીતે કયી. ુમ ફાફા ુઅ ફુંને
ુઅના પયઝું દ છે . તેથી તે ફુંનેને કુંુઇક ુતા પયભાલો. ુઅ
વાુંબીને યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) એ ોતાના ફુંને
નલાવાઓને ુભુક પઝીરતો કે જે નફીઓ કયતા શ્રેષ્ઠ શતી ુતા
પયભાલી. શવન ભાટે ભાયી યોુફ ુને વયદાયી છે ુને શુ વૈન
ભાટે ભાયી હશભત ુને વખાલત છે .1
ુઇભાભ શવન ુને ુઇભાભ શુ વૈન (ુ.વ.) તેભના પમાયા
નાના ાવેથી યોુફ, વયદાયી, હશભત ુને વખાલત રુઇને
ુઈબા થમા. ુને એ શકીકત છે કે ુઅખી કાએનાતભાું ુઅ
લાયવાથી લધીને કોુઇ ભશાન લાયવો નથી. ુઅ લાયવો ોતાની
ુુંદય નફીઓની વુંુણણતા ુને ુઈચ્ચ વીપતોને વભાલી રે છે .

શવનૈન (ુ.ભુ.વ.) ભાટે બરાભણ
શઝયત યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ભાટે ોતાના ફુંને
નલાવાઓને ધ્માન, યક્ષણ ુને કાજી ભાટે ુભીરુર
ભોુભેનીન (ુ.વ.) ને ોતાની યેશરતના ત્રણ દદલવ શેરા
ુઅ યીતે બરાભણ કયી શતી.

“ુમ ફે ફૂરોના વતા! શુ ું તભને ોતાની દુવનમાના ફે ફૂરો
ફાફતે બરાભણ ુને લવીય્મત કરુું છુ ું . નજીકભાુંજ તભાયા
કન્ઝુર ુઈમ્ભાર બા-૭:૨૬૮,ુને બા-૧૩:૬૭૦,
ુરફીદામતો લન્નેશામાશ બા-૭:૧૬૧ ,મનાફીુઈર ભલદ્દત બા-૨:૩૨૬
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જીલનના ફે સ્તુંબો ડી જળે. ુને ુલ્રાશ તભાયા ય
ભશેયફાન ુને યક્ષણ કયનાય છે ”.
જમાયે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની યેશરત થુઆ.
શ.ુભીરુર ભોુભેનીન (ુ.વ.) એ પયભાવ્મુું

‘ુઅ ભાયા જીલનનો શેરો સ્તુંબ શતો જે ડી ગમો’
ુને જમાયે જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ળશીદ થુઇ ગમા તો
ુઅ (ુ.વ.) એ પયભાવ્મુું કે

‘ુઅ ભાયા જીલનનો ફીજો સ્તુંબ શતો જે ડી ગમો. જે ના
ભાટે ભને યવુરલ્ુ રાશ (વ.ુ.લ.) એ પયભાવ્મુું શતુ’1

જન્નતુર પીયદોવ તયપ નો વપય
ભશાન નફી (વ.ુ.લ.) ના ુઅખેયતના વપયનો વભમ
નજીક ુઅલી ગમો શતો. તે નફી કે તેભના ેશરા ુલ્રાશે કોુઇને
ખલ્ક કમાણ ન શતા. તેભના જીલનના ુુંવતભ ક્ષણો ુઅલી યશી
શતી. ુને ુઅ (વ.ુ.લ.) તેભના બાુઇઓને એટરે કે ુઆરાશી
નફીઓને જુઇને ભલાના શતા. ભરેકર
ુ ભૌત યલાનગી રેલા
ભાટે ુઅગ ુઅવ્મા. તો જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ કહ્યુું કે
ુત્માયે ભાયા વતા વ્મસ્ત છે . તો ભરેકુર ભૌત ાછા ચાલ્મા
ગમા. ુને પયી દાખર થલાની યલાનગી ભાુંગી. ત્માયે યવુરે
ુકયભ (વ.ુ.લ.) જાગ્મા ુને તેભણે ોતાની રખ્તે જીગય
દીકયીને પયભાવ્મુું કે
ુમ ભાયી દીકયી! ળુું તભે ુઅલનાયાને ઓખો છો?

ુઅભારી ળેખે વદ્દુક(ુ.ય):૧૧૯,યવ્ઝતુર લાએઝીન:૧૫૨
ફેશારુર ુન્લાય બા-૭૩:૧૭૩ શદીવ-૨૬૨,કન્ઝુર ુઈમ્ભાર બા-૧૩:૬૬૪,
ુરભનાકીફ રીર ખ્લાયઝભી:૧૪૧,નઝભો દુયે વીમ્તૈન:૯૮
,તાયીખે ભદીનતો દભીશ્ક બા-૧૪:૧૬૬
1
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જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) એ કહ્યુું: નશી ુમ ુલ્રાશના
યવુર! ુઅે પયભાવ્મુું: તે કફયોને ુઅફાદ કયનાયો, ઘયોને વલયાન
કયનાયો ુને વભુશોને ુરગ ાડનાયો ભરેકુર ભૌત છે . જનાફે
ઝે શયા (વ.ુ.) નુું કરેજુું પાટી ગમુું ુને દદરના ટુકડે ટુકડા થુઆ
ગમા. ુઅ વખ્ત ભુવીફતે ુઅ (વ.ુ.) ને ખાભોળ કયી દીધા.
ુઅે ખુફજ નફા ુને દુ:ખ બમાણ ુલાઝભાું પયભાવ્મુું શામ
ભાયા ફાફા ુફ્વોવ! ખાતેભુર ુમ્ફીમાની યેશરત ય
ુફ્વોવ. શ્રેષ્ઠ વ્મવક્તની યેશરત ય કેલી ભોટી ભુવીફત છે .
વૈમદુર ુમ્ફીમાની જુ દાુઇ. શામ ભુવીફત!! લશી નો વવરવવરો
તૂટી ગમો. શામ ુપવોવ! ુઅજથી વૈમદા ોતાના ફાફા વાથે
લાતચીત કયલાથી લુંચીત થુઇ ગુઇ.
ોતાની દીકયીની ુઅ પદયમાદ ુને ગભ ને જોુઆને યવુરે
ુકયભ (વ.ુ.) નુું દદર ટુકડા- ટુકડા થુઆ ગમુ.ું ુઅે જનાફે
વૈમદા (વ.ુ.) ને કહ્યુ:ું યડ નશી ુમ ફેટી! કાયણકે ભાયા
એશરેફૈતભાું વૌથી શેરા તભે ુઅલીને ભને ભળો. યવુરે
ુકયભ (વ.ુ.લ.) એ ભરેકુર ભૌતને ુુંદય ુઅલલાની યલાનગી
ુઅી. તે ુઅલીને વાભે ુઈબા યશી ગમા ુને ુયજ કયી ુમ
ુલ્રાશના યવુર! ુલ્રાશે ભને ુઅની ાવે ભોકલ્મો છે . તે
શુ કભ ુઅીને કે ુઅ જે કશો શુ ું તેને ફજાલી રાલુું. ુગય ુઅ
શુ કભ ુઅો તો શુ ું ુઅની રૂશને કબ્ઝ કરુું ુને ુગય ુઅ કશો
કે છોડી દમો, તો શુ ું ાછો ચાલ્મો જાલ. ુઅ વાુંબી યવુરે
ુકયભ (વ.ુ.લ.) ુલ્રાશની ુઅ ખાવ ભશેયફાનીથી દદગ્ભૂઢ
ફની ગમા ુને પયભાવ્મુું: ુમ ભરેકુર ભૌત! તભે એજ કયો કે જે
શુ ું કશીળ. ભરેકર
ુ ભૌતે કહ્યુું: ભને ણ તેજ શુ કભ ુઅીને
ભોકરલાભાું ુઅવ્મો છે કે શુ ું ુઅની વુંુણણ ૈયલી કરૂ.
શકીકત એ છે કે કોુઇણ ભોટાભાું ભોટા નફીને ણ
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ુઅલી શ્રેષ્ઠતા ભી નથી કે જે ખાતેભુર ભુયવરીન (વ.ુ.લ.) ને
શાુંવવર થુઆ છે . ુલ્રાશે ભરેકુર ભૌતને ુઅ (વ.ુ.લ.) ની
ુઆતાુતનો શુ કભ ુઅપમો ુને તેભને ણ ુઅ (વ.ુ.) ના
ઘયભાું દાખર થલાની યલાનગી ભાુંગલી ડી. તો ફીજી તયપ
જનાફે વજબ્રુઇર યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની ખીદભતભાું શાજય
થમા ુને ુયજ કયી કે ુમ ુલ્રાશના યવુર! ુલ્રાશ ુઝઝ
લ જલ્ર ુઅ (વ.ુ.લ.) નો ભુશ્તાક છે . યવુરે ુકયભ
(વ.ુ.લ.) એ ુલ્રાશના જલાયે યેશભતભાું જલાનુું વુંદ કમુું
ુને ભરેકર
ુ ભૌતને રૂશ કબ્ઝ કયલાની ુઇજાઝત ુઅી. ુશીં
શવનૈન (ુ.વ.). ફેચન
ૈ થુઇને ોતાના નાના ય ડમા.
ુઅુંખોથી વતત ુઅુંવુ લશી યહ્યા શતા ુને યવુર (વ.ુ.લ.)
ોતાના ફુંને નલાવાને જોલા રાગ્મા ુને તેભને છે લ્રી વલદામ
ુઅી. ુઇભાભ ુરી (ુ.વ.). એ ફુંને ુઇભાભોને યવુરે ુકયભ
(વ.ુ.) થી ુરગ કયલા ચાહ્યા તો યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) એ
ભનાુઇ કયી ુને પયભાવ્મુું:
તેભને છોડી દમો! શુ ું તે ફુંને થી લધાયે વુકુન ાભી રલ. તેઓ
ણ ભાયાથી વુકુન ભેલી રે. ભાયા છી તે ફુંનેને વખ્ત
તકરીપો લેઠલી ડળે. છી ુઅ (વ.ુ.લ.) એ તેભની
ખફયગીયી કયલા ુઅલેરા રોકો તયપ વુંફોધીને કહ્યુું:

“શુ ું તભાયી દયવભમાન ુલ્રાશની દકતાફ ુને ભાયી ુઆતયત
એશરેફતૈ ને ભુકીને જુઇ યહ્યો છુ ું . દકતાફે ખુદાને લેડપી નાખનાય
ભાયી વુન્નતને લેડપી નાખનાય જે લો છે ુને ભાયી વુન્નતને
લેડપી નાખનાય ભાયી ુઇતયતને લેડપી નાખનાય છે . ુઅ ફુંને
એકફીજાથી શયગીઝ જુ દા નશી થામ ત્માું વુધી કે ુઅ ફુંને ભાયી
ાવે શવ્ઝે કલવય ય ુઅલી શોંચે”.
છી ુઅ (વ.ુ.લ.) એ ોતાના લવી, જાનળીન, લઝીય
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ુને ુઆલ્ભના દયલાઝા તયપ જોમુું ુને પયભાવ્મુું:
ુમ ુરી ભારુું ભાથુું તભાયા ખોાભાું યાખી દમો. કાયણકે
ુલ્રાશનો શુ કભ ુઅલી ચુક્મો છે ુને જમાયે ભાયી રૂશ નીકી
જામ તો તેના ફાદ ોતાનો શાથ ભાયા ચશેયા ય પેયલી દેજો.
છી ભને દકબ્રા તયપ વુલડાલી દેજો ુને ભાયા ગુસ્ર ુને
કપનના કામણભાું રાગી જાજો. વલણપ્રથભ તભેજ ભાયી નભાઝે
જનાઝા ડાલજો ુને ત્માું વુધી ભાયાથી ુરગ ન થતા જમાું
વુધી કે ભને દપન ન કયી દમો. ુલ્રાશ ાવે ુઅ ફધા કામો ભાટે
ભદદની ભાુંગણી કયજો.
શઝયત ુરી ુભીરુર ભોુભેનીન (ુ.વ.) એ ુઅ
(વ.ુ.લ.) નુું વલત્ર ભાથુું ોતાના ખોાભાું રુઆ રીધુ ુને
શાથને ુઅની ગયદન નીચે યાખ્મો. ભરેકુર ભૌતે ુઅ ુઝીભ
રુશને કબ્ઝ કયલાનુું ળરુ કમુું ુને એ વભમે ુલ્રાશના મગુંફય
કુયુઅનની વતરાલત કયી યહ્યા શતા. ત્માું વુધી કે ુઅની વલત્ર
રૂશ ળયીયભાુંથી નીકી ગુઇ. શઝયત ુરી (ુ.વ.) એ ુઅના
ભુફાયક ચશેયા ય શાથ પેયવ્મો.1
ઝભીન ધ્રુજી ુઈઠી. કાયણકે ુઅજે ુઅ વલત્ર જાત
ુલ્રાશના ફુંદાઓ લચ્ચે થી રૂખવત થુઆ યશી છે કે જે નુું ાક
જીલન વુંુણણણે નુય છે .
ુઇન્વાવનમત ભાટે ુઅ ફનાલ ખુફજ ભશા બમાનક શતો.
કાયણકે રોકોના ુઝીભ યશેફય, તયફીમત કયનાય ભોુલ્રીભ
રૂખવત થુઆ યહ્યા શતા. તે નુય નજયોથી ઢુંકાુઇ યહ્યુું શતુું કે
જે ભની તારીભ ુઈચ્ચ ુખરાક ુને શ્રેષ્ઠ લતણરૄક લડે દુવનમા
ભનાકીફે ુઅરે ુફી તાવરફ બા-૧:૨૯,ુર ુઇયળાદ બા-૧,૧૮૭,
ફેશારુર ુન્લાય બા-૨૨:૪૭૦,એુરાભુર લયાુ બા-૧:૨૬૮
1
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પ્રકાવળત થુઆ ગુઇ શતી. ભુવરભાનો યડી ડ્મા. ુઅ ભશાન
ઘટનાના કાયણે તેભની ુક્કર શેયાન થુઆ ગુઇ શતી. ભાથા ુને
છાતીને ીટલા રાગી. ુન્વાયની ત્નીઓએ ણ ોતાના
ભોઢા ય તભાચા ભામાણ ુને ખુફજ લધુ યડલાના કાયણે તેભના
ુલાજ ફેવી ગમા.
નફી (વ.ુ.લ.) નો જીગયનો ટુકડો ગભના ભાશોરભાું ડૂફી
ગમો ુને ુઅના ભુક્દ્દવ ળયીય ય તેની ુવય ડી ુને તેણી
દદરની ગેશયાુઇથી પદયમાદ કયી યહ્યા શતા
“ુમ ભાયા ફાફા”
“ુમ નફીએ યેશભત”
શલે છી લશી નશી ુઅલે ુને શલે જીબ્રુઇરનુું ુઅલલાનુું
ણ ફુંધ થુઆ જળે ુમ ુલ્રાશ ભાયી રુશને તેભની રૂશ વાથે
જોડી દે, તેભના દીદાયથી ભને વુકુન ુતા કય ુને કમાભતના
દદલવે ભને તેભના ુજ્ર ુને તેભની ળપાુતથી ભેશરૂભ ન
યાખજે .1
ુઅ (વ.ુ.) મગુંફય (વ.ુ.લ.)ના વલત્ર ળયીયની
ુઅજુ ફાજુ પયી યહ્યા શતા ુને એલી યીતે જે લી યીતે કોુઇ લાત
કયતા કયતા ખાભોળ થુઆ ગમુું શોમ તેભને વુંફોધન કયીને કેશલા
રાગ્મા:
‘ુમ ભાયા ફાફા તે જીબ્રુઇર ની ુલાઝ ક્મા છે ’
‘ુમ ભાયા ફાફા જન્નતુર દપયદૌવ જે નુું સ્થાન ફની ગમુું
છે ’
‘ુમ ભાયા ફાફા તભે તભાયા યફની દાલતને કફુર કયી
રીધી’
તાયીખુર ખભીવ બા-૨:૧૯૨,વીય ુુરાભુન્નફરા બા-૨:૧૯,
વોનને ુઆબ્ને ભાજશ બા-૧:૫૧૧,
1
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ફેળક ુદ્રનુું ુઆલ્ભ વભેટી રેલાભાું ુઅવ્મુું, શક્કના સ્તુંબ
તુટી ગમા, ુને તે ુઆરાશી રુત્પને ુઈઠાલી રેલાભાું ુઅવ્મુું કે જે ણે
ુઆન્વાનોના ુુંધકાયલાા જીલનને ચભકદાય જીલનભાું ફદરી
નાખ્મુું શતુું ુને શ્રેષ્ઠ ક્ભારાતને જાશેય કયી દીધા શતા.

ાક રાળની દપન દક્રમા
શઝયત (વ.ુ.લ.) ની ાકીઝા રાળ ય નભાઝે જનાઝા
ડીને ુભીરુર ભોુભેનીન ુરી (ુ.વ.) યાતના ુુંધકાયભાું
ુઅના વજસ્ભ ભુફાયકને તેભની ુઅખયી ભુંઝીર ુઈય દપન કયી
દીધુું. કબ્રના દકનાયે ુઈબા યશીને વતત ુઅુંવુ લશાલતા પયભાવ્મુું:

“વબ્ર ખુફજ ખુફવુયત છે , યુંતુ ુઅની જુ દાુઇ ય વબ્ર
થુઆ ળકતો નથી, ુઅની (જુ દાુઇની) ભુવીફત ખુફજ વખ્ત
છે , ુને ુઅ (વ.ુ.લ.) ના છી ઘણી ફધી ભુવીફતોનો ભાયે
વાભનો કયલાનો છે ”.1
ુદર ુને ુઆન્વાપનો યચભ નીચે ડ્મો. શક્ક ુને
શકીકતના કામો ધ્રુજી ગમા. ુલ્રાશના શ્રેષ્ઠ રુત્પના લડે ભઝરુભો
ુને વવતભ લેઠનાયા રોકોના દદણભાું કણવલાની ુઅલાઝને યાશત
ુઅનાયા ુને ુઅ દુવનમાની જીંદગીને ફેશતયીન ુુંજાભભાું
તફદીર કયનાય ાકીઝા ુઆન્વાનને ખુદાએ ોતાની ફાયગાશભાું
ફોરાલી રીધા. ુઆન્વાન તેઓની તભાભ જાતીઓભાું લશેચામેર
શોલા છતામ નેુભતોથી ખુળશાર શતો, યુંતુ શલે ુઅ
વવરવવરો તૂટી ગમો.
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ને તેભના ભશાન વતાની યેશરતના
રીધે ઘરૄું જ દુુઃખ થમુું. ુઅ (વ.ુ.)એ રૂશના ઉંડાણથી ુઅ

1

નશજુ ર ફરાગાશ બા-૩:૨૨૪,ફેશારુર ુન્લાય બા-૭૯:૧૩૪,
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(વ.ુ.લ.) ની જુ દાુઇભાું ભયવીમો ડતા શતા. ુઅ (વ.ુ.)
થી ભન્વૂફ ભયવવમાના ુભુક ુંવક્તઓ ુશીં યજુ કયેર છે .
ુઅવભાન ધુથી બયામ ગમુું છે . વૂમણની તીળ ઝાુંખી થુઆ
ગુઇ છે . યાત્રી ુને દદલવ ુુંધકાયભમ ફની ગમુું છે . યવુરે ખુદા
(વ.ુ.લ.) છી ઝભીન ણ ુપવોવથી દુુઃખભમ છે . ૂલણ ુને
વચચભની દુન્માને ણ ુઅ ભશાન શસ્તી ય યોલુું જોુઇએ.
ભઝય ુને મભનના કફીરાઓના દયેક રોકોએ ગીમાણ કયલો
જોુઇએ. તુયના શાડની ટોચને ુને યદાભાું છુ ામેરા
ુલ્રાશના ઘયને ણ યોલુું જોુઇએ. ુમ ખાતેભુર ભુયવરીન,
ુમ ુઅખયી નફી ુઅની ય તો કુયુઅન નાઝીર કયનાય
ખુદાએ ણ દુરૂદ ભોકરેર છે .
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) કબ્રે યવુર ય શોંચ્મા ત્માયે ુઅની
ુઅુંખોભાુંથી ુઅુંવુઓ ભોતીઓની જે ભ ઝભીન ય ડતા શતા
ુને ુઅે તે વભમે ુઅ ભયવીમો કહ્યો શતો.
ુભે ુઅને એલી યીતે ગુભાવ્મા જે લી યીતે ઝભીનથી લયવાદ
ખોલામ જામ છે . ુમ ુલ્રાશના યવુર! ુઅની ુઈમ્ભતને
વનશાો કે તેને ઘણી વખ્ત યેળાનીઓભાુંથી વાય થલાનુું છે .
દયેક ુઆન્વાનના ઘયલાા ુને ફચ્ચાઓ શોમ છે જે તેનાથી લધુ
નઝદીકી યાખે છે ુને તે ુલ્રાશની નઝદીક ુઝભત ધયાલે છે .
યુંતુ ુમ ફાફા જમાયથી ુઅ કફયને શલારે થમા છો,
ુઅની ફાદ એ રોકોએ ોતાના દદરનો ગુસ્વો ફશાય કાઢી
નાખ્મો ુને ુભને ખુફ યેળાન કમાણ. ુમ ફાફા ુઅને
ગુભાવ્મા છી ઘણા રોકોએ ુભાયી ુઆઝઝત કયી નથી. યુંતુ
ુભાયા ય ુઈલ્ટાના શુ ભરાઓ કમાણ ુને ઝભીનનો તે વશસ્વો
તેના કબ્ઝાભાું કયી રીધો.
દુખ્તયે યવુર (વ.ુ.લ.) એ ખાક ોતાની ભુઠ્ઠીભાું રીધી
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ુને ોતાની ફુંને ુઅુંખો ય રગાડી ુને પયભાલતા શતા કે:
જે ભણે ાક ખાક ુને વુંદીદા ખાક ને વુુંઘી રીધી છે તેના
ભાટે ળુું પયક ડે કે તે શલે ૂયી ઝીંદગી કોુઇ કકભતી વુગુંધ ન વુુંઘે.

“ભાયી ુઈય એલી ભુવીફતો ડી છે કે ુગય તે પ્રકાવળત
દદલવ ય ડતે તો તે ુુંધાયી યાતભાું તફદીર થુઆ જતે”.
ુઅનો ુઅ ભયવીમાનો ણ ઝીક્ર છે . ઝભીનના
તફક્કાઓભાું ગાએફ થુઆ જનાયા યવુરને કશી દમો કે ુગય
ભાયી પદયમાદ ચીખ ુને ુકાય વાુંબી યહ્યા છો, તો જાણી લ્મો
કે શુ ું ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.) ની ુઈભદા શાજયીભાું ખુફજ યવક્ષત
શતી. ભને કોુઇણ પ્રકાયનો ડય ન શતો ુને તે ભાયા ભાટે પખ્રનો
વફફ શતો. યુંતુ ુઅજ તો શુ ું એક નારામકની વાભે ઝરીર
ુને રુસ્લા થુઆ યશી છુ ું . ુભાયા ભાટે ડયનો વભમ છે ુને ભાયા
ય ઝુ લ્ભ કયનાયને ભાયી યીદાથી દુય કયી યશી છુ ું . ાક ચુંદ્ર
ીડાના કાયણે યાત્રે યડે છે . શુ ું વલાયે યડુું છુ ું . ુઅજથી ભારુું
વફસ્તય ભાયા ુઅુંવુ છે .1
જનાફે વૈમદાએ ોતાના વતાના ભયવવમાભાું ુભુક ફુંદ
ુઈભેમાણ છે ુને પયભાલે છે કે:
ભાયી જાન ભાયી ુઅુંખોની વાથે કૈદ છે , ુને કાળ એ ણ ુઅ
ુઅુંવુની વાથે લશી જાતે. ુમ ફાફા ુઅની છી ુઅ દુન્મલી
ઝીંદગીભાું કોુઇ બરાુઇ નથી. ભાયી ુઈમ્ર રુંફાલાના ડયના કાયણે
ભાયા ુઅ ુઅુંવુ લશે છે .
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) થી ઘણા ફીજા ળેુયો ણ છે
ુથલા ઝફાનથી જે શાર ફમાન થમેર છે . તેલા ફીજા ળેુયો
1 ભનાકીફે ુઅરે ુફી તાવરફ બા-૧:૨૦૮,

ુલ્ભલાશેફુદ્દનીય્માશ બા-૩:૧૬૦,ુદ્દુયરુન્નઝીભ:૧૯૮
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જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ય ગુઝાયલાભાું ુઅલેરી ભુવીફતોને
ફમાન કયે છે . ુઅે ુઅના ભશાન વતાને ગુભાવ્મા જે નુું
ુઅને દદણ શતુું તેના વવલામ જનાફે વૈમદાના દદો ગભભાું
લધાયાનુું કાયણ ભુવરભાનોએ ુઅના ુદફ ુને એશતેયાભનો
ખ્માર ન યાખ્મો તે ણ છે . તેઓએ ુઅ (વ.ુ.)ના શક્કની
યલા ન કયી, ુને ુઅની વાથે એક વાભાન્મ ુને ભાભુરી
ુઆન્વાન જે લો લતાણલ કમો, ુને નફીએ કયીભ (વ.ુ.લ.) ની
વાથે તેભના દયશ્તેદાયોનો કોુઇ ણ ખ્માર ન યાખ્મો. જમાયે કે
જરૂયી શતુું કે તેભની ુઆઝઝતનો ખ્માર યાખે ુને તેનો શક્ક
ુઅે.
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“ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.) ભાત્ર એક યવુર છે , જે ની શેરાું
ઘણામ યવૂરો થુઇ ગમા છે ; ુગય તે ભયી જામ ુથલા ભામો જામ
તો ળુું તભે તભાયા ાછરા ગે પયી જળો ?(માદ યાખો) કે જે
ોતાના ાછરા ગે પયી જળે તે ુલ્રાશનુું કાુંુઇ ણ ફગાડી
ળકળે નશી ુને નજીકભાું જ ુલ્રાશ ુઅબાય ભાનનાયાઓને
વાયો ફદરો ુઅળે”.1
ુઆસ્રાભી ુઈમ્ભત ોતાના ભશાન નજાત ુઅનાયા યવુર
(વ.ુ.લ.) ના ગભભાું દુુઃખભાું શતી. ુને ત્માયેજ કાા
લાદાઓ વભાન પીત્નાઓએ ભાથુું ઉંચકમુું ુને ખુફજ દદણનાક
ભુવીફતો ુઅલી ડી.ુઆવન્કરાફ ફયા થુઆ ગમો ુને ઉંધા ગે
જાશેવરમય્ત તયપ પેયલી નાખલાલાો ુઆવન્કરાફ, ુઆરાશી
ળયીમતનુું ઘય ખયાફ કયી નાખનાય, ુઆસ્રાભી ભૂલ્મોને લેયવલખેય
કયી નાખનાય ુઆવન્કરાફ ુઅનાથી ણ લધાયે દદણનાક
તકરીપલાા ધયતીકું ુથલા ુકસ્ભાતની કલ્ના કયી ળકામ
ખયી?
યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) ુલ્રાશની વલત્ર ફાયગાશ તયપ
1

(વુ.ુઅરે ુઆભયાન-૧૪૪)
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રૂખવત થમા. શજી તો ુઅનો જનાઝો ઘયભાુંજ ડ્મો શતો
ુને રોકોની નીગાશોથી દુય ણ ન થમા શતા, ભુવરભાનોની
વપોભાું ખતયનાક પ્રકાયના બાગરાઓ ળરુ થુઇ ગમા. ુઅ એ
ુરગ-ુરગ પ્રકાયની દપયકા ફુંદી શતી કે જે યવુર (વ.ુ.લ.)
ના જીલનભાુંજ જન્ભ રુઆ ચુકી શતી ુને તે યવુર (વ.ુ.લ.)ના
ુઆન્તેકાર છી જાશેય થુઆ.
ુભુક રોકો વલાર કયે છે કે ુફુફકયની શુ કભ
ુ તે વલત્ર
ુઆતયતની વલરુદ્ધ કુંુઇ વખ્ત કામણલાશી કયી છે ુને કેલા કડક
ગરાઓ બમાણ છે . ુઅ ફાફતે ુભુક રોકો વલયોધ કયે છે ુને
ુભુક તો કોુઇ પ્રકાયની વખ્ત કામણલાશીનો ુઆન્કાય કયે છે ુને
ુભુક ભાને છે કે ુફુફકયે વખ્ત ગરા બમાણ શતા.
ફેળક ુભે તે રોકોભાુંથી છીએ કે જે ઓ મકીન યાખે છે કે ુઅ
તભાભ ભુવીફતોના શાડો ુને કઠોય ભુવીફતો કે જે જનાફે
ઝે શયા (વ.ુ.) ય લયવાલલાભાું ુઅલી તે એટરા ભાટે શતી કે
રોકો વત્તાની રારચભાું ડી ગમા શતા. ુઈસ્તાદ ુબ્દુર ફ્ત્તાશ
ભકવુદ ના કશેલા પ્રભાણે તે રોકો ેશરાની જાશેરીય્મત તયપ
ાછા પયી ગમા શતા. ુઆતયતે ૈગમ્ફય (વ.ુ.લ.) વલરુદ્ધ દયેક
તે ુયાધ ુને ઝુ લ્ભ કમો જે ને ુલ્રાશે શયાભ કયાય દીધો શતો.
તેભાુંથી ુભુક તયપ ુઇળાયો કયીએ છીએ.

ુઇભાભ (ુ.વ.) ના ઘય ય શુ ભરો
ુઇવતશાવકાયો ુને શદીવલેત્તાઓ તે લાત ય એકભત છે કે
તેઓએ શઝયત ુઇભાભ ુરી (ુ.વ.) ના ઘય ય શુ ભરો કમો
શતો. તે ઘય કે જે નો એશતેયાભ યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) ણ
કયતા શતા. ુને જે ના દયલાજા ુઈય ઓછાભાું ઓછા ૬
ભવશનાઓ વુધી ુઈબા યશીને ુઅમતે તતશીયની વતરાલત કમાણ
કયતા શતા.
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“ુમ એશરેફમત (યવૂરના ઘયલાાઓ)! વવલામ તેના
કાુંુઆજ નથી કે ુલ્રાશ ચાશે છે કે તભાયાથી દયેક પ્રકાયની
ુવલત્રતા દુય યાખે ુને તભને વુંણ
ુ ણ યીતે ાક વલત્ર યાખે”.1
તે શુ ભરાના કાયણે નીચે પ્રભાણેના ફનાલ ફન્મા.

ઘય વગાલલાની ધભકી
જમાું વુધી પક્ત ધભકી ુઅલાની લાત છે તે કે ુરી
(ુ.વ.) ુને ફતુર (વ.ુ.) ના ઘયભાું ુઅગ રગાલલાની
ધભકીનો પ્રચન છે તો તે ફાફતે ુઇવતશાવકાયો ુને
શદીવલેત્તાઓ એકભત છે .
ુભે ુશીં ુભુક યીલામતો યજુ કયી યહ્યા છીએ.
(૧) ફારાઝયી લપાત શી.વ.૨૭૯
ફારાઝયી રખે છે કે ુફુફકયે કોુઇને ુરી (ુ.વ.) ાવે
ફમુત રેલા ભાટે ભોકલ્મો. ુરી (ુ.વ.) એ ફમુતનો ુઇન્કાય
કમો. તો ુઈભય ુઅવ્મો. તેની ાવે ભળાર શતી. દયલાજા ય
જનાફે પાતેભા (વ.ુ.) ભળ્મા. જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ
ુઈભયને વલાર કમો:
“ળુું તુ ભાયા દયલાજાને વગાલલા ભાુંગો છો?”
ુઈભયે કહ્યુું: શા ુને ુઅ કાભ તભાયા વતાએ રાલેરી
ળયીુતને લધાયે ભજફુત કયળે.2

1

વુ.ુશઝાફ-૩૩

2 ુઆન્વાફુર ુળયાપ બા-૧:૫૭૨
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(૨) તફયી લપાત ૩૨૯
તફયીએ ોતાની વનદના વીરવીરાથી રખે છે કે ુઈભય
ુઆબ્ને ખત્તાફ શ.ુરી (ુ.વ.) ના ઘયે ુઅવ્મો. ત્માું તલ્શા,
ઝુ ફૈય ુને ભુશાજે યીનભાુંથી ુભુક રોકો શાજય શતા, ુઈભયે કહ્યુું
ખુદાની કવભ! ળુું તભે રોકો ુશીંથી જાલ છો કે છી શુ ું તભને
ુઅગ રગાલીને વગાલી દલ. ઝુફૈય તરલાયને પેયલતો નીકળ્મો.
યુંતુ તેનો ગ કોુઇ લસ્તુ વાથે ુથડાણો ુને તેના શાથભાુંથી
તરલાય છૂ ટી ગુઇ. રોકો તેના ય તૂટી ડમા ુને તેને વગયફ્તાય
કયી રીધો.1
(૩) ુઆબ્ને ુબ્દુય યેફા લપાત ૩૨૮
ુફુફકયની ફમુતનો વલયોધ કયનાય રોકોભાું વૌથી
ુઅગ શઝયત ુરી (ુ.વ.), શઝયત ુબ્ફાવ (ુ.વ.)
શઝયત ઝુ ફૈય ુને વુઅદ વફન એફાદાશ શતા. શઝયત ુરી
(ુ.વ.) શઝયત ુબ્ફાવ ુને ઝુ ફૈય જનાફે પાતેભા (વ.ુ.)
ના ઘયભાું ફેઠા યહ્યા ત્માું વુધી કે ુફુ ફકયે ુઈભયને તે રોકો ાવે
ભોકલ્મો. જે થી કયીને તેઓને જનાફે પાતેભા (વ.ુ.) ના
ઘયભાુંથી ફશાય કાઢે ુને ુઈભયને કશી દીધુું શતુું કે ુગય તેઓ ન
નીકે તો તેભનાથી જું ગ કયે. ુઈભય ુઅગ નો એક બડકો રુઇને
ચાલ્મો જે થી તેના લડે ઘયને ુઅગ રગાડી દે. ત્માું તેની ભુરાકાત
જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) વાથે થુઆ. તેભણે ુઈભયને ુછમુું:
ુમ ખત્તાફ ના દીકયા! ળુું તુ ુભાયા ઘયને વગાલલા ભાટે
ુઅવ્મો છે ? ુઈભયે કહ્યુું: ુથલા તો તભે ુઅ લાતને કફુર કયી લ્મો
જે ુઈમ્ભતે કફુર કયી છે (ફમુત).2
1
2

તાયીખુર ુઈભભ લર ભુરુક બા-૨:૪૪૩
ુર ુક્દુર પયીદ બા-૫:૧૨
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(૪) ભોુતઝે રી લપાત શી.વ.૬૫૫
ુઆબ્ને ુફીર શદીદ ભોુતઝે રી કશે છે કે ુઆબ્ને ખત્તાફ,
ુન્વાયો ુને ભોશાજે યીનના ુભુક રોકો વાથે જનાફે પાતેભા
(વ.ુ.)ના ઘય ાવે ુઅવ્મો ુને ફોલ્મો. તે ઝાતની કવભ કે
જે ના કબ્ઝએ કુદયતભાું ુઈભયની જાન છે , તભે રોકો ફમુત ભાટે
નીકો છો કે છી શુ ું તભાયા ુઅ ઘયને ુઅગ રગાડી દઉં.1
(૫) ળેશયીસ્તાની લપાત ૫૪૮
ળેશયીસ્તાની એ નઝઝાભથી નકર કમુું છે કે ુઈભય ુઆબ્ને
ખત્તાફ ચીખ ુકાયીને કશી યહ્યો શતો. ુઅ ઘયને તેભના
ઘયલાાઓ વાથે વગાલી દમો. જમાયેકે તે ઘયના
યેશલાવીઓભાું ુરી ુઆબ્ને ુફી તાવરફ (ુ.વ.), પાતેભા
ઝે શયા (વ.ુ.), ુઇભાભ શવને ભુજતફા (ુ.વ.),ુને ુઇભાભ
શુ વૈન (ુ.વ.) વવલામ કોુઇ ન શતુું.2
(૭) કશારાએ ભુઅવીય
ુઈભય કશારા રખે છે કે ુફુફકયે તે વભૂશ વલે વલાર કમો
કે જે ણે ફમુત નથી કયી ુને તેઓ શ. ુરી (ુ.વ.) ાવે
બેગા થમા શતા કે જે ભાું ુબ્ફાવ (નફી (વ.ુ.લ.)ના કાકા)
ઝુ ફૈય, વુઅદ વફન એફાદાશ શતા. ુફુફકયે ુઈભય ુઆબ્ને
ખત્તાફને ભોકલ્મો. ુઈભય તેભની ાવે ુઅવ્મો ુને ફમુત કયલા
કહ્યુું. તે રોકોએ ઘયની ફશાય ુઅલલાની ભનાુઇ કયી. તો ુઈભયે
રાકડીઓ ભુંગાલી ુને કહ્યુું:
તે જાતની કવભ! કે જે ના કબ્ઝાભાું ભાયી જાન છે .
1

ળયશે નહ્જુ ર ફરાગાશ ુઆબ્ને ુફીર શદીદ બા-૬:૪૮
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તભે નીકો છો કે શુ ું ઘયલાાઓ વાથે ઘયને ુઅગ રગાડી
દુઈ. તે રોકોએ કહ્યુું: ુમ શપવા ના ફા! ુઅ ઘયભાું પાતેભા
ણ છે .ુઈભયે કહ્યુું: બરે શોમ.1
છી ુઈભય યવુરના જીગયના ટુકડાના ઘયને વગલાલાથી
ુટક્મો નશી ફેળક તે તેઓની વાથે તેભની દુશ્ભની ુને
ુણગભા ભાટે ભળશુ ય શતો.
ળુું ુઅ તેજ ન શતો કે જે ણે શદીવે વકરૈનને ુઅભ કશીને યદ્દ
કયી શતી કે “ુભાયા ભાટે દકતાફે ખુદા કાપી છે ” એટરે કે દકતાફે
ખુદા ુભાયા ભાટે ુયતી છે ુને ુભને ુઆતયતની જરૂય નથી.
ળુું તે તેજ ન શતો કે જે ણે યવુરુલ્રાશ (વ.ુ.લ.) ને તેભની
ફીભાયીભાું તે રખાણ રખલાથી યોક્મા જમાયે તેને વભજાુઇ ગમુ
કે ુઅ (વ.ુ.લ.) વલત્ર ુઆતયતની વખરાપત વલે રખલાની
ુઇચ્છા ધયાલે છે . તો તેણે ુઅભ કશી તેભના કૌરને ઠુકયાવ્મુું કે ુઅ
વ્મવક્ત ફકલાવ કયી યહ્યા છે . ફેળક ુઈભયે યાજમ ુને વત્તાની
કભય કવી રીધી શતી ુને તેણે તે યસ્તાભાું ુઅલતી દયેક
રુકાલટને તોડી નાખલાનુું નક્કી કયી રીધુ શતુું
ુને તેનુું ખયાફ દયણાભ એ ુઅવ્મુું કે વખરાપત
ફદરાુઇને એક ફદ્તયીન વલ્તનત ફની ગુઇ ુને છી શુ કુભત
ફની ુઈમ્ય્મા ુને ફની ુબ્ફાવના તે રોકોના શાથભાું ચારી
ગુઇ કે જે ને દીન વાથે કોુઇ વુંફુંધ ન શતો
(૪) ભવુઈદી ુફુર શવન
ભવુઈદી રખે છે કે ુબ્ફાવ જે યવુર (વ.ુ.) ના કાકા શતા
કે જે ઓ લપાતે યવુર છી ુભીયર ભોુભેનીન (ુ.વ.).ની
ખીદભતભાું ુઅવ્મા. એક ફાજુ ુભીયર ભોુભેનીન (ુ.વ.)
1
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ુને તેભના ુભુક ચાશલાલાાઓ કે જે ભણે યવુર (વ.ુ.)ની
લવીય્મત ુને બરાભણ ય ુભર કયલાનો વનધાણય કયી રીધો
શતો. યુંતુ ુફુફકયના વાથીઓ તેભના ઘયની તયપ ુઅગ
લધ્મા ુને તેભના ઘય તયપ શુ ભરો કમો ુને દયલાજાને ુઅગ
રગાડી દીધી. તેભાું શાજય તભાભ રોકોને ફજફયી ૂલણક
ઘયભાુંથી ફશાય કાઢમા ુને જનાફે પાતેભા (વ.ુ.) ને દયલાજા
ાછ ીવી દીધા. ુઅ રોકો લડે જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ના
ઘયને વગાલલાની લાતભાું કોુઇ ળુંકાને સ્થાન નથી.1
ફેળક કૌભનુું જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) ના ઘયને વગાલી
નાખલાનુું ગરુું બયલુું તેભાું કોુઇ ળુંકાને સ્થાન નથી કાયણકે
ખયેખય તે ફાફતે ભુતાલાતીય ઐવતશાવવક ુયાલાઓ જોલા ભે
છે ુને ુઅ લાત તભાભ ભુવરભાનોની લચ્ચે ભળશુ ય છે
ળામય નીર શાપીઝ ુઇબ્રાશીભ કશે છે :
તે કેટરો બાયે શુ ભરો શતો કે જે ભાું ુરી (ુ.વ.).એ ુઈભય
ુઆબ્ને ખત્તાફને કહ્યુું કે તાયે વાુંબલાલાાઓને ભાન ુઅલુું
જોુઇએ ુને ફોરલાલાાઓની ુઆઝઝત કયલી જોુઇએ. તે ુઅ
શુ ભરો શતો. ુગય તભે ફમુત ન કયી તો શુ ું તભાયા ઘયને ુઅગ
રગાડી દુઇળ ુને તભાયા ભાટે કુંુઇણ ફાકી યશેલા નશી દલ
બરે છી તે ઘયભાું પાતેભા ણ શોમ. ુઅ લાક્મને શપવા ના
ફા ુઈભય વવલામ કોુઇ ણ ફની ુદનાનનો ફશાદુય વાથણક કયી
ળકતુ ન શતુું.2
વકીપાના સ્થાકોએ ોતાની શુ કુભતને ભજફુત કયલા ભાટે
વખ્ત ુને ુવત બાયે ુઅક્રભક ગરાઓ બમાણ. તેઓ જે ઘય ય
શુ ભરો કયતા શતા, તે ઘયની ફધીજ ભશાનતાઓ ુને સ્થાનની
1

ુઆસ્ફાતુર લવીય્મત :૧૨૩

2

દીલાન શાપીઝ ુઇબ્રાશીભ બા-૧:૭૫
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ુલગણના કયી. શારાુંકે તે ઘય નફુવ્લત ુને લશીનુું ઘય શતુું. તે
એ ઘય શતુું કે જે ભાુંથી કરભએ તૌશીદના ુલાજની ળરૂુઅત થુઇ
શતી. ુઅ ફધીજ લાતોને ુલગણી નાખી ુને યવુરે ુકયભ
(વ.ુ.લ.) છી ખાનદાને દયવારતની વલરુદ્ધ ફધાજ
કાલતયાઓ કમાણ ુને ુઈભય એભ કશેતા ુઈબો થમો કે નફુવ્લત
ુને વખરાપત એક ઘયભાું બેગી નથી થુઆ ળકતી. વત્તા ુને
યાજમો ય કબ્જો જભાલલા ભાટે યવુરની માદગાય ુને દુખ્તયે
નફીના ઘયને વગાલલા ભાટે ુઅગ રગાલી. ુને ુઅ કોુઇ નલી
ચીઝ નથી. વત્તાના રારચુ રોકો ુને પક્ત દુવનમાને
ચાશનાયાઓના વલે ુઇવતશાવ ગલાશી ુઅે છે કે તેભણે ોતાના
સ્લાથણ ખાતય કેલા કેલા ઝુ લ્ભો ગુઝાયમા, ુભાયી ાવે ુઅ ફાફતે
ણ દરીર છે જે નીચે પ્રભાણે છે .

ુફુ ફક્રનો સ્તાલો
વૈમદતુનનીવાુઇર ુઅરભીનના ઘય ય શુ ભરો કયલાના
કાયણે ુફુફકય ખુફજ સ્તામો. તેણે ુુંવતભ વભમે કહ્યુું શતુું કે
શુ ું દુવનમાની કોુઇ ચીઝ ફાફતે એટરો સ્તાલો નથી કયી યહ્યો કે
જે ટરો ત્રણ ચીઝો ુુંજાભ ુઅલાના કાયણે સ્તાલ છુ ું . ુને
ુમ કાળ કે તેને ુુંજાભ ન ુઅપમા શોત. તેભાુંથી એક શતુું કે કેટરુું
વારુું થાત કે ભેં પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) ના ઘય ય શભરો ન કમો
શોત.1
ફીજી જગ્માએ ુઅ યીતે લણણલલાભાું ુઅવ્મુું છે ભને ત્રણ
ચીઝો ય ુપવોવ છે ુને કાળ તેને ભેં ન કમાણ શોત કેટરુું વારુું
શોત. ભેં જ.પાતેભા (વ.ુ.) ના ઘયને છોડી દીધુું શોત ુને તેના
તાયીખે તફયી બા-૨:૬૧૯,ભીઝાનુર એુતેદાર બા-૨:૨૧૫, કન્ઝુર ુઇયપાન બા-૫:૬૩૧,
ળયશે નશજુ ર ફરાગાશ બા-૬:૫૧, કન્ઝુર ુઈમ્ભાર બા-૪:૬૩૨,
તાયીખે દભીશ્ક બા-૩૦:૪૨૦,
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ુઈય શભરો ન કમો શોત. બરે છી તે જું ગ કયલા ભાટે જ ફુંધ
કયલાભાું ુઅવ્મુું શોતે.1
ુફુફકય દુખ્તયે યવુર (વ.ુ.લ.) ના ઘય ય શુ ભરો
કયલાના કાયણે ફેચૈન ુને વ્માકુ શતો. એટરેજ તેણે ોતાના
ુઅખયી દદલવોભાું દુ:ખ ુને સ્તાલાને જાશેય કમુ.ું

જ.વૈમદા (વ.ુ.) ય ઝુલ્ભ
ફીજી લસ્તુ જે વકીપાના સ્થાકોએ કયી તે જનાફે પાતેભા
ઝે શયા (વ.ુ.) ય ઝુ લ્ભો ુને ુત્માચાય શતા. કાયણ કે ુઅ
(વ.ુ.) એજ તેભની વલરુદ્ધ વખ્ત લરણ ુનાવ્મુું શતુું ુને
તેભનો બયુય વલયોધ કમો શતો. ુઅ (વ.ુ.) એ તેભના ફધા
કાલત્રાઓને ુવપ ફનાવ્મા ુને શક્કને તેના કેન્દ્ર ય રાલલા
ભાટે ફધીજ ળવક્તનો ુઈમોગ કમો શતો. ુને તે એટરા ભાટે કે
ુઅ (વ.ુ.)ને ુઈમ્ભતની લચ્ચે ભૂબૂત યીતે જે ભશાનતા ુને
ખાવ દયજજો પ્રાપત શતો, તે તો શતોજ તદ ુઈયાુંત દયેક ક્ષણે
ુઅ નફીની ુભાનત ુને તભાભ દુનીમાઓની સ્ત્રીઓની
વયદાય શતા. યુંતુ વકીપાના સ્થાકોએ ુઅ (વ.ુ.) ની
ફધીજ પઝીરતોને ુલગણી ુને ોતાના યાજકાયણને રાગુ
કયલા ભાટે શદ લટાલી ગમા. શક્કથી ઘણા દુય થુઆ ગમા. ુઅ તો
પક્ત ગભ ુને તકરીપોની ુભુક છફીઓ જ છે કે જે ુઅની
વભક્ષ યજુ કયી છે .ુને દયેક ભુવરભાનનુું દદર, રૂશ ુને જાન
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ય ડનાયા દુ:ખોથી વ્મવથત થુઆ ગમુું
છે . ુભે ુશીં ુભુક ભુવીફતોનુું ટૂુંકભાું લણણન કયીએ છીએ.

રેવાનુરભીઝાન બા-૪:૧૮૯,ળયશે નશજુ ર ફરાગાશ બા-૨૦:૨૪,
તાયીખે દભીશ્ક બા-૩૦:૪૨૨,તાયીખુર ુઆસ્રાભ બા-૩:૧૧૮
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(૧) ગબણનુું વાકીત થલુું
નફીના જીગયના ટુકડા (વ.ુ.) ય જે ભુવીફતોના શાડ
લયવાલલાભાું ુઅવ્મા તેભાુંથી એક એ છે કે ુઅનો ગબણ કે જે ભને
યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) એ ભોશવીન નાભ ુઅપમુું શતુું તેને વાકીત
કયલાભાું ુઅવ્મુું. ુભે ુભુક ઐવતશાવવક ુયાલાઓ કોુઇણ
શાવળમા ુથલા નોંધ વલના યજુ કયીએ છીએ .

(A) ળેશયીસ્તાની લપાત વશજયી ૫૪૮
ુબ્દુર કયીભ ળેશયીસ્તાની ુઇબ્રાશીભ વફન વેમાદથી દયલામત
કયે છે કે ુઈભયે જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) ને એલી યીતે ભામાણ કે
જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) નુું ફચ્ચુું વાકીત થુઆ ગમુું ુને ુઈભય યાડ
ુકાય કયી કશી યહ્યો શતો કે ુઅ ઘયને તેના ઘયલાાઓની વાથે
વગાલી દલ.1

(B) ુસ્કરાની લપાત વશજયી ૮૫૨
ુઆબ્ને શજયે ુસ્કરાનીએ એશભદ વફન ભોશમ્ભદ વાયી વફન
માહ્યા વફન દાયા ભોશદ્દીવે ુફુફકય કુપીના જીલન ચદયત્રભાું કહ્યુું
છે કે શાપીઝ ભોશમ્ભદ વફન એશભદ કુપી એ ુફુફકય કુપીના
જીલનના પ્રવુંગો રખ્મા ફાદ કશે છે કે તે ોતાની ુઅખી ઝીંદગી
વીધા યસ્તા ય ચાલ્મા છી તેભની ઝીંદગીના છે લ્રા દદલવોભાું
લધાયે કયીને ખરીપાઓના કૃત્મો તેભની વાભે શોચાડલાભાું
ુઅલતા શતા. એક દદલવ શુ ું તેભની વખદભતભાું શોચ્મો. તો એક
વ્મવક્ત ુઅ રખાણ લાુંચી યહ્યો શતો કે ુઈભયે જનાફે ઝે શયા
(વ.ુ.) ને એટરુું જોય થી ાટુ ભામુું કે જનાફે ભોશવીન વાકીત
થુઆ ગમા.2
1
2

ુર ભેરરો લન્નશરો બા-૧:૫૭
રીવાનુર ભીઝાન બા-૧:૨૬૮
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(C) ભવુઈદી લપાત વશજયી ૩૪૬
ુફુર શવન ભવુઈદી કશે છે કે વૈમદતુનનીવાુઇર
ુઅરભીનને દયલાઝા ાછ એલી યીતે દફાલલાભાું ુઅવ્મા કે
જનાફે ભોશવીનનો શભર વાકીત થુઆ ગમો.1

(D) ઝશફી લપાત ૭૪૮ વશજયી
ઝશફી ોતાની વનદના શલારાથી ભોશમ્ભદ વફન એશભદ
વફન શમ્ભાદે કુપીથી દયલામત કયે છે કે શુ ું તેભની ખીદભતભાું
શાજય થમો. તો એક વ્મવક્ત તેભની વાભે ુઅ રખાણ લાુંચી યહ્યો
શતો કે ુઈભયે જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) ને ગ લડે એલી
યીતે ભામાણ કે જનાફે વૈમદાના ગબણભાું જનાફે ભોશવીન વાકીત
થુઆ ગમા.2

(E) ુઆબ્ને કોતય્ફા લપાત વશજયી ૨૭૬
ુઆબ્ને કોતય્ફા દમનુયી કશે છે કે શઝયતે ભોશવીનનો
શભર કુન્ફૂઝે ુદલીના ધક્કો ભાયલાના કાયણે વાકીત થુઆ ગમુું.3
(F) વપદી લપાત ૭૬૪ વશજયી
ુલ્રાભા વપલીના ળબ્દોને લાુંચો. તેઓ કશે છે કે ફમુતના
દદલવે ુઈભયે જનાફે પાતેભા (વ.ુ.) ના ેટ ય એટરુું જોય થી
ભામુું કે જ.ભોશવીન વાકીત થુઆ ગમા.4

1

ુઆસ્ફાતુર લવીય્મત :૧૪૩

2

ભીઝાનુર એુતેદાર બા-૧:૧૩૯

3

ભનાકીફે ુઅરે ુફી તાવરફ બા-૩:૧૩૩

4

ુરલાપી ફીર લેપામત બા૩૪:૫- ૭
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(G) તફયી લપાત વશજયી ૩૧૦
ુઆવતશાવકાય તફયી કશે છે કે જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ની
લપાતનુ કાયણ એ શતુું કે તે વ્મવક્ત (ુઈભયના ગુરાભ) કુન્ફૂઝે તેના
શુ કભથી તરલાયના મ્માન લડે જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) ને
ભામુું. જે ના કાયણે જ.ભોશવીન વાકીત થુઆ ગમા. ત્માયફાદ
જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) વખ્ત ફીભાય થુઆ ગમા.1
(H) તફયવી લપાત ૫૬૦ વશજયી
ુલ્રાભા તફયવી ોતાની દકતાફ એશતેજાજભાું શઝયત
ુઇભાભ શવન (ુ.વ.) ના દુશ્ભનોના વભૂશની લચ્ચે એક
ભુનાઝે યો લણણલે છે કે જે ભાું ભુગીયા વફન ળોુફાશ શાજય શતો.
ુઅ (ુ.વ.).એ તેને વુંફોધીને કહ્યુું: ુમ ભુગીયા! ફેળક તુું
ખુદાનો દુશ્ભન છે . તેની દકતાફને ીઠ ાછ નાખી દેનાયો છો.
તેના યવુરને જુ ઠરાલનાયો છો ુને વ્મવબચાયી છો........ તેજ
યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) ના જીગયના ટુકડા જનાફે પાતેભા
ઝે શયા (વ.ુ.) ને એલી યીતે ભામાણ શતા કે તેઓ રોશીથી બયામ
ગમા શતા ુને તેભનુું ગબણનુું ફચ્ચુું વાકીત થુઆ ગમુું. તે ુઅ ફધુું
યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) ને ફદનાભ કયલા ભાટે યવુરના શુ કભનુું
ુઈલ્રુંઘન કયલા ભાટે ુને યવુરની શુ યભતને ાભાર કયલા ભાટે
કમુું શતુું. જમાયે કે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) એ જનાફે પાતેભા
ઝે શયા (વ.ુ.) ને પયભાવ્મુું શતુું: ુમ પાતેભા તભે જન્નતની
તભાભ ઔયતોની વયદાય છો. ખુદાની કવભ! ુમ ભુગીયા તારુું
ઠેકારૄું જશન્નભ છે ુને જે કુઆ તુું ફોલ્મો છો તેના ભાટે તે તાયા
ભાટે ભોટી ુઅપત ફનળે.2
1
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(I) ુલ્રાભા ભજરીવી (ુ.ય.)
ુલ્રાભા ભજરીવી(ુ.ય.) એ ોતાની દકતાફ ુઆળાણદુર
કુરુફ ભાું જનાફે વૈમદાના શલારાથી નકર કમુું છે કે ુઅે
પયભાવ્મુું કે: ુઈભયે કુન્ફૂઝના શાથભાુંથી ચાફુક રુઇને ભાયા ખબા
ય એટરી જોયથી ભાયી કે તેના વનળાન ડી ગમા. જે ના કાયણે
ભાયો ખબો વોજીને ફાઝુ ફન જે લો થુઆ ગમો. છી તેણે ગથી
દયલાજાને ભામો. તો તે દયલાજો ભાયા ય ડ્મો ુને શુ ું તે વભમે
શાભેરા શતી.ઉંધે ભાથે ડી.ુઅગથી દયલાજો વગી યહ્યો શતો.
તેની જલાાઓ ુને બડકાઓ ફી યહ્યા શતા ુને ભાયા
ચશેયાને ફાી યહ્યા શતા. તેણે ુઅગ ુઅલીને ભાયા ભોઢા ય
એટરી જોય થી તભાચાઓ ભામાણ કે ભાયા કાનની ફુટ્ટી વલખેયામ
ગુઇ ુને શુ ું ખુફજ ીડાભાું વડાુઇ ગુઇ. ભાયો ભોશવીન કોુઇ
ણ ગુનાશ લગય ળવશદ થુઆ ગમો.
ુઅ શતા ુભુક સ્ત્રોતો કે જે ભાું જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ય
ઝુ લ્ભો વવતભ ુને તેભના પયઝું દ જનાફે ભોશવીનને વાકીત
કયલાનુું લણણન છે . વળુઅઓનો બયોવો છે કે ુઅ ઝુ લ્ભો થમા છે
કાયણકે ુઅ ઝુ લ્ભ ુને દુ:ખોની ભાવૂભીન (ુ.ભુ.વ.) થી
દયલામત કયલાભાું ુઅલી છે . ખયેખય ુઅ દુુઃખદ પ્રવુંગોથી તે લાત
સ્િ થુઆ જામ છે કે યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) છી રોકો કેલી
યીતે વત્તાના ભોશભાું ુને શુ કુભતની ચાશનાભાું ુઈતાલા થમા
ુને ફ જફયી ૂલણક વત્તા છીનલી રીધી. 1

1
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જનાફે ઝેશયા (વ.ુ.) ય ુઅર્થથક ાફુંદીઓ
ુફુ ફકયે જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.), તેભના ળૌશય ુને તેભના
ફુંને પયઝું દો ય ુઅર્થથક, ભારી ુને નાણાકીમ ાફુંદી રાગુ કયી
દીધી, જે થી કયીને તે તેભની ળાનો ળૌકતને તોડી ળકે, ુને તેઓ
શુ કુભતની વાભે ભજફુત ન થુઆ ળકે ુઅજ તયીકો શોમ છે તભાભ
યાજાઓનો ોતાના દુશ્ભનોની વલરુદ્ધભાું ુને ફેળક ુફુફકયે
તેભના ય ઘણા વખ્ત ગરાઓ રીધા તેભાુંથી ુભુક ુઅ
પ્રભાણે છે

ખુમ્વના શક્કથી ભેશરૂભી
એશરેફૈતે ુત્શાય (ુ.ભુ.વ.) ની વલરુદ્ધ જે વખ્ત
ગરાઓ બયલાભાું ુઅવ્મા તેભાુંથી એક તેભના સ્થાવત શક્ક
ખુમ્વને યદ્દ કયલાનો ુને ખુમ્વનો શક્ક તેભને ન ુઅલાનો
પ્રચન છે . જમાયે કે કુયુઅને ભજીદે ુઅ સ્િ શક્કને જાશેય કમો છે
ુને પયભાલે છે
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“ુને ુઅ જાણી રો કે (રડાુઆ દયવભમાન) તભે જે નપો
ભેલો તેનો ાુંચભો બાગ ુલ્રાશનો તથા યવૂરનો તથા તે
(યવૂર) ના વગાું લશારાઓનો તથા મતીભોનો તથા
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ભોશતાજોનો તથા ભુવાપયોનો છે . ુગય તભે ુલ્રાશ ય
વલચલાવ યાખતા શો ુને તે (ગૈફી ભદદ) ય કે જે ુભોએ
ુભાયા ફુંદા ુઈય વનણણમ (જું ગે ફદ્ર) ના દદલવે ુઈતાયી શતી (કે)
જે દદલવે ફે ક્ષો વાભ વાભે થુઆ ગમા શતા; ુને ુલ્રાશ દયેક
લસ્તુ ય વુંણ
ુ ણ કાફૂ ધયાલનાયો છે ”.1
તભાભ ભુવરભાનો એ લાત ય એકભત છે કે યવુરે ુકયભ
(વ.ુ.લ.) ના ભાટે ખુમ્વનો એક વશસ્વો ભખ્વુવ શતો. ુને
ફીજો બાગ યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) ના નઝદીકના વગા
લશારા ભાટે શતો. ુઅ યુંયા યવુરે ુકયભ (વ.ુ.લ.) ની
ઝીંદગી વુધી ચારુ યશી. યુંતુ જે લો ુફુફકય વત્તા ય ુઅવ્મો
તેણે ુઅ બાગને યદ્દ કયી નાખ્મો. એટરે કે યવુરે ુકયભનો શક્ક
ુને તેભના નજીકના વગા લશારાઓનો શક્કને ખતભ કયી
નાખ્મો. ફધાજ ફની શાળીભને ખુમ્વથી લુંવચત કયી નાખ્મા ુને
તેભને તભાભ રોકોની વભાન ફનાલી નાખ્મો. 2
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ુફુફકયને કશેલડાવ્મુું કે તેભને
જે ખુમ્વનો વશસ્વો ુઅલાભાું ુઅલતો શતો તે ખૈફયના
ખુમ્વભાુંથી ુઅલાભાું ુઅલે, યુંતુ ુફુ ફકયે તેભને એક ાુઇ
ણ ુઅલાની ભનાુઇ કયી.3
દયણાભ એ ુઅવ્મુું કે ુલ્લી વાદાત ય પકીયી ુને
તુંગદસ્તીના બમાનક લાદો ઘેયામ ગમા. ફની શાવળભને
ુલ્રાશે પયજ કયેરા શક્કથી ુને તભાભ ુઅર્થથક ુઅલકોથી
લુંવચત કયી નાખલાભાું ુઅવ્મા. ુને ુઅ ફધા કાલતયાઓ દુશ્ભનો
તયપથી પક્ત એટરા ભાટે કયલાભાું ુઅવ્મા કે ુરી (ુ.વ.).ની
1

(વુ.ુન્પાર-૪૧)
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ળવક્ત ુને ફ નફુું ડી જામ ુને તેઓ ક્માયેમ ણ
ુફુફકયનો વલયોધ કયી ળકે નશી. ુઅ તેજ ુઅર્થથક ાફુંદી છે કે
જે ુઅજે ણ ુભુક શુ કભ
ુ તો ોતાની દુશ્ભન શુ કભ
ુ તો ય રાગુ
કયે છે .

પદકનુું રુઇ રેલુું
દુખ્તયે યવુર જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.)ની વલરુદ્ધ
ુફુફકયની વખ્ત કામણલાશીભાુંથી એક પદકનુું રુઇ રેલુું છે .
ુઅ ફાગથી શાુંવીર થમેરી ુઅલકને ફૈતુર ભારનો વશસ્વો
ફનાલી રીધો શતો. ુશીં ટૂુંકભાું પદક ુને તેને રગતા ુભુક
કામો વલે વભજાલટ ેળ કયીએ છીએ.

(૧) પદક નફી (વ.ુ.લ.) ની ભીલ્કીય્મત શતી.
જમાું વુધી પદકની લાત છે તો પદક ુઆસ્રાભી રશ્કયી તાકાતથી
પતેશ થમુ નથી, યુંતુ ુઅ તે ઝભીન શતી કે જે ુલ્રાશના ફુંદા
ુને યવુર (વ.ુ.લ.) ને વશજયતના વાતભાું લે વુરશના કાયણે
ભી શતી. ુઅ વયઝભીન ય ન તો ઘોડા દોડ્મા શતા ુને ન તો
વલાય થુઇને કોુઇ ભમદાનભાું જું ગ ભાટે ગમુું કે જે થી ખુમ્વનો
શક્ક વાવફત થામ. ુઅ નફી (વ.ુ.લ.) ની ોતાની ચોખ્ખી
વભલ્કત શતી.

(૨) પદક શેફા (બેટ) કમો શતો.
જમાયે વયઝભીને પદક યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ના કબ્ઝાભાું
ુઅલી ત્માયે ુઅ ુઅમએ કયીભાું નાઝીર થુઆ.
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َُوبٓ ِث َذا ْام ُل ْر َ ہَب َخ َّله
“નજીકના વગાલશારા ને શક્ક ુઅી દમો.”1
તો યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) એ પદકનો વુંુણણ વલસ્તાય જનાફે
વૈમદા (વ.ુ.)ને ુતા કમો ુને પયભાવ્મુું કે:
ુઅ વશસ્વો તે છે જે ને ુલ્રાશે ુઅ (વ.ુ.) ને ુને ુઅ
(વ.ુ.) ની ઔરાદનો વશસ્વો કયાય ુઅપમો છે .2
પદક એ જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ની ઝાતી વભરકત શતી.
એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) ાવે ુઅ વવલામ ફીજી કોુઇ ુઅર્થથક
વુંતી ન શતી. જે યીતે ુભીરુર ભોુભેનીન (ુ.વ.) એ તેના
એક કશેણભાું પયભાવ્મુું છે કે: શા! કાયણકે ુભાયી ાવે ુઅવભાન
નીચે પદક વવલામ ફીજી કોુઇ વભરકત ન શતી.3
યુંતુ યવુરેખુદા (વ.ુ.લ.) ની યેશરત છી ુફુફકયે ુઅ
પદકના બાગને ણ છીનલી રીધો ુને તેને ફૈતર
ુ ભારનો બાગ
ફનાલી રીધો. તેઓનો ભકવદ પક્ત એ જ શતો કે ુઇભાભ ુરી
(ુ.વ.).ને ુઅર્થથક યીતે વુંુણણ કભઝોય કયી નાખે. ુને
ુફુફકયના વલયોધીઓની ચલ એક લાવશમાત ફનીને યશી
જામ. ુઆબ્ને ુફીર શદીદ ભોુતઝે રી કશે છે કે ભેં ફગદાદના
ભદ્રેવા એ ગયફીય્માશના ભુદયીવ ુરી વફન પારૂકીથી વલાર
કમો કે ળુું શઝયત પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) વાચા ન શતા?
(ોતાના પદકના દાલા ફાફતે) તો તેભણે પયભાવ્મુું કે કેભ નશી. ભેં
કહ્યુું તો ળુું ુફુફકય તેને વાચા જાણતા શોલા છતાુંમ પદક કેભ
યત ન ુઅપમો? તેભણે શવીને જલાફ ુઅીને એક ફશુ જ
1

(વુ.ુઆવયા(ફની ુઆવયાુઆર) -૨૬)

ળલાશેદુત્તન્ઝીર બા-૧:૪૪૧,ુદ્દુરુણર ભન્વુય બા-૨:૧૫૧,
કન્ઝુર ુઈમ્ભાર બા-૨:૧૫૭,રૂશુ રભુઅની બા-૫:૫૭
3 નશજુ ર ફરાગાશ :૩૭૧
2
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સ્િ શકીકત કશી દીધી. શારાુંકે તેભનો સ્લબાલ ફશુ જ ગુંબીય
પ્રકાયનો ુને ફશુ જ ઓછી ભજાક કયલાલાા ભાણવ શતા. તે
પયભાલે છે કે ુગય તે દાલાના રીધે પદક યત કયી દેત તો તે
ોતાના ળૌશય ભાટે વખરાપતનો દાલો કયત ુને ુફુફકયને
ોતાની જગ્મા છોડી દેલી ડત. તેની ાવે કોુઇ ફશાનુું ણ ન
યશેત ુને કોુઇ ગલાશ લગય ુને કોુઇ ણ જાતની તકયાય લગય
તેને વખરાપતથી શાથ ધોલા ડતે.1
કાયણકે તે ુઅના શેરા તે ોતાને વાચા ુને કોુઇણ
દાલાભાું શક્ક ય શોલાની ભશોય રગાડી ચુક્મા શતા. યુંતુ
ળૈખૈનની શુ કુભત છી ુઅલનાયી શુ કુભતે ણ ોતાને ભન પાલે
તેલુું લતણન કમુું. ોતાની ભયજી ભુજફ ફાગે પદકને લેડપલા
રાગ્મા. ુઈસ્ભાન વફન ુફ્પાને પદકને ભયલાન વફન શકભના નાભે
કયી દીધો. જે યીતે ુઇવતશાવકાયોએ રખ્મુું છે કે ુઈસ્ભાન વલરુદ્ધ
થનારુું કાલતયાનુું એક કાયણ પદક ભયલાનને વોંી દેલો શતો.
ભયલાનના શરાક થલા છી તેની ઔરાદ પદકની લાયવદાય
ફનતી યશી. ત્માું વુધી કે ુઈભય વફન ુબ્દુરુઝીઝ ખીરાપતના
શોદ્દા ય ુઅવ્મો. છી તેણે પદકને ુઅરે ભયલાન ાવેથી
છીનલીને વદકો કયાય દીધો.2

1

ળયશે નશજુ ર ફરાગાશ ુઆબ્ને ુફીર શદીદ બા-૧૬:૨૮૪

2

તાયીખો ુફીર દપદા બા-૧:૧૬૮
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જ.વૈમદતુન્નીવાુઆર ુઅરભીન (વ.ુ.)
નો ઐવતશાવવક વખતાફ
દુખ્તયે યવુરે (વ.ુ.લ.)ના ભાટે દુન્મા ખુફજ વખ્ત ફની
ગુઇ. દુન્માની સ્ત્રીઓની વયદાયની વલરુદ્ધ ુફુ ફકયે જે વખ્ત
ઝુ લ્ભો કમાણ. તેનાથી જનાફે વૈમદા બાુંગી ડ્મા શતા. તે છતાુંમ
ુઅે ુફુફકયની વાભે દરીર કાએભ કયલા ભાટે ુને શુ જજત
તભાભ કયલાથી યોકામા નશી. તેના નજીલા યાજકાયણને વાચુું
વાવફત કયલા ભાટેના દયેક ગરાઓની વાભે જનાફે વૈમદા
(વ.ુ.) એ યોક રગાલી દીધી. ુઅે ભસ્જીદે નફલીભાું એલો
ઐવતશાવવક ખુત્ફો ુઅપમો કે જે ની ભીવાર દુવનમાભાું ક્માુંમ
ભતી નથી. ુઅે ળબ્દોને નુક્તાઓ ુઅપમા ુને લાક્મોને
વભજાવ્મા ુને ુઅજ વખતાફના કાયણે વાભાન્મ ભુવરભાનોને
ણ ખફય ડી ગુઇ કે ઝભીન ય ુલ્રાશે ૈદા કયેર ભાનનીમ
સ્ત્રીઓભાુંથી વૌથી લધુ ભાનનીમ સ્ત્રી ુને વૌથી ફરુંદ વયદાય
જનાફે પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) છે . કે જે ને ુલ્રાશે વશકભત ુને
વખતાફની પઝીરત ુને તભાભ શ્રેષ્ઠતા ુતા કયી છે . ુઅના
ુઅ ખુત્ફાની ભશત્લતા ભાટે એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) એ ોતાની
ઔરાદને ુઅ ખુત્ફો એલી યીતે ઝફાની માદ કયાલતા જે યીતે
કુયુઅનને માદ કયલાનુું કશેતા.
એ સ્ત્રી કે જે ની ૧૮લણની ુઈમ્રભાું ુઅલો પવીશ ુને ફરીગ
ખુત્ફો ુઅે કે જે ની ફયાફયી દુવનમાનો કોુઇણ ભોટાભાું ભોટો
ખતીફ ણ કયી ળકે તેભ નથી. એશરેફૈતે નફુવ્લત,ુઆલ્ભ ુને
વશક્ભતની ખાણો ુને દયવારતથી ભેર ુઆલ્ભ દ્લાયા એલો
ુજીફ ખુત્ફો શોમ તેભાું કોુઇ ુઅચચમણ નથી, કાયણ કે ુઅ
(વ.ુ.) ને ુઅના વતા શઝયત ખતભી ભયતફત (વ.ુ.લ.)
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એ ભાુયેપત ુને ુઇલ્ભોથી નલાઝમા છે . ોતાના વીપાત ુને
કભારાતથી ુઅને ભારાભાર કમાણ છે . ત્માું વુધી કે જનાફે
વૈમદા (વ.ુ.) જનાફે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની વીપાત ુને
ક્ભારાતની તસ્લીય ફની ગમા. ુઅ વલમ ય ુગવણત યીલામતો
ભૌજુ દ છે .
જનાફે પાતેભા (વ.ુ.) નો ખુત્ફો તે ુફુફકયની વલરુદ્ધ
ખુલ્રો ડકાય ુને બયુય ુઆન્કેરાફ છે કે જે ના છી
ુફુફકયની વખરાપત ડગભગલા રાગી શતી. યુંતુ તેણે યાજકીમ
ચારોથી ોતાની ખુયળી ભજફુત કયલાની કોવળ કયી. ુઆન્ક્રાફે
પાતેભાની જમોતને ઓરલલાની કોવળભાું રાગી ગમા કે જે ની
વલગત ુઅગ યજુ કયીળુું.

ઝેશયા-એ-પદક
યાલીઓએ જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.)નો ભસ્જીદે નફલીભાું
જલાનુું લણણન ુઅ યીતે ફમાન કમુું છે . ભાથા ય ભકના ફાુંધી
શાળભી કનીઝો ુને કુટુુંફની ફશેનો ુને દીકયીઓને રુઇને
ભસ્જીદભાું ુઅવ્મા. ુઅ (વ.ુ.) ની ચાદય જભીન ય
ઢવડાલલાના કાયણે જભીન ય વનળાન ડતુું જતુું શતુું. ુઅ
(વ.ુ.) ની ચારલાની યીત વફરકુર યવુરે ખુદા (વ.ુ.) ને
ભતી શતી ુને જયામ ણ પકણ દેખાતો ન શતો. ુઅ (વ.ુ.)
ભસ્જીદે નફલીભાું દાખર થમા. ુફુફકય તે વભમે ભુશાજીય ુને
ુન્વાયના રોકો વાથે ફેઠો શતો. ુફુફક્રે ુઅ (વ.ુ.)ને
નજય ુુંદાજ કમાણ ુને કોુઇ ધ્માન ન ુઅપમુું. ઘણી લખત યાશ
જોમા છી થાકીને ફેવી ગમા ુને યડલા રાગ્મા ુને એલી યીતે
યડલા રાગ્મા કે તેની વાથે ુભુક રોકો ણ યડલા રાગ્મા. શાજય
યશેરા રોકોભાું ફેચૈની ુને ુઈદાવી પ્રવયી ગુઇ. છી ુઅ
(વ.ુ.) થોડીલાય ભાટે ળાુંત થમા. રોકોની યડલાની ુને
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વીવક્લાની ુલાજ ફુંધ થુઆ છી ુઅ (વ.ુ.) એ તકયીયની
ળરૂુઅત કયી.
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ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َٔ ِ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ِ َ َ ُ َ َ َ َٔ ہ
ْ
َ
اک
ِ اَلدر
ِ ع
ِ ع
ِ  و ثفاوث، ع اْلزائ اودھا
ِ  و َنی، اَلخصائ ـددھا
ِ
َ َ ْ َٔ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ّ ُ ْ ّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ہ
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“ુલ્રાશે જે કાુંુઆ નેુભતો ુતા કયી તેના ભાટે વઘા
લખાણ છે . વારૂ ુને ખયાફ લચ્ચે તપાલત વભજલા ભાટે તેણે
જે કાુંુઇ ુઆલ્શાભ કમુું તેના ભાટે તેનો ળુક્ર છે .ુને તભાભ તુયીપ
એ ૂષ્ક નેુભતો ભાટે કે જે તેણે ુગાુઈથી જ ુતા કયી દીધી
ુને વલળા નેુભતો ય કે જે ુતા કયલાભાું તેણે શેર કયી
ુને તે નેુભતો ુઅલાભાું લધાયો કમો ુને તે નેુભતોને વતત
ુઅીને વુંણ
ુ ણ કયી. ુઅ નેુભતો ગણતયીના દામયાથી ફશાય
છે . ુને તેના ળુક્રની શદો વુધી શોંચ ુળક્મ છે ુને તેની
ુનુંતતાનો ુુંદાજ ક્માયેમ રગાડી ળકામ તેભ નથી. તે
નેુભતોભાું લધાયો થામ ુને વતત ભતી યશે તે ભાટે રોકોને
ળુક્ર કયલાની વશદામત કયી. ળુક્રનો શુ કભ એટરા ભાટે ુઅપમો કે
નેુભતોભાું લધાયો થામ. તેલી નેુભતો તયપ વતત દુલત
ુઅી જે ખુદ ફુંદા ભાટે પામદાકાયક છે ુને તેણે દુલત
ુઅીને ુઅ (નેુભતોને) ફેલડાલી દીધી.)”
ખુત્ફાના ુઅ બાગભાું જનાફે વૈમદા ુલ્રાશની શમ્દ ુને
વના ુને તેભની ુગવણત નેુભતોને ુને ુઆનામતોનો ળુક્ર
ુદા કયે છે કાયણકે ખુદાલુંદે ુઅરભેં ફુંદાઓ ય નેુભતો ુને
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ેુઆનામતોનો વવરવવરો જાયી યાખ્મો છે ુને તેભના ફુંદાઓન
ેળુદક્રમા ુદા કયલાનો શુ કભ ુઅપમો છે જે થી તે ુઅ નેુભતો ુન
ુઆનામતોભાું લધાયો કયી દે.
ેજનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ખુત્ફાભાું ુઅગ પયભાલે છે ક

َٔ َ َ ُ َٔ ْ َ ہ َ ّ َ ّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ْ ْ َ َ
اَلخَلص
َشیک مه َ ،ک ِىة جفل ِ
اطھدان َل ِامه ِاَلّللا وخدہ َل ِ
ْ َ
ََت ِوین َھا
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ع
ِ
ِ
َ
َ
َ ْ َٔ ْ
َ
ْ َّٔ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ٔ ْ َ َ َ
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،ک َّو ََناَ
ْی َکن كبنھا ،واٌظاھا ِتَل اخ ِتذائ او ِثن ٍة ِاوتثنھا
ِِم ط ٍ
َ
ُ
َ َٔ
ِتل ْد َر ِث ِه َ ،وذ َرا َھا ِِبَ ِظ ّی ِت ِه ،
ْ َ ْ َ َ ْ ُ ہ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ
ْی خاج ٍة ِونه ِایل ثک ِوی ِْنا ،وَل فائِد ٍۃ مه ِِف ثص ِو ُِیھا ِ ،اَل
ِِم ك ِ
َْ ً ْ
ثث ِبیتا ِلِک َى ِت ِه ،
َ َ ْ ً َ ہ َ َ َ ْ َ ً ُ ْ َ َ َ َ ُّ ً َ َّ َ َ َ ً
َِبی ِت ِه  ،و ِاـازا
و ثن ِبھیا لَع غاـ ِت ِه  ،و ِاؽھارا مِلدر ِث ِه ،و ثفبدا م ِ
م َِد ْـ َو ِث ِه ،
ُ َّ َ َ َ َّ
لَع َغ َ
اة َ ہ
اة َ ہ
اـ ِت ِه َ ،و َو َط َؿ ْام ِف َل َ
امث َو َ
لَع َو ْف ِص َی ِت ِه ،
جه جفل
َ ً
َ
َ ًَ َ َ ْ ْ
ع ًِل َى ِت ِه َ ،و ِخ َیاطة ِو ْن ُه ِا ہیل َج ّن ِت ِه ۔‘‘
ِذَیدۃ ِم ِفبا ِد ِہ
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“શુ ું ગલાશી ુઅુ છુ ું કે ુલ્રાશ વવલામ ફીજો કોુઆ ભુફુદ
નથી, જે એક છે ુને તેનો કોુઆ બાગીદાય નથી. (કરભએ
ળશાદત) ુઅ એ લાક્મ છે કે જે ભાું (ુભરભાું) ુઆખ્રાવને તેનો
નતીજો ફનાવ્મો છે ુને દીરોને તેની તયપ ઝુકાલી દીધા ુને
હચતન ભનનભાું તેણે સ્િ કયી દીધુ કે ુઅુંખો લડે તેને જોલુું,
ઝફાનો લડે તેનુું લણણન કયલુું ુને કલ્નાભાું તેની કમપીય્મતને
રાલલી ુળક્મ છે . તેણે ચીઝોને ફનાલલાની ળરૂુઅત ત્માયે કયી
કે જમાયે તેની શેરા કોુઆણ ચીઝ ભલજુ દ ન શતી ુને
કોુઆણ જાતના નભૂના લગય કે જે ના સ્લરૂની તેણે નકર કયી
શોમ તેણે તેની ળરૂુઅત કયી. તેણે તેઓને ોતાની કુદયતથી
ફનાવ્મા ુને તેણે તેને ોતાની ભળીય્મતથી ૈદા કમાણ. ન તો
તેઓને ફનાલીને તેને તેની કોુઆ જરૂયત શતી ન તો તેભને ુઅકાય
ુઅલાભાું તેનો કોુઆ પામદો શતો,તે પક્ત ોતાની વશકભતને
સ્થાીત કયલા ચાશતો શતો, ોતાની ુઆતાુત ભાટે ફેદાય કયલા
ચાશતો શતો, ોતાની કુદયતને ઝાવશય કયલા ચાશતો શતો,
ભખ્રુકાતને ોતાની ુઆફાદતભાું પ્રલૃત કયલા ચાશતો શતો ુને
ોતાની દુલત ભજફૂત ફનાલલા ચાશતો શતો. છી તેણે
ોતાની ુઆતાુતભાું વલાફ યાખ્મો ુને નાપયભાનીભાું વજા
ભૂકી,જે થી ોતાના ફુંદાઓને તેની વજાથી ફચાલે ુને તેઓને
જન્નતની તયપ રુઆ જામ”.
ખુત્ફાના ુઅ બાગભાું ખારીકે કાએનાતની ુઝભતને રગતી
લાતો ેળ કયી છે જે નીચે ભુજફ છે
૧- ુઇન્વાની ુવસ્તત્લ ુઅ દુવનમાના ખાવરકને જોુઇ ળકતુ
નથી ુને બાલી ળક્મતાઓ યજુ કયનાયાઓની તાકત નથી કે તે
ુઅ ુઅચચમણ ચદકત શકીકતને ાભી ળકે. એલીજ યીતે
ુઆન્વાનોની ઝફાનો ચાશે જે ટરી ણ વાયા ળબ્દોભાું તેના
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વીપાતો ુને ુઝભત ફમાન નથી કયી ળકતી. એલીજ યીતે
ુઇન્વાની કલ્નાઓ ુને ખ્મારો ણ તેની શારત ુને તેને
ુઅરેખી ળકલાથી ુઅજીઝ છે . ુને ુઅ દયેકનુું વલસ્તયણ કુયુઅન
ુને દકતાફોભાું તેની દરીરો યજુ થુઆ છે .
૨- જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ુલ્રાશ ુઝઝ લ જલ્રના
ઝયીએ કાએનાતની ૈદાુઆળ ુને તેની કુદયત તયપ ુઇળાયો કમો છે
કે ુને ુઅ કહ્યુું છે કે ુલ્રાશે તભાભ કાએનાતને કોુઆણ
ચીઝની લગય ૈદા કયી છે . ુને તેના જે લી ફીજી કોુઇ નથી
ભતી યુંતુ ુલ્રાશે ોતાની કુદયતથી ુને ોતાની ભયજીથી
કાએનાતને ુવસ્તત્લ ફક્ષમુું. ુલ્રાશ ુઝઝ લ જલ્ર કેટરો
ભશાન ુને ફરુંદ છે
૩- કાએનાતની ૈદાુઆળ ભાટે ુલ્રાશનો કોુઇ સ્લાથણ કે
ભતરફ નથી યુંતુ તે ુલ્રાશ તયપથી ુઅલાભાું ુઅલેરી
ુણભોર નેુભત છે . તેણે ોતાની ુઝભતને ઝાશેય કયલા ભાટે
ોતાની કુદયત ુને ભયજીથી કાએનાતને ૈદા કયી. ુને ોતાની
પયભાફયદાયી તયપ ધ્માન દોમુું ોતાની તયપ ફોરાલીને
ુઆન્વાનોની ુઆઝઝત લધાયી છે . છી તેના પયભાુંફયદાય
ફુંદાઓને ભશાન વલાફ દેલાનો લામદો કમો છે જે ની
ભશાનતાનો ુુંદાઝ નથી રગાલી ળકાતો. તેલીજ યીતે તેણે
નાપયભાનોને વખ્તભાું વખ્ત વઝા દેલાની ચેતલણી ુઅી છે .
તેના છી જનાફે વૈમદાએ ોતાના વતા શ.ભોશમ્ભદ
(વ.ુ.લ.) ની નફુવ્લતનો ઝીક્ર કમો છે

ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ً َ ّ َ ُ َٔ َ ّ َٔ ُ َ ْ َٔ َ
َٔ َ َ
ارہ َواً َت َج َب ُه ك ْبل ا ْن
 ِاخت، و اطھد ان ا َِب ُمىدا ـبدہ و رشومه
ََْ
َٔ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َٔ َ ْ َ ُ َ ّ َ َ ُ َ َ ْ َٔ
َ
 ِا ِذ اْلَلئ ُِق، اص َػفاہ ك ْبل ا ِن ْات َت َفث ُه
 و،  وساہ كبل ا ِن اجتبنه، ارشنه

76

َ ُ ٌَ َ َ َ ََْ َْ ُ ٌَ
ْ َ ْ َ ْ ُ َ ٌ َ ْ ْ َٔ
َ
ِ
یل وصوًة  ،و ِت ِْنایة امفد ِم ولروًة ،
َِبملی ِة وکنوًة  ،و ِث ِص ِْتاَلھا ِو ِ
ْ ً
ُّ
ًَ
ْ ُُ َ َ َ ً
ِم ہ ّّللاِ َث َف ہ
ایل ِِبَ
ىا ِ َ
امد ُھو ِر َ ،و َو ْف ِرفة
اغة ِِبَ َوا ِد ِج
ای ِل اَلوو ِر ،و ِاخ
ِـن
ِ
ْ ْ
ِِبَ َواكِؿِ ام َىل ُدو ِر ۔
ْ َ َ َ ُ ہ ّ ُ ْ َ ً َٔ ْ َ َ ً َ ہ ْ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ً
ِاتتفثه ّللا ِاَتاوا َِلو ِر ِہ  ،و ِـ ِزمیة لَع ِاوظائ خک ِى ِه  ،و ِاًفاذا
َ ْ َ َ َٔ ْ ُ َ َ َ ً َٔ ْ َ َ ُ ّ َ ً ہ َ َ َ َ ً
َ
م َِىلا ِد ُِی خت ِى ِه  ،فرای اَلَم ِفركا ِِف ادَی َِنا  ،ـکفا لَع ًِْی ِاَنا  ،ـا ِتدۃ
َ َٔ ہ َ
ُ ْ َ ً ہّ َ َ ْ َ
َٔ ْ َ
ّللا َبَٔب ُُم َ َّىد َص َّّل ہ ّ ُ
اَنَا ۔ فا ََن َر ّ ُ
ّللا َـنَی ِهْ
َِلوَث َِنا  ،ونکِرۃ ِلِل ِوؿ ِـرف ِ
ٍ
ِِ
َ ٓ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َٔ
اَل ْت َصار ُ َ
ُغ َى َھا ،
ع
ِ
ع املن ِ
وة َبىھا  ،وجَل ِ
وا ِم ِه ؽنىھا  ،وکظف ِ
َ
ْ
َّ
َو َك َ
ّص ُھ ْه ِِمَ
َبمھ َدایَ ِة َ ،ف ٔا ًْ َل َذ ُھ ْه ِ َ
ِم ْام ِل َوایَ ِة َ ،و َت َّ َ
ِ
اس
امن
ِف
ام
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ َ َ ُ ْ ہ َّ
َ
اھ ْه ا ہیل ّ
ْام َف َىایَ ِة َ،و َھ َد ُ
امػ َ
یه
ر
یل
ا
ه
اھ
ـ
د
و
یه
و
ل
ام
ي
امد
ِ
ِ
ِ
یق ام ُى ْصت ِل ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ّ َ َ َ َ ُ ہ ّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْٔ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ّ َ ٌ َ ّ َ
 ،جه كبظه ّللا ِامی ِه كبض راف ٍة واخ ِتیا ٍر وركب ٍة و ِایثا ٍر  ،مفدىد صّل
َّ َ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ َ َ
ہّ ُ َ َ ْ َ ٓ َ ْ َ
ع ث َف ِة ہھ ِذ ِہ امدا ِر ِف راخ ٍة  ،كد خف َِبمىَلئِک ِة
ّللا ـنیه ِ وا ِم ِه
ْ َٔ
اَل ْ َْبار َ ،و ر ْط َوان َّ
ّللا َ ہ
او َر ِۃ ْام َى ِن ِک ْاْلَ َّبار َ ،ص َّّل ہ ّ ُ
امر ّة ْام َل َّفار َ ،و ُُمَ َ
لَع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ْ
ْ
َٔ َ ّ ِ َ ٔ ِ َ ہ ْ َ ْ َ َ ّ ِ َ َ َ ِ ِ َ َ َ ّ َ
امص ََلمُ
ح  ،و ص ِف ِیه و ِخْی ِثه ِم اْلن ِق  ،و
ا َِب ً ِب ِیه و ا ِوی ِنه لَع امو ِ
ََْ َ َ ْ َُ ہ
َ ُ
ْحة ّّللاِ َو َ َْبَکث ُه
ـنی ِه و ر
“શુ ું ગલાશી ુઅુ છુ કે ભાયા વતા શઝયત ભોશમ્ભદ
)(વ.ુ.લ.) તેના ફુંદા ુને તેના યવુર છે . તેણે ુઅ (વ.ુ.લ.
ને ભોકલ્મા એ શેરા તેણે ુઅ (વ.ુ.લ.) ને વુંદ કયી રીધા
)શતા. તેણે ુઅ (વ.ુ.લ.)ની વખલ્કત શેરા ુઅ (વ.ુ.લ.
ેના નાભને યોળન કમુું ુને ુઅ (વ.ુ.લ.) ને ભફ્ુઈવ કમાણ ત
ેશેરા ુઅ (વ.ુ.લ.) ને વુંદ કમાણ. એ ઝભાનાભાું કે જમાય
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ભખ્રુક ગમફતના યદાભાું છુ ાએરી શતી ુને તે બમાનક
ુુંધકાયભાું ગુભયાશ શતી ુને તે વુંણ
ુ ણ વનસ્તીભાું વભાએરી
શતી. ુલ્રાશની તયપથી ુઅભારના ુુંજાભ વલેના ુઆલ્ભ,
ઝભાનાની ઘટનાઓ ુઈયના ઘેયાલા ુને વઘી ફાફતોની
દયવસ્થતીની ભુયેપતના ુઅધાયે તેણે ુઅ (વ.ુ.લ.) ને
ચૂટું મા. ુલ્રાશ તુઅરાએ ુઅ (વ.ુ.લ.) ને એ ભાટે ભફ્ુઈવ
કમાણ કે જે થી તે ોતાના ુમ્રોને વુંણ
ુ ણ કયે, ોતાના વનણાણમક
શુ ક્ભને યીૂણણ કયે ુને ોતાની યશભતની તકદીયોને નાદપઝ કયે.
ુઅ (વ.ુ.લ.) એ ુઈમ્ભતોને જૂ દા જૂ દા દીની દપયકાઓભાું
લશેંચાએરી જોુઆ,ુભુક તેભના ુવગ્નઘયભાું ુઅગની ૂજાભાું
વ્મસ્ત,ુભુક ફુતોની ુઆફાદતભાું વ્મસ્ત. તેઓની ાવે
ુલ્રાશની ભુયેપત શોલા છતા તેનો ુઆન્કાય કયનાયા શતા. છી
ુલ્રાશ તુઅરાએ ભાયા વતા શઝયત ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.) ના
ઝયીએ તે (ુઈમ્ભત) ના ુુંધકાયને પ્રકાળીત કયી દીધો તેઓના
દીરોભાુંથી તેઓની ળુંકાઓને દુય કયી દીધી ુને તેઓની નઝયો
વાભેથી ુુંધકાયને દુય કયી નાુંખ્મો. ુઅ (વ.ુ.લ.) એ રોકોની
દયમ્માન વશદામત પેરાલી. ુઅ (વ.ુ.લ.) એ તેઓને
ગુભયાશીથી નજાત ુાલી. ુઅ (વ.ુ.લ.) એ તેઓને
ુુંધાાભાું દ્રિી ુઅી, ુઅ (વ.ુ.લ.) એ વૌથી ભોશકભ
દીનની તયપ તેઓની વશદામત કયી ુને ુઅ (વ.ુ.લ.) એ
તેઓને વીધા યસ્તાની તયપ ફોરાવ્મા. છી ુલ્રાશ તુઅરાએ
ુઅ (વ.ુ.લ.) ને ોતાની તયપ ફોરાલી રીધા.ુઅ ફોરાલી
રેલુું યશભત, ુઆવખ્તમાય, યગફત ુને ુઆવાયની વાથે શતુ.ું છી
શઝયત ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.) ુઅ દુવનમાની ભુશ્કેરીઓભાુંથી
નજાત ામ્મા.ફેળક ુઅ નેકી કયનાયા પદયશ્તાઓ ુને ખુફજ
ભાપ કયનાય યલયદદગાયની ખુળનુદીથી ુને ળવક્તળાી
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ભાવરકની યશેભતના વામાભાું ઘેયાએરા શતા. છી ુલ્રાશના
દુરૂદો વરાભ થામ ભાયા વતા, તેના નફી, તેના ુભીન ુને
ભખ્રુકભાુંથી તેના ચૂટું ી કાઢેરા ુને તેના વપી ુઈય. ુઅના
ુઈય વરાભ થામ ુને ુલ્રાશની યશભત ુને તેની ફયકત
થામ”.
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ોતાના ભશાન વતા ુને
કાએનાતના વયદાય ુઅખયી નફી (વ.ુ.લ.) નો ઝીક્ર કયતા
પયભાલે છે કે જે ણે ુકરોને યોળન કયી, ઝીન્દગીનો તયીકો ુને
બવલષ્મના બેદોના દયલાજા ળીખવ્મા, ુઆન્વાનને કભાર ુને
કયાભતના યસ્તાઓ ફતાવ્મા તેભની ુઆનામાતોના ુભુક
નભૂનાઓ જોુઇએ:
૧- ુલ્રાશ ુઝઝ લ જલ્ર એ ોતાના ફુંદા ુને યવૂર
(વ.ુ.લ.) ને નફુવ્વ્ત ુને દયવારત ભાટે ચૂુંટી કાઢ્મા ુને તેના
ુઅલલા શેરાજ તેભની ભશાનતા ુને ુઝભતોને ફતાલી દીધી
ુને ખુફજ શ્રેષ્ઠતા ુને ભશાનતા ુતા કયી.
૨- જનાફે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ને ુઅ ઝભાનાભાું દયવારત
ય પાએઝ કમાણ, જમાયેકે ફધી કૌભો ુને રોકો ુરગ ુરગ
દપયકાઓ ુને ધભોભાું કૈદ ુને ફુંદી શતા. કોુઇ નકળી કયેરા
ત્થયો ુને ભૂર્થતઓની ૂજા કયતા શતા, તો કોુઇ ુઅગના
ુજાયી શતા. ુલ્રાશ ુઝઝ લ જલ્રે ભશાન નફીના ઝયીએ
તેઓની ુક્રોને યોળન કયી, તેભના દદરોથી ુજ્ઞાનતા ના
યદાઓ શટાલી રીધા. ુને ુઇન્વાની જીલન કે જે ભોટી ઊંડી
ુજ્ઞાનતાભાું ડૂફેરુ શતુું ુને યવભો યીલાજ ુને ુજ્ઞાનતાભાુંથી
ફશાય કાઢી ુઅઝાદ કમાણ.
૩- છી ુલ્રાશ ુઝઝ લ જલ્ર ોતાના ખાવ ફુંદા ુને
યવુરે ફયશકને ોતાની યેશભત ુને ખુળનુદીના વામાભાું વભાલી
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રીધા ુને નજીકના વાથીને ોતાની ાવે ફોરાલી રીધા.
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ોતાનો ઐવતશાવવક ખુત્ફો ુને
ફાકી યશેનારુું પયભાન ુઅગ લધામુું

َ أَ ًْ ُت ْه ِـ َب
ُ َو أُ َو َنائ، ْحنَ ُة ِدی ِن ِه َو َو ْخی ِه
َ َ  َو، ة أَ ْور ِہ َو َ َْنی ِه
ُ ًُ ِاد ہ ّّللا
ُ
ص
ِ
ِ
ِ
ُْ
ُ
ہ ّ َ ہ َٔ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ُٔ ُ ہ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ ْ ہ
ّ
ِ
،  وزُعته خق مکه ِلِل ِفیکه، َم
ِ  وتنلاوہ ِایل اَل، ّللاِ لَع اًف ِصکه
َّ ّ َ ْ ٌ َ َّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ٌ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ہ
ِ کِتاب ّللا:  وت ِلیة ِاشتخنفھا ـنیکه، ـھد كدوه ِامیکه
 َو، النا ِظ ُق
َّ
ٌ
ّ َ ُ َّ ُ ُّ َ ُ َّ ُ ٓ ْ ُ ْ
ُ
،  َب ِّی َنۃ َب َصائ ُِرہ، الض َیائُ الّل ِم ُع
ِ  و،  والنور الصا ِظع، اللران الصا ِدق
ُ  ُم ْؾ َتب َع ٌۃ ب ِہ أَ ْش َی،  ُم ْن َجل َی ٌۃ َظ َواھ ُر ُہ، َسائ ُِر ُہ
 َكائ ٌِد ِاٰلہ، اغ ُہ
َ َ ُم ْن َک ِش َف ٌۃ
ِ
ِ
ِ ِ
ّ ْ َ ّ َ ُ ُ ُ َٔ ّ ہ ّ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ہ
ُِح ُج ّّللا
 وو ٍد ِایل امنجا ِۃ اش ِتىاـه ۔ ِت ِه ثنال، ان ِاثباـه
ِ ال ِرطو
ُ َ َ ْ ُ ُ َ ّ َ َ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ ْ
،  و ت ِیناثه اْلامِیة،  و ُما ِروه امىدذرۃ،  و ـز ِاِئه امىفّسۃ، امىنورۃ
ُ َو َ َْبا ِھ
َ  َو ُر َخ ُص ُه ْام َى ْو ُه، وت ُة
َ  َو َف َظائِنُ ُه ْام َى ْن ُد، ین ُه ْام ََک ِف َی ُة
َ َ  َو، وت ُة
َشائ ُِف ُه
َُ ُْ َْ
وتة
امىکت
“તભો ુલ્રાશના ફુંદાઓ છો. તભો તેના ુમ્ર ુને તેના
નહ્યના ભુખાતફ છો. તેના દીન ુને તેની લશીના એશકાભના
જલાફદાય છો ુને તભાયા નફ્વોની ુઈય ુલ્રાશના
ુભાનતદાયો છો ુને ફીજી ુઈમ્ભતો વુધી તેને શોંચાડનાયા
છો. તેની તયપથી તેના ફયશક ુઆભાભ તભાયી દયમ્માન છે ુને
તભાયી ાવે ુગાુઈથી જ લચન રુઆ રેલાભાું ુઅવ્મુું છે . એ ફાકી
યશેર ખઝાના છે કે જે ને ુઅ (વ.ુ.લ.) તભાયી ાવે છોડીને
ગમા છે . ુલ્રાશની ફોરતી દકતાફ છે , વાચુ કુયુઅન
છે ,તેજસ્લી પ્રકાળ છે , ઝશતા દકયણો છે . તેના ૂયાલાઓ
સ્િ છે , તે છુ ા બેદોને જાશેય કયનાયી છે , તે ઝાવશયને
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ઝશીત કયનાયી છે . તેનુું ુનુવયણ કયનાયાઓની ુઆાણ
કયલાભાું ુઅલે છે . તેની ુઆત્તેફાુ (ુઆરાશી) ખુળનુદી તયપ રુઆ
જનાયી છે . તેને વાુંબલુું નજાત તયપ રુઇ જનારૂ છે .
ુલ્રાશની યોળન દરીરોને ભેલી ળકામ છે , તેના ફમાન
કયાએરા લાજીફાત, તેના ચેતલણી ુાએરા શયાભ કામો, તેના
દેખીતા સ્િ ુયાલાઓ, તેની વુંતો ુઅનાયી દરીરો, તેની
ભુસ્તશફ પઝીરતો,તેની જાએઝ યલાનગીઓ ુને તેના લાજીફ
શુ કભોને તેભના થકી ભેલલાભાું ુઅલે છે ”.
ુઅ ખુત્ફાભાું જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)એ ુભુક જરૂયી લાતો
તયપ ધ્માન દોમુું છે
૧- ુઅના ભાનનીમ વતાના ુવશાફની ભશાનતા એ છે કે
તે ુલ્રાશના યવુરના યોળન યસ્તાના ુભાનતદાય છે . ુને
તેઓને દુવનમાના ભઝશફો ુને રોકો વુધી ુલ્રાશના ૈગાભને
શોંચાડલાની જલાફદાયી ુને ખાવીમતોથી નલાજમા છે
૨- ફીજુ ું એ કે કુયુઅને ભજીદની ભશાનતા ફમાન કયી છે તે
યોળન નુય છે , ચભકતી યોળની છે ુને તે રોકોને ુલ્રાશની
ખુળનુદી તયપ ફોરાલે છે ુને નજાત ુતા કયે છે . તે ુલ્રાશના
ફુંદાઓ ય ુલ્રાશની શુ જજત છે , તે તેભને વીધા યસ્તાની
વશદામત કયે છે ુને તેઓની લચ્ચે વુધાયણા કયે છે
છી જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) એ ુઆસ્રાભના પયીઝાઓ
એશકાભના કાયણ તયપ ુઇળાયો કમો છે

ً ْ َ َ َ َّ َ
ِّ ِم
ُ ّ ََف َ َف َل ہ
َ ّللا ْاَل ْمی
َ ِ ان َث ْػھْیاً َم ُک ْه
ْنھیا
ِ  وامصَلۃ ث، امّش ِک
ِ
ِ
َّ ً َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ ْ ُ َ
َ امص َی
ً َ َو َّن، ِنن ْف ِس
ِّ  َو، امر ْز ِؽ
ّ ائ ِِف
ام
 وامزَکۃ َتکِیة ل، َِب
ِ ع امک
ِ
ِ م که
ُُْ ً
َْ َ َْْ َ ّ ً
ْ َ َّ َ ْ َ ِ َ ْ ْ ً ْ َ
، وة
ن
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د
ف
ام
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،
ي
ِند
ل
یدا
ی
ظ
ِ
ِ ثث ِبیتا ل
ِ
ِ
ِ
ِ  والج ج، َِلخَلص
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َ َ َ َ َ َ ً ْ ّ َ َ َ َ َ َ َٔ َ ً ِ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ّ ً
اْلھاد ِـزا
وغاـتنا ًِؾاوا لِن ِىن ِة  ،و ِاواوتنا اواَنِم امفرك ِة  ،و ِ
ْ ْ َ َ ّ َ ْ َ َ ُ َ ً ہ ْ َ ْ َٔ
اة اَل ْج ِر ۔
ِ
لَلشَل ِم  ،وامصَب وفوًة لَع اش ِتیج ِ
َ ْ َٔ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ً ْ َ ّ َ
او ِة َ ،و َّْب ْام َوام َِد ْ
ي ِو َكایَ ًة ِِمَ
وؼ وصندة لِنف
واَلور َِبمىفر ِ
ِ
ِ
ً ْ
ْ
ْ ً ْ
ّ َ َ َ َ َ ْ َٔ
َ
ْ
َ
ام َون َصاۃ ِِف ام ُف ْى ِر َ ،و َو ْ َمْنۃ لن َف َد ِد َ ،و ام ِل َصاص
خ
ر
اَل
امصخ ِع  ،و ِصنة
ِ
ْ ً ّ َ ِ َ ْ َ
ً َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ
ائ َب ّمن ْذر َث ْ
وف َ
یل َو
ی
َک
ى
ام
ة
ی
ف
َت
و
،
ۃ
ر
ف
ل
ِنى
ل
یظا
ر
ف
ِندوائ  ،وام
ِ
ِ
ِ
ِخصنا ل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َّ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ً
ْ
َْ ً َْْ
َ
َ
ھیا َع ّ
َ
امر ْج ِس ،
ْن
ث
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ى
اْل
ة
َش
ع
ی
امْن
و
،
س
خ
ب
لن
ْیا
ی
ل
ث
ي
از
و
ى
ام
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ ً َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ّ ْ َ َ ً ْ َّ
َ ْ َ َ َْْ
ِ
امّسك ِة ِاجیاَب لن ِفف ِة ،
اَب
ُح
ؼ
ذ
واج ِتناة امل
ع النفن ِة  ،و َتک ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َّ َ ہ ّ ُ ّ ْ َ َ ً َ ُ ُّ ُ َّ َ َّ ُ ہ ّ َ َ ُ َ
ّللا َخ ّق ثلا ِث ِه َ ،و َل
امّشک ِاخَلصا مه َِبمرْب ِتی ِة { فاثلوا
وخرم ّللا ِ
ُ
َ ُ ُ ّ َ ّ َ َ َٔ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َٔ ُ ہ ّ َ َٔ ُ
ّللا ِف َمی ا َم َرک ْْ ِب ِہ َ ،و َََاک ْْ َغ ْن ُہ
َتوت ِاَل و اًته وص ِنىون } و ا ِظیػوا
َ َّ
 ،ف ِاه ُہ
ْ َ
{ ِا َّّنَا َ َْی ََش ہ ّ َ
ّللا ِ ْ
ِم ِغ َبا ِد ِہ ال ُػل َمائُ }
ૂ“છી ુલ્રાશે તભાયા ભાટે ુઆભાનને વળકણથી ાક કયનાર
ફનાવ્મુું ુને નભાઝને તભાયા ભાટે ુવબભાનથી ફચાલનાયી
ફનાલી ુને ઝકાતને નફ્વની ાકીઝગી ુને યીઝકભાું ફયકતનો
વફફ ફનાવ્મો ુને યોઝાને ુઆખ્રાવની ભજફુતીનો વફફ
ેફનાવ્મો ુને શજને દીનની ભજફૂતીનો વફફ ફનાવ્મો ુન
ેુદ્રને દીરોનો જોડનાય ફનાવ્મો ુને ુભાયી ુઆતાુતન
દીનનો વનઝાભ ફનાવ્મો છે ુને ુભાયી ુઆભાભતને દપકાણ ફુંદીથી
ુભાનનુું કાયણ ફનાલેર છે ુને જે શાદ કયલો ુઆસ્રાભની
વયફરુંદીનો વફફ ફનાવ્મો છે ુને વબ્ર કયલી વલાફ
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પ્રાપતીનો વફફ ફનાવ્મો છે ુને ુમ્ર વફર ભુરૂપ કયલુું
વભાજની વુધાયણાનો વફફ ફનાવ્મો છે ુને ભાાઁ-ફા વાથે
નેકી કયલી (ુલ્રાશનાું) ગુસ્વાની વાભે યક્ષણનો વફફ
ફનાવ્મો છે . વવરે યશેભને ુઅમુષ્મ રુંફાલલાનો ુને ુલરાદભાું
લધાયાનો વફફ ફનાવ્મો છે ુને કેવાવને ખૂના ભયકીને યોકલા
ભાટેનો વફફ ફનાવ્મો છે ુને નઝયને ૂયી કયલી ભગપેયતનો
વફફ ફનાવ્મો છે ુને ભા ુને લજનભાું ૂરૂ ુઅલુું ઓછુ
ુઅલાથી ફચલાનો વફફ ફનાવ્મો છે ુને ળયાફ ીલાની
ભનાુઆ ફુયાુઇથી ાક યશેલાનો વફફ ફનાવ્મો છે ુને
ફોશતાનથી દુય યશેલુું રુનતથી ફચલાનો વફફ ફનાવ્મો છે
ુને ચોયી છોડી દેલાને ાકદાભનીનો વફફ ફનાવ્મો છે ુને
ુલ્રાશે તેની રૂફુવફય્મતભાું વનખારવતા ભાટે ળીકણને શયાભ કમુણ
છે ”.
“તેથી ુલ્રાશથી એલી યીતે ડયો કે જે લી યીતે ડયલુું જોુઆએ
ુને તભો શયગીઝ ભૃત્મુ ાભો નશીં વવલામ કે એલી શારતભાું કે
તભો ભુવરભાન શોલ”.1
“ુલ્રાશે તભોને જે કાુંુઆ શુ કભ ુઅપમો છે ુને જે નાથી
તભોને યોક્મા છે , તેભાું તેની ુઆતાુત કયો. કાયણકે તેના
ફુંદાઓભાુંથી પક્ત ુઅવરભોજ ુલ્રાશથી ડયે છે .” 2
ખુત્ફાના ુઅ બાગભાું જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ લધુ
ુઅદાફ ુને ળયીમતના એશકાભની તયપ પ્રકાળ ાડમો છે ુને
ુભુક યશસ્મો પયભાવ્મા છે . ુને ુઅ એશકાભને પયી ુઈજાગય કમાણ
છે જે નુું ફમાન ુશીં ળક્મ નથી.
જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) ખુત્ફાભાું ુઅગ પયભાલે છે
1

વુ:ુઅરે ુઆભયાન. ૩

2

વુ.પાતીય:૨૮
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َٔ ّ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ُ َٔ ّ َ َ ُ َ َٔ ُ َ ّ َ ٌ َٔ ُ ُ
ول َـ ْوداً َو َت ْدء اً وَ
اھیا امناس ِاـنىوا ا ِّن ف ِ
امطة و ا َِب ُمىد اك
ٌ
َ َٔ ُ ُ َ َٔ ُ ُ َ َ ً َ َ َٔ ْ َ ُ َ َٔ ْ َ ُ َ َ ً َ َ ْ َ َ ُ
ائ ک ْْ َر ُشول
َلاكول وا اكول كنػا وَلاففل وااففل طػػا { للد ج
ْ َٔ ْ ُ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ ّ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ٔ َ َ ُٔ ٌ
ِِم اهف ِصکْ غ ِززی غلی ِہ ما غ ِنتْ ح ِریص غلیکْ ِِبلموم ِننی رووف
َ ٌ َ ْ َُْ ُ ََْ ُ َُ ُ ُ
وہ أََب ُدون َۗ ٌ َصائ ُِک ْه َو أَ َخا ْاْب َ ِ ّ
مَع
ِ
ِ
ر ِحیْ } ف ِان ثفزوہ وثف ِرفوہ َِتد ِ ِ
ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ َّ ہ ّ ُ َ ٓ
ّللا َـن ْی ِه َو ا ِم ِه ۔
دون ِرجامِکه وم ِنفه امىف ِزی ِامی ِه صّل
َ َ َّ َ ّ َ َ َ َ ً
ع َو ْد َر َج ِة ْام ُى ْ
ـا َب ّمن َذ َارۃ َوائَِلً َ
ّشکِيَ
ْ
امرشامة صا ِد ِ ِ ِ
ِ
فبنق ِ
َ
َ ً
َ ً ََ َ ُ ْ ٓ ً َْٔ
یا ِا ہیل َشبیل َر ّت ِه َب ْ ِل ْک َى ِة وَ
طا ِرَب جبجھه ا ِخذا َِبکؾا ِو ِھه دا ِـ
ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َٔ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ّ َ
ْ
ام َتَح ْاَنَ َز َم اْلَ ْى ُؿ
امىو ِـؾ ِة الصن ِة یک ِّس اَلصنام وینکت امھ
َ َ َّ ُ ُّ ُ َ َ ّ
ع ُص ْب ِد ِه َو أَ ْش َف َر ْالَ ّ ُق َ
تَح َث َف َّری النَّ ْی ُل َ
ع َُمْظ ِه َو ًَ َػقَ
ْ
ْ
ووموا امدْب
ِ
َ ُ ّ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ
َ َ َ َ ُ َّ
امظ َ
اؽ
غ
ا
ی
اطق
ِ
ي و غاخ و ِطیؼ ِ
ي و خ ِرشت طل ِ
ز ِـیه ِ
امنف ِ
امد ِ
ِ
َ ْ َ َّ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ
اَل ْخ ََل ِص ِِف ًَ َفر ِِمَ
اؽ وفھته ِت ِ
واْننت ـلد امکف ِر و ِ
َکى ِة ِ
امظل ِ
ٍ
َ ُ ْ ُ ْ َ ہ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َّ
ْ
یض اْل َِى ِ
اص وکنته لَع طفاخفر ٍۃ ِِم امنا ِر وذكة امظا ِر ِة
ام ِب ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ َٔ ْ َٔ ْ َ َ ْ َ ُ َ ّ َ َ
َ ُ ْ َ َ َّ
امػ ْرؽ َو
امػاوِؿِ وكبصة امفجَل ِن و ووط اَلكد ِام جّشْبن
وَنزۃ
َ ْ َ ُ َ ّ َٔ ّ َ ً
َ َ َ ُ َ َٔ ْ َ َ َ ّ َ َ ُ ُ ّ َ ُ
َ
اس ِِمْ
اش ِئي َتافون ان یتخػفکه امن
ثلتاَتن ام ِلد ا ِذمة خ ِ
َ
َ ْ ُ ْ َ َٔ ْ َ َ ُ ُ ہ ّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ہ ُ َ ّ َ َ ّ ہ
ّللا َـنَ ْی ِه َو آم ِه َت ْفدَ
ّ
ُ
خومِکه فاًلذکه ّللا ثبارک وثفایل ِِبدى ٍد صل
ِ
ّ َ َ ّ َ ّ َ َ َ ْ َ َٔ ْ ُ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ ٔ َ ْ َ َ َ َ َ َ َٔ
ْ
ال و ذوَب ِن ِۗ امفر ِة وورد ِۃ اھ ِل
امرج ِ
النتیا وام ِِت وتفد ان و ِين ِتهب ِه ِ
ُّ
ْامک َ
کَما أَ ْو َك ُدوا ََنراً ل ِْل َح ْرب أَ ْظ َف ٔا َۗ َھا ہ ّ ُ
ّللا} أَ ْو َ ََن َْ َك ْرنٌ
{
اة
ِت
ِ
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َّ
ُ َ َٔ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ِ ٌ َ َ ْ َ َ َ ْ َٔ
ْ
َ
ْشکِنی كذف اخاہ ِِف
ِ ان اوفؾرت فا ِؽرۃ ِم الم
ِ لِلشیع
َ
َ
َ
ْ ٔ َ َ ٔ َ َ َ ّ َ ُٔ َ ْ َ َ َ
َ َ ْخص ِہ َو ُ َْیم َد َل
ِ فّلینک ِف تَح یعا،واِتا
ِ ل َھ
ھَبا ِب َص ْی ِف ِہ
ِ َ ِصاخ َھا ِِب
ِ
ً َ ّ َ ْ ُ ً َ ہ ّ ُ ْ َ ً َٔ ْ ہ
ہ
ً
ُ ِم َر
ْ
ِ
ول ّّللاِ َش ِّیدا ِِف
ش
یبا
َتدا ِِف او ِر ّللاِ ك ِر
ِ مکدودا ِِف ذ
ِ
ِ ات ّللاِ ُم
ْ ً
ً ّ ُ ً ِ ً ّ ُ ّ َٔ ْ َ ِ ہ
ْخا ََل ََتٔ ُخ ُذ ُہ ِِف ہ ّّللاِ َم ْو َوة ََُلئ ٍِه َوأَ ًْ ُته
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“છી ુઅ ((વ.ુ.)) એ પયભાવ્મુ:ું ુમ રોકો જાણી રો કે
શુ ું પાતેભા ((વ.ુ.)) છુ ું ુને ભાયા વતા શઝયત ભોશમ્ભદ
(વ.ુ.લ.) છે . ભાયી છે લ્રી લાત એ જ શળે જે ભાયી શેરી
લાત છે ુને શુ ું જે કાુંુઆ ણ કશી યશી છુ ું ,ખોટુ નથી કશી યશી
ુને શુ ું જે ણ કરૂું છુ ું તેભાું ચૂક નશીં શોમ.
ફેળક તભાયાભાુંથી જ તભાયી ાવે યવુર ુઅવ્મા. તભોને
તકરીપભાું જોલુું ુઅ (વ.ુ.લ.) ુઈય ફશુ બાયે ડતુું શતુ.ું
તેઓ તભાયા ભાટે ુઅતુય યશેનાયા શતા. ભોુભીનો વાથે ખૂફજ
ભામાુ ુને ખૂફજ યશેભ કયનાયા શતા.1
છી જો તભો શવફના વશવાફે ુઅ (વ.ુ.લ.)ને
ઓખલા ચાશતા શોલ તો ુઅ (વ.ુ.લ.) ભાયા વતા છે .
તભાયી ઔયતોભાુંથી કોુઆના નશીં ુને (ુરી (ુ.વ.).) ુઅ
(વ.ુ.લ.)ના કાકાના દદકયા બાુઆ છે , તભાયાભાુંના ૂરૂોના
નશીં. ુઅ (વ.ુ.લ.)ની વાથેનો ુઅ કેટરો શ્રેષ્ઠ વુંફધ
ું છે !!!
ુઅ ુને ુઅ (વ.ુ.લ.) ની ાકીઝા ુઅર ુઈય ુલ્રાશની
યશેભત નાવઝર થામ. છી ુઅ (વ.ુ.લ.) એ દયવારતને
1

વુ.તૌફા:૧૨૮
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યોળન ચેતલણીની વાથે શોંચાડી. ભુળયીકોના યસ્તાથી દુય
થુઇને, તેઓ ુઈય કભયતોડ પ્રશાય કયીને તેઓની ગયદનોને
ભયોડી નાખી શતી. વશકભત ુને નેક નવીશતોના ઝયીએ
ોતાના ારનશાયના યસ્તા તયપ ફોરાલનાયા શતા.
ુઅ (વ.ુ.લ.) એ ફુતોને શાુંકી કાઢ્મા. ુને ુઅ
(વ.ુ.લ.) એ તાગુતોને એલી શાય ુઅી કે તેઓ ફધા ીઠ
દેખાડીને બાગી ગમા. એટરે વુધી કે યાત ુયી થુઇને વલાય ડી
ગુઆ ુને શક્ક ોતાના બેવે યવશત રૂભાું જાશેય થુઆ ગમો
ુને દીનના વયદાય ફોલ્મા ળમતાનોની ફોરતી ફુંધ થુઇ ગુઆ.
વનપાકના કાુંટાઓ દુય થુઆ ગમા. કુફ્ર ુને તપયકાની વાુંઠ ગાુંઠ
છૂ ટી ડી ગુઆ. ુને તભે તૌશીદના કરેભાને ઢીને રોકોભાું
ચભકતા ચશેયાલાા ફની ગમા. જમાયે કે તભો જશન્નભની
ખીણના ુઅયે ુઈબા શતા, તભો એ કૌભ શતા કે જે ના ભાધ્મભથી
ફીજાઓ પમાવ ફુજાલતા ુને તભે રારચુઓના શાથનુું શવથમાય
શતા. તભો એલી જગ્માની જે લા શતા કે જમાું ુઈતાલા રોકો
(ોતાના પામદા ભાટે) ુઅગ રેલા ભાટે ુઅલતા ુને તભે રોકોના
કદભોની નીચે કચડાતા શતા. તભો ડશોેરુું ફદફુદાય ાણી
ીતા ુને ઘાવફૂવ ખાતા શતા. ઝરીર ુને સ્ત શતા તભો
ડયતા શતા કે તભાયી ુઅવાવના રોકો તભોને ુઈાડી ન
જામ.છી ુઅલી શારતભાું ુલ્રાશ તફાયક લ તુઅરાએ શઝયત
ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.) થકી તભોને નજાત ુાલી. ત્માય ફાદ કે
રોકોભાુંના ભાથાબાયે ભાણવો, ુયફોના લરુઓ ુને એશરે
દકતાફના ભુયતદ થમેરા રોકો તયપથી તકરીપો વશન કયી.
જમાયે ણ તેઓ જું ગની ુઅગ બડકાલતા તો ુલ્રાશ તેને
ફુજાલી દેતો ુથલા જમાયે ળમતાન ભાથુ ઉંચકતો ુથલા
ભુળદયકોભાુંના ુજગયો ભોં ખોરતા તો ુઅ (વ.ુ.લ.)
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ોતાના બાુઆ ુરી (ુ.વ.) ને તેઓના ભુકાફરા ભાટે ભોકરતા
શતા. છી ુઅ ((ુ.વ.).) જમાું વુધી તેઓના ઘભુંડને
ોતાના ગ તે કચડી ન નાુંખતા ુને તેઓના બડકાઓને
ોતાની તરલાયથી ફુજાલી ન નાુંખતા ત્માું વુધી ાછા પયતા ન
શતા. તેઓ ુલ્રાશની ઝાત ખાતય વખ્ત દયશ્રભ કયનાયા,
ુલ્રાશના શુ ક્ભના ફાયાભાું વખ્ત કોળી કયનાયા,યવુરલ્ુ રાશ
(વ.ુ.લ.) થી વૌથી નઝદીક છે , ુલ્રાશના ુલવરમાના
વયદાય, ખૂફજ લધાયે વુંઘણ કયનાયા, નવીશત કયનાયા, દયશ્રભ
કયનાયા ુને કોવળ કયનાયા છે ુને ુઅ (ુ.વ.) ુલ્રાશની
યાશભાું ટીકા કયનાયાઓની ટીકાની યલાશ કયતા ન શતા. ત્માયે
તભે રોકો ઐળો-ુઅયાભભાું જીલન વાય કયી યહ્યા શતા.
વરાભતીની વાથે ખુળશાર જીલન જીલી યહ્યા શતા ુને તભે
રોકો એ તાકભાું શતા કે ુભો ભુવીફતોભાું ઘેયાુઆ જુઇએ ુને
તભે એ (ખયાફ) વભાચાયની યાશ જોુઆ યહ્યા શતા. તભે રોકો
શુ ભરો કયલાભાું ીછે શઠ કયતા શતા ુને રડાુઆના ભેદાનભાુંથી
બાગી જતા શતા”.
જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) એ ુઅ ખુત્ફાના ુઅ બાગની
ળરૂુઅત ુઅ યીતે કયી છે “જ.પાતેભા ને ઓખો” ુને તેના
વતા ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.) ...
ક્મા કાયણે ુઅ ફુગ્ઝ! ુમ ફીફી ુઅ નૂયે ુઆરાશીની એક
જમોત, ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.)ની જાન તેભનુું ધડકતુું દદર છો.
ફેળક તભે ઔયતોની વયદાય છો, કે જે ની ખુળી ખુદાની ખુળી છે
ુને તેની નાયાઝગી ુલ્રાશની નાયાઝગી છે . કોુઇ ળક નથી
ુઅથી શક્ક ુને શકીકતના ભશેર ફુંધામેરા છે . ુદર ુને
ુને ુઆન્વાપની વનળાનીઓને ૈદા કયનાય છો, ુઅે ભઝશફે
એશરેફૈતની ફુન્માદને ભઝફુત કયી છે . ફેળક ુઅજ એશરેફૈત
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(ુ.ભુ.વ.) ના ભુ છો ુને તેના યચભને ફરુંદ કયલાલાા છો
યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ની દુખ્તય ફતુર (વ.ુ.) એ ુઅ
વશસ્વાભાું સ્િ ળબ્દોભાું ફમાન કમુું છે કે ુઅ (વ.ુ.) કુંુઇ
ફીજુ ફોરતા નથી કોુઇ ફીજુ ું કાભ કયતા નથી વવલામ કે તેનો
કૌર ુને કામણ શક્ક શોમ છે . ુને શક્ક તેભની વાથે છે ુને તેઓ
શક્ક ની વાથે છે . તેના છી જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) જનાફે
યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) નો તભાભ ભુવરભાનો ય પઝરો કયભ
ુને ભોશબ્ફત ુને ભશેયફાની તયપ ુઇળાયો કયતા પયભાલે છે કે
તભાભ ભુવરભાનો ભાટે એક ભશેયફાન વતાની જે ભ શતા ુઅ
(વ.ુ.લ.) તેઓનો યુંજ ુને ગભ યાખનાયા શતા. તેભની ખુળી
ુને ભાનનો ખ્માર યાખનાયા ુને ખાવ કયીને ભોુભીનો ુઈય
ઘણી ભશેયફાની કયનાય ુને પ્રેભાુ શતા.
છી ુઅે ુઅ ભઝશફના યસ્તાભાું યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ની
જે શાદ ુને કુયૈળના ઝારીભોની વાભે જે તકરીપો વશન કયી
ુને દુ:ખો વશન કમાણ ુને એશરે દકતાફના ઝારીભોના ઝુ લ્ભો
વશન કમાણ છે તેના તયપ ુઇળાયો કમો છે . યવુરે ખુદા
(વ.ુ.લ.)એ જે તકરીપો વશન કયી તેના કાયણે દીને ુઆસ્રાભ
ભઝફુત થુઆ ળક્મો છે ુને વળકણ નાફુદ થુઆ ગમુ છે .
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ુયફના રોકોની રૂસ્લા શારત
ુને સ્ત ુને ઝીલ્રત શારતને ફમાન કયી છે . કેલી યીતે
ુલ્રાશે ોતાના ફુંદા ુને યવુર (વ.ુ.)ના ઝયીએ તેઓને
રૂસ્લાુઆ ુને ઝીલ્રતથી છુ ટકાયો ુઅપમો છે . તેની દુન્મા ુને
ુઅખેયતને વુંલાયી છે ુને તેને ફીજી ુઈમ્ભતો ય ુઝભત ુને
ુઈચ્ચતા ુાલી છે . એલુ વદલતણન ુને ુઅદાફ વળિાચાય
ળીખવ્મા છે કે દુવનમાના ુઆતીશાવભાું કોુઇ જગ્માએ ુઅ વુંસ્કૃવત
જોલા નથી ભતી.
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જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ોતાના કાકાના દીકયા શઝયત
ુભીરુર ભોુભેનીન ુરી (ુ.વ.)ની પઝીરતો તેભની
ુઆસ્રાભની નુવયત તેભના વલજમાત્ભક જે શાદો ુને તભાભ
જું ગોભાું તેભના કામો ફાફતે પયભાવ્મુું છે . કે ભાયા કાકાના દીકયા
દયેક સ્થોએ કાભ રાગ્મા છે જમાયેકે ુઅ ભુશાજે યોએ શુ કુભત ય
ેકબ્ઝો કમો છે . ઝભાનો યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની વરાભતી ુન
)ેુભન નો તરફગાય શતો ુને ુઅ રોકોએ (ભુશાજે યીન
ુઆસ્રાભની ભદદ ભાટે કોુઇ કામણ ુુંજાભ નથી ુઅપમુું યુંતુ જું ગના
વભમે એકફાજુ ુઈબા યશેતા શતા ુને રડલાના વભમે બાગી
જતા શતા. ુઅ વાથે એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) ની વલરુદ્ધ
ંુુમોજનાઓ ઘડતા શતા ુને તેભના ભાટે ભુવીફત લધાયલાન
ુઆચ્છતા શતા

َ َ ّ ْ َ َ ہ ّ ُ َ ّ َ َ َٔ ْ َ َ َ ْ ہ َٔ ْ َ َ َ َ ُ
یکهْ
فنىا اختار ّللا مِن ِب ِی ِه دار اً ِبیا ِئ ِه وواوی اص ِفیا ِئ ِه ،ؽھر ِف
َ َ َُ َّ َ َََ ْ
ُ َْ َ َ َ
َ
اة ّ
ُ
َ
ي َ ،و ً َبق
َکؽه املا ِو
امد
ب
ن
اؽ  ،و سل ِج
ي َ ،و ً َػ َق ِ
خصیکة ِ
امنف ِ
ِ ِ
َ ُ ْ َٔ َ ّ
ي َ ،و َه َد َر َفن ُ
ي ََ ،ف َ َػ َر ِِف َـ َرصا ِث ُک ْه َ ،وأَ ْغنَؿَ
یق ْام ُى ْب ِػ ِن َ
َ
خا ِول اَلك ِن
ِ
َ
ً ُ
َ ْٔ ُ
َّ ْ ُ َ ْ َ ُ ِ ْ ْ
ِم َول َر ِز ِہ َ ،ھا ِثفا ِتک ْه  ،فامفاک ْه م َِد ْـ َو ِث ِه
امظیػان راشه
ي  ،جُ َّه ْاش َت ْ َ
ْن َظ ُکه َف َو َج َد ُکهْ
ي َ ،ول ِْن ِل َّر ِۃ ِفی ِه ُو ََل ِخ ِؾ َ
ُو ْص َت ِجی ِب َ
َ ً َ َٔ ْ َ َ ُ ْ َ َٔ ْ َ ُ
س ُت ْه َك ْ
اک ْه ِك َظاَبً َ ،ف َو َ ْ
ْی ِات ِن ُک ْه َ ،و أَ ْو َر ْد ُثهْ
َ
ِخفافا  ،واْحظکه فامف
ِ
ْ
ََْ ْ ُ ْ ہ َ ْ َْ ُ َ ٌ َ ْ َْ ُ َ ٌ ْ ُ َ َ
یة َ،واْلُ ْرخ م ّىا یَ ْن َد ِول
كْی َِش ِتکه ھذا  ،وامفھد ك ِریة  ،وامَکه ر ِخ
ً َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َٔ َ
َ َّ ُ ُ َ ّ ُ ْ
َل ِِف ْام ِف ْتن ِةَ
َ
ْ
ْ
 ،وامرشول مىا یلَب ِ ،ات ِتدارا زُعته خوؼ ام ِفتن ِة {ا
ُ
َ َ
یػ ٌة َب ْم ََک ِفر َ
ي }۔ َف َھ ْھیَ َ
َش َل ُػوا َو ِا َّن َج َھ َّن َه َم ُى ِد َ
اث ِو ْنک ْه َ ،وک ْیف
ِ ِ
َ
ٌَ
ُ ْ َ َٔ ّ ہ ُ ْ ٔ َ ُ َ َ َ ُ ہ ّ ِ َ ْ َ ٔ ْ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ُ
ِتکه  ،واّن َتفکون ،وکِتاة ّللا تي اؽھ ِرکه  ،اوورہ ؽا ِھرۃ ،
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ٌ َ َ ُ ُ َ َٔ َ ٌ َ ُ ُ َ َ َ ٌ َ ُ ُ َ ْ َٔ َ ٌ َ َ ُ ُ َ ْ َٔ َ
ِ  و اوا ِورہ و،  وزوا ِجرہ َلِئَِة،  واـَلوه َب ِھرۃ، واخَکوه زا ِھرۃ
 َو، اِضة
ُ ْ َ ْ َ ْ َٔ َ ُ ُ ُ ْ َ ً َ ْ َ َٔ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ّ َ ْ َ
َ
ُ
ْی ِہ َتکىون ؟
ِ  اركبة ـنه َِتیدون ؟ ام ِتل، كدخنفتىوہ ورائ ؽھو ِرکه
َّ
َ ْ ََْ ََْ ْ ََ ً ََ َ
َ ْ ًََ
ْ
اال ْشّل ِم ِدینا فل ْن ُیك َبل
ِ  {وِم یبت ِؼ ؽْی، } { ِبئ َس لِلظا ِل ِمنی بدال
َْ َ ِ َ ٓ ْ َُ َُ ْ
َ اِس
ي۔
ِونه وھو ِِف اَل ِخر ِۃ
ِِ ِم اْل

“ુને જમાયે ુલ્રાશે ોતાના નફી (વ.ુ.લ.)ને ુુંફીમા
((ુ.ભુ.વ.))ના ઘય ુને વુંદ કયાએરાઓની ુઅખયી ભુંઝીર
ભાટે ફોરાલી રીધા ત્માયે તભાયી ુુંદયથી વનપાકના કાુંટાઓ
જાશેય થમા ુને દીનનો રીફાવ જીણણ થુઆ ગમો ગુભયાશ રોકોના
દફાએરા ભોં ખૂરી ગમા. સ્ત દયજજાના રોકો જે ુઈલ્રેખને
ાત્ર ન શતા, તેઓ ભાથુ ુઈચકલા રાગ્મા. એશરે ફાવતરભાુંના
વયદાયો ગયજલા રાગ્મા ુને ૂછડી ટટાલતા તભાયા
ુઅુંગણાભાું ુઅલી ગમા ુને ળમતાને ોતાની જગ્માએથી
ોતાનુું ભાથુ ફશાય કાઢમુું ુને તભોને ફોરાવ્મા. છી તેણે જોમુું
કે તભે તેની દુલતને કફુર કયી ુને પયેફ ખાલા ભાટે તૈમાય થુઆ
ગમા છો. છી તેણે તભોને શયકત ુઅલા ચાશી તો તભે તેને
ઝડી શયકત કયનાયા રાગ્મા. તેણે તભને બડકાવ્મા તો તભે તયત
ગઝફનાક થુઇ ગમા. છી તભે ફીજાઓના ઊંટો ુઈય વનળાન
રગાવ્મુું ુને એ ાણીના ઘાટભાું દાખર થુઆ ગમા કે જે તભાયો
ન શતો ુને (એ ણ) નઝદીકના ઝભાનાભાું કે શજી ઘાલ તાજો
શતો ુને ઝખભ શજી રૂજામો ન શતો, જમાયે કે યવુર
(વ.ુ.લ.) ને શજી દપન ણ કયલાભાું ુઅવ્મા ન શતા ુને તભે
દપત્નાના ડયનુું ફશાનુું ઘડી ુઈતાલ કયી. જાણી લ્મો કે તેઓજ
દપત્નાભાું ડેરા છે ુને ફેળક જશન્નભ કાદપયોને ઘેયી રેનાયી
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છે ”.1
“ુઅ તભાયા ભાટે કેટરુું દુય શતુ?
ું ? તભે ુઅભ કેભ કમુું??તભે
કુઆ તયપ પેયલાુઆ ગમા છો???જમાયે કે ુલ્રાશની દકતાફ
તભાયી વાભે છે . તેના ુમ્રો જાશેય છે ,તેના એશકાભો યોળન છે ,
તેની વનળાનીઓ સ્િ છે .તેના ભનાુઆ શુ કભો જાશેય છે ુને તેના
શુ કભો સ્િ છે યુંતુ તભે તે(દકતાફ) ને ીઠ ાછ નાુંખી દીધી
છે . ળુું તભે તેનાથી વલભૂખ થુઆ જલા ચાશો છો?ુથલા તે
(કુયુઅન)ની લગય પેંવરો કયો છો?ઝાવરભો ભાટે ુઅ કેટરો
ખયાફ ફદરો છે !!”2
“જે કોુઆ ુઆસ્રાભ વવલામ ફીજા કોુઆ દીનને ચાશતો શળે તો
તેની ાવેથી તેને શયગીઝ કફુર કયલાભાું નશીં ુઅલે ુને
ુઅખેયતભાું તે નુકળાન ુઈઠાલનાયાઓભાુંથી શળે”.3
ુઅ બાગભાું જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ોતાના ભશાન વતાના
ાક ભકાભ તયપ કુચ કયલાના ુને તેભની ળશાદત છી
વશાફીઓ ય ડેરી દદણનાક ભુવીફતો વલે પયભાવ્મુું છે
જે ભાુંથી ુભુક નીચે ભુજફ છે
૧- દુંબ (દેખાલ)નુું જાશેય થલુું ુને સ્િ થલુું ુને નફ્વની
ૈયલી કયલી ુને ભઝશફી યીતે કભઝોયી ૈદા થલી.
૨- યાજકીમ ભૌકાઓનો રાબ ભેલી વત્તા ય કફજો
ભેલલો.
૩- વાભાવજક ક્ષેત્રોભાું ુણવભજુ રોકોની ુવય ુને
પ્રબાલનુું લધી જલુું. ુને જે રોકોને ુઆસ્રાભી ભવાએરથી કોુઇ
રેલા દેલા ન શતુું ુને ુઆસ્રાભ ભાટે કોુઇ કામણ ુુંજાભ ન ુઅપમુું
1વુ.તૌફા-૪૯
2
3

વુ.કશપ:૫૦
વુ.ુઅરે ુઆભયાન:૮૫
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શતુું તેલા રોકોનો પ્રબાલ લધી જલો.
૪-ળૈતાનની બયુય ૈયલી ુને તેના લવલવા ુને ધોકાભાું
ુઅલી જલુું ુને વુંુણણ યીતે તેની ુલાઝ ય રબ્ફૈક કશેલુું
૫- વશાફીઓની બયુય ભઝીમ્ભત કે જે ઓએ ુલ્રાશના
ભશાન નફી, ુઈમ્ભતને નજાત ુાલનાયા, જનાફે યવુરે ખુદા
(વ.ુ.લ.) ની ુઅુંખ ફુંધ થુઆ શતી કે તયતજ ખીરાપતની યસ્વી
એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) ાવેથી છીનલી ફીજાના શાથોભાું ુઅી
દીધી. જમાયેકે એશરેફત
ૈ ે નફી (વ.ુ.) ુઆલ્ભના ભૂ ુને
ુઅરીભ ુને ુઆસ્રાભી દુન્માભાું વાશેફે ભાુયેપત ુને
વશકભતલાા શતા, ુને વશાફા ાવે ુઅ ફાફતભાું કોુઇ
ફશાનુું ણ ન શતુું. તેઓ જાણી જોુઆને ુઅ દપત્નાભાું ડ્મા ુને
વીધા યસ્તાથી બટકી ગમા
૬- જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ુન્વાય ુને ભુશાજે યીનના
તભાભ ફશાનાઓ ુને દરીરોને ખોટી ઠેયલી તેભની દરીરને
ખત્ભ કયી નાખી. ુને તેઓએ યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની
વલરુદ્ધ કાયનાભાઓ કમાણ શતા ુને જે દુુઃખો શોચાડ્મા શતા તે
જાશેય કમાણ. કુયાને ભજીદ તેઓની વાભે શતુું, જે ની ુઅમતો તેભની
વાભે સ્િ શતી કે ભાનનીમ ુને ુપઝરને કાએભ કયે સ્ત ુને
ભફ્ઝુ રને નશી, ુઅરીભને કાએભ કયે જાશીરને નશી, શક્કની
ૈયલી કયે ફાતીરની નશી, ુઅ (વ.ુ.) એ બયુય વુધાયણાની
તયપ દાલત ુઅી શતી યુંતુ તે રોકોએ ુઅ લાતને એક તયપ ભૂકી
દીધી.
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ોતાના ખુત્ફાભાું ુઅગ પયભાવ્મુું કે

َ ّ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َٔ َ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ّ ُ
جه،  و یصنس ِكیادھا، جه َل ثنبثوا ِاَل ریث ان جصکي ًفرِتا
َ ُ و،َ ون َو ْك َد َِتا
َ یب
َ ِت ّی ُج
َ أَ َخ ْذ ُث ْه َُت ُر
ْ َ ون
ُ وج َ ْص َت ِج،َ ْج َر َِتا
تاؼ
ِ ون م ُِھ
ِ
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َّ
ْ َٔ ِ َ ْ َ ّ َ
َّ ّ َّ َ ُ ْ َ ّ َ
ّ
ْ
َ
ّف
ِ  و ِاغفائ اْنا ِر، ػان امل ِو ِی
ِ امد
ِ  و ِاھىا ِد ش، ي اْل ِ ِّل
ِ امظی
ِ ِ َن امن ِ ِب امص
َ
ٔ َ ُ ْ َ َ ٍ ْ ً ْ َ َ ُّ ُ
ّ َّ َل ْھ ِن ِه َو َو َم ِد ِہ ِِف ْاْلَ َىر َو
 َو، امضا ِئ
ِ  وَتظون،  ج ِّسون خصوا ِِف ار ِثلائ،
ِ
ْ
َ ّ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َہ ْ َ ّ ُْ ہ
ان ِِف الَظا۔
ن
ِ و وخ ِز، ًص َِب ِونکه لَع ِوث ِل خ ِز امىدی
ِ امص
ٓ ْ ْ ُ َْ َ
ُ ُ اَل َن َ َْت
َ  أَ ََف ُ ْک َه ْاْلَا ِھ ِن َّی ِة َث ْب ُل، ون أَ ََّل ِا ْر َج َم َنا
َ ُع
َ و، ون
واًته
ً ْ ُ ّ َ ْ َٔ ْ َ ُ َ ہ
َ َ ہ
َ ون أَ َفَلَ َث ْفنَ ُى
َ ىا م َِل ْو ٍم ُُي ِك ُن
ون ؟ َت ہّل ك ْد َت ّّل
ِم اخصي ِِم ّللاِ خک
َ ْ ُٔ َٔ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ّ َٔ ُ ُ َ ْ ّ َٔ َ َ ّ
َّ َ ْ ُ َ
َ
ْ
ْ
ُ
ہ
 ا اكنة لَع ِار ِِث ؟، مکه َکمظى ِس امظا ِخی ِة ا ِّن اتنته اھیا امىص ِنىون

“છી તભે યાશ ણ ન જોુઆ કે વલયોધ ળાુંત ડી જામ. ુને
વયતાથી તેને કાફુભાું રીધી. છી તભે તેના બડકાઓને તેજ
કયલાનુું ળરૂ કમુું ુને તભે તેની હચગાયીઓ વગાલી ુને તભે
ભ્રિ કયનાયા ળમતાનની દુલતને સ્લીકાયી, દીનના સ્િ નૂયોને
ફુજાલી નાખલાનુું કફુરી રીધુું ુને વુંદ કયાએરા નફી
(વ.ુ.લ.)ની વુન્નતની ુલગણના કયલા રાગ્મા. તભે છુ ી યીતે
કેટરુું ફધુ લધાયે રુઆ રેલા ચાશો છો. તભે તેભના ઘયલાા ુને
તેભના પયઝુંદ (ની ાછ) જાશેયભાું ુને છુ ી યીતે રાગી ગમા.
ુને તભાયા તયપના ખુંજયના જખ્ભો ુને નેઝાઓના લાય ુઈય
ુભે વબ્ર કયીળુું ુને શલે તભે એભ ભાનો છો કે ુભાયા ભાટે
કોુઆ લાયવો નથી. ળુું તભે જાશેરીય્મતના ઝભાનાના પ્રભાણે
પેંવરો કયલા ચાશો છો?ુને જે ઓ ુઆભાન ધયાલે છે તે રોકો
ભાટે ુલ્રાશ કયતા લધાયે વાયો પેંવરો કયનાય કોણ છે ?
ળુું તભે જાણતા નથી? ફલ્કે ફેળક તભાયા ભાટે વુયજની જે ભ
યોળન છે કે શુ ું ુઅ (વ.ુ.લ.)ની દુખ્તય છુ ું .
ુમ ભુવરભાનો! ળુું એ મોગ્મ છે કે ભને ભાયા લાયવાથી
લુંવચત કયી દેલાભાું ુઅલે?
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યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ની દીકયીએ ોતાના ખુત્ફાનુું રુખ
ુન્વાય તયપ પેયવ્મુું કાયણકે તેઓએ યવુરેખુદા (વ.ુ.લ.) ની
ુઇતયતથી વખરાપતની યસ્વી ળૈતાનની ૈયલી કયીને રટાલી
નાખી શતી. તેઓ ળૈતાનની ુઅલાઝ ય રબ્ફૈક કશેતા શતા.
તેઓએ ખુદાના નુયને ફુુંકભાયીને ઓરલલા ચાહ્યુું, શક્કથી વુંુણણ
દુય થુઆ ગમા ુને ોતાની નફ્વાની ખ્લાશીળાતની ૈયલી શદથી
લધુ કયી. જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ તેઓને રરકામાણ ુને
એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.) ય ડેરી બમાનક ભુવીફતો ય વબ્ર
તયપ ધ્માન દોમુ.ું તે ફતાવ્મુું કે કેલી યીતે તેઓની બૂરોના કાયણે
ુઅ (વ.ુ.)ને શક્કથી લુંવચત કયી દીધા. ોતાના વતાની
ભીયાવથી લુંવચત યશી ગમા ુને રોકોએ ુત્માચાય ુને ઝુ લ્ભને
પ્રોત્વાશન ુઅીને યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ના ચેનને છીનલી
રીધુું. ુને તેના ભારને ફૈતુરભારભાું બેલી દીધો છે જનાફે
વૈમદા (વ.ુ.) ુફુ ફકય તયપ ભુખાતફ થુઇને પયભાલે છે
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ِ ام بػضھْ اویل ِتبف ٍض ِِف کِت
ُ ْ ّ َ ُ ْ َ َ ّ ْ ْ ُ َ ْ َٔ ُ ّ ُ ُ ُ ہ
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ِ ي و اَلكر ِتي َِبمىفر
ِ خْیاامو ِصیة لِنوامِد
ُ ّ  أَ ََف َ َّص ُک ُه ہ،  َو ََل َر ِِحَ َت ْی َن َنا، ِم أََب
ْ ِ  َو ََل ِا ْر َج، َز َع ُث ْه أَ ْن ََل ِخ ْؾ َو َۃ ِیل
ّللا
ِ
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َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ّ َ ْ َٔ َ ّ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َٔ َٔ َ ْ َ َ ْ َٔ َ ٓ
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ِ
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، اوة
 وامىو ِـد ام ِلی،  و امز ِـیه ُمىد، ّشک ۔ ف ِنفه الکه ّللا
ِ ُيم خ
ٔ َ ّ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
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ُ
َ  { َف َص ْو َف َت ْػلَ ُم، }ُو ْص َت َل ٌر
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ِ
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“ુમ ુઆબ્ને કશાપાના દીકયા! ળુું ુલ્રાશની દકતાફભાું એભ
છે કે તને તાયા વતાનો લાયવો ભે ુને ભને ભાયા વતાનો
લાયવો ન ભે??
ખયેખય તુું તો વલવચત્ર ચીઝ રુઆ ુઅવ્મો છો! છી ળુું તુું
ુલ્રાશની દકતાફને ુઆયાદા ૂલકણ છોડીને ીઠ ાછ નાુંખી
યહ્યો છો?જમાયે તેણે પયભાવ્મુું, “ુને દાુઈદ (ુ.વ.) વુરમભાન
(ુ.વ.) ના લાયવ ફન્મા”1
ુને ઝકયીમા (ુ.વ.) નો દકસ્વો લણણલતા તેણે પયભાવ્મુું
“તુું ભને એક જાનળીન ુઆનામત પયભાલ કે જે ભાયો ુને ુઅરે
મુકૂફ (ુ.વ.)નો લાયવ ફને”2
ુને પયભાવ્મુું “ ુલ્રાશની દકતાફભાું રોશીના વગાઓ
એકાફીજા ુઈય લધાયે શક ધયાલે છે .”3
ુને પયભાવ્મુું
વુ.નભર:૧૬
વુ.ભયમભ :૫-૬
3
વુ.ુન્પાર:૭૫,વુ.ુશઝાફ:૬
1

2
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"ુલ્રાશ તુઅરાએ તભોને તભાયી ુલરાદના ફાયાભાું
બરાભણ કયી છે કે એક દીકયા નો વશસ્વો ફે દદકયીઓ ફયાફય
છે ”1
ુને પયભાવ્મુું
“ ુગય તભાયાભાુંથી કોુઆને ભૌત ુઅલી જામ ુને જો તે
કાુંુઆ છોડીને જતો શોમ તો તભાયા ુઈય લાજીફ કયલાભાું ુઅવ્મુું
છે કે લારેદમન ુને નઝદીકના વગાઓ ભાટે મોગ્મ પ્રભાણની
લવીય્મત કયે ુને યશેઝગાયો ુઈય ુઅ એક જલાફદાયી છે ”.2
ળુું તેભ છતાું ણ તુું એભ ભાનો છો કે ભાયા ભાટે ભાયા વતા
તયપથી ભને કોુઆ લાયવો નથી ભળ્મો ુને ુભાયી દયમ્માન કોુઆ
વુંફઘ
ું નથી. ળુું તાયા ુઈય ુલ્રાશે કોુઆ ખાવ ુઅમત નાવઝર
કયી છે કે ભાયા વતાને ુઅભાુંથી ફાકાત યાખ્મા છે . ુથલા તો તુું
એભ ભાનો છો કે ફે જૂ દા જૂ દા ભઝશફના રોકો એક ફીજાના
લાયવ ફની ળકતા નથી. ુને ળુું શુ ું ુને ભાયા વતા એક જ
ભઝશફના નથી?? ુથલા તો તુું કુયુઅનના ખાવ ુને ુઅભ
એશકાભોને ભાયા વતા ુને ભાયા કાકાના દદકયા ુરી (ુ.વ.)
કયતા લધાયે જાણો છો?
તુું ુઅ ઉંટોના ધણને ુઈાડ, શુ ું શશ્રના દદલવે તાયી ભુરાકાત
કયીળ. છી (તે દીલવે) શ્રેષ્ઠ ન્મામ કયનાયો ુલ્રાશ શળે, શઝયત
ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.) વયયસ્ત શળે ુને લામદો ૂયો કયલાની
જગ્મા કમાભત શળે ુને (કમાભતની) એ ઘડીએ ફાવતર રોકો
નુકળાન ુઈઠાલળે.ત્માયે તભાયો સ્તાલો કયલો તભોને કાુંુઆ પામદો
શોંચાડળે નશીં ુને દયેક ુઅગાશી ભાટે એક ચોક્કવ વભમ છે 3
વુ.નીવાુ:૧૧
વુ.ફકયશ:૧૮૦
3 વુ.ુનુઅભ:૬૭
1
2
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ુને નઝદીકભાુંજ તભે જાણી રેળો કે એ કોણ છે કે જે ની
ુઈય ુઝાફ ુઅલે છે જે તેને પજે ત કયળે ુને શુંભેળાનો ુઝાફ
કોની ુઈય ુઅલે છે ”.1
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ોતાના વતા ાવેથી લાયવો
ભેલલાની ભજફુત દરીર ેળ કયી ુને વલયોધીઓને ચુ કયી
દીધા ુઅના કશેણનો ખુરાવો એ છે કે:
૧- કુયાને ભજીદની સ્િ ુઅમતોએ વાવફત કયી દીધુું દયેક
ભયનાયની ુલરાદ ુને નજીકના વગાઓ ભયનાયના ભારના
લાયીવ ફની જામ છે . ુઅ ુમતોભાું ુઅ શુ કભ સ્િ યીતે ભૌજુ દ
છે દયેક દીકયાઓને તેભના વતાનો લાયવો ભે છે
૨- લાયવો ન ભલાના કાયણોભાું એક એ છે કે ભયનાય ફીજા
ભઝશફનો શોમ ુને લાયવો ભેલનાય ફીજા ભઝશફનો શોમ.
એટરે કે ભય્મત ભુવરભાનની શોમ લાયવો ભેલનાય કાદપય શોમ
તો લાયવો નથી ભતો. જમાયેકે જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ુને
જનાફે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) એક જ દીન ુને ભઝશફના
શતા. તો ણ તેભને તેભના વતાના લાયવાથી કેભ લુંવચત
યાખ્મા?
૩- તેના છી જનાફે વૈમદા ુફુફકયને વુંફોધીને કશે છે કે
ફ્દકને છીનલી રે ુને ભન પાલે તેભ લેડપી નાખ ણ માદ
યાખજે ુલ્રાશના ાવે વભમ નક્કી છે , જમાું તે પેંવરો કયળે
છી ુન્વાય તયપ વુંફોધન કમુું ુને પયભાવ્મુું

ُ َ َ ْ َ َ َ ّ َ َ َ َٔ ْ َ َ ْ َ ّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ہ
 وا ھ ِذ ِہ امل ِىزیۃ، اَلشَل ِم
ِ َی و
ِ  وخظنة،  واـظاد امىن ِة، فاَش امن ِلیب ِة
ٓ َ ُ ّ َ ّ َ ّ َ ُ َ ْ ُ َ َ َٔ َ َ َ َ ُ ُ ہ ّ َ ّ َ ہ
ّللا َـنی ِه َوا ِم ِه
امصنة ع ؽَلو ِِت ؟ اوا َکن رشول ّللا ِصّل
ِ  و، ِِف خ َِق
ْ
ْ ُ ُ َٔ
ْ َٔ َ َ ْ ُ
َ ََْ
َُ
 َو َعَل َن ذا، ان َوا ا ْخ َدج ُت ْه
 ِسـ، ‘‘  ام َى ْرئُ ُ ُْیفؼ ِِف ُوم ِد ِہ:’’ ا َِب یَلول
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َ َ ً َ َ ُ ْ َ َ ٌ َ ُ َ ُ َ ُ ّ َ ٌ َ ہ َ َٔ ْ ُ
ة َو ا ُ َزاول ؟أَ َث ُلومُ َ
ُ
ون
ِاھامة  ،ومکه غاكة ِِبا اخا ِول  ،وكوۃ لَع وا اغن
ِ
َ َْ ٌ َ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ
َ َ ُ َ
ْن َر ف ْتل ُہ ،
ات ُم َ ّم ٌدٌؐ؟ َفعب ج ِلیل اشتوشع وھنہ  ،واشت
:م
َّ
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َٔ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ
الش ْم ُس َو ا ْل َل َمر ُ،
واهفتق رتلہ  ،واظ ِلم ِت االرض لِؾیب ِت ِہ  ،و ک ِصف ِت
ّ ُ ُ ُ ُ َ َ َٔ ْ َ ْ ٓ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ
َ ََْ
َ
ِ
اْلبال َ ،و
ت
ف
ظ
خ
و
،
ال
و
اَل
ث
د
ک
ا
و
،
ه
ت
یب
ص
ِى
م
وم
ج
امن
ث
َث
واًت
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ ُْ َ ُ ْ َ َ
َ
ا ِطیؿ ال ِریه  ،و ا ِزین ِت الروة ِـند َما ِث ِه ۔
َ ُْ
َ ْ َ َ ہ ّ َّ َ ُ ْ ُ ْ ہ َ ْ ُ َ ُ ْ
یبةام ُف ْؾ ہ
ىی َ،ل ِوثن َھا
ازمة امکَبی  ،وامى ِص
ف ِتنک وّللاِ امن ِ
او ُہ ِِف َاف ِن َی ِت ُکه وَ
اة ہ ّّللاِ َج َّل َج َن ُٔ
ََن ِز َم ٌة َ ،و ََل ََبئ َِل ٌة َـا ِجنَ ٌة  ،أَ ْـنَ َي َِبَا کِ َت ُ
ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َٔ ْ َ ُ ْ َ ً َ ُ َ ً َ ً
ُصاخا َ ،و ِثَل َوۃ َو
َمصاکه ووصب ِدکه  ،ھی ِتف ِِف اف ِنی ِتکه ِھتافا و
َ
ِا ْلَاَنً َ ،و َم َل ْبنَ ُه َوا َخ َّل َبٔ ًْب َیا ِئ ہ ّّللاِ َو ُر ُش ِن ِه ُ،خ ْک ٌه َف ْص ٌل َ ،و َك َظ ٌ
ائ َخ ْتهٌ
ِ ِ
َ
َ
َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٌ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُّ ُ ُ ٔ َ ْ َ َ ٔ ْ ُ َ
{ و وا ُمىد ِاَل رشول كد خنت ِِم كب ِن ِه امرشل ا ف ِان واث او ك ِتل
ْ َ َ ْ ُ َ ہ َٔ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ہ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ّ َ ہ ّ َ َ ًٔ
اًلنبته لَع اـلا ِتکه و ِم ینل ِنة لَع ـ ِلبی ِه فني یض ّللا طیا
َ َ َ ْ ہ ّ ُ َّ
َ
وشیج ِزی ّللا امظاکِ ِري }۔

“ુમ ફશાદૂયોના વભૂશ! ુમ વભલ્રતની ફાજૂ ઓ, ુમ
ુઆસ્રાભના ભદદગાયો! ભાયા શકના ફાયાભાું ુઅટરી વુસ્તી ળા
ેભાટે છે ?ુને ભાયી ુઈયના ઝુલ્ભો વલે ગપરતની ઊંઘ ળા ભાટ
છે ?ળુું ભાયા વતા યવુરલ્ુ રાશ વલ્રલ્રાશો ુરમશે લ ુઅરેશી
એ પયભાવ્મુું નથી?: “વ્મવક્તનુું વન્ભાન તેની ઓરાદના ભાન થકી
ૂજાલલાભાું ુઅલલુું જોુઆએ” તભોએ કેટરી ઝડી વફદુત ળર
કયી દીધી?? ુને કેટરા ુઈતાલે રા ટકાલનાયા ફની
ગમા?? જમાયે કે શુ ું જે ભેલલા ચાશુ છુ ું તે (ુાલલા)ની
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તાકાત તભાયી ાવે છે ુને શુ ું જે કાુંુઆ ભાુંગી યશી છુ ું તે
(ુાલલા) ની ળવક્ત તભાયી ાવે છે .
ળુું તભો એભ કશો છો કે ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.) ભૃત્મુ ામ્મા
છે ? ભુવીફત ફશુ ભોટી છે તેને ુઈાડલી ફશુ બાયે છે ુને
વતયાડ ફશુ વલળા થુઆ ગુઆ છે . એકતા ખુંડીત થુઆ ગુઆ છે .
ુઅ (વ.ુ.લ.)ના ોળીદા થુઆ જલાથી જભીન ુુંધકાયભાું
ડૂફી ગુઆ છે . વુયજ ુને ચાુંદ ુઈય ગ્રશણ રાગી ગમુું છે . ુને
ુઅ (વ.ુ.લ.) ની ભૂવીફતના કાયણે વવતાયાઓ વલખેયાુઆ
ગમા છે ુને ુઈમ્ભીદો તૂટી ગુઆ છે . શાડો ઝુકી ગમા છે . ુઅ
(વ.ુ.લ.) ના ભૃત્મુ ાભતા જ શયભે યવુરના શકને લેડપી
નાુંખલાભાું ુઅવ્મો ુને શુ યભતને ામભાર કયી નાુંખલાભાું ુઅલી
ુને ુલ્રાશની કવભ તે ભોટી ફરા ુને ભશાન ભુવીફત છે કે
ુઅના જે લી કોુઆ ભુવીફત ન તો ુઅલી છે ુને ન તો ુઅટરી
ઝડી કોુઆ ફરા ુઅલી છે . ુલ્રાશ કે જે ના લખાણ
જરારતલાા છે , તેની દકતાફ કે જે ની વલાય ુને વાુંજ
વતરાલતભાું વલતાલો છો તેભાું તેનુું એરાન કયલાભાું ુઅલેર છે
જે ને તભે તભાયા ઘયોભાું ઊંચા ુલાઝે ,યડીને, હચતન ભનન કયીને
ુને વાયા ુલાઝભાું ઢો છો. ફેળક ુઅ (વ.ુ.લ.) ની
શેરા ણ ુલ્રાશના નફીઓ ુને તેના યવુરો (ુ.ભુ.વ.)
ુઈય ુઅ વલતી ચુક્મુું છે . શુ ક્ભ વનણાણમક છે ુને પેવરો શતભી
છે . (ુલ્રાશ પયભાલે છે ): ભોશમ્ભદ (વ.ુ.લ.) એક યવુર
વવલામ કુંુઆ જ નથી. ુઅ (વ.ુ.લ.)ની શેરા ણ ઘણા
યવુરો વાય થુઆ ચૂક્મા. ુગય તેઓ લપાત ાભે કે કત્ર કયી
દેલાભાું ુઅલે તો ળુું તભે ુઈલ્ટા ગે ચાલ્મા જાળો? છી જે કોુઆ
ુઈલ્ટા ગે પયી જળે તે ુલ્રાશને શયગીઝ કોુઆ નુકળાન
શોંચાડી ળકળે નશીં ુને ુનકયીફ ુલ્રાશ ળુક્રગુઝાયોને ુજ્ર
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ુતા કયળે".1
જનાફે વૈમદાએ ગુસ્વાથી ોતાના છીનલામેરા શક્કને યત
રેલા ફેદાય કમાણ ુને રરકામાણ. ોતાના ય ગુજાયેરા ઝુ લ્ભો ુને
વવતભની પદયમાદ કયી. ુને તે સ્િ કયી દીધુું કે તેની વાથે વાયો
લતાણલ જનાફે યવુરે ખુદા (વ.ુ.) વાથે વાયો લતાણલ છે . કાયણકે
જનાફે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) એ પયભાવ્મુું શતુું કે કોુઇ
ુઆન્વાનની કદ્ર ુને તેનો રીશાઝ તેની ુલરાદનુું ધ્માન યાખીને
જ કયી ળકામ છે . યુંતુ ઘરૄુંજ દુખની વાથે કશેલુું ડે છે કે ુઅ
રોકોએ જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) નો કોુઇ એશતેયાભ કે ુઆઝઝત
નથી કયી,યુંતુ તેભનો શક્કથી તેભને લુંવચત કયી દીધા છે . ુને
જાણીજોુઆને ુઅના ય ઝુ લ્ભો વવતભ કમાણ છે .
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ તે માદ ુાવ્મુું કે જે કાુંુઇ ઝુ લ્ભો
વવતભ તેભના ય ુઅચયલાભાું ુઅલે છે એલુજ ુગાુઈના ુભુક
નફીઓના ુઆન્તેકાર છી તેભની ુલરાદ વાથે ુને તેભના
ખાવ ચાશનાયાઓ વાથે થમુું શતુું. શલે ુઅ યવુર (વ.ુ.લ.)ની
ુઈમ્ભત યવુરેખદુ ા (વ.ુ.લ.)ના ુઆન્તેકાર છી એલા વલનાળક
બૂકુંભાું ડી ગુઇ છે . તેણે દીને ુઆસ્રાભનો રુખ પેયલી નાખ્મો છે
ુને પયી ાછા ુજ્ઞાનતાભાું ડી ગમા છે જે વૌથી બમાનક
ભુવીફત છે .
છી જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ોતાનુું વુંફોધન કફીરાના
લુંળજો એટરે કે ઔવ ુને ખજયજ તયપ પેયવ્મુું. ોતાના શક્કને
યત કયલા ભાટે ફેદાય કમાણ, જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ના ુઅ ળબ્દો
શતા.
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َت َ
اج أََب َو أَ ًْ ُت ْه ِِبَ ْرأ ہی ِو ِّين َو َو ْص َىؿٍ وَ
أَ ْھی ًا َت ِين َك ْینَ َة  ،أَ ا ُ ْھ َظ ُه ُ َ
ِ
ُ ْ َ ہ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َٔ ْ ُ ْ َُ
ونتدی وُمىؿٍ  ،ثنبصکه امدـوۃ  ،و جظىنکه اْلَبۃ  ،واًته ذوو
ُ
ْ َ َ َ ْ ُ ّ َ َ ْ َٔ َ َ ْ ُ ّ َ َ ْ َ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ ُ ُ
امصَلخ َو اْلُ ّنة ََ ،تا ِفیک ُه
امفد ِد و امفد ِۃ  ،واَلدا ِۃ و املو ِۃ  ،و ِـندکه ِ
ّ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْٔ ُ ُ ّ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ
یث َ
ون َ ،و أَ ًْ ُتهْ
امدـوۃ ُفَل َِتیبون  ،وَت ِثیکه امّصخة فَلث ِل
ُّ ْ ُ َّ
َّ َ
َْ ُ ُ َ ْ َ ِ َُْ ُ
وفون َب ْْلَ ْ
َامصَلخ و َامنخ َبة ام ِِت
ْی و
ووصوفون َب ِمکِفاخ وفر
ِ ِ
ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ّ َ ْ َ ْ َ َ َٔ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ
َ
َ
َ
اًت ِخبت  ،واْلِْیۃ ام ِِت اخ ِتْیث منا اھل امبی ِت كاثنته امفرة ،
َ َ
ْ
َ َ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ
اَل َ َ
َمَ ،و َکَف ْ ُت ُه ام ُب َھ َۗ َم،
وَتىنته امکد و امتفة  ،و َنَطته
َ َ َ ْ َ ُ َٔ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ّ
تَح ِا َذا َد َار ْث ت َنا َرحَ
ہ
فَلًَبخ او ثَبخون َ ،نورکه فتا َِترون ،
ِ
َ
ْ َ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ
اَل ََّی ِم َ ،و َخ َظ َف ْت ًُ ْف َر ُۃ ِّ ْ
امّش ِک َ،و َشک َن ْت
اَل ْشَل ِم  ،ودر خنة
ِ
ُ ْ
َْ َ ُ ْ ْ َ َََ ْ َ ُ ْ ُْ
َٔ
َ
ان امکف ِر َ ،و َھ َدا ْث َد ْـ َوۃ ام َھ َر ِح َ ،و ْاشت ْو َش َق
اَلف ِک  ،وُخدث ًِْی
فورۃ ِ
َ َٔ ّ ہ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
َ َٔ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
ام ّ
ًِ َؾ ُ
اَل ْـ ََلن  ،وَ
َ
َ
د
ف
ت
ه
ث
ر
ِس
ا
و
،
ان
ی
ب
ام
د
ف
ت
ه
ث
ر
خ
ّن
ا
و
،
ي
امد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َٔ َ ُ َ ُ َ َ ْ ً
َ َٔ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
ًَ َک ْص ُت ْه َت ْف َد ْاَل ْك َ
اَلمیَ
ان ؟{اال تلا ِتلون كوما
د
ف
ت
ه
ت
ک
َش
ا
و
،
ام
د
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ ُ ََ ُ ُ
َ َ ُ َٔ ْ َ َ ُ َ َ ّ ُ
ْ
وک ْْ أ َّول َم ّرۃَ
َ
ُ
ّ
َ
ول و ھْ بدئ
ٍ
اج الرش ِ
هکثوا اْیاَْ وھموا ِِب ِخر ِ
أَ َ َْت َش ْو ََُ ْْ َف ہ ّ
اّللُ أَ َح ّ ُق أَ ْن َ َْت َشو ْۗ ُہ ِا ْن ُک ْن ُت ْه ُو ْٔو ِو ِن َ
ي} ۔

“ુમ ફની કમરાુ! (ુન્વાયોના વભૂશ!) ળુું તભે ભાયા
ેવતાના લાયવાને ભાયી ાવેથી છીનલી રેલા દેળો જમાયે કે તભ

ેભને જોુઆ યહ્યા છો, વાુંબી યહ્યા છો, વબાભાું ફેઠા છો ુન
બેગા થમા છો તભે ૂકાયને વાુંબો છો ુને શારતથી
ભાવશતગાય છો. તભાયી વુંખ્મા લધાયે છે , વુવજજ છો, વાધનો
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ધયાલો છો ુને ળદકત ણ ધયાલો છો. ુને તભાયી ાવે
શવથમાયો ુને ઢારો છે . તભાયી ાવે દુલત શોંચી ચૂકી છે
યુંતુ તભો તેને કફુર કયતા નથી. તભાયી ાવે પદયમાદ તો
શોંચી યુંતુ તભે પદયમાદ યવી નથી કયતા. જમાયે કે તભો
ફશાદૂયી ભાટે લખણાએરા છો, નેકી ુને બરાુઇ ભાટે જાણીતા
છો ુને એ વુંદ કયાએરા છો કે જે ભને ચૂટું ી કાઢલાભાું ુઅવ્મા
છે ુને એ ચૂટું ાએરા છો કે જે ઓને ુભો એશરેફતૈ (ુ.ભુ.વ.)
એ વુંદ કમાણ છે .
તભોએ ુયફોની વાથે રડાુઆ કયી ુને તભોએ ખૂફ જ
વુંઘણ કમો ુને તકરીપો ુઈાડી ુને તભો ફીજી કૌભો વાથે
ટકયામા ુને શેરલાનોની વાથે રડાુઆ કયી શુંભળ
ે ા તભો ુભાયી
વાથે યશેતા ુને ુભે તભાયી વાથે યશેતા. શુંભળ
ે ા ુભે તભોને
શુ ક્ભ ુઅતા ુને તભે ારન કયતા. ત્માું વુધી કે ુઆસ્રાભ
ુભાયા થકી તેની ધયી ુઈય પયલા રાગ્મો. તેની ફયકતો ખુફજ
લધી ગુઆ. વળકણના નાયાઓ ખાભોળ થુઆ ગમા. જૂ ઠ ુને
ફોશતાનના ુઈબયા ળભી ગમા. કુફ્રની ુઅગ ઓરલાુઆ ગુઆ.
દપત્નાઓનો ળોયફકોય ભુંદ ડી ગમો. દીનનો વનઝાભ સ્થાુઆ
ગમો. તો છી સ્િતા થુઆ ગમા ફાદ તભે કેલી યીતે ભુજ
ું લણભાું
છો?? જાશેય થુઇ ગમા છી ળા ભાટે તભે છુ ાલો છો??
ુઅગ લધ્મા છી તભે ાછા પયી યહ્યા છો?? ુઆભાન રાવ્મા
છી તભે ળીકણ કમુ?
ું ? એ કૌભની ુઈય લામ થામ કે જે ભણે
ફમુત કમાણ છી ોતાના લચનને તોડ્મુ.ું ુને તેઓએ યવુર
(વ.ુ.લ.) ને (ભદીનાથી ફશાય કાઢલાનો) ુઆયાદો કમો ત્માયે
તેઓએ જ તભાયી ુઈય વખ્તી કયલાભાું શેર કયી. ળુું તભો
તેભનાથી ડયો છો? જમાયે કે જો તભે ુઆભાન ધયાલતા શોલ તો
છી ુલ્રાશ વૌથી લધાયે શક્ક ધયાલે છે કે તભો તેનાથી ડયો”.
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ેજનાફે વૈમદા ુનવાયને વુંફોધન કયતા પયભાલે છે ક

َ َٔ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َٔ َ ّ ُ
َٔ َ َ َ ْ َٔ َ ہ َٔ ْ َ ْ َٔ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
اَلوكد اری ان كد اخندثه ِایل اْلف ِض  ،و اتفدثه ِم ھو اخق
ْ
َْ
َّ َ َ ُ
ََ ُ
ْ ّ
مص َف ِة ،
َِبم َب ْص ِع َو امل ْب ِضَ ،وخن ْوث ْه َِبمدـ ِة َ ،و َن ْوث ْه ِِم ام ِظ ْی ِق َِب ِّ
َ
َّ َ ْ
َ َ ْ ُ َٔ ْ
مف َ َج ْج ُت ْه َوا َو ِـ ْی ُت ْه َ ،و َد َش ْف ُت ُه ام ِذی ج َص َّوك ُت ْه  ،ف ِا ْن ثکف ُروا اً ُت ْه َو
َ ْ ْ َٔ ْ ِ َ ً َ ّ َ ہ ّ َ َ َ
ين َْح ٌ
ت ہھ َذا َلَعہ
ٌ
ت َوا ُك ْن ُ
ید أَ ََل َو َك ْد ُك ْن ُ
ّ
ْجیفا ف ِان ّللا مل ِ ِ
ِم ِِف اَلرض ِ
َّ
َّ
َ َ ْ ُ
َْْ َ
َ
َْ
او َرثک ْهَ ،وامل ْد َر ِۃ ام ِِت
َو ْف ِرف ٍة ِو ِّين َِبْلذم ِة ام ِِت خ
ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ہ َّ َ َ ْ َ ُ َّ
فس َ ،و ًَ ْف َث ُة ْام َل ْی ِؼ َ ،و َخ َورُ
اشتظفرِتاكنوتکه  ،ومکِْنافیظة امن ِ
َ
َْ ُ ْ َ َُ َ ُ َ َ
ْام َل َنا َ ،و َت َّث ُة ّ ُ ُ
اخ َتل ُب َ
وھا َد ِ َْبۃ
امصدو ِر َ ،و ثل ِد َوة الُ ّج ِة  ،فدوًک ُىوھا ف ْ ِ
َّ ْ َ َ َ ْ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ً َ َ ہ ّ ْ َ َّ َ َ َ
امؾھ ِر ِ ً ،لبة اْلف َ ،ب ِكیة امفا ِر  ،ووشووة ِتلظ ِة ّللاِ اْلبا ِر  ،وطنا ِر
ْ َٔ َ َ ْ ُ َ ً َ ہ ّ ْ ُ َ َ ّ َ َ ّ َ ُ َ َ ْ َٔ
اَل ْف ِئ َد ِۃ َ،فب َف ْي ہ ّّللاِ واَ
اَلت ِد ،ووصومة ِتنا ِر ّللاِ امىوكد ِۃام ِِت ثػ ِنؿ لَع
ِ ِ
ُ
َٔ
ون َ { ،و َش َی ْػلَ ُْ ّالَ ِذ َ
نی َظلَ ُموا أَ َّی ُو ْن َلنَة یَ ْن َل ِن ُب َ
َث ْف َفنُ َ
ون} َ ،و اَن ْات َنة
ٍ
َ
َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ ْ
َ َ ُ ْ َْ َ ََ ْ ََ َ
ون َ ،واه َت ِظ ُروا ِا َّن
اة ط ِدی ٍد { ،فاْعلوا ِاَن غا ِمل
ً ِذ ٍُی مکه تي یدی ـذ ٍ
ُم ْن َت ِظرون}۔
“જાણી લ્મો, શુ ું જોુઆ યશી છુ ું કે તભે ુઅયાભ વુંદ થુઆ ગમા
છો. ુને શુ કભ
ુ તના જે વૌથી લધાયે શકદાય શતા તભે તેઓને દુય
કયી દીધા. તભે વભૃવધ્ધ ખાતય ુગા થુઆ ગમા ુને તભો
)તુંગીને છોડીને તલુંગયી ભેલી રીધી. છી તભોએ જે (ુઆભાન
ની જે લાતોને ુનાલી શતી તભે તેને શલાભાું વલખેયી નાખી
ુને જે ખોયાકને તભે વાનુક
ૂ વભજીને ખાધો શતો તેને ફશાય
કાઢી નાુંખ્મો. છી જો તભે ુને જભીનભાું લવનાયા ફધા કુફ્ર
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કયે તો ણ ફેળક ુલ્રાશ (તે ફધાથી) ગની ુને પ્રવુંળનીમ છે .
જાણી રો કે ભેં ુઅ જે કાુંુઆ કહ્યુું છે તે કીધુ છે , ુઅ જાણતી
શોલા છતાું કે તભે ભાયી ભદદ નશીં કયો ુને એ ફેલપાુઇના કાયણે
છે કે જે ને તભાયા દીરોએ નાયો ફનાલી રીધો છે . યુંતુ ભાયી ુઅ
લાત નફ્વનો ુઈબયો ઠારલલા, ુઅુંતયીક ુઅક્રોને વ્મક્ત કયલા કે
જે ને શુ ું ુનુબલુું છુ ું , રૃદમનાું દુ:ખને જાશેય કયલા ુને (તભાયી
ુઈય ભાયી) શુ જજતને તભાભ કયલા ભાટે (કહ્યુ)ું છે . છી તભો
તે ઊંટને(પદકને) ગવફ કયી લ્મો છી તભોએ તેની ીઠ ુઈય
બાય ફાુંધી લ્મો.યુંતુ (માદ યાખજો) કે તેની ીઠ જખ્ભી છે
તેના ગો કભઝોય છે શુંભેળાની ળયભીંદગી તેની વાથે છે .
ુલ્રાશની બડકાલેરી ુઅગ વાથે જોડાએરી છે કે જે ની ગયભી
દીરોને ઘેયી રેળ.ે છી તભે જે કાુંુઆ કયો છો તે ુલ્રાશની નઝય
વાભે છે . ુને નઝદીકભાું જ ઝાવરભો જાણી રેળે કે તેઓ કેલા
ુુંજાભ તયપ ાછા પમાણ છે .1
ુને શુ ું તેભની દુખ્તય છુ ું કે જે તભોને ળદીદ ુઝાફના
ુઅલલા શેરા ડયાલનાયી છુ .છી તભે (જે કયલુું શોમ તે) કયી
રો,ફેળક ુભો (ુભારૂ) કાભ કયનાયા છીએ ુને તભો યાશ
જૂ ઓ,ુભો ણ યાશ જોનાયાઓ છીએ”.2
1

વુ.શુ દ:૧૨૨

2 વુ.શુ દ:૧૨૨ ,ુર-એશતેજાઝ તફયવી બા-૧:૧૩૨-૧૪૧,ુદ્દુરુન્નઝીભ:૪૨૨-

૪૬૬,ળયશે નશજુ ર ફરાગાશ ુઆબ્ને ુફીર શદીદ બા-૧૬:૨૧૦,
ફેશારુર ુન્લાય બા-૨૯:૨૧૬,ભવુઈદીએ ભરુજુ ઝઝશફભાું બા-૨:૩૧૧,
ુઆબ્ને ભન્ઝુયે રેવાનુર ુયફ બા-૧૨:૩૩૧,
કશારાએ ુુરાભુન્નીવા બા-૪:૧૧૬-૧૧૯,
ુઆબ્ને તય્ફૂયે ફરાગાતુન્નીવા બા-૧૪:૧૮,ુઆબ્ને તાલુવે દકતાફે તયાએપભાું:૨૬૩,
ુઆબ્ને ુવીયે નેશામાભાું બા-૪:૨૭૩ ભાું નોંધેર છે
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જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)નો શભેળા જીલુંત યશેનાય ખુત્ફો
ખત્ભ થામ છે કે જે ભાું ુઅ (વ.ુ.)એ ુઆવન્કરાફ ૈદા કયલાની
ુને ુફુફકયની શુ કુભતને ભૂભાુંથી ુઈખાડી પેકી દેલા તયપ
ુઅભુંત્રણ ુઅેર છે . શક્કને તેભની ુવર જગ્માએ યત
રાલલા ભાટે પ્રોત્વાવશત કયેર છે . ુઅ ખુત્ફાની ુવય એ થુઆ કે
રોકોના દદર ગગા થુઇ ગમા નજય નીચે ડી ગુઇ શતી ુને
નપવો ુઅની તયપ જુ કી ગમા. નજીક શતુું કે શક્ક ોતાના
સ્થાન તયપ યત ુઅલી જામ, યુંતુ ુફુફકયે ચારાકી લાયી
શારાત ય કાફુ ભેલી રીધો. ુને તેની શુ કભ
ુ ત ુઆન્કીરાફે
જનાફે પાતેભા (વ.ુ.)ના ુઅલયણભાું ુઅલલાથી યોકાુઇ ગુઇ.
તેણે જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) વાથે એકદભ નયભ ુને ચારૂવ
ઝફાનભાું લાત કયી કે શુ ું ુઅનાથી ખુફજ ખુરવ
ુ , ભોશબ્ફત
ુને ુકીદત યાખુ છુ ું . એટરી શદે ભોશબ્ફત કરુું છુ કે ભાયી
દીકયી ુઅમેળા કયતા ણ લધુ ભોશબ્ફત યાખુું છુ ું . ુઅ વાથે યવુરે
ખુદા (વ.ુ.લ.) ની લપાત ુને તેભની માદભાું દુુઃખને જાશેય કમુું,
ુને કહ્યુું કે કાળ ભને યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) શેરા ભૌત ુઅલી
જતે. ુઅલા ખોટા દેખાલના લાક્મો ઘણાફધા કહ્યા ુને એલુું
ણ જાશેય કમુું કે ભેં ુઅ શોદ્દાને ભેલલા ભાયી ભેે વનણણમ નથી
કમો ણ ભુવરભાનોએ ભને નક્કી કમો છે . ુને જે કાુઇ ભાયા
વુંદ થલા છી તભાયા ય વખ્ત કામણલાશી કયલાભાું ુઅલી તે
પક્ત ભાયી ભયજીથી નશી ણ ભુવરભાનોની ભયજી ભુજફ કમુું
છે . ુને ુઅલી યીતે ુફુફકયે ભુવરભાનો ય કાફુ ભેલી રીધો
ુને ુઆન્કીરાફની ફધી ુઅગ ઠુંડી થુઆ ગુઇ.
ુલ્રાભા શઝયત ળયફૂદ્દીન ભુસ્લી ખુદા તેભની ભગ્પેયત
પયભાલે તે પયભાલે છે કે કાળ ુફુફકય ોતાની ૂયી તાકાત ખચણ
કયી દેત કે જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) કોુઇણ સ્થે નાુઈમ્ભીદ ન
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થાતે, ુગય તે એલુું કયત તો ખયેખય તેની ુઅખેયત ઘણીજ વુંદ
કયલાને રામક ફનત ુને સ્તાલાનો ભૌકાથી દુય યશેતે, ઠકાને
રામક ફનલાથી દુય યશેત.ે ુઈમ્ભત પીકાણથી ફચી જાતે ુને ુઈમ્ભત
લચ્ચે ભે-ભેાના ભૌકાઓ ઘણા શોતે ુને ખાવ કયીને ુઅ
ુફુફકય ભાટે લધુ જરૂયી શતુું.
ુફુફકયના ુઆખ્તીમાયભાું શતુું કે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની
એકરોતી લશારી દીકયી ુને તેભની ુભાનત જનાફે વૈમદા
(વ.ુ.)ની વનષ્પતાને યોકી ળકત. ુઅ((વ.ુ.))ને તેભની
ચાદય વાથે ફશાય ુઅલલાથી યોકી ળકત. (જનાફે ઝે શયા
(વ.ુ.) ને ભસ્જીદે નબ્લીભાું ુઅલીને ખુત્ફો ન ુઅલો ડત)
કેટરુું વારુું શોતે ુગય તે જનાફે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની
વીયત ુનાલી રેતે ુને જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ને કોુઇણ
દાલા લગય ફ્દ્ક તેભના શલારે કયી દેતે. એ ભાટે કે શાકીભ ાવે
ોતાની શુ કુભતભાું ુઅ ભુજફ કામણ કયલાનો શક શોમ છે તે કયી
ળકે છે . ુુંતે ુઅ ખીરાપતના યક્ષણ ુને પવાદને દુય કયલા ભાટે
પદકની ળુું જરૂય શતી.

જનાફે ઝેશયા (વ.ુ.) ની ભામુવી
જનાફે વૈમદા ુઅના છી ોતાના વતાની વલત્ર કબ્ર તયપ
યલાના થમા ુને ુઅની વાભે ોતાના ય ડેરી ભુવીફતોની
પદયમાદ એલી યીતે કયી કે ુમ ફાફા! તભાયા છી ઘણાજ દુુઃખદ
ફનાલો ફન્મા ુગય ુઅ શોતે તો ુઅ યીતે ુઅક્રભણ ન થતે.
ુઅને ુભે એલી યીતે ગુભાવ્મા જે લી યીતે ઝભીન લયવાદ ન
શોલાના કાયણે દુષ્કાની વળકાય ફને છે . ુમ ફાફા, ુઅની
જગ્માએ એક જૂ થે કફજો ભેલી રીધો છે . તભે તેને જોમ યહ્યા
છો કાયણકે ુઅનાથી કોુઇ ચીઝ છુ ી નથી. ુમ ફાફા, તભાયા
છી રોકોએ ોતાના દીરોભાુંથી ફુગ્ઝ કાઢમુું ુને ભને ખુફજ
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યડાલી. જમાયે તભે જભીનભાું દપન થુઇ ગમા તો ુઅ રોકોએ
ુભાયા ય ુઅક્રભણ કમુું, ુભાયી તૌશીન કયી, ુભાયો શક્ક
છીનલી રીધો, શલે ુભાયી ાવે કુંુઇ નથી ફચ્મુું
ુઅ ળેય યથી ુુંદાઝ ુઅલી જામ છે કે યવુરેખદુ ા (વ.ુ.લ.)
છી જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ય કેટરી શદે ભુવીફતોના શાડો
તૂટી ડ્મા શળે. કાયણકે ભુવરભાનોએ જનાફે વૈમદાની ુઝભત
ુને ભુંઝેરતનો જયા ણ ખ્માર નથી યાખ્મો ુને દયેક પ્રકાયના
વીતભો કમાણ કે જે ને ફમાન કયતા ુઇન્વાનની રૂશ કાી ુઈઠે છે .

કુયળ
ે ની ઔયતો થી વખતાફ
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ની ફીભાયીની ખફય પેરામ ગુઇ શતી.
ુઅથી ભુવરભાનોની ઔયતો ુઅની ખફય ૂછલા ભાટે ુઅલી
ુને ૂછલા રાગી કે ુઅની તવફમત કેલી છે ? ુને ુઅે કેલી
શારતભાું યાત વલતાલી ુને વલાય ડી?જનાફે વૈમદાએ દુુઃખ
ુને દદણ બયેરા ુલાજે જલાફ ુઅપમો.
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َ ْ َ َ َ ْ َ َٔ َ ّ َ َ ً ِ ٔ َ
امد ْھ ُرَعبا َ ،و ا ْن ث ْف َج ْة ف َف َج ٌبل ْوم ُھ ْه ،
فاشت ِمع  ،و ما ِـظت اراک
َٔ
ت ط ْفری ِا ہیل أَ ّی ش َناد ِا ْش َت َن ُدوا َ ،و ِا ہیل ِا ّی ِ َ
ُعا ٍد ِا ْـ َت َى ُدوا َ ،و َبیّ
َْ َ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
می ِ ِ
ُ
َ ْ ْ
ُ ْ َ َ َ ّ َ ُ َ َ ہ َٔ َ ّ ُ َٔ ْ
لَع ا ّی ِة ذ ِّریَ ٍة اك َد ُووا َو ْاخ َت َنکوا ؟ {ل ِبئ َس ام َى ْو ہیل َو
ـرو ٍۃ َتصکوا  ،و
َ َ َ ً ْ َ ْ َ ُ َ ہ ّ ُّ
ْ
ّ
َمب ْئ َس ْام َف ِظ ُ
الذ ہ
ْی } َ { ،و ِبئ َس لِلظا ِل ِمنی بدال } ِاشتبدلواوّللاِ
َنِب
ِ
َ
ْ
َ ً
ْ
َْ َ ُ َ َٔ
َ
َْ
َْ
ون ا َّنُ ْه
ِِبللوا ِد ِم َ ،وال َػ ُج َز ِِبلَک ِھ ِل  ،ف َرْغا ل َِم َػا ِظ ِس ك ْو ٍم { َیصب
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ُ ْ ُ َ ُ ْ ً َٔ َ ّ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ہ ْ َ َ ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُی ِصنون صنفا اَل ِاَنه ھه امىف ِصدون ومکِي َل یظفرون } ،وَیھْ {
ہ ْ َ ّ َٔ َ ّ ُ ُ ّ َ َ َ َ ّ َ ْ َ َ ّ ّ َ َ ْ ُ ْ ہ َ َ ُ
َٔ َ
دی مفا مک ْه
امف َ ْي َ ْھی ِدی ِایل ال ِق اخق ان یتبؿ اِم َل ِھی ِدی ِاَل ان ھی
َک ْی َف َ َْت ُک ُى َ
ون }۔
أَوا َم َف ْىری َم َل ْد َم ِل َد ْت َ،ف َن ِؾ َرۃ َر ْی َ َمَث ُث ْن ُتج  ،جُ َّه ْاخ َت ِن ُجوا ِو ْنئَ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ ً َ ً َ ُ ً ُ ً َُ َ َْ َ ُ ْ ُْ ُ َ َ َْ ُ
املف ِة دوا ـ ِبیػا  ،وذـافا و ِبیدا ،ھنامِک َیّس امىب ِػنون  ،و یف ِرؼ
ّ َ ُ َ ّ َ َ ِ ٔ ّ َ َ ْ َ ّ َ ُ َ ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َٔ ْ ُ ً
امتامون ِكة وا اشس اَلومون  ،جه ِغیبوا ع دًیاکه اًفصا ،
َ ْ َ َ ّ ُ ْ ْ َ َ ْٔ ً َ َ
ََ ْ َ َُْ َ
ٔ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
وامطئنوا لِن ِفتن ِة جاطا  ،واث ِّشوا ِثصی ٍف صا ِر ٍم  ،وشػو ِۃ وفت ٍد ك ٍ
اِش ،
َ ََ ُ ََْ ُ ْ َ ً
َ
َْْ ْ َ ِ َ ّ
ِم امؾا ِم ِىي  ،یدع فیئکه ز ِھیدا ،
َو َِبَ َر ٍح طا ِو ٍل  ،واش ِتبدا ٍد
َ ُ
ً َ
ّس ًۃ َم ُک ْه  ،وأَ ّ ہّن ت ُک ْه َو َك ْد ُ ّ
ْج َف ُک ْ
َ
َ
َو َ ْ
ْ
َ
ُع َِی ْت َـن ْیک ْه
خ
یا
ف
،
یدا
ص
خ
ه
ِ
ِ
َٔ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َٔ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ہ ّ َ ّ ْ َ َ َ َ ّ َ َ ُ
امصَلۃ
اًن ِزوکىوھا و اًته مھا َک ِرھون ۔ والىد ِلِل ِ ر ِة امفام ِىي  ،و
َ ہ ُ َ َّ َ َ َّ
ي َ ،و َش ِی ِد ْام ُى ْر َش ِن َ
امن ِب ّی َ
ي۔
لَع ُمى ٍد خاث ِه ِ

“ખુદાની કવભ! ભાયી ઝીંદગી એલી શારતભાું છે કે શુ ું તભાયી
દુવનમાથી કોુઇ ભોશબ્ફત નથી ુને શુ ું તભાયા ભદોથી નાયાજ
છુ ું ,તેઓને ુજભાલીને છોડી દીધા છે ,ુને તેઓના ખયાફ
ુઇયાદા ુને ખયાફ ુઅદતોના કાયણે તેનાથી દુયી ુઇવખ્તમાય કયી
રીધી શતી. કેટરી ખયાફ લાત છે કે ુઆન્વાન ભાગણદળણન ભેવ્મા

ેછી ણ ગુભયાશી ુને ઝરારતના યસ્તે ચારે, શક્ક, નુય ુન
વશદામત ભેવ્મા છી ુુંધાયા ુને ગુભયશીભાું પવામ જામ.લામ
ેથામ તે રોકો ય કે જે ઓ શક્ક ુને શકીકતના યસ્તે ુન
મગુંફય (વ.ુ.લ.)એ ફતાલેરા યસ્તાને છોડી ુને ગુભયાશ થુઆ
જામ.
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ુને મગુંફય (વ.ુ.લ.)ના કાકાના દીકયા(શ.ુરી ુઆબ્ને
ુફીતારીફ (ુ.વ.).) થી દુય થુઆ જામ. તે ુરી જે ુઇલ્ભના
ળશેયના દયલાજા છે , તકલા ુને ુદારતનુું પ્રવતહફફ છે ,
ળુજાુત ુને શકીકતના ભાવરક છે . ખુદા તેઓના ય ગઝફનાક
થામ ુને ુઅખેયતભાું ણ શુંભેળા ુઝાફભાું યશેળ.ે 1
ખયેખય ુઅચચમણ છે કે જે ણે યીવારાતના સ્તુંબો ુને
ામાઓને છોડી દીધા. લશી ુઈતયલાની જગ્માને છોડી દીધી ુને
દુન્મા ભાટે દીનભાું વલયોધાબાવ ૈદા કમાણ. ુઅગાશ થુઆ જાલો
ુઅજ રોકો નુકવાનભાું છે .
ખુદાની કવભ! તેનાથી દુય યશેલાનુું કાયણ તેઓની તરલાયથી
ડય ુને બમ શતો. કાયણકે તેઓ જાણતા શતા કે શઝયત ુરી
(ુ.વ.). ુઆસ્રાભના કાનુનોને પેરાલલાભાું ુને શક્ક ુને
શકીકતના પેવરા કયલાભાું જયા ફયાફય ણ કોુઇની યલા નશી
કયે. વુંણ
ુ ણ કભારત ુને ળુજાુત ુને હશભતની વાથે
ુઆસ્રાભના કાનૂનોને ુભરભાું રાલળે. ુને તેઓ ુગય શઝયત
ુરી (ુ.વ.) ની ૈયલી કયતે તો તેઓને શુંભળ
ે ની ખુળી ુને
વીધા યાસ્તા તયપ ભાગણદળણન કયતે. ુને તેઓ જોતે કે ુરી
ુઆબ્ને ુફી તાવરફ (ુ.વ.) તેભને ફેશતયીન તયીકાથી વુંતિુ
કયતે ુને બૂખથી નજાત ુાલતે. ુને તેઓની ભુશ્કેરીઓને દુય
કયી દેત.ે એલી યીતે રોકો વાથે લતણતે કે વાચા ુને ખોટાની લચ્ચે
પેવરો થુઆ જતે. ુને ઝાશીદ ુને રારચી ઓખાુઇ જતે,
ુગય ુઅ લસ્તીના યેશલાલાાઓ ુઇભાન રાલતે તો ુભે તેભના
ય યેશભત ુને ફયક્તોના દયલાઝાને ખોરી નાખતે. યુંતુ
ુપવોવ કે તેણે ુભાયા ય્ગમ્ફયોને જુ ઠરાવ્મા. તો ુભે
1

વુ.ભાએદાશ:૮૦
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તેઓના કામોને કાયણે તેઓને ુઝાફભાું ભુબ્તેરા કયી દીધા ુને
જે રોકોએ નાપયભાની કયી છે તેઓને ણ તેભની વઝા
બોગલલી ડળે ુને તે રોકો ખુદાને ુઅજીઝ (રાચાય)કયી ળકતા
નથી.
ુઅગાશ થુઆ જાલ! કે ભને ઝભાના ય ુઅચચમણ નથી ુને
ુગય તભોને ુઅચચમણ શોમ તો જાણી લ્મો કે (શક્ક થી પયી
જનાયા) રોકોએ કેલા યસ્તાને વુંદ કમો, કુંુઇ દરીરના ુઅધાયે
તેની લાતો ય બયોવો કમો, ક્મા ુઅધાયે તેભની ૈયલી કયી ુને
તેઓ ગારીફ થુઆ ગમા, કોની વુંદગી કયી ુને કુંુઇ (ભશાન
ળવખ્વમત)ને છોડી દીધી. (ફેળક ુઅલો ભાવરક ણ ખયાફ છે )
ુને ુઅલો દોસ્ત ણ ખયાફ છે ુને ઝુ લ્ભ કયનાયાને ખયાફ
ફદરો ુઅલાભાું ુઅલળે.
તભે રોકોએ કભઝોયોને તાકતલય ફનાલી દીધા ુને
કભઝોયીને તાકત ભાું ફદરી નાખી. સ્ત ુને ઝરીર તે કૌભ
(જે તેલા ભ્રભભાું છે કે તેઓ વાયા વાયા કાભ કયે છે ,મકીનન તેઓ
પવાદ પેરાલનાયા છે યુંતુ તભે વભજતા નથી) જે તભને વાચા
દીનનો યસ્તો ફતાલે છે તે ુઆતાુતનો લધુ શકદાય છે , કે છી તે
ળખ્વ કે જે ફીજાઓની વશદામત કયી ળકતો નથી, ફલ્કે ોતાની
વશદામત ભાટે રાચાય છે કે ફીજુ કોુઇ તેને ભાગણદળણન ુઅે.
તભને ળુું થુઆ ગમુું છે તભે કેલા શુ કભ ની ૈયલી કયો છો?
ભાયી જાન ની કવભ તેઓના કામોનુું દયણાભ ખયાફ નીકળ્મુું
કે જે ના કાયણે તેઓને વખ્ત દપત્ના ુને ફ્વાદનો વાભનો કયલો
ડ્મો, શાશ ઝેય ીલુું ડમુ. ફવ ફાતીર નુકવાનભાું છે ુને
ફાતીરોના ચશેયાઓ સ્િ થુઆ ગમા. ુુંતે ુઅ દપત્ના ુને
પવાદની ળરૂુઅત કયનાયા ખુદજ તેની ભઝા ચાખળે.
તેઓ ુઅ દપત્નાને ૈદા કયીને વુંતો ભેલે છે કાયણકે
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ઝારીભોએ ુઅ ુઅગને બડકાલી છે . ત્માું વુધી ખુલ્રી તરલાય
કાઢીને એક ફીજા ય વલજમ ભેલલા રાગ્મા ુને તભાયા જૂ થને
શરકો વભજલા રાગ્મા ુને તભારુું ફધુજ ફયફાદ કયી નાખ્મુ.ું
ખયેખય ુપવોવનો ભકાભ છે . ખુદા તભાયી વશદામત કયે, તભાયા
દદર ુલા થુઆ ગમા છે . તો ળુું શુ ું તેને જફયદસ્તી તભાયા
ગાભાું ધકેરી ળકુું છુ ું ? ુને લખાણ ુને ળુક્ર છે એ
દુનીમાઓના ારનશાય ુલ્રાશ ભાટે ુને દુરૂદ ુને વરાભ
ભોશભદ (વ.ુ.લ.)ખાતભીન નફીય્મીન વૈમદુર ભુયવરીન ય.1
ઔયતો ુઈય ખુફજ બમાનક વન્નાટો છલાુઇ ગમો. તેભની
ુઅુંખો ભોશબ્ફતથી બયાુઇ ગુઇ. તેઓ વખ્ત દુખી દીર વાથે
ોતાના જુ થ વાથે ઘય તયપ યત પયલા રાગી.ુને જનાફે
વૈમદા (વ.ુ.)ના દુુઃખ ુને દદણની લાત ોતાના ળૌશયને કયી.
જે ની ઘણીજ ુવય થુઆ ુને તેઓની ય તરલાય કયતા ણ
લધુ કાયભો ઝખ્ભ રાગ્મો. શલે તેઓને એશવાવ થમો કે તેઓએ
દુખ્તયે યવુર (વ.ુ.લ.) ની વાથે કેટરી કોતાશી કયી ુને તેભની
ભદદ ન કયી ુને કેટરો ભોટો ગુનાશ ુુંજાભ ુઅપમો.
ુશીં ુભો ુભુક ુઅ ભશાન ખુત્ફા ફાફતે કેટરીક ચચાણ
કયીળુું જે ઘણીજ જરૂયી છે .
શેરી ફાફત:- જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ એશરેફૈતે
નફુવ્લત ય થમેરા વખ્ત ઝુ લ્ભ-વવતભની ટીકા કયી છે .
ુઆસ્રાભની લશીની ભૂ જગ્મા, ુઆલ્ભ ુને ુઅરીભની ભૂ
જગ્માએથી ખીરાપતને છીનલીને તેને ખુફજ ુમોગ્મ સ્થે
ુને નારામક સ્થે ધકેરી દેલા ય વખ્ત ટીકા કયી છે .
ફીજી ફાફત:- જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ભુવરભાનોનુું
1
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શઝયત ુભીરુર ભોુભેનીન (ુ.વ.). ની ુઆભાભતથી રુખ
પેયલી રેલા ુને તેને એકરા છોડી દેલા ભાટેના ભુ કાયણોને
ફમાન કમાણ છે જે નીચે ભુજફ છે .
૧. શઝયત ુભીરુર ભોુભેનીન (ુ.વ.) ની ભુળયેકીન ુને
ળુંકાખોયોના ભાથા ય ચારેરી તરલાયે કે જે નાથી તોએને કત્ર
કમાણ શતા. (ુઆસ્રાભની તફરીગ ભાટે) ુને ખુદાની યાશભાું દુય
ુને નજીકના ફધાજ વગાઓને શયાલી દીધા શતા. જે ના કાયણે
કુયૈળોના દદરોભાું શઝયત ુરી (ુ.વ.). પ્રત્મે વખ્ત દુશ્ભની
ૈદા થુઆ શતી.
૨. એક ફીજુ ું કાયણ કે જે ના રીધે શ.ુરી (ુ.વ.).ના
વખ્ત વલયોધભાું તે વભમના ભુવરભાનો એક થુઆ ગમા, તે એ છે
કે ુઇભાભ (ુ.વ.) નુું કાપીયો વાથે ભજફુત ુને વખ્ત લરણ,
ભુનાપીકો વાથે ુડગતાથી ેળ ુઅલલુું, કાયણકે ુઅે કોુઇની
ણ વાથે રાગલગ ચરાલી નથી ુને ન તો કોુઇનો ડય દદરભાું
યાખ્મો શતો. યુંતુ ુઅે ુલ્રાશના ભાગણભાું કોુઇણ ઠકો
ુઅનાયની યલા કયી નથી. ુરી (ુ.વ.) નો કૌર છે ખુદાની
કવભ! શુ ું ઝારીભથી ભઝરુભને ન્મામ ુાલીને યશીળ ુને
ઝારીભને એના ઠેકાણે રગાડીને દભ બયીળ. ત્માું વુધી કે તેઓ
શક્ક વુધી ોશચી જામ.છી બરે ુઅ લાત કેટરી ણ કડલી કેભ
ન રાગે !!1
૩- જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ફાફત તયપ ણ ુઇળાયો
કયતા પયભાવ્મુું છે કે જે ના કાયણે ભુવરભાનોએ ુઇભાભ ુરી
(ુ.વ.) થી દુયી ુઇવખ્તમાય કયી શતી ુને તે એ છે કે ખુદાલુંદે
ુઅરભની ુઇફાદતભાું ુઅનુું રીન થુઆ જલુું. કાયણકે ુઅે
ુઅની રૂશ ુને ળયીયને દીને ખુદાના ભાટે લકપ કયી દીધુું શતુું.
1 ફેશારુર ુન્લાય બા-૩૨:૪૯
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જે ના કાયણે ુઅ ભુશ્કેર ુને ુવહ્ય જું ગોભાું ણ ુલ્રાશના
ભાટે કુદી ડતા શતા. બમાનક થી બમાનક ભૌકાભાું ણ ડયતા ન
શતા. ુઅે દીનને ફુરુંદ કયલા ભાટે, ળયીુતે નફી (વ.ુ.લ.)
ની ભજફૂતી ભાટે, ુને તૌશીદના ૈગાભને પેરાલલા ભાટે કડક
ગરાઓ રીધા શતા. તેના કાયણે રોકો ુઇભાભથી દુય થુઆ ગમા
ુને ુઅથી દુશ્ભનાલટ યાખી. તે ફાફતે ણ ુઇષ્માણ શતી કે
ુલ્રાશે ુઅને ળા ભાટે ુઅટરી પઝીરતોના ભાવરક ફનાવ્મા.
નફી (વ.ુ.લ.) ળા ભાટે ુઅનાથી ુઅટરી ફધી ભોશબ્ફત
કયતા શતા ુને ુઅની ભશાનતા ુને શ્રેષ્ઠતાને દયેક જગ્માએ
લણણલતા શતા.
ત્રીજી ફાફત- જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ુઅ ખુત્ફાભાું
પયભાવ્મુું કે ુગય ુઈમ્ભત વખરાપત ુરી (ુ.વ.). ને વોી દેત
તો તેઓને નીચે ભુજફના પામદાઓ થાત.
૧- ુઇભાભ ુરી (ુ.વ.). તેભની લચ્ચે ન્મામ ુને સ્િ
વત્મનો ભાગણ ુનાલતે. તેભની ખીરાપતના વભમભાું કોુઇની
ણ વાથે ઝુ લ્ભ ન થતે ુને કોુઇ ણ ળખ્વ ુઅની શુ કુભતભાું
ભઝરુભ ન ફનતે. ુને કોુઇને ણ કોુઇ પ્રકાયના નુકવાનનો
વાભનો ન કયલો ડતે.
૨- ુઅ ભુવરભાનોને ળાુંવત ુને વરાભતીના વફસ્તય વુધી
શોંચાડી દેતે ુને ુઆન્વાનોનો વભૂશ ળાુંવત ુને વરાભતીના
વુધી શોંચી જાતે.
૩- ુઅ ભુવરભાનોને જાશેયી ુને છુ ી ફુંને યીતે નવીશત
કયતે ુને તેઓને વવયાતે ભુસ્તકીભ તયપ ભાગણદળણન ુઅતે.
૪- ુગય ુઇભાભ ુરી (ુ.વ.) શુ કુભતના ુઅવન ય
વફયાજભાન થતે તો ફીજાઓની જે ભ ોતાના ભાટે શુ કુભતી ભાર
ુને ખૈયાત ુને ફયકતોથી પામદો ન ભેલતે. ન તો શુ કુભતી
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ભારને ોતાનો ભાર વભજતે. યુંતુ ગયીફો ુને લુંવચત
યશેનાયાઓની શયોભાું ુઈબા યશી જતે. ુઅ કામણને રોકોએ જોુઇ
રીધુું કે ુઈસ્ભાનના કત્ર છી જમાયે શુ કુભત ુરી (ુ.વ.).ના
શાથોભાું ુઅલી તો ુઇભાભ (ુ.વ.). શાકીભ ુને યાજા શોલા
છતામ ફે વુતયાુઈ કડા ુને જભલાભાું જલની ફે યોટી ય જ
વુંતો ભાન્મો.એક ઈંટ ય ફીજી ઈંટ ન યાખી (ઘય ન ફનાવ્મુું)
ોતાના કડા ુને જભલાભાું ગયીફો ુને ભીસ્કીનોને
ફયાફય ળયીક કમાણ. ુઅે પયભાવ્મુું કે ળુું ભને ુભીરુર
ભોુભેનીન કેશલાભાું ુઅલે ુને તેનાથી શુ ું ખુળ યશુ ું, ુને
ઝભાનાની વખ્તીઓભાું ભોુભેનીનની વાથે ળયીક ન થાઉં.
ભાયા ભાટે જોુઇએ કે શુ ું ઝીન્દગીની ભુશ્કેરીઓ ભાટે તેભના
ભાટે ુઈદાશયણ ફની જાલ.1
ુઇભાભ ુરી (ુ.વ.).ની જે લા શાકીભ ુઅ ઝભીન ય
ુઆવતશાવભાું ુઅજ વુધી નથી જોલા ભળ્મા કે જે ઓ દુવનમાથી
દુયી, તકલા, ુદ્ર ુને ુઆન્વાપ, ુને રોકોના ભાર ુને
વભરકતથી દુય યશમા.
૫- જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ સ્િ કમુું કે ુગય શઝયત
ુભીરુર ભોુભેનીન ુરી (ુ.વ.). ભુવરભાનોના શાકીભ
ુને તેના શુ કભોના વજમ્ભેદાય ફની જાતે તો રોકોને દયેક કામણભાું
ુઅવાની, પામદો ુને જરૂયીમાત ભી જતે. યુંતુ ભુવરભાનોએ
ોતેજ ોતાને ુઅ નેુભતથી લુંવચત યાખ્મા. રોકો ખૂફીઓને
છોડીને ફુયાુઇને લગી ગમા. તે લવીરાથી ભોઢુું પેયલી રીધુું કે જે
તેઓને વીધા યસ્તાનુું ભાગણદળણન ુઅે.
ચોથી ફાફત:- જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ બમાનક દ્રશ્મને
વનશાી યહ્યા શતા કે જે ભાું એશરેફૈત તાશેયીન (ુ.ભુ.વ.) થી
1
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વખરાપત છીનલી રેલાના કાયણે ુરગ ુરગ ફનાલો ુને
ભુવીફતો ેળ ુઅલલાની શતી ુને ુઈમ્મ્ત તેનો વળકાય ફનલાની
શતી.
૧-ભુવરભાનોભાું એકતા તૂટી જળે. તેઓની લચ્ચે વતયાડો
ૈદા થળે. તેઓ ુરગ ુરગ પીત્નાઓથી ઘેયામ જળે.
૨- ઝારીભો તેઓના ય શાકીભ ફની જળે કે જે તેઓના ય
ુરગ ુરગ ઝુ લ્ભો ગુઝાયળે. ુઅ તેઓની ઝીન્દગીભાું ફન્મુ.ું
ણ ફની ુઈભય્માના ઝારીભોનુું વત્તા ય ુઅલલુું શતુ કે જે ઓએ
ભુવરભાનોના તભાભ કામોભાું દખર કયી. તેભને ુરગ ુરગ
યીતે રૂવલા કમાણ.ધીયે ધીયે તભાભ ુઆસ્રાભી વયઝભીનો ય
તેઓનો ડય ૈદા થુઆ ગમો ુને તેઓનો ુઅુંતક વાભાન્મ થુઆ
ગમો.
ુઅજ ફધા કાયણોના રીધે જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ
વલનુંતી ુને ભાુંગણી કયી કે ુફુફકયને વખરાપતથી દુય કયી
દેલાભાું ુઅલે.

ુમોગ્મ ફશાનુું ેળ કયલુું
ુફુફકય ુને તેના વાથી ુઈભયે કોવળ કયી કે શઝયત
વીદ્દીકા તાશેયા (વ.ુ.)ને ખુળ કયે ુને ુઅ યીતે ળયીુત
વલરુદ્ધ ભેલેરી ખીરાપતને ળદયુતનો યુંગ ચડાલી મોગ્મ ઠેયલે.
ુઅ વલચાયથી ુઅ ફન્નેએ જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ની વેલાભાું
શાજય થલાની યજા ભાુંગી. જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)એ ુઆન્કાય
કમો. ફીજી લખત યલાનગી ભાુંગી. ણ પયી જનાફે વૈમદા
(વ.ુ.) એ ુઆન્કાય કમો. ત્માું વુધી કે જનાફે ુભીરુર
ભોુભેનીન ુરી (ુ.વ.) ને લાસ્તો ફનાવ્મો ુને કહ્યુું કે ુભે
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) થી ભુરાકાત કયલા ુઇચ્છીએ છીએ.
જનાફે ુભીરુર ભોુભેનીન (ુ.વ.).ના રીશાઝ ુને
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ુઆઝઝતના રીધે દુખ્તયે યવુર (વ.ુ.) એ યલાનગી ુઅી.
યુંતુ જે લા ુઅ ફુંને ુઅની વેલાભાું ુઅવ્મા ુઅે ભોઢુું પેયલી
રીધુું. જમાયે તે ફુંનએ
ે
ુઅને વુંભત થલાનુું (નાયાઝગી
છોડલાનુું) કહ્યુું. તો ુઅે ફન્નેને વુંફોધીને કહ્યુું
“ખુદાની કવભ તભે ફુંને એ યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) થી ુઅ
નથી વાુંબળ્મુું કે પાતેભા ની ખુળનુદી એ ભાયી ખુળનુદી છે ુને
પાતેભાની નાયાઝગી એ ભાયી નાયાઝગી છે , જે ણે ભાયી દીકયી
પાતેભાથી ભોશબ્ફત કયી તેણે ભાયાથી ભોશબ્ફત કયી ુને જે ણે
પાતેભાને ખુળ કયી તેણે ભને ખુળ કમો ુને જે ણે પાતેભાને ગુસ્વે
કયી તેણે ભને ગુસ્વે કમો”.
ુઅ ફુંનેએ કહ્યુું કે ુભે ુઅ વાુંબળ્મુું છે ુને ુભે તે યવુર
(વ.ુ.લ.)ના ુઅ કશેણને વભથણન ુઅીએ છીએ. ુઅ વાુંબી
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)એ ોતાના શાથ ુઅવભાન તયપ ફરુંદ
કમાણ ુને ખુફજ દદણબમાણ ુલાઝભાું કશેલા રાગ્મા કે શુ ું ખુદા
ુને તેના પયીશ્તાઓને ગલાશ ફનાલીને કશુ ું છુ ું કે તભે ફુંનેએ
ભને ગુસ્વે કયી છે ુને તભે ફુંને એ ભને યાઝી કયી નથી ુને
જમાયે શુ ું યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) થી ભુરાકાત કયીળ તો તભાયી
ફુંનેની તેભનાથી પદયમાદ કયીળ. એભ કશીને ુફુફકય તયપ
વુંફોધન કમુું: ખુદાની કવભ! શુ ું તાયા ભાટે દયેક નભાઝ ફાદ
ફદદુુઅ કયીળ.1
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ના ુઅ લાક્મો તરલાયના લાયથી
ઓછા ન શતા. તે ફુંનેના ગ નીચેથી ઝભીન ખવી ગુઇ. તેઓ
ોતાની ચારાકીભાું નાકાભ થમા ુને તેભના ઘયભાુંથી ફશાય
ુર ુઇભાભતો લસ્વીમાવત બા-૧:૧૪,ુુરાભુન્નીવા બા-૩:૧૨૧૪ ,
ુર ુઆભાભો ુરીવફન ુફી તાવરફ રે ુબ્દુર પત્તાશ ુબ્દુર ભકવુદ બા-૧:૨૧૮
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નીકળ્મા. યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ની દુખ્તયને ખુળ કયલાથી
નાકાભ યહ્યા. ત્માયે તેભને એશવાવ થમો કે કેટરી તેઓ ભોટી
ભુવીફતભાું ભુબ્તેરા થમા છે ુને ુલ્રાશ ુને તેના યવુરના
ગુસ્વા ુને ગઝફને ખયીદ્યો છે .

જન્નતુર ભાલા તયપ વપય
યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની દુખ્તય ફતુરે ુઝયા જનાફે
પાતેભા ઝે શયા (વ.ુ.) જે ને ુલ્રાશના યવુરે ુઈમ્ભત લચ્ચે
ુભાનત ુને વનળાની તયીકે છોડીને ગમા શતા એટરી શદે
ભુવીફતો વશન કયી કે ુઅનુું જીસ્ભ ભુફાયક ુરગ ુરગ
ફીભાયી ુને તકરીપોભાું ભુબ્તેરા થુઆ કભઝોય થુઇ ગમુું. ત્માું
વુધી કે ુઅ વફસ્તય ય ુઅલી ગમા ુને ુઅ ુઅની ભેે
ુઈઠી ફેઠી ળકતા ન શતા. ુને એટરા કભઝોય થતા ગમા જે લી
યીતે ાણી ન ભલા ય ફૂર કયભામ છે ુને ુઅ બયુય
જલાનીની ુઈમ્ર શોલા છતાુંમ જલ્દીથી ભૌતને જુઇ ભળ્મા.
છે લટે તે વભમ ણ ુઅલી ગમો કે જે ભાું જનાફે વૈમદા
(વ.ુ.) ને ોતાના વતા ુને તેભની ભેશયફાનીઓનો વામો
ભલાનો શતો. ુઅ ખુફજ ળૌક ુને ફેતાફીથી તે વભમનો
ુઆન્તેઝાય કયલા રાગ્મા.
જે થી ોતાના ભશેયફાન વતાથી ભુવરભાનોના ઝુ લ્ભો ુને
વખ્તીમોની પદયમાદ કયી ળકે. જમાયે ભૌતના વચન્શો દેખાલા
રાગ્મા ત્માયે ુઅે ુઅના ળૌશયે નાભદાય ુભીરુર ભોુભેનીન
શઝયત ુરી (ુ.વ.). ને લવીમત કયી જે નીચે ભુજફ છે
૧- તભે ભાયી ભૈમતને યાત્રીના વભમે દપન કયજો ુને જે
રોકોએ ભને તકરીપ ુઅી દુુઃખો ુઅપમા તેઓને ભાયા
જનાઝાભાું ળયીક ન થલા દેતા કાયણકે તેઓ ભાયા ુને ભાયા
ભશાન વતાના દુશ્ભન છે (ુઅ જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)એ
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જણાવ્મુું શતુું)
૨- ભાયી કફયનુું વનળાન વભટાલી દેળો જે થી જનાફે વૈમદા
(વ.ુ.)ના ગુસ્વાની વનળાની ફની જામ ુને ુઅલલા લાી
નસ્રો ભાટે કોુઇણ પ્રકાયની ગેયવભજણની ળક્મતા ન યશે. ુને
ુઅજ ુથણનો “ળયીપ ભક્કા” એ ોતાના ુળુઅયભાું ુઈલ્રેખ
કમો છે તે કશે છે કે
“ુમ જનાફે વૈમદાના શકને ગસ્ફ કયનાયાઓના યક્ષણભાું
વલલાદ કયનાયાઓ! ફોરો જમાયે તે ફુંનેએ જનાફે વૈમદાનો શક
ગવફ કમો શતો, તો તે એક ઝુ લ્ભ ન શતો? ળા ભાટે જનાફે
વૈમદા (વ.ુ.)ના જનાઝાભાું ળયીક નથી થમા? તેભની રાળને
ુલ્રાશના ાક ુને ાકીઝા પદયશ્તાઓએ ખુફજ ુઆઝઝત ુને
એશતેયાભ વાથે દપનાલી છે . ુને ુઅ ફુંનેએ શાજયી નથી
ુઅી. ુઅ ુજય ુને વલાફની જરૂય ન શોલાના કાયણે શતુું કે
તેભના ભશાન વતા નફી (વ.ુ.લ.) વાથે દુશ્ભનીના કાયણે
શતુું? ુઅ ફુંનએ
ે જનાઝાની ાછ ાછ ચારલુું મોગ્મ ન
વભજમુું કે છી તેનુું કાયણ એ શતુું કે યવુરેખુદા (વ.ુ.લ.) ની
પમાયી દીકયીએ લવીમત કયી દીધી શતી કે ુઅ ફુંને ભાયા ભય્મતભાું
ળયીક ન થામ ુઅ ભાટે તે ફુંને નથી ુઅવ્મા.
ુથલા યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) એ ોતેજ ખાનગીભાું તેભની
દીકયી જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.)ને શુ કભ ુઅપમો શતો ુને યવુરે
ખુદા (વ.ુ.લ.) ની દીકયીના કશેલા ભુજફ ુભર કમો શતો.
તભે જે ચાશો તે ફોરી ળકો છો, કાયણકે ુઅ તભાુંયા ભાટે ુયતુું
છે ુને એ સ્િ છે જે ુઅખયી ભુંઝીર વુધી શોચ્મુું છે .1
૩- એ કે ુઅ ભાયી દયશ્તેદાય જનાફે ુભાભાુંથી ળાદી
કયજો કાયણકે તે ભાયા દીકયા શવન ુને શુ વૈન ુને જનાફે
1ુર

ભજારીવો ુસ્વનીય્માશ બા-૨:૧૩૭
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ઝમનફ (વ.ુ.) જે ઓ ભને ભાયી ઝીંદગી કયતા લધુ ુઝીઝ છે
તેભનુું ખુફજ વાયી યીતે ધ્માન યાખળે.
ુભીરુર ભોુભેનીન (ુ.વ.) એ જનાફે વૈમદાની લવીય્મત
ય ુભર કયલાની જલાફદાયી સ્લીકાયી ુને ઘણાજ દુુઃખી
થુઇને ુને ગભગીન થુઇને જનાફે વૈમદાથી રૂખવત થમા.
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ ુવભા ફીન્તે ુઈભૈવ જે ુઅની
ખફયગીયી કયતા શતા તેને પયભાવ્મુું ભાયા ભાટે કોુઇ એલી ખાટ
તૈમાય કયો કે જે ભાું ભારુું વજસ્ભ છુ ાુઇ જામ, કાયણ કે ુયફોભાું
ુઅ યીલાજ શતો કે તેઓ કોુઇ ણ તખ્ત ય ુઅ રાળને ુઈઠાલી
રેતા ુને તેનાથી ળયીયના ુુંગોની જાણકાયી ભી જતી શતી.
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ને ુઅ વખ્ત યીતે નાવુંદ શતુું ુઅથી
ુવભાને શુ કભ ુઅપમો ુને તેણે શફળભાું જોમુું શતુું કે ુઅલી
ખાટ ય રોકો ભૈમત ુઈઠાલે છે કે જે નાથી ફદન જાશેય ન થામ.
ુઅ ભુજફ ખાટ તૈમાય થુઆ તો જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) એ તેને
જોુઆને ખુળી જાશેય કયી ુને ચશેયા ય ભુસ્કુયાશટ ુઅલી ુને
ુઅ શેરી ભુસ્કુયાશટ શતી જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.)ના ચશેયા ય
જે ુઅના ફાફાની યેશરત ફાદ જોલા ભી શતી1
ુઅના ભુફાયક જીલનના ુઅખયી દદલવે ુઅની તફીમત
થોડી વાયી શતી ુને તુંદુયસ્તીના વનળાન દેખામા યુંતુ ુઅને
ખફય શતી કે ઝીંદગીનો ુઅ ુઅખયી દદલવ છે . ુઅથી ુઅ એ
વલચાયીને ખુળ શતા કે ુઅ ુઅના ભશાન વતાની ભુરાકાત
કયળો, ુઅથી ુઅે ુઅના વતાની કબ્ર ય ગમા ુને ુઅના
ફુંને પયઝુંદો ય ુઅખયી નઝય કયી ુને ુઅ ુઅખયી નઝય વાથે
ુઅનુું દદર દદણ ુને ગભના કાયણે ીગી ગમુું
ુલ્ભુસ્તદયક ુરસ્વશીશૈન બા-૩:૧૬૨,વોનને ુલ્ફશીકી બા-૪:૩૪, ફેશારુર ુન્લાય
બા-૪૩:૧૮૧
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ુઇભાભ શવન ુને ુઇભાભ શુ વૈન (ુ.વ.) ઘયેથી ફશાય ગમા
શારત એ શતી કે ભાતાની તકરીપ ુને ભુવીફતલાી શારતનો
એશવાવ શતો. જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)એ જનાફે ુવભાને
વુંફોધીને પયભાવ્મુું ુમ ભાદયે વગયાભી! તેભણે કહ્યુું : ુમ યવુરે
ખુદના ચાવશતા ળુું શુ કભ છે ? જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ કહ્યુું
ભાયા ગુસ્ર ભાુંટે ાણી રુઆ ુઅલો જનાફે ુવભા ાણી રાવ્મા
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ગુવર કયી ચુક્મા છી પયભાવ્મુું કે ભને
ભાયો નલો રીફાવ ુઅો જનાફે ુવભાએ રીફાવ ુઅપમો
ુઅે ુઅ રીફાવ શેમો ુને પયી એક લાય જનાફે ુસ્ભાુંથી
કહ્યુું ુઅ ભાયા ફીસ્તયને ઘયના ુઅુંગણભાું લચ્ચોલચ યાખી દમો.
જનાફે ુવભા ગબયાુઇ ગમા ુને તેનુું દદર ધડકલા રાગ્મુું તેભને
એશવાવ થુઇ ગમો કે જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) યવુરેખુદા
(વ.ુ.લ.) ની દીકયીની યેશરતનો લખત નજદીક છે . ુઅે
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ની ુઇચ્છા ભુજફ વફસ્તય ફીછાલી ુઅપમુું
ુને ુઅ વફસ્તય ય જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) દકફરા રુખ થુઆ
વુુઇ ગમા ુને ુવભાને પયભાવ્મુું કે ુમ ભાદયે વગયાભી શુ ું
શભણાજ ખુદાલુંદે ુઅરભની ફાયગાશભાું જાલ છુ ું .
ુઅભ કશી કુયુઅનની ુઅમતોની વતરાલત કયલા રાગ્મા ત્માું
વુધી કે ુઅની ાક રૂશ વજસ્ભ ભુફાયકથી યલાઝ કયી ગુઇ.
જમાયેકે ઝફાને ભુફાયક ય વતત ઝીક્રે ુઆરાશી ચારુ શતુું. ુઅ
ભશાન રૂશ ુલ્રાશના ભરાએકાના વભુશભાું થુઇને ુલ્રાશની
ફાયગાશભાું ચારી ગુઇ. ુમ્ફીમા (ુ.ભુ.વ.) એ ુઅ ભશાન
રૂશને તેભના વતા વૈમદુર કાએનાતની વયદાયીભાું તેને ુઅલકાયી
તેભની ળશાદત ભગયીફ ુને ુઇળાની લચ્ચે થુઆ1
1
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જ.શવ્લાની ુત્રીઓભાું કોુઇએ ણ ુઅલી ાક ાકીઝા
ળયીપ ુને ભશાન રૂશ ુઆતીશાવભાું કોુઇ દદલવ જોુઇ નથી ુને
ન તો કમાભત વુધી ુઅલી ાકીઝા ુને ળયીપ રૂશનુું લજુ દ ળક્મ
છે .
ુઅ તયપ શઝયત શવનૈન (ુ.ભુ.વ.) ઝડથી ઘય તયપ
યલાના થમા જે થી ોતાની ભાતાની શારતને જાણી ળકે યુંતુ
તેઓએ તેભને ન જોમા. તો જનાફે ુવભાથી વલાર કમો તેભણે
ખુફજ યોતા યોતા પયભાવ્મુું ુમ ભાયા ફુંને વૈમદ ુને વયદાયો
ુઅ ફુંનેની ભાદયે વગયાભી ુઅ દુવનમાથી રૂખવત થુઆ ગમા છે .
જાલ ુઅના વતાને ુઅ ખફય શોચાડી દમો, ુઅ ખફય
ફુંને ુઆભાભો શવનૈન (ુ.વ.) ભાટે લીજી ડલા જે ભ વખ્ત
શતી. ફુંને પયઝું દો ઝડથી ેશરા ભાદયે વગયાભી ાવે શોંચ્મા
ુને ુઇભાભ શવન ભુજતફા (ુ.વ.). ોતાને ભાદયે વગયાભીની
રાળ ય ડી ગમા ુને કશેલા રાગ્મા ુમ ભાદયે ગીયાભી
ભાયાથી લાત કયો એ શેરા કે ભાયી રૂશ ભાયા જીસ્ભથી યલાઝ
કયી જામ.
ુઅ તયપ ુઇભાભ શુ વૈન (ુ.વ.) એ ણ વખ્ત ગીમાણ કયતા
પયભાવ્મુું ુમ ભાદયે વગયાભી શુ ું ુઅનો દીકયો શુ વૈન છુ ું ભાયાથી
લાત કયો તેના શેરા કે ભારુું દદર પાટી જામ ુને શુ ું ભયી જાલ.
જનાફે ુવભાએ ફચ્ચાઓને પમાય કમો જે થી તેનુું દુુઃખ દદણ
શલુું થુઆ જામ ુને તેના ુઅ ગીમાણના કાયણે ુવભાને ડય
રાગલા રાગ્મો. ુઅથી કશેલા રાગ્મા ફચ્ચાઓ જાઓ ુઅના
વતાને ુઅની ભાતાની યેશરતની ખફય ુઅો. ફુંને ફચ્ચાઓ
યોતા યોતા ભસ્જીદે નફલી તયપ ુઅગ લધ્મા ત્માું ભુવરભાનોએ
શવનૈન (ુ.ભુ.વ.) ને યોતા જોુઆને ઘણાજ ુઅચચમણવાથે ુછલા
રાગ્મા, ુમ યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ના પયઝુંદો ુઅ ફુંને ક્મા
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કાયણે યોલા રાગ્મા ળામદ ુઅ ફુંનેને નાનાની જગ્મા (ભેશયાફ
ુને ભીમ્ફય) જોુઆને યોલા રાગ્મા ુને યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)
ની જુ દાુઇભાું યોલા રાગ્મા છે . ફુંને ફચ્ચાઓએ દુુઃખ દદણની વાથે
કશેલાનુું ળરુ કમુું કે ુભાયી ભાદયે વગયાભી જનાફે પાતેભા
(વ.ુ.) ુઅ દુન્માથી રૂખવત થુઆ ગમા છે . ુઇભાભ ુભીરુર
ભોુભેનીન (ુ.વ.) ુઅ દુુઃખ ુને દદણબયી ખફય વાુંબી ધ્રુજી
ુઈઠ્મા ુઅે પયભાવ્મુું: ુમ યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની દીકયી શલે
કોના ઝયીએ ભને તવલ્રી ભળે ુઅને જોુઆને તવલ્રી ભતી
શતી શલે ુઅના છી કોણ ભારુું શભદદણ છે .
ુઇભાભ ુરી (ુ.વ.) ુઅભ કશીને ઝડથી ઘય તયપ ગમા
ુને યોતા યોતા પયભાલતા શતા. જે લી યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)ની
દીકયીની ભૈમત ય નઝય ડી, તેઓ ડી ગમા ુને કશેલા
રાગ્મા:
દયેક ફે દોસ્તભાું ભેા છી જુ દાુઇ નક્કી છે ુને દુયી છે ?
ુઅ ગભ કયતા ફધાજ દુુઃખો તકરીપો ઓછા છે , જનાફે
એશભદે ભુસ્તુપા (વ.ુ.લ.) છી ભેં શઝયત પાતેભા ઝે શયા
(વ.ુ.) ને ગુભાલી દીધા તે એ લાતની દ્રીર છે કે કોુઇ દોસ્ત
શુંભેળા વાથે નથી યશેતો.
ચાયેમ દદળાથી ભુવરભાન શઝયત ુરી (ુ.વ.) ના ઘય તયપ
યોતા ુને ીટતા જલા રાગ્મા. તે યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની
ુભાનત કે જે ના શક્ભાું તેઓએ બુર કયી શતી તેને ુરલીદા
કશેલા ભાટે ુઅવ્મા શતા. જે ની ભૌતથી નફુવ્લતની
વનળાનીઓભાુંથી ુઅખયી વનળાની ણ વભેટી રેલાુઇ. તેઓને
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ની ભૌતથી માદ ુઅલી ગમુું કે યવુરે ખુદા
(વ.ુ.લ.) એ કેટરી ભશાન શવતી ુઅની લચ્ચે છોડીને ગમા
શતા. ુઅખુું ભદીના ઔયતો ુને ફચ્ચાઓની યડલાની
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ુઅલાઝથી ગુુંજી ચુક્મુું શતુું. ફધા એ યાશભાું શતા કે જનાઝો
ઘયેથી નીકે ુને તેભાું ળયીક થુઆને વલાફ ભેલે યુંતુ ુરી
(ુ.વ.) એ જનાફે વરભાને પાયવી દ્લાયા વુંદેળો ભોકરાવ્મો કે
જનાઝાને દપન કયલાભાું વભમ રાગળે, ુઅથી રોકો વલખયામ
ગમા. ુઅમેળા ુઇભાભ (ુ.વ.) ના ઘયભાું દાખર થલા ુઆચ્છતી
શતી કે જે થી જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ના ાકીઝા જનાઝા ય
નઝય કયી ળકે. યુંતુ જનાફે ુવભા ફીન્તે ુઈભૈવે તેને એભ કશી
દીધુું કે ભને જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)એ કહ્યુું છે કે કોુઇને ણ
જનાઝા ાવે જલા દેલાભાું ન ુઅલે 1
યાતનો વભમ વાય થમો છી ુઇભાભ ુરી (ુ.વ.) એ
જનાફે વૈમદાના વજસ્ભ ભુફાયકને ગુસ્રે ભૈય્મત ુઅપમુું, ુઇભાભ
શવન ુને ુઇભાભ શુ વૈન (ુ.વ.) ુને ુવભા ફીન્તે ુઈભૈવે
ભદદ કયી ુને ગુવર ફાદ ુઇભાભ (ુ.વ.) એ કપન શેયાવ્મુું
ુને ફચ્ચાઓને ુઅખયી ભુરાકાત ભાટે ફોરાવ્મા. તે ફચ્ચાઓ
કે જે ઓ ભાુંની જુ દાુઇભાું ગભગીન શતા, ુઅલતાની વાથે જ
ફધાએ રાળ ય છાડી ખાધી, ખુફજ યડલાના કાયણે ઝભીન
ધ્રુજી યશી શતી, જમાયે ફધાએ યડી રીધુું તો ુભીરુર
ભોુભેનીન (ુ.વ.) એ ચાદયથી રાળને ઢાુંકી દીધી. જમાયે
યાતનો ુઅખયી બાગ ુઅવ્મો તો ુઇભાભ (ુ.વ.) ુઈબા થમા
નભાઝે જનાઝા ુદા કયી. છી ફની શાવળભ ુને ોતાના
ખાવ વશાફીઓને ખફય ુઅી ુને જનાઝાને ુઅખયી ભુંઝીર
તયપ રુઇને ચાલ્મા ુને ોતાના એશરેફૈત (ુ.વ.) ુને ખાવ
વળમાઓ વવલામ કોુઇને જનાઝાની ખફય ન કયી. કફયભાું ુઈતાયી
કફયને ભાટીથી ઢાુંકી દીધા છી એક તયપ ુઈબા યશી ગમા ુને
1
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ુઅભેે ુઅુંખભાુંથી ુઅુંવુ લશેલા રાગ્મા ુને ુઅે ુઅ લાક્મો
લડે ોતાનુું દુુઃખ દદણ ને જાશેય કમુું:
ુમ યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)! તભાયા ય ભાયા વરાભ ુને
ુઅની ુઅ દીકયી ય ણ વરાભ કે જે ુઅજે ુઅના
ાડોળભાું ુઅલી યહ્યા છે . કેલી જલ્દી તે ુઅની ભુરાકાતે ુઅલી
ગુઇ, ુમ ુલ્રાશના નફી, ુઅની ફેટીની જુ દાુઇભાું ભાયાથી
વબ્રનો વાથ છૂ ટી યહ્યો છે . ભાયાભાું વબ્રની હશભત નથી યશી,
ભાયી તાકત વાથ નથી ુઅતી વવલામકે તભાયા કાયણે. ુઅ
લાક્મો ુવહ્ય દદણ ુને ગભ યુંજીદગી બમાણ છે જનાફે ુભીરુર
ભોુભેનીન જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ની ળશાદતની ખુફજ વખ્ત
ભુવીફતની યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.)થી પદયમાદ કયી છે ુને સ્િ
ળબ્દોભાું એરાન કમુું છે . યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની ુત્રીની
ળશાદતના કાયણે ુરી (ુ.વ.) ના શાથોથી વબ્ર છુ ટી ગમુું છે
ુને દદણ ુને ગભે ુઅના ુવસ્તત્લને ઘેયી રીધેર છે . ુઇભાભ
ુરી (ુ.વ.) યવુરેખદુ ા (વ.ુ.લ.)થી તરફ કયે છે કે ુમ
ુલ્રાશના યવુર, ુઅ જનાફે વૈમદાને ૂછજો કે તેભના ય ળુું
ઝુ લ્ભો વવતભ થમા ુને ુઅટરી ઓછી લમભાું ક્માું ક્માું દુુઃખ
દદણનો વાભનો થમો. ુઇભાભ ુભીરુર ભોુભેનીન (ુ.વ.) એ
એરાન કયી દીધુું છે કે ુઅનુું દુુઃખ ુને દદણ કોુઇ દદલવ ખત્ભ
નથી થમુું ત્માું વુધી કે ુઅ ખુદાલુંદે ુઅરભની ફાયગાશભાું
શોંચી ગમા. ુઇભાભ (ુ.વ.) ઘણીજ ભુવીફત ુને દુુઃખ દદણ
વાથે ઘયે ાછા પમાણ, ુઅનુું ૂરુું ુવસ્તત્લ જનાફે વૈમદા
(વ.ુ.)ની ળશાદત ુને તેના ય થમેરા ઝુ લ્ભો વવતભના કાયણે
વખ્ત દુુઃખી શતુું. જમાયે ુઅ ઘયભાું ુઅવ્મા તો ભાતાની
જુ દાુઇભાું ફાકોને યડતા જોુઇ ખુફજ યડલા રાગ્મા. ખયેખય
ુઅટરા ભેશયફાન ભાતાની જુ દાુઇએ ફચ્ચાઓની કભય તોડી
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નાખી.1

જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ની ુઈમ્ર ભુફાયક
દયલામતભાું ુઅની ુઈમ્રના વુંફુંધભાું તપાલત ભે છે જે ભકે
૧૮ લણ, 2
૨૧લણ, 3
૨૫લણ, 4
૨૭લણ, 5
લધુભાું ુઅ વવલામ ણ ુઅ વુંફુંધભાું કથનો ભૌજુ દ છે . તેભ
છતાું જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) એ દકળોયાલસ્થાભાું ુરગ ુરગ
પ્રકાયની ભુવીફતોને વશન કયી છે ુને ુઅના ુઈય ુઈમ્ભતે
ભવાએફના શાડો તોડ્મા છે . ુઅનાથી જનાફે યવુરે ખુદા
(વ.ુ.લ.) ની વનસ્ફતની શુ યભતનો વફરકુર ખ્માર નથી કમો
યુંતુ જરૂયી એ શતુું કે દયેક પ્રકાયે જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ના
શક્કનો ખ્માર યાખલો જોુઇએ.

જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ની ળશાદતની તાયીખ
જનાફે વૈમદા (વ.ુ.)ની ળશાદતની તાયીખ ુને યવુરે ખુદા
(વ.ુ.લ.) છી કેટરા દદલવ ુવહ્ય દદણ ુને ગભની વાથે
શમાત યહ્યા તે ફાફતે યાલીઓભાું ણ વખ્ત વલયોધાબાવ છે .
ુભુક કથનો જોુઇએ
૧- ુઅ ુના વતા છી પક્ત ૩૦ દદલવ ુથલા ૩૫
નશજુ ર ફરાગાશ ૨:૨૦૭ ુને ૨૦૮
ઝખાએરુર ુઈક્ફા બા-૧:૫૨
3 ુર ભુસ્ત્દયક ુલ્સ્વશીશૈન બા-૩:૧૭૮,તેશઝીફુત્તેશઝીફ બા-૧:૭૫૧
4 તાયીખુર ખોરપા બા-૧:૭૫
1
2

ભજભુઈર ઝલાએદ બા-૯:૨૧૦,ુર ભોુજભુર કફીય બા-૨૨:૩૨૯,વીય ુુરાભુર
નફરા બા-૨:૧૨૮
5
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દદલવ જીલતા યહ્યા1
૨-ુઅ યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) છી ૪૫ દદલવ જીલતા
યહ્યા2
૩- ુઅ યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) છી ૭૫ દદલવ જીલતા
યહ્યા3
૪- ુઅ યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) છી ૯૫ દદલવ જીલતા
યહ્યા4
જરૂયી નથી કે ુઅણે ુઅ કથનો ુને યીલામતોથી એ નક્કી
કયલા ફેવી જુઇએ કે કુંુઇ દયલામત વાચી છે ુને ુઅ (વ.ુ.)
યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) છી ખયેખય કેટરા દદલવ જીલુંત શતા.
યુંતુ ુઅણે જરૂયી છે કે ુઅ દયેક દયલામત ુને કથનોની
યોળનીભાું જનાફે વૈમદા (વ.ુ.) ના પઝાએર ફમાન કયીએ
ુને ભઝશફે એશરેફત
ૈ (ુ.વ.) ને જીલુંત યાખલા ભાટે તેના
ભવાએફ ુને દુુઃખોનો ઝીક્ર કયલો જોુઇએ, કાયણકે જનાફે
વૈમદા (વ.ુ.) એ જ ભઝશફે એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.)નો ામો
નાખ્મો છે , તેના યસ્તાઓને વય ફનાવ્મા છે ુને ભઝશફે
એશરેફૈત (ુ.ભુ.વ.)ની ુઇભાયતને ભઝફુત કયી છે

ુઅ (વ.ુ.) ની કબ્ર ભુફાયક
યવુર (વ.ુ.લ.) ના દીકયી જનાફે ઝે શયા (વ.ુ.) ની કબ્ર
ભુફાયક ુજ્ઞાત છે , દુ:ખ એ લાતનુું છે કે કોુઇને ણ વાચી ખફય
1

તાયીખે માકુફી બા૧૧૫:૨-

2

ભનાકીફે ુઅરે ુફી તારીફ બા-૨:૧૧૬

3 ભનાકીફે ુઅરે ુફી તાવરફ બા-૨:૧૧૬,ુઈવુરે ુરકાપી બા-૧:૪૫૮,ુરુઆભાભત

લસ્વીમાવત બા-૧:૨૦
4

ફેશારુર ુન્લાય બા-૪૩:૧૫૬

127

નથી કે કબ્ર ક્માું છે . તેનુું કાયણ એ છે કે ુઅ (વ.ુ.)એ ુઇભાભ
ુરી (ુ.વ.)ને લવીય્મત કયી શતી કે કબ્રને છુ ી યાખે જે થી
ુઅલલાલાી ેઢીને એ ખફય ડી જામ કે ુઅ (વ.ુ.) તે
રોકોથી નાયાજ શતા ુને ગુસ્વે શતા જે ઓએ ુઅના ય
ઝુ લ્ભ કમો. તેઓએ યવુરે ખુદા (વ.ુ.લ.) ની ુત્રી ુને તેના
જીગયના ટુકડાનો ણ એશતેયાભ ન કમો, ુરફત્ત ુઅની કબ્ર
ભુફાયકના વલે ુભુક કથનો ભે છે .
૧- ુઅ જન્નતુર ફકીુભાું દપન છો1
૨- ુઅ ોતાના ઘયભાુંજ દપન થમા છો 2
૩- ુઅ ભસ્જીદે નફલીભાું કબ્રે યવુર (વ.ુ.લ.) ુને
ભીમ્ફયે યવુર (વ.ુ.લ.)ની લચ્ચે દપન છો. શદીવે નફલી
(વ.ુ.લ.) ભાું ફમાન છે કે ભાયી કબ્ર ુને ભીમ્ફયની લચ્ચે
જન્ન્તોના ફાગભાુંથી એક ફાગ છે .3
જે ણ કથન વશીશ શોમ, ણ એ નક્કી છે કે જનાફે
વૈમદા (વ.ુ.) ની ુઈય ડેરી ભુવીફતોના કાયણે રોકોએ
ુઅવભાું એ કશેલુું ડ્મુું કે ુભાયી નફી (વ.ુ.લ.)ની એક
પમાયી દીકયી ભુવીફતોના કાયણે ુઅ દુનીમાથી કુચ કયી ગમા.
તેભને એલી યીતે દપન કયલાભાું ુઅવ્મા કે કોુઇને ણ ખફય ન
ડી. વત્તા ય ફેઠેરા રોકોએ ચાહ્યુ કે ુઅની રાળને કફયની
ફશાય કાઢે ુને નભાઝે જનાઝા ડલાભાું ુઅલે. યુંતુ ુરી
(ુ.વ.) ને જે લી ુઅ લાતની જાણ થુઆ તો ુઅ તયતજ ઘયની
ફશાય ગમા ુને ખુફજ વખ્ત રશેઝાભાું ભનાુઇ કયી ુઅથી તેઓ

1

ુરફીદામતો લન્નેશામાશ બા૩૩૪:૬-

2

તશઝીફુર ુસ્ભાએ લલ્રુગાત બા-૨:૩૫૩

3

ફેશારુર ુન્લાય બા-૪૩:૧૮૫
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શાયી ગમા.1
ુને શલે ુઅણી ુઅ ચચાણ ુશીં ુુંત વુધી શોંચે છે ,
ુઅળા છે કે ુભાયી ુઅ ભેશનત જનાફે વીદ્દીકા તાશેયા પાતેભા
ઝે શયા (વ.ુ.) ની ફાયગાશભાું કફુર થામ. ુને ખુદાની
ભુરાકાતના દદલવે તેભની ળપાુત નવીફ થામ.

“તભાભ લખાણ દુનીમાઓના ારનશાય ુલ્રાશ ભાટે છે
ુને યેશભત નાઝીર થામ ુભાયા નફી ુને વયદાય ભોશમ્ભદ
(વ.ુ.લ.) ુને તેભની ુઅર ય”.

1

ફેશારુર ુન્લાય બા-૪૩:૨૧૨

