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૧ - િવ��ું સ�ન, આદમ અલ�ય્હસ્સલની
પેદાઈશ, નબીઓની વરણી, પયગમ્બ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
આગમન, �ુ રઆન અને શર�અતના �ુકમ અને
બય�ુલ્લાહન હજનો �ઝક
સવર સ્ �ૂિ એ અલ્લાહન માટ� છે , �ની પ્રશં �ુધી

વકતાઓની વાણી પહ�ચી નથી શકતી, �ની નેઅમતો

(ઉપકારોને) ગણવાવાળા ગણી નથી શકતા. અને ન તો
પ્રયત કરનારા તેનો હક અદા કર� શક� છે . ન ઉ� ત

ઇરાદાઓ તેને �બી શક� છે , ન �ુ�ધ્ સમજના �ડાણો તેના

તળ �ુધી પહ�ચી શક� છે . તેના �ુણ સંપ� તાની કોઈ સીમા
નથી. ન તેના માટ� પ્રશંસા શબ્દ છે , ન તેના આરંભ માટ�

કોઈ સમય છે �ની ગણત્ થઈ શક�, ન તેની કોઈ �ુદ્ છે
ક� �ાંય જઈને � ૂર� થાય. તેણે મખ્ �ૂકોન પોતાની �ુ દરતથી
પૈદા કર�. પોતાની રહ�મતથી હવાઓને ચલાવી. કાંપતી ધરા
પર પહાડોની મેખો (ખીલ્લ) ખોડ� દ�ધી. દ�ન�ું � ૂળ તત્

તેની ઓળખાણ છે . ઓળખાણની પરાકાષ્ટ તેના હોવા�ું
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સમથર્ છે . સમથર્નન પરાકાષ્ટ તવહ�દ ( તેને એક

માનવો) છે . તવહ�દની પરાકાષ્ટ અક�દતની િનખાલસતા

છે . અને િવ�ુધ્ધતાન િવશેષતા તેનાથી �ુણોને નકારવામાં
આવે. ક�મક� દર� ક �ુણ સાક્ આપે છે ક� તે �ુ�ણયલથી
અલગ છે . અને દર� ક �ુ�ણયલ સાક્ આપે છે ક� તે �ુણ

િસવાય કોઈ વસ્ � છે . એટલે �ણે અલ્લાહન ઝાત િસવાય
�ુણોને માન્ય તેણે ઝાતનો એક બીજો સાથી માની લીધો

અને �ણે તેની ઝાતનો કોઈ અન્ સાથી માની લીધો તેણે
્ ( બેપ�ુ)ં જન્માવ્. �ણે દ્ત જન્માવ્ તેણે તેના માટ�
દત

�ગ બનાવી નાખ્�ુ અને � તેના માટ� �ગોને માનવા

લાગ્ય તે તેનાથી અજ્ઞ રહ્. અને � તેનાથી અ�ણ રહ્

તેણે તેને ચ�ધવા લાયક સમ� લીધો અને �ણે તેને ચ�ધવા
લાયક સમ� લીધો તેણે તેની સીમા �ક� અને �ણે તેને
સીિમત સમ�યો તે તેને બી� વસ્ �ુઓન હારમાં લઈ
આવ્ય. �ણે એમ ક�ું ક� તે કઈ ચીજમાં છે ? તેણે તેને કોઈ

ચીજની સાથે માની લીધો. અને �ણે એમ ક�ું ક�, તે કઈ

ચીજ ઉપર છે ? તેણે બી� જગ્યા તેનાથી ખાલી સમ�

લીધી. તે છે , થયો નથી. મૌ�ૂદ છે , પણ અદમમાંથી વ�ૂદમાં
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નથી આવ્ય. તે દર� ક વસ્ �ુન સાથે છે પણ ભૌિતક ક� દ� હ�
ં ોગથી નહ�, તે દર� ક વસ્ �ુથ અલગ છે . પણ શાર��રક
સય

�તરથી નહ�, તે કતાર છે પણ ગિત ક� સાધનોનો મોહતાજ
નથી. તે એ સમયે પણ દષ્ટ હતો, જયાર� ક� � ૃ�ષ્ટમા કોઈ
વસ્ � દ� ખાવાવાળ� નહોતી. તે એકલો છે એટલા માટ� ક� તેનો

કોઈ સાથી નથી, ક� �નાથી તે આનંદ મેળવે અને �ને

ખોવાથી �ચ�તાગ્ર થઈ �ય. તેણે સૌ પ્ર ખલ્કન રચના
કર�. કલ્પનાઓન ઉડયનો િવના અને કોઈ અ�ુભવ િવના ક�

�નો લાભ ઉપાડવાની તેને જ�રત પડ� હોય, કોઈ પણ ગિત

ક� �ક્ર વગર ક� �નાથી તેણે પૈદા ક�ુર હોય. અને કોઈ પણ

લાગણી ક� જોશ વગર �નાથી તે િવહવળ બન્ય હોય. દર� ક

વસ્ �ુન તેના સમયને આિધન બનાવી, � ૃથક અને મેળ
વગરની વસ્ �ુઓમા મેળ અને સમતોલપ�ું જન્માવ્�. દર� ક
વસ્ �ુન અલગ સ્વભા અને પ્ર�ૃ આપી. અને સ્વભાવ

માટ� યોગ્ �પો જ�ર� ઠરાવ્ય. તે આ વસ્ �ુઓન તેના

અ�સ્તત્વ પહ�લાથી જ �ણતો હતો. તેઓની સીમાઓ અને
�ત પર વચર્સ ધરાવતો હતો. અને તેના અવયવો અને

�ગોને �ણતો હતો. પછ� તેણે એક િવશાળ વાતાવરણ,
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િવશાળ આસપાસ અને પડોશ અને �ત�રક્ષ િવસ્તા

ઉત્પ� કય�. અને તેમાં એ�ું પાણી વહાવ્�ુ, �ના ઉછળતા
મો�ઓની લહ�રો તોફાની અને અગાથ સમંદરની મોજો એક
પર એક હતી. તેને તેજ હવા અને ઝડપી �ધીની પીઠ પર

નાખ્�ુ અને પછ� તેને પાણીને પલટાવવાનો �ક
ુ મ આપ્ય.
ં રાખવા પર કા� ૂ આપ્ય. અને તેને
અને તેને તેના પાબદ

પાણીની સીમાઓથી મેળવી દ�ધી, તેની નીચે હવા �ૂ ર �ુધી
ફ�લાએલી હતી. અને ઉપર પાણી ઉછાળા માર� ું હ�.ું પછ�

અલ્લા પાક� એ પાણીની �દર એક હવાને ઉત્પ� કર� ��ું
ચાલ�ું વાં��ું ( અફળ) હ�.ું અને તેને તેના ક�ન્દ પર �સ્થર
રાખ્�ુ, તેના ઝાપટા તેજ કર� દ�ધા અને તેને ચાલવાની

જગ્ય �ૂ ર �ુ�ૂર �ુધી િવસ્તાર દ�ધી. પછ� તે હવાને �ક
ુ મ
ં ્રહ ઝાટકા માર� અને અગાધ
આપ્ય ક� તે પાણીના સગ
સાગર મો�ઓને ઉછાળે .

એટલે એ હવાએ પાણીને એ�ું

વલોવી નાખ્�ુ �વી ર�તે દહ�ને દોણીમાં વલોવવામાં આવે

છે . અને તે ધક�લતી ધક�લતી તેઝીથી ચાલી �વી ર�તે ખાલી

અવકાશમાં ચાલે છે . અને પાણીના શ�ના ભાગને છે લ્લ

ભાગ પર અને �સ્થરભાગને ચાલતા પાણી ઉપર ઉથલાવવા
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લાગી, ત્યા �ુધી ક� આ ઉછળતા પાણીની સપાટ� �ચે વધવા

લાગી અને તે ઉપર તળે પાણી ફ�ણ બનાવવા લાગ્�ુ.
અલ્લાહ તે ફ�ણોને � ૂલ્લ હવા અને િવશાળ અવકાશમાં

ઉઠાવી અને તેનાથી સાતે આસમાન�ું સ�ન ક�ુ.ર નીચલા

આસમાનને થંભેલી મોજો ��ું બનાવ્�ુ અને ઉપરવાળા
આસમાનને સલામત છત અને �ચી ઇમારતના �પમાં એવી

ર�તે ઊ�ુ ક�ુર ક� ન તો સ્તંભોન આધારની જ�રત હતી અને

ન બાંધીને જોડવાની જ�રત હતી. પછ� તેને તારાઓથી

શણગા�ુ� અને પ્રકાિ તારાઓની ચળકાટ અને ઝળકાટથી

સ�વ્�ુ. અને તેમાં પ્રક વેરતા દ�પકો અને ઝગમગ કરતા
ચાંદ તરતા કયાર. � � ૂમતા ફલક, હાલતી ચાલતી છત અને
હરતી ફરતી પાટ�માં છે . પછ� અલ્લા તઆલાએ �ચા

આસમાનોમાં િતરાડો પાડ� અને તેના િવશાળ પાલવને �ત

�તના ફ�રશ્તાઓથ ભર� દ�ધો. �માં ક�ટલાક સદા સજદામાં
છે , તો ��ૂઅ નથી કરતા અને ક�ટલાક ��ુ અમાં છે તો ઊભા

નથી થતા. ક�ટલાક હાર બાંધી ઊભા છે , �ઓ પોતાની જગ્ય
નથી છોડતા અને ક�ટલાક તેની પિવત્ર ગાઈ રહ્ છે , અને

થાકતા નથી. ન તેઓની �ખો ઘેરાય છે ન તેઓની �ુ�ધ્
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� ૂલ થાપ ખાય છે . ન તો તેઓના �જસ્ �ુસ્ પડ� છે , ન

આળસ કર� છે . ન તો તેઓ પર િવસ્�ૃિ છવાય છે . તેમાંના
અ�ુક તો અલ્લાહન વહ�ના અમીન, તેના ર� ૂલો તરફ તેનો
પયગામ પહ�ચાડવા હકની ઝબાન, અને તેના અટલ ફ�સલા

અને ફરમાનોને લઈને આવવા જવાવાળા છે . અ�ુક તેના
ં ાઓના રક્ અને જ�નતના દ્રપાળ છે . અ�ુક એ છે ક�
બદ

�ના પગ જમીનના પાતાળમાં �સ્થર છે અને તેમના પડખા
� ૃ�ષ્ટન આ�ુ બા�ુ થી પણ વધાર� ફ�લાએલા છે . તેમના ખભા
અશર્ન પાયાઓને મળે છે . અશર્ન સામે તેઓના નયન

નમેલા છે અને તેની નીચે પોતાની પાંખો સંકોચી ઊભા છે .

અને તેઓમાં અને બી� મખ્ �ૂકમા માનના પરદાઓ અને

શ�ક્તન પટો �તર� લા છે . તેઓ �પ અને આકાર સાથે

પોતાના પાલનહારની કલ્પન નથી કરતા, ન તેના પર
મખ્ �ૂકન �ુણો �ચપકાવે છે , ન તેને ઘર અને સ્થળમા

ઘેરાએલો સમ� છે , ન ઘોકા અને ઉપમાઓથી તેની તરફ

િનદ� શ કર� છે .

આદમ અલ�ય્સ્સલામન પૈદાઈશ િવશે :
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પછ� અલ્લાહ કઠણ અને નરમ, મીઠ� અને ખાર�
જમીનની માટ� ભેગી કર�. તેને પાણીમાં એટલી પલાળ� ક� તે
સ્વચ અને િનમર્ બની ગઈ. અને તરાવટ સાથે એટ�ું
ં �ું ક� તેમાં ચીકાસ પૈદા થઈ ગઈ. તેની એક એવી આ�ૃિત
�ુદ
બનાવી �માં વળાંક પણ છે અને સાંધા તથા અવયવો છે
અને િવિવધ ભાગો. તેને એટલે �ુધી �ુકાવી ક� તે પોતે થોભી

શક� અને એટલી કઠણ બનાવી ક� ખણખણવા લાગી. એક
ન�� સમય અને િવ�દત (િનધાર્�ર) �ુદ્ �ુધી તેને એમ જ
રહ�વા દ�ધી. પછ� તેમાં �હ �ંક� તો તે એક એવા ઇન્સાનન

�પમાં ઊભી થઈ ગઈ, � �દમાગી શ�ક્તઓન ચલાવનાર,
િવચારોના �દોલનોનો ઉપયોગ કરનાર, �ગો ઉપાંગોથી
સેવા લેનાર અને હાથ પગ ચલાવવાવાળો અને એવી

ઓળખાણ શ�ક્તન મા�લક છે , �નાથી હક અને બાિતલનો
ફરક સમ� છે . અને િવિવધ સ્વાદ, �ુગ ંધો અને રંગો અને
જણસોમાં ફરક કર� છે . પોતે રં ગ બેરંગી માટ�, હળતી મળતી,

યોગ્ વસ્ �ુ અને �ભ�વ સ્વભાવ અને પરસ્પ િવરોધી
ધા� ુઓથી તે� ું ખમીર બન્�ુ છે . અથા�ત ગરમી, શરદ�, તર�
અને � ૂશ્ક��ુ ખોળ��ું છે .
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અલ્લાહ

સ�પવામાં આવેલ

ફ�રશ્તાઓથ

અમાનત

અદા

ચા�ું ક�

કર�

દ� .

તેઓને

અને

એ

વસીયતના વચનને �ુ� ં કર� � આદમને સજદો કરવાના
�ુકમને �સ્વકારવાન અને તેની મોટાઈ સામે નમ્ર અને

િવનય દાખવવાનો હતો. એટલા માટ� અલ્લાહ ફ�રશ્તાઓન
ક�ું ક� આદમને સજદો કરો તો ઇબ્લી િસવાય બધાએ

સજદો કય� તેને � ૂવર ગ્ર ઘેર� લીધો અને �ુ ભાર્ગ ચડ� બે�ું.
અ�ગ્નથ પૈદા થવાના કારણે પોતાને મોટો અને ઉચ્

સમ�યો અને ખણખણતી માટ�ને હલ્ક સમજયો. અલ્લાહ
તેને મોહલત આપી, �થી કર�ને તે � ૂરા કોપને પાત બની

�ય અને બની આદમની કસોટ� � ૂણર્તા પહ�ચે અને
વાયદો � ૂરો થઈ �ય. એટલે અલ્લાહ તને ક�ું ક� તને ન��

સમય �ુધીની મહ�તલ છે , પછ� અલ્લાહ આદમને એવા
ઘરમાં ઉતારો આપ્ય જયાં તે� ું �વન �ુખદ બનાવ્�ુ. તેને

શયતાન અને તેની �ુ શ્મનાવટથ પણ સચેત કર� દ�ધા.

પરં� ુ તેના �ુ શ્મન તેને જ�ેતમાં રહ�વા અને નેક લોકોના
સહવાસથી ઇષાર કર�. અને છે વટ� તેમને ધોકો આપી દ�ધો.
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શકમાં

અને

ઇરાદાની

મકકમતાને

નબળાઈના હાથે વેચી નાખી. આનંદને ભયમાં પલટાવી

નાખ્ય. અને ધોકો ખાવાને કારણે પસ્તા�ુ પડ�ુ.ં પછ�

અલ્લાહ આદમના માટ� પ્રાયિની તક ઊભી કર� તેને

રહ�મતના વાકયો શીખવ્ય. જ�દતમાં ફર� પહ�ચાડવાનો
વાયદો કય�. અને તેને કસોટ�ની �ુ િનયા અને જયાં વંશોનો
વેલો આગળ વધવાનો હતો, ત્યા મોકલ્ય.

માનવંત નબીઓની �ટ
ં ૂ ણી :
પિવત

અલ્લાહ

તેમની {જનાબ આદમ

(અલ�ય્હસ્સલ)ની} અવલાદમાં નબીઓ �ટં ૂ યા. વહ� પર

તેમની સાથે બોલવચન લીધા. પોતાનો પયગામ પહ�ચાડવા
માટ� તેમને અમીન ( ભરોસાપાત) બનાવ્ય. જયાર� ક� ઘણા
લોકોએ અલ્લા સાથેના વચનને બદલી નાખ્�ુ હ�.ું એટલે

તેઓ તેના હકથી અ�ણ થઈ ગયા હતા. બી�ઓને તેના

ભાગીદાર બનાવી નાખ્ય. શૈતાનોએ તેની મઅર� ફતથી
તેઓને િવ�ુખ અને તેની ઇબાદતથી વેગળા કર� દ�ધા હતા.

અલ્લાહ તેઓમાં પોતાના ર� ૂલો નીમ્ય. અને લગાતાર
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નબીઓ મોકલ્ય. �થી તેઓથી પ્ર�ૃિત પ્રિત વચન � ૂરા

કરાવે. તેની � ૂલાએલી નેઅમતો યાદ અપાવે. પાલનહારનો
પયગામ પહ�ચાડ� �ુજ્જ � ૂર� કર� . �ુ�ધ્ધન ખ�નાઓને
ઉલેચે અને તેને �ુ દરતની િનશાનીઓ બતાવે. આ માથા પર

�ચા આસમાનો અને તેની નીચે પાથરવામાં આવેલ ધરા,

�વંત રાખનાર કમાણીના સાધનો, નાશ કરનાર� મૌતો,

� ૃધ્ કર� નાખનારા રોગો અને ઉપરા ઉપર આવનાર
અકસ્માત.

અલ્લાહ પોતાની મખ્ �ૂકન કોઈ ર� ૂલને મોકલ્ય

વગર, અથવા આસમાની �કતાબ, સજ્જ દલીલ અથવા

પ્રકાિ માગર િવના કદ� એમ જ નથી છોડ� દ�ધા. એવા

ર� ૂલ �ને અલ્ સખં ્ય અને �ુ ઠા પાડનારાઓની બ�ુમિત
લાચાર અને મજ�ુર નહોતી કર� શકતી. તેઓમાં કોઈ

અગ્ર હતા. �ણે પાછળ આવનારના નામ અને િનશાનો

બતાવ્ય, કોઈ પાછળથી આવ્ય, �ને પહ�લા આવનાર

ઓળખાવી � ૂ�ા હતા. આમ �ુદ્દ વીતી ગઈ, �ુગો પસાર
થઈ ગયા, બાપદાદાઓની જગ્યા તેમના વંશજોએ સ્થા
લી�ુ.ં
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બેઅસતે ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ
આલેહ� વસલ્લ:
ત્યા �ુધી ક� અલ્લા પાક� પ્રિત પાલન અને

ન�ુવ્વતન � ૂણાર્�ૂિ માટ� મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમન િન�ુકત કયાર. �મના િવશે નબીઓથી

બોલ વચન લેવામાં આવ્�ુ હ�.ું �મના ( પ્ર થવાની)

િનશાનીઓ મશ�ુર, િવલાદત�ું સ્થ �ુબારક અને સદભાગી
હ�.ું એ સમયે જમીન પર વસનારાઓના પંથો અલગ

અલગ, ઇચ્છા િવિવધ અને વ્યસ અને માગ� વેગળા

(અલગ) હતા. એ ર�તે ક� ક�ટલાક અલ્લાહન મખ્ �ૂકન
ઉપમા આપતા હતા, ક�ટલાક તેના નામોને બગાડતા હતા,

ક�ટલાક તેને છોડ�ને અન્યોન િનદ� શ કરતા હતા, �ુદાવદ
ં �
આલમે તેમને આપના થક� �હદાયતનો માગર બતાવ્ય અને

આપના વ�ૂદથી તેઓને ભટકવાથી બચાવી લીધા.

પછ� અલ્લા પાક� હઝરત મોહમ્મ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ

�ુલાકાતને પસંદ કર�,

પોતાના ખાસ ઇ�્આમમોઆપના માટ� પસંદ કયાર.

અને

નહ�ુલ બલાગાહ - 62

ww.hajinaji.com

�ુ િનયાની રહ�ણી કરણીથી આપને પર સમજયા અને
મહ�નતોથી ભર� લા સ્થળથ આપ�ું મ� ફ�રવી લી�ું અને

�ુ િનયાથી આપને સન્મા સાથે ઉપાડ� લીધા. હઝરત તમો

વચ્ચ એવી જ વસ્ � છોડ� ગયા � નબીઓ પોતાની

ઉમ્મતોમા છોડતા આવ્ય છે . એવી ર�તે ક� સ્પષ માગર અને

અટળ �ધાણ સ્થાિપ કયાર્ વગર એમ જ તેઓને કાંઈ પણ
બંધન ક� ��ુ શ વગર નહોતા છોડતા.

પયગમ્બ સલ્લલ્લા અલય્હ વઆલેહ� વસલ્લમ

તમારા પરવર�દગારની �કતાબ તમારામાં છોડ� છે . એવી

�સ્થિતમા ક� તેમણે �કતાબના હલાલ અને હરામ, વા�બો
અને �ુસ્તહબ, નાસેખ અને મન� ૂખ, �ખ્સ અને ઇરાદાઓ

(�ટ, અ�ટ) સામાન્ અને અસામાન્, ધડા (નસીહત) અને

દાખલા, મયાર્�દ અને અમયાર્�દ, મોહકમ અને �ુતશાબેહ
(સ્પષ અને અસ્પષ)ને � ૂલ્લ ર�તે બયાન કર� દ�ધા.

મોઘમ આયતોની તફસીર કર� દ�ધી. તેની �ુંચવણોને ઉક�લી

દ�ધી. તેમાં અ�ુક આયતો એવી છે �ને �ણવા�ું વચન

લેવામાં આવ્�ુ છે . અને અ�ુક એ છે ક� તેના બંદાઓ તેનાથી
અપ�ર�ચત રહ� તો કાંઈ વાંધો નથી. અ�ુક �ુકમો એવા છે �
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વા�બ હોવા �કતાબથી �ુરવાર છે , અને હદ�સથી તે મન� ૂખ
થયાની ખબર પડ� છે . અને અ�ુક અહ�કામ (�ુકમો) એવા છે

�ના પર અમલ કરવો હદ�સની દ્ર�ષ વા�બ છે . પરં� ુ

�કતાબમાં તેને છોડવાની ર� છે . આ �કતાબમાં અ�ુક

વા�બો એવા છે , ��ું વા�બ હો�ું સમય સાથે સકં ળાએલ
છે . અને બી� સમયમાં તે� ું વા�બ હો�ું ઉઠ� �ય છે .

�ુ રઆને મોહરમ (હરામ) કર� લી વસ્ �ુઓમા પણ �ભ�કતા છે .

અ�ુક કબીરા (મહા પાપ) છે , �ના માટ� જહ� મની આગની

ધમક� આપવામાં આવી છે . અને અ�ુક સગીરા (નાના પાપ)

છે �ના માટ� માફ�ની આશા આપવામાં આવી છે . ક�ટલાક

આમાલ ( કમ�) એવા છે �નો અલ્ ભાગ કયાર� ક �સ્વકાય
બને છે અને વધાર� માં વધાર� નો અવકાશ રાખ્ય છે .

બય� ુલ્લાહન હજ :

આ જ �ુત્બામા હજના અ�ુસ ંધાનમાં ફરમાવ્�ુ:

અલ્લાહ, પોતાના ઘરની હજ તમારા પર વા�બ કર� છે .

�ને લોકોનો �કબ્લ બનાવવામાં આવ્ય છે . જયાં લોકો એવી
ર�તે ખ�ચાઈને આવે છે , �વી ર�તે તરસ્ય �નવર પાણી
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તરફ ભાગે છે . અને એટલી પ્રેમભાવ સાથે આગળ વધે છે

�વી ર�તે ક� ૂતર પોતાના માળા તરફ. અલ્લા, શાન અને

ક�િત�વાળાએ તેને પોતાની મહાનતા સામે નમ્ર અને તેની

ઇઝઝતના �સ્વકારવા�ુ �ચહ બનાવ્�ુ છે . તેણે પોતાની
મખ્ �ૂકમાંથ સાંભળનારા લોકોને �ટં ૂ � લીધા. �ણે તેની

આવાજ પર લબ્બૈક( � હ�ર) ક�ું અને તેના કલામ�ું
સમથર્ �ુ.� તેઓ નબીઓની રોકાવાની જગ્યા રોકાણા.

અશર્ન તવાફ કરનાર ફ�રશ્તાઓન પ્રિત�ૃ બન્ય. તેઓ

પોતાની ઇબાદતના બ�રમાં નફાઓ સમેટ� છે . અને તેની

માફ� આપવાના વચન સ્થા પ્ર આગળ વધે છે . અલ્લા

તઆલાએ આ ઘરને ઇસ્લામ�ુ િનશાન, આશરો માગનાર
અને હરમ ( આશ્) બનાવ્�ુ છે , તેની હજ ફઝર અને હકની

અદાયગીને વા�બ કર� છે . અને તેની તરફ પ્રય ફઝર ક�ુર
છે . એટલે અલ્લાહ �ુ રઆનમાં ફરમાવ્�ુ છે ક� અલ્લાહન અદા
કરવાનો વા�બ હક લોકો પર એ છે ક� તે �ુદાના ઘર

કાબાની હજ કર� , � ત્યા �ુધી પહ�ચવાની ક્ષમ ધરાવતો

હોય અને �ણે �ુ ફ ક�ુર (આ કાયર ત� દ��ુ)ં તે �ણી લે ક�

અલ્લા � ૂરા જગતથી બેપરવા છે .
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૨ - િસફફ�નથી પાછા ફર�ને

અલ્લાહન પ્રશં અને સ્ �ૂિ ક� ં �ં. તેની
નેઅમતોની પ�ર� ૂણર્ત ચાહતા, તેના માન અને ક�િત�ની

સામે નત મસ્ત કરવા અને તેની અવજ્ઞા રક્ પ્રા

કરવા ચા�ુ ં �ં. અને તેની મદદ મા�ું �ં. તેની સંભાળ અને

પાલનનો મોહતાજ હોવાના કારણે, �ની તે �હદાયત કર�

(�ુમાગર �ુચવે) તે ભટકતો નથી. �ને તે �ુ શ્મ રાખે તેને

�ાંય આશરો નથી મળતો. �ની સંભાળ રાખનાર તે હોય તે
કોઈનો ઓિશયાળો નથી રહ�તો. આ ( સ્ �ુિ અને સહાય
યાચના) એ છે ��ું દર� ક વજની વસ્ �ુથ પલ્ � ભાર� છે . અને
દર� ક અ� ૂલ્ ખ�નાથી શ્રે અને ઉચ્ચત છે . �ુ ં સાક્
આ�ું �ં ક� અલ્લાહન િસવાય કોઈ ઇબાદતને પાત નથી, �
એક

અને

ભાગીદાર

િવનાનો છે .

એવી

સાક્

�ની

િનખાલસતા પરખવામાં આવી � ૂક� છે . અને �નો સાર
િન:સંદ�હ �દલનો અક�દો ( શ્રધ) બની � ૂ�ો છે . �વનભર

અમે આ અક�દાથી સંકળાએલા રહ�� ું અને એને કયામતનાં
નડનારા ખતરાઓ માટ� સઘ
ં રો કર� રાખ�ુ.ં આ જ સાક્
ઈમાનનો મજ� ૂત પાયો અને નેક કાયર્�ુ પહ�� ંુ પગ�ું અને
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અલ્લાહન રા�પા�ું સાધન અને શયતાનને �ૂ ર રાખવા�ું

કારણ છે .

અને

એ પણ ગવાહ� આ�ું �ં

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

ક�

મોહમ્મ

તેના બંદા અને

ર� ૂલ છે . �મને અલ્લાહ િવખ્યાત પામેલ દ�ન, વણર્વે

િનશાન, લખેલી �કતાબ, પ્રક વેર� ું � ૂર, ચમકતી રોશની,

અને િનણર્યાત્ અમની સાથે મોકલ્ય. �થી શંકા આશંકા
�ૂ ર કર� શકાય. અને દલીલો ( ના જોરથી) �ુજ્જ � ૂર�

કરવામાં આવે. આયતો મારફત ડરાવવામાં આવે અને

શીક્ષ કોપથી ભયભીત કરવામાં આવે. ( એ સમયે

પ�ર�સ્થિ એ હતી ક�) લોકો એવા ફ�ત્ન અને ઝઘડાઓમાં
સપડાએલા હતા, �યાં દ�નના બંધનો � ૂટ� લા, શ્રધ્ધ સ્તંભ
ડગમગ, િસધ્ધાંત િવિવધ અને સંજોગો વ્યસ હતા.

�ટકારાનો માગર તંગ અને �ધારો હતો. �હદાયત �ુમનામ

અને �ધેર સવર્ હતો ( છડ� ચોક) અલ્લાહન અવગણના

થતી હતી, અને શયતાનને મદદ કરવામાં આવતી હતી.
ઈમાન આધાર વગર�ું હ�.ું એટલે તેના સ્તંભ ઢળ� પડયા.

તેના િનશાનો �ુધ્ધા ઓળખાતા નહોતા. તેના માગ� મીટાઈ
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ગયા. �ુખ્ માગ� વીરાન થઈ ગયા. તેઓ શયતાનની
પાછળ લાગી તેના રસ્તા પર ચાલવા લાગ્ય. અને તેના

ઘાટ પર ઉતર� પડયા. એઓના જ લીધે શયતાનના વાવટા
દર� ક બા�ુ લહ�રાવા લાગ્ય હતા. એવા �ફતનાઓમાં �
તેઓને

પોતાના

ડાબલાઓથી કચડાતા

અને

પોતાની

ખર�ઓથી �ંદતા હતા અને પોતાના પં�ઓના આધાર�
મજ� ૂતીથી ઊભા હતા. તો એ લોકો તેમાં હ�રાન અને

પર� શાન, ��હલ અને ધોકો ખાધેલા હતા. અલ્લાહ આપને

એક એવા ઘરમાં મોકલ્ય � પોતે સા� ં પણ તેમાં વસનારા

ં અને �ુરમાની જગ્યા
�ુરા હતા. �યાં �ઘને બદલે અજપો
��ુ હતા. આ જમીન પર આ�લમના મ�મા લગામ હતી,

અને ��હલ માનવંત અને સફળ હતો.

�ુત્બાન આ ભાગ એહલેબૈતે નબી સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ િવષે છે :
તેઓ �ુદાના ભેદોના અમીન અને તેના દ�નના

આશ્ ઘર છે . અલ્લાહન ઇલ્મન ખ�ના અને �હકમતોના
ક�ન્દછે . (આસમાની) �કતાબોની ઘાટ�ઓ, અને દ�નના પહાડ
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છે . તેઓના જ મારફત અલ્લાહ દ�નની વળે લી પીઠને સીધી
કર�. અને તેના પડખાઓમાંથી ભયની �ુ�ર� �ૂ ર કર�.

�ુત્બાન આ ભાગ � બી�ઓ માટ� છે :

તેઓએ પાપ અને અત્યાચારન વાવણી કર�,

ગફલત અને પ્રપંચ પાણીથી તેને સ�ચ્�ુ. અને તેનાથી
હલાકત ( સત્યના)ની ઉપજ મેળવી. આ ઉમ્મતમા કોઈને

આલે મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

સાથે સરખાવી નથી શકાતો. �ઓ પર તેઓના ઉપકારો

હંમેશા

થતા

રહ્

હોય,

તેઓ

આલે મોહમ્મદ

(અલય્હ��ુસ્સલ)ની બરાબર નથી થઈ શકતા. તેઓ

દ�નનો પાયો અને યક�ન ( આસ્થ)ના સ્તંભ છે . આગળ
િનકળ� જનારાઓએ તેઓ તરફ પાછા ફરવા�ું છે . અને

પાછળ રહ� જનારાઓએ તેઓને આવીને મળવા�ું છે .

િવલાયતના હકની િવિશષ્ટત એ જ લોકો માટ� છે અને તેઓ
જ માટ� "પયગમ્બ"ની વસીયત અને તેઓ જ માટ�

(નબીનો) વારસો છે . હવે આ સમય એ છે ક� હક તેના પાત
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તરફ પાછો ફય� અને તેના યોગ્ સ્થાન આ�ઢ થયો
(�બરાજમાન થયો).

*****
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૩ – �ુત્-એ-શકશ�કયાહ
�ુદાની કસમ !

અ� ૂ કહાફાના �ુત્ �ખલાફત�ું

પહ�રણ તાણી ખ�ચીને પહ�ર� લી�ુ,ં જો ક� તે મારા િવશે સાર�
ર�તે �ણતો હતો ક� મા�ં �ખલાફતમાં એ જ સ્થા છે �

ઘંટ�માં તેના મેખ�ું હોય છે . �ુ ં એ ( �ચો પવર્ �ં) �ના

પરથી ઇલ્મન � ૂર�ું પાણી પસાર થઈ નીચે ઉતર� છે . અને

માર� ઉચ્ચત પાસે પક્ પર નથી માર� શક�.ું (એ છતાં મ�

�ખલાફતની આગળ પડદો લટકાવી દ�ધો. અને તેનાથી
પાલવ છોડાવ્ય. અને િવચારવા લાગ્ય ક� મારા કપાએલા

હાથોથી �ુમ્લ કર� દ� ? અથવા આ ભયાનક �ધકાર પર

ધીરજ ધર� લ�, �માં પાકટ ઉમરનો �બલ્�ુ િનબર્ અને

બાળક �ુઢો થઈ �ય છે . અને મોઅિમન તેના યત્ન પ્રયત
કરતો કરતો પોતાના પરવર�દગારની પાસે પહ�ચી �ય છે .

મને આ �ધકારમાં ધીરજ �ુ�ધ્ધ�ૂવર લાગી એટલે મ� ધીરજ

ૂ
ધર�. જો ક� �ખોમાં ( રજના કાંકરા) � ંચતા
હતા. અને

ગળામાં ( �ુ :ખ-ગમનો) ફાંસો પડયો હતો. �ુ ં મારો વારસો

�ુટં ાતો જોઈ રહ્ હતો, ત્યા �ુધી ક� પ્ર પોતાના ��મને
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પહ�ચ્ય અને પોતા પછ� �ખલાફત ફલાણાના હાથમાં આપી

ગયો. (પછ� હઝરતે દાખલા �પે અઅશાનો આ શેર પઢયો:)
"

�ાં આ �દવસો � �ટની કાઠ� પર વીતે છે : અને

�ાં એ �દવસો � ��બર ના ભાઈ હય્યાનન સંગાથમાં
વીતતા હતા."

આ�યર છે ક� તે �વનમાં તો �ખલાફતથી િન� ૃત

થવા માગતો હતો, પણ પોતાના મરવા પછ� તેનો પાયો

બી� માટ� ઠ�ક કરતો ગયો. બેશક આ બંનેએ �ખલાફતના

સ્તનોન સાર� પેઠ� દોહ્ છે . તેણે �ખલાફતને એક કઠણ અને

�ર ્ ઠ�કાણે રાખી દ�ધી. �ના ઘસરકા કારમા હતા, �ને
અડવાથી પણ કકર ્શતનો ભાસ થતો હતો. �યાં વાત-વાત

પર ઠોકરો ખાવી અને પછ� ક્ષ માંગવી પડતી હતી. �નો

એનાથી વાસ્ત પડ� છે તે એવો છે , �વો અ�ડયલ �ટણીનો
સવાર, ક� જો મેહાર ( લગામ) ખ�ચે છે તો તેની મ� જોર�થી
તેના નાકથી વચ્ચેન ભાગ કપાઈ �ય છે , � પછ� લગામ

આપવી જ બેકાર થઈ જશે. અને જો લગામ ઢ�લી છોડ� દ�

તો તે તેની સાથે હલાક્તોમા પડ� જશે. એ જ કારણે
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અલ્લાહન હંમેશાની કસમ ! લોકો અવળ� ચાલ, માથા ભાર�

પણા, �ડું મી�ઝી અને ભટકવામાં સપડાઈ ગયા. મ� આ

લાંબાગાળા અને સખ્ �ુસીબત પર સબ કર�, ત્યા �ુધી ક�

બીજો પણ પોતાના ��મે પહ�ચ્ય. અને �ખલાફતને એક

ટોળામાં મયાર્�દ કર� ગયો. અને મને પણ આ ટોળાનો એક

સભ્ સમજવામાં આવ્ય. અય અલ્લા ! માર� આ � ૂરા
(પંચથી) �ું લેવા દ� વા ?

તેઓમાંથી સૌથી પહ�લાની

સરખામણીમાં માર� યોગ્યત, અિધકાર અને શ્રેષ્ઠતા �ાર�

શકં ા હતી ક� હવે મને પણ આ લોકોમાં ભેળવી દ� વામાં આવ્ય

? પણ મ� તો એ ર�ત અપનાવી હતી ક� જયાર� તેઓ

જમીનની પાસે રહ�ને ઉડવા લાગે તો �ુ ં પણ એમ કરવા

લા�ુ,ં અને જયાર� તેઓ �ચા થઈને ઉડવા લાગે તો �ુ ં પણ
એવી ર�તે ઉડયન ક�ં. ( અથા�ત બને ત્યા �ુધી કોઈને કોઈ

ર�તે િનભાવ કરતો ર�)ુ ં તેઓમાંથી એક જણ તો કપટ અને

વેરના કારણે મારાથી િવ�ુખ થઈ ગયો હતો. અને બીજો

જમાઈ હોવાના અને ક�ટલીક ન કહ�એ તો સા� ં એવી વાતોના
કારણે એ તરફ ઢળ� ગયો. ત્યા �ુધી ક� આ કૌમનો ત્રી
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શખ્ પેટ �લાવી ગોબર અને ચારાની વચમાં ઊભો રહ્.

તેની સાથે તેના �ુ �ુંબીઓ ઊભા થઈ ગયા � અલ્લાહન
માલને એવી ર�તે હડપ કરતા હતા �વી ર�તે �ટ િશયા�
પાકના ઘાસને ચર� છે . ત્યા �ુધી ક� એ સમય આવી ગયો ક�

તેઓએ વણેલી રસ્સીન વળ ઉખડ� ગયા અને તેઓના

�ુ કમ�એ તેઓનો સત્યના વાળ્ય. અને ખાઉધરાપણાએ
તેમને મ� ભેર (�ધા માથે) પછાડ� દ�ધા.

એ સમયે લોકોના હ�ૂમે મને ભય�ભત કર� દ�ધો. �

માર� તરફ દર� ક બા�ુ થી ઝરખના પં�ઓની �મ માર�

આસપાસ ભેગા થઈ ગયા. અને ચાર� બા�ુ થી મારા પર � ૂટ�

પડયા. ત્યા �ુધી ક� પ�ર�સ્થિ એ થઈ ક� હસન અને �સ
ુ ૈન
અલ�ય્સ્સલા પણ કચરાવા લાગ્ય. અને માર� ચાદરના

બંને છે ડા ફાટ� ગયા હતા. તેઓ બધા માર� આસપાસ

બકર�ઓના ટોળાની �મ ઘેરો ઘાલી બેઠા હતા. પણ એ છતા
જયાર� �ુ ં �ખલાફતના કામ માટ� ઊભો થયો તો એક વગ�

બયઅત તોડ� નાખી અને બીજો વગર દ�નમાંથી િનકળ� ગયો
અને ત્ર વગ� તોફાન શ� ં �ુ.� �ણે તેઓએ અલ્લાહન આ
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�ુકમ સાંભળ્ય જ નહોતો ક� "આ આખેરત�ું ઘર અમે એ

લોકો માટ� બનાવ્�ુ છે �ઓ �ુ િનયામાં ન (અસ્થાન) ઉચ્ચત

ચાહ� છે ન ફસાદ ફ�લાવે છે . અને સા� ં પ�રણામ પરહ�ઝગારો
માટ� છે ." હા, હા �ુદાની કસમ ! આ લોકોએ આ આયત

સાંભળ� અને યાદ કર� હતી પણ તેઓની નજરોમાં �ુ િનયા�ું
સ�દયર વસી ગ�ુ.ં તેના ઠાઠ માઠ� તેઓને લોભાવી લીધા.

�ુ ઓ, એ ઝાતની કસમ, �ણે બીજને ફોડ�ું અને

પ્રાણવ વસ્ �ુ જન્માવ, જો બયઅત કરવાવાળાઓની
મૌ�ૂદગી અને મદદ કરવાવાળાઓના અ�સ્તત્વ મારા પર

�જ
ુ ્જ તમામ ન થઈ ગઈ હોત અને પ્રિત ન હોત �

અલ્લાહ

આ�લમોથી

લીધી

છે

ક�

તેઓ

ઝા�લમના

અકરાંિતયાપણા અને મઝ� ૂમના � ૂખ્ય હોવા પર ચેન અને

આરામથી ન બેસ,ે તો �ુ ં �ખલાફતની લગામ તેઓના જ
ખભા પર નાખી દ� ત અને તેના આખરને એ જ પ્યાલાથ
� ૃપ્ કરત, � પ્યાલાથ તેના પ્રથમ � ૃપ્ કય� હતો અને

તમાર� �ુ િનયા માર� દ્ર�ષ્ટ બકર�ની છ�કથી પણ વધાર�

� ૂલ્યહ� છે .
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લોકો�ું કહ�� ું છે ક�, જયાર� હઝરત �ુત્બ પડતા

પડતા આ સ્થળ પહ�ચ્ય તો એક ઇરાક� રહ�વાસી આગળ

વધ્ય અને એક લે�ખત પત હઝરતની સામે ધય�. આપ તેને
જોવા લાગ્ય. જયાર� નવરા થયા તો ઇબ્ન અબ્બસે ક�ું ક�

અય અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્સ્સલા ! આપે �યાંથી
�ુત્બ રો�ો છે ત્યાંથ જ તે� ું અ�ુસ ંધાન આગળ વધારો.

હઝરતે ફરમાવ્�ુ: અય ઇબ્ન અબ્બા ! આ તો એક

શકશકા (ચાવેલા ગોશ્તન એ નરમ લોચો � �ટના મ�માથી
મસ્ત અને ઉછળવાના સમયે િનકળે છે ) હતો � ઊભરાઈને

દબાઈ ગયો.

ઇબ્ન અબ્બા કહ� છે ક� મને કોઈ વાણી િવશે

આટલો અફસોસ નથી થયો �ટલો આ વાણી િવશે એટલો

થયો ક� હઝરત ત્યા �ુધી ન પહ�ચ્ય �યાં �ુધી તેઓ

પહ�ચવા ચાહતા હતા.

*****
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૪ - લોકોને િશખામણ અને બોધપાઠ અને
�ુમરાહ�થી �હદાયત તરફ પાછા વાળવા.
અમારા

લીધે

તમે ( �ુમરાહ�ના)

�ધકારમાં

�હદાયતનો પ્રક મેળવ્ય. અને ઉ� િત (�ુલંદ�)

અને

પ્રગિત િશખરો પર પગ � ૂ�ા છે . અને અમારા કારણે
�ધાર�

રાતોના

િતિમરમાંથી ( �હદાયતની)

સવારના

અજવાળામાં આવી ગયા છો. એ કાન બહ�રાં થઈ �ય �

પોકારનારની ચીખ �ુકારને ન સાંભળ� શક�, ભલા તેઓ માર�
કમઝોર અને ધીમી અવાજને �ાંથી સાંભળ� શકશે �

અલ્લા અને ર� ૂલની �ચી મોટ� અવાજોને સાંભળવાથી

બહ�રાં રહ� � ૂ�ા હોય !

એ �દલોને જ શાંિત અને િનરાંત નસીબ થાય છે

�નાથી �ુદાના ડરની ધડકનો અલગ નથી થતી. �ુ ં
તમારાથી સદા બહાના અને બેવફાઈના જ પ�રણામની આશા

રાખતો રહ્ �ં. અને ધોકો ખાધેલા લોકોના રંગ ઢંગની સાથે
તમને પરખી લીધા છે . જો ક� દ�નની �ુકાનીએ મને

તમારાથી �પાવી રાખ્ય. પરં� ુ માર� િનય્યતન સચ્ચા
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અને �ુધ્ધતા તમાર� � ૂરતો મને બતાવી દ�ધી હતી. �ુ ં

ભટકાવનાર માગ� પર તમારા માટ� હકના રસ્ત ઊભો હતો.

�યાં તમે એક બી�ને મળતા મળાવતા હતા પણ કોઈ માગર

દ� ખાડનાર નહો�.ું તમે �ૂવા ખોદતા હતા પણ પાણી નહોતા
કાઢ� શકતા.

આજ મ� માર� આ � ૂપ �ભને, �માં ઘણી વક્ �ૃત

શ�ક્ છે , બોલતી કર� છે . એ શખ્સન મતથી �ૂ ર રહો �ણે

મારાથી �કનારો ��. �યારથી મને હક દ� ખાડવામાં આવ્ય છે

મ� તેમાં કદ� શકં ા આશકં ા નથી કર�, હઝરત � ૂસા

અલ�ય્સ્સલામ પોતાના �વ માટ� કદ� ભયની પરવા નથી

કર�, બલ્ક ��હલોના વચર્સ અને �ુમરાહ�ના ચડ� બેસવાનો

ડર હતો. ( એવી ર�તે માર� અત્યા �ુધીની � ૂપક�દ�ને
સમજવી જોઈએ) આ જ અમે અને તમે હક અને બાિતલના
દોરાહા (બે રસ્ત)

પર ઊભા છ�એ. �ને પાણી મળવાનો

ભરોસો છે તે પ્યા નથી અ�ુભવતો ( એવી ર�તે માર�

મૌ�ૂદગીમાં તમને માર� કદર નથી).
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૫ - હઝરત ર� ૂ�ુલ્લા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમન વફાત સમયે અબ્બા
અને અ� ૂ �ુફ�યાને આપની બયઅત કરવા
અય લોકો !

ચાહ�

ટંટા ફસાદના મો�ઓને ન�તની

કશ્તીથ ચીર�ને પોતાને િનકાળ� લઈ �વ. ભેદભાવ અને

�ુ સપ
ં ના માગ�થી પોતા�ું �ખ ફ�રવી નાખો. અ�ભમાન અને
આપવડાઈનો તાજ ઉતાર� નાખો. ( ખરો કમર - માગર ગ્ર

કરવામાં) સફળ એ છે � ઊભો થાય તો સં� ૂણર શ�ક્ સાથે
ઊભો થાય અને નહ� તો (સ�ાની �ુરસી બી� માટ� છોડ� દ�

અને એ ર�તે �ુદાની �ખલકતને અરાજક્તાથ) રાહતમાં

રાખે. (આ સમયે �ખલાફત મેળવવા માટ� ઉઠ�ુ)ં તે એક એ�ું

ડહો�ં પાણી અને એવો કો�ળયો છે � ખાવાવાળાના ગળામાં
ફસાઈને રહ�શ.ે ફળોને તેના પાક્વ પહ�લા ઉતારવાવાળો

એવો છે , �વો અયોગ્ જમીનમાં ખેતી કરનારો. જો બો�ું �ં

તો લોકો કહ� છે ક� આ �ુ િનયાની સલતનત પર મર� પડ� છે .
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અને જો � ૂપ ર�ુ ં તો તે કહ� છે ક� મોતથી ડર� ગયો. અફસોસ
! આ વાત હવે ક� જયાર� �ુ ં દર� ક ર�તની �ચનીચ (ચડતી પડતી) જોઈ � ૂકયો �ં.

�ુદાની કસમ અ� ૂ તા�લબનો � ૂત મૌતથી એટલો

હળે લો છે , �ટલો બાળક પણ તેની માના સ્તનોથ હળે લો

નથી હોતો. અલબતા એક �ુપ્ ઇલ્ મારા �દલના

�ડાણમાં વ�ટળાએ�ું છે ક� જો તેને પ્ર કર� દ� તો તમે

એવી ર�તે થરથરવા લાગો �વી ર�તે �ડા �ુ વાઓમાં
રસ્સી �ુ� અને થરથર� છે .

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

જયાર� આપને એ મ�ે રો આપવામાં આવ્ય ક� આપ

તલહા અને �બૈરની પાછળ ન પડો અને તેઓથી જગ
ં

કરવા�ું ન�� ન કરો, તો આપે ફરમાવ્�ુ:

�ુદાની કસમ, �ુ ં એ ઝરખ �વો નહ� બ�ુ.ં �

લગાતાર ખટખટાવા પર � ૂતેલો બની �ય છે . ત્યા �ુધી ક�

તેને મેળવનાર ( િશકાર�) તેના �ુધી પહ�ચી �ય છે . અને

તાક લગાવીને બેસવાવાળો તેના પર અચાનક કા� ૂ પામી લે
છે . બલ્ક �ુ ં તો હકની તરફ આગળ વધનારાઓ અને પડયો

બોલ �ચક� લેનારા આજ્ઞાં� લોકોને લઈને તે � ૂલો અને
શંકામાં પડનારાઓ પર લગાતાર વાર કરતો રહ�શ ત્યા �ુધી
ક� મારા મરવાના �દવસો આવી �ય. �ુદાની કસમ !

�યારથી અલ્લાહ પોતાના ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમન �ુ ન્યાથ ઉપાડ� લીધા. બી�ઓને મારા
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પર સરસાઈ આપવામાં આવી અને મને મારા હકથી વં�ચત
રાખવામાં આવ્ય.

*****
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૭ - શયતાનની િન�દા

�માં શયતાનના અ�ુયાયીઓની િન�દા કરવામાં
આવી છે .
તેઓએ પોતાના દર� ક કામનો કતારધતાર શયતાનને

બનાવી રાખ્ય છે . અને તેણે તેઓને પોતા�ું હિથયાર
બનાવી રાખ્�ુ છે . તેણે તેઓની છાતીમાં �ડા � ૂ�ા છે . અને
બચ્ચ કાઢયા છે . અને તેઓના ખોળામાં એ બચ્ચ નાચે �ૂદ�

છે . અને હવે એ શયતાન �ુ વે છે તો તેઓની �ખોથી અને

બોલે છે તો તેઓની �ભોથી. તેણે તેઓને પાપોના માગ�

નાખી દ�ધા છે . અને �ુ કમ�ને સ�વી તેઓની સામે રાખ્ય

છે . �ણે તેણે તેઓને પોતાના કામમાં ભાગીદાર બનાવી

લીધા હોય અને તેઓની જ ભાષામાં પોતાની �ૂઠ� વાણી સાથે
બોલે છે .

*****
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૮ - �બેરના િવશે આપનો �કમતી ઇરશાદ

આ વાણી �બેરના સંબ ંધમાં એ સમયે ફરમાવી
જયાર� ક� સંજોગો આ પ્રકાર બયાનનો તકાદો રાખતા હતા.
તે એ�ું �હ�ર કર� છે ક�, તેણે બયઅત હાથેથી કર�

લીધી હતી, પણ �દલથી નહોતી કર�. ગમે તેમ તેણે

બયઅતનો ઇકરાર કર� લીધો. પણ તે� ું આ કહ�� ું ક� તેના
�દલમાં �ૂડ હ� ું તો તેને જોઈએ ક� આ દાવા માટ� કોઈ સ્પષ

દલીલ ર�ૂ કર� . નહ�તર � બયઅતથી િવ�ુખ થયો છે તેમાં
પાછો ફર� .

*****
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૯ - જમલવાળાઓના �ુણોનો ઉલ્લે

�માં પોતાના અ�ુક િવરોધીઓના લક્ બતાવ્ય
અને કદાચ આ જમલવાળાઓ છે .
તેઓ વાદળોની �મ ગ�યા અને વીજળ�ની �મ

ચમ�ા પણ બંને વાતો છતાં �ુજ�દલી જ દ� ખાડ� અને અમે

�યાં �ુધી �ુ શ્મ પર ત્ર નથી ગ�તા નથી અને જયાં

�ુધી ( અમલી ર�તે) વરસી નથી લેતા શબ્દોન � ૂર નથી

વહાવતા.

*****
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૧૦ - શયતાન અથવા શયતાન �વા િવશે

�નો હ�� ુ શયતાન છે અથવા શયતાની લક્ષણોવ

કોઈ ટો�ં.

શૈતાને પોતા�ું ટો�ં ભે� ું કર� લી�ું છે . અને

પોતાના હયદળ અને પયદળને સમેટ� લીધા છે . માર� સાથે

અલબ� માર� દ�ધર્દ્ર છે . ન મ� પોતે ( �ણી જોઈને) કદ�
પોતાને ધોકો આપ્ય અને ન મને ખર� ખર કદ� ધોકો થયો.

�ુદાની કસમ ! �ુ ં તેઓ માટ� એક એવો હોજ છલકાવીશ, ��ું
પાણી કાઢનાર �ુ ં જ હોઈશ. તેઓ માટ� ( હંમેશા માટ�)
િનકળવાનો ( અથવા િનકળ�ને)

અવકાશ જ નહ� રહ�.

*****

પાછા

આવવાનો કોઈ
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૧૧ - જમલના મેદાનમાં પોતાના ફરઝંદ
મોહમ્મ હનફ�યાથી સંબિં ધત

જયાર� જમલની જગમા
ં
અલમ પોતાના ફરઝદ
ં

મોહમ્મ હનફ�યાને આપ્ય, ત્યાર તેઓને ફરમાવ્�ુ:

પવર્ પોતાની જગ્યાએથ હટ� �ય પણ તમે

તમાર� જગ્યાએથ ન હટજો. પોતાના દાંતોને ભ�સી લેજો.
પોતાના મસ્તકન પ્યાલ અલ્લાહન અપર્ કર� દ� જો.
પોતાના પગ જમીનમાં ખોડ� દ� જો. લશ્કરન આખર� સફો

(હારો) પર નજર રાખજો અને (�ુ શ્મનોન વધાર� સંખ્ય અને
શ�ક્તથ) �ખો બંધ કર� લેજો. અને એ શ્રધ રાખજો ક�
સહાય �ુદાના તરફથી જ હોય છે .

*****
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૧૨ - જમલવાળાઓ પર િવજય સમયે
સંબોધન

જયાર� અલ્લા તઆલાએ આપને જમલવાળાઓ

પર િવજય અપાવ્ય તો એ પ્રસં એક સહાબીએ આપને

અરજ કર� ક� મારો ફલાણો ભાઈ પણ જો અહ� મૌ�ૂદ હોત

તો એ પણ જોત ક� અલ્લાહ આપને �ુ શ્મન પર ક�વી
સફળતા અને �ત અપર્ કર� છે . તો હઝરતે ફરમાવ્�ુ:
"

�ું તારો ભાઈ આપણને દોસ્ રાખે છે ?" તેણે ક�ુ:ં

હા, તો આપે ફરમાવ્�ુ: તે આપણી પાસે મૌ�ૂદ હતો. બલ્ક

અમારા આ લશ્કરમા એ લોકો પણ મૌ�ૂદ હતા � હ�
�ુ�ષોની પીઠ અને ઔરતોના પેટમાં છે . �ૂંકમાં જ જમાનો
તેમને �હ�ર કરશે અને તેમનાથી ઈમાનને બળ મળશે.

*****
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૧૩ - બસરાવાળાઓની િન�દા

જમલની જગ
ં પછ� બસરાવાળાઓની ટ�કામાં

તમે એક �ીના સૈિનક અને એક ચોપગાને તાબે

હતા. તે ખોખાય� તો તમે “� હ�ૂર” કહ� આગળ વધ્ય

અને તે ઘાયલ થયો તો તમે ભાગી િનકળ્ય. તમે હલ્ક
કોટ�ના અને વચનભગ
ં કરનારાઓ છો. તમારા ધમર્�ુ �હ�ર

કંઈક અને �તરમાં કંઈક છે . તમાર� જમીન�ું પાણી �ુધ્ધા

ખા� ં છે . તમારામાં રહ�નારો �ુનાહોની �ળમાં જકડાએલો છે .

અને તમારામાંથી િનકળ� જનારો પોતાના પરવર�દગારની

રહ�મતને પામનારો છે . તે (આવવાવા�ં) દ્રશમાર� �ખોમાં
ફર� ર�ું છે જયાર� તમાર� મ�સ્જ એટલી દ� ખાવડ� હશે �વી
ર�તે વહાણની છાતી. જયાર� ક� અલ્લાહ તમારા શહ�ર પર

તેના ઉપરથી અને તેની નીચેથી અઝાબ મોકલી દ�ધો હશે.
અને �ુ� ં શહ�ર તેના રહ�વાસીઓ સમેત �ુ બી �ુક�ું હશે

એક બી� �રવાયતમાં આમ છે :
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�ુદાની કસમ તમા� ં શહ�ર �ુ બીને રહ�શ.ે ત્યા �ુધી ક�

તેની મ�સ્જ વહાણના આગળના ભાગ �વી અથવા છાતી
ભેર બેઠ�લા શાહ� ૃગ �વી મને નજર આવે છે .

અને બી� �રવાયતમાં આ ર�તે છે :

�વી ર�તે પાણીના �ડાણમાં પક્ષીઓ છાતી.

એક અન્ �રવાયતમાં આ ર�તે છે :

તમા� ં શહ�ર અલ્લાહન બધા શહ�રોની માટ�ના

�હસાબે ગ�
ં ુ અને બદ� ૂદાર છે . આ ( સમંદરના) પાણીથી
નઝદ�ક અને આસમાનના પાણીથી �ૂ ર છે . �ુરાઈના દસ

ભાગોમાંથી નવ આમાં મળ� આવે છે . � એમાં આવી ગયો તે

�ુનાહોમાં ક� દ છે . અને � એમાંથી ચાલ્ય ગયો? �ુદાની
ક્ષ તેને જ�ર મળ�. �ણે �ુ ં માર� નર� �ખે આ વસ્તીન

જોઈ રહ્ �ં ક� � ૂર� તેને એટ�ું આવર� લી�ું છે ક� મ�સ્જદન
કાંગરાઓ િસવાય કંઈ દ� ખા� ું નથી. અને તે એવા લાગે છે ક�
�ણે સમંદરના �ડા પાણીમાં પક્ષીઓ સીના.

*****
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૧૪ - બસરાવાળાઓની જ િન�દા

તમાર� જમીન સમંદરના પાણીથી િનકટ અને

આસમાનથી �ૂ ર છે . તમાર� �ુ�ધ્ હલક� અને ડહાપણ �ૂજ

છે . તમે દર� ક તીરં દાજનો િનશાનો, દર� ક � ૂખ્યાન કો�ળયો

અને દર� ક િશકાર�ની �ળનો િશકાર છો.

*****
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૧૫ - હ. ઉસ્માની �ગીરો પાછ� આપવા
સમયે

હ. ઉસ્માન લીધેલી �ગીરો જયાર� �ુસલમાનોને
પાછ� આપી તો આપે ફરમાવ્�ુ:
�ુદાની કસમ ! જો મને એવો માલ પણ �ાંય

નજર� પડતો ક� � ઔરતોની મહ�ર અને કનીઝો ખર�દવા

માટ� વાપરવામાં આવ્ય છે તો તેને પણ પાછો લઈ લેત.

ક�મક� ન્યાયન તકાદા � ૂરા કરવામાં િવશાળતા છે . અને �ને

ન્યાયન �પમાં તંગી દ� ખાય તેને �લ્મન �પમાં વધાર� તંગી
લાગશે.

*****
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૧૬ - મદ�નાની બયઅત અને બયઅતના
પ્રક બતાવ્ય

જયાર� મદ�નામાં આપની બયઅત કરવામાં આવી
તો ફરમાવ્�ુ:

�ુ ં મારા વચનનો �ઝમ્મેદા �ં. અને તેની
સચ્ચાઈન �િમન �ં. � શખ્સન તેના ધડાની (નસીહતની)

�ખોએ ગત કૌમની યાતનાઓ સ્પષ દ� ખાણી હોય તેને
તકવા - પરહ�ઝગાર� શંકાઓમાં �ધળા બની �ૂદવાથી રોક�

છે . તમાર� �ણ�ું જોઈએ ક� તમારા માટ� એ જ કસોટ�ઓ

પાછ� ફર� છે , � ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમન આગમન ટાણે હતી.

એ ઝાતની કસમ �ણે ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમન હક અને સદાકતની સાથે મોકલ્ય ! તમે
� ૂર� ર�તે ઉપર તળે કરવામાં આવશો અને એવી ર�તે
છાંટવામાં આવશો, �વી ર�તે ચાળણામાંથી કોઈ વસ્ �ુન

ચાળવામાં આવે છે . અને એવી ર�તે ભેળસેળ કરવામાં
આવશો �વી ર�તે ( ચમચાથી) હાંડ�. ત્યા �ુધી ક� તમારા
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નાના, મોટા થઈ જશે ને મોટા, નાના. � પાછળ હતા તે

આગળ થઈ જશે અને �ઓ સદા આગળ રહ�તા હતા, પાછળ
ચાલ્ય જશે.

�ુદાની કસમ ! મ� કોઈ વાત �પાવી નથી. ન કદ�

ખો�ું બોલવાથી કામ લી�ું છે . મને આ સ્થા અને આ

�દવસની પહ�લેથી જ ખબર આપવામાં આવી � ૂકાઈ હતી.

�ણ�ું જોઈએ ક� �ુનાહ એ અ�ડયલ ટ� ં �વા છે , �ના પર

તેના સવારોને બેસાડ� દ� વામાં આવ્ય હોય અને તેની

લગામો પણ ઉતાર� નાખવામાં આવી હોય અને તે લઈ

જઈને તેઓને દોઝખમાં �ૂદ� પડ�. અને તકવા એ ક�ળવેલી

સવાર�ઓ �વી છે �ના પર તેના સવારોને ચડાવી દ� વામાં
આવ્ય હોય અને તેઓના હાથોમાં લગામો પણ આપી
દ� વામાં આવી હોય. અને તે તેઓને આરામથી જ�ાતમાં
ઉતાર� દ� .

એક સત્ હોય છે અને એક �ૂઠ. અને અ� ૂક

સત્યવા હોય છે અને અ� ૂક �ુ ઠવાળા. હવે જો �ૂઠ વધાર�

થઈ ગ�ુ,ં તો તે પહ�લા પણ વધાર� જ થ� ું ર�ું છે . અને જો
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સત્ ઓ�ં થઈ ગ�ું છે તો ઘણી વાર એમ થ� ું ર�ું છે અને

ઘ�ું સંભિવત છે ક� તે આના પછ� �ૂઠ પર ( સત્) છવાઈ
�ય. જો ક� એ�ું જવલ્લ જ થાય છે ક� કોઈ વસ્ � પાછળ
હટ�ને આગળ વધે.

આ જ �ુત્બાન એક ભાગ આ છે : �માં લોકોને

ત્ ભાગમાં વહ�ચવામાં આવ્ય છે .

�ની દ�ષ્ સમક દોઝખ અને જ�ાત હોય તે� ું

ધ્યા બી� તરફ નથી જઈ શક�.ું � ઝડપથી દોડવાવાળો

છે તે ન�ત પામેલ છે . અને � તલબગાર હોય પણ ધીમી

ચાલ હોય તેને પણ આશા હોઈ શક� છે . પણ � ( �ણી

જોઈને) આળસ કરનારો હોય તેણે તો દોઝખમાં જ પડવા�ું

છે . આ�ુ બા�ુ ભટક્વાન જ માગ� છે . અને દરિમયાનનો

રસ્ત જ સીધો છે આ માગર પર સદા રહ�વાવાળ� અલ્લાહન

�કતાબ અને ન�ુવ્વતન અવશેષો છે . એનાથી જ શર�અતનો
આરં ભ થયો અને અમલમાં આવી. ( અને એની તરફ) �તે
પા�ં ફરવા�ું છે . �ણે �ૂઠો દાવો કય� તે બરબાદ અને નાશ
પામ્ય. અને �ણે �ૂઠ ઘડ�ુ,ં તે નાકામ અને િનષ્ફ રહ્. �
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હકની સામે ઊભો થાય છે તે નાશ પામે છે અને ઇન્સાનન

�હાલત એનાથી વધીને �ું હશે ક� તે પોતાના માન મોભાને

ન સમ�. એ � ૂળ અને પાયો � તકવા પર હોય તે બરબાદ
નથી થતો અને તેના હોવા પછ� કોઈ કૌમની ( અમલની)

ખેતી જળહ�ન અને �ુષ્ નથી રહ�તી. તમે તમારા ઘરના

� ૂણામાં �પાઈને બેસી �વ. આપસના ઝઘડાઓની પતાવટ

કરો. તૌબા તમાર� સામે છે . સ્ �ૂિ કરનારો માત પોતાના

પાલનહારની સ્ �ૂિ કર� , અને િન�દા કરવાવાળો પોતાના જ
આત્માન િન�દા કર� છે .

*****
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૧૭ - સ�ાના આસને નાલાયકોના બેસવા િવશે

એ લોકોના િવષયમાં �ઓ ઉમ્મ (લોકો)ના ફ�સલા
કરવા ન્યાયાસ પર બેસી �ય છે , જો ક� તેઓ તેને લાયક
નથી હોતા.

બધા લોકોમાં સૌથી વધાર� કોપ પાત ( અઝાબને

લાયક) �ુદાની પાસે બે જણા છે , એક એ �ને �ુદાએ એના

મનને આધીન કર� દ�ધો હોય, (અથા�ત તેના �ુ કમ�ના કારણે

તેની સદ�ુ�ધ્ �ચક� લીધી હોય) � પછ� તે સીધા માગર્થ
હટ� લો, �બદઅત ( નવી રસમો)નો રસીયો અને અવળા

માગર્ન તબ્લી પર િમટનારો. અને પોતાના �હતેચ્� માટ�

આફત અને � ૂવર્જોન �હદાયતથી િવ�ુખ છે . એ બધા એ

લોકોને �ઓ તેના �વનમાં અથવા તેના � ૃત્� પછ� તે� ું

અ�ુસરણ કર� , તેઓને ભટકાવનાર છે . તેણે બી�ઓના

�ુનાહોનો બોજ
જકડાએલ છે .

ઉપાડ�લ

છે .

�ુદ

પોતાના �ુનાહોમાં

અને બીજો શખ્ એ છે �ણે જહાલતની વાતોને

અહ� તહ�થી એકઠ� કર� લીધી છે . તે ઉમ્મતન ��હલ
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લોકોમાં દોડ� ૂપ કરતો રહ� છે . અને �ફત્નાઓન �ધકારમાં
ગા�ફલ અને બેભાન પડયો રહ� છે . અને અમન અને શાંિતના

લાભોથી �ખ બંધ કર� લે છે . ક�ટલાક ઇન્સાન રં ગ�પમાં
મળતા જડતા લોકોએ તેને આ�લમનો લકબ આપી દ�ધો છે ,
જો ક� તે આ�લમ નથી. તે આવી ( નકામી) વાતો એકઠ�

કરવા સવારના �ધારામાં િનકળ� પડ� છે . ��ું ઓ�ં તેના

વધાર� કરતા સા�ં છે . ત્યા �ુધી ક� જયાર� તે આ ગંદા
પાણીથી � ૃપ્ થઈ �ય છે અને િનથર્ ( નકામી) વાતોને

ભેગી કર� લે છે તો લોકોમાં જજ બનીને બેસી �ય છે . અને
ં � હ �ુક્ રહ�વાવાળા પ્રને ઉક�લવાનો ભાર
બી�ઓ પર સદ

ઉપાડ� લે છે . જો કોઈ �ુંચવણભય� પ્ તેની સામે ર�ુ થાય

છે તો પોતાના મતથી તેના માટ� ભરતીની �ુરાણી દલીલો
તૈયાર કર� લે છે અને પછ� તેના પર ફ�સલા પણ કર� લે છે .

આમ તે સંદ�હોની �ુંચવણોમાં એવો ફસાએલો છે , �વી ર�તે

કરો�ળયો પોતાની જ �ળની �દર ફસાય છે . તે પોતે એ
નથી �ણતો ક� તેણે સાચો �ુકમ આપ્ય છે ક� ખોટો. જો સહ�
વાત કર� હશે તોય તેને એ વહ�મ થાય છે ક� �ાંક ખોટ� ન

હોય અને ખોટો જવાબ હોય તો તેને એ આશા રહ� છે કદાચ
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આ ખ�ં જ હશે. એ �હાલતોમાં ભટકનારો ��હલ અને
ૂ ળાપણા સાથે �ધકારમાં ભટક્વાવાળ
પોતાની નજરના � ંધ
સવાર�ઓ પર સવાર છે . ન તો તેણે ઇલ્મન હક�કતને

પારખી છે , ન તેના ત�ળયા �ુધી પહ�ચ્ય છે . તે �રવાયતોને
એવી ર�તે અસ્તવ્ય કર� છે �વી ર�તે હવા �ુકાએલા

પાંદડાઓને.

�ુદાની કસમ ! તે આ પ્ર�ો ઉક�લવાને પાત નથી,

� તેને � ૂછવામાં આવે છે . અને ન એ પદવીને લાયક છે , �

તેને સ�પવામાં આવી છે . � ચીજને એ નથી �ણતો તેને તે
કોઈ િવ�ાસપાત ઇલ્ જ નથી ગણતો અને �યાં �ુધી તે

પહ�ચી શક� છે તેનાથી આગળ તે કંઈ સમ� જ નથી શકતો

ક� કોઈ બીજો પહ�ચી શક� છે . અને � વાત તેની સમજમાં
નથી આવતી તેને ગળ� �ય છે , ક�મક� તે પોતાના
અજ્ઞાનપણા પોતે �ણે છે ( નકામા વહાવેલા) રકત તેના

અયોગ્ ફ�સલાઓના કારણે ચીખી રહ્ છે અને હક વગરના

લોકોને પહ�ચેલા વારસો પોકાર� રહ્ છે . અલ્લાહથ જ

આવા લોકોની િશકાયત છે , �ઓ �હાલતમાં �વે છે અને
�ુમરાહ�માં મર�

�ય છે ,

તેઓમાં �ુ રઆનથી વધાર�
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� ૂલ્યહ� કોઈ ચીજ નથી. જયાર� ક� તેને એવી ર�તે ર�ૂ
કરવામાં આવે �વો ક� તેને ર�ૂ કરવાનો હક છે . અને આ

�ુ રઆનથી વધાર� લાભદાયક અને �કમતી કોઈ ચીજ નથી એ

સમયે ક� જયાર� તેની આયતોને અસ્થાન વાપરવામાં આવે.

તેઓ સમક નેક�થી વધાર� કોઈ �ુરાઈ નથી અને �ુરાઈથી
વધીને કોઈ નેક� નથી.
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૧૮ - ફતવામાં મતભેદ િવશે આ�લમોની ટ�કા
અને

�ુ રઆનની ક�ન્દ્રી િવશે ઉલ્લે
ફતવાઓમાં આ�લમોના

િન�દામાં ફરમાવ્�ુ.

િવિવધ મતો

હોવાની

જયાર� તેઓમાંથી કોઈ એકની સામે કોઈ મામલો

ફ�સલા માટ� ર�ૂ કરવામાં આવે છે તો તે પોતાના મત �ુજબ

તેનો �ક
ુ મ આપી દ� છે . પછ� એ જ મસઅલો એજ �પમાં

બી�ની સામે ર�ૂ કરવામાં આવે છે તો તે એના પહ�લા

�ક
ુ મની િવ�દ �ક
ુ મ આપે છે . પછ� આ બધાય કા� પોતાના
એ ખલીફા પાસે ભેગા થાય છે �મણે તેઓને કા� બનાવ્ય

છે તો તે એ બધાના મતોને સહ� ઠરાવે છે , જયાર� ક� તેઓનો

અલ્લા એક, નબી એક, અને �કતાબ એક છે . ( તેઓએ

િવચાર�ું જોઈએ ક�) �ું અલ્લાહ તેઓને મતભેદનો �ુકમ

આપ્ય હતો. અને આ મતાંતર કર� તેનો �ુકમ બ�વી લાવે
છે . અથવા તેણે હક�કતમાં મતભેદની મના કર� છે . અને આ
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મતમતાંતર કર� �ણી જોઈને તેની અવગણના કરવા માગે

છે ! અથવા એ ક� અલ્લાહ દ�નને અ� ૂરો છોડ� દ�ધો છે અને
તેઓથી તેને પ�ર� ૂણર કરવાની ઇચ્છ રાખે છે અથવા એ ક�

તેઓ અલ્લાહન ભાગીદાર છે ક� તેઓને આ �ુકમોમાં દખલ

કરવાનો હક છે . અને �ુદા પર જ�ર� હોય ક� તે એના પર

રા� રહ�. અથવા એ ક� અલ્લાહ તો દ�ન સં� ૂણર ઉતાય� હતો
પણ તેના ર� ૂલે તે પહ�ચાડવા અને અદા કરવામાં ઉણપ

રાખી હતી.

અલ્લાહ તો �ુ રઆનમાં આમ ફરમાવ્�ુ છે ક�, અમે

�કતાબમાં કોઈ ચીજને બયાન કરવામાં ખામી નથી રાખી

અને તેમાં દર� ક વસ્ �ુ�ુ સ્પષ બયાન છે અને એમ પણ ક�ું
છે ક�, �ુ રઆનના અ�ુક ભાગ અ�ુક ભાગો�ું સમથર્ કર� છે .

અને તેમાં કોઈ મતભેદ નથી. એટલે અલ્લાહન ઇરશાદ છે ક�

જો આ �ુ રઆન અલ્લા િસવાય કોઈ અન્ય મોકલ્�ુ હોત

તો તમે તેમાં � ૂરતા પ્રમાણમ મતભેદ જોતે. અને એ ક� તે� ું
ૃ ) ��ુ ં છે . ન તેના અ�યબો
પ્ર �ુદ
ં ર અને �તર ( �હ
િમટવાવાળા છે . અને ન તેના બા�રક �બ��ુઓ ખતમ
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થવાવાળા છે . �ધકાર ( અજ્ઞાન)ની પાંખો તેનાથી જ
ભાંગવામાં આવે છે .

*****
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૧૯ - અશઅસ ઇબ્ન ક� સની ગદ્દાર� �ઝક

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્સ્સલા �ૂફાના

િમમ્બ પર �ુત્બ ઇરશાદ ફરમાવી રહ્ હતા ક� અશઅસ

ઇબ્ન ક� સે આપના વક્તવ પર વાંધો ઉઠાવતાં ક�ું ક� અય

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલ, આ વાતો તો આપના
હકમાં નથી બલ્ક આપની િવ�દ �ય છે . તો હઝરતે તેની
સામે �ુસ્સાથ જો�ું અને ફરમાવ્�ુ:

તને �ું ખબર ક� કઈ ચીજ મારા હકમાં છે અને કઈ

ચીજ માર� િવ�દ �ય છે . તારા પર અલ્લાહન અને બધા
લાનત કરનારાની ફ�ટકાર અને લાનત થાય. � ૂ વણકર

(સાચી-ખોટ� વાત ભેળવનાર)નો દ�કરો છે . વણકર (સાચી-

ખોટ� વાત ભેળવનાર) અને કાફરની ગોદમાં મોટો થનારો
�ુના�ફક છે . � ું એક વખત કાફરોના હાથોમાં અને એક વખત

�ુસલમાનોના હાથોમાં ક� દ થયો. પરં� ુ તને તારો માલ અને

�ૂળ આ ફ�તીથી ન બચાવી શ�ા. અને � શખ્ પોતાની

કૌમ પર તલવાર ચલાવી દ� અને તેની તરફ મૌતને દાવત
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અને નાશને બોલાવે તે એને જ લાયક છે ક� િનકટના તેનાથી
નફરત કર� અને �ૂ રવાળા તેનો િવ�ાસ ન કર� .

*****
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૨૦ - ગફલતની ચેતવણી અને હક તરફ
પરવર�દગારની દાવત

�માં ��ૃત કરવામાં આવ્ય અને �ુદાની તરફ

દોડ� જવાની દાવત આપવામાં આવી.

� પ�ર�સ્થિતન તમારા મરનારાઓએ જોઈ છે , જો

તમે પણ તેને જોઈ લેતે તો ગભરાઈ �તે અને િવહવળ

તથા વ્યા�ુ થઈ �તે અને સત્યન વાત સાંભળવા અને

તેના પર અમલ કરવા તૈયાર થઈ �તે, પરં� ુ તેઓએ �

કાંઈ જો�ું છે તે હ� તમારાથી �ં� ું છે . અને ન�ક છે ક� એ

પરદો �ચક� લેવામાં આવે જો તમે દ� ખતી �ખ અને

સાંભળતા કાન રાખતા હો, તો તમને દ� ખાડ� �ુકા�ું છે અને

સંભળાવાઈ �ુકા�ું છે . અને જો �હદાયત ચાહો છો તો
�હદાયત તમને કરવામાં આવી � ૂક� છે .

�ુ ં સા�ું ક�ુ �ં ક� ઇબ્ર તમને �ચે અવા� � ૂકાર�

� ૂક� છે . અને ધમકાવવાવાળ� ચીજોથી તમને ધમકાવવામાં
આવી � ૂકા�ું છે . આસમાની ર� ૂલો ( ફ�રશ્તા) પછ�

ઇન્સા જ હોય છે � તમાર� �ુધી અલ્લાહન પયગામ
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પહ�ચાડ� છે . ( એવી જ ર�તે માર� �ભથી � �હદાયત થઈ

રહ� છે એ હક�કતમાં અલ્લાહન પયગામ છે � તમારા �ુધી
પહ�ચી રહ્ છે .)

*****
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૨૧ - મૌતની ભયાનકતા અને મૌતથી બોધ
ગ્ર કરવો

તમાર� િનિ�ત મંઝીલ તમાર� સામે છે . મૌતની

ઘડ� તમાર� પાછળ છે . � તમને આગળ ધક�લી રહ� છે .
હળવા �લ રહો �થી આગળ વધનારાઓને �બી શકો.

ક�મક�

તમારા

આગળનાઓને

પાછળવાળાઓની

વાટ

જોવરાવવામાં આવી રહ� છે . ( ક� તેઓ પણ તેઓ �ુધી

પહ�ચી �ય.)

*****
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૨૨ - અ�ુક લોકોએ આપની બયઅત તોડ� તો
આપે ફરમાવ્:�ુ

જયાર� આપને ખબર આપવામાં આવી ક� અ�ુક

લોકોએ આપની બયઅત તોડ� નાખી છે .
�ણી લે� ું જોઈએ ક� શયતાને પોતાના ટોળાને
ઉશ્ક�ર�ુ શ�ં કર� દ��ું છે . અને પોતાની ફોજો તૈયાર કર�
લીધી છે . �થી �લ્ તેની �િતમ હદ �ુધી અને �ૂઠ તેના
સ્થાન પા�ં આવી �ય.
�ુદાની કસમ !

તેઓએ મારા પર કોઈ સાચો

આરોપ નથી � ૂ�ો. અને ન તેઓએ મારા અને તેઓ વચ્ચ
ન્યા કય� છે . તેઓ મારાથી એ હક માગી રહ્ છે , �ને � ૂદ
તેઓએ છોડ� દ�ધો છે . અને એ � ૂનનો બદલો માગે છે �ને
તેઓએ પોતે વહાવ્�ુ છે . હવે જો �ુ ં તેમાં એ લોકોનો
ભાગીદાર હતો તો તેમાં એ લોકોનો પણ એક ભાગ હતો જો
તેઓએ જ એ ક�ુર છે અને મ� નહ� તો તેની સઝા પણ
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તેઓએ જ ભોગવવી જોઈએ. � મોટામાં મોટ� દલીલ તેઓ
માર� સામે પેશ કરશે તે તેઓની જ િવ�દ જશે.
તેઓ એ મા�ું �ૂ ધ પીવા માંગે છે , ��ું �ૂ ધ �ુકાઈ
�ુક�ું છે . અને મર� લી રસમને ફર�થી �વતી કરવા માંગે છે .
ં માટ� આહવાન આપનારો ક�ટલો હતભાગી છે .
ઓહ, આ જગ
એ છે કોણ � લલકારવાવાળો છે ? અને �ા આશય માટ�
તેની વાત સાંભળવામાં આવે છે . અને �ુ ં તો એ વાતથી �ુશ
�ં ક� તેના પર અલ્લાહન �ુજ્જ તમામ થઈ � ૂક� છે . અને
દર� ક વસ્ � તેની �ણમાં છે .
જો તેઓએ આજ્ પાલનનો ઇન્કા કય�

તો �ુ ં

તલવારની વાડ તેઓની સામે રાખી દઈશ, � બાિતલથી
બચાવવા અને હકની મદદ કરવા માટ� � ૂરતી છે . આ�યર છે
ક� તેઓ મને એ સદ
ં � શ મોકલાવે છે �ુ ં ભાલા બા� માટ�
મયદાનમાં ઉતર� પ�ુ ં અને તલવારોની લડાઈ માટ� અડગ
રહ�વા તૈયાર ર�,ુ ં રોવાવાળ�ઓ તેઓના ગમમાં રડ�, �ુ ં તો
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સદા એવો રહ્ �ં ક� જગથી
ં
મને ધમકાવી નથી શકાયો અને
તલવાર બા�થી મને ડરાવી નથી શકાયો અને �ુ ં પોતાના
પાલનહારથી યક�નના દરજ્ આ�ઢ �ં અને પોતાના
દ�નના સાચા હોવા િવશે મને કોઈ શંકા નથી.

*****
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૨૩ - ફક�રોને ઝોહદ અને � ૂડ�પિતઓને
�ૃપાની �ુચના

�ણી લ્ય દર� ક વ્ય�ક્ત ભાગ્યમા � કંઈ ઓછા

વ�ુ ( ઓ�-વ�ુ) હોય છે તેને લઈને પ્રારબ્ ફ�રશ્તા
આસમાનથી જમીન પર એવી ર�તે ઉતર� છે , �વી ર�તે

વરસાદના છાંટા. એટલે જો કોઈ શખ્ પોતાના ભાઈની પાસે

અવલાદ, માલ અથવા વૈભવમાં �ુષ્કળત અથવા િવશાળતા
�ુ એ તો એ વાત તેના �દલ માટ� �ુ :ખ�ું કારણ ન બને.

�યાં �ુધી કોઈ �ુસલમાન �ુ�ષ કોઈ એ�ું અધમ

કાયર આચરતો નથી, ક� � �હ�ર થઈ �ય તો તેણે �ખો
નીચી કરવી પડ� અને �નાથી હલકટ લોકોના હ�સલા વધે,

તે એવા સફળ �ુ ગાર� �વો છે , � �ુ ગારના તીરોનો પાસો

ફ�ક� પહ�લા જ દાવે એવી �તનો અ�ભલાષી હોય છે , �નાથી
તેને ફાયદો પહ�ચે, અને પહ�લા � ૂકસાન ભોગવી પણ � ૂ�ો

છે , તે �ૂ ર થઈ �ય. એવી જ ર�તે એ �ુસલમાન � કપટથી
પાક દામન હોય તે બે સારપોમાંથી ( સાર� બાબતોમાંથી)

એકની પ્રિત રાખે છે કાં તો અલ્લાહન તરફથી બોલાવો
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આવી �ય તો એ �પમાં અલ્લાહન ત્યાંન નેઅમતો આ

�ુ િનયા કરતા વધાર� સાર� છે અથવા અલ્લા તઆલાની
તરફથી �ુ િનયાની નેઅમતો મળ� �ય તો એ સંજોગમાં તેની
પાસે માલ પણ હશે અને અવલાદ પણ અને પછ� તેનો દ�ન
અને ઇઝઝત સલામત રહ�શ.ે

બેશક માલ અને અવલાદ �ુ િનયાની ખેતી છે અને

નેક કાય� આખેરતની ખેતી છે અને અ�ુક લોકો માટ� અલ્લા
આ બંને વસ્ �ુ એકઠ� કર� દ� છે .

�ટલા અલ્લાહ ડરાવ્ય છે એટલા તેનાથી ડરતા

રહો. અને એટલો તેનો ખોફ ખાવ ક� તમાર� બહા�ું ન

બનાવ�ું પડ�. અમલ કોઈ પણ આડંબર વગર કરો એટલા
માટ� ક� � શખ્ કોઈ અન્ માટ� અમલ કર� છે અલ્લા તેને

તેના જ હવાલે કર� દ� છે . અમે અલ્લાહથ શહ�દો�ું સ્થા,

નેકો (નેક લોકો)નો સહવાસ અને નબીઓની દોસ્ત માગીએ

છ�એ.

અય લોકો ! કોઈ પણ શખ્ ગમે તેટલો માલદાર

ક�મ ન થઈ �ય તે પોતાના �ુ �ુંબીઓના અને પોતાની �ભ
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અને હાથથી તેઓની �હમાયત કરવાથી બેપરવા નથી થઈ

શકતો. અને એ જ લોકો સૌથી વધાર� તેના રક્ષ અને �ચ�તા
�ૂ ર કરનારા છે અને સંકટો પડવાના સંજોગોમાં તેના પર

મહ�રબાન અને હમદદર હોય છે . અલ્લા � શખ્સન સાચી
�ુભનામી લોકોમાં બાક� રાખે તો તે એ માલથી �ાંયે ઉ�મ
છે , �ને તે બી�ઓને વારસામાં આપી �ય છે .

આ જ �ુત્બાન એક ભાગ આ છે :

�ુ ઓ, તમારામાંથી કોઈ શખ્ પોતાના આપ્તજનોન

�ુ :ખમાં અને � ૂખમાં ભાળે

તો તેઓની જ�રતોને એ

સહાયતાથી ટાળવામાં ઢ�લ ન કર� , �ને રોકવાથી એ કંઈ

વધી નહ� �ય અને વાપરવાથી તેમાં કંઈ ઘટાડો નહ� થાય.
જો કોઈ શખ્ પોતાના �ુ �ુંબીઓની સહાયથી હાથ રોક� લે

છે , તો તે એક હાથ રોકાય છે . પણ ખપ પડતા ઘણા હાથો

તેની મદદ કરવાથી રોકાઈ �ય છે . � શખ્ નરમ

સ્વભાવન હોય તે પોતાની કૌમની મોહબ્બ હંમેશા બાક�

રાખી શક� છે .

*****
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૨૪ - �ુદાની ફરમાબરદાર� તરફ દાવત
મને મારા �વનની કસમ !

�ુ ં હકની િવ�દ

ચાલવાવાળા અને �ુમરાહ�માં ભટકનારાથી જગમાં
ં
કોઈ પણ
�તની �ટ છાટ ક� આળસ નહ� ક�.ં અલ્લાહન બંદાઓ,

અલ્લાહથ ડરો, અને તેના ગઝબથી ભાગી તેની દયાના
પાલવમાં આશરો લ્ય. અલ્લાહ બતાવેલ માગર પર ચાલો.
અને તેણે આપેલા �ુકમો બ�વી લાવો. (જો આમ થાય તો)

અલી અલ�ય્હસ્સલ તમાર� આખેરતની ન�તના �િમન

છે . ભલે �ુ િનયામાં તમને સફળતા ન પણ મળે .

*****
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૨૫ - બસર �બન અબી અરતાહના �લ્મોથ
કં ટાળ� પાછા આવનાર સહાબીઓને સંબોધન
જયાર� હઝરત

અમી�લ

મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલામ ઉપરા ઉપર� એ સમાચાર મળ્ય ક�

�ુઆિવયાના સાથીઓ ( આપના તાબાના) શહ�રો પર કબ્જ
જમાવી રહ્ છે અને યમનના ગવનર્ ઉબય�ુ લ્લા ઇબ્ન

અબ્બા અને સર સેનાપિત સઈદ ઇબ્ન નમરાન, �ુસર ઇબ્ન

અબી અરતાતના �લ્મથ પર� શાન થઈ હઝરત પાસે પાછા

ફયાર તો આપે સાથીઓની �હાદમાં �ુસ્ત અને મતની
અવગણનાથી હતાશ થઈ િમમ્બ તરફ વધ્ય અને ફરમાવ્�ુ:

આ પ�ર�સ્થિ છે આ �ૂફાની, �ની વ્યવસ્ મારા

હાથમાં છે . ( એ �ૂફાના શહ�ર) જો તાર� પ�ર�સ્થિ આમ જ

રહ� અને આમ જ તારા પર �ધીઓ ચાલતી રહ�, તો �ુદા

તારો નાશ કર� . ( પછ� આપે શાઈરનો આ શેર દાખલા �પે
ર�ૂ ��)

અય ઉમ� ! તારા સારા બાપની કસમ, મને તો આ

વાસણમાંથી માત ત�ળયે ચ�ટ� લી ચીકણાઈ જ મળ� છે ( �
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વાસણ ખાલી થવા પછ� વાસણમાં ચ�ટ� રહ� છે .) મને એ

ખબર આપવામાં આવી છે ક� �ુસર યમન પર છવાઈ ગયો

છે . �ુદાની કસમ, હવે �ુ ં એ લોકો િવશે એમ િવચારવા

લાગ્ય �ં ક� તેઓ �ૂંક સમયમાં જ સ�ા અને રા�ય તમાર�

પાસેથી �ચક� લેશ,ે એટલા માટ� ક� તેઓ �ૂઠ (ના ક�ન્) પર

ં �ઠત છે અને તમે તમારા સાચા ( ક�ન્)થી
એકઠા અને સગ

િવપર�ત અને વેરિવખેર છો. તમે હકના કાયર્મ ા તમારા

ઈમામના નાફરમાન અને તેઓ �ૂઠમાં પણ પોતાના

ઇમામના તાબેદાર અને આજ્ઞાપા છે . તેઓ પોતાના સાથી

(�ુઆિવયા) સાથે પ્રમા�ણકપ ફરજ � ૂર� કર� છે . અને તમે

અપ્રમા�ણક કરવાથી � ૂક્ત નથી. તેઓ પોતાના શહ�રોમાં
અમન �ળવી રાખે છે અને તમે ઉહાપોહ ઊભો કરો છો.

�ુ ં જો તમારામાંથી કોઈને લાકડ�ના એક પ્યાલાન

અમીન બના�ું તો ડર રહ� છે ક� �ાંક તેનો હાથો જ તોડ�

લઈ જશે. અય અલ્લા ! તેઓ મારાથી કંટાળ� ગયા છે અને

�ુ ં તેઓથી. તેઓ મારાથી તંગ �દલ થઈ ગયા છે અને �ુ ં

તેઓથી, મને તેઓના બદલામાં સારા માણસો આપ અને

મારા બદલે તેઓને કોઈ ખરાબ હા�કમ દ� . �ુદાયા ! તેઓના
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�દલોને એવી ર�તે પોતાના ક્રોધમ િપગળાવી દ� �વી ર�તે
મીઠાને પાણીમાં ઘોળ� દ� વામાં આવે છે . �ુદાની કસમ ! �ુ ં એ

વાતને પસંદ ક�ં �ં ક� આ બધાને બદલે બની ફરાશ ઇબ્ન
ગનમના માત એક હ�ર જ સવાર મળ� �ય, એવા ક�

(કિવએ તેના �ુણ આ ર�તે ગાયા છે ) જો તમે તેને કોઈ

પ્રસં �ુકારો તો તમાર� પાસે એવા સવાર પહ�ચશે � તેજ

ચાલવામાં ગરમીના વાદળા �વા હોય. ( ત્યા પછ� હઝરત
િમમ્બરન નીચે ઉતર� આવ્ય)

*****
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૨૬ - બેઅસત પહલ
� ાના અરબોની �સ્થિતન
ઉલ્લે
�માં પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન પહ�લા અરબોની �સ્થિ અને પછ� પોતાની
બયઅત પહ�લાના હાલાતનો �ઝક કરવામાં આવ્ય છે .

અલ્લા તબારક વ તઆલાએ મોહમ્મ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ

સમસ્ િવ�ને ( તેઓના

�ુ કમ�થી) ડરાવવાવાળા અને પોતાની વહ�ના અમાનતદાર
બનાવી મોકલ્ય, એ સમયે મોકલ્ય જયાર� તમે અય
અરબના લોકો ! સૌથી ખરાબ દ�ન પર અને સૌથી બદતર
ઘરોમાં હતા, �ર ્ પત્થર અને ઝેર� સપ�માં વસતા હતા.
� ૂિત�ઓ તમાર� વચ્ચ ખોડાએલી હતી અને �ુનાહો તમને
વળગેલા હતા.

બયઅતના સમયે :
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મ� નજર �ચી કર�ને જો�ું તો મને માર� એહલેબત
ૈ

િસવાય કોઈ મારા સહાયક અને મદદગાર ન દ� ખાણા. મ�

તેઓને મૌતના મ�માં નાખવાથી �ૂ ર રહ્. �ખોમાં કાંકરા

ૂ
� ંચતા
હતા પણ મ� �ખ િમચામણા �ા�. ગળામાં ફાંસા હતા

પણ મ� ક્રોધ �ુટડા
ં
પી લીધા. અને ગ� પકડાઈ જવા
છતાં ઈન્દ્ર(એક કડવાશ) થી વધાર� કડવા સંજોગો પર

ધીરજ ધર�.

યાદ

રાખો

!

અમ

ઇબ્ન

આસે

ત્યા

�ુધી

�ુઆિવયાની બયઅત ન કર�, જયાં �ુધી બયઅતની �ક�મત

ન��

ન

કર�

લીધી.

�ુદાએ

ચા�ું

તો

બયઅત

કરવાવાળાઓના હાથે િવજય અને સફળતા નસીબ નહ� થાય

અને બયઅત લેવાવાળાને માત બદનામી અને હડ� ૂતતા જ

પ્રા જશે. ( લ્ય હવે સમય પાક� ગયો ક�) તમે લડવા

તૈયાર થઈ �વ અને તેના માટ� શ� સરં�મ એકઠો કરો.
તેના ભડકા સળગી ઉઠયા છે . અને જવાળાઓ �ચી થઈ રહ�

છે . અને ધીરજના વ�ો પહ�ર� લ્ય ક� તેનાથી મદદ અને

સફળતા મળવાની વધાર� શ�તા છે .

*****
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૨૭ - �બાર પર મોઆિવયાના લશ્કરન
�ુમલો કરવા પછ� સંબોધન

જયાર� આપને ખબર મળ� ક� �ુઆિવયાના લશ્કર
�બાર પર �મલો
કર� દ�ધો છે . આ �ુત્બામા �હાદની
ુ
તાર�ફ કર� લોકોને જગ
ં કરવા ઉશ્ક�યા છે અને પોતાની
ં
મહારતનો ઉલ્લે કર� નાફરમાનીની જવાબદાર�
જગની
લશ્કરવાળા પર નાખી છે .
�હાદ જ�ાતના દરવા�ઓમાંથી એક દરવાજો છે .

�ને અલ્લાહ પોતાના ખાસ દોસ્ત માટ� ખોલ્ય છે . આ

પરહ�ઝગાર�ના વ�ો, અલ્લાહ�ુ અ� ૂટ બખ્ત અને મજ� ૂત

ઢાલ છે . � કોઈ તેને પાલવ બચાવી છોડ� દ� છે , �ુદા તેને

નામોશી અને અપક�િત�ના વ�ો પહ�રાવી સંકટ �ુસીબતની

ચાદર ઓઢાડ� દ� છે . અને હ�ણપત તથા �સ્વાઈન સાથે
�ુ કરાવી દ� વામાં આવે છે . અને � ૂછાર તથા બેભાનીનો પરદો

તેના �દલ પર છવાઈ �ય છે . અને �હાદને છોડવા અને

બરબાદ કરવાથી હક તેના હાથમાંથી લઈ લેવામાં આવે છે .
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અધોગિત સહન કરવી પડ� છે . અને ન્યા તેનાથી રોક�
લેવામાં આવે છે .

મ� આ કોમથી લડવા માટ� રાત્ પણ અને �દવસે

પણ, છડ� ચોક અને �ુપ્ ર�તે પણ તમને પોકાયાર અને

લલકાયાર અને તમને ક�ું ક� તેઓ જગ
ં કરવા આગળ વધે એ
પહ�લા તમે તેના પર આક્ર કર� દયો.

�ુદાની કસમ ! � લોકો પર તેઓના ઘરોની હદોમાં

જ �ુમ્લ થઈ �ય છે તે ફ�ત અને અપમાિનત થાય છે .

પરં� ુ તમે ટાળમટોળ કર� અને �ુસ્ત દ� ખાડ� અને
એકબી�ની મદદથી દામન છોડાવવા લાગ્ય. ત્યા �ુધી ક�

તમારા પર લગાતાર આક્ર શ� થઈ ગયા અને તમારા
શહ�રો પર જબરદસ્તીથ કબ્જ કર� લેવામાં આવ્ય.

આ બની ગાિમદના માણસો (�ુફયાન ઇબ્ન ઓફ)ને

જ જોઈ લ્ય ક� તેની ફોજના સવારો (શહ�ર) �બારની �દર

પહ�ચી ગયા. અને હસ્સા ઇબ્ન હસ્સા બકર�ને માર�

નાખ્ય. અને તમારા રક્ સવારોને સરહદથી હટાવી દ�ધા.

અને મને તો એ ખબર પણ મળ� છે ક� એ જમાતનો એક
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આદમી �ુસલમાન અને �ઝમ્મ �ીઓના ઘરોમાં � ૂસી �તો

હતો અને તેમના પગના કડાઓ, હાથની બગ
ં ડ�ઓ, હાર અને
કાનની ર�ગો ઉતાર� લેતો હતો. અને તેઓ પાસે તેઓના
રક્ષણ કોઈ રસ્ત નજર નહોતો આવતો એ િસવાય ક�

“ઇ�ા �લલ્લાહ વ ઇ�ા એલય્હ રા�ઊન” કહ� અને ધીરજથી
કામ લે અથવા �ુશામદ કર� તેનાથી દયાની ભીખ માગે.

તેઓ માલ સમેટ� પાછા ચાલ્ય ગયા. ન કોઈને ઘા લાગ્ય

ન કોઈ�ું લોહ� વ�ુ.ં

હવે જો કોઈ �ુસલમાન આ બનાવો પછ� શોક અને

આઘાતથી મર� �ય તો તેની ટ�કા નથી થઈ શકતી. બલ્ક

માર� ગણત્ �ુજબ એમ જ થ�ું જોઈએ.

આ�યર છે ! આ�યર છે ! �ુદાની કસમ એ લોકો�ું

�ૂઠ પર એક થઈ જ�ું અને તમાર� જમાત�ું હકથી વેરિવખેર
થઈ જ�ું �દલને માર� નાખે છે , અને શોક અને �ુ :ખ વધાર�
દ� છે . તમા�ં �ુ� ં થાય, તમે ખેદ અને સંતાપમાં બળતા

રહો. તમે તો પોતે તીરોના િનશાન બની ગયા છો. તમને

હલાક અને તારાજ કરવામાં આવી રહ્ છે , પણ તમારા
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પગો આક્ર માટ� ઉઠતા નથી. તેઓ તમાર� સાથે લડ�,

ઝઘડ� રહ્ છે . અને તમે જગથી
�વ બચાવો છો.
ં
અલ્લાહન નાફરમાનીઓ થઈ રહ� છે
પ�ર�સ્થિ પર રા� છો.

અને તમે આ

જો ગરમીઓમાં તમને તેઓ તરફ આગળ વધવા�ું

ક�ુ ં �ં તો તમે કહો છો ક� આ અિતશય સખ્ ગરમીનો
જમાનો છે . એટલી મોહલત આપો ક� ગરમી�ું જોર � ૂટ� �ય.
જો શરદ�ઓમાં ચાલવા માટ� ક�ુ ં �ં તો તમે કહો છો ક� કડક

શરદ� (ઠંડ�) પડ� રહ� છે એટ�ું રોકાઈ �વ ક� શરદ�ની

મોસમ િનકળ� �ય. આ બધા જગથી
ં
ભાગવાના બહાના છે .

જયાર� તમે શરદ� (ઠંડ�) અને ગરમીથી આ ર�તે ભાગો છો,
તો પછ� �ુદાની કસમ, તમે તલવારોને જોઈને આથી વધાર�
ભાગશો.

અય �ુ�ષોના રં ગ �પવાળા નામરદો !

તમાર�

�ુ�ધ્ બા�લશ (બાળક �વી) અને તમાર� સમજ � ૂણે બેઠ�લી

�ીઓ �વી છે ! �ુ ં તો એ જ ઇચ્છત હતો ક� ન તમને જોતે
અને ન તમારાથી ઓળખાણ થાતે. એવી ઓળખાણ �
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શરમ�દગી�ું કારણ અને શોક અને આઘાત�ું કારણ બનેલ
છે . અલ્લા તમારો નાશ કર� , તમે મારા �દલને પ�થી ભર�

દ��ું છે . અને માર� છાતીને ક્ર અને કોપથી છલકાવી દ�ધી
છે . તમે મને રં જ અને શોકના �ટડા
ંૂ
ઉપરા ઉપર�

પીવરાવ્ય. નાફરમાની કર� માર� યોજના અને મતને
બરબાદ ��. ત્યા �ુધી ક� �ુ ર�શ કહ�વા લાગ્ય ક� અલી છે તો
�ુરવીર �ુ�ષ પણ �ુધ્ધન દાવપેચથી �ણકાર નથી.

અલ્લા તેઓ�ું ભ�ું કર� , �ું તેઓમાંથી કોઈ છે �

મારાથી વધાર� જગની
ં
ર�તો �ણતો હોય? અને સમરાંગણ
(રણ ક્ષ) માં મારાથી પહ�લે ભગીરથ (મહા �ુશ્ક�)

કામ

કર� � ૂકયો હોય ? �ુ ં તો હ� વીસ વરસનો ન હતો ક� જગ
ં

માટ� ઊભો થઈ ગયો અને હવે તો સાઈઠથી પણ ઉપરનો

થઈ ગયો �ં. પણ એનો અ�ભપ્ર જ �ું �ની વાત

માનવામાં ન આવે ?

*****
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૨૮ - �ુિનયાની અ�સ્થરત અને આખેરતના
ભાથા�ું મહત્
�ણી લ્ય, ક� �ુ િનયાએ પીઠ ફ�રવી લીધી છે .

પોતાની િવદાય�ું એલાન કર� દ��ું છે . અને આખેરતની
મં�ઝલે સામે આવી પોતાના આગમનથી પ�ર�ચત કર� દ�ધા
છે . આજનો �દવસ તૈયાર�નો છે અને કાલે દોડવાનો હશે.

�ના તરફ આગળ વધ�ું છે એ તો જ� ત છે , અને �યાં

અ�ુક માણસો (પોતાના �ુ કમ�ના કારણે સહસા) પહ�ચી જશે

એ દોઝખ છે . �ું મૌત આવવા પહ�લા પોતાના �ુનાહોની

તૌબા કરના�ં કોઈ નથી? અને �ું એ સકં ટનો સમય આવવા
પહ�લા (નેક) કામ કરનારો એક પણ નથી?

યાદ રાખો, આ� તમે આશાઓના �ુગમાં છો. �ની

પાછળ � ૃત્�ુન કાળ છે , એટલે � � ૃત્�ુન પહ�લા આ
આશાઓના �દવસોમાં કમર કર� લે છે , તો આ કમ� તેના માટ�

ફાયદામંદ સા�બત થાય છે . અને મૌત તે� ું કંઈ બગાડ� નથી

શકતી. અને � શખ્ � ૃત્�ુન પહ�લા આશા અ�ભલાષાઓના
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�ુગમાં ઢ�લ કર� છે , તો તે અમલના �હસાબે ઘાટામાં રહ� છે
અને મૌત તેના માટ� � ૂક્સાનીન સંદ�શો લઈને આવે છે .

એટલે �મ તમે અણગમતા સંજોગોનો સંદ�હ હોય

ત્યાર નેક આમાલમાં �ુથ
ં ાઈ �વ છો એવી જ ર�તે એવે

સમયે પણ સારા કામ કરો જયાર� ભાિવ ઉજવળ અને
આનંદદાયક અ�ુભવી રહ્ હો. મને જ� ત જ એવી ચીજ
દ� ખાય છે �નો ચાહનારો � ૂતો પડયો હોય અને જહ�દમ જ

એવી ચીજ દ� ખાય છે �નાથી �ૂ ર ભાગનારો ગફલતની

ન�દમાં રત (લીન) હોય. � હકથી ફાયદો નથી ઉપાડતો તેણે

બાિતલથી � ૂકસાન અને ઘાટો ઉઠાવવો પડશે. �ને �હદાયત

અડગ ન રાખે તેને �ુમરાહ� નાશના માગ� લઈ જશે. તમને

�ૂચનો �ુકમ મળ� � ૂ�ો છે . અને વાટ ખચ��ું ભાન કરાવાઈ
� ૂ�ું છે . મને તમારા સબ
ં ંધમાં સૌથી વધાર� બે વાતોનો ડર

છે . એક ઇચ્છાઓન પયરવી અને આકાંક્ષાઓ િવસ્તા. આ

�ુ િનયામાં રહ�ને તેનાથી એટ�ું ભા� ું લઈ લો �ટ�ું કાલે

તમાર� �તને બચાવી શકો.

*****
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૨૯ - ઝેહાક �બન ક� સના �ુમલા પછ� લોકોને
�હાદ
માટ� ઉ�ે�જત કરવા માટ� સંબોધન

જયાર� લવાદ પછ� �ુઆિવયાના િસપાહ� ઝેહાક
�બન ક� સે હા�ઓના કાફલા પર �મુ ્લ કર� દ�ધો અને
હઝરતને તેની ખબર આપવામાં આવી તો આપે લોકોને
�હાદ માટ� ઉત્સા�હ કરવા માટ� ફરમાવ્�ુ:
અય એ લોકો, �ના �સ્મ તો એકઠા છે અને

ઇચ્છા અલગ અલગ. તમાર� વાતો તો પાષાણ પત્થરોન

પણ નરમ કર� દ� છે અને તમારા કાય� એવા છે �ુ શ્મનોન

તમારા પર દાંત ભ�સવાની તક આપે છે . પોતાની બેઠકોમાં

તો તમે કહ�તા ફરો છો ક� આ કર� દ� � ું અને તેમ કર� નાખ�ુ.ં

પણ જયાર� �ુધ્ છે ડાઈ �ય છે તો તેનાથી તમે પનાહ
માગો છો. � તમને મદદ માટ� પોકાર� એની સાદ બેકાર.

અને �નો તમાર� �વા લોકોથી પનારો પડ� તેઓ�ું �દલ

સદા �ચ�તા� ૂર. તમારા પાસે માત ખોટા �ુ ઠા દાવાઓ અને

બહાના છે અને મારાથી જગમાં
ં
ઢ�લ કરવાની ઇચ્છા છે .
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�વી ર�તે નાદાર કરજદાર પોતાના લેણદારને ટાળવાના

પ્રયત કર� છે .

યાદ રાખો !

હડ� ૂત આદમી અપક�િત� ભર�

ઝયાદતીઓની રોકથામ નથી કર� શકતો. અને હક વગર

પ્રયા નથી સાંપડતો. તમે જયાર� પોતાના ઘરને બચાવી

નથી શકતા તો પછ� �ું ઘર છે ��ું રક્ કરશો? અને
માર� પછ� �ા ઇમામ સાથે મળ�ને �હાદ કરશો?

�ુદાની કસમ, �ને તમે ધોકો આપ્ય હોય તેના

ધોકો ખાધેલા હોવામાં કોઈ શક નથી. અને �ને તમાર� �વા
લોકો મળે તેના ભાગમાં ફોગટ તીર આવે છે . અને �ણે

તમાર� મારફત તીર �ુ શ્મન પર ફ��ા હોય તેણે �ણે એવા
તીર ફ��ા છે �ની અણી � ૂટ� ગએલી છે . અને તીર પણ
� ૂટ� � ું હોય.

�ુદાની કસમ ! માર� પ�ર�સ્થિ તો હવે એવી છે ક�

ન તો �ુ ં તમાર� કોઈ વાત�ું સમથર્ કર� શ�ુ ં �ં. ન તમારા

સહાયની મને આશા રહ� છે . અને ન તમારા દ્વા �ુ શ્મનન
જગની
ં
ધમક� આપી શ�ુ ં �ં. તમને �ું થઈ ગ�ું છે ! તમારો
રોગ �ું છે ? અને તેનો ઇલાજ �ું છે ? એ કૌમ (શામવાળા)
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પણ તો તમારા �વા રં ગ �પ વાળા છે , �ું વાતોના વડા જ

કયાર્ કરશો? �ણ્ય �ુ�યા વગર માત અભાનતા અને
મદહોશી છે . તકવા અને પરહ�ઝગાર� વગર ( તર��ની)
લાલસા અને લાલસા જ છે . પણ તદ્ (બેકાર) નાહક.

*****
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૩૦ - હ. ઉસ્માનન � ૂન િવશે ઇરશાદ
યાદ રાખો, અગર મ� તેના કત્લન �ુકમ આપ્ય
હોત તો જ�ર �ુ ં કાિતલ હોત અને અગર મ� મના કર� હોત

તો જ�ર �ુ ં મદદ કરવાવાળો કહ�વાત. પરં� ુ દર� ક � ૂરતમાં
એ વાત પાક� છે ક� � બની ઉમય્યા મદદ કર� છે . તેઓ
પોતાને તેઓથી સારા નથી કહ� શકતા �ઓએ તેને મદદ
કરવા�ું છોડ� દ��ું છે અને � લોકોએ મદદ કરવા�ું છોડ�
દ��ું છે , તેઓ એ નથી કહ� શકતા ક� �ઓએ મદદ કર� છે
તેઓ અમારાથી બેહતર છે . હવે �ુ ં એ કત્લન �ુલાસો
બતાવી દ� �ં. ઉસ્માન �ખલાફત મેળવી તો ઘણા જ ખરાબ

તર�કાથી મેળવી અને તમે લોકો ગભરાઈ ગયા તો ખરાબ
ર�તે ગભરાઈ ગયા અને હવે અલ્લા બંનેના િવષે ફ�સલો
કરનાર છે .

*****
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૩૧ - અબ્�ુલ્લ બીન અબ્બાસન �બેરની
તરફ રવાના કરતી વખતે સંબોધન
જયાર� જમલની જગ
ં શ� થવા પહ�લા હઝરત ઇબ્ન

અબ્બાસન �બેરની પાસે એ આશયથી મોકલ્ય ક� તેઓ તેને
ઇતાઅતની તરફ પાછો વાળે . તો એ પ્રસં તેઓને ફરમાવ્�ુ:
ખબરદાર !

તલહાને ન મળજો, જો તમે તેને

મળ્ય તો તમે તેને એક એવો માથાભાર� બળદ જોશો �ના
શ�ગડા કાન તરફ વળે લા છે . તે અ�ડયલ સવાર� પર સવાર
થાય છે અને પછ� કહ� છે ક� આ તો ક�ળવેલી સવાર� છે . બલ્ક
તમે �બેરને મળજો એટલે ક� તે કંઈક નરમ સ્વભાવન છે .
અને તેને એમ કહ�જો ક� તમારા મામાના �દકરા ભાઈએ ક�ું
છે ક� તમે �હ�ઝમાં તો મારાથી ઓળખાણ રાખતા હતા અને
અહ� ઇરાકમાં આવીને તદ્ અ�ણ્ય બની ગયા. છે વટ� આ
ફ�રફાર�ું કારણ �ું છે ?
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૩૨ - જમાનાના �લ્મન ઉલ્લે અને
�ુિનયાવાળાના પાંચ પ્રક
અય લોકો ! આપણે એક એવા અવળ� ચાલના
�ુગમાં અને �ૃતધ્ (ના�ુક્) �ુ િનયામાં જન્મ લીધો છ �માં
સારા કામો કરનારને ખરાબ સમજવામાં આવે છે . અને
ઝા�લમ પોતાના અત્યાચારોમા આગળ વધતો જ �ય છે . �
ચીજોને આપણે �ણીએ છ�એ તેનાથી લાભ નથી ઉપાડતા
અને � ચીજો નથી �ણતા તેને શોધતા નથી. અને �યાં
�ુધી સંકટ આવી નથી પડતા, આપણે સાવચેત નથી થાતા.
(આ જમાનાના) લોકો ચાર પ્રકાર છે , અ�ુક એ છે �ને
ટંટા ફસાદથી રોકનાર માત તેઓ�ું �વ�ું � ૂલ્યહ� હો�ુ,ં
તેઓની ધાર � ૂઠ� હોવી, અને તેઓ પાસે માલની ઉણપ છે .
અને અ�ુક એ છે �ઓ તલવારો ખ�ચી છડ� ચોક �ુરાઈ
ફ�લાવે છે . અને તેઓએ પોતા�ું હયદળ ( ઘોડ�સવાર લશ્ક)
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અને પાયદળ ભે� ું કર� રાખ્�ુ છે . માત કંઈક માલ મેળવવા
અથવા કોઈ �ુ કડ�ની આગેવાની કરવા અથવા િમમ્બ પર
�ચા થવા માટ� તેઓએ પોતાની �ન વકફ કર� દ�ધી છે .
અને દ�નને તબાહ અને બરબાદ કર� નાખ્ય છે .
ક�ટલો ખરાબ સોદો છે ક� તમે �ુ િનયાને પોતાના
�વનની �ક�મત અને અલ્લાહન ત્યાંન નેઅમતોનો બદલો
ઠરાવી રહ્ છો.
અને ક�ટલાક લોકો એવા છે , �ઓ આખેરતવાળા
કામોથી �ુ િનયા માગી રહ્ છે . અને એમ નથી કરતા ક�
�ુ િનયાના કામોથી પણ આખેરત બનાવવાનો આશય રાખે,
તેઓ પોતા પર ઘણી શાંિત અને ગભ
ં ીરતા ધારણ કર� છે ,
હળવે હળવે પગ ઉપાડ� છે અને પાલવને ઉપરની તરફ
સમેટ� છે . અને પોતાની �તને એવી ર�તે શણગાર� લે છે ક�
લોકો તેઓને અમીન ( પ્રમા�) સમ� લે છે . આ લોકો
અલ્લાહન ઢાંક િપછોડાથી લાભ ઉપાડ� �ુનાહ કર� છે .
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અને અ�ુક લોકો એવા છે , �ઓને પોતાની �તની
િન�બળતા અને સાધન સપ
ં �તતાની ઉણપ, દ� શ મેળવવા
ઊભા થવા નથી દ� તી. આ સંજોગોએ તેમને પ્રગ અને
ઉ�ાિત પ્રા કરવાથી �ુસ્ અને લાચાર કર� દ�ધા છે .
એટલે સંતોષના નામથી પોતાને સ�વી રાખ્ય છે . અને
ઝા�હદોના �લબાસથી પોતાને શણગાર� લીધા છે . જો ક� ન તો
તેઓની સાંજ ઝા�હદો �વી છે ન સવાર.
ત્યારપછ માત થોડા જ એ લોકો રહ� ગયા �ઓની

�ખો આખેરતની યાદ અને કયામતના ડરથી િનમ્ છે .
અને તેમાંથી અ� ુ વહ� રહ્ છે . તેઓમાંથી અ�ુક તો એ છે ,

�ઓ �ુ િનયાવાળાઓથી અલગ થલક એકાંતવાસ સેવે છે .
અને અ�ુક ભય અને ગભરાટની �સ્થિતમા અપમાનો સહ�

રહ્ છે . અને ક�ટલાક� એવી ર�તે �ુપક�દ� સાધી લીધી છે ક�

�ણે તેઓના મ� બંધ કર� દ�ધા છે . ક�ટલાક િનખાલસતાથી

�ુ આ માગી રહ્ છે , અ�ુક શોકમય અને દદર પામેલ છે .

�ઓને ભયે �ુમનામીના � ૂણામાં બેસાર� દ�ધા છે , અને
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થકાવટ તથા િશિથલતા તેઓ પર છવાઈ ગઈ છે . તેઓ એક
ખારા સમંદરમાં છે (ક� �ુષ્ક પાણી હોવા છતાં પ્યાસ છે .)

તેઓના મ� બંધ અને �દલ ઘાયલ છે . તેઓએ લોકોને એટલા
સમ�વ્ય �ુ�વ્ય ક� તેઓ કંટાળ� ગયા. અને તેઓ પર

એટ�ું બળ વાપરવામાં આવ્�ુ ક� તેઓ �બલ્�ુ દબાઈ ગયા.
અને એટલા માર� નાખવામાં આવ્ય ક� તેઓમાં દ� ખીતી કમી
આવી ગઈ.

આ �ુ િનયા તો તમાર� દ્ર�ષ્ટ બાવળના કાંટાઓ

અને ઊનના તાંતણાથી પણ હલ્ક અને � ુચ્ હોવી જોઈએ
અને તમાર� પહ�લાના લોકોથી બોધ ગ્ર કર� લ્ય, એ

પહ�લાં ક� તમાર� હાલતોથી પાછળ આવનાર બોધ મેળવે.

અને આ �ુ િનયાની �ુરાઈનો અ�ુભવ કર� તેનાથી સંબ ંધ

તોડ� નાખો. એટલા માટ� ક� તેને �તમાં એવા લોકોથી સંબ ંધ

તોડ� નાખ્ય �ઓ તેના તમારાથી વધાર� ચાહક અને આિશક
હતા.

*****
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૩૩ - જ ંગે જમલ વખતે બસરાવાળાઓને
સંબોધન
બસરાવાળાઓથી �હાદ માટ� િનકળવા સમયે, �માં
આપે ર� ૂલોના આગમન�ું રહસ્ અને પછ� પોતાની
િવશેષતા અને ખાર�ઓની � ુચ્છતાઓન �ઝક કય� છે .
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલ જયાર�

બસરાવાળાઓ સાથે જગ
ં કરવા િનકળ્ય, તો અબ્� ુલ્લ

�બન અબ્બા કહ� છે ક� મ� ઝી વકાર સ્થળ હઝરતની સેવામાં
હાજર� આપી. તો જો�ું ક� આપ પોતાના જોડા સીવી રહ્ છે .

(મને જોઈને ફરમાવ્�ુ ક�) અય ઇબ્ન અબ્બા ! આ જોડાની
�ું �ક�મત હશે? મ� ક�ુ:ં હવે તો એની કંઈ �ક�મત નથી રહ�.

તો આપે ફરમાવ્�ુ ક� જો માર� સમક હકની સ્થાપન અને

બાિતલનો િવનાશ ન હોત, તો તમારા લોકો પર હ�ૂમત
કરવા કરતા આ જોડા માર� મન ઘણા વહાલા છે . પછ� આપ
બહાર તશર�ફ લાવ્ય અને લોકોમાં આ �ુત્બ આપ્ય :

નહ�ુલ બલાગાહ - 137

ww.hajinaji.com

અલ્લાહ મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન એ સમયે મોકલ્ય જયાર� અરબોમાં ન કોઈ

(આસમાની) �કતાબ પઢનારો હતો, ન કોઈ ન�ુવ્વતન દાવો
કરનાર. આપે એ લોકોને ખ�ચીને તેઓના ( ખરા) સ્થળ

ઉતાયાર. અને �ુ�ક્તન સ્થાન પહ�ચાડ� દ�ધા. ત્યા �ુધી ક�

તેઓની બધી �ચ�તાઓ �ૂ ર થઈ ગઈ, અને �સ્થિ મજ� ૂત
અને સાર� થઈ ગઈ. �ુદાની કસમ ! �ુ ં પણ એ લોકોમાં હતો
� આવા સજ
ં ોગોમાં ક્રાં સજ� રહ્ હતા. ત્યા �ુધી ક� ક્રાં

ં ૂણર થઈ ગઈ. મ� (આ કામમાં) ન નબળાઈ દ� ખાડ� અને ન
સ�

કાયરતાથી કામ લી�ું અને અત્યાર પણ મારા પગલા એવા

જ આશયથી છે . તો ખરો, જો �ુ ં બાિતલને ચીર� તેના

પડખામાંથી હકને િનકાળ� લ�. મારો �ુ ર�શ સાથે બીજો
ઝઘડો જ �ું છે ?

મ� કાલે તેઓથી �ુ ફ્ર કારણે �હાદ કય� હતો અને

આ� �ફત્ન અને �ુમરાહ�ના કારણે �હાદ કર�શ. �ુ ં તો તેઓ

સાથે � ૂરાણો લડવાવાળો �ં. અને આ� પણ તેઓના સામના
માટ� તૈયાર �ં. �ુદાની કસમ ! �ુ ર�શની અમારાથી કોઈ

�ુ શ્મન નથી, પણ એટ�ું જ ક� પરવર�દગાર� અમને �ટં ૂ �
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લીધા છે અને અમે તેઓને અમાર� જમાતમાં ભેળવવા ચા�ું
તો તેઓ મકતક (શેર) �વા થઈ ગયા.

અમારા �વની કસમ, આ સવાર ટાણે શરાબ

(પી�ુ)ં , આ મીઠ� મીઠ� �ગઝાઓ અમારો સદકો છે , અમોએ
અપ� છે તમને બધી તર��ઓ નહ�તર તેગ અને ભાલા
અમારો �હસ્સ છે .

*****
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૩૪ - ખાર�ઓના બનાવ પછ� મવાળાઓને
સંબોધન
�માં
ખાર�ઓના
બનાવ
પછ�
લોકોને
શામવાળાઓ સાથે લડવા માટ� તૈયાર કરવા માટ� ફરમાવ્�ુ:

�ુ છે તમારા પર, �ુ ં તો તમને ઠપકો આપતા

આપતા પણ કંટાળ� ગયો �ં, �ું તમને આખેરતને બદલે

�ુ િનયા�ું �વન, અને માનને બદલે અપમાન ગોઠ� છે ?

જયાર� તમને �ુ શ્મન સામે લડવા બોલા�ું �ં તો તમાર�
�ખો એવી ર�તે ચકળવકળ � ૂમવા લાગે છે , �ણે તમે

� ૃત્�ુન વમળમાં છો અને � ૃત્� કાળની અભાનતા અને

બેહોશી તમારા પર છવાઈ ગઈ છે . માર� વાતો �ણે તમાર�
સમજમાં જ નથી આવતી. તો તમે િવમાસણમાં પડ� �વ

છો. લાગે છે ક� �ણે તમારા �દલ અને �દમાગ પર ગાંડપણ

સવાર છે ક� તમાર� �ુ�ધ્ બહ�ર માર� ગઈ છે .

તમે સદા માટ� મારો િવ�ાસ ખોઈ � ૂ�ા છો. ન તો

તમે કોઈ બળવાન આધાર છો ક�, તમારા પર ભરોસો કર�
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�ુ શ્મનોન સામનો કર� શકાય અને ન તમે માન અને
સફળતા�ું સાધન છો ક� તમાર� જ�રત અ�ુભવી શકાય.
તમાર� ઉપમા તો એ �ટો �વી છે �નો રખેવાળ �ુમ થઈ
ગયો હોય. જો તેઓને એક બા�ુ થી ભેગા કરવામાં આવે તો
બી� તરફથી વેર િવખેર થઈ �ય છે .
�ુદાની કસમ, તમે જગની
ં
જવાળાઓ ભડકાવવા

માટ� ઘણા �ુરા � ૂરવાર થયા છો. તમાર� િવ�દ દર� ક

તદબીરો થાય છે પણ તમે �ુ શ્મન િવ�દ કોઈ તદબીર નથી
કરતા. તમારા (શહ�રોની) સીમાઓ (�દન પ્રિત�) ઘટ� રહ�
છે . પણ તમને �ુસ્સ નથી ચડતો. તેઓ તમારા તરફથી લેશ
ગા�ફલ નથી થતા અને તમે છો ક� ગફલતમાં બ�ુ � ૂલી બેઠા
છો. �ુદાની કસમ, એક બી� પર ટાળવાવાળા હાયાર જ કર�
છે .
�ુદાની કસમ ! �ુ ં તમારા િવશે એ જ ધારણા રા�ું

ં જોર પકડ� લે અને મૌત�ું બ�ર ગરમ થઈ
�ં ક� જો જગ

�ય તો તમે અ� ૂ તા�લબના �ુત્ર એવા કપાઈ જશો, �વી
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ર�તે ધડથી મા�ું ( ક� ફર� પાછા ફર�ું શકય જ ન રહ�) �
શખ્ પોતાના �ુ શ્મનન પોતા પર એવી ર�તે કા� ૂ આપી દ�

ક� તે તેઓના હાડકા પરથી માંસ �ુધ્ધા ઉતાર� લે, હાડકાં
ભાંગી નાખે અને ખાલના ચ�થરા ઉડાવી દ� તો તેની
નબળાઈ હદ વટાવી ગઈ છે . અને છાતીની પાંસળ�ઓ વચ્ચ
ઘેરાએ�ું (�દલ) અશકત અને િનબર્ છે .
જો તમે એવા બનવા માંગતા હો તો બનો, પણ �ુ ં

તો એ�ું ત્યા �ુધી નહ� થવા દ� �યાં �ુધી ઉ�ાત સ્થાનન
(તેઝધાર) તલવારો ચલાવી ન લ� ક� �નાથી માથાના
હાડકાના �રચા ન ઉડ� �ય. અને હાથ પગ કપાઈ કપાઈ
પડવા ન લાગે ત્યા પછ� અલ્લા � ચાહ� તે કર� .
અય લોકો ! એક તો મારો તમારા પર હક છે અને
એક તમારો મારા પર હક એ છે ક� �ુ ં તમાર� ભલાઈ ધ્યાનમા

રા�ું અને બય� ુલ માલમાં તમને � ૂર� � ૂરો ભાગ આ�ું અને

તમને ભણા�ું �થી તમે અભણ ન રહો. અને એવી ર�તે
તમને સંસ્કા શીખવા�ુ ં �ના પર તમે અમલ કરો અને મારો
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તમારા પર એ હક છે ક� બયઅતની જવાબદાર�ઓ �ુર� કરો
અને સામે તથા ગેરહાજર�માં �ુભચે ્છ દાખવો. જયાર�
બોલા�ું તો માર� અવાજ પર “� આવ્ય”, કહો અને જયાર�
કોઈ �ુકમ આ�ું તો તેને બ�વી લાવો.

*****
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૩૫ - તહક�મ (લવાદ) િવશે સંબોધન

દર� ક સંજોગોમાં અલ્લાહન સ્ �ૂિ અને હમ્ છે . ચાહ�

સમય (અમારા માટ�) કોઈ મોટ� �ુસીબત ક�મ ન લઈ આવે
અને બનાવો ગમે તેટલા મોટા ક�મ ન થઈ �ય. �ુ ં ગવાહ�

આ�ું �ં ક� તેના િસવાય કોઈ ઇબાદતને પાત નથી તે એકલો
અને ભાગીદાર વગરનો છે . તેની સાથે બીજો કોઈ �ુદા નથી.

અને મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ તેના
બદ
ં ા અને ર� ૂલ છે .
(

અને

તમોને �ણ થવી જોઈએ) મહ�રબાન, �ણકાર

અ�ુભવી િશખામણ આપનારની િવ�ુખતા�ું ફળ

અબળખા, પ્રાયિ હોય છે . મ� આ લવાદ િવશે માર� �કમતી
રાઈનો િનચોડ તમાર� સામે રાખી દ�ધો હતો. કાશ ક�

"કસીર"નો �ુકમ માની લેવામાં આવત. પરં� ુ તમે તો �ડું

િમ�� િવરોધીઓ અને વચનભંગી નાફરમાનોની �મ,

ઇન્કા પર અડ� બેઠા, ત્યા �ુધી ક� િશખામણ આપનાર
પોતાની િશખામણ િવશે િવચારમાં પડ� �ય. અને મન એ

ચકમકના પત્થરન �મ �ુઝાઈ ગ�ુ,ં �ણે તણખા પાડવા
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બંધ કર� દ�ધા હોય. માર� અને તમાર� પ�ર�સ્થિ બની
હવાઝીનના શાઈરના એ વચન �વી છે :

મ� �ુન અજ�લ્વા (શીખરના વળાંકના) મકામ પર

તમને મારા �ક
ુ મથી સાવચેત કર� દ�ધા હતા (જો ક� તમે એ

સમયે માર� ભલામણ પર અમલ ન કય�) પરં� ુ બી�

�દવસની સવાર� માર� શીખામણની સચ્ચા જોઈ લીધી.

*****
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૩૬ - નહર
� વાનવાળાઓને તેઓના ��મથી
ખબરદાર કયાર
�ુ ં તમને સચેત કર� રહ્ �ં ક�, તમે લોકો આ

નહ�રના વળાંકો અને નીચાણની સપાટ જમીનો પર કતલ

થઈને પડ�લા હશો, એવી �સ્થિતમા ક� ન તમાર� પાસે
અલ્લાહન સામે ( બહા�ું કરવા) કોઈ સ્પષ દલીલ હશે ન

કોઈ રોશન � ૂરાવો. એ ર�તે ક�, તમે પોતાના ઘરોથી બેઘર

થઈ ગયા. અને પછ� અલ્લાહન િનમાર્ણ તમને પોતાની

પકડમાં લઈ લીધા. મ� તો તમને પહ�લેથી જ આ લવાદથી
રો�ા હતા પણ તમે મારો �ુકમ માનવાથી િવરોધી

વચનભંગીઓની �મ ઇન્કા કર� દ�ધો. ત્યા �ુધી ક�

(લાચાર�એ) મને પણ મારો મત છોડ�ને તમાર� વાત ક� ૂલ
કરવી પડ�.

પણ તમે લોકો ભે�થી ખાલી અને સમજ �ુ�ધ્

વગરના િનકળ્ય. �ુદા તમા� ં �ુ� ં કર� , મ� તમને ન તો કોઈ
સંકટમાં ફસાવ્ય છે , ન તમા� ં �ુ� ં ઇચ્છ�ુ છે .
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૩૭ - નહર
� વાનના બનાવ પછ� પોતાની
િવશેષતાઓ અને કારનામાઓનો ઉલ્લે

મ� એવા સમયે પોતાની ફરજો અદા કર�, જયાર�

બધા નાસીપાસ થયા હતા. અને એવા સમયે મા�ું �ચક�

સામે આવ્ય. જયાર� તમે બી� � ૂણામાં લપાઈ ગયા હતા.
અને એ સમયે �ભ ખોલી, જયાર� બી� �ુગા
ં દ� ખાતા હતા.

અને એ સમયે �ુદાના � ૂરની ( રોશની)માં આગળ વધ્ય,

જયાર� બી�ઓ રોકાએલ હતા. જોક� મારો અવાજ એ બધાથી
ધીમો હતો, પણ આગળ વધવામાં સૌથી આગળ હતો.

મ� હ�ૂમતનો કારભાર સંભાળ્ય તો એમાં ઉડયન

શ�ક્ આવી ગઈ. અને �ુ ં જ એક હતો � આ મયદાનમાં

બા� લઈ ગયો. મા�ં આ અડગ રહ�� ું એ�ું લાગ� ું હ� ું �ણે

પહાડ �ને તેજ હવાઓ ચલાવી નથી શકતી અને ન મોટો
વટં ોળ તેને પોતાની જગ્યાએથ ખસેડ� શક� છે . કોઈને પણ
મારામાં એબ કાઢવાની તક અને ન ટ�કા કરવાની �ુ�
ં ઈશ

હતી.
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યાદ રાખો, તમારાથી દબાએલા માર� દ્ર�ષ્ટ

તાકતવર છે �યાં �ુધી �ુ ં તેને તેનો હક ન અપાવી દ�.

અને તાકતવર માર� પાસે કમજોર છે �યાં �ુધી બી�ઓના

હક તેની પાસેથી ન લઈ લ�. અમે અલ્લાહન િનમાર્ પર

રા� થઈ � ૂ�ા છ�એ અને બધા કાય� તેને સ�પી દ�ધા છે .

�ું તમે એમ ધારો છો ક� �ુ ં હઝરત ર� ૂ�ુલ્લા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ પર �ૂઠ બાંધી શ�ુ �ં.

�ુદાની કસમ, �ુ ં એ �ં �ણે સૌ પ્ર આપની

સચ્ચાઈન ગવાહ� આપી. તો આપ પર �ૂઠ બાંધવામાં શા

માટ� આગળ આ�ું ? મ� માર� �સ્થિ પર દ�ષ્ કર� તો જો�ું

ક� મારા માટ� દર� ક પ્રકાર બયઅતથી ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ

ઇતાઅત પ્ર હતી. અને

તેમનાથી કર� લ કોલ કરારની તોક મારા ગળામાં હતી.

*****
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૩૮ - સંદ�હ નામ પડવા�ું કારણ
�માં સદ
ં � હ નામકરણ�ું કારણ અને લોકોની

�સ્થરતાઓન ઉલ્લે છે .

સંદ�હને 'સદ
ં � હ' એટલા માટ� કહ�વામાં આવે છે ક� તે

હકની સાથે સરખાપ�ું રાખે છે . એટલે � �ુદાનો દોસ્ હોય
છે ,

તેઓ માટ� આ સદ
ં � હો ( ના �ધકારમાં) યક�ન�ું

અજવા�ં અને �હદાયતની �દશા રાહ�ુમા�ું કામ આપે છે .

અને � �ુદાના �ુ શ્મન છે તેઓ આ સંદ�હોમાં �ુમરાહ�ની

દાવત અને તબ્લી કર� છે અને �ધળાપ�ું અને અણસમજ
તેના રહ�બર હોય છે . મૌત એ ચીજ છે ક� ડરવાવાળો તેનાથી

�ટકારો નથી પામતો અને અમર �વન ચાહવાવાળો
સદાની �ઝ�દગી મેળવી નથી શકતો.

*****
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૩૯ - અય�ુલ તમર પર �ુમ્લ સમયે લોકોને
મદદ માટ� તૈયાર કરવા �ગે
� મઆિવયાના સરદાર� લશ્ક નોમાન �બન

બશીરના અય�ુલ તમર પર �મુ ્લ સમયે ઇરશાદ ફરમાવ્ય

અને લોકોને પોતાની મદદ માટ� ઉ�ે�યા.

મારો એવા લોકોથી પનારો પડયો છે , �ને �ુકમ

આ�ું �ં તો માનતા નથી. બોલા�ું �ં તો જવાબ આપતા

નથી. તમા�ં �ુ� ં થાય. પોતાના અલ્લાહન મદદ કરવામાં
તમને કોની વાટ છે ? �ું દ�ન તમને એક જગ્યામા ભેગા
નથી કરતો ?

માન-આબ�ં� ું ભાન તમને જોશ નથી

અપાવ� ું ? �ુ ં તમાર� વચ્ચ ઊભો રહ� ચી�ું �ં અને મદદ

માટ� બોલા�ું �ં. પણ તમે ન માર� કોઈ વાત સાંભળો છો, ન

મારો કોઈ �ુકમ માનો છો. ત્યા �ુધી ક� આ અવગણનાના

�ુરા પ�રણામ ઉઘાડા થઈ તમાર� સામે આવી �ય. ન

તમાર� મારફત કોઈ નાહક � ૂનનો બદલો લઈ શકાય છે . ન

કોઈ લક્ પહ�ચી શકાય છે . મ� તો તમને તમારા ભાઈઓની
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મદદ માટ� જ બોલાવ્ય હતા. પણ તમે એ �ટની �મ

બબડવા લાગ્ય �ની �ુ ં ટ�માં દદર હોય. અને એ �ુ બળા

િનબર્ �ટની �મ ઢ�લા પડ� ગયા છો, �ની પીઠ ઘાયલ
હોય. પછ� માર� સામે તમાર� એક અશક્ નાની એવી ફોજ

આવી, એ �સ્થિતમા ક� �ણે તેઓને મૌતની સામે ધક�લવામાં
આવી રહ્ હોય અને તેઓ બેકસીમાં મૌત જોઈ રહ્ હોય.

*****
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૪૦ - ખાર�ઓ�ું �ુત "લા �ુકમ ઇલ્લ
�લલ્લા" િવશે
જયાર� આપે ખાર�ઓ�ું કથન "લા �ક
ુ મ ઇલ્લ

�લલ્લાહ" (�ક
ુ મ અલ્લાહન જ છે ) સાંભળ્�ુ તો ફરમાવ્�ુ:

આ વા� તો ખ�ં છે , પણ � ભાવાથર એ લોકો લે છે

એ ગલત છે . હા, બેશક �ુકમ અલ્લા માટ� જ ખાસ છે . પણ

ૂ
પણ અલ્લા િસવાય
આ લોકો એમ કહ�વા માગે છે ક� �ુ�મત
કોઈની નથી હોઈ શકતી. જો ક� દ� ખી� ુ છે ક�, લોકોની

વ્યવસ્ માટ� એક હા�કમ (રાજકતાર) હોવો જ�ર� છે . ચાહ� તે

સારો હોય ક� નઠારો. ( જો સારો હશે તો) મોઅિમન તેની
ૂ
સારા અમલ કર� શકશે. (અને �ુરો હશે તો) કાફરો
��
ુ મતમાં

તેના કાળમાં મ� ઉડાવશે. અને અલ્લા આ રા�ય

વ્યવસ્થામ દર� ક ચીજને તેની �િતમ સીમા પર પહ�ચાડ�
દ� શે. આ હા�કમના કારણે માલ ( નજરા�ું અને વેરો) ભેગો

થાય છે . �ુ શ્મ સામે લડ� શકાય છે . માગ� શાંિત ભયાર રહ�

છે . અને તાકતવરથી કમજોરનો હક અપાવી શકાય છે . ત્યા
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�ુધી ક� નેક હા�કમ ( મર�ને અથવા પદભ્ર થઈને) રાહત

મેળવે. �ુરા હા�કમના મરવા અથવા પદભ્ર થવાથી
બી�ઓને રાહત મળે છે .

એક બી� �રવાયતમાં આ ર�તે છે :

જયાર� આપે લવાદના સંબ ંધમાં ( તેઓ�ું કથન)

સાંભળ્�ુ તો ફરમાવ્�ુ ક� �ુ�ૂમત નેક હોય તો એમાં �ુ�ક�

ૂ
અને પરહ�ઝગાર સારા અમલ કર� છે , અને ખરાબ �ુ�મત

હોય તો તેમાં હતભાગી લોકો પેટ ભર�ને મ� માણે છે . ત્યા

�ુધી ક� તેઓનો સમય વીતી �ય અને મૌત તેમને પામી લે.

*****

નહ�ુલ બલાગાહ - 154

ww.hajinaji.com

૪૧ - ગદ્દાર� ટ�કા અને તેના પ�રણામ
�માં લોકોને ગદ્દાર� રોકવામાં આવ્ય છે , અને

તેના પ�રણામથી લોકોને ડરાવવામાં આવ્ય છે .

યાદ રાખો ! વચન પાલન અને સચ્ચા બંનેનો

સદાનો સાથ છે . અને મારા ઇલ્મમા એથી વધીને રક્ષણ
કોઈ ઢાલ નથી જયાર� શખ્ પોતાના પાછા ફરવાની હક�કત

�ણી લે છે તે કદ� ગદ્દા નથી કરતો પણ આપણો જમાનો

એવો છે �માં મોટા ભાગના લોકોએ ગદ્દા અને મ�ાર�ને

�ુ�ધ્ અને ચાલાક� સમ� લીધા છે . અને ��હલોએ તેઓની
ચાલોને સારા પ્રયત્નો નામ આપ્�ુ છે .

અલ્લા તેઓનો નાશ કર� , તેઓને �ું થઈ ગ�ું છે !

એ શખ્ � સમયની ચડતી પડતી જોઈ � ૂકયો છે અને તેના

છળ પ્રપંચ સચેત છે , તે પણ �ુ�ક્ત ક�મ કરવી એ �ણે
છે પણ અલ્લાહન �ુકમો અને મનાઈઓ તેનો રસ્ત રોક�

ઊભા રહ� �ય છે . તો તે આ યોજના અને �ુ�ક્તઓન

પોતાની �ખે જોવા છતાં અને તેના પર પ્ર�ુ હોવા છતાં,
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ત� દ� છે . અને �ને કોઈ દ�ની ભાવના માગર્મ ા �કાવટ
નથી. તે આ તકનો લાભ ઉઠાવી �ય છે .

*****
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૪૨ - ઇચ્છા અને લાંબી આશાઓની
પયરવીથી ડરાવવામાં આવ્ય
અય લોકો !

મને તમારા િવશે સૌથી વ�ુ બે

વાતોનો ડર છે . એક ઇચ્છાઓ�ુ અ�ુસર�ું અને બી�ુ ં
આકાંક્ષાઓ િવસ્તા. ઇચ્છાન આિધન થ�ું એ ચીજ છે �

હકથી રોક� લે છે . અને આકાંક્ષાઓ િવસ્તા આખેરતને

�ુલાવી દ� છે . તમાર� �ણ�ું જોઈએ ક�, �ુ િનયા તે�થી વીતી
રહ� છે . અને તેમાંથી કંઈ બાક� નથી રહ� ગ�ુ.ં પણ એટ�ું છે

ક� �મ કોઈ વાસણ ઠાલવનાર ઠાલવે તો તેમાં કંઈક તર�

બાક� રહ� �ય છે . અને આખેરત આ તરફ �ખ કર� આવી
રહ� છે .

�ુ િનયાવાળા તથા આખેરતવાળા બંનેને પોતાના

સંતાનો છે . તો તમે આખેરતના �ુત બનો અને �ુ િનયાના

�ુત્ ન બનો. એટલા માટ� દર� ક �ુત કયામતના �દવસે તેની
મા સાથે વળગેલ હશે ! આ� અમલનો �દવસ છે અને
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�હસાબ નથી. અને કાલે �હસાબનો �દવસ છે અને અમલ નહ�

થઈ શક�.

*****
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૪૩ - સાથીઓને શામવાળાઓ સાથે લડવા
તૈયાર કરવા
જયાર� હઝરત

અલય�હસ્સલામ

જર�ર

ઇબ્ન

અમી�લ

અબ્� ુલ્લ

મોઅમેનીન
બજલીને

�ુઆિવયાની પાસે (બયઅત લેવા માટ�) મોકલ્ય તો આપના
અસ્હાબ આપને જગની
ં
તૈયાર�ની સલાહ આપી. � પર આપે
ફરમાવ્�ુ:

મા�ં જગ
ં માટ� તૈયાર અને તત્પ થ�ું જયાર� ક� હ�

જર�ર ત્યા જ છે . શામ પર બધા દરવા� બંધ કરવા ��ું છે .
અને ત્યાંન લોકો બયઅતનો ઇરાદો પણ કર� તો તેઓને આ

નેક ઇરાદાથી રોક્વ ��ું છે . બેશક મ� જર�ર સાથે એક સમય
ન�� કર� દ�ધો છે . ત્યા પછ� જો તે રોકાશે તો કાં તો

તેઓના ધોકામાં આવી, યા (�ણી જોઈને) અવજ્ કર� અને
ં ોગોમાં રાયનો તકાદો ધીરજ અને વાટ જોવી છે .
બંને સજ

એટલે હમણા થભ
ં ી �વ. અલબ�ા �ુ ં તમારા માટ� એ વાત
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ખરાબ નથી સમજતો ક� ( ખાનગીમાં) લડાઈનો સામાન
તૈયાર કરતા રહો.

મ� એ વાતને સાર� ર�તે પરખી લીધી છે અને �દર

બહારથી જોઈ લીધી છે . હવે માર� સામે બે જ રસ્ત છે કાં

જગ
ં ક�ં અથવા એ ક� ર� ૂલ સલ્લલ્લા અલય્હ વઆલેહ�
વસલ્લમ આપેલી ખબરોનો ઇન્કા કર� દ�. હક�કત એ છે

(માર� પહ�લા) આ ઉમ્મ પર એવો રાજકતાર હતો. �ણે
ધરતી પર �બદઅતો ફ�લાવી અને લોકોને ટ�કાની �ભ

ઉઘાડવાની તક આપી. (પહ�લા તો) લોકોએ તેને �ભથી ક�ું
સંભળાવ્�ુ, પછ� તેના પર બગડયા અને � ૂરો ઢાંચો બદલી
નાખ્ય.
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૪૪ - મસકલા �બન હબીરા શયબાનીની
અપ્રમા�ણક અને મોક�થી ભાગી જ�ુ.ં

જયાર� મસકલા �બન હબીરા શયબાનીએ હઝરતના

એક કારભાર�થી બની ના�જયાના થોડાક ક�દ� ખર�દ�ને
આઝાદ કર� દ�ધા. જયાર� હઝરત

અમી�લ મોઅમેનીન

અલ�ય્સ્સલામ તેનાથી �ક�મતની ઉઘરાણી કર� તો તે બદ
દયાનત કર� શામ ચાલ્ય ગયો, � પર આપે ફરમાવ્�ુ.

�ુદા મસકલા�ું �ુ� ં કર� . કામ તો તેણે સજ્જન ��ું

�ુ� પણ �ુલામોની �મ ભાગી ગયો. તેણે તો વખાણ
કરવાવાળા�ું મ� �ુલવા પહ�લા જ બંધ કર� દ��ુ.ં અને જો તે
રોકાત તો �ુ ં તેનાથી એટ�ું લઈ લેત �ટ�ું તેના માટ� શકય

હ�.ું અને બાક�ના માટ� તેના માલમાં વધારો થવાની વાટ
જોતે.
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૪૫ - અલ્લાહન મહાનતા અને ક�િત� અને
�ુિનયાની િન�દા િવશે.

આ ઈદના �દવસના આપના એક લાંબા �ુત્બાન

એક ભાગ છે , �માં �ુદાની હમ્ અને �ુ િનયાની િન�દાનો
ઉલ્લે છે .

બધી પ્રશં એ અલ્લાહન માટ� છે �ની રહ�મતથી

િનરાશ નથી થવા�.ું અને �ની નેઅમતથી કોઈનો પાલવ

ખાલી નથી. ન કોઈ શખ્ તેના માફ કરવાથી િનરાશ થઈ
શક� છે અને ન કોઈથી તેની ઇબાદતથી અકળાવાનો સંભવ

છે . ન તો તેની રહ�મત � ૂર� થાય છે ન તેની નેઅમતનો
અ�ુક્ રોકાય છે .

આ જગત એક એ�ું ઘર છે �ના માટ� નાશ અને

તેના રહ�વાસીઓ માટ� દ� શવટો િનમાર્ છે . આ જોવામાં મ� ૂર

અને લી�ુછમ છે અને તેને માગનારની તરફ તે�થી આગળ
વધે છે અને તેના �દલમાં સમાઈ �ય છે . એટલે ખબરદાર,

તેનાથી �ૂચ કરવાની તૈયાર� કરો અને શ્રે ભા� ું લઈને
ચાલો. આ �ુ િનયામાં જ�રતથી વધાર� ની માંગણી ન કરવી
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અને �નાથી કામ ચાલી �ય એનાથી વ�ુની માંગણી ન
કરવી.
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૪૬ - શામ રવાના થતી વખતે
જયાર� શામની તરફ જવાનો ઇરાદો કય� અને આ
�ુ આને ઘોડાના �નના પગામાં પગો રાખતા �ભ પર
ઉચ્ચાર.

અય �ુદા ! �ુ ં �ુસાફર�ના સકં ટો, પાછા ફરવાના

�ુ :ખ અને રંજ, બાલ બચ્ચ અને માલની ખરાબ �સ્થિતથ
તાર� પનાહ માં�ું �ં. � ું જ સફરનો સાથી છે . અને ઘરને

સંભાળનાર છે . ક�મક� આ બંને કામ તારા િસવાય બી�ુ ં કોઈ

નથી કર� શક�.ું ક�મક� �ને ઘરમાં રાખી આવીએ એ

�ુસાફર�માં કામ નથી આવતા અને �ને સફરમાં સાથે લઈ
લઈએ તે ઘરની દ� ખભાળ નથી કર� શકતા.

*****
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૪૭ - �ફ
� િવશે
ૂ ા શહર
અય �ૂફા !

�ુ ં જોઈ રહ્ �ં ક� તને ઓકાઝના

બ�રના ચામડાની �મ ખ�ચવામાં આવી રહ્ છે . તારા પર

�ુસીબતોના �ુમ્લ થઈ રહ્ છે અને તને ધરતીકંપો�ું વાહન
બનાવી દ� વામાં આવ્�ુ છે . અને મને ખબર છે ક� � કોઈ

��બર અને ઝા�લમ તાર� સાથે કોઈ �ુરાઈ કરવા માંગશે,
પરવર�દગાર તેને કોઈ ને કોઈ સકં ટમાં સપડાવી દ� શે અને
તેને કોઈ કાિતલના લ�ય પર લઈ આવશે.
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૪૮ - �ફ
ૂ ાથી િનકળવા સમયે નખીલાના સ્થળ
આપના �ુત્બાન એક ભાગ � િસફફ�ન માટ� �ૂફાથી
િનકળતી વખતે નખીલાના સ્થળ ઇરશાદ ફરમાવ્ય હતો.
હમ્ ( તાર�ફ) છે પરવર�દગારની જયાર� પણ રાત

પડ� અને �ધા� ં છવાઈ �ય. અથવા તારાઓ ચમક� અને

�ૂબી �ય. પરવર�દગારની હમ્ અને સના છે ક� તેની

નેઅમત � ૂટતી નથી, અને તેના ઉપકારોનો બદલો નથી
આપી શકાતો.

�ણી લ્ય ! મ� મારા લશ્કરન અ�ગ્ �ુ કડ� રવાના

કર� દ�ધી છે . અને તેને �ુકમ આપી દ�ધો છે ક� પેલી નદ�ના

�કનાર� રોકાઈ મારા �ક
ુ મની વાટ �ુ એ. �ુ ં ચા�ુ ં �ં ક� આ
દજલા નદ� ઓળંગી તમાર� એક નાની જમાત �ુધી પહ�ચી

��. � દજલાની આસપાસ રહ� છે , �થી તેઓને તમાર�

સાથે �હાદ કરવા તૈયાર કર� શ�ુ ં. અને તેઓના મારફત
તમારા બળમાં વધારો કર� શ�ુ .ં
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૪૯ - પરવર�દગારની િવિવધ િસફતો અને
તેના ઇલ્મન �ઝક

બધી પ્રશં એ �ુદાના માટ� છે � �ુપ્ ભેદોની

ગહનતાથી �ણકાર છે . અને તેના હોવા�ું માગર્દશર

પ્રગટ બધી િનશાનીઓ કર� રહ� છે . તે જોવાવાળાની
દ્ર�ષ્ટ આવનાર નથી. પરં� ુ ન કોઈ ન જોવાવાળાની �ખ

તેનો ઇન્કા કર� શક� છે . અને ના કોઈ સમથર્ કરવાવાળા�ું
�દલ તેની હક�કતને જોઈ શક� છે . તે �ચાઈઓમાં એટલો

આગળ છે ક� કોઈ વસ્ � તેનાથી �ચી નથી. અને િનકટતામાં
એટલો િનકટ છે ક� કોઈ ચીજ એનાથી વ�ુ િનકટ નથી. ન

તેની ઉચ્ચત તેને સ�નોથી �ૂ ર કર� શક� છે અને ન એની

િનકટતા બરાબર�ું સ્થા લઈ શક� છે . તેણે �ુ�ધ્ધઓન
પોતાના �ુણોની સીમાઓથી પ�ર�ચત નથી કર�. અને

વા�બ મઅર� ફતના પ્રમાણ વં�ચત પણ નથી રાખી. તે

એવી હસ્ત છે ક� તેનો ઇન્કા કરવાવાળાના �દલ પર તેના

વ�ૂદના �ચહ્ સાક્ બની રહ્ છે . તે મખ્ �ૂકન સાથે ઉપમા
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આપનાર અને ઇન્કા કરવાવાળા બંનેની વાતોથી પર અને

ઉચ્ છે .
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૫૦ - િવનાશક �ફત્નાઓન �ઝક અને તેની
અસરો
આમાં એ �ફત્નાઓન ઉલ્લે છે � લોકોનો નાશ
કર� છે અને તેની અસરોનો પણ ઉલ્લે છે .
�ફત્નાઓન આરં ભ એ ઇચ્છાઓથ થાય છે , ��ું
અ�ુસરણ કરવામાં આવે છે અને એ સૌથી નવા �ુકમોથી
થાય છે � ઘડવામાં આવે છે . અને �ુદાની �કતાબથી તદ્
િવ�દ હોય છે . તેમાં અ�ુક લોકો બી� લોકો સાથે ભળ� �ય
છે અને �ુદાના દ�નથી િવ� ૂટા પડ� �ય છે . જો �ૂઠ સત્યન
ભેળસેળથી � ૂક્ રહ�ત તો હકના સંશોધકોથી છાનો ન રહ�ત
અને જો સત્ �ૂઠની ભેળસેળથી અલગ રહ�ત તો �ુ શ્મનોન
�ભ ન ઉઘડત. પરં� ુ એક ભાગ આમાંથી લેવામાં આવે છે
અને એક ભાગ તેમાંથી, પછ� બંનેને મેળવી દ� વામાં આવે છે .
અને આવા જ પ્રસંગ શયતાન પોતાના સાથીઓ પર ચડ�
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બેસે છે . અને માત એ લોકો � ૂ�ક્ મેળવી શક� છે �ઓ માટ�
પરવર�દગારના તરફથી નેક� પહ�લે જ પહ�ચી �ય છે .
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૫૧ - જયાર� �ુઆિવયાના સાથીઓએ આપના
સાથીઓ પર પાણી બંધ કર� દ��ું

જયાર� �ુઆિવયાના સાથીઓએ આપના સાથીઓને

હટાવી િસફફ�નની પાસે �રાત પર કબ્જ જમાવી લીધો અને
પાણી બંધ કર� દ��ુ.ં

�ુ ઓ, શ�ુઓએ તમાર� પાસેથી �ુધ્ધન ખોરાકની

માંગણી કર� દ�ધી છે . હવે કાં તો તમે અપમાન અને પોતાના
સ્થાનન પતન પર ઊભા રહ� �વ, અથવા તમાર�
તલવારોને રકતથી � ૃપ્ કર� દયો. અને પોતે પાણીથી � ૃપ્

થઈ �વ. હક�કતમાં મૌત અપમાિનત �વનમાં છે અને

�વન ઇઝઝતની મૌતમાં છે . �ણી લ્ય ક� �ુઆિવયા
�ુમરાહોના એક ટોળાની આગેવાની કર� રહ્ છે . �ના પર

બધી હક�ક્ત �પી છે . અને તેઓએ જહાલતના કારણે
પોતાની ગરદનોને � ૃત્ � બાણના લ�ય બનાવી દ�ધા છે .
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૫૨ - ઝોહદ (િવર�ક્)નો શોખ અપાવવા,

ઝા�હદનો સવાબ અને મખ્�ૂ પર ખા�લકની
નેઅમતોનો ઉલ્લે

�માં �ુ િનયામાં �વવા માટ� પ્રોત્સ અને �ુદા
પાસે તેનો સવાબ અને મખ્ �ૂકા પર ખા�લકની નેઅમતોનો
ઉલ્લે કરાયો છે .

સચેત થઈ �વ, �ુ િનયા જઈ રહ� છે . અને તેણે

પોતાની િવદાય�ું એલાન કર� દ��ું છે . અને તેની �ણી

પહ�ચાનેલી વસ્ �ુ પણ અ�ણી બની ગઈ છે . તે ઝડપથી
મ� ફ�રવી રહ� છે . અને પોતાના રહ�વાસીઓને િવનાશ તરફ

લઈ જઈ રહ� છે . અને પોતાના પાડોશીઓને મૌતની તરફ

ધક�લી રહ� છે . તેની મીઠાશ કડવી થઈ � ૂક� છે . અને તેની

સ્વચ્છ ડહોળાઈ ગઈ છે . હવે તેમાં માત એટ�ું જ પાણી

બચ્�ુ છે . � ત�ળયે ચ�ટ�ું છે . અને તે માપસર �ટં ૂ રહ� ગયો

છે . �ને તરસ્ય પી પણ લે તો તેની તરસ ન છ�પે. એટલે
અય �ુદાના બદ
ં ાઓ !

હવે આ �ુ િનયાથી �ૂચ કરવાનો
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િનણર્ કર� લ્ય, �ના રહ�વાવાળા�ું ભાગ્ પતન છે . અને
ખબરદાર તમારા પર ઇચ્છા િવજય ન પામે અને �ૂંકા

સમયને લાંબો ન સમ� લેજો.

�ુદાની કસમ, જો તમે એ �ટણીઓની �મ પણ

ફ�રયાદ કરો ��ું બચ્�ુ �ુમ થઈ ગ�ું હોય અને એ

ક� ૂતરોની �મ હાય વોય કરો � પોતાના ટોળાથી અલગ

પડ� ગ�ું હોય અને એ સન્યાસી (રા�હબો)ની �મ રો�ળ

કરો �ઓ પોતાના ઘરબાર છોડ� � ૂ�ા હોય અને માલ

અવલાદને છોડ� અલ્લાહન િનકટતા શોધવા િનકળ� પડયા
હોય અને �થી તેની બારગાહમાં દરજ�ઓ �ચા થઈ �ય
અથવા એ �ુનાહ માફ થઈ �ય � તેની �કતાબમાં લખાઈ

� ૂકાયા છે . અને ફ�રશ્તાઓ તેને સાચવી લીધા છે . તો પણ

આ બ�ું એ સવાબથી ઓ�ં હશે �ની �ુ ં તમારા િવશે આશા

રા�ું �ં અથવા � અઝાબનો તમારા સંબ ંધમાં ભય લાગે છે.

�ુદાની કસમ ! જો તમારા �દલ �બલ્�ુ પીગળ�

ુ ના બદલે સવાબના
�ય અને તમાર� �ખોથી અ�ઓ
શોખમાં ક� અઝાબના ડરમાં � ૂન વહ�વા લાગે અને તમને

નહ�ુલ બલાગાહ - 173

ww.hajinaji.com

�ુ િનયામાં �ત �ુધી રહ�વાની તક આપવામાં આવે તો પણ

તમારા આમાલ તેની સૌથી મહાન નેઅમતો અને ઈમાનની
�હદાયત�ું વળતર નથી બની શક�,ું ચાહ� આ માગર્મ ા તમે
કોઈ પણ ક્સ ન રહ�વા દયો.

*****
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૫૩ - �ુ રબાનીના �ુણધમર્ન ઉલ્લે
�માં “ઇ�ુ ઝઝોહા”ના �દવસનો ઉલ્લે છે અને

�ુ રબાનીના �ુણો બતાવવામાં આવ્ય છે .

�ુ રબાનીના �નવરનો કમાલ ( સં� ૂણર્ત) એ છે ક�

તેના કાન �ચા હોય અને �ખો સલામત હોય ક� જો કાન

અને �ખ સલામત છે તો �ણે �ુ રબાની અખંડ અને સં� ૂણર

છે , ચાહ� તેના સ�ગ � ૂટ� લા હોય અને તે પગોને ઢસડ�ને

�ુ રબાનગાહ તરફ લઈ �ય.

*****
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૫૪ - પોતાની બયઅતનો ઉલ્લે
�માં આપે આપની બયઅતનો ઉલ્લે કય� છે .

લોકો મારા પર એવી ર�તે � ૂટ� પડયા �વી ર�તે

તરસ્ય �ટ પાણી પર � ૂટ� પડ� છે , �ના રખેવાળોએ

તેઓને આઝાદ � ૂક� દ�ધા હોય, અને તેઓના પગોની

રસ્સી ખોલી નાખી હોય, ત્યા �ુધી ક� મને લાગવા માંડ�ું

ક� આ મને માર� જ નાખશે અથવા એક બી�ને માર�

નાખશે. મ� આ �ખલાફતના કાયર્ન ઉથલાવી ઉલટાવીને જો�ું

છે ક� માર� તો �ઘ �ુધ્ધા ઉડ� ગઈ છે . અને હવે એમ લાગે
છે

ક�

યા

તો

એઓથી

�હાદ

કરવી

પડશે

અથવા

પયગમ્બરન �ુકમોનો ઇન્કા કર� દ� વો પડશે. દ� ખી� ું છે ક�

મારા માટ� �ુધ્ધન યાતનાઓ સહ�વી અઝાબની સખ્ત

સહ�વાથી વધાર� આસાન છે . અને �ુ િનયાની મૌત આખેરતની
મૌત કરતાં અને તબાહ� કરતાં ઘણી હળવી છે .

*****
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૫૫ - િસફફ�નવાળાઓથી �હાદની ર�
દ�વામાં ઢ�લ સમયે
જયાર�

આપના અસ્હાબ એમ

�હ�ર

ક�ુર ક�

િસફફ�નવાળાથી �હાદમાં ઢ�લથી કામ લેવામાં આવે છે .

�ું તમે એમ ધારો છો ક� આ ઢ�લ મૌતના

અણગમાના કારણે છે . તો �ુદાની કસમ મને મૌતની કોઈ

પરવા નથી ક� �ુ ં તેના પર જઈ પ�ુ ં ક� તે મારા પર આવી

પડ�, અને તમા� ં એમ માન�ું ક� મને શામવાળા બાિતલ પર

હોવા િવશે શક છે તો �ુદા સાક્ છે ક� મ� જગને
ં
એક �દવસ

માટ� પણ નથી ટાળ�, પણ કદાચ એ િવચાર� ક� કોઈ વગર

માર� સાથે આવી ભળ� �ય. અને �હદાયત મેળવી લે, અને

માર� રોશનીમાં પોતાની નબળ� �ખોનો ઉપચાર કર� લે.

ક�મક� આ વાત માર� નજદ�ક એથી ઘણી વધાર� સાર� છે ક� �ુ ં
તેની �ુમરાહ�ના કારણે તેને ક ત્ કર� ના�ુ.ં જો ક� આ

કત્નો �ુનાહ તેના જ �ઝમ્મ રહ�શ.ે

*****
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૫૬ - િસફફ�નમાં �ુલહના વખતે
હઝરત ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમન સહાબીઓનો ઉલ્લે
ર� ૂલ

�માં

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન અસ્હાબન યાદ કરવામાં આવ્ય છે એ સમયે
જયાર� િસફફ�નના વખતે આપે લોકોને �ુલહે નો �ુકમ આપ્ય
હતો.

અમે

વસલ્લમન

ર� ૂલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

સગ
ં ાથમાં પોતાના

ખાનદાનના

વડવાઓ,

બાળકો, ભાઈબંધ અને કાકાઓને પણ કત્ કર� નાખતા હતા

અને તેનાથી અમારા ઈમાનમાં અને તસ્લી ( સમપર્)ની

ભાવનામાં વધારો થતો હતો. અને અમે બરાબર સીધા રસ્ત
પર આગળ ધપી રહ્ હતા. અને સકં ટોની યાતનાઓ પર
ધીરજ

ધરતા

હતા,

અને

�ુ શ્મનન

સાથે

�હાદમાં

પ્રયત્ન જ રહ્ કરતા હતા. અમારો િસપાહ� �ુ શ્મનન

સીપાહ�થી એવી ર�તે સામનો કરતો હતો �વી ર�તે મરદોનો
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સામનો થાય છે એક બી�ની �નની પાછળ પડ� �ય. અને

દર� કને એ જ �ચ�તા હોય બી�ને મૌતનો �ટં ૂ પીવરાવી દ� .

પછ� કદ� અમે �ુ શ્મનન માર� લેતા હતા અને કદ� �ુ શ્મ

અમારા પર િવ�યી થતા. ત્યા પછ� જયાર� �ુદાએ અમાર�
સત્યિનષ્ઠા અજમાવી લીધી તો અમારા �ુ શ્મ પર

હડ� ૂતતા ઉતાર� દ�ધી અને અમારા પર સહાયતા ઉતાર�

ત્યા �ુધી ક� ઇસ્લા છાતી ઠોક�ને પોતાની જગ્યા �સ્થર

થઈ ગયો. અને પોતાની મં�ઝલે કાયમ થઈ ગયો.

માર� �નની કસમ ! અગર અમારો �કરદાર પણ

તમાર� �વો હોત તો દ�નનો કોઈ સ્તં �સ્થર ન હોત અને

ન ઈમાનની કોઈ ડાળ� લીલી હોત, �ુદાની કસમ, તમે

તમારા કર� ૂતોના કારણે �ૂ ધના બદલે રકત દોહશો અને
�તમાં પસ્તાશ.

*****
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૫૭ - એક િન�દાપાત શખ્ િવશે
સચેત થઈ �વ, ક� �ૂંકમાં જ તમારા પર એક શખ્

ચડ� બેસશે ��ું ગ�ં પહો�ં અને પેટ મો�ું હશે. � કંઈ
મળશે તે હડપ કર� જશે. અને � નહ� મળે તેની તલાશમાં
રહ�શે. તમાર� જવાબદાર� હશે ક� તેને કત્ કર� નાખો પણ
તમે તેને હરગીઝ કત્ નહ� કરો.

ખેર, તે �ૂંકમાં જ તમને, મને ગાળો ભાંડવાનો અને

મારાથી �ૂ ર રહ�વાનો �ુકમ આપશે. તો જો ગાળોની વાત

હોય તો મને �ુ� ં ભ�ું કહ� દ� જો ક� આ મારા માટ� પિવત્રતા

સામાન છે . અને તમારા માટ� �ૂ શ્મનથ �ટકારાનો. પરં� ુ

ખબરદાર ! મારાથી િધ�ાર ન કરજો (�ૂ ર ન થજો) ક�મક� �ુ ં

ઇસ્લામન પ્ર�ૃ પર જનમ્ય �ં અને મ� ઈમાન અને
�હજરત બંનેમાં પહ�લ કર� છે .

*****
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૫૮ - "લા �ુકમ ઇલ્લ �લલ્લા" નો નારો
લગાવવાવાળાને સંબોધન
� ખાર�ઓને સબ
ં ોધવામાં આવ્ય �ઓ લવાદથી
અલગ થઈ ગયા અને "લા �ુકમ ઇલ્લ �લલ્લા"નો નારો

મારવા લાગ્ય.

�ુદા કર� , તમારા પર સખ્ �ધીઓ આવે અને

કોઈ તમાર� �સ્થિ �ુધારનાર બાક� ન રહ�. �ું �ુ ં ઈમાન

લાવ્ય પછ� અને હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લ સાથે રહ�ને �હાદ કયાર્ પછ� મારા િવશે
�ુ ફ્ર� એલાન કર� દ� ? એ�ું કર�શ તો �ુ ં ભટક� જઈશ. અને

�હદાયત પામેલા લોકોમાં નહ� ર�,ુ ં �ઓ ફર� �ઓ તમાર�

સૌથી નઠાર� મં�ઝલ તરફ અને પાછા ચાલ્ય �વ તમારા
કદમોના િનશાનો પર. પણ �ણી લ્ય ક� મારા પછ� તમાર�

સવા�ગી હ�ણપત અને કાટવાવાળ� તલવારનો સામનો કરવો

પડશે. અને એ ર�તનો સામનો કરવો પડશે �ને ઝા�લમ

નહ�ુલ બલાગાહ - 181

ww.hajinaji.com

તમારા માટ� પોતાની નીિત બનાવી લેશે એટલે દર� ક વાતને
પોતા માટ� ખાસ કર� લેવી.

*****
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૫૯ - ખાર�ઓની �સ્વા િવશે આપની
ભિવષ્યવાણ
જયાર� આપે ખાર�ઓથી લડવાનો િનણર્ કય�
અને નહ�રવાનનો � ૂલ પાર કર� લીધો.

યાદ રાખો ! �ુ શ્મનોન કત્લગા નદ�ને પેલે પાર

છે . �ુદાની કસમ, ન તેમાંના દસ બાક� બચશે અને ન
તમારા દસ હલાક થશે.

*****
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૬૦ - ખાર�ઓના િનકં દન પછ� આપ�ું
સંબોધન
એ સમયે જયાર� ખાર�ઓને કત્ કયાર્ પછ�

લોકોએ ક�ું ક� હવે તો કૌમ ખતમ થઈ ગઈ છે .

હરગીઝ નહ�, �ુદા સાક્ છે ક� એ હ� �ુ�ષોની

પીઠમાં અને �ીઓના ગભાર્શયમ ા મૌ�ૂદ છે . અને જયાર�

પણ તેમાંથી કોઈ મા�ું કાઢશે તેને કાપી નાખવામાં આવશે

ત્યા �ુધી ક� �તમાં ચોર અને ડા�ુ જ રહ� જશે.

*****
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૬૧ - ખાર�ઓના િવશે આપ�ું સંબોધન
આપે ફરમાવ્�ુ: ખબરદાર ! મારા પછ� ખાર�ઓ

સાથે જગ
ં ન કરજો, ક�મક� હકની શોધમાં િનકળનારો અને
બહ�ક� જનારો તેના �વો નથી હોતો � બાિતલની શોધમાં
િનકળે અને પ્રા પણ કર� લે.

*****
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૬૨ - આપને � ૂનની ધમક� મળવા પછ�
સંબોધન
આવ્ય

જયાર�

આપને અચાનક કત્લથ ડરાવવામાં

યાદ રાખો, મારા માટ� �ુદા તરફથી એક મજ� ૂત
અને અ� ૂટ ઢાલ છે . ત્યા પછ� જયાર� મારો �દવસ આવી

જશે તો આ ઢાલ મારાથી અલગ થઈ જશે અને મને

મૌતને સ�પી દ� શ,ે એ સમયે ન તીર � ૂકશે અને ન ઝખમ
�ઝાઈ શકશે.
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૬૩ - �ુિનયાની ન�રતાનો ઉલ્લે
છે .

�માં �ુ િનયાના �ફત્નાઓથ ડરાવવામાં આવ્ય

સચેત થઈ �વ ક�, આ �ુ િનયા એ�ું ઘર છે

�નાથી સલામત રહ�વાનો સામાન એના �દરથી જ થઈ

શક� છે . અને કોઈ એવી ચીજ મોક્ષ� સાધન નથી બની

શકતી, � �ુ િનયા માટ� જ હોય. લોકો આ �ુ િનયા દ્વા
અજમાવવામાં આવે છે . � લોકો �ુ િનયાનો સામાન �ુ િનયા

માટ� જ પ્રા કર� છે તેઓ તેને છોડ�ને ચાલ્ય �ય છે .

અને પછ� �હસાબ પણ દ� વો પડ� છે . અને � લોકો અહ�થી

ત્યાંન માટ� મેળવે છે તેઓ ત્યા જઈને મેળવી લે છે અને

તેમાં સ્થાય થઈ �ય છે . આ �ુ િનયા હક�કતમાં

�ુ�ધ્ધવાનોન

દ્ર�ષ્ટ

એક

પડછાયા

�વી

છે

�

જોતજોતામાં સમેટાઈ �ય છે અને ફ�લાતા ફ�લાતા ઓછો

થઈ �ય છે .

*****
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૬૪ - નેક કાય�માં સ્પધા િવશે
�ુદાના બદ
ં ાઓ !

અલ્લાહથ ડરો અને (નેક)

આમાલની સાથે મૌતની તરફ આગળ વધો. આ �ુ િનયાના

નાશ પામનાર માલ દ્વા અમર રહ�વાવાળ� આખેરતને
ખર�દ� લ્ય. અને અહ�થી �ૂચ કર� �વ ક�મક� તમને
ઝડપથી લઈ જવામાં આવી રહ્ છે . અને મૌત માટ� તૈયાર

થઈ �વ ક� તે તમારા માથા પર લટક� રહ� છે . એ કૌમ

�વા થઈ �વ ક� �ને પોકારવામાં આવી તો તરત જ

હોિશયાર થઈ ગઈ.

અને તેણે �ણી લી�ું ક� �ુ િનયા તેનો ઉદ્દ નથી તો

તેને આખેરતથી બદલી નાખી. એટલા માટ� ક� પરવર�દગાર�

તમને િનથર્ક પૈદા નથી કયાર. અને ન બેકાર છોડ� દ�ધા છે .

અને યાદ રાખો ક� તમાર� અને જ�ોત ક� જહ� મ વચ્ચ

એટલો જ ગાળો છે ક� � ૃત્ � આવી પડ�. અને �ત સામે આવી
�ય. અને એ �વનનો કાળ �ને દર� ક ક્ ઓછ� કર� રહ�

છે અને દર� ક ઘડ� તેની ઇમારતને �ણર્ કર� રહ� છે તે ઘણો

લાંબો સમજવાને જ લાયક છે . અને એ મૌત �ને રાત �દવસ
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ખ�ચી આગળ લાવી રહ્ છે , તેને જલદ� આવવા વાળ� જ
સમજવી જોઈએ. અને એ શખ્ �ની સામે સફળતા ક�
િનષ્ફળત અને �ૂ ભાર્ગ આવવાવા�ં છે તેણે શ્રે સામાન જ
ભેગો કરવો જોઈએ.

એટલે તમે �ુ િનયામાં રહ�ને �ુ િનયાથી ભા� ુ તૈયાર

કર� લ્ય �નાથી કાલે તમાર� �ત�ું રક્ કર� શકો. એનો

રસ્ત એ છે ક� બદ
ં ો પોતાના પરવર�દગારથી ડર� . પોતાના
આત્માથ િનખાલસતા રાખે, તૌબાને પ્રાથકતા આપે.

ઇચ્છાઓન ��ુ શમાં રાખે એટલા માટ� ક� તેની મૌત તેનાથી

�પી છે અને તેની ઇચ્છ તેને લગાતાર ધોકો આપવાવાળ�

છે . અને શૈતાન તેના માથા પર સવાર છે . � �ુસીબતોને
સ�વી રહ્ છે . �થી ઇન્સા તેને આવકાર� અને તૌબાની
આશાઓ આપે છે �થી તેને ઢ�લમાં નાખે. ત્યા �ુધી ક�

ગફલત અને બેભાન �સ્થિતમા મૌત તેના પર આક્ર કર�

બેસે છે .

હાય ક�ટ�ું હસરત�ું સ્થ ઇન્સાનન ઉમર જ તેની

િવ�દ દલીલ બની �ય અને તેનો રોજગાર જ તેને
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કમનસીબીની તરફ પહ�ચાડ� દ� . પરવર�દગારથી �ુ આ છે ક�,

અમને અને તમને એ લોકોમાં ગણે �ને નેઅમતો મગ�ર

નથી બનાવતી અને કોઈ હ�� ુ �ુદાની તાબેદાર�માં આળસ

કરવા પ્રેર નથી. અને � ૃત્ � પછ� તેના પર પસ્તાવ અને

રં જ અને ગમ નથી ઊતરતા.

*****
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૬૫ - અલ્લાહન ઇલ્મન અત્યં �ુ�મ ચચાર
તરફ ઇશારો
સઘળ� પ્રશં એ �ુદાને માટ� છે �ના �ુણોમાં

પ્રાથિમક ક� �િતમતા નથી હોતી ક� તે �િતમ હોવા પહ�લા
પ્ર રહ્ હોય અને �ુપ્ હોવા પહ�લા પ્ર રહ્ હોય.

તેના િસવાય �ને પણ એક કહ�વામાં આવે છે તે� ું એકત્

લ�ુતા છે અને �ને પણ માનવંત સમજવામાં આવે છે તે� ું
માન, અપમાન છે . તેની સામે દર� ક બળવાન િનબર્ છે અને
દર� ક ધણી �ુલામ છે . દર� ક આ�લમ િવદ્યા અને દર� ક

શ�ક્તમા લાચાર છે . દર� ક સાંભળનાર �ુ�મ અવાજો માટ�

બહ�રો છે અને �ચી અવાજો પણ તેને બહ�રો બનાવી દ� છે .

અને �ૂ રની અવાજ પણ તેની સીમા બહાર િનકળ� �ય છે .

એવી જ ર�તે તેની િસવાય દર� ક પ્ર �ુપ્તત વગર છે

અને દર� ક �ુપ્ �હ�ર વગર છે . તેણે મખ્ �ૂકા ( સ�ન)ને
ૂ
પોતાની �ુ�મતન
ી �સ્થરત અથવા પ�રણામના ભયથી પૈદા

નથી કયાર.
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ન તો તેને કોઈ બરાબરવાળા �મલા
ખોર અથવા
ુ

વ�ુમિતવાળા ભાગીદાર અથવા ટકરાનારા સામેવાળા સાથે

સામનો કરવામાં કોઈ મદદ લેવી હતી. આ સઘળ� મખ્ �ૂ

તેણે જ સજ �લી અને પાળે લી છે . અને આ બધા બંદાઓ, તેની
સામે સ્વી�ૃિત�ુ મસ્ત નમાવી ઊભા છે .

તેણે વસ્ �ુમા પ્રવ નથી કય� ક� તેને કોઈની �દર
સમાએલ કહ�વામાં આવે. અને ન એટલો �ૂ ર થઈ ગયો છે ક�
અલગ થલગ સમજવામાં આવે. મખ્ �ૂકાત�ુ સ�ન અને
રચનાઓની યોજના તેને થકાવી નથી શકતી. અને ન કોઈ
સ�ન તેને લાચાર કર� શક� છે અને ન કોઈ પ્રાર ક�
િનમાર્ણમ ા તેને કોઈ ધોકો થઈ શક� છે . તેનો દર� ક િનણર્
િનિ�ત અને તે� ું દર� ક ઇલ્ યક�નવા�ં અને તેનો દર� ક
�ક
ુ મ અટલ છે , નારા� પણામાં પણ તેનાથી આશા રાખી
શકાય છે અને નેઅમતોમાં પણ તેનો ડર રહ્ કર� છે .

*****
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૬૬ - િસફફ�નની લડાઈમાં �ુધ્ધન ક�ળવણી
ં માં ફરમાન
સંબધ

�ુસલમાનો ! �ુદાથી ડરવાની ટ� વ પાડો. સંતોષ

અને ગંભીરતાની ચાદર ઓઢ� લ્ય. દાંતો ભ�સી લ્ય.

તલવારો મ્યાનમાંથ િનકાળવા પહ�લા મ્યાનન �દર

સળવળાવો.

�ુ શ્મનન

વક

દ્ર�ષ

જોતા

રહો

અને

ભાલાઓથી બંને તરફ વાર કરતા રહો. તેને પોતાની
તલવારની ધાર પર રાખો ને તલવારોનો �મલો
આગળ
ુ

વધીને કરો. અને એ યાદ રાખો ક� તમે પરવર�દગારની

નજરમાં અને હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમન

િપત્રની સાથે છો. �ુ શ્મ પર

લગાતાર �ુમ્લ કરતા રહો અને ભાગવાથી શરમ કરો, ક� તે� ું
મે� ું વંશોમાં રહ� �ય છે . અને તે� ું પ�રણામ જહ�મમ હોય
છે . પોતાના �વને રા� �ુશીથી �ુદાને �ુપ્ કર� દયો.

અને મોતની તરફ અત્યં ધીર ગંભીરતાથી કદમ આગળ
વધારો. તમા�ં િનશાન એક �ુ શ્મન�ુ મો�ું લશ્ક અને
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કનાતોવાળો ખૈમો ( રાવટ�) હોવો જોઈએ ક� �ના એક
� ૂણામાં શયતાન બેઠલો
� છે . તેની �સ્થિ એ છે ક� તેણે એક

પગ �ુમ્લ માટ� આગળ વધાર� રાખ્ય છે . અને એક
ભાગવા માટ� પાછળ રાખ્ય છે . એટલે તમે મ�મતાથી

તમારા િનણર્ પર અડગ રહો. ત્યા �ુધી ક� હક પરોઢના
અજવાળાની �મ સ્પષ થઈ �ય. અને ધરપત રાખો ક�
ઉ�ીિત (�ુલંદ�) તમા� ં ભાગ્ છે , અલ્લા તમાર� સાથે છે
અને તે તમારા આમાલને બરબાદ નહ� થવા દ� .

*****
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૬૭ - સક�ફા બની સઅદાની કાયર્વાહ પછ�
આપ�ું ફરમાન

જયાર� હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમન વફાત પછ� સક�ફા બની સાઅદાની
ખબરો પહ�ચી ત્યાર આપે � ૂછ�ું ક� અન્સાર �ું િવરોધ ��?

તો લોકોએ બતાવ્�ુ ક� તેઓ એમ કહ� રહ્ હતા ક� એક
અમીર અમારો હશે અને એક તમારો. તો આપે ફરમાવ્�ુ:

તમે લોકોએ તેઓની િવ�દ એ દલીલ ક�મ ન પેશ

કર� ક� હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વઆલેહ�
વસલ્લમ તમારા નેક ચા�ર�યવાનો સાથે ભલમનસાઈ અને
�ુનેહગારોથી દર�ુજર કરવાની વસીયત કર� છે .
લોકોએ ક�ું ક� એમાં �ું દલીલ છે ?
ફરમાવ્�ુ ક�

ઇમામત અથવા ��
ુ ૂમત તેઓના

ભાગમાં હોત તો તેઓને વસીયત કરવામાં આવત ન ક� તેઓ
િવશે વસીયત કરવામાં આવે. અને પછ� આપે પ્ કય� ક�

�ુ ર�શની દલીલ �ું હતી? લોકોએ ક�ું ક� તેઓ પોતાને
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હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન �ુ �ુંબી સા�બત કર� રહ્ હતા. આપે ફરમાવ્�ુ:

અફસોસ ! શજરા ( �ૂળ � ૃક)થી દલીલ આપી અને સમરા
(ફળ)ને બરબાદ કર� દ��ુ.ં

*****
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૬૮ - મોહમ્મ �બન અબીબકની શહાદત પછ�
જયાર� આપે મોહમ્મ �બન અબી બકને િમસરની

જવાબદાર� સ�પી અને તેમને કતલ કર� નાખવામાં આવ્ય.

મારો ઇરાદો હતો ક� િમસરનો ગવનર્ હાિશમ �બન

ઉત્બાન બના�ુ,ં અને જો તેમને બનાવી દ� ત તો મયદાન
કદાપી િવરોધીઓ માટ� ખાલી ન છોડત અને તેઓને મોકાથી
ફાયદો ન ઉપાડવા દ� ત. (પણ સંજોગોએ એમ ન કરવા દ��ુ)ં

આમ કહ�વાનો હ�� ુ મોહમ્મ �બન અબીબકની િન�દા

નથી એટલા માટ� ક� તેઓ મને વહાલા હતા અને મારા જ
પાળે લા હતા.

*****
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૬૯ - પોતાના સાથીઓની અવળાઈમાં ક�ું
�ુ ં તમાર� સાથે �ાં �ુધી એવો નરમ વતાર્ ક� ં ક�

ં ૂ �દરથી
� બીમાર �ટ સાથે કરવામાં આવે છે . �ની �દ
પોલી થઈ ગઈ હોય અથવા એવી �ણર્ કપડાં સાથે કરવામાં
આવે છે , �ને એક તરફથી સીવવામાં આવે તો બી� તરફ

ફાટ� �ય છે . જયાર� પણ શામ�ું કોઈ ટો�ં તમારા કોઈ
ટોળા સામે આવે છે તો તમારામાંથી દર� ક જણ પોતાના
ઘરનો દરવાજો બંધ કર� દ� છે . અને એવી ર�તે �પાઈ �ય

છે �વી ર�તે દરમાં ઘો અને ભ�યરામાં જરખ. �ુદાની કસમ
! હડ� ૂત એ જ થશે �ના તમારા �વા મદદગાર હશે અને �

તમાર� મારફત તીરં દા� કરશે અથવા તે અણી � ૂટ� લ અને

� ૂઠ ભાંગેલ તીરથી લ�ય બાંધશે. �ુદાની કસમ, તમે ઘરના
�ગણામાં ઘણા દ� ખાવ છો અને લશ્કરન ઝંડા નીચે ઘણા
ઓછા દ� ખાવ છો. �ુ ં તમને �ુધારવાની ર�ત ��ું �ં અને

તમને સીધા દોર કર� શ�ુ ં �,ં પણ �ું ક� ં મારો દ�ન ખરાબ

કર� તમને ઠ�ક કરવા નથી માગતો. �ુદા તમારા વદનોને
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હડ� ૂત કર� અને તમારા ભાગ્યન �ૂ ભાર્ગ બનાવે. તમે હકથી
એટલા પ�ર�ચત નથી �ટલા બાિતલને �ણો છો. અને

બાિતલને એવી ર�તે બાિતલ નથી ગણતા �વી ર�તે હકને
બાિતલ ગણો છો.

*****
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૭૦ - ઘાયલ થવાની રાતે આપ�ું સંબોધન
એ ફજરના સમયે આપના પિવત મસ્તક વાર

કરવામાં આવ્ય:

હ� �ુ ં બેઠો હતો ક� એકાએક �ખ લાગી ગઈ અને

એ�ું લાગ્�ુ ક� હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લ માર� સામે �બરાજમાન છે . મ� અરજ કર�:
મ� આપની ઉમ્મતથ અત્યં આડોડાઈ અને �ુ શ્મનીન
અ�ુભવ કય� છે . ફરમાવ્�ુ ક� બદ�ુ આ કરો !
તો મ� આ �ુ આ કર�. �ુદાયા, મને તેઓથી સાર�
કૌમ અતા કર અને તેઓને મારાથી કડક આગેવાન આપી દ� .

*****
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૭૧ - ઈરાકવાળાઓની િન�દા સંબધ
ં માં
�ણી લ્ય, અય ઈરાકવાસીઓ. બસ તમારો દાખલો
એ ગભર્વત �ી �વો છે � નવ મહ�ના �ુધી બાળકને પેટમાં
રાખે અને જયાર� જણવાનો સમય આવે તો પાડ� દ� . અને
પછ� તેનો ધણી પણ મર� �ય અને રંડાપો પણ લાંબો થઈ
�ય ક� નઝદ�કનો કોઈ વારસ ન રહ� અને �ૂ રવાળા વારસ
બની �ય.
�ુદા સાક્ છે ક� �ુ ં તમારા પાસે મારા અખત્યારથ

નથી આવ્ય બલ્ક સંજોગોના જોર� આવ્ય �ં. અને મને એ
ખબર મળ� છે ક�, તમે લોકો મારા પર �ૂઠ� આળ � ૂકો છો.
�ુદા તમારો નાશ કર� . �ુ ં કોની િવ�દ �ુ �ું બોલીશ?

�ુદાની િવ�ધ્ ! જયાર� ક� �ુ ં સૌથી પહ�લા તેના પર

ઈમાન લાવ્ય �ં.

અથવા ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન િવ�દ !
સમથર્ ક�ુર છે .

જયાર� ક� સૌથી પહ�લા મ� આપ�ું
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કદાપી નહ�, બલ્ક આ વાત એવી હતી ક� તમાર�

સમજથી પર હતી અને તમે તેને લાયક નહોતા. �ુદા તમને
સમ�. �ુ ં તમને હ�રાઓ તોળ� તોળ�ને આ�ું �ં અને કોઈ
� ૂલ્ નથી માગતો, પણ કાશ તમાર� પાસે તે� ું પાત હોત !

અને �ૂંક સમયમાં જ તમને તેની હક�કતની ખબર પડ� જશે.

*****
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૭૨ - સલવાતની તાલીમ અને અલ્લા અને
ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમન િસફતો

�માં લોકોને સલવાતની તાલીમ આપવામાં આવી

છે અને �ુદા તથા ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમન �ુણો�ું વણર્ છે .
અય �ુદા !

અય ધરાની પથાર� બીછાવનારા,

અને u�ચા �ચા આસમાનોને રોકવાવાળા,અને �દલોને

તેની

�ુભાગી

કરવાવાળા !
બરકતો

અથવા

હતભાગી

પ્ર�ૃિ

પર

પૈદા

તાર� સૌથી વધાર� પિવત અને િનરંતર વધનાર�
પોતાના

બદ
ં ા

અને

ર� ૂલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

હઝરત

મોહમ્મ

પર ઉતાર. �

� ૂરોગામી ન�ુવ્વતોન �તાવનાર, �દલ અને �દમાગના
બંધ દરવા�ઓને ખોલનાર,હકની મારફત હક�ું એલાન

કરનાર, બાિતલના જોશ અને ચળવળને ટાળનાર, અને
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�ુમરાહ�ઓના �મલા
ઓ�ું મા�ું કચડનાર. � ભાર � ર�તે
ુ
તેના પર નાખવામાં આવ્ય તેઓએ ઉપાડ� લીધો. તારા

�ુકમ સાથે ઊભા થયા. તાર� મર�ના રસ્ત પર, ઝડપી
કદમ વધારતા રહ્. ન આગળ વધવાનો ઇન્કા ��, ન

તેઓના ઇરાદાઓમાં નબળાઈ આવી. તાર� વહ�ને �ુર�ક્

કર�. તારા વચન�ું પાલન �ુ.� તારા �ુકમને લા�ુ કરવાના

માગર્મ ા આગળ વધતા રહ્, ત્યા �ુધી ક� પ્રકાશ શોધખોળ
કરનારા માટ� અ�ગ્ રોશન કર� અને ભટક�લાઓ માટ� રસ્ત

સ્પષ ��.

તેઓના દ્વા �દલોએ �ફત્ના અને �ુનાહમાં

�ૂબેલા રહ�વા છતાં �હદાયત મેળવી લીધી. અને તેઓએ

રસ્ત દ� ખાડનારા �ચહ્ અને સ્પષ �ુકમો સ્થાપ દ�ધા. તેઓ

તારા પ્રમા� બદ
ં ા, તારા �ુપ્ ઇલ્મોન ખ�ના, રોઝે

કયામત માટ� તારા ગવાહ, હકની સાથે મોકલેલ અને
મખ્ �ૂકા તરફ તારા પ્રિતિન હતા.

�ુદાયા ! તેઓ માટ� તાર� રહ�મતની છાંવમાં િવશાળ

સ્થા ન�� કર� દ� . અને તેમની નેક�ઓને તારા ફઝલથી
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બમણી ચોગણી કર� દ� . અય �ુદા ! તેમની �ુ�ૂમતોને દર� ક

�ુ�ૂમતોથી ઉચ્ચત અને તેમના સ્થાનન તારા પાસે મહાન

બનાવી દ� . તેમના � ૂરને પ�ર� ૂણર કર અને તાર� �રસાલતના

બદલામાં તેઓને �સ્વ�ૃ શહાદત અને પસંદ કર� લા વચનો�ું
અપર્ કર ક� તેમની વાતચીત સદા ન્યાય�ૂણ અને
ઇ�્આમમ

તેમના �ુકાદા સદા હક અને બાિતલની વચ્ચ �તર દોરતી

સીમા છે .

અય �ુદા !

અમને તેઓની સાથે � ૂશગવાર

�ઝ�દગી, નેઅમતો�ું સ્થા, ઇચ્છા અને �લઝઝતો�ું ક�ન્,

શોભા અને મોભા�ું સ્થા અને કરામત અને શરાફતના

તોહફાઓની મં�ઝલ પર ભેગા કર� દ� .

*****
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૭૩ - મરવાન �બન અલ હકમથી બસરામાં
સંબોધન
કહ� છે ક� જયાર� મરવાન �બન હકમ જગે
ં જમલમાં

પકડાઈ ગયો. તો ઇમામે હસન અલ�ય્હસ્સલ અને ઈમામ

�ુસન
ૈ

અલ�ય્હસ્સલા હઝરત

અમી�લ

મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલને તેની ભલામણ કર� અને આપે તેને આઝાદ

કર� દ�ધો, તો બંને હઝરાતે અરજ કર� ક� યા અમી�લ

મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલ ! આ આપની બયઅત કરવા
માગે છે . તો આપે ફરમાવ્�ુ:

�ું તેણે હ. ઉસ્માનન

કત્ થવા પછ� માર�

બયઅત નહોતી કર�? મને એની બયઅતની કોઈ જ�ર

નથી. આ એક ય�દ
ૂ � પ્રકાર હાથ છે . જો હાથથી બયઅત
કર� પણ લેશે તો નફફટાઈથી તેને તોડ� પણ નાખશે. યાદ

ૂ
રાખો, તેને પણ �ુ�મત
મળશે પણ માત એટલી વાર �ટલી
વારમાં �ુ તરો પોતા�ું નાક ચાટ� લે છે . એ ઉપરાંત એ ચાર
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�ુત્રો બાપ પણ છે અને ઇસ્લામન ઉમ્મ તેનાથી અને
તેની અવલાદથી સૌથી ખરાબ �દવસો જોવા વાળ� છે .

*****
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૭૪ - જયાર� લોકોએ હ.ઉસ્માનન બયઅત
કરવાનો ઇરાદો કર� લીધો
તમને ખબર છે ક� �ુ ં બધા લોકોમાં સૌથી વધાર�

�ખલાફતનો હકદાર �ં અને �ુદા ગવાહ છે , �ુ ં ત્યા �ુધી

સંજોગોને સાથ આપતો રહ�શ જયાં �ુધી �ુસલમાનોના
મસઅલાઓ ઠ�ક રહ�શે અને �લ્ માત માર� �ત �ુધી
મયાર્�દ રહ�, �થી �ુ ં તેનો બદલો અને સવાબ મેળવી શ�ુ ં
અને �ુ િનયાના આ ઠાઠ વૈભવથી માર� બેપરવાઈને �હ�ર

કર� શ�ુ ં. �ના માટ� તમે બધા મર� રહ્ છો.

*****
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૭૫ - જયાર� લોકોએ આપ પર હ.ઉસ્માનન
� ૂનનો આરોપ લગાવ્ય

જયાર� આપને ખબર મળ� ક� બની ઉમય્ય આપના
ઉપર હ. ઉસ્માનન � ૂનનો આરોપ �ુક� રહ્ છે .
�ું બની ઉમય્યાન ખર� ખર� �ણકાર� તેઓને મારા

પર આળ � ૂકવાથી ન રોક� શક� અને �ું ��હલોને મારા

કારનામા આ આરોપથી અટકાવી ન શ�ા?

ખર� ખર

પરવર�દગાર� આળ અને �ૂઠ ઘડવાની િવ�દ � નસીહત કર�

છે તે મારા બયાનથી ઘણી વધાર� સં� ૂણર છે . �ુ ં ગમે તેમ આ

બેદ�નો (અધમ�ઓ) પર માર� �ુજ્જ � ૂર� કરવાવાળો, તે

વચનભંગી, શકમાં પડ�લા લોકોનો �ુ શ્મ �ં અને બધા
સંદ�હ�ુક્ મામલાઓ �ુદાની �કતાબ સામે ર�ુ ક� ં �ં. અને

કયામતના �દવસે બદ
ં ાઓનો �હસાબ તેઓના દાવાઓ

આશય (િનય્ય) પર જ થશે.

*****
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૭૬ - નેક અમલ�ું પ્રોત્સ

�ુદા રહ�મત કર� એ બંદા પર � કોઈ �હકમત

(ડહાપણની વાત) સાંભળે તો તેને યાદ રાખી લે. અને જો

તેને કોઈ �હદાયતની દાવત આપવામાં આવે તો તેની
િનકટતર થઈ �ય. અને કોઈ રહ�બર સાથે જોડાઈ �ય તો

ન�ત મેળવી લે. પોતાના પાલનહારને સદા નજરમાં રાખે
અને �ુનાહોથી ડરતો રહ�. િનસ્વાથ કાય�ને આગળ વધાર�

અને ભલાઈના કામ કરતો રહ�. સંગ્રહ લાયક સવાબ ભેગો

કર� . પરહ�ઝ કરવા યોગ્ ચીજોથી �ૂ ર રહ�. ઉદ્દેશ દ�ષ્ટમા
રાખે. અજ ભેગો કર� લે. ઇચ્છા પર ��ૂશ મેળવે, અને

આશાઓને ખોટ� પાડ�. ધીરજને ન�ત�ું વાહન બનાવી લે
અને તકવાને વફાતનો સઘ
ં રો બનાવી લે. રોશન માગર પર

ચાલે અને ઉઘાડા રાજમાગર પર ચાલે. �વનની મોહલતને
ગનીમત ગણે અને મૌત તરફ પોતે આગળ વધે. અને

અમલ�ું ભા� ુ લઈ આગળ વધે.

*****
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૭૭ - જયાર� સઈદ �બન અલ આસે આપને
આપના હકથી વં�ચત કર� દ�ધા.

આ બની ઉમય્ય મને પયગમ્બ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ વારસો પણ થોડો થોડો કર�ને
આપે છે . જો ક� �ુ ં �વતો રહ� ગયો તો એવી ર�તે વાળ�

�ડ�ને ફ�ક� દઈશ, �વી ર�તે કસાઈ માંસના �ૂકડા પરથી

માટ�ને ખંખરે � નાખે છે .
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૭૮ - આપની દોઆના ઉચ્ચા

એ દોઆ � આપ વારંવાર પઢયા કરતા હતા :

અય અલ્લા ! મારા ખાતર એ વસ્ �ુઓન માફ કર�

દ� �ને � ું મારાથી વધાર� સાર� ર�તે �ણે છે , અને પછ� �

એ કાય��ું �ુનરાવતર્ થાય તો � ું પણ ફર� ફર� માફ કર�
દ� .

અય �ુદા ! એ વચનો સંબ ંધમાં પણ માફ કર� દ�

�નો તારાથી વાયદો કરવામાં આવ્ય, પણ તેને પાળવામાં
ન આવ્ય.

અય �ુદા ! એ આમાલ પણ માફ કર� દ� , �માં

�ભથી તો તાર� િનકટતા ચાહવામાં આવી, પણ �દલ તો

તેનાથી વેગ�ં જ ર�ુ.ં
અય �ુદા !

�ખોના ટ�કામય ઇશારાઓ, મ�ના

અિશષ્ ઉચ્ચાર, �દયની અયોગ્ ઇચ્છા અને �ભની
બકવાસોને પણ માફ કર� દ� .

*****
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૭૯ - ખાર�ઓથી જ ંગના સમયે આપ�ું
ફરમાન
જયાર� ખાર�ઓ સામે જગ
ં પર િનકળવા સમયે

અ�ુક સાથીઓએ ક�ું

ક� હઝરત

અમી�લ મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલ આ સફર માટ� કોઈ બીજો સમય ન�� કર� .
હમણા સફળતાની શ�તા નથી, ક�મક� જયોિતષ શા�થી
એ�ું લાગે છે .

�ું તમા� ં માન�ું એ છે ક�, તમને એ ઘડ�ની ખબર

છે , �માં િનકળવાવાળાની આફતો ટળ� જશે ? અને તમે એ

ઘડ�થી મને ડરાવવા માંગો છો �માં સફર કરનારો

� ૂકસાનોમાં ઘેરાઈ જશે ? યાદ રાખો � તમાર� આ વાત�ું

સમથર્ કરશે તે �ુ રઆનને �ુ ઠલાવનારો હશે. અને ગમતી

વસ્ �ુઓન પ્રા� અને અણગમતી બાબતોને ટાળવામાં

�ુદાની મદદથી બેપરવા થઈ જશે. �ું તમે એમ ઇચ્છ છો ક�

તમારા કાયર �ુજબ અમલ કરવાવાળો પરવર�દગારના બદલે

તમારા જ વખાણ કર� . એટલા માટ� ક� તમે તમારા ધારવા
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�ુજબ તેને એ ઘડ�ની ખબર આપી છે �માં લાભો મેળવી
શકાય છે . અને � ૂકસાનોથી બચી શકાય છે .

અય લોકો ! ખબરદાર ન�ૂમ (જયોિતષી િવષે) �ું

ઇલ્ ન મેળવો, પણ એટ�ું જ �નાથી જમીન અને

સમંદરના રસ્તા ગોતી શકાય. ક�મક� આ ઇલ્ ભિવષ્

વાણી તરફ લઈ �ય છે અને ખગોળ શા�ી પણ એક

પ્રકાર ભિવષ્ વે�ા છે . જયાર� ક� ભિવષ્ ભાખનાર
��ૂ ગર �વો હોય છે અને ��ૂ ગર કાફર �વો હોય છે અને

કાફરનો �ત જહ�દમ છે , ચાલો �ુદા�ું નામ લઈને નીકળ�

પડો.
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૮૦ - ઔરતોની સ્વભાિવ ઉણપો
ં ંધમાં
સબ

જગે
ં જમલથી િન� ૃત થયા પછ� �ીઓની ટ�કા

લોકો યાદ રાખો ક� �ીઓ ઈમાનના �હસાબે,

વારસાના ભાગની ગણત્ર, અને �ુ�ધ્ધન સરખામણીમાં
અ� ૂર� હોય છે . ઈમાનના �હસાબે અ� ૂર� હોવાનો અથર એ છે

ક� તે માહવાર�ના �દવસોમાં નમાઝ, રોઝાથી � ૂક્ રહ� છે

અને �ુ�ધ્ધન �હસાબે અ� ૂર� હોવાનો મતલબ એ છે ક�,
ગવાહ�માં બે ઔરતો એક �ુ�ષની બરાબર હોય છે .

વારસામાં અ� ૂર� હોવાનો ભાવાથર એ છે ક� તેને વારસામાં
ભાગ �ુ�ષથી અધ� મળે છે . એટલે તમે સૌથી વધાર� નઠાર�
�ીઓથી બચતા રહો. અને શ્રે �ીઓથી પણ સાવચેત રહો
અને ખબરદાર ! સા�ં કામ પણ તેની તાબેદાર�માં ��મ ન

આપજો, ક� તેને ખરાબ કામનો �ુકમ આપવા�ું પણ મન થઈ

�ય.

*****
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૮૧ - ઝોહદના સંબધ
ં માં આપનો ઉપદ�શ
અય લોકો ! ઝોહદ (સંયમ) આશાઓ ઓછ� કરવી,
નેઅમતનો ઉપકાર માનવો અને હરામ બાબતોથી બચવા�ું
નામ છે . હવે જો આ કામ તમારા માટ� કઠ�ન થઈ �ય તો
ઓછામાં ઓ�ં એટ�ું કરજો ક� હરામ તમાર� સહનશ�ક્ પર
ચડ� ન બેસે અને નેઅમતોના સમયે �ુ�ક્ર ન � ૂલી જતા ક�
પરવર�દગાર� અત્યં સ્પષ અને રૌશન દલીલો અને �ુજ્જ
� ૂર� કરનાર� �કતાબો દ્વા તમા�ં બહા�ું ખતમ કર� નાખ્�ુ
છે .

*****
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૮૨ - �ુિનયાની ખાિસયતો િવશે ઉપદ�શ
�ુ ં આ જગત િવશે �ું ક�ુ,ં �નો આરંભ �ુ :ખ અને
શોક અને �ત નાશ અને ના� ૂદ� છે . તેના હલાલમાં �હસાબ
અને હરામમાં અઝાબ છે . � તેમા તવંગર થઈ �ય તે એ
કસોટ�ઓમાં �ુંચવાઈ �ય અને � રંક થઈ �ય એ �ુ :ખી
અને ઉદાસ થઈ �ય. � તેની તરફ દોડ� તેના હાથમાંથી
િનકળ� �ય અને � િવ�ુખ થઈ બેસી રહ� તેની પાસે હાજર
થઈ �ય. � તેને સાધન બનાવી આગળ �ુ એ તેને દ� ખતો
કર� દયે અને તેને કોઈ વહા�ું બનાવે તેને �ધળો કર� દયે.

*****
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૮૩ - �ચત િવ�ચત ગરાર્ન �ુત્બ �માં

સ�નનો અ�ુક્ અને બોધ�ુચનો આપવામાં
આવ્ય છે .

આ અદ� ૂત અને અ� ૂવર �ુત્બાન “�ુત્બ ગરાર”

કહ�વામાં આવે છે , આ �ુત્બામા પરવર�દગારની િસફતો,

તકવાની ભલામણ, �ુ િનયાથી વેરાગનો પાઠ, કયામતની
�સ્થિત, લોકોની નીરસતા પર ઠપકો, અને પછ� �ુદાની

યાદ અપાવવામાં પોતાની િવિશષ્ટતાન ઉલ્લે કરવામાં
આવ્ય છે .

સઘળ� પ્રશં એ અલ્લાહન માટ� છે , � પોતાની

શ�ક્તન આધાર� ઉચ્ચત અને પોતાના ઉપકારોના આધાર�

બદ
ં ાઓની િનકટ છે . તે દર� ક લાભ અને � ૃ�ધ્ધન અપર્ના

અને દર� ક સંકટ અને �ુ :ખનો ટાળનારો છે . �ુ ં તેની �ૃપા

દ્ર�ષ અને ઉપકારોની િવ� ૂલતાના કારણે તેના વખાણ ક� ં

�ં. અને તેના પર ઈમાન રા�ું �ં ક� તે જ પ્ર અને �હ�ર

છે . અને તેનાથી જ �હદાયત મા�ું �ં ક� તે જ િનકટ અને
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�હદાયત કરનાર છે . તેનાથી જ મદદ મા�ું �ં ક�મક� એ જ

શ�ક્તમા અને જબરદસ્ છે . અને તેના ઉપર જ ભરોસો ક� ં
�ં ક� એ જ � ૂરતો અને મદદગાર છે .

અને �ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક� હઝરત મોહમ્મ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

તેના બંદા અને

ર� ૂલ છે . તેમને પરવર�દગાર� પોતાના �ુકમો�ું પાલન

કરાવવા પોતાની �ુજ્જ � ૂર� કરવા અને અઝાબની ખબરો

આપવા મોકલ્ય છે .

�ુદાના બદ
ં ાઓ !

�ુ ં તમને એ �ુદાથી ડરવા�ું

આમંત્ આ�ું �,ં �ણે તમાર� �હદાયત માટ� દષ્ટાંત આપ્ય

છે . તમારા �વન માટ� સમય મયાર્દ ન�� કર� છે . તમને
િવિવધ

પ્રકાર

વ�ો

પહ�રાવ્ય

છે .

તમારા

માટ�

આ�િવકાના સાધનો �ુષ્ક કર� દ�ધા છે . તમારા આમાલનો
સ�
ં ૂણર ઘેરાવો કય� છે . અને તમારા માટ� બદલાની વ્યવસ્

કર� દ�ધી છે . તમને સં� ૂણર નેઅમતો અને િવશાળ ભેટોથી

નવા�યા છે . અને અસરકારક દલીલો દ્વા આખેરતના
અઝાબથી ડરાવ્ય છે . તમાર� સંખ્યાન ગણી લીધી છે અને
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તમારા માટ� આ પર�ક્ષા અને ધડો લેવાના સ્થળ �ુદ્દ

ન�� કર� દ�ધી છે . અહ� જ તમા�ં ઇમ્તેહા લેવામાં આવશે

અને એના જ કથનો અને વતર્ન પર તમારો �હસાબ લેવામાં
આવશે.

યાદ રાખો ! આ �ુ િનયા�ું ઉદભવસ્થા ગ�
ં ુ અને

તેનો ઘાટ કાદવ - �કચડવાળો છે . તે� ું દ્રશ�ુદ
ં ર દ� ખાય છે .

પણ �ત�રક પ�ર�સ્થિ અત્યં ખતરનાક છે . આ �ુ િનયા

નાશવંત ભ્રમ, એક �ુઝાઈ જનાર� રોશની, એક ઢળ�

જનારો છાંયો, અને એક પડ� જનારો આધાર છે . જયાર�

તેનાથી િધ�ાર કરનારો હ�વાયો થઈ �ય છે , અને તેને
ખરાબ સમજનારો સંતોષી થઈ �ય છે તો એ અચાનક

પોતાના પગ પછાડવા માંડ� છે . અને આિશકને પોતાની

�ળમાં સપડાવી લે છે . અને પછ� પોતાના તીરો�ું લ�ય

બનાવે છે . ઇન્સાનન ગળામાં � ૃત્�ુન ફાંસો નાખી દ� છે . અને

તેને ખ�ચી કબ્ર સંકડાશ અને ઉતારાના ભય તરફ લઈ

�ય છે . �યાં તે પોતા�ું ઠ�કા�ું જોઈ લે છે અને પોતાના

આમાલ�ું વળતર મેળવી લે છે . અને આજ અ�ુક્ વંશ
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પરં પરા ચાલતો રહ� છે ક� અવલાદ વડ�લોની જગ્યા આવી
�ય છે . ન � ૃત્� બળજબર� કરવાથી રોકાય છે અને ન

આવવાવાળા લોકો �ુનાહોથી રોકાય છે . � ૂરાણા લોકોના

નકશે કદમ પર ચાલતા રહ� છે અને ઝડપથી પોતાની

�િતમ મંઝીલ અને િવનાશની તરફ આગળ ધપતા રહ� છે .

ત્યા �ુધી ક� જયાર� બધા મામલાઓ ખતમ થઈ જશે

અને બધા કાળો વીતી �શે અને કયામતની ઘડ� ન�ક

આવી જશે તો તેઓને કબ્ર � ૂણાઓ, પક્ષીઓ માળાઓ,

ભક્ પ્રાણીઓ બખોલો અને િવનાશના સ્થળોએથ

કાઢવામાં આવશે. તેના �ુકમની તરફ ઝડપથી પગ ઉપાડતા
અને પોતાના વાયદાગાહની તરફ ધસતા ટોળે
ખામોશ, હારબંઘ અને ઊભા.

ટોળા,

�ુ દરતની દ્ર� તેઓના પર હાવી અને અલ્લાહન

દાઈની અવાજ તેઓના કાનોમાં, શર�ર પર પરાધીનતાના

વ�ો, શરણાગિત અને અપમાનની િનબર્ળત છવાએલ,

�ુ�ક્ત �ુમ, આશાઓ ભગ્, �દલ િનરાશાજનક ખામોશીની
સાથે બેસી ગએલ. અને અવાજો દબાઈને શાંત થઈ જશે.
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પસીનો મોમાં લગામ લગાડ� દ� શ.ે અને ડર મોટા હશે. કાન

એ �ુકારવાવાળાની અવાજથી �ુ� ઉઠશે. � �િતમ ફ�સલો

સંભળાવશે, અને આમાલનો બદલો આપવા અને આખેરતની
શીક્ ક� સવાબની પ્રા� માટ� અવાજ આપશે.

તમે એ બદ
ં ાઓ છો, � તેની સ�ાના પ્રદશ માટ�

પૈદા થયા છો. અને તેના વચર્સ અને આશરા હ�ઠળ તેઓની
ક�ળવણી થઈ છે , સકરાતના સમયે તેઓની �હો કબ્ કર�

લેવામાં આવશે, અને તેઓને કબ્રો �દર �પાવી દ� વામાં
આવશે. આ માટ�ની �દર ભળ� જશે અને પછ� અલગ

અલગ ઊભા કરવામાં આવશે. તેઓને આમાલ પ્રમા

બદલો આપવામાં આવશે અને �હસાબના સમયે અલગ

અલગ કર� દ� વામાં આવશે. તેઓને �ુ િનયામાં અઝાબથી

બચવાનો માગર તલાશ કરવાની મોહલત આપવામાં આવી છે

અને તેઓને ઉજવળ માગર્�ુ દશર્ કરાવાઈ � ૂ�ું છે . અને

તેઓની દ્ર�ષ્ટમા શંકાના આવરણો પણ હટાવી લેવામાં
આવ્ય છે . તેઓને કાયર ક્ષેત્ આઝાદ પણ છોડ� દ� વામાં

આવ્ય છે . �થી આખેરતની દોડની તૈયાર� કર� લે. અને
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એટલી મોહલત મેળવી લે, �ટલી ફાયદાઓ મેળવવા અને
ભાિવ મંઝીલ માટ� સામાન ભેગો કરવા માટ� જ�ર� હોય છે .
હાય !

આરોગ્યદાય

આ

નસીહતો

ક�ટલા
છે ,

ખરા દ્રષ્ટાં

જો

તેને

છે

પિવત

અને

�દય,

સાંભળનારા કાન, મ�મ રાઈ અને હોિશયાર અકલો પ્રા

થઈ �ય. એટલા માટ� અલ્લાહથ ડરો એ શખ્સન �મ �ણે
નસીહતોને સાંભળ� તો �દલ નરમ થઈ ગયા, અને �ુનાહ

થઈ ગયા તો તરત જ ક� ૂલી લી�ું અને �ુદાનો ડર લાગ્યો

તો અમલ શ� કર� દ�ધો. આખેરતથી ડય� તો અમલની
તરફ આગળ વધ્ય. કયામત�ું યક�ન થઈ ગ�ું તો શ્રે

આમાલ બ�વી લાવ્ય. બોધ આપવામાં આવ્ય તો બોધ

ગ્ર ��. ભય દ� ખાડવામાં આવ્ય તો ડર� ગયો. રોક્વામા

આવ્ય તો રોકાઈ ગયો. હકની અવાજ પર લબ્બૈક કહ�, તો

તેની તરફ ધ્યાનમગ થઈ ગયો. અને પાછો વળ્ય તો તૌબા
કર�, વડ�લો�ું અ�ુસરણ �ુ� તો તેઓના પગલે ચાલ્ય.

સત્યન દશર્ કરાવવામાં આવ્ય તો જોઈ લી�ુ.ં હકની

શોધમાં ઝડપથી આગળ વધ્ય. અને �ૂઠથી �ૂ ર ભાગી મોક
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પ્રા કર� લીધો. પોતાના માટ� આખેરતનો સંઘરો ભેગો ��.

અને પોતાના �તરને �ુધ્ કર� લી�ુ.ં આખેરતના ઘરને

વસાવ્�ુ અને વાટ ખચ� એકઠ� કર� લીધી, એ �દવસ માટ� �

�દવસે અહ�થી �ૂચ કરવા�ું છે . અને આખેરતનો માગર
અપનાવવાનો છે . અને આમાલ પર આધાર રાખવાનો છે .

અને �ચ�તા સ્થાન જવા�ું છે . અને સદાના ઘર માટ� સામાન
આગળ રવાના કર� દ�ધો.

અલ્લાહન બદ
ં ાઓ ! અલ્લાહથ ડરો, એ ઉદ્દેશ

કારણે �ના માટ� તમને પૈદા કરવામાં આવ્ય છે . અને તેનો

ડર પૈદા કરો એવી ર�તે �મ તેણે તમને પોતાની મહાનતાનો
ડર અપાવ્ય છે . અને એ વળતરની યોગ્યત ક�ળવો, �ને

તેણે તમારા માટ� તૈયાર �ુ� છે . તેના સાચા વાયદાને � ૂરો
કરવા અને કયામતની ભયાનતકાથી બચવાના આશય સાથે.

તેણે તમને કાન આપ્ય છે ક� જ�ર� વાતોને

સાંભળો, અને �ખો અપ� છે ક� અદ�ઠ પણામાં પ્રક આપે.

અને �જસ્ના એ ભાગો આપ્ય છે � િવિવધ અવયવોને
એકઠા કરનાર છે . અને તેની �ટ� �ટ�
ં ૂ માટ� યોગ્ છે .
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� ૂરતોની ગોઠવણી અને વયોની �ુદ્દત �હસાબે એવા શર�રો

સાથે � પોતાની જ�રતો � ૂર� કરવાવાળા છે . અને એવા
�દલો સાથે � પોતાની આ�િવકાની તલાશમાં રહ� છે , તેની

મહાનતમ

નેઅમતો,

ઉપ�ૃત

સલામતીના �કલ્લા દરિમયાન.

કરનાર�

નેઅમતો,

અને

તેણે તમારા માટ� એ વયો ન�� કર� છે , �ને

તમારાથી �પી રાખી છે અને તમારા માટ� � ૂતકાળમાં �ુજર�
જવાવાળાના અવશેષોમાં બોધ રાખ્ય છે . એ લોકો �

પોતાના નસીબ અને વૈભવની મ� માણી રહ્ હતા અને

બધા બંધનોથી � ૂકત હતા, પરં� ુ મૌતે તેમને આશાઓની

� ૂણાર્�ૂત

પહ�લા

જ

પકડ�

લીધા

અને

નાશની

િવનાશકતાઓએ તેને હ�� ુ પ્રા�પ્ અલગ કર� દ�ધા. તેઓ

એ બદનની સભ
ં ાળ ટાણે કોઈ તૈયાર� નહોતી કર� અને

શ�ના �દવસોમાં કોઈ બોધ ગ્ર નહોતો ��. તો �ું
�ુવાનીની લીલીછમ તા� વયોમાં, � ૃધ્ધાવસ્થામ ક�ડ વાંક�

વળ� જવાની વાટ �ુ એ છે ? અને �ું આરોગ્યન તાજગી
રાખવાવાળા સંકટો અને બીમાર�ઓના અકસ્માતોન રાહ
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�ુ એ છે ? અને �ું અમરતાનો સમય રાખવાવાળા િવનાશના
સમયનો ઇન્તેઝા કર� છે જયાર� ઢળતી બપોર પાસે હશે

અને મરવાની ઘડ� સૌથી િનકટ હશે. અને મરણ પથાર�એ

ગભરાટની અકળામણ અને �ુ :ખ તાપની યાતનાઓ અને
મ�મા ફ�ણો ઊભરાતા હશે. અને તે એ સમય હશે જયાર�
ઇન્સા સ્વજન,

સંતાનો,

સગાં વહાલાઓ,

સબ
ં ંધીઓથી મદદ મેળવવા અહ� તહ� જોતો હશે.

િમત્,

તો �ું આજ �ુધીમાં કોઈ સ્વજને મૌતથી ઉગાયાર

છે ? અથવા ફ�રયાદ કોઈને કામ આવી છે ? કદાિપ નહ�,

મરવાવાળાને તો કબ્રસ્તાન પકડ� લેવામાં આવ્ય છે અને

સાંકડ� કબ્રમ એકલો છોડ� દ� વામાં આવ્ય છે , એ �સ્થિતમા

ક� ક�ડા મકોડા તેની ચામડ�ને � ૂરા � ૂરા કર� રહ્ છે અને

પામાલીઓએ તેના શર�રની તાજગીને �ણર્ કર� નાખી છે .

�ધીઓએ તેના અવશેષોને નામશેષ કર� દ�ધા છે . અને
કાળના અકસ્માતો તેના �ચહ્ �સ
ં ૂ ી નાખ્ય છે . શર�ર
તાજગી પછ� નાશ પામ્ય છે , અને હાડકાં શ�ક્ પછ�

જરજર�ત થઈ ગયાં છે . આત્મ ( �હ) પોતાના ભારના
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વજનથી જકડાઈ ગઈ છે અને હવે ગૈબની ખબરો પર યક�ન
આવી ગ�ું છે . હવે ન કોઈ નેક આમાલમાં વધારો થઈ શક�

છે અને ન ખરાબમાં ખરાબ � ૂલોની માફ� માગી શકાય છે .

તો �ું તમે એ જ બાપદાદાના વંશજો નથી ? અને

�ું તેઓના ભાઈબંધો નથી ? ક� પાછા તેઓના પગલે પગલે
ચાલી રહ્ છો. અને તેઓની જ ર�તભાત અપનાવેલ છે .

અને તેઓના જ માગ� ચાલી રહ્ છો ? ખર� વાત એ છે ક�

�દલો પોતાનો ભાગ પ્રા કરવામાં કઠણ થઈ ગયા છે . અને

�હદાયતના માગર્થ ગા�ફલ થઈ ગયા છે . ખોટા મયદાનમાં
પગ જમાવેલા છે , એ�ું લાગે છે ક� અલ્લાહન સંબોિધત તેઓ

િસવાય કોઈ અન્ છે અને કદાચ બ�ું જ ડહાપણ �ુ િનયાને

જ એકઠ� કર� લેવામાં છે .

યાદ રાખો ! તમારો માગર (�ુલે) િસરાત અને તેની

િવનાશક (લપસણી જગ્યા)

છે . તમાર� આ ભયાનક

પ�રણામો અને �ત �તના ખતરનાક સ્થળોથ પસાર
થવા�ું છે .
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અય અલ્લાહન બદ
ં ાઓ ! અલ્લાહથ ડરો, એવી

ર�તે �મ એ �ુ�ધ્ધવા ડર� છે , �ને આખેરતની �ચ�તાએ

પ્ર� કર� દ�ધો હોય અને તેના શર�રને �ુદાના ડર� �ણર્
બનાવી દ��ું હોય, અને રાતના �ગરણોએ તેની રહ� સહ�

�ઘને પણ ��િૃ તમાં બદલી નાખી હોય, અને આશાઓએ
તેના �દલોની ધડકનોને તરસાવેલ હોય, અને સંયમે તેની

ઇચ્છાઓન પગો નીચે ચકદ� માર� હોય, અને �ુદાની યાદ
(નામોચ્ચા) તે�થી તેની �ભ પર દોડ� રહ� હોય, અને

તેણે કયામતના આરામ અને શાંિત માટ� અહ� ડરનો માગર
અપનાવી લીધો હોય, અને સીધા માગર પર ચાલવા માટ�

અવળા માગ�થી તર�ને ચાલ્ય હોય. અને િનધાર્ર� માગર
�ુધી પહ�ચવા માટ� સમતોલ માગર ગ્ર કય� હોય. ન તો
ં ર ભ્રમણા તેનામાં ઉચાટ જન્માવ્ હોય અને ન
�ુદ
સદ
ં � હ�ુકત બાબતોએ તેની �ખોમાં પરદા નાખી દ�ધા હોય.

� ૂશખબર�નો આનંદ અને નેઅમતોની રાહત મેળવી

લીધી હોય, �ુ િનયાના પ્રવ માગર્થ વખાણ પાત ર�તે

પસાર થઈ �ય, અને આખેરત�ું ભા� ું સદભાગ્ સાથે
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આગળ મોકલી દ� . ત્યાંન ખતરાઓ ધ્યાનમા રાખી અમલમાં
પહ�લ કર�, અને મેહતલના ગાળામાં તેજ ચાલે કદમ

ઉપાડયા. આખેરતની તલાશમાં રસ� ૂવર્ આગળ વધ્ય અને
અપ�ૃત્યોથ લગાતાર ભાગતો રહ્. આજના �દવસે કાલ પર

નજર રાખી. અને સદા આગળના સ્થળોન જોતો રહ્.
ખર� ખર સવાબ અને અપર્ ( મેળવવા લાયક વસ્ �) માટ�

જ�ોત અને અઝાબ અને વબાલ માટ� જહ�ેમથી વધીને �ું
છે ? વળ� �ુદાથી વધાર� સાર� મદદ કરનાર અને વેર
લેવાવાળો કોણ છે ?

પ્રમ �ું છે ?

અને �ુ રઆન િસવાય �ુજ્જ અને

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! �ુ ં તમને એ �ુદાથી ડરવાની

ભલામણ ક�ં �ં �ણે ડરાવવાવાળ� વસ્ �ુ દ્વા બહાનાનો

�ત આણી દ�ધો છે . અને માગર દ� ખાડ� �ુજ્જ � ૂર� કર� છે .

તમને એ શ�ુથી આગમચેત કર� દ�ધો છે , � � ૂપક�થી

�દલોમાં ઉતર� �ય છે . અને � ૂપક�થી કાનમાં �ંક� દ� છે . અને

એવી ર�તે �ુમરાહ અને હલાક કર� નાખે છે

અને

વાયદાઓની આશામાં પ્ર કર� દ� છે . અધમમાં અધમ
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�ુનાહોને � ૂબ� ૂરત બનાવી આગળ ધર� છે . અને ઘાતક

�ુનાહોને આસાન બનાવી દ� છે . ત્યા �ુધી ક� જયાર� પોતાના

સાથી વ્ય�ક્ત પોતાની લપેટમાં લઈ લે છે અને પોતાના
ક� દ�ને કાયદ� સર �ગફરતાર કર� લે છે તો �ને � ૂબ� ૂરત
બનાવ્ય હતા તેને જ �ુન્ક ( �ુરાઈ) બનાવી દ� છે . અને

�ને આસાન બનાવ્�ુ હ� ું તેને જ મહાન કહ�વા લાગે છે . અને

�ના તરફથી ર�ક્ કર� દ�ધો હતો તેનાથી જ ડરાવવા
લાગે છે .

જરા આ લોકોને �ુ ઓ, �ને બનાવવાવાળાએ

ગભાર્શયન �ધારાઓ અને અસંખ્ આવરણોની �દર આ

ર�તે બનાવ્ય ક� ઉછળ� ું વીયર બ��ુ હ�,ું પછ� �મે� ું રકત

બનાવ્�ુ, પછ� ગભર બન્ય, પછ� �ૂ ધમલ �સ્થિતમા આવ્ય,

પછ� નવો�દત બાળ બન્ય, પછ� �ુવાન થયો અને પછ�
મા�લક� તેને રક્ કરનાર �દલ, બોલવાવાળ� �ભ, અને
જોવાવાળ� �ખ અપ� દ�ધી. �થી ધડો લઈ સમ� શક�
અને નસીહતોની અસર લઈ �ુ કમ�થી �ૂ ર રહ�. પરં� ુ જયાર�

તેના અવયવોમાં �ુડોળતા આવી ગઈ અને તેની કાઠા માટ�
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તેની પરાકાષ્ટા પહ�ચી ગઈ ( ભરાવદાર બની ગયો) તો

ગવર અને અ�ભમાનથી અકડ� ગયો. અને �ધળાપણા સાથે

ભટકવા લાગ્ય. અને લોભ લાલસા ડોલ ભર� ભર� ખ�ચવા
લાગ્ય.

આનંદ

પ્રમ

અને

ઇચ્છાઓન આકાંક્ષાઓમ

�ુ િનયા માટ� અણથક પ્રયત કરવા લાગ્ય. ન તો કોઈ

સંકટનો િવચાર આવ્ય ન કોઈ ભય ક� ખતરાની અસર રહ�

ગઈ. �ફત્ના વચ્ચ ધોકો ખાઈ મર� ગયો. અને સં�ક્ષ

�વનને બેકાર વસ્ �ુઓમા વીતાવી દ��ુ.ં ન કોઈ � ૂણ્યન

વ્યવસ્ કર� ન કોઈ કતર્વ બ�વ્�ુ. આ જ શેષ િવદ્રોહ
�સ્થિતમા � ૃત્�ુન �ુસીબતો તેના પર � ુટ� પડ�. અને તે

દ�ગ્�ુ રહ� ગયો. અને હવે રાતો �ગવામાં વીતી રહ� હતી

ક� કઠોરતા ભયાર �ુ :ખો અને �ત �તના રોગો અને

બીમાર�ઓ, જયાર� ક� સગા ભાઈ અને માયા� બાપ અને

ફ�રયાદ કરનાર� મા, અને વ્યા�ુળતાથ છાતી પીટનાર�

બહ�ન પણ મૌ�ૂદ હતી, પણ ઇન્સા � ૃત્�ુન ભારણની
�ુછાર્, અિતશય પ્રકાર લાગણી હ�નતાઓ, દદર ્ના
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�કસમની ફ�રયાદો અને પીડાજનક � ૃત્� સમયની અવદશાઓ
અને થક્વ દ� નાર� સખ્તીઓમા સપડાએલ હતો.

ત્યા પછ� તેને િનરાશા ભર� દશામાં કફનમાં લપેટ�

લેવામાં આવ્ય અને તે અત્યં આસાની સાથે સમપર્ણન

સાથે ખ�ચાવા લાગ્ય. તેને પાટ�યા પર �ુવરાવી દ� વામાં
આવ્ય એ �સ્થિતમા ક� ભગ્ અવદશા અને બીમાર�ઓથી
ઢળ� પડયો હતો. સંતાનો અને બીરાદર�ના લોકો તેને ઉપાડ�

એ ઘર તરફ લઈ જઈ રહ્ હતા � �ુરબત (પરદ� શ)�ું ઘર

હ� ું અને �યાં હળવા મળવાનો અ�ુક્ બંધ હતો. અને
એકાંતપણાના ભય�ું સામ્રા છવાએ�ું હ� ું ત્યા �ુધી ક�

જયાર� દફનાવવાવાળા પાછા ફર� ગયા અને અને રોકકળ

કરનારા ચાલ્ય ગયા, તો તેને કબ્રમ ફર� ઉઠાડ� બેસાડવામાં
આવ્ય, સવાલ જવાબનો થડકો અને પર�ક્ષા ક્ષિતઓ

સામનો કરવા માટ� અને ત્યાંથ સૌથી મોટ� �ુસીબત તો

ઉકળ� ું પાણી પડ�ું અને જહ�ેમ પર ઉતર�ું છે , �યાં આગ
ભડકતી હશે અને જવાળાઓ �ચી થઈ રહ� હશે, ન કોઈ

આરામનો વકફો હશે અને ન શાંિતની ક્, ન કોઈ તાકત
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અઝાબને રોકવાવાળ� હશે અને ન કોઈ મૌત આરામ

આપનાર� હશે. હદ તો એ છે ક�, કોઈ આ�ાસનદાયક �ઘ

પણ નહ� હોય. ભાત ભાતની મૌતો હશે. અને પળે પળનો
અઝાબ. બેશક અમે આ સ્થળ પરવર�દગારનો આશરો

માગીએ છ�એ.

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! �ાં છે એ લોકો? �ઓને ઉમરો

આપવામાં આવી તો � ૂબ મ� ઉડાવી. અને બતાવવામાં
આવ્�ુ તો સમ� ગયા પણ મોહલત આપવામાં આવી તો

ગફલતમાં પડ� ગયા. આરોગ્ અને સલામતી આપવામાં
આવી તો એ નેઅમતને � ૂલી ગયા. તેઓને ઘણી લાંબી

મહોલત આપવામાં આવી અને ઘણી સાર� નેઅમતો

આપવામાં આવી અને તેઓને દદર ્ના અઝાબથી ડરાવવામાં
પણ આવ્ય. અને શ્રે નેઅમતોનો વાયદો પણ કરવામાં
આવ્ય પણ કોઈ ફાયદો ન થયો. હવે તમે લોકો ઘાતક
�ુનાહોથી બચો અને �ુદાને નારાજ કરનાર �ુ ષણોથી �ૂ ર

રહો. તમે દ� ખતા, સાંભળતા અને �ુખ વૈભવવાળા છો,

બતાવો �ું કોઈ બચાવની જગ્ય અથવા �ટકારાનો કોઈ
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અવકાશ છે ? કોઈ ઠ�કા�ું ક� આશ્ છે ? કોઈ ભાગવાનો
રસ્ત અથવા �ુ િનયામાં પાછા ફરવાનો ઉપાય છે ? જો નથી

તો �ાં ભાગી જઈ રહ્ છો? અને તમને �ાં લઈ જવામાં
આવી રહ્ છે અથવા કઈ ભ્રમણામ પડયા છો?
યાદ રાખો !

આ લાંબી ચોડ� ધરામાં તમારા

ભાગ્યમા માત તમાર� લંબાઈ �ટલી જગ્ય છે , �યાં ગાલોને
માટ� પર રાખવાના છે .

�ુદાના બદ
ં ાઓ, હ� સમય છે , રસ્સ ઢ�લી છે . �હ

આઝાદ છે . તમે �હદાયતના સ્થાન શાર��રક આરામના ઘરમાં
છો. મજ�લસોના મજમામાં છો, અને બાક� �વનની મહોલત

સલામત છે . અને રસ્ત અપનાવવાની સ્વતંત્ છે . અને

તૌબાની તક છે . અને જગ્યાન િવશાળતા છે . એ પહ�લાં ક�

કબ્ર સંકડાશ, સ્થ સકં ોચ, ડર અને મૌતના િશકાર થઈ

�વ અને એ પહલાં ક� એ મૌત આવી �ય �ની વાટ જોવાઈ

રહ� છે . અને એ પરવર�દગાર પોતાની પકડમાં લઈ લે �
ઇઝઝત અને ગલબા અને તાકત અને શ�ક્તવાળ છે .

*****
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૮૪ - અમ �બન આસના િવશે
નાબેગાના

�ુત

પર

આ�યર

છે ,

ક�

તે

શામવાળાઓને કહ� છે ક� મારા સ્વભાવમા િવનોદ� ૃિત છે .

અને �ુ ં કોઈ ખેલ તમાશાવાળો ઇન્સા �ં અને હસી મ�કમાં
લાગ્ય ર�ુ ં �ં. ખર� ખર તેણે આ વાત ખોટ� કહ� છે અને એ
કારણે �ુનેહગાર પણ થયો છે .

�ણી લ્ય ક� સૌથી અધમ વાણી ખો�ુ બોલ�ું છે .

અને આ જયાર� પણ બોલે છે ખો�ું જ બોલે છે . અને જયાર�

પણ વચન આપે છે તો વચન ભંગ જ કર� છે . અને જયાર�

તેની પાસે કંઈ માંગવામાં આવે છે તો ક�
ં ુ સી જ કર� છે . અને

જયાર� પોતે માંગે છે તો વળગી પડ� છે . કોલ કરારમાં

અપ્રમા�ણકપ� દાખવે છે . સગા વહાલાંઓ સાથે ખરાબ
વતાર્ કર� છે . જગના
ં
સમયે �ુ ઓ તો �ું �ું કરવા ન

કરવાની િશખામણ આપે છે , �યાં �ુધી તલવારો પોતાના

સ્થળ જોર ન પકડ� લે. નહ�તર જયાર� આમ થઈ �ય છે તો
તેનો સૌથી મોટો દાવ એ હોય છે ક� �ુ શ્મનન પોતાની પીઠ

દ� ખાડ� દ� .
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�ુદા ગવાહ છે ક� મને � ૃત્�ુન યાદ� ખેલ �ૂદથી રોક�

રાખેલ છે . અને તેને આખેરતને �ુલી જવાએ સત્ બોલવાથી
રોક� દ�ધેલ છે . તેણે �ુઆિવયાની બયઅત પણ ત્યા �ુધી

નહ� કર� �યાં �ુધી તેનાથી એ ન�� ન કર� લી�ું ક� તેને
કોઈ ભેટ આપશે અને તેની સામે દ�ન તજવા પર કોઈ
સોગાત પેશ કરશે.

*****
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૮૫ - પરવર�દગારની આઠ િસફતો
�ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક�, અલ્લાહન િસવાય કોઈ �ુદા

નથી, તે એકલો છે . તેનો કોઈ ભાગીદાર નથી. તે એવો
પહ�લો છે ક� તેની પહ�લા કંઈ નથી. અને એવો �િતમ છે

�ની કોઈ સીમા ન�� નથી. િવચારો તેની કોઈ િસફતને
સમ� નથી શકતા. અને �દલ તેની કાંઈ �પ ર� ખા વણર્વ
નથી શકાતી. તેની �તના ન �ગો છે અને ન �ૂકડા અને ન
તે �દલ અને દ્ર�ષ્ ઘેરાવામાં આવી શક� છે .
કરો

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! લાભદાયક ઇબ્રતો બોધ ગ્ર

અને

સ્પષ

�ચહ્નો

ઇબ્રત

ઠ�ઠ

ડરાવવાવાળ�

વસ્ �ુઓથ અસર ક� ૂલ કરો અને બોધ પાઠોથી લાભ મેળવો.

એમ સમ� લ્ય ક� મૌત તમાર� �દર પોતાના પં� ખ�સી

ં ંધ તમારાથી � ુટ� � ૂકયો છે .
�ુક�ું છે . અને આશાઓનો સબ
અને ભયાનક પ�ર�સ્થિત તમારા પર �મલો
કર� દ�ધો છે .
ુ

અને �િતમ મં�ઝલે લઈ જવાનો અમલ શ� થઈ � ૂકયો છે .

યાદ રાખો ક� દર� ક "�વની સાથે એક હાંકનારો છે અને એક

સાક્ રહ� છે ." હાંકવાવાળો કયામતની તરફ ખ�ચીને લઈ
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�ય છે અને સાક્ આપનારો આમાલની દ� ખભાળ કર� રહ્
છે .

જ�લતના�ુણો :
તેના દરજ�ઓ િવિવધ અને તેની મં�ઝલો �ચી

નીચી છે . પરં� ુ તેની નેઅમતો ખતમ થવાવાળ� નથી. અને
તેના રહ�વાસીઓને �ાંય બી� જવા�ું નથી. તેમાં સદા
રહ�નાર પણ કદ� � ૃધ્ નથી થતો અને તેના રહ�વાવાળાઓને
� ૂખ ગર�બીથી વાસ્ત નથી પડતો.

*****
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૮૬ - સ�નહારની િસફતો અને તકવાનો
ઉપદ�શ
�માં સ�નહારની િસફતોનો ઉલ્લે અને પછ�

લોકોને તકવાની નસીહત કરવામાં આવી છે .

બેશક, અલ્લા �ુપ્ રહસ્યોન �ણકાર અને
�દલોના ભેદોથી �ુિવ�દત છે . તેનો દર� ક ચીજ પર અિધકાર
છે . અને તે દર� ક ચીજ પર ગા�લબ છે , અને શ�ક્ ધરાવે છે .

િશખામણ:
તમારામાંથી દર� ક શખ્સન ફરજ છે ક�, મહ�તલના
�દવસોમાં અમલ કર� લે, એ પહ�લા ક� મૌત આડ� આવી
�ય. અને નવરાશના �દવસોમાં કામ કર� એ પહ�લા ક� પ્ર�
થઈ �ય. હમણા જયાર� ક� �ાસ લેવાની તક છે , એ પહ�લાં ક�
ગ�ં �ટ�
ં ૂ લેવામાં આવે, પોતાના આત્મ અને પોતાના
ઉતારા માટ� સામાન ભેગો કર� લે અને આ �ૂચ (તજવા)ના
ઘરથી તે સ્થાય રહ�વાના ઘર માટ� ભા� ું તૈયાર કર� લે.
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લોકો ! અલ્લાહન યાદ રાખો, અને તેનાથી ડરતા
રહો એ �કતાબના સબ
ં ંધમાં �ના તમને રક્ બનાવવામાં
આવ્ય છે . અને હ�ોના િવશે �ના તમને અમાનતદાર
બનાવવામાં આવ્ય છે . એટલા માટ� ક� તેણે તમને બેકાર
નથી પૈદા કયાર. અને ન તમને અમથા છોડ� દ� વામાં આવ્ય
છે . અને ન કોઈ અજ્ઞાન ક� �ધકારમાં રાખ્ય છે . તમારા
માટ� િનશાનીઓ બયાન કર� દ� વામાં આવી છે , આમાલો
બતાવી દ�ધા છે , અને �વનની �ુદ્ લખી દ�ધી છે . એ
�કતાબ ઉતાર� દ�ધી છે �માં દર� ક વસ્ �ુ�ુ વણર્ મળ� આવે
છે . અને એક સમય �ુધી પોતાના પયગમ્બ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ તમાર� વચ્ચ રાખી � ૂકયો છે .

ત્યા �ુધી ક� તમારા માટ� પોતાના દ�નને સં� ૂણર કર�

દ�ધો છે . � (દ�નને) તેણે પોતા માટ� પસંદ કર� લ ઠરાવ્ય છે .
તમારા માટ� પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન �ભથી એ બધા આમાલો પહ�ચાડ� દ�ધા છે ,

�ને તે દોસ્ રાખે છે અથવા �ને િધ�ાર� છે . પોતાના �ક
ુ મો

અને મનાઓ ( િનષેધો)ને બતાવી દ�ધા છે અને દલીલો
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તમાર� સામે રાખી દ�ધી છે અને �ુજ્જ � ૂર� કર� દ�ધી છે .

અને ડરાવવા ધમકાવવાની વ્યવસ્ કર� રાખી છે . અને

અઝાબના આવવા પહ�લા જ સાવચેત કર� દ�ધા છે . એટલે
હવે �ટલા �દવસો બાક� રહ� ગયા છે તેમાં ઉપાય કર� લ્ય,

અને પોતાના મનને ધીરજ માટ� તૈયાર કર� લ્ય ક� આ
�દવસો ગફલતના �દવસોની સરખામણીમાં ઓછા છે , જયાર�

તમે બોધપાઠ સાંભળવાની તક પણ નથી કાઢ�. ખબરદાર

તમારા �દલને � ૂકત ન છોડો નહ�તર આ આઝાદ� તમને

ઝા�લમોના રસ્ત પર લઈ જશે. અને તેની સાથે નરમીથી ન
વત� નહ�તર એ તમને સંકટોમાં નાખી દ� શ.ે

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! પોતાના મનથી વધાર� િનખાલસ

એ છે � પરવર�દગારનો મહાતાબેદાર છે . અને પોતાના
મનથી

સૌથી

મોટો

અપ્રમા�

એ

છે

�

પોતાના

પરવર�દગારનો �ુનેહગાર છે . એ જ ઘાટામાં છે � �ુદ

પોતાના આત્માન ઘાટામાં રાખે. અને રશ્ કરવા લાયક એ
છે �નો દ�ન સલામત રહ� �ય. સદભાગી એ છે �
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બી�ઓની પ�ર�સ્થિતઓથ બોધ ગ્ર કર� . અને �ૂ ભાર્ગ એ
છે � ઇચ્છાઓન ધોકામાં (ફર� બમાં) આવી �ય.

યાદ રાખો ક�, �રયાકાર� ( આડંબર)નો આછો સંદ�હ

પણ િશકર ્ છે . વાસનાના � ૂ�ર�ઓનો સહવાસ પણ ઈમાનથી

ગા�ફલ બનાવનાર છે . અને શયતાનને સદા સામે લાવનાર
છે . �ૂઠથી પરહ�ઝ કરો, ક� તે ઈમાનથી �ૂ ર રહ� છે . સત્

વક્ત સદા ન�ત અને માનના �કનારા પર રહ� છે . અને �ૂઠ

બોલનાર સદા તબાહ� અને અપમાનના મોઢા પર રહ� છે .

ખબરદાર ! એક બી�ની ઇષાર ન કરજો, "ઇષાર ઈમાનને

એવી ર�તે ખાઈ �ય છે �વી ર�તે આગ �ુક� લાકડ�ને ખાઈ

�ય છે ." અને આપસમાં એક બી�થી કપટ ન રાખજો
કપટ ઈમાનનો સફાયો કર� નાખે છે અને યાદ રાખો ક� ઇચ્છ
�ુ�ધ્ધન � ૂલાવી દ� છે અને �ુદાની યાદથી ગા�ફલ બનાવી દ�

છે . ઇચ્છાઓન ખોટ� પાડો ક� એ માત ધોકો છે અને તેને સાથ
આપનારો એક ધોકો ખાધેલ ઇન્સા છે અને બી�ુ ં કંઈ નહ�.

*****
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૮૭ - �ુ�ક�ઓ અને ફાિસકોની િસફતોનો
ઉલ્લે
�માં �ુ�ક�ઓ અને �ુનેહગારોના �ુણોનો ઉલ્લે
કરવામાં આવ્ય છે અને લોકોને સાવચેત કરવામાં આવ્ય
છે .
�ુદાના બદ
ં ાઓ ! અલ્લાહન નજરમાં સૌથી િપ્
ં ો એ છે �ની �ુદાએ તેના નફસની િવ�દ મદદ કર� છે ,
બદ
અને તેણે �દર શોક અને બહાર ભયના વ�ો પહ�ર� લીધા
છે , તેના �દલમાં �હદાયતનો દ�વો સળગે છે . અને તેણે
આવવાવાળા �દવસની સરભરાનો બંદોબસ્ કર� લીધો છે .
પોતાના નફસના માટ� આવવાવાળા �ૂ ર (� ૃત્�)ને િનકટ કર�
લી�ું છે . અને ક�ઠન સંજોગોને આસાન કર� લીધા છે . જો�ું છે
તો ધડો લીધો છે , અને �ુદાને યાદ કય� છે તો અમલમાં
વધારો કય� છે . �હદાયતના એ મ� ૂર અને રમ્ ઝરણાથી
� ૃપ્ થઈ ગયો છે , �ના પર પહ�ચ�ું સરળ કર� દ� વામાં
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આવ્�ુ છે , �ના કારણે તેણે છક�ને પી લી�ું છે . અને સીધા
માગર પર ચાલી િનકળ્ય છે .
વાસનાના વ�ને ઉતાર� નાખ્�ુ છે અને બધા
િવચારોથી � ૂકત થઈ ગયો છે . માત એક આખેરતની �ચ�તા
બાક� રહ� ગઈ છે . �ના પ્રભા �ુમરાહ�ના સ્થળેથ િનકળ�
ગયો છે અને લોભ લાલસાવાળાઓની ભાગીદાર�થી �ટો
થઈ ગયો છે . �હદાયતના દ્વની �ુ �
ં
બની ગયો છે . અને
�ુમરાહ�ના દરવા��ું તા�ં બની ગયો છે . પોતાનો માગર
જોઈ લીધો છે . અને તેના પર ચાલી િનકળ્ય છે . �હદાયતના
િમનારાને જોઈ લીધો છે અને �ુમરાહ�ના ધોધને ઓળંગી
લીધો છે . સૌથી સબળ વસીલા સાથે જોડાઈ ગયો છે અને
અ� ૂટ રસ્સીન પકડ� લીધી છે . એટલા માટ� ક� તે પોતાના
યક�ન (આસ્થ)માં �બલ્�ુ �ુયર પ્રક ��ું તેજ રાખે છે .
પોતાના નફસ (મન)ને ઉચ્ચત કામો માટ� �ુદાના
માગર્મ ા તૈયાર કર� લીધો છે ક� દર� ક આવવાવાળા પ્ને

નહ�ુલ બલાગાહ - 244

ww.hajinaji.com

ઉક�લી નાખે. અને શાખને તેની જડ તરફ પાછ� કર� . એ
�ધારાનો દ�પક છે અને �ધકારોને પ્રકાિ કરનાર છે .
�ુ ગર્મ્યો ચાવી છે . તો િવટંબણાઓને ટાળનાર છે . અને
પછ� રણોમાં માગર્દશર કરાવનારો. તે બોલે છે તો વાતને
સમ� લે છે અને � ૂપ રહ� છે તો સલામતીની વ્યવસ્ કર�
લે છે . તેણે અલ્લા સાથે િનખાલસ વતર્ રાખ્�ુ છે તો
અલ્લાહ તેને પોતાનો ખા�લસ બંદો બનાવી લીધો છે . હવે તે
�ુદાના દ�નની ખાણ છે અને �ુદાની જમીનનો મહાસ્તં.

તેણે પોતાના નફસ માટ� ન્યાયન જ�ર� બનાવી

લી�ું છે . અને તેના ન્યાય�ુ પહ�� ું પગિથ�ું એ છે ક�,

ં રે � નાખી છે , અને હવે સત્ જ
વાસનાઓને મનમાંથી ખખ

વાત કહ� છે . અને તેના પર કાયર્બધ છે . નેક��ું કોઈ સ્થ

એ�ું નથી �નો ઇરાદો ન રાખતો હોય અને કોઈ એવી

શ�તા નથી �નો અ�ભલાષી ન હોય. પોતાના કામોની

લગામ �ુદાને હવાલે કર� દ�ધી છે . અને હવે એ જ એનો
નેતા અને આગેવાન છે , �યાં તેનો સામાન ઉતર� છે ત્યા જ
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પહ�ચી �ય છે અને �યાં તેનો ઉતારો હોય છે ત્યા જ પડાવ
નાખી દ� છે .

તેની િવ�દ એક શખ્ એ પણ છે , �ણે પોતા�ું

નામ આ�લમ રાખી લી�ું છે , જો ક� ઇલ્મથ તેને કોઈ લેવા

દ� વા નથી. ��હલોથી જહાલત શીખી છે . અને �ુમરાહોથી

�ુમરાહ�. લોકો માટ� ધોકા, ફાંટા, છળ પ્રપંચ �ળ પાથર�

દ�ધી છે . �કતાબની વ્યાખ્ પોતાના અ�ભપ્ર પ્રમા કર�

છે અને સત્યન પોતાની વાસનાને આિધન કર� દ��ું છે .

લોકોને મોટા મોટા �ુનાહો તરફથી સલામત બનાવે છે અને

તેઓ માટ� મોટા �ુનાહોને પણ આસાન બનાવી દ� છે . કહ� છે

તો એમ ક� �ુ ં સદ
ં � હોના સમયે િવચા�ં �ં પણ હક�કતમાં તેમાં
પડ� �ય છે . પછ� કહ� છે ક� �બદઅતોથી અલગ ર�ુ ં �ં, જો

ક� તેઓની જ વચ્ચ ઉઠ� બેસે છે . તેની � ૂરત ઇન્સાન �વી છે

પણ �દલ �નવરો ��ું છે . ન �હદાયતના દરવા�ને ઓળખે
છે ક� તેને અ�ુસર� અને ન �ુમરાહ�ના માગર્ન �ણે છે ક�,
તેનાથી અલગ રહ�. આ વાસ્તવમા એક હરતી ફરતી લાશ છે
બી�ુ ં કંઈ નથી.
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તો આખર તમે લોકો �ાં જઈ રહ્ છો અને તમને

કઈ દ�શામાં વાળવામાં આવી રહ્ છે ?

જયાર� �ચહ્

સ્થાિપ છે અને િનશાનીઓ સ્પષ છે . િમનારા ખોડવામાં
આવ્ય છે . અને તમને ભટકાવવામાં આવી રહ્ છે . અને

તમે ભટક� રહ્ છો. �ુ ઓ તમાર� વચ્ચ તમારા નબીની
ઇતરત મૌ�ૂદ છે આ બધા હકની લગામ ધરાવનારા, દ�નના
પરચમો અને સદાકત (સચ્ચા)ના પ્રિતિનધ છે . તેઓને

�ુ રઆને કર�મની શ્રે મં�ઝલ પર સ્થા આપો અને તેઓની

પાસે એવી ર�તે આવો �વી ર�તે તરસ્ય �ટ નદ� પર આવે
છે .

લોકો ! �િતમ નબી સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન ઉચ્ચવચન પર અમલ કરો ક� "અમારો

મરવાવાળો મય્ય નથી હોતો અને અમારામાંથી કોઈ

કાળના વહ�વા સાથે ક્ષ નથી થતો." ખબરદાર ! એ ન

કહો � તમે �ણતા નથી. એટલા માટ� ક� ઘણીવાર સત્

એમાં જ હોય છે � તમે નથી �ણતા અને �ની િવ�દ
તમાર� પાસે કોઈ દલીલ નથી તેના ઉઝરને ક� ૂલ કર� લ્ય
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અને તે �ુ ં �ં. �ું મ� મહા વજની �ુ રઆન પર અમલ નથી

કય� અને �ું ઓછા વજની એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામ
તમાર� વચ્ચ નથી રાખી. મ� તમાર� વચ્ચ ઇમાનનો ઝંડો

ખોડ� દ�ધો છે અને તમને હલાલ અને હરામની હદોથી

પ�ર�ચત કર� દ�ધા છે . પોતાના ન્યા પ્રમા તમને �ુખની

ચાદર ઓઢાડ� છે . અને પોતાના વચન અને વતર્નન

નેક�ઓને તમારા માટ� બીછાવી દ�ધી છે અને તમને પોતાના
સવ��મ અખ્લાક�ુ દ્રશ દ� ખાડ� દ��ું છે . એટલે ખબરદાર !

� વાતની ગહનતા �ુધી દ્ર� નથી પહ�ચી શકતી અને �યાં
�ુધી કલ્પનાન પહ�ચ નથી તેમાં પોતાની રાય ( મત)નો
ઉપયોગ ન કરજો.

ગેરસમજ :

(બની ઉમય્યાન �લ્મો એટલા ભય�ભત કર�

દ�ધા છે ક�) અ�ુક લોકો ખ્યા કર� છે ક� �ુ િનયા બની
ઉમય્યાન પાલવ સાથે બાંધી દ� વામાં આવી છે , તેને જ

પોતાના લાભોથી લાભપ્ કરશે અને તેઓ જ એના ઝરણા

પર ઉતરતા રહ�શ.ે અને હવે આ ઉમ્મતન માથેથી તેઓના
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કોરડા અને તલવારો ઉતરશે નહ�, જો ક� આ િવચાર તદ્
ગલત છે . આ હ�ૂમત એક રસપ્ લાળ છે . �ને થોડો સમય
� ૂસશે અને પછ� પોતે જ �ક�
ં ૂ દ� શ.ે

*****
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૮૮ - ઘાતક કારણો�ું વણર્

�માં લોકોના િવનાશના કારણો બયાન કરવામાં

આવ્ય છે .

�ણી લ્ય! પરવર�દગાર� કોઈ કાળના ઝા�લમોની

કમર ત્યા �ુધી તોડ� નથી, જયાં �ુધી તેને મહ�તલ અને

ઢ�લ નથી આપી દ�ધી. અને કોઈ કૌમના � ૂટ� લા હાડકાં ત્યા
�ુધી જોડયા નથી જયાં �ુધી તેને સકં ટો અને આફતોમાં ઘેર�
નથી. પોતા માટ� � સંકટોનો તમે સામનો કય� છે અને �

વીતકોમાંથી તમે પસાર થઈ � ૂ�ા છો તેમાં જ બોધ પાઠ

સમાએલો છે . પણ �ુ�શ્ક એ છે ક�, દર� ક �દલવાળો
�ુ�ધ્ધશાળ નથી હોતો અને દર� ક કાનવાળો સાંભળનાર અને
દર� ક �ખવાળો દ� ખતો નથી હોતો.
ક�ટલી આ�યર્જન વાત છે અને �ુ ં શા માટ� અજબ

ન થા� ક� આ બધા ફ�રકાઓ પોત પોતાના દ�ન માટ�

િવિવધ દલીલો રાખવા છતાં ગલતી પર છે ક�, ન નબીના
નકશે કદમ પર ચાલે છે અને તેમના આમાલને અ�ુસર� છે .
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ન ગૈબ પર ઈમાન રાખે છે અને ન ખોડથી બચે છે . શકં ાઓ
પર અમલ કર� છે અને વાસનાઓના માગર પર કદમ આગળ
વધાર� છે . તેઓ પાસે સા�ં ( મઅ�ફ) કરવા યોગ્ એ જ છે

�ને એ લોકો નેક� સમ� છે . અને બાિધત (�ુન્ક) એ જ છે
�નો તેઓ ઇન્કા કર� દ� . �ુંચવણોમાં તેઓનો ઉપદ� શક
(મરજઅ)

�ુદ

પોતાની

�ત

છે .

અને

સદ
ં � હ�ુક્

મસઅલાઓમાં તેઓનો ભરોસો માત પોતાની રાય પર છે .

�ણે તેઓમાંનો દર� ક શખ્ પોતાના નફસનો ઇમામ છે . અને
પોતાના દર� ક અ�ભપ્રાય મજ� ૂત સાધનો અને અ� ૂટ

દલીલો�ું પ�રણામ સમ� છે .

*****
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૮૯ - હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ અને ઇમામની
તબ્લી િવશે

અલ્લાહ તેમને એ સમયે મોકલ્ય જયાર� ર� ૂલોનો

અ�ુક્ થંભી ગયો હતો. અને ઉમ્મત ગફલતની િન�દમાં

પડ� હતી. �ફત્ના મા�ું �ચક� રહ્ હતા. અને બધા
કામોમાં એક વેર િવખેર પ�ર�સ્થિ હતી અને જગના
ં

ભડકાઓ ઉઠ� રહ્ હતા. �ુ િનયાનો પ્રક ઝાંખો પડ� ગયો
હતો. અને તેનો ધોકો સ્પષ હતો. �વન બગીચાના પણ�

(પાંદડા) પીળાં પડ� ગયાં હતાં. અને �વનના ફળોથી

િનરાશા જન્મ રહ� હતી. પાણી પણ તળ�યે પહ�ચી ગ�ું હ� ું
અને �હદાયતના િમનારા પણ જમીનદોસ્ થઈ ગયા હતા.

અને િવનાશના �ચહ્ ઊભર� રહ્ હતા, આ �ુ િનયા પોતાના

રહ�વાસીઓને તીખી નજર� જોઈ રહ� હતી. અને પોતાના

ઇચ્�કોન સામે મ� બગાડ� વત� રહ� હતી. તે� ું ફળ �ફત્ન
હતો અને તેનો ખોરાક �ુડદાલ હતો. તે� ું ઉપવ� ભય હતો
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અને બહાર�ું વ� તલવાર. એટલે �ુદાના બંદાઓ તમે બોધ

ગ્ર કરો અને સંજોગોને યાદ કરો �માં તમારા બાપદાદા
અને ભાઈબંધો પકડાએલા હતા અને તેઓનો �હસાબ આપી
રહ્ હતા.

મારા પ્રાણ સોગદ
ં ! હ� તેઓની અને તમાર�

વચ્ચ કંઈ વધાર� સમય નથી વીત્ય અને ન સૈકાઓ�ું �તર
થ�ું છે . અને ન આજનો �દવસ કાલના �દવસથી વધાર� �ૂ ર

ંૂ
હતા.
છે જયાર� તમે એ જ વડ�લોની �ઠમાં

�ુદાની કસમ, હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા

અલય્હ વઆલેહ� વસલ્લમ તમને કોઈ એવી વાત નથી
સંભળાવી, �ને આજ �ુ ં નથી સંભળાવી રહ્ અને તમારા

કાન પણ કાલના કાનથી ઓછા નથી અને �વી ર�તે કાલે

તેઓએ લોકોની �ખો ખોલી નાખી હતી. અને �દલ તૈયાર
કર� દ�ધા હતા. એ જ ર�તે આ� �ુ ં પણ તમને એ બધી

વસ્ �ુ આપી રહ્ �ં અને �ુદા સાક્ છે ક� તમને કોઈ

એવી વસ્ � દ� ખાડવામાં નથી આવી રહ� �નાથી તમારા
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વડ�લો અપ�ર�ચત હતા અને કોઈ એવી ખાસ વાત

બતાવવામાં આવી રહ� છે �નાથી તેઓ વં�ચત રહ્ હોય.

અને �ુ ઓ તમારા પર એક �ુસીબત પડ� � ૂક� છે

એ �ટણીની �મ �ની નથણી લબડ� ગઈ છે અને રસ્સ
ઢ�લી થઈ ગઈ છે . ખબરદાર ! તમને પહ�લાના ધોકો ખાધેલા
લોકો�ું �વન ધોકામાં ન નાખે. ક�મક
ે આ �ુ િનયાનો વૈભવ

એક ફ�લાએલો છાંયો છે , �નો ગાળો ન�� છે અને પછ�
સંકોચાઈ જશે.

*****
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૯૦ - મઅ� ૂદ�ું હંમેશાથી હો�ું અને સ�નની
�માં

મહાનતા

મઅ� ૂદના

હંમેશાથી

હોવા

અને

તેની

મખ્�ુકાતન મોટાઈનો ઉલ્લે છે અને શીખામણ પર �ત
છે .

સઘળ� પ્રશં એ અલ્લાહન માટ� છે � જોયા વગર

�ણીતો છે . અને વગર િવચાર� પૈદા કરનાર છે . તે સદાથી છે

અને સદા રહ�નાર છે . જયાર� ન �હૃ ોવા�ં ગગન હ� ું અને
મોટા દ્રો વાળા આવરણો ન �ધાર� રાત હતી ન શાંત

મહાસાગર, ન લાંબા ચોડા માગર્વાળ પવર્ત અને ન આડ�

અવળ� પવર્તન ક�ડ�ઓ, ન પાથર� લી પથાર� �વી ધરા, ન

કસ બળવાળ� મખ્ �ૂક એજ મખ્�ુકોન પૈદા કરનાર છે અને

એ જ �તમાં સૌનો વારસ. એજ બધાનો મઅ� ૂદ અને
બધાને રોઝી આપનાર છે . ચાંદ-� ૂરજ તેની જ મર� પ્રમા

િનરંતર ગિતમાં છે ક� દર� ક નવાને �ુરા�ું અને દર� ક �ૂ રના ને
િનકટ કર� દ� છે .
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તેણે બધાની રોઝીને વહ�ચી છે

અને બધાના

આમાલ અને અસરોને લખી લીધેલ છે , તેણે દર� કના �ાસોની

ગણતર� કર� છે . અને દર� ક દ્ર�ષ્ ચોર�, અને છાતીમાં
�પાએલા ભેદો અને �ઠો
ં ૂ તથા ગભાર્શયમ ા તેના ક�ન્દ્ર

�હસાબ રાખ્ય છે ત્યા �ુધી ક� પોતાના �િતમ સ્થા �ુધી

પહ�ચી �ય. એ તે જ છે �નો ગઝબ શ�ુઓ પર તેની
િવશાળ રહ�મત છતાં સખ્ છે . અને તેની રહ�મત તેના દોસ્ત

માટ� તેના આકરા ગઝબ છતાં િવશાળ છે . � તેના પર કા� ૂ
કરવા માગે તેના માટ� જબરદસ્ છે અને � કોઈ તેની સાથે

લડવા માંગે તેને પાયમાલ કરનારો છે . દર� ક િવ�ુખ થનારને
હડ� ૂત કરનાર અને દર� ક �ુ શ્મન કરનાર પર િવજય
પામનાર છે . � તેના પર ભરોસો રાખે છે તેને માટ� �ુરતો
થઈ �ય છે , અને � તેનાથી માગે છે તેને અપર્ કર� દ�

છે . � તેને કઝર આપે છે તેને � ૂકવી દ� છે અને � તેનો

આભાર વ્કત કર� છે તેને બદલો આપે છે .
�ુદાના બદ
ં ાઓ !

તમે પોતાને તોળ� લ્ય, એ

પહ�લા ક� તમા� ં વજન કરવામાં આવે. અને પોતાની �ત�ું
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�ુછા�ું કર� લ્ય એ પહ�લા ક� તમને �ુછપરછ કરવામાં આવે.

ગળાનો ફાંસો �ૂંપાઈ �ય એ પહ�લા �ાસ લઈ લ્ય. અને
જબરદસ્ત લઈ જવામાં આવે તે પહ�લાં આપ મેળે જવા માટ�

તત્પ થઈ �વ. અને યાદ રાખો ક� � શખ્સ �ુદ પોતાના

નફસની મદદ કર� તેને નસીહત અને ચેતવણી નથી આપતો

તેને કોઈ બીજો નસીહત નથી કર� શકતો. અને ન ચેતવી
શક� છે .

*****
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૯૧ - ઇશ્બા નામનો �ુત્બ

આ �ુત્બાન “�ુત્બ ઇશ્બા” કહ�વામાં આવે છે

�ને આપના ઉ�મ �ુત્બાઓમા ગણવામાં આવે છે .
મ�્અ દા

�બન સદકાએ હઝરત

ઇમામ જઅફર�

સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ �રવાયત કર� છે

ક� હઝરત

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્સ્સલામ આ �ુત્બ �ૂફાના

િમમ્બ પરથી એ સમયે ઇરશાદ ફરમાવ્ય, જયાર� એક શખ્સ
આપથી એ માંગણી કર� ક� પરવર�દગારની તાર�ફ એવી

ર�તે કરવામાં આવે �ણે તે આપણી નજર સમક છે , �થી
અમાર� મઅર� ફત અને અલ્લાહન પ્રેમમ વધારો થઈ �ય.

આપને આ વાત પર �ુસ્સ આવ્ય અને આપે

જમાઅતની

નમાઝ�ું

એલાન

કર�

દ��ુ,ં

મ�સ્જ

�ુસલમાનોથી છલકાઈ ગઈ તો આપ િમમ્બ પર પધાયાર

અને એ �સ્થિતમા �ુત્બ ફરમાવ્ય ક� આપના ચહ�રાનો રંગ

બદલાએલો હતો અને ક્ર અને �ુસ્સાન ભાવો દ� ખાઈ રહ્

હતા. અલ્લાહન સ્ �ૂિ અને પ્રશં અને સલવાત તથા

સલામ પછ� ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ:
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તમામ તાર�ફ એ પરવર�દગાર માટ� છે , �ના

ખ�નામાં �ૃપા અને મહ�રબાનીને રોક� લેવાથી ક� દાન

પ્રદ બંધ કર� દ� વાથી વધારો નથી થતો અને દાન અને
�ૃપાના િનરંતર કરવાથી ઓ�ં નથી થ�.ું એટલા માટ� ક�

તેના િસવાય દર� ક આપનારને ત્યા કમી થઈ �ય છે અને

તેના િસવાય દર� ક ન આપનાર િન�દા પાત હોય છે . તે સૌથી
વધાર� લાભદાયક નેઅમતો અને િનરંતર રોઝીઓ દ્વા

ઉપકાર કરનારો છે . મખ્ �ૂકા તેની જવાબદાર�માં છે , અને

તેણે બધાની આ�વીકાની જમાનત આપી છે . અને રોઝી

િનમાર્ કર� દ�ધી છે . પોતાની તરફ ધ્યા ધરનારાઓ અને

પોતાની ભેટોના માંગનારાઓ માટ� રસ્ત � ૂલ્લ કર� દ�ધો છે ,

અને માગવાવાળાને ન માગવાવાળાથી વધાર� નથી આપતો,

તે એવો પ્ર છે �નો આરં ભ નથી ક� એની પહ�લા કોઈ થઈ

�ય. અને એવો �િતમ છે ક� �નો કોઈ �ત નથી ક� તેની

પછ� કોઈ રહ� �ય. તે �ખોની દ્ર�ષ્ પોતાની �ત �ુધી

પહ�ચવા અને ઓળખવાથી રોક� રહ્ છે . તેના પર સમયની
અસરો નથી પડતી ક� પ�ર�સ્થિ પલટાઈ �ય અને તે કોઈ
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મકાનમાં નથી ક� ત્યાંથ બી� જઈ શક�. જો તે એ બધા
જવાહ�રો અપ� દ� � પહાડોની ખાણો �ાસ દ્વા બહાર કાઢ� છે

અથવા �ને સાગરો �સ્મ કર� બહાર ફ�ક� દ� છે . ચાહ� તે

ચાંદ� હોય ક� સો�ુ,ં મોતી હોય ક� માણેક તો પણ તેની

મહ�રબાની પર કંઈ અસર નહ� પડ�. અને ન તેના ખ�નાની

િવશાળતામાં કાંઈ ઉણપ આવશે. અને તેની પાસે નેઅમતોના
એ ખ�ના રહ� જશે, �ને માંગણોની માંગણીઓ ખતમ નહ�

કર� શક�. એટલા માટ� ક� તે એવો ઉદાર અને દાતા છે ક� ન

માંગણોની માંગણી તેને ત્યા કમી પૈદા કર� શક� છે અને ન
િનરાધારોનો આગ્ તેને ક�
ં ુ સ બનાવી શક� છે .

�ુરઆને મ�દમાં પરવર�દગારની િસફતો:

અલ્લાહન િસફતો િવશે પ્ કરનારાઓ ! �ુ રઆને

મ�દમાં � િસફતોનો િનદ� શ કરવામાં આવ્ય છે , તેને

અ�ુસરો, અને તેની �હદાયતના � ૂરથી પ્રક મેળવો. અને

� ઇલ્ પ્ર શયતાન ધ્યા ખ�ચે અને તેની કોઈ ફઝર ન

અલ્લાહન �કતાબમાં મૌ�ૂદ હોય અને ન પયગમ્બ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ �ુ�તતમાંઅને ન
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ઇમામોના કથનોમાં તો તે� ું ઇલ્ પરવર�દગારને હવાલે કર�

દયો ક� આજ તેના હકની �િતમ સીમા છે . અને એ યાદ

ુ �ફલ ઇલ્) પાકટ ઇલ્ વાળા એ જ લોકો
રાખો ક� (રાસે�ન
છે , �ઓને ઇલાહ� ગેબ પર પડ�લા આવરણોની �દર

બેધડક પ્રવેશવા એ વાતે બે પરવા કર� દ�ધા છે ક�,

તેઓ આ �ુપ્ ઇલ્મ�ુ સં�ક્ષપ્ત ભાન ધરાવે છે અને

પરવર�દગાર� તેઓને તેઓની આ ભાવનાની પ્રશં કર�

છે ક� � વાતને તેઓ�ું ઇલ્ સમ� શક�ું નથી તે

બાબતમાં તેઓ પોતાની લાચાર�નો ઇકરાર કર� લે છે .

અને આજ �ુણને તેણે ર� ૂખ ( પાકટતા) થી ઓળખાવ્ય

છે ક� � વાત�ું સંશોધન તેમની જવાબદાર� નથી તેના

�ડાણમાં જવાનો તેઓ િવચાર નથી રાખતા.

તમે પણ એ વાત પર સંતોષ મનાવો અને

પોતાની �ુ�ધ્ પ્રમા અલ્લાહન મહાનતા�ું અ�ુમાન ન
કરો. નહ�તર હલાક થનારા ઓમાં ગણાઈ જશો.

�ુ ઓ, તે એવો શ�ક્તમા છે ક� જયાર� િવચારો

તેની શ�ક્તન સીમા �ણવા માટ� આગળ વધે છે , અને
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દર� ક પ્રકાર વસવસાથી પાક િવચાર તેની સલ્તનતન
�ુપ્ ભેદો �ણવા માગે છે અને �દલ િનષ્ઠા�ૂવર તેના

�ુણોની વસ્�ુ�સ્થ �ણવા તરફ લક આપે છે અને

�ુ�ધ્ધન માગ� તેની ઝાત�ું ઇલ્ પ્રા કરવા માટ�

િસફતોની પહ�ચથી આગળ વધવા માગે છે તો તેઓને આ

�સ્થિતમા િનરાશ

પાછા મોકલી દ� છે ક� તેઓ �ુપ્

જગતના �ડાણોના રસ્તા કાપી રહ્ હોય છે અને

સ�
ં ૂણર ર�તે તેની તરફ લ�ક્ રહ� છે �ના પ�રણામે

�ુ�ધ્ધ એ �સ્વકા સાથે પાછ� ફર� છે ક� ખોટા િવચારોથી

તેની મઅર� ફતની હક�કત નથી �ણી શકાતી અને

િવચારકોના �દલોમાં તેની ક�િત� અને માનનો એક �શ
પણ અ�ુભવી નથી શકાતો.
તે

ણે મખ્ �ૂકન કોઈ પણ ન� ૂનો ધ્યાનમા રાખ્ય

વગર સજ� છે અને કોઈ � ૂતકાળના સ�ક ક� મઅ� ૂદના

નકશા વગર પૈદા કર�. તેણે પોતાની શ�ક્તન અિધકારો,

પોતાના ડહાપણના બોલતા � ૂરાવાઓ, અને મખ્ �ૂક માટ�

તેના આધારની જ�રતની ક� ૂલાત દ્વા એ હક�કત
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ઉઘાડ� કર� દ�ધી ક� આપણે તેની મઅર� ફત પર દલીલ

સ્થાિપ હોવાનો �સ્વકા કર� લઈએ � �બલ્�ુ નવી
વસ્�ુઓન

તેની

કાર�ગર�એ

ઉત્પ�

કર�

છે

અને

ડહાપણના િનશાનોએ પૈદા કર� છે તે બધી સ્પષ છે અને

દર� ક મખ્ �ૂ તેના અ�સ્તત્વ એક અખંડ �ુજ્જ અને
દલીલ છે ક� જો તે � ૂપ છે તો તેની કળા�ૃિત બોલી રહ� છે
અને તેની દલીલ સ�કને � ૂરવાર કર� છે .

અય �ુદા ! �ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક�, �ણે પણ તારા

સ�નના �ગોની �ભ�તતા અને તેના સાંધાઓના છે ડાઓ

મળવા પર તાર� �હકમતની કાર�ગર� માટ� તાર� પ્રિત
ઠરાવી તેણે પોતાની �ુ�ધ્ના ચ�ુને તાર� મઅર� ફતથી

પ�ર�ચત ન કરાવ્ય અને તેના �દલમાં એ યક�ન ન ઉત�ુ�

ક� તારો કોઈ દ્રષ્ટાનથી. અને �ણે તેણે એ સંદ�શ નથી

સાંભળ્ય ક� એક �દવસ �ુર�દ પોતાના પીરથી એમ કહ�

િતરસ્કારકરશે ક� "�ુદાની કસમ ! અમે �ુલ્લ �ુમરાહ�માં

હતા, જયાર� તમને �ુ િનયાઓના પાલનહારની બરાબર
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ગણી રહ્ હતા. બેશક તાર� બરાબર ગણનારા �ુ ઠા છે ક�

તેઓએ તને પોતાની � ૂિત�ઓ સાથે સરખાવ્ય છે અને

પોતાના વહ�મોના આધાર� તને મખ્ �ૂકન રં ગ�પ આપ્ય

છે . અને પોતાના િવચારોના આધાર� � ૂિત�ઓની �મ તારા

�ૂકડા કર� નાખ્ય છે અને પોતાની �ુ�ધ્ધન સમજ પ્રમા

તને િવિવધ તાકતો વાળ� મખ્ �ૂકન ત્રાજ તને તોળ�
લીધો છે .

�ુ ં એ વાતની ગવાહ� આ�ું �ં ક�, �ણે પણ તને
કોઈની સમાન ગણાવ્ય તેણે તારો બરાબ�રયો બનાવી

નાખ્ય અને �ણે તારો બરાબ�રયો બનાવ્ય તેણે મોહકમ

આયતોના ઉતરવાનો ઇન્કા કર� દ�ધો અને સ્પષ

બયાનોને �ૂઠલાવી નાખ્ય. િન:શંક �ું એ �ુદા છે �

�ુ�ધ્ધઓન સીમામાં નથી આવતો ક� િવચારોના વહ�ણમાં
�પર� ખાની ટ�રમાં આવી �ય. અને ન તો �ચ�તન

મનનના ઉડ્નોમાં સમાઈ શક� છે

ઉપયોગનો પાબદ
ં બની �ય.

આ �ુત્બાન એક બીજો ભાગ :

ક� સીમા અને
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મા�લક� દર� ક સ�નની મયાર્દ ન�� કર� છે . અને

સૌથી વધાર� અફર ન�� કર� છે . અને દર� કની યોજના કર�

છે તો અિતશય �ુ�મ યોજના કર� છે , દર� કને એક �દશા પર
લગાવી દ�ધા છે તો તેણે પોતાના સ્થાનન સીમા ઓળંગી
નથી. અને �િતમ સીમા �ુધી પહ�ચવામાં ઉણપ પણ નથી

રાખી. અને મા�લકના �ુકમ પર ચાલવાનો �ુકમ આપી

દ� વામાં આવ્ય છે તો તેની અવજ્ પણ નથી કર�. અને એ

ક�વી ર�તે શકય હ� ું જયાર� ક� બધા તેની ઇચ્છાથ પ્રકાશમ
આવ્ય છે . તે બધી વસ્ �ુઓન ઉત્પાદ છે , કોઈ પણ

િવચારમાં પડયા િવના અથવા સ્વભાવન બાહ ભાવોનો

આશરો લીધા િવના અથવા સમયના અ�ુભવોનો લાભ
ઉઠાવ્ય િવના અને �ચત િવ�ચત મખ્ �ૂકોન સ�નમાં કોઈ

ભાગીદારની મોહતા� િવના.

તેની મખ્ �ૂ તેના �ક
ુ મથી સં� ૂણર થઈ છે અને તેની

તાબેદાર�ના સજદામાં નમેલ છે . તેના આમંત્ પર “�” કહ�
છે . અને આ માગર્મ ા મો�ુ ં કરનારની આળસનો િશકાર થાય
છે અને ન બહાના અને બચાવ શોધનારાના િવલંબમાં પડ�
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છે . તેણે વસ્ �ુઓન વળાંકને સીધો રાખ્ય છે , તેની સીમાઓ

ન�� કર� દ�ધી છે . પોતાની �ુ દરતથી તેના િવિવધ �ગોમાં

ે પેદા કર� દ�ધો છે અને મન અને શર�રનો સંબ ંધ
�ુમળ

જોડ� દ�ધો છે . તેણે સીમાઓ અને પ્રાર, સ્વભાવ અને
આ�ૃિતઓને િવિવધ જણસોમાં વહ�ચી દ�ધી છે . આ નવી
રચના છે �ની બનાવટ મજ� ૂત રાખી છે અને તેના સ્વભા
અને રચનાને પોતાના ઈરાદા પ્રમા રાખી છે .

કં ઈક આસમાન િવશે :

તેણે કોઈ પણ વસ્ �ુથ જોડયા વગર આકાશના

�ચાણ િનચાણને વ્યવ�સ્ કયાર્ અને તેની િતરાડોને
મેળવી દ�ધી. અને તેઓને આપસમાં એક બી�ની સાથે

જકડ� લીધા. અને તેનો �ક
ુ મ લઈને ઉતરનારા અને

ં ાઓના આમાલને લઈ જનારા ફ�રશ્તા માટ� �ચાઈઓની
બદ
અસમતલતાને સમથળ કર� દ�ધી. હ� આ આસમાન
�ુમ્મસન �પમાં હ� ું ક� મા�લક� તેને અવાજ આપી અને તેની
ં ંધો આપસમાં જોડાઈ ગયા અને તેના
દોર�ઓના સબ

દરવા�ઓ બંધ રહ�વા પછ� � ૂલી ગયા. પછ� તેણે તેના
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છ�દ્રપર ખરતા તારાઓમાં ચોક�દાર ઊભા કર� દ�ધા અને

પોતાની શ�ક્તન હાથે એ વાતથી રોક� લીધા ક� હવાના
પ્રસારણ અહ� તહ� ચાલ્ય �ય.

તેઓને �ક
ુ મ આપ્ય ક�, તેના �ક
ુ મની સામે

નખશીખ િનમ્ �સ્થિતમા ઊભા રહ�. તેના � ૂયર્ન �દવસ માટ�

અજવાળાના �ચહ્ અને ચંદને રાતની ઝાંખી િનશાની ઠરાવી.
અને બંનેને તેના પ�રભ્રમણ રસ્ત નાખી દ�ધા. અને તેમના

પ્રવાસોમ ગિત�ું પ્રમ ન�� કર� દ��ુ.ં �થી તેઓ દ્વા

રાત �દવસનો ફરક સ્થાપ શકાય. અને તેઓના પ�રભ્રમણ
વષ�ની �કણી કર� શકાય. પછ� �તર�ક્ષમ બધાની
ધર�ઓ લટકાવી દ�ધી. અને તેને એ શોભાથી સંક�લત કર�

દ�ધી � નાના-નાના તારાઓ અને મોટા મોટા િસતારાઓના

દ�પકોથી ઉપ�સ્થ થઈ હતી. અવાજોને ચોરનારાઓ માટ�

ખરતા તારાઓથી સંગસારનો બંદોબસ્ કય� અને તેઓને

પણ પોતાના ��ૂશ હ�ઠળ � ૂક� દ�ધા ક� � �સ્થરછે એ �સ્થર
છે અને � ગિતમાન છે એ ગિતમાન છે . �ચા-નીચા, સારાનરસા બધા તેની ઇચ્છાન આિધન છે .
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ફ�રશ્તાઓન �ુણો િવશે :

ત્યા પછ� તેણે આકાશોને આબાદ કરવા અને

પોતાની સલ્તનતન �ચા વગર્ન વસાવવા માટ� ફ�રશ્ત

�વી અનોખી પ્ર� પૈદા કર�. અને તેઓ દ્વા આસ્માનન
િતરાડો ભર� દ�ધી. અને �ત�રક્ષ િવશાળ અવકાશને ભર�

દ��ુ.ં એ જ િતરાડો વચ્ચ તસ્બી પડવાવાળા ફ�રશ્તાઓન
અવાજો, �ુ દસની ચાર દ�વારો, મહાનતાના આવરણો,

મહ�ાની જવિનકાઓની ( પડદાઓની) પાછળ �ુ�
ં રહ� છે .

અને એ �ુજ
ં ની પાછળ �નાથી કાન ફાટ� �ય છે , � ૂરના
તેજ�ુજો
ં છે � દ્ર�ષ્ ત્યા �ુધી પહ�ચવાથી રોક� છે અને તે

િનષ્ફ થઈ તેની સીમા પર રોકાઈ �ય છે .

તેણે આ ફ�રશ્તાઓન િવિવધ �પો અને અલગ

અલગ પ્રમા પ્રમા ઉત્પ� કયાર. તેને પાંખ અપ� અને
તેઓ તેની પ્રિત અને ક�િત�ની તસ્બીહમા પ્ર� છે .

મખ્ �ૂકોમા તેની આગળ પડતી કાર�ગર�ને પોતાની સાથે

મન� ૂબ નથી કરતા. અને કોઈ વસ્ �ુન સ�નનો દાવો નથી
કરતા. "આ અલ્લાહન માનવંત બંદાઓ છે � તેના પર
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કોઈ પણ વાતમાં પહ�લ નથી કરતા. અને તેના જ �ુકમ

પ્રમા અમલ કર� છે ." અલ્લાહ તેઓને પોતાની વહ�ના

અમાનતદાર બનાવ્ય છે . અને �ુરસલો તરફ પોતાના �ુકમો
અને મનાઈઓની અમાનતોના ઉઠાવનારા ઠરાવ્ય છે .

તેઓને શંકા આશંકાઓથી પર રાખ્ય છે . ક�મક� કોઈ પણ

તેની મર�ના માગર્થ િવ�દ જનાર નથી. દર� કને પોતાની
ઉપયોગી નેઅમતોથી નવા�યા છે . અને બધાના �દલોમાં
નમ્ર અને ભગ્નતાન િવનય પૈદા કર� દ�ધો છે . તેઓ માટ�

પોતાની પિવત્ર ગાવાની સરળતાના દરવા� ખોલી દ�ધા

છે . અને તવહ�દની િનશાનીઓ માટ� પ્રકાિ િમનારા ઊભા

કર� દ�ધા છે . તેઓ પર �ુનાહોનો ભાર પણ નથી. અને

તેઓને રાત �દવસના ચ�રો પોતાના ઇરાદા પર ચલાવી
પણ નથી શકતા. શકં ા આશંકાઓ તેઓના અખંડ ઈમાનને

પોતાના િવચારોના તીરો�ું લ�ય પણ નથી બનાવી શકતા.
અને વહ�મ અને ભ્રમ તેઓના યક�નની પાકટતા પર

આક્ર નથી કર� શકતા.
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તેઓ વચ્ચ ઇષાર્ન અ�ગ્ પણ નથી ભડકતો અને

ં ૂ ી નથી
આ�યર તથા અચંબા તેઓની �ુ�ધ્ધન મઅર� ફતને �સ
શકતી અને તેઓની છાતીઓમાં �પાએલી �ુદાની ક�િત�,

મહ�ા અને પ્રભાવ સગ
ં ્રહો કોઈ �ચક� નથી શક� ું અને

વસવસાઓએ કદ� િવચા�ુ� પણ નથી ક� તેઓના િવચારોને

કાટ ચડાવે.

તેઓમાં ક�ટલાક એવા છે �ને ભાર� વાદળાઓ,

સવ�ચ્ પવર્ત, અને િતિમરતમ �ધકારોમાં રાખવામાં

આવ્ય છે . અને ક�ટલાક એ છે �ઓએ જમીનના પાતાળને
ભેદ� નાખ્�ુ છે . અને તેઓ �ેત ધ�ઓ �વા છે �ઓ

અવકાશના િવસ્તારન ચીર� બહાર િનકળ� ગયા હોય �ની

નીચે એક હળવી હવા હોય � તેઓને તેઓની સીમા પર

રોક� રાખે. તેઓને ઇબાદતની પ્ર�ૃિ દર� ક વસ્ �ુથ વં�ચત
બનાવી દ�ધા છે . અને ઈમાનની હક�ક્તો તેઓની અને
મઅર� ફતની વચ્ચ ગાઢ સબ
ં ંધ જોડ� દ�ધો છે . અને અટલ

શ્રધ્; યક�ને કાિમલે; દર� ક વસ્ �ુથ સંબ ંધ તોડ� એઓને

મા�લકના આસક્ બનાવી દ�ધા

છે .

તેઓના

ધ્યા
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મા�લકની નેઅમતોથી હટ�ને બી� કોઈ તરફ નથી, ક�મક�

તેઓએ મઅર� ફતની મીઠાશનો સ્વા ચાખી લીધો છે અને

મહોબ્બતન � ૃપ્ કરનારા પ્યાલાથ સં� ૃપ્ થઈ ગયા છે .

અને તેઓના �તરના �ડાણમાં તેનો ડર જડ

પકડ� � ૂ�ો છે . �ના લીધે તેઓને િનરંતર ઇતાઅતથી

પોતાની સીધી કમરોને વાંક� બનાવી લીધી છે , લાંબા

સમયના લગાવ છતાં તેઓના રોવા કરગરવાના ખ�ના

� ૂટયા નથી. અને ન િવિશષ્ િનકટતા છતાં તેમના િવનયની
દોર� ઢ�લી પડ� છે . અને ન આપ�ુદ�એ તેમના પર િવજય

મેળવ્ય છે , ક� તેઓ પોતાના ગત આમાલોને વધાર� સમજવા
લાગે અને ન અલ્લાહન પ્રભ સામે તેઓની નમ્રત કોઈ

ક્સ રહ�વા દ�ધી છે , ક� તેઓ પોતાની નેક�ઓને મોટ�

સમજવા લાગે. લગાતાર મહ�નત છતાં તેઓએ આળસને

માગર નથી આપ્ય. અને તેઓની લગનીમાં કોઈ કમી નથી
આવી,

ક�

તેઓ

મા�લકથી

આશા

છોડ�

દ� .

િનરંતર

�ુના�તોએ તેમના �ભના ટ� રવા � ૂકાવ્ય નથી. અને ન

પ્ર�ૃિ� તેમના પર વચર્સ જમાવ્�ુ છે ક� તેઓની
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�ુના�તની �ુપ્ અવાજો કપાઈ �ય. ન તાબેદાર�ના
સ્થળોમા તેઓના ખભાઓ આગળ પાછળ થાય છે અને ન

અલ્લાહન �ુકમો પાળવામાં ઉણપના કારણે તેઓની ગરદનો
વળ� �ય છે .

તેઓના પ્રયત્ન ઉત્સા પર ન ગફલતોની

થાય છે , અને ન ઇચ્છાઓન પ્રપં તેમની
�ુખર્તાન �મલો
ુ
�હમ્મતોન પોતા�ું લ�ય બનાવે છે . તેઓએ પોતાના મા�લક,

અશર્ન ધણીને � ૂખ તરસના �દવસ માટ� સંઘર� રાખ્ય છે ,

અને જયાર� લોકો બી� મખ્ �ૂક તરફ પોતા�ું ધ્યા ક��ન્દ

કર� છે તો તેઓ તેને જ પોતાનો લ�યાંક બનાવી રાખે છે . આ

ઇબાદતની સીમા �ુધી નથી પહ�ચી શકતા એટલે તેઓની

તાબેદાર�ની ઉત્ક (પ્ર) ભાવના બી� �ાંય લઈ જવાને

બદલે માત આશા િનરાશાના કદ� ન � ૂટનારા સંગ્રહો તરફ

ખ�ચી �ય છે . તેઓ માટ� �ુદાના ડરના કારણો િવલાયા
નથી, ક� તેઓની કોિશશોમાં �ુસ્ત પૈદા કર� દ� . અને ન

તેઓ ઇચ્છાઓમા જકડાયા છે ક� સમય � ૂરતી કોિશશોને

અનંત પ્રયા પર પ્રાથકતા આપે. તેઓ પોતાના ગત
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આમાલોને ખરાબ નથી સમજતા, જો એમ હોત તો અત્યા

�ુધીમાં આશાઓ �ુદાના ખોફનો નાશ કર� દ� ત.ે તેઓએ

શયતાનની આણમાં આવી પરવર�દગારના િવશે આપસમાં

કોઈ મતભેદ પણ નથી કય� અને ન એક બી�થી બગાડ�

તેઓ વચ્ચ �ભ�ષતા સજ� છે . ન તેઓ પર ઇષાર્ન �ૂ �્
રુ

િવ�યી થયો છે . અને ન તેઓ શકં ાના આધાર� આપસમાં
એકબી�થી િવ� ૂટા પડયા છે . અને ન ઇરાદાઓના પતને

તેમને એકબી�થી �ુ દા પાડયા છે .

આ ઈમાનના એ ક�દ� છે �મની ગરદનોને વક્ર,

અવજ્, પ્રમ (આળસ),

�દમાગની ખરાબી કોઈ ચીજ

આઝાદ નથી કરાવી શકતી. આસમાનના વાતાવરણમાં એક

ખાલ ( છાલ) બરાબર પણ એવી જગ્ય નથી �યાં કોઈ

ફ�રશ્ત સજદો કરનારો ક� ભાગદોડ કરવાવાળો ન હોય. આ

લાંબી ઇતાઅતથી પોતાના પાલનહારની મઅર� ફતમાં વધારો

જ કર� છે અને તેમના �દલોમાં તેની ક�િત� અને મહ�ા વધતી
જ �ય છે .
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જમીન અને તેના પાણી પર ફશર હોવાની

િવગતો :

તેણે જમીનને ઉપર નીચે થવાવાળા મો�ઓ અને

અગાધ

સમંદરના

�ડાણોની

ઉપર

સ્થાપ

છે ,

�યાં

મો�ઓના ઉછાળા હતા અને એક બી�ને ધક�લનાર� લહ�રો

ટકરાતી હતી. તેના ફ�ણ એવા જ હતા �વી માતેલા �ટની

લાળ. પણ આ તોફાનને ઉછળતા પાણીના ભાર� દાબી દ��ું
અને તેના જોશ અને ઉછાળાને પોતાની છાતી ટ�કવી શાંત

કર� દ�ધા. અને પોતાના ખભાઓથી દબાવી એ�ું દબાવી

દ��ું ક� તે નામોશી અને � ૂત્કા સાથે તાબે થઈ ગ�ુ.ં હવે તે

પાણી મો�ઓના � ૂઘવાટો પછ� શાંત અને �સ્થર થઈ ગ�ું
અને બદનામીની લગામમાં ક�દ અને આજ્ઞાં� બની ગ�ુ.ં

અને જમીન પણ ઉછળતા પાણીની સપાટ� પર પાલવ

પ્રસા બેસી ગઈ હતી. ક�મક� તેણે અકડવા, મા�ું �ચકવા,

નાક ચડાવવા, અને જોશ દ� ખાડવાનો �ત આણી દ�ધો હતો.
અને આસમાને ધરા પર બંધ બાંધી દ�ધો હતો. હવે પાણી
ઉછળવા, �ૂદવા પછ� શાંત થઈ ગ�ું હ�.ું અને નાચ �ૂદની
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મસ્તી પછ� અચેતન થઈ ગ�ું હ�.ું હવે જયાર� પાણીનો
જોશ ધરાની આસપાસની નીચે શાંત થઈ ગયો અને

ં ી પવર્તોન ભાર� તેના ખભાઓ દબાવી દ�ધા હતા
ગગન�ુબ
તો મા�લક� તેના નાકની �ુરાખોમાંથી ઝરણાઓ વહાવી દ�ધા.

અને તેને �ૂ ર �ુ�ૂર રણો અને ખાઈઓ �ુધી પ્રસા દ��ું

અને પછ� જમીનની હરકતને પહાડોના િશખરો અને �ચી

�ચી ચોટ�ઓવાળા પહાડોના ભાર� સમતોલ બનાવી દ�ધી.

અને પહાડના તેની સપાટ�ના િવિવધ ભાગોમાં �ૂબી જવાથી

અને તેના �ડાણની તળે ટ�માં � ૂસી જવાના અને તેના સપાટ

ભાગોની �ચાઈ અને નીચાણ પર સવાર થઈ જવાના લીધે

તેની કંપાર� થભ
ં ી ગઈ અને મા�લક� જમીનથી વાતાવરણ
�ુધી એક િવસ્તા જન્માવ દ�ધો અને હવાને તેના

રહ�વાસીઓને �ાસ લેવા માટ� ફ�લાવી દ�ધી. અને તેમાં
વસવાવાળાઓને બધી �ુિવધાઓ સાથે રોક� લીધા.

ત્યા પછ� જમીનના એ િન�ન મૈદાનો �ના

�ચાણ �ુધી ઝરણાઓ અને નદ�ઓના વહ�વા માટ� કોઈ

માગર નહોતો તેને પણ એમ જ નથી છોડ� દ�ધા. ત્યા �ુધી ક�
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તેઓ માટ� વાદળો સ�ર્વ્ � તેની � ૃતપાય જમીનોને
�વંત કર� શક� અને લીલોતર� ઉગાડ� શક�. તેણે અબ

(વાદળા)ના ચમકદાર �ૂકડાઓ અને વેરિવખેર વાદળ�ઓને
ભેગી કર� ત્યા �ુધી ક� જયાર� તેની �દર પાણીનો સંગ્

જોશ મારવા લાગ્ય અને તેની કોર� મોર� વીજળ�ઓ તડપવા

લાગી અને તેની ચમક �ેત વાદળોની તળો અને ઘનઘોર
ઘટાઓની �દર બરાબર �ર� રહ� તો તેને � ૂશળધાર વષાર

માટ� મોકલી દ�ધા અને એવી ર�તે તેના ભાર� ભાગો જમીન

પર ઘેરાઈ રહ્ હતા અને દ�ક્ષણ હવાઓ તેને મસળ�

મસળ� વરસવાવાળા વાદળના ટ�પાંઓ તેજધાર વરસાદના
�પમાં વરસાવી રહ� હતી. ત્યા પછ� જયાર� વાદળોએ
પોતાની છાતી હાથ પગ સમેત જમીન પર ટ� ક્વ દ�ધી અને

પોતે ઉપાડ�લા પાણીનો બધો ભાર તેના પર ઢોળ� દ�ધો તેના
દ્વા પડતર જમીનોમાં ખેતીઓ ઉગાડ� દ�ધી અને �ુષ્

પહાડો પર લી�ુછ
ં મ ઘાસ પાથર� દ��ુ.ં હવે ધરા પોતાની
હ�રયાળ�ની શોભાથી �મવા લાગી અને �લોની ચાદરો અને
ખીલેલી તા� કળ�ઓના ઘર� ણાથી અ�ભમાન કરવા લાગી.
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પરવર�દગાર� આ બધી વસ્ �ુઓન માનવ �વનો
અને

�નવરોની

આસપાસ િવશાળ માગ�

રોઝી

કાઢયા

ઠરાવી.
અને

તેણે

ધરાની

રાજમાગ� પર

ચાલનારાઓ માટ� રોશનીના િમનારા ઊભા કયાર.

પછ� જયાર� ધરાની પથાર� પાથર� લીધી અને

પોતા�ું સ�ન સં� ૂણર કર� લી�ું તો આદમ અલ�ય્હસ્સલામ

પોતાના સ�નોમાં �ટં ૂ � લીધા. અને તેને માનવવંશની પહ�લી
વ્ય�ક બનાવી જ�ટતમાં વસાવી દ�ધા. અને તેમના માટ�

દર� ક પ્રકાર ખાવા પીવાની �ટ આપી દ�ધી. અને �ની

મના કરવી હતી, તેનો સકં �ત પણ આપી દ�ધો. અને બતાવી

દ��ું ક� આ કાયર્મ ા અવજ્ઞા સંદ�હ અને પોતાના સ્થાનન

ખતરામાં નાખવાનો ડર છે , પરં�ુ તેઓએ એ જ વસ્�

તરફ �ખ કર� લી�ુ,ં �નાથી તેમને રોકવામાં આવ્ય હતા.

અને આ વાત �ુદાના ઇલ્મમા પહ�લથ
ે ી જ મૌ�ૂદ હતી.

પ�રણામે પરવર�દગાર� તેને માફ કરવા પછ�

જમીન પર ઉતાર� દ�ધા, �થી પોતાના વંશથી �ુ િનયાને
આબાદ કર� . અને તેમના મારફત અલ્લા બંદાઓ પર
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�ુજ્જ કાયમ કર� પછ� તેમને ઉપાડ� લેવા પછ� પણ

ધરતીને એ વસ્ �ુઓથ ખાલી ન રાખી, �ના દ્વા પાલનહાર
પણાની દલીલો પર

ભાર � ૂક�

અને �ને બંદાઓની

મઅર� ફત�ું સાધન બનાવે. બલ્ક સદા �ટં ૂ � લા નબીઓ અને

�રસાલતના અમાનતદારોની �ભથી �જ
ુ ્જ પહ�ચાડવાની
િનગરાની કરતો રહ્. અને આમ સૈકાઓ વીતતા રહ્. ત્યા

�ુધી ક� આપણા પયગમ્બ હઝરત મોહમ્મ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ�  આલેહ� વસલ્લ દ્વા તેની �ુજ્જ તમામ થઈ

ગઈ. અને �ુજ્જ � ૂર� કરવાનો અને અઝાબથી ડરાવવાનો

અ�ુક્ �િતમ �બ��ુ �ુધી પહ�ચી ગયો.

અલ્લાહ બધાની રોઝીઓ િન�માણ કર� દ�ધી છે .

ચાહ� થોડ� હોય અથવા િવ� ૂલ અને પછ� તેને અલ્ અને

િવશાળના �હસાબે પણ વહ�ચી દ�ધી અને તેમાં પણ ન્યા
રાખ્ય છે �થી બંને� ું ઇમ્તેહા લેવામાં આવી શક�. અને

તવંગર અને રં ક બંનેને �ૃતજ્ઞ (ના�ુક્) અથવા ધીરતાથી

પરખી શકાય. અને પછ� િવશાળ રોઝીની સાથે િનધર્નત
અને �ુખના ખતરાઓ અને સલામતી સાથે ઉતરનાર�
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આફતોના �દ� શા અને આનંદ �ુખની િવશાળતા સાથે રંજ

અને ગમના ગ�ં પકડનારા �ૂમાઓ પણ સમાવી દ�ધા.

�વનની લાંબી અને િવશાળ �ુદ્દ ન�� કર�, તેઓને

આગળ પાછળ રાખ્ય અને પછ� બધાને મોત સાથે મેળવી
દ�ધા. અને મૌતને તેઓની દોર�ઓને ખ�ચનાર અને અ� ૂટ

સબ
ં ંધોને �ૂકડ� �ૂકડા કરવાવાળ� બનાવી દ�ધી. તે �દલોમાં
વાતોને �પાવનારના ભેદો, �ુપ્ વાતો કરનારની વાતચીત,

િવચારોમાં અટકળો બાંધનારના અ�ુમાનો, �દલમાં �મેલા

યક�ની ઇરાદાઓ, પાંપણોમાં દબાએલ �ખોના ઇશારાઓ
અને �દલના �ડાણના રહસ્ય અને ગૈબની ગહનતાના ભેદો

બધાને �ણે છે .

તે એ અવાજોને પણ સાંભળ� લે છે , �ના માટ�

કાનના છ�દ્ને નમ�ું પડ� છે . ક�ડ�ઓના �ગ્ર ૠ� ુના

રહ�ઠાણો, અને બી� �વ જ ં� ુઓના ઠંડ�ઓના ઉતારાઓથી

�ણકાર છે . �નો �ુત મર� ગયો હોય એવી �ીઓના
કલ્પાંત અને પગોના પગરવ પણ સાંભળ� લે છે . તે લીલા

પણ�ના આવરણમાં �દરના ભાગમાં ઉછરનારા ફળોની
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જગ્યાન પણ �ણે છે અને પહાડોની �ુફાઓ અને કોતરોમાં
પ્રાણીઓ આશ્રમો ( રહ�ઠાણને) પણ �ણે છે . તે � ૃક્ષો

થડો અને તેની છાલોમાં મચ્છરોન સંતાવાની જગ્યાથ પણ
સચેત છે . અને ડાળોમાં પણ�ને િનકળવાની મં�ઝલ અને

કરોડરજ્�ુઓમા વીયર બ��ુ ના ઠ�રવાના સ્થાન, પરસ્પ

જોડાએલા વાદળો, ઉપર તળે ઘટાઓથી ટપક્ત વષાર્ન

�બ��ુઓથી પણ પ�ર�ચત છે . બલ્ક � � રજકણોને �ધીઓ

પોતાના પાલવમાંથી ઉડાડ� છે અને � િનશાનોને વરસાદ

પોતાના � ૂરથી િમટાવી નાખે છે . તેનાથી પણ �ણકાર છે . તે

ર� તીના ટ� કરાઓ પર જમીનના ક�ડાઓના ચાલવા ફરવા અને

�ચા �ચા પહાડોના િશખરો પર પાંખો રાખનારા પક્ષીઓ
માળાઓને પણ �ણે છે અને માળાના �ધારામાં પક્ષીઓ

કલરવોને પણ ઓળખે છે . � વસ્ �ુઓન છ�પે સંતાડ� છે તેને

પણ �ણે છે અને �ને સ�ુદના મો�ઓએ પોતાના ખોળામાં
દબાવી રાખ્�ુ છે તેને પણ ઓળખે છે . �ને રાતના �ધારાએ

સંતાડ� દ��ું છે તેને પણ ઓળખે છે અને �ના પર �દવસના
� ૂય� પ્રક વેય� છે તેનાથી પણ અ�ણ નથી. � ચીજો પર

એક પછ� એક �ધાર� રાતના પરદાઓ અને ઉજળા
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�દવસોના � ૂયર્ન �કરણો પ્રક પાથર� છે તે એ બધાઓ,
ં રવ, હોઠોનો ફડફડાટ,
પાદ �ચહ્, હલન ચલન, શબ્દોન �ુ�

�ાસોની

અવર

જવર,

રજકણો�ું વજન,

�વતાઓના

િનસાસાની અવાજો, આ ધરા પર � ૃક્ષો ફળો, ખરતા પણ�,

વીયર� ું ઠ�ર�ુ,ં �મેલ � ૂનના સ્થળ, માંસના લ�દા અથવા
તેના પછ� આકાર પામનાર સ�ન અથવા પેદા થએલ

બાળક બધાને �ણે છે . અને તેને આ ઇલ્ પ્રા કરવામાં
કોઈ શ્ નથી થયો. ન પોતાની મખ્�ુકન રક્ષવામ કોઈ

અડચણ ઊભી થઈ. અને ન પોતાના �ક
ુ મો લા�ુ પાડવામાં
અને લોકોની વ્યવસ્ કરવામાં કોઈ પ્રમ (આળસ) ક�
થકાવટ લાગી. બલ્ક તે� ું ઇલ્ �ડાણોમાં ઉતર� � ું છે . અને

તેણે બધાની ગણત્ કર� લીધી છે . અને બધા પર તેનો
ન્યા પ્રવત અને અિધક ઉપકાર છવાએલ છે . જો ક� આ
બધા તેની શાનને લાયક હક અદા કરવાથી અસમથર છે .

અય અલ્લા ! � ું જ વખાણ અને �ત �ુધી સ્તવ
(તાર�ફ - �ુણગાન) કરવાને પાત છે . તારાથી આશા

રાખવામાં આવે તો શ્રે આશરો છે . અને ઉમ્મી બાંધવામાં
આવે તો શ્રે ઉમ્મીદો�ુ ક�ન્દ છે . ત� મને એ શ�ક્ અપર્

નહ�ુલ બલાગાહ - 281

ww.hajinaji.com

કર� �ના વડ� કોઈ અન્યન સ્ �ૂિ ક� પ્રશં નથી કરતો,
અને તે� ું �ખ એ લોકો તરફ નથી વાળતો, �ઓ િનષ્ફળતા�ુ
ક�ન્દ અને શંકાઓ�ું ઘર છે . મ� પોતાની �ભને લોકોના

વખાણ અને તાર� પાળે લી પ્ર� �ુણ ગાવાથી � ૂપ રાખી
છે .

અય �ુદા ! દર� ક વખાણ કરનારનો પોતાના પ્રશ
(વખણાએલા) પર એક હક હોય છે , ચાહ� તે વળતર હોય,

ઇનામ ક� �ુરસ્કા. અને �ુ ં તારાથી આશા રાખી બેઠો �ં ક� � ું
રહ�મતના સંગ્ર અને માફ�ના ખ�નાઓની ભાળ આપનારો

ં ાની ઉપ�સ્થિ છે �ણે માત તાર�
છે , અય �ુદા ! આ એ બદ
તવહ�દ અને એકતાનો �સ્વકા કય� છે અને તારા િસવાય

આ �ુણો અને કમાલોનો કોઈને પાત નથી જોયો. વળ� �ુ ં

એક હાજત રા�ું �,ં �નો તારા ઔદાયર ( ઉદારતા) િસવાય
કોઈ ઇલાજ નથી કર� શક�,ું અને તારા ઉપકારો િસવાય કોઈ
તેનો આધાર નથી બની શક�.ું હવે આ સમયે મને તારો

રા�પો અપર્ કર અને બી�ઓ સામે હાથ ધરવાથી
બેપરવા કર� દ� . ક�મક� � ું દર� ક ચીજ પર શ�ક્ ધરાવે છે .

*****

નહ�ુલ બલાગાહ - 282

ww.hajinaji.com

૯૨ - જયાર� લોકોએ આપની બયઅતનો
િનણર્ લીધો

જયાર� લોકોએ હ. ઉસ્માનન
આપની બયઅત ચાહ�.

� ૂન થવા પછ�

મને � ૂક� દયો, અને �ઓ કોઈ અન્યન શોધી લ્ય,
માર� સામે એ મામલો છે , �ના ઘણા રંગો અને �ખ છે , �ની
ન �દલોમાં સહન શ�ક્ છે અને ન �ુ�ધ્ એને સાંખી શક� છે .
�ુ ઓ �ક્ષિ ક�ટલી ડહોળાયેલ છે અને માગર ક�ટલા અ�ણ્ય

થઈ ગયા છે ? યાદ રાખો ! ક� જો મ� બયઅતની દાવત
ક� ૂલ કર� લીધી તો તમને મારા ઇલ્ પ્રમા જ બચાવીશ

અને કોઈની વાત ક� ઠપકો નહ� સાંભ�ં, પણ જો તમે મને
� ૂક� દ� શો તો તમારા �વી જ એક વ્ય�ક �પે �વન

િવતાવીશ, બલ્ક તમો બધાથી વધાર� તમારા હા�કમના
�ક
ુ મો�ું ધ્યા રા�ુ.ં �ુ ં તમારા માટ� વઝીરના �પે અમીરની
સરખામણીમાં વધાર� સારો રહ�શ.

*****
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૯૩ - બની ઉમય્યાન �ફત્ન તરફ આગમચેતી

�માં આપે આપના ઇલ્ અને શાણપણનો પ�રચય
આપતા બની ઉમય્યાન �ફત્ન તરફ ધ્યા દો�ુ� છે .
પાલનહારની પ્રશં અને સ્ �ૂિ (વખાણ) પછ�,

લોકો ! યાદ રાખો, મ� �ફત્નાન �ખો ફોડ� નાખી

છે . અને આ કામ મારા િસવાય બીજો કોઈ નથી કર� શકતો.

જયાર� ક� તેના િતિમર ઉપર તળે થઈ રહ્ છે અને તેમના
ગાંડપણની બીમાર� વધી ગઈ છે . હવે તમે મારાથી � ચાહો
તે �ણી લ્ય એ પહ�લા ક� �ુ ં તમાર� વચ્ચ ન ર�.ુ ં એ

પાલનહારની કસમ, �ની શ�ક્તશાળ પકડમાં માર� �ન છે .

તમે અત્યારથ કયામતની દરિમયાન � પણ વસ્ � િવશે

� ૂછશો અને � ટોળા િવશે �ણવા માગશો ક� � સૌ માણસોને
સદમાગર બતાવે અને સૌને ભટકાવી માર� તો �ુ ં તેને

લલકારનાર,

ખ�ચવાવાળા,

હાંકવાવાળા,

સવાર�ઓને

ઉતરવાના પડાવ, સામાન ઉતારવાની જગ્ય, કોણ તેમાંથી

કત્ કર� નાખવામાં આવશે, કોણ પોતાની મોતે મરશે, બ�ું

બતાવી દઈશ. જોક� આ સૌથી ખરાબ સંજોગો અને સૌથી
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સખ્ �ુશ્ક�લી મારા પછ� આવે તો � ૂછવાવાળો પણ
પર� શાનીથી મા�ું નમાવી દ� શે અને �ને � ૂછવામાં આવશે તે

પણ બતાવવાથી લાચાર રહ�શ.ે અને આ બ�ું એ સમયે થાશે
જયાર� તમારા પર જગો
ં �ુર� તૈયાર� સાથે � ૂટ� પડશે. અને

�ુ િનયા એવી ર�તે તંગ થઈ જશે ક� સકં ટના �દવસો લાંબા

લાગશે, ત્યા �ુધી ક� અલ્લા બાક� રહ�લા નેક બંદાઓને

સફળતા અપર્ કરશે.

યાદ રાખો ! જયાર� �ફત્ના આવે છે તો લોકોને

શંકાઓમાં નાખી દ� છે . અને જયાર� �ય છે તો સચેત કર�
�ય છે . આ આવવાના સમયે ઓળખી નથી શકાતા, પણ

જયાર� જવા લાગે છે તો ઓળખાઈ �ય છે . હવાઓની �મ

�ુમ્ય કર� છે . કોઈ શહ�રને પોતાની ટ�રમાં લઈ લે છે અને
કોઈને છોડ� દ� છે . યાદ રાખો ! માર� નજરમાં સૌથી વધાર�

ભયાનક �ફત્ન બની ઉમય્યાન છે . � પોતે પણ �ધળા હશે
અને બી�ઓને પણ �ધારામાં રાખશે. તેના લક્ષ

સામાન્ હશે. પણ તેની બલા ખાસ લોકો માટ� હશે. � આ
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�ફત્નામા �ખો ઉઘાડ� બેઠા હશે. નહ�તર �ધળાઓ પાસેથી
તો સરળતાથી પસાર થઈ જશે.

�ુદાની કસમ ! તમે બની ઉમય્યાન માર� પછ�

કિનષ્ (હલક� કક્ષા) સ�ાિધશો પામશો. �નો દાખલો એ

કાપનાર� �ટણી �વો હશે � મ�થી કાપશે અને હાથ મારશે

અથવા પગ ચલાવશે અને �ૂ ધ નહ� દોહવા દ� . અને આ ક્
આમ જ રહ�શ,ે તેનાથી માત એ લોકો જ બચશે � તેઓ માટ�

લાભકાર� હશે અથવા ઓછામાં ઓ�ં � ૂકસાન દ� નાર નહ�

હોય. આ �ુસીબત તમને આવી જ ર�તે વળગી રહ�શ.ે ત્યા
�ુધી ક� તમા� ં ન્યા માગ�ું એ�ું જ હશે, �મ �ુલામ

પોતાના આકાથી અથવા �ુર�દ પોતાના પીરથી ન્યાયન

તકાદો કર� . તમારા પર તેનો �ફત્ન એવી ભયાનક
શકલમાં આવશે, �નાથી ડર લાગશે અને તેમાં
�હ�લીયતના �શો પણ હશે. ન તો કોઈ �હદાયતનો
િમનારો હશે ક� ન તો કોઈ રસ્ત બતાવનાર પતાકા.
(િનશાન)
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બસ અમે એહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલ જ છ�એ,

એ

�ફત્નાથ

બચ્ય

રહ��.ું

અને

તેની

દાવત

આપનારાઓમાંથી નહ� હોય. ત્યા પછ� અલ્લા તમારાથી
આ �ફત્નાન એવી ર�તે અલગ કર� દ� શ,ે �વી ર�તે
�નવરની ખાલ ઉતારવામાં આવે છે . એ શખ્ દ્વા �

તેઓને હડ� ૂત કરશે અને સખ્તીથ હક
ં ારશે અને �ુત્�ુન

કડવા �ુટં પીવરાવશે અને તલવાર િસવાય કંઈ નહ� આપે.

અને ભય િસવાય કોઈ કપડાં નહ� પહ�રાવે. તે એ સમય હશે

જયાર� �ુ ર�શને એ આર� હશે ક� કદાચ �ુ િનયા અને તે� ું બ�ું
ધન દઈને એક મં�ઝલ પર મને જોઈ લે, ભલે એટલી વાર

માત ક� �ટલી વારમાં એક �ટ નહ�ર કરવામાં આવે છે , �થી

તેઓથી એ વસ્ � �સ્વકાર લ�, �નો એક ભાગ આ જ મા�ું

�,ં તો તેઓ દ� વા માટ� તત્પ નથી.

*****
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૯૪ - અલ્લાહન હમ્ અને સના, હઝરત
મોહમ્મ સલ્લલ્લા અલય્હ� વ આલેહ�
વસલ્લ અને આલે મોહમ્મ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ િવશેષ �ુણો
અને પ્રશં

�માં પરવર�દગારની સ્ �ૂિ, હઝરત ર� ૂલે અકરમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

અને એહલેબત
ૈ

અલય્હ��ુસ્સલામ િવશેષ તાર�ફ અને સદબોધનો ઉલ્લે
છે .

બરકતવાળ� છે એ પાલનહારની હસ્ત ક� �ની ઝાત

�ુધી કલ્પનાન ઉડ્નો નથી પહ�ચી શકતા અને �ુ�ધ્,

ચા� ુયર્ન સમજો તેને નથી પામી શકતી. તે એવો પ્ર છે ,

�ની કોઈ �િતમ સીમા નથી. અને એવો �િતમ છે , �ના
માટ� કોઈ નાશ નથી.

માનવંત નબીઓ અલય્હ� �ુસ્સલ :
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પરવર�દગાર� તેઓને શ્રે સ્થળો થાપણ રાખ્ય

અને શ્રે ઉતાર� સ્થાય કયાર. તેઓ લગાતાર સૌથી ઉ�મ
�ઠોથી
ંૂ
પિવત્ર ઉદરોમાં પર�ગમન થતા રહ્ ક� જયાર�

કોઈ �ુ�ગર �ુજર� ગયા તો �ુદાના દ�નની ઝીમ્મેદાર

અ�ુગામીએ સંભાળ� લીધી.

હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ

આલેહ� વસલ્લ
ત્યા �ુધી ક� અલ્લા તરફથી માનદ પદવી હઝરત

મોહમ્મ �ુસ્ �ુફ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

�ુધી પહ�ચી ગઈ અને તેણે તેઓને શ્રે િવકાસની ખાણ

અને સૌથી માનિનય � ૂળના ક�ન્દ મારફત �ુ િનયામાં મોકલી

દ�ધા. એ જ પિવત વશ
ં માં �માં નબીઓ જનમતા રહ્ અને

પોતાના અમાનતદારોની વરણી કર�, પયગમ્બરન વંશજો

શ્રે અને ખાનદાન સૌથી વધાર� �ુ લીન ખાનદાન છે . તેમનો
વશ
ં એ શ્રે વશ
ં છે . � હરમની �ુખ્ ધરતી પર ઉગ્ય અને

વડ�લાતના ( વડપણના)

છાયામાં ઉછે ર

પામ્ય.

તેની

ડાળ�ઓ ઘણી લાંબી છે અને તેના ફળ ઇન્સાનન પહ�ચથી
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બહાર છે . તેઓ તકવાવાળાઓના ઇમામ અને �હદાયત
વાં�ઓ માટ� �તર દ્ર�ષ્ટ � ૂળ વહ�ણ. તે એવો દ�પક છે

�નો પ્રક ઝળહળ� રહ્ છે અને એવો િસતારો છે ��ું � ૂર

ઝગમગે છે . અને એવો ચકમક છે ક� �ની ચમક વીજળ�

�વી છે . તેઓ�ું ચા�ર�ય મધ્યમમાગ, તેઓની �ુ� ત

જ્ઞ અને �હદાયત તેમની �િતમવાણી,

અને તેમના

�ુકાદા ન્યાય છે . અલ્લાહ તેઓને એ સમયે મોકલ્ય જયાર�

ં ી ગયો હતો અને �ુ કમ�નો કાળ પ્ર�
��બયાનો ક્ થભ

હતો અને સચ્ચા ગફલતમાં �ૂબલ
ે હતી.

િશખામણ :
�ુ ઓ !

�ુદા તમારા પર રહ�મત ઉતાર� , સ્પષ

િનશાનીઓ પર અમલ કરો, ક� રસ્ત �બલ્�ુ સીધો છે અને

તે જ�મતનીતરફ દાવત આપે છે અને તમે એવા ઘરમાં છો,

�યાં �ુદાનો રા�પો પ્રા કરવાની તક અને નવરાશ છે .

આમાલની �કતાબ � ૂલેલી છે . �ુ દરતની કલમ ચાલી રહ� છે .

બદન સહ� સલામત છે . �ભો સ્વતં છે . તૌબા સાંભળવામાં

આવે છે અને આમાલ ક�ુલ થઈ રહ્ છે .
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૯૫ - �માં ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમન િવશેષ �ુણો અને પ્રશં

અલ્લાહ તમને એવે સમયે મોકલ્ય જયાર� લોકો

�ુમરાહ�માં �ુંચવાએલા હતા. અને �ફત્નાઓમા હાથ પગ
પછાડ� રહ્ હતા. આકાંક્ષા તેમને બહ�કાવી દ�ધા હતા.
અને ઘમંડ� તેમને લપસાવી દ�ધા હતા. �હ�લીયતે તેઓને
ખાલી મસ્ત બનાવી દ�ધા હતા અને તેઓ અચો�સ
પ�ર�સ્થિ અને જહાલતની બલાઓમાં �ચ�તાગ્ર અને
હયરાન હતા. આપે નસીહતનો હક અદા કર� દ�ધો. સીધા
રસ્ત પર ચાલ્ય અને લોકોને �હકમત અને િશખામણ તરફ
આમં�યા.

*****
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૯૬ - પાલનહાર અને હઝરત ર� ૂલે અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
િસફતો

સવર સ્ �ૂિ એ અલ્લાહન માટ� છે � એવો પહ�લો છે
ક� તેના પહ�લા કોઈ ચીજ નથી. અને એવો �િતમ છે ક� તેની
પછ� કોઈ શય (ચીજ) નથી. તે પ્ર છે તો તેની ઉપરવટ
કંઈ નથી. અને �ુપ્ છે તો તેની િનકટતર કોઈ વસ્ � નથી.

હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ
આલેહ� વસલ્લ
આપ�ું

રહ�ણાંક

શ્રે

રહ�ણાંક

અને

આપના

પાલનપોષણની જગ્ય શ્રે ઠ�કા�ું છે એટલે શ્રેષ્ઠત ખાણ
અને સલામતી�ું ક�ન્. નેક� કરનારાઓના �દલ આપની તરફ
વાળ� દ� વામાં આવ્ય છે અને દ્ર�ષ્ટઓ વહ�ણ આપની તરફ
ફ�રવી નાખવામાં આવ્�ુ છે . અલ્લાહ આપના મારફત દ્ષને
દફનાવી નાખ્ય છે . અને અદાવતોની જવાળાઓ � ૂઝાવી
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નાખી છે . લોકોને પરસ્પ ભાઈ ભાઈ બનાવી દ�ધા છે . અને
�ુ ફ્ર કૌમને વેરિવખેર કર� નાખી છે . અપમાિનત લોકોને
માનવંતા બનાવી દ�ધા છે . અને �ુ ફ્ર ઇઝઝત માટ� ગવર
લેનારાઓને

હડ� ૂત

કર�

નાખ્ય

છે .

આપના

શબ્દ

શર�અત�ું બયાન છે . અને આપ�ું મૌન રહ�� ું અહકામની
ઝબાન છે .

*****
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૯૭ - �માં પોતાના સાથીઓ અને હઝરત
ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન સહાબીઓની સરખામણી કરવામાં
આવી છે .

તે અલ્લાહન પકડમાંથી બહાર િનકળ� ગયા છે .
બેશક તે ( અલ્લા) તે લોકોના માગર અને તેમના ગળામાં
ફંદો લાગવાની જગ્યા તેમની રાહમાં જ છે . એ મા�લકની
કસમ, ક� �ના કબ્�મા માર� �ન છે , ક� બેશક આ કૌમ
તમારા ઉપર કા� ૂ મેળવી લેશ.ે તે એ માટ� નહ� ક� તે એ માટ�
પાત છે . પરં� ુ એ માટ� ક� તે લોકો પોતાના અમીરની બાિતલ
(અસત્) વાતો�ું � ુરંત જ અ�ુસરણ કરવા લાગે છે . અને
તમે લોકો મારા હકમાં હંમેશા �ુસ્તીથ કામ લો છો.
�ુ િનયાની તમામ કૌમ તેમના શાસકના �લ્મથ ભયભીત રહ�
છે અને �ુ ં માર� ર� યતના �લ્મથ પર� શાન �ં. મ� તમને

લોકોને �હાદ કરવા માટ� તૈયાર કયાર્પરં� ુ તમે લોકો ઉઠયા

નહ�ુલ બલાગાહ - 294

ww.hajinaji.com

નહ�. મ� તમને નસીહત કર�, પણ તમે તે ન સાંભળ�. મ�
તમને �હ�રમાં અને �ુપ્ ર�તે િનમંત્ આપ્�ુ પણ તમે
‘લબ્બૈ’ ન ક�ું અને ન તો નસીહતને ક� ૂલ કર�. તમે લોકો
એવા હાજર છો �ણે ક� ગાએબ !

અને એવા ઇતાઅત

કરનારાઓ છો �ણે ક� મા�લક �ુ ં તમારા માટ� �હકમત ભર� લી
વાતો ક�ં �ં અને તમે તેનાથી િવ�ુખ બની �વ છો. તમને

શ્રે નસીહત ક�ં �ં તો તમે નાસી �વ છો. �ુ ં તમને

બાગીઓ સાથેના �હાદ માટ� તૈયાર ક� ં �ં અને હ� છે લ્લ
વા� �ુધી પહ��ું તે પહ�લાં જ તમે ‘સબાની અવલાદ’ની
�મ િવખેરાઈ �વ છો, તમાર� મહ�ફ�લોની તરફ પાછા ફર�

�વ છો અને એકબી�ના ફર� બમાં ફસાઈ �વ છો. �ુ ં
સવારના સમયે તમને સીધા ક� ં �ં અને સાંજના સમયે તમે

ફર� પાછા કમાનની �મ વળ� �વ છો. તમને સીધા કરનાર
કંટાળ� ગયા અને તમાર� �ુધારણા અશ� બની ગઈ.
અય એવી કૌમ, �ના શર�ર તો હાજર છે પણ
અકલ ગાએબ છે , ખ્વાહ�શાત રં ગબેરંગી છે . તમારા હા�કમ
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તમાર� બગાવતમાં �ુબ્તે લા(ફસાયેલ) છો . તમારો અમીર
અલ્લાહન ફરમાંબરદાર� કર� છે અને તમે તેની નાફરમાની
કરો છો. અને શામનો (રા�) હા�કમ અલ્લાહન �ુનાહ કર� છે
અને તેની કૌમ તેની ઇતાઅત કર� છે . �ુદા સાક્ છે ક� મને
એ વાત પસંદ છે �ુઆિવયા મારાથી પૈસાનો સોદો કર� લે ક�
તમારા દસ આદમી લઈ લે અને પોતાનો એક આદમી મને
આપી દ� .

�ૂફાવાળાઓ !

�ુ ં તમારા કારણે ત્ પ્રકાર

વ્ય�ક્ત અને બે પ્રકાર પ�ર�સ્થિતન સામનો કર� રહ્

�ં. તમે કાન રાખનારા બહ�રા, �ભ રાખનારા �ુગા
ં
અને
�ખ રાખનારા �ધળા છો. તમાર� �સ્થિ એ છે ક� ન તો

તમે સમરાંગણના સાચા વીર �ુવાનો છો અને ન સકં ટોમાં
ભરોસાપાત સાથી. તમારા હાથ � ૂળમાં મળ� �ય. તમો

એવા �ટો �વા છો �ના ચારવાવાળા ખોવાઈ �ય ક� જયાર�

એક બા�ુ થી ભેગા કર� તો બી� બા�ુ થી િવખરાય �ય.

�ુદાની કસમ ! �ુ ં મારા િવચારો પ્રમા તમને એવા જોઈ

રહ્ �ં ક� જો જગ
ં તેજ થઈ ગઈ અને સમરાંગણ ગરમ થઈ
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ગ�ું તો તમે અ� ૂ તા�લબના બેટાથી એ નફફટતા સાથે
અલગ થઈ જશો, �વી ર�તે કોઈ �ી નગ્ થઈ �ય છે .

પણ ગમે તેમ �ુ ં મારા પરવર�દગારના તરફથી ચોખ્ખ

દલીલ રા�ું �ં અને પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમન માગર પર ચા�ું �ં. મારો માગર તદ્

ઉજળો છે , �ને �ુ ં બાિતલના �ધારામાં પણ ગોતી લ� �ં.

હઝરત ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમન અસ્હા

�ુ ઓ, પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન એહલેબત
ૈ પર નજર રાખો અને તેઓના જ

માગર્ન અપનાવો. તેઓના જ પગલે પગલે ચાલતા રહો,

ક�મક� તેઓ ન તમને �હદાયતથી વેગળા (અલગ) લઈ જશે

અને ન ફર�ને િવનાશ તરફ જવા દ� શે. તેઓ રોકાઈ �ય તો

રોકાઈ �વ. અને ઊભા થઈ �ય તો ઊભા થઈ �વ.

ખબરદાર તેઓથી આગળ ન િનકળ� જતા, નહ�તર ભટક�

જશો અને પાછળ પણ ન રહ� જતા ક� �ાંક હલાક થઈ

�વ.

મ�

પયગમ્બ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
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વસલ્લમન સહાબીઓનો કાળ પણ જોયો છે પણ અફસોસ
તમારામાંથી એક પણ તેના �વો નથી. તેઓ ફજર ટાણે

એવી ર�તે ઉઠતા હતા ક� વાળો િવખરાએલા અને માથા

� ૂળવાળા, જયાર� રાત સજદાઓ અને �ામમાં વીતાવી
� ૂ�ા હોતા હતા. ઘડ�ક લલાટ ખાક પર રાખતા તો ઘડ�ક

ગાલો. કયામતની યાદમાં �ણે �ગારા પર ઊભા હોય. અને

તેઓના કપાળે બકર�ઓના ગોઠણ �વા ગઠ્ હોતા હતા.
તેમની સામે �ુદાનો �ઝક આવતો તો ��ુ એવી ર�તે

વરસવા માંડતા હતા ક� બાંયો �ુધ્ધ ભ��ઈ �તી અને

તેમ�ું શર�ર અઝાબના ડર અને સવાબની આશામાં એ�ું
કાંપ� ું હ�,ું �વી ર�તે કડક �ધીઓના �દવસે કોઈ � ૃક.

*****
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૯૮ - બની ઉમય્યાન �લ્મ તરફ િનદ� શ

�માં બની ઉમય્યાન �લ્મ તરફ ઇશારો કરવામાં

આવ્ય છે .

�ુદાની કસમ, આ લોકો આમ જ �લ્ કરતા રહ�શ.ે

ત્યા �ુધી ક� કોઈ હરામ નહ� બચે �ને હલાલ ન બનાવી લે.

અને કોઈ કોલ કરાર નહ� બચે �ને તોડ� ન નાખે. અને કોઈ
ઘર ક� કોઈ �ંપડ� બાક� નહ� રહ� �માં તેઓના �લ્ ન

પ્રવે �ય. અને તેઓના ખરાબમાં ખરાબ વતાર્ તેઓને
વતન છોડવા પર મજ� ૂર ન કર� દ� . અને બંને પ્રકાર

લોકો રોવા પર તૈયાર ન થઈ �ય. �ુ િનયાવાળા પોતાની
�ુ િનયા પર રોવે અને દ�નદાર પોતાના દ�નની તબાહ� પર

��ુ વહાવે. અને તમા� ં એક�ું બી�થી મદદ માગ�ું એ�ું
છે �વી ર�તે �ુલામ આકાથી મદદ માગે ક� સામે આવી �ય

તો તાબેદાર� કર� અને ગાયબ થઈ �ય તો ગીબત કર� . અને

તમારામાં સૌથી વધાર� સંકટગ્ર એ હશે � �ુદા પર સૌથી

વધાર� ભરોસો રાખતો હશે. એટલે જો �ુદા તમને �ુખ આપે
તો �સ્વકાર લો અને જો તમાર� કસોટ� કરવામાં આવે તો
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સબ કરો ક� સારો �ત તો હર � ૂરતમાં તકવાવાળાઓ માટ�

છે .

*****
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૯૯ - �ુિનયા ત્યા અને િવ�ની િવ�ચત્રતા
િનદ� શ

છે .

�માં �ુ િનયા તજવા�ું આમંત્ આપવામાં આવ્�ુ
�ુદાની પ્રશં અને ઉપકાર એ વાતનો � થઈ

� ૂ�ું અને તેની મદદની માંગણી એ સંજોગો પર � સામે
આવવાવાળા છે . અમે તેનાથી દ�નની સલામતીનો તકાદો

એવી જ ર�તે કર�એ છ�એ �વી ર�તે શર�ર માટ� તં�ુ રસ્ત
અને �ુખની �ુ આ કર�એ છ�એ.

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! �ુ ં તમને વસીયત ક� ં �ં ક� એ

�ુ િનયાને ત� દયો, � તમને ગમે તેમ છોડવાવાળ� છે . ચાહ�
તમે એનો િવયોગ પસદ
ં ન કરો. તે તમારા દ� હને ગમે તેમ

ક્ષ કર� દ� શ,ે તમે લાખ તેની તાજગીની આશા કરો. તમારો
અને તેનો દાખલો એ �ુસાફરો �વો છે �ઓ કોઈ માગર પર

ચાલ્ય અને �ણે ઉતારા �ુધી પહ�ચી ગયા. કોઈ માગર

�ચહ્ન ઇરાદો કય� અને �ણે તે મળ� ગ�ુ.ં અને �ણે ક�ટલો
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�ૂંકો ગાળો હોય છે એ ઘોડો દોડાવનારા માટ� � દોડાવતા જ
લ�યે પહ�ચી ગયો.

એ માણસ�ું �વન જ �ું છે ? �નો એક �દવસ

િનમાર્ હોય; �નાથી ન આગળ વધી શકાય અને પછ�
ચીલ ઝડપે મૌત તેને હાંક�ને લઈ જઈ રહ� હોય, ત્યા �ુધી ક�
કચવાતે મને �ુ િનયાને છોડ� દ� .
ખબરદાર !

�ુ િનયાના

માનપાન

અને

તેની

પ્રગિતમ હર�ફાઈ ન કરજો અને તેના ઠાઠમાઠને પસંદ ન
કરજો અને તેની કઠણાઈઓ અને સકં ટોથી શોકા� ુર ન થજો,

ક�મક� તેના માનપાન અને પ્રગ �ત થનાર� છે . અને તેના

ઠાઠ માઠને પિતત થવા�ું છે . અને તેની તંગી અને સખ્ત
ગમે તેમ ખતમ થનાર� છે . અહ� દર� ક �ુદ્દત� એક છે વટ છે

અને દર� ક �વન માટ� � ૃત્�ુ છે . �ું તમારા માટ� � ૂતકાળના

લોકોના અવશેષોમાં બોધપાઠનો સામાન નથી? અને �ું
બાપદાદાની વીતકોમાં ધડો (નસીહત) લેવા ��ું નથી.? જો
તમાર� પાસે �ુ�ધ્ હોય !
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�ું તમે એ જો�ું નહ� ક� જવાવાળા પાછા નથી

આવતા. અને પાછળથી આવવાવાળા રહ� નથી જતા. �ું
તમે જોતા નથી ક� જગતવાળાઓ િવિવધ સંજોગોમાં સવાર
સાંજ કર� છે ? �ાંક મરણ છે તેના પર કલ્પાં થઈ રહ્ છે .
અને કોઈ �વંત છે તો તેને �દલાસો અપાઈ રહ્ છે . એક

પથાર�વશ છે તો એક તેની ખબર કાઢવા આવ્ય છે . અને
એક પોતાની �નથી જઈ રહ્ છે . કોઈ �ુ િનયા શોધે છે તો

મૌત એને શોધી રહ� છે . તો કોઈ ગફલતમાં પડયો છે તો

જમાનો તેનાથી બેખબર નથી. અને આમ ચાલ્ય જનારા
નકશેકદમ પર રહ� જવાવાળા ચાલ્ય જઈ રહ્ છે .

સાવચેત થઈ �વ, હ� મોકો છે . એને યાદ કરો �

મ�ને માર� નાખનાર� છે , ઇચ્છાઓન ડહોળ� નાખનાર� અને
આશાઓને ભાંગી નાખનાર� છે . આવા સમયમાં જયાર�

�ુ કમ��ું આચરણ કર� રહ્ છો અને અલ્લાહન મદદ માગો

ક� તેના વા�બ હક અદા કર� દયો અને નેઅમતોનો આભાર
માની શકો ક� �ની ગણતર� કરવી અશ� છે .

*****
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૧૦૦ - હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ અને એહલેબૈત
અલય્હ� �ુસ્સલ િવશે

વખાણ એ અલ્લાના � પોતાના ઉપકારો અને

�ૃપાઓનો પાલવ પ્રસા રહ્ છે . અને પોતાના દાન

પ્રદાન હાથ લંબાવી રહ્ છે . અમે તેની પ્રશં કર�એ

છ�એ તેના બધા મામલાઓમાં, અને તેની મદદ માગીએ
છ�એ, �ુદ એના જ હક�ું ધ્યા રાખવા માટ� . અમે ગવાહ�
આપીએ છ�એ ક� તેના િસવાય કોઈ �ુદા નથી. અને બેશક
હઝરત મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

તેના બંદા અને ર� ૂલ છે . �ઓને તેણે પોતાના �ુકમો�ું

પાલન કરાવવા અને પોતાનો �ઝક બયાન કરવા મોકલ્ય તો

તેમણે અત્યં િનષ્ઠા�ૂવર તેના પયગામ પહ�ચાડ� દ�ધા

અને સાચા માગર પર આ �ુ િનયાથી ચાલ્ય ગયા. અને

અમાર� વચ્ચ એક એવો સત્યન પરચમ � ૂક� ગયા ક� જો

કોઈ તેનાથી આગળ િનકળ� �ય તે દ�નથી િનકળ� �ય
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અને � પાછળ રહ� �ય તે નાશ પામે. અને � તેને વળગી
રહ્ તે હકની સાથે રહ્. તેની તરફ દોરનાર એ છે � વાત
અટક�ને કરશે અને સંતોષ સાથે �ામ કર� છે . પરં� ુ �ામ
પછ� ફર� તે�થી કામ કર� છે .

�ુ ઓ, જયાર� તમે તેના માટ� તમાર� ગરદનો

નમાવી દ� શો અને દર� ક મસઅલામાં તેની તરફ ઇશારા કરવા
લાગશો તો તેને મૌત આવી જશે અને તેને લઈને ચાલી

જશે. પછ� �યાં �ુધી �ુદા ચાહશે તમને એ જ �સ્થિતમા
રહ�� ું પડશે, ત્યા �ુધી ક� તે એ શખ્સન તદ્ �હ�રમાં લઈ

આવશે, � તમને એક સ્થળ ભેગા કર� અને તમારા �ુ સપ
ં ને
�ૂ ર કર� દ� . તો �ુ ઓ � આવવાવાળો છે તેની િસવાય કોઈની

લાલચ ન કરો અને � જઈ રહ્ છે તેનાથી િનરાશ ન થઈ

�વ. બની શક� છે ક� �વાવાળાનો એક પગ ઉખડ� �ય તો

બીજો પગ �મેલો રહ� અને પછ� એવા સંજોગો ઊભા થઈ
�ય ક� બંને પગ �મી �ય.

�ુ ઓ, આલે મોહમ્મ અલય્હ��ુસ્સલામ િમસાલ

આસમાનોના િસતારાઓ �વી છે , ક� જયાર� એક િસતારો
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ગાયબ થઈ �ય છે તો બીજો િનકળ� આવે છે . તો �ણે

અલ્લાહન નેઅમતો તમારા પર સં� ૂણર થઈ ગઈ અને તેણે
તમને એ બ�ું દ� ખાડ� દ��ુ,ં �ની તમે આશા બાંધી બેઠા હતા

*****
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૧૦૧ - સમયના ઉત્પાત

� એ �ુત્બાઓમાંથ છે �માં જમાનાની ક્રાંિતઓ

ઉલ્લે છે .

તમામ વખાણ એ પ્રથમ માટ� છે , � દર� કની

પહ�લા છે અને દર� કથી

�િતમ છે , તેના પ્ર પણાનો

તકાદો છે ક� તેની પ્ર કોઈ ન હોય અને તેના �િતમ

પણાનો તકાદો છે ક� તેનો કોઈ �િતમ ન હોય. �ુ ં ગવાહ�

આ�ું �ં ક�, તેના િસવાય કોઈ �ુદા નથી, અને આ ગવાહ�માં
મા� ં �તર પ્ર (બાતીન અને �હ�ર) એકસમાન છે અને
માર� ઝબાન �દલથી સં� ૂણર ર�તે એકરાગી છે .

અય લોકો ખબરદાર ! મારો િવરોધ કરવાની �ુલ

ન કરો. અને માર� અવગણના કર�ને હ�રાન અને ભટકતા ન

થઈ �વ. અને માર� વાત સાંભળતી વખતે એક બી�ને

ઇશારા ન કરો. ક�મક�, એ પાલનહારની કસમ �ણે દાણાને

ફાડયો અને �વનો ઉત્પ� કયાર ક� �ુ ં � કંઈ ખબર આપી

રહ્ �ં, તે હઝરત ર� ૂલે પાક સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લ તરફથી છે , �યાં ન પહ�ચાડવાવાળો �ૂ�ું બોલતો

નહ�ુલ બલાગાહ - 307

ww.hajinaji.com

હતો અને ન સાંભળનાર ��હલ હતો. અને �ણે ક� �ુ ં એ

અધમમાં અધમ ભટક�લને પણ જોઈ રહ્ �ં �ણે શામમાં

લલકાર કય� અને �ૂફાની આસપાસ ઝંડા ખોડ� દ�ધા અને

ત્યા પછ� જયાર� તે� ું મો�ું ઉઘડ� ગ�ું અને તેની લગામ�ું
મો�ું મજ� ૂત થઈ ગ�ું અને જમીન પર તેની પામાલીઓ

વધાર� સખ્ થઈ ગઈ તો �ફત્ના માનવ �ુત્રો પોતાના

દાંતો વડ� કાટવા લાગ્ય. અને જગોએ
ં
પોતાની થપ્પડોન

લપેટમાં લઈ લીધા. અને �દવસોની સખ્ત અને રાતોની
ઘાતો નજર સમક આવી ગઈ.

અને પછ� જયાર� તે� ું ખેતર હ�ુ� ભ�ુ� થઈ ગ�ું અને

તેઓની મસ્તી પોતાનો જોશ દ� ખાડવા લાગી અને
તલવારો ચમક્વ લાગી તો સૌથી વધાર� સખ્ �ફત્નાઓન

ઝડં ા ખોડાઈ ગયા. અને તે �ધાર� રાતો અને ઉછળતા
સ�ુદની �મ પ્રિસ�ધ્ધ આવી ગયા, અને �ૂફાને તો આ
િસવાય પણ ઘણી �ધીઓ વેરિવખેર કરવાવાળ� છે અને
તેના પર તો ઘણાય પસાર થવાવાળા છે . અને ન�કમાં જ

જમાઅતો જમાઅતોથી ભીડવા વાળ� છે . અને ઊભી ખેતીઓ
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કાપી નાખવામાં આવનાર� છે . અને કપાએલા માલને પણ
બરબાદ અને પાયમાલ કર� નાખવામાં આવનાર છે .

*****
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૧૦ર - કયામતના �દવસનો ઉલ્લે

�માં કયામત અને તેમાં લોકોની �સ્થિતઓન

ઉલ્લે છે .

તે �દવસ એ હશે જયાર� પાલનહાર � ૂરોગામીઓ

અને અ�ુગામીઓને ઝીણવટભય� �હસાબ અને આમાલના
બદલા માટ� એવી ર�તે ભેગા કરશે ક� બધા િવનય અને
નમ્ર � ૂવર્ ઊભા હશે પસીનાથી મ� તરબોળ થઈ ગ�ું હશે

અને ધરા કાંપતી હશે. શ્રે �સ્થિ એની હશે, �ને પગ
ખોડવાની જગ્ય મળ� જશે અને �ને �ાસ લેવાની તક
પ્રા થઈ જશે.

આ �ુત્બાન એક ભાગ :
એવા �ફત્ના �ણે �ધાર� રાતના �ૂકડા. �ની

સામે ન ઘોડા ઊભા રહ� શકશે ન તેના પરચમોને ફ�રવી
શકાશે. આ �ફત્ના લગામ અને સામાનની � ૂર� તૈયાર�
સાથે આવશે. તેઓનો નેતા તેઓને હક
ં ાર� રહ્ હશે અને
તેઓનો સવાર તેઓને થકવી રહ્ હશે. તેને પાત એક કૌમ
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હશે, �ના �ુમ્લા આકરા હશે, પણ �ટં ૂ માર ઓછ�. અને

તેઓનો સામનો અલ્લાહન માગર્મ ા માત એ લોકો કરશે
�ઓ મોટાઈ દ� ખાડનારાઓની નજરમાં િનબર્ અને પિતત
હશે.

તેઓ

�ુ િનયાવાળાઓમાં

અ�ણ્ય

અને

આસમાનવાળાઓમાં પ�ર�ચત હશે.

અય બસરા ! એવે સમયે તાર� �સ્થિ દયાજનક

હશે, એ અલ્લાહન અઝાબના લશ્કરન આધાર� �માં ન � ૂળ

હશે ન શોરબકોર અને ન�કમાં તારા વાસીઓને લાલ મૌત

અને કડક � ૂખમાં �ુબ્તે લ કરવામાં આવશે.

*****
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૧૦૩ - ઝોહદ અને તકવા િવશે

અય લોકો ! �ુ િનયાને એવી ર�તે �ુ ઓ �મ એ

લોકો �ુ એ છે �ઓ પરહ�ઝગાર� કરવાવાળા અને તેનાથી

દ્ર� બચાવીને જોવાવાળા છે ક�મક� ન�કમાં જ તે પોતાના
રહ�વાસીઓને હટાવી દ� શે અને પોતાના �ુખીઓને �ુ :ખી કર�

દ� શે. તેમાં � વસ્ � મ� ફ�રવીને જઈ � ૂક� તે પાછ� ફરવાની

નથી. અને � આવવાવાળ� છે તેની �સ્થિતન ખબર નથી. ક�

તેની વાટ જોવામાં આવે. તેની �ુશી રંજ િમિશ્ અને તેમાં
�ુ�ષોની મજ� ૂતી િનબર્ળત અને અશ�ક્ તરફ વળે લી છે .

ખબરદાર, તેની �દલ લલચાવનાર� વસ્ �ુ તમને ધોકામાં
ન નાખે, ક�મક� તેમાંથી સામે આવનાર� વસ્ �ુ ઘણી ઓછ�
છે .

�ુદા રહ�મત ઉતાર� એ શખ્ પર �ણે �ચ�તન મનન

ક�ુ� તો નસીહત લીધી. અને નસીહત લીધી તો સમજદાર�
આવી ક� �ુ િનયાની દર� ક વસ્ � એવી થઈ જશે �ણે હતી જ

નહ�, અને આખેરતની વસ્ �ુ એવી થઈ જશે, �ણે હ�

મૌ�ૂદ છે . દર� ક ગણત્રીમ આવનાર ઓછો થનાર છે અને
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દર� ક એ વસ્ � �ની આશા હોય તે ન�કમાં આવવાવાળ� છે

અને � આવવાવાળ� છે તે �ણે નઝદ�ક અને �બલ્�ુ

નઝદ�ક છે .

આ�લમના �ુણ :

આ�લમ એ છે � પોતા�ું � ૂલ્ પોતે �ણે અને

ઇન્સાનન અજ્ઞાન માટ� એટ�ું જ �ુર� ું છે ક� તે પોતા�ું
� ૂલ્ ન �ણે. અલ્લાહન નજરમાં સૌથી ખરાબ બંદો એ છે ,

�ને અલ્લાહ� પોત ના જ હવાલે કર� દ�ધો હોય, ક�મક� તે

સીધા માગર્થ હટ� ગયો છે , અને માગર્દશર્ક િવ ચાલી રહ્
છે . તેને �ુ િનયાના કારોબાર�ું આમંત્ આપવામાં આવે તો,

અમલ કરવા તૈયાર થઈ �ય છે અને આખેરતના કામની
દાવત આપવામાં આવે તો ઢ�લો પડ� �ય છે . �ણે ક� �

કાંઈ ક�ુર એ જ વા�બ હ� ું અને �માં આળસ કર� છે તે

તેના પર સાક�ત હ�.ું

�િતમ �ુગ :

�િતમ �ુગ એવો હશે �માં માત એ જ મોઅિમન

� ૂ�ક્ પામશે, � �ણે મજમામાં આવે તો લોકો તેને ઓળખી
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ન શક� અને અદ્ર થઈ �ય તો કોઈ ગોતે નહ�. આ જ

લોકો �હદાયતના દ�પક અને રાત્રી પ્રવાસ માટ� સીમા

�ચહ્ હશે. ન અહ�ની ત્યા લગાવતા ફરશે ન લોકોના એબો

પ્રચાર ફરશે. તેઓ માટ� અલ્લા રહ�મતના દ્વ ખોલી
નાખશે અને તેઓથી અઝાબની સખ્તી �ૂ ર કર� દ� શે.
અય લોકો !

�ૂંક સમયમાં એક એવો જમાનો

આવશે, �માં ઇસ્લામન એવી ર�તે ઉલટાવી દ� વામાં આવશે,

�મ વાસણને તેના સામાન સ�હત ��ુ વાળ� દ� વામાં આવે

છે .

અય લોકો ! અલ્લાહ તમને એ વાતથી આશરો

આપી રાખ્ય છે ક� તે તમારા પર �લ્ કર� , પણ તમને એ

વાતથી સલામત નથી રાખ્ય ક� તમાર� કસોટ� ન કર� . આ

મા�લક� જલ્ જલાલો�ુએ સાફ એલાન કર� દ��ું છે ક� "આમાં
અમાર� સ્પષ િનશાનીઓ છે અને અમે ગમે તેમ તમાર�
કસોટ� કરનારા છ�એ."

*****
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૧૦૪ - આપના �ુત્બાન એક ભાગ

અય લોકો ! �ણી લ્ય, અલ્લાહ હઝરત મોહમ્મ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ એ સમયે મોકલ્ય
છે જયાર� અરબમાં ન કોઈ �કતાબ વાંચતા �ણ� ું હ� ું અને

ન�ુવ્વ અને વહ�નો ન કોઈ દાવો કરવાવાળો હતો. આપે
આજ્ઞાં�કતો આધાર�

નાફરમાનોથી �હાદ કય�, ક�મક�

તેઓને મોક (ન�ત)ની મં�ઝલે લઈ જવા ચાહતા હતા. અને

કયામતના આવવા પહ�લા �હદાયત આપી દ� વા માગતા હતા.

જયાર� કોઈ થાક�ને રોકાઈ જતો હતો અને કોઈ લથ�ડયા
ખાઈ થંભી જતો હતો તો તેના માથે ઊભા રહ� જતા હતા, ક�

તેને મં�ઝલ �ુધી પહ�ચાડ� દ� , પણ કોઈ એવા હતભાગી
(કમનસીબ) હોય �ની �કસ્મતમા નાશ હોય. ત્યા �ુધી ક�

આપે લોકોને મોક (ન�ત) ના ક�ન્દ્ પ�ર�ચત કર� દ�ધા

અને તેઓને તેઓની મં�ઝલ �ુધી પહ�ચાડ� દ�ધા. તેઓ�ું
કામ ચાલવા લાગ્�ુ અને તેઓના વાંકા કારનામા સીધા થઈ

ગયા.
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અને �ુદાની કસમ ! �ુ ં પણ તેઓને હાંકનારો હતો

ત્યા �ુધી ક� તેઓ સં� ૂણર ર�તે પરા�જત થઈ ગયા. અને

પોતાના બંધનોમાં જકડાઈ ગયા. એ દરિમયાન ન તો �ુ ં
કમજોર થયો, ન �ુઝ�દલીનો િશકાર બન્ય. ન તો મ�
અપ્રમાકતા કર�, ન આળસને �હ�ર કર�.

�ુદાની કસમ! �ુ ં �ૂઠ�ું પેટ ચીર�ને તેમાંથી હકને

બહાર કાઢ� લઈશ.
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૧૦પ - હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ વખાણ અને
બની ઉમય્યાન ઝાટકણી.

હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ
આલેહ� વસલ્લ:
ત્યા

�ુધી

ક�

પાલનહાર� હઝરત

મોહમ્મ

સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમન ઉમ્મતન કમ�ના
સાક્,

સવાબની �ુશખબર દ� વાવાળા અને અઝાબથી

ડરાવવાવાળા બનાવીને મોકલી આપ્ય. આપ બાળપણમાં
શ્રે સ�ન અને પાકટ વયે િવ�માં સૌથી વધાર� સજ્જ

હતા. આદતોના �હસાબે બધા પિવત લોકોથી વધાર� પિવત
અને રહ�મતની વષાર્ન �હસાબે દર� ક રહ�મતની ઘટાથી વધાર�
�ૃપા� અને માયા�ં હતા.

બની ઉમય્ય :

આ �ુ િનયા અત્યાર તમારા માટ� પોતાની મ�ઓ

સાથે આનંદદાયક બની છે . અને તમે તેનો લાભ ઉપાડવાને
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કા�બલ બન્ય છો. જયાર� તમે જો�ું ક� તેની મહોર ઢ�લી પડ�

છે અને તેની ખ�ચ હળવી થઈ ગઈ છે . તેના હરામ એક કૌમ

સમક ન ડંખવાવાળા બોરની �મ મ� ૂર થઈ ગયા છે અને

તેના હરામનો �ૂ ર �ૂ ર �ાંય પ�ો નથી. અને �ુદાની કસમ

તમે આ �ુ િનયાને એક સમય �ુધી પ્રસર� છાંયા �વી જોશો
ક� ધરા દર� ક ટોકનારથી ખાલી થઈ ગઈ છે . અને તમારા હાથ

ઉઘડ� ગયા છે . અને નેતાઓના હાથો બંધાએલા છે . તમાર�

તલવારો તેઓના પર લટક� રહ� છે . અને તેઓની તલવારો

મ્યાનમા છે . પરં� ુ યાદ રાખો ક� દર� ક � ૂનનો એક બદલો

લેનાર અને દર� ક હકનો એક માંગનારો હોય છે . અને અમારા

� ૂનનો બદલો લેનાર �ણે � ૂદ પોતાના હકમાં ફ�સલો
કરનાર છે . અને તે, એ પરવર�દગાર છે �ને કોઈ આશય

લાચાર નથી કર� શકતો અને �નાથી કોઈ ભાગનાર ભાગી

નથી શકતો. �ુ ં �ુદાની કસમ ખાઈને ક�ુ ં �ં. અય બની

ઉમય્ય ! ક� નઝદ�કમાં જ તમે આ �ુ િનયા પરાયાના હાથમાં
અને �ુ શ્મનોન પ્રદ�શમ જોશો. સચેત થઈ �વ, ક� શ્રે
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ૂ ી �ય અને શ્રે કણર (કાન) એ
દ્ર� એ છે � સારપમાં � ંત
છે � િશખામણ સાંભળ� લે અને �સ્વકાર લે.

બોધપાઠ :

અય લોકો ! એક બાઅમલ ( કાયર્શી) નસીહત

કરનારની �હદાયતના �ચરાગથી રોશની મેળવી લ્ય, એક

એવા સ્વચ િનમર્ ઝરાથી � ૃપ્ થઈ �વ, � દર� ક
પ્રકાર મળ અને પ્ર�ુષણ �ુધ્ અને પિવત છે .

અલ્લાહન બદ
ં ાઓ ! �ુ ઓ પોતાની અજ્ઞાન તરફ

ન વળો અને પોતાની ઇચ્છાઓન �ુલામ ન બની �વ ક�

આ સ્થાન આવી જવાવાળો � ૂર ગ્ર દ�વારના �કનાર� ઊભો
છે . અને િવનાશોને પોતાની પીઠ� લાદ� અહ� તહ� ફર� રહ્

છે . અને િવચારોના કારણે � એક પછ� એક ઘડતો રહ�શે અને

તેના પર એવી દલીલો કાયમ કરશે, � કદ� લા�ુ નહ� પડ�.

અને તેનાથી િનકટતર પણ નહ� હોય. �ુદાના વાસ્ત, �ુદાનો

ખ્યા રાખો ક� પોતાની ફ�રયાદ એ શખ્સથ ન કરો � તેનો

ઉપચાર ન કર� શક� અને પોતાની રાયથી અલ્લાહન �ક
ુ મને
તોડ� ન શક�.
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યાદ રાખો ક� ઇમામની જવાબદાર� માત એટલી છે

ક� � પરવર�દગાર� તેમના ઉપર નાખી છે ક� ઉચ્ચત

નસીહત કર� . નસીહતના પ્રયત કર� . �ુ� તને �વતી કર� ,
હકદાર પર �ુ�ૂદ �ર� કર� અને હકદારો �ુધી િમરાસનો ભાગ
પહ�ચાડ� દ� .

�ુ ઓ, ઇલ્ તરફ આગળ ધપો, એ પહ�લાં ક� તેની

હ�રયાળ� �ુકાઈ �ય. અને તેને તમે ઇલ્મવાળા પાસેથી

મેળવવામાં પોતાના કામકાજમાં �ુથ
ં ાઈ �વ,

િનષેધો

(�ુન્ક�રા)થી રોકો અને �ુદ પણ બચો, ક�મક� તમને
રોક્વાન �ુકમ રોકાવા પછ� આપવામાં આવ્ય છે .

*****
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૧૦૬ - ઇસ્લામન િવશેષતા અને ર� ૂલ

સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમન
સહાબીઓ

�માં ઇસ્લામન ઉચ્ચત અને ર� ૂલે ઇસ્લા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ �ઝક કરવા સાથે
સાથીઓની િન�દા કર� છે .

દર� ક પ્રશં એ �ુદા માટ� છે , �ણે ઇસ્લામન

કા� ૂનો ન�� કયાર્ તો તેના દર� ક ઘાટને ઉતરવાવાળા માટ�

સરળ બનાવી દ�ધા અને તેના અરકાનને દર� ક �ુકાબલો
કરનારની સરખામણીમાં મજ� ૂત બનાવી દ�ધા. તેણે આ

ૂર
દ�નથી સંબ ંધ જોડનાર માટ� અમન અને તેના વ�્ળમ
ા
દાખલ થઈ જનારા માટ� સલામતી�ું સ્થ બનાવી દ��ુ.ં આ

દ�ન પોતાના મારફત કલામ કરવાવાળાઓ માટ� દલીલ અને

તેના વસીલાથી �ુકાબલો કરવાવાળાઓ માટ� સાક્ ઠરાવ્ય

છે . આ રોશની મેળવવાવાળાઓ માટ� � ૂર, સમજવાવાળાઓ
માટ� સમજણ, �ચ�તન કરનારાઓ માટ� વાણીનો િનચોડ,
મં�ઝલ

શોધનારાઓ

માટ�

ઉતારાના

�ધાણ,

ઇરાદા
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કરનારાઓ માટ� દ્ર�ષ્ટ સાધન, નસીહત મેળવનારાઓ માટ�

બોધપાઠ, સમથર્ કરનારાઓ માટ� મોક, ભરોસો કરનારાઓ
માટ� ભરોસાપાત, પોતાના કાય��ું સમપર્ કરનારાઓ માટ�

આરામ, અને ધીરજ ધરનારાઓ માટ� ઢાલ છે . આ શ્રે માગર
અને સૌથી વધાર� સ્પષ પ્રવ સ્થા. તેના િમનારા �ચા,

રસ્ત ઉજ્વળ, �ચરાગ પ્રક વેરનાર, અમલ�ું મેદાન

માનભ�ુ� અને હ�� ુ ઉચ્ચત છે . તેના માગર્મ ા ઝડપી ચાલ

ઘોડ�ઓનો મેળો છે અને તેની તરફ પહ�લ અને તે� ું ઇ�્આમમ

દર� કની તમ�ા છે . તેના સવારો માનવંત છે .

તેનો માગર �ુદા અને તેમના ર� ૂલ સલ્લલ્લા

અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમન સાચા માન�ું છે . અને તેના

િમનારા નેક�ઓ છે . મોત એક હ�� ુ છે . �ના માટ� ઘોડા દોડ�ું
મેદાન છે . અને કયામત તેઓના એકત થવા�ું સ્થ છે , અને
પછ� જ�ીત તેની હર�ફાઈ�ું ઇ�્આહમ
છે .

હઝરત ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ

આલેહ� વસલ્લ:
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ત્યા �ુધી ક� આપે દર� ક પ્રક ના ચાહનાર માટ�

અ�ગ્ પ્રગટા દ�ધી, અને દર� ક રસ્ત � ૂલી થંભી ગએલ
પ્રવા માટ� માગર સ્તં ઝળહ�ળત કર� દ�ધા.
પાલનહાર !

એ તારા ભરોસાપાત અમાનતદાર

અને કયામતના �દવસના ગવાહ છે . ત� તેઓને નેઅમત

બનાવી મોકલ્ય અને રહ�મત બનાવી ઉતાયાર છે

અય �ુદા ! � ું તારા ન્યાયથ તેનો ભાગ આપ.

અને પછ� તાર� �ૃપા અને અિધક દાનથી તેમની નેક� બમણી
ચોગણી કર� દ� .

અય �ુદા ! તેઓની ઇમારતને બધી ઇમારતોમાં

ઉચ્ચત બનાવી દ� અને પોતાના દરબારમાં તેમની સન્મા

ભર� આગતા સ્વાગત કર, અને તેમના સ્થાનન ઉચ્ચત
અપર્ કર. તેઓને વસીલો, ઉ�કિત અને િવિશષ્ટત અને

બ�ુમાન આપ. અને અમને તેમના ટોળામાં ગણી લે. �યાં ન

�સ્વ થઈએ, ન શરમ�દા થઈએ, ન હકથી િવ�ુખ થઈએ,

ન વચન તોડનાર થઈએ, ન ભટક�એ, અને ભટકાવીએ
અને ન કોઈ �ફત્નામા પડ�એ.
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પોતાના સાથીઓને સંબોધન કરતા :
તમે અલ્લાહન આપેલ મોટાઈથી એ સ્થાન પહ�ચી

ગયા �યાં તમાર� કનીઝો�ું પણ સન્મા થવા લાગ્�ુ અને
તમારા પાડોશીઓ સાથે

પણ સારો વતાર્ થવા લાગ્ય.

તમા�ં બ�ુમાન એ લોકો પણ કરવા લાગ્ય �ના પર ન

તમાર� િવિશષ્ટત હતી ન તેઓ પર તમારા કોઈ ઉપકાર

હતા. અને તમારાથી એ લોકો પણ ડરવા લાગ્ય �ના પર ન
તમે કોઈ આક્ર �ુ� હ�,ું ન કોઈ સ�ા પ્રા કર� હતી.

પણ અફસોસ ! તમે �ુદા�ું વચન � ુટ� ું જોઈ રહ્

છો. અને તમને �ુસ્સ પણ નથી ચડતો. જયાર� ક� તમારા

બાપદાદાના વચનને તોડવામાં આવે છે તો તમને ગયરત
આવી �ય છે . એક સમય એ હતો ક� અલ્લાહન �ુકમો

તમારા પર ઉતરતા હતા અને તમાર� જ પાસેથી બહાર

િનકળતા હતા અને પછ� તમાર� જ તરફ પાછા આવતા હતા

પણ તમે ઝાલીમોને તમારા સ્થાનોન કબ્જ આપી દ�ધો
અને તેઓ તરફ તમારા કાય�ની લગામ સ�પી દ�ધી. અને

તેઓને બધા કામ સ�પી દ�ધા ક� �થી તેઓ શકં ાશીલ વાતો
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પર અમલ કર� છે અને ઇચ્છાઓમા ચ�ર માર� છે અને �ુદા
ગવાહ છે ક� જો આ તમને દર� ક િસતારાની નીચે વ્યસ કર�

દ� તો પણ �ુદા તમને એ �દવસે એકત કર� દ� શ,
ે �

ઝા�લમો માટ� સૌથી ખરાબ �દવસ હશે.

*****
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૧૦૭ - િસફફ�નની જ ંગ દરિમયાન �ુત્બ

મ� તમને ભાગતા અને પોતાની હરોળોમાં િવખેરાતા

જોયા, જયાર� ક� તમને શામના અત્યાચાર, બદમાશ, અને

ગામ�ડયા જગલીઓ
ં
પોતાના ઘેરાવમાં લઈ રહ્ હતા. જો ક�

તમે અરબના જવાંમદર , બહા�ૂ ર અને સજ્જનતાન મા�લક
અને અમીર હતા.

અને તેની �ચી નાક અને ચોટ�ની ઉચ્ચતાવાળ

લોકો હતા. માર� છાતીના �હકારાની અવાજો એ સમયે

દબાઈ શક� છે , જયાર� �ુ ં એ જોઈ લ� ક� તમે તેઓને એવી જ

ર�તે ઘેર� વળો �વી ર�તે તેઓ તમને ઘેર� વળ્ય છે . અને

તેઓને તેઓના સ્થાનોથ એવી ર�તે હટાવી રહ્ છો, �વી
ર�તે તેઓએ તમને હટાવી દ�ધા હતા. એવી ર�તે તેઓને

તમોએ તીરોની વષાર્�ુ લ�ય બનાવી દ�ધેલ છે અને ને�ની
ટ�રમાં એવી ર�તે લાવી � ૂ�ા છો ક� પહ�લી સફને આખર�
સફ પર ધક�લી રહ્ છો �વી ર�તે ક� પ્યાસ �ટને

હંકાવવામાં આવે છે , જયાર� તેઓને તળાવોથી �ૂ ર ફ�ક�

દ� વામાં આવે છે અને ઘાટથી �ુ દા કર� દ� વામાં આવે છે .

*****
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૧૦૮ - પયગમ્બ સલ્લલ્લા અલય્હ વ
આલેહ� વસલ્લમન વખાણ અને બની

ઉમય્યાન િવિવધ પ�ર�સ્થિત સંબધ
ં માં
ફરમાવ્ �ુ

�માં આફતો, બનાવો અને �ફત્નાઓન ઉલ્લે છે .

સઘળા વખાણ એ અલ્લાહન માટ� છે � પોતાના

સ�નો સામે રચનાઓના વડ� દષ્યમા થાય છે . અને

તેઓના �દલો પર દલીલો વડ� પ્રકાિ થાય છે . તેણે સઘળ�
રચનાઓને કોઈ પણ કલ્પન ક� િવચારના શ્ વગર

ઉત્પ� કર�. ક�મક� િવચાર�ું તો �દલ અને �દમાગવાળાઓ�ું

કામ છે . અને તે આ વાતોથી પર છે . તેના ઇલ્મ �ુપ્

રહસ્યોન બધા પરદાઓ ફાડ� નાખ્ય છે . અને તે બધા

અક�દાઓના �ડાણોને ઘેર� રહ�લ છે .

હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ

આલેહ� વસલ્લ:
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તઆલાએ

આપની

રોશનીના ફાનસ,

વરણી

મહાન

ઉચ્ચતાન લલાટ,

બત્હાન ધરા�ું મધ્, �ધારાના દ�પકો અને �હકમતની
�ુખ્ ધારાની વચ્ચેથ કર� છે .

આપ એવા તબીબ હતા � પોતાની તબાબત

(ડોકટર� આવડત) સાથે � ૂમી રહ્ હોય ક� પોતાની મલમ

પટ્ ઠ�ક કર� લીધી હોય અને ડામવાના સાધનોને તપાવી
લીધા હોય ક� � કોઈ પણ �ધળા �દલ, બહ�રા કાન, �ુગી
ં

�ભ પર જ�ર પડ� ક� તરત જ વાપર� શકાય. પોતાની

દવાને લઈને ગફલતના ક�ન્દ અને આ�યર્ન સ્થળોન
શોધમાં લાગેલો હોય.

બની ઉમય્યાન �ફત્ન :

એ ઝા�લમોએ �હકમતની રોશનીથી � ૂર ન મેળવ્�ુ.

અને ઇલ્મન ચકમકને ઘસીને તણખા પૈદા ન કયાર. આ

મસઅલામાં તેઓની ઉપમા ચરવાવાળા પ્રાણ અને
સખ્તમા સખ્ પથ્થર �વી છે .
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બેશક, સમજદાર લોકો માટ� રહસ્ય પ્ર છે અને

હયરાન અને પર� શાન લોકો માટ� હકનો રસ્ત રોશન છે .

આવવાવાળા સમયે પોતાના મ� પરથી �ુકાની હટાવી લીધી
છે અને શોધવાવાળા માટ� �ધાણ પ્ર થઈ ગયા છે .

આખર �ું થઈ ગ�ું છે ક� �ુ ં તમોને તદ્ �વ વગરના
ખો�ળયા અને ખો�ળયા વગરની �હના �પમાં જોઈ રહ્ �ં,

તમે એવા ઇબાદત કરનારાઓ છો �ઓ �દરથી નેક ન હોય

ૃ
અને એવા વેપાર� છો �ને કોઈ નફો ન હોય. એવા ��ત
છો �ઓ ગફલતની ન�દમાં પડયા હોય અને એવા હાજર છો
� તદ્ ગેરહાજર હોય.

�ધળ� �ખ, બહ�રા કાન

અને �ુગી
ં
�ભ.

�ુમરાહ�નો ઝંડો પોતાના ક�ન્દપર �મી ગયો છે . અને તેની

ડાળ�ઓ બધી �દશામાં ફ�લાઈ � ૂક� છે . એ તમને પોતાના

ત્રાજ તોળ� રહ્ છે . અને પોતાના હાથે અહ� તહ� બહ�કાવી
રહ્ છે . તેનો નેતા િમલ્લતથ બહાર અને �ુમરાહ� પર

ઊભો છે . એ �દવસે તમારામાંથી કોઈ બાક� નહ� રહ� �ય.

પણ એટલા પ્રમાણમ �ટ�ું તપેલીના તળ�યે ચ�ટ� લ હોય,

અથવા થેલીના ખંખેર�લા કણો. આ �ુમરાહ� તમને એવી ર�તે
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મસળ� નાખશે �વી ર�તે ચામ�ુ ં મસળવામાં આવે છે . અને

એવી ર�તે પામાલ કર� દ� શ,ે �વી ર�તે કાપણી કર� લ ખેતીને

�દ
ં ૂ વામાં આવે છે . અને ખા�લસ મોઅમીનને તમાર� વચ્ચેથ

એવી ર�તે �ટં ૂ � લેશે �વી ર�તે પક્ �ણા દાણાઓમાંથી

મોટા દાણા વીણી લે છે .

આખર તમને આ �ધા રસ્ત �ાં લઈ જઈ રહ્

છે ? અને તમે �ધારામાં �ાં ભટક� રહ્ છો? અને તમને
ખોટ� આશાઓ ક�વી ર�તે ધોકો આપી રહ� છે . �ાંથી

લાવવામાં આવી રહ્ છો અને �ાં બહ�કાઈ જઈ રહ્ છો.
દર� ક �ુદ્દત� એક લખાણ હોય છે અને ગયબત માટ� એક

પાછા ફરવા�ું છે . એટલે �ુદા �ુધી પહ�ચેલા આ�લમની
વાત સાંભળો, તેના માટ� �તરને તત્પ કરો. તે અવાજ
ૃ થઈ �વ. દર� ક પ્રિતિનિ પોતાની કૌમથી
આપે તો ��ત

સા�ું બોલ�ું જોઈએ. તેઓના વેર િવખેરને એકત કરવા

જોઈએ. તેઓના �દમાગને હાજર રાખવા જોઈએ.

હવે તમારા માટ� તમારા માગર્દશર્ પ્ર� એટલો

ખોલી નાખ્ય છે �વી ર�તે સીલને ખોલવામાં આવે છે અને

ં ર ખોતરવામાં
એવી ર�તે છ�લી નાખ્ય છે �વી ર�તે �ુદ
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આવે છે . પણ આમ છતાં �ૂઠ� પોતા�ું ક�ન્દ સંભાળ� લી�ું છે .

અને અજ્ઞાન પોતાની સવાર� પર ચડ� ગઈ છે . અને

બડં ખોર� વધી ગઈ છે , અને સત્યન અવાજ દબાઈ ગઈ છે .

અને જમાનાએ ભક્ પ્રાણી �મ �ુમલો કર� દ�ધો છે .
અને �ૂઠનો �ટ � ૂપ રહ્ પછ� પાછો બડબડવા લાગ્ય છે .

અને લોકોએ �ુનાહ અને પાપોથી સંબ ંધ જોડ� લીધા છે . અને

બધાએ મળ� દ�નની ઉપેક્ કર� છે . �ૂઠ પર દોસ્ત કાયમ
થઈ ગઈ છે અને સાચ પર એક બી�ના �ુ શ્મ બની ગયા

છે .

આવા સંજોગોમાં �ુત બાપના માટ� �ુસ્સ અને

ક્રોધ� કારણ બનશે અને વરસાદ ગરમી�ું કારણ. કમીના

લોકો ફ�લાઈ જશે અને સજ્જ લોકો સકં ોચાઈ જશે. આ

�ુગના લોકો વ� હશે અને બાદશાહો ભક્ �નવરો, મધ્ય
વગર્ન લોકો ખાવાવાળા અને રંક તથા િનરાધાર લોકો �ુડદા

હશે. સત્ �ૂજ રહ� જશે અને �ૂઠ પ્રસ જશે. મહોબ્બતન

ૂ ી જશે.
ઉપયોગ માત જબાની હશે અને શ�ુતા �તરમાં � ંત

વ્ય�ભચા વંશ�ું � ૂળ હશે અને શીલતા એક �ચત િવ�ચત
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વસ્ � બની જશે. ઇસ્લા એવી ર�તે ઉલટાઈ જશે �મ કોઈ
બડં � �ધી પહ�ર� લે.

*****
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૧૦૯ - પાલનહારની મહાનતા, ફ�રશ્તાઓન
ઉચ્ચત અને આખેરતનો ઉલ્લે

દર� ક વસ્ � તેની બારગાહમાં નત મસ્ત છે . અને

દર� ક વસ્ � એના પ્રતા કાયમ છે . તે દર� ક રંકના ધનનો

આધાર, અને દર� ક હડ� ૂતની ઇઝઝતનો આશરો છે . દર� ક

િનબર્ળન એ જ શ�ક્ છે . અને દર� ક ફ�રયાદ�નો આશ્ એ

જ છે . તે દર� ક બોલનારની વાણીને સાંભળ� લે છે . અને દર� ક
� ૂપ રહ�નારના ભેદોને ( ઇરાદાઓને) �ણે છે � હયાત છે

તેની રોઝી તેના �ઝમ્મ છે અને � મર� ગયો તે� ું પાછા ફર�ું
તેની તરફ છે .

અય �ુદા ! �ખોએ તને જોયો નથી ક� તારા િવશે

કંઈ મા�હતી આપી શક�. � ું બધા સ્ �ૂિ કરનારા લોકોની

પહ�લેથી છે . ત� લોકોને એકલા પણાથી ડર�ને નથી પૈદા કયાર્
અને ન તેને કોઈ લાભ ખાતર વાપયાર છે . � ું �ને મેળવવા
માગે છે તે આગળ નથી જઈ શકતો અને �ને પકડવા માગે
તે બચી નથી શકતો. અવજ્ઞો તાર� સલતનતમાં કંઈ કમી

નથી આવતી અને આજ્ઞાં�કતો તારા �ુલ્કમ ા વધારો નથી
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થતો. � તારા �ુકાદાથી નારાજ હોય તે તારા �ુકમને ટાળ�

નથી શકતો. અને � તારા �ુકમની અવગણના કર� તે

તારાથી બેપરવા નથી થઈ શકતો. દર� ક રહસ્ તાર� સામે

પ્ર છે અને દર� ક અદ�ઠ (ગાયબ) તારા માટ� હાજર છે . � ું

હંમેશાથી છે તો તારો કોઈ �ત નથી અને � ું અનંત છે તો

તારાથી કોઈ �ટકારો નથી. � ું બધાનો વાયદા સ્થ છો તો

તારાથી � ૂ�ક્ પામવાની કોઈ જગ્ય નથી. દર� ક � ૂચર પર
તારો અિધકાર છે . અને દર� ક �વંત�ું � ૂનરાવતર્ તાર� જ

તરફ છે . પાક અને બેપરવા છે . તાર� શાન ક�ટલી ભવ્ છે .

અને તાર� મખ્ �ૂ પણ ક�ટલી શાનદાર છે . તાર� �ુ દરતની
સામે દર� ક મહાન વસ્ � ક�ટલી સાવ સામાન્ (હક�ર) છે અને
તાર� સલ્તન ક�ટલી મોભાદાર છે . અને આ બધા તાર� એ

સલ્તનતન સામે � �ખોથી અદષ્ છે . ક�ટલા સાધારણ છે .

તાર� નેઅમતો આ �ુ િનયામાં ક�ટલી સં� ૂણર છે અને પછ�
આખેરતની નેઅમતોની સરખામણીમાં ક�ટલી સં�ક્ષ છે .

�ુકરર ્ ફ�રશ્તા :
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આ તારા ફ�રશ્તા છે �ને ત� આસમાનોમાં

વસાવ્ય અને જમીનથી ઉચ્ચત બનાવ્ય છે . આ બધા

સ�નોથી વધાર� તાર� મઅર� ફત ધરાવે છે . અને તારાથી
ડરતા રહ� છે . અને તાર� િનકટતર પણ છે . તેઓ ન તો

િપતાની �ઠોમાં
ંૂ
રહ્, ન માના ઉદરોમાં અને ન � ુચ્

વીયર્થ પૈદા કરવામાં આવ્ય, ન તેઓ પર સમયની ક્રાંિ
કોઈ અસર કર� છે . તેઓ તાર� બારગાહમાં એક િવશેષ સ્થા

અને માન રાખે છે . તેઓની બધી ઇચ્છા માત તારા િવશે

છે . અને તે �ુષ્ક પ્રમાણમ તાર� જ ઇબાદત કર� છે . તારા

�ક
ુ મથી જરાય ગા�ફલ નથી થતા. પરં� ુ આમ છતાં જો તેઓ

તાર� મહાનતાના શીખર �ુધી પહ�ચી �ય, તો પોતાના
આમાલને સૌથી વધાર� � ુચ્ ગણશે. અને પોતાના નફસની
િન�દા કરશે અને તેઓને ભાન આવી જશે ક� તેઓએ
ઇબાદતનો હક અદા નથી ��. અને �ટલી તાબેદાર� કરવી
જોઈએ એટલી નથી કર�.

� ું પાક અને બેપરવા છે , સ�ક હોવાના સંબ ંધે પણ

અને ઇબાદતના સબ
ં ંધમાં પણ. માર� તસ્બી એ શ્રે
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વતાર્વન કારણે છે � ત� લોકો સાથે કય� છે . ત� એક ઘર
બનાવ્�ુ છે , તેમાં એક �ુફરો પાથય� છે , �માં ખાવા, પીવા,

દાંપત્, સેવા, મહ�લ, નહ�ર, ખેતીવાડ�, ફળો બધાયની
વ્યવસ્ કર� દ�ધી છે . અને પછ� એક િનમંત્રક તેની તરફ
િનમંત્ આપવા મોકલી દ�ધો છે . પણ

લોકોએ ન

િનમંત્રક અવાજ પર લબ્બૈ ક�ું અને ન એ વસ્ �ુ તરફ
�નો

શોખ અપાવ્ય

હતો,

ઉ�ેજનાથી ઉ�ે�ત થયા.

આકષાર્ય અને ન

તાર�

બધા એ �ુડદા પર � ુટ� પડયા, �ને ખાઈ હડ� ૂત

થયા અને બધાએ એની મોહબ્બ પર એકો કર� લીધો, અને

દ� ખી� ું છે ક� � કોઈનો પણ આિશક થઈ �ય છે તે ચીજ તેને

�ધળો બનાવી દ� છે . અને તેના �દલને બીમાર કર� દ� છે .

તે �ુ એ છે તો પણ અ� ૂર� �ખે અને સાંભળે છે તો પણ

બહ�રા કાનોએ. ઇચ્છાઓ તેઓની અકલોને �ૂકડ� �ૂકડા કર�

નાખી છે અને �ુ િનયાએ તેમના �દલોને �ુરદાર બનાવી

નાખ્ય છે . તેઓને એનાથી ભા�ુક લાગણી પૈદા થઈ ગઈ છે
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અને તેઓ તેના બદ
ં ા બની ગયા છે . અને તેના �ુલામ બની
ગયા છે .

�ના હાથમાં થોડ�ક જ �ુ િનયા છે ક� � તરફ એ �ક�

છે આ પણ �ક� �ય છે . અને � તરફ એ વળે છે આ પણ

વળ� �ય છે . ન તો કોઈ �ુદાઈ રોકવાવાળો તેઓને રોક�
શક� છે ન કોઈ ઉપદ� શકની િશખામણ તેના પર અસર કર� છે .

જયાર� ક� તેને જોઈ રહ્ છે . �ઓ એ જ ધોકામાં પકડ�
લેવામાં આવ્ય છે ક� હવે ન તો માફ�ની શ�તા છે અને ન

પાછા વળવાની. ક�વી ર�તે તેઓ પર એ �ુસીબત ઉતર� છે

�નાથી અ�ણ હતા. અને �ુ િનયાના િવયોગની એ આફત

આવી પડ� છે �નાથી તેઓ તદ્ ન�ચ�ત હતા. અને

આખેરતમાં એ પ�ર�સ્થિતન સામનો કર� રહ્ છે , �નો
વાયદો કરવામાં આવ્ય હતો.

હવે તો આ �ુસીબત�ું વણર્ અશ� છે . �યાં એક

તરફ મૌતની સકરાતો ( �િતમ િપડા) છે તો બી� બા�ુ

�ુ િનયાના િવયોગનો અફસોસ. �સ્થિ એ છે ક� હાથ પગ

ઢ�લા પડ� ગયા છે અને રં ગ ઉડ� ગયો છે . ત્યા બાદ
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મૌતની અકળામણ ઓર વધી તો વાતચીતમાં પણ �તરાય
બની ગઈ. ઇન્સા ઘરવાળાઓની દરિમયાન છે , તેઓને

�ખે જોઈ રહ્ છે , કાનથી તેમનો અવાજ સાંભળ� રહ્ છે

�ુ�ધ્ પણ સલામત છે અને ભાનમાં પણ છે . એ િવચાર�

રહ્ છે ક� આ�ુષ્યન �ાં વેડફ� નાખ્�ુ અને �વનને ક�મ

વીતાવ્�ુ? એ માલને યાદ કર� રહ્ છે �ને ભેગો કય� હતો

અને ભેગો કરવામાં �ખ બંધ કર� દ�ધી હતી. �ાર� ક સીધા
રસ્તેથ મેળવ્ય અને �ાર� ક સદ
ં � હ�ુક્ ર�તે. હવે તો માત

તેને ભેગો કરવાની અસર બાક� રહ� ગઈ છે . અને તેનાથી
�ટા પડવાનો સમય આવી ગયો છે . હવે આ માલ
પાછળવાળાઓ માટ� રહ� જશે. �ઓ એશ કરશે અને મ�

ઉઠાવશે અથાર્ મ� બી�ઓ માણશે અને ભાર એની પીઠ
પર રહ�શ.ે પરં� ુ ઇન્સા આ પૈસાની સાંકળોમાં જકડાયેલો છે

અને મૌતે બધી �સ્થિત ઉઘાડ� પાડ� દ�ધી છે એટલે

પસ્તાવાથ હાથ કાટ� રહ્ છે અને એ ચીજથી અળગો થવા

માગે છે �નો �વનભર મોહ રાખ્ય. હવે એ ઇચ્છ છે ક� �
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શખ્ આ ધનના કારણે મારાથી ઇષાર કર� રહ્ હતો. કાશ,
આ તેની પાસે હોત અને પોતાની પાસે ન હોત.

ત્યા પછ� મૌત તેના શર�રમાં વધાર� પેસે છે અને

�ભ સાથે કાનને પણ ભેળવી લે છે , ક� ઇન્સા પોતાના
ઘરના માણસો સાથે ન બોલી શક� છે ન સાંભળ� શક� છે .
દર� કનો ચહ�રો હસરતથી જોઈ રહ્ છે , તેઓની �ભના

સળવળવાને પણ જોઈ રહ્ છે , પણ શબ્દોન સાંભળ� નથી
શકતો.
ત્યા પછ� મૌત વધાર� અસર કર� છે . તો કાનોની

�મ �ખો ઉપર પણ કબ્જ કર� લે છે , અને �હ બદનમાંથી
ઉડ� �ય છે . હવે તે ઘરવાળાઓ વચ્ચ એક �ુડ�ુ ં હોય છે .
�ની પાસે બેસવાથી પણ ડર લાગવા માંડ� છે . અને લોકો �ૂ ર

ભાગવા માંડ� છે . તે હવે ન કોઈ રોવાવાળાને સહારો આપી
શક� છે , ન કોઈ પોકારનારની અવાજનો જવાબ આપી શક� છે ,
લોકો તેને જમીનના એક ખાડા �ુધી પહ�ચાડ� દ� છે અને

તેને તેના કમ�ને સ�પી દ� છે . હવે તો �ુલાકાતોનો ક્ પણ
ખતમ થઈ �ય છે .
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ત્યા �ુધી ક� જયાર� ભાગ્ય�ુ લખે� ંુ પોતાની �િતમ
સીમા �ુધી અને અલ્લાહન �ુકમ પોતાની ન�� મં�ઝલ �ુધી
પહ�ચી જશે અને � ૂરોગામીઓને અ�ુગામીઓથી મેળવી

દ� વામાં આવશે અને અલ્લાહન એક નવો �ુકમ આવશે ક�
સ�ન�ું �ુનરાગમન કરવામાં આવે, તો આ �ુકમ
આસમાનોને હલાવી ફાડ� નાખશે અને જમીનને હલાવી
ખોખલી કર� નાખશે. અને પહાડોને � ૂળમાંથી ઉખેડ� ઉડાવી

દ� શે. અલ્લાહન પ્રત અને રોબથી અને પરવર�દગારના
દબદબાના ડરથી એક બી� સાથે ટકરાઈ જશે. અને જમીન
બધાને બહાર કાઢ� નાખશે. અને તેઓને ક્ષીણ પછ�
ફર�વાર નવ�વન આપવામા આવશે અને િવસ�ન પછ�
એકત કર� દ� વામાં આવશે, અને �ુપ્ કમ�, �પા કામોના
સવાલો માટ� બધાને અલગ અલગ કર� દ� વામાં આવશે. અને
લોકો બે વગ�માં વહ�ચાઈ જશે. એક વગર નેઅમતો�ું ક�ન્દહશે
તો બીજો વેર�ુ.ં

ઇતાઅત કરનારાઓને એ રહ�મતના પાડોશમાં
સવાબ અને જ�ંતના ઘરમાં સદા�ું ઇ�્આઆમ
આપવામાં
આવશે, �યાંના રહ�વાસી �ૂચ નથી કરતા અને ન તેઓની
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�સ્થિતઓમા કોઈ ફ�રફાર થાય છે . ન તેઓને કોઈ શોક ક�
અફસોસ થાય છે , ન તેઓને કોઈ વ્યાિ ઉપાિધ નડ� છે . અને
ન કોઈ �તના ખતરાનો સામનો થાય છે . અને ન

�ુસાફર�ની તકલીફ વેઠવી પડ� છે . પણ �ુનેહગારો માટ�
સૌથી ખરાબ સ્થ હશે. �યાં હાથો ગરદનની પાછળ બાંધેલા
હશે. અને કપાળને પગોની સાથે જોડ� દ� વામાં આવ્ય હશે.

ડામર અને આગમાંથી વેતર� લા કપડાં પહ�રાવવામાં આવશે.
એ અઝાબમાં �ની ગરમી સખ્ હશે. અને �ના દરવા�
બંધ હશે અને એ જહ�ામમાં �માં ભડકાઓ પણ હશે અને
શોર ઘ�ઘાટ પણ. ભડકતી અ�ગ્ જવાળાઓ પણ હશે અને
દદર ્ના ચીસો પણ. ન અહ�ના રહ�વાવાળા �ૂચ કરશે, ન
અહ�ના ક�દ�ઓથી કોઈ દં ડ લઈ છોડવામાં આવશે અને ન

અહ�ની બેડ�ઓ � ૂટ� શકશે અને ન આ ઘરમાં રહ�વાની કોઈ
�ુદ્ છે � � ૂણર થઈ જશે, ન આ કૌમની કોઈ અજલ �
ખતમ કર� દ� વામાં આવશે.

ર� ૂલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન �ઝક :
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આપે સદા આ �ુ િનયાને નાની અને હલક� અને

હડ� ૂત તથા �ુદ સમ� છે અને સમ��ું છે ક� પરવર�દગાર�

આ �ુ િનયાને આપથી અલગ રાખેલ છે અને બી�ઓ માટ�

પથાર� બનાવી દ�ધી છે . તો એ આપના બ�માન
અને
ુ

�ુ િનયાના હલકાપણાના આધાર� છે , એટલે આપે તેનાથી

�દલથી અલગતા ધારણ કર�. અને તેની યાદને �દલથી
�બલ્�ુ કાઢ� નાખી. અને એમ ઇચ્છ�ુ ક� તેની શોભાઓ
દ્ર�ષ્ �પી રહ�, �થી ન ઉમદા વ�ો પહ�ર� અને ન કોઈ
સ્થાનન

આશા

રાખે.

આપે

પાલનહારના

પયગામને

પહ�ચાડવામાં બધા બહાનાઓ � ૂરા કર� દ�ધા. અને ઉમ્મતન
અલ્લાહન અઝાબથી ડરાવીને નસીહત ફરમાવી. જ�ાતની
� ૂશખબર� સંભળાવી તેની તરફ બોલાવ્ય. અને જહ�ંમથી

બચવાની ચેતવણી આપી તેનો ડર પૈદા ��.

એહલેબૈત અલય્હ� �ુસ્સલ :

અમે

ન�ુવ્વતન

વંશજો,

�રસાલત�ું

સ્થા,

મલાએકાઓના આવવા જવા�ું સ્થ, ઇલ્મન ખાણ અને

�હકમતના ઝરણા છ�એ. અમારો મદદગાર અને દોસ્ સદા
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રહ�મતનો ઇન્તેઝા કર� છે અને અમારા �ુ શ્મ અને
ક�નાખોર લઅનત અને અલ્લાહન વેરની વાટમાં રહ� છે .

*****

નહ�ુલ બલાગાહ - 343

ww.hajinaji.com

૧૧૦ - ઇસ્લામન િસધ્ધાંત િવશે
અલ્લાહવાળા

માટ�

તેની

બારગાહ

�ુધી

પહ�ચવાનો શ્રે માગર અને અલ્લા અને તેના ર� ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

પર ઈમાન, અને

�ુદાના માગર્મ ા �હાદ છે , ક�મક� �હાદમાં ઇસ્લામન ઉત્કષ
છે . અને ઇખ્લાસન કલમો છે ક� તે અલ્લાહન પ્ર�ૃ છે .
અને નમાઝની સ્થાપન છે , ક� તે ખર� ખર દ�ન છે . અને
ઝકાતની �ુકવણી છે , આ વા�બ કતર્વ છે . અને રમઝાન
માસના રોઝાઓ છે , ક� � અઝાબથી બચવાની ઢાલ છે . અને
અલ્લાહન ઘરની હજ અને ઉમરા છે ક�, તે િનધર્નત �ૂ ર કર�
દ� છે અને �ુનાહોને ધોઈ નાખે છે અને સગાઓ સાથે
સદવતર્ છે ક� તે માલમાં વધારો અને મૌતને ટાળવા�ું
સાધન છે . અને �ુપ્ ર�તે દાન આપ�ું છે ક� આ �ુનાહોનો
કફફારો અને પ્ર (�હ�રમાં) દાન ક� આ ખરાબમાં ખરાબ
મૌતને ટાળવા�ું સાધન છે . અને સગાઓ સાથે સારો વતાર્
છે ક� � અપમાનના સ્થળોથ બચવા�ું સાધન છે .
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�ુદાની યાદના માગર્મ ા આગળ વધતા રહો ક� આ
શ્રે સ્�ૃિ છે અને �ુદાએ પરહ�ઝગારોથી � વાયદો કય� છે
તેનો શોખ ક�ળવો ક�મક� તેનો વાયદો સાચો છે . પોતાના
પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
�હદાયતના માગ� ચાલો ક�મક� આ શ્રે �હદાયત છે અને
તેઓની �ુ�ાતને અપનાવો ક�મક� તે શ્રે �હદાયત કરનાર�
છે .

�ુરઆને કર�મ :

�ુ રઆને મ�દ�ું ઇલ્ મેળવો ક�મક� આ શ્રે કલામ
છે અને તેમાં �ચ�તન મનન કરો ક�મક� તે �તરો (�દલો)ની
વસંત છે . તેના � ૂરથી િશફા મેળવો ક�મક� આ �દલો માટ� િશફા
છે . અને તેની િનયિમત િતલાવત કરો ક�મક� તે લાભદાયક
કથાઓ�ું ક�ન્દ છે . અને યાદ રાખો ક� પોતાના ઇલ્મન િવ�દ
અમલ કરનાર આ�લમ પણ હ�રાન પર� શાન ��હલ �વો છે ,
�ને જહાલતથી કદ� �ટકારો નથી મળતો બલ્ક તેના પર
�ુદાની �ુજ્જ વધાર� ભાર� હોય છે અને તેના માટ� હતાશા
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અને અબળખા વધાર� જ�ર� હોય છે અને તે અલ્લાહન
બારગાહમાં િન�દાપાત હોય છે .

*****
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૧૧૧ �ુિનયાની િન�દા િવશે �ણી લ્ય ! �ુ ં તમને �ુ િનયાથી સાવધાન કર� રહ્

�ં ક�, આ �ુ િનયા મ� ૂર� અને હર�ભર� છે , પણ ઇચ્છાઓમા
વેરાએલી છે . તે � ુરત જ મળ� જનાર� નેઅમતોના કારણે
વહાલી લાગે છે અને થોડા જ શણગારથી �પવાન બની �ય
છે . તે આશાઓથી મઢ�લી અને ધોકાઓથી સ�લી છે , ન તો
તેનો આનંદ સ્થાય છે ન તેના સકં ટોથી કોઈ બચવાવાળો
છે .

આ

ધોકાબાજ,

� ૂકસાનદાયક,

ફર�

જનાર�,

નાશ

પામનાર�, પડતી પામનાર� અને હલાક થઈ જનાર� છે . તે
લોકોને ખાઈ પણ �ય છે અને િમટાવી પણ દ� છે .

જયાર� તેની તરફ આસ્થ રાખનારા અને તેનાથી

� ૂશ થઈ જનારાઓની ઇચ્છા છે વટ �ુધી પહ�ચી �ય છે

તો પરવર�દગારના આ ઇરશાદ પ્રમા થઈ �ય છે "�મ

આસમાનમાંથી પાણી ઉતર� જમીનની જડ��ુટ્ટીમ ભળ� �ય
છે અને પછ� એ હ�રયાળ� �ુકાઈ એવા તણખલા બની �ય
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�ને હવાઓ ઉડાવી લઈ �ય છે , અને �ુદા દર� ક વસ્ � પર

શ�ક્ રાખવાવાળો છે ."

આ �ુ િનયામાં કોઈ શખ્ �ુશ નથી થતો પણ એ ક�

પાછળથી ��ુ સારવા પડ�. અને કોઈ તેની � ૂશીને આવતી

નથી જોતો પણ એ ક� તે �ુસીબતમાં નાખી પીઠ બતાવી દ�

છે . અને �ાંય રાહત અને આરામની આછ� વષાર નથી થતી
પણ એ ક� બલાઓના કરા પડવા લાગે છે . એની શાન જ એ

છે ક� જો સવારના �ાંયથી વેર લેવા આવે છે તો સાંજ

પડતા પડતા તો અ�ણી બની �ય છે અને જો એક બા�ુ થી
મીઠ� અને મનગમતી દ� ખાય છે તો બી� બા�ુ થી કડવી

અને ઘાતક છે . કોઈ ઇન્સા એની તાજગીથી પોતાની
ઇચ્છા � ૂણર નથી કર� શકતો પણ એ ક� તેના ઉપરા ઉપર

સંકટોના કારણે વ્યાિ ઉપાિધમાં પડ� �ય છે , અને કોઈ

શખ્ સાંજના શાંિત અને સલામતીની પાંખો પર નથી રહ�તો

પણ સવાર પડતા �ુધીમાં તો ભયની પાંખો પર લાદ�

દ� વામાં આવે છે .
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આ �ુ િનયા ધોકાબાજ છે , અને તેની �દર � કંઈ છે

એ બ�ું ધોકો છે , અને ન�ર છે . અને તેમાં � કંઈ છે એ નાશ

પામનાર છે . તેના કોઈ ભાતામાં કોઈ સારપ નથી િસવાય

પરહ�ઝગાર�ના, તેમાંથી � ઓ�ં મેળવે છે , તેને વધાર�

આરામ મળે છે , અને � વધાર� ના ચ�રમાં પડ� �ય છે ,

તેના િવનાશકો પણ વધી �ય છે . અને તે ઘણી જલ્દ

તેનાથી અલગ થઈ �ય છે . ક�ટલાય તેના પર ભરોસો

કરનારા હતા �ઓને અચાનક આપિ�ઓમાં નાખી દ�ધા,

અને ક�ટલાય તેના પર સંતોષ કરનારા હતા, �મને માર�

નાખવામાં આવ્ય. અને ક�ટલાક ખમતીધર હતા �ઓને

હડ� ૂત કર� દ�ધા. અને ક�ટલાય અક�ુ હતા �ઓને � ુચ્છકા
સાથે પાછા વાળ� દ� વામાં આવ્ય.

તેની બાદશાહ� ક્રાંિતવા, તેનો વૈભવ ડહોળો,

તેની મીઠાશ ખાર�, તે� ું મ�ુર (મી�ુ ં) કડ�ુ,ં તેનો ખોરાક
િવષમય, અને તેના સાધનો બધા ક્ષ છે . તેનો �વંત

ઘાતમાં છે , અને તેનો નીરોગી રોગોની ટ�રમાં છે . તેનો

પ્રદ અચકાઈ જનાર છે , અને તેનો માનવંત પરા�જત
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થનાર છે , તેનો માલદાર �ૂ ભાર્ગ્યો િશકાર થવાવાળો છે .

અને તેનો પડોશી �ુટં ાઈ જનાર છે .

�ું તમે એ જ લોકોના ઘરોમાં નથી, � તમારા

પહ�લા લાં�ુ આ�ુષ્, સ્થાય સ� ૃ�ધ્ અને �ચી �ચી

આશાઓવાળા હતા? અપાર સામાન ભેગો ��, મોટા મોટા
લશ્કર તૈયાર કયાર. અને મન ભર�ને �ુ િનયાની � ૂ� કર�

અને તેને બધી વસ્ �ુ પર પ્રાથિમક આપી. પણ ત્યા

પછ� એવા ચાલ્ય ગયા ક� ન તો મં�ઝલ �ુધી પહ�ચવાની
વાટખચ� સાથે હતી અને ન રસ્ત � ૂર� કરાવનાર સવાર�

(વાહન), �ું તમો �ુધી કોઈ ખબર પહ�ચી છે ક� આ �ુ િનયાએ
તેઓને બચાવવા માટ� કોઈ ભોગ આપ્ય હોય? અથવા

તેઓની કોઈ મદદ કર� હોય ? અથવા તેઓની સાથે સારો
સમય િવતાવ્ય હોય ?

કદાપી નહ� !

બલ્ક તેઓને સકં ટોમાં સપડાવ્ય,

અને આપિ�ઓથી લાચાર અને િનરાધાર કર� દ�ધા. ઉપરા

ઉપર� તકલીફોએ તેઓને હલાવીને રાખી દ�ધા. અને તેઓની
નાક રગડ� નાખી, અને તેઓને પોતાના પગો નીચે ચગદ�

નહ�ુલ બલાગાહ - 350

ww.hajinaji.com

માયાર, પછ� કાળના બનાવોએ પણ ટ� કો આપી દ�ધો. અને

તમે જો�ું ને ક� તેણે પોતાના આજ્ઞાપાલ, ચાહકો અને

વળગનારા માટ� પણ ક�વી બે�ખી બતાવી ક� જયાર� તેઓએ

અહ�થી સદા માટ� પ્રય કય� તો તેઓને � ૂખ િસવાય કોઈ

ભા� ું ન આપ્�ુ અને સાંકડ� કબ િસવાય કોઈ ઘર ન આપ્�ુ.

�ધા�ં જ તેઓની રોશની ન�� થઈ, અને શરમ�દગી જ

તેઓનો ��મ બન્ય. તો �ું તમે આ �ુ િનયાને અપનાવી
રહ્ છો? અને તેનો િવ�ાસ કર� રહ્ છો ! અને તેની જ
લાલચમાં રચ્ય પચ્ય છો? તે પોતાનાથી બદ�ુમાની ન

ં મ ન �ળવનારાઓ માટ� સૌથી ખરાબ
કરનારાઓ અને સય

ઠ�કા�ું છે .

એટલે યાદ રાખો, અને તમને ખબર પણ છે ક�, તમે

તેને છોડ� જનારા છો, અને ત્યાંથ �ૂચ કરનારા છો. એ
લોકોથી બોધ ગ્ર કરો �ઓએ એવો દાવો કય� હતો ક�

અમારાથી તાકાતવાન કોણ છે ? અને પછ� તેઓને પણ

પોતાની કબ્રોમ એવી ર�તે પહ�ચાડવામાં આવ્ય ક� તેઓને

વાહન પણ ન મળ્�ુ અને કબ્રમ એવી ર�તે ઉતારવામાં
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આવ્ય ક� તેમને મહ�માન પણ ન કહ�વામાં આવ્ય, પથ્થરોથ
તેઓની કબ્ ચણી લેવામાં આવી, અને � ૂળ�ું તેઓને કફન

આપવામાં આવ્�ુ. સડ�લી ગળે લી હડ્ઓ તેઓની પડોશી

બની. અને હવે તેઓ એવા પડોશી છે ક� કોઈ બોલનારનો
જવાબ પણ નથી આપતા. અને ન કોઈ અત્યાચારન રોક�
શક� છે . અને ન કોઈ રોવાવાળાની પરવા કર� છે . જો તેઓ
પર � ૂશળધાર વરસાદ પડ� તો તેઓને આનંદ નથી થતો,
અને જો �ુ કાળ પડ� �ય તો િનરાશાનો િશકાર નથી થતા.

આ બધા એક સ્થળ એકત છે , પણ એકલા છે .

પાડોશીઓ છે પણ છે ટ� છે ટ� છે , એવા એક બી�થી િનકટ છે

ક� �ુલાકાત પણ નથી કરતા, અને એટલા નજદ�ક છે ક�

મળતા પણ નથી. હવે એવા બરબાદ થયા છે ક� બ�ું કપટ

ખતમ થઈ ગ�ું છે . અને એવા બેખબર છે ક� બધા વેરઝેર
િમટાઈ ગયા છે . ન તેઓથી કોઈ � ૂકસાનનો સંદ�હ છે , ન કોઈ

રક્ષણ આશા છે .

જમીનના �હ�રના બદલે �તરને, િવશાળતાના

બદલે સંકોચને, અને સાથીઓના બદલે એકલવાયા પણાને,
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અને પ્રકાશ બદલે �ધકારને અપનાવી લીધા છે . તેના

ખોળામાં એવી ર�તે આવી ગયા છે �વી ર�તે ઉઘાડા પગ

અને નગ્ હાલતમાં પ્ર િવ�ુટા પડયા હતા. અને પોતાના
આમાલ સ�હત સદાના �વનને અને સદાના ઘર તરફ �ૂચ

કર� ગયા છે . �મક� અલ્લાહ તઆલા ફરમાવ્�ુ છે ક� "�વી
ર�તે અમે પહ�લા બનાવ્ય હતા એવા જ પાછા ફરાવ�ુ,ં આ

અમારો વાયદો છે અને અમે તેને ગમે તેમ � ૂરો કરવાવાળા
છ�એ."

*****
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૧૧ર - મલે�ુલ મૌતના �હ કબ્ કરવા �ગે

�માં મલે�ુલ મૌત, તેઓની �હ કબ્ કરવાની સ�ા

અને �ુદાની પ્રશંસા મખ્ �ૂકન લાચાર�નો ઉલ્લે છે .

�ું મલે�ુલ મૌત � સમયે ઘરમાં પ્રવ કર� છે તો

તમને કંઈ એનો અણસાર થાય છે ? અને �ું તેને �હ કબ્

કરતા તમે કદ� જોયા છે ? ભલા તે માના ઉદરમાં બચ્ચાન
ક�વી ર�તે માર� છે ? �ું કોઈ જગ્યાએથ �દર પ્રવે �ય

છે ? ક� �હ જ તેની અવાજ પર જવાબ આપતી બહાર િનકળ�

આવે છે ? અથવા પહ�લેથી જ બાળકના પડખામાં રહ� છે .
િવચાર તો કરો ક� � શખ્ એક મખ્ �ૂકન કમાલોને ન

સમ� શકતો હોય તે સ�નહારના �ુણોને ક�વી ર�તે વણર્વ

શક� !

*****
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૧૧૩ - �ુિનયાની ટ�કા કરતાં

�ુ ં તમને આ �ુ િનયાથી સાવધ કર� રહ્ �ં ક� આ

�ૂચ કરવા�ું સ્થ છે . રહ�વા ફરવા�ું સ્થ નથી. તે પોતાના
ધોકાથી સજ્ થઈ ગઈ છે અને પોતાના શણગારથી જ ધોકો

આપે છે . તે� ું ઘર પાલનહારની દ્ર�ષ્ટ તદ્ � ુચ્ અને

હલ�ુ ં છે . એટલે તેણે તેમાં હલાલની સાથે હરામ, નેક�ની

સાથે બદ�, �વનની સાથે મૌત અને િમઠાશની સાથે કડવાશ
રાખી દ�ધી છે . અને ન તેને પોતાના દોસ્ત માટ� ખાસ કર�
છે અને ન પોતાના �ુ શ્મનોન તેનાથી વં�ચત રાખ્ય છે .

તેમાં સારપ ઘણી ઓછ� છે અને �ુરાઈ સદા હાજર

છે . તેમાં ભે� ું કર� � ું ખતમ થના�ં છે અને તેનો પ્રદ

અચકાઈ જનાર છે . અને તેમાં વસેલાઓને એક �દવસ

ઉજ્જ થવા�ું છે . ભલા એ ઘરમાં �ું � ૂબી છે � કમઝોર

ઇમારતની �મ પડ� �ય. અને એ ઉમ્રમ �ું સારાપ�ું છે , �

વાટખચ�ની �મ ખલાસ થઈ �ય, અને એ �વનમાં �ું
ં રતા છે � હાલતા ચાલતા �ુ� ં થઈ �ય.
�ુદ
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�ુ ઓ, તમારા ઉદ્દેિ કાય�માં અલ્લાહન ફરજોને

પણ શાિમલ કર� લ્ય. અને તેનાથી જ તેના હકો અદા

કરવા�ું સામથ્ય માગો. તમારા કાનોને મૌતના ભણકારા

સંભળાવી દયો એ પહ�લા ક� તમને બોલાવી લેવામાં આવે.

�ુ િનયામાં પરહ�ઝગારોની શાન એ છે ક� તેઓ � ૂશ પણ થાય

છે તો તેઓ�ું �દય રડ� ું હોય છે . અને હસે છે તો પણ

તેઓના રંજ અને ખેદ અત્યં હોય છે . તેઓ પોતાના
નફસથી બેઝાર રહ� છે ભલેને લોકો તેઓના માલની ઇષાર
કરતા હોય.

અફસોસ ! તમારા �દલોથી મૌતની યાદ િનકળ�

ગઈ છે અને ખોટ� આશાઓએ તેના પર કબ્જ જમાવી લીધો
છે , હવે �ુ િનયાનો અિધકાર તમારા પર આખેરતથી વધાર�

છે અને તે આક�બતથી વધાર� તમને ખ�ચી રહ� છે . તમે દ�ને

�ુદાના �હસાબે પરસ્પ ભાઈ-ભાઈ હતા. પરં� ુ, તમને
�તરના મેલ અને મનની ખરાબીએ અલગ-અલગ કર�

દ�ધા છે . એટલે હવે ન કોઈનો ભાર ઉપાડો છો ન કોઈને
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િશખામણ આપો છો. ન એક બી� પર ખચર કરો છો અને ન
એક બી�થી ખર� ખર પ્ર કરો છો.

આખર તમને �ું થઈ ગ�ું છે ક� મા� ૂલી �ુ િનયાને

મેળવી રા� થઈ �વ છો અને સં� ૂણર આખેરતથી વં�ચત

થઈ �ુ :ખી નથી થતાં. થોડ�ક �ુ િનયા હાથમાંથી નીકળ� �ય
તો પર� શાન થઇ �વ છો

અને તેના ભાવો તમારા વદન

(ચહ�રા) પર દ� ખાવા લાગે છે . અને તેના િવયોગને સહ� નથી
શકતા �ણે એ જ તમા� ં �િતમ લ�ય છે . અને �ણે એની

�ુડ� ખર� ખર સદાકાળ રહ�નાર� છે . તમાર� �સ્થિ એ છે ક�

કોઈ પણ શખ્ બી�ના ઐબો �હ�ર કરવાથી થાક્ત નથી.

પણ માત એ ડરથી ક� એ પણ એવી જ ર�તે વતર્શ. તમે

બધાએ આખેરતથી �ુ લર્ અને �ુ િનયાથી પ્ર પર એકો કર�

લીધો છે . અને દર� કનો દ�ન �ભની ચટણી બનીને રહ� ગયો

છે . એ�ું લાગે છે ક� �ણે બધાએ પોતા�ું કામ �ુ� ં કર� લી�ું
છે અને પોતાના મા�લકને ખર� ખર રા� કર� લીધો છે .

*****
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૧૧૪ - લોકોને િશખામણ

બધા વખાણ એ અલ્લાહન માટ� છે �ણે હમ્દન

નેઅમતોથી અને નેઅમતોને આભારથી મેળવી દ�ધી છે . અમે

નેઅમતોમાં તેની હમ્ ( સ્ �ૂિ) એવી જ ર�તે કર�એ છ�એ

�વી ર�તે સંકટોમાં કર�એ છ�એ. અને તેનાથી આ નફસના

સામના માટ� મદદ માંગીએ છ�એ ક� � આજ્ પાલનમાં
આળસ કર� છે અને િનષેધો તરફ ઝડપથી દોડ� છે . આ બધી

ક્ષિ માટ� ક્ષ યાચીએ છ�એ, �નો તેના ઇલ્મ ઘેરાવો

કર� લ છે . અને તેની �કતાબે એકત કર� રાખ્ય છે . તેના
ઇલ્મમા ઉણપ

નથી.

અને

તેની

�કતાબ

કોઈ

ચીજ

છોડવાવાળ� નથી. અમે તેના પર એવી જ ર�તે ઈમાન

લાવ્ય છ�એ �ણે અદ�ઠ�ું અવલોકન કર� લી�ું હોય. અને

વાયદાથી �ણકાર� મેળવી લીધી હોય. અમારા આ ઈમાનની
િનખાલસતાએ િશકરનો ઇન્કા કય� છે અને તેના યક�ને શકને
ટાળ� દ�ધેલ છે . અમે ગવાહ� આપીએ છ�એ ક� તે એક છે

તેના િસવાય કોઈ �ુદા નથી. તે એક છે તેનો કોઈ ભાગીદાર

નથી. અને હઝરત મોહમ્મ �ુસ્ �ુફ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
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તેના બદ
ં ા અને ર� ૂલ છે . આ બંને

ગવાહ�ઓ એવી છે � કથનને ઉત્કષર્ આપે છે અને
આમાલને ઉ�ાિત અપ� છે , �યાં એને રાખી દ� વામાં આવે તે

પલ્ � હલ�ુ ં નહ� થાય અને �યાંથી તેને ઉપાડ� લેવામાં આવે
તે પલ્લામા કોઈ વજન નહ� રહ�.

અલ્લાહન બદ
ં ાઓ ! �ુ ં તમને અલ્લાહથ ડરવાની

ભલામણ ક�ં �,ં � તમારા માટ� વાટ ખચ� છે અને તેના પર

આખેરતનો દારોમદાર છે . આ જ વાટખચ� મં�ઝલ �ુધી

પહ�ચાડનાર છે . અને આ જ આશ્ સ્થા કામ આવવાવા�ં

છે . એની તરફ બધાથી શ્રે િનમંત્ર િનમંત્ આપી દ��ું
છે . અને તેનાથી સૌથી શ્રે સાંભળનાર� સાચવી લી�ું છે .

એટલે તેને સંભળાવવા વાળાએ સંભળાવી દ��ું અને તેને
સાચવવાવાળાએ સફળતા મેળવી લીધી.

અલ્લાહન બદ
ં ાઓ ! આ જ તકવા (પરહ�ઝગાર� -

�ુદાથી ડરવા)એ �ુદાના દોસ્તોન િનષેધો (હરામ કાય�) ના

આચરણથી બચાવી લીધા છે . અને તેઓના �દલોમાં �ુદાના
ડરને જ�ર� કર� દ�ધો છે . ત્યા �ુધી ક� તેઓની રાતો

નહ�ુલ બલાગાહ - 359

ww.hajinaji.com

�ગરણમાં વીતી ગઈ, અને તેઓના આ તપતા �દવસો
તરસમાં પસાર થઈ ગયા, તેઓએ રાહતને તકલીફના ભોગે

અને � ૃ�પ્તન પ્યા દ્વા મેળવેલ છે . અને મૌતને િનકટતર

સમ� છે તો તે�થી અમલ કર� છે અને તેઓએ આશાઓને

ખોટ� ગણી તો મૌતને ધ્યાનમા રાખી છે , પછ� આ �ુ િનયા તો
�તે નાશ અને તકલીફ, ક્રાં અને બોધ�ું સ્થ છે .

નાશ�ું જ પ�રણામ છે ક�, કાળ સદા પોતાની કમાન

ચડાવીને રાખે છે , ક� તેના તીર લ�ય �ુકતા નથી. અને તેના
જખમોનો ઇલાજ નથી થઈ શકતો. તે �વતાને � ૃત્યથ,

તં�ુ રસ્તન બીમાર�થી અને � ૂ�ક્ પામનારાને હલાક્તથ
માર� નાખે છે . તેનો ખાનાર ધરાતો નથી. અને પીનારો � ૃપ્
નથી થાતો. અને તેના �ુ :ખ દદર ્ન અસર એ છે ક�, ઇન્સા

પોતાના ખાવાનો સામાન ભેગો કર� છે , રહ�વા માટ� ઘર

બનાવે છે , અને ત્યા પછ� અચાનક �ુદાની બારગાહ તરફ

ચાલ્ય �ય છે . ન માલ સાથે લઈ �ય છે અને ન મકાન

બદલી થઈ શક� છે .

તેના ફ�રફારોની �સ્થિ એ છે ક� �ને દયાપાત જોયો

હતો તે ઇષાર્પા બની �ય છે . અને �ને ઇષાર્પા જોયો
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હતો તે દયાપાત થઈ �ય છે . �ણે એક નેઅમત છે �

ચાલી ગઈ, અને એક બલા છે � ઉતર� આવી. તેના

બોધપાઠોની ઉપમા એ છે ક� ઇન્સા પોતાની આશાઓને
પહ�ચવાવાળો જ હોય છે ક� � ૃત્� તેના ક્રમ કાપી નાખે છે .

અને ન કોઈ ઉમ્મી ફળે

કરવાવાળાને છોડવામાં આવે છે .

છે

અને ન કોઈ ઉમ્મી

અય �ુબ્હાનલ્લ ! આ �ુ િનયાની � ૂશી પણ �ું
ધોકો છે ? અને તેની � ૃ�પ્ પણ ક�વી પ્યા વાળ� છે . અને

તેની છાંવમાં પણ ક�ટલો તપારો છે . ન અહ� આવવાવાળ�

મૌતને પાછ� ફ�રવી શકાય છે . અને ન કોઈ જવાવાળાને
પાછો વાળ� શકાય છે . �ુબ્હાનલ્લ, �વતો મર� લાને ક�ટલો

જલ્દ મળ� િનકટ થઈ �ય છે અને મર� લો �વતાને છોડ� નાતો

તોડ� ક�ટલો �ૂ ર થઈ �ય છે !

(યાદ રાખો) બદ�થી બદતર કોઈ ચીજ તેના

અઝાબ િસવાય નથી. અને નેક�થી બહ�તર કોઈ ચીજ તેના

સવાબ િસવાય નથી. �ુ િનયામાં દર� ક ચીજ�ું સાંભળ�ું તેના
જોવા કરતા વધાર� મહાન હોય છે અને આખેરતમાં દર� ક

વસ્ �ુ�ુ જો�ું તેના સાંભળવાથી ઉચ્ચત હોય છે . એટલે
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તમારા માટ� જોવા કરતા સાંભળ�ું અને અદ�ઠ (ગૈબ) ના
િનર�ક્ના બદલે ખબર જ � ૂરતી થઈ જવી જોઈએ. યાદ

રાખો! ક� �ુ િનયામાં કોઈ ચીજ�ું ઓ�ં થ�ું અને આખેરતમાં
વધાર� હો�ું તેનાથી બહ�તર છે ક� �ુ િનયામાં વધાર� હોય અને

આખેરતમાં ઓ�ં થઈ �ય. ક�મક� ઘણાય ઉણપવાળા
લાભમાં રહ� છે અને ઘણાય વધાર� વાળા � ૂકસાનમાં રહ� �ય
છે .

બેશક � ચીજોમાં તમને �ુકમ આપવામાં આવ્ય છે ,
તેઓમાં વધાર� િવશાળતા છે , એ વસ્ �ુઓન સરખામણીમાં
�નાથી તમને રોકવામાં આવ્ય છે . અને �ને હલાલ
કરવામાં આવ્�ુ છે તે એના કરતા ઘ�ું વધાર� છે �ને હરામ

કરવામાં આવ્�ુ છે . એટલે થોડાને વધાર� માટ� અને સં�ુ�ચતને
િવશાળતાની ખાતર છોડ� દયો. પાલનહાર� તમાર� રોઝીની
�ઝમ્મેદાર લીધી છે અને અમલ કરવાની આજ્ કર� છે

એટલે એમ ન થાય ક� �ની જમાનત આપવામાં આવી છે

તેની માંગ એનાથી વધી �ય �ને વા�બ કરવામાં આવ્�ુ
છે .
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�ુદા ગવાહ છે ક�, તમાર� પ�ર�સ્થિ જોઈને એ

સદ
ં � હ થવા લાગે છે , અને એ�ું લાગે છે ક�, કદાચ �ની
જમાનત આપવામાં આવી છે એ જ તમારા પર વા�બ

કરવામાં આવ્�ુ છે . અને �નો �ુકમ આપવામાં આવ્ય છે

તેને ત� દ��ું છે . �ુદાને ખાતર અમલ કરવા તરફ આગળ
ધપો અને ઓ�ચ�તી મૌત આવી જવાથી ડરો. એટલા માટ� ક�

મૌતના પાછા ફરવાની એ આશા નથી � આશા રોઝી પાછ�
મળ� જવાની છે . � રોઝી આજ હાથમાંથી િનકળ� ગઈ છે

તેમાં કાલે વધારો થવાની આશા છે . પણ � વય આજ
િનકળ�

ગઈ

તે� ું કાલે

પા�ં

ફર�ું સંભિવત

નથી.

આવવાવાળાની આશા રાખી શકાય છે , જવાવાળાની નહ�.
તેનાથી તો હતાશા જ હોઈ શક� છે . અલ્લાહથ એવી ર�તે ડરો
�વો ડરવાનો હક છે અને ખબરદાર ! ત્યા �ુધી �ુ િનયાથી ન
જજો �યાં �ુધી ખર� ખર �ુસલમાન ન થઈ �વ.

*****
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૧૧પ - વરસાદની માંગણી સંબધ
ં માં

અય અલ્લા ! અમારા પહાડોની હ�રયાળ� �ુકાઈ

ગઈ છે . અને અમાર� જમીન પર � ૂળ ઉડ� છે . અમારા

�નવરો તરસ્ય છે , અને પોતા�ું ઠ�કા�ું ગોતવા ભટક�
રહ્ છે . અને પોતાના બાળકો માટ� એટલા ફ�રયાદ� છે

�ટલી � ૃત �ુત્ર મા, બધા ચરવાના ખેતરોના �ટા માર�

અને હ�શે હ�શે તળાવો તરફ દોડ� કંટાળ� ગયા છે .

અય અલ્લા ! હવે આ ફ�રયાદ કરતી બકર�ઓ

અને આશા સાથે �ુકારનાર� �ટણીઓ પર દયા કર. અય

�ુદા ! તેઓના રસ્તાઓમા પર� શાની અને ઠ�કાણાઓ પર
ચીખ �ુકાર પર દયા કર.

અય �ુદા ! અમે એવા સમયે ઘર� થી િનકળ� આવ્ય

છ�એ જયાર� �ુ કાળના કારણે નબળા �ટો અમાર� પાસે પાછા

આવ્ય છે , અને �નાથી �ૃપા � ૃ�ષ્ટન આશા હતી એ વાદળો
આવી આવીને ચાલ્ય ગયા છે . હવે દદર ્ન માયાર્ઓન � ું જ

આશરો છે . અને કરગરનારાઓનો � ું જ આધાર છો. અમે
ત્યાર �ુ આ કર� રહ્ છ�એ જયાર� લોકો િનરાશ થઈ ગયા છે .
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વાદળોની ભલાઈને રોક� લેવામાં આવી છે અને �નવરો

મર� રહ્ છે . તો અય �ુદા ! અમારા આમાલ પર અમાર�
� ૂછા ન કર�, અને અમને �ુનાહના કારણે પકડમાં ન લે�.

તાર� દયાના પાલવને અમારા પર પ્રસા દ� . વરસનાર
વાદળો, � ૂશળધાર વરસાદ, અને �ુદ
ં ર હ�રયાળ� દ્વા એવી

વષાર �નાથી �ુડદા જમીન સ�વન થઈ �ય, અને વીતેલી
વસંતો પાછ� ફર� .

ં ાકાર કર� દ� , � �વંત
અય �ુદા ! એવો જળબબ

કરનારો અને � ૃપ્ કરનારો, સં� ૂણર અને સ્વસ, પિવત અને
કલ્યાણકાર, મનમોહક અને તાજો હોય, �ની બરકતથી � ૃક્

�લવા ફળવા લાગે અને ડાળ�ઓ ફળ� ુપ થઈ �ય. પણ�

લીલા થઈ �ય, િનબર્ લોકોને ઊભા થવાનો આધાર મળ�

�ય. �ુડદા જમીનોને �ઝ�દગી મળ� �ય.

�ુદાયા ! એટ�ું જળ અતા કર, �નાથી િશખરો

હ�રયાળા થઈ �ય, નહ�રો વહ�વા લાગે, આસપાસના પ્રદ

સં� ૃપ્ થઈ �ય. ફળો િનકળવા લાગે, �નવરોમાં �વ

આવી �ય, �ૂ ર �ૂ રના પ્રદ� પણ તર થઈ �ય. અને
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�ુલ્લ મયદાનો પણ તાર� આ િવશાળ બરકત અને મહાન

અતાથી લાભવંત થઈ �ય. તાર� �ુ :ખી કંગાળ મખ્ �ૂ અને
ભટકતા �નવરો પણ.

અમારા પર એવી � ૃ�ષ્ કર � પાણીથી તરબોળ

કર� દ� નાર�, � ૂશળધાર િનરંતર વરસનાર�, �માં ટ�પાંઓ
ટ�પાંઓને ધક�લી રહ્ હોય અને �બ��ુઓ �બ��ુઓને તે�થી

આગળ વધાર� રહ્ હોય, ન તેની વીજળ� ધોકો આપનાર�
હોય ન તેના વાદળો પાણીથી ખાલી હોય. ન તેના વાદળના
સફ�દ �ૂકડા િવખરાએલા હોય અને ન માત ટાઢા પાણીના

ટ�પાઓ પડતાં હોય. એવી વષાર હોય ક� �ુ કાળના માયાર તેની

હ�રયાળ�ઓથી � ૂશહાલ થઈ �ય. અને � ૂકાના િશકારો તેની

બરકતથી �વી ઉઠ�. એટલા માટ� ક� � ું જ િનરાશા પછ�
વરસાદ વરસાવનાર અને રહમતનો પાલવ પ્રસારન છે

અને � ું જ સ્ �ૂિ અને પ્રશંસા પાત, સરપરસ્ અને
મદદગાર છો.

*****
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૧૧૬ - પોતાના સાથીઓને નસીહત

અલ્લાહ પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન

ઇસ્લામન

તરફ

દાવત

આપનારા

અને

મખ્ �ૂકોન આમાલના ગવાહ બનાવીને મોકલ્ય છે તો આપે

અલ્લાહન પૈગામને સં� ૂણર ર�તે પહ�ચાડ� દ�ધો, ન જરાય
આળસ કર�, ન ઉણપ રાખી. �ુદાના �ુ શ્મનોથ �હાદ કય�

અને આ માગર્મ ા ન કોઈ કમઝોર� બતાવી અને ન કોઈ

બહાના ક� બચાવનો આશરો લીધો. આપ તકવાવાળાઓના

ઇમામ અને �હદાયત માગવાવાળાની �ખો�ું � ૂર હતા.

જો તમે એ બધી વાતો �ણી લેતે � તમારાથી

ં
�પી રાખવામાં આવી છે અને �ને �ુ ં ��ું �ં, તો જગલોમાં
િનકળ� �તે. પોતાના આમાલ પર રોતે અને પોતાના
કર� ૂતો પર માથા અને છાતી પીટતે. અને બધો માલ એવી
ર�તે ત્યાગ જતે ક� ન કોઈ તેનો રખેવાળ હોત અને ન વારસ

અને દર� ક શખ્સન બસ પોતાની પડ� હોત. કોઈ બી�ની

સા�ું ય ન જોતે.
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પરં� ુ અફસોસ ! ક� તમે તે પાઠને �બલ્�ુ �ુલાવી

દ�ધો � તમને યાદ કરાવવામાં આવ્ય હતો અને એ

ભયાનક દષ્યોથ એવા તદ્ ન�ચ�ત થઈ ગયા �નાથી
ડરાવવામાં આવ્ય હતા. તો તમાર� રાય ભટક� ગઈ અને

તમારા કામો વેરિવખેર થઈ ગયા. અને �ુ ં એમ ચાહવા
લાગ્ય ક� કાશ, અલ્લા મારા અને તમારા વચ્ચ �ુ દાઈ
નાખી દ� તે અને મને એ લોકોથી મેળવી દ� તે � મારા માટ�

વધાર� યોગ્ હતા, એ લોકો �ઓની રાય �ુબારક અને
�ઓની સ�હષ્�ુત ન�ર હતી. સત્યન વાતો કર� છે અને

બડં ખોર� તથા અવજ્ઞા પર રહ� છે . તેઓએ માગર પર કદમ

આગળ વધાયાર અને સાચા માગ� તે�થી આગળ વધતા

ચાલ્ય ગયા. �ના પ�રણામે સ્થાય આખેરત અને શાંિતમય

વ�ડલાત મેળવી લીધી.

�ણી લ્ય ક� �ુદાની કસમ, તમારા પર બની

સક�ફનો એ નવજવાન બેસાર� દ� વામાં આવશે, ��ું કદ

લાં�ુ હશે અને ડોલીને ચાલનારો હશે. તમારા ખેતરો ચટ

કર� જશે અને તમાર� ચરબીને ઓગાળ� નાખશે. હા, હા, અય
અ� ૂ વઝહા બી�ુ કંઈક.
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સય્ય રઝી કહ� છે : વઝહા ગંદા ક�ડા�ું નામ. અ� ૂ
વઝહનો ઇશારો �જ
ુ �જની તરફ છે . અને તેનો એક �કસ્સ છે
�નો ઉલ્લે કરવા�ું આ સ્થ નથી, પણ તેનો �ુલાસો એ
છે ક� �જ
ુ �જ નમાઝ પડ� રહ્ હતો ક� આ ક�ડાએ તક
જોઈને તેને કાટ� (કરડ�) લીધો અને તેના કારણે તેની મૌત
થઈ.

*****
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૧૧૭ - �ુદાના માગર ્મા �ન માલથી �હાદ
ં ે
કરવા સંબધ

�માં �ન અને માલનો લોભ કરનારને ઠપકો
આપવામાં આવ્ય છે .
ન તો તમે માલને એના માગર્મ ા ખચર કય�, �ણે

તમને અપર્ કય� હતો અને ન �નને તેના માટ� ખતરામાં
નાખી, �ણે એને પૈદા કર� હતી. તમે અલ્લાહન નામે

લોકોમાં માન મેળવો છો અને બંદાઓના સંબ ંધમાં અલ્લાહ�ુ
માન નથી �ળવતા. �ુદાની કસમ એ વાતથી તો નસીહત

લ્ય ક� �ૂંક સમયમાં જ એ જ મં�ઝલોમાં ઉતરનારા છો �યાં

પહ�લા લોકો ઉતર� � ૂ�ા છે અને સૌથી િનકટ ભાઈઓથી

કપાઈને રહ� જનારા છો.
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૧૧૮ - પોતાના સાથીઓમાં સદાચાર� લોકો
િવશે

તમે હકના અ�ુસ ંધાનમાં મદદગાર અને દ�નના

મામલામાં ભાઈ-ભાઈ છો. જગના
ં
�દવસે માર� ઢાલ અને
બધા લોકોમાં મારા ભેદ� છો. �ુ ં તમારા દ્વા જ િવ�ુખ
થનારાઓ

પર

તલવાર

ચલા�ું �ં

અને

માગર

પર

આવનારથી આજ્ પાલનની આશા રા�ું �ં એટલે �ુદાને

ખાતર માર� મદદ કરો એ િશખામણ દ્વા �માં િમલાવટ ન

હોય અને કોઈ પણ પ્રકાર શંકા આશકં ાનો અવકાશ ન

હોય, ક�મક� �ુદાની કસમ ! �ુ ં લોકોની આગેવાની માટ� બધા
લોકોથી ઉચ્ચત અને સૌથી વધાર� હકદાર �ં.

*****
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૧૧૯ - �હાદના આહવાન સમયે લોકોની
� ૂપક�દ� પર

જયાર� આપે લોકોને એકત કર� �હાદની આજ્ કર�
અને લોકોએ � ૂપક�દ� અપનાવી તો ફરમાવ્�ુ:
તમને �ું થઈ ગ�ું છે ! �ું તમે �ુગા
ં થઈ ગયા છો?
ત્યાર એક જમાતે ક�ુ:ં
અય અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલ ! આપ
ચાલો, અમે ચાલવા તૈયાર છ�એ.
તો આપે ફરમાવ્�ુ: તમને �ું થઈ ગ�ું છે ! અલ્લા
તમને �હદાયતની સદ�ુ�ધ્ ન આપે અને તમને સીધો રસ્ત
નસીબ ન થાય. �ું આવા સંજોગોમાં મારા માટ� યોગ્ છે ક� �ુ ં
જ િનક�ં? આવા પ્રસં તો એ શખ્સ િનકળ�ું જોઈએ �
તમારા બહા�ૂ રો અને વીરનરોમાં મારો �ટં ૂ � લો હોય અને એ
હરગીઝ યોગ્ નથી ક� �ુ ં લશ્ક, શહ�ર, બય� ુલ માલ,
�ખરાજની

વ્યવસ્,

ફ�સલા,

માગનારાઓના

હકોની
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દ� ખભાળના બધા કામ છોડ�ને િનકળ� પ�ુ ં અને લશ્ક લઈને
બી� લશ્કરન પાછળ પ�ુ ં અને એવી ર�તે ફરતો ર�ુ ં �વી
ર�તે ખાલી તીરની ઝોળ�માં તીર. �ુ ં �ખલાફતની ચ��ની
ધર� �ં. �ને માર� આસપાસ ચ�ર મારવા જોઈએ. જો મ�
ૂર હલી જશે અને તેની
ક�ન્દછોડ� દ��ું તો તેના ચ�રનો વ�્
નીચેની પથાર� પણ વેર િવખેર થઈ જશે.
�ુદાની કસમ ! આ સૌથી ખરાબ રાય છે , અને એ

જ ગવાહ છે ક� જો �ુ શ્મનન સામનો કરવામાં મને શહાદતની
આર� ન હોત જયાર� ક� એ સામનો મારા નસીબમાં લખાઈ
� ૂ�ો હોત તો �ુ ં પોતાની સવાર�ઓને પાસે લાવી તેઓ પર

સવાર થઈને તમારાથી ઘણો �ૂ ર િનકળ� �ત અને પછ�

તમને ત્યા �ુધી યાદ પણ ન કરત �યાં �ુધી ઉ�ર દ�ક્ષણ
પવન �ંકાતો રહ�ત. તમે ટ�કા કરનારા, ઐબ લગાવવાવાળા,

એક તરફ બેસી જનારા, અને માત શોર મચાવનારા છો.

તમાર� સંખ્ય વધાર� હોવાથી શો લાભ? જયાર� ક� તમારા

�દલ ભેગા નથી. મ� તમને આ સ્પષ માગર પર ચલાવવા

ચા�ુ,ં �ના પર ચાલીને કોઈ હલાક નથી થઈ શકતો, પણ
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એ ક� હલાકત તેના નસીબમાં હોય. આ માગ� ચાલનારની

ખર� ખર મં�ઝલ જ�રત છે અને અહ� લપસી જનારનો માગર
જહ�હમ છે .

*****
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૧ર૦ - પોતાની િવશેષતાનો ઉલ્લે

�માં પોતાની િવશેષતાના ઉલ્લે કરવા સાથે
લોકોને નસીહત કરવામાં આવી છે .
�ુદાની કસમ ! મને અલ્લાહન પૈગામ પહ�ચાડવા,

�ુદાનો વાયદો � ૂરો કરવા અને અલ્લાહન કલામોની સં� ૂણર

ૈ
સ્પષતા કરવા�ું ઇલ્ આપવામાં આવ્�ુ છે . અમો એહલેબત
અલય્હ��ુસ્સલામ

પાસે

�હકમતોના દરવા�ઓ,

અને

મસઅલાઓની રોશની મૌ�ૂદ છે . યાદ રાખો ! દ�નની બધી
શર�અતોનો ઉદ્દ એક છે અને તેના બધા માગ� સહ� છે . �

એ માગ�ને ગ્ર કરશે તે મં�ઝલ �ુધી પહ�ચી પણ જશે

અને લાભ પણ ઉપાડ� લેશે. અને � રસ્તામા જ રોકાઈ જશે
તે ભટક� પણ જશે અને શરમ�દા પણ થશે. અમલ કરો એ

�દવસ માટ� �ના માટ� સગ
ં ્ ભેગો કરવામાં આવે છે અને �

�દવસે િનય્યતોન પારખા થશે અને �ને પોતાની મૌ�ૂદ
અ�લ ફાયદો નહ� પહ�ચાડ� તેને બી�ની અદ્ર અને

છે ટ�ની અ�લ �ું ફાયદો આપશે ? એ આગથી ડરો �નો

તપારો અસહ, �ડાણ ઘે�,ં આ� ૂષણ લો�ું અને પીવાની
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ચીજ ગંદ� ( પ�)ં છે . યાદ રાખો, એ નેક �ઝક �

પરવર�દગાર કોઈ ઇન્સા માટ� બાક� રાખે છે તે એ માલથી
ઘણો ઉ�મ છે �ને ઇન્સા એ લોકો માટ� � ૂક� �ય છે , �
વખાણ �ુધ્ધા નથી કરતા.

*****
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૧ર૧ - લયલ�ુલ હર�ર પછ� લોકોને ફરમાવ્ �ુ

જયાર� લયલ� ુલ હર�ર પછ� આપના સાથીઓમાં
એક� ઊભા થઈને ક�ું ક� પહ�લા આપે અમને હકમ ( લવાદ)
બનાવવાથી રો�ા અને પછ� તેનો જ �ક
ુ મ આપ્ય? તો
આખર આ બેમાંથી કઈ વાત સહ�હ હતી? તો આપે હાથ પર
હાથ માર� ફરમાવ્�ુ:
અફસોસ ! આ જ એનો બદલો હોય છે , � બોલ

વચનને ધ્યાનમા નથી લેતા. યાદ રાખો ! જો �ુ ં તમને એ

ં પર િન�ુક્ કર� દ� ત, �માં ખર� ખર
અણગમતા કામ (જગ)

અલ્લાહ તમારા માટ� સારપ રાખી હતી. એ ર�તે ક� જો તમે

સીધા રહ�ત તો તમને �હદાયત આપત અને વક થઈ �તે
તો સીધા કર� દ� ત. અને ઇન્કા કરતે તો તેનો ઇલાજ કરત,
તો આ અત્યં પાકો કામનો તર�કો હતો. પરં� ુ આ કામ

કોની દ્વા કરત, અને કોના ભરોસે કરત. �ુ ં તમાર� મારફત
કૌમનો ઇલાજ કરવા માંગતો હતો પણ તમે જ તો માર�

બીમાર� છો. આ તો એ�ું જ થાત �વી ર�તે કાંટાથી કાંટો
િનકાળવામાં આવે. જયાર� ક� તેઓ�ું વલણ તેના તરફ હોય.
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�ુદાયા ! ગવાહ રહ�� ક� આ �ુઝી મરઝ (હઠ�લા રોગો) ના

તબીબો કંટાળ� ગયા છે અને �ૂવામાંથી રસ્સ િનકાળવાવાળા
થાક� ગયા છે .

�ાં છે

એ લોકો !

�ને ઇસ્લામ�ુ આમંત્

આપવામાં આવ્�ુ તો તરત જ �સ્વકાર લી�ું અને તેઓએ
�ુ રઆન પડ�ું તો કાયદ� સર અમલ પણ કય� અને �હાદ

માટ� તૈયાર કરવામાં આવ્ય તો એવા ઉત્સાહથ આગળ

વધ્ય, �વી ર�તે �ટણી પોતાના બચ્ચા તરફ આગળ

વધે છે .

તેઓએ તલવારોને મ્યાનમાંથ કાઢ� લીધી અને

�ૂકડ� �ૂકડ�, હરોળ પર હરોળ આગળ વધી આસપાસની
જમીન પર કબ્જ કર� લીધો. તેઓમાંથી અ� ૂક ચાલ્ય ગયા

અને

અ� ૂક

બાક�

રહ�

ગયા.

તેઓને

ન

�વનની

� ૂશખબર�માં રસ હતો ન મરનારાની �દલસોઝીથી. તેઓની

�ખો �ુદાના ખૌફમાં રડ� રડ�ને સફ�દ થઈ ગઈ હતી. પેટ

રોઝાઓના કારણે �દર ધસી ગયા હતા, હોઠો �ુ આ કર�ને

�ુકાઈ ગયા હતા. ચહ�રા �ગરણોના કારણે પીળા પડ� ગયા
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હતા. અને વદનો પર નમ્રતા � ૂળ પડ�લી હતી. આ જ

મારા પહ�લાવાળા ભાઈ હતા, �ના સંબ ંધમાં અમારો હક છે ક�

અમે તેઓ તરફ પ્યાસ નજર� જોઈએ અને તેઓના
િવયોગમાં પોતાના જ હાથ કાપીએ.

ખર� ખર શયતાન તમારા માટ� પોતાના માગ� સરળ

બનાવી દ� છે . અને ઇચ્છ છે ક� એક-એક કર�ને તમાર� બધી

�ુથ્થી ખોલી નાખે. તે તમને સંપના બદલે �ુ સપ
ં દઈને
�ફત્નાઓમા સપડાવવા માંગે છે , એટલે તેના િવચારો અને

તેની ઝાડ �ંકથી મ� ફ�રવીને રાખો. એ શખ્સન િશખામણ

�સ્વકાર, � તમને નસીહતોની ભેટ આપે છે અને પોતાના
�દલમાં તેની ગાંઠ વાળ� લ્ય.

*****
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૧રર - તહ�ક�મનો ઇન્કર કરનારાઓને
સંબોધન

જયાર� આપ ખાર�ઓના એ પડાવ તરફ તશર�ફ

લઈ ગયા, � હકમના ઇન્કા પર અડ� ગયા હતા, અને
ફરમાવ્�ુ:
�ું તમે બધા અમાર� સાથે િસફફ�નમાં હતા?

લોકોએ ક�ું અ�ુક લોકો હતા. અને અ�ુક નહોતા. આપે

ફરમાવ્�ુ: તો તમે બે ભાગમાં વહ�ચાઈ �વ. િસફફ�નવાળા
અલગ અને બી�ઓ અલગ. �થી �ુ ં દર� કથી તેની �સ્થિ

પ્રમા વાતચીત ક�ં.

ત્યા પછ� કૌમને સંબોધીને ક�ુ:ં તમે બધા � ૂપ

થઈ �વ. અને માર� વાત સાંભળો અને તમા�ં ધ્યા પણ
માર� તરફ રાખો. જો �ુ ં કોઈ વાતની ગવાહ� મા�ું તો દર� ક

શખ્ પોતાના જ્ઞ પ્રમા જવાબ આપી શક� છે . (આમ કહ�

આપે એક લાં�ુ વ્યાખ્ય ફરમાવ્�ુ �નો ભાગ આ પ્રમા
હતો.)
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જરા એ તો બતાવો ક� જયાર� િસફફ�નવાળાઓએ

પ્રપ અને �ુ�ક્, ધોકા અને ફર� બથી ને�ઓ ઉપર �ુ રઆન
�ચા કયાર્ હતા, તો �ું તમે એમ નહો� ું ક�ું ક� આ બધા

અમારા ભાઈ છે અને અમાર� સાથેના �ુસલમાન છે . હવે

આપણાથી માફ� માગે છે અને �ુદાની �કતાબથી �ુકાદો ચાહ�
છે . એટલે યોગ્ એ છે ક� તેઓની વાત માની લેવામાં આવે

અને તેઓને �ાસ લેવાની તક આપવામાં આવે. મ� તમને

સમ�વ્�ુ હ� ું ક� તેઓ દ� ખાવમાં ઈમાની છે પણ �તરમાં

ફક્ �લ્મ અને નાફરમાની છે . તેની શ�આત રહ�મત અને

રાહત છે પણ તે� ું પ�રણામ શરમ�દગી અને પસ્તાવ છે .

એટલે પોતાની હાલત પર કાયમ રહો અને પોતાના માગર્ન

ન છોડો અને �હાદ માટ� દાંત ભ�સી લ્ય. અને કોઈ બક્વા

કરવાવાળાની બક્વાસન ન સાંભળો ક�મક� તેને �સ્વકારવામા
�ુમરાહ� છે અને ધ્યા ન આપવામાં અપમાન છે . પરં� ુ

જયાર� લવાદની વાત ન�� થઈ ગઈ તો મ� જો�ું ક� તમારા

લોકોએ એની હા ભણી હતી. જો ક� �ુદા ગવાહ છે ક� જો મ�

તેઓનો ઇન્કા કર� દ�ધો હોત, તો તેનાથી મારા પર કોઈ
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જવાબદાર� ન આવત. અને ન પરવર�દગાર મને �ુનેહગાર
ગણત.

અને જો મ� એને અપનાવી લી�ું હોત તો �ુ ં જ એ

હકદાર હતો �ની પયરવી થવી જોઈતી હતી. ક�મક� �ુદાની

�કતાબ માર� સાથે છે અને �યારથી એનો અને મારો સંગાથ

થયો છે કદ� �ુ દાઈ નથી થઈ. અમે હઝરત ર� ૂલે અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

જમાનામાં એ

સમયે જગ
ં કરતા હતાં જયાર� સામે લડવામાં �ુ �ુંબના
વ�ડલો, બાળકો અને ભાઈબંધ તથા સગાઓ હોતા હતા, પણ
દર� ક �ુસીબત અને આપિ�માં અમારા ઈમાનમાં � ૃ�ધ્ જ

થતી હતી અને અમે �ુદાના �ક
ુ મ આગળ મસ્ત નમાવી
ઊભા હતા. �ુદાના માગર્મ ા આગળ ધપતા જ જતા હતા,

અને ઝખ્મોન �ુ ખાવા પર સબ જ કરતા હતા. પણ અફસોસ
હવે અમને �ુસલમાન ભાઈઓ સાથે જગ
ં કરવી પડ� રહ� છે .

ક�મક� તેઓમાં વક્ર, િવ�ુખતા, સંદ�હ અને �ુ ઠ� વ્યાખ્ય

દાખલ થઈ ગઈ છે . પરં� ુ આમ છતાં જો કોઈ માગર િનકળ�

આવે �નાથી �ુદા અમારા �ુ સપ
ં ને �ૂ ર કર� દ� અને આપણે
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એક બી�ની િનકટ આવી રહ�એ સહ�એ. સંબ ંધો �ળવી

શક�એ તો અમે એ જ માગર્ન પસંદ કર�ું અને બી� માગર્થ
હાથ રોક� લે�.ું

*****
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૧ર૩ - િસફફ�નની જ ંગમાં પોતાના સાથીઓને
સંબોધન

�ુ ઓ, જો તમારામાંથી કોઈ શખ્ પણ જગના
ં

સમયે પોતાની �દર મનોબળ અને પોતાના કોઈ ભાઈની

�દર કમઝોર� અ�ુભવે તો તેની ફરજ છે ક�, પોતાના ભાઈ�ું
રક્ એવી ર�તે કર� �વી ર�તે પોતાની �ન�ું રક્ કર� છે .

ક�મક� �ુદા ચાહતે તો તેને પણ એવો જ બનાવી દ� તે પરં� ુ
એણે તમને એક ખાસ િવશેષતા અપર્ કર� છે .

�ુ ઓ ! મૌત એક ઝડપી આવનાર છે , �નાથી ન

કોઈ થંભેલો બચી શક� છે અને ન ભાગવાવાળો બચી િનકળે

છે . અને શ્રે � ૃત્� શહાદત છે . કસમ છે એ પાલનહારની

�ની શ�ક્ની પકડમાં અ� ૂ તા�લબના �ુત્ર �ન છે ક�

મારા માટ� તલવારના હ�ર ઘા �ુદાની બંદગીથી અલગ
થઈને પથાર�માં મરવાથી ઉ�મ છે .

�ણે ક� �ુ ં જોઈ રહ્ �ં ક� તમે લોકો એવા જ

અવાજો કાઢ� રહ્ છો �વી ઘોના શર�રને રગડવાથી

ઉત્પ� થાય છે .
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એટલે ક� ન પોતાનો હક મેળવી રહ્ છો અને ન

અપમાનથી બચાવ કર� રહ્ છો, જયાર� ક� તમને માગર્મ ા

� ૂલ્લ � ૂક� દ� વામાં આવ્ય છે . અને ન�ત એના માટ� છે �

જગમાં
ં
�ુ દ� પડ� અને હલાકત એના માટ� છે � જોતો જ રહ�
�ય.

*****
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૧ર૪ - સાથીઓને જ ંગ માટ� તૈયાર કરવા

બખ્તરબં લોકોને આગળ વધારો અને બખ્ત

વગરના સૈિનકોને પાછળ રાખો. દાંતોને ભ�સી લ્ય ક� તેનાથી

તલવારો સર પરથી ખાલી �ય છે . અને નેઝાઓના
આસપાસથી પડખાઓને ફ�રવતા રહો ક� તેનાથી ભાલાઓના

મ� ફર� �ય છે . નજરોને નીચી રાખો ક� તેનાથી મનોબળમાં
વધારો થાય છે અને �ુ સ્સ �ચો રહ� છે . અવાજો ધીમી રાખો

ક�મક� તેનાથી કમઝોર� �ૂ ર થાય છે . �ુ ઓ પોતાના પરચમ
(ઝંડા)�ું ધ્યા રાખજો. તે નમવા ન પામે. અને ન એકલો

રહ�વા પામે. તેને માત વીરનરો અને ઇઝઝતના રખેવાળોના
હાથમાં રાખજો ક�મક� સંકટોમાં ધીરજ ધરનારા જ ઝડં ાની
આસપાસ ભેગા થાય છે . અને ડાબી જમણી આગળ પાછળ

બધી બા�ુ થી ઘેરો નાખી તે� ું રક્ કર� છે . ન તેની પાછળ

રહ� �ય છે અને ન તેને શ�ુઓના હવાલે કર� દ� છે અને ન
આગળ વધી �ય છે ક� તે એકલો રહ� �ય.

�ુ ઓ દર� ક પોતાની પાસે આવનારનો પોતે જ

સામનો કર� અને પોતાના ભાઈને પણ સાથ આપે. અને
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ખબરદાર પોતાના સામેવાળાને હવાલે પોતાના સાથીને ન

કરજો ક� તે અને તેનો સાથી મળ�ને તેના પર �ુમલો કર� દ� .

�ુદાની કસમ ! જો તમે �ુ િનયાની તલવારથી ભાગી

િનકળ્ય તો આખેરતની તલવારથી બચી નથી શકવાના,
વળ� તમે તો અરબના બહા�ૂ ર અને ઉન્મસ્ (સર�ુલંદ)

છો. તમને ખબર છે ક� ભાગવામાં �ુદાનો ગઝબ પણ છે અને

સદાની બદનામી. ભાગવાવાળો ન પોતાની વયમાં વધારો

કર� શક� છે અને પોતાના સમયની આડ� આવી શક� છે . કોણ

છે � અલ્લાહન તરફ એમ �ય �મ તરસ્ય પાણીની તરફ

�ય છે , જ�વત ભાલાઓની આસપાસના છાંયામાં છે . આજ
દર� કની પ�ર�સ્થિતઓન પારખાં થઈ જશે.

�ુદાની કસમ ! મને �ુ શ્મન સાથે લડવાનો શોખ

એથી વધાર� છે �ટલો તેઓને તેઓના ઘરોનો શોખ છે . અય

�ુદા ! આ ઝા�લમ અગર હકને તરછોડ� દ� તો તેઓની
જમાતને વેર િવખેર કર� દ� . તેઓના કલમાને ( ફરમાનને)

એક ન થવા દ� . તેઓને તેઓના કર� ૂતોની સ� આપી દ� .

ક�મક� આ લોકો ત્યા �ુધી પોતાના હ�� ુથી નહ� હટ� �યાં �ુધી
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ભાલાઓ તેઓના શર�રમાં સવારની ઠંડ� લહ�રની �મ પેસી
ન �ય. અને તલવારો તેઓના માથા ફાડ� ન નાખે,

હાડકાના � ૂર� �ુરા અને હાથ પગને ભાંગી ન નાખે. અને

�યાં �ુધી તેઓ પર લશ્ક ઉપર લશ્ક અને સૈન્યન પછ�

સૈન્ આક્ર ન થઈ �ય. અને તેઓના શહ�રો પર િનરંતર

ફોજોની લલકાર ન હોય અને ઘોડાઓ તેઓની જમીનોને
�ત �ુધી રગડ� ન નાખે અને ચારાઘરો (ઢોર ચરાવવાની
જગ્યા) અને હ�રયાળ�ઓને પામાલ ન કર� દ� .

*****
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૧રપ - તહ�ક�મ �સ્વકારવાન કારણો
પછ�

લવાદના બારામાં -

બંને લવાદ�ઓને સાંભળ્ય

યાદ રાખો ! અમે લોકોને લવાદ નહોતા બનાવ્ય.

બલ્ક �ુ રઆનને હકમ (લવાદ) ઠરાવ્�ુ હ� ું અને �ુ રઆન એ

ંૂ
વચ્ચ મૌ�ૂદ છે . પરં� ુ �ુશ્ક� એ
જ �કતાબ છે � બે �ઠાઓ

છે ક� એ પોતે નથી બોલ� ું અને તેને પ્રિતિનધી જ�ર રહ�

છે . અને પ્રિતિન માણસો જ હોય છે . આ કોમે અમને દાવત
આપી ક� અમે �ુ રઆનથી ફ�સલો કરાવીએ. તો અમે તો

�ુ રઆનથી મ� ફ�રવનારા નહોતા જયાર� ક� પરવર�દગાર�

ફરમાવી દ��ું છે ક�, તમારા મતભેદોને �ુદા અને તેના ર� ૂલ

તરફ ફ�રવી દયો અને �ુદાની તરફ વાળવાનો અથર તેની

�કતાબથી ફ�સલો કરાવવો છે . અને ર� ૂલ તરફ વાળવાનો
અથર પણ �ુ�વતની પયરવી છે . અને એ ન�� છે ક� જો

�ુદાની �કતાબથી સચ્ચા સાથે ફ�સલો કરાવવામાં આવે તો

તેના વધાર� હકદાર અમે જ છ�એ અને એવી જ ર�તે �ુ�લતે
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પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ
સૌથી �ચા અને િનકટ અમે જ છ�એ.

માટ�

હવે તમા� ં એ કહ�� ું ક� તમે લવાદની મોહલત ક�મ

આપી? તો એનો ભેદ એ છે ક� �ુ ં ચાહતો હતો ક� બેખબર
ખબરદાર થઈ �ય અને ખબરદાર સંશોધન કર� લે ક� કદાચ

પરવર�દગાર આ સમય ગાળામાં ઉમ્મતન કામોની �ુધારણા
ંૂ
આવે. ક� હક સ્પષ થવા
કર� લે. અને તે� ું ગ�ં ન �ટવામાં
પહ�લાં જ ઉતાવળમાં કોઈ એ�ું પગ�ું ન ભર� બેસે અને

પહ�લે જ �ુમરાહ�ની પાછળ લાગી �ય.

અને યાદ રાખો ! ક� પરવર�દગારની સમક શ્રે

ઇન્સા એ છે �ને હક પર અમલ કરવો (ચાહ� તેમાં � ૂકસાન
જ ક�મ ન વેઠ�ું પડ�) �ુ ઠ પર અમલ કરવા કરતા વધાર�
પસંદ છે . (પછ� ભલે ફાયદો જ ક�મ ન હોય)

તો �તે તમને �ાં લઈ જવામાં આવી રહ્ છે ?

અને તમાર� પાસે શયતાન �ાંથી આવી ટપ�ો? �ુ ઓ આ

કૌમ માટ� લડવા તૈયાર થઈ �વ � સત્યન મામલામાં
એવા �ચ�તા� ુર છે ક� તેમને કંઈ �ુઝ� ું નથી. અને �ૂઠ પર
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એવી ર�તે ઉતાર� દ� વામાં આવી છે ક� સીધા માગર પર

આવવા જ નથી માગતી. આ �કતાબે �ુદાથી અલગ અને

હકના માગર્થ િવ�ુખ છે , તમે પણ તો કોઈ ભરોસાપાત લોકો
અને શરાફતનો પાસ ( લેહાજ) રાખનારા નથી. તમે જગની
ં
આગ ભડકાવવાના શ્રે સાધન છો. તમારા પર � ુફ છે . મ�

તમારાથી ઘણી યાતના ઝીલી છે . તમને ઉઘાડ� છોગે
બોલાવ્ય છે અને ધીમેથી સમ�વ્ય પણ છે , પરં� ુ ન તો

તમે જગની
ં
અવાજ પર સાચા સજ્જ � ૂરવાર થયા ન ભેદ
ભરમ રાખવામાં ભરોસાપાત સાથી િનકળ્ય.

*****
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૧ર૬ - બય�ુલ માલમાં બરાબર વહ�ચણી શ�
કર� તો અ�ુક લોકોએ વાંધો ઉઠાવ્ય તો
ફરમાવ્ �ુ :

�ું તમે મને એ વાત પર તૈયાર કરવા માંગો છો ક�

મને � પ્ર� �ઝમ્મેદા બનાવવામાં આવ્ય છે તેના પર
�લ્ કર� થોડા લોકોની મદદ મેળવી લ�?

�ુદાની કસમ ! �યાં �ુધી આ �ુ િનયાનો �કસ્સ

ચાલતો રહ�શે અને એક િસતારો બી� િસતારા પર �કતો

રહ�શ,ે એ�ું કદાપી નહ� થઈ શક�. આ માલ જો મારો �ગત

માલ હોત તો પણ �ુ ં તેની સરખી વહ�ચણી કરત. જયાર� ક�

આ માલતો �ુદાનો માલ છે , અને યાદ રાખો ક� માલને નાહક
આપી દ� વો પણ ઇસરાફ અને ઉડાવપણામાં ગણાય છે . અને

આ કામ ઇન્સાનન �ુ િનયામાં �ચો પણ કર� દ� છે તો

આખેરતમાં હડ� ૂત કર� દ� છે . લોકોમાં માનવંત પણ બનાવી
દ� છે તો �ુદાની દ્ર�ષ્ટ પાડ� પણ દ� છે . અને જયાર� પણ
કોઈ શખ્ માલને નાહક અથવા અપાત પર ખચર કર� છે તો

પરવર�દગાર તેને �ુ�ક્રયા પણ વં�ચત કર� દ� છે અને
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તેની મહોબ્બત�ુ �ખ બી�ઓ તરફ વાળ� લે છે . પછ� જો

કોઈ �દવસ પગ લપસી ગયા અને તેઓની મદદનો પણ

મોહતાજ ગઈ ગયો તો તેઓ ખરાબમાં ખરાબ દોસ્ અને

સૌથી � ુચ્ સાથી જ � ૂરવાર થાય છે .

*****
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૧ર૭ - ખાર�ઓના અક�દા�ું ખંડન કરતા
ફરમાવ્ �ુ

�માં દ�નના અ�ુક �ક
ુ મોના બયાનની સાથે
ખાર�ઓના સદ
ં � હોને �ૂ ર કરવા અને લવાદના તોડનો ફ�સલો
બતાવ્ય છે .
જો તમારો હઠાગ્ એ જ વાત પર છે ક� મને

�ુનેહગાર અને �ુમરાહ ઠરાવો, તો પયગમ્બ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ

� ૂર� ઉમ્મતન શા માટ�

�ુનેહગાર ઠ�રવો છો અને માર� � ૂલનો �હસાબ તેઓથી ક�મ

માંગી રહ્ છો અને મારા �ુનાહ પર તેઓને શા માટ� કાફર

ઠરાવો છો. તમાર� તલવારો તમારા કાંધા પર રાખી છે , �યાં
ુ હ હોય ચલાવી દયો
ઇચ્છ છો ત્યા, �ુનેહગાર હોય ક� બે� ના
ુ હમાં કોઈ ફરક નથી રાખતા.
છો. અને �ુનેહગાર તથા બે�ના

જો ક� તમને ખબર છે ક� હઝરત ર� ૂલે અકરમ

સલ્લલ્લા

અલય્હ

વઆલેહ�

વસલ્લમ

વ્ય�ભચાર�ન

�ુજ�રમને સંગસાર કરવાનો �ુકમ આપ્ય, તો તેની નમાઝે

જનાઝા પણ પઢ� અને તેના અહ�લને વા�રસ પણ બનાવ્ય
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હતા. અને એવી ર�તે કાિતલને કતલ કય� તો તેનો વારસો

પણ વહ�ચ્ય અને ચોરના હાથ કાપ્ય અથવા �ુ ંવારા

વ્ય�ભચાર�ન કોરડા લગાવ્ય તો તેને ગનીમતના માલમાંથી

ભાગ પણ આપ્ય અને તેના �ુસલમાન ઔરતથી િનકાહ
પણ કરાવ્ય. �ણે આપે તેઓના �ુનાહો�ું � ૂછાણ ક�ુર અને

તેના સંબ ંધમાં �ુદાનો હક કાયમ કય� પણ ઇસ્લામમા તેના

હકને ન રો�ો. અને ન તેના નામને ઇસ્લામવાળાઓન

�લસ્ટમાંથ હટાવ્�ુ.
પણ તમે તો સૌથી ખરાબ લોકો છો ક� શયતાન
તમારા મારફત પોતાનો હ�� ુ િસધ્ કર� લે છે અને તમને
જહાલતના જગલમાં
ં
નાખી દ� છે . અને �ૂંક સમયમાં મારા

સબ
ં ંધમાં બે લોકો �ુમરાહ થશે. મહોબ્બતમા અિતશ્યો�ક
કરવાવાળા �ને મહોબ્બ ગૈર� હક પાસે લઈ જશે અને
�ુ શ્મનીમા અિતશ્યો�ક કરવાવાળા �ઓને �ુ શ્મન �ુ ઠ તરફ
લઈ જશે અને શ્રે લોકો એ હશે �ઓ મધ્ય માગ� હશે
એટલે તમે પણ એ જ માગર ગ્ર કરો અને એ જ
માન્યતાવાળ જમાતની સાથે થઈ �ઓ, ક�મક� અલ્લાહન
હાથ એ જમાઅત સાથે છે . અને ખબરદાર ! ભેદભાવની
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કોિશશ ન કરજો ક�મક� � ઈમાની જમાઅતથી વેગળો
(અલગ) થઈ �ય છે તે એવી ર�તે શયતાનનો િશકાર થઈ
�ય છે , �વી ર�તે ટોળામાંથી િવ� ૂટા પડ� જનારો �ુ મ્બ
(ઘે�ું) વ�નો િશકાર થઈ �ય છે . �ણી લ્ય ક� � કોઈ પણ
અલગતાનો નારો લગાવે તેને કતલ કર� નાખો, ભલે તે
માર� જ છત છાયા નીચે ક�મ ન હોય.
તેઓ બંનેને હકમ ( લવાદ) બનાવવામાં આવ્ય
હતા ક�, એ બાબતોને �વંત કર� �ને �ુ રઆને �વંત કયાર્છે
અને એ બાબતોને � ૃત બનાવી દ� �ને �ુ રઆને � ૃત બનાવી
દ�ધી છે . અને �વંત કરવાનો અથર તેના પર એકમત
થવાનો અને � ૃત કરવાનો અથર તેનાથી અલગ થઈ જવાનો
છે અમે એ વાત પર તૈયાર હતા ક� જો �ુ રઆન અમને
ખ�ચીને �ુ શ્નની તરફ લઈ જશે તો અમે તેની પરયવી કર�
લે� ું અને જો તેને અમાર� તરફ લઈ આવશે તો તેઓને
આવ�ું પડશે. પરં� ુ �ુદા તમા�ં �ુ� ં કર� , આ વાતમાં તો મ�
કોઈ ખો�ું કામ નથી �ુ� અને ન તમને કોઈ ધોકો આપ્ય છે .
અને ન કોઈ વાતને સદ
ં � હમાં રાખી છે .
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પરં� ુ તમાર� જમાઅતે બે જણાની વરણી પર
એકમિત સાધી લીધી અને મ� તેના પર શરત લગાવી દ�ધી
ક� �ુ રઆની સીમા ઓળંગવામાં નહ� આવે, પણ તેઓ બંને
�ુ રઆનથી િવ�ુખ થઈ ગયા અને હકને �ણવા છતાં પાછળ
નાખી દ�ધો અને ખર� વાત એ છે ક� તેઓનો હ�� ુ જ �લ્
હતો અને તેઓ એ જ રસ્ત ચાલી િનકળ્ય. જયાર� ક� મ�
તેઓની ખોટ� રાય અને ��લમી ફ�સલાની પહ�લા જ
ફ�સલામાં ન્યા અને સાચી િનય્યતન શરત લગાવી દ�ધી
હતી.

*****
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૧ર૮ - બસરામાં ઉઠનારા �ફત્નાન ખબર
આપતા ફરમાવ્ �ુ

અય અહનફ ! �ણે ક� �ુ ં એક એવા શખ્સન જોઈ
રહ્ �ં � એક એ�ું લશ્ક લઈને આવ્ય છે . �માં ન � ૂળ
વટં ોળ છે , ન શોર બકોર. ન લગામોની ખડખડાટ છે , ન
ઘોડાઓની હણહણાટ. આ જમીનને એવી ર�તે �ુદ
ં તા રહ્
�વી ર�તે શાહ� ૃગના પગો.

સય્ય રઝી કહ� છે , હઝરતે આ ખબરમાં
ઝંજવાળાની ખબર આપી છે (��ું નામ અલી �બન મોહમ્મ
હ� ું અને તેણે રરપ �હજર�માં બસરાના �ુલામોને મા�લકો
િવ�દ એકઠા કર� લીધા અને દર� ક �ુલામથી તેના મા�લકને
પ૦૦ કોરડા મરાવ્ય હતા.)

અફસોસ છે તમાર� આબાદ ગલીઓ અને સ�
સ�વ્ય મકાનોની હાલત પર, �ના છ�ઓ ગીધોની પાંખો
અને હાથીઓની �ઢ
ં ૂ ો �વા છે . એ લોકો તરફથી �ઓના
કપાએલાઓ પર રોવામાં નથી આવ� ું અને તેઓના
ખોવાએલાઓને ગોતવામાં નથી આવતા. �ુ ં �ુ િનયાને મ�
ભર�એ (�ધા માથે) પછાડ� દ� નારો અને તેના ખરા સમયોને
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�ણવાવાળો �ં અને તેની હાલતને તેની શાનને લાયક
નજરથી જોવાવાળો �ં.

� ુક� િવશે:

�ુ ં એક એવી કૌમને જોઈ રહ્ �ં �ઓના ચહ�રા
ચામડાથી મઢ�લી છાલ �વા છે , ર� શમ અને ઝર�ના કપડા
પહ�ર� છે . અને શ્રે અસીલ ઘોડાઓથી મહોબ્બ રાખે છે .
તેઓની વચ્ચ �ૂંક સમયમાં જ કતલ�ું બ�ર ગરમ થશે
�યાં જખ્મી કપાએલાઓની ઉપરથી પસાર થશે અને
ભાગવાવાળા ક� દ�ઓથી ઓછા હશે. ( આ તાતાર�ઓના
�ફત્નાન તરફ િનદ� શ છે �યાં ચંગેઝખાન અને તેની કૌમે
બધા ઇસ્લામ દ� શોને તબાહ અને બરબાદ કર� નાખ્ય અને
�ુ તરા તથા �ુવ્વરોન પોતાનો ખોરાક બનાવી એવા
�ુમલાઓ કયાર્ક� શહ�રોને ખાક બનાવી દ�ધા)
આ સાંભળ� એક શખ્સ ક�ું ક� આપ તો �ુપ્
ઇલ્મન વાતો કર� રહ્ છો, તો આપે હસીને ફરમાવ્�ુ
(કલબી શખ્સન) અય �બરાદર� કલ્બ ! આ �ુપ્ ઇલ્ નથી
બલ્ક ઇલ્મવાળ પાસેથી ઇલ્મન પાઠ છે .
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�ુપ્ ઇલ્ કયામત અને એ વસ્ �ુઓ�ુ ઇલ્ છે
�ની �ુદાએ �ુ રઆને મ�દમાં ગણત્ કર� છે ક�, અલ્લાહન
પાસે કયામત�ું ઇલ્ છે , અને વરસાદ વષાર્વનાર એજ છે .
અને ઉદરમાં પળવાવાળા�ું ભાગ્ એ જ �ણે છે , તેના
િસવાય કોઈને ખબર નથી ક� કાલે તે �ું કમાશે અને કઈ
ધરતી પર મૌત આવશે.
પરવર�દગાર �ણે છે ક� ઉદરમાં�ું બાળક છોકર� છે
ક� છોકરો. �ુદ
ં ર છે ક� કદ�પો, સખી છે ક� કં�ૂસ, �ર છે ક�
નેક. કોણ જહ�ેમ�ું �ધણ બનશે અને કોણ જ�ાતમાં
માનવંત નબીઓનો પાડોશી બનશે. આ �ુપ્ ઇલ્ છે �ને
�ુદા િસવાય કોઈ નથી �ણ� ું તે િસવાય � કંઈ ઇલ્ છે એ
તે ઇલ્ છે � અલ્લાહ પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમન િશખાવ્�ુ છે અને તેઓએ મને એ
િશખાવ્�ુ છે અને મારા માટ� �ુ આ કર� છે ક� માર� છાતી તેને
સાચવી લે. અને એ �દલમાં તેને સંઘર� લે � મારા પડખામાં
છે .
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૧ર૯ - �ુિનયાની ન�રતા અને �ુિનયાવાળાની
�સ્થિ

અલ્લાહન બદ
ં ાઓ ! તમે � કંઈ આ �ુ િનયાથી

આશાઓ રાખો છો, બધા એક ન�� થએલા સમય �ુધીના
મહ�માન છો અને એવા કરજદાર છો ક� કર�નો તકાદો થઈ

રહ્ છે . આ�ુષ્ �ૂંકાઈ ર�ું છે , અને આમાલો �ળવી

લેવામાં આવ્ય છે . ક�ટલાય દોડભાગ કરનારા છે �ઓની

મહ�નત અકારત (િનષ્ફ) જઈ રહ� છે . અને ક�ટલાક પ્રયત
કરનારા છે , �ઓ િનરંતર � ૂકસાન ઉઠાવી રહ્ છે . તમે એવા
કાળમાં પૈદા થયા છો �માં નેક� લગાતાર મ� ફ�રવી જઈ રહ�

છે અને �ુરાઈ બરાબર સામે આવી રહ� છે . શયતાન લોકોને
બરબાદ કરવાની હવસમાં લાગેલો છે . અને તેના સાજ અને

સામાન પાકા થઈ � ૂ�ા છે . તેના પ્રપં સામાન્ થઈ ગયા
છે . અને તેના િશકાર તેના કા� ૂમાં છે .

તમે �યાં ચાહો નજર ઉઠાવી જોઈ લ્ય િસવાય એ

રં કને � િનધર્નતાન સંકટો વેઠ� રહ્ છે અને એ અમીરને
�ણે �ુદાની નેઅમતોની �ૃતધ્નત કર� છે અને એ લોભીને
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�ણે �ુદાના હક અદા કરવામાં કં�ૂસીને જ માલમાં વધારો
કરવા�ું સાધન બનાવ્�ુ છે અને એ બડં ખોરને �ના કાનો
િશખામણથી બહ�રા થઈ ગયા છે ક� કંઈ સાંભળે નહ�.

�ાં ચાલ્ય ગયા એ નેક અને ભલા બંદાઓ અને

�ાં છે એ સજ્જ અને ઉમદા સ્વભાવન લોકો? �ાં છે એ

લોકો �ઓ કામ ધંધામાં સય
ં મથી કામ લેનારા હતા અને

રસ્તાઓમા પિવત માગર અપનાવવાવાળા હતા ? �ું બધાએ

બધા આ નાશવંત અને �વનને ડહો�ં બનાવી દ� નાર�
�ુ િનયાથી નથી ચાલ્ય ગયા? અને તમને એ લોકો વચ્ચ

નથી છોડ� ગયા �ના િધ�ાર અને �ઓના ઉલ્લેખથ
િવ�ુખતાના કારણે હોઠો તેઓની િન�દા કરવા િસવાય
આપસમાં નથી મળતા. ઇ�ા �લલ્લાહ વ ઇ�ા એલય્હ
રા�ઊન.

ફસાદ એટલી હદ� પ્રસ ગયો છે ન તો કોઈ

પ�ર�સ્થિતન પલટાવનાર છે અને ન કોઈ મના કરનાર અને

ન પોતે પરહ�ઝ કરનાર, તો �ું જો આ જ �સ્થિત મારફત

�ુદાના પિવત ઘરમાં રહ�વા માગો છો? અને તેના સૌથી

લાડકવાયા દોસ્ બનવા ચાહો છો? અફસોસ અલ્લાહન
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જ�લત િવશે ધોકો નથી આપી શકતો અને ન તેની મરઝી
ઇતાઅત વગર પ્રા થઈ શક� છે . અલ્લા લાનત કર� એ

લોકો પર �ઓ બી�ને તો નેક�નો �ુકમ કર� છે અને પોતે

અમલ નથી કરતા. સમાજને �ુરાઈઓથી રોક� છે પણ પોતે
એમાં જ રચ્ય પચ્ય છે .

*****
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૧૩૦ - હઝરત અ� ૂઝરને મદ�નાથી િવદાય
કરતા સમયે ફરમાવ્ �ુ

અ� ૂઝર ! તમારો ક્ર અને �ુસ્સ અલ્લા માટ� છે

એટલે તેનાથી આશા રાખો, �ના માટ� આ ક્ર અને �ુસ્સ
અપનાવ્ય છે . કૌમને તમારાથી પોતાની �ુ િનયા િવશે ખતરો

હતો અને તમને તેઓથી તમારા દ�ન માટ� ખતરો હતો
એટલે તેઓને �નો ખતરો હતો તે તેઓ માટ� છોડ� દયો અને
�ના માટ� તમને ભય હતો તેને બચાવી િનકળ� �વ.

આ લોકો ગમે તેમ તેના મોહતાજ છે �ને તમે એ

લોકોથી રો�ું છે અને તમે તેનાથી બધી ર�તે બેપરવા છો

�નાથી એ લોકોએ તમને વં�ચત કયાર્છે . �ૂંક સમયમાં જ એ

ખબર પડ� જશે ક� કોણ લાભમાં ર�ું અને કોનાથી ઇષાર
કરનારા વધાર� છે . યાદ રાખો, ક� કોઈ �ુદાના બંદા પર જો

જમીન અને આસમાન બંનેના માગ� બંધ થઈ �ય અને તે

�ુદાથી ડર�ું અપનાવી લે તો અલ્લા તેને માટ� કોઈને કોઈ

માગર જ�ર કાઢ� આપશે. �ુ ઓ તમને માત સત્યન ચાહના

અને �ૂઠથી ડર હોવો જોઈએ, તમે જો તેઓની �ુ િનયા
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�સ્વકાર લેતે તો તેઓ તમારાથી પ્યા કરતે અને જો
�ુ િનયામાં તમારો ભાગ લઈ લેતે તો સંતોષી થઈ �ત.

*****
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૧૩૧ - �ખલાફત �સ્વકારવા�ુ કારણ અને
વાલી અને અહકામના �ુણધમર

અય તે લોકો �ઓના �વ િવિવધ છે અને �દલ

�ુ દા-�ુ દા, શર�ર હાજર છે અને �ુ�ધ્ ગાયબ. �ુ ં તમને

મહ�રબાની સાથે હકની દાવત આ�ું �ં. અને તમે એવી ર�તે
ભાગી રહ્ છો, �વી ર�તે શેરની અવાજથી બકર�ઓ.

અફસોસ ! તમારા મારફત ન્યાયન �ધકારને ક�વી ર�તે

પ્રકાિ કર� શકાય છે ? અને સત્યમાં આવી જનાર� વક્ર

ક�વી ર�તે સીધી કર� શકાય છે ? અય �ુદા � ું �ણે છે ક� મ�

ૂ
�ુ�મતના
સંબ ંધમાં � કદમ ઉઠાવ્ય છે તેમાં ન તો કોઈ

સ�ાની લાલચ હતી, ન �ુ િનયાના માલની કોઈ લાલચ.

મારો ઉદ્દ માત એ હતો ક� દ�નના અવશેષોને તેના િનયત

સ્થા �ુધી પહ�ચા�ુ ં અને શહ�રોમાં �ુધારા પેદા કર� દ�.

ં ાઓ �ુર�ક્ થઈ �ય અને છોડ� દ�ધેલ
�થી મઝ� ૂમ બદ
હદો કાયમ થઈ �ય. અય �ુદા, તને ખબર છે ક� મ� સૌ

પ્ર તાર� તરફ �ખ ક�ુ.ર તાર� અવાજ સાંભળ� છે અને

તેને �સ્વકાર છે અને તાર� બંદગીમાં હઝરત ર� ૂલે અકરમ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

મારાથી આગળ નથી.
�ન,

િસવાય કોઈ પણ

તમને લોકોને ખબર છે ક�, લોકોની આબ�, તેઓની

તેઓના

લાભો,

અલ્લાહન

અહ�કામ,

અને

�ુસલમાનોની ઇમામતનો જવાબદાર ન કોઈ લોભી થઈ શક�

છે ક� તે �ુસલમાનોના માલ પર સાપ બની બેસી �ય અને

ન કોઈ ��હલ થઈ શક� છે ક� પોતાની જહાલતથી લોકોને
�ુમરાહ કર� દ� . અને ન કોઈ બદઅખ્લા હોઈ શક� છે ક�

ખરાબ સ્વભાવન ઘા મારતો રહ� અને ન કોઈ માલનો

અપ્રમા� હોય શક� છે , બની શક� છે ક� તે એકને માલ આપી
દ� શે અને બી�ને વં�ચત રાખી દ� શે. અને કોઈ ફ�સલામાં લાંચ

લેનાર હોઈ શક� છે ક� તે હકોને બરબાદ કર� દ� શે અને તેઓને
તેઓના િનયત સ્થાન નહ� પહ�ચવા દ� . અને ન કોઈ
�ુ�અતનોભંગ કરનાર એ સ્થાનન લાયક બની શક� છે ક� �
ઉમ્મતન હલાક અને બરબાદ કર� દ� શ.ે

*****
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૧૩ર - લોકોને બોધ િશખામણ અને ઝોહદની
પ્રેર

�ુદાનો અહ�સાન � કંઈ આપ્�ુ છે એના પર પણ

અને � કંઈ લઈ લી�ું છે તેના પર પણ. તેના ઇ�્આ મનો

પણ અને તેના ઇમ્તેહાનન પણ. તે દર� ક અદ�ઠ (�પી)

વસ્ �ુન �દર�ું પણ જ્ઞ ધરાવે છે , અને દર� ક �ુપ્ કાયર

માટ� હાજર પણ છે . �દયની �દરના �ુપ્ ભેદો અને

�ખોની ચોર� (ખયાનત) બધાને સાર� પેઠ� �ણે છે અને �ુ ં
એ વાતની ગવાહ� આ�ું �ં ક� તેના િસવાય કોઈ �ુદા નથી

અને હઝરત

મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લ તેણે મોકલેલા પયગમ્બ છે . અને આ ગવાહ�માં
�તર બાહથી અને �દલ જબાનથી એક રાગ છે .

�ુદાની કસમ ! એ વસ્ � � હક�કત છે અને ખેલ

તમાશો નથી, હક છે અને �ૂઠ નથી, તે માત મોત છે . �ના

િનમંત્ર પોતાની અવાજ બધાને સંભળાવી દ�ધી છે , અને

�નો હાંકનાર ઉતાવળ કર� રહ્ છે , એટલે ખબરદાર,

લોકોની બ�ુ સખં ્ય તમારા મનને ધોકામાં ન નાખે. તમે જોઈ
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� ૂ�ા છો ક� તમાર� પહ�લાવાળાઓએ માલ ભેગો કય�.

ગર�બીથી ડરતા રહ્. પ�રણામથી અ�ણ રહ્. માત લાંબી
લાંબી આશાઓ અને મૌતના િવલંબના િવચારમાં રહ્. અને

એક વાર મૌત આવી ગઈ અને તેણે તેઓને વતનથી
બેવતન કર� દ�ધા. �ુર�ક્ સ્થળોમાંથ પકડ� લીધા. અને

તા� ૂત પર ઉપડાવી લીધા. �યાં લોકો કાંધાઓ પર ઉપાડ�
રહ્ છે . �ગળ�ઓનો સહારો આપી એક બી�ને હવાલે કર�

રહ્ છે . �ું તમે એ લોકોને નથી જોયા �ઓ �ૂ ર �ૂ રની

આશાઓ રાખતા હતા અને મજ� ૂત મકાનો બનાવતા હતા

અને અઢળક માલ ભેગો કર� રહ્ હતા, ક� ક�વી ર�તે તેઓના
ઘરો કબ્રોમ ફ�રવાઈ ગયા, અને બ�ું ક�ુર કરાવ્�ુ � ૂળ ધાણી

થઈ ગ�ુ.ં

હવે માલ તેના વારસદારો માટ� છે અને �ી

બી�ઓને માટ�, તેઓ ન નેક�માં વધારો કર� શક� છે અને ન

�ુરાઈના અ�ુસ ંધાનમાં �ુદાનો રા�પો મેળવવાનો સામાન
કર� શક� છે . યાદ રાખો �ણે તકવાને આદત બનાવી લીધી,
આગળ િનકળ� ગયો. અને તેનો અમલ સફળ થઈ ગયો.
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એટલે તકવાના મૌકાને � ૂરતો સમજો અને જ� ત મેળવવા
માટ� તેના આમાલ બ�વી લ્ય. આ �ુ િનયા તમારા માટ�

રહ�વા�ું સ્થ નથી. આ તો એક પસાર થવાનો રસ્ત છે ક�
અહ�થી સદાના ઘર માટ� સામાન ભેગો કર� લ્ય. એટલે
જલ્દ તૈયાર કરો અને સવાર�ઓને �ૂચ માટ� આગળ લઈ
આવો.

*****
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૧૩૩ - અલ્લાહન મહાનતા અને �ુ રઆનની
ક�િત�નો �ઝક

પરવર�દગાર:

�ુ િનયા અને આખેરત બંને એ પોતાની લગામ તેને
જ સ�પી રાખી છે . અને જમીન તથા આકાશે પોતાની
ચાવીઓ તેની સેવામાં ધર� દ�ધી છે . તેની બારગાહમાં
સવાર-સાંજ તર અને તા� � ૃક્ સજદો કર� રહ્ છે . અને

પોતાની લાકડ�ઓથી ચમકદાર આગ િનકાળતા રહ� છે અને

તેના �ુકમ પ્રમા પાક�લા ફળો ર�ૂ કરતા રહ� છે .

�ુરઆને હક�મ:

�ુદાની �કતાબ નજર સમક ઉચ્ છે . આ એ વક્ત
છે �ની �ભ થાકતી નથી. અને આ એ ઘર છે �ના સ્તંભ
પડ� ભાંગતા નથી. આ જ એ ઇઝઝત છે �ના સાથીઓ અને
મદદગાર પરા�ત નથી થતા.
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હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ
આલેહ� વસલ્લ:
અલ્લાહ આપને એ સમયે મોકલ્ય જયાર� ર� ૂલો�ું

આવ�ું અટક� ગ�ું હ�.ું અને �ભો આપસમાં ટકરાઈ રહ�

હતી. આપના મારફત ર� ૂલોનો ક્ � ૂરો કય� અને વહ�નો
ક્ થંભાવી દ�ધો. તો આપે પણ તેનાથી િવ�ુખ થનારાઓ
અને તેનો બરાબ�રયો (સમોવ�ડયો) ઠરાવનારાઓથી �મીને
�હાદ કય�.

�ુિનયા:

આ �ુ િનયા �ધળાની �િતમ દ્ર� સીમા છે . �
તેનાથી આગળ કંઈ નથી જોઈ શકતો. જયાર� ક� �તર ચ�ુ
ધરાવનારની દ્ર� તેની પાર િનકળ� �ય છે . અને તે �ણે
છે ક� િનયત સ્થા તેનાથી અલગ છે . સમજદાર માણસ

ત્યાંથ �ૂચ કરનારો છે અને �ધળો તેની તરફ �ૂચ કરનારો
છે . દ� ખતો તેનાથી વાટખચ� ભેગી કરનારો છે અને �ધળો
તેના માટ� વાટખચ� ભેગી કરનારો છે .
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બોધ:
યાદ રાખો, ક� �ુ િનયામાં � પણ વસ્ � છે તેનાથી
તેનો મા�લક ધરાઈ �ય છે અને કંટાળ� �ય છે . �વન
િસવાય કોઈ શખ્ મૌતમાં રાહત નથી અ�ુભવતો અને આ
વાત એ બોધવચન �વી છે �માં �ુદાર �દલો�ું �વન,
�ધળ� �ખોની રોશની,

બહ�રા

કાનો�ું શ્ર અને

તરસ્યાન � ૃ�પ્તન સામાન છે . અને એમાં જ બ�ુ ધન છે
અને સં� ૂણર સલામતી છે .
આ �ુદાની �કતાબ છે . �માં તમાર� દ્ર� ( સમજ)
અને શ્ર ( બોધ)નો બધો સામાન મૌ�ૂદ છે . તેમાંનો એક
ભાગ બી�ની ચોખવટ કર� છે . અને એક બી�ની ગવાહ�
ં ંધમાં �ભ�ષતા નથી રાખતો અને
આપે છે . આ �ુદાના સબ
પોતાના સાથીને �ુદાથી �ુ દો નથી કરતો. પણ તમોએ
આપસમાં વેર અને ઇષાર પર એકો કર� લીધો છે . અને એ જ
કચરા પર ઘાસ ઉગી િનકળ્�ુ છે . આશાઓના પ્યારમા એક
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બી�થી એક રાગ છો અને માલ ભેગો કરવામાં એક બી�ના
�ુ શ્મ છો. શયતાને તમને ભટક્ત કર� દ�ધા છે . અને ફર� બે
તમને બહ�કાવી દ�ધા છે . હવે અલ્લા જ મારા અને તમારા
નફસોની સામે એક સહારો છે .

*****
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૧૩૪ - જયાર� હ. ઉમર� �મની લડાઈમાં �તે
ભાગ લેવાનો ઇરાદો કય�

અલ્લાહ દ�નવાળાઓ માટ� આ �ઝમ્મેદાર લઈ
લીધી છે ક� તે તેઓની સીમાઓને પ્ર બનાવશે, અને
તેમના ર�ક્ સ્થળો�ુ રક્ કરશે અને �ણે તેઓની એ
સમયે મદદ કર� જયાર� તેઓ અલ્ સંખ્યાન કારણે વેર
લેવાને યોગ્ પણ ન હતા અને પોતાના રક્ષણ બંદોબસ્
પણ કર� શકતા નહોતા તે અત્યાર પણ �વંત છે અને તેના
માટ� મૌત નથી.
તમે જો પોતે �ુ શ્મ તરફ �શો અને તેનો સામનો
કરશો અને પરા�યમાં સપડાઈ ગયા તો �ુસલમાનો માટ�
�િતમ શહ�ર િસવાય કોઈ આશ્ સ્થા નહ� રહ� અને
તમાર� પછ� મયદાનમાં કોઈ ક�ન્દ પણ નહ� રહ� �ની તરફ
તેઓ ર�ૂ કર� શક� એટલે ઉ�ચત એ છે ક� કોઈ અ�ુભવી
માણસને મોકલી દયો અને અને તેની સાથે સમ�ુ અને
િનષ્ણાંતોન એક જમાત કર� દયો અને પછ� જો �ુદાએ
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િવજય અપાવી દ�ધો તો એ જ તમારો હ�� ુ છે અને જો એથી
ઉલ�ું થ�ું તો તમે લોકોનો આધાર અને �ુસલમાનોને માટ�
પાછા ફરવા�ું ક�ન્દબની બાક� રહ�શો.

*****
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૧૩પ - જયાર� �ુગયરા ઇબ્ન અફનસે હ.
ઉસ્માની �હમાયતમાં બોલવા ચા�ું

અય �ુ લહ�ન, મલઊનના બેટા ! અને એ � ૃક્ષ

ફળ ��ું કોઈ ન � ૂળ છે અને ન શાખ. � ું મને પહ�ચી
વળશે? �ુદાની કસમ, �નો � ું મદદગાર થશે તેના માટ�

આબ� નથી અને �ને � ું ઉઠાવશે તે ઊભો થવાને લાયક

નહ� હોય. િનકળ� �, અલ્લા તારા સ્થાનન �ૂ ર કર� દ� , �

તા� ં કામ �ુ� ં કર� લે. �ુદા તારા પર રહ�મ નહ� કર� , જો � ું

મારા પર દયા પણ ખાય.

*****
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૧૩૬ - બયઅતના સંબધ
ં માં

મારા હાથો પર તમાર� બયઅત કોઈ આક�સ્મ

બનાવ નથી અને મારો અને તમારો મામલો એક �વો નથી.

�ુ ં તમને અલ્લાહન ખાતર ચા�ુ ં �ં અને તમે મને પોતાના
લાભ માટ� ચાહો છો.

અય લોકો !

પોતાની મનોકામનાની સામે માર�

મદદ કરો. �ુદાની કસમ, �ુ ં મઝ� ૂમને ઝા�લમથી તેનો હક

અપાવીશ. અને ઝા�લમને તેની નાકમાં લગામ નાખી ખ�ચીશ,

�થી તેને હકના ઝરણે લઈ આ�ુ,ં ભલે તે ગમે તેટલો

નારાજ ક�મ ન થાય?

*****
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૧૩૭ - તલહા �બેર અને પોતાની બયઅત
િવશે

�ુદાની કસમ ! તે લોકોએ ન માર� કોઈ ખર� �ુરાઈ

પકડ� છે અને ન માર� અને પોતાની વચ્ચ ન્યાયથ કામ

લી�ું છે , આ એક એવા હકની માંગણી કર� રહ્ છે �ને �ુદ
તેઓએ ત્યાગ દ�ધેલ છે , અને એવા � ૂનનો બદલો ચાહ� છે

�ને � ૂદ તેઓએ વહાવ્�ુ છે . જો �ુ ં આ મામલામાં ભેગો હતો,

તો એક ભાગ તેઓનો પણ હશે. અને જો તેઓ એકલા

જવાબદાર હતા તો માંગણી �ુદ તેઓથી થવી જોઈએ. અને
સૌથી પ્ર તેઓએ પોતાની િવ�દ ફ�સલો આપવો જોઈએ.

અલહમ્દ �લલ્લા:

માર� સાથે માર� �તર દ્ર� છે ન મ� પોતાને

ધોકામાં રાખ્ય છે અને ન મને ધોકો આપી શકાયો છે . આ

લોકો એક બાગી ટો�ં છે , �માં મારા સગાઓ પણ છે અને

ં પણ છે . અને પછ� હક�ક્તોન �પાવનાર સંદ�હ
વ�છ�ના ડખ

પણ છે , જો ક� મસઅલો તદ્ સાફ છે અને બાિતલ પોતાના
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ક�ન્દ્ હટ� � ૂ�ો છે . અને તેની �ભ શોરબકોરના સંબ ંધમાં
કપાઈ � ૂક� છે .

�ુદાની કસમ, તેઓ માટ� �ુ ં એક એવો હોજ

છલકાવીશ ��ું પાણી કાઢનાર પણ �ુ ં જ હોઈશ. આ ન તો

તેનાથી � ૃપ્ થઈને જઈ શકશે અને ન તેના પછ� કોઈ
તળાવમાંથી પાણી પીવાને લાયક રહ� શકશે.

બયઅતનો મામલો:

તમે

લોકો

"કાલે"

બયઅત

બયઅતનો શોર

મચાવતા એવી ર�તે માર� પાસે આવ્ય હતા, �વી ર�તે નવી
જણનાર� �ટણી પોતાના બચ્ચ તરફ દોડ� છે . મ� માર� � ૂઠ્

બંધ કર� લીધી પણ તમે ખોલી નાખી. મ� પોતાનો હાથ રોક�
લીધો પણ તમે ખ�ચી લીધો.

અય �ુદા ! � ું ગવાહ રહ�� ક� આ બંનેએ મારા સાથે

સબ
ં ંધો તોડ� મારા પર �લ્ કય� છે અને માર� બયઅત

તોડ� લોકોને માર� િવ�દ ઉશ્ક�યા છે . હવે � ું તેઓની ગાંઠો
ખોલી નાખ અને � દોર� તેઓએ વણી છે તેમાં �સ્થરત ન

પેદા થવા દ� . અને તેઓને તેઓની આશાઓ અને તેઓના
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કર� ૂતોના ખરાબમાં ખરાબ પ�રણામો દ� ખાડ� દ� . મ� જગની
ં

પહ�લાં તેઓને ઘ�ું રોક્વ ચા�ું અને �હાદના રણમાં
ઉતરવા પહ�લા ઘણી મહ�તલ આપી. પણ એ બંનેએ
નેઅમતનો ઇન્કા કર� દ�ધો. સલામતીને નકાર� કાઢ�.

*****
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૧૩૮ - ભિવષ્યન બનાવો તરફ ઇશારો

તે �ુદાનો બદ
ં ો ઇચ્છાઓન �હદાયતની તરફ વાળ�

દ� શ,ે જયાર� લોકો �હદાયતને ઇચ્છા તરફ વાળ� રહ્ હશે.

અને તે રાયને �ુ રઆન તરફ નમાવી દ� શ,ે જયાર� લોકો

�ુ રઆનને રાયની તરફ નમાવી રહ્ હશે.

બીજો ભાગ:

ત્યા �ુધી ક� જગ
ં પોતાના પગ ઉપર ઊભી થઈ

જશે, દાંતોને કાઢ�ને અને સ્તનોન ભર� લા કર�ને. પરં� ુ આ

ર�તે ક� �ુ ધ પીવામાં મી�ુ ં લાગશે અને તે� ું પ�રણામ ઘ�ું
ખરાબ હશે. યાદ રાખો કાલ અને કાલ જ ઘ�ું જલ્દ એ

હાલતો લઈને આવવાવાળ� છે , ��ું તમને અ�ુમાન નથી.

આ જમાતની બહારનો વાલી બધા કાર�ૂનોની ખરાબ

કારકરદગી�ું � ૂછા�ું કરશે. અને જમીન �જગરના બધા

�ૂકડાઓને બહાર કાઢ� નાખશે. અને ઘણી આસાનીથી

પોતાની ચાવીઓ તેને સ�પી દ� શ.ે અને પછ� તે તમને

બતાવશે ક� ન્યાય ચા�ર�ય �ું હોય છે ? અને મર� લી �કતાબ
અને �ુ�ાતને કઈ ર�તે સ�વન કરવામાં આવે છે .
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ત્રી ભાગ:

�ુ ં એ દ્રશ જોઈ રહ્ �ં ક� એક શખ્ શામમાં

લલકાર� રહ્ છે અને �ૂફાની આસપાસ તેના પરચમ ફરક�

છે . તે એની તરફ કાટનાર� �ટણીની �મ ધ્યા દઈ રહ્ છે

અને જમીન પર માથાઓની પથાર� પાથર� રહ્ છે . તે� ું મ�
�ુલ્ �ુ છે અને જમીન પર તેની ધમધમ સંભળાઈ રહ� છે

અને તે �ૂ ર �ૂ ર �ુધી મસ્ત દ� ખાડવાવાળો છે , અને સખ્તમા
સખ્ �મલા
કરનારો છે . �ુદાની કસમ !
ુ

તે તમોને

આસપાસની જમીનમાં એવા િવખેર� નાખશે ક� માત �ખમાં

�ુરમા બરાબર માણસો બાક� રહ� જશે. અને પછ� તમારો

હશર આવો જ રહ�શે. ત્યા �ુધી ક� અરબોની ખોવાએલી �ુ�ધ્
પાછ� ફર� . એટલે હમણા તક છે . મજ� ૂત તર�કો, સ્પષ

અસરો અને એ િનકટના કાળથી જોડાએલા રહો, �માં
ન�ુવ્વતન અખડં આસાર છે અને એ યાદ રાખો ક� શયતાન
પોતાના માગ�ને સમતોલ રાખે છે �થી તમે તેના પાદ �ચહ્
(નકશે કદમ) પર બરાબર ચાલતા રહો.

*****
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૧૩૯ - �ુરાના પ્રસં

યાદ રાખો) માર� પહ�લા હકની દાવત આપનાર,

િસલે રહ�મ ( સગાઓથી ભલાઈ) કરનાર અને દાન પ્રદાન�
પ્રદશ કરનાર કોઈ નહ� હોય. એટલે માર� વાત પર કાન

ધરો અને માર� વાતને સમજો ક� �ૂંક સમયમાં જ તમે જોશો

ક� આ મસઅલા પર તલવારો ઊઠ� રહ� છે , બોલ વચનભંગ
થઈ રહ્ છે . અને તમારામાંથી ક�ટલાક ભટકનારાઓના
આગેવાન

બની

અ�ુયાયીઓ.

રહ્

છો

અને

*****

ક�ટલાક

��હલોના
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૧૪૦ - લોકોને ગીબતથી રોકતા ફરમાવ્ �ુ

�ુ ઓ, � લોકો �ુનાહોથી બચેલા છે અને �ુદાએ

તેઓ પર આ સલામતીનો ઉપકાર કય� છે , તેઓના માન

મોભાને લાયક એ છે ક� �ુનેહગારો અને ખતાકારો પર દયા

કર� . અને પોતાની સલામતીનો આભાર માનવો જ તેમના

પર છવાયો રહ�. અને તેઓને આ હરક્તોથ રોક્ત રહ�.

ઇન્સા પોતે એબદાર હોય અને પોતાના ભાઈના એબ
ઉઘાડા પાડ� અને તેના એબના કારણે તેને ઠપકો આપે એ
ક�ટ�ું ખરાબ છે ? આ શખ્ એ ક�મ યાદ નથી કરતો ક�

પરવર�દગાર� તેના � એબોને �પાવી રાખ્ય છે તે એના

કરતાં ઘણા મોટા છે �ના પર તે ઠપકો આપી રહ્ છે . અને

એ એબ પર કઈ ર�તે િન�દા કર� છે , �ને �ુદ પોતે આચર� છે .

અને જો બરાબર એવા જ આચરણ નથી કરતો તો તે િસવાય
બી� �ુનાહો કર� છે � તેના કરતા પણ મોટા છે . અને
�ુદાની કસમ, જો તેના કરતા મોટા નથી તો નાના જ�ર છે

ં ોગોમા �ુરાઈ કરવી અને ઠપકો આપવાની
અને એ સજ
�હમ્મ કરવી ગમે તેમ તેનાથી વધાર� મો�ું છે .
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�ુદાના બદ
ં ા ! બી�ના એબો બતાવવામાં ઉતાવળ

ન કર કદાચ �ુદાએ તેને માફ કર� દ�ધો હોય, અને પોતાની
ં ંધમાં સલામત ન સમજ ક� કદાચ
�તને નાના �ુનાહ સબ

�ુદા આના કારણે અઝાબ આપે. દર� ક શખ્સન જોઈએ ક�

બી�ના એબો ઉઘાડવાથી પરહ�ઝ કર� ક�મક� તેને પોતાના

એબની પણ ખબર છે અને જો એબથી બચેલો છે તો તેનો �ુક

અદા કરવામાં પ્ર� રહ�.

*****
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૧૪૧ - ગીબત અને હક તથા બાિતલનો
તફાવત

અય લોકો ! � પણ શખ્ પોતાના ભાઈના દ�નની

પાકટતા અને ર�તભાત સાર� હોવા�ું જ્ઞ ધરાવે છે તેણે

તેના િવષયમાં બી� કોઈની વાતો પર લક ન આપ�ું

જોઈએ ક�મક� �ાર� ક �ાર� ક ઇન્સા તીરંદા� કરતો હોય છે

અને તે� ું તીર ખતા ખાય �ય છે અને વાતો બનાવે. અને

�ુ ઠ� વાત ગમે તેમ નાશ પામે છે . અને અલ્લા બધાને
સાંભળનાર પણ છે અને ગવાહ પણ છે . યાદ રાખો ક� હક
અને બાિતલ વચ્ચ માત ચાર �ગળા�ું �તર છે .

લોકોએ � ૂછ�ું : હ�ર, તેનો શો અથર છે ? તો આપે

�ખ અને કાન વચ્ચ ચાર �ગળ�ઓ રાખી ફરમાવ્�ુ ક�

બાિતલ એ છે � માત સાંભળવામાં આવ્�ુ હોય છે . અને હક
એ છે � પોતાની �ખે જોએ�ું હોય છે .

*****
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૧૪ર - �ુ પાત્ સાથે ઉપકારનો વતાર્

યાદ રાખો ! હક વગરના સાથે નેક� કરવાવાળા

અને �ુ પાત પર ઉપકાર કરનારાના ભાગમાં કમીના લોકોના

વખાણ અને હલકટ લોકોની પ્રશં જ આવે છે અને તે �યાં
�ુધી મહ�રબાની કરતો રહ� છે , ��હલો કહ�તા રહ� છે ક� ક�ટલો

ઉદાર અને દાનવીર છે , આ શખ્. જો ક� અલ્લાહન સંબ ંધમાં
આ જ શખ્ કં�ૂસ પણ હોય છે .

�ુ ઓ ! અગર �ુદા કોઈને માલ આપે તો તેની ફરજ

છે ક� સગાવહાલાઓ�ું ધ્યા રાખે. મહ�માનોની આગતા
સ્વાગત કર� , ક�દ�ઓ અને કંગાળોને � ૂ�ક્ અપાવે. ફક�રો

અને કરજદારોની મદદ કર� . પોતાના નફસને હક અદા કરવા

અને સંકટો ઝીલવા તૈયાર કર� . કારણ ક� તેમાં સવાબની
આશા રાખી શકાય છે . અને એ બધી ખસલતો મેળવવામાં જ

�ુ િનયાની સજ્જનતા અને મોટાઈ છે . અને એનાથી જ
આખેરતની િવશેષતા પણ મળે છે . ઇન્શાઅલ્લ.

*****
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૧૪૩ - વરસાદ માગવાના સંબધ
ં માં

યાદ રાખો ક� � જમીન તમારો ભાર ઉપાડ� રહ� છે

અને � આસમાન તમારા માથે છાંયો કર� ર�ું છે , બંને

તમારા પાલનહારના આજ્ઞાં� છે અને આ � પોતાની
બરકતો તમને અપર્ કર� રહ્ છે તો �ું તેઓ�ું �દલ

તમાર� �સ્થિ પર નથી િપડા� ું !

ન તો તેઓ તમારો

સાંિનધ્ય(નજદ�કપ�ુ)ં ચાહ� છે અને ન કોઈ ભલાઈની આશા
રાખે છે . વાત માત એટલી છે ક�, તેઓને તમાર� ભલાઈ
િવશેનો

�ુકમ

આપી

દ� વામાં

આવ્ય

છે .

તો

તેઓ

પાલનહારની આજ્ઞા� પાલન કર� રહ્ છે અને તેઓને

તમાર� ભલાઈની સીમા પર ઊભા રાખી દ� વામાં આવ્ય છે
તો ઊભા છે .

યાદ

રાખો

ક�

અલ્લા

બદઆમાલોના પ્રસં

પોતાના બંદાઓને એવા સંકટોમાં જકડ� લે છે ક� ફળ ઓછા

થઈ �ય છે . બરકતો અટક� �ય છે . નેક�ઓના ખ�નાના

મ� બંધ થઈ �ય છે . �થી તૌબા કરવાવાળો તૌબા કર� લે

અને રોકાઈ જનારા રોકાઈ �ય. નસીહત મેળવનાર નસીહત
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ગ્ર કર� લે. અને �ુનાહોથી રોકાનારા રોકાઈ �ય.

પરવર�દગાર� માફ� માગવાને રોઝીના ઉતરાણ અને લોકો
પર રહ�મત ઉતારવાનો માગર ઠરાવી દ�ધો છે . તેનો અ� ૂલ્

ઇરશાદ છે "તમારા પાલનહારથી માફ� માગો ક�મક� તે ઘણો

વધાર� માફ કરનારો છે . તે ઇસ્તેગફારન પ�રણામે તમારા

પર � ૂશળધાર પાણી વરસાવશે. માલ અને અવલાદ મારફત

તમાર� મદદ કરશે. તમારા માટ�

બાગો અને નહ�રો

બનાવશે." અલ્લા એ બદ
ં ા પર રહ�મ કર� છે � તૌબા તરફ

ધ્યનમગ્ થઈ �ય છે , � ૂલોની માફ� માંગે છે અને મરવા

પહ�લા �ુકમ� કર� લે છે .

અય �ુદા ! અમે પરદાઓ પાછળથી અને ઘરોના

� ૂણાઓમાંથી તાર� તરફ િનકળ� પડયા છ�એ. અમારા

બાળકો, �નવર બધા ફ�રયાદ કર�એ છ�એ. અમે તાર�

રહ�મતની આશા રાખીએ છ�એ. તાર� નેઅમતના ઉમ્મીદવા
છ�એ. અને તારા અઝાબ અને કોપથી ભયભીત છ�એ. અય

�ુદા ! અમને રહ�મતની વષાર્થ � ૃપ્ કર� દ� . અને અમને
હતાશ બંદાઓમાં ન ગણ�. અને ન �ુ ષ્કાળથ માર� નાખ�
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અને ન અમારાથી એ કમ�ની � ૂછા કર� � અમારા અ� ૂધોએ
કયાર્છે . અય સૌથી વધાર� રહ�મ કરનાર !

અય �ુદા ! અમે તાર� પાસે એ સંજોગોની ફ�રયાદ
કરવા આવ્ય છ�એ, � તારાથી �પા નથી. અને એવે સમયે
િનકળ્ય છ�એ જયાર� સખ્ તંગીઓએ મજ� ૂર કર� દ�ધા છે .
અને �ુ ષ્કાળ અમને લાચાર કર� દ�ધા છે અને સખ્
જ�રતોએ અમને િવવશ કર� દ�ધા છે . અને �ુ ષ્ક (કઠ�ન)
�ફત્નાઓ ઉપરા ઉપર �ુમલા કર� રાખ્ય છે .

�ુદાયા ! અમાર� આ�� - િવનંતી છે ક� અમને

િનરાશ પાછા ન ફ�રવ� અને અમને અસફળ ન પલટાવ�.
અમારાથી અમારા �ુનાહો�ું ન � ૂછ�. અને અમારા કમ�ના
જવાબ ન માગ�, બલ્ક અમારા પર તાર� રહ�મતની વષાર,
તાર� બરકતો, તાર� રોઝી અને મહ�રબાનીનો પાલવ પ્રસા
દ� . અને અમને એવા � ૃપ્ કર� દ� ક� � તરસ �ુઝાવી
દ� નાર�, ધરવી દ� નાર�, હ�રયાળ� ઉગાડનાર� હોય, �થી �
ખેતરો મર� પરવાયાર છે ફર� તા� થઈ �ય અને � જમીન
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� ૃતપાય થઈ ગઈ છે ફર� સ�વન થઈ �ય. આ � ૃ�પ્
લાભદાયક અને અસખં ્ ફળ� ુપ હોય, �નાથી સમતોલ
જમીનો ઘેરાઈ �ય અને ખીણો વહ�વા લાગે. � ૃક્ષોમ પાંદડાં
િનકળ� આવે અને બ�રના ભાવો નીચે આવી �ય. � ું દર� ક
વસ્ � પર �ુ દરત ધરાવે છે .

*****
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૧૪૪ - નબીઓની બેઅસતનો ઉલ્લે
પાલનહાર� મહાન ર� ૂલોને િવશેષ વહ�થી ન્યા
કર� મો�ા છે . અને તેઓને પોતાના બંદાઓ પર પોતાની
�ુજ્જ બનાવી દ�ધા છે . �થી બંદાઓને એ કહ�વા પ�ું ન

રહ� ક� તેઓની ઉણપનો ખાત્મ નથી કરવામાં આવ્ય.

પરવર�દગાર� તે લોકોને એ જ સત્ જબાનના મારફત સત્
માગર્�ુ આમંત્ આપ્�ુ છે . તેને મખ્ �ૂકન હાલ સં� ૂણર ર�તે
ખબર છે . તે ન તો તેઓના �ુપ્ ભેદોથી અ�ણ છે . અને ન
�પી વાતોથી બેખબર છે . � તેઓના �દલોમાં �પાએલી છે .
તે પોતાના �ુકમો મારફત ઇમ્તેહા લેવા માંગે છે ક�

�ુકમ�ના �હસાબે કોણ સૌથી વધાર� સારો છે , �થી બદલામાં
સવાબ અપર્ કર� . અને િશક્ષામ અઝાબમાં નાખે.

એહલેબૈત અલય્હ� �ુસ્સલ:

�ાં છે એ લોકો �ઓનો ખ્યા છે ક� અમારા બદલે

તેઓ જ રાસે� ૂન �ફલ ઇલ્ ( િવદ્યામ િન�ુણ) છે . અને આ

ખ્યા માત �ૂઠ અને અમાર� િવ�દ બગાવતથી ઉત્પ�
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થયો છે . ક�મક� �ુદાએ અમને ઉ� ત (માનવંતા) કયાર્ છે

અને તેમને પસ્ રાખ્ય છે . અમને મોઅ�જઝા અપર્ કયાર્છે

અને તેઓને વં�ચત રાખ્ય છે . અમને પોતાની રહ�મતમાં
દાખલ કર� દ�ધા છે , અને તેઓને બહાર રાખ્ય છે . અમારા

મારફત જ �હદાયત મેળવી શકાય છે અને �ધકારમાં પ્રક

મેળવી શકાય છે . યાદ રાખો �ુ ર�શના બધા ઇમામ હાિશમના

આ ખાનદાનમાં જ બનાવવામાં આવ્ય છે અને આ ઇમામત
તેઓ િસવાય કોઈને શોભતી પણ નથી. અને ન તેઓની
બહાર તેને લાયક કોઈ હોઈ શક� છે .

�ુમરાહ લોકો:

તે લોકોએ હાજર ( આજની) �ુ િનયાને અપનાવી

લીધી છે અને મોડ�થી આવનાર આખેરતને પાછળ હટાવી
ં ુ
દ�ધી છે . સ્વચ પાણીનો અનાદર કર� દ�ધો છે અને ગ�

પાણી પી લી�ું છે . �ણે ક� �ુ ં તેઓના �ુનેહગારને જોઈ રહ્
�ં � �ુનક�રાત ( િનષેધો)નો હ�વાયો ( મા�ુસ) છે અને

�ૂ રાચારથી એક રં ગ થઈ ગયો છે . ત્યા �ુધી ક� આજ
વાતાવરણમાં તેના માથાના વાળ સફ�દ થઈ ગયા છે . અને
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આ જ રં ગમાં તેની આદતો રંગાઈ ગઈ છે ત્યા પછ� એ

� ૂરની �મ ઊભો થયો છે �ને એ વાતની �ફકર નથી ક� કોને

�ુ બાડ� દ�ધો છે અને � ૂસાની એક આગ છે તેને એ પરવા
નથી ક� �ું બાળ� નાખ્�ુ છે .

�ાં છે એ અકલો, � �હદાયતના �ચરાગથી પ્રક

મેળવનાર� છે ?

અને �ાં છે એ દ્ર�ષ � તકવાના

િમનારાની તરફ નજર કરવાવાળ� છે ? �ાં છે એ �દલ �

અલ્લાહન માટ� આપવામાં આવ્ય છે અને �ુદાની ઇતાઅત
પર �મી ગયા છે ? લોકો તો �ુ િનયાના માલ પર � ૂટ�

પડયા છે . અને હરામ પર કાયદ� સર ઝઘડ� રહ્ છે અને

જયાર� જ�ેત અને જહ�દમના પરચમ �ચા કર� દ� વામાં

આવ્ય, તો જ�ોત તરફથી મ� ફ�રવી લી�ું અને પોતાના
આમાલ સાથે જહ�ોમ તરફ ધ્યા રાખી બેઠા. તેઓના

પરવર�દગાર� તેમને બોલાવ્ય, તો મ� ફ�રવી ભાગી િનકળ્ય

અને શયતાને દાવત આપી તો � હ�ૂર કહ�તા કહ�તા આવી

ગયા.
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૧૪પ - �ુિનયાના િવનાશ સંબધ
ં ે
લોકો !

તમે એ �ુ િનયામાં �વી રહ્ છો �યાં

� ૃત્�ુન તીરો�ું િનરંતર લ�ય છો. અહ� દર� ક �ટડામાં
ંૂ
ડ� ૂરો
(�ંધામણ) છે અને દર� ક કો�ળયામાં ગળા ફાંસો છે . અહ� કોઈ

નેઅમત ત્યા �ુધી નથી મળતી �યાં �ુધી બી� હાથે િનકળ�
ન �ય. અને અહ�ના �વનમાં એક �દવસનો પણ વધારો
નથી થતો �યાં �ુધી ક� એક �દવસ ઓછો ન થઈ �ય.

અહ�ના ખાવામાં વધારો પણ પહ�લા રોઝી ખતમ થઈ જવા

પછ� હાથ લાગે છે . અને કોઈ અસર પણ પહ�લી િનશાની

િમટાઈ જવા પછ� જ ઊભર� છે . દર� ક નવીનતા માટ� એક

નવીનને � ૂરા�ું બન�ું પડ� છે . અને દર� ક ઘાસને ઉગાડવા

માટ� એક ખેતરને ખેડ�ું પડ� છે . �ુરાણા વ�ડલો � આપણી
અસલ હતા �ુજર� ગયા, હવે આપણે તેની શાખો છ�એ અને

દ� ખીતી વાત છે ક� � ૂળના ચાલ્ય જવા પછ� ડાળ�ું �વન �ું
રહ� છે ?

�બદઅતની િન�દા:
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કોઈ �બદઅત ( ધમર્મ ા નવો ચીલો) ત્યા �ુધી

ઉત્પ� નથી થતી �યાં �ુધી કોઈ �ુ�પત મર� ન �ય.

એટલે �બદઅતોથી ડરો અને સીધા માગર પર �સ્થર રહો.

સધ્ધ મામલાઓ જ સારા હોય છે અને દ�નમાં નવા રસ્મ

ઊભા કરવા જ ખરાબમાં ખરાબ વસ્ � હોય છે .

*****
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૧૪૬ - જયાર� હ. ઉમર� ઈરાનની લડાઈમાં
ભાગ લેવા મ�ે3રો કય�.

યાદ રાખો ! ઇસ્લામન સફળતા અને િનષ્ફળતાન

આધાર અલ્ ક� બ�ુ સખં ્ય પર નથી, બલ્ક આ દ�ન �ુદાનો
દ�ન છે �ને તેણે સવ�પર� બનાવ્ય છે . અને આ તે� ું લશ્ક

છે �ને તેણે તૈયાર �ુ� છે અને તેણે જ તેની મદદ કર� છે .

ત્યા �ુધી ક� એ સ્થા �ુધી પહ�ચી ગયો છે અને આટલો

િવસ્તર � ૂ�ો છે . આપણે પરવર�દગારથી એક વચનબધ્

છ�એ અને તે પોતાનો વાયદો � ૂરો કરનાર છે અને પોતાના

લશ્કરન ગમે તેમ મદદ કરશે.

દ� શમાં રખેવાળ�ું સ્થા

મોહરાઓને

એકત્ર

રાખનાર દોર� �વી હોય છે ક� તે જ બધાને સાંકળ� રાખે છે .
અને જો તે � ૂટ� �ય તો � ૂર� સાંકળ િવખેરાઈ �ય છે . અને

પછ� કદ� ભેગા નથી થઈ શકતા. આજ અરબ જો ક� અલ્

છે , પણ ઇસ્લામન આધાર� બ�ુ છે . અને પોતાના સંપ અને
એક્તાન કારણે સવ�પર� રહ�નાર છે . એટલે આપ ક�ન્દ્ર રહો

ં
અને તેઓની ચ��ને તેઓ જ મારફત ચલાવો અને જગની
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આગનો સામનો તેઓને જ કરવા દયો. આપ તકલીફ ન

ઉઠાવો ક�મક� જો તમે આ �ુખ્ �ુમી છોડ� દ�ધી તો અરબ

ચાર� તરફ � ુટ� પડશે અને બધા એવી ર�તે જગમાં
ં
ભળ� જશે

ક� � �ુર�ક્ સ્થાન આપ છોડ� ગયા છો તેનો પ્ જગ
ં

કરતા વધાર� અગત્યન બની જશે.

તે અજમીઓએ આપને મયદાને જગમાં
ં
જોઈ લીધાં

તો કહ�શે અરબોનો પ્ર આ જ છે આ � ૂળને કાપી નાખો તો

સદા માટ� રાહત મળ� જશે, અને આમ તે� ું આક્ર સખ્
થઈ જશે અને તેઓ આપથી વધાર� લાલચ કરશે.

અને આ � આપે ક�ું ક� લોકો �ુસલમાનોથી લડવા

આવી રહ્ છે તો આ વાત �ુદાને વધાર� અણગમતી છે અને

તે � વસ્ �ુન અણગમતી સમ� છે , અને તે� ું વળતર
વાળવા પર વધાર� શ�ક્તમા છે .

અને આ � આપે �ુ શ્મનન સંખ્યાન ઉલ્લે કય�

છે તો યાદ રાખો, આપણે � ૂતકાળમાં પણ બ�ુ સંખ્ય

ં નહોતા કરતા બલ્ક પરવર�દગારની
હોવાના કારણે જગ
સહાય અને મદદના આધાર� જગ
ં કરતા હતા.

*****
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૧૪૭ - પયગમ્બરની િન�ુ�ક્તન ગરજ અને
ઉદ્દ
પરવર�દગાર� આલમે હઝરત

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

મોહમ્મ �ુસ્તફ

હકની સાથે

મોકલ્ય, �થી આપ લોકોને � ૂિત� �ુ�માંથી કાઢ� �ુદાની
ઇબાદત તરફ વાળે , અને શયતાનના અ�ુસરણમાંથી કાઢ�

રહ�માનની ફરમાંબરદાર� કરાવે. આ �ુ રઆન મારફત �ણે

તેને સ્પષ અને િન:સદ
ં � હ બનાવ્�ુ છે , �થી બંદાઓ �ુદાને ન

�ણતા હોય તો �ણી લે. તેનો ઇન્કા કરતા હોય તો

ઇકરાર કર� લે. અને હઠધમ� પછ� તેને માની લે.

પરવર�દગાર પોતાની સં� ૂણર શ�ક્તન િનશાનીઓ દ્વા

અદ�ઠ હોવા છતાં આશકાર (રોશન) છે . અને પોતાના પ્રભ

દ્વા તેઓને ભય�ભત બનાવી રહ્ છે ક� ક�વી ર�તે
આપિ�ઓ દ્વા તેને લાયકને તબાહ અને બરબાદ કર� દ�ધા
છે અને અઝાબ દ્વા તેઓનો સત્યના કય� છે .

યાદ રાખો, મારા પછ� તમાર� સામે એ જમાનો

આવવાવાળો છે �માં કોઈ વસ્ � હકથી વધાર� �પી અને
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બાિતલથી વધાર� આશકાર (રોશન) નહ� હોય. સૌથી વધાર�

ર�વાજ �ુદા અને ર� ૂલ પર �ૂઠ બાંધવાનો હશે અને એ

જમાનાવાળાઓ સમક �ુદાની

�કતાબ િસવાય વધાર�

� ૂલ્યહ� કોઈ મતા (ચીજ) નહ� હોય, જો તેની ખર� ખર
િતલાવત કરવામાં આવે, તેનાથી વધાર� લાભદાયક કોઈ

જણસ (ચીજ) નહ� હોય, જો તેના ભાવાથ� તેની જગ્યાએથ
હટાવી દ� વામાં આવે, શહ�રોમાં િનષેધો (�ુન્ક)થી વધાર� કોઈ
કરવા લાયક ( મઅ�ફ) નહ� હોય અને મઅ�ફથી વધાર�

�ુન્ક કોઈ નહ� હોય.

�કતાબ ઉઠાવનારાઓ �કતાબને છોડ� દ� શે અને

�ુ રઆનના હા�ફઝો �ુ રઆન � ૂલી �શે. �કતાબ અને તેના

ખરા હકદારને શહ�રમાંથી કાઢ� � ૂક્વામા આવશે અને બંને

એક જ રસ્ત પર એ ર�તે ચાલશે ક� કોઈ આશરો આપનાર

નહ� હોય. �કતાબ અને �કતાબવાળાઓ એ કાળમાં લોકોની

વચ્ચ રહ�શે પરં� ુ ખર� ખર નહ� હોય. તેઓની સાથે રહ�શે

પરં� ુ હક�કતમાં અલગ રહ�શ.ે એટલા માટ� ક� �ુમરાહ�
�હદાયતની સાથે નથી ચાલી શકતી, ભલે એક જ સ્થળ
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રહ�તા હોય. લોકોએ �ુ સપ
ં પર એકો કર� લીધો છે અને

એક્ત પર �ભ�થ થઈ ગયા છે . �ણે તેઓ જ �ુ રઆનના

આગેવાન છે . અને �ુ રઆન તેઓનો આગેવાન નથી. હવે

તેઓ પાસે �ુ રઆન તો નામ�ું જ રહ� ગ�ું છે . અને તેઓ

માત આ �ુ રઆન�ું લખાણ અને શબ્દોન જ �ણે છે અને

બસ. આ પહ�લાં પણ તેઓ નેક લોકોને ઘણા �ુ :ખ દઈ � ૂ�ા
છે . અને તેમની સચ્ચાઈન �ૂઠ�ું નામ આપી � ૂ�ા છે . અને

તેઓને નેક�ઓ પર �ુરાઈઓની સ� આપી � ૂ�ા છે .

તમાર� પહ�લાના લોકો માત એટલા માટ� હલાક થઈ

ગયા ક�મક� તેઓની આકાંક્ષ લાંબી હતી. અને મૌત

તેઓની દ્ર�ષ્ ઓજલ હતી. ત્યા �ુધી ક� એ મૌત આવી

ગઈ, � પછ� ક્ષ યાચના પાછ� કર� દ� વામાં આવે છે અને
તૌબાની તક ઉપાડ� લેવામાં આવે છે . અને સકં ટો અને

અઝાબ ઉતર� છે .

અય લોકો ! � પરવર�દગારથી ખર� ખર બોધ લેવા

માગે છે તેને સદ�ુ�ધ્ નસીબ થઈ �ય છે અને � તેના

કથનને ખર� ખર માગર્દશર બનાવવા ચાહ� છે તેઓને સીધા
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મળ�

�ય

છે .

એટલા

માટ�

ક�

પરવર�દગારનો પાડોશી સદા અમન અને અમાનમાં રહ� છે .

અને તેનો �ુ શ્મ સદા ભયભીત રહ� છે . યાદ રાખો ! �ણે
�ુદાની મહાનતાને ઓળખી લીધી છે તેને વડાઈ (મોટાઈ)

શોભતી નથી. ક�મક� આવા લોકોની ઉ�નિત અને મહાનતા
િવનય

અને

િવનમ્ર

જ

છે

અને

તેની

�ુ દરતને

ઓળખવાવાળાઓની સલામતી તેની સામે મસ્ત નમાવી
દ� વામાં જ છે .

ખબરદાર, હકથી એવી ર�તે ન ભાગો �વી ર�તે

�ષ્ �ુષ્ �ુજલીવાળાથી અથવા તં�ુ રસ્ બીમારથી ભાગે
છે . યાદ રાખો, તમે �હદાયતને ત્યા �ુધી નથી ઓળખી

શકતા �યાં �ુધી તેને છોડવાવાળાને ન ઓળખી લ્ય. અને

�ુદાની �કતાબના વચન પ્રિતજ્ ત્યા �ુધી નથી અપનાવી
શકતા �યાં �ુધી તેને તોડવાવાળાને ન ઓળખી લ્ય. અને
તેનાથી સંબ ંધ ત્યા �ુધી શકય

નથી �યાં �ુધી તેને

તરછોડનારને ન ઓળખી લ્ય. હકને તેના હકદાર પાસે શોધો
ક� આ જ લોકો ઇલ્મ�ુ �વન અને અજ્ઞાનતા� મૌત છે . આ
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જ લોકો એ છે �નો �ુકમ તેઓના ઇલ્મન અને તેઓની

ખામોશી તેઓના વકતવ્યન અને તેઓ�ું �હ�ર તેઓના

�તરનો પ�ો આપે છે . આ લોકો દ�નની િવ�દ્ધ નથી
કરતા અને ન તેના બારામાં પરસ્પ િવ�દ્ધ કર� છે . દ�ન
તેઓની વચ્ચ શ્રે સાક્ અને શાંત બોલનારો છે .

*****
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૧૪૮ - તલહા અને �બેર સંબધ
ં ી
આ બંને �ખલાફતની ગાદ� માટ� પોતે જ ઉમેદવાર

છે . અને તેને પોતાની જ તરફ વાળવા માંગે છે . તેઓનો

અલ્લાહન કોઈ વસીલાથી નાતો અને કોઈ સાધનથી સંબ ંધ

નથી. દર� ક બી�ના માટ� કપટ રાખે છે . અને �ૂંક સમયમાં જ

તેઓ ઉઘાડા પડ� જશે. �ુદાની કસમ ! જો તેઓએ પોતાનો
હ�� ુ િસધ્ કર� લીધો તો એક બી�ની �ન લઈને છોડશે.
અને તેની �ઝ�દગીનો �ત આણી દ� શે. �ુ ઓ બંડખોર ટો�ં

ઊ�ું થ�ું છે તો �ુદાના માગર્મ ા કામ કરનારાઓ �ાં ચાલ્ય

ગયા? જયાર� ક� તેઓના માટ� રસ્ત ન�� કર� દ� વામાં

આવ્ય છે અને તેની ખબર તેઓને આપી દ� વામાં આવી છે .

�ુ ં ��ું �ં ક� દર� ક �ુમરાહ��ું એક કારણ હોય છે અને દર� ક

વચન ભંગ કરનાર એક બહા�ું ગોતી લે છે , પરં� ુ �ુ ં એ

શખ્સન �વો નથી થઈ શકતો � માતમની અવાજ સાંભળે

છે , મૌતની સદા કાનો �ુધી આવે છે લોકોની રો�ળ જોતો
હોય છે છતા બોધ નથી લેતો.

*****
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૧૪૯ - પોતાની શહાદત પહલ
� ા ઉપદ�શ
લોકો ! � પણ શખ્ � સમયથી ભાગી રહ્ છે ,

તેનાથી ગમે તેમ મળવાવાળો છે અને મૌત જ દર� ક �વ�ું
છે વટ છે , અને તેનાથી ભાગ�ું જ તેને જઈ ભેટ�ું છે . એક
સમય વીતી ગયો ક� �ુ ં તેની શોધ ખોળમાં �ં પણ પાલનહાર
મૌતના રહસ્યન સંતાડ� રાખવા માગે છે , આ એક ઇલ્ છે �

�ુ દરતના ખઝાનામાં સલામત છે . અલબ�ા માર� ભલામણ
એ છે ક�, કોઈને અલ્લાહન ભાગીદાર ન બનાવો, અને
પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

�ુ�હતને એળે ન જવા દયો, ક�મક� આ બંને દ�નના સ્તંભ છે .

એને જ સ્થાિપ કરો અને એ બંને �ચરાગોને રોશન રાખો.

ત્યા પછ� જો તમો િવખરાશો નહ� તો તમારા પર તેની

જવાબદાર� નથી. દર� ક શખ્સન પોતાની શ�ક્તભ બોજનો

જવાબદાર બનાવવામાં આવ્ય છે . અને ��હલોનો બોજ

હળવો રાખવામાં આવ્ય છે . ક�મક� પરવર�દગાર દયા� અને

�ૃપા� છે . અને દ�ન સધ્ધ છે . અને રાહ�ુમા પણ જ્ઞા
અને સમજદાર છે . �ુ ં કાલે તમાર� સાથે હતો અને આ�
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તમારા માટ� બોધ લેવા લાયક �ં. અને કાલે િવદાય થઈ

જઈશ. અલ્લા તમને અને મને બંનેને માફ કર� દ� .

�ુ ઓ ! આ ઠોકરના સમયે સંભળ� ગયા તો �ું કહ�� ું

નહ�તર જો કદમ લપસી ગયા તો યાદ રાખજો, આપણે પણ
આ જ ડાળ�ઓની છાંયમાં, આ જ હવાઓના માગર્મ ા, અને
આજ વાદળોની છાંયામાં હતા. પરં� ુ આ વાદળોના �ૂકડા
હવામાં

િવખેરાઈ

ગયા.

જમીનમાંથી �ુસ
ં ાઈ ગયા.

અને

એ

હવાઓના

િનશાનો

�ુ ં કાલે તમારા પાડોશમાં રહ્. મારો દ� હ એક સમય

�ુધી તમાર� વચ્ચ રહ્. અને �ૂંકમાં જ તમે તેને આત્મ

વગરના ખો�ળયામાં જોશો. � ગિત પછ� શાંત થઈ જશે.
અને વાચા પછ� અવાચક થઈ જશે. હવે તો તમાર� આ

ખામોશી, આ � ૂપક�દ�, અને આ શાંિતથી બોધ લેવો જોઈએ.

ક�મક� આ બોધ લેનારઓ માટ� શ્રે વક્ત અને સાંભળવા

લાયક બયાનો કરતા વધાર� સારો િશખામણ આપનાર છે .
મા� ં તમારાથી �ટા પડ�ું એવા શખ્સ�ુ �ટા પડ�ું છે , �

�ુલાકાતની વાટ જોઈ રહ્ છે . કાલે તમે મારા �ુગને
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ઓળખશો અને તમારા પર મારા ભેદો �ુલ્લ થશે અને

તમને મારો સાચો પ�રચય થશે. જયાર� માર� જગ્ય ખાલી
થઈ જશે અને બી� લોકો આ સ્થા પર કબ્જ જમાવશે.

*****
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૧પ૦ - સમયની ક્રાંિ અને �ુમરાહોના
ટોળાનો �ઝક
એ લોકોએ �ુમરાહ�ના પંથો પર ચાલવા અને

�હદાયતના રસ્તા છોડવા માટ� ડાબા જમણા માગ�

અપનાવી લીધા છે . પણ તમો આ બાબતમાં ઉતાવળ ન

કરો. � કોઈ પણ કાળે થવા�ું છે . અને � રાહ જોવામાં આવે

છે , તેને છે ટ� ન સમજો � કાલે સામે આવનાર છે . ક�મક� ગમે
તે ઉતાવળના રિસયા જયાર� હ�� ુ િસધ્ થઈ �ય છે , તો

િવચાર� છે ક� કાશ આને ન મેળવતે. આજનો �દવસ કાલની
સવારથી ક�ટલો િનકટ છે

લોકો ! આ દર� ક વાયદો � ૂરો થવાના અને દર� ક એ

વસ્ �ુન �હ�ર થવાની ન�કનો સમય છે , �ને તમે નથી

�ણતા. એટલે � પણ શખ્ આ પ�ર�સ્થિ �ુધી બાક� રહ�

�ય તેની ફરજ છે ક�, રોશન �ચરાગ દ્વા આગળ ધપે. અને
નેક લોકોની પાછળ ચાલે, �થી દર� ક ગાંઠ ઉખેડ� શક�, અને

દર� ક �ુલામીથી આઝાદ� મેળવી શક�. દર� ક સભાને જ�રતના
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સમયે િવસ��ત કર� શક� અને દર� ક અસ્તવ્યસ્ વ્યવ�સ્
કર� શક�. અને લોકોથી એવી ર�તે �પો રહ� ક� પગપાર�ું પણ

તેના પગલાંને દ્ર�ષ્ સીમા �ુધી ન પામી શક�. ત્યા પછ�

એક કોમને એવી ર�તે તેજ કરવામાં આવશે �વી ર�તે �ુહાર

તલવારની ધારને તેજ કર� છે . તેઓની �ખોને �ુ રઆનની

મારફત રોશન કરવામાં આવશે અને તેઓના કાનોમાં
તફસીરને િનરંતર પહ�ચાડવામાં આવશે અને તેઓને સવાર

સાંજ �હકમતના �મોથી � ૃપ્ કરવામાં આવશે.

એ �ુમરાહોને મોહલત આપવામાં આવી ક� પોતાની

અધોગિતને સં� ૂણર કર� લે અને દર� ક ફ�રફારના હકદાર થઈ
�ય, ત્યા �ુધી ક� જયાર� ઘણો સમય વીતી � ૂ�ો અને એક

કોમ �ફત્નાઓથ ટ� વાઈ ગઈ અને જગના
ં
બી વાવવા ઊભી

થઈ ગઈ. તો એ લોકો પણ સામે આવી ગયા �ઓ અલ્લા

પર પોતાની ધીરજનો ઉપકાર નથી જતાવતા અને �ુદાના
ં ે �ન દ� વાને કોઈ કારના�ું નથી સમજતા ત્યા �ુધી ક�
પથ
આવવાવાળા કઝાના �ુકમે કસોટ�ની �ુદ્ � ૂર� કર� દ�ધી.
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પોતાની

સમજ�ુ�ધ્ધન

પોતાની

તલવારો પર સવાર કર� દ�ધી. અને તેમને નસીહત
કરનારાના �ુકમથી પાલનહારના દરબારમાં �ક� ગયા. પણ

ત્યા

પછ�

જયાર�

પરવ�દગાર�

પયગમ્બર

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

અકરમ

પોતાની પાસે

બોલાવી દ�ધા, તો પાછલે પગે ફર� ગયા, અને તેને િવિવધ

માગ�એ બરબાદ કર� નાખ્ય. તેઓએ વ્યથ આસ્થાઓન
આધાર લીધો અને ( પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમન) સગાઓ નહોતા તેઓથી સંબ ંધો જોડયા
અને એ કારણને ત� દ��ું �નાથી મોહબ્બ કરવાનો �ક
ુ મ

અપાયો હતો. ઇમારતને � ૂળમાંથી ઉખેડ� બી� જગ્યા
ખોડ� દ�ધી. � દર� કની � ૂલની ખાણ અને ખ�નો દર� ક

�ુમરાહ�ના દરવા� હતા. આ�યર્મ ા �ૂબેલા અને આલે

�ફરઓનની �મ નશામાં � ૂર હતા. તેઓમાંથી કોઈ �ુ િનયાની
તરફ સં� ૂણર આવી ગયો હતો અને કોઈ દ�નથી સં� ૂણર ર�તે

અલગ થઈ ગયો હતો.

*****
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૧પ૧ - �ફત્નાઓથ લોકોને ડરાવવામાં આવ્ય
છે .
�ુ ં �ુદાની હમ્દ સના ક� ં �ં, અને તેની મદદ માં�ું

�ં એ વસ્ �ુ માટ� � શયતાનોને ભગાડ� શક�, નસાડ� શક�.

અને તેની �ળ અને પ્રપંચો ર�ક્ રાખી શક�. અને �ુ ં એ

વાતની ગવાહ� આ�ું �ં ક� તેના િસવાય કોઈ �ુદા નથી અને
હઝરત મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

તેના બંદા અને ર�ુલ છે . તેના �ટં ૂ � લા અને વરણી કર� લા છે .
તેના ઉપકારની કોઈ સરખામણી નથી કર� શક�.ું અને

તેમની ખોટ ( ન હો�ુ)ં � ૂર� શકાય તેમ નથી, તેમના કારણે

બધા શહ�રો અજ્ઞાનતા �ધકારો, જહાલતના વચર્સ, અને

�ુ ચા�ર�ય અને �ુ સ્વભાવન અવિધ પછ� જયાર� લોકો

હરામને હલાલ બનાવી બેઠા હતા. અને �હકમતવાળા
�ુ�ધ્ધશાળ�ઓન હડ� ૂત સમ� રહ્ હતા. ર� ૂલ વગરના
સમયમાં �વન વીતાવી રહ્ હતા અને �ુ ફ્ર હાલતમાં મર�

રહ્ હતા, �ુનવ્વ અને રોશન થઈ ગયા.
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તેની પછ� તમો અય અરબના ટોળા !

એ

બલાઓના લ�ય પર છો � નજદ�ક આવી � ૂક� છે , એટલે

તમે નેઅમતોના મદથી બચો અને નાશ કરનારા અઝાબથી
ૂ ળકામાં પગો જમાવી રાખો અને
હોિશયાર રહો. �ધારાના � ંધ
�ફત્નાઓન અવળચંડાઈથી સચેત રહો. જયાર� તેઓનો �પો

ભય સામે આવી રહ્ છે અને �ટં ૂ ા મજ� ૂત થઈ રહ્ છે . આ

�ફત્ન શ�માં �પા માગ�થી શ� થાય છે અને �તમાં સ્પષ

સંકટો �ુધી પહ�ચી �ય છે . તેનો આરંભ બાળકોના આરંભ
�વો હોય છે , પરં� ુ તેની અસરો �ૂંચના (પથ્થરન) નકશ
�વી હોય છે . �ુ િનયાના ઝા�લમ આપસના બોલવચન દ્વા

તેના વારસ બને છે . પ્ર બી�નો આગેવાન હોય છે . અને

બીજો પહ�લાનો અ�ુયાયી. � ુચ્ �ુ િનયા ખાતર એક બી�ની
હ�રફાઈ કર� છે . અને ગંધાતા �ુડદા પર આપસમાં લડાઈ

લડ� છે .

જયાર� ક� �ૂંકમાં જ �ુર�દ પોતાના પીરથી અને પીર

પોતાના �ુર�દથી �ન છોડાવશે અને ક�ના કપટ સાથે એક
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બી�થી અલગ થઈ જશે. અને મળવા સમયે એક બી� પર
લાનત (િધ�ાર) કરશે. ત્યા પછ� એ સમય આવશે, જયાર�

ધરતીને �ુ�વી દ� નારા �ફત્ન મા�ું �ચકશે � કમર
ભાંગનારો હશે અને અત્યં આક્રમણકા હશે. �ના પ�રણામે
ઘણા �દલો �સ્થરત પછ� વક્રતા િશકાર થઈ જશે. અને

ઘણા લોકો સલામતી પછ� બહ�ક� જશે. તેના � ૂટવા ટાણે
ઇચ્છા ટકરાશે અને તેના �હ�ર થવા સમયે િવચારો સંદ�હ

�ુક્ થઈ જશે. � ત્યા મા�ું �ચકશે તેની કમર ભાંગી
નાખશે અને � તેમાં દોડભાગ કરશે તેને તબાહ કર� નાખશે.

લોકો એવી ર�તે એક બી�ને કાટવા દોડશે �વી ર�તે
મ�ઢાઓમાં (ઘેટાંઓમાં) ગધેડો. �ુદાની રસ્સીન વળ ઉખડ�

જશે અને સચ્ચાઈન માગ� સંદ�હ �ુક્ થઈ જશે. ડહાપણ�ું

ઝર�ું

�ુકાઈ

જશે

અને

ઝા�લમ

બોલવા

લાગશે.

ગામ�ડયાઓને હથોડાઓથી ટ�પી નાખવામાં આવશે. અને

તેને છાતીથી દબાવી કચડ� નાખવામાં આવશે. એકલા લોકો

તેની વંટોળમાં �ુમ થઈ જશે. અને તેના માગર્મ ા સવાર

ં ૂ સાથે
હલાક થઈ જશે. આ �ફત્ના મૌતના કડવા �ટો
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આવશે અને �ૂ ધના બદલે તા�ુ � ૂન િનકાળશે. દ�નના
િમનારાઓ ( આ�લમો) હલાક થઈ જશે અને યક�નની ગાંઠો

� ૂટ� જશે. સમજદાર લોકો તેનાથી ભાગવા માંડશે અને
ખરાબ મનના લોકો રાજ કારભાર� બની જશે. આ �ફત્ન

ગ�નારા, ચમકનારા અને નખશીખ તૈયાર હશે. તેમાં સગા

ં ંધો તોડ� નાખવામાં આવશે અને ઇસ્લામથ
વહાલાંઓથી સબ
�ુ દાઈ અખ્તયા કરવામાં આવશે. તેનાથી અલગ રહ�નારા
પણ બીમાર હશે અને �ૂચ કર� જનારા પણ �ણે સ્થાય હશે.

ઈમાનવાળાઓમાં ક�ટલાક એવા કતલ થએલા હશે

ં ૂ હા ( બદલો) પણ નહ� લઈ શકાય, અને ક�ટલાક
�નો �બ

ં તા હશે. તેઓને પાક� કસમો
એવા ડર� લા હશે ક� આશરો �ૂઢ

અને ફર� બોમાં જકડ� લેવામાં આવશે. એટલે ખબરદાર તમે
�ફત્નાઓ�ુ લ�ય અને �બદઅતો�ું �ચહ ન બનતા અને એ જ

પથ
ં ને પકડ� રાખજો �ના પર ઈમાનદાર જમાઅત કાયમ
છે . અને �ના પર ઇતાઅતના સ્તંભ ઊભા કરવામાં આવ્ય

છે . �ુદાના દરબારમાં મઝ�ુમ બનીને �વ, ખબરદાર
ઝા�લમ બનીને જતા નહ�. શયતાનના રસ્તા અને �લ્ના
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ક�ન્દ્ર બચીને રહ�જો અને પોતાના પેટમાં હરામનો કો�ળયો

ન નાખો ક�મક� તમે તેની નજર સમક છો �ણે તમારા પર

�ુનાહને હરામ કયાર્ છે અને તમારા માટ� ઇતાઅતના માગ�

સરળ બનાવી દ�ધા છે .

*****
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૧પર - �ુદાવંદ� આલમની મહાનતા અને ક�િત�
અને પાક ઇમામોના �ુણોનો ઉલ્લે

સઘળા વખાણ એ અલ્લાહન માટ� છે �ણે પોતાના

સ�નથી પોતાના અ�સ્તત્વ, પોતા�ું સ�ન ન�ું હોવાથી

પોતાના હંમેશાથી હોવાનો અને તેઓના પરસ્પ મળતાવડા

પણાથી પોતાના અ�ુપમ હોવા�ું ભાન કરાવ્�ુ છે . તેની

ઝાતને ઇ�ન્દથી સમ� શકાતી નથી. તો પણ પરદાઓ તેને
�પાવી નથી શકતા. તેના માટ� કાર�ગર� કાર�ગરથી, અને
સીમા

બાંધનાર

અસીમથી,

અને

પાલનહાર

પોષણ

પામનારથી દર� ક ર�તે અલગ હોય છે . તે એક છે પણ

ગણત્રી �હસાબે નહ�. તે સ�ક છે પણ કાયર અને શ્ દ્વા

નહ�. તે સાંભળે છે પણ કાનો વડ� નહ�, તે દષ્ટ છે પણ �ખો
ખોલવાથી નહ�.

તે હાજર છે પણ સ્પશ નથી શકાતો. તે �ૂ ર છે પણ

�તરના �હસાબે નહ�. તે �હ�ર છે પણ જોઈ નથી શકાતો,

અને �તર (બાિતન) છે પણ દ� હની �ુ�મતાના કારણે નહ�.

તે વસ્ �ુઓથ અલગ છે પોતાના કોપ અને વચર્સ અને
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શ�ક્ તથા અખત્યારન �એ, અને મખ્ �ૂ તેનાથી �ુ દ� છે

પોતાના િવનય, નમ્ર અને તેની બારગાહમાં પરાવતર્નન
�એ. �ણે તેના માટ� �ુ દા �ુણોની કલ્પન કર�; ( ઝાતથી
�ુણને અલગ ગણ્ય) તેણે તેને ગણત્રી હરોળમાં ઊભો કર�

દ�ધો. અને �ણે એમ �ુ� તેણે તેને નવીન બનાવી તેના
હંમેશા હોવાને ખતમ કર� દ��ુ.ં અને �ણે એમ � ૂછ�ું ક� તે

ક�વો છે ? તેણે અલગથી �ુણોની શોધખોળ કર� અને �ણે એ

� ૂછ�ું ક� તે �ાં છે ? તેણે તેને સ્થળમા સીિમત કર� દ�ધો. તે

એ સમયથી આ�લમ છે જયાર� મઅ� ૂમાત�ું ઠ�કા�ું નહો� ું
અને તે સમયથી ઘણી છે જયાર� પ્ ક� પ્રદ કંઈ નહો�.ું

અને તે એ વખતથી શ�ક્તમા છે જયાર� શકય

શ�તાઓ � ૂન્યમા પડયા હતા.

અને

દ�નના ઇમામો:

�ુ ઓ ઉદય કરવાવાળો ઉદય થઈ � ૂ�ો છે અને

ચમક્વાવાળ પ્રકાિ થઈ � ૂ�ો છે . �હ�ર થનારના દશર્

સામે છે . વક્ર સીધી થઈ ગઈ છે અને અલ્લા એક પ્ર�
જગ્યા બી� પ્ અને એક �ુગના બદલે બીજો �ુગ લઈ
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આવ્ય છે . આપણે હાલતો બદલવાની એવી જ ર�તે વાટ

જોઈ છે �વી ર�તે �ુ કાળ પી�ડત વરસાદની રાહ તાક� છે .

ઇમામો

અલય્હ��ુસ્સલ હક�કતમાં અલ્લાહન તરફથી

લોકોના રખેવાળ છે . અને તેના બંદાઓને તેની મઅર� ફતના
પાઠ િશખવાડનારા છે . કોઈ શખ્ જ� તમાં પગ નથી રાખી

શકતો �યાં �ુધી તેઓ તેને ઓળખી ન લે. અને તે સાહ�બો

તેને પોતાનો ન કહ� દ� . અને કોઈ શખ્ જહ� મમાં જઈ

નથી શકતો પણ એ ક� તે આ સાહ�બોનો ઇન્કા કર� દ� . અને
તેઓ પણ તેને ઓળખવાનો ઇન્કા કર� દ� .

પરવર�દગાર� તમને લોકોને ઇસ્લામથ નવા�યા છે .

અને તમને તેના માટ� �ટં ૂ યા છે . એટલા માટ� ક� ઇસ્લા

સલામતી�ું િનશાન છે અને મોટાઈનો ખ�નો છે . અલ્લાહ

તેના માગર્ન પસદ
ં ગી કર� છે . તેના � ૂરાવાઓ સ્પષ કયાર્
છે . �હ�ર� ઇલ્ અને બાતેની ( �ુપ્) �હકમતો દ્વા. તેની
િવ�ચત્રત નાશ પામનાર�, અને તેના અ�ઇબ ખતમ

થનારા નથી. તેમાં નેઅમતોની વસંત અને �ધારાના દ�પક

છે . નેક�ઓના દરવા� તેની ચાવીથી જ � ૂલે છે અને
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�ધકારનો નાશ તેના �ચરાગોથી જ થાય છે . તેણે પોતાની

સીમાઓ ર�ક્ કર� લીધી છે , અને પોતાના ઈલ્મની પરબ
બધા માટ� �ુલ્લી �ૂક� છ . તેમાં માગનાર માટ� આરોગ્ અને
�કફાયતની આશા રાખનારાઓ માટ� બેપરવાઈનો સામાન છે .

*****
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૧પ૩ - �ુમરાહો અને ગા�ફલોની �ુ:ખદ
પ�ર�સ્થિતન �ઝક
�ુમરાહ:

આ ઇન્સા અલ્લા તરફથી મહ�તલ ( મોહલત)

ભોગવી રહ્ છે . ગા�ફલોની સાથે બરબાદ�ઓની ખાઈમાં
પડ� �ય છે . અને �ુનેહગારોની સાથે સવાર કર� છે . ન તો

તેની સામે સીધો માગર છે ન તેને દોરનાર કોઈ આગેવાન.

ગા�ફલો:

સ�ને

ત્યા �ુધી ક� જયાર� પરવર�દગાર� તેઓના �ુનાહોની
સ્પષ

કર�

દ�ધી

અને

તેઓને

ગફલતના

આવરણમાંથી બહાર કાઢ� લીધા તો �નાથી મ� ફ�રવતા હતા

તેની જ તરફ દોડવા લાગ્ય. અને �ના તરફ ધ્યાનગ્

હતા તેઓથી મ� ફ�રવવા લાગ્ય. � હ�� ુઓ િસધ્ કર� લીધા
હતા તેનાથી પણ કોઈ લાભ ન ઉપાડયો અને � હાજતો � ૂર�

કર� લીધી હતી તે� ું પણ કોઈ પ�રણામ ન િનકળ્�ુ.
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�ુ ઓ, �ુ ં તમને અને �ુદ મારા પોતાના નફસને

પણ આ પ�ર�સ્થિતથ સાવચેત ક� ં �ં, દર� ક શખ્સન જોઈએ

ક� પોતાના નફસથી ફાયદો ઉપાડ�. એટલા માટ� ક� સમજદાર

એ છે � સાંભળે તો િવચાર પણ કર� . અને �ુ એ તો લક પણ

આપે. અને પછ� બોધપાઠોથી ફાયદો મેળવી સીધા અને

પ્રકિ માગર પર ચાલી િનકળે . �માં �ુમરાહ�ઓની ખાઈમાં
પડ� જવાથી બચે. અને વહ�મોમાં પડ� �ુમરાહ ન થઈ �ય.

પોતાના નફસ ( મન)ની િવ�દ �ુમરાહોની એવી ર�તે મદદ

ન કર�

ક� હકના માગર્થ ચ�લત થઈ �ય. અથવા

વાતચીતમાં ફ�રફારથી કામ લે અથવા સા�ું બોલવાથી ડર�
�ય.

�ુબોધ:

માર� વાત સાંભળનારાઓ ! બેહોશીમાંથી ભાનમાં

ૃ થઈ �વ.
આવી �વ, અને તમાર� ગફલતમાંથી ��ત

�ુ િનયાનો સામાન �ૂંકો કર� નાખો, અને એ વાતોમાં �ચ�તન

મનન કરો � તમાર� પાસે ઉમ્મ પયગમ્બ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પિવત ઝબાન દ્વા આવી છે .
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અને �ને અપનાવ�ું જ�ર� છે , અને તેમાંથી કોઈ �ટકારો
પણ નથી. � આ વાતનો િવરોધ કર� તેનાથી િવ�દ્ધ કર�
બી� માગ� ચાલી િનકળો, અને તેની મર� પર છોડ� દયો,

ગવર અને મોટાઈ છોડ� દયો. ધમંડને ખતમ કરો, અને કબ્ર

યાદ કરો, ક�મક� એ જ રસ્તેથ પસાર થવા�ું છે , અને ��ું
કરશો એ�ું જ ભરશો. અને ��ું વાવશો એ�ું જ લણશો. અને

આ� � કંઈ મોકલ્�ુ છે કાલે એનો જ સામનો કરવાનો છે .
અને તમારા ચાલવા માટ� જમીન સમતોલ કર� લ્ય. અને એ
�દવસ માટ� સામાન પહ�લેથી જ મોકલી આપો. હ�િશયાર,

હ�િશયાર અય શ્રોત ! અને મહ�નત, મહ�નત અય ગા�ફલો
! આવી વાતો મારા �વા �ણકાર િસવાય કોઈ નહ� બતાવે.
�ુ ઓ,

�ુ રઆને

મ�દમાં

પાલનહારના

અ� ૂટ

િસધ્ધાંતોમા �ના પર સવાબ અને અઝાબ, રા�પો અને
નારા�નો દારોમદાર છે . એ પણ છે ક� ઇન્સા આ જગતમાં
ગમે તેટલી મહ�નત કર� અને ગમે તેટલો િનખાલસ ક�મ ન
હોય, જો �ુ િનયાથી િનકળ� અલ્લાહન દરબારમાં જવા માગે
અને નીચેની આદતોથી તૌબા ન કર� તો તેને આ પ�રશ્
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અને અમલની િનખાલસતા કોઈ ફાયદો નથી પહ�ચાડ�
શકતી.
અલ્લાહન ઇબાદતમાં કોઈને ભાગીદાર બનાવે,
પોતાના �દલની સાંત્વન (શાંિત) માટ� કોઈને હલાક કર�
નાખે, એકના કામ પર બી�ને દોષ આપે, દ�નમાં કોઈ
�બદઅત ( નવી પ્ર) દાખલ કર� એ દ્વા લોકોથી ફાયદો
મેળવે, લોકો સામે દોરં ગી પોલીસી અપનાવે. અથવા બે
�ભો સાથે ( દં ભી) �વન વીતાવે. આ સત્ સમ� લ્ય ક�
દર� ક શખ્ પોતાની િમસાલની દલીલ હોય છે .
ખર� ખર, ચાર પગાઓ�ું લ�ય તે� ું પેટ હોય છે .
અને ભક્ પ્રાણીઓ િનશાનો બી�ઓ પર �લ્ હોય છે .
�ીઓ�ું બ�ુ જોર �ુ િનયાની �ઝ�દગીના ઠાઠ અને ફસાદ પર
હોય

છે .

પરં� ુ

ઈમાનદારો

િવનય

અને

િવનમ્ર

રાખવાવાળા, �ુદાથી ડરનારા અને તેની બારગાહથી ડરતા
અને કાંપતા રહ� છે .

*****
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૧પ૪ - એહલેબૈત અલય્હ� �ુસ્સલામ
વખાણોનો �ઝક
ડાહ્

માણસ એ છે � �તર ચ�ુથી �િતમ

પ�રણામને જોઈ લે છે . અને તેના �ચનીચને ઓળખે છે .
દાવત દ� નારો દાવત આપી � ૂ�ો છે . અને દ� ખભાળ કરનારો
દ� ખભાળની ફરજ બ�વી � ૂ�ો છે . હવે તમાર� એ ફરજ છે
ક� દાવત દ� વાવાળાની અવાજ પર ‘� આવ્ય’ કહો અને
રખેવાળના પગલે ચાલી િનકળો.
આ લોકો �ફત્નાઓન દ�રયામાં �ૂબી ગયા છે અને
�ુ�ોતને છોડ� �બદઅતો અપનાવી લીધી છે . મોઅિમનો
ઘરના � ૂણે બેસી ગયા છે અને �ુમરાહ તથા �ૂઠ ઘડનારા
બોલવામાં મગ્ છે .
હક�કતમાં અમે એહલેબૈત જ દ�નના િનશાન અને
તેના સાથી છ�એ, તેના �ુકમોના ખ�નચી, અને દરવા�
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છ�એ. અને દ� ખી� ું છે ક�, ઘરમાં દરવા� િસવાય પ્રવે નથી
શકા� ું નહ�તર ઇન્સા ચોર ગણાશે.
આ
કર�મની

એહલેબત
ૈ

મહાન

અલય્હ��ુસ્સલ

આયતો છે

અને

આ

િવશે
જ

�ુ રઆને
રહ�માનના

ખ�નચીઓ છે . તેઓ જયાર� બોલે છે તો સા�ું બોલે છે . અને
જયાર� કદમ આગળ વધાર� છે તો કોઈ તેઓ પર અગ નથી
થઈ શક�.ું દર� ક કૌમના જવાબદારની ફરજ છે ક�, પોતાની
કૌમથી સા�ું બોલે, અને પોતાની �ુ�ધ્ધન ન �ુમાવે. અને
આખેરતના �ુત્રોમ ભળ� �ય. ત્યાંથ જ આવ્ય છે અને ત્યા
જ પાછા જવા�ું છે . ખર� ખર �તર ચ�ુથી જોનારા અને
જોઈને અમલ કરનારા અમલનો આરંભ એ ઇલ્મથ થાય છે
તેનો અમલ તેના માટ� લાભદાયક છે ક� તેની િવ�દ છે . જો
ફાયદામંદ છે

તો એજ માગ� ચાલતો રહ�, અને જો

� ૂકસાનકારક છે તો રોકાઈ �ય. ક�મક� ઇલ્ િવના અમલ
કરવાવાળો ખોટા રસ્ત ચાલવાવાળા �વો છે ક� �ટલો રસ્ત
કાપે છે એટલો મં�ઝલથી �ૂ ર થતો �ય છે . અને ઇલ્મન
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સાથે અમલ કરનારો સાચા માગ� ચાલવાવાળા �વો છે .
એટલે દર� ક �ખવાળાએ એ જોઈ લે� ું જોઈએ ક� તે આગળ
વધી રહ્ છે ક� પાછળ.
અને યાદ રાખો ક� દર� ક બાહ્ય� એક તેના ��ું
�તર પણ હોય છે . એટલે જો બાહ પિવત હશે તો �તર
પણ પિવત હશે. અને જો બાહ મે� ું થઈ જશે તો �તર પણ
મે� ું થઈ જશે. સાચા ર� ૂલ સલ્લલ્લા અલય્હ વઆલેહ�
વસલ્લમ સા�ુ ક�ું છે ક� "અલ્લા �ાર� ક કોઈ બંદાને દોસ્
રાખે છે પણ તેના અમલથી િધ�ાર કર� છે . અને �ાર� ક
અમલને દોસ્ રાખે છે અને � ૂદ તેનાથી િધ�ાર કર� છે ."
યાદ

રાખો,

દર� ક

અમલ

હ�રયાળ�ની

�મ

પડવાવાળો હોય છે અને હ�રયાળ� પાણી વગર નથી રહ�
શકતી અને પાણી પણ �ત �તના હોય છે . એટલે જો
સ�ચાઈ પાક પાણીથી હશે તો ઉપજ પણ પાક થશે. અને
ફળો પણ મીઠા આવશે અને જો સ�ચાઈ જ ગલત થઈ ગઈ
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તો ઉપજ પણ � ુચ્ ( નકામી) હશે અને ફળો પણ કડવા
થશે.

*****
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૧પપ - ચામાચી�ડયાની �ચત િવ�ચત
બનાવટનો ઉલ્લે
સવર પ્રશં એ અલ્લાહન માટ� છે �ની મઅર� ફતની

ગહનતાથી વખાણો લાચાર છે , અને �ની મહાનતાઓએ

�ુ�ધ્ધઓન આગળ વધવાથી રોક� લીધેલ છે . એટલે હવે

તેની સલતનતોની સીમા �ુધી પહ�ચવાનો કોઈ માગર નથી
રહ્.

તે �ુદા બરહક અને આશકાર (રોશન) છે . એથી

વધાર� � ૂરવાર અને સ્પષ છે , � �ખોથી અવલોક્વામા
આવે છે . અકલો તેની મયાર્દ નથી �ક� શકતી ક� તેને

કોઈની ઉપમા આપી શકાય. અને િવચારો તેનો �દાજો નથી
લગાવી શકતા ક� તેને કોઈની િમસાલ બનાવવામાં આવે.

તેણે સ�નોને કોઈ ન� ૂના અને કોઈ સલાહકારની સલાહ
વગર અથવા કોઈ મદદગારની મદદ વગર બનાવ્ય છે .

તે� ું સ�ન તેના �ુકમથી પ�ર� ૂણર થ�ું છે . અને પછ� તેની જ

તાબેદાર�માં સજદામાં છે . જરાય રોકાયા િવના તેની અવાજ
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પર લબ્બૈ કહ� છે . અને જરાય આનાકાની િવના તેની સામે

નત મસ્ત છે .
તેની

�ુ�મતા,

�ુ�મકળા

અને

સૌથી

િવ�ચત

સ�નનો એક ન� ૂનો એ છે ક� � તેણે પોતાની �ડ�
�હકમતથી ચામાચીડ�યા�ું સ�ન �ુ� છે ક� �ને દર� ક વસ્ �ુન

િવસ્ �ૃિ આપનાર રોશની સંકોચી નાખે છે . અને દર� ક

�વતાને સં�ુ�ચત કર� દ� નાર �ધકાર િવશાળ કર� દ� છે .

ક�વી ર�તે તેની �ખો ��ય �ય છે ક� � પ્રકાિ � ૂયર્ન

ક�રણોથી મદદ મેળવી બી�ઓ પોતાના માગ� વટાવી શક�

અને � ૂયર્ન �ુલ્લ પ્રકાશમ પોતાની �ણીતી મં�ઝલો �ુધી

પહ�ચી શક�. તે � ૂયર્ન પ્રકા પોતાની ચમક દમકથી તેને
પ્રકાશ થરોમાં આગળ વધવાથી રોક� દ�ધેલ છે . અને

રોશનીના અજવાળામાં આવવાથી રોક� �ુપ્ સ્થળોમા
સંતાડ� દ�ધેલ છે .

�દવસના તેની પાંપણો �ખો પર લટક� �ય છે

અને રાતના દ�પક બનાવી રોઝીની તલાશમાં િનકળ� પડ� છે .
તેની નજરોને રાત�ું �ધા� ં પાછ� નથી ફ�રવી શક� ું અને
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તેને આગળ વધવાથી ગાઢ �ધા� ં પણ નથી રોક� શક�.ું

ત્યા પછ� જયાર� � ૂયર પોતાની િનકાબ ઉઠાવી લે છે અને

�દવસનો ઉજળો ચહ�રો સામે આવી �ય છે અને � ૂયર્ન
�કરણો ઝરખની બખોલ �ુધી પહ�ચી �ય છે તો તેની

પાંપણો �ખો પર ઢળ� પડ� છે . અને � કંઈ રાતના
�ધકારમાં મેળવી લી�ું છે તેના પર �ુ�રો શ� કર� દ� છે .

�ું કહ�� ું એ મઅ� ૂદ�ું ! �ણે તેના માટ� રાતને

�દવસ અને રોઝી�ું સાધન બનાવી દ��ું છે , અને �દવસને
શાંિત અને આરામ�ું કારણ બનાવ્ય છે . પછ� તેના માટ�

એવા માંસની પાંખો બનાવી છે ક� �નાથી જ�ર પડ� તો ઉડ�
પણ શક� છે . �ણે આ કાનના લોલક છે �માં ન પાંખો છે ન

પાતળ� અ�સ્. પણ એ છતાં તમે જોશો ક� રગોની જગ્યાન

સ્પષ િનશાનો છે . અને તેની એવી બે પાંખો બની ગઈ છે ક�

� ન એટલી ઝીણી છે ક� ફાટ� �ય ન એટલી �ડ� ક�

ઉડવામાં શ્ પડ�. તેની ઉડવાની છટા એવી છે ક� પોતાના

બચ્ચાન છાતીએ લગાડ� ઉડ� છે . જયાર� નીચે ઉતર� છે તો

બચ્ચા સાથે હોય છે અને જયાર� ઉપર ચડ� છ તો પણ બચ્�
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સાથે હોય છે . અને ત્યા �ુધી તેનાથી ��ું નથી પડ� ું �યાં
�ુધી તેના અવયવો મજ� ૂત ન બની �ય. અને તેની પાંખો

તેનો ભાર �ચકવાને સમથર ન બની �ય. અને તે પોતાની

રોઝીના માગ� અને પોતાના સારા નરસાને � ૂદ ન ઓળખી

લે. પાક અને બેિનયાઝ તે દર� ક વસ્ �ુન પૈદા કરનાર, �ણે

કોઈ એવા ન� ૂનાનો આધાર નથી લીધો � કોઈ બી�થી

પ્રા કય� હોય.

*****
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૧પ૬ - બસરાવાળાઓને આપિ�ઓથી
સાવધાન કરવા
આવા સંજોગોમાં જો કોઈ શખ્ પોતાની �તને
માત �ુદા �ુધી મયાર્�દ રાખવાની તાકત ધરાવતો હોય તો
તેણે એમ જ કર�ું જોઈએ. પછ� જો તમે માર� પરયવી કરશો
તો �ુ ં તમને ઇન્શાઅલ્લ જ�ધતના માગ� ચલાવીશ, ભલે

પછ� તેમાં ગમે તેટલો શ્ અને કડવાશ ક�મ ન હોય.

રહ� ગઈ ફલાણી ખા� ૂનની વાત તો તેના પર �ી

�ુલભ લાગણીશીલતાની અસર થઈ ગઈ છે . અને એ વેરનો
પ્રભ છે � તેની છાતીમાં �ુહારની કડાઈની �મ ઉકળ�

રહ્ છે . તેને જો માર� િસવાય કોઈ અન્ સાથે આ

વતર્�ુંકન દાવત આપવામાં આવત તો કદ� ન આવત.
આમ છતાં મને તેઓની આગલી આમાન્ય (�ુરમત) નો

ખ્યા છે અને તેનો �હસાબ આખર પરવર�દગારના �ઝમ્મ
છે .
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ઈમાનનો રસ્ત �બલ્�ુ સાફ અને તેનો �ચરાગ

ં ૂણર પણે પ્રકાિ છે . ઈમાનના જ મારફત ભલાઈનો માગર
સ�
પામી શકાય છે , અને નેક�ઓના જ દ્વા ઈમાનની ઓળખ
થાય છે . ઈમાનથી ઇલ્મન �ુ િનયા આબાદ થાય છે . અને
ઇલ્મથી મોતનો ડર પ્રાપ્ત થા, અને મોત પર જ
�ુ િનયાનો �ત થાય છે . અને �ુ િનયાના મારફત જ આખેરત

મેળવવામાં આવે છે . અને આખેરતમાં જ જ�ફતને નઝદ�ક
કર� દ� વામાં આવશે. અને જહ�નમને �ુમરાહો માટ� તદ્
પ્રદિશ કર� દ� વામાં આવશે. લોકો માટ� કયામતની પહ�લા
કોઈ ઠ�કા�ું નથી. તેઓએ આ મયદાનમાં �િતમ ઠ�કાણા

તરફ હર હાલમાં દોડવા�ું છે .

એક બીજો ભાગ:

તેઓ પોતાની કબ્રોમાં ઊભા થઈ ગયા અને

�િતમ સ્થા તરફ ચાલી િનકળ્ય. દર� ક ઘરના પોતાના

પાત હોય છે �ઓ ન તો ઘર બદલી શક� છે અને ત્યાંથ
િનકળ� બી� વસી શક� છે .
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ખર� ખર નેક�ની ભલામણ અને �ુરાઈથી રોક્�ુ આ

બે �ુદાઈ �ુણ છે . આ ન તો કોઈની મૌતને ન�ક કર� છે

અને ન કોઈની રોઝીને ઘટાડ� છે . તમાર� ફરજ છે ક� �ુદાની

�કતાબથી જોડાએલા રહો, ક�મક� એ જ �હદાયતની મજ� ૂત

દોર� છે અને અલ્લાહ�ુ ઝળહળ� ું � ૂર તેમાં નફાકારક િશફા

છે અને તેમાં પ્યા િછપાવનાર� � ૃ�પ્ છે . એ જ વળગી

રહ�નાર માટ� પિવત ચા�ર�યનો પંથ અને સંબ ંધ રાખનારાઓ
માટ� ન�તનો રસ્ત. તેમાં કોઈ વક્ર નથી, �ને સીધી

કરવી પડ� અને તેમાં કોઈ ફ�રફાર નથી ક� �ને ઠ�ક કરવો

પડ�. િનરંતર �ુનરોચ્ચા તેને �ુ � ું નથી કર� શકતો અને

લગાતાર સાંભળવાથી તેની તાજગીમાં કોઈ ફરક નથી

પડતો. � એના દ્વા વાત કર� તે સાચો હશે અને � તેના
�ુજબ અમલ કરશે તે આગળ વધી જશે.

આ દરિમયાન એક શખ્ ઊભો થઈ ગયો અને તેણે

ક�ુ:ં અય અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલ ! જરા �ફત્ન

િવશે બતાવો. �ું આપે આ િવશે ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ
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અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ

કંઈ �ણ્�ુ છે ?

ફરમાવ્�ુ:

આપે

જયાર� પિવત આયત ઉતર� “�ું લોકો એમ માને છે

ક� તેઓને ઈમાનના દાવા પર છોડ� દ� વામાં આવશે? અને

તેમની કસોટ� કરવામાં નહ� આવે?” તો અમને �દાજો થઈ

ગયો ક� �યાં �ુધી હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લ

મૌ�ૂદ છે �ફત્નાઓન કોઈ શ�તા

નથી. એટલે મ� સવાલ કય� ક� યા ર� ૂ�ુલ્લા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

!

આ �ફત્ન �ું છે ? �ની

પરવર�દગાર� આપને �ણકાર� આપી છે . આપે ફરમાવ્�ુ:

અય અલી અલ�ય્હસ્સલ ! આ ઉમ્મ મારા પછ�

�ફત્નામા સપડાશે. મ� અરજ કર� : �ું આપે ઓહદના �દવસે

જયાર�

અ�ુક �ુસલમાન શહ�દ થઈ ગયા અને મને

શહાદતની તક ન મળ� અને મને એ વાત ઘણી કઠ� (�ુ :ખ

થ�ુ);
ં
તો આપે �ું આ નહો� ું ફરમાવ્�ુ ક� અય અલી

અલ�ય્હસ્સલ ! � ૂશી થાવ, શહાદત તમાર� પાછળ આવી

રહ� છે . આપે ફરમાવ્�ુ: બેશક ! પરં� ુ એ સમયે તમાર�
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ધીરજ ક�વી હશે? મ� અરજ કર� : યા ર� ૂ�ુલ્લા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ ! આ સબ્ર મૌકો નથી, બલ્ક
આનંદ અને �ુક્ર મૌકો છે .

પછ� આપે ફરમાવ્�ુ: અય અલી અલ�ય્હસ્સલ !

લોકો �ૂંકમાં જ પોતાના માલની કસોટ�માં � ૂકાઈ જશે અને

પોતાના દ�નનો અહ�સાન અલ્લા પર ધરશે અને પછ� તેની

રહ�મતની આશા પણ રાખશે અને પોતાને તેના ગઝબથી
ર�ક્ પણ સમજશે. ખોટા સંદ�હો અને ગા�ફલ કરવાવાળ�

ઇચ્છાઓથ હરામને હલાલ કર� નાખશે. શરાબને દવા

બનાવી, હરામને હ�દયો ઠરાવી, અને વ્યાજન વેપાર�ું નામ

દઈ તેનો લાભ ઉઠાવશે. મ� અરજ કર�: યા ર� ૂ�ુલ્લા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ ! આ લોકોને �ા

સ્થાન � ૂક્વામા આવે? આ ર�તે દ�નથી ફર� જ�ું છે ક� �ફત્ન
! આપે ફરમાવ્�ુ: આ �ફત્ન છે .

*****
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૧પ૭ - તકવા માટ� પ્રોત્સા કરવા

એ �ુદાનો �ુક છે , �ણે પોતાની હમ્દન પોતાની

યાદની ચાવી, તેના ઉપકારો અને પ્રદાનમ વધારો, અને
તેની નેઅમતો અને મહાનતાની દલીલ ઠરાવી છે .

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! જમાનો રહ� જનારાઓ સાથે એ

જ વતાર્ કર� છે � ચાલ્ય જનારાઓ સાથે કર� � ૂ�ો છે .
ક�મક� ન ચાલ્ય જનારો પાછો આવે છે અને ન રહ� જનારો

અમર રહ�વાનો છે . તેની �િતમ ર�ત પહ�લા �વી જ છે . તેના

બધા મામલા એક �વા અને બધા પરચમો એકબી�ની
પાછળ લાગેલા છે . �ણે તમે કયામતના લ�ય પર છો. અને

તે તમને એવી ર�તે હાંક�ને લઈ જઈ રહ� છે , �વી ર�તે
લલકારવાવાળો �ટોને લઈ �ય છે .

� પોતાના �દલને પોતાની �ુધારણા િસવાય બી�

કામોમાં પ્ર� કર� દ� છે તે �ધારામાં ભટક્ત મર� �ય છે .
અને

હલાક્તોમા

સપડાઈ

�ય

છે .

શયતાનો

તેને

નાફરમાનીમાં ખ�ચી લઈ �ય છે . અને તેના �ુરા અમલોને
સ�વી બનાવીને ર�ૂ કર� છે . યાદ રાખો ! જ�ીત આગળ
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ધપનારાઓની �િતમ મં�ઝલ છે . અને જહ� મ ઉણપ

કરનારાઓ�ું છે લ્�ુ ઠ�કા�ુ.ં
�ુદાના

બદ
ં ાઓ !

યાદ

રાખો

ક�

તકવા

(પરહ�ઝગાર�) માન ઇઝઝતનો એક સલામત ગઢ છે અને

પાપ ભ્રષ્ટા અપમાન�ું ખરાબમાં ખરાબ ઠ�કા�ું છે . � ન

તો તેમાં રહ�વાવાળાને બચાવી શક� છે અને ન રક્
માગનારાઓને રક્ આપી શક� છે .
યાદ રાખો !

તકવાથી જ �ુનાહોના ડંખ ટાળ�

શકાય છે અને યક�નથી જ ઉચ્ચત સ્થા પ્રા કરવામાં
આવે છે .

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! તમારા વહાલામાં વહાલા નફસ

િવશે અલ્લાહન યાદ રાખો ક� તેણે તમારા માટ� હકનો માગર
ચોખ્ખ કર� દ�ધો છે . અને તેના માગ�ને પ્રકાશમ કર�

દ�ધા છે . પછ� કાં તો હમેશ�ું �ુ ભાર્ગ છે . યા તો અનંત

સૌભાગ્. યોગ્ એ છે ક� ન�ર ઘરમાંથી સદાના ઘરનો

સામાન ભેગો કર� લ્ય. વાટ ખચ� તમને બતાવી દ�ધી છે .

અને �ૂચનો �ક
ુ મ અપાઈ � ૂ�ો છે . અને પ્રવ માટ� તૈયાર
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કર� દ� વામાં આવ્ય છે . તમે તો માગર્મ ા રોકાએલા કાફલા

�વા છો �ને એ નથી ખબર ક� �ાર� ઉપડવાનો �ુકમ

આપવામાં આવે.
સચેત

થઈ �વ, � આખેરત માટ� બનાવવામાં

આવ્ય છે તે �ુ િનયાને લઈને �ું કરશે? અને �ની પાસેથી
�ૂંક સમયમાં માલ �ચકાઈ જવાનો છે તે માલથી �દલ

લગાવીને �ું કરશે? જયાર� ક� તેની અસરો અને �હસાબોનો
સામનો પણ કરવો પડ� છે .

ં ાઓ ! યાદ રાખો, �ુદાએ � ભલાઈનો
�ુદાના બદ

વાયદો કય� છે તેને છોડ� નથી શકાતો અને � �ુરાઈથી
રો�ા છે તેની ઇચ્છ નથી કર� શકાતી.

ં ાઓ ! એ �દવસથી ડરો જયાર� આમાલ
�ુદાના બદ

તપાસવામાં આવશે અને ધરતીકંપો અસંખ્ થશે. બાળકો
� ૃધ્ થઈ જશે.

યાદ રાખો અય �ુદાના બંદાઓ !

તમારા પર

તમારા જ �તર આત્માન રખેવાળ બનાવવામાં આવ્ય છે .

અને તમારા �ગો ઉપાંગો તમાર� ��ુસી�ું કામ કર� રહ્
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છે . અને અ�ુક શ્રે �ગરક્ષ છે � તમારા આમાલ અને
તમારા �ાસો�ું રક્ કર� રહ્ છે . તેઓથી ન કોઈ �ધાર�

રાત�ું �ધા�ં �પાવી શક� છે અને ન બંધ દરવા� તેનાથી

ઓજલ બનાવી શક� છે . અને કાલ આવનારો �દવસ આજથી

ઘણો િનકટ છે .

આજનો �દવસ પોતાનો સર સામાન લઈને ચાલ્ય

જશે. અને કાલનો �દવસ તેની પાછળ આવી રહ્ છે . �ણે

દર� ક શખ્ જમીનમાં પોતાના એકાંતની મં�ઝલ અને ખાડાના

(કબ્ર) િનશાનો �ુધી પહ�ચી � ૂ�ો છે . હાય એ એકાંત�ું
ઘર, ભય�ું ઠ�કા�ુ,ં અને અ�ણ્ય ઉતારો. �ણે ક� અવાજ

તમો �ુધી પહ�ચી �ુક� છે . અને કયામત તમને પોતાના
ઘેરામાં લઈ � ૂક� છે અને તમને �િતમ �ુકાદા માટ�

કબ્રોમાં કાઢવામાં આવી � ૂ�ા છે . �યાં બધી ખોટ� વાતો
ખતમ થઈ � ૂક� છે અને બધા બહાના બનાવટ નબળા પડ�

� ૂ�ા છે . હક�ક્ત � ૂરવાર થઈ � ૂક� છે અને કાય� ફર�ને

તેના સ્થળ આવી ગયા છે . એટલે ઇબ્રતો બોધ ગ્ર કરો.
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સમયની ક્રાંિતઓ બોધનો સામાન ભેગો કરો. અને પછ�

ડરાવવાવાળાની નસીહતથી લાભ ઉપાડો.

*****
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૧પ૮ - ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન બેઅસત, �ુ રઆનના િવશેષ �ુણો,
અને બની ઉમય્યાન �ુ�મ
ૂ તનો ઉલ્લે

અલ્લાહ પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન એ સમયે મોકલ્ય જયાર� ર� ૂલોનો અ�ુક્
રોકાએલો હતો. અને કોમો ગાઢ તંદ્રામા(િન�દ્રામ) લીન હતી.
અને દ�નની મજ� ૂત રસ્સીન વળ �ુલી ગયા હતા. આપે
આવી પહ�લાવાળાઓ�ું સમથર્ ક�ુ.ર અને એ � ૂર પેશ �ુ�
�ની પયરવી કરવામાં આવે અને તે આ �ુ રઆન છે . તેને
બોલાવી �ુ ઓ અને તે પોતે નહ� બોલે. �ુ ં તેના તરફથી
પ્રિતિનિધ કર�શ. યાદ રાખો ક� તેમાં ભિવષ્ય�ુ ઇલ્ છે
અને � ૂતકાળની કથાઓ છે . તમારા દદર ્ન દવા છે અને
તમારા કાય�ની વ્યવસ્થા સામાન.

તેનો બીજો ભાગ:
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તે સમયે કોઈ શહ�ર�ું ક� ગામ�ું ઘર એ�ું નહ� બચે
�માં ઝા�લમ રં જ અને શોકને દાખલ ન કર� દ� . અને તેમાં
કઠણાઈઓનો �ુજર ન થઈ �ય. તે સમયે ન આસમાનમાં
કોઈ ક્ષ યાચનાર હશે અને ન જમીનમાં મદદગાર. તમે
આ કામ માટ� �ુ પાત્રો �ટં ૂ યા છે . અને તેઓને બી�ના ઘાટ
પર ઉતાર� દ�ધા છે . અને ન�કમાં જ �ુદા ��લમોથી વેર
લેશે. ખાવાના બદલામાં ખાવાથી અને પીવાના બદલામાં
પીવાથી. �દ્ર જવ ખા અને એ�ળયો તથા હળાહળ ઝેર�ું
પી�ુ,ં �દર�ું વ� ભય અને બહાર�ું વ� તલવાર હશે. આ
ઝા�લમ ખતાઓની સવાર�ઓ અને �ુનાહોના ભાર �ચકનાર
�ટ છે . એટલે �ુ ં વારં વાર કસમ ખાઈને ક�ુ ં �ં ક� બની
ઉમય્ય મારા પછ� �ખલાફતને એવી ર�તે �ક�
ં ૂ નાખશે, �મ
બલગમને �ક્વામા
ંૂ
આવે છે . અને પછ� �યાં �ુધી રાત
�દવસ બાક� છે તેનો સ્વા ચાખવો અને તેની મ� માણવી
નસીબ નહ� થાય.

*****
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૧પ૯ - લોકોની સાથે આપ�ું સદવતર્

�ુ ં તમારા પાડોશમાં ઘણી �ુદ
ં ર ર�તે રહ્ અને

બન્�ુ ત્યા �ુધી તમા� ં રક્ અને દ� ખભાળ કરતો રહ્. અને
તમને મ�ની દોર� અને �લ્ના ફંદાથી આઝાદ કરાવ્ય.

ક�મક� �ુ ં તમાર� અલ્ નેક�નો આભાર અદા કર� રહ્ હતો

અને તમાર� એ બધી �ુરાઈઓ �ને �ખોએ જોઈ લીધી
હતી ઉપેક્ કર� રહ્ હતો.

*****
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૧૬૦ - �ુદાવંદ� આલમની પ્રશં, ડર અને
આશા, નબીઓના �વન સંબધ
ં ે

પરવર�દગારની મહાનતા:

તેનો �ુકમ િનણર્યાત્, અને નખશીખ �હકમત છે

અને તેની રઝા સં� ૂણર અમાન અને રહ�મત છે . તે પોતાના
ઇલ્મથ ફ�સલો કર� છે અને પોતાની સ�હષ્�ુતાન કારણે માફ

કર� દ� છે .

�ુદાની હમ્:

પરવર�દગાર તારા માટ� બધી વસ્ �ુ પર હમ્ છે .

�ને � ું લઈ લે છે અથવા અપર્ કર� છે . અને �

આપિ�ઓથી �ટકારો આપી દ� છે અથવા �માં સંડોવે છે .

એવી હમ્ � તારા માટ� અત્યં પસંદ પાત હોય. સૌથી

વધાર� પ્યાર હોય અને શ્રે હોય. એવી હમ્ � � ૂરા િવ�ને
ભર� દ� અને �યાં �ુધી ચાહ� પહ�ચી �ય. અને એવી હમ્

�ની સામે ન કોઈ પાસબાન (ચોક�દાર) હોય અને ન તાર�

બારગાહ �ુધી પહ�ચવાથી અશક્ હોય.
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એવી હમ્ �નો અ�ુક્ રોકાઈ ન શક� અને �ની

�ુદ્ � ૂર� ન થઈ શક�. અમે તાર� મહાનતાની હક�કતથી

�ણકાર નથી પણ એ �ણીએ છ�એ ક� � ું સદા માટ� �વંત

છે . અને દર� ક વસ્ � તારા ઇરાદાથી કાયમ છે . તારા માટ� ન

િન�દ છે , ન �ઘ, ન કોઈ દ્ર� તારા �ુધી પહ�ચી શક� છે

અને ન કોઈ દ્ર� તને પારખી શક� છે , ત� બધી દ્ર�ષ્ટ

�ણી લીધી છે અને બધા આમાલને ગણી લીધા છે . દર� ક�ું
કપાળ અને પગ બધા તારા જ કબ્�મા છે .

અમે તાર� � રચના�ું અવલોકન કર� રહ્ છ�એ

અને � �ુ દરતથી આ�યર કર� રહ્ છ�એ અને � મહાન

સલ્તનતન પ્રસં કર� રહ્ છ�એ તેની હક�કત �ું છે ?

સ�નો � અમાર� દ્ર�ષ્ �ુપ્ છે અને �યાં �ુધી અમાર�

દ્ર� પહ�ચી નથી શકતી અને �ની િનકટ જઈને અમાર�

�ુ�ધ્ રોકાઈ ગઈ છે અને �યાં અદ�ઠના પરદાઓ આડા

આવી ગયા છે તે આનાથી �ાંય મહાન છે . એટલે જો કોઈ

પોતાના �દલને નવ� ં કર� લે અને પોતાના �ચ�તનનો

ઉપયોગ કર� �થી એ �ણી શક� ક� ત� તારા અશર્ન ક�વી ર�તે
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કાયમ �ુ� છે . પોતાના સ�નો ક�વી ર�તે ઘડયા છે અને
િવશાળ �ત�રક્ષમ આસમાનોને ક�વી ર�તે લટકાવ્ય છે ,

અને પાણીના મો�ઓ પર ક�વી ર�તે ધરતી બીછાવી છે . તો

તેની નજર થાક�ને પાછ� ફરશે. �ુ�ધ્ બે� ધુ ્ થઈ જશે અને
કાન હયરાન અને દં ગ રહ� જશે અને િવચાર રસ્ત � ૂલી

જશે.

આજ �ુત્બાન એક વ�ુ ભાગ:
ક�ટલાક લોકોની અ� ૂર� સમજનો એ દાવો છે ક�

તેઓ �ુદાની રહ�મતના ઉમ્મીદવા છે , જો ક� મહાન અલ્લા
ગવાહ છે ક� આ લોકો �ૂઠા છે . આખર �ું કારણ છે ક� તેઓની
ઉમ્મીદન ભાસ તેઓના આમાલમાં ક�મ નજર નથી આવતો?
જયાર� ક� દર� ક ઉમ્મીદવારન ઉમ્મી તેના આમાલથી સ્પષ

થઈ �ય છે . પરવર�દગાર િસવાય બી� તરફ

ધ્યા

ધરવાની આજ ઉમ્મી શંકાસ્પ છે . એવી જ ર�તે દર� ક ખૌફ
� ૂરવાર થઈ �ય છે . િસવાય �ુદાના ખૌફની ક� આ જ

અિનિ�ત છે . ઇન્સા અલ્લાહથ મોટ� મોટ� ઉમ્મીદ રાખે છે

અને બંદાઓથી નાની ઉમ્મીદ રાખે છે પરં� ુ બંદાને તે બધા
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નમસ્કા અને અિધકાર આપી દ� છે � પરવર�દગારને નથી

આપતો; તો �તે આ �ું છે ક� �ુદાના િવશે એ વતર્ પણ

નથી દાખવવામાં આવ� ું � બંદાઓ માટ� દાખવવામાં આવે

છે . �ું તમે કદ� એ વાતનો ખૌફ કય� ક� �ાંક તમે તમાર�
ઉમ્મીદમા �ૂઠા તો નથી? અથવા તમે તેને ઉમ્મીદન પાત
જ નથી સમજતા.

એવી જ ર�તે ઇન્સા જયાર� કોઈ બંદાથી ભયગ્ર

થાય છે તો તેને એ બધા હકો આપી દ� છે � પરવર�દગારને
નથી દ� તો. �ણે બધા ડરને રોકડો સમ� છે અને �ુદાના

ડરને માત વાયદો અને ટાળવાની વસ્ � બનાવી રાખેલ છે .

આ જ �સ્થિ એ શખ્સન પણ છે �ની દ્ર�ષ્ટ

�ુ િનયા મહાન હોય છે અને તેના �દલમાં તેને માટ� મો�ું

સ્થા હોય છે . તો તે �ુ િનયાને આખેરત પર પ્રાધા

(અગ્ર) આપે છે , તેની તરફ ધ્યા કર� છે અને પોતાને

તેનો �ુલામ બનાવી દ� છે .

હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ

આલેહ� વસલ્લ:
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ખર� ખર હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્

વ આલેહ� વસલ્લમન િસરત તમારા માટ� શ્રે ન� ૂનો છે .
અને �ુ િનયાના અપમાન અને તેના એબો માટ� શ્રે

માગર્દશર ક�મક� તેમાં અપમાન અને �સ્વાઈન સ્થળ ઘણા
મળ� આવે છે . �ુ ઓ આ �ુ િનયાની આસપાસ હ�ર માટ�

સકં ોચી લેવામાં આવી અને બી�ઓ માટ� સમતોલ કર�

દ� વામાં આવી. આપને તેના લાભોથી અલગ રાખવામાં
આવ્ય. અને તેના ઠાઠમાઠથી એક કોર કર� દ� વામાં આવ્ય.

અને જો આપના િસવાય બી� િમસાલ ચાહતા હો

તો તે � ૂસા કલી�ુલ્લાહન િમસાલ છે . �ઓએ �ુદાની
બારગાહમાં અરજ કર� ક� "પાલનહાર ! �ુ ં તારા તરફથી
ઊતરનાર નેક�નો મોહતાજ �ં." પરં� ુ �ુદા ગવાહ છે ક�

તેઓએ રોટલીના એક બટકા િસવાય કંઈ નથી માંગ્�ુ. તેઓ

જમીનની લીલોતર� ખાયા કરતા હતા અને એટલે જ તો

તેમના પેટની નરમ અને કોમળ ખાલથી લીલો રંગ નજર

આવતો રહ�તો હતો. ક�મક� તેઓ અત્યં પાતળા થઈ ગયા
હતા અને તેમ�ું માંસ ગળ� ગ�ું હ�.ું
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ત્ર િમસાલ દા� ૂદ અલ�ય્હસ્સલામ છે . �ઓ

ઝ� ૂરના ધણી અને જન્ન વાસીઓના કાર� હતા. પણ તેઓ

પોતાના હાથે ખ�ૂરના પાંદડાઓની ટોકર�ઓ બનાવતા હતા

અને પોતાના સાથીઓને કહ્ કરતા હતા ક� એ�ું કોણ છે �

મને આ વેચવામાં મદદ કર� . અને પછ� તેને વેચી જવની
રોટ�ઓ ખાઈ લેતા હતા.
ત્યા

પછ�

ઇચ્છ

તો

મરયમના

�ુત

ઇસા

અલ�ય્હસ્સલામ �વનનો હાલ બયાન ક�.ં �ઓ પત્થરન

તક�યો બનાવતા હતા. ખરબચ�ુ ં વ� પહ�રતા હતા અને

ન�વી ખોરાક પર �ુ�રો કરતા હતા. તેમના ખાવામાં

શાકના બદલે �ુખ હતી. અને રાતના દ�વાને બદલે ચંદ�ું
અજવા�ં હ�.ું શરદ�માં છાંયાને બદલે � ૂવર પિ�મ�ું

આસમાન હ�.ું તેમના મેવા અને ફળ એ જડ��ુટ્ટ હતી �

�નવરો ખાતા હતા. તેમની કોઈ �ી નહોતી � તેમને પ્ર�
રાખતી, ન કોઈ અવલાદ હતી �ની �ચ�તા ક� વ્યાિ હોય. ન

કોઈ માલ હતો � પોતાની તરફ ખ�ચતો અને ન કોઈ લાલચ
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હતી, � અપમાિનત કરતી. તેમના પગો તેમની સવાર� હતા
અને તેમના હાથ તેમના સેવકો.

હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ

આલેહ� વસલ્લ:

તમે લોકો આપણા પિવત અને પાક પયગમ્બ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

પયરવી કરો

ક�મક� આપની િસરતમાં અમલ કરવાવાળા માટ� બેહતર�ન
ન� ૂના અને ધીરજ શાંિતના ઇચ્�ક માટ� શ્રે ધીરજ અને
શાંિતનો સામાન છે . અલ્લાહન નજર� સૌથી વધાર� પ્યાર

બદ
ં ો એ છે � તેના પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમન પયરવી કર� અને તેમના પગલે પગલે

ચાલે. તેઓએ �ુ િનયાથી અિત અલ્ ખોરાક મેળવ્ય, અને

તેને નજર ભર�ને જોયો પણ નહ�. � ૂરા જગતમાં સૌથી ખાલી
પેટ અને અ� ૂરા પેટ� �ુ�રો કરવાવાળા તેઓ જ હતા.

તેમની સામે �ુ િનયા ધરવામાં આવી તો તેને �સ્વકારવાથ

ઇન્કા કર� દ�ધો. અને એ જોઈને ક� �ુદા તેને પસંદ નથી
કરતો તો પોતે પણ નાપસદ
ં કર�. અને �ુદા તેને � ુચ્
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સમ� છે તો પોતે પણ � ુચ્ સમ�. અને તેણે �ુ િનયા નાની
બનાવી છે તો પોતે પણ �ુ િનયાને નાની કહ�. અને જો

આપણામાં એ િસવાય કોઈ ખામી ન હોત ક� આપણે �ુદા

અને તેના ર� ૂલના કોપપાત્ર વહાલો સમજવા લાગ્ય છ�એ
અને �ુદા અને ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન નજરમાં નાના અને � ુચ્છન મહાન સમજવા

લાગ્ય છ�એ તો આ જ ખામી �ુદાના િવરોધ અને તેના
�ુકમની અવગણના માટ� � ૂરતી હતી.

�ુ ઓ, પયગમ્બર અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લ

સદા જમીન પર બેસી ખાતા હતા.

�ુલામોની ઢબથી બેસતા હતા. પોતાના હાથે પોતાના જોડા

સીવતા હતા. પોતાના �ુબારક હાથે પોતાના કપડાને થ�ગડા

લગાડતા હતા. �ન નાખ્ય વગર સવાર� પર સવાર થતા
હતા અને કોઈને કોઈ (વ્ય�ક્ત) સાથે બેસાર� પણ લેતા

હતા. એક વખત પોતાના દરવા� પર એવા પરદા જોઈ

લીધા �માં �ચત્ બનેલા હતા તો એક પ�ત્નન ફરમાવ્�ુ ક�

ખબરદાર, આને હટાવો, �ુ ં તેના તરફ જોઈશ તો �ુ િનયા
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અને તેના ઠાઠ યાદ આવશે. આપે �દલથી �ુ િનયાને અળગી
કર�. અને તેની યાદને �દલમાંથી �સ
ં ૂ ી નાખી. અને એમ
ઇચ્છ�ુ ક� તેનો શણગાર નજરોથી �ૂ ર રહ�. �થી ન શ્રે

વ�ો બનાવ્ય અને ન તેને પોતાના �દલમાં જગ્ય આપી.

અને ન આ �ુ િનયામાં કોઈ સ્થળન આર� કર�. આપે

�ુ િનયાને �તરમાંથી કાઢ� નાખી અને �દલથી �ૂ ર કર� દ�ધી.
અને નજરોથી પણ ઓજલ કર� દ�ધી. અને આ જ દર� ક
ઇન્સાનન િસધ્ધાં છે ક� �ને પસંદ નથી કરતો તેના તરફ

જોવા પણ નથી માગતો. અને તેનો ઉલ્લે પણ નાપસંદ કર�
છે .

ખર� ખર ( હઝરત ર� ૂ�ુલ્લા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લ)ની �ઝ�દગીમાં એ બધી વસ્ �ુ મળ� આવે
છે � �ુ િનયાના એબો અને તેની ખરાબીઓને િનદ� શ કર� છે .

ક�મક� આપે પોતાના ઘરવાળાઓ સહ�ત �ુખ્ય રહ�વા�ું પસંદ

�ુ� છે અને �ુદાના દરબારમાં અત્યં સમીપતા હોવા છતાં

�ુ િનયાના શણગારોને પોતાનાથી અલગ રાખ્ય છે .
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હવે દર� ક ઇન્સાન �ુ�ધ્ધન નજર� જો�ું જોઈએ, અને

એ િવચાર�ું જોઈએ ક� આવી પ�ર�સ્થિ અને આવી ર�તના

�વનથી પરવર�દગાર� પોતાના પયગમ્બરન ઇઝઝત આપી

છે ક� તેમને હડ� ૂત કયાર્ છે . જો કોઈ એમ ખયાલ કર� ું હોય

ક� હડ� ૂત કયાર્ છે તો તે �ૂઠો અને અફવા ઘડનારો છે . અને

જો એમ લાગણી ધરાવે છે ક� ઇઝઝત આપી છે તો તેણે

�ણી લે� ું જોઈએ ક� જો અલ્લાહ તેના માટ� �ુ િનયાને પથાર�
બનાવી દ�ધી છે તો તેનો અથર એ થયો ક� તેને હડ� ૂત કર�

દ�ધો છે , ક�મક� પોતાના સૌથી નઝદ�ક બંદાને તેનાથી �ૂ ર

રાખ્ય હતા.

હવે દર� ક શખ્સ હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ

પયરવી કરવી જોઈએ,

તેમના પગલે ચાલ�ું જોઈએ અને તેમની મં�ઝલ પર કદમ
રાખવા

જોઈએ.

ન�હ�તર

હલાક્તથ નહ�

બચી

શક�.

પરવર�દગાર� પયગમ્બર ઇસ્લા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમન
જ�સતની � ૂશ

કયામત
ખબર

ન�ક

સંભળાવનાર

હોવાની

િનશાની,

અને

અઝાબથી
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ડરાવવાવાળા બનાવ્ય છે . તેઓ �ુ િનયાથી � ૂખ્ય ચાલ્ય
ગયા, પણ આખેરતમાં સલામતી સાથે પહ�ચ્ય. આપે ઘર
બાંધવા પત્થ ન રાખ્ય અને �ુ િનયાથી ચાલ્ય ગયા. અને
પોતાના પાલનહારની દાવત પર લબ્બૈ કહ� દ�ધી.
પરવર�દગારનો ક�ટલો મોટો ઉપકાર છે ક� તેણે આપણને
આપ �વા માગર્દશર અતા ફરમાવ્ય. �ની પયરવી
કરવામાં આવે. અને આગેવાન આપ્ય છે �મના પગલે
પગલે ચાલી શકાય.
�ુદાની કસમ ! મ� આ ખમીસમાં એટલા થીગડા
લગાવડાવ્ય છે ક� હવે થ�ગડા મારનારને (થીગડા) દ� તા
શરમ આવે છે . મને એક શખ્સ એમ પણ ક�ું હ� ું ક� હવે
આને ફ�ક� ક�મ નથી દ� તા? તો મ� તેને કહ� દ��ું હ� ું ક�
મારાથી �ૂ ર થઈ �, "સવાર પડવા પછ� કૌમને રાતના
સફર કરવાની કદર થાય છે ."

*****
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૧૬૧ - ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન િસફતો, એહલેબૈત
લય્હ� �ુસ્સલામ િવિશષ્ટત, તકવા અને ર� ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
પયરવીની દાવત

પરવર�દગાર� આપને રોશન � ૂર, સ્પષ દલીલ,

� ૂલ્લ માગર અને �હદાયત આપનાર� �કતાબની સાથે

મોકલ્ય છે . આપ�ું �ુ ળ શ્રે �ુ ળ છે અને આપનો વંશવેલો

શ્રે વંશવેલો છે , �ની ડાળ�ઓ સમતલ અને ફળો પહ�ચમાં
છે . આપ�ું જન્મસ્ મ�ા �ુકરર ્મ છે અને �હજરત�ું સ્થ

તયબાની (મદ�નાની) � ૂિમ છે . અહ�થી આપનો �ઝક ઉ�ંત

થયો છે . અહ�થી આપની અવાજ ફ�લાઈ છે . પરવર�દગાર�

આપને � ૂરતી થનાર� �ુજ્જ, આરોગ્ આપનાર� નસીહત,

ગત બધા કામોનો ઉપાય કરનાર� દાવત સાથે મોકલ્ય છે .
આપની મારફત અપ્રિસ શર�અતોને �હ�ર કર� છે , અને
િનથર્ ( નકામી) �બદઅતોનો નાશ કર� દ�ધો છે અને સ્પષ
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�ુકમો બયાન કર� દ�ધા છે . એટલે હવે � કોઈ પણ ઇસ્લા

િસવાય અન્ માગર ગ્ર કરશે તેની બદનસીબી � ૂરવાર

થઈ જશે અને �વનની દોર� � ૂટ� જશે. અને મ� ભર પડ�ું

ભાર� પડ� જશે અને �િતમ પ�રણામે સદા�ું �ુ :ખ અને

યાતના સૌથી આકરો અઝાબ હશે.

�ુ ં �ુદા પર એવી જ ર�તે ભરોસો રા�ું �ં �વી ર�તે

તેની તરફ ધ્યા ધરનારા રાખે છે . અને તેનાથી એ માગર્ન
�હદાયત મા�ું �ં � તેની જ�સત �ુધી પહ�ચાડ� દ� વાવાળો
અને તેની ઇ�ચ્છ મં�ઝલ �ુધી લઈ જનારો છે .
�ુદાના બદ
ં ાઓ !

�ુ ં તમને અલ્લાહન તકવા

(ડરવા)ની �હદાયત ક�ં �ં અને તેની ફરમાબરદાર�ની
વસીયત ક�ં �,ં અને એમાં જ કાલે ન�ત છે . અને આ જ
હંમેશા માટ� ન�ત�ું ક�ન્દ છે . તેણે તમને ડરાવ્ય તો સં� ૂણર
ર�તે ડરાવ્ય. અને ઉત્સા અપાવ્ય તો સં� ૂણર ઉત્સાહન

ં ોબસ્ ��. તમારા માટ� �ુ િનયા અને તેનો િવયોગ, તેની
બદ

પડતી અને તેમાંથી ચાલ્ય જ�ું બધાની ચોખવટ કર� દ�ધી
છે . એટલે તેમાં � વસ્ � સાર� લાગે તેનાથી વેરાગ રાખો
ક�મક� તમાર� સાથે આવનાર� વસ્ � ઘણી ઓછ� છે . �ુ ઓ આ
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ઘર અલ્લાહન ગઝબથી ઘ�ું નઝદ�ક અને અલ્લાહન
રઝાથી ઘ�ું �ૂ ર છે .
ં ાઓ !
�ુદાના બદ

વ્યાિ ઉપાિધ અને તેની

પ્ર�ૃિ�ઓ �ખ મ�ચામણા કર� લ્ય. ક�મક� તમને ખબર છે

ક� તેનાથી કોઈ પણ ર�તે �ુ દા થવા�ું છે . અને તેની

�સ્થિત િનરંતર બદલાતી રહ� છે . તેનાથી એવી ર�તે બચો
�વી ર�તે એક ભય�ભત અને પોતાની ઝાત માટ� િનખાલસ

અને તનતોડ મહ�નત કરનાર બચે છે . અને તેનાથી ધડો
(બોધપાઠ) લ્ય તે દષ્ય વડ� � તમે પોતે જોઈ લીધા છે ક�

ગત નસલો નાશ પામી. તેના �ગો-ઉપાંગો અલગ-અલગ
થઈ ગયા. તેઓની �ખો અને કાન ખતમ થઈ ગયા.

તેઓની સભ્યત અને માન ચાલ્ય ગયા. તેઓના આનંદ

અને નેઅમતોનો �ત આવ્ય. અવલાદની િનકટતા �ુ દાઈમાં
બદલાઈ ગઈ અને પ�ત્નઓન સાથ િવયોગમાં ફર� ગયો.
હવે ન તો આપસની ચડસાચડસી (એકબી� પર ગવર્
કરવો) રહ� ગઈ છે , ન વશ
ં ોનો ક્, ન �ુલાકાતો રહ� ગઈ
છે અને ન વાતચીત.
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એટલે અય �ુદાના બંદાઓ !

એ શખ્સન �મ

� પોતાના નફસ પર કા� ૂ રાખે છે . પોતાની

ઇચ્છાઓન રોક� શક� છે અને પોતાના �તર ચ�ુથી જોઈ શક�
છે . વાત તદ્ સાફ છે . �ચહ્ સ્થાિપ છે , માગર સીધો છે

અને પંથ તદ્ સીધો છે .

*****
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૧૬ર - એક શખ્સન સવાલનો જવાબ

અય બની અસદના ભાઈ તમે ઘણા �ૂંકા �દલના છો

અને ખોટા રસ્ત ચાલી િનકળ્ય છો. પરં� ુ દર� ક ર�તે તમને

સગપણનો હક પણ છે અને � ૂછવાનો હક પણ. અને તમે

� ૂછ� લી�ું છે . તો હવે સાંભળો ! અમારા ઉચ્ �ૂળ અને

હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લ સાથે સૌથી િનકટ સંબ ંધ છતાં કૌમે અમારાથી આ

હકને એટલા માટ� છ�નવી લીધો ક� તેમાં એક સ્વાથ હતો

�ના પર એક વગર્ન નફસ મર� મીટયા હતા. અને બી�

વગ� �ખ મ�ચામણાથી કામ લી�ું હ�.ું પરં� ુ દર� ક સંજોગમાં
હા�કમ અલ્લા છે અને કયામતના �દવસે તેના દરબારમાં

પાછા ફર�ને જવા�ું છે .

એ �ુટમારની વાત છોડો �નો શોર ચાર� તરફ

મચ્ય છે .

હવે �ટણીઓની વાત કરો � પોતાના હાથમાં

આવી િનકળ� ગઈ.
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હવે આવો આ �ુસીબતને �ુ ઓ � અ� ૂ �ુફયાનના

�ુત્ર તરફથી આવી છે ક� જમાનાએ રોવડાવ્ય પછ�
હસ
ં ાવી દ�ધા છે . અને �ુદાની કસમ એમાં કંઈ અજબ થવા

��ું નથી. આ�યર તો એ બનાવ પર છે , �ણે આ�યર્ન
પણ �ત આણી દ�ધો છે . અને વક્રતા વધાર� દ�ધી છે .

કૌમે ઇચ્છ�ુ હ� ું ક� �ુદાના � ૂરને તેના �ચરાગથી જ �ુ�વી

દ� વામાં આવે અને �વારાને ઝરણાથી જ બંધ કર� દ� વામાં

આવે. મારા અને પોતાના વચ્ચ િવષમ �ટડાને
ંૂ
ભેળવી દ�ધા
ક� જો મારાથી અને તેઓથી આપિ�ઓની તકલીફો ખતમ

થઈ ગઈ તો �ુ ં તેમને િનમર્ હકના માગ� ચલાવીશ અને જો
કોઈ બી� �સ્થિ થઈ ગઈ તો તમાર� અફસોસ અને

અબળખાથી પોતાની �ન ન દઈ દ� વી જોઈએ અલ્લા

તેઓના અમલોથી સાર� ર�તે �ણકાર છે .

*****

નહ�ુલ બલાગાહ - 503

ww.hajinaji.com

૧૬૩ - અલ્લાહન સ્�ૂિ, ઇન્સાન�ુ સ�ન,
અને �વનની જ��રયાતો તરફ માગર ્દશર

બધા વખાણ એ અલ્લા માટ� છે � લોકોનો પૈદા

કરનાર છે . જમીનની પથાર� પાથરનાર છે , ખીણોમાં પાણીને
વહાવવાવાળો છે , અને શીખરોને લીલાછમ અને � ૃપ્

બનાવનારો છે . તેના પ્રાથિ પણાનો કોઈ આરંભ નથી.
અને તેના �િતમ હોવાની કોઈ મયાર્દ નથી. તે પ્રથમ છે

અને સદાકાળ રહ�નારો છે . તે બાક� છે અને તેના અનંતની
કોઈ �ુદ્ નથી. કપાળો તેની સામે દંડવત (સજદામાં) અને

હ�ઠો તેની વહ�દાિનયત ( એકપણા)નો ઇકરાર કરનારા છે .
તેણે સ�નની સાથે જ દર� ક વસ્ �ુન સીમાઓ ન�� કર�
દ�ધી છે . �થી તે કોઈની પ્રિત�ૃ બનવા ન પામે.

ઇન્સાનન િવચારો તેના માટ� કોઈ સીમાઓ અને

�ક્ર શીલતા અને �ગો ઉપાંગોને ન�� નથી કર� શકતા.
તેના માટ� એમ નથી કહ� શકા� ું ક� તે �ારથી છે ? અને ન

ે તે
એ સીમા ન�� કર� શકાય છે ક� તે �ાં �ુધી રહ�શ?

પ્ર છે પણ એ નથી કહ� શકા� ું ક� કઈ ચીજથી, અને �ુપ્
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છે પણ એ નથી િવચાર� શકા� ું ક� કઈ ચીજમાં છે ? ન તો તે
કોઈ આકાર છે ક� ખતમ થઈ �ય, ન કોઈ પરદામાં છે ક�

સીિમત થઈ �ય. દ� ખીતા જોડાણના આધાર� વસ્ �ુઓથ
િનકટ નથી અને શાર��રક િવ� ૂટાપણાને કારણે �ૂ ર નથી.

તેના પર બંદાઓની હાલતોમાંથી એક હાલત પણ �પી નથી

અને ન શબ્દોન �ુનરોચ્ચા, ન �ચાઈઓ�ું �ૂ રથી ઝલક્�ુ

��ું છે અને ન કદમ�ું આગળ વધ�ુ.ં ન �ધાર� રાતમાં ન

છવાએલા �ધકારમાં �ના પર પ્રકાિ ચંદમા પોતાની
ચાંદની પાથર� છે અને રોશન � ૂયર ઉદય અને અસ્તમા અને

જમાનાના ચ�રોમાં � આવનાર� રાતના આગમન અને

જવાવાળા �દવસની િવદાયથી ઉત્પ� થાય છે . તે દર� ક

છે વટ અને �ુદ્દત પહ�લા છે અને દર� ક ગણત્ અને

�હસાબથી પર છે . તે એ િસફતોથી ઉચ્ચત છે �ને મયાર્�દ
સમ� લેનારા તેની તરફ મન� ૂબ કર� દ� છે . ચાહ� તે

િસફતોના �દા�ઓ હોય ક� આસપાસની સીમાઓ, ઘરોમાં

રહ�ણાંક હોય ક� ઉતારામાં પડાવ. સીમા �કણી તેના સ�નો

માટ� અને તેનો સબ
ં ંધ તેના ગયરની તરફ હોય છે .
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તેણે વસ્ �ુઓ�ુ સ�ન ન તો અના�દ પદાથર્થ ક�ુ�

છે અને ન અનંત દષ્ટાંતોથ. � કંઈ સ��ુર છે . પોતે ક�ુ� છે

અને તેની સીમાઓ ન�� કર� દ�ધી છે . અને દર� ક � ૂરતને

� ૂબ� ૂરત બનાવી દ�ધી છે . કોઈ પણ વસ્ � તેના �ુકમ�ું

ઉલંઘન નથી કર� શકતી. અને ન કોઈની તાબેદાર�માં તેને
કોઈ લાભ પહ�ચે છે . તે� ું ઇલ્ � ૂતકાળમાં મરનારા િવશે

એ�ું જ છે ��ું રહ� જનારા �વતાઓ િવશે છે . અને તે
ઉચ્ચત આસમાનોના સબ
ં ંધમાં એ�ું જ જ્ઞ રાખે છે ��ું ક�
ધરતીના પાતાળો િવશે ધરાવે છે .

આપની અ� ૂલ્ વાણીનો બીજો ભાગ:

અય તે ઇન્સા �ને દર� ક ર�તે �ુ રસ્ બનાવવામાં

આવ્ય છે અને ઉદરના �ધારાઓ અને એક પછ� એક પડના
�ધારાઓમાં સં� ૂણર માવજત સાથે સ�વામાં આવ્ય છે .

તારો આરંભ નર� માટ�થી થયો છે . અને તને એક ખાસ

ક�ન્દ્ર એક ખાસ �ુદ્ �ુધી રાખવામાં આવ્ય છે . � ું માના
પેટમાં એવી ર�તે સળવળતો હતો ક� ન અવાજનો જવાબ

આપી શકતો હતો, ન કોઈ અવાજ સાંભળ� શકતો હતો. પછ�
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તને ત્યાંથ કાઢ� એ ઘરમાં લાવવામાં આવ્ય �ને ત� જો�ું
પણ નહો�.ું અને �યાંના લાભદાયી રસ્તાઓથ �ણકાર પણ

નહોતો. બતાવ તને માના સ્તનોથ �ૂ ધ પીવાની પ્રેર કોણે
આપી છે ? અને જ�રતના સમયે માંગવાના ઠ�કાણા અને

ઇરાદાનો પતો કોણે બતાવ્ય છે ? હોિશયાર ! � શખ્ એક

આકાર અને અવયવોવાળા સ�નના �ુણોને ઓળખવાથી
લાચાર હોય તે સ�નહારના �ુણોને ઓળખવાથી વધાર�

લાચાર હશે. અને સ�નની હદો મારફત તેને મેળવવાથી
ખર� ખર ઘણો �ૂ ર હશે.

*****
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૧૬૪ - હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ હ.

ઉસ્માથી વાતચીત અને તેમની દામાદ� પર
એક નજર

લોકો માર� પાછળ વાટ જોઈ રહ્ છે . અને તેઓએ

મને તમાર� વચ્ચ વાસ્ત બનાવ્ય છે . અને �ુદાની કસમ !

�ુ ં નથી �ણતો ક� �ુ ં તમને �ું ક�?
ુ ં �ુ ં કોઈ એવી વાત નથી

�ણતો � તમારા ધ્યા બહાર હોય. અને કોઈ એવી વાતનો
સકં �ત નથી આપી શકતો �ને તમો �ણતા ન હોવ? તમને

એ બધી વાતોની ખબર છે , � �ુ ં ��ું �ં. અને મ� કોઈ વાત
પહ�લેથી નથી �ણી લીધી ક� તેનાથી તમને આગાહ ક�.ં

અને ન કોઈ વાત � ૂપક�થી સાંભળ� લીધી છે , તમને

ખબરદાર કર� દ� ક� તમે એ બ�ું �તે જો�ું છે , � મ� જો�ું

છે , એ બ�ું તમે પોતે સાંભળ્�ુ છે , � મ� સાંભળ્�ુ છે . અને
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લ પાસે એવી જ ર�તે રહ્ છો �મ �ુ ં રહ્ �ં. અ� ૂ

કહાફાનો �ુત અને ખ�ાબનો બેટો હક પર અમલ કરવાને
તમારાથી

વધાર�

ઉચ્

નહોતા

ક�મક�

તમે

તેઓની
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સરખામણીમાં ર� ૂ�ુલ્લા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમથ વધાર� િનકટના સગા છો.

અને તમને એ જમાઈ�ું માન પણ પ્રા છે �

તેઓને નહો�.ું એટલે �ુદાના ખાતર તમારા નફસને બચાવો.

ક�મક� તમને �ધળાપણાથી ચ�ુઓને અથવા અજ્ઞાનતા

જ્ઞ દ� વામાં નથી આવી ર�ુ.ં પંથ તદ્ સાફ છે અને

દ�નના િનશાનો કાયમ છે . યાદ રાખો ! �ુદાની સમીપ શ્રે

બદ
ં ો એજ ન્યાય ઇમામ છે � પોતે �હદાયત મેળવેલ હોય

અને બી�ઓને �હદાયત આપે. �ણી પહ�ચાણેલી �ુ�વતને
કાયમ કર� અને અ�ણી �બદઅત (રસમ)ને ખતમ કર� નાખે.

�ુ ઓ પ્રક આપતી �ુ�અતોપણ રૌશન છે અને �બદઅતો

(ખોટ� રસમો)ના િનશાનો પણ સ્પષ છે . અને �ુદાની
નજરમાં સૌથી બદતર ઇન્સા એ ઝા�લમ આગેવાન છે �

પોતે પણ �ુમરાહ હોય અને લોકોને પણ �ુમરાહ કર� .

પયગમ્બરથ મળે લી �ુ�ાતો � ૃત બનાવી દ� અને છોડવા

લાયક �બદઅતોને �વતી કર� .

મ� ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

એમ ફરમાવતા સાંભળ્ય છે ક� કયામતના �દવસે ઝા�લમ
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રહ�બર એવી હાલતમાં લાવવામાં આવશે ક� ન તો તેનો કોઈ

મદદગાર હશે, ન તેની ક્ષ યાચના કરનાર. અને તેને
જહ�હમમાં નાખી દ� વામાં આવશે. અને તે એવી ર�તે � ૂમશે

�વી ર�તે ચ�� � ૂમે છે . ત્યા પછ� તેને જહ� મના

અઝાબમાં જકડ� લેવામાં આવશે. �ુ ં તમને અલ્લાહન કસમ

ૂ પેશવા
આ�ું �ં ક� �ુદાના વાસ્ત તમે આ ઉમ્મતન મક�લ
ન બનો એટલા માટ� ક� આ�દકાળથી કહ�વામાં આવી ર�ું છે ક�

આ ઉમ્મતન એક પેશવા કતલ કર� નાખવામાં આવશે.

ત્યા પછ� કયામત �ુધી કતલ અને ગારતગર�નો દરવાજો

� ૂલી �શે. અને બધા કામો શકં ાશીલ થઈ જશે અને

�ફત્ના ફ�લાઈ જશે. અને લોકો સાચા �ૂઠામાં ફરક નહ� કર�

શક�. અને એમાં જ ચકરાતા રહ�શે અને ઉપર નીચે થતા

રહ�શે. �ુદારા (�ુદાની કસમ) મરવાનની સવાર� ન બની
�વ ક� એ �યાં ચાહ� ત્યા ખ�ચીને લઈ �ય ક�મક� તમાર�

વય મોટ� થઈ � ૂક� છે અને તમાર� �જ�દગી �તની િનકટ છે .

હ. ઉસ્માન આ � ૂર� વાતચીતને સાંભળ� ક�ુ:ં આપ

તે લોકોને કહ� દયો ક� મને મહ�તલ આપે �થી �ુ ં તેમના
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ૂ વાએલા હકનો ઇલાજ કર� શ�ુ ?
� ંચ
ં આપે ફરમાવ્�ુ: �યાં
�ુધી મદ�નાનો મામલો છે તેમાં કોઈ મોહલતની જ�રત
નથી અને �યાં �ુધી બહારના મામલાને લાગે વળગે છે ક�
તેમાં માત એટલી મોહલત આપી શકાય છે ક�, તેઓ �ુધી
તમારો �ુકમ પહ�ચી �ય.

*****
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૧૬પ - મોરની �ચત િવ�ચત રચના અને
જ�લતના�ચ�ાકષર્ દષ્ય

અલ્લાહ પોતાના બધા સ�નોને �ચત િવ�ચત

બનાવ્ય છે . ચાહ� તે પ્ર ધરાવતા હોય અથવા િનષ્પ્,

�સ્થર હોય ક� ગિતમાન અને એ બધા દ્વા પોતાની �ુ�મ

કાર�ગર� અને મહાન �ુ દરતના એ � ૂરાવાઓ સ્થાિપ કર�

દ�ધા છે �ની સામે �ુ�ધ્ધ સં� ૂણર ર�તે �સ્વકા અને

માન્યતા�ુ મા�ું નત કર� રહ�લ છે અને પછ� આપણા

કાનોમાં તેની વહ�દાિનયત ( એકપણા)ની દલીલો િવિવધ
રં ગ�પવાળા પક્ષીઓ સ�નના �પમાં �ુ�
ં રહ� છે �ને

જમીનના દરો, � ૃક્, બખોલો અને પહાડોના શીખરો પર

આબાદ કયાર્ છે . �ની પાંખો િવિવધ પ્રકાર અને �ની

બનાવટ �ુ દા જ પ્રકાર છે અને તેઓને કા� ૂમાં રાખવાની

લગામ દ્વા હરક્ આપવામાં આવે છે અને તેઓ પોતાની
પાંખોને િવશાળ અવકાશના માગ� અને � ૂલી હવાના

િવસ્તારમા ફફડાવે છે . તેઓને �ુન્યમાંથ કાઢ� �ચત િવ�ચત

�હ�ર� આકારોમાં પૈદા કયાર્ છે . અને માંસ હાડકામાં ઢંકાએલ
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સાંધાઓના �કનારાઓથી તેઓના શર�રની બનાવટ કર� છે .
ક�ટલાકને તેના દ� હના ભાર� પણાએ હવામાં તેજ ઊડવાથી રોક�

રાખ્ય છે . અને તેઓ માત જરા �ચે થઈને ઊડ� રહ્ છે .

અને પછ� પોતાની �ુ�મ �ુ દરત અને �ડ� કાર�ગર�થી

તેઓને િવિવધ રં ગો સાથે વ્યવ�સ્ અને સંક�લત કયાર્ છે .

ક�મક� અ�ુક એક જ રં ગમાં �ુ બેલા છે ક� બી� રંગનો �શ

પણ નથી અને અ�ુક એક રં ગમાં રં ગાએલા છે પણ તેઓના
ગળાની કંઠ� �ુ દા રં ગની છે .

મોર:

આ બધામાં સૌથી િવ�ચત સ�ન મોર�ું છે . �ને

સૌથી મજ� ૂત સમતલતાના સાંચામાં ઢાળવામાં આવ્ય છે .

અને તેના રં ગોમાં �ુદ
ં રતમ વ્યવસ્ સ્થાિપ કર� છે . તેને
એવા રંગીન પ�છાઓ આપવામાં આવ્ય છે �ના � ૂળને એક

બી�થી જોડ� દ�ધા છે . અને એ �છ
ં ૂ આપી છે � �ૂ ર �ુધી

ખ�ચાતી જ �ય છે . જયાર� તે પોતાની માદા પાસે �ય છે

તો તેને ફ�લાવી લે છે અને પોતાના માથા પર એવી ર�તે
છાંવ નાખતા કર� લે છે �ણે બંને જગતની ક�શ્તીન સઢ
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�ને ના�ુદા (નૌકાને હાંકનારાઓ) આમ તેમ વાળ� રહ્ છે .

તે પોતાના રં ગો પર �લાય છે અને તેની હરક્ત સાથે

�મવા લાગે છે . પોતાની માદા પર એવી ર�તે ચડ� બેસે છે

�વી ર�તે મરઘો અને તેને એવી ર�તે ગભર્વંત બનાવે છે

�વી ર�તે જોશ અને મસ્તીમા મદ �નવર. �ુ ં આ

મસઅલામાં તમને અ�ુભવની વાત ક� ં �ં. ન એવા શખ્સન
�મ � કોઈ કમઝોર સનદના હવાલે કર� દ� . જો અ�ુમાન
કરવાવાળા�ું અ�ુમાન સા�ું હોત તો તેઓ �� ૂઓ દ્વા

ગભર રખાવે છે � તેની �ખોમાંથી બહાર િનકળ� પાંપણો

પર થંભી �ય છે અને માદા તેની પી લ્ય છે અને ત્યા પછ�

�ડા �ુક� છે અને તેઓમાં નર માદાનો કોઈ સમાગમ નથી
થતો િસવાય એ ટપક� પડનારા �� ૂઓની. તો આ વાત

કાગડાઓ સાથે ખાવાપીવા દ્વા ગભર રહ�વાની વાતથી વધાર�
િવ�ચત અચંબાજનક ન હોત.

તમે એની રં ગત પર િવચાર કરો તો એ�ું લાગશે

�ણે પ�છાઓની વચ્ચેન સળ�ઓ ચાંદ�ની સળ�ઓ છે અને

ૂર અને � ૂયર્ન �કરણો �વા �
તેના પર � �ચત િવ�ચત વ�્
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પાંખ અને પ�છા ઉગી િનકળ્ય છે તે �ુધ્ સોના અને

જમ�ુ� દ (એક �ક�મતી પત્થ) ના �ુ કડા છે . અને જો તેને
જમીનની વનસ્પિતન ઉપમા દ� વામાં આવે તો એમ કહો ક�

આ દર� ક વસંત ૠ� ુના �ુષ્પોન ગજરો છે . અને જો વ�ો

સાથે સરખાવવા માંગો તો કહ�શો ક� ભરત ભર� લા આભા
અથવા �ુદ
ં ર યમની ચાદરો �વા છે અને જો ઘર� ણાથી જ

ઉપમા આપવા માગો તો એમ કહ�શો ક� આ રં ગબેરંગી
ૂર
નગીના છે � ચાંદ�ના વ�્ળમ
ા જડવામાં આવ્ય છે . આ

પ્રા તેની ચાલમાં એક મગ�ર અને ઘમંડ� શખ્સન �મ

�મતાં ચાલે છે . અને પોતાની પાંખો અને �છને
ંૂ
જોતો રહ�

છે . પોતાના પ્રા�ૃિ વ�ોની �ુદ
ં રતા અને પોતાની �વન
ચાદરની રં ગીનતા જોઈને ખડખડાટ હસે છે અને પછ� જયાર�

પગો પર દ્ર� કર� છે તો એવી ર�તે �ચા અવાજથી પોક

� ૂક� છે . �ણે �ુ દરતના અિતચારની ફ�રયાદ કરતો હોય. અને

પોતાની �તરની વ્યથાન ખર� ખર ગવાહ� આપી રહ્ હોય.

એટલા માટ� ક� તેના પગો વણર્શંક �ુરઘાઓના પગોની �મ

�ુ બળા, પાતળા અને બાર�ક હોય છે . ને તેના ગ�ઠણના
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�કનારા પર એક હલકો એવો કાંટો હોય છે . અને તેના ગળા

પર વાળોના બદલે લીલા રં ગના નકશીદાર પ�છાઓનો એક

�ુચ્છ હોય છે . તેની ગરદનનો િવસ્તા એક �ુરાહ�ની

ગરદનની �મ હોય છે . અને તેની ગરદનની જગ્યાએથ

લઈને પેટ �ુધીનો ભાગ વસમા �વા લીલા રંગના અથવા
એ ર� શમ �વા હોય છે �ને કલઈ ચડાવેલ અર�સા પર

પહ�રાવી દ�ધેલ હોય. એ�ું લાગે છે ક� તે કાળ� રંગની

ઓઢણીમાં લપેટાએલ છે

પરં� ુ પોતાની ચમકદમકના

વધારાથી એ�ું લાગે છે �ણે તેમાં નવી તા� સબ્ઝ
અલગથી ભેળવી દ�ધી હોય.

તેના કાનોના ખાડાની સાથે જોડાએલ બા� ૂના �લો

�વી કલમની અણી �વી એક બાર�ક લ�ટ� હોય છે અને તે

પોતાની સફ�દ� સાથે તે જગ્યાન કાળાશની વચ્ચ ચમક્ત

રહ� છે . ભાગ્ય જ કોઈ રં ગ એવો હશે �નો કોઈ ભાગ આ

�નવરને ન મળ્ય હોય. પણ આ લ�ટ�ની ચમક અને તેના

ર� શમી આકારની ચમકદમક બધા પર ચ�ઢયાતી છે . તેની

ઉપમા એ વેરાએલી કળ�ઓની �મ છે �ને ન બહારની
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વષાર્ પોષી હોય અને ન � ૂરજના �કરણોએ. તે કદ� કદ�
પોતાની પાંખોથી અલગ પણ થઈ �ય છે અને આ રંગીન
વ�ો ઉતાર� નગ્ થઈ �ય છે . તેની પાંખો પ�છા ખર� �ય
છે અને ફર�વાર ઊગી િનકળે છે .

આ પાંખ અને પ�છા એવી ર�તે ખર� છે �વી ર�તે

� ૃક્ષ ડાળ�ઓ પરથી પાંદડા ખર� છે . અને ફર�વાર એવી
ર�તે ઊગી આવે છે અને તદ્ પહ�લા �વા થઈ �ય છે . ન

�ૂના રંગોથી કોઈ �ભ�ખ રં ગ હોય છે અને ન કોઈ રંગની

જગ્ય ફર� �ય છે . બલ્ક તમે તેના ર� સાઓ પર પણ �ચ�તન
કરશો તો તમને કદ� �ુલાબની લા�લમા નજર આવશે, તો
કદ� જમ�દની �લલાશ અને કદ� સોનાની િપળાશ. ભલા આ

સ�નના વખાણ કરનારા તેની � ૂબીઓને કઈ ર�તે વણર્વ

શક� છે .

જયાર� ક� તેના એક નાના એવા �ગે િવચારોને ત્યા

�ુધી પહ�ચવાથી લાચાર કર� દ�ધા છે અને �ભોને તેના

વખાણથી થક્વ દ�ધેલ છે .
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પાક અને બેપરવા છે એ મા�લક �ણે �ુ�ધ્ધઓન

�દગ� ૂઢ કર� દ�ધી છે . માત આ એક સ�નના વખાણથી �ને

દ્ર�ષ સામે સ્પષ કર� દ�ધા છે અને દ્ર�ષ્ તેને
મયાર્�દ, સંપા�દત, િમિશ્ અને રંગીન �પમાં જોઈ લીધા

છે . અને પછ� જબાનોને પણ તેના �ુણોનો �ુલાસો બયાન
કરવા અને તેના વખાણનો હક અદા કરવાથી લાચાર કર�
દ�ધી છે .

અને પાક અને પિવત છે એ ઝાત �ણે ક�ડ� અને

મચ્છરથ લઈને તેઓથી મોટ� માછલીઓ અને હાથીઓ
�ુધ્ધાન પગો મજ� ૂત અને અડગ બનાવ્ય છે . અને

પોતાના માટ� એ લા�ઝમ કર� લી�ું છે ક� કોઈ પ્રા આકાર

હરક્ નહ� કર� પણ એ ક� તેની � ૂળ વાયદાગાહ મૌત હશે.

અને તેનો �ત નાશ હશે.

હવે જો તમે આ બયાનો પર �તરની દ્ર�ષ્ નજર

કરશો તો તમા� ં મન �ુ િનયાની બધી કામનાઓ, �લજ્જત
અને શણગારોથી કંટાળ� જશે અને તમાર� કલ્પન એ

� ૃક્ષો પણ�ની ખણખણાટમાં ખોવાય થઈ જશે �ની જડો
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દ�રયાના �કનાર� ખડકોની ટોચો પર �ૂબેલી છે . અને એ

તા�મા� મોતીઓના �ુચ્છાઓન લટકવા અને લીલા

પણ�ના �ગલાફોમાં િવિવધ પ્રકાર ફળોના િનકળવાના

દષ્યોમા ખોવાઈ જશે. �ને કોઈ પણ શ્ વગર પ્રા કર�

શકાય છે .

અને

ત્યા

આવનારાઓની આસપાસ

મહ�લોના

�ગણાઓમાં સ્વચ અને �ુધ્ મધ અને પાક અને પિવત

�ુરાના દોર ચાલતા હશે, ત્યા એ કૌમ હશે �ની કરામતોએ

તેને ખ�ચીને સદાના સ્થાન પહ�ચાડ� દ�ધી છે . અને તેઓને
હવે પ્રવાસ વધાર� શ્રમ બચાવી લેવામાં આવ્ય છે .

અય માર� વાતો સાંભળનારાઓ ! જો તમે તમારા

�દલોને પ્ર� કર� લ્ય એ મં�ઝલ �ુધી પહ�ચવા માટ� �યાં

આ �ચ�ાકષર્ દષ્ય મળ� આવે છે તો તમારો �વ શોખના
આવેશમાં �ુદ િનકળ� જશે અને તમે માર� આ સભામાંથી

ઊઠ� કબ્રોમ રહ�વાવાળાના પડોશમાં જવા તત્પ થઈ જશો

�થી આ નેઅમતો જલ્દ મેળવી લ્ય.
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અમને

અને

તમને

બંનેને

પોતાની

રહ�મતના પ્રતા એ લોકોમાં ગણી લ્ય, �ઓ પોતાના
�તરના �ડાણોથી �ુભ ચા�ર�યના બદ
ં ાઓની મં�ઝલો માટ�

મથી રહ્યા .

*****
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૧૬૬ - એકતા અને સંપની દાવત અને બની
ઉમય્યાન પડતી

તમારા નાનાઓને જોઈએ ક� પોતાના મોટાઓ�ું

અ�ુકરણ કર� અને મોટાઓની ફરજ છે ક� પોતાના નાનાઓ

પર મહ�રબાની કર� . અને ખબરદાર ! તમે લોકો �હ�લીયતના
એ ��લમો �વા ન થઈ જતા �ઓ ન તો દ�ન�ું ઇલ્
મેળવતા હતા અને ન અલ્લા િવશે સમજ�ુ�ધ્ધથ કામ

લેતા હતા. તેઓનો દાખલો એ �ડાઓના છ�લકાઓ �વો છે ,

� શાહ� ૃગના �ડા � ૂક્વાન જગ્ય પર રાખ્ય હોય. ક�મક�

તેને તોડવા તો �ુનો છે પરં� ુ ઉછે રવા પણ શરર િસવાય કોઈ
પ�રણામ નથી લાવી શક�.ું

આપની અ� ૂલ્ વાણીનો એક બીજો ભાગ:

તેઓ આપસના પ્યા પછ� �ુ દા-�ુ દા થઈ ગયા

અને પોતાના � ૂળથી અલગ થઈ ગયા. ક�ટલાક� એક ડાળ�ને

પકડ� લીધી અને હવે તેની સાથે નમતા રહ�શે ત્યા �ુધી ક�
અલ્લા તેઓને બની ઉમય્યાન સૌથી ખરાબ �દવસ માટ�

ભેગા કર� દ� શ.ે �વી ર�તે પાનખરમાં વાદળના �ૂકડાઓ
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ભેગા થઈ �ય છે . પછ� તેઓ વચ્ચ મહોબ્બ પૈદા કરશે,

પછ� તેઓને ઉપરતળે વાદળના �ૂકડાઓની �મ મજ� ૂત

ટો� બનાવી દ� શે. પછ� તેઓ માટ� એવા દરવા� ખોલી

નાખશે અને તેઓ પોતાના ઊભરવાના સ્થળેથ સબા શહ�રના

બે બાગોના એ � ૂરની �મ િનકળશે �નાથી ન કોઈ શીખર
સલામત ર�ું હ� ું અને ન કોઈ પહાડ� ઠ�ર� શક� હતી. ન કોઈ

પહાડ�ું શીખર એ પ્રવાહ વાળ� શ�ું હ� ું અને ન

જમીનની �ચાઈ, અલ્લા તેઓને ઘાટોની ખીણોમાં �ટા

પાડ� દ� શે અને પછ� તેઓને ઝરણાના વહ�ણની �મ
જમીનમાં ફ�લાવી દ� શ.ે

તેઓ મારફત એક કૌમના હ�ો બી� કૌમથી

મેળવશે અને એક વગર્ન બી� પ્રદ�શમ સ�ા આપશે.

�ુદાની કસમ, તેઓની સ�ા અને અિધકારો પછ� � કંઈ
તેઓના હાથોમાં હશે તે એવી ર�તે ઓગળ� જશે �વી ર�તે

આગ પર ચરબી ઓગળ� �ય છે .

�િતમ �ુગના લોકો

અય લોકો ! જો તમે હકની મદદ કરવામાં આળસ

ન કરત અને બાિતલને કમઝોર કરવામાં પ્રમાદ� પ્રદશ ન
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કરત તો તમારા સબ
ં ંધમાં એ કૌમ લાલચ ન કરત � તમારા
�વી નથી. અને તમારા પર આ લોકો બળવાન ન બની

�ત. પરં� ુ અફસોસ ક� તે બની ઇસરાઈલની �મ �ુમરાહ
થઈ ગયા અને તમારા �વના સમ મારા પછ� તમાર�

હયરાની અને ભટક�ું બેવ �ુ ં થઈ જશે. ક�મક� તમે હકને પીઠ

પાછળ નાખી દ�ધો છે . સૌથી િનકટનાથી સંબ ંધો તોડ� નાખ્ય
છે અને �ૂ રનાઓથી નાતો જોડ� લીધો છે . યાદ રાખો ! જો

તમે હકની દાવત આપનારની પયરવી કર� લેત તો એ

તમને હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લ પર ચલાવત અને તમને વક્રતા બચાવી લેત

અને તમે આ ભાર� બોજ માથા પરથી ઉતાર� ફ�ક� દ� ત.

*****
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૧૬૭ - હકો અને ફરજોની સંભાળ અને
અલ્લાહથ ડરવાની નસીહત
પરવર�દગાર� આ �હદાયતની �કતાબ ઉતાર� છે ,
�માં સારા નરસાની સ્પષ્ટ કર� દ�ધી છે . એટલે તમે
નેક�નો પંથ અપનાવો �થી �હદાયત પામો અને �ુરાઈના
�ખથી મ� ફ�રવી લ્ય �થી સીધા માગ� આવી �વ.
ફરજો�ું ભાન રાખો અને તેને અદા કરો �થી એ
તમને જ�ાત �ુધી પહ�ચાડ� દ� . અલ્લાહ � હરામને હરામ
�ુ� છે એ અજ્ઞ નથી અને � હલાલને હલાલ બનાવ્�ુ છે
તે સંદ�હ�ુક્ નથી. તેણે �ુસલમાનની �ુરમતને બધી

માનિનય વસ્ �ુઓથ શ્રે ઠરાવી છે . અને �ુસલમાનોના

હકોને તેઓના સ્થાનોમા િનખાલસતા અને એક્તાથ બાંધી
દ�ધા છે . હવે �ુસલમાન એ જ છે �ના હાથ અને ઝબાન
(વાણી-વતર્)થી બધા �ુસલમાનો સલામત રહ�, િસવાય એ
ક� કોઈ હકના કારણે તેના પર હાથ નાખવામાં આવે. અને

નહ�ુલ બલાગાહ - 524

ww.hajinaji.com

કોઈ �ુસલમાન માટ� �ુસલમાનને તકલીફ આપવી �ઈઝ
નથી પણ એ ક� તેને માટ� કોઈ સજ્જ કારણ હોય.
એ બાબત તરફ આગળ વધો � દર� કના માટ� છે
તમારા માટ� પણ છે અને તે છે � ૃત્�. લોકો તમાર� પહ�લા
જઈ � ૂ�ા છે અને તમારો સમય તમને ઘેર� લઈ જઈ રહ્
છે . સામાન હળવો રાખો �થી આગળના લોકો સાથે ભળ�
�વ એટલા માટ� ક� એ પહ�લાના લોકો પાસે તમાર� વાટ
જોવરાવવામાં આવે છે .

અલ્લાહથ ડરો, તેના બંદાઓ સંબ ંધમાં પણ અને

શહ�રોના સંબ ંધમાં પણ. એટલા માટ� ક� તમારાથી જમીનો

અને

�નવરોના િવશે પણ સવાલ કરવામાં આવશે.

અલ્લાહન ફરમાંબરદાર� કરો અને અવજ્ ન કરો. નેક�ને

�ુ ઓ તો તરત જ લઈ લ્ય અને જો �ુરાઈ પર નજર પડ�

�ય તો એક કોર થઈ �વ.

*****
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૧૬૮ - જયાર� લોકોએ હ. ઉસ્માના

કાિતલોથી બદલો લેવાની િવનંતી કર�

ભાઈઓ, તમે � �ણો છો તેનાથી �ુ ં અજ્ઞ નથી.

પણ માર� પાસે તેની તાક્ �ાં છે ? હ� એ કૌમ પોતાની

તાક્ અને બળ પર �સ્થ છે . તેઓ અમારો અખત્યા રાખે

છે અને અમાર� પાસે તેનો અખત્યા નથી. અને પછ� તમારા
�ુલામો પણ તેઓની સાથે ઊભા થયા છે અને તમારા
ગામ�ડયા પણ તેઓની આસપાસ ભેગા થઈ ગયા છે . અને

તેઓ તમાર� વચ્ચ એ હાલતમાં છે ક�, તમને �મ ચાહ�
યાતના પહ�ચાડ� શક� છે . �ું તમાર� નજરમાં તમે � કાંઈ

ચાહો છો તેનો અવાકાશ છે ? બેશક, આ માત અજ્ઞાન અને

� ૂખાર્ઈન માંગણી છે અને એ કૌમ પાસે તાક્તન પ્રવ
મૌ�ૂદ છે . આ મામલામાં જો લોકોને ક્ર�યાશ કરવામાં પણ
આવે તો તે અ�ુક �ફરકામાં વહ�ચાઈ જશે. એક �ફરકો એ જ

િવચારશે � તમો િવચારો છો અને બી�ુ ં ટો�ં તેનાથી �ભ�લ

મત ધરાવ� ું હશે. ત્રી વગર બંનેથી િનષ્પ બની જશે
એટલે યોગ્ એ જ છે ક� સબ કરો ત્યા �ુધી ક� લોકો કંઈક
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શાંત થઈ �ય અને �દલ રોકાઈ �ય. અને ત્યા પછ� �ુ ઓ
ક� �ુ ં �ું ક�ં �ં.

ખબરદાર ! કોઈ એ�ું કામ ન કરતા � તાકતને

નબળ� પાડ� દ� અને શ�ક્તન નાશ કર� અને કમઝોર� અને
બદનામી�ું કારણ બની �ય. �ુ ં �યાં �ુધી શકય હશે આ

જગને
ં
રોક� રાખીશ. ત્યા પછ� કોઈ ઇલાજ નહ� રહ� તો

છે લ્લ ઇલાજ ડામવાનો જ હોય છે .

*****
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૧૬૯ - જયાર� જમલવાળા બસરા તરફ રવાના
થયા

અલ્લાહ પોતાના �હદાયત કરનારા ર� ૂલને બોલતી

�કતાબ અને અફર �ુકમની સાથે મોકલ્ય છે . તેના હોવા
પછ� એ જ હલાક થઈ શક� છે �ના �ુકદ્દરમ હલાક્ જ

હોય. અને નવી નવી �બદઅતો અને નવી નવી શકં ાઓ જ

હલાક કરવાવાળ� હોય છે , પણ એ ક� અલ્લા જ કોઈને
બચાવી લે. અને પરવર�દગાર તરફથી ન�� થનારો �ુકમ
જ તમારા કાય��ું રક્ કર� શક� છે , એટલે તેને એવી સં� ૂણર
ફરમાંબરદાર� આપી દયો, � િન�દા પાત ન હોય અને ન

કમન (અણગમા) �ું પ�રણામ હોય. �ુદાની કસમ ! કાં તો

તમે એવી ફરમાંબરદાર� કરશો, કાં તો તમાર� પાસેથી સ�ા

છ�નવાઈ જશે. અને પછ� કદ� તમને પાછ� નહ� મળે ત્યા
�ુધી ક� કોઈ અન્યન છત નીચે આશરો લઈ લે.
�ુ ઓ,

આ

લોકો

માર�

�ુ�ૂમતથી

અસહકાર

(નારાઝગી) પર એક થઈ ગયા છે અને હવે �ુ ં એ સમય

�ુધી ધીરજ ધર�શ, �યાં �ુધી તમાર� જમાઅત િવશે કોઈ
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સશ
ં ય ન જન્મવ પામે. એટલા માટ� ક� જો તેઓ પોતાની
રાઈની કમઝોર� છતાં એ વાતમાં સફળ થઈ ગયા તો

�ુસલમાનોનો વહ�વટ અને વ્યવસ્ તદ્ ભાંગી પડશે. એ

લોકોએ આ �ુ િનયાને માત એ લોકથી ઇષાર્ન કારણે માગી
છે , �ઓને અલ્લાહ ખલીફા અને હા�કમ બનાવ્ય છે . હવે

તેઓ ઇચ્છ છે ક� મામલાઓને પાછા પગે �હ��લયત તરફ
પાછા ફ�રવે. તમારા માટ� મારા �ઝમ્મ આ જ કામ છે ક�
�ુદાની �કતાબ અને ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન �ુ�ત
ે

પર અમલ ક�,ં તેઓના હકને સ્થા�ુ

અને તેઓની �ુ�ાતને ઉચ્ અને ઉમદા ઠરા�ુ.ં

*****
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૧૭૦ - �ુજ્જ � ૂરવાર થઈ �ય તો સત્યન
પયરવી વા�બ છે .

હકની પયરવી સબ
ં ંધમાં � ૂરવાર થઈ જવા પછ�,

બસરાના અ�ુક લોકોને એ આશયથી મોકલ્ય ક� જમલવાળા
િવશે હઝરતનો મત �ણે �થી કોઈ પણ પ્રકાર સંદ�હ
બાક� ન રહ�. તો આપે બધી બાબતોની સં� ૂણર ચોખવટ કર�,

�થી સ્પષ થઈ �ય ક� આપ હક પર છે . ત્યા પછ�

ફરમાવ્�ુ ક� જયાર� હક સ્પષ થઈ ગયો છે તો મારા હાથે

બયઅત કર� લ્ય. તેણે ક�ું ક� �ુ ં એક કૌમનો પ્રિતિન �ં

અને તેઓથી મસલત કયાર્ વગર પગ�ું નથી ભર� શકતો.
આપે ફરમાવ્�ુ:

તમા� ં �ું ધાર�ું છે ? જો એ કૌમે તમને પ્રિતિન

બનાવી મોકલ્ય હોત તો �ઓ તલાશ કરો �ાં વરસાદ

પડયો છે અને પાણી મળવાની કોઈ આશા છે ? અને તમે
પાછા જઈને પાણી અને હ�રયાળ�ની ખબર આપો અને એ

લોકો તમાર� િવ�દ એવી જગ્ય પસંદ કર� �યાં પાણીની
અછત અને �ુ કાળ હોય તો એ સમયે તમે �ું કરત? તેણે
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ક�ુ:ં �ુ ં તેઓને છોડ� પાણી અને અનાજ તરફ ચાલ્ય �ત.

આપે ફરમાવ્�ુ: હવે હાથ લાંબો કરો અને બયતઅ કર� લ્ય

ક� �હદાયત�ું ઝર�ું તો તમને મળ� ગ�ું છે . તેણે ક�ુ:ં હવે

�ુજ્જ તમામ થઈ � ૂક� અને માર� પાસે ઇન્કારન કોઈ

માગર નથી રહ� ગયો અને એમ કહ� હઝરતના સાચા હાથ
પર બયઅત કર� લીધી.

ઇિતહાસમાં આ શખ્સન '�ુ લયબે જરમી'ના નામથી
યાદ કરવામાં આવ્ય છે .

*****
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૧૭૧ - િસફફ�નના મયદાનમાં જયાર� �ુશ્મનથ
સામ સામે લડવાનો િનણર્ કય�.

અય પરવર�દગાર !

આસમાન) અને �સ્થર

� ઊચ્ચત છત (�ચા

અવકાશનો ધણી છે . �ણે આ

વાતાવરણને રાત �દવસના મા�ું �પાવવા�ું સ્થ અને
ચાંદ

� ૂયર્ન

આવ��ું

પ�રભ્રમણ� મયદાન

ક્ર�ડાં

બનાવ્�ુ

છે .

અને

તેના

િસતારાઓની
રહ�વાસીઓ

ફ�રશ્તાઓન એ વગર્ન બનાવ્ય છે � તાર� ઇબાદત

કરવાથી થાક્ત નથી. � ું જ આ ધરાનો ધણી છે �ને લોકો�ું
રહ�ણાંક બનાવ્�ુ. અને �નવરો, ક�ડાઓ, મકોડાઓ અને

અસંખ્ દ�ઠ અદ�ઠ જ ં� ુઓને હરવા ફરવાની જગ્ય બનાવી.

� ું જ આ આકાશ�ુબ
ં ી પહાડોનો ધણી છે . �ને

ધરાને �સ્થ રાખવા માટ� મેખોનો (ખીલ્લ) દરજો આપવામાં
આવ્ય છે અને લોકોનો આધાર બનાવ્ય છે .

જો ત� �ુ શ્મનન સામનામાં િવજય અપર્ કય� તો

અમને �લ્મથ બચાવ�, અને હકના સીધા રસ્ત પર કાયમ
રાખ� અને જો �ુ શ્મનન અમારા પર વચર્સ મળ� �ય તો
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અમને શહાદત�ું સૌભાગ્ અતા કર અને �ફત્નાથ સલામત
રાખ.

�હાદની દાવત:

�ાં છે એ ઇઝઝત અને આબ�ના રખેવાળ અને

�ુસીબતો પડવા પછ� માન અને નામ�ું રક્ કરવાવાળા,

ઇઝઝત અને ગયરતવાળાઓ, યાદ રાખો અપમાન અને

બદનામી તમાર� પાછળ છે અને જ�ાત તમાર� આગળ.

*****
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૧૭ર - �ુદાની હમ્, � ૂરાનો �દવસ, �ુ ર�શના

�લ્મ અને જમલવાળાઓની �ટ
ં ૂ મારોનો �ઝક
�ુદાની હમ્:

બધી પ્રશં એ અલ્લાહન માટ� છે �ની સામે એક

આસમાન બી� આસમાનને અને એક જમીન બી� જમીનને
�પાવી નથી શકતી.

�ુરાનો �દવસ:

એક શખ્સ મને ત્યા �ુધી કહ� દ��ું ક� તમારામાં આ

�ખલાફતની લાલસા જોવામાં આવે છે . તો મ� ક�ું ક� �ુદાની

કસમ, તમે લોકો વધાર� લાલ�ું છો, જો ક� તમે �ૂ રના છો. �ુ ં

તો એને પાત પણ �ં અને પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમથ વધાર� ન�ક પણ. મ� એ હકની માંગણી

કર� છે �નો �ુ ં હકદાર �ં. પણ તમે લોકો માર� અને તેની
વચ્ચ આડ બની ગયા છો અને માર� જ �દશા તેના તરફથી
વાળવા માગો છો. પછ� મ� ભર� મહ��ફલમાં દલીલો દ્વા

કાનોના પરદાઓ ખટખટાવ્ય, તો હોિશયાર થઈ ગયો અને
એવો �દગ� ૂઢ થઈ ગયો ક� જવાબ સમજમાં નહોતો આવતો.
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�ુર�શની િવ�દ ફ�રયાદ:

�ુદાયા ! �ુ ં �ુ ર�શ અને તેના મદદગારો સામે તાર�

મદદ મા�ું �ં ક� એ લોકોએ મારા સગપણનો નાતો તોડ�

નાખ્ય અને મારા �ચા સ્થાનન ની�ું કર� નાખ્�ુ. મારાથી

એ બાબતમાં ઝઘડો કરવા તૈયાર થઈ ગયા �નો �ુ ં હકદાર
હતો અને પછ� એ કહ�વા લાગ્ય ક� આપ તેને લઈ લ્ય તો

પણ ખ�ં છે અને તેનાથી હાથ ઉઠાવી લ્ય તો પણ ખ�ં છે .

જમલવાળાઓ િવશે:

આ ��લમો એવી ર�તે મેદાનમાં આવ્ય ક� ર� ૂલના

હરમને એવી ર�તે ખ�ચીને મેદાનમાં લાવી રહ્ હતા �વી

ર�તે કનીઝોને વેચવા ખર�દવા માટ� લઈ જવામાં આવે છે .

તે� ું મ� બસરા તરફ હ�.ું એ બંનેએ પોતાની પ�ત્નઓન

ઘરમાં બંધ કર� રાખી હતી અને ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમન જવઝાને મયદાનમાં લાવી રહ્ હતા.
જયાર� ક� તેઓના લશ્કરમા એવો કોઈ નહોતો � પહ�લા માર�
બયઅત ન કર� � ૂ�ો હોય અને કોઈ પણ દબાણ ક�

જબરદસ્ત વગર માર� ફરમાબરદાર�માં ન રહ� � ૂ�ો હોય.
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આ લોકો પહ�લા મારા બસરાના ગવનર્ અને બય� ુલ

માલના ખ�નચી પર �ુમ્લ કર� બેઠા તો એક જમાઅતને
પકડ� કતલ કર� નાખી અને એકને ધોકાથી તલવારને ઘાટ

ઉતાર� દ�ધી. �ુદાની કસમ ! જો આ બધા �ુસલમાનોમાં
એક શખ્સન પણ �ણી જોઈને કત્ કર� નાખતે તો મારા
માટ� � ૂરા લશ્કરથ જગ
ં કરવા�ું �ઈઝ હો�ું મૌ�ૂદ હ�.ું
ક�મક� બી� લોકો હાજર રહ્ અને તેઓએ અણગમો ન

દ� ખાડયો અને પોતાની �ભ અથવા હાથથી બચાવ ન કય�

અને પછ� જયાર� �ુસલમાનોમાંથી આટલા બધા લોકોને

કતલ કર� નાખ્ય છે , �ટલી તેઓના � ૂરા લશ્કરન સંખ્ય
હતી.
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૧૭૩ - હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ િવશે અને
�ખલાફતના હકદાર િવશે સ્પષ્ટ�ક

પયગમ્બર ઇસ્લા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લ અલ્લાહન વહ�ના અમાનતદાર અને �િતમ

પયગમ્બ હતા. અલ્લાહન રહ�મતની � ૂશખબર� આપનારા

અને અલ્લાહન અઝાબથી ડરાવનારા હતા.

લોકો ! યાદ રાખો આ બાબતના વધાર� હકદાર એ

જ છે � સૌથી વધાર� બળવાન અને અલ્લાહન દ�નથી

વા�કફ હોય. એ પછ� કોઈ �ફત્નાખો �ફત્ન ઊભો કરશે, તો

પહ�લા તેને તૌબાની દાવત આપવામાં આવશે, ત્યારપછ જો
ઇન્કા કરશે તો તેને કતલ કર� નાખવામાં આવશે.
લોકોની

માર� �નની કસમ, જો ઇમામતનો મસઅલો બધા
સહમતી

િસવાય

ન��

નથી

થતો

તો

આ

ઇજતેમાઅનો કોઈ સભ
ં વ જ નથી. બને છે એમ ક� હાજર

રહ�લાઓનો ફ�સલો ગેરહાજર લોકો પર લા�ુ પડ� �ય છે .
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હાજર રહ�લાને જ પોતાની બયઅતથી ર�ૂ કરવાનો હક હોય

છે અને ન ગાયબને બીજો માગર અપનાવવાનો અિધકાર હોય
છે .

યાદ રાખો ક� �ુ ં બંને પ્રકાર લોકો સાથે �હાદ

કર�શ. તેઓ સાથે

પણ � ગેરહકના દાવેદાર હશે અને

એઓથી પણ � હકદારને તેનો હક નહ� આપે. �ુદાના

ં ાઓ ! �ુ ં તમને તકવા (અલ્લાહથ ડરવા)ની વસીયત ક� ં
બદ
ં ાઓ વચ્ચ શ્રે વસીયત છે . અને
�ં. ક�મક� આ બદ

અલ્લાહન સમક પ�રણામના �હસાબે શ્રે અમલ છે . �ુ ઓ

તમાર� અને �કબ્લાવાળ �ુસલમાનો વચ્ચ જગનો
ં
દરવાજો

ખોલી નાખવામાં આવ્ય છે . હવે તેનો અલમ એ જ �ચકશે

� સમજદાર અને ધીરજવાન હશે. અને સત્યન ક�ન્દ્ર

ઓળખનારો હશે. તમાર� ફરજ છે ક�, માર� આજ્ પ્રમા
કદમ આગળ વધારો અને �ુ ં �યાં રોક� લ� ત્યા રોકાઈ �વ.

અને ખબરદાર, કોઈ પણ મસઅલામાં સંશોધન કયાર્ વગર

ઉતાવળ ન કરજો. મને તમે � વાતોનો ઇન્કા કરો છો તેમાં
અસાધારણ ક્રાંિત ખટકો રહ� છે .
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યાદ રાખો ! આ �ુ િનયા �ની તમે આર� કર� રહ્

છો અને �નો તમે શોખ પ્રદિશ કર� રહ્ છો અને � કોઈ

�દવસ તમાર� �ુ શ્મન કર� છે . અને કોઈ �દવસ તમને � ૂશ

કર� દ� છે . એ તમા� ં ખ�ં ઘર અને ખ�ં ઠ�કા�ું નથી, �ના

માટ� તમા�ં સ�ન કરવામાં આવ્�ુ છે . અને �ના તરફ તમને
દાવત આપવામાં આવી છે . વળ� આ સદા રહ�નાર� પણ

નથી. અને તમે પણ તેમાં સદા રહ�નાર નથી. આ જો તમને

�ાર� ક ધોકો આપે છે , તો �ાર� ક તમને પોતાના છળથી

હોિશયાર પણ કર� દ� છે . એટલે તેના ધોકાથી બચો અને
તેની ચેતવણી પર અમલ કરો. તેની લાલચને � ૂક� દયો

અને તેના ડરાવવા પર ધ્યા આપો. તેમાં રહ�ને એ ઘરની

તરફ આગળ વધો �ની તમને દાવત આપવામાં આવી છે .

અને તમારા �દલો�ું �ખ તેના તરફથી વાળ� લ્ય અને

ખબરદાર,

તમારામાંથી

કોઈ

પણ

શખ્

તેની

કોઈ

નેઅમતથી વં�ચત રહ�વા પર કનીઝોની �મ રોવા ન બેસી
�ય. અલ્લાહથ તેની નેઅમતોની � ૂણાર્�ૂિતન માંગણી કરો
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અને તેની ઇતાઅત પર સબ કરવા અને તેની �કતાબ પર
અમલ કરવા મારફત.

યાદ રાખો ! જો તમે દ�નના � ૂળને ર�ક્ કર�

દ�ધો છે તો �ુ િનયાની કોઈ ચીજની બરબાદ� તમને � ૂકસાન
નથી પહ�ચાડ� શકતી. અને જો તમે દ�નને બરબાદ કર�

દ�ધો તો �ુ િનયામાં કોઈ ચીજ�ું રક્ પણ ફાયદો નથી
આપી શક�.ું અલ્લા આપણા બધાના �દલને હકના માગ�

લગાવી દ� અને બધાને ધીરજની તૌફ�ક અતા કર� .

*****
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૧૭૪ - તલહા અને �બેરની જ ંગ માટ� બસરા
રવાના થવા સમયે

મને કોઈ પણ કાળમાં ન જગથી
ં
પ્રભાિ કર�

શકાયો છે અને ન શ�ો અને વારથી ડરાવી શકાયો છે . �ુ ં
મારા પરવર�દગારની મદદના વાયદા પર સંતોષી �ં. અને

�ુદાની કસમ એ શખ્સ હ. ઉસ્મા ના � ૂનનો બદલો માગવા

સાથે તલવાર ખ�ચવામાં એટલા માટ� ઉતાવળ કર� ક� �ાંક

તેનાથી જ આ � ૂનનો બદલો ન માગવામાં આવે. ક�મક� આ

વાતની શ�તા વધાર� છે અને કૌમમાં તેનાથી વધાર� હ.

ઉસ્માના � ૂનનો પ્યાસ કોઈ નહોતો. હવે તે આ લશ્કર

આક્રમણ લોકોને ધોકામાં રાખવા માગે છે અને મસઅલાને
ં � હ અને શંકા �ુકત બનાવી દ� વા માગે છે . જો ક� �ુદા
સદ

ગવાહ છે ક� હ. ઉસ્મા ના મામલામાં તેનો મામલો ત્

હાલતોથી ખાલી નહોતો.

જો હ . ઉસ્માન ઝા�લમ હતા, �મક� તેનો ખ્યલ

હતો, તો તેની ફરજ હતી ક� કાિતલોની મદદ કરત અને હ.

ઉસ્માના મદદગારોને �ુ કરાવી દ� ત. જો તે મઝ�ુમ હતા તો
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તેની ફરજ હતી ક� તેના ક્તલથ રોક્વાવાળા અને તેના

તરફથી માફ� માગનારાઓમાં ભળ� �ત અને જો આ બંને
બાબતો શંકાસ્પ હતી તો તેના માટ� એ ઉ�ચત હ� ું ક� આ

મામલાથી અલગ થઈ એક �ુણામાં બેસી �ત અને તેને

કૌમને હવાલે કર� દ� ત. પણ તેણે ત્રણમાં એક પણ ર�ત
અખત્યા ન કર� અને એવી ર�ત અપનાવી �ના ખરા

હોવાનો કોઈ � ૂરાવો નહોતો અને તેની માફ�નો કોઈ રસ્ત
નહોતો.
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૧૭પ - ગફલત કરવાવાળાઓને ચેતવણી અને
આપના ઇલ્મન સવર વ્યાકતા

�માં બોધપાઠ સાથે હઝરત
ર� ૂલે અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
સગપણનો
ઉલ્લે છે .
અય તે ગા�ફલો ! �ની તરફ ગા�ફલ નથી રહ�
ુ
શકા� ં અને અય છોડ� દ� વાવાળાઓ ! �ને છોડ� નથી
શકાતા. મને �ું થઈ ગ�ું છે ક�, �ુ ં તમને અલ્લાહથ �ૂ ર
ભાગતા અને ગેર �ુદાથી લગાવ રાખનારા જોઈ રહ્ �ં.
�ણે તમે એ �ટ છો �ને ચરાવનારો એક હલાક કર� દ� નારા
ચરવાના સ્થળ અને તબાહ કર� નાખનાર ઘાટ પર લઈ
આવ્ય હોય, અથવા એ �નવર છો �ને છર�ઓ માટ�
પાળવામાં આવ્�ુ છે , ક�મક� તેને ખબર નથી ક� તેની સાથે
લાગણીનો ખરો આશય �ું છે ? અને જયાર� સારો વતાર્
કરવામાં આવે છે તો એ િવચાર� છે એક �દવસ જ � ૂરો
જમાનો અને આ પેટ ભર�ું જ બ�ું કામ છે .
�ુદાની કસમ ! જો �ુ ં ચા�ુ ં તો દર� ક શખ્સન તેના
પ્રવેશ� અને બહાર િનકળવા�ું સ્થા બતાવી શ�ુ ં �ં, અને
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બધી હાલતો બતાવી શ�ુ ં �ં. પરં� ુ મને ડર છે ક� �ાંક તમે
મારામાં ખોવાઈ જઈને હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ ઇન્કા ન કર� બેસો. અને
યાદ રાખો! �ુ ં એ વાતોથી તે લોકોને હર હાલતમાં સચેત કર�
દઈશ �નાથી �ુમરાહ�નો ભય નથી. કસમ છે એ પિવત
�તની �ણે તેઓને હકની સાથે મોકલ્ય છે અને લોકોમાં
�ુટં � લીધા છે . ક�મક� �ુ ં સત્ િસવાય કોઈ વાત કરતો નથી.
તેઓએ મને આ બધી વાતો બતાવી દ�ધી છે , અને દર� ક
હલાક થનારની હલાક્ અને ન�ત પામનારાની ન�તનો
રસ્ત બતાવી દ�ધો છે . અને આ �ખલાફતના કામકાજને
બ�વી લાવવા િવશે પણ પ�ર�ચત કર� દ�ધેલ છે . અને કોઈ
એવી ચીજ નથી � મારા માથા પર વીતનાર� હોય અને તેને
મારા કાનોમાં ન નાખી દ�ધી હોય. અને મારા �ુધી પહ�ચાડ�
ન દ�ધી હોય.
લોકો ! �ુદા ગવાહ છે ક� �ુ ં તમને કોઈ તાબેદાર�
પર તૈયાર નથી કરતો પણ પહ�લાં �ુ ં પોતે તેમાં આગળ વ�ું
�ં અને કોઈ �ુનાહથી નથી રોક્ત પણ એ ક� પહ�લે પોતે
તેનાથી �ૂ ર ર�ુ ં �ં.

*****
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૧૭૬ - બોધ અને િશખામણ, �ુ રઆનના
વખાણ, અને �લ્ના પ્રક

�માં બોધપાઠની સાથે �ુ રઆનની ફઝીલતો અને

�બદઅતોની મનાઈનો ઉલ્લે છે .

�ુરઆને હક�મ :

તેના

�ુ ઓ, પાલનહારના બયાનથી ફાયદો ઉપાડો. અને

બોધપાઠોથી

િશખામણ

ગ્ર

કરો.

અને

તેની

નસીહતોને �સ્વકાર ક�મક� તેણે સ્પષ બયાનો દ્વા તમા�ં
દર� ક બહા�ું ટાળ� દ��ું છે . અને તમારા પર �ુજ્જ તમામ

કર� દ�ધી છે . તમારા માટ� ગમતા અને અણગમતા બધા
અમલોની ચોખવટ કર� દ�ધી છે . �થી તમે એક પ્રકાર

અ�ુસરો અને બી�થી બચો. ક�મક� હઝરત ર� ૂલે અકરમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ બરાબર ફરમાવ્ય
કરતા હતા ક� જ�બત અણગમાઓથી ઘેર� લેવામાં આવી છે

અને જહ�હમને ઇચ્છાઓન ઘેરામાં નાખી દ� વામાં આવી છે .

યાદ રાખો ! ક� �ુદાની કોઈ તાબેદાર� એવી નથી

�માં અણગમાનો કોઈ �શ ન હોય. અને તેની અવગણના
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કોઈ એવી નથી �માં ઇચ્છાન કોઈ �શ ન હોય. અલ્લા એ

બદ
ં ા પર રહ�મત ઉતાર� છે � ઇચ્છાઓથ પર થઈ �ય અને
મનની ઇચ્છા અને કામનાઓને ઊખેડ�ને ફ�ક� દ� છે . ક�મક�

આ મન ઇચ્છાન પ્રવાહમ �ૂ ર �ુધી ખ�ચી લઈ જનાર છે .
અને તે હંમેશા �ુનાહોની ઇચ્છ તરફ જ ખ�ચે છે .

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! યાદ રાખો ક� મોઅિમન મરદ

હંમેશા સવાર સાંજ પોતાના નફસની શકં ામાં જ રહ� છે . અને

તેનાથી નારાજ જ રહ� છે અને નારા�માં વધારો જ કરતો
રહ� છે , એટલે તમે પણ તમાર� પહ�લાના લોકોની �મ થઈ

�વ � તમાર� આગળ આગળ જઈ રહ્ છે ક�મક� તેઓએ
�ુ િનયાથી પોતાના પડાવ ઉપાડ� લીધા છે અને એક

�ુસાફરની �મ મં�ઝલો પસાર કરતા કરતા આગળ વધી
ગયા છે .

યાદ રાખો ! ક� આ �ુ રઆન એવો િશખામણકાર છે

� કદ� ધોકો દ� તો નથી અને એવો હાદ� છે � �ુમરાહ નથી

કરતો. એ બયાન કરવાવાળો છે � કદ� ગલતબયાનીથી
કામ લેવાવાળો નથી. કોઈ શખ્ તેની પાસે નથી બેસતો
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પણ જયાર� ઊઠ� છે તો �હદાયતમાં વધારો કર� લે છે અથવા
ઓછામાં ઓ�ં �ુમરાહ� ઓછ� કર� લે છે .

યાદ રાખો ! �ુ રઆનની પછ� કોઈ કોઈનો મોહતાજ

નથી થઈ શકતો અને �ુ રઆનની પહ�લા બેપરવા નથી થઈ

શકતો. તમાર� બીમાર�ઓમાં તેનાથી િશફા મેળવો, અને

પોતાના સંકટોમાં તેનાથી મદદ માંગો. ક�મક� તેમાં ખરાબમાં

ખરાબ બીમાર� �ુ ફ અને િનફાક અને �ુમરાહ� તથા

ભટક્વાન ઇલાજ પણ મૌ�ૂદ છે . તેના મારફત અલ્લાહથ
માગો અને તેની મોહબ્બતન વાસ્તાથ તેની તરફ �ખ કરો.
અને તેની મારફત લોકોથી સવાલ ન કરો. એટલા માટ� ક�

મા�લકથી ધ્યા ધરવા માટ� તેના �વો કોઈ વસીલો નથી
અને યાદ રાખો ક� તે એવો ભલામણ કરનારો છે �ની

ભલામણ ક� ૂલ થાય છે . અને એવો બોલવાવાળો છે , �ની
વાત સાચી � ૂરવાર છે .

�ના માટ� કયામતના �દવસે �ુ રઆન િસફા�રશ કર�

દ� તેના હકમાં શફાઅત ક� ૂલ છે , અને �ના એબો એ

ગણાવી દ� એના એબો સમથર્ પામેલા છે . કયામતના �દવસે

નહ�ુલ બલાગાહ - 547

ww.hajinaji.com

એક પોકારનારો અવાજ આપશે દર� ક ખેતી કરનાર પોતાની
ખેતીમાં અને પોતાના અમલના ��મમાં અટવાએલ છે .

પણ � પોતાના �દલમાં �ુ રઆનના બી વાવવાવાળા હતા

તેઓ સફળ છે એટલે તમે લોકો એજ લોકોમાં અને

�ુ રઆનની પયરવી કરવાવાળામાં શાિમલ થઈ �વ. તેને

મા�લકના દરબારમાં આગેવાન બનાવો અને તેનાથી પોતાના
નફસ માટ�

નસીહત મેળવો. અને પોતાના િવચારોને

િન�દાપાત સમજો અને પોતાની ઇચ્છાઓન ધોકો ખાધેલ
ગણો.

અમલ કરો અમલ. પ�રણામ પર ધ્યા રાખો,

પ�રણામ પર. અડગતાથી કામ લ્ય, અડગતાથી. સભ
ં ાળ�ને
ચાલો સંભાળ�ને. તમારા માટ� એક �ત ન�� છે , તેના તરફ

કદમ આગળ વધારો અને અલ્લાહન દરબારમાં તેના હકોની

અદાએગી અને તેના �ુકમોની પાબંદ� સાથે હાજર� આપો. �ુ ં

તમારા અમલોનો ગવાહ બનીશ અને કયામતના �દવસે
તમારા વતી વકાલત કર�શ.

િશખામણો:
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યાદ રાખો ! � થવા�ું હ� ું એ થઈ ગ�ુ.ં અને

�ુદાનો � ફ�સલો હતો તે સામે આવી ગયો. �ુ ં �ુદાના

વાયદા અને તેની �ુજ્જતન આધાર� વાત કર� રહ્ �ં.
"બેશક, � લોકોએ �ુદાને �ુદા માન્ય અને તે વાત પર
મ�મ રહ્, તેમના પર ફ�રશ્તા એ �ુશખબર સાથે ઊતર�

છે ક� ખબરદાર ! ડરો નહ�. અને પર� શાન ન થાવ. તમારા

માટ� આ જ�દતી બશારત (�ુશખબર�) છે , �નો તમારાથી
વાયદો કરવામાં આવ્ય છે ." અને તમે લોકો તો �ુદાને �ુદા

કહ� �ુ�ા છો, તો હવે તેની �કતાબને વળગી રહો અને તેના
�ક
ુ મના માગર પર મ�મ રહો. તેની ઇબાદતના નેક રસ્ત

પર �મી રહો અને ત્યાંથ આગળ િનકળો નહ�. અને ન કોઈ
�બદઅત ( નવી રસમ) ઊભી કરો અને ન �ુ�ીતની
અવગણના

કરો.

એટલા

માટ�

ક�

અલ્લાહન

ફરમાંબરદાર�માંથી િનકળ� જનારનો નાતો કયામતના �દવસે
પરવર�દગારથી કપાઈ �ય છે . ત્યા બાદ હોિશયાર રહો ક�

તમારા અખ્લાકમા હ�રફ�ર ક� અદલીબદલી ન થવા પામે.
પોતાની જબાનને એક રાખો અને ર�ક્ રાખો એટલા માટ� ક�
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આ જબાન પોતાના મા�લકથી ઘણી મ� માર� (ઝઘડો) કર�
છે .

�ુદાની કસમ ! મ� કોઈ મોઅિમન બંદાને નથી જોયો

�ણે પોતાના તકવાથી ફાયદો ઉપાડયો હોય પણ એ ક�

પોતાની �ભને રોક� રાખી હોય. મોઅિમનની �ભ સદા તેના

�દલની પાછળ હોય છે અને દંભી�ું �દલ સદા જબાનની
પાછળ હોય છે . એટલા માટ� ક� મોઅિમન જયાર� વાત કરવા

માગે છે તો પહ�લા �દલમાં �ચ�તન મનન કર� છે અને

ત્યારપછ નેક વાણી હોય તો બોલે છે . ન�હતર તેને �દલમાં

�પાવી રાખે છે . પરં� ુ �ુના�ફક (દંભી) � તેના મ�મા આવે
બક� નાખે છે , તેને એ વાતની �ચ�તા નથી હોતી ક� તેને યોગ્
છે ક� િવ�દ છે .

અને પયગમ્બર ઇસ્લા સલ્લલ્લા અલય્હ વ

આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવ્�ુ છે ક�: કોઈ�ું ઈમાન ત્યા �ુધી
�ુ રસ્ નથી થઈ શક� ું �યાં �ુધી તે� ું �દલ �ુ રસ્ ન હોય

અને કોઈ શખ્સ�ુ �દલ �ુ રસ્ નથી હોઈ શક� ું �યાં �ુધી

તેની જબાન �ુ રસ્ ન હોય. હવે � શખ્ પણ પોતાના
પરવર�દગારથી એ �સ્થિતમા �ુલાકાત કર� શક� છે ક�, તેના
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હાથ �ુસલમાનોના � ૂન અને તેઓના માલથી પાક હોય અને
તેની �ભ તેઓના અપમાન કરવાથી બચી હોય, તો હર
હાલમાં તેણે એમ જ�ર કર�ું જોઈએ.

�બદઅતોની મના:

યાદ રાખો,મોઅિમન મરદ આ વરસે એ જ ચીજને

હલાલ કહ� છે �ને ગત વરસે હલાલ કહ� � ૂ�ો છે . અને આ

વરસે એ જ ચીજને હરામ ગણે છે �ને ગત વરસે હરામ
ગણી � ૂ�ો છે . એ લોકોની �બદઅતો અને નવી રસમો

અલ્લાહન હરામને હલાલ નથી બનાવી શકતી. હલાલ અને

હરામ એ જ છે �ને પરવર�દગાર� હલાલ અને હરામ કહ�

દ�ધા છે . તમે બધી બાબતો પારખી લીધી છે અને બધાનો

કાયદ� સર અ�ુભવ કર� લીધો છે અને તમને પહ�લાવાળાની
હાલતોથી નસીહત પણ કરાઈ � ૂક� છે અને દ્રષ્ટાં પણ

આપવામાં આવ્ય છે અને એક સ્પષ બાબતની દાવત પણ

અપાઈ � ૂક� છે ક� હવે આ મામલામાં બેહરાપ�ું નહ� દાખવે
પણ એજ � ખર� ખર બહ�રો હોય અને �ધળો નહ� બને પણ

એ જ ક� � ખર� ખર �ધળો હોય, પછ� �ને કસોટ�ઓ અને

અ�ુભવો ફાયદો ન આપી શક� તેને િશખામણો �ું ફાયદો
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આપશે? તેની સામે માત ખામીઓ જ રહ�શે �ના પ�રણામે
�ુરાઈઓને સાર� અને અચ્છાઈઓન (સારપને)
� ૂર�
સમજવા લાગશે.

લોકો બે જ પ્રકાર હોય છે , કાં તેઓ �

ં છે અથવા એ �ઓ �બદઅતો ઊભી કર� છે
શર�અતના પાબદ

અને તેઓ પાસે ન �ુ�ીતની કોઈ દલીલ હોય છે ન
પરવર�દગારની �ુજ્જતન કોઈ રોશની.

�ુરઆન:

પરવર�દગાર� કોઈ શખ્સન �ુ રઆનથી શ્રે કોઈ

નસીહત નથી ફરમાવી. ક�મક� એ જ �ુદાની મજ� ૂત રસ્સ,

અને તેનો અમાનતદાર વસીલો છે , તેમાં �દલોની વસંતનો
સામાન અને ઇલ્મન ધોધ છે . અને �દલની સફાઈ તેના
િસવાય કંઈ નથી. હવે જો ક� નસીહત ગ્ર કરનારા જઈ

� ૂ�ા છે અને માત � ૂલી જનારા અથવા � ૂલાવી દ� નારા
બાક� રહ� ગયા છે . તો પણ તમે �ાંય ભલાઈ �ુ ઓ તો

લોકોની મદદ કરો અને કોઈ �ુરાઈ �ુ ઓ તો તેનાથી �ૂ ર

રહો, ક�મક� હઝરત

ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લ બરાબર ફરમાવતા હતા ક� "અય આદમ
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�ુત, નેક� પર અમલ કર અને બદ�ની ઉપેક્ કર �થી શ્રે
�ુચા�ર�યવાન અને મધ્યમમાગ બની �."

�લ્ના પ્રક:

યાદ રાખો, �લ્ના ત્ પ્રક છે . એ �લ્ �

અક્ષ (માફ ન કર� શકાય તેવા)

છે , અને એ �લ્ �ને

છોડ� નથી શકાતો અને એ �લ્ � માફ થઈ �ય છે , અને
તેની �ુછા નથી થતી. એ �લ્ � માફ નથી થતો તે

અલ્લાહન ભાગીદાર માનવો છે . ક�મક� પરવર�દગાર� પોતે
એલાન �ુ� છે ક� તેનો ભાગીદાર બનાવનારને તે માફ નહ�

કર� . અને એ �લ્ � માફ કર� દ� વામાં આવે છે તે ઇન્સાનન
પોતાની �ત પર છે , નાના �ુનાહો વડ�. અને એ �લ્ �ને

છોડ� નથી શકાતો તે બદ
ં ાઓનો એક બી� પર છે ક� અહ�

બદલો ઘણો આકરો છે . અને એ માત છર�નો ઘા ક� કોરડાનો

માર નથી બલ્ક એવી સ� છે �ની સામે આ બ�ું સાધારણ

છે . એટલે ખબરદાર, �ુદાના દ�નમાં રંગ બદલાવવાનો
પ્રય ન કરો ક�મક� � હકને તમે નાપસંદ કરો છો તેના પર
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સગ
ં �ઠત રહ�� ું એ �ૂઠ પર ચાલી િવખરાય જવા કરતા દર� ક
ર�તે વધાર� સા�ં છે �ને તમે પસંદ કરો છો.
લોકો !

એ સદભાગી છે �ને પોતાની ખામીઓ

બી�ના એબો પર નજર કરવાથી પ્ર� રાખે અને

�ુબારકબાદને પાત એ છે એ શખ્ � પોતાના ઘરમાં બેઠો

રહ�, પોતાની રોઝી ખાય અને પોતાના પાલનહારની

ફરમાંબરદાર� કરતો રહ� અને પોતાના �ુનાહો પર રોતો રહ�.

તે પોતાની �તમાં પ્ર� રહ� અને લોકો તેના તરફથી

ન�ચ�ત રહ�.

*****
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૧૭૭ - િસફફ�ન પછ� લવાદ િવશે ઉપદ�શ

તમાર� જમાઅતે � બે જણાની �ટં ૂ ણી પર સહમિત

કર� લીધી હતી. મ� તો એ બંનેથી શરત કર� લીધી હતી ક�
તેઓ �ુ રઆનની સીમાઓની �દર રહ�શે અને તેનાથી હટશે
નહ�. તેઓની જબાન તેની સાથે રહ�શે અને તેઓ તેની
પયરવી કરશે. પરં� ુ એ બંને ભટક� ગયા અને હકની સમ�
જોઈને (ઇરાદા � ૂવર્ ) અવગણના કર�. �લ્ તેઓની આર�
હતી. અને �ધી સમજ તેઓની રાય. જયાર� ક� આ કિનષ્
રાય (ખરાબમત) અને �ુ લ્મ ફ�સલાની પહ�લા જ મ� એ
શરત કર� દ�ધી હતી ક� ફ�સલો ન્યાય�ૂવર કરવામાં આવશે
અને હકના પ્રમા અમલ કરશે. હવે માર� પાસે પોતાના
હકમાં �ુજ્જ અને દલીલ મૌ�ૂદ છે . ક�મક� તેઓએ
સત્યમાગર્ િવ� ૂખતા કર� છે અને ન�� થએલ ઠરાવની
િવ�દ ઊલટો �ુકમ આપ્ય છે .

*****
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૧૭૮ – શહાદત, ઈમાન અને તકવા સંબધ
ં માં

ન તેના પર કોઈ પ�ર�સ્થિ લા�ુ પડ� છે અને ન

તેને કોઈ કાળ બદલી શક� છે . અને ન તેના પર કોઈ મકાન

હાવી થઈ શક� છે . ન તેની પ્રશં થઈ શક� છે . તેના ઇલ્મથ

ન તો વરસાદના ટ�પાં �પા રહ� છે અને ન આસમાનના

તારાઓ. ન વાતાવરણમાં હવાઓના તોફાન �પા છે અને ન

પત્થર પર ક�ડ�ઓના ચાલવાનો અવાજ અને ન �ધાર�
રાતમાં તે� ું આશ્ સ્થા. તે પાંદડાઓના પડવાની જગ્ય
પણ �ણે છે અને �ખોના ચોર ઇશારાઓ પણ.

�ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક� તેના િસવાય કોઈ �ુદા નથી,

ન તેનો કોઈ બરોબર�ઓ ક� સમાન છે અને ન તેના િવષે

કોઈ શંકાને સ્થાન છ. ન તેના દ�નનો ઇન્કા કર� શકાય છે .
ન તેની રચનાથી ઇન્કા કર� શકાય છે .

આ ગવાહ� એ શખ્સન છે �ની િનય્ય સાચી અને
�તર સાફ છે . તે� ું યક�ન િનખાલસ અને અમલ�ું પલ્�ુ

ભાર� છે .

અને વળ� �ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક� હઝરત મોહમ્મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ
તેના બંદા અને
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બધા સ�નોમાં વરાએલા (�ટં ૂ ાયેલ) ર� ૂલ છે . તેઓને
હક�કતના પ્રચ માટ� �ટં ૂ વામાં આવ્ય છે અને શ્રે

સજ્નતાઓ માટ� ખાસ કરવામાં આવ્ય છે . મહાનતમ
પયગામો માટ� તેમની �ટં ૂ ણી કરવામાં આવી છે . અને તેઓ

મારફત �હદાયતની િનશાનીઓ સ્પષ કરવામાં આવી છે .
અને �ુમરાહ�ઓના �ધકારને �ૂ ર કરવામાં આવેલ છે .

લોકો ! યાદ રાખો, આ �ુ િનયા તેના પર આસક્

(આકિષ�ત) થનાર અને તેની તરફ ખ�ચનારાને સદા ધોકો
આપે છે . � તેનો વાંચ્ હોય છે તેનાથી કં�ૂસી નથી કરતી

અને � તેના પર ગા�લબ આવી �ય છે તેને કા� ૂ કર� લ્ય

છે . �ુદાની કસમ, કોઈ પણ કૌમ �ની નેઅમતો હર� ભર�

અને સં� ૃપ્ �જ�દગીમાં હતી અને પછ� તે� ું એ �વન
બરબાદ થઈ ગ�ું તો તે� ું કારણ તેઓના �ુનાહો િસવાય

કોઈ નથી, ��ું આચરણ તે કૌમે �ુ� છે . એટલા માટ� ક�

ં ાઓ પર �લ્ નથી કરતો. એ
પરવર�દગાર પોતાના બદ

છતાં � લોકો પર કોપ ઊતર� છે અને નેઅમતો ક્ષ થઈ

�ય છે , તેઓ જો સાચી ભાવનાથી અને �દલ લગાવીને
પરવર�દગારના દરબારમાં ફ�રયાદ કર� તો તે ચાલી ગએલી
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નેઅમતોને પાછ� આપશે અને બગડ�લા કામોને �ુધાર� દ� શે.

�ુ ં તમારા િવશે એ વાતથી ડ�ં �ં ક� �ાંક તમે જહાલત અને

નાદાનીમાં ન પડ� �ઓ. ઘણાય મામલાઓ એવા વીતી
� ૂ�ા છે �માં તમા� ં વલણ એ �ખ તરફ હ� ું �માં તમો
તદ્ વખાણવા લાયક નહોતા. હવે જો તમને પહ�લાની ચાલ

તરફ પાછા વાળવામાં આવે તો પણ સદભાગી બની શકો

છો. પરં� ુ માર� જવાબદાર� માત મહ�નત કરવાની છે અને
જો �ુ ં કહ�વા મા�ું તો એ જ કહ� શ�ુ ં �ં ક� પરવર�દગાર ગત
બાબતોને માફ કર� દ� છે .

*****
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૧૭૯ - ઝઅલબે યમાનીનો પાલનહારના
જોવાના સંબધ
ં માં સવાલ અને આપનો જવાબ
જયાર� ઝઅલબ યમાનીએ � ૂછ�ું ક� "અય અમી�લ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલ, �ું આપે પોતાના પાલનહારને
જોયો છે ?" તો આપે ફરમાવ્�ુ: "�ું �ુ ં એવા પાલનહારની
ઇબાદત કર� શ�ુ ં �ં �ને જોયો પણ ન હોય?" અરજ કર�:
મૌલા તેને કઈ ર�તે જોઈ શકાય છે ? આપે ફરમાવ્�ુ:
તેને નજરો નર� �ખે નથી જોઈ શકતી. તે� ું ભાન
�દલોને ઈમાનની હક�કતના આધાર� પ્રા થાય છે . તે
વસ્ �ુઓથ િનકટ છે પણ શાર��રક િમલાપની �બના પર નહ�.
અને �ૂ ર પણ છે પરં� ુ �ુ દાઈના આધાર� નહ�. તે બોલે છે
પણ િવચારનો મોહતાજ નથી. અને તે િન�ય કર� છે , પણ
તેને િવચારવાની જ�રત નથી. તે �ગ ઉપાંગ વગર કાર�ગર
છે અને વગર �પાયે �ુ�મ છે . એવો મહાન છે ક� નાનાઓ
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પર �લ્ નથી કરતો. અને એવો જોનાર છે �ની પાસે
ઇ�ન્દ્ર નથી. અને તેની રહ�મતમાં �દલની નમ્ર ભળે લી
નથી. બધા ચહ�રાઓ તેની મહાનતા સામે હક�ર અને લાચાર
છે . અને બધા �દલો તેના ખૌફથી �ુ� છે .

*****
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૧૮૦ - પોતાના નાફરમાન સાથીઓની ટ�કામાં
ફરમાવ્ �ુ

�ુ ં �ુદાનો આભાર મા�ું �ં એ બાબતો પર � વીતી

ગઈ અને એ કાય� પર � તેણે િનમાર્ કયાર્ છે . અને મા� ં
તમાર� સાથે સંડોવાવા પર પણ. અય તે લોકો, �ને �ુ ં

�ક
ુ મ આ�ું �ં તો બ�વી નથી લાવતા. અને અવાજ આ�ું
�ં તો જવાબ નથી આપતા. તમને મોહલત આપવામાં આવે

ં
ભેળવી દ� વામાં
છે તો ઘણી વાતો બનાવો છો અને જગમાં
આવે છે તો કાયરતા બતાવો છે . લોકો કોઈ ઇમામ પર ભેગા
કર� છે તો વાંધો ઉઠાવો છો અને ઘેર�ને સામના માટ�
લાવવામાં આવે છે તો ભાગી �વ છો.

તમારા �ુ શ્મનોન સત્યના �ય, આખર તમે માર�

સહાય અને તમારા હક માટ� કોની વાટ જોઈ રહ્ છો?

� ૃત્�ુન ક� અધોગિતની? �ુદાની કસમ ! જો મારો �દવસ
આવી ગયો � કોઈ પણ સંજોગોમાં આવવાવાળો છે . તો

માર� અને તમાર� વચ્ચ એ �સ્થિતમા �ુ દાઈ થશે ક� �ુ ં
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તમારા સંગાથથી ઉચાટ �દલ હોઈશ અને તમાર� હાજર�થી
વધાર� સંખ્યામા હોવાની લાગણી નહ� જન્મ.

�ુદા તમા� ં ભ�ું કર� �ું ! તમાર� પાસે કોઈ દ�ન

નથી? � તમને સગ
ં �ઠત કર� શક� ન કોઈ ગયરત છે �

તમને ઉ�ે� શક�. �ું આ વાત આ�યર્જન નથી ક�
�ુઆિવયા પોતાના ઝા�લમ અને �ુ ષ્ સાથીઓને બોલાવે છે

તો કોઈ મદદ અને ભેટ વગર પણ તેની તાબેદાર� કર� લે

છે . અને �ુ ં તમને દાવત આ�ું �ં અને તમને ભેટોનો વાયદો
પણ ક�ં �ં તો તમે મારાથી �ુ દા થઈ �વ છો અને મારો

િવરોધ કરો છો. જો ક� તમે જ હવે ઇસ્લામન વારસો અને
બાક� બચેલા લોકો છો.

અફસોસ, તમાર� તરફ મારા રા�પાની કોઈ એવી

વાત નથી આવતી �નાથી તમે રા� થઈ �વ અને માર�

નારાજગીનો કોઈ પ્ એવો નથી આવતો �નાથી તમે પણ

નારાજ થઈ �વ. હવે તો મારા માટ� સૌથી વધાર� િપ્ વસ્ �
�ને �ુ ં મળવા મા�ું �ં તે માત � ૃત્� જ છે . મ� તમને �ુદાની
�કતાબ િશખવાડ�, તમાર� સામે � ૂલ્લ દલીલો ર�ૂ કર�, �ને
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તમે ઓળખતા નહોતા એને ઓળખાવ્ય, અને �ને તમે

િધ�ારતા હતા તેને િપ્ બનાવ્ય. પણ આ બ�ુ ત્યાર જ

ૃ
ઉપયોગી છે જયાર� �ધળાને કંઈ દ� ખાય અને � ૂતેલો ��ત

થાય. એ કૌમ જહાલતથી ક�ટલી ન�ક છે �નો આગેવાન

�ુઆિવયા હોય અને તેને સંસ્કા િશખવનાર નાબેગાનો �ુત
હોય.

*****
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૧૮૧ - એ જમાત સંબધ
ં માં ઇરશાદ �

ખાર�ઓથી મળ� જવાનો િનણર્ કર� � ૂક�
હતી.

જયાર� આપે એક શખ્સન એની ખાતર� કરવા

મોકલ્ય, � ખાર�ઓથી મળવા માગતી હતી અને હઝરતથી

ડરતી હતી અને એ શખ્ પાછો આવ્ય તો આપે � ૂછ�ુ:ં �ું
તે લોકો ન�ચ�ત થઈને બેસી ગયા છે ક� કાયરતા�ું પ્રદશ

કર� િનકળ� પડયા છે . તેણે ક�ુ:ં તેઓ �ૂચ કર� � ૂ�ા છે . તો
આપે ફરમાવ્�ુ:

�ુદા તેઓનો કૌમે સ� ૂદની �મ નાશ કર� . યાદ

રાખો જયાર� ભાલાની અણીઓ તેઓની તરફ સીધી કર�

દ� વામાં આવશે અને તલવારો તેઓના માથા પર વરસવા

લાગશે તો તેઓ પોતાના કયાર્ પર પસ્તાવ કરશે. આ�

શયતાને તેઓને િવખેર� નાખ્ય છે અને કાલે એ જ તેઓથી

નફરત અને અલગ હોવા�ું એલાન કરશે. હવે તેઓ માટ�

�હદાયતથી િનકળ� જ�ુ,ં �ધકાર અને �ુમરાહ�માં પડ� જ�ુ,ં
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દ� � ું અને

�ુમરાહ�માં મ�

માર�

(બદકલામી)કરવી એ જ તેઓનો નાશ કરવા માટ� � ૂરતા છે .

*****
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૧૮ર - અલ્લાહન િનષ્કલં પિવત્ર,

પહલ
� ાની ઉમ્મતોન �સ્થિ, િસફફ�નના શહ�દો
પર શોક વ્કત કરવો

નોફ બકાલીથી �રવાયત કરવામાં આવી છે ક�,

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્સ્સલામ એક �દવસ
�ૂફામાં એક પત્થ પર ઊભા રહ� � ૂત્બ ઇરશાદ ફરમાવ્ય,

�ને જોઅદા �બન હમીરા મખ�મીએ ખોડયો હતો અને એ

સમયે આપ ઊનનો જભ્ભ પહ�ર�લ હતા અને આપની

તલવારની મ્યા પણ ખ�ૂરના પાંદડાની હતી અને પગોમાં

ખ�ૂરના પ�ાના જોડા હતા. આપના �ુબારક લલાટ પર
સજદાના ગઠ્ દ� ખાતા હતા. આપે ફરમાવ્�ુ:

સવર પ્રશં એ અલ્લાહન માટ� છે �ના પ્ર

લોકો�ું પરાવતર્ (પાછાફર�ુ)અને
ં
બધા કામોનો �ત છે . �ુ ં

તેની સ્ �ૂિ (હમ્) ક�ં �ં તેના મહાન ઉપકારો, સ્પષ દલીલો

અને વધતા જતા દાન પ્રદા પર. એ હમ્ (સ્ �ૂિ) � તેના

હકને � ૂરો કર� શક� અને તેનો આભાર વ્યક કર� શક�. તેના
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સવાબને ન�ક કર� શક� અને નેઅમતોમાં વધારા�ું કારણ

બની શક�. �ુ ં તેનાથી મદદ મા�ું �ં એ બંદાની �મ � તેના

ફઝલનો ઉમ્મીદવા હોય. તેના નફાનો આશાવંત હોય. તેની
યાતનાઓ

ટળવા

પર

યક�ન

રાખતો

હોય,

તેની

મહ�રબાનીનો સ્વીકા કરનારો હોય. અને વાણી વતર્નમ ા

તેના પર સં� ૂણર ભરોસો કરવાવાળો હોય.

�ુ ં તેના પર ઈમાન રા�ું �ં એ બંદાની �મ, �

યક�ન સાથે તેનાથી આશા રાખતો હોય અને ઈમાનની સાથે

તેના પ્ર ધ્યનમગ્ હોય. આસ્થા�ૂવર તેના દરબારમાં

સજદો કરતો હોય અને તવહ�દની સાથે તેની િનખાલસતા

રાખતો હોય. �ુ�ગ�ની ભાવના સાથે તેની મહાનતાનો
સ્વીકા કરતો હોય અને શોખ અને પ્રયત સાથે તેના
શરણમાં આવ્ય હોય.

તેને પેદા નથી કરવામાં આવ્ય ક� કોઈ તેના

માનમાં ભાગીદાર બની �ય. અને તેણે કોઈ �ુત નથી પેદા
કય� ક� પોતે મર� �ય અને �ુત વારસ બની �ય. ન તેના

પહ�લા કોઈ સમય અને સ્થ હતા ન તેમાં કોઈ વધઘટ થતી
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હતી. તેણે પોતાની અફર યોજના અને પોતાના િનિ�ત
�ુકાદાના આધાર� પોતાને �ુ�ધ્ધ સમક તદ્ સ્પષ અને
આશકાર (રોશન) કર� દ�ધો છે . તેની રચનાના ગવાહોમાં એ
આસમાનોની રચના પણ છે �ને વગર સ્તંભ રોક� રાખેલ છે

અને વગર આધાર� ઊભા કર� દ�ધા છે . તેણે તેઓને
બોલાવ્ય તો બધા � હ�ૂર કહ�તા હાજર થઈ ગયા,
ફરમાંબરદાર� અને આસ્થ સાથે, ન કોઈ પ્રકાર આળસ ક�

િવલંબ વગર. અને દ� ખી� ું છે ક� એ આસમાનોએ તેના

પાલનહારપણાનો આ ર�તે સ્વીકા ન કય� હોત અને તેની
સામે સ્વીકાર�ુ મા�ું ન નમાવ્�ુ હોત, તો તેને કદ� પણ

પોતાના અશર્�ુ સ્થ, ફ�રશ્તાઓ�ુ રહ�ઠાણ, પાક કલમા અને
નેક આમાલોની ઊચ્ચતા�ુ ક�ન્દ ન બનાવત. તેણે તેઓના

િસતારાઓને પર� શાન અને ભટકતા પ્રવાસ માટ� મં�ઝલના
�ધાણ બનાવી દ�ધા છે . તેઓના પ્રકાશ �કરણોને જમીન

�ુધી પહ�ચવાથી ન �ધાર� રાતની કા�લમા રોક� શક� છે

અને ન રાતની કાળ� ચાદરમાં એટલો દમ છે ક� આસમાનોમાં
ફ�લાએલા ચંદ્ર � ૂરની રોશનીને રોક� શક�.
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પાક અને બેિનયાઝ છે એ �ુદા �નાથી ન �ધાર�

રાતની કાળાશ �પી છે ન �સ્થર રાત્રી� �ધા�,ં ન નીચલી
ધરાના (જમીનના પેટાળ) પ્રદ�શોમ ન આપસમાં જોડાએલા
પહાડોની શીખરોમાં, તેના માટ� ન આસમાનની �ચાઈ પર

ચમકતી વીજળ�ની ગ�ના �પી છે અને ન વાદળોની
ચમકતી વીજળ�ઓ, ન � ૃક્ષો ખરતા પાંદડાઓ, �ને

વાદળો સાથે ચાલતી હવાઓ અથવા � ૂશળધાર વષાર ખેરવી
નાખે છે . તે દર� ક �બ��ુના પડવાની જગ્ય પણ �ણે છે અને

રોકાવાની જગ્ય પણ. દર� ક ક�ડ�ના ચાલવાની જગ્યાથ પણ
�ણકાર છે . અને ખ�ચાઈને પહ�ચવાના સ્થળન પણ, તે આ

પણ �ણે છે ક� મચ્છરન ક�ટલો ખોરાક � ૂરતો છે અને એ

પણ �ણે છે ક� માદા પોતાના પેટમાં �ું લઈને ફર� રહ� છે .

સઘળ� પ્રશં એ �ુદાની � એ સમયે પણ હતો,

જયાર� ન �ુ રસી હતી, ન અશર. ન આસમાન હતા ન જમીન.

ન ��ાકત હતા, ન ઇન્સા. ન કલ્પનાઓથ તેને સમ�

શકાય છે ન સમજ �ુ�ધ્ધથ તે� ું અ�ુમાન કર� શકાય છે . ન

કોઈ માગનાર તેને પ્ર� ( મશ�ુલ) કર� શક� છે ન કોઈ
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દાનથી તેના ખ�નામાં કંઈ કમી થાય છે . તે ન �ખથી

�ુ એ છે અને ન કોઈ સ્થળમા સં�ુ�ચત છે . ન સાથીઓ સાથે

તેના વખાણ થઈ શક� છે અને ન �ગો અવયવો વડ� કોઈ
વસ્ �ુન સજ � છે . ઇ�ન્દ્ તેને સમ� નથી શકતી અને ન

ઇન્સાન પર તેની કલ્પન કર� શકાય છે . તેણે � ૂસા સાથે

વાત કર� ( કલીમ બનાવ્ય) તો તેમને મહાન િનશાનીઓ
પણ દ� ખાડ� દ�ધી, જો ક� ન અવયવો નો ઉપયોગ કય� ન

સાધનોનો. ન કોઈ �ભ વચમાં હતી ન ગળાના કાકડાની

હરક્.

અય �ુદાના �ુણો ગાવામાં િવના કારણ શ્

લેનારાઓ ! જો તમારા િવચારમાં કોઈ સચ્ચા હોય તો

પહ�લા �જબ્ર અને િમકાઈલ અને તેના બી� િનકટના

ફ�રશ્તાઓન �ુણો ગણાવો. �ઓ પિવત્રતા ઓરડ�ઓમાં
નતમસ્ત પડયા છે . અને તેઓની �ુ�ધ્ધ હયરાન છે ક�
શ્રે સ�નહારની સ્ �ૂિ કઈ ર�તે કર� .
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યાદ રાખો ! િસફતો દ્વા તેની ઓળખ થાય છે ,

�ના રંગ �પ હોય છે અને �ના �ગો અવયવો હોય છે અને
� પોતાની �િતમ સીમાએ પહ�ચી નાશ પામે છે .

એટલે તેના િસવાય કોઈ �ુદા નથી �ણે પોતાના

અ�સ્તત્વ � ૂરથી �ધકારને પ્રકાિ કર� દ�ધો, અને પછ�

નાશના �ધકારથી દર� ક � ૂરાની વસ્ �ુન �ધાર� કર� દ�ધી.

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! �ુ ં તમને એ �ુદાથી ડરવાની

દાવત આ�ું �ં �ણે તમને શ્રે વ�ો પહ�રાવ્ય, અને

તમાર� સં� ૂણર રોઝીની વ્યવસ્ કર�, યાદ રાખો ! જો કોઈ

એવા શખ્ હોત �ને અનંતના સોપાન મળ� �તે અને તે

મૌતને ટાળવાનો માગર શોધી લેત તો તે �ુલમાન
ે
ઉબ્ન

દા� ૂદ હોત, �ના માટ� �જ�ાતો અને ઇન્સાન બંનેને આિધન

કર� દ� વામાં આવ્ય હતા, અને વળ� ન�ુવ્વ અને

અલ્લાહન િનકટતા�ું સૌભાગ્ પણ પ્રા હ�.ું પરં� ુ જયાર�

પણ તેઓએ પોતાના ભાગનો ખોરાક આરોગી લીધો. અને

પોતાનો �વનકાળ �ુરો કર� લીધો, તો નાશના કામઠાંએ
� ૃત્�ુન તીરો ચલાવ્ય અને બધા પ્રદ� તેનાથી ખાલી થઈ
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ગયા અને બધા મહ�લો બેકાર બનીને રહ� ગયા. અને બી�

કૌમો તેમની વારસદાર બની ગઈ અને તમારા માટ� તેઓને
ગત કૌમોમાં ધડો (નસીહત) લેવા�ું સાધન બનાવ્ય છે .
�ાં

છે ( શામ

અને

�હ�ઝના)

અમા�લકો

(રાજક્તાર) અને તેઓના વંશજો? �ાં છે ( િમસરના)

�ફરઓનો અને તેના વશ
ં જો? �ાં છે ( આઝરબાઈ�નના)
અસહાબે રસ? �ઓએ નબીઓને કતલ કયાર.

� ૂરસલોની

�ુ�તતોને � ૂપ કર� અને બળજોર� કરનારાઓની �ુ�ીતોને

�વતી કર� દ�ધી હતી. �ાં છે એ લોકો �ઓ લશ્ક લઈને
આગળ વધ્ય અને હ�રો હ�રોને પરા�જત કર� દ�ધા.

લશ્ક પર લશ્ક તૈયાર કયાર્ અને શહ�રોના શહ�રો વસાવી
દ�ધા.

(

આ જ �ુત્બાન એક ભાગ)

તેણે �હકમતની ઢાલ શર�ર પર સ�વી હશે, અને

તેને � ૂર� સભ્યત સાથે અખત્યા કર� લ હશે ક� તેની તરફ
ધ્યા આપ શે. તેની મઅર� ફત રાખતો હશે. અને તેના માટ�

ં ૂણર િન� ૃત હશે. આ �હકમત તેની દ્ર�ષ્ટ એક ખોવાએલ
સ�
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દોલત હશે. �ને શોધી રહ્ હશે. અને એવી જ�રત હશે �ના

િવશે � ૂછપરછ કરતો હશે. તે ઇસ્લામન બેવતની સાથે
બેવતન થાશે અને એ �ટની �મ હશે � થાક�ને જમીન પર

પછાડ� ખાતો હોય અને છાતી જમીન પર ટ� કાવેલ હોય.
અલ્લાહન

�ુજ્જતમાંથ

ખલીફાઓમાંથી એક ખલીફા.

�િતમ

�ુજ્જ

અને

તેના

લોકો ! મ� તમારા માટ� એ બધી િશખામણો ર�ૂ કર�

દ�ધી છે � નબીઓએ પોતાની ઉમ્મતોન સામે ર�ૂ કર�

હતી. અને તમારા �ુધી એ બધી �હદાયતોને પહ�ચાડ� દ�ધી

છે . � વલીઓએ અ�ુગામીઓને સ�પી હતી. મ� મારા

ચાબખાથી તમને ચેતાવ્ય પણ તમે સીધા ન થયા. અને
ધાક ધમક�થી તમને હાંકવા ચા�ું પણ તમે એક ન થયા.

અલ્લા જ તમને સમ�. �ું મારા પછ� કોઈ અન્ ઇમામની
વાટ �ુ ઓ છો? � તમને સીધા માગર પર લઈ આવશે. અને
હક માગર્ન �હદાયત કરશે.

યાદ રાખો, � ચીજોએ �ુ િનયાની તરફ મ� �ુ� હ� ું

તેઓએ મ� ફ�રવી લી�ું છે . અને �ણે મ� ફ�રવે� ું હ�,ું તેઓએ

નહ�ુલ બલાગાહ - 573

ww.hajinaji.com

�ખ કર� લી�ું છે . અલ્લાહન નેક બંદાઓએ અહ�થી �ૂચ
કરવાનો િનણર્ કર� લીધો છે . અને �ુ િનયાની એ �ૂંક� � ૂડ�,

� બાક� રહ�વાવાળ� નથી તેને વેચી નાખી છે . તે આખેરતના

અઢળક બદલામાં � નાશવંત નથી. આપણા એ ઈમાની

ભાઈઓ �ઓ�ું રક્ િસફફ�નના મયદાનમાં વહાવવામાં
આવ્�ુ, તેઓને �ું � ૂકસાન થ�ું છે ?

જો તેઓ આ�

�ુ િનયામાં સંકટોના � ૂટડા પીવા �વતા નથી અને ગંદા

પાણી પર �ુ�રો કરવા હયાત નથી તેઓ �ુદાના દરબારમાં
હાજર થઈ ગયા અને તેઓને તેનો સં� ૂણર બદલો મળ� ગયો.

મા�લક� તેમને ખૌફ પછ� અમાનની મં�ઝલમાં ઉતાર� દ�ધા
છે .

�ાં છે મારા એ ભાઈ �ઓ સીધા માગર પર ચાલ્ય

અને હકને રસ્ત વળગી (લાગી) રહ્. �ાં છે અમ્મા ! �ાં
છે ઇબ્�ુિ�હા? �ાં છે � શહાદતયન? �ાં છે તેઓ �વા
ઈમાની ભાઈ �ઓએ મૌતના બોલવચન બાંધી લીધા હતા

અને �ના મસ્તક અત્યાચાર� પાસે મોકલી દ� વામાં
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આવ્ય. (આમ કહ� આપે દાઢ� �ુબારક પર હાથ ફ�રવ્ય અને

�ાંય �ુધ રોતા રહ્, ત્યારપછ ફરમાવ્�ુ:)

આહ ! મારા એ ભાઈઓ પર �ઓએ �ુ રઆનની

િતલાવત કર� તો તેને અખંડ બનાવ્�ુ. અને ફરજો પર

�ચ�તન મનન �ુ� તો તેને સ્થાિપ કર�. �ુ� તોને �વંત

કર� અને �બદઅતોને દફનાવી દ�ધી. તેઓને �હાદ કરવા

માટ� બોલાવ્ય તો દોડતા આવ્ય અને પોતાના આગેવાન

પર ભરોસો કય� તેઓ તેની આજ્ પણ પાળ�.
(

ત્યા પછ� �ચા સાદ� પોકાર� ફરમાવ્�ુ:) �હાદ,

�હાદ, અય �ુદાના બદ
ં ાઓ હોિશયાર થઈ �વ ક� આ જ �ુ ં

મા� ં લશ્ક તૈયાર કર� રહ્ �ં, જો કોઈ અલ્લાહન
દરબારમાં �વા માગતો હોય તો િનકળવા તૈયાર થઈ �ય.

નોફ�ું કહ�� ું છે ક�, ત્યારપછ હઝરતે દસ હ�ર�ું

લશ્ક હઝરત ઇમામ �ુસન
ૈ અલ�ય્હસ્સલ સાથે, દસ હ�ર

ક� સ �બન સઅદની સાથે, દસ હ�ર અ� ૂ અય્�ુ અન્સાર

સાથે અને આમ િવિવધ સખં ્યામા િવિવધ લોકો સાથે તૈયાર

કયાર્ અને આપનો આશય (હ�� ુ) ફર� િસફફ�નની તરફ �ૂચ
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કરવાનો હતો ક� આવતો �ુ �આ
્ આવતા પહ�લાં જ આપને

ઇબ્ન �ુલ�જમે ઝખ્મ કર� દ�ધા અને આ ર�તે �ુ� ં લશ્ક

પા�ં ફ�ુ� અને અમે લોકો એ ચોપગા �નવરો �વા થઈ

�નો રખેવાળ ખોવાઈ �ય, અને તેને ચાર� બા�ુ થી વ�ઓ
ઉઠાવી લઈ જવાની તાકમાં હોય.

*****
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૧૮૩ - �ુદાવંદ� આલમના વખાણ, �ુ રઆનના
�ુણગાન અને તકવાની વસીયત

બધી પ્રશં એ અલ્લા માટ�, � વગર જોયે પણ

ઓળખી લેવાયો છે . વગર શ્ર સ�ન કરનાર છે . તેણે

� ૃ�ષ્ટન પોતાની શ�ક્તથ સજ� અને પોતાની ઇઝઝતના

આધાર� તેનાથી ઇબાદતની માંગણી કર�. તે પોતાના દાન,

પ્રદાનમ � ૃ�ષ્ટન મોટ� રાઓથી વધાર� મોટો છે . તેણે આ

�ુ િનયામાં પોતાની મખ્ �ૂકોન વસાવી છે . અને �જ�ાત અને
ઇન્સા તરફ પોતાના ર� ૂલો મોકલ્ય છે . �થી તે �ખ
સામેથી પરદાઓ હટાવી દ� . અને � ૂક્સાનોથ સચેત કર� દ� .

દ્રષ્ટાં બયાન કર� દ� અને ખામીઓથી ખબરદાર કર� દ� .

તં�ુ રસ્ત અને બીમાર�થી થતા ફ�રફારોથી ઘડો (નસીહત)

લેવા�ું � ૂચવે. અને હલાલ અને હરામ અને તાબેદાર�
કરનારાઓ માટ� ન�� કર� લ અજ અને નાફરમાનીઓ માટ� ના

અઝાબથી સચેત કર� દ� . �ુ ં તેની પિવત હસ્તીન એ જ ર�તે

હમ્ ક�ં �ં, �વી ર�તે બદ
ં ાઓથી માંગી છે . અને દર� ક
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વસ્ �ુ�ુ એક પ્રમ ન�� છે અને દર� ક કદરની એક મોહલત
રાખી છે . અને દર� ક લખાણથી એક �ુદ્ ન�� છે .

�ુ ઓ, �ુ રઆન આજ્ કરવાવા�ં પણ છે અને

રોક્વાવા� પણ. તે � ૂપ પણ છે અને બોલ� ું પણ. તે લોકો

પર પરવર�દગારની �ુજ્જ છે . ��ું લોકોથી વચન લેવામાં

આવ્�ુ છે અને તેઓના નફસોને તેના પાબંદ બનાવવામાં
આવ્ય છે , મા�લક� તેના � ૂરને સં� ૂણર બનાવ્�ુ છે અને તેના
દ્વા દ�નને સં� ૂણર ઠરાવ્ય છે . પોતાના પયગમ્બરન તે

સમયે પોતાની પાસે બોલાવ્ય છે , જયાર� તેઓ તેના �ુકમો

મારફત

લોકોને

�હદાયત

કર�

� ૂ�ા

હતા.

એટલે

પરવર�દગારની મહાનતાનો �સ્વકા એવી ર�તે કરો � ર�તે

તેણે પોતાની મહાનતા�ું એલાન �ુ� છે . ક�મક� તેણે દ�નની

કોઈ વાતને �પી નથી રાખી અને કોઈ ગમતી ક� અણગમતી

વાત નથી રહ�વા દ�ધી �ના માટ� સ્પષ �હદાયતની િનશાની
ન બનાવી દ�ધી હોય, અથવા કોઈ અફર આયત ન ઉતાર�

દ�ધી હોય, �ના દ્વા રોક� શકાય અથવા દાવત આપી
શકાય, તેનો રા�પો અને નારા� ભિવષ્યમા પણ એવી જ
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રહ�શે �વી ર�તે ઉતારવા સમયે હતી, અને આ યાદ રાખો ક�

એ તમારાથી એવી વાત પર રા� નહ� થાય �ના પર

� ૂરોગામીઓ પર નારાજ થઈ � ૂ�ો હોય. અને ન એવી કોઈ
વાતથી નારાજ થશે �ના પર � ૂરોગામીઓથી રા� થઈ

� ૂ�ો હોય. તમે તદ્ સ્પષ પગલાઓ પર ચાલી રહ્ છો

અને એ જ વાતો�ું �ુનરાવતર્ કર� રહ્ છો � પહ�લાના
લોકો કર� � ૂ�ા છે . તેણે તમને �ુ િનયાના શ્રમ બચાવી

લીધા છે અને તમને �ુક પર તત્પ કયાર્ છે અને તમાર�
�ભેથી �ઝક્ર માંગણી કર� છે .

તમને તકવાની નસીહત કર� છે અને તેને પોતાની

મર�ની �િતમ હદ ઠરાવી છે . અને એ જ લોકોથી તેની

માંગણી છે . એટલે તેનાથી ડરો �ની નજર સમક છો. અને

�ના હાથોમાં તમા� ં કપાળ છે , અને �ની શ�ક્ની પકડમાં
પડખાઓ બદલી રહ્ છો. ક�મક� જો કોઈ વાત પર પડદો

નાખવા માગતા હો તો તે �ણે છે અને જો એલાન કરવા

ચાહો તો તે જોઈ લે છે . અને તમારા પર માનિનય
ફ�રશ્તાઓન કમ� લખવા િન�ુક્ કર� દ�ધા છે . � કોઈ હકને
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જતો નથી કર� શકતા અને કોઈ બાિતલને લખી નથી શકતા.

અને યાદ રાખો ક� � કોઈ પણ અલ્લાહન તક્વ ઇખત્યા
કર� છે , પરવર�દગાર તેના માટ� આપિ�ઓમાંથી બહાર

િનકળવાનો માગર કર� દ� છે , અને તેને �ધકારમાં � ૂર આપે

છે . તેને નફસની બધી માંગણીઓ વચ્ચ સદા�ું �વન અપર્

કર� છે . અને માનના સ્થાનમા ઉતાર� છે . એ ઘરમાં, �ને

પોતા માટ� પસદ
ં �ુ� છે . �નો છાંયો તેનો અશર છે . અને ��ું
� ૂર તેની પ્રિત છે . તેના દશર્ક ફ�રશ્ત છે અને તેના
સાથીઓ � ૂરસલો. હવે તમારા પરાવતર્ તરફ આગળ ધપો.
અને મરવા પહ�લા સામાન એકઠો કર� લ્ય ક� �ૂંક સમયમાં જ

લોકોની આશાઓ કપાઈ જનાર� છે . અને � ૃત્�ુન ફંદો

ગળામાં પડવાવાળો છે . જયાર� તૌબાનો દરવાજો પણ બંધ
થઈ જશે.

હ� તમે એ સ્થળ છો � જગ્યા � ૂરોગામીઓ

પાછા ફરવા તડપી રહ્ છે . અને તમે પ્રવા છો અને આ

ઘર� થી પ્રસ્ કરવાવાળા છો, � તમા� ખ�ં ઘર નથી.

તમને �ૂચની ખબર અપાઈ � ૂક� છે . અને વાટખચ� ભેગી
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કરવાનો �ુકમ અપાઈ � ૂ�ો છે . અને એ યાદ રાખો ક� આ

નરમ અને �ુ મળ� ત્વચ જહ� મની આગ સહન કર� શકતી

નથી. એટલે �ુદાના વાસ્ત તમારા નફસો પર દયા કરો ક�મક�

તમે તેને �ુ િનયાની �ુસીબતોમાં અજમાવી � ૂ�ા છો. �ું તમે
નથી જો�ું ક� તમાર� ક�વી હાલત થાય છે જયાર� એક કાંટો
ૂ ી �ય છે ? અથવા એક ઠ�સ લાગવાથી � ૂન િનકળ�
� ંચ

આવે છે ? અથવા કોઈ ર� તી તપવા લાગે છે , ત્યાર એ સમયે
તમા�ં �ું થશે, જયાર� તમે જહ�ેમના
હશો?

બે સ્તરોન વચ્ચ

સળગતા પથ્થરોન પડખામાં અને શયતાનોના

પડોશમાં, �ું તમને એ ખબર છે ક� મા�લક ( જહન્ન્મ

ચોક�દાર) જયાર� આગ પર કોપાયમાન થાય છે તો તેના

ભાગો એક બી�થી ટકારાવા લાગે છે અને જયાર� તેને ઝાટક�
છે તો તે ગભરાઈને દરવા�ઓની વચ્ચ ઉછળવા લાગે છે .

એ વયો� ૃધ્, �ના પર � ૃધ્ધાવસ્ છવાઈ � ૂક� છે .

તે સમયે તાર� �ું �સ્થિ હશે? જયાર� જહ� મના તોક

ગરદનની હડ્ઓમાં �પ
ં ૂ ી �શે અને બેડ�ઓ હાથોમાં ગળ�ને

કાંડાઓ�ું માંસ �ુધ્ધ ખાઈ જશે.
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અલ્લાહન બદ
ં ાઓ ! અલ્લાહન યાદ કરો એ સમયે

જયાર� તમે તં�ુ રસ્ �સ્થિતમા છો, એ પહ�લાં ક� �બમાર પડ�

�ઓ. અને � ૂષ્કળતાન �સ્થિતમા એ પહ�લા ક� તંગીના

િશકાર થઈ �ઓ. પોતાની ગરદનને જહ�લમની આગથી

� ૂક્ કરાવવાની �ચ�તા કરો, એ પહ�લાં ક� એ એવી ર�તે

ગીરવી થઈ �ય ક� પછ� છોડાવી ન શકાય. તમાર� �ખોને

ૃ રાખો, પોતાના પેટને પાતળા બનાવો અને પોતાના
��ત
પગોને કમર્ન માગ� રત (લીન) રાખો. પોતાના માલને ખચર

કરો, અને પોતાના દ� હને પોતાના આત્મ પર �ુ રબાન કર�
દયો. ખબરદાર !

આ માગર્મ ા લોભ ન કરજો. ક�મક�

પરવર�દગાર� સાફ સાફ કહ� દ��ું છે ક� "કોણ છે �

પરવર�દગારને શ્રે કઝર આપે, �થી તે તેને �ુ િનયામાં

ચોગ�ું બનાવી દ� અને તેના માટ� શ્રે જઝા છે ." તો તેણે

તમારાથી કમઝોર�ના કારણે મદદની માંગણી નથી કર� અને
ન િનધર્નતાન કારણે કઝર માંગ્�ુ છે . તેણે મદદની માંગણી

કર� છે જયાર� ક� જમીન અને આસમાનના બધા લશ્કર તેના

જ છે . અને તે મહ�રબાન અને હક�મ છે . અને તેણે કઝર માગ્�ુ
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છે જયાર� ક� જમીન અને આસમાનના સવર ખ�ના તેની
િમલ્ક છે . અને તે બેપરવા અને સ્ �ૂિતપા છે ." તે ચાહ� છે

ક� તમાર� કસોટ� કર� લે ક� તમારામાં �ુકાય�ના �હસાબે

બધાથી શ્રે કોણ છે ?

હવે પોતાના �ુકાય� સાથે આગળ ધપો �થી

અલ્લાહન ઘરમાં તેના પડોશીઓ સાથે �વન વીતાવો. �યાં
�ુરસલોનો સંગાથ હશે અને ફ�રશ્તા દશર્ કરશે. અને

કાનો જહ�ામની અવાજ સાંભળવાથી મહ��ઝ રહ�શે અને

શર�ર કોઈ પણ �તના શ્ અને થાકથી �ૂ ર રહ�શ.ે " આ જ

એ �ુદા�ું િવિશષ્ દાન છે � �ને ચાહ� તેને અપ� છે અને
અલ્લા શ્રે િવશેષદાન આપવાવાળો છે ."

�ુ ં તે કહ� રહ્ �ં � તમે સાંભળ� રહ્ છો. આના

પછ� અલ્લા જ મદદગાર છે મારો પણ અને તમારો પણ,

અને એ જ આપણા માટ� � ૂરતો છે અને તે જ શ્રે
કાયર્સાધ છે .

*****
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૧૮૪ - બરજ �બન મસહર તાઈને સંબોધન

� આપે બરજ �બન મસહર તાઈ ખાર�થી

ફરમાવ્�ુ, જયાર� સાંભળ્�ુ ક� કહ� છે ક� �ુદા િસવાય ફ�સલાનો
કોઈને હક નથી.

� ૂપ થઈ �, �ુદા તા� ં �ુ� ં કર� , અય � ૂટ� લા

દાંતવાળા, �ુદા ગવાહ છે ક� જયાર� હક આશકાર થયો, ત્યાર

તા� ં અ�સ્તત કમજોર અને તાર� અવાજ િનજ�વ હતી. પણ

જયાર� �ૂઠની અવાજ �ચી થઈ તો � ું બકર�નાં સ�ગો
(શ�ગડા) �મ ઊભર�ને સર� આમ આવી ગયો?

*****
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૧૮પ - �ુદાવંદ� આલમની મહાનતા અને
સ્�ૂિ અને અ� ૂક મખ્�ૂકન �ઝક

બધા વખાણ એ અલ્લા માટ� છે , �ને ન ઇ�ન્દ

પામી શક� છે અને ન સ્થ ઘેર� શક� છે . ન �ખો જોઈ શક�

છે , ન પડદાઓ �પાવી શક� છે . તેણે પોતાના હંમેશાથી

હોવા�ું ભાન સ�નના નવા હોવાથી કરાવ્�ુ. અને તેના
�ુન્યમાંથ અ�સ્તત્વમ આવવાને પોતાના અઝલી ( અના�દ)

હોવાનો � ૂરાવો બનાવી લીધો છે . અને તેઓના પરસ્પ

મળતા આવવાને પોતાના બેિમસાલ હોવાની �હ�રાત કર�

છે . તે પોતાના વાયદામાં સાચો છે અને પોતાના બંદાઓ પર
�લ્ કરવાથી ઉ�ાત (મહાન)

અને ક�િત�વાન છે . તેણે

લોકોમાં ન્યાયન સ્થાપન કર� છે અને ફ�સલાઓમાં સં� ૂણર

ઇન્સાફથ કામ લી�ું છે . વસ્ �ુઓન નાશવંત હોવાથી
પોતાના અઝલીપણાની દલીલ આપી છે . અને તેના પર

લાચાર��ું િનશાન બનાવી પોતાની સં� ૂણર શ�ક્તન � ૂરાવો
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આપ્ય છે . વસ્ �ુઓન જબર� (બેઇખ્તેયાર)

ના� ૂદ�ને પોતાના સદા હોવાનો પતો આપ્ય છે .

નાશ અને

તે એક છે પણ સખં ્યાન �હસાબે નહ�, હંમેશા માટ�

છે પણ �ુદ્દત �હસાબે નહ�. કાયમ છે પણ કોઈના આધાર�

નહ�. �દમાગ તેને �સ્વકાર છે પણ ઇ�ન્દ્ના આધાર� નહ�.

અને િનર�ક્ષણતેની ગવાહ� આપે છે પણ તેની બારગાહમાં
પહ�ચ્ય પછ� નહ�. કલ્પના તેને આવર� નથી શકતી

બલ્ક તે તેઓના માટ� તેના દ્વા પ્રકાિ થયો છે અને
તેઓની જ દ્વા ��ુ શમાં આવવાથી ઇન્કા કર� દ�ધો છે .

અને તેના લવાદ પણ તેઓને બનાવ્ય છે .

તે એ �હસાબે મોટો નથી ક� તેની આ�ુ બા�ુ ઓ

િવસ્તર�ન તેના દ� હને મોટો બનાવી દ�ધો છે . અને ન તે

એવો મહાન છે ક� તે� ું કદ વધાર� હોય અને તેણે પોતાના
દ� હને મહાન બનાવી દ�ધો હોય. તે પોતાની શાનમાં મોટો
અને પોતાની સલ્તનતમા મહાન છે .
અને

�ુ ં

ગવાહ�

આ�ું

�ં હઝરત

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

મોહમ્મ

તેના બંદા અને
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�ુ�ખ્લ ર� ૂલ છે અને પસંદ�દા અમીન છે . અલ્લા તેઓ

પર રહ�મત ઉતાર�, તેણે તેમને ઇન્કાર ન શકાય એવી

દલીલો, સ્પષ સફળતા અને પ્રકાિ માગર સાથે મોકલ્ય

છે . અને તેમણે તેના પયગામને � ૂલ્લ ર�તે ર�ૂ કર� દ�ધો
છે અને લોકોને સીધા માગર્ન દશર્ કરાવી દ�ધા છે .

�હદાયતના િનશાન કાયમ કર� દ�ધા છે અને રોશનીના

િમનારા ઊભા કર� દ�ધા છે . ઇસ્લામન રસ્સીઓન મ�ૂબત

બનાવી દ�ધી છે અને ઈમાનના બંધનોને અ� ૂટ બનાવી

દ�ધા છે .

જો આ લોકો તેની મહાન �ુ દરત અને િવશાળ

નેઅમત પર �ચ�તન મનન કરતે તો પંથ પર પાછા આવી

�ત. અને જહ�ંમના અઝાબથી ભયભીત થઈ �ત. પરં� ુ

કઠણાઈ એ છે ક� તેઓના �દલ બીમાર છે . અને �ખ કમજોર
છે . �ું તેઓ એક નાની એવી મખ્ �ૂકન નથી જોઈ રહ્ ક�

તેણે ક�વી ર�તે તેના સ�નને અખંડ અને તેની વ્યવસ્થા

ક�વી મજ� ૂત બનાવી છે . તેના નાના એવા દ� હમાં કાન અને
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�ખ બધા બનાવી દ�ધા છે . અને તેમાં હાડકા અને ખાલ
પણ ઠ�ક કર� દ�ધા છે .

જરા આ ક�ડ�ના નાનકડા શર�રને અને તેના �ુ�મ

બાંધાને તો �ુ ઓ, �ને નર� �ખે જો�ું પણ �ુશ્ક� છે અને

િવચારોની પકડમાં આવ�ું પણ અશ� છે . ક�વી જમીન પર

ચાલે છે અને ક�વી પોતાની રોઝી તરફ ઝપટ� છે . દાણાને

પોતાના દરમાં લઈ �ય છે અને પછ� ત્યા કોઠારમાં સંઘર�

લે છે . ગરમીમાં શરદ�ની વ્યવસ્ કર� છે . અને શ�ક્તન
કાળમાં કમજોર�ના કાળનો બંદોબસ્ કર� છે . તેની રોઝીની

બાંહ�ધર� અપાઈ � ૂક� છે . અને તે પ્રમા તેને બરાબર રોઝી
મળ� રહ� છે .

ન તો ઉપકાર કરનારો �ુદા તેની ઉપેક્ કર� છે

અને ન જઝા સઝા દ� નારો તેને વં�ચત રાખે છે , ભલે પછ� તે

�ુષ્ પત્થરમા હોય ક� પછ� મીઠાના �મેલા પત્થરમા હોય.

જો તમે તેના ખોરાકની �ચી નીચી નાળ�ઓ અને તેના
શર�રમાં �દર પેટની તરફ �ક�લ પાસળ
ં �ઓની કોરો અને

માથામાં જગ્ય પામેલ �ખ અને કાનને જોશો, તો તમને
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ખર� ખર આ�યર થશે. અને તેના �ુણાવલોકનથી લાચાર થઈ

જશો. ઉચ્ અને ઉ�મ છે એ �ુદા �ણે આ શર�રને તેના
પગો પર ઊ�ું �ુ� છે . અને તેની બાંધણી આ જ પાયાઓ પર

કર� છે . ન તો તેની રચનામાં કોઈ સ�ક� ભાગ લીધો છે અને
ન તેના સ�નમાં કોઈ શ�ક્તવાન કોઈ મદદ કર� છે . અને જો

તમે િવચારોના બધા માગ� વટાવી તેના �ત �ુધી પહ�ચવા
માગશો તો એક જ પ�રણામ આવશે ક� � ક�ડ�નો ક્તા છે તે
જ ખ�ૂર�ના � ૃક્ષ પાલનહાર છે . ક�મક� દર� ક સ�નમાં આ
જ બાર�ક� છે અને દર� ક પ્રાણી બી� પ્રાણી ઘણો જ

બાર�ક તફાવત છે . તેના દરબારમાં મહાન અને �ુ�મ, ભાર�
અને હળવો, શ�ક્તશાળ અને અશકત બધા એક જ �વા છે .

આ �સ્થિ આસમાન અને વાતાવરણ અને હવા

તથા પાણીની છે , ક�મક� ચાહ� ચાંદ અને � ૂરજને િનરખો,

અથવા વનસ્પિ અને � ૃક્ષો �ુ ઓ. પાણી અને પત્થ પર

દ્ર�ષ્ટ કરો ક� રાત �દવસની આવ� પર. નદ�ઓના

વહ�ણોને �ુ ઓ ક� પહાડોની સંખ્ય અને શીખરોની લંબાઈ
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અને �ચાઈને. શબ્દન વૈિવધ્યન �ુ ઓ ક� ભાષાઓના

તફાવતને. બધા તેની પ�ર� ૂણર �ુ દરતની શ્રે દલીલો છે .
અફસોસ છે

ઘડનારનો ઇન્કા કય�

એ લોકો પર �ઓએ પ્રારબ્
અને તદબીર કરવાવાળાથી ફર�

ગયા, તેઓ�ું માન�ું છે ક� બ�ું ધાસ�સ ��ું છે , ખેતી કયાર્

વગર ઊગી િનકળ્ય છે . વગર કાર�ગર� િવિવધ �પો ગ્ર
કર� લીધા છે . જો ક� તેઓએ આ દાવામાં ન તો કોઈ

દલીલનો આધાર લીધો છે અને ન પોતાની માન્યતાન

શોધખોળ કર� છે . નહ�તર આ સમ� લેતે ક� ન બનાવનાર

વગર ઇમારત ઊભી થાય છે અને ન �ુનેહગાર િવના �ુનાહ
થાય છે .

અને જો તમે ઇચ્છ તો આ વાતો તીડોના સંબ ંધમાં

કહ� શકાય છે તેની �દર બે લાલ લાલ �ખ પૈદા કર� છે .

અને ચાંદ �વા બે ગોળાઓમાં �ખોના �ચરાગ સળગાવી

દ�ધા છે . નાના નાના કણ� બનાવી દ�ધા છે . અને યોગ્ મ�

ખોલી દ��ું છે . પરં� ુ ઇ�ન્દ્ને શ�ક્તશાળ બનાવી દ�ધી છે .
તેના બે દાંત છે તેજ ધારવાળા, �નાથી પાંદડાઓને કાતર�
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છે અને બે પગો દાંતાળા છે �નાથી ઘાસ વગેર� પકડ� છે .

�કસાન પોતાની ખેતી માટ� તેને ખતરનાક સમ� છે પણ તેને
હાંક� નથી શકતા, ચાહ� ગમે તેટલી શ�ક્ ક�મ ન એકઠ� કર�
લે. ત્યા �ુધી ક� તે ખેતરો પર �ૂદતા �ૂદતા આક્ર કર� છે

અને પોતાની ઇચ્છ � ૂર� કર� લ્ય છે . જયાર� ક� તે� ું �ુ� ં

વ�ૂદ એક નાની �ગળ�થી મો�ું નથી.

એટલે બરકતવાળ� છે એ પિવત હસ્ત �ની સામે

જમીન અને આસમાનની બધી મખ્ �ૂ મને કમને (રા�પાથી
અથવા જબરદસ્તીથ) નત મસ્ત છે . અને તેના માટ� મ�

અને ગાલ � ૂળમાં રાખી રહ્ છે . અને િવનય નમ્ર સાથે
તેના દરબારમાં નખશીખ ફરમાંબરદાર છે . અને ડર તથા
ભયથી પોતાના અિધકારની લગામ તેને સ�પી રાખેલ છે .

પક્ષ તેના �ક
ુ મને તાબે છે . ક�મક� તે તેની પાંખો અને
�ાસોનો �હસાબ રાખે છે . અને તેની પાંખોને તર� ક� �ુશ્ક�મા
જમાવી દ�ધેલ છે . તેઓની �ુ વ્વ િનમાર્ કર� દ�ધી છે .
અને તેનો �િત ભેદ ન�� કર� દ�ધો છે ક� આ કાગડો છે , તે

ગ�ડ છે , આ ક� ૂતર છે , તે શાહ� ૃગ છે . દર� ક પક્ષી તેના
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નામ સાથે અ�સ્તત્વમ આણેલ (લાવેલ) છે . અને દર� કની

રોઝીની વ્યવસ્ કર� છે . ભાર� પ્રકાર વાદળો ઉત્પ� કયાર્

છે તો તેનાથી � ૂશળધાર વરસાદ વરસાવી દ�ધો અને તેની

વહ�ચણીનો �હસાબ પણ રાખ્ય છે . જમીનને � ૂકાવા પછ�

તરબોળ કર� દ�ધી અને તેની વનસ્પિ વેરાન થવા પછ�
ફર� ઉગાડ� દ�ધી.

*****
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૧૮૬ - ઇલાહ� મસઅલાઓ (તવહ�દ)ના
� ૂળ� ૂત િસધ્ધાંતોન ઉલ્લે

તવહ�દના િવષયમાં અને આમાં એ બધી ઇલ્મ
ચચાર્ છે � બી� અન્ �ુત્બામા નથી.
તે તેની તવહ�દનો માનનારો નથી �ણે તેની �પ

ર� ખાની કલ્પન કર� અને તે તેની હક�કતથી અ�ણ્ય છે �ણે
તેની િમસાલ આપી. તેણે તેનો ઇરાદો જ નથી કય� �ણે

તેની પ્રિત બનાવી. અને તેણે તેના તરફ ધ્યા જ નથી

આપ્�ુ �ણે તેની તરફ �ગળ� ચ�ધી અથવા તેને કલ્પનાન
પાબંદ બનાવી દ�ધો.

� પોતાની �તથી ઓળખાય એ સ�ન છે અને �

બી�ના આધાર� કાયમ હોય તે એ િનશાનીનો મોહતાજ છે .

પરવર�દગાર ક્તા છે પણ અવયવોના હલનચલનથી નહ�.

અને પ્રમ ન�� કરનારો છે પણ િવચારોના વમળથી નહ�.

તે તવંગર છે પણ કોઈ કંઈ લઈને નહ�. સમય તેની સાથે
નથી રહ� શકતો અને ઓ�ર તેને સહારો નથી આપી શકતા.
તે� ું અ�સ્તત સમયની પહ�લા છે અને તે� ું અ�સ્તત � ૂન્
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(અદમ)થી પણ પહ�લા છે અને તે� ું હંમેશાથી હો�ું આરંભથી
પહ�લા. તેના ઇ�ન્દ્ને ઉત્પ� કરવાથી અ�ુમાન થ�ું ક� તે

ઇ�ન્દ્રયા ( હવાસથી પર) છે . અને તેના વસ્ �ુ વચ્ચ
�ભ�તતાબનાવવાથી �ણવા મળ્�ુ ક� તેની કોઈ �ઝદ (એવો
િવરોધી � જગ્યા લેવા માટ� કોિશશ કર)

નથી અને તેના

વસ્ �ુ વચ્ચ સામ્યત રાખવાથી �ણવા મળ્�ુ ક� તેનો કોઈ
સામ્ અને સાથી નથી.
તેણે

પ્રકાશ �ધકારની,

સ્પષ્ટતા

સંદ�હની,

�ુષ્ક્તા તરાવટની અને ગરમીને ઠંડ�ની �ઝદ (િવરોધી)

બનાવી. તે એક બી�ની �ુ શ્મ ચીજોને ભેગી કરનાર, એક

બી�થી �ભ�ી વસ્ �ુઓન સાથે મેળવી દ� નાર. આપસમાં

�તર રાખનારને િનકટ કર� દ� નાર, અને પરસ્પ સગપણ

રાખનાર કામોને �ુ દા કર� દ� નાર. તે ન તો કોઈ મયાર્દામા
આવે છે ન કોઈ �ક ક� ગણત્રીમ આવે છે , ક�મક� શાર��રક

શ�ક્ત પોતાના �વી ચીજોને જ મયાર્�દ કર� શક� છે અને

ઓ�ર પોતાની િમસાલો તરફ જ ઇશારા કર� શક� છે .
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એ વસ્ �ુઓન શબ્ “�ુન્ઝ” ( �ાર� ) એ હંમેશાથી

હોવાથી રોક� દ�ધી છે અને હફર “કદ” ( થઈ ગ�ુ)ં એ

અના�દથી અલગ કર� દ�ધી છે . અને “લવ્લ”એ તેઓને

� ૂણાર્�ૂિતથ �ુ દા કર� દ�ધા છે . આ જ વસ્ �ુ દ્વા
બનાવવાવાળો �ુ�ધ્ધન સામે તાદશ (જલવાગર) થયો છે

અને તેઓના જ થક� �ખોથી દ� ખાવાથી � ૂક્ થઈ ગયો છે .
તેના પર ગિત અને શાંિતના િસધ્ધાં લા�ુ નથી પડતા.

ક�મક� તેણે પોતે ગિત અને શાંિતના િનયમ ઘડયા છે . અને �

વસ્ �ુન આરંભ તેણે કય� હોય તે તેના પર ક�વી ર�તે લા�ુ

પડ� શક� છે અથવા �ને તેણે ઉત્પ� કયાર્ છે તે તેની

�તમાં કઈ ર�તે ભળ� શક� છે . એમ થાત તો તેની �ત પણ

ફ�રફાર થનાર� બની �ત.અને તેની હક�કત પણ � ૃથ�રણને

પાત થઈ �ત. અને તેની અસલીયત પણ અઝલીયતથી

અલગ થઈ �ત. અને જો તેને ત્યા પણ સામેની �દશા હોત

તો પાછળની �દશા પણ હોત અને તેને પણ પ�ર� ૂણર્તાન

જ�રત રહ�ત જો તેમાં ખોટ પૈદા થઈ �ત. તેનામાં
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બનાવટોના �ચહ્ પૈદા થઈ �ત. અને તે માગર્દશર મેળવ્ય
ુ ઈ કરવાવાળો થઈ �ત.
પછ� બી�ઓની તરફ રહ��મા

તે પોતાની રોકવાની અને રક્ષણ શ�ક્તન કારણે

એ સીમાની બહાર િનકળ� ગયો છે કોઈ એવી ચીજ તેના પર
અસર કર� � બી�ઓ પર અસર કર� શક� છે , તેને ત્યા ન

ક્રાં છે ન પડતી અને ન તેના અ�સ્તત્વ � ૂયર માટ� કોઈ

અસ્. ન તે કોઈનો બાપ છે ક� તેનો કોઈ બેટો હોય. અને ન

કોઈનો બેટો છે ક� મયાર્�દ થઈને રહ� �ય. તે અવલાદ

બનાવવાથી પણ બેપરવા અને �ીઓને હાથ લગાડવાથી
પણ પર અને �ચો. કલ્પના તેને પામી નથી શકતી ક�

તે� ું પ્રમ ન�� કર� અને ડહાપણ તેની કલ્પન નથી કર�

શક� ું ક� તે� ું �ચત દોર� .
ઇ�ન્દ્

તેને સમ� નથી શકતી ક� તેનો અ�ુભવ

કર� અને હાથ તેને સ્પશ નથી શકતો ક� અડ� લે. તે કોઈ

પણ �સ્થિતમા ફરતો નથી અને િવિવધ �સ્થિતઓમા ફરતો

પણ નથી. રાત �દવસ તેને �ૂનો નથી કર� શકતા. અને

�ધકાર ક� પ્રક તેમાં ફ�રફાર નથી કર� શકતા. ન તો તે
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અવયવો ધરાવે છે , ન �ગો ઉપાંગો. ન કોઈ પનો ધરાવે છે ,

ન કોઈ �ભ�કતા ક� � ૃથક્ત. તેને માટ� ન સીમા ક� �િતમ

શબ્ વપરાય છે ક� ન �ત અને પડતીનો, ન ચીજો તેના
પર છવાય છે ક� જયાર� ચાહ� ત્યાર પછાડ� દ� ક� �ચક� લે.

અને ન કોઈ ચી� તેને ઉપાડ�લ છે ક� જયાર� ચાહ� સીધો કર�
દ� અથવા વાળ� દ� . તે ન તો વસ્ �ુઓન �દર પ્રવેશ છે

અને તેની બહાર છે . તે વાત કર� છે પણ �ભ અને

તાળવાની મદદથી નહ�, અને સાંભળે છે પણ કણર્ન �ુરાખ

અને સાધનથી નહ�. બોલે છે પણ શબ્દોથ નહ� અને દર� ક
ચીજને યાદ રાખે છે પણ સ્મર શ�ક્તથ નહ�. ઇરાદો કર� છે

પણ �દલથી નહ�. અને પ્યા અને રા�પો રાખે છે પણ
�દલની નરમાશ દ્વા નહ� અને ક્ર અને કોપ રાખે છે પણ

ગમ અને �ુસ્સાન તકલીફથી નહ�. � વસ્ � ઉત્પ� કરવા

માગે છે તેને 'થા' કહ� દ� છે અને તે થઈ �ય છે . ન કોઈ

અવાજ કણ� સાથે ટકરાય છે અને ન કોઈ સાદ સંભળાય છે .
તેની વાણી હક�કતમાં તે� ું કાયર છે �ને તેણે ઉત્પ� �ુ.�
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અને તેની પહ�લા હોવાનો કોઈ સવાલ નથી, ન�હતર એ પણ
કદ�મ અને બીજો �ુદા થઈ �ત.

તેના િવશે એ નથી કહ� શકા� ું તે � ૂન્યમાંથ

અ�સ્તત્વમ આવ્ય ક� તેના પર ન�ર િસફતો લા�ુ પડ� શક�

અને બંને વચ્ચ કોઈ �તર ન રહ� અને ન તેની નવો�દતો
પર કોઈ િવિશષ્ટત રહ� �ય. અને પછ� ઘડનાર અને

ઘડ�લા બંને બરાબર થઈ �ય. અને બનાવેલ બનાવટની

�વો થઈ �ય. તેણે � ૃ�ષ્ટન કોઈ બી�એ છોડ�લા ન� ૂના

વગર બનાવી છે . અને આ સ�નમાં કોઈથી મદદ પણ નથી
માગી. ધરાને સજ� અને તેમાં અટવાયા વગર તેને રોક�

રાખી. અને પછ� કોઈ આધાર વગર ખોડ� દ�ધી. અને કોઈ

પણ સ્તં વગર ઊભી કર� દ�ધી. અને વગર થાંભલાએ
�ચી પણ કર� દ�ધી. તેને દર� ક પ્રકાર વળાંક અને
વક્રતા ર�ક્ રાખી. અને દર� ક પ્રકાર િતરાડ ક� �ટા

પડવાથી બચાવી લીધી. તેમાં પહાડોની મેખો (ખીલ્લ) માર�

દ�ધી અને શીખરોને મજ� ૂતીથી ખોડ� દ�ધા. ઝરણા વહાવી

દ�ધા. અને પાણીના વહાવ માટ� નાળા બનાવી દ�ધા. તેની
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કોઈ કાર�ગર� કમજોર નથી. અને તેણે �ને શ�ક્ આપી

દ�ધી તે િનબર્ નથી. તે દર� ક વસ્ � પર પોતાની મહાનતા

અને સલ્તનતન કારણે ગા�લબ છે .

પોતાના ઇલ્ અને ઈરફાનની બીના પર �દર

�ુધીની ખબર રાખે છે . રોબ અને માનના �હસાબે દર� ક

વસ્ �ુથ ઉચ્ અને ઉ�નત છે . અને જો કોઈ વસ્ � માગવા
ચાહ� તો કોઈ વસ્ � તેને લાચાર નથી કર� શકતી. અને
તેનાથી ઇન્કા નથી કર� શકતી ક� તેના પર ગા�લબ આવી

�ય. તે� દ� ખાડનારા તેનાથી બચીને આગળ નથી િનકળ�
શકતા. અને તે કોઈ ધનવાનની રોઝીનો મોહતાજ નથી.

બધી વસ્ �ુ તેની બારગાહમાં �કનાર� અને તેની મહાનતા
સામે �ુત છે . કોઈ વસ્ � તેની સલ્તનતમાંથ ભાગીને
બી�ની તરફ નથી જઈ શકતી ક� તેના લાભાલાભથી બચી
�ય. ન તો તેનો કોઈ જોડ છે ક� સમોવ�ડયો ક� હ�રફાઈ કર� .
અને ન કોઈ િમસ્ ક� બરાબર થઈ �ય. તે દર� ક વસ્ �ુન

સ�વા પછ� નાશ કરનારો છે ક� એક �દવસ ફર� ન�હવત

થઈ �ય. અને તેના માટ� �ુ િનયાનો નાશ કરવો એનાથી વ�ુ
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આ�યરકારક નથી ક� જયાર� તેણે તે� ું નવસ�ન અને રચના

કર� હતી. અને ભલા એ ક�મ થઈ શક� છે . જયાર� ક�

વસ્ � �સ્થિ એ છે ક� જો બધા પ્રાણ, પક્ષ,

�નવરો, રાતે ઉતાર� પાછા ફરનારા અને ખેતરોમાં રહ�

જનારાઓ, �ત �તના અને ભાત ભાતના અને બધા
ઇન્સાન � ૂરખ ક� હોિશયાર બધા મળ�ને એક મચ્છરન પૈદા

નથી કર� શકતા, ભલે ગમે તેટ�ું ચાહ�. અને ન તેઓને તેનો
�દાજો હશે ક� તેના ઉત્પ� કરવાની ર�ત અને માગર �ું છે .

બલ્ક તેઓની �ુ�ધ્ આ માગર્મ ા ખોવાઈ જશે અને તેઓની

શ�ક્ જવાબ આપી દ� શ.ે અને લાચાર થાક� પાક�ને

અમલના ક્ષેત્રમ પાછ� ફરશે. અને તેઓને ભાન થઈ જશે

ક� તેઓ પર કોઈ�ું વચર્સ છે અને તેઓને પોતાની
લાચાર�નો ઇકરાર પણ હશે. અને તેઓને નાશ કર� દ� વા
િવશે પણ િનબર્ળતાન �સ્વકા હશે.

તે પાક અને પિવત �ુદા જ તો છે � �ુ િનયાના

નાશ પછ� પણ રહ�વાવાળો છે . અને તેની સાથે રહ�નાર કોઈ

નથી. �મક� આરં ભમાં પણ એમ જ હ� ું અને �તમાં પણ
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એમ જ થવાવા�ં છે . તેના માટ� ન સમય છે ન સ્થ, ન

ઘડ� છે ન કાળ. તે સમયે �ુદ્ અને કાળ બધાનો નાશ થશે
અને ઘડ� તથા વરસનો �ત આવી જશે. એ વા�હદ ( એક)

�ુદાની િસવાય કોઈ �ુદા નથી. બધી બાબતો તેની તરફ

પાછ� ફરવાની છે . અને કોઈ પણ વસ્ �ુન તેના ઉત્પ� થવા

પહ�લા પોતાની સ�ન પર શ�ક્ નહોતી. અને ન નાશ થતી
વખતે ઇન્કારન �હમ્મ હતી. જો એટલી શ�ક્ હોત તો સદા
ન રહ� �ત ! એ મા�લકને કોઈ વસ્ � બનાવવામાં કોઈ

તકલીફનો સામનો નથી કરવો પડયો અને તેને કોઈ ચીજ�ું

સ�ન ક� રચના થકાવી પણ નથી શક�. તેણે આ િવ�ને ન

પોતાની હ�ૂમતને મજ� ૂત કરવા માટ� સ��ુ છે અને ન કોઈ

પતન ક� � ૂકસાનના ભયથી બચવા માટ�. ન તેને કોઈ
સામનો કરનારના સામના માટ� મદદની જ�રત હતી અને ન

તો કોઈ આક્ર કરનાર શ�ુથી બચવા ચાહતો હતો. તેનો
આશય (હ�� ુ) ન પોતાના પ્રદ�શમ વધારાનો હતો, ન કોઈ

શર�ક, ભાગીદારના સામે પોતાના બહોળાપણાની �હ�રાતનો
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હતો. અને ન એકાંતના ડરમાં કોઈ આ�ાસન મેળવવાનો

હતો.

આ પછ� તે આ િવ�નો નાશ કર� દ� શ,ે એટલા માટ�

નહ� ક� તેની વ્યવસ્ અને ઉપયોગથી લાચાર થઈ ગયો છે

અને ન એટલા માટ� ક� હવે આરામ કરવા માગે છે અથવા

તેના પર કોઈ વસ્ �ુન ભાર પડ� છે . અથવા િવ�ના લાંબા
રહ�વાએ તેને થક્વ દ�ધો છે તો હવે તેને હટાવી દ� વા માગે

છે . એ�ું કંઈ નથી. તેણે પોતાની મહ�રબાનીથી તેની યોજના

કર� છે અને પોતાના �ુકમથી તેને રોક� રાખેલ છે . પોતાની

�ુ દરતથી તેને મજ� ૂત બનાવેલ છે . અને પછ� નાશ કરવા
ે જો ક� ન તે સમયે પણ
પછ� બી� વાર ઉત્પ� કર� દ� શ,

તેને કોઈની જ�રત છે અને ન કોઈથી મદદ લેવી હશે. ન
ડરમાંથી

સિધયારા

ફરવા�ું

હશે

અને

અજ્ઞાન

ક�

�ધકારમાંથી ઇલ્ અને અ�ુભવ તરફ આવ�ું હશે. ન

િનધર્નત અને મોહતા�થી માલદાર� અને િવ� ૂલતાની શોધ

હશે. અને ન અપમાન અને અશ�ક્તથ માન અને �ુ દરતની

તલાશ હશે.

*****
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૧૮૭ - કાળના ચ�રોનો ઉલ્લે

મારા મા - બાપ એ અ�ુક લોકો પર �ુ રબાન થઈ

�ય �ઓના નામ આસમાનમાં પ�ર�ચત અને જમીનમાં

અ�ણ્ય છે . ખબરદાર થઈ �વ અને એ સમયની વાટ

�ુ ઓ જયાર� તમારા મામલા ઉલટા થઈ જશે અને સંબ ંધો

� ૂટ� જશે. અને બાળકોના હાથમાં સ�ા આવી જશે. આ એ

સમય હશે જયાર� એક �દરહમ હલાલ ર�તે મેળવવા કરતાં
તલવારનો ઝખ્ આસાન હશે. અને લેવાવાળા ફક�રનો
બદલો દ� વાવાળા માલદારથી વધાર� હશે.

તમે વગર શરાબ પીએ વૈભવના નશામાં � ૂર હશો.

અને કોઈ પણ મજ� ૂર� વગર કસમ ખાશો. અને કોઈ જ�રત
વગર �ૂઠ બોલશો. અને આ એ સમય હશે જયાર� આફતો
તમને એવી ર�તે કાટશે �વી ર�તે �ટની પીઠને પાલાણ.

અફસોસ આ �ુ :ખ �ુસીબત ક�ટલા લાંબા હશે અને તેનાથી
� ૂ�ક્તન આશા ક�ટલી �ૂ ર �ુ�ૂર હશે.

લોકો ! એ સવાર�ઓની લગામો ઉતાર� ફ�ક� દયો

�ની પીઠ પર તમારા જ હાથોના �ુનાહોનો ભાર છે અને
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તમારા હા�કમની િવ�દ્ધ ન કરો ક� પાછળથી પોતાના કયાર્

પર પસ્તા�ુ પડ�. એ આગના ભડકાઓ � તમાર� સામે છે

તેમાં ન �ૂદ� પડો. તેઓના માગર્થ અલગ થઈને ચાલો અને
માગર્ન તેઓ માટ� ખાલી કર� દયો. ક�મક� મારા �વની કસમ,

આ �ફત્નાન આગમાં મોઅિમન હલાક થઈ જશે અને ગેર

�ુ�સ્લ સલામત રહ�શ.ે

માર� ઉપમા તમાર� વચ્ચ �ધારામાં �ચરાગ �વી

છે , ક� � તેમાં દાખલ થઈ જશે તે રોશની પ્રા કર� લેશે
એટલે �ુદાને ખાતર માર� વાતને સાંભળો અને સમજો.
પોતાના �દલના કાનોને માર� તરફ પ્ર� કરો �થી વાત

સમ� શકો.

*****
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૧૮૮ - �ુદાના ઉપકારો, મરવાવાળાઓની
હાલત, અને �ુિનયાની અ�સ્થરતાન ઉલ્લે
િવિવધ બાબતોની વસીયત કરવા સમયે

અય લોકો ! �ુ ં તમને વસીયત ક� ં �ં, અલ્લાહથ

ડરવાની, અને નેઅમતો, એહસાનો અને ફઝલો કરમ પર
�ુદાનો �ુક કરવાની.

�ુ ઓ ! ક�ટલી નેઅમતો છે � તેણે તમને અપર્

કર� છે . અને ક�ટલાય �ુરાઈઓના પ્રસંગ પોતાની

રહ�મતથી તમને બચાવી લીધા છે . તમે મન � ૂક� �ુનાહ
કયાર્ અને તેણે ઢાંક િપછોડો કય�. તમે �હસાબને પાત

આમાલ ��મ આપ્ય અને તેણે તમને મહ�તલ આપી

દ�ધી.

�ુ ં તમને ભલામણ ક� ં �ં ક� મૌતને યાદ કરો, અને

તેનાથી ગા�ફલ ન બનો. આ�ખર તેનાથી ક�વી ર�તે ગફલત
કર� રહ્ છો � તમારાથી ગા�ફલ થનાર� નથી. અને એ

મૌતના ફ�રશ્તાથ ક�વી ર�તે આશા બાંધી બેઠા છો � કદ�
મોહલત આપનાર નથી. તમારા બોધ માટ� એ �ુડદા જ કાફ�
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છે �ને તમે જોઈ � ૂ�ા છો ક� ક�વી ર�તે વગર સવાર�એ

તેઓને કબ્રો તરફ લઈ જવામાં આવ્ય. અને ક�વી ર�તે

કબ્રોમ ઉતારવામાં આવ્ય, ક� �તે ઉતરવાને કા�બલ પણ ન

હતા. એ�ું લાગે છે ક� �ણે તેઓએ કદ� આ �ુ િનયા વસાવી

જ નહોતી. અને �ણે ક� આખેરત જ તેઓ�ું સદા�ું ઘર છે .
તેઓ �યાં વસ્ય હતા તેને ભયાનક બનાવી ગયા અને

�નાથી ડરતા હતા ત્યા જઈને વસી ગયા. તેઓ એમાં જ

ઓતપ્ર હતા �ને છોડ�ું પડ�ું અને તેને બરબાદ કર� રહ્
હતા �યાં જ�ું પડ�ુ.ં હવે ન કોઈ �ુરાઈથી બચીને �ાંય
જઈ શક� છે અને ન કોઈ નેક�માં વધારો કર� શક� છે .

�ુ િનયાથી ચાહના પૈદા કર� તો તેણે ધોકો આપી દ�ધો અને

તેના પર ભરોસો રાખ્ય તો તેને તબાહ અને બરબાદ કર�
દ�ધા.

�ુદા તમારા પર રહ�મત ઉતાર� હવેથી આગળ વધો

એ મં�ઝલ તરફ �ને વસાવવાનો �ુકમ આપવામાં આવ્ય છે .

અને �ની તરફ પ્રસ્ કરવાનો શોખ દ� વરાવવામાં આવ્ય

છે . અને દાવત આપવામાં આવી છે . અલ્લાહન નેઅમતો
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� ૂર� કરવાની વ્યવસ્ કરો, તેની ફરમાંબરદાર� કરવા થક�

અને �ુનાહોથી બચીને ધીરજ વડ�, એટલા માટ� કાલનો
�દવસ આજના �દવસથી �ૂ ર નથી. �ુ ઓ �દવસની ઘડ�ઓ,

મહ�નાઓના �દવસો, વરસના મ�હનાઓ અને �વનના

વરસો ક�ટલી ઝડપથી પસાર થઈ રહ્ છે .

*****
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૧૮૯ - ઈમાનની અને �હજરત વા�બ હોવા
િવશે

ૂ ી ગએલ
ઈમાનનો એક ભાગ એ છે ક� � �દલમાં � ંત

અને અચળ હોય છે . અને એક ભાગ એ છે � �દલ અને

છાતીની વચ્ચ કામચલાઉ રહ� છે . એટલે જો કોઈથી િતરસ્કાર
ક� િધ�ાર કરવો હોય તો એટલી વાટ �ુ ઓ ક� તેને મૌત

આવી �ય. એટલે તે સમયે તેનાથી બેઝાર� સ્થાન ગણાશે.

�હજરતનો િસધ્ધાં આજ પણ એ જ છે � પહ�લાં

હતો. અલ્લા કોઈ કૌમનો મોહતાજ નથી. ચાહ� �ુપ્ ર�તે

મોઅિમન રહ� યા છડ� ચોક� ઈમાનની �હ�રાત કર� . �હજરત
�ુદાની �જ
ુ ્જતન મઅર� ફત વગર થતી નથી, એટલે �
શખ્ તેની મઅર� ફત મેળવી તેનો ઇકરાર કર� લે એ જ

‘�ુહા�જર’ છે , એ જ ર�તે ‘�ુસ્ત'ફ’ તેને નથી કહ�વામાં

આવતો �ના �ુધી �ુદાની દલીલ પહ�ચી �ય અને તે તેને
સાંભળ� પણ લે અને �દલમાં જગ્ય પણ આપી દ� .

અમારો મામલો ઘણો ઘણો સખ્ અને ક�ઠન છે ,

તેને બરદાશ્ માત એ મોઅિમન બંદો કર� શક� છે , �ના
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�દલની પર�ક્ ઈમાન માટ� લઈ �ુકાઈ હોય. અમાર� વાતો

માત એ છાતીઓમાં રહ� શક� છે � પ્રમા� હોય અને એ જ
અકલોમાં સમાઈ શક� છે � ન�ર અને �સ્થરહોય.

લોકો ! � ચાહો મને � ૂછ� લ્ય એ પહ�લાં ક� મને ન

મેળવી શકો. �ુ ં આસમાનના રસ્તાઓન જમીનના માગ�થી

વધાર� સાર� ર�તે ��ું �ં. મારાથી �ણી લ્ય એ પહ�લાં ક�

એ �ફત્ન પોતાના પગ ઉપાડ� લે � પોતાની લગામને પણ

પગ તળે

ચગદોળવા વાળો છે અને �નાથી કૌમની

�ુ�ધ્ધઓન પતનનો સદ
ં � હ છે .
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૧૯૦ - �ુદાની હમ્, હઝરત ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પ્રશં, અને
તકવા�ું મહત્

�ુ ં તેની હમ્ ક�ં �,ં તેની ભેટોનો આભાર માનવા

માટ� અને તેનાથી મદદ ચા�ુ ં �ં, તેના હ�ો અદા કરવાની
ફરજથી � ૂક્ થવા માટ� . તે� ું લશ્ક િવ�તા છે અને
વ�ડલાત મહાન.

�ુ ં એ વાતની સાક્ આ�ું �ં ક� હઝરત મોહમ્મ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

અલ્લાહન બંદા

અને તેના ર� ૂલ છે . તેઓએ તેની ફરમાંબરદાર�ની દાવત

આપી છે . અને તેના શ�ુઓ પર વચર્સ મેળવ્�ુ છે , તેના

દ�નમાં �હાદ વડ�. આપને આ વાતથી ન ��લમો�ું આપના

�ૂઠલાવવા પર સગ
ં ઠન રોક� શ�ું ન આપના �હદાયતના

� ૂરને ઓલવી નાખવાની ઇચ્છ મના કર� શક�.

તમે લોકો અલ્લાહન તકવાથી જોડાઈ �વ, ક�મક�

તેની દોર��ું બંધન મજ� ૂત અને તેની પનાહની ટોચ દર� ક

નહ�ુલ બલાગાહ - 610

ww.hajinaji.com

તરફથી સલામત છે . મૌત અને તેની સખ્તીઓન સામે

આવવા પહ�લા તેની તરફ આગળ વધો અને તેના આવવા
પહ�લા જમીન સરખી કર� લ્ય. તેના ઉતરવા પહ�લા તૈયાર�
� ૂર� કર� લ્ય ક�મક� દર� કનો �ત કયામત છે . અને આ વાત

દર� ક એ શખ્સન િશખામણ માટ� � ૂરતી છે , � �ુ�ધ્ધવા છે

અને તેમાં ��હલો માટ� પણ બોધપાઠ છે . અને તમને એ

પણ ખબર છે ક� આ ��મ �ુધી પહ�ચવા પહ�લા કબ્ર

સંકડામણ અને બરઝખ આકરાપણાનો સામનો છે , �યાં
બરઝખની

ભયાનકતા, ભયાનકતા નો

ડર,

પાંસળ�ઓ�ું

અહ�થી તહ� થઈ જ�ુ,ં કાનો�ું બહ�રાપ�ુ,ં કબ્ર �ધકાર,

અઝાબની ધમક�ઓ, કબ્ર� ઢાંક�ું બંધ કર� દ� � ું અને પથ્થ
શીલાઓથી જમીન બરાબર કર� દ� � ું પણ છે .
�ુદાના બદ
ં ાઓ !

અલ્લાહન યાદ રાખો ક�મક�

�ુ િનયા તમારા માટ� એક જ માગ� ચાલી રહ� છે અને તમે
કયામતની સાથે એક દોરડ� બંધાએલા છો અને �ણે તેને

પોતાની િનશાનીઓ �હ�ર કર� દ�ધી છે અને તેના પરચમ
ન�ક આવી � ૂ�ા છે . અને તમને પોતાના માગર પર ઊભા
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કર� દ�ધા છે અને �ણે તે પોતાના ધરતીકંપો સહ�ત બહાર

આવી ગઈ છે . અને પોતાની છાતીઓ ટ� ક્વ દ�ધી છે . અને

�ુ િનયાએ પોતાનાઓથી મ� ફ�રવી લી�ું છે , અને તેમને
પોતાની ગોદમાંથી અલગ કર� દ�ધા છે . �ણે ક� આ એક

�દવસ હતો � વીતી � ૂ�ો. અથવા એક મહ�નો હતો �

પસાર થઈ ગયો. અને તે� ું ન�ું �ુ � ું થઈ ગ�ુ.ં અને તેનો

તં�ુ રસ્ �ૂ બળો થઈ ગયો. એ સ્થળમા �ની જગ્ય સં�ુ�ચત

છે અને �ના કામો સદ
ં � હ�ુક્ અને મોટા છે . એ આગ છે

�નો ઝખ્ અસરકારક છે અને �ના ભડકાઓ �ચા છે . તેની

આગ �ૂ ર �ુધી દ� ખાય છે અને તેની ભડકવાની અવાજ

ગઝબનાક છે . તેની જવાળાઓ તેજ છે અને �ુ�વાની
શ�તા ઓછ� છે , તે� ું ભડક�ું તેજ છે , અને તેના ખતરાઓ

ભયાનક છે , તેનો ખાડો �ધારો છે . અને તેની આસપાસ
�ધા�ં જ �ધા� ં છે . તેની દ� ગો ઉકળ� રહ� છે અને તેના કામ
ભયજનક છે .

એ સમયે માત �ુદા પર યક�ન રાખવાવાળાઓના

ટોળે ટોળા જ�ોતની તરફ લઈ જવામાં આવશે, �યાં તેઓ
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અઝાબથી �ુર�ક્ હશે. અને કોપનો ક્ ખતમ થઈ ગયો

હશે. જહ�ામથી અલગ કર� દ� વામાં આવશે અને પોતાના

ઘરમાં આરામથી રહ�શ.ે �યાં પોતાના ઉતારા અને રહ�ઠાણથી
� ૂશ હશે. આ જ એ લોકો છે �ના આમાલ �ુ િનયામાં પાક

હતા અને �ની �ખો �ુદાના ખૌફથી રોતી હતી. તેઓની

રાતો િવનમ્ર અને ઇસ્તેગફારન કારણે �દવસ �વી હતી.

અને તેઓના �દવસો ભય અને વેરાગના કારણે રાત �વા

હતા. અલ્લાહ જ�ોતને તેઓના પરાવતર્નન મં�ઝલ બનાવી
દ�ધી છે . અને આખેરતના બદલાને તેઓનો સવાબ "તેઓ
હક�કતમાં આ ઈમાનના હકદાર અને પાત હતા." �ઓ

સદાના ઘરમાં અને અનંત નેઅમતોમાં રહ�વાવાળા છે .

�ુદાનાં બદ
ં ાઓ ! એ વાતોનો ખ્યા રાખો �ના વડ�

સફળતા મેળવનારો સફળ થાય છે . અને �ને વેડફ�
નાખવાથી બાિતલવાળાઓને � ૂકસાન થાય છે . પોતાની મૌત
આગળ આમાલ સાથે આગળ વધો, ક�મક� તમે ગત

અમલોથી ગીરવી છો. અને પહ�લાના અમલોના કરજદાર છો.
અને હવે �ણે ક� ભયાનક �ુકમ ઉતર� � ૂ�ો છે �નાથી ન

નહ�ુલ બલાગાહ - 613

ww.hajinaji.com

પાછા ફરવાનો અવકાશ છે

અને ન �ુનાહોની માફ�

માંગવાનો મૌકો. અલ્લા અમને અને તમને તેની અને તેના
ર� ૂલની

ફરમાંબરદાર� કરવાની સદ�ુ�ધ્ આપે

પોતાની દયા માયાથી આપણા બંનેને માફ કર� .

અને

ધરાને વળગી રહો અને આફતો પર ધીરજ ધરો.

પોતાના હાથ અને પોતાની તલવારને ઇચ્છાઓન તાબે ન

કરજો. અને � ચીજમાં �ુદાએ ઉતાવળ નથી રાખી તેના
માટ� જલ્દ ન કરજો ક�મક� જો કોઈ શખ્ �ુદા, ર� ૂલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ

આલેહ� વસલ્લ અને એહલેબત
ૈ

અલય્હ��ુસ્સલામ હકની મઅર� ફત રાખી પથાર�માં મર�
�ય તો એ પણ શહ�દ મર� છે . અને તેનો બદલો �ુદાને જ

�ઝમ્મ હોય છે . અને તે પોતાની િનય્યતન સારા કાય�નો

સવાબ મેળવી લે છે . ક�મક� �ુદ િનય્ય તલવાર ખ�ચવાની

પ્રિતિન બની �ય છે . અને દર� ક વસ્ �ુન એક �ુદ્ હોય
છે અને તેનો એક સમય ન�� હોય છે .
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૧૯૧ - અલ્લાહન પ્રશં, તકવાની ભલામણ
અને �ુિનયા તથા �ુિનયાવાળાઓની પ�ર�સ્થિ

સઘળ� પ્રશં એ અલ્લાહન માટ� છે . �ની સ્ �ૂિ

સવર્વ્યા અને ��ું લશ્ક સવ�પર� છે . અને �ની મહ�ા
�ચી અને ઉ�લતછે . �ુ ં તેની લગાતાર નેઅમતો અને સૌથી
મોટ� મહ�રબાનીઓ પર તેની સ્ �ૂિ ક� ં �ં. ક�મક� તેની
સ�હષ્�ુંત એટલી મહાન છે ક� તે દર� કને માફ કર� દ� છે . અને
વળ� દર� ક ફ�સલામાં ન્યાયથ કામ લે છે . અને � કંઈ વીતી
ગ�ું અને વીતી ર�ું છે એ બધાનો �ણકાર છે . તે સ�નોને
માત પોતાના ઇલ્મથ સ�વાવાળો છે . અને તે પોતાના
�ુકમથી ઉત્પ� કરનારો છે . ન કોઈ�ું અ�ુકરણ �ુ� છે , ન
કોઈથી તાલીમ મેળવી છે , ન કોઈ હક�મ ક� કાર�ગરના
ન�ુના�ું અ�ુસરણ �ુ� છે અને ન કોઈ � ૂલનો િશકાર થયો
છે . અને ન સલાહકારોની મૌ�ૂદગીમાં કામ ��મ આપ્�ુ છે .
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અને �ુ ં સાક્ આ�ું �ં ક� મોહમ્મ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

તેના બંદા અને ર� ૂલ છે .

તેઓને એ સમયે મોકલ્ય છે જયાર� લોકો �ુમરાહ�ઓમાં
ં
ભટક્ત હતા. અને હ�રાનીઓમાં અટવાએલા અને �ુઝાએલા
હતા. નાશની દોર�ઓ તેઓને ખ�ચી રહ� હતી અને �ૂ ષણો

તથા કાટના તાળા તેઓના �દલો પર પડ�લા હતા.

અય �ુદાના બદ
ં ાઓ ! �ુ ં તમને અલ્લાહથ ડરવા
(તકવા)ની �હદાયત ક�ં �ં. ક�મક� આ તમારા પર અલ્લાહન
હક છે અને આનાથી તમારો અલ્લા પર હક પૈદા થાય છે .

તેના માટ� અલ્લાહથ મદદ માગો અને તેના વડ� તેનાથી જ

મદદ ચાહો. ક�મક� આ તકવા આ� �ુ િનયામાં ઢાલ અને

�હફાઝત�ું સાધન છે . અને કાલે જિ�ત �ુધી પહ�ચવાનો
માગર છે . તેનો પથ
ં
સાફ અને તેનો વટ� મા�ુર ફાયદો
મેળવનાર છે . અને તેનો અમાનતદાર રક્ કરનારો છે . આ

તકવા તેના પર પણ ર�ૂ થઈ રહ્ છે � ચાલ્ય ગયા અને
તે તેના પર પણ લા�ુ પડ� રહ્ છે �ઓ બાક� રહ� ગયા
છે . ક�મક� કાલે બધાને તેની જ�રત પડવાની છે જયાર�

પરવર�દગાર પોતાના સ�નોને પાછા ફ�રવશે અને � કંઈ
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આપ્�ુ છે તેને પા�ં લઈ લેશે અને � નેઅમતોથી માલામાલ
કયાર્ છે તેની �ુછા કરશે. ક�ટલા ઓછા છે એ લોકો �મણે
તેને �સ્વકાય છે અને તેનો હક ખર� ખર અદા કય� છે . આ

લોકો સંખ્યામા ઘણા થોડા છે પરં� ુ પરવર�દગારના એ

વખાણને પાત છે ક� "મારો �ુક કરનારા બંદાઓ ઘણા ઓછા
છે ."

હવે તમારા કાનોને આ તરફ પ્ર� કરો અને યત્ન

પ્રયત્ન તેની પાબદ
ં � કરો અને તેને િવતનાર� ઉણપોની
� ૂરક બનાવો. અને દર� ક િવરોધીના �ુકાબલામાં માફક
બનાવો. તેના મારફત તમાર� �ઘને ��િૃ તમાં ફ�રવી નાખો.

અને પોતાના �દવસો � ૂરા કરો. તેને તમારા �દલોની

પ્રણા�લ બનાવો. અને તેના વડ� તમારા �ુનાહોને ધોઈ

નાખો. તમારા રોગોનો ઇલાજ કરો અને પોતાની મૌતની
આગળ ધપો. તેઓથી બોધ મેળવો �મણે તેને બરબાદ કર�

દ�ધો છે . અને ખબરદાર ! એ તમારાથી બોધ ન લેવા પામે
�ઓએ તેનો માગર ગ્ર કય� છે . તે� ું રક્ કરો અને
તેનાથી પોતા�ું રક્ કરો.
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�ુ િનયાથી પિવત્ર ગ્ર કરો અને આખેરતના

રિસયા બની �વ. �ને તકવા �ચો કર� દ� તેને નીચો ન
બનાવો. અને �ને �ુ િનયા �ચો બનાવી દ� તેને �ચો ન

સમજો. આ �ુ િનયાના ચમકનારા વાદળો પર દ્ર� ન કરો

અને તેના પ્રિતિનધી વાત ન સાંભળો અને તેના સાદ

પાડનાર પર “� હા” ન કહો. અને તેની ચમક દમકથી
��ઈ ન �વ, અને તેની � ૂલ્યવા વસ્ �ુ પર �ન ન

આપો. એટલા માટ� ક� તેની વીજળ� માત ચળકાટ છે . અને
તેની વાતો સદંતર �ૂઠ� છે . તેનો માલ �ટં ૂ ાઈ જનારો છે .

અને તેનો સામાન અચકાઈ જનારો છે .
સચેત

થઈ �વ ! ક� આ �ુ િનયા ઝલક દ� ખાડ� મ�

ફ�રવી લેનાર� છે , ચંડાળ (ઘાતક) , મ�ફટ, અડયલ, �ૂઠ�,
અપ્રમા�, હઠધમ�, �ૃતધ્, �ચી ચાલ, મ� ફ�રવનાર�,

અવળચંડ� (ઊગ્રસ્વભા) અને વળખાનાર� છે . એની ર�ત
મૌત છે અને તેનો દર� ક કદમ કંપાવનારો છે . તેની ઇઝઝત

પણ અપમાન છે . અને તે� ું ખરાપ�ું પણ મ�ક છે . તેની
ઉિ�િત પતન છે . અને આ લડાઈ ઝઘડા, ટંટા ફસાદ,
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�ટં ૂ માર, હલાકત અને તબાહ��ું ઘર છે . તેનો રહ�વાવાળો
વાહન પર સવાર છે અને ચાલી િનકળવા તૈયાર છે . તેની
�સ્થિ િમલન અને િવદાયની ખ�ચતાણ �વી છે . �યાં રસ્ત

ખોવાઈ ગયા છે અને વળ�ું �ુશ્ક� છે . અને યોજનાઓ પડ�

ભાંગી છે . ર�ક્ ઘાટ�ઓએ તેઓને િવટંબણામાં નાખી દ�ધા

છે . અને ઉતારાઓએ તેમને �ૂ ર ફ�ક� દ�ધા છે . ડહાપણોએ

પણ તેમને થક્વ દ�ધા છે .

હવે � બચી ગયા છે એમાં ક�ટલાકના ટાંગા � ુટ�

ગયા છે , કંઈક માંસના લ�દા ( લોચા) છે �ની ખાલ ઉતાર�
લેવામાં આવી છે અ�ુક કપાએલા �સ્ અને વહ�તા � ૂન

�વા છે . અ�ુક પોતાના હાથ કાપનારા છે અને અ�ુક

અફસોસથી હાથ મસળવાવાળા છે . અ�ુક �ચ�તા િવચારમાં
કોણીઓ ગાલો પર રાખીને બેઠા છે . અને અ�ુક પોતાના
િવચારોથી કંટાળે લા અને પોતાના ઇરાદાને ર�ૂ કરનારા છે .

�ુ�ક્તઓ મ� ફ�રવી લી�ું છે અને નાશ સામે આવી ગયો
છે . પણ �ટકારાનો સમય િનકળ� ગયો છે આ એક ન

બનવાવાળ� વાત છે . � વસ્ � વીતી ગઈ એ વીતી ગઈ અને
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સમય ચાલ્ય ગયો એ ચાલ્ય ગયો અને �ુ િનયા પોતાના

હાલમાં મન માની કરતી કરતી પસાર થઈ ગઈ "ન તેના

પર આસમાન રો�ું અને ન જમીન અને ન તેઓને મહ�તલ

આપવામાં આવી."

*****
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૧૯ર - કાસેઆ �ુત્બ, �માં ઇબ્લીસન િન�દા
તેના ગવર અને ઘમંડનો ઉલ્લે, ગત
ઉમ્મતન બનાવો અને તેની હાલતો

આ �ુત્બામા ઇબ્લીસન ગવર્ન િન�દા કરવામાં

આવી છે અને એ વાત �હ�ર કરવામાં આવી છે ક� સૌથી

પ્ર પક્ષપ અને મગ�ર�નો રસ્ત તેણે અપનાવ્ય છે

એટલે તેનાથી બચ�ું જ�ર� છે .

તમામ તાર�ફ એ અલ્લાહન માટ� છે �ના વ�ો

ઇઝઝત અને મહાનતા છે અને તેણે આ િવશેષતામાં કોઈને
ભાગીદાર નથી બનાવ્ય તેણે આ બંને ખાિસયતો દર� ક માટ�

હરામ અને પ્રિતબંિ ઠરાવીને માત પોતાની ક�િત� અને

માન માટ� �ટં ૂ � લીધેલ છે . અને � કોઈએ પણ આ બંને
�ુણોમાં તેનાથી �ુકાબલો કરવા ચાહ્ છે તેને મલઊન

(િધ�ાર પાત) ઠરાવી દ�ધો છે .

ત્યા પછ� એ જ �એ ખાસ ફ�રશ્તાઓન કસોટ�

કરવામાં આવી છે , �થી િવનમ્ર કરવાવાળા અને ઘમંડ
રાખનારામાં તફાવત કાયમ થઈ �ય. અને એ જ આધાર� તે
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�દલોના ભેદોને અને �ુપ્ રહસ્યોન �ણનાર પરવર�દગાર�

એલાન કર� દ��ું ક� “�ુ ં માટ�માંથી એક માનવી પૈદા કરનાર

�ં અને જયાર� તેનો ઢાંચો તૈયાર થઈ �ય અને તેમાં �ુ ં

માર� િવશેષ �હ �ંક� દ� તો તમે બધા સજદામાં નમી જ્જ.”

“ત્યારપછ બધા ફ�રશ્તાઓ સજદો કર� દ�ધો માત

ઇબ્લીસ ઇન્કા ��.” ક�મક� તેને � ૂવર્ગ બંધાઈ ગયો અને

તેણે પોતાની પેદાશના પદાથર્થ આદમ પર ગવર કય�. અને

પોતાના � ૂળના આધાર� મગ�ર�નો િશકાર થઈ ગયો. � પછ�

આ �ુદાનો �ુ શ્મ બધા પક્ષપા લોકોનો આગેવાન અને
બધા ઘમંડ� લોકોનો મોટો વડ�લ બની ગયો. તેણે જ
� ૂવર્ગનો

પાયો

નાખ્ય

અને

તેણે

પરવર�દગારથી

જબ�તની ચાદરમાં �ુકાબલો કય� અને પોતાના ખ્યાલમા
માન અને ક�િત�નો �લબાસ પહ�ર� લીધો અને િવનમ્રતા
�ુરખો ઉતાર� ફ�ક� દ�ધો.

હવે �ું તમે જોઈ નથી રહ્ ક� પરવર�દગાર� તેને

ઘમંડના કારણે ક�વો વામન બનાવી દ�ધો છે અને �ચાઈ

દ� ખાડવાના લીધે પિતત કર� દ�ધો છે . �ુ િનયામાં તેને
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મલઊન ઠરાવ્ય છે અને આખેરતમાં તેના માટ� જહ� મની
આગની વ્યવસ્ કર� છે .

એમ ચાહત ક� આદમ
અલ�ય્હસ્સલામ એક એવા � ૂરથી પૈદા કર� ��ું તેજ
જો

પરવર�દગાર

�ખોને �� દ� અને �ની રોનક �ુ�ધ્ધઓન દંગ રાખી દ�
અથવા એવી � ૂશ્�ુથ બનાવે �ની મહ�ક �ાસોને પકડ� લે,
તો ખર� ખર કર� શકતો હતો અને જો એમ કર� દ� ત તો

યક�નન ગરદનો તેની સામે �ક� �ત અને ફ�રશ્તાઓ�ુ
ઇમ્તેહા આસાન થઈ �ત, પરં� ુ તે એ ચીજોથી ઇમ્તેહા
લેવા માંગતો હતો ક� � ૂળની ખબર ન પડ� �થી એ પારખાથી
તેઓનો ફરક સ્થાિપ થઈ �ય અને તેઓના ગવર્ન ઇલાજ
થઈ શક� અને તેઓથી ઘમંડ �ૂ ર રાખી શકાય.

તો હવે તમે બધા, પરવર�દગારની ઇબ્લી સાથેની

વતર્�ુકથ બોધપાઠ લ્ય ક� તેણે તેના લાંબા અમલ અને

અણથક મહ�નતોને તબાહ અને બરબાદ કર� નાખી જયાર� ક�
તે છ હ�ર વરસ ઇબાદત કર� � ૂ�ો હતો. તે િવશે કોઈને

ખબર નથી ક� તે �ુ િનયાના વષ� હતા ક� આખેરતના પણ
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એક પળના ઘમંડ� બ�ું � ૂળધાણી કર� નાખ્�ુ. તો હવે કોણ
એવો �ુનાહ કર� અલ્લાહન અઝાબથી બચી શક� છે .
એ હરગીઝ શકય

નથી ક� � �ુનાહના કારણે

ફ�રશ્તાન બહાર કાઢ� � ૂ�ો તેની સાથે માનવીને જ� તમાં
દાખલ કર� દ� , જયાર� ક� �ુદાનો કા� ૂન જમીન અને
આસમાન માટ� એક �વો છે અને અલ્લા તથા કોઈ ખાસ
ં ાની વચ્ચ કોઈ એવો ખાસ સંબ ંધ નથી ક� તે એ વસ્ �ુન
બદ
તેના માટ� હલાલ કર� દ� � બધા જહાનો માટ� હરામ કર�
હોય.

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! આ �ુદાના �ુ શ્મનથ હોિશયાર

રહો. �ાંક તમને પણ પોતાના રંગોમાં ન સપડાવી દ� . અને

�ાંક પોતાની અવાજ પર ખ�ચી ન લે. અને તમારા પર

પોતાના પાયદળ અને હયદળ વડ� આક્ર ન કર� દ� .

એટલા માટ� ક� માર� �નની કસમ તેણે તમારા માટ�

�ુ ષ્ટતાન તીર કમાનમાં જોડ� લીધા છે . અને કમાનને
જોરથી ખ�ચી લીધી છે . અને તમને ઘણી િનકટથી િનશાનો
બનાવવા

માગે

છે .

તેણે

ચોખ્�ુ

કહ�

દ��ું

છે

ક�

"પરવર�દગાર, � ર�તે ત� મને ભટકાવ્ય છે , હવે �ુ ં પણ
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તેઓ માટ� �ુનાહોને સ�વી દઈશ અને તે બધાયને ભટકાવી

દઈશ." જો ક� આ વાત તદ્ કપોલ કલ્પન (અટકળ પંચાં

દોઢ સો) કહ� હતી અને તદ્ �ુ ઠા �દા�ના આધાર� �ભેથી
કાઢ� હતી. પરં� ુ ઘમંડની પેદાવાર, � ૂવાર્ગ્ર �બરાદર�,

અને ગવર તથા જહાલતના શેહસવારોએ તે વાત�ું સમથર્
કર� દ��ુ.ં

ત્યા

�ુધી

ક�

જયાર�

તમારામાંથી

મો

માર�

કરવાવાળા તેના તાબેદાર બની ગયા અને તેની લાલચ

તમારામાં પ્ર થઈ ગઈ તો વાત રહસ્યન પડદાઓમાંથી
િનકળ� બહાર આવી ગઈ. તેણે પોતાની સ�ા તમારા પર

જમાવી દ�ધી. અને પોતાના લશ્કર�ુ �ખ તમારા પ્ર ફ�રવી

લી�ુ.ં તેઓએ તમને હડ� ૂતતાની ગતર (ખાડા) માં ધક�લી
દ�ધા. અને તમને � ૂનામરક�ના વમળમાં ફસાવી દ�ધા, અને

લગાતાર જખ્મ કર�ને પામાલ કર� નાખ્ય. તમાર� �ખોમાં
ૂ ડ� દ�ધા. તમારા ગળા પર ખંજર ચલાવી દ�ધા
ભાલા � ંતા
અને તમાર� નાકને રગડ� નાખી. તમારા સાંધાઓને તોડ�

નાખ્ય અને તમાર� નાકમાં જોર જબરદસ્તીન લગામ નાખી
તમને એ આગ પર ખ�ચી લઈ ગયો � તમારા જ માટ� તૈયાર
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કરવામાં આવી હતી. તે તમારા દ�નને એ બધાથી વધાર�

ઘાયલ કરનાર અને તમાર� �ુ િનયામાં સૌથી વધાર� ટંટા

ફસાદની આગ ભડકાવનાર છે , �ઓથી સામનાની તમે

તૈયાર� કર� રાખી છે .અને �ની િવ�દ તમે લશ્ક એક�ુ ં �ુ�
છે . એટલે હવે તમારા ક્ર અને �ુસ્સા�ુ ક�ન્દતેને જ બનાવો
અને બધી કોિશશ તેની િવ�દ વાપરો.
�ુદાની કસમ !

તેણે તમારા � ૂળ પર પોતાની

ઉચ્ચતાન �હ�રાત કર� છે . એણે તમારા જન્માં એબ

કાઢયો છે અને �ુ ળ પર મહ�� ું મા�ુ� છે . અને તમાર� િવ�દ

સૈન્ એક�ુ ં �ુ� છે . અને તમારા માગર્ન પોતાના પ્યાદાઓથ
ં ૂ વાનો ઇરાદો કય� છે . � દર� ક સ્થળ તમારો િશકાર કરવા
�દ
માગે છે . અને તમે ન કોઈ બચાવનો પ્રય કરો છો અને ન
કોઈ િન�ય ઇરાદાથી પોતાનો બચાવ કરો છો, ત્યા �ુધી ક�

ૂર
તમે હડ� ૂતતાના વમળમાં, વ�્ળન
સં�ુ�ચતતા, મૌત�ું
મયદાન અને બલાઓના ક્ર�ડાગણમ છો.

હવે તમાર� ફરજ છે ક� � ૂવાર્ગ અને જહાલતના

વેરની � આગ તમારા �દલોમાં બળ� રહ� છે તેને �ુઝાવી
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નાખો. ક�મક� આ ગવર એક �ુસલમાનની �દર શયતાની

વસવસા, આત્મશ્લાધ(આપ વખાણ),

ઝઘડાખોર� અને

�ૂ રાચરણ�ું પ�રણામ છે . પોતાના માથા પર િવનયનો તાજ

રાખવાનો િનણર્ કરો અને તકબ્�ૂરન પોતાના પગ તળે

રાખી ચગદ� મારો. ઘમંડના તોક પોતાના ગળામાંથી ઉતાર�

ફ�ક� દયો. અને પોતાના અને પોતાના શ�ુ ઇબ્લી અને

તેના લશ્કરન વચ્ચ િવનય અને િવનમ્રતા મોરચો બાંધી
લ્ય. ક�મક� તેણે દર� ક કૌમમાંથી પોતાના લશ્ક, મદદગાર,
ં ોબસ્ કર� લીધો છે . અને
પ્યાદ સવાર બધાનો બદ

ખબરદાર એ શખ્ �વા ન થઈ �વ, �ણે પોતાના મા�યા

(ભાઈ)ની સામે ગવર કય�, જો ક� અલ્લાહ તેને કોઈ િવશેષતા
આપી નહોતી. બલ્ક

ઇષાર્ન શ�ુતાએ તેના નફસમાં

મોટાઈની લાગણી જન્માવ દ�ધી અને અહંભાવે તેના �દલમાં
�ુસ્સાન આગ સળગાવી દ�ધી. શયતાને તેના નાકમાં

તકબ્�ૂરન હવા �ંક� દ�ધી. અને પ�રણામે પસ્તાવ જ

હાથમાં આવ્ય. કયામત �ુધીના કાિતલોના �ુનાહ તેના માથે
આવી પડયા ક�મક� તેણે ક્તલન પાયો નાખ્ય છે .
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યાદ રાખો ! તમે અલ્લાહથ � ૂલે � ૂલી ( �ુલ્લ

ં ં એલાન કર�,
�ુલ્લ) શ�ુતા અને ઈમાનદારોથી જગ�ુ

�લ્ની ઇન્તેહ કર� દ�ધી છે . અને જમીનમાં ફસાદ ઊભો

કર� દ�ધો છે . �ુદાને ખાતર �ુદાથી ડરો, ઘમંડનો ગવર અને
ં ંધમાં. ક�મક� આ �ુ શ્મનાવટ પૈદા
જહાલતના અ�ભમાનના સબ
થવાની જગ્ય અને શયતાનની ચાલોની મં�ઝલ છે . એના જ
વડ� તેણે ગત કૌમો અને પહ�લાના લોકોને ધોકો આપ્ય છે ,

ત્યા �ુધી ક� એ લોકો જહાલતના �ધકારો અને �ુમરાહ�ની

ગતર (ખાડા)માં પડ� ગયા. તેઓ પોતાના હાંકનારના સં� ૂણર

તાબે અને ખ�ચનારના નખશીખ અ�ુયાયી હતા. આજ એ

વાત છે �માં �દલો બધા એક �વા છે અને વંશ પરં પરા

(વારસાગત) એ જ માગર પર ચાલતા રહ્ છે અને આ જ એ
ઘમંડ છે , �ને �પાવવા છાતીઓ તંગ છે .

સચેત થઈ �ઓ. પોતાના એ વડ�લો અને

આગેવાનોની તાબેદાર�થી બચતા રહો, �ઓએ પોતાના �ૂળ

પર ગવર કય� અને પોતાના વંશની �ુન્યા પર �ચા બની

ગયા. કદ�પી વસ્ �ુઓન અલ્લાહન માથે નાખી દ�ધી અને
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તેના ઉપકારોનો સાવ ઇન્કા કર� દ�ધો. તેઓએ તેના
ફ�સલાનો સામનો કય�

અને તેની નેઅમતો પર વચર્સ

જમાવવા ચા�ુ.ં આ જ એ લોકો છે , �ઓ � ૂવર્ગ્ર

�ુિનયાદ, ટંટાના પાયા અને જહાલતના ગવર્ન તલવારો છે .

અલ્લાહથ ડરો અને ખબરદાર, તેની નેઅમતોના

શ�ુ અને તેણે આપેલ િવિશષ્ �ુણોની ઇષાર ન કરો, એ

ઇસ્લામન �ૂઠા દાવેદારોની પયરવી ન કરો, ��ું ગ�
ં ુ પાણી
પોતાના સ્વચ પાણીમાં મેળવી પી રહ્ છો અને �ની

બીમાર�ઓને તમે પોતાની તં�ુ રસ્ત સાથે ભેળસેળ કર� દ�ધી
છે અને �ના �ૂઠને પોતાના સત્યમા દાખલ કર� લી�ું છે . આ

લોકો પાપાચારની �ુિનયાદ છે અને અવગણના સાથે ચ�ટ� લા
છે .

ઇબ્લીસ તેમને �ુમરાહ�ની સવાર� બનાવી દ�ધા છે .

અને એ�ું લશ્ક ઠરાવ્�ુ છે , �ના વડ� લોકો પર �મુ ્લ કર� છે ,

અને એ જ તેના પ્રિતિનધ છે , �ની �ભેથી તે બોલે છે .

તમાર� �ુ�ધ્ધ છ�નવા માટ� અને તમાર� �ખોમાં સમાઈ
જવા માટ� અને તમારા કાનોમાં પોતાની વાત �ંક્વ માટ�
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તેણે તમને પોતાના તીરોના િનશાના અને પોતાના કદમો

માટ� દોડ�ું મયદાન અને પોતાના હાથો�ું રમક�ુ ં બનાવી

દ�ધા છે .

�ુ ઓ, તમાર� પહ�લા ગવર કરનાર� કૌમો પર �ુદાનો

� અઝાબ, �ુમ્લ, કહ�ર અને કોપ ઉતય� છે તેનાથી નસીહત

લ્ય. તેઓના ગાલભર � ૂવા અને પડખાભેર પડવાથી
િશખામણ લ્ય. અલ્લાહન દરબારમાં અહક
ં ારના ફળની

�સ્થિતઓથ એવી ર�તે પનાહ માગો, �વી ર�તે કાળના

અકસ્માતોથ પનાહ માગો છો. પાલનહાર જો

કોઈને

ં ારની �ટ આપતે તો સૌથી પહ�લા પોતાના ખાસ
અહક

નબીઓ અને વલીઓને �ટ આપતે પણ તે બેિનયાઝે તેઓ

માટ� પણ ગવર્ન નાપસદ
ં કય�

છે . અને તેઓની પણ

િવનમ્રતા જ રા� થયો છે . તેઓએ પોતાના ગાલો ધરાથી

ચીપકાવી દ�ધા હતા અને પોતાના મ�ને � ૂળ પર રાખી દ�ધા

હતા અને પોતાના ખભાઓ મોઅિમન માટ� �કાવી દ�ધા
હતા.

નહ�ુલ બલાગાહ - 630

ww.hajinaji.com

આ બધા સમાજના એ િનબર્ બનાવી દ�ધેલા લોકો

હતા �ઓ�ું �ુદાએ �ુખથી ઇમ્તેહા લી�ુ,ં સકં ટોથી

અજમાવ્ય, ભયાનક મરહલાથી પસાર કયાર્ અને અણગમતા
સંજોગોમાં તેઓને �ચે નીચે કર� જોઈ લીધા. ખબરદાર,

�ુદાની � ૂશ�ુદ� અને નારાજગી�ું પ્રમ માલ અને

અવલાદથી ન �કો ક�મક� તમે કસોટ�ઓના સ્થળોન

ઓળખતા નથી. અને તમને નથી ખબર ક� �ુદા માલદાર�
અને સ�ાથી ક�વી ર�તે પર�ક્ કર� છે . તેણે સાફ એલાન કર�

દ��ું છે "�ું એ લોકો�ું માન�ું એમ છે ક� તેઓને માલ અને

અવલાદની િવ� ૂલતા આપીને તેઓની નેક�ઓમાં વધારો

કર�એ છ�એ? હક�કત એ છે ક� તેઓ કંઈ �ણતા નથી."
અલ્લા

પોતાને

�ચા

સમજનાર�ું ઇમ્તેહા

પોતાના િનબર્ બનાવી દ�ધેલા વલીઓ દ્વા લીધા કર� છે .

�ુ ઓ, � ૂસા �બન ઇમરાન પોતાના ભાઈ હા�નની

સાથે �ફરઓ નના દરબારમાં એ શાનથી દાખલ થયા ક�

તેમના શર�ર પર ઊન�ું પહ�રણ હ� ું અને તેમના હાથમાં

એક લાકડ� હતી. તેઓ સાહ�બોએ તેનાથી વાયદો કય� ક� જો
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તે ઇસ્લા ક� ૂલ કરશે, (તો) તે તેના �ુલ્કન અને તેની

ઇઝઝતને અખડં તા અપર્ કરશે. તો તેણે લોકોને ક�ુ:ં "�ું
તમને લોકોને આ બંનેના હાલ પર આ�યર નથી થ�?ું �ઓ

આ રં ક અને �ુખની હાલતમાં માર� પાસે આવ્ય છે અને

મારા દ� શને અખંડતાની જમાનત આપી રહ્ છે ! જો તેઓ
એવા જ �ચા છે તો તેમના પર સોનાના કંગન ક�મ ન

ઉતયાર?" તેની દ્ર�ષ્ટ સો�ું અને સંઘરો એક મો�ું કારના�ું

હ�.ું અને ઊનના કપડા પહ�રવા એ અપક�િત�ની િનશાની
હતા. જો ક� અલ્લા ઇચ્છત તો નબીઓના આગમન સાથે

તેમના માટ� સોનાના ખ�ના, �ુધ્ ચાંદ�ની ખાણો, ઉપવનો
અને ફળ� ુપ ખેતીઓના દરવા� ખોલી દ� ત. અને તેઓની

સાથે હવામાં ઉડનારા પક્ષ અને જમીનના �નવરોને

તેઓના તાબે બનાવી દ� ત. પણ જો એ�ું કર� આપત તો

કસોટ� ખતમ થઈ �ત અને ઇ�્આજમોનો
ક્ પણ બંધ થઈ

�ત. અને આસમાની ખબરો પણ બેકાર અને બરબાદ થઈ

�ત. ન સંકટો સહ�નારને પર�ક્ દ� વાવાળાનો અજ મળત
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અને ન ઇમાનદારોને નેક ચા�ર�યવાળા �વા ઇ�્આ મમળત
અને ન શબ્દ અથ�નો સાથ આપત.
અલબત,

પરવર�દગાર�

પોતાના

� ૂરસલોને

ઇરાદાઓના �હસાબે શ�ક્તમા બનાવ્ય છે . જો ક� જોવામાં
પ�ર�સ્થિતન દ્ર�ષ ઘણા કમઝોર છે . તેમની પાસે એ
સંતોષ

છે ,

�ણે

લોકોના

�દલ

અને

દ્ર�ષ્

તેમની

બેપરવાઈથી ભર� દ�ધા છે અને એ ગર�બાઈ છે �ના લીધે

લોકોની �ખો અને કાનોને �ુ :ખ થાય છે .

જો મહાન નબીઓ એવી �ુ વ્વતન ધણી હોત, �નો

ઇરાદો પણ ન કર� શકાય અને એવી ઇઝઝત ધરાવતા હોત

�ને હડ� ૂત ન કર� શકાય અને એવી સલ્તન રાખતા હોત,

�ની તરફ ગરદનો ઉઠતી હોય અને સવાર�ઓની �ન
ક્સવામા આવતી હોય તો આ વાત લોકોને ધડો (નસીહત)

લેવા માટ� આસાન હોત અને તેઓને ગવર્થ સરળતાથી �ૂ ર

કર� શકત અને સવ� બધા કોપ ભર� ૂર ભય, અને મીઠાસભર�
આસક્ત(chahnaચાહના)ની �બના પર ઈમાન લઈ આવત.

બધાની િનય્યત એકસરખી હોત અને બધા વચ્ચ નેક�ઓ
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વહ�ચાઈ �ત. પરં� ુ તેણે એમ ઇચ્છ�ુ ક� તેના ર� ૂલોની

પયરવી અને તેની �કતાબો�ું સમથર્ અને તેના દરબારમાં

િવનમ્ર અને તેના �ુકમો સામે નત મસ્ત. બ�ુ તેની

પિવત �ત સાથે િવશેષ રહ� અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકાર

ભેળસેળ ન થવા પામે અને દ� ખી� ું છે ક�, �ટલા પ્રમાણમ
કસોટ� અને ઇમ્તેહાનમા સખ્ત હશે એટલા પ્રમાણમ વળતર
અને સવાબ પણ વધાર� મળશે.

�ું તમે એ નથી જોતા ક� પરવર�દગાર� આદમ

અલ�ય્હસ્સલામ આજ �ુધી અ�ુગામીઓ અને � ૂરોગામીઓ
બધા�ું ઇમ્તેહા લી�ું છે . એ પત્થર દ્રા �નો ન કોઈ
દ� ખીતો ફાયદો છે અને ન � ૂકસાન. ન તેઓ પાસે દ�ધર દ્ર�

છે અને ન શ્ર શ�ક્ (સાંભળવાની શ�ક્). પરં� ુ તેઓથી

પોતા�ું એ માનવંત મકાન બનાવી લી�ું છે . �ને લોકોના
કયામ�ું સાધન બનાવી દ��ું છે અને પછ� તેને એવે સ્થળ

બનાવ્�ુ છે � ધરા પર અત્યં પથરાળ અને �ચી જમીનમાં
અત્યં માટ�વાળ�, ખીણોમાં આ�ુ બા�ુ થી અત્યં તંગ છે ,

તેની આસપાસ સખ્ પ્રકાર પહાડ, નરમ પ્રકાર ર� તાળ
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મેદાનો, પાણીવાળા ઝરણાઓ અને �ટ� છવાઈ વસ્તી છે

�યાં ન �ટ ઉછર� શક� છે અને ન ગાય ક� બકર�ઓ.

ત્યા પછ� તેણે આદમ અલ�ય્હસ્સલામ અને

તેમની અવલાદને �ુકમ આપી દ�ધો ક� પોતાના ખભાઓને

તેની તરફ વાળ� દ� . અને એ ર�તે �ુસાફર�ઓથી ફાયદો
ઉપાડવા�ું સ્થા અને કાઠડા ( �ટો પર બેસવા માટ� ના

ક�વા) ઉતારવા�ું સ્થ બનાવી દ��ુ.ં �ની તરફ લોકો �ૂ ર

�ૂ રથી ઉજ્જ રણો, �ૂ ર �ૂ રની ઘાટ�ઓના નીચાણ વાળા

રસ્તા, જમીનથી કપાઈ ગએલ નદ�ઓના ટા�ુઓથી, �દલ
�નથી ધ્યા ધર� છે . �થી અપમાન સાથે (આ�� � ૂવર્ )

પોતાના ખભાઓ નમાવે અને તેની આસપાસ પોતાના

પરવર�દગારના �ુદા હોવા�ું એલાન કર� ને પગપાળા એવી

�સ્થિતમા દોડતા રહ� ક� તેમના વાળો િવખરાએલા હોય અને
માથા પર � ૂળ પડ� રહ� હોય. પોતાના વ�ોને ઉતાર�ને ફ�ક�

દ� . અને વાળ વધાર� પોતાના �પ સ�દયર્ન બદ�ુમા બનાવી
લે. આ એક મોટ� કસોટ� છે , સખ્ ઇમ્તેહા અને સ્પષ
અિધકાર �ના દ્વા બંદાપણાની સં� ૂણર પર�ક્ થઈ રહ� છે .
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પરવર�દગાર� આ મકાનને રહમતનો ઝર�ઓ અને

જ�ાતનો વસીલો બનાવી દ�ધો છે . તે જો ઈચ્છે તો આ

ઘરને અને તેના બધા ધામોને બાગો અને નહ�રોની વચ્ચ

નરમ અને સપાટ જમીન પર બનાવી દ� ત. �યાં � ૃક્ષો
ઘટાઓ હોત અને ન�ક ન�ક ફળ. ઇમારતો એક બી�થી

જોડાએલી હોત. અને વસ્તી એકબી�ની પાસે પાસે હોત.

�ાંક આછા લાલ �વા ઘ�ના છોડવાઓ હોત અને �ાંક

હયાર ભયાર બાગો. �ાંક ઉપવનોની કતાર હોત અને �ાંક

પાણીમાં �ૂબેલા મયદાન. �ાંક લીલાછમ ખેતરો અને �ાંક
વસ્તીવાળ માગ�. પરં� ુ આ ર�તે કસોટ�ની સરળતા સાથે

વળતર�ું પ્રમ પણ ઘટ� �ત.

અને � પાયા પર આ મકાન ઊ�ું કરવામાં આવ્�ુ

છે તે લીલા જમ�ર ્ અને લાલ માણેક �વા પત્થર અને તેજ

પ્રકાશ ઝળહળાટથી શોભતી હોત તો છાતીઓ પર શકં ાના

�ુમ્લ ઓછા થઈ �ત અને �દલો પર ઇબ્લીસન મહ�નતોની
અસર ખતમ થઈ �ત. અને લોકોના �દલોના વહ�મોનો ક્
� ૂરો થઈ �ત. પરં� ુ પરવર�દગાર પોતાના બંદાઓને સૌથી
સખત હાલતોથી અજમાવવા માગે છે . અને તેઓથી સૌથી
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ભાર� મહ�નતો મારફત બદ
ં ગી કરાવવા માગે છે . અને તેને

�ત

�તની

અગો�ઠત (અણગમતી)

પ�ર�સ્થિતઓથ

અજમાવવા માગે છે . �થી તેઓના �દલોમાંથી ઘમંડ િનકળ�

�ય અને તેઓના મનોમાં િવનમ્ર અને િવનયને સ્થા

મળ� �ય. અને આ વાતને દયા માયાના ઉઘાડા દરવા�ઓ
અને ક્ષ માફ�ના સૌથી સરળ સાધનો ઠરાવે.

�ુ ઓ �ુ િનયામાં બંડખોર��ું પ�રણામ, આખેરતમાં

�લ્નો અઝાબ અને ઘમંડના સૌથી બદતર પ�રણામના

િવષયમાં �ુદાથી ડરો ક�મક� આ ધમંડ શયતાનની મોટામાં
મોટ� �ળ અને મોટામાં મોટો ધોકો છે . � �દલોમાં એવી ર�તે
ઉતર� �ય છે , �વી ર�તે હળાહળ ઝેર ક� ન તો તેની અસર

�ય છે અને ન તેનો વાર ખાલી �ય છે . ન કોઈ આ�લમના
ઇલ્મન કારણે ક� ન કોઈ નાદાર પર તેના ચ�થર� હાલ

હોવાના લીધે.

અને આ સંકટથી પરવર�દગાર� પોતાના ઈમાનદાર

ં ાઓને નમાઝ અને ઝકાત અને ખાસ �દવસોમાં રોઝાના
બદ

શ્ દ્વા બચાવી લીધા છે . �થી તેના �ગ અવયવોને
આરામ મળ� �ય. નજરોમાં િવનય પૈદા થઈ �ય.
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આત્મામા િવનમ્ર જન્મ, �દલ અલ્લાહન બારગાહમાં �ક�

�ય અને તેમાંથી અ�ભમાન િનકળ� �ય. એ આધાર� ક�
નમાઝમાં કોમળ વદનો નમ્ર સાથે � ૂળમાં રગદોળવામાં
આવે છે અને માનિનય �ગો અને અવયવોને અનાદર સાથે

જમીનથી મેળવી દ� વામાં આવે છે . અને રોઝામાં લાચાર�ની

લાગણી સાથે પેટ પીઠ સાથે ભળ� �ય છે અને ઝકાતમાં
જમીનની શ્રે ઉપજને ફક�રો અને િનરાધારોમાં વહ�ચી

દ� વામાં આવે છે . જરા �ુ ઓ તો ખરા ક� આ અમલોમાં
ં ારના ભાવોને ક�વી ર�તે જડ� ૂળથી ઉખેડ�ને ફ�ક� દ� વામાં
અહક
આવ્ય છે . અને અ�ભમાનના દ� ખાતા સ્પષ �ચહ્નો દબાવી
દ� વામાં આવે છે .

મ� બધા િવ�ને પરખી જોઈ લી�ું છે . કોઈ શખ્
એવો નથી �માં કોઈ પણ વસ્ � પ્ર પક્ષપ જોવામાં ન

આવતો હોય અને તેની પાછળ કોઈ એવી િનશાની ન હોય

�નાથી ��હલ ધોકો ખાઈ �ય. અથવા એવી દલીલ ન હોય

� મડદાઓની અકલને વળગી �ય િસવાય તમારા લોકોની
ક� તમે એવી વસ્ �ુન પક્ષપ રાખો છો �ની કોઈ િનશાની

અથવા ��ું કોઈ કારણ નથી. �ુ ઓ ઇબ્લીસ આદમની
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સરખામણીમાં પક્ષપ અને � ૂવાર્ગ્ર દ� ખાવ કય� તો
પોતાના � ૂળના આધાર� અને તેઓની બનાવટ પર મે� ું મા�ુ�
અને એમ કહ� દ��ું ક� �ુ ં આગથી બન્ય �ં અને � ું માટ�થી.
આવી

ર�તે

ઉમ્મતોન

� ૂડ�પિતઓએ પોતાની

નેઅમતોના અવશેષોના આધાર� અ�ભમાન�ું પ્રદશ �ુ�
અને એ એલાન કર� દ��ું ક� "અમે વધાર� માલ અને
અવલાદવાળા છ�એ એટલે અમારા પર અઝાબ નથી થઈ

શકતો." પણ તમાર� પાસે તો એવો કોઈ આધાર પણ નથી.
એટલે જો ગૌરવ લે� ું છે તો શ્રે આદતો, પ્રશંસાપ
ં રતમ સંસ્કારન આધાર પર કરો, �ના િવશે
અમલો, �ુદ

અરબના ખાનદાનો, કબીલાઓના સરદારોના વડવાઓ અને
શર�ફ લોકો (એ ગૌરવ) કયાર્ કર� છે . અથા�ત સારો સ્વભા,
મહાન ડહાપણ, �ચા મરતબાઓ અને પ્રશંસિ કારનામા.

તમે પણ આ જ પ્રશંસાપ કમ� પર ફખ કરો,
પડોશીઓ�ું રક્ કરો, બોલ વચન � ૂરા કરો, નેક લોકો�ું
અ�ુસરણ

કરો,

બંડખોરોનો

િવરોધ

કરો,

દયા

માયા

અપનાવો, જોર �લ્થી બચો, � ૂનામરક�થી પનાહ માગો,

અલ્લાહન બંદાઓ સાથે ન્યાયથ વત�, ક્રોધ પી �ઓ,
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જમીન પર ટંટા ફસાદથી �ૂ ર રહો ક�મક� આ જ િસફતો અને

િવિશષ્ટતા ગૌરવ અને ફખ કરવા લાયક છે .

અિતશય ખરાબ કાય�ના કારણે ગત ઉમ્મત પર

ઉતરનારા અઝાબથી પોતાની �તને બચાવો. � ૂરા ભલા

ં ોગોમાં એ લોકોને યાદ રાખો અને ખબરદાર તેઓ
દર� ક સજ
�વા �ુ ચ�રત ન થઈ જ્જ.

જો તમે તેઓની સાર� નરસી �સ્થિત પર િવચાર�

લી�ું છે તો હવે એવા આચરણ અપનાવો �નાથી ઇઝઝત
હંમેશા તેઓની સાથે રહ�. શ�ુઓ તેઓથી છે ટ� છે ટ� રહ્,

�ુખનો પાલવ તેઓ તરફ ફ�લાવી દ� વામાં આવ્ય, નેઅમતો
તેઓની સામે નમી ગઈ અને મોટાઈ અને શરાફતે તેઓથી

નાતો જોડ� લીધો ક�મક� તેઓ �ૂદાઈથી બચ્ય, પ્રચાર
સાથે તેના પર બી�ઓને તત્પ કરતા રહ્ અને તેની જ
આપસમાં નસીહત અને વસીયત કરતા રહ્.

અને �ુ ઓ, દર� ક એ ચીજથી પરહ�ઝ કરો �ને

તેઓની ક�ડ ભાંગી નાખી. તેઓની શ�ક્ ક્ષ કર� (ભાંગી)

નાખી અથા�ત પરસ્પ વેર, �દલોની �ુ શ્મનાવ, લોકો�ું એક
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બી�થી મ� ફ�રવી લે�,ું અને હાથો�ું એક બી�ની સહાયથી

રોકાઈ જ�ુ.ં

જરા,

પોતાના

� ૂરોગામી

ઈમાનવાળાઓની

પ�ર�સ્થિત પર પણ �ચ�તન કરો ક� તેઓ ક�વી કસોટ�ઓ

અને પર�ક્ષાઓમ �ુકાયા હતા. �ું તેઓ બધા સ�નોમાં
સૌથી વધાર� ભાર ઉપાડનારા અને બધા બંદાઓમાં સૌથી
વધાર�

સંકટોમાં

સપડાયા

નહોતા?

અને

બધા

�ુ િનયાવાળાઓમાં સૌથી વધાર� તંગીમાં �ુ�રો કરતા નહોતા
! �ફરઓનોએ તેઓને �ુલામ બનાવી લીધા હતા. અને �ત

�તના બદતર�ન અઝાબમાં નાખતા હતા. તેઓને કડવા
�ટડા
ંૂ
પીવરાવતા હતા, અને તેઓ એવા સંજોગોમાં �વન

પસાર કર� રહ્ હતા. િવનાશની અવગિત પણ હતી અને

વચર્સ્વ કહ�ર પણ હતો. ન બચવાનો કોઈ માગર હતો અને

ન સંરક્ષણ કોઈ રસ્ત.

ત્યા �ુધી ક� જયાર� પાલનહાર� જોઈ લી�ું ક� જયાર�

તેઓએ તેની મહોબ્બતમા �ત �તના �ુ :ખો ઉપાડયા છે

અને તેના ડરથી દર� ક અણગમતા સંજોગોનો સામનો કર�
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લીધો છે . તો તેઓ માટ� આ તંગીઓમાં િવશાળતાના
સાધનોનો બંદોબસ્ કર� દ�ધો. અને તેઓની અપક�િત�ને

સન્માનમા ફ�રવી નાખી. ભયના બદલે �ુખ શાંિત અપ� અને

તેઓ જમીનના હાક�મ અને બાદશાહ (આગેવાન અને

સરદાર) બની ગયા. અલ્લાહન મહ�રબાનીએ એ મં�ઝલો

�ુધી પહ�ચાડ� દ�ધા, �યાં �ુધી જવાની તેઓએ કલ્પન
પણ નહોતી કર�.

�ુ ઓ, �યાં �ુધી તેઓના ટોળાઓ સંગ�ઠત રહ્.

તેઓની ઈચ્છઓમાં એક રાગ રહ્. તેઓના �દલો સમતલ

રહ્. તેઓના હાથ એક બી�ની મદદ કરતા રહ્. તેમની

તલવારો એક બી�ને કામ આવતી રહ�. તેઓની દ�ધર્દ્ર
કામ કરતી હતી. અને તેઓના િનણર્યોમ ા સંપ રહ્, તેઓ

કોઈ પણ ર�તે માનવંત રહ્. �ું તેઓ આસપાસના પ્રદ�શ
રાજક્તા અને બધા લોકોની ગરદનોના હાક�મો નહોતા?

પરં� ુ �તે તેઓનો ��મ �ું આવ્ય? જયાર� તેઓ

વચ્ચ ખટરાગ પેદા થઈ ગયો. મોહબ્બતોમા બે�ખી આવી

ગઈ. વાતો અને �દલોમાં �ભ�બતાપૈદા થઈ ગઈ. અને બધા
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િવિવધ ટોળાઓ અને પરસ્પ �ુ શ્મ સંઘોમાં વહ�ચાઈ ગયા

તો પરવર�દગાર� તેમના શર�ર પરથી વ�ડલાતનો �લબાસ

ઉતરાવી લીધો. અને નેઅમતોની લીલા લહ�ર �ચક� લીધી.

અને હવે તેઓના �કસ્સા સબક શીખવાવાળાઓ માટ� બોધ
પાઠ બનીને રહ� ગયા છે .

એટલે હવે તમે ઇસ્માઈલન અવલાદ અને ઇસ્હા

તથા ઇસરાઈલ ( યઅ�ૂબ)ના વંશજોથી બોધ ગ્ર કરો ક�

બધાના સંજોગો અને પ�ર�સ્થિત ક�ટલી મળતી જડતી અને

એક સરખી છે . �ુ ઓ તેઓના �ુ સપ
ં અને િવસ�નના કાળમાં
�ું �સ્થિ હતી ક� ક� સર અને �કસરો તેઓના બાદશાહ બની

ગયા હતા અને તેઓને �ુ િનયાની આસપાસના લીલા

મયદાનો, ઈરાકની નદ�ઓ, અને �ુ િનયાની હ�રયાળ�ઓથી
કાઢ� કાંટાળ� ઝાડ�ઓ, અને �ધીઓના અરોક ( વણથંભ્ય)

આક્રમ અને રોઝગારની �ુ ષ્ક મં�ઝલો �ુધી પહ�ચાડ� આ
હાલતમાં � ૂક� દ�ધા હતા ક�, તેઓ રંક અને િનરાધાર,

�ટોની પીઠો પર ચાલનારા, અને વાળોના �ંપડામાં

રહ�વાવાળા બની ગયા હતા. ઘરબારની �એ બધી કોમોથી
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વધાર� હડ� ૂત અને જગ્યાન �હસાબે સૌથી વધાર� �ુ ષ્કાળોન
િશકાર હતા. ન તેઓની અવાજ હતી �નો આશરો લઈ

પોતા�ું રક્ કર� શક� અને ન કોઈ પ્રેમ� છત હ� ું �ની

તાક્ પર ભરોસો કર� શક�. સંજોગો વ્યા�ુ, શ�ક્ત
વેરિવખેર,

બ�મ
ુ િતમાં

મતભેદ,

આકર�

આફતો,

ઘોર

અજ્ઞાન, �વતી દાટ� દ� વાનાર� �ુત્ર, પત્થ �ુ�ને

લાયક, સગપણો � ૂટ� લા અને ચાર� બા�ુ થી આક્રમણો
ભરમાર.

ત્યા પછ� �ુ ઓ ક� પરવર�દગાર� તેઓ પર ક�ટલા

ઉપકારો કયાર. જયાર� તેઓ તરફ એક ર� ૂલ મોકલી આપ્ય

�ણે પોતાની વ્યવસ્થા તેમની પયરવીને પાબંદ બનાવી
દ�ધી અને પોતાની દાવત પર તેઓની દોસ્તીઓન એકત

કર� અને તેના પ�રણામે નેઅમતોએ તેઓ પર વ�ડલાતની
પાંખો પ્રસા દ�ધી. અને રાહતોની નદ�ઓ વહાવી દ�ધી.

શર�અતે તેઓને પોતાની બરક્તોન � ૂલ્યવા લાભોમાં

સાંકળ� લીધા. તેઓ નેઅમતોમાં �ૂબી ગયા અને �વનના
વૈભવોમાં મ� ઉડાવવા લાગ્ય. એક મજ� ૂત હા�કમની આણ
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(સરપરસ્ત) નીચે સજ
ં ોગો �ુધર� ગયા. અને પ�ર�સ્થિત

વચર્સ અને વ�ડલાતના પડખામાં જગ્ય અપાવી દ�ધી. અને

એક અખંડ દ� શની શીખરો અને �ુ િનયા અને દ�નની � ૂશ

નસીબી તેઓ તરફ �ક� ગઈ. તેઓ દ� શોના બાદશાહ બની
ગયા અને આસપાસની ધરતીના રાજક્તા ગણાવા લાગ્ય.

�ઓ કાલે તેઓના કામકાજના ધણી હતા આ� તેઓ તેમનાં
કામકાજના ધણી બની ગયા. અને પોતાના �ુકમો તેઓ પર

ચલાવવા લાગ્ય, �ઓ કાલે પોતાના �ુકમો તેઓ પર

ચલાવતા હતા, હવે ન તેઓનો દમખમ િનકાળ� શકાતો
હતો અને ન તેઓ�ું જોર પણ તોડ� શકા� ું હ�.ું
�ુ ઓ

તમે

તમારા

હાથોને

ફરમાંબરદાર�ના

બંધનોથી ખંખરે � નાખ્ય છે અને અલ્લાહન તરફથી તમાર�

આસપાસ ખ�ચેલ �ુ ંડાળામાં �હ��લયતના �ુકમોના આધાર�

અવરોધ ઊભા કર� દ�ધા છે . અલ્લાહ આ ઉમ્મતન સંગઠન

પર એ ઉપકાર કય� છે ક� તેઓને પ્યારન એવા બંધનોમાં
જકડ� લીધા છે ક� તેની જ છત્રછાયામ સફર કર� છે અને

તેના જ પડખામાં આશરો લે છે . અને આ એ નેઅમત છે ��ું
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�ુલ્ અને આદર કોઈ નથી સમ� શક� ું એટલા માટ� ક� આ

દર� ક � ૂલ્યથ મહા � ૂલ્ છે અને દર� ક વડપણ અને

સજ્જનતાથ મો�ું વડપણ છે .

અને યાદ રાખો ક� તમે �હજરત પછ� પાછા રણના

બ�ઓ (ગામ�ડયાઓ) બની ગયા છો અને પરસ્પ દોસ્ત

પછ� વળ� ટોળાઓમાં વહ�ચાઈ ગયા છો. તમારો ઇસ્લામથ

સબ
ં ંધ માત નામનો રહ� ગયો છે . અને તમે ઈમાનમાંથી
માત રસમોને ઓળખો છો અને ધમર્ન આત્માથ �બલ્�ુ
અ�ણ છો.

તમા� ં કહ�� ું છે ક� આગ સહન કર� લે�,ું પણ

�ઝલ્લ નહ� સહન કર�એ, �ણે ક� ઇસ્લામન સીમાઓ તોડ�

અને તેના બોલવચનના �ૂકડ� �ૂકડા કર�, �ને અલ્લાહ
જમીનમાં આશરો અને લોકોમાં અમન શાંિત બનાવ્ય છે , તે

ઇસ્લામન ઉલટાવવા માગો છો. જો ક� તમે ઇસ્લા િસવાય

કોઈ અન્ તરફ �ખ �ુ� તો પણ, કાફરો તમારાથી કાયદ� સર
જગ
ં કરશે અને એ સમયે ન �જબ્લ આવશે ન િમકાઈલ, ન

�ુહા�જર તમાર� સહાય કરશે અને ન અન્સા. માત તલવારો
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ખડક્ત રહ�શે ત્યા �ુધી ક� પરવર�દગાર પોતાનો �િતમ
ફ�સલો લા�ુ પાડ� દ� શ.ે

તમાર� પાસે તો �ુદાના અઝાબ અને કોપના અને
અકસ્માત (બનાવો) તથા િવનાશના ન� ૂના મૌ�ૂદ છે એટલે

ખબરદાર ! તેની પકડથી અ�ણ થઈ તેને �ૂ ર ન સમજો

અને તેના �મુ ્લાન હળવો ન સમજો અને તેની સખ્તીથ
ગા�ફલ થઈ પોતાને ન�ચ�ત ન બનાવી દયો.
�ુ ઓ, પરવર�દગાર� તમાર� પહ�લા �ુજર� જનાર�

કૌમો પર માત એટલા માટ� લાનત કર� છે ક� તેઓએ અમ

�બલ મઅ�ફ અને નહ� અિનલ �ુન્ક ( સારાની ભલામણ

અને �ુરાઈની રોકથામ) છોડ� દ�ધી હતી �ના પ�રણામે
��હલો પર �ુનાહના આચરણને કારણે લાનત થઈ અને

ડાહ્ઓ પર તેઓની રોકથામ ન કરવાના કારણે.
સચેત

થઈ �વ, ક� તમે ઇસ્લામન બંધનોને તોડ�

નાખ્ય છે . તેની સીમાઓ (િશક્ષ) થંભાવી દ�ધી છે . અને

તેના �ુકમોને �ુડદાલ બનાવી દ�ધા છે . અને પરવર�દગાર�

મને �ુકમ આપ્ય છે ક� �ુ ં બંડખોર વચન ભંગી અને

ફસાદ�ઓથી લ�ુ ,ં �હાદ ક�ં. પ્રિત વચન તોડનારાથી
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�હાદ કર� � ૂ�ો, નાફરમાનોથી �ુકાબલો કર� � ૂ�ો અને
બેદ�ન ખાર�ઓને સં� ૂણર હડ� ૂત કર� � ૂ�ો, રહ� ગયો

ગતર્મ ા (ખાડામાં) પડવાવાળો શયતાન તો તેનો મસઅલો એ

ગ�નાથી ઉક�લાઈ ગયો �ના �દલની ધડકન અને છાતીની

થરથરાહટની અવાજ મારા કાનો �ુધી પહ�ચી રહ� હતી. હવે
બડં ખોરોમાં માત થોડા �ટલા લોકો રહ� ગયા છે ક� જો

કરવાની ર� આપી દ� તો
પરવર�દગાર તેઓ પર �મલો
ુ
તેઓનો પણ નાશ કર� �ુ�ૂમતની �દશા બી� બા�ુ ફ�રવી

ના�ુ.ં અને પછ� એ લોકો જ બાક� રહ� જશે � િવિવધ
શહ�રોમાં િવખેરાઈ પડયા છે .

મને ઓળખો:

મ� નાની વયમાં જ અરબોની છાતીઓને જમીન

સાથે મેળવી દ�ધી હતી. અને રબીઆ તથા �ુઝરના શ�ગડા

તોડ� નાખ્ય હતા. તમને ખબર છે ક� હઝરત ર� ૂલે અકરમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

મને ક�ટ�ું

ન�ક�ું સગપણ અને ખાસ સ્થા પ્રા છે . આપે
બાળપણથી મને પોતાની ગોદમાં એવી ર�તે જગ્ય આપી છે

ક� મને પોતાની છાતીમાં વળગાડ� રાખતા હતા, પોતાના
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�બસ્ત પર જગ્ય આપતા હતા, પોતાના કાળ�થી ચાંપીને
રાખતા હતા અને મને લગાતાર પોતાની � ૂશ્�ૂથ ન્યા
કરતા રહ�તા હતા અને ખોરાક પોતાના દાંતોથી ચાવી મને

ખવરાવતા હતા. ન તેઓએ માર� કોઈ વાતમાં �ૂઠ જો�ું
અને ન મારા કોઈ અમલમાં � ૂલ જોઈ.
અને અલ્લાહ �ૂ ધ છોડવાના કાળથી જ આપની

સાથે એક મહાનતમ ફ�રશ્તાન કર� દ�ધો હતો � આપની

સાથે મોટાઈના માગ� અને શ્રે આદતોની ર�તભાત પર

ચાલતો રહ�તો હતો. અને રાત �દવસ આ જ ક્ રહ�તો હતો.

અને �ુ ં પણ આપની સાથે એવી ર�તે ચાલતો હતો �વી ર�તે
�ટણી�ું બચ્�ુ માની સાથે સાથે ચાલે છે . આપ રોજ માર�

સામે પોતાના સદ�ુણની એક િનશાની ર�ૂ કરતા હતા અને

પછ� મને તે� ું અ�ુકરણ કરવાનો �ુકમ આપતા હતા.

આપ વષરમાં એક સમય �હરાની �ુફામાં વીતાવ્ય

કરતા હતા �યાં માત �ુ ં તેમને જોતો અને બી�ુ ં કોઈ નહો�.ું
એ સમયે હઝરત

ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લ અને ખદ�� િસવાય કોઈ ઘરમાં ઇસ્લામન
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આરં ભ થયો નહોતો. અને તેઓમાં ત્રી �ુ ં હતો. �ુ ં
�રસાલતની વહ�ના � ૂર�ું અવલોકન કરતો હતો અને
�રસાલતની

રાખતો હતો.

� ૂશ્�ૂથ

�દમાગને મધમધતો (ઝળહળતો)

મ� વહ�ના ઉતરવા પ્રસં શયતાનની ચીખની રાડ

સાંભળ� હતી અને અરજ કર� હતી ક� અય ર� ૂ�ુલ્લા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ ! આ ચીખ ક�વી છે ?

તો ફરમાવ્�ુ ક� આ શૈતાન છે � આ� પોતાની ઇબાદતથી
િનરાશ થઈ ગયો છે . તમે એ બ�ું જોઈ રહ્ છો � �ુ ં જોઈ

રહ્ �ં અને એ બ�ું સાંભળ� રહ્ છો � �ુ ં સાંભળ� રહ્ �ં.
માત ફરક એટલો છે ક� તમે નબી નથી. પરં� ુ તમે મારા

વઝીર છો અને નેક�ના સ્થાન પણ.

�ુ ં એ સમયે પણ હઝરતની સાથે હતો જયાર�

�ુ ર�શના સરદારોએ આવીને ક�ું

ક� મોહમ્મ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ ! તમે ઘણી મોટ� વાતનો દાવો

કય� છે � તમારા ખાનદાનમાં કોઈએ નહોતો ��. હવે અમે

તમારાથી એક વાતનો સવાલ કર�એ છ�એ. જો તમે ખરો

નહ�ુલ બલાગાહ - 650

ww.hajinaji.com

જવાબ આપ્ય અને અમને અમારો આશય દ� ખાડ� દ�ધો તો

અમે સમ� લે� ું ક� તમે �ુદાના નબી છો અને �ુદાના ર� ૂલ

છો અને જો એમ ન કર� શ�ા તો અમને યક�ન થઈ જશે

તમે ��ુ ગર અને �ૂઠા છો. તો આપે ફરમાવ્�ુ હ� ું ક� તમારો
પ્ �ું છે ?

તે લોકોએ ક�ું ક� આપ આ � ૃક્ષ બોલાવો ક� તે

જડથી ઉખડ�ને આપની સામે આવી ઊ�ું થઈ �ય. આપે

ફરમાવ્�ુ ક� પરવર�દગાર દર� ક ચીજ પર �ુ દરત ધરાવે છે .

જો તેણે એમ કર� દ��ું તો �ું તમે લોકો ઈમાન લઈ
આવશો? અને હકની ગવાહ� આપી દ� શો? તે લોકોએ ક�ુ:ં
બેશક ! આપે ક�ું ક� ન�કમાં જ આ દ્રશદ� ખાડ� દઈશ, પણ

મને ખબર છે ક� તમે ખેરની ( ભલાઈની) તરફ પાછા ફર�ને

આવવાવાળા નથી, તમારામાં એ શખ્ પણ મવ�ૂદ છે . �ને
�ૂવામાં ફ�ક� દ� વામાં આવશે અને એ પણ � લશ્કર ભેગા

કરશે. આમ કહ� આપે � ૃક્ષ અવાજ આપી ક� જો તા� ં ઈમાન
અલ્લા અને આખેરત પર છે અને તને યક�ન છે ક� �ુ ં હક

પર �ં, �ુ ં અલ્લાહન ર� ૂલ �ં તો � ુ જડથી ઉખડ� માર�
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સામે આવી � અને �ુદાના �ુકમથી ઊ�ુ થઈ �. કસમ છે

એ ઝાતની �મણે આપને હકની સાથે પયગમ્બ બનાવ્ય ક�

દરખ્ જડથી ઉખડ� ગ�ું અને એવી �સ્થિતમા હ�રની સામે

આવી ગ�ું ક� તેમાં સખ્ ખડખડાટ હતી અને પક્ષીઓ

પાંખોના ફફડાટ �વી અવાજો પણ. તેની એક ડાળ સરકારના
માથા પર છાંયો નાખતી કર� દ�ધી અને મારા એક ખભા પર
જયાર� ક� �ુ ં આપના જમણા પડખે ઊભો હતો.

તે લોકોએ ��ું આ દ્રશ જો�ુ,ં અત્યં બડં ખોર�

અને ઘમંડથી કહ�વા લાગ્ય ક� સા� ં હવે �ુકમ આપો ક� અધ�

ભાગ આપની પાસે આવે અને અધ� રોકાઈ �ય. આપે એમ
પણ કર� બતાવ્�ુ. અને અધ� ભાગ અત્યં હયરત સાથે અને

સખ્ ખડખડાટ સાથે આવી ગયો અને આપને ઘેર� વળ્ય.

તે લોકો ફર� �ુ ફ અને અવજ્ઞા લીધે એ માંગણી કર� ક� હવે
તેને કહો ક� પા�ં જઈને પોતાના અધાર ભાગ સાથે મળ� �ય.

આપે એમ પણ કર� દ� ખાડ�ું તો મ� અવાજ આપી ક� �ુ ં
અલ્લાહન તવહ�દનો પહ�લો �સ્વકા કરનારો અને આ

હક�કતનો પહ�લો માનનારો �ં ક� દરખ્ત આપની ન�ુવ્વત�ુ
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સમથર્ અને આપના કલામની ઉચ્ચત માટ� આપના
�ુકમની સં� ૂણર પયરવી કર�.

પરં� ુ � ૂર� કૌમે આપને �ુ ઠા અને ��ુ ગર ઠ�રવ્ય ક�

આપ�ું ��ુ અ�બ પણ છે અને �ુ�મ પણ છે . અને આવી

વાતો�ું સમથર્ એવા જ લોકો કર� શક� છે અમે લોકો નથી

કર� શકતા. પરં� ુ �ુ ં હર હાલમાં એ કૌમમાં ગણા� �ં.

ં ંધ કોઈ ટ�કાખોરની ટ�કાની પરવા નથી
�ઓને �ુદાના સબ

હોતી. �ની િનશાનીઓ સાચાઓ �વી હોય છે અને �ઓની

વાણી �ુચા�ર�યવાન લોકો �વી. તેઓ રાતોને આબાદ

રાખવાવાળા અને �દવસોના િમનારા છે . �ુ રઆનની રસ્સીન
વળગેલા છે અને �ુદા તથા ર� ૂલની �ુ�મતને �વંત
રાખનારા છે . તેઓને ત્યા ન ઘમંડ છે અને ન બડં ખોર� ન

અપ્રમા�ણક છે અને ન ફસાદ, તેઓના �દલ જ�મતમાં

લાગેલા છે અને તેઓના �સ્ કાયર્મ ા પ્ર� (મગ્) છે .

*****
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૧૯૩ - તકવાવાળાના વખાણ અને ઇબ્ન
કહ�

કવાની અણ સમજનો ઉક�લ
છે

ક� હઝરત

અમી�લ

મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલામ એક આ�બદ અને ઝા�હદ સહાબી �મ�ું

નામ હમામ હ�.ું તે સહાબી એક �દવસ હઝરતને કહ�વા

લાગ્ય ક� હ�ર મને તકવા કરનારાઓના �ુણો કંઈક એવી

ર�તે બયાન ફરમાવો ક� �ણે �ુ ં તેઓને જોઈ રહ્ �ં. આપે

જવાબ ટાળતા ક�ું ક� હમામ અલ્લાહથ ડરો અને �ુકમ�
કરો. ક�મક� અલ્લા �ુકમ� કરનારને દોસ્ રાખે છે .

હમામ આ �ૂંકા બયાનથી સંતોષાયા નહ� તો હઝરતે

પરવર�દગારની હમ્ અને વખાણ અને દ�દ અને સલામ

પછ� ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ:

�ણી લ્ય ! પરવર�દગાર� લોકોને એ �સ્થિતમા પૈદા

કયાર્ છે ક� તેઓની તાબેદાર�થી બેપરવાહ હતો અને તેઓની

નાફરમાનીથી બચેલો હતો. ન તેને કોઈ નાફરમાનની
�ુનાહગાર� � ૂકસાન પહ�ચાડ� શકતી હતી અને ન કોઈ

તાબેદારની પયરવી લાભ પહ�ચાડ� શકતી હતી.
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તેણે બધાની રોઝીને વહ�ચી દ�ધી. અને બધાની આ

�ુ િનયામાં એક �સ્થિ ન�� કર� દ�ધી. આ �ુ િનયામાં �ુ�ક�

લોકો એ છે �ઓ �ુ�ણયલ અને િવશેષતાઓના ધણી હોય

છે . તેમની વાતચીત સવાબ અને સત્ હોય છે , તેમનો

પહ�રવેશ સાદો હોય છે , તેઓની ચાલ િવનમ હોય છે . �

વસ્ �ુઓન પરવર�દગાર� હરામ કર� છે તેનાથી નજરોને નીચી

રાખે છે . અને પોતાના કાનોને એ િવઘાઓ માટ� વકફ રાખે
છે .� ફાયદો પહ�ચાડનાર� હોય છે . તેઓના �દલ કસોટ� અને

પર�ક્ષામ એવા રહ� છે �વા આરામ અને શાંિતમાં રહ� છે . જો
અલ્લાહ દર� કની હદ મયાર્દ ન�� ન કર� દ�ધી હોત તો

તેઓની �હો તેઓના ખો�ળયાઓમાં એક પળ પણ ન રોકાઈ
શકત. ક�મક� તેઓને સવાબનો શોખ છે અને અઝાબનો ડર

છે . સ�નહાર તેઓની દ્ર�ષ્ટ એટલો બધો મહાન છે ક� �ુ� ં

જગત તેની નજરથી પડ� ગ�ું છે .

જ�મત તેઓની દ્ર� સમક એવી ર�તે છે �ણે

તેની નેઅમતોની મ� માણી રહ્ હોય. અને જહ�ામને

એવી ર�તે જોઈ રહ્ છે �ણે તેના અઝાબને અ�ુભવી રહ્
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હોય. તેઓના �દલ નેક�ઓના ખ�ના છે અને તેઓથી

�ુરાઈનો કોઈ ખતરો નથી. તેઓના શર�ર પાતળા અને

િનબર્ છે . અને તેઓની જ�રતો ઘણી અલ્ છે અને તેઓના
�તર પણ પિવત અને �ુધ્ છે . તેઓએ �ુ િનયામાં થોડા

�દવસો કષ્ટ વેઠ� અનંત �ુખનો બંદોબસ્ કર� લીધો છે .

અને એવી નફાકારક િત�રત કર� છે ક� �નો બંદોબસ્

તેઓના પરવર�દગાર� કર� દ�ધો હતો. �ુ િનયાએ તેઓને ઘ�ું
ચા�ું પણ તેઓએ તેને ચાહ� નહ�. અને તેણે તેઓને ઘણા
પકડવા ચા�ું પણ તેઓએ દં ડ આપી પોતાને છોડાવી લીધા.

રાત્રીઓ સમયે �ુસલ્લ પર ઊભા રહ� છે . �ુદ
ં ર

કંઠ� �ુ રઆનની િતલાવત કર� છે . પોતાના �દલોને ગમગીન

રાખે છે અને એ ર�તે પોતાના �દલની બીમાર�નો ઇલાજ કર�

છે . જયાર� કોઈ ઉત્સા જનક આયત પડ� છે , તો તેની તરફ

ધ્યાનસ (ધ્યાનમગ) થઈ �ય છે અને જયાર� કોઈ ડરવા

અને બચવાની આયત પડ� છે તો �ત: કરણને તે બા�ુ

એવી ર�તે મશ�ુલ કર� દ� છે , �ણે જહ�દમના ભડકાઓની

અવાજ સાંભળ� રહ્ હોય અને ત્યાંન ચીખો �ુકારો િનરંતર
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તેઓના કણ� �ુધી પહ�ચી રહ� હોય. તેઓ ��ુ અમાં ક�ડ

નમાવી અને સજદામાં કપાળ, હથેળ�, ગોઠણો અને �� ૂઠાને
� ૂળ પર (જમીન પર) ટ� ક્વીન લગાવી રાખે છે .

પરવર�દગારથી એક જ માંગણી કર� છે ક� તેમની

ગરદનોને દોઝખની આગથી આઝાદ કર� દ� .

ત્યા પછ� �દવસના સમયે આ આ�લમો, ડાહ્ઓ,

�ુચા�ર�યવાનો અને પરહ�ઝગારો હોય છે . �ણે તેઓને
તીર�દાઝના તીરની �મ �ુદાના ડર�

છ�લેલા હોય.

જોવાવાળો તેઓને જોઈને બીમાર કલ્પ છે . જો ક� તેઓ

બીમાર નથી હોતા. અને તેઓની વાતો સાંભળ� કહ� છે

તેઓની �ુ�ધ્ધમા ખરાબી છે . જો ક� એ�ું કંઈ નથી.વાત માત

એટલી છે ક� તેઓને એક મોટ� વાતે મદહોશ બનાવી રાખ્ય
છે , ક� તેઓ ન તો અલ્ કમ�થી રા� થાય છે અને ન

લાંબા અમલોને ઘણા અમલ સમ� છે . સદા પોતાના �તરને

જ ઠપકો આપતા રહ� છે . અને પોતાના અમલોથી જ ડરતા

રહ� છે . જયાર� તેઓની પ્રશં કરવામાં આવે છે તો તેનાથી
ભયભીત થઈ �ય છે અને કહ� છે �ુ ં મારા �તરને બી�થી
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વધાર� ��ું �ં અને મારો પરવર�દગાર તો મારાથી પણ વધાર�
�ણે છે .

અય �ુદા ! મારાથી એઓની વાતોની � ૂછગાછ ન

કર� અને મને તેઓની નેક ભાવનાથી પણ વધાર� નેક

બનાવી દ� �. પછ� એ �ુનાહોને માફ પણ કર� દ� � �ને આ
બધા નથી �ણતા.

તેઓની એક િનશાની આ પણ છે ક�, તેઓની પાસે

દ�નમાં શ�ક્, નરમીમાં અત્યં સંયમ, યક�નમાં ઈમાન,

ઇલ્મન લાલચ, સ�હષ્�ુતાન સ્થાનમા ઇલ્, માલદાર�માં
મધ્ય વતર્, ઇબાદતમાં �દલની નમ્ર, �ુખમાં સ્વમા,
કષ્ટોમા

ધીરજ,

હલાલની

ઇચ્છ,

�હદાયતમાં આનંદ,

લાલચથી પરહ�ઝ �વી બધી વાતો મળ� આવે છે . તેઓ નેક

અમલો પણ બ�વી લાવે છે તો કંપતા કંપતા ( � ૂજતા

� ૂજતા) ��મ આપે છે . સંધ્ય ટાણે તેઓની �ચ�તા

પરવર�દગારનો �ુક હોય છે અને સવારના ટાણે અલ્લાહન

યાદ, અને (તેઓ) ભયભીત હાલતમાં રાત પસાર કર� છે

અને �ુશીની હાલતમાં સવાર. � ગફલતથી ડરાવવામાં
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આવ્ય છે તેનાથી બચતા રહ� છે અને � ઉપકારો અને

રહ�મતનો વાયદો કરવામાં આવ્ય છે તેનાથી રા� રહ� છે .

જો �દલ અણગમતા કામ માટ� સખ્ત પણ કર� તો તેની
માંગણી � ૂર� નથી કરતા. તેઓની �ખોની ઠંડક અ� ૂટ
નેઅમતોમાં છે અને તેઓની પરહ�ઝી ન�ર (ફના થવાવાળ�)

વસ્ �ુઓથ છે . તેઓ ઇલ્મન સ�હષ્�ુતાથ અને વાણીને

વતર્નથ મેળવી રાખે છે . તમે સદા તેઓની આશાઓ �ૂંક�,

�દલ િવનમ, આત્ સંતોષી, સામાન્ ખોરાક, આસાન

મામલાઓ, દ�નને સલામત, ઇચ્છા માર� લી અને �ુસ્સાન
પીવાવાળા જોશો.

તેઓથી સદા ભલાઈની આશા રહ� છે અને ઇન્સા

તેઓના શરર ્(�ુરાઈ)થી સલામત રહ� છે . તેઓ ગા�ફલોમાં
નજર આવે તો પણ �ુદાની યાદ કરવાવાળા ગણાશે. અને
યાદ કરવાવાળાઓમાં નજર આવે તો પણ ગા�ફલોમાં નહ�

ગણાય. �લ્ કરવાવાળાઓને માફ કર� દ� છે , વં�ચત
લોકોને પ્રદ ( અતા) કર� છે . સગપણનો અનાદર ( કતએ

રહમ) કરવાવાળાઓથી સબ
ં ંધ રાખે છે . ફોગટ વાતોથી �ૂ ર,
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વાણીમાં િવનયી, �ુનાહો અદ્ર, નેક�ઓ હાજર, સારાપ�ું

આવ�,ું છળ જ�,ું ધરતીકંપોમાં ગંભીર, સકં ટોમાં ધીર,

આસાનીઓમાં �ુક કરવાવાળા, �ુ શ્મ પર �લ્ નથી

કરતા, ચાહવાવાળા ખાતર �ુનાહ નથી કરતા, ગવાહ�

માગવા પહ�લા સત્યન �સ્વકા કર� લે છે . અમાનતોને વેડફ�

નથી નાખતા, � વાત યાદ કરાવવામાં આવે તેને �ુલતા

નથી. અને નામો પાડ� એક બી�ને ચીડવતા નથી. અને
પડોશીઓને �ુકસાન નથી પહ�ચાડતા. સકં ટોમાં કોઈને મેણા

નથી મારતા. ખોટ� ચચાર્મ ા ઉતરતા નથી, સત્ વાતને

છોડતા નથી. તેઓ �ુગા
ં રહ� તો તેઓની � ૂપક�દ� ગમ અને

શોકના કારણે નથી, અને તેઓ હસે છે તો અવાજ �ચી નથી
થવા દ� તા. તેઓ પર �લ્ કરવામાં આવે તો સબ કર� છે ,

�થી �ુદા તેનો બદલો લ્ય. તેઓના આત્મ સદા �ચ�તામય
રહ� છે . અને લોકો હંમેશા તેઓ તરફથી ન�ચ�ત રહ� છે .

તેઓએ પોતાના આત્માન આખેરત માટ� થકવી દ�ધો છે .
અને લોકો તેના આત્માન તરફથી આઝાદ થઈ ગયા છે . �ૂ ર

રહ�વાવાળઓથી તેઓની �ૂ ર� પરહ�ઝગાર� અને પિવત્રતા
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કારણે છે અને િનકટ રહ�નારાઓથી તેઓની િનકટતા નરમી

અને રહ�મતના કારણે છે . ન �ૂ ર� ઘમંડ અને મોટાઈ�ું
પ�રણામ છે અને ન િનકટતા છળ અને પ્રપંચ લીધે.

રાવી કહ� છે ક� આ સાંભળ� હમામે એક ચીખ માર�

અને �ુ િનયાથી �ખ્સ થઈ ગયા.
તો હઝરત

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્સ્સલામ

ફરમાવ્�ુ: �ુ ં આ જ વખતથી ડરતો હતો. ક�મક� �ુ ં �ણતો

હતો ક� તકવાવાળાઓ પર નસીહતની અસર આ જ ર�તે

થાય છે .

આ સાંભળ�ું હ� ું ક� એક શખ્ બોલી ઉઠયો, તો

પછ� આપ પર તેવી અસર ક�મ ન થઈ?

તો આપે ફરમાવ્�ુ: �ુદા તા� ં �ુ� ં કર� , દર� કની

મૌતનો એક સમય ન�� હોય છે , �નાથી આગળ વધ�ું
અશ� છે અને દર� ક વસ્ � માટ� એક કારણ હોય છે , �નાથી

હટ�ું અશ� છે . ખબરદાર હવે આવી વાત ન કર�. આ�

શયતાને તારા પર પોતાનો ��ૂ �ંક� દ�ધો છે .

*****
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૧૯૪ - �ુના�ફકોની હાલતનો ઉલ્લે

�માં �ુના�ફકો (દં ભીઓ)ની િસફતો બયાન કરવામાં

આવી છે .

અમે એ પરવર�દગારનો આભાર માનીએ છ�એ ક�

તેણે તાબેદાર�ની સદ�ુ�ધ્ આપી, અને �ુનાહોથી �ૂ ર

રાખ્ય. અને પછ� તેનાથી ઉપકારો સં� ૂણર કરવા અને તેની
�હદાયતની સાંકળથી જોડ� રાખવા �ુ આ પણ કર� છ�એ. અને
આ વાતની સાક્ આપીએ છ�એ ક� હઝરત

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

મોહમ્મ

તેના બંદા અને

ર� ૂલ છે . તેઓએ તેની �ુશી ખાતર દર� ક સકં ટમાં પોતાને
નાખી

દ�ધા

અને

દર� ક

ક્રોધ

�ટં ૂ

પી

લીધા.

ન�ક્વાળાઓ તેઓની સામે રંગ બદલી નાખ્ય અને

�ૂ રવાળાઓએ તેઓ પર આક્ર કર� દ��ુ.ં અરબોએ

પોતાની લગામ�ું �ખ તેઓ તરફ વાળ� દ��ુ.ં અને પોતાની
સવાર�ઓને તેઓથી લડવા માટ� તૈયાર કર� દ�ધી, ત્યા �ુધી
ક� પોતાની ઔરતોને �ૂ ર �ુ�ૂરના ઇલાકાઓમાં અને �ૂ રની

સીમાઓથી લાવીને તેઓના �ગણામાં ઉતાર� દ�ધી.
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�ુ ં તમને અલ્લાહથ તકવા

(ડરવા)ની નસીહત ક�ં �ં અને તમને �ુના�ફકોથી સાવચેત

ક� ં �ં ક� તે �ુમરાહ પણ છે અને �ુમરાહ કરનારા પણ.

બડં ખોર પણ છે અને બડં ખોર બનાવનારા પણ. તેઓ
િનરંતર રંગ બદલ્ય કર� છે અને �ત �તના �ફત્ના ઊભા

કરતા રહ� છે . દર� ક છળ અને પ્રપ દ્વા તમારો જ ખ્યા

કર� છે . અને દર� ક ઘાતમાં તમાર� જ તાકમાં રહ� છે . તેઓના

�દલ બીમાર છે અને તેઓના વદન પાક સાફ, �દરને �દર
ચાલ ચાલે છે અને � ૂકસાનો માટ� ઘસડાતા પગ ઉપાડ� છે .

તેઓની ર�ત દવા �વી અને વાણી િશફા �વી છે . પરં� ુ
તેઓ�ું વતર્ િન�પચારક રોગ ��ું છે . તેઓ આરામમાં ઇષાર

કર� છે . સંકટોમાં સપડાવનારા, અને આશાઓને િનરાશ કર�
દ� નારા, � પંથે પણ �ુ ઓ તેનો માર� લો પડયો છે અને �

�દલને �ુ ઓ ત્યા �ુધી પહ�ચવા માટ� એક ભલામણકાર ગોતી

રાખ્ય છે , અને દર� ક રં જ અને ગમ માટ� ��ુ તૈયાર રાખ્ય

છે . એક બી�ના વખાણમાં ભાગ લે છે અને તેના બદલાની

વાટ જોતા રહ� છે . સવાલ કર� છે તો ચ�ટ� �ય છે અને
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�ુરાઈ કર� છે તો બદનામ કર�ને જ છોડ� છે . અને ફ�સલા કર�
છે તો મયાર્દ વટાવી �ય છે .

દર� ક સત્ માટ� એક �ૂઠ ઘડ� રાખ્�ુ છે . દર� ક સીધા

માટ� એક વાંકાનો બદ
ં ોબસ્ કર� રાખ્ય છે . દર� ક �વતા

માટ� એક કાિતલ મૌ�ૂદ છે . અને દર� ક દરવા� માટ� એક

ચાવી બનાવી રાખી છે . અને દર� ક રાત માટ� એક દ�પક
તૈયાર કર� રાખ્ય છે . લાલચ માટ� �ીનો ઉપયોગ કર� છે ,

�થી પોતાના બ�રને પ્રચ� કર� શક� અને પોતાના

માલને ચા�ુ કર� શક�. જયાર� વાત કર� છે તો સદ
ં � હ�ુક્ અને

જયાર� વખાણ કર� છે તો �ૂઠને સત્યન રંગ ચડાવી દ� છે .
તેઓએ પોતાના માટ� રસ્ત આસાન બનાવી રાખ્ય છે અને

બી�ઓ માટ� અવરોધો ઊભા કયાર્ છે . આ શયતાનના ટોળાં

છે અને જહ�ેમના ભડકા. આ જ લોકો શયતાનના લશ્કરન
વ્યાખ્યામ આવે છે અને શયતાનના લશ્કર�ુ ભાવી ખોટ
િસવાય ક�ું નથી.

*****

નહ�ુલ બલાગાહ - 664

ww.hajinaji.com

૧૯પ - �ુદાની પ્રશં, તકવાની ભલામણ
અને કયામતની િનશાની

સવર પ્રશં એ અલ્લાહન માટ� �ણે પોતાની

સલ્તનના અવશેષો અને મોટાઈની ક�િત�ને એવી ર�તે
પ્રદિશ કયાર્

છે

ક�

�ુ�ધ્ધઓન

દ્ર�ષ

�ુ દરતની

િવ�ચત્રતા દં ગ રહ� ગઈ છે અને લોકોની કલ્પના અને

િવચારો તેના �ુણોની હક�કતના પ�રચયથી રોકાઈ ગયા છે .

�ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક� તેના િસવાય કોઈ �ુદા નથી

અને આ ગવાહ� માત ઈમાન અને યક�ન, િનખાલસતા અને
શ્રધ્ધ આધાર� છે . અને વળ� �ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક�

મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ તેના બંદા
અને ર� ૂલ છે . તેણે આપને એ સમયે મોકલ્ય છે જયાર�

�હદાયતની િનશાનીઓ �સ
ં ૂ ાઈ ગઈ હતી. અને દ�નના
માગર્ન �ધાણ મળતા નહોતા. તેઓએ સત્યન � ૂલ્લ ર�તે

�હ�રાત કર�. લોકોની �હદાયત કર�, સીધા પંથે લગાડયા

અને મધ્ય માગર્ન કા� ૂનો બનાવી દ�ધા.
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�ુદાના બદ
ં ાઓ ! યાદ રાખો �ુદાએ તમને અમસ્ત

પૈદા નથી કયાર્ અને ન તમને િનરં �ૂશ છોડ� દ�ધા છે . તે

તમને આપવામાં આવેલી નેઅમતોની સીમાઓ �ણે છે .

અને તમારા પર કરવામાં આવનારા ઉપકારોની ગણત્ રાખે

છે . એટલે તેનાથી સફળતા અને િવજયની માંગણી કરો. તેની
તરફ �ભક્ષા હાથ લંબાવો, અને તેનાથી ભેટોની માંગણી

કરો. કોઈ પરદો તમને તેનાથી �ુ દો નથી કર� શકતો. અને

તેનો કોઈ દરવાજો તમારા પર બંધ નથી થઈ શકતો. તે

દર� ક સ્થળ અને દર� ક પળે મૌ�ૂદ છે . દર� ક ઇન્સા અને દર� ક

�નની સાથે છે . ન બક્ષ તેની ઉદારતામાં �કાવટ નાખી
શક� છે અને ન ભેટો તેના ખ�નામાં ખોટ આણી શક� છે . કોઈ
માગણ તેના ખ�નાને ખાલી નથી કર� શકતો. અને કોઈ

દાન તેની મહ�રબાનીની �િતમ હદ� નથી પહ�ચી શક�.ું એક

તરફ ધ્યા આપ�ું બી� તરફથી �ુ લર્ નથી કર� શક�.ું

અને એક અવાજ બી� અવાજથી ગા�ફલ નથી બનાવી

શકતી, તેની ભેટ �ચક� લેવાથી રોકાઈ નથી જતી અને
તેનો ગઝબ રહ�મતથી પ્ર� નથી થઈ જતો, દયા સ�
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કરવાથી ગા�ફલ નથી કર� દ� તી. અને હસ્તી�ુ અદ�ઠ હો�ું

દ્રમાન થવાથી રોક� ું નથી. અને અસરો�ું દ્રમાન થ�ું
તેને �પાવવાથી રોક� નથી શક�.ું તે િનકટ હોવા છતાં �ૂ ર

છે અને �ચે હોવા છતાં િનકટ છે , તે દ્રમાન હોવા છતાં
�ુપ્ છે અને �ુપ્ હોવા છતાં દ્રમાન છે . તે બદલો આપે
છે પણ તેનો બદલો નથી આપી શકાતો. તેણે મખ્�ુકન કલ્પ

િવચાર�ને નથી પેદા કર� . અને ન થાકવાના કારણે તેની
મદદ લીધી છે .

�ુદાના

બદ
ં ાઓ !

�ુ ં

તમને

�ુદાના

તકવા

(ડરવા)ની વસીયત ક�ં �ં ક�મક� એ જ દર� ક સારાપણાની

લગામ અને દર� ક ભલાઈનો પાયો છે . તેના બંધનોથી
વળગેલા રહો અને તેની હક�ક્તોથ સંબિં ધત રહો. એ તમને

આરામના સલામત સ્થળો અને િવ� ૂલતાના શ્રે પ્રદ�
�ુધી પહ�ચાડ� દ� શ.ે તમારા માટ� સલામત સ્થળ હશે અને

માનવંત ઉતારા. એ �દવસે � �દવસે �ખો ફાટ� ફાટ�ને રહ�

જશે અને આસપાસ �ધા� ં છવાઈ જશે. �ટણીઓ બેકાર
થઈ જશે અને �ુર �ંક્વામા આવશે. તે સમયે બધાના �ાસ
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થભ
ં ી જશે અને દર� ક �ભ �ુગી
ં
થઈ જશે. �ચામાં �ચા

પહાડો અને મજ� ૂતમાં મજ� ૂત શીખરો કણ કણ થઈ જશે.

પથ્થરોન શીખરો ચમકદાર ઝાંઝવા (� ૃગજળ) �વા બની

જશે. અને તેઓ�ું સ્થા એક સાફ િન�ન મેદાન બની જશે.

ન કોઈ શફ� શફાઅત કરનારો હશે અને ન કોઈ કામ

આવવાવાળો દોસ્ હશે અને ન કોઈ બહા�ું બચાવ કરના� ં
હશે.

*****
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૧૯૬ - સરકાર� દો આલમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમન પ્રશં
પરવર�દગાર� આપને એ સમયે િન�ુક્ કયાર્ જયાર�

ન કોઈ �હદાયતના િનશાન બાક� રહ્ હતા અને ન કોઈ

દ�નના િમનારા રોશન હતા અને ન કોઈ રસ્ત સાફ હતો.

ં ાઓ ! �ુ ં તમને અલ્લાહન તકવાની
�ુદાના બદ

�હદાયત ક�ં �ં અને �ુ િનયાથી સાવધ કર� રહ્ �ં. ક�મક� આ

�ૂચ�ું (ચાલ્ય જવા�ુ)ં ઘર છે . અને પ્રિત� જગ્ય છે . તેનો

રહ�વાસી કોઈ પણ સમયે સફર કરનારો છે . અને તેમાં વસેલો
�તે િવ� ૂટો પડનારો છે . તે પોતાના વાસીઓને લઈને એવી

ર�તે કંપે છે , �વી ર�તે �ડા સાગરમાં તેજ અને તીવ

પવનની ટ�રમાં કશ્તી. અ� ૂક લોકો �ૂબી �ય છે અને

અ�ુક લોકો મર� �ય છે અને અ�ુક મો�ઓના સહાર� બાક�

રહ� �ય છે , ક� હવાઓ તેઓને પોતાની ગોદમાં લઈ ફરતી

રહ� છે અને પોતાની ભયાનક મં�ઝલો ભણી લઈ �ય છે , �
�ૂબી ગયો તેને ફર� કાઢ� નથી શકાતો અને � બચી ગયો છે
તેનો રસ્ત નાશ તરફ જ �ય છે .
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�ુદાના બદ
ં ાઓ ! હમણા વાતને સમ� લ્ય જયાર�

�ભો આઝાદ છે , અને બદન સહ�હ સા�લમ છે , �ગો વળ�

શક� છે અને આવ�ની જગ્ય િવશાળ અને કાયર્�ુ ક્ષ લાં�ુ
ચો�ુ ં છે એ પહ�લાં ક� � ૃત્� આવી �ય અને અજલનો ફાંસો

ગળામાં પડ� �ય. પોતાના માટ� � ૃત્�ુ�ુ આવ�ું ચો�સ

સમ� લ્ય અને તેના આવવાની વાટ ન �ુ ઓ.

*****
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૧૯૭ - પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
ં ો
આલેહ� વસલ્લ સાથે આપના િવશેષ સંબધ
અને તેમની તાલીમોની િવિશષ્ટત
પયગમ્બ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન સહાબીઓમાં શર�અતના અમાનતદાર લોકો એ

હક�કતથી �ણકાર છે ક� મ� એક પળ માટ� પણ �ુદા અને
ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

વાતને

ટાળ� નથી, અને પયગમ્બર અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લ પર પોતાની �ન એ સ્થળો �ુ રબાન કર�

છે �યાં મોટા મોટા ભડવીરો ભાગી જતા હતા અને તેઓના
પગ પાછા ફર� જતા હતા. માત એ બહા�ૂ ર�ના આધાર�

�નાથી પરવર�દગાર� મને સરફરાઝ કય� હતો.
હઝરત ર� ૂલે

અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લ એ સમયે �ુ િનયાથી �ખ્સ કર� ગયા

જયાર� તે� ું મસ્ત માર� છાતી પર હ� ું અને તેમની પિવત
�હ મારા હાથો પર �ુ દ� થઈ છે તો મ� પોતાના હાથોને મ�

પર લગાવી દ�ધા. મ� જ આપને �ુસ્ આપ્�ુ છે જયાર�
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ફ�રશ્ત માર� મદદ કર� રહ્ હતા. અને ઘરની �દર તથા
બહાર કલ્પાં અને રો�ળ થઈ રહ� હતી. એક ટો�ં ઉતર�

ર�ું હ� ું તો એક પા�ં જઈ ર�ું હ�.ું બધા નમાઝે જનાઝા
પડ� રહ્ હતા અને લગાતાર તેઓની અવાજ સાંભળ� રહ્
હતો. ત્યા �ુધી ક� મ� જ હઝરતને કબ્રમ ઉતાયાર. તો હવે

બતાવો ક� �જ�દગી અને મૌતમાં મારાથી વધીને કોણ તેમની

િનકટ હ�?ું

પોતાની દ�ધર દ્ર�ષ્ સાથે અને સાચી

િનય્યતન ભરોસા પર આગળ વધો, અને પોતાના �ુ શ્મનોથ
�હાદ કરો.

કસમ છે એ પરવર�દગારની �ના િસવાય કોઈ �ુદા

નથી ક� �ુ ં સત્યન માગ� �ં અને એ લોકો બાિતલની
ક્ષિતઓ સ્થાન છે . �ુ ં � કહ� રહ્ �ં, તમે સાંભળ� રહ્ છો

અને મારા અને તમારા બંને માટ� �ુદાના દરબારમાં માફ�
માગી રહ્ �ં.

*****
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૧૯૮ - �ુદાવંદ� આલમના ઇલ્મન વ્યાકતા
અને તકવાના ફાયદા

તે પરવર�દગાર રણોમાં �નવરોની ફ�રયાદોને પણ

ં ાઓના �ુનાહોને પણ. તે �ડા
�ણે છે અને એકાંતમાં બદ

સાગરમાં માછલીઓની આવ�ને પણ �ણે છે અને તેજ
ું હવાથી પૈદા થનારા તોફાનોને પણ.
અને �દ

અને �ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક� હઝરત મોહમ્મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ �ુદાના �ુટં ાએલા
ં ા, તેની વહ�ના એલચી, અને તેની રહ�મતના ર� ૂલ છે .
બદ

�ણી લ્ય ! �ુ ં તમને બધાને એ જ �ુદાથી ડરવાની

ભલામણ ક�ં �ં �ણે તમારા સ�નનો આરંભ કય� અને તેના
જ દરબારમાં તમાર� પાછા ફર�ને જવા�ું છે . તેના જ દ્રા

તમારા આશયોની સફળતા છે અને તેનાથી જ તમાર�

ચાહનાનો �ત છે . તેની જ તરફ તમારો સીધો માગર છે અને
તેની જ તરફ તમાર� ફ�રયાદો�ું લ�ય છે .

આ અલ્લાહન તકવા (તેના ખૌફથી ડર� �ુનાહોથી

બચ�ુ)ં તમારા �દલોની બીમાર�ની દવા છે અને તમારા

�તરોના �ધળાપણાની દ્ર� છે , એ તમારા દ� હોની
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બીમાર�ના ઉપચારનો સામાન છે અને તમાર� છાતીઓના
ફસાદનો �ુધારો છે . એ જ તમારા આત્માઓન �ૂ ષણોને

પાવન કરનારો છે , અને તમાર� �ખોના ��ઈ જવા�ું
�જણ છે , એમાં જ તમારા �દલની વ્યા�ૂળતાન શાંિત છે

અને એ જ �વન �ધકારમાં અજવાળનારો છે .

અલ્લાહન બદ
ં ગીને �તરની આદત બનાવો માત

બહારની નહ�. અને તેને બાિતનમાં દાખલ કરો માત

દ� ખાવમાં નહ�. પોતાની પાંસળ�ઓ વચ્ચ સમાવી લ્ય અને

પોતાના બધા

મામલાઓનો હા�કમ

બનાવો.

પ્યાસમા

ઉતરવા માટ� ઝર�ું કલ્પ અને �ુખ્ ઉદ્દે પહ�ચવા માટ� � ું
સાધન ઠરાવો. પોતાની ફ�તીના �દવસની ઢાલ બનાવો અને

પોતાની �ધાર� કબ્ માટ� �ચરાગ બનાવો. પોતાની કબ્ર
લાંબા ભય માટ� તેને સગ
ં ાથી બનાવો અને પોતાના રંજ અને
ગમ

માટ�

સિધયારો (સહારો)

બનાવો.

અલ્લાહન

ફરમાંબરદાર�ને બધી ઘેર� વળનાર� બરબાદ�ના અસ્બા

(ઉપાયો) બનાવો, આવનારા ભયાનક પ્રસં અને બનાવો
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માટ� , અને ભડકતી આગની જવાળાઓ માટ� �ન�ું બખ્ત
બનાવો.

�ણે તકવા �ગીકાર કર� લીધો, તેના માટ�

કઠણાઈઓ ન�ક આવી �ૂ ર ચાલી �ય છે . અને �જ�દગીના

કામો કડવાશ પછ� મીઠા બની �ય છે , મો� ઉપરા ઉપર�

ચડવા પછ� પણ િવખરાય �ય છે , અને �ુશ્ક�લી
મહ�નતમાં નાખવા પછ� પણ આસાન થઈ �ય છે , �ુ ષ્કા

પછ� મહ�રબાનીઓની વષાર થાય છે . અને રહ�મતની ઘટા હટ�

જવા પછ� પાછ� વરસવા લાગે છે અને નેઅમતોના ઝરણાં
વહ�વા લાગે છે . અને ઝરમરની અછત પછ� બરકતનો
વરસાદ શ� થઈ �ય છે .

અલ્લાહથ ડરો, �ણે તમને નસીહતથી ફાયદો

પહ�ચાડયો છે . અને પોતાના પયગામ મારફત નસીહત કર�

છે . અને પોતાની નેઅમતથી તમારા પર ઉપકાર કય� છે .

પોતાના �તરને તેની ઇબાદતના માટ� સમતલ કરો. તેના
હકની પયરવીથી ફરજ�ુક્ થવાના પ્રયત કરો.
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ત્યા બાદ યાદ રાખો ક� આ ઇસ્લા એ દ�ન છે

�ને મા�લક� પોતાના માટ� પસંદ કય� છે અને પોતાની નજર
નીચે તેની દ� ખભાળ કર� છે અને તેને શ્રે લોકોને સ�પ્ય છે .

અને પોતાની મોહબ્બ પર તેના સ્તંભ ઊભા કયાર્ છે . તેની

ઇઝઝત દ્વા ધમ�ને નમાવ્ય છે . અને તેની ઉત્�ૃષ્ટ

મારફત િમલ્લતોન પતનને �હ�ર �ુ� છે . તેના �ુ શ્મનોન

તેની ઉચ્ચત આગળ હડ� ૂત કયાર્ છે . અને તેનો સામનો
કરવાવાળાને તેની મદદ દ્વા પરા�જત કયાર્ છે . તેના �કન

મારફત �ધકારના સ્તંભોન તોડ� નાખ્ય છે . અને તેના
હોજથી તરસ્યાઓન � ૃપ્ કયાર્

છે . અને પછ� પાણી

ઉલેચવાવાળાઓ મારફત એ હોજોને ભર� દ�ધા છે .

ત્યા પછ� આ દ�નને એવો બનાવી દ�ધો છે ક�

તેના બંધન � ૂટ� નથી શકતા. તેનો પાયો ના�ુદ નથી થઈ
શકતો, તેની કળ�ઓ � ૂટ� નથી શકતી. તેના થાંભલા પડ�

નથી શકતા. તે� ું � ૃક ઉખડ� નથી શક�.ું તેની �ુદ્ � ૂર�

નથી થઈ શકતી. તેના અવશેષો િમટાઈ નથી શકતા. તેની

ડાળ�ઓ કપાઈ નથી શકતી. તેના માગ� સં�ુ�ચત નથી થઈ
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શકતા. તેની આસાનીઓ ક�ઠન નથી થઈ શકતી. તેના

ધવલપણામાં કાળપ ( સફ�દ�માં કાળાશ) નથી અને તેના

ઊભવામાં વક્ર નથી. તેની લાકડ� વળતી નથી. અને તેની

િવશાળતામાં �ુશ્ક�લ નથી. તેનો �ચરાગ હોલવાઈ નથી

શકતો અને તેની મીઠાશમાં કડવાશ નથી આવી શકતી. તેના

સ્તંભ એવા છે �ના પાયા હકની જમીનમાં નાખવામાં

આવ્ય છે . અને પછ� તેના � ૂળને મજ� ૂત બનાવવામાં
આવ્ય છે . તેના ઝરણાઓ�ું પાણી ઓ�ં નથી થઈ શક�.ું

અને તેના �ચરાગોની વાટ ધીમી નથી થઈ શકતી. તેના

િમનારાઓથી વટ� મા�ુર �હદાયત પામે છે અને તેના િનશાનોને
માગરની મં�ઝલના િનશાનો બનાવવામાં આવ્ય છે . તેના
ઝરણાઓથી તરસ્ય � ૃપ્ થાય છે . અને પરવર�દગાર� તેની

�દર પોતાની મર�ની પરાકાષ્ઠ, પોતાના �ુલંદ અરકાન
અને પોતાની ફરમાબરદાર�ની ઉ�ીતી ઠરાવી છે .

આ દ�ન

તેની ન�ક મજ� ૂત સ્તંભોવાળ, શ્રે પાયાઓવાળો, સ્પષ

દલીલોવાળો,

ઝગમગ

રોશનીવાળો,

સવર

વ્યાપ
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સલ્તનતવાળ, �ચા મીનારવાળો અને અશ� તબાહ�વાળો

છે .

તેની સજ્જનતા�ુ રક્ કરો તેના �ુકમો�ું પાલન

કરો. તેના હકોને અદા કરો અને તેને તેના ખરા સ્થાન

બેસારો.

ત્યારપછ મા�લક� હઝરત

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ

મોહમ્મ સલ્લલ્લાહ

હકની સાથે િન�ુક્ કયાર.

જયાર� �ુ િનયા નાશના આર� પહ�ચી ગઈ હતી, અને આખેરત
માથા પર ચ�ર માર� રહ� હતી. �ુ િનયા�ું અજવા�ં
�ધારામાં પલટાવા લાગ્�ુ અને તે પોતાના ચાહકો માટ� એક

�ુસીબત બનીને ઊભી થઈ ગઈ. તેનો પટ ખરબચડો બની
ગયો અને તે નાશના હાથોમાં પોતાની લગામ આપવા તૈયાર

થઈ ગઈ. આ ર�તે તેની �ુદ્ �ુર� થવા આવી, તેના

નાશના �ચહ્ ન�ક આવી ગયા. તેના લાયકો ખત્ થવા

ૂર � ૂટવા લાવ્ય. તેના સાધનો વેરિવખેર
લાગ્ય. તેના વ�્

થઈ ગયા. તેના �ચહ્ િમટાવા લાગ્ય. તેના એબો ઉઘડવા
લાગ્ય, અને તેના પાલવો સંકોચાવા લાગ્ય.
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આપને

પેગામ

પહ�ચાડવા�ું સાધન,

ઉમ્મતન કરામત, �ુગવાળાઓની વસંત, સહાયકો અને
સાથીઓની

ઉ�ાિતનો

દ્ર

સજ્જનતાન વાસ્ત ઠરાવ્ય છે .

અને

દોસ્

�બરાદરોની

ત્યારપછ આપ પર એ �કતાબ ઉતારવામાં આવી,

�ની �યોત �ુઝાઈ નથી શકતી. અને �ના દ�પકની વાટ

મંદ નથી પડતી. તે એવો સાગર છે ��ું ત�ળ�ું નથી મળ�

શક�.ું અને એવો માગર છે �ના પર ચાલનારો ભટક� નથી
શકતો. એ�ું �કરણ છે ��ું તેજ �ધાર� નથી શક�.ું અને

સત્ અને �ૂઠ વચ્ચેન એવો ફરક �ની દલીલ કમઝોર નથી
પડ� શકતી. એવી ચોખવટ �ના પાયા હચમચી નથી શકતા.

અને એવો ઉપચાર �માં બીમાર�નો કોઈ ડર નથી. એવી

ઇઝઝત �ના મદદગાર, પાછ�પાની નથી કરતા અને એવો

હક �ના સહાયકોને સાથીઓ અને મદદગાર િવના છોડ�
નથી શકતા.

આ ઈમાનની ખાણ અને ક�ન્, ઇલ્મ�ુ ઝર�ુ,ં અને

સમંદર, ન્યાય�ુ ઉપવન અને હોજ. ઇસ્લામન

પાયાનો
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પથ્થ અને પાયો. હકની ખીણ અને તે� ું સપાટ મેદાન છે .

આ એવો સમંદર છે �ને ઉલેચવાવાળા ઉલેચી નથી શકતા
અને એ�ું ઝર�ું છે � કદ� �ુકા� ું નથી. એ ઘાટ છે �ના પર
ઉતરનારા તેને ખાલી નથી કર� શકતા. અને એ મં�ઝલ છે

�ના માગર પર ચાલનારા પ્રવા ભટક� નથી શકતા. તે

મં�ઝલ�ું િનશાન છે , � વટ� મા�ુર્ઓન નજરથી ઓજલ નથી

થઈ શક�.ું એ �ટ�બો (ટ� કરો) છે �ની કલ્પન કરનારા આગળ
નથી જઈ શકતા.

પરવર�દગાર� તેને આ�લમોની � ૃ�પ્ત�ુ સાધન,

ફક�હોના �દલોની વસંત, નેક લોકોના માગર માટ� રાજમાગર

બનાવ્ય છે . આ તે દવા છે �ના પછ� કોઈ રોગ બાક� નથી
રહ�તો. એ � ૂર છે �ના પછ� કોઈ �ધકારની શ�તા નથી.

એ રસ્સ છે �નો ઘેરો મજ� ૂત છે . અને એ પનાહગાહ છે .

�ની �ચાઈ ર�ક્ છે . ચાહવાવાળાઓ માટ� ઇઝઝત,

પ્રવેશ માટ� સલામતી, આરંભકો માટ� �હદાયત, સંબ ંધકો

માટ� �ુજ્જ, વક્તા માટ� દલીલ, વાદિવવાદ કરનારાઓ
માટ� સાક્ છે , ચચાર કરનારાઓ માટ� સફળતા�ું સાધન,
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ભાર

ઓછો

કરવાવાળો,

અમલ

કરનારાઓ માટ� શ્રે વાહન, સત્ પાર�ુઓ માટ� શ્રે

િનશાની અને શ� સજનારાઓ માટ� શ્રે ઢાલ છે , �ચ�તકો

માટ� ઇલ્ અને રાવીઓ માટ� હદ�સ, અને ફ�સલા કરવાવાળા
માટ� �િતમ �ુકાદો અને �ુકમ છે .

*****
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૧૯૯ – નમાઝ, ઝકાત અને અમાનતના િવશે
અસ્હાબન ભલામણ

�ુ ઓ, નમાઝની પાબંદ� અને તેની સંભાળ રાખો,

વધાર� માં વધાર�

નમાઝો

પડો

અને

તેને

અલ્લાહન

સમીપતા�ું સાધન બનાવો. ક�મક� આ ઈમાનદાર પર

ં � સાથે વા�બ કરવામાં આવી છે . �ું તમે
સમયની પાબદ

જહ�હમીઓનો જવાબ નથી સાંભળ્ય ક� જયાર� તેમને
� ૂછવામાં આવશે ક� તમને કઈ વસ્ �ુ જહ�રમ �ુધી

પહ�ચાડયા તો કહ�શે ક� અમે નમાઝી નહોતા, આ નમાઝ

�ુનાહોને એવી ર�તે ખખ
ં રે � નાખે છે �વી ર�તે ઝાડના

પાંદડા ખર� �ય છે . અને એવી ર�તે �ુનાહોથી �ુ�ક્
અપાવે છે , �વી ર�તે �નવરોને આઝાદ કરવામાં આવે છે .

હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ�

વસલ્લમ તેને ગરમ ઝરણાથી સરખાવી છે . � ઇન્સાનન
દરવા� પર હોય અને તે રોજ તેમાં પાંચ વખત સ્ના કર� .

દ� ખી� ું છે ક� તેના શર�ર પર કોઈ મેલ બાક� રહ� જવાની
શ�તા નથી.
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તેના હકને ખર� ખર એ ઈમાનવાળાએ ઓળખ્ય છે

�ઓને �ુ િનયાની (વસ્ �) મતાની શોભા અથવા વેપાર અને

કારોબાર કોઈ પણ ચીજ �ુદાની યાદ અને નમાઝ તથા
ઝકાતથી ગા�ફલ નથી બનાવી શકતી. હઝરત ર� ૂલે અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ આ નમાઝને માટ�

પોતાને કષ્ટમા નાખતા હતા, જો ક� તેમને જ� તની
� ૂશખબર�

આપી

દ� વામાં

આવી

હતી.

એટલા

માટ�

પરવર�દગાર� ફરમાવી દ��ું હ� ું ક� પોતાના ઘરના લોકોને

નમાઝનો �ુકમ આપો અને પોતે પણ તેની પાબંદ� કરો. તો

આપ પોતાના ઘરના લોકોને આજ્ પણ કરતા અને પોતે

તકલીફ પણ ઉઠાવતા હતા.

ત્યારપછ ઝકાતને નમાઝ સાથે �ુસલમાનો માટ�

અલ્લાહન િનકટતા�ું સાધન બનાવ્�ુ છે . � તેને �ુધ્ �દલે
અદા કર� દ� તેના �ુનાહો માટ� આ કફ્ફરો બની �ય છે .

અને તેને જહ�નમથી બચાવી લેશ.ે ખબરદાર, કોઈ શખ્

તેને અદા કયાર્ પછ� તેના િવશે �ચ�તા ન કર� . અને ન તેનો

અફસોસ કર� . ક�મક� પાક �દલ વગર અદા કરવાવાળો અને
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પછ� એના શ્રે પ�રણામની આશા રાખનારો �ુ� તથી
અ�ણ અને અજ સવાબથી ઘાટામાં રહ� છે . તેના અમલ
બરબાદ થાય છે અને તેનો અફસોસ સદાનો રહ� છે .

ત્યારપછ અમાનતો અદા કરવાનો ખ્યા રાખો.

ક�મક� પ્રમા�ણક ન કરવાવાળો િનષ્ફ �ય છે . અમાનતને

�ચામાં �ચા આસમાનો સપાટ જમીનો અને ઉત્�ૃષ અને

�ચા પહાડો સામે પેશ કરવામાં આવી છે �નાથી દ� ખીતી

ર�તે લાંબી પહોળ�, �ચી અને ઉ� ત (મહાન) કોઈ વસ્ �
નથી અને જો કોઈ વસ્ � પોતાની લંબાઈ પહોળાઈ અથવા
બળ અને શ�ક્તન આધાર� પોતાને બચાવી શકતી હોય તો

આજ વસ્ �ુ છે . પરં� ુ એ બધાઓ અપ્રમા�ણક્ત
અઝાબથી ડર� ગયા અને એ �ુકતો સમ� લીધો �ને

તેઓથી ક્ષ અને િનબર્ ઇન્સા ન ઓળખી શ�ો. ક�મક�

તે પોતાની �ત પર �લ્ કરવાવાળો અને અ�ુધ હતો.
પરવર�દગાર

પર

બંદાઓના

રાત

�દવસના

અમલોમાંથી કંઈ પણ ��ું નથી. તે �ુ�મ દષ્ટ હોવાથી
ખબર રાખે છે અને ઇલ્મન �હસાબે આવર� લે છે . તમારા

નહ�ુલ બલાગાહ - 684

ww.hajinaji.com

અવયવો જ તેના સાક્ છે અને તમારા હાથ પગ જ તે� ું
લશ્ક છે . તમા� ં મન એનો �� ૂસ છે અને તમારા એકાંત
પણ તેની સામે છે .

*****
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ર૦૦ - �ુઆિવયાની ગદ્દા સંબધ
ં ે

�ુદાની કસમ, �ુઆિવયા મારાથી વધાર� હોિશયાર

નથી. પરં� ુ �ું ક�ં? ક�મક� તે છળ પ્રપ અને પાપ �ુ ષ્ટાચા
પણ કર� લે છે અને જો આ વસ્ � મને અણગમતી ન હોત તો
મારાથી વધાર� હોિશયાર કોઈ ન હોત. પણ મા� ં દ્ર�ષ્ટબ એ
છે ક� દર� ક છળ પ્રપ �ુનાહ છે અને દર� ક �ુનાહ
પરવર�દગારના �ક
ુ મની નાફરમાની છે . દર� ક ગદ્દાર
હાથમાં કયામતના �દવસે એક ઝંડો આપવામાં આવશે,
�નાથી તે મહ�શરના મેદાનમાં ઓળખાઈ આવશે, �ુદાની
કસમ ! મને ન આ પ્રપંચો ગફલતમાં નાખી શકાય છે
અને ન એ સખ્તીઓથ દબાવી શકાય છે .

*****
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ર૦૧ - �હદાયતના માગ� ચાલવાની નસીહત
અય

લોકો !

�ુ ઓ

�હદાયતના

રસ્ત

પર

ચાલનારાઓની અછતના કારણે ગભરાવ નહ�. ક�મક� લોકોએ
એક એવા �ુફરા પર સગ
ં ઠન કર� લી�ું છે , �માં � ૃપ્
થવાની �ુદ્ ઓછ� છે અને � ૂખનો સમય લાંબો છે .
લોકો ! યાદ રાખો, ક� રા�પો અને નારા� જ બધા
લોકોને એક સ્થળ ભેગા કર� દ� છે . સાલેહ અલ�ય્હસ્સલામ
�ટણીના પગો એક જ માણસે કાપ્ય હતા. પરં� ુ અલ્લાહ
અઝાબ બધા પર ઉતાર� દ�ધો, ક�મક� બાક� લોકો તેના કાયર
પર સંમત હતા. અને ફરમાવ્�ુ ક� તે લોકોએ સાલેહ
અલ�ય્હસ્સલામની �ટણી પગ કાપી નાખ્ય અને �તે
પસ્તવા લાગ્ય. તેઓનો અઝાબ એ હતો ક� જમીન ઝટકાથી
ખડખડવા લાગી �વી ર�તે નરમ જમીનમાં લોઢાની તપતી
દાંતી ચલાવવામાં આવે છે .
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લોકો ! �ુ ઓ � રોશન માગર પર ચાલે છે તે � ૂળ
ઝરણા પર પહ�ચી �ય છે . અને � તેનાથી ઉલ�ું કર� છે તે
ભટક� �ય છે .

*****
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ર૦ર - જનાબે સય્યદ સલા�ુલ્લાહ અલય્હાન
દફન િવિધ પ્રસં

કહ�વાય છે ક� આ શબ્દ જનાબે સય્યદ સલા�ુલ્લાહ

અલય્હાન દફનાવતી વખતે પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લ સાથે રહસ્યમ વાતચીતના �દાજથી
ઉચ્ચાયા હતા.
અય અલ્લાહન ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લ ! માર� ધૈયર શ�ક્ આપની પ્યાર �ુત્રી
સબ
ં ંધમાં ખતમ થઈ રહ� છે . માર� �હમ્મ સાથ છોડ� રહ�
છે . માત એટલો સિધયારો (સહારો)

છે ક� મ� આપની

�ુ દાઈમાં મોટા સદમા અને �ન લેવા બનાવ પર ધીરજ

ધર� લીધી છે . તો હવે પણ સબ કર�શ. ક�મક� મ� જ આપને

કબ્રમ ઉતાયાર હતા અને માર� જ છાતી પર મા�ું રાખી આપે
વફાત ફરમાવી હતી. હર હાલમાં �ુ ં અલ્લા માટ� જ �ં અને
મને પણ તેના દરબારમાં પાછા ફરવા�ું છે .

આજ અમાનત પાછ� ચાલી ગઈ. અને � વસ્ �

માર� પાસે હતી તે મારાથી લઈ લેવામાં આવી. હવે મારો
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શોક અને ગમ સદાનો છે . અને માર� રાતો ��િૃ તમાં, �યાં
�ુધી મને પણ �ુદા એ ઘર �ુધી ન પહ�ચાડ� દ� �યાં આપ
ઠહ�યાર છો.

ન�કમાં જ આપની નેક �ુ ખ્ત એ હાલતોની ખબર

આપશે ક� ઉમ્મત તેના પર ક�વા ક�વા �લ્મ કરવામાં એકો

(એકતા) કર� લીધો હતો. આપ તેનાથી સિવસ્તા સવાલ
કરો અને સં� ૂણર િવગત મેળવો.

અફસોસ ક� આ બ�ું એ સમયે થ�ું છે જયાર�

આપનો કાળ વીતે હ� વાર નહોતી થઈ અને હ� આપની

યાદો તા� હતી.

મારા સલામ થાય આપ બંને પર એ શખ્સન

સલામ � વળાવવા વાળો છે અને �દલ તંગ અને શોકા� ુર

નથી. �ુ ં જો આ કબ્ર પાછો ફ� ં તો એ કોઈ �દલતંગી�ું

કારણ નથી અને જો અહ� ર�ુ ં તો આ એ વાયદાનો અિવ�ાસ
નથી � પરવર�દગાર� ધીરજ ધરવાવાળાથી કય� છે .

*****
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ર૦૩ - �ુિનયાની ન�રતા અને આખેરત�ું
ભા�ું તૈયાર કરવા માટ� ફરમાવ્ �ુ

લોકો ! આ �ુ િનયા એક જવાનો ( પસાર થવાનો)

માગર છે . રહ�વા�ું ઘર આખેરત જ છે . આ રસ્તામાંથ ત્યાંન

સામાન લઈ આગળ વધો. અને તેની સામે તમારા �ગત
ભેદો �ુલ્લ ન કરો � તમારા ભેદોથી �ણકાર છે .

�ુ િનયામાંથી તમારા મનને ઉઠાવી લ્ય. એ પહ�લાં ક� તમારા

શર�રને અહ�થી ઉઠાવી લેવામાં આવે. અહ� માત તમાર�
પર�ક્ થઈ રહ� છે , નહ�તર તમને તો કોઈ અન્ સ્થ માટ�
પેદા કરવામાં આવ્ય છે .

કોઈ શખ્ જયાર� મર� છે તો અહ� વાળા સવાલ કર�

છે ક� પાછળ �ું છોડ� ગયો? અને ત્યાંન ફ�રશ્ત � ૂછે છે ક�

�ું લઈને આવ્ય છે ? અલ્લા તમા�ં ભ�ું કર� , કંઈક ત્યા
મોકલી દયો, � મા�લક પાસે તમાર� થાપણ તર�ક� રહ�શ.ે

અને બ�ું અહ� છોડ�ને ન �ઓ ક� તમારા માથે એક બોજ
બની �ય.

*****
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ર૦૪ - પોતાના સાથીઓને ઉકબાના
ખતરાઓથી આગમચેતી

�ુદા તમારા પર દયા કર�, તૈયાર થઈ �ઓ ક�

તમને �ૂચ કરવા માટ� સાદ અપાઈ � ૂ�ો છે . અને ખબરદાર,

�ુ િનયા પ્ર વધાર� ધ્યા ન આપો. � શ્રે ભા� ું તમાર�
પાસે છે તેને લઈને મા�લકના દરબારમાં પાછા આવી �ઓ.
ક�મક� તમાર� સામે એક �ુશ્ક�લ ભય� માગર છે . અને અ�ુક

ખતરનાક અને ભયાનક મં�ઝલો છે . �ના પર ગમે તેમ

ઉતરવા�ું છે . અને ત્યા રોકાવા�ું પણ છે . અને એ યાદ રાખો
ક� મૌતની દ્ર� તમાર� વધાર� ન�ક આવી � ૂક� છે . અને

તમે તેના સાણસામાં આવી � ૂ�ા છો, �ણે તમને પકડ�
લીધેલ છે . મૌતના સૌથી ક�ઠન પ્ર અને સૌથી �ુ ષ્ક

�ુશ્ક�લી તમારા પર છવાઈ � ૂક� છે . હવે �ુ િનયાના સંબ ંધો

ખતમ કરો અને આખેરતના ભાતા તકવા દ્વા પોતાની
શ�ક્તન બંદોબસ્ કરો.

*****
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ર૦પ - તલહા અને �બેર� આપથી નારાજગી
�હ�ર કર� ત્યાર

�માં તલહા અને �બેરને સંબોધન કરવામાં આવ્�ુ

છે જયાર� એ બંનેએ બયઅત કરવા છતાં મ�ેવરા ન કરવા
અને મદદ ન માગવા પર આપથી અગણમો દાખવ્ય.

તમે નાની એવી વાત પર તો �ુસ્સ દ� ખાડ� દ�ધો

પણ મોટ� વાતોને પીઠ પાછળ હડસેલી દ�ધી. �ું તમે એ

બતાવી શકો છો ક� તમારો �ો એવો હક છે �નાથી મ� તમને
વં�ચત કર� દ�ધા? અથવા �ો એવો ભાગ છે , �ના પર મ�

કબ્જ કર� લીધો? અથવા કોઈ �ુસલમાને કોઈ �ુકદ્દ

દાખલ કયાર્ હોય અને �ુ ં તેનો ફ�સલો ન કર� શ�ો હો�

અથવા તેનાથી અજ્ઞ રહ્ હો� અથવા તેમાં મે ક્ષ કર�

હોય?

�ુદા સાક્ છે ક� મને ન �ખલાફતની ઇચ્છ હતી ન

ૂ
�ુ�મતન
ી જ�રત. તમે લોકોએ જ મને આ બાબતની દાવત

આપી. અને તેના માટ� તૈયાર ��. ત્યા પછ� જયાર� એ
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મારા હાથમાં આવી ગઈ તો મ� એ સંબ ંધમાં �ુદાની �કતાબ

અને તેના દસ્ �ૂ પર નજર કર� અને તેણે � �ુકમ આપ્ય

હતો તેની જ પયરવી કર�. અને એ ર�તે હઝરત ર� ૂલે
અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ �ુ� તને
અ�ુસય�. ત્યા પછ� ન તમારા કોઈ મતની જ�રત હતી

અને ન તમાર� િસવાય કોઈ અન્ના મતની અને ન �ુ ં કોઈ

�ુકમથી અ�ણ હતો ક� તમારાથી મ�ેોરો કરત અથવા

તમાર� િસવાય બી� ઇસ્લામ �બરાદરોથી. અને જો એવી

કોઈ જ�રત હોત તો ન �ુ ં તમાર� ઉપેક્ કરત, ન કોઈ

અન્ �ુસલમાનની. રહ� ગયો એ પ્ ક� મ� બય� ુલ માલની
વહ�ચણીમાં બરાબર�થી કામ લી�ું છે તો એ ન તો માર�

�ગત રાય છે ન તેના પર માર� ઇચ્છા�ુ કોઈ રાજ, બલ્ક મ�
ં ંધમાં હઝરત
જો�ું ક� આ સબ

ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ મે આપણા

પહ�લા ફ�સલો કર�

� ૂ�ા છે તો �ુદાએ ન�� કર� લા હક અને તેણે �ર� કર� લ
�ુકમ પછ� કોઈની કોઈ જ�રત જ બાક� નથી રહ�તી.
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�ુદા સાક્ છે ક�, આ સંબ ંધમાં ન તમને કોઈ

િશકાયતનો હક છે ન તમારા િસવાય કોઈ અન્યન. અલ્લા

આપણા બધાના �દલોને સત્યન માગ� વાળ� દ� અને બધાને
ધીરજ અને સંતોષની સદ�ુ�ધ્ આપે.

�ુદા એ શખ્ પર રહ�મત ઉતાર� � હકને જોઈ લે

તો તેના પર અમલ કર� અથવા �લ્ને જોઈ લે તો તેને
ઠોકર માર� . અને હકદારના હકમાં તેનો સાથ આપે.

*****
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ર૦૬ - િસફફ�નના મેદાનમાં અ�ુક સાથીઓ
િવશે ઉચ્ચા

જયાર� આપે િસફફ�નની જગના
ં
સમયમાં પોતાના
ં ંધમાં સાંભળ્�ુ ક�, તેઓ શામવાળાને �ુ� ં
અ�ુક સાથીઓ સબ
ભ�ું કહ� રહ્ છે .

�ુ ં તમારા માટ� એ વાતને નાપસંદ ક� ં �ં ક� તમે

ગાળો દ� વાવાળા બની �વ. શ્રે વાત એ છે ક�, તમે

તેઓની �સ્થિત અને કાય��ું િવવેચન કરો �થી વાત પણ

ખર� રહ� અને �ુજ્જ પણ તમામ થઈ �ય. અને પછ�

ગાળો આપવાને બદલે એ �ુ આ કરો ક�: અય �ુદા ! અમારા

બધાના રક્તન સલામત રાખ અને અમારા મામલાઓની
�ુધારણા કર� દ� અને તેઓને �ુમરાહ�થી �હદાયતના માગ�
લગાવી દ� , �થી અ�ણ લોકો �ણતા થઈ �ય અને �ૂ�ું
બોલનારા

પોતાની

(અલગ) રહ�.

�ુમરાહ�

અને

*****

બડં ખોર�થી

વેગળા
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ર૦૭ - િસફફ�નના મેદાનમાં જયાર� ઇમામ

હસન અલ�ય્હસ્સલ તે�થી આગળ વધ્ય.

�ુ ઓ ! આ �ુત્ર રોક� લ્ય. �ાંક તેનો સદમો મને

બેહાલ ન કર� દ� . �ુ ં આ બંને ( હસન અને �ુસૈન

અલય્હ�સ� ્સલા)ને મૌતના �ુકાબલા કરતાં વધાર� પ્યાર
રા�ું �ં. �ાંક એ�ું ન થાય ક� તેમના મરવાથી ર� ૂલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ વંશ ખતમ થઈ

�ય.

*****
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ર૦૮ - જયાર� આપ�ું લશ્ક તહક�મના
ં ાનમાં બંડ પર ઉતર� આવ્ �ુ
અ�ુસધ

� એ સમયે ફરમાવ્ �: જયાર� આપના સાથીઓમાં

લવાદ �ગે મતભેદ થઈ ગયો

લોકો ! યાદ રાખો ક� મારા મામલા તમાર� સાથે

ં તમને થક્વ
�બલ્�ુ ઠ�ક ચાલી રહ્ હતા. �યાં �ુધી જગે

નહોતા દ�ધા. ત્યા પછ� મામલા બગડ� ગયા, જો ક� �ુદા
ં તમારા પાસેથી અ�ુકને લઈ લીધા છે
ગવાહ છે ક� જો જગે

અને અ�ુકને છોડ� દ�ધા છે તો તેની માર તમારા �ુ શ્મ પર
વધાર� પડ� છે .

અફસોસ ક� કાલે �ુ ં તમારો હા�કમ હતો અને આ�

મહ��ુમ (તાબે) બનાવવામાં આવી રહ્ �ં. કાલે �ુ ં તમને

રોક� રહ્ હતો અને આ� તમે મને રોક� રહ્ છો. વાત ફક્
એટલી છે ક� તમને �વન વધાર� પ્યા� છે અને �ુ ં તમને કોઈ

એવી વાત માટ� તૈયાર નથી કર� શકતો � તમને અણગમતી
અને અમાન્ હોય.

*****
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ર૦૯ - સહાબી અલા �બન �ઝયાદ હારસીની
ખબર � ૂછવા તેમના ઘર� ગયા, ત્યાર

જયાર� બસરામાં પોતાના સહાબી અલાઅ �બન

�ઝયાદ હારસીના ઘર� ખબર કાઢવા તશર�ફ લઈ ગયા અને

તેના ઘરની િવશાળતા જોઈ.

તમે આ �ુ િનયામાં આવ�ુ ં મો�ું મકાન રાખી �ું

કરશો? જયાર� ક� આખેરતમાં તેની જ�રત વધાર� છે . તમે જો
ચાહો તો તેના વડ� આખેરતનો સામાન ભેગો કર� શકો છો. ક�

તેમાં મહ�માનોની પરોણાગત (મહ�માન નવાઝી) કરો. સગા
વહાલાઓ સાથે ભલાઈ કરો અને સમય સંજોગો પ્રમા હકો

અદા કરતા રહો. આ ર�તે આખેરત મેળવી શકો છો.

આ સાંભળ� અલાઅ �બન �ઝયાદ� અરજ કર� ક� અય

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલ ! �ુ ં મારા ભાઈ આિસમ
�બન �ઝયાદની િશકાયત કરવા મા�ું છે . ફરમાવ્�ુ તેને �ું
થઈ ગ�ું છે ! અરઝ કર� ક� તેણે એક ઝભ્ભ પહ�ર� લીધો છે

અને �ુ િનયાને સદંતર ત� દ�ધી છે . ફરમાવ્�ુ: તેને બોલાવો,

આિસમ હાજર થયા તો આપે ફરમાવ્�ુ ક�

નહ�ુલ બલાગાહ - 699

ww.hajinaji.com

અય �નના શ�ુ ! તને �ુ ષ્ શયતાને ભોળવી

લીધો છે . તને તારા બાલ બચ્ચા પર ક�મ દયા ન આવી?

�ું તા�ં માન�ું એમ છે ક� �ુદાએ પાક વસ્ �ુઓન હલાલ તો

કર� છે પણ � ું તેના ઉપયોગને નાપસંદ કર� છે ? તો �ુદાની
બારગાહમાં � ું એનાથી વધાર� પિતત (પસ્) છે .
આિસમે

ક�ુ:ં

અય

અમી�લ

મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલ ! આપ પણ તો બરછટ વ�ો અને સામાન્

ભોજન પર �ુ�રો કરો છો.

ફરમાવ્�ુ: અફસોસ ! �ું તે મારા પર તારો �ાસ

કર� લીધો. જયાર� ક� પરવર�દગાર� હક ઇમામો પર ફરજ કર�

દ��ું છે ક� પોતાની �જ�દગી�ું ધોરણ કમઝોર માનવીને ઠરાવે
�થી ફક�રો પોતાની ગર�બાઈના કારણે કોઈ અકળામણ ન
અ�ુભવે.

*****
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ર૧૦ - પરસ્પ િવરોધી હદ�સોના કારણો અને
�બદઅતવાળ� હદ�સોના �ુકમો િવશે

લોકોના હાથોમાં હક અને બાિતલ, સત્ અને �ૂઠ,

નાસેખ અને મન્�ૂ, સાધારણ અને અસાધારણ, સ્પષ અને

સંદ�હ�ુક્ હક�કત અને વહ�મ બ�ું કંઈ છે . અને �ૂઠ તથા

ઘડ� કાઢવાનો ક્ હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમન

હયાતીમાં જ શ� થઈ ગયો હતો,

જયાર� આપે િમમ્બ પરથી �હ�ર �ુ� હ� ું ક� "� પણ શખ્સ

મારા તરફથી ગલત વાત કહ� તેણે પોતાની જગ્ય
જહ�હમમાં બનાવી લેવી જોઈએ."

યાદ રાખો ક� હદ�સ બયાન કરવાવાળા લોકો ચાર

પ્રકાર હોય છે , �ની પાંચમો કોઈ પ્રક નથી.

એક એ �ુના�ફક છે � ઈમાન તો �હ�ર કર� છે ,

ઇસ્લામન ર�ત ભાત અપનાવે છે , પરં� ુ �ુનાહ કરવાથી
અને �ુ ઠ ઘડવાથી પરહ�ઝ નથી કરતો. અને હઝરત ર� ૂલે
અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ તરફ �ણી

જોઈને �ૂઠ� �રવાયત તૈયાર કર� છે . ક�મક� જો લોકોને ખબર

નહ�ુલ બલાગાહ - 701

ww.hajinaji.com

પડ� �ય ક� આ �ુના�ફક અને �ૂઠો છે તો યક�નથી તેઓની
વાત�ું સમથર્ નહ� કર� . પરં� ુ �ુશ્ક�લ એ છે ક� તેઓ સમ�

છે ક� એ સહાબી છે તેણે હ�રને જોયા છે . તેમના ઇરશાદને

સાંભળ્ય છે અને તેમનાથી મેળવ્ય છે . અને આમ તેની

વાતને ક� ૂલ કર� લે છે . જયાર� ક� � ૂદ પરવર�દગાર
�ુના�ફકો િવશે ખબર આપી � ૂ�ો છે અને તેઓની ખાિસયત

બતાવી �ુ�ો છે . અને આ ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમન પછ� પણ બાક� રહ� ગયા હતા, અને
�ુમરાહ�ના

આગેવાનો

અને

જહન્ન્મ

આમંત્

આપનારાઓની તરફ આ �ૂઠ બયાન કર� અને હદ�સો ઘડ�

કાઢ� િનકટતા મેળવતા હતા. તેઓ તેઓને પદવીઓ આપતા

રહ્. અને લોકોની ગરદનો પર બાદશાહ બનાવતા રહ્.
અને તેઓની મારફત �ુ િનયાને ખાતા રહ્. બી� લોકો તો

આમેય બાદશાહો અને �ુ િનયાદારોના જ સાથે રહ� છે . િસવાય
એના ક� �ઓને અલ્લા આ કપટથી બચાવી રાખે છે . આ
ચારમાંથી એક છે .
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ર� ૂલે અકરમ

કોઈ વાત

સાંભળ� છે પણ તેને ઠ�ક ર�તે યાદ નથી કર� શ�ો. તેમાં
� ૂલનો િશકાર થઈ ગયો છે . �ણી જોઈને �ૂઠ નથી બોલતો.
� કંઈ તેની પાસે છે એને �રવાયત કર� છે અને તેના પર

અમલ કર� છે અને આમ કહ� છે મ� હઝરત ર� ૂલે અકરમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ પાસેથી સાંભળ્�ુ છે .

જો ક� �ુસલમાનોને ખબર પડ� �ય ક� તેનાથી � ૂલ થઈ ગઈ

છે , તો કદ� તેની વાત ક� ૂલ ન કર� . બલ્ક તેને પોતાને �ણ
થઈ �ય ક� આ વાત આમ નથી તો તેને છોડ� દ� શે અને
નકલ નહ� કર� .

ત્ર પ્રકાર માણસ એ છે �ણે હઝરત ર� ૂલે

અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ �ુકમ દ� તા

સાંભળ્ય છે . પણ હઝરતે જયાર� મના કર� તો તેને �ણ ન

થઈ શક� અથવા હઝરતને મના કરતા જોયા છે પણ ફર�

જયાર� આપે બી�વાર �ુકમ આપ્ય તો �ણ ન થઈ શક�.

એ શખ્સ મન્�ુખન યાદ કર� લી�ું છે અને નાસેખને યાદ
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નથી કર� શ�ો. જો તેને ખબર પડ� �ય ક� આ �ુકમ

મન્�ૂ થઈ ગયો છે તો તેને ત� દ� અને જો �ુસલમાનોને

ખબર પડ� �ય ક� તેણે મન્�ૂખન �રવાયત કર� છે તો તેઓ
પણ તેના પર અમલ ન કર� .

ચોથો પ્રક એ શખ્સન છે �ણે �ુદા અને ર� ૂલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

ખોટ� �રવાયત

નથી કર�. અને તે �ુદાના ખૌફ અને હઝરત ર� ૂલે અકરમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ સન્માનન ખાતર
�ૂઠનો શ�ુ પણ છે અને તેણે �ુલ� ૂક પણ નથી કર�. બલ્ક

હઝરત

ર� ૂલે

અકરમ

સલ્લલ્લા

અલય્હ

વઆલેહ�

વસલ્લમ ��ું ફરમાવ્�ુ છે એ�ું જ યાદ કર� લી�ું છે ન તેમાં
કશો વધારો કય� છે અને ન કોઈ કમી કર� છે . નાસેખને જ

યાદ કય� છે અને તેના પર અમલ કય� છે . અને મન્�ૂખન
યાદ રાખ્ય છે . તો તેનાથી બચ્ય છે . ખાસ અને આમ, સ્પષ

અને સંદ�હ�ુક્તન પણ તે �ણે છે અને તે પ્રમા અમલ પણ
કર� છે .
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પરં� ુ �ુ�શ્ક એ છે ક� �ાર� ક હઝરત ર� ૂલે અકરમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ કહ�વાના બે �ખ
હોય છે . અ�ુકનો સબ
ં ંધ ખાસ લોકો માટ� હોય છે અને અ�ુક

વાતોનો સંબ ંધ આમ હોય છે . અને એ વાતોને એ શખ્ પણ

�ણી લેતો હતો �ને એ ખબર નહોતી ક� �ુદા અને ર� ૂલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ ઉદ્દ �ું છે . અને

તેને સાંભળ� તેની એક વ્યાખ્ કર� લેતો હતો, એ વાતને
ધ્યાનમા લીધા વીના ક� આ કલામ ( કથન)નો ભાવાથર અને
ઉદ્દ �ું છે અને આ �ા આધાર� આપવામાં આવ્ય છે . અને
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન બધા સહાબીઓમાં એ �હમ્મ પણ નહોતી હોતી
ક� આપને � ૂછ� શક� અને કાયદ� સર સંશોધન કર� શક�. બલ્ક

એ વાતની વાટ જોતા રહ�તા ક� કોઈ રણવાસી ક� પરદ� શી

આવીને આપને �ુછે તો તેઓ પણ સાંભળ� લે. એ માત �ુ ં

હતો ક� માર� સામે એવી વાત નહોતી બનતી પણ તેને �ુ ં
�ુછ� પણ લેતો અને યાદ પણ કર� લેતો.
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લોકો

વચ્ચ

�રવાયતોમાં િવ�ભ�બતાનાકારણો.

િવ�દ્ધતા કારણો

*****

અને
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ર૧૧ - િવ�ના આ�યર્જન સ�ન િવશે
આ

પરવર�દગારની સ�ા�ું બળ

અને

તેની

કાર�ગર�ની આ�યરજનક �ુ�મતા છે ક� તેણે �ડા અને
ઉછળતા સમંદરમાં એક ન�ર અને �ુષ્ જમીન ઉત્પ� કર�

દ�ધી. અને પછ� વરાળોના સ્તર બનાવી તેને તોડ� સાત

આસમાનો�ું �પ આપી દ��ુ.ં � તેના �ુકમથી ઠ�ર�લ છે અને

પોતાની સીમાએ ઊભેલા છે . પછ� જમીનને એવી ર�તે ખોડ�

દ�ધી ક� તેને લીલા રં ગના �ડા સમંદર� ઉપાડ�લ છે . �

અલ્લાહન કા� ૂનોને આિધન છે . તેના �ુકમને તાબે છે અને
તેના પ્રભ સામે નતમસ્ત છે . અને તેના ખોફથી તેના વહ�ણ
થંભેલા છે .

પછ� પત્થરોન ટ� કરાઓ અને પહાડો સજ� તેઓને

તેઓના સ્થાન ખોડ� દ�ધા. અને તેઓના ઠ�કાણાઓ પર

અિવરત કર� દ�ધા ક� હવે તેની �ચાઈઓ વાતાવરણમાંથી
પસાર થઈ રહ� છે અને તેના � ૂળ પાણીની �દર �સ્થર છે .

તેઓના પહાડોને સપાટ જમીનોથી �ચા કયાર્ અને તેના
સ્તંભોન આસપાસના િવસ્તા અને ક�ન્દ્ર �સ્થરતામા ખોડ�
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દ�ધા. હવે તેના શીખરો ઉ� ત (�ુલંદ)

છે અને તેની

�ચાઈઓ લાંબામાં લાંબી. એ જ પહાડોને જમીનના થાંભલા

બનાવ્ય છે અને તેઓની મેખ (ખીલ્લ) બનાવી ખોડ� દ�ધી
છે . �ના કારણે કાંપતી જમીન �સ્થર થઈ ગઈ, અને
જમીનવાળાઓને લઈને ન કોઈ તરફ વળ� શક� અને ન

તેના ભારથી �દર ઘસી શક� અને ન પોતાની જગ્યાએથ
ખસી શક�.

પાક અને બેપરવા છે એ ધણી �ણે પાણીના મોજ

મારવા છતાં તેને રોક� રાખ્�ુ છે અને આસપાસની ભીનાશ
છતાં તેને �ુષ્ રાખ્�ુ છે . અને પછ� તેને પોતાની મખ્ �ૂ

માટ� પારણા અને પથાર��ું �પ આપી દ��ું છે . એ �ડા

સમંદર પર � થભ
ં ી ગએલ છે અને વહ�તો નથી અને એક

સ્થળ �સ્થર છે , કોઈ બા�ુ �તો નથી, જો ક� તેજ અને તીવ

હવાઓ તેને હલાવી રહ� છે અને વરસનારા વાદળો તેને

મથીને

તેમાંથી

પાણી

ખ�ચે છે .

"આ

બધી

વાતોમાં

બોધપાઠનો સામાન છે એ લોકો માટ� �ઓની �દર �ુદાનો

ખોફ મળ� આવે છે .

*****
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ર૧ર - સાથીઓને શામવાળા સાથે �હાદ માટ�
અય �ુદા !

ઉ�ેજન

તારા � બંદાએ માર� ન્યાય�ૂણ

વાતચીત ( �માં કોઈ પણ પ્રકાર �લ્ નથી) �ુધારણા

ભર� નસીહત ( �માં કોઈ પણ પ્રકાર ફસાદ નથી)ને
સાંભળ્ય પછ� પણ તારા દ�નની મદદથી િવ�ુખતા કર�

અને તારા દ�નના સન્માનમા ઉણપ દાખવી છે . �ુ ં તેની
િવ�દ તને ગવાહ ઠરા�ું �,ં ક�મક� તારાથી �ચો કોઈ ગવાહ

નથી અને પછ� તાર� ધરતી અને આસમાનના બધા

િનવાસીઓને ગવાહ બના�ું �ં. તેના પછ� � ું દર� કની

મદદથી બેપરવા છે અને દર� કના �ુનાહોની � ૂછા કરવાવાળો
પણ છે .

*****
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ર૧૩ - અલ્લાહન મહાનતા અને પયગમ્બ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
પ્રશં અને વખાણ

સવર પ્રશં એ અલ્લાહન શોભે છે � લોકોને મળતા

આવવાથી પર અને વખાણ કરનારાઓની વાતચીતથી

ઉચ્ચત

છે .

તે

પોતાની

તદબીરની

િવ�ચત્ર

વડ�

જોવાવાળાઓની સામે પણ છે અને પોતાના માન અને

મોભાના કારણે �ચ�તકોની કલ્પનાઓથ �પો પણ છે . વગર
મેળવે અને વધારાથી આ�લમ પણ છે અને તે� ું ઇલ્ કોઈ
લાભ�ું પ�રણામ પણ નથી. બધી વાતો�ું િનમાર્ કરનાર છે

અને આ સંબ ંધમાં કોઈ સોચવા િવચારવાનો મોહતાજ પણ
નથી. �ધારા તેને આવર� નથી શકતા અને પ્રકાશ તે

કોઈ પણ તેજ નથી મેળવતો. ન રાત તેના પર છવાઈ શક�

છે અને ન �દવસ તેના પરથી પસાર થઈ શક� છે . તેની

સમજ �ખોની મોહતાજ નથી અને તે� ું ઇલ્ સમાચારો�ું
પ�રણામ પણ નથી.
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તેણે પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન એક � ૂર આપી મોકલ્ય છે . અને તેમને સૌથી

પહ�લા �ટં ૂ � લા બનાવ્ય છે . તેઓ મારફત �ટા છવાયાઓને
એકઠા કયાર્ છે અને છવાઈ જનારાઓને ��ુ શમાં રાખ્ય છે .

�ુશ્ક�લીઓન આસાન કર� છે , અને ખાડા ટ� કરાને સપાટ

બનાવ્ય છે ત્યા �ુધી �ુમરાહ�ઓ જમણી ડાબી બધી તરફથી
�ૂ ર કર� દ�ધી છે .

*****
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ર૧૪ - હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ �ુણગાન, અને
આ�લમોના વખાણ

�ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક� પરવર�દગાર એવો ન્યાય છે

� ન્યાયથ જ કામ લે છે . અને એવો હા�કમ છે ક� � સાચ
અને �ૂઠને અલગ પાડ� દ� છે . અને �ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક�

મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ તેના બંદા
અને ર� ૂલ છે . અને વળ� બધા બંદાઓના સરદાર પણ છે .

જયાર� પણ પરવર�દગાર� લોકોને બે ભાગમાં વહ�ચ્ય છે .

આપને શ્રે ભાગમાં જ રાખ્ય છે , તેમના સ�નમાં ન કોઈ

�ુ રાચાર�નો ભાગ છે અને ન કોઈ પાપી ક� �ુનેહગારનો

દખલ છે .

યાદ રાખો ક� પરવર�દગાર�, દર� ક નેક� માટ� તેના

પાત બનાવ્ય છે . અને દર� ક સત્ માટ� તેના સ્તં અને દર� ક
પયરવી માટ� રક્ષણ� સાધન બનાવ્�ુ છે . અને તમારા માટ�
દર� ક

આજ્

પાલનના

સમયે

�ુદાના

તરફથી

એક

મદદગારનો બદ
ં ોબસ્ છે . � �ભો પર બોલે છે અને �દલોને
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ધરપત આપે છે . તેના વ�ૂદમાં દર� ક સંતોષ ધરનાર માટ�

સંતોષ છે અને દર� ક આરોગ્ ચાહક માટ� તં�ુ રસ્ત અને
�ુ શળતા.

યાદ રાખો, ક� અલ્લાહન એ બંદાઓ, �ઓને તેણે

પોતાના ઇલ્મન સંરક્ષ બનાવ્ય છે . તેઓ તે� ું રક્ પણ

કર� છે અને તેના ઝરણાઓને વહ�તા પણ કર� છે . આપસમાં

મહોબ્બતથ એક બી�ની મદદ પણ કર� છે , અને પ્રેમભ
સાથે હળે મળે છે . � ૃપ્ કરનારા �મોથી ભેગા મળ� � ૃપ્
થાય છે . અને પછ� પેટ ભર� � ૃપ્ થઈને જ બહાર િનકળે છે .

તેઓના અમલોમાં શંકાની ભેળસેળ નથી હોતી, અને તેઓના
સમાજમાં ગીબતનો સંચાર નથી. એવી જ ઢબથી ખા�લક�

તેમ�ું સ�ન �ુ� છે અને તેઓને એવા સંસ્કર� બનાવ્ય છે ,

અને એ જ આધાર� તેઓ પરસ્પ મહોબત કર� છે , અને
મળતા પણ રહ� છે . તેઓનો દાખલો એવા દાણાઓ �વો છે

�ને એવી ર�તે વીણવામાં આવે છે ક� સારા દાણાઓને લઈ

લેવામાં આવે છે અને ખરાબને ફ�ક� દ� વામાં આવે છે . તેઓને

આ જ સ્વચ્છત અનોખા બનાવી દ�ધા છે . અને તેઓને
આ જ પારખાએ સાફ �ુથરા બનાવી દ�ધા છે .
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હવે દર� ક શખ્સન જોઈએ ક� આ જ ખાિસયતો

અપનાવી મોટાઈ �સ્વકાર લે અને કયામતના આવવા

પહ�લા હોિશયાર થઈ �ય. પોતાના �ૂંકા �વનમાં અલ્

�ુકામ સંબ ંધે િવચાર કર� ક�મક� આ પડાવને બી� પડાવમાં
કોઈ પણ ર�તે બદલાઈ જવા�ું છે . હવે તેની ફરજ છે ક�

નવા ઉતારા અને જોઈ �ણેલી પાછા ફરવાની જગ્ય માટ�
અમલ કર� .

ુ �ું
સા�ં થાય એ સાફ �દલવાળાઓ�ું �ઓ રહ��મા

અ�ુકરણ કર� છે અને નાશ થનારાઓથી બચે. કોઈ માગર
બતાવે તો જોઈ લે અને ખર� ખર આગેવાન આજ્ કર� તો

તે� ું પાલન કર� . �હદાયતની તરફ આગળ વધે એ પહ�લાં ક�

તેના દ્વ બંધ થઈ �ય અને સાધનો ખં�ડત થઈ �ય.

તૌબાનો દરવાજો ઉઘાડ� લે અને �ુનાહોના ડાઘોને ધોઈ
નાખે. આ જ એ લોકો છે �ઓને સીધા માગર પર ઊભા કર�

દ� વામાં આવ્ય છે અને તેમને સ્પષ માગર્ન �ુચના મળ�
ગઈ છે .

*****
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ર૧પ - આપની �ુઆના ઉચ્ચાર

��ું વારં વાર �ુનરોચ્ચા કરતા રહ્.

�ુદાનો �ુક છે ક� તેણે પ્ર: કાળને ન �ુડદાલ

બનાવ્ય છે ન બીમાર. ન કોઈ રગ પર રોગ�ું આક્ર થ�ું
છે .અને ન કોઈ �ુ ષ્કાયર્ � ૂછા કરવામાં આવી છે . ન મારા

ં ને કાપી નાખવામાં આવ્ય છે અને ન પોતાના દ�નમાં
વશ
ફર� જવાનો િશકાર થયો �ં. ન પોતાના દ�નથી ધમર ભ્ર

થયો �ં અને ન પોતાના રબનો ઇન્કા કરનારો. ન પોતાના
ઈમાનથી ગભરાયો �ં. અને ન પોતાની �ુ�ધ્ધથ અભાન

થયો �ં. અને ન મારા પર ગત ઉમ્મત �વો કોઈ અઝાબ
થયો છે .

મ� એવી �સ્થિતમા સવાર કર� છે ક� �ુ ં એક પરાિધન

ં ો �ં �ણે પોતાની �ત પર �લ્ કય� છે . અય �ુદા !
બદ

તાર� �ુજ્જ મારા પર � ૂર� થઈ છે અને માર� કોઈ �ુજ્જ

નથી. � ું � આપી દ� તેનાથી વ�ુ લઈ નથી શકતો અને �

ચીજથી � ું ન બચાવે તેનાથી બચી નથી શકતો.
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અય �ુદા ! �ુ ં એ વાતથી પનાહ મા�ું �ં ક� તારા

રા�યમાં રહ�ને રં ક થઈ �� અથવા તાર� �હદાયત છતાં

�ુમરાહ થઈ �� અથવા તાર� સલ્નતમાં હોવા છતાં

સતાવવામાં આ�ું અથવા તારા હાથમાં બધા અિધકારો હોવા
છતાં મને દબાવવામાં આવે.

અય �ુદા ! માર� � �ુદ
ં ર વસ્ �ુઓન મારાથી પાછ�

લે અને તાર� � નેઅમતોને મારાથી પલટાવે. તેમાં સૌથી
પ્ર માર� �હને ઠરાવ�.

�ુદાયા ! �ુ ં એ વાતથી તાર� પનાહ મા�ું �ં ક�

તારા કથનોથી બહ�ક� �� અથવા તારા દ�નમાં કોઈ �ફત્ન

કર� બે� ું અથવા તાર� આપેલી �હદાયતોની સામે મારા પર
માર� ઇચ્છા ચડ� બેસ.ે

*****
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ર૧૬ - િસફફ�નના સ્થળ સ�ાિધશ અને
પ્ર� પરસ્પ હકો સંબધ
ં માં

� િસફફ�નના સ્થળ ઇરશાદ ફરમાવ્ય

�ણી લ્ય, પરવર�દગાર� હા�કમે આલા હોવાના

આધાર� તમારા પર મારો એક હક ન�� કય� છે અને તમારો

પણ મારા પર એક પ્રકાર હક છે . અને હક �ુણગાનના

આધાર� તો ઘણો િવશાળ છે પણ ન્યાયન �હસાબે ઘણો �ૂંકો

છે . તે કોઈનો ત્યા �ુધી સાથ નથી દ� તો �યાં �ુધી તેના માથે
કોઈ હક � ૂરવાર ન થઈ �ય, અને કોઈ િવ�દ ફ�સલો નથી

દ� તો �યાં �ુધી તેને કોઈ હક ન અપાવી દ� . જો કોઈ હસ્ત

એવી સંભિવત છે �ના હક બી� પર હોય અને તેના પર

કોઈનો હક ન હોય તો તે માત અલ્લા તઆલાની હસ્ત છે .

ક�મક� તે દર� ક વસ્ � પર �ુ દરત ધરાવે છે . અને તેના બધા

ફ�સલા ન્યા અને ઇન્સા પર આધા�રત છે , પરં� ુ તેણે પણ
બદ
ં ાઓ પર પોતાની ફરમાંબરદાર�નો હક ન�� કય� છે . તો

પોતાના

ઉપકાર

અને

મહ�રબાની

અને

પોતાના

એ

એહસાનના આધાર� �ને તે લાયક છે . તેઓનો એ હક ન��
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કર� દ�ધો છે ક� તેઓને વધાર� માં વધાર� સવાબ દઈ દ� વામાં
આવશે.

પરવર�દગાર� ન�� કર� લા હ�ોમાંથી એ બધા હ�ો

છે � તેણે એક બી� ઉપર ન�� કયાર્ છે . અને તેમાં
સમાનતા પણ ન�� કર� છે ક�મક� એક હકમાંથી બીજો હક

પૈદા થાય છે અને એક હક પૈદા નથી થતો �યાં �ુધી બીજો
હક પૈદા ન થઈ �ય.

અને આ બધા હકોમાં સૌથી મોટો હક પ્ પર

વાલીનો હક છે અને વાલી પર પ્ર� છે �ને પરવર�દગાર�
એકને બી� માટ�

ઠરાવ્ય છે

અને તેનાથી પરસ્પ

મહોબ્બતોન વ્યવ�સ્ કર� છે અને તેઓના દ�નને ઇઝઝત

આપી છે . પ્ર� �ુધારણા ( ત્યા �ુધી) શકય નથી �યાં
�ુધી વાલી ( રા�)નેક ન હોય અને વાલી નેક નથી રહ�

શકતા �યાં �ુધી પ્ નેક ન હોય. હવે જો પ્ર વાલીને

તેનો હક આપી દ�ધો અને વાલીએ પ્ર� તેનો હક આપી
દ�ધો. તો હક બંનેની વચ્ચ આદરણીય રહ�શ.ે દ�નના રસ્ત

સ્થપા જશે. ઇન્સાફન �ધાણ ન�� રહ�શે અને ઇસ્લામન
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પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

�ુ�હતો પોતાની ધારા પર ચાલી િનકળશે. અને જમાનો
ૂ
કાયમ રહ�વાની આશા પણ
એટલો નેક થઈ જશે ક� �ુ�મતના

કર� શકાશે. અને �ુ શ્મનોન અ�ભલાષાઓ િનષ્ફ થઈ જશે.

પણ જો પ્ હા�કમ પર ચડ� બેઠ� અથવા હા�કમે

પ્ પર અત્યાચા કય� તો વાણીમાં િવરોધાભાસ થઈ જશે,
�લ્ના �ચહ્ દ� ખાવા લાગશે, દ�નમાં છળ કપટ વધી જશે,

�ુ�હતના માગ� છોડ� દ� વામાં આવશે, ઇચ્છા �ુજબ વતર્
થશે, �ુકમો બેકાર થઈ જશે. અને �દલોની બીમાર�ઓ વધી

જશે, ન મોટાથી મોટા હકને ઉતાર� નાખવાથી કોઈ ભય
લાગશે અને ન મોટામાં મોટા �ૂઠ પર અમલ કરવાથી કોઈ

�ચ�તા થાશે.

એવા સમયે સારા લોકોને અપમાિનત કર� દ� વામાં

આવશે. અને કપટ� લોકોની ઇઝઝત થશે. અને બંદાઓ પર

�ુદાનો કોપ ઘણો મોટો થઈ જશે. એટલે �ુદાને ખાતર

આપસમાં એક બી� સાથે િનખાલસ રહો. અને એક બી�ની

મદદ કરતા રહો. એટલા માટ� ક� તમારામાંથી કોઈ શખ્ ગમે
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તેટલી �ુદાની રઝાની લાલચ રાખતો હોય અને ગમે તેટલો

કાયર્મ ા મહ�નતી રહ�. �ુદાની પયરવીના એ સ્થાન નથી
પહ�ચી શકતો �ને તે લાયક છે . આમ છતાં મા�લકનો આ

હક તેના બંદાઓ પર છે ક� પોતાથી બની શક� તેટલી
નસીહત કરતા રહ� અને હકની સ્થાપનામા એક બી�ની

મદદ કરતા રહ�. એટલા માટ� ક� કોઈ પણ શખ્ હકની

જવાબદાર� � ૂર� કરવામાં બી�ની મદદ લેવાથી બેપરવા

નથી થઈ શકતો, ચાહ� હકમાં તે� ું સ્થા ગમે તેટ�ું ��ુ

પ્રા હોય. અને ન કોઈ શખ્ મદદ કરવાથી અથવા મદદ

લેવાથી નાનો નથી થઈ જતો. ભલે લોકોની દ્ર�ષ્ટ ગમે
તેટલો નાનો ક�મ ન હોય અને ચાહ� તેઓની દ�ષ્ટમા કોઈ

પણ પ્રમાણમ ક�મ ન પડ� �ય.

(
આ વાતચીત પછ� આપના સાથીઓમાંથી એક
શખ્સ એક લાંબી તકર�ર કર� �માં આપની પ્રશં અને
પ્રશ� પછ� આપની ફરમાંબરદાર�નો વાયદો પણ કય� તો
આપે ફરમાવ્�ુ :)
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યાદ રાખો, ક� �ના �દલમાં અલ્લાહન ક�િત�ની

ભવ્યત છે અને �ના મનમાં તેના ઇલાહ� મકામની ઉચ્ચત
છે , તેનો એ હક છે સમસ્ િવ� તેની દ્ર�ષ્ટ નાની થઈ

�ય અને આવા લોકોમાં એ હક�કતનો સૌથી વધાર� લાયક

એ છે �ના પર તેની નેઅમતો મહાન, અને તેના ઉપકારો
ઉમદા હોય. એટલા માટ� ક� કોઈ શખ્ પર અલ્લાહન

નેઅમતો મહાન નથી હોતી પણ એ ક� તેનો હક પણ વધાર�

મોટો થઈ �ય છે . અને �ુકમોની �સ્થિતમા સદચા�ર�યવાન

લોકોની સમક ખરાબમાં ખરાબ �સ્થિ એ છે ક� તેના િવશે
ગવર્�ુ અ�ુમાન કર� શકાય અને તેના મામલાઓને અહક
ં ાર

ભયાર સમજવામાં આવે. અને મને એ વાત ઘણી અણગમતી

છે ક� તમારામાંથી કોઈને એ વહ�મ થઈ �ય ક� �ુ ં વડ�રાઓને
દોસ્ રા�ું �ં અથવા પોતાના વખાણ સાંભળવા મા�ું �ં.

અને �ુદાનો �ુક ક� �ુ ં એવો નથી, અને જો �ુ ં એવી વાતો

પસંદ પણ કરતો હોત તો પણ તેની ઉપેક્ ન કરત. ક�મક� �ુ ં
પોતાને તેનાથી કમતર સમ�ુ ં �ં ક� આ ભવ્યત અને

વડાઈને લાયક બની �� �નો પરવર�દગાર હકદાર છે .
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ખર� ખર ઘણા લોકો એવા છે �ઓ સાર� કારક�દર ્ગ પર

વખાણ પસંદ કર� છે પરં� ુ ખબરદાર તમે લોકો માર� આ

વાત પર વખાણ ન કરજો ક� મ� તમારા હકો અદા કર� દ�ધા
છે ક�મક� હ� ઘણા એવા હકોનો ભય બાક� છે � અદા નથી

થઈ શ�ા. અને ઘણી એવો ફરજો છે �ને કોઈ પણ
સંજોગોમાં � ૂર� કરવી છે . �ુ ઓ મારાથી એ ઢબમાં વાત ન
કરજો � ર�તે ��બર બાદશાહો સાથે વાત કરવામાં આવે છે

અને ન મારાથી એ ર�તે બચવાનો પ્રય કરજો, �વી ર�તે

ઉશ્ક�રાટમા આવેલાથી બચવામાં આવે છે . ન માર� સાથે

�ુશામદથી સંબ ંધ રાખવો અને ન મારા િવશે એ કલ્પન
કરવી ક� મને સાચી વાત ભાર� લાગશે. અને ન �ુ ં મારો
આદર કરાવવા મા�ું �ં એટલા માટ� ક� � પણ શખ્ સત્

વાતને કડવી સમ� છે અથવા ન્યાયન ર�ુ આતને પસંદ

નથી કરતો તે સત્ અને ન્યા પર અમલને િન:શંક �ુ�શ્ક

જ ધારશે. એટલે ખબરદાર ! સત્ વાત કરવામાં ખચકાતા
નહ� અને ન્યા મ�ેરરો દ� વાથી અચકાતા નહ�. એટલા માટ�

ક� �ુ ં વ્ય�ક્ત ર�તે પોતાને ગલતીથી પર નથી સમજતો
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અને ન પોતાના કાય�ને એ ખતરાથી �ુર�ક્ સમ�ુ ં �ં

િસવાય એ ક� મારો પરવર�દગાર મારા નફસને બચાવી લે
અને તે તેના પર મારાથી વધાર� અિધકાર રાખે છે .

�ુ ઓ, આપણે બધા એક �ુદાના બંદા છ�એ, અને

તેના �ુલામ છ�એ અને તેના િસવાય બીજો કોઈ �ુદા નથી.

તે આપણા �વો પર એટલો અિધકાર ધરાવે છે �ટલો

આપણને પણ પ્રા નથી. અને તેણે જ આપણને પહ�લાની

પ�ર�સ્થિતમાંથ કાઢ�, આ �ુધર� લા માગર પર લગાડયા છે ક�

હવે �ુમરાહ� �હદાયતમાં ફ�રવાઈ ગઈ છે અને �ધળાપણા

પછ� હવે દ્ર� પ્રા થઈ છે .

*****
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ર૧૭ - �ુ ર�શના �લ્મનો ઉલ્લે

�ુ ર�શની િશકાયત અને ફ�રયાદ કરતા કરતા.

અય �ુદા ! �ુ ં �ુ ર�શથી અને તેના મદદ ક્તાર્ઓ

તાર� મદદ ચા�ુ ં �,
ં ક�મક� તે લોકોએ મારા સગપણનો
ખ્યા નથી રાખ્ય. અને માર� ભવ્યતાન પાત્ર ઉલટાવી
નાખ્�ુ છે . અને મારાથી એ હક �ગે ઝઘડવા પર એકો કર�

લીધો છે , �નો �ુ ં સૌથી વધાર� હકદાર હતો. અને પછ� એ
કહ�વા લાગ્ય છે ક�, �નો �ુ ં સૌથી વધાર� હકદાર હતો. અને

પછ� એ કહ�વા લાગ્ય છે ક�, આપ આ હકને લઈ લે તો પણ
બરાબર છે અને આપને તેનાથી રોક� લેવામાં આવે તો એ
પણ ઠ�ક છે . હવે ભલે �ચ�તા અને વ્યાિધન સાથે સબ કર�
અથવા �ુ :ખ દદર સાથે મર� �ય.

આવી પ�ર�સ્થિતમા મ� જો�ું ક� માર� પાસે ન કોઈ

મદદગાર છે અને ન કોઈ બચાવવાવાળો િસવાય મારા

ઘરવાળાઓ, તો �ુ ં તેઓને મૌતના �ુખમાં નાખવાથી અળગો
ૂ વા છતાં ઉપેક્ કર� અને
રહ્ અને �તે �ખોમાં કાંકરા � ંચ
ગળામાં ફાંસો હોવા છતાં �ુકને
ં
ગળ� ગયો. અને ક્ર
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પીવામાં ઈન્દ્થી વધાર� કડવાશ પર સબ કર� અને

છર�ઓના ઘાથી વધાર� કષ્ટદાય સંજોગો પર � ૂપક�દ�
અખત્યા કર� લીધી.

(ગત �ુત્બામા આ િવષય આવી ગયો છે પરં� ુ
�રવાયતો િવિવધ હતી એટલે મ� ફર� નકલ કર� દ�ધી. -

સય્ય રઝી.)

*****
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ર૧૮ - બસરા પર ચડ� આવનારાઓ સંબધ
ં માં
આ લોકો મારા કારભાર�ઓ, મારા જબરદસ્

બય� ુલ માલના ખ�નચીઓ અને બધા શહ�ર�ઓ �ઓ માર�

ફરમાંબરદાર� અને બયઅતમાં હતા બધા પર � ૂટ� પડયા.
તેઓના કથનોમાં �ભ�ઓતાપૈદા કર�. તેઓની સભાઓને વેર

િવખેર કર� અને મારા ચાહકો પર આક્ર કર� દ��ુ.ં અને

તેમાંથી એક વગર્ન ધોકાથી કતલ પણ કર� નાખ્ય, પરં� ુ
બી� વગ� દાંત ભ�સી તલવારો ઉપાડ� લીધી અને કાયદ� સર

સામનો કય� ત્યા �ુધી ક� હક અને સચ્ચા સાથે �ુદાના
દરબારમાં હાજર થઈ ગયા.

*****
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ર૧૯ - જયાર� તલ્હ અને અબ્�ુ રહ�માન �બન
એતાબને જ ંગમાં કપાએલા જોયા
જયાર� જગે
ં જમલના �દવસે તલ્હ �બન અબ્� ુલ્લ

અને અબ્�ુ રહ�માન �બન એતાબ �બન ઉસયદની લાશો
પાસેથી પસાર થયા.

અ� ૂ મોહમ્મદ ( તલહા) આ મેદાનમાં બેવતન

�સ્થિતમા સવાર કર� છે . �ુદા ગવાહ છે ક� મને આ વાત

જરાય

પસંદ

નહોતી,

ક�

�ુ ર�શની

લાશો

આસમાનના

િસતારાઓની નીચે પડ� રહ�, પરં� ુ �ું ક�.ં ગમે તેમ મ�

અબ્દ મનાફની અવલાદથી તેઓના �ાર્ન બદલો લઈ
લીધો. અફસોસ ક� બની �ુ મહ બચીને િનકળ� ગયો. એ

બધાએ પોતાની ગરદનો એ બાબત તરફ ઉઠાવી હતી �ના
તેઓ કોઈ પણ ર�તે પાત નહોતા. એટલા માટ� ત્યા �ુધી

પહ�ચવા પહ�લા જ તેની ગરદનો તોડ� નાખવામાં આવી.

*****
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�ુત્બ - રર૦ - �ુ�ક� અને પરહઝ
� ગારના
�ુણો
�ુદાના માગર્મ ા ચાલવાવાળા ઇન્સાન િવશે.

એવા શખ્સ પોતાની �ુ�ધ્ધન �વંત રાખી છે અને

પોતાના મનને માર� નાખ્�ુ છે . તે� ું શર�ર ક્ષ થઈ ગ�ું છે .

અને તે� ું ભાર� ભરખમ ખો�ળ�ું હળ�ું થઈ ગ�ું છે . તેના

માટ� શ્રે પ્રક વેર� ું �હદાયત�ું � ૂર ચમક� ઉઠ�ું છે . અને

તેણે માગર્ન સ્પષ કર� તેના પર જ ચાલ્ય છે . બધા
દરવા�ઓએ તેને સલામતીના દરવા� અને સદાના ઘર

�ુધી પહ�ચાડ� દ�ધો છે . અને તેના પગ સંતોષી બદન અને

અમન અને રાહતની મં�ઝલમાં �મી ગયા છે . ક�મક� તેણે

પોતાના �દલનો ઉપયોગ કય� છે અને પોતાના પાલનહારને

રા� કર� લીધો છે .

*****
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રર૧ – અલ્હાકો�ુ�કાસોર, હ�ા �રતો�ુલ
મકાબેરની િતલાવત સમયે ફરમાવ્.�ુ
જરા �ુ ઓ તો ખરા, પેલા બાપદાદાઓના કામો પર

અ�ભમાન કરનારાઓનો ઉદ્દ ક�ટલો �ુ�ધ્ધથ પર છે . અને
આ દશર્ કરવાવાળા ક�ટલા ગા�ફલ છે અને ખતરો પણ

ક�ટલો મોટો છે . આ લોકો બધા બોધપાઠોથી ખાલી થઈ ગયા
છે અને તેઓએ �ુડદાઓને ઘણે �ૂ રથી ઉપાડ� લીધા છે .
આખર આ �ું પોતાના બાપદાદાઓની લાશો પર ફખ કર�

રહ્ છે ? અથવા �ુડદાઓની સંખ્યાથ પોતાની બ�મત
ીમાં
ુ

વધારો કર� રહ્ છે ? અથવા એ દ� હોને પાછા લાવવા માગે

છે , � �હથી ખાલી થઈ � ૂ�ા છે , અને ચેતના પછ� અચેતન

થઈ ગયા છે ? તેઓને તો ફખ્ર બદલે ઇબ્નો સામન

બન�ું જોઈ� ું હ�.ું અને તેઓને જોઈને ઇન્સાનન ઇઝઝતના
બદલે અપક�િત�ની દશામાં � ૂકા�ું જોઈ� ું હ�.ું પણ અફસોસ,

ક� એ લોકોએ એ �ુડદાઓને ��એલી �ખે જોયા છે અને

તેના તરફથી જહાલતની ગતર્મ ા (ખાડામાં) પડ� ગયા છે .
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અને જો તેઓના બારામાં પડ� ભાંગેલા મકાનો અને

ખાલી ઘરોથી � ૂછવામાં આવે તો એ જ જવાબ મળશે ક� તે

લોકો �ુમરાહ�ની દશામાં જમીન નીચે ચાલ્ય ગયા છે . અને

તમે જહાલતની �સ્થિતમા તેઓની પાછળ જઈ રહ્ છો.

તેઓની ખોપર�ઓને ચગદ� રહ્ છો અને તેના દ� હો પર

ઇમારતો ઊભી કર� રહ્ છો. તેઓ � � ૂક� ગયા તેને ચર�

રહ્ છો અને � તેઓ ખડં ર� કર� ગયા છે તેમાં તમે વસવાટ
કર� રહ્ છો. તમાર� અને તેઓની વચ્ચેન �દવસો તમાર�

અવદશા પર રડ� રહ્ છે અને તમાર� પાયમાલીના
(બરબાદ�ના) નૌહા પડ� રહ્ છે .

આ છે તમારા સ્થાન પહ�લે પહ�ચી જનારા અને

તમારા ઝરણાઓ પર પહ�લા ઉતરનારા. �મના માટ�

ઇઝઝતના સ્થાન હતા અને ગૌરવ તથા અ�ભમાનની
િવ� ૂલતા હતી. ક�ટલાક સમયના બાદશાહ હતા. અને અ�ુક

બી� દરજ્ના પદવીધાર�ઓ. પણ બધા બરઝખના

�ડાણોમાં રસ્ત માપી રહ્ છે . જમીન તેમના પર ચડાવી
દ� વામાં આવી છે , તેણે તેઓ�ું માંસ ખાઈ લી�ું છે . અને રક્
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પી લી�ું છે . હવે તેઓ કબ્ર ગહ�રાઈમાં એવા જડ થઈ ગયા
છે �માં ન વધવાની શ�ક્ છે અને એવા ખોવાઈ ગયા છે ક�

ગોત્ય નથી જડતા. ન ભયાનક �ુસીબતો�ું પડ�ું તેઓને
ભય�ભત કર� શક� છે . ન બદલતા સંજોગો તેઓને �ુ :ખી કર�
શક� છે . ન તેઓને ધરતીકંપોની પરવા છે અને ન ગ�ના ક�

કડકની ખબર. એવા અદ્ર થયા છે ક� તેઓની વાટ નથી

જોવાતી. એવા હાજર છે ક� સામે નથી આવતા. કાલે બધા

એક સાથે હતા હવે િવખરાય ગયા છે . અને બધા એકબી�ની

પાસે હતા અને હવે િવ�ુટા પડ� ગયા છે .
�સ્થિતની

અ�ણતા

અને

તેઓના

દ� હોની

તેઓની

� ૂપક�દ�

સમયના લંબાણ અને મકાનની �ૂ ર�ના કારણે નથી. બલ્ક
તેઓને મોતનો એ પ્યાલ પીવરાવી દ� વામાં આવ્ય છે ક�

ં
અને કાનોને બહ�રાપણામાં
�ણે તેમની વાચાને �ુગાપણામાં,
અને તેઓની હરક્તોન શાંિતમાં ઢાળ� દ�ધી છે . તેઓની

ઉપલક વ્યાખ્ એ થઈ શક� છે ક� �ણે િન�દ (�ઘ) માં

બેખબર પડ�લા પડોશીઓ છે , પરં� ુ એક બી�થી પ�ર�ચત
નથી. દોસ્ત છે પણ હળતા મળતા નથી. તેઓની વચ્ચ

નહ�ુલ બલાગાહ - 731

ww.hajinaji.com

પરસ્પ પર�ચયનો નાતો (સબ
ં ંધ) ક્ષ થઈ ગયો છે , અને

ભાઈબંધીના સબ
ં ંધો � ૂટ� ગયા છે . હવે બધા ભેગા થવા છતાં
એકલા છે અને દોસ્ હોવા છતાં એક બી�ને ત�લા છે . ન

કોઈ રાતની સવારને �ણે છે અને ન કોઈ સવારની સંધ્યાન
ઓળખે છે .

�દવસ રાતમાં � ઘડ�એ પણ �ુ િનયાથી ગયા છે તે

જ તેઓની અનંત ઘડ� છે અને કયામતના ખતરાઓને
તેનાથી વ�ુ જોઈ લીધા છે �નો આ �ુ િનયામાં વહ�મ હતો.

અને તેની િનશાનીઓને એથી વધાર� નીરખી લીધી છે ��ું
અ�ુમાન �ુ� હ�.ું હવે સારા નરસા બંને પ્રકાર પ�રણામને
ખ�ચીને �િતમ સ્થાન પહ�ચાડ� દ�ધા છે �યાં �િતમ

દરજ�નો ભય પણ છે અને એવી આશા પણ � આ લોકો
જો બોલવા લાયક પણ હોત તો એ સંજોગો�ું વીવરણ કર�

શકતા નહોતા, �ને નર� �ખે જોઈ � ૂ�ા છે , અને િનર�ક્

કર� � ૂ�ા છે .

હવે જો તેઓના અવશેષો �ુમ પણ થઈ ગયા છે

અને તેઓની ખબરો અટક� પણ ગઈ છે તો ઈબ્ની દ્ર�ષ
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હર હાલમાં તેને જોઈ રહ� છે અને �ુ�ધ્ધન કાન તેની વીતક
કથા હર હાલમાં સાંભળ� રહ્ છે . અને તેઓ વગર �ભે પણ
બોલી રહ્ છે અને આમ કહ� રહ્ છે ક� તા� ચહ�રાઓ

કાળા પડ� � ૂ�ા છે અને નરમ અને કોમળ દ� હો માટ�માં

મળ� � ૂ�ા છે . �ણર્તના (ક્ષ) વ�ો પહ�ર�લા છે અને
કબ્ર સંકડાશે થક્વ નાખ્ય છે . ભય એકબી�ના વારસો

છે . અને ખામોશ પડાવો વેરાન થઈ � ૂ�ા છે . શર�ર�ું સ�દયર
િવલાઈ � ૂ�ું છે . અને �ણેલી પહ�ચાનેલી � ૂરતો અ�ણી

થઈ ગઈ છે . ભયના ઉતારામાં પડાવ લાંબો થઈ ગયો છે .
અને કોઈ પણ કષ્ટથ રાહતની આશા નથી અને ન કોઈ

તંગીમાં િવશાળતાની શ�તા છે .

હવે જો તમે પોતાની �ુ�ધ્ધઓથ તે� ું �ચત દોરો

અથવા તમારાથી ગૈબબના પરદા ઉપાડ� લેવામાં આવે અને

તમે તેઓને એ �સ્થિતમા જોઈ લ્ય ક� �વજ ં� ુઓના કારણે
તેઓની સાંભળવાની શ�ક્ ખતમ થઈ ગઈ છે . અને તેઓ

બહ�રા થઈ � ૂ�ા છે અને તેઓની �ખોમાં � ૂળનો �ુરમો
લગાડ� દ� વામાં આવ્ય છે અને તે �ડ� ઉતર� ગઈ છે અને
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�ભો મ�મા ફરવા પછ� �ૂકડા �ૂકડા થઈ ગઈ છે અને �દલ
છાતીઓમાં ��િૃ ત પછ� પોઢ� ગયા છે . અને દર� ક �ગ એક

નવી ક્ષીણતા બરબાદ થયા પછ� કદ�પા બની ગયા છે .
અને આફતોના રસ્તા સીધા કર� દ� વામાં આવ્ય છે . અને
હવે બધા સંકટો માટ� નખશીખ નતમસ્ત છે . ન કોઈ હાથ
રક્ કરવાવાળો છે અને ન કોઈ બેચેન થવાવા�ં તો

ખર� ખર એ દ્રશ જોશો � �તરને �ુ :ખી કર� દ� શે અને

�ખોમાં કાંટા ભરાવી દ� શ.ે આ ગર�બો માટ� દર� ક સકં ટમાં એ

�સ્થિ છે � બદલાતી નથી અને એ સખ્ત છે � ખતમ નથી
થતી.

ઓહ ! આ જમીન ક�ટલા સૌથી વહાલા બદનો અને

ં રતમ રંગ ખાઈ ગઈ �મને દૌલત અને આરામનો ખોરાક
�ુદ
મળ� રહ્ હતો. અને �ને લાડ પ્યારમા ઉછે રવામાં આવ્ય

હતા. �ઓ શોકના સમયમાં પણ આનંદનો સામાન કર� લેતા

હતા. અને જો કોઈ �ુસીબત આવી પડતી હતી તો પોતાના

િવલાસની તાજગીઓ પર લલચાતા રહ�વા અને પોતાના
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રમત ગમતમાં આસક્ રહ�વાના કારણે �દલાસાનો સામાન
પેદા કર� લેતા હતા.

આ હ� � ૂલાવામાં ( ગફલતમાં) નાખી દ� નારા

િવલાસની છાંયામાં �ુ િનયાને જોઈ હસી રહ્ હતા. અને

�ુ િનયા તેઓને જોઈને હસી રહ� હતી ક� અચાનક જમાનાએ

તેમને કાંટાઓની �મ ચગદ� માયાર. અને કાળે તેઓના
સમગ જોરને તોડ� નાખ્�ુ. મૌતની દ્ર� ન�કથી તેઓ પર

પડવા લાગી અને તેઓને એવા �ુ :ખમાં નાખી દ�ધા ક� �ની

કલ્પન પણ નહોતી અને એવા આઘાતના િશકાર થઈ ગયા,

�નો કદ� વાસ્ત નહોતો પડયો. હ� તેઓ આરોગ્યથ
હ�વાયા હતા ક� તેમાં રગની નબળાઈઓ પેદા થઈ ગઈ અને

તેઓએ એ સાધનોનો આશરો ગોતવો શ� કર� દ�ધો �નો

તબીબોએ આદ� બનાવી દ�ધો હતો ક� ગરમનો ઠંડાથી ઇલાજ
કર� અને ઠંડ�નો ગરમ દવાઓથી. પરં� ુ ઠંડ� દવાઓએ
તાવને ઓર વધાર� દ�ધો. અને ગરમ દવાએ ઉષ્માન બદલે

ટાઢ અને �ુ�ર� પેદા કર� દ�ધી. અને કોઈ સ્વભાવન માફક
દવાથી સમતોલ ન પેદા થયો બલ્ક તેણે રોગને વધાર�

બળવાન બનાવી દ�ધો. ત્યા �ુધી ક� ચાકર� કરનારા થાક�
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ગયા. અને ઇલાજ કરવાવાળા આળસ કરવા લાગ્ય.

ઘરવાળા બીમાર�ની હાલત બતાવવાથી લાચાર થઈ ગયા.
અને જોવા આવનારાઓના પ્ર�ો � ૂપક�દ� અખત્યા કર�

લીધી. અને દદર ્ના ખબર �પાવવા માટ� આપસમાં િવરોધ
કરવા લાગ્ય એક કહ�વા લાગ્ય � છે ઈ છે . બી�એ આશા

દાખવી ક� સા�ં થઈ જશે. ત્રી મૌત પર સબ કરવાની

ભલામણ શ� કર� દ�ધી. અને પહ�લાના લોકોના સકં ટો યાદ
અપાવવા લાગ્ય.

હ� તે આ પ�ર�સ્થિતમા �ુ િનયાથી િવદાય અને

દોસ્તોન િવયોગ માટ� તૈયાર� કર� રહ્ હતો ક� તેના ગળામાં
એક ફાંસો પડ� ગયો �નાથી તેની સમજ અને �ુિશયાર�
જવાબ દઈ ગઈ. અને �ભની તર� �ુકાઈ ગઈ. ક�ટલાય

મોધમ પ્ર હતા �ના જવાબ તે �ણતો હતો પણ બોલી

નહોતો શકતો અને ક�ટલીક દદર ્ના અવાજો તેના કણ�
અથડાઈ રહ� હતી, �ને સાંભળવાથી બેહરો બની ગયો હતો.

એ અવાજો કોઈ વડ�લની હતી ��ું માન �ળવતો હતો

અથવા એ બાળકોની હતી �ના પર દયા કરતો રહ�તો હતો.

પણ મૌતની આકરણ એવી જ છે �ની સખ્ત વણર્વ નથી
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શકાતી અને �ુ િનયાની અ�લોના �દા� પર � ૂર� નથી
ઉતર� શકતી.

*****
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રરર - ર��લ. લા �ુલહ�મ તે�રતન વ લા
બયઅત અન �ઝક�રલ્લાહન િતલાવત સમયે

�ને પિવત આયત "એ ઘરોમાં સવાર સાંજ

અલ્લાહન તસ્બી કરવાવાળા લોકો છે , �ઓને વેપાર અને

કામકાજ �ુદાની યાદથી ગા�ફલ નથી બનાવી શકતી." ની
િતલાવત સમયે ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ:

પરવર�દગાર� પોતાના �ઝક્ર �દલોને ચળકાવનાર

ગણ્ય છે �ના આધાર� તેઓ બહ�રાપણા પછ� સાંભળવા લાગે

છે અને �ધળાપણા પછ� જોવા લાગે છે . અને અવજ્ અને
હઠાગ્ પછ� આજ્ઞાં� અને ફરમાંબરદાર થઈ �ય છે .

અને મહાન અલ્લા ( �ની નેઅમતો ભવ્ અને ક�િત�માન

છે )ના માટ� દર� ક કાળમાં અને સ�નકાળમાં એવા બંદાઓ

રહ્ છે , �નાથી તેણે તેઓના િવચારો દ્વા ભેદભર� ૂર

(રાઝો િનયાઝની) વાતો કર� છે અને તેઓની �ુ�ધ્ મારફતે
તેઓથી વાતો કર� છે . અને તેઓએ પોતાની દ�ધર દ્ર�,

શ્ર અને �ચ�તનની ��િૃ તના � ૂરથી પ્રક મેળવ્ય છે .
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તેઓને અલ્લાહન ખાસ �દવસોની યાદ આપવામાં આવી છે

અને તેઓ તેની ભવ્યતાથ ભય�ભત રહ� છે .

તેઓની ઉપમા જગલોના
ં
ભોિમયાઓ �વી છે ક�

ખરા માગર પર ચાલે છે તેઓની ચાલના વખાણ કર� છે અને
તેણે મોક્ષ � ૂશખબર� સંભળાવે છે અને � આડા અવળા

ચાલ્ય �ય છે તેના માગર્ન િન�દા કર� છે . અને તેને નાશથી
ડરાવે છે , અને આ જ ગણત્ર તેઓ �ધારાઓના �ચરાગ
અને સંદ�હોના માગર્દશર છે .

િન:શંક �ુદાના �ઝક્ર પણ અ�ુક લાયક છે ,

�ઓએ તેને � ૂર� �ુ િનયાની બદલ ઠરાવ્�ુ છે . અને હવે

તેમને વેપાર અથવા લેવડ દ� વડ �ઝક્ર ગા�ફલ નથી કર�

શકતી. તેઓ તેના આધાર� �વનના �દવસો વીતાવે છે અને
ગા�ફલોના કાનોમાં િનષેધોને રોકવાવાળ� અવાજ દાખલ કર�

દ� છે . લોકોને નેક�ઓની આજ્ કર� છે અને પોતે પણ તેના
પર અમલ કર� છે . �ુરાઈઓથી રોક� છે અને પોતે પણ

બચતા રહ� છે . �ણે તેઓએ �ુ િનયામાં રહ�ને આખેરત
�ુધી�ું �તર ઓળંગી લી�ું છે . અને �ુ િનયાના પડદા પાછળ
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� કંઈ છે , બ�ું જોઈ લી�ું છે . અને �ણે ક� તેઓએ

બરઝખના લાંબા ચોડા કાળની �ુપ્ �સ્થિતઓન પ�રચય

મેળવી લીધો છે . અને �ણે ક� �ામતે તેઓ માટ� પોતાના
વાયદા � ૂરા કર� લીધા છે . અને તેઓએ �ુ િનયાના લોકો માટ�

આ પરદો �ચક� લીધો છે . એટલે હવે તેઓ એ વસ્ �ુ

જોઈ રહ્ છે , �ને સામાન્ લોકો જોઈ નથી શકતા. અને એ
અવાજો સાંભળ� રહ્યા છે �ને બી� લોકો સાંભળ� નથ

શકતા. જો તમે તમાર� �ુ�ધ્ધથ તેઓ�ું �ચત દોરો �

તેઓના વખાણવા લાયક સ્થળ અને હાજર� આપવા �વી

સભાઓની છે . જયાં તેઓએ પોતાના અમલોના પાના

ફ�લાવ્ય છે અને પોતાના દર� ક નાના મોટા અમલનો �હસાબ

આપવા તૈયાર છે , �નો �ુકમ આપવામાં આવ્ય હતો તેમાં

ઉણપ રહ� ગઈ છે અને �નાથી રોકવામાં આવ્ય હતા તેમાં

ક્ષ થઈ ગઈ છે અને પોતાની પીઠ પર બધા અમલોનો

બોજ ઉપાડ�લ છે , પરં� ુ ઉપાડવાને શ�ક્તમા નથી. અને હવે
રોતા રોતા �ચક� બંધાઈ ગઈ છે . અને એક બી�ને રોઈ

રોઈને તેના સવાલનો જવાબ આપી રહ્ છે અને પ�ાતાપ
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અને �ુનાહના ઇકરારની સાથે પરવર�દગારના દરબારમાં
ફ�રયાદ કર� રહ્ છે . તો તેઓ તમને �હદાયતના િનશાન

અને �ધારાના �ચરાગ નજર� આવશે. �ઓની આસપાસ

ફ�રશ્તાઓન ઘેરો હશે અને તેઓ પર પરવર�દગારના

તરફથી શાંિત અને સંતોષ લગાતાર ઉતરશે અને તેઓ માટ�

આસમાનના દરવા� ખોલી નાખવામાં આવ્ય હશે અને

મોટાઈના સ્થાન આગળ ધરવામાં આવ્ય હશે.

આવા સ્થળ �યાં મા�લકની દયાદ્ર� તેઓની તરફ

હોય અને તે તેઓની મહ�નતથી રા� હોય અને તેઓના
સ્થાનન વખાણ કર� રહ્ હોય. તેઓ મા�લકની �ુકારના

આનંદથી બ�ખ્શશન હવાઓમાં �ાસ લેતા હોય. તેના ફઝલો

કરમની મોહતા�ના હાથે ગીરવી હોય અને તેની ભવ્યત

સામે અપક�િત�ના ક�દ� હોય. શોક અને વ્યાિધન લાંબા સમયે

તેઓના �દલોને ઘાયલ કર� દ�ધા હોય. અને િનરંતર રડવાને
કારણે તેઓની �ખોને જખ્મ કર� દ�ધી હોય. મા�લક

પ્રત્ય શોખના દર� ક દ્રને ખટખટાવતા હોય અને તેનાથી

સવાલ કર� રહ્ હોય, �ના દાન પ્રદાન િવશાળતા
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સંકોચાતી નથી. અને �ની તરફ આશા રાખનારા કદ� િનરાશ
નથી થતા.

�ુ ઓ,

પોતાની ભલાઈના માટ� �ુદ પોતાના

�તરનો �હસાબ કરો ક�મક� બી�ઓના �દલોનો �હસાબ

લેનાર કોઈ અન્ છે .

*****
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રર૩ – “યા અય્યોહ ઇન્સાન મા ગરર ્ બે
ર�બ્બક કર�મ”ની િતલાવત સમયે

�ને આયત "અય ઇન્સા ! તને મહાન �ુદાના
સબ
ં ંધમાં કઈ વસ્ �ુ ધોકામાં નાખ્ય"ના અ�ુસ ંધાનમાં
ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ:
�ુ ઓ, આ ઇન્સા, �નાથી એ � ૂછવામાં આવ્�ુ છે ,

તે પોતાની દલીલના �હસાબે ક�ટલો િનબર્ છે ? અને પોતે
ધોકો ખાધો હોવાના લીધે ખોડ ભ�ુ� બહા�ું ધરાવે છે ?

ચો�સ તેણે પોતાના આત્માન અજ્ઞાનતા કઠણાઈઓમાં

નાખી દ�ધો છે .

અય ઇન્સા !

સા�ું બતાવ, તને કઈ વસ્ �ુ

�ુનાહો કરવાની � ૃષ્ટત આપી છે અને કઈ વસ્ �ુ પર
પરવર�દગારના સબ
ં ંધમાં ધોકામાં રાખ્ય છે ? અને કઈ

બાબતે �તરના નાશ પર પણ સં� ુષ્ કર� દ�ધો છે ? �ું
તારા આ રોગનો કોઈ ઉપચાર અને તાર� આ િન�દ્ની કોઈ

��િૃ ત નથી? અને �ું પોતાની �ત પર એટલીય દયા

નથી કરતો, �ટલી બી�ઓ પર કર� છે ? ક�મક� જયાર� � ૂયર્ન
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તડકામાં કોઈને તપતો �ુ એ છે તો છાયો કર� દ� છે અથવા
કોઈને કષ્ અને રંજમાં પડ�લો �ુ એ છે તો તેની �સ્થિ પર

રોવા લાગે છે . તો પછ� આખર કઈ વસ્ �ુ તને �ુદ

પોતાના રોગ પર ધીરજ અપાવી દ�ધી છે અને પોતાના
સકં ટ પર શાંિતનો સામાન ગોઠવી દ�ધો છે . અને પોતાના

�વ પર રોવાથી રોક� દ�ધેલ છે . જયાર� ક� એ તને સૌથી
વધાર�

વહાલો છે . અને

રાતોરાત અલ્લાહન અઝાબ

ૃ ક�મ નથી રાખતી? જયાર� ક�
ઉતરવાની કલ્પન તને ��ત

� ું તેની નાફરમાનીઓના કારણે તેના કોપ અને ક્રોધ

માગર્મ ા પડયો છે .

હ� સમય છે ક� પોતાના �દલની નબળાઈનો દ્

ની�યતાથી ઉપચાર કર� લે. અને પોતાની �ખોમાં
ગફલતની િન�દનો ��િૃ તથી ઉપાય કર� લે. અલ્લાહન
ફરમાંબરદાર બની �. તેની યાદની ચાહના મેળવી લે. અને
એ વાતની કલ્પન કર ક� ક�વી ર�તે તે તારા બી�ઓ તરફ

મ� ફ�રવી લેવા છતાં તાર� તરફ લક આપી રહ્ છે . તેની

માફ�ની �ટ આપે છે . પોતાના ઔદાયર અને મહ�રબાનીમાં
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ઢાંક� લે છે , જો ક� � ું બી�ઓ તરફ �ખ કર� બેઠો છે . � ઘણો

�ચો અને મોટો છે અને શ�ક્તશાળ � આટલી બધી દયા
કર� છે અને � ું ઇન્સા િનબર્ તથા અશકત છો છતાં પણ

તેની અવજ્ કરવાની આટલી � ૃષ્ટત કર� છે . જયાર� ક� તેના

ઢાંકપીછોડાના પડોશમાં � ું રહ� છે . અને તેની જ દયા
ઉદારતાની િવશાળતામાં પડખા બદલી રહ્ છે . તે ન
પોતાની અિત દયા� ૃ�ષ્, અને મહ�રબાનીને તારાથી રોક� છે

અને ન તારા ભેદભરમ ઉઘાડા પાડ� છે . બલ્ક � ું પળભર માટ�
પણ તેની મહ�રબાનીઓથી ખાલી નથી.

�ાર� ક નવી નેઅમતો અતા કર�

છે , �ાર� ક

�ુરાઈઓને �પાવી દ� છે અને કદ� આફતોને ટાળ� દ� છે .

જયાર� � ું તેના �ુનાહો કર� છે , તો િવચાર !
ફરમાંબરદાર� કર� તો �ું થાય?

અગર � ું

�ુદા સાક્ છે ક� જો આ વતાર્ બે સમાન શ�ક્

અને બળવાળાઓ વચ્ચ હોત અને � ું બી�ઓ સાથે એવો જ

વતાર્ કરત તો � ું પોતે જ સૌથી પહ�લા પોતાના �તરની
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� ૃષ્ટત અને �ુ રાચાર� હોવાનો ફ�સલો કર� દ� ત,ે પરં� ુ
અફસોસ !

�ુ ં ખ�ં ક�ુ ં �ં ક� �ુ િનયાએ તને ધોકો નથી આપ્ય,

ત� �ુ િનયાથી ધોકો ખાધો છે . તેને તો િશખામણો ખોલીને સામે
રાખી દ�ધી હતી, અને તને દર� ક બાબતથી બરાબર

સાવધાન કર� દ�ધો હતો, તેને દ� હ પર પડનાર� � આફતોનો
વાયદો કય� છે અને શ�ક્તમા � નબળાઈની વાત કર� છે .
તેમાં તે �બલ્�ુ સાચી વાત અને વાયદો � ૂર� કરનાર� છે . ન

�ૂઠ બોલવાવાળ� છે . અને ન ધોકો આપનાર� છે બલ્ક ઘણા

તેના િવશે િશખામણ આપનારા છે પણ તેઓ તાર� ન�ક

ભરોસાપાત નથી અને સાચે સા�ું બોલનારા છે , � તાર�
દ્ર�ષ્ટ �ૂઠા છે .

જો તે તેને પડ� ભાંગેલા મકાનો અને િન�ન

રહ�ઠાણોમાં ઓળખી લીધી હોત તો જોતે ક� તે પોતાની યાદ

અપાવવાની અને અત્યં �ડ� િશખામણ કરવામાં તારા પર

ક�ટલી મહ�રબાન છે અને તારા નાશમાં ક�ટલી કં�ુસાઈથી
કામ લે છે .
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આ �ુ િનયા તેઓ માટ� શ્રે ઘર છે �ઓ તેને ઘર

બનાવવા રા� ન હોય. અને એ લોકો માટ� શ્રે વતન છે �

તેને વતન બનાવવા તૈયાર ન હોય. આ �ુ િનયામાં
રહ�નારાઓમાં કાલના �દવસે સદભાગી એ જ હશે, � આ�
અવગણવા પર તૈયાર હોય.

�ુ ઓ, જયાર� જમીન પર ધરતીકંપ થઈ �શે. અને

કયામત પોતાની મહાન �ુસીબતો સમેત ઊભી થઈ �શે,

અને દર� ક બંદગી કરનારો તેના ઇબાદત ઘર સાથે, દર� ક

મઅ� ૂદની સાથે તેના બદ
ં ાઓ અને દર� ક બંદગીને લાયકની

સાથે તેના આજ્ઞાં� અને ફરમાંબરદાર ભેગા કર� દ� વામાં

આવશે તો કોઈ હવામાં િતરાડ પાડનાર� દ્ર� અને જમીન
પર પડનારા પગોનો પગરવ એવો નહ� હોય, �નો ન્યા

અને ઇન્સા સાથે � ૂરો બદલો ન દ� વામાં આવે. તે �દવસે

ક�ટલીએ દલીલો હશે � બેકાર થઈ જશે. અને ક�ટલાય

માફ�ના સંબ ંધો હશે � � ૂટ� જશે.

એટલે યોગ્ એ છે ક� હમણાંથી જ એ વસ્ �ુઓન

ગોતી લ્ય �ને બહા�ું બનાવી શકાય. અને દલીલમાં ર�ુ
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કર� શકાય. � �ુ િનયામાં તમાર� વસ�ું નથી તેમાંથી એ લઈ

લ્ય � તમાર� સાથે રહ�વા�ું છે . પ્રસ્ માટ� તૈયાર થઈ

�વ. ન�તની રોશનીની ચમક જોઈ લ્ય. અને �ૂચના

વાહનો પર સામાન લાદ� દયો.

*****
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રર૪ - �લ્ અને ગઝબથી �ૂ ર રહ�
� ,ું

અક�લની િનધર્ �સ્થિ અને અશઅસ ઇબ્ન
ક� સની ��ુત ની ઓફર

�માં �લ્થી િતરસ્કાર અને અલગતા પ્રદિશ

કરવામાં આવી છે .

�ુદા સાક્ છે ક�, મારા માટ� સઅદાનની કાંટાની

વાડો પર �ગીને રાત વીતાવવી અથવા સાંકળોમાં બંધાઈને
ખ�ચા�ું એ વાતથી વધાર� િપ્ છે ક� �ુ ં કયામતના �દવસે

પરવર�દગારથી એ હાલતમાં મ�ં ક� કોઈ બંદા પર �લ્

કર� �ુ�ો હો� અથવા �ુ િનયાના કોઈ � ુચ્ માલને ગસ્

કય� હોય. ભલા �ુ ં કોઈ પણ શખ્ પર એ �વ માટ� શાને

�લ્ ક�ં � નાશવંત છે . અને જમીનની �દર ઘણા �દવસો

રહ�નાર છે .

�ુદાની કસમ ! મ� �તે અક�લને જોયો છે તેઓએ

� ૂખ પ્યાસન કારણે તમારા ઘ�ના ભાગમાંથી ત્ ક�લોની

માંગણી કર� હતી. ક�મક� તેઓના બાળકોના વાળ ગર�બીના
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કારણે િવખરાએલા હતા અને તેઓના ચહ�રાના રંગ એવા

બદલાઈ ગયા હતા, �ણે તેને તેલ છાંટ� કાળા બનાવ્ય

હોય. અને તેમણે મારાથી વારંવાર તકાદો કય�

અને

લગાતાર પોતાની માંગણી દોહરાવી. તો મ� તેઓની તરફ

કાન ધર� દ�ધા તો તેઓ એમ સમ�યા ક� કદાચ �ુ ં દ�ન

વેચવા અને પોતાનો માગર છોડ� તેમની માંગણી � ૂર� કરવા

તૈયાર થઈ ગયો �ં. પણ મ� તેમના માટ� લો�ું તપાવરાવ્�ુ,

પછ� તેમના �જસમની પાસે લઈ ગયો ક� તેનાથી ઘડો લે.
તેમણે લો�ું જોઈ એવી ફ�રયાદ શ�ં કર� દ�ધી �વી ર�તે

કોઈ બીમાર પોતાની વેદના અને કષ્ટન કારણે ચીખે છે અને

ન�ક�ું હ� ું ક� તે� ું શર�ર ડામ દ� વાથી બળ� �ય.

તો મ� ક�ુ:ં રોવાવાળ�ઓ તમારા ગમમાં રડ� અય

અક�લ ! આપ આ લોઢાથી ચીખો છો, �ને એક ઇન્સાન હસી
મ�કમાં તપાવ્�ુ છે . અને મને એ આગ તરફ ખ�ચી રહ્ છો

�ને જબ્બા �ુદાએ પોતાના ગઝબના પાયે ભડકાવી છે .
આપ યાત્નની ફ�રયાદ કરો અને �ુ ં જહ�સમની ફ�રયાદ ન
ક�?
ં
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આથી વધાર� આ�યરની વાત એ છે ક� એક રાતે એક

શખ્ ( અશઅસ �બન ક� સ) માર� પાસે મધમાં બનાવેલો

હલવો વાસણમાં રાખી લાવ્ય � મને એટલો અિપ્ હતો ક�

ં � લો હોય. મ� � ૂછ�ું �ું
�ણે સાંપની લાળ અથવા ઉલટ�થી �ુદ
એ કોઈ ઈનામ છે ? અથવા ઝકાત અથવા સદકો? �

એહલેબૈત પર હરામ છે . તેણે ક�ું ક� આ કંઈ નથી. આ માત

એક ભેટ છે . મ� ક�ું �નો �ુત મર� ગયો હોય એવી ઓરતો

તારા પર રડ� � ું �ુદાના માગ� આવી મને ધોકો દ� વા માગે
છે ? તા�ં દ�માગ ખરાબ થઈ ગ�ું છે ? ક� � ું પાગલ થઈ

ગયો છે ક� લવારો કર� રહ્ છે . આખર �ું છે ?

�ુદા ગવાહ છે ક� જો મને સાત �ુ િનયાઓની

ૂ , આસમાન તળે ની બધી દૌલતો સાથે આપવામાં
�ુ�મત

આવે અને મારાથી એ માંગણી કરવામાં આવે ક� �ુ ં કોઈ ક�ડ�

પર એટલો �લ્ ક�ં ક� તેના મ�માથી એ છોત�ં આચક� લ�
� તે ચાવી રહ� છે તો કદ� એ�ું નથી કર� શકતો. આ
તમાર� �ુ િનયા માર� નજરમાં એ પ�ીથી વધાર� � ૂલ્યહ� છે
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� કોઈ ટ�ડાના (તીડના) મ�માં હોય અને તે તેને ચાવી રહ્
હોય.

ભલા અલીને એ નેઅમતોની શી પડ� છે � નાશ
પામનાર� છે અને એ લજ્જતથ �ું સંબ ંધ � અમર નથી
રહ�નાર�. �ુ ં �ુદાની પનાહ મા�ું �ં, �ુ�ધ્ધન ગા�ફલ થઈ
જવાથી અને �ુરાઈઓમાં લપસી જવાથી અને તેની જ મદદ
મા�ું �ં.

*****
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રરપ - આપના �ુઆના શબ્દ

�માં

પરવર�દગારથી

કરવામાં આવી છે .

બેિનયાઝીની

માંગણી

અય �ુદા ! માર� આબ��ું માલદાર� માફત રક્

કર, અને મારા સ્થાનન િનધર્નતાન કારણે નજરથી ન પડવા
દ� � ક� મને તાર� પાસે રોઝી માગનારાઓથી માગ�ું પડ�.

અથવા તાર� અધમ મખ્ �ૂકથ દયાની ભીખ માગવી પડ�

અને પછ� �ુ ં દર� ક આપનારના વખાણ ક� ં અને દર� ક ઇન્કા

કરનારની િન�દા કરવામાં પડ� ��. જયાર� ક� એ બધાને

પરદા પાછળ આપવાનો અને ઇન્કા કરવાનો બંને અિધકાર

તારા જ હાથમાં છે અને � ું જ દર� ક વસ્ � પર �ુ દરત

રાખવાવાળો છે .

*****

નહ�ુલ બલાગાહ - 753

ww.hajinaji.com

રર૬ - �ુિનયાની ન�રતા અને કબવાળાઓની
િનરાધારતા

�માં �ુ િનયાથી નફરત કરાવવામાં આવી છે .

આ એક એ�ું ઘર છે � આફતોથી ઘેરાએ�ું છે અને

પોતાની ગદ્દાર�મ મશ�રૂ છે . ન �સ્થિતઓમા �સ્થરત છે .
અને ન તેમાં ઉતરનારા માટ� સલામતી છે .
તેની

�સ્થિત

િવિવધ

અને

તેની

ર�તે

બદલવાવાળ� છે . તેમાં મદમસ્ �જ�દગી િન�દાપાત છે . અને

તેમાં શાંિત અને રક્ષણ� �ૂ ર �ૂ ર �ુધી ઠ�કા�ું નથી. તેના

રહ�વાસીઓ, એ લ�ય છે �ના પર �ુ િનયા પોતાના તીર

ચલાવતી રહ� છે . અને પોતાની �ુદ્દત આધાર� તેઓને
નાશના આર� ઉતારતી રહ� છે .

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! યાદ રાખો, આ �ુ િનયામાં તમે

અને � કંઈ તમાર� પાસે છે બધાનો એ જ માગર છે �ના પર

� ૂરોગામીઓ ચાલી � ૂ�ા છે , �ની વયો તમારા કરતા લાંબી
હતી અને �ઓના પ્રદ� તમારા કરતા વધાર� આબાદ હતા.
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તેઓના અવશેષો પણ �ૂ ર �ૂ ર �ુધી પથરાએલા હતા. પણ

હવે તેઓની અવાજ દબાઈ ગઈ છે , તેઓની હવા ઉખડ� � ૂક�

છે . તેઓના દ� હ ક્ષ થઈ ગયા છે , તેઓના ઘરો ખાલી થઈ

ગયા છે , અને તેઓના �ચહ્ િમટાઈ � ૂ�ા છે . એ મજ� ૂત
�કલ્લા અને �બછાવેલા આસનો, પથ્થર અને ચણેલી
શીલાઓ અને જમીનની �દર ઘોર કબ્રોમ તબદ�લ કર�

� ૂ�ા છે . �ના �ગણાનો પાયો તબાહ� પર �સ્થર છે . અને
�ની ઇમારત માટ�થી મજ� ૂત કરવામાં આવી છે . આ

કબ્રો જગ્યા તો પાસે પાસે છે , પરં� ુ તેના રહ�વાવાળા
બધા એક બી�થી અ�ણ્ય અને પરદ�શી છે . એવા લોકોની

વચ્ચ છે �ઓ ગભરાએલા છે . અને અહ�ના કામોથી પરવાર�

ત્યાંન �ચ�તામાં પ્ર� થઈ ગયા છે . ન પોતાના વતનથી

કોઈ પ્રી રાખે છે અને ન પોતાના પડોશીઓથી કોઈ સંબ ંધ
રાખે છે . જો ક� �બલ્�ુ નજદ�ક અને િનકટતમ પ્રદ�શમ છે .

અને દ� ખી� ું છે ક� હવે �ુલાકાતની �ું સંભાવના છે , જયાર� ક�

ક્ષીણત તેમને પોતાની છાતીથી દબાવી પીસી નાખ્ય છે .

અને પત્થર તથા માટ�એ તેમને ખાઈને બરાબર કર� નાખ્ય
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છે . અને �ણે હવે તમે પણ ત્યા પહ�ચી ગયા છો �યાં તેઓ

પહ�ચી � ૂ�ા છે . અને તમને કબ્ ગીરો રાખી લીધા છે અને
એ જ અમાનતના ઘર� જકડ� લીધા છે ,

િવચારો ! એ સમયે �ું થશે જયાર� તમારા બધા

મામલા �િતમ સીમાએ પહ�ચી જશે અને ફર� કબ્રમાં કાઢ�

લેવામાં આવશે. તે સમયે દર� ક આત્મ પોતાના કમ�ની � ૂદ

તપાસ કરશે. અને બધાને ખરા મા�લક તરફ ફ�રવવામાં
આવશે અને કોઈની �ૂઠ ઘડવાની ર�ત કામ નહ� આવે.

*****
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રર૭ - આપના �ુઆના શબ્દ

�માં સદમાગર્�ુ �ુબોધન કરવામાં આવ્�ુ છે .

પરવર�દગાર,

� ું પોતાના

દોસ્ત

માટ�

બધા

ચાહવાવાળાઓથી સૌથી વધાર� ચાહના આપનાર અને બધા

તારા પોતા પર ભરોસો કરનારા માટ� સૌથી વધાર� જ��રયાત
� ૂર� કરવા હાજર છે . � ું તેઓના �ુપ્ મામલા પર ધ્યા
રાખે છે , તેઓના ભેદોને �ણે છે અને તેઓની દ�ધર દ્ર�ષ્

�િતમ સીમાઓને પણ �ણે છે . તેઓના ભેદો તારા માટ�

પ્ર અને તેઓના �દલો તારા દરબારમાં ફ�રયાદ� છે .

જયાર� રં ક્ત તેઓને ગભરાવી � ૂક� છે તો તાર� યાદ

આ�ાસનનો બદ
ં ોબસ્ કર� છે . અને જયાર� સકં ટો તેઓ પર

ઢોળ� નાખવામાં આવે છે , તો તેઓ તા� ં શરણ શોધી લે છે .

ક�મક� તેઓને એ વાત�ું ઇલ્ છે ક� બધા મામલાઓની

લગામ તારા હાથમાં છે . અને બધી બાબતોનો ફ�સલો તાર�
ઝાત જ કર� છે .

અય �ુદા ! જો �ુ ં મારા પ્ર ર�ૂ કરવાને લાચાર

�ં અને મને પોતાની માંગણીઓનો માગર દ� ખાતો નથી તો � ું
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મારા કામકાજમાં માગર્દશર આપ અને મારા �દલને લ�ય

સ્થાન �ુધી પહ�ચાડ� દ� . ક�મક� આ વાત તારા માગર્દશર્
માટ� કોઈ અનોખી નથી અને તાર� હાજત રવાઈ �ગે
િનરાળ� નથી.

અય �ુદા ! મારા મામલાને તાર� દયા ક્ષમા

િનપટાવ� અને ન્યા ઇન્સાફન ત્રાજ ન તોળ�.

*****

નહ�ુલ બલાગાહ - 758

ww.hajinaji.com

રર૮ - પોતાના સાથીનો ઉલ્લે � �ુિનયા
ત� ગયો

અલ્લા ફલાણા�ું ભ�ું કર� ક� તેણે વક્રતા સીધી

કર� અને રોગનો ઇલાજ ��. �ુ� તને સ્થાપ અને

�ફત્નાઓન ત�ને ચાલ્ય ગયો. �ુ િનયાથી એ હાલતમાં ગયો

ક� તે� ું �વન વ� સ્વચ હ� ું અને તેના એબો ઘણા ઓછા

હતા.

તેણે �ુ િનયાથી સારપ મેળવી લીધી અને તેના

છળથી આગળ િનકળ� ગયો. અલ્લાહન ફરમાંબરદાર�નો હક

અદા કર� દ�ધો. અને તેનાથી સં� ૂણર ર�તે ભય�ભત રહ્. તે

�ુ િનયાથી એ હાલતમાં ગયો ક� લોકો િવિવધ માગ� પર હતા

�યાં ન �ુમરાહ �હદાયત મેળવી શકતો હતો અને ન
�હદાયત પામેલ યક�નના સ્થાન પહ�ચી શકતો હતો.

*****
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રર૯ - પોતાની બયઅત િવશે ઉપદ�શ

તમે બયઅત માટ� માર� તરફ હાથ ફ�લાવવા માગ્ય

તો મ� રોક� લીધો. અને તેને ખ�ચવા ચાહ્ તો મ� સકં ોડ�

લીધો. પણ ત્યા પછ� તમે મારા પર એવી ર�તે � ૂટ� પડયા
�વી ર�તે પાણી પીવાના �દવસે �ટો તળાવ પર � ૂટ� પડ�

છે . ત્યા �ુધી ક� મારા જોડાની વાધર� કપાઈ ગઈ. અને અબા
ખભા પરથી સર� પડ�. અને િનબર્ લોકો ચગદાઈ ગયા.

તમાર� � ૂશીની એ હાલત હતી ક� બાળકોએ � ૂશીઓ મનાવી.

� ૃધ્ધ લથડાતા પગોએ આગળ વધ્ય. બીમારો પડતા

આખડતા પહ�ચી ગયા. અને માર� બયઅત માટ� �ુવતીઓ
પણ ઓજલ (પરદા)માંથી બહાર આવી ગઈ.

*****
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ર૩૦ - તકવાની િશખામણ, અને મૌતથી

ડરવાની અને ઝોહદ અખત્યા કરનારા સંબધ
ં ે

ખર� ખર, તકવા અલ્લાહન �હદાયતની ચાવી અને

આખેરતનો સંઘરો છે , દર� ક �ગરફતાર�માંથી આઝાદ� અને
દર� ક

તબાહ�માંથી � ૂ�ક્ત�ુ સાધન

છે .

તેના

મારફત

માગનારા સફળ થયા છે . અઝાબથી ભાગનારા મોક પામે છે .
અને શ્રે હ�� ુઓ િસધ્ થાય છે .

એટલે અમલ કરો, ક�મક� હ� અમલો �ચા થઈ

રહ્ છે અને તૌબા લાભદાયક છે . અને �ુ આઓ સાંભળવામાં
આવે છે , સંજોગો સા�ુ�ુળ છે , આમાલના�ું લખાઈ ર�ું છે .
પોતાના અમલો મારફત આગળ વધી �વ. એ વયથી �

પાછળ પગે ચાલી રહ� છે અને એ રોગથી � આમાલને રોક�

રહ્ છે . અને એ મૌતથી � અચાનક ઝડપી લે છે . એટલા

માટ� ક� મૌત તમાર� મ�ઓનો નાશ કરનાર�, તમાર�
ઇચ્છાઓન બરબાદ કરનાર� અને તમાર� મં�ઝલોને �ૂ ર

કરનાર� છે . તે એવી ઝાઈર ( �ુલાકાતી) છે �ને કોઈ પસંદ
નથી કર�.ું અને એવો સામનો કર� છે , � પરા�જત નથી
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થતી. અને એવી કાિતલ છે �નાથી �બ
ં ૂ હા માગી નથી

શકાતો. તેણે પોતાના ફંદાઓ તમારા ગળામાં નાખી દ�ધા છે .

અને તેની ઘાતે તમને ઘેરામાં લઈ લીધા છે અને તેના

તીરોએ તમને લ�ય બનાવ્ય છે .
તમારા પર તે� ું આક્ર ભાર� છે . અને તેનો

અત્યાચા લગાતાર છે અને તેનો વાર ખાલી પણ નથી

�તો. ન�ક છે ક� તેની ઘટાઓનો �ધકાર, તેની બીમાર�ની

�ુચ્છાર, તેની દર� ક બા�ુ થી છવાઈ જનાર� િતમ�રતાઓ
અને કડવાશ, તેની સખ્તીઓન �ધારાઓ તમને પોતાના
ઘેરામાં લઈ લ્ય. �ણે તે અચાનક એવી આવી પડ� ક�

તમારા ભેદ�ઓને � ૂપ કર� દ�ધા, સાથીઓને િવખેર� નાખ્ય,

અસરો �સ
ં ૂ ી નાખી, દ� શને છોડાવી નાખ્ય અને વારસોને
તૈયાર કર� લીધા. હવે તેઓ તમારા વારસાને વહ�ચી રહ્ છે

એ ખાસ સગાઓ વચ્ચ � કદ� કામ ન આવ્ય, એ શોક

ગ્ર સગાઓ વચ્ચ �ઓએ મૌતને રો�ું નહ� અને એ રા�
થનારાઓ વચ્ચ �ને જરાય ગમ નથી.

હવે તમાર� ફરજ છે ક� કોિશશ કરો, મહ�નત કરો,

તૈયાર� કરો, તત્પ થઈ �વ, આ ભા� ું લેવાની જગ્યાએથ
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ભા� ું લઈ લ્ય. ખબરદાર ! આ �ુ િનયા તમને એવી ર�તે
ધોકો ન આપી શક� � � ૂરોગામીઓને આપ્ય છે . � ઉમ્મત

�ુજર� થઈ અને � નસલો નાશ પામી. �મણે આ �ુ િનયા�ું

�ુ ધ દો�ું હ�,ું તેની ગફલતનો ફાયદો ઉપાડયો હતો, તેના
બાક� રહ�લા �દવસો િવતાવ્ય હતા. અને તેની તાજગીને

કરમાવી નાખી હતી. હવે તેઓના મકાનો કબ્ બની ગયા છે
અને તેઓના માલો િમરાસ બની � ૂ�ા છે . ન તેઓને
પોતાની

પાસે

આવનારાઓ�ું

ભાન

છે

અને

ન

રોવાવાળાઓની પરવા છે . અને ન બોલાવનારની અવાજ
પર લબ્બૈ કહ� છે .

આ �ુ િનયાથી બચો ક� તે મોટ� ધોકાબાજ, પ્રપં,

ગદ્દ, લેવાવાળ� અને �ચકવાવાળ�, અને કપડા પહ�રાવી

નગ્ કરનાર�, ન તેનો વૈભવ રહ�વાવાળો છે અને ન તેના
કષ્ટ ખતમ થનારા છે અને ન તેની આફતો રોકાનાર� છે .

કં ઈક ઝા�હદો િવશે:

તેઓ આ �ુ િનયાવાળાઓમાંથી જ હતા પણ �ુ િનયા

પરસ્ નહોતા, એવા હતા �ણે આ �ુ િનયાના ન હોય. જોઈ

સંભાળ�ને અમલ કયાર, અને ખતરાઓને વટાવી દ�ધા. �ણે
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તેઓના શર�ર આખેરતવાળાઓ વચ્ચ પડખા બદલી રહ્ છે

અને તેઓ એ જોઈ રહ્ છે ક� �ુ િનયાવાળા તેઓની મૌતને

ઘ�ું મહત્ આપી રહ્ છે , જો ક� તેઓ પોતે આ �વતાઓના
�દલોની મૌતને ઘણો મોટો બનાવ ગણી રહ્ છે .

*****
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ર૩૧ - બસરા તરફ જવા સમયે ફરમાવ્ �ુ

� બસરા જતી વખતે ‘ઝીવકાર’ના સ્થળ ઇરશાદ

ફરમાવ્ય અને તેને વાક�દ�એ �કતાબ અલ જમલમાં નકલ

કય� છે .

હઝરત ર� ૂલે

અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ

આલેહ� વસલ્લમ અલ્લાહન �ુકમોને સ્પષ ર�તે ર�ૂ કર�

દ�ધા છે અને તેના સદ
ં � શાઓ પહ�ચાડ� દ�ધા છે . અલ્લાહ

આપની મારફત વેર િવખેરને એકત કયાર, િતરાડો ભર� દ�ધી,

અને સગા વહાલાઓના �ુ દાપણાને ચાહનામાં ફ�રવી નાખ્�ુ.

જો ક� તેઓ વચ્ચ સખ્ પ્રકાર �ુ શ્મનાવ અને �દલોમાં
સળગી ઉઠનારા ક�નાઓ મૌ�ૂદ હતા.

*****
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ર૩ર - અબ્�ુલ્લ ઇબ્ન ઝ�આ
્ એ જયાર�
આપથી માલની માંગણી કર�

� અબ્� ુલ્લ �બન ઝ�્આને સંબોધી છે �ઓ

આપના એક સહાબી ગણાય છે અને તેણે આપથી માલની

માંગણી કર� હતી.

આ માલ ન મારો છે ન તારો. આ �ુસલમાનોનો

મ�જયારો હક છે . અને તેઓની તલવારો�ું પ�રણામ છે .

એટલે જો ત� તેઓ સાથે �હાદમાં ભાગ લીધો છે તો તેઓની

�મ તારો પણ ભાગ છે . અને જો એમ નથી તો એક શખ્સન
હાથની કમાણી બી�ના મ�નો કો�ળયો નથી બની શકતી.

*****
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ર૩૩ - જયાર� જોઅદા �બન �ુબીરા મખ્મી
�ુત્બ ન આપી શ�ા

યાદ રાખો ! ક� જબાન ઇન્સાન વ�ૂદનો એક �ૂકડો

છે એટલે જયાર� ઇન્સા રોકાઈ �ય છે તો �ભ સાથ નથી

આપી શકતી, અને જયાર� ઇન્સાનન �દમાગમાં િવશાળતા
હોય છે તો �ભને રોક્વાન મોહલત નથી મળતી. અમે

એહલેબત
ૈ
અલય્હ��ુસ્સલ છ�એ. અમો વાણી જગતના
ૂ લા
હા�કમો છ�એ. અમારામાં જ વક્ �ૃતના � ૂળ � ંત
ે
છે . અને

અમારા સર પર સબ
ં ોધનની ડાળો છાંયો કર� રહ� છે .
(�ુદા તમારા પર રહ�મ કર� )

આ યાદ રાખો ક� તમે એવા કાળમાં �વી રહ્ છો,

�માં સત્ બોલનારાઓની અછત છે અને �ભો સત્

બોલવાથી �ુઠ્ થઈ ગઈ છે . સત્યન વળગી રહ�નાર હડ� ૂત

ગણાય છે . અને સમકાલીનો �ુનાહ અને નાફરમાની પર

અડ� ગયા છે , અને આડંબર પર એક થઈ ગયા છે . �ુવાનો

ખરાબ સ્વભાવન છે અને � ૃધ્ધ �ુનેહગાર છે , આ�લમ દંભી
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છે અને કાર� ચાપ� ૂસ. ન નાના મોટાઓની આમન્ય

(�ુરમત) �ળવે છે અને ન પૈસાદાર રંકનો હાથ પકડ� છે .

*****
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ર૩૪ - લોકોની � ૂરતો અને સ્વભાવમા
� ુ અને કારણો
િવિવધતાનો હ�

ઝોઅલબ યમાનીએ અહ�મદ �બન �ુ તેબાથી, તેઓએ

અબ્� ુલ્લ �બન યઝીદથી અને તેઓએ મા�લક �બન
દ�હયએ કલબીથી નકલ �ુ� છે

ક� હઝરત

અમી�લ

મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ સામે લોકોના સ્વભાવન
િવિવધતાની વાત કરવામાં આવી તો આપે ફરમાવ્�ુ

લોકો વચ્ચ આ તફાવત તેઓના માટ� ભેદના

આધાર� પૈદા થયો છે . ક�મક� ખાર� અને મીઠ�, સમતોલ અને

અસમતોલ જમીનનો એક ભાગ છે . �ટલા પ્રમાણમ તેઓની
ધરા સાથે િનકટતા હશે તેઓમાં એકતા જોવામાં આવશે. અને

ં પૈદા
�ટલા પ્રમાણમ માટ�માં �ભ�મતા હશે તેઓમાં �ુ સપ
થશે. �ાર� ક દ� ખાવમાં �ુદ
ં ર અને �ુડોળ �ુ�ધ્ધન �ુઠ્ અને

કાયામાં લાંબો, �હમ્મતમા ઉણો હોય છે . અમલમાં પિવત,

દ� ખાવમાં બેડોળ હોય છે અને કદમાં ઠ�ગણો અને �ચ�તનમાં

�ુ રંદ�શ હોય છે . સ્વભાવ નેક આમાલના �હસાબે � ૂરો અને

�દલના �હસાબે પર� શાન �દમાગના �હસાબે અ�સ્થ અને એવી
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જ ર�તે �ભના �હસાબે સારો બોલનાર, સભાન �દલ
રાખનારો હોય છે .

*****
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ર૩પ - હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ �ુસ્ કફન
આપતી વેળા

�ને હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમન જનાઝાને �ુસલ કફન આપતી વખતે
ઇરશાદ ફરમાવ્ય હતો.

યા ર� ૂ�ુલ્લા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લ !

મારા મા-બાપ આપ પર �ુ રબાન, આપના

િવસાલથી તે ન�ુવ્વ, �ુદાના �ુકમો અને આસમાની

ં ી ગયો, � આપના િસવાય અન્યન
ખબરોનો અ�ુક્ થભ

મરવાથી

� ૂટયો

ન

હતો.

આપનો

ગમ

એહલેબત
ૈ

અલય્હ��ુસ્સલ સાથે એવી ર�તે ખાસ થઈ ગયો ક� તેઓ

માટ� દર� ક ગમ માટ� �દલાસો બની ગયો. અને � ૂર� ઉમ્મ

માટ� સામાન્ બન્ય ક� બધા બરાબર શર�ક થયા, જો આપે

સબ્ર �ક
ુ મ આપ્ય ન હોત અને બેતાબી કરવાની મના ન
કર� હોત તો અમે આપના ગમમાં �� ૂઓના દ�રયા વહાવી
દ� તે અને આ દદર કોઈ ઉપચાર �સ્વકાર નહ�. આ શોક અને
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�ુ :ખ સદા સાથે રહ� �ત. પરં� ુ મૌત એક એવી ચીજ છે ક�

�ને પાછ� ફ�રવવી કોઈના અખત્યારમા નથી. અને �ને

ટાળવાની કોઈની શ�ક્ નથી.
મારા

મા-બાપ

આપ

પર

�ફદા.

અલ્લાહન

દરબારમાં અમારો પણ ઉલ્લે કરજો અને તમારા �દલમાં
અમારો પણ ખ્યા રાખજો.

*****
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ર૩૬ - �હજરત પછ� પયગમ્બ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ સાથે મળવાનો
અહ�વાલ

�માં હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમન �હજરત પછ� આપની સાથે મળવા
�ુધીના પ્રસંગો� વણર્ છે .

�ુ ં િનરંતર હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્

વ આલેહ� વસલ્લમન

પગલે ચાલતો રહ્ અને તેઓના

�ઝક્ર ર� ખા પર કદમ જમાવતો રહ્. ત્યા �ુધી ક� અરજના

સ્થળ પહ�ચી ગયો.

આપનો ઇરશાદ "ફાતેઅન �ઝકરો�"ૂ એ કલામ છે
�માં િમતાક્ષ (�ૂં�ું બયાન) અને વાણી ચા� ૂયર્ન �િતમ
સીમા ર�ૂ કર� દ�ધી છે . અને �નો ભાવાથર એ છે ક� માર�
પાસે સરકારની ખબરો લગાતર આવી રહ� હતી અને �ુ ં એ
જ લાઈન પર આગળ વધી રહ્ હતો. ત્યા �ુધી ક� અરજના
સ્થળ પહ�ચી ગયો. - સય્ય રઝી.

*****

નહ�ુલ બલાગાહ - 773

ww.hajinaji.com

ર૩૭ - મૌત પહ�લા પોતાના અમલમાં તે�
લાવવાની દાવત
અમલમાં ઝડપ કરવા�ું આમંત્ આપતા.

તમે લોકો અત્યાર અમલ કરો ક� �વવાની આશા

િવશાળ છે . અને આમાલના�ું �ુલ્�ુ છે . તૌબાનો પાલવ

િવસ્તર� છે . અને અવગણના કરનારાઓને બરાબર દાવત
અપાઈ રહ� છે . અને �ુ કમ�ઓને મહ�તલ અપાઈ રહ� છે . એ

પહ�લાં ક� અમલની �ચ�ગાર� �ુઝાઈ �ય, અને મોહલત �ુદ્

� ૂર� થઈ �ય. અને અમલનો સમય વીતી �ય. તૌબાનો
દરવાજો બંધ થઈ �ય અને ફ�રશ્તા આસમાન પર પાછા
ચાલ્ય �ય.

દર� ક શખ્સન જોઈએ પોતાના આત્માથ પોતાના

આત્માન વ્યવસ્ કર� . �વતાથી �ુડદાઓ માટ�, અને

ન�રથી અમર માટ� અને જવાવાળાથી રહ�વાવાળાઓ માટ� .

�યાં �ુધી � ૃત્ � �ુધી�ું �વન પ્રા છે અને

અમલની તક મળે લી છે , �ુદાનો ડર પૈદા કરો, તમારા મનને

��ુ શમાં રાખો, અને તેને લગામ આપી �ુદાની અવજ્ઞા
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રોક� દયો અને ખ�ચીને અલ્લાહન ફરમાંબરદાર� �ુધી લઈ
આવો.

*****
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ર૩૮ - લવાદોની હાલતો અને શામવાળાઓની
િન�દા

આ થોડા �ુ સ્વભાવન અને �ુ ચા�ર�યના લોકો છે

અને �ુલામી સ્વભાવન બદમાશ છે , �ને દર� ક બા�ુ થી ભેગા

કરવામાં આવ્ય છે અને દર� ક વણર્શંક વંશમાંથી �ટં ૂ વામાં
આવ્ય છે . આ લોકો એ લાયક હતા ક� તેમને ધમર
સમ�વવામાં આવે, િવવેક� બનાવવામાં આવે, િશક્
આપવામાં આવે, અને ક�ળવણીવાળા બનાવવામાં આવે.

તેમના પર લોકોને હા�કમ બનાવવામાં આવે અને તેમના
હાથ પકડ� ચલાવવામાં આવે. આ ન તો �ુહા�જરોમાંથી હતા,

ન અન્સારમાંથ, ન એ લોકોમાંથી �ઓએ મદ�નામાં અથવા

ઈમાનમાં પોતા�ું સ્થા બનાવ્�ુ હ�.ું

યાદ રાખો, કૌમે પોતાના માટ� એ લોકોને �ટં ૂ યા છે

�ઓ તેઓની પસદ
ં ગીથી િનકટ હતા અને તમે એ લોકોને

પોતાના માટ� �ટં ૂ યા છે �ઓ તમારા અણગમાની િનકટ હતા.

હ� તો તમારો અને અબ્� ુલ્લ �બન ક� સનો જમાનો તો

કાલની જ વાત છે જયાર� તે આમ કહ� રહ્ હતો ક� "આ જગ
ં
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એક �ફત્ન છે . એટલે તમાર� કમાનોને તોડ� નાખો અને

તલવારોને મ્યાનમા રાખી દયો." હવે જો તે પોતાની વાતમાં
સાચો હતો તો માર� સાથે કોઈપણ બળજબર� અને મજ� ૂર�

વગર ચાલવામાં �ૂઠો હતો. અને �ૂઠ બક્ત હતો તો તેના
પર આરોપ � ૂરવાર થઈ ગયો હતો. હવે તમાર� પાસે અમ

�બન આસનો તોડ અબ્� ુલ્લ �બન અબ્બા છે .

�ુ ઓ, આ �દવસોની મહ�તલને ગનીમત �ણો અને

ઇસ્લામ સરહદો�ું રક્ કરો. �ું તમે નથી જોઈ રહ્ ક�

તમારા શહ�રો પર �ુમ્લ થઈ રહ્ છે અને તમાર� તાક્

અને પ�રબળને લ�ય બનાવવામાં આવી ર�ું છે .

*****
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ર૩૯ - આલે મોહમ્મ અલય્હ� �ુસ્સલામ
�ુણગાન અને િવશેષતાનો ઉલ્લે
આ લોકો ઇલ્મ�ુ �વન અને જહાલતની મૌત છે .
તેઓ�ું ધૈયર તેઓના ઇલ્મથ અને તેઓ�ું પ્ર તેઓના
�ુપ્તથ અને તેઓની � ૂશી તેઓના કથનથી િવ�દત થાય છે .
તેઓ ન તો હકનો િવરોધ કર� છે અને ન હક સંબ ંધમાં કોઈ
મતભેદ કર� છે . આ ઇસ્લામન સ્તંભ અને રક્ષણ ક�ન્દ છે .
તેઓની જ મારફત હક પોતાના ક�ન્દ તરફ પાછો ફય� છે
અને બાિતલ પોતાની જગ્યાએથ ઉખડ� ગએલ છે . અને
તેની �ભ � ૂળમાંથી કપાઈ ગઈ છે . તેઓએ દ�નને એવી
ર�તે ઓળખ્ય છે � સમજ અને િનર�ક્�ું પ�રણામ છે .
માત સાંભળવાનો અને �રવાયતનો નતીજો નથી. એટલા
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માટ� ઇલ્મન �રવાયત કરવાવાળા તો ઘણા છે અને તે� ું
ધ્યા રાખવાવાળા ઘણા ઓછા છે .

*****
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ર૪૦ - જયાર� આપને યમ્બાઅન સ્થળ જવા�ું
કહવ
� ામાં આવ્ �ુ
આ વાણી એ સમયે ફરમાવી જયાર�

ઘેરાના

જમાનામાં અબ્� ુલ્લ �બન અબ્બા હ. ઉસ્મા નો પત
લઈને આવ્ય �માં એ માંગણી કરવામાં આવી હતી ક� આપ
પોતાની િમલ્ક્ તરફ યમ્બઅન સ્થળ ચાલ્ય �ય �થી
લોકોમાં �ખલાફત માટ� આપના નામની અવાજ ઓછ� થઈ
�ય અને આવી માંગણી પહ�લાં પણ થઈ � ૂક� હતી.
ઇબ્ન અબ્બા ! હ. ઉસ્મા નો હ�� ુ એ છે ક� તેમને
એક પાણી ખ�ચવાવાળા �ટની ઉપમા બનાવી દ� ક� �ુ ં જ

ડોલની સાથે આગળ વધતો ર�ુ ં અને પાછળ હટતો ર�.ુ ં તેણે
પહ�લાં પણ એ જ માંગણી કર� હતી ક� �ુ ં બહાર ચાલ્ય ��.
પછ� માંગણી કર� ક� પાછો આવી �� અને આ� પાછ� એ
જ માંગણી કર� ક� બાહર ચાલ્ય ��. �ુદાની કસમ મ� હ.
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ઉસ્માનસાથે ત્યા �ુધી બચાવ કય� ક� એ ખૌફ લાગવા લાગ્ય
ક� �ાંક �ુ ં �ુનેહગાર ન થઈ ��.

*****
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ર૪૧ - પોતાના સાથીઓને જ ંગ માટ� તૈયાર
કરવા ફરમાવ્ �ુ
પરવર�દગાર

તમારાથી

તેનો

�ુક

બ�વી

લાવવાનો તકાદો કર� રહ્ છે . અને તેણે તમને પોતાના
�ુકમના અિધકાર� બનાવી દ�ધા છે અને તમને એક મયાર્�દ
મેદાનમાં મોહલત આપી દ�ધી છે �થી તેના ઈનામો તરફ

આગળ ધપવામાં હ�રફાઈ કરો. એટલે તમાર� કમરને
મજ� ૂતીથી ક્સ લ્ય અને તમારા પાલવને સંક�લી લ્ય અને
યાદ

રાખો

મ�મ

ઇરાદાઓ

અને

આનંદમય �વન

(િવલાસ) બંને એક સાથે ભેગા નથી થતા. રાત્રી �ઘ
�દવસના ઇરાદાઓને ક�વી ભાંગી નાખે છે અને તેનો �ધકાર
�હમ્મ અને �ુ રઅતની યાદોને ક�વો િવસરાવી દ� વાવાળો
હોય છે .

*****
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વલહમ્દ�લલ્લાહર�બ્બ
આ
લમીન.
�તુ ્બિવભાગસમાપ્
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હઝરત ર�ુલે �ુદા (સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ�

વસલ્લ)એ ફરમાવ્:�ુ

હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) �ુ રઆને
શર�ફની સાથે છે અને �ુ રઆને શર�ફ
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે
છે .
- કન્�લ ઉમ્મા(અલ �ુ�ક� �હ�દ�),
(�લ્દ- ૧૧, પેજ નં. ૬૩૦)
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નહ�ુલ બલાગાહ
(ભાગ બીજો)
પત્ અને પિત્રક.
ફરમાનો અને પ્રિતજ.
વસીયતો અને નસીહતો.
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અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી
ં ૂ �લા લખાણો.
અલ�ય્હસ્સલામ �ટ
ુ
ુ ાઓના
�માં આપે શ�ઓ
અને �બ
ગવનર્રના નામે સરકાર� પત્
ઉપરાંત પોતાના અિધકાર�ઓના
નામે વચનનામા અને અવલાદના
નામે વસીયતોના િવષયોનો
સમાવેશ છે .
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(૧) મદ�નાથી બસરા રવાના થવા સમયે
�ુ ફાવાળાઓના નામે

�ુદાના બદ
ં ા, હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તા�લબ
અલય્હ�મસ્સલામ �ૂફાવાસીઓના નામે �ઓ મદદ
કરવાવાળાઓમાં અગ્ર છે અને અરબોમાં ઉચ્ અને
ઉ�ાત વ્ય�ક્તત્ ધણી છે .

�ણી લ્ય ! �ુ ં તમને હ. ઉસ્મા ના � ૂન િવશે � ૂળ
વસ્ � પ�ર�સ્થિતથ એમ �ણકાર કર� દ� વા મા�ું �ં ક�, �મ

તમે પોતે િનર�ક્ �ુ� હશે ક� લોકોએ જયાર� હ. ઉસ્માનપર

વાંધાઓ ઉઠાવ્ય તો �ુહા�જરોમાં �ુ ં સૌથી વધાર� �સ્થિ
�ુધારણા ચાહવાવાળો હતો અને સૌથી ઓછો તેના પર કોપ

કરવાવાળો હતો. અને તલહા તથા �બેરની હળવી ચાલ

પણ તેના િવશે તેજ ચાલની બરાબર હતી. અને નરમમાં

નરમ અવાજ પણ વધાર� માં વધાર� સખ્ હતી. અને હ .
આયશા તો તેના િવશે ઘણાં ક્રોધાયમ હતાં. એટલે એક

કૌમને મોકો મળ� ગયો અને તેણે તેમને કતલ કર� નાખ્ય.

ત્યા પછ� લોકોએ માર� બયઅત કર� લીધી, �માં ન કોઈ
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જબરદસ્ત હતી અને ન અણગમો. બલ્ક બધાને બધા
ફરમાંબરદાર હતા અને � ૂદ �ુખ્તા.

અને એ પણ યાદ રાખો ! ક� હવે ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ�

મદ�ના લોકોથી ખાલી થઈ

ગ�ું છે અને તેના રહ�વાસીઓ ત્યાંથ ઉખડ� � ૂ�ા છે , ત્યાં�ુ
વાતાવરણ દ� ગની �મ ઉકળ� ર�ું છે . અને ત્યા �ફત્નાન
ચ�� ચાલવા લાગી છે . એટલે તમે લોકો તરત જ તમારા

અમીર પાસે હાજર થઈ �વ અને પોતાના �ુ શ્મ સાથે
�હાદ કરવામાં આગળ વધી �વ. (ઇ.અ.)
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(ર) જ ંગે જમલની સમા�પ્ સમયે
�ફ
ૂ ાવાળાઓના નામે
�ૂફાના શહ�ર�ઓ ! �ુદા તમને તમારા પયગમ્બ

અને એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલ તરફથી નેક વળતર આપે.
એ�ું

શ્રે

કરવાવાળાઓ

વળતર
અને

�

તેની

તેની

પયરવી

નેઅમતોનો

પર

�ુ�ક્ર

અમલ

અદા

કરવાવાળાઓને આપવામાં આવે છે . ક�મક� તમે માર� વાત

સાંભળ� અને પયરવી કર� અને તમને બોલાવવામાં આવ્ય
તો તમે માર� અવાજ પર લબ્બૈકક�ુ.ં
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(૩) કાઝી શર�હ �બન અલ હા�રસના નામે
કહ�વામાં આવે છે ક� આપના એક ન્યાયાિધ શર�હ

�બન અલ હાર�સે આપના કાળમાં એક મકાન ખર�દ� લી�ુ,ં

તો હઝરતને ખબર મળતાં જ તેને બોલાવ્ય અને ફરમાવ્�ુ:

મ� સાંભળ્�ુ છે ક� તમે �સી દ�નારમાં મકાન ખર�દ�ું છે અને

તેના માટ� દસ્તાવે પણ લખ્ય છે અને તેના પર ગવાહ�
પણ લઈ લીધી છે ?

શર�હ� ક�ુ:ં એમ જ થ�ું છે . આપને �ુસ્સ આવી

ગયો અને ફરમાવ્�ુ: શર�હ ! �ૂંક સમયમાં જ તાર� પાસે એ

શખ્ આવવાવાળો છે � ન આ દસ્તાવેજન જોશે ન તારાથી

ગવાહો િવશે સવાલ કરશે, બલ્ક તને આ ઘરથી િનકાળ�
એકલો કબ્ર હવાલે કર� દ� શે.

જો ત� આ મકાન બી�ના પૈસાથી ખર�દ�ું છે અને

ગેર હલાલથી ક�મત � ૂક્વ છે તો તને આ �ુ િનયા અને
આખેરત બંનેમાં � ૂકસાન છે .

યાદ રાખો ! જો તમે આ મકાન ખર�દવા સમયે

માર� પાસે આવત અને મારાથી દસ્તાવે લખાવત તો એક

નહ�ુલ બલાગાહ - 790

ww.hajinaji.com

�દરહમમાં પણ ખર�દવા માટ� તૈયાર ન થાત. �સી દ�નારતો
બ�ુ મોટ� વાત છે . �ુ ં તેનો દસ્તાવે આ ર�તે લખત.

આ એ મકાન છે �ને એક હડ� ૂત બંદાએ એ

"

મરવાળાવા પાસેથી ખર�દ�ું છે , �ને �ૂચ માટ� તૈયાર કર�
દ� વામાં આવ્ય છે , આ મકાન પ્રપં �ુ િનયામાં આવે� ું છે ,

�યાં ન�રોની (ફના થઈ જવા વાળાની)વસ્ત છે અને હલાક
થનારાઓનો ઇલાકો છે . આ મકાનની ચાર સીમાઓ આ

�ુજબ છે :

એક સીમા આફતોના સાધનો તરફ છે અને બી�

સંકટોના સાધનોથી મળે છે . ત્ર સીમા નાશ કર� દ� નાર�

ઇચ્છા તરફ છે . અને ચોથી ભટકાવનાર શયતાનની તરફ,
અને એ જ બા�ુ આ ઘરનો દરવાજો ઉઘડ� છે .

આ મકાનને આશાઓના ધોકામાં આવેલા � ૃત્�ુન

પ્રવાસી ખર�દ�ું છે . �ના મારફત સંતોષના સન્માનથ
િનકળ�ને માંગણી અને ઇચ્છાન અપમાનમાં દાખલ થઈ

ગયો છે . હવે જો આ ખર�દનારને આ સોદામાં કોઈ �ુકસાન

થાય તો તે એ �તની જવાબદાર� છે � બાદશાહોના
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�જસ્મોન �ચાનીચા કર� નાખનાર, ��બરોના �વ કાઢ�

નાખનારો,

�ફરઓનીઓની

સલ્તનતન

તબાહ

કર�

નાખવાવાળો, કયસર અને ક�સરા, � ુબ્બા અને હમીર અને

વ�ુમાં વ�ુ માલ ભેગો કરનારાઓ, પાક� ઇમારતો બનાવી
તેને સ�વનારાઓ, તેમાં ઉમદા ગાલીચા �બછાવનારાઓ,

અને અવલાદના ખ્યાલથ સઘ
ં રો કરનારાઓ અને �ગીરો

બનાવનારાઓને નાશના આર� પહ�ચાડનાર છે , �થી તે

બધાને કયામતના � ૂછાણા (�ુછતાજ) અને સવાબ અઝાબની
મંઝીલમાં હાજર કર� દ� વામાં આવશે, જયાર� સાચા ખોટાનો

આખર� ફ�સલો થશે અને �ૂઠવાળાઓ ઘાટામાં હશે, આ સોદા

પર એ �ુ�ધ્ધ ગવાહ� આપી છે , � ઇચ્છાઓન ક�દથી

ં ંધોથી ર�ક્ છે .
આઝાદ અને �ુ િનયાના સબ
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(૪) ઉસ્મા �બન હનીફ (સેનાપતી)ના નામે
જો શ�ુ આજ્ પાલનના છત નીચે આવી �ય
તો એ જ આપણો ઉદ્દ છે . અને જો મામલા ભેદભાવ
અને અવજ્ઞા મં�ઝલ તરફ આગળ વધે તો તમે
તમારા આજ્ઞાં� સૈિનકોને લઈને અવગણના
કરનારાઓની સામે ઊભા થઈ �વ અને પોતાના
ફરમાંબરદારો દ્વા િવ�ુખ થનારાઓથી બેપરવા થઈ
�વ. ક�મક� �દલ વગર હાજર� આપનારાઓની
હાજર�થી તો તેઓની ગેરહાજર� જ સાર� છે અને
તેઓ�ુ ં બેસી જ�ું જ ઊભા થવા કરતા વધાર�
લાભદાયી છે .
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(પ) આઝરબાઈ�નના ગવનર્ અશઅસ �બન
ક� સના નામે
આ તમારો હોદ્ કંઈ રસીલો કો�ળયો નથી. બલ્ક

તમારા માથે અલ્લાહન અમાનત છે . અને તમે એક મોટ�

હસ્તીન િનગરાની હ�ઠળ સભ
ં ાળ પર િન�ુક્ થયા છો. તમને
પ્ર� મામલામાં આવી ર�તે પગલા ભરવાનો હક નથી

અને ખબરદાર કોઈ મ�મ � ૂરાવા વગર કોઈ મોટા કામમાં

હાથ ન નાખજો. તમારા હાથમાં � માલ છે , એ પણ

પરવર�દગારના માલનો એક ભાગ છે અને તમે તેના માટ�

જવાબદાર છો. �યાં �ુધી તે મને સ�પો નહ�. અને કદાચ આ
નસીહતના કારણે �ુ ં તમારો �ુરો વાલી નહ� ઠ�.ં વસ્સલા
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(૬) �ુઆિવયાના નામે
જો, માર� બયઅત એ જ કોમે કર� છે �ણે હ. અ� ૂ

બક, હ. ઉમર અને હ. ઉસ્મા ની કર� હતી એવી જ ર�તની

છે �વી તેઓની બયઅત કર� હતી,

ક� ન કોઈ હાજરને

� ૂનર્િવચારન હક હતો અને ન કોઈ ગેરહાજરને રદ કર�
દ� વાનો અિધકાર.
� ૂરાનો

અિધકાર

પણ

માત

�ુહા�જરો

અને

અન્સારન હોય છે . એટલે જો તેઓ કોઈ શખ્ પર સંમત

થઈ �ય અને તેને ઇમામ નીમી લે તો �ણે એમાં જ

�ુદાની મરઝી છે અને જો કોઈ શખ્સ ટ�કા કર� અથવા
�બદઅતના આધાર� આ બાબતથી બહાર િનકળ� �ય, તો

લોકોની ફરજ છે ક� તેને પાછો લાવે અને જો ઇન્કા કર� દ�

તો તેનાથી જગ
ં કર� . ક�મક� તેણે મોઅિમનોના માગર્થ હટ�ને

રસ્ત કાઢયો છે . અને �ુદા પણ તેને એ જ તરફ ફ�રવી દ� શે
� તરફ તે ફર� ગયો છે .

�ુઆિવયા ! મારા �વની કસમ, જો � ું ઇચ્છાઓન

ત� �ુ�ધ્ધન દ્ર�ષ જોશે તો મને સૌથી વ�ુ હ. ઉસ્માના
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� ૂનથી પાકદામન પામશે. અને તને ખબર પડ� જશે ક� �ુ ં આ

વાતથી �બલ્�ુ અલગ થલગ હતો. પણ જો � ું હક�ક્તોન

�પાવી આરોપ જ � ૂક્વ માગે તો તને સં� ૂણર અિધકાર છે .

(આ ગત બયઅતોની �સ્થિ તરફ િનદ� શ છે

ન�હતર ઇસ્લામમા �ખલાફત � ૂરાથી ન�� નથી થતી. -

જવાદ�)
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(૭) �ુઆિવયાના જ નામે
�ણી લે, માર� પાસે તાર� બે� ૂક� નસીહતોનો સંગ્

ં ર સ�વેલો બનાવેલો પત આવ્ય છે . �ને
અને તારો �ુદ

તાર� �ુમરાહ�ની કલમે લખ્ય છે અને તેના પર તાર�

અ� ૂધતાએ મ� ું મા�ુ� છે . આ એક એવા શખ્સન પત છે

�ની પાસે ન �હદાયત આપનાર� દ્ર� છે અને ન માગર
બતાવનાર� નેતાગીર�. તેને ઇચ્છાઓ બોલાવ્ય તો હા

ભણી દ�ધી. અને �ુમરાહ�એ ખ�ચ્ય તો તેની પાછળ ચાલવા
લાગ્ય અને તેના પ�રણામે એલફ�લ બક્વ લાગ્ય અને રસ્ત
�ુલીને અટક� ગયો.

જો આ બયઅત એક્વા થાય છે , �ના પછ� ન

કોઈને ફ�ર િવચારણાનો હક હોય છે અને ન ફર� અખત્યા

કરવાનો. તેનાથી બહાર િનકળ� જનારો ઇસ્લામ િનઝામનો
િવરોધી ગણાય છે . અને તેના પર સોચ િવચાર કરવાવાળો
�ુના�ફક (દંભી) કહ�વાય છે .
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(૮) જર�ર ઇબ્ન અબ્�ુલ્લ બજલીના નામે
આવ્ય

જયાર� તેમને �ુઆિવયાને સમ�વવા મોકલવામાં
આ પછ� જયાર� તમને આ પત મળ� �ય તો

�ુઆિવયાથી �િતમ ફ�સલાની માંગણી કર� દ� વી અને એક

આખર� વાત ન�� કર� લેવી અને તેને ચેતવણી આપી દ� વી
ક� હવે બે જ માગર છે . કાં તો નાશ કર� દ� ના�ં �ુધ્ અથવા

હડ� ૂત કરનાર� �ુલ્.

હવે જો તે જગને
ં
અખત્યા કર� તો વાતચીત ખતમ

કર� દ� જો અને જો �ુલ્હન વાત કર� તો તરત જ તેનાથી

બયઅત લઈ લેજો. વસ્સલા.
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(૯) �ુઆિવયાના નામે
અમાર� કૌમ ( �ુ ર�શ)નો ઇરાદો હતો ક� અમારા

પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

કત્

અમારા માટ� રં જ અને ગમના કારણો ઊભા કયાર.

અને

કર� નાખે અને અમને જડ� ૂળથી ઉખેડ� નાખે. તેઓએ
અમાર� સાથે �ત �તની વતર્�ું કર�, અમને ચેન અને

રાહત ન લેવા દ�ધી. અને અમારા માટ� િવિવધ પ્રકાર
ભયો ઊભા કયાર. કદ� અમને �ચા નીચા પહાડો પર પનાહ

લેવા માટ� મજ� ૂર કયાર્ અને કદ� અમારા માટ� �ુધ્ધન

અ�ગ્ ચેતાવ્ય. પરં� ુ પરવર�દગાર� અમને પ�રબળ આપ્�ુ
ક� અમે તેના દ�ન�ું રક્ કર�એ અને તેના સન્માન�ુ દર� ક

ર�તે રક્ કર�એ. અમારામાંના ઇમાનદારો આખેરતનો અજ

માગતા હતા, અને કાફરો તેના � ૂળ�ું રક્ કર� રહ્ હતા.
�ુ ર�શમાં � લોકો �ુસલમાન થઈ ગયા હતા તેઓ આ

સંકટોથી � ૂક્ હતા. કાં તો એટલા માટ� ક� તેઓએ કોઈ

સરં ક્ કરાર કર� લીધા હતા અથવા તેમની પાસે કબીલો
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હતો � તેમની સામે ઊભો રહ� જતો હતો. અને તેઓ કતલ

થવાથી સલામત રહ�તા હતા.

અને હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમન એ હાલત હતી ક� જયાર� જગની
ં
આગ
ભડક� ઉઠતી હતી અને લોકો પાછળ હટવા લાગતા હતા તો

આપ પોતાની એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામ આગળ કર�

દ� તા હતા. અને તેઓ પોતાને ઢાલ બનાવી સહાબાને
તલવાર અને ભાલાઓથી સંર�ક્ રાખતા હતા. એટલે

બદના �દવસે ઉબયદા �બન હા�રસ માયાર ગયા અને

ઓહદના �દવસે હમઝા શહ�દ થયા અને (જગે
ં ) � ૂતામાં

જઅફર કામ આવ્ય.

એક શખ્સ ��ું નામ �ુ ં બતાવી શ�ુ ં �ં, તેઓએ આ

લોકો �વી શહાદતનો ઇરાદો કય� હતો. પરં� ું એ બધાની

મૌત જલદ� આવી ગઈ અને તેની મૌતને પાછળ રાખવામાં

આવી.

સમયની આ પ�ર�સ્થિ ક�ટલી આ�યર્જન છે ક�

મારો સામનો એવા લોકોથી થાય છે , �ઓ કદ� માર� સાથે
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કદમ િમલાવી નથી ચાલ્ય અને ન આ દ�નમાં તેઓ�ું કોઈ

કારના�ું છે , �ની મારા સાથે સરખામણી કર� શકાય, પણ એ
ક� દાવેદાર કોઈ એવા માનનો દાવો કર� �ને �ુ ં �ણતો ન
હો�, અને �ુદા પણ ન �ણતો હોય (એટલે ક� તે ખોટો
હોય). તો પણ ગમે તેમ હર હાલમાં �ુદાનો �ુક છે .

રહ� ગઈ તાર� એ માંગણી ક� �ુ ં હ. ઉસ્મા ના

કાિતલોને તને સ�પી દ�, તો મ� એ િવશે � ૂરતો િવચાર કય�

છે . માર� શ�તામાં તેઓને ન તો તારા હવાલે કરવાના છે

ન કોઈ અન્યન. મારા �વની કસમ, જો તમે પોતાની

હઠધમ� અને �ુ શ્મનાવટથ રોકાયા નહ�, તો �ૂંક સમયમાં

તેઓને જોશો ક� એ તમને પણ શોધી લેશે અને આ વાતની
તમને તક નહ� આપે ક� તમે તેને �ુશ્ક ક� તર�, પહાડ યા

રણોમાં તલાશ કરો . અલબત એ એવી ઇચ્છ હશે �ને

મેળવી લેવાથી આનંદ નહ� થાય અને એ �ુલાકાત હશે
�નાથી કોઈ પ્રકા � ૂશી નહ� થાય. અને સલામ તેના

લાયકો પર.
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(૧૦) �ુઆિવયાના જ નામે
તે �દવસે �ું કરશો? જયાર� આ �ુ િનયાના બધા

વ�ો તમારા પરથી ઉતાર� લેવામાં આવશે, �ની શોભાથી

તમે પોતાને સજ્ કર� છે . અને �ના સ્વાદ તમને ધોકામાં
નાખી દ�ધેલ છે . આ �ુ િનયાએ તમને અવાજ આપી તો તમે

લબ્બૈ કહ� દ��ુ,ં અને તમને ખ�ચવા માગ્�ુ તો તમે ખ�ચાતા
ચાલ્ય ગયા, અને તેની આજ્ઞાઓ� પાલન કરતા રહ્.

ન�ક છે ક� કોઈ બતાવવાવાળો તમને એ ચીજોથી આગાહ
કર� �નાથી કોઈ ઢાલ બચાવવાવાળ� નથી. એટલે ઉ�ચત છે

ક�, આ દાવો ત� દયો અને �હસાબ �કતાબ માટ� સામાન

એકઠો કર� લ્ય. આવવાવાળા સકં ટો માટ� કમર ક્સ લ્ય,

અને �ુમરાહોને તમારા કાન પર િવજયી ન બનાવો. ન�હતર

એમ ન �ુ� તો �ુ ં તમને એ બધી વસ્ �ુઓથ પ�ર�ચત કરાવી

દઈશ �નાથી તમે અ�ણ છો. તમો વૈભવ િવલાસના ઇચ્�
છો. શયતાને તમને પોતાના સકં�માં જકડ� લીધા છે અને

પોતાની આશાઓ મેળવી લીધી છે અને તમાર� નસેનસમાં
�હ અને � ૂનની �મ પ્રસ ગએલ છે .
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�ુઆિવયા ! આખર તમે લોકો �ાર� પ્ પાલનને

લાયક અને ઉમ્મતન પ્ર�ો વાલી હતા? જયાર� ક� તમાર�

પાસે ન કોઈ � ૂવરવત વ�ડલાત છે અને ન કોઈ �ચી અને

મોટ� ઇઝઝત, અમે અલ્લાહથ બધી લાંબી કમનસીબીઓથી

પનાહ માંગીએ છ�એ અને તમને સાવધાન કર�એ છ�એ ક�

ખબરદાર ! ઉમ્મીદોન ધોકામાં અને બાહ તથા �દરના
તફાવતમાં પડ� �ુમરાહ�માં �ૂ ર �ુધી ન ચાલ્ય જજો.

તમે મને �ુધ્ધન દાવત આપી છે તો વધાર� સા� ં

એ છે ક� લોકોને અલગ કર� દો. અને તમે પોતે મયદાનમાં
�ટકારો કરાવી દો અને
આવી �જો. બંને પક્ષો જગથી
ં

આપણે બંને તમે અને �ુ ં સીધો �ુકાબલો કર� લઈએ �થી
તમને ખબર પડ� �ય ક� કોના �દલ પર કાટ ચડ� ગયો છે

અને કોની �ખોમાં પડદા પડ� ગયા છે .

�ુ ં એ જ “અ�ુલ હસન” �ં �ણે બદના �દવસે

તમારા નાના ( ઉત્બ �બન રબીઆ) મામા ( વલીદ �બન

ઉતબા) અને ભાઈ હન્ઝલાન માથા ફાડ� ખતમ કર� નાખ્ય
હતા. અને હ� પણ એ તલવાર માર� પાસે છે અને �ુ ં એ જ
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જોશ અને �હમ્મતથ �ુકાબલો કર�શ. મ� ન તો દ�ન પલટો

કય� છે , અને ન નવો નબી અપનાવ્ય છે . �ુ ં એ જ માગ�

ચાલી રહ્ �ં �ને તમે અખત્યાર સીમા �ુધી છોડ� રાખ્ય
હતો. અને પછ� લાચાર�એ દાખલ થઈ ગયા હતા.

તમા� ં માન�ું છે ક� તમે હ. ઉસ્માના � ૂનનો બદલો

લેવા આવ્ય છો. તમને તો ખબર છે ક� આ � ૂનની જગ્ય
�ાં છે અને જો ખર� ખર બદલો લેવો છે તો ત્યા જઈને લ્ય.

મને તો એ�ું લાગી ર�ું છે ક� જગ
ં તને દાંતોથી

કાતર� રહ� છે અને � ું એવી ર�તે ફ�રયાદ કર� રહ્ છે �વી

ર�તે �ટ સામાનના ભારથી બરાડવા લાગે છે અને તમા�ં
ટો�ં તલવારના ઘા અને મૌતની ગરમ બ�ર� અને

�ુડદાઓના ઢગ પર ઢગ ખડકાવાના કારણે �કતાબે �ુદાનો

વાસ્ત દઈ રહ� છે . જયાર� ક� પોતે એ �કતાબના �ણી જોઈને
�ુન્ક (ઇન્કાર કરના)

છે અને બયઅત કરવા પછ�

બયઅતનો ભંગ કરનારા છે .
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(૧૧) પોતાના લશ્કરન �ુશ્મ સામે
રવાના કરવા સમયે
જયાર� તમે કોઈ �ુ શ્મ પર ચડાઈ કરો અથવા તે

તમારા પર ચડ� આવે તો �ુ ઓ તમારો પડાવ ટ� કરાઓની
સામે અથવા પહાડોની તળે ટ�માં અથવા નદ�ઓના વળાંકો

પર હોય, �થી એ તમારા માટ� બચવા�ું સાધન પણ રહ�
અને �ુ શ્મનોન રોક� પણ શક�. આ જગ
ં હંમેશા એક અથવા બે

મોરચા પર કરવી અને તમારા ચો��ાતોને પહાડોની ટોચો
પર અથવા ટ� કરાઓના �ચા ભાગ પર િન�ુક્ કર� દ� વા,
�થી �ુ શ્મ કોઈ ખતરનાક જગ્યાએથ �મલો
ન કર� શક�
ુ

અને ન �ુર�ક્ જગ્યાએથ. અને એ યાદ રાખો ક� ફૌજની
અગ્ર �ૂકડ� ફોજની સભ
ં ાળ રાખનાર� હોય છે અને તેઓની
ખબરનો ઝર�ઓ ખબર� (�� ૂસ) લોકો હોય છે .

ખબરદાર ! આપસમાં �ટા ન પડ� ��ુ,ં �યાં

ઉતર�ું ત્યા એક� સાથે ઉતર�ું અને �ૂચ કરવી તો બધાએ
એક સાથે �ૂચ કરવી. અને અને જયાર� રાત પડ� �ય તો
ભાલાઓ પોતાની આસપાસ ખોડ� દ� વા અને ખબરદાર,
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િન�દની મ� ચાખવાનો મોહ ન કરવો પણ એટ�ું જ ક�
એકાદ ઝો�ુ ં આવી �ય.
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(૧ર) મોઅ�લ �બન ક� સ �રયાહ�ના નામે
આપની નસીહત � મોઅ�લ �બન ક� સ �રયાહ�ને
એ વખતે ફરમાવી જયાર� તેને ત્ હ�ર�ું લશ્ક આપી
શામ ભણી રવાના કયાર.
એ અલ્લાહથ ડરતા રહ�જો, �ની બારગાહમાં હર

હાલતમાં હાજર થવા�ું છે અને �ના િસવાય કોઈ �િતમ

મં�ઝલ નથી. જગ
ં એ લોકોથી કરવી � તમાર� સાથે જગ
ં

કર� . ટાઢા પહોરમાં સવાર સાંજ સફર કરવી અને ગરમીના
સમયે કાફલાને રોક� લોકોને આરામ કરવા દ� વો.

સફર ધીમે કરવી અને રાત્રી આરંભમાં સફર ન

કરવી, ક�મક� પરવર�દગાર� રાતને આરામ માટ� બનાવી છે

અને તેને ઠહ�રવા માટ� બનાવી છે , સફર કરવા નહ�. એટલે

રાતના પોતાના બદનને આરામ આપવો અને પોતાની
સવાર� માટ� શાંિતનો બદ
ં ોબસ્ કરવો. ત્યા પછ� જયાર�

જોઈ લ્ય ક� સવાર પડ� રહ� છે અને �ુબ્ પ્રકા રહ� છે તો
�ુદાની બરકતના સહાર� ઊભા થઈ જ�ું અને જયાર�

�ુ શ્મનન સામનો થઈ �ય તો પોતાના સાથીઓની વચમાં
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ઊ�ું રહ�� ું અને �ુ શ્મનન એટલા ન�ક ન જ�ું ક� �ણે જગ
ં
આદરવા માગો છો અને ન એટલા �ૂ ર થઈ જ�ું ક� �ણે

જગથી
ડર� ગયા છો. ત્યા �ુધી ક� મારો �ુકમ આવી �ય
ં
અને �ુ ઓ, ખબરદાર ! �ુ શ્મનન �ુ શ્મન તમને એ વાત પર

ન તૈયાર કર� દ� ક� તેને હકની દાવત આપવા અને �ુજ્જ
� ૂર� કરવા પહ�લા જગનો
ં
આરં ભ કર� દયો.
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(૧૩) પોતાના એક સેનાપિતના નામે
મ� તમારા પર અને તમાર� નીચેના લશ્ક પર

મા�લક �બન અલ હા�રસ અલ અશ્તરન સરદાર િન�ુક્ કય�

છે , એટલે તેની વાતો પર ધ્યા આપજો અને તેની પયરવી
કરજો અને તેઓને જ પોતા�ું બખ્ત અને ઢાલ બનાવજો.

ક�મક� મા�લક એ લોકોમાંથી છે �મની કમઝોર� અને ક્ષિત

કોઈ ખતરો નથી અને ન તેઓ આવા સમયે આળસ કર� શક�

છે , �યાં ચપળતા વધાર� જ�ર� હોય. અને ત્યા ન તે�

દ� ખાડ� શક� છે , �યાં ઢ�લ વધાર� �ુ�ધ્ધ�ૂવર હોય.
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(૧૪) પોતાના લશ્કરન િસફફ�નની જ ંગના
આરં ભ પહલ
� ા
આપની નસીહત પોતાના લશ્કરન નામે િસફ્ફ�ની

ં
આરંભ પહ�લા
જગના

ખબરદાર ! એ સમય �ુધી જગ
ં શ� ન કરવી �યાં

�ુધી તેઓ પહ�લ ન કર� . ક�મક� તમે અલ હમ્દ �લલ્લા
પોતાની દલીલ રાખો છો, અને તેઓને ત્યા �ુધી મોહલત

આપવી �યાં �ુધી પહ�લ ન કર� દ� . એક બી� �ુજ્જ થઈ

જશે. ત્યા પછ� જયાર� �ુદાના �ુકમથી શ�ુ હાર� �ય તો

કોઈ ભાગવાવાળાને કતલ ન કરવો અને કોઈ લાચારને

માર� ન નાખવો અને કોઈ ઘાયલ પર કાિતલ �ુમ્લ ન

કરવો. અને ઔરતોને �ુ :ખ ન આપ�ું ભલે એ તમને

અપશબ્દ જ ક�મ ન આપતી હોય અને તમારા હા�કમોને �ુ� ં
ભ�ું ક�મ ન બોલે. ક�મક� તેઓ મનોબળ અને �ુ�ધ્ધન �હસાબે
કમઝોર છે અને અમે પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમન �ુગમાં પણ તેઓના િવશે હાથ રોક�
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લેવાને બંધાએલા હતા જયાર� ક� તેઓ �ુશ્રી હતી અને એ

સમયે પણ જો કોઈ �ીઓ પર પત્થ અથવા લાકડ�
ઉપાડ� ું તો તેને અને તેના વશ
ં જોને મેણા મારવામાં આવતા.
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(૧પ) �ુશ્મનન �બ� થવા સમયે �ુઆનો
ઉચ્ચા

આપની દોઆ � આપ �ુ શ્મનન સામના વખતે
પડયા કરતા હતા.

�ુદાયા ! �દલો તાર� તરફ જ ખ�ચાઈ રહ્ છે અને

ગરદનો �ચી થએલ છે અને �ખો લાગેલી છે અને પગલા
આગળ ધપી રહ્ છે અને બદન ક્ષ થઈ � ૂ�ા છે . અય

�ુદા ! �પાએલા ક�નાઓ સામે આવી ગયા છે અને

�ુ શ્મનાવટન દ� ગ ઉકળ� રહ� છે . અય �ુદા ! અમે તારા

દરબારમાં પોતાના ર� ૂલની ગયબત અને �ુ શ્મનોન વધારા
અને ઇચ્છાઓન તફાવતની ફ�રયાદ કર� રહ્ છ�એ. અય

�ુદા ! અમાર� અને �ુ શ્મનોન વચ્ચ હકની સાથે ફ�સલો કર�
દ� . ક�મક� � ું શ્રે ફ�સલા કરનાર છે .
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(૧૬) જ ંગના સમયે લશ્કરન �ુચના

આપની અ�ુલ્ વાણી � આપ �ુધ્ સમયે

પોતાના સાથીઓને ફરમાવતા રહ�તા હતા.

ખબરદાર ! તમને એ નાસભાગ આકર� ન લાગે

�ના પછ� આક્ર કરવાની શ�તા હોય અને એ પીછે હઠ

�ચ�તાજનક ન બનાવે � પછ� ફર� પાછા આવવાની શ�તા

હોય, તલવારોને તેનો હક આપી દયો, પડખાભેર પડવાવાળા

�ુ શ્મન માટ� મક્ત તૈયાર રાખો. પોતાના મનને સખ્

રાખો. ને�બા� અને સૌથી આકર� તલવાર બા� માટ�

તૈયાર રાખો. અને અવાજોને માર� નાખો ક�મક� તેનાથી
િનબર્ળત �ૂ ર થઈ �ય છે .

કસમ છે એ �તની �ણે દાણાને ફોડયા અને

પ્રાણવ વસ્ �ુ પેદા કર� ક� આ લોકો ઇસ્લા નથી લાવ્ય

બલ્ક સંજોગો સામે હિથયાર નાખી દ�ધા છે . અને પોતાના
�ુ ફ્ર �પાવી રાખેલ છે અને �વા મદદગાર મળ� ગયા ક�
તરત જ ઉઘાડા પડ� ગયા.
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(૧૭) �ુઆિવયાના એક પત્ર જવાબ

તા�ં એ માન�ું છે ક� �ુ ં શામનો પ્રદ તને સ�પી

દ�, � વાતનો કાલે ઇન્કા કર� � ૂ�ો �ં, તેને આજ

અપર્ નથી કર� શકતો. અને તા� ં એ કહ�� ું ક� જગે
ં અરબોનો

નાશ કર� દ�ધો છે અને અ�ુક લોકો િસવાય કોઈ બાક� બચ્�ુ
નથી તો યાદ રાખો ક� �નો �ત હક પર થયો હોય તેનો
��મ જ�ાત છે અને �ને �ૂઠ ખાઈ ગ�ું તેનો �ત
જહ�હમ છે .

રહ� આપણા બંનેની વાત ક� જગ
ં અને વ્ય�ક્તત્વ

બંને સરખા છ�એ, તો તમે શકં ામાં એ ઝડપથી કામ નથી

કર� શકતા �ટ�ું �ુ ં યક�ન સાથે કર� શ�ુ ં �ં. અને શામવાળા

�ુ િનયા િવશે એટલા લાલ�ુ નથી �ટલા ઈરાક્વાળા
આખેરતના િવશે �ચ�તાગ્ર છે .

અને તમા� ં એ કહ�� ું ક� આપણે બધા અબ્દ મનાફના

વશ
ં જ છ�એ તો એ વાત સાચી છે પરં� ુ ન ઉમૈયા હાિશમ

�વા થઈ શક� છે અને અરબ અબ્�ુ �ુ��લબ �વા. ન અ�ુ
�ુ�ફયાન અ� ૂ તા�લબની બરોબર� કર� શક� છે અને ન
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�ુદાની રાહમાં �હજરત કરનાર, આઝાદ કર� લા લોકો �વા, ન

ચોખ્�ુ �ૂળ ધરાવનાર �ૂળ સાથે ભેળવી દ� વાયા સાથે

સરખાવી શકાય છે . અને ન હકદારને બાિતલ નવાઝ �વો

ઠ�રવી શકાય છે . મોઅિમનને કદ� �ુના�ફક સાથે નથી રાખી

શકાતો. કિનષ્ ( નીચ) અવલાદ તો એ છે � એ વડવાના
કદમ પર ચાલે � જહ�ેમમાં પડ� � ૂ�ો છે .

ત્યા પછ� અમારા હાથમાં ન�ુવ્વત�ુ સૌભાગ્ છે

�ના વડ� અમે બાિતલના માનવંતોને હડ� ૂત કયાર્ છે અને

હકના �ુ બળાઓને �ચે આણ્ય ( હકવાળા કમઝોર લોકોને

�ુલંદ �ાર) છે , અને જયાર� પરવર�દગાર� પોતાના દ�નમાં
અરબોને ટોળે ટોળા દાખલ કયાર્

અને આ કૌમ ઇચ્છ

અિનચ્છા �ુસલમાન બની છે તો તમે આ જ દ�નમાં
દાખલ થનારાઓના ટોળામાં હતા મને કમને ( ચાહ�ને ક�

ખૌફના લીધે) જયાર� ક� આગળ વધનારા આગળ વધી � ૂ�ા

હતા. અને �ુહા�જરો પોતાની પ્રાથિ િવિશષ્ટત મેળવી

� ૂ�ા હતા. �ુ ઓ, ખબરદાર, શયતાનને તમારા �વનનો
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ભાગીદાર ન બનાવો અને તેને તમારા આત્મ પર ચડ�
બેસવા ન દયો. - વસ્સલા
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(૧૮) બસરાના ગવનરર અબ્�ુલ્લ ઇબ્ન
અબ્બાસન નામે
યાદ રાખો ! ક� આ બસરા ઇબ્લીસન ઉતરવાની

અને �ફત્ના ઊભા થવાની જગ્ય છે એટલે અહ�ના લોકો

સાથે સાર� વતર્�ું કરવી, અને તેમના �દલોમાંથી ભયની

ગાંઠ ખોલી નાખવી. મને ખબર મળ� છે ક� તમે બની
તમીમની સાથે સખ્તીથ વત� છો. અને તેમની સાથે સખ્
પ્રકાર વહ�વાર કરો છો. તો યાદ રાખો, ક� બની તમીમ એ

લોકો છે ક� જયાર� તેઓનો કોઈ િસતારો �ૂબે છે તો બીજો

ં
મામલામાં �હ�લીયત ક� ઇસ્લા
ઊભર� આવે છે . આ જગના

�ાર� ય પણ કોઈથી પાછળ નથી રહ્. વળ� અમારો તેઓની
સાથે �રશ્તેદાર અને સગપણનો સંબ ંધ પણ છે . એટલે જો

આપણે તેઓનો ખ્યા રાખ�ું તો અજ મેળવી�ું અને સંબ ંધો
તોડ��ું તો �ુનેહગાર થા�ુ.ં એટલે ઇબ્ન અબ્બા, �ુદા

તમારા પર રહ�મત ઉતાર� , તેઓની સાથે પોતાની જબાન

અથવા હાથ પર �ર� થનાર� ભલાઈ ક� �ુરાઈમાં સોચી
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સમ�ને પગ ઉપાડવા ક�મક� આપણે બંને આ જવાબદાર�માં

શર�ક છ�એ. અને �ુ ઓ તમારા સંબ ંધમાં માર� ભલી ભાવના
કાયમ રહ�. અને માર� રાય ખોટ� ન પડવા પામે.
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(૧૯) પોતાના અ�ુક ગવર્નરોન નામે
�ણી લ્ય, તમારા શહ�રના જમીનદારોએ તમારા
સબ
ં ંધમાં સખ્ત, કઠોરતા, અપમાન અને અપક�િત� અને
અત્યાચારન િશકાયત કર� છે . અને મ� તેઓના સંબ ંધમાં
િવચાર કર� લીધો છે . તેઓ પોતાના િશકરના કારણે િનકટ
રાખવાને લાયક તો નથી પણ કોલ કરારની �એ તેમને �ૂ ર
પણ નથી કર� શકાતા. અને તેઓ પર અત્યાચા પણ નથી
થઇ શકતો. એટલે તમે તેઓના સંબ ંધમાં એ�ું નરમ વલણ
અખત્યા કરો, �માં થોડ� કડકાઈ પણ શાિમલ હોય અને
તેઓની સામે સખ્ત અને નરમીની દરિમયાનનો વતાર્ કરો
ક� કદ� િનકટ કર� લ્ય તો કદ�ક �ૂ ર કર� દયો. કદ� પાસે
બોલાવી લ્ય તો કદ� અળગા રાખો. (ઇ.અ.)
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(ર૦) �ઝયાદ ઇબ્ન અબીહના નામે
� બસરાના ગવનર્ અબ્� ુલ્લ �બન અબ્બાસન

નાયબ બનીને ગયા હતા અને ઇબ્ન અબ્બા બસરા અને
અહવાઝના આ�ુ બા�ુ ના બધા પ્રદ�શ ગવનર્ હતા.

�ુ ં અલ્લાહન કસમ ખાઈને ક�ુ ં �ં ક�, જો મને ખબર

પડ� ગઈ ક� તમે �ુસલમાનોના ગનીમતના માલમાં નાની
અથવા મોટ� ખયાનત કર� છે તો તમારા પર એવી સખ્ત
કર�શ ક� તમે નાદાર ભાર� પીઠવાળા અને માન સન્મા
વગરના થઈને રહ� જશો. વસ્સલા.
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(ર૧) �ઝયાદ ઇબ્ન અબીહના જ નામે
ઉડાઉપ�ું છોડ� મધ્યમમાગ અપનાવો અને આજના
�દવસે કાલને યાદ રાખો. જ�રત � ૂરતો માલ રોક� બાક�
હાજતના �દવસ માટ� આગળ મોકલી દયો.
�ું તમે એમ ધારો છો ક� તમે ઘમંડ�ઓમાં રહ�શો
અને �ુદા તમને િવનમ લોકો �વો સવાબ આપશે? અથવા
તમારા માટ� સદકો અને ખયરાત કરવાવાળાઓનો સવાબ
લા�ઝમ ઠરાવશે. અને તમે નેઅમતોમાં પડખા બદલતા
રહ�શો ? ન કોઈ કમઝોરનો ખયાલ કરશો ન કોઈ બેવાનો?
જયાર� ક� ઇન્સાનન એનો જ બદલો મળે છે � તેણે ક�ુર છે .
અને તે એને જ મેળવે છે � તેણે આગળ મોકલ્�ુ છે .
વસ્સલા

નહ�ુલ બલાગાહ - 821

ww.hajinaji.com

(રર) અબ્�ુલ્લ ઇબ્ન અબ્બાસન નામે
�ના માટ� અબ્� ુલ્લ ઇબ્ન અબ્બાસ�ુ કહ�� ું હ� ું ક�

મ� હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન પછ� કોઈના પણ કલામથી એટલો ફાયદો નથી

ઉઠાવ્ય �ટલો આ કલામથી ઉપાડયો છે .

�ણ�ું જોઈએ ક� ! �ાર� ક �ાર� ક એ�ું પણ થાય છે
ક� માણસ એ ચીજને મેળવીને પણ � ૂશ થઈ �ય છે � તેના
હાથથી જવા વાળ� નહોતી અને એ ચીજના ચાલ્ય જવા પર
શોકગ્ર પણ થઈ �ય છે � તેને મળવા વાળ� નહોતી.
એટલે તમાર� જવાબદાર� છે ક� એ આખેરત પર � ૂશી
મનાવો � મળ� �ય અને એના પર અફસોસ કરો �
તેમાંથી હાિસલ ન થઈ શક�. �ુ િનયા હાિસલ થઈ �ય તો
તેના પર વ� ૂ � ૂશી �હ�ર ન કરો. અને હાથથી િનકળ� �ય
તો બેકરાર થઈને અફસોસ ન કરો. તમાર� બધી જ �ચ�તા
મૌત પછ�ના સમય િવષે હોવી જોઈએ.
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(ર૩) ઇબ્ન �ુ�લ્જમન �ુમલા પછ� હઝરતની
વસીયત
હતી.

આ વસીયત આપે પોતાની શહાદત પહ�લા કર�
તમારા બધા માટ�

માર� વસીયત એ છે

ક�

ં ંધમાં કોઈ પણ પ્રકાર િશકર ્ ન
ખબરદાર, �ુદાના સબ
કરવો. અને હઝરત મોહમ્મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમન �ુ�ેતને એળે અને વ્યથ ન જવા દ� વી. એ બંને
�ુ� ુનોને કાયમ રાખો અને એ બંને �ચરાગોને પ્રકાિ રાખો.
ં વ નથી.
ત્યા પછ� કોઈ િન�દાનો સભ
�ુ ં કાલે તમાર� સાથે હતો અને આ� તમારા માટ�

ઇબ્ બની ગયો �ં અને કાલે તમારાથી િવદાય થઈશ.
ત્યા પછ� જો �ુ ં �વતો રહ� ગયો તો મારા � ૂનનો
અિધકાર� �ુ ં જ �ં. અને જો માર� �વનદોર� �ૂંકાઈ ગઈ તો

�ુ ં �ુ િનયાથી ચાલ્ય જઈશ. જો �ુ ં માફ કર� દ� તો એ મારા
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માટ� �ુદાના સાિમપ્ય�ુ ( નજદ�ક��ુ)ં સાધન બનશે અને
તમારા હકમાં પણ એક નેક� હશે એટલે તમે પણ માફ કર�
દ� જો. �ું તમે નથી ઇચ્છત ક� �ુદા તમને માફ કર� દ� ?
�ુદાની કસમ ! આ અચાનક મૌત એવી નથી �ને
�ુ ં નાપસંદ ક�ં �ં અને ન એવો બનાવ છે , �ને �ુ ં �ુરો સમ�ુ ં

�ં. �ુ ં તેઓના �વો �ં � રાત આખી પાણી તલાશ કરતો રહ�

અને સવાર� ઝરણા પર આવી ચઢ� અને શોધવા પછ�
પોતાનો ઉદ્દ પ્રા કર� લે. અને વળ� �ુદાના દરબારમાં
� કંઈ છે , તે નેક ક�રદારો માટ� વધાર� સા� ં જ છે .
આ કલામનો એક ભાગ પહ�લા આવી � ૂ�ો છે પણ
અહ� કંઈ વધારો હતો એટલે તેને ફર� નકલ કર�ુ યોગ્
સમ�યો. - સય્ય રઝી
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(ર૪) િસફફ�નની જ ંગથી પાછા ફરતા વકફો
િવશે વસીયત

પોતાની માલ િમલ્ત િવશે � િસફફ�નની જગ
ં પછ�

પાછા ફરતા લખેલ હતી.

આ �ુદાના બદ
ં ા, અલી ઇબ્ન અબી તા�લબ
(અલ�ય્હસ્સલ)નો �ુકમ છે , પોતાના માલ િવશે, એનો હ�� ુ

�ુદાની રઝા પ્રા�પ્ છે �થી તેના વડ� જ� તમાં પ્રવે
શક� અને મહ�શરના �દવસના ડરથી અમાન મેળવી શક�.
આ

માલની

સભ
ં ાળ

હસન

�બન

અલી

(અલ�ય્હસ્સલ) કરશે. જ�રત �ુજબ વાપરશે. અને યોગ્
દાનધરમ કરશે. ત્યા પછ� તેઓને કોઈ અકસ્મા નડયો
અને �સ
ુ યન અલ�ય્હસ્સલ બાક� રહ� ગયા તો �ઝમ્મેદા
તેઓ રહ�શે અને એજ પ્રમા કામ કરશે.

ફાતેમા (સલા�ુલ્લાહ અલય્હ)ની અવલાદનો અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ના સદકામાં એટલો જ હક છે �ટલી
અલીની બી� અવલાદનો છે . મ� દ� ખભાળ�ું કામ ફાતેમા
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સલા�ુલ્લાહ અલય્હાન અવલાદને માત �ુદાની �ુ� ુ દ�
અને

પયગમ્બ

(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લ)ની નજદ�ક�ના ખ્યાલથ સ�પી દ�ધેલ છે . એટલા
માટ� ક� આપ હઝરતના મોભાનો સન્મા પણ થઈ જશે અને
આપના સગપણની પ્રિતષ પણ રહ� જશે.
પરં� ુ આ પછ� પણ વાલીના માટ� આ શરત છે ક�
� ૂળ માલ સલામત રાખે અને માત તેના ફળોને ખચર કર� . તે
પણ એ માગ�માં �નો �ુકમ આપવામાં આવ્ય છે . અને �ની

�હદાયત કરવામાં આવી છે અને ખબરદાર, આ ગામની

ખ�ૂરની વાડ�માંથી એક નાનો છોડ પણ ન વેચે ત્યા �ુધી ક�
જમીન ફળ� ુપ હોય.
માર� એ કનીઝો �નાથી મારો સંબ ંધ રહ� � ૂ�ો છે
અને તેઓની અવલાદ પણ મવ�ૂદ છે અથવા તેણી
ગભર્વંત છે . તેણીઓને તેણીની અવલાદના �હસાબમાં રોક�
લેવામાં આવે તેઓનો જ �હસ્સ ગણવામાં આવે. ત્યા પછ�
જો બાળક મર� �ય અને કનીઝ �વતી રહ� �ય તો તેને
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આઝાદ કર� દ� વામાં આવે ક� �ણે તેની �ુલામી ખતમ થઈ
� ૂક� છે અને આઝાદ� મળ� � ૂક� છે .

આ વસીયતમાં હઝરત�ું ફરમાન ક� વ�દયા પણ ન

વેચવામાં આવે. તેમાં વ�દયાથી �ુરાદ ખ�ૂરનો નાનો પોદો
(છોડ) છે . ��ું બ�વ
ુ ચન વદ� થાય છે અને “હ�ા � ુશ્ક�લ

અરઝોહા �ગરાસા” એક અથર્સભ કલામ છે , �નો મક્સ એ

છે ક� જમીનમાં ખ�ૂરના એટલા દરખ્ ઉગી િનકળે ક�
જોવાવાળો તેના � ૂળ �પ�ું અ�ુમાન ન કર� શક�. અને તેના
માટ� પ્ સંદ�હ �ુક્ બની �ય ક� કદાચ આ કોઈ બી�

જમીન છે . - સય્ય રઝી.
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(રપ) સદકાઓ જમા કરાવવાવાળાઓને
�ુચના
� એ દર� ક શખ્સન લખી આપતા હતા �ઓને

સદકાના વહ�વટદાર બનાવતા હતા.

મ� આ બે શબ્દ એટલા માટ� નકલ કર� લીધા ક�

દર� ક શખ્સન �દાજો આવી �ય ક� હઝરત ક�વી ર�તે

સત્યન સ્તંભોન ઊભા રાખતા હતા અને નાના મોટા,

સાધારણ અસાધારણ, બધા મામલામાં ન્યા અને ઇન્સાફન
દ્રષ્ટાબેસારવા માંગતા હતા. - સય્ય રઝી

�નો કોઈ ભાગીદાર નથી એવા એક �ુદાનો ડર

રાખી આગળ વધો અને ખબરદાર ન કોઈ �ુસલમાનને
ડરાવજો અને ન કોઈની જમીન પર જબરદસ્તીથ પસાર

થજો. �ુદાના માલમાંથી રજભાર પણ વધાર� ન લે� ું અને

જયાર� કોઈ કબીલા પાસે જ�ું તો તેઓના ઘરોમાં �ુસવાના
બદલે ઝરણા અને �ુ વા પર ઉતર�ુ.ં ત્યા પછ� ધીર ગંભીર
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પણે તેઓ તરફ ��ું અને તેઓની વચ્ચ ઊભા રહ� સલામ

ં ુ સી ન કરવી.
કરવી અને સલામ કરવામાં ક�

ત્યારપછ કહ��,ું અય �ુદાના બંદાઓ ! મને તમાર�

પાસે પરવર�દગારના વલી અને ર� ૂલના �નશીને મોકલ્ય

છે �થી �ુ ં તમારા માલમાંથી અલ્લાહન હક લઈ લ�. તો �ું
તમારા માલમાં અલ્લાહન કોઈ હક છે ? � મને સ�પી શકો.

જો કોઈ શખ્ ઇન્કા કર� દ� તો તેના પાસે ફર� માંગણી ન

કરવી. અને જો કોઈ �સ્વકા કર� તો તેની સાથે એ ર�તે જ�ું
ક� ન કોઈને ભય�ભત કરવો, ન કોઈને ધમક� દ� વી, ન સખ્

વતર્�ું કરવી, ન અસ્થાન દબાઉ (દબાણ) નાખવો, � સો�ું
ચાંદ� આપે એ લઈ લે� ું અને જો ચોપગા અથવા �ટ હોય

તો તેના વાડા પર અચાનક વગર ર�એ ન પહ�ચી જ�ુ.
ક�મક� મોટો ભાગ તો મા�લકનો જ છે . ત્યા પછ� જયાર�

ચોપગાના વાડ� પહ�ચી �વ તો કોઈ ��બર અને ઝા�લમની

�મ દાખલ ન થઈ જ�ુ.ં ન કોઈ �નવરને ભડકાવી દ� � ું

અને ન કોઈને ભય�ભત કર� દ� � ું અને મા�લકની સાથે પણ

� ૂરો વતાર્ ન કરવો, બલ્ક માલને બે ભાગમાં વહ�ચી
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મા�લકને અિધકાર આપવો ક� તે � ચાહ� તે ભાગ લઈ લે

અને તે � �હસ્સ લઈ લે તેના પર કોઈ વાંધો ન લેવો. પછ�

બાક�ને બે ભાગમાં વહ�ચી નાખવા અને તેને અિધકાર

આપવો અને પછ� તેના અિધકાર પર વાંધો ન ઉઠાવવો. ત્યા
�ુધી ક� એટલો જ માલ બાક� રહ� �ય �નાથી �ુદાનો હક

અદા થઈ શક� તો તેને લઈ લેવો બલ્ક કોઈ શખ્ વહ�ચણી

પર ફ�ર િવચારણાની દરખાસ્ કર� તો તેને પણ �સ્વકાર લે� ું
અને બધો માલ ભેળવી ફર� પહ�લાની �મ વહ�ચણી કરવી
અને �તમાં એ બચેલા ભાગમાંથી �ુદાનો હક લઈ લેવો.

ઉપરાંત એ ધ્યાનમા રહ� ક� � ૃધ્, િનબર્, ક�

ભાંગેલ, કમઝોર અને એબદાર �ટ ન લેવો અને એ �ટોનો
અમીન પણ તેને બનાવવો �ના દ�ન પર િવ�ાસ હોય અને

� �ુસલમાનોના માલમાં નરમીથી વતાર્ કરતો હોય, �થી

તે વલી �ુધી માલ પહ�ચાડ� દ� . અને તે તેઓની વચ્ચ
વહ�ચી દ� . આ િવષય પર એને વક�લ (એજન્) બનાવવો �
�ુ�ખ્લ, �ુદાથી ડરનારો, પ્રમા� અને સાચવનાર હોય, ન

સખ્ત કરવાવાળો હોય, ન �લ્ કરનાર, ન થકવી નાખનાર
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દોડાવવાવાળો.

ત્યા

પછ�

�ટલા

પ્રમાણમ માલ ભેગો થઈ �ય તે માર� પાસે મોકલી દ� વો
�થી �ુ ં �ુદાના �ુકમ પ્રમા તેના ક�ન્દ�ુધી પહ�ચાડ� દ�.

અમાનતદારને માલ સ�પતી વખતે એ વાતની

�ુચના કર� દ� વી ક� ખબરદાર �ટણી અને તેના બાળકને
અલગ ન કર� અને બ�ું �ૂ ધ કાઢ� ન લે, � બચ્ચ માટ�

� ૂકસાનકારક હોય. સવાર�માં પણ સખ્તીથ કામ ન લે અને

તેની તથા બી� �ટણીઓ વચ્ચ ન્યા અને સમાનતાથી

કામ લે.

થા�ા પા�ા �ટને િવસામાની તક આપે. અને

�ની ખર�ઓ ઘસાઈ ગઈ હોય અથવા પગ ભાંગેલા હોય

તેઓ સાથે નરમીથી વત�. રસ્તામા તળાવ આવે તો તેઓને
પાણી પીવરાવવા લઈ �ય અને લીલાછમ રસ્તા � ૂક�ને

ઘાસ પાણી વગરના માગ� પર ન લઈ �ય. વખતો વખત

આરામ આપતો રહ�. અને પાણી તથા હ�રયાળા સ્થળ

રોકાવાની મહ�તલ આપે. ત્યા �ુધી ક� અમાર� પાસે એ

પ�ર�સ્થિતમા પહ�ચે ક� �ુદાના �ુકમથી તં�ુ રસ્ અને તગડા
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હોય. થા�ા પા�ા અને લોથપોથ ન હોય. �થી અમે

�ુદાની �કતાબ અને ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન �ુ�નત પ્રમા તેની વહ�ચણી કર� શક�એ. ક�મક�

આ વાત તમારા માટ� પણ મોટા સવાબ�ું કારણ અને
�હદાયતની િનકટ છે . ઇ.અ.
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(ર૬) સદકા જમા કરવાવાળાઓના કાયર્કરોના
નામે

ક�ટલાક અિધકાર�ઓ માટ� �ઓને સદકાઓ ભેગા

કરવા મોકલ્ય હતા.

�ુ ં તેઓને આજ્ ક� ં �ં ક� પોતાના �ુપ્ અને

�ગત કાય�માં પણ અલ્લાહથ ડરતા રહ�, �યાં તેઓ

િસવાય કોઈ બીજો જોવાવાળો અને સાક્ નથી હોતો. અને
ખબરદાર ! �હ�ર� મામલાઓમાં �ુદાની આજ્ પાળે અને

�ુપ્ બાબતોમાં તે� ું ઉલ્લંઘ કર� એ�ું ન થાય. એટલા

માટ� ક� �ના �હ�ર અને �ુપ્ અને વાણી તથા વતર્નમ ા

�ભ�હતા નથી હોતી એજ �ુદાની અમાનત અદા કરનારો
અને અલ્લાહન ઇબાદતમાં �ુ�ખ્લ હોય છે .

અને ફર� �ુકમ આ�ું �ં ક� ખબરદાર લોકોથી ખરાબ

ર�તે ન વતર્જ અને તેમને પર� શાન ન કરજો અને ન તેઓથી

સ�ા દ� ખાડવા અલગ રહ�જો. ક�મક� દર� ક હાલતમાં આ બધા
દ�ની ભાઈઓ છે અને હકો અદા કરવામાં મદદ કરનારા છે .
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�ુ ઓ આ સદકાઓમાં તમારો ભાગ ન�� છે અને

તમારો હક �ણીતો છે . પરં� ુ ફક�રો અને િનરાધારો અને

� ૂખ્ય લોકો પણ આ હકમાં તમારા ભાગીદાર છે . અમે તમને

તમારો � ૂરો હક આપનારા છ�એ એટલે તમાર� પણ તેઓને

� ૂરો હક દ� વો પડશે. ક�મક� જો એમ નહ� કરો તો કયામતના

�દવસે સૌથી વધાર� �ુ શ્મ તમારા હશે. અને સૌથી વધાર�

�ૂ ભાર્ગ એના જ માટ� છે �ના �ુ શ્મન અલ્લાહન દરબારમાં
ફક�રો, િનરાધારો, માગણો, વં�ચતો, કરજદારો અને વતનથી

�ૂ રના �ુસાફરો છે . અને � શખ્સ પણ અમાનતને મા� ૂલી

ગણી અને ખયાનતના ખેતરમાં પેસી ગયો અને પોતાની
�ત અને દ�નને અપ્રમા�ણક્ત ન બચાવી. તો તેણે
�ુ િનયામાં પણ પોતાને અપક�િત� અને હડ� ૂતતાના ઉતાર�

ઉતાર� દ�ધો અને આખેરતમાં તો અપક�િત� અને ફ�તો
આનાથી પણ વધાર� છે . અને યાદ રાખો ક� સૌથી વધાર�

ખરાબ ખયાનત ઉમ્મની સાથે ખયાનત છે અને સૌથી

ખરાબ ધોકાબા� દ�નના સરબરાહ ( રહ�બર - પે�ા) સાથે
ધોકાબા�થી વતર્�ુ છે .
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(ર૭) મોહમ્મદ �બન અબી કના નામે

મોહમ્મ �બન અબી બકના નામે જયાર� તેમને

િમસરના હા�કમ બનાવવામાં આવ્ય.

લોકોની સામે પોતાના ખભાઓ નમાવી દ� જો, અને

પોતાની વતર્�ું નરમ રાખશો, િવશાળ �દલે ભેટજો, અને

દ્ર�ષ્ટ પણ બધા સાથે એક �વો વતાર્ કરજો, �થી મોટા
લોકોને એમ ખ્યા ન પૈદા થઈ �ય ક� તમે તેઓના

લાભાથ� �લ્ કર� શકો છો. અને કમઝોરોને તમારા ન્યા
પ્ર િનરાશા ન થઈ �ય.

પરવર�દગાર કયામતના �દવસે બધા બંદાઓથી

તેના નાના મોટા, �પા �હ�ર આમાલ િવશે � ૂછા�ું કરશે.

ત્યા પછ� જો તે અઝાબ કરશે તો તે તમારા �લ્�ું

પ�રણામ હશે અને જો માફ કર� દ� શે તો તે તેની રહ�મત�ું
પ�રણામ હશે.

�ુદાના બદ
ં ાઓ ! યાદ રાખો ક� પરહ�ઝગાર લોકો

�ુ િનયા અને આખેરતના લાભો લઈ આગળ �ૂચ કર� ગયા.
તેઓ �ુ િનયાવાળાઓ સાથે તેઓની �ુ િનયામાં રહ્, પણ
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�ુ િનયાવાળા તેઓની આખેરતમાં સાથે ન થઈ શ�ા. તેઓ

�ુ િનયામાં ઠાઠ માઠથી �વન વીતાવી રહ્, � બધાએ ખા�ું
તેનાથી સા�ં અને સ્વચ ખાવા�ું ખા�ું અને એ બધી મ�ઓ

માણી લીધી � એક િવલાસી માણે છે . અને એ બ�ું મેળવી

લી�ું � બ�ળયા અને ઘમંડ� લોકોના ભાગે આવે છે . ત્યા
પછ� એ વાટખચ� લઈને ગયા � મં�ઝલ �ુધી પહ�ચાડ� દ�

અને એ વેપાર કર�ને ગયા, �માં નફો જ નફો હોય.

�ુ િનયામાં રહ�ને �ુ િનયાની મ� માણી અને એ યક�ન રાખતા
રહ્ ક� આખેરતમાં પરવર�દગારની રહ�મતના પાડોશમાં હશે.

�યાં ન તેમની અવાજ �ુ કરાવવામાં આવશે અને ન કોઈ

�લજ્જતમા તેમના ભાગમાં કોઈ કમી રહ�શ.ે

અય �ુદાના બદ
ં ાઓ ! મૌત અને તેની િનકટતાથી

ડરો અને તેના માટ� સરસામાન એકઠો કર� લ્ય. ક�મક� તે એક

મોટો �ુકમ અને મોટા બનાવની સાથે આવવાવાળ� છે . એવી

ભલાઈ સાથે �માં કોઈ �ુરાઈ ન હોય અથવા એવી �ુરાઈ

સાથે �માં કોઈ ભલાઈ ન હોય. જ�ાત અથવા જહિ�મની

તરફ તેઓ માટ� કામ કરનારાઓથી વધાર� િનકટ કોણ હોઈ
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શક� છે , તમે એ છો �નો મૌત લગાતાર પીછો કર� રહ� છે .
તમે રોકાઈ જશો તો પણ તમને પકડ� લેશે અને ભાગશો તો

પણ પોતાની પકડમાં લઈ લેશ.ે એ તમાર� સાથે તમારા

પડછાયાથી વધાર� વળગેલી છે . તેને તમારા કપાળ સાથે

બાંધી દ� વામાં આવી છે . અને �ુ િનયા તમાર� પાછળથી
બરાબર સંક�લી લેવામાં આવી રહ� છે , એ જહ�ોમથી ડરો

��ું �ડાણ ઘણે �ૂ ર �ુધી છે અને તેની ગરમી ઘણી આકર�
છે અને તેનો અઝાબ પણ બરાબર તાજોને તાજો થાતો
રહ�શે.

એ ઘર એ�ું છે �યાં ન રહ�મત આવે છે અને ન ત્યા

કોઈ ફ�રયાદ સાંભળવામાં આવે છે અને ન કોઈ રંજો ગમથી
�ટકારાનો સંભવ છે . જો તમે લોકો એટ�ું કહ� શકશો ક�

તમારા �દલમાં �ુદાનો ડર અત્યં થઈ �ય અને તેનાથી
તમને �ુભ આશા બંધાઈ �ય તો એ બંનેને ભેગા કર� લ્ય,

ક�મક� બંદાને એટલી જ �ુભ આશા હોય છે �ટલો �ુદાનો ડર
હોય છે . અને શ્રે �ુભ આશા રાખવાવાળો એ જ �ના

�દલમાં �ુદાનો ખૌફ અિતશય અને અત્યં હોય છે .
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મોહમ્મ �બન અબી બક ! યાદ રાખો મ� તમને

પોતાના શ્રે લશ્ક - િમસરવાળાઓ પર ગવનર્ બનાવ્ય

છે . હવે તમારાથી એટલી જ માંગણી છે ક� પોતાના નફસની

િવ�દ્ધ કરવી અને પોતાના દ�નની �હફાઝત કરવી, ભલે

તમારા માટ� �ુ િનયામાં એક જ ઘડ� બાક� રહ� ગઈ હોય અને
કોઈ મખ્ �ૂકન � ૂશ કર� ખા�લકને નારાજ ન કરવો, ક�મક�

�ુદા દર� કના બદલે કામ આવી શક� છે પણ તેના બદલે કોઈ
કામ નહ� આવે.

નમાઝ તેના ન�� સમયોમાં ��મ આપવી. ન

એમ થાય ક� �રસદ મેળવવા માટ� પહ�લા પડ� લ્ય. અને
એ�ું ન થાય ક� રોકાણના કારણે મો�ુ ં કર� દયો. યાદ રાખો
તમારો દર� ક અમલ નમાઝનો પાબંદ હોવો જોઈએ.

યાદ રાખો ક� �હદાયત કરનારા ઇમામો અને નાશના

આગેવાનો એક સરખા નથી હોતા. નબી સલ્લલ્લાહો અલય્

વ આલેહ� વસલ્લમન દોસ્ અને �ુ શ્મ એક સરખા નથી
હોઈ શકતા. હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ

આલેહ� વસલ્લમ � ૂદ મને ફરમાવ્�ુ છે ક� �ુ ં માર� ઉમ્મતન
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બાબતે ન તો કોઈ મોઅિમનથી ડ� ં �ં અને ન �ુશ�રકથી,
મોઅિમનને

અલ્લા

તેના

ઈમાનના

કારણે

�ુરાઈથી

અટકાવી દ� શ,ે અને �ુશ�રકને તેના િશકર ના કારણે પરા�જત

કર� દ� શ.ે બધો ડર એ લોકોથી છે �ઓ જબાનના આ�લમ
હોય અને �દલના દં ભી (�ુના�ફક). કહ� છે એ જ � તમે બધા
�ણો છો પણ કર� છે એ �ને તમે �ુ� ં સમજો છો.
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(ર૮) �ુઆિવયાના એક પત્રનો જવ
સૈયદ રઝીના કહ�વા �ુજબ �ુઆિવયાના પત્ર

જવાબમાં આ શ્રે પત છે .

અલ્લાહન વખાણ અને પાક પયગમ્બ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ

પ્રશં પછ� તમને �ણ

થાય ક�, મને તમારો પત મળ્ય છે , �માં તમે �ુદાના દ�ન

અને હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન �ટં ૂ ાવા અને પરવર�દગારના તરફથી સહાબા
મારફત આપની મદદ કરાયાનો ઉલ્લે કય� છે . પરં� ુ આ

તો એક અજબ અને િવ�ચત વાત છે ક� � સમયે તમારાથી

�પાવીને રાખી હતી ક� તમે અમને એ ઉપકારોની �ણ કરો

છો � પરવર�દગાર� અમારા પર કયાર્છે અને એ નેઅમતોની

ખબર આપો છો � અમારા જ પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમન મળ� છે , �ણે તમે *�હજરના સ્થળ

ખ�ૂર મોકલી રહ્ છો અથવા ઉસ્તાદન તીર ચલાવતા
શીખવી રહ્ છો.
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ન�ધ : *�હજર એ બેહર� ન�ું એક ગામ છે , �યાં ખ�ુર વધાર�
પ્રમાણમાં થાય .
એ પછ� તમા� ં એમ માન�ું છે ક�, ફલાણો અને

ફલાણો બધા લોકોથી બહ�તર છે તો આ એવી વાત છે ક� જો

સાચી હોય તો પણ તેનાથી તમને કોઈ સંબ ંધ નથી. અને

�ુ ઠ� પણ હોય તો તમા� ં કંઈ �ુકસાન નથી. તમાર� આ

ઉપકારક અને ઉપ�ૃત, હા�કમ અને રય્યતન પ્ર� શી

લેવા દ� વા? ભલા � ૂક્ કર� લાઓ અને તેની અવલાદને
પ્ર �ુહા�જરો વચ્ચ ભેદભાવ ઊભો કરવા, તેના દરજ�ઓ
ન�� કરવા અને તેમના તબકાઓને ઓળખવાનો શો હક છે ?
(આ તો એ સમયે �ુસલમાન પણ નહોતા) અફસોસ ક�

�ુ ગારના તીરો સાથે બહારના તીર પણ ખખડવા લાગ્ય અને
ન્યામાં એ લોકો પણ દખલ (હસ્તક્)
�મની િવ�દ � ૂદ ફ�સલો થનારો છે .

કરવા લાગ્ય

અય શખ્, � ું પોતાના અપંગપણાનો ખ્યા કર�

તાર� પોતાની હદમાં ક�મ નથી રહ�તો? � ું તાર� અલ્પ�ુ�ધ્ધ
સમજતો ક�મ નથી. અને �યાં કઝા અને કદર� (િનમાર્ણ) તને
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રાખી દ�ધો છે ત્યા પાછળ હટ�ને જતો ક�મ નથી ? તને કોઈ
પરા�જતની હાર અથવા િવ�તાની �ત સાથે શો સંબ ંધ?
� ું તો સદા �ુમરાહ�ઓમાં કોિશશ કરનાર

અને

મધ્યમમાગર્ ભટક� જનાર છો. �ુ ં તને �ણકાર નથી કર�

રહ્ બલ્ક �ુદાની નેઅમતનો ઝીક કર� રહ્ �ં. નહ�તર તને

ખબર નથી ક� �ુહા�જર અને અન્સારન એક મોટ� જમાતે

�ુદાના માગર્મ ા �ન આપી છે અને બધા િવશેષતા ધરાવે છે

પરં� ુ અમારો કોઈ શહ�દ થયો છે તો તેને “સય્ય�ુશ્શોહ”

કહ�વામાં આવ્ય છે અને હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા
અલય્હ વઆલેહ� વસલ્લમ તેના જનાઝાની નમાઝમાં સી�ેર

તકબીરો કહ� છે . એવી જ ર�તે તને ખબર છે ક� �ુદાની

રાહમાં ઘણાના હાથો કપાયા છે અને તેઓ માનવંતા છે પરં� ુ
જયાર� અમારા આદમીના હાથ કાપવામાં આવ્ય તો તેમને

“જ�ીતમાં ઉડનાર” અને “બે પાંખોવાળા” બનાવી દ� વામાં
આવ્ય. અને જો પરવર�દગાર� પોતાના મોઢ� પોતાના વખાણ

કરવાની મના ન કર� હોત તો કહ�વાવાળો અસંખ્ �ુણો
બયાન કરત. �ને ઈમાનદારોના �દલ �ણે છે , અને
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સાંભળનારાના કાનો પણ અલગ નથી કરવા માંગતા
(સાંભળ�ું બ�ુ ગમે છે ).

એની વાત છોડો ��ું તીર િનશાને લાગવાવા�ં

નથી. અમને �ુ ઓ �ને પરવર�દગાર� � ૂદ બનાવ્ય સ�વ્ય
છે અને બાક� લોકો અમારા ઉપકારો�ું પ�રણામ છે . અમાર�

સનાતન ક�િત� અને તમાર� કૌમ પર ઉચ્ચત અમારા માટ�

એ વાતમાં �કાવટ ન બની ક� અમે તમને અમાર� સાથે
ભેળવી લીધા તો તમારા સાથે સગપણ લીધા અને તમને

સગપણ આપ્ય (દ�કર�ની આપ-લેનો વ્યવહાર કય)

સામાન્ ર�તે

�

સરખા માણસોમાં લેતી દ� તી થાય છે .

અમારામાંથી હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લ છે અને તમારામાં તેમનો અનાદર કરનારા
- તેમને �ૂઠા ઠ�રવવાવાળા, અમારામાં “અલ્લાહન શેર” છે
અને તમારામાં “કસમોનો શેર”. અમારામાં “જ�ેતના

જવાનોના સરદાર” છે . અને તમારામાં “જહ� મી છોકરા”.

અમારામાં “સય્યદ�ુિ�સાઈ આલમીન” છે અને તમારામાં
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“હમ્મ લતલ હતબ” છે . અને એવી અસંખ્ વસ્ �ુ છે �

અમારા હકમાં છે અને તમાર� િવ�દ.

અમારો ઇસ્લા પણ મશ�રૂ છે અને ઇસ્લા

પહ�લાની અમાર� ક�િત� પણ ઇન્કાર ન શકાય એવી છે . અને

�ુદાની �કતાબે �ટાછવાયા �ુણોને એકત્ર કર� દ�ધા છે .
એમ કહ�ને ક� સગાઓ અ�ુકથી અ�ુક ચ�ડયાતા છે . અને

એમ કહ�ને ક� "ઇબ્રાહ અલ�ય્હસ્સલ માટ� સૌથી વધાર�

િનકટ એ છે �ઓએ તેમની પયરવી કર� અને આ પયગમ્બ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ
અને

અલ્લા ઈમાનદારોનો વલી

છે ."

અને ઈમાનદારો
અથા�ત

અમે

સગપણના �હસાબે પણ ઉચ્ચત છ�એ અને પયરવી તથા

તાબેદાર�ના �હસાબે પણ. ત્યા પછ� �ુહા�જરોએ અન્સારન
િવ�દ સક�ફાના �દવસે પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લ સાથે સગપણની દલીલ આપી અને સફળ
પણ થઈ ગયા તો -
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જો કાિમયાબીનો ભેદ આ જ છે તો હક અમાર� સાથે

છે તમાર� સાથે નહ� અને જો કોઈ બી� દલીલ છે તો
અન્સારન દાવો ઊભો છે .

તમા� ં ધાર�ું એમ છે ક�, �ુ ં બધા ખલીફાની ઇષાર ક� ં

�ં અને મ� બધાની િવ�દ બળવો પોકાય� છે તો જો એ સા�ું
પણ છે તો તેનો �લ્ તારા પર નથી ક� તારાથી માફ�

માગવામાં આવે ( આ એ ગલતી છે �નાથી તારા પર કોઈ
આરોપ નથી આવતો) એક કિવના કહ�વા �ુજબ.

અને તા�ં એ કહ�� ું ક� �ુ ં એવી ર�તે ખ�ચાઈ રહ્ હતો

�વી ર�તે લગામ નાખી �ટને ખ�ચવામાં આવે છે �થી

મારાથી બયઅત લેવામાં આવે તો �ુદાની કસમ, ત� માર�
ટ�કા કરવા�ું ઇચ્છ�ુ અને અ�ણતાથી મારા વખાણ કર�

બેઠો. અને મને બદનામ કરવા ચા�ું તો પોતે બદનામ થઈ

ગયો.

�ુસલમાન માટ� એ વાતમાં કોઈ એબ નથી ક� તે

મઝ� ૂમ બની �ય, �યાં �ુધી ક� તે દ�નના મામલામાં

શંકામાં ન પડ� �ય. અને તે� ું યક�ન સંદ�હ �ુક્ ન બની
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�ય. માર� દલીલ � ૂળમાં બી�ઓના �ુકાબલામાં છે પરં� ુ
�યાં �ુધી યોગ્ હ� ું મ� તને પણ બતાવી દ��ુ.ં

ત્યા પછ� ત� મારા અને હ. ઉસ્મા ના મામલાનો

ઉલ્લે કય�

છે , તો તેમાં તારો હક છે ક� તને જવાબ

આપવામાં આવે, એટલા માટ� ક� � ું તેનો �ુ �ુંબી છો.પરં� ુ
સાચે સા�ું બોલ આપણા બંનેમાં તેનો વધાર� �ુ શ્મ કોણ

હતો? અને કોણે તેના કતલનો બંદોબસ્ કય�? એણે ક� �ણે

મદદની ઓફર કર� હતી અને તેને બેસાર� દ� વામાં આવ્ય
અને રોક� લેવામાં આવ્ય અથવા એણે ક� �નાથી મદદ

માગવામાં આવી અને તેણે ઢ�લ કર� અને મૌત�ું �ખ તેમની
તરફ વાળ� દ��ું ત્યા �ુધી ક� કઝા અને કદર� તે� ું કામ �ુ� ં

કર� દ��ુ.ં �ુદાની કસમ ! �ુ ં તેનો હરગીઝ �ુનેહગાર નથી
અને અલ્લા એ લોકોને પણ �ણે છે � રોકવાવાળા હતા
અને પોતાના ભાઈઓને કહ� રહ્ હતા અમાર� આગળ
ચાલ્ય આવો અને જગમાં
ં
ભાગ લેનારા ઘણા ઓછા હતા.

�ુ ં એ વાતની ક્ષ નથી યાચી શકતો ક� �ુ ં તેઓની

�બદઅતો પર બરાબર વાંધો ઉઠાવી રહ્ હતો, એટલે જો

નહ�ુલ બલાગાહ - 846

ww.hajinaji.com

ઇરશાદ અને �હદાયત પણ કોઈ �ુનોહ હતો તો ઘણા એવા

લોકો છે ક� �ઓને િવના વાંક� પણ ઠપકો આપવામાં આવે છે

અને "કદ� કદ� ખર� ખર નસીહત કરનારા પણ બદનામ થઈ

�ય છે ." "મ� માર� શ�તાભર �ુધારણાની કોિશશ કર�

અને માર� તૌ�ફક બસ �ુદાના સહાર� છે . તેના પર મને
ભરોસો છે અને તેની જ તરફ મા� ં ધ્યા છે ."

તમે એ પણ ઉલ્લે કય� છે ક� તમાર� પાસે મારા

અને મારા સાથીઓ માટ� તલવાર િસવાય કંઈ નથી તો એમ

કહ�ને તમે રડતાને હસાવી દ�ધો છે . ભલા તમે અબ્�ુ

�ુ��લબની અવલાદને �ાર� �ુ શ્મનોથ પાછા હટતી અથવા
તલવારથી ભય�ભત થતી જોઈ છે ?

�ુંક �ુદ્દતમ જ �ને તમે ગોતી રહ્ છો એ પોતે જ

તમને ગોતી લેશે અને � વસ્ �ુન �ૂ ર સમ� રહ્ છો તેને

િનકટ કર� દ� શ.ે હવે �ુ ં તમાર� તરફ �ુહા�જરો અને
અન્સારન લશ્ક લઈને ઘણો જલ્દ આવી રહ્ �ં. અને

માર� સાથે એ પણ છે � તેઓના પગલે ઠ�ક ર�તે

ચાલવાવાળા છે . તેઓ�ું આક્ર અસરકારક હશે અને
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જગની
ં
� ૂળ � ૂરા વાતાવરણ પર છવાઈ જશે. આ મૌતના

કપડા પહ�ર�લા હશે. અને તેઓની દ્ર�ષ્ટ શ્રે �ુલાકાત

અલ્લાહન �ુલાકાત હશે. તેઓની સાથે બદવાળાઓના
વશ
ં જો અને બની હાિશમની તલવારો હશે. તમે તેઓની

તલવારોની

કાટ

પોતાના

ભાઈ,

મામા,

નાના

અને

�ુ �ુંબીજનોમાં જોઈ લીધી છે અને તેઓ ��લમોથી હ� પણ

�ૂ ર નથી."
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(ર૯) બસરાવાળાઓના નામે
તમારા િવખવાદ અને િવ�દ્ધતા � પ�ર�સ્થિ હતી

તે તમારાથી �પી નથી. પરં� ુ મ� તમારા �ુનેહગારોને માફ

કર� દ�ધા, ભાગવાવાળાઓ પરથી તલવાર હટાવી લીધી.

આવનારાઓને આગળ વધી ગળે લગાડયા, હવે પછ� પણ

તમાર� િવનાશક રાય અને તમાર� અત્યાચાર િવચાર શ્રે
�ુખર્ત તમને મારા િવરોધ અને વચનભંગ પર તૈયાર કર�
રહ� છે . તો યાદ રાખો ક� મ� ઘોડાઓને પાસે કર� લીધા છે ,

�ટો પર સામાન લાદ� દ�ધો છે , અને જો તમે ઘરથી

ં
િનકળવા પર મજ� ૂર કય� તો એવો સંગ્ર ખેલીશ ક� જગે

જમલ તો માત �ભનો ચટાકો બનીને રહ� જશે.

�ુ ં તમારા આજ્ઞાં�કતો માનને ઓળ�ું �ં અને

િનસ્વાથ�ન હકને ��ું �ં. મારા માટ� એ શકય નથી ક�

કર� દ�
�ુનેહગારથી આગળ વધીને િનદ�ષ પર �મલો
ુ

અથવા વચનભ્રષ્ � ૂક�ને વફાદાર પર આક્રમણ ક.
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(૩૦) �ુઆિવયાના નામે
� કંઈ સાધન સામગ્ તમાર� પાસે છે તેમાં

અલ્લાહથ ડરો અને � તેનો હક છે તમારા પર તેને

ધ્યામાં રાખો. તે હકની માઅર� ફત તરફ પાછા ફરો �નાથી

અ�ણતા માફ કરવાને લાયક નથી. �ુ ઓ ઇતાઅતના
િનશાનો સ્પષ, માગ� પ્ર, રાજમાગ� સીધા છે અને લ�ક્
મં�ઝલ સામે છે , �ના પર �ુ�ધ્ધવાન ઉતર� છે . અને હલક�
કોટ�ના તેનો િવરોધ કર� છે .

� આ લ�યથી િવ�ુખ થઈ ગયો, તે હક માગર્થ

હટ� ગયો, અને �ુમરાહ�માં ઠોકર ખાવા લાગ્ય. અલ્લાહ
તેની નેઅમતોને ઉપાડ� લીધી અને પોતાનો અઝાબ તેના

પર ઉતાર� દ�ધો. એટલે પોતાના નફસ�ું ધ્યા રાખો અને

તેને હલાક થવાથી બચાવો. ક�મક� પરવર�દગાર� તમારા માટ�
સ્પષ રસ્ત કર� દ�ધો છે . અને એ મં�ઝલ બતાવી દ�ધી છે

�યાં �ુધી મામલાઓને જવા�ું છે તમે ઘણી ઝડપથી સૌથી

ખરાબ �ુકસાન તરફ જઈ રહ્ છો અને �ુ ફ્ર મં�ઝલ તરફ

ભાગી રહ્ છો. તમારા નફસે તમને બદદાનતમાં નાખી
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દ�ધા છે અને �ુમરાહ�માં ફ�ક� દ�ધા છે . િવનાશના આર�

ઉતાર� દ�ધા છે અને ખરા માગ�ને �ુશ્ક� બનાવી દ�ધા છે .
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(૩૧) િસફફ�નની જ ંગથી પાછા ફયાર્પછ�
ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામને વસી

� ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ નામે િસફફ�નથી
પાછા ફયાર બાદ હાઝર�નના સ્થળ કલમ બધ્ �ુ.�
આ વસીયતના�ું એક એવા બાપ�ું છે � ફના

થવાવાળો છે અને જમાનાની ક્રાંિતઓ �સ્વકા કરવાવાળો

છે . ��ું આ�ુષ્ �ુ� ં થવા વા� છે . અને તેણે �ુ િનયાના

સંકટો સામે હિથયાર � ૂક� દ�ધા છે . મરવાવાળાઓની

વસ્તીમા રોકાયો છે અને કાલે અહ�થી �ૂચ કરવાવાળો છે .

એ ફરઝંદના નામે �ણે �ુ િનયાથી એ આશાઓ રાખી

છે � � ૂર� થવાવાળ� નથી, અને હલાક થનારાઓના રસ્ત

પર ચાલી રહ્ છે . બીમાર�ઓનો િનશાનો અને રોઝગાર

(સમય)ના હાથે ગીરવી છે . કાળના સકં ટો�ું લ�ય અને

�ુ િનયાનો પાબદ
ં છે . તેના પ્રપંચો વેપાર� અને � ૃત્�ુન
કરજદાર

છે .

અજલનો

ક�દ�

અને

�ુ :ખદદર ્ન

સાથી,

�ુસીબતોનો સગ
ં ાથી છે અને આફતોનો િનશાનો, ઇચ્છાઓન

માર� લો છે અને મરનારાઓનો વારસદાર છે .
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�ણી લ્ય ! મારા માટ� �ુ િનયાના મ� ફ�રવી લેવા,

કાળના �લ્મ અને અિતર� ક કરવા અને આખેરતના માર�

તરફ આવવાના કારણે � વાતોનો ભેદ � ૂલી ગયો છે .

તેઓએ મને બી�ઓની વાતો અને પરાયાની પંચાતથી રોક�

દ�ધો છે . પણ �ુ ં જયાર� બધા લોકોની �ચ�તાથી અલગ થઈને
માર� વ્યાિધમા પડયો તો માર� રાયે મને ઇચ્છાઓથ રોક�

લીધો અને મારા પર ખર� વસ્ �ુ�સ્થ �હ�ર થઈ ગઈ. �ણે
મને આ મહ�નત અને શ્ �ુધી પહ�ચાડ� દ�ધો �માં કોઈ

પણ પ્રકાર શકં ા નથી અને એ સચ્ચા �ુધી પહ�ચાડ�

દ�ધો �માં કોઈ પણ �તની ખોટ� વાત નથી.

મ� તમને મા�ં જ એક �ગ નથી �ણ્�ુ બલ્ક તમને

મા� ં નખશીખ વ�ૂદ સમ�યો. ક�મક� તમાર� તકલીફ માર�

તકલીફ છે અને તમાર� મૌત માર� મૌત છે , એટલા સા� ં મને

તમારા મામલાઓની એટલી જ �ચ�તા છે , �ટલી પોતાના
મામલાઓની હોય છે . અને એટલે જ તો મ� આ લખાણ લખી

દ��ું છે , �ના વડ� તમાર� મદદ કરવા મા�ું �ં, ચાહ� �ુ ં �વતો

ર�ુ ં ક� મર� ��.
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�ુ ં તમને �ુદાથી ડરવાની અને તેની

આજ્ઞાઓ પાલનની વસીયત ક� ં �ં, પોતાના �દલને તેની

યાદથી વસાવજો અને તેની �હદાયતની રસ્સીન વળગી

રહ�જો ક�મક� તેનાથી વ�ુ અ� ૂટ કોઈ પણ સંબ ંધ તમારા અને
�ુદા વચ્ચ નથી.

પોતાના �દલને બોધથી �વંત રાખજો, અને તેની

ં મ (ઝોહદ)થી માર� નાખજો, તેને યક�ન વડ�
વાસનાઓને સય

સશક્ રાખજો. અને �હકમત વડ� � ૂરાની રાખજો. મૌતની

યાદથી તેને ��ુ શમાં રાખજો. અને કાળના આક્ર અને

રાત �દવસના ફ�રફારથી હોિશયાર કરજો. તેની સામે પાછલા

લોકોની વાતો પ્રસ્ કરતા રહ�જો. અને � ૂરોગામીઓ પર

પડ�લા સંકટોને યાદ દ� વરાવતા રહ�જો. તેઓના શહ�રો અને
અવશેષોમાં પ્રવ ખેડતા રહ�જો અને એ જોતા રહ�જો ક�

તેઓએ �ું �ું �ુ� છે અને �ાંથી �ાં ચાલ્ય ગયા છે . �ાં
ઉતયાર છે અને �ાં પડાવ નાખ્ય છે .

પછ� તમે જોશો ક� તેઓ દોસ્તોન �ુ િનયાથી િનકળ�

ગયા છે અને અ�ણ્ય પ્રદ�શમ ઉતયાર છે , �ણે ક� �ૂંક
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સમયમાં તમે પણ એ લોકોમાં ભળ� જશો. એટલે પોતા�ું

ઠ�કા�ું ઠ�ક કર� લ્ય. અને ખબરદાર, આખેરતને �ુ િનયાના

બદલે વેચી ન મારતા. �યાં ભટક્વાન �દ� શો હોય ત્યા
કદમ આગળ ન વધારવા. ક�મક� ભટક્વાન �દ� શા પહ�લાં

રોકાઈ જ�ું એ ભયાનક મં�ઝલોમાં ઉતરવા કરતા સા� ં છે . �
વાતોને નથી �ણતા તે િવષયમાં વાત ન કરજો અને �

તમાર� ફરજ નથી એ િવશે વાતચીત ન કરજો. નેક�ઓની

આજ્ કરતા રહ�જો �થી તેના પાત ગણાઈ �વ. અને

�ુરાઈથી પોતાના હાથ અને �ભની શ�ક્ વડ� મના કરતા

રહ�જો અને �ુરાઈ કરવાવાળાઓથી બની શક� તેટ�ું �ૂ ર

રહ�જો.

�ુદાના માગર્મ ા �હાદ કરતા રહ�જો અને તેનો હક

અદા કર� દ� જો અને ખબરદાર આ માગર્મ ા કોઈ િન�દા
કરનારની િન�દાને ધ્યાનમા ન લેજો. હકને ખાતર �યાં પણ
હોવ સંકટોમાં �ૂદ� પડજો. અને દ�ન�ું ઇલ્ પ્રા કરજો.

પોતાના �વને પ્રિત� સંજોગોમાં ધીરજની ટ� વ પાડ� દ� જો.

અને યાદ રાખજો ક� શ્રે સદ�ુણ હકના માગર્મ ા સબ કરવી
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છે . પોતાના બધા કામોમાં �ુદાની તરફ ર�ુ થ�ુ.ં ક�મક� આ

ર�તે એક મજ� ૂત �ુર�ક્ �કલ્લામા સહારો લેશો. અને શ્રે
રક્ષક

આશરામાં

રહ�શો

પરવર�દગારથી

માગવામાં

િનસ્વાથ રહ�જો, ક�મક� આપ�ું ન આપ�ું તેના હાથમાં છે .

મા�લકથી િનરંતર ભલાઈ માગતા રહ�વી. અને માર� વસીયત
પર મનન કરતા રહ�જો. તેનાથી દામન બચાવીને પસાર ન

થઈ જજો ક�મક� શ્રે કલામ એ છે � લાભદાયક હોય અને

યાદ રાખો ક� � ઇલ્મમા ફાયદો ન હોય તેમાં કોઈ ભલાઈ

નથી અને � ઇલ્ શીખવા ��ું ન હોય તેમાં કોઈ ફાયદો
નથી.

અય દ�કરા ! મ� જો�ું ક� હવે માર� વય ઘણી થઈ

ગઈ છે અને બરાબર િનબર્ થઈ રહ્ �ં. એટલે મ� તરત જ

આ વસીયત લખી નાખી. અને િવષયો ટાંક� લીધા. �ાંક

એ�ું ન થાય ક� મારા �દલની વાત તમને સ�પવા પહ�લા મા� ં
� ૃત્ થઈ �ય. અને �જસમની ખોડની �મ રાયને કમઝોર

સમજવામાં આવે અથવા વસીયતની પહ�લાં જ ઇચ્છાઓ�ુ
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આક્ર અને �ુ િનયાના �ફત્ના તમાર� �ુધી ન પહ�ચી
�ય અને તમાર� �સ્થિ ભડક� ઉઠનારા �ટ �વી થઈ �ય.

ખર� ખર, નવ�ુવાન�ું �દલ એક ખાલી જમીન ��ું

હોય છે , ક� � વસ્ � તેમાં નાખવામાં આવે તેને ક� ૂલ કર� લે

છે એટલે મ� ઇચ્છ�ુ ક� તમને કઠણ હ્રના થવા પહ�લા અને

�ુ�ધ્ પ્ર� થઈ �ય એ પહ�લાં વસીયત કર� દ�, �થી

તમે ગંભીર િવચારો સાથે એ વાતને ક� ૂલ કર� લ્ય �ની

તલાશ અને �ના અ�ુભવની મહ�નતથી તમને અ�ુભવી

લોકોએ બચાવી લીધા છે . હવે તમાર� શોધની મહ�નત ખતમ

થઈ � ૂક� છે અને તમને અ�ુભવની િવટંબણાથી �ટકારો
મળ� ગયો છે . તમાર� પાસે હક�ક્ત પોતે �તે આવી ગઈ
છે , �ને અમે તલાશ કયાર્ કરતા હતા અને તમારા માટ� એ

બધી વાતો સ્પષ થઈ ગઈ છે , � અમારા માટ� મોઘમ
(અસ્પષ) હતી.
અય

દ�કરા ! જો ક� મને એટલી ઉમ નથી મળ�

�ટલી પહ�લાના લોકોને મળતી હતી. પણ મ� તેઓના કાય�

પર મનન �ુ� છે અને તેઓના સમાચારમાં �ચ�તન �ુ� છે
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અને તેઓના ખંડ�રોમાં પ્રવ પ્રયર કયાર્ છે અને �ુ ં સ્વચ
અને ગંદાને સાર� પેઠ� ��ું �ં. લાભ અને �ુકસાનમાં ફરક

કર� શ�ુ ં �ં. મ� દર� ક વાતને ચાળ� ઝાટક�ને તેમાંનો િનભ�ળ

કાઢ� લીધો છે . અને શ્રે શોધી લી�ું છે . અને વ્યથ
વસ્ �ુઓન તમારાથી �ૂ ર કર� દ�ધી છે . અને એમ ઇચ્છ�ુ ક�

તમને આ જ સમયે સંસ્કા શીખવી દ� જયાર� ક� તમે

�વનના આરં ભ કાળમાં છો અને સમયની �સ્થિતઓન
સામનો કર� રહ્ છો. તમાર� િનય્ય સલામત છે અને નફસ

�ુધ્ અને પિવત છે . એટલા માટ� ક� મને તમારા િવશે

એટલી જ �ચ�તા છે �ટલી એક માયા� બાપને પોતાની
અવલાદથી હોય છે .

હવે �ુ ં માર� ક�ળવણીનો આરંભ �ુદાની �કતાબ અને

તેની વ્યાખ્, ઇસ્લામન કા� ૂનો અને તેના �ુકમો હલાલ
અને હરામથી ક�ં �ં અને તેમને છોડ� બી� તરફ નથી જ�ુ.ં

વળ� મને એ પણ ડર છે ક� �ાંક લોકોના અક�દાઓ, િવચારો
અને ઇચ્છાઓન �ભ�ાતા તમારા માટ� એવી ર�તે અસ્પષ ન
થઈ �ય �વી ર�તે એ લોકો માટ� થઈ ગયો છે . એટલા માટ�
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તેને સધ્ધ કર� દ� વા માર� દ્ર�ષ્ટ તેના કરતા વધાર� િપ્

છે ક� તમને એવી હાલતોના હવાલે કર� દ� �માં હલાકતથી

સલામત રહ�વાની ખાત્ નથી. જો ક� મને આ તાલીમ દ� વા�ું
સા� ં નથી લાગ�.ું પરં� ુ મને આશા છે ક� પરવર�દગાર

તમને નેક�ની તૌફ�ક આપશે અને સીધા માગર્ન �હદાયત
અતા કરશે. આ આધાર� આ વસીયત લખી રહ્ �ં.

બેટા ! યાદ રાખો ક�, માર� સૌથી શ્રે વસીયત �ને

તમાર� �વનમાં ઉતારવી છે એ છે ક�, અલ્લાહન તકવા

ઇખ્તેયા કરો અને તેની ફરજોને � ૂર� સમજો. અને એ બધા
તર�કાઓ

�ના

પર

તમારા

બાપદાદા

અને

તમારા

ખાનદાનના �ુચા�ર�યવાન લોકો ચાલતા રહ્ છે તેના પર

ચાલતા રહો. ક�મક� તેઓએ પોતાના િવશે કોઈ એવા
િવચારને છોડ� નથી દ�ધો � તમાર� નજરમાં છે અને કોઈ

િવચારની ઉપેક્ નથી કર�. અને આ િવચાર દ્ર�ષ જ

તેઓને એ નતી� પહ�ચાડયા છે ક� કરવાની વસ્ �ુઓન પ્રા

કર� લે અને નકામી વસ્ �ુઓથ પરહ�ઝ કર� . હવે જો તમા�ં
મન આ વસ્ �ુઓન વગર �ણે ઓળખે �સ્વકાર લેવા તૈયાર
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નથી તો પછ� તે� ું સશ
ં ોધન કાયદ� સર ઇલ્ અને સમજ�ુ�ધ્
સાથે હો�ું જોઈએ અને શંકામાં ન પડ�ું જોઈએ અને
ઝઘડાનો િશકાર ન બન�ું જોઈએ અને આ પ્ર પર દ્ર�

કરવા પહ�લા પોતાના પરવર�દગારથી મદદ તલબ કરો અને

સદ�ુ�ધ્ માટ� તેની આરાધના કરો અને દર� ક એ વહ�મને

છોડ� દયો � શંકામાં નાખી દ� અથવા કોઈ �ુમરાહ�ને હવાલે

કર� દ� .

પછ� જો તમને સંતોષ થઈ �ય ક� તમા�ં �દલ

�ુધ્ અને િવનમ બની ગ�ું છે અને તમારો મત પ�રપક્
અને સં� ૂણર થઈ ગયો છે અને તમાર� પાસે બસ આ જ એક

�ચ�તા રહ� ગઈ છે , તો � વાતોને મ� સ્પષ કર� છે તેમાં

�ચ�તન મનન કરજો ન�હતર જો ઇચ્છ �ુજબ િવચાર અને

દ્ર�ષ્ પ્રગ નથી થઈ તો યાદ રાખો ક� આમ તો માત

રતાંધળ� �ટણીની �મ હાથ પગ પછાડતા રહ�શો અને

�ધારામાં ભટકતા રહ�શો અને દ�નને ચાહનારો એ નથી �

�ધારામાં જ હાથ પગ માર� અને વાતોને ભેળવી દ� . આનાથી
રોકાઈ જ�ું જ ઉ�મ છે .
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બેટા ! માર� વસીયતને સમજો, અને એ �ણી લ્ય

ક� � મૌતનો ધણી છે એ જ �વનનો ધણી છે અને �
સ�નહાર છે એ જ � ૃત્ � દ� નાર છે . અને � નાશ કરનાર છે

એ જ ન�ું �વન દ� નાર છે . અને � સપડાવનાર છે એ જ

છોડાવનાર છે . અને આ �ુ િનયા એ જ �સ્થિતમા �સ્થર રહ�
શક� છે , �માં મા�લક� રાખી છે . અથા�ત, નેઅમત, કસોટ�,

આખેરતનો બદલો, અથવા એ બાબત � તમે નથી �ણતા.

હવે જો તેમાંથી કોઈ વાત સમજમાં ન આવે તો તેને તમાર�

અજ્ઞાન ગણવી, ક�મ ક� તમે જયાર� પૈદા થયા તો આરંભમાં
અજ્ઞ જ હતા. ઇલ્ તો પાછળથી પ્રા ક�ુર છે . આ જ

કારણે અ� ૂધોની સખં ્ય વધાર� છે , �માં ઇન્સાનન રાય

�દગ્�ૂ (હયરાન) રહ� �ય છે અને દ્ર� બહ�ક� �ય છે અને

ખર� હક�કત પાછળથી સમજવામાં આવે છે . એટલે એ
મા�લકથી સંબિં ધત રહો �ણે પૈદા કયાર્ છે , રોઝી આપી છે ,

અને સમતોલ બનાવ્ય છે . તેની જ આરાધના કરો, તે� ું જ
ધ્યા ધરો, અને તેનાથી જ ડરતા રહો.
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બેટા ! આ યાદ રાખો ક� તમને �ુદાના િવશે આ

ર�તે ખબરો કોઈ નથી દઈ શક�,ું � ર�તે હઝરત ર� ૂલે

અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમ આપી છે .

એટલે તેને રા� � ૂશીથી પોતાના આગેવાન અને �ુદાના
માગર્ન નેતા �સ્વકાર. મ� તમને નસીહત આપવામાં કોઈ

ઉણપ નથી રાખી. અને ન તમો પ્રયત કર�ને પણ પોતાના

િવશે એટ�ું િવચાર� શકો છો �ટ�ું મ� જોઈ લી�ું છે .

�ુત ! યાદ રાખો, જો �ુદાનો કોઈ ભાગીદાર પણ

હોત તો તેના પણ ર� ૂલો આવત અને તેની સલ્નત અને
રાજધાનીના પણ �ધાણ નજર� પડત અને તેના કામો અને

�ુણોની પણ કંઈ ભાળ મળત. પરં� ુ એ�ું કંઈ નથી એટલે

�ુદા એક છે �મક� એણે પોતે બનાવ્�ુ છે . તેના �ુલ્કમ ા તેની
સાથે ટ�ર લેનાર કોઈ નથી. અને ન તેના માટ� કોઈ પણ

પ્રકાર� પતન છે . તે પ્રાથિમક્ત સીમાઓ વગર બધાથી
પહ�લો છે . અને કોઈ �િતમતા વગર સૌથી છે લ્લ �ુધી

રહ�નાર છે . તે એ વાતથી ઘણો ઉચ્ છે

ક� તેના

પાલનહારપણાનો � ૂરાવો િવચાર દ્ર�ષ્ મયાર્દાથ કરવામાં
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આવે. જો તમે આ હક�કતને ઓળખી લીધી છે તો એવી ર�તે
અમલ કરો �વી ર�તે તમાર� �વા સાધારણ �સ્થિતન, અલ્
શ�ક્,

ઘણી

લાચાર�,

અને

પરવર�દગારની

તરફ

ફરમાંબરદાર�ની તલબ, કોપનો ભય, અને નારાજગીના

�દ� શામાં હાજત રાખવાવાળા કયાર્ છે . તેણે � વસ્ �ુન �ુકમ

આપ્ય છે તે ઉચ્ચત છે અને �ની મનાઈ કર� છે તે સૌથી
ખરાબ છે .

બેટા ! મ� તમને �ુ િનયા, તેની પ�ર�સ્થિ, ક્રાંિ,

પતન અને પ�રવતર્ બધા િવશે �ણકાર કર� દ�ધા છે અને

આખેરત અને તેમાં ઈમાનદારો માટ� રાખવામાં આવેલી

નેઅમતોની પણ ખબર આપી દ�ધી છે . અને બંનેના દ્રષ્ટાં
આપી દ�ધા છે �થી તમે બોધપાઠ ગ્ર કર� શકો અને

તેનાથી સચેત રહો.

યાદ રાખો ! �ણે �ુ િનયાને સાર� પેઠ� �ણી લીધી

છે તેની ઉપમા એ �ુસાફર કૌમ �વી છે ��ું �ુ કાળ ગ્ર

પડાવથી �દલ કંટાળ� �ય અને તે કોઈ લીલાછમ પ્રદ�શ

િનણર્ કર� . અને રસ્તાન કષ્ટ, દોસ્તોન િવયોગ, સફરની
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હાડમાર�, ખોરાક�ું બેસ્વા હો�ું વગેર� �વી �ુસીબતો વેઠ�

લે. �થી િવશાળ ઘર અને શાંિતના ઉતાર� પહ�ચી �ય. ક�મક�

આવા લોકો આ બધી વાતોમાં કોઈ કષ્ટન પરવા નથી

કરતા. અને ન માગર્મ ા ખચર્ન � ૂકસાન ગણે છે . અને તેઓની

દ્ર�ષ્ટ તેનાથી વધાર� િપ્ કોઈ વસ્ � નથી, � તેને
ઉતારાની િનકટ કર� દ� અને પોતાના ક�ન્ �ુધી પહ�ચાડ� દ� .

અને આ �ુ િનયાથી ધોકો ખાવાવાળાનો દાખલો એ

કૌમ �વો છે � લીલાછમ હ�રયાળા સ્થળ રહ� અને ત્યાંથ
કંટાળ� �ય તો �ુ કાળગ્ર પ્રદ તરફ પ્રય કર� �ય.
ક�મક� તેની દ્ર�ષ્ટ � ૂરાણી પ�ર�સ્થિ �ટ� જવાથી વધાર�

અણગમતી અને સંકટમય કોઈ ચીજ નથી ક�મક� હવે �

મં�ઝલે ઉતયાર છે અને �યાં �ુધી પહ�ચ્ય છે તે કોઈ પણ
ભોગે અપનાવવાને પાત નથી.
બેટા !

�ુ ઓ પોતા અને પરાયા વચ્ચ પોતાના

નફસને ત્રાજ� બનાવો. અને બી� માટ� એ જ પસંદ કરો �

પોતા માટ� પસદ
ં કર� શકો છો. અને તેના માટ� પણ એ વાત

નાપસંદ કરો � પોતા માટ� પસંદ નથી કરતા. કોઈ ઉપર
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�લ્ ન કરવો ક�મક� પોતા ઉપર �લ્ને પસંદ કરતા નથી.

અને દર� કની સાથે ભલાઈ કરવી, �મ તમે ઇચ્છ છો ક� બધા
તમાર� સાથે સારો વતાર્ કર� અને � વસ્ �ુન બી�ઓ માટ�

ખરાબ સમજો છો તેને પોતાના માટ� પણ ખરાબ જ �ણો.

લોકોથી એ વાતથી રા� થઈ જ�ું � ર�તે પોતાની વાતથી
લોકોને રા� કરવા માગો છો. �યાં �ુધી �ણતા ન હો કોઈ

વાત મોઢ�થી ન

કાઢવી જો ક� તમા�ં ઇલ્ ઘ�ું અદ�ુ

(ઓ�)ં છે અને કોઈના િવશે એ વાત ન કહ�વી � પોતાના
માટ� પસંદ કરતા નથી.

યાદ રાખો, સ્વછંદત સવાબના માગર્ન િવ�દ અને

�ુ�ધ્ધન રોગ છે એટલે પોતાના પ્રયત વધાર� ઝડપી કરો

અને પોતાના માલને બી�ના માટ� સંઘરો ન બનાવો. અને

જો મધ્ય માગર્ન �હદાયત મળ� �ય તો પોતાના
પાલનહારની સામે સૌથી વધાર� િવનય અને િવનમ્રતા ર�ૂ
થ�ુ.ં

અને યાદ રાખો, તમાર� સામે એ માગર છે �નો પટ

લાંબો અને મહ�નત અિતશય છે . તેમાં તમે શ્રે ભાગની
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તલાશ અને જ�રત � ૂરતી વાટ ખચ� ભેગી કર�ને બેપરવા

થઈ શકો છો. અલબ�ા બોજ હળવો રાખો અને પોતાની
ક્ષમતા વધાર� પીઠ પર બોજ ન લાદો, ક� આ ભાર� વજન
�ન પર વબાલ બની �ય. અને પછ� કોઈ ફક�ર મળ� �ય

અને તમાર� વાટખચ� કયામત �ુધી પહ�ચાડ� શકતો હોય

અને કાલે જ�રતના સમયે સં� ૂણર ર�તે તમને સ�પી શકતો
ુ ર (સ�પી)
હોય તો તેને ગનીમત સમજો અને માલ તેને �ુ�દ

કર� દયો અને વધાર� માં વધાર� તેને આપી દયો ક� પાછળથી
કદાચ તેને ગોતો અને તે ન મળે . અને તેને પણ ગનીમત
�ણો � તમાર� દોલતમંદ�ના કાળમાં તમારાથી કરજ માગે

�થી એ �દવસે પરત કર� દ� જયાર� તમાર� ગર�બીના
�દવસો હોય.

અને યાદ રાખો ક� તમાર� સામે ઘણો �ુ ષ્ક માગર છે

�માં હળવા બોજવાળો ભાર� બોજવાળાથી ઘણો સારો રહ�શે
અને ધીમે ચાલનાર ઝડપી ચાલવાળાથી વધાર� ખરાબ

�સ્થિતમા હશે અને તમાર� મં�ઝલ આખર� જ�બત અથવા

જહ�હમ છે એટલા માટ� પોતાના આત્મ માટ� મં�ઝલની
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પહ�લા જગ્ય ગોતી લ્ય અને ઉતરવા પહ�લા તેને સરખી કર�

લ્ય. ક�મક� મરવા પછ� ન રા�પો મેળવવાની કોઈ શ�તા

છે અને ન �ુ િનયામાં પાછા ફરવાની.

યાદ રાખો, �ના હાથમાં જમીન અને આસમાનોના

ખ�ના છે તેણે તમને �ુ આ કરવાનો �ુકમ કય� છે . અને

ક� ૂલ કરવાની જમાનત આપી છે . અને તમને આજ્ઞાિ
કયાર્ છે ક� તમે સવાલ કરો �થી તે અપર્ કર� . અને તમે
રહ�મતની માંગણી કરો, �થી તે તમારા પર દયા કર� . તેણે
તમાર� અને પોતાની વચ્ચ કોઈ ચોક�દાર નથી રાખ્ય ક� ન

તમને કોઈ ભલામણ કરનારાના મોહતાજ બનાવ્ય છે .

�ુનાહ થઈ જવાના સંજોગોમાં તૌબાથી પણ રો�ા નથી અને
અઝાબમાં ઉતાવળ પણ નથી કર�. અને તૌબા કરવા પર

મેણા પણ નથી મારતો અને તમને બદનામ પણ નથી

કરતો, જો તમે તેના હકદાર છો. તેણે તૌબા ક� ૂલ કરવામાં
પણ કોઈ સખ્તીથ કામ નથી લી�ુ.ં અને �ુનાહો પર સખ્

� ૂછા�ું કર�ને રહ�મતથી િનરાશ

પણ નથી કયાર.

બલ્ક

�ુનાહોથી �ૂ ર રહ�વાને પણ એક નેક� લેખાવી છે . અને વળ�
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�ુરાઈમાં એકને એક ગણી છે . અને નેક�ઓમાં એકને દસ

ગણી બનાવી દ�ધી છે .

તૌબા અને રા�પો માગવાના દ્રો ઉઘાડ� દ� વામાં

આવ્ય છે ક� જયાર� પણ �ુકારો તરત જ સાંભળ� લે છે . અને

જયાર� કરગરો તો તેનાથી પણ �ણકાર રહ� છે . તમે તમાર�

માંગણીઓ તેને હવાલે કર� શકો છો. તેને પોતાની પ�ર�સ્થિ
બતાવી શકો છો. પોતાના �ુ :ખ દદર ્ન િશકાયત કર� શકો છો.
પોતાના ગમ અને યાતનાના ટાળવાની માંગણી કર� શકો

છો. પોતાના મામલાઓમાં મદદ માગી શકો છો. અને તેની
રહ�મતના ખ�નામાંથી એટ�ું માગી શકો છો �ટ�ું કોઈ

બીજો કોઈ પણ ર�તે નથી દઈ શકતો, ચાહ� તે વયમાં વધારો

હોય, અથવા શર�ર�ું આરોગ્ અથવા રોઝીની િવશાળતા.

ત્યા પછ� તેણે �ુ આની ર� આપી �ણે રહ�મતના

ખ�નાની ચાવીઓ તમારા હાથમાં આપી દ�ધી છે , ક� જયાર�

ચાહો ત્યાર એ ચાવીઓથી નેઅમતના દરવા� ખોલી શકો
છો અને રહમતની વષાર વરસાવી શકો છો.
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એટલે ખબરદાર ! �સ્વકારમા િવલંબ તમને િનરાશ

ન કર� દ� , ક�મક� ભેટ હમેશા િનય્ય પ્રમા હોય છે અને કદ�

કદ� �સ્વકારવામા એ કારણે િવલંબ કરવામાં આવે છે ક� તેથી

માગનારાના અજ્રમ વધારો અને ઉમ્મીદવારન ભેટમાં
વધારાની શ�તા રહ� છે . અને બની શક� છે ક� તમે કોઈ

વસ્ �ુન સવાલ કરો અને તે ન મળે અને ત્યા પછ� જલદ�

અથવા ઢ�લથી તેનાથી વધાર� સાર� વસ્ � મળ� �ય અથવા
તેને તમાર� ભલાઈ માટ� રોક� લેવામાં આવી હોય. એટલા

માટ� ક� ઘણીવાર એ�ું પણ બને છે ક� તમે � માગ્�ુ છે તે

મળ� �ય તો દ�નની બરબાદ�નો ખતરો હોય. એટલે માત

એ જ વસ્ � માગો �માં તમા�ં નેકપ�ું બાક� રહ� અને તમે

વબાલથી બચી �ઓ. પૈસો ન સદા રહ�નારો છે અને ન તમે
તેના માટ� બાક� રહ�નારા છો.

બેટા ! યાદ રાખો ક� તમને આખેરત માટ� પેદા
કરવામાં આવ્ય છે �ુ િનયા માટ� નહ� અને ફના માટ�
બનાવવામાં આવ્ય છો �ુ િનયામાં અમર રહ�વા માટ� નહ�.
તમા�ં સ�ન � ૃત્ � માટ� થ�ું છે , �વન માટ� નહ� અને તમે
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એ ઘરમાં છો �યાંથી દર� ક હાલતમાં ઉપડવા�ું છે અને
જ�રત � ૂરતો સામાન એકઠો કરવાનો છે .
અને તમે આખેરતના રસ્ત છો અને મૌત તમારો
પીછો કર� રહ� છે . �નાથી કોઈ ભાગવાવાળો બચી નથી
શકતો અને તેના હાથમાંથી િનકળ� નથી શકતો. તે ગમે તેમ
તેને �બી લેશ.ે એટલે તેના તરફથી સાવચેત રહો ક� �ાંક
એ તમને ખરાબ �સ્થિતમા ન પકડ� લે. અને તમે ખાલી
તૌબા િવશે િવચારતા જ રહ� �ઓ. અને એ તમાર� અને
તૌબાની વચ્ચ �કાવટ બની �ય. ક�મક� આ ર�તે તો �ણે
તમે તમારા આત્માન નાશ ��.
અય �ુત ! મૌતને બરાબર યાદ કરતા રહો અને એ
સંજોગોને યાદ કરતા રહો �યાં અચાનક ઉતરવા�ું છે . અને
�યાં �ુધી � ૃત્� પછ� જવા�ું છે . �થી એ તમાર� પાસે આવે
તો તમે બચાવનો સામાન તૈયાર રાખ્ય હોય અને પોતાની
શ�ક્તન બળવાન બનાવી � ૂ�ા હો. અને તે અચાનક આવી
તમારા પર કબ્જ ન કર� લે. અને ખબરદાર !

�ુ િનયા

નહ�ુલ બલાગાહ - 870

ww.hajinaji.com

વાળાઓને �ુ િનયા પ્ર નમતા અને તેના પર મરતા જોઈને
�ાંક તમે ધોકામાં ન આવી જતા ક�મક� પરવર�દગાર આ
િવશે તમને બતાવી � ૂ�ો છે અને એ (�ુ િનયા) પોતે પણ
પોતાની આપવીતી સંભળાવી � ૂક� છે . અને પોતાની �ુ ષ્ટત
�હ�ર કર� � ૂક� છે . �ુ િનયાદાર લોકો માત ભસવાવાળા �ુ તરા
અને ફાડ� ખાનાર પ�ુઓ છે . �યાં એક બી� પર ભસે છે
અને બળવાન િનબર્ળન ખાઈ �ય છે . અને મોટો નાનાને
ચગદ� માર� છે . આ બધા પ�ુઓ છે �માંના ક�ટલાક બાંધેલા
અને ક�ટલાક રખ�ુ ,ં ભટકતા �ઓએ પોતાની �ુ�ધ્ ખોઈ
નાખી છે અને અ�ણ્ય પથ
ં ે ચાલી િનકળ્ય છે . �ણે િવકટ
ખીણોમાં સંકટોમાં ચરનારા છે , �યાં ન કોઈ ભરવાડ છે �
સીધે રસ્ત લગાવી શક� અને ન કોઈ ચરાવનાર છે � તેઓને
ચરાવી શક�. �ુ િનયાએ તેમને ભટકતા માગર પર નાખી દ�ધા
છે અને તેમની દ્ર�ષ્ �હદાયતના મીનારની સામે હણી લીધી
છે . અને તે �દગ્�ઢ દશામાં ભટક� રહ્ છે અને તેના
િવલાસમાં �ૂબેલા છે . �ુ િનયાને પોતાની મા� ૂદ બનાવી લીધી

નહ�ુલ બલાગાહ - 871

ww.hajinaji.com

છે અને તે તેનાથી રમી રહ� છે અને તેઓ તેનાથી રમી રહ્
છે અને બધા આખેરતને સદંતર �ુલાવી બેઠા છે .
થોભો !

�ધકારને વીખરાવા દયો. એ�ું લાગશે

�ણે કાફલાઓ આખેરતની મં�ઝલમાં ઉતર� � ૂ�ા છે અને
ન�ક છે ક� તેજ ચાલવાવાળા લોકો આગળના લોકો સાથે
ભળ� �ય.
બેટા ! યાદ રાખો ક� � રાત�દવસના વાહન પર
સવાર છે તે �ણે પ્રવાસમ છે , ભલે પછ� ઊભેલો જ ક�મ ન
હોય, અને �તર કાપી રહ્ છે , ચાહ� િનરાંતે રોકાયો ક�મ ન
હોય. આ વાત યક�ન સાથે સમ� લ્ય ક� તમે ન દર� ક આશા
મેળવી શકો છો અને ન અજલથી આગળ વધી શકો છો. તમે
આગળના લોકોના ચીલે જ ચાલી રહ્ છો, તેથી તીવ
ઇચ્છામા ધીમી ચાલથી કામ લ્ય અને રોઝી કમાવામાં
મધ્ય માગર અપનાવો, ન�હતર ઘણી આશાઓ - ઇચ્છા
માણસને માલથી વં�ચત રાખી દ� છે અને દર� ક તલબ
કરવાવાળો સફળ પણ નથી થતો. અને ન મધ્ય માગર
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અપનાવનાર વં�ચત રહ� છે . પોતાના નફસને દર� ક પ્રકાર
પડતીથી �ૂ ર જ રાખો ભલે પછ� તે પડતી મનગમતી
વસ્ �ુ �ુધી પહ�ચાડ� જ ક�મ ન આપે.
એટલા માટ� ક� � સ્વમા આપી દ� શો તેનો કોઈ
બદલો નથી મળ� શકતો અને ખબરદાર ! કોઈના �ુલામ ન
બની જતા, જયાર� ક� પરવર�દગાર� તમને આઝાદ બનાવ્ય
છે , �ુ ઓ એ નેક�માં કોઈ ભલાઈ નથી � �ુ ષ્ટતાથ
મેળવવામાં આવે અને એ આસાની આસાની નથી �
�ુશ્ક�લના માગ� મળે .
ખબરદાર ! લાલચના વાહનો તેજ ચાલ દ� ખાડ�
તમને નાશના આર� ન ઉતાર� દ� . અને જો શકય હોય ક�
તમાર� અને �ુદાની વચ્ચ કોઈ નેઅમતવાળો ન આવવા
પામે તો એમ જ કરો ક�મક� ગમે તેમ તમને તો તમારો �હસ્સ
મળવાનો છે અને પોતાના ભાગ્ય�ુ કોઈ પણ ર�તે લેવાવાળા
છો. અને અલ્લાહન તરફથી થો�ુ ં પણ લોકોના ઘણાથી
વધાર� શ્રે હોય છે , જો ક� બ�ું અલ્લા તરફથી જ હોય છે .
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� ૂપક�દ�ના કારણે થવાવાળા �ુકસાનને ભર�ું

વાતચીતથી થવાવાળા �ુકસાનના ઉપાયથી આસાન હોય છે .

વાસણની �દરની વસ્ � મ� બંધ કર� સાચવી શકાય છે અને

પોતાના હાથના માલને સાચવી લેવો એ બી�ના હાથની

નેઅમત માગવા કરતા વધાર� સા� ં છે . હતાશાની કડવાશને
સહ� લેવી એ લોકો સામે હાથ ફ�લાવવાથી વધાર� સા� છે .

અને પિવત્ર સાથે મહ�નત મ�ૂર� કરવી છળ કપટથી
માલદાર બનવા કરતા સા�ં છે .

દર� ક ઇન્સા પોતાના ભેદને બી� કરતા વધાર�

�ળવી શક� છે અને ઘણા લોકો છે � એ કામની પાછળ

પડયા છે � તેઓના માટ� �ુકસાનકારક છે . વધાર� વાત
કરનારો બકવાસ કરવા લાગે છે

અને �ચ�તન મનન

કરવાવાળો દષ્ટ બની �ય છે . સારા લોકો સાથે રહો �થી

તેઓમાં ગણાવા લાગો અને �ુરા લોકોથી અલગ રહો �થી
તેઓથી તમારો અલગ �હસાબ લેવામાં આવે.

ખરાબમાં ખરાબ ખોરાક હરામનો માલ છે . અને

અધમમાં અધમ �લ્ કમઝોર પરનો �લ્ છે . નરમી યોગ્

ન હોય તો સખ્ત જ યોગ્ છે , કદ� કદ� દવા રોગ બની
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�ય છે , અને રોગ દવા, અને કયાર� ક કયાર� ક ગેર �ુ�ખ્લ
પણ નસીહતની વાત કર� દ� છે અને કદ� કદ� �ુ�ખ્લ પણ

ખયાનતથી કામ લે છે . �ુ ઓ ખબરદાર, ઇચ્છા પર ભરોસો

ન કરવો ક�મક� એ �ુખાર્ઓન � ૂડ� છે . ડહાપણ અ�ુભવોને
સંભાળ� રાખવામાં છે અને શ્રે અ�ુભવ એ જ છે �નાથી
િશખવા�ું મળે . �રસદનો લાભ ઉપાડો એ પહ�લા ક� રંજ અને

ગમનો સામનો કરવો પડ�. દર� ક માગનાર ઇ�ચ્છ વસ્ �

મેળવી પણ નથી શકતો અને દર� ક અદ્ર થનાર પાછો
ફર�ને પણ નથી આવતો.

ફસાદનો એક પ્રક વાટખચ�ને વેડફ� નાખવી અને

શ�ક્તન �ુમાવી દ� વી છે . દર� ક કામ�ું એક છે વટ છે અને

ન�કમાં જ તમને એ મળ� જશે � તમારા ભાગ્યમા છે .

વેપાર કરનાર એ જ હોય છે � માલને જોખમમાં નાખી શક�.

ઘણીવાર થોડો માલ વધાર� માં વધાર� બરકતવાળો હોય છે .
એ મદદગારમાં કોઈ સારપ નથી � હડ� ૂત હોય, અને એ

દોસ્ બેકાર છે � બદનામ હોય, જમાના સાથે સ�ુલતનો

વતાર્ કરો �યાં �ુધી તેનો �ટ કા�ુમાં રહ� અને કોઈ

વસ્ �ુન

તેના

વધારાની આશામાં ખતરામાં ન

નાખો.
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ખબરદાર ! �ાંક �ુ શ્મન અને વેરની સવાર� તમાર� સાથે
મ� માર� (ઝઘડો) ન કરવા લાગે.

તમારા નફસને પોતાના ભાઈના િવષયમાં સંબ ંધ
તોડવાના �ુકાબલામાં જોડવા, િવ�ુખતાના �ુકાબલામાં
મહ�રબાની, કં�ુસીના �ુકાબલામાં પ્રદ, �ૂ ર�ના �ુકાબલામાં
િનકટતા,

સખ્તીન

�ુકબલામાં

નરમી,

અને

�ુ મર્ન

�ુકાબલામાં ક્ષમાયાચ માટ� તૈયાર કરો �ણે ક� તમે તેના
ં ા છો અને એણે તમારા પર એહસાન કય� છે . અને
બદ

ખબરદાર !

એહસાનને પણ અસ્થાન ન કરવો. પોતાના

�ુ શ્મનન દોસ્તન પોતાનો દોસ્ ન બનાવવો ક�મક� તમે

પોતાના દોસ્તન �ુ શ્મ બની જશો. અને પોતાના ભાઈને
�તર �ુધ્ નસીહતો કરતી રહ�વી ચાહ� તેને સાર� લાગે ક�
�ુર�, �ુસ્સ પી �વ ક�મક� મે પ�રણામની �એ તેનાથી વધાર�
મીઠ� �ટં ૂ કોઈ નથી જોઈ અને ન �તના �હસાબે વધાર�

�લજ્જતદા. અને � તમાર� સાથે સખ્ત કર� તેના માટ�
નરમ થઈ �વ, કદાચ એ પણ કદ� નરમ થઈ �ય.

પોતાના �ુ શ્મ પર એહસાન કરો ક�મક� એમાં બેમાંથી એક
સફળતા સૌથી મ� ૂર સફળતા છે . અને જો પોતાના ભાઈથી
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સબ
ં ંધ તોડવા ચાહો તો પોતાના �દલમાં એટલી �ુ�
ં ઈશ

રાખો ક� જો તેને કોઈ �દવસ પાછા ફરવાનો િવચાર ઉદભવે
તો પાછો આવી શક�. � તમારા િવશે સારા િવચાર રાખતો

હોય તેના િવચારને ગલત થવા ન દયો. પરસ્પ સંબ ંધોના
કારણે કોઈ ભાઈના હકને બરબાદ ન થવા દ� વા ક�મક� �ના

હક બરબાદ કયાર્ તે પછ� ખર� ખર ભાઈ નથી. અને �ુ ઓ
તમારા કારણે તમારા ઘરવાળાઓ કમનસીબ ન બનવા પામે
અને � તમારાથી અળગો થવા માગે તેની પાછળ ન લાગો.
તમારો કોઈ ભાઈ તમારાથી સંબ ંધો તોડવામાં તમારા પર

ં ંધ
સરસાઈ ન લઈ �ય (નોટ : તમારા ભાઈથી એવા સબ
�ળવી રાખો ક� તે સબ
ં ંધ તોડવામાં પહ�લ ન કર� શક�.) અને
તમે સંબ ંધો મજ� ૂત કર� લ્ય. અને ખબરદાર �ુરાઈ

કરવામાં નેક� કરવાથી વધાર� શ�ક્ત�ુ પ્રદશ ન કર�ુ.ં અને

કોઈ ઝા�લમના �લ્ને ઘણો મોટો ન કલ્પવ. ક�મક� તે
પોતાને �ુકસાન પહ�ચાડ� રહ્ છે અને તમને ફાયદો
પહ�ચાડ� રહ્ છે . અને તમને � ફાયદો પહ�ચાડ� તેનો

બદલો એ નથી ક� તમે તેની સાથે �ુરાઈ કરો.
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અને બેટા ! યાદ રાખો ક� રોઝીના બે પ્રક છે . એક

રોઝી એ છે �ને તમે ગોતી રહ્ છો અને એક રોઝી એ છે �

તમને ગોતી રહ� છે , જો તમે તેના �ુધી નહ� પહ�ચો તો તે

તમારા �ુધી પહ�ચી જશે. જ�રતના વખતે આ�� અને
કરગર�ું ક�ટ�ું નામોશી ભ�ુ� છે ? !

અને બેપરવાઈના

સમયમાં કવતાર્ ક�ટ�ું �ુ �ૃત્ છે ! આ �ુ િનયામાં તમારો
ભાગ એટલો જ છે �નાથી તમાર� આખેરતની વ્યવસ્ કર�
શકો. અને જો કોઈ વસ્ � હાથમાંથી િનકળ� જવા પર

પર� શાની દ� ખાડવી છે તો દર� ક એ વસ્ � પર પણ ફ�રયાદ

કરો � તમારા �ુધી પહ�ચી નથી. � કંઈ થઈ ગ�ું તેનાથી
� કંઈ થવાવા�ં છે તેનો �દાજો કરો. ક�મક� મામલાઓ
બધાએ બધા એક જ �વા હોય છે .

અને ખબરદાર ! એ લોકોમાં ન થઈ �વ �ના પર

ત્યા �ુધી િશખામણ અસર કરતી નથી �યાં �ુધી તેને �ુ :ખ

(તકલીફ) ન દ� વામાં આવે એટલા માટ� ક� �ુ�ધ્ધવા
અદબથી નસીહત મેળવે છે અને �નવર મારપીટથી સી�ું
થાય છે . �ુ િનયામાં પડનારા સકં ટો અને આપિ�ઓને સબ્ર
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ઇરાદાઓ અને યક�નના સ�દયર્થ ટાળો. યાદ રાખો ક� �ણે
પણ મધ્ય માગર છોડયો તે િવ�ુખ થઈ ગયો. સાથી એક
ર�તે ખાનદાનનો ભાગ હોય છે અને દોસ્ એ છે � પીઠ

પાછળ

પણ

સાચો

દોસ્

રહ�.

ઇચ્છ

�ધળાપણાની

ભાગીદાર હોય છે . ઘણા �ૂ રવાળા એવા હોય છે

�

િનકટતાથી વધાર� િનકટ હોય છે અને ઘણા ન�ક્વાળ

�ૂ રવાળાઓથી વધાર� �ૂ ર હોય છે .

રંક એ છે �નો કોઈ િમત ન હોય. � સત્યન છોડ�

દ� છે તેનો માગર સં�ુ�ચત થઈ �ય છે અને � પોતાની
હ�સીયત પર કાયમ રહ� છે , તેની ઇઝઝત બાક� રહ� �ય છે .

તમારા હાથમાં મજ� ૂત વસીલો તમારા અને �ુદા

વચ્ચેન સંબ ંધ છે . અને � તમાર� પરવા ન કર� એ જ
તમારો �ુ શ્મ છે . કદ� કદ� િનરાશા પણ સફળતા બની �ય
છે , જયાર� લોભ અને લાલચ નાશ�ું કારણ હોય, દર� ક ખામી
દ� ખાતી નથી. અને ન દર� ક તક વારંવાર મળે છે .

કદ� કદ� એમ પણ થાય છે ક� �ખોવાળા ભટક�
�ય છે અને �ધળો સીધો માગર મેળવી લે છે . બની શક�
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ત્યા �ુધી �ુ ષ્�ૃત્ ટાળતા રહો, ક�મક� તે તો તમે જયાર� ચાહો
આચર� શકો છો. ��હલથી સંબ ંધો તોડવા અ�લવાનથી
સબ
ં ંધ રાખવા બરાબર છે . � જમાનાથી ન�ચ�ત થઈ �ય છે ,

જમાનો તેનાથી અપ્રમા�ણક કર� છે . અને � તેને મોટો
સમ� છે તેને તે હડ� ૂત કર� દ� છે .

દર� ક તીરં દાજ�ું તીર િનશાના પર નથી લાગ�.ું

જયાર� હા�કમ બદલાઈ �ય છે તો જમાનો પણ બદલાઈ
�ય છે . �ુસાફર� કરવા પહ�લા સફરનો સાથી કોણ છે તે
�ણી લ્ય. અને ઘર પસદ
ં કરવા પહ�લા તેના પડોશીઓ
ક�વા છે એ �ણી લ્ય.

ખબરદાર ! એવી કોઈ વાત ન કરવી �માં મ�ક

હોય, ભલે બી�ની વાતની જ નકલ કરતા હો.
ખબરદાર ! �ીઓથી સલાહ મ�ેહરો ન કરવો ક�મક�

તેની રાય કમઝોર અને તેનો ઇરાદો ઢ�લો હોય છે . તેણીને

પરદામાં રાખી તેઓની દ્ર�ષ્ તાકવા ઝાંખવાથી બચાવી
રાખો. ક�મક� પરદાની સખ્ત તેની ઇઝઝત આબ� �ળવી

રાખનાર� છે . અને તેઓ�ું ઘર બહાર િનકળ�ું ભરોસા
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વગરના માણસોને પોતાના ઘરમાં પ્રવેશ દ� વાથી પણ

વધાર� ખતરનાક છે . જો એ શકય હોય ક� તે તમારા િસવાય

કોઈને ન ઓળખે તો એમ જ કરો. અને ખબરદાર તેને તેના
�તી પ્ર�ો વધાર� અિધકાર ન આપો ક�મક� ઓરત એક

�લ છે અને હા�કમ ક� અધીકાર� નથી. તેઓ � ઇચ્છત હોય
અને

મહત્ આપતી

હોય તે

બાબતમાં યોગ્

અને

�ુ�ધ્ધ�ૂવર રસ લ્ય. પણ તેણીને તમારા અ�ભપ્ર પર

હાવી ન થવા દો. �ુ ઓ ગયરતના પ્રસં િસવાય ગયરત�ું

પ્રદશ ન કર�ું નહ�તર �ુણવંત �ી પણ અધમ માગ� વળ�
જશે. અને બેએબ (ખામી વગર�ુ)ં પણ શકં ાપાત બની �ય
છે .

પોતાના નોકરો માટ� એક કાયર ન�� કર� દયો. �ની

�ુછા કર� શકો. ક�મક� એ આ વાત એક બી� પર ઢોળવા

કરતા વધાર� સા�ં છે . પોતાના ખાનદાન�ું સન્મા કરો ક�મક�
આ જ તમારા માટ� પાંખો છે �ના વડ� તમે ઉડો છો અને આ

જ તમા�ં � ૂળ છે �ની તરફ પાછા ફરવા�ું છે . અને એ

તમારા હાથ છે �ના વડ� તમે �મલો
કર� શકો છો. પોતાના
ુ

નહ�ુલ બલાગાહ - 881

ww.hajinaji.com

દ�ન અને �ુ િનયાને �ુદાના હવાલે કર� દયો. અને તેનાથી
�ુ આ કરો ક� તમારા હકમાં �ુ િનયા અને આખેરતમાં શ્રે
ફ�સલો કર� . વસ્સલા
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તમે લોકોના એક મોટા વગર્ન નાશ કય�

છે .

તેઓને પોતાની �ુમરાહ�થી ધોકામાં રાખ્ય છે . અને પોતાના
સમંદરની મો�ઓના હવાલે કર� દ�ધા છે . �યાં �ધકાર

તેઓ પર છવાઈ ગયો છે . અને શકં ાઓના થપેડા તેઓને

ઉપરતળે કર� રહ્ છે . પ�રણામે તેઓ હક માગર્થ હટ� ગયા
અને પાછા પગે ફર� ગયા અને પીઠ ફ�રવી ચાલતા પડયા.
અને પોતાના �ૂળ �ુ �ુંબ પર ભરોસો કર� બેઠા. િસવાય એ

અ�ુક સમજદાર, �ઓ પાછા ફયાર અને તેઓએ તને ઓળખી
લીધા બાદ છોડ� દ�ધો, એ તાર� �હમાયતથી ભાગી

અલ્લાહન તરફ આવી ગયા, જયાર� ક� ત� એમને �ુ�શ્કલોમા

નાખી દ�ધા હતા, અને મધ્ય માર્ગથ હટાવી દ�ધા હતા.
એટલે અય �ુઆિવયા ! પોતાના િવશે અલ્લાહથ ડર અને

શયતાનથી �ન છોડાવ ક�મક� આ �ુ િનયા હર હાલમાં
તારાથી અલગ થવાવાળ� છે અને આખેરત ઘણી ન�ક છે .

વસ્સલા.
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(૩૩) કસમ �બન અબ્બા, મ�ાના ગવનર્રન
નામે
�ણી લ્ય ક�, મારા પિ�મ ઇલાકાના �� ૂસોએ મને

લખીને ખબર આપી છે ક�, હજની મૌસમ માટ� શામ તરફથી

ક�ટલાય એવા લોકોને મોકલવામાં આવ્ય છે , � �દલોના
�ધળા, કાનોના બહ�રા અને �ખોની રોશની વગરના છે .

આ હકને બાિતલથી � ૂલાવા (સંદ�હ) માં નાખનારા છે . અને
ખા�લકની નાફરમાની કર�ને મખ્ �ૂકન � ૂશ કરનારા છે .
તેઓ�ું કામ દ�નના મારફત �ુ િનયાને દોહવા�ું છે . અને આ

નેક ચા�ર�યવાન, પરહ�ઝગાર લોકોની આખેરતને �ુ િનયાના
મારફત ખર�દવાવાળા છે . જયાર� ક� નેક� એ લોકોનો ભાગ છે

�ઓ નેક� કર� . અને ખરાબી એ લોકોના ભાગમાં આવે છે ,

�ઓ �ુરા કામ કર� છે . �ુ ઓ, પોતાના હોદ્દા ફરજોના

િસલિસલામાં એક અ�ુભવી, પાકટ િવચારના, િનસ્વાથ,

હોિશયાર ઇન્સાનન �મ અડ�ખમ રહ�જો � પોતાના હા�કમને
તાબે અને ઇમામનો આજ્ઞાં� હોય અને ખબરદાર, કોઈ
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એ�ું કામ ન કરજો �નો બચાવ કરવો પડ� અને રાહત અને

આરામમાં ગિવ�ષ્ ( મગ�ર) ન બની જજો. અને ન કઠણ
સંજોગોમાં કાયરતા દ� ખાડજો. વસ્સલા
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(૩૪) મોહમ્મદ �બન અબી કના નામે
જયાર� આપને એ ખબર મળ� ક� તે પોતાના
પદભ્ર થવા અને મા�લક� અશ્તરન િન�ુક્ કરવા પર તેઓ
ગમગીન છે અને પછ� મા�લક� અશ્ત િમસર પહ�ચવા પહ�લા
ઇન્તેકા પણ કર� ગયા.
�ણી લ્ય ! મને મા�લક� અશ્તરન િમસર તરફ

મોકલવાના િવશે તમારા અણગમાની ખબર મળ� છે . જો ક�

મ� આ કામ એટલે નહો� ું �ુ� ક� તમને આ કામ માટ� કમજોર

જોયા હતા. અથવા તમારાથી વધાર� મહ�નતની તીવ ઇચ્છ
રાખી હતી બલ્ક જો મ� તમોને તમાર� સ�ાથી નીચે ઉતાયાર

હતા તો તમારાથી એ�ું કામ લેવા મગતો હતો � તમારા

માટ� મહ�નતના �હસાબે આસાન પણ હોય અને પસંદ પણ
હોય.

� શખ્સન મ� િમસરનો ગવનર્ બનાવ્ય હતો તે

મારો િનસ્વાથ સાથી અને મારા શ�ુઓ માટ� સખ્ પ્રકાર

�ુ શ્મ હતો, �ુદા તેઓ પર રહ�મત ઉતાર�, તેમણે પોતાના
�દવસો � ૂરા કયાર્ અને પોતાની મૌતને ભેટ� ગયા અને
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તેનાથી હર હાલમાં રા� છ�એ. અલ્લા તેમને પોતાની રઝા
અપર્ કર� . અને તેના સવાબમાં વધારો કર� .

હવે તમે �ુ શ્મનન સામના માટ� િનકળ� પડો અને

પોતાની �ડ� સમજ �ુજબ વત�. � તમારાથી લડ� તેનાથી
લડવા કમર કસી લ્ય. અને �ુ શ્મનન �ુદાના માગર્ન દાવત

આપી દયો. ત્યા પછ� અલ્લાહથ િનરંતર મદદ માગતા
રહો. એ તમારા માટ� દર� ક સાહસમાં � ૂરતો છે . અને તેજ
આવનાર� આપિ�માં મદદ કરવાવાળો છે . ઇન્શાઅલ્લ.
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(૩પ) અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને અબ્બાસના
મોહમ્મ �બન અબી બકની શહાદત પછ�

સલામ બાદ ! �ુ ઓ િમસર પર �ુ શ્મનન કબ્જ થઈ

ગયો છે , અને મોહમ્મ �બન અબી બક શહ�દ થઈ ગયા છે .

(�ુદા તેમના પર રહ�મત ઉતાર� ) �ુ ં તેમની �ુસીબતનો
ં અને
બદલો �ુદાથી ચા�ુ ં �ં. તેઓ મારા િનસ્વાથ ફરઝદ
મહ�ન� ું ગવનર્ હતા. માર� તેજધાર તલવાર અને મારા

રક્ષણદા સ્તં. મ� લોકોને તેમની સાથે ભળ� જવા માટ�

તૈયાર કયાર્ હતા, અને તેઓને �ુકમ આપ્ય હતો ક� જગની
ં

પહ�લા તેઓની મદદ� પહ�ચી �ય અને તેઓને �ુપ્ ર�તે

અને �હ�ર ર�તે અને દર� ક ર�તે અમલની દાવત આપી હતી

અને વારં વાર �ુકાયાર હતા, પરં� ુ અ�ુક લોકો કમને
(અણગમા સાથે) આવ્ય અને અ�ુક� ખોટા બહાના કાઢયા.

ક�ટલાક તો મારા �ુકમની ઉપેક્ કર� ઘરમાં જ બેઠા રહ્.

હવે �ુ ં પરવર�દગારથી �ુ આ ક� ં �ં ક� મને તેઓ તરફથી
જલ્દ કામમાં સરળતા અપર્ કર� દ� . ક�મક� �ુદાની કસમ જો
મને �ુ શ્મનથ �ુલાકાત કર� શહાદતના સમયની ઉત્કંઠ ન
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હોત અને મ� મારા નફસને મૌત માટ� સચેત ન કય� હોત, તો

ં ન કરત ક� એ લોકોની સાથે ભળ� એક
�ુ ં એ હરગીઝ પસદ

�દવસ પણ �ુ શ્મનન �ુકાબલો ક� ં અથવા પોતે એ લોકોને
મ�ં.

નહ�ુલ બલાગાહ - 889

ww.hajinaji.com

(૩૬) પોતાના ભાઈ અક�લના પત્રન
જવાબમાં

�માં આપે પોતાના અ�ુક લશ્કરોન ઉલ્લે કય� છે
અને આ હક�કતમાં અક�લના પત્ર જવાબ છે .

એટલે મ� તેની તરફ �ુસલમાનો�ું એક મો�ું લશ્ક

રવાના કર� દ��ું છે અને જયાર� તેને આ વાતની ખબર પડ�

તો તેણે પાલવ સકં �લી ભાગ�ું અખત્યા �ુ.� અને પસ્તાઈન
પાછળ હટ� ગયો તો અમારા લશ્કર તેને રસ્તામા જ પકડ�

પાડયો, જયાર� � ૂયાર્સ થવો ન�ક હતો. પ�રણામે બંનેમાં
એક સં�ક્ષ લડાઈ થઈ અને એક ઘડ� વીતવા ન પામી

હતી ક� તેણે ભાગીને � ૂ�ક્ મેળવી લીધી. જયાર� ક� તેને
ગળે થી પકડયો હતો અને થોડા �ાસ િસવાય કંઈ બાક�

નહો� ું ર�ુ.ં આ ર�તે તેણે ઘણી �ુશ્ક�લીથ �ન બચાવી.

એટલે હવે �ુ ર�શ અને �ુમરાહ�માં તેઓની તેજ રફતાર� અને

તડાઓમાં તેઓ�ું ભ્ર અને ભટકવામાં તેઓની મ� માર�નો
ઉલ્લે છોડ� દયો. ક�મક� તે લોકોએ માર� સાથે લડવા માટ�

એમ જ એકો કર� લીધો છે , �વી ર�તે હઝરત ર� ૂલે અકરમ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ સાથે જગ
ં પર સંપ

કર� લીધો હતો. હવે અલ્લા જ �ુ ર�શને તેઓના �ાર્ન

બદલો આપે ક�મક� તેમણે મારા સગપણનો નાતો તોડ�
નાખ્ય અને મારાથી મારા ભાઈની �ુ�ૂમત �ચક� લીધી.
ં
બારામાં માર� રાય � ૂછ� છે
અને આ � તમે જગના

તો માર� રાય એ જ છે ક� � લોકોએ જગને
ં
હલાલ બનાવી

રાખ્�ુ છે તેઓ સાથે જગ
ં કરતો ર�,ુ ં ત્યા �ુધી ક� મા�લકના

દરબારમાં હાજર થઈ ��. માર� આસપાસ લોકોની જમાવટ
માર� ઇઝઝતમાં વધારો નથી કર� શકતી, ન તેઓના

િવખરાઈ જવાથી મારા ભયમાં વધારો થઈ શક� છે . અને

મારા ભાઈ જો બધાય લોકો મારો સાથ છોડ� દ� તો તમે મને
કમઝોર અને ભય�ભત નહ� ભાળો, અને ન �લ્નો ઇકરાર
કરવાવાળો,

કમઝોર

અને

કોઈ

આગેવાનના

હાથમાં

આસાનીથી લગામ સ�પી દ� નારો અને કોઈ સવારના માટ�

વાહનની સગવડતા આપવાવાળો પામશો. બલ્ક માર� એજ
�સ્થિ હશે �ના િવશે કબીલા બની સલીમવાળાએ ક�ું છે :-

નહ�ુલ બલાગાહ - 891

ww.hajinaji.com

જો � ું માર� �સ્થિ િવશે � ૂછ� રહ� છે તો સમ� લે

ક� �ુ ં જમાનાની િવટંબણાઓ પર ધીરજ ધરનારો �ં અને

અડગ િન�યી �ં. માર� માટ� એ અસહ છે ક� મન� �ચ�તાગ્ર

જોવામાં આવે અને �ુ શ્મન મેણા માર� અથવા િમત્ આ
પ�ર�સ્થિતથ �ુ :ખી થઈ �ય.

નહ�ુલ બલાગાહ - 892

ww.hajinaji.com

(૩૭) �ુઆિવયાના નામે
વાહ, �ુબ્હાનલ્લ ! � ું નવી નવી ઇચ્છા અને

શ્રમમ નાખનાર� આ�યર્ત અને પર� શાનીથી ક�ટલો ચ�ટ� લો

છે જયાર� ક� ત� જ હક�કતોને બરબાદ કર� દ�ધી છે અને

દલીલો �ુ કરાવી દ�ધી છે � (દલીલો) અલ્લા ચાહ� છે અને
બદ
ં ાઓ પર તેની �ુજ્જ છે .

રહ� ગઈ હ. ઉસ્માનઅને તેના કાિતલો િવશે તમારો

ઝઘડો વધારવો તો તેનો �ૂંકો જવાબ એ છે ક� તમે હ.

ઉસ્માને મદદ એ ટાણે કર� છે જયાર� મદદમાં તમારો લાભ

હતો. અને એ સમયે લાવા�રસ છોડ� દ�ધા જયાર� મદદમાં
તેનો લાભ હતો. - વસ્સલા.
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(૩૮) મા�લક� અશ્તરનીગવનરર�ના પ્રસંગ
િમસરવાળાઓના નામે
�ુદાના બદ
ં ા, અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી

(અલ�ય્હસ્સલામ) તરફથી એ કૌમના નામે �ણે �ુદાને

ખાતર પોતાનો �ુસ્સ દ� ખાડયો જયાર� તેની જમીન પર તેના

�ુનાહ કરવામાં આવ્ય. અને તેના હકને વેડફ� નાખવામાં

આવ્ય. �ુ લ્મ દર� ક સારા નરસા, રહ�વાસી અને યાત્રા પર

પોતાના તં�ુ તાણી લીધા, અને ન કોઈ નેક� રહ� ગઈ �ના

છાંયડા નીચે આરામ કર� શકાય અને ન કોઈ એવી �ુરાઈ
રહ� ગઈ �નાથી લોકો બચે.

સલામ બાદ, મ� તમાર� તરફ �ુદાના બંદાઓમાંથી,
એક એવા બંદાને મોકલ્ય છે , � ભયજનક �દવસોમાં � ૂતો
નથી, અને ખતરાના સમયમાં �ુ શ્મનોથ ભય�ભત નથી
થતો. અને �ૂ રાચાર�ઓ માટ� આગ કરતાંય વ�ુ ગરમ છે .
અને તે� ું નામ મા�લક� અશ્ત �ુઝહ�� (કબીલા�ું નામ) છે .
એટલે તમે તે� ું કહ�� ું સાંભળો અને તેના એ �ક
ુ મો�ું પાલન

નહ�ુલ બલાગાહ - 894

ww.hajinaji.com

કરો � હક �ુજબ હોય. ક�મક� તે અલ્લાહન તલવારોમાંથી
એક તલવાર છે . �ની તલવાર �ુઠ� નથી થતી અને �નો
વાર ખાળ� (અટકાવી) નથી શકાતો. તે જો �ૂચ કરવાનો
�ુકમ આપે તો િનકળ� પડો. અને જો થોભી જવા કહ� તો

તરત જ થંભી �વ. એટલા માટ� ક� તે મારા �ુકમ િવના ન

આગળ વધી શક� છે ન પાછળ રહ� શક� છે . ન આક્ર કર�
શક� છે ન પાછળ હટ� શક� છે . મ� તેના મામલામાં તમને મારા
પર આગળ કર� દ�ધા છે અને પોતાની પાસેથી �ુ દા કર�
દ�ધા છે ક� તેઓ તમારા માટ� િનસ્વાથ �ુરવાર થશે અને
તમારા �ુ શ્મનોન �ુકાબલામાં અત્યં કઠોર હશે.
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(૩૯) અમ �બન અલ આસના નામે
ત� પોતાના દ�નને એક એવા શખ્સન �ુ િનયાના
તાબે કર� દ�ધો છે , �ની �ુમરાહ� � ૂલ્લ છે અને તેના
એબોનો પડદો �ચરાઈ ગયો છે . તે પ્રિત�ષ ઇન્સાનન
પોતાની સભામાં બેસાર� એબદાર અને અકલમંદને પોતાની
સોબતથી (સંગતથી) � ૂખર બનાવી દ� છે . ત� તેના પાદ�ચહ્
(નકશે કદમ) પર પોતાના પગ જમાવ્ય છે . અને તે� ું એ�ુ ં

�ુ �ું ગોત્�ુ છે �વી ર�તે �ુ તરો શેરની પછવાડ� લાગી �ય છે ,

�થી તેના પં�થી બચેલો રહ� છે અને એ સમયની વાટ
જોતો રહ� છે ક� �ાર� શેર પોતાના િશકાર�ું વધ્ � કારવ્�ુ
(વધે�)ું ફ�ક� દ� અને તે એને ખાઈ લે. ત� તો તાર� �ુ િનયા
અને આખેરત બંને �ુમાવી દ�ધી છે . જો ક� હકના માગ� રહ્
હોત તો ત્યાર પણ આ હ�� ુ પામી શકતો હતો. ગમે તેમ હવે
તો �ુદાએ મને તમારા પર અને અ� ૂ � ૂ�ફયાનના �ુત પર
કા�ુ આપી દ�ધો તો �ુ ં તમારા કર� ૂતોનો ખરો બદલો આપી
દઈશ અને જો તમે બચીને િનકળ� ગયા અને મારા પછ�
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પણ �વતા રહ્ તો તમારો આવતો કાળ તમારા માટ�
અિતશય કઠણ હશે. - વસ્સલા.
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(૪૦) પોતાના િપત્રાઈ ભાઈ અબ્�ુલ્લાહ
અબ્બાસના નમે
સલામ બાદ, મને તમારા િવશે એક વાતની ખબર

મળ� છે . જો તમે એમ �ુ� છે તો પોતાના પરવર�દગારને
નારાજ કય� છે . પોતાના ઇમામની અવજ્ (નાફરમાની) કર�
છે અને પોતાના પ્રમા�ણકપણા પણ બદનામ ક�ુ્ર છે .

મને એ ખબર મળ� છે ક� તમે બય� ુલ માલની

જમીનને સફાચટ કર� દ�ધી છે , � કંઈ પગતળે હ� ું તેના

પર કબ્જ કર� લીધો છે અને � કંઈ હાથોમાં હ� ું તેને ગળચી
(હડપી) ગયા છો એટલે તરત જ તમારો �હસાબ મોકલી દયો

અને એ યાદ રાખો ક� અલ્લાહન �હસાબ લોકોના �હસાબથી

વધાર� કડક છે . - વસ્સલા.
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(૪૧) પોતાના િપત્રાઈ ભાઈ અબ્�ુલ્લાહ
અબ્બાસના નામ
સલામ

બાદ,

મ�

તમને

પોતાની અમાનતમાં

ભાગીદાર બનાવ્ય હતા, અને પ્ર અપ્ર (�હ�ર અને

બતીનમાં) પોતાના ગણ્ય હતા. અને હમદદ�, સહકાર અને

અમાનતદાર�ના �હસાબે મારા ઘરવાળાઓમાં તમારાથી

વધાર� િવ�ા�ુ કોઈ નહો�.ું પરં� ુ જયાર� તમે જો�ું ક� સમય

તમારા િપત્ર ભાઈ પર આક્રમણકા છે અને શ�ુ લડવા

તૈયાર છે અને લોકોની અમાનત બદનામ થઈ રહ� છે અને

ઉમ્મ માગર વગરની અને િનરાધાર થઈ ગઈ છે . તો તમે
પણ તમારા િપત્ર ભાઈથી મ� ફ�રવી લી�ું અને �ુ દા
થવાવાળાઓ સાથે મારાથી �ુ દા થઈ ગયા. અને સાથ

છોડવાવાળાઓ સાથે અલગ થઈ ગયા. અને ખયાનત

કરવાવાળાઓ સાથે અપ્રમા� થઈ ગયા. ન પોતાના

િપત્રાઈ સાથ આપ્ય અને ન િવ�ાસ ક� અમાનતદાર�નો

ખ્યા ��. �ણે ક� તમે પોતાની �હાદથી �ુદાનો ઇરાદો
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પણ ન કય� હતો. અને �ણે તમાર� પાસે પરવર�દગારના
તરફથી કોઈ �ુજ્જ નહોતી અને �ણે તમે આ ઉમ્મતન

ધોકો આપી તેની �ુ િનયા પર કબ્જ કરવા માગતા હતા અને
તમારો આશય હતો ક� તેઓની ગફલતનો લાભ ઉપાડ�

તેઓના માલ પર કબ્જ કર� લ્ય. એટલે �વી ઉમ્મતથ
ખયાનત કરવાની શ�ક્ પૈદા થઈ ગઈ તો તમે તે�થી

�ુમલો કર� દ�ધો અને તરત જ �ૂદ� પડયા અને એ બધો

માલ ઉપાડ� લીધો � યતીમો અને બેવાઓ માટ� �ળવી
રાખવામાં આવ્ય હતો, �મ કોઈ ચીલ ઝડપ વ� � ૂટ� લી ક�

જખ્મ બકર�ઓ પર �ુમલો કર� દ� છે . પછ� તમે એ માલ
�હ�ઝની તરફ ઉઠાવી લઈ ગયા. અને આ હરકતથી

(કામથી) અિતશય સંતોષી અને � ૂશ હતા અને તેને લેવામાં

કોઈ �ુનાહની લાગણી પણ નહોતી �મ ( �ુદા તમારા
�ુ શ્મનો�ુ �ુ� ં કર� ) પોતાના ઘર� પોતાના મા - બાપનો માલ
વારસો લાવી રહ્ હો.

વાહ, �ુબ્હાનલ્લ ! �ું તમને આખેરત પર ઈમાન

જ નથી? અને �ું કયામતના કડક �હસાબનો ભય પણ
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ખતમ થઈ ગયો છે ? એ તે શખ્ � કાલે અમાર� ન�ક
�ુ�ધ્ધવાનોમા ગણાતો હતો તમને આ ખા�ું પી�ું ક�મ ગોઠ�

(ગમે) છે જયાર� ક� તમને ખબર છે ક� તમે હરામનો માલ
ખાઈ રહ્ છે અને હરામ જ પી રહ્ છો. અને પછ� અનાથો,

િનરાધારો, મોઅિમનો, �ુ��હદો �ને અલ્લાહ આ માલ
આપ્ય છે અને �ઓ દ્વા આ શહ�રો�ું રક્ થાય છે .

તેઓના માલથી કનીઝો ખર�દ� રહ્ છો અને શાદ�ઓ
રચાવી રહ્ છો?

�ુદાના વાસ્ત, �ુદાથી ડરો અને એ લોકોના માલ

પાછા આપી દયો ક�મક� જો એમ નહ� કરો અને �ુદાએ મને

તમારા સંબ ંધમાં એ અિધકાર આપી દ�ધો તો તમારા

ં ંધમાં એ જ ફ�સલો કર�શ � મને બખ્શાવ શક� અને
સબ
તમારો નાશ એ જ તલવારથી કર�શ �ના માર� લા�ું અને

માર ખાધેલા�ું જહ�કમ િસવાય �ાંય ઠ�કા�ું નથી.

�ુદાની કસમ ! જો આ કામ હસન (અલ�ય્હસ્સલ)

ૈ (અલય�હસ્સલા)એ પણ ક�ુર હોત તો તેઓ માટ�
અને �સ
ુ ન
મારા પાસે નરમીની શ�તા નહોતી અને ન તેઓ મારા

િનણર્યન ટાળ� શકતા હતા. �યાં �ુધી �ુ ં તેઓ પાસેથી હક
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મેળવી ન લ� અને તેઓના �લ્ની અસરોને િમટાવી ન

દ�.

જહાનોના પાલનહાર �ુદાની કસમ ! મારા માટ� એ

વાત કદ� �ુશ થવા �વી નથી જો આ બધો માલ મારા માટ�

હલાલ હોત અને �ુ ં પાછળ વાળાઓ માટ� વારસામાં છોડ�
�ત. જરા હોશમાં આવો, ક� હવે તમે �વનના �ત ભાગમાં
પહ�ચી ગયા છો, �ણે ક� જમીનની �દર દટાઈ � ૂ�ા છો.

અને તમાર� સામે તમારા કમ� (કય�)

ર�ૂ કર� દ� વામાં

આવ્ય છે એ ઠ�કાણે �યાં ઝા�લમ અબળખાથી ( અફસોસ
જનક ર�તે) અવાજ આપશે. અને �વન બરબાદ કરનારા

પાછા ફરવાની આર� કરતા હશે અને છટક્વાન કોઈ બાર�

નહ� હોય.

નહ�ુલ બલાગાહ - 902

ww.hajinaji.com

(૪ર) ઉમર ઇબ્ને અબી સલમા મખ્�મીન
નામે
બેહર� નના ગવનર્ ઉમર �બન અબી સલમા મખ્મી
�ને ઉતાર� નોઅમાન �બન અજલાન અઝઝરક�ને િન�ુકત
કયાર.
�ણી લ્ય ક�, મ� નોઅમાન �બન અજલાન ઝરક�ને

બેહ ર� નના ગવનર્ બનાવી દ�ધા છે . અને તમને એનાથી
હટાવી દ�ધા છે . પરં� ુ એમાં ન કોઈ તમાર� �ુરાઈ છે અને

ન ઠપકો. તમે �ુ�ૂમત�ું કામ ઘ�ું સરસ ર�તે ચલાવ્�ુ છે

અને અમાનતો અદા કર� દ�ધી છે . પરં� ુ હવે પાછા ચાલ્ય
આવો. ન તમારા િવશે કોઈ આશંકા છે ન કોઈ ઠપકા�ું
કારણ. ન આરોપ છે ન �ુનાહ. અસલમાં

મારો ઇરાદો

શામના ��લમોનો સામનો કરવાનો છે એટલે �ુ ં ચા�ુ ં �ં ક�

તમે માર� સાથે રહો, ક�મક� �ુ ં તમારા �વા લોકોના સાથથી

ં કરવા અને દ�નના સ્તંભ �ળવી રાખવા
�ુ શ્મનથ જગ
મદદ લેવા ચા�ુ ં �ં. ઇન્શાઅલ્લ.
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(૪૩) મસકલા �બન હબીરા શયબાનીના નામે
�ઓ અદ� શીર �ુરાર્મ ા આપના ગવનર્ હતા.

મને તમારા િવશે એક ખબર મળ� છે જો તે ખર� ખર
સાચી છે , તો તમે પોતાના પરવર�દગારને નારાજ કય� છે

અને પોતાના ઇમામની અવગણના કર� છે . ખબર એમ છે ક�,
તમે �ુસલમાનોના માલે ગનીમતને �ને તેઓના ભાલાઓ
અને અ�ો (ઘોડાઓ) એ ભેગો કય� છે . અને �ના માગર્મ ા
તેઓ�ું � ૂન વહાવવામાં આવ્�ુ છે , પોતાની કૌમના એ

બ�ઓ (ગામ�ડયાઓ)માં વહ�ચી રહ્ છો, � તમારા હ�ૂ�રયા
છે . કસમ એ �તની �ણે દાણાને ફાડયો છે અને �નવરોને
પૈદા કયાર્ છે . જો આ વાત સાચી છે તો તમે માર� દ્ર�ષ્ટ

અત્યં હડ� ૂત થઈ ગયા અને તમારા આમાલ�ું પલ્�ુ હળ�ું
થઈ જશે. એટલે ખબરદાર ! પોતાના પાલનહારના હકોને

મા� ૂલી ન સમજો અને પોતાના દ�નને બરબાદ કર�, �ુ િનયા
સ�વવાની �ચ�તા ન કરજો. તમાર� ગણના એ લોકોમાં થઈ
જશે �ઓના આમાલમાં ઘાટા િસવાય કંઈ નથી. યાદ રાખો
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� �ુસલમાન તમાર� પાસે યા માર� પાસે છે એ બધાનો
�હસ્સ આ માલે ગનીમતમાં એક �વો જ છે અને એ કારણે

તેઓ માર� પાસે આવે છે અને પોતાનો ભાગ લઈને ચાલ્ય
�ય છે .
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(૪૪) �ઝયાદ ઇબ્ને અબીહના નામ
જયાર� આપને ખબર મળ� ક� �ુઆિવયા તેને

પોતાના �ૂળમાં ભેળવી ધોકો આપવા માગે છે .

મને ખબર પડ� છે ક� �ુઆિવયાએ તમને પત લખી

તમાર� �ુ�ધ્ધન ભોળવવા ચા�ું છે . અને તમાર� ધારને �ુઠ્

બનાવવાનો ઇરાદો કય� છે . એટલે ખબરદાર ! હોિશયાર
રહ�જો. આ શયતાન છે . � ઇન્સાનન પાસે આગળ, પાછળ,
જમણી, ડાબી દર� ક બા�ુ એથી આવે છે �થી તેને બેધ્યા

જોઈ તેના પર � ૂટ� પડ� અને ગફલતની હાલતમાં તેની
�ુ�ધ્ હણી લે.

બન્�ુ એમ ક� અ� ૂ �ુફ�યાને હ . ઉમર �બન અલ

ખ�ાબના જમાનામાં એક સમ�યા �ુ�યા વગરની વાત કહ�

દ�ધી હતી. � શયતાની વસવસાઓમાંથી એક વસવસા�ું
સ્થા રાખે છે . �નાથી ન કોઈ �ૂળ �ુરવાર થાય છે . અને ન

કોઈ િમરાસનો હક � ૂરવાર થાય છે . અને તેને વળગી રહ�નાર
એક વગર બોલાવ્ય શરાબી છે �ને ધ�ા માર� કાઢ�
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�ુક્વામા આવે છે . અથવા એ વાટકો છે �ને કાઠા (ઘોડાની

ઝીન) સાથે લટકાવી દ� વામાં આવે છે � અહ� તહ� દડકતો

(લટકતો) રહ� છે .

આ પત વાંચ્ય પછ� �ઝયાદ� ક�ું ક� કાબાના રબની

કસમ, અલી અલ�ય્સ્સલામ આ વાતની ગવાહ� આપી દ�ધી

અને વાત તેના �દલમાં બેસી ગઈ ત્યા �ુધી ક� �ુઆિવયાએ

તેના ભાઈ હોવાનો દાવો કર� દ�ધો.

વા�ગલ, એ શખ્સન કહ�વામાં આવે છે ક� �

શરાબની મહ��ફલમાં વગર નોતય� આવી �ય. અને ધ�ા

માર�ને કાઢ� � ૂક્વામા આવે અને ‘� ૂતે મઝબઝબ’એ વાટકો

છે � �ુસાફરના સામાનમાંથી બાંધીને લટકાવી દ� વામાં આવે
છે � લગાતાર આમતેમ ઢળક્ત રહ� છે . - સય્ય રઝી.
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(૪પ) ઉસ્માન �બન �ુનૈફ બસરાના ગવનર્રન
નામે
પોતાના બસરાના ગવનર્ ઉસ્મા �બન �ન
ૈ ને
ુ ફ

ં ોધીને જયાર� આપને ખબર પડ� ક� તેઓ એક મોટ�
સબ

દાવતમાં શર�ક થયા હતા.
ક�

�ણી લ્ય, અય ઇબ્ન �ુનફૈ મને એ ખબર મળ� છે

બસરાના અ�ુક

જવાનોએ તમને એક �જયાફતમાં

આમં�યા હતા, �માં �ત �તના સ્વા�દષ પક્વા હતા
અને તમાર� તરફ મોટા મોટા પ્યાલા ધરવામાં આવી રહ્

હતા. અને તમે તે�થી ત્યા પહ�ચી ગયા હતા. મને તો એ

ધારણા જ નહોતી ક� તમે એવી કૌમની દાવતમાં ભાગ લેશો

�ના ગર�બો પર �લ્ ઉપર �લ્ થઈ રહ્ હોય અને �ના

દોલતમંદને િનમંત્રવામ આવતા હોય. �ુ ઓ � કો�ળયો
ચાવો છો તેને જોઈ લીધા કરો, જો તેની હક�કત શકં ાસ્પ
હોય તો તેને ફ�ક� દયો અને �ના િવશે યક�ન હોય ક� તે પાક
છે તેને ખાઈ લ્ય.
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યાદ રાખો ક� દર� ક અ�ુયાયીનો તો એક ઇમામ

(આગેવાન) હોય છે , �ને તે અ�ુસર� છે અને તેના જ � ૂરથી

તે પ્રક મેળવે છે અને તમારા ઇમામે તો આ �ુ િનયામાં

માત બે �ણર્કપડાં અને બે રોટલીઓ પર �ુ�રો કય� છે . �ુ ં

��ું �ં ક� તમે લોકો એમ નથી કર� શકતા તો ઓછામાં

ં મ, પ્રય, �ુશીલતા અને સંભાળ� ૂવર્
ઓ�ં પોતાના સય

ચાલથી માર� મદદ તો કરો. �ુદાની કસમ, મ� તમાર�
�ુ િનયામાંથી ન તો સો�ું ભે� ુ ક�ુર છે અને ન આ માલ

મતામાંથી કોઈ સઘ
ં રો એકઠો કય� છે . અને ન આ બે �ણર્
કપડાં િસવાય કોઈ અન્ સા�ુ ં કપ�ુ ં ખર�દ�ું છે .

ન એક વ�ત ( જમીન) પર કબ્જ કય� છે અને ન

એક બીમાર �નવરથી વધાર� કોઈ �ૂવત (ખોરાક) મેળવ્ય

છે . આ �ુ િનયા માર� દ્ર�ષ્ટ કડવી છાલથી પણ વધાર� � ુચ્
અને � ૂલ્યહ� છે . હા, અમારા હાથોમાં આ આસમાન તળે

માત એક �ફદક ( બાગ) હતો પણ તેના પર પણ એક કૌમે
પોતાની લાલચનો દ� ખાવ ��. અને બી� કોમે તેના

છ�નવાઈ જવાની પરવા ન કર� અને ગમે તેમ શ્રે ફ�સલો
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કરનાર પરવર�દગાર છે . અને આમ પણ મને �ફદક ક� �ફદક

વગરથી �ું લે� ું દ� �.ું જયાર� ક� નફસ�ું અસલી ઘર કાલના
�દવસે કબ છે . �ના �ધકારમાં બધા અવશેષો અદ્ર થઈ

જશે. અને કોઈ ખબર નહ� આવે.

આ એક એવો ખાડો છે �નો િવસ્તા વધાર� દ� વામાં

આવે અને ખોદવાવાળો તેને િવશાળ પણ બનાવી દ� તો �તે

પત્થર અને માટ� તેને સાંકડ� બનાવી દ� શે. ઉપરા ઉપર

માટ� તેની િતરાડો � ૂર� દ� શ.ે �ુ ં તો માર� �તને તકવાની

ક�ળવણી આ�ું �ં �થી મોટામાં મોટા ભયના �દવસે િનરાંતે

કયામતના મયદાનમાં આવે અને લપસવાના સ્થળો અડગ
રહ�.

�ુ ં અગર ચાહત તો આ �ુધ્ મધ, શ્રે સાફ કર� લા

ં ોબસ્ પણ કર� શકતો હતો.
ઘ� અને ર� શમી કપડાંનો બદ

પરં� ુ �ુદા ન કર� ક� મારા પર વાસનાઓ િવજય પામે અને

મને લોભ અને લાલચ સારા ખોરાક મેળવવા તરફ ખ�ચી

લઈ �ય. જયાર� ક� ઘ�ું સંભિવત છે ક� �હ�ઝ અથવા
યમામામાં એવા લોકો પણ હોય �મને એક રોટલી પણ ન
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મળતી હોય અને પેટ ભરવા�ું કોઈ સાધન ન હોય. ભલા એ
ક�મ બની શક� છે ક� �ુ ં તો પેટ ભર�ને � ૂઈ �� અને માર�

આસપાસ � ૂખ્ય પેટ અને પ્યાસ કાળ� તડપી રહ્ હોય.

�ું �ુ ં શાયરના એ શેર �વો બની શ�ુ ં �ં?
"

તાર� બીમાર� માટ� એટ�ું જ �ુર� ું છે ક� � ું પેટ

ભર�ને � ૂઈ �ય અને તાર� આસપાસ એ કાળ�ં પણ હોય

� � ૂકા ચામડાને પણ તરસી રહ્ હોય."

�ું મા�ં મન એ વાતથી સંતોષ પામી શક� છે ક� મને

“અમી�લ મોઅમેનીન” કહ�વામાં આવે અને �ુ ં જમાનાની
ના�ુશગવાર –

�ુ :ખદ

પ�ર�સ્થિતઓમા

મોઅિમનોનો

ભાગીદાર ન બ�ુ.ં અને સામાન્ ખોરાકના ઉપયોગમાં
તેઓના માટ� ન� ૂનો ન પેશ કર� શ�ુ ં. મને એટલા માટ� તો

પૈદા નથી કરવામાં આવ્ય ક� મને શ્રે ભોજનો�ું જમણ
મશ�ુલ કર� દ� અને �ુ ં �નવરો �વો થઈ �� ક� તેઓ

બાંધેલા હોય છે તો તેઓ�ું બ�ું કામ ચારો ખાવા�ું હોય છે .

અને આઝાદ હોય છે તો � ૂર� પ્ર�ૃ અહ� તહ� ખેતરોમાં

� ૂસી ઘાસ �સથી પોતા�ું પેટ ભર� લે છે . અને તેઓને એ
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વાતની �ચ�તા નથી હોતી ક� તેઓનો હ�� ુ શો છે . �ું �ુ ં આઝાદ
છોડ� દ� વામાં આવ્ય �ં અથવા મને નકામો આઝાદ કર�

દ� વામાં આવ્ય છે અથવા ઉદ્દ એ છે ક� �ુ ં �ુમરાહ�ની રસ્સ
વડ�

બંધાઈને

ખ�ચવામાં

આ�ુ.ં

અથવા

(ભટકવાની) જગ્યા મ� વકાસી ફરતો ર�.ુ ં

ચાભટવાની

�ણે �ુ ં જોઈ રહ્ �ં ક� તમારામાંથી ક�ટલાક લોકો

કહ� રહ્ છે ક�, જયાર� અ� ૂ તા�લબના �ુત્ર ખોરાક આટલો

ં કરવા અને
સાદો છે તો તેને નબળાઈએ �ુ શ્મનોથ જગ
બહા�ુ રો સાથે મેદાનમાં ઉતરવાથી બેસાર� દ�ધો હશે. તો એ
ં
� ૃક્ષો લાકડ� ઘણી મજ� ૂત હોય છે
યાદ રાખે ક� જગલના

અને તા� મા� � ૃક્ષો છાલ નબળ� હોય છે . વન � ૃક્ષો�

બળતણ વધાર� બળે પણ છે અને તેના �ગારા ઘણે મોડ�

�ુધી બળતા રહ� છે . મારો સંબ ંધ હઝરત

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

ર� ૂલે અકરમ
એ જ છે �

� ૂરનો સંબ ંધ � ૂરથી હોય છે . અથવા હાથનો સંબ ંધ

બાવડાઓથી હોય છે .
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�ુદાની કસમ !

જો સમસ્ અરબ માર� સાથે

લડવાનો એકો (એકતા) કર� લે તો પણ �ુ ં મયદાનથી મ�

નથી ફ�રવી શકતો અને મને થોડોક જ મોકો મળ� �ય તો �ુ ં
તેઓની ગરદનો ઉડાવી દઈશ અને એ વાતની કોિશશ કર�શ
ક�

જમીનને

�જસમવાળાથી

આ

�ધી

પાક

ખોપર�

કર�

દ�,

અને

�થી

બેડોળ

બેઢંગ

ખળાવાડમાં

(ખ�લયાનમાં) દાણાઓમાંથી પત્થ કાંકરા િનકળ� �ય.

આ પત્ર �િતમ ભાગ :

અય �ુ િનયા ! મારાથી �ૂ ર થઈ �. મ� તાર� લગામ

તારા જ કાંધા પર નાખી દ�ધી છે . અને તારા સકં�માંથી

બહાર િનકળ� આવ્ય �ં. અને તાર� �ળમાંથી િનકળ� � ૂ�ો
�ં. અને તારા લપસવાના સ્થળોન તરફ જવાથી પણ

બચતો ર�ુ ં �ં. �ાં છે એ લોકો? �ઓને ત� હસી મ�કની
વાતથી લલચાવી લીધા હતા. અને �ાં છે એ કૌમો ? �ને

પોતાના ઠાઠ માઠના �ફત્નામા નાખી દ�ધા. �ુ ઓ હવે એ

બધા કબ્રોમ ગીરવી �ુકાય �ુકાયા છે . અને ઘોરમાં દબાઈ
પડ�લા છે . �ુદાની કસમ ! જો � ું કોઈ જોવાવાળ� વસ્ � હોત
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અને સ્પશ શકાય એવો ઢાંચો હોત તો �ુ ં તારા પર હદ �ર�
ં ાઓને �ડ� આશાઓના આધાર�
કરત ક� ત� અલ્લાહન બદ

(સહારાએ) ધોકો આપ્ય છે અને કૌમોને �ુમરાહ�ના ગતર્મ ા

(ખાડામાં)નાખી દ�ધી છે . બાદશાહોને બરબાદ�ના હવાલે કર�

દ�ધા છે અને તેઓને આફતોના ઉતાર� ઉતાર� દ�ધા છે . �યાં
ન કોઈ આવવાવા�ં છે અને ન ઉતરના�.ં

અફસોસ ! �ણે પણ તારા લપસણા પંથો પર પગ
� ૂ�ા એ લપસી ગયા. અને � તારા મો�ઓ પર સવાર

થયો તે �ૂબી ગયો. બસ � તારા ફંદાથી �ૂ ર રહ્ તેને

સદ�ુ�ધ્ પ્રા થઈ તારાથી બચવાવાળો એ વાતની પરવા
નથી કરતો ક� તેનો ઉતારો ક�ટલો સં�ુ�ચત થઈ ગયો છે .
એટલા માટ� ક� �ુ િનયા તેઓની દ્ર�માં એક �દવસની
બરાબર છે �ના � ૂરા થવાનો સમય થઈ � ૂ�ો છે .
� ું મારાથી

�ૂ ર

થઈ

�.

�ુ ં તારા

કબ્�મા

આવવાવાળો નથી ક� � ું મને હડ� ૂત કર� શક� અને ન માર�
લગામ તારા હાથમાં દ� વાવાળો �ં ક� �યાં ચાહ� ખ�ચી શક�. �ુ ં

�ુદાની કસમ ખાઈને ક�ુ ં �ં અને આ કસમમાં �ુદાની ઇચ્છ

િસવાય કોઈને અપવાદ નથી કરતો ક� આ નફસને એવી
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ક�ળવણી આપીશ ક� એક રોટ� પર પણ રા� રહ�, જો તે

ખોરાક તર�ક� અને નમક શાક તર�ક� મળ� �ય. અને �ુ ં માર�
�ખોના �ોતને એવા બનાવી દઈશ �ણે એ�ું ઝર�ું ��ું
પાણી �ુકાઈ ગ�ું હોય. અને બધા ��ુ વહ� ગયા હોય. �ું

એ શકય છે ક� �વી ર�તે �નવર ચારો ખાઈને બેસી �ય છે
અને બકર�ઓ ઘાસ ચાવી પેટ ભર� પોતાના વાડામાં � ૂઈ

�ય છે એવી ર�તે અલી પણ પોતાની પાસે ખાવા�ું ખાઈ
� ૂઈ �ય. તેની �ખો �ટ� �ય � એક લાંબો સમય

િવતાવ્ય પછ� ભટક્ત �નવર અને ચરવાવાળા પ્રાણીઓ
પયરવી કરવા લાગે.
ભાગ્યશાળ થાય એ નફસ � પોતાના રબની

ફરજોને અદા કર� દ� . અને સંકટોમાં સબ્ર કામ લે. રાતોના

પોતાની �ખો ઉઘાડ� રાખે ત્યા �ુધી ક� ન�દ�ું આક્ર

થવા લાગે તો જમીનને પથાર� બનાવી લે અને હાથોને
ત�કયો. એ લોકોની વચ્ચ �ની �ખોને કયામતના ખૌફ�
ૃ રાખી છે . અને �ઓના પડખા પથાર�થી વેગળા
��ત

(અલગ) રહ્ છે . તેમના હોઠો પર �ુદાના �ઝક્ર ગણગણાટ
રહ� છે અને તેમના લાંબા ઇસ્તેગફારથ �ુનાહોના વાદળ
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િવખરાઈ ગયા છે . આ જ એ લોકો છે � અલ્લાહન ટોળામાં

છે અને યાદ રાખો ક� અલ્લાહ�ુ ટો�ં જ સફળ થવાવા�ં છે .
ઇબ્ન �ુનફૈ ! અલ્લાહથ ડરો, અને તમાર� આ

રોટલીઓ તમને લોભ લાલચથી રોક� રાખે. �થી જહ�લમની
આગથી આઝાદ થઈ શકો.
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(૪૬) એક અમલદારના નામે

�ણી લ્ય, તમે એ લોકોમાંથી છો �નાથી �ુ ં દ�નના
�ામ માટ� મદદ લ� �ં. અને �ુનેહગારોના ઘમંડને તોડ�
ના�ું �ં. અને સરહદોના ખતરાઓ�ું રક્ ક� ં �ં. એટલે
પોતાના અગત્યન કામોમાં �ુદાની મદદ માગજો, અને

પોતાની સખ્તીમા થોડ� નરમી પણ સમાવી લેજો. �યાં �ુધી
નરમી યોગ્ હોય નરમીથી જ કામ લેજો. અને �યાં સખ્ત
િસવાય કોઈ ઉપાય ન હોય ત્યા સખ્ત જ કરજો. પ્ સાથે

િવનયથી વતર્જ અને િવશાળ મન�ું પ્રદશ કરજો. તમાર�

વતર્�ું

નરમ

રાખજો.

દ્ર�

ભર�ને

જોવામાં અથવા

આડક્તર ર�તે જોવામાં પણ બરાબરની વતર્�ું કરજો અને
ઇશારા તથા સલામમાં પણ સામ્યતાથ કામ લેજો એટલે

મોટા લોકો તમારાથી અન્યાયન આશા ન રાખી બેસે અને
નબળા લોકો તમારા ન્યાયથ િનરાશ
વસ્સલા.

ન થઈ �ય. -
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(૪૭) ઇબ્ને �ુ�લ્જમના �ુમલા પછ� હસનૈ
અલય્હ�સુ ્સલામને વસીય

ઇમામ હસન (અલ�ય્હસ્સલ) અને ઇમામ �સ
ુ ૈન
(અલ�હસ્સલા)ને ઇબ્ન �ુ�લ્જમન તલવારથી ઝખ્મ થયા
પછ�.
�ુ ં તમો બંનેને વસીયત ક� ં �ં ક� અલ્લાહન તકવા

(ડર) ઇખ્તયા કરતા રહ�જો અને ખબરદાર, �ુ િનયા તમને
લાખ ચાહ� તેનાથી �દલ ન લગાવજો. અને ન તેની કોઈ

વસ્ �ુથ વં�ચત થઈ જવા પર અફસોસ કરજો. સદા સા�ું

કહ�� ું અને દરરોજ આખેરત માટ� અમલ કરજો. અને �ુ ઓ
ઝા�લમના શ�ુ રહ�જો અને મઝ�ુમને સાથ આપજો.

�ુ ં તમો બંનેને અને મારા બધા બાલ બચ્ચાઓન
અને �યાં �ુધી મારો સદ
ં � શ પહ�ચે, બધાને વસીયત ક� ં �ં ક�

અલ્લાહન તકવા અપનાવજો, પોતાના કામોને વ્યવ�સ્

ં ંધો �ુધાર�ને રાખજો. ક�મક� મ�
રાખજો, પોતાની વચ્ચ સબ

તમારા �ુ�ગર નાના પાસેથી સાંભળ્�ુ છે ક� આપસના
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મામલાઓ �ુધાર� રાખવા સામાન્ નમાઝ અને રોઝાથી પણ
ઉ�મ છે .

ં ંધમાં અલ્લાહથ ડરતા રહ�જો
�ુ ઓ અનાથોના સબ

અને તેઓને � ૂખ્ય રહ�વાની નોબત (વાર�-વખત) ન આવી
�ય. અને તેઓ તમાર� દ્ર� સમક બરબાદ ન થઈ �ય

અને �ુ ઓ પડોશીઓના િવષયમાં અલ્લાહથ ડરતા રહ�જો

ક�મક� તેમના િવષયમાં તમારા પયગમ્બ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ

વસીયત છે અને આપ

બરાબર તેઓના િવશે નસીહત ફરમાવતા રહ�તા હતા. એટલે
�ુધી ક� અમને લાગ્�ુ ક� કદાચ આપ વારસદાર પણ

બનાવવાવાળા છે .

�ુ ઓ અલ્લાહથ ડરો, �ુ રઆનના સંબ ંધમાં ક�

તેમના પર અમલ કરવામાં બી� લોકો તમાર� આગળ ન

િનકળ� �ય. અલ્લાહથ ડરો નમાઝના િવશે એ તમારા

દ�નનો સ્તં છે .
અને

અલ્લાહથ ડરો

પોતાના પરવર�દગારના

ઘરના સંબ ંધમાં ક� �યાં �ુધી �વતા રહો તેને ખાલી ન
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રહ�વા દયો ક�મક� જો તેને ત� દ��ું તો તમે જોવાને લાયક

પણ નહ� રહો.

અને અલ્લાહથ ડરો પોતાની �ન અને માલ અને

જબાનથી �હાદ કરવા િવશે અને આપસમાં એક બી�થી

સબ
ં ંધ રાખો, એક બી�ની મદદ કરતા રહો અને ખબરદાર

એકબી�થી મ� ન ફ�રવી લેતા, અને સંબ ંધો તોડ� ન નાખવા
અને અમ �બલ મઅ�ફ ( નેક�નો �ુકમ) અને નહ� અિનલ

�ુન્ક (�ુનાહથી રોક્વ)ની ઉપેક્ ન કરજો ન�હ�તર તમારા

પર �ુરા લોકોની �ુ�ૂમત સ્થપા જશે. અને તમે ફ�રયાદ
પણ કરશો તો સાંભળવામાં નહ� આવે.

અય અબ્�ુ �ુ��લબની અવલાદ ! ખબરદાર, �ુ ં
એ ન જો� ક� તમે �ુસલમાનો�ું � ૂન વહાવ�ું શ� કર� દયો

માત એ નારા પર ક� "અમી�લ મોઅમેનીન માયાર ગયા છે ."

મારા બદલામાં મારા � ૂની િસવાય કોઈને કતલ નથી કર�

શકાતો.

�ુ ઓ, જો �ુ ં આ “ઘા”થી ઉગર� ન શ�ો તો એક

“ઘા”નો જવાબ એક જ “ઘા” છે અને �ુ ઓ મારા કાિતલના
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�સ્ના �ૂકડા ન કરજો ક�મક� મ� � ૂદ સરકાર� દો આલમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

સાંભળ્�ુ છે ક�

ખબરદાર, કરડવાવાળા �ૂતરાના પણ હાથ પગ ન કાપવા.
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(૪૮) �ુઆિવયાના નામે

િન:શંક, બગાવત અને �ુ �ું બોલ�ું ઇન્સાનન દ�ન

અને �ુ િનયા બંનેમાં હડ� ૂત કર� દ� છે . અને તેના એબને

ટ�કાખોરોની સામે � ૂલ્લ કર� દ� છે . મને ખબર છે ક� � ું એ

વસ્ � નથી મેળવી શકતો �ને ન મળવાનો ફ�સલો થઈ � ૂ�ો

છે . ક�મક� ઘણી કોમોએ હક વગર ઉદ્દ પ્રા કરવા ચાહ્

અને અલ્લાહન સાક્ બનાવ્ય તો અલ્લાહ તે� ું �ૂઠ ઉઘા�ુ ં
કર� દ��ુ.ં

એ �દવસથી ડરો, � ૂશી માત એને જ મળશે �ણે

પોતાના અમલનો ��મ સારો બનાવી લીધો છે અને

પછતાવો એને ભાગે આવશે �ણે પોતાની લગામ શયતાનના
હાથમાં આપી દ�ધી. અને તેને ખ�ચીને ન રાખી. તમે મને

�ુ રઆની ફ�સલાની દાવત આપી છે , જો ક� તમે તેને લાયક

નહોતા. અને મ� પણ તમાર� અવાજ પર “હા” નથી કહ�.

બલ્ક �ુ રઆનના �ુકમ પર “હા” ભણી છે .
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(૪૯) �ુઆિવયાના જ નામે

�ણી લ્ય ! �ુ િનયા આખેરતથી િવ�ુખ કર� દ� નાર�

છે . અને તેનો સાથી જયાર� પણ કોઈ વસ્ � લે છે તો તેના
માટ� લાલચના બી� દરવા� ખોલી નાખે છે . અને તે કોઈ

ચીજ મેળવીને તેનાથી બેપરવા નથી થઈ શકતો �ને મેળવી
નથી શ�ો. જો ક� આ બધા પછ� તે � કંઈ ભે� ું �ુ� છે

તેનાથી �ુ દા પડવા�ું છે . અને � કંઈ વ્યવસ્ કર� છે તેને

ભાંગી નાખવાની છે . અને જો � ું પાછલા લોકોથી જરા પણ

ઘડો (નસીહત) લેત તો બાક��ું �વન સલામત કર� શકતો

હતો. - વસ્સલા.
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(પ૦) સેનાપિતઓના નામે
�ુદાના બદ
ં ા, અલી �બન અબી તા�લબ
(અલ�ય્હસ્સલ) તરફથી સરહદોના સરં ક્ષકો નામે
યાદ રાખજો ક� વાલી પર કૌમનો એ હક છે ક� તેણે

� ઉચ્ચત પામી લીધી છે અથવા � સગવડતાઓ અને

પ્રિતષ મેળવી લીધી છે તેના કારણે કૌમ સાથેની પોતાની
વતર્�ુંકમ ા ફરક ન આવવા દ� . અને અલ્લાહ તેને � નેઅમત

અપ� છે તેના એવજમાં (બદલામાં) �ુદાના બંદાઓથી વ�ુ
િનકટ થઈ �ય અને પોતાના ભાઈઓ પર વધાર� જ
મહ�રબાની કર� .

યાદ રાખો, મારા પર તમારો એક હક એ છે ક�,

જગના
ં
િસવાય કોઈ ભેદ તમારાથી �પો ન રા�ું અને

શર�અતના �ુકમ િસવાય કોઈ બાબતમાં તમારાથી મ�ેધરો

કરવાથી ન ખચકા�. ન તમારા કોઈ હકને તેના સ્થાનેથ
પાછળ હટા�ું અને ન કોઈ મામલાને �ત �ુધી પહ�ચાડયા
વગર દમ લ� અને તમે બધા હકના મામલામાં માર� ન�ક

બરાબર છો. ત્યા પછ� જયાર� �ુ ં આ હકોને � ૂરા કર� દઈશ
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તો તમારા પર અલ્લાહન માટ� �ુક અને માર� તાબેદાર�

વા�બ થઈ જશે. અને જ�ર� રહ�શે ક� મારા આમંત્રણ
પાછ� પાની નહ� કરો અને કોઈ �ુધારણામાં ઢ�લ ન કરો. હક
�ુધી પહ�ચવા માટ� સખ્તીઓમા �ૂદ� પડો ક�મક� તમે આ

મામલાઓમાં સીધા ન રહ્ તો માર� નજરમાંથી તમારામાંથી
વક થઈ જનારાથી વધાર� કોઈ અધમ અને હડ� ૂત નહ� હોય.

ત્યા પછ� �ુ ં તેને આકર� સ� કર�શ અને માર� પાસે કોઈ

ઓછાની આશા નહ� પામે. તો પોતાની હાથ નીચેના
સરદારોથી આ જ બોલવચન લ્ય અને પોતાના તરફથી

તેઓને એ હકો આપો �નાથી પરવર�દગાર તમારા કામોને
�ુધાર� શક�. -વસ્સલા.
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(પ૧) વેરો વ� ૂલ કરનારાઓના નામે
�ુદાના બદ
ં ા અલી �બન અબી તા�લબ
(અલ�ય્હસ્સલ) તરફથી મહ�� ૂલ વ� ૂલ કરનારાઓના નામે
:

�ણી લ્ય, � શખ્ પોતાના કાયરના પ�રણામથી

નથી ડરતો તે પોતાની �તને બચાવવાની વ્યવસ્ પણ

નથી કર� શકતો. યાદ રાખો, તમાર� ફરજો ઘણી �ૂંક� છે અને

તેનો સવાબ ઘણો બધો છે . અને જો પરવર�દગાર� બગાવત

અને �લ્થી રોકવા પછ� તેના પર અઝાબ પણ ન રાખ્ય
હોત તો તેનાથી બચવાનો સવાબ જ એટલો વધાર� હતો ક�
તેને ન આચરવામાં કોઈ શખ્ બહા�ું ન ગોતત.

એટલે લોકોની સાથે ન્યા કરો. તેઓની જ�ર�યાત

માટ� ધીરજ અને સબ્ર કામ લ્ય ક�મક� તમો પ્ર�

ખ�નચી અને ઉમ્મતન પ્રિતિન અને ઇમામોના એલચી
છો.

ખબરદાર, કોઈ શખ્સન તેની જ�રતથી રોક� ન

દ� તા અને તેઓના હ�� ુની રાહમાં અડચણ ન ઊભી કરજો
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અને મહ�� ૂલ વ� ૂલ કરવા માટ� તેઓના ઠંડ� અથવા

ગરમીના કપડાં વેચી ન નાખજો, અને ન એ �નવર અથવા
�ુલામ પર કબ્જ કર� લેજો � તેને કામ આવતા હોય અને

કોઈને પૈસાના ખાતર મારવા ન માંડતા અને કોઈ �ુસલમાન
અથવા ઝીમ્મ કા�ફરના માલને હાથ ન લગાડતા પણ એ ક�

તેની પાસે કોઈ એવો ઘોડો ક� હિથયાર છે � ઇસ્લામન
�ુ શ્મનોન આપવા માગે છે તો કોઈ �ુસલમાન માટ� એ યોગ્
નથી ક� આ ચીજો ઇસ્લામન �ુ શ્મનોન હાથોમાં છોડ� દ� .

અને તે ઇસ્લા પર ચડાઈ કર� . �ુ ઓ કોઈ નસીહત
(ભલાઈ)ને બચાવી ન રાખજો. ન લશ્કની સાથે સારા
વતાર્વમ ા ઉણપ રાખવી અને ન પ્ર� મદદમાં અને ન

�ુદાના દ�નને �ુ વ્વ પહ�ચાડવામાં. અલ્લાહન માગર્મ ા
તેની બધી ફરજો � ૂર� કર� દ� વી ક�મક� તેણે અમાર� અને
તમાર� સાથે � અહ�સાન કય� છે , તેનો તકાદો એ છે ક�

આપણે તેના �ુક્ર કોિશશ કર�એ અને બની શક� ત્યા �ુધી

તેના દ�નની મદદ કર�એ ક� �ુ વ્વ પણ તો �તે અલ્લાહન
જ મોટ� ભેટ છે .
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(પર) શહર
� ના અમીરોના નામે નમાઝ સંબધ
ં ી

�ણી લ્ય, ઝોહરની નમાઝ એ સમય �ુધી બ�વી

લાવવી જયાર� � ૂયર્ન છાંયો બકર�ઓની વાડની દ�વાલની
બરાબર થઈ �ય. અને અસરની નમાઝ ત્યર� પડવી જયાર�

� ૂયર પ્રકાિ અને સફ�દ રહ� અને �દવસમાં એટલો સમય
રહ� �ય જયાર� �ુસાફર બે ફરસખ જઈ શક�. મગર�બ એ

સમયે અદા કર� દ� વી જયાર� રો�દાર ઇફતાર કર� છે અને
હા� અરફાતથી �ૂચ કર� છે . અને ઈશા એ સમયે પડવી
જયાર� સંધ્ય �પાઈ �ય અને રાતનો ત્રી ભાગ ન
વીતવા પામે. સવારની નમાઝ એ સમયે અદા કરવી જયાર�
આદમી પોતાના સાથી�ું મ� ઓળખી શક�.

તેઓ સાથે નમાઝ પડો, સૌથી અશક્ આદમીનો

ખ્યા રાખીને, અને ખબરદાર તેઓ માટ� ધીરજની કસોટ� ન
બનો.
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(પ૩) મા�લક �બન અશ્તર નખઈના નામ
આ પત મા�લક� અશ્ત નખઈને સંબોધીને લખ્ય,

એ સમયે જયાર� તેઓને મોહમ્મ �બન અબી બકના સંજોગો

ખરાબ થઈ જવાના કારણે િમસર અને તેની આસપાસના

ગવનર્ બનાવ્ય અને આ આજ્ઞા હઝરતના બધા સરકાર�
પત્રોમ સૌથી વધાર� સિવસ્ત અને વાણી સ�દયર્ન સંગ્ છે .

શ�ં ક�ં �ં અલ્લાહન નામથી � રહ�માન અને

રહ�મ છે .

આ આજ્ઞા, �ુદાના બંદા, અલી �બન અબી

તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ)એ મા�લક �બન અશ્ત નખઈને

લખ્ય છે જયાર� તેઓને મહ�� ૂલ વ� ૂલ કરવા, �ુ શ્મનોથ
�હાદ કરવા, સંજોગોની �ુધારણા કરવા અને શહ�રોની
�ુખાકાર� માટ� િમસરના ગવનર્ િન�ુક્ કર� રવાના કયાર.

સૌથી પ્ર આજ્ એ છે ક� અલ્લાહથ ડરો, તેની

ઇતાઅત અપનાવો, અને � ફરજો અને �ુ�નતોનો પોતાની
�કતાબમાં �ુકમ આપ્ય છે તેને બ�વી લાવો, ક�મક� કોઈ

પણ શખ્ તેની ફરમાંબરદાર� કયાર્ િવના ભાગ્યશાળ નથી
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બની શકતો. અને કોઈ પણ શખ્સન તેના ઇન્કા અને

નાફરમાની િસવાય અભાગ્ય નથી ગણી શકાતો. પોતાના
તન, મન અને �ભથી �ુદાના દ�નની મદદ કરતા રહો

ક�મક� મહાન �ુદાએ એ જવાબદાર� લીધી છે ક� પોતાના

મદદગારોની મદદ કરશે અને પોતાના દ�નની �હમાયત

કરનારાઓને માન અને પ્રિતષ અપર્ કરશે.

બી� આજ્ એ છે ક�, પોતાના મનની તીવ

ઇચ્છાઓન કચડ� નાખો અને તેને મ� માર�થી રોક� રાખો,

ક�મક� નફસ �ુરાઈઓનો �ક
ુ મ આપનાર છે , �યાં �ુધી
પરવર�દગારની રહ�મ શાિમલ ન થઈ �ય. ત્યા પછ�

મા�લક એ યાદ રાખજો, ક� મ� તમને એવા પ્રદ તરફ

મોકલ્ય છે �યાં ન્યાય અને ઝા�લમ બંને પ્રકાર �ુ�ૂમતો

આવી � ૂક� છે . અને લોકો તમારા મામલાઓને આ દ્ર�ષ્
�ુ એ છે ક� � દ્ર�ષ તમે તેના મામલાઓને જોઈ રહ્ છો.

અને તમારા િવશે એ જ ક�હશે � તમે બી�ઓના િવશે કહ�

રહ્ હતા. નેક ચા�ર�યવાન બંદાઓની ઓળખ તેમના સારા

�ઝક્ર થાય છે , � તે લોકો માટ� લોકોની �ભે �ર� થાય છે .
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એટલે તમારો સૌથી વધાર� િપ્ સંગ્ નેક કામોનો હોવો

જોઈએ.

ઇચ્છાઓન રોક�ને રાખો અને � ચીજ હલાલ ન

હોય તેના સંબ ંધમાં મનને વાપરવાથી કં�ૂસી કરો. ક�મક� આ

ં ૂસી તેના હકમાં ન્યા છે ચાહ� તેને ગમે ક� ન ગમે.
જ ક�

રય્યની સાથે મહ�રબાની અને પ્યા-દયાને પોતાના �દલની

આદત બનાવી લ્ય. અને ખબરદાર તેઓના હકમાં ફાડ�

ખાનાર જગલી
ં
પ�ુ �વા ન બની જજો, ક� તેને ખાઈ જવાને
જ � ૂર� ું સમજવા લાગો. ક�મક� અલ્લાહન મખ્ �ૂ બે
પ્રકાર છે , ક�ટલાક તમારા દ�ની ભાઈઓ છે અને અ�ુક

સ�નમાં તમાર� �વા માનવી છે �નાથી �ુલો પણ થાય છે

અને તેમને ક્ષિતઓ સામનો પણ કરવો પડ� છે અને �ણી

જોઈને અથવા ધોકાથી તેઓથી ગલતીઓ પણ થઈ �ય છે .

એટલે તેઓને એવી જ ર�તે માફ કર� દ� જો �વી ર�તે તમે
ચાહો છો ક� પરવર�દગાર તમાર� � ૂલોને જતી કર� . તમે

તેઓથી ઉચ્ચત છો અને તમારો વલીએ અમ તમારાથી
ઉચ્ચત છે અને પરવર�દગાર તમારા વાલીથી પણ મોટો છે
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અને તેણે તમારાથી તેઓના મામલાઓની પતાવટની
માંગણી કર� છે અને તેને તમારા માટ� કસોટ� બનાવી દ�ધી

છે . અને ખબરદાર ! પોતાના નફસને અલ્લાહન �ુકાબલા

પર ન ઉતાર� દ� વો. ક�મક� તમાર� પાસે તેના અઝાબથી

બચવાની ક્ષમ નથી. અને તમે તેના ક્ષ દાન અને

રહ�મથી બેપરવા પણ નથી.

ખબરદાર ! કોઈને માફ કર� દ� વા પર પસ્તા�ુ નહ�.

અને કોઈને િશક્ કર� અકડ�ું નહ�. ક્ર અને �ુસ્સ

બતાવવામાં ઉતાવળ ન કરવી, જો તેને ટાળ� દ� વાનો
અવકાશ મળતો હોય.

ખબરદાર ! એમ ન કહ�� ું ક� મને હા�કમ બનાવવામાં

આવ્ય છે એટલે મારો મોભો એ છે ક� �ુ ં �ુકમ ક�.ં અને માર�

પયરવી કરવામાં આવે, ક�મક� આ ર�તે �દલમાં ફસાદ

(ખરાબી) દાખલ થઈ �ય છે . અને દ�ન કમજોર પડ� �ય

છે . અને ઇન્સા સમયના ફ�રફારથી ન�ક થઈ જશે. અને
ૂ
જોઈને તમારા �દલમાં મોટાઈ
જો કદ� સલ્નત અને �ુ�મત

અને ધમંડ પૈદા થવા લાગે તો પરવર�દગારના સૌથી મહાન
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�ુલ્ પર �ચ�તન કર�ું અને એ જો�ું ક� તે તમારા પર તમારા
કરતા વધાર� �ુ દરત રાખે છે ક� આ ર�તે તમાર� બંડખોર

ભાવના દબાઈ જશે. તમાર� ચળવળ રોકાઈ જશે અને
તમાર� ખોવાએલી �ુ�ધ્ પાછ� આવી જશે.
�ુ ઓ, ખબરદાર !

અલ્લાહથ તેની મોટાઈમાં

�ુકાબલો અને તેની સાથે જબરદસ્ પણામાં સરખામણી ન

કરવી. ક�મક� તે હર જબરદસ્તન હડ� ૂત કર� દ� છે , અને હર

મગ�રને પિતત (ઝલીલ) કર� દ� છે . પોતાની �ત, પોતાના
બાલ બચ્ચ અને રય્યતમા �નાથી તમને �દલી લગાવ છે .
બધાના

સંબ ંધમાં

પોતાના

નફસ

અને

પોતાના

પરવર�દગારથી ન્યા કરજો. ક�મક� જો એમ નહ� કરો તો

ઝા�લમ થઈ જશો અને � અલ્લાહન બંદાઓ પર �લ્
કરશે તેનો �ુ શ્મ લોકો નહ� પણ � ૂદ પરવર�દગાર હશે,

અને �નો �ુ શ્મ પરવર�દગાર થઈ જશે તેની દર� ક દલીલ

ખોટ� પડ� જશે. અને તે પરવર�દગારનો સામનો કરવાવાળો
ગણાશે �યાં �ુધી તે પોતાના �લ્થી રોકાઈ ન �ય અથવા

તૌબા ન કર� લે. અલ્લાહન નેઅમતોની બરબાદ� અને તેના
અઝાબમાં ઉતાવળ�ું કોઈ કારણ �લ્ પર અડ� (અડગ)
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રહ�વાથી મો�ું નથી. એટલા માટ� ક� તે મજ� ૂમોની ફ�રયાદ
સાંભળનાર અને ��લમો માટ� સમયની વાટ �ુ એ છે .

તમારા માટ� મનગમ� ું કામ એ હો�ું જોઈએ �

હકના �હસાબે શ્રે, ન્યાયન �હસાબે બધાને આવર� લે� ું

અને પ્ર� મર�થી મોટા ભાગના લોકોને પણ પસંદ પડ� ું
હોય. ક�મક� સામાન્ લોકોની નારા� ખાસ લોકોની મર�ને
બેઅસર કર� દ� છે . અને ખાસ લોકોની નારાજગી સામાન્

લોકોની ર�મંદ� સમયે માફ�ને પાત બની �ય છે . પ્ર�મ
ખાસ લોકોથી વધાર� વાલી પર સારા �દવસોમાં બોજ
બનનારો, આફતોમાં ઓછામાં ઓછ� મદદ કરવાવાળો, ન્યા
નાપસંદ કરનારો, અને આગ્રહ�ૂવ માંગણી કરનારો, દાનના

સમયે ઓછામાં ઓછો આભાર માનનાર, અને ન દ� વાના

મોકા પર ઓછામાં ઓછ� માફ� ક� ૂલ કરનારો, સમયની
�ુસીબતમાં ઓછામાં ઓછ� સબ કરનારો, કોઈ નથી હોતો.
દ�નનો સ્તં, �ુસલમાનોની સા�ુદાિયક શ�ક્,

�ુ શ્મન સામે રક્ષણ સામાન અવામ (પ્) જ હોય છે

એટલે તમા�ં વલણ તેઓ તરફ જ રહ�� ું જોઈએ. અને તમા�ં
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ધ્યા તેઓ તરફ જ�ર� છે . પ્ર�મ સૌથી �ૂ ર અને તમાર�
સમક િધ�ાર પાત એ શખ્ હોવો જોઈએ � વધાર� માં

વધાર� લોકોના એબો શોધતો હોય. એટલા માટ� ક� બહરહાલ
(દર� ક હાલતમાં)

લોકોમાં કમજોર�ઓ હોય છે અને તેને

�પાવવી વાલીની સૌથી મોટ� જવાબદાર� છે . એટલે
ખબરદાર, � ઐબ તમાર� સામે નથી, તેને ખોલતા નહ�.

માર� જવાબદાર� માત એબોની �ુધારણા કરવાની છે અને
�ુપ્ વાતોનો ફ�સલો કરવાવાળો પરવર�દગાર છે . બની શક�
ત્યા �ુધી લોકોના એ બધા એબો �પાવતા રહો, � પોતાના
એબોની પરદાપોશી (�પાવા) માટ� પરવર�દગારથી આશા
રાખો છો.

લોકોના તરફથી દર� ક ક�નાની ગાંઠ ખોલી નાખો
અને �ુ શ્મનીન દર� ક દોર�ને કાપી નાખો અને � વાત
તમારા માટ� સ્પષ ન હોય તેનાથી અ�ણ્ય બની �વ. અને

દર� ક ચાડ� ખાનારના સમથર્નમ ા ઉતાવળ ન કરો. �ુગલખોર
સદા અપ્રમા� હોય છે , ભલે િનસ્વાથ લોકોના વેશમાં જ
ક�મ ન હોય.
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મ�ે રા િવશે:
�ુ ઓ, પોતાના મ�ે રામાં કોઈ લોભીને શાિમલ ન

કરવો ક�મક� તે તમને ઉદારતા અને મહ�રબાનીના માગર્થ
હટાવી દ� શે અને � ૂખ અને ગર�બીનો ભય દ� ખાડતો રહ�શે

અને એ જ ર�તે �ુઝ�દલથી મ�ે રો ન કરવો ન ક�મક� તે

દર� ક બાબતમાં કમજોર બનાવી દ� શ.ે અને લાલ�ુથી પણ

મ�ેારો ન કરવો ક�મક� તે બળજબર� માલ ભેગો કરવાને પણ

તમાર� નજરમાં સ�વી દ� શ.ે આ લોભ, લાલચ અને કાયરતા
અલગ અલગ લાગણીઓ છે અને આદતો છે પરં� ુ એ
બધામાં એક સમાન ભાવના પરવર�દગારથી ખોટ� ધારણા છે
(બદ�ુમાની) � પછ� આ ખસલતો પ્રકાશમ આવે છે .

પ્રધાન િવશે:

�ુ ઓ, તમારા વ�રોમાં સૌથી વધાર� ખરાબ એ છે

� તમાર� પહ�લા બદમાશોનો વ�ર રહ� � ૂ�ો હોય અને

તેઓના �ુનાહોમાં ભાગીદાર રહ� � ૂ�ો હોય. એટલે
ખબરદાર! આવા લોકોને પોતાના ખાસ માણસોમાં શાિમલ ન

કરવા. ક�મક� એ ��લમોના મદદગાર અને િવ�ાસઘાતીઓના
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ભાઈબંધ છે , અને તમને એના બદલે શ્રે લોકો મળ� શક�

છે , �ઓ પાસે એમના �વી જ �ુ�ધ્ અને વહ�વટ શ�ક્

હોય. અને તેમના �વા �ુનાહોના ભાર અને ખતાઓના

�બાર ન હોય, ન તો તેઓએ કોઈ ઝા�લમની તેના �લ્માં

મદદ કર� હોય અને ન કોઈ �ુનેહગારનો તેના �ુનાહમાં

સાથ આપ્ય હોય. આ એ લોકો છે �નો બોજ તમારા માટ�

હળવો હશે અને આ તમારા માટ� શ્રે મદદગાર હશે. અને

તમારા તરફ મહોબ્બતન લાગણી પણ ધરાવતા હશે. અને

પરાયાથી મેલજોલ પણ નહ� રાખતા હોય. તેઓને પોતાની
ખાસ સભાઓમાં પોતાના સાથી બનાવવા અને તેઓમાં પણ

વધાર� મહત્ તેને આપ�ું � સત્યન કડવા વેણ કહ�વાની

વધાર� �હમ્મ ધરાવતો હોય અને તમારા કોઈ એવા કાયર્મ ા

તમને સાથ ન આપે �ને પરવર�દગાર પોતાના દોસ્ત માટ�

પસંદ ન કરતો હોય, ભલે પછ� તે તમાર� ઇચ્છા સાથે

ક�ટલીય વધાર� મેળ ખાતી ક�મ ન હોય.

�ુસા�હબત (સંગાથ) િવશે:
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ન�કનો

સંબ ંધ

તકવાવાળાઓ

અને

સત્યવાદ� સાથે રાખવો અને તેઓને પણ એ વાતની

ક�ળવણી આપવી ક� િવના કારણે તમારા વખાણ ન કર� . અને
ૂર કાયર્ન તમારામાં અહક
કોઈ એવા િન�્
ં ાર ન પૈદા કરાવે �

તમે ��મ ન આપ્ય હોય. ક�મક� વધાર� પડતા વખાણથી
મગ�ર� આવે છે અને ગવર ઇન્સાનન બડં ખોર�ની વધાર�

ન�ક કર� દ� છે .

�ુ ઓ, ખબરદાર ! �ુચા�ર�યવાન અને ચા�ર�યહ�ન

તમાર� નજદ�ક સમાન (એક સરખા) ન થવા પામે ક�મક� આ

ર�તે તો ચ�ર�યવાનોમાં ભલાઈ પ્રત અભાવ પેદા થશે, અને

�ુ કમ�ઓમાં �ુ કમ�ની �હમ્મ આવશે. દર� ક શખ્ સાથે એવો

વતાર્ કરો, �વા વતાર્વન પાત તેઓએ પોતાને બનાવ્ય

છે . અને યાદ રાખજો ક� હા�કમે પ્ર� એટલા જ પ્રમાણમ

નેક �ુમાનીની આશા રાખવી જોઈએ �ટલા પ્રમાણમ તેના

ઉપર ઉપકાર કયાર્ છે . અને તેઓના ભારને હળવો કય� છે .
અને તેઓને કોઈ એવા કામ પર મજ� ૂર નથી કરવામાં
આવ્ય � તેઓની મક�ૂ ર (શ�ક્)માં ન હોય. એટલે તમારો

ં ંધમાં એવો જ હોવો જોઈએ, �નાથી તમે
વતાર્ આ સબ
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પ્ર� વધાર� માં વધાર� નેક�ુમાની પૈદા કર� શકો, ક�મક� આ

નેક �ુમાની �દરની ઘણી જહ�મતોને કાપી નાખે છે અને

તમાર� નેક�ુમાનીનો પણ સૌથી વધાર� હકદાર એ છે �ની
સાથે તમે શ્રે વતર્�ું કર� છે . અને સૌથી વધાર�

બદ�ુમાનીનો હકદાર એ છે �ની વતર્�ું તમાર� સાથે
ે ( પ્રણા�લ)ને ન
ખરાબ હોય. �ુ ઓ કોઈ એવી નેક �ુ�ત

તોડ� નાખજો �ના પર ઉમ્મતન વ�ડલોએ અમલ કય� છે .

અને તે દ્વા સમાજમાં મહોબ્બ જન્મ છે અને રય્યતન
ે
(પ્ર) ન દાખલ
�ુધારણા થાય છે અને કોઈ એવી �ુ�ત
કર� દ� જો � પાછલી પ્રથાઓ હકમાં � ૂકસાન કારક હોય.

ક�મક� આ ર�તે અજ એને મળશે �ણે �ુ� તને દાખલ કર� છે
અને �ુનાહ તમારા ગળામાં આવશે ક� તમે તેને તોડ� નાખી.

આ�લમો સાથે ઇલ્મ ચચાર્ અને ડાહ્ઓ સાથે

ં ીર ચચાર �ર� રાખવી એ પ્ર�ો સંબ ંધમાં �નાથી
ગભ
પ્રદ�શ �ુધારણા થાય છે અને તે બાબતો કાયમ રહ� છે

�નાથી પહ�લાના લોકોની પ�ર�સ્થિતન �ુધારણા થાય છે .
અને

યાદ રાખો, ક� પ્ર� ઘણા સ્તર હોય છે ,

�માં કોઈની �ુધારણા બી�ના વગર નથી થઈ શકતી અને
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કોઈને બી� વગર ચાલ� ું નથી. તેઓમાં અલ્લાહન

લશ્કરન સૈિનકો છે અને તેઓમાં સામાન્ અને ખાસ

વાતોના લખનારા છે . તેઓમાં જ અદાલતથી ફ�સલો

કરવાવાળા હોય છે અને તેઓમાં ઇન્સા અને નરમી કાયમ

કરવાવાળા અિધકાર�ઓ હોય છે . તેઓમાં �ખરાજ ભરનારા

�ુ�સ્લ અને ઝીમ્મ કા�ફરો છે અને તેમાં વેપાર ઉઘોગ અને

કાર�ગર� કરનારા લોકો છે . અને પછ� તેમાં ગર�બો અને
િનરાધારોનો સૌથી પી�ડત તબ�ો પણ શાિમલ છે . અને બધા

માટ� પરવર�દગાર� એક ભાગ ન�� કર� દ�ધો છે અને
પોતાની

�કતાબની

ફરજો

અને

પોતાના

પયગમ્બરન

�ુ�હતોમાં તેની મયાર્દ ન�� કર� દ�ધી છે અને આ એ
વાયદો છે � અમાર� પાસે સલામત છે .

ફો� દસ્ત િવશે:

આ �ુદાના �ુકમથી પ્ર� રક્ષ અને વાલીઓની

શોભા છે , તેઓથી દ�નની પ્રિતષ છે . અને આ જ શાંિત

સલામતીના સાધનો, રય્યતન કામોની વ્યવસ્ તેઓ વગર
નથી થઈ શકતી. અને આ દસ્ત પણ કાયમ નથી રહ�
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શકતા �યાં �ુધી એ �ખરાજ ન િનકાળ� દ� વામાં આવે �ના

મારફત �ુ શ્મનથ �હાદની શ�ક્ પૈદા થાય છે . અને �ના
પર સજ
ં ોગોની �ુધારણામાં ભરોસો રાખી શકાય છે , અને
તેઓ જ તેના સંજોગોને �ુધારનારા છે .

ત્યા પછ� એ બંને વગર્ન સ્થાપન અિધકાર�ઓ,

કા�ઓ અને લ�હયાઓના (લખનારાઓના) વગર વગર નથી

થઈ શકતી. ક�મક� આ બધા વચન અને કરારોને મજ� ૂત

બનાવે છે , નફાઓ ભેગા કર� છે અને સાધારણ અસાધારણ
મામલાઓમાં તેઓ પર ભરોસો કર� શકાય છે . ત્યા પછ� એ

બધાની સ્થાપન વેપાર�ઓ અને ઉધોગપિતઓના વગર
શકય નથી ક�મક� તેઓ �વનની �ુિવધાઓ � ૂર� પાડ� છે .

બ�રોને કાયમ રાખે છે અને લોકોને જ�રતનો સામાન વગર

મહ�નતે � ૂરો પાડ� છે .

તે પછ� ફક�રો અને િનરાધારોનો તબ�ો છે �

પીડ�ત છે અને મદદ અને સહાયના હકદાર છે . અને
અલ્લાહન ત્યા દર� ક માટ� �વન સાધનો ન�� છે અને

દર� કનો વાલી પર એટલા પ્રમાણમ હક છે �નાથી તેઓના
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કામોની �ુધારણા થઈ શક� છે . અને વાલી આ ફરજોથી � ૂક્
નથી થઈ શકતો �યાં �ુધી એ �ુિવધાઓની વ્યવસ્ ન કર�

અને અલ્લાહથ મદદ ન માગે. અને પોતાના નફસને હકો
અદાએગી પર સબ કરવા માટ� તૈયાર ન કર� ચાહ� તે ક�ઠન

હોય ક� આસાન, એટલે લશ્કરન સરદાર તેને બનાવવો, �

અલ્લા, ર� ૂલ અને ઇમામનો સૌથી વધાર� ખા�લસ, સૌથી
વધાર� �ુશીલ અને સૌથી વધાર� સહન કરનારો હોય,

�ુસ્સાન વખતે ઉતાવળ ન કરતો હોય અને બહા�ું ક� ૂલ

કર� લેતો હોય, કમજોરો પર મહ�રબાની કરતો હોય, અને

શ�ક્તશાળ�ઓન સામે અકડ� જતો હોય. �ુ સ્વભા તેને

જોશમાં ન લાવે અને નબળાઈ તેને બેસાર� ન દ� .

લોકોથી �ુલાકાત િવશે:

પછ� પોતાનો સબ
ં ંધ ઉચ્ �ૂળ, સજ્જ ઘરાના,

ઉમદા પ્રણા�લકાવાળ, �હમ્મતવાન, બહા�ૂ રો, દાનવીરો,

માયા�ઓ સાથે મજ� ૂત રાખો ક�મક� આ લોકો દયાની � ૂડ�

અને નેક�ઓના �ુખ્ ઝરણાં છે , તેઓની પ�ર�સ્થિતન એવી

જ ર�તે સંભાળ રાખવી, �વી ર�તે મા - બાપ પોતાની
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અવલાદની પ�ર�સ્થિ પર નજર રાખે છે . અને તેઓ સાથે

કોઈ એવી વતર્�ું કરો � તેઓને બળ આપતી હોય તો તેને
મોટ� ન ગણી લેવી અને જો કોઈ મા� ૂલી વતાર્ પણ કય�

છે તો તેને � ુચ્ સમ� રોક� ન લેવો. એટલા માટ� ક� સારો

વતાર્ તેઓને િનસ્વાથર્તા દાવત આપશે અને તેઓમાં
નેક �ુમાની પૈદા કરશે. અને ખબરદાર, મોટા મોટા કામો પર
ભરોસો રાખી નાની જ�રતોની દ� ખભાળ છોડ� ન દ� વી, ક�મક�

મા� ૂલી મહ�રબાની પણ એક અસર રાખે છે �નાથી લોકોને
ફાયદો પહ�ચે છે અને મોટ� મહ�રબાની�ું પણ એક સ્થા છે

�નાથી લોકો બેપરવા નથી થઈ શકતા.

સંરક્ િવશે:

અને �ુ ઓ, લશ્કરન સરદારોમાં તમાર� ન�ક

સૌથી વધાર� ઉ�મ એ હોવો જોઈએ � ફૌ�ઓની સહાયમાં
સહકાર કરતો હોય અને પોતાના વધારાના માલમાંથી એટલા
પ્રમાણમ મહ�રબાની

કરતો

હોય

ક�

તે (ફો�ઓ) ના

ં ંધીઓ માટ� પણ � ૂર� ું થઈ �ય, �થી
પાછળનાઓ અને સબ

બધાનો એક જ ઉદ્દ રહ� �ય અને તે એ ક� �ુ શ્મનથ
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�હાદ. એટલા માટ� તેઓ પર તમાર� મહ�રબાની તેઓના
�દલોને તમાર� તરફ વાળ� દ� શે. અને વાલીઓના હકમાં શ્રે

�ખોની ઠંડકનો સામાન એ છે ક� દ� શભરમાં ન્યા અને

ઇન્સા કાયમ થઈ �ય. અને પ્ર�મ પ્યા અને મહોબ્બ

નજર આવે. અને આ કામ ત્યા �ુધી શકય નથી �યાં �ુધી

છાતીઓ સલામત ન હોય અને તેઓની �ુભચે ્છ સં� ૂણર નથી
થઈ શકતી �યાં �ુધી પોતાના હા�કમોની ફરતો ઘેરા નાખી

તેઓ�ું રક્ ન કર� . અને પછ� તેઓની સ�ાને પોતાના
માથાનો ભાર ન સમ� અને તેઓની ��
ુ ૂમતના �તની વાટ
ન �ુ એ.

એટલે તેઓની આશાઓને િવશાળ કરવી અને

બરાબર કારનામાઓના વખાણ કરતા રહ�વા બલ્ક મોટા
લોકોના કારનામાઓની ગણત્ કરતા રહ�વી ક�મક� આવા

ઉલ્લેખોન વધારો બહા�ુ રોને જોશ અપાવે છે અને પાછળ

હટનારાઓને ઉ�ેજતા રહ� છે . (ઇન્શાઅલ્લ) ત્યા પછ�

દર� કના કારનામાને ઓળખતા રહ�� ું અને કોઈની કારક�દ�ને
બી�ના આમાલનામામાં ન ચડાવી દ� વી અને તેઓને સં� ૂણર

બદલો આપવામાં ઉણપ ન રાખવી અને કોઈ શખ્સ�ુ
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સામા�જક સ્થા તમને એ વાત પર તત્પ ન કર� ક� તમે

તેના સાધારણ કામને મો�ું લેખાવો અથવા કોઈ નાના
માણસના મોટા કામને મા� ૂલી બનાવી દયો.

� કાય� ક�ઠન દ� ખાય અને તમારા માટ� શકં ાસ્પ

થઈ �ય તેને અલ્લા અને ર� ૂલની તરફ ફ�રવી દયો. ક�મક�

પરવર�દગાર� � કૌમને �હદાયત દ� વા ચાહ� છે તેને ફરમાવી

દ��ું છે ક�, “ઈમાનદારો, અલ્લા, ર� ૂલ અને અમ્ર

ઘણીઓની ઇતાઅત કરો. ત્યા પછ� કોઈ વાતમાં તમારામાં

મતભેદ થઈ �ય તો તેને અલ્લા અને ર� ૂલની તરફ

ફ�રવી દયો.” તો અલ્લાહન તરફ વાળવાનો અથર તેની

મોહકમ �કતાબ તરફ વાળવાનો છે અને ર� ૂલની તરફ

ફ�રવવાનો મતલબ એ �ુ�લતની તરફ વાળવાનો છે �

ઉમ્મતન એકિત્ કરનાર� છે , �ટ પાડવાવાળ� ( િવભા�ત

કરનાર�) નથી.

ફ�સલા (ન્યા) િવશે:
ત્યા પછ� લોકોની વચ્ચ ફ�સલા કરવા માટ� એ

લોકોની વરણી કરવી � પ્ર�મ તમાર� સમક સૌથી વધાર�
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સારા હોય, એ �હસાબે ક� ન મામલાઓમાં અકળામણ
અ�ુભવતો હોય અને ન ઝઘડા કરવાવાળાઓ પર �ુસ્સ

થતા હોય. ન � ૂલ પર ચડ� જતા હોય અને હક સ્પષ થઈ

જવા પછ� તેની તરફ પાછા વળવામાં અચકાતા હોય. ન

તેઓનો નફસ લાલચ તરફ નમતો હોય અને ન મામલાની
સમીક્ષામ સાધારણ સમજને � ૂરતી સમ� સં� ૂણર સમીક્ ન

કરતા હોય. સંદ�હમાં રોકાઈ જનારા હોય અને દલીલોને સૌથી

વધાર� અખત્યા કરવાવાળા હોય. બંને પક્ષો ચચાર્થ

કંટાળ� ન જતા હોય અને મામલાઓની સમીક્ષામ � ૂર�

સહનશીલતા દ� ખાડતા હોય અને �ુકમ સ્પષ થઈ જવા પછ�

ઘણી ચોખવટથી ફ�સલો કર� દ� તા હોય. ન કોઈના વખાણથી
ગિવ�ષ્ થાય અને ન કોઈના ઉ�ેજવાથી �ચે ચડ� જતા
હોય. આવા લોકો ઘણા ઓછા છે , પણ છે .

ત્યા બાદ તેઓ પછ� તમે પોતે પણ ફ�સલાની

િનગરાની કરતા રહ�જો અને તેમની બ�ખ્શશમા એટલી
િવશાળતા પૈદા કર� દ� વી ક� તેઓની જ�રત � ૂર� થઈ �ય

અને પછ� લોકોના મોહતાજ ન રહ� �ય. તેઓને તમાર�
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પાસે એ�ું સ્થા અને મોભો અપર્ કરવો �ની તમારા ખાસ

લોકો પણ લાલચ ન કરતા હોય ક� આ ર�તે તેઓ લોકોને
� ૂકસાન પહ�ચાડવાથી બચી જશે. પણ આ સંબ ંધમાં પણ

�ડ� નજર રાખવી ક�મક� આ દ�ન ઘણા �દવસો �ુધી

બદમાશોના હાથમાં ક�દ� રહ� � ૂકયો છે �યાં ઇચ્છ �ુજબ�ું

કામ થ� ું હ� ું અને ઉદ્દ માત �ુ િનયા પ્રા�પ્ હતો.

અિધકાર�ઓ િવશે:

ત્યા પછ� પોતાના અમલદારો પર પણ ધ્યા

રાખવામાં આવે અને તેઓની પર�ક્ કયાર્ પછ� કામ સ�પ�ુ.ં

ં ંધો અથવા પક્ષપાત આધાર� હોદ્દ
અને ખબરદાર, સબ

ન આપવા, ક�મક� આ વાતો �લ્ અને િવ�ાસઘાતની
અસરોમાં શાિમલ છે . અને �ુ ઓ તેઓમાં પણ � િનસ્વાથ

અને

સ્વમાનશી

હોય

તેઓને

ગોતવા

�ઓ

સારા

ખાનદાનના હોય અને તેઓ ઇસ્લામમા અગ સેવાઓ આપી

� ૂ�ા હોય. ક�મક� આવા લોકો સારા સ્વભાવન અને િનષ્કલં
ક�િત�વાળા હોય છે . તેઓમાં ઉડાઉપણાની લાલચ ઓછ� હોય

છે અને તેઓ પ�રણામ પર દ્ર� વધાર� રાખતા હોય છે .
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ત્યા પછ� તેઓના પણ બધા ખચાર્ન વ્યવસ્ કરવી. ક�મક�
તેનાથી તેઓને પોતાની �ગત �ુધારણાની પણ તક મળે છે

અને બી�ઓનો માલ કબ્ કરવાથી પણ બેપરવા થઈ �ય

છે . આમ છતાં તમાર� આજ્ઞા અવગણના કર� અથવા
અમાનતમાં અડચણ પૈદા કર� તો તેઓ પર �જ
ુ ્જ પણ
તમામ થઈ �ય છે .

ત્યા પછ� તે અમલદારોના કાયર્ન પણ તપાસ

કરતા રહ�વી અને અિતિવ�ા�ુ પ્રકાર સાચા અને �ુધ્
�દયનાઓને તેઓ પર �� ૂસી માટ� િન�ુક્ કરવા �થી આ

કાયર્વાહ તેઓને પ્રમા�ણક્ત ઉપયોગ પર અને પ્ સાથે

નરમીના વતાર્ પર તૈયાર કર� દ� શ.ે અને �ુ ઓ, પોતાના
મદદગારોથી પોતાને બચાવીને રાખજો ક� જો તેઓમાંથી કોઈ

એક પણ િવ�ાસઘાત તરફ કદમ વધાર� તો તમારા �� ૂસ

એકમતે એ ખબર આપે તો તેની ગવાહ�ને કાફ� સમ� લેવી
અને તેને શાર��રક ર�તે પણ સ� કરવી અને � માલ

મેળવ્ય

છે

તેને

�ચક�

પણ

લેવો

અને

સમાજમાં

અપક�િત�ના સ્થાન રાખી િવ�ાસઘાતના �ુનેહગારની હ�િસયતે
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ઓળખાવવો અને બદનામી અને નામોશી (ઝીલ્લ)નો તોક

તેના ગળામાં નાખી દ� વો.

ખંડણી - મહ�� ૂલ:
ખંડણી

અને

માલ�ુ�ર�

(જમીનદાર� આપેલ

મહ� ૂલ)ના સંબ ંધમાં એ ર�ત અપનાવવી � માલ�ુ�રોના
હકમાં વધાર� યોગ્ હોય ક�મક� ખંડણી અને ખંડણી દ� નારાના

શ્રેયમ (કલ્યા)

જ સમાજ�ું કલ્યા છે . અને કોઈના

સંજોગોની �ુધારણા ખંડણીની �ુધારણા વગર થઈ શકતી
નથી. બધાય લોકો આ મહ�� ૂલના ભરોસે �વન વીતાવે છે .

�ખરાજ ક� મહ�� ૂલ વ� ૂલ કરવામાં તમા�ં ધ્યા માલ ભેગો

કરવાથી વધાર� જમીનની આબાદકાર� ( િવકાસ) પર હો�ું
જોઈએ, ક�મક� માલ જમા કરવો જમીનની આબાદકાર� િવના

શકય નથી. અને �ણે આબાદકાર� િવના મહ�� ૂલની માંગણી

કર� તેણે શહ�રોને બરબાદ કર� નાખ્ય અને લોકોને તબાહ

કર� દ�ધા. અને તેની �ુ�ૂમત થોડા �દવસોથી વધાર� ટક�

નથી શકતી. ત્યાપછ� જો લોકો મ�ઘવાર�, ઓચ�તી આફતો,

નહ�રો �ુકાય જવાની, વષાર્ન કમીની, અને સેલાબના કારણે
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તબાહ� અને �ુકાના ( �ુ ષ્કા) કારણે બરબાદ�ની કોઈ
ફ�રયાદ કર� તો તેઓના મહ�� ૂલમાં એટલા પ્રમાણમ �ટ દઈ

દ� વી ક� તેઓના કામ �ુધર� �ય. અને ખબરદાર ! આ કમી

તમારા પર ભાર� ન લાગે એટલા માટ� ક� આ �ટછાટ અને
ં ્ છે �ની અસર શહ�રોની વસ્ત અને
સગવડતા એક સગ

રાજક્તાર્ઓ માન મોભાના �પમાં તમાર� તરફ પાછ�

આવશે. એ ઉપરાંત તમારા સારા વખાણ પણ થશે અને
ન્યા અને ઇન્સા પ્રસરવા લીધે � ૂશી પણ પ્રા થશે.

પછ� તેઓની રાહત અને આરામ, કલ્યા અને ન્યા,

નરમી અને �ુિવધાઓના કારણે � શ્રધ મેળવી છે તેનાથી

એક વધારા�ું બળ પણ મળશે, � સમય પડતા કામ પણ આવી
શક� છે .

એટલા માટ� ક� ઘણી વખત એવા સંજોગો ઊભા

થાય છે ક� �માં િવ�ાસ અને નેક �ુમાની પછ� તેઓ પર

ભરોસો કરો તો ઘણી સ્વેચ્છ (�ુશી � ૂવર્ ) સકં ટો સહ� લે

છે અને તે� ું કારણ જમીનની આબાદકાર� જ છે . જમીનોની
બરબાદ�

જમીનદારોની

તંગદસ્તીથ

થાય

છે

અને
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તંગદસ્તી�ુ કારણ રાજક્તાર્ઓ નફસ�ું ભે� ું કરવા તરફ�ું
વલણ જ હોય છે . અને તેઓની એ બદ�ુમાની હોય છે ક�
ૂ
બાક� રહ�વાવાળ� નથી અને તેઓ બી�ઓની
�ુ�મત
હાલતોથી બોધપાઠ ગ્ર કરતા નથી.

�ુન્શ:

ત્યારપછ પોતાના �ુન્શીઓન �સ્થિત પર નજર

રાખવી. અને પોતાનો કારભાર શ્રે લોકોના હવાલે કરવો,

અને પછ� પત્ �માં રા�યના રહસ્ય, દ� શના ભેદો હોય

એવા લોકોને હવાલે કરવા �ઓ શ્રે ચા�ર�ય અને વતર્નન
મા�લક હોય અને માન મેળવી અકડ� ન �તા હોય ક�મક�

એક �દવસ લોકોની સામે તમારા િવરોધની �હ�મત પેદા કર�

લે

અને

બેધ્યાનીન

કારણે

તમાર�

લેવડ

દ� વડના

મામલાઓમાં તમારા અમલદારોના પત્ ર�ૂ કરવામાં અને

તેના જવાબો આપવામાં આળસથી કામ લેવા લાગે અને
તમારા માટ� કોલ કરાર બાંધે તેને કમજોર કર� દ� અને

તમાર� િવ�દ ષડયત
ં ્ર તોડવામાં લાચાર��ું પ્રદશ કર� .

�ુ ઓ આ લોકો મામલાઓમાં પોતાના ખરા સ્થાનથ અજ્ઞ
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ન હોય ક�મક� પોતાના માન મોભાને ન ઓળખવાવાળો
બી�ઓના માન મોભાથી ખર� ખર વધાર� અજ્ઞ હોય છે .

ત્યારપછ તેઓની િનમ�ુકં માત �તી હોશયાર�,

સારા ભરોસા અને નેક �ુમાનીના આધાર� ન કરવી. ક�મક�

ઘણા લોકો હા�કમો સામે બનાવટ� ક�રદાર અને શ્રે

સેવાઓના લીધે પોતાને શ્રે બનાવી ર�ૂ કરવાની આવડત
રાખે છે . જો ક� તેની પાછળ ન કોઈ િનમર્ળત હોય છે અને ન
પ્રમા�ણક.

પહ�લા

તેઓની

કસોટ�

કરવી

ક�

તમાર�

પહ�લાવાળા સદ્ચા�ત હા�કમો સાથે તેઓની વતર્�ું �ું રહ�

છે ? પછ� �ઓ લોકોમાં સાર� નામના રાખતા હોય અને

પ્રમા�ણક્ત આધાર� ઓળખાતા હોય તેઓની જ િનમ�ુકં
કરવી.

ક�મક�

આ

જ

વાતની

દલીલ

હશે

ક�

તમે

પરવર�દગારના િનસ્વાથ બદ
ં ા છો અને પોતાના ઇમામને
વફાદાર છો. પોતાના બધા િવભાગો માટ� એક એક અમલદાર
િનમ�ુકં કર� દ� વો, � મોટામાં મોટા કામથી પણ ગભરાતો ન

હોય અને કામોના વધાર� હોવાથી પર� શાન ન થઈ જતો હોય.

અને એ યાદ રાખ�ું ક� આ �ુન્શીઓમા � એબ હશે અને તમે
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તેની ઉપેક્ કરશો તો તેની � ૂછા તમારાથી જ કરવામાં
આવશે.

ત્યારપછ

વેપાર�ઓ

અને

ઉદ્યોગપિ િવશે

નસીહત ગ્ર કરો. અને બી�ઓને તેઓની સાથે સારો

વતાર્ કરવાની ભલામણ કરો. ચાહ� તેઓ એક સ્થળ કામ

કરનારા હોય અથવા ઠ�ક ઠ�કાણે ફ�ર� કરનારા હોય અને

શાર��રક મહ�નતથી રોઝી કમાનારા હોય. એટલા માટ� ક� આ

જ લોકો નફાના ક�ન્દ અને �વન જ�ર�યાત � ૂર� પાડનારા

સધાનો છે . આ જ �ૂ ર �ુ�ૂર સ્થળ, દ�રયા અને દ� શો, પવર્ત

અને રણો, દર� ક સ્થળેથ જ��રયાત ભેગી કરવાવાળા છે , ત્યા
�ુધી જવાની લોકોની પહ�ચ નથી હોતી. અને ત્યા �ુધી લોકો
જવાની હ�મ્મ નથી કરતા. આ એ શાંિતિપ્ લોકો છે

�ઓથી ફસાદનો ખતરો નથી હોતો અને આ એવા �ુલાહ

સમાધાનવાળા હોય છે �ઓથી કોઈ ચળવળની શંકા નથી
હોતી.

પોતાની સામે અને બી� શહ�રોમાં પથરાએલા

તેમના �હતોની સાર સભ
ં ાળ લેતા રહ�વી અને એ ધ્યાનમા
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રાખ�ું ક� તેઓમાંથી ઘણા લોકોમાં અત્યં સં�ુ�ચત દ્ર� અને

ખરાબ પ્રકાર ક�
ં ુ સી જોવામાં આવે છે . આ લોકો માલોનો

સઘ
ં રો કર� છે અને �ચા �ચા ભાવ પોતે જ ન�� કર� દ� છે .

�નાથી આમ જનતાને �ુકસાન થાય છે અને રાજકતારઓની

બદનામી થાય છે . લોકોને સઘ
ં રાખોર�થી મના કરો ક�મક�

હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ�

વસલ્લમ તેની મના કર� છે . ખર�દ વેચાણમાં સગવડતા
જ�ર� છે . �યાં ન્યાયસ ત્રાજ હોય અને એ ક�મત ન��

હોય �નાથી વેચવાવાળા ક� ખર�દવાવાળા કોઈ પણ પક

પર �લ્ ન થાય. એ પછ� જો તમારા મના કરવા છતાં જો

કોઈ શખ્ સંઘરાખોર� કર� તો તેને િશક્ કરો, પરં� ુ તેમાં
પણ મયાર્દ ન ઓળંગવામાં આવે.

ત્યારપછ અલ્લાહથ ડરો, એ પછાત વગર્ન

સબ
ં ંધમાં �ઓ િનરાધાર, ફક�રો અને અપંગ લોકોનો વગર છે .

�નો કોઈ સહારો નથી. આ તબ�ામાં માગવાવાળા લોકો

પણ છે અને સ્વમાન પણ છે . �ની � ૂરત સવાલ છે . (તેના

હકો�ું રક્ષણ �ુશ્ક�લ.) તેઓના � હકોના અલ્લાહ તમને
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રક્ બનાવ્ય છે તે� ું રક્ કરો અને તેઓ માટ� બય� ુલ
માલ અને જમીની મહ�� ૂલમાંથી એક ભાગ િવશેષ કર� દયો.
ક�મક�

તેઓના

ન�કવાળાઓનો

�ૂ ર

છે .

રહ�નારાઓનો એ
અને

તમને

જ

હક

બધાના

છે

�

રખેવાળ

બનાવવામાં આવ્ય છે . એટલે ખબરદાર ! તમને ગવર અને

ઘમંડ તેઓ તરફથી ગા�ફલ ન બનાવી દ� . ક�મક� તમને મોટા
કામો સધ્ધ બનાવી દ� વાથી નાના કામોની બરબાદ�થી માફ
કરવામાં નહ� આવે.

એટલે પોતા�ું ધ્યા ન તેઓ તરફથી હટાવી દ� �,ું

ન ગવર્ન કારણે પોતા�ું મ� ફ�રવી લે�.ું � લોકો તમારા

�ુધી પહ�ચ નથી ધરાવતા અને તેઓને નજરોએ પાડ� દ�ધા

છે અને વ્ય�ક્ત � ુચ્ બનાવી દ�ધા છે , તેઓની
�સ્થિતઓન સારસંભાળ પણ તમાર� જ ફરજ છે . એટલે તેઓ
માટ� િવનમ અને �ુદાથી ડરનારા ભરોસાપાત લોકોને ખાસ

કર� દયો, � તમાર� પાસે તેઓના મામલાઓ પહ�ચાડતા રહ�

અને તમે એવા કાય� બ�વતા રહો, �ના લીધે કયામતના
�દવસે પરવર�દગારની આગળ ક્ષમાપ તમને કહ� શકાય.
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ક�મક� આ જ લોકો સૌથી વધાર� ન્યાયન મોહતાજ છે અને
પછ� દર� કના હકો અદા કરવામાં પરવર�દગાર આગળ
પોતાને ક્ષમાપ � ૂરવાર કર� શકો.

અને અનાથો તથા મોટ� વયના � ૃધ્ધોન પ�ર�સ્થિ

પર પણ નજર રાખો, ક�મક� તેમનો કોઈ વસીલો નથી અને

તેઓ માગવા માટ� ઊભા પણ નથી થતા. દ� ખી� ું છે ક� તેઓ�ું
ધ્યા રાખ�ું હા�કમો માટ� ઘણો સંગીન પ્ હોય છે . પરં� ુ �ું
કર�એ હક તો બધાએ બધા ભાર� જ હોય છે . અલબ�ા કદ�
કદ� પરવર�દગાર તેને હળ�ું બનાવી દ� છે , એ કોમો માટ�

�ઓ �ુખાંત ચાહતી હોય છે અને આ માગર્મ ા પોતાના

નફસને ધીરજના આદ� બનાવે છે અને �ુદાના વાયદા પર
ભરોસા�ું પ્રદશ કર� છે .

અને �ુ ઓ જ�રતવાળાઓ માટ� એક સમય ન��

કર� દયો, �માં પોતાને તેઓ માટ� િન� ૃત કર� લ્ય, અને એક
સામાન્ સભામાં બેસો. એ �ુદાની સામે િવનમ રહો, �ણે

પૈદા કયાર્ છે અને પોતાના બધા �ગરક્ષ, પો�લસ, ફોજ,

સહાયકો અને મદદગારો બધાને �ૂ ર બેસાર� દયો, �થી
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બોલવાવાળો આઝાદ�થી બોલી શક� અને કોઈ પણ પ્રકા

�ભ થોથરાય નહ�. ક�મક� મ� હઝરત

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

ર� ૂલે અકરમ
સાંભળ્�ુ છે ક�

આપે વારં વાર ફરમાવ્�ુ છે ક�, "તે ઉમ્મ પિવત ચા�ર�યની

નથી

હોઈ

શકતી,

�માં

કમજોરોને

આઝાદ�ની

સાથે

શ�ક્તશાળ પાસેથી પોતાનો હક લેવાનો મોકો ન દ� વામાં
આવે."

ત્યા પછ� તેઓ સાથે અપશબ્દ અથવા તોછડા

વેણનો સામનો થાય તો તેને સહન કર� લ્ય અને મનના

�ૂંકાપણા અને ગવર્ન �ૂ ર રાખો �થી �ુદા તમારા માટ�

રહ�મતની આસપાસ (છાંયો) િવશાળ કર� દ� . અને પયરવીના
સવાબને જ�ર� ઠરાવે. �ને � કંઈ પણ આપો �દલથી આપો
ં ર ર�તે ટાળ� દયો.
અને �ને મના કરો તેઓને �ુદ

ત્યા પછ� તમારા કામોમાં ક�ટલાક એવા કાય� પણ

છે � તમાર� સીધા પોતે બ�વી લાવવાના છે . �મક�
હા�કમોના એ મસાઈલના જવાબો �ના જવાબો મંત્ર ન

દઈ શક�. અથવા લોકોની એ જ�રતો � ૂર� કરવી � � ૂર�
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કરવાથી તમારા સહાયકો મન ચોરાવતા હોય. અને �ુ ઓ

દર� ક કામને તેના જ �દવસે �ુ� ં કર� લ્ય ક�મક� દર� ક �દવસ�ું
પોતા�ું એક કામ હોય છે . ત્યા પછ� પોતાના અને

ં ંધ માટ� શ્રે સમયની વરણી કરવી �
પરવર�દગારના સબ

બધા સમયોથી ઉ�મ અને શ્રે હોય. જો ક�, બધા સમયો
અલ્લાહન ગણાય છે જો ઇન્સાનન િનય્ય સાફ રહ� અને
રય્ય તેના કારણે �ુખી થઈ �ય.

અને તમારા એ આમાલ �ને માત અલ્લાહન નામ

માટ� બ�વી લાવો છો, તેઓમાં સૌથી અગત્યન કામ એ

ફરજોની બજવણી હોય � માત પરવર�દગારના માટ� હોય

છે . પોતાની શાર��રક શ�ક્તમાંથ રાત અને �દવસ બંને

સમયે એક ભાગ અલ્લાહન માટ� ન�� કરવો અને � કાયર

દ્વા તેની િનકટતા ચાહો છો તેને સં� ૂણર પણે ��મ આપ�ું
ન તેમાં કોઈ અડચણ આવે અને ન કંઈ ખામી આવે ભલે
શર�રને કોઈ પણ પ્રમાણમ શ્ ક�મ ન લાગે અને જયાર�

લોકો સાથે જમાતની નમાઝ અદા કરો તો ન એવી ર�તે

પડાવો ક� લોકો કંટાળ� �ય અને ન એવી ર�તે ક� નમાઝ
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માટ�

ક�

લોકોમાં બીમાર

અને

જ�રતવાળા લોકો પણ હોય છે . અને મ� યમનના સાહસ પર
જતી વખતે ��
ુ ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમથ � ૂછ�ું હ� ું ક� જમાતની નમાઝની ર�ત ક�વી હોવી
જોઈએ? તો આપે ફરમાવ્�ુ હ� ું ક� અશકતમાં અશકત

આદમીનો ખ્યા રાખી નમાઝ પડાવવી અને મોઅિમનોના
હાલ પર રહ�મ કરવી.

ત્યારપછ એ પણ ધ્યાનમા રહ� ક� પોતાની પ્ર�

લાંબા સમય �ુધી અલગ ન રહ��,ું ક�મક� રાજકતારઓ�ું
રય્યતથ પરદા પાછળ રહ�� ું એક પ્રકાર તંગ�દલી પૈદા
કર� છે . અને તેઓના િવશે �ણવા નથી મળ� ું અને આ
અલગતા તેઓને પણ એ વસ્ �ુ �ણવાથી રોક� લે છે

�ઓની સામે આ પરદાઓ ઊભા થઈ ગયા છે . અને આમ

મોટ� વસ્ � નાની થઈ �ય છે અને નાની વસ્ � મોટ� થઈ

�ય છે . સારો ખરાબ બની �ય છે અને ખરાબ સારો થઈ
�ય છે . અને સા�ું �ૂ�ું ભેળસેળ થઈ �ય છે . અને રાજકતાર

પણ �તે એક ઇન્સા છે તે પરદા પાછળની વાતોને �ણી
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નથી શકતો અને ન હકના કપાળે એ �ચહ્ હોય છે �ના વડ�

સચ્ચાઈન પ્રકાર ગલત બયાનીથી અલગ કર�ને ઓળખી
શકાય.

અને પછ� તમે બેમાંથી એક પ્રકાર જ�ર હશો. કાં

તો એ શખ્ હશો ��ું મન હકના માગર્મ ા ભોગ અને ભેટ

માટ� વલણ ધરાવ� ું હશે તો પછ� તમને હક આપવાના
માગર્મ ા પરદો અટકાવવાની �ું જ�રત છે ? અને ઉદાર લોકો

�વા કાયર ક�મ નથી કરતા? અથવા તમે લોભની બીમાર�માં
સપડાયા હશો તો ઘણી જલદ� લોકો તમારાથી િનરાશ થઈને
પોતે જ પોતાના હાથો ખ�ચી લેશ.ે અને તમને પરદો

નાખવાની જ�રત જ નહ� રહ�. જો ક� લોકોની મોટા ભાગની
જ�રતો એવી છે �માં તમને કોઈ પણ પ્રકાર મહ�નત

નથી, �મક� કોઈ �લ્ની ફ�રયાદ અથવા કોઈ બાબતમાં
ન્યાયન માંગણી

ત્યારપછ એ પણ લક્ષમ રહ� ક� હર વાલીના અ�ુક

ખાસ અને રહસ્યમ લોકો હોય છે , �ઓમાં સ્વાથ,

અત્યાચા અને મામલાઓમાં અન્યા જોવા મળે છે એટલે
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ખબરદાર, આવા લોકોના ફસાદનો ઇલાજ તે કારણોને

ટાળ�ને કરવો �નાથી આ પ�ર�સ્થિ ઊભી થાય છે . પોતાના
કોઈ �ગત માણસ અથવા સગાને કોઈ �ગીર ન આપી

દ� વી અને તેઓની તમાર� પાસે કોઈ એવી આશા ન હોવી

જોઈએ ક� તમે કોઈ એવી જમીન પર કબ્જ આપી દ� શો �ના
કારણે

પાણીની

વહ�ચણી

અથવા

કોઈ

મ�યારા

(ભાગીદાર�ના) મામલામાં ભાગીદાર લોકોને � ૂકસાન પહ�ચી
�ય ક� પોતાના ખચર પણ બી�ના માથે થોપી દ� . અને આ

ર�તે આ મામલાની મ� તેના ભાગમાં આવે અને તેની

જવાબદાર� �ુ િનયા અને આખેરતમાં તમારા િશર� રહ�.

અને �ના પર કોઈ હક લા�ુ પડતો હોય તેને � ૂરો

કરવાની જવાબદાર� તેના પર નાખો, ભલે તે તમારો

ન�કનો હોય ક� �ૂ રનો અને આ બાબતમાં અલ્લાહન

માગર્મ ા ધૈયર અને સહનશીલતાથી કામ લ્ય, ચાહ� તેનો ભાર
તમારા સગાવહાલાઓ અને �ગત માણસો પર જ ક�મ ન

પડતો હોય અને આ સબ
ં ંધમાં તમારા મન પર � બોજ
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પડયો છે તેને આખેરતની ઉમ્મી પર સહ� લેવો ક�મક� આ

કામનો �ત સારો આવશે.

અને કદ� પ્ર� એમ લાગે ક� તમે તેઓ પર �લ્

કય� છે તો તે માટ� તેઓની માફ� માગી લ્ય અને એજ ર�તે

તેઓની �ુ શકં ાનો ઇલાજ કરો. ક�મક� તેમાં તમારા નફસની

ક�ળવણી પણ છે અને પ્ પર નરમી�ું પ્રદશ પણ છે ,

અને એ ક્ષ યાચના પણ છે �ના વડ� તમે રય્યને હકના
માગ� ચલાવવાનો હ�� ુ પણ પ્રા કર� શકો છો.

અને ખબરદાર ! કદ� એવા સમાધાનના આમંત્રણ

ઇન્કા ન કરવો, �ની �હલચાલ શ�ુ તરફથી થાય અને
�માં અલ્લાહન ર�મંદ� દ� ખાતી હોય. ક�મક� સમાધાન દ્વા

લશ્કરન થોડો આરામ મળ� �ય છે . અને તમા�ં મન પણ

�ચ�તાથી � ૂક્ થઈ �ય છે . અને શહ�રોમાં પણ અમનો

અમાન�ું વાતાવરણ સ્થપા જશે. અલબ� �ુલેહ પછ�
�ુ શ્મનથ સં� ૂણર ર�તે સાવચેત રહ��,ું ક�મક� કદ� કદ� તે

તમને ધોકામાં નાખવા તમારાથી િનકટતા મેળવવા માગે છે .
એટલે આ સંબ ંધમાં સં� ૂણર સાવચેતીથી કામ લે� ું અને નેક
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�ુમાનીમાં ન રહ��.ું અને જો પોતાની અને તેઓની વચ્ચ

કોઈ કરાર કરવા અથવા તેને કોઈ પણ પ્રકાર આશરો
આપવો તો પોતાના વચનની પાસદાર� અને તેની વફાદાર�

દ્વા કરવો અને પોતાની જવાબદાર�ને અમાનતદાર�થી

�ુર�ક્ બનાવવી. અને પોતાના કોલ કરારના માગર્મ ા
પોતાના નફસને ઢાલ બનાવી દ� વી. ક�મક� અલ્લાહન
ફરજોમાં વચન પાલન �વી કોઈ ફરજ નથી �ના પર બધા

લોકો ઇચ્છાઓન �ભ�ાતા અને િવચારોના ભેદભાવ છતાં

એકમત છે . અને તેનો �ુશ્ર
કોએ પણ પોતાના મામલાઓમાં

ખ્યા રાખ્ય છે . ક�મક� વચનભંગના પ�રણામે િવનાશનો

�દાજો

કર� લીધો છે .

તો

ખબરદાર,

તમે

પોતાના

બોલવચનથી ગદ્દા ન કરજો અને પોતાના કોલ કરારમાં

િવ�ાસઘાતથી કામ ન લેજો અને પોતાના �ુ શ્મ પર

અચાનક �મ
ુ લો ન કર� બેસવો. એટલા માટ� ક� અલ્લાહન

�ુકાબલામાં ��હલ અને બદબખ્ િસવાય કોઈ � ૃષ્ટત નથી
કર� શક�.ું
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અને અલ્લાહ કોલ કરારને અમનો અમાન�ું સાધન

બનાવ્�ુ છે . �ને પોતાની રહ�મતથી બધા બંદાઓ દરિમયાન
આમ કર� દ��ું છે . અને એ�ું આશરા�ું ઘર બનાવી દ��ું છે

ક� �ના સલામતીના પાલવમાં શરણ લેવાવાળા આશરો લે

છે . અને તેના પડોશમાં પડાવ કરવા માટ� ઉતાવળે પગ

આગળ વધાર� છે એટલે તેમાં કોઈ બનાવટ, પ્રપ અને

ધોકાબા� ન હોવી જોઈએ અને કોઈ એવા કરાર ન કરવા

�માં વ્યાખ્યા જ�રત પડ� અને કરાર પાકા થઈ જવા પછ�
તેના કોઈ અસ્પષ શબ્દથ ફાયદો ઉપાડવાની કોિશષ ન
કરવી

અને

�ુદાઈ

સલ્તનતમા તાણની લાગણી

હક

ં ંધોની તલાશ પર તત્પ ન કર�
િસવાયના સાથે િવશાળ સબ

દ� . ક�મક� કોઈ વાત પર સબ કર� લે� ું અને �ુખમય સંજોગો

અને શ્રે છે વટની વાટ જોવી એ ગદ્દાર� વધાર� સાર� છે

�ની અસરો ખતરનાક હોય અને તમને અલ્લાહન તરફથી

જવાબ આપવાની �ુસીબતો ઘેર� લે અને �ુ િનયા તથા
આખેરત બંને બરબાદ થઈ �ય.
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�ુ ઓ, ખબરદાર ! નાહક � ૂન વહાવવાથી બચતા

રહ��,ું ક�મક� તેનાથી વધાર� અલ્લાહન અઝાબથી ન�ક અને

પ�રણામ ભોગના �હસાબે વધાર� આકર� અને નેઅમતો�ું
પતન, �વનના �ત માટ� વધાર� યોગ્ કોઈ કારણ નથી.

અને પરવર�દગાર કયામતના �દવસે પોતાના ફ�સલાનો

આરં ભ રક્તપાતન મામલાતથી કરશે. એટલે પોતાની
ૂ
ી �સ્થરત નાહક રક્તપાતથ ન પૈદા કરવી, ક�મક�
�ુ�મતન
ૂ
આ વાત �ુ�મતન
ે કમજોર અને બે�ન બનાવી દ� છે . બલ્ક
તબાહ કર�ને બી�ઓને આપી દ� છે . અને તમાર� પાસે ન

�ુદા સમક ક� ન માર� સામે �ણી જોઈને કતલ કરવા�ું

બહા�ું નથી. અને તેમાં �જ�દગીનો �કસાસ પણ સા�બત છે .
અલબ�ા ધોકાથી આ � ૂલ કર� બેસો અને તમારો ચાબખો,

તલવાર અથવા હાથ સ� આપવામાં હદ વટાવી �ય ક�મક�
કદ� કદ� ઠ�સો વગેર� પણ ક્તલ�ુ કારણ બની �ય છે . તો

ખબરદાર ! તમને સલ્તનતન ગવર એટલો �ચો ન બનાવી
ં ૂ હાનો હક પણ ના આપો.
દ� ક� તમે � ૂનના વા�રસોને �બ
અને �ુ ઓ, પોતાના નફસને આત્મશ્લાથી ( આપ

વખાણથી) પણ �ૂ ર રાખજો અને પોતાની પસંદ પર ભરોસો
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પણ ન કરવો અને વધાર� વખાણનો શોખ પણ પેદા ન થવા
પામે. ક�મક� આ બધી વાતો શયતાનના �રસદના સારા

સાધનો છે �ના વડ� તે નેક ચા�ર�યવાળાઓના અમલને
બરબાદ અને નાશ કર� દ� છે .
અને ખબરદાર !

રય્ય પર એહસાન પણ ન

જતલાવવો (દ� ખાડ�ુ)ં અને � વતર્�ું કર� છે તેને વધાર�

સમજવામાં યત્ પણ ન કરવો અને તેઓથી જો કોઈ વાયદો
ં પણ ન કરવો. ક�મક� આ
કય� હોય તો તેના પછ� વાયદાભગ

વતર્�ું અહ�સાનને બરબાદ કર� દ� છે . અને અમલની
� ૃ�ધ્ધન ગવર હકના પ્રકાશ નાશ કર� દ� છે અને વાયદા

ં ) �ુદા અને �ુદાના બંદાઓ બંનેની
િવરોધ ( વાયદાનો ભગ
નજદ�ક નારા��ું કારણ બને છે . �મક� તેણે ઇરશાદ

ફરમાવ્�ુ છે ક� "અલ્લાહન ન�ક આ ઘણી નારાજગી�ું
કારણ છે ક� તમે કોઈ વાત કહો અને પછ� તે �ુજબ અમલ

ન કરો."

અને ખબરદાર, સમય પહ�લાં કામમાં ઉતાવળ ન

કરવી અને સમય પા�ા પછ� આળસ ન દ� ખાડવી. અને

વાત સમજમાં ન આવે તો ઝઘડો ન કરવો અને સ્પષ થઈ
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�ય તો કમજોર� ન દ� ખાડવી. દર� ક વાતને તેના સ્થાન રાખો

અને દર� ક કામને તેના સમયે ��મ આપો.
�ુ ઓ � વસ્ �ુમા બધા લોકો બરાબરના ભાગીદાર
હોય તેને પોતાની સાથે ખાસ ન કર� લે� ું અને � હક દ્ર�

સામે સ્પષ થઈ �ય તેમાં તેનાથી ગફલત ન કરવી. ક�મક�

બી�ઓ માટ� આ જ તમાર� ઝીમ્મેદાર છે અને �ૂંકમાં જ

બધી બાબતોથી પરદો ઊઠ� જશે. અને તમારાથી મઝ�ુમનો
બદલો લઈ લેવામાં આવશે. પોતાના �ુસ્સાન તે�, પોતાની

અવગણનાનો જોશ, પોતાના હાથોની તરવરાટ અને પોતાની
�ભની કાટ પર ��ુ શ રાખવો અને એ બધી વસ્ �ુઓથ
પોતાને એવી ર�તે બચાવવી ક� ઉતાવળથી કામ ન લે� ું અને
સ� આપવામાં જલ્દ ન કરવી ત્યા �ુધી ક� �ુસ્સ ઠંડો પડ�
�ય અને પોતા પર કા�ુ આવી �ય. અને એ વાત પર

પણ ત્યા �ુધી અિધકાર પ્રા નથી થઈ શકતો �યાં �ુધી
અલ્લાહન દરબારમાં પરાવતર્ન�ુ ભાન વધાર� માં વધાર� ન
થઈ �ય.

તમાર� ફરજ છે ક�, � ૂતકાળમાં થઈ ગએલી ન્યાય

ૂ
અને શ્રે ચા�ર�યોને યાદ રાખો, હઝરત ર� ૂલે
��
ુ મતો
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અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ આસાર

અને �ુદાની �કતાબના �ુકમોને નજરમાં રાખો અને �વી

ર�તે અમને અમલ કરતા જોયા છે એવી ર�તે અમારા પગલે
પગલે ચાલો અને � કંઈ અમે આ આજ્ઞાપત્ બતાવ્�ુ છે

તેના પર અમલ કરવાની કોિશશ કરો. ક�મક� મ� તમારા પર

માર� �ુજ્જ પાક� (�ુર�) કર� દ�ધી છે �થી જયાર� તમા�ં
મન ઇચ્છા તરફ ઝડપથી આગળ વધે તો તમાર� પાસે

કોઈ બહા�ું ન રહ�. અને �ુ ં પરવર�દગારની િવશાળ રહ�મત

અને દર� ક હ�� ુ પાર પાડવાની મહા શ�ક્તન વસીલાથી એ

સવાલ ક�ં �ં ક� મને અને તમને એ કામોની સદ�ુ�ધ્ આપે

�માં તેનો રા�પો હોય. અને આપણે બંને તેના દરબારમાં
અને બંદાઓ સામે બચાવ કરવાને સમથર થઈ જઈએ.

બદ
ં ાઓના શ્રે વખાણના હકદાર બનીએ અને ઇલાકાઓમાં
શ્રે અવશેષો છોડ�ને જઈએ. નેઅમતની િવ� ૂલતા અને

ક�િત�માં �દન પ્ર �દન વધારાને કાયમ રાખી શક�એ અને
આપણા બંનેનો �ત સૌભાગ્યવં અને શહાદત પર થાય.

ક�મક� આપણે બધા અલ્લાહન માટ� જ છ�એ અને તેના
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દરબારમાં પાછા ફર�ને જવાવાળા છ�એ. સલામ થાય હઝરત
ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

પર

અને તેમની પિવત અને િનદ�ષ આલ પર, અને બધા પર
સલામ અગ�ણત અગ�ણત. - વસ્સલા.
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(પ૪) તલહા અને �બેરના નામે
તલહા અને �બેરના નામે પત �ને ઇમરાન �બન
અલ હસીન અલ �ખઝાઈ મારફતે મોકલ્ય હતો અને �નો
ઉલ્લે અ� ૂ જઅફર ઇસ્કાફ� �કતાબ “અલ મકામાત”માં
કય� છે .
જણાવવા�ું ક�, જો ક� તમે બંને �પાવી રહ્ છો

પરં� ુ તમને બહરહાલ (દર� ક હાલમાં)

ખબર છે ક� મ�

�ખલાફતની ઇચ્છ નહોતી કર�, લોકોએ માર� ઇચ્છ કર� છે

અને મ� બયઅત માટ� કોઈ પગલા નહોતા ભયાર �યાં �ુધી
તેઓએ બયઅત કરવાનો િનણર્ �હ�ર નહોતો ��, તમે

બંને પણ એ લોકોમાં શાિમલ છો �ઓએ મને ચાહ્ હતો

અને મારા હાથે બયઅત કર� હતી. અને આમ લોકોએ પણ

માર� બયઅત કોઈ શાહ� દબાણ ક� રોબથી નહોતી કર� અને

ન કોઈ �ુ િનયાના માલની લાલચમાં કર� છે .

એટલે જો તમે બંનેએ માર� બયઅત પોતાની

સ્વેચ્છ કર� હતી તો હવે �ુદાની તરફ ર�ૂ કરો અને તરત

તૌબા કર� લ્ય, અને જો લાચાર�એ કર� હતી તો તમે તમારા
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પર મારો હક � ૂરવાર કર� દ�ધો ક� તમે પયરવીનો દ� ખાવ

કય� હતો. અને નાફરમાનીને �દલમાં �પાવી રાખી હતી.

અને માર� �નની કસમ ! તમે બંને આ રહસ્ અને મનની

વાતોને �પાવવામાં �ુહા�જરોથી વધાર� પાત નહોતા. અને

તમારા માટ� બયઅતથી િનકળ� જ�ું અને ઇકરાર પછ�

ઇન્કા કર� દ� વાથી વધાર� આસાન પ્ર �દવસથી જ તેનો
ઇન્કા કર� દ� વો હ�.ું

તમારા લોકો�ું એક માન�ું એ પણ છે ક� મ� હ.

ઉસ્માને કત્ કય� છે તો માર� અને તમાર� વચ્ચ એ

મદ�નાવાસીઓ મૌ�ૂદ છે �મણે આપણા બંનેથી અલગતા

અખત્યા કર� લીધી છે . ત્યા પછ� દર� ક શખ્ એ વાતનો
જવાબદાર છે � તેણે જવાબદાર� ક� ૂલ કર� છે . �ુ�ગ� !

મૌકો ગનીમત છે , પોતાની રાયથી (મતથી) ફર� ન �વ

ક�મક� આ� તો માત બદનામી અને અપક�િત�નો ખતરો છે

પરં� ુ ત્યા પછ� �સ્વા અને આગ બંને ભેગા થઈ જશે. -

વસ્સલા.
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(પપ (�ુઆિવયાના નામે
�ણી લ્ય, ક� મહાન અને ઉચ્ચત �ુદાએ

�ુ િનયાને આખેરતની પ્રસ્તા બનાવી છે . અને તેને
કસોટ�નો માગર બનાવ્ય છે . �થી એ સ્પષ થઈ �ય ક� શ્રે

અમલ કરનાર કોણ છે . આપણે ન તો આ �ુ િનયા માટ� પૈદા

કરવામાં આવ્ય છ�એ ન આપણને તેના માટ� દોડ� ૂપ
કરવાની આજ્ કર� છે . આપણે અહ� માત એટલા માટ�

રાખવામાં આવ્ય છ�એ ક� આપણી પર�ક્ કરવામાં આવે.

અને અલ્લાહ તમારા મારફત અમાર� અને અમારા મારફત

તમાર� પર�ક્ કર� લીધી છે . અને એકને બી� પર �ુજ્જ

ઠરાવી દ�ધી છે . પરં� ુ તમે �ુ રઆનની તાવીલનો આધાર

લઈને �ુ િનયા પર ચડાઈ કર� દ�ધી છે અને મારાથી એવા
�ુ મર્ન �હસાબ માગ્ય છે �નો ન મારા હાથથી કોઈ સંબ ંધ છે

અને ન જબાનથી. માત શામવાળાઓએ માર� માથે થોપી

દ�ધો હતો અને તમારા �ણવાવાળાઓએ ��હલોને અને
લડવાવાળાઓએ ઘર� બેઠ�લાઓને ઉશ્ક�ર દ�ધા હતા, એટલે

હ� પણ તક છે ક� પોતાના નફસ િવશે અલ્લાહથ ડરો અને
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શયતાનથી પોતાની લગામ છોડાવી લ્ય અને આખેરતની
તરફ મ� ફ�રવી લ્ય ક� એ જ માર� અને તમાર� �િતમ

મં�ઝલ છે . એ સમયથી ડરો ક� આ �ુ િનયામાં પરવર�દગાર
કોઈ એવી �ુસીબત નાખી દ� ક� � ૂળ પણ ખતમ થઈ �ય

અને વંશ પણ નાશ થઈ �ય. �ુ ં પરવર�દગારની એવી

કસમ ખાઈને ક�ુ ં �,ં � �ૂઠ� હોવાનો સંભવ નથી ક� જો
ભાગ્ય મને અને તને એક મયદાનમાં ભેગા કર� દ�ધા તો �ુ ં

ત્યા �ુધી મયદાન નહ� છો�ુ ં �યાં �ુધી માર� અને તાર�
વચ્ચ ફ�સલો ન થઈ �ય.
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(પ૬) શર�હ �બન હાનીને આપની વસીયત
શર�હ �બન હાનીને એ સમયે ફરમાવી જયાર� તેમને

શામ જનાર� અગ્ર �ૂકડ�ના સરદાર બનાવ્ય.

સવાર સાંજ અલ્લાહથ ડરતા રહો. અને પોતાની
�તને આ ધોકાબાજ �ુ િનયાથી બચાવી રાખો અને કોઈ પણ
સંજોગોમાં તેના પર ભરોસો ન કરો, અને એ યાદ રાખો ક� જો
તમે

કોઈ

અણગમતા

ભયથી

પોતાની

�તને

ઘણી

મનભાવતી વસ્ �ુઓથ ન રોક� તો આકાંક્ષ તમને ઘણા
�ુકસાનકારક કામો �ુધી પહ�ચાડ� દ� શે એટલે સદા પોતાના
મનને રોક્ત ટોક્ત રહો અને �ુસ્સામા પોતાના ઉશ્ક�રા
અને આવેશને દબાવતા કચડતા રહો.
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(પ૭) �ફ
ૂ ાવાળાઓને નામે મદ�નાથી બસરા
જવા સમયે
�ૂફાવાળાઓના નામ પર, મદ�નાથી બસરા રવાના

થતી વખતે

�ણ થાય ક� �ુ ં મારા કબીલાથી િનકળ� રહ્ �ં કાં

તો ઝા�લમની હ�િસયતથી અથવા મઝ�ુમની હ�િસયતથી. કાં

તો મ� બગાવત કર� છે અથવા માર� િવ�દ બગાવત
કરવામાં આવી છે . �ુ ં તમને �ુદાનો વાસ્ત આપી ક�ુ ં �ં ક�

મારો આ પત પહ�ચે ક� તરત તમે બધા િનકળ�ને આવી
�ઓ. ત્યા પછ� મને નેક� પર સમજો તો માર� મદદ કરો

અને �ુલ પર �ુ ઓ તો મને �ુદાની � ૂશીના માગ� લગાડ�
દયો.
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(પ૮) બધા શહર
� ોના રહવ
� ાસીઓના નામે
કર� છે .

બધા શહ�રોના નામે, �માં િસફફ�નની હક�કત �હ�ર
અમારા મામલાનો આરંભ આ છે ક�, અમે શામના

લશ્કરન સાથે એક મેદાનમાં ભેગા થયા, જયાર� દ� ખીતી ર�તે
બંનેનો �ુદા એક હતો, ર� ૂલ એક હતો, સંદ�શ એક હતો, ન
અમે અમારા ઈમાન અને સમથર્નમ ા વધારો ચાહતા હતા, ન
તેઓ ઈમાન વધારવા માગતા હતા. મામલો �બલ્�ુ સમાન
હતો, માત મતભેદ હ. ઉસ્માના � ૂન સંબ ંધમાં હતો. �નાથી
અમે �બલ્�ુ �ુક્ હતા. અને અમે એ ઉક�લ �ુચવ્ય ક� �
હ�� ુ આ� પ્રા નથી થઈ શકતો, તેનો કામચલાઉ ઇલાજ
ં
આગ ઠંડ� કર� દ� વામાં આવે.
એ કરવામાં આવે ક� જગની
અને લોકોની લાગણીઓને તદ્ શાંત પાડ� દ� વામાં આવે.
ૂ
�સ્થર થઈ �ય અને સંજોગો
ત્યા પછ� જયાર� �ુ�મત

અ�ુ�ુળ થઈ �ય તો આપણે હકને તેની મં�ઝલ �ુધી
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લાવવામાં શ�ક્તવા થઈ જ�ુ.ં પરં� ુ કોમનો આગ્ હતો ક�
તેનો ઇલાજ માત �ુધ્ અને લડાઈ છે .

��ું પ�રણામ એ આવ્�ુ ક�, �ુધ્ધ તેના પગ પસાર�

દ�ધા અને દઢતાથી ઊભી થઈ ગઈ. ભડકાઓ સળગી ઊઠયા
અને થંભી ગયા અને કૌમે જો�ું ક� જગે
ં બંનેને દાંત મારવા

શ� કર� દ�ધા છે . અને બંને પક્ષોમ પોતાના પં� બેસાર�

દ�ધા છે . ત્યાર તેઓ માર� વાત માનવા તૈયાર થઈ ગયા

અને મ� પણ તેઓની વાત માની લીધી. અને ઝડપથી

આગળ વધી તેઓની સંિધની માંગણી �સ્વકાર લીધી. ત્યા

�ુધી ક� તેઓ પર �ુજ્જ સ્પષ થઈ ગઈ અને બધા પ્રકાર

બહાના ખતમ થઈ ગયા. હવે આના પછ� કોઈ આ હક પર

�સ્થર થઈ ગયો તો �ણે પોતાની �તને િવનાશથી ઉગાર�

લીધી, ન�હતર એ જ �ુમરાહ�માં પડયો રહ્ તો એવો

વચનભ્રષ હશે �ના �દલને અલ્લાહ મહોર લગાવી દ�ધી છે
અને સમયની આપિ�ઓ તેના માથા પર તોળાઈ રહ� છે .
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(પ૯) અસ્વદ �બન�ુ ત્બના નામે
નામે

અસ્વ �બન �ુ ત્બ હલવાન શહ�રના ગવનર્રન
ત્યા પછ� �ણ થાય ક� !

�ુ ઓ ક� વાલીની

ઇચ્છા િવિવધ પ્રકાર હશે તો આ વાત તેને ઘણે ભાગે

ન્યાયથ રોક� લેશ,ે પરં� ુ તમાર� નજરમાં બધા લોકોના

મામલાઓ એક �વા હોવા જોઈએ, ક�મક� �લ્ કદ� ન્યાયન
પયાર્ (બદલ) નથી હોઈ શકતો. � વસ્ �ુન બી� માટ�

ખરાબ સમજો છો તેનાથી તમે પણ બચો અને પોતાના
મનને એ કામોમાં પ્ર કર� દયો �ને �ુદાએ તમારા પર

વા�બ કર� દ�ધા છે . અને તેના સવાબની આશા રાખો અને
અઝાબથી ડરતા રહો.

અને યાદ રાખો, ક� �ુ િનયા પર�ક્ �હૃ છે . અહ�

ઇન્સાનન એક ક્ પણ ખાલી નથી �તી પણ એ ક� આ

બેકાર� કયામતના �દવસે હસરત�ું કારણ બની �ય છે . અને

તમને કોઈ વસ્ � હકથી બેપરવા નથી બનાવી શકતી અને
તમારા પર સૌથી મોટો હક એ છે ક� પોતાની �તને �ળવી
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રાખો અને પોતાની શ�ક્ પ્રમા પ્ર� � ૂછાણા કરતા રહો

ક� આ ર�તે � ફાયદો તમને પહ�ચશે તે એનાથી ઘણો

ઉચ્ચત હશે �
વસ્સલા.

ફાયદો લોકોને તમારાથી પહ�ચશે.-
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(૬૦) ફોજના રસ્તામાં પડતા પ્રદ�શો
ગવનર્રના નામ
�ુદાના બદ
ં ા, અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી

�બન અબી તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ)ના તરફથી એ મહ�� ૂલ
વ� ૂલ કરનારાઓ અને પ્રદ�શો રખેવાળોના નામે �ઓના
પ્રદ�શમાં લશ્ક પસાર થાય છે .

�ણ થાય ક�, મ� અ�ુક ફોજ રવાના કર� છે �

ન�કમાં જ તમારા પ્રદ�શમાં પસાર થનાર� છે અને મ�

તેમને બધી વાતોની ભલામણ કર� દ�ધી છે , � તેઓ પર

વા�બ છે ક� કોઈને �ુ :ખ ન પહ�ચાડ� અને તકલીફથી �ૂ ર

રાખે. અને �ુ ં તમને અને તમાર� નીચેના (માણસો)ને બતાવી
દ� વા મા�ું �ં ક� ફોજવાળા જો કોઈ બળજબર� કર� તો �ુ ં

તેઓને િધ�ાર�શ િસવાય ક� કોઈ શખ્ � ૂખથી િવહવળ હોય

અને તેની પાસે પેટ ભરવાનો કોઈ માગર ન હોય. એ િસવાય

કોઈ �ુ લ્મ ર�તે હાથ લગાડ� તો તેને સ� આપવી તમાર�
ફરજ છે . પણ તમારા માથા ફર� લા લોકોને સમ�વી દ� જો ક�
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� સંજોગોને મ� અપવાદ ઠરાવ્ય છે તેમાં કોઈ શખ્ કોઈ
વસ્ �ુન હાથ લગાડવા માગે તો તેની સામે ન થાય અને ટોક�

નહ�. ત્યા પછ� �ુ ં લશ્કરમા મૌ�ૂદ �ં, પોતા પર થનારા

અત્યાચા અને સખ્તીઓન ફ�રયાદ મને કરો જો તમે

બચાવ કરવાને કા�બલ નથી, �યાં �ુધી અલ્લાહન મદદ

અને માર� સહાય શાિમલ ન થાય. �ુ ં ઇન્શાઅલ્લ

અલ્લાહન મદદથી સજ
ં ોગો પલટાવી દઈશ.
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(૬૧) �ુ મૈલ �બન �ઝયાદ નખઈના નામે
�ુ મૈલ �બન �ઝયાદ નખઈના નામે �ઓ બય� ુલ
માલના મંત્ હતા અને તેઓએ �ુ શ્મનન ફોજને �ુટં મારની

મના કર� નહોતી.

�ણ થાય ક�, ઇન્સાન�ુ એક કામ છોડ� દ� � ું �ને

માટ� તેને જવાબદાર બનાવવામાં આવ્ય છે અને એ કામમાં
લાગી જ�ું � તેની ફરજોમાં સમાિવષ્ નથી એક � ૂલ્લ
કમજોર� છે અને િવનાશક િવચાર છે .

અને �ુ ઓ તમા� ં �કર�કસ્યવાળાઓ પર આક્ર

કર� દ� � ું અને �ુદ પોતાની સીમાઓને લટક્ત છોડ� દ� વી
�ને માટ� તમે �ઝમ્મેદા બનાવવામાં આવ્ય, એ �સ્થિતમા ક�

તેઓ�ું રક્ કરનાર અને તેનાથી લશ્કરોન હટાવનાર કોઈ

નહો� ું એક અત્યં ગભ
ં ીર રાય (� ૂલ) છે અને આ ર�તે તમે
િમત્ પર �ુમલો કરનાર �ુ શ્મનોન હાથા બની ગયા. �યાં ન

તમારા કાંધા મજ� ૂત હતા ન તમાર� બીક હતી. ન તમોએ

�ુ શ્મનન માગર રો�ો અને ન તેના પ્રભાવ તોડયો, ન
શહ�ર�ઓને કામ આવ્ય ન પોતાના અમીરની ફરજ � ૂર� કર�.
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(૬ર) િમસરવાસીઓના નામે
િમસર�ઓના નામે, મા�લક� અશ્ત દ્વા જયાર�

તેમને િમસરના ગવનર્ િનમવામાં આવ્ય,

�ણી લ્ય ક�, પરવર�દગાર� હઝરત મોહમ્મ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

બધા આલમો

માટ� અલ્લાહન અઝાબથી ડરાવવાવાળા અને � ૂરસલો માટ�

ગવાહ અને રખેવાળ બનાવી મોકલ્ય હતા. પરં� ુ આપના

જવા પછ� �ુસલમાનોએ તેમની �ખલાફતમાં ઝઘડા શ� કર�

દ�ધા. �ુદા સાક્ છે ક� આ વાત માર� કલ્પનામા પણ

નહોતી ન મારા મનમાં ઉદભવી હતી ક� અરબ આ હોદ્દા

એહલેબૈત (અલય્હ��ુસ્સલ)થી આ ર�તે વાળ� લેશે અને

મારાથી આવી ર�તે �ૂ ર કર� દ� શે ક� મ� અચાનક જો�ું ક� લોકો

ફલાણા શખ્સન બયઅત માટ� � ૂટ� પડયા છે , તો મ� પોતાના

હાથ રોક� લીધા ત્યા �ુધી ક� એ જો�ું ક� લોકો ઇસ્લામન

દ�નથી પાછા જઈ રહ્ છે . અને પયગમ્બરન કા� ૂનને
બરબાદ કર� દ� વા માગે છે તો મને એ ડર લાગ્ય છે ક� જો

આ �ફત્ન અને બરબાદ�ને જોયા પછ� પણ મ� ઇસ્લા અને
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�ુસલમાનોની મદદ ન કર� તો તેની �ુસીબત કયામતના
�દવસે એનાથી ઘણી મોટ� હશે � આ� �ુ�ૂમત ચાલ્ય

જવાથી સામે આવી રહ� છે . � માત થોડા �દવસ રહ�નાર� છે

અને એક �દવસ એવી જ ર�તે સમાપ્ થઈ જશે �વી ર�તે

ઝાંઝવાનો ચળકાટ ઊડ� �ય છે અને આસમાનના વાદળ

િવખરાય �ય છે , તો મ� આ પ�ર�સ્થિતમા �ામ કય� ત્યા
�ુધી ક� �ૂઠ ક્ષ થઈ ગ�ુ.ં અને દ�ન સંતોષ પામી પોતાની
જગ્યા સધ્ધ થઈ ગયો.

�ુદાની કસમ ! જો �ુ ં એકલો તેઓના સામે િનકળ�

પ�ુ ં અને તેઓથી જમીન છલકાઈ રહ� હોય તો પણ મને

�ચ�તા ક� ડર નહ� થાય. ક�મક� �ુ ં તેઓની �ુમરાહ� િવશે પણ

અને મારા �હદાયત પામેલા હોવા િવશે પણ ભાન રા�ું �ં

અને �ુદાના તરફથી યક�નની મં�જલ પર �ં અને �ુ ં
અલ્લાહન �ુલાકાતનો શોખ પણ ધરા�ું �ં અને તેના સૌથી
શ્રે વળતર અને સવાબની રાહ જોનાર અને આશાવંત પણ
�ં. પરં� ુ મને �ુ :ખ એ વાત�ું છે ક� ઉમ્મતન લગામ

� ૂખાર્ અને �ુ રાચાર�ઓના હાથમાં ચાલી �ય અને તેઓ
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�ુદાના માલને પોતાની િમલ્ક અને �ુદાના બંદાઓને
ં કર�
પોતાના �ુલામ બનાવી લે. નેક ચા�ર�યવાનોથી જગ

અને �ુનેહગારોને પોતાની જમાતમાં ભેળવી લે. �ઓમાં એ

પણ શાિમલ છે �ણે તમાર� સામે શરાબ પીધી અને તેના
પર ઇસ્લામમા હદ �ર� થઈ �ુક� છે અને અ�ુક એ પણ છે

�ઓ ત્યા �ુધી ઇસ્લા ન લાવ્ય �યાં �ુધી તેમને તેના

લાભો ન આપવામાં આવ્ય. જો આમ ન હોત તો �ુ ં તમને
�હાદ�ું આહવાન ન આપત અને ઠપકો ન આપત અને

ઊભા થવા ઉ�ે�જત ન કરત બલ્ક તમને તમારા હાલ પર

છોડ� દ� ત ક�મક� તમે અવજ્ (નાફરમાની) પણ કરો છો અને
�ુસ્ પણ છો.

�ું તમે નથી જોઈ રહ્ ક� તમાર� આ�ુ બા�ુ ઓછા

થઈ રહ્ છે અને તમારા શહ�રો પર કબ્ થઈ રહ્ છે .

તમાર પ્રદ�શો �ચક� લેવામાં આવી રહ્ છે અને તમારા
ઇલાકા પર હલ્લ કરવામાં આવી રહ્ છે . �ુદા તમારા પર

રહ�મ કર� , હવે �ુ શ્મનથ લડવા માટ� િનકળ� પડો અને

જમીનને ચ�ટ� પડયા ન રહો, નહ�તર આમ જ હડ� ૂત થતા
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રહ�શો, �લ્મ સહન કરતા રહ�શો અને તમારા ભાગ અત્યં

�ુલ્લ (ઓછો) હશે. અને યાદ રાખો ક� વીરનર ઇન્સા સદા
સાબદો (સચેત) રહ� છે અને જો કોઈ � ૂઈ �ય છે તો તેનો

�ુ શ્મ કદ� ગા�ફલ નથી હોતો. - વસ્સલા.
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(૬૩) �ફ
ૂ ાના ગવનર્ર અ�ૂ �ૂસા અશઅર�ના
નામે
જયાર� એ ખબર મળ� ક� આપ લોકોને જગે
ં જમલની

દાવત દઈ રહ્ છે અને તે રોક� રહ્ છે .
ં ા હઝરત
�ુદાના બદ

અલી ઇબ્ન અબી તા�લબ

(અલ�ય્સ્લામ)નો પત અબ્� ુલ્લ �બન ક� સના નામે

પછ� �ણ થાય ક�, મને એક એવી વાતની ખબર

મળ� છે � તમારા હકમાં પણ હોઈ શક� છે અને તમાર� િવ�દ

પણ, એટલે ઉ�ચત એ છે ક� મારા સદ
ં � શવાહકના પહ�ચવા

સાથે પાલવ સકં �લી લ્ય અને કમર ક્સ લ્ય અને તરત જ

દરમાંથી બહાર િનકળ� આવો. અને પોતાના સાથીઓને પણ

બોલાવી લ્ય. ત્યાપછ� હક � ૂરવાર થઈ �ય તો ઉઠો અને

જો કમજોર� દ� ખાડવી છે તો માર� નજરોથી �ૂ ર થઈ �વ.

�ુદાની કસમ ! તમે �યાં પણ રહ�શો તમને ઘેર�ને લઈ
આવવામાં આવશે. અને છોડવામાં નહ� આવે, ત્યા �ુધી ક�

�ુ ધ માખણની સાથે અને પીગળે લા �મેલા સાથે એક રસ
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થઈ જશે. અને તમને િનરાંતે બેસ�ું નસીબ નહ� થાય. અને

સામેથી એવી ર�તે ડરશો �વી ર�તે પોતાના પાછળથી ડરો

છો. અને આ કામ એટ�ું સરળ નથી ��ું તમે સમ� રહ્

છો, આ એક મોટ� �ુસીબત છે , �ના �ટ પર હર હાલતમાં

સવાર થ�ું પડશે. અને તેની કઠણાઈઓને હળવી કરવી

પડશે. અને તેના પહાડોને સર કરવા પડશે. એટલે હોશમાં
આવો અને સજ
ં ોગો પર ��ુ શો રાખો. અને તમારો ભાગ

મેળવી લ્ય અને જો આ વાત ગમતી નથી તો ત્યા ચાલ્ય
�ઓ �યાં ન કોઈ આગતા સ્વાગત છે ક� ન કોઈ છટકબાર�.

અને હવે ઉ�ચત એ જ છે ક� તમને નકામા સમ� છોડ�
દ� વામાં આવે ક� �ુતા રહો અને કોઈ એ પણ ન � ૂછે ક�

ફલાણો આદમી �ાં ચાલ્ય ગયો, �ુદાની કસમ, આ

હકપરસ્તન ખરા પગલા છે અને મને બેદ�નોના આમાલની

કોઈ પરવા નથી. - વસ્સલા.

નહ�ુલ બલાગાહ - 988

ww.hajinaji.com

(૬૪) �ુઆિવયાના પત્રના જવાબમ
�ણી લ્ય ક�, ખર� ખર અમે અને તમે ઇસ્લામન

પહ�લા એક સમયે �વન વીતાવી રહ્ હતા. પરં� ુ કાલે એ

ફરક પડ� ગયો ક� અમે ઈમાનનો માગર અપનાવી લીધો અને
તમે કાફર રહ� ગયા, અને આ� તફાવત છે ક� અમે સાચા
માગર પર છ�એ અને તમે �ફત્ન ઊભા કર� રહ્ છો. તમારો

�ુસલમાન પણ એ સમયે �ુસલમાન બન્ય છે જયાર�

મજ� ૂર�માં � ૂકાયો અને બધા સજ્જ અરબો ઇસ્લામમા

દાખલ થઈ હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમન જમાતમાં ભળ� ગયા.

તમા� ં એ કહ�� ું ક� મ� તલહા અને �બેરને કતલ

કયાર્ છે અને હઝરત આઈશાને ઘરની બહાર કાઢ� � ૂ�ા છે

અને મદ�ના ત� �ૂફા અને બસરામાં પડાવ નાખ્ય છે તો

તેનાથી તાર� કોઈ લેવા દ� વા નથી. ન તારા પર કોઈ �લ્
થયો છે અને ન તારાથી માફ� માગવાની કોઈ જ�રત છે .

અને તમા� ં એ કહ�� ું ક� તમે �ુહા�જરો અને

અન્સાની સાથે મારો સામનો કરવા આવી રહ્ છો તો
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�હજરત તો એ �દવસે ખતમ થઈ ગઈ જયાર� તમારો ભાઈ
ગીરફતાર થયો હતો. અને જો કોઈ ઉતાવળ છે તો જરા

થોભી �વ ક� �ુ ં �ુદ તમાર� �ુલાકાત કર� લ� અને એ

વધાર� ઉ�ચત પણ છે ક� આ ર�તે �ુદા મને તને સ� દ� વા

મોકલશે. અને તમે પોતે પણ આવ્ય તો તે� ું પ�રણામ એ�ું
જ આવશે ��ું ક� બની અસદના શાઈર� ક�ું છે .
"

તેઓ �ગ્ર ૠ� ુની હવાઓનો સામનો કરવાવાળા

છે � ખીણો અને શીખરો પરથી તેઓ પર પત્થરોન વષાર
કર� રહ� છે ."

અને માર� પાસે એ જ તલવાર છે �નાથી તમારા

નાના, મામા અને ભાઈને એક ઠ�કાણે પહ�ચાડ� � ૂ�ો �ં.

અને તમે �ુદાની કસમ માર� �ણ �ુજબ એ શખ્ છો �ના

પર �ગલાફ ચઢ�લો છે અને �ની �ુ�ધ્ કમજોર છે અને

તમારા લાભમાં ઉ�ચત એ જ છે ક� એમ કહ�વામાં આવે ક� તમે
એવી સીડ� ચડ� ગયા છો �યાંથી બ�ું ખરાબમાં ખરાબ જ
નજર આવે છે . ક�મક� તમે બી�ના ખોવાયાની શોધ કર� છે

અને બી�ના �નવર ચરાવવા ચાહ્ છે . અને એવી
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બાબતની માંગણી કર� છે �ને ન યોગ્ છો ન તેનાથી

તમારો કોઈ � ૂળ� ૂત લગાવ છે . તમારા વાણી અને વતર્નમ ા
ક�ટ�ું �તર જોવામાં આવે છે અને તમે તમારા કાકા અને

મામાને ક�ટલા મળતા આવો છો ક� �ઓના �ુ ભાર્ગ્ અને

�ૂઠની આકાંક્ષ પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન ઇન્કા પર તૈયાર કયાર્અને તેના પ�રણામે પોત
પોતાના મક્ત પર મર� મર�ને પડયા, �મક� તમે �ણો

છો, ન કોઈ સંકટને ટાળ� શ�ા ન કોઈ ઘર�ું રક્ કર�

શ�ા. આ તલવારની મારના કારણે �નાથી જગ�ુ
ં ં કોઈ

મેદાન ખાલી નથી હો� ું અને �માં �ુસ્તીન અવકાશ નથી.

અને તમે � વારં વાર હ. ઉસ્મા ના કાિતલનો

ઉલ્લે કરો છો તો તેનો સરળ ઉક�લ એ છે ક� �મ બધાએ
બયઅત કર� છે , પહ�લા માર� બયઅત કરો. ત્યા પછ� માર�
પાસે

�ુકદ્દ

લઈને

આવો

�ુ ં

તમને

અને

તમારા

ં ળાવીશ. પરં� ુ
પ્રિતવાદ�ઓ �ુદાની �કતાબથી ફ�સલો સભ
એ િસવાય તમાર� � માંગણી છે તે એક ધોકો છે � બાળકને
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�ૂ ધ છોડાવવા ટાણે આપવામાં આવે છે . - અને સલામ તેના
લાયકોને.
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(૬પ) �ુઆિવયાના જ નામે
�ણી લ્ય ક�, હવે સમય આવી ગયો છે ક� તમે

કામો�ું અવલોકન કયાર્પછ� તેનાથી લાભ ઉપાડ� લ્ય. ક�મક�

તમે �ૂઠો દાવો કરવા �ૂઠ અને ખો�ું બોલવાના ધોકામાં
પડવા, � ચીજ તમાર� ઓકાતથી �ચી છે તેને અપનાવવા,

અને � તમારા માટ� પ્રિતબંિ છે તેને �ચક� લેવામાં
પોતાના � ૂવર્જોન માગર અપનાવ્ય છે અને એ ર�તે હકથી

ભાગવા અને � વસ્ � રક્ અને માંસથી વધાર� તમને

ચ�ટ� લી છે તેનો ઇન્કા કરવા માગો છો. તો હવે હકની પછ�
� ૂલ્લ �ુમરાહ�ના િસવાય �ું બાક� રહ� ગ�ું છે ? અને

�ુલાસા પછ� ધોકા િસવાય �ું છે ? એટલે શકં ાને સ્થા
આપવાથી અને �ધળા વહ�મથી ડરો. ક�મક� �ફત્ન એક

�ુદ્દત પોતાનો પાલવ પ્રસા રહ�લ છે અને તેના �ધકાર�
�ખોને �ધળ� કર� � ૂક� છે .

માર� પાસે તમારો એ પત આવ્ય છે , �માં �ત

�તની ઉટપટાંગ વાતો જોવા મળે છે . અને તેનાથી કોઈ

�ુલહે શાંિતને બળ નથી મળ� શક�,ું અને તેમાં એવી
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બક્વા છે �ના તાણા વાણા ન ઇલ્મથ તૈયાર થયા છે અને
ન સ�હષ્�ુતાથ. આ સબ
ં ંધમાં તમાર� ઉપમા એ શખ્ �વી

છે � કાદવમાં ઘસી ગયો હોય અને �ધળા �ૂવામાં હાથપગ

પછાડ� રહ્ હોય, અને તમે પોતાને એ �ચાઈએ પહ�ચાડવા
માંગ્�ુ છે �ની પ્રા� �ુશ્ક� છે અને �ના �ધાણ (િનશાન)

મળતા નથી. અને ગ�ડ � �ચાઈ �ુધી ઊડ� શક� ું નથી.
અને તેની �ચાઈ ગ્રહો ટ�ર લઈ રહ� છે .

કદ� નહ�, એ �ાં શકય છે ક�, તમે માર� સ�ા પછ�

�ુસલમાનોની �કસ્મતન ધણી બની �ઓ અથવા �ુ ં તમને

કોઈ એક શખ્ પર પણ �ુ�ૂમત કરવાની પરવાનગી આપી

દ�, એટલે અત્યાર ગનીમત છે પોતાના નફસનો ઇલાજ કરો

અને એ િવશે �ચ�તન મનન કરો ક� તમે જો એ સમય �ુધી
આળસથી કામ લી�ું જયાર� અલ્લાહન બંદાઓ ઊભા થઈ

�ય તો તમારા બધા માગ� બંધ થઈ જશે અને પછ� એ

વાતની પણ તક આપવામાં નહ� આવે � આ� �સ્વકારવાન

પાત છે . - વસ્સલા.

નહ�ુલ બલાગાહ - 994

ww.hajinaji.com

(૬૬) અબ્�ુલ્લાહ �બન અબ્બાસના ન
છે .

�નો ઉલ્લે પહ�લા પણ બી� શબ્દોમા થઈ � ૂ�ો
�ણી લ્ય ક�, ઇન્સા કદ� કદ� એવી વસ્ � મેળવીને

� ૂશ થઈ �ય છે � જવા વાળ� નહોતી અને એવી વસ્ �ુન

ખોઈને �ુ :ખી થઈ �ય છે � મળવાવાળ� નહોતી. એટલે

ખબરદાર, તમારા માટ� �ુ િનયાની સૌથી મોટ� નેઅમત કોઈ
મ�ની પ્રા� અને વેરની ભાવના જ ન બની �ય. બલ્ક

શ્રે નેઅમત �ૂઠને િમટાવવાને અને હકને �વંત કરવાને
સમજો અને તમારો આનંદ એ આમાલથી હોય �ને પહ�લે

મોકલી દ�ધા છે અને તમારો અફસોસ એ કામો પર હોય �ને

છોડ�ને ચાલ્ય ગયા છો. અને બધીએ �ચ�તા મૌત પછ�ના

મરહલાના સંબ ંધમાં હોવી જોઈએ.
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(૬૭) મ�ાના વહ�વટદાર �ુ સમ �બન
અબ્બાસના નામ
�ણી લ્ય ક�, લોકો માટ� હજના �ામની
વ્યસ્ કરો અને તેઓને અલ્લાહન યાદગાર �દવસોની
યાદ અપાવો. સવાર સાંજ સામાન્ સભાઓ ભરો.
સવાલ કરવાવાળાઓના સવાલોના જવાબ આપો.
અભણને િશક્ આપો અને જ્ઞાન સાથે ચચાર કરો.
લોકો �ુધી તમારો પ્રિતિન તમાર� �ભ િસવાય કોઈ
ન હોય અને તમારો કોઈ દ્રપાલ ( ચોક�દાર) તમારા
ચહ�રા િસવાય ન હોય. કોઈ હાજતમંદને �ુલાકાતથી ન
રોકવો, ક�મક� જો પહ�લી જ વાર તેને પાછો ફ�રવી દ�ધો
તો પછ� કામ કર� આપશો તો પણ તમારા વખાણ નહ�
થાય.
� માલ તમાર� પાસે ભેગો થઈ �ય તે� ુ ં
ધ્યા રાખો અને તમાર� ત્યા � બાલબચ્ચાવાળ અને
� ૂખ્ય છે પ્યાસ છે તેઓ પર ખચર કરો, એ શરતે ક�
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તેને ખર� ખર મોહતાજો અને જ�રતમંદો �ુધી પહ�ચાડ�
દયો. અને ત્યા પછ� � બચી �ય તેને માર� પાસે
મોકલી દયો, �થી અહ�ના મોહતાજોને બાટવામાં
(વહ�ચવામાં) આવે.
મ�ાવાળાઓને કહો ક� ખબરદાર ! મકાનો�ુ ં
ભા�ું ન લે. ક�મક� પરવર�દગાર� મ�ાને સ્થાિન અને
�ુસાફર બંને માટ� બરાબર ઠરાવ્ય છે . અલ્લા અમને
અને તમને પોતાના ગમતા આમાલની સદ�ુ�ધ્ આપે.
- વસ્સલા.
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(૬૮) જનાબે સલમાન ફારસીના નામે
પોતાના �ખલાફતકાળ પહ�લા

�ણ થાય ક�, આ �ુ િનયાની ઉપમા સાપ �વી છે

�ને સ્પશ કર�એ તો અત્યં �ુવાળ� લાગે છે પણ તે� ું ઝેર

અત્યં મારક હોય છે . તેમાં � વસ્ � સાર� લાગે તેનાથી પણ

�ૂ ર રહો, ક�મક� તેમાંથી સાથે આવના�ં ઘ�ું ઓ�ં છે . તેની

�ચ�તા અને જ�ળને
ં
પોતાથી �ૂ ર રાખો. ક�મક� તેનાથી િવ� ૂટા
પડ�ું ચો�સ છે . અને તેના સંજોગો બદલાતા જ રહ� છે .

તેનાથી જયાર� વધાર� મોહ અ�ુભવો ત્યાર વધાર� સચેત થઈ

�વ. ક�મક� તેનો સાથી જયાર� પણ કોઈ �ુશીથી સંતોષ
મેળવે છે ત્યાર તેને કોઈ અણગમતી વાતમાં નાખી દ� છે .

અને ચાહનાથી કાઢ� ભયના સંજોગો �ુધી પહ�ચાડ� દ� છે . વસ્સલા

નહ�ુલ બલાગાહ - 998

ww.hajinaji.com

(૬૯) હા�રસ હમદાનીના નામે

�ુ રઆની �હદાયતની સાંકળને વળગી રહો અને

તેનાથી િશખામણ ગ્ર કરો. તેના હલાલને હલાલ ગણો

અને હરામને હરામ. હકની ગત ( �ુજર� લી) વાતો�ું સમથર્

કરો. અને �ુ િનયાના � ૂતકાળથી તેના ભાિવ માટ� બોધ ગ્ર
કરો. ક�મક� તેનો એક ભાગ બી� ભાગથી મળતો આવે છે .

અને �ત આરં ભ ભેગા થવાવાળા છે . અને બધાય ક્ષ
થનાર છે અને િવ� ૂટા પડનાર છે .

�ુદાના નામને એટ�ું મહાન ગણો ક� હકના િસવાય

કોઈ પણ પ્રસં ઉપયોગ ન કરો. મૌત અને તેના પછ�ના
સંજોગોને બરાબર યાદ કરતા રહો અને તેની આર� ત્યા

�ુધી ન કરો �યાં �ુધી સધ્ધ સાધનો ન ઊભા થઈ �ય.

દર� ક એ કામથી બચો �ને આદમી પોતા માટ� પસંદ કરતો
હોય અને આમ �ુસલમાન માટ� નાપસંદ કરતો હોય. અને

દર� ક એ કામથી બચતા રહો �ના કરનારને � ૂછવામાં આવે
તો કાંતો ઇન્કા કર� દ� અથવા બહા�ું ધર� દ� .
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પોતાની પ્રિતષ્ઠ લોકોની િન�દાને પાત ન બનાવો

અને દર� ક સાંભળે લી વાતને બયાન ન કર� દયો ક�મક� આ

હરકત (કામ) પણ �ૂઠ હોવા માટ� � ૂરતી છે . અને એવી ર�તે
લોકોની દર� ક વાતને �ુ કરાવી ન દયો ક�મક� એ વાત

જહાલતના માટ� � ૂરતી છે . �ુસ્સ પી �ઓ, શ�ક્ હોવા

છતાં લોકોને માફ કર� દયો. ક્રોધમ ધીરજ પ્રદિશ કરો.

સ�ા મેળવી માફ કર� દ� તા શીખો, ક� છે વટ �ુધી તમારા

હાથમાં રહ�. અલ્લાહ � નેઅમતો આપી છે , તેને ઠ�ક

(સદઉપયોગ કર� બચાવી) રાખવાના પ્રયત કરો અને તેની
કોઈ નેઅમતને બરબાદ ન કરો બલ્ક એ નેઅમતોનો પ્રભ
તમારા �વનમાં સ્પષ ર�તે દ� ખાઈ આવે.

અને યાદ રાખો, ક� બધા મોઅિમનોમાં સૌથી શ્રે

ઇન્સા એ છે � પોતાની �ન, પોતાના બાલ બચ્ચ, અને

પોતાના માલ તરફથી ખેરાત કર� ક�મક� આ જ પહ�લા જનાર�
નેક� ત્યા જઈને સગ
ં ્ર� થઈ �ય છે . અને તમે � કંઈ

છોડ�ને ચાલ્ય જશો તે તમારા અન્યન કામ આવશે.

એવા શખ્સન દોસ્ત ન કરવી �ની રાય (મત)

કમજોર હોય અને તેના આમાલ પસંદ કરવાને લાયક ન
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હોય. ક�મક� દર� ક દોસ્તન ધારણા તેના દોસ્તોથ કરવામાં
આવે છે . રહ�વા માટ� મોટા શહ�રોને પસંદ કરો ક�મક� ત્યા
�ુસલમાનો ઘણા ભેગા થાય છે . અને એ જગ્યાઓથ બચો �

ગફલત, બેવફાઈ અને �ુદાની ઇતાઅતમાં મદદગારોની
અછતના ક�ન્દ છે . પોતાની િવચારશ�ક્તન માત ઉપયોગી
વાતોમાં વાપરો અને ખબરદાર ગામના ચોર� ન બેસો ક�મક�

આ શયતાનની હાજર�ની જગ્ય અને �ફત્નાઓન ક�ન્દ છે .
વધાર� ભાગે એ લોકો પર નજર રાખો �નાથી પરવર�દગાર�

તમને વધાર� સારા બનાવ્ય છે . ક�મક� આ પણ �ુદાનો

આભાર માનવાની ર�ત છે . �ુ �આ
ના�દવસે નમાઝ પડયા
્
વગર પણ સફર ન કરવી, પણ એ ક� �ુદાના માગ� ( કામે)
જઈ રહ્ હો અથવા કોઈ એવા કામસર � તમારા માટ�

લાચાર� હોય અને બધા કામોમાં પરવર�દગારની ઇતાઅત

કરતા રહ�વી ક�મક� �ુદાની ફરમાંબરદાર� �ુ િનયાના બધા

કામોથી ઉ�મ અને શ્રે છે .

પોતાના મનને કોઈ પણ બહાને ઇબાદતની તરફ

વાળો અને તેની સાથે નરમી વત�. જબરદસ્ત ન કરો અને

તેની �રસદ અને નવરાપણાથી લાભ ઊઠાવો. પણ � ફરજો
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પરવર�દગાર� તમાર� �ઝમ્મ લખી દ�ધી છે એને કોઈ પણ

ર�તે બ�વી લાવવાની છે અને તેનો ખ્યા રાખવાનો છે .

અને �ુ ઓ ખબરદાર ! �ાંક એ�ું ન થાય ક� તમને એવી
�સ્થિતમા મૌત આવી �ય ક� તમે �ુ િનયા મેળવવા માટ�

�ુદાથી ભાગી રહ્ હો. અને ખબરદાર ! �ુનેહગારની સોબત

(સંગત) ન અપનાવો, �ુરાઈ �તે રાઈથી મળ� �ય છે .

અલ્લાહન મહાનતાને �સ્વકાર અને તેના પ્યાર બંદાઓથી
મહોબ્બ કરો. અને �ુસ્સાથ બચો ક�મક� આ શયતાનના
લશ્કમાં સૌથી મો�ું લશ્ક છે . - વસ્સલા.
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(૭૦) મદ�નાના વહ�વટદાર �ુહયલ �બન
હનીફ અન્સાર�ના નામ

જયાર� આપને ખબર પડ� ક� એક કોમ �ુઆિવયાથી

મળ� ગઈ છે .

એ મા� ૂમ થાય ક�, મને એ ખબર મળ� છે ક� તમાર�

ત્યાંન અ�ુક લોકો � ૂપચાપ �ુઆિવયાની તરફ ખીસક� ગયા

છે તો ખબરદાર ! તમે આ સંખ્ય ઓછ� થવાના અને આ
તાક્તન ચાલ્ય જવા પર હરગીઝ અફસોસ ન કરજો. ક�મક�

તેઓની �ુમરાહ� અને તમારા મનની શાંિત માટ� એટ�ું જ

� ૂર� ું છે ક� તે લોકો હક અને �હદાયતથી ભાગ્ય છે અને

�ુમરાહ�

તથા

જહાલત

તરફ

દોડ�

પડયા

છે .

આ

�ુ િનયાવાળા છે એટલે તેના જ તરફ ધ્યા કર� છે અને દોડ

લગાવે છે . જો ક� તેઓએ ન્યાયન ઓળખ્ય પણ છે અને

જોયો પણ છે . સાંભળ્ય પણ છે અને સમ�યો પણ છે અને
તેઓને ખબર છે ક�, હકના સબ
ં ંધમાં આપણે ત્યા બધા લોકો

સમાન કક્ ધરાવે છે , એટલે આ લોકો સ્વાથ તરફ ભાગી
િનકળ્ય. �ુદા તેઓનો નાશ કર� અને િવનાશ કર� .
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�ુદાની કસમ, તેઓ કંઈ �લ્થી નથી ભાગ્ય અને

ન અદલથી જોડાણા છે . અને અમાર� ઇચ્છ માત એટલી છે

ક� પરવર�દગાર આ મામલામાં �ુ�શ્કલ આસાન કર� દ� અને

અસમતોલને સમતોલ બનાવી દ� .
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(૭૧) મન્ઝ �બન ��દ અબ્દ�ન નામે

�ણે અ�ુક આમાલમાં ખયાનતથી કામ લી�ું ત્યાર

મા� ૂમ થાય ક�, તારા બાપની શરાફતે મને તારા

િવશે ધોકામાં રાખ્ય અને �ુ ં સમ�યો ક� � ું તેઓના પગલે
ચાલી રહ્ છે . અને તેમની ર�ત પ્રમા વત� છે . પરં� ુ તદ્

તા� સમાચારથી અ�ુમાન થાય છે ક� તે ઇચ્છાન પયરવી

કર� છે અને તેમાં કોઈ ઉણપ નથી રહ�વા દ�ધી. અને

આખેરત માટ� કંઈ ભે� ું નથી �ુ.� આખેરતને બરબાદ કર�

�ુ િનયાને આબાદ કર� રહ્ છે . અને દ�નથી નાતો તોડ�

કબીલાથી નાતો જોડ� રહ્ છે . જો મને મળનાર� ખબરો
સાચી છે તો તારા ઘરવાળાઓનો �ટ અને તારા જોડાની

વાધર� (�ુટની દોર�) તારાથી વધાર� સાર� છે અને � તાર�

�વો હોય તેનાથી ન અડચણ રોક� શકાય છે ન કોઈ �ુકમ

અમલમાં �ુક� શકાય છે , ન તેના મરતબાને �ચો કર�

શકાય છે , ન તેને કોઈ અમાનતમાં ભાગીદાર કર� શકાય છે .

ન માલ એકઠો કરવામાં પ્રમા� સમ� શકાય. એટલે �વો
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મારો આ પત મળે તરત જ માર� તરફ રવાના થઈ �વ. ઇન્શાઅલ્લ.

મન્ઝ �બન અલ ��દ આ એ જ શખ્ છે �ના

િવશે હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલય�હસ્સલામ ફરમાવ્�ુ
હ� ું ક� તે પોતાની બા�ુ ઓને બરાબર જોતો રહ� છે અને

પોતાની ચાદરોમાં �લતો ચાલે છે અને જોડાની વાધર�ને

�ંકતો રહ� છે અથા�ત અત્યં મગ�ર અને ઘમંડ� પ્રકાર

માણસ છે . - સય્ય રઝી.
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(૭ર) અબ્�ુલ્લ �બન અબ્બાસન નામે
�ણી લ્ય ક�, ન તમે પોતાના �વનની �ુદ્દત

આગળ વધી શકો છો અને ન પોતાની રોઝીથી વધાર� મેળવી

શકો છો. અને યાદ રાખો ક� કાળના બે �દવસ હોય છે . એક

તમારા લાભમાં અને એક તમાર� િવ�દ અને �ુ િનયા હમેશા

પડખા બદલતી રહ� છે એટલે � તમારા હકમાં છે તે કમજોર�
હોવા છતાં તમારા �ુધી પહ�ચી જશે અને � તમાર� િવ�દ છે
તેને શ�ક્ હોવા છતાં તમે ટાળ� નથી શકતા.
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(૭૩) �ુઆિવયાના નામે
મા� ૂમ થાય ક� �ુ ં તમાર� સાથે પત વ્યવહા કરવા

અને તમાર� વાત સાંભળવામાં માર� રાયની નબળાઈ અને
ડહાપણની � ૂલને અ�ુભવી રહ્ �ં.અને તમે વારંવાર

પોતાની વાત મનાવવા અને પત વ્યવહા ચા�ુ રાખવાની
કોિશશમાં એવા જ છો �વો કોઈ પથાર�માં � ૂતા � ૂતા સ્વપ્

જોઈ રહ્ હોય અને તે� ું સ્વપ્� ખો�ું � ૂરવાર થાય અથવા
કોઈ �દગ્�ઢ મ� ઉઘાડ� ઊભો હોય અને આ ઊ�ું રહ�� ું પણ

તેને ભાર� પડ� અને એ ન ખબર પડ� ક� આવનાર� વસ્ � તેના

હકમાં ફાયદામંદ છે ક� �ુકસાનકારક, તમે �બલ્�ુ આવા
શખ્ નથી પણ તેના �વા છો. અને �ુદાની કસમ ! અગર

કોઈ હદ �ુધી બાક� રાખ�ું માર� મસ્લેહ ન હોત તો તમારા
�ુધી એવા અકસ્માત આવત � હાડકા ભાંગી નાખત અને
માંસ�ું નામ �ુધાં ન રહ�વા દ� ત અને યાદ રાખો ક� આ

શયતાને તમને શ્રે કામો તરફ વળવા અને સૌથી ઉમદા
(સાર�) નસીહતો સાંભળવાથી રોક� રાખ્ય છે . - અને સલામ
તેના પાત્ પર.
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(૭૪) રબીઆ અને યમનવાળાઓ વચ્ચ કરાર
� રબીઆ અને યમનવાળા વચ્ચ લખ્ય છે અને

આ હ�શામના લખાણથી નકલ કરવામાં આવ્�ુ.

આ એ કરાર છે �ના પર યમનવાળા શહ�ર�ઓ અને

ગ્રામ્ય

અને

કબીલએ

રબીઆના

શહ�ર�ઓ

અને

ગ્રામ્ય બધાએ સંમિત દશાર્વ છે ક� બધાએ બધા �ુદાની
�કતાબ પર સા�બત કદમ રહ�શે અને તેની જ દાવત આપશે.

� તેની તરફ દાવત આપશે અને તેના દ્વા �ુકમ આપશે

તેની દાવતને �સ્વકાર�ુ. ન તેને કોઈ ક�મત પર વેચ�ું અને
ન તેના કોઈ વળતર પર રા� થ�ુ.ં

આ �ક
ુ મના િવરોધી અને તેને �ુ કરાવનારાની િવ�દ
ં �ઠત રહ�� ું અને ન કોઈ ઠપકો આપનારના ઠપકાથી આ
સગ

કરારનો ભંગ કર�ું અને ન કોઈ �ુસ્સ ક� આવેશથી આ

માગર્મ ા પ્રભાિ થ�ું અને ન કોઈ કૌમને હડ� ૂત કરવા
અથવા ગાળો આપવા સાધન બનાવ�ુ.ં આ વાત પર હાજર
રહ�લાઓ પણ કાયમ રહ�શે અને ગેરહાજર પણ. આના પર

ઓછ� �ુ�ધ્ધવાળ પણ બિં ધત રહ�શે અને આ�લમ પણ. તેની
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પાબંદ� �ુ�ધ્ધશાળ� પણ

કરશે અને

અજ્ઞ પણ.

ત્યારબા તેના પછ� તેઓના �ઝમ્મ અલ્લાહન પ્રિત અને
પરવર�દગારના વાયદાની પાબંદ� લા�જમી થઈ ગઈ છે .

અને �ુદા સાથેની પ્રિત િવશે તો કયામતના �દવસે પણ
� ૂછા�ું થશે. -

(અલ�ય્હસ્સલ)

લખનાર

અલી

�બન

અબી

તા�લબ
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(૭પ) �ુઆિવયાના નામે
પોતાની બયઅતના આરં �ભક કાળમાં ઉલ્લે વાકદ�એ �કતા�ુલ જમલમાં કય� છે .
�ુદાના

બદ
ં ા

અલી

�બન

અબી

�નો
તા�લબ

(અલય્હ�મસ્સલ) તરફથી �ુઆિવયા �બન અ� ૂ �ુ�ફયાનના
નામે.

ત્યા પછ� તમને ખબર છે ક� મ� મારા તરફથી

�ુજ્જ � ૂર� કર� દ�ધી છે અને તારાથી �તર રાખ્�ુ છે . તો

પણ એ વાત થઈને રહ� �ને થવા�ું હ�.ું અને �ને ટાળ�

નહો� ું શકા�.ું આ વાત ઘણી લાંબી છે અને તેમાં વાતચીત

ઘણી િવસ્ �ૃ છે પરં� ુ હવે �ને જવા�ું હ� ું તે ચાલ્ય ગયો

અને �ને આવવા�ું હ� ું તે આવી ગયો. હવે ઉ�ચત એ જ છે

ક� તમાર� ત્યાંન લોકોથી માર� બયઅત લઈ લ્ય અને

બધાને લઈને માર� પાસે હાજર થાવ. - વસ્સલા.
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(૭૬) અબ્�ુલ્લ ઇબ્ન અબ્બાસન નામે
જયાર� તેમને બસરાના ગવનર્ બનાવવામાં આવ્ય

લોકોથી �ુલાકાત કરવામાં, તેને પોતાની સભામાં

જગ્ય દ� વામાં અને તેઓ વચ્ચ ફ�સલો કરવામાં ઉદારતાથી

કામ લ્ય અને ખબરદાર ! �ુસ્સ અને આવેશથી કામ ન લે� ું
ક�મક� આ શયતાનના તરફથી � ુચ્છપણા�ુ પ�રણામ છે . અને
યાદ રાખો, � વસ્ � અલ્લાહથ ન�ક કર� છે એ જ

જહ�હમથી �ૂ ર કર� છે અને � વસ્ � અલ્લાહથ �ૂ ર કર� છે એ

જ જહ�ામથી િનકટ કર� દ� છે .
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(૭૭) અબ્�ુલ્લ ઇબ્ન અબ્બાસન આપની
વસીયત
જયાર� તેમને ખાર�ઓ સામે �જ
ુ ્જ � ૂર� કરવા

માટ� મોકલ્ય.

�ુ ઓ, તેઓથી �ુ રઆનના િવશે ચચાર ન કરવી ક�મક�

તેના ઘણા કારણો અને સભ
ં વો હોય છે અને એ ર�તે તમે

તમાર� કહ�તા રહ�શો અને તેઓ પોતાની કહ�તા રહ�શે. બલ્ક

તેઓથી �ુ�દતના વડ� િવવાદ કરો અને તેનાથી બચીને

િનકળવાનો કોઈ રસ્ત નથી.
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(૭૮) અ� ૂ � ૂસા અશઅર�ના પત્ર જવાબ
લવાદના સબ
ં ંધમાં તેના એક પત્ર જવાબમાં �નો

ઉલ્લે સઈદ �બન યહ્એ “�કતાબ મગાઝી”માં કય� છે .

ક�ટલાય એવા લોકો છે �ઓ આખેરતની ઘણી

સૌભાગ્યતાથ વં�ચત રહ� ગયા છે અને �ુ િનયા તરફ �ુ ક�
ગયા છે અને મનેચ્છ �ુજબ બોલવા લાગ્ય છે . અને �ુ ં આ

વાતના કારણે એક આ�યર અને હયરતની �સ્થિતમા �ં, એવા

લોકો ભેગા થઈ ગયા છે �ઓને પોતાની વાત જ સાર� લાગે
છે . �ુ ં તેમના ઘા નો ઇલાજ ક� ં �ં પણ ડ� ં �ં ક� �ાંક રક્
�મી ન �ય.

અને યાદ રાખો, પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમન ઉમ્મતન એકઠ� કરવા અને તેઓના સંપ
માટ� મારાથી વધાર� ઇચ્� કોઈ નથી. �ના વડ� �ુ ં શ્રે

સવાબ અને આખેરતમાં ઉ�રત મસ્ત (સર�ુલંદ�) ચા�ુ ં �ં.
અને �ુ ં કોઈ પણ ભોગે મા�ં વચન �ુ� ં કર�શ, ભલે તમે એ
વાતથી ફર� �વ � છે લ્લ �ુલાકાત �ુધી તમાર� �ભ પર
હતી.
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ખર� ખર કમનસીબ એ છે � �ુ�ધ્ અને અ�ુભવ

છતાં તેના લાભોથી વં�ચત રહ�. �ુ ં તો એ વાત પર નારાજ �ં
ક� કોઈ શખ્ �ૂઠ વાત મોઢા પર લાવે અથવા કોઈ એવા

�ુકમને બગાડ� નાખે �ની �ુદાએ �ુધારણા કર� હોય. એટલે
� વાતને તમે નથી �ણતા તેને જતી કરો, ક�મક� �ુચ્ચ

લોકો મોટ� વાતો તમાર� પાસે પહ�ચાડવા માટ� ઊડ�ને
પહ�ચી જશે.
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(૭૯) સેનાધ્યક્ષ નામે
લશ્કરન સરદારોના નામે - �ખલાફત પછ�

ત્યા પછ� લખવા�ું ક�, તમાર� પહ�લાવાળા માત

એ વાતને કારણે હલાક થઈ ગયા ક� તેમણે લોકોના હકો રોક�

લીધા. અને તેમને લાંચ આપી ખર�દ� લીધા અને તેમને
�ૂઠના પાબંદ બનાવ્ય તો બધા તેઓના માગ� ચાલી
િનકળ્ય.
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વલહમ્દ�લલ્લાહર�બ્બ
આ
લમીન.
પતિવભાગસમાપ્
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* હઝરત ર�ુલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લ)એ ફરમાવ્:�ુ

હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) જ�લત અને
જહ�અમની વહ�ચણી કરનાર છે .
- કશ�લ યક�ન (અલ્લામા �હલ્),

__________
__

પેજ નં. ૧૮
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* હઝરત ર�ુલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લ)એ ફરમાવ્:�ુ

હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) હક અને
બાતીલને �ુ�ું પાડનાર છે .
- કશ�લ યક�ન (અલ્લામા �હલ્),
પેજ નં. ૧૫
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નહ�ુલ બલાગાહ
(ભાગ ત્રી)
હઝરત અમી�લ
મોઅમેનીન
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અલ�ય્હસ્સલામ �ટૂં � લા
ઉપદ�શો
આ પ્રકરણમ સવાલોના
જવાબો અને તેમના
ડહાપણભયાર ઉચ્ચારણોન
વાણી પણ શાિમલ છે �
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ુ ર બયાન
� સ
િવિવધ હ�
કરવામાં આવ્યા હત
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(૧) �ફત્ના ફસાદથી અલગત: ટંટા, ફસાદ અને

ચળવળના જમાનામાં એવી ર�તે રહો �મ �ટણી�ું બે
વરસ�ું બચ્� હોય છે ક� ન તો તેની પીઠ પર સવાર� કર�
શકાય છે ક� ન તો તેના સ્તન દોહવાને લાયક હોય છે .

(ર) સ્વમાનઘા: �ણે લાલચની ટ� વ પાડ� તેણે

પોતાને અપમાિનત કર� દ�ધો અને �ણે પોતાની પર� શાની
�હ�ર કર� દ�ધી તે પોતાની અપક�િત� (�ઝલ્લ) પર રા�

થઈ ગયો. અને �ણે પોતાના નફસ પર �ભને રાજ કરવા

દ��ું તેણે પોતાને � ુચ્છત બનાવી દ�ધો.

(૩) �ુષણો અને સદ�ુણો: ક�
ં ુ સી કલંક અને

લાંછન છે , અને કાયરત ખોડ (ખામી) છે , અને ઓિશયાળ�
(ફક) ડાહ્ માણસને પણ તેની જ�રત માટ� �ુગો
ં કર� દ� છે ,
અને �ુફલીસ (િનધર્) પોતાના દ� શમાં પણ પરદ� શી હોય છે .

(૪) ક�ટલાક �ુણધમર: લાચાર� આફત છે અને સબ્

બહા�ુ ર� છે , ઝોહદ ( િવર�ક્) સંપિત છે અને પરહ�ઝગાર�

(સંયમ) ઢાલ છે , ઇન્સાનન શ્રે સાથી �ુદાની રઝા પર
રાઝી રહ�� ું છે .
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(પ) ઇલ્ અને અદબ: ઇલ્ શ્રે વારસો છે .

સંસ્કા નવા નવા વ�ો છે અને �ચ�તન શ્રે સ્વચ અર�સો

છે .

(૬) આત્મશ્લા: �ુ�ધ્ધવાનન છાતી પોતાના

રહસ્યોન ખ�નો હોય છે . અને � ૂશખબર� મહોબ્બતન �ળ

છે , અને સહનશીલતા અને સ�હષ્�ુત એબોની કબ છે . અને
�ુલહે સમાધાન ખામીઓ �પાવવા�ું સાધન છે .

(૭) સદકો અને ઇન્સાનન કમ�: સદકો (ધમાર્દ)

શ્રે ઉપયોગી દવા છે , અને લોકોના �ુ િનયાના આમાલ
આખેરતમાં તેઓની નજરોની સામે હશે.

(૮) ઇન્સાનન બનાવટ: ઇન્સાનન બનાવટ પર

આ�યર કરો ક� ચરબીના વડ� �ુ એ છે , માંસથી બોલે છે અને
હાડકાથી સાંભળે છે અને છ�દ્થી �ાસ લે છે !!

(૯) વહવ
� ાર�ું દ્ર�ષ્ટ�બ: જયાર� �ુ િનયા કોઈની

તરફ ઢળ� પડ� છે તો તે બી�ની � ૂબીઓ પણ તેના ખાતે

ચડાવી દ� છે . અને જયાર� તેનાથી મ� ફ�રવી લે છે તો તેની
� ૂબીઓ પણ �સ
ં ૂ ી નાખે છે .

નહ�ુલ બલાગાહ - 1024

ww.hajinaji.com

(૧૦) સમાજની �ુદ
ં રતા: લોકો સાથે એવો

મેળિમલાપ રાખો ક� અગર મર� �ઓ તો લોકો રડ� અને જો
�વતા રહો તો તમારા આસકત (ચાહનાર) રહ�.

(૧૧) ક્ષમા�ૃ અને સ�ા: જયાર� તમને તમારા

�ુ શ્મ પર કા�ુ મળ� �ય, તો તેને માફ કર� દ� વાને જ એ

શ�ક્તન �ુક્ર� ગણો.

(૧ર) લાચાર� અને િનરાધારતા: લોકોમાં સૌથી

વધાર� લાચાર એ છે � દોસ્ બનાવવાથી પણ લાચાર હોય.
તેનાથી વધાર� લાચાર એ છે � રહ્ સહ્ય(બાક� બચેલા)
દોસ્તોથ પણ સબ
ં ંધ તોડ� નાખે.

(૧૩) �ૃતધ્નત ( ના�ુક્): જયાર� નેઅમતો�ું �ખ

તમાર� તરફ હોય તો ના�ુક્ કર� તેને તમારા �ુધી

આવવાથી ભગાવી ન દયો.

(૧૪) પોતાના અને પરાયા: �ને આપ્તજન

(પોતાના) છોડ� દ� છે તેને પરાયા મળ� �ય છે .

(૧પ) �ફત્નામા પડલ
� ાઓ: �ફત્નામા પડ� જનારો

દર� ક જણ ઠપકાને પાત નથી.
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લાચાર�:

બધા

મામલાઓ

પ્રાર (નસીબ)ને આિધન છે છતાં કદ� કદ� પ્રયત્ મૌત
આવી �ય છે .

(૧૭) �ખઝાબ: આપને હઝરત

ર� ૂલે અકરમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ આ ઇરશાદ િવશે

પ્ � ૂછવામાં આવ્ય ક� "�ુઢાપાને �ખઝાબ દ્વા બદલી

નાખો અને ખબરદાર ! ય�દ
ૂ �ઓની કોપી ન બનો." તો આપે
ફરમાવ્�ુ ક� એ સમયની વાત છે જયાર� દ�નદાર �ૂજ

ૂર િવશાળ થઈ
(ઓછા) હતા. પરં� ુ આજ તો ઇસ્લામ�ુ વ�્
� ૂ�ું છે અને છાતી ઠોક�ને પગભર થઈ ગયો છે . એટલે દર� ક

ઇન્સાન પોતાની પસદ
ં થી કામ લે� ું જોઈએ.

(૧૮) િનષ્પક્: આપે મયદાને જગથી
ં
�ૂ ર

રહ�નારાઓ િવશે ફરમાવ્�ુ છે : એ લોકોએ હકને પણ ત�
દ�ધો અને �ૂઠ (બતીલ)ને પણ મદદ ન કર�.

(૧૯) લાંબી આશા: � આશાઓ પાછળ દોડતો

ચાલ્ય �ય છે તે �તે પોતાની મૌત વડ� ઠોકર ખાય છે .
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�ળવવી:

સજ્જ

લોકોની

નબળાઈને જતી કરો. ક�મક� આવો માણસ જયાર� ઠોકર ખાય
છે ત્યાર �ુ દરતનો હાથ તેમને �ચક� લે છે .

(ર૧) લજ� અને શરમ: િનષ્ફળત, ભય અને

ડરપોકપણા�ું પ�રણામ છે અને િનરાશા ખોટ� શરમ�ું
પ�રણામ. �રસદના �દવસો વાદળોની �મ વહ� �ય છે .

એટલે નેક� કરવાની તક ઝડપી લ્ય. (હયબતને િનષ્ફળતા
સાથે અને શમર્ને વં�ચતપણા(મેહ�મી) સાથે મેળવી દ� વામાં

આવી છે . �રસતના પ્રસંગો વાદળોની �મ પસાર થઇ �
છે તેથી નેક�ઓની તકને ગનીમત �ણો.)

(રર) અિધકારથી વં�ચતતા: અમારો એક હક છે

� મળ� ગયો તો ઠ�ક, ન�હતર અમે �ટ ઉપર પાછળ બેસ�ું
િનભાવી લે�,ું ભલે પ્રવ ક�ટલોય લાંબો ક�મ ન હોય.

આ શ્રે �ુ�મ અને છટાદાર વાણી છે ક� જો હક ન
મળ્ય તો અમને નામોશી (�ઝલ્લ) વેઠવી પડશે. ક�મક�
પાછળ બેસનારો સામાન્ય: (સામાન્ય ર�ત) �ુલામ અને
ક� દ� વગેર� હોય છે . - સૈયદ રઝી
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(ર૩) કમર અને �ળ
ૂ : �ને તેના કમ� પડતી તરફ

લઈ �ય છે તેને �ૂળ �ચે નથી ચડાવી શક�.ું

(ર૪)

હાથ

થામવો:

મોટા

મોટા

�ુનાહોના

કફફારામાંથી એ છે ક� ઇન્સા પી�ડતોની મદદ કર� અને
ગમગીન ઇન્સાનન ગમ �ૂ ર કર� દ� .

(રપ) મોહલત: અય આદમના �ુત !

�ુનાહો કરવા છતાં તારા

જયાર�

પરવર�દગારની નેઅમતો તને

િનરંતર મળતી રહ� તો સચેત થઈ જ�ુ.ં

(ર૬) વાત �પાતી નથી: ઇન્સા � વાતને

�દલમાં સંતાડવા માગે છે તે તેની �ભ પર અનાયાસે આવી
�ય છે અને ચહ�રાના હાવભાવથી �હ�ર થઈ �ય છે .

(ર૭) �હમ્મ ન હારો: બની શક� ત્યા �ુધી

બીમાર� બરદાસ્ કર� લ્ય (અને તરત જ ઇલાજની �ચ�તામાં
લાગી �વ)

(ર૮) ઝોહદ �પાવવો: ઝોહદને �પાવવો શ્રેષ
ઝોહદ છે .
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(ર૯) મૌત: જયાર� તમાર� �જ�દગી વીતી રહ� છે

અને મૌત સામે આવી રહ� છે તો તેને ભેટવા તૈયાર થઈ
�વ !

(૩૦) ઢાંક િપછોડો: સાવધાન થાવ સાવધાન ! ક�

પરવર�દગાર� �ુનાહોનો એટલા પ્રમાણમ ઢાંક િપછોડો કય�

છે ક� આ ધોકો થઈ ગયો છે ક� કદાચ માફ કર� દ�ધા છે .

(૩૧) ઈમાનના ચાર સ્તંભ ન્યા, �હાદ, સબ
અને યક�ન: આપથી ઈમાન િવશે પ્ કરવામાં આવ્ય તો

આપે ફરમાવ્�ુ ક�: ઈમાનના ચાર સ્તંભ છે : સબ, યક�ન,
ન્યા અને �હાદ, પછ� સબના ચાર િવભાગ છે : શોખ, ડર,

િવર�ક્ (ઝોહદ) અને � ૃત્યન વાટ. પછ� �ણે જ�ાતનો

શોખ ક�ળવ્ય તેણે ઇચ્છાઓન માર� નાખી. અને �ને
જહ�હમનો ડર લાગ્ય તે હરામથી �ૂ ર રહ્. અને �

�ુ િનયામાં ઝોહદ અપનાવે છે , તે �ુસીબતોને હળવી સમ�
છે . અને મૌતની રાહ જોનાર સદકાય�માં ઝડપ કર� છે .

યક�નના પણ ચાર સ્તંભ છે : સાવધાન �તર ચ�ુ,

�હકમતની હક�કત �ુધી પહ�ચ, ઇબ્રત નસીહત અને
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� ૂવર્જોન પ્રણા�લ, પછ� સાવધાન �તર ચ�ુ રાખનાર
સામે ડહાપણના ધરા (નસીહત)

� ૂલ્લ �ય છે . અને

ડહાપણનો પ્રક ઇબ્રત સ્પષ કર� દ� છે . અને ઇબ્રત�

ભાન � ૂવર્જોથ મેળવી લે છે .

ન્યાયન પણ ચાર િવભાગ છે : � ૂળ �ુધી પહ�ચી

જનાર� દ�ધર દ્ર�, જ્ઞાન ગહનતા, �ુકાદા ( િનણર્)ની
સ્પષ્ટ, અને �ુ�ધ્ધન �સ્થરત.

�ણે સમજ ( દ�ધર દ્ર�)ની નેઅમત મેળવી, તે

જ્ઞાન ગહનતા �ુધી પહ�ચી ગયો, અને �ણે જ્ઞાન
�ડાણ �ણી લીધા તે િનણર્યન પરબે � ૃપ્ થઈ બહાર

આવ્ય અને �ણે �ુ�ધ્ વાપર� તેણે પોતાના કામમાં ઉણપ
ન રાખી. અને લોકો વચ્ચ પ્રશં પાત �વન િવતાવ્�ુ.

�હાદના પણ ચાર િવભાગ છે : અમ �બલ મઅ�ફ

(�ુકાય�નો �ક
ુ મ કરવો), નહ� અિનલ �ુન્ક (હરામ કામોથી
રોક્�ુ) દર� ક સંજોગોમાં અડગતા અને �ુનેહગારોથી નફરત
અને �ુ શ્મન.

એટલે �ણે અમ �બલ મઅ�ફ �ુ� તેણે મોઅિમનોની
કમર મજ� ૂત કર�. �ણે હરામ કામોથી રો�ા તેણે કાફરોની
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નાક રગડ� નાખી. �ણે �ુધ્ધમા અડગતા દાખવી તે પોતાના
ઉદ્દેશમ આગળ વધી ગયો. અને �ણે �ુનેહગારોથી નફરત

અને અદાવતનો વતાર્ ��, પરવર�દગાર તેના માટ�

�ુ શ્મનોથ કોપાયમાન થશે અને કયામતના �દવસે તેને રા�
કર� દ� શ.ે

અને �ુ ફ્ર પણ ચાર સ્તંભ છે .: િનથર્ ( કારણ

વગર) �ડાણમાં ઉતર�ુ,ં આપસમાં ઝઘડા કરવા, વક્ર

અને ઉલંઘન, િવ�ુ ધ્ધત અને હઠાગ્.

� અકારણ �ડાણમાં �ૂબી જશે તે પાછો હકની

તરફ નથી આવી શકતો. અને � જહાલતના કારણે ઝઘડા

કર� છે તે હકની તરફથી �ધળો થઈ �ય છે . � વક્રતા
િશકાર થાય છે તેને ભલાઈ �ુરાઈ અને �ુરાઈ ભલાઈ નજર
આવે છે . અને તે �ુમરાહ�ના નશામાં � ૂર થઈ �ય છે અને
� ઝઘડા અને હઠાગ્રહમ પરોવાઈ �ય છે તેના માગ�

�ુ �ાઝર (ક�ઠન), પ્ર ન ઉક�લી શકાય તેવા, અને બચી
િનકળવાની ર�તો તંગ થઈ �ય છે .

ત્યા પછ� શકના ચાર િવભાગ છે : �ુ રાગ્, ડર,

હ�રાની અને �ૂઠને સમપર્.
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દ� ખી� ું છે ક� � �ુ રાગ્રહ ટ� વાય �ય તેની રાતની

કદ� સવાર નથી પડતી. અને � સદા સામેની ચીજોથી ડર� છે

તે પાછલા પગે પાછળ હટતો જ રહ�શે. અને � શંકા
આશકં ામાં ભમતો રહ�શે તેને શયતાનો પોતાના પગો તળે

ચગદ� નાખશે. અને � પોતાને �ુ િનયા અને આખેરતની

હલાક્તન સ�પી દ� શે તે ખર� ખર હલાક થઈ જશે.

(૩ર) નેક� અને બદ�: સદકાયર કરનાર � ૂળ

સદકાયર્થ શ્રે હોય છે . અને �ુરા કામ કરનાર � ૂળ
�ુરાઈથી બદતર હોય છે .

(૩૩) મધ્મ વતર્: દાન કરો પણ ઉડાઉપ�ું ન

કરો અને કરક્સરન અપનાવો, પણ કં�ૂસી ન કરો.

(૩૪) આર�ૂનો ત્યા: શ્રે શ્રીમંત અને

બેપરવાઈ એ છે ક� ઇન્સા આશાઓને ત� દ� .

(૩પ) અણગમતી વાત : � લોકો િવશે સમ�યા

િવચાયાર વગર એવી વાતો કહ� દ� છે �ને તેઓ પસંદ નથી

કરતા. લોકો તેના િવશે પણ એ કહ� દ� છે �ને �ણતા પણ
નથી.
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(૩૬) લાંબી આશાઓ: �ણે આકાંક્ષ લંબાવી

તેણે અમલને બરબાદ ��.

(૩૭) સન્માનન એક ર�ત: (શામની તરફ જતાં

આપ �બારના જમીનદારો પાસેથી પસાર થયા તો એ લોકો

સવાર�ઓ પરથી ઉતર� આવ્ય અને આપની આગળ દોડવા
લાગ્ય તો આપે ફરમાવ્�ુ:) આ તમે કઈ ર�ત અપનાવી છે ?

લોકોએ અરજ કર� આ અમાર� એક સંસ્�ૃિ છે �નાથી અમે

મોટ� રાઓ�ું સન્મા કર�એ છ�એ. ફરમાવ્�ુ: �ુદા ગવાહ છે ,

આનાથી રાજક્તાર્ કોઈ ફાયદો નથી થતો અને તમે તમાર�
�તને

�ુ િનયામાં શ્રમમ નાખો

કમનસીબીના

િશકાર

થઈ

જશો.

છો

અને

અને

આખેરતમાં

ક�ટ�ું ઘાટા�ું

(�ુકસાન�ુ)ં કારણ છે એ મહ�નત �ની પાછળ અઝાબ હોય

અને ક�ટલી ફાયદામંદ છે એ રાહત �ની સાથે જહ�સમથી
અમાન હોય.

(૩૮) હઝરત ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ
વસીયત: આપે પોતાના ફરઝદ
ં હઝરત ઇમામ હસન

અલ�ય્હસ્સલને ફરમાવ્�ુ: બેટા મારાથી ચાર અને પછ�
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ચાર વાતો યાદ રાખી લો, તો પછ� કોઈ કાયર્થ � ૂકસાન
નહ� થાય.

શ્રે માલ અને � ૂડ� �ુ�ધ્ છે અને અધમમાં અધમ

ગર�બી � ૂખર્ત. સૌથી વધાર� ભયાનક કામ આત્મશ્લા
(આપ વખાણ) છે અને સૌથી સજ્જ �ુ લીનતા િવવેક અને
સારો સ્વભા છે . - બેટા ! ખબરદાર કોઈ � ૂખર્ન મૈત્ ન

કરવી ક�મક� તે તમને લાભ પહ�ચાડવા માગતો હશે તો પણ
�ુકસાન પહ�ચાડ� દ� શ,ે એવી ર�તે કોઈ કં�ૂસની દોસ્ત ન

કરવી ક� તે તમારાથી એવે (તે) સમયે ભાગશે જયાર� તમને
તેની અત્યં જ�રત હશે. અને �ુ ઓ કોઈ �ૂ રચાર�ની દોસ્ત

પણ ન કરવી ક� તે તમને હલક� ચીજના બદલે વેચી નાખશે.

અને કોઈ �ૂઠાનો સાથ પણ ન મેળવવો ક�મક� તે ઝાંઝવા

(� ૃગજળ) �વો છે � �ૂ રવાળાને િનકટ અને ન�કનાઓને
�ૂ ર કર� દ� છે .

(૩૯)

ફરજો�ું

મહત્:

�ુસ્તહ

અલ્લાહન �ુ રબત નથી જો તેનાથી વા�બ
�ુકસાન પહ�ચે.

અમલમાં
અમલને
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(૪૦) ડાહ્ અને � ૂખર: અકલમંદની �ભ તેના

�દલની પાછળ હોય છે અને � ૂખર્�ુ �દલ તેની �ભની પાછળ
હોય છે .

(૪૧) �ુ�ધ્ધવા અને �ુધ્�: � ૂખર્�ુ �દલ તેના

મ�ની �દર રહ� છે અને અકલમંદની �ભ તેના �દલની
�દર રહ� છે .

(૪ર) અજ અને સવાબ: પોતાના એક સાથીને

તેની બીમાર�ના પ્રસં ફરમાવ્�ુ: "અલ્લાહ તમાર� બીમાર�ને
તમારા �ુનાહ �ૂ ર કરવા�ું સાધન બનાવી દ��ું છે . ક�મક� � ૂદ
બીમાર�માં કોઈ અજ નથી પરં� ુ તે �ુરાઈઓને િમટાવી દ�

છે . અને �ુરાઈઓને એવી ર�તે ખંખરે � નાખે છે �વી ર�તે
� ૃક્ષ પાંદડા ખર� પડ� છે . અજ અને સવાબ �ભેથી કંઈ
કહ�વા અને હાથ પગથી કંઈ કરવાથી મળે
પરવર�દગાર પોતાના �
િનય્યતથ

સચ્ચા

અને

જ�ીતમાં દાખલ કર� દ� છે .

બંદાઓને ચાહ�

�તરની

છે

છે

અને

તેઓને

�ુધ્ધતાન આધાર�
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(૪૩) બંદા�ું �ુદાથી રા� રહ�
� :ંુ આપે ખબાબ

�બન અલ અતર્ન િવશે ફરમાવ્�ુ ક�, �ુદા, ખબાબ �બન અલ

અતર પર રહ�મત ના�ઝલ કર� . તેઓ પોતાની સ્વેચ્છ
ઇસ્લા લાવ્ય, પોતાની �ુશીથી �હજરત કર�, અને જ�રત
�ટલા સામાન પર સંતોષ ��. અલ્લાહન મરઝીથી રા�

થયા અને �ુ��હદ ��ું �વન વીતાવ્�ુ.

(૪૪) �ુબારકબાદને લાયક: એ શખ્ સદભાગી

છે �ણે આખેરતને યાદ રાખી, �હસાબ માટ� અમલ ��,
જ�રત �ટલા પર સંતોષી રહ્. અને અલ્લાહથ રા� રહ્.

(૪પ) મોઅિમન અને �ુના�ફક: જો �ુ ં આ

તલવારથી મોઅિમન�ું નાક વાઢ� ના�ું ક� તે માર� �ુ શ્મન

કર� તો કદ� નહ� કર� . અને �ુ િનયાના બધા વૈભવ �ુના�ફક
પર વષાર્વ દ� ક� મારાથી મહોબ્બ કર� તો કદ� નહ� કર� .

ક�મક� આ હક�કતનો ફ�સલો સાચા નબીની �ભથી થઈ � ૂ�ો

છે ક�, "અય અલી ! કોઈ મોઅિમન તમારાથી �ુ શ્મન નથી
કર� શકતો અને કોઈ �ુના�ફક તમારાથી દોસ્ત નથી કર�

શકતો."
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(૪૬) �ુનાહ�ું ભાન: એ �ુનાહ �નાથી તમને

�ુ :ખ થાય - અલ્લાહન સમક એ નેક�થી વધાર� સારો છે

�નાથી તમારામાં અ�ભમાન પેદા થાય.

(૪૭) માણસ�ું � ૂલ્ તેની �હ�મત પ્રમા:

ઇન્સાન�ુ � ૂલ્ અને �ક�મત તેની �હ�મતના પ્રમા થાય છે .

અને તેની સચ્ચા (�ુલ્) તેની મદાર્નગીથ થાય છે . શૌયર્�ુ
માપ સ્વમાનીપ�ુ અને અ�સ્મત છે અને ચા�ર�ય�ું માપ
શીલતા અને લજ� છે .

(૪૮) સંયમ અને દ�ધર્દ્ર: સફળતા દ�ધર્દ્ર�ષ

મળે છે અને દ�ધર્દ્ર �ચ�તન મનનથી, �ચ�તન મનનનો
આધાર સંબ ંધ રહસ્યોન �ુપ્તત પર છે .

(૪૯) �ળ
ૂ વાન અને �ળ
ૂ હ�ન: સજ્જ ઇન્સાનન

�ુમલાથી બચો જયાર� તે � ૂખ્ય હોય અને કમીનાના
�ુમલાથી બચો જયાર� તે� ું પેટ ભર� � ું હોય.

(પ૦) ભી� (ડરપોક) �દય: લોકોના �દલ રાની

(જગલી)
ં
પ�ુ �વા હોય છે � તેઓને ક�ળવી લે છે તેની
તરફ તે �ક� �શે.
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(પ૧) સદભાગ્: તમારા એબ ત્યા �ુધી �પા

રહ�શે �યાં �ુધી તમા� ં ભાગ્ અ�ુ�ૂળ હશે.

(પર) ક્ષ-માફ�: સૌથી વધાર� માફ� આપવાનો

હકદાર એ છે � સૌથી વધાર� સ� દ� વાની શ�ક્ ધરાવનાર
હોય.

(પ૩) સખાવતનો અથર: સખાવત એ છે �

પ્રા રંભમ જ કરવામાં આવે નહ�તર માગવા પછ� તો લોકોને
લજ� અને માનની �ળવણી માટ� પણ દ� � ું પડ� છે .

(પ૪) અકલ ��ું ધન નથી: �ુ�ધ્ ��ું કોઈ ધન

નથી, અને અજ્ઞાન �વી કોઈ ગર�બી નથી. સસં ્કા �વો
કોઈ વારસો નથી અને મ�ેારા �વો કોઈ મદદગાર નથી.

(પપ) સબ્ર બે પ્રક: સબ્ર બે પ્રક છે : એક

અણગમતા સજ
ં ોગો પર સબ કરવી અને એક િપ્ અને
મનગમતી વસ્ �ુ સામે સબ કરવી.

(પ૬) િનધર્નત અને ધિનક્ત: પરદ� શ (પ્રવ)

માં શ્રીમંત હોય તો એ પણ વતન ��ું છે . અને વતનમાં

ગર�બાઈ હોય તો એ પણ પરદ� શ ��ું છે .
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(પ૭) સંતોષ: સંતોષ એ � ૂડ� છે �

� ૂટવાંવાળ� (ઓછ� થનાર) નથી.

(પ૮)

માલ

ઝરણા�ું �ુખ પૈસો છે .

અને

દોલત:

કદ�

અ�ભલાષાઓના

(પ૯) નસીહત કરનારની કડવી વાણી: � તમને

�ુરાઈઓથી ડરાવે છે �ણે તમને નેક�ની � ૂશખબર આપે છે .

(૬૦) �ભની પાશવતા: �ભ ફાડ� ખાનાર પ્રા

છે જો તેને થો�ુ ં પણ આઝાદ કર� દ� વામાં આવે તો કરડ�

ખાશે.

(૬૧) �ી એક વ�છ� છે : ઔરત એવા વ�છ� �વી

ં �ું પણ મ� આપે છે .
છે ��ું ડખ

(૬ર) ઉપકારનો બદલો: જયાર� તમને કોઈ ભેટ

આપવામાં આવે તો તેનાથી વધાર� સાર� ભેટ પાછ� આપો.

અને જયાર� કોઈ નેઅમત આપવામાં આવે તો તેનાથી

વધીને તેનો બદલો આપો. પરં� ુ એ પછ� પણ િવશેષતા
તેની રહ�શે � સૌથી પહ�લા નેક� કર� .

(૬૩) િસફાર�શ: િસફાર�શ કરવાવાળો માગનારની

પાંખો �વો હોય છે .
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(૬૪) �ુિનયાવાળાઓની ગફલત: �ુ િનયાવાળા

એવા સવારો �વા છે � પોતે � ૂઈ રહ્ છે અને તેઓના

પ્રવ ચા�ુ છે .

(૬પ) િમત્ �ુમાવવા: દોસ્તો�ુ ન હો�ું પણ એક

િનધર્નત છે .

(૬૬) �ૃપાત્રો માગ�ુ:ં હાજત � ૂર� ન થવી એ

�ુ પાત્(અયોગ્) પાસે માગવા કરતા સા� છે .

(૬૭) માગણને િનરાશ ન કરો: થો�ુ ં આપવામાં

શરમ ન કરો ક�મક� કંઈ ન આપ�ું એ તેનાથી પણ વ�ું

કમતર (ઓછા) દર��ું કામ છે .

(૬૮) �ુશીલતા અને �ુક: પિવત િશયળ ( પાક

દામની) ગર�બીની શોભા છે . અને �ુ�ક્ર (આભાર) માનવો
માલદાર�ની શોભા છે .

(૬૯) િનષ્ફળતાન િવચાર ન કરો: જો તમાર�

ઇચ્છ �ુજબ કામ ન થઈ શક� તો � પણ �સ્થિતમા હો �ુશ

રહો (ક�મક� અફસોસ કરવાથી કંઈ લાભ નથી.)

(૭૦)

અિતશયતા

અને

અલ્પત:

��હલ

(અજ્ઞા) સદા ઓછાવ�ાનો િશકાર રહ� છે . કાં તો હદથી
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આગળ વધી �ય છે અથવા પાછળ રહ� �ય છે (ક�મક� તેને
હદનો �દાજો જ નથી હોતો)

(૭૧) �ુ�ધ્ધન િન�ુણતા: જયાર� અકલ સં� ૂણર

થઈ �ય છે તો વાતો ઓછ� થઈ �ય છે . (ક�મક� �ુ�ધ્ધવા
દર� ક વાત તોળ�ને કહ� છે )

(૭ર) સમયની વતર્ �ું: સમય શર�રને ક્ષ

(�ુ �)ું કર� દ� છે અને ઇચ્છાઓન નવી કર� દ� છે . મૌતને

િનકટ કર� દ� છે અને અ�ભલાષાઓને �ૂ ર, અહ� � સફળ થઈ
�ય છે એ પણ ઉપાિધમાં પડ� �ય છે અને � ખોઈ બેસે છે
એ પણ થાક� �ય છે .

(૭૩) નેતાના �ુણો: � શખ્ પોતાને કૌમનો નેતા

બનાવી ર�ૂ કર� તેની ફરજ છે ક� લોકોને િશખામણ આપવા
પહ�લા પોતાના નફસને તા�લમ આપે અને �ભથી પ્રચ

કરવા પહ�લા પોતાના અમલથી તબ્લી કર� . અને એ યાદ

રાખે ક� પોતાને તા�લમ અને ક�ળવણી આપનાર બી�ઓને
તા�લમ અને ક�ળવણી આપનાર કરતા વધાર� સન્માનન પાત
છે .
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(૭૪) એક એક �ાસ મૌતની તરફ એક એક
પગ�ું છે : ઇન્સાનન એક એક �ાસ મૌતની તરફ એક કદમ

છે .

(૭પ) થવા�ું થઈને રહશ
� ે: દર� ક ગણત્રીમ

આવનાર� વસ્ � ખતમ થવાવાળ� છે . ( �ાસો) અને દર� ક

આવવાવાળો હર હાલમાં આવીને રહ�શ.ે (મૌત)

(૭૬) આરં ભ અને �ત: જયાર� મસાઈલમાં

(મામલામાં) સદ
ં � હ ઊભો થઈ �ય તો આરંભને જોઈને
પ�રણામ�ું અ�ુમાન કર� લે� ું જોઈએ.

(૭૭) ઝરાર�ું બયાન: ઝરાર �બન હમઝા ઝબાઈ

�ુઆિવયાના દરબારમાં હાજર થયા તો તેણે હઝરત અમી�લ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ િવશે � ૂછ�ુ:ં ઝરાર� ક�ું ક� મ�

(પંડ)� પોતાની �ખે જો�ું છે

ક�

રાતના �ધકારમાં

મહ�રાબમાં ઊભા રહ�, દાઢ� �ુબારકને હાથમાં લઈ એવી
ર�તે તડપતા હતા �વી ર�તે સાંપે કરડ�લો માણસ તરફડ� છે
અને કોઈ �ુ :ખી કલ્પાં કર� છે . - અને ફરમાવ્ય કરતા હતા:
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અય �ુ િનયા, અય �ુ િનયા ! �ૂ ર હટ મારાથી. � ું

માર� સામે બની ઠનીને આવી છે ક� ખર� ખર માર� આિશક

બનીને આવી છે ? �ુદા એ સમય ન લાવે ક� � ું મને ધોકો
દઈ શક�. �, માર� િસવાય કોઈ અન્યન ધોકો દ� . મને તાર�

જ�રત નથી. �ુ ં તને ત્ વખત તલાક દઈ � ૂ�ો �ં, �ની

પછ� ર�ૂ થવાની કોઈ શ�તા નથી. તાર� �જ�દગી ઘણી
અલ્ છે અને તાર� હ�િસયત ઘણી મા� ૂલી છે . અને તાર�

આશા ઘણી � ુચ્ વસ્ � છે ."
"

હાય વાટ ખચ� ક�ટલી અલ્ છે , રસ્ત ક�ટલો લાંબો

છે ! પડાવ ક�ટલો �ૂ ર છે અને ઉતરવાની જગ્ય ક�ટલી

ખતરનાક છે ?"

(૭૮) પ્રાર અને િનમાર્: એક શામી �ુ�ષે

સવાલ કય� ક� �ું આપ�ું શામ તરફ જ�ું પ્રાર અને

િનમાર્ (કઝા અને કદ �ુજબ) હ� ું (જો એમ હ� ું તો સમજો
કોઈ અજ અને સવાબ ન મળ્ય) તો આપે ફરમાવ્�ુ: કદાચ

તા� ં ધાર�ું એમ છે ક� તેનાથી �ુરાદ કઝાએ લાઝીમ - અફર

�ુકમ અને કદર� હતમી - છે વટનો િનણર્ છે ક� �ના પછ�
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અઝાબ અને સવાબ બેકાર થઈ �ય છે અને વાયદા વચન
વ્યવસ્ સ્થ�ગ થઈ �ય

છે

એ�ું હરગીઝ નથી.

પરવર�દગાર� પોતાના બદ
ં ાઓને �ુકમ આપ્ય છે તો તેના

અખત્યારન સાથે અને મના કર� છે તો તેઓને ડરાવવા
સાથે, તેણે આસાન તકલીફ આપી છે (�ુકમો આપ્યા છ) અને

કોઈ શ્રમમ નથી નાખ્ય. થોડા અમલ પર ઘણો બધો અજ

આપ્ય છે અને તેની નાફરમાની એટલા માટ� નથી ક� તે

છવાઈ ગયો છે અને ઇતાઅત (આજ્ પાલન) એટલે નથી ક�

તેણે મજ� ૂર કર� દ�ધો છે . તેણે નબીઓને ન રમત કરવા
મોકલ્ય હતા, ન �કતાબને અમસ્ત ઉતાર� છે . અને ન

જમીન અને આસમાન અને તેની વચ્ચેન મખ્ �ૂકન બેકાર

પેદા કર� છે . આ માત કાફરોની કલ્પન છે અને કાયરોના
માટ� જહ�ામમાં વયલ (ફ�ટકાર) છે ."

(�તમાં ચોખવટ કર� ક� કઝા �ક
ુ મના અથર્મ ા છે
મથી
ગયા
હતા
ન
ક� જબરદસ્ત ક�
અને આપણે તેના �ક
ુ
કરાહતથી)
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(૭૯) ડહાપણ�ું મોતી: �હકમત (ડાહપણ)ની વાત

�યાંથી પણ મળ� �ય લઈ લ્ય ક�મક� આવી વાત જો

�ુના�ફકના �દલમાં દબાએલી હશે તો તે ત્યા �ુધી બેચેન

રહ�શે �યાં �ુધી તે િનકળ� ન �ય. અને મોઅિમનના �દલમાં
જઈને બી� શાણી વાતો સાથે મળ�ને �ુશ થઈ જશે.

(૮૦) ડહાપણની � ૂડ�: �હકમત મોઅિમનની

ખોવાએલી દોલત છે એટલે �યાં પણ મળે લઈ લેવી જોઈએ
ચાહ� તે �ુના�ફક પાસેથી જ ક�મ ન મળે .

(૮૧)

ઇન્સાનન �ક�મત

અને

કદર: દર� ક

ઇન્સા�ું �ુલ્ અને �ક�મત એ જ નેક�ઓ છે � તેનામાં મળ�
આવે છે .

(૮ર) પાંચ નસીહતો: �ુ ં તમને એવી પાંચ

વાતોની ભલામણ ક�ં �ં ક� �ને મેળવવા માટ� �ટોને એડ�

માર�ને દોડાવવામાં આવે તો પણ તેને માટ� યોગ્ છે .

ખબરદાર ! તમારામાંથી કોઈ શખ્ અલ્લા િસવાય

કોઈથી આશા ન રાખે અને પોતાના �ુનાહો િસવાય કોઈથી
ન ડર� , અને જયાર� કોઈ ચીજના િવશે પ્ � ૂછવામાં આવે

અને ન �ણતો હોય તો ન �ણવાનો �સ્વકા કરવાથી
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શરમાય નહ�. અને જો નથી �ણતો તો શીખવામાં કોઈ
શરમ ન રાખે. અને ધીરતા ( સહનશીલતા) ગ્ર કર� ક�મક�

ધીરતા (ધીરજ) ઈમાન માટ� એવી જ છે ��ું બદનના માટ�
મસ્ત. અને દ� ખી� ું છે ક� એ બદનમાં કોઈ સારપ નથી �માં

મસ્ત ન હોય અને એ ઈમાનમાં કોઈ સારાવાટ નથી �માં
ધીરજ (સબ) નથી.

(૮૩) �ુણગાન: આપે એ શખ્સન ફરમાવ્�ુ �

આપનો શ્રધ્ તો નહોતો પણ આપની અત્યં પ્રશં
કરતો હતો: "�ુ ં તારા બયાન કરતાં કમતર �ં, પરં� ુ તારા

િવચાર (માન્યત) થી ઉચ્ચત �ં."

અથા�ત: � ત� મારા િવશે ક�ું તેમાં અિતશ્યો�ક છે

(

પરં� ુ મારા િવશે � અક�દો રાખે છે તે માર� હ�િસયતથી ઘણો
ઓછો છે .)

(૮૪) તલવાર: તલવારથી બચેલા લોકો વધાર�

�વે છે અને તેમની અવલાદ પણ વધાર� હોય છે .

(૮પ) સવર્જ્: �ણે અ�ણપણાનો �સ્વકા છોડ�

દ�ધો તે �ાંયને �ાંય માર ખાઈ જશે.
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મોટાઓથી

મ�ેર
્ ો:

� ૃધ્ધન

રાય

(અ�ભપ્ર) �ુવાનની �હ�મતથી વધાર� પ્યાર હોય છે અથવા
� ૃધ્ધન રાય જવાનના ખતરામાં અડ�ખમ રહ�વાથી વધાર�

ઇચ્છવ યોગ્ છે .

(૮૭) ઇસ્તેગ્ફ: મને એ શખ્સન �સ્થિ પર

આ�યર થાય છે � તૌબા ( ઇસ્તગ્ફ)ની શ�ક્ તો રાખે છે
છતાં �ુદાથી િનરાશ થઈ �ય છે .

(૮૮) એક �ુ�મ સાર: હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ

બા�કર અલય�હસ્સલામ આપની આ અ� ૂલ્ વાણી નકલ કર�

છે : “ધરતી પર �ુદાના અઝાબથી બચાવનારા બે સાધનો

હતા. એકને પરવર�દગાર� ઉપાડ� લીધા છે ( ઇસ્લામન
પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ ) એટલે

બી�ને વળગી રહો. અથા�ત ઇસ્તેગ્ફ - ક�મક� કાએનાતના
ધણીએ ફરમાવ્�ુ છે ક� "�ુદા, ત્યા �ુધી તેઓ પર અઝાબ

નહ� કર� �યાં �ુધી આપ મૌ�ૂદ છો અને ત્યા �ુધી અઝાબ
કરવાવાળો નથી �યાં �ુધી એ ઇસ્તેગ્ફ કર� રહ્ છે .”

નહ�ુલ બલાગાહ - 1047

ww.hajinaji.com

(૮૯) અલ્લાહથ સદવહ�વાર: �ણે પોતાના

અને �ુદાની વચ્ચેન મામલાઓ ઠ�ક કર� લીધા, અલ્લા
તેના અને લોકો વચ્ચેન મામલા ઠ�ક કર� દ� શ.ે અને �

આખેરતના કામ �ુધાર� લેશે અલ્લા તેના �ુ િનયાના કામ
ઠ�ક કર� દ� શ.ે અને � પોતાની �તને િશખામણ આપશે,
અલ્લા તેના રક્ષણ વ્યવસ્ કર� દ� શ.ે

(૯૦) �ુ�ં જ્ઞ: દ�નનો સં� ૂણર આ�લમ એ છે �

લોકોને અલ્લાહન રહ�મતથી હતાશ ન કર� અને તેની

મહ�રબાનીઓથી િનરાશ ન કર� અને તેના અઝાબની તરફ
સંતોષી ન બનાવે.

(૯૧) �દય ભગ્નત: આ �દલ એવી જ ર�તે

કંટાળ� �ય છે �વી ર�તે શર�ર કંટાળે છે એટલે તેના માટ�

નવી નવી �ુ�મ ચ� ુરાઈઓ (�હકમતો) શોધો.

(૯ર) અમલ વગર�ું ઇલ્: સૌથી � ુચ્ ઇલ્ એ

છે � માત �ભ પર રહ� �ય અને સૌથી વ�ુ � ૂલ્યવા
ઇલ્ એ છે � �ગો ઉપાંગોથી �હ�ર થાય.
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(૯૩) �ફત્નાન (કસોટ�ની) તફસીર: ખબરદાર !

કોઈ શખ્ એમ ન કહ� ક� અય �ુદા ! �ુ ં �ફત્નાથ તાર�

પનાહ મા�ું �ં ક�મક� કોઈ પણ શખ્ �ફત્નાથ અલગ નથી

થઈ શકતો. જો પનાહ માગવી છે તો �ફત્નમાં ભટક્વાથ
પનાહ માગો. એટલા માટ� ક� પરવર�દગાર� માલ અને

અવલાદને પણ �ફત્ન ગણાવ્ય છે અને તેનો અથર એ છે ક�

તે માલ અને અવલાદ દ્વા કસોટ� કરવા માગે છે �થી

આમ રોઝીથી નારાજ રહ�નારો ભાગ્ પર રા� રહ�વાવાળાથી
અલગ થઈ �ય. જયાર� ક� તે તેઓના સંબ ંધમાં પોતે
તેઓથી વધાર� �ણે છે પરં� ુ ઇચ્છ છે ક� તે આમાલ �હ�ર

થઈ �ય �નાથી ઇન્સા સવાબ અથવા અઝાબનો હકદાર
થાય છે . ક�મક� અ�ુક લોકો દ�કરો ચાહ� છે દ�કર� નહ�. અને

અ�ુક માલના વધારાને દોસ્ રાખે છે અને તંગદસ્તીન

ખરાબ સમ� છે .

(૯૪) ભલાઈની વ્યાખ્: આપને ભલાઈ િવશે

� ૂછવામાં આવ્�ુ, તો ફરમાવ્�ુ : ભલાઈ માલ અને સંતાનની

િવ�ુલતા નથી. ભલાઈ જ્ઞાન અિતશયતા અને સ�હષ્�ુત
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(�હલ્)ની િવશેષતા છે અને એ છે ક� લોકો પર �ુદાની
ઇબાદત�ું ગૌરવ લ્ય. એટલે જો ભલાઈ�ું કામ કરો તો

અલ્લાહન �ુક બ�વી લાવો અને �ુ કમર કરો તો ઇસ્તેગ્ફ
કરો. અને યાદ રાખો �ુ િનયામાં સા� ં માત બે પ્રકાર લોકો

માટ� છે એ ઇન્સા � �ુનાહ કર� તો તૌબા કર� લે અને એ

ઇન્સા � �ુકાય�માં આગળ ધપતો �ય.

(૯પ) અમલ�ું ધોરણ: તકવા સાથે કોઈ અમલને

અલ્ નથી કહ� શકાતો - ક�મક� � પણ અમલ ક� ૂલ થઈ

�ય તેને અલ્ ક�મ કહ� શકાય?

(૯૬) િનકટતા�ું ધોરણ: લોકોમાં નબીઓથી સૌથી

વધાર� િનકટ એ લોકો હોય છે � સૌથી વધાર� તેઓની

તા�લમોથી �ણકાર હોય -

આમ કહ� આપે આ પિવત

આયતની િતલાવત ફરમાવી: "ઇબ્રાહ�મ વ�ુ િનકટ એ

લોકો છે �ઓ તેઓની પયરવી કર� - અને આ પયગમ્બ છે
અને ઈમાનવાળાઓ છે ."

ત્યા પછ� ફરમાવ્�ુ: પયગમ્બરન દોસ્ એ જ છે

� તેમની પયરવી કર� , ભલે પછ� સગપણના �હસાબે કંઈક
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�શે �ૂ ર ક�મ ન હોય અને આપનો શ�ુ એ જ છે � આપની
નાફરમાની કર� પછ� સગપણના �હસાબે ગમે તેટલો િનકટ

ક�મ ન હોય.

(૯૭) એક ખાર�ની ઇબાદત: આપે સાંભળ્�ુ ક�

એક ખાર� શખ્ ‘શબ નમાઝ’ પડ� રહ્ છે અને �ુ રઆનની
િતલાવત કર� છે , તો ફરમાવ્�ુ ક� યક�ન સાથે � ૂઈ જ�ું શકની
સાથે નમાઝ પડવા કરતા વધાર� સા� ં છે .

(૯૮) �રવાયત અને દરાયત: જયાર� કોઈ ખબર

સાંભળો તો �ુ�ધ્ધન કસોટ� પર પરખી લ્ય, માત નકલ પર
ભરોસો ન કરો ક�મક� ઇલ્મન નકલ કરવાવાળા ઘણા હોય છે

અને સમજવાવાળા ઘણા થોડા હોય છે .

(૯૯) ઇ�ા �લલ્લાહ વ ઇ�ા એલય્હ રા�ઊનની

તફસીર: આપે એક શખ્સન આયત “ઇ�ા �લલ્લા” �ભ

પર ઉચ્ચારત સાંભળ્ય તો ફરમાવ્�ુ ક�, “ઇ�ા �લલ્લા”

�સ્વકાર છે ક� આપણે કોઈની િમલ્ક છ�એ અને “વ ઇ�ા

એલય્હ રા�ઊન” �સ્વ�ૃિ છે ક� એક �દવસ ફના થઈ જવા
વાળા છ�એ.
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(૧૦૦) પ્રશંસા જવાબ: એક કૌમે આપની સામે

આપના વખાણ કર� દ�ધા તો આપે �ુ આ માટ� હાથ ઉઠાવ્ય

– �ુદાયા, � ું મને મારાથી વધાર� સાર� પેઠ� �ણે છે અને �ુ ં
પોતાને તેઓથી વધાર�

��ું �ં એટલે મને તેઓની

ધારણાથી વધાર� સરસ બનાવી દ� � અને આ � ખામીઓને
નથી �ણતા તેને માફ કર� દ� �.

(૧૦૧) હાજત રવાઈ: ત્ ચીજો વગર હાજત

� ૂર� નથી થતી. ( ૧) અમલને નાનો સમ� �થી તે મોટો
ગણવામાં આવે. ( ર) તેને �ુપ્ ર�તે બ�વી લાવે �થી તે

પોતે �હ�ર થઈ �ય. ( ૩) તેને જલ્દ � ૂરો કર� દ� �થી તે

સારો લાગે.

(૧૦ર) એક ભિવષ્યવાણ: લોકો પર એક વખત

એ આવવાવાળો છે જયાર� માત લોકોના એબો બયાન

કરવાવાળો દરબારમાં માન પામશે. અને માત �ુનેહગારને
સારા સ્વભાનો સમજવામાં આવશે અને માત ન્યા

કરનારને િનબર્ ઠરાવવામાં આવશે. લોકો સદકા (ધમાર્દ)ને
ખોટ અને િસલે રહ�મને ઉપકાર, ઇબાદતને લોકો પર
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સરસાઈ�ું સાધન ગણાવશે. એવા સમયે રા�ય �ીઓના

મ�ેનરા, બાળકોની સ�ા અને ખ્વા�સરાઓન તદબીરના
આધાર� રહ� �શે.

(૧૦૩) પ્રિત� શ�ુ: લોકોએ આપની ચાદરને

ક્ષ (�ૂની-�ણર)

જોઈને િવનંતી કર� દ�ધી તો આપે

ફરમાવ્�ુ: આનાથી �દલમાં નમ્ર અને મનમાં લ�ુતાગ્રં
જન્મ છે અને મોઅિમનો તે� ું અ�ુકરણ પણ કર� શક� છે .

યાદ રાખો, �ુ િનયા અને આખેરત પરસ્પ પ્રિત� �ુ શ્મન
છે . અને બે �ુ દા માગ� છે . એટલે � �ુ િનયાથી પ્ર અને �દલ
લગાડ� છે તે આખેરતનો �ુ શ્મ થઈ �ય છે અને �

વટ� મા�ુર એકથી વધાર� ન�ક રહ� છે તે બી�થી વધાર� �ૂ ર

થઈ �ય છે . વળ� આ બંને આપસમાં એક બી�ની “શો�”
�વી છે . [શો� : એક �ુ�ષની બે પત્નીઓ]

છે

ક�,

(૧૦૪) નોફ બકાલી�ું બયાન: નોફ બકાલી કહ�
મ�

એક

રાત્

હઝરત

અમી�લ

મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલામ જોયા ક� આપે પથાર�માં ઊભા થઈ
તારાઓ પર નજર કર� અને ફરમાવ્�ુ ક� "નૌફ � ૂતા છો ક�
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�ગો છો? મ� અરજ કર�, �ુ�ૂર ��ું �ં, ફરમાવ્�ુ ક� નૌફ !

સદભાગી છે એ લોકો � �ુ િનયાથી િવરક્ થઈ આખેરતનો
શોખ રાખે છે . આ જ એ લોકો છે �ઓએ જમીનને પથાર�

બનાવી છે અને � ૂળને �બછા�ુ,ં પાણીને પી�ું ગણ્�ુ છે અને

�ુ રઆન તથા �ુ આને પોતાના પ્ર અને �ુપ્તન (�હ�રના

અને બાિતનના) રક્ષ. ત્યા પછ� �ુ િનયાથી એ ર�તે િવ� ૂટા
પડ�

ગયા

�વી

અલ�ય્હસ્સલ)
નોફ !

ર�તે હઝરત

મસીહ ( હઝરત ઈસા

�ુ ઓ દા� ૂદ અલ�ય્હસ્સલ રાતના આ

ભાગમાં જ ઊભા રહ�તા હતા ( નમાઝ પડતા હતા) અને

ફરમાવતા હતા ક� આ એ ઘડ� છે �માં � કોઈ બંદો � કંઈ

�ુ આ કર� છે પરવર�દગાર તેની �ુ આને ક� ૂલ કર� લે છે .

િસવાય એ ક� (ઝા�લમ) સરકાર� વેરો વ� ૂલ કરવાવાળો,

ૂ
લોકોની િન�દા કરવાવાળો, ઝા�લમ �ુ�મતનો
પોલીસવાળો
અથવા વા�જ�ત અને ઢોલ ત્રાંસાવા હોય.

(૧૦પ) કતર્વ પાલન: પરવર�દગાર� તમારા પર

કંઈક ફરજો લાદ� છે એટલે ખબરદાર ! એને બરબાદ ન કરો
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અને તેણે કંઈક હદો પણ ન�� કર� છે એટલે તેને ઓળંગતા
નહ�. તેણે � ચીજોની મના કર� છે તેનાથી િવ�દ ન કરજો

અને � ચીજો પર � ૂપક�દ� અપનાવી છે , જબરદસ્ત તેને
�ણવાની કોિશશ ન કરજો ક�મક� તે � ૂલ્ય નથી.

(૧૦૬) દ�નથી વેગળાપ�ુ:ં જયાર� પણ લોકો

�ુ િનયા બનાવવા ખાતર દ�નની કોઈ વાતને છોડ� દ� છે તો

પરવર�દગાર તેનાથી વધાર� �ુકસાનકારક માગર ખોલી નાખે

છે .

(૧૦૭) લાભ વગર�ું ઇલ્: ઘણા આ�લમો છે

�ને દ�નથી અ�ણતાએ માર� નાખ્ય છે , અને પછ� તેના
ઇલ્મ પણ કોઈ લાભ નથી પહ�ચાડયો.

(૧૦૮) �દલની હાલત: આ ઇન્સાનન વ�ૂદમાં

સૌથી વધાર� આ�યર્જન માંસનો લ�દો છે �ને એક રગની
સાથે લટકાવી દ� વામાં આવ્ય છે ��ું નામ “�દલ” છે . ક�મક�

તેમાં ડહાપણના ઝરણાઓ પણ છે અને તેના િવરોધી પણ છે

ક�, જયાર� તેને આશા�ું �કરણ દ� ખાય છે તો લાલચ
અપમાિનત કર� દ� છે . અને જયાર� લાલચમાં ઊભરો આવે છે
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તો ઇષાર બરબાદ કર� દ� છે . અને જયાર� હતાશા છવાઈ �ય

છે તો અફસોસ માર� નાખે છે . અને જયાર� ઉશ્ક�રાટમા આવે

છે તો ગમ અને �ુસ્સ વધી �ય છે . અને જયાર� �ુખી થાય

છે તો આગમચેતી � ૂલી �ય છે . અને જયાર� ભય છવાઈ
ં ાળ ( કાળ�) બી� વસ્ �ુઓથ ગા�ફલ
�ય છે તો તેની સભ

કર� દ� છે , અને જયાર� સજ
ં ોગો િવશાળ થઈ �ય છે તો

ગફલત કબ્જ કર� દ� છે , અને જયાર� માલ મેળવી લે છે તો

બેપરવાઈ ઉધ્ધ બનાવી દ� છે , અને જયાર� કોઈ સંકટ

આવી પડ� છે તો ફ�રયાદ �સ્વ કર� દ� છે . અને જયાર� � ૂખ

માર� નાખે છે તો આફત પકડ� લે છે . અને જયાર� � ૂખ

થક્વ દ� છે તો નબળાઈ બેસાર� દ� છે અને જયાર� જ�રતથી
વધાર� પેટ ભરાઈ �ય છે તો અકરાંિતયાપણા (ભર� લા

પેટ)ની પીડામાં સપડાઈ �ય છે . - �ૂંકમાં એ ક� દર� ક ઉણપ

� ૂકસાનકારક હોય છે અને દર� ક અિતશયતા િવનાશ કારક

હોય છે .

(૧૦૯)

�હદાયત�ું

ક�ન્:

અમો

એહલેબત
ૈ

(અલય્હ��ુસ્સલ) જ સમતોલ મધ્ય�બ�� છ�એ �નાથી
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પાછળ રહ� જનારા આગળ વધી તેને મળ� �ય છે અને

આગળ વધી જનારા પાછા ફર� ભેગા થઈ �ય છે .

(૧૧૦) રાજકતારના �ુણધમર: અલ્લાહન �ુકમોને

એજ લા�ુ પાડ� શક� છે � હકના મામલામાં શેહ શરમ ન

રાખતો હોય અને લાચાર� ક� િનબર્ળત ન દ� ખાડતો હોય અને

લાલચની પાછળ ન દોડતો હોય.

(૧૧૧) સોહલ
�
ઇબ્ન �ુનૈફ: જયાર� િસફફ�નથી

પાછા ફરતાં સોહ�લ �બન �ુનફૈ અન્સાર�ન �ૂફામાં ઇન્તેકા

થઈ ગયો, �ઓ હઝરતના પ્યાર સહાબી હતા, તો આપે
ફરમાવ્�ુ: "મારાથી જો કોઈ પહાડ પણ મહોબ્બ કરશે તો
�ૂકડ� �ૂકડા થઈ જશે."

મતલબ એ ક�, માર� મહોબ્બતન કસોટ� સખ્ છે

અને તેમાં સંકટોનો વરસાદ વરસે છે , � માન માત �ુ�ક�

અને પરહ�ઝગાર લોકોને જ મળે છે �મક� આપે બી� પ્રસં
ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ છે .

(૧૧ર)
મહોબ્બ: �

એહલેબૈત

અમો

એહલેબૈત

અલય્હ� �ુસ્સલામ

(અલય્હ��ુસ્સલ)થી
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મહોબ્બ કર� તેણે ગર�બીના વ�ો પહ�રવા તૈયાર થઈ જ�ું
જોઈએ.

(૧૧૩) ચાહવા લાયક �ુણો: �ુ�ધ્ધથ વધાર�

લાભક્તા કોઈ � ૂડ� નથી. આત્મશ્લા ( આપ વખાણ )થી

વધાર� ભયાનક કોઈ એકલતા નથી. તદબીર �વી કોઈ

�ુ�ધ્ નથી અને તકવા �વી કોઈ મોટાઈ નથી. �ુદ
ં ર

સ્વભા �વો કોઈ સાથી નથી. અને સંસ્�ૃિ (સભ્યત) �વો
કોઈ વારસો નથી. સદ�ુ�ધ્ �વો કોઈ આગેવાન નથી અને

સદકાય� �વો કોઈ વેપાર નથી. સવાબ �વો કોઈ લાભ
નથી. અને શંકાઓમાં સય
ં મ �વી કોઈ પરહ�ઝગાર� નથી.

હરામની પ્ર િવર�ક્ �વો કોઈ ઝોહદ નથી. અને �ચ�તન

��ું કોઈ ઇલ્ નથી. ફરજો � ૂર� કરવા �વી કોઈ ઇબાદત

નથી, અને લજ�-શરમ ��ું કોઈ ઈમાન નથી. િવનમ્ર

�વી કોઈ ખાનદાની નથી અને ઇલ્ �વી કોઈ પ્રિતષ
નથી. સ�હષ્�ુત (�હલ્)

�વી કોઈ ઇઝઝત નથી અને

મ�ેીરાથી વધાર� મજ� ૂત કોઈ આશરો નથી.
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(૧૧૪) સદભાવના અને �ુભાવના: જયાર� સમય

અને સમયના લોકો પર નેક�ઓની િવ�ુલતા હોય અને કોઈ

શખ્ કોઈ શખ્સમા �ુરાઈ જોયા વગર અભાવ પૈદા કર� તો

તેણે એ શખ્ પર �લ્ કય� અને જયાર� જમાનો અને

જમાનાવાળા પર ફસાદની અિતશયતા હોય અને કોઈ શખ્

કોઈ શખ્સથ સદભાવ રાખે તો �ણે તેણે પોતાને જ ધોકો
આપ્ય.

(૧૧પ) ખબર � ૂછવાનો જવાબ: એક શખ્સ

આપને ખબર �તર � ૂછયા તો ફરમાવ્�ુ: તેનો હાલ �ું હોય

��ું બાક� રહ�� ું જ નાશ તરફ લઈ જ� ું હોય અને તં�ુ રસ્ત

જ બીમાર�ની પ્રસ્તા હોય અને તેને પોતાના આશ્
ઘરમાંથી એક �દવસ પકડ� લેવામાં આવશે.

(૧૧૬) કસોટ� અને પારખા: ક�ટલાએ લોકો એવા

છે �ઓને નેક�ઓ આપી પકડમાં લેવામાં આવે છે અને તેઓ

ઢાંક િપછોડાના કારણે જ ધોકામાં રહ� છે . અને પોતા િવશે

સાર� વાત સાંભળ� ધોકામાં પડ� �ય છે . અને �ુ ઓ અલ્લાહ
મોહલતથી વધાર� સા�ં પર�ક્ષા� સાધન નથી બનાવ્�ુ.
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(૧૧૭) િમત અને શ�ુ: મારા સંબ ંધમાં બે

પ્રકાર લોકો હલાક થઈ ગયા. એ દોસ્ � દોસ્તીમા

અિતશયો�ક્તથ કામ લે છે અને એ �ુ શ્મ � �ુ શ્મનીમા
અિતશયો�ક્ કર� છે .

(૧૧૮) તક �ુમાવવા�ું પ�રણામ: �રસદને

�ુમાવવી રંજ અને ઉપાિધ�ું કારણ છે .

(૧૧૯) �ુિનયા એક સપર સમી છે : �ુ િનયાની

ઉપમા સપર �વી છે . � સ્પર્શમ અત્યં �ુલાયમ હોય છે

અને તેની �દર ઘાતક ઝેર હોય છે , ધોકો ખાધેલો ��હલ
તેના તરફ આકષાર્ છે અને સમજ �ુ�ધ્ધવાળ તેનાથી

સાવચેત રહ� છે .

(૧ર૦) �ુર�શની િવિશષ્ટત: આપથી �ુ ર�શના

ં ંધમાં � ૂછવામાં આવ્�ુ તો આપે ફરમાવ્�ુ: બની મખ્મ
સબ
�ુ ર�શ�ું મહ�ક્ �ુ �લ છે . તેનાથી વાતચીત પણ સાર� લાગે છે

અને તેની �ીઓથી સગપણ ગમે છે , અને બની અબ્દ શમ્
ઘણી �ૂ ર �ુધી િવચારનારા અને પોતાની પીઠ પાછળની
વાતોની રોકથામ કરવાવાળા છે પરં� ુ અમે બની હાિશમ
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પોતાના હાથની દોલત �ુટાવાવાળા અને મૌતના મયદાનમાં
�ન દ� નારા છ�એ. તે લોકો સંખ્યામા વધાર� છે , છળ
પ્રપંચમ આગળ, અને

કદ�પા છે ,

અને

અમે લોકો

વાકચા� ુયર્વાળ વાણી િવશારદ, િનખાલસ અને ઉજવળ
ચહ�રાવાળા છ�એ.

(૧ર૧) બે પ્રકાર

અમલ: એ બે પ્રકાર

અમલોમાં ક�ટ�ું �તર જોવામાં આવે છે ? એ અમલ �ની
મ� ખતમ થઈ �ય અને તેની િવપત (વબાલ) બાક� રહ�

�ય. અને એ અમલ �ની મહ�નત ( ઝહ�મત) ખતમ થઈ
�ય અને અજ બાક� રહ� �ય.

(૧રર) તેઓ પાસે ન જોનાર� �ખ અને ન
સમજવાવાળ� અ�લ છે : આપે એક જનાઝામાં ભાગ લીધો
અને એક શખ્સન હસતો જોયો તો ફરમાવ્�ુ: "એ�ું લાગે છે

ક� � ૃત્� કોઈ અન્યન માટ� લખવામાં આવ્�ુ છે અને આ હક

કોઈ બી� પર જ�ર� ગણવામાં આવ્ય છે , અને �ણે ક� �

મરવાવાળાને આપણે જોઈ રહ્ છ�એ તે એવો પ્રવા છે �

ઘડ�માં પાછો આવનાર છે , ક� અહ� આપણે તેને ઠ�કાણે
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લગાવીએ છ�એ અને ત્યા આપણે તેના છોડ�લાને (વારસાને)

ભક્ષ લાગીએ છ�એ �ણે ક� આપણે સદા રહ�નારા છ�એ,

ત્યારપછ આપણે દર� ક િશખામણ આપનાર �ી �ુ�ષને
�ુલાવી દ�ધા છે અને દર� ક આફત અને �ુસીબત�ું લ�ય

બની ગયા છ�એ.

(૧ર૩) ક�ટલાક પ્રશંસન �ુણો: ભ�ું થાય એ

લોકો�ું �ઓએ પોતાની �દર િવવેકની ભાવના જન્માવ,

પોતાની રોઝીને પિવત બનાવી લીધી, પોતાના �તરને નેક

કર� લી�ુ,ં પોતાની આદતોને �ુદ
ં ર બનાવી લીધી, પોતાના
માલના વધાર� ભાગને �ુદાની રાહમાં ખચર કર� દ�ધો, અને
પોતાની બદજબાની (�ુ� ં બોલવા) પર ��ુ શ મેળવી લીધો,

પોતાના છળને લોકોથી �ૂ ર રાખ્ય અને �ુ�ોતને પોતા�ું

�વન બનાવ્�ુ અને �બદઅતથી કોઈ સંબ ંધ ન રાખ્ય.

(૧ર૪) �ી �ુ�ષની અ�સ્મત: ઔરતનો પ્ર

સય
ં ત (ગૈરત) કરવો �ુ ફ છે અને �ુ�ષે પ્ર સંયત કરવો ખ�ં
ઈમાન છે . ( ક�મક� ઇસ્લામમા બ�ુ પ�ત્નત �એઝ છે જયાર�
બ�ુ પિતત્ (એકથી વધાર� પિત) હરામ છે .)
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(૧રપ) ખરો ઇસ્લા: �ુ ં ઇસ્લામન એ વ્યાખ્ ક� ં

�ં � માર� પહ�લા કોઈએ નહ� કર� હોય.“ઇસ્લા સમપર્
છે , અને સમપર્ણ(તસ્લી) યક�ન છે , યક�ન તસ્દ�ક
(સ્વી�ૃિ) છે , અને તસ્દ�ક ઈકરાર(ક�ુલાત) છે , અને
ઈકરાર અદાયગી છે , અને અદાયગી અમલ છે .”

(૧ર૬) આ�યર જનક વસ્�ુ: મને કં�ૂસની

�સ્થિ પર આ�યર થાય છે ક� તે એજ િનધર્નતામા સપડાઈ

�ય

છે

�નાથી ભાગી

રહ્ છે

અને પછ� એ જ

ધનવાનપણાથી વં�ચત થઈ �ય છે �ને પ્રા કરવા માગે

છે , �ુ િનયામાં ફક�રો ��ું �વન વીતાવે છે અને આખેરતમાં
માલદારો �વો �હસાબ આપવો પડ� છે . એવી જ ર�તે મને
ઘમંડ� આદમી પર આ�યર થાય છે ક� � કાલે વીયર �બ��ુ હતો

અને કાલ �ુડદા થઈ જશે. છતાં અકડ� રહ્ છે . મને એ

શખ્ િવશે પણ હયરત થાય છે � �ુદાના અ�સ્તત પર

શકં ા કર� છે જો ક� �ુદાના સ�નોને જોઈ રહ્ છે અને તેનો

હાલ પણ િવ�ચત છે

� મૌતને � ૂલેલો છે . જો ક�

મરનારાઓને બરાબર જોઈ રહ્ છે . મને તેના હાલ પર

નહ�ુલ બલાગાહ - 1063

ww.hajinaji.com

તા�ુ બી થાય છે � આખેરતની શ�તાને નકાર� છે જયાર� ક�

પહ�લા જનમને નીરખી રહ્ છે , અને તેની �સ્થિ પર પણ

દયા આવે છે � નાશવંત ઘરને વસાવી રહ્ છે અને બાક�

રહ� જનારા ઘરને ત� (�ુલાવી) બેઠો છે .

(૧ર૭)

આમાલની ઉણપ�ું પ�રણામ: �ણે

અમલમાં કમી (કચાશ) રાખી તે �ચ�તા ઉપાધીમાં હર હાલમાં
સપડાશે. અને અલ્લાહન એવા બંદાની કોઈ પરવા નથી

�ના �ન અને માલમાં અલ્લાહન કોઈ ભાગ નથી.

(૧ર૮) વસંત અને પાનખરમાં એહતેયાત:

શરદ�ની (ઠંડ�ની)

ૠ� ુમાં આરંભમાં સંભાળ લ્ય. અને

�તમાં તેને આવકારો ક� તેની અસર શર�ર પર � ૃક્ષો પણ�

(પાંદડા) �વી છે ક� તે મૌસમની શ�માં પાંદડાઓને બાળ�
નાખે છે અને �તમા તા� મા� કર� દ� છે .

(૧ર૯) સ�નહારની મહાનતા: જો અલ્લાહન

મહાનતા�ું ભાન થઈ �ય તો મખ્ �ૂ આપો આપ (પોતાની)
નજરથી પડ� જશે.
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(૧૩૦) મરનારાઓને સંબોધન: િસફફ�નથી પાછા

ફરતી વખતે �ૂફાની બહાર કબ્રસ્ પર નજર પડ� ગઈ તો

ફરમાવ્�ુ: અય ડરામણા ઘરોના રહ�વાવાળાઓ ! અય વેરાન
જગ્યાન મકાનોના રહ�વાસીઓ ! અને અય �ધાર� કબ્રોમ
વસનારાઓ !

અય � ૂળમાં બેસનારાઓ, અય પરદ� શી,

એકલવાયાપણા અને ભયવાળાઓ ! તમે અમાર� આગળ
ચાલ્ય ગયા છો અને અમે તમારા પગલે ચાલી તમને

મળવાવાળા છ�એ. �ુ ઓ તમારા ઘરો વસી ગયા છે અને
તમાર� પ�ત્નઓન �ુનર્લગ્થઈ ગયા છે અને તમારો માલ

વહ�ચાઈ � ૂ�ો છે . આ તો અમાર� ત્યાંન ખબર છે . તમે
બતાવો ક� તમાર� ત્યાંન �ું સમાચાર છે ?

ત્યા પછ� સાથીઓ તરફ મ� કર� ફરમાવ્�ુ: "જો

તેઓને બોલવાની ર� મળ� �ત તો તમને માત એ સંદ�શ

આપત ક� શ્રે વાટ ખચ� (ભા�)ું તકવા (પહ�ઝગાર�) છે ."

(૧૩૧) �ુિનયાના વખાણ: એક શખ્સન �ુ િનયાની

િન�દા કરતા જોયો તો ફરમાવ્�ુ: અય �ુ િનયાની િન�દા કરનારા
અને તેના ફર� બમાં સપડાઈ તેની િમથ્ય વાતોથી ધોકો
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ખાવાવાળા ! � ું તેનાથી ધોકો પણ ખાય છે અને તેની ટ�કા

પણ કર� છે ? એ બતાવ ક� તને તેના પર આરોપ � ૂક્વાન
હક છે ક� તેને તારા પર આરોપ � ૂક્વાન? આખર તેણે �ાર�

તાર� �ુ�ધ્ �ચક� લીધી હતી ? અને �ાર� તને ધોકો
આપ્ય હતો?

�ું તારા બાપદાદાઓની �ુરાતનતા પર

પડવાના કારણે ધોકો ખાધો છે ક� તમાર� માઓના કબ્રમ
� ૂવાના ઘરોથી ધોકો દ�ધો છે .

ક�ટલા બીમાર છે �ની ત� સારવાર કર� હોય, અને

પોતાના હાથોથી તેઓનો ઇલાજ કય� છે . અને ઇચ્છ�ુ ક�

તેઓ તં�ુ રસ્ થઈ �ય અને ડોકટરોને દ� ખાડયા પણ છે . તે

સમયે જયાર� ન કોઈ દવા કામ આવતી હોય અને ન કોઈ

રો�ું ધો�ું લાભ આપી ર�ું હ�.ું ન તમાર� હમદદ� કોઈને

લાભ પહ�ચાડ� શક� અને ન તમારો હ�� ુ � ૂરો થયો. અને ન

તમે મૌતને ટાળ� શ�ા. આ �સ્થિતમા �ુ િનયાએ તમને

પોતાની હક�કત બતાવી દ�ધી હતી અને તમને તમારા

િવનાશથી સાવચેત કર� દ�ધા હતા. ( પરં� ુ તમને ભાન ન
આવ્�ુ) યાદ રાખો ક� �ુ િનયા િવ�ાસ કરનારાઓ માટ�
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સચ્ચાઈ�ુ ઘર છે , અને સમજદાર માટ� અમનચમન�ું સ્થ
છે અને બોધપાઠ ગ્ર કરનારાઓ માટ� નસીહત�ું �ુકામ

છે .

આ અલ્લાહન દોસ્ત માટ� સજદાઓની ધરતી છે ,

અને ગગનના ફ�રશ્તા માટ�

�ુસલ્લ છે . અહ� જ

અલ્લાહન વહ�ઓ ઉતર� છે . અને અહ� જ �ુદાના દોસ્ત
આખેરતના સોદા કર� છે , � વડ� રહ�મત પ્રા કર� લે છે

અને નફામાં જ�શત લઈ લે છે . કોને હક છે ક� તેની િન�દા
કર� ? જયાર� ક� તેણે પોતાની �ુ દાઈ�ું એલાન કર� દ��ું છે .

અને પોતાના િવરહની (�ુ દાઈનો) સાદ પાડ� દ�ધી છે . અને

પોતાના રહ�વાવાળાની મોકાણ (�ુ :ખદ સમાચાર) સંભળાવી
દ�ધી છે . પોતાની આફતથી તેઓની આફતોનો નકશો ખ�ચી

દ�ધો છે . અને પોતાના આનંદથી આખેરતના આનંદની
દાવત આપી છે .

તેની સાંજ �ુખમાં વીતે છે તો સવાર સકં ટમાં, �થી

માનવીમાં શોખ પણ પૈદા થાય અને ડર પણ. તેનાથી

સાવચેત પણ કર� દ� અને સાવધાન પણ કર� દ� છે . અ�ુક
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લોકો પસ્તાવાન સવાર� તેની િન�દા કર� છે અને અ�ુક લોકો

કયામતના �દવસે તેના વખાણ કરશે. �ને �ુ િનયાએ નસીહત
કર� તો તેઓએ તેને સ્વીકાર લીધી, તેને હક�ક્ત બયાન

કર� તો તે� ું સમથર્ �ુ� અને િશખામણ આપી તો તેની
અસર લીધી.

(૧૩ર)

ફ�રશ્તાઓન

સાદ:

પરવર�દગારના

તરફથી એક ફ�રશ્ત િન�ુક્ છે . � દરરોજ સાદ આપે છે ક�,

અય લોકો ! જન્ આપો તો મરવા માટ�, ભે� ું કરો તો નાશ

થવા માટ�, અને બાંધકામ કરો તો �ણર્ થવા માટ� . ( અથા�ત
છે વટના ��મને ધ્યાનમા રાખો)

(૧૩૩) �ુિનયાની ન�રતા: �ુ િનયા એક રસ્ત છે .

પડાવ નહ�. તેમાં લોકો બે પ્રકાર છે : તેમાં એક એ શખ્
છે �ણે પોતાના આત્માન વેચી નાખ્ય. અને માર� નાખ્ય.
અને એક એ છે �ણે ખર�દ� લીધો અને આઝાદ કર� દ�ધો.

(૧૩૪) િમત્રતા શરતો: દોસ્ ત્યા �ુધી ખરો

દોસ્ નથી બની શકતો �યાં �ુધી પોતાના દોસ્તોન ત્
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પ્રસંગ કામ ન આવે. ( ૧) સંકટ સમયે, (ર) તેની

ગેરહાજર�માં (૩) મરવા પછ�.

(૧૩પ)

ચાર

વસ્�ુ:

�ને

ચાર

વસ્ �ુ

આપવામાં આવી તે ચારથી વં�ચત નથી રહ� શકતો. ( ૧)

�ને �ુ આની સદ�ુ�ધ્ મળ� હોય તે તેના સ્વીકારથ વં�ચત

નહ� રહ�. (ર) �ને તૌબાની સદ�ુ�ધ્ મળ� તે ક� ૂલ થવાથી
વં�ચત નહ� રહ�. ( ૩) ઇસ્તગ્ફ કરવાવાળો મગ્ફ�રતથ
વં�ચત નહ� રહ�. (૪) �ુક કરવાવાળો વધારાથી વં�ચત નહ�
રહ�.

આ કથન�ું સમથર્ �ુ રઆનની આયતોથી થાય છે ,
ં ંધમાં ફરમાવ્�ુ: "મારાથી �ુ આ
ક� પરવર�દગાર� �ુ આના સબ
કરો, �ુ ં ક� ૂલ કર�શ." અને ઇસ્તેગ્ફ િવશે ફરમાવ્�ુ: "�
�ુરાઈ કરવા પછ� અથવા પોતાના નફસ પર �લ્ કરવા
પછ� �ુદાથી માફ� માગી લેશે તે �ુદાને ઘણો બખ્શના અને
દયા� પામશે."
�ુક્ર િવશે ફરમાવ્�ુ: "જો તમે �ુ�ક્ર અદા કરશો.
તો અમે નેઅમતોમાં વધારો કર� દ� �.ું " અને તૌબાના
ં ંધમાં ઇરશાદ થાય છે "તૌબા એ લોકો માટ� છે �ઓ
સબ

નહ�ુલ બલાગાહ - 1069

ww.hajinaji.com

અ�ણપણામાં �ુનાહ કર� છે અને પછ� તરત જ તૌબા કર�
લે છે આ જ એ લોકો છે �ની તૌબાને અલ્લા ક� ૂલ કર� લે
છે અને તે દર� કની િનય્યતથ �ણકાર પણ છે અને
�હકમતથી કામ લેનાર પણ છે ." - સય્ય રઝી
(૧૩૬) સદકો: રોઝી મેળવવાની વ્યવસ્ સદકા

મારફત કરો.

(૧૩૭) ઇબાદતોની વ્યાખ્: નમાઝ દર� ક �ુ�ક�

માટ� િનકટતા�ું કારણ છે અને હજ દર� ક િનબર્ળન માટ�

�હાદ છે , દર� ક ચીજોની એક ઝકાત હોય છે . શર�રની ઝકાત
રોઝા છે . ઔરતનો �હાદ શોહરની સાથે શ્રે વતાર્ છે .

(૧૩૮) દ�રયા�દલી: �ને વળતર�ું યક�ન હોય છે

તે સખાવત િવશાળ �દલે કર� છે .

(૧૩૯) �રઝકનો વપરાશ: �ુદાની સહાયતા

ખચર્ન પ્રમાણમ મળતી રહ� છે . ( સંઘરા ખોર� અને ઉડાઉ
પણા માટ� નહ�.)

(૧૪૦) કરકસર: � મધ્ય માગર અપનાવશે તે

કદ� મોહતાજ નહ� થાય.

નહ�ુલ બલાગાહ - 1070

ww.hajinaji.com

(૧૪૧) �ુખ શાંિત: બાલબચ્ચ ઓછા હોવા પણ

એક પ્રકાર� �ુખ છે .

(૧૪ર) મેળ મોહબ્બ: મેળ મોહબ્બ પૈદા કરવી

અકલનો અધ� ભાગ છે .

(૧૪૩) �ુખ દદર : �ચ�તા અને ગમ પણ અડ�ું

ઘડપણ છે .

(૧૪૪) સંકટ પ્રમા સહનશીલતા: ધીરજ સંકટ

પ્રમા ઉતર� છે અને �ણે સંકટ સમયે સાથળ પર હાથ

માય� �ણે તેણે પોતાના અજ અને અમલને વેડફ� નાખ્ય.

(ઉધમ ( �ુનર) ધૈયર છે �દોલન નહ�. પરં� ુ આ બ�ું
વ્ય�ક્ત �ુસીબત માટ� છે .)

(૧૪પ) મન વગરના અમલ: ક�ટલા રોઝાદાર છે

�ને રોઝાથી � ૂખ પ્યા િસવાય કંઈ નથી મળ�.ું અને

ક�ટલાક રાતે �ગી ઇબાદત કરનારા છે , �ને પોતાની

નમાઝથી �ગરણ અને શ્ િસવાય કંઈ પ્રા નથી થ�.ું

સભાન ઇન્સાન�ુ �ુ� ું અને ખા�ું પણ વખાણવા લાયક હોય

છે .
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(૧૪૬) સદકો અને ઝકાત: તમારા ઈમાનની

�ળવણી સદકાથી કરો અને પોતાના માલ�ું રક્ ઝકાતથી
કરો. આપિ�ઓના વટં ોળને �ુ આઓથી ટાળ� દયો.

(૧૪૭) ઇલ્મન િવશેષતા, આપ�ું ફરમાન �ુમૈલ
�બન �ઝયાદને: �ુ મૈલ કહ� છે ક�, હઝરત અમી�લ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલ મારો હાથ પકડ� કબ્રસ્ તરફ
લઈ ગયા અને જયાર� વસ્તીન બહાર િનકળ� ગયા તો એક

�ડો �ાસ ખ�ચીને ફરમાવ્�ુ :

અય �ુ મૈલ �બન �ઝયાદ !

�ુ ઓ આ �દલ એક

પ્રકાર� વાસણ છે એટલે સૌથી શ્રે �દલ એ છે � સૌથી
વધાર� ડહાપણની વાતોને સઘ
ં ર� લે. હવે તમે મારાથી એ

વાતોને યાદ કર� લ્ય. લોકો ત્ પ્રકાર હોય છે . (૧) �ુદા

�ુધી પહ�ચેલ આ�લમ, (ર) ન�તના માગ� ચાલનાર
તા�લબે ઇલ્, (૩) અને સામાન્ માનવીનો એ વગર � દર� ક

અવાજ ( નારા)ની પાછળ ચાલી િનકળે છે અને દર� ક હવા

સાથે ઊડવા લાગે છે . તેણે ન � ૂર�ું અજવા�ં મેળવ્�ુ છે અને
ન કોઈ મજ� ૂત સ્તંભન સહારો લીધો છે .
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અય �ુ મૈલ ! �ુ ઓ ઇલ્ માલથી હર હાલમાં ઉ�મ

છે ક�મક� ઇલ્ �ુદ તમા� ં રક્ કર� છે અને માલ�ું રક્

તમાર� કર�ું પડ� છે . માલ ખચર્વાથ ઘટ� �ય છે અને ઇલ્

ખચર્વાથ વધે છે . વળ� માલના પ�રણામ અને અસરો પણ
તેના નાશ પામવા સાથે નાશ થઈ �ય છે .

અય �ુ મૈલ �બન �ઝયાદ ! ઇલ્મન મઅર� ફત એક

દ�ન છે �ની પૈરવી કરવામાં આવે છે અને તેના વડ� ઇન્સા

�વનમાં અ�ુકરણ મેળવે છે અને મરવા પછ� �ુદ
ં ર યાદ

છોડ� �ય છે . ઇલ્ રાજક્તા હોય છે અને માલ આિધન

(વશ) હોય છે .

�ુ મૈલ ! �ુ ઓ માલનો સંઘરો કરનારા �વતાં જ

� ૂઆ છે અને ઇલ્મવાળા જમાના સાથે બાક� રહ�નાર છે .

તેઓના શર�રો નજરોથી અદ્ર થઈ ગયા પણ તેઓની

�ુરતો �દલ પર ��કત છે . �ુ ઓ આ છાતી ઇલ્મન એક

ભડં ાર છે . કાશ, મને તેને ઉપાડનારા મળ� �તે. હા, મળ્ય

તો ક�ટલાક એવા સમ�ુ ક� િવ�ાસ પાત નથી અને દ�નને

�ુ િનયા�ું હિથયાર બનાવી વાપરનારા છે . અને અલ્લાહન
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નેઅમતોના મારફત તેના બંદાઓ અને તેની મહોબ્બત
મારફત તેના દોસ્ત પર ઉચ્ચત દ� ખાડવાવાળા છે . અથવા

હક્વાળાઓન પૈરવ તો છે પરં� ુ તેઓના પડખાઓમાં �તર
ચ�ુ નથી. અને નાના એવા સંદ�હમાં પણ શકં ાના િશકાર થઈ
�ય છે . અને યાદ રાખો ક� ન તો આ કામ આવવાવાળા છે

ન પેલા.

ત્યા પછ� એક પ્રક એ લોકોનો છે

�ઓ

�લજ્જતોન શોખીન અને ઇચ્છા માટ� પોતાની લગામ
ઢ�લી કર� દ� નારા છે . યા પછ� માત માલ ભેગો કરનારા છે

અને સંઘરાખોર�ના શોખીન છે . આ બંને પણ દ�નના �બલ્�ુ

રક્ નથી. અને તેઓની વધાર� ન�ક મળતા આવતા
ચરવાવાળા પ્રાણ છે અને આ ર�તે ઇલ્મવાળા સાથે

મર� �ય છે .

પરં� ુ, ત્યારપછ પણ જમીન એવા લોકોથી ખાલી

નથી રહ�તી �ઓ �ુદાની �ુજ્જ સાથે ઊભા થાય છે ચાહ� તે

�હ�ર અને મશ�રૂ હોય યા ડર� લા અને અદ્ર, �થી
પરવર�દગારની દલીલો અને તેની િનશાનીઓ િમટાવા ન
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પામે. પરં� ુ આ છે જ ક�ટલાં અને �ાં છે ? �ુદાની કસમ !

તેઓની સંખ્ય �ૂજ (ઓછ�) છે પરં� ુ તેમના માન સ્થા

ઘણા �ચા છે . અલ્લા તેઓ જ દ્વારા પોતાની દલીલો અન

નીશાનીઓ�ું રક્ષણ કર� છે �થી તેઓ પોતાના �વા

લોકોને હવાલે કર� દ� અને પોતાની �વાના �દલોમાં વાવી
(વસાવી) દ� . તેઓને ઇલ્મ દ�ધર દ્ર�ષ્ હક�કત �ુધી

પહ�ચાડ� દ�ધા છે અને તેઓ યક�નની �હ સાથે ઓતપ્ર
થઈ ગયા છે . તેઓએ એ ચીજોને સરળ બનાવી દ�ધી છે �ને
આરામ ચાહકોએ અઘર� બનાવી નાખી હતી. અને એ

ચીજોથી હળ� ગયા છે �નાથી ��હલો ડરતા હતા. અને આ

�ુ િનયામાં એ �જસમો સાથે રહ� છે તેઓની �હો ગગનવાસીઓ
સાથે મળે લી છે . આ જ જમીન પર અલ્લાહન ખલીફા અને
તેના દ�નના દાઈ (આમંત્ર) છે . અર� , મને તેઓના દશર્નો
ક�ટલો શોખ છે !

�ુ મૈલ માર� વાત સં� ૂણર થઈ હવે તમે જઈ શકો છો.

(૧૪૮) ન બોલ્યામા નવ �ુણ: ઇન્સા પોતાની

�ભ નીચે �પાએલો રહ� છે .
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(૧૪૯) માન�ું ભાન: �ણે પોતા�ું � ૂલ્ ન �ણ્�ુ

તે નાશ પામ્ય.

(૧પ૦) બોધ અને િશખામણ: એક શખ્સ આપથી

બોધપાઠની માંગણી કર� તો ફરમાવ્�ુ: "એવા લોકો �વો ન

થઈ જ� �ઓ અમલ વગર આખેરતની આશા રાખે છે . અને

લાંબી લાંબી આશાઓના આધાર� તૌબાને ટાળ� દ� છે .

�ુ િનયામાં વાતો ઝા�હદો �વી કર� છે અને કામ આસક્ત
(�ુ િનયાને ચાહનારા) �વા કર� છે . કંઈક મળ� �ય છે તો

� ૃપ્ નથી થતા અને નથી મળ� ું તો સંતોષ નથી માનતા.

� કંઈ આપવામાં આવ્�ુ છે તેના આભારથી લાચાર છે પરં� ુ
ભિવષ્યમા વધારાના ઇચ્� જ�ર છે . લોકોને મના કર� છે

પણ પોતે રોકાતા નથી. એ ચીજોનો �ુકમ કર� છે � પોતે
નથી કરતા. નેક ચા�ર�યવાન સાથે મોહબ્બત કર� છે પણ

તેના �વા અમલ નથી કરતા. અને �ુનેહગારોથી િતરસ્કાર

કર� છે પણ પોતે પણ તેના �વા જ હોય છે . �ુનાહોની
અિતશયતાને કારણે મૌતથી અણગમો રાખે છે અને તોય
એવા અમલો પર કાયમ રહ� છે , �નાથી (� અમલોના
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પ�રણામથી) મૌત ગમતી નથી, બીમાર થાય છે તો �ુનાહો

પર �ચ�તા� ુર થઈ �ય છે અને તં�ુ રસ્ હોય તો પાછા રમત
ગમતમાં લીન થઈ �ય છે . બીમાર�થી � ૂ�ક્ મળ� �ય છે

તો અકડવા લાગે છે અને કસોટ�માં પડ� �ય છે તો િનરાશ

થઈ �ય છે . કોઈ આફત ઉતર� છે તો ધોકો ખાઈ મ� ફ�રવી

લે છે . તેઓ�ું મન તેઓને કાલ્પિન વાતો પર નચાવે છે

પરં� ુ તેઓ યક�ની વાતોમાં તેના પર ��ુ શ નથી ક�ળવતા.

બી�ઓના િવશે પોતાનાથી નાના �ુનાહો પર પણ ભયભીત
રહ� છે

અને પોતાના માટ� આમાલથી વધાર� જઝાના

આશાવંત રહ� છે . પૈસાદાર થઈ �ય છે તો મગ�ર અને

�ફત્નામા પડ� �ય છે . અને ગર�બ થઈ �ય છે તો હતાશ
અને �ુસ્ થઈ �ય છે . અમલમાં આળસ કર� છે અને

સવાલમાં અિતશયતા દાખવે છે . મનોકામના સામે આવી

�ય છે તો �ુનાહ તરત કર� બેસે છે અને તૌબાને ટાળ� દ�

છે . કોઈ �ુસીબતમાં સંડોવાય �ય છે તો ઇસ્લામ જમાતથી
અલગ થઈ �ય છે . બોધદાયક બનાવો બયાન કર� છે પણ

પોતે બોધ ગ્ર નથી કરતા. િશખામણમાં મોટ� મોટ� વાતો
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કર� છે પણ પોતે નસીહત નથી પકડતા. બોલમાં સદા �ચા

રહ� છે અને અમલમાં સદા નબળા રહ� છે . નાશવંત ચીજોમાં

�ુકાબલો કર� છે અને બાક� રહ�વાવાળ� ચીજોમાં પ્રમાદથ

(�ુસ્તીથ) કામ લે છે . ખર� ખરા લાભને �ુકસાન કહ� છે અને

ખરા �ુકસાનને લાભ સમ� છે .

� ૃત્�ુથ ડર� છે પણ સમય વીતવા પહ�લા અમલમાં

આગળ નથી વધતા. બી�ઓના એ �ુનાહને પણ મોટા

સમ� છે �નાથી મોટા �ુનાહ પોતા માટ� પણ સાધારણ
સમ� છે . અને પોતાની સાધારણ ફરમાંબરદાર�ને ઘણી ગણે
છે જયાર� બી�ઓની ઘણી ફરમાંબરદાર�ને � ુચ્ સમ� છે .

લોકોને મેણા મારતા રહ� છે અને પોતાના મામલામાં ભોળા

અને નરમ રહ� છે . માલદારો સાથે રમવા રખડવાને ફક�રો
સાથે બેસી �ુદાનો �ઝક કરવાથી વધાર� દોસ્ રાખે છે .

પોતાના હકમાં બી�ઓની િવ�દ �ુકાદો આપી દ� છે અને

બી�ઓના હકમાં પોતા િવ�દ �ુકાદો નથી આપી શકતા.

બી�ઓને �હદાયત આપે છે અને પોતાના નફસને �ુમરાહ

કર� છે . �ુદ તેઓની ફરમાંબરદાર� કરવામાં આવે છે અને
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તેઓ પોતે �ુનાહ કરતા રહ� છે . પોતાનો હક � ૂર� � ૂરો લઈ

લે છે અને બી�ઓના હક અદા નથી કરતા. પરવર�દગારને
� ૂક� લોકોથી ડર� છે અને લોકોના સંબ ંધમાં પરવર�દગારથી

ડરતા નથી.

જો આ �કતાબમાં આ વાણી િસવાય કોઈ બી�
નસીહત ન હોતે તો પણ આ જ કથન સ�
ં ૂણર િશખામણ, �ડ�
�ુ�ધ્ધમત, અને �તર ચ�ુઓ માટ� દ્ર� અને �ચ�તન મનન
કરનારાઓ માટ� બોધ ગ્ર કરવા માટ� � ૂર� ું હ�.ું - સય્ય
રઝી.

(૧પ૧) �િતમ પ�રણામ: દર� ક શખ્સન એક

��મ આવનારો છે ચાહ� મીઠો યા કડવો.

(૧પર) નાશ અને બરબાદ�: દર� ક આવનાર પાછો

ફરનાર ( મરનાર) છે . અને � પાછો ફર� ( મર� �ય) છે તે
એવો થઈ �ય છે �ણે હતો જ નહ�.

(૧પ૩) ધીરતા અને સ�હષ્�ુત: ધીરજ ધરનાર

સફળતાથી વં�ચત નથી રહ� શકતો, ભલે ઘણોય સમય ક�મ

ન લાગી �ય.
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(૧પ૪) અમલ અને તેના પર રા� રહવ
� ાનો

�ુનાહ: કોઈ કૌમના અમલથી રા� થઈ જનારો પણ તેની

જ સાથે ગણવામાં આવશે અને � કોઈ બાિતલમાં ભળ� �શે

તેના પર બેવડો �ુનાહ થાશે અમલનો પણ �ુનાહ અને રા�
થવાનો પણ �ુનાહ.

(૧પપ) બોલ વચન: કોલ કરારની જવાબદાર�

તેઓને સ�પો �ઓ ખીલાની �મ મજ� ૂત અને અ� ૂટ હોય
છે .

(૧પ૬) ઇમામની મઅર� ફત: તેની ફરમાંબરદાર�

જ�ર કરો �નાથી અ�ણ હો�ું ક્ષ (માફ�ને લાયક) નથી.

(અથા�ત �ુદાઈ ઓહદ� દાર)

(૧પ૭) બોધપાઠ: જો તમે સમજ�ુ�ધ્ રાખતા

હોવ તો તમને હક�ક્ત દ� ખાડવામાં આવી � ૂકાઈ છે . જો તમે

�હદાયત મેળવવા માગતા હો તો તમને �હદાયત અપાઈ

� ૂક� છે અને જો સાંભળવા માગતા હો તો તમને સંદ�શો
સંભળાવાઈ � ૂ�ો છે .
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(૧પ૮) અપકાર પર ઉપકાર: પોતાના ભાઈને

નસીહત કરો તો ઉપકાર કયાર્ પછ�. અને તેની �ુરાઈનો
જવાબ આપો પ્યા મોહબ્બતથ.

(૧પ૯) આરોપના મોકા: �ણે પોતાના નફસને

આરોપના ઠ�કાણે રાખી દ�ધો તેને કોઈ �ુ શકં ા કરવાવાળાની
િન�દા કરવાનો હક નથી.

(૧૬૦) પક્ષપ: � સ�ા મેળવી લે છે તે

પક્ષપ કરવા લાગે છે .

(૧૬૧) પોતે કહ� એ ખ�ં: � આપમિતથી કામ

લેશે તે નાશ પામશે. અને � લોકોના મ�ેારાથી (કામ) કરશે
તે તેઓની �ુ�ધ્ધમા ભળ� જશે.

(૧૬ર) રહસ્: � પોતાના ભેદોને �પાવશે, તેનો

અિધકાર તેના હાથમાં રહ�શ.ે
મોત છે .

(૧૬૩) રં કતા અને નાદાર�: ગર�બાઈ સૌથી મોટ�
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(૧૬૪) હક અદા કરવા: � કોઈ એવા શખ્સન

હક અદા કર� દ� � તેનો હક અદા ન કરતો હોય તો �ણે
તેણે તેની � ૂ� (ઈબાદત) કર� લીધી.

(૧૬પ) મખ્�ૂકન પૈરવી: ખા�લકના �ુનાહ કર�ને

મખ્ �ૂકન ફરમાંબરદાર� નથી કર� શકાતી.

(૧૬૬) હક જતા કરવા: પોતાનો હક લેવામાં ઢ�લ

કરવી �ુનાહ નથી. બી�ના હક પર તરાપ મારવી એબ છે .

(૧૬૭) આત્મશ્લા: આપ વડાઈ (આપ વખાણ)

વધાર� અમલથી રોક� લે છે .

(૧૬૮) મૌતની િનકટતા: આખેરત નઝદ�ક છે

અને �ુ િનયાનો સાથ ઘણો �ૂંકો છે .

(૧૬૯) સવાર�ું અજવા�ં : �ખોવાળાઓ માટ�

સવાર ઉજળ� થઈ � ૂક� છે .

(૧૭૦) તૌબામાં �ુશ્ક�લી: �ુનાહ ન કરવા,

પાછળથી મદદ માગવા કરતા આસાન છે .

(૧૭૧) લોભ લાલચ: ઘણીવાર એક ખા�ું ઘણા

ખાવાથી રોક� દ� છે .
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(૧૭ર) અજ્ઞાન: લોકો એ વસ્ �ુઓન �ુ શ્મ

હોય છે �નાથી અ�ણ હોય છે .

(૧૭૩) મ�ે◌ર
ે ો: � િવિવધ મતોનો સામનો કર� છે

તે � ૂલના સ્થળોન ઓળખી લે છે .

(૧૭૪) િનય્યતન નેઝો (ભાલો) : � અલ્લાહન

માટ� ગઝબ ( ક્ર)ના ભાલાને તેજ કર� છે તે બાિતલના

પહ�લવાનોને કતલ કરવા સમથર થઈ �ય છે .

(૧૭પ) ખૌફનો ઇલાજ: જયાર� કોઈ કામમાં ભય

અ�ુભવો તો તેમાં �ુ દ� પડો ક�મક� વધાર� ડર અને બચ�ુ,ં

ખતરાથી વધાર� ખતરનાક હોય છે .

(૧૭૬)

સરદારની

િનશાનીઓ:

િવશાળ હશે એટલી સવ�પ�રતા વધાર� હશે.

�ટ�ું

�દલ

(૧૭૭) �ુરાઈથી રોકવાની ર�ત: �ૂ રાચાર�ઓને

ઠપકો આપવા માટ� �ુકાય� કરનારને માન પાનથી નવાઝો.

(૧૭૮) �દલની સ્વચ્છ: બી�ના �દલમાંથી

�ુરાઈ કાઢ� નાખવા માટ� પહ�લા પોતાના �દલમાંથી �ુરાઈ
ઉખાડ� ફ�ક� દયો.
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(૧૭૯) �દ અને હઠધમ�: હઠાગ્ ખરા મતને

પણ �ૂ ર કર� દ� છે .
(

(૧૮૦) લાલચ: લાલચ કાયમી �ુલામી છે .

૧૮૧) દ�ધર્દ્ર: ઉણપ (�ૂંક� નજર) �ું પ�રણામ

પસ્તાવો(ભ�ઠપ) છે અને સાવચેતી�ું ફળ સલામતી છે .

(૧૮ર) મૌન અને બોલના મોકા: ડાહપણથી

� ૂપક�દ�માં કોઈ સારપ નથી,

બોલવામાં કોઈ ભલાઈ નથી.

�વી ર�તે જહાલતથી

(૧૮૩) બે અલગ અલગ દાવતો: જયાર� બે

િવિવધ આમંત્ર મળે તો બેમાંથી એક ચો�સ �ુમરાહ� હશે.

(૧૮૪) યક�ન: મને �યારથી સત્ ભણાવવામાં

આવ્�ુ છે કદ� શંકામાં નથી પડયો.

(૧૮પ) સા�ું બોલ�ુ:ં મ� ન તો ખો�ું ક�ું છે અને

ન મને �ૂઠ� ખબર આપવામાં આવી છે . ન �ુ ં �ુમરાહ થયો

�ં ન મને �ુમરાહ કર� શકાયો છે .

(૧૮૬)

�લ્નો

��મ:

�લ્નો

કરનારને કાલે પસ્તાઈન પોતાના હાથ કરડવા પડશે.

આરંભ
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(૧૮૭) �ચ
ૂ નો સમય: �ૂચનો સમય િનકટ આવી
(૧૮૮) સત્યથ વેગળાપ�ુ:ં � હકથી િવ�ુખ

થયો તે નાશ પામ્ય.

(૧૮૯) સહનશીલતા: �ને ધૈયર (સબ) � ૂ�ક્ નથી

અપાવી શક� ું તેને િવહવળતા (આ� ુરતા) માર� નાખે છે .

(૧૯૦) �ખલાફત�ું ધોરણ: ક�ટ�ું િવ�ચત !

�ખલાફત માત સહા�બયતના આધાર� મળ� શક� છે પણ જો

સહા�બયત અને સગપણ બંને જમા થઈ �ય તો નથી મળ�
શકતી !

આ અથર્મ ા હઝરતનો આ શેર પણ છે :
"

જો તમે �ુરાથી સ�ા મેળવી છે તો આ � ૂરા ક�વી

છે �માં � ૂશીર જ બધા ગાયબ છે . અને જો તમે કરાબત
(િનકટતા) થી પોતાની િવિશષ્ટત દ� ખાડ� છે તો તમારો
પરાયો તમારાથી વધાર� ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લ
સય્ય રઝી

માટ� શ્રે અને સૌથી િનકટ છે ." -
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(૧૯૧) �ુિનયાની �ુ:ખી હાલત: ઇન્સા આ
�ુ િનયામાં એ િનશાનો છે �ના પર મૌત તીર ચલાવતી રહ�
છે અને તે સંકટો અને આફતોનો આસાન િશકાર બન્ય રહ�
ંૂ
�તરાશ (અડચણ) છે અને દર� ક
છે . અહ�ના દર� ક �ટમાં
કો�ળયે ગળામાં ડ� ૂરો (�ંધામણ) છે . ઇન્સા એક નેઅમત
નથી પ્રા કરતો ક� બી� હાથમાંથી િનકળ� �ય છે . અને
�વનના એક �દવસનો સત્કા નથી કરતો ક� બીજો �દવસ
હાથમાંથી િનકળ� �ય છે .
આપણે મૌતના સહાયક છ�એ અને આપણા નફસ
હલાક્તન િનશાના છે . આપણે અમરતાની આશા �ાંથી
રાખીએ જયાર� ક� રાત �દવસ કોઈ ઇમારતને �ચી નથી
કરતા પરં� ુ એ ક� આક્ર કર� તેને ઢાળ� દઈએ છ�એ અને
�ને પણ એકત કર�એ છ�એ તેને િવખેર� નાખીએ છ�એ.

(૧૯ર) બી�ઓનો હક: અય આદમ � ૂત ! જો ત�
તાર� આ�િવકાથી વધાર� કમાવ્�ુ છે તો �ણે એ માલમાં � ું
બી�નો ખ�નચી છે .
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(૧૯૩) � ૂશ�દલી અને બદ�દલી: �દલો માટ�
લગાવ અને ઇચ્છ, આગળ વધ�ું અને પાછળ રહ� જ�ું
બ�ુય
ં છે એટલે જયાર� મન લાગે� ું હોય અને ધ્યા હોય
ત્યાર એવે સમયે તેનો લાભ ઉપાડ� લ્ય. ક�મક� �દલને
મજ� ૂર કર�ને કામ લેવામાં આવે તો તે �ધ�ં થઈ �ય છે .

(૧૯૪) ક્ર અને વેર: મને �ુસ્સ આવી �ય તો
તેનાથી તસલ્લ ક�વી ર�તે મેળ�ુ?ં વેરથી લાચાર થઈ જઈશ
તો કહ�વામાં આવશે ક� ધીરજ ધરો. અને જો વેરની તાકત
મેળવી લઈશ તો કહ�વામાં આવશે ક� કાશ માફ કર� દ� તે.
(આવી પ�ર�સ્થિતમા �ુસ્સાન કોઈ ફાયદો નથી.)

(૧૯પ) �ુિનયાનો ��મ અને તેની લજ્તો�ું

પ�રણામ: એક ઉકરડા ( કચરાના ઢગલા) પાસેથી પસાર
થતાં સમયે ફરમાવ્�ુ: "આ જ એ વસ્ � છે �ના માટ�
લોભીઓએ લોભ કય� હતો." અથવા બી� �રવાયત �ુજબ
"�ના િવશે કાલે એક બી�ની ઇષાર કર� રહ્ હતા." (આ છે
�ુ િનયાનો �ત અને �ુ િનયાની લજ્તોનો �ત)
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(૧૯૬) ઇબ્રત� �ુલ્યાંક: � માલ નસીહતનો

સામાન મેળવી દ� તે બરબાદ નથી ગયો.

(૧૯૭) �દલની ભગ્નત: આ �દલ એવી જ ર�તે

કંટાળ� ( થાક�) �ય છે �વી ર�તે શર�ર, તેથી તેના માટ�

ઉમદા �ુ�ધ્ધપ વાતો (�હકમતો)નો પ્રબ કરો.

(૧૯૮)

ખાર�ઓનો

નારો:

જયાર�

આપે

ખાર�ઓનો આ નારો સાંભળ્ય ક� "�ુદા િસવાય કોઈના માટ�

�ુકમ નથી." તો ફરમાવ્�ુ ક� આ કથન 'સા�ુ'ં છે પણ

તેનાથી ખો�ું અથર્ઘટ કરવામાં આવ્�ુ છે .

(૧૯૯)

લોકો: બ�રના લોકોની ભીડ િવશે

ફરમાવ્�ુ ક�, આ જ એ લોકો છે � ભેગા થઈ �ય છે , તો

છવાઈ �ય છે અને િવખેરાઈ �ય છે તો ઓળખાતા જ

નથી.

અને અ�ુક લોકો�ું કહ�� ું છે ક� હઝરતે એમ ફરમાવ્�ુ

હ� ું ક�, જયાર� એકત થઈ �ય છે તો �ુકસાનદાયક હોય છે

અને જયાર� િવખેરાઈ �ય છે ત્યાર જ લાભદાયક હોય છે .

તો લોકોએ ક�ું ક� એકત થવામાં �ુકસાન તો સમજમાં આવી
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ગ�ુ,ં પણ િવસ�નમાં ફાયદાનો �ું અથર? તો ફરમાવ્�ુ: બધા

કાર�ગરો પોતાના કામ તરફ પાછા ફર� છે અને લોકો તેઓથી
લાભ ઉપાડ� લે છે �વી ર�તે િમ�ી પોતાની ઇમારત તરફ

ચાલ્ય �ય છે . વણકર કારખાના તરફ �ય છે અને રોટ�
પકાવવાવાળો તં�ૂ ર પર બેસી �ય છે .

(ર૦૦) તમાશાઈ: આપની પાસે એક �ુનેહગારને

લાવવામાં આવ્ય, �ની સાથે તમાશાઈઓ�ું ટો�ં હ�.ું તો

ફરમાવ્�ુ ક� "એ ચહ�રાઓ પર �ફટકાર છે �ઓ માત �ુરાઈ
અને �સ્વાઈન પ્રસં જોવા મળે છે ."

(ર૦૧) �ગરક્ ફ�રશ્ત: દર� ક ઇન્સાનન સાથે

બે રક્ ફ�રશ્તા રહ� છે પણ જયાર� મૌતનો સમય આવી

�ય છે તો બંને સાથ છોડ� ચાલ્ય �ય છે , �ણે ક� મૌત જ
શ્રે ઢાલ છે .

(ર૦ર) તલહા અને �બેરનો જવાબ: જયાર�

તલહા અને �બેર� તકાદો કય�

(માંગણી કર�)

ક� અમે

બયઅત કર� શક�એ છ�એ પરં� ુ અમને કામમાં ભાગ આપવો
પડશે. તો ફરમાવ્�ુ ક� હર�ગજ નહ� ! તમે માત �ુ વ્વ
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પહ�ચાડવા અને હાથ બટાવવામાં ભાગ લઈ શકો છો. અને
લાચાર� તથા સખ્તીન સમયે મદદગાર બની શકો છો.

(ર૦૩) મૌતની પકડ: લોકો ! એ �ુદાથી ડરો ક�

� તમાર� દર� ક વાતને સાંભળે છે અને �દલના દર� ક ભેદથી

�ણકાર છે . અને મૌત તરફ આગળ વધો, �નાથી ભાગવા
પણ માગો તો તે તમને �બી (પકડ�) લેશે અને રોકાઈ

જશો તો પકડ� પાડશે અને તમે તેને � ૂલી પણ �શો તો તે
તમને યાદ રાખશે.

(ર૦૪) નેઅમતોનો ઇન્કા: ખબરદાર, કોઈ

આભાર ન માનનારાની �ૃતધ્નત તમને ભલાઈના કામ

કરવાથી રોક� ન લે. બની શક� છે ક� તમારો આભાર એ માની
લે �ણે આ નેઅમતથી કોઈ ફાયદો પણ નથી ઉપાડયો. અને
�ટલા પ્રમાણમ �ૃતધ્ની તમારો હક બરબાદ કય� છે , આ

આભાર વ્યક કરનારના આભારથી સરભર થઈ �ય. અને

આમ પણ અલ્લા સદકાય� કરનારાઓને દોસ્ રાખે છે .
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(ર૦પ) ઇલ્મ�ુ પાત: દર� ક વાસણ તેના સામાન

માટ� અ�ુ� ં હોય શક� છે પણ ઇલ્મ�ુ વાસણ ઇલ્મન
પ્રમાણમ િવશાળ બન� ું �ય છે .

(ર૦૬) સ�હષ્�ુત અને

સહનશીલતા: સબ

કરવાવાળાને તેની સહન શ�ક્તન પહ�લો અજ એ મળે છે ક�

લોકો ��હલની સરખામણીમાં તેના મદદગાર થઈ �ય છે .

(ર૦૭) સહનશીલતા�ું પ્રદશ: જો તમે ખર� ખર

સહનશીલ નથી તો પણ સહનશીલતાનો દ� ખાવ કરો, ક�મક�

ભાગ્ય જ એ�ું બન� ું હોય છે ક� કોઈ, કોઈ કૌમની નકલ કર�

અને તેઓમાં ન ભળ� �ય.

(ર૦૮) આત્મા�ુ અવલોકન: � પોતાના નફસ�ું

� ૂછા�ું કરતો રહ� છે એ લાભમાં રહ� છે . અને � ગા�ફલ થઈ

�ય છે એ ખોટમાં રહ� છે . �ુદાનો ડર રાખનારો અઝાબથી
ર�ક્ રહ� છે અને બોધ ગ્ર કરનારો સમજદાર હોય છે ,

સમજદાર જ ડાહ્ હોય છે . અને ડાહ્ જ આ�લમ થઈ �ય
છે .
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(ર૦૯) મજ� ૂમો પર અહ�સાન: આ �ુ િનયા મ�

માર� દ� ખાડવા પછ� એક �દવસ અમાર� તરફ હર હાલમાં

નમશે. �વી ર�તે કરડવા વાળ� �ટણીને પોતાના બચ્ચ પર

રહ�મ આવે છે . ત્યા પછ� આપે એ આયતની િતલાવત કર�.

"અમે ચાહ�એ છ�એ ક� એ લોકો પર અહ�સાન કર�એ �ઓને

જમીન પર કમજોર બનાવી દ� વામાં આવ્ય છે . અને તેઓને
આગેવાન બનાવીએ અને જમીનના ધણી બનાવી દઈએ."

(ર૧૦) આખેરતની મં�ઝલ: અલ્લાહથ ડરો એ

શખ્સન �મ �ણે �ુ િનયાને ત�ને પાલવ સકં ોર� લીધો.
અને પાલવ સકં �લીને કોિશશમાં પડ� ગયો હોય. નેક� માટ�

તકના સમયમાં તે�ની સાથે ચાલી િનકળ્ય હોય અને
ખતરાને ધ્યાનમા લઈ ચાલ વધાર� દ�ધી હોય. અને

પોતાના આરામ ઘર, પોતાના આમાલ�ું પ�રણામ અને
પોતાના �ત પર દ્ર� રાખી હોય.

(ર૧૧) ડહાપણની વાત: સખાવત ઇઝઝત અને

આબ�ની રખેવાળ છે . અને સહનશીલતા � ૂખર્ન મ�ની

વાધર� છે . માફ� સફળતાની ઝકાત છે ,

અને � ૂલી જ�ું
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ગદ્દા કરવાવાળા�ું વળતર છે . અને મ�ે રો કરવો ખર�

�હદાયત છે . �ણે પોતાની રાય (મત) પર જ ભરોસો કર�
લીધો તેણે પોતાને ખતરામાં નાખી દ�ધો. ધૈયર (સબ)

�ુ ઘર્ટનાઓન સામનો કર� છે અને િવહવળતા (આ� ુરતા)

સમયની સહાયક � ૂરવાર થાય છે . શ્રે શ્રીમંત આશાઓને
છોડ� દ� � ું છે . ક�ટલીએ �ુલામ �ુ�ધ્ધ છે � ધનીકોની
ઇચ્છા નીચે કચડાએલી છે . અ�ુભવોને �ળવી રાખવા એ
સદ�ુ�ધ્ (તૌફ�ક) નો એક પ્રક છે અને મહોબ્બ એક

મેળવે� ું સગપણ છે અને ખબરદાર કોઈ નારાજ થઈ જનાર

પર િવ�ાસ ન કરવો.

(ર૧ર) આત્મશ્લા: ઇન્સાન�ુ આપવડાઈ (આપ

વખાણ)માં પરોવાઈ જ�ું �ુદ પોતાની �ુ�ધ્ધન ઇષાર કરવા

��ું છે

(ર૧૩) સબ અને સહનશીલતા: �ખોના કણ-

કાંકરા અને રં જ �ુ :ખને ધ્યાનમા ન લ્ય, તો સદા �ુખી
રહ�શો.
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(ર૧૪) નરમી અને િવનય: � � ૃક્ષ લાકડ�

નરમ હોય તેની ડાળ�ઓ ભરાવદાર હોય છે . (એટલે ઇન્સાન
નરમ �દલ બન�ું જોઈએ.)

(ર૧પ) અયોગ્ િવરોધ: િવરોધ ખરા મતને પણ

બરબાદ કર� દ� છે .

(ર૧૬) �ૃતધ્નત: �ને ઓહદો મળ� �ય છે તે

અત્યાચા કરવા માંડ� છે .

(ર૧૭) ખાડા ટ�કરા: લોકો�ું સત્ (સાર-બળ)

સંજોગોના હ�રફ�રમાં ઓળખાય છે .

(ર૧૮) ઇષાર: દોસ્ત�ુ ઇષાર કર�ું મહોબ્બતન

કમજોર� છે .

(ર૧૯) લોભ લાલચ: અકલોના િવનાશની મોટા

ભાગની મં�જલો લોભ અને લાલચની વીજળ�ઓની નીચે છે .

(રર૦) બદ�ુમાની: એ કોઈ ન્યા નથી ક� માત

વહ�મ અને શંકા પર ભરોસો કર� �ુકાદો આપવામાં આવે.

(રર૧) લોકો પર �લ્: કયામતના �દવસે

ખરાબમાં ખરાબ ભા� ું �ુદાના બંદાઓ પર �લ્ છે .
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�ખ

મીચામણા:

માયા�ંના

આમાલમાં �ણી જોઈને અ�ણ્ય બન�ું છે .

શ્રે

(રર૩) લાજ શરમ: �ને લજ�એ પોતાના વ�ો

ઓઢાડ� દ�ધા તેના એબ કોઈ નથી જોઈ શક�.ું

(રર૪) અ�ુક �ુણો: વધાર� � ૂપક�દ� ધાસ્ત

(હ�બત)�ું કારણ બને છે . અને ન્યાયથ િમત્રોમ વધારો થાય

છે . ઉદારતા અને મહ�રબાનીથી માનપાન �ચા થાય છે અને
નમ્રતા નેઅમત

સં� ૂણર

થાય

છે .

બી�ઓનો

ભાર

ઉપાડવાથી સરદાર� મળે છે , અને ન્યા પ્ર ચા�ર�યથી

�ુ શ્મ પર િવજય પ્રા કર� શકાય છે . � ૂખર્ન સામે
સહનશીલતા દ� ખાડવાથી સહાયકો અને મદદગારોમાં વધારો

થાય છે .

(રરપ) ઇષાર્: આ�યર્ન વાત છે ક� ઇષાર કરનારા

�જસમોની સલામતી પર ઇષાર ક�મ નથી કરતા ! (પૈસાદારના
પૈસાની ઇષાર તો થાય છે અને મજ�ૂ રની તં�ુ રસ્તીન ઇષાર
નથી થતી, જો ક� આ તેના કરતા વધાર� મોટ� નેઅમત છે .)
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લાલચ:

લાલચી

(ઝીલ્લતન) ક�દમાં �ગરફતાર રહ� છે .

હંમેશા

નામોશીની

(રર૭) ઈમાનની ઓળખ: આપને ઈમાનના િવશે

� ૂછવામાં આવ્�ુ તો ફરમાવ્�ુ ક� ઈમાન �દલનો અક�દો,

�ભથી ઇકરાર અને અવયવો દ્વા અમલ�ું નામ છે .

(રર૮) �ુિનયાની વ્યાિ ન વ્હોર: � �ુ િનયા

િવશે ગમગીન થઈ સવાર કર� તે હક�કતમાં અલ્લાહન
િનણર્યથ નારાજ છે . અને � સવાર� ઉઠતા જ કોઈ આવી

પડનાર� �ુસીબતની ફ�રયાદ શ� કર� દ� તેણે હક�કતમાં
પરવર�દગારની િશકાયત કર� છે .

� કોઈ ધનવાન સામે તેના ધનના કારણે �ક� �ય

તો તે� ું બે � ુ�યાંશ (૨/૩) દ�ન બરબાદ થઈ ગ�ુ.ં અને �

શખ્ �ુ રઆન પડવા છતાં જહ� મમાં નાખવામાં આવે �ણે

તેણે અલ્લાહન આયતોની ઠ�કડ� ઉડાવી છે . ��ું �દલ

�ુ િનયાના પ્રેમમ પરોવાઈ �ય તેના �દલમાં આ ત્ વાતો
� ૂસી �ય છે . એ ગમ � તેનાથી �ટો નથી પડતો. એ
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લાલચ � તેનો ક�ડો નથી � ૂક્ત. અને એ અ�ભલાષા � કદ�
� ૂર� નથી થતી.

(રર૯) સંતોષી બનો: સંતોષથી વધીને કોઈ

સલ્તન નથી, અને સારા અખ્લાકથ વધીને કોઈ નેઅમત
નથી. આપથી � ૂછવામાં આવ્�ુ ક� "અમે પિવત હયાત અતા

કર�ુ.ં " આ આયતમાં 'પિવત હયાત'થી શો ભાવાથર છે ?
ફરમાવ્�ુ: સંતોષ.

(ર૩૦) ભાગીદાર� કર� લ્ય: �ની તરફ રોઝી�ું

�ખ હોય તેની સાથે ભાગીદાર� કર� લ્ય, ક�મક� આ માલદાર
થવાનો શ્રે ઉપાય છે અને સદભાગ્નો શ્રે આધાર છે .

(ર૩૧) ન્યા અને ઉપકાર: આયતે કર�મા

“ઇ�હલ્લા યઅમોરો �બલ અદલ” માં ન્યા ઇન્સા છે અને
અહ�સાન ઉદારતા અને મહ�રબાની.

(ર૩ર) આ હાથે આપો બી� હાથે લ્ય: �

લાચાર હાથથી આપે છે તેને સ�ાવાન હાથથી મળે છે .

� શખ્ નેક કામમાં થોડો માલ પણ ખચ� છે ,
પરવર�દગાર તે� ું વળતર મહાન અને અિતશય બનાવી દ�
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છે . અહ� બંને 'યદ' (હાથો) થી �ુરાદ બંને નેઅમતો છે .
ં ાની નેઅમતને �ૂંકો હાથ કહ�વામાં આવ્ય છે અને �ુદાઈ
બદ
નેઅમતને લાંબો હાથ. એટલા માટ� ક� અલ્લાહન નેઅમતો,
બદ
ં ાઓની સરખામણીમાં હ�રો ગણી વધાર� હોય છે . અને
એ જ બધી નેઅમતો�ું � ૂળ અને બધા�ું ક�ન્દ અને આશય
હોય છે . - સય્ય રઝી.
(ર૩૩) જ ંગ�ું આહવાન ન આપ�ુ:ં પોતાના �ુત

ં ં
ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલને ફરમાવ્�ુ: તમે કોઈને જગ�ુ
આહવાન ન આપજો, પણ જો કોઈ લલકાર� તો તરત જ

જવાબ આપી દ� જો. ક�મક� જગ�ુ
ં ં આહવાન આપનાર બાગી
હોય છે અને બાગી દર� ક હાલતમાં નાશ પામનાર હોય છે .

(ર૩૪) ઔરત મદર ્ન િસફતો: ઔરતોની શ્રે

ખસલતો � �ુ�ષોની સૌથી ખરાબ ગણાય છે . તેઓમાં ગવર,
કાયરતા અને કં�ૂસી છે ક� જો ઔરત મગ�ર હશે તો કોઈ

તેના પર કા� ૂ નહ� મેળવે અને જો લોભી હશે તો પોતાના
અને પોતાના ધણીના માલ�ું રક્ કરશે. અને �ુઝ�દલ હશે
તો દર� ક આવનારા ખતરાથી ભય�ભત રહ�શ.ે
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(ર૩પ) �ુ�ધ્ધવા અને �ુધ્�: આપથી અરજ

કરવામાં આવી ક� �ુ�ધ્ધવા �ુ�ષની વ્યાખ્ ફરમાવો. તો
ફરમાવ્�ુ: �ુ�ધ્ધવા એ છે � દર� ક વસ્ �ુન તેની જગ્યા

રાખે છે . અરજ કરવામાં આવી ક� તો પછ� ��હલની વ્યાખ્
�ું છે ? ફરમાવ્�ુ: એ તો �ુ ં કહ� � ૂ�ો.

હ�� ુ એ છે ક� , ��હલ એ છે � દર� ક વસ્ �ુન અસ્થાન
રાખે છે અને તે બયાન ન કર�ું જ એક ર�તે બયાન છે ક� તે
�ુ�ધ્ધવાનન િવરોધી છે . - સય્ય રઝી.
(ર૩૬) �ુિનયાની બેદરકાર�: �ુદાની કસમ ! આ

તમાર� �ુ િનયા માર� નજરમાં કોઢ�ના હાથમાં �ુવ્વરન
હાડકાથી પણ બદતર છે .

(ર૩૭) ઇબાદતના પ્રક: એક કૌમ સવાબની

લાલચમાં ઇબાદત કર� છે તો એ વેપાર�ઓની ઇબાદત છે .
અને એક કૌમ અઝાબના ડરથી ઇબાદત કર� છે તો એ

�ુલામોની ઇબાદત છે , અસલ એ કૌમ છે � �ુદાના �ુક

માટ� ઇબાદત કર� છે અને આ જ આઝાદ લોકોની ઇબાદત છે .
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(ર૩૮) ઔરતની �ુરાઈ: ઔરત નખશીખ �ુરાઈ

છે . અને તેની સૌથી મોટ� �ુરાઈ એ છે ક� તેના વગર ચાલ� ું
પણ નથી.

(ર૩૯) આળસ અને ચાડ�: � શખ્ આળસ અને

�ુસ્તીથ કામ લે છે તે પોતાના હકો પણ �ુમાવે છે . અને �
ચાડ� ખાનારની વાત માની લે છે તો િમત્રો પણ �ુમાવે છે .

(ર૪૦) ગસ્બ પત્થ: ઘરમાં એક પત્થ પણ

ગસ્બ લાગેલો હોય તો તે તેને બરબાદ�ની જમાનત (ગેર� ટ�)
છે .

(ર૪૧) ઝા�લમ અને મઝ�ુમ: મઝ�ુમનો �દવસ

(કયામત) ઝા�લમ માટ� એ �દવસથી વધાર� ભાર� હોય છે �

ઝા�લમનો મઝ�ુમ માટ� હોય છે .

(ર૪ર) �ુદાનો ખોફ: અલ્લાહથ ડરતા રહો ભલે

થોડોક જ ક�મ ન હોય અને પોતા અને તેની વચ્ચ પરદો

રાખો ભલે બાર�ક જ ક�મ ન હોય.

(ર૪૩) જવાબો અસંખ્ હોવા: જયાર� જવાબો

વધી �ય છે તો � ૂળ વાત ખોવાઈ �ય છે .
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(ર૪૪) આભાર અને �ૃતજ્ઞ: અલ્લાહન દર� ક

નેઅમતમાં એક હક હોય છે , � તેને અદા કર� દ� શે �ુદા તેની

નેઅમતને વધાર� દ� શે અને � કચાશ રાખશે તે ચા�ુ
નેઅમતને પણ ખતરામાં નાખી દ� શ.ે

(ર૪પ) ઇચ્છાઓન ઓછપ: જયાર� શ�ક્ વધી

�ય છે તો ઇચ્છા ઘટ� �ય છે .

(ર૪૬) નેઅમતનો અપકાર: નેઅમતોના પતનથી

ડરતા રહો ક�મક� દર� ક િનરં �ુશ થઈને િનકળ� જનાર� વસ્ �

પાછ� નથી આવ્ય કરતી.

(ર૪૭) �ૃપા� ૃિ�: મહ�રબાનીની ભાવના સગપણથી

વધાર� મહ�રબાની�ું કારણ હોય છે .

(ર૪૮) નેક ભાવના: � કોઈ તમારા િવશે સાચા

િવચાર ધરાવે છે તેના િવચારોને સાચા કર� બતાવો.

(ર૪૯) નફસનો �ુલામ: શ્રે અમલ એ છે �માં

તમાર� તમારા મનને મજ� ૂર કર�ું પડ� છે .
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�ુદાની

ઓળખ:

મ�

પરવર�દગારને

ઇરાદાઓના � ૂટવાથી અને િનય્યતોન ફર� જવાથી અને

�હમ્મ હાર� જવાથી ઓળખ્ય છે .

(રપ૧) કડવાશ અને મીઠાશ: �ુ િનયાની કડવાશ

આખેરતની િમઠાશ છે અને �ુ િનયાની મીઠાશ આખેરતની

કડવાશ છે .

(રપર) ફરજોના �ુકમો અને મસ્લેહત: અલ્લાહ

ઈમાનને જ�ર� ગણ્�ુ છે િશકરથી પાક રહ�વા માટ� , અને
નમાઝને વા�બ કર� છે ગવર્થ �ૂ ર રહ�વા માટ� . ઝકાતને

રોઝી�ું સાધન બનાવ્�ુ છે અને રોઝાને �ુધ્ મનો� ૃિ�ને
ચકાસવા�ું સાધન બનાવ્�ુ છે . �હાદને ઇસ્લામન ક�િત� માટ�

રાખ્ય છે અને અમ �બલ મઅ�ફને અવામ (લોકો) ની

�ુધારણા માટ� , ન�હ અિનલ �ુન્કરન � ૂખાર્ઓન �ુરાઈઓ
રોકવા માટ� વા�બ કયાર્છે . િસલે રહમ સંખ્યામા � ૃ�ધ્ માટ� ,

�કસાસ � ૂનના રક્ માટ� અને હ�ૂ દને િનષેધો (હરામ

કાય�)�ું મહત્ સમ�વવા�ું સાધન. શરાબ બંધી �ુ�ધ્ધન

રક્ માટ� કરવામાં આવી છે અને ચોર�થી બચ�ું ઇજ્જતન
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રક્ માટ� જ�ર� ઠરાવ્�ુ છે . વ્ય�ભચારન વંશના રક્ માટ�

હરામ કરવામાં આવ્�ુ છે . � ૃ�ષ્ િવ�દ સમાગમ વંશની બકા

માટ� હરામ ઠ�રવ્�ુ છે . ગવાહોને ઇન્કારન સામે � ૂરાવા�ું

સાધન

બનાવ્ય

છે .

અને

�ૂઠ

તજવાને

સચ્ચાઈન

સજ્જનતા�ુ સાધન ઠરાવ્�ુ છે . શાંિત સ્થાપનાન ખતરાઓથી

બચવા માટ� રાખવામાં આવેલ છે . અને ઇમામતને િમલ્ક્ત

વ્યવસ્ માટ� નીમવામાં આવેલ છે . અને પછ� ફરમાંબરદાર�
ઇમામતની મહ�ાની િનશાની ઠરાવી છે .

(રપ૩) �ૂઠ� કસમ: કોઈ ઝા�લમથી કસમ લેવા

હોય તો એવી ર�તે લ્ય ક� તે પરવર�દગારની તાકત અને

�ુ વ્વતથ બે�ર છે . જો તે �ૂઠ� કસમ ખાતો હોય તો (અથવા
તેની વાત ખોટ� હોય તો) ક�મક� જો આ ર�તે કસમ �ૂઠ� ખાશે
તો તરત જ અઝાબમાં સપડાઈ જશે અને એક �ુદાની કસમ

ખાધી તો અઝાબમાં જલ્દ નહ� થાય. ક�મક� આખર
અલ્લાહન તવહ�દનો ઇકરાર કર� લીધો છે .

(રપ૪) સદકાય�ની વસીયત: અય આદમ �ુત !

પોતાના માલમાં પોતાનો વસી પોતે બની � અને એ કામ
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�તે બ�વી લાવ, �ના માટ� આશા રાખે છે ક� લોકો તારા
પછ� બ�વી લાવશે.

(રપપ) ક્ર અને ઉશ્ક�રા: �ુસ્સ ગાંડપણની

એક િનશાની છે , ક�મક� �ુસ્સ કરનારને પાછળથી પસ્તા�ુ

પડ� છે અને જો પસ્તા નહ� તો સમજો તે ખર� ખર પાગલ
છે .

(રપ૬) ઇષાર: શર�રની તં�ુ રસ્તીન એક આધાર

ઇષાર્ન અછત છે .

(રપ૭) હાજત રવાઈ: અય �ુ મલ
ૈ !

તમારા

ઘરવાળાઓને �ુકમ આપો ક� સાર� આદતો ક�ળવવા માટ�

�દવસના શોધવા િનકળે અને �ુઈ જનારાઓની હાજતો � ૂર�

કરવા રાતોના નમાઝ પડ�. કસમ છે એ �તની � દર� ક

અવાજને સાંભળે છે ક� કોઈ શખ્ �દલમાં આનંદ પેદા નથી

કર� શકતો પણ એ ક� પરવર�દગાર તેના માટ� આ આનંદથી
એક મ� જન્માવ દ� છે ક� ત્યા પછ� તેના પર કોઈ સંકટ

આવી પડ� છે તો એ મ� તેની તરફ ઢળાણવાળ� જમીન

તરફ વહ�તા પાણીની �મ ઝડપથી આગળ વધે છે અને આ
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સંકટને એવી ર�તે ભગાવી દ� છે , �વી ર�તે પરાયા (પારકા)
�ટને હંકારવામાં આવે છે .

(રપ૮) સદકો: જયાર� ગર�બ થઈ �વ તો

અલ્લાહથ સદકો આપી વેપાર કરો. ( સદકો માત ધનવાનો

માટ� નથી.)

(રપ૯) વફાદાર� અને ગદ્દા: ગદ્દારો વફાદાર�

પણ અલ્લાહન નજદ�ક એક પ્રકાર ગદ્દા છે . અને
ગદ્દારો બેવફાઈ એક ર�તની વફાદાર� છે .

(ર૬૦) કસોટ� અને પર�ક્: ઘણાય લોકો છે �ને

અહ�સાન દ્વા અઝાબની લપેટમાં લઈ લેવામાં આવે છે . અને

તેઓ ઢાંક િપછોડાના કારણે ધોકામાં પડ�લા છે . અને લોકોના

સારા શબ્દ સાંભળ� ભરમાઈ ગયા છે . અલ્લાહ કોઈ પણ

શખ્સ�ુ ઇમ્તેહા મહ�તલથી વધાર� સા� ં કોઈ દ્વા નથી

લી�ુ.ં

(ર૬૧) બેવફા સાથી: જયાર� આપને ખબર

આપવામાં આવી ક� �ુઆિવયાના સાથીઓએ �બાર પર

આક્ર કર� દ��ું છે . તો આપ પોતે �તે બહાર િનકળ�ને
નખીલા �ુધી પહ�ચી ગયા. અ�ુક લોકો પણ આપની સાથે
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પહ�ચી ગયા અને કહ�વા લાગ્ય, “આપ આરામ કરો અમે
લોકો એ �ુ શ્મન માટ� � ૂરતા છ�એ.” તો આપે ફરમાવ્�ુ:
“તમે લોકો તમારા માટ� � ૂરતા નથી તો �ુ શ્મન માટ� �ું
� ૂરતા થાશો ! તમાર� પહ�લા પ્ રાજકતારઓની ફ�રયાદ

કરતી હતી આ� �ુ ં પ્ર� �લ્ની ફ�રયાદ કર� રહ્ �ં.
�ણે ક� આજ લોકો આગેવાન છે અને �ુ ં રય્ય �ં. �ુ ં

આિધન �ં અને તેઓ આજ્ઞા.”

જયાર� આપે આ કલામ ઇરશાદ ફરમાવ્ય, �નો
એક ભાગ �ુત્બાઓન �દર નકલ થઈ � ૂ�ો છે , તો
આપના સહાબીઓમાંથી બે જણા આગળ આવ્ય �માંથી એક�

ક�ુ:ં �ુ ં મારા અને મારા ભાઈનો જવાબદાર �ં. આપ �ક
ુ મ
આપો, અમે પાળવા તૈયાર છ�એ. આપે ફરમાવ્�ુ ક� �ુ ં � કંઈ
ઇચ્� �ં તેની સાથે તમારો �ું સંબ ંધ છે .

(ર૬ર) હા�રસ ઇબ્ન �ૂત: કહ�વામાં આવે છે ક�,

હા�રસ �બન �ૂતે આપની પાસે આવીને એમ ક�ું ક�, આપ�ું

એમ માન�ું છે ક� �ુ ં જમલવાળાઓને �ુમરાહ માની લઈશ?

તો આપે ફરમાવ્�ુ ક� અય હા�રસ ત� તાર� નીચેની તરફ જો�ું
છે અને ઉપર નથી જો�ુ.ં એટલે હ�રાન થઈ ગયા છો. તમે

નહ�ુલ બલાગાહ - 1106

ww.hajinaji.com

હકને જ નથી ઓળખતા તો �ું �ણો ક� હકદાર કોણ છે ?

અને �ૂઠને જ નથી �ણતા તો �ું �ણો ક� �ૂઠના �હમાયતી

કોણ છે ?

હા�રસે ક�ું ક� �ુ ં સઈદ �બન મા�લક અને અબ્� ુલ્લ
�બન ઉમરની સાથે � ૂણો પકડ� લઈશ, તો આપે ફરમાવ્�ુ ક�
સઈદ અને અબ્� ુલ્લ �બન ઉમર� ન હકની મદદ કર� અને

ન બાિતલથી મ� ફ�રવ્�ુ. (ન અહ�ના થયા ન ત્યાંન રહ્.)

(ર૬૩) બાદશાહના સાથીઓ: બાદશાહનો સહચર

શેરનો સવાર હોય છે ક� લોકો તેની �સ્થિતન ઇષાર કરતા હોય

છે અને તે પોતાની �સ્થિતન વધાર� �ણતો હોય છે .

(ર૬૪) સદવતર્: બી�ના વારસો સાથે સારો

વતાર્ કરો �થી લોકો તમારા વારસો સાથે પણ સારો

વતાર્ કર� .

(ર૬પ) ડાહ્ઓ�ું કથન: હક�મો�ું કહ�� ું ખ�ં હોય

છે તો દવા બની �ય છે અને ખો�ું હોય તો બીમાર� બની
�ય છે .

(ર૬૬) ઈમાનની ઓળખ: એક જણે આપથી

માંગણી કર� ક� ઈમાનની વ્યાખ્ કરો. તો ફરમાવ્�ુ: કાલે
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આવ�, તો �ુ ં ભર સભામાં બયાન કર�શ �થી � ું � ૂલી �ય

તો બી� તને યાદ અપાવી દ� . એટલા માટ� ક� કલામ

(વાણી) ભડક�લા િશકાર �વી હોય છે ક� એક પકડ� લે છે

અને બી�ના હાથમાંથી છટક� �ય છે . ( સિવસ્તા જવાબ
આ પહ�લા ઈમાનના િવષયમાં નકલ થઈ � ૂ�ો છે .)

(ર૬૭) ભાિવની �ચ�તા: હ� આદમના �ુત ! એ

�દવસની �ચ�તા � હ� નથી આવ્ય તેને એ �દવસ પર ન

નાખો � આવી � ૂ�ો છે . ક�મક� જો તે આવી તમાર� વયમાં

ભળ� ગયો તો તેની રોઝી પણ તેની સાથે આવશે.

(ર૬૮) મૈત્ અને શ�ુતામાં સંયમ: પોતાના

દોસ્તથ એક મયાર્દ �ુધી દોસ્ત રાખો. �ાંક એ�ું ન બને ક�

એક �દવસ �ુ શ્મ બની �ય, અને �ુ શ્મનથ પણ એક હદ
�ુધી �ુ શ્મન રાખો, કદાચ એક �દવસ િમત બની �ય. (તો

શરમા�ું ન પડ�)

(ર૬૯) �ુિનયાના કામ અને આખેરતના કામ:

�ુ િનયામાં બે પ્રકાર અમલ કરનારા મળ� આવે છે , એક એ

છે � �ુ િનયામાં �ુ િનયા માટ� જ કામ કર� છે અને તેને
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�ુ િનયાએ આખેરતથી ગા�ફલ બનાવી દ�ધો છે . તે પોતાની
પાછળવાળાઓની �ચ�તાથી ભયભીત રહ� છે અને પોતા િવશે

�બલ્�ુ

િનરાંત

અ�ુભવે

છે .

પ�રણામે

� ૂર� �જ� દગી

બી�ઓના લાભ માટ� વીતાવી દ� છે અને એક જણ એ હોય

છે � �ુ િનયામાં તેના પછ� (આખેરત) માટ� અમલ કર� છે

અને તેને �ુ િનયા વગર મહ�નતે મળ� �ય છે . તે �ુ િનયા

અને આખેરત બંને મેળવી લે છે . અને બંને ઘરનો ધણી બની
�ય છે , �ુદાના દરબારમાં કામ્યા થાય છે અને કોઈ

હાજતની માંગણી કર� છે તો �ુદા તેને � ૂર� કર� આપે છે .

(ર૭૦) ખાનએ કાબાના ઝેવર: �રવાયતમાં આવ્�ુ

છે ક�, ઉમર �બન અલ ખ�ાબના સામે તેની �ખલાફતના
કાળમાં ખાનએ કાબાના ઝેવરો અને તેના વધાર� હોવાનો
ઉલ્લે કરવામાં આવ્ય અને એક વગ� એ માંગણી કર� ક�

આપ આ ઝેવરોને �ુસલમાનોના લશ્ક પર ખચર કર� દયો

તો ઘણો અજ અને સવાબ મળશે, કાબાને આ �વરોની �ું
જ�રત છે ? તો તેમને આ રાય ગમી ગઈ અને એ િવશે
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલને � ૂછ�ુ.ં આપે ફરમાવ્�ુ ક� આ
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ઇસ્લામન પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લ પર ઉત�ુ� હ� ું અને આપના કાળમાં માલ
ચાર પ્રકાર હતો.

એક �ુસલમાનોનો �ગત માલ હતો, �ને ફરજો

પ્રમા વારસોમાં વહ�ચી આપ્ય કરતા હતા. એક બય� ુલ

માલનો માલ હતો �ને તેના હકદારોમાં વહ�ચી દ� તા હતા.

એક �ુમ્સન હતો �ને તેના હકદારોને સ�પી દ� તા હતા. અને
અ�ુક સદકાઓ હતા �ને તેના સ્થાન ખચર કરતા હતા.

કાબાના ઝેવરો એ સમયે પણ હતા અને પરવર�દગાર� તેને
એ જ હાલતમાં રહ�વા દ�ધા હતા. ન હઝરત ર� ૂલે અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

તેને � ૂલ્ય હતા.

અને ન તેના હોવા િવશે આપ અ�ણ હતા. એટલે આપ તેને
એજ �સ્થિતમા રહ�વા દયો � �સ્થિતમા �ુદા અને ર� ૂલ

સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લમ રાખ્ય છે . આ

સાંભળ� હ. ઉમર� ક�ું આ� જો આપ ન હોત તો �ુ ં બદનામ
થઈ ગયો હોત અને આમ કહ� ઝેવરો તેની જગ્યા �ુક�

દ�ધા.
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(ર૭૧) બય� ુલ માલમાં ચોર�: કહ� છે ક� આપની

સામે બે માણસોને ર�ૂ કરવામાં આવ્ય, �ણે બય� ુલ
માલમાંથી ચોર� કર� હતી. એક એમાંથી �ુલામ અને બય� ુલ

માલની િમલ્ક હતો. અને બીજો લોકોમાં કોઈની િમલ્ક
હતો. આપે ફરમાવ્�ુ ક� � બય� ુલ માલની િમલ્ક છે તેના

પર કોઈ હદ (સ�) નથી. ક�મક� �ુદાના માલના એક ભાગે
બી� માલને ખાધો છે . પરં� ુ બી� પર સખ્ હદ �ર�
કરવામાં આવશે. � પછ� તેના હાથ કાપી લેવામાં આવ્ય.

(ર૭ર) �ુકમોમાં �ુધારા: જો આ લપસણી � ૂિમ

પર મારા પગ �મી ગયા તો �ુ ં ઘણી ચીજોને ફ�રવી

નાખીશ. ( �ને મારા � ૂરોગામી ખલીફાઓએ દાખલ કર� છે
અને �નો પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમન �ુ�મતથીકોઈ વાસ્ત નથી.)

(ર૭૩) પ્રાર (નસીબ) અને પ્રય: આ વાત

�ણી લ્ય અને યક�ન રાખો ક� પરવર�દગાર� કોઈ બંદા માટ�

એથી વધાર� ન�� નથી ક�ુર �ટ�ું પોતાની હક�મ �કતાબમાં

બયાન કર� દ��ું છે . ભલે પછ� તેના પ્રયત ક�ટલાય મોટા
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ક�મ ન હોય, તેની ગોતાગોત ઘણી �ડ� ક�મ ન હોય. તેની
યોજનાઓ ક�ટલીય શ�ક્શાળ� ક�મ ન હોય. અને એવી જ

ર�તે એ બધા �ુધી તેના પ્રારબ્ધ િનમાર્ થએલ

પહ�ચવાના માગર્મ ા કોઈ �કાવટ નથી હોતી, ચાહ� તે ક�ટલોય
િનબર્, અને િનરાધાર ક�મ ન હોય.

� હક�કત �ણી લે છે અને તે પ્રમા અમલ કર� છે

તે જ સૌથી વધાર� આરામ અને લાભમાં રહ� છે . અને � આ

હક�કતને ધ્યાનમા નથી રાખતો અને તેમાં શંકા કર� છે તે જ
સૌથી વધાર� �ુકસાનમાં રહ� છે .

ક�ટલાય લોકો એવા છે �ને નેઅમતો આપવામાં

આવે છે અને તેના મારફત અઝાબમાં નાખવામાં આવે છે

અને ક�ટલાય લોકો છે � સંકટોમાં સપડાય છે અને આજ

આફત તેના હકમાં બરકત�ું કારણ બની �ય છે . એટલે એ

ફાયદાને શોધનારાઓ !

તમારા �ુક્રમ વધારો કરો અને

ઉતાવળ ઓછ� કર� દયો અને તમાર� રોઝીની સીમાઓ પર

રોકાઈ �વ.

(ર૭૪) ઇલ્ અને યક�ન: ખબરદાર ! પોતાના

ઇલ્મન અજ્ઞ ન બનાવો અને પોતાના યક�નને શકમાં ન
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ગણો. જયાર� �ણી લ્ય તો અમલ કરો અને જયાર� યક�ન
થઈ �ય તો કદમ આગળ વધારો.

(ર૭પ) લોભ લાલચ: લાલચ �યાં ઉતાર� દ� છે

ત્યાંથ િનકળવા નથી દ� તી અને આ એક એવી જમીન છે �
વફાદાર નથી. ક�મક� કદ� કદ� તો પાણી પીવા વાળાને � ૃપ્

થવા પહ�લાં જ �તરાશ (અડચણ ઊભી થઇ) �ય છે . અને
�ટલા પ્રમાણમ કોઈ િપ્ વસ્ �ુ�ુ માન સ્થા વધાર� હોય

છે તેના �ુમ થવા�ું �ુ :ખ વધાર� થાય છે . આકાંક્ષ �તર
ચ�ુઓને �ધળા બનાવી દ� છે અને � કંઈ નસીબમાં હોય

છે તે વગર પ્રયત મળ� �ય છે .

(ર૭૬) બાહ અને �ત�રક: અય �ુદા ! �ુ ં એ

વાતથી તાર� પનાહ મા�ું �ં ક�, લોકોની �હ�ર દ્ર�ષ્ટ મા� ં
�હ�ર �ુદ
ં ર હોય અને � �ુપ્ તારા માટ� �પાવેલ છે તે
કદ��ુ હોય. �ુ ં લોકોને દ� ખાડવા માટ� એ વસ્ �ુઓન સંભાળ
રા�ું �ને � ું �ણે છે ક� લોકોની સામે સારો હોવાનો દ� ખાવ
ક� ં અને તારા દરબારમાં સૌથી ખરાબ કમ� સાથે હાજર થા�,

તારા બંદાઓથી િનકટતા મેળ�ું અને તાર� મર�થી �ૂ ર થઈ
��.
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(ર૭૭) એક સોગંદ: એ �તની કસમ �ના

સદકાથી અમે �ધાર� રાતના આ બાક�ના ભાગને પસાર કર�
દ�ધો છે , � � ૂરો થતાં જ ઉજવળ �દવસ પ્ર થાશે આમ
અને આમ નથી થ�ુ.ં

(ર૭૮)

ફાયદામંદ

અમલ:

થો�ુ ં

કામ

�ને

િનયિમત કરવામાં આવે એ સખ્યાબં કામથી ઉ�મ છે

�નાથી આદમી કંટાળ� �ય.

(ર૭૯) ફરજો�ું મહત્: જયાર� નાફ�લાના કારણે

ફરજોને � ૂકસાન પહ�ચે તો તેને � ૂક� દયો.

(ર૮૦) આખેરતની તૈયાર�: �ને સફરના �તર�ું

ભાન છે તે એ �ુજબ તૈયાર� પણ કર� છે .

(ર૮૧)

�ુ�ધ્ધ�ુ

માગર્દશર:

�ખોથી

જો�ું

હક�કતમાં જો�ું નથી ગણા�.ું ક�મક� કદ� કદ� �ખો તેના

મા�લકને ધોકો આપી દ� છે , પણ સદ�ુ�ધ્ રાખનારને ધોકો
નથી આપતી.

(ર૮ર) ગફલતનો પરદો: તમાર� અને નસીહતની

વચ્ચ ગફલતનો એક પરદો આડ� પડયો રહ� છે .
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(ર૮૩) જ્ઞા અને અજ્ઞા: તમારા ��હલોને

પૈસો �ુષ્ક આપવામાં આવે છે અને આ�લમને માત
ભાિવની આશા આપવામાં આવે છે .

(ર૮૪) બહાના�ું ખંડન: ઇલ્ હમેશા બહા�ું

કાઢનારાના બહાનાને ખત્ કર� દ� છે .

(ર૮પ) મહત
� લ માગવી: �ની મૌત જલદ� આવી

�ય છે તે મોહલતની માંગણી કર� છે અને �ને મોહલત

મળ� �ય છે તે ટાળમટોળ કર� છે .

(ર૮૬) �ુરો �દવસ: જયાર� પણ લોકો કોઈ વસ્ �

પર વાહ વાહ કર� છે તો સમય તેના માટ� એક ખરાબ �દવસ
�પાવી રાખે છે .

(ર૮૭) કઝા અને કદ: આપથી કઝા અને કદ

(પ્રાર) િવશે � ૂછવામાં આવ્�ુ તો ફરમાવ્�ુ ક� આ એક

�ધારો માગર છે તેના પર ન ચાલો અને એક ગાઢ સમંદર છે

તેમાં દાખલ થવાની કોિશશ ન કરો અને એક અલ્લાહન ભેદ
છે એટલે તેને �ણવાની મહ�નત ન કરો.
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(ર૮૮) ઇલ્મથ વં�ચતતા: જયાર� પરવર�દગાર

કોઈ બંદાને અપમાિનત (ઝલીલ) કરવા ચાહ� છે તો તેને
ઇલ્ અને િવદ્વથી વં�ચત કર� દ� છે .

(ર૮૯)

એક

દ�ની

ભાઈના

વખાણ:

ગત

જમાનામાં મારો એક ભાઈ હતો. ��ું મહત્ માર� દ્ર�ષ્ટ

એટલા માટ� હ� ું ક� �ુ િનયા તેની નજરમાં � ુચ્ હતી અને
તેના પર પેટ�ું રાજ નહો�.ું � વસ્ � નહોતી મળતી તેની
ઇચ્છ કરતો ન હતો. અને � મળ� �� ું હ� ું તેનાથી વધાર�

વાપરતો ન હતો. મોટા ભાગે � ૂપ રહ�તો હતો. અને બોલતો

હતો તો બધા બોલવાવાળાને � ૂપ કર� દ� તો હતો. માગણોની
તરસને છ�પાવી દ� તો હતો અને દ� ખાવમાં લાચાર અને

�ૂ બળો હતો. પરં� ુ જયાર� �હાદનો મોકો આવી જતો તો
ં
શેરની �મ � ૂરવીર અને અજગરની �મ બની
જગલના
જતો હતો. કોઈ દલીલ ર�ૂ નહોતો કરતો જયાં �ુધી ક�

િનણાર્યત્ ન હોય. અને � વાતમાં બચવાની શ�તા હોતી
તેના પર કોઈને ઠપકો આપતો ન હતો, જયાં �ુધી બચાવ

સાંભળ� ન લ્ય. કોઈ દદર ્ન િશકાયત કરતો નહોતો, જયાં

�ુધી તેનાથી તં�ુ રસ્ ન થઈ �ય. � કરતો હતો એ જ
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કહ�તો હતો અને � કર� શકતો નહોતો તેને કહ�તો જ નહ�. જો
બોલવામાં તેના પર િવજયી થઈ શકાય તો � ૂપક�દ�માં તેના
પર કોઈ િવજય પામી શક� ું નહો�.ું તે બોલવાથી વધાર�

સાંભળવાની ઇચ્છ રાખતો હતો. જયાર� તેની સામે બે
પ્રકાર વસ્ �ુ આવતી અને એક ઇચ્છાન વધાર� ન�ક

હોતી તો તેની જ િવ�દ્ધ કરતો હતો. એટલે તમે બધા પણ

આ જ સંસ્કા અપનાવો. અને એની જ �ચ�તા કરો. અને જો
નથી કર� શકતા તો યાદ રાખો ક� થો�ુ ય
ં અપનાવી લે� ું મોટા
ભાગને છોડ� દ� વા કરતા વધાર� સા� ં છે .

(ર૯૦) �ુનાહનો ત્યા: જો �ુદા અવગણના પર

અઝાબની ચેતવણી ન પણ આપત તો પણ જ�ર� હ� ું ક�

નેઅમતોનો ઉપકાર માનવા ખાતર નાફરમાની ન કરવામાં
આવે.

(ર૯૧) શોક પ્રદશ: અશઅસ �બન ક� સને તેના

�ુત્ર � ૂરસો દ� તા ફરમાવ્�ુ: અશઅસ, જો તમે તમારા
�ુત્ર ગમમાં શોકગ્ર છો તો તેના સગપણનો હક છે . પણ

જો સબ કર� લ્ય તો અલ્લાહન પાસે દર� ક �ુસીબતનો એક

અજ છે .

નહ�ુલ બલાગાહ - 1117

ww.hajinaji.com

અશઅસ ! જો તમે સબ કર� લીધી તો અલ્લાહન

કઝા અને કદ એ �સ્થિતમા �ર� થશે ક� તમે અજ્ર હકદાર

બનશો અને જો તમે ફ�રયાદ કર� તો અલ્લાહન કદ એ
�સ્થિતમા �ર� થાશે ક� �ુનાહનો બોજ તમારા માથે હશે.

અશઅસ ! તમારા માટ� �ુત આનંદ�ું કારણ હતો

જયાર� ક� તે એક કસોટ� અને પર�ક્ હતો અને શોક�ું કારણ
બની ગયો જયાર� ક� તેમાં સવાબ અને રહ�મત છે .

(ર૯ર) કબ્ ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લ પર: પયગમ્બર ઇસ્લા સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ દફનાવતી વખતે કબ્ર પાસે
ઊભા રહ� ફરમાવ્�ુ:

સબ દર� ક સંજોગોમાં શ્રે વસ્ � છે પણ આપની

�ુસીબત િસવાય, અને પર� શાની અને િવહવળતા ખરાબ

વસ્ � છે પણ આપની વફાતની અલાવા, આપ�ું �ુ :ખ ઘ�ું
મો�ું છે અને આપની પહ�લા તથા આપની પછ� બધા �ુ :ખો
આસાન છે .
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(ર૯૩) બેવ�ફ
ૂ ની દોસ્ત: � ૂખર્ન દોસ્ત ન

અપનાવો ક�મક� તે પોતાના અમલને �ુદ
ં ર બનાવી ર�ૂ કરશે
અને તમારાથી પણ એવા અમલની માંગણી કરશે.

(ર૯૪) મગ�રબ અને મશ�રક વચ્ચ �તર:

આપને � ૂવર અને પિ�મના �તર િવશે સવાલ કરવામાં

આવ્ય, તો ફરમાવ્�ુ : � ૂયર્ન એક �દવસનો રસ્ત.

(ર૯પ) ત્ િમત્ અને ત્ શ�ુઓ: તમારા

દોસ્ત પણ ત્ �તના છે . અને �ુ શ્મ પણ ત્ પ્રકાર

છે . દોસ્તોન પ્રક આ છે : તમારો દોસ્, તમારા દોસ્તન

દોસ્ અને તમારા �ુ શ્મનન �ુ શ્મ. અને એ ર�તે �ુ શ્મનન
પ્રક આ છે : તમારો �ુ શ્મ, તમારા દોસ્તન �ુ શ્મ અને
તમારા �ુ શ્મનન દોસ્.

(ર૯૬) �ુ:ખ દ� �:ંુ આપે એક શખ્સન જોયો ક� તે

પોતાના �ુ શ્મનન �ુકસાન પહ�ચાડવા માગે છે પણ તેમાં

તે� ું પોતા�ું �ુકસાન થઈ ર�ું છે . તો ફરમાવ્�ુ ક� તાર�

ઉપમા એવા શખ્ �વી છે � પોતાની છાતીમાં ભાલો ખ�સી
દ� �થી પાછળ બેસનારો મર� �ય.
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(ર૯૭) બોધ અને ધડો (નસીહત) : બોધના

પ્રસં ક�ટલા બધા છે અને તેને ગ્ર કરનારા ક�ટલા ઓછા
છે !

(ર૯૮)

ઝઘડાઓથી

�ૂ ર

રહ�
� :ંુ

�

લડવા

ઝઘડવામાં સીમા વટાવી �ય તે �ુનેહગાર થાય છે . �

કચાશ રાખે છે તે પોતાની �ત પર �લ્ કર� છે અને આ

ર�તે ઝઘડો કરનારો તકવાના માગર ઉપર નથી ચાલી શકતો

(એટલે ઉ�ચત એ જ છે ક� ઝઘડા ન કરો)

(ર૯૯) તૌબા: એ �ુનાહની કોઈ વય નથી �ના

પછ� એટલો સમય મળ� �ય ક� ઇન્સા બે રકાત નમાઝ
પડ� લે અને �ુદાથી માફ� માગી લે. (પણ પ્ એ છે ક� આ
તકનો સંભવ �ાં છે ?)

(૩૦૦) �હસાબ �કતાબ: આપથી સવાલ કરવામાં

આવ્ય ક� : પરવર�દગાર આટલા અસંખ્ માણસોના �હસાબ

ક�વી ર�તે લેશ?
ે તો ફરમાવ્�ુ ક� : �વી ર�તે આ બધાને રોઝી
પહ�ચાડ� છે . ફર� � ૂછવામાં આવ્�ુ ક� જયાર� તે સામે નહ�
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આવે તો �હસાબ ક�વી ર�તે લેશે? �વી ર�તે સામે નથી
આવતો અને રોઝી આપે છે .

(૩૦૧) સંદ�શ લાવનાર: તમારો કાિસદ તમાર�

�ુ�ધ્ધન પ્રિતિન હોય છે . અને તમારો પત તમારો શ્રે
પ્રિતિન હોય છે .

(૩૦ર)

�ુઆનો

મોહતાજ: આકરામાં આકર�

આફતોમાં સપડાઈ જનારો એનાથી વધાર� �ુ આનો મોહતાજ

નથી, � હમણા �ુખી છે પણ ખબર નથી ક� �ાર� સપડાઈ
�ય.

(૩૦૩) માનવ જગત: લોકો �ુ િનયાના �ુત્ છે

અને માની મહોબ્બ પર �ુત્રો િન�દા નથી થઈ શકતી.

(૩૦૪) �ુદાનો મોકલેલ: ફક�ર અને િનરાધાર

હક�કતમાં �ુદાના �ૂ ત છે એટલે �ણે એને મના કર� દ�ધી
તો સમજો ક� �ુદાને ના પાડ� દ�ધી અને �ણે તેઓને આપ્�ુ,
તો સમજો ક� �ુ દરતના હાથમાં � ૂ�ુ.ં
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ગૈરતમંદ

વ્ય�ભચા

નથી

કરતો:

સ્વમાનશી ઇન્સા કદ� વ્ય�ભચા નથી કરતો. ( ક�મક� આ

બલા તેના ઘરમાં પણ આવી શક� છે .)

(૩૦૬) �વનનો રક્: મૌતથી વધીને સારો કોઈ

રક્ નથી.

(૩૦૭) માલની લાગણી: ઇન્સા સંતાનના મરવા

પર � ૂઈ �ય છે પણ પૈસાના �ુટં ાઈ જવા પર નથી � ૂતો.

ભાવાથર એ છે ક� અવલાદના મરવા પર સબ કર� લે

છે પણ માલના �ુકસાન પર સબ નથી કરતો.
- સય્ય રઝી.

(૩૦૮) દોસ્ત અને સગપણ: વડ�લોની મોહબ્બ

પણ અવલાદના માટ� સગપણનો દરજ્જ રાખે છે અને

મહોબ્બ સગપણની એટલી મોહતાજ નથી �ટ�ું સગપણ
મહોબ્બત�ુ મોહતાજ છે .

(ઉદ્દ એ છે ક�,

તમે લોકો આપસમાં પ્યા

મહોબ્બ રાખો �થી તમાર� અવલાદ તમારા દોસ્તોન
પોતાના સગા સમ�.)
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મોઅિમનની
રહો,

ક�મક�

ભાવના:

મોઅિમનની

પરવર�દગાર

ઈમાનવાળાઓની �ભે �ર� કરતો રહ� છે .

હકને

(૩૧૦) સં� ૂણર ઈમાન: કોઈ બંદા�ું ઈમાન ત્યા

�ુધી સા�ું નથી થઈ શક� ું �યાં �ુધી �ુદાઈ ખ�ના પર
પોતાના હાથની દોલતથી વધાર� ભરોસો ન કર� .

(૩૧૧) �ૂઠ�ું પ�રણામ: હઝરતે બસરા પહ�ચ્ય

પછ� અનસ �બન મા�લકને ક�ું ક� જઈને તલહા અને �બેરને

પયગમ્બ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

એ

ઇરશાદ બતાવો � હઝરતે મારા િવશે બયાન ફરમાવ્ય છે .

તો તેઓએ ટાળમટોળ કર� અને પછ� આવી બહા�ું ધ�ુ� ક�

મને એ કથન યાદ નથી રહ્. તો હઝરતે ફરમાવ્�ુ ક� જો

તમે �ૂઠા હશો તો પરવર�દગાર તમને એવા ચમકદાર
દાગના માર મારશે ક� તેને પાઘડ� પણ �પાવી નહ� શક�.

આ દાગથી �ુરાદ કોઢ છે �માં અનસ સપડાયા

અને �જ�દગીભર મ� પર �ુકાની બાંધીને રહ્. - સય્ય રઝી.

(૩૧ર) �દલોની હાલત: �દલ �ાર� ક વલણ

(રગબત) ધરાવે છે અને �ાર� ક ઉચાટ થઈ �ય છે . એટલે
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વળે લા હોય તો તેઓને �ુસ્તહ અમલ પર તૈયાર કરો
ન�હતર માત વા�બ બાબતો � ૂરતી ગણો. ( ક�મક� પરાણે
ુ
અમલ કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી �યાં �ુધી �દલમાં �ુ�સ
ન હોય.)

(૩૧૩) �ુરઆનની સં� ૂણર્ત: �ુ રઆનમાં તમાર�

પહ�લાની ખબર, તમાર� પછ�ની ભિવષ્યવાણ, અને તમાર�
દરિમયાની હાલતોના બધા �ુકમો મળ� આવે છે .

(૩૧૪) �ટનો જવાબ �ટ: �યાંથી પત્થ આવે

ત્યા જ ફ�ક� દયો ક�મક� �ુરાઈનો જવાબ �ુરાઈ જ હોય છે .

(૩૧પ) અક્ષરો� સ�દયર: આપે પોતાના કાિતબ

ઓબય�ુ લ્લા

�બન

અલી

રાફ�અને

ફરમાવ્�ુ:

તમારા

ખ�ડયામાં વર�યાળ� નાખ્ય કરો અને તમાર� કલમની �ભ

(અણી) લાંબી રાખ્ય કરો. લ�ટ�ઓ વચ્ચ �તર રાખો અને
અક્ષરો સાથે મેળવીને લખ્ય કરો ક�મક� તેનાથી લખાણ
ઘ�ું આકષર્ બની �ય છે .

(૩૧૬)

મોઅિમનોના

યા�ુબ ( સરદાર):

�ુ ં

મોઅિમનોનો (યા�ુબ) સરદાર �ં અને માલ �ુનેહગારોનો

સરદાર છે .
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અથા�ત ઈમાનવાળાઓ માર� પયરવી કર� છે અને

�ુનેહગાર �ૂ રાચાર� માલના ઈશાર� ચાલ્ય કર� છે . �વી ર�તે
મધમાખી પોતાના સરદારની પયરવી કર� છે . - સય્ય રઝી.

(૩૧૭) એક ય�દ
ૂ �એ આપને
ૂ ��ું મે�:ંુ એક ય�દ

મે� ું મા�ુ� ક� આપ �ુસલમાનોએ પોતાના પયગમ્બ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

દફન પછ� જ

લડવા�ું શ�ં કર� દ��ુ,ં તો આપે ફરમાવ્�ુ ક� અમે તેના
�નશીન પર મતભેદ કય� છે , તેઓથી િવરોધ નથી કય�

પણ તમે ય�દ
ૂ �ઓના પગ નાઈલ નદ�ના પાણીથી � ૂકાયા
પણ ન હતા ક� તમે પોતાના પયગમ્બરન જ કહ� દ��ું ક�

"અમને પણ એવો જ �ુદા જોઈએ �વો આ લોકો પાસે છે ."
�ના પર પયગમ્બર ક�ું ક� તમે ��હલ કૌમ છો.

(૩૧૮) ગલ્બા�ુ કારણ: આપને �ુછવામાં આવ્�ુ

ક� આપ બહા�ુ રો પર ક�વી ર�તે િવજય મેળવો છો? તો આપે

ફરમાવ્�ુ ક� � શખ્સન સામનો ક� ં �ં એ પોતે જ પોતાની
િવ�દ માર� મદદ કર� છે .
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અથા�ત તેના �દલમાં માર� ધાક બેસી �ય છે . -

સય્ય રઝી.

(૩૧૯) � ૂખ િનધર્નતાન ડર: આપે પોતાના �ુત

મોહમ્મ હનફ�યાને ફરમાવ્�ુ: અય �ુત ! �ુ ં તમારા સંબ ંધમાં
ગર�બી અને િનધર્નતાથ ડ� ં �ં, એટલે તમે એનાથી
અલ્લાહન પનાહ માગો ક�, ગર�બી દ�નની કમજોર�,

�ુ�ધ્ધન પર� શાની અને લોકોના િધ�ાર�ું કારણ બની �ય

છે .

(૩ર૦) ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમન ર�ત: એક શખ્સ અઘરો પ્ � ૂછ� લીધો તો

આપે ફરમાવ્�ુ ક� સમજવા માટ� �ુછો, �ઝવણમાં
ંૂ
પડવા

માટ� નહ�, ક�મક� જો ��હલ પણ શીખવા માગે તો તે આ�લમ
ૂ વણમાં પડવા માગે તો તે
�વો છે અને આ�લમ પણ જો � ંચ
��હલ �વો છે .

(૩ર૧) એક મ�ેોરો : અબ્� ુલ્લ �બન અબ્બાસ

આપના દ્ર�ષ્ટ�બ�� િવ�દ આપને મ�ેલરો આપ્ય તો ક�ું

તમા�ં કામ મ�ેકરો આપવા�ું છે , ત્યા પછ� રાય ( િનણર્)
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માર� છે એટલે અગર �ુ ં તમાર� િવ�દ પણ રાય ન�� કર�

લ� તો તમાર� ફરજ માર� આજ્ પાળવાની છે .

(૩રર) મરનારા પર રો�ુ:ં �રવાયતમાં આવ્�ુ છે ક�

જયાર� આપ િસફફ�નથી પાછા ફરતા �ૂફામાં ઉતયાર તો આપ
શબામના

કબીલા

પાસેથી

પસાર

થયા

�યાં

�ીઓ

િસફફ�નમાં માયાર જનારાઓ પર િવલાપ કર� રહ� હતી.

એટલામાં હરબ �બન શર�લ શબામી � કબીલાનો સરદાર
હતો તે હઝરતની સેવામાં હાજર થયો તો આપે ફરમાવ્�ુ:

તમાર� ઔરતો પર તમા� ં ચાલ� ું નથી � �ુ ં આ કલ્પાં

સાંભળ� રહ્ �ં. અને તમે તેઓને આ ર�તના િવલાપથી

મના ક�મ નથી કરતા? એમ કહ� આપ આગળ વધી ગયા

તો હરબ પણ આપની સવાર� પાછળ ચાલવા લાગ્ય. આપે
ફરમાવ્�ુ: �વ પાછા �વ. હા�કમની સાથે આ ર�તે

પગપાળા ચાલ�ું હા�કમના માટ� �ફત્ન છે અને મોઅિમનના
માટ� હ�ણપત (હલકાઈ)�ું કારણ.

(૩ર૩)

નહર
� વાનના ખાર�ઓ: નહ�રવાનના

પ્રસં આપ ખાર�ઓના મર� લાઓ પાસેથી પસાર થયા તો
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ફરમાવ્�ુ ક� તમારા ભાગ્યમા માત િવનાશ અને બરબાદ� છે ,

�ઓએ તમને બહ�કાવ્ય હતા તેમણે તમને ધોકો પણ આપ્ય
હતો.

લોકોએ � ૂછ�ું ક� આ ધોકો તેઓને કોણે આપ્ય હતો

? ફરમાવ્�ુ: �ુમરાહ કરનાર શયતાને અને નફસે અમ્મારા.

ૂ વી નાખ્ય અને �ુનાહોના
તેણે તેઓને આર�ૂઓમાં � ંચ

રસ્ત ખોલી નાખ્ય અને તેઓથી િવજયનો વાયદો કય� �ના
પ�રણામે તેઓને જહ�ામમાં ફ�ક� દ�ધા.

(૩ર૪) �ુદાની નાફરમાનીથી ડરો: એકાંતમાં

પણ �ુદાની અવગણનાથી બચો ક�મક� � જોવાવાળો છે એ
જ ફ�સલો કરનારો છે .

(૩રપ) મોહમ્મ ઇબ્ન અબી બક�ું � ૃત્:�ુ જયાર�

આપને મોહમ્મ �બન અબી બકની શહાદતની ખબર મળ�

તો ફરમાવ્�ુ ક�: મારો ગમ મોહમ્મ પર એટલો જ છે �ટલી
�ુ શ્મનન �ુશી છે . ફરક માત એટલો છે ક� �ુ શ્મનન એક

�ુ શ્મ ઓછો થયો છે અને મારો એક દોસ્.
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(૩ર૬) માફ� માગવાની વય મયાર્દ: � વય

પછ� પરવર�દગાર આદમના સંતાનો�ું બહા�ું ક� ૂલ નથી

કરતો તે સાઠ વરસ છે .

(૩ર૭) ખોટ� ર�તે સફળતા: �ના પર �ુનાહ ચડ�

બેસે ( ��ુ શ મેળવી લે) છે તે િવ�યી નથી. ક�મક� બદ�

(�ુ ષ્ટત) મારફત િવજય પામનાર પરા�જત જ હોય છે .

(૩ર૮)

ફક�રોનો

�હસ્સ:

પરવર�દગાર�

માલદારોના માલમાં ગર�બોની રોઝી રાખી છે એટલે જયાર�
પણ કોઈ ફક�ર � ૂખ્ય હશે તો એનો અથર એ ક� માલદાર�

પૈસો સમેટ� લીધો છે અને પરવર�દગાર કયામતના �દવસે
તેને જ�ર સવાલ કરનાર છે .

(૩ર૯) બહા�ું કાઢ�ુ:ં માફ� માગવાથી બેપરવાઈ

કરવી તે સા�ું બહા�ું ર�ૂ કરવાથી વધાર� િપ્ છે . (એટલે
માફ� માંગવા લાયક કોઈપણ કામ ન કર�ુ)ં

(૩૩૦) નેઅમતનો �ુ�પયોગ: �ુદાનો ઓછોમાં

ઓછો હક એ છે ક� તેણે આપેલી નેઅમતથી તેના �ુનાહ ન

આચરો.
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(૩૩૧) ફરજ અદા કરવાની તક: પરવર�દગાર�

સમજદારો માટ� ઇતાઅતનો એ મૌકો શ્રે ન�� કય� છે

જયાર� આળ�ુ લોકો આળસમાં પડ� �ય છે . ( ઉદા: નમાઝે
શબ)

(૩૩ર) બાદશાહની હિ� સયત: બાદશાહ જમીન

ઉપર અલ્લાહન ચોક�દાર છે .

(૩૩૩) મોઅિમનના �ુણો: મોઅિમનના ચહ�રા

પર આનંદ ( િનખાર) હોય છે અને �દલમાં ગમ અને રંજ.

તેની છાતી િવશાળ હોય છે અને નમ, �ચાઈને ( મોટાઈને)

પસંદ નથી કરતો, અને ખ્યાિતન િતરસ્કારકર� છે . તેનો ગમ
લાંબો હોય છે અને �હમ્મ મોટ� હોય છે , � ૂપક�દ� વધાર�

હોય છે અને સમય પ્ર�ૃિત હોય છે . તે �ુક કરવાવાળો,

સબ કરવાવાળો, �ચ�તનમાં �ૂબેલો, હાથ લાંબો કરવામાં
ક�
ં ૂસ, સારા સ્વભા અને નરમ િમ�ઝનો હોય છે , તે� ું મન

(હકના મામલામાં) પત્થરથ વધાર� સખ્ હોય છે અને

�ુલામથી પણ વધાર� િવનમ હોય છે .
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(૩૩૪) આશાઓનો ધોકો: જો �ુદાનો બંદો મૌત

અને પોતાના ��મને જોઈ લે તો આશાવંત ( આશાવાદ�)
તેના ફર� બથી નફરત કરવા લાગે.

(૩૩પ) બે ભાગીદાર: દર� ક શખ્સન પોતાના

માલમાં બે પ્રકાર ભાગીદાર હોય છે . એક વા�રસ અને એક
�ુસીબતો.

(૩૩૬) વચનપાલન: �નાથી માગવામાં આવે છે

તે ત્યા �ુધી સ્વતં છે �યાં �ુધી વાયદો ન કર� લે.

(૩૩૭) બેઅમલની �ુઆ: િવના અમલ બી�ને

દાવત આપનાર એવો હોય છે �વો કામઠા વગર તીર

ચલાવનાર.

(૩૩૮) ઇલ્મન બે પ્રક: ઇલ્મન બે પ્રક છે .

એક એ છે � સ્વભાવમા ઉતર� �ય છે અને એક એ હોય છે

� માત સાંભળ� લેવામાં આવે છે . અને સાંભળે � ું ત્યા �ુધી
કામ નથી આવ� ું �યાં �ુધી સ્વભાવ�ુ �ગ ન બની �ય.

(૩૩૯) રાય�ું ઠ�ક હો�ુ:ં રાયની �ુ રસ્ત - ધનની
અઢળકતા સાથે જોડાએલી છે . તેની સાથે આવે છે અને તેની
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સાથે ચાલી �ય છે . ( પણ ધન એમ જ નથી મળ� ું તેના
માટ� પણ ખર� રાયની જ�રત છે .)

ન�ધ : સામાન્ય ર�તે લોકો ધનવાનોના મંતવ્યન
માન આપે છે એટલે �યાર� તે િનધર્ન થઇ �ય તો તેના
મંતવ્ય �ૂલ્યહ�ન થઇ �ય .

(૩૪૦)

પાક

દામની

અને

�ુક: �ુશીલતા

(પાકદામની) ફક�ર�ની શોભા છે અને �ુક માલદાર�ની શોભા
છે .

(૩૪૧) ઝા�લમ અને મઝ� ૂમ: મઝ� ૂમના હકમાં
�લ્મન �દવસથી વધાર� કઠણ ઝા�લમના હકમાં ઇન્સાફન
�દવસ હોય છે .

(૩૪ર) મોટ� શ્રીમંત: લોકોના હાથની દૌલતથી
િનરાશ થઈ જ�ું એજ શ્રે શ્રીમંત છે . ( ક� ઇન્સા માત
�ુદા�ું ધ્યા ધર� .)
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(૩૪૩) અ�ુક લોકોની �સ્થિ: વાતો બધી
સલામત રહ� છે અને �દલોના ભેદોની પર�ક્ થનાર� છે ,
દર� ક જણ પોતાના આમાલના હાથે ગીરવી છે . અને લોકોના
શર�રમાં અશ�ક્ અને અકલમાં કમજોર� આવનાર� છે પણ
એક અલ્લા જ બચાવી લે. તેઓમાંનો સવાલ કરનાર
ં
છે અને જવાબ દ� નારા નકામી મહ�નત કર� છે .
�ુઝવનારા
ન�ક છે ક� તેઓમાંના શ્રે અ�ભપ્ર પણ માત રા� કરવા
અથવા ગઝબના ખ્યાલથ પોતાની રાયથી ફ�રવી નાખવામાં
આવે અને � અત્યં મજ� ૂત અકલ અને ઇરાદાવાળો છે
તેને પણ એક નજર પ્રભાિ કર� દ� અથવા એક કથન
તેમાં ક્રાં સજ� દ� .

(૩૪૪) �ુિનયા અને આખેરતની ખોટ: અય લોકો

અલ્લાહથ ડરો ક�મક� ઘણા આશાવાદ�ઓ છે

�ઓની

આશાઓ � ૂર� નથી થતી, અને ક�ટલાય ઘર બનાવવાવાળા
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છે �ઓને ઘરમાં રહ�વા�ું નસીબ નથી થ�.ું ક�ટલાય ધન
સગ
ં ્ કરનારા છે �ઓ માલ છોડ�ને ચાલ્ય �ય છે અને
ઘ�ું સંભિવત છે ક� ખોટ� ર�તે સંગ્ કર� લ હોય અથવા
કોઈના હકનો ઇન્કા કર� દ�ધો હોય અથવા હરામ માગ�
મેળવેલ હોય, અને �ુનાહોનો ભાર �ચક� લીધો હોય. - તો
તેનો વબાલ લઈ પાછા ફર� અને એ �સ્થિતમા �ુદાની સમીપ
હાજર થઈ �ય, �યાં માત રંજ અને પસ્તાવ હોય અને
�ુ િનયા તથા આખેરત બંનેનો ઘાટો હોય � હક�કતમાં ઉઘા�ુ ં
�ુકસાન છે .

(૩૪પ) �ુનાહોથી મજ� ૂર�: �ુનાહો �ુધી ન

પહ�ચ�ું પણ એક �તની પાકદામની છે .

(૩૪૬) આબ�નો સોદો: તમાર� આબ� સલામત

છે અને માગ�ું તેને મીટાવી દ� છે , એટલે એ જોતા રહો ક�
કોની સામે હાથ લંબાવો છો અને આબ�નો સોદો કરો છો.
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(૩૪૭) પ્રશંસામ સમતોલપ�ુ:ં યોગ્યતાથ વ�ુ

વખાણ કરવા �ુશામદ છે અને યોગ્યતાથ ઓછા વખાણ
કરવા લાચાર� છે અથવા હસદ છે .

(૩૪૮) મોટા �ુનાહ: સૌથી સખ્ �ુનાહ એ છે

�ને �ુનેહગાર હલકો ગણે છે .

(૩૪૯) સારા નરસા �ુણો: � પોતાના એબો પર

નજર રાખે છે તે બી�ના એબોથી ગા�ફલ થઈ �ય છે . અને
� �ુદાએ આપેલ રોઝી પર રા� રહ� છે તે કોઈ ચીજ

હાથમાંથી િનકળ� જવા પર ગમગીન નથી થતો. �

બડં ખોર�ની તલવાર ખ�ચે છે , પોતે તેનાથી જ માય� �ય છે .
અને � અગત્યન કાય�ને જબરદસ્ત � ૂરા કરવા માગે છે તે

તબાહ થઈ �ય છે . લહ�રોમાં �ૂદ� પડનારો �ૂબી �ય છે .
અને ખોટ� જગ્યા પ્રવેશન બદનામ થઈ �ય છે . �
વાતો વધાર� કર� છે તે � ૂલો પણ વધાર� કર� છે અને �ની
� ૂલો વધાર� હોય છે

તેની શરમ ઓછ� થઈ �ય છે . અને

�ની શરમ ઓછ� થઇ �ય છે તેની પરહ�ઝગાર� પણ ઓછ�

થઈ �ય છે અને �ની પરહ�ઝગાર� ઓછ� જઈ �ય છે . તે� ું
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�દલ મર� �ય છે . અને ��ું �દલ મર� �ય છે તે

જહ�હમમાં દાખલ થઈ �ય છે .

� લોકોના એબો જોઈને અણગમો દ� ખાડ� છે અને

પછ� એ જ એબ પોતા માટ� પસંદ કર� તો તેને � ૂખર કહ�વામાં
આવે છે .

નથી.

સંતોષ એક એવી � ૂડ� છે � કદ� ખતમ થવાવાળ�
� મૌતને બરાબર યાદ કરતો રહ� છે તે �ુ િનયાના

થોડા ભાગ પર પણ રા� થઈ �ય છે .

અને �ને એ ખબર હોય છે ક� વાણી પણ અમલનો

એક ભાગ છે તો જ�રતથી વધાર� બોલતો નથી.

(૩પ૦)

ઝા�લમની

િનશાનીઓ:

લોકોમાં

ઝા�લમની ત્ િનશાનીઓ હોય છે : પોતાથી �ચા ( ઉપર�)

પર અવગણનાથી �લમ કર� છે . પોતાથી નાના પર જોર

જબરથી �લ્ કર� છે અને પછ� ઝા�લમ લોકોની �હમાયત
કર� છે .
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(૩પ૧) સખ્ત પછ� આસાની: સખ્તીઓન �ત

પર જ �ુખદ �સ્થિ જન્મ છે . અને આફતોની સાંકળોના
સકડાવા સાથે જ આરામ ઉદભવે છે .

(૩પર) બાલ બચ્ચાથ લાગણી: પોતાના ક�ટલાક

અસ્હાબન સંબોધી ફરમાવ્�ુ: બાલ બચ્ચાઓન વ્યાિધમા
વધાર� ન પડયા રહો. જો તેઓ અલ્લાહન દોસ્ છે તો
અલ્લા તેમને �ુ :ખી થવા નહ� દ� . અને જો તેના �ુ શ્મ છે

તો તમે અલ્લાહન �ુ શ્મનોન િવશે �ું કામ �ચ�તા કરો છો.
(હ�� ુ એ છે ક�,

ૂર
ંથ
ા
ઇન્સા પોતાના વ�્ળમ

નીકળ� સમાજ અને લોકો િવશે પણ �ચ�તા કર� . માત �ૂવાના

દ� ડકા બનીને ન રહ�.)

(૩પ૩) છ�દ્રશોધવા: ખરાબમાં ખરાબ એબ એ છે

ક� ઇન્સા કોઈ એબને ખરાબ કહ� અને પછ� તેનામાં એજ
એબ દ� ખાતો હોય.

(૩પ૪) બાળજન્મન �ુબારકબાદ: હઝરતની

સામે એક શખ્સ બી� શખ્સન �ુત્ર �ુબારકબાદ દ� તા ક�ું

: શેહસવાર �ુબારકબાદ. તો આપે ફરમાવ્�ુ: એમ ન કહો
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બલ્ક એમ કહો ક� તમે આપનારનો �ુક અદા કય� છે એટલે

તમને આ ભેટ �ુબારક થાય. �ુદા કર� ક� િન�ુણ બને અને
તમને એની નેક�નો લાભ પહ�ચે.

(૩પપ)

દોલતની

અસરો:

આપના

અમલદારોમાંથી એક માણસે િવશાળ ઇમારત ઊભી કર�

લીધી તો આપે ફરમાવ્�ુ ક� ચાંદ�ના િસ�ાઓએ મા�ું �ચ�ું
છે . ખર� ખર આ ઇમારત તમાર� માલદાર�ની ચાડ� ખાય છે .

(૩પ૬) રોઝીની પહ�ચ: કોઈએ આપને પ્ કય�

ક� અગર કોઈ શખ્સન ઘરનો દરવાજો બંધ કર� દ� વામાં

આવે અને તેને એકલો �ુક� દ� વામાં આવે તો તેની રોઝી

�ાંથી આવશે? ફરમાવ્�ુ: �યાંથી તેની મૌત આવશે.

(૩પ૭)

શોક

પ્રદશ:

એક

જમાતને

કોઈ

મરવાવાળાનો શોક વ્યક કરતા ક�ુ:ં આ વાત તમાર� ત્યા
નવી નથી અને ન તમારા પર તેનો �ત છે . તમારો આ

સાથી સફરમાં રચ્ય પચ્ય રહ�તો હતો તો સમજો ક� આ પણ

એક સફર છે . ત્યા પછ� તે તમાર� પાસે આવી પહ�ચશે

અથવા તમે તેની પાસે જઈ પહ�ચશો.
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(૩પ૮) નેઅમત અને વબાલ: લોકો ! અલ્લા

તમને નેઅમતના મૌકા પર પણ એવા જ ડર� લા �ુ એ �વી
ર�તે અઝાબના મામલામાં પર� શાન �ુ એ છે , � શખ્સન હાથ
િવશાળ થઈ �ય અને તેને તે અઝાબની લપટ ન સમ� તો

તેણે ભયાનક વસ્ �ુથ પણ પોતાને સંતોષી સમ� લીધો અને
� તંગદસ્તીમા આવી �ય અને તેને પર�ક્ ન સમ� તેણે

એ સવાબ પણ ખોઈ નાખ્ય �ની આશા રાખવામાં આવતી
હતી.

(૩પ૯) આત્ �ુધારણા: અય લોભ લાલચના

ક� દ�ઓ ! હવે તો થોભો ! ક� �ુ િનયા પર � ૂટ� પડનારાઓને
કાળના અકસ્માતોન દાંત પીસવા િસવાય કોઈ ભયભીત

નથી કર� શકતો.
અય

લોકો !

પોતાની

�તને

�ુધારવાની

જવાબદાર� પોતે સંભાળ� લ્ય અને પોતાની આદતોની
માંગણી

પોતે

સંભાળ�

લ્ય

માંગણીઓથી મ� ફ�રવી લ્ય.

અને

પોતાની આદતોની
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(૩૬૦) બદ�ુમાની: કોઈની વાતનો ઉલટો અથર ન

લ્ય, �યાં �ુધી તેમાં ખરો અથર લેવાની શ�તા હોય.

(૩૬૧)

�ુઆની

ર�ત:

જો

પરવર�દગારની

બારગાહમાં તમાર� કંઈ માંગ�ું હોય તો �ુ આઓનો આરંભ
હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લ પર �ુ �દથી કરો ત્યા પછ� પોતાની હાજત માંગો

ક� પરવર�દગાર આ વાતથી �ચો છે ક� તેની પાસે બે વાત

માગવામાં આવે અને એ એક વાત તો � ૂર� કર� દ� અને

બી�ને ધ્યાનમા ન લે.

(૩૬ર) માન�ું રક્: � પોતાની પ્રિતષ

બચાવવા માગતો હોય તેને જોઈએ ક� ટંટા ફસાદથી �ૂ ર રહ�.

(૩૬૩) સમય અને સંજોગ: કોઈ વાતના સંભવ

પહ�લા ઉતાવળ કરવી અને સમય આવી જવા પછ� ઢ�લ

કરવી બંને � ૂખાર્ છે .

(૩૬૪) િન રથર્ક પ્: � વાત બનવાવાળ� નથી

તેના િવશે સવાલ ન કરો, ક�મક� � થઈ ગ�ું છે એ જ
તમારા માટ� � ૂર� ું છે .
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(૩૬પ) િપ્ �ુણો: �ચ�તન એક સ્વચ અર�સો છે

અને ધડો લેવો (નસીહત લેવી) એક અત્યં િનખાલસ સચેત
કરનારો છે . તમારા નફસની સભ્યત માટ� એટ�ું જ �ુર� ું છે

ં નથી કરતા તેનાથી � ૂદ પોતે
ક� � વસ્ � બી� માટ� પસદ
પણ પરહ�ઝ કરો.

(૩૬૬) ઇલ્ અને અમલ: ઇલ્મ�ુ ભાગ્ અમલ

સાથે જોડાએ�ું છે . અને � ખરો આ�લમ હોય છે તે અમલ
પણ કર� છે . યાદ રાખો ક� ઇલ્ અમલ માટ� �ુકાર� છે અને જો
ઇન્સા સાંભળ� લે તો સા�ં ન�હતર પોતે પણ ચાલ્�ુ �ય
છે .

(૩૬૭) ક્રાં અને પલટા: અય લોકો ! �ુ િનયાની

� ૂડ� (��)
ંૂ
એક સડ�� ું � ૂ�ું છે . �નાથી વબા ફ�લાવવાવાળ�
છે . એટલે તેના ચરવાના ખેતરથી સચેત રહો અહ�થી

ઉચાળા ભરવા આરામથી રહ�વા કરતા વધાર� લાભદાયક છે .
અને અહ� જ�રત � ૂરતો સામાન ધનવાની કરતા વધાર�

બરકતવાળો છે . અહ�ના પૈસાદારો માટ� એક �દન મોહતા�
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લખી દ� વામાં આવી છે અને તેનાથી બેપરવા રહ�નારને
રાહતનો સિધયારો આપી દ� વામાં આવ્ય છે .

�ને તેનો શણગાર ગમી ગયો તેની �ખોને તે �તે

�ધળ� કર� દ� છે . એને �ણે તેની પ્ર�ૃિ� આદત બનાવી
લીધી તેના મનને ગમ અને �ુ :ખથી ભર� દ� છે . અને આ

અ�ુક્ આમ જ ચા�ુ રહ� છે . ત્યા �ુધી ક� તે� ું ગ�ં �ુંપાવી

દ� વામાં આવે અને તેને �ફઝા ( કબ) માં નાખી દ� વામાં આવે

�યાં �દલની બંને રગો કપાઈ �ય. �ુદાને માટ� તેનો નાશ

કરવો પણ આસાન છે અને ભાઈઓ માટ� તેને કબ્રમ નાખી
દ� વો પણ �ુ�શ્ક નથી.

મોઅિમન એ જ છે � �ુ િનયાની સામે બોધની નજર�

�ુ એ છે . અને પેટ �ુરતા સામાન પર �ુ�રો કર� લે છે . તેની
વાતોને �ુ શ્મનાવ અને િતરસ્કાના કાનોથી સાંભળે છે ક�

જયાર� કોઈના માટ� કહ�વામાં આવે છે ક� માલદાર થઈ ગયો

છે તો તરત જ અવાજ આવે છે ક� નાદાર થઈ ગયો છે . અને

જયાર� કોઈને અમરતા (બકા) િવશે �ુશ કરવામાં આવે છે તો

નાશના િવચારથી ગમગીન બનાવી દ� વામાં આવે છે . અને
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આ બ�ું એ સમયે છે જયાર� હ� એ �દવસ નથી આવ્ય �

�દવસે �ુ િનયાવાળા હતાશ થઈ જશે.

(૩૬૮)

સવાબ

અને

સ�:

પરવર�દગાર�

ફરમાંબરદાર� પર સવાબ અને �ુનાહ પર અઝાબ એટલા

માટ� રાખ્ય છે ક� બદ
ં ાઓને પોતાના ગઝબથી �ૂ ર રાખે અને
તેને ઘેર�ને જ�બતનીતરફ લઈ આવે.

(૩૬૯) ભિવષ્યવાણ: લોકો પર એવો સમય

આવનાર છે જયાર� �ુ રઆનમાં માત નકશ બાક� રહ� જશે

અને ઇસ્લામમા માત નામ બાક� રહ� જશે. મ�સ્જદ
ચણતરના �હસાબે આલીશાન હશે અને �હદાયતના �હસાબે
બરબાદ હશે. તેના રહ�વાવાળા અને વસાવવાવાળા બધા
ખરાબમાં ખરાબ જમાનાવાળા હશે. તેઓમાંથી �ફત્ન ઉઠશે

અને તેઓની પાસે જ � ૂલોને રક્ મળશે. � તેનાથી

બચીને જવા માગતો હશે તેને તેની તરફ પાછો વાળવામાં
આવશે અને � �ૂ ર રહ�વા માગતો હશે તેને હાંક�ને લઈ
જવામાં આવશે.
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પરવર�દગાર� આમ ફરમાવ્�ુ છે ક�, "માર� �તની

કસમ �ુ ં એ લોકો પર �ફત્ન સવાર કર� દઈશ, �

અકલવાળાઓને પણ હયરતમાં નાખી દ� શે અને આ ચો�સ
થઈને રહ�શ.ે " અમે તેની બારગાહમાં ગફલતોમાં પડવાથી

પનાહ માગીએ છ�એ.

(૩૭૦) �ુિનયા અને આખેરત: કહ�વામાં આવે છે

ક�, આપ જયાર� પણ િમમ્બ પર �બરાજમાન થતા તો �ુત્બ
પડવા પહ�લા આ શબ્દ ઉચ્ચારત હતા:

લોકો ! અલ્લાહથ ડરો, તેણે કોઈને વ્યથ પેદા નથી

કય� ક� રમત ગમતમાં લાગી �ય અને ન સ્વતં છોડ�

દ�ધો છે ક� બેકાર કામ કરવા લાગે. આ �ુ િનયા � ઇન્સાનન
દ્ર�ષ્ટ આકષર્ બની ગઈ છે . તે એ આખેરતનો બદલ નથી
બની શકતી �ને �ુ દ�ષ્ટ કદ�પી બનાવી દ�ધી છે . �

ધોકાવાળ� �ુ િનયાના પ્રા કરવામાં સફળ થઈ �ય તે

એના �વો નથી � આખેરતમાં અલ્ �હસ્સ પણ મેળવી લે.

(૩૭૧) તકવા અને પરહઝ
� ગાર�: ઇસ્લામથ

વધીને કોઈ �ચી પ્રિતષ નથી અને તકવાથી વધીને
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માનવંત કોઈ માન નથી. પરહ�ઝગાર�થી બહ�તર કોઈ

આશ્રયસ્ નથી અને તૌબાથી વધીને સફળ કોઈ શફાઅત

કરવાવાળો નથી. સંતોષથી વધીને માલદાર કોઈ ખ�નો

નથી. અને રોઝી પર રા� રહ�વાથી વધીને ગર�બાઈ અને

�ુખને �ૂ ર કરનાર કોઈ માલ નથી. �ણે જ�ર � ૂરતા સામાન
પર િનભાવ કય� તેણે રાહત મેળવી લીધી અને િનરાંતના

સ્થળ ઘર બનાવી લી�ુ.ં

ઇચ્છ �ુ :ખ અને તકલીફની ચાવી અને થાક તથા

પ�રશ્રમ સવાર� છે .

લાલચ, ઘમંડ અને ઇષાર �ુનાહોમાં �ુ દ� પડવાના

સાધન અને ઉ�ેજક છે અને બદ� તમામ �ુરાઈઓનો સંગ્

છે .

(૩૭ર) �ુિનયા અને દ�નનો કયામ: આપે ��બર

�બન અબ્� ુલ્લ અન્સાર�ન ફરમાવ્�ુ: અય ��બર ! દ�ન
અને �ુ િનયા ચાર ચીજો પર કાયમ છે .

એ આ�લમ � પોતાના ઇલ્મન ઉપયોગ કર� અને

એ ��હલ � ઇલ્ શીખવાથી ઇન્કા ન કર� .
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એ સખી � પોતાની નેક�ઓમાં લોભ ન કર� .

અને એ ફક�ર � પોતાની આખેરતને �ુ િનયાના

બદલે વેચી ન નાખે. એટલે (યાદ રાખો) જો આ�લમ પોતાને
બરબાદ કર� દ� શે તો ��હલ પણ તેને પ્રા કરવાથી અકડ�
જશે. અને જો સખી પોતાની નેક�ઓમાં લોભ કરશે તો ફક�ર

પણ આખેરતને �ુ િનયાના બદલે વેચવા તૈયાર થઈ જશે.
��બર !

�ના પર અલ્લાહન નેઅમતો વધાર� હોય

છે . તેનાથી લોકોની હાજતો પણ વધાર� હોય છે . એટલે �

શખ્ પોતાના માલમાં અલ્લાહથ ફરજો સાથે રહ� છે તે

પોતાની અમરતા અને સદાકાળનો સમાન ભેગો કર� છે અને

� આ ફરજો � ૂર� નથી કરતો તે તેને પતન અને િવનાશના

માગ� લગાવી દ� છે .

(૩૭૩) �હદાયતનો માગર: ઇબ્ન જર�ર તબર�એ

પોતાના ઇિતહાસમાં અબ્�ુર રહ�માન �બન અબી લયલાથી
નકલ ક�ુર છે ક�, � હજ�જના સામના માટ� ઇબ્ન અશઅસના

સાથે િનકળ્ય હતો, અને લોકોને �હાદ માટ� ઉ�ે�જત કર�

રહ્ હતો, ક� મ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ એ �દવસે
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સાંભળ્�ુ જયાર� અમે લોકો શામવાળાઓથી લડ� રહ્ હતા ક�
હઝરતે ફરમાવ્�ુ:

ઈમાનવાળાઓ ! � શખ્ એ �ુ એ ક� �લ્ અને

અત્યાચા પર અમલ થઈ રહ્ છે

અને �ુરાઈઓ�ું

આમંત્ આપવામાં આવી ર�ું છે અને પોતાના �દલથી તેનો
ઇન્કા કર� દ� તો �ણે સલામત થઈ ગયો અને � ૂક્ થઈ

ગયો. - અને ઝબાનથી ઇન્કા કર� દ� તો અજ્ર હકદાર

પણ થઈ ગયો ક�મક� આ �દલી ઇન્કારથ વધાર� સાર� ર�ત

છે . અને જો કોઈ તલવાર વડ� તેની રોકથામ કર� , �થી
અલ્લાહ�ુ કથન ઘ�ું ��ુ થઈ �ય અને ઝા�લમોની વાત

પડ� �ય તો આ જ એ શખ્ છે �ણે �હદાયતનો માગર

મેળવી લીધો અને સીધા માગર પર ઊભો થઈ ગયો અને

તેના �દલમાં યક�નની રૌશની પૈદા થઈ ગઈ.

(૩૭૪) અમ �બલ મઅ�ફ અને ન�હ અિનલ

�ુન્ક: (આજ િવષય પર એક બી� પ્રસં ફરમાવ્�ુ:)

ક�ટલાક લોકો �ુન્ક�રાતન ઇન્કા �દલ - ઝબાન અને હાથથી
કર� છે તો તેઓ ભલાઈના બધા િવભાગોના ધણી છે . અને

અ�ુક લોકો માત �ભ અને �દલથી ઇન્કા કર� છે . અને
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હાથથી રોકથામ નથી કરતા તો તેઓએ ભલાઈની બે

આદતોને મેળવી અને એક આદત બરબાદ કર�. અને અ�ુક
લોકો માત �દલથી ઇન્કા કર� અને ન હાથ વાપર� છે ન

�ભ, તો તેઓએ બે આદતોને બરબાદ કર� અને માત એકને
�ળવી રાખી.

અને અ�ુક એ પણ છે �ઓ �દલ, ઝબાન ક� હાથ

કોઈથી પણ �ુરાઈઓનો ઇન્કા નથી કરતા તો તેઓ

�વતાઓ વચ્ચ �ુડદા �વા છે . અને યાદ રાખો ક� આ બધા
આમાલે ખૈર, �ુદાના માગર્મ ા �હાદ સ�હત અમ �બલ

મઅ�ફ અને ન�હ અિનલ �ુન્કરન સામનામાં એ જ હ�િસયત
ધરાવે છે � �ડા સમંદરમાં �કના
ંૂ
છાંટાની હોય છે .
અને આ બધા કાય�થી ઉચ્ચત કાયર ઝા�લમ

રાજકતારની સામે ન્યાયભયા શબ્દોન પડકાર છે .
(૩૭પ) �હાદની વ્યાખ્: અ� ૂ જહ�ફાથી નકલ

કરવામાં આવ્�ુ છે ક� મ� હઝરત

અમી�લ મોઅમેનીન

અલ�ય્હસ્સલામ એમ કહ�તા સાંભળ્ય છે ક� સૌથી પહ�લા

તમને હાથના �હાદમાં પરા�જત કરવામાં આવશે ત્યા પછ�
�ભના �હાદમાં અને ત્યા પછ� �દલના �હાદમાં. - પણ એ
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યાદ રહ� ક� જો કોઈ શખ્સ �દલથી સારપને સારપ ન સમ�

અને

�ુરાઈને �ુ� ં ન

સમ�યો તો તેને

એવી ર�તે

ઉથલાવવામાં આવશે ક� નીચો �ચો થઈ �ય અને �ચો

નીચો થઈ �ય.

(૩૭૬) હક અને બાિતલ�ું પ�રણામ: હક સદા

ભાર� હોય છે પણ મ��ું હોય છે અને �ૂઠ સદા આસાન હોય
છે પણ ઘાતક હોય છે .

(૩૭૭) આશા િનરાશા: �ુ ઓ, આ ઉમ્મતન સૌથી

શ્રે આદમીના િવશે પણ અઝાબથી ન�ચ�ત ન થઈ જ�ું
ક�મક� અલ્લાહન અઝાબથી માત ખોટમાં રહ�નારા જ િનરાંત

કર�ને બેસી �ય છે . એવી ર�તે આ ઉમ્મતન બદતર�નના
િવશે પણ �ુદાની રહ�મતથી હતાશ ન થઈ જ�ુ.ં ક�મક�
�ુદાની રહ�મતથી િનરાશા માત કાફરોનો ભાગ છે .

(ધ્યા રહ� ક� આ કથનનો સંબ ંધ માત એ

�ુનેહગારોથી છે �ના આમાલ તેઓને �ુ ફ્ર સીમા �ુધી ન

પહ�ચાડ� દ� નહ�તર કાફર તો હર હાલમાં �ુદાની રહ�મતથી

મા� ૂસ રહ� છે .)
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(૩૭૮) કં �ૂસી: કં�ૂસી એબોની બધી �ુરાઈઓનો

સગ
ં ્ છે . અને આ જ એ લગામ છે � ઇન્સાનન દર� ક
�ુરાઈની તરફ ખ�ચીને લઈ �ય છે .

(૩૭૯) રોઝી અને આ�િવકા: અય આદમ �ુત !

રોઝીના બે પ્રક છે એક રોઝી એ છે �ને તમે શોધો છો અને

એક રોઝી એ છે � તમને શોધી રહ� છે , ક� જો તમે તેના
�ુધી નહ� પહ�ચો તો તે તમાર� પાસે આવી જશે. એટલે એક
વરસની �ચ�તા વ્યાિધન એક �દવસ પર ન લાધી દયો. દર� ક

�દવસ માટ� એક �દવસની �ચ�તા � ૂરતી છે . ત્યા પછ� જો

તમાર� વયમાં એક સાલ બાક� રહ� ગયો તો દર� ક

આવવાવાળો �દવસ પોતાની રોઝી પોતાની સાથે લઈને

આવશે અને જો વરસ બાક� નથી તો વરસભરની �ચ�તાની
જ�રત શી છે ? તમાર� રોઝીને તમાર� પહ�લા કોઈ પામી

નથી શકતો અને તમારા ભાગ પર કોઈ વચર્સ નથી પામી

શકતો. બલ્ક તમારા નસીબમાં � લખાઈ � ૂ�ું છે તે વ્હ�લ
મોડ� તમને મળ�ને રહ�શ.ે
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(૩૮૦) �વન અને મરણ: ઘણા લોકો એવા

�દવસનો સામનો કરનારા છે �નાથી ભાગનારા નથી. અને
ઘણા લોકો એવા છે �ની �કસ્મ પર સમી સાં� ઇષાર

કરવામાં આવે છે

અને સવાર થતાં થતાં તેના પર

રોવાવાળ�ઓ�ું ટો�ં ભે� ું થઈ �ય છે .

(૩૮૧)

�ભની

�ળવણી:

બોલ�ું

તમારા

��ુ શમાં છે . �યાં �ુધી તેને �હ�ર ન કરવામાં આવે. ત્યા

પછ� તમે તેના ��ુ શમાં ચાલ્ય જશો એટલે તમાર� �ભને

એવી જ ર�તે સાચવી રાખો �વી ર�તે સોના ચાંદ�ને

સાચવવામાં આવે છે - ક�મક� અ�ુક વાણી નેઅમતોને ખોઈ દ�

છે અને અઝાબને નોતર� લે છે .

(૩૮ર) ખામોશી: � વાત નથી �ણતા તેને

�ભથી ન િનકાળો બલ્ક દર� ક એ વાત �ને �ણો છો એને
પણ ન બયાન કરો. ક�મક� અલ્લાહ દર� ક અવયવ�ું કંઈ ન

કંઈ કતર્વ ન�� �ુ� છે અને તેના જ મારફત કયામતના

�દવસે �જ
ુ ્જ � ૂર� કરનાર છે .
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(૩૮૩) �ુદાની ઇતાઅત અને �ુનાહ: એ

વાતથી ડરો ક� અલ્લા તમને �ુનાહના પ્રસં હાજર �ુ એ
અને ફરમાંબરદાર�ના સમયે ગૈર હાજર �ુ એ ક�મક� આ ર�તે

ખોટ ઉપાડનારામાં ગણાઈ જશો. જો તમાર� પાસે શ�ક્ છે

તો તેને �ુદાની ફરમાંબરદાર�માં દ� ખાડો અને જો કમજોર�
દ� ખાડવી છે તો �ુનાહ વખતે દ� ખાડો.

(૩૮૪) �ુિનયાદાર� જહાલત છે .: �ુ િનયાની

પ�ર�સ્થિ જોયા પછ� પણ તેના પ્ર વલણ અને આકષર્
જહાલત છે . અને સવાબ�ું યક�ન હોવા પછ� પણ નેક

અમલમાં આળસ કરવી �ુકસાન છે . ઇમ્તેહાનન પહ�લા દર� ક
પર ભરોસો કર� લેવો લાચાર� અને કમજોર� છે .

(૩૮પ) �ુિનયાની � ુચ્છત: �ુદાની નજરમાં

�ુ િનયાની � ુચ્છત માટ� એટ�ું જ �ુર� ું છે ક� તેના �ુનાહ આ

�ુ િનયામાં જ થાય છે અને તેની અસલી નેઅમતો તેને
છોડયા વગર પ્રા નથી થતી.

(૩૮૬) � ગોતે એને જડ�: � કોઈ, કોઈ ચીજ

મેળવવા માગતો હોય છે તે � ૂર� અથવા અ� ૂર� હર હાલમાં

મેળવી લે છે .
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(૩૮૭) ભલાઈ અને �ુરાઈ: એ ભલાઈ ભલાઈ

નથી ��ું પ�રણામ જહ�ામ હોય. અને એ �ુરાઈ �ુરાઈ

નથી �નો �ત જન્ન હોય. જ� ત િસવાયની દર� ક
નેઅમત � ુચ્ છે અને જહ� મથી બચી જવા પછ� દર� ક
સકં ટ આરામ છે .

(૩૮૮) સૌથી મોટ� નેઅમત: યાદ રાખો ક� � ૂખ

અને ગર�બી પણ એક આફત છે , અને તેનાથી વ�ુ ક�ઠન

સકં ટ શર�રની બીમાર� છે અને તેનાથી વધાર� �ુશ્ક� �દલની
બીમાર� છે . માલદાર� ચો�સ એક નેઅમત છે , પણ તેનાથી

મોટ� નેઅમત િનરોગી શર�ર છે અને તેનાથી મોટ� નેઅમત

�દલની પરહ�ઝગાર� છે .

(૩૮૯) વંશ અને �ળ
ૂ : �ને અમલ પાછળ ધક�લી

દ� તેને ખાનદાની આગળ નથી વધાર� શકતી. અથવા (બી�

�રવાયતમાં) �ને હાથમાંથી પોતા�ું ચા�ર�ય િનકળ� �ય

તેને બાપદાદાઓના કારનામા ફાયદા નથી પહ�ચાડ� શકતા.
�વનના

(૩૯૦)
ત્

મોઅિમનના

કામ

છે .-

એક

સમયો:

મોઅિમનના

સમયમાં તે

પોતાના

પાલનહારથી �તરની વાતો કહ� છે . બી� સમયમાં પોતાની
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રોઝીની વ્યવસ્ કર� છે , અને ત્ર સમયમાં પોતાના �દલને
આઝાદ છોડ� દ� છે એ મોજ મ� માટ� � હલાલ અને પાક

છે .

કોઈ �ુ�ધ્ધવા માટ� એ શોભ� ું નથી ક� પોતાના

ઘરથી �ૂ ર થઈ �ય પણ ત્રણમાં કોઈ એક કામસર.

પોતાની રોઝીની વ્યવસ્ કર� , આખેરત તરફ કદમ આગળ

વધાર�, હલાલ અને પાક આનંદ માણે.

(૩૯૧) �ુિનયાની િવર�ક્: �ુ િનયામાં ઝોહદ

અપનાવો ક� �થી અલ્લા તમને તેની �ુરાઈઓથી સચેત

કર� દ� , અને ખબરદાર થઈ �વ ક�મક� તમારા તરફથી

ગફલત નહ� વતર્વામા આવે

(૩૯ર) વ્ય�ક્ત: બોલો ક� �થી ઓળખાઈ �વ,

એટલા માટ� ક� ઇન્સાન�ુ વ્ય�ક્ત તેની �ભ નીચે �પાઈને
રહ� છે .

(૩૯૩) �ુિનયા પ્રા�: � �ુ િનયામાં મળ� �ય એ

લઈ લ્ય અને � ચીજ તમાર� િવ�ુખ થઈ �ય તેનાથી તમે
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પણ મ� ફ�રવી લ્ય. અને જો એમ નથી કર� શકતા તો તીવ
ઇચ્છામા મધ્ય માગ� બનો.

(૩૯૪) વાતની અસર: ઘણા શબ્દ આક્રમણ

વધાર� અસરકારક હોય છે .

(૩૯પ) સંતોષ: �ના પર સંતોષ કર� લેવામાં

આવે એજ � ૂર� ું થઈ �ય છે .

(૩૯૬) સમય બે �દવસ�ું નામ છે : મૌત હોય

પરં� ુ ખબરદાર અપમાન ન હોય.

અલ્ હોય પરં� ુ કોઈના ઓિશયાળા (મોહતાજ) ન

બન�ું પડ�.

�ને બેઠા બેઠા નથી મળ� ું તેને ઊભા થઈને પણ

નથી મળ� શક�.ું

જમાનો બે �દવસ�ું નામ છે . એક �દવસ તમારા

લાભમાં હોય છે , બીજો તમાર� િવ�દ. એટલે જો લાભમાં

હોય તો અ�ભમાની ન બની જજો. અને તમાર� �ખલાફ થઈ

�ય તો સબ્ર કામ લેજો.
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(૩૯૭) શ્રે સૌરભ: શ્રે �ુગ ંધ�ું નામ કસ્ �ૂર

છે . ��ું વજન ઘ�ું ઓ�ં હોય છે , અને � ૂશ�ુ અત્યં
ભભકાદાર હોય છે .

(૩૯૮) ગૌરવ: ગવર અને �ચા હોવાને છોડ� દયો,

અને ઘમંડ તથા અ�ભમાનનો નાશ કરો અને પછ� પોતાની
કબને યાદ કરો.

(૩૯૯) િપતા �ુત્ર હકો: �ુત્ર બાપ પર એક

હક હોય છે , અને બાપનો �ુત પર એક હક હોય છે . બાપનો
હક એ છે ક�, �ુત �ુદાના �ુનાહની વાત િસવાય, દર� ક

બાબતમાં તેની આજ્ પાળે , અને �ુત્ર હક એ છે ક� તે� ું
ં ર નામ પાડ�, અને તેને શ્રે સસં ્કા િશખવાડ� અને
�ુદ
�ુ રઆને મ�દની તાલીમ આપે.

(૪૦૦) અસરકારક અને અસરહ�ન: ખરાબ નજર

પડવી, ��ુ મંતર અને નેક ફાલમાં તથ્ (સત્) છે , પરં� ુ

અપ�ુકનની કોઈ હક�કત નથી. અને બીમાર�નો વળગાડ
પણ પાયા વગરની વાત છે .
� ૂશ�ુ, સવાર�, મધ અને હ�રયાળ� જોવાથી આનંદ

મળે છે .
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(૪૦૧) સંસ્કારમા એકતા: લોકોની સાથે નેક

વતર્�ુંકથ િનકટતા રાખવી તેઓની �ુ ષ્ટતાથ બચવાનો શ્રે
માગર છે .

(૪૦ર) પોતાની ઓકાતમાં (હદમાં) રહો: એક

શખ્સ આપની પાસે પોતાના ગ�થી �ચી વાત કહ� દ�ધી.
તો ફરમાવ્�ુ: તમે તો પાંખો આવતા પહ�લા જ ઉડ�ુ શ� કર�
દ��ું અને જવાની આવવા પહ�લા જ નાચવા લાગ્ય.

(૪૦૩) સવર્ન માગ સવર્ન નાશ: � �ુ દ� �ુ દ�

વસ્ �ુ પર નજર રાખે છે તેની �ુ�ક્ત તેનો સાથ છોડ� દ�
છે .

(૪૦૪) લા હવ્ વલા �ુવ્વતન અથર: આપને

�ુછવામાં આવ્�ુ ક� 'લા હવ્ વલા �ુ વ્વ ઇલ્લ �બલ્લા'

નો અથર �ું છે ? તો ફરમાવ્�ુ ક� આપણે અલ્લાહન સાથે કોઈ
વસ્ �ુન અખત્યા નથી રાખતા અને � કંઈ િમલકત છે તે

તેની દ�ધેલ છે . તો જયાર� તે કોઈ એવી ચીજનો અિધકાર
આપે છે �નો અિધકાર આપણા કરતા તેની પાસે વધાર� છે

તો આપણને જવાબદાર�ઓ પણ આપે છે અને જયાર� પાછ�

લઈ લે છે તો જવાબદાર�ઓ ઉપાડ� લે છે .
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(૪૦પ) �ુગયરા ઇબ્ન શોઅબા: આપે જો�ું ક�

અમ્માર યાિસર �ુગીરા �બન શોઅબાથી વાદ િવવાદ કર�

રહ્ છે તો ફરમાવ્�ુ: અમ્મા ! તેને તેના હાલ પર છોડ�

દયો, તેણે દ�નમાંથી એટલો જ �શ લીધો છે � તેને

�ુ િનયાથી િનકટ બનાવી દ� અને �ણી જોઈને પોતા માટ�

વાતોને શંકાશીલ બનાવી લીધી છે . �થી આ જ આશકં ાઓને
પોતાની ક્ષિતઓ� બહા�ું બનાવે.

(૪૦૬) િવનય અને સ્વમા: ક�ટલી સરસ વાત

છે ક� પૈસાદાર લોકો �ુદાના અજ્ર ખાતર ફક�રો સાથે
નમ્રતા વત� પણ તેનાથી વધાર� સાર� વાત એ છે ક�,

ફક�રો �ુદા પર િવ�ાસ રાખી પૈસાદારો સાથે સ્વમાન�ૂવર
વત�.

(૪૦૭) �ુ�ધ્: પરવર�દગાર કોઈ શખ્સન અકલ

નથી અપર્ કરતો પણ એ ક� એક �દવસ તેના વડ� તેને

િવનાશથી બચાવી લે છે .

ન�ધ : અકલ િવનાશથી બચાવ માટ� આપેલ છે .
(૪૦૮) હકથી ટકરાવ: � હકથી ટકરાશે, હર

હાલમાં હક તેને પછાડ� દ� શ.ે
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(૪૦૯) �દલ: �દલ �ખોની �કતાબ છે .
(૪૧૦) તકવા: તકવા બધા સદ�ુણો�ું સર અને

સરદાર છે .

(૪૧૧) ઉસ્તાદ�ુ મહત્: પોતાના �ભની તેજ

ધાર એ લોકો િવ�દ ન વાપરો �મણે તમને બોલતા િશખવ્�ુ
છે . અને પોતાના વક્ �ૃત્વ છટા�ું પ્રદશ તેઓ સામે ન
કરો �મણે માગર બતાવ્ય છે .

(૪૧ર) આત્માન ક�ળવણી: પોતાના આત્માન

ક�ળવણી માટ� આટ�ું જ �ુર� ું છે ક� એ વસ્ �ુઓથ બચો �ને
બી�ઓ માટ� ખરાબ ગણો છો.

(૪૧૩) પરાણે સબ: ઇન્સા બહા�ુ રોની �મ સહન

કરશે ન�હતર ભોળા લોકોની �મ � ૂપ થઈ જશે.

(૪૧૪) શોક પ્રદશ: બી� �રવાયતમાં છે ક� આપે

અશઅસ �બન ક� સને તેના બેટાનો �ુરસો આપતા ફરમાવ્�ુ ક�

વડ�લોની �મ સબ કરો, નહ�તર �નવરોની �મ એક
�દવસ જ�ર � ૂલી જશો.
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�ુિનયાની

હાલત:

આપે

�ુ િનયાની

ઓળખાણ કરાવતા ફરમાવ્�ુ ક�; ધોકો આપે છે , �ુકસાન

પહ�ચાડ� છે , અને ચાલી �ય છે . અલ્લહ� ન તેને પોતાના
ં કર� અને ન �ુ શ્મનોન અઝાબ
દોસ્તોન સવાબ માટ� પસદ
માટ� . �ુ િનયાવાળા એ સવારો �વા છે , �ઓએ હ� પડાવ

નાખ્ય ત્યા હંકારનારાએ લલકાયાર ક� �ૂચનો સમય આવી

ગયો છે અને પછ� ચાલી િનકળ્ય.

(૪૧૬) હઝરત ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ
�હદાયત: પોતાના �ુત હસન અલ�ય્હસ્સલને ફરમાવ્�ુ:
ખબરદાર, �ુ િનયાની કોઈ ચીજ પોતાની પાછળવાળાઓ માટ�

ન � ૂક� જવી, ક�મક� તેના વારસો બે જ પ્રકાર હોય છે . કાં

તો એ હશે �ઓ નેક અમલ કરશે, તો � માલ તમાર�
કમબખ્તી�ુ કારણ બન્ય હશે તે તેઓના સદભાગ્�ું કારણ

બનશે. અને જો લોકો તેને �ુના�હત કાયર્મ ા લગાવશે તો તે

તમારા માલના કારણે હતભાગી બનશે અને તમે તેના
�ુનાહમાં મદદગાર ગણાશો અને એ બંનેમાંથી કોઈ એવો

નથી �ને તમાર� �ત પર પ્રાધા (અગ્ર) આપી શકો.
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આ કથનને એક બી� ર�તે પણ બયાન કરવામાં

આવ્�ુ છે .

"આ �ુ િનયા � આ� તમારા હાથોમાં છે કાલે બી�
તેના ધણી રહ� � ૂ�ા છે અને આવતી કાલે બી�ના હાથમાં
ચાલી જશે. અને તમે એને બેમાંથી એકના માટ� ભે� ું કર�
રહ્ છો, કાં તો એ શખ્ � તમા�ં ભે� ું કર� � ંુ �ુદાની
ં ગીમાં વાપરશે તો ભે� ું કરવાની મહ�નત તમે કરશો અને
બદ
સદભાગ્ એને મળશે. અથવા એ શખ્સન હાથમાં �શે �
�ુદાના �ુનાહ માટ� વાપરશે તો તેના માટ� ભે� ું કર� તમે
બદબખ્તીન િશકાર બનશો અને તેઓમાંથી કોઈ એવો નથી
�ને તમાર� �ત પર સરસાઈ આપી શકો. અને તેના માટ�
તમાર� પીઠ પર ભાર વેઠો એટલે �ઓ �ુજર� ગયા તેઓ

માટ� �ુદાની રહ�મતની આશા કરો અને � બાક� રહ� ગયા
તેઓ માટ� �ુદાના ર�ઝકની આશા રાખો."-સય્ય રઝી

(૪૧૭) ઇસ્તેગ્ફાર અથર: એક શખ્સ આપની

સામે ઇસ્તેગ્ફ ��. “અસ્તગ્ફ��લ્” તો આપે ફરમાવ્�ુ:

તાર� મા તારા સોગમાં બેસ,ે આ ઇસ્તેગ્ફ સૌથી મોટા
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લોકો�ું સ્થા છે અને તેના ભાવાથર્મ ા છ વસ્ �ુ સમાએલી
છે : ( ૧) ગત કાય�નો પસ્તાવ, (ર) ભિવષ્યમા ન કરવાનો
પાકો િનણર્ (૩) લોકોના હકો અદા કર� દ� વા ક� તેના પછ�
એવા પાકદામન થઈ �વ ક� કોઈ જવાબ માંગવામાં ન

આવે. (૪) � ફરજ � ૂક� ગયા છો તેને � ૂર� ર�તે અદા કરવી
(પ) અને � માંસ હરામ માલથી ઉગ્�ુ છે તેને રંજ અને

ગમથી િપગળાવી દ� � ું ત્યા �ુધી ક� ખાલ (ચામડ�) હાડકા

સાથે ચ�ટ� �ય અને ન�ું માસ પેદા થાય (૬) અને શર�રને
આજ્ પાલનનો એવો જ સ્વા ચખાડો �વી ર�તે �ુનાહનો
આનંદ માણ્ય છે , ત્યા પછ� કહો “અસ્તગ્ફ��લ્”

(૪૧૮)

સહનશીલતા અને

(�હલ્) �ુદ એક �ુ� ં ખાનદાન છે .

ધૈયર:

સ�હષ્�ુત

(૪૧૯) �પી મૌત: આદમ �ુત ક�ટલો રંક

(મીસ્ક�) છે ક�, તેની મૌત પણ �પી છે અને તેની
બીમાર�ઓ પણ ભેદ ભરમમાં છે . અને તેના આમાલ પણ
બધા સાચવી લેવામાં આવે છે . પ�ર�સ્થિ એ છે ક� મચ્છરન
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કરડવાથી ચીખી ઉઠ� છે , �તરાશ આવવાથી મર� �ય છે
અને પસીનાથી ગંધાઈ ઉઠ� છે .

(૪ર૦) િનડર દ્ર�ષ: કહ�વાય છે ક� આપ

પોતાના સાથીઓ સાથે �બરાજમાન હતા. ત્યાંથ એક
સ�દયર્વા �ી પસાર થઈ અને લોકોએ તેને તીરછ� નજરથી
જો�ું શ�ં �ુ� તો આપે ફરમાવ્�ુ: "આ �ુ�ષોની �ખો
તાકવાવાળ� છે , અને આ દ્ર�ષ્ટ તેઓની કામનાઓને
ઉ�ે�જત કરવા�ું કારણ છે એટલે જયાર� પણ તમારામાંથી
કોઈ શખ્ એવી �ીને �ુ ઓ � પસંદ આવવાવાળ� હોય તો
ં ંધ જોડ� ક�મક� આ �ી પણ પોતાની
પોતાની ઘરવાળ�થી સબ
જ �ી �વી છે ."

આ સાંભળ� એક ખાર�એ ક�ું

ક� અલ્લા આ

કાફરને કત્ કર� ક�ટલો ફક�હ (દ�નમાં �ડો) છે . - તો લોકો

તેને મારવા ઊભા થઈ ગયા. અને આપે ફરમાવ્�ુ: ખબરદાર,

ઠહ�રો ગાળનો બદલો ગાળ હોય છે અથવા ખતાથી દર�ુજર
કરવી હોય છે .
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(૪ર૧) અકલ�ું માગર્દશર: તમારા માટ� એટલી

જ અકલ � ૂરતી છે ક� �ુમરાહ�નો માગર �હદાયતના માગર્થ

અલગ થઈ �ય.

(૪રર) નાની અને મોટ� ભલાઈ: નેક�ઓ ��મ

આપો અને તેમાંથી કોઈ પણ ચીજને � ુચ્ ન સમજો ક�મક�

નેક� નાની પણ મોટ� હોય છે અને થોડ� પણ ઘણી હોય છે .

ખબરદાર ! તમારામાંથી કોઈ શખ્ એમ ન કહ� ક� કોઈ શખ્

નેક કામ માટ� મારાથી વધાર� સારો છે ન�હતર �ુદાની કસમ,

એમ જ થઈ જશે. નેક� અને �ુરાઈ બંનેના પાત હોય છે જો

તમે તેને છોડ� દ� શો તો � તેનો પાત હશે એ જ ��મ

આપી દ� શ.ે

(૪ર૩) અલ્લાહથ સારો વહવ
� ાર: � પોતાના

�તરની �ુધારણા કરશે પરવર�દગાર તેના બાહને ઠ�ક કર�

દ� શે. અને � પોતાના દ�ન માટ� અમલ કરશે �ુદા તેની

�ુ િનયા માટ� � ૂરતો થઈ જશે અને � પોતાના અને �ુદાના

મામલાઓને ઠ�ક કરશે પરવર�દગાર તેના અને બી�
ઇન્સાનોન મામલાઓને ઠ�ક કર� દ� શ.ે
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(૪ર૪) સ�હષ્�ુત અને અકલ: સ�હષ્�ુત (�હલ્)

ઢાંક� લેનાર� ચાદર છે અને �ુ�ધ્ અિતશય ધારદાર
તલવાર છે ,

એટલે પોતાના સ્વભાવોન નબળાઈઓને

સહનશીલતાથી �પાવી લ્ય અને પોતાની વાસનાઓનો
�ુ�ધ્ધન તલવારથી સામનો કરો.

(૪રપ)

નેઅમતના હકો: અલ્લાહન ક�ટલાક

બદ
ં ાઓ એવા છે �મને પરવર�દગાર� ખાસ નેઅમતો બી�

બદ
ં ાઓના લાભ માટ� અપર્ કર� છે . એટલે �યાં �ુધી તેઓ

દાન પ્રદ કરતા રહ� છે એ નેઅમતોને તેમના હાથોમાં
બાક� રાખે છે અને જયાર� દાન સખાવત રોક� લે છે તો
તેઓથી પાછ� લઈ લે છે , અને બી�ઓને આપી દ� છે .

(૪ર૬) તં�ુરસ્ત અને માલદાર�: કોઈ બંદા માટ�

એ ઉ�ચત નથી ક� બે વાતો પર ભરોસો કર� . એક તં�ુ રસ્ત

અને એક માલદાર�, ક�મક� તં�ુ રસ્ત જોત જોતામાં બીમાર�માં

ફ�રવાઈ �ય છે અને માલદાર� જોતજોતામાં ગર�બી�ું �પ
ધારણ કર� લે છે .
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(૪ર૭) અલ્લાહન િશકાયત: � પોતાના �દલ�ું

�ુ :ખ કોઈ મોઅિમનને બતાવે �ણે તેણે �ુદાને બતાવ્�ુ અને

� તેની ફ�રયાદ કોઈ કાફરથી કર� તો તેણે �ણે �ુદાની
િશકાયત કર�.

(૪ર૮) ઈદનો �દવસ: એક ઈદના �દવસે આપે

ફરમાવ્�ુ: “આ ઈદ માત એ લોકો માટ� છે �મના રોઝા ક� ૂલ
થઈ �ય અને તેમની નમાઝ માનલાયક થઈ �ય, અને

આમ પણ � �દવસે પણ પરવર�દગારનો �ુનોહ ન કરવામાં
આવે �ુસલમાનના માટ� એ જ �દવસ ઈદનો �દવસ છે .”

(૪ર૯) �ચ�તા અને વ્યાિ: કયામતના �દવસે

સૌથી વધાર� અફસોસજનક પ�ર�સ્થિ એ માણસની હશે �

�ુદાની બંદગીથી હટ�ને માલ ભેગો કર� અને પછ� તેના

વારસદારો એ લઈ �ય �ને તેઓ �ુદાની ફરમાંબરદાર�માં

ખચર કર� તો તે એ જ માલથી જ�સતમાં ચાલ્ય જશે અને
કમાવવાવાળો તેનાથી જ જહ�રમનો હકદાર થઈ જશે.

(૪૩૦) િનષ્ફ પ્રય: મામલાઓમાં સૌથી વધાર�

ખોટવાળો અને કોિશશોમાં સૌથી વધાર� નાકામ એ શખ્ છે

� પૈસો મેળવવામાં પોતાના શર�રને થક્વ નાખે, એ છતાં
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પણ ભાગ્ તેને સાથ ન આપે અને આ ર�તે �ુ િનયાથી

અબળખા લઈને ( અફસોસ કરતો) ચાલ્ય �ય અને

આખેરતમાં હર હાલમાં કયાર્ભોગવવાના છે .

(૪૩૧) રોઝી અને આવક: રોઝી બે પ્રકાર હોય

છે , એક એ � પોતે ગોતતી આવે છે અને બી� એ ક� �ને
શોધવી પડ� છે . એટલે યાદ રાખો, ક� � �ુ િનયાનો ઇચ્�
હોય છે તેની ઇચ્� મૌત હોય છે ત્યા �ુધી ક� તેને આ
�ુ િનયાથી કાઢ� �ુક� અને � આખેરતનો ચાહક હોય છે ,

�ુ િનયા �ુદ તેને તલાશ કરતી હોય છે ત્યા �ુધી ક� પોતાનો
� ૂરો હક મેળવી લે.

(૪૩ર) �ુદાના દોસ્તોન આઠ �ુણો: �ુદાના

વસીઓ ( દોસ્ત)

એ

લોકો

હોય

છે

�ઓ

�ુ િનયાની

વાસ્તિવક્તા ધ્યાનમા રાખે છે , જયાર� લોકો તેના �હ�ર પર

મર� છે . અને આખેરતના કામમાં પ્ર� રહ� છે . જયાર� લોકો
�ુ િનયાની �ચ�તા કરતા હોય છે . પ�રણામ એ આવે છે તેઓ
એ ઇચ્છાઓન માર� નાખે છે �નાથી એ ડર રહ� છે ક� એ

તેઓને માર� નાખશે, અને એ ધનને � ૂક� દ� છે �ના િવશે
યક�ન હોય છે ક� એક �દવસ તેઓનો સાથ છોડ� �શે. આ
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લોકો એ વસ્ �ુન અલ્ સમ� છે �ને લોકો િવ�ુલ સમ� છે .

અને � ચીજને ચાલી જનાર� સમ� છે , તેને લોકો મેળવી

લેવી ખ્યા કર� છે . � ચીજના તે �ુ શ્મ છે તેનાથી લોકોને
દોસ્ત છે અને એ ચીજના દોસ્ છે �ના લોકો �ુ શ્મ છે .

તેઓ મારફત જ �ુ રઆન ઓળખવામાં આવ્�ુ છે અને તેઓ
પણ �ુ રઆન મારફત જ ઓળખવામાં આવ્ય છે . �ુ રઆન

તેઓના

ચા�ર�યથી

કાયમ

છે

અને તેઓ �ુ રઆનની
બરકતથી �વતા છે , આ � વસ્ �ુન અ�ભલાષી છે તેનાથી
�ચી કોઈ આશા નથી રાખતા અને �નાથી ભયભીત છે
તેનાથી વધાર� ભયાનક કોઈ �ુસીબત નથી સમજતા.

(૪૩૩) � ૃત્�ુ�ુ સ્મર: એ યાદ રાખો ક� �લજ્જત

ખતમ થવાવાળ� છે . અને તેનો �હસાબ બાક� રહ�નારો છે .
થાય.

(૪૩૪) કસોટ�: પ�રક્ કરો �થી નફરત પેદા

ક�ટલાક લોકોએ આ વા�ને હઝરત ર� ૂલે અકરમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

નામથી નકલ

કર� લ છે . જયાર� ક� આ વા� હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામ� છે . અને તેને સઅલબ�ું એક કથન
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સમથર્ આપે છે ક� � તેઓએ ઇબ્�ુ અઅરાબીથી નકલ

કર� લ છે ક� મા� ૂને આ વા�ને સાંભળ�ને ક�ું ક� અગર
હઝરત અલી અલ�ય્સ્સલામ આ ર�તે ન ફરમાવ્�ુ હોત તો

�ુ ં તેમને એમ કહ�ત ક� “નફરત કરો �થી પર�ક્ થઈ �ય.”
- સય્ય રઝી.

(૪૩પ) અલ્લાહન શાન: અલ્લાહન એ શાન

નથી ક� કોઈના માટ� �ુક્ર દરવાજો ખોલી નાખે અને પછ�

નેઅમતના વધારાનો દરવાજો બંધ કર� દ� અથવા �ુ આનો
દરવાજો ખોલી નાખે અને સ્વીકારન દરવાજો બંધ કર� દ� ,

અથવા તૌબાનો દરવાજો ખોલી નાખે અને માફ�નો દરવાજો

બંધ કર� દ� .

(૪૩૬) �ૃપાવાનો: �ૃપાના વધાર� હકદાર એ લોકો

છે �ઓના � ૂળ એ �ૃપા કરનારાઓમાં હોય છે �મની �ૃપા
�ણીતી હોય છે .

(૪૩૭) ન્યાયન કમાલ: આપથી � ૂછવામાં આવ્�ુ

ક� ઇન્સા અને સખાવતમાં વધાર� સારો સદ�ુણ �ો છે ? તો
ફરમાવ્�ુ ક� ઇન્સા દર� ક વસ્ �ુન તેના સ્થા પર રાખે છે
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અને સખાવત તેને તેના સ્થાનથ બહાર િનકાળ� દ� છે .

ઇન્સા બધાની વ્યવસ્ કર� છે અને સખાવત માત એને

કામ આવે છે �ની સાથે ભળ� �ય છે , એટલે ઇન્સા હર

હાલમાં બંનેમાં શ્રે અને �ચો છે .

(૪૩૮) જહાલત એક શ�ુ છે : લોકો એ વસ્ �ુઓન

�ુ શ્મ છે , �ને �ણતા નથી. ( અને આજ દ�નની �ુ શ્મન
અને આલે મોહમ્મ અલય્હ��ુસ્સલામ શ�ુતાનો ભેદ છે .)

(૪૩૯)

ઝોહદની

વ્યાખ્:

સં� ૂણર

ઝોહદ

(િવર�ક્) �ુ રઆને મ�દના બે વા�ોમાં સમાએલ છે . “�

ચીજ હાથમાંથી િનકળ� �ય તેનો અફસોસ ન કરો અને �

મળ� �ય તેના પર ગવર ન કરો.” એટલે � શખ્ � ૂતકાળ
પર અફસોસ ન કર� અને આવવાવાળાથી ગિવ�ષ્ ન થઈ

�ય તેણે � ૂરો ઝોહદ સમેટ� લીધો.

(૪૪૦) ગફલતની ન�દ: રાત�ું � ૂ�ું �દવસના

ઈરાદાઓને અ�ુક �શે કમઝોર બનાવી દ� છે .

(૪૪૧)

પર�ક્ ક્ષ છે .

�ુ�મ
ૂ ત:

�ુ�ૂમતો

�ુ�ષોના

ચા�ર�ય�ું
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(૪૪ર) શ્રે નગર: કોઈ શહ�ર તમારા માટ� બી�

શહ�ર કરતા વધાર� હકદાર નથી. બલ્ક શ્રે શહ�ર એ છે �
તમારો ભાર �ચક� રહ�.

(૪૪૩)

મા�લક�

અશ્તરન

વખાણ:

મા�લક�

અશ્તરન શહાદતની ખબર મળતાવ�ત ક�ુ:ં મા�લકને કોઈ �ું
ઓળખી શક� છે ? �ુદાની કસમ તેઓ પહાડ હોત તો સૌથી
�ચા હોત અને પત્થ હોત તો સૌથી વધાર� કઠણ હોત. ન

તેની �ચાઈઓને ન કોઈ પગ �બી શક� છે અને ન ત્યા
કોઈ પક્ પરવાઝ કર� (ઊડ�) શક� છે .

(૪૪૪) �સ્થરત: �ૂંકો અમલ �ને િનયમીત

�ળવી શકાય એ િવશાળ અમલથી વધાર� સારો છે �

ઇન્સાનન કંટાળો આપે.

(૪૪પ)

આદતોમાં

એકરાગતા:

જો

કોઈ

ઇન્સાનમા કોઈ સાર� આદત મળ� આવે છે તો તેનાથી બી�
આદતોની પણ આશા રાખી શકાય છે .

(૪૪૬) ગા�લબ ઇબ્ન સઅસઆ: ગા�લબ �બન

સઅસાઅ ( ફરઝદકના િપતા) સાથે વાતચીત દરિમયાન
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ફરમાવ્�ુ: તમારા અસખં ્ �ટો�ું �ું બન્�ુ? તેમણે ક�ું ક�

હકો અદા કરવામાં િવખરાઈ ગયા. - ફરમાવ્�ુ આ સૌથી શ્રે
અને પ્રશંસન માગર છે .

(૪૪૭)

શર�અત

વગરની

િત�રત:

�

શર�અતના �ુકમોને �ણ્ય વગર વેપાર કરશે તે કદ� ન કદ�
વ્યાજમા જ�ર સપડાઈ જશે.

(૪૪૮) મો�ું સંકટ: � નાના સકં ટોને પણ મોટા

ગણશે તેને �ુદા મોટા સંકટોમાં પણ નાખી દ� શ.ે

(૪૪૯) સ્વમા: �ને પોતાની �ત વહાલી હશે

તેની દ્ર�ષ્ટ ઇચ્છાઓ�ુ કંઈ � ૂલ્ નહ� હોય. (ક�મક� એનાથી
જ સ્વમા બરબાદ થાય છે )

(૪પ૦)

િવનોદ ( મશ્કર):

ઇન્સા

�ટલા

પ્રમાણમ પણ મ�ક કર� છે એટલા પ્રમાણમ પોતાની

�ુ�ધ્ધન એક ભાગ નેવે �ુક� દ� છે .

(૪પ૧) સ્વમાનશીલત: � તમાર� તરફ લગાવ

(લગાવ) રાખે તેનાથી �ૂ ર રહ�� ું �ુકસાન છે અને �
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તમારાથી �ૂ ર થઈ �ય તેનાથી લગાવ રાખવો પોતા�ું

અપમાન છે .

(૪પર) ગર�બી અને શ્રીમંત: માલદાર� અને

ગર�બીનો ફ�સલો પરવર�દગારની બારગાહમાં ગયા પછ�

થશે.

(૪પ૩) અબ્�ુલ્લ ઇબ્ન �બેર: �બેર હમેશા

અમો એહલેબતના
ૈ
એક સભ્ તર�ક� પકં ાતો (પ્રખ્) હતો

ત્યા �ુધી ક� તેનો એક કિનષ્ ( મન�ુસ) �ુત અબ્� ુલ્લ
આવી ગયો.

(૪પ૪) ગવર અને ગૌરવ: આખર આદમ �ુત્ર
ફખ અને આપવડાઈથી શો સબ
ં ંધ છે ? જયાર� ક� તેનો આરંભ
એક વીયર બ��ુ છે . અને �ત �ુડદાલ. તે ન તો પોતાની
રોઝી પર અખત્યા રાખે છે અને ન પોતાની મૌતને ટાળ�
શક� છે .
(૪પપ) ઉમ�લ ક� સ: આપને � ૂછવામાં આવ્�ુ ક�
મહાકિવ કોણ હતો? તો ફરમાવ્�ુ ક� બધા કિવઓએ એક ક્ષ
નથી અજમાવ્�ુ ક� કાયર્મ ા પહ�લથી તેની પ�ર� ૂણર્તાન
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�ુકાદો આપી શકાય, પરં� ુ જો ફ�સલો જ કરવો છે તો
�ુમરાહોનો રા� (એટલે ઉમ�લ ક� સ)

(૪પ૬) �ુિનયા ત્યા: �ું કોઈ એવો આઝાદ �ુ�ષ

નથી ક� � �ુ િનયાના આ ચવાએલા કો�ળયાને બી� માટ�
છોડ� દ� ! યાદ રાખો ક� તમારા નફસની કોઈ ક�મત જ� ત
િસવાય નથી. એટલે તેને બી� કોઈ �ક�મત પર વેચવાનો
િવચાર �ુધ્ધા ન કરજો.
(૪પ૭) બે માગનાર: બે � ૂખ્ય એવા છે � કદ�
ધરાતા નથી. એક ઇલ્ ( જ્ઞ)નો તરસ્ય અને બીજો
�ુ િનયાનો તા�લબ

(૪પ૮) ઈમાનની િનશાની: ઈમાનની િનશાની એ

છે ક�, સત્ �ુકસાન પણ પહ�ચાડ� તો તેને લાભદાયક �ૂઠ
પર સરસાઈ (અગ્ર) આપો. અને તમાર� વાતો તમારા
અમલથી વધાર� ન હોય અને બી� િવશે વાત કરવામાં
�ુદાથી ડરતા રહો.
(૪પ૯) તકદ�ર અને તદબીર: (કદ�ક એ�ું પણ
બને છે ક�) �ુ દરતે િનમાર્ કર� લા પ્રાર (નસીબ)
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ઇન્સાનન અ�ુમાન પર િવ�યી થઈ �ય છે ત્યા �ુધી ક� એ
જ તદબીર બરબાદ��ું કારણ બની �ય છે .

(૪૬૦) િવશાળ હ્રતા: સહનશીલતા અને ધૈયર

બંને જોડકા છે અને તેમ�ું ઉત્પિ સ્થા ઉચ્ �હ�મત છે .

(૪૬૧) ગીબત: ગીબત કરવી કમજોર આદમીની

આખર� કોિશશ હોય છે .

(૪૬ર) પ્રશ�સ્ત સ�દયર: ઘણા લોકો પોતાના

િવશે વખાણથી જ �ફત્નાન િશકાર થઈ �ય છે .

(૪૬૩) �ુિનયા: �ુ િનયા બી�ઓ માટ� રચાણી છે

અને આપણા માટ� પેદા નથી થઈ.

(૪૬૪) બની ઉમય્ય: બની ઉમય્યામા બધા�ું

એક ખાસ ક્ષ (મયદાન) છે �માં તેઓ દોડ� રહ્ છે પરં� ુ
� �દવસે તેઓમાં િવખવાદ થઈ ગયો તો તેના પછ� જરખ
પણ તેમના પર �ુમલો કરવા માગે તો િવ�યી થઈ જશે.

(૪૬પ) મદ�નાના અન્સા: મદ�નાના અન્સારન

વખાણ કરતા ફરમાવ્�ુ: �ુદાની કસમ ! એ લોકોએ ઇસ્લામન
એવી ર�તે પાળ્ય છે �વી ર�તે �ટણી�ું એક વરસ�ું બચ્�ુ
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પાળવામાં આવે છે . પોતાના માયા�ં હાથો અને તેજ �ભોની
(જોશીલી જબાનો) સાથે.

(૪૬૬) એક ઉપમા: �ખ પાછળની વાધર� છે .
આ એક �ચત િવ�ચત ઉપમા છે . �માં ઇન્સાનન
પાછળને વાસણની ઉપમા આપી છે . અને તેની �ખને
વાધર�ની ઉપમા આપવામાં આવી છે . ક�મક� જયાર� વાધર�
ખોલી નાખવામાં આવે છે તો વાસણનો સામાન સલામત
નથી રહ�તો. સામાન્ ર�તે પ્રખ્ એમ છે ક� આ પયગમ્બર
ઇસ્લા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ કથન છે ,
પણ હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ નકલ
કરવામાં આવેલ છે . અને તેનો ઉલ્લે �ુબરર ્દ પોતાની
�કતાબ અલ મક્તઝબમા પ્રક લફઝ �બલ હ�ફમાં કય� છે .
એમ પણ અમાર� �કતાબ અલ મ�ઝા� ુ�કબિવયામાં તેની
સિવસ્તા ચચાર કર� છે . - સય્ય રઝી.
(૪૬૭) એક હા�કમ: લોકોના કાય�નો જવાબદાર
એવો આ�લમ બન્ય � પોતે પણ સીધા માગ� ચાલ્ય અને
લોકોને પણ એ માગ� ચલાવ્ય. ત્યા �ુધી ક� દ�ન પગભર

થઈ ગયો.
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(૪૬૮) પરસ્પ સારો વતાર્: લોકો પર એક

એવો આકરો કાળ આવવાવાળો છે . �માં પૈસાદાર પોતાના
માલમાં અત્યં કં�ૂસીથી કામ લેશ.ે જો ક� તેને આ વાતનો

�ુકમ નથી આપવામાં આવ્ય. અને પરવર�દગાર� ફરમાવ્�ુ
છે "ખબરદાર ! આપસમાં સદવતર્નન � ૂલાવી ન દ� જો." એ
કાળમાં �ુ ષ્ લોકો ઉ�મત થઈ જશે અને નેક લોકોને હડ� ૂત

સમજવામાં આવશે. મજ� ૂર અને િનરાધાર લોકોની લેવચ
ે
થાશે, જયાર� ક� હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ

વઆલેહ� વસલ્લમ આ વાતની મના ફરમાવી છે .

(૪૬૯) શ�ુ અને િમત: મારા િવશે બે પ્રકાર

લોકો હલાક થઈ જશે. એક હદથી આગળ વધી જનારા િમત્
અને �ૂ�ુ બોલવા અને વાતો ઘડ� કાઢનારા શ�ુઓ.

(૪૭૦) તવહ�દ અને અદલ: આપથી તવહ�દ

અને ન્યાયન ભાવાથર િવશે � ૂછવામાં આવ્�ુ તો ફરમાવ્�ુ ક�:

તવહ�દ એ છે ક� તેની કાલ્પિન તસ્વી ન બનાવવામાં
આવે અને અદાલત (ન્યા) એ છે ક� તેના �ુ�ધ્ધપ કાય�ને
બદનામ ન કરવામાં આવે.
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(૪૭૧) બોલ�ું અને � ૂપ રહ�
� :ંુ �હકમતની

વાતથી મૌન સેવ�ું કોઈ � ૂબી નથી. �વી ર�તે જહાલત

સાથે વાત કરવામાં કોઈ ભલાઈ નથી.

(૪૭ર) વરસાદની માંગણી: વરસાદ �ગે �ુ આ

કરતા ફરમાવ્�ુ: અય �ુદા ! અમને આજ્ઞાં� વાદળો દ્વા
� ૃપ્ કર�, �ુશ્ક�લીમા નાખતા વાદળોથી નહ�.

આ પણ એક િવ�ચત ગહન વાણી છે . �માં હઝરતે
ગાજવીજ અને �ધીઓથી ભર� લા વાદળોને માથાભાર�
�ટોની ઉપમા આપી છે �ઓ પગ પછાડતા રહ� છે અને
સવારને પછાડ� દ� છે . એવી ર�તે આ બધા ખતરાઓથી
ખાલી વાદળોને આજ્ઞાં� �ટોની ઉપમા �ઓ દોહવામાં
આજ્ઞાં� અને સવાર�માં ઉમદા હોય છે . - સય્ય રઝી.
(૪૭૩) �ખઝાબનો ત્યા: આપને અરજ કરવામાં
આવી ક� જો આપ આપના સફ�દવાળોનો રંગ બદલી નાખતે
તો સા�ં થાતે, ફરમાવ્�ુ: �ખઝાબ શગણાર છે પરં� ુ અમે

લોકો સંકટ ગ્ર છ�એ ( ક� સરકાર� દો આલમ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ ઇન્તેકા થઈ ગયો છે .)
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(૪૭૪) �ુશીલતા: �ુદાના માગર્મ ા �હાદ કર�

શહ�દ થનારો એનાથી વધાર� હકદાર નથી થતો, �ટલો અજ
તેનો છે � અખત્યા હોવા છતાં શીયળ (પાકદામની) ની
સાચવણી કર� ક�મક� �ુશીલ અને પાકદામન ઇન્સા િનકટ છે
ક� આસમાનના ફ�રશ્તાઓમા ગણાવા લાગે.
(૪૭પ) સંતોષ: સંતોષ એ �ુડ� છે � કદ� ખતમ

થવાવાળ� નથી.

(૪૭૬) �ઝયાદ ઇબ્ન અબીહને ફરમાવ્:�ુ જયાર�

અબ્� ુલ્લ ઇબ્ન અબ્બાસ �ઝયાદ �બન અબીહને ઈરાન અને
તેની આસપાસના પ્રદ પર પ્રિતિન બનાવ્ય તો એક
વખત પહ�લે ટ� ક વ� ૂલ કરવાથી રોક્ત �ઝયાદને ફરમાવ્�ુ:

ન્યાયન ઉપયોગ કરો અને અયોગ્ દબાણ અને �લ્મથ
હોિશયાર રહો ક�મક� દબાણ લોકોને દ� શ છોડવા પર મજ� ૂર
કર� દ� શે અને �લ્ તલવાર ઉપાડવા પર મજ� ૂર કર� દ� શે.

(૪૭૭) સખ્ત �ુના: સખ્તમા સખ્ �ુનાહ એ છે

�ને ઇન્સા હલકો સમ�.

(૪૭૮)

તઅલીમ

અને

ઇલ્

શીખ�ુ:ં

પરવર�દગાર� ��હલોથી ઇલ્ શીખવાના શપદ (વાયદા)
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લેવા પહ�લા આ�લમથી તા�લમ આપવા�ું વચન લઈ લી�ું
છે .
(૪૭૯) િવવેક: ખરાબમાં ખરાબ ભાઈ એ છે �ના

માટ� શ્ વેઠવો પડ�.

(૪૮૦) �ુદાઈ: અગર મોઅિમન પોતાના ભાઈને

શરિમ�દો કર� તો સમજો ક� તેનાથી �ુ દા થઈ ગયો છે .

વલ હમ્દ �લલ્લાહ ર�બ્બ
આલમીન.
સાથે �કતાબ નહ��ુલ બલાગાહ � ૂણર્તા
પહ�ચી.

