મઝહબ હમેં સસખાતા,
આસમેં પ્યાર કરના..
- ડૉ. મહેબ ૂબ દે સાઈ
પ્રથમ ઈ-સંસ્કરણ
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મસ્ુ સ્મન કૃષ્ણ-મહહમા
કુયાને ળયીપભાું ઔહ્ુું છે , “ભેં શય ઔભ ભાટે એઔ યાશફય ેદા ઔમો છે . દયે ઔ ઔભ ભાટે
એઔ ભાખમદળમઔ ગ્રુંથ આપ્મ છે .” આલા યાશફય અને ગ્રુંથએ જ દયે ઔ યુખભાું
ભાનલીને ભાખમદળમન આપ્યુ ું છે . તેના ઔાયણે જ વભાજભાું વાભાજજઔ, આધ્માજત્ભઔ
અને યાજનૈસતઔ મ ૂલ્મનુ ું જતન થયુ ું છે . અને એટરે જ આલા ગ્રુંથ ઔે ભશાનુબાલન
ભહશભા ખાલ, વ્મક્ત ઔયલ ઔે લલીઔાયલ એ ભાનલવશજ ગુણ છે . જન્ભાષ્ટભી એટરે
ઔે કૃષ્ણ બખલાનના જન્ભના ઉત્વલ સનસભત્તે બખલાન શ્રીકૃષ્ણન ભહશભા ખાતા
મુસ્લરભ લલયઔાયનાું ખીત ધભમના લાડાને ચીયીને આણાું હ્રદમને ડરાલે છે .
ભશુંભદ યપીના ઔુંઠે ખલામેર , „ ફડી દે ય બઇ નુંદરારા, તેયે દ્વાય કડી બ્રીજફારા.’-
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ખીત લખય જન્ભાષ્ટભીની ઉજલણી અધ ૂયી રાખે છે . મુસ્લરભ ઐસતશાસવઔ
હપલ્ભ’મુગર-એ-આઝભ’ભાું કૃષ્ણ જન્ભત્વલ પ્રવુંખે ખલાતુ ું ેલ ુું ખીત,
’ભશે નગટ

ે નુંદરાર છે ડ ખમ યે ....

ઔુંઔહયમા ભશે ભાયી ખખહયમા પય ડાયી....’
આજ એ ણ ભાયી લમ ૃસતભાું અંહઔત છે . એ ખીતભાું યાધાના લલાુંખભાું મુસ્લરભ
અભબનેત્રી ભધુફારાને નોળાદસભમાુંના લલયભાું અભબનમ ઔયતી જલી એ હશિંદુમુસ્લરભ વુંલકૃસતના વમ ૃદ્ધ વભન્લમનુ ું લાલતસલઔ અને ઔરાત્ભઔ ાસુ ું છે . બખલાન
શ્રીકૃષ્ણન આ ભહશભા ભાત્ર અલામચીન યુખના મુસ્લરભભાું જ જલા ભત નથી.
ણ છે ઔ ભધ્મઔારીન યુખભાું ણ આ ગેરછા પ્રવયે રી જલા ભે છે . બાયતભાું
ભખરળાવન ભધ્માહ્ને શતુ ું ત્માયે કૃષ્ણન ભહશભા ખાલા અને તેને વ્મક્ત ઔયલા ખુદ
ફાદળાશ અઔફય તયપથી પ્રજાને પ્રત્વાશન આલાભાું આલતુ ું શતુ.ું ભખર વમ્રાટ
http://aksharnaad.com
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અઔફયનાું પઇના ુત્ર અને નલાફ અબ્દુયમ શીભ કાનકાના શ્રીકૃષ્ણના યભ બક્ત
શતા. શ્રીકૃષ્ણની ળાનભાું તેભણે ગણાું સુદય
ું ખીત (દ) યચમાું શતાું.
આલા જ એઔ અન્મ કૃષ્ણબક્ત શતા, હદલ્શીના ળાશી કાનદાનના વૈમદ ઇબ્રાશીભ.
એઔ લાય વૈમદ ઇબ્રાશીભ તાની ધ ૂનભાું યલતા ય ચાલ્મા જતા શતા. અને તેભના
ઔાને ળબ્દ ડયા, ‘યવ લૈ વ:’ અથામ ‘ઇશ્વય-ખુદા ત યવની કાણ છે .’ વૈમદ
ઇબ્રાશીભને આ સલચાય ખભી ખમ. તેભણે એ સલધાનના ઉચચાયઔ ુંહડતને  ૂછ્ુું ,
“યવની કાણ જેલા ઇશ્વય-ખુદા ક્ા ભાખે ભળે?” અને ુંહડતજીએ વૈમદ ઇબ્રાશીભને
શ્રીકૃષ્ણન હયચમ ઔયાવ્મ અને એ જ ક્ષણથી વૈમદ ઇબ્રાશીભ કૃષ્ણન ભહશભા
ખાનાય યવકાન ફની ખમા. છી ત યવકાનની ઔરભે ઇસતશાવ વર્જ્મો.
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ુંજાફની એઔ મુસ્લરભ ઔલસમત્રી ‘તાજ’ ણ બખલાન શ્રીકૃષ્ણથી એટરી પ્રબાસલત
થઇ શતી ઔે તેણે તાની ઔસલતાભાું રખયુ.ું
‘છે ર

જ છફીરા વફ યું ખ ભેં યું ખીરા

ફડા ભચત્ત ઔા અડીરા ઔહુ દે લતાવે ન્માયા શૈ....
ભારા ખરે વશે નાઔ ભટી વેત વશ,
ઔાન ભટે ભન કુુંડર મુકુટ ળીળ ધાયા શૈ... ‘
આલા જ એઔ કૃષ્ણચાશઔ ળામય શજયત નપીવ કરીરી શતા. તેભણે તાના
ઔાવ્મભાું કૃષ્ણ બખલાનના ફાલ્મઔાનુ ું સુદય
ું લણમન ઔયુું છે .
‘ઔન્શૈમા

ઔી આંકે હશયન-વી નળીરી,

ઔન્શૈમા ઔી ળકી ઔરી-વી-યવીરી,
ઔન્શૈમા ઔી છફી હદર ઉડાને લારી,
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ઔન્શૈમા ઔી સ ૂયત લુબા દે ને લારી,
ઔન્શૈમા ઔી શય ફાત ભેં યવ ઔી ફુશાયી.’
આગ્રાના એઔ ળામય સભમાું નઝીય અઔફયાફાદી ણ શ્રીકૃષ્ણના ચાશઔ શતા. તેભણે
કૃષ્ણની ફારીરાને તાના સુદય
ું શ્બબ્દભાું વ્મક્ત ઔયી છે . કૃષ્ણની લાુંવી અંખે
તે રકે છે ‘ જફ

મુયરીધયને મુયરી ઔ અની અધય ધયી,

ક્ા ક્ા પ્રેભ પ્રીસત બયી ઉવ ભેં ધ ૂન બયી.’
શ્રીકૃષ્ણ ભશાબાયતનુ ું એઔ એવુ ું અદૌ ભુત હઔયદાય છે જેના આચયણભાું દુષ્ટન નાળ
અને વત્મન સલજમ છે . જેભાું ધભમન ુ ું ારન અને અધભમન ુ ું સનઔુંદન છે . અને એટરે જ
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ુંજાફના મુસ્લરભ નેતા ભોરાના ઝપયારીકાું વાશેફ શ્રીકૃષ્ણના ઉદે ળને આજના
યુખભાું અભરી ફનાલલા ય બાય મ ૂઔતા રકે છે ‘ અખય

કૃષ્ણ ઔી તારીભ આભ શ જામે,’

ત ઔાભ હપતનાખાયોં ઔા તભાભ શ જામે.
લતન ઔી કાઔ ઔે જયોં વે ચાુંદ ૈદા શ,
બુરન્દ ઇવ ઔદય ઇવ ઔા ભઔાભ શ જામે.
શૈ ઇવ તયાને ભેં ખકુ ઔી ફાુંસયુ ી ગુજ
ું
ખુદા ઔયે ઔી મશ ભઔબ ૂર આભ શ જામે.’
ભશાભનલીના જીલનઔલન જ તેભને બક્તભાુંથી બખલાન ફનાલે છે . અને ત્માયે
એલા ભશાભાનલ ઔઇ એઔ ઔભ ઔે ધભમની જાખીય નથી યશેતા ણ વભગ્ર
ભાનલજાતન પ્રેભ, આદય અને લુંદનીમ લથાન ાભે છે . શ્રીકૃષ્ણ ણ એલી જ એઔ
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સલભ ૂસત ફની ખમા છે . મુસ્લરભ ઔસલ, ળામય અને વુંતના હ્રદમભાું તેભણે તાનુ ું
આખવુ ું લથાન ફનાવ્યુ ું છે અને એટરે જ કૃષ્ણન ભહશભા શુંભેળાું તેભની ઔરભભાુંથી
ધભમ, જાસત ઔે ઔભના લાડાને તડીને પ્રખટ થત યહ્ય છે , અને પ્રખટત યશેળે, વુંત
ઔફીયે એટરે જ ઔહ્ુું છે ,
„ ર્જ્મોં સતર ભાશીં તેર યૈં
ર્જ્મોં ચઔભઔ ભેં આભખ,
તેયા વાુંઇ તુજ ભે શૈં
જાભખ વઔૈ ત જાભખ.’
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કમી એખાસન ંુ ધામ: ભાવનગર
ગુજયાત-વોયાષ્રનાું ળશેયભાું બાલનખયનુ ું નાભ એઔ વુંલઔાય ભ ૂસભ તયીઔે જાણીતુ ું છે .
ઔરા-વાહશત્મ, સળક્ષણ-વ્મામાભ, યાજઔાયણ જેલાું ભબન્ન ક્ષેત્રભાું હશિંદુ-મુસ્લરભની
વહશમાયી બાખીદાયીએ અદૌ ભુત પ્રદાન ઔયુું છે . ઔાચભચત્રભાું એઔ લભમે
બાલનખયભાું ઔાનજીબાઇ ભચી વાથે ઇબ્રાશીભ રાકાણી,ન ૂયીફશેન, ઝુફેદાફશેનનાું
નાભ જાણીતાું શતાું. ત વાહશત્મ ક્ષેત્રભાું કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી અને ઝલેયચુંદ ભેગાણી
વાથે ફેપાભ, ળાશફાઝ, ફયઔત લીયાણી અને હઔલભત કુયેળી જેલાું નાભ ણ
રઔજીબે યભતાું શતાું, સળક્ષણભાું શયબાઇ સત્રલેદી, નાનાબાઇ બટ્ટ વાથે વ્મામાભ
પ્રવ ૃસત્તભાું યુલાનભાું જાણીતા ફશાઉદ્દીન ળેક અને લલાભીયાલ જેલા નયફુંઔાનાું
નાભ ઇસતશાવનાું ાનાું ય અંહઔત થમેરાું છે . બાલનખયના ઇસતશાવભાું ભશેઔતા
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આલા ઔભી એકરાવને માદ ઔયીએ છીએ ત્માયે એઔ પઔીયે બાલનખયના દીલાન
પ્રબાળુંઔય ટ્ટણીને આેરી દુલા માદ આલી જામ છે .
1902ભાું પ્રબાળુંઔય ટ્ટણી દીલાન થમા છી એઔ લાય ભશાયાજા બાલસવિંશજી
ધયભુય ખમા ત્માું ર યભતા ગડા યથી ડી ખમા અને ફેબાન થઇ ખમા. એ
વભાચાય બાલનખયભાું દીલાન ટ્ટણીવાશેફને ભળ્મા. પ્રબાળુંઔય ટ્ટણી એઔ એઔ
શજાય યઔડા ફૃસમાની ત્રણ થેરી રઇ ધયભુય દડી ખમા. વુંઔલ્ એલ ઔયે ર ઔે
ધયભુય ખાભભાું પ્રલેળતાું જ દયફાયખઢ સુધીના ભાખમભાું જે જે ખયીફ ગુયફાું ભે
તેને કેયાત(દાન) ફૃે ફૃસમા આતા જલા. દયફાયખઢના દયલાજે એઔ અંધ પઔીય
ફેઠા શતા. પ્રબાળુંઔયે મુઠ્ઠી બયી તેભના શાથભાું ફૃસમા ધયી દીધા.
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“મા અલ્રાશ, મે ઔોન હપયલતા શૈ?” વ ૃદ્ધ પ્રબાળુંઔયન શાથ ઔડતાું ઔહ્ુ.ું
પ્રબાળુંઔય ઉતાલભાું શતા એટરે ફરી ઊઠયા,
“ફાફા, અત્માયે ભને જલા દ, ભાયા ભશાયાજા ફેબાન ડયા છે .”
પઔીયફાફાને આ સલધાન વાુંબી ઔુંઇઔ અભુંખર ફન્માન અશેવાવ થમ. અને તે
ફરી ઊઠયા,
“ફચચા, જા તુ ું જજવઔે ાવ જા યશા શૈ, લ તેયે જાને ઔે ફાદ આધે ગુંટેભેં તુઝવે
ફાતેં ઔયને રખેખા.”
અને પ્રબાળુંઔય ઉતાલા ખે દયફાયખઢભાું પ્રલેશ્બમા. જેલા તે ભશાયાજા
બાલસવિંશજીની થાયી ાવે શોંચમા ઔે બાલસવિંશજી બાનભાું આલલા રાગ્મા. થડી
લાયભાું ત પ્રબાળુંઔય વાથે લાતએ લગ્મા શતા. તાના ભશાયાજાને તુંદુયલત જઇ
પ્રબાળુંઔય ટ્તણીને ેરા અંધ પઔીયફાફા માદ આલી ખમા. ભશાયાજાhttp://aksharnaad.com
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વાશેફનીયજા રઇ તે પઔીયફાફા ાવે આવ્મા. થેરીભાુંથી મુઠ્ઠી બયીને યઔડા
ફૃસમા ઔાઢી પઔીયફાફાને આતા ફલ્મા,
“પઔીયફાફા,

ભેયે ભશાયાજા ઠીઔ શ ખમે શૈં. રીજજમે મે ફૃસમે યકીએ.” પઔીયફાફાએ

પ્રબાળુંઔયના શાથને અટઔાલતાું ઔહ્ુ,ું “ફચચા, મુઝે ફૃસમા નહશ ચાહશએ, રેહઔન
અખય તુ ું ભાને ત ભેયી એઔ ળતમ શૈ.”
“ઔશીમે પઔીયફાફા.”
“તુ ું ભેયે વાથ મશ ફૂટાથ ય ફૈઠ. ઓય મે ફૃસમે જફૃયતભુંદ ઔ ફાુંટ. ખુદા તેયે
ભશાયાજ ઔી ઓય તેયી ઇજ્જત ફઢામેખા.” અને પઔીયફાફાની સલનુંતી લલીઔાયી
બાલનખય યાર્જ્મના દીલાન વય પ્રબાળુંઔય ટ્ટણી સવક્કાની થેરી રઇ ફૂટાથ
http://aksharnaad.com
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ય પઔીયફાફા વાથે ફેઠા. વાુંજ સુધી જફૃયતભુંદને સવક્કા આતા યહ્યા. વાુંજે
પ્રબાળુંઔય એ અંધ પઔીયફાફાની યજા રઇ ત્માુંથી ઊઠયા ત્માયે પઔીયફાફાએ ખુળ
થઇ દુલા દે તાું ઔહ્ુ,ું
“તેયે ફાદળાશ ઔે મુલ્ક્ભેં બખલાન ઔે બક્ત ઓય ખુદા ઔે ફુંદે દનોં ભશબ્ફતઔી
સભવાર (દૃષ્ટાુંત) ફનઔે યશેંખ.ે ”
એ પઔીયફાફાની દુલા-પ્રાથમના બાલનખય યાર્જ્મભાું ચાયે ઔય પ્રવયી ખઇ.
ઔભી એકરાવ બાલનખયની વાુંલકૃસતઔ યું યાન એઔ અદ્વદ્વતીમ હશલવ ફની ખઇ.
તેની વાક્ષી  ૂયતા ભશાુરુ અને ગટનાથી બાલનખયન ઇસતશાવ સભવાર ફૃ
ફની ખમ છે .
http://aksharnaad.com
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બાલનખયના ફે નયફુંઔા શ્રી લલાભીયાલ, જે બાયતના લલાતુંત્ર્મવુંગ્રાભના ઇસતશાવભાું  ૃથ્લીસવિંશ આઝાદ તયીઔે જાણીતા છે અને ફશાઉદ્દીન ળેક
જેભના સલળે તખતસવિંશ યભાયે રખયુ ું છે ,
“ફશાઉદ્દીનની અટઔ ળેક.  ૂરુું નાભ ફશાઉદ્દીન ઉલભાન ળેક. ણ એ
મુવરભાન છે એવુ ું ઔઇ હદલવ નશતુ ું અનુબવ્યુ ું .અકાડાભાું ઔે ફશાય તેભના
વુંવખમભાું હશિંદુણુ ું ઔે મુસ્લરભણુ ું માદ જ નશતુ ું આલતુ.ું ભાત્ર બાયતીમણુ ું જ
રક્ષભાું યશેત ુ ું , ઊવતુ.ું ફશાઉદ્દીનબાઇના વ્મસ્ક્તત્લનુ ું આ ન ભુરામ તેવ ુ ું રક્ષણ. એ
 ૂયે  ૂયાું ફૃુંલાડે ફૃુંલાડે હશિંદી. ને એભન સળષ્મલખમ હશન્દી જ યશે તેલી તેભની અવય.”
આ ફુંને નાભ બાલનખયના ઇસતશાવભાું’સભમાું-ભશાદે લની જડી’ તયીઔે
જાણીતાું છે . એઔ વભમે બાલનખયભાું ઔભી તુંખહદરી વ્માી. ત્માયે ણ સભમાુંhttp://aksharnaad.com
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ભશાદે લની આ જડીએ જાશેયાત ઔયી ઔે સભમાું ફશાઉદ્દીન ળેક ભુંહદયની યક્ષા ઔયળે
અને ભશાદે લ લલાભીયાલ ભસ્લજદની યક્ષા ઔયળે. એ ગટનાન ભચતાય આતા
લલાભીયાલ રકે છે , “ર્જ્માયે ભુંહદય અને ભસ્લજદ ય હભ
ુ ર થલાન બમ શત ત્માયે ભેં
નખયજનને સલશ્વાવથી ઔહ્ુું ઔે ફુંને લથાન ય ઔુંઇ જ નહશ થામ. જે નલજલાનને ભેં
વાભાજજઔ ઔામો ભાટે તૈમાય ઔમામ શતા, તે તભાભને બેખા ઔમામ. વો જાણતા શતા ઔે
ભાય અંખત સભત્ર મુસ્લરભ છે . અભાયા લચચે અનશદ ભશબ્ફત છે . અભે એઔ જ
થાીભાું જભીએ છીએ. અને એટરે જ અભે ’સભમાું-ભશાદે લ’ની જડી’તયીઔે
બાલનખયભાું જાણીતા છીએ. ળશેયભાું અભે જાશેય ઔયી દીધુ ું ઔે સભમાું ભુંહદયની યક્ષા
ઔયળે અને ભશાદે લ ભસ્લજદની યક્ષા ઔયળે. ભશાદે લના મ ૃત્યુ છી જ ઔઇ હશિંદુ
ભસ્લજદભાું દાકર થઇ ળઔળે. અને સભમાુંના મ ૃત્યુ છી જ ઔઇ મુસ્લરભ ભુંહદયને શાસન
શોંચાડી ળઔળે. ભુંહદય-ભસ્લજદની યક્ષા ઔાજે સભમાું-ભશાદે લ તાના જાનની ણ
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યલા ઔયળે નહશ. અને અભાયા વાથી વાથે આકા ળશેયભાું પયતા યહ્યા. હયણાભે
લાતાલયણ ળાુંત થઇ ખયુ.ું અને ભુંહદય અને ભસ્લજદ સુયભક્ષત યહ્યાું.”
બાલનખય ળશેયની આલી ઔભી એકરાવની યું યાના ઔાુંખયા ધભમના
નાભે ક્ાયે મ કુંહડત થમા નથી. લોથી આંફાચઔભાું નાયે શ્વય ભશાદે લનુ ું ભુંહદય અને
જુમ્ભા ભસ્લજદ આલેરાું છે . નાયે શ્વયના ભુંહદયની વુંધ્માની આયતી અને જુમ્ભા
ભસ્લજદની ભખયીફની અઝાન એઔવાથે ભધુય રમભાું લોથી બાલનખયની પ્રજા
ભાણે છે . બાલનખય જજલ્રાના યભ આદયણીમ વુંત-ઔથાઔાય ભયાહયફાુની ઔથા
વભમે ઔાવભની ાણીની યફડી બક્તજનને ત ૃપ્ત ઔયલા શુંભેળાું શાજય જ શમ છે .
અને એ જ ઔથાભાું  ૂર્જ્મ ભયાહયફાુ મુસ્લરભ ળામયની ળામયી ટાુંઔી ફુંને

http://aksharnaad.com

P a g e | 19
વુંલકૃસતન અ ભુત વભુંલમ વાધે છે ત્માયે તેભનાભાું એઔ વાચા વાભાજજઔ વુંતનાું
દળમન વોને થામ છે .
આલા ઔભી એકરાવથી તયફતય ભ ૂસભ ય જ યજફારી ગુરાભારી
રાકાણી (19/09/1946) જેલા ઔભી એકરાવના આળઔ જન્ભે એ લલાબાસલઔ
છે .બાલનખયભાું 1942ની હશ દ છડ ચલભાું વહિમ યશેરા યજફારી ભાટે
તાના ઔભી એકરાવના સલચાયને પ્રવયાલલા બાલનખયની ભ ૂસભ વાુંઔડી રાખી
અને વભગ્ર ગુજયાતને બાઇચાયાન ાઠ બણાલલા અભદાલાદની લાટ રીધી.
અભદાલાદભાું 1946ભાું પાટી નીઔે રાું ઔભી યભકાણના ખસનને ઠાયલા યજફારી
અને તેભના યભ સભત્ર લવુંતયાલ હશભખષ્ઠ અભદાલાદની વડઔ ય પ્રેભનુ ું ળસ્ત્ર
રઇ’ હશન્દુ-મુસ્લરભ બાઇ બાઇ’ ના નાયા વાથે નીઔી ડયા. અને હશન્દુ-મુસ્લરભ
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લચચેન યન અસ્ગ્ન ઠાયલાભાું ફુંને સભત્રએ ળશીદી લશયી રીધી. એ હદલવ શત 1
જુરાઇ 1946. બાલનખયના એ વ ૂતનુ ું ફભરદાન ઔભી એઔતા ભાટે વીભાભચહ્ન ફૃ
છે .
બાલનખયના ળાવઔએ ણ હશન્દુ-મુસ્લરભ એઔતા-બાઇચાયાનાું અનેઔ
દૃષ્ટાુંત  ૂયાું ાડયાું છે . બાલસવિંશજીના ભાનીતા ચઔીદાય પત્તેશકાન અને તેભના
ુત્ર જભાદાય ભક્કે કાનથી ભાુંડીને કૃષ્ણકુભાય સવિંશજીના લાશનચારઔ ઔાવભ સવાઇ
વાથેન યાજગયાનાન વુંફધ
ું ઊંચનીચના બેદબાલથી ય શત. જભાદાય
ભક્કે કાનને ત તે ઑક્ટફય 1968ના યજ 90 લમની લમે અલવાન ામ્મા ત્માું
સુધી જીલાઇ ફૃ.એઔવ યાર્જ્મ તયપથી ચ ૂઔલલાભાું આલતી શતી. ભાત્ર મુસ્લરભ ઔભ
પ્રત્મે જ નહશ, અન્મ રઘુભતી વભાજ પ્રત્મે ણ ળાવઔન પ્રેભ અદૌ ભુત શત. તેન ુ ું
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ઉત્તભ દૃષ્ટાુંત ાયવી વ ગૃશલથ ડૉ. ફયજયજી શતા. બાલનખયના દીલાનદ યથી
સલઠ્ઠરબાઇ યાજીનામુ ું આી સનવ ૃત્ત થમા ત્માયે ડૉ. ફયજયજીને બાલનખયના દીલાન
ફનાલલાભાું આવ્મા શતા. અને ત્માયે બાલસવિંશજીના આ ખરાની પ્રજાએ પ્રળુંવા
ઔયી શતી. બાલનખયની આ ઔભી એકરાવની યું યા છે ઔ ફારભુંહદયનાું
ભ ૂરઔાુંને ગડાખાડી અને શલે હયક્ષાભાું ળાાએ રઇ જતા અને વુંબા ૂલમઔ ગયે
શોંચતા ઔયતા મુસ્લરભ હયક્ષાચારઔના સલશ્વાવ અન પ્રેભ ય ળુંઔા ઔયલી અલથાને
છે .
આલા ઔભી એકરાવના ભુંહદય વભા બાલનખયભાું હશન્દુ-મુસ્લરભ એઔતા,
એકરાવ ઔે ભશબ્ફતને લ ૂણ રખાડતી ઔઇઔ ગટના ક્ાયે ઔ ગટે છે ત્માયે ેરા
પઔીયફાફાના ળબ્દ આલી જામ છે ,
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‘તેયે

ફાદળાશ ઔે મ ૂલ્ઔ ભેં બખલાન ઔે બક્ત ઓય ખુદા ઔે ફુંદે દનોં ભશબ્ફતઔી

સભવાર ફનઔે યશેંખ.ે ’
અને અનામાવ ગટેરી એ દુ:કદ ગટના ને હ્રદમ એઔાએઔ ભ ૂરી જઇ ુન:
એકરાવના લાતાલયણભાું ધફઔલા આતુય ફની જામ છે .
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‘એકેશ્વરવાદ અને બંધત્ુ વ ઇસ્ામની દે ણ છે ’
‘ભશન’ ભાુંથી ‘ભશાત્ભા’ ફનતા

 ૂલે ખાુંધીજી અનેઔ વાભાજજઔ-યાજઔીમ

વભલમા, વુંગો, માતનાભાુંથી વાય થમા શતા. તે તભાભન ઉઔેર ભાત્ર વત્મ
અને અહશિંવાના ભાખે જ તેભણે આપ્મ શત. ખાુંધીજી દયે ઔ ધભમના અભ્માસુ શતા.
ઇલરાભ અંખે ણ તેભની ઊંડી વભજ શતી. આજે ઇલરાભ અંખે પ્રલતમતી
ખેયવભજન ઉઔેર ખાુંધીજીના ઇલરાભ અંખેના સલચાયભાું દે કામ છે . ઇલરાભને
તેના ઔશેલાતા તર્જ્ઞ જે યીતે વભર્જ્મા શતા, તેથી ઔદાચ લધુ શઔાયાત્ભઔ દૃષ્ષ્ટએ
ખાુંધીજીએ તાના સલચાયભાું ઇલરાભને વ્મક્ત ઔયે ર છે . અશીં એ થડાું સલચાયનુ ું
આચભન ઔયલાન ઉદ્દે ળ છે .
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“હુ ું ઇલરાભને ણ ભિલતી, ફદ્ધ અને હશિંદુ ધભમની જેભ જ ળાુંસતન ધભમ
વભજુ ું છું. પ્રભાણન બેદ છે એભાું ળઔ નથી, ણ આ ફધા ધભોનુ ું રક્ષ્મ ળાુંસત જ
છે .”(નલજીલન, 23-01-1927  ૃ. 164)
“ઇશ્વય એઔ જ છે એલી સનબે ભાન્મતા અને મુવરભાન નાભથી જે
ઇલરાભભાું છે તે વો ભાટે ભાણવ ભાત્ર બાઇ છે એ વત્મન લશેલાયભાું અભર એ ફે
લલતુ ઇલરાભે હશિંદની યાષ્રીમ વુંલકૃસતભાું આેર અનક પા છે . આ ફે
લલતુને ભેં ઇલરાભના અનકા પાા રેકે ખણાલી છે . તેન ુ ું ઔાયણ એ છે ઔે ભાણવ
ુ ાની બાલનાને હશિંદુ ધભમભાું લધાયે ડતુ ું તાત્તત્ત્લઔ લલફૃ અાઇ ખયુ ું
ભાત્ર ની ફુંધત
છે . તેલી જ યીતે હશિંદુ ધભમના તત્ત્લઞાનભાું ઇશ્વય સવલમ ઔઇ દે લ નથી છતાું ઇશ્વય
એઔ છે એ વત્મની ફાફતભાું ઇલરાભ જેટર ભાન્મતાભાું આગ્રશ ૂલમઔ અણનભ છે
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તેટર વ્મલશારુ હશિંદુ ધભમ નથી, એ ભફના ના ાડી ળઔામ તેલી નથી.”(અક્ષયદે શ40 ૃ. 57)
ઇલરાભ તરલાયના જયે પ્રચાય ામ્મ છે તેલી ભાન્મતા આજે ણ દૃઢ
ફનતી જામ છે . ખાુંધીજી એ અંખે રકે છે :
“ધભમહયલતમન ભાટે ફ લાયલાનુ ું મગ્મ ઠયાલે એવુ ું કુયાનભાું ઔશુ ું જ
્ લષ્ટ ળબ્દભાું ઔશે છે ,” ધભમભાું ઔઇ ફજફયી શઇ ળઔે
નથી. આ સલત્ર ગ્રુંથ તદ્દન
નશીં” મખુંફય વાશેફનુ ું વભલત જીલન ધભમભાું ફજફયીના એઔ ઇનઔાય જેવુ ું છે .
ઔઇ ણ મુલરભાને ફજફયીને ટેઔ આપ્માનુ ું ભાયી જાણભાું નથી. ઇલરાભને જ
તેના પ્રચાય ભાટે ફજફયી ય આધાય યાકલ ડત શમ ત તે એઔ સલશ્વધભમ
ખણાત ભટી જળે.”(અક્ષયદે શ-21,  ૃ.195-196)
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ખાુંધીજીએ લાયું લાય લલીઔાયુું ઔે તેભણે કુયાને ળયીપનુ ું અધ્મમન ઔયુું છે . કુયાને
ળયીપભાું અહશિંવાના સલચાયને પ્રાધાન્મ આપ્માનુ ું ણ તેભણે તાનાું રકાણભાું
લલીઔાયે ર છે . ખાુંધીજી રકે છે , “ કુયાને ળયીપ ભેં એઔથી લધુ લેા લાુંચયુ ું છે . ભાય
ધભમ આ દુસનમાના ફધા ભશાન ધભોભાું જે ઔુંઇ વારુું છે તે રેલાની અને ચાલલાની
ૂ તા આે છે . ફલ્ઔે, તેભ ઔયલાની ભાયા ય પયજ ાડે છે .”(શહયજનફુંધ ુ
અનુક
29/10/1939  ૃ.271)
“હુ ું ઇલરાભને જફૃય એઔ ઇશ્વયપ્રેહયત ધભમ ભાનુ ું છું તેથી કુયાને ળયીપને ન
ઇશ્વયપ્રેહયત ભાનુ ું છું. તેભ જ ભશુંભદ વાશેફને એઔ મખુંફય ભાનુ ું છું.”
(શહયજનફુંધ,ુ 14/07/1940,  ૃ.143)
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“હુ ું એલા અભબપ્રામ ઉય આવ્મ છું ઔે કુયાને ળયીપન ઉદે ળ મ ૂભાું જતાું
અહશિંવાની તયપદાયી ઔયનાય છે . એમ ઔહ્ુું છે ઔે અહશિંવા એ હશિંવા ઔયતાું ફશેતય છે .
અહશિંવાનુ ું આચયણ પયજ વભજીને ઔયલાન તેભાું આદે ળ છે . હશિંવાની ભાત્ર જફૃય
તયીઔે છૂટમ ૂઔી છે એટલુું જ.” (શહયજનફુંધ,ુ 14/07/1940, ૃ. 142)
“ઔેટરાઔ મુસ્લરભ સભત્ર ભને વુંબાલે છે ઔે મુવરભાન સનબે અહશિંવાને
ઔદી લલીઔાયળે નશીં. તેભના ઔશેલા મુજફ મુવરભાનને ભન હશિંવા એ અહશિંવાના
જેટરી જ ધમ્મમ તેભજ આલશ્બમઔ છે . વુંજખ અનુવાય ફેભાુંથી ખભે તે લડે ઔાભ
રેલામ. ફેઉ ભાખમની ધમ્મમતા ુયલાય ઔયલાને કુયાને ળયીપન ટેઔ ટાુંઔલાની જફૃય
નથી. એ ભાખે ત દુસનમા અનાહદઔાથી ચારતી આલેરી છે . લી, દુસનમાભાું
સનબે અહશિંવા જેલી ઔઇ લલતુ નથી. ઊરટુું ગણા મુલરભાન સભત્ર ાવેથી ભેં
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વાુંબળ્યુ ું છે , ઔે કુયાને ળયીપભાું અહશિંવાના આચયણન આદે ળ છે . એભાું લેય ઔયતાું
વબ્ર(વશનળીરતા)ને શ્રેષ્ઠ ખણી છે . ખુદ ઇલરાભ ળબ્દન જ અથમ ળાુંસત એટરે ઔે
અહશિંવા છે .”(શહયજનફુંધ,ુ 08/10/1939,  ૃ.246)
“ઇલરાભ ભાનલજાતના ફુંધત્ુ લ અને એઔતાને ભાટે કડ છે . ભાનલલુંળની
એઔતાને સછન્નભબન્ન ઔયી નાુંકલાન તેન ઉદે ળ નથી. તેથી, જે રઔ હશિંદુલતાનને
ગણુ ું કરુું યલય રડતા ઝખડતા વમ ૂશભાું લશેંચી નાુંકલા ભાુંખે છે , તે રઔ
હશન્દુલતાનના તેભ જ ઇલરાભના લેયી છે .” (શહયજનફુંધ,ુ 13/10/1946,  ૃ. 357)
ખાુંધીજીનુ ું ઉયક્ત છે લ્લુું સલધાન આજે ઇલરાભના નાભે જેશાદ ઔયી,
ઇલરાભને ફદનાભ ઔયનાયા તયપ આંખી ચીંધે છે . ળાુંસત, વભમણ, ત્માખ,
ફભરદાન જેલા આદળોથી બય ૂય એલા ઇલરાભનુ ું આવુ ું વાચુ ું લલફૃ આજે જુદાું જુદાું
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ભાધ્મભ દ્વાયા આભ વભાજ સુધી મુઔાળે ત અત્મુંત ખેયવભજથી બય ૂય ઇલરાભ
અંખે થડી ણ ખેયવભજ દૂ ય ઔયી ળઔાળે.
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ન્યાય
આઔાળભાુંથી
ઇશ્વય-ખુદા
ુ ાશ ભાનલીની
ફેગન
વખતી, લટું ૂ ાતી
દુઔાન, ભઔાન
અલાચઔ ફની
જઇ યહ્ય;
ત્નીના સુશાખ,
ભાતાના ુત્ર,
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ફશેનના બાઇ,
બાઇની ફશેન
વગા સનદોને
ભોન નજયે
તાઔી યહ્ય. તેના ભોનની
લેધઔ બાા
જાણે ઔશેતી શતી ‘હ,ુ ું

એ નયસળાચને નશીં છડુ,ું
જેણે આખલા ગુજયાતને
દઝક ફનાવ્યુ ું
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અરફત્ત,
ભાયા ન્મામભાું
દે ય જફૃય છે
ણ,
તભાયે ત્માું જેવુ ું
અંધેય નથી.’

http://aksharnaad.com

P a g e | 33

સકુ ન
ૂ ન ંુ વાસ્ત ુ
અળાુંસત, હલ્ુ રડ, રાઠીચાર્જ,
હટમયખૅવ, પામહયિંખ ,
બમ, અસલહ્વાવ.
આણા આખલા ગુજયાતભાું
પ્રવયે ર આ ળબ્દથી
ાુંચ લમના ફાઔથી
વાઠ લમના વ ૃદ્ધ વો
ત્રાહશભામૌ ઔાયી ઊઠયા.
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આ ળબ્દ આખલા ગુજયાતને
એલા ચીક્ા જાણે
દીલારે ચોંટેરી ાટરા ગ !
ભૉતના તાુંડલભાું
વો લીવયી ખમા-ઉત્વલ, ફથમ ડે ાટી,
ભેયેજ એસનલવમયી, રગ્ન વભાયું બ
ઔે લાલતુ !
શાલમ ઔેવ ુ ું શમ,
તેની આછે યી ઝરઔ જમે ણ જાણે
આખલા ગુજયાતને
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લોના લામયા લશી ખમા.(લા’ણા લાઇ ખમા)
--------------------ચાર, એ લામયાને ુન: પ્રવયાલીએ,
આનુંદને ુન: જીલુંત ઔયીએ,
શાલમને ુન: ભાણીએ
ૂ ’ના
ફચી ખમેરા ‘સુકન
લાલતાને ઊજલીએ.
જ ળાુંસત શમ ત
જફૃય આલજ,
શવલા-શવાલલા
કાલા-ીલા,
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આનુંદ ઔયલા,
ભજ-ભલતી ભાણલા
અને
વોખાદભાું વાથે રાલજ
આખલા ગુજયાતે ગુભાલેર
ળાુંસત, સલશ્વાવ,
ૂ , એકરાવ
સુકન
અને ભીઠુું શાલમ !
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મન તરત હહર દરસન ક આજ
હશન્દુ વભાજભાું ‘ભશાસળલયાત્રી’ સનમસભત યીતે ઊજલે છે . આણા લેદ
અને ુયાણભાું બખલાન સળલન ભહશભા અનેઔ યીતે વ્મક્ત થમ છે . બખલાન સળલ
ભાત્ર ધભમ અને શ્રદ્ધાનુ ું જ ઔેંદ્ર નથી. બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ વુંખીતનુ ું ઉખભલથાન ણ છે .
તેભના ડભરુભાુંથી જ નાદ અને લલયની ઉત્સત્ત થઇ છે . એભ ણ ઔશેલામ છે ઔે
બખલાન ળુંઔયે નાયદજીને છ મુખમ યાખ વાથે મ ૃત્યુરઔભાું ભઔલ્મા શતા, જેભાું
બૈયલી અને ભારઔૌંવ અગ્ર શતા. ભાર અને ઔૌંવન અથમ થામ છે ખાભાું વમની
ભાા ધાયણ ઔયનાય. લભમ જતાું તેન ઉચચાય ‘ભારઔળ’ થલા રાગ્મ. યાખ
ભારઔળ સલળે જાણીતા વુંખીતઔાય સભમાું નોળાદ અરી(1919-2006) ઔશે છે :
“ભારઔળ બખલાન સળલ ઔી ઔણમસપ્રમ યચના શૈ.”
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આ યાખે બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ વુંખીતભાું ત અદૌ ભુત પ્રદાન ઔયુું જ છે ,
ણ હપલ્ભ ભાટે સભમાું નોળાદે ‘ભારઔળ’ય આધાહયત અનેઔ ઔણમસપ્રમ ખીત વર્જ્માું
છે , જેણે હશન્દી હપલ્ભ વુંખીતભાું ઔભી એકરાવ અને વદૌ બાલનાનાું અદૌ ભુત દૃશ્બમ
વર્જ્માું છે .જૂનાું ખીતના ળકીન યાખ ભારઔળ ય આધાહયત ફે ખીત આજે ણ
ભન બયીને ભાણે છે . એઔ, હપલ્ભ ‘ફૈજુ ફાલયા’નુ ું ‘ભન તયત શહયદયવન ઔ આજ’
અને ફીજુ, ું ‘નલયું ખ’હપલ્ભનુ ું ‘આધા શૈ ચુંદ્રભા, યાત આધી.’ પ્રથભ ખીતના વર્જન અને
તેભાું ટઔતી ઔભી એકરાવની ઔથા જાણલા જેલી છે . ઇ.વ.1952ભાું આણા
ગુજયાતી સનદે ળઔ શ્રી સલજમ બટ્ટ ના સનદે ળનભાું વજામમર
ે ી અત્મુંત વપ હપલ્ભ ‘ ફૈજુ
ફાલયા’ના કૃષ્ણબજન ‘ભન તયત શહય દયવન ઔ આજ’ના વર્જઔ છે , ભશુંભદ ળઔીર
ફદાયુની(1916-1970) , જેભને હપલ્ભી દુસનમાભાું ળઔીર ફદાયુની તયીઔે વો કે
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છે .ઉત્તય પ્રદે ળના ફદાયુ ખાભના લતની ળઔીર ભશુંભદ ઇ.વ.1944 ભાું હપલ્ભભાું
હઔલભત અજભાલલા આવ્મા શતા. અને વો પ્રથભ નોળાદ અરીને તે ભળ્મા.
નોળાદ અરીએ તેભને ઔાુંઇઔ વુંબાલલા ઔહ્ુ.ું ળઔીરભાુંથી ળામયી ફૂટી:
“ શભ દદમ ઔા અપવાના દુસનમા ઔ સુના દેં ખ,ે
શય હદર ભેં ભશબ્ફત ઔી આખ રખા દેં ખે”
ળઔીરની ળામયીભાું યભાુંવ ઔયતાું ઇફાદત અને ભઝિંદખીની
વચચાઇ લધુ ઝરઔતી શતી. „ફૈજુ ફાલયા‟નુ ું બસ્ક્તખીત „ભન તયત શહય દયવન ઔ
આજ‟તેની વાક્ષી છે . એઔ મુસ્લરભ ળામય „ભન તયત શહય દયવન ઔ આજ‟રકે છે
ત્માયે તેની શુદ્ધ ધભમબાલના તેભાું વ્મક્ત થમ છે , જેભાું ક્ાુંમ હશન્દુ-મુસ્લરભના બેદ
બાવતા નથી. એ ખીતભાું શહયને ાભલાની તડ ળઔીરની દયે ઔ ઔડીભાું વાઔાય
થમેરી જલા ભે છે http://aksharnaad.com
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“ભન તયત શહય દયવન ઔ આજ
ભયે તુભ ભફન ભફખયે વખયે ઔાજ
ભફનતી ઔયત હુ ું યભકમ રાજ..... ભન તયત
તુભયે દ્વાય ઔા ભૈં હુ ું જખી
શભયી ય નજય ઔફ શખી
સુન ભયે બ્માકુર ભન ઔા ફાજ..... ભન તયત
ભફન ગુરુ ઞાન ઔશાું વે ાઉં
દીજ દાન શહયગુન ખાઉં
વફ ગુનીજન ે તુમ્શાયા યાજ..... ભન તયત
મુયરી ભનશય આવ ન તડ
દુ:કબુંજન ભયે વાથ ન છડ
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ભશે દયવન ભબક્ષા દ આજ..... ભન તયત
આ ખીતના યે ઔડીંખની ગટના ણ જાણલા જેલી છે . જે હદલવે સભમાું
નોળાદ આ ખીતનુ ું યે ઔડીંખ ઔયલાના શતા તેના આખરા હદલવે દયે ઔ વાજજિંદાને
તેભણે કાવ સ ૂચના આી શતી,
“ઔર કૃષ્ણ બખલાનઔી ળાનભેં ખામે જાને લારે ઇવ બજન ઔા યે ઔડીંખ
શૈ. ઇવ ભરમે આ વફ ાઔ વાપ શ ઔય લટુહડમ ય આમેંખે.”
અને એભ જ થયુ.ું વો વાજજિંદા સલત્ર થઇ લટુડીમ ય આવ્મા.
વોએ તાના જુતા લટુડીમ ફશાય જ ઉતામામ. ખીતના ખામઔ ભશુંભદ યપી વાશેફ
શતા. તેભણે ણ લટુડીમભાું દાકર થતાું ભાથે ફૃભાર ફાુંધ્મ. આભ અત્મુંત સલત્ર
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લાતાલયણભાું „ભન તયત શહય દયવન ઔ આજ‟ બજનનુ ું યે ઔડીખ થયુ.ું યે ઔડીંખ
દયસભમાન લાતાલયણ એટલુું બસ્ક્તભમ ફની ખયુ ું ઔે વાજજિંદાને ચુઔલણુ ું ઔયલા
શુંભેળાું આલતા રલ્લુબાઇ યીતવય

કૃષ્ણબસ્ક્તભાું ભગ્ન ફની નાચલા રાગ્મા.

યે ઔડીંખ  ૂરુું થલા છતાું તે નાચતા જ યહ્યા. એ દૃશ્બમને અભબવ્મક્ત ઔયતાું નોળાદ
સભમાું ઔશે છે : “રલ્લુબાઇ બસ્ક્તભેં રીન શઔય યક્ળ (ન ૃત્મ) ઔય યશે થે. ઉનઔ
વુંબારના શભાયે ભરમે મુષ્શ્બઔર શ ખમા થા. ફડી મુષ્શ્બઔર વે શભને ઉન્શેં વુંબારા. મે
દે કઔય ભશુંભદ યપી વાશફ ઔશને રખે, નોળાદ વાશફ, મે આ ઔે ખીત ઔા ઔભાર શૈ.”
ભૈંને ઔશા, હજ
ુ ૂય, મે ભેયે ખીત ઔા નહશ, યાખ ભારઔળ ઔા ઔભાર શૈ. બખલાન
સળલ ઔી પ્રવાદી વે ફના યાખ ભારઔળ રખોં ઔ ાખર ફના દે તા શૈ.”
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આજે ણ કૃષ્ણના બસ્ક્તયવભાું તયફતય આ બજન ર્જ્માયે ણ લાખે છે ,
ત્માયે સભમાું નોળાદ, ભશુંભદ ળઔીર અને ભશુંભદ યપી જેલા મુસ્લરભની વલમધભમ વદૌ
બાલની બસ્ક્ત ભાટે નભી જામ છે .
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‘મજહબ હમેં સસખાતા, આસમેં પ્યાર કરના’
હશન્દુ અને ઇલરાભ ધભમની તવલીયનુ ું એઔ હશન્દુ કુટુુંફના ગયભાું વભુંલમ
શમ, અને ફુંને પ્રત્મેની શ્રદ્ધા વભગ્ર કુટુુંફભાું વ્માેરી શમ તે ગટના આજના
વુંદબમભાું અલશ્બમ નલાઇ ભાડે તેલી છે . ણ એ વત્મને જાતે સનશાલાની,
ભાણલાની તઔ અભદાલાદના સનલાવી જજગ્નેળબાઇ ભદીના ગયભાું વાુંડી.
આભ ત ખણા લકતથી હુ ું જજગ્નેળબાઇના હયચમભાું છું. તે તેભનુ ું
વભગ્ર કુટુુંફ વોયાષ્રના ભયફી નજીઔ આભયણ ખાભભાું આલેર હ્જયત દાલરળાશ
ીયના યભ બક્ત છે . આ દયખાશન વભગ્ર કચમ એઔરા ુંડે તે જ બખલે છે
અને ત્માું બવ્મ દયખાશનુ ું વર્જન ઔયલાની તેભની ખલાહશળ છે . ણ દયખાશનુ ું જતન
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ઔયવુ ું અને તાના ગયભાું ઇલરાભ ધભમને શ્રદ્ધા ૂલમઔ લથાન આવુ,ું એ ફુંને ફાફત
ભબન્ન છે . અભદાલાદના જધુય સલલતાયભાું આલેર તેભની વવાઇટીભાું હુ ું પ્રલેશ્બમ
ત્માયે ભને ભફરકુર અશેવાવ ન શત ઔે એઔ હશન્દુ કુટુુંફના ડ્રઇંખફૃભભાું ઔાફા ળયીપનુ ું
5*4 નુ ું બવ્મ ભચત્ર ઔરાત્ભઔ ફ્રેભભાું ભઢેલ ુું દીલાર ય જલા ભળે. વભગ્ર
ફેઠઔકુંડના ઔેન્દ્રભાું ળબતુ ું ઔાફા ળયીપનુ ું એ ભચત્ર જઇ ભને આનુંદ અને થડી
નલાઇ રાખી. દીલાનકુંડની ફેઠઔની જભણી ફાજુ ભશાબાયતનુ ું માદખાય દૃશ્બમ,
જેભાું ભશાબાયતન જાણીત શ્બરઔ ‘મદા મદા શી ધભમલમ....’ રખમ શત.
એઔ ફાજુ ઇલરાભના સલત્ર લથાન ઔાફા ળયીપનુ ું અને ફીજી ફાજુ
ભશાબાયતનુ ું અદૌ ભુત દૃશ્બમ જઇ ભાય લલય વશેજ બીન થઇ ખમ.જજગ્નેળબાઇનાું
ફુંને ફાઔ, તેભનાું ત્ની, તેભના ભટા બાઇ ફધાું વાથે હુ ું તેભના ફેઠઔકુંડભાું ફેઠ
http://aksharnaad.com

P a g e | 46
ત્માયે ભેં તેભને  ૂછ્ુ,ું ”ઔાફા ળયીપનુ ું આટલુું સલળા ભચત્ર ફેઠઔકુંડભાું આે મ ૂક્ુ ું છે ,
તેથી આના કુટુુંફના વભ્મ થડા નાયાજ ત થમા શળે?”
“ના, ના વાશેફ, અભાયા કુટુુંફન દયે ઔ વભ્મ હશન્દુ-મુસ્લરભ ફુંને ધભે
યું ખામેર છે .” આટરી લાત છી તેભના સનલાવના ઉયના ભાે અભે ખમાું. ત્માયે
ભાયી આંક લધુ શી થઇ ખઇ. ઉયના ભાે ફે  ૂજાફૃભ શતા. એઔ  ૂજાફૃભભાું
શજયત દાલરળાશ ીયની ખાડી યાકલાભાું આલી શતી.  ૂજાફૃભના દયલાજા ાવેની
દીલાર ય ભસ્લજદ-એ-નફલીની 2*1 ની ભટી તલલીય શતી. ર્જ્માયે ફીજા ફૃભભાું,
તેભના કુદે લી ફહચ
ુ ય ભાની તલલીય વાથે ળુંઔય-ાલમતી, યાધા-કૃષ્ણ અને ખણેળની
તવલીય શતી. આ જઇ ભેં વશેતઔુ  ૂછ્ુ,ું “યજ વલાયે આ ફુંને પ્રાથમનાગૃશભાું તભે
પ્રાથમના ઔય છ?”
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”ભાયાું ત્ની ફુંને  ૂજાફૃભ લલચછ યાકે છે . યજ ફુંનભ
ે ાું દીલ ઔયે છે , છી
શજયત દાલરળાશ ીયના ફૃભભાું હુ ું પ્રાથમના ઔરુું છું. ભાયાું ત્ની અભાયાું ભાતાજી
અને અન્મ દે લની  ૂજા ઔયે છે .” રખબખ એઔાદ ઔરાઔ છી હશન્દુ-મુસ્લરભ ધભમના
વભુંલમ વભા જજગ્નેળબાઇના ગયભાુંથી ફશાય નીઔળ્મ ત્માયે ભાયા ભનભાું
ડૉ.ઇઔફારની ઔસલતા, ‘ભજશફ નશીં સવકાતા આવ ભેં ફૈય યકના’ની નાલીન્મઔયણ
ાભેર ુંસ્ક્ત યભતી શતી –
”ભજશફ શભે સવકાતા, આવ ભેં પ્માય ઔયના
હશન્દી શૈં શભ લતન શૈ હશન્દલતાું શભાયા.”
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હજરત ઇમામ હસ
ં 
ુ ૈનના ભારત સાથેના સંબધ
ઔયફરાના ભેદાનભાું ભશયભ ભાવભાું શજયત ઇભાભ હવ
ુ ૈન તથા
મઝીદ વાથેના યુદ્ધ અને તેભની ળશાદતને બાયતના ઔેટરાઔ ઇસતશાવઔાય બાયતીમ
ઇસતશાવ અને એ વભમના ળાવઔ વાથે જડી યહ્યા છે . અરફત્ત, તેની આધાયભ ૂતતા
તાવલી જઇએ. આભ છતાું બાયતીમ ઇસતશાવસલદૌ યાજકુભાય અલતાનાએ તેભના
ુલતઔ ‘ પ્રાચીન બાયત’ (પ્રઔાળન 1936)ભાું શજયત ઇભાભ હવ
ુ ૈન અને બાયતના
વુંફધ
ું ન ઉલ્રેક ઔયતાું રખયુ ું છે :
“ઇયાનના ળશેનળાશ ફયદન ઝયદની ુત્રી ભશયફાન, જેનુ ું નાભ
બાયતભાું આવ્મા ફાદ ચુંદ્રમુકી થયુ ું શતુ,ું તે ઉજ્ૈનના ભશાયાજા ચુંદ્રગુપ્ત ભોમમનાું
ત્ની શતાું. તાના ઇયાની લુંળના આધાયે હશજયી વન 61ભાું ઇભાભ હવ
ુ ૈને
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ઔયફરાભાું મઝીદના વેનાસત ઉભય વઅદ વભક્ષ તે બાયત જલા ઉત્સુઔ શલાન
સલચાય વ્મક્ત ઔમો શત.” ઇસતશાવસલદૌ અલતાના આખ રકે છે ,
“એલી ભાહશતી ણ પ્રાપ્ત થામ છે ઔે ઔયફરાની રડાઇના પ્રવુંખે
ચુંદ્રગુપ્તને તાના વેનાસત ુંહડત ભ ૂહયમા દત્તના નેત ૃત્લભાું 500 વૈસનઔનુ ું રશ્બઔય
ઇભાભ હવ
ુ ૈનના યક્ષણાથે બાયતથી ઇયાઔ યલાના ઔયુું શતુ.ું યું ત ુ ર્જ્માયે રશ્બઔય
ઇયાઔના કુપા નખયભાું શોંચયુ ું ત્માયે એલી જાણ થઇ ઔે ઇભાભ હવ
ુ ૈનને મઝીદે ળશીદ
ઔયી દીધા છે . ઇભાભ હવ
ુ ૈનન લટું ૂ ામેર ઔાપર ર્જ્માયે ભદીના શોંચમ ત્માયે ઇભાભ
હવ
ુ ૈનની ળશાદતન ફદર રેલા મુખતાય વપીઔ ઊબા થઇ ખમા. બાયતીમ રશ્બઔયન
ભટ બાખ તેભની વાથે જડાઇ ખમ. ફાઔીના વૈસનઔ બાયત યત આવ્મા શતા.”
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ઇસતશાવઔાય અલતાનાના આ વુંળધન મુજફ બાયતીમ રશ્બઔય શજયત
હવ
ુ ૈનની ભદદે વભમવય શોંચી ખયુ ું શત ત ભાનલતાની એ રડાઇભાું બાયતઆયફ ફુંધત્ુ લન એઔ નલ ઇસતશાવ યચાત.
શજયત ઇભાભ હવ
ું ને’ઇલરાહ’ુ
ુ ૈન વાથેના હશન્દુ ળાવઔ વાથેના વુંફધ
નાભના ભાસવઔના ભશયભ સલળેાુંઔભાું ણ લલીઔાયલાભાું આવ્મા છે . એસપ્રર-ભે
2002ભાું રકનોથી પ્રઔાસળત થમેર એ અંઔના 109ભા  ૃષ્ટ ય રખયુ ું છે ,
“ઇલરાભના પ્રણેતા ભશુંભદ વાશેફના હયલાયના બાયત વાથેના
વુંફધ
ું  શજયત અરીથી ળફૃ થમા છે . ત્માય ફાદ ઇભાભ હવ
ુ ૈનન બાયત વાથેન
વુંફધ
ું એ યીતે થમ શત ઔે ઇયાનના ફાદળાશ ફયદન ઝયદને ત્રણ ુત્રી શતી.
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ભટી ુત્રીનુ ું નાભ ભશયફાન, ફીજીનુ ું નાભ ળશયફાન અને ત્રીજીનુ ું નાભ
હઔવયાનફાન શતુ.ું તે વભમે બાયતભાું ભશાયાજા ચુંદ્રગુપ્તનુ ું ળાવન શતુ.ું તેભની
યાજધાની ઉજ્ૈન શતી. તેભના વેનાસતનુ ું નાભ ભ ૂહયમા દત્ત શતુ.ું ઇયાનના યાજાએ
તાની ભટી ુત્રી ભશયફાનને ભશાયાજા ચુંદ્રગુપ્ત વાથે યણાલી શતી.
“ભશયફાન ઇયાની નાભ છે .’ ભશય’ન અથમ ચુંદ્ર થામ છે . એ મુજફ
બાયતના ઇસતશાવભાું ચુંદ્રમુકી તયીઔે જાણીતી છે . ચુંદ્રમુકીએ જ વમુદ્રગુપ્તને જન્ભ
આપ્મ શત. ઇયાન ય ર્જ્માયે આયફએ આિભણ ઔયુ,ું ત્માયે ઇયાની યાજજત
થમા. ઇયાની ફાદળાશ ભામામ ખમા. ત્માયે તેભની ફુંને ુત્રીને ભદીનાભાું આશ્રમ
આલાભાું આવ્મ શત. તેભાુંની ળશયફાન વાથે શજયત ઇભાભ હવ
ુ ૈને સનઔાશ ઔમામ
શતા. ઇભાભ હવ
ુ ૈનના ુત્ર ઝૈસનર આભફદ્દીનને તેભણે જ જન્ભ આપ્મ શત.”
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આ

ઐસતશાસવઔ

ફાફત

એ

સ ૂચલે

છે

ઔે

શજયત

ભશુંભદ

મખમ્ફય(વ.અ.લ.)અને શજયત ઇભાભ હવ
ું  ગણા
ુ ૈનના બાયત વાથેના વુંફધ
સનઔટના શતા. એ દૃષ્ષ્ટએ શજયત ઇભાભ હવ
ુ ૈન બાયત અને આયફ લચચે ફુંધત્ુ લની
એઔ અદૌ ભુત ઔડી શતા.
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મેરે મહેબ ૂબ કૈ સે હ?
જવેપ ભેઔલાન.ગુજયાતી દભરત વાહશત્મનુ ું એઔ એવુ ું નાભ, જેને દભરત
વાહશત્મના ‘દાદા’નુ ું ઉનાભ લલાબાસલઔ યીતે વાુંડ્ુું છે . એભની’આંખભમાત’
‘વ્મથાના

લીતઔ’ ‘ભાયી ભબલ્લુ’ ‘ભાણવ શલાની મુંત્રણા’ અને ‘જનભજરા’ જેલી

કૃસતને અઢઔ ઇનાભ-ઇઔયાભ ભળ્માું છે . છતાું તેભની વારવતા અને
સનયભબભાની લશેલાય વોને લળી જત. આભ ત વો પ્રથભ અભે ઔરભ ાડળી
ફન્મા શતા. ‘ગુજયાત ટુડ’ે ના યસલલાયના અંઔભાું અભે ફુંને એઔ જ ાના ય
સનમસભત ભતા. એ નાતે અભે પન ય અલાયનલાય ભતા અને મુસ્લરભ-દભરત
વભાજની વયકી વભલમાની ઔરાઔ સુધી ચચામ ઔયતા.
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ણ જવેપબાઇને વદે શે ભલાનુ ું વદૌ બાગ્મ 16/12/1999ના યજ ભને
વાુંડ્ુ.ું એ હદલવે ગુજયાત સલદ્યાીઠના વબાકુંડભાું ભાયા તાજા ુલતઔ ‘ગુજયાતના
નલતય વત્માગ્રશ’ન સલભચન ઔામમિભ ભુંત્રીશ્રી ભશેન્દ્ર સત્રલેદીના શલતે યાકલાભાું
આવ્મ શત. એ ઔામમિભભાું સભત્રબાલથી છરછર ફે સભત્ર ભચિંતા આલી ચડયા.
ુ ાઇ દે વાઇ અને ફીજા શતા શ્રી જવેપ ભેઔલાન.બયાલદાય ળયીય,
એઔ શતા શ્રીઔેશબ
ઔરખીથી બયામેર ખયદન અને ચશેય, ફરતી આંક અને શઠ ય છરઔાતા
ુ ાઇ ફલ્મા,
સ્લભતધાયી એ ભશાભાનલન હયચમ ઔયાલતા ઔેશબ
“ આ આણા સભત્ર જવેપ ભેક્લાન છે .”
અને ત્માયે એ ડછુંદ ળયીય ભને બેટી ડ્ુ.ું બેટતાુંની વાથે જ તેભના મુકભાુંથી
ળબ્દ વયી ડયા,
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“ભેયે ભશેબ ૂફ ઔૈ વે શ?”
શરભાું વો અભને તાઔી યહ્યા. વોએ અવુ ું જ અનુબવ્યુ,ું જાણે જજખયજાન
દલત લો છી ભતા ન શમ ! જ ઔે જવેપબાઇ ઉંભયભાું ભાયા ઔયતાું ગણા
ભટા(જન્ભ:1936) છતાું તેભણે જીલનબય ભને એ લાતન જયાણ અશેવાવ થલા
દીધ ન શત. તેભની વર્જનપ્રહિમા ઔઇ લાતાલયણની ભશતાજ ન શતી. ર્જ્માું ફેઠા
શમ ત્માું તે લાતામ કી ઔાઢતા. એઔ લાય ફીરીભયાના ફવ લટેન્ડય ફેઠા ફેઠા
એઔ લાતામ કી ઔાઢી અને રકી ણ નાકી.
જવેપબાઇના વાહશત્મભાું ડહઔમાું ઔયતી, દભરત વભાજની વ્મથાભાુંથી
ટઔતી તેભની ઉદ્ધાય ભાટેની ભશેચછા વભગ્ર ગુજયાતને લળી ખઇ છે . ણ ભાત્ર
દભરત વભાજ પ્રત્મેની જ વબાનતા તેભના વ્મસ્ક્તત્લનુ ું ાસુ ું ન શતુ.ું હશિંદુ, ઇલરાભ
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અને ભિલતી ધભમન તેભન અભ્માવ ણ ઊંડ શત. તેની પ્રતીસત ભને ભશેવાણા
ઔામમિભભાું થઇ. જ ઔે અભાયી વદે શે એ છે લ્રી મુરાઔાત શતી. વુંજમ તુરાએ
ભશેવાણાભાું 22 જુરાઇ 2009ના યજ ‘વલમધભમ વભબાલ હયવુંલાદ’ મર્જ્મ શત.
હશન્દુ ધભમ સલે ભા.શ્રી બાનુ સલજમશ્રીજીએ, ભિલતી ધભમ સલે જવેપબાઇએ અને
ઇલરાભ સલે ભાયે ફરલાનુ ું શતુ.ું એ હદલવે ર્જ્માયે હુ ું ઔામમિભના શર ય શોંચમ,
ત્માયે શરના ખસથમા ય જ ભને આલઔાયતાું બેટી ડયા અને એ જ ઉભઔાના
રશેજાભાું પયભાવ્યુ,ું
“ ભેયે ભશેબ ૂફ ઔૈ વે શ?”
તેભની એ અદા એ હદલવે ભાયા જશેન(અંતય)ભાું ઔતયાઇ ખઇ.
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છે લ્રા ઔેટરાઔ વભમથી તે ળાયીહયઔ વ્માસધથી ઔુંટાી ખમા શતા.
તેન અશેવાવ ભને 22 હડવેમ્ફય 2009ના યજ થમ. એ હદલવે ભડાવા ઔૉરેજભાું
ભારુું વ્માખમાન શતુ.ું વ્માખમાન  ૂલે હુ ું અને ઔૉરેજના આચામમ ડૉ. દક્ષેળ ઠાઔય
લાતએ લગ્મા. અને જવેપબાઇન ઉલ્રેક થમ. ભેં ઔહ્ુ,ું
“ગણા લકતથી જવેપબાઇ વાથે ભાયે લાત નથી થઇ.”દક્ષેળબાઇ ફરી
ઊઠયા, “શભણાું જ ઔયાલી દઉં” અને તેભણે જવેપબાઇને એ જ ક્ષણે ભફાઇર
જડય.
“શેલ્ર, ભફયાદય ઔેભ છ ?”
“ઔણ ફર છ?”
“ભેશબ ૂફ દે વાઇ” ભારુું નાભ વાુંબી શવેપબાઇ એ જ જાણીતા રશેઔાભાું
ફરી ઊઠયા,
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“ભેયે ભેશબ ૂફ ઔૈ વે શ? ક્ાુંથી ફર છ?”
“ભડાવાથી. દક્ષેળબાઇ વાથે તભાયી લાત નીઔી એટરે લાત ઔયલા ભન
રરચાયુ.ું ” અને છી ત અભે રખબખ લીવેઔ સભસનટ લાત ઔયી. ત્માયે ળયીયની
વ્માસધ અંખે તેભણે સલલતાય ૂલમઔ લાત ઔયી. તેભના લલયભાું વ્માસધની વ્મથા
અનુબલાતી શતી. ભેં તેભને હશિંભત આતાું ઔહ્ુ,ું “તભે ત અડીકભ છ, આલી
ફાફત તભને જયા ણ ચભરત ઔે દુ:કી ઔયે તેભ નથી.” છી લાતને ફદરતાું ભેં
ઔહ્ુ,ું “તભાયા ગ્રુંથનુ ું વર્જન થતુ ું શમ અને તેભાું રકલાનુ ું ભને જ સનભુંત્રણ ન ભે તે
ત ઔેભ ચારે?”
“ભેયે

ભેશબ ૂફ ક્ા ફાત ઔયતે શ ! ભને તેની કફય જ નથી. તભને ઔારે જ ભી

જામ તેભ ઔરુું છું.”
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અભાયી લચચેન આ છે લ્ર વુંલાદ શત. તેભના અલવાનના વભાચાય
ુ યી 2010
લાુંચી ભેં વલાયે જ વુંજમને પન ઔમો. ત્માયે વુંજમે ઔહ્ુ,ું ”1 થી 12 પેબ્રઆ
તે સલશ્વગ્રાભભાું જ શતા. સલશ્વગ્રાભનાું ફાઔ દાદાના ખ દફાલતાું. ણ ર્જ્માયે
દાદાનાું નવઔયાું ફરલા ભાુંડે ત્માયે ફાઔ ખ દફાલલાનુ ું ફુંધ ઔયી દે તાું. અને
ત્માયે દાદા આંક ફુંધ યાકીને ફરતા, “શજુ હુ ું જાગુું છું ફેટા, શાથ ઔાું અટઔાલી
દીધ?”
દભરત વાહશત્મના આલા દાદા અને જજન્દા હદર ઇન્વાન જવેપબાઇ
આંખભમાત,લશારનાું લરકાું, ભાયી યણેતય, ભાયી ભબલ્લુ, જનભજરા જેલી અનેઔ
અભય કૃસત ગુજયાતી વાહશત્મજખતભાું અને લાચઔભાું શુંભેળાું જીલુંત યાકળે,
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ર્જ્માયે “ભેયે ભેશબ ૂફ ઔૈ વે શ “ જેવુ ું તેભનુ ું પ્રેભા વુંફધન ભાયા હ્રદમના ધફઔાયભાું
જીલનમુંત ધફઔતુ ું યશેળે-આભીન.
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ઈસ્ામ અને સ્વામી સવવેકાનંદ
એઔલાય લલાભી સલલેઔાનુંદ જમુયના ભશાયાજાના આગ્રશને લળ થઇ
તેભની ભશેહપરભાું ખમા. ત્માું વો એઔ ખભણઔાનુ ું ખીત વાુંબલા એઔઠા થમા શતા.
લલાભી સલલેઔાનુંદે ત્માુંથી નીઔી જલાન પ્રમાવ ઔમો ણ વુંબલ ન થઇ ળક્ુ,ું
ખભણઔાએ ખીત રરઔાયુું “પ્રભુ ભયે અલગુણ ભચત્ત ન ધય,
વભ-દયળી શૈ નાભ સતશાય ચાશે ત ય ઔય,
પ્રભુ ભયે અલગુણ ભચત્ત ન ધય.”
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તુરવીદાવનુ ું આ બજન અત્મુંત બાલથી ખભણઔાએ ખાયુ.ું બજન  ૂણમ થતાું સલલેઔાનુંદ
ખભણઔા ાવે આવ્મા અને ક્ષભા ભાખતાું ઔહ્ુ,ું “ભા, ભાયી ભ ૂર થઇ ખઇ. હુ ું અશીંથી
જત યશી તભારુું અભાન ઔયલાન શત, યું ત ુ તભાયા બજને ભાયી ચેતનાને જખાડી
દીધી છે .” લલાભી સલલેઔાનુંદની આલી આધ્માજત્ભઔ વભાનતા-ઉદાયતા ઔરઔતાના
ુ ભઠભાું આજે ણ મથાલ છે , તેન હુ ું વાક્ષી છું. 1961ના ઑક્ટફય ભાવભાું
ફેલય
ુ ભઠના ધ્માનકુંડભાું જુમ્ભાની નભાજ અદા ઔયલાન પ્રવુંખ ભાયી લમ ૃસતભાું છે .
ફેલય
ઇલરાભભાું વાભાજજઔ, આસથિઔ અને આધ્માજત્ભઔ વભાનતા અને ફુંધત્ુ લન
સવદ્ધાુંત

ામાભાું છે .

સલલેઔાનુંદજી

એ સવદ્ધાુંતના પ્રળુંવઔ શતા.

ભશુંભદ

વાશેફ(વ.લ.અ)ના વ્મસ્ક્તત્લભાુંથી નીતયતા એ સવદ્ધાુંત અંખે સલલેઔાનુંદજી ઔશે છે ,
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“મખમ્ફય વાશેફ, દુસનમાભાું વભતા અને વભાનતાના પ્રકય વુંદેળાલાશઔ
શતા. તે ભ્રાત ૃબાલના ભશાન પ્રચાયઔ શતા.”
ઈલરાભના વભાનતા અને ફુંધત્ુ લના સલચાયને વદૃષ્ટાુંત વભજાલતા
સલલેઔાનુંદઔશે છે , “ તુઔમલતાનન સુરતાન આહફ્રઔાના ફજાયભાુંથી એઔ શફવી ગુરાભ
કયીદીને રાલે છે . તેને જજજયભાું
ું
ફાુંધી તાના દે ળ રઇ જામ છે . યું ત ુ ર્જ્માયે એ
ગુરાભ ઇલરાભન અંખીઔાય ઔયે છે ત્માયે એ ગુરાભ વભાનતાન અસધઔાય પ્રાપ્ત ઔયે
છે . તે તુઔમલતાનના સુરતાનની યાજકુભાયી વાથે સનઔાશ ઔયલાન અસધઔાય ણ
ભેલે છે . ઇલરાભની આ ઉદાયતા અભેહયઔાની શફવી, સનગ્ર અને યે ડ ઇષ્ન્ડમનને
ગુરાભ ફનાલલાની ઘ ૃણાલદ નીસતની તુરનાભાું અત્મુંત ભાનલીમ છે .”
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વાડાચોદવ લમ  ૂલે ભશુંભદ વાશેફે ઇલરાભને પ્રજા વભક્ષ મ ૂક્ શત. આજે ણ
સલશ્વભાું તે અસ્લતત્લભાું છે . તેની ાછનુ ું યશલમ છતુ ું ઔયતા સલલેઔાનુંદજી ઔશે છે ,”
ભાયી દૃષ્ષ્ટ વભાનતાના ભશાન વુંદેળાલાશઔ ભશુંભદ વાશેફ તયપ લાયું લાય જામ છે .
ઔદાચ તભે  ૂછ્ળ ઔે તેભના ધભમભાું વારુું શુ ું છે ? ણ જ તેભાું વારુું ન શત ત એ
આજહદન સુધી જીલુંત ઔેલી યીતે યહ્ય? વત્મ જ ધભમને ટઔાલી યાકે છે . એ જ ધભમ
ઔાના પ્રલાશભાું ફચી ળઔે છે , જે ઔલ્માણઔાયી છે .”
ઇલરાભ ધભમના ળાવઔ અને સ ૂપી વુંતની ઇલરાભ ટઔાલી યાકલાની
મ ૂલ્મસનષ્ઠાને વ્મક્ત ઔયતાું સલલેઔાનુંદ ઔશે છે ,”ઇંગ્રેન્ડ ાવે શસથમાય છે , બોસતઔ
વમ ૃદ્વદ્ધ છે ; જેભ ભધ્મઔારીન યુખભાું મુસ્લરભ ળાવઔ ાવે શતાું. આભ છતાું અઔફય
વ્માલશાહયઔ લલફૃે હશિંદુ શત. સળભક્ષત મુસ્લરભ અને સ ૂપીને હશિંદુથી અરખ
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ઔયલા મુશ્બઔેર છે . અન્મ ફાફતભાું તેભની યશેણીઔયણી હશિંદુ જેલી છે . તેભના અને
આણા સલચાયભાું વાુંલકૃસતઔ વભુંલમ વધામ છે .” બાયતના ભધ્મઔારીન યુખથી
ભાુંડીને અલામચીન યુખ સુધી હશિંદુ અને મુસ્લરભ પ્રજા બાયતભાું ભશબ્ફત અને
એકરાવથી યશી છે .
આભ છતાું ક્ાયે ઔ ફુંને લચચે સલવુંલાહદતા પ્રવયાલલાના પ્રમાવ થમા છે .
એ પ્રમાવના મ ૂને વ્મક્ત ઔયતાું સલલેઔાનુંદ રકે છે ,” લેદની આધ્માજત્ભઔ ઉદાયતા
ઇલરાભભાું ણ છે . બાયતન ઇલરાભ ધભમ અન્મ દે ળના ઇલરાભ ધભમ ઔયતાું સલસળષ્ટ
છે . ર્જ્માયે ફીજા દે ળના મુસ્લરભ અશીંમા આલી બાયતીમ મુસ્લરભને ખેયભાખે દયે
છે અને ઔશે છે ,‟ તભે સલધભી વાથે શીભીને ઔેલી યીતે યશ છ?‟ અને ત્માયે
બાયત તે અસળભક્ષત મુસ્લરભ ઔભી સલવુંલાહદતાભાું પવામ છે .” ઇલરાભ અને
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હશિંદુધભમના વભુંલમને વ્મક્ત ઔયતાું સલલેઔાનુંદ ઔશે છે , “આણી ભાત ૃભ ૂસભ ભાટે
હશિંદુત્લ અને ઇલરાભ, બુદ્વદ્ધ અને ળયીય વભાન છે . ફુંનેન વભુંલમ એ જ આણી
આળા છે .”
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ઈસ્ામ અને ભારતીય ધમમગ્રથ
ં 
16 વપ્ટેમ્ફય 2004ના યજ ગુજયાતના ભટા ખજાના સલદ્વાન ભાનનીમ
ઔે.ઔા. ળાસ્ત્રીએ બાલનખયના સળક્ષઔ વારેશબાઇ લયાને એઔ ત્ર રખમ શત, જેભાું
રખયુ ું શતુ,ું “ર્જ્માું છે લ્રાું 68 લમથી વેલા આત આવ્મ છું, એ ગુજયાત સલદ્યાવબાની
બ.જે.સલદ્યાબલનની રાઇબ્રેયીભાું 188 નાનાું ભટાું ઉસનદ છે એભાું 121મુ ું
‘અલ્રાશઉસનદ’

છે , તેની ઝેયક્વ નઔર તયત ઔઢાલી આ વાથે ભઔલુું છું.

વુંલકૃતના ઔઇ ઞાતા ાવે જઇ તેન અથમ વભજલા પ્રમત્ન ઔયળ. ઉંભય(100મુ ું ળફૃ)
અને તભફમતની નફાઇને ઔાયણે સલલેચન રકી ભઔરી ળઔત નથી. તેથી ક્ષભા
ચાહુ ું છું.”

http://aksharnaad.com

P a g e | 68
વ લમની ઉંભયે પ્ણ આલી વહિમતા, સનષ્ઠા નભન ભાખી રે છે .
ળાસ્ત્રીજીન એ ત્ર અને ‘અલ્રાશઉસનદ’ફુંને વારેશબાઇએ ભને ભઔરી આપ્મા.
ભેં ‘અલ્રાશઉસનદ’ન અભ્માવ ઔમો. ભતીરાર ફનાયવી, હદલ્શી દ્વાયા વુંલકૃતભાું
પ્રઔાસળત અને ુંહડત જખદીળ ળાશ વુંાહદત અલ્રાશઉસનદ આણી વલમધભમ
વભબાલની નીસતને વ્મક્ત ઔયત અદૌ ભુત દલતાલેજ છે . ઉસનદ એટરે લેદન
અંતખમત ખણાત અને તેના ગ ૂઢ અથોને લષ્ટ ઔયત, બ્રહ્મસલદ્યાનુ ું પ્રસતાદન ઔયત
તાત્તત્ત્લઔ ગ્રુંથ. એલા અમ ૂલ્મ ગ્રુંથભાું ‘અલ્રાશઉસનદ’ન વભાલેળ થામ તે ફાફત
જ ઔઇ ણ અભ્માસુ ભાટે ઉત્સુક્તા જખાડે. એટરે ભેં ‘અલ્રાશઉસનદ’ની એ
ઝેયક્ષ નઔર ળાભદાવ આટૌમ વ ઔૉરેજના વુંલકૃત સલદ્વાન અધ્માઔ અરુણબાઇ
જીને ભઔરી. તેભણે ‘અલ્રાશઉસનદ’ન ળબ્દળ: અનુલદ ઔયીને ભને ભઔલ્મ.
‘અરાશઉસનદ’

અથામત અલ્રાશનુ ું ળયણ એલા ભથાા નીચે તેભાું રખયુ ું છે ,
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“અલ્રાશ

હદવ્મ તેજભમ આઔાય સલનાન ભહશભા ધાયણ ઔયી યહ્ય છે . તે પ્રથભથી જ

ભહશભાલાન અાય ળસ્ક્તન ભાભરઔ છે . તે વમુદ્ર,  ૃથ્લી, આઔાળ વલમન વર્જઔ છે .
આ દુસનમાના વોથી ભટા વમ્રાટ ઔે વાધાયણ વુંવાયીને ન વભજામ તેલ છે .”
“દુસનમાન

સભત્ર અને વોનુ ું બલુું ઔયનાય છે . અન્નજ અને શુબાસળ

આનાય છે . અલ્રાશને હુ ું પ્રાથમના ઔરુું છું. વલમવભથમ(લરુણ) અલ્રાશ વો
ાઔ(સલત્ર) જીલ ય યશેભ ઔયે છે .” “અલ્રાશ લલમું પ્રઔાળ છે . સ ૂમમ-ચુંદ્ર વો તેના
આદે ળથી તેજ ાભે છે . તેના આદે ળથી જ જખતભાું ફધુ ું વુંબલે છે . અલ્રાશ જ
દીગામય ુ આે છે . સુકવાધન આે છે . ઇફાદત-સવજદ ઔયનાય- બસ્ક્ત ઔયનાયને તે
લધુ સુક આનાય છે . અલ્રાશ જ વલોત્તભ છે , વલોયી છે . તે જ સુયેન્દ્ર (ફધા જ
તેજલલી દાથોન ભાભરઔ ) છે . તે જ વાત કરઔન જનાય છે . વાત આવભાન ય
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ભશેયફાન છે .” “અલ્રાશ અભાયા ય યાજી યશ, કૃા લયવાલ. અભાયી ઇફાદત
(બસ્ક્ત)થી વુંતષ્ુ ટ યશ. અલ્રાશ યભદમાફૄ છે . એ જ અભારુું આશ્રમલથાન છે .”
“અભે વો તેના ઋણી છીએ.ઉઔાયલળ છીએ.જેન ઔદી ઔઇથી ફદર
લાી ન ળઔામ તેલ એઔભાત્ર ળયણે જલા મગ્મ અલ્રાશ છે - આભીન.”
‘અલ્રાશઉસનદ’ન

આ અનુલાદ અલ્રાશ ઔે ઇશ્વયની અયું ાય ળસ્ક્તની

આયાધના છે . બાયતીમ વુંલકૃસતના ામાભાું ડેર એઔે શ્વયલાદનુ ું તે પ્રતીઔ છે ,
આણી વો શ્રદ્ધા ઔે ઇફાદતનુ ું ઔેન્દ્ર છે .વલમધભમ વભબાલન તે જીલુંત દલતાલેજ છે .
અલ્રાશ એટરે ઇશ્વય અને ઇશ્વય એટરે જ અલ્રાશનુ ું તે આદળમ દૃષ્ટાુંત છે . લેદભાું
અસત પ્રાચીન ઋગ્લેદભાું ‘નયળુંવ’ ળબ્દથી ળફૃ થતા આઠ શ્બરઔ છે . નય એટરે
ભનુષ્મ અને આળુંવ એટરે પ્રળુંસવત. અથામત ભનુષ્મ દ્વાયા પ્રળુંસવત. એ જ યીતે
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ભશુંભદ ળબ્દ શમ્દ ધાતુ યથી આવ્મ છે . શમ્દ એટરે ણ પ્રળુંવા અને ભશુંભદ
એટરે પ્રળુંવાાત્ર.
ઋગ્લેદના એઔ શ્બરઔભાું ઔહ્ુું છે , “દાનળીર રઔ અભય થઇ જામ છે . ન
તે સલનષ્ટ થામ છે અને ન દુ:ક, ક્રેળ, બમથી ીહડત થામ છે . દાન આ
દાતાને આરઔ અને લલખમરઔની સુસલધા પ્રદાન ઔયે છે .(10:197:8)
કુયાન-એ-ળયીપભાું આ જ આધ્માજત્ભઔ ફાફતને યજૂ ઔયતી એઔ આમત
છે , જેભાું ઔહ્ુું છે , “જે રઔ તાનુ ું ધન યાત હદલવ જાશેયભાું છૂી યીતે કચમ ઔયે છે ,
તેભન ફદર તેભના યફ(ઇશ્વય)ની ાવે છે અને તેભના ભાટે ઔઇ બમ અને દુ:કની
ળક્તા નથી.”(2:273)
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ખયીફ, અવશામ અને સનયાધાય ભાનલીની વશામ એ ણ દયે ઔ
ધભમભાું ઔેન્દ્રભાું છે . ઋગ્લેદના એઔ અન્મ શ્બરઔભાું ઔહ્ુું છે , “જે સનધમન અને લુંભચત
ીહડતની ભદદ ભાટે દાન ઔયે છે તેન ુ ું ઔલ્માણ થામ છે , તેના ળત્રુ ણ તેના સભત્ર
ફની જામ છે .”(10: 117:3)
કુયાન-એ-ળયીપભાું આ જ લાતને જયા જુદા ળબ્દભાું વાઔાય ઔયતા
ઔશેલાભાું આવ્યુ ું છે , “જે દયે ઔ શારતભાું તાનુ ું ધન કચે છે , ચાશે કયાફ શારતભાું
શમ ઔે વાયી શારતભાું, જે ગુલવાને ી જામ છે અને ફીજાની ભ ૂરને ભાપ ઔયે
છે -આલા નેઔ રઔ અલ્રાશને ખ ૂફ પ્માયા છે .”(3:134)
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ઋગ્લેદના એઔ શ્બરઔભાું ઔહ્ુું છે ,”જે ઇશ્વય એઔ છે , તે જ દાનળીર
ભનુષ્મને ગણા પ્રઔાયની આજીસલઔા આે છે .”(1:84:7)
કુયાન-એ-ળયીપભાું ઔહ્ુું છે ,”અને તાનુ ું ધભમ કચમ ઔય. આ તભાયા
ભાટે વારુું છે .” “જયા તભે અલ્રાશને ઉત્તભ ઋણ આ ત તે અનેઔ ખણુ ું લધાયીને
આળે. અને તભાયા કુસયુ (ગુના)ને ભાપ ઔયી દે ળ.ે ”(64:16)
ઋગ્લેદભાું ઔહ્ુું છે , “ાલન ળાસ્ત્રએ અત્મુંત ઉજ્જલ ર્જ્મસતને જ્ન્ભ
આપ્મ અને ઔાા અંધઔાયન નષ્ટ ઔમો.”(9:66:24) આ જ લાતને કુયાને ળયીપભાું
થડા અરખ ળબ્દભાું નીચે મુજફ ઔશી છે . “ આ એઔ ગ્રુંથ છે , જેને અભે તભાયા તયપ
અલતહયત ઔયે ર છે , જેથી તભે રઔને અંધઔાયભાુંથી ઔાઢીને પ્રઔાળ તયપ રઇ જાલ,
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તેભના પ્રભુ-ારનશાયની ભશેયફાનીથી, એ ઇશ્વયના ભાખમ ય જે પ્રભુત્લળાી અને
લલમું પ્રળુંવનીમ છે .”(14:1)
મજુલેદભાું ઔહ્ુું છે , “તુ ું જ ઔભમ ઔય અને તુ ું જ તેનાું પ બખલ.”(3:15)
કુયાનભાું ઔહ્ુું છે , “અને ત્માું ઔઇ જ ફજ ઉઠાલનાય ફીજા ઔઇન ફજ નહશ ઉઠાલે.”
(53:38)
ઋગ્લેદભાું ાીને ચેતલણી આતા ઔેટરાઔ શ્બરઔ છે . એલી યીતે
કુયાને ળયીપભાું ણ ગુનેખાયને ચેતલણી આતી આમાત છે એ મુજફ ઋગ્લેદભાું
ઔહ્ુું છે , “બુદ્વદ્ધશીન રઔ ગ્રુંથ જઇને ણ નથી વભજતા અને વાુંબીને ણ નથી
વાુંબતા.”(10:71:4) કુયાનભાું ઔહ્ુું છે ,”તેભની ાવે હદર છે , ણ તેનાથી તે
વભજતા નથી. તેભની ાવે આંક છે ણ તેનાથી તે જતા નથી. તેભની ાવે
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ઔાન છે ણ તેનાથી તે વાુંબતા નથી તે શુ જેલા છે , ફરઔે તેનાથી ણ લધુ
કયાફ, તે જ રઔ છે જે ખપરતભાું ડેરા છે .”(7: 179)
ઋગ્લેદભાું ઔહ્ુું છે , “શે સભત્ર ! ઇશ્વય સવલામ ઔઇ અન્મની ઉાવના નહશ ઔય,
ત તભે હશિંવાથી સુયભક્ષત યશેળ.”(8:1:1) કુયાને ળયીપભાું ઔહ્ુું છે , “એ ઔે તભે અલ્રશ
સવલામ ઔઇની ઉાવના ન ઔય. ભને તભાયા સલળે એઔ દુ:કદ હદલવની માતનાન
ડય છે .”(11:26)
અને છે લ્રે વન્ભાખમ અંખેની ફુંને ધભોની હયઔલ્ના આી રેક  ૂણમ
ઔયીળ. કુયાને ળયીપભાું આ અંખે ઔહ્ુું છે , “જ તે વન્ભાખમ જઇ રે ત ણ તે તેને
તાન ભાખમ નહશ ફનાલે, અને જ લાુંઔ યલત દે કામ ત તેના ય ચારી
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નીઔળે.”(7:146) ઋગ્લેદભાું ઔહ્ુું છે ,”વન્ભાખમને ાી  ાય ઔયી ળઔતા
નથી.”(9:73:6)
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ુ ુ જન
સાચા ગર
હશન્દુ અને ઇલરાભ ફુંને વુંલકૃસતભાું ગુરુ ઔે ઉલતાદનુ ું લથાન ભકયે
છે .ઇલરાભભાું આલા વાચા ગુરુનાું લથાન –ભાન, મ ૂલ્મને અભબવ્મક્ત ઔયતાું ફે
દૃષ્ટાુંત અત્રે પ્રલતુત છે .
શાફૃન યળીદ ફખદાદના કરીપા શતા. તેભન ુત્ર અને તેના ભાભા ફુંને
શજયત ઇભાભ ઔવાઇ ાવે સળક્ષણ રેલા જતા. એઔ હદલવ ગુરુ ફુંને ળશેજાદાને
બણાલીને ઊઠયા. ફુંને ળશેજાદા ગુરુના ચુંર રેલા દડયા અને ફુંને લચચે
ઝખડ થમ. ઔણ ગુરુને ચુંર શેયાલે? અંતે ગુરુએ ન્મામ ઔમો, ફુંને એઔ એઔ
ચુંર શેયાલે. કરીપા શાફૃન યળીદને આ ગટનાની જાણ થતાું તેભણે ગુરુને
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દયફાયભાું શાજય ઔયલા હઔ
ુ ભ ઔમો. શજયત ઇભાભ ઔવાઇ દયફાયભાું શાજય થમા.
કરીપા શાફૃને બય દયફાયભાું આને  ૂછ્ુ,ું
“આે ભાયા યાજકુભાય ાવે ચુંર ઉડાલી, તેભને શેયાલલાનુ ું ઔહ્ુું શતુ ું ?”
શજયત ઇભાભ ઔવાઇએ શા ાડી. આલ એઔયાય વાુંબી દયફાયી બમબીત થઇ
ખમા. શભણાું કરીપા શાફૃન શજયત ઇભાભ ઔવાઇનુ ું ભથુ ું ઉતાયી રેળે.ણ થડી લાય
એઔ નજયે શજયત ઇભાભ ઔવાઇને જઇ કરીપા શાફૃન ફલ્મા,” આે ભાયા
યાજકુભાયને ચુંર ઊંચઔલા ન દીધા શત ત કયે કય આ વજા ાભત, ણ આે
ત તેભને ગુરુની ઇજ્જત ઔયલાનુ ું ળીકલી સુવલું ઔાય આપ્મા છે .”
દયફાયી કરીપાનુ ું આ લરણ જઇ ખુળ થમા. ર્જ્માયે શજયત ઇભાભ કરીપાને
કુયનીળ ફજાલી ચારતા થમા ત્માયે કરીપાન અલાજ તેભના ઔાને ડય .”થબ, ભેં
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આને જલાની આઞા શજુ નથી આી.” તાના આવન યથી ઊબા થઇ કરીપા
શાફૃન યળીદ ગુરુ ાવે આવ્મા અને તેભને દવ શજાય હદનાય આતાું ફલ્મા,” આે
ભાયાું યાજકુભાયને જે ઔુંઇ આપ્યુ ું છે તેની તુરનાભાું આ ત ગણુ ું છું છે . છતાું
લલીઔાયીને આબાયી ઔય.”
દયફાયી કરીપા શાફૃન યળીદના આ વ્મલશાય અલાચઔ ફની જઇ યહ્યા.
ગુરુની નીસતભત્તા અને મ ૂલ્મના જતનન આલ જ એઔ અન્મ હઔલવ ભાણલા જેલ
છે .
અરીખઢના અાય ધનાઢય ભોરલી ઇલભાઇરને શદીવનુ ું ઞાન ભેલલાની ઇચછા
થઇ. તેભણે અત્મુંત સલદ્વાન શજયત ભોરાના ઔાવીભ નાનતલીન વુંઔમ વાધ્મ. ગુરુ
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શજયત ઔાવીભે સળષ્મ ઇલભાઇર વાભે એઔ નજય ઔયી છી તાની ળયત
વુંબાલતાું ઔહ્ુ,ું
”તભને શદીવન અભ્માવ ત ઔયાવુ ું ણ અતનખલાશ(લેતન)ભાયી ઇચછા મુજફ
રઇળ.”
સળષ્મ ઇલભાઇરે તયત ઔહ્ુ,ું ”આ ઔશ તે તનખલાશ(લેતન) ભને ભુંજૂય છે !”
અને ગુરુ-સળષ્મન નાત ફુંધામ. એઔ ભાવને અંતે લેતન આલાન વભમ આવ્મ
ત્માયે ગુરુ ઔાવીભે ઔહ્ુ,ું ”ભને ભાત્ર ુંદય ફૃસમા તનખલાશ આ.”
આ વાુંબી ધનાઢય સળષ્મ ઇલભાઇર ત અલા ફની જઇ યહ્ય. ભાત્ર ુંદય
ફૃસમા !ણ આલા ઞાની ગુરુ ાવે દરીરને અલઔાળ ન શત. એટરે ભોન યશી
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ુંદય ફૃસમા આી દીધા. એઔાદ ભાવ થમ ત્માું ત એઔ હદલવ ગુરુ ઔાવીભે તાના
ધનાઢય સળષ્મને ઔહ્ુ,ું ”ભાયે તનખલાશ ફાફત તાયી વાથે લાત ઔયલી છે .”
સળષ્મ ઇલભાઇર ત ખુળ થમ. તેને રાગ્યુ ું ઔે લેતનભાું લધાય ઔયલાન
પ્રલતાલ ગુરુ મ ૂઔળે. ણ ગુરુ રાવીભ ફલ્મા,” આ ભાવથી ભને ુંદયને ફદરે ભાત્ર
દવ ફૃસમા જ લેતનના આજ.” શલે ધનાઢમ સળષ્મથી ન યશેલાયુ,ું ”આ જેલા
ઞાની ાવેથી શદીવનુ ું ગ ૂઢ ઞાન ભેલવુ ું એ ત તઔદીયની લાત છે , છતાું આ
આટલુું છું લેતન ળા ભાટે ભાખ છ?”
શજયત ઔાવીભ ફલ્મા,”ુંદય ફૃસમા ભાયી જફૃહયમાત  ૂણમ ઔયલા  ૂયતા
શતા. ભાયા કુટુુંફના દવ ફૃસમા અને ાુંચ ફૃસમા ભાયા લારીદ(સતા)ને આત.
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ણ ખઇ ઔારે તેભનુ ું અલવાન થયુ ું એટરે શલે ાુંચ ફૃસમાની ભાયે જફૃય નથી. જે
ૈવાની જફૃય ન શમ તેન ફજ ભાયે ળા ભાટે લશન ઔયલ જઇએ?” આટલુું ઔશી ગુરુ
ઔાવીભે સલદામ રીધી.
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સ્વજનથી સવશેષ ાડશી
‘ાડળી’

ળબ્દ વ્મસ્ક્ત અને યાષ્ર ફુંને અત્મુંત ભશત્ત્લન છે . વાય

ાડળી લલજન ઔયતાું વલામ શમ છે અને એટરે જ દયે ઔ ધભમભાું ‘ાડળી ધભમ’ન
ભહશભા વ્મક્ત થમ છે .
ાડળી બર શમ ઔે બ ૂય શમ ણ તે આણ વાચ શભદદમ છે .
મુશ્બઔેરીના વભમે વુંફધ
ું ી, કીતા-ાકીતાને શોંચતાું લાય રાખે છે , ત્માયે
વો પ્રથભ ભદદ ભાટે શોંચનાય આણ ાડળી જ શમ છે . ાડળીને હશિંદુ ઔે
મુસ્લરભ ખણી તેની ભશત્તા છી આંઔનાય ભાનલીને એ કફય નથી શતી ઔે
ાડળીન વાચ ધભમ ત ભાનલતા છે .
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ઇલરાભે ણ ાડળીને અત્મુંત ભશત્ત્લન દયજ્જ આપ્મ છે .
ઇલરાસભઔ ગ્રુંથભાું ેરા ભચીની લાત ફહુ જાણીતી છે , જેણે શજમાત્રા ભાટે બેખા
ઔયે રા ૈવા તાના ભ ૂખમા ાડળીના બજન ભાટે કચી નાખમા. દસભશ્બઔના એ
ભચીને શજયત અફદુલ્રાશ ભફન મુફાયઔે  ૂછ્ુું શતુ.ું “આ લે શજમાત્રા ભાટે
આલેરા એઔ રાક શજમાત્રીભાુંથી ઔઇની શજ ખુદાએ ઔબ ૂર નથી ઔયી. એઔ ભાત્ર
ગય ફેઠા તભાયી શજ ખુદાએ ઔબ ૂર ઔયી છે તભે એલી ત ઔેલી ઇફાદત ઔયી ઔે ખુદાએ
ગય ફેઠા તભાયી શજ ઔબ ૂર ઔયી ?”
ખયીફ ભચી શજયત અફદુલ્રાશની લાત વાુંબી નલાઇ ામ્મ. છી
લલલથ થઇ ફલ્મ, “ શજમાત્રા ઔયલાની તભન્નાથી ભેં ભાયી શરારની ઔભાઇભાુંથી
થડા થડા ૈવા જભા ઔમામ શતા. ણ થડા હદલવ શેરાું જ ભાયા ાડળીની
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શારતની ભને જાણ થઇ. વાત વાત હદલવથી તેભન ચ ૂર ટાઢ શત. ફાફચચા ભ ૂખમાું ટલતાું શતાું. તે જઇ ભારુું હ્રદમ ઔઔી ઊઠ્ુ.ું અને ભેં શજમાત્રા
ભાટે જભા ઔયે રા ૈવા તેભને આી દીધા.”
`કુયાનેળયીપભાું

ાડળીની ભશતાન લલીઔાય ઔયી, તે અંખે સલલત ૃત સલલયણ

આલાભાું આવ્યુ ું છે . કુયાને ળયીપભાું ાડળીના ત્રણ પ્રઔાય આલાભાું આવ્મા છે
:
1. „લર જાયે ભઝર કુયફા‟ અથામત એલા ાડળી જે ાડળી શલા છતાું
લલજન-વખાું શમ.
2.„લર જાહયર ઝુનુફ‟ે અથામત ૌ એલા ાડળી જે ઔોટુુંભફઔ વખાુંવફ
ું ધ
ું ી ન શમ
ણ ભાત્ર ાડળી જ શમ. આલા ાડળીભાું ખેયમુસ્લરભ ાડળીન ણ
વભાલેળ થામ છે .
http://aksharnaad.com

P a g e | 86

3.„લલવાહશરે ભફરજમ્ફે‟ અથામત ૌ એલા ાડળી જેન વુંજખલળા
મુવાપયીભાું, દપતયભાું ઔે અન્મ ઔઇ યીતે બેટ થઇ ખમ શમ. આભાું
ખેયમુસ્લરભ ાડળીન વભાલેળ થામ છે .
આ ત્રણે પ્રઔાયના ાડળી વાથે ઇલરાભે વદૌ બાલના અને
બાઇચાય યાકલાન આદે ળ આપ્મ છે , અને ઔશેલાભાું આવ્યુ ું છે , “ જે ભાણવ અલ્રાશ
અને અંસતભ હદલવ ય ઇભાન યાકત શમ તેણે ાડળીને ઔુંઇ ણ દુ:ક ઔે તઔરીપ
આલા ન જઇએ.”
એઔ લાય એઔ વશાફીએ શજયત ભશુંભદ મખમ્ફય(વ.અ.લ.) ને અયજ
ઔયી, “શજૂય, તે સ્ત્રી ગણી નભાઝ ઢે છે . ાફુંદીથી યઝા યાકે છે . અસતળમ
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કેયાત(દાન) ઔયે છે .યું ત ુ તાની ઔડલી લાણીથી તાના ાડળીને શેયાનયે ળાન ઔયે છે .”
આ (વ.અ.લ.)એ પયભાવ્યુ,ું “ તે સ્ત્રી દઝકભાું જળે ઔાયણ ઔે તે વાચી
મુસ્લરભ નથી. જેના ાડળી તેની ળયાયત (કયાફ લતમન)થી યે ળાન શમ.”
ાડળી વાથેના વુંફધ
ું  અંખે ત ભશુંભદ વાશેફ(ે વ.અ.લ.) ત્માું સુધી તાઔીદ પયભાલી
છે ,
“જ તભે તભાયાું ફાઔ ભાટે પ રાલ ત તભાયા ાડળીને ત્માું ણ
ભઔર. જ તભે તેવ ુ ું ન ઔયી ળઔ ત તે પનાું છતયાું ફશાય પેંઔળ નશીં, જેથી
ખયીફ ાડળીનુ ું ભન ન દુબામ.”
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અલ્ાહ સોના છે
શભણાું ભરેળીમાની અદારતે એઔ સુદય
ું
ચુઔાદ આપ્મ. અદારતે ઔહ્ુ,ું
“ખડન ઉલ્રેક ઔયતી લકતે ‘અલ્રાશ’ ળબ્દન પ્રમખ ઔયલાન ભરેળીમાના
ભિલતીને ણ અસધઔાય છે . અલ્રાશ ળબ્દ ભાત્ર મુસ્લરભ ભાટે જ નથી.”
અલ્રાશ ળબ્દ અને ખુદ અલ્રાશ વોના છે . એટરી નાની લાત ભાટે ણ
અદારતભાું જવુ ું ડે તે વાચચે જ ળયભજનઔ ફાફત નથી રાખતી? અલ્રાશ ભાત્ર
મુસ્લરભના જ નથી, એ લાત કુયાન-એ-ળયીપભાું લાયું લાય ઔશેલાભાું આલી છે . કુયાનએ-ળયીપભાું ઔહ્ુું છે , ‘યબ્ફીર આરભીન’ અથામત ૌ ‘વભગ્ર ભાનલજાતના અલ્રાશ.’

http://aksharnaad.com

P a g e | 89
કુયાન-એ-ળયીપભાું ક્ાુંમ ‘યબ્ફીર મુસ્લરભીન’અથામત ૌ ‘મુસ્લરભના
અલ્રાશ’ ઔહ્ુું નથી. જેભ અલ્રાશ ળબ્દ વભગ્ર ભાનલજાત ભાટે છે તેભ જ ઇશ્વય ળબ્દ
ણ દયે ઔ ભાનલ ભાટે છે . ક્ાયે ઔ હુ ું ભાયા રેકભાું ઇશ્વય ળબ્દ રખુું છું, ત્માયે ઔેટરાઔ
સભત્ર ભને ટઔે છે . એઔ મુસ્લરભ દાક્તય સભત્રએ ત એઔ લાય ભને પન ઔયીને ઔહ્ુું શતુ,ું
“તભે લાયું લાય અલ્રાશ ળબ્દ વાથે ઇશ્વય ળા ભાટે રક છ?”
ત્માયે ભેં તેભને ઔહ્ુું શતુ,ું “ અલ્રાશ અને ઇશ્વય ફન્ને ભાનલજાતની
મ ૂભ ૂત આલથા છે . નાભ અરખ છે ણ લલફૃ એઔ છે .”
અલ્રાશના લલફૃ અંખે ઇલરાસભઔ ગ્રુંથભાું ઔહ્ુું છે ,“અલ્રાશ ળબ્દ નથી
એઔલચન, નથી ફહલ
ુ ચન. અલ્રાશને ઔઇ ભરિંખ નથી તે નથી ુભરિંખ, નથી
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સ્ત્રીભરિંખ.અલ્રાશ ઔઇ વ્મસ્ક્ત ઔે લલતુ ય આધાહયત નથી.ણ વો વજીલ અને
સનજીલ તેના ય આધાહયત છે . તે ળાશ્વત, વનાતન અને વું ૂણમ પ્રબાલળાી છે .”
“આભ છતાું અલ્રાશ યભકૃાફૄ છે . કુયાન-એ-ળયીપ ભાું ઔહ્ુું છે ,
“અલ્રાશયભ કૃાફૄ છે . તેને ઔઇ વુંતાન નથી. તે ઔઇનુ ું વુંતાન નથી. તેની
વભઔક્ષ ઔઇ નથી.” અથામત ૌ અલ્રાશ વાથે નાત ફાુંધનાય વો તેના ફુંદા છે . તેભાું
ઔઇ જાસત, ધભમ ઔે યું ખબેદને લથાન નથી. અલ્રાશ તેને ચાશનાય તેના વો ફુંદાને
ચાશે છે . તે વોનુ ું બલુું ઇચછે છે . અલ્રાશથી ડયનાય, તેની ઇફાદતભાું યત યશેનાય વો
અલ્રાશને સપ્રમ છે . કુયાન-એ-ળયીપભાું આ જ ફાફતન ઉલ્રેક ઔયતા ઔહ્ુું છે ,
“લાલતસલઔતા એ છે ઔે અલ્રાશથી ડયનાય, તેની ઇફાદત ઔયનાય વલમ ભાટે જન્નતભાું
ૂ ભાું, અલ્રાશ ળબ્દ ભાત્ર ઇલરાભની જાખીય નથી. તે ત
ફભક્ષળના બુંડાય છે .” ટુંઔ
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‘યબ્ફીર

આરભીન’ છે . વભગ્ર ભાનલજાતન અલ્રાશ છે . અને એટરે જ ઇલરાભને

સલશ્વભાું ‘ભાનલધભમ ઇલરાભ ‘તયીઔે કલાભાું આલે છે .
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“Man can be destroyed, Cannot be defeated”
બાયતી ળભામ વાથે આભ ત ભાય ઔઇ પ્રત્મક્ષ હયચમ નશીં.ણ તેન
સત વુંજમ ળભામ ભાય ી.એચ.ડી.ન સલદ્યાથી શત. એ નાતે લો શેરાું તેણે ભને
ુ ાના ગયે જભલા નતમો શત. એ વભમે ઊજ લાન, ગાટીર દે શ,
તેભના ધુંધઔ
ફરઔણી આંક અને શઠ ય સ્લભત ધયાલતી ચીવેઔ લમની યુલતી વાથે ભાય
હયચમ ઔયાલતાું વુંજમે ઔહ્ુું શતુ,ું
”વય, આ ભાયી ત્ની બાયતી છે .” અને તે હદલવે બાયતીએ ભને તે
ભફનગુજયાતી શલા છતાું તાના શાથે ફનાલેરી લલાહદષ્ટ ગુજયાતી લાનખી
બાલ ૂલમઔ જભાડી શતી.
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ફવ, બાયતી વાથેની એ ભાયી પ્રથભ મુરાઔાત. એ ચી વુંજમ ભને
ી.એચ.ડી. ના ઔામમ અંખે ભત. ર્જ્માયે બાયતી ભને પન ય ભી રેતી. એ લાતને
દવેઔ લમ લીતી ખમાું. છતાું બાયતીન ગાટીર દે શ, નભણ ચશેય, ફરઔણી આંક
અને ભધુય સ્લભત ભાયી લમ ૃસતભાું અઔફુંધ જલાઇ યહ્યાું શતાું.
દવેઔ લમના અંતયાર છી અચાનઔ એઔ હદલવ બયતીન પન આવ્મ. એ
જ ભધુય લલયભાું તે ફરી ઊઠી, “વય, ભૈં બયતી ફર યશી હ.ુ ું મુઝે ભ ૂર ત નહશ
ખમે?”
”તુઝે ઔૈ વે ભ ૂર વઔતા હુ ું ! તેયા લલાહદષ્ટ કાના અબી તઔ મુઝે માદ શૈ.”
“વય, આઔ ભેયી લકૂર ઔે લાસિઔ ઉત્વલભેં આના ડેખા.”
http://aksharnaad.com

P a g e | 94

ગણાું લો છી બાયતીન અલાજ વાુંબી ભને આનુંદ થમ. છતાું
વભમની વભલમાને ઔાયણે ભેં તેને ના ાડી. ણ એભ ભાની જામ ત બાયતી નહશ.
અત્મુંત પ્રેભબમામ લલયે આગ્રશ ઔયતાું તે ફરી ઊઠી,”આ જફ ઔશેંખે તફ યકેંખે.ય
આઔ આના શી શખા.”
ૂ તા મુજફની એઔ તાયીક અભે નક્કી ઔયી. છે લ્રાું
અંતે ભાયી અનુક

દવેઔ

લમભાું બાયતીએ‟હપલ્ડ વ્યુ એઔેડભી‟ નાભઔ એઔ નાનઔડી ળાા ળફૃ ઔયી શતી.
ુ ાથી ફે એઔ હઔરભીટયના અંતયે અડલા યડ ય એઔ નાનઔડુું ભઔાન વુંજમે
ધુંધઔ
ફનાલી આપ્યુ ું શતુ.ું તેભાું બાયતી ળાા ચરાલતી શતી. એ હદલવે હુ ું તેની ળાાએ
શોંચમ ત્માયે બાયતી દયલાજા ય ભાયી યાશ જતી ઊબી શતી.
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ભને જઇ એ ભાયી ઔાય ાવે દડી આલી. હ6ુ તેને જઇ નલાઇ
ામ્મ.ગાટીરા દે શને ફદરે બાયતીની લથ ૂ ઔામા ભાયી આંકને ખચલા
ું ૂ
રાખી.
ચશેયાની નભણાળ ય ચયફીના થય જાભી ખમા શતા. ચભઔતી ફરઔણી આંક
સનલતેજ શતી. અને ફુંને આંક ઔાાું કુુંડાાથી ગેયાઇ ખઇ શતી. અરફત્ત તેના
સ્લભતભાું એ જ ભીઠાળ શતી. તેના આલઔાયભાું એ જ પ્રેભ શત. ભેં ઔાયભાુંથી ફશાય
નીઔી તેને પ્રથભ જ પ્રશ્ન ઔમો.
“બાયતી, મે ક્ા શ ખમા આઔ? ઔશાું દવ વાર શરે ઔી બાયતી ઓય ઔશાું
આજ ઔી બાયતી !” ભાય પ્રશ્ન વાુંબી બાયતી થડી કુંચઔાઇ. છી ફરી,
”વય, લક્ત લક્ત ઔા ઔાભ ઔયતા શી શૈ.”
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અભે ફન્ને તેની પીવભાું પ્રલેશ્બમાું. હપવભાું ફેવી તેણે ભને તાની
ુ ા ખાભની આવાવનાું ધરેયા,
નાનઔડી લકૂર સલળે ઉત્વાશથી ભાહશતી આી. ધુંધઔ
ીી,રાયુય, બીભનાથ, જવઔા, ઝીંઝય, અડલા, જાભમા, પેદયા, યાણુય,
નાખનેળ જેલા ખાભભાુંથી એઔથી નલભા ધયણના સલદ્યાથી તેની ળાાભાું આલે
છે . ફાઔ ભાટે ખાભડે ખાભડે પયી તેભના લારીને વભજાલલા, અને છી ગ્રામ્મ
વુંલકૃસતભાુંથી આલતાું ફાઔનુ ું અંગ્રેજી ભાધ્મભ દ્વાયા ગડતય ઔયલાનુ ું ઔામમ ઔરુું છે .
છતાું બાયતી એઔરે શાથે તે ઔયતી. અંગ્રેજી ભાધ્મભની ળાા શલા છતાું બાયતીમ
વુંલકૃસત અને વભ્મતાના ાઠ ફાઔને બણાલલાની નેભ બાયતીના ળબ્દભાું
બાવતી શતી.
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અત્મુંત અ ૂયતી વાધન વાભગ્રી લચચે ણ બાયતીએ સુદય
ું
લાસિઔ
ઉત્વલનુ ું આમજન ઔયુું શતુ.ું લાસિઔ ઉત્વલભાું ઔથા દડ, રીંબુ-ચભચી દડ જેલી
લધામભાું દડતાું ભ ૂરઔાને પ્રત્વાહશત ઔયલા બાયતી ણ તેભની વાથે દડતી.
ઔઇ ફાઔ દડતાું દડતાું ડી જામ ત્માયે બાયતી તેની ાવે દડી જતી અને તેને
ુન: દડલા હશિંભત આતી. ફાઔ ુન: દડતુ ું થામ ત્માયે તેન આનુંદ બાયતીના
ચશેયા ય ઊવી આલત.
આલી લધામ છી ઇનાભ સલતયણન ઔામમિભ મજામ. ભાયા શાથે દયે ઔ
ભ ૂરઔાને ઇનાભ અામાું. છી અભે બાયતીની પીવભાું આવ્મા. ત્માયે વુંજમ ભને
ભલા આવ્મ. એ વભમે બાયતી પીવભાું ન શતી. એ તઔન રાબ રઇ ભેં વુંજમને
ટઔય ઔયતાું ઔહ્ુ,ું “વુંજમ, તુભ બાયતી ઔા ખમાર નશીં યકતે? દે ક ઉવ ઔી ક્ા શારત
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શ ખઇ શૈ !” વુંજમ ભાયી ટઔય વાુંબીને ખભખીન થઇ ખમ. તેની આંકભાું બીનાળ
પ્રવયી ખ ઇ. તેની ફદરામેરી મુકમુદ્રાને હુ ું અલાચઔ નજયે તાઔી યહ્ય. એટરે વુંજમે
ધીભા લલયે ભને ઔહ્ુ,ું ” વય, આવે ક્ા છાના ? બાયતી લેજનવમગ્રેન્યુરભેટવીવ
ઔી દદી શૈ. મે ઐવા યખ શૈ જજવભેં ખ ૂન ઔે ખઠ્ઠે શ જાતે શૈં. ઔીડની ઓય રીલય ઔાભ
ઔયના ફુંધ ઔય દે તે શૈં. ઇવઔા ઔઇ ઇરાજ નશીં. દાક્તયને ઔશ હદમા શૈ હઔ જીતની
જજિંદખી હશ ઉવે અને તયીઔે વે જી રેને દ. ઔર ઔી કફય નશીં.”
હુ ું વુંજમની લાત વાુંબી લતબ્ધ થઇ ખમ.
“બાયતી મે જાનતી શૈ ?” ભેં થડા લલલથ થતાું  ૂછ્ુ.ું
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“વય, ઉવે વફ તા શૈ. લ ઔશતી શૈ, ભેં ઇવ ફચચોં ઔે વાથ કેરતે કેરતે
ભયના ચાશતી હ.ુ ું ઐવી ભત અખય આ જામ ત યના ભત.”
આટલુું ફરતાું વુંજમ બાુંખી ડય. અને તાના આંસુને કાલા
હપવની ફશાય દડી ખમ. અભે આટરી લાત ઔયી ત્મા6 ત બાયતી આલી ચડી.
તેના ચશેયા ય એ જ ભીઠી મુલઔાન શતી, “વય, આઔ ભેયી લકૂર ફતાના ચાશતી
હ.ુ ું ”
અને અભે ફધા તેની નાનઔડી લકૂરના ફૃભભાું દયે ઔ ફૃભને બાયતીએ જાતે
ળણખામો શત. રખબખ લીવેઔ સભસનટ ફૃભનુ ું સનયીક્ષણ ઔયી અભે ફધા ફશાય
આવ્મા . એટરે ભેં ઔહ્ુ,ું ”બાયતી અફ મુઝે ઇજાજત દીજજમે.”
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“વય, આઔા ફશત ફશત સળહિમા, આને ભેયે ભરમે ઇતના લક્ત સનઔારા.
અખરે વાર જજન્દા યશી ત હપય આઔ શી બુરાઉંખી.”
ઔાય સુધી વુંજમ અને બાયતી ભને મ ૂઔલા આવ્માું. ઔાયભાું ફેવતાું ભેં
બાયતીને ઔહ્ુ,ું ”બાયતી અના ખમાર યકના.” ભાયી વાભે એ જ ભીઠુું સ્લભત ઔયતાું
બાયતીએ આઔાળ તયપ નજય ઔયી. જાણે ઔશેતી ના શમ ઔે ભેયા ખમાર ત અફ
ઉયલારા યકેખા.
ભાયી ઔાય અડલાના ધ ૂભમા યલતા ય ડભયી ઉડાડતી દડલા રાખી અને ત્માયે
અનેલટ શેસભિંગ્લેન ુ ું ેલ ુું ફહુ જાણીતુ ું લાક્ ભાયા હ્રદમભાું લરલાઇ યહ્ુું શતુ ું :

”Man can be destroyed, cannot be defeated.”
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સાચ ઇસ્ામ ક્ાં છે ?
ઇલરાભભાું નભાઝનુ ું અત્મુંત ભશત્ત્લ છે . ાુંચ લકતની નભાઝ
ઇલરાભભાું પયજજમાત ઢલાન આદે ળ છે . એથી ણ સલળે પ્રાધાન્મ ઇલરાભભાું
ભાનલતાનુ ું છે . એ લાત ક્ાયે ઔ સલવયાઇ જામ છે . ઇલરાભભાું ખયીફને ભદદ ઔયલી,
ફીભાયની વેલા ઔયલી અને ભ ૂખમાને બજન આલાનુ ું ઔામમ ખુદાની ઇફાદત જેટલુું
જ ભશત્ત્લનુ ું છે . કુયાન-એ- ળયીપભાું અને ભશુંભદ વાશેફના ઉદે ળભાું તેન લાયું લાય
ઉલ્રેક થમ છે .
એઔલાય ભશુંભદ વાશેફ તેભના વશાફી(અનુમામી) વાથે લાત
ઔયી યહ્યા શતા. ભશુંભદ વાશેફ(વ.અ.લ.) એ પયભાવ્યુ.ું
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“મ ૃત્યુ છી અલ્રાશ  ૂછળે, એ ફુંદા, હુ ું ફીભાય શત અને તુ ું ભને જલા ઔે
ભાયી વેલા ઔયલા ન આવ્મ.” ફુંદ ઔશેળે,” એ ભાયા યફ હુ ું જલા ઔેલી યીતે આલી
ળકુું? આ ત વાયા જશાનના ભાભરઔ છ.”
અલ્રાશ પયી પયભાલળે, “એ ફુંદા, ભેં તાયી ાવે બજન ભાુંગ્યુ ું શતુ ું અને તેં
ભને બજન નશતુ ું આપ્યુ.ું ” ફુંદ ઔશેળે, “ એ ભાયા યફ આ ત આકી દુસનમાના
ભાભરઔ છ. હુ ું આને બજન ઔેલી યીતે આી ળકુું?”
અલ્રાશ પયી  ૂછળે, “ એ ફુંદા, ભેં તાયી ાવે ાણી ભાુંગ્યુ ું શતુ.ું અને તે ભને
ાણી નશતુ ું આપ્યુ”ું ફુંદ ઔશેળે, એ ભાયા ખુદા, હુ ું આને ાણી ઔેલી યીતે આી ળકુું?
આ ત આકી દુસનમાના ભાભરઔ છ.”
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છી અલ્રાશ જલાફ આળે, “ શુ ું તને કફય ન શતી ઔે ભાય એઔ ફુંદ
ફીભાય શત? તુ ું તેને જલા ઔે તેની વેલા ભાટે ન ખમ. શુ ું તને કફય ન શતી ઔે ભાયા
એઔ ફુંદાએ તાયી ાવે બજન ભાુંગ્યુ ું શતુ?ું અને તેં એને બજન આપ્યુ ું ન શતુ.ું શુ ું તને
કફય ન શતી ઔે તુ ું તેને બજન આત ત ભને એની વાથે જ ભાયા એઔ ફુંદાએ
તાયી ાવે ાણી ભાુંગ્યુ ું અને તેં એને ાણી ન આપ્યુ.ું જ તુ ું એને ાણી આત ત
કયે કય તુ ું ભને તેની વાથે જત. ભાય એઔ ફુંદ ફીભાય શત. જ તુ ું એને જલા ઔે
વેલા ઔયલા ખમ શત ત તુ ું ભને તેની વાથે જત.”
આભ, ખુદાને ાભલા ભાત્ર નભાઝને પ્રાધાન્મ આતા ઇલરાભના
અનુમામી ભાટે આભાું ભટ વફઔ છે . ખુદાને ાભલાનુ ું એઔ અન્મ ભાધ્મભ
ભાનલવેલા છે . અને એ ઇલરાભની ભાનલીમ સવદ્ધાુંતના મ ૂભાું છે . દયે ઔ મુસ્લરભે તે
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વભજલાની અને અન્મને વભજાલલાની તાતી જફૃય છે . તાજેતયભાું ગટેર એઔ ગટના
યથી ણ આ પ્રસતાહદત થામ છે .
બાલનખયની ગાુંચીલાડ ભસ્લજદભાું જુમ્ભાની નભાઝ (શુિલાયની ફયની
નભાઝ) ચાલુ શતી ત્માયે , ત્રીજી શયભાું નભાઝ ઢતા કારીદ વીદ્દીઔબાઇ
ળેક(ઉભય:39 લમ, ધુંધ: ફ્રીજ યીેયીંખ ) ળયીયભાું સુખય ગટી જતાું અચાનઔ ચાલુ
નભાઝે ફેશળ થઇ ઢી ડયા. જ ઔે તે દીલાર ાવે શલાને ઔાયણે અન્મ
નભાઝીને નભાઝભાું ઔઇ કાવ કરેર ન ડી. ણ ફેશળ કારીદના ભોંભાુંથી
પીણ નીઔતા શતા અને તેભની આંક ચડી ખઇ શતી. છતાું ઔઇ નભાઝીએ એ તયપ
ધ્માન ન આપ્યુ.ું ઔદાચ નભાઝની ખુંબીયતા અન્લમે તે લલીઔાયી રઇએ ત ણ એ
છીની ગટના અત્મુંત દુ:કદ છે . પઝમ નભાઝ  ૂણમ થમા છી ઔેટરાઔ મુસ્લરભએ
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ફેશળ કારીદબાઇને ઊંચઔીને લઝુ ઔયલાના શજ ાવે મ ૂઔી દીધા. કારીદબાઇ
ફેશળ શારતભાું રખબખ લીવેઔ સભસનટ શજ ાવે ડયા યહ્યા. ણ ઔઇએ તેભની
દયઔાય ઔયલાની તલદી સુદ્ધાું રીધી નહશ. આટલુું છું શમ તેભ સુન્નત નભાજ  ૂણમ
થતાું, ઔેટરાઔ ભાણવએ કારીદબાઇને ઊંચઔીને ભસ્લજદના ખસથમા ાવે મ ૂઔી
દીધા. ધીભે ધીભે ભસ્લજદ કારી થઇ ખઇ. છે લ્રે નભાઝ ઢાલનાય ભરલી વાશેફ
ભસ્લજદ ફશાય નીઔળ્મા. તેભણે ણ ભસ્લજદના ખસથમા ય ફેશળ ડેરા
કારીદબાઇ ય નજય સુદ્ધાું ઔમામ લખય સલદામ રીધી.
આભ કારીદબાઇ ભસ્લજદના ખસથમા ય વાડાચાય લાગ્મા સુધી ડયા
યહ્યા. વાડાચાયની આવાવ ઔઇ નેઔ મુસ્લરભની નજય તેભના ય ડી. અને તેણે
ફાજુના ખેયેજભાું ઔાભ ઔયતા વત્તાયબાઇને તેની જાણ ઔયી. વત્તાયબાઇ તાન ધુંધ
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ડત મ ૂઔી દડયા. કારીદબાઇની ખુંબીય સ્લથસત જઇ તેભણે તુયત 108
એમ્બ્યુરન્વને પન ઔમો. ભાત્ર ાુંચ સભસનટભાું જ એમ્બ્યુરન્વ આલી ચડી.
કારીદબાઇને ઇસ્લતારભાું શોંચતા ઔયલાભાું આવ્મા. અને પ્રાથસભઔ વાયલાય
આી. આજે કારીદબાઇ લલલથ છે . ણ ચાલુ નભાઝભાું ગટેરી આ ગટના અનેઔ
પ્રશ્ન વજ ે છે .
કાવ વુંજખભાું નભાજ ઔયતાું ફીભાયની વેલા ભશત્ત્લની છે , એભ ઇલરાભ
અને તેના મખમ્ફય ભશુંભદ વાશેફે લાયું લાય તેભના ઉદે ળભાું ઔહ્ુું છે . લી,
ફીભાય ભભીન ભાટે પઝમ નભાઝ અને યઝાભાું ણ ઇલરાભે કાવ છૂટ આી છે . છતાું
કારીદબાઇને વાયલાય આલાની દયઔાય ઔઇ મુસ્લરભે ન ઔયી. ઇલરાભને
ઊંડાણ ૂલમઔ વભજતા અને વભજાલતા ભરલી વાશેફ ણ આંક આડા ઔાન ઔયી
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ચાલ્મા ખમા. આ ફાફત ઇલરાભના વભગ્ર અનુમામી ભાટે અત્મુંત ખુંબીય છે .
ઇલરાભના ભાનલીમ સવદ્ધાુંતની લાત ઔયલા ઔયતાું તેને વાઔાય ઔયલાની દયે ઔ
મુસ્લરભની પઝમ છે . એ પઝમ પ્રત્મેની આણી વબાનતા જ ઇલરાભને ભાનલધભમ તયીઔે
જીલુંત યાકળે. અન્મથા વાચ ઇલરાભ ધભમ ઇલરાભના અનુમામી ળધતા યશેળે
અને ઇલરાભ પ્રત્મેની ખેયવભજને આણે વો મથાલતૌ યાકલાભાું વશબાખી ફનીશુ.ું
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મારી જે યાત્રા
એઔ લાય ગુજયાતના જેર અસધઔાયી શ્રી.ી.વી.ઠાકુયવાશેફના આગ્રશથી
ભને વાફયભતી જેરના ઔેદી વભક્ષ લાત ઔયલાની તઔ વાુંડી. જેર ઔામામરમભાું
લથાસનઔ જેર અસધઔાયી ચોધયી વાશેફે ભારુું લલાખત ઔયુ.ું એ છી જેર સુયક્ષાના
બાખ ફૃે વો પ્રથભ ભાય ભફાઇર રઇ રેલાભાું આવ્મ. છી ચોધયી વાશેફ ભને
એઔ ભટા કુંડભાું રઇ ખમા. રખબખ 200 જેટરા ઔેદી સળલતફદ્ધ યીતે શરભાું ફેઠા
ૂ  હયચમ આપ્મ અને ભેં ઔસલ ઔરાીના ઔાવ્મ,
શતા. ચોધયી વાશેફે ભાય ટુંઔ
“ શા લતાલ સલુર ઝયણુ ું લલખમથી ઊતયુું એ,
ૂ ઔી દઇને ુણ્મળાી ફને છે .”
ાી તેભાુંડફ
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--ની ુંસ્ક્તથી ભાયા વ્માખમાનન આયું બ ઔમો. વ્માખમાન દયસભમાન હુ ું દયે ઔ ઔેદીના
ચશેયા ય નજય નાકત શત. ત્માયે ભને તેભના ચશેયા ય ભાયા ળબ્દની અવય
લતામતી રાખતી. જેર એ પ્રામસિત્તનુ ું ધાભ છે . એવુ ું ભારુું સલધાન ઔેદીના ચશેયા
ય ભઝરાતુ ું ભેં અનુબવ્યુ.ું
વ્માખમાન છી પ્રશ્નત્તયી ઔયલાન ભેં આગ્રશ યાખમ ત્માયે ભને તાદ્દશ્બમ
જલા ભળ્યુ ું ઔે જેરભાું ઔેટરામ ઉચચ સળક્ષણ ાભેર ઔેદી છે . એઔ બાઇ લનાતઔ
શતા. એઔ બાઇ યુસનલસવિહટના વેનેટના વભ્મ શતા. એઔ બાઇ લઔીર શતા. તેભના
વ્મલશાય ઔે લતમનભાું ભને ક્ાુંમ અવાભાજજઔ તત્ત્લ જેલ અણવાય સુદ્ધાું ન રાગ્મ.
અને ત્માયે ભેં અનુબવ્યુ ું ઔે આલેખ ઔે ઉશ્બઔેયાટની એઔાદ નફી ને ઔાયણે જ
તેભને અત્રે આલવુ ું ડ્ુું છે .એઔ  તેભણે ગુલવાને વાચલી રીધ શત ત આજે
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તે વભાજના પ્રસતષ્ષ્ઠત નાખહયઔ શત. ગુલવ વોને આલે છે ણ ઔઇ તેને ચાલી
રે છે . ઔઇ તેને ી જામ છે . ર્જ્માયે ઔઇ ગુલવ આલે છે ત્માયે યાભ યાભ ઔે અલ્રાશ
અલ્રાશ યટલા રાખે છે . ણ આ સળભક્ષત નાખહયઔએ એઔ  ભાટે આલેરા એ
ગુલવાને હશિંવઔ ભાખે અભબવ્મક્ત ઔમો. હયણાભે તેભને ઔેદી ફનવુ ું ડ્ુ.ું ણ છતાું
તેભનાભાું ડેર ભાનલી શજુ જીલુંત શત. જે તેભની યજૂઆતથી હુ ું અનુબલી યહ્ય
શત. તેભણે જેર જીલનની વભલમા અંખે અત્મુંત સળષ્ટ બાાભાું પ્રશ્ન ઔમામ. ણ
તેભના એ પ્રશ્નન ભાયી ાવે ઔઇ જ ઉઔેર ન શત. અરફત્ત, ચોધયી વાશેફે તેભને
અત્મુંત વોમ્મ યીતે જલાફ આપ્મા.
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એઔાદ ઔરાઔનુ ું વ્માખમાન  ૂણમ થમા છી ભેં જેર અસધઔાયી શ્રીચોધયી
વાશેફને ઔહ્ુ,ું “ ખાુંધીજી અને વયદાય ટેર જે ઔટડીભાું યહ્યા શતા તે જલાની ભાયી
ઇચછા છે .”
તે ભને વશમ તે તયપ દયી ખમા. વો પ્રથભ અભે વયદાય માડમ ભાું ખમા.
વયદાય ટેરને જે ઔટડીભાું ઔેદ યાખમા શતા, તેભાું ખયકાું ઉતાયી હુ ું પ્રલેશ્બમ.
ટેફર ય વયદાયની છફી યાકી શતી. તેની ફાજુભાું વયદાયે જેરભાું ઉમખભાું
રીધેરાું લાવણ ડયાું શતાું. એઔ  હુ ું આંક ફુંધ ઔયી એ ઔટડીભાું ઊબ યહ્ય.
જાણે વયદાય ટેરની સુલાવ એ ઔટડીભાું અનુબલી ન યહ્ય શઉં. એ છી અભે
ખાુંધીજી જે ઔટડીભાું યહ્યા શતા, ત્માું ખમા. ખાુંધીજીની સુદય
ું પ્રસતભા યડાની ફશાય
લચચે યાકલાભાું આલી શતી. તેની ફાજુભાું ખાુંધીજીન ભટ ચિલા યેં હટમ ડય
http://aksharnaad.com

P a g e | 112
શત. ચોધયી વાશેફે ભને ભાહશતી આતાું ઔહ્ુ,ું “ ખાુંધીજી જેરભાું આ યેં હટમાથી
ઔાુંતતા શતા.” હુ ું ખાુંધીજીની પ્રસતભા અને યેં હટમાને તાઔી યહ્ય. ભારુું ભન એ યુખભાું
સલશયી યહ્ુું શતુ.ું ર્જ્માયે ખાુંધીજી આ યેં હટમા ય ઔાુંતતા શતા. એઔ  હુ ું આંક ફુંધ
ઔયી એ દૃશ્બમને ઔલ્ી યહ્ય. છી ઔઇ વુંતની દયખાશભાુંથી ફશાય નીઔત શઉં તેભ
ાછા ખરે ઔટડીભાુંથી ફશાય આવ્મ. ચોધયી વાશેફ શલે ભાયી વુંદ-નાવુંદને
વભજલા રાગ્મા શતા. એટરે ફલ્મા,
“વાભેની ઔટડીભાું યસલળુંઔય ભશાયાજને યાકલાભાું આવ્મા શતા.” ભાયા ભાટે
ત આ ફનવ વભાન વભાચાય શતા. ખયકાું ઉતાયી હુ ું અંદય પ્રલેશ્બમ. ત્માયે ણ
ભને તેભાું વયદાય અને ખાુંધીજીની ઔટડી જેલી જ સુલાવન અનુબલ થમ. ત્માુંથી
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ચોધયી વાશેફ ભને શ્રી ી.વી.ઠાકુય વાશેફ ાવે રઇ ખમા. ત્માયે ઠાકુય વાશેફ પન
ય ઔઇઔની વાથે લાત ઔયી યહ્યા શતા.
“બેંવભાું ણ જીલ શમ છે . તેને ણ દદમ થામ છે . ત્રણ ખે ચારતી બેંવને
જઇને જ ભને ત ઔુંઇઔ થામ છે . તભે ઔઇ વાયા થોેહડઔને તાત્ઔાભરઔ ફરાલી
તેની વાયલાય ઔયાલ.” હુ ું આિમમચહઔત ચશેયે તેભની લાત વાુંબી યહ્ય. ભાયા
ચશેયાની યે કા ાભી જતા તે ફરી ઊઠયા,
“દે વાઇ વાશેફ, જેરની ખોળાાભાું એઔ બેંવન ખ બાુંખી ખમ છે . ભને ત
તેની કફય જ નશીં. ણ અચાનઔ એઔ હદલવ તે ભાયી વાભે આલીને ઊબી યશી ખઇ.
જાણે ભને  ૂછતી ન શમ ઔે ભાત્ર જેરના ભાનલ ઔેદીનુ ું જ ધ્માન યાકલાનુ ું તભારુું
ઔાભ છે ? ને હુ ું અંદયથી ધ્ર ૂજી ઊઠય. ભેં તાત્ઔાભરઔ તેન ઇરાજ ઔયલાન આદે ળ
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આપ્મ. જેરના અસધઔાયીએ ઢયના દાક્તય ાવે વાયલાય ઔયાલી. ણ તેથી ઔઇ
પેય ડય નશીં. એટરે ભેં ઔઇ વાયા યથેહડઔને તાત્ઔાભરઔ ફતાલલા ઔહ્ુ.ું ”
ભેં ઠાકુય વાશેફની વાભેની ખુયળીભાું લથાન રીધુ ું ત્માયે ભાયા હ્રદમભાું એઔ જ
પ્રાથમના લાયું લાય ઉદૌ બલી યશી શતી, “ દયે ઔ ભાનલીની ભાનલતા આટરી જ
પ્રજ્લભરત થામ ત જેરની વભાજભાું જફૃય જ ન યશે-આભીન.(તથાલતુ)”
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