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િવ�ાન અને ક�ચર �ુ ંસ�ંણુ� થ�ુ ં

સમય �ુ ં�હ�ર થ�ુ ંયા િવ�ાન અને ક�ચર �ુ ંસ�ંણુ� થ�ુ ં

�ુિનયા અિઘરાઈ થી તરકક� અને અ�યાસ ની મોટ� આર� 

અને ઇ�છા ને મેળવવા માટ� ની અ�ભલાષા કર� રહ� છે અન ેએ 

રોજની �િત�ા કર� રહ� છે �મા ંમહાન �ાિંત અને પ�રવત�ન થી 

�ુિનયાનો ચહ�રો ચમક� ઉઠ� અન ેઆખી કાએનાત બહ�ત ના �ુપને 

ઘારણ કર� લે. 

આ �વા�હશ અને જ��રયાત એ સમયે �રુ� થશે �યાર� 

કાએનાતમા ં દર�ક જ�યાએ �ુિનયાના ં સશંોઘન, વ �ઘુારણા 

કરવાળાની અવાજ ઉઠશ ેઅન ેબઘા લોકો હઝરત મહદ� અ.સ. ની 

અવાજ સાભંળશે. 

એ સમયે �ુિનયામા ં મોટ� �ાિંત અને પ�રવત�નનો આગાઝ 

શ� થઈ જશે. હઝરત મહદ� કયામ ફરમાવશે, એ આ�ય�જનક 

�ુ�વત અન ે તાકતથી ઈ�સાનો અન ે �બૈી તાકતોની મદદથી 

�ુિનયાની તકદ�ર બદલવા માટ� કયામ કરશે. થોડા જ સમયમા ંએ 

આખી કાએનાતન ેઝા�લમો અને િસતમગરોના વ�ુદથી પાક કરશે. 
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પછ� ઈ�સાની મઆશર�ને સ�ંણુ� કરવાની તરફ ગામેઝાન થશે એ 

આપણા િવચારથી પણ બાલાતર છે. 

ઝ�ુરના ઝમાનામા ં અકલી સ�ંળુા�થી મોટ� નાગ�રકતા વ 

ક�ચર વ�ુદમા ં આવશે � આપણી દક� કરવાની તાકતથી પણ 

વઘાર� છે. આપણે હઝરત મહદ�ની અનતંતા �ુ�ુમતની �િુત�ઠાને 

કઈ ર�તે આપણા ઝહનમા ંક�પના કર�યે? 

કો���ટુર િસ�ટમમા ં તર�� અને કો���ટુરના � ુ આ 

હક�કતને ઝહનથી નઝદ�ક કર� શક�એ છ�એ ક�મક� કો���ટુર 

આપણને � ફ�સીલીટ� અને આ�ય�જનક વ�તઓ આપે છે � 

આપણે આજથી વીતેલા વષ�મા ંિવચાર� ભી નથી શકતા! 

આ �ગિત અને ઉ�િત એ સાચા સ�યને સા�બત કર� છે � 

માણસ તકા�લુના લીઘે આવા મહાન રહ�યથી પરદો ઉઠાવી શક� 

છે � આપણી ક�પનાથી પણ કંઇક વઘાર� છે. 

આના લીઘ ેઆપણે એવા દ�નના ��ુતઝીર છ�એ ક� �યાર� 

ઈમામ મહદ� અ.સ. ની ઉપદ�શથી માણસ પોતાના ઝહનની દર�ક 

યો�યતાન ે ઉ�ગર કર�ન ે એનાથી ફાયદો ઉઠાવી શકશ ે અન ે

ઝ�ુરની બહ�શતબર�મા ંઆખરતની બહશતની �મ ફકત નેક� અન ે

અ�છાઇઓને જ તલબ કરશે અને એન ેજ ��મ આપશે. 
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ખાનદાને ન��ુવત અ.સ. ની નઝરમા ં�સુતકબેલમા ં

ઈ�મી તર�� 

હવે આપણે એવી રવાયતને બયાન કર�એ છ�એ � 

�તુઅ��દ તર�કાથી નકલ થઈ છે � આ ઝમાનામા ં આખી 

�ુિનયાના તમામ શીયાઓમા ંઈ�મ વ દાનીશની િવ��તૃ ગવાહ છે. 

ઈમામે સા�દ� અ.સ. ફરમાવ ેછે: 

��ف ا���س ��� " � ا���� ����ن، ��� �� �� ���
�

� �� �
�

��
�

�� ،

ً

�� و ���ون ����
�

ا���� ��

�، ��ذا ��م ������ 
�

� ا�����
�

�م ��
�
�� ا��

�
�� ا���س، و �� ا��  ��� �

�� ،

ً

ا��ج ا����� و ا����ون ����

۔

ً

���� � �� و �����
�
�� ��� �

� �� ��� ،�
�

  1"ا�����

ઈ�મના ંસ�યાવીસ �ુ�ુફ છે � તમામ પયગબંર લાયા એ બે 

�ુ�ુફ છે. આજ �ઘુી લોકો એ બે �ુ�ુફના અલાવા કંઈ નથી �ણતા, 

�યાર� આપણા �ાએમ અ.સ. �યામ કરશે તો બી� પ�ચીસ �ુ�ુફ 

                            
1 બેહા�ુલ અનવાર, ��દ ૫૩, પેજ ૩૩૬, �ખુતસ�લ બસાએર, પેજ ૩૨૫, 

નવાદ��લ અબસાર, પજે ૨૭૮, અલખરાએજ, ��દ ૨, પેજ ૮૪ 
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ખાર�જ કર�ને લોકોમા ંફ�લાવશે અને એ બી� �ુ�ુફનો પણ ઈ�ાફા 

કરશે તો ક� �રુા સ�યાવીસ �ુ�ુફ લોકોના દરિમયાનમા ંફ�લી �ય. 

 

ર�વાયતના અહમ �કુાત 

આ ર�વાયતમા ં બાર�કાઈ તલબ અને કાબીલ ે તવ�જો 

�કુાત મૌ�ુદ છે � ભિવ�યની �કાિશત અને ઈ�મ વ દાિનશથી 

પ�ર�ણુ� �ુિનયાની �હકાયત કર� છે. હવે આમાથંી અહમ �કુાત પર 

�યાન ફરમાવીય:ે 

૧. ઈમામે સા�દ� અ.સ. ના એ હદ�સમા ંઆ ફરમાન છે ક� 

“ الناس فی فبثھا ” આ એક ઈ�તેહાઈ મતલબની દલીલ છે અન ે એ 

ક�ચરના તમામ લોકોમા ં ઈ�મના આમ હોવા અને ઈ�મની 

�સુઅતથી ઈબારત છે. આની દલીલ કલમા “الناس” મા ં મૌ�ુદ 

“અલીફ વ લામ” છે. 

આ પરથી એક જમાનામા ંતમામ લોકો ઈ�મના �લુદં મકામ 

�ઘુી પહ�ચી જશે. ઈ�મ વ દાિનશ ક�ચરોના કોઈ મખ�સુ લોકોથી 

મખ�સુ નહ� રહ�શે એ જમાનામા ં �ુિનયાના તમામ લોકો ઇ�મની 

નેઅમતથી ફાયદો ઊઠાવી શકશે. 
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૨. હઝરત બક��ય��ુલાહ�લ આ�મ (અજ.) ના કયામની 

પહ�લા મઆશરઅના તમામ લોકોમા ં ઈ�મ વ દાિનશ હશ ે ન�હ 

પરં� ુ આ થોડાક લોકોમા ં રહશે અન ે એ પણ તમામ ઉ�મુથી 

આશના ન�હ પણ થોડાક ઉ�મુથી જ ઓળખ રાખતા હશે. 

તકા�લુના ઝમાનામા ં ઈ�મ આજના ઝમાનામા ં ઈ�મ વ 

દાિનશની �મ નથી કારણક� એ ઝમાનામા ં ઈ�મ વ દાિનશ�ુ ં

દામન િવ��તૃ રહ�શે અને એ ઝમાનામા ંમઆશરાના તમામ લોકો 

ઈ�મ વ દાિનશની તમામ અનવાઅ વ અકસામથી આગાહ રહશે. 

કલમા “العلم” મા ં  થી મા�મુ થાય છે ક� આનાથી ”الف الم“

ઈ�મની તમામ અનવાઅ વ અકસામ �રુાદ છે. મતલબ � પણ 

ઈ�મ શાિમલ થાય એ બઘાનો મજ�ઓુ (�તુકાળ, વત�માન અને 

કયામથી પહ�લા અને ��ુરના પછ�) સતયાવીસ ��ુૂફ છે. 

પય��બરોના ઝમાનાથી ઝમાનાએ �ૈબતના ઈ�તેતામ 

�ઘુી ઈ�મ વ દાિનશ �ટલી પણ �ગિત કર� એ બે ��ુૂફથી વધાર� 

હાિસલ નથી કર� શકતા પણ ઝમાનાએ ��રૂમા ં એમની સાથે 
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ઈ�મના બા� પ�ચીસ ��ુૂફ પણ ઈઝાફા થશે પછ� લોકો 

તકા�લુની મ�ંઝલ પર પહ�ચી જશે.2 

પય��બરોના ઝમાનાથી ઈમામ સાદ�� અ.સ. ના ઝમાના 

�ઘુી અને પછ� ઈમામ મહદ� અ.સ. ના ઝમાનાના પહ�લા �ઘુી � 

ભી થશ ેએ ઈ�મ ના બે ��ુૂફ છે. 

પય��બરોના ઝમાનાથી ઈમામ સા�દ� અ.સ. ના ઝમાના 

�ઘુી થવા વાળ� તમામ ઈ�મી તર�� અને ઈમામ સા�દ� અ.સ. 

ના ��ુુદથી િનકળવાવાળા ઉ�મુના ચ�મા અને એના એલાવા 

બી� ઉ�મુ ક� � ઇમામે �બીર અન ે બી� ખાસ અ�હાબને 

તા�લમ ફરમા�યા અને એના અલાવા ઈમામ ઝમાનાના �યામ થી 

પહલા થવાવાળ� તમામ ઈ�મી તર��ના બાવ�ુદ બઘા બ ે��ુૂફથી 

વઘાર� નથી �ણતા. આ �કૂાત એ વખતમા ંહ�રતમા ંનાખી શક� છે 

ક� �યાર� ઈમામા સા�દ� અ.સ. ના ��ુુદથી ઝાહ�ર થવાવાળા 

ઉ�મુના સમદંરથી આ�લમ અ�યાર �ઘુી તાઅ��ુબમા ં છે પણ 

એના િસવાય એ િસફ� બે ��ુૂફ છે. 

                            
2 અગર આપણે ર�વાયતના ઝાહ�ર ઉપર અમલ કર�એ તો ઈ�મી તર�� ની હદ 

અહ�યા ંતક જ હોય પરં� ુઅગર ર�વાયતની તૌ�હ કર�એ તો ઝમાનએ �બૈતના ઈ�તતેામ 

તક ઈ�મનો મજ�ઓુ ��રુના ઝમાના તક ઈ�મી તર��ના સાથે કા�બલે �કુાયસેો નથી. 
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૪. એ વખત લોકોને એ મા�મુ થશે ક� ઈ�મ �ુ ં છે? અને 

િવ�યાથ� કોણ છે? ક�મેક� એ ઝમાનામા ં ઈ�મ વ દાિનશના 

સરચ�મા રહશે ક� � હઝરત બક��ય��ુલાહ�લ આ�મની �ૃપાથી 

લોકોને તા�લમ વ િશ�ણ મળશે. 

એ ઝમાનામા ં લોકોના દરિમયાનમા ં હ��ક� વ વાક�ઈ ઈ�મ 

�ચૃ�લત થશે ન ક� એ ઉ�મુ ક� �ના અ��ત�વ ફઝ� અને થીયર� 

પર કાયમ હોય છે. 

૫. એ ઝમાનામા ં �ુઠા ઈ�મની કોઈ ખબર નહ� રહ� અન ે

દાિનશવર�ની ઘોકાબા�થી સમાજ �મુરાહ નહ� થાય. એ 

ઝમાનામા ંઈ�મ વ દાિનશ લોકોની રહ��મુાઈનો ઝરાયો રહ�શે અને 

પછ� કોઈ “ઉરશદ�મસ” ની �મ એક હઝાર છસો વષ� �ઘુી લોકોને 

�મુરાહ નહ� કર� શક�. 

એ ઝમાનામા ં સા�ા�યની તરફ કમજોર દ�શોના માટ� 

બનાવેલી �મુરાહ�ુન અને સમય બબા�દ કરવા વાળ� ��ુતકો�ુ ં

વ�ુદ નહ� રહશે. અન ે ડોલરની તાકતથી લીઘેલા નબંર અન ે

િસફાર�શ (ભલામણ) ના ઝોરથી હાિસલ કર�લી સટ�ફ�ક�ટ અને 

�લી ડ��ીની કોઈ મહ�ા (��ુયતા) નહ� રહ�. 
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એ ઝમાનાના બઘા દાિનશવર રહશે. બઘા જ દાિનશવર 

હ��ક� અને તર��યાફતા સમાજના મા�લક રહશે. �લી ડ��ીના 

લીઘે એમનો �મુાર દાિનશવર�મા ંનહ� થાય. 

૬. બઘા ઉ�મુ �કુ�મલ થઇન ેલોકોમા ંફ�લાઈ જશ ેએટલ ેક� 

લોકોના દરિમયાનમા ંઈ�મનો દર�ક �ુકડો (�હ�સો) પોતાની �લુદં� 

પર રાએજ થશ ેઅને લોકો એનાથી ફાયદો ઊઠાવશે. 

�વી ર�તે ઝ�રૂની દર�શા,ં �રુ�રુ અને બાબરકત 

ઝમાનામા ં લોકો નાણાક�ત, ખેતીબાડ� અન ેઅમન વ અમાન ના 

લેહાઝથી તર��યાફતા રહશે એવી જ ર�ત ેઈ�મ વ દાિનશથી પણ 

�કુ�મલ ર�તે ફાયદો ઉઠાવી શકશે. એમનામા ં કોઈ પણ �તની 

ઈ�મી કમી નહ� રહ�. 

 

ર�વાયત ની તહલીલ 

ર�વાયતમા ં��ુય પોઈ�ટ એ છે ક� પય��બરોના ઝમાનાથી 

મા�મુીન અ.સ. ના ઝમાના �ઘુી અને ઝમાનાએ ��રૂથી પહ�લા 

�ઘુી ઈ�મ વ દાિનશ બરાબર હતા. અન ે એ તમામ ઝમાનામા ં

ઈ�મ બે �ુ� થી ના વ�યો ના તો વઘી શકશે. 
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ક�મેક� ઈમામ �ફર� સા�દ� અ.સ. ના ફરમાન �તુા�બક: 

૧. તમામ પય��બર � ઉ�મુ લાયા એ ફકત બે ��ુૂફ છે. 

૨. ઈમામ �ફર� સા�દ� અ.સ. ના ઝમાના �ઘુી લોકો 

ઉ�મુના બે ��ુૂફના િસવાય કંઈ �ણતા નહોતા. 

૩. �યાર� ઈમામ ઝમાના કયામ કરશે �યાર� પ�ચાસ બી� 

��ુૂફ ખા�રજ કરશે અને એ બે ��ુૂફની સાથ ેલોકોમા ંફ�લાવશે. 

ઈમામ �ફર� સા�દ� અ.સ. ના ઝમાનામા ં અને ઈમામ 

ઝમાના ના ��રૂ ના પહ�લા �ઘુી ઈ�મ વ દાિનશ, પય��બરોના 

ઝમાનાની બાિન�બત વઘાર� મો�ુ હશે. 

હવે ર�વાયતના ઝાહ�રથી નઝરમા ંલઈને આ કહ��ુ ંપડશે ક� 

ઈમામ ની �રુાદ વ મક�દુ કંઈક ઔર હતી ક� �ન ેરાવીએ વાઝેહ 

તોર પર બયાન નથી ક�ુ ઁ ક�મેક� આ વાઝહે છે ક� ર�લુે અકરમ 

સ.અ.વ. અન ેઆઈ�મએ તાહ�ર�ન અ.સ. આવા ઉ�મુ વ મઆર�ફ 

તા�લમ ફરમાયા છે ક� �ને આની પહ�લા પય��બરોમા ંથી કોઈએ 

બયાન કયા� નહોતા. 

ર�લુે અકરમ સ.અ.વ. અને એમના ઔવિસયાઓએ � 

ઉ�મુ વ મઆવેફ લઈને  આ�યા �ુ ંઆ એજ ઉ�મુ હતો ક� �ન ે
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��બયા પણ લા�યા અને ખાનદાને ન��ુવત અલૈહ���ુસલામે પણ 

એમા ં કોઈ પણ �કારનો ફ�રફાર નહોતો અને એ ઉ�મુમા ં કોઈ 

ચીજનો ઉમેરો ના કય�? 

અગર આ� ુ છે તો પછ� ઈ�લામ બીજો અદયાન (દ�ન) 

ઉપર �ુ ંબરતર� રાખે છે? 

કોઈ આ વાતને ભરોસો ના રાખી શક� ક� ર�લુે અકરમ 

સ.અ.વ. ના ઈ�મ વ દાિનશ પસાર થયેલા નબીયોનો � ઈ�મ છે. 

આની ઉપર કહ�� ુપડશે ક� આ ર�વાયતમા ંએક એવો �કૂતો રહ�લો 

છે ક� �ને ભણવા માટ� િવચાર વ તદબીરની જ�રત છે. 

ક�મક� ઝા�હર ર�વાયતથી ઈ�મ તર��મા ં ઠહ�રવાનો ફાયદો 

થાય છે. એટલે પય��બરોના ઝમાના થી આઈ�મએ અતહાર 

અ.સ. ના ઝમાના �ઘુી અને એ ઝમાનાથી ઈમામ ઝમાનાના 

કયામના પહ�લા �ઘુી એક જ હાલત અને �ફઝા કાયમ હતી અન ે

ઈમામે ઝમાના (અ.જ) ના કયામથી આ �મે�ુ ં�ુટશે. 

અગર હવે પય��બરો અને આઈ�મએ અતહાર અ.સ. ના 

ઝમાનામા ંઈ�મને એક જ ર�તે િવચાર� કર�એ તો આ બ�ુ જ મોટો 

અને રોશન શક (ગલતી) છે ક�મક� ઈમામ સા�દ� અ.સ. અને આવી 

જ ર�તે બઘા આઈ�મએ અવહાર અ.સ. એ બ�ુ જ આવા ઉ�મુ 
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બયાન ફરમા�યા છે ક� � �ઝુ�તા પય��બરોની ઝબાનથી નકલ 

થયા નહોતા. 

એના પરથી આપણ ે એ નથી કહ� શકતા ક� એક ��ુ ં

(યેકસા)ં હોવા�ુ ં મતલબ ઈ�મી િમકદારના લેહાઝથી બરાબર 

(યેકસા)ં હોવા� ુ છે પરં� ુ આપણે એ કહ� શક�એ છ�એ ક� �ુ�લુે 

ઈ�મના માટ� હોશની જ�ર રહ� છે (એટલે જોવાની અને 

સાભંળવાની તાકત) એનાથી ફાયદા કરવામા ંઅ�યાર� પણ બરાબર 

ની�યત બાક� છે. 

 

પય��બરોના ઝમાનાથી અ�યાર �ઘુી સાઝેંદાર� પહ�� ુ

�બીયાએ ઈલાહ�ના ઝર�યા ઈ�તેદાએ �ખલકત થી લીઘેલા 

ઉ�મુ અને મઆર�ફ, એમની તા�લમના તર�કા અને આવી જ ર�તે 

અ�યાર �ઘુી ખાનદાને ઈ�મત અલૈહ���ુસલામના ઉ�મુ અને 

મઆર�ફની તમામ તર�� ઉપર ગૌર કરવાથી મા�મુ થશે ક� આ 

બ� ુ એક �કુતામા ં બરાબર છે અને એમા ં કોઈ પણ �કારની 

અફઝાએશ (વઘાર�) અન ેત�ીર વ�ુદમા ંઆવી નથી. 
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ક�મક� તમામ ��બયાએ ઈલાહ�એ લોકોને � ઉ�મુ વ 

મઆર�ફ તા�લમ આ�યા અન ેએવી જ ર�તે ર�લુે અકરમ સ.અ.વ. 

અને એમના પછ�ના દાનીશવર� ના આમ લોકોને તા�લમ આપી એ 

બે હાલતોમા ંથી એકથી ખાલી નથી. 

એ ક� એ તમામ લોકો � એમના િવ�ા�હૃથી બહર�મદં 

(ફાયદ�મદં) હોય છે યા તો સાભંળવાના (بصری) તૌર ઉપર. એટલે 

પય��બરોના ઝમાનાથી અ�યાર �ઘુી ઈ�મ િસખવા વાળઓએ યા 

�કતાબો પર લખવા યા તો પય��બરોના યા તો બી�થી 

સાભંળ�ન ેઈ�મ હાિસલ કય�. 

અવ�ય ઈ�મ હાિસલ કરવાના બી� ર�તા પણ છે �નાથી 

આમ લોકો પણ ઈ�તેફાદા રાખવાની �ુદરત નથી રાખતા પણ 

ક�ટલાક લોકો એ તર�કાથી પણ ફાયદો લેતા હતા અન ેફાયદો રાખ ે

છે. 

પછ� પય��બરોના ઝમાનાથી અ�યાર �ઘુી થવાવાળ� 

ઈ�મી તર�� �ખોથી અથવા કાનથી ઈ�તેફાદહ કરવાથી હાિસલ 

થઈ. 

આના પરથી �મુ�કન છે ક� એ બ ે �ુ�થી �રુાદ હોય ક� 

અ�યાર �ઘુી �ુ�લુ ે ઈ�મના આ જ બ ે તર�કા હતા અન ે હઝરત 
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ઈમામે ઝમાના (અ.સ.) ના કયામની પહ�લા પણ આ� ુ જ થશે. 

એટલે �ુ�લુે ઈ�મ યા સાભંળવાના (سمعی) યા દ�ખવાથી (بصری) 

થશે. 

તમામ લોકો આ જ બ ેતર�કાથી ઈ�મ હાિસલ કર� છે પરં� ુ

અકલોના તકા�લુથી તહ�સીલ ેઈ�મના બી� ઝર�યા પણ વ�ુદમા ં

આ�યા છે. � આ બે વર�ક�થી અલગ હશે. 

�ને મલાએકાના ઝર�યાથી �દલોમા ંઈ�હામ હોવાથી, આ તો 

ના સમઈ છે ના તો બસર�. બાઝી રાવાયતમા ંએનો �લુાસો પણ 

થયો છે. અગર એમા ં દ�લલન ે ક�લુ કર�એ તો એ ઝમાનામા ં

થવાવાળ� ઈ�મ વ દાિનશ ની અ�બ િપશરફતથી આગાહ થઈ 

જશે. ક�મક� ર�વાયતના મતલબથી તહસીલે ઈ�મના વસીલા 

તેરગણો થઈ જશે, ના ક� મ��અૂન ેઈ�મુ તેરગણો થશે. 

અ�યાર �ઘુી ઈ�મે � તર�� કર� છે અગર આ ઝ�ુરના 

ઝમાનામા ં તેરગણો બરાબર રહ�શે તો ઈ�સાન�ના (માળસના) 

અકલી તકા�લુના લેહાઝથી વઘાર� કમી હશ.ે 

ર�વાયતમા ં દલીલ, યા કમ અઝ કમ કરાએન (કર�નો) 

મૌ�ુદ છે ક� �નીથી મા�મુ થશે ક� ઈમામે સા�દ� અ.સ. ના 

ઈ�મની સ�યાવીસ ��ુૂફથી ઈ�મની સ�યાવીસ ક��મ �રુાદ નથી 
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ક�મક� એ ફરમાવે છે પય��બરોના ઝમાનાથી ઈમામે ઝમાના 

(અ.જ.) ના કયામ �ઘુી ઈ�મના બ ે��ુૂફ છે. 

અગર આનહઝરતના ઈ�મના બે હરફથી �રુાદના બે �ુ� 

રહ� તો પછ� પય��બરોના ઝમાનાથી લઈને ઈમામે ઝમાના અ.સ. 

ના કયામ �ઘુી કોઈ પણ �કારની ઈ�મી િપશરફત (તર��) થવી 

ના જોઈએ અને એ ઝમાનાથી કયામે ઈમામે ઝમાના અ.સ. �ઘુી 

લોકોને ઈ�મના બ ે�ુ� થી ફાયદ�મદં રહ�� ુજોઈએ. 

ઈ�મી તર��મા ં ઠહ�રાવ (થોભ�ુ)ં અને એમા ં ઠહ�રાવ હોવો 

જોઈએ. હાલાકં� આ વાઝેહ (રોશન) છે પય��બરોના ઝમાનાથી 

અ�યાર �ઘુી અન ેપછ� ��ુરના ઝમાના �ઘુી ઈ�મમા ંહઝારગણો 

વઘાર� તર�� થઈ છે અન ે દ�ની અન ે �ૈરદ�ની મસાએલમા ં

ઈ�સાનોએ ઈ�મમા ં હઝાર બરાબર ઈઝાફો કય� છે. એ પરથી 

મા�મુ થાય છે ક� આનાથી �રુાદ તહસીલે ઈ�મના ઝર�યા છે. 

એવી જ ર�તે આ પણ રોશન છે ક� પય��બરોના ઝમાનાથી 

��ુરના ઝમાના �ઘુી માણસો માટ� સમઈ અને બસર� ના અલાવા 

કોઈક બીજો ઝર�યો મૌ�ુદ નથી. અલબ�ા આ ઈ�સાન� માટ� છે 

ના ક� ઔલીયાએ �દુા માટ�. 
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અગર ઈમામે સા�દ� અ.સ. એ ઝમાનામા ં ફરમાવતા ક� 

તહસીલે ઈ�મનો સ�યાવીસ તર�કા છે એન ેક�ટલા લોકો ક�લુતા ક� 

એ મૌ�ુદા ઝમાનામંા ંપણ કપટલા લોકો એ મતલબને �રુ� ર�તે 

ક�લુ કર� છે? 

�મુક�ન છે ક� ઈમામ ની હફ� થી �રુાદ ઈ�મ સીખવાના 

વસીલા હોય ના ક� હફ� અને હરફ�નથી એવો પણ મતલબ �રુાદ હો 

ક� � ઇ�તેદાઅન (સૌથી પહ�લા) આપણા ઝહનમા ંઆવે છે. 

�વી ર�તે કયાર� આયાત વ રાવાયાતમા ં કલમા વ 

કલમાતના બે લફઝ આપણા ઝહન (મગજ) મા ંપહ�લાથી મૌ�ુદ છે 

મતલબ ક� અલાવા બી� માઅનામા ં ઈ�તેમાલ થાય છે અને 

એનાથી �રુાદ બે અ�ફાઝ વ ��ુૂફ છે ક� ઝબાનના ઝર�યા થી 

�નાથી બોલવામા ં ે આવે છે. હવ (تکلّم) અગર ર�લુે અકરમ 

સ.અ.વ અન ેઅહલેબૈત ેઅતહાર અ.સ. અને આવી જ ર�ત ેહઝરત 

ઈસા અ.સ. ના િવષે “ هللا کلمۃ ” થી તા�બર થાય તો કલમાથી �રુાદ 

અ�ફાઝ વ ��ુૂફ નથી. 

અગર આપણે કલમા વ કલમાતથી આપળો ઈરાદો ઝાહ�ર 

કર�એ છ�એ અને કલમા વ કલામ આપણા ઈરાદાનો �કાશ 

(મ�હર) છે તો “ هللا کلمۃ ” આવી વ�� ુછે ક� �ના ઝર�યાથી �દુાવદં 
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�તુઆલનો ઈરાદો બહારથી ઝા�હર થાય છે એના લીઘ ેઅહલેબૈત 

અ.સ. ના િવષ� “ هللا کلمۃ ” થી �રુાદ લવેી ગઈ છે.3 

અગર જો ��ુૂફના અ�વલી (પહ�લા) માઅના કંઈક બીજો છે 

� અ�ફાઝને ત�ક�લ આપે છે પરં� ુહક�કતમા ંએ બી�ને ઈ�મ વ 

દાિનશ સીખવવાના ઝર�યા છે. 

હઝરત ઈમામ અલી ન�� અ.સ. આ આયત " رض
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ના િવશ ેફરમાવે છે: 

5"��� ا�����ت ا��� ال ��رك ������� و ال ������۔"  

અમે �પ�ટ�કરણથી ઈ�મના ંસ�યાવીસ ��ુૂફ યાની ઈ�મ વ 

દાિનશ ન ે હાિસલ કરવાના સ�યાવીસ ઝર�યા છે. અગર માણસ 

(ઈ�સાન) ��ુર ની પહ�લા બ ેતર�ક�થી ઈ�મ હાિસલ કરતો ર�ો છે 

અને કરતો રહશે પરં� ુ ��ુરના ઝમાનામા ં �ુ�લુે ઈ�મની 

સ�યાવીસ ઝર�યા �હુ�યા થશે. 

                            
3 શરહ� �ુઆએ સમાત, ૧૪૧, મ�ુ�મ આય��ુલાહ સયૈદ અલી �ા�ી ર.અ. 

4 �રુએ ��ુમાન, આયત ૨૭ 

5 �બહા�ુલ અનવાર, ��દ ૬, પજે ૨૨ 
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�ુ�લેુ ઈ�મના બી� (દ�ગર) ઝર�યા 

૧. �હ�સે શા�માહ ( شامہ حس ) 

હવાસમાથંી એક હ��સે શા�માહ યા �ુઘંવાની હ�સ છે �નાથી 

સ�ં�ુ ૃ ની �રુતમા ં ઈ�સાન એના ઝર�ય ે અફરાદથી બ� ુ વઘાર� 

ઈ�મ વ આગાહ� હાિસલ કર� શક� છે. 

ક�ટલાક લોકો સામેઆ અને બાસેરા હ�સના અલાવા હ��સ ે

શા�માહ ના ઝર�યાથી પણ ક�ટલાક મતલબ �ણવીન ે ઈ�મ મા ં

ઈઝાફો કર� શક� છે. 

અગર તમે ગૌર ક�ુ ઁહોય તો ર�વાયતમા ંઆ��ુ ઁછે ક� હઝરત 

અમી�ુલ મોઅમેનીન અ.સ. એ ફરમા��ુ ંછે 

��ر و ال ������ روا�� ا����ب۔" �الا��� �وا ��

ّ

���"6  

ઈ�તેગફારના ઝર�યાથી �દુન ે�અુ�ીર કરો તાક� �નુાહોની 

� ુતમને �લીલ ના કર�. 

                            
6 �બહા�ુલ અનવાર, ��દ ૬, પજે ૨૨ 
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બાઝ અફરાદ બાઝ લોકો ની સાસંોની � ુ�ુઘંીને એને ��મ 

આપેલા આઅમાલથી આગાહ થઈ શક� છે. એટલે જ હઝરત 

અમી�ુલ મોઅમેનીન અલી અ.સ. એ ફરમા��ુ ંક� ઈ�તે�ફાર કરો ક� 

વમે � ખરાબ આઅમાલ ��મ આ�યા છે, એનાથી બી� આગાહ 

ન થાય. 

૨. �હ�સે લામેસા 

આપણે �ણીએ છ�એ ક� ઈ�સાનના બદન ના અતરાફન ે

ક�ટલા દાયરઅઓએ ઘેર� લી� ુ છે ક� �ના રંગ અને િવવરણ 

(હાલત) થી કોઈ માણસના આઅમાલ વ રફતારથી આગાહ થઈ 

શકાય છે. 

� માણસના �ગરદાન દાયરા અને એના અ�વાઅ વ 

અકસામ (�ક�મ) ની �ણ રાખતા હોય એ મદ�કુા�બલની 

�ય�કત�વ (ચાિ�ય) થી આગાહ થઈ શક� છે અન ેએના િવશ ે�ણી 

શક� છે ક� એ ક�વો માણસ છે. 

ઈ�સાનના અતરાફ� બદનમા ં એ દાયરાના મરક� વઘાર� 

હાથ હોય છે એના લીઘે ક�ટલાક લોકો બી� જોડ� હાથ િમલાવીને 

અને એનાથી લ�સ કર�ને એની �ફ� (રચના) બતાવી શક� છે અન ે

એના હાલાતથી પણ બાખબર થઈ �ય છે એના લીઘે �હ�સે 
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લામેસા પણ ઈ�મ વ આગાહ�ના માટ� બ�ુ જ �ભાવ અથ� (કારણ) 

છે. 

થોડા જ લોકો બી�ના કપડા અન ે એના ઈ�તેમાલ કોઈ 

ચીજન ે પકડ�ને એની શ�સીયત અન ેએના �યકિત�વ વ હાલાત 

ની ખબર આપી શક� છે. ��ૂતલીફ �કતાબો મા ં આવા ક�ટલાક 

વાક�આત લખાયા છે 

૩. �હ�સે ઝાયેકા 

�હ�સે ઝાયેકા પણ �ુ�લુે ઈ�મના માટ� �ભાવ સા�બત થઈ 

શક� છે. ઔવલાયાએ �દુા થી નકલ થવા વાળા વાક�આતમા ંવાઝેહ 

થાએ છે ક� એ ખાવા થી, એના શઘંવા (ખાવા �ુ ં ઘનાવવાના) 

વાળા ના હાલાતથી આગાહ થઈ જતા અને એની ખબર આપતા. 

એના પરથી હવાસ ખ�સાના �ુદરતમદં થવાના અને એ 

બઘાની હક�ક� અન ે વાક�ઈ હયાત હાિસલ હોવાથી ઈ�સાન એ 

બઘાના ઈ�મના ��ૂલુના ઝરાયઅ કરાર આપી શક� છે આવી જ 

ર�તે ઈ�સાન �દ�ની (બાતેની) હવાસના ઝર�યા પણ ઈ�મ 

હાિસલ કર� શક� છે. 

૪. હવાસના એલાવા બી� ઝરાએઅથી ઉ�મુ સીખ�ુ ં
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એક બહ�તર�ન અને કા�બલે ત�વજો �કુતા એ છે ક� સમઅ 

વ બસર ના ઝર�યા ઈ�મ હાિસલ કર�ુ ંઈ�સાનની �હ�સી �ુ�વતથી 

ઈ�તેફાદહ કર�ુ ં છે અને આ બનંે માળસની ઝાહ�ર� હવાસ 

ખામસામાથંી છે, પરં� ુ��ુરના ઝમાનામા ંમાણસ હવાસે ખ�સાથી 

વઘાર�ને બી� ઝરાએથી પણ ઈ�મ હાિસલ કર� શક� છે. 

આપણે � કંઈ �ઝ� ક�ુ ઁછે એમા ંગૌર કરવાથી મા�મુ થશે 

ક� �દલની હયાત અન ેતકા�લુ ેઅકલ, ઈ�મ વ દાિનશના ��ૂલુની 

રાહ� ને ખોલી દ� છે તેથી એ ઝમાનામા ં�યાર� ઈ�મ ફકત દ�ખવા 

અને સાભંળવામા ં જ િનભ�ર (િનઘા��રત) નહ� હોય કદાચ પણ 

માળસ �હ�સથી વઘીને બી� ઝરાએથી પોતાના ઈ�મમા ં ઈઝાફા 

કરશે. ક�બી �શુાહ�દાત � ક� હયાતે ક�બીથી હાિસલ થાય છે. 

ભાવરાએ �હ�સથી ઈ�મ હાિસલ કરવાના બગેતર�ન ન�નુા છે. 

��રૂના દર�શાન, ઉ�જવળ અન ે ઈ�મ વ દાિનશથી પ�ર�ણુ� 

ઝમાનામા ંઈ�સાની હયાત ેક�બના વજહથી �હ�સથી વઘીન ેબી� 

કોઈ �ુદરત �ઘુી રસાઈ હાિસલ કરશે, એ ર�તે એ પોતાના ઈ�મ, 

દાિનશ અન ેફરહગં મા ંઈઝાફા કરશે. 

��રૂના બાબરકત ઝમાનામા ં માળસ ના ફકત �ખ અને 

બસારતના ઝર�યા પરં� ુક�બ વ બસીરતના ઝર�યા પણ ઉ�મુ વ 
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મઆર�ફ હાિસલ કર� શકશે. ઝમાનાએ ઝ�ુરમા ં બી� હવાસના 

ફઅઆલ (કામ કરવાવાળા માહ�ર) હોવાના અને �હ�સથી વઘીને 

�ુ�લુે ઈ�મના બી� દરવા� �લુવાથી આ સા�બત થઈ જશે ક� 

�ુ�લુે ઈ�મના ઝરાએઅ ફકત �ખ અન ેકાન જ મા ંિનભ�ર નથી. 

એ ઝમાનામા ં બી� ઝરાએઅ �મક� ઈલહામ (ગૈબથી 

�દલમા ંનાખ�ુ)ં પણ બઘાને �ા�ત થશે, બઘા એનાથી ફાયદો લઈ 

શકશે. �વી ર�તે ર�વાયતમા ંવા�રદ થ� ુછે. આ� પોતાના �ુકડા 

(�હ�સા) મા ં મા�હર, �તૂખ��સ અને દાિનશવર બી� ઈ�મુ દક� 

કરવાથી નાતવા ં છે ક�મક� �ુ�લુે ઈ�મના ફકત બે ઝરાએઅ 

(ઝર�યા, માગ�) છે, સમઅ વ બસર, � તમામ લોકોમા ં ઈ�મના 

�ગિત (�યાિત) અન ેએવી જ ર�ત ેદાિનશવર�મા ંપણ �ુ�લુ ેઈ�મ 

માટ� મહ��ુદ�યત (હદ, લાઈન) ઈ�દ (�ગટ) કર� છે. પરં� ુ

�દલોના પાક હોવા, તહ�ીબ (િશ�ટતા) વ ઈ�લાહ� નફસ, 

શૈયતાનની મૌત અને અકલોના તકા�લુથી આમ લોકો માટ� પણ 

�ુ�લુે ઈ�મની બા� રાહ (ર�તો) પણ ફરાહમ થશે. પછ� લોકો 

સમઅ વ બસર ના અલાવા બા� રાહથી પણ ઈ�મ હાિસલ કર� 

શકશે. 

 



27 

 

ઝમાનાએ ઝ�ુરમા ંઆ�ય�જનક7 તહ��લુાત8 

�દુા જ �ણે છે ક� ઈ�મી તર�� અને અ�લ વ ખેરદના 

તકા�લુથી �ુિનયામા ંક�વી અઝીમ તબદ�લી9 આવશે. 

આલમે �ખ��ત10 અન ે કાએનાત ના કયા કયા રાઝ ઝા�હર 

થશે. 

ગૈબતના તાર�ક ઝમાનામા ં કયાર�ક નાની ઈ�તેરાઅ વ 

ઈ�દથી �ૈબતના ઝમાનાના લોકોની ફા�ોમા ંઅ�બ તહ��લુાત 

ઈ�દ થાય છે. �મક� �ુરબીનની ઈજદ માણસો પર ક�વી ર�ત ે

અસર�દાઝ થઈ? એનાથી તારાઓ અને જમીનની ક�ફ�યતના 

િવશે દાિનશવરો અન ેફલાસેફાના અફકાર11 વ નઝર�યાતમા ંક�ટલી 

તબદ�લી આવી? 

એવી જ ર�ત ેઝ�ુરના �રુ�રુ ઝમાનામા ંઈ�મ વ સ�ં�િત12 

ના તકા�લુના વજહથી રહ�મુા થવાવાળ� ઈ�દાતથી આલમે 

                            
7 હ�રત�ગે� 

8 �નુતક�લ થ�ુ ં

9 બદલાવ 

10 સ�ન, ઉ�પિ� 

11 �ફ� �ુ ંબ�ુવચન 

12 ક�ચર 
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ખી�કત અને કાએનાતના અસરાર િવશે માણસના ઈ�મમા ં ક�ટલો 

ઈઝાફો થશે. આપણે �ૈબતના તાર�ક ઝમાનામા ં એને તસ��રુ 

કરવાની તવાનાઈ નથી રાખતા. આપણને મા�મુ નથી ક� એ 

ઝમાનામા ંક�વી ઈ�દાત વ�ુદમા ંઆવશે અને એના આસાર ક�ટલા 

હદ �ઘુી થશે? 

સાએ�સદાન13 અ�યાર� પણ “માવરાએ તબીઅત, વકરની 

સરહદથી ઉ�રુ14 અને આલમે �બૈ �ઘુી રસાઈ15” �વા મ�અ્લાને 

હલ નથી કર� શકયા? �ુ ં આપ �ણો છો આ રાઝ હલ થવાના 

અને એ અસરાર ના ફાશ થવાથી આલમે �ખ�કતમા ં ક�વી અ�બ 

ત�દ�લીઓ રહ��મુા થશે? �ુ ંઆપણે ઝમાનાએ �ૈબતની નાચીઝ 

આગાહ� થી એની અઝમતથી આગાહ થઈ શક�એ છ�એ? 

 

                            
13 Scintist 

14 આગળ જ�ુ ં

15 પહ�ચ� ુ
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ખાનદાને અહલેબૈત અ.સ. નો ઈ�મ 

મકતબે અહલેબૈત અ.સ. ના અક�દાની બીનાપર દર�ક 

દૌરના �બીયા એ સમયના લોકોની બની�બત વઘાર� ઈ�મ વ 

દાિનશના મા�લક હોય છે. કોઈ દાિનશવર અને આ�લમ એમનો 

�કુાબલો નથી કર� શકતા. બહસ અન ે�નુા�ઝરામા ં��બયા એમન ે

મ��બુ કર� દ� છે. 

એવી જ ર�ત ેઆઈ�મએ અતહાર અ.સ. ના ઈ�મ પણ દર�ક 

દૌર (સમય) ના ઓલમા થી વઘાર� હોય છે. કોઈ પણ મોટા 

આ�લમના ઈ�મ, એમના ઈ�મથી કા�બલે �કુાયેસા છે જ નહ�. 

બી� લોકો ઉપર ��બયા અને આઈ�મએ મા�મુીન અ.સ. 

ના ઈ�મની બરતર�ની એ વજહ છે ક� એમનો ઈ�મ ઈકતેસાબી 

નથી. એમને ઈ�મ તહ�િસલના ઝર�યા હાિસલ નથ� થ�ુ ં પરં� ુ

એમ�ુ ંઈ�મે લ�ૂ�ી16 છે � એમને �દુાવ�દ મહ�રબાનની તરફથી 

અતા થ�ુ ંછે. 

                            
16 �દુાદાદ� ઈ�મ 
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આના પરથી એ ��ુગ� હ�તીયા ં ઈ�મે મખ�ન અને ઈ�મ ે

�ૈબના આ�લમ છે, એના જ લીઘે એમનો ઈ�મ બી�ના ઈ�મ કતા� 

બરતર છે. 

અગર આઈ�મએ અતહાર અ.સ. ના ઈ�મ અને એની �ુ�ુદ17 

ના િવશે ર�વાયાત ��ુતલીફ છે. �ના િવશે બહ�સ અને ત�ઝીયા વ 

તહલીલ બ�ુ �લુાની છે. આપણે એ કહ� શક�એ ક� આઈ�મા અ.સ. 

ના �ખુાતેબીન એમની સ�હ� ઈ�મી વ ઝરફાયત અને એન ેક�લુ 

કરવાની તાકતમા ંઈ�તેલાફની વજહથી એના િવશે મા ં ર�વાયાત 

પણ ��ુતલીફ છે. 

આપણે કહ�એ છ�એ હઝરત બક��ય��ુલાહ�લ આઝમ અ.જ. 

�ુ ંઈ�મ �ુિનયાના તમામ લોકોના ઈ�મથી બરતર છે. આપહઝરત 

તમામ ઉ�મુના મા�લક હશે. આપહઝરત અ.જ. ની ઝીયારતમા ં

વાર�દ થ�ુ ંછે: 

١٨"ا�� ���� �� ���۔"  

તમે દર�ક ઈ�મના મા�લક છો. 

                            
17 હદ �ુ ંબ�ુવચન 

18 મી�બા��ુ �ાએર, પજે ૪૩૭, સહ�ફએ મેહદા�યા, પેજ ૬૩૦ 
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ઝીયારતે �દુબામા ંવાચંીએ છ�એ: 

"�� � و ارادہ 
�

�

ّ

�ہ و ر�

ّ

�� ���ہ، و د��
�
��ہ ��

ٔ
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��� ل ��

ٓ

� ا ���� ا� ��

ٔ

 �� ا

 19"������۔

એ આલેયાિસન! �દુાએ પોતાની �નશીનીના મકામ આપને 

આ�� ુ છે, આલમે મલ�ુતમા ં પોતાના �ુ�મ અને �ર� હોવાની 

જ�યા અન ેતદબીર20 

અને ત�ઝીમ21 ના ઈ�મ આપને આપી દ�� ુછે. 

આ ઝીયારત ે શર�ફમા ંઆવવાના બયાનમાથંી વાઝેહ થાય 

છે ક� અહલેબૈત અ.સ. ના ઈ�મમા ં ના િસફ� આલમે ��ુક પરં� ુ

આલમે ��ુક પરં� ુઆલમ ેમલ�ુત પણ શાિમલ છે. અસર� ઝ�ુરના 

િવશે વા�રદ થયેલી ર�વાયાતથી ઈ�તેફાદહ કરતા મા�મુ થાય છે 

ક� હઝરત બક��ય��ુલાહ�લ આઝમ અ.જ. ની આલમે મલ�ુત ની 

પણ તકમીલ ફરમાવશે. 

                            
19 બેહા�ુલ અનવાર, ��દ ૯૪, પજે ૩૭, સહ�ફએ મહેદા�યા, પજે ૫૭૧ 

20 �યવ�થા 

21 િનમા�ણ, �બઘં 
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આ પરથી આનહઝરતના કયામનો ફકત ��ુક� વ મા�� 

પહ�� ુ નથી પરં� ુ એ આલમ ે ઝા�હર ના અલાવા બાિતન વ ના 

દ�ખી શકાય એવો આલમની તકમીલ ફરમાવશે �મા ં �ૈરમરઈ 

આલમની મૌ�ુદાત પણ આપ ના પરચમ તળે આઈ જશે. 

ઈ�મે ઈમામના મસઅલા મઆર�ફ� અહલેબૈત 

અલૈહ���ુસલામના બાબમા ંબ�ુ જ અહ�મ મસઅલો છે. એની �ુ�ુદ 

વ ક��ફયતના િવશે બ�ુ જ બહસ થઈ છે ક� ��ુ ં ��થકરણ વ 

તહલીલ22 આ �કતાબના મૌ�અથી ખાર�જ છે. આ પરથી હર 

દૌરના ઈમામ પોતાના ઝમાનાના તમામ લોકોથી વઘાર� ઈ�મ 

રાખે છે. આ ઝમાનાના તમામ દાિનશવરોને જોઈએ ક� એ ઉ�મુ વ 

કળા23 ના દર�ક શોહબામા ંપોતાની ��ુક�લાત આઈ�મએ અતહાર 

અલેહ���ુસલામના તવ��લુ24 થી �ુર કર�, ક�મક� મકામે ઈમામત 

અને ઈલાહ� રહબર�ના એ છે ક� એ દર�ક ઈ�મમા ં બઘા લોકોથી 

વઘાર� �ણતા હોય છે એ �દુ ઈમામ અલેહ���ુસલામ ના 

ફઝાએલમાથંી એક છે. અગર આ� ુના હોય તો પછ� આ મફ�લને 

ફા�ઝલ પર �કુ�મ કર� ુલા�ઝમ આવે છે. 

                            
22 હલ કર�ુ ં

23 િશ�પ, કાર�ગર� 

24 ઝર�યા 
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આ બયાનથી વાઝેહ થાય છે ક� ઝ�ુરના પહ�લા �ઘુી �ટલી 

પણ ઈ�મી તર�� અને િપશરફત થઈ �ય તો પણ ઈમામ� ુ

ઈ�મ એનાથી વઘાર� હશે. હવે આપણે � ર�વાયત કહ� શક�એ 

છ�એ એ મતલબ વાઝેહતૌર પર બયાન થ� ુ છે. હઝરત ઈમામ 

ર��ા અ.સ. ફરમાવે છેએ: 
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યક�નન �દુાવનદ� આલમ ��બયા અને આઈ�મા 

અલેયહ���ુસલામને તૌફ�ક26 એનાયતા27 કર� છે અને અપને ઈ�મ 

વ હ�કમતના ખઝાનાથી એમને ઈ�મ અતા કર� છે ક� � એને 

અલાવહ કોઈને અતા નથી કયા�. આ વજહથી એમનો ઈ�મ દર�ક 

દૌર28 ના લોકોના ઈ�મથી વઘાર� હશે. 

આ આયત એ હક�કત પર દલાલત કર� છે: 

                            
25 �રુએ ��ુસુ, આયત ૩૫, કમા��ુ�ન, પજે ૬૮૯, ઊ�લુે કાફ�, ��દ ૧, પજે ૨૦૨ 

26 �ેરણા 

27 અતા 

28 સમય 
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�ુ ં� શ�સ લોકોને સીઘા રા�તાની તરફ િશખામણ29 આપે છે 

એ �હદાયતનો વઘાર� હકદાર છે યા એ � સીઘા રા�તા પર આવતા 

નથી પણ એ ક� કોઈ આની �હદાયત કર�? 

આનાપરથી કોઈપણ શોઅબા (�હ�સા) મા ંઉ�મુ �ટલી પણ 

તર�� કર� લે, એ બઘા ઈમામના વસીએ ઈ�મના દામનમા ં

શાિમલ થશે. �વી ર�ત ેદ�રયા વરસાદના ટ�પા ન ેપોતાની �દર 

સમાવી લે છે અને �દુ ટ�પા30 �ુ ંવ�ુદ મીટ� �ય છે એવી ર�ત ે

તમામ ઉ�મુ વ ��નુ પણ ઈમામના સમ�દર� ઈ�મમા ંન�ટ31 થઈ 

જશે. 

�વી ર�તે ર�વાયતમા ં વાર�દ થ� ુ છે ક� ��ુરના �રુ�રુ 

ઝમાનામા ંઆખી �ુિનયામા ંદલીલો32 આમ હશે. આખી કાએનાતમા ં

બઘા દાિનશથી સરશાર હશે. હઝરત બ�ક�ય��ુલાહ�લ આ�મ 

(અ.જ.) ના પાવર પોતાના બયાન વ �ફુતારથી33 પોતાના 

                            
29 ઉપદ�શ 

30 કતરા 

31 ફના 

32 તક� 

33 વાણી થી 
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�ખુાલેફ�નને રાહ� રા�ત પર લાવશે અને સ�ય34 ની તરફ એની 

�હદાયત કરશે. 

આપહઝરત પણ પોતાની �ફુતારથી લોકોને મકતબે 

અહલેબૈત અલેયહ���ુસલામ ની તરફ �હદાયત ફરમાવીને નવા 

ઈ�મ વ દાિનશથી સરશાર ફરમાવશે. એ હ�ને ઝા�હર અને 

બાિતલન ે ના�દુ35 કરશે અન ે માણસોના �દલોને દર�ક �કસમના 

શકથી પાક કરશે. આ એવી હક�કત છે ક� �ની ઈમામ અ.સ. ન ે

તસર�હ ફરમાવી છે અને એને પોતાની તૌક�આત36 મા ં બયાન 

ફરમા��ુ ંછે. 

હઝરત બક��ય��ુલાહ�લ આ�મ (અ.જ.) પોતાની 

િવલાદતના પહ�લા કલામમા ંફરમા��ુ:ં 

�� ا��الم ��ال ا���۔" ذن ��� 

ُ

� ا� دا��� و �� ا
�

�� 

ّ

37"ز��� ا����� ان  

                            
34 હક�કત 

35 ખ�મ 

36 એ ખત � ઈમામને લખવામા ંઆવતો અને ઈમામ એનો જવાબ પણ આપતા. 

37 અલગબૈત, શેખ �સુી, પેજ ન ં૧૪૭ 
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ઝા�લમ �મુાન કર� છે ક� �ુ�જતે �દુા બાિતલ થઈ ગઈ છે, 

અગર અમને બોલવાની ઈ�ઝત અપાય તો શક (શકંા) �ુર થઈ 

જશે. 

આ વાઝેહ છે ક� શકના બરતરફ હોવાથી �દલ ઈમાન વ 

યક�નથી સરશાર થઈ જશે. ક�પના યક�નથી સરશાર હોવાથી 

અહમ �ઝ�દગી અકસીર તમામ લોકોના ઈ�તીયારમા ં હશે � 

ઈ�સાનની શખસીયતન ેતકા�લુ બ�શસ.ે 

 

ઉ�મુના �ુ�લુમા ંઈમામ મહદ� અ.સ. ની રાહ�મુાઈ38 

��ુરના �રુ�રુ, દરખશા,ં બાબરકત, અકલો ના તકા�લુ, 

�દલ�ની પાક�ઝગી, તલાશ વ કોિશશ, ઈ�મ વ દાિનશ અને તમામ 

�બુીય�થી સરશાર ઝમાનાની ઓળખ અને એ ઝમાનામા ં

આવવાવાળ� આ�ીમ તહ��લુાત અને તગીરાતની આગાહ� માટ� 

એ સવાલાત ઉપર તવ�જો ફરમાવોએએ 

                            
38 ઉપદ�શ 



37 

 

�ુિનયાના સર બેફલક ચોટ� અને �લુદં પહાડો, વસીઅ વ 

આર�ઝ સહરાઓ, દ�રયાઓના સૈલાબ અને સમદંરની ગહ�ર�ઈમા ં

કઈ કઈ અને ક�વી ક�વી અ�બ મખ�કુાત �ઝ�દગા �ઝુાર� ર�ા છે? 

એમા ંક�વા હ�રત�ગેઝ અન ેઅ�બ હ�વાનાત મૌ�ુદ છે? 

એમા ંતમામ મૌ�ુદાતના અસરાર39 ની ઓળખાણ �મુક�ન 

છે? 

�ુ ંઆલમે �ખલકતના રાઝની શેનાખત �મુક�ન છે? 

�ુ ં �મની સામ ે �ખલકત થઈ છે એના અલાવા કોઈ એ 

બઘાથી આગાહ હોઈ શક� છે? 

�ુ ંઆ ઝમાનામા ંહઝરત બક��ય��ુલાહ�લ આઝમ અ.જ. ના 

આલાવા એ તમામ સવાલોના જવાબ આપવાની �ુદરત રાખે છે? 

હા! ��ુરના બાબરકત ઝમાનામા ં ઈમામ ઝમાના (અ.જ.) 

�ુિનયાને �રુહાન વ ઈ�તેદલાલ ના ઝર�યે ઈ�મ વ આગાહ� થી 

સરશાર કરશે. આખી કાએનાતમા ં �ુિનયાના લોકોને દ�લલ વ 

                            
39 રાઝ 
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�રુહાનની સાથે ઈ�મ વ આગાહ� અન ેદાિનશ વ ફહમથી આશના 

ફરમઅવશે. 

હઝરમ ઈમામ હસન અ.સ. હઝરત અમા�ુલ મોઅમેનીન 

અલી અલેયહ��સુ સલામથી આ અહમ મરલબના િવશે ફરમાવે છે: 

 االر"

ٔ

�ال ۔��

ً

�����  و ��

ً

 و ����

ً

40"ض ��ال  

આપહઝરત (અ.જ.) �ુિનયાને અદલ વ ઈ�સાફ અન ે

�રુહાનથી ભર� દ�શ.ે 

એ ઝમાનામા ં �ુિનયાના લોકો એક રાતમા ંસો વષ�ના સફર 

તૈ કરશે અને � �કુાત આખી �ઝ�દગીમા ંસીખી નથી શકતા, થોડાક 

�કુાતના ઝર�યાથી એ �કુાતથા બાખબર થઈ જશે. 

ઈ�મ વ આગાહ�ના ઝમાનામા ંઈ�મ વ ફહમ ની તર��ની 

વરફ ઈશાર� કરવા માટ� અને એક સવાલ પશે કર�એ છે: 

અગર કોઈ શ�સ કોઈ મોટ� મૌ�અના િવશે તલાશ41 અને 

એના તમામ અહમ �કુાતથી આગાહ થવા ઈ�છે પરં� ુ જો આ 

મૌ�અના મા�હર, મહ�રબાન િશ�ક �વી નેઅમતથી મહ�ુમ રહ� 

                            
40 બેહા�ુલ અનવાર, ��દ ૪૪, પજે ન ં૧૨૧ અને ��દ ૫૨, પેજ ન ં૨૮૦ 

41 શોઘખાળ 
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અને મદદગાર ક�તાબો પણ ના મળે તો એને ક�ટલી લાબંી ��ુતની 

તલાશ વ �ુ�ત�ુ કરવી જોઈશ ે અને ક�ટલાના કામ �યોગ અને 

તજ�ુબા થી �ઝુર� ુપડશે! �યાર� કદાચ કયાકં એ કોઈક હદ �ઘુી 

પોતાના મકસદથી નઝદ�ક પહ�ચી શક�? 

પરં� ુ અગર આ શ�સ કોઈ આ�લમ અને �ણકાર42 

િશ�કથી ફાયદો લેતા તો એ બ�ુ જ કમ સમયમા ંએ મૌ�અના 

િવશે િસર43 હાિસલ મતા�લબથી આગાહ થઈ શકતા હતા. 

બા� ર�તે માણસ બે ર�ત ેઈ�મ વ દાિનશ શીખી શક� છે: 

૧. એ ઈ�મના �ણકાર અન ે �તુખ��સસ શ�કથી ઈ�મ 

હાિસલ કર� શક� છે. 

૨. અગર એને એ ઈ�મના િવશે િશ�ક યા ક�તાબો ના મળે 

તો પછ� �ુ�ત�ુ અને તજઝીયા વ તહલીલની ઝ�ુરત રહ� છે. પછ� 

તલાશ વ કોિશશના ઝર�યે તલાશ કરવી જોઈએ તાક� અગર � 

�મુ�કન હોય તો માણસ પોતાના મકસદ અને નતી� �ઘુી પહ�ચી 

શક�. 

                            
42 મા�હતગાર 

43 િસર � મતલબ એ હાિસલ કરવા માગંે છે એને �ણી શક� છે. 
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�ુ�લુે ઈ�મની રાહમા ંત�ઝીયા વ તહલીલ અને તાલીમનો 

ફરક રોશન છે. અમે અહ�યા એના બે અહમતર�ન �તર બયાન 

કર�એ છ�એ: 

૧. આગાહ અને માહ�ર િશ�કથી ફાયદો હાસીલ કરવાની 

�રુતમા ં�લુાની અને વઘાર� સમય સફ� કરવાવાળ� શોઘના િવના 

જ�દ�થી ઉ�મુને હાિસલ કરાવી શકાય છે. 

૨. સમય બરબાદ કરવાવાળ� બેનતી� તહક�કના િવના 

મા�હર ઉ�તાદથી ઈ�મ વ દાિનશ � ુયક�ની નતીજો હાિસલ કર�ુ.ં 

 

�ુ�લેુ ઈ�મમા ં�ુ�ર� ઈમામ મહ�દ� અ.જ. ના �ભાવ 

અને �ણુ 

��ુરના ઝમાનામા ં ઈ�સાનો ને બેનતી� અને સમય 

બરબાદ કરવાવાળ� તહક�કની ઝ�ુરત નહ� હોય, કારણ ક� ઈમામ 

હસને �જુતબા અ.સ. ના ફરમાનના �તુા�બક એ �દવસે �ૂિનયા 

દલીલની જોડ� ઈ�મ વ દાિનશ અન ેમઆર�ફથી સરશાર હશે. 
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હા! અગર લોકો મઆશરામા ં ��ુર અને �ુ�ર� ઈમામ 

(અ.જ.) ની નેઅમતથી ફાયદો હાિસલ કર� તો એ બ�ુ જ�દ� 

અઝીમ અને મોટ� ઈ�મી મનાબેઅ �ઘુી પહ�ચી શક� છે. એ ઈ�મ ે

લ�ુ�ીના ઝર�ય ેઈ�મે �રુહાની હાિસલ કરશે અને આવી ર�તે એ 

યક�ની નતી� �ઘુી પહ�ચી જશે. 

હવે એ મતલબન ે �કુ�મલ રોશન કરવા માટ� �નવરોની 

��ૂતલીફ �ક�મ�ના િવશેમા ં બયાન કર� છે, પછ� એક ર�વાયત 

ન�લ કયા� પછ� બહસથી નતીજો િનકાળશે. 

�વી ર�તે અમોએ ક�ુ ં ક� દ�રયાઓની �ડાઈ, પહાડોની 

�ચાઈ અને સહરાઓની �સુઅતમા ં બ� ુ જ અ�બ મખ�કુાત 

મૌ�ુદ છે, આ મખ�કુાત એડલી મોટ� તાદાદમા ં મૌ�ુદ છે ક� 

આપણા માટ� એમની �ઝ�દગી �ઝુારવાની રાહ વ રિવશ, ખાિસયત 

અને એમની તૌલીદ� ન�લ ની પેહચાન કર� ુ�મુક�ન નથી. અ�યાર 

�ઘુીની શોઘના ં �તુા�બક આપણી �ુિનયામા ં ૮૬૦૦૦ પ�ીઓ 

�ઝ�દગા �ઝુાર� ર�ા છ�એ.44 

                            
44 આ પ��ઓમા ંબઘાથી મોટો પ�� આફર�કાનો ��ુરુ �ગુ� છે પરં� ુઆ ઉડ� નથી 

શકતો ક�મક� દરિમયાની લેહાઝથી એનો વજન ૧૩૫ �કલો, એનો કદ ૨/૪૦ છે. સહ� 
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જમીનના ક�ડા મકોડામાથંી અ�યાર �ઘુી ચાર લાખની 

પેહચાન થઈ �કુ� છે �માથંી કદાચ દોઢ લાખ �ક�મ ઈરાનમા ંપણ 

મૌ�ુદ છે. 

હ�વાનાતની આટલી મોટ� આનવાઅ વ અકસામ છે ક� અગર 

કોઈ હ�વાન િશનાસીના ઈ�મમા ં�ુિનયામા ંમૌ�ુદ લાખો અકસામના 

�નવરોની ન�લમા ં ઇઝાફાના અમલન ે �ણવા માગંે ક� એમા ં

ન�લમા ંઈઝાફાના અમલ ક�વી ર�તે થાય છે? 

એમાથંી કયા �નવર �ડા આપે છે અને કયા બ�ચા દ� છે 

એના માટ� લાખો વષ�ની તહક�ક વ શોઘખાણની ઝ�ુરત છે. 

એના િસવાય દ�રયાઓ, સહ�રાઓ, સમ�દરો અને પહાડોમા ં

�ઝ�દગા �ઝુર કરવાવાળા લાખો હ�વાન ની ક�વી ર�તે પેહચાન કર� 

શક� છે? 

લે�કન અગર આ માણસ એ મતલબન ેતહક�ક, �ુ�ત�ુ અને 

તજ�ુબાથી નહ� પરં� ુકોઈ એવાથી શીખ ેક� � અસરાર� �ખ�કતથી 

આગાહ અને મ��કુાતની �ખ�કતના સા�ી હોય તો આ ક�ટલાક 

                                                                     

ઈ�લેાઅના �તુા�બક સૌથી વઘાર� ઉમર રાખનાર પ�� કાગડો છે અને એના બાદ દરયાઈ 

કાગળો છે. દાએર�લુ મઆર�ફ, ૧૦૦૧ જ��ાબ �કુાત ૨૬૩ 
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લાખ વષ�ની ના�મુ�કન તહક�કથી હાિસલ થવાવાળા મતા�લબ બ ે

િમિનટમા ં�ણી શક� છે! 

એ હક�કતની મઝીદ વઝાહતના માટ� આ ર�વાયતને નકલ 

કર� છેએએ 

મ�ુ�મ હા� મોઅતમ�ુદ દૌલા ફરહાદ િમઝા� પોતાના 

મજ�આુમા ં અમીર કમા��ુ�ન �ુસૈન ફનાઈની મ�લીસથી નકલ 

કર� છે ક� હઝરત ઈમામ ે �ફર સા�દ� અ.સ. ન ે ઉ�મે ��બરથી 

�છુ�ુ ંકઈ વ��નુા િવશેમા ં�ણવા માગંો છો? 

એમણે અઝ� ક�ુ� ક� �ુ ં પ�ીઓના િવષે મા ં તહક�ક કરવા 

મા�ં ુ� ંક� એમાથંી કયા �નવર �ડા આપે છે અને કયા બ�ચા? 

ઈમામે (અ.સ) ફરમા��ુ:ં 

લખો! � હ�વાનોના કાન બહારની બા�ુ હોય એ બ�ચા આપે 

છે અને �મના કાન �દરની બા�ુ હોય એને માથાથી ચીપક�લા 

હોય એ �ડા આપે છે. 

�۔"
�

� ا���� � ا����� "ذا�� �����  
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બા� પરં� ુપ�ી છે અન ેએના કાન �દરની તરફ છે તો એ 

�ડા આપે છે. કાચબો ચરંદો છે ક�મક� એ પણ આવી ર�ત ેછે તો એ 

પણ �ડા આપે છે. ચામાચીડ��નુા કાન બહારની તરફ છે.45 

એ સાવ�જિનક કા�નુી તરફથી હ�વાનના પ�ીઓ હો� ુ એ 

વાતની દ�લલ નથી ક�મક� એ પ�ી (પરંદ) છે છેવટ� એ �ડા 

આપશે. એવી જ ર�તે હ�વાનના ચરવાવાળા હો� ુએ વાતની દ�લલ 

નથી ક� એ બ�ચા આપશ ેક�મક� �મુ�કન છે ક� અગર એના િપ�તાન 

હોય પરં� ુએની અફઝાએશ ેન�લ �ડા આપવાની ઝર�યા રહ� ના 

રહ� ક� બ�ચા આપવાથી. 

હ�વાનાતમાથંી એક બ�ુ જ અ�બ �ક�મનો હ�વાન છે એની 

�રુગાબીની �મ ચાચં છે છેવટ� એ “ઊરદક�” ના નામથી મશ�ુર 

છે. અગર એ હ�વાનના િપ�તાન છે પરં� ુએના િવના એ પ�ીઓ 

ના �મ �ડા આપે છે હવે આ બયાન ઉપર તવ�જો ફરમાવો: 

�મુ�કન છે ક� “ઊરદક�” હ�વાનાતમા ંસૌથી વઘાર� અ�બ ના 

હો લે�કન અ�બ ઝ�ુર છે, આ એક િપ�તાનદાર �નવર છે અને 

તમામ િપ�તાન વાળા હ�વાનની �મ એની ખાલ છે અન ેપોતાના 

                            
45 �લુ�ાર� અકબર�, પજે ન ં૬૨૬ 
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બ�ચાને �ુધ પીલાવે છે પરં� ુએની �રુગાબીની �મ ચાચં અન ે

એનો પરદાર પજંો પણ છે. 

એનાથી હ�રત�ગઝે એ છે ક� હ�વાન તમામ પ�ીઓની �મ 

�ડા આપે છે. આ હ�વાન ઓ����લયામા ંજોવા મળે છે �ની લબંાઈ 

૫૦ cm છે. એની ચાચં બ� ુ જ નોકવાળ� અને તજે છે, નહાતા 

સમય આ પોતાની ચાચંને પાણીથી બહાર રાખે છે અને એના લીઘ ે

સાસં લ ેછે. આ નહ�રોમા ંરહ� છે એની માદહ �યા ં�ડા આપે છે અને 

પોતાના બ�ચાન ે�ુધ પીલાવ ેછે.46 

અમે �રુ�લી બહસમા ં ��ુરના ઝમાનાની એક અહમ 

��ુિુસયાત બયાન કર� � એ ઝમાનાના તમામ મઆશરાના ં

ઈ�મના આમ હોવા અને અમે � મતા�બ અહ�યા બયાન કયા� 

એનાથી અસર� ��ુરની બે બી� ��ુિુસયાત પર રોશની નાખી છે: 

૧. વઘાર� સમય લેવાવાળ� તહક�ક અને �ુ�ત�ુ ના િવના 

�રુઅતથી ઈ�મનો �ુ�લુ. 

૨. બેહાિસલ અને બેનતી� તહક�ક અને તજ�ુબા વ 

તહલીલના િવના તાલીમના ક�ઈ્ નતી� હાિસલ કર�ુ.ં 

                            
46 િશ�ગ��તહાએ આફર�નીશ, પેજ ન ં૨૦ 



46 

 

આ વાત રોશન છે ક� ઝમાનાએ ��ુર ની એ બે 

��ુિુસયાતથી ઈ�સાનને ક�ટલી ઈ�મ ેતર�� અન ેસમાજ ન ે�લુદં� 

હાિસલ થશે. 

 

ઝમાનાએ ��ુરની ઈ�દાત 

અને અઝ� ક�ુ� ક� ઝમાનાની ��ુિુસયાત માથંી એક 

�રુઅતથી ઈ�મ વ દાિનશનો �ુ�લુ છે. આ બાબરકત ઝમાનામા ં

લોકો આસાનીથી દક�ક ઈ�મી મતા�લબ �ઘુી પહ�ચી શકશે. 

એ ઝમાનામા ં હઝરત બક�ય��ુલાહ�લ આ�મ (અ.જ.) ની 

�હદાયત વ રહ��મુાઈ �ુ�લુે ઈ�મની �રુઅતના અ�લી સબબ હશે. 

એના વગર �ગિત અન ેઉ�િત એક બી� અહમ સબબ પણ હશે 

અને એ પણ હઝરત ઈમામ ે મહદ� (અ.જ.) ના બાબરકત વ�ુદ 

�બુારકના મા�યમથી હશ ે� તકા�લુ અને ફા�� �ગિત છે. 

હઝરત વલીયે અસર (અ.જ) ના કર�માના અને આ�દલાના 

�ુ�ુમતમા ંલોકો અકલી અને �ફ�� �ગિતના મા�લક હશે. 
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અકલી તકા�લુના બહસમા ંઅમ ેએ �કુતાની તસર�હ કર� 

છે ક� ઝમાનાએ ��ુર વ તકા�લુમા ં ઈ�સાનને હાિસલ થવાવાળ� 

અહ�મ આઝાદ�માથંી એક અકલી આઝાદ� છે ક� એ ઝમાનામા ં

અકલ એસારત ની ઝ�ુંરથી િન�ત હાિસલ કર� લેશે. 

એ �નુ�વર ઝમાનામા ં નફસ ના િસપા�હયો, અકલની 

�ુદરતની ઝ�ંરોમા ં ક�દ થઈ જશે. એ સમય અકલ, નફસ ઉપર 

હા�કમ થઈ જશે. અકલી આઝાદ� થી માણસ મોટ� �ફ�47 �ઘુી 

પહ�ચી અન ે બ�ચગાના અફકારથી ર�હાઈ હાિસલ કર� લશેે. આ 

વજહથી અમારો અક�દો એ છે ક� ખસલતોમા ં��ુગ� તફ�ુર અન ે

��ુરના ઝમાનાની ��ુિુસયાત સમાજના લોકો માટ� છે. 

સામને ની વાત છે ક� �યાર� સમાજના લોકોમા ંમોટા અફકાર 

અને દક�ક િવચાર વ �ફ�ની સલા�હ�યત પૈદા થઈ �ય તો પછ� 

ના િસફ� દ�ની મઆર�ફ બ�ક� ટ�કનો�, સ�અ્ત અને બી� ઉ�મુ વ 

��નુમા ંક�વા હ�રત�ગેઝ બદલાવ ઈ�દ થશે. 

ગૈબતના ઝમાનાના દૌર એ લાખો અફરાદ નવા �કુાત અન ે

નવી ઈ�દાત �ઘુી પહૌચવાની કોિશશ કર� છે મગર ક�ટલાક 

                            
47 અફકાર, રચના 
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મહ��ુદ અફરાદ જ થાય છે પરં� ુ અકલી તકા�લૂના ઝમાનામા ં

માણસ કમાલના આઅલાતર�ન દર�ત ઉપર ફાએઝ હશે. 

ઝમાનએ ��ુરના લોકોની �ફ� મોઅ��સર સા�બત થશે અને એ � 

ચીજ માટ� કોિશશ કરશે, જ�દ�થી એના �ઘુી પહૌચી શકશે. 

 

આ િવશેમા ંઝીયારતે આલે યાસીનના પછ� �ુઆથી 

દસ� 

હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) ની બ�ુ અહ�મ ઝીયારતમા ં

એક ઝીયારત આલે યાસીન છે �મા ં મઆર�ફ અને અક�દતી 

મસાએલના બ�ુ જ મોટો ખ�નો �પાયેલો છે. એના િસવાય એમા ં

તકા�લુ યાફતા માણસોની �ુદરતના િવશે બ�ુજ અહ�મ �કુાત 

મૌ�ુદ છે. 

� પણ આ ઝીયારત અને આના પછ�ની �ુઆ વાચંે એ 

�દુાવદં� આલમથી ઈ�છે છે ક� એને �લુદં મરાહ�લ વ મકામ પર 

પહૌચાવી દ�. અગર �મુક�ન હોય ક� �ુઆ વાચંવાવાળા કંઈક વાચંી 
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ર�ા હોય અને એની અહિમયત વ અઝમતની તરફ �તુવ�� ના 

હો. 

અહ�યા અમ ે પોતાની બહસથી મર�તુ નો એક ન�નુો 

બયાન કર�એ છ�એ. 

ઝીયારત આલે યાસાનના પછ� વાચંવાવાળ� �ુઆમા ં અમે 

�દુાના �ુ�ર અઝ� કર�એ છ�એએએ 

�ت، و ���� ��ر ا����۔"

ّ

�
48"و ���ى ��ر ا���  

માર� �ફક�ને તસમીમ, ઈરાદાના �રુ અન ે મારા અઝમ વ 

ઈરાદાને ઈ�મનો �રુ ઈનાયત ફરમાવ. 

�મુક�ન છે ક� અ�યાર �ઘુી સ�કડો યા હ�રો વાર આ �ુઆ 

વાચંી હોય પરં� ુ અ�યાર �ઘુી અમોએ પોતાની દરખા�ત અને 

એની અઝમત ઉપર ગૌર નથી ક�ુ�. આ �ુઆથી લેવાવાળો દસ� એ 

છે ક�: 

રોશન �ફક� એ છે ક� � અનઘેર�49 સોચ વ �ફક�થી ની�ત 

પાઈને �ુ�વતે ઈરાદાના મા�લક હોય અન ેએના નફસ ઈરાદાની 

                            
48 સહ�ફએ મહ�દ��યા, પજે ન ં૫૬૭ 

49 Nagative, તા�રક 
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હાર ના સબબ ના હોય અને સાહ�બાન ેઅઝમ વ ઈરાદો એ છે ક� 

�મા ંઈ�મ વ દાિનશ ના �રુ વ રોશન રહ� અને એનો વ�ુદ ઈ�મ 

વ આગાહ�ના �રુથી �નુ�વર થ� ુહોય. 

ઝમાનાએ ��ુર ઈ�સાનની મોટ� વ �ાચીન �વા�હશાતની 

તકમીલ અને બશરના આવા મકામ �ઘુી પહ�ચવાનો ઝમાનો છે. 

માણસોમા ં રોશન અફકાર અને �રુાની ઈરાદાની પરવ�રશ 

તકા�લુનો સબબ છે. 

આ બાબરકત ઝમાનામા ં અફકારમા ં ઈરાદાની �ુ�વત વ 

�રુાિનયત ઈ�ત થશે અને લોકોના અઝમ વ ઈરાદામા ં�રુ અને 

ઈ�મ વ દાિનશના �ુ�લુની �ુદરત ઈ�દ થશે. 

એ ઝમાનામા ં ઈ�સાની તફ�ુરની તાકતો ના હો� ુ અન ે

અઝમ વ ઈરાદામા ં ��ુતીથી ની�ત પાઈને ઈ�મ વ આગાહ�ની 

તરફ ચાલશે. 

હવે આ વાઝેહ વાત છે ક� �ફ�� હયાત અને ઈરાદાની 

આઝાદ�થી સમાજમા ંક�વી ઈ�મી તર�� વ�ુદમા ંઆવશે. 
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�ુિનયાની એકમા� સરકાર 

અહ�યા અમે એક એવો મતલબ બયાન કર�એ છે ક� � 

��ુરના ઝમાનાના �નુતઝેર�ન માટ� બ�ુ જ �દલચ�પ છે આ એ ક� 

હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) ની �ુ�ુમતના આલમી50 હોવાવાળ� 

� ુઆ મતલબ છે ક� એ સમય આખી કાએનાતમા ંહઝરત �ુ�જત 

ઈ�ને હસન ે અસકર� (અ.જ.) ની �ુ�ુમતના િસવાય કોઈ સરકાર 

નહ� હોય. 

આ કહ�� ુ જ�ર� છે ક� ગઝરત વલીય ે અસર (અ.જ.) ની 

�ુ�ુમતના �કુા�બલમા ં�ુિનયા પર ઈમામ અસર અ.જ. ની એકમા� 

�ુ�ુમત હા�કમ હશે. આના િસવાય હઝરત મહ�દ� અ.જ. 

�ુિનયાવાળા માટ� એવી નેઅમત ફરાહમ કરશે. મા�� વ માઅનવી 

લેહાઝથી હ�રત�ગેઝ તર�� અને એના િસવાય આખી �ુિનયામા ં

ઈ�મ વ દાિનશની નેઅમત ફરાવાન થશે. 

�ુિનયાના મોટા મોટા શહ�રોથી �ુર ઈફતાદહ અને નીચલા 

વગ� �ઘુી દર�ક એ નેઅમતોથી ફાયદો લઈ શકશે. આખી �ુિનયામા ં

                            
50 જગત, િવ� 
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ઈ�મ વ દાિનશ આમ હશે. ઝમીનના દર�ક જ�યામા ં ઈ�મી કમી 

ખતમ થઈ જશે. 

બઘાને આરામ, ��ુુન, રાહત વ તમામ સ�ુલત ફરાહમ થશે. 

બઘા લોકોમા ંદૌલત બરાબર તકસીમ થશે. 

એ સ�ુલતોના આમ હોવા અને સમાજના તમામ અફરાદના 

એ નેઅમતો અને સ�ુ�લયાતથી ઈ�તેફાદહ કર� ુ��ુરના ઝમાનાની 

��ુિુસયાત માથંી છે. આ અહ�મ મસઅલાન ેરોશન હોવા માટ� અન ે

આના મ�ીદ વઝાહત આપીએ છ�એ. 

�વી ર�તે આપ �ણો છો ક� �ૈબતના ઝમાનામા ં �ુિનયાના 

તમામ ��ુકોના તમામ લોકોને માલ વ દોલત, ઈ�મ વ દાિનશ, 

�ુદરત અને ઝા�હર� સ�ુ�લયાત �યુ�સર નથી પરં� ુ �ુિનયાના 

દર�ક ��ુકના ં ક�ટલાક લોકોની પાસ ે માલ વ દોલત હ� ુ અને 

અ�યાર� પણ છે. અકસર લોકો દોલત ના ના હોવા યા એની કમી 

ની વજહથી પર�શાન હાલમા ંછે. 

આખી �ુિનયામા ં ક� પ�િત અને �િત તબઈઝાત51 ખતમ 

થઈ જશે. ઈ�મ વ હ�કમત આમ હશે, તબીઈ દોલત સમાજના 

                            
51 એક ને બી� પર ફઝીલત  અને બરતર� આપવી. 
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તમામ લોકોના દરિમયાન બરાબર તકસીમ હશે, �ુિનયાના તમામ 

જ�યાએ અદાલત અને તકવાનો બોલબાલો હશે, �ુિનયાના બઘા 

લોકો આ�દલ અને પરહ��ગાર હશે. 

અમે � કંઈ પણ અઝ� ક�ુ� હવે એના નતી� લઈએ છ�એ. 

હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) ની િવ�ીય �ુ�ુમતમા ં આખી 

�ુિનયાના લોકો ઈ�મ વ દાિનશ અન ે �હકમત, અ�છાઈઓ અન ે

નેક�યોના મા�લક હશે, દર�ક એનાથી ફાયદો હાિસલ કરશે. 

એ �દવસે �ૈબતના ઝમાનાની �મ નહ� હોય ક� એક તબકકા 

�ઝ�દગીની દર�ક સ�ુ�લયત અન ે દર�ક નવી ટ�કનોલો�થી ફાયદો 

હાિસલ કરશે અને બી� લોકો �ઝ�દગીની �નુયાદ� સહય�લયાતન ે

પણ તરસતા હોય. 

આ પરથી ��ુરના ઝમાનાની ઈ�મી તર�� લોકોન ે દર�ક 

જદ�દ, નવી અને અહ�મ વસીલો ફરાહમ કરશે. � ��ુરથી 

પહ�લાવાળા વસાએલની જ�યા લઈ લેશે. આખી �ુિનયામા ંસાબેકા 

વસાએલ નાકારા થઈ જશે અન ે લોકો ��ુરના ઝમાનાની જદ�દ 

ઇ�દાતથી ઈ�તેફાદો લેશે. 
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અગર જો આ બાબરકત અને નઅેમતોથી ભર�રુ ઝમાનામા ં

કોઈ સનઅત52 પોતાની ��ુિુસયાત બરકરાર રાખી શક� તો એનાથી 

ફાયદો લઈ વાઝેહ છે ક�મક� એ ઝમાના �ુિનયાની તમામ અકવામ 

માટ� �બુીયોના ઝમાના હશે, આ પરથી આપણે જદ�દ સનઅતન ે

�લુામ નહ� સમજતા પરં� ુ મૌ�ુદ સનઅત �ૈબતના ઝમાનાથી 

�નુાિસબ છે ક� આ ઝ�ુર ના વીતેલા ઝમાનાના �તુા�બક છે. 

આ�યાર �ઘુી � કંઈ ક� ુ એ એમનો દ��ટકોણ છે ક� � 

��ુરના િવશે ખાનદાને અહલેબૈત અલયહ���ુસલામના ફરાિમન થી 

આગાહ થઈને અકલી તકા�લુ અને રોશન ઝમાનાના રાઝ વ 

ર�ઝુ ને �ણે છે. 

�મુ�કન છે ક� એના �કુા�બલમા ં મહ�ુદ સોચ િવચારના 

મા�લક અફરાદ પણ હોય ક� � �મુાન કરતા હોય ક� એ �ુિનયાના 

તમામ ઈ�દાતથી વાક�ફ છે. આવા અફરાદ ના િસફ� આજ પરં� ુ

િવતેલા ઝમાનામા ં પણ મૌ�ુદ હતી. ડોઢ સદ� પહ�લા ક�ટલાક 

અફરાદના �મુાન હતો ક� � વ��નુો ઈ�દ કરવો ના�મુક�ન હતો, 

ઈ�સાને એ બઘો જ ઈ�દ કર� લી� ુ છે. અહ�યા અને આવા 

ક�ટલાક �ફક�થી આશનાઈ કરાવીએ છ�એ: 

                            
52 કા�રગર�, િશ�પ, કળા 
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૧૮૬૫ મા ંઅમે�રકામા ંનવી ઈ�દાત કરવાવાળાઓના નામ 

લખવાવાળા દફતરના હ�ડના આ કહ�ને નોકર� છોડ� દ� છે ક� હવે 

અહ�યા રહ�વાની ઝ�ુરત નથી ક�મક� હવ ે ઈ�દ કરવા માટ� કોઈ 

વ�� ુબાક� રહ� નથી. 

અમે�રકાના મા�હર એ��ોનોમીએ �રયાઝીની �િુનયાદ પર 

આ સા�બત ક�ુ� ક� � વ�� ુહવાથી વઝન ઘરાવે એ પરવાઝ નથી 

કર� શકતી પરં� ુજહાજની પહ�લી પરવાઝ53 ના બાવ�ુદ પણ એ 

પોતાની ગલતી માનવા તયૈાર હતા નહ� પરં� ુપોતાની ગલતીની 

ગલત દ�લલ બયાન કરવા લા�યા ક� જહાજ કોઈ �ફુ�દ કામમા ં

નથી લેવાઈ શકતો. 

૧૮૮૬ મા ં “મારસલન બર��ુ”ુ એ પોતાના ખયાલાતન ે

આવી ર�તે ર�ુ ક�ુ�એએ 

“અ�યાર પછ� �ુિનયાના કોઈ રાઝ બાક� નથી ર�ુ.ં” 

� ઝમાનએ ��ુરને �ૈર મા�લુી તર��ના ઝમાના નહ� 

સમજતા એ એવા લોકોની �મ � િવચારતા હોય છે. 

                            
53 ઊદાન 
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અમે � બયાન ક�ુ� એ એવા લોકોની એક િમસાલ હતી ક� � 

સમ� છે ક� ઈ�મ વ સનઅત ના લેહાઝથી �ુિનયા પોતાની �લુદં� 

પર છે, એટલે �ુિનયા તર��ની આખર� સીડ� પર કદમ �કુ�લા છે. 

હા! આ ખયાલાત અન ે�મુાન �ુઝ�તા સદ�ય�મા ંમૌ�ુદ છે. 

મૌ�ુદ હતા અને અ�યાર� પણ ક�ટલાક �ોહ એમા ંજ સમાવેશ છે. 

એ બાિતલ નઝર�યામા ંમ�ીદ ઈઝાફો હોવા છતા પણ �મુ�કન છે. 

 

��ુર યા �કુતએ આગાઝ 

અગર અમે કહ�એ ક� ઈ�તેદાએ ��ુર તકા�લુનો આગાઝ છે 

તો આવા લોકો માટ� આ�ુ ંયક�ન કર� ુ��ુક�લ હશે ક�મક� એ આ 

ક�લુ નથી કર� શકતા ક� ��ુરના આગાઝ તર��ની ઈ�તેદા છે? 

આ સવાલનો જવાબ બયાન કરવા માટ� આ મતલબની 

તશર�હ કર� ુજ�ર� છે છેવટ� આવા �લત દ��ટકોણની પૈદાઈશના 

ઈલલ વ અસબાબ બયાન કર�એ છ�એ ક�મ ક� કાર�ઈને મોહતરમ 

�ણી લે ક� ક�ટલાક લોકો આ નથી �ણતા ક� હઝરત ઈમામ મહ�દ� 

(અ.જ.) ના ��ુરની સાથ ે તર�� વ િપશરફત અન ે તકા�લુની 

શ�આત થઈ જશ ેક�મક� એ મૌ�ુદ દૌરને આ કદર તર�� યાફતા 
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સમ� છે ક� એ આનાથી પણ તર�� યાફતા �ુિનયાને ત�લીમ 

કરવા તૈયાર નથી. 

અમે અહ�યા બે ��ૂતસર �કુાત બયાન કરવા પછ� આ 

િવશેમા ંિવ�તાર વાત કર��ુ:ં 

૧. આવા લોકો મૌ�ુદ �ુિનયાન ેકદ�મ �ુિનયા અન ે�ઝુ�તા 

ઝમાનાથી �કુાયસો54 કર� છે આના લીઘ ે મૌ�ુદહ દૌરન ે જ 

િપશરફતતર�ન દૌર સમ� છે. 

૨. આવા લોકો ભિવ�યની �ુિનયા િવશેમા ંકોઈ પણ �તની 

ઇ�લેાઅ વ આગાહ� નથી રાખતા એટલા માટ� જ એમ�ુ ંકહ��ુ ંછે ક� 

હવે ઈ�દ કરવા માટ� કોઈ બી� વ�� ુમૌ�ુદ નથી. 

 

દ�ન એટલે હયાત અને સહ� તર�� યાફતા ક�ચર 

�ુિનયાના વઘાર� લોકો દ�નના હયાત બ�શ અન ે

�ઝ�દગાસાઝ ફરમાનથી આગાહ નથી. એ નથી �ણતા ક� મકતબ ે

અહલેબૈત અલયહ���ુસલામ એ મઆશર� વ ક�ચરના તમામ 

                            
54 Compare 
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પહ��ઓુને મ�ેનઝર રા�� ુ છે અને એ લોકો ની તમામ 

ઝ��રયાતથી આગાહ છે છેવટ� એ દ�નન ેફકત થોડાક અહ�કામાતના 

મ��આુ સમ� છે ક� �ની નાગ�રકતા (ક�ચર) અને સનઅત ની 

સાથે કોઈ સરોકાર (કામ) નથી. 

આવા ક�ટલાક લોકો �દુસા�તા અને ઈ�તઅેમાર� મકતબના 

પે�ુકાર હોય છે અને એ તહર�ફ�દુા અદયાનના તાબેઅ હોય છે 

છેવટ� � વ��નુ ેક�લુ કર� એને જ દ�ન સમ� છે. 

અગર મકતબે અહલેબૈત અલયેહ���ુસલામ ના પે�ુકારમાથંી 

કોઈ ગે�ુહના એવા અકાએદ હોય તો આ દ�નના આઈન, કા�નુ 

અને ઉ�લુો ના િવશે �કુ�મલ આગાહ� ન હોવાનો નતીજો છે ક�મક� 

દ�નનો એ મતલબ નથી ક� ઈ�સાન તર�� અન ેસહ� ક�ચર અન ે

સનઅતથી �ુર હોય પરં� ુ ક�ચર અને સનઅતી તર�� દ�ન ના 

સાયામા ં વ�ુદમા ં આવે છે. તો દ�ન અન ે દ�નદાર� સનઅત વ 

તમ�ન55 ની નફ�ના નામ નથી પરં� ુદ�નના આઈન વ કા�નુ જ 

સનઅતી તર�� અન ેકા�નુી તર�� ના ઝર�યા છે. 

                            
55 ક�ચર, નાગ�રકતા 
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તાર�ખમા ં ના ફકત ભિવ�ય પરં� ુ �તુકાળમા ં પણ આવા 

દૌર �ઝુયા� છે ક� �યાર� મોટા દ�ના તમ�ન ને લોકોને પોતાના 

દામનમા ં જ�યા આપી. એ સમયના લોકો ઈ�મ વ સનઅતી 

તર��ના મા�લક હતા ક� અમારા આજના �તુમ�ેન અને ક�ચરલ 

દૌર �ને લાવવા માટ� અસહાય છે. 

આ ના િસફ� તાર�ખના પ�ાઓમા ંપરં� ુથોડાક ઇમકાનાતમા ં

આવા તર�� યાફતા ક�ચરના આસાર મૌ�ુદ છે ક� હવે પણ 

ઈ�સાન �ની અ�મતને �ુર કરવા માટ� અસમથ� અન ેમજ�રુ છે. 

અમે આપના માટ� એનો એક ન�નુો �ઝ� કર�એ છ�એ તાક� 

આ બ�બુી વાઝેહ થઈ શક� ક� દ�ન કયાર�ય પણ તર�� અને 

તમ�નના �ખુાલીફ નહો� ુપરં� ુમઝહબી �ુ�ુમત �દુ સહ� તમ�ન 

લાવવા માટ� સબબ છે. 

�ુ ં હઝરત �લુૈમાન અ.સ. મ ે� ઈબાદતગાહ બનાવી હતી 

અને અ�યાર� પણ એના આવા આસાર મૌ�ુદ છે ક� �ને અ�યાર 

�ઘુી પહ�ચાની શકા�ુ,ં �ુ ંઆપ એનાથી આગાહ છો? 

હવે આના િવશે મઝીદ �ણવા માટ� આ વાક�આ �લુાહ�ઝા 

કરો 
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તકર�બન બે સદ�ઓ પહ�લા “બીનયામીન ���કલીન” એ 

“બક�ગીર”56 ઈ�દ ક�ુ�. આ એક �સુ�લમ હક�કત છે ક� �નો 

ઈ�કાર નથી કર� શકતા. 

આ અ� પણ �સુ�લમ છે ક� તકર�બન �ણ હ�ર વષ� 

પહ�લા હઝરત �લુૈમાન અ.સ ની ઈબાદતગાહ લાકડ�ની 

બક�ગીરથી તૈયાર ક�ુ� હ�.ુ ઈબાદતગાહન ેકયાર� પણ શોટ�સક�ટનો 

ખતરો નહોતો. “�ાન�વુા આરા�”ુ એ અઢારવી સદ�મા ંઆ િવશેમા ં

આવી ર�તે વઝાહત કર�: 

ઈબાદતગાહની છતને ઈ�તેહાઈ બાર�ક�થી તામીર ક�ુ� હ� ુ

ક� �ને ઝખીમ અને �ડા વરક થી ઢા�� ુ હ� ુ ંઅને આખી છતને 

ફૌલાદથી તયૈાર ક�ુ� હ�.ુ લોકો કહ� છે ક� છતની તૈયાર�મા ંએ બઘી 

વ��ઓુના ઈ�તેમાલ િસફ� એના લીઘે હ� ુક� એનાપર પ�ીઓ ના 

બેસે. 

ઈબાદતગાહના સામે એક હૌઝ હ� ુ ક� � હમેશા પાણીથી 

લબર�ઝ રહ��.ુ હવે અમાર� પાસે આવા શવાહ�દ વ કરાએન મૌ�ુદ 

છે ક� �નાથી આ મા�મુ થાય છે ક� આ બક�ગીર કોઈ �હદાયત 

                            
56 વીજળ� પકડવા વાળ� 
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કરવાવાળાની �હદાયતનો નતીજો છે. �દલચ�પ વાત તો આ છે ક� 

અમે અ�યાર �ઘુી આવા મસાએલથી બહ�ર�મદં નહ� થઈ શકતા. 

એવી � ર�તે મઅબદ� બૈ�લુ �કુ�સન ે પણ �તુકાળ 

સદ�ઓના કાિમલ ન�નુા કરાર આપી શક� છે ક� હ�રો વષ� પહ�લા 

હતો અને અ�યાર� પણ આવી જ ર�તે બાક� છે. 

અ�યાર� પણ સવાલ પૈદા થાય છે ક� હઝરત �લુૈમાન અ.સ. 

અને એમની આક�ટ�કટ બક�ગીરના રાઝથી આગાહ હતા પરં� ુ

એમને આ રાઝ બી�ને ક�મ નથી બતાતા? કોઈને આ િવશે વાત 

ક�મ નથી કર�? 

હવે તહક�ક વ �ુ�ત�ુ કરવાવાળા દાિનશવર �મને વાદ�ય ે

ઈ�મમા ંકદમ રાખે છે � બ�ુ જ મજ�ુલાતને મા�મુાતમા ંત�દ�લ 

કર� છે. હવે અમે એમને સવાલ કર�એ છ�એ ક� એ મ�અ્લાન ે

�લુ�એ અને એનો સહ� જવાબ મા�મુ કર�.57 

                            
57 તાર�ખે નાિશનાખતાએ બશર, પજે ન ં૧૧ 



62 

 

�વી ર�તે તમે ગૌર ક�ુ� ક� એમણે �દુ એઅતેરાફ58 ક�ુ� છે ક� 

અમે અ�યાર �ઘુી ઈમકાનાત અન ે વસાએલમાથંી કોઈ એકથી 

��ુતફ�ઝ ના હોઈ શક�. 

આ હઝરત �લુૈમાન અ.સ. ના ઝમાનામા ં ઈ�મમી અને 

સનઅતી તર��ના એક નાનો ન�નુો હતો. આ એ વાતની દ�લલ 

છે ક� દ�ન અન ેઈલાહ� �ુ�ુમત, અનસત અને ટ�કનોલો�ની નફ� 

નહ� કરતા પરં� ુએ �દુ એમને વ�ુદમા ંલાવે છે. 

એની બી� પણ બ�ુ જ િમસાલ મૌ�ુદ છે. હઝરત �લુૈમાન 

અ.સ. ની �ુ�ુમતમા ંઆવી સ�ુલતના ફાયદા થાય છે પરં� ુઆજના 

ક�ચરલ મઆશરા અને તર�� યાફતા માણસ એનાથી ફાયદો 

ઉઠાવવાથી આ�ઝ છે. �ુરા�ન ે કર�મ ની આયાત અન ેઅહલેબૈત 

અ.સ. ની ર�વાયાતમા ંએમની તસર�હ થઈ છે. 

આજની �ુિનયા તર�� વ િપશરફત અને ઈ�મ વ તમ�ન 

ના દાવાના બાવ�ુદ �ફઝીકલ વસાએલ ના િવના એક કલમન ે

�ુિનયાના એક �કુતાથી બી� �કુતા �ઘુી ��ુતક�લ કરવાથી 

આ�ઝ છે. પરં� ુ હઝરત �લુૈમાન અ.સ. ના શાગીદ�  એક વાર 

                            
58 ક�લુ 
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�ખ �પકવાના ઝર�યે �બલક�સ ના ત�તને એક જ�યાથી બી� 

જ�યાએ �નુતક�લ કરવાની �ુદરત રાખતા હતા. એને આ કામ 

અમલી તોરપર પણ ��મ આ�� ુહ�.ુ 

આ વાઝેહ દ�લલ છે ક� ઈ�સાનન ેઅ�ીમ �ુ�વત વ તાકતના 

�ુ�લુ માટ� “માબઅદ મા�હ” �ુદરતની જ�રત છે. જયા ં�ઘુી એના 

આ �ુદરત હાિસલ નો થાય �યા ં�ઘુી એ મા�� ના ક�દમા ંજ રહ�શે 

એટલે ઝમાન વ મકાનના તાબેઅ રહ�શે. “મા બાઅદ� મા�હ” 

�ુદરતના �ુ�લુે દ�નના િવના �મુક�ન નથી. 

આના પરથી દ�ન ના િસફ� ઈ�મ વ દાિનશની તર�� માટ� 

માનેઅ નથી પરં� ુ દ�ન �દુ તર�� વ િપશરફત અન ે જદ�દ 

ટ�કનોલો� અને સહ� સનઅત વ�ુદમા ંલાવવાના અસલી સબબ 

છે. 

�ુિનયા હઝરત ઈમામ ે મહ�દ� અ.જ. ની ઈલાહ� �ુ�ુમતમા ં

આવી અહ�મ તર��ની શા�હદ હશે. એ સમય ઈ�સાન ના િસફ� 

માઅનવી અન ે �ુહાની મસાએલની ��ુનદ� પર હશ ેપરં� ુજદ�દ 

ટ�કનોલો� વ સનઅતનો પણ મા�લક હશે. 
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આપણને જોઈએ ક� આપણ ેઆખા વ�ુદ અને પિવ�તા થી 

�દુાવ�દ� મતઆલથી આ બાબરકત �દવસને જ�દ� આવવાની 

�ુઆ કર�એ અને �દુને આ બાઅઝમત ઝમાના માટ� તૈયાર કર�એ. 

આ પણ �ણી લઈએ ક� ઈ�સાનની �ખ�કત નો મકસદ ક�લ 

વ �ારત, ��મ વ િસતમ, ફસાદ અને ઝા�લમ વ ��બર �ુ�ુમત 

ત�ક�લ આપ� ુનહો� ુપરં� ુઈલાહ� �ુ�ુમતની ત�ક�લ અન ેએન ે

ઈ�તેકરાર અને દવામ બ�શવા માટ� કોિશશ કર� ુછે પરં� ુઅ�યાર 

�ઘુી ઝા�લમ આ રાહમા ંમાનેઅ છે. 

આપણે �દુાવ�દ� આલમથી �ુઆ કર�એ ક� પરવરદ�ગાર 

��ુરના તમામ મવાનેઅ �ુર કર�ને જ�દ�થી હઝરત ઈમામ મહ�દ� 

અ.જ. ની �ુ�ુમત કાએમ ફરમાવ ેઅન ેઆપણે હઝરત વલીએ અ� 

અ.જ. ના ખદ�મ�મા ં�મુાર ફરમાવે. (આમીન) 
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સહ� અને જદ�દ ટ�કનોલો� ફકત દ�નના ઝીર�સાયા 

�મુક�ન છે 

હવે એક અહ�મ હયાતી �કુતાની તશર�હ કર�એ છ�એ. આ 

�કુતા વાચંવા પછ� કાર�ઈને ક�રામના દ�નના િપશર�તા આઈનના 

િવશેમા ંનઝર�યા તબદ�લ થઈ જશે. 

હવે �કુતાને બયાન કરવા પહ�લા એક ��ુતસર �કુ�મા 

બયાન કર�એ છ�એ આ ક� ઈ�સાન ફકત એક મા�� ��ુુદ વ 

મ��કુ નથી ક�મક� ઈ�સાન �ુહ પણ રાખે છે પરં� ુ�ુ ંઈ�સાન િસફ� 

�જ�મ અને �ુહથી �રુ�બ થયા છે? યા ન�સ અન ે �જ�મથી 

મખ�તુ થયા છે? યા ઈ�સાન �ુહ, અકલ, ન�સ અને �જ�મના 

સ�હુ ના નામ છે? 

આ બ�ુ જ અહ�મ સવાલો છે ક� ઈ�સાનનો વ�ુદ કઈ 

વ��ઓુની ત�ક�લથી મળે છે? �તુકાળના ઝમાનામા ંઅદયાનના 

પે�ુકારોએ આ િવશેમા ં બહસ કર� અને એમણે પોતાની ફહ�મના 

�તુા�બક � વ��ઓુ દક� કર� એને જ બયાન કર�. એ તમામ 

નઝર�યાતના ક�ટલાક તરફદાર છે અને દર�ક પોતાના નઝર�યા 

સા�બત કરવા માટ� ક�ટલીક દ�લલો પેશ કર� છે. 
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અમને આ સા�બત કરવાની જ�ુ નથી ક� ઈ�સાન �ુહ અન ે

�જ�મના �રુ�બ છે અને એ અ�લ વ ન�સના મા�લક છે, યા આ 

બનંે �ુહ અને �જ�મના તાબઅે છે યા આ બનંેથી ઈ�દ થયા છે? 

અમે મકતબ ે અહલેબૈત અ.સ. ની પૈરવીથી આ મતલબ 

શી��ુ ંછે ક� �ુહ ��ુતક�લ વ�ુદ રાખ ેછે પરં� ુઘણા ંમા�� મકાિતબ 

એના બર�ખલાફ �ુહને �જ�મના તાબેઅ સમ� છે. 

 

મૌ�ુદ ઈ�દાતમા ંકમી 

�ુહના આસાર અને �ુહાની �ુ�વતના નતી� ના બહ�સમા ંઆ 

અહ�મ �કુતાના ઈઝાફો કર� છે ક� �ુિનયાન ેઅ�યાર �ઘુી સનઅત 

અને ટ�કનોલો� ના ઉ�વાનથી લોકોને � કઈ પણ અતા ક�ુ� છે આ 

આવી ઈ�દાત હતી ક� �મણે ઈ�સાનની �ુહને �જ�મના અસીર 

બનાવીને રા�� ુહ� ુ ંઅન ેએને �જ�મના મોહતાજ બનાવી દ�� ુછે. 

આમા ં કોઈ આવી �ુહાની તાકત મૌ�ુદ નથી ક� � ઈ�સાન ના 

�જ�મના �ુહને તાબેઅ કરાર આપે. 
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આ અ�યારની ટ�કનોલો�ના બ�ુ મોટ� કમી છે. અફસોસથી 

કહ�� ુ પડ� છે ક� �ૈબતના ઝમાનાના દાિનશવર આ િવશેમા ં કોઈ 

સહ� �ો�ામ હાિસલ નથી કર� શકયા. 

છેવટ� યાદ રાખો ક� અમારા આ કહ�� ુ છે ક� ઝમાનએ 

�ૈબતની ટ�કનોલો� મા ંન�સ વ ઐબ મળે છે. એની દ�લલ એ છે 

ક� અમ ે એ ઝમાનાના બક� રફતાર વસાએલના બ�ઘી વ તાગંા 

વગેર� થી ��ુાયસેા નથી કર� ર�ા પરં� ુ �દુાએ ઈ�સાનના 

વ�ુદમા ં બે�મુાર �ુ�વત કરાર આપી છે એમની જ ત�લીક ની 

વરહથી એ �દુન ે“અહસ�લુ ખા���ન” કરાર આપતા ફરમાવે છે: 
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આ અ�ીમ  મખ�કુ પર તવ�જો કર�એ તો મા�મુ થશ ેક� 

ઈ�સાન પોતાના વ�ુદના એક પહ�� ુથી ફાયદો લે છે પરં� ુબી� 

પહ��નુે ભલી ગયો છે. 

અમા�ુ આ કહો� ુ છે ક� ઈ�સાનમા ં �ુહ પણ છે છેવટ� �ુહને 

�જ�મના તાબેઅ કરાર ના આપે. ઈ�સાનન ેએ િવચાર� ુજોઈએ ક� 

ઈ�સાન પોતાના વ�ુદને બી� પહ��ઓુથી ફાયદો હાિસલ કર�ન ે

                            
59 �રુાએ મોમે�નુ, આયત ૧૪ 
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�જસેમન ે �ુહના તાબઅે કરાર આપે. એ આમ પોતાન ેમા�હ અને 

ઝમાનાની ક�દથી આઝાદ કર� પરં� ુ ઝમાનાએ �ૈબતની તમામ 

ઈ�દાત મા�� ક�દથી �કુ�યદ છે. 

એટલે જ અમે કહ�એ છ�એ ક� અસર� �ૈબતની બઘી 

ટ�કનોલો� નાક�સ છે, આમા ં � તકા�લુ હો� ુ જોઈએ એ થ� ુ

નહો� ુઅને આ તકા�લુથી ખાલી છે. 

અમે કહ�એ છ�એ ક� ��ુરના બાઅઝમત, બાબરકત અને 

�રુ�રુ ઝમાના દર�ક લેહાઝથી તકા�લુની �લુદં� પર હશે. એ 

ઝમાના “મા બાઅદ મા�હ” થી વઘીન ે બ�ુ જ અ�ીમ �ુદરતથી 

સરશાર હશે �ની વજહથી ના િસફ� ટ�કનોલો� અને મા�� 

સનઅતમા ં તર�� હશે પરં� ુ બરતર �ુદરત અન ે તાકત પણ 

તેનામા ંમૌ�ુદ હશે. 

અમે પોતાના આ દાવા ને ખા�દાને ઈ�મત વ તહારત 

અહલેબૈત અલયહ���ુસલામ ના હયાતબ�શ ફરામીન થી સા�બત 

કર�એ છ�એ છેવટ� આવી ર�વાયત ન�લ કર�એ છ�એ ક� �નાથી 

થોડા લોકો ��ુરના ઝમાનાના િપશર�તા સનઅત માટ� ઈ�તેદલાલ 

કર� છે. હવે અ�લ ર�વાયત ઉપર તવ�જો કર�એ. 
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ઈ�ને િમ�કાન કહ� છે ક� જો ઈમામ ેસા�દ� અ.સ. થી સાભં�� ુ

ક� આપહઝરતે ફરમા��ુ:ં 
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યક�નન કાએમ અ.જ. ના ઝમાનામા ં મોમીન શ�સ 

�વુ��દશામા ંહશે પરં� ુએ પિ�મ મા ંમૌ�ુદ પોતાના ભાઈને દ�ખી 

શકશે. એવી ર�ત ે � પિ�મ�દશા મા ં હશે એ �રુબમા ં મૌ�ુદ 

પોતાના ભાઈન ેદ�ખી શકશે. 

 

��ુરના ઝમાનામા ં�ુદરતના �ુ�લુની તહલીલ 

ર�વાયતથી � બહ�તર�ન �કુતા ફાયદો લઈ શકાય છે ક� 

ઝમાનાએ ��ુરમા ં બશર�યત માટ� હ�રત�ગેઝ ત�દ�લીઓ 

વ�ુદમા ંઆવશે ક� �ની વજહથી ઈ�સાન �ુએ ઝમાનના કોઈ �ુર 

દરાઝ ઈલાકામા ંબે�ા પોતાના દો�તો અન ેઅઝીઝોન ેજોઈ શકશે. 

                            
60 બેહા�ુલ અનવાર, ��દ ૫૨, પજે ન ં૨૯૧ 
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હ�રો �કલોમીતર ની �ુર�ની બાવ�ુદ એમને આસાનીથી દ�ખી 

શકાશે અને એમના હાલાતથી આગાહ� હાિસલ કર� શકાશે. 

ઝમાનાએ ��ુરમા ં ઈ�સાનને હાિસલ થવાવાળા આ 

�ુદરતની ચદં �રુતથી તજઝીયા વ તહલીલ કર� ુ�મુક�ન છે: 

૧. �વી ર�ત ેઈ�સાનની �ુ�વતે �ફ� કાિમલ થઈ જશે અને 

એની �ુ�વત ેઈરાદા પણ તાકતવર હશે, પછ� ઈરાદા અન ે �ફ�ના 

�તુમરક�ઝ હોવાથી એ �ુિનયાના દર�ક �હ�સાને જોઈને કર� શકશ ે

મતલબ એની ઝાહ�ર� નઝરમા ં ��ુઅ્ત આઈ જશે યા આ ક� 

રોયતથી �રુાદ બાતેની રોયત યા �દલ ની �ખોથી જો�ુ ંમક�દુ 

છે. 

�ઝુ�તા બહ�સોમા ં ઝમાનએ ��ુરમા ં તહ��લુે �ફ� અને 

તકવીયતે ઈરાદાના િવશમેા ં બયાન કરાયા મતા�લબની નઝરથી 

આ તહલીલ એક ફ�તર� વાત છે. 

૨. ��ુરના દર�શા ં અને નેઅમતોથી સરશાર ઝમાનામા ં

સનઅત અન ે ટ�કનોલો�મા ં આવી તર�� હશે ક� માણસ જદ�દ 

વસાએલથી ફાયદો કરતા એક બી�ન ે કાએનાતના �રુબ અન ે

પિ�મમા ંદ�ખી શકશે. 
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છેવટ� આ �કુતા પણ મ�ેનઝર રાખ� ુજોઈએ ક� હવ ેઅમારા 

ઝહન કો���ટુર, ઈ�ટરનેટ અને ટ��લવીઝનથી �ણકાર છે અને 

અમને મા�મુ છે ક� અમે ઈ�ટરનેટ ના ઝર�યે એક બી�ની ત�વીર 

જોઈ શકાય છે. આવા ત�વીર� વસાએલ ની વજહથી �મુક�ન છે ક� 

આપણે ભિવ�ય ની િપશરફતા ઈ�દાતને પણ એક �ક�મના 

ત�વીર� વસીલા સમ� લે, �વી ર�તે �મુક�ન છે ક� ભિવ�ય 

ઈ�સાનના ઈ�તેયારમા ંઆવાવાળા વસાએલ ના િસફ� ત�વીર� હોય 

બ�ક� એમના �જ�મને પણ દ�ખાડ�. 

૩. એની બી� તહલીલ પણ કર� શકાય છે અન ેએ આ ક� 

ભિવ�ય માઅનવી અન ેમા�� લેહાઝથી ઈ�સાન માટ� � હ�રત�ગેઝ 

અને બેનઝીર િપશર�ત હાિસલ થશે. ઈ�સાન એ બનંેથી ફાયદો 

લઈ શકશે ક� �ને આપણે બયાન ક�ુ�. 

૪. આપણે � કંઈ બયાન ક�ુ� એના માટ� એક બી� તહલીલ 

કર� ુપણ �મુક�ન છે અને એ આ ક� બાતનેી �ુ�વતમા ંઈઝાફાથી 

ઈ�સાન પોતાના િમસાલી વ�ુદને �ુિનયાના કોઈ �ણુામા ંબેઠ�લા 

પોતાના અઝીઝ યા દો�તના સામે હાજર કર� શકશે એ પોતાના 

િમસાલી વ�ુદન ે તજ��મુ બ�શસ ે યા તજ��મુના િવના � 

પોતાના ભાઈઓને દ�ખી શકશે. 
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આ ર�વાયતની તૌઝીહમા ં� �કુતાનો ઈઝાફો કરવો જોઈએ 

એ ક� આપણે �તુકાળ તહ�લીલાતમા ંથી બઘી યા કંઈક યા કોઈ 

એક તહ�લીલને ક�લુ કર� યા ર�વાયતની તૌઝીહમા ં કોઈ બી� 

તહ�લીલ લાવે, પરં� ુ આ મતલબન ે જ�ર મ�ેનઝર રાખે ક� આ 

ર�વાયતના ઝા�હરથી આ ફાયદો લઈ શકાશે ક� આ �ુદરત એટલે 

�ુિનયાની કોઈ જ�યામા ંબેઠ�લા ઈ�સાનન ેજોવા, એક આવી હાલત 

છે ક� � આમ લોકો માટ� વ�ુદમા ંઆવશે એટલે ર�વાયતથી ઉ�મુી 

હાલત ઈ�તેફાદહ થાય છે. 

આ પરથી � ર�વાયતથી પણ રોઅયતની વઝાહત કર�એ 

પરં� ુ આ �ણી લઈએ ક� ��ુરના ઝમાનામા ં �ુર ઈલાકાઓથી 

રોઅયત િસફ� કોઈ ખાસ ગરોહની ��ુિુસયાતમાથંી નથી પરં� ુ

આમ લોકોમા ંઆ �ુદરત પૈદા થશે. 

૫. રોઅયત અને એક બી�ન ેબી� તરફ જો� ુપણ �મુક�ન 

છે અને એ તરફ �કુા�બલના ઈ�સાનની પાસે હાજર થ� ુ છે. 

િવતેલા ંથોડાક �રુતના બરઅ�સ61 ર�વાયતમા ંઆવી જ ર�તે અને 

ર�વાયાત પણ વાર�દ થઈ છે ક� � પણ હઝરતે ���ર અ.સ. ને 

                            
61 ઉ��ુ 
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સલામ કર� એ એમના નઝદ�ક હાઝર થાય છે. હવે આ ર�વાયત 

ઉપર તવ�જો કર�એ: 

એક ર�વાયતમા ં હઝરત ઈમામ ર�ા અ.સ., હઝરત ���ર 

અ.સ. ના િવશે ફરમાવે છે એએ 
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એમને �યાર� યાદ કર� ુ પડ� એ હાજર થઈ �ય છે તો 

તમારામાથંી � કોઈ પણ યાદ કર� એમના પર સલામ મોકલે. 

અમે � �રુત ઝી� કર� છે એમાથંી બાઝના બ ે યા બેથી 

વઘાર� જ�યા પર હો� ુલા�ીમ આવે છે. 

૬. ��ુરના દર�શા ં અન ે બાઅઝમત ઝમાનાની 

ત�દ�લીઓમાથંી એક ત�દ�લી ઈ�સાનની �ખો અને બસારતમા ં

�ુ�મુા હશે. એની �ુ�વતે બસારતમા ંએટલો ઈઝાફો થશે ક� એમા 

�ુર �ઘુીના ઈલાકાને જોવાની �ુદરત ફરાહમ થઈ જશે.63 

                            
62 સહ�ફએ મહ�દ��યા, પજે ન ં૯૮ 

63 એમા ં કોઈ શક નથી ક� ��ુરના ઝમાનામા ં ઈ�સાનના �જ�મમા ં � તહ��લુાત 

વ�ુદમા ં આવશે એ ઈ�સાનની �ખો અને �ુ�વતે બાસેરા પર પણ અસર �દાઝ થશે. 

�તુકાળમા ંપણ આવા લોકો હતા ક� �ની �ુ�વતે બસારત બ�ુ કવી હતી. એમાથંી એક “અ� ુ

અલી સીના” છે. એમનાથી અ��ુ ંછે ક� એમણે ક� ુક� મ� �દવસના સમયે િસતારએ અતા�ુદને 
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માણસની બસારતમા ંઈ�દ થવાવાળ� તબદ�લી એવી હશ ે

ક� એમા ં હ�રત�ગેઝ ઈઝાફા વ�ુદમા ં આવશે. ઝમાનએ ��ુરમા ં

ઈ�સાનની �ુ�વતે બાસેરા64 મા ં હ�રાન કરવાવાળા ના િવશેમા ં

ર�વાયત પર તવ�જો કર�એ: 

ઈમામ �ફર� સા�દ� અ.સ. એ ફરમા��ુ:ં 

                                                                     

જો�ુ ં ક� એક સમયમા ંએ �યુ� પર એવી ર�તે હતો �વી ર�તે ચહ�રા પર તીલ હોહ. અગર 

અતા�ુદ બી� આસમાન અને �યુ� ચોથા આસમાન પર છે પરં� ુમળેલા છે. એટલે એક રાિશ 

અને એક દક�કામા ંજમા હતા છેવટ� એ� ુલાગ� ુહ� ુક� �મ �યુ�ના ચહ�રા પર તીલ હોય. 

કસ�લુ ઓલમામા ંએમની �ુ�વતે બાસેરાના િવશમેા ંલ��ુ ંછે ક� એમની બસારત એ 

હદ �ઘુી હતા ક� એ ચાર ફરસખોની �ુર�થી મખીને જોઈ લતેા હતા. એક રોજ એ �લુતાનની 

મજલીસમા ં દાખલ થયા તો એમને જો�ુ ં ક� એને �ુરબીન લગાયલેી છે, શખેે �છુ� ુ ં ક� આ 

�ુરબીન ક�ટલા માટ� લગાઈ છે? 

�લુતાને કહ�ુ:ં ચાર ફરસખથી એક સવાર આવી રહ� ુછે �ુ ંએને જોવા મા�ં ુ�ં ક� 

એ કોણ છે? શખેે કહ� ુચાર ફરસખ માટ� �ુરબીનની � ુજ�ર છે પછ� શખેે આ �નીબ જોઈન ે

કહ�ુ ંફલા ંશકલ અને �લબાસમા ંમલ�સુ એક સવાર આઈ રહયો છે, એમનો ઘોડો ફલા ંરંગનો 

છે અને મીઠાઈ ખાઈ રહયો છે. �લુતાને કહ� ુ ક� મીઠાઈ ખાવાવાળ� ચીજોમાથંી છે, 

દ�ખવાવાળ� ચીજોમાથંી નહ� તો ક�વી ર�તે કહ� શકાય ક� એ મીઠાઈ ખાઈ રહયો છે? 

અ� ુઅલી સીનાએ જવાબમા ંકહ�ુ ંક�મક� એના �ુહંના ચારો તરફ માખી ઉડ� રહ� છે 

આ એ વાત દશા�વે છે ક� એ માણસ મીઠાઈ ખાઈ રહયો છે. �યાર� એ સવાર આ�યો એનાથી 

�છુ�,ુ એને પણ એજ જવાબ આ�યો � શેખે કહ�ુ ંહ� ુ.ં આવી જ ર�તે એની શ�લ વ �રુત, 

�લબાસ અને ઘોડા� ુરંગ પણ એજ હતો � શખેે ક�ુ ંહ� ુ.ં એક કોલના �તુા�બક શેખે ક�ુ ંહ� ુ ં

ક� એ રોટલી ખાઈ ર�ો છે. ક�મક� રોટલી ના નાના નાના �રા�ત એની દાઢ� અન ે �ુછંોમા ં

લગલેા હતા. �ુ�ત�ુ કરવા બાદ મા�મુ થ�ુ ંક� � શેખે ક�ુ ંહ� ુ ંએ�ુજં થ�ુ.ં (�લુ�ાર� �ુબરા, 

પેજ ન ં૩૮૨) આપણા ઝમાનામા ંપણ એવા લોકો છે �ની જોવાની તાકત બ�ુ વઘાર� છે. 

64 જોવાની તાકત 
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બેશક જયાર� આપણા �ાએમ અ.જ. કયામ કરશ ે તો 

�દુાવનદ� આલમ આપણા શાઆના કાન અને �ખમા ંકિશશ પૈદા 

કરશે (અને એમની �ુદરતમા ંઈઝાફા ફરમાવશે) અહ�યા �ઘુી ક� 

એમનો અન ે હઝરત મહ�દ� અ.જ. ના દરિમયાન કોઈ વા�તાની 

જ�ર નહ� રહ�. એ એમની સાથે વાત કરશ ેઅને એ સાભંળશે અને 

એમની તરફ દ�ખશે હાલાકં� એ પોતાની જ�યા પર હશે. 

આ ર�વાયત વાઝેહ તોર પર દલાલત કર� છે ક� ઝમાનએ 

��ુર મા ં �દુાવનદ� આલમ ઈ�સાનના દ�ખવા અને સાભંળવાની 

�ુદરતમા ંઈઝાફો ફરમાવશે. બઘા હઝરત બક��ય��ુલાહ�લ આ�મ 

અ.જ. ને જોઈ શકશે. ચાહ� એ કોઈ પણ જ�યા પર હોય આવી ર�ત ે

એ આપહઝરતની અવાજ પણ સાભંળ� શકશે. 

 

                            
65 બેહા�ુલ અનવાર, ��દ ૫૨, પજે ન ં૩૩૬ 
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ર�વાયતમા ંતફ�ુર 

કા�બલે ��� વાત એ છે ક� ક�ટલાક �સુ�ેફ�ન આવી 

ર�વાયતના િમ�દા� ટ�લીવીઝનને કરાર આપે છે હાલાકં� 

ર�વાયતમા ંમૌ�ુદ તાબીરને જોઈને કોઈ પણ સજંોગોમા ંઆ નથી 

કહ� શકતા ક� ર�વાયતમા ંઈમામ સા�દ� અ.સ. ની �રુાદ ટ�વી છે. 

ક�મક�: 

૧. ઈમામ �ફર સા�દ� અ.સ. ફરમાવ ેછે: મોમીન પોતાના 

ભાઈન ે દ�ખશે. અગર આપહઝરતની �રુાદ ટ�વી હોય તો પછ� 

�ુિનયાના બઘા ંલોકો ટ�વી પર દ�ખવા માટ� થાય તાક� ભાઈ એમન ે

જમીનની બી� તરફથી પણ જોઈ શક�. ક�મક� “المٔومن” મા ં  ”الف الم“

�જ�સ માટ� આ�� ુ છે � ક� �તુલક છે �મા ં તમામ મોમેનીન 

શાિમલ છે હાલાકં� ટ�વીથી એવા ઈ�તેફાદહ નથી કર� શકાતા. હર 

કોઈ એમા ંપોતાના ભાઈને દ�ખી શકશે બ�ક� િસફ� એમને જ ટ�વી 

પર દ�ખી શક� છે ક� � ર�કોડ�ગ યા �ફ�મમા ંમૌ�ુદ હોય. 

અ�યાર �ઘુી �ુિનયામા ં કરો�ો અરબો અફરાદની 

આબાદ�માથંી ક�ટલા લોકો આવા છે ક� �મણે પોતાના ભાઈઓને 

ટ�વી પર જો� ુછે? 
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ર�વાયતમા ં કંઈક બી�ુ કા�બલે તવ�જો �કુાત પણ છે � 

આ મતલબની તાઈદ કર� છે એટલે �નાથી મા�મુ થાય છે ક� 

આપણા બરાદર� મોમીનન ે�ુરએ જમીનની બી� તરફ જો� ુયક�ની 

છે. 

ક�મક�: 

૧. આ ર�વાયત �ુમલ ેઈ�મીયાથી શ� થઈ છે. 

૨. આની ઈ�તેદામા ંક�મા “ َِّان” છે. 

૩. “ اخاه لیریٰ  ” મા ંલામ લી� ુછે. આ બ� ુઅ�લ મતલબની 

ચેતવણી પર દલાલત કર� છે. 

અ �કુાત પર તવ�જો કરવાથી મા�મુ થશે ક� ��ુરના 

બાબરકત ઝમાનામા ં દર�ક મોમીન શ�સ પોતાના ભાઈન ે બ�ુ 

�ુરદરાઝના ઈલાકાથી દ�ખી શકશે. આ આવા મતલબ છે ક� �ન ે

ઈમામ �ફર સા�દ� અ�ય�હ�સલામે ર�વાયતમા ં ક�ટલી તાક�દની 

સાથે બયાન ક�ુ� છે. 

૨. ઝાહ�ર� ર�વાયત એ છે ક� �શુાહ�દામા ં ભાઈ કોઈ 

��ુસુીયત નથી રાખતા છેવટ� ઈમામે િમસાલથી બયાન ક�ુ� છે 
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વરના એ ઝમાનામા ં મોમીન ના ફકત પોતાના ભાઈ બ�ક� મા,ં 

બાપ, બીવી અને તમામ બી� �ર�તેદારોને પણ દ�ખી શકશે. 

પરં� ુઅગર આનાથી �રુાદ ટ�વી હોય તો પછ� કોઈ આવા 

�ો�ામ હોવા જોઈએ ક� મોમીન એમને જોઈ શક�. 

૩. ઝા�હર� ર�વાયત એ છે ક� આ ર�વાયતમા ંદ�ખવાથી �રુાદ 

બનંે તરફ છે. એટલે �વી ર�તે �વુ��દશામા ંબેઠ�લા શ�સ, પિ�મમા ં

બેઠ�લા પોતાના ભાઈને દ�ખી શકશે. આવી ર�તે � પિ�મમા ંહશે એ 

�વુ��દશામા ં બેઠ�લા પોતાના ભાઈને દ�ખી શકશે. એટલે બનંે એક 

બી�ને જોઈ શકશે પરં� ુ ટ�વીમા ં આ� ુ નથી ક�મક� ટ�વી 

જોવાવાળા �ો�ામમા ંહાઝીર અફરાદ ને તો જોઈ શક� છે પરં� ુએ 

એને નથી જોઈ શકાશે. 

સાર� વાત તો એ છે ક� ઈમામે �ફર સા�દ� અ.સ. એ �ુ�વતે 

સામેઆ66 અન ે �ુ�વત ે બાસેરા67 ન ે હઝરત મહ�દ� અ.જ. ના 

કયામના ઝમાનાથી �કુ�યેદ ક�ુ� છે અને ફરમા��ુ ં છે ક� �યાર� 

આપણા કાએમ કયામ કરશે તો...... 

                            
66 સાભંળવાની તાકત 

67 જોવાની તાકત 
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આનાથી ફાયદો થાય છે ક� આપહઝરતના ં કયામથી પહ�લા 

�ુ�વતે બાસેરા અને સામેઆ આ કદર કવી નહ� રહ�. આ પરથી આ 

નથી કહ� શકતા ક� આપહઝરતની �રુાદ ટ�વી ન હતી, �વી ર�ત ે

ક� ચદં ફરમાનના સ�તુ ટ�વીને કરાર આ�� ુછે ક� � પહ�લા ઈ�દ 

થ� ુ છે ક�મક� ર�વાયતના ઝાહ�ર આ છે ક� આપહઝરત ઝમાનએ 

��ુરની ��ુસુીયાતન ેબયાન કર� રહયા છે. 

૪. અગર આ કલામથી ઈમામ અ.સ. ની �રુાદ ટ�વી હોત 

તો આ ઈમામે ઝમાનાએ ��ુરના માટ� કોઈ િવશેષતા નહોતી ક�મક� 

ટ�વી આપહઝરતના ઝમાનામા ં બ�ુ જ લોકોને મઝીદ તાર�ક�મા ં

નાખી દ��ુ ંછે. 

૫. અગર ટ�વી દ�ખવાથી ઈ�સાન ��ુતલીફ અફરાદને 

�ુિનયાના �ુર દરાઝ ઈલાકાઓથી દ�ખી શક� છે પરં� ુ સનઅતી 

વસાએલના ઝર�યે દ�ખવાથી �ુ�વત ે બાસેરા અને સામેઆમા ં

વઘારાના કોઈ માઅના નહા બન�.ુ 

૬. આ ર�વાયતમા ં ઝી� થયેલી ��ુસુીયતથી મખ�સુ છે 

ક�મક� ઈમામે �ફર સા�દ� અ.સ. ફરમાવે છે: 

“ لشیعتنا هللا مدّ  ” હાલાકં� ટ�વીથી ફાયદો લઈન ેિસફ� િશયાઓથી 

મખ�સુ નથી. 
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૭. ટ�વી જોવાથી ના ફકત �ુ�વતે બાસેરા તાકતવર નથી 

હોતી પરં� ુ દાિનશવરોના �તુા�બક ટ�વી જો� ુ �ખોને �કુસાન 

પ�ુચંાવે છે. તો મા�મુ થ� ુ ક� ટ�વી જો� ુ �ુ�વતે બાસેરામા ં

વઘારાના બાએસ નથી. 

૮. અગર ર�વાયતથી ઈ�છા ઝા�હર� વસાએલ હોય તો 

અમારા પાસ ે કઈ દ�લલ છે ક� એ વસીલા ટ�વી જ છે કદાચ 

ટ�વીની િવના કોઈ ન� ુ વસીલો હોય. તો �યાર� આ એહતેમામ 

આ�� ુહોય તો આપહઝરતની �રુદ ટ�વીના િવના કોઈ બી� વ�� ુ

છે તો આપ કઈ દ�લલના લીઘ ેઈમામ અ.સ. ના કલામન ે ટ�વી 

પર હ�લ કર� શક� છે? 

૯. બ�ુ જ વઘાર� ર�વાયતમા ંઆ બહ�તર�ન �કુતા મો�ુદ છે 

ક� આ મતલબની તસર�હ કર� છે ક� દ�ખવા અને સાભંળવાની 

�હ�સમા ં � ત�દ�લીઓ �ુ�મુા થશ ે એ ઝમાનએ ��ુર અને 

આપહઝરત અ.જ. ના કયામ પછ� વાક�અ થશે. 

આ પરથી ટ�વી, કો���ટુર, ઈ�ટરનેટ અને આવા જ બી� 

વસાએલ વ આલાત ક� � આપહઝરતના ��ુરથી પહ�લા હોય, 

એની પહ�લા એ બઘાની નફ� હોય છે અને આ ર�વાયતમા ંઆ બ� ુ

શાિમલ નથી. 
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ઈમામે �ફર સા�દ� અલય�હ�સલામે ઈ�સાનના �જ�મમા ં

��મુા હોવાવાળ� ત�દ�લીઓને હઝરત મહ�દ� અ.જ. ના ��ુર અન ે

કયામ પછ�થી �કુ�યદ ક�ુ� છે અને ફરમા��ુ:ં “ قام۔۔۔ اذا قائمنا ِانّ  ” 

�મા ંઆ િવશમેા ંતસર�હ થઈ છે ક� ઈ�સાનમા ંવાક�અ થવાવાળ� 

અઝીમ ત�દ�લીઓ ઈમામ અ.જ. ના કયામ પછ� વાક�અ થશે. 

૧૦. બીજો બહ�તર�ન �કુતો એ છે ક� હઝરત ઈમામે સા�દ� 

અ.સ. ફરમાવે છે: “ر��۔۔۔��
�
�

ٔ

������ و ا

ٔ

�� ا  ����
�

 ا� ���

ّ

��” �દુાવદં� કર�મ 

આપણા શીયાઓની �ખો અને કાનોમા ંકિશશ ઈ�દ કરશે �નાથી 

એમના દ�ખવા અને સાભંળવાની �ુદરતમા ં વઘારો થશે. અગર 

આપહઝરત અ.સ. ની ત�દ�લીથી �રુાદ ટ�વી અને કો���ટુર �વા 

ઝાહ�ર� વસીલા છે તો આ રોશન વાત છે ક� આનાથી લોકોની 

બસારત અને સમાઅતમા ં કોઈ �તની ત�દ�લી પૈદા નહ� હોત 

અને એમની �ુદરતમા ંપણ કોઈ �તનો વઘારો જોવામા ંઆવ�ુ ં

નથી. 

આ પરથી ��ુ ં ક� ર�વાયતના મ�નથી વાઝેહ છે ક� ઈમામ ે

�ફર સા�દ� અ.સ. ના આ ફરમાન “����
�

 ا� ���

ّ

��” થી �રુાદ 

ઈ�સાનના વ�ુદમા ં ત�દ�લી છે ના ક� એના વ�ુદથી બહાર કોઈ 

ત�દ�લીના � ઝાહ�ર� અસબાબ વ વસાએલના ઝર�યા હોય. 
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૧૧. એક બી� કા�બલે �ૌર �કુતા આ છે ક� ઈમામે �ફર 

સા�દ� અ.સ. ફરમાવ ેછે: “ا�۔۔۔ 

ّ

��” એટલ ેઆ ત�દ�લીન ે�દુાથી 

િન�બત આપે છે અને એને �દુાનો કામ સમ� છે. એટલે ઈમામ 

મહ�દ� અ.જ. ના કયામના પછ� �દુા લોકોમા ં ત�દ�લી ઈ�દ 

ફરમાવશે � એક �ૈર તબીઈ અને (ફ�તર�) ત�દ�લીની દલીલ છે. 

ઈબારતથી વાઝેહ છે ક� ટ�વી યા બી� વ��નુી ઈ�દને �દુાવદં� 

કર�મથી િન�બત નથી આપતા. 

૧૨. હઝરત ઈમામ મહ�દ� અ.જ. પોતાની �ુ�ુમત અન ે

િનઝામે �ુ�ુમતમા ં �ૈર મા�લુી માઅનવી �ુ�વત અને �ુદરતથી 

ફાયદો લેશે. આવી ર�તે એ �ુિનયા અને �ુિનયાવાળા ના તકા�લુ 

માટ� લોકોમા ંત�દ�લી ઈ�દ કરશે. 

આ બયાન પરથી ક�ટલાક લોકોની આ વહ�મ પણ વાઝેહ 

થઈ �ય છે છેવટ� પોતાના અફકારની ઈ�લાહ કરવી જોઈએ. આ 

નાની સોચ રાખવાવાળા �મુાન કરતા કો એ પોતાની આ સોચથી 

�ુિનયાના નેઝામ ચલાવી શક� છે. 

૧૩. ઝમાનએ ��ુરની ��ુસુીયાતમાથંી એક ઝમાન વ 

મકાનની મહ��ુદ�યતના ખ�મ થઈ જ� ુછે પરં� ુઅફસોસ ક� અ�યાર 

�ઘુી આવી બહ�સોના િવશમેા ં તહક�ક વ �ુ�ત�ુ નથી કર� ક� � 
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અમારા મઆશરા માટ� ઈ�તેહાઈ �ફુ�દ અને બરકતના બાએસ છે. 

��ુરના ઝમાનાની બરકતોને મ�ેનઝર રાખતા એન ે બરકતોના 

ઝમાના કહ� શકાય છે. 

�મુક�ન છે ક� ��ુરના ઝમાન વ મકાનના મસઅલા મા ં

ત�દ�લીના િવશમેા ંબહ�સ આપણા માટ� નહ� હોય પરં� ુર�વાયાત 

અને ખાનદાને ઈ�મત વ તહારત અ.સ. ના ફરામીનમા ં �ુ�ત�ુ 

કરવાથી મા�મુ થશ ેક� એમના િવશમેા ંઅ�હાસ68 મૌ�ુદ છે પરં� ુ

મઆશરાના આવા અહ�મ મતાલીબથી આશના હો� ુ આ વ��નુી 

દલીલ નથી ક� આ અ�હાસ અહલેબૈત અ.સ. ની ર�વાયત મા ં

બાયાન થઈ નથી. 

અમે � અહ�યા ર�વાયત ન�લ કર�એ એનો નાનકડો 

ઉદાહરણ હતો �મા ંઈમામ ે�ફર સા�દ� અલય�હ�સલામ ે��ુરના 

ઝમાનામા ંમકાનની મહ��ુદ�યત ખતમ થવાથી પરદો ઉઠાડયો અને 

એને એક યક�ની મતલબના તોરપર બયાન ક�ુ�. 

�લુે તાર�ખમા ંઅ�યાર �ઘુી ઈ�સાનના ઝમાન વ મકાનની 

ક�દથી �કુ�યદ હો� ુકોઈ આવા મસઅલા નથી ક� �ના માટ� તૌઝીહ 

                            
68 બહ�સ � ુબ�ુવચન 
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અને બહસની જ�ર હોય પરં� ુ આ બ� ુ એના માટ� વાઝેહ છે ક� 

ઈ�સાન ઝમાન વ મકાનની ક�દમા ં અસીર હતા અને અસીર છે. 

અ�યાર �ઘુી ઈ�સાનના આ ક�દથી નીકળવાની બ�ુ જ વઘાર� 

કોિશશો કર� પરં� ુ આ મહ��ુદ�યત ફકત ��ુરના ઝમાનામા ં જ 

ખ�મ થશે. 

ઈમામ ે �ફર સા�દ� અલય�હ�સલામ ે � �ુમલા ઈરશાદ 

ફરમા��ુ:ં “ا����ب۔۔۔۔ ��  ا��ہ ا��ى 

ٰ

�ى
�

��” આ મકાની મહ��ુદ�યત ના �ુર 

હોવાની દલીલ છે ક�મક� આ ર�વાયતમા ં હઝરત ઈમામ મહ�દ� 

અ.જ. ના ��ુરના ઝમાનાન ે આમ િવશેષતા ક�ુ� છે ક� એ 

ઝમાનામા ં યક�નન મોમીન �ુિનયાના �વુ�થી પિ�મમા ં બેઠ�લા 

ભાઈને દ�ખી શકશે. 

આ �કુતા આ વ��નુી દલીલ છે ક� આ બનંે અફરાદના 

દરિમયાન હ�રો �કલોમીટરના �લુાની ફાસલા અન ેબનંેના એક 

બી�થી �ુર હો� ુઆ વ��નુી દલીલ નથી ક� એ એક બી�ને નથી 

જોઈ શકતા, પરં� ુ એમના દરિમયાન એટલા ફાસલાના બાવ�ુદ 

એ એક બી�ને દ�ખી શકશે. 

આ �દુ મકાનના મસઅલાને �ુર હોવાની દલીલ છે ક�મક� 

આટલી �સુાફત વ �ુર�ની બાવ�ુદ પણ એ આ એક જ જ�યા એક 



85 

 

બી�ની સાથ હશે. � ુઆ તમામ તર�� આ ત�દ�લીની વજહથી 

છે ક� � એક વસીલા વ આલાની ઈ�દથી ઈ�સાનની બસારતમા ં

વઘારો કરશે? 

ઈ�મ વ દાિનશ હાિસલ કરવા માટ� અકલી તકા�લુ અને 

મા�હથી વઘીને બી� �ુદરતને ક�બ કરવાના બ�ુ જ અહ�મ ઝર�યો 

છે. 

મઝ�ુરહ તમામ અહ�તેમાલાતના બાવ�ુદ �મુક�ન છે ક� 

ઝમાનએ ��ુરમા ં�વુ� વ પિ�મથી એક બી�ને જો� ુકોઈક બી� 

ર�તે હશે ક� �યા ં�ઘુી આપણી �ફ� નથી પહ�ચી શકતી. 

 

મૌ�ુદા સનઅત ઉપર એક નજર 

આપણે ��ુરના બાબરકત અને દરખશાન ઝમાનામા ંઈ�મ 

વ દાિનશની હ�રત�ગઝ િપશર�ત અન ેઈમામે ઝમાન અ.જ. ની 

આલમી �ુ�ુમતમા ં અ�લી તકા�લુના � મતાલીબ ઝી� કયા� 

એનાથી મા�મુ થાય છે ક� હા�ઝરમા ંસનઅતી ટ�કનોલો�ના બ�ુ જ 

વસાએલ આ સમય બેકાર અને નાકાર થઈ જશે. અગર ઈ�સાન 

આનાથી ફાયદો લે છે, એની દલીલ એ સમયની અમલી વ ઈ�મી 
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તર�� અન ે અ�લી તકા�લુ છે. �વી ર�તે આજકાલ માણસોએ 

નવી અને તજેતર�ન ગાડ�ઓના આવવાથી બ�ઘી તાગંા વગેર�ન ે

છોડ� દ�� ુ છે. એ ઝમાનામા ં પણ ઈ�સાન ઈ�મ વ દાિનશમા ં

તર�� ની વજહથી મૌ�ુદા દૌરના નવા વસાએલન ેછોડ�ને ઈ�મી 

વ અ�લી તકા�લુના ઝમાનાના વસાએલથી ફાયદો લેશે. 

� ુ આ સહ� છે ક� બશર�યત ઈ�મ અને �ઝ�દગીની હર 

શોઅબામા ં બેિમસાલ તર�� કરવાના બાવ�ુદ �તુકાળના 

ઝમાનાના વસાએલથી ફાયદો લે? 

� ુ નવા વસાએલના હોવાની બાવ�ુદ થી ફાયદો લેવો 

પસમાદંગા અન ે�તુકાળ ઝમાનાની તરફ જ� ુ�મુાર નહ� થાય? 

કોઈ શક વ તરદ�દના િવના યક�ની તોરપર કહ� શકાય છે 

ક� �વી ર�તે ઈ�સાન �ઈુ અને ડોરાન ે છોદ�ને નવી િસલાઈ 

મશીનોથી ફાયદો હાિસલ કર� છે. �વી ર�તે તાગંા અન ે બ�ઘીને 

છોદ�ને નવા અન ે આરામવાળ� ગાડ�ઓ પર સફર કર� છે આવી 

ર�તે ઈ�સાન આજની ઈ�મી વ સનઅતી તર��થી દૌર� હાઝીરના 

નવા વસાએલ થી ફાયદો લઈ રહયો છે પરં� ુ�યાર� આ ઈ�મી વ 

સનઅતી તકા�લુની નવી હદ �ઘુી પહ�ચી �ય તો પછ� ઈ�સાન 

મૌ�ુદા દૌરના વસાએલને છોડ�ને એ દૌરના નવા વસાએલને 
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ઈ�તેમાલ કરશે ક� આજના દૌરના વસાએલની એમની સામે કોઈ 

અહ�મીયત નહ� રહ�. 

આ મતલબની વઝાહત માટ� એક િમસાલ �ઝ� કર�એ છ�એ: 

અગર કોઈ �રુજથી તવાનાઈ હાિસલ કર�ને ગાડ� ચલાવી 

શક� તો � ુ પે�ોલ યા ડ�ઝલ ઈ�તેમાલ કર�ને વાતાવરણ અન ે

પયા�વરણ ન ેખરાબ કર�ુ ંસહ� છે? 

�વી ર�તે આપણે પહ�લા પણ બયાન ક�ુ� હ� ુ ક� એક 

ઝમાનામા ં ના િસફ� ઈ�સાન ઈ�મ વ સનઅત મા ં મૌ�ુદ મા�� 

વસાએલની બહ�તર�ન અને કાિમલ તર�ન અ�વાઅમાથંી ફાયદો 

લેશે બ�ક� માઅનવી ઉ�રુમા ં પીશર�ત અન ે મલ�ુત �ઘુી 

પહ�ચવાથી બ�ુજ વઘાર� નાશેના�તા �ુ�વતોને હાિસલ કરશે ક� 

�નાથી ફાયદો કર�ને ઈ�સાન બ�ુ જ પીશર�ત અને નવા 

વસાએલ �ઘુી પહ�ચી શકશ ેએનાથી ફાયદો લઈ શકાય છે. 

આ પરથી અમે આ �કુતા બયાન કર�એ છ�એ ક� અમારા 

ઝમાનાના જદ�દ અને નવા વસાએલ ઈ�મ વ દાિનશના એ 

દર�શા ંઝમાનામા ંછોડ� દ�વાશે. 
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આ વાઝેહ અને રોશન છે આ કામથી �તુકાળ ઝમાનાની 

�મ પાછળ જ� ુ લાઝીમ નથી આવ� ુ પરં� ુ અ�લ વ ઈ�મના 

તકા�લુથી ઈ�સાન ઝમાનએ ��ુર અને ઈમામે ઝમાના અ.જ. ની 

ઈલાહ� �ુ�ુમતમા ંઈ�મ વ સનઅતના તકા�લુથી નવા વસાએલન ે

ઈ�તેમાલ કરશે. અગર ઈ�સાન એ ઝમાનામા ંપણ મૌ�ુદા દૌરના 

આલાત વ વસાએલથી ફાયદો કર� તો આ આવી ર�તે જ થશે �મ 

આ� આપણે બક� રફતાર અન ે નવી મોડ�લની આરામદ�હ 

ગાડ�ઓની બાવ�ુદ તાગંા અને બ�ઘીથી ફાયદો લેશે. 

��ુરના �રુ�રુ ઝમાનાની ત�દ�લીઓ અને એ ઝમાનાની 

ઈ�મી વ અ�લી તકા�લુથી આગાહ લોકો માટ� આ એક વાઝેહ 

હક�કત છે. 

ક�મક� એ �ણે છે ક� �વી ર�તે �તુકાળ ઝમાનાની બિન�બત 

ઈ�મી તર��ઓ આખર� એક સદ�ના દૌર એ સનઅત અને 

ટ�કનોલો�મા ં બ�ુ જ ત�દ�લીયો વ�ુદમા ં લાવી છે આવી ર�ત ે

ઈમામ મહ�દ� અ.જ. ની ઈલાહ� �ુ�ુમતના દૌર એ �ૈરમા�લુી 

ઈ�મી તર��થી બ�ુત જ હ�રાન કરવાવાળ� ત�દ�લીઓ વ�ુદમા ં

આવશે ક� મૌ�ુદાતર�ન તર�� �નો �કુાબલો કરવાની તાબ નથી 

રાખતી. 
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�યુ�, �રુ, રોશની અન ે એનજ�ના બહ�તર�ન મ�બઅ છે. 

ઈ�સાન ઈ�મી તર��ના મોટા મોટા દાવાની બાવ�ુદ પણ અ�યાર 

�ઘુી �યુ�ની એનજ�થી �કુ�મલ તોરપર ફાયદો નહ� લઈ શકયા, 

�વી ર�તે ઈ�સાન પાણીને ��ુતલીફ તર�કાથી ઝખીરા કર�ને એન ે

બરબાદ હોવાથી બચાવ ે છે. આવી ર�તે �યુ�થી એનજ� ઝખીરા69 

કરાને એને બ�ુ જ કામો માટ� ઈ�તેમાલ કર� શકાય છે. 

અ�યાર �ઘુી ઈ�સાન પોતાના ઈ�મના લીઘ ેઆગાહ� હાિસલ 

કર� �કુયો છે ક� �યુ� હયાતના માટ� ઝર�યા છે. પરં� ુ આ ક� 

એનાથી ફાયદો લઈ શકાય છે? ક�વી ર�તે એના �ઘુી પહ�ચી 

શકાય છે? કયા તર�કાથી તલે, પે�ોલ અને ��ઝલના િસવાય 

�યુ�ની એનજ� અને તવાનાઈથી ફાયદો લઈ શકાય છે? 

આ એક એવો ��ુો છે ક� �ની પર અ�યાર� પણ શકનો પડદો 

પડ�લો છે. અ�યાર �ઘુી એનાથી બ� ુ જ કમ મવાર�દમા ં ફાયદો 

લીઘેલો છે. 

                            
69 સ�ંહ 
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�યુ� અને એની તવાનાઈના િવના ચાદં પણ તવાનાઈનો 

મ�બઅ છે �ની તવાનાઈ જમીન પર બ�ુ જ �ચજ� પર અસર 

�દાઝ થાય છે. 

પરં� ુઈ�સાન પોતાની ઈ�મી તર��ની તમામતર દાવોના 

બાવ�ુદ ચાદંની તવાનાઈને સ�ંહ કર� શકયો ક� �ને એ પોતાના 

ઈ�તેયારમા ંકરાર આપીન ેએનાથી ફાયદો લઈ શક�. 

ચાદંની રોશનીના જમીનના પાણી અન ે દ�રયાન ઉતાર 

ચઢાવ ઈ�સાનના �જ�મ અને નફસીયાત પર �ભાવ અને એવી 

ર�તે એની બી� �ચજો પર �ભાવ પાડવો એવા મતા�લબ છે ક� 

�ના �ઘુી ઈ�સાનની તહ�ક�ક પહ�ચી શક� છે પરં� ુ ચ�ંની 

રોશનીને સ�ંહ કર�ને એનાથી જ�ર� મવાર�દમા ં ફાયદો કરવાના 

િવશેમા ંકોઈ પીશર�ત જોવામા ંઆવી નથી.70 

ચ�ં અને �યુ� તો દર�કનાર િસતારાઓની રોશના અને 

આકાશગગંામા ં પણ બ�ુ જ વઘાર� �ુદરત છે. અ�યાર �ઘુી 

�ુિનયાની ઈ�મી તર��ના દાવેદાર એ રાઝથી પણ પડદો નથા 

                            
70 ચ�ં ના �રુ અને રોશની ના િવશે �ણવા માટ� �રુાની ક�તાબ�માથંી મ�ુ�મ 

આય��ુલાહ શખે આલી અકબર નહાવ��દ ની ક�તાબ �લુ�ાર� અકબર� અને નવી 

ક�તાબ�માથંી લીયાલ વાટસન ની ફારસી જબાનમા ંતર�ુમો થયેલી ક�તાબ “ફૌ�� ત�બઅત” 

જોવો. 
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ઉઠાવી શકયા. એ એને સ�ંહ કર�ને એના ઈ��માલથી લાચાર અને 

અસહાય છે. �દુાવદં� કર�મે અહલે જમીન માટ� �યુ� અને થોડા 

િસતારાને ��ુઅુ કરવામા ં આવી હ�રાન કરવાવાળ� તાસીર કરાર 

આપી છે ક� ક�ટલાક લોકોને એમા ંયક�ન નથી થતો ક�મક� એમની 

ફ��� સ�હ અને યક�નની મ�ંઝલ થી મોટ� છે. 

અમે આ પરથી રા�તો બ�ુ મોટો કર� દ�ઘો. જમીનથી ચ�ં 

અને �યુ� પર જતા રહયા અને �યાથંી આકાશગગંાના સફર પર 

નીકળ� ગયા. હવે આપણે પોતાના વતન એટલે જમીન પર પાછા 

આઈએ તો અ�યાર �ઘુી એના બ�ુ જ વઘાર� રાઝ બાક� છે �ને 

�ણવાથી આપણો ઈ�મ લાચાર છે. તો �ખ�કતે જમીનના રાઝથી 

પણ પડદો ઉઠવો બાક� છે. 

� �દવસે તમામ �ુિનયા પર હઝરત ઈમામ મહ�દા અ.જ. ની 

કાિમલ �ુ�ુમત હશ ેઅને �યાર� જમીન વ આકાશ અને �યુ� અન ે

ચ�ંની �ખ�કતના શાહ�દ ઝાહ�ર થઈન ેએમના પર �ુ�ુમત કરશે તો 

એ કાએનાતન ે પોતાના ઈ�મથી �નુ�વર ફરમાવશ ે અને 

મઆશરાથી �હાલતની તાર�ક� �ુર કરશે પછ� ઈ�સાન પર �ખ�કત ે

કાએનાતના રાઝો �લુી જશે. 
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હા! �વી ર�તે ક� એમણે વાયદો કય� છે ક� એ �દવસે દર�ક 

વ��નુા ઈ�મ હશે, �હાલતના વાદળ �ુર થશે અન ેકોઈ પોશીદા 

અને �પાયેલા રાઝ બાક� નહ� રહ�.71 

હવે આપણે એ �દવસની યાદથી પોતાના �દલને �શુ કર�એ 

ક� �યાર� રાઝ ેકાએનાતથી પરદો ઉઠ� જશ ેઅન ેકોઈ રાઝ �પેલો 

નહ� રહશે. એ બાબરકત, બાઅ�મત, �નુ�વર અને દર�શા ં

�દવસની આમદ માટ� દદ�ભર�લા �દલ અને આહ�ની સાથે �ુઆ 

કર�એ છ�એ ક� આપણા �ુટ�લા �દલોમા ંકોઈ અસર હોય. 

 

ઝમાનએ ��ુર અને મૌ�ુદા ઈ�દાતના ��મ 

આપણે બે જ�ર� અને �નુયાદ� સબબ ઝી� કર�એ છ�એ: 

૧. હઝરત ઈમામે મહ�દ� અ.જ. ના �ુિનયાને �હદાયત 

આપ�ુ.ં 

                            
71 આ હઝરતે અમી�ુલ મોમેનીન આલી અ.સ. ની ર�વાયત તરફ ઈશારો છે:   �

ِ
� ��

����۔
�

� ����  ��� اال و ا�� ا���õ و ا�
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૨. ઝમાનએ ��ુર� એ લોકોના �ફ�� વ અ�લી �ુ�દ અન ે

તકા�લુ. 

એમની બ ેવજહથી ઈ�સાન જ�દ�થી ઈ�મ હાિસલ કર� શકશ ે

�નાથી અ�ીમ સ�ં�ૃિત નસીબ થશે. હવે એ એક અને સવાલ પેશ 

કર�એ ક� ��ુરના ઝમાનાની અ�બ ઈ�મી તર�� અને તમ�ન ના ં

પછ� મૌ�ુદા દૌરની ઈ�દાત� ુ�ુ ંથશે? �ુ ંઆ ખ�મ થઈ જશે? 

� ુઆ ઝમાનાના લોકો એનાથી ફાયદો લેશ?ે અને �ુ.ં..... 

�મુક�ન છે ક� આ અને આવા ક�તલા સવાલ ક�ટલાક લોકોના 

�હનમા ંપૈદા થાય તો આના સતંોષજનક જવાબ આ�ુ ંજ�ર� છે. 

અમે આ સવાલનો િવગતવાર જવાબ આપવા માટ� મૌ�ુદા દૌરની 

ઈ�દાતને ક�ટલીક �તમા ંતકસીમ કર� છે તાક� ભણવાવાળા માટ� 

બહ�તર�ન જવાબ આપી શકાય. 
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�કુસાનદ�હ ઈ�દાતની ના�દુ� 

મૌ�ુદા ઈ�દાતમાથંી આવા વસાએલ પણ છે ક� � 

ઈ�સાનની તબાહ� વ બરબાદ�ના સબબ છે �મા ંજગં અને ક�લ વ 

�ટુફાટમા ંજ કામમા ંલાવવામા ંઆવે છે �મ એટમ બમ વગેર�. 

આ વાઝેહ છે ક� આવી ઈ�દાતએ ક�ચરને તબાહ� વ 

બરબાદ� અને �નુર�ઝીના િસવાય કંઈ નથી આ��ુ.ં ��મ વ 

સીતમ અને ફસાદાતની વગર એમનો કોઈ બીજો ફાયદો નથી અન ે

આવી ઈ�દાત ઈમામ મહ�દ� અ.જ. ના અ�લ અને �યાય વ 

કર�માના અને સસંાર ની �ુ�ુમતથી સાઝગાર નથી. 

આવા વસાએલની ના�દુ� જ મા ં સમાજની ભલાઈ છે. 

ઈ�સાન અને બી� મખ�કુાતની ��ુ�ત માટ� આવા ખરાબ 

કરવાવાળા વસાએલની ના�દુ� જ�ર� છે. આ ફકત ઈમામ મહ�દ� 

અ.જ. ની �યાયિન�ઠ �ુ�ુમતમા ંજ નથી પરં� ુતાર�ખમા ં ક�તલાક 

વખત ઈ�સાિનયતથી મોહ�બત કરવાવાળા બાદશાહોને પણ આવા 

વસાએલ બનાનવવાની સ�તીથી િવરોઘ ક�ુ�. હાલાકં� એમની 

�ુ�ુમતને આની વઘાર� જ�ર હતી �મણે બરબાદ�ના આવા ઝર�યા 

બનાવવાની �ખુાલેફત કર� એમાથંી એક “�ઈુ પાઝંદ�ુમ” છે. આ 

વા બાદશાહોમાથંી છે �નો ઈ�મ વ �હકમતથી કર�બી સબંઘં હતો. 
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એ �ફલોસોફત ન ે દર�ક �મુ�કન સ�ુલત આપી હતી અન ે

દાિનશવરો (ઓલમા) માટ� બ�ુ જ વઘાર� એહતેરામ કરતા હતા. 

આની �ુ�ુમતમા ંએક મા�હર �કિમયો હતો ક� �નો નામ “દોબરહ” 

હતો એણે એક એવા આિતશગીર મા�હ શો�યો હતો ક� �ને કોઈ 

તોડ નહોતો શકતો અન ેના તો એનાથી બચ� ુ�મુક�ન હતો. હ�ા 

ક� એનાથી લગાવેલી આગ ને પાણીથી પણ ઓલ� ુ �મુક�ન 

નહોતી. 

“દોબરહ” ને બાદશાહ ની સામે એની આ ઈ�દ પેશ કર� 

અને એનો તજ�બો કય�. બાદશાહ હ�રાન થઈ ગયો �યાર� એને 

જોયો ક� આ મા�ો ક�ટલાક શહ�રો ન ેક��તાન બનાવી શક� છે, મોટ� 

મોટ� ફોજ ન ેમાર� શક� છે પછ� બાદશાહ� એને ન�ટ કરવા�ુ ં �ુ�મ 

આપયો અને એનો ફાર�લુો પર �પાવી દ�ઘો એજ જમાનામા ંએ 

બાદશાહ ��ેજો સાથે જગં કર� ર�ો હતો એને �ુ�મનની સમ�દર� 

ફૌજ ઉપર હમલો કરવા માટ� આવી જ હથીયાર ની જ�રત હતી 

પણ એને ઈ�સાનીયત ને ��ુ�ત આપવા માટ� આમા ં જ સલાહ 

�ણી ક� આવો હિથયાર હમેશા હમેશાના માટ� ખ�મ થઈ �એ. 
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ઈ�મ �ુિનયાનો ને��ૃવ નથી કર� શકતો 

અગરચે સ�ર અને અઢારની સદ� મા ંહાિસલ થયેલી ઈ�મી 

તર��થી ક�ટલાક દાિનશવર આ સોચી ર�ા હતા ક� એક �દવસ 

એવો આવશે ક� �યાર� ઈ�મ �ુિનયા�ુ ંન�ે�ૃવ કરશે અને ઈ�મથી 

ફાયદો હાિસલ કર�ન ે બનાવેલા કા�નુના સાયામા ં �ુિનયાને રંજ 

અને �ુ:ખ થી ��ુત કર� દ�શે પણ જમાનાનો �ઝુરતો ગયો અને એ 

વાત સા�બત થઈ ક� એ લોકોએ � સો��ુ ંહ� ુ ંએનો ઉ�ટો છે ક�મક� 

ઈ�મી તર�� ના ફકત �ુિનયાને બેઈ�સાફ� અને દદ� થી ��ુત 

નથી કર� શકતી બ�ક� ઈ�મે સમાજની ��ુક�લાત અને રંજોમા ંપણ 

ઈઝાફો કર� દ�� ુછે. 

તાર�ખ આ હક�કતની ગવાહ છે ક� અ�યાર �ઘુીની ઈ�મી 

તર��થી લાખો લોકો બેસરો સામાનીના આલમમા ંપડ�ા છે. આ 

બ� ુ ફકત આ વજહથી છે ક� ઈ�મે તર�� કર� છે એનાથી 

ઈ�સાનની ઈ�સાિનયતમા ંતકવીયત આઈ નથી હાલાકં� �ઝ�દગીના 

તમામ પહ��ઓુમા ં તર�� થવી જોઈએ ના ક� કોઈ એક પહ��મુા ં

ઈ�મ એવી �રુતમા ંસમાજમા ંતકા�લુની તરફ લઈ જઈ શક� છે ક� 

�યાર� એ અ�લ વ ઈ�સાિનયતની સાથે તર�� કર� પરં� ુઅગર 
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ઈ�મ એના વગર તર�� કર� તો એ બશર��યતની તબાહ� વ 

બરબાદ�� ુસબબ બને છે. 

 � ��

ٓ

�اغ ا
�

� � � دزدى ��
�

�د ��ال  � �ہ �� �� ���� 

પ�િત � ુ િનમા�ણ સહ� તકા�લુની બનેા ઉપર કરાર 

આપવામા ં આ�� ુ છે એટલે � �દવસે તમામ મખ�કુાર, 

ઉગવાવાળ� વ��ઓુ, હ�વાનાત અને ઈ�સાન ખ�ક થયા એ જ 

�દવસથી એમના તકા�લુના સફરનો આગાઝ થઈ �ય છે. અગર 

એ પોતાની આ હાલત પર બાક� રહ� તો � �ખ�કતના પહ�લા 

�દવસ હતી તે પછ� �ુિનયાનો � ુહાલ થશે? 

આ પરથી એના મતલબના ં મકા�લુ, �ઝ�દગીની યક�ની 

શરતોમાથંી છે. આમા ંએક અહ�મ �કુતો (��ુો) એ છે ક� �જ�માની 

તકા�લુ, �ુહાની અને �ફ�� તકા�લુની સાથ ેહો�ુ ંજોઈએ. 

એટલે �વી ર�તે બ�ચા �જ�માની એઅતબેાર થી વઘે છે 

એવી ર�તે એમને �ફ� વ �ુહાની એઅતેબારથી પણ બઘ� ુજોઈએ. 

અગર બ�ચા �જ�માની તોરપર તો વઘે પરં� ુ �ફ�� અન ે �ુહાની 

તોરપર ના વઘે તો એના બચપનના અફકારમા ંકોઈ ત�દ�લી પૈદા 

ન થાય તો સમાજ કયા હાલ �ઘુી પહ�ચી જશે? 
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તો ઈ�સાન� ુ �જ�મી તકા�લુ એમના �ફ�� તકા�લુ અને 

અ�લી �ુ�દની સાથે હો� ુજોઈએ અને આ બનંે �ઝ�દગીની તમામ 

શોઅબામા ં બરકરાર રહ�� ુ જોઈએ વરના જો ઈ�સાન એક 

એઅતેબારથી તકા�લુની મ�ંઝલ �ઘુી પહ�ચી ��ુો હોય અને 

બી� બ�ુ જ નીચનેી તરફ જઈ ર�ો હોય યા આવી ર�તે જ થોભી 

�ય તો એ સમાજથી બરાબર� ખ�મ થઈ જશ ે ક� � સમાજની 

તબાહ�નો સબબ બનશે. 

આ પરથી �વી ર�તે સમાજ ઈ�મ વ સનઅતની રાહમા ં

કોિશશ કર� છે અને ઈ�મ વ સનઅતના તકા�લુ અને મા�� ઉ�રુની 

િપશર�ત મા ં આસમાનની �લુદં�ઓને �ઈ રહયો છે �યા ં એન ે

માઅનવી અન ે�ુહાની મસાએલમા ંપણ તકા�લુની તરફ ગામઝન 

રહ�� ુ જોઈએ વરના �ુહાની અને માઅનવી મસાએલમા ં તવ�જો 

કયા� વગર ઈ�મી વ સનઅતી તર�� ખતરનાક અન ે તાર�ક 

ભિવ�યના અલાવા કંઈ નથી આપતી. 

અગર ઈ�સાની સમાજ અને �ુિનયાની તર�� ન ે

ચાહવાવાળા જયા ં �ુિનયાને તર�� વ તકા�લુની તરફ લઈ 

જવાની કોિશશ કર� રહયા છે �યા ંએમને �ફ�� વ માઅનવી અન ે

�ુહાની તકા�લુની પણ કોિશશ કરવી જોઈએ ના ક� ફકત ક�ટલીક 
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મા�� આલાત વ વસાએલ બનાવવામા ંજ મગન રહ�. સૌથી પહ�લા 

ઈ�સાનના વ�ુદમા ં શ�સીયત, અફકાર અને નઝર�યાતના 

એઅતેબારથી બદલાવ અને તકા�લુ ઈ�દ હોવી જોઈએ તાક� 

સનઅત વ ક�ચર મા ં વાક�ઈ તર�� વ�ુદમા ં આવે વરના કોઈ 

એક શોઅબામા ં તર�� �ુિનયાને ના�દુ�ન ે િવના કંઈ નથી આપી 

શકતી. 

 

�ુિનયા�ુ ંભિવ�ય અને િવ�સનીય જગં 

�તુકાળ અને ભિવ�યમા ં�ુિનયાની મશ�ુર તર�ન શ�સીયાત 

�ુિનયાની ના�દુ� અને તબાહ� વ બરબાદ� થી ડર� ગઈ થી અન ે

અ�યાર� પણ છે, ક�મક� એ �ણે છે ક� એમને જ �ુિનયાને આ મોડ 

પર લાવીન ે ઉભા ક�ુ� છે, આવા જ અફરાદમાથંી એક “અઈન 

�ટાઈન” પણ છે. 

“રસેલ” કહ� છે ક� એટમ બમ અને એનાથી વઘીન ેહાઈ�ોજન 

બમથી ઈ�સાની સમાજની તબાહ�ના ખૌફમા ંપણ વઘારો થયો છે. 

અકસર ઈ�મી તર�� ઈ�સાને મોતના મ�મા ં ઘક�લવાનો સબબ 
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બની છે છેવટ� એમા ં ક�ટલાક ઝબરદ�ત શ�સીયાત અન ે સાહ�બે 

નઝર હઝરાત ક� �માથંી એક “આઈન �ટાઈન” છે.72 

“દકંટ દોનોઈ” કહ� છે: આ� �ુિનયા એટમી �ુદરતના 

નતી�મા ં �કુ�મલ તોરપર તબાહ�ના �કનાર� આવી ગઈ છે. 

�ુિનયા અ�યાર� �તુવ��હ થઈ છે ક� એમની િન�તના એકલા 

રા�તા ઈ�સાન ના બરતાવ છે. ઈ�સાની તાર�ખમા ં પહ�લી વાર 

ઈ�સાન પોતાના હોશ વ હવાસથી કયા� કામ પર પણ શરિમ�દા 

છે.73 

હા! હવે ક�તલાક �રુોપી િસયાસતદાન ઈ�સાન અન ે

�ુિનયાના ભિવ�યના િવશેમા ં�ફ�મદં છે એમણે મા�મુ નથી ક� આ 

હિથયારોને ઈ�તેમાલ કરવાથી � ુ �ુિનયા આખી ર�તે તબાહ થશે 

યા નહ�? 

�ુિનયાના ભિવ�યના ખતરા અન ેિવ���નય જગં ના બહાના 

બનવાવાળા અસબાબમા ંએક થોડાક ��ુકોના બી� ��ુકોને નવી 

જગંી હિથયાર વેચવા� ુ છે. િસયાસતદાન વઘાવે દોલત કમાવવા 

અને બી� ��ુકોમા ં�સુવા માટ� આવા કામ ��મ આપે છે. બી� 

                            
72 આય�લુ �ુરસી, પયામે આસમાની તૌહ�દ, પજે ન ં૨૧૩ 

73 આય�લુ �ુરસી, પયામે આસમાની તૌહ�દ, પજે ન ં૨૧૩ 
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��ુકોને જગંા સામાનની વેચાણ મોટા ��ુકોની આમદની નો અહ�મ 

ઝર�યો બની ��ુો છે. એટલ ે જ દરરોજ બ�રમા ં નવા નવા 

હિથયારો જોવા મળે છે. દરરોજ એકથી વઘીને એક હિથયાર 

બનાવવામા ંઆવે છે. હવે આપ આ �રપોટ� ને �ુઓ: 

બી� િવ���નય જગંના દરિમયાન �પાનના બે શહર 

“�હરોશીમા અને નાકાસાક�” પર એટમ બમ પાડયા તેનાથી બ� ુજ 

વઘાર� તબાહ� થઈ જો ક� નાઈ�ોજન બમ, એટમ બમની િન�બત 

�ઈુની નોક (અણી) ની બરાબર પણ તબાહ� નથી ફ�લાવતા. આના 

ફાટવાની તાકત પણ બ�ુ જ ઓછ� હોય છે ક�મક� એની અ�સી 

ટકાની (૮૦%) તાકત નાઈ�ોજન ની �મમા ંનીકળે છે. આ �કરણો 

� જગંી મૈદાન યા ઈલાકા પર પડ� તો આ તે તમામ મૌ�ુદાત 

અને ખદ�બીનથી દ�ખવામા ંઆવતી મૌ�ુદાત વ મ��કુાતને ન�ટ 

કર� દ� છે. 

“સા�ઇુલ �ુવીન” પોતાના ઈ�દની �બુીઓ અને ખામીઓ 

બયાન કર� છે: 

નાઈ�ોજન બમમા ંબે મોટ� ખામીઓ છે, એક એ ક� આ બમ 

શહ�રો અને ઈમારતોને �કુસાન નથી પહ�ચાડતો, �મુક�ન છે ક� 

�ુ�મન એનાપર ક�જો કર� લે યા આ ક� એને તબાહ કરવા માટ� 
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એટમ બમનો ઈ�તેમાલ કર�. આ બમની બી� ખામી આ છે ક� આ 

બમ પોતાના થોડ અમલથી બઘી મૌ�ુદાત અને �દુ�બીનથી 

દ�ખવામા ં આવતી મૌ�ુદાત અને મખ�કુાતને ના�દુ કર� દ� છે 

અને બ�ુ મોટા શહ�રને એક સેક�ડના કરો�ો �હ�સાથી પહ�લા 

ખામોશ ક��તાનમા ં ત�દ�લ કર� દ� છે, �મા ં તમામ મખ�કુાત 

ફના થઈ �ય છે પરં� ુ મારા ખયાલમા ં નાઈ�ોજન બમ, એટમ 

બમની બિન�બત થો�ુક બાઅખલાક છે ક�મક� એટમ બમ એટમથી 

બનાવવામા ંઆવે છે અને આ બમ હ�રો લાખો �દુા�ઓના સાથે 

સાથે બ�ુ જ લોકોને �ઘા, બહ�રા અન ે લાચાર કર� દ� છે છેવટ� 

નાઈ�ોજન બમ પોતાની એટલી તાકતની બાવ�ુદ કોઈન ે બાક� 

નથી છોડતો.74 

નાઈ�ોજન બમ બ�ુ જ ચાજોની �હકાયર કર� છે �મક� 

ઈ�સાનને ક�લ કર�ુ ં અરઝીશોમાં75 �મુાર થાય છે. અગર કોઈ 

આવો બમ બને �નાથી �ુિનયામા ંકોઈ ઈ�સાન પણ બાક� ના રહ� 

તો આ બ�ુ જ બાઅખલાક બમ હશે. 

                            
74 ક�યહાન અખબાર, ૫ શહ�રવર, ૧૩૬૦ �હજર� શમસી, પજે ન ં૫ 

75 અરઝીશ, �ક�મત, ��ુય, કદર 
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હા! � ઈ�સાન �દુાથી �ુર થઈ ગયો છે અને �ન ેઅ�લાક� 

��ુયોને છોડ� દ�� ુએન ે��મ આવી જ ર�તે હશે.76 

“બરતરંદ રસેલ” એ ઈ�મના િવશેમા ંઆ સ�ત, તીખી અને 

મા�સુ બયાન આપતા કહ�ુ:ં 

કદાચ આપણે એવા ઝમાનામા ં�ઝ�દગી ��ુર� રહયા છે ક� � 

તમામ ઇ�સાનના ફના હોવાના ઝમાના છે. અગર આ� ુથીય તો 

એનો �નુો ઈ�મ પર હશે.77 

૧૯૬૦ ના દહાઈમા ં નૌજવાન અને બા��ુસુ ભ�યા ગ�યા 

અને �િુનવિસ�ટ� ના નૌજવાનમા ંઈ�મ સાથે �ુ�મની રવાજ પાઈ 

ક�મક� ઈ�સાનના આ તમામ મસાએબ વ મસાએલે ઈ�મ વ 

��નુની તર��થી વ�ુદમા ંઆવી છે.78 

મગર�બી ક�ચર� �વી ર�તે ઈ�મને �ૈરઈ�સાની અને પ�ત 

મનાફ�અથી આ�દુા ક�ુ� એવી � ર�તે એમણે ડ�મો��સીન ે પણ 

પોતાની �રુાદ અને મકસદના �ુ�લુના ઝર�યા બનાવે� ુછે. 

                            
76 સીમાએ ઈ�સાને કાિમલ અઝ દ�દગાહ� મકાતેબ, પજે ન ં૪૬૫ 

77 ક�તાબે ઈ�મ, �ુદરત, ��ુનુત, પજે ન ં૮૭ 

78 રવાન શનાસી �મીર� ના�દુ આગાહ, પેજ ન ં૭૩ 
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હવે એ સમય આવી ગ� ુછે ક� �યાર� આ ક�ચરની તકદ�ર 

એની પૈદાઈશ, એના ઈ�તેમાલના િવશ ે િવચાર� અને ઈ�સાનની 

બેબસી, બદનસીબી, બેએઅતેદાલી અને �દુબેગાનગીના 

અસબાબને પહ�ચાને અને એનો હલ શોઘવાની કોિશશ કર� જોક� 

ઈ�મને છોડ�ને વહમની બેનાપર નથી પરં� ુઅ�લમદં�થી એમના 

માટ� હલ લાવે અન ેએક બી� �ુિનયા અને નવા ઈ�સાન બનાવે.79 

૧૯૪૫ ના પછ�થી �ુિનયા તબાહ�, બરબાદ� અન ે મૌતના 

મ�મા ં ઉભી છે. ક�તલીક વાર તો એને ��મ �ઘુી વાત પહ�ચી 

ગઈ. ફોજ અને હિથયારોના લીઘે હમશેા બઘા �નવરોના સર 

ઉપર મૌતનો સાયો મડંરાવે છે. ફોજ અન ેહિથયારોની દોડમા ંહર 

કોઈ બી�થી આગળ નીકળવાની કોિશશમા ં લાગલેા છે. આ 

�કુાબલાથી જમીન અને એના ક�ચરની બરબાદ�ના સામાન તૈયાર 

કરવામા ંઆવી રહયા છે. � ફોજ અન ેિસયાસતવાળાના �ુદરતથી 

ક�ટલાક વષ� પહ�લા �ઘુી �કુાબીલન ેએટમ બમથી ડરાવતા અને 

ઘમકાવતા હતા એમાથંી દાિનશવરોની એટમી હિથયારોના �ખલાફ 

આવાજ ઉઠાવી તો એને બનાવવા અન ેઈ�દ કરવામા ં “અ�બટ� 

આઈન �ટાઈન” અને “લઉસઝીલાદ� ” ના ��ુય �કરદાર હતા. 

                            
79 રવાન શનાસી �મીર� ના�દુ આગાહ, પેજ ન ં૮૯ 
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૧૯૬૨ મા ં એટમી �ુદરતના માહ�રો તબીઈ�યાતને એટમી 

તજ�ુબાતના િવશમેા ં ખબરદાર ક�ુ� અને એલાન ક�ુ� ક� એટમી 

તજ�ુબાતની વજહથી એક વષ�મા ંબે લાખ લાચાર અને પૈદાઈશી 

કમી ની સાથે બ�ચા પૈદા થયા છે. એટમી ઘમાકાની વજહથી 

વ�ુદમા ં આવવાવાળા “સીઝયોમ ૧૩૭” ડાયર�કટ ગભ� પર 

અસર�દાઝ થાય છે �નાથી બ�ચા લાચાર પૈદા થાય છે, �મની 

છ �ગળ�ઓ હોય છે યા એ બદશ�લ અન ેલગંડા પૈદા થાય છે. 

�ાન રો�તાન, ડોકટર દલોની અને �વનશેનાસીમા ંઈનામ 

પવાવાળા અમે�રક� �ોફ�સર �લુરને િનયમ અ�સુાર પોતાની 

પર�શાનીના ઘોષણા કરતા ખરબદાર ક�ુ� ક� એટમી ઘમાકાન ે

વારંવાર તકરાર કરવાથી �ઝ�દગીન ેબ�ુ જ સગંીન ��ુક�લો પૈદા 

થઈ શક� છે. આના પછ� �ુિનયાના બે�મુાર દાિનશવર� એમની 

સાથે થઈ ગયા. 

૧૯૬૨ મા ં�ુિનયામા ં�વનશેનાસીના સેકડો મશ�ુર �ણકાર 

અને �ુશળ ને એક જ�સાના ઈ�એ્કાદ ક�ુ� �નો ઉનવાન હતો 

“અમે બઘા એટમી તજ�ુબાતી મર� જશે અગર....” 

આ જ�સામા ં �ા�સના મશ�ુર �ણકાર તબીઈ�યાત “�ન 

રો�તાન” એ પોતાના ખયાલાતના ઈઝહાર કરતા આ ખબરદાર 
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ક�ુ�: ર�ડ�યો એ��ટવના મવાદથી �નદારોના માથાપર હમેશા 

મોતની તલવાર લટક� રહ� છે � ના�દુ�ના સમાચાર છે. આના 

નતી� આ હશે ક� ભિવ�ય મા ં આવાવાળ� ન�લ �ઘી, બહ�ર�, 

�ુગંી, લાચાર અને પાગલ પૈદા થશ.ે80 

�ુિનયામા ં એટમી ઘમાકાઓથી અને એટમી જગંના પછ� 

વ�ુદમા ંઆવવાળ� ન�લ હાથની હથેળ�થી વઘાર� મોટ� નહ� હોય. 

 

એટમના અલાવા બી� મ�ફ� અને હાિનકારક ઈ�દાત 

બીજો મ�અ્લો એ છે ક� ના ફકત એટમી સનઅતો બ�ક� 

ક�મીયાઈ સનઅત પણ મોતના આ �કુાબલામા ંબરાબર શર�ક છે. 

�વી ર�તે અમે�રક� દાિનશવરોની આ વાતની તાક�દ આ છે ક� િસફ� 

એ�સ નામી �કરણો એટમની �કરણ�થી વીસગણી વઘાર� 

�કુસાનવાળ� દવાઓ ક� �ને આપણે બ�ુ આસાનીથી મ�ેડકલ 

�ટોરથી ખર�દ�એ છ�એ એ આપણન ેખતરાઓમા ંનથી �કુતી? આ 

�કરણ�મા ં � પણ િમઝાન હોય છેવટ� આ વાત સા�બત છે ક� એ 

                            
80 તા�રખે નાશનાખતાએ બશર, પજે ન ં૧૬૯ 
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ન�લ અને ��ુફા પર અસર �દાઝ હોય છે. આસાન અ�ફાઝમા ં

આમ ક�ુ ં તો અગર કોઈએ એક વાર જ ર��ડયો�ામી કરાવી તો 

એને આ �ણી લે� ુજોઈએ ક� એની અફઝાઈશે ન�લ અન ે�જનસી 

�ુ�વત પર જ�ર અસર �દાઝ થાય છે. ટ�વી અને ર��ડયોલો�ની 

મશીનમા ંઆ �કરણો હોય છે અગર આ ��ુતસર ��ુતમા ંઆના 

�ભાવ ઝા�હર ના થાય પરં� ુ ક�ટલાક વષ� યા ભિવ�ય સદ�મા ં

એમના હાિનકારક �ણુ ઝા�હર થઈ જશે. 

“ડોકટર રોબટ� િવ�સન” અમે�રકાની એટમી એનજ� 

કિમશનના મે�બરમાથંી એક છે એમણ ે ક��ુ ં ક� ટ�વી ઈ���નટ� 

નીકળવાવાળ� અકસર હાિનકારક �કરણો એટમી તજ�ુબાતની 

વજહથી વઘાર� િવખર�લી હોય છે. કદાચ આ જ વજહ છે ક� એટમી 

કારખાનાઓના ઝાએદ અને ફા�ઝલ મવાદને કોઈ ર�તે પણ ખ�મ 

નથી કર� શકતા તો પણ એન ેજમીનની �ડાઈમા ંદ�ન કરવાથી 

પણ ખ�મ કર� ુ�મુક�ન નથી.81 

હવે આપણે પોતાના જવાબની વઘાર� વઝાહત માટ� મૌ�ુદા 

ઈ�દાતને �ણ અકસામમા ંતકસીમ કર�એ છ�એ: 

                            
81 તા�રખે નાશનાખતાએ બશર, પજે ન ં૧૭૧ 
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૧. હાિનકારક, મ�ફ� અન ે તબાહ� વ બરબાદ�ના સબબ 

બનવાવાળ� ઈ�દાત. 

૨. મ�ફ� (ખોટ�) �ભાવ ન રાખવાવાળ� ઈ�દાત પરં� ુ

એમને ઈ�તેમાલ કરવાનો સમય �જુર� �કુયો છે. 

૩. � ઈ�દાત મ�ફ� અને હાિનકારક �ભાવો નથી રાખતી 

પરં� ુસમાજ હાલમા ંપણ એનાથી ફાયદો લઈ રહયો ચે. 

 

પહ�લી �ક�મની ઈ�દાત 

આ વાઝેહ છે ક� હઝરત મહ�દ� અ.જ. ની િવ�સનીય �ુ�ુમત 

અને �યાયાિઘ�ઠ �યવ�થામા ંના િસફ� હાિનકારક, મ�ફ� અન ેતમામ 

જગંી આલાત બ�ક� ફસાદ, તબાહ� અન ે ઈ�સાનના �જ�મ વ 

�નની બરબાદ�ના સબબ બનવાવાળા દક� જ�યાના વસાએલ પણ 

િન�તો ના�દુ અને ખ�મ થઈ જશે. આ પરથી �તુકાળના આ 

નતી� નીકળે છે ક� હઝરત મહ�દ� અ.જ. ની આદ�લાના �ુ�ુમતમા ં

ફકત તબાહ�ના સબબ બનવાના જગંી આલાતને નહ� પણ સમાજ 

માટ� હાિનકારક, મ�ફ�, �રુા અન ે ઈ�સાનને ના�દુ કરવાવાળા 

તમામ આલાતને ખ�મ કર� દ�વાશ.ે 
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આપહઝરત એ આલાત વ વસાએલન ે ના�દુ કર�ને 

ઈ�સાનીયતને એમણ ે મ�ફ� અસરાતથી િન�ત અપાવશે. તો 

હઝરત ઈમામ ે મહ�દ� અ.જ. ની બરબાદ�ના સબબ બનવાવાળા 

દર�ક ઈ�દને ના�દુ અને ખ�મ કર� દ�વાશે. 

 

બી� �ક�મની ઈ�દાત 

મૌ�ુદા ઈ�દાતમાથંી બી� �ક�મની ઈ�દાત આવી છે ક� 

� મ�ફ� અસરાત તો નહ� રાખતી પરં� ુઝમાનએ ��ુરમા ંએનાથી 

ફાયદો લેવાનો સમય નીકળ� જવાશ ે �મ િત�બી આલાત અન ે

ક�ટલાક જગંી સામાન ક� �નાથી આદ�લાના �હાદમા ં ફાયદો લઈ 

શકાય છે. આવા વસાએલ પણ ખ�મ થઈ જશે ક�મક� સમાજને એની 

જ�રત નથી રહ� ક�મક� �યાર� સમાજના બઘા લોકો સેહતમદં અન ે

�જ�માની વ �ુહાની �લહાઝથી સાલેમ હોય તો પછ� તબાહ વ 

બરબાદ કરવાવાળ� કોઈ જગંી સામાન અન ેએની �મ િત�બી અન ે

વૈધ આલાતની જ�રત નહ� રહ�, ક�મક� આ ફાયદો કરવામા ંઉ�ચત 

નહ� હોય. તો �યાર� કોઈ �બમાર� મૌ�ુદ ના હોય તો પછ� િત�બી 
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અને હક�મી આલાત ની પણ જ�રત નહા રહ� તો એમને પણ ખ�મ 

કર� દ�વાશે. 

 

જગંી આલાતથી બેનીયાઝી 

હમંેશથી જગં અન ે �નુર�ઝીના ��ુતલીફ સબબ હોય છે 

�ના લીઘ ે કોમ બી� કોમ પર �ુમલા કર�ને એક બી�ના �નુ 

બહાવે છે. ક�લ વ �ારત ના બે�િુનયાદા અસબાબ હોય છે ક� �ના 

લીઘે �લુ ેતાર�ખમા ંઝમીનના લોકોને લોહ�થી રંગીન ક�ુ�: 

૧. કમજોર� અને કમ�દુ� 

૨. �હષ� અને લાલચ 

તાર�ખના પ�ાઓ પર બાર�ક િનગાહ કરવાથી મા�મુ થશ ે

ક� તાર�ખની અહ�મ જગંોથી અસબાબ મઝ�ુરા બનંે મવાર�દ છે 

ક�મક� લીલી જમીન, પાણીથી લબર�ઝ નહ�રો, તેલ અને ગેસના 

ખ�ના અને એવી � ર�તે સોના અને બી� ઘાતના ખ�ના �ઘુી 

પહ�ચવા માટ� ઝા�લમ �ુ�ુમત બી� ��ુકો ઉપર હમલો કર� દ� છે 

તાક� એ નેઅમતો પર કબજો કર� શક�. 
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તાર�ખમા ં બ�ુ જ જગંોના બી� સબબ ઝા�લમ �ુ�ુમતોના 

પોતાના બસાએલમા ં વઘારો કરવાની �વા�હશ છે એટલે જગંની 

આગ ભડકાઈને અન ે બ ે કોમો અન ે િમ�લતોન ે આપસમા ં

લડાવવાવાળા ��ુકોની પાસે ના તો કોઈ વ��નુી કમી હોય છે અન ે

ના તો એમને કોઈ આિથ�ક સમ�યા દરપશે હોય છે બ�ક� તમામ 

વસાએલ અને સ�ુલત હોવાની બાવ�ુદ એમા ંવઘારાની લાલચમા ં

બી�ના માલ ઉપર નજરો જમાઈ છે આ પોતાના ��ુકોને વઘાર� 

તર�� આપવા અને એની સરહદોને ફ�લાવવા માટ� બી� ��ુકો 

ઉપર હમલો કર� દ� છે. 

અગર તાર�ખની લાબંી જગંો અને લ�કરકશી પર િનગાહ 

નાખીએ તો વાઝેહ થઈ જશે ક� અકસર જગંોના સબબ માલ વ 

દોલત અને વઘાર� માલની લાલચ હતી. �મક� આપણે �ઝ� ક�ુ� ક� 

મઝ�ુરહ બનંે મવાર�દના િવના તાર�ખમા ંથવાવાળા જગંો, ક�લ વ 

�ારત અન ે �નુર�ઝીના બી� સબબ પણ છે ક� �ની વજહથી 

જગંના શોલા ભળકા�યા અને જમીન પર બે�નુાહ લોકોના �નુ 

વહા�યા. મઝ�ુરા બનંે મવાર�દ પર �ૌર કર�, કમજોર� અને 

કમ�દુ� અને આવી જ ર�તે �હષ� વ લાલચ આ બનં ે બાહર� 

અસબાબ હતા. બ� ુ વઘાર� જગંોની �િુનયાદ બી�ુની (બાહર�) 

અસબાબ નહા પરં� ુહાક�મના �દ�ુની અસબાબ હોય છે, �દ�ુની 



112 

 

અસબાબમાથંી એક અહ�મ સબબ નફસીયાતી ગાઠંો છે �ના લીઘ ે

બ�ુ વાર અલગ ઈલાકાઓમા ં જગંો છેડ� ગઈ અને તાર�ખના 

ઔરાકમા ંમા�મુ લોકોને લોહ�થી રંગીન ક�ુ�. 

ઈ�સાનના અ�લી તકા�લુથી આવા મસાએલથી ર�હાઈ 

યક�ની છે. જગંના �દ�ુની વ બી�ુની અસબાબ ના�દુ થઈ જશે. 

પછ� આખી �ુિનયામા ંઅ�ન, ��ુહ અને �યાર વ મોહ�બતની �ફઝા 

હા�કમ હશે છેવટ� એ સમયે એટમી અને �ૈર એટમી બમ 

ઘમાકાઓની �ુ ંજ�ર હશે?! 

 

�ી� �ક�મની ઈ�દાત 

ઈ�દાતની આ �ક�મ �ૈબતના ઝમાનામા ં લોકોના 

ઈ�તેમાલમા ંછે �નો કોઈ મ�ફ� (નગેેટ�વ) પહ�� ુનથી. હવે આવા 

આલાતના ભિવ�ય � ુહશે? 

આવી ઈ�દાત મોટ� તેઅદાદમા ં છે તો એના િવશે મા ં

કહ��:ુ 
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ઈ�મ વ દાિનશની તર��, અ�લી તકા�લુ, અ�લની 

�ુદરતમા ંવઘારો અને �ફ�� �ુ�વતના તકા�લુથી અહ�મ િપશરફતા 

અને નવા વસાએલના ઈ�દ થ� ુવાઝેહ વાત છે �ના હોવા છતા ં

પાછળ અને કદ�મ વસાએલની જ�રત ખતમ થઈ જશે. આ 

મતલબની વઝાહત કર� દ� છે ક� આ મૌ�ુદા ઝમાનામા ં � 

વસાએલના ફાયદો લેવામા ં આવે છે અગર એમને એક સદ� 

પહ�લાના વસાએલ અન ે આલાતથી બરાબર� કર� ક� �મા ં એ 

ઝમાનામા ં ફાયદો લેવામા ં આવતો હતો એટલ ે �ુ ં ર�સી અને 

બા�ટ�ના પાણી ના પ�પથી �કુબલો કર� શકાય છે? 

� ુ �ંુવા અને નહ�રના પાણી નીકાળવાવાળા નવી મોટરના 

હોવા છતા ંર�સી અને બા�ટ�થી ફાયદો લઈને કોઈ સભંાવના બાક� 

રહ� �ય છે? 

છેવટ� અ�યાર� પણ �ુિનયાના મહ��ુમ અને �રુબતની 

ચ��મા ં પીસેલા બ�ુ ઈલાકાઓના લોકો ર�સી અને બાલટ� જ 

ફાયદો કર� છે. આ ક�ચરર ��ુકોની કમજોર� છે ક� �ના વજહથી 

આ સનઅત �ુિનયાના દર�ક જ�યામા ં ફરાહમ નથી કર� શકાતી 

પરં� ુ��ુરના બાબરકત અને નેઅમતોથી સરશાર ઝમાનામા ંઆ�ુ ં

નહ� હોય. 
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આપણે ઈમામ ઝમનાએ અ.જ. ની િવ���નય �ુ�ુમતની 

ખાિસયતમા ંબયાન ક�ુ� ક� �ુ�ુમતની ખાિસયતોમાથંી એક આ છે ક� 

આપહઝરત ની �ુ�ુમત આ�દલ �ુ�ુમત હશે. �નો એ મતલબ છે ક� 

એ �દવસ ે�ુિનયાના તમામ લોકોને તમામ સ�ુલીયત મળશે. 

 

પિ�મનો �ચાર 

પિ�મ �દુ �મુાઈ અને �ુિનયાના લોકોને પોતાના ફર�ફતા 

બનાવવા માટ� અલગ ઉ�મુના િવશેમા ં �ચાર કર� રહયા છે 

એમનો એક ન�નુા નફસીયાત છે. �ુિનયાના મોટા ��ુકોમા ં

નફસીયાતી મસાએલને એ હદ �ઘુી બયાન કર� શકાય છે �નાથી 

એ ખયાલ કરતા કલ �મણ ેઆટલી તર�� કર� છે અને આ કદર 

નવા �કુાત હાિસલ કયા� છે ક� એ નફસીયાતશેનાસી થી વઘીન ે

વઘાર� નફસીયાતશનેાસીના82 દાવો કર� શક� છે? 

હા! મૌ�ુદ �ુિનયા આવી જ છે ક� � મકામે િવલાયત અને 

િનઝામે કાએનાતના સરપર�તથી મ� ફ�રવીને પોતાની ઈ�દાત 

                            
82 Psychology 
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અને હાિસલ �દુા મા�મુાતની બનેાપર આ �મુાન કર� છે એમન ે

રાહ મળ� ગઈ છે. 

�ુિનયાના તાકતવર લોકો ના િસફ� અ�યાર� બ�ક� 

�તુકાળમાથંી પોતાની કોમ અન ેિમ�લતન ેનાના �ચારના ઝર�ય ે

ફર�બ આપતા રહ� છે. એમણે ચાલબા� અને ઘોખાથી લોકોને 

મશ�લુ ક�ુ� અને પોતાની ગદં� રચનાઓથી પાક �ફ� રખવાવાળા 

લોકોને �મુરાહ ક�ુ�. એમણ ે ઈ�સાનોને પોતાની પાક નેચરથી 

િન�ત હાિસલ કરવા માટ� પણ ના છોડ�.ુ એમણે વઘાર� �ચારથી 

�ુિનયાના લોકોની �ફકરોને ત�દ�લ કયા� છતા ં એ પોતાની 

�લતીઓથી આગાહ હતા. ભતકાળ થી હાલ �ઘુી તાર�ખ આવા 

ક�ટલાક વાક�આતથી ભર�લી છે ક� ઝમાનએ �ૈબતના ��ુગ�તર�ન 

દાિનશવર ક�ટલીક ઈ�મી �લતીઓમા ં હતા. ઓરસે� ુ અને એના 

પહ�લાથી અને પછ� આજ �ઘુી વઘાર� દાિનશવરોના તાર�ખના 

સફહાતમા ંના �લુવાવાળ� �લતીઓ લખેલી છે. 
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ક�વા આદમીની પૈરવી કર�એ? 

�ુ ં ઈ�સાન આવા દાિનશવરોની પૈરવી કર� શક� છે ક� � 

ખયાનતકાર હોય અન ે � �ુિનયાના િસતમગરો અને ઝા�લમોના 

�ખદમતગાર હોય? 

�ુ ંપિ�મના �ચારથી ઘોખો ખાઈન ેએમની મશીની �ઝ�દગી 

ઉપર આિશ� હો� ુસહ� છે? 

કદ��લુ અ�યામથી �ુિનયાના �બીરો, ઝા�લમો અને 

િસતમગરોના �દુાના પયગબંરોની �ખુાલફેત કર� અન ે લોકોન ે

એમની પૈરવીથી મના ક�ુ�. ર�લુ ેઅકરમ સ.અ.વ. ના ઝમાનાએ 

ર�સાલત અને ખાનદાને અહલેબતૈ અ.સ. ના ઝમાનએ ઈમામત મા ં

કાએનાત અન ે તાર�ખના �ુ�ટતર�ન ગે�ુહ ખાનદાન ે ન��ુવત 

અ.સ. ની �ખુાલેફત માટ� ઉઠ� ુ�ન ેલોકો ખાનદાન ેઈ�મત અ.સ. 

થી �ુર ક�ુ� અને લોકોને ર�લુે અકરમ અ.સ.વ. ના ફર�દુાત 

લખવાથી મના કર�ને બાબે ઈ�મને બઘં કરવાથી �હ�લીયતના 

ઝમાનાને એદામા આ��ુ.ં 

એમણે લોકોને ઈ�મે ન��ુવતના ચ�માથી સેરાબ ના હોવા 

દ�� ુઅને આ વ��નુી પણ ઈ�ઝત ના આપી ક� �ુિનયામા ંઈ�મ 
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વ દાિનશ ફ�લાવે પરં� ુ તોપણ આ ��ુગ� હ�તીઓએ ઈ�મ વ 

દાિનશના રાઝ પોતાના ખાસ અસહાબને તાલીમ ફરમા�યા. 

�ુ ં ઈ�સાનન ે કોઈ એવા રહ�બરની પૈરવી કરવી જોઈએ ક� 

�ની સામે કાએનાતના બઘા રાઝ આશકાર હોય અને �ન ે

�ુિનયાની બઘી મૌ�ુદાતના ઈ�મ હોય યા એવા દાિનશવરની 

પૈરવી કરવી જોઈએ ક� � �દુ પોતાના જહ�લ વ લાચાર�ના 

એઅતેરાફ કર� અને પોતાના ઈ�મને પોતાના નામા�મુના સામે 

બ�ુ જ કમ સમ�? િમસાલ ના તોર પર “ઈ�હા� ��ટુન” ક� �ને 

�ુિનયાના મોટા દાિનશવરોમા ં �મુાર કરવામા ં આવે છે, એ આ 

િવશેમા ંકહ� છે: 

મને નથી ખબર ક� �ુિનયાની નજરોમા ં� ુ�?ં પરં� ુ�યાર� 

મે �ખોથી �દુન ેજોઉ તો મ� એક બ�ચાની �મ � ંક� � સા�હલે 

સમ�દર પર ખેલ�ુદમા ંમશ�લુ હોય અન ે�બુ�રુત નાના નાના 

પ�થરોને બી� સગંર�ઝા અન ે સદફ ન ે બી� ગૌહરથી �ુદા 

કરવામા ંમસ�ુફ હોય પરં� ુહક�કતના ઊકયા�સુમા ંદર�ક જ�યાએ 

બેઈ�તેહાઈ વ ��ુયાની છે.83 

                            
83 ક�તાબે �ફ�, ન�મ, અમલ, પેજ ન ં૯૩ 
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આ એઅતેરાફ એક હક�કત છે � ના િસફ� “��ટુન” પરં� ુ

આવા દર�ક લોકો પર સા�દક આવે છે. જો ક� બ�ુ જ વઘાર� અફરાદ 

બ�ુ સઈ વ કોિશશ અને �ુ�ત�ુથી �બુ�રુત અને નાયાબ સદફના 

�ુ�લુમા ંકાિમયાબ થયા છે પરં� ુઅમારો સવાલ આ છે ક�: 

� ુ ઈ�સાનન ે ખેલ�ુદમા ં મસ�ુફ બ�ચાની પૈરવી કરવી 

જોઈએ યા કોઈ આ� ુ તલાશ કર� ુ જોઈએ ક� � �ુિનયાની 

�ખલકતના રાઝ �ણતા હોય? આ વાઝેહ ચીજોમા ં છે ક� ર�તાથી 

ભટક� જ� ુ �મુરાહ�નો સબબ બને છે અને �મુરાહ�ના નતી� 

તબાહ� અન ેબરબાદ� છે. 

 

અર��,ુ �ુપરનેક અને બતલી�સુની ખતાઓ 

હવે આપણે ઈ�મમા ંદાખલ થવાવાળા ખતાઓ પેશ કર�એ 

છ�એ: 

અર��નુો નઝર�યો હતો ક� �યુ� �કુ�મલ દાયરાની �રુતમા ં

જમીનની આ�ુબા�ુ પ�ર�મણ કર� છે. �ુપરનેક નો ખયાલ હતો ક� 

જમીન એક �કુ�મલ મદરની �રુતમા ં�યુ�ની પ�ર�મણ કર� છે. એ 

બનંેમા ં�િત�ુળતા છે ક� આ નહ� થઈ શક� ુક� બનંેના નઝર�યાત 
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ઠ�ક હોય પછ� મા�મુ થ� ુક� બનંેના નઝર�યાત �લત હ� ુક�મક� 

જમીનના મદાર ગોળ નહ� પરં� ુબ�ૈવી84 છે.85 

હવે આ હક�કત �ણ� ુજ�ર� છે ક� “અર��”ુ મશ�ુર મ�શાઈ 

હક�મ અન ેએના પાચં સદ�ઓ પછ� આવવાવાળા “બતલી�સુ” એ 

�ણ સો વષ� પહ�લા મસીહ પદંરહ સદ�ઓ પછ� �ઘુી �ુલ અઢાર 

સો વષ� ઈ�મ વ ��ુુમ ને પાછળ ઢક�લી દ��.ુ અર��એુ 

બશર�યતન ેઅઢાર સદ�ઓ અ�ાનના �ઘારામા ં રાખેલા ઈ�સાન 

�દુને તો આ ��મતથા િન�ત ના આપી શક� તો આ કહ� શકાય 

ક� બશરની ઈ�મી તર�� અર��નુી વજહથી અઢાર સદ�ઓ �ુક� 

રહ�. 

ઉ�મુ ઝ�ંરની કડ�યોની �મ છે �મની એક કડ� બી�થી 

મળેલી હોય છે. એક ઈ�મ બી� ઈ�મની પૈદાઈશના સબબ હોય 

છે. જમીન અને બી� �હના �યુ�ના પ�ર�મણ કરવામા ંઈ�સાનની 

જહલના લીઘ ે અઢાર સદ�ઓ �ઘુી ઈ�મના દરવા� બઘં થઈ 

ગયા �નો સબબ અર�� ુ હતો આ સમય અર�� ુલોકોમા ંએ હદ 

�ઘુી મક�લુ થઈ �કુતો હતો ક� કોઈ એના નઝર�યાને રદ નથી 

                            
84 �ડા ની �મ 

85 ઈ�મે નાબખેેરદ�, પેજ ન ં૧૦૩ 
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કરતા હતા. કોઈ એનો બાિતલ થવાનો સા�બત નથી કર� શકતા 

હતા. અકવામે આલમના ઝહનમા ંબે ચાજએ અર��નુા નઝર�યાન ે

તાકવીયત આપી. એક આ ક� અરસે�નુા પાચં સદ�ઓ પછ� 

આ�વાવાળા િમ�ના મશ�ુર �યો�ાફ�દાન બતલી�સુન ેપણ એના 

નઝર�યાની તાક�દ કર� અને િસતારાની હરકત માટ� એક રાય 

કાયમ કર� ક� �હ ક�ટલા ચીજોને પ�ર�મણ કર� છે ક� � �દુ પણ 

હરકત કર� છે અને એ ચીજો જમીનના પ�ર�મણ86 બે તરહથા 

સા�બર ક�ુ� અન ેકહ� ુક� ક�ટલીક વ��ઓુ ની પ�ર�મણ કર� છે � 

જમીનના અતરાફમા ં છે. અર��નુા નઝર�યાને તકવીયત 

આપવાનો બીજો સબબ એ હતો ક� �રુોપના મસીહ� કલીસા, અર�� ુ

ના નઝર�યાતને સહ� ત�લીમ કરતા હતા અને એમણે કહ�ુ ં ક� 

એમા ં કોઈ શક નથી ક� જમીનની પ�ર�મણના િવશે અર��એુ � 

કંઈ કહ� ુએ બ� ુસા� ુછે ક�મક� અગર કાએનાતના મરકઝ એટલે 

જમીન સા�કન ના હોત તો �દુાના બેટા (હઝરત ઈસા અ.સ.) એમા ં

હરગીઝ ��ુર ના કરતા.87 

 

                            
86 ચ�ર લગાવે છે. 

87 મગ�ે �તુફ��ર� જહાને તશ�યોઅ, પેજ ન ં૩૦૩ 
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પોઝી�ુની�સુની ગલતી 

પોઝી�ુની�સુ એક ફ�સફ� હતો � સો વષ� પહ�લા મસીહ 

(���ન) મા ંપિ�મી ઈ�પૈનમા ંએક ગે�ુહની રહ�બર� કરતો હતો. એ 

આ જોવા માગંતો હતો ક� ��ુુબના88 સમયે �યાર� પણ �યુ� 

સમદંરમા ંઆથમે છે તો એમા ં“ફ�શ” ની અવાજ પૈદા થાય છે. 

 

ઉરશમીદસની ગલતી 

ઉરશમીદસનો કહ�� ુ હ� ુ ક� દસને �ેસઠવાર �ણુીએ તો 

�ુિનયામા ં મૌ�ુદ ઝરા�તની89 સ�ંયા હાિસલ થઈ જશે. ઝરા�તના 

િવશે ઉરશમીદસનો નઝર�યો હતો ક� અ�,ુ મા�ાના સૌથી નાનો 

�હ�સો છે ક� � બો �હ�સામા ંતકસીમના કા�બલમા ંનથી એટલ ેએ 

એને “�ુઝએ લા યતજ�ઝી”90 કહ�તા ંહતા.91 

 

                            
88 �યુ� ક� ચ�ં�ુ ંઅ�ત પામ� ુ ં

89 ઝર�હ, અ�,ુ કણ 

90 એવો �ુઝ �નો બે ભાહ (અને અલગ) ના કર� શકાય. 

91 મગ�ે �તુફ��ર� જહાને તશ�યોઅ, પેજ ન ં૩૬૭ 



122 

 

એડ�ગટોન ની ગલતી 

આ ��લે�ડના મશ�ુર મા�હર ત�ઈ્યાત હતો � ૧૯૪૪ મા ં

ફોત થયા. એણે �તુકાળની સદ�થી આગાઝ અને પોતાની 

જવાનીના આલમમા ંકહ� ુહ� ુક� ૮૦ વાર ૮૦ અદદને પણ આને 

�ણુવાથી �ુિનયામા ં મો�ુદ એટમની તેદાદ હાિસલ થઈ જશે. � 

�દવસે એણે ગ�ણતના આવા ફો�ુ�લાની મદદથી �ુિનયામા ં મો�ુદ 

એટમની તાદાદનો �હસાબ લગાવી યા એ સમય �નુ�જમીન92 નો 

અક�દો હતો ક� કહ�કશાન93 ની સ�ંયા તકર�બન એક િમલીયનના 

કર�બ છે.94 

 

આઈન �ટાઈનની ખતા 

એના નજર�યો હતો ક� �ુિનયામા ંકોઈ ચીજની તેઝી. �રુથી 

વઘાર� નહ� હોઈ શકતી એટલે કાએનાતમા ંસૌથી તઝે ચીજ �રુ છે. 

હવે આ સા�બત થ� ુછે ક� એક એવી વ�� ુપણ મો�ુદ છે ક� ��ુ ં

                            
92 ઈ�મે ��ુુમ, તારાિશનાસ, Astrology 

93 આકાશગગંા, તારાઓ�ુ ંસ�હુ 

94 મગ�ે �તુફ��ર� જહાને તશ�યોઅ, પેજ ન ં૩૬૭ 
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નામ “તાખ�નુ” છે અન ે�ની �પીડ �રુથી પણ વઘાર� છે. અગર 

“આઈન �ટાઈન” ના નઝર�યા સા� ુ હોય છે તો ઈ�સાનને 

ભિવ�યમા ં બ�ુ જ ખલાઈ (Space) ના સફરથી નાઉ�મીદ હો� ુ

પડશે. 

આના આલાવા ર�વાયાત અન ેખાનદાને ન��ુવત અ.સ. ના 

ફર�દુાતના �તુા�બક મલાએકા �વા �બરઈલ, અશ� અન ે

આકાશગગંાથી આગળ જમીન �ઘુી એક લ�હાથી પણ કમ ��ુતમા ં

સૈર કર� છે. આઈન �ટાઈન અને એના �વા બી� અફરાદ 

અહલેબૈત અ.સ. એ ઈ�મી મઆર�ફથી �ુર�ના લીઘે એ હકાએકથી 

આગાહ નથી. 

“ઝોમર ફ��ડ” એ �ીયર� બનાવી ક� આવા ઝરા�ત પણ મો�ુદ 

છે ક� �ની �રુઅત �રુથા પણ વઘાર� છે ક� �મા ંઆ ��ુસુીયત છે 

ક� એમની એનજ� �ટલી કમ થઈ �ય છે, એની �રુઅત અને તે� 

મા ં એટલો જ વઘારો થતો �ય છે. આઈન �ટાઈનની �ીયર� 

“ઝોમર ફ��ડ” ના આવા હ�રાન�ુન, હાયપોથેસીસના બરખીલાફ 

હતી. હ�રત વાળ� વાત અને ઈ�બાત નો હોવાવાળ� �ીયર� અગર 

એકવાર ઈ�મી મૈદાનમા ંઆવી �ય તો એ પોતાની આકષ�ણ નથી 

ખોતા પરં� ુ ક�ટલાક ઝમાનો ત�વજો નો મરકઝ રહ� છે. મો�ુદા 
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સદ�ના આગાઝમા ં “ઝોમર ફ��ડ” ના � �દવસથી પોતાની �ીયર� 

આપી, એ �દવસથી અ�યાર �ઘુી ફ��ી�સના �ોફ�સરોએ �રુથી 

પણ તેઝ ઝરા�તના િવશે તહ�ક�ક અને કોિશશ ��ુ કર� દ�ઘી પરં� ુ

૧૯૬૭ મસીહ� મા ંઆખારકાર અમેર�કાની કોલ��બયા �િુનવિસ�ટ� 

ના ફ��ી�સના �ોફ�સર “જરા�ડ ફ�નબગ�” એ એક ર�સાલાના ઝર�યે 

�રુથી પણ વઘાર� તેજ હરકત કરવા વાળા ઝરા�તના િવશેમા ં

બહ�સના નવા બાબ ખો��ુ.ં જરા�ડ ફ�નબગ� એ આ ઝરા�ત માટ� એક 

નામના પણ ઈ�તખેાબ ક�ુ� અન ેએ એન ે“તાખ�નુ” (Tachionen) 

� ુનામ આ��ુ.ં 

આ �નુાની જબાનના લ�ઝ તાખીસ (TACHYS) થી લયે�ુ ં

છે ક� �નો મતલબ તેઝ અને જ�દ� છે. એકવાર પછ� ફ�ઝી�સના 

માહ�ર�ન એ અવાજ ઉઠાડ� ક� અઈન �ટાઈનની થીયર�ની �નુીયાદ 

પર કોઈ વ�� ુ�રુથી વઘાર� તઝે હરકત નથી કર� શકતી પરં� ુ

ફ�ઝી�સમા ંએતમના િવશે તહ�ક�ક કરવાવાળા થોડાક માહ�ર હવે 

આ નતી� પર પહ��યા છે ક� �રુથી પણ વઘાર� તેઝ ઝરા�ત 

મો�ુદ છે પરં� ુ આઈન �ટાઈન ના ક�ટલાક તરફદારોએ એમની 

તૌ�હાત ઉપર િવરોધ કય� છે. 
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આઈન �ટાઈનની બી� ખતા 

આઈન �ટાઈનના નજર�યા �માણે �ુિનયા એટલી મોટ� છે ક� 

એની �ડાઈ �ણ અરબ �રુ� સાલ�મા ંપણ તય નથી કર� શકતા 

પરં� ુ ૧૯૬૩ ઈસવીમા ં “કોઆ�ર” શો� ુ ગ�ુ ં ક� �ને જોઈન ે

માહ�ર�ને એ��ોનોમી95 ડગમગાવી ગયા. �યાર� ટ��લ�કપથી એક 

“કોઆ�ર” ને જો�ુ ં તો એમણ ેબ.ન ે હાથથી પોતાના માથા પકડ� 

લીઘા ક� �ાકં એમના ભે� એમના માથાથી અલગ ના થઈ �ય 

અને એ પાગલ ના થ �ય. એ “કોઆ�ર” ના જમીનથી �ુર વ 

અરબ વષ�થી વઘાર� નથી. �પેસના �સુઅતથી �હસાબ લગા�વા 

માટ� આ �ફ� કર� ુ કાફ� છે ક� �રુ દર�ક વષ� ૯૫૦૦ અરબ 

�કલોમીટર તય કર� છે અને ૯૫૦૦ �કલોમીટરને ૯ અરબ વષ�થી 

�ણુો કર�એ તો મા�મુ થઈ શક� ક� “કોઆ�ર” અને જમીનના 

દરિમયાન ક�ટલો ફાશલો હતો. આ �ુર�ને તો છોડો ક� �ના 

તજ��મુ પર અ�લ કાદ�ર નથી �ને Astrologist (િસતારા શનાસ) 

અને એમની અ�લન ેહલાઈન ેરા�� ુછે. એ નથી સમ� શકતા ક� 

                            
95 Astronomy 
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“કોઆ�ર” મા ંક�વી એનજ� મૌ�ુદ છે ક� �નાથી આવા �રુ વ�ુદમા ં

આવે છે.96 

આ મતલબ પર ગૌર કરવાથી રોશન થાય છે ક� જમીનની 

�ડાઈના િવશ ેઆઈન �ટાઈનના નજર�યો ગલત હતો. હવ ે�યાર� 

આઈન �ટાઈનના િવશે વાત થઈ રહ� છે તો આ કહ�� ુ�નુાિસબ છે 

ક� એક જમ�ન ય�ુદ� હતો �ન ે પોતાની િમ�લતની સાથે એવી 

ખયાનત કર� ક� �ની કોઈ િમસાલ નહ� મળતી. એણ ેઅમે�રકાને 

પેશકશ કર� ક� એ એટમ બમ બના�વામા ંજમ�નીથી પહ�લ કર�. 

૧૯૩૨મા ં �હટલર (Hitler) ને �ુ�ુમત વ �ુદરત મળ� એ 

સમયે આઈન �ટાઈન અમે�રકામા ંહતો અન ેએણે એલાન ક�ુ� ક� એ 

જમ�ની વાપસ નથી જવા માગંતો છેવટ� જમ�ન ફો�ઓએ એના 

ઘરને તોડ� ના�યો અન ે એના બ�ક એકાઈ�ટ બઘં કર� દ�ઘો. 

બ�લ�ન ના એક અખબારમા ંઆ મકાલો લ�યો હતો �મા ંહ� ુક�: 

“એક �શુખબર! આઈન �ટાઈન વાપસ નહ� આવે.” 

આઈન �ટાઈનએ આ ખોફથા ક� કયાકં જમ�ન સાઈં�ટ��ટ 

એટમ બમ ના બનાવી લે છેવટ� એણે અમ�ેરકાને પેશકશ કર� ક� એ 

                            
96 મ�ઝે �તુફ��ર� જહાને તશ�યોઅ, પેજ ન ં૩૬૨ 



127 

 

એટમ બમ બના�વામા ં જમ�નીથી પહ�લ કર� લ ે જોક� પહ�લા બમ 

ઘમાકાથી એ લોકોને બમના ખતરાથી આગાહ કરતો હતો. એણે 

અકવામે ��ુહ�દાથી દરખા�ત કરા હતી ક� એ એટમી હિથયારો પર 

કા� ુપાવવાની કોિશશ કર�.97 

કદાચ એ પોતાના ��ુક અને િમ�લતથી કર�લી ખયાનતના 

લીઘે પોતાની �ઝ�દગા પર પશમેાન અને શરિમ�દો હતો. “આપેન 

હાઈમર” આઈન �ટાઈનના કર�બી દો�તોમાથંી હતો. �િુન�કોની 

તરફથી આઈન �ટાઈનની દસવ� બરસીણી �નુાિસબતથી થયેલા 

જ�સામા ં“અપેન હાઈમર�” કહ�ુ:ં 

“આઈન �ટાઈન પોતાની �ઝ�દગીના આખર� દ�વસોમા ંમા�સુ 

અને જગંોથી પર�શાન હતો અન ે એણે ક�ુ ં હ� ુ ં ક� અગર મને 

બી�વાર �ઝ�દગી મળે તો �ુ ં એક મા�લુી ઈલેક��ક િમક�નીક 

બનવાને તર�હ આપીશ.”98 

બી� કોલના �તુા�બક એ એક મોચી હોવાને તર�હ 

આપતો. લોકો �પાનના શહ�ર �હરોશીમા મા ંથયલેા �પાનીઝના 

                            
97 માહનામા ઈ�ેલાઆતે ઈ�મી સાલ ૧૯, �મુારા ૩, દ� માહ ૧૩૮૩ શમસી 

98 �કુ�ેમા રવાન િશનાસીએ �મીર� ના�દુ આગાહ, ૭૮, ઈ�મ વ તરક�બ થી ન�લ, 

પેજ ન ં૨૯ 
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ક�લને �લુી નથી શકતા. આ એ પણ �ણે છે ક� આમા ંએક મા�હર 

�ફ���સદાન નો ફો�ુ�લો �ુ ંકામ હ� ુ ંએમના માટ� આ અહ�મ નહો� ુ

ક� આ ખબર સાભંળવાના પછ� એ �ફ���સદાન એ આઠ �દવસ 

�ઘુી �દુને કમરામા ંપોતાને બઘં કર� લી� ુહ� ુઅને રડતો હતો 

અને આ િવચારતો ક� એ બી�વાર જ�મ લે તો આ થીયર� અન ે

ફો�ુ�લા નહ� બના�ુ ંઅન ેએક મોચીને તર�હ આપીશ. 

 

આઈન �ટાઈનની એક બી� ઘટના 

કોલ�બીયાની �િુનવસ�ટ�ના �ફ�ી�સના બે �ોફ�સરોએ “રો� 

વે�ટ” ને ખત લ��ુ ં�ના �લુસામા ંઆ હ�ુ:ં 

એક આવી વ�� ુમૌ�ુદ છે ક� �� ુનામ એટમી �ુદરત છે, 

જમ�ન સાઈ�ટ��ટ પણ આના પર કામ કર� છે આ એક તાકતવર 

હિથયાર છે. સદર (અ�ય�) ને આ િવશેમા ંિવચાર� ુજોઈએ ક� આ 

િવશે �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ? 

�ફ�ી�સના એ બનં ે �ોફ�સરોને મા�મુ હ� ુ ક� ��ુકનો 

અઘેય� એટમી તાકતના િવશ ે કંઈ નથી �ણતો પરં� ુ �યા ં કોઈ 

પણ મૌ�ુદ હ� ુક� � એટમી �ુદરતથી સાર�ર�તે �ણતો હતો અન ે
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અ�ય� પણ એની વાત માનતો હતો. “રો� વે�ટ” પહ�લા એની 

તલાશમા ંગયા. આઈન �ટાઈન માટ� આ બ�ુ જ �ુ:ખની વાત હતી 

ક� એક ��ુત �ઘુી ��ુહના તરફદાર હોવાના બાવ�ુદ એવો કામ 

કરવા માટ� દ�તખત કર� પરં� ુઆને આ કામ ક�ુ� અને �યા ં�ઘુી 

�ઝ�દા ર�ો આ બાબત પર પર�શાન ર�ો ક� એને ફકત એક બટન 

દબાઈ દ��ુ.ં99 

આઈન �ટાઈનના એઅતેરાફ અને એનો પોતાનો �તુકાળ 

પર શરિમ�દા હોવાથી આ વાત વાઝેહ છે ક� અગર �ુિનયાના એક 

બહ�તર�ન અને મશ�ુર દાિનશવર હતો પરં� ુ એ ઈ�મની રાહમા ં

પોતાના ��ુકથી કર�લી ખયાનત થી પણ આગાહ હતો. 

 

ઈ�મ વ દાિનશ વેપાર�ઓ ના ઉપકરણ100 

શકના િવના ઈ�મ વ દાિનશ એક એવા �ચરાગ છે �નો �રુ 

ઈ�સાન ઉપર પડ� તાક� આ એમના માટ� રા�તો રોશન કર� શક� ના 

ક� આ �ુિનયાના ઝા�લમો અને િસતમગરો માટ� વસીલા બને અન ે

                            
99 આઈન �ટાઈન, પજે ન ં૨૫ 

100 ઓ�ર, વસીલો, હિથયાર, શ� 
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કોઈ ગે�ુહ એના ઝર�યે ખયાનત કર� પરં� ુઅફસોસથા કહ��ુ ંપડ� છે 

ક� તાર�ખ આ વ��નુી ગવાહ છે ક� અલગ શોઅબામા ં ઈ�મ વ 

�હકમતથી ગલત ફાયદો લીઘો અને એને �રુા મકસદ માટ� 

ઈ�તેમાલ ક�ુ�. 

દાિનશવર અને દાિનશવરોની �મ લાગવાવાળા લોકોને 

�ણતા અન ે ન�ણતા લીઘે ઈ�મથી ગલત ફાયદો લીઘો યા 

જહ�લના �ઘારાને લોકોના સામે �રુથી પહ�ચનવાયો. એ કામથી 

લોકોના ઈ�મ વ દાિનશથી નાઉ�મીદ હો� ુવાઝેહ હ�.ુ એમણ ેઆ 

યક�ન કર� લી� ુક� દાિનશવર �ુિનયામા ંઆઈડાયલ �ુ�ુમત કાયમ 

નથી કર� શકતા અન ે એવી ર�ત ે મદ�નએ ફા�ેલામાં101 ફ�રફાર 

નથી કર� શકતા. 

 

ઈ�મની મહ��ુદ��યત 

લોકોના ઈ�મથી નાઉ�મીદ હોવાનો બીજો સબબ ઈ�મની 

મહ��ુદ��યત છે. 

                            
101 આઈડ�યલ શહ�ર 
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આ િવશેમા ં�દુવદં ઈરશાદ ફરમાવે છે: 
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�યા ં�ઘુી ઈ�સાનના �દમાગ �કુ�મલ તોરપર કામ ના કર� 

અને ઝહ�નતર�ન લોકો પણ �દમાગ ના ક�ટલાક �હ�સાથી ફાયદો 

કર� તો ઈ�સાન ક�વી ર�તે �ુિનયાના રાઝને સમ� શક� છે? 

અહલેબૈત અ.સ. ના ફર�દુાતમા ં આ હક�કતની તસર�હ થઈ છે 

પરં� ુ�રુોપ હવે કયાકં જઈને આનાથી આગાહ થયો છે. �યા ં�ઘુી 

ઝમાનએ �ૈબત �ર� હોય અને બશર અ�લી તકા�લુ �ઘુી ના 

પહ�ચે અને �દમાગ �કુ�મલ તોરપર કામ ના કર� �યાર� ઈ�મની 

મહ��ુદ��યતના જવાબ આપી શક� છે? આ ક�વી ર�તે �ઘાર� 

�ુિનયાને નગરમા ંત�દ�લ કર� શક� છે? 

અગર ઈ�મ ��ુક�લાત અને મજ�ુલ મતા�લબના જવાબ 

આપવાથી જ કાિસર હોય તો પછ� સમાજમા ંબ�ુ જ સવાલ િવના 

જવાબ બાક� રહ� જશ ેપરં� ુલોકો આ મતલબને �ણી ગયા છે ક� 

ઈ�મ ��ુક�લાતનો હલ નથી. બ�ુ જ દાિનશવરોએ આ હક�કતના 

                            
102 �રુએ ઈસરા, આયત ન ં૮૫ 
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એઅતેરાફ ક�ુ� છે. અમે અહ�યા આમાથંી ક�ટલીક એકના અકવાલ 

ન�લ કર�એ છ�એ: 

૧. ઈ�મની હદ મા�મુ છે. આ અમ ે ચાજોની ક�ફ�યત ના 

િવશે નથી બતાવી શકતો. ઈ�મ આપણાથી કહ� છે ક� જમીન ક�વી 

ર�તે �યુ�ની પ�ર�મણ કર� છે ઈ�સાન ક�વી ર�તે પૈદા થાય છે અને 

મર� છે આ “ક�મ” નો જવાબ નથી આપી શકતા.103 

 

ઈ�મ �ુિનયાની ��ુ�કલોને હલ નથી કર� શકતો 

૨. અલગ કા�નુોને હાિસલ કરવા માટ� આલમે મા�હ મા ં

હા�કમ મીકયાસ અને પૈમાના (�વી ર�તે સકે�ડ, સ��ટ� મીટર, �ામ 

વગેર�) હક�કતે �ુહ, ��ેબા, ન�સ, �ુહ, અ�લ અને એની �મ 

બી� અસબાબને સમજવા માટ� ઈ�તેમાલ નથી કર� શકતા. આ 

પરથી માહ�ર�ને ત�ઈ્યાતના નઝદ�ક �ુ�વતે ��ેબાની હક�કત 

નામા�મુ છે. આવી ર�ત ેઈલેક��સીટા, �ુબંક યા �ુદરત (ચાહ� એ 

એટમ હોય યા હરકતની યા ઈલેક��ક) ની હક�કત પણ નામા�મુ 

                            
103 ઈ�મે શીબહા ઈ�મ વ ઈ�મે દરો�ીન, પજે ન ં૪૫ 
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છે. �ફ���સના માહ�ર�ન એઅતેરાફ કર� છે ક� એ હરગીઝ ગૈર મા�� 

વ��નુી હક�કતને સમજવાથી આ�ઝ છે હ�ા ક� એ હક�કત 

મા�હને ના સમજવાના પણ એઅતેરાફ કર� છે ક�મક� મા�હની અ�લ 

એટમની તરફ છે અને એટમ �ટોન, ન��ુોન અને એક બી� 

�ુ�વતના મજ�આુના નામ છે ક� નવો ઈ�મ હમંેશા આના 

પહ�ચાનથી આ�ઝ રહયો છે.104 

૩. ઈ�મે તબઈયાત અ�યાર �ઘુા આ સવાલનો જવાબ નથી 

આપી શકયા ક� આમારા �ચરાગના �રુ � એનજ� છે એ ક�વી ર�તે 

મા�હમા ંબદલી �ય છે? અગર �ફ�ી�સએ ઈ�મન ેએ સવાલના 

જવાબ મળ� �ય તો એક જ વારમા ંક�ટલાક વષ�ના ઈ�મી સફર 

તૈ થઈ શક� ક�મક� �ફ�ી�સમા ંભેદોમાથંી મોટો રાઝ આ જ વ�� ુછે. 

�ખ�કતના મોટા રાઝ પણ આ સવાલના જવાબમા ં મ�ફ� છે ક� 

�ુદરત ની �મ મા�હમા ં બદલી થઈ શક� છે. મા�હની �ુદરતમા ં

ત�દ�લ થ� ુ આપણી નજરમા ં આમ છે. આપણે �દવસ વ રાત, 

કારખાના, જહાજ, ક�તીઓ, ગાડ�ઓ, ઘરો હ�ા ક� પોતાના બદનમા ં

પણ મા�હને �ુદરતમા ંબદલી દ� છે પરં� ુઆજ �ઘુી કોઈ મા�હને 

                            
104 રાહ� તકા�લુ, ��દ ૫, પજે ન ં૮૯ 
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એનજ�મા ંબદલી નથી શકયા. અ�યાર �ઘુી આ મા�મુ નથી થઈ 

શક� ુક� �ુિનયામા ં�ુદરત ક�ટલી મા�હમા ંતબદલ થાય છે.105 

૪. અમે ૨૬ સદ�ઓ પછ� “ઈ�મ ે તબઈયાત અન ે માબાદ 

તબઈયાત” ની બઘી તર��ના બાવ�ુદ �ફ�ીકલ અને �જ�માની 

લેહાઝથી ��ુએ �ુિનયાના િવશે ૬૦૦ વષ� પહ�લા મસીહમા ં

�નુાનના ફ�સફ�ના નજર�યાની હદથી બાહર નથી નીકળ� શકયા. 

હાઈ�ોજન એટમના અનાિસરમા. સૌથી હ�કો ઉ��રુ છે �મા ંએક 

ઈલે�ોન અને બી� �ોટોન છે. ઈલેક�ોન, �ોટોનની તરફ ચ�ર 

લગાવ ે છે પરં� ુ અ�યાર �ઘુી �ફ�ી�સના કોઈ પણ નજર�યામા ં

એના ઈ�મી કા�નુને તલાશ નથી ક�ુ�. આ પણ નથી મા�મુ ક�ુ� ક� 

�ોટોન વ�ુદમા ં આ� ુ હ� ુ ક� ઈલેક�ોન યા આ બનંે એક સાથે 

વ�ુદમા ંઆ�યા હતા ક� �માથંી એક વીજળ�ની ��ુબત (પો�ીટ�વ) 

અને બી� મ�ફ� (નેગેટ�વ) �ુદરત રાખતો હતો? 

એકવીસમી સદ�થી આજ �ઘુી આ િવશેમા ં� કંઈ કહ� ુએ 

િસફ� એક િથયર� છે. અમે શ�આતી �ુિનયાની પહ�ચાનના લેહાઝથી 

                            
105 મ��ે �તુફ��ર� જહાને તશ�યોઅ, પજે ન ં૩૪૪ 
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“આના ગઝીમા�સર” ના દોરના �નુાની લોકોથી વઘાર� નથી 

�ણતા.106 

�તુકાળ મતાલીબ પર તવ�જો કરવા પછ� હવે આપણે 

ક�ટલાક અહ�મ �કુાત બયાન કર�એ છ�એ: 

૧. અલગ અલગ ઉ�મુ એક બી�થી બે ર�ત નથી. ઈ�મના 

કોઈ એક શોઅબામા ંગલતી ના િસફ� ઈ�મી તર�� મા ંઠહ�રાવના 

સબબ બન ે છે બ�ક� ઉ�મુના બી� શોઅબાઓ પર પણ અસર 

�દાઝ હોય છે ક� � એ ઈ�મથી મર�તુ છે. 

૨. �ૈબતના ઝમાનામા ંક�ટલાક દાિનશવર અને આવી ર�ત ે

એ ઝમાનાથી પહ�લા પણ ક�ટલાક દાિનશવર પોતાના શા�ગદ� અન ે

અવામના દરિમયાન ��ુઝ કર� �કુયા હતા એમના શા�ગદ� 

એમની અઝમત અને શ�સીયતની વજહથી એમના નઝર�યાતન ે

�દલ વ �નથી ક�લુ કરતા હતા. ન�લ દર ન�લ આ� ુજ થ� ુ

રહ�ુ.ં શ�સીયતના લેહાઝ કરતા શા�ગદ�  પહ�લા શ�સના 

નઝર�યાતન ેક�લુ કરતા અન ેએનેજ આગળ વઘાવતા. કયાર�ય 

ઉ�તાદની શ�સીયતના લેહાઝ એ ક� બઘાર� હોય ક� અગર કોઈન ે

                            
106 મ��ે �તુફ��ર� જહાને તશ�યોઅ, પજે ન ં૧૧૨ 
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ઉ�તાદની ગલતીના ઈ�મ પણ હોય તો એમા ંઇઝહારની �ુરઅત 

ના હોત ક� કયાકં બી� એની �ખુા�લફત વ �રુાભલા કહ�� ુઅન ે

કયાકં બે� �સુીબત ઊભી નો થઈ �ય ક� �નાથી એની 

આબ�ુર�ઝી હોય. આમ એ પોતાના સહ� અફકારના ઈઝહાર 

કરવાથી ડરતા અને ઈઝહાર ના કરતા. �લુે તાર�ખમા ં આવા 

ક�ટલાક વાક�આત મૌ�ુદ છે. 

૩. કયાર�ક ક�ટલીક તહ�ર�ફ �દુા મઝાહ�બ, બે�િુનયાદ 

નજર�યાત અને ઉ�મુની તરફદાર� અન ે �હફાઝત કરતા અન ે

લોકોમા ં પોતાના ��ુઝના લીઘે બી�થી ખોટા અક�દઓની 

�ખુાલેફત કરવાની �ુરઅત છ�નવી લ ે છે. �મ ક� કલીસાએ 

અર��નુા નજર�યાત ની �હમાયત કર�.ુ એવા મવાર�દમા ંતહર�ફ 

�દુા દ�ન અને દાિનશ ખયાલી ન�લ દર ન�લ ચાલતી રહ� છે � 

સમાજને તર�� વ હક�કતથી �ુર કરવાના સબબ બન ેછે. 

૪. દાિનશવરોની ગલતીઓ, ઈ�તેબાહાત અને ઝા�લમોના 

ઈ�મથી ગલત ફાયદો હાિસલ કર� ુ અન ે ઈ�મની મહ��ુદ��યત 

�વા મવાનઅે ના લીઘ ે �ુિનયાન ે આઈડ�યલ ક�ચર અને નગર 

નહ� બનાવી શકતો. 
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૫. ��ુરના બાબરકત ઝમાનામા ં ક� �યાર� આખી �ુિનયામા ં

ઈ�મ વ �હકમત અને દાિનશના ચચા� હશે. બઘા લોકો સાચા 

ઈ�મના ચ�માથી સેરાબ હશે �યાર� ના િસફ� ઈ�મ ખયાલી ના 

ઈઝહારની કોઈ જ�યા બાક� રહ�શે બ�ક� �ુિનયાના વાહ�દ દ�ન અન ે

�ુ�ુમતથી �ુિનયાના તમામ લોકો હક�ક�, સાચા મકતબ અન ેશીયા 

તાલીમાતના પરચમ નીચ ે �ઝ�દગી �ઝુારશે. પછ� બાિતલ અન ે

તહ�ર�ફ �દુા મકતબના નામો િનશાન માટ� જશે. એ સમયે બઘા 

લોકો �જુર�લા ં લોકોની ગલતીઓથી આગાહ થઈ જશે. આ 

બાબરકત અને �બુારક �દવસની આમદપર સહ� ઈ�મ વ 

દાિનશના રોશન �રુની વજહથી ફરાર કરવાવાળા ચામાચીડ�યા 

માટ� કોઈ જ�યા બાક� નહ� બચે. 
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