સાચી હજ
અનુલાદ: અનંત શુક્ર
ફગદાદ ળશેયભાં ળેખ અબ્દુલ્રાનો રયલાય યશેતો શતો. ળેખ અબ્દુલ્રા ખ ૂફ જ ધાર્ભિક શતા. દય
લે શજ-માત્રા ય અનેક રોકો જતા ત્માયે તેભને ણ શજ કયી આલલાની તીવ્ર ઈચ્છા યશેતી
યં ત ુ પક્ત ગયીફીને કાયણે તેઓ શજ કયલા જઈ ળકતા ન શતા. એક લે જ્માયે ફગદાદના ખ ૂફ
જ રોકો શજ ભાટે નીકળ્મા ત્માયે ળેખ અબ્દુલ્રાને તેભની ગયીફાઈને કાયણે શજ ભાટે ન જોડાઈ
ળકલાનુ ં બાયે દુ:ખ થયુ.ં
તેઓ ર્લચાયલા રાગ્માજો ભાયી ાવે ૈવા શોત
તો હુ ં ણ શજ કયી
પ ૂણ્મ ભેલત.
ળેખ અફદુલ્રાને શજ
કયલાનુ ં લાયં લાય માદ
આલતુ ં યં ત ુ તેઓ ભન
ભાયીને ફેવી જતા. એક
લખત યાત્રે તેઓ સુઈ
ગમા શતા અને અચાનક
તેભની ઊંઘ ઊડી ગઈ
અને તેભને કોઈનો
અલાજ વંબામો. તેઓ
ળાંર્તથી વાંબી યહ્યા.
લાત કયલાલાા ફે
પરયસ્તા શતા. એક
પરયસ્તાએ ફીજાને
પ ૂછ્ુ,ં „શેં બાઈ, આજે જે
રોકો ભક્કા ળયીપભાં શજ
કયી યહ્યા છે , શુ ં ખુદાએ તે ફધાંની શજ કબ ૂર કયી દીધી છે ? (સ્લીકાયી રીધી છે ?). તો ફીજા
પરયસ્તાએ જલાફ આપ્મો, “ના, ફધાંનો તો સ્લીકાય નથી કમો.” શેરા પરયસ્તાએ પ ૂછ્ુ,ં “તો છી
ખુદાએ કોની શજ સ્લીકાયી છે ?” ફીજાએ કહ્ુ,ં “એ શાજીઓભાંથી કોઈની ણ શજ સ્લીકાયી નથી.”
શેરાએ પ્રશ્ન કમો કે તો છી આ લે શજનુ ં પ ૂણ્મ કોઈને ણ નશીં ભે ? ફીજાએ જલાફ આપ્મો,

“કેભ નશીં ભે ? પ ૂણ્મ તો ભી ગયુ ં છે .” શેરાએ આશ્ચમય વાથે પ ૂછ્ુ,ં “ણ કોને?” ફીજાએ શવતાં
શવતાં જલાફ આપ્મો, “દભાસ્ક્વ (ક્ષર્ભશ્ક)ના અરી હવ
ુ ેન ભોચીને, જે આ લે શજ કયલા જલાનો
શતો ણ જઈ ન ળક્યો.”
ળેખ અબ્દુલ્રા આ ફે પરયસ્તા લચ્ચેની લાતચીત વાંબી યહ્યા શતા. લાત પ ૂયી થતાંને વાથે જ ફેમ
ં ૂ લણભં ડી ગમા. તેભને એ વભજાતુ ં ન શત ુ ં કે શજ
પરયસ્તા અદ્રશ્મ થઈ ગમા. ળેખ અબ્દુલ્રા મઝ
કમાય ર્વલામ શજનું પ ૂણ્મ કેલી યીતે ભી ળકે?
ફીજા રદલવે તેઓ દભાસ્કવ જલા યલાના થમા. પ ૂછતાં પ ૂછતાં તેઓ અરી હુવેનના ઘયે આવ્મા.
અરી હવ
ુ ેને તેભને આલલાનુ ં કાયણ પ ૂછ્ુ.ં ળેખ અબ્દુલ્રાએ યાત્રે વાંબે રી વઘી લાત તેભને કશી
વંબાલી.
એભની લાત વાંબીને અરી તો ફેબાન જેલા થઈ ગમા. બાનભાં આલતાં તેભણે ોતાની લાત આ
યીતે કશી- “બાઈ, હુ ં એક ગયીફ ભાણવ છં. કેટરામ લોથી ર્લચાયતો શતો કે શજ કયી આવુ.ં થોડુ-ં
થોડું કયીને શજ ભાટે ભેં રૂર્મા બેગા કમાય શતા. આ લે હુ ં શજ કયલા જાત, ણ ભાયી માત્રાના ફે
રદલવ શેરા જ ભેં ભાયા ડોળીનાં ફાકોને યોકક કયતાં જોમાં. કાયણ પ ૂછ્ું તો જાણલા ભળ્યુ ં કે
તે બફચાયાં ફાકોને કેટરામ રદલવોથી ખાલા ભાટે કંઈ જ ભળ્યુ ં ન શત,ુ ં અને ખાલાનુ ં ભેલલાનો
કોઈ જ યસ્તો દે ખાતો ન શતો. તેભના ર્તાજી મ ૃત્યુ ામ્મા શતા અને ભા ખ ૂફ જ બફભાય શતી.
ભાયાથી એ ફાકોનું દુ:ખ વશન ન થયુ.ં ભેં ભાયા ઘયે થી યોટરીઓ ભોકરી અને છી જે ૈવા શજ
ભાટે બેગા કમાય શતા તે ફધા જ તેભને આી દીધા. ભેં ર્લચાયુું કે શજ તો ગભે ત્માયે ણ થઈ ળકળે
યં ત ુ આ ફાકોની તકરીપ તો ભાયે આજે જ દૂ ય કયલી જોઈએ. શલે, આ કશો, તેઓની આ શારત
જોઈને હુ ં શજની ખુળારી કેલી યીતે ઉજલી ળકુ?ં ”
ળેખ અબ્દુલ્રાએ એક ઊંડો શ્વાવ રીધો બગલાનનો આબાય ભાન્મો અને ભોચીને કશેલા રાગ્મા“બાઈ હુવેન, તભાયી લાત વાચી છે . ખુદાને ખુદાઈ પ્માયી છે . તભે ગયીફ શોલા છતાં ેરાં દુ:ખી
ફાકોને ભદદ કયી, અને શજનો ર્લચાય છોડી દીધો, એ જ કાયણ છે કે બગલાન (ખુદા)ના
દયફાયભાં ભાત્ર તભાયી શજ જ ભંજૂય થઈ.”
અરી હુવેન આંખભાં ઝઝબમાં વાથે આકાળ તયપ જોતા યહ્યા અને ભનોભન બગલાનનો આબાય
ભાનતા યહ્યા.
ળેખ અબ્દુલ્રા ઊઠ્યા. તેભણે અરી હુવેનનો શાથ કડી ચ ૂમ્મો અને ત્માયે એભને ણ એલો
અનુબલ થમો કે જાણે એભને ણ શજનુ ં પ ૂણ્મ ભી ગયુ ં શોમ !


