પ્રસ્તાવનાાઃ
ઇન્ટરનેટ સાઇટ પર પ્રગતતશીલ જૂથ ફોરમમાાં (http://dawoodibohras.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=10469) એક હકનીવાત (ગુપ્ત નામ) એ સૈફીમહલ ની
અને તેના રહેંવાસી ની ઘણી બધી અંદરની વાતો – જે અપણે ક્યારે પણ સાાંભળી નથી - તે લખી છે . આ વાતો
અંગ્રેજી ભાષામાાં લખવામાાં આવી છે . જે મુમ
ાં ેનીનો અંગ્રેજી ભાષા સમજી શકતા નથી તેઓના લાભ માટે ગુજરાતીમાાં
અનુવાદ કરવામાાં આવ્યોં છે . આ અનુવાદમાાં ઘણી બધી જોડણી અને વ્યાકરણ ની ભુલો હશે તે દરગુજર કરશો.
આ અનુવાદનો ખાસ મકશદ દરે ક મુમેનીન સુધી આ અંદરની વાતો પહોંચે અને દરે કને જાણ થાય કે અપણી
કોમમાાં શુ ાં થયુ ાં છે અને શુ ાં થઇ રહ્યુ છે .

લેખ ૧ – સૈફી મહલ નો ઇતતહાસ – કહેવ ુાં જરૂરી છે
લેખ ૨ – ઘટના મુબ
ાં ઇના મુમ
ાં ેનીન તવરુદ્ધ
લેખ ૩ – બધાને એક કતાર માાં લાવો
લેખ ૪ – તમે મારા ભાઇ નથીાઃ
લેખ ૫ – સાંક્ષિપ્ત હેવાલ મુલતકાનો
લેખ ૬ – બુરહાનુદ્દીન મૌંલાને બાજુ પર મુક્ય
ાં ા
લેખ ૭ – મુફ્ફદલ ભાઇસાહેબ શરૂથી કાળજીપ ૂવવક પસાંદ કરવામાાં આવેલાાઃ
લેખ ૮ – બુરહાનુદ્દીન મૌંલાનો (રા) વારસોાઃ
લેખ ૯ – અમાલત કે ધબડકો
લેખ ૧૦ – ધમવ રિક
લેખ ૧૧ – બુરહાનુદ્દીન મૌલાના મોઝીઝા
લેખ ૧૨ – એક રોકાણ અવળી દદશામાાં
લેખ ૧૩ – મુનાદફક શહેઝાદા
લેખ ૧૪ – કાઇદઝોહર ભાઇસાહેબના દીકરાનો નાશ
લેખ ૧૫ – બુરહાની માંઝીલમાાં એક વધુ ાં ભોગ
લેખ ૧૬ – તમે તેમને હરાવી નથી શકતા, તેમના સાથે જોડાઇ જાવ
લેખ ૧૭ – મુફદ્દલ ભાઇસાહેબના ઉગ્ર વ્યવહારનો એક વધુ ાં ભોગ
સવાલ જવાબો.
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
સૈફી મહલ નો ઇતતહાસ – કહેવ ું જરૂરી છેઃ લખ ૧ તા.૧૪/૧૨/૨૦૧૪
આદિકાની ઘટના થયા પછી, એસ.કે.ક્ુ ાં ના માત ૃ પદરવારે એમના સાથેના વહેવાર તોડી
નાાંખ્યા. પરાં ત ુ રસપ્રદ વાત એ છે કે આજ કુટુાંબીઓ આ પહેલા તેમને ઉપર ઊઠાવવામાાં થઈ
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શકે એવા બધાજ પ્રયાસ કરવા માટે જવાબદાર છે , આ પદરવારના સભ્યો તેમને તેઓ
એસ.એમ.બી. કરતાાં પણ વધુ મહત્વ આપતા હતા તે સ્પષ્ટ પણે દે ખાત ુ હત.ુ આ વતવણ ૂક
શરૂઆતમાાં એસ.કે.ક્ુ ાં ને નીચે લાવવા માટે પાયો નાખ્યો છે .
એસ.એમ.બી. ના વફાત પછી, ઇદરીસ ભાઇસાહેબ ની આગેવાની હેથલ સૈફી મહલ માાં દૈ તનક
બેઠકો યોજાઇ હતી. આ બેઠકોમાાં,એસ.કે.ક્ુ ાં ના તવતવધ પદરવારના સભ્યો દ્વારા એસ.કે.ક્ુ.ાં માટે
અયોગ્ય ભાષા નો પ્રયોગ કરવામાાં આવ્યો. એક માત ૃપિની બહેને તો ખરે ખર એમ તહોમત
લગાવી કે એસ.કે.ક્ુ ાં ના નજીકના કુટુાંબીઓ તેના અને તેના બાલકો પ્રત્યે કઠોર વ્યવહાર
રાખેછે. આજ તહોમત બીજા માત ૃપિી સગાઔ ત્થા તેમના બાલકો એ લગાવી.( આ લોકો
એસ.ટી.એસ. નાચોથા પત્ની આમેના આઇસાહેબાના ફરઝાંદો છે ). ખાસ કરીને આમેના
આઇસાહેબાના પૌત્ર,પૌત્રીઓ એસ.કે.ક્ુાં ના વરસોથી સખત તવરોધી રહ્યા છે . તેઓ ની ફદરયાદ
છે કે એસ.કે.ક્ુ ાં ના બાળકો દ્વારા તેમનો અનાદર થાય છે અને તેથી તેઓ સાંપ ૂણવપણે તેઓ ના
વચ્ચેનો સાંબધ
ાં તોડી નાખવામાાં માને છે .
હવે જ્યારે એસ.કે.ક્ુ ાં ના તરફેણમાાં અને તવરોધમાાં ચળવળની શરુઆત આમેના આઇસાહેબાના
કુટુાંબીજનો સાથે શરુ થઇ, એસ.કે.ક્ુ ાં ના બાલકો જુદા પડતા ગયા અને તેથી કોટુાંબીક પ્રવ ૃતિઓ
એસ.એમ.બી. સાથે તથા સૈફી મહલના બીજા ઓ સાથે લગભગ શ ૂન્ય થઇ ગઇ. આ સ્વ અલગતાવાદી પણાથી આખરે સૈફી મહલના બાકીના ઓ ખરે ખર તેમને દૂ ર રાખતા થઇ ગયા
અને બુરા નામથી બોલાવવુ,ાં મશ્કરી કરવી વગેરે બધાજ પ્રશાંગોએ બધીજ રીતે સતાવ્યા. આજ
અરસામાાં બાકીના કસરે આલીના સભ્યો એ(એસ.એમ.બી. ના કુટુાંબીજનો અને એસ.ટી.એસ. ના
ફરઝાંદો) માઝાંનના રૂતબાને નીચો બનાવવા એક ઝાંબેશ ચલાવી, આ ઠઠ્ઠા-મશ્કરી, હાાંસીમજાક
એ હદ સુધી લઇ જવામાાં આવી કે પછી એમના પહેરવેશ વગેરે ઉપર પણ દોષારોપણ કરવા
લાગ્યાાં.
આમ આજે આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એ તવભાજન નો પાયો નાંખાયો. આજ સમય દરમ્યાન
એસ.એમ.બી. ના શહેજાદા બળવાન બનતા ગયા અને લોકોની આખોમાાં ખુદા જેવા - ખાસ
કરીને મુફ્ફદ્દલ ભાઇસાહેબ. એજ અરસામા એસ.કે.ક્ુ ાં ના ફરઝાંદો તવરુદ્ધ થતા ગયા.જયારે આ
ચલવલ સૈફી મહલ અને એસ.કે.ક્ુ ાં ના ફરઝાંદો વચ્ચે વધુ શક્તતશાળી બની, જયારે અજીજ
ભાઇસાહેબે ઊમેઇમાાં બાઇસાહેબ (મુફ્ફદ્દલ ભાઇસાહેબ ના દીકરી)સાથે શાદી કરવા નો સુરતમાાં
ઇનકાર કરી દદધો. આ પ્રસાંગ ને કાસીમ ભાઇસાહેબ ની આગેવાની હેથલ દ્વેષપ ૂણવ ઝાંબેશ એમ
કહીને શરૂ કરવામાાં આવી કે એસ.કે.ક્ુ ાં મૌલા સાથે નથી અને મૌલાની ખુશી તવરુદ્ધ જઇ રહ્યાાં
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છે . આ સુરતમાાં બનેલા પ્રસાંગ પછી માઝન સાહેબના તવરુદ્ધ જગજાહેર ઝાંબેશની શરુઆત
થઇ.આ ઝાંબેશમાાં એમ પણ સામીલ કરવામાાં આવ્યુ ાં કે એસ.કે.ક્ુ ાં અને તેના ફરઝાંદો તેના
ભાષણોમાાં એસ.એમ.બી. તવષે ઘણો કમ ઉલ્લેખ કરે છે .
ફરી પાછા આજના સમય માાં આવીયે તો, એસ.કે.ક્ુ ાં ના ફરઝાંદો કદઠન લડાઈ લડી રહ્યા છે –
જે તેમની ઊપર જણાવેલ ગ્રહણશદકત થી દે ખાઇ આવે છે . આમ એક અસ્વીકાયવ વ્યક્તત થી
શેહઝાદા થવુ અને તે પણ ટુાંકમા એ એક ભયાવહ કાયવ છે . તેથી સૈફી મહલમાાં, ના કે ફ્કત
તનચે ઊતારી પાડવામાાં આવેલા એસ.કે.ક્ુ ાં માટે સક્ય એવો ટે કો મેલવવો અસાંભવ છે , પરાં ત ુ
એસ.કે.ક્ુાં ના ફરઝાંદો ની સ ૂઝ અને તીવ્ર ક્રોધ એસ.કે.ક્ુ ાં ને પોતાને નીચે ઊતારી પાડયા છે ,
ખાસ કરીને જુવાન ભાઇસાહેબોની નજરમાાં.
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
ઘટના મબ
ું ઇના મમ
ું નીન તવરદ્ધેઃ. લખ ૨ તા.૧૯/૧૨/૧૪
સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન (ર.આ) ના વફાત બાદ, સૈયદના મૌહાંમદ બુરહાનુદદ્દન (ર.આ) યે ઘણા
વરસ અસરા મુબ
ાં ઇમાાં કયાાં . અને પછી એકાએક કાંઈક બદલાવ શરૂ થયો. મુબ
ાં ઇના મુમ
ાં ેનીન
તવરુદ્ધ યુસફુ ભાઇસાહેબ નજમુદદ્દન યે એક ઝાંબેશની શરૂઆત કરી. આ ઝાંબેશ મુકાતશર સાલેહ
ભાઇસાહેબના તવરુદ્ધ પણ હતી. સાલેહ ભાઇસાહેબ, યુસફુ ભાઇસાહેબ નીસરખાવનીમાાં ઘણા
ઉદાર હતા.

આ ફળ સ્વરૂપ યુસફુ ભાઇસાહેબે સૈયદના મૌહાંમદ બુરહાનુદદ્દન (ર.આ) ના

શેહઝાદા ઓ વચ્ચે સાલેહ ભાઇસાહેબના તવરુદ્ધ પ્રચાર શરૂ કયો. એજ ખુન્નસ થી જે સૈયદના
કુાંતબુદદ્દન ના માટે થઇ હતી, પણ થોડી નરમ સાલેહ ભાઇસાહેબ માટે . એમ દાવો કરવામાાં
આવ્યો કે સાલેહ ભાઇસાહેબ, મૌલાના મૌહાંમદ બુરહાનુદદ્દનની ખુશી મુજબ કાયવ કરતા નથી.
આ ઝાંબેશ સાલેહ ભાઇસાહેબ, -જેણા ઉપર લોકો ને ઉષ્માભરી લાગણી હતી- તે

ઉપરાાંન્ત

મુબ
ાં ઇના મુમ
ાં ેનીન તવરુદ્ધ પણ હતી. સીધેસીધુ ાં અને લોકોની વચ્ચે યુસફુ ભાઇસાહેબે દાવો કયો
કે મુબ
ાં ઇના મુમ
ાં ેનીનો ના ઇખલાસમાાં શાંકા છે . એક વખત બુરહાનુદદ્દન મૌલા સુરતમાાં હતા ત્યારે ,
યુસફુ ભાઇસાહેબના મુલતકા પહેલાાં. યુસફુ ભાઇસાહેબ દાવો કયો કે બુરહાનુદદ્દન મૌલા મુબ
ાં ઇના
મુમ
ાં ેનીન ઉપર ઘણા ખફા છે અને તેઓ માથી કોઇ સાથે વાત કરવા પણ તૈયાર નથી!સાલેહ
ભાઇસાહેબ ઉપર જોરદાર દબાણ કરવામાાં આવ્યુ.ાં તેઓને એમ કહેતા સાાંભલવામાાં આવેલા કે હુ ાં
એ દદવસ ની મુશ્કેલથી રાહ જોઇ રહ્યો છુ કે મને આ બધા લોકો થી દુર લઇ જવામાાં આવે.(
યુસફુ ભાઇસાહેબના કુટુાંબીજનોથી).
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એ વખતે સૈફી મહલમાાં ઘણી ઉથલ પાથલ થઇ, ખાસ કરીને તનશાન ઉપર આમેના
આઇસાહેબાના કુટુાંબીજનો હતા. દાવો એમ કરવામાાં આવ્યો કે આમેના આઇસાહેબાના
કુટુાંબીજનો બુરહાનુદદ્દન મૌલાની ઇચ્છાઓ ને પરીપુણવ કરતાાં નથી. આ બન્યુ જ્યારે રીદા, તોપી
વગેરેની ઝાંબેશ શરૂ કરવામાાં આવી. આ ઝાંબેશ ની પરાકાષ્ઠા યુસફુ ભાઇસાહેબની મુલતકા
હતી, જે બોહરા કોમ ને પદરવતતિત કરી આજની પદરક્સ્થમાાં લઇ આવી છે . આ જ સમયે સયૈદી
સાલેહ ભાઇસાહેબ ને નીચે ઉતારી પાદવામાાં આવ્યા - મૌલાની ઇચ્છાઓ ને પરીપુણવ ન કરવા
ને કારણે - અને આમેના આઇસાહેબાના કુટુાંબીજનો ને પણ, કે જેઓ હાંમેશાાં તશિણ અને
આધુતનકતા ના હીમાયતી હતા, ઉતારી પાદવામાાં આવ્યા એજ સ્તર સુધી. દાવો એમ કે આમેના
આઇસાહેબાના કુટુાંબીજનોનો મજબ ૂત નથી જેટલો યુસફુ ભાઇસાહેબના કુટુાંબીજનોનો. (ફાતેમા
આઇસાહેબાના કુટુાંબીજનો).
યુસફુ ભાઇસાહેબે મુલતકા એવી રીતે તૈયાર કયુાં કે બુરહાનુદદ્દન મૌલાને માન્યતા આપવી જ
પડી. એમની પાસે કોઇ તવકલ્પ રહ્યો નહી, ઝાંબેશ દરમીયાન કે મુલતકા પહેલા. યુસફુ
ભાઇસાહેબે કહ્યુાં કે આખુાં સૈફી મહલ સુરત આવે અને

બુરહાનુદદ્દન મૌલા પાસે માફી માાંગે,

કારણ કે તેઓ બધા ઉપર ખુબ ખફા છે . પહેલીજ વખત સૈફી મહલના સદસ્યો એ
અતનણાવયાત્મક મનોદશા અને અસલામતી અનુભવી, ખાસ કરીને જેઓ ફાતેમા આઇસાહેબાના
કુટુાંબીજનો માાંથી નહોતા. આમેના આઇસાહેબા અને વઅઝીરા આઇસાહેબા ના બાળકો એક પછી
એક નાના મોટા બધાજ બુરહાનુદદ્દન મૌલા પાસે આવી માફી માાંગી – ઘણાને તો ખબર પણ
નહોતી કે શામાતે માફી માંગાઇ રહી છે – પરાં ત ુ તેમના પાસે કોઇ તવતલપ નહોતો. કોઇ પણ આ
ઝાંબેશ ઉપર કે ઝાંબેશકારો પર સવાલ ઉથાવી શકે એમ નોહત.ુ ાં ઓછામાાં ઓછુાં જગજાહેર. આ
વખત પછી અસરા નુાં આયોજન ક્યારે ક જ મુબ
ાં ઇમાાં થયુ.ાં
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
બધાન એક કતાર માું લાવોેઃ લખ ૩ તા.૧૯/૧૨/૧૪
મુલતકા ના આસપાસ ના સમય દરમ્યાન સૈફી મહલના પુખ્ત ઉંમરના સભ્યો પોતાનુ ાં
ભરણપોષણ પોતે કરતા, અનેવાસ્તતવક દુતનયામાાં રહેતા. ધણા પોતાનુ ાં ભતવષ્ય સુધારવા
પરદે શ ચાલ્યા ગયા. જે મુબ
ાં ઇમાાં રહી ગયા તે મહામહેનતે તેમનુ ાં ગુજરાણ આપના બધાની
જેમ ચલાવતા.કેટલા પાસે નોકરી હતી તો કોઇ નાનો મોતો વ્યાપાર કરતા. ફરી પાછા યુસફુ
ભાઇસાહેબ મદદે .બધાને એકજ કતારમાાં લાવવાની નવી ઝાંબેશ સરૂ કરવામાાં આવી. પજવણી
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સરૂ કરવામાાં આવી. જે લોકો નોકરી કરતા હતા તેમને સૌથી વધારે ખરાબ ગણવામાાં આવ્યાાં.
અગર તમે ખીદમતમાાં નથી તો તમે કઇજ નથી. ફરી પાછુાં સૈફી મહલ આ નવી ઝાંબેશ થી
હલબલી ગયુ.ાં જે લોકો જામીયામાાં દાખલ થવાની ઉંમર વતાવી ચુક્યા
ાં
હતા, તેઓને આમીલ
બનવા માટે સખતાઇ કરવામાાં આવી. જે લોકો સ્કુલ અને કોલેજમાાં ભણતા હતા તેમને
જામીયામાાં જવાનુ ાં કહેવામાાં આવ્યુ,ાં અગર તેઓને ભાઇસાહેબ રે હવુ ાં

હોઇ તો. આ એક

કાળજીપ ૂવવક દબાણનુ ાં પ્રમાણ હતુ.ાં
સસરાના મરણ પછી, મુફ્ફદલ ભાઇસાહેબે જામીયા અને અમાલત ની ઝાંબેશ ચાલુ રાખી. જે
લોકો અમાલત ન કરી શક્યા તેમને બદરી મહેલના કાયાવ લયમાાં મોકલી આપ્યાાં. મુઠ્ઠીભર
માણસો કે જેઓ ઝાંબેશથી પ્રભાવીત નહોતા તેઓ પોતાની મરજીના માલીક હતા. તેઓ
સહેલાઈથી નભાવી લેવામાાં આવ્યાાં પરાં ત ુ માનસન્માન વગર – કોથારીઓ તરફથી પણ. છે વતે
આ મુઠ્ઠીભર માણસો પણ ખરે ખર કોઇ ને કોઇ રીતે સાંકલાએલા રહ્યાાં – શાહઝાદા જ્યાાં પણ જાય
તેના સાથે અંગત સહાયક તરીકે, કે પછી બદરી મહેલના ફેરા કરવા,એક અપેિા થી કે કોઇ
આદુઅવલુ કામ અહીંતહીં મલી રહે.
ફરી પાછા આજના સમયમાાં આવી યે તો, અપને જોઇ શકયે છે કે સૈફી મહલમાાં ભાઇસાહેબો
મુફ્ફદલ ભાઇસાહેબના તવરુદ્ધ મોઢુ ાં ખોલી શકતા નથી. અને જામીયામાાં ભણેંલી ભાઇસાહેબોની
નવી પેઢી - સાંપ ૂણવપણે બહારના તવશ્વ
માટે તૈયારી વગરની- નવા આમીલો છે અને નવા આગેવાનો છે મુફ્ફદલ ભાઇસાહેબના
રાજમાાં. આ નવી પેઢી સૈયદના તાહેર સૈફુદદ્દનના પોત્ર,પોત્રીઓ, કે બીજી પેધી ના પોત્ર,પોત્રીઓ
છે . બહારના તવશ્વ સાથે ટકી સકવામાાં અયોગ્ય અને તમને અને મને સમજાવવામાાં અસમથવ
ખાસ કરીને પતશ્વમી દે શોમાાં રહેતા અને નવી તવચારસરણી વાલા મુમેનીનો ને.આ સૈયદના
તાહેર સૈફુદદ્દનનુ સ્વપનુ ાં ન હતુ ાં જે પોતે ભતવષ્ય માટે જોયુ ાં હત.ુ ાં
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
તમ મારા ભાઇ નથીેઃ લખ ૪ તા.૧૯/૧૨/૧૪
સૈયદના તાહેર સૈફુદદ્દનના વફાતના બાદ સૈફી મહલ એક મોટુ કુાંટુાંબ હતુ. દરે ક વ્યક્તત ખરે ખર
એક સામાન્ય પદરવાર તરીકે આનાંદથી રહેતા હતા. પરાં ત ુ જ્યાાંરે એસ.કે.ક્ુ ાં ને માઝન જાહેર
કરવામાાં આવ્યા અને આમેના આઇસાહેબાના કુટુાંબીજનો શક્તતશાળી થયા તેથી દુખના વાદલો
ઘેરાવા લાગ્યા અને ઘણા થઇ ગયા.(જુઓ જુની પોસ્ત ૧ આમેના આઇસાહેબાના કુટુાંબીજનો
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એસ.કે.ક્ુાં થી પલતવાર). આ લોકો સૈયદના તાહેર સૈફુદદ્દનના જુવાન શેહઝાદા અને શેહઝાદી
ઓ હતા અને દુન્યવી તશક્ષિત અને આધુતનક હતા. ફાતેમા આઇસાહેબાના કુટુાંબીજનો
જીવનસાંઘષવમાાં તક કે અવસરથી સવવથા વાંક્ષચત રહેવાનો અનુભવ કરવા લાગ્યા - અનેક વાર
આ તેજસ્વી તવરોતધઓ થી. આ રીતે ઈષાવ નો ચરુ ઊભરાવા લાગ્યો - જુના રીતીઓ તરફ.
યુસફુ ભાઇસાહેબ આ ઉલતપુલત કરવામાાં મુખ્ય પાત્ર હતા.
પરાં ત ુ આ તવક્ષચત્ર વાાંકુાં વલણ રહસ્યમય હતુ,ાં યુસફુ ભાઇસાહેબના કૌટુાંક્ષબક સાંબધ
ાં તેમના
પોતાના કૌટુાંબ સાથે સારા નહતા – ફાતેમા આઇસસાહેબાના કૌટુાંક્ષબઓ. હકીકતમાાં તે એક
વાસ્તતવક મુદ્દો હતો અથવા ખાસ કરીને – કાસીમ ભાઇસાહેબ, તેના સગા નાના ભાઇ સાથે.
એટલુ મોટુાં તવભાજન હતુ ાં કે જ્યાાંરે કોશરઅલી (યુસફુ ભાઇસાહેબના દીકરા) એ કાસીમ
ભાઇસાહેબની દીકરી માટે લગ્ન તવષે પ્રસતાવ મુક્યોં તે અશક્ય અને અતવચાયવ કૃત્ય હતુ.ાં
કાસીમ ભાઇસાહેબ હાંમેશા તેમના ભાઇ સાથે ઈષ્યાવ કરતા હતા. મોકો મલતા, તેઓ સ્પષ્ટ રીતે
શબ્દોને તોલમોલ કયાવ વગર સાંભલઅવી દે તા.જ્યાાંરે યુસફુ ભાઇસાહેબ અમેદરકા ના ચીકાગો
શહેરમાાં હતાાં. તેમણે ત્યાાં એક નાનો મુલતક યોજયો હતો. કાસીમ ભાઇસાહેબ ઘણા ગુસ્સે થઇ
ગયા જ્યાાંરે પોતે અમેદરકા ગયાાં અને પોતાના માટે મુલતક નુ આયોજન ન થયુ.ાં તો આછે
કાસીમ ભાઇસાહેબ - મુફ્ફદલ ભાઇસાહેબના મુકાસીર. અદહિં બીજા કોઇ તવશેષણ ની જરૂર નથી.
બધા સમયે બુરહાનુદ્દીન મૌલાના શાહઝાદાઓ યુસફુ ભાઇસાહેબ ના વશીકરણમાાં રહેંતા. તેઓ
ખ ૂબ જ સારી રીતે તેમની તમામ ચાલ ખેલતા. તેઓ તેમના પ્રવચન દરતમયાન જાહેરમાાં કહેતા
– ઘણા પ્રવચનઓમાાં - બુરહાનુદ્દીન મૌલાના સામને તવતવધ મજલીસોમાાં – કે તેઓ એતલા
બધા ધન્ય હતા કે બુરહાનુદ્દીન મૌલાએ તેમને તેમના પોતાના શાહઝાદાઓથી પણ ઉપર
બેસવાની માંજૂરી આપી છે . આ કાયવ હત ુ મસ્કા લગાડવાનુ,ાં પરાં ત ુ મધમાખી ફૂલ તરફ ખેચાાંઇ
એમ શાહઝાદાઓ માટે થયુ. આ અમ ૃત ખ ૂબ જ મીંઠુ હત.ુ ાં કોઇ પણ શાહઝાદા કોઇ પણ કાય્ર
યુસફુ ભાઇસાહેબની રજામાંદી વગર કરતા નહી. આ લોકો માટે બુરહાનુદ્દીન મૌલા ફતત એક
સિા તવનાના વડા હતા. ખરી સિા યુસફુ ભાઇસાહેબ ના હાથમાાં હતી. જેઓએ તેમને અનુભવ્યાાં
છે તેનાથી ખાતરી કરી શકાય છે . આગળ કઈ પણ ઝીણવટભયુવ કહેવા ની જરૂર નથી.
હવે બીજો ધમાકો. બુરહાનુદ્દીન મૌલાની ખુશી હતી કઇ સફીયા બાઇસાહેબા (એસ.કે.ક્ુ ાં ના
દીકરી) મુફ્ફદ્દલ ભાઇસાહેબ સાથે શાદી કરે . મારા શબ્દ “ખુશી” ની અહી નૌંધ લેશો. પરાં ત ુ યુસફુ
ભાઇસાહેબની શેહઝાદી, ઝોહરા બાઇસાહેબા, એ એવી ચાલ ચાલી કે મુફ્ફદ્દલ ભાઇસાહેબને

Page 6 of 42

ૂ તા માટે " ખુશી " નો
સફીયા બાઇસાહેબાથી તલાખ લેવી પડી. તમારા પોતાના અનુકળ
ઉપયોગ કરવો ઘણુ ાં કહેવાય. અને પછી શુાં થયુાં તે તમે સમજી શકો છો.
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
સુંક્ષિપ્ત હેવાલ મલતકાનોેઃ લખ ૫ તા.૨૦/૧૨/૧૪
સાંક્ષિપ્ત હેવાલ મુલતકા નો http://akhbar.mumineen.org/archive/sharia/fatemi_mutlaqa/
આ મુલતકા જ્યાાં સુધી મુમેનીનોને શદરયત ઉપર પરત લાવવા માટે હતો ત્યાાં સુધીં
સકારાતમત હતો, એના નકારાત્મક પાસાઓમાાં શાહઝાદાઓ, ભાઇસાહેબો, આમીલો અને
કોથારીઓ એ પ્રચાંડ અતધકાર કાબ ૂમાાં લીધા. આ ત્યારે કે જ્યાાંરે લાલ,પીલી અને લીલી સફાઇ
ક્ષચથ્થી નો જનમ થયો. જેથી- અધામીક દૃષ્ષ્ટકોણ તરફના વલણ ઉપર પણ ધરમ ૂળથી ફેરફાર
થયો. જેમ ખાસ કરીને સૈયેદી સાલેહ ભાઇસાહેબ નો વલન ઉદાર અને પ્રેમથી લોકોને
તવશ્વાસમાાં લેવાનો હતો તેના બદલે આધુતનક “માફીઆ” અને ગુન્ડાક્ષગદરનો કાનુન
ાં શરૂ થયો.
માફી કે હળવી સજાનો યુગ પુરો થયો. જ્યોર્જ બુશ ના જેવો નવો દોર સરૂ થયો. – કાતો તમે
અમારા સાથે છો યા અમારા તવરુદ્ધ છો.
સમુદાયના કેટલાક અનુયાઇ માટે , આ કડક અમલથી વ્યવહાર કરવો ખ ૂબ જ અસહનીય હતો,
તેથી તે લોકોએ સમુદાય છોડી દીધો યા બે વખત હાજરી આપતા થઇ ગયા – તેઓ બે વખત
લઇલતુલ કદર અને આસુરામાાં જોવામાાં આવે છે . દુન્યવી તશિણ માટે ઉિેજન આપવાનાાં એ
દદવસો ગયા. યુસફુ ભાઇસાહેબે કતવતા લખીાઃ
ચમક અનવર.pdf ૧.૫૮ એમ.બી.
દાઉનલોડ કરો

આખી કતવતા વાાંચો..
પદવી કે ઊપાતધ વાલા ઉપર ભવાાં ચડાવવામાાં આવ્યા, ફ્કત તબીબી તેમજ અન્ય તવદ્યામાાં
ઊંચી પદવી ધરાવનાર ને બાદ કરીને. આ સુયોજન એટલી સારી રીતે કરવામાાં આવ્યુ ાં હતુ ાં કે
આપને બધા તવચાર વા લાગ્યાાં કઇ – ગણા હજુ તવચારે છે કે – મુતલકા બુરહાનુદ્દીન મૌલા ના
આદે શ થી કરવામાાં આવેલો. પરાં ત ુ એ યુસફુ ભાઇસાહેબ ના દદમાગ ની ઉપજ હતી.
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સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
બરહાનદ્દીન મૌંલાન બાજ પર મક્
ું ાેઃ લખ ૬ તા.૨૦/૧૨/૧૪
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પુક્સ્તકા જે ઉપર પ્રતસધ્ધ થઇ છે – આવી ઘણી પ્રતસધ્ધ કરવામાાં આવી છે - અહીં યુસફુ
ભાઇસાહેબ જામીયાની તસદ્ધદ્ધઓની નોંધ લે છે . આ પુક્સ્તકા પ્રતસધ્ધ કરવાાંના સમયે યુસફુ
ભાઇસાહેબ જામીયાના વડા કે અતમરૂલ જામીયા હાંતા. અહીં આ પુક્સ્તકા ના પ ૃષ્ઠ પર પાછળથી
જાગતા ડહાપણની નોંધ લેવા જેવી ઘણી વસ્તુઓ છે . પ્રથમ જુઓ
ાં કે બુરહાનુદ્દીન મૌંલા ક્યાાં
ઉભાાં છે . યુસફુ ભાઇસાહેબ નેહરૂના જમની બાજુ માાં છે . બીજુ નોંધ કરો કે જામીયાની તસદ્ધદ્ધઓનો
ઉલ્લેખ કેવી રીતે કરવામાાં આવ્યો છે – જાણે પોતેજ સવવસવ છે . અને નીચેના પાના ઉપર
પુક્સ્તકાના છૈ લા પ ૃષ્ઠ ઉપર તેઓની પોતાની તસ્વીર છે – જે પોતે બુરહાનુદ્દીન મૌંલા ને ભેંટ
આપી રહ્યા છે .
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સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
મફ્ફદલ ભાઇસાહેબ શરૂથી કાળજીપ ૂવવક પસુંદ કરવામાું આવલાેઃ લખ ૭ તા.૨૦/૧૨/૧૪
અદહિં નોંધલો કે શરૂઆતથી મુફ્ફદલ ભાઇસાહેબને તેમના સસરા દ્વારા કીતતિવાન બનાવવાના
પ્રયત્નો અને
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નોંધલો કે ઇમામુઝ
ાં ઝમાનના માઝાંન નુ ાં નામોતનશાન નથી આ ઉંપરાન્ત કે તનચેની પુક્સ્તકામાાં
યુસફુ ભાઇસાહેબે માઝાંન સાહેબની તસ્વીર છાપવી પડી છે - ભલે છૈ લા પ ૃષ્ઠ ઉપર – પણ યાદ
રહેં તેઓ આ પુક્સ્તકામાાં બુરહાનુદ્દીન મૌંલા ને આપી રહ્યાાં હતાાં. ભલે છૈ લા પ ૃષ્ઠ ઉપર. અને
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તમને કદાચ સવાલ થશે કે આબાબતમાાં માઝાંન સાહેબની શુ ાં તસદ્ધદ્ધ હતી? જવાબ છે ઘણી હતી,
પણ યુસફુ ભાઇસાહેબની દુરઅંદે શી તમને તવચાર કરતા કરી દે શે.

સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
બરહાનદ્દીન મૌંલાનો (રા) વારસોેઃ લખ ૮ તા.૨૦/૧૨/૧૪

Page 12 of 42

50 વષવ માાં બુરહાનુદ્દીન મૌંલા જે પ્રગતત લાવ્યાાં તે દાવતે સદીઓ સુધી જોઇ નોહતી, જાણે
ઇમામ પોતે ઝહુર થયા હોય. મસ્જીદ હોય કે ઘર, મુમેનીનોએ તવશાળ બરકત જોઇ જે આ
પહેલાાં વસો સુધી જોવામાાં આવી નહોતી. અને ફરી ફરીને બુરહાનુદ્દીન મૌંલાએ બધાાં ને
ખુશહાલ રાખ્યાાં.બધાાં ને. તેમણે જેટલો થઇ શકે તે પ્રયાસ કયો. પણ તેઓ ફદરસ્તા હતા, પણ
દુનયવી મયાવદા ઘણી હતી. જેમ કે તમે ઉપરના લેખોથી જોઇ શકસો કે તેઓએ દાવતમાાં
સુલેહશાાંતત જલવાઇ રહે તે માટે ઘણુ સહન કરયુ ાં છે . તેઓએ ઇમામુઝ ઝમાનના માગવદશવન
હેથલ કયુ,ાં જેમ તેમના અગાઉના બીજા દાઇઓ કરતાાં. તો પછી શા માટે આ સોનેરી યુગ માાં
હાતનકારકોના અક્સ્તત્વમાાં હોવાનુાં જાહેર કરવાની જરૂર છે ?
શામાટે? કારણ કે હાલમાાં અપને ઘણા ક્ષભન્ન યુગ માાં છીએ. સુરિા જે બુરહાનુદ્દીન મૌંલાથી
અપને બધાને મલતી, એ આજે ઈતતહાસ બની ચુકી છે . હરએક દાઇના પછી નવા દાઇ
શ્રદ્ધાળુઓ માટે જવાબદાર હોઇ છે . પરાં ત ુ આપને સગલા ધમવસકાં ટમાાં છે કે નવા દાઇ કોણ છે ?
તેથી વતવમાનકાળ ને સમજવાાં માટે ભ ૂતકાળને સમજવુ ાં પડસે. એજ પ્રમાણે આ 50 વષવના આ
સોનેરી યુગમાાં હાતનકારકો એટલા શક્તતશાળી હતા કે તેઓ દાવતની નસોમા પેવસ થઇ ગયા
હતા. આ નવા સમાચાર થી, અપણે બુરહાનુદ્દીન મૌંલાના મોઅઝીઝા થી ઘણી દહેશતનો
સામનો કરવાની શ્કતત મલસે, જેમ તેઓએ દુષ્ટ લોકોના વચમાાં રહીને અપણે સોનેરી યુગ
આપીયો.
આ દુષ્ટટા માઝનની બદગોઈ અને માનભાંગ કરનારી હતી. આપહેંલા ક્યાાંરે પણ દાવત ુલ
સતરના ઈતતહાસમાાં દુષ્ટ લોકોએ આટલી જબરદસ્તી થી ત્રાટકીયા નથી અને એ પણ આટલા
લાાંબા સમય સુધી. કલ્પના કરો કે બુરહાનુદ્દીન મૌંલાના માઝન મહીના, વષો, દાયકા સુધી ચ ૂપ
બેસા રહ્યાાં - ખાનગી વાતને સજ્જડ પકડીને બેસી રહ્યાાં કે જે ખાનગી વાત ફતત દાઇનાાં મ ૃત્યુ
પછીજ જાહેર કરવાની હતી. કેવી રીતે ઘણા મનુષ્યો પ્રચાંડ દબાણ સામે ટકી શકે છે - પોતાના
કુટુાંબીઓ સામે, પોતાની શ્રદ્ધા ની મયાવદામા રહીને, પોતાની દુતનયામાાં રહીને. બુરહાનુદ્દીન મૌંલા
એ અપણા બધા માટે શીિા ની એવી તૈયારી કરી છે કે અપને અપની અકલ વાપરીને સમજી
શકીયે કે શુાં થઇ રહ્યુાં ચે. સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન (ર) પોતાના તત્વજ્ઞાનના પ્રવચનમાાં કહેછે કેાઃ

العقل في االنسان اعلى الجوهر
متاللئ في نفسه كاالزهر
અલ-અતલ મનુષ્યમાાં સૌથી તવતશષ્ટ પ્રકાર છે .
ચાંદ્ર જેવો તેજસ્વી, આધ્યાત્ત્મક અંશ.
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ચાંદ્ર બહારથી પ્રકાશ મેળવવા માટે િમતા ધરાવે છે – સ ૂયવ થી. એ જ રીતે,માનવજાત માાં
અલ-અતલ બહારથી પ્રકાશ મેળવવા માટે િમતા ધરાવે છે . જોકે પ્રથમ બહારથી ઉચ્ચ પ્રકાશ
મેળવવા માટે તેને તૈયાર કરવી પડે છે . આ તૈયારીઓ મીસાકનાાં અંદરજ જીવાંત અને મોજૂદ
છે . પરાં ત ુ છૈ લા યુગમાાં આ તૈયારી ઓને સત્ય માાંથી પાપી બનાવી દે વામાાં આવી છે . માઝન ની
બદગોઈ કરવુાં એ પાપ છે . તેથી બહારના ઉચ્ચ ઉગમસ્થાન થી પ્રકાશ મેલવવુ શક્ય નથી ત્યારે જ અને ત્યાાં સુધી કે શરતો ફરી પાછી શુદ્ધ બને કે મીસાક ને ફરી સાંભારવામાાં અને
તવગતવાર કહેવામાાં આવે.
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
અમાલત કે ધબડકો લખ ૯ તા.૨૦/૧૨/૧૪
એવી દુતનયામાાં કે જ્યાાં ઇસ્લામ નેજ પડકાર કરવામાાં આવે છે , અપની પાસે આમીલો છે જે
દુન્યવી પડકાર છે . સૈફી મહેલના પુરુષો કાતો આમીલો છે કે પછી બદરી મહેલ માાં નૌકરો છે .
તેમ છતાાં તેઓ માને છે કે તેઓ વાસ્તતવક દુતનયા સાથે સાંપકવ છે . તેઓ એક પરપોટો માાં જીવે
છે જે ક્યારે પણ ફાટી શકે છે . જમાનાના સાંદભવમાાં કોઇ પણ પડકાર માટે બાહોશ નથી, કોઇ
સવાલોના જવાબ આપવા કાબીલ નથી. જવાબો એવાાં આપવામાાં આવે છે કે તમને જમાત માાં
નીચલી કિાએ ઉતારી પાદવામાાં આવે છે . આ બુરહાનુદ્દીન મૌંલાનુ ાં સપનુ નોહત.ુ ાં વફાદારોને
વ્યક્તતગત અને ભાવનાત્મક કટોકટીમાાં મદદ કરવાને અસમથવ, આપના જુવાનોની સમસ્યા ને
સમજવાને અસમથવ, આપણે જે દુન્યામાાં રહીયે છે તેને સમજવાની ઇચ્છા નહીં. બન્ને, મુફ્ફદલ
ભાઇસાહેબ અને તેના આસપાસના સૈફી મહેલના ભાઇસાહેબો, વફાદારોને ક્યાાંય પણ ન જતા
રાસ્તે દોરવી રહ્યાાં છે .
ઘણા સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનના (ર) દીકરીઓ, દીકરાઓ, પોત્રો, પોત્રીઓ, પરપોત્રો પરપોત્રીઓ
ની ઉંછે રની એક યહદ
ુ ી બાઇ એ કરી. હાાં યહદ
ુ ી. જ્યાાંરે ઇઝરાયેલની રચના કરવામાાં આવી હતી
– આ બાઇ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનની મમતાથી સારસાંભાળ રાખતા – ત્યારે પોતાનુ વતન
સમજીને બેર સાહેબામાાં સ્થાયી થય ગયા. મુફ્ફદલ ભાઇસાહેબ જ્યાાંરે આજે સિામાાં છે – જેઓ
ખુલ્લો તતરસ્કાર કરે છે - અન્ય ધમોના લોકોથી – જેને આપણે અહલ-અલ-દકતાબ સમજીએ છે .
તો સુાં સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન એ ભ ૂલ કરી હતી - મુફ્ફદલ ભાઇસાહેબના અનુસાર – આ બાઇ
ને કસરે આલીના સભ્યોને ઉછે રવાની પરવાનગી આપીને?! તેમનુ છે લ્લુ નામ ભલે સૈફુદ્દીન
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હોઈ શકે છે , પરાં ત ુ એમ જોવાઇ છે કે ફતત એ નામનુ ાં જ સામ્ય તેના દાદા સાથે હત.ુ ાં કોઈ વધુ
ખુલાસની જરૂર નથી.
તેથી કલ્પના કરો કે તમે પતિમમાાં રહો છો. તમને એક આમીલ સૈફી મહેલ કે જામીયા માાંથી
મોકલવામાાં આવ્યાાં – એમને તમે રહોં છો એ દુતનયાનુ ાં બહુ ાં થોડુાં જ્ઞાન છે . અને હુ ાં જાણુ છુાં કે
જામીયાનુાં નામ લઇશ તો કેટલાક તરાપ માટે તૈયાર થઈ જશે, પરાં ત ુ જામીયાની પદવી ધારી
- બુરહાનુદ્દીન મૌલાના સપના પ્રમાણે - દીની તશક્ષિત ઉપરાન્ત દુતનયવી તશક્ષિત પણ હોવુ
જરૂરી હતુ. ધારો કે કોઇ યુવા એ પતિમમાાં જ જનમ લીધો છે અને ત્યાાંજ મોટો થયો છે ,કોઇ
સાંકટસમયમાાં ફસાયો છે , શુ ાં તમે આ યુવક કે યુવતીને સલાહ સુચન માટે આમીલ પાસે લઇ
જશો?! તમે આ સવાલનો જવાબ જાણો છો, તેથી કોઈ વધુ ખુલાસની જરૂર નથી.
તો શુાં એક નેતાની કાયદે સરની ફરજ નથી કે તેની ખાતરી કરે કે તેના આમીલો – ખાસકરીને
જામીયાની પદવી ધરાવતા - આધુતનક દદવસોની કટોકટી સાંભાળવા સજ્જ હોય? પરાં ત ુ અહીં,
જે નેતા છે તે પતિમ તવશે ખરાબ બોલે છે . સમુદાયથી અલગ રહેવાાંની સલઅહ આપે છે , અને
યુવાનોને જામીયામાાં જવા પ્રોત્સાદહત કરે છે . તેઓ એમ શુાં નથી સમજતા કે દરે ક જણ એક જ
પ્રકારનુ તશિણ મેલવશે તો, ભતવષ્યમાાં સાંકુક્ષચત વ ૃતિવાળાાં અને સાંકુક્ષચત જાણકારીવાળાાં
આગેવાનો પેદા થશે? અને કેવી રીતે પતિમમાાં અલ્પસાંખ્યક મુસ્લીમો હોવાથી, કસોટી ઓનો
સામનો કરશુ?ાં અપની આસપાસની દુતનયામાાં સુલેહશાાંતતથી રહેવા માટેં અપને અપના
આસપાસ ની દુતનયાને જાણવી જરૂરી છે , નહીં કે વેગળા રહેવ.ુાં બુરહાનુદ્દીન મૌલા એ આવી
શીખ આપી નહોતી.
હકીકતમાાં જ્યાાંરે બુરહાનુદ્દીન મૌલા અમેરીકા ૧૯૮૬ માાં પધારે લાાં,ત્યારે તેમના ન્યુયોકવ માાં
બયાનમાાં સ્ટેચ્યુ ઓફ ક્ષલબટીનુ ાં મહત્વ અને સમાજના કે તેના જૂથનાાં નૈતતક તવચારો અને
વલણ તવષે ફરમાાંવ્યુ ાં હતુ.ાં તેઓએ આગલ જઇને અમેરીકાના ગુણો અને ધૈયવને સરાવ્યા હતાાં.
અમેરીકામાાં તેઓ જ્યાાં પણ ગયા અને જેણે પણ મલ્યાાં તે બધાાં એમની તવનમ્રતાથી એમના,
જ્ઞાનથી અને એમની આધ્યાત્ત્મકતાથી ચદકત થઇ ગયાાં. યુસફુ ભાઇસાહેબ, મુફ્ફદલ ભાઇસાહેબ
ના સસરા, પોતે પણ દુતનયવી ઊંચ્ચ તશિાથી તશક્ષિત હતાાં. જે લોકો યુસફુ ભાઇસાહેબને જાણે
છે તે આ વાતની પુષ્ષ્ટ કરશે કે તેઓ બધા પ્રકારના તશિણથી તશક્ષિત હતાાં.
તેથી હવે તે માનવુ ાં મુશ્કેલ નથી કે સૈફી મહેલમાાં કોઇ પણ મોઢુ ાં ખોલત ુ ાં નથી. તેઓમાાં કેટલા છેં
જેઓ અમાલત છોડીને વાસ્તતવક દુતનયામાાં આવે અને અમારી જેમ કામ કરે ? કેટલામાાં દહિંમત
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છે કે બદરુલ જમાલી અને તાહા હદકમુદ્દાં ીનની

ક્ષબહામણીં અને દહિંસા ભરી ધમકીઓના સામે

અવાજ ઉંથાવે – જેઓના અંકુશમાાં બુરહાની ગાડવ અને તોલોબા છે ?! ખરે ખર બુરહાનુદ્દીન
મૌલાના ના મુકાસીર પણ અવાજ ઉંથાવતા ગભરાય છે . અપણે બધા યાદ કરી શકીયે છે , કે
આજ મુકાસીરે જાહેર-બાતીનની તવચારસરણીનુ ાં ઉગ્રતાથી ખાંદન કરે લ.ુાં
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
ધમવ રિક લખ ૧૦ તા.૨૦/૧૨/૧૪
એક કલ્પના કરો કે દાવત માાં સૌથી જ્ઞાની જૂથ જામીયાના સ્નાતકો અને તવદ્યાથીઓ છે .આ
લોકો ધમવના સાચા રિક છે . તો તેઓ ક્યાાં હતા કે જ્યાાંરે અહમ માઝનના રૂતબા - જે મીસાક
માાં

છે -

ને ફાડી નાખવામાાં આવ્યુ?ાં મીસાકના એક ભાગને ફાડવુ ાં આખા મીસાકને ફાડવાાં

બરોબર છે .
કલ્પના કરો કે દુતનયા નો કોઇ પણ માણસ આ તવશે ખુલ્લાાં મનથી તવચારશેતો, કલ્પના કરો કે
તમે તમારા કોઇ બહારના દોસ્તને મીસાક તવશે સમજાવશો તો.
તમે કહેશોકે પાપમાાંથી બચાવવાનો એક માત્ર રસ્તો

મીસાક છે – મીસાક વગર પાપમાાંથી

બચી શકાય નદહાઃ આ અપની માન્યતા છે . પછી એ પુછે છે કે મીસાકમાાં શુ ાં છે ?
તમે જવાબ આપો છોાઃ તવતવધ તનયમો છે જેનુ ાં આપણે પાલન કરવુ ાં પડે. જેમકે ક્ષિસ્તી ધમવમાાં
૧૦ પરમેશ્વરના આદે શો છે .
પછી તે તમને કહેશે કે તેને સાાંભળયુ ાં છે કે મીસાકમાાં અમુક લોકોના નામ લેવા સામે મતભેદ છે .
તમે કહેશોાઃ કેવો મતભેદ? અમે ફતત મીસાકમાાં ૩ લોકોના નામ લઇયે છે . – જે અમે વષોથી
કરતા આવીયા છે .
એ પુછશેાઃ સાચ્ચે, તમે મીસાકમાાં લોકોના નામ લો છો? તમારો અથવ પેગબ
ાં રોનો છે ?
તમે સમજાવશોાઃ ના દાઇ, માઝન અને મુકાસીર.
એ પુછશેાઃ આ ત્રણ કોણ છે ?
તમે કહેશોાઃ દાઇ અમારા ધમવગરૂુ છે અને તેઓ માઝન અને મુકાસીરની તનમનુકાં કરે છે .
પછી એ પુછે
ાં છે ાઃ કે સાાંભળયુાં છે કે તમારા માઝનને કેટલાક મુદ્દાઓ ઉંપર મતભેદ છે તેથી તેન ુ
નામ કાઢી નાખ્યુાં છે ?
તમે કહેશોાઃ હાાં માઝનને મતભેદ છે , તેથી ખરે ખર અમે એને ખરા માઝન માનતાજ નથી.
એ કહે છે ાઃ તો શુ તમે હવે પછી અલ્લાહ સામે તેમના નામ દ્વારા શપથ લેતા નથી?
તમે કહેશોાઃ ના, પણ હા ફતત રાજકરણના કારણે અમે તેણ ુ નામ લઈ યે છે
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તમારો દોસ્તચદકત થઇ તમને પુછશેાઃ તમે કેવી રીતે પરમેશ્વર સામે એક જૂઠા શપથ લઇ શકો.
દાઉદી બોહરાઓ માટે જે ઘણોં બધોં આદર હતો તે ખલાસ થઇ જશે. અને તે આપવા માટે
તમારા પાસે કોઇ જવાબ નદહિં હોય.
પછી તે પુછશેાઃ તમારી પાસે ધાતમિક તાલીમ આપતી કોઇ સાંસ્થા નથી જે આ બાબત ને ઉથાવે?
તમે કહેસોાઃ છે .
એ પુછસેાઃ ઠીક છે ,તો તેઓ શુાં કહે છે ?
તમારો જવાબ હશેાઃ કઇ પણ નદહિં.
શુાં કહી શકો તમે? જામીયા - ધમવ રિક – જે ધાતમિક તસદ્ધાન્તને વફાદાર નથી! એ જામીયાના
છાત્રો હતા જેમને જાહીર-બાતીનના ચક્રવાતને હવાાં આપી, માઝનને પછાદડયા, માઝનની
બેહર
ુ મતી કરી, અને છૈ લે લાનત, આ સેતાની સાંદેશો ઘરે ઘર શ્રદ્ધાળુ ઓમાાં ફેલાવવાાંમાાં આવ્યુ.ાં
જામીયાની દદવાલોના વચ્ચે એ ખરી કીતાબો પડી છે જેમાાં માઝન તવષે ઇલ્મના ભરપુર ભાંડાર
છે , છતાાં પણ તેઓ તેમની પોતાની કીતાબોને માનવાનો ઇન્કાર કરે છે.તોશુાં આ કીતાબો જુથ ુ ાં
બોલે છે ?! ધાતમિક તસદ્ધાન્ત કે શ્રદ્ધા બડલાઇ ગઇ છેં ?! શુાં નાવી કીતાબો લખાઇ છેં ! કોન લખી છે
આ કીતાબો.
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
બરહાનદ્દીન મૌલાના મોઝીઝા લખ ૧૧ તા.૨૧/૧૨/૧૪
ઘણા છે ત્યાાં બહાર જે મોઝીઝાની પ્રતીિામાાં છે કે બુરહાનુદ્દીન મૌલા તેમને રસ્તો બતાવશે.એ
લોકો પાકા પાયે ભરોસો નથી કે કોણ દાઇ છે , પણ સગવડ ખાતર મુફ્ફદલ ભાઇસાહેબને
અનુસરે છે . સમજી શકાય કે કોઇંને તેમના જીવનમાાં વધુાં તણાવ જોઇતુ ાં નથી. અમારી પાસે
પહોંચી વલવા પહેલાથી જ નોકરી/ધાંધો, કુટુાંમ્બ, મીત્રો છે . તણાવ માટે ધાતમિક મુદ્દાઓ છે લ્લી
વાત છે . હદકકતમાાં ધમવ આપણને દદલાસો, શાાંતત, આશ્વાસન અને સુરિા માટે અપેક્ષિત છે .
આ કઇ દાઉદી વહોરાઓ માટે નો ઉદાહરણ નથી. તો આ લોકો જે પ્રતીિામાાં છે – ક્યાાં સુધી
પ્રતીિા કરશે?!હવે તો ક્યારનુાં એક વરસ પણ પુરૂ થયુ.ાં
કઇ વાર જોવાની જરૂર નથી. મોઝીઝો તમારા સામને છે . એક માનવી છે જે ૫૦ વરસ સુધી
ચ ૂપ બેસી રહ્યાાં. એક ગુપ્ત વાતને મજબ ૂતીથી પકડી રાખી, પોતાના પદરવારને,પોતાની
પ્રતતષ્ઠાને,આખી આસપાસની દુતનયાની પરવા કયાવ વગર. એજ અરસામાાં તેઓ પોતાના ઉપર
થતાાં હમ
ુ લાનો પ્રતતકાર પણ ન કરી શ્કયાાં- આ ગુપ્ત વાતની જાલવની માટે . એક વષવ પહેલા
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જ્યાાંરે દાવત ઉપરથી સુયાવ સ્ત થયો અને કદી ન જોયેલા એક યુગનો અંત થયો. આ માનવીએ
ગુપ્ત વાતને બહાર પાડી.૫૦ વરસ પછી. એમને આમ કરવાાંની જરૂર હતી?!. તેઓ પાસે કોઇ
કારણ નોહતુ.ાં તેઓ તેમના જીવનના બાકીના દીવસો અરામ અને શુકુન સાથે તેમના તનકટતમ
કુટુાંબ સાથે ગુજારી શકતે. તેમણે કોઇ સાંપતિની જરૂર નહોતી, તેઓને પહેલેથીજ ખુદાએ ભરપુર
સાંપતિ આપી છે જેનાથી તેમના તનકટતમ કુટુાંબનો ત્થા આવનાર ઘણી પેઢીનુ ાં ગુજરાણ ચલાવી
શકે. શાાં માટે તેઓ જોખમમાાં નાખે – એમની શાાંતી, એમના પોત્રો, એમની દીકરીઓ, એમની
ભાવનાત્મક સુખાકારી, એમની બચત, એમનુ ાં સ્વમાન, તેમના આરામ અને ઊંઘ - એક 50 વષવ
જૂની ગુપ્ત વાતનો બચાવ કરવાાં માટે ?!
આટલા બધા વરસો, અને બાળપણની યાદો અને કુટુાંબનુ સાંમેલન અને ઈદમીલન અને નાસ્તો
અને જન્મદદનનો સૈફી મહેલની પેધીઓ એ આ માણસ અને તેના કુટુાંબીઓ સાથે ગુજારી છે ,
આંખના પલકારમાાં આ નવાઈ પમાડે એવુાં શા માટે ?! એ દદવસોમાાં સજદા અને તસલીમ,
ક્ષચલ્લાવવુાં કે માઝાંનસાહેબ પધારે છે , હષવ માાં તેમની રાહ જોવી કે તેમના આશીવાવ દ મલીશે,
આ બધુજ
ાં ભુલાઇ ગયુ?!
ાં કોઈ યાદદાસ્ત નદહિં, આખમાાં એક આસુન ુ ાં ટીપુ ાં પણ નદહિં? બુરહાનુદ્દી
મોલા સાથે મોજ ખાતર “દારુસ સકીના” ની સહેલ પર જ્યાાંરે આખુ ાં સૈફી મહલ હાજર રહેત.ુ ? શુ ાં
એ બુરહાનુદ્દી મોલા નહોતા જેમને “દારુસ સકીના” નામ આપ્યુ ાં હતુ?ાં નથી યાદ આવતુ?ાં કઇ
પણ નદહિં? યાદદાસ્તનુ ાં પતન થઇ ગયુ.ાં કદાચ. શુાં તેઓ આવા દુાઃખદાયક વ્યક્તત હતાાં? એક
દદવસ તમે તેમને તમારા હૃદયથી ચાાંહતા અને એકાએક ...... તમે ખરે ખર તેના પર લાનત
બોલવાનુ ાં શરૂ કયુ?
ાં !ઓ મારા ખુદા!
મોજીજા નો ઈન્તીજાર કરો. જેમ કે ટાઇટાનીકમાાં બચી ગયેલાઓ જેમને પોતાના કુટુાંબીઓને
ગુમાવ્યા હતા. જ્યાાંરે તેઓએ ફરી પાછો ન્યુયોકવ મા પગ મુક્યો, એવી આશાએ કે કુટુાંબીઓનો
ભેટો થશે તે મોજીજો ક્યાાંરે પણ સાકાર ન થયો. પરાં ત ુ તેમની આંખો સામે મોજીજો એ હતો કે
તેઓ બચી ગયા. વ્યાંગાત્મક વાત એ છે કે ગયા વષે ટાઇટે તનક ના ડૂબવા ની ૧૦૦ મી વષવગાાંઠ
હતી – જ્યારે બુરહાનુદ્દી મોલા જાન્યુઆરીમાાં ગુજરી ગયા.
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
એક રોકાણ અવળી દદશામાું. લખ ૧૨ તા.૨૧/૧૨/૧૪
સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીને દાવતની મીલ્કતના રોકાણ માટે વષો ગાળયા. તેમના નાના ભાઇ
ઇબ્રાહીમ ઝૈનદ્દુ ીન ભાઇસાહેબ સાથે, તેમનો દદન અને દુતનયા સાથે સરસ તાલમેલ હતો, અને
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નાણાાંકીય બાબત માાં ઘણા તશક્ષિત હતાાં. ઇબ્રાહીમ ભાઇસાહેબે દાવત વતી શેરો ,સ્થાવર
તમલકતો,અને કાંપનીઓ ખરીદી. હોટલો પણ, હા હોટલો. આ પાયા ની શરૂઆત હતી – સ્તાંભ
ગોઠવાયો - આજે જે દાવતની જાહોજલાલી અપણે જોઇએ છે . વષોના વષો સુધી કરકસર એ
પ્રમાણભ ૂત પ્રથા હતી.સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન અંગત રીતે દરે ક બાલકો કેટલા રૂતપયા વાપરે
તેન ુાં તાકીદથી ધ્યાન રાખતા. દરે ક પૈસા, પૈસાનો અને આના આનાનો તવગતવાર દહસાબ
રહેતો. તેઓ પોતે મીયા સાહેબને કહેતાકે કેટલા પૈસા ક્યાાં બાલક ને આપવાાં – અને દરે કે દરે ક
બાલકને જે કઇ મલે તેનાથી સાંત ુષ્ટ થવો જોઇએ - પાકવ માાં ફરવા જવાાં માટે પણ. બાલકો પાછા
ફરતા ત્યાાંરે એસ.ટી.એસ.પોતે બાલકોને પુછ
ાં તા કે કેટલો ખચવ ચના ઉપર અને કેટલો ખચવ
આઈસ્ક્રીમ ક્રયો. ઇબ્રાહીમ ભાઇસાહેબ - એસ.ટી.એસ.ની નજદીકી અને વ્યક્તતગત દે ખરે ખ
હેથલ - ધીમે ધીમે અને મક્કમ રીતે દાવત માટે રોકાણ કયુ.ાં જે લોકોએ તેમનુ ાં અને તેમના
મોટાભાઇ સૈયદી સાલેહ ભાઇસાહેબ સફીયુદ્દીનનુ ાં બદરી મહેલનુ રહેઠાણ જોયુ હશેં તે તેમનાાં
કરકસર અને સાદાઈની દૃઢપણે બહાલી આપશે. હાાં, ઇબ્રાદહમ ભાઇસાહેબ અને સાલેહ
ભાઇસાહેબ જ્યારેં ત્યાાં રહેતા હતા ત્યારે બાદરી મહેલ આજના જેવો સોનેરી ગઢ નોહતો. એ
લોકોનુાં રસોડુાં એ જમાનાને અનુસાર
ાં
જરા પણ આધુતનક નોહતુ ાં – લગભગ મુમ્ાં બઇની ચાલ જેવુ.ાં
તેમના મ ૃત્યુ પછી,બદરી મહેલ ને બુરહાનુદ્દીન મૌલાના શેહઝાદા દ્વારા આજે છે તે માાં રૂપાાંતદરત
કરવામાાં આવીયો હતો. તેઓએ ખરે ખર બન્ને ભાઇઓના રહેથાણને જમીનદોસ્ત કરી ફરી
બાાંધ્યાાં. દાવતની પાસે આજે જે કઇ પણ અસ્ક્યામત છે તેના એક એક પઇસા માતે અપણે
ઇબ્રાહીમ ભાઇસાહેબની ખીદમત નો આભાર માનવો જોઇયએ. પરાં ત ુ કેવી રીતે આપણે આ
માણસનુ ાં નામો તનશાન સાાંભલ્યુ નથી? તેઓ એસ.કે.ક્ુ.ાં ના સસરા હતાાં, આનાથી વધારે
ખુલાસોની જરૂર નથી.
જે લોકોએ સૈફી મહલમાાં બુરહાનુદ્દીન મૌલાનાાં રહેથાણને અંદરથી જોયુ ાં છે તે જાણે છે કે તે
કેટલુાં કરકસદરયુાં અને સામાન્ય હતુ.ાં તેમના તપતા અને કાકાઓ જેવુ.ાં બુરહાનુદ્દીન મૌલા એટલા
કરકસદરયા હતાાં, કે જ્યારે સૈફી મહેલમાાં નાના બાળકો રમતા હોય – ખાસ કરીને ઉપલો ૩માળ
ઉપર તેમના રહેથાણની બાજુના મોટો ઓરડામાાં – તીયારે યાદ છે કે જ્યારે તેઓ તેમના
રહેથાણ ઉપર આવતા અને કોઇ વીજળીનો બલ્બ જલતો હોઇ તો બાલકોને એ બાંધ કરવાનુાં
કહેંતા.
એસ.ટી.એસ અને ઇબ્રાહીમ ભાઇસાહેબના સમયમાાં લગભગ દરે ક એસ.ટી.એસ ના સદસ્યના
નામ ઉપર શેયરમાાં રોકાણ હતુ.ાં પછી આવ્યાાં મુફદ્દલ ભાઇસાહેબ, મહાન નાણાદકય
તનષ્ણાત.તેઓએ સૈફી મહલમાાં બધાાંને જબરદસ્તી - તવધવાઓ જે દવા ખરીદવા માટે શેયરની
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આવક ઉપર આધાર રાખતી – તેઓ એ શેયર વેચવા પડયાાં કારણ કે- તેને એમ સમજાવાનુ ાં
સરૂ કયુાં કે – “હરામ છે ”! હવે તમે જાતે જ ખાલી જગ્યા પ ૂરો કે પછી શુ ાં થયુાં અને હાજર દદવસ
સુધી શુાં થઇ રહ્યુાં છે .
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
મુનાદફક શહેઝાદા. લેખ ૧૩ તા.૨૪/૧૨/૧૪
સૈયદના અબ્દુલકાદરનજમુદ્દીનના સૌથી નાના શહેઝાદા અબ્દુલાહ હકીમુદ્દાં ીન હતાાં. તેઓ
ઉરતાલીસયા હતાાં – જેઓ માનતા હતા કે સૈયદના નજમુદ્દીન ઉપર નસ કરવામાાં આવી ન
હતી અને તેથી, ઇમામ ઝહુર થયાાં હતા. જ્યાાં સુધી સુરતમાાં કુબ્બાનુ ાં જીણોદ્ધાર થયુ ાં નોહત ુ ાં ત્યાાં
સુધી શહેઝાદા અબ્દુલાહ હકીમુદ્દાં ીનની કબર કુબ્બાના અંદર હતી. તેમનો ઇતતહાસ જાહેર
પ્રજામાાં ક્યાાંરે પણ વ્યાપક રીતે જાહેર કરવાાંમાાં આવ્યો નદહિં – કારણ તેઓ શહેઝાદા હતાાં.તેઓ
ઘણા શક્તતશાળી અને સ્પષ્ટવતતા હતાાં. સૈયદના નજમુદ્દીનના વફાત પર બડાઈ હાાંકવાાં લાગ્યાાં
કે પોતે કેવી રીતે સૈયદના એ કરે લી નસને બદલી નાાંખતે અગર સૈયદનાનુ ાં મત્ૃ યુ ાં નજદદક છે
ૃ ીથી ભરપ ૂર
તેની તેમને જાણ હોતે! આ દુષ્ટતા હતી, જે આ મહાન, જગ જાહેર અને સમદ્ધ
સૈયદના નજમુદ્દીન મૌલાના યુગમાાં અંત સુધી જખમ રહ્યો.
શહેઝાદા અબ્દુલાહ હકીમુદ્દીનના
ાં
શહેઝાદાઓ માાંથી એક શહેઝાદા ફઝલ ભાઇસાહેબ હતાાં.તેમને
૩ દીકરીઓ અને ૧ દીકરા હતાાં. દીકરીઓ માાંથી એક દીકરી આતેકા બેનસાહેબા હતાાં. આતેકા
બેનસાહેબાના દીકરી અમતુલ્લા આઇસાહેબા, બુરહાનુદ્દીન મૌંલાના બૈરો. તેથી મુફદ્દલ
ભાઇસાહેબ અબ્દુલાહ હકીમુદ્દાં ીનના સગામાાં થયાાં. અબ્દુલાહ હકીમુદ્દાં ીન મુફદ્દલ ભાઇસાહેબના
ત્રજી પેધીનાાં નાનાજી થાય. કેવી રીતે ઇતતહાસ ફરી પાછો પ્રગત થાય છે .
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
કાઇદઝોહર ભાઇસાહેબના દીકરાનો નાશ . લખ ૧૪ તા.૨૬/૧૨/૧૪
બુરહાનુદ્દીન મૌંલા અને બુ ાં સાહેબા અમતુલ્લા આઇસાહેબાની ખુશી હતી કે મુફદ્દલ ભાઇસાહેબના
દીકરી ઉમ્મૈહાનીની શાદી કાઇદઝોહર ભાઇસાહેબના દીકરા તાહેર ભાઇસાહેબ ઇઝદ્દીન સાથે
થાય.પરાં ત ુ ઉમ્મૈહાની ડો. મોઇઝ ના દીકરા અબ્દુલકાદરથી મોદહત હતા. તેથી ભલે મૌંલાની
ખુશી હતી પણ ઉમ્મૈહાનીએ આજ્ઞાનુ ાં પાલન ન કરીને અબ્દુલકાદર સાથે શાદી કરી. અન્ય લોકો
માટે મૌંલાની ખુશીને ખુબજ મહત્વ આપવુ ાં – આ તે કેવ ુાં બેવડુાં ધોરણ!
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આ બનાવથી દુભાવગી તાહેર ભાઇસાહેબ ઇઝદ્દીન માનતસક રીતે ભાાંગી પડયાાં.તેઓ ઉમ્મૈહાનીને
દદલથી ચાહતા હતાાં અને બીજુ કોઈ તેની સાથે લગ્ન કરે એ તે બરદાસ્ત કરવા તૈયાર ન હતા
– તેઓએ અબ્દુલકાદરને હકીકતમાાં ધમકી પણ આપી હતી – અને તેથી કાઇદઝોહર
ભાઇસાહેબે તેમને દૂ ર લાંડન ઇલાજ માટે મોકલી દીધા હતાાં. આ કારણ સર બન્ને ભાઇઓ વચ્ચે
પ્રચાંડ ફાટ પડી - કાઇદઝોહર ભાઇસાહેબ અને મુફદ્દલ ભાઇસાહેબ – અને જોકે ઊંદડ ફાટ
કાઇદઝોહર ભાઇસાહેબના પત્ની શમીના બાઇસાહેબા અને મુફદ્દલ ભાઇસાહેબના પત્ની
ઝોહરતુસસરફ બાઇસાહેબા વચ્ચે પડી. આ બે પત્નીઓ વચ્ચેની જગજાહેર ફાટ હજુ વધુ ાં ઘહેરી
બની.
બુરહાનુદ્દીન મૌંલાને તાહેર ભાઇસાહેબ ઇઝદ્દીનથી ઘણી મોહતી અપેિાઓ હતી. બુરહાનુદ્દીન
મૌંલાએ તેમને ઇજીપ્ત, અરબી ત્થા દુન્યવી તાલીમ માટે પણ મોકલ્યાાં હતાાં. તેઓ સાંપ ૂણવ રીતે
તશક્ષિત છે જે મુફદ્દલ ભાઇસાહેબના કોઇ પણ બાળકો નથી. પરાં ત ુ ભોલા તાહેર ભાઇસાહેબ
ઇઝદ્દીનને, મુફદ્દલ ભાઇસાહેબ અને તેમના પત્નીની ઈષ્યાવએ તવનાશ તરફ ધકેલી દીધાાં.
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
બરહાની મુંઝીલમાું એક વધ ું ભોગ . લખ ૧૫ તા.૨૬/૧૨/૧૪
કાઇદઝોહર ભાઇસાહેબના બીજા પુત્ર જેણે તેન ુ ાં સ્થાણ બતાવી દે વામાાં આવ્યુ ાં તે છે ઇબ્રાદહમ
ભાઇસાહેબ- તેઓ ફાતેમા બાઇસાહેબા, એસ.કે.ક્ુ ાં ના દીકરી સાથે પરણેલા છે /હતા. દરે કને
યાદ છે કે નજફની

મક્સ્જદની યોજના અને કરબલાનાાં ભાંડોળ એકત્ર કરવાાં માટે તવશ્વભરમાાં

ઇબ્રાદહમ ભાઇસાહેબ જતાાં. લગભગ બધુજ
ાં પાયાનુ ાં કાયવ ઇબ્રાદહમ ભાઇસાહેબે કયુ.ાં તેમણે
આયોજન અને તૈયારી પાછળ નજફ અને કરબલા વારાં વાર ગયા. અચાનક તેમને વીઝા કે
બીજા કોઇ કારણે ઇરાક છાડવુ ાં પડ્ુ.ાં મુફદ્દલ ભાઇસાહેબના દીકરાએ એ પ્રવેશ કયોં. તેઓએ
ઇબ્રાદહમ ભાઇસાહેબે જે પુણવ કયુાં હતુાં તે તાબામાાં લીધુ ાં અને તેના તપતરાઈ ભાઇને બાજુએ મુકી
દીધા – જેમકે તેમણે કાંઇક ખોટુાં કયુાં હોઇ અને તેથી તેઓ ને લઇ લેવ ુ ાં પડ્ુ.ાં
આ સ્થાણ બતાવી દે વ ુાં પ્રસાંગ એવી રીતે ઉકેલવામાાં આવ્યો કે જેનાથી ઇંગલાન્ડ ના હેનરી ૮
પણ ચદકત થઇ જાય. આ ભલો માણસ ઘણા સમય સુધી ગાંભીરપણે દુભાયો અને તનરુત્સાહી
થયો અને લગભગ ઘણો સમય લાંડનમાાંજ વીતાવ્યો. કોઇને નવાઇ લાગશે શાાંમાટે – તેમના
માટે તનરાં કુશ રાજયકતાવથી સાંપ ૂણવપણે છેં ડો ફાડી નાાંખી આનાંદીત જીવન વીતાવવાની ટક હતી –
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તેઓએ માત્ર તેમના પત્નીની વાત ન સાાંભળી અના કુત્બી સાથે ન થયા.હકીકતમાાં,બેકસવદફલ્ડમાાં
તેમના પોતાના બાળકો હતા. તેઓ તેમના પત્ની અને બાળકો સાથે સુલેહ, સુખી અને શાાંતતપ ૂણવ
જીવન વીતાવી શકતે.
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
તમ તમન હરાવી નથી શકતા, તમના સાથ જોડાઇ જાવ. લખ ૧૬ તા.૨૬/૧૨/૧૪
શરૂઆતથીજ ઝકીઉદ્દીનો નજમુદ્દીનોથી, ભયભીત અને ઇષ્યાવળુ હતાાં. ઝકીઉદ્દીનો એટલે અબ્દુલ
તૈયબ ભાઇસાહેબ ના ફરઝાંદો અને અપણે બધા જાણીએ છે કે નજમુદ્દીનો એટલે કોણ? હાંમેશા
બધી બાબત માાં આગળ પદતા, હાંમેશા દરે ક વ્યક્તતને પછાડવી – ખાસ કરીને ઝકીઉદ્દીનોને નજમુદ્દીનોને દે વ બનાવી દે વામાાં આવેલા અને એજ રીતે

ઝકીઉદ્દીનો સાથે ઇષ્યાવ અને

તતરસ્કાર. યુસફુ ભાઇસાહેબના દીકરા, દીકરીઓ - ભણેલા હતાાં - ભાઇસાહેબ જેવાાં, જે ઓરડામાાં
તમે હોવ તેનાથી પણ મોટા, આખાબોલા અને હજારો દ્વારા દે વ બનાવી દે વાયેલા. જ્યારે
ઝકીઉદ્દી ભાઇઓ – તેમને ૨ માતાઓ હતી જે કોઇ રીતે પણ યુસફુ ભાઇસાહેબની પત્નીના,
રાણી જેવા વ્યક્તતત્વની બરોબદરમાાં આવી ન શકે, ની ઘણી વખત ખાનગીમાાં હાાંસી ઉડાવામાાં
આવતી, કસરે આલી ઓથીજ નદહિં પરાં ત ુ બેઇતે ઝૈની અને કોથાર પણ. જુઓ રાજવાંશનો
સજરો
http://www.familyecho.com/?p=N8EH3&c=v3nlpz7k2a&f=980388480567067672
યુસફુ ભાઇસાહેબ નજમુદ્દીન તેમના સાવકા ભાઈ અબ્દુલ તૈયબ ભાઇસાહેબની સરખામણીમાાં
ઘણુાં વધારે અને જીવન કરતાાં પણ મોટુાં વ્યક્તતત્વ ધરાવતા હતાાં. અબ્દુલ તૈયબ ભાઇસાહેબ
યુસફુ ભાઇસાહેબથી સાંપ ૂણવ તવરુદ્ધ હતાાં. અબ્દુલ તૈયબ ભાઇસાહેબ નમ્ર, મ્રુદભાષી અને શરમાળ
હતાાં. જ્યાાંરે યુસફુ ભાઇસાહેબ ઇજીપ્તમાાં ગુજરી ગયા, ત્યારે એવુ ાં વાતાવરણ બન્યુ ાં જાણે સૈફી
મહલ ઉપર આસમાન તુટી પડ્ુાં હોઇ. તેમને ઉિમ ક્ષખતાબથી નવાજવામાાં આવ્યાાં. જેવાાં કે
અલ-મુકદ્દસ નજમુદ્દીન સાહેબ.પણ જ્યારે અબ્દુલ તૈયબ ભાઇસાહેબ,ફરે મોનત, કેલીફોરનીયામાાં
ગુજરી ગયાાં ત્યારે ભાગ્યે જ ત્યાાં કોઈ હત.ુાં તેમ છતાાં તેમની અંતતમતવતધ માટે ઇદરીશ
ભાઇસાહેબને મોકલ્યાાં. ખાસ કરીને વજીરા આઇસાહેબા ના અગાઉના લગ્નથી થયેલા ફરઝાંદો,
સાવકા કાકાજી સાહેબને માનસન્માન ન મલવાથી ખફા હતાાં. કેટલાકે સીધેસીધા સવાલ
ઉથાાંવેલા કે સામાટે તૈયબ ભાઇસાહેબ અલ-મુકદ્દસના ક્ષખતાબથી નવાજવામાાં ન આવ્યાાં?
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પછી, નજીક હાજર સમયે, વસ્ત ુઓ બદલવાની શરૂઆત થઇ. બેહલ
ુ ઝકીઉદ્દીન જે તૈયબ
ભાઇસાહેબના ફરઝાંદ હતાાં, તેમના ફરઝાંદ મુસ્તનસીર કૌસરઅલી નજમુદ્દીનની દીકરી સાથે
પરણેલા. ઝકીઉદ્દીનનોની હારની જાણે એક ઊંડી છાપ પડી ગઇ હતી. એક રતસક ઘટના એ હતી
કે શમીના બાઇસાહેબા, કાઇદઝોહર ભાઇસાહેબના પત્ની તૈયબ ઝકીઉદ્દીન ભાઇસાહેબના દીકરી
છે અને ઝકીઉદ્દીનનોની બહેન, તેથી - વારે વારે અને ક્યારે ક કલ્પી ન શકાય એ રીતેકાઇદજોહર ભાઇસાહેબ અને સાલા ઓને એક બીજાને ટેકો મલતો રહ્યો.
મુદરે કા ઝકીઉદ્દીન, જાણીતા વકીલ જેઓ એકદમ યુવાન વયે અચાનક હૃદયરોગનો હુમલોથી
ગુજરી ગયાાં, તેમની દીકરીના લગ્ન અલ-અનવર બદરુદ્દીન - જોહરતુલ મજદ અને ઇદરીસ
ભાઇસાહેબના ફરઝાંદ – સાથે થયેલાાં. અલ અનવરના કોઇ અંગત મુદ્દાઓ હતા જે તેમની નવી
પત્નીને પસાંદ નોહતાાં. આ નવા પત્નીને ઇદરીસ ભાઇસાહેબના ઘરની અંગત વાતો બહાર ન
જાય તેથી દુર રાખવાાં જોહરતુલ મજદે તોહમત મુકી કે કોથારના કોઇ જવાન માણસ સાથે આડ
સાંબધો છે અને વધુમાાં ચોરીના પણ આિેપ મુકવામાાં આવ્યાાં! આ ભોલી છોકરી ને તલાક
આપવામાાં આવી અને બાપ મુદરે કાના ઘરે મોકલી દે વામાાં આવી. અલબિ, કોઈ તપતા આવુ ાં
અપમાન અને આવી પીડા સહણ કરી શકે નહી અને બીચારા માણસ ઘરે સોફા પર બેથેલાાં
ત્યારે હૃદય હુમલાથી મ ૃત્યુ પામ્યા.
સૈફી મહલ ની અંદર ની વાતો.
મફદ્દલ ભાઇસાહેબના ઉગ્ર વ્યવહારનો એક વધ ું ભોગ. લખ ૧૭ તા.૨૯/૧૨/૧૪
બેઇતે જઇનીનો સદ્સય અને જામીયાના પદવી ધારક, દાઉદી બોહરા પાંથ છોડીને ક્ષિસ્તી બની
ગયા - મુફદ્દલ ભાઇસાહેબના ઉગ્ર અને સમાધાનની કોઇ તક ન રહે એવા વ્યવહારથી એક વધુ ાં
ભોગ – ડો સકીના જમાલુદ્દાં ીન જેઓ મુકાસીર એ દાવત સૈયદી ઇસહાક જમાલુદ્દાં ીનના પર પોત્રી
અને બેકસવદફલ્ડના અગાઉના આમીલ શબ્બીર જમાલુદ્દાં ીનના દીકરી છેં તેઓએ ક્ષિસ્તી માણસ
સાથે લગ્ન કરી લીધાાં. પ્રેમ અને સમજ સાથે ફરી પાછા દાઉદી બોહરા સમાજમાાં લાવવાના
બદલે મુફદ્દલ ભાઇસાહેબે સકીનાની માાં ને ફરમાન કય ૂાં કે સકીના સાથેના તમામ સાંબધ
ાં ો કાપી
નાાંખે અને તેને પઇસા મોકલવાનુ ાં બાંધ કરે . સકીનાને કઇ પઇસાની જરૂર નહોતી. તેઓ પોતે
ડૉતટર હતાાં. આ મુફદ્દલ ભાઇસાહેબની સમજશક્તત માટે ઘણુ ાં છે .
શબ્બીર જમાલુદ્દાં ીન ઘણા સમયથી બેકસવદફલ્ડના આમીલ હતાાં અને તેમના પત્ની ડોં ઉમેઇમા
જમાલુદ્દાં ીન સાથે સાહસ કરીને ઘણા મુમેનીનોને ત્યાાં વસાવ્યાાં. બેકસવદફલ્ડમાાં વપરાત ુ મરકઝ
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હદકકતમાાં જમાલુદ્દાં ીનોનુ ાં અગાઉનુ ાં તનવાસ સ્થાણ હતુ. શબ્બીર ખ ૂબ જ કાબીલ એકાઉન્ટન્ટ હતા
અને આમીલ રહ્યાાં ત્યાાં સુધી, જ્યાાં સુધી મુક્કરમ, કાસીમ ભાઇસાહેબ હકીમુદ્દીનના દીકરા
બેકસવદફલ્ડમાાં સ્થળાાંતર થયાાં. કાસીમ ભાઇસાહેબે મુક્કરમને બેકસવદફલ્ડના આમીલનો તાજ
પહેણાવ્યો તે સમયથી બીચારા શબ્બીરની તબીયત બગાડતી ગઇ ત્યાાં સુધી કે એક સમયે તેઓ
સાંમ્પુણવ પથારી વસ થઇ ગયાાં. અલબિ નાની સકીનાને જરૂર આઘાત લાગ્યોં હશે તેના
સન્માતનત તપતા તરફ ખરાબ વતવન થી.
ડોં ઉમેઇમા ફાતેમા આઇસાહેબાના - પહેલા લગ્નથી - પરપોત્રી હતાાં (એસ.ટી.એસ.સાથે લગ્ન
થયા પહેલાાં). ડોં ઉમેઇમા ઝોહરત ુસ શરફ સૈફુદ્દીનના સાવકા તપતરાઈ હતાાં. યોગાનુયોગ
મુકરમના પત્ની, મારીયા પણ ફાતેમા આઇસાહેબાના - પહેલા લગ્નથી - પરપોત્રી હતાાં.
મારીયાના માાં લુબેઇના, જે નોમાન ન ૂરુદ્દીન - પહેલાના ઓરે ન્જ કાંટરી ના આમીલ - ના
ભ ૂતપ ૂવવ પત્ની છે . કેક્ષલફોતનિયા અને તશકાગોના ભ ૂતપ ૂવવ તનવાસી.
શબ્બીરના મત્ૃ યુ બાદ, ડોં ઉમેઇમાએ સામાન્ય માણસ સાથે લગ્ન કયાાં . સકીના થોડા સમય માટેં
જામીયા ગયા અને પછી એક હ્યુસ્ટનના સામાન્ય માણસ સાથે લગ્ન કરી લીધાાં. – નુરૂદ્દીન
યમાનીના દીકરા – જેણે ડોં ઉમેઇમા સાથે ખરાબ રીતે વ્યવહાર કયોં. છે લ્લે તેનીએ બધુજ
ાં છોડી
દીધુ.ાં જામીયાનુાં તશિણ પણ અને ધમાવ ન્તર કરી ક્ષિસ્તી બની ક્ષિસ્તી માણસ સાથે લગ્ન કયાાં .
તેઓ હવે સકીના પેયન તરીકે ઓલખાય છે .
સવાલ જવાબો.
સ.૧

તમે વાંશાવળી મુકી શકો? જેથી સૈફી મહેલના એક બીજાનાાં સાંબધ
ાં ો જોડી શકાય અને
દાઇના કુટુાંબમાાં થતા પિપાતની જાણકારી મલી રહે?

જ.૧

્
સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દનના
૪ આઇસાહેબા અન તમના ફરઝુંદો.
(૧) હસના આઇસાહેબા.એસ.એમ.બી. જ્યારે બાલક હતા ત્યાાંરે જ ગુજરી ગયેલાાઃ તે

પછી તેમની સાર સાંભાલ ફાતેમા આઇસાહેબા એ કરી.
-- સૈયદના મોહાંમદ બુરહાનુદ્દીન (રા)
-- અસમા બા.સા.* (તાહેર ભા.સા. સાથે પરણેલા) – દીકરા મોઇઝ ભા.સા. એસ.કે.ક્ુ
સાથે. – મોહયુદ્દીન કુટાંબ.(હ્યુઝેઇફા ભા.સા. મોહયુદ્દીન એસ.એમ.બી.ના દીકરા નહી ).
-- હસ
ુ ેના બા.સા. - દીકરાઓ: અબીઝર,અબી અલી, અબીલ ફઝલ (કટૃર ઇત્જપ્શીયન
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મુફદ્દલી), અબી તમીમ,અબદે અબી તાલીબ, તાહેર – ઘણુ ાં મોટુાં હસ
ુ ામુદ્દીન કુટુાંબ.
(2) વજીરા આઇસાહેબા
-- તૈયબ ભા.સા.* - દીકરાઓ: ત ુરાબ(યુ.એસ.એ ના રાજા), ખીદર, બેહલુલ(યુ.એસ.એ
ના નવા રાજા),અદનાન, મુદરે કા, જુન, મુસતાલી; દીકરીઓાઃ ક્ષબનમહત્ત્વનુાં - ઘણુ ાં મોટુાં
જકીઉદ્દીન કુટુાંબ.
-- ઇસમાઇલ ભા.સા.* - દીકરાઓ: કુરેશ, મુરતાઝા, શામોઇલ - શેહાબુદ્દીન કુટુાંબ.
(3) ફાતમા આઇસાહેબા
-- યુસફુ ભા.સા.* - દીકરાઓ: જુજર, નામચીન બદરૂલ જમાલી, સૈયદુલ
ુ રફ, મારીયા - મોટુાં નજમુદ્દાં ીન કુટુાંબ.
ખૈઇર,કૌસરઅલી; દીકરીઓ: જૌહરતસ
-- કાસીમ ભા.સા. – દીકરાાઃ જગ જાહેર તાહા, મુકરવ મ – હકીમુદ્દીન કુટાંબ
-- અલીઅસગઇર ભા.સા. – બચ્ચાઓ નથી – કલીમુદ્દીન કુટાંબ.
-- મરયમ બા.સા. (યાહયા ભા.સા. ને પરણેલાાં) – ઇઝીઉદ્દીન કુટાંબ.(કાઇદજોહર
ભા.સા. ઇજુદ્દીન નહી) તૈઝનના નાનીમાાં)
-- ખદીજા બા.સા. * (દાવુદ
ાં ભા.સા. ને પરણેલાાં) – દીકરાાઃ મુદર (સુરત આમીલ),
લુવાઇ )ઇજીપ્તના કટ્રર મુફ્દ્લી) જમાલુદ્દીન કુટાંબ.(અમાર ભા.સા. જમાલુદ્દીન,
એસ.એમ.બી. ના દીકરા નદહિં).
-- શહરે બાનુ બા.સા. (ડોં ઇદરીસ ભા.સા. ને પરણેલાાં) – દીકરીાઃ - જોહરતુલ મજદ
ઇદરીસ ભા.સા. ને પરણેલાાં (એસ.એમ.બી. ના દીકરા) – ઝૈનદ્દુ ીન કુટાંબ - લાંડન.
(4) આમના આઇસાહેબા
-- હાતીમ ભા.સા* - દીકરી કસઇ ભા.સા. ને પરણેલાાં (એસ.એમ.બી. ના દીકરા),
અમ્માર ભા.સા. (એસ.એમ.બી. ના દીકરા), અને અબ્દે અલી ભા.સા.એસ.કે.ક્ુ ાં ના
દીકરા) – હકીમુદ્દીન કુટાંબ - ઓતસફડવ , ઇંગ્લેન્ડ.
-- સબ્બીર ભા.સા.- દીકરીાઃ મુફદ્દલ ભા.સા. ના દીકરા અને કાઇદજોહર ભા.સા. ના
દીકરા ને પરણેલાાં – નુરુદ્દીન કુટાંબ
-- અબ્બાસ ભા.સા.- દીકરાાઃ નજમુદ્દીન (આિીકાના બનાવ પછી ઘણાાં વસોથી ભાગી
ગયેલા), સૈફુદ્દીન (કટ્ટર મુફદ્લી), મોઇઝ, દીકરી તાહા હકીમુદ્દીન ને પરણેલાાં –
ફખરૂદ્દીન કુટાંબ
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-- સૈયદના ખુઝેમા કુતબુદ્દીન ત.ઉ.શ.(પત્ની બુસાહેબા સકીના આઇસાહેબા).
-- મોહાંમદુલ બાકીર - આદિકા એતપસોડ પછી ગાંભીર આરોગ્ય સમસ્યાઓ. ઘણા વસો
પહેલા ગુજરી ગયાાં. એસ.ટી.એસ. ના સૌથી નાના પુત્ર. જમાલુદ્દીન કુટાંબ. (અમ્માર
ભા.સા.જમાલુદ્દીન એસ.એમ.બી ના દીકરા નદહિં.)
ુ , જુમાના.
-- અમત ુઝ ઝેહરા બા.સા.(અબ્દુલ હુસેન) – દીકરી – દુરીયા, લુલઆ
-- સીરીન બા.સા.( હાસીમ ભા.સા. ને પરણેંલા, સૈયેદી સાલેહ ભા.સા.) – દીકરાાઃ
મુસ્તફા (વકીલ), કેઇજાર.
-- ઝૈનબ બા.સા.(અબ્દુલ કાદર ભા.સા.* ને પરણેંલા) – દીકરાાઃ લમક, માઅદ, દીકરીાઃ
દુરવ ત (કુખ્યાત સૈયદુલ ખેર ને પરણેલા) હરવા.
-- ફાતેમા તઉસ સુગરા બા.સા.(ઝોએબ ભા.સા. ને પરણેંલા) દીકરા ઉબેઇ, અલઅઝહર, અલ-અકમાર.
* ગુજરી ગયા.
સ.૨

તમે તવગતવાર "આદિકા પ્રસાંગ " ઉપર જાણકારી આપી શકો?આ તવષય કોઈ સુસગ
ાં ત
વાતાવ હોય તેમ લાગે છે અને તે આ મતભેદમાાં કેન્દ્રીય વળાાંક લાગે છે .

જ.૨

ત્યાાં ખરે ખર કોઇ પ્રસાંગ નોહતો. હકીકતમાાં માત્ર પ્રસાંગ એ હતો કે નજમુદ્દીનનુ ાં કુટુાંબ
અને હેબતુલ્લાઓ મલી ગયા અને એસ.કે.ક્ુ.ાં ના બારામાાં વ્યથવ તનવેદનો કયાવ . તેમ
છતાાં હેબતુલ્લાઓએ એસ.કે.ક્ુ.ને
ાં દે શપાર કરવાની પણ કોશીશ કરી. એસ.એમ.બી.એ
આ બનાવને ડાબી દીધો એટલા માટેં કે એસ.ટી એસ.ના સમયમાાં આવોજ બનાવ એક
આદિકાના વગવાળા કુટુાંબ કરીમજી સાથે બનેલો અને અંતે આ કુટુાંબે દાવતજ છોડી
દીધી. જ્યાાંરે એસ.એમ.બી.એ આ તવષય ઉપર બોલવાનુ ાં બાંધ કયુાં તે પછી એસ.કે.ક્ુ ાં
એ આ તવષય ઉપર કોઇ પણ ઉલ્લેખ કયો નદહ. ફાતેમા આઇસાહેબાના કુટુાંબીઓએ કઇ
પણ ન હોવા છતાાં પહાડ ઉભો કયો અને જે પદરક્સ્થતી પર દોરવી લાવ્યાાં તે આપણે
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જોઇ રહ્યાાં છે .
સ.૩

તમે કે બીજુ કોઇ જાણો છો કે સૈયદના બુરહાનુદ્દીન
ાં
મૌલાના પોત્ર કે પર પોત્રનુ ાં ઘણા
પઇસા સાથે અપહરણ થયુાં હતુ ાં કે ગુમ થયા હતાાં? આ ઘણી જુની વાત છે અને મુબ
ાં ઇ
પોલીસ આ કેસનો ઉકેલ લાવી શકી નદહ અથવા પૈસાથી દબાવી દે વામાાં આવ્યુ ાં હત.ુ ાં

જ.૩

હાાં, તેઓ બુરહાનુદ્દીન
ાં
મૌલાના પર પોત્ર છેં , ખદીજા બાઇસાહેબાના પોત્ર, મુસ્તફા, જે
પોતાનુ ાં નામ બદલીને અબ્દુલકાદર રાખ્યુ ાં છે . આ બીજો મુફદ્દલ ભાઇસાહેબનો ભ્રમીત
એક જામીયાનો છાત્ર જેને બહારી દુતનયા વીષે કઇ પણ જાણકારી નથી.

સ.૪

અમે પ ૂછતા રહ્યાાં છે કે સૈયદના બુરહાનુદ્દીન
ાં
મૌલા તેમના માાં વીશે ક્યારે પણ બોલ્યાાં
નથી? તેના ઉપર તમે કઇ પ્રકાશ પાડશો? તેઓ કોણ હતા અને શા માટે તેના અંગે
કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાાં નથી આવતો?

જ.૪

તેમણે તેમના માતા તવશે ક્યારે ય વાત ન કરી ,કારણ કે તેઓ તવનયશીલ હતા – અને
અપણે સઘલા એ જાણીએ છે . ઉપરાાંત તેઓ તેમનાાં માતાને જાણતાાં નોહતાાં કારણ કે
હસ
ુ ાં ૈના આઇસાહેબ ગુજરી ગયા ત્યારે તેઓની ઉંમર ઘણી નાની હતી. તેઓની ઉંછે રની
ફાતેમા આઇસાહેબા એ કરી, તેમના બચ્ચાઓ અસમા બાઇસાહેબા અને હુસ
ાં ન
ૈ
ભાઇસાહેબ સાથે (બુરહાનુદ્દીન
ાં
મૌલાના મુકાસીર).

સ.૫

નજમુદ્દીન (અબ્બાસ ભાઇસાહેબ ના દીકરા) ની શુ વાતાવ છે જે આદિકા ના બનાવ પછી
ભાગી ગયાાં? ત્યારે તેઓની ઉમર કેટલી હતી? તેઓ સામાન્ય લોકો સાથે રહે છે , કે
પછી તેમની કુશલતા અને ઠેકાણા વીશેની કોઇ જાણકારી નથી?

જ.૫

તેઓ કાઇદજોહર ભાઇસાહેબ ની નાણાકીય સહાયથી ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે યુ.એસ.એ.
જતા રહ્યાાં - આ તેમના માતે હાતનકારક કૃત્ય માાંથી બહાર જવા નો માગવ હતો. ત્યાર
પછી તેઓ ક્યાાં છે તેની ખબર નથી. તેમ છતાાં અબ્બાસ ભાઇસાહેબ હજુ સુધી એમના
સાથે સાંપકવ માાં છે અને એક તપતા તરીકે સાંબ્ધ તોડયા નથી - જે અપણી અપેિા થી
તવપરીત છે . તેમણે તેમના તપતા ની મુલાકાત લેવા સૈફીમહેલ માાં આવતા જોવામાાં
આવેલા. આ આમેના આઇસાહેબા અને ફાતેમા આઇસાહેબા ના બાળકો વચ્ચે તફાવત
છે ાઃ પહેલાાં ઉલ્લેખ કરે લો જુથ ઘણા વધારે ઉદારમતવાદી તેમના નજદીકના કુાંટુમ્બીઓ
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સાથે છે , જ્યારે વસ્તુક્સ્થતત જોતાાં પછી ઉલ્લેખ કરે લો જુથ કટૃર - મુફ્ફદ્દલ ભાઇસાહેબ
જેવા – બસ આગમાાં ફેકી દો. આ પ્રતતક્ષબિંક્ષબત કરે છે મોટા “ઇખલાસ” ની સેખી મારતા
માણસની માનતસકતાની. તૈઝન શાદકર એક ઉિમ ઉદાહરણ છે , ફાતેમા આઇસાહેબા
ના બાળકોને કેવી રીતે ફેકી દે વાયા છે .
સ.૬

તમે સૈફીમહેલ તવશે થોડો પ્રકાશ પાડી શકશો. જી.એમ. ભાઇ અને બીજાઓ એ લખેલ ુાં
કે રોકડા અને સોના થી ભરે લો એક ઓરડો છે . શુ આ સાચી વાત છે ?

જ.૬

નદહિં કે હુ ાં પદરક્ષચત છુાં

. સૈફીમહેલ – આ ઇમારત આખાનોજ - હવે તવધવાઓ અને

બદરુલ જમાક્ષલ દ્વારા કબજો કરવામાાં આવેલ છે .બધાજ ૩ માલા ઉપર મોટા ઓરડાઓ
છે . રે હવા લાયક જગ્યાાં બહુ નાની છે .
સ.૭

હુ ાં આશા રાખુ છુ કે તમે કસરે -આલી અને બેતે-જેઇની, સામાન્ય મુમેનીન/મુમેનાત ની
સરખામણીમાાં કેવી રીતે જીવન જીવે છે એ તવશે વધુ કહેવાનુ ાં ચાલુ રાખશો.

જ.૭

કસરે -આલીના મોટા ભાગના સૈફીમહેલમાાં રહેંતાજ નથી. ત્યાાં પરીસરમાાં બે અન્ય
ઇમારતો છે જે એસ.ટી.એસ. અને એસ.એમ.બી.ના શેહજાદા અને શેહજાદીઓની
પોતાની માક્ષલકીની છે . અલ-અઝર ઇમારત એસ.ટી.એસ.એ બાંધાવેલી જેમાાં ફલેટ
એસ..ટી.એસ.ના શેહજાદા અને શેહજાદીઓના પોતાની માક્ષલકીના છે . અદહિંજ એસ.કે.ક્ુ ાં
નો ફલેટ છે .
બુરહાની મહેલ પોતાની માક્ષલકીની ઇમારત છે જેમાાં એસ.એમ.બી.ના શેહજાદા અને
શેહજાદીઓના પોતાની માક્ષલકીના ફલેટ છે . બીજા કસરે -આલીના સભ્યો મુબ
ાં ઇ તથા
તેની આસપાસ ફલેટમાાં રહે છે અથવા પરદે શ માાં. ઘણા ખરા અમાલત ઉપર.

સ.૮

તમે જાણો છો, કેટલા શેહજાદા અને શેહજાદીઓ જામેઆમાાં તશિણ લે છે , તે લોકો
જામેઆમાાં જાય છે કે અંગ્રેજી શાળા માાં જાય છે .

જ.૮

એસ.ટી.એસ. અને એસ.એમ.બી.ના કોઇ પણ શેહજાદા અને શેહજાદીઓ જામેઆમાાં
ગયાાં નથી. હકીકતમાાં મુતલકા પહેલાાં સૈફીમહેલમાાંથી કોઇને પણ જામેઆમાાં જવાની
પરવાનગી આપવામાાં આવતી નદહિં. તેઓ બધા દીની ઇલ્મ સીધા શેહજાદા અને
શેહજાદીઓ પાસેથી મેળવતા. ઘણી વખત એસ.ટી.એસ.અને એસ.એમ.બી. પાસેથી
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પણ, અને ઘણી વખત કોથારના મૌઅલીમ (જામીયાના). દુતનયાના તશિણ માટે
એસ.ટી.એસ. શરૂઆત નાાં વરસોમાાં તશિક રાખતા જે ઘરે આવી જુદા જુદા તવષય
સીખવતા. પછીના વરસોમાાં બાલકો તનયતમત શાળાઓ / કોલેજોમાાં જતા.
એસ.એમ.બી.ના બાલકો પણ એમજ કરતાાં. માત્ર છે લ્લા એક દાયકાથી કે વધારે
બધાજ જ યુવાનો – પુરુષ અને સ્ત્રી – ને ભારપ ૂવવક જામીયામાાં જવાની સલાહ
આપવામાાં આવે છે .
સ.૯

છૈ લ્લા ૨ લેખોમાાં મૌલાના બુરહાનુદ્દીનના
ાં
તમે વખાણો કયાાં છે , પણ શુ ાં મૌલાના
બુરહાનુદ્દીન
ાં
સૈફીમહેલ ના કામકાજ તવશે જાણતા હતા? સૈફીમહેલ,કસરે -આલી અને
બેતે-જઇના સભ્યો હદકકતમાાં કોણા તનયાંત્રણમાાં હતાાં?

જ.૯

બેતે-જઇની સૈફીમહેલમાાં રહેતા નથી, તેઓ ઘણુાં કરીને સ્વતાંત્ર છે અથવા અમાલત
ઉપર છે , અને સામાન્ય જીવન જીવે છે . કસરે -આલી એસ.ટી.એસ.ના ફરઝાંદો છે , બેતેુ ાં
જઇની સૈયદના તૈયેબ ઝૈનદ્દીનના
ફરઝાંદો છે . અલબિ, બુરહાનુદ્દીન
ાં
મૌલા સાંપ ૂણવપણે
વાકેફ હતા પરાં ત ુ મે પહેલેથી જ મારા અગાઉના લખાનોમાાં આ સાંબતાં ધત સ્પષ્ટતા
આપી છે .

સ.૧૦ કેવી રીતે સગલાને હફતા (વજીફા) આપવામાાં આવે છે . આ મુમેનીનને તેમના
વાજેબાત કેવી રીતે વપરાય છે તે જાણવાાંમાાં મદદરૂપ થશેં.
જ.૧૦ આ સવાલ કોથાર અને બદરીમહેલનાાં આંતદરક વતુળ
વ સાથે સાંકલાયેલ છે . હુ ાં ફતત
કસરે -આલી અને સૈફીમહેલ સાંબતાં ધત માદહતી આપુ છુાં. હુ ાં આ અન્ય ગુપ્ત વાત
જાણનારાઓ માાંથી નથી.
સ.૧૧ એક સવાલ હકનીવાત નાણાાં ના રોકાણ બાબતમાાં. શેર “હરામ” જાહેર કરવામાાં આવ્યુ ાં
છે તો નાણાાં નુ ાં રોકાણ શેરનાાં બદલામાાં ક્યાાં કરવામાાં આવે છે ?
જ.૧૧ હુ ાં માનુાં છુાં કે મોટા ભાગના લોકોએ એક તવકલ્પ તરીકે શેરમાાં – મુફદ્દલ ભાઇસાહેબ થી
છુપાવી ને – અથવા જમીન જાગીરમાાં રોકાણ કયુાં છે . મોટા ભાગના સૈફીમહેલના
વડીલો પુરા મ ૂખવ નથી – નાણાદકય બાબતમાાં - તેને સાાંભળવા માટે . પરાં ત ુ તેઓ એ
યુવા પેઢી ને તે જાહેર કયુાં નથી.
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તમારો આભાર, મ ૂલ્યવાન માદહતી શેર કરવા માટે . મારો એક સવાલ છે ... બધાએ
સ.૧૨ સાાંભળયુાં છે કે વાાંચ્યુાં છે , નસ સાિી વગર મૌક્ષખક કરવામાાં આવી હતી પરાં ત ુ ાં મને
ગચ
ાં ૂ વણમાાં નાખે એવી વાત એ છે કે તે બાબતે કોઇ નક્કર પુરાવાઓ દે ખાતા નથી
અન્યથા અદાલતમાાં રજૂ કરવામાાં આવ્યાાં હોત. (કે પછી છે ?)....શા માટે બુરહાનુદ્દીન
ાં
મૌલાએ પુરાવા આપીયા નદહિં હોય અથવા એસ.કેં.ક્ુ ાં એ સમયમાાં વપરાતા લેખન /
તવદડયો / ઓદડયો ટેપ જેવા પુરાવા માટે અરજી કરી નહી હોય? સલામ.
જ.૧૨ જો અપણે બુરહાનુદ્દીન
ાં
મૌલા ઉપર જરાપણ તવશ્વાસ હોય તો –હુ ાં તવશ્વાસથી અને
તન:શાંક માનીશ કે જે કઇ કરવુાં જાઇત ુ ાં હત ુ ાં તે બધુજ
ાં એસ.કેં.ક્ુ ાં એ કયુાં છે . અપણે તેઓ
પાસેથી એ અપેિા ન રાખી શકયે કે બધુજ
ાં જાહેર કરી દે . અગર અપણે માઝનના
રૂતબા વીષે ભરમાવવામાાં ન આવ્યાાં હોત તો અપણામાાં આ અતવશ્વાસ ન હોત જે આજે
છે . અપણે ફતત માઝનના શબ્દ ઉપર તવશ્વાસ કરતે, અને શેહઝાદાઓ એ પણ – ખાસ
કરીને મુફ્દ્દલ ભાઇસાહેબ અને કાઇદજોહર ભાઇસાહેબ - એક વષવ પહેલાાં નસ જાહેર
કરી ત્યારે એસ.કેં.ક્ુ ાં ને સાાંભળયા હોત. તેઓએ પત્ર લખી આમજ જણાવ્યુ ાં હતુ ાં – જેની
તેઓએ સાંપ ૂણવપણે અવગણના કરી. એસ.કેં.ક્ુ ાં તેમણા સાથે વાત કરવાનુ ાં આમાંત્રણ
પણ આપ્યુ ાં – જે આમાંત્રણની તેઓ એ ઠેકડી ઉડાવી! કોઇએ પણ અદાલત કે વકીલો
ઉપર એક રૂતપયો પણ ખચવ કયાવ વગર શાાંતતપ ૂણવ અને સરળ સાંક્રમણ થઇ શક્ુ ાં હોત.
સ.૧૩ અપને આ “બાદશાહી” કુટુાંબની વાંસવેલી બનાવી શકયે? હુ ાં કસરે -આલીથી શરૂઆત
કરીશ જેના મુખીયા સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન, ૫૧માાં દાઇ. કસરે -આલી બેતે-જઇની ના
મોટા જૂથ નો એક ભાગ છે અને સામાન્ય રીતે તેના જુના નામ કોથાર તરીકે
ઓલખાય છે .
જ.૧૩ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનના તપતા સૈયદના મોહાંમદ બુરહાનુદ્દીન
ાં
(૪૯ માાં દાઇ) અને
તેમના તપતા સૈયદના અબ્દુલકાદર નજમુદ્દીન (૪૭ માાં દાઇ) અને તેમના તપતા
સૈયદના તૈયબ નજમુદ્દાં ીન હતા..
સ.૧૪ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનના ૫ બૈરા હતા. તેમની ઇચ્છા તવરૂધ્ધ તેમના પહેલા બૈરો સાથે
શાદી કરવા દબાણ કરવામાાં આવેલ.ુાં આ મદહલા એક અગ્રણી કુટુાંબના હતાાં અને બાલ્ય
અવસ્થામાાંજ શાદી કરવામાાં આવેલી. આ મદહલાની ખધવધવા
ાં ૂ
લાગેલી. કોઇ આ
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મદહલા નુ ાં નામ જાણે છે , અને ક્યાાં કુટુાંબ માાંથી તેઓ હતા?
જ.૧૪ હાાં, હુસેના આઇસાહેબા સૈયદના મોહાંમદ બુરહાનુદ્દીન,અસમા
ાં
બેનસાહેબા અને હુસૈન
ભાઇસાહેબના માાં હતાાં. જ્યાાં સુધી સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનના બીજા બૈરોની વાત છે , આ
મે પહેલી વાર સાભલ્યુાં છે તેથી તેન ુ ાં સમ્રથણ હુ ાં કરી શકુાં નદહિં.
સ.૧૫ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનના ત્રીજા બૈરો વજીરા આઇસાહેબા સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનના
માનીતા નહોતા. મેં સાાંભળયુ ાં છે કે તેઓ સુરતમાાંજ રહેંતા અને તેમના પતત સાથે
મુબ
ાં ઇમાાં રહ્યાાં નથી. તેઓ તેમના મોટા ભાઇનાાં તવધવા હતાાં, જેઓ ઉપર નસ થઇ હતી
પરાં ત ુ દાઇ બનવા પહેંલા ગુજરી ગયાાં હતા. સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનને મરહમ
ૂ ના
વારસામાાં દાઇનો હોદ્દો મલ્યો અને મરહમ
ૂ ની તવધવા સાથે જબરદસ્તીથી શાદી કરવાનુ ાં
દબાણ થયુ,ાં જે તેઓ એ અતનચ્છાએ ક્સ્વકારયુ.ાં વધારે માાં તેમના ૨ દીકરાઓ ને
આમીલ તરીકે યુનાઈટેડ સ્ટે ટ્સ મોકલી દે વામાાં આવ્યાાં. તેમના બાળકો હજુ લોસ
એન્જલસ અને ન્યુજસી માાં આમીલ તરીકે સેવા આપી રહ્યાાં છે . (દીકરાઓ કાસીમ અને
અસગર અને દીકરીઓ મારીયા, ખદીજા અને બાનુ)
જ.૧૫ વજીરા આઇસાહેબાના પહેલા લગ્ન એસ.ટી.એસ.ના મોટા ભાઇ સૈયદી તૈયબ
ુાં
ુ ાં
ભાઇસાહેબ ઝૈનદ્દીન(સૈ
યદના તૈયબ ભાઇસાહેબ ઝૈનદ્દીન
નદહિં) સાથે થયેલાાં. તેમણા
ગુજરી ગયા પછી, વજીરા આઇસાહેબાએ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન સાથે લગ્ન
કયાાં ,તેમના ૨ પુત્રો હતાાં, જે મે અગાઉંના એક લખાણમાાં લખ્યુ ાં છે . તેઓ સુરતમાાં
રહેતાાં નોહતા – તેઓ સૈફીમહેલમાાં રહેતાાં, પહેલા માલે (ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર) અબ્દુલતૈયબ
ભાઇસાહેબ ઝકીઉદ્દીનના પડોસમાાં(એસ.ટી.એસ.ના દીકરા, ભાઇ નદહિં) વજીરા
અઇસાહેબાના પહેલાાંના દીકરા દાયકાઓ સુધી પુનામાાં આમીલ રહ્યાાં, તેમનુ છે લ્લુાં
ુ ાં
નામ પણ ઝૈનદ્દીન
હતુ,ાં અને તેમના કેટલાક દીકરાઓમાાં ડો.ઇદરીસ ભાઇસાહેબ
ુ ાં
ઝૈનદ્દીન
સહેરેબાનુ બેનસાહેબા ને પરણેલા (એસ.ટી.એસ.ના દીકરી) અને તેઓ
લાંડનમાાં ઘણા દાયકા સુધી હતાાં. બીજા દીકરાઓ અલીઅસગઇર, નોમાન અને નજમ
સાન િાક્ન્સસ્કોના બે તવસ્તારમાાં ઘણાાં વરસો સુધી હતાાં, પરાં ત ુ હાલમાાં તેમાથી કોઇ પણ
યુનાઈટેડ સ્ટે ટ્સમાાં રહેંત ુ નથી. વજીરા આઇસાહેબાને મારી જાણકારી મુજબ કોઇ દીકરી
નહોતી. તમેજે નામ લખ્યાાં છે તે ફાતેમા આઇસાહેબાની દીકરીઓ છે . કાસીમ અને
અલીઅસગર જે નામ તમે લખયા છે તે પણ ફાતેમા આઇસાહેબાના દીકરાઓ છે .
સ.૧૬ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનના છૈ લ્લી ૨ પત્નીઓ તેમને વધુ વહાલી હતી.
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જ.૧૬ કદાચ હોઇ શકે..
સ.૧૭ ચૌથા પત્ની આમેના આઇસાહેબા. તેઓ હાલ માઝન, ખોઝેમા કુાંટબુદ્દીનના માાં છે . બધાાં
મલીને તેમને સૈયદનાને માઝનના સાથે ૫ દીકરાઓ આપ્યાાં અને ૪ દીકરીઓ. એમાાં
્ હતા, જે ઓતસફડવ તવદ્વાન તરીકે વોહરાઓ વચ્ચે પ્રતસદ્ધ
એક દીકરા હાતીમ હકીમુદ્દન
હતાાં
જ.૧૭ હુ ાં બહાલી આપુ છુાં. હાાં.
સ.૧૮ પાાંચમાાં બૈરો ફાતેમા આઇસાહેબા, સુપ્રતસદ્ધ યુસફુ નજમુદ્દીનનાાં માાં. તેનીએ સૈયદનાને
વાય.એન. સાથે ૩ દીકરાઓ અને ૩ દીકરી આપ્યાાં. વાય.એન.તેના તપતા સૈયદના
તાહેર સૈફુદ્દીન થી જકાતના બદલે વાજેબાતના અમલીકરણ ઉપર ખફા હતા.એમને તક
મળી સૈયદના મોહાંમદ બુરહાનુદ્દીનના સમય માાં, અને વેર સાથે તે અમલમાાં લાવ્યાાં.
આસુરાનો વાતષિક હાંગામો દુનીયાની અલગ અલગ જગ્યાાં ઉપર યોજવાનુાં મુખ્ય ભેજુ
પણ તેમનુજ
ાં હતુ.ાં
જ.૧૮ હાાં હુ બહાલી આપુ છુાં, પણ વાજેબાત બાબત નદહ.
સ.૧૯ અંતમા,સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનના 23 બાળકો હતા. તેમના પદરવારો હવે તવસ્તરીને
લગભગ ૨૦૦ સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે .
જ.૧૯ ૨૧ બાળકો (જુઓ મારા પહેલાાંનાાં લેખો). સકીના બેનસાહેબા ખ ૂબ જ નાની વયે ગુજરી
ગયાાં.તેઓ ફાતેમા આઇસાહેબાના સૌથી મોટા દીકરી હતા અને તેમની ઝીયારત
ચરનીરોડ, મુબ
ાં ઇ માાં છે .લગભગ કસરે -આલીનાાં ૩૫૦ સભ્યો હાલમાાં છે .
સ.૨૦ હસ
ુ ાં ૈના આઇસાહેબાના તપતાને “મુદ્દઇ” જાહેર કરવામાાં આવેલાાં. હસ
ુ ાં ૈના આઇસાહેબાને
તેમણા કુટુાંબ સાથેના તમામ સાંબધ
ાં ો તોડી નાખવાની ફરજ પાડવામાાં આવી હતી, ખાસ
કરીને તેમના ભાઇ ઇસ્માઇલ, તેમણો ભાણો, ઇસ્માઇલ ના દીકરા, એહમદ લુકમાની
સાથે. જેઓ ૨ વરસ પહેલા ગુજરી ગયા ત્યાાં સુધી યુનાઇટે ડ દકિંગડમ માાં પ્રોગ્રેતસવ
બોહરા જમાતનુ ાં સાંચાલન કરતા હતા.
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જ.૨૦ આ હુ ાં પ્રથમ વાર સાાંભળુ છુાં, તેથી આને હુ ાં બહાલી આપી શકુ નદહ.
સ.૨૧ સૈફીમહેલમાાં એક અફવા હતી કે સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનના પત્નીઓના કાવતરાને
કારણે હસ
ુ ૈના આઇસાહેબાને ઝેર આપવામાાં આવેલ ુાં અને તેથી તેઓ ગુજરી ગયાાં.
સેયદના એમના આ પત્ની સાથે – તેમને વધુાં વહાલા હતા - વધુ પડતો સમય
વીતાવતા તે કારણે પત્નીઓ માાં રોષ હતો.
જ.૨૧ હસ
ુ ૈના આઇસાહેબાના ગુજરી ગયા પછીજ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીનએ બીજી ૩ પત્નીઓ
સાથે લગ્ન કયાાં તેથી તસદ્ધાાંતીક અથવમાાં પ્રથમ વાક્ય માાં કોઇ વજુદ નથી. હાાં, આમેના
આઇસાહેબા, ચાર આઇસાહેબાઓ માાં સૌથી યુવાન આઇસાહેબા છે લ્લા વરસોમાાં
એસ.ટી.એસ.ની ખીદમતમાાં હતાાં. હુ ાં રોષની વાતને બહાલી આપી શકુ નદહ.
સ.૨૨ કેટલાક પ્રશ્નોના ઉિર ની તમારી પાસે જાણકારી નથી કે તમે બહાલી નથી આપી
શકતા?
જ.૨૨ જે તવષય/ચચાવ તવષે મારી પાસે જાણકારી ન હોય તેની બહાલી હુ ાં આપી ન શકુાં. હુ ાં
કઇ ઉપજાવતો નથી, માફ કરજો.

કોઇએ પણ જાણતા ન હોય તો બહાલી આપવી

ન જોઇયે.
સ.૨૩ એસ.એમ.બી.એ ફાતેમા ઝેહરાની જરી બનાવવા માટેં સોનાનુ ઉઘરાણુ ાં કયુ,ાં અને
એમ.એસ. પણ તેમજ કરે છે . તે સોનુ ક્યાાં છે , અથવા પહેલેથી રફેદફે થઇ ગયુ ાં છે ?
જ.૨૩ એસ.એમ.બી.એ તે ક્યારે નથી કયુ,ાં તે તેમના શેહઝાદા હતાાં, કદાચ શેહઝાદાના સાચા
અને ખુદામાાં આસ્થા ધરાવનાર મદદનીશો માાંથી કોઇ એક આની પુષ્ષ્ટ આપી શકેં.
(સુભેંચ્છા તેમને શોધવા માટે )
સ.૨૪ જીઆફતના રૂતપયા કેવી રીતે વહેંચાય છે ?
જ.૨૪ કોથાર તેની કાલજી લે છે . તેનો અથવ કે અસલ કોથાર –કસરે -આલી માાંથી નદહિં એવા
ખીદમતમાાં રહેલા જામીયાની પદવી ધરાવતા. તવતરણ તવશે, તમારુ અનુમાન એજ
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મારુાં અનુમાન છે .
સ.૨૫ અલગ અલગ મઝારના ગલ્લા માાંથી તનકલતા રૂતપયા કોણે જાય છે .
જ.૨૫ તેની પણ કોથાર જ કાલજી લે છે . પરાં ત ુ મને માત્ર કહેવા દો કે ગલ્લા ખાસ કરીને
ભારતમાાં ઘણી ધાતમિક જગ્યાાં ઉપર જોવા મળે છે અને શ્રદ્ધાલુઓ આ પૈસાનુ ાં શુ ાં થાય છે
એ તવષે પ્રશ્ન નથી કરતા, એજ અપણી પણ શ્રદ્ધા છે નદહિંતર, શા માટે ગલ્લામાાં
કાંઈપણ મ ૂકવાની કડાકૂટ કરીએ, બરોબર?
સ.૨૬ દાવતનો નાણાકીય દહસાબ શામાટે બહાર નથી આવતો. કોણ એણે અતતશય જકદડને
રાખે છે
જ.૨૬ તમે ખરે ખર તવચારો છો કે કોઇ નાણાકીય દહસાબ છે ? મુફદ્દલ ભાઇસાહેબને બચત અને
દહસાબની ચકાસણી વચ્ચેના તફાવતની ખબર જ નથી. કોણ એના માટે પુછશેં? જે
નાણાકીય બાબત સાંભાલે છે તે?
સ.૨૭ શુાં સાહેબ-એ-દાવત, દાવત ને પૈસા ચુકવી દે છે / જમા કરાવે છે , કે પછી તે તેની
વ્યક્તતગત તમલકત થઇ જાય છે ? એસ.ઇ.ડી. ની પસાંદગી માટે માપદાં ડ શુાં છે
જ.૨૭ મને ખબર નથી તે લોકો પૈસાનુ ાં શુ ાં કરે છે , તેથી હુ ાં બહાલી આપી ન શકુાં. છતા પણ,
અગર તે લોકો નજરૂલ મુકામ જેવી રકમ વસ ૂલે છે તો તે દાવતમાાં અસલી જગાએ
જાય છે – યા જવી જોઇએ. પસાંદગી માટે માપદાંડનો આધાર તમે મુફદ્દલ
ભાઇસાહેબને, શાહઝાદાઓને અને કોથારને કેટલા પસાંદ છો એના ઉપર છે . તે
ચોક્કસપણે તમારા કામકાજના સારાાંશ પર આધાદરત નથી!
સ.૨૮ શુાં એ સાચુ ાં છે કે સ્થાનીક જમાતોના આમીલને વાજેબાત ઉઘરાવવા માાંટે એક લિ
આપવામાાં આવે છે અને તેઓને ઉઘરાવેલી રકમ ઉપર દલાલી મળે છે ?
આ ઉપરાાંત શુ ાં તમે કહી શકશો કે શુ ાં એ સત્ય છે કે સૈફીમહેલમાાં જે લોકો જેવાકે
દહસાબનીસ, ડ્રાઈવર, રિકો મુમેનીન નથી હોતા અને કસરે -આલી ઇરાદાપ ૂવવક
મુમેનીન/મુમેનાત ને રાખતા નથી?
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જ.૨૮ (૧) તેઓને દલાલી મલતી નથી.
(૨) હાાં, તેઓ મુમેનીન નથી. ઘણા બધા બીહારી મુસલમાન છે .એ લોકોનુ ાં રહેંવાનુ
સ્થાન સારૂ નથી અને હુ ાં મુમેનીન માટે ભલામણ ન કરી શકુાં.
સ.૨૯ ડો. ઇદરીસ ભાઇસાહેબ જૈનુદ્દીન એ શહેરેબાનુ સાથે શાદી કરી (એસ.ટી.એસ. ના
દીકરી) અને તેઓ લાંડનમાાં દાયકાઓ સુધી રહ્યાાં.
શુાં આ એજ ડો. ઇદરીસ છે જેને દારૂ પીને કાર ચલાવતા કોઇકને પ્રાણઘાતક રીતે
કચડી નાખ્યાાં હતાાં એમ કહેવાય છે કે તેને જેલ માથી બહાર કાઢવા કોથારે કરોડો
ખચેલા?
જ.૨૯ તેઓ પીધેલા નહોતા. હાાં, તેઓજ છે .
સ.૩૦ મારા પાસે અમારા જેવા સામાન્ય માણસો માટે તમારા માટે થોડા સવાલો છે
સૈફીમહેલમાાં શુ ાં થઇ રહ્યુાં તે સમજવાાં માટે .
૧. યુસફુ ભાઇસાહેબનુ મત્ૃ યુ. સામાન્ય મુમેનીનને કહેવામાાં આવ્યુ ાં કે તેઓનુ ાં મરણ મોટા
હૃદયરોગના હુમલો થી થયુ ાં છે પરાં ત ુ આ જાહેર ચચાવ માાં પ્રગટ થયુ ાં છે કે તેઓનુ ાં
ઇજીપ્તના માફીયાઓ એ ખુન કયુવ હત ુ – એક કેઇરોની હોટે લના વરાં ડામાાંથી
ફેંકીદે વાથી થયુાં હત.ુાં સૈફીમહલના અંદરના સમાચાર શુ ાં હતા જ્યારે તેઓનુ ાં મરણ થયુ?ાં
શુાં તેઓ જાણતા હતાાં કે ખરે ખર તેમનુ ાં મરણ કેવી રીતે થયુ ાં હત?ુ ાં
જ.૩૦ હાાં, તેઓ જાણતા હતા કે તેઓ નુ ાં ખરે ખર મત્ૃ યુ થયુ ાં છે અને તે હૃદયરોગનો હમ
ુ લો
હતો એમ જણાવ્યુાં હતુ.ાં
સ.૩૧ ભ ૂતપ ૂવવ માઝનએ જાહેર કયુાં હતુ કે તેની સામે 3 હત્યાના તનષ્ફળ પ્રયાસ કરવામાાં
આવ્યા હતા. તમે જાણો છો આ ક્યારે અને કોણે કયુાં હતુ?ાં
જ.૩૧ મને તેની કોઇ જાણકારી નથી.
સ.૩૨ શુાં એ સાચુ ાં છે કે સૈફીમહલ ખરે ખર માઝનના નામ ઉપર છે – આ એસ.ટી.એસ એ
તેમને તોહફામાાં આપી હતી?
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જ.૩૨ સૈફીમહલ – ઇમારતજ – દાવતની માલીકીની છે . બીજી ૨ ઇમારતો અલ-અઝર અને
બુરહાનીં માંઝીલ ખાનગી માક્ષલકી ધરાવે છે
સ.૩૩ કોઈપણ ભાઈબહેનો હતા જે છે લ્લા વષવ સુધી - ભાગલા પડયાાં ત્યાાં સુધી ભ ૂતપ ૂવવ
માઝનના નજીક હતા, અથવા ઘણા વષો પહેલા ઇસ્ટ આિીકાના બનાવ પછી
ભાઈબહેનોએ તેમના સાથે સાંબધ
ાં ો કાપી નાખ્યાાં હતા?
જ.૩૩ સાંબધ
ાં ો ક્યારે પણ સાંપ ૂણવ રીતે કાપી નાખવામાાં આવ્યાાં ન્હોતા. કેટલાકનો સાંપકવ હજુ
પણ છે , પરાં ત ુ જાહેરમાાં નદહિં.
સ.૩૪ એ એસ.એમ.બી હતા જેઓએ સોનાનુ ાં ઉઘરાણુ ાં શરૂ કરે લ,ુાં તેઓએ વાએઝમાાં દાનમાાં
આપવા કહેંલ,ુ હોઈ શકે કે તેમના પુત્રો ઉઘરાનાનુ ાં ધ્યાન રાખતા હોઇ. આ તવશાળ
સોનાનો જથ્થો કઇ પટલી હવામાાં અદૃશ્ય થઈ ન શકે. તમે કસરે -આલીના આંતદરક
વતુળ
વ અને કસરે -બુરહાની ના કામકાજ તવશે જાણો છો તેથી ફરી કૃપા કરીને તપાસ
કરશો?
જ.૩૪ મને આ તવશે કોઇ જાણકારી નથી. કાઇદજોહર ભાઇસાહેબના દીકરાના આ બધુ ાં સાંભાલે
છે .
સ.૩૫ મને જ્યાાં સુધી ખબર છે , જીયાફતના પૈસા સેયદના તરફથી પુરા કસરે -આલી અને
કોથારને વહેંચવામાાં આવતા. દરે કે દરે કને તેમના હોદ્દા પ્રમાણે કવર મલતુ ૫૦૦૦૦
રૂપીયા થી ૫૦ રૂપીયા સુધી. કદાચ જૂના અને દૂ રનાાં સાંબધ
ાં ીઓને હવે નદહિં આપવામાાં
આવતા હોઇ અથવા તો જેઓના એસ.એમ.બીના દીકરાઓના સબાંધ સારા ન હોઇ. પણ
બોણી તો વહેંચાય છે .
જ.૩૫ હાાં, બધાાંને કવર મળે છે પરાં ત ુ સૈયદના ને જે મળે છે તેન ુ ાં શુ ાં થાય છે તેની મને ખબર
નથી.
સ.૩૬ કેવી રીતે એસ.ટી.એસ. અને એસ.એમ.બી. નુ ાં તવસ્તાદરત કુટુાંબ ગુજરાણ ચલાવે છે
અગર તેઓ અમાલત ઉપર ન હોઇ અથવા મોટી ઉંમરના હોઇ.
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જ.૩૬ હાાં હાાં, તમે ત્રણ આંગળીઓ થી આ ગણતરી કરી શકો છો. આ ત્રણ પદરવારો
એસ.કે.ક્ુ ાં સાથે છે અને નોકરી / ક્ષબઝનેસ ધરાવે છે .
સ.૩૭ આ ૩ કુટુાંબ કોણ છેં , એસ.કે.ક્ુાં ના પુત્રો તસવાય? કેવી રીતે તેઓ એસ.એમ.બી.
અથવા એસ.ટી.એસ. સાથે સાંબતાં ધત છે .
જ.૩૭ ડોં. મોઇઝ મોહયુદ્દીન પેક્ન્સલવેતનયા, તેમની પુત્રી અને તૈઝન શાદકર .
સ.૩૮ હોઈ શકે છે કે એમ.એસને નાણાકીય બાબતનો સમજ ન હોઇ, પરાં ત ુ આટલુ તવશાળ
સામ્રાજ્ય યોગ્ય નાણાકીય જાળવણી વગર કામ કરી શકાત ુાં નથી. રસીદ અને સાંપતિના
તવતરણની નોંધતો થવીજ જોઇયે..અગર નથી તો વાજેબાત ઉંઘરાવવાનુ લક્ષ્ય તેઓ
કેમ નક્કી કરે છે ?
જ.૩૮ મને કલ્પના નથી.
સ.૩૯ કસરે -અલીની અંદાત્જત સાંપતિ કેટલી હશે.
જ.૩૯ મને ખબર નથી. દરે ક કુટુાંબનુ ાં અલગ છે , તેઓએ કે વી રીતે રોકાણ કયુાં છે તેના ઉપર
આધાર છે . (જુઓ મારો પહેલાનો લેખ ઇબ્રાહીમ ભાઇસાહેબ અને રોકાણ.)
સ.૪0

થીક છે , તે બધામાાં સૌથી વધુ ાં ધનવાન કોણ છે .

જ.૪0

તમારુ અનુમાન એજ મારુ અનુમાન છે .

સ.૪૧ હોઈ શકે કે તેઓ પાછા જમા કરતા હોઇ અને ટકાવારી મેલવતા હોઇ. તમે ઉલ્લેખ
કયો છે કે નઝરુલ મકામ પાછા જમા થાય છે જેની તમે પુષ્ષ્ટ કરી શકો.
જ.૪૧ ના, મને ખબર નથી તેન ુ ાં શુ ાં થાય છેં .
સ.૪૨ અમે એમ પણ અફવાઓ સાાંભળી છે કે ભ ૂતપ ૂવવ માઝન મૌલા ના માતા ને તાહેર
સૈફુદ્દીન મૌલાએ એક હાથથી લખેલ પત્ર આપી વચન આપેલ ુાં કે ભ ૂતપ ૂવવ માઝન
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મૌલાને બુરહાનુદ્દીના બાદદાઇ બનાવવામાાં આવશે. આવો કોઇ પત્ર અક્સ્તત્વમાાં છે કે
પછી દાંતકથા છે ?
જ.૪૨ મને આ બાબતની કોઇ ખબર નથી.
સ.૪૩ એસ.એમ.બી.એ શામાટે કે.ક્ુ ાં ને દાઇ તરીકે ઘોતષત ન કયાાં જ્યારે તેમના પાસે સમય
હતો. તેઓને કોણો દર હતો. શુાં દાવત તેમના પગ હેઠળથી સરકી ગય હતી?
જ.૪૩ તેઓએ જે કરવાનુાં હતુાં તે કયુ.ાં કારણકે તેઓ પદરક્ષચત હતા કે જો પોતાના જીવનકાળ
દરતમયાન જાહેર કરશે તો શુ ાં થશે. મને લાગે છે જેઓ એસ.એમ.બી.ને ચાહે છે તેમને
આ બાબતમાાં કોઇ સમસ્યા હોવી ન જોઇએ પણ જેઓ તેમને નથી માનતા તેમને હશે.
– અંતમાાં - આ એક આસ્થાનો સવાલ છે . મે મારા જ્ઞાન પ્રમાણે તમારા બધા
પ્રશ્નોનોના શ્રેષ્ઠ જવાબ આપવા માટે પ્રયાસ કયો છે . હુ ાં કઇ બધી ગુપ્ત વાતોનો
જાણનાર નથી.- કોઇ પણ નથી. ખીદમત કરતા દરે ક જણ તનતિત પાસાઓ સાંભાળે છે .
તો જ્યાાં સુધી
ાં તમે કોઇ એસ.એમ.બી.ના શાહઝાદાને અદહિં ચચાાંમા તમારા પ્રશ્નોના
જવાબ આપવા માટે લાવી શકો તોજ તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ મળી શકે.
સ.૪૪ અમે સાાંભળયુાં છે કે આદિકા માાં કે.ક્ુ.એ
ાં સી.ડી. અથવા કાગજો વહેંચેલાાં અને એમ
દાવો કરીને બધાની સહી લીધેલી કે પોટાને પણ ઇમામનો ફેઝ મળે છે . આ સાચુ છે ?
શા માટે એમએસ તરફથી આવા પ્રકારના આરોપો ના ઘા કરવામાાં આવે છે ત્યારે કે.ક્ુ ાં
દ્વારા કઇ કેહવ
ાં ામાાં આવતુ નથી?
જ.૪૪ કારણ કે આ સાચુાં નથી – કોઇને પણ કહેંવામાાં આવ્યુ ાં નોહતુ કે ઇમામનો ફેઝ મળે છે
એમ કહીને સહી કરો. જો કે, સહીઓ બુરહાનુદ્દી મૌલાના વફાત બાદ ઇદરીસ
ભાઇસાહેબે તેમના રોત્જિંદા એક બેઠકમાાં લીધી હતી. તેઓએ સૈફીમહલમાાં બધાની કોરા કાગળ ઉપર - સહી લીધી હતી અને તેઓએ કહ્યુાં હતુ કે આ ભારતમાાં સ્થાનીક
અતધકારીઓને જાશે.
સ.૪૫ અમને ખેદ છે ,જો તમને લાગત ુ ાં હોઇ કે અમે બધા તમને ધેરી રહ્યાાં છીએ. પણ
મહેરબાની કરીને સમજો કે દાઇ અને તેના અનુયાયીઓ વચ્ચે એટલી બધી દુરી છે કે,
કોઇ લોકોના પ્રતતતનતધ હોવાનો દાવો કરે અને લોકો સવાલ પુછવાનુ ાં તો થીક તેની
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તરફ પહોંચવાનો માગવ પણ ન હોય તેને આવા સવાલોનો સામનો કરવોજ રહ્યોં.
કૃપયા પ્રશ્નો ના સ્વરની અવગણા કરીને તમે આપી શકો એટલી વાસ્તતવક માદહતી
આપો કે જેથી કોથારે અને બોહરા નેતાઓએ હાંમેશ માટે તવશ્વાસ ગુમાવ્યો છે તે તમે
જીતી શકો.
જ.૪૫ ક્ષચિંતા કરશો નહીં. આ જરાએ ધેરાવો નથી. હુ ાં ઇચ્છુાં છુ કે લોકો જે તવશે પ ૂછે છે તે બધી
માદહતી મારી પાસે હોત. પરાં ત ુ બધા પાસે બધી માદહતી હોતી નથી. જો કે, હુ ાં તમને
એવુાં કઇ નહીં કહુ ાં જે મને ખબર નથી. અતમરૂલ મુમેનીન સ.અ કહે છે કે જો તમે કશુકાં
નથી જાણતા, તો કહો કે તમે નથી જાણતા.
સ.૪૬ મને સ્પષ્ટ પણે યાદ છે કે એસ.એમ.બીની આદિકા સફરની ઓદડયો દરલે તેમના
વફાત બાદ ૪૦ દદવસો દરતમયાન એક દદવસે આખી દુતનયામાાં સાંભળાવવામાાં
આવેલી. મે પોતે પણ તે સાાંભળે લી હતી. એમા તેઓ કહેં છે કે (ચોક્કસ શબ્દો મને
યાદ નથી) ઇમામનુાં ફેઇઝ ફતત દાઇનેજ આવે અને દાઇથી બીજાને જાઇ. કોઇ અન્યથા
દાવો કરે તે સાચા રસ્તા પર નથી. આ કોઇ એટલે કોણા સાંદભવમાાં તેઓ કહે છે ?
એમ.એસ. તરફથી દાવો છે કે આ કે.ક્ુ ાં છે . કૃપયા તમારો અક્ષભપ્રાય શુ ાં છે .
જ.૪૬ હાાં, મે પણ આ વીડીઓ જોઇ છે . અને હેબતુલ્લાઓ આખી દુતનયામાાં બોલીવુડની
બ્લોકબસ્ટર ની જેમ બતાવે છે . હેબત ુલ્લા કઇ કહે છે અને એસ.એમ.બી કઇ બીજુ કહે
છે . અપને પહેલાથી સાક્ષબતી પ્રાપ્ત થઈ છે કે રોઝત તાહેરાની તવદડઓ પાછલ મુખ્ય
ભેજુ ડો મોઇઝ, શાહઝાદાઓ અને તોળીઓ નુ ાં હતુ.ાં શુ વધુ સાક્ષબતી લોકોને જોઇએ છે ?
! જાગો અને સચને પારખો. શા માટે આ કોમ આટલી મ ૂખવ છે ?!
સ.૪૭ તમે અને મારા સદહત ઘણાને બુરહાનુદ્દીન મૌલાના માટે ઘણો આદર છે . પરાં ત ુ શામાટે
તેઓએ કોઇ બયાન જારી ન કયુવ જ્યારે તૈઝનભાઇ શાકીરને મુબ
ાં ઇમાાં માર મારવામાાં
આવ્યોં? શાાંમાટે તેઓ શાાંત રહ્યાાં જયાાંરે અસગરઅલી ઇન્જીનીયર ઉપર ખોટી તહોમત
મુકવામાાં આવી અને તેની ઓદફસમાાં તોડફોડ કરવામાાં આવી? શા માટે મૌલા ઉદયપુર
મક્સ્જમાાં પ્રગતતશીલ સ્ત્રીઓને મારવામાાં અને અપમાનીત કરવામાાં આવી તે તવશે કશુ ાં
કહ્યુાં ન હત.ુાં તમે જાણો છો કે સૈફીમહેલમાાંથી આ જગલીપણુ
ાં
ાં અને દહિંસા ના કૃત્યો માટે
જવાબદાર કોણ હતુ?ાં
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જ.૪૭ તમે ખરે ખર માણો છો કે મહાન શાહઝાદાઓ એ વાસ્તવમાાં એસ.એમ.બી ને કહ્યુાં હશેં કે
તૈઝનને મારવામાાં આવ્યોં છે , અથવાતો બીજાઓને મારવામાાં આવ્યાાં છે ?! અલબિ
નદહિં!
શાહઝાદાઓ એસ.એમ.બી ને શુાં બતાવવા માાંગે છે તેજ બતાવે છે . શા માટે તમને
લાગે છે કે તેઓ દાવત આખીને લઇને ભાગી છુટવામાાં કામયાબ થયા?!
સ.૪૮ તો પછી તમે સહમત થશો કે દાઇ “ગેંઇબ ના જાણકાર” નથી?
જ.૪૮ ફાતેમી માન્યતા અનુસાર, અને એસ.ટી.એસ. આ ઘણી વખત સ્પષ્ટપણે કહેતા, દાઇ
એટલુાં દુર સુધી જોઇ શકે છે જેટલુાં ઇમામુઝ ઝમાન તેમને દે ખાડવા ચાહતા હોઇ. બીજા
શબ્દોમાાં કહીએ તો તેઓ માનવ સ્વરૂપમાાં છે અને તેથી તેઓ માનવીય રીતે મયાવદદત
છે જ્યાાં સુધી દૈ વી શક્તત દરતમયાનગીરી કરે . રસુલલ્ુ લાહ સ.અ.વા.ના મોજીજા પણ
આમજ હતા.
સ.૪૯ શાહઝાદા અને શાહઝાદીઓ કોઈપણ સામાન્ય માનવીઓ સાથે લગ્ન કયાવ છે . અને હાાં
તો કોણ?
જ.૪૯ હાાં, એવા ઘણા કમ છે .
સામાન્ય માનવીઓ સાથે લગ્ન
સામાન્ય માનવીઓમાાં કસરે -આલી (એસ.ટી.એસ.ના ફરઝાંદો) અને બૈતે-ઝૈની નો
સમાવેશ થાય છે .
એસ.ટી.એસ.ના શાહઝાદા
ુ બા.સા.
હસ
ુ ેન ભા.સા.હસ
ુ ામુદ્દીન - સામાન્ય માનવી સાથે લગ્ન – બીજા બૈરો – મૈમન
અબ્દુલતૈયબ ભા.સા.ઝાકીયુદ્દીન - સામાન્ય માનવી સાથે લગ્ન – બીજા બૈરો –
બીલકીસ બા.સા.
કાસીમ ભા.સા.હઅકામુદ્દીન- સામાન્ય માનવી સાથે લગ્ન – ફીઝ્ઝા બા.સા.
શબ્બીર ભા.સા. નુરુદ્દીન- સામાન્ય માનવી સાથે લગ્ન – હસ
ુ ૈના બા.સા.
અબ્બાસ ભા.સા.ફખરુદ્દીન- સામાન્ય માનવી સાથે લગ્ન – રશીદા બા.સા.
એસ.એમ.બી.ના શાહઝાદા
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મલેઇકુલ અસતાર ભા.સા. સુજઉદ્દીન - સામાન્ય માનવી સાથે લગ્ન –તસનીમ બા.સા.
હુઝેફા ભા.સા. મોઇયુદ્દીન - સામાન્ય માનવી સાથે લગ્ન – નફીસા બા.સા.
સ.૫૦ એ શાહઝાદાઓ જેઓ આગેવાની માટે કાયવિમ છે તેઓના લગ્ન ગોઠવવાનુ કારણ
એક અથવમાાં વારસદારો ને દોરવવાનુ ાં છે ?
જ.૫૦ શક્ય છે નાણાકીય લાભ માટે , જેમ ઘણા ભારતીય લગ્ન ગોઠવાય છે .
સ.૫૧ તશિણ ની દૃષ્ષ્ટ થી શાહઝાદાઓ ને સાંપ ૂણાં ધમવશાસ્ત્ર નુ ાં જ્ઞાન આપવામાાં આવે છે અને
સામાન્ય માનવીઓ જે જામીયામાાં ભણે છે તેનાથી અલગ અને ચદડયાત ુ ાં થવાના
પ્રયાસ રૂપ?
જ.૫૧ તે અલગ નથી, તે ઉચ્ચતર છે . તેમાાં પુસ્તકો ના સ્તરો છે – ઝાહીર, તાવીલ અને
હદકકત. ઘણા કમ રૂતબા ધરાવતા હદકકતનાાં પુસ્તકો સુધી પહોંચી શકે છે જેવા કે દાઇ
અને માઝન.
સ.૫૨ આ એક એકાતધકાર નેત ૃત્વ મેળવવાની ઇરાદાપ ૂવવક ની વ્ય ૂહરચના છે ?
જ.૫૨ ના એવુ ાં કાંઇ નથી. વધુ પાદરવાદરકતા પછી અન્ય કાંઈપણ અને સુસગ
ાં તતા - રોયલ
પરાં પરાઓ જાણવુ.ાં
સ.૫૩ તો સવાલો એ છેઃ
(૧) શા માટે એસ.એમ.બી. એ જાહેરમાાં નસ ના કરી – આ તવજ્ઞાનના જમાનામાાં. એ
સૌથી આસાન માગવ હતો. અને શાાંમાટે આ સવાલનો જવાબ હાંમેશા દહકમતજ હોઇ છે ?
(૨) શા માટે એસ.કે.ક્.ું જ્યારત કરવા ન ગયા? આ હજારો લોકોના દદમાગ પર છે .
આના પાછલ દહકમત શુ ાં છે ?
(૩) કેવી રીતે અપણે જાણી શકીયે કે શરૂઆત કરવા માટે દાઉદી વોહરા જ સાચો પાંથ
છે ? આના પાછલ દહકમત શુાં છે ?
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(૪) શા માટે એસ.એમ.બી.ના કોઇ મોજીજા ન થયા – ઘણા આની પ્રતીિામાાં છે તેમનુાં ભાતવ નક્કી કરવા માટે ? આના પાછલ દહકમત શુ ાં છે ?
(૫) કોટવ કેસ પાછળ નુ ાં વાસ્તતવક કારણ શુ ાં છે – હવેતો એક વરસ થવા આવ્યુ.ાં આના
પાછલ દહકમત શુાં છે ?
(૬) મને ખબર છે ઘણાના મનમાાં આ પ્રશ્નો છે પણ જાહેરમાાં પ ૂછતા ઘણા દરે છે .
જ.૫૩ પરાં ત ુ એક વસ્ત ુની ખાતરી છે કે - મુફદ્દલ ભા.સા. દાઇ તરીકે - આની પાછલ કોઇ
દહકમત નથી. જો એ ખરે ખર દાઇ છે તો આ ધરમજ સવાલીયો બની રહે છે . અપને
આશા રાખીયે કે સૈફીમહેલ નુ ાં ભાતવ અપણા તવશ્વાસ નુ ાં ભાતવ નથી.
સ.૫૪ મને પણ એવુ ાં જ લાગે છે , અને મને ખાતરી છે કે અન્ય ઘણા લોકો ને પણ.
આ સાંવેદનશીલ તવષય લાવવુ ાં યોગ્ય નહતુ ાં પરાં ત ુ સચ્ચાઇ જાણવી જરૂરી છે , એમ
આિેપ મુકવામાાં આવે છે કે કે.ક્ુ ાં એ તે મરસીયા ક્યારે પણ પઢયા ન હોતા. તેથી
અદહિં કાંઇક ચોક્કસપણે શાંકાસ્પદ છે .
ુ ાં
જ.૫૪ ફુલકુલ હુસૈન મરસીયા ઘણી વખત મજક્ષલસ અને વાએઝોમાાં સૈયદના કુટુબદ્દીન
ત.ઉ.સ.ની અધ્યિતા માાં પઢવામાાં આવ્યાાં છે . કોઇ પણ એ દાવો કરે છે કે આ
મરસીયા પઢવામાાં આવ્યાાં ન હોતા તે હડહડત ુ ાં જુઠ્ઠાણુ ાં છે .
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