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રીદ ૅષઅનફી 

miri mit&~)n[ ap<N............................. 

जननी ज�मभूिम	 ःवगा�द�प ग�रयसी  

ઘળૉઘળ ઞફફૂ ઇફૉ ઞ	રયૄુર �ષઙ�ધૂ બથ રઽીફ ઝૉ. રીઅ મીશગફૉ બીળથીરીઅ ટૄવીષદીઅ ઽીવળણીઅફી ગૉ  
રીદૅયૄુરફૂ સૄળષૂળ ઇફૉ ઼ીઽ઼ ઙીધીકફી વલ, ઼ૄળ ઇફૉ દીવફૂ ઈઅઙશૂ બગણૂ ફ'ત) ીફીઅ �ષ*ફ 

નૉસરીઅ વઉ -લ ઝૉ.રીઅ બ્દીફી મીશગફૉ ભૄવફૂ ઞ ૉર ઼ીજષૉ ઝૉ ઇફૉ ઑ 2લીઅ ઼ૃપૂ ર્ડ્ ધઉફૉ ડ6ીળ ઌય્ 

ળઽૉ  8લીઅ ઼ૃપૂ રીઅ દૉફી ફીફી ફીફી બઙવીઅફૂ બીઝશ બીઝશ ઇ9પળ :ષૉ ડ'ઙીઉ ળઽૉદૂ ઽ્લ ઝૉ. 

ઉુદઽી઼ ઼ી;ૂ ઝૉ ગૉ  રીદી :-મીઉઑ ઝ<બુદ ુસષી:ફૉ ઞ	ર ઈ*લ્. બૄદશૂમીઉફૂ ઝૂબરીઅ બીગૉવૃઅ 
રૄ=લષીફ ર્દૂ ઑડવૉ રઽી8રી ઙીઅપૂ, રીદી �ષ>બળીથૂફૂ ગૄઘૉ ?ઽ	નફી ઞષીઽળ ઼રી ઑષી ઞષીઽળવીવ 

ફઽૉ>, રીદી ળીરનૃવી?ળો  ?ઽ	નફી વીવમઽીનૃળ સીAૂફૉ ઞ	ર ઈ*લ્. ઈષી ગઅઊ ગૉડવીલૉ રઽીબૃCહ્ફૂ 
રીઅઑ ઞઙદફૉ યૉડ ઈબૂ ઝૉ. 

ુસ;ગ્ મીશગ્ફૉ બૃ�દ?ગલૃઅ Eીફ ઞ>ળ ઈબૉ ઝૉ બથ :ષફવ;ૂ ગૉશષથૂદ્ નળૉગ મીશગફૉ રીઅ ઞ ઈબૉ 

ઝૉ.દૉધૂ ઞ ગઽૉષીલૃઅ ઝૉ ગૉ  ઑગ રીદી ઼્ ુસ;ગફૂ ઙળઞ ઼ીળૉ  ઝૉ. રીઅ મીશગફ્ ઼ષીFઙૂ ુષગી઼ ઼ીપષી ગૉ  

ુષષૉગ મૃુ9પ ઘૂવષષી દફ દ્ણ રઽૉફદ ગળૂ ઼ીળી બૃ�દગ્, રો<ૂ, ષીથૂ ઇફૉ ષદ�ફ 9ષીળી રીઅ દૉફૉ રનન 

ગળદૂ ળઽૉદૂ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ ઈર દૉ બઽૉવી ચળફૂ ુષપી�બૂઢરીઅ ઋઝળૂ 2લીળૉ  ચળફૂ મઽીળ બણૉ ઝૉ 8લીળૉ  દૉ 
ફ્ઘૃઅ દળૂ ઈષદૃઅ ઽ્લ ઝૉ. ઈધૂઞ ઘુવવ :Jીફૉ ગઽલૃઅ ઝૉ ગૉ  નળૉગ ચળરીઅ ઉKળૉ  બ્દફૂ ઞLલી બૄળષીઅ રીઅફૃઅ 

઼ઞ �ફ ગલૃF ઝૉ. 

ઈઘી ?નષ઼ફૂ ઞ અ-શધૂ ધીગૉવ્ બૃ< ઼ીઅઞ ૉ ચળૉ  ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઈષૂફૉ રીઅફૂ ઙ્નરીઅ ર�દગ રૄગૉ  ઝૉ 8લીળૉ  
દૉફીઅ ર�દગ બળ ગૉ  સળૂળ બળ ષી8઼=લધૂ રીઅફ્ ઽૄઅ ભીશ્ ઽીધ ભળદીઅફૂ ઼ીધૉઞ બૃ< ચણૂયળરીઅ ઽશષ્ ભૄવ 

મફૂ -લ ઝૉ.ઇફૉ ઑઞ રીઅ ફ્ નૉઽ ફઽ' ઽ્લ 8લીળૉ  બથ ઑફૃઅ ષઽીવ ઽષીફી ગથૉગથMરીઅ ઙૃNળૂદૉ ઈષૂફૉ 
બ્દીફી મીશગફૃઅ ણઙવૉફૉ બઙવૉ ળ;થ ગળદૃઅ ઽ્લ ઝૉ રીડૉ  ઞ રીદૅOૉર રફૃPલફૉ ઊKળૉ  Oપીફ ગળૉવૃઅ ઇરૄ=લ 

ષળનીફ ઝૉ. 

નૉસ-બળનૉસરીઅ યવૉ ભRદ ઈઘી ષહ�રીઅ ઑગ ઞ ?નષ઼ રીઅફી ઼મઅપ્ફૉ દી- ગળૂફૉ રપ઼� ણૉ  ઋઞષદી ઽ્ઉઑ 

બથ ઞ ૉ રીઅ ઼રS :ષફરીઅ ષથીઉ જૄગૂ ઽ્લ ગૉ  ઽળૉગ ુષજીળ્ રીઅફી ઼અ�ગીળ્ધૂ ય'-લૉવી ઽ્લ દૉ રીઅફૉ 

મીગૂફી ?નષ઼્ દ્ સૃઅ બથ ઞ	ર્ ઞ	ર ફ યૄવૂ સગીલ. 
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ઈબથૉ ગૄદૃઽવધૂ ચથૂ ષીળ Tદી ઽ્ઉઑ ઝૉ ગૉ  ળ�દી બળધૂ ુમવીણૂ દૉફીઅ મUજીફૉ ર્તીધૂ Vજગૂફૉ ઑગ 

ઞLલીઑધૂ મૂ: ઞLલીઑ વઉ -લ ઝૉ. ઈ ઝૉ રીઅ ગૉ  ઞ ૉ બ્દીફી મીશગફૉ ર્તીધૂ બગણષી ઝદીઅ નીઅદ ષીઙૉ 
ફઽૂ ગૉ  ર્તીરીઅધૂ બણૂ ફ -લ ઇફૉ ઼વીરદ ઞLલીઑ બઽ્જૂ -લ. ષીફળ બથ બ્દીફી મUજીઅફૉ ઝીદૂઑ 

ષશઙીશૂફૉ ઈરધૂ દૉર ઢૉગૉ  ઝૉ બથ દૉફૉ બણષી ગૉ  ઈધણષી નૉદૂ ફધૂ. રીઅ દ્ -થૉ મીશગ રીડૉ  Oગૅુદધૂ ઞ 
WૉX ુ઼Rલૃળૂડૂ ઝૉ. 

	ષફનીલૂફૂ રીદીફૉ સદ સદ �થીર 

                                  ઈ નૃુફલીરીઅ ઊKળ ઊUઝીધૂ T ગ્ઊ ઇનયૄદ બ?ળષદ�ફ ઈષદૃ ઽ્લ દ્ ઑ ઝૉ  

ગ્ણયળૂ   ગ	લીફૃઅ રીદી મફષૃ. ઞ ૉર રઽૉરીફ ચૉળ ઈષષીફી ઽ્લ 8લીળૉ  ચળફૂ  ઼-ષડ 

ઇફૉ  ઼ૃસ્યફ  ગઅઊ કળઞ ઽ્લ દૉર રીદી મફફીળૂ Aૂફી સળૂળ-રફ- ુષજીળ-ષીથૂ ઇફૉ  ષદ�ફરીઅ 

ઈરૄવ  બ?ળષદ�ફ ઈષૉ ઝૉ. ઈ ઼રS બ?ળષદ�ફ ગૉ   ઞ ૉ Aૂફી :ષફફૉ ઇનયૄદ  ર્ણ ઈબૉ ઝૉ. 

ઑગ  રઅટૂવ ઈબૉઝૉ ઑગ ઑષૂ Yજીઊફૃઅ  ફીર ઑડવૉ રી...! ઈ “રી ”મફષૃ  બથ ઼ઽૉવૃ ફધૂ  ગીળથગૉ  

ફષ રી઼ફી ઙય�પીફ  બઝૂ ઈગળૂ O઼ૄુદફૂ બૂણી ઇફૉ  ુસસૃબીવફફૂ ઇતશગ  ઞષીમનીળૂ ઑ ઇફૉગ  

મુવનીફ રીઅઙૂ વૉ ઝૉ. ઇફૉ ઈ મપૃ ઑગ  ઼અબૄથ� ુફ�ષીધ� યીષફીધૂ  રી< બ્દીફી  નૉષફી નૂપૉવી 
રીડૉ .....!!  

ગઽૉઝૉ ગૉ  ઊKળ મપૉ બઽMજૂ સગૉ  દૉર ફ ઽદ્ ઇફૉ ઑડવૉ ઞ દૉથૉ રી ફૃઅ ઼ઞ �ફ ગલૃ� ...!  

• ગૉડવીગ રરશીષષી વીલગ ઇષદળથ્  

“ ુસસૃફ્ ઞ	ર ઑ રીદીફ્ બથ બૃફઆઞ	ર ઝૉ ગીળથગૉ  ઈ બઽૉવી દૉ રી< ‘Aૂ ‘ઽદૂ...! ‘રીદી’  ઑ દૉફ્ 

ઇ8લઅદ ફીષૂ	લબૄથ� ઇષદીળ ઝૉ.”  – ળઞફૂસ� ‘ કસ્ ‘  

“ સઽૉળૂ રીદી મીશગફૉ ઼દદ ‘ણૂવૂષળ’  ગળૉ  ઝૉ ...! બઽૉવી ડૉમવ બળ ઇફૉ બઝૂ �ગૄડળ/ગીળ ^ીળી :ષફ 

બલFદ ...!” – બૂડળ ન ીઊ઼  

“ ઞઙદ રીઅ રી< ઑગ ઞ મીશગ ઼ૐધૂ ઼ૃઅનળ ઝૉ ઇફૉ નળૉગ રીદી બી઼ૉ દૉ ઝૉ. ...!” – ઑગ જૂફૂ ગઽૉષદ  

2લીળૉ  ઑગ ળ્ડવૂ ફી જીળ ડૄRણી ઽ્લ ઇફૉ ઘીષી ષીશી બીઅજ ઽ્લ 8લીળૉ  ઞ ૉ ઼ૐધૂ બઽૉવી મ્વૉ ગૉ  રફૉ યૄઘ 

ફધૂ દૉ `લુRદ ઑડવૉ રી ...! – ડૉફૉષી �ણ�ફ  
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“ ઽીવળણૃ ઑ ઑગ ઑષૂ O?aલી ઝૉ ગૉ  ઞ ૉ રીદીફૉ રફૃPલ ધૂ ઼અદ ફ્ નળb્ ઈબૉ ઝૉ. “ - ઞૉ�઼ ભ�ડફ  

• મીશગફી ઇઅદ:ગળથરીઅ ફૉ ઇપળ બળ ળરદી Oયૃફૃઅ મૂઞૃ અ ફીર ' રીઅ' ઝૉ. 

• બ્દૉ ઼ઞ dવૂ ઼ૅુeરીઅ નળૉ ગ ઢૉગીથૉ બઽMજૂ ષશષીફૃઅ ઊKળ રીડૉ  ઇસRલ ધલૃઅ 

• ઑડવૉ દૉથૉ ' રીઅ' ફૃઅ ઼ઞ �ફ ગલૃF. 

• રીફૂ રરદીફૃઅ ઑગ ુમઅનૃ ઇરૅદફી ઼રૃf ગળદી ષપીળૉ  રૂઢૃઅ  ઽ્લ ઝૉ. 

• રીદીફૃઅ gનલ મીશગફૂ બીઢસીશી ઝૉ. 

• રીદી મીશગફૂ ુસ;ી, નૂ;ી ઇફૉ ઼અ�ગીળફ્ ઙૃC ઝૉ. 
• રીદી રફૃPલ :ષફફૃઅ ઙઅઙીઞશ ઝૉ. 

• ઑગ રીદી ઼્ ુસ;ગ્ફૂ ઙળઞ ઼ીળૉ  ઝૉ. 

• રીદીફી ઽીધફ્ �બસ� દબ�લી રીડૉ  ઞવપીળી ઼રીફ ઽ્લ ઝૉ. 

• રીદીફ્ Oૉર રીથ઼ફૉ રીડૉ  ઘળૉઘળ :ષફફ્ ર્ડીરીઅ ર્ડ્ ઈસૂષી�ન ઝૉ. 

• ઼ીજૃઅ �ષઙ� રીદીફી જળથ્રીઅ ઝૉ. 

• રીદૅOૉર યીઊ-મઽૉફ્ફૉ ઑગ ગળષી રીડૉફૂ સુRદ ઝૉ. 

• રીદી બૅhષૂ બથ રઽીફ ઝૉ. 
• બૃ< ગૃબૃ< ધીલ બથ રીદી ગૃરીદી ફ ધીલ. 

• રીદૅ8ષરીઅ ઞ ફીળૂ8ષફૂ બૄથ�દી ઝૉ. 

• રીફષૂફી દફરફફૉ ઼ૐધૂ ુષસૉહ બ્હથ ઇફૉ Oૉળથી ઈબફીળ T ગ્ઊ ઽ્લ દ્ દૉ રીદી ઝૉ. 

• રફ ષી8઼=લરીઅ ઞઙદયળફૃઅ ળ઼ીલથ યળૉવૃઅ ઝૉ ઇફૉ દૉફૂ ળ઼ીલુથગ O?aલીધૂ રીફષરીઅ<ફૃઅ ગ=લીથ 

ઝૉ.    

રપ઼� ણૉ ’  ફ્ ઊુદઽી઼ 

                                     ઊુદઽી઼ફૂ દષીળૂઘ દબી઼ૂઑ દ્ ઈiી રીળૂલી ળૉષૂ઼ -ષj઼ ફીરફૂ 

ઇરૉળૂગફ ર?ઽવીઑ ઼ૐOધર ઊ.઼. 1850 રીઅ રપ઼� ષગ�  Rવમ ફૂ �ધીબફી ગળૂ ઽદૂ ઞ ૉફૃ રૃoલ 9લૉલ દૉ 

ુષ�દીળફી ઙળૂમ વ્ગ્ફૉ ઼ઽીલ ગળષીફૃઅ ઇફૉ વ્ગ્ફૉ �ષUઝદી O8લૉ ઼યીફ ગળષીફૃઅ ઽદૃ. ઑ ઼રલૉ 

ઇજીફગ ભીડૂ ફૂગશૉવી લૃ9પરીઅ ઈiી ઇફૉ દૉફી ઼ઽલ્ઙૂકઑ ચીલવ ઼ોુફગ્ફૉ રનન ગળૂ ઇફૉ 

઼ીળષીળ ઇબીષૂ. ઈ ફૄદફ ગીલ� દૉરથૉ નૉસ ગૉ  ઼ૂરીણી 9લીફરીઅ વૂપી ષઙળ લૃ9પરીઅ ચીલવ દરીર 

઼ોુફગ્ફૉ ઼રીફ ઙથૂ ફૉ ગલૃ� ઇફૉ રીફષદીફૂ ુર઼ીવ ગીલર ગળૂ..! સીઅુદ ઇફૉ રીફષદીફ્ ઈ ઼અનૉસ 

દૉરથૉ લૃ9પ બૄC ધલી બઝૂ બથ :ષફબલFદ -શષૂ ળીoલ્. ઈiી રીળૂલીફૃઅ 12 રૉ 1907ફી ઇષ઼ીફ 

ધલૃ ઑ બઝૂ દૉફૂ ઞ બૃ<ૂ ઇiી -ષj઼ૉ બ્દીફૂ રીદી ઇફૉ દૉફી ઼8ગરsફૉ :ષઅદ ળીઘદી ુષKયળફૂ 

રીદીકફૉ ઈ ?નષ઼ૉ ષહ�રીઅ ઑગ ષઘદ ઙૐળષ ઇબીષષી Cબૉ રપ઼� ણૉ  ઋઞષષીફૃઅ ઑવીફ ગલૃ�. 
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સCઈદરીઅ રી< ધ્ણી ઙીર ઼ૃપૂ ઼ૂુરદ ળઽૉવ ઈ ઋઞષથૂ ધ્ણી ઼રલરીઅ ળી�ડ)બુદ ષૃણ) ્ ુષ=઼ફૉ રૉ 

રી઼ ફી મૂ- ળુષષીળફૉ ‘રપ઼� ણૉ  ‘ દળૂગૉ  ઋઞષષીફૃઅ ઇફૉ દૉ ?નષ઼ૉ ળીe)ૂલ ઇષગીસ(ળ-)ફૃઅ ઑવીફ 

ગળદી ળીe)ૂલ દઽૉષીળ ઼રીફ મફૂ ઙલૃ. 

યીળદરીઅ રઽીળીe) રીઅ બીઢીળૉ  Oયૃ ઼રીઞ ^ીળી રીદીફૃઅ ર?ઽરી ઙીફ ગળદ્ ઑગ રીદૅ8ષ ?નષ઼ જ્v઼ 

ઋઞષીલ ઝૉ બથ દૉફૂ બીઝશફ્ ઋwૉxલ ર્ણ�ફ રપ઼� ણૉ  ધૂ ધ્ણ્ ઞૄન્ ઝૉ. ઈધૂ યીળદફી વ્ગ્ બથ 

ઈઞફી ણૂ:ડવ લૃઙ રીઅ ઇરૉળૂગીફૉ ઇફૃ઼ળૂ રપ઼� ણૉ  નળ ષહd રૉ રી઼ફી મૂ- ળુષષીળ ફી ળ્ઞ ઋઞષૉ 

ઝૉ.  

રીદીફૉ વઙદી ગૉડવીગ ગી લ્ 

જનનીની જોડ જનનીની જોડ જનનીની જોડ જનનીની જોડ  

મીઠા મ
 ુને મીઠા મેુલા ર� લોલ 

એથી મીઠ� તે મોર� માત ર� 

જનનીની જોડ સખી! નહ� જડ� ર� લોલ. 

��નુા એ �ેમતણી �તૂળ� ર� લોલ, 

જગથી !ૂદ�ર� એની #ત ર� … જનનીની 

અમીની ભર�લ એની &ખડ� ર� લોલ, 

'હાલના ંભર�લા ંએના વેણ ર� … જનનીની 

હાથ * ૂથેંલ એના હ�રના ર� લોલ, 

હ+,ુ ંહ�મતં ક�ર� હ�લ ર� … જનનીની 

દ�વોને .ૂધ એના ંદો0લા ર� લોલ, 

શશીએ િસ3ચેલ એની સોડ5 ર� … જનનીની 

જગનો આધાર એની &ગળ� ર� લોલ, 

કાળ#મા ંક7ક ભયા9 કોડ ર� … જનનીની 

:ચ;<ુ ંચડ�લ એ=ુ ંચાકડ� ર� લોલ, 

પળના બાધેંલ એના �ાણ ર� … જનનીની 
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@ ૂગંી આિશષ ઉર� મલકતી ર� લોલ, 

લેતા Cટૂ� ન એની લહાણ ર� … જનનીની 

ધરતી માતા એ હશે Eજૂતી ર� લોલ, 

અચળા અFકૂ એક માય ર� … જનનીની 

ગગંાના ંનીર તો વધે ઘટ� ર� લોલ, 

સરખો એ �ેમનો �વાહ ર� … જનનીની 

વરસે ઘડ�ક 'યોમવાદળ� ર� લોલ, 

માડ�નો મેઘ બાર� માસ ર� … જનનીની 

ચળતી ચદંાની દ�સે ચાદંની ર� લોલ, 

એનો નHહ આથમે ઉ#સ ર� 

જનનીની જોડ સખી! નહ� જડ� ર� લોલ. 

રી 

નૂગળી ઼ીધૉ ળઽૉષી રી gનલરીઅ ઽહ� ળીઘૉ ઝૉ, 
નૂગળ્ મૂરીળ રી રીડૉ  ઇવઙધૂ ફ઼� ળીઘૉ ઝૉ. 

઼ઽૉઞ ઇણદીઅરીઅ ઞ નૃ:ઘ્ ઼ીરડીઅ ધઊ -લ ઝૉ ઙીલમ, 
રી ઽધૉશૂરીઅ ઼દદ -નૄઊ ઑષ્ �બસ� ળીઘૉ ઝૉ. 

ઈબૂ નૉ ધ્ણીઅ બુદફૉ, ઈબૂ નૉ ઼અદીફ્ફૉ ધ્ણીઅ, 
રી �ષલઅફૉ :ષષી દ્ ઑગ બથ Rલીઅ ષહ� ળીઘૉ ઝૉ. 

ઢૉ઼ મીશગફૉ ગનૂ Rલીઅલૉ ફ ષીઙૉ ઑડવી રીડૉ , 
રી ઼ની જ્oઘૂ ઞ ચળફૂ ફૉ gનલફૂ ભસ� ળીઘૉ ઝૉ. 

T Oયૃ ઼ૐફૉ ઞફર ઈબૉ ઝૉ દ્ રૅ8લૃલ ઈબૉ ઝૉ, 
રી દ્ ઊKળધૂલ Vજ્ ઈઙષ્ ઈનસ� ળીઘૉ ઝૉ. 

જ્ળુઘ�઼ીરીઅ મપીઅલૉ ઈઅ઼ૃક ઼અદીણૂ ળીઘૉ ઝૉ, 
રી ઼દદ બીઅબથફૂ બીઝશ ઑગ ઑષૃઅ બ઼� ળીઘૉ ઝૉ. 
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રી 

 
રી દીળી ઋબગીળ  ઇઙુથદ, દૃઞ ઈુસહ Oદીબ ુફળઅદળ 

 
ફષ રી઼ ળીઘૂ દૃઞ ઋનળૉ , બ્હથ બીરૂ દૃઞ �ફીલૃ ળRદૉ 

 
ઞ	રદી ઞ દૃઞ �દફૉ ષશઙૂ 
ષી�દ=લ પીળીઑ ધઉ ર્ડૂ 

 
ળરદરીઅ ર઼ઙૃવ ુસસૃગીશૉ 
ષજફ્ દીળી ગનૂ ફ બણૉ  ગથd 

 
ળરષી ભળષી રફ વવજીદૃ 

ઽળ;ૉ<ૉ ુસ;થ 9લીફ દz ળીoલૃઅ 
 

ષદ�ફૉ રીળી નૃઆઘ દફૉ ઇબ�લૃ 
઼ઽઞ યીષૉ દz �ષૂગીળૂ વૂપૃઅ 

 
દz ઽઅરૉસ Tલી રીળી ઙૃથ્ફૉ 
ઇષઙૃથ્ફૉ રીભ ગલી� ઼ઽૉઞ ૉ 

 
ઈષી ઇફઅદ ઋબગીળ્ રૃઞ બળ 
ષળ઼ીષૂ ઙઉ ષી�દ=લ ઼યળ 

 
ઈષૃઅ ુષસીશ ન?ળલી ?નવ દીCઅ  
ફ રશૉ ઞઙરીઅ નૂષ્ વઉ સ્પૃઅ 

 
઼ઙી ઼અમઅપૂ ુર<્ રશષી ઈ઼ીફ 

ઞફફૂ નૃવ�ય ઞઙરીઅ દૃઞ ઼ર 
 

રીદૅ નૉષ્ યષ ઼ીઅયશૂ ધઉ ર્ડૂ 
બૄ- ગ> ઽૃઅ  દીળૂ ફલફૉ ઇWૃ યળૂ 
ઞફફૂ દીળૂ :ષફયળ ઽૃઅ  ઍથૂ 
દીળી ઙૃથઙીફ ઙીદી ફ ધીગૃ ઞળૂ 
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દીળ્ રપરૂઢ્ ર!ઽરી – દૃહીળ સૃ$વ 

દીળ્ રપરૂઢ્ ર?ઽરી દફૉ ગૉર ુષ઼ીCઅ  રી? 

બી બી બઙવૂ દz સૂઘષીણૂ ઈઅઙશૂઑ ષશઙીણૂ 
ઈઙશ બીઝશ ઽળદી ભળદી `ઽીવધૂ ળઽૉ  ઞરીણૂ 

રી, દૃઅ ગનૂલ ધીગદૂ ફી 

યૄવ ગળૂફૉ દીળૉ  ઘ્શૉ રીધૃઅ રૄગૂ ળણીદૃઅ 
દીળૂ ઈઅઘફૃઅ રૄઅઙૄઅ ઈઅ઼ૃ ગઽૉષીફૃઅ ગઽૂ -દૃઅ 

ગ્ઊફૉ ગૉર ઼ર-ષૃઅ ઈ? 

નૄળ ઽ્લ ગૉ  ઽ્લ બી઼રીઅ ઽ્લ નૉસ બળનૉસ 
ઇરૅદ ટળદૂ ઈઅoણૂ દીળૂ ઈષદૂ લીન ઽઅરૉસ 

ઢ્ગળ ઘીY દ્ ગઽૉ : ‘ઘ|રી!’ 

ઈઅઙશૂ દ્ણૂ ઌણદીઅ સૂઘ`લૃઅ ઈય બણૉ  8લીઅ ફીફૃઅ 
‘ઈષઞૉ’ ગઽૉષી ઇડRલ્ 8લીળફૃઅ રૃઘ ઼અયીCઅ  રીફૃઅ 

રૃઘધૂ ગનૂ ગઽૉ  ફી: - 

ળીદ બણૉ  દૃઅ ફયદીળગ ધઊ રૃઞફૉ ળઽૉદૂ Tઊ 
ઈઅઘફૃઅ ઈઅ઼ૃ બષફ બીવષૉ રી, દૃઅ વૉદૂ =ઽ્ઊ 
દીળી ઽીદફૉ -}અ રી ગઽૂ નY: ઈ દ્ રીળૂ રી 

ઽીધ ભળૂ રીધૉ ભૉળષષી રી, દૃઅ ઈષૂ - 

રીફ્ ઙૃથ – નવબદળીર 

ઽદ્ ઽૃઅ  ઼ૄદ્ બીળથૉ બૃ< ફીફ્, 

ળણૃઅ  ઝૉગ દ્ ળીઘદૃઅ ગ્થ ઝીફ્ ? 

રફૉ નૃ:ઘૂ નૉઘૂ નૃ:ઘૂ ગ્થ ધીદૃઅ ? 

રઽી ઽૉદષીશૂ નલીશૂ ઞ રી દૃઅ. 
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઼ૄગીરીઅ ઼ૃષીણૉ  યૂફૉ બ્તૂ બ્દૉ, 

બૂણી બીરૃઅ બઅણૉ  દઞ ૉ �ષીન દ્ દૉ; 

રફૉ ઼ૃઘ રીડૉ  ગડૃ ગ્થ ઘીદૃઅ ? 

રઽી ઽૉદષીશૂ નલીશૂ ઞ રી દૃઅ. 

વઊ ઝીદૂ ઼ીધૉ મજૂ ગ્થ વૉદૃઅ ? 

દ: દીઞૃ અ ઘીઞૃ અ રફૉ ગ્થ નૉદૃઅ ? 

રફૉ ગ્થ રૂઢીઅ રૃઘૉ ઙૂદ ઙીદૃઅ ? 

રઽી ઽૉદષીશૂ નલીશૂ ઞ રી દૃઅ. 

બણૃઅ  ગૉ  ઘણૃઅ  દ્ ઘરી ઈથૂ ષીથૂ, 

બણૉ  બીઅબથૉ Oૉરફીઅ બૄળ બીથૂ; 

બઝૂ ગ્થ બ્દદ}અ નૄપ બીદૃઅ ? 

રઽી ઽૉદષીશૂ નલીશૂ ઞ રી દૃઅ. 

રફૉ ગ્થ ગૉ ’ દૃઅ Oયૃ યુRદ ઞૃુRદ, 

ડશૉ દીબ-બીબ, રશૉ ઞ ૉધૂ રૃુRદ; 

ુજ~ૉ ળીઘૂ ુજઅદી >ણૃઅ  ગ્થ જી’ દૃઅ, 

રઽી ઽૉદષીશૂ નલીશૂ ઞ રી દૃઅ. 

દધી ઈઞ દીCઅ  ઽ: ઽૉદ દૉષૃઅ, 

ઞશૉ રીઝવૂફૃઅ ઞ�ૃઅ ઽૉદ દૉષૃઅ; 

ઙુથદૉ ઙ�લીધૂ ફધૂ દૉ ઙથીદૃઅ, 

રઽી ઽૉદષીશૂ નલીશૂ ઞ રી દૃઅ. 
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ઇળૉ  ! ઑ મપૃઅ સૃઅ યવૃઅ ઞ ોસ યૄવૂ, 

વૂપૂ જીગળૂ ઈગળૂ ઞ ૉ ઇરૄવૂ; 

઼ની ની઼ ધો ષીશૂ ઈબૂસ ઼ીડૃઅ , 

રઽી ઽૉદષીશૂ નલીશૂ ઞ રી દૃઅ. 

ઇળૉ  ! નૉષદી નૉષ ઈફઅનનીદી ! 

રફૉ ઙૃથ ઞ ૉષ્ ગળૉ  રીળૂ રીદી; 

઼ીર્ ષીશષી Tઙ નૉઞ ૉ ઼ની દૃઅ, 

રઽી ઽૉદષીશૂ નલીશૂ ઞ રી દૃઅ. 

સૂઘૉ ઼ીઅયશૉ ઑડવી ઝઅન ઈઢૉ , 

બઝૂ Oૂદધૂ T ગળૉ  ુફ8લ બીઢૉ ; 

ળી: નૉષ ળીઘૉ ઼ૃઘૂ ઼ષ� ઢીરૉ, 

ળUલી ઝૉ >ણી ઝઅન નવબદળીરૉ. 

મી બી ૉ઼ધૂ સૂ*લ્ ઝૃઅ ઽૃઅ  

ય�લી બઝૂ બથ સૃઅ ઙથષીફૃઅ, મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

યીળ ફગીર્ યૄવૂ ઞષીફૃઅ, મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

ષઽૉષીળ્ફૉ -શષષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

ઈનસsફૉ કશઘષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

઼અ	લી઼ૂફૉ ઞરીણષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

઼અ઼ીળૂ ધઉફૉ ળઽૉષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

ડીતીગ્ઢૉ  ઼ીઅયશષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  
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ઽોલૃઅ Rલૉ ઑર ગળષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

ગથ ગથ ળૉ ’ ફૉ ઌણૉ  ભ્દળીઅ, ઑ ઞ રીબધૂ ઽશષૃઅ યીળૉ  

ઞ>ળ ઞ ૉડવૃઅ ષૉદળષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

ઈનૃફૉ ટૂથૂ ઘરથૂધૂ, ગ્શીફૉ ર્ડી જીગૃધૂ 

ગન Oરીથૉ ષૉદળષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

રૃ�ૂરીઅ રઅનળીજશ ઞ ૉષૃઅ, ગ્ઢૂરીઅ ચY નીથી ઞ ૉષૃઅ 

ઇષળફઞળફૉ બીળઘષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

ગધીબૄ-રીઅ ઑગ ઈજરફ, ઼ ૄદગ ઽ્લ દ્ રીધીમ્શ 

બીથૂ Rલીઅ Rલર ષીબળષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

જગવૂફૂ ગથગૂ ફ્ઘૂ ફૉ ઙૐરીદીફ્ Sી઼ ઇવઙ બથ 

ધીશૂફૉ પ્ઉફૉ બૂષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

બવગષીળરીઅ દીગૉદીગી ઋઘૉણષીફૂ ઙૃઅ-ઉસ બથ 

બઅણ ઞ ૉડવૃઅ બીધળષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

઼ૃળઞફૉ નઉ ઇ�લ� ઼ષીળૉ , ગળૂ ઈળદૂ ઼અ9લી ડીથૉ 

જણદૂ બણદૂ :ળષષીફૃઅ મી બી઼ૉધૂ સૂoલ્ ઝૃઅ  ઽૃઅ  

                                         રી…                                  ”          
ઈઅઘ 2લીળૉ  ઘ્વૂ રz, દ્ ઘૃનફૉ દૉફી ઘ્શીરી બી|લ્.. 

ળ�દ્ ઽદ્ ઽૃઅ  2લીળૉ  2લીળૉ , 8લીળૉ  ઝીદૂઑ રફૉ નીમૂફૉ દૉથૉ ઇ�ૃદફ્ ચૃડણ્ બીલ્.. 
ચથીલ ઽદી રફૉ `ઽીવ ગળફીળી બથ, 2લીળૉ  રz ુયફી ગલી� મપીફૉ 8લીળૉ  દૉથૉ ઞ રીળ્ ઽીધ -=લ્.. 
બી-બી બઙવૂ રીઅણદી Tઊ ળઽૉદી મપી રફૉ, બથ બ�્ ઽૃઅ  ગ્ઉગ ષઘદ દ્ દૉથૉ ઞ રફૉ ઌય્ ગલs.. 

ઑગ ?નષ઼ બ્દીફૂ ઈઅઙણૂઑધૂ રફૉ ુષઘૃડ્ ગલs, 2લીળૉ  બઽૉવૂષીળ રફૉ ુફસીશૉ રૃRલ્.. 
ળ્’લ્ ઽદ્ ઽૃઅ  ઘૃમ 8લીળૉ , બથ ઘૃસ ઽદ્ 2લીળૉ  મઽીળ ઈ`લ્.. 

સૃઅ ધલૃ દૉફૂ યીફ ફ બણૂ મઽીળ ઈષૂફૉ રફૉ, 
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2લીળૉ  બ્દીફૂ ુયફૂ ઈઅઘ બળ દૉથૉ ઽ઼દ્ જઽૉળ્ ળીoલ્.. 
ઈર ‘ફૉ ઈર ?નષ઼્ ુષદષી વીLલી, રફૉ ળી: ળીઘષીરી દૉથૉ ગ્ઊ ગજી઼ ફ ળીoલ્.. 
બૃળી ગળદૂ -’દૂ દૉ રીળી મપી ઼બફીકફૉ, 2લીળૉ  રz રીઅઙથૂકફ્ બઽીણ મફી`લ્.. 
ઘમળ ફ ઽદૂ રફૉ ગૉ  ુબણી સૃ ઽ્લ, બ્દીફૂ ષૉનફીકફૉ દૉથૉ Vઽગીળ ફ ઈ*લ્.. 

઼ૉષી ગળષૂ ઝૉ ઽષૉ, રીળૉ  ઑફૂ ુઞ અનઙૂયળ, ઑષ્ ઼બફીરી રફૉ 2લીળૉ  ઑ�઼ી઼ -Lલ્.. 
ઈઅઘ ઘ્વૂફૉ રz Tલૃ ઝૉગ 8લીળૉ , 2લીળૉ  ઘૃનફી ઘ્શીરી દૉફ્ Kી઼ યીLલ્.. 
ગ્થ ઽદૂ ઑ ઞ ૉથૉ નૃઘફી ષીનશ્ધૂ ચૉળીઊફૉ, રફૉ રૃુ઼મદ્ધૂ ઈચ્ ળીoલ્.. 
“રી” ઽદૂ રીળૂ ઑ, ઞ ૉફૉ “કઞવ” ધઊફૂ, “ળીર”ફૉ ઈ નૃુફલીરી ?નબી`લ્.. 

મી 

દૉ ઇરફૉ ઞ	ર ઈબૂ બૅhષૂફૉ ઼	રીુફદ ફધૂ ગળૂ મી ? 

ઈ ઋબષફ્, ષૅ;્, બૃPબ્, બઅઘૂક દ્ 
દીળૂ યીષફીફ્ ુષ�દીળ ઝૉ ! 

વલ ઇફૉ ઼ૄળફૂ ઇઅઙૃવૂ Sઽૂ ઼ષ�ની વૉ ઞદૂ �ષ*ફ વ્ગૉ  
ગૉડવીઅ રપૃળ ઇફૉ ળ|લ બળૂગધીફી નૉસ્ 

દીળૂ ઈઅદળ઼ૄટ ફૉ ઞદફધૂ 
ઇરીCઅ  :ષફષૅસ મ	લૃઅ વૂવૃઅઝર 

દીળૂ ુષપીબૂઢરીઅ ઌઝળૉવ ઇર્ ફ્ઘીઅ ગ� ગ.. 
દીળૂ ઈઅઘ્રીઅ ;રીઅ ફૉ ગCથીફી ઇઅઞફ ઈઅ2લીઅ’દી 

દીળી ઽીધરીઅ ઇયલનીફ ફૉ ગર�સૂવદીફી ગષજ ઞ�ી’દી 
મી ઑગ ઑષૂ <�દૃ ઞ ૉફૉ ગલીળૉલ ફ ઈષૉ બીફઘળ 

ઽષીદથૂ વૉળઘૂરીઅ ઈષૉ દીળી ષઽીવ઼્લી �બસ�ફૂ રીપૃળૂ 
લૐષફ ઙલૃઅ ુર<્ ઘળૂ બ�ી બથ કઽ! દીળ્ Oૉર.. 

દીળી ુફર�શ �ફૉઽફૃઅ ઇરૂટળ}અ ુફદ ઘશઘશ `ઽૉ દૃઅ ળ�ૃઅ. 
રીફસીAફૃઅ ઇરૄ=લ ખહપ ફૉ ગી`લફ્ ઇઘૄડ યઅણીળ 

દૃઅ ઞ ઇરીળી યીઉયીઅણૃકફૃઅ ઑગી;ળૂ રઽીગી`લ ‘મી’ ઇરીળૂ ‘મી’…… 
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રી … 

ઞ ૉફ્ ઞઙરીઅ ઞણૉ  ફઽ' Tડ્.. 

ઋબગીળ ગલs મઽૃ ર્ડ્, ગૉ ુષ રૂઢણૂ રી દૉ મફીષૂ…. 

ફષ રી઼ દૉ યીળફૉ રી�લ્, ઼?ઽ બૂણ ઇુદ ઞઙ ઈ�લ્ 

બલ બીફ ગીઞ ઋળ દી�લ્….ગૉ ુષ… 

રફૉ બીબી બઙવૂ યળષૂ, બ?ણ ઈઘણૂ રૃઞફૉ મજીષૂ 

:ષફફૂ ળીઽ મદીષૂ….ગૉ ુષ.. 

2લીઅ ઽૃઅ  ઈષૃ ળ્દ્ ળ્દ્, ધ્શ્ ઼ીજ્  ધ્શ્ ઘ્ડ્ 

8લીઅદ્ ઈષૉ નૉદૂ ન્ડ્..ગૉ ુષ… 

2લીળૉ  લ્ષફ રન યળૂ ઈ`લૃઅ, ુપઅઙી ર�દૂ દ્ભીફ વી`લૃઅ 

*લીળૂ ડબવૂ રીળૂ ડબીલs…ગૉ ુષ… 

યવૉ રીફષ મફૃઅ ઽૃઅ  ર્ડ્, પફ પી	લ ળઽૉ  ફ?ઽઅ  દ્ડ્ 

દ્ઑ રીફૉ રફ ચીથૂ ઘ્ડ્…ગૉ ુષ.. 

Oયૃ “ગૉનીળ” ગ>થી દીળૂ, મ઼ ઑગઞ ઇળ: રીળૂ 

યષૉ યષ ઽૃઅ  મફૃઅ ઑફ્ મૉડ્…ગૉ ુષ.. 

મી વીઙૉ ષઽીવૂ 

મી વીઙૉ ષઽીવૂ, રફૉ દ્ મી વીઙૉ ષઽીવૂ 
ષઽીવીરીઅ ષઽીવૂ, રફૉ દ્ મી વીઙૉ ષઽીવૂ 

?ઽઅજ્શૂ ઙૂદ રૂઢીઅ ઙીદૂ 
નૄપ રૂઢૃઅ  બીદૂ, રફૉ દ્ મી વીઙૉ ષઽીવૂ 

ઞ ૉ રીઙૃઅ દૉ ઼ચશૃઅ નૉદૂ 
મજૂક મઽૃ વૉદૂ, રફૉ દ્ મી વીઙૉ ષઽીવૂ 
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ઽ઼ૃઅ ળરૃઅ દ્ ળી: ધીદૂ 
ળણૃઅ  દ્ રૄઅટીદૂ, રફૉ દ્ મી વીઙૉ ષઽીવૂ 

ષીઅગ મપી લૉ રીભ ગળૂફૉ 
રીળી ઙૃથ ઙીદૂ, રફૉ દ્ મી વીઙૉ ષઽીવૂ 

-ુ<યૃષફની઼ ઙૐળૂસઅગળ `લી઼ 

મી,દરૉ ઈઞ મઽૃ ઞ લીન ઈ/લી 

ય'-ઊફૉ મઽીળધૂ ચળૉ  ઽૃઅ  ઈ`લ્ 
ઝ'ગીઝ'ગ સળનૂ દીષ ઼ીધ વી`લ્ 
ઝીદૂ ઙશૉ બ8ફૂઑ મીર વઙી`લ્ 

ઈઅઘ્રીઅ ઈઅ઼ૃ 8લીઅ દ્ પ઼ૂ ઈ`લીઅ 
મી,દરૉ ઈઞ મઽૃ ઞ લીન ઈ`લી. 
મઽૃ લીન ઈ`લી,મઽૃ લીન ઈ`લી. 

રઅ?નળરીઅ ઞઊ ઈઞ નસ�ફ ગલીF રz 
ચઅડ ષઙી�્,બૄ--ઇજ�ફી ગળૂ રz 
O઼ીન વૂપ્,વઊફૉ ચળૉ  ઽૃઅ  ઈ`લ્ 
ઈઅઘ્રીઅ ઈઅ઼ૃ 8લીઅ યળીઊ ઈ`લીઅ 
મી,દરૉ ઈઞ મઽૃ ઞ લીન ઈ`લી. 
મઽૃ લીન ઈ`લી,મઽૃ લીન ઈ`લી. 

મી,દીળી બૐ<ફી ઈઞૉ વ� ગૂપીઅ 
દૃઞ ષઽૄફૉ બMઘૂફૉ કષીળથી વૂપીઅ 
બૄ<ષપૃફી ચળૉ  ઈઞ બઙવીઅ બ�ીઅ 
gનલફીઅ મઅપ મૉભીર ઼ૐ દૄડૂ બ�ીઅ 
મી,દરૉ ઈઞ મઽૃ ઞ લીન ઈ`લી. 
મઽૃ લીન ઈ`લી,મઽૃ લીન ઈ`લી. 

ટળથીઅ,ફનૂક ઑર ઞ ષઽૉદીઅ ળઽૉસૉ 
઼ીઙળ ઌઝશસૉ,ષીનશ્ બથ ઝષીસૉ 
ઑઞ ષીલૃફૉ ઑઞ ળ્ુઞ અનૃ ષીદીષળથ 
બથ મી,દરૉ Rલીઅ ઝ્,દરૉ Rલીઅ ઝ્? 
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મી,દરૉ ઈઞ મઽૃ ઞ લીન ઈ`લી. 
મઽૃ લીન ઈ`લી,મઽૃ લીન ઈ`લી. 

ઽ� લીન ઝૉ રફૉ 

રીળૂ બીઅબથ્ફૂ યૂફીસ ધઉ 
ફૉ રીળી ઙીવ્ફૉ રૂઢૃઅ  જૃઅમફ નઉ 

રીળી કX બળ ઽ-ળ્ ુ�રદફૃઅ ટ્વૃઅ ધઉ ષળ઼દૂ ‘ દૃઅ’ 
ઽ: લીન ઝૉ રફૉ 

ગૉન ઝૉ ઽ:લૉ રીળૂ ઈઅઘ્રીઅ દીળી `ઽીવફ્ ઑ ન?ળલ્ 
ઞ ૉરીઅ બૂઙશદૂ મપૂઞ ઘીળીસ રીળૂ 

ફૉ દીળી ઘ્શીરીઅ ઘૄઅનૉવૃઅ રવગ ઈઘીફૃઅ ઑ ઼ૃઘ, 
ઽ: લીન ઝૉ રફૉ 

Rલીઅગ બી બી બઙવૂ યળીષદૂ દૃઅ 
ફૉ ઇર�દૃઅ ‘બઙવૂ’ ઑ જૄગૂ ઞદીઅ 

ઇઅદળરીઅ Yણીથધૂ ઈષદ્ ઑ ઼ીન, ‘ષીLલૃઅ દ્ ફધૂ ફૉ મૉડી?’ 
ઽ: લીન ઝૉ રફૉ. 

ઽ઼ીષદૂ, ળરીણદૂ ફૉ ઝીદૂ ઼ળ઼ૂ જીઅબદૂ 
ઽદૂ ફ ઽદૂ ઑષૂ દૃઅ ઽગૂગદ ધઉ ઝદીઅ 

રીળી સરથીકફૉ બળૂ મફૂ ચૉળૂ ષશદૂ ‘ દૃઅ’ 
ઽ: લીન ઝૉ રફૉ. 

ફૉ ઈઞ 
ઇજીફગ 

ઑગ ુસસૃફી ઙીવ બળ ગીશૃઅ ડબગૃઅ  Tલૃઅ 
ફૉ ઑથૉ રીળી સોસષફૉ O�>બૉ �બસ� ગલs, ‘ઽ: લીન ઝૉ દફૉ?’ 

ઽી 

ઇષુફ બળ ઇષદળૉવૂ રીળૂ Oધર ઙટવ ‘રીઅ’ 
                                      ઽ: લીન ઝૉ રફૉ- – ણૂ�બવ ઈસીબૃળૂ 
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રી ુષસૉ ગીઙષીથૂ.. 

ુઙલી રીઅ઼ ઙ�ૉ, દ્ ઽીણ ઽૉષીલીઅ ગળૉ ; 
રીદી -લ રલd, ગૉર ષૂ઼ળૂઑ, ગીઙણી ? 

બઅણરીઅ બૂણ ચથૂ, ઼ ીઅદૂફૉ ઽ઼દૂ ઼ની; 
રીલી રીદ દથૂ, ગૉર ષૂ઼ળૂઑ ગીઙણી ? 

ઞર ઞણીભી ઘીલ, ર્દૉ ફી�ૃઅ રીઅણૂલૃઅ; 
ઝ્>ફૂ ુજઅદી ધીલ, ગૉર ષૂ઼ળૂઑ ગીઙણી ? 

પરથૉ Kી઼ પરીલ, ચડણીરીઅ ચ્ણીઅ ભળૉ ; 
ઝ્Cફૂ ુજઅદી ધીલ, ગૉર ષૂ઼ળૂઑ ગીઙણી ? 

ગૂપી ફ :યૉ ગૉથ, ફી�ૃઅ ટMડીથીઅ વઙૂ; 
ફ ગલી� નૃ:ઘણી ફૉથ, ગૉર ષૂ઼ળૂઑ ગીઙણી ? 

ઈઘળ ઑગ ઞદીઅ, ગ્�ૃઅ ફ ઈઘળ ગીરફી, 
ર્તૉ  મ્વૃઅ ‘રીઅ’, ગ્ઢીફૉ ડીતગ ગીઙણી ! 

ર્તૉ  મ્વૃઅ ‘રીઅ’, ઼ીજૉલ ફીફગ ઼ીઅયળૉ ; 
ર્ડબફૂ ર-, રફૉ ગણષૂ વીઙૉ ગીઙણી ! 

ઇણૂ ફ ઞઙફૂ ઈઙ, દીળૉ  ઘ્શૉ ઘૉવદીઅ; 
દૉફ્ ગૂપૉવ 8લીઙ, ગીશઞ ઼શઙૉ ગીઙણી ! 

યઙષદ દ્ યઞદીઅ, રીઽૉKળ ઈષૂ રશૉ; 
રશૉ ફ ઑગ ઞ રીઅ, ગ્ઉ ઋબીલૉ ગીઙણી ! 

રશૂ ફ ઽળફૉ રીઅ, રઽૉKળ T બસૃ ધલીઅ; 
બથ -લ્ ઉ ઞસ્ની, ગીફ ગૉષીથ્, ગીઙણી ! 

ઞફફૂ ગૉCઅ  Tળ, ળીચષફૉ ળૉ ’ દૃઅ ઼ની; 
રીફૉ ફ ગળૂ ર્ળ, ગ?ળલ્ ુબદીફૉ, ગીઙણી ! 

ર્ડીઅ ગળૂફૉ રીઅ, ઘ્શૉધૂ ઘ઼દીઅ ગલીF; 
ઘ્શૉ ઘૉવષષીઅ, ગળફૉ મીશગ, ગીઙણી ! 
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�ષીળધ ઞઙ ઼ીળ્ બપીળ્ યથસૉ Oધૂ; 
દીળ્ દૃઅગીળ્, Rલીઅલ ફ રશૉ ગીઙણી ! 

ઞફફૂ ઼ીરૉ Tઉ, ગબૄદ દૃઅગીળી ગળૉ ; 
2લીઅ 2લીઅ ઞફરૉ ઽ્લ, ગણષૃઅ :ષફ ગીઙણી ! 

ઞ ૉ ગળ રીણૂ ટૂવૂઈ, ઞ ૉ ગળ બ્Pલી Tલ, 
દૉણૂ વૉઞ ૉ દ્લ, ઑ ગળધૂ ઝૉષડ ગીઙણી ! 

રી ’ ુષસૉ ગુથગીક –  

आःतां ताव�दय ंूसूित समये दवुा�र शूल�यथा 

नै"#ये तनुशोषण ंमलमयी श'या च सांव)सर* 

एकःया�प न गभ�भारभरण कलेशःय यःयां -मा 

यातंु िनंकृित मु�नतोड�प तनय: तःयै ज�ययै नम: 

– आ�दआ�दआ�दआ�द शंकराचाय�शंकराचाय�शंकराचाय�शंकराचाय� 
રી દૉ નૃ:઼ઽ ષૉનફી O઼ષફૂ ઞ ૉ ય્ઙષૂ ફી ઙ}અ, 

ગીલી નૂપ ુફજ્ષૂ ફી ગઽૃઅ  યવૉ દz પ્ઉ મીશ્ુદલીઅ 

ઈ ઞૉ ઑગ ઞ યીળ રી઼ ફષ દૉ ષz�્ ઽૃઅ  દૉફૃઅ ઍથ 

બી|લ્ ઋiુદ દ્લ ફી યળૂ સગૃઅ  દૉ રીદફૉ ઽૃઅ  ફરૃઅ. 

– ઇફૃ. રગળઅ ન નષૉ 

ઽદ્ ઽૃઅ  ઼ૄદ્ બીળથૉ બૃ< ફીફ્, 

ળણૃઅ  ઝૉગ દ્ ળીઘદૃઅ ગ્થ ઝીફ્ 

રફૉ નૃ:ઘૂ નૉઘૂ નૃ:ઘૂ ગ્થ ધીદૃઅ, 

                        રઽી ઽૉદષીશૂ નલીશૂ ઞ રીઅ દૃઅ.     - ગુષ નવબદળીર 

2લીળૉ  ઽૃઅ  ઽદૃઅ બસૃ ઇEીફ ળૉ , 

ફઽ્દૃઅ ઘીફ ગૉ  બીફફૃઅ યીફ ળૉ . 

8લીળૉ  ગ્થ રીળૂ ઼અયીશ, 

                            ગળદૃઅ પળૂ `ઽીવ, દૉ દૃઅ ઞ દ્ રીષણૂ.-- ફષવળીર બઅ3ી 
બળધર બળથીર રીળી રીદી:ફૉ ગઽૉT ળૉ  

રી	લૃઅ ઞ ૉથૉ રીડૂફૉ ળદફ : 
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યૄoલી ળઽૂ ઞરી�ી ઇરફૉ, -ઙૂ Vચી�ી ઑષી 

                                          ગીલીફી ગૂપૉવીઅ ઞદફ:--  ળીરફીળીલથ બીઢગ 

“ઈલષ્ યીઉ !” 

ષૅ9પ8ષ ઘળૂ બ�ૃઅ, 

                   ગ્�ૃઅ ગોસ્લ� !-- 4ફૉઽળ5રૂ 

ળણૉ  8લીળૉ  ઝીફૃઅ ળીઘૉ, ઽ઼ૉ 8લીળૉ  ઼ીરૃઅ ઽ઼ૉ, 

ઝીદૂઑ જીઅબૉ દૉ દ્ 

ગ્ઉ મૂઞૃ અલ ઽ્લ 

બથ 

ળણદીઅ ફૉ ઽ઼દીઅ 

ઝીદૂઑ જીઅબદી 

ઞ ૉફૂ ઈઅઘરીઅ ટશટશૂલી ઈષૂ -લ 

                               દૉ દ્ ‘રીઅ’ ઞ- - ઞલઅદ બીઢગ 
નૂગળી ઞૃની ધલી 

મપૃઅ ષઽzજૂ વૂપૃઅ 

મીગૂ ળઽૂ 

રીઅ….. ! 
દૉ ?નષ઼ૉ 

ફીશ ગબીઉ ઽદૂ 

રફૉ O઼ષદી …. ભળૂ ઈઞૉ 

                       દફૉ ષૅ9પીWરૉ ન્ળૂ ઞદીઅ-    – 6ષૂથ યૄદી 
રીઅ ઑડવૉ રૄઅઙી ઈસૂષી�ન 

રી ઑડવૉ ષઽીવ દથ્ ષળ઼ીન 

રી ઑડવૉ ઇરૅદ ચ્�્ નળૂલ્ 

રી ઑડવૉ નૉષ ભળૂ ઇષદળૂલ્ 

રી ઑડવૉ ઞદફ ગળફીCઅ  ઞણદળ 

રીઅ ઑડવૉ ષઙળ રૄણૂફૃઅ ષશદળ 

રીઅ ઑડવૉ ષઽીવ યળૉવ્ ષૂળણ્ 

                          રીઅ ઑડવૉ રઅ?નળ ગૉળ્ નૂષણ્-    –- નૉષૉ9: ય; 
઼ીષ ઼ૄફગીળરીઅ ઼યળ Tષૃઅ 

ફૉ ઇઽળુફસ ડઙળ ડઙળ Tષૃઅ 
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ગૉડવૂ ચળણૂ ઈઅઘફૂ ?ઽઅરદ 

                            ઼ીષ યીઅઙૉવ ચળફૉ ચળ Tષૃઅ--    –-  ળીઞૉસ /લી઼ 
મી મજબથરીઅ ઽૃઅ  દફૉ 
ુજઅદીરીઅ રૄગદ્ વૉ, 

                                 ઽષૉ ુજદીરીઅ રૄગૃઅ  ઝૃઅ . -    – -  રફ્ઽળ ુ<ષૉનૂ 
ઉKળફૂ ગૅબીધૂ 

બીઅઙશ્ બઽીણ કશઅઙૉ બથ ઘળ્ 

ફ લૉ કશઅઙૂ સગૉ  

બથ 

કશઅઙૂ સગીલ ઈ ઈઘ્લ યષ 

                                   રીઅફૂ ગૅબીધૂ-    –-  ઽહ�ષનફ =ફૂ 

ઞ ૉ ગીઅઉ બૄ�લી ુષફી, ગીઅઉ ગ�ી ુષફી, 

બીરૂ -લ ઝૉ ઼ષ� 

ઇફૉ ઝદીઅ 

ઞ ૉફૃઅ યીષુષK ઑષૃઅ ઞ યૂફૃઅ ફૉ ઼ૃઅષીશૃઅ ળઽૉ  ઝૉ 

                                     - ઑ રી ઽ્લ ઝૉ. -    –– 6>ી બડૉવ 
 

" ઼ચશી ઑ ઇAળરીઅ, ઇરધી ઑ ગ્'ગ ષીળ 'ર' ફૉ રૄગૂ � � ગીફ્ (='રીઅ'), 
 

દૉ !ન'  ન!ળલ્ ઑ વીઙસૉ ફીફ્.... ! " 
 
 

રફૉ રીળૂ યીહી ઙરૉ ઝૉ, 

                                 ગીળથ રફૉ રીળૂ મી ઙરૉ ઝૉ. -    –-ુષુબફ બળૂઘ 

"ઞ ૉ ર�દૂ ઽ્લ ઈઅઘ્ રીઅ, ઼ ૃળીવલ્રીઅ ફધૂ ઽ્દૂ, ઇરૂળૂ ગ્ઊ ઇઅદળફૂ રઽીવલરીઅ ફધૂ ઽ્દૂ,
સૂદશદી બીરષીફૉ રીફષૂ દૃઅ ન્ડ ગીઅ રૄગૉ??? ઞ ૉ રીઅફૂ ઙ્નરીઅ ઝૉ ઑ ?ઽરીવલરીઅ ફધૂ ઽ્દૂ..." 
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