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વીઉભફૉ ઈઘળૉ  ગૉ ડવૂ ુ઼�ળલ઼વૂ વૉષૂ �ઉઑ? (ુજઅદફફૂ બશૉ) 

ુજઅદફફૂ બશૉ - ગૅ�થગીઅદ ઋફણગડ 

દરૉ ુઞઅનઙૂ �ષ્ ઝ્ ગૉ  બઝૂ ુઞઅનઙૂ દરફૉ �ષૉ ઝૉ? નળૉગ રીથ઼ૉ વીઉભફૉ ુ઼�ળલ઼વૂ 

વૉષૂ �ઊઑ. ઼ષીવ ઑ ધીલ ગૉ  વીઉભફૉ ગૉડવૂ ુ઼�ળલ઼વૂ વૉષૂ? ઈબથૉ વીઉભફૉ ષપૃ 

બણદૂ ુ઼�ળલ઼વૂ દ્ ફધૂ વૉદીફૉ? ઈશ઼ૃ ઽ્ષૃઅ ઞ ૉડવૃઅ ઘદળફીગ ઝૉ  ઑડવૃઅ ઞ �ઘરૂ 

ષગ(ઽ્ુવગ ઽ્ષૃઅ ઝૉ . ઇઅ*ૉ�રીઅ ઑગ ગઽૉષદ ઝૉ , ષગ+  ,ઽીઉવ લૃ ષગ+ , -વૉ ,ઽીઉવ લૃ -વૉ. 
રદવમ ગૉ  ભગદ ગીર બથ ફઽ/ ઇફૉ રી0 ળરદ બથ ફઽ/. ુઞઅનઙૂ રી0 ગ�ળલળ ગૉ  

઼ભશદી રીડૉ  ફધૂ, ુ ઞઅનઙૂ �ષષી રીડૉ  ઝૉ. ુઞઅનઙૂફૉ 1ૉગ �ઊદ્ ઽ્લ ઝૉ. ચથીઅ વ્ગ્ 

રીડૉ  દ્ ભળષી ઞષીફૃઅ બથ 3�ડફ ઽ્લ ઝૉ. ઈ ઼રલૉ ઞ ઞષીફૃઅ, ઈડવી ઼રલ રીડૉ  ઞ 

ઞષીફૃઅ, ઞઊફૉ ઈર ઞ ગળષીફૃઅ, દૉર દ્ ફઽ/ ઞ ગળષીફૃઅ! રીથ઼ ચથૂ ષઘદ બ્દીફી 

રીડૉ  ઞ ઑડવી મપી ગીલની ઇફૉ ુફલર્ મફીષૂ વૉ ઝૉ  ગૉ  બઝૂ ઑરીઅધૂ બ્દૉ ઞ રૃ5દ 

ધઊ સગદીઅ ફધૂ.  

                         ુઞઅનઙૂફૉ 5લીળૉ ગ ઝૃ7ૂ બથ રૄગૂ નૉષૂ �ઊઑ. રસઽૄળ સીલળ 

ઉગમીવફ્ ઑગ સૉળ ઝૉ, 'ઇ9ઝી ઽો �નવ ગૉ  ઼ીધ ળઽૉ બી઼ષીફૉ ઇ5વ, વૉુ ગફ ગયૂ ગયૂ 

ઊ઼ૉ દ<ઽી યૂ ઝ્ણ નૉ.' રદવમ ગૉ  �નવફી ળ=ગ દળૂગૉ  મૃુ> ફ�ગ ળઽૉ  દૉરીઅ ગઅઊ ઘ્ડૃઅ  

ફધૂ બથ 5લીળૉ ગ �નવફૉ ળૉ તૃઅ  બથ રૄગૂ નૉષૃઅ �ઊઑ. ઈબથૉ �નવફૉ ળૉ તૃઅ  રૄગદીઅ ઞ ફધૂ. 

ચ�ણલીશફ્ ગીઅડ્ રીથ઼ફૉ ફજીષૉ ઝૉ  ઇફૉ રીથ઼ ઈઘ્ �નષ઼ ફીજદ્ ળઽૉ ઝૉ. ળીદ 

બણૉ  ઑડવૉ ધીગૂફૉ ઼ૄઊ Aલ ઝૉ. ઼ષીળૉ  ર્મીઉવફી ઑવીર+ ઼ીધૉ ઌઢૉ  ઝૉ ઇફૉ ભળૂધૂ 

ચ�ણલીશફી સળથૉ ધઊ Aલ ઝૉ. 

                     ઈબથી ઈઘી �નષ઼ફ્ ડીઉડ ુસણલૄવ ઽ્લ ઝૉ . ઑરીઅ ઞળીગૉલ 

ઈચૃઅબીઝૃઅ  ધીલ દ્ ઈબથૉ �ણDડમ+ ધઊ ઞઊઑ ઝૂઑ. ઈઞૉ દ્ પીલૃE ઽદૃઅ ઑષૃઅ ગઅઊ ઞ 

ધલૃઅ ફઽ/, ઑષૃઅ ઈબથૉ ગઽૂઑ ઝૂઑ. ઈબથૉ મપૃઅ પીળૂ વૉદી ઽ્ઊઑ ઝૂઑ ગૉ  ઈષૃઅ ગળસૃઅ 

ઇફૉ ઈષૃઅ ધસૉ. ઈબથૉ ઑ પીળદીઅ ગૉ  Dષૂગીળદીઅ ઞ ફધૂ ગૉ  ુઞઅનઙૂ ઈબથૉ પીળૂઑ 

ઝૂઑ ઑર જીવષીફૂ ફધૂ. ુઞઅનઙૂફૉ ષપીળૉ  ઙઅયૂળદીધૂ વૉષીફૂ ઞ3ળ ઑડવૉ બથ ફધૂ 

ઽ્દૂ, ગીળથ ગૉ  ઝૉFૂ ચણૂઑ મપૃઅ મનવીઊ ઞદૃઅ ઽ્લ ઝૉ. ઇુફુGદદી ઞ ુઞઅનઙૂફૃઅ ઼Hલ 

ઽ્લ ઝૉ બથ ઈબથફૉ મપૃઅ ુફુGદ �ઊદૃઅ ઽ્લ ઝૉ . દરૉ ઑષૃઅ ુષજીળૂ સગ્ ઝ્ ગૉ  ગીવૉ 
઼ષીળૉ  દરૉ ઌઢ્ Hલીળૉ  ઑષૃઅ ગઅઊગ ધઊ સગૉ  ઝૉ  ગૉ  દરૉ બધીળૂરીઅધૂ મૉઢીઅ ઞ ફ ધઊ સગ્? 
ફી, ઈબથૉ દ્ ઈઘી �નષ઼ફૃઅ બળભૉ5ડ -વીુફઅઙ ગળૂ ળીIલૃઅ ઽ્લ ઝૉ. ર�ઽફીક બઽૉવીઅ 
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ડK ીષૉુવઅઙફૂ �ડુગડ મૃગ ઽ્લ ઝૉ . ઽ્ષૂ �ઊઑ. -વીુફઅઙરીઅ ગઅઊ ઘ્ડૃઅ  ફધૂ. ઌવડૃઅ  ઼ીLઅ  

ઽ્લ ઝૉ. રી0 મપૃઅ -વીુફઅઙ રૃઞમ ઞ જીવૉ ઑષ્ ઈ*ઽ ફ ળીઘષ્ �ઊઑ. ઈબથૉ 

ઈ*ઽફૉ નૃળી*ઽ ધઊ Aલ દૉ ઽન ઼ૃપૂ ઝ્ણદી ફધૂ. ઈડવી ષીMલૉ ઼ૄઊ ઞ ઞષીફૃઅ, 
ઈડવી ષીMલૉ ઌઢૂ ઞષીફૃઅ. ઈડવૃઅ ઞ ઘીષીફૃઅ. ચથીઅ વ્ગ્ દ્ ગૉવૉળૂ ઙથૂફૉ ઘીદી ઽ્લ 
ઝૉ ઇફૉ બીથૂ બથ ણીલ�ડNલફફૉ બૄઝૂફૉ બૂદી ઽ્લ ઝૉ . દુમલદફૂ ગીશ� ઞ3ળૂ ઽ્લ 
ઝૉ બથ ઑડવૃઅ લીન ળીઘષૃઅ �ઊઑ ગૉ  દુમલદ ઼ીળૂ ળીઘષીફ્ ઽૉ દૃ રDદૂધૂ �ષષીફ્ ઞ 
ઽ્લ ઝૉ. 

                         ઇરૉ�ળગફ વૉુઘગી ઑવૂફ્ળ બ્ડ+ ળૉ  'બ્વૂઑફી' ફીરફૂ ઑગ 

ફષવગધી વઘૂ ઝૉ . બ્વૂઑફી ફીફૂ મીશગૂ ઝૉ . રીદી-ુબદીફી ઇષ઼ીફ મીન ઑફૉ 
રી઼ૂફી ચળૉ  ર્ગવૂ નૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. રી઼ૂ ઼રલ ઇફૉ ુસDદફૂ ઇHલઅદ ઈ*ઽૂ ઽ્લ 
ઝૉ. રી઼ૂ ફીફગણૂ બ્વૂઑફીફૉ ઑગ ફ્ડ બગણીષૂ નૉ ઝૉ . ઈ ફ્ડરીઅ બ્વૂઑફીઑ 5લીળૉ  
ઌઢષૃઅ, સૃઅ ગીર ગળષૃઅ, સૃઅ સૂઘષૃઅ, 5લીળૉ  ઞરષૃઅધૂ રીઅણૂ 5લીળૉ  ઼ૄષૃઅ ઼પૃૂફૃઅ ઼રલબ0ગ ઽ્લ 
ઝૉ. ઈ ફ્ડ ષીઅજૂફૉ ફીફગણૂ બ્વૂઑફી ઑડવૃઅ ઞ ગઽૉ  ઝૉ  ગૉ , "રી઼ૂ, દરૉ ઈ મપીરીઅ 

રીળી રીડૉ  �ષષીફ્ ઼રલ દ્ ળીIલ્ ઞ ફઽ/? ઈ મપૃઅ ગીર ગળદૂ ષઘદૉ ઽૃઅ  Pી઼ દ્ 
વૉદૂ ઞ ઽ્ઊસ બથ �ષષીફ્ ઈફઅન ફઽ/ રીથદૂ ઽ્Q." ઼્ ષહ+ બઽૉવીઅ વઘીલૉવૂ ઈ 

મૃગફૃઅ ઙૃઞળીદૂરીઅ યીહીઅદળ બથ ધલૃઅ ઝૉ . બ્વૂઑફી વ્ગ્ફૉ 'ળી� ળઽૉષીફૂ' ળરદ 
સૂઘષીણૉ  ઝૉ. બ્વૂઑફી ુષજીળદી ગળૂ રૄગૉ  ઝૉ  ગૉ  ઈબથૉ રી0 Pી઼ વઊઑ ઝૂઑ ગૉ  

ઘળૉઘળ �ષૂઑ ઝૂઑ? 

       �ષષૃઅ ઑડવૉ સૃઅ? રી0 �નષ઼્ ગીતષી? Pી઼ વૉદી ળઽૉષૃઅ? ળીદ બણૉ  ઑડવૉ Tચૂ 

ઞષૃઅ ઇફૉ ઼ષીળ બણૉ  ઑડવૉ ઌઢૂ ઞષૃઅ? ઇનર બીુગDદીફફી રસઽૄળ સીલળ ઝૉ. ઇનરફ્ 

ઑગ સૉળ ઝૉ , 'ુ ઞઅનઙૂ ગી ળીDદી ગીડફી ઽૂ ધી ઇનર, Aઙ ઋઢૉ  દ્ જવ �નલૉ, ધગ ઙલૉ દ્ 
઼્ ઙલૉ!' ર્ડી યીઙફી વ્ગ્ ઈષૂ ળૂદૉ ઞ ુઞઅનઙૂફૉ �ષૉ ઝૉ. દરીળૂ ુઞઅનઙૂરીઅ 

ઽશષીસ ઝૉ? દરૉ દરીળૂ Aદ ઼ીધૉ �ષ્ ઝ્? દરફૉ ઙરૉ ઑષૃઅ દરૉ 5લીળૉ  ગળ્ ઝ્? 
દરફૉ દરીળી બૄળદૃઅ ઑગીઅદ રશૉ ઝૉ? નળૉગ રીથ઼ૉ ધ્ણ્ગ ઼રલ ઑગવી ળઽૉષૃઅ �ઊઑ, ઑ 

઼રલૉ રીથ ૉ઼ રી0 બ્દીફૂ ઼ીધૉ ળઽૉષૃઅ �ઊઑ. ઈબથૉ ઈઘૂ નૃુફલી ઼ીધૉ ળઽૂઑ 

ઝૂઑ, ભ5દ ઈબથૂ ઼ીધૉ ઞ ફધૂ ળઽૉદી! 

                                         ઑગ Vૉરૂ-Vૉુરગી ઽદીઅ. Vૉરૂ ઘૄમ ઞ ણીW્, 
ઽ્ુસલીળ ઇફૉ ,લષઽીL ઽદ્. ઑગનર બભX5સફરીઅ રીફફીળ્. ળ્ઞ ફYૂ ગલૃE ઽ્લ ઑ 
બૄLઅ  ઞ ગળષીફૃઅ. Vૉુરગી ગઅઊ ગઽૉ  ઑડવૉ દળદ ઞ ઑ ગઽૂ નૉ ગૉ  રીળૉ  દ્ ઈર ગળષીફૃઅ ઝૉ, 
દૉર ગળષીફૃઅ ઝૉ . ગ્ઊફૉ ઘળીમ ગૉ  ઘ્ડૃઅ  ફ વીઙૉ ઑફૂ ઑ બૄળૂ ગીશ� ળીઘદ્. ઑગ �નષ઼ 
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ઑફૂ Vૉુરગીઑ ગWૃઅ ગૉ , દૃઅ ગ્ઊફૉ ઘ્ડૃઅ  વીઙૉ ઑષૃઅ ફધૂ ગળદ્ બથ દફૉ ઘમળ ઝૉ  ગૉ  દફૉ 

બ્દીફૉ ઘ્ડૃઅ  વીઙૉ ઑષૃઅ દૃઅ ગૉડવૃઅ ગળૉ  ઝૉ? ઽૃઅ  ઑષૃઅ ફધૂ ગઽૉદૂ ગૉ  દૃઅ રીળી રીડૉ  ઼રલ ગીત, ઽૃઅ  
ઑષૃઅ ગઽૃઅ  ઝૃઅ  ગૉ  દૃઅ દીળી રીડૉ  ઼રલ ગીત. ઽરથીઅ ઽૃઅ  દફૉ ઑર ગઽૃઅ  ગૉ  દૃઅ ઈર ફઽ/ ગળૉ  દ્ 

રફૉ ઘળીમ વીઙસૉ, દ્ દૃઅ દળદ ઞ ગળૂસ, બથ રફૉ ઑ ફધૂ �ઊદૃઅ. રફૉ ઑ �ઊઑ 

ઝૂઑ ગૉ  દૃઅ દીળૂ ઼ીધૉ �ષ. ચથીઅ વ્ગ્ ઈઘૂ નૃુફલીફૉ ઼ીLઅ  વઙીણષીરીઅ બ્દીફૂ 
ુઞઅનઙૂફૉ બથ નીષ બળ વઙીણૂ નૉદી ઽ્લ ઝૉ. ગ્ઊ રીથ઼ મપીઅફૉ ઘૃસ ળીઘૂ ફ સગૉ . 

ઈઘ્ �નષ઼ ઈષૃઅ ગળષીફ્ VલHફ ગળદ્ રીથ઼ બ્દીફૂ ઞ ગૉનરીઅ ઽ્લ ઝૉ. ર્ઽઅરન 
ુ઼Zૂગૂફ્ ઑગ લીન ળીઘષી ઞ ૉષ્ સૉળ ઝૉ . 'લૄઅ યૂ ઽ્ફૉ ગી બદી નૉદી ઽો, ઇબફૂ ટઅટૂળ 

�ઽવી નૉદૉ ઽો,ઑગ નૂષીળ ઋઢીફૉ ગૉ  ુવલૉ, ઑગ નૂષીળ ઙૂળી નૉદી ઽો!' 

                              યઙષીફ મૃ> લ્ઙ ઇફૉ ઼ીપફી ગળદીઅ ઽદી. ઑગ �નષ઼ ઑગ 

રીથ઼ૉ મૃ>ફૉ બૄઝલૃઅ. ઈડવૂ મપૂ ઼ીપફી ગળષીધૂ દરફૉ સૃઅ Vી\ ધલૃઅ? યઙષીફ મ>ૃૉ 

દૉફૂ ઼ીધૉ ફઞળ ુરવીષૂફૉ મઽૃ ઼ઽઞદીધૂ ગWૃઅ ગૉ  ગઅઊ ફઽ/, રફૉ ઼ીપફીધૂ ગઅઊ ફધૂ 
ર]ૃઅ. ઌવડૃઅ  ર̂ દ્ ઙૃરી,લૃઅ ઝૉ. બૉવી રીથ઼ફૉ ઈGલ+ ધલૃઅ. દૉથૉ મૂ� V_ ગલ(. 

મૃ>ફૉ બૄઝલૃઅ ગૉ , દરૉ સૃઅ ઙૃરી,લૃઅ? યઙષીફ મ>ૃૉ ગWૃઅ ગૉ , ર̂ `્પ, ર્ઽ, ઇઽઅગીળ ઇફૉ ણળ 

ઙૃરી,લી ઝૉ . યઙષીફૉ ગWૃઅ ગૉ , મપૃઅ રી0 ગઅઊ રૉશષષી રીડૉ  ઞ ફઽ/, ચથૂ ષઘદ ગઅઉગ 
ઙૃરીષષી રીડૉ  બથ ગસૃઅગ ગળષૃઅ �ઊઑ. બ્દીફૂ Aદ ઼ીધૉ ઞ ૉફૉ �ષદીઅ ઈષણૉ  ઑફૉ ઞ 

ઘમળ બણૉ  ઝૉ  ગૉ  રીળીરીઅ સૃઅ ઘીરૂ ઝૉ  ઇફૉ રીળૉ  રીળીરીઅધૂ સૃઅ ઙૃરીષષીફૃઅ ઝૉ. દરૉ દરીળૂ 
Aદફૉ કશઘ્ ઝ્? મપૂ ઞ ઘમળ ઽ્ષીફ્ નીષ્ ગળદી રીથ઼ફૉ બ્દીફી ુષસૉ ઞ ગઅઊ 

ઘમળ ઽ્દૂ ફધૂ! 

                            દરૉ ઉ9ઝ્ ઝ્ ગૉ  ુઞઅનઙૂ ઼ીરૉ ગ્ઊ ભ�ળલીન ફ ળઽૉ? ુઞઅનઙૂધૂ 
ગ્ઊ ઇભ઼઼્ ફ ળઽૉ? દ્ ુઞઅનઙૂફૉ �ષૂ વ્. દરૉ ઉ9ઝ્ ગૉ  ફ ઉ9ઝ્ ુઞઅનઙૂ નળૉગ =થૉ 

ધ્ણૂ ધ્ણૂ ઼ળગદૂ ઞ ળઽૉષીફૂ ઝૉ. � દરીળૉ  ઇભ઼઼્ ગળષ્ ફ ઽ્લ ગૉ  ઽૃઅ  દ્ રીળૂ 

ફ�ગફી વ્ગ્ ઼ીધૉ �,લ્ ઞ ફઽ/, ઌઙદી ઼ૄળઞફૉ 5લીળૉલ ુફળIલ્ ઞ ફઽ/, 
બદઅુઙલીફી ળઅઙ્ફૉ 5લીળૉલ aલીફધૂ ુફળIલી ઞ ફઽ/, બઅઘૂકફ્ ગવળષ 5લીળૉલ 

઼ીઅય]્ ઞ ફઽ/, ભૄવફૂ ગ્રશદી 5લીળૉલ રઽૉ઼ૄ઼ ઞ ફ ગળૂ, ન�ળલીફૂ યૂફૂ ળૉદૂરીઅ 

5લીળૉલ જીbલ્ ઞ ફઽ/ ઇફૉ રીળી રીડૉ  દ્ ઽૃઅ  �,લ્ ઞ ફઽ/, દ્ ઈઞધૂ ઞ ધ્ણૃઅ  ધ્ણૃઅ  

દરીળૂ ળૂદૉ �ષષીફૃઅ સ3 ગળૂ ન્. વીઉભફૉ ઑડવૂ ુ઼�ળલ઼વૂ ફ વ્ ગૉ  �ષષીફૂ 

ઽશષીસ ઞ રઽૉ઼ૄ઼ ફ ધીલ! 

ઝૉ"્ ઼ૂફ : ઼ીળી રીથ઼ૉ ઼ીળી નૉઘીષષૃઅ ફધૂ બણદૃઅ, મૄળી રીથ઼ૉ ઑ ઼ીુમદ ગળષૃઅ 

બણૉ  ઝૉ ગૉ  ઽૃઅ  ઼ીળ્ ઝૃઅ.      - ઇ.ીદ 


