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ન�ધઃ ફોટો�ાફ ક���ટુરમાથંી લીધો છેન�ધઃ ફોટો�ાફ ક���ટુરમાથંી લીધો છેન�ધઃ ફોટો�ાફ ક���ટુરમાથંી લીધો છેન�ધઃ ફોટો�ાફ ક���ટુરમાથંી લીધો છે. 
 

((((૧૧૧૧)))) 

હતો એક નવ�વુકહતો એક નવ�વુકહતો એક નવ�વુકહતો એક નવ�વુક,,,, 

હતી એક નવ�વુતીહતી એક નવ�વુતીહતી એક નવ�વુતીહતી એક નવ�વુતી....   

આદશ(ઘેલા ંબેઉઆદશ(ઘેલા ંબેઉઆદશ(ઘેલા ંબેઉઆદશ(ઘેલા ંબેઉ,,,,                           

,મુ-રુ લાઈફ તેઉની હતી,મુ-રુ લાઈફ તેઉની હતી,મુ-રુ લાઈફ તેઉની હતી,મુ-રુ લાઈફ તેઉની હતી....                   
 

((((૨૨૨૨)))) 

રણછોડ પટ2લ હતા 3જુરાતીરણછોડ પટ2લ હતા 3જુરાતીરણછોડ પટ2લ હતા 3જુરાતીરણછોડ પટ2લ હતા 3જુરાતી,,,, 

ખેડા 6જ7લા તણા વતની હતા એખેડા 6જ7લા તણા વતની હતા એખેડા 6જ7લા તણા વતની હતા એખેડા 6જ7લા તણા વતની હતા એ, , , ,  

સિવતાસર�ખીસિવતાસર�ખીસિવતાસર�ખીસિવતાસર�ખી    ભાયા( હતી ;ભાયા( હતી ;ભાયા( હતી ;ભાયા( હતી ;,,,, 

અિ=અિ=અિ=અિ=----અન,યૂાની જોડ� જ @ણોઅન,યૂાની જોડ� જ @ણોઅન,યૂાની જોડ� જ @ણોઅન,યૂાની જોડ� જ @ણો....   
 

(૩૩૩૩) ) ) )                                                                 

રણછોડ પટ2લ હતા BમCવીરણછોડ પટ2લ હતા BમCવીરણછોડ પટ2લ હતા BમCવીરણછોડ પટ2લ હતા BમCવી,,,, 

પDરBમી ને Eગિતશીલ ખેGૂતપDરBમી ને Eગિતશીલ ખેGૂતપDરBમી ને Eગિતશીલ ખેGૂતપDરBમી ને Eગિતશીલ ખેGૂત....    

Cવન હH ુ ંસરળ ને સાJંુCવન હH ુ ંસરળ ને સાJંુCવન હH ુ ંસરળ ને સાJંુCવન હH ુ ંસરળ ને સાJંુ,,,,                                                          

નાKુ ંપણ ,ખુી �ુLંુબ હH ુ ંએનાKુ ંપણ ,ખુી �ુLંુબ હH ુ ંએનાKુ ંપણ ,ખુી �ુLંુબ હH ુ ંએનાKુ ંપણ ,ખુી �ુLંુબ હH ુ ંએ. . . .                          
 

(૪૪૪૪))))    

િનદNષિનદNષિનદNષિનદNષ    પાર2વા�ગુલપાર2વા�ગુલપાર2વા�ગુલપાર2વા�ગુલ  હH ુ ંએહH ુ ંએહH ુ ંએહH ુ ંએ,,,,    

અHટૂઅHટૂઅHટૂઅHટૂ    EેમKુંEેમKુંEેમKુંEેમKુ ં   બધંનેયબધંનેયબધંનેયબધંનેય    એPુંએPુંએPુંએPુ ં! 

EસQ મ-રુ દંપતી એEસQ મ-રુ દંપતી એEસQ મ-રુ દંપતી એEસQ મ-રુ દંપતી એ,,,, 

આનદં મગંલ કરH ુ ંહH ુ ંRયાંઆનદં મગંલ કરH ુ ંહH ુ ંRયાંઆનદં મગંલ કરH ુ ંહH ુ ંRયાંઆનદં મગંલ કરH ુ ંહH ુ ંRયા.ં . . .     
 



 

    ((((૫૫૫૫)))) 

રણછોડ પટ2લ તણો એ ,તુરણછોડ પટ2લ તણો એ ,તુરણછોડ પટ2લ તણો એ ,તુરણછોડ પટ2લ તણો એ ,તુ,,,,    

નામ ;Kુ ંહH ુ ં,નુીલનામ ;Kુ ંહH ુ ં,નુીલનામ ;Kુ ંહH ુ ં,નુીલનામ ;Kુ ંહH ુ ં,નુીલ.... 

રામદશરથશી જોડ જ @ણોરામદશરથશી જોડ જ @ણોરામદશરથશી જોડ જ @ણોરામદશરથશી જોડ જ @ણો,,,, 

િપતાT=ુKુ ંિપતાT=ુKુ ંિપતાT=ુKુ ંિપતાT=ુKુ ંઅનોUુ ંએ બધંનઅનોUુ ંએ બધંનઅનોUુ ંએ બધંનઅનોUુ ંએ બધંન....      
               

 (૬૬૬૬)))) 

T=ુT=ુT=ુT=ુ    ,નુીલ,નુીલ,નુીલ,નુીલ    હતોહતોહતોહતો સમજદારસમજદારસમજદારસમજદાર,     

ભણવામાંભણવામાંભણવામાંભણવામા ં હતોહતોહતોહતો હોિશયારહોિશયારહોિશયારહોિશયાર.  

CવનમાંCવનમાંCવનમાંCવનમા ં   કWકકWકકWકકWક  હતાહતાહતાહતા અરમાનઅરમાનઅરમાનઅરમાન,  

માતિપતામાતિપતામાતિપતામાતિપતાનાંનાંનાંના ં હહહહતા ંઆશીષ વચનતા ંઆશીષ વચનતા ંઆશીષ વચનતા ંઆશીષ વચન....    
              

(૭૭૭૭))))                                                        

DકશોરDકશોરDકશોરDકશોર    શેઠશેઠશેઠશેઠ    હતા હતા હતા હતા નગરશેઠનગરશેઠનગરશેઠનગરશેઠ,,,,                         

સાતસાતસાતસાત    પેઢ�પેઢ�પેઢ�પેઢ�    ત\ુ ંત\ુ ંત\ુ ંત\ુ ં    TુTુTુT]ુય]ય]ય]ય  હહહહતા એતા એતા એતા એ....                            

,ુદંર,ુદંર,ુદંર,ુદંર    પ^નીપ^નીપ^નીપ^ની    ક7યાણીક7યાણીક7યાણીક7યાણી    નામેનામેનામેનામે,,,,                       

વિસ_ઠવિસ_ઠવિસ_ઠવિસ_ઠ----અ`ંુધતીનીઅ`ંુધતીનીઅ`ંુધતીનીઅ`ંુધતીની    જોજોજોજોડ�ડ�ડ�ડ�    હતીહતીહતીહતી    ;;;;....                 
              

(૮૮૮૮)))) 

વbણકવbણકવbણકવbણક    ધમ(નાધમ(નાધમ(નાધમ(ના   હતા એ હતા એ હતા એ હતા એ Bે_ઠ�Bે_ઠ�Bે_ઠ�Bે_ઠ�,,,, 

DદલનાDદલનાDદલનાDદલનાયયયય    સાચા સાચા સાચા સાચા વૈ_ણવજનવૈ_ણવજનવૈ_ણવજનવૈ_ણવજન    હતાહતાહતાહતા    એએએએ. . . .  

પીડપીડપીડપીડ    પરાઈપરાઈપરાઈપરાઈ    હતા હતા હતા હતા @ણતા@ણતા@ણતા@ણતા    એએએએ,,,, 

પરાયાંપરાયાંપરાયાંપરાયા ં   JુઃખેJુઃખેJુઃખેJુઃખે    JુઃખીJુઃખીJુઃખીJુઃખી    થથથથતાતાતાતા    ;;;;. . . .  
 

(૯૯૯૯))))                                                      

દયાક`ુણાનાદયાક`ુણાનાદયાક`ુણાનાદયાક`ુણાના    સાગરસાગરસાગરસાગર    હતાહતાહતાહતા એએએએ,,,,                     

ધમ(ધમ(ધમ(ધમ(    ને ને ને ને  સેવાપરાયણસેવાપરાયણસેવાપરાયણસેવાપરાયણ    હતાહતાહતાહતા    એએએએ....                       

CવનCવનCવનCવન    ;Kું;Kું;Kું;Kુ ં   હH ુંહH ુંહH ુંહH ુ ં   સાવ િનમ(ળસાવ િનમ(ળસાવ િનમ(ળસાવ િનમ(ળ,,,,                        

નરિસeહનાનરિસeહનાનરિસeહનાનરિસeહના    વૈ_ણવKુંવૈ_ણવKુંવૈ_ણવKુંવૈ_ણવKુ ં   EતીકEતીકEતીકEતીક    જ @ણેજ @ણેજ @ણેજ @ણે. . . . ....   
         

(૧૦૧૦૧૦૧૦)))) 

DકશોરDકશોરDકશોરDકશોર----ક7યાણીક7યાણીક7યાણીક7યાણીનાનાનાના    EેમEતીકEેમEતીકEેમEતીકEેમEતીક    શીશીશીશી,,,, 

T=ુીT=ુીT=ુીT=ુી    હતી ; હતી ; હતી ; હતી ; ,ધુા,ધુા,ધુા,ધુા    નામધાર�નામધાર�નામધાર�નામધાર�.... 

ચચંળચચંળચચંળચચંળ, હ2તાળ નેહ2તાળ નેહ2તાળ નેહ2તાળ ને    રમિતયાળરમિતયાળરમિતયાળરમિતયાળ,,,, 

વળ� વળ� વળ� વળ� સgણી અનેસgણી અનેસgણી અનેસgણી અને    િવવેક�િવવેક�િવવેક�િવવેક�    હતીહતીહતીહતી    એએએએ. . . .  
 



 (૧૧૧૧૧૧૧૧))))                                                     

ચકોરચકોરચકોરચકોર hiુjધEિતભાhiુjધEિતભાhiુjધEિતભાhiુjધEિતભા હતીહતીહતીહતી    નેનેનેને,,,,                  

વળ� વળ� વળ� વળ� ,શુીલ,શુીલ,શુીલ,શુીલ,  ચપળચપળચપળચપળ  kRયાkRયાkRયાkRયા  હતીહતીહતીહતી    એએએએ....                

િમતlJુૃભાષી નેિમતlJુૃભાષી નેિમતlJુૃભાષી નેિમતlJુૃભાષી ને    િEયિEયિEયિEય    હતીહતીહતીહતી              

ને ને ને ને ભણવામાંભણવામાંભણવામાંભણવામા ં   એએએએ  હતીહતીહતીહતી    હોહોહોહોિશયારિશયારિશયારિશયાર....              
          

 

(૧૨૧૨૧૨૧૨)))) 

CવનKુંCવનKુંCવનKુંCવનKુ ં jયેયjયેયjયેયjયેય    હH ુંહH ુંહH ુંહH ુ ં   જ ઉnચજ ઉnચજ ઉnચજ ઉnચ 

ક2 ક2 ક2 ક2 ડૉkટરડૉkટરડૉkટરડૉkટર  થઈથઈથઈથઈનેનેનેને  ક`ંુક`ંુક`ંુક`ંુ    જનસેવાજનસેવાજનસેવાજનસેવા.... 

JુઃbખયાનાંJુઃbખયાનાંJુઃbખયાનાંJુઃbખયાના ં JુઃખJુઃખJુઃખJુઃખ  JૂરJૂરJૂરJૂર    ક`ંુક`ંુક`ંુક`ંુ    pુ ંpુ ંpુ ંpુ.ં... 

ઉnચઉnચઉnચઉnચ  આદઆદઆદઆદશNશNશNશNKુંK ુ ંK ુ ંK ુ ં હH ુ ંહH ુ ંહH ુ ંહH ુ ંjયેયjયેયjયેયjયેયએPુંએPુંએPુંએPુ.ં... 
           

(૧૩૧૩૧૩૧૩))))                                                       

CવનનાCવનનાCવનનાCવનના  હતા હતા હતા હતા આદશ(આદશ(આદશ(આદશ( qચાqચાqચાqચા             

ને ને ને ને લોકસેવાનાલોકસેવાનાલોકસેવાનાલોકસેવાના    હતા હતા હતા હતા મનમાંમનમાંમનમાંમનમા ં   કોકોકોકોડડડડ....             

જનસેવાનાજનસેવાનાજનસેવાનાજનસેવાના હતાહતાહતાહતા અરમાનઅરમાનઅરમાનઅરમાન,,,,   

માતાિપતાનામાતાિપતાનામાતાિપતાનામાતાિપતાના    હતા હતા હતા હતા આશીવા(દઆશીવા(દઆશીવા(દઆશીવા(દ....               
               

(૧૪૧૪૧૪૧૪)))) 

rુઓ rુઓ rુઓ rુઓ સમયનીસમયનીસમયનીસમયની  ગિતગિતગિતગિત  ક2વીક2વીક2વીક2વી  Rયાર�Rયાર�Rયાર�Rયાર�? 

જોતજોતામંા ંજોતજોતામંા ંજોતજોતામંા ંજોતજોતામંા ં   ગ�ુ ંવીતીગ�ુ ંવીતીગ�ુ ંવીતીગ�ુ ંવીતી    શૈશવશૈશવશૈશવશૈશવ,,,, 

વીતીવીતીવીતીવીતી  ચચંળચચંળચચંળચચંળ    �ુમારાવtથા�ુમારાવtથા�ુમારાવtથા�ુમારાવtથા,,,, 

નેનેનેને  પાગં�ુuપાગં�ુuપાગં�ુuપાગં�ુu    યૌવન િવલાિસતયૌવન િવલાિસતયૌવન િવલાિસતયૌવન િવલાિસત.... 
                      

(૧૫૧૫૧૫૧૫))))      

wડોwડોwડોwડો  રમતોરમતોરમતોરમતો    ઋHરુાજઋHરુાજઋHરુાજઋHરુાજ  આyયોઆyયોઆyયોઆyયો,,,,            

ફોરમફોરમફોરમફોરમ    લાyયોલાyયોલાyયોલાyયો    zલડ2zલડ2zલડ2zલડ2  zલડ2zલડ2zલડ2zલડ2,,,,                

અનગંઅનગંઅનગંઅનગં  લાyયોલાyયોલાyયોલાyયો    નવયૌવનેનવયૌવનેનવયૌવનેનવયૌવને,              

વ{jયાંવ{jયાંવ{jયાંવ{jયા ં �વુાન�વુાન�વુાન�વુાન    હ|યાંહ|યાંહ|યાંહ|યા ં કામદ2વેકામદ2વેકામદ2વેકામદ2વે....           
            

(૧૬૧૬૧૬૧૬)))) 

વરતાયોવરતાયોવરતાયોવરતાયો  નયનોમાંનયનોમાંનયનોમાંનયનોમા ં   JૃJૃJૃJૃ}_ટભેદ}_ટભેદ}_ટભેદ}_ટભેદ, 

દાઝ�ાંદાઝ�ાંદાઝ�ાંદાઝ�ા ં   હ|યાંહ|યાંહ|યાંહ|યા ં   અનગંઅનગંઅનગંઅનગંનીનીનીની    ઝાળેઝાળેઝાળેઝાળે,,,, 

યૌવનસહજયૌવનસહજયૌવનસહજયૌવનસહજ પાગંયN EણયપાગંયN EણયપાગંયN EણયપાગંયN Eણય,,,, 

ઉછાળ�ઉછાળ�ઉછાળ�ઉછાળ�  EેમનીEેમનીEેમનીEેમની  ઊિમ�ઊિમ�ઊિમ�ઊિમ�  �દયે�દયે�દયે�દયે.... 
             



(૧૭૧૭૧૭૧૭))))                                           

મળતાંમળતાંમળતાંમળતા ં જજજજ    નયનોનયનોનયનોનયનો    એકબી@નાંએકબી@નાંએકબી@નાંએકબી@ના,ં       

દ�ધાદ�ધાદ�ધાદ�ધા    EણયકૉલEણયકૉલEણયકૉલEણયકૉલ    એકએકએકએક  જ જ જ જ થવાનાથવાનાથવાનાથવાના....      

મૈ=ીમૈ=ીમૈ=ીમૈ=ી,,,,  EેમEેમEેમEેમ  EણયપથેંEણયપથેંEણયપથેંEણયપથેં  વ�યાંવ�યાંવ�યાંવ�યા,ં        

EગટEગટEગટEગટ  થયાંથયાંથયાંથયા ં માતિપતામાતિપતામાતિપતામાતિપતા  ચરણેચરણેચરણેચરણે....    
              

(૧૮૧૮૧૮૧૮)))) 

રણછોડરણછોડરણછોડરણછોડ    નેનેનેને    DકશોરDકશોરDકશોરDકશોર    હતા હતા હતા હતા બાળિમ=ોબાળિમ=ોબાળિમ=ોબાળિમ=ો,,,, 

સાથેસાથેસાથેસાથે  ર�યાર�યાર�યાર�યા    નેનેનેને સાથેસાથેસાથેસાથે  ભ]યાભ]યાભ]યાભ]યાÕÕÕÕતાતાતાતા,,,, 

એકએકએકએક  પટ2લપટ2લપટ2લપટ2લ    ને Jુજોને Jુજોને Jુજોને Jુજો  વbણકવbણકવbણકવbણક,,,, 

,ધુારાવાદ�,ધુારાવાદ�,ધુારાવાદ�,ધુારાવાદ�    નેનેનેને    ભેદિવહ�નભેદિવહ�નભેદિવહ�નભેદિવહ�ન.... 
              

(૧૯૧૯૧૯૧૯))))                                             

ખાનદાનખાનદાનખાનદાનખાનદાન    હતા ંઉભયહતા ંઉભયહતા ંઉભયહતા ંઉભય �ુLંુબ�ુLંુબ�ુLંુબ�ુLંુબ,,,,           

સમાજમાંસમાજમાંસમાજમાંસમાજમા ં તેઉના ંતેઉના ંતેઉના ંતેઉના ંહતાંહતાંહતાંહતા ં   માનપાનમાનપાનમાનપાનમાનપાન....          

તેતેતેતેઉનાંઉનાંઉનાંઉના ં   �ે��ેે�ે=ો=ો=ો=ોમાંમાંમાંમા ં   હતાંહતાંહતાંહતા ં   નામ qચાંનામ qચાંનામ qચાંનામ qચા,ં,,,        

કોઈકોઈકોઈકોઈ  EકાEકાEકાEકાર2 ર2 ર2 ર2 નડતનડતનડતનડતર2યર2યર2યર2ય  RહોતાંRહોતાંRહોતાંRહોતા.ં...         
            

(૨૦૨૦૨૦૨૦)))) 

^યC^યC^યC^યC    3હૃ 3હૃ 3હૃ 3હૃ માતિપતામાતિપતામાતિપતામાતિપતા    ત\ુંત\ુ ંત\ુ ંત\ુ,ં,,,   

નેનેનેને  બની બની બની બની ,ધુા,ધુા,ધુા,ધુા    નવવ- ૂઆજનવવ- ૂઆજનવવ- ૂઆજનવવ- ૂઆજ,,,,       

શ�ંુતલાસમશ�ંુતલાસમશ�ંુતલાસમશ�ંુતલાસમ    ચાલીચાલીચાલીચાલી  િપ�ુિપ�ુિપ�ુિપ�3ુહૃ23હૃ23હૃ23હૃ2,,,,         

રાધા�ૃ_ણરાધા�ૃ_ણરાધા�ૃ_ણરાધા�ૃ_ણ    �ગુલ�ગુલ�ગુલ�ગુલ    �યમ�યમ�યમ�યમ  કરોકરોકરોકરો,         

"�ુયા(ત�ુયા(ત�ુયા(ત�ુયા(ત    સદાસદાસદાસદા    મગંલl્મગંલl્મગંલl્મગંલl”્   

કરોકરોકરોકરો    સદાસદાસદાસદા મગંલl્મગંલl્મગંલl્મગંલl.્...                           
                 

 (૨૧૨૧૨૧૨૧))))                                                     

‘આરામઆરામઆરામઆરામ હરામહરામહરામહરામ છેછેછેછે’ પિવ=પિવ=પિવ=પિવ= એ એ એ એ  ,=ૂ,=ૂ,=ૂ,=ૂ,,,,                 

વળ� વળ� વળ� વળ� ઉ�મઉ�મઉ�મઉ�મ    ને ને ને ને પDરBમનીપDરBમનીપDરBમનીપDરBમની    એએએએ    �િૂમ�િૂમ�િૂમ�િૂમ::::           

સાદ�સાદ�સાદ�સાદ�  સરળસરળસરળસરળ    હતી હતી હતી હતી CવનશૈલીCવનશૈલીCવનશૈલીCવનશૈલી,,,,                         

tપ_ટવkતાtપ_ટવkતાtપ_ટવkતાtપ_ટવkતા    વ7લભનીવ7લભનીવ7લભનીવ7લભની    એએએએ    �િૂમ�િૂમ�િૂમ�િૂમ....       
 

(૨૨૨૨૨૨૨૨)))) 

પડતાનેંપડતાનેંપડતાનેંપડતાનેં    પાLુપાLુપાLુપાLુ    કદ�યે કદ�યે કદ�યે કદ�યે ના માર2ના માર2ના માર2ના માર2 ,,,, 

હાથહાથહાથહાથ પકડ�પકડ�પકડ�પકડ�નેનેનેને ઊભોઊભોઊભોઊભો    કકકકર� દ2ર� દ2ર� દ2ર� દ2; 

ચરોતરનીચરોતરનીચરોતરનીચરોતરની    પિવ=પિવ=પિવ=પિવ=    એ એ એ એ �િૂમ�િૂમ�િૂમ�િૂમ,,,, 

Uનૂપસીનાની Uશુh ૂUનૂપસીનાની Uશુh ૂUનૂપસીનાની Uશુh ૂUનૂપસીનાની Uશુh ૂમહ�કતીમહ�કતીમહ�કતીમહ�કતી  ^યાં^યાં^યાં^યા.ં... 



 

(૨૩૨૩૨૩૨૩)))) 

�િૂમ�િૂમ�િૂમ�િૂમ  હતી હતી હતી હતી એએએએ    ચરોતરચરોતરચરોતરચરોતર    તણીતણીતણીતણી,                            

ધરતીધરતીધરતીધરતી    મહા3જુરાતમહા3જુરાતમહા3જુરાતમહા3જુરાત    તણીતણીતણીતણી  હતીહતીહતીહતી    એએએએ,                  

સDરતાસDરતાસDરતાસDરતા BમનીBમનીBમનીBમની  વહ2તીવહ2તીવહ2તીવહ2તી    હતીહતીહતીહતી    �યાં�યાં�યાં�યા,ં              

એએએએ    ભાઈકાકાનીભાઈકાકાનીભાઈકાકાનીભાઈકાકાની    હતી હતી હતી હતી કમ(�િૂમકમ(�િૂમકમ(�િૂમકમ(�િૂમ....                  
 

(૨૪૨૪૨૪૨૪)))) 

અ�ેતઅ�ેતઅ�ેતઅ�ેત  l ૂંl ૂંl ૂંl ૂગંા ંગાંગાંગા ં   પ�ઓુપ�ઓુપ�ઓુપ�ઓુ    તણીતણીતણીતણી,   

નર� નર� નર� નર� �ેત�ેત�ેત�ેત    હતી હતી હતી હતી એએએએ  કમાણીકમાણીકમાણીકમાણી.... 

�ેત�ેત�ેત�ેત    �ા�Rતની�ા�Rતની�ા�Rતની�ા�Rતની  અજબઅજબઅજબઅજબ હતીહતીહતીહતી કહાનીકહાનીકહાનીકહાની,,,, 

ડ2ર�ડ2ર�ડ2ર�ડ2ર�    અlલુનીઅlલુનીઅlલુનીઅlલુની    હતી હતી હતી હતી એએએએ    કમાકમાકમાકમાલલલલ.... 
 

(૨૫૨૫૨૫૨૫))))                                                         

ધામધામધામધામ        િવ�ાિવ�ાિવ�ાિવ�ા સરtવતીKુંસરtવતીKુંસરtવતીKુંસરtવતીKુ ં હH ુંહH ુંહH ુંહH ુ ં   એએએએ,                      

�યાં�યાં�યાં�યા ંસદાસદાસદાસદા    િસeચનિસeચનિસeચનિસeચન    સtંકારKુંસtંકારKુંસtંકારKુંસtંકારKુ ંથાH ુંથાH ુંથાH ુંથાH ુ.ં...                        

મDંદરમDંદરમDંદરમDંદર  િવ�ાyયાસગંKુંિવ�ાyયાસગંKુંિવ�ાyયાસગંKુંિવ�ાyયાસગંKુ ં હH ુંહH ુંહH ુંહH ુ ં   એએએએ,                             

વ7લભવ7લભવ7લભવ7લભ    િવ�ાનગરિવ�ાનગરિવ�ાનગરિવ�ાનગર    નામનામનામનામ    એKુંએKુંએKુંએKુ.ં...                 
 

(૨૬૨૬૨૬૨૬)))) 

ગીતગીતગીતગીત    ગાતાગાતાગાતાગાતા    દ2શભkતોનીદ2શભkતોનીદ2શભkતોનીદ2શભkતોની    કમ(�િૂમકમ(�િૂમકમ(�િૂમકમ(�િૂમ    હતીહતીહતીહતી    એએએએ,,,, 

જRમ�િૂમજRમ�િૂમજRમ�િૂમજRમ�િૂમ    સરદારસરદારસરદારસરદાર વ7લભનીવ7લભનીવ7લભનીવ7લભની  હતીહતીહતીહતી    એએએએ; 

િવ�િવ�િવ�િવ�  િવ�ાલયિવ�ાલયિવ�ાલયિવ�ાલય  ઘટાટો�વઘટાટો�વઘટાટો�વઘટાટો�વટP�ૃટP�ૃટP�ૃટP�ૃ  ;Pું;Pું;Pું;Pુ,ં,,, 

સરદારસરદારસરદારસરદાર પટ2લપટ2લપટ2લપટ2લ �િુનવિસ�ટ��િુનવિસ�ટ��િુનવિસ�ટ��િુનવિસ�ટ� હH ુ ંહH ુ ંહH ુ ંહH ુ ંનામનામનામનામ ;Kું;Kું;Kું;Kુ.ં... 
 

(૨૭૨૭૨૭૨૭))))                                                            

વાbણ�યવાbણ�યવાbણ�યવાbણ�ય, િવનયનિવનયનિવનયનિવનયન            નેનેનેને  િવ�ાનિવ�ાનિવ�ાનિવ�ાન    તણીતણીતણીતણી,,,,                        

EશાખાઓEશાખાઓEશાખાઓEશાખાઓ  હતીહતીહતીહતી    િવધિવધિવધિવધ    િવધિવધિવધિવધ    �ાન તણી�ાન તણી�ાન તણી�ાન તણી ;                   

િવ�ાનિવ�ાનિવ�ાનિવ�ાન EાjયાપકોEાjયાપકોEાjયાપકોEાjયાપકો    અjયાપનઅjયાપનઅjયાપનઅjયાપન    કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં   'તાંતાંતાંતા,ં,,,               

નેનેનેને    ઉnચઉnચઉnચઉnચ    િશ�ાથ�ઓિશ�ાથ�ઓિશ�ાથ�ઓિશ�ાથ�ઓ    રસપાનરસપાનરસપાનરસપાન    કરતા ંકરતા ંકરતા ંકરતા ંÕÕÕÕતાંતાંતાંતા.ં...     
 

(૨૮૨૮૨૮૨૮)))) 

હામહામહામહામ  હ|યેહ|યેહ|યેહ|યે  હતી હતી હતી હતી વડ�લોનેવડ�લોનેવડ�લોનેવડ�લોને    અદક2ર�અદક2ર�અદક2ર�અદક2ર�,,,, 

સતંાનોનેસતંાનોનેસતંાનોનેસતંાનોને    હ|યેહ|યેહ|યેહ|યેયયયય    ઉ�મીદઉ�મીદઉ�મીદઉ�મીદ    ભારોભારભારોભારભારોભારભારોભાર....    

એiRજિનયરએiRજિનયરએiRજિનયરએiRજિનયર----ડૉkટરડૉkટરડૉkટરડૉkટર    ત\ુ ંભણીનેત\ુ ંભણીનેત\ુ ંભણીનેત\ુ ંભણીને,,,,     

,િુનલ,િુનલ,િુનલ,િુનલ----,ધુા,ધુા,ધુા,ધુાનીનીનીની    હતી ધગશ હતી ધગશ હતી ધગશ હતી ધગશ દ2શદ2શદ2શદ2શસેવા સેવા સેવા સેવા  

(૨૯૨૯૨૯૨૯))))                                                        



માગંમાગંમાગંમાગં હતી હતી હતી હતી નવાનવાનવાનવા    જમાનાજમાનાજમાનાજમાના    તણીતણીતણીતણી,                               

હતી હતી હતી હતી હામહામહામહામ આકાશનેઆકાશનેઆકાશનેઆકાશને    �બવાની�બવાની�બવાની�બવાની....                      

ક���ટુરક���ટુરક���ટુરક���ટુર હH ુ ંહH ુ ંહH ુ ંહH ુ ંિવકસHુંિવકસHુંિવકસHુંિવકસHુ ંિવ�ાનિવ�ાનિવ�ાનિવ�ાન,,,,                          

સો�ટવેરસો�ટવેરસો�ટવેરસો�ટવેર    ટ2કનૉલૉટ2કનૉલૉટ2કનૉલૉટ2કનૉલૉ6જની6જની6જની6જની    હતી હતી હતી હતી માગંમાગંમાગંમાગં    ભાર�ભાર�ભાર�ભાર�....          ` 
 

(૩૦૩૦૩૦૩૦)))) 

હતીહતીહતીહતી    નાનાનાના  @ણ@ણ@ણ@ણ  ભારતમાંભારતમાંભારતમાંભારતમા ં  �યાર2�યાર2�યાર2�યાર2,  

ઝાઝેર�ઝાઝેર�ઝાઝેર�ઝાઝેર� હતી હતી હતી હતી માગંમાગંમાગંમાગં    અમેDરકામાંઅમેDરકામાંઅમેDરકામાંઅમેDરકામા ં   ^યાર2^યાર2^યાર2^યાર2 ....     

હોમવાહોમવાહોમવાહોમવા  �વુાધન�વુાધન�વુાધન�વુાધન    કાજકાજકાજકાજ  આકષ(કઆકષ(કઆકષ(કઆકષ(ક     

જલતીજલતીજલતીજલતી    હતીહતીહતીહતી    શમા આઈશમા આઈશમા આઈશમા આઈ....ટ�ટ�ટ�ટ�....નીનીનીની.... 
                 

(૩૧૩૧૩૧૩૧)                                                           

દ2શદ2શદ2શદ2શ    િવદ2શમાંિવદ2શમાંિવદ2શમાંિવદ2શમા ં   હતી હતી હતી હતી મ�ઘવાર�મ�ઘવાર�મ�ઘવાર�મ�ઘવાર�,,,,                             

wિપયાwિપયાwિપયાwિપયા કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં   ડૉલરનીડૉલરનીડૉલરનીડૉલરની હતી હતી હતી હતી બbલહાર�બbલહાર�બbલહાર�બbલહાર�....             

લોકોએલોકોએલોકોએલોકોએ    ડૉલરનાંડૉલરનાંડૉલરનાંડૉલરના ં   ઝાડઝાડઝાડઝાડ દ�ઠા ંદ�ઠા ંદ�ઠા ંદ�ઠા ંઅમેDરકામાંઅમેDરકામાંઅમેDરકામાંઅમેDરકામા,ં,,,           

�ધળ��ધળ��ધળ��ધળ�    દોટ2દોટ2દોટ2દોટ2    સૌસૌસૌસૌ � ૂટંવા� ૂટંવા� ૂટંવા� ૂટંવા    જ જ જ જ દોડ�ાંદોડ�ાંદોડ�ાંદોડ�ા!ં!!!                        
            

(૩૨૩૨૩૨૩૨))))    

વૈ�ીકરણનીવૈ�ીકરણનીવૈ�ીકરણનીવૈ�ીકરણની  �યા ં�યા ં�યા ં�યા ંહવાહવાહવાહવા ચાલીચાલીચાલીચાલી,                    

ઉ�ોગધધંામાંઉ�ોગધધંામાંઉ�ોગધધંામાંઉ�ોગધધંામા ં   EગિતEગિતEગિતEગિત    અિધક અિધક અિધક અિધક આવીઆવીઆવીઆવી.... 

લ�મીEાi�તનીલ�મીEાi�તનીલ�મીEાi�તનીલ�મીEાi�તની  આઆઆઆશ જશ જશ જશ જ  ઊઘડ�ઊઘડ�ઊઘડ�ઊઘડ�,,,, 

પૈસાપૈસાપૈસાપૈસા    કમાવાનીકમાવાનીકમાવાનીકમાવાની    � ૂ� ૂ� ૂ�તૂાવળતાવળતાવળતાવળ    @ગી@ગી@ગી@ગી.... 

((((૩૩૩૩૩૩૩૩))))    

દ2શદાઝ અવગણી િનજ tવાથ( કાજદ2શદાઝ અવગણી િનજ tવાથ( કાજદ2શદાઝ અવગણી િનજ tવાથ( કાજદ2શદાઝ અવગણી િનજ tવાથ( કાજ,,,,    

સાગર2 �કાy�ુ ંસફર� સાગર2 �કાy�ુ ંસફર� સાગર2 �કાy�ુ ંસફર� સાગર2 �કાy�ુ ંસફર� જહાજજહાજજહાજજહાજ....    

3મુાવી બેઠા ંસૌ િનજ હોશકોશ3મુાવી બેઠા ંસૌ િનજ હોશકોશ3મુાવી બેઠા ંસૌ િનજ હોશકોશ3મુાવી બેઠા ંસૌ િનજ હોશકોશ, , , ,     

ડોલર ડોલર ડોલર ડોલર ભણી દોડની સૌ હ|યે ધગશભણી દોડની સૌ હ|યે ધગશભણી દોડની સૌ હ|યે ધગશભણી દોડની સૌ હ|યે ધગશ. . . .      

(૩૪૩૪૩૪૩૪))))    

વૈ�ીકરણનીવૈ�ીકરણનીવૈ�ીકરણનીવૈ�ીકરણની ઊઠ� �ધીઊઠ� �ધીઊઠ� �ધીઊઠ� �ધી,    

ઊિમ� ,ધુાઊિમ� ,ધુાઊિમ� ,ધુાઊિમ� ,ધુા----,નુીલની,નુીલની,નુીલની,નુીલનીયયયય  @ગી@ગી@ગી@ગી;    

^યાગી ^યાગી ^યાગી ^યાગી ^વDરત ^વDરત ^વDરત ^વDરત જનની જRમ�િૂમજનની જRમ�િૂમજનની જRમ�િૂમજનની જRમ�િૂમ,,,,    

ભાગીભાગીભાગીભાગી અઅઅઅમેમેમેમેDરકા Dરકા Dરકા Dરકા તણી તણી તણી તણી �િૂમ �મૂી�િૂમ �મૂી�િૂમ �મૂી�િૂમ �મૂી 

= = = 

(૩૫૩૫૩૫૩૫))))                                                        



ઉ^�ાિંતKુંઉ^�ાિંતKુંઉ^�ાિંતKુંઉ^�ાિંતKુ ંઆy�ુંઆy�ુંઆy�ુંઆy�ુ ં   મોrુ ંમોrુ ંમોrુ ંમોrુ ંિવરાટ િવરાટ િવરાટ િવરાટ ,              

�વુાધન�વુાધન�વુાધન�વુાધન     ખ�ચા�ુંખ�ચા�ુંખ�ચા�ુંખ�ચા�ુ ં   તેમાંતેમાંતેમાંતેમા,ં                      

કર�કર�કર�કર� મહ2નતમહ2નતમહ2નતમહ2નત    થ�ુંથ�ુંથ�ુંથ�ુ ં   બરબાદબરબાદબરબાદબરબાદ,,,,                    

ક�ુuક�ુuક�ુuક�ુu    ભારતનેભારતનેભારતનેભારતને    આબાદઆબાદઆબાદઆબાદ .                         

             

(૩૬૩૬૩૬૩૬))))  

રાજરાજરાજરાજનીિતનીિતનીિતનીિત    શોષણનીશોષણનીશોષણનીશોષણની  હતીહતીહતીહતી,   

બોરબોરબોરબોર    આપીઆપીઆપીઆપી    ક7લીક7લીક7લીક7લી  કઢાવીકઢાવીકઢાવીકઢાવી  લીધીલીધીલીધીલીધી.... 

નનનન    �ુ�ુ�ુ�કુવાયાકવાયાકવાયાકવાયા  qચાqચાqચાqચા    વેતનવેતનવેતનવેતન  દરદરદરદર,,,, 

^યાર2^યાર2^યાર2^યાર2  રાCરાCરાCરાC  ક�ધાંક�ધાંક�ધાંક�ધા ં   પરદ2શીપરદ2શીપરદ2શીપરદ2શી  જનજનજનજન.... 
             

(૩૭૩૭૩૭૩૭))))                                                         

પટ2લનીપટ2લનીપટ2લનીપટ2લની    એએએએ    મહ2નતકશમહ2નતકશમહ2નતકશમહ2નતકશ  @ત@ત@ત@ત        હતીહતીહતીહતી,                

BમBમBમBમ    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની અજબઅજબઅજબઅજબ તાકાતતાકાતતાકાતતાકાત  હતીહતીહતીહતી;               

ખોLંુખોLંુખોLંુખોLંુ સહનસહનસહનસહન    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની  વાતવાતવાતવાત  જજજજ  RહોતીRહોતીRહોતીRહોતી,             

આ^મસRમાનનીઆ^મસRમાનનીઆ^મસRમાનનીઆ^મસRમાનની  ઉnચઉnચઉnચઉnચ  ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના  હતીહતીહતીહતી....            
                

(૩૮૩૮૩૮૩૮)))) 

�યાં�યાં�યાં�યા ં હતી હતી હતી હતી qચીqચીqચીqચી  DકeમતDકeમતDકeમતDકeમત  પDરBમનીપDરBમનીપDરBમનીપDરBમની,,,, 

ÔÔÔÔઆરામઆરામઆરામઆરામ    હરામહરામહરામહરામ    હ|હ|હ|હ|ÕÕÕÕ    , ૂ, ૂ, ૂ,=ૂની=ની=ની=ની    મહ�મહ�મહ�મહ�કકકક    �યાં�યાં�યાં�યા;ં 

દ2શદાઝદ2શદાઝદ2શદાઝદ2શદાઝ, ગવ(ગવ(ગવ(ગવ(    નેનેનેને    ઉnચઉnચઉnચઉnચ    પદવીપદવીપદવીપદવી  હાથહાથહાથહાથ, 

તેતેતેતે    િન��ુkતથીિન��ુkતથીિન��ુkતથીિન��ુkતથી  થયોથયોથયોથયો    ,નુીલ,નુીલ,નુીલ,નુીલ    આબાદઆબાદઆબાદઆબાદ.... 
                    

(૩૯૩૯૩૯૩૯))))                                                              

�યાં�યાં�યાં�યા ં   BમBમBમBમ    અનેઅનેઅનેઅને    hiુjધનીhiુjધનીhiુjધનીhiુjધની    કદરદાનીકદરદાનીકદરદાનીકદરદાની  હતીહતીહતીહતી,                

EગિતનીEગિતનીEગિતનીEગિતની    કોઈકોઈકોઈકોઈ  wકાવટwકાવટwકાવટwકાવટ  ન હન હન હન હતીતીતીતી;                           

ધીરધીરધીરધીર  ગભંીરગભંીરગભંીરગભંીર    મ�મમ�મમ�મમ�મ    પગલેપગલેપગલેપગલ,ે ,નુીલ,નુીલ,નુીલ,નુીલ                           

EગિતEગિતEગિતEગિતનાંનાંનાંના ં સોપાનસોપાનસોપાનસોપાન    સરસરસરસર    કરતોકરતોકરતોકરતો  ર�ોર�ોર�ોર�ો....                       
                  

(૪૦૪૦૪૦૪૦)))) 

,ધુા,ધુા,ધુા,ધુા  નાrુકનાrુકનાrુકનાrુક  અનેઅનેઅનેઅને  નારનારનારનાર    નમણી નમણી નમણી નમણી હતીહતીહતીહતી, 

ચચંળચચંળચચંળચચંળ  ચકોરચકોરચકોરચકોર તેનીતેનીતેનીતેની  @ત@ત@ત@ત  જ જ જ જ  હતીહતીહતીહતી; 

ગભંીરગભંીરગભંીરગભંીર  તી�ણતી�ણતી�ણતી�ણ, hiુjધEિતભાhiુjધEિતભાhiુjધEિતભાhiુjધEિતભા  હતીહતીહતીહતી, 

qડાણથીqડાણથીqડાણથીqડાણથી,  તાગતાગતાગતાગ    પામવાનીપામવાનીપામવાનીપામવાની  ટ2વટ2વટ2વટ2વ    હતીહતીહતીહતી.... 
 

 



(૪૧૪૧૪૧૪૧))))                                                                

િવકસHુંિવકસHુંિવકસHુંિવકસHુ ં િવ�ાનિવ�ાનિવ�ાનિવ�ાન   મેDડકલKુંમેDડકલKુંમેDડકલKુંમેDડકલKુ ં હH ુંહH ુંહH ુંહH ુ,ં                                    

�ે=�ે=�ે=�ે=  અવનઅવનઅવનઅવનવાંવાંવાંવા ં સશંોધનKુંસશંોધનKુંસશંોધનKુંસશંોધનKુ ં હH ુંહH ુંહH ુંહH ુ;ં                                    

વાચંન ને સશંોધનની સDરતા સદા વહ2તીવાચંન ને સશંોધનની સDરતા સદા વહ2તીવાચંન ને સશંોધનની સDરતા સદા વહ2તીવાચંન ને સશંોધનની સDરતા સદા વહ2તી  હતીહતીહતીહતી,         

હામહામહામહામ  હ|યેહ|યેહ|યેહ|યે  હમેંશ નPુ ંકરવાનીહમેંશ નPુ ંકરવાનીહમેંશ નPુ ંકરવાનીહમેંશ નPુ ંકરવાની  રહ2તી હતીરહ2તી હતીરહ2તી હતીરહ2તી હતી....                 

(૪૨૪૨૪૨૪૨))))    

�યા ંhiુjધને�યા ંhiુjધને�યા ંhiુjધને�યા ંhiુjધને  Bમની Bમની Bમની Bમની kદર હતીkદર હતીkદર હતીkદર હતી,    

નDહનDહનDહનDહ  EગિતનીEગિતનીEગિતનીEગિતની  કોઈકોઈકોઈકોઈ  wકાવટ wકાવટ wકાવટ wકાવટ હતીહતીહતીહતી....    

થઈ �ૃતાથ(થઈ �ૃતાથ(થઈ �ૃતાથ(થઈ �ૃતાથ(   બની બની બની બની ડૉkટરડૉkટરડૉkટરડૉkટર    ,ધુા,ધુા,ધુા,ધુા,,,,    

જોજોજોજોડાઈ મેDડકલડાઈ મેDડકલડાઈ મેDડકલડાઈ મેDડકલ  સેRટરમા ંસેRટરમા ંસેRટરમા ંસેRટરમા ં^યાહંા ં^યાહંા ં^યાહંા ં^યાહંા.ં... 

 (૪૩૪૩૪૩૪૩))))    

ધીરધીરધીરધીર ગભંીરગભંીરગભંીરગભંીર િવચારિવચારિવચારિવચાર સાથસાથસાથસાથ,,,,                  

િનત નવા ંિનત નવા ંિનત નવા ંિનત નવા ં સશંોધનસશંોધનસશંોધનસશંોધન કરતી રહ�કરતી રહ�કરતી રહ�કરતી રહ�....                      

કકકકયાuયાuયાuયાu Eગિતના ંEગિતના ંEગિતના ંEગિતના ંસોપાનસોપાનસોપાનસોપાન પારપારપારપાર,,,,                  

પગલા ંપગલા ંપગલા ંપગલા ંિવરાટ િવરાટ િવરાટ િવરાટ  ભરતી રહ�ભરતી રહ�ભરતી રહ�ભરતી રહ�....        

(૪૪૪૪૪૪૪૪))))    

વૈ�ીકરણની ચાલીવૈ�ીકરણની ચાલીવૈ�ીકરણની ચાલીવૈ�ીકરણની ચાલી  હવાહવાહવાહવા,    

ઉ�ોગઉ�ોગઉ�ોગઉ�ોગ----ધધંામા ંધધંામા ંધધંામા ંધધંામા ંઆવી આવી આવી આવી ગિતગિતગિતગિત....    

@ગી લ�મી Eાi�તની મિત@ગી લ�મી Eાi�તની મિત@ગી લ�મી Eાi�તની મિત@ગી લ�મી Eાi�તની મિત,,,,    

નનનનવાંવાંવાંવા ં   l7ૂયોની l7ૂયોની l7ૂયોની l7ૂયોની મડંાઈ ગણતર�મડંાઈ ગણતર�મડંાઈ ગણતર�મડંાઈ ગણતર�.... 

(૪૫૪૫૪૫૪૫)                                                      

નનનનવ�ગુનોવ�ગુનોવ�ગુનોવ�ગુનો બદલાયોબદલાયોબદલાયોબદલાયો    ઇિતહાસઇિતહાસઇિતહાસઇિતહાસ,                          

અમેDરકામાંઅમેDરકામાંઅમેDરકામાંઅમેDરકામા ં આyયા આyયા આyયા આyયા અ�ેતઅ�ેતઅ�ેતઅ�ેત  ElખુElખુElખુElખુ....      

�વુાનોમાં�વુાનોમાં�વુાનોમાં�વુાનોમા ં નPુંનPુંનPુંનPુ ં જોરજોરજોરજોર  લાyયાલાyયાલાyયાલાyયા,                              

`Yes I Can'KુંK ુ ંK ુ ંK ુ ં KતૂનKતૂનKતૂનKતૂન  ,=ૂ,=ૂ,=ૂ,=ૂ  લાyયાલાyયાલાyયાલાyયા.                  

(૪૬૪૬૪૬૪૬)))) 

હાઉસ{ગહાઉસ{ગહાઉસ{ગહાઉસ{ગ  કટોકટ�કટોકટ�કટોકટ�કટોકટ�  થઈ ^યા ંથઈ ^યા ંથઈ ^યા ંથઈ ^યા ંઊભીઊભીઊભીઊભી,,,, 

અEમાbણકઅEમાbણકઅEમાbણકઅEમાbણક  EPિૃતઓEPિૃતઓEPિૃતઓEPિૃતઓ  ફાલી લીફાલી લીફાલી લીફાલી લી.... 

કૉપNર2ટકૉપNર2ટકૉપNર2ટકૉપNર2ટ  �ે=�ે=�ે=�ે=  ,ધુારા,ધુારા,ધુારા,ધુારા  માગHુંમાગH ુંમાગH ુંમાગH ુ,ં,,,   

જનમાનસજનમાનસજનમાનસજનમાનસ    `હ27થહ27થહ27થહ27થ    ક2રક2રક2રક2ર'  ચાહH ુંચાહH ુંચાહH ુંચાહH ુ.ં...   
               



(૪૭૪૭૪૭૪૭))))                                                             

ઈરાકઈરાકઈરાકઈરાક    મોરચોમોરચોમોરચોમોરચો  સળગતોસળગતોસળગતોસળગતો  હતોહતોહતોહતો,                    

અફઘાનઅફઘાનઅફઘાનઅફઘાન  મોરચોમોરચોમોરચોમોરચો  લોDહયાળલોDહયાળલોDહયાળલોDહયાળ  થતોથતોથતોથતો....           

કાય(�મકાય(�મકાય(�મકાય(�મ  બળતણKુંબળતણKુંબળતણKુંબળતણKુ ં  િનયમનિનયમનિનયમનિનયમન    જwર�જwર�જwર�જwર�,,,,           

કાબ(નકાબ(નકાબ(નકાબ(ન ઍમીશનઍમીશનઍમીશનઍમીશન  પણ પણ પણ પણ નાથPુંનાથPુંનાથPુંનાથPુ ંજwર�જwર�જwર�જwર�....             
                

(૪૮૪૮૪૮૪૮)))) 

ક¢�ેસમાંક¢�ેસમાંક¢�ેસમાંક¢�ેસમા ં   નેનેનેને  સેનેટમાંસેનેટમાંસેનેટમાંસેનેટમા ં E£ોE£ોE£ોE£ો  ઊઠ�ાઊઠ�ાઊઠ�ાઊઠ�ા, 

બૅલબૅલબૅલબૅલ    આઉટઆઉટઆઉટઆઉટ  Eો�ામોEો�ામોEો�ામોEો�ામો  @હ2ર@હ2ર@હ2ર@હ2ર  થયાથયાથયાથયા,,,, 

�ાનિશયાળ�ાનિશયાળ�ાનિશયાળ�ાનિશયાળ શા શા શા શા ગજ�ાહગજ�ાહગજ�ાહગજ�ાહ  wપેwપેwપેwપે,  

ડ2મોડ2મોડ2મોડ2મો    ----    ર�પર�પર�પર�પ    સેનેટ2 સેનેટ2 સેનેટ2 સેનેટ2 ઝઘડતાઝઘડતાઝઘડતાઝઘડતા હતાહતાહતાહતા.... 
               

(૪૯૪૯૪૯૪૯))))                                                               

બેલબેલબેલબેલ    આઉટઆઉટઆઉટઆઉટ    Eો�ામો @હ2રEો�ામો @હ2રEો�ામો @હ2રEો�ામો @હ2ર  થતાથતાથતાથતા ર�ાર�ાર�ાર�ા,,,,   

ફલફલફલફલ¥િુત¥િુત¥િુત¥િુત    એએએએવી િવપDરત આવી ક2વી િવપDરત આવી ક2વી િવપDરત આવી ક2વી િવપDરત આવી ક2,,,,    

કંપનીઓકંપનીઓકંપનીઓકંપનીઓ    અનેઅનેઅનેઅને    બેRકોબેRકોબેRકોબેRકો    સઘળા ંમળ�સઘળા ંમળ�સઘળા ંમળ�સઘળા ંમળ�,,,,                                    

ગેરલાભગેરલાભગેરલાભગેરલાભ  મોટા પાયે મોટા પાયે મોટા પાયે મોટા પાયે ઉઠાવતાંઉઠાવતાંઉઠાવતાંઉઠાવતા ંર�ાંર�ાંર�ાંર�ા.ં...                                    
         

(૫૦૫૦૫૦૫૦)))) 

કારમી કારમી કારમી કારમી મદં�નોમદં�નોમદં�નોમદં�નો  અદ�ઠઅદ�ઠઅદ�ઠઅદ�ઠ ગાbળયોગાbળયોગાbળયોગાbળયો, 

DદનEિતDદન DદનEિતDદન DદનEિતDદન DદનEિતDદન સખતસખતસખતસખત  બનતોબનતોબનતોબનતો    ગયોગયોગયોગયો; 

સામાRય જન સાવ બRયા ંસામાRય જન સાવ બRયા ંસામાRય જન સાવ બRયા ંસામાRય જન સાવ બRયા ંઅસહાયઅસહાયઅસહાયઅસહાય,,,, 

મજhરૂમજhરૂમજhરૂમજhરૂ બબબબRયા ંએવા ં; Rહોતા ંકદ�યRયા ંએવા ં; Rહોતા ંકદ�યRયા ંએવા ં; Rહોતા ંકદ�યRયા ંએવા ં; Rહોતા ંકદ�ય. . . .      
             

= = =  

(૫૧૫૧૫૧૫૧))))                                                           

મ�ઘવાર�નોમ�ઘવાર�નોમ�ઘવાર�નોમ�ઘવાર�નો  દ| ^યદ| ^યદ| ^યદ| ^ય  qઘમાથંીqઘમાથંીqઘમાથંીqઘમાથંી  @¦યો@¦યો@¦યો@¦યો,                 

િવકરાળિવકરાળિવકરાળિવકરાળ   હાહાકારહાહાકારહાહાકારહાહાકાર   તેણેતેણેતેણેતેણ ે મચાyયોમચાyયોમચાyયોમચાyયો;                 

શાણાશાણાશાણાશાણા  સમrુસમrુસમrુસમrુ  લોકલોકલોકલોક    tવદ2શેtવદ2શેtવદ2શેtવદ2શે  િસધાyયાિસધાyયાિસધાyયાિસધાyયા,                

કWકકWકકWકકWક  �વુકો�વુકો�વુકો�વુકો  અ-રૂ�અ-રૂ�અ-રૂ�અ-રૂ�  આશાએઆશાએઆશાએઆશાએ  રોકાયારોકાયારોકાયારોકાયા....                
 

(૫૨૫૨૫૨૫૨)))) 

મદં�Kુંમદં�K ુંમદં�K ુંમદં�K ુ ં સા§ા�યસા§ા�યસા§ા�યસા§ા�ય  િવtતરH ુંિવtતરH ુંિવtતરH ુંિવtતરH ુ ં   ચા7�ુંચા7�ુંચા7�ુંચા7�ુ,ં 

બેકાર�Kુંબેકાર�Kુંબેકાર�Kુંબેકાર�Kુ ં ખ�પરખ�પરખ�પરખ�પર  ગ�ુ ંગ�ુ ંગ�ુ ંગ�ુ ંભરાH ુંભરાH ુંભરાH ુંભરાH ુ;ં;;; 

અસ©ંયઅસ©ંયઅસ©ંયઅસ©ંય   લોકલોકલોકલોક થયા સાવ થયા સાવ થયા સાવ થયા સાવ  બેકારબેકારબેકારબેકાર,,,, 

અનેકઅનેકઅનેકઅનેક  પૈસેપૈસેપૈસેપૈસે  ટક2ટક2ટક2ટક2  થયા થયા થયા થયા UવુારUવુારUવુારUવુાર....  
           



(૫૩૫૩૫૩૫૩))))                                                                      

,નુીલની,નુીલની,નુીલની,નુીલની  કંપનીકંપનીકંપનીકંપની  હતીહતીહતીહતી    Uબૂ મોટ�Uબૂ મોટ�Uબૂ મોટ�Uબૂ મોટ�,,,,                            

તોયતોયતોયતોય  મદં�નીમદં�નીમદં�નીમદં�ની  અસરઅસરઅસરઅસર    તેનેતેનેતેનેતેનેયયયય  નડ�નડ�નડ�નડ�;                         

વેતનવેતનવેતનવેતન કાપનોકાપનોકાપનોકાપનો  E£E£E£E£  જ જ જ જ આyયોઆyયોઆyયોઆyયો,                             

િવચારિવચારિવચારિવચાર    ��ંમાં��ંમાં��ંમાં��ંમા ં એએએએ  ઘણો ઘણો ઘણો ઘણો l ૂઝંાયોl ૂઝંાયોl ૂઝંાયોl ૂઝંાયો....                                
              

(૫૪૫૪૫૪૫૪))))  

વાતાવરણમાંવાતાવરણમાંવાતાવરણમાંવાતાવરણમા ં   આyયોઆyયોઆyયોઆyયો  પલટોપલટોપલટોપલટો    અચાનકઅચાનકઅચાનકઅચાનક, 

�ધી�ધી�ધી�ધી,  HફુાનHફુાનHફુાનHફુાન    ને વળ�ને વળ�ને વળ�ને વળ� વરસાદવરસાદવરસાદવરસાદ  લાyયોલાyયોલાyયોલાyયો; 

િવªળિવªળિવªળિવªળ  મનમનમનમન, માનિસકમાનિસકમાનિસકમાનિસક  તનાવKુંતનાવKુંતનાવKુંતનાવKુ ં કારણકારણકારણકારણ,,,, 

બેકાh ૂબેકાh ૂબેકાh ૂબેકાh ૂ કારકારકારકાર,  બR�ુ ંબR�ુ ંબR�ુ ંબR�ુ ંમોતમોતમોતમોત    ત\ુંત\ુ ંત\ુ ંત\ુ ં િનિમ«િનિમ«િનિમ«િનિમ«.... 
               

(૫૫૫૫૫૫૫૫))))                                                                    

િવિધનીિવિધનીિવિધનીિવિધની  આઆઆઆ    શીશીશીશી    ¬¬¬¬રરરર  મકર�મકર�મકર�મકર�, , , , ઓ 6જeદગાનીઓ 6જeદગાનીઓ 6જeદગાનીઓ 6જeદગાની?                               

,ખુ,ખુ,ખુ,ખુ    અ7પઅ7પઅ7પઅ7પ, JુઃખJુઃખJુઃખJુઃખ    િવશેષ િવશેષ િવશેષ િવશેષ થક�થક�થક�થક�    એ એ એ એ ભર2લીભર2લીભર2લીભર2લી!!!!     

ર2ર2ર2ર2  ! ઈ�રઈ�રઈ�રઈ�ર તનેતનેતનેતને    �ું�ુ ં�ુ ં�ુ ંગ��ુંગ��ુંગ��ુંગ��ુ ં   આઆઆઆ ?                             

હસHુંહસH ુંહસH ુંહસH ુ ંરમHુંરમH ુંરમH ુંરમH ુ,ં �ગુલ�ગુલ�ગુલ�ગુલ સાવ જ સાવ જ સાવ જ સાવ જ     નદંવા�ુંનદંવા�ુંનદંવા�ુંનદંવા�ુ!ં   
 

,ધુાનો િવલાપ,ધુાનો િવલાપ,ધુાનો િવલાપ,ધુાનો િવલાપ::::-                    
(૫૬૫૬૫૬૫૬)))) 

હસતા ંરમતાંહસતા ંરમતાંહસતા ંરમતાંહસતા ંરમતા ં ગયાંગયાંગયાંગયા ં હતાંહતાંહતાંહતા ં કાલેકાલેકાલેકાલ,ે 

રોતાંરોતાંરોતાંરોતા ં રોતાંરોતાંરોતાંરોતા ં પાછા ંફયાuપાછા ંફયાuપાછા ંફયાuપાછા ંફયાu  આ;આ;આ;આ;! 

pુંpુ ંpુ ંpુ ં હતભાગીહતભાગીહતભાગીહતભાગી!!!!  Jુભા(ગીJુભા(ગીJુભા(ગીJુભા(ગી!!!!  િન�ેતનિન�ેતનિન�ેતનિન�ેતન, 

,નુીલ,નુીલ,નુીલ,નુીલ  ધ`ંુધ`ંુધ`ંુધ`ંુ  િપતાિપતાિપતાિપતા  તવતવતવતવ  ચરણેચરણેચરણેચરણે!!!!    
 

�,રુનો Dદલાસોઃ�,રુનો Dદલાસોઃ�,રુનો Dદલાસોઃ�,રુનો Dદલાસોઃ----    
(૫૭૫૭૫૭૫૭))))                                                                  

 ર2ર2ર2ર2 !  ર2ર2ર2ર2  !  yહાલીyહાલીyહાલીyહાલી  દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર�,                                  

નાનાનાના આઆઆઆ        દોષદોષદોષદોષ  તારોતારોતારોતારો  ક2ક2ક2ક2  મારોમારોમારોમારો;                           

િવિધનીિવિધનીિવિધનીિવિધની  વ�તાવ�તાવ�તાવ�તા  સામેસામેસામેસામે,                                     

આપણેઆપણેઆપણેઆપણ ે લાચારલાચારલાચારલાચાર  સpુસpુસpુસpુ....                                      
 

(૫૮૫૮૫૮૫૮)))) 

અમઅમઅમઅમ    ઘડપણનીઘડપણનીઘડપણનીઘડપણની  તોતોતોતો   ગઈ ગઈ ગઈ ગઈ લાકડ�લાકડ�લાકડ�લાકડ�,,,, 

પણપણપણપણ  HજુHજુHજુHજુ  CવનનોCવનનોCવનનોCવનનો  તો તો તો તો આધારઆધારઆધારઆધાર    ગયોગયોગયોગયો; 

વૈધyયનીવૈધyયનીવૈધyયનીવૈધyયની  ચ�ટ�ચ�ટ�ચ�ટ�ચ�ટ�  કાળ�કાળ�કાળ�કાળ�   ટ�લીટ�લીટ�લીટ�લી    લલાટ2લલાટ2લલાટ2લલાટ2, 



ર�ણહારર�ણહારર�ણહારર�ણહાર તારો તારો તારો તારો  ગયોગયોગયોગયો    H ુH ુH ુHજુને મેલીજને મેલીજને મેલીજને મેલી.... 
 

(૫૯૫૯૫૯૫૯))))                                                                    

અમઅમઅમઅમ    CવનCવનCવનCવન  Tણૂ(Tણૂ(Tણૂ(Tણૂ(  થવાથવાથવાથવાનેનેનેને    આર2આર2આર2આર2,                           

શેષશેષશેષશેષ  ખ�ચી�ુંખ�ચી�ુંખ�ચી�ુંખ�ચી�ુ ં ,ખુે,ખુે,ખુે,ખુ ેJુઃખેJુઃખેJુઃખેJુઃખે    ભા¦યસહાર2ભા¦યસહાર2ભા¦યસહાર2ભા¦યસહાર2 ....                       

ર2ર2ર2ર2     !!!!  ર2ર2ર2ર2  !  yહાલીyહાલીyહાલીyહાલી  દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર�,  એકએકએકએકલી H ુંલી H ુંલી H ુંલી H ુ;ં                     

શ�શ�શ�શ�  વીતશેવીતશેવીતશેવીતશે  HજુHજુHજુHજુ  CવનCવનCવનCવન  મઝધાર2મઝધાર2મઝધાર2મઝધાર2?    

 

,ધુા,ધુા,ધુા,ધુા----,નુીલનો કા7પિનક સવંાદઃ,નુીલનો કા7પિનક સવંાદઃ,નુીલનો કા7પિનક સવંાદઃ,નુીલનો કા7પિનક સવંાદઃ----                   

(૬૦૬૦૬૦૬૦)))) 

lજુlજુlજુlજુ    ,ખુી,ખુી,ખુી,ખુી  CવનCવનCવનCવન    તણોતણોતણોતણો  આધારઆધારઆધારઆધાર  હતોહતોહતોહતો    H ુંH ુ ંH ુ ંH ુ,ં 

,નુીલ,નુીલ,નુીલ,નુીલ!!!!    સરતાજસરતાજસરતાજસરતાજ  મારોમારોમારોમારો  હતોહતોહતોહતો    H ુંH ુ ંH ુ ંH ુ;ં 

તાર�તાર�તાર�તાર�  પ^નીપ^નીપ^નીપ^ની  તર�ક2તર�ક2તર�ક2તર�ક2   DકeમતDકeમતDકeમતDકeમત  હતીહતીહતીહતી    ભાર�ભાર�ભાર�ભાર�, 

હવેહવેહવેહવે  િવધવાિવધવાિવધવાિવધવા તર�ક2તર�ક2તર�ક2તર�ક2 કોડ�નીકોડ�નીકોડ�નીકોડ�ની  થઈથઈથઈથઈ માર�માર�માર�માર�....     

 

(૬૧૬૧૬૧૬૧))))                                                      

�Rૂય�Rૂય�Rૂય�Rૂય  શોભેશોભેશોભેશોભ ે આગળઆગળઆગળઆગળ  ®કથી®કથી®કથી®કથી,                     

નાર�નાર�નાર�નાર�  શોભેશોભેશોભેશોભ,ે TુTુTુTુ̀ ુ̀ુ̀ ુ̀ુષષષષ સગંથીસગંથીસગંથીસગંથી;                        

®ક®ક®ક®ક  િવનાિવનાિવનાિવના    �Rૂયની�Rૂયની�Rૂયની�Rૂયની  DકeમતDકeમતDકeમતDકeમત  નDહનDહનDહનDહ,               

નરનરનરનર  િવનાિવનાિવનાિવનાયયયય નાર�નીનાર�નીનાર�નીનાર�ની  DકeમતDકeમતDકeમતDકeમત    નDહનDહનDહનDહ....             
          

(૬૨૬૨૬૨૬૨)))) 

નયનોથીનયનોથીનયનોથીનયનોથી  નયનનયનનયનનયન  િમલાવીિમલાવીિમલાવીિમલાવી, 

િનદNષિનદNષિનદNષિનદNષ    મારામારામારામારા  �દયને�દયને�દયને�દયને  હર�નેહર�નેહર�નેહર�ને; 

,નુીલ,નુીલ,નુીલ,નુીલ! ,નુીલ,નુીલ,નુીલ,નુીલ! ! ! ! અર2 અર2 અર2 અર2  ¯ા ં¯ા ં¯ા ં¯ા ંગયોગયોગયોગયો  HુંH ુ ંH ુ ંH ુ ં? 

રઝળાવીરઝળાવીરઝળાવીરઝળાવી    મઝધાર2 મને િવલાપતી H ુંમઝધાર2 મને િવલાપતી H ુંમઝધાર2 મને િવલાપતી H ુંમઝધાર2 મને િવલાપતી H ુ?ં??? 

           

(૬૩૬૩૬૩૬૩))))                                                          

િવરહિવરહિવરહિવરહ તારોતારોતારોતારો ખર2 જ ખર2 જ ખર2 જ ખર2 જ yયાજબીyયાજબીyયાજબીyયાજબી,                         

નથીનથીનથીનથી  ગયોગયોગયોગયો    મઝધારમઝધારમઝધારમઝધાર  lકૂ�lકૂ�lકૂ�lકૂ�        તનેતનેતનેતને    pુંpુ ંpુ ંpુ;ં                 

Tણૂ(Tણૂ(Tણૂ(Tણૂ(  કંઈકંઈકંઈકંઈ  થ�ુ ંથ�ુ ંથ�ુ ંથ�ુ ંમા`ંુમા`ંુમા`ંુમા`ંુ        CવનCવનCવનCવન કત(yયકત(yયકત(yયકત(yય,                  

 ને ને ને ને પકડ�પકડ�પકડ�પકડ�  લીધી લીધી લીધી લીધી મ�મ�મ�મ�   tવગ(નીtવગ(નીtવગ(નીtવગ(ની    જજજજ    વાટવાટવાટવાટ!!!!                    
             

(૬૪૬૪૬૪૬૪)))) 

ક2મક2મક2મક2મ    ર2ર2ર2ર2! ! ! ! િવસા`ંુિવસા`ંુિવસા`ંુિવસા`ંુ  યાદયાદયાદયાદ    તાર�તાર�તાર�તાર�,,,,  ,નુીલ,નુીલ,નુીલ,નુીલ? 

Dદનરાત Dદનરાત Dદનરાત Dદનરાત  હમેંશહમેંશહમેંશહમેંશ  Hુ ંયાદ H ુ ંયાદ H ુ ંયાદ H ુ ંયાદ આવેઆવેઆવેઆવે;;;; 

CવતંCવતંCવતંCવતં    રાખીરાખીરાખીરાખી  tlિૃતtlિૃતtlિૃતtlિૃત  lજુ lજુ lજુ lજુ �દયે�દયે�દયે�દયે, 



િવતાિવતાિવતાિવતાવતીવતીવતીવતી  pુંpુ ંpુ ંpુ ં અહિન�શ અહિન�શ અહિન�શ અહિન�શ મારાંમારાંમારાંમારા.ં... 
              

(૬૫૬૫૬૫૬૫))))                                                        

@તtય@તtય@તtય@તtય    DહDહDહDહ    ±વુો±વુો±વુો±વુો    l ૃ̂ �ુl ૃ̂ �ુl ૃ̂ �ુl ૃ̂ � ુ   ................                  

િવ�નોિવ�નોિવ�નોિવ�નો  શા�તશા�તશા�તશા�ત  િનયમિનયમિનયમિનયમ  એએએએ;                     

નામનામનામનામ  તેનોતેનોતેનોતેનો  નાશનાશનાશનાશ    સદાસદાસદાસદા,  

ક2મેક2મેક2મેક2મે  કર�કર�કર�કર�  ક`ંુ ક`ંુ ક`ંુ ક`ંુ િમ²યાિમ²યાિમ²યાિમ²યા????              

            

(૬૬૬૬૬૬૬૬)))) 

પળપળપળપળ  પળપળપળપળ  વીતેવીતેવીતેવીતે  િવરહમાંિવરહમાંિવરહમાંિવરહમા,ં 

જલતી જલતી જલતી જલતી સદાસદાસદાસદા  �યોત�યોત�યોત�યોત  �દયમાં�દયમાં�દયમાં�દયમા;ં 

;મ;મ;મ;મ    શઢશઢશઢશઢ    િવિવિવિવણણણણ  જહજ જહજ જહજ જહજ સફર2સફર2સફર2સફર2 ,,,, 

તેમતેમતેમતેમ  તારાતારાતારાતારા    િવિવિવિવણણણણ    ર2ર2ર2ર2  pુંpુ ંpુ ંpુ ં નાથનાથનાથનાથ!!!! 
              

(૬૭૬૭૬૭૬૭))))                                                      

�ણે�ણે�ણે�ણ ે �ણે�ણે�ણે�ણ ે tમરોtમરોtમરોtમરો  હDરનામહDરનામહDરનામહDરનામ,                     

રાખોરાખોરાખોરાખો  સદાસદાસદાસદા,  �યોત �યોત �યોત �યોત જલતીજલતીજલતીજલતી CવનમાંCવનમાંCવનમાંCવનમા;ં        

િવતાવોિવતાવોિવતાવોિવતાવો  શેષશેષશેષશેષ  CવનCવનCવનCવન  હવેહવેહવેહવે  તોતોતોતો,                   

E�ુE�ુE�ુE� ુ tમરણમાંtમરણમાંtમરણમાંtમરણમા ં �લૂી�લૂી�લૂી�લૂી  મરણમરણમરણમરણ....           
              

(૬૮૬૮૬૮૬૮)))) 

સદાસદાસદાસદા  તાર�તાર�તાર�તાર�  tlિૃતtlિૃતtlિૃતtlિૃત  lજુlજુlજુlજુ  �દયમાં�દયમાં�દયમાં�દયમા,ં 

સ@Pુંસ@Pુંસ@Pુંસ@Pુ ં હરદમહરદમહરદમહરદમ  તtવીર તtવીર તtવીર તtવીર તાર�તાર�તાર�તાર�  મનમાંમનમાંમનમાંમનમા;ં 

નીરખીનીરખીનીરખીનીરખી  �tમત�tમત�tમત�tમત  મ-રુમ-રુમ-રુમ-રુ        મ-રુમ-રુમ-રુમ-રુ  તા`ંુતા`ંુતા`ંુતા`ંુ, 

ઉદાસીનઉદાસીનઉદાસીનઉદાસીન  થાયેથાયેથાયેથાયે  આઆઆઆ  મનGુંમનGુંમનGુંમનGુ ં મા`ંુમા`ંુમા`ંુમા`ંુ.... 
                 

(૬૯૬૯૬૯૬૯))))                                                        

 િમટાવીિમટાવીિમટાવીિમટાવી  માર�માર�માર�માર�  tlિૃતtlિૃતtlિૃતtlિૃત  �દયથી�દયથી�દયથી�દયથી,              

કરોકરોકરોકરો  ઈ�રઈ�રઈ�રઈ�ર  E^યેE^યેE^યેE^યે   EીિતEીિતEીિતEીિત  DદલથીDદલથીDદલથીDદલથી;             

સ@વોસ@વોસ@વોસ@વો  E�ુE�ુE�ુE� ુ િનવાસિનવાસિનવાસિનવાસ  �દયે�દયે�દયે�દયે,                   

િનરખોિનરખોિનરખોિનરખો  િન^યિન^યિન^યિન^ય  નદં�ુમારનદં�ુમારનદં�ુમારનદં�ુમાર  હ|યેહ|યેહ|યેહ|યે....                
               

(૭૦૭૦૭૦૭૦)))) 

જોઈજોઈજોઈજોઈ  એકાતંએકાતંએકાતંએકાતં  તારોતારોતારોતારો  wમwમwમwમ, હ2હ2હ2હ2  કાRતકાRતકાRતકાRત, 

તા`ંુતા`ંુતા`ંુતા`ંુ  ટ2બલટ2બલટ2બલટ2બલ,  તારોતારોતારોતારો  ફોનફોનફોનફોન  શાRતશાRતશાRતશાRત, 

તા`ંુતા`ંુતા`ંુતા`ંુ  ક���ટુર તાર�ક���ટુર તાર�ક���ટુર તાર�ક���ટુર તાર�  UરુશીUરુશીUરુશીUરુશી  ખાલીખાલીખાલીખાલી, 

ઉદાસીનઉદાસીનઉદાસીનઉદાસીન  થાયેથાયેથાયેથાયે  માર�માર�માર�માર�  હર Uશુી @લીહર Uશુી @લીહર Uશુી @લીહર Uશુી @લી.... 



(@લી@લી@લી@લી= = = = ખોટ�ખોટ�ખોટ�ખોટ�,,,,િમ²યાિમ²યાિમ²યાિમ²યા----    Dહeદ� શ³દDહeદ� શ³દDહeદ� શ³દDહeદ� શ³દ)))) 

                 

(૭૧૭૧૭૧૭૧))))                                                       

�યમ�યમ�યમ�યમ કtHરુ�કtHરુ�કtHરુ�કtHરુ�  નાbભમાંનાbભમાંનાbભમાંનાbભમા ં  લઈલઈલઈલઈ,                  

lગૃlગૃlગૃlગૃ  શોધેશોધેશોધેશોધે  વનેવનેવનેવને  વનેવનેવનેવને;                               

િમ²યાિમ²યાિમ²યાિમ²યા  HુંH ુ ંH ુ ંH ુ ં મનેમનેમનેમને  શોધેશોધેશોધેશોધે, ચોપાસચોપાસચોપાસચોપાસ                  

pુંpુ ંpુ ંpુ ં ર�ોર�ોર�ોર�ો  HજુHજુHજુHજુ  �દયે�દયે�દયે�દયે,  જજજજ  yહાલીyહાલીyહાલીyહાલી....             
         

(૭૨૭૨૭૨૭૨)))) 

તtવીરતtવીરતtવીરતtવીર,  જોઈજોઈજોઈજોઈ  લટકતીલટકતીલટકતીલટકતી   DદવાલેDદવાલેDદવાલેDદવાલ ે 

ઉદાસઉદાસઉદાસઉદાસ  રહ2રહ2રહ2રહ2            મા`ંુમા`ંુમા`ંુમા`ંુ  મનમનમનમન  િન^યેિન^યેિન^યેિન^યે;    

 zલzલzલzલ,,,, દ�પદ�પદ�પદ�પ,,,, -પૂ-પૂ-પૂ-પૂ  ક`ંુક`ંુક`ંુક`ંુ  હરદમહરદમહરદમહરદમ,  

 મનાPુંમનાPુંમનાPુંમનાPુ ં lજુlજુlજુlજુ  ચચંળચચંળચચંળચચંળ  ર2ર2ર2ર2  મનમનમનમન....     

               

(૭૩૭૩૭૩૭૩))))                                                          

મોહમોહમોહમોહ, માયામાયામાયામાયા, મમતામમતામમતામમતા  ^યાગી^યાગી^યાગી^યાગી,                    

સદાસદાસદાસદા  િનરખોિનરખોિનરખોિનરખો  નદંનદંનદંનદં  �ુમાર�ુમાર�ુમાર�ુમાર;                          

zલzલzલzલ,  દ�પદ�પદ�પદ�પ,  -પૂ-પૂ-પૂ-પૂ  કર�કર�કર�કર�  હરદમહરદમહરદમહરદમ,                    

EસQEસQEસQEસQ  રાખોરાખોરાખોરાખો  ચચંળચચંળચચંળચચંળ  મનમનમનમન....                      
                 

(૭૪૭૪૭૪૭૪)))) 

થાથાથાથા  @3તૃ@3તૃ@3તૃ@3તૃ    !!!! ^યC^યC^યC^યC  શોકશોકશોકશોક  સતંાપસતંાપસતંાપસતંાપ, 

TરૂાંTરૂા ંTરૂા ંTરૂા ં   કરકરકરકર    Hજુ અ-રૂાંHજુ અ-રૂાંHજુ અ-રૂાંHજુ અ-રૂા ં   કામકામકામકામ; 

Tણૂ(Tણૂ(Tણૂ(Tણૂ(  કરકરકરકર   તા`ંુતા`ંુતા`ંુતા`ંુ   CવનjયેયCવનjયેયCવનjયેયCવનjયેય, 

સાચીસાચીસાચીસાચી   ®જbલ®જbલ®જbલ®જbલ  tવwપેtવwપેtવwપેtવwપે.... 
             

(૭૫૭૫૭૫૭૫))))                                                      

 D�યાD�યાD�યાD�યા  કમ(થીકમ(થીકમ(થીકમ(થી  પરવયાuપરવયાuપરવયાuપરવયાu,                                     

નેનેનેને  િવખરાયાંિવખરાયાંિવખરાયાંિવખરાયા ં   સૌસૌસૌસૌ  tનેહ�જનtનેહ�જનtનેહ�જનtનેહ�જન;                           

સાસ�,રુસાસ�,રુસાસ�,રુસાસ�,રુ  નેનેનેને  માવત`્માવત`્માવત`્માવત`્    વા^સવા^સવા^સવા^સ7યે7યે7યે7યે,       

િસeચિસeચિસeચિસeચનનનન    પા��ુંપા��ુંપા��ુંપા��ુ,ં,,,  yય�yય�yય�yય�  �દય�દય�દય�દય  શાતાશાતાશાતાશાતા....                   
                

(૭૬૭૬૭૬૭૬)))) 

હ|યેહ|યેહ|યેહ|યે        l ૂl ૂl ૂlકૂ�ક�ક�ક�  પ²થરપ²થરપ²થરપ²થર  માતિપતામાતિપતામાતિપતામાતિપતા 

નેનેનેને  વ´વ´વ´વ´  µદયેµદયેµદયેµદયે  સાસસાસસાસસાસ  �,રુ2�,રુ2�,રુ2�,રુ2; 

Eો^સાDહતEો^સાDહતEો^સાDહતEો^સાDહત ક�ધીક�ધીક�ધીક�ધી  મ-રુમ-રુમ-રુમ-રુ    વા^સ7યવા^સ7યવા^સ7યવા^સ7ય  વચનેવચનેવચનેવચને, 

અપ(વાઅપ(વાઅપ(વાઅપ(વા    નવCવનનવCવનનવCવનનવCવન ,ધુાને,ધુાને,ધુાને,ધુાને....             



           

(૭૭૭૭૭૭૭૭))))                                                          

કરવાકરવાકરવાકરવા  જwર�જwર�જwર�જwર�  કાય(વાહ�કાય(વાહ�કાય(વાહ�કાય(વાહ�  કા;કા;કા;કા;,                        

નેનેનેને  સરકાર�સરકાર�સરકાર�સરકાર�  કામકાજકામકાજકામકાજકામકાજ  અથ¶અથ¶અથ¶અથ¶;                          

ધર�ધર�ધર�ધર�  હાથહાથહાથહાથ    કાય(વાહ�કાય(વાહ�કાય(વાહ�કાય(વાહ�  એટન�એટન�એટન�એટન�  સગેંસગેંસગેંસગેં,               

નેનેનેને  મદંમદંમદંમદં    ગિતગિતગિતગિત  િવિધથીિવિધથીિવિધથીિવિધથી    કૉટ(કૉટ(કૉટ(કૉટ(     કચેર�એકચેર�એકચેર�એકચેર�એ....              
             

(૭૮૭૮૭૮૭૮)))) 

સમયસમયસમયસમય  વીતતોવીતતોવીતતોવીતતો  ર�ોર�ોર�ોર�ો  સગંાથેસગંાથેસગંાથેસગંાથે, 

વણવણવણવણ    wઝાયેલાwઝાયેલાwઝાયેલાwઝાયેલા  આઘાતેઆઘાતેઆઘાતેઆઘાતે; 

ઘાઘાઘાઘા    પીડતોપીડતોપીડતોપીડતો  ર�ોર�ોર�ોર�ો  સતતસતતસતતસતત, 

,નુીલની,નુીલની,નુીલની,નુીલની  યાદયાદયાદયાદ  આપતોઆપતોઆપતોઆપતો    ર�ોર�ોર�ોર�ો.... 
              

(૭૯૭૯૭૯૭૯))))                                                           

 અખડંઅખડંઅખડંઅખડં  સૌભા¦યસૌભા¦યસૌભા¦યસૌભા¦ય  નદંવા�ુંનદંવા�ુંનદંવા�ુંનદંવા�ુ,ં                                                                                      

ભ�ુuભ�ુuભ�ુuભ�ુu  ભાદ�ુuભાદ�ુuભાદ�ુuભાદ�ુu  CવનCવનCવનCવન  ઝખંવા�ુંઝખંવા�ુંઝખંવા�ુંઝખંવા�ુ;ં                    

^યC^યC^યC^યC  મ-રુોમ-રુોમ-રુોમ-રુો  સાથસાથસાથસાથ   સગંાથસગંાથસગંાથસગંાથ,                        

પામીપામીપામીપામી  વૈધyયનોવૈધyયનોવૈધyયનોવૈધyયનો  JુઃખદJુઃખદJુઃખદJુઃખદ    આધારઆધારઆધારઆધાર....                 
           

(૮૦૮૦૮૦૮૦)))) 

રાખવારાખવારાખવારાખવા ઉnચઉnચઉnચઉnચ આદશ(આદશ(આદશ(આદશ(  CવનમાંCવનમાંCવનમાંCવનમા,ં 

આચરવાઆચરવાઆચરવાઆચરવા    અિતઅિતઅિતઅિત lુક2લlુક2લlુક2લlુક2લ િનજિનજિનજિનજ  CવનમાંCવનમાંCવનમાંCવનમા;ં 

·ી·ી·ી·ી  એએએએ  અબળાઅબળાઅબળાઅબળા    @ત@ત@ત@ત    સસંારમાંસસંારમાંસસંારમાંસસંારમા,ં 

U ૂચંી રહ�U ૂચંી રહ�U ૂચંી રહ�U ૂચંી રહ� જનજનજનજન  નયનોમાંનયનોમાંનયનોમાંનયનોમા.ં... 
             

(૮૧૮૧૮૧૮૧))))                                                             

 અજબઅજબઅજબઅજબ  છેછેછેછે! ! ! ! આઆઆઆ    સળગતોસળગતોસળગતોસળગતો  સસંારસસંારસસંારસસંાર,                    

જલતાજલતાજલતાજલતા  માનવમાનવમાનવમાનવ,  ઈ_યા(�¦નમાંઈ_યા(�¦નમાંઈ_યા(�¦નમાંઈ_યા(�¦નમા ં હમેંશહમેંશહમેંશહમેંશ;                 

નનનન એએએએ રાCરાCરાCરાC કોઈKુંકોઈKુંકોઈKુંકોઈKુ ં ,ખુ,ખુ,ખુ,ખુ  જોવામાંજોવામાંજોવામાંજોવામા,ં                

સદાયેસદાયેસદાયેસદાયે  રાચેરાચેરાચેરાચ ે િનeદાથીિનeદાથીિનeદાથીિનeદાથી  બળHુંબળHુંબળHુંબળHુ ં જોવામાંજોવામાંજોવામાંજોવામા.ં...             
            

(૮૨૮૨૮૨૮૨)))) 

નાર�નાર�નાર�નાર�  એએએએ  તોતોતોતો    નાrુકનાrુકનાrુકનાrુક  નમણીનમણીનમણીનમણી વેલવેલવેલવેલ, 

CવેCવેCવેCવે નવનવનવનવ  લેશલેશલેશલેશ એએએએ  bબન સહાર2bબન સહાર2bબન સહાર2bબન સહાર2  

િપતાિપતાિપતાિપતા, પિતપિતપિતપિત,  T=ુT=ુT=ુT=ુ  સહાર2સહાર2સહાર2સહાર2,  શોભેશોભેશોભેશોભ ે એએએએ  િવશેષિવશેષિવશેષિવશેષ, 

ઉjવ(ઉjવ(ઉjવ(ઉjવ(  EગિતEગિતEગિતEગિત  સદાસદાસદાસદા પામેપામેપામેપામે  તેતેતેતે  સહાર2સહાર2સહાર2સહાર2 .... 
                 



(૮૩૮૩૮૩૮૩))))                                                             

 નાર�નાર�નાર�નાર�  CવનનીCવનનીCવનનીCવનની  ઝખંનાઝખંનાઝખંનાઝખંના  િવશેષિવશેષિવશેષિવશેષ,                      

�ગળ�એ�ગળ�એ�ગળ�એ�ગળ�એ    શોભેશોભેશોભેશોભે    િશ�ુિશ�ુિશ�ુિશ� ુ બાળબાળબાળબાળ;                      

શોભાવીશોભાવીશોભાવીશોભાવી    ઉ¸¹વળઉ¸¹વળઉ¸¹વળઉ¸¹વળ    માH ૃ̂ વમાH ૃ̂ વમાH ૃ̂ વમાH ૃ̂ વ,                          

Tણૂ( કરવીTણૂ( કરવીTણૂ( કરવીTણૂ( કરવી    CવનનીCવનનીCવનનીCવનની    આશઆશઆશઆશ. . . .                                                                                          
            

(૮૪૮૪૮૪૮૪)))) 

માH ૃ̂ વમાH ૃ̂ વમાH ૃ̂ વમાH ૃ̂ વ   િવણિવણિવણિવણ અ-રૂ�અ-રૂ�અ-રૂ�અ-રૂ�  નાર�નાર�નાર�નાર�, 

માH ૃ̂ વથીમાH ૃ̂ વથીમાH ૃ̂ વથીમાH ૃ̂ વથી    શોભેશોભેશોભેશોભે    સસસસQાર�Qાર�Qાર�Qાર�; 

નાર�CવનKુંનાર�CવનKુંનાર�CવનKુંનાર�CવનKુ ં   પરમપરમપરમપરમ jયેયjયેયjયેયjયેય    એએએએ    ખ`ંુખ`ંુખ`ંુખ`ંુ, 

Tણૂ(̂ વTણૂ(̂ વTણૂ(̂ વTણૂ(̂ વ    Eાi�તKુંEાi�તKુંEાi�તKુંEાi�તKુ ં   EતીકEતીકEતીકEતીક    એએએએ Rયા`ંુRયા`ંુRયા`ંુRયા`ંુ    .... 
            

(૮૫૮૫૮૫૮૫) ) ) )                                                                                                                                                                                                               

છો છો છો છો     નેનેનેને    થયોથયોથયોથયો  ,નુીલ,નુીલ,નુીલ,નુીલ  HુંH ુ ંH ુ ંH ુ ં  િવદાયિવદાયિવદાયિવદાય  !                  

હrુહrુહrુહrુ  છેછેછેછે  EેમEેમEેમEેમ     બાક� lજુ µદયેબાક� lજુ µદયેબાક� lજુ µદયેબાક� lજુ µદયે;;;;;                            

પાગંરતાપાગંરતાપાગંરતાપાગંરતા આપણાઆપણાઆપણાઆપણા EેમT_ુપનોEેમT_ુપનોEેમT_ુપનોEેમT_ુપનો,                    

EસવEસવEસવEસવ  તો છે તો છે તો છે તો છે હrુહrુહrુહrુ    બાક�બાક�બાક�બાક�....                                   
              

(૮૬૮૬૮૬૮૬)))) 

અ-રૂાંઅ-રૂાંઅ-રૂાંઅ-રૂા ંકાય(કાય(કાય(કાય(  Tણૂ(Tણૂ(Tણૂ(Tણૂ(  કરવાકરવાકરવાકરવા  કાજકાજકાજકાજ, 

જોઈજોઈજોઈજોઈ  રહ�રહ�રહ�રહ�  ºંººંંº ં બાળબાળબાળબાળ  િશ�નુીિશ�નુીિશ�નુીિશ�નુી  વાટવાટવાટવાટ; 

પાગંરપાગંરપાગંરપાગંરતાતાતાતા  તવતવતવતવ  EેમEેમEેમEેમ    T_ુપનેT_ુપનેT_ુપનેT_ુપને    , 

tવીકારવાtવીકારવાtવીકારવાtવીકારવા  આઆઆઆ  અવિનઅવિનઅવિનઅવિન   �ાર�ાર�ાર�ાર.... 
             

(૮૭૮૭૮૭૮૭))))                                                                  

 ભર�ભર�ભર�ભર�  �દયમાં�દયમાં�દયમાં�દયમા ં bચરંCવbચરંCવbચરંCવbચરંCવ  યાદયાદયાદયાદ,                         

 કર�શકર�શકર�શકર�શ  tવ�નોtવ�નોtવ�નોtવ�નો  સાકારસાકારસાકારસાકાર  તાર�તાર�તાર�તાર�  સાથસાથસાથસાથ;                 

રહ�શરહ�શરહ�શરહ�શ  હરહરહરહર  હમેંશહમેંશહમેંશહમેંશ  HુંH ુ ંH ુ ંH ુ ં માર�માર�માર�માર�  સાથસાથસાથસાથ,  

ઉદાસઉદાસઉદાસઉદાસ  નનનન  થાથાથાથા  મારામારામારામારા  �યારા�યારા�યારા�યારા  નાથનાથનાથનાથ....      
             

(૮૮૮૮૮૮૮૮)))) 

ધRયધRયધRયધRય  ઘડ�ઘડ�ઘડ�ઘડ�  નેનેનેને  ધRયધRયધRયધRય  એએએએ  પળપળપળપળ,  

�ગણે�ગણે�ગણે�ગણ ે આyયોઆyયોઆyયોઆyયો  wડોwડોwડોwડો  અવસરઅવસરઅવસરઅવસર  આજઆજઆજઆજ 

માH ૃ̂ વમાH ૃ̂ વમાH ૃ̂ વમાH ૃ̂ વ  દ2વાદ2વાદ2વાદ2વા  આyયોઆyયોઆyયોઆyયો  HજુHજુHજુHજુ  બાળબાળબાળબાળ, 

ધRયધRયધRયધRય  કયNકયNકયNકયN  તેણેતેણેતેણેતેણ ે મારો મારો મારો મારો     ·ી·ી·ી·ી  અવતારઅવતારઅવતારઅવતાર....    
            

 



(૮૯૮૯૮૯૮૯))))                                                               

 �ટુાy�ું�ટુાy�ું�ટુાy�ું�ટુાy�ુ ં CવનCવનCવનCવન  સવ(tવસવ(tવસવ(tવસવ(tવ,  ર2ર2ર2ર2 !!!!                              

ચદંચદંચદંચદં  ચાદં�નાચાદં�નાચાદં�નાચાદં�ના  LુકડાLુકડાLુકડાLુકડા  કાજકાજકાજકાજ;                                

એ�kસડRટએ�kસડRટએ�kસડRટએ�kસડRટ  kલેઈમkલેઈમkલેઈમkલેઈમ    સેટલસેટલસેટલસેટલ થયોથયોથયોથયો,                                           

કંપનીએકંપનીએકંપનીએકંપનીએ    બદલોબદલોબદલોબદલો    સારોસારોસારોસારો    દ�ધોદ�ધોદ�ધોદ�ધો........    
 

T=ુવ- ૂT=ુવ- ૂT=ુવ- ૂT=ુવ- ૂઅનેઅનેઅનેઅન ે�,રુનો સવંાદઃ�,રુનો સવંાદઃ�,રુનો સવંાદઃ�,રુનો સવંાદઃ----                   

              

 (૯૦૯૦૯૦૯૦)))) 

,ધુા,ધુા,ધુા,ધુા    સgણીસgણીસgણીસgણી  T=ુીT=ુીT=ુીT=ુી  હતીહતીહતીહતી, 

પૈસેપૈસેપૈસેપૈસે  ટક2ટક2ટક2ટક2  ,ખુી,ખુી,ખુી,ખુી  હતીહતીહતીહતી; 

સાર�સાર�સાર�સાર�    નોકર�નોકર�નોકર�નોકર�    યથાવH્યથાવH્યથાવH્યથાવH ્       હતીહતીહતીહતી,,,,  

લોભલોભલોભલોભ  લાલચનીલાલચનીલાલચનીલાલચની  આશ આશ આશ આશ RહોતીRહોતીRહોતીRહોતી.... 
         

(૯૧૯૧૯૧૯૧))))                                                              

T=ુનાT=ુનાT=ુનાT=ુના    પૈસાપૈસાપૈસાપૈસા  આઆઆઆ  તમારાતમારાતમારાતમારા        ર2ર2ર2ર2 !!!!              

મનેમનેમનેમને  તેતેતેતે    નાનાનાના    આવેઆવેઆવેઆવે  કામકામકામકામ મારામારામારામારા ર2ર2ર2ર2 !!!!                      

િનP«ૃિનP«ૃિનP«ૃિનP«ૃ  અનેઅનેઅનેઅને    વાધ(¯નોવાધ(¯નોવાધ(¯નોવાધ(¯નો  તમતમતમતમ  સહારોસહારોસહારોસહારો,,,,         

શેષશેષશેષશેષ    CવનનોCવનનોCવનનોCવનનો    આધારઆધારઆધારઆધાર એ એ એ એ તમારોતમારોતમારોતમારો....            
           

(૯૨૯૨૯૨૯૨)))) 

દ�કરોદ�કરોદ�કરોદ�કરો મારોમારોમારોમારો, પર]યાપર]યાપર]યાપર]યા    પછ�પછ�પછ�પછ�    એએએએ  વpનુોવpનુોવpનુોવpનુો  થયોથયોથયોથયો, 

તેનાતેનાતેનાતેના  ઉપરઉપરઉપરઉપર   હ�હ�હ�હ�  તમારોતમારોતમારોતમારો; 

T=ુવ-Kૂ ુંT=ુવ-Kૂ ુંT=ુવ-Kૂ ુંT=ુવ-Kૂ ુ ં એએએએ  પિવ=પિવ=પિવ=પિવ=  ·ીધન·ીધન·ીધન·ીધન  ગણાયગણાયગણાયગણાય, 

અણહ�Kુંઅણહ�Kુંઅણહ�Kુંઅણહ�Kુ ં એએએએ  પરા�ુંપરા�ુંપરા�ુંપરા�ુ ં ધનધનધનધન  ગણાયગણાયગણાયગણાય.... 
               

(૯૩૯૩૯૩૯૩))))                                                             

T=ુવ- ૂT=ુવ- ૂT=ુવ- ૂT=ુવ- ૂતર�ક2તર�ક2તર�ક2તર�ક2    આવીઆવીઆવીઆવી તમતમતમતમ ચરણેચરણેચરણેચરણ,ે               

T=ુીT=ુીT=ુીT=ુી  તર�ક2તર�ક2તર�ક2તર�ક2  tવીકાર�tવીકાર�tવીકાર�tવીકાર�  તમેતમેતમેતમે;                        

ગણીગણીગણીગણી  T=ુT=ુT=ુT=ુ  T=ુીT=ુીT=ુીT=ુી  એકએકએકએક  સમાનસમાનસમાનસમાન,                     

તોતોતોતો  tવીકારોtવીકારોtવીકારોtવીકારો  T=ુીનોT=ુીનોT=ુીનોT=ુીનો  આઆઆઆ    અિધકારઅિધકારઅિધકારઅિધકાર....           
                

(૯૪૯૪૯૪૯૪)))) 

િનP«ૃિનP«ૃિનP«ૃિનP«ૃ અનેઅનેઅનેઅને    EPિૃ«હ�નEPિૃ«હ�નEPિૃ«હ�નEPિૃ«હ�ન, 

અમઅમઅમઅમ  P»ૃોનીP»ૃોનીP»ૃોનીP»ૃોની  જwDરયાતજwDરયાતજwDરયાતજwDરયાત  શીશીશીશી? 

બેબબેેબ ે ટંકટંકટંકટંક  રોટલોરોટલોરોટલોરોટલો,  બેબબેેબ ે જોડજોડજોડજોડ  કપડાંકપડાંકપડાંકપડા,ં 

માથેમાથેમાથેમાથે  છાપ`ંુછાપ`ંુછાપ`ંુછાપ`ંુ  તેથીતેથીતેથીતેથી  િવશેષિવશેષિવશેષિવશેષ  �ું�ુ ં�ુ ં�ુ?ં 



               

(૯૫૯૫૯૫૯૫))))                                                            

આ^મઆ^મઆ^મઆ^મ  સતંોષ એસતંોષ એસતંોષ એસતંોષ એ  ,ખુ ,ખુ ,ખુ ,ખુ સા�ુંસા�ુંસા�ુંસા�ુ,ં                    

પરમપરમપરમપરમ  E�એુE�એુE�એુE�એુ  આ��ુંઆ��ુંઆ��ુંઆ��ુ ં  એ એ એ એ TરૂH ુંTરૂH ુંTરૂH ુંTરૂH ુ;ં;;;            

આમઆમઆમઆમ  મીઠ�મીઠ�મીઠ�મીઠ�  નોકઝોક2નોકઝોક2નોકઝોક2નોકઝોક2 ,                              

સતંોષસતંોષસતંોષસતંોષ  મા]યોમા]યોમા]યોમા]યો  સૌએસૌએસૌએસૌએ  હળવેહળવેહળવેહળવે  હ|યેહ|યેહ|યેહ|યે....                
          

(૯૬૯૬૯૬૯૬)))) 

,ધુા,ધુા,ધુા,ધુા----,નુીલના,નુીલના,નુીલના,નુીલના  EેમનોEેમનોEેમનોEેમનો  ®�ુર®�ુર®�ુર®�ુર, 

પાગંયNપાગંયNપાગંયNપાગંયN  નાrુકનાrુકનાrુકનાrુક   બાળબાળબાળબાળ  tવwપેtવwપેtવwપેtવwપે 

ધર�ધર�ધર�ધર�  ન¼રન¼રન¼રન¼ર  દ2હદ2હદ2હદ2હ  અવતયNઅવતયNઅવતયNઅવતયN  T²ૃવીT²ૃવીT²ૃવીT²ૃવી  પર2પર2પર2પર2, 

ધ�ુuધ�ુuધ�ુuધ�ુu   નામનામનામનામ  `,ધુાનીલ,ધુાનીલ,ધુાનીલ,ધુાનીલ'  દ2હ tવwપેદ2હ tવwપેદ2હ tવwપેદ2હ tવwપે.... 
           

(૯૭૯૭૯૭૯૭))))                                                               

ધર� ધર� ધર� ધર�         EતીકEતીકEતીકEતીક  બાળબાળબાળબાળ  `,નુીલ,નુીલ,નુીલ,નુીલ,`                           

અTુuઅTુuઅTુuઅTુu  વારસદારવારસદારવારસદારવારસદાર  તમતમતમતમ  ચરણેચરણેચરણેચરણ;ે                           

કયNકયNકયNકયN  ૠણlkુતૠણlkુતૠણlkુતૠણlkુત  lજુlજુlજુlજુ  નાર�નાર�નાર�નાર�  અવતારઅવતારઅવતારઅવતાર,               

હવેહવેહવેહવે  ,ખુે,ખુે,ખુે,ખુ ે િસધાવીશિસધાવીશિસધાવીશિસધાવીશ  ,નુીલ Hજુ,નુીલ Hજુ,નુીલ Hજુ,નુીલ Hજુ  પથેંપથેંપથેંપથેં....            
          

(૯૮૯૮૯૮૯૮)))) 

ઘર ઘર તોરbણયાંઘર ઘર તોરbણયાંઘર ઘર તોરbણયાંઘર ઘર તોરbણયા ં બધંાવોબધંાવોબધંાવોબધંાવો, 

ઘરઘરઘરઘર  ઘરઘરઘરઘર  દ�વડાદ�વડાદ�વડાદ�વડા  Eગટાવો Eગટાવો Eગટાવો Eગટાવો ; 

wડો અવસરwડો અવસરwડો અવસરwડો અવસર    આyયોઆyયોઆyયોઆyયો  આજઆજઆજઆજ  આનદંનોઆનદંનોઆનદંનોઆનદંનો, 

વસતંવસતંવસતંવસતં  પચંમીનો ર2પચંમીનો ર2પચંમીનો ર2પચંમીનો ર2  સાચેસાચેસાચેસાચે.... 
            

(૯૯૯૯૯૯૯૯))))                                               

અમારા Eેમના સા��ુયનોઅમારા Eેમના સા��ુયનોઅમારા Eેમના સા��ુયનોઅમારા Eેમના સા��ુયનો,                         

અમારા સકં7પ અને િસ¾»નોઅમારા સકં7પ અને િસ¾»નોઅમારા સકં7પ અને િસ¾»નોઅમારા સકં7પ અને િસ¾»નો;                   

કરો EેમTવૂ(ક આ tવીકારકરો EેમTવૂ(ક આ tવીકારકરો EેમTવૂ(ક આ tવીકારકરો EેમTવૂ(ક આ tવીકાર,                         

“,ધુાનીલ,ધુાનીલ,ધુાનીલ,ધુાનીલ" " " " હૉ�tપટલ tવwપેહૉ�tપટલ tવwપેહૉ�tપટલ tવwપેહૉ�tપટલ tવwપે....                        
             

(૧૦૦૧૦૦૧૦૦૧૦૦)))) 

વધાવી tવ�ન િસ¾»વધાવી tવ�ન િસ¾»વધાવી tવ�ન િસ¾»વધાવી tવ�ન િસ¾», 

સવ( વડ�લ જનોએસવ( વડ�લ જનોએસવ( વડ�લ જનોએસવ( વડ�લ જનોએ; 

tવ�tત વચનોtવ�tત વચનોtવ�tત વચનોtવ�tત વચનો  થક�થક�થક�થક�, 

ને �bુચ શ³દ,રૂોએને �bુચ શ³દ,રૂોએને �bુચ શ³દ,રૂોએને �bુચ શ³દ,રૂોએ............        
 



((((૧૦૧૧૦૧૧૦૧૧૦૧)  )  )  )   

ૐૐૐૐ    tવ�tતtવ�tતtવ�tતtવ�tત    નનનન    ÁÂોÁÂોÁÂોÁÂો    P»ૃP»ૃP»ૃP»ૃ    BવાઃBવાઃBવાઃBવાઃ 

tવ�tતtવ�tતtવ�tતtવ�tત    નનનન    TષૂાTષૂાTષૂાTષૂા,    િવ�િવ�િવ�િવ�    વેદાઃવેદાઃવેદાઃવેદાઃ 

tવ�tતtવ�tતtવ�tતtવ�tત    નનનન    tતાર�યો અDર_ટનેિમtતાર�યો અDર_ટનેિમtતાર�યો અDર_ટનેિમtતાર�યો અDર_ટનેિમ; 

tવ�tતનોtવ�tતનોtવ�tતનોtવ�tતનો, hહૃ�tપદ(ધાH ુhહૃ�tપદ(ધાH ુhહૃ�tપદ(ધાH ુhહૃ�tપદ(ધાH.ુ... 
 

 

                                                    ***** 

 

                                            

વાતા(વાતા(વાતા(વાતા(    લ©યાલ©યાલ©યાલ©યા    તાર�ખઃતાર�ખઃતાર�ખઃતાર�ખઃ    ૧૦૧૦૧૦૧૦----૦૮૦૮૦૮૦૮----૨૦૧૦૨૦૧૦૨૦૧૦૨૦૧૦.... 

લેખકઃ ઉમાકાRતલેખકઃ ઉમાકાRતલેખકઃ ઉમાકાRતલેખકઃ ઉમાકાRત    િવિવિવિવ....મહ2તામહ2તામહ2તામહ2તા  

પોtટKુંપોtટKુંપોtટKુંપોtટKુ ં   સરનાlઃુસરનાlઃુસરનાlઃુસરનાlઃુ    ૨૦૨૦૨૦૨૦, મીડોમીડોમીડોમીડો    ÃાઈવÃાઈવÃાઈવÃાઈવ,  

                    ટૉટૉવાટૉટૉવાટૉટૉવાટૉટૉવા   એનએનએનએન    ;;;;. . . . ૦૭૫૧૨૦૭૫૧૨૦૭૫૧૨૦૭૫૧૨.... 

                   R�ુR�ુR�ુR� ુ   જસ�જસ�જસ�જસ�.( .( .( .( �ુ�ુ�ુ� ુ   એસએસએસએસ    એએએએ).).).). 

ફોનફોનફોનફોન    ((((૧૧૧૧) ) ) ) ૯૭૩૯૭૩૯૭૩૯૭૩    ૩૪૧૩૪૧૩૪૧૩૪૧    ૯૯૭૯૯૯૭૯૯૯૭૯૯૯૭૯ 

        (૨૨૨૨) ) ) ) ૯૭૩૯૭૩૯૭૩૯૭૩    ૯૪૨૯૪૨૯૪૨૯૪૨    ૧૧૫૨૧૧૫૨૧૧૫૨૧૧૫૨  

          (મોમોમોમો) ) ) ) ૯૭૩૯૭૩૯૭૩૯૭૩    ૬૫૨ ૦૯૮૭૬૫૨ ૦૯૮૭૬૫૨ ૦૯૮૭૬૫૨ ૦૯૮૭ 

ઈઈઈઈ----મેલ આઈ ડ�ઃમેલ આઈ ડ�ઃમેલ આઈ ડ�ઃમેલ આઈ ડ�ઃ< mehtaumakant@yahoo.com> 

 

  
           

 

 

 


