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ભાગ # 1 –––– +રુ'શ %ની    

 

[પડદો Dલેૂ છે. વGચે જજની Dરુશી ખાલી 

છે. એક બાHુએ આરોપીIુ ં ખાલી પાજંJંુ  

છે. બીK બાHુએ પLMલક �ોિસNટૂર 

તેમના કાગળો ફંફોસી રOા છે. જજની 

નીચેની Dરુશીઓમા ંિશર4તેદાર અને તેની 

સાથેના બે કાર(નૂો બેઠ'લા છે. સામેની 

Dરુશીઓમા ં સા�ીઓ અને �ે�કોથી 

કોટ6Sમ  ભરચક ભર'લો છે.]  

 

કોટ6નો પટાવાળો (છડ>દાર ?)  –  

નામદાર જજસાહ'બ પધાર> રOા છે.  

[ચેVબરIુ ં બારWુ ંખોલીને જજ કોટ6મા ં �વેશે છે. બધા માનમા ંઊભા થઈ %ય છે. જજ તેમની 

Dરુશીમા ંબેસે છે;  અને બધા પોતપોતાના ં4થાને [બરા\ છે. ] 

જજ -  

કોટ6I ુ ંકામ શS કરવામા ંઆવે. 

છડ>દાર –  

આરોપી �હVમતલાલ જોશી હા]જર હો! 
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[ બે પો[લસ આતાને દોરડ' બાધંીન ેકોટ6મા ંલાવે છે; અને 

આરોપીના પાજંરામા ંઊભા રાખે છે. ]  

આતા –  

નામદાર જજ સાહ'બને ઘણી ખVમા. નામદાર! આપ તો મારા 

દાદા કાનKબાપા \વા Sઆબદાર દ'ખાઓ છો.  

[ જજ નાપસદંગીમા ંમ` ફ'રવી લે છે.]  

 

આતા – 

ઈ, સાયેબ! aલૂbકૂ લેવી દ'વી; બાક> મારા દ>કરાના દ>કરા \વો છે; ; ુનંે તો cહાલમા ંબચી 

કJંુ !  

પો[લસ  

એ ય, બદમાશ! તમને  સમ%cdુ’ં; ુ ંતો ય ક'મ બકવાસ ચાf ુકર> દ>ધો. ખબરદાર! જSર 

વગર એક પણ શMદ બોgયો છે તો. 

જજ (િશર4તેદારને) – 

ચાલો , આગળ કામ શS કરો. 

િશર4તેદાર-  

નામદાર જજ સાહ'બ! આ\ એ�રઝોના રાiયના  �ફિનjસ શહ'રમા ંવસતા, kી. �હVમતલાલ 

જોશી ઉફl ‘આતા’ની સામે ખટલો ચલાવવાનો છે.  

જજ  - 

તેમની સામ ેશા આરોપો છે, તે વાચંી સભંળાવો. 
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િશર4તેદાર - 

નામદાર! આરોપીની સામે નીચે nજૂબના આરોપો કોટ6ના ર'કડ6મા ંદાખલ કરવામા ંઆવેલ 

છે.  

આરોપઆરોપઆરોપઆરોપ    નંન ંન ંન-ં---    ૧૧૧૧        

આરોપી પોતાની સાથેની થેલીમા ંસાપ, વoછ> \વા ઝેર> અને ભય પમાડ' તેવા ં�ાણીઓ 

રાખે છે; \ જોઈને નાHૂક 4વભાવની pીઓ અને બાળકોને આ ઈસમ ભય ઉપ%વે છે.  

આરોપઆરોપઆરોપઆરોપ    નંન ંન ંન ં   ––––    ૨૨૨૨    

ઘણી વખત આ ઈસમ હાથમા ં લાબંા નાળચાવાળ> બqૂંક ધારણ કર>ન ે %હ'ર 4થળોએ 

શકંા4પદ ર>તે ફરતો માfમૂ પડrો છે; \ને કારણે %હ'ર જનતામા ંભય ફ'લાય છે; અન ે

%નમાલની સલામિત ભયમા ંnકૂાવાનો ડર પેદા કર' છે.  

આરોપઆરોપઆરોપઆરોપ    નંન ંન ંન ં   ––––    3333    

%હ'રમા ંઆ ઈસમ [ચt િવ[ચt પહ'રવેશમા ંફરતો રહ' છે; અને કદ> દાઢ> કરવામા ંમાનતો 

નથી. આથી એની નKક આવનાર માણસોને ચેપી રોગ થવાની બીક રહ' છે ; અન ેએનો 

ચોર, f ૂટંારા \વા વેશથી લોકોને આ માણસ આતકંવાદ> હોવાનો ભય સતત સતાવે છે.  

આરોપઆરોપઆરોપઆરોપ    નંન ંન ંન ં   ––––    ૪૪૪૪    

એના બગંલાના બેકયાડ6મા ં આ માણસ હVમેશ શકંા4પદ �હલચાલ કરતો પાડોશીઓને 

જણાયો છે.   

જજ ( આરોપીને) – 

તમારા બચાવ અને તમાર> તરફની દલીલો કરવા માટ' તમારો વક>લ કોણ છે?  

આતા –  
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માર' કોઈ વક>લ રાખવાનો નથી. મારો બચાવ કરવા wુ ં%તે xરૂતો y.ં 

स�चास�चास�चास�चा हैहैहैहै दो	तदो	तदो	तदो	त, हर�गज़हर�गज़हर�गज़हर�गज़ जूठाजूठाजूठाजूठा होहोहोहो नह�ंनह�ंनह�ंनह� ंसकता।सकता।सकता।सकता। 

जलजलजलजल जायगाजायगाजायगाजायगा सोनासोनासोनासोना �फर�फर�फर�फर भीभीभीभी कालाकालाकालाकाला नह�ंनह�ंनह�ंनह� ंहोहोहोहो सकता।सकता।सकता।सकता।    

----------------------------    

ऊपरवालाऊपरवालाऊपरवालाऊपरवाला    आलमआलमआलमआलम    आलाआलाआलाआला    मेरामेरामेरामेरा    रशीदरशीदरशीदरशीद    है।है।है।है।    वोवोवोवो    सबकासबकासबकासबका    

मा'लकमा'लकमा'लकमा'लक    हैहैहैहै    औरऔरऔरऔर    वहवहवहवह    सबक)सबक)सबक)सबक)    र*ार*ार*ार*ा    करताकरताकरताकरता    हैहैहैहै!!!!    

જજ ( હથોડ> પછાડ>ને , z4ુસામા ં)-  

બસ ! બધં કરો આ બકવાસ. અહo સભા  ક' nશુાયરો નથી. કોટ6ના કામ િસવાયની 

કશી વાત ન કરવા તમને તાક>દ કરવામા ં આવે છે. જો આમ બકવાસ ચાf ુ

રાખશો; તો કોટ6I ુ ંકામકાજ ખોરંભે પાડવાનો આરોપ તમાર> સામ ેવધારામા ંદાખલ 

કરવામા ંઆવશે. 

આતા - 

K નામદાર ! 

જજ (  સરકાર> વક>લને – સ.વ. ) 

ચાલો! ક'સ ચલાવો. 

સ.વ.  -  

સાહ'બ! પહ'લા આરોપ માટ' સા�ી તર>ક' kી. +રુ'શ %નીને બોલાવવામા ંઆવે.  

િશર4તેદાર - 
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kી. +રુ'શ %ની સા�ીના પાજંરામા ંહાજર થાય.  

[ +રુ'શ %ની આવે છે; અને સા�ીના શપથ {હણ કર' છે.]  

સ.વ. -  

તમે પો[લસને એમ જણાવેfુ ં છે ક', આરોપી સાપ, વoછ> \વા ઝેર> %નવર 

પકડવામા ં માહ'ર છે; અને હVમેશ એની થેલીમા ં વoછ> રાખીન ે ફર' છે. આ માટ' 

તમાર> પાસે શો xરુાવો છે?  

+%ુ - 

wુ ં કદ> આતાન ેમળેલો નથી; પણ તેમણે જ એમના Mલોગ પર nકૂવા માટ' મને 

એની િવગતે મા�હતી આપેલ હતી; અને તેમને પોતાનો Mલોગ ‘ આતાવાણી’ શS 

કય| ; }યાર' મ~ તેમને મદદ કરવા આ જ�યાએ nકૂ> આ�યો હતો. એમાથંી આ 

ટાચંણ છે .. 

જજ ( આતાન)ે-  

તમાર' આ બાબત �ુ ંકહ'વાIુ ંછે?  

આતા -  

+%ુ મારા xtુ સમાન છે; અને એણે કહ'લી વાત એકદમ સાચી છે .  

वो हमारा जानी दो	त है। 

स�चास�चास�चास�चा हैहैहैहै दो	तदो	तदो	तदो	त, हर�गज़हर�गज़हर�गज़हर�गज़ जूठाजूठाजूठाजूठा होहोहोहो नह�ंनह�ंनह�ंनह� ंसकता।सकता।सकता।सकता। 

जलजलजलजल जायगाजायगाजायगाजायगा सोनासोनासोनासोना �फर�फर�फर�फर भीभीभीभी कालाकालाकालाकाला नह�ंनह�ंनह�ंनह� ंहोहोहोहो सकता।सकता।सकता।सकता।    

જજ - 
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તમને ખબર છે ક', આનાથી તમે તમારો zનુો ક�લૂ કરો છો?  

આતા - 

મ~ સાપ, વoછ> રાખીન ેકશો zનુો કય| નથી. કાયદાની કઈ કલમ nજૂબ આ zનુો 

બને છેઃ તે નામદાર સ.વ. સાહ'બ મને જણાવશે? મદાર>ઓ પણ લોકોના મનોરંજન 

માટ' સાપ, વાદંરા ંરાખતા હોય છે. તેમને ક'મ પકડવામા ંનથી આવતા?   

સ.વ. -  

તમે મદાર> નથી, પણ સામા�ય લોકોની વGચે થેલીમા ંઆવા ં%નવર રાખીને ફરો 

છો; અને લોકો એનાથી ભય[ભત થઈ %ય છે.  

આતા -  

wુ ં તો અમાર> િસિનયર jલબમા ં બધાનંે આ %નવર અવારનવાર બતા�ુ ં y.ં 

ગામની બૈર>ઓ એમના ંછોકરા ંલઈને ખાસ એ બતાવવા jલબમા ંલાવે છે; અન ે

છોકરાવં હરખથી મારા ં%નવર Hૂએ છે. અને આ +રુ'શ %નીએ જ મારા Mલોગ 

પર , મ~ય ના જોયા હોય તેવા સરપ મેલી આ�યા છે. એય લોકોના મનોરંજન માટ' 

જ છે.  

वो सुरेश मेरा जानी दो	त है! 

स�चास�चास�चास�चा हैहैहैहै दो	तदो	तदो	तदो	त, हर�गज़हर�गज़हर�गज़हर�गज़ जूठाजूठाजूठाजूठा होहोहोहो नह�ंनह�ंनह�ंनह� ंसकता।सकता।सकता।सकता। 

जलजलजलजल जायगाजायगाजायगाजायगा सोनासोनासोनासोना �फर�फर�फर�फर भीभीभीभी कालाकालाकालाकाला नह�ंनह�ंनह�ंनह� ंहोहोहोहो सकता।सकता।सकता।सकता।    

જજ ( હથોડ> પછાડ>ને ) - 

આ બકવાસ કરવાIુ ં મહ'રબાની કર>ને બધં કરશો? આ કોટ6  છે – કિવતાનો 

nશુાયરો નથી, એ તમને ખબર છે ને?  
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આતા- 

K નામદાર!  

જજ - 

ચાલો ક'સ આગળ ચલાવો  

સ.વ. -  

સાહ'બ! આરોપ ન-ં૨ માટ' સા�ી તર>ક', kી. કનક રાવળને (કરા)  બોલાવવામા ં

આવે.  

િશર4તેદાર -  

કરા  હાજર થાય.  

[કરા  સા�ીના પાજંરામા ંઆવે છે; અને શપથ લે છે. ] 

સ.વ. -  

કરા,  આ બqૂંક 7ગે તમાર' શી સા[બતી આપવાની છે?  

કરા - 

આ ફોટો નામદાર જજ સાહ'બના ર'કડ6 માટ' 

દાખલ કરવા િવનતંી છે.  

 

  

જજ -  
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બોલો , આતા! તમાર' આ બાબત �ુ ંકહ'વાIુ ંછે?  

આતા- 

સાયેબ! wુ ં િમલેટર>નો માણસ અન ેપો[લસમાયં નોકર> કર'લ છે. આથી માર> પાસ ે

બ?ંકૂ રાખવાIુ ં કાયદ'સર લાયસ�સ છે. આ જમાદાર સાહ'બ બ?ંકૂ રાખીને જ તો 

માર> બાHુમા ંઊભા જ છે ને? સ.વ. સાહ'બ એમની ઉપર ક'મ ક'સ ચલાવતા નથી?  

�યાર' જજ સાહ'બ તમે પણ Dબુ કરો છો. આ બે દમડ>ની xલુીસડ>I ુસાભંળો  છો? 

 

 

 

 

 

 

[ કોટ6મા ંહાજર બધા ખડખડાટ હસી પડ' છે.]..... 

�િતવાદ> આતા જજ 

ગરબડદાસનો ઉધડો લ ેછે  
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ભાગ # 2 –––– ડો.કનક રાવળ 

4ટોપ �ેસ .. 4ટોપ �ેસ...4ટોપ �ેસ... 4ટોપ �ેસ 

      ગરબડદાસ જજની કોટ6મા ં  આ બધો ફ\તો ચાલતો હતો }યા ં ��ેક ગેલેર>મા ં એકાએક 

ખળભળાટ થઈ ગયો.  લોકો ઉભા થઈ �મુો મારવા માડંrા અને જબર>  દોડાદોડ શJુ કર>.  

     સામે હમણાજં જજનો લાલ પટા અને લીલી પાઘડ>વાળો સખારામ પટાવાળો દોડતો આવીને 

કાઈંક કાન �િસયા કર> ગયો હતો.  સાહ'બના ચેહરાના ભાવ સખતાઈમાથંી ગભરાટમા ંબદલાઈ 

ગયા હતા \મ \મ પટાવાળાએ તેમને �જુતા હાથે પાછળના બારણા તરફ ચoધવા માડં�.ુ 

   એjદમ જજ  Dસુ�માથંી ધોતીયાની પાટલી પકડ> તે તરફ દોડવા માડંrા અને મોટા અવા\ 

"કોટ6  ઈન �રસેસ, બેલીફ  nદુત %હ'ર કરો" તેમ બરાડો પાડ> કોટ6માથંી ર�ચ�ર થઈ ગયા. 

     કોઈક' પખંા-બ�ીઓ બધં કર> દ>ધા અને આમેય 7ધેરમા ંચાલતી કોટ6મા ં 7ધાJુ થઈ ગdુ ં

}યાતંો ફર> કોઈક' બાર>ઓ ખોલી નાખી એટલે જરા અજવા�ં થdુ.ં  

     �વેશ �ાર બહારથી ;ટુવાનો અવાજ થતા“ં 

આતાને ]જતાવો મોચા6” ના સરદાર, તલવારધાર>      

અશોક મોઢવ�ડયા અને પાછળ ડડંાધાર> �ોિધત 

dવુાનોIુ ં ટો�ં,  કોટ6મા ંદાખલ થયા; અન ે"�ફની�ના 

િસ�હનો જય હો", "�હVમત જોષી અમર 

રહો","તાનાશાહ>નો નાશ કરો", "fGુચા જજને સ% 

કરો" િવગેર' નારા લગાવતા �હVમતલાલને સા�ીના 

પાજંરામાથંી છોડાવી ખભે  બેસાડ> બહાર લઈ આcયા.ં 

તેજ સાજંના રાજકોટના �િસ�ધ 'અ�કલા'  છાપાના ખાસ વધારામા ંસૌએ વાGંdુ ં, 
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   "અમારા વ�ર�ટ ખબરપtી 'ગૌતમ �વુડ'’ �ખો દ'ખા હાલ જણાવે છે ક' કોટ6ની બહાર �હVમત 

આતાના tણેક હ%ર -અને દર િમનીટ' વધતા જતા ચાહકોએ મો�ંુ �fસુ કાઢ�ુ ંહ; ુ.ં સૌના ચેહરા 

ઉપર �ોધ તેમજ િવજયનો આનદં ચમકતો હતો. આખર' તો ચોખલીયાઓની હાર થઈ હતી અને 

દ'િશ�ગાના �હVમતવાન સxતુની Kત થઈ હતી.                                                                   

      સરઘસના મોખર' િ�ય સમાજિ�ય  �હVમત આતાને રથમા ંબેસાડrા ંહતા અને  થોડા 

dવુાનો તેને આગળ ખ~ચતા હતા અને   વ�ડલનો જયજયકાર કરતા હતા. 

     તેમની પાછળ ગરબ�દાસ જજ, nનુસીફ, બેલીફ અને બી% ચમચાઓના માથા બોડ>,Vહ` 

કાળા કર> �ધ ેગધેડ' બેઠ'લા જોવામા ંઆવતા હતા. �હVમત આતાને સ�માન આપવામા ંઆcdુ ંહ; ુ.ં 

તેમને જનસ�ાએ xણુ6 વાણી 4વાત�ંયની ભેટ આપી હતી." 

     

આતા, kી.બાલ���ન અડવાિનKના ‘રામરથ’મા–ંબાHુમા ં

સરદાર અશોક મોઢવ�ડયા 
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     * ન`ધ: 'ગૌતમ �વુડ'Iુ ંઅસલ નામતો �ફરોજ �ટ>યા પણ અમે�રકાની સફર કર>ને પાછા 

આવીને }યાનંી �થામા ં �વુડને ઉgf ુ ના ગણે પણ ડાOામા ં ખપે એટલે પોતે "ગૌતમ �વુડ” 

તક ખfસુથી પોતાની ઓળખાણ આપતા થયા હતા 
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�4તાવના�4તાવના�4તાવના�4તાવના/ / / / ઉપસહંારઉપસહંારઉપસહંારઉપસહંાર    
  

�હVમતભાઈ જોષીનો અમને બ¡ંેને ઈ-મેલથી પ�રચય પણ મેળતો એક સે�કનમા ંઅન ેDબુ %Vયો. તેતો વયમા ં

અમારા વ�ડલ કહ'વાય પણ તેમણે મૈtીમા ં¢ાર'ય ખામી નથી રાખી ક' નથી કર> વ�ડલશાહ>. લોકો તમેને ભલ ે

ભણેલા ના કહ' પણ તે તો છે જબરજ4ત ગણેલા. �હ�દ>,zજુરાતી,ઉqુ6 ,7{ેK અને ભાગંી ;ટુ> બલોચીમા ંપણ 

બા�ડર>dુ ંમાર'. કિવ, ખરા %qુગર, �કમીયાગર,+થુાર>કામ, w¡ુર, �ાણી�ેમી,  મદાર>, બwJુુપી - બધાની 

ઉ4તાદ>. દલીલો કર' તો ભલભલા સેતલવાડ અને nુનંશીને ઘાસ ખાતા કર> દ'. અર', ચેલ~જ કરો તો ઝાડ ઉપર 

ચડ>ને વાદંરા ઉતાર'! 

 

એિ�લની 15,2012 મી તાર>ખે તેમનો બાWમુો જ�મ �દવસ આવે છે. તેમને �ુ ંભેટ આપવી તેનો િવચાર અમને 

બ¡ંે સહલેખકને આcયો.  

• +રુ'શભાઈ  કહ' તેમને કોરટમા ંખડા કર>એ. 

• કનકભાઈ કહ' તેમની "ફ>લીમ ઉતાર>એ" (Roasting). 

+.ુ%.કહ' "વાહ વાહ Dબુ સરસ.  ડાOા માણસો સમભાવી (Thinking alike)" ક.ર.રા જવાબ,ે "હા ભાઈ હા, પણ 

nખુા6ઓ પણ સાથે હસ"ે  આમ આ હ`સાતોસીમાથંી આ વાતા6નો જનમ થયો.  

તેIુ ંઅપ6ણ આKવન dવુાિમt "આતાઈ"ને "સો વરસ Kવો"ની ભાવના સાથે ભેટ કર>એ છ>એ.  છે તો �શ£4ત 

પણ આતાના રnKુ પણ ખલેદ>લ 4વભાવને ક¤¥ીત રાખીને તેમા ંજરા cયગંા}મક ભાત zુથંી છે. આ ભાવનામા ં

તમે વાચંકો પણ જોડાશો.  

વાતા6 બે ભાગમા ંcહ¤ચી છે. 
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ભાગ 1: 

 "આતા સામે આરોપ" - +રુ'શ %ની 

ભાગ 2:  

"યાને �ફની�ના ગાધંીચોકમા ંજજ ગરબડદાસનો %હ'રમા ંબોર(ુટો" -ડો.કનક રાવળ  

………………………………………. 

સાભાર – ("�ફની�નો સાવજ"તો મનમા ંહરખાઈને મલકાશે જ.) 

• આતાIુ ંબqૂંક વા�ં કા�ૂ6ન – સાભાર – ‘અમદાવાદ> અમે�રકન’ kી. મહ'�¥ શાહ  

• કથાના 7તે..... આતા અનમોલ નાWુ ંછે...જ�મ �દનની �ભુેGછાઓ  - kી. ગોિવ�દ પટ'લ – ‘4વ�ન’ 

\સરવાકર ( હા4ય દરબારના ‘ ગોપ’ ) 

આતા અનમોલ નાWુ ંછે... 

જ�મ �દનની �ભેુGછાઓ   

આતાઆતાઆતાઆતા  તોતોતોતો અમારાઅમારાઅમારાઅમારા  છેછેછેછે  જજજજ અલબેલાઅલબેલાઅલબેલાઅલબેલા  

આતાઆતાઆતાઆતા અમાJંુઅમાJંુઅમાJંુઅમાJંુ એકએકએકએક નવfુંનવfુંનવfુંનવfુ ંઘર'Wુંઘર'Wુંઘર'Wુંઘર'Wુ ંછેછેછેછે. 

 

નામનામનામનામ તોતોતોતો છેછેછેછે એમIુંએમIુંએમIુંએમIુ ં જજજજ �હમતલાલ�હમતલાલ�હમતલાલ�હમતલાલ  

અટકઅટકઅટકઅટક  છેછેછેછે     જોશીજોશીજોશીજોશી પણપણપણપણ, , , , નાનાનાના  ટ>પWુંટ>પWુંટ>પWુંટ>પWુ ંછેછેછેછે. 

 

ગરવાગરવાગરવાગરવા ગીરનારગીરનારગીરનારગીરનાર તણાતણાતણાતણા છેછેછેછે એએએએ વાસીવાસીવાસીવાસી 

MલોગMલોગMલોગMલોગ જગતજગતજગતજગત ક'Jંુક'Jંુક'Jંુક'Jંુ અનમોલઅનમોલઅનમોલઅનમોલ નાWુંનાWુંનાWુંનાWુ ંછેછેછેછે. 

 

KવનKવનKવનKવન સઘંષ6નીસઘંષ6નીસઘંષ6નીસઘંષ6ની વાતોવાતોવાતોવાતો નેનનેેને nલૂવતાnલૂવતાnલૂવતાnલૂવતા  

અIભુવIુંઅIભુવIુંઅIભુવIુંઅIભુવIુ ંતોતોતોતો એએએએ અનોDુંઅનોDુંઅનોDુંઅનોDુ ંઅથાWુંઅથાWુંઅથાWુંઅથાWુ ંછેછેછેછે. 
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વહાલપવહાલપવહાલપવહાલપ ક'ર>ક'ર>ક'ર>ક'ર> વાતોથીવાતોથીવાતોથીવાતોથી આપેઆપેઆપેઆપે આશીવા6દઆશીવા6દઆશીવા6દઆશીવા6દ 

'4વ�ન4વ�ન4વ�ન4વ�ન'નેનનેેને મનમનમનમન તોતોતોતો  મ%Iુંમ%Iુંમ%Iુંમ%Iુ ંવસાWુંવસાWુંવસાWુંવસાWુ ંછેછેછેછે....    

 

]જ�દગીના]જ�દગીના]જ�દગીના]જ�દગીના ઝઝંાવતોઝઝંાવતોઝઝંાવતોઝઝંાવતો સામેસામેસામેસામે એએએએ ઝ�મતાઝ�મતાઝ�મતાઝ�મતા  

Dદુાર>Dદુાર>Dદુાર>Dદુાર> અનેઅનેઅનેઅને Dમુાર>IુંDમુાર>IુંDમુાર>IુંDમુાર>Iુ ંવહ'; ુંવહ'; ુંવહ'; ુંવહ'; ુ ંઝરWુંઝરWુંઝરWુંઝરWુ ંછેછેછેછે. 

 

એ�રઝોનાનાએ�રઝોનાનાએ�રઝોનાનાએ�રઝોનાના �ફિનjસમાં�ફિનjસમાં�ફિનjસમાં�ફિનjસમા ંવસેવસેવસેવસે બળ>યોબળ>યોબળ>યોબળ>યો  

એકાWુnં ુ ંએકાWુnં ુ ંએકાWુnં ુ ંએકાWુnં ુ ંવહ>વહ>વહ>વહ> ગdુંગdુંગdુંગdુ ંનેનનેેને આ\આ\આ\આ\ બે¦ુંબે¦ુંબે¦ુંબે¦ું બાWુંબાWુંબાWુંબાWુ ંછેછેછેછે. 

----- 

‘4વ�ન4વ�ન4વ�ન4વ�ન’’’’     \સરવાકર\સરવાકર\સરવાકર\સરવાકર    


