( દમાળું સભરૂનીનાું દાખરાું.)
ુ ા
અની હેયાું, એક ુંડીત ઉબાું યહીની તેની યીક્ષા કયતાું સાુંગર
ુ ુ જી અનુંત જીલનનાું લાયીસ ફનર
રાગનાત, “ ઓં ગર
ુંુ ા ભાું કાુંમ કરું ુ / સહક.? તેની
તેરાું સાુંગા, “ ધભમળાસ્ત્રભાું કાુંમ રીખેર આહાું.? ત ુંુ કક સાક લાુંચ હસ.?”
તેની જલાફ કદદા, “ ત ુંુ યભ ુ દયને દે લરા દયને આખે ભન,
અની દયને આખે જીલ કન અની દયને આખી ળક્તત કન અની દયની આખી
બદ્ધુ િ કન ભમે યાખ, અની દયને ાડોળીરાું દયને જીસાજ ભમે યાખ. તેની તેરાું
સાુંગા, “ ત ુંુ મ ફેળ જ જલાફ કદદા, મીસાજ કય ત ત ુંુ જીલતાું યહસીર.”
ુ ી મી સોદા “ તો ભાના
ન તેની દયને જાતરાું ધભી દાખવન
ુંુ ી ઈચ્છાથી ઈસન
ુ ી જલાફ કદદા, “ એક ભાનસ
ુ મરુળારેભ ભાહુન મયીખો
ાડોળી કુ ન આહાું.? ”ઈસન
સહ જામી યહના હતા કા, ડાુંકુસી તેરાું ધયીની તેનાું કડાું ઉતાયી રીદાત અની
ભાયીટ કયી તેરાું ભયે ર હારતભાું થલી નીગી ગેત. અની તેનાું ભાયોગ ભાહુન
એક માજક જામી યહના હતા, ન તેરાું હેયી આચકાજીની ચારી ગેઅ.
મીસાજ કયી એક રેલી ન તે જાગા લય હુુંન આના, તો ન તેરાું હેયી
ુ ાકપય તહુુંન મી રાગના અની
આંચકામનાું અની ચારી ગેઅ. ન એક સભરૂની મસ
તેરાું હેયી દમે આની. તેની તેને આગ મીની તેનાું જખભ/ રાગેર લય તેર અની
દયાખના યસ ઉફયી ફાુંધી, અની દયની સલાયી લય ચઢલીની ઉતાયાભાું
રીગેઅ, અની તેની સેલા ચાકયી કયી.
દુસયે કદળ તેની દોન દીનાય/ મસા કાઢીની ઉતાયાું રીનેર તે
ુ ા
ભારીકરાું દીના, અની સાુંગા ,મેની સેલા ચાકયી કયજોળ, અની જી કાહી તન
ુ ે સભજભાું જો
લયાજીર તીભા મીન તાહાું આખાું બયામ કયી કદન. આતાું તન

ડાકુું સે ધેયાુંજેર હતા તે તીન જના ભાહુન તેનાું ાડોળી કુું ન હુુંમના.? ” તેની
ુ ી તેરાું સાુંગા, “ધાલ ત ુંુ ન
સાુંગા, “ તો જો તેની તેને લય લધાયે ભમે કયી.” ઈસન
મીસાજ કય.”

