
આવતા ંદસઆવતા ંદસઆવતા ંદસઆવતા ંદસ–પદંર વષ� બાદ ઘણા ંઘરોમા ંએક વીચી� દૃ�ય જોવા મળશેપદંર વષ� બાદ ઘણા ંઘરોમા ંએક વીચી� દૃ�ય જોવા મળશેપદંર વષ� બાદ ઘણા ંઘરોમા ંએક વીચી� દૃ�ય જોવા મળશેપદંર વષ� બાદ ઘણા ંઘરોમા ંએક વીચી� દૃ�ય જોવા મળશે....    આરો ય !ળવીને #વતો પચંોતેર વષ$નો બાપઆરો ય !ળવીને #વતો પચંોતેર વષ$નો બાપઆરો ય !ળવીને #વતો પચંોતેર વષ$નો બાપઆરો ય !ળવીને #વતો પચંોતેર વષ$નો બાપ, 

%યસનોને કારણે ખખડી ગયેલા પચાસેક વષ$ના પ�ુની ખબર કાઢવા હૉ0પીટલ જશે%યસનોને કારણે ખખડી ગયેલા પચાસેક વષ$ના પ�ુની ખબર કાઢવા હૉ0પીટલ જશે%યસનોને કારણે ખખડી ગયેલા પચાસેક વષ$ના પ�ુની ખબર કાઢવા હૉ0પીટલ જશે%યસનોને કારણે ખખડી ગયેલા પચાસેક વષ$ના પ�ુની ખબર કાઢવા હૉ0પીટલ જશે. . . . ધ3ુપાનધ3ુપાનધ3ુપાનધ3ુપાન, ગટુખા અને શરાબને કારણે ગટુખા અને શરાબને કારણે ગટુખા અને શરાબને કારણે ગટુખા અને શરાબને કારણે 

યવુાનને યવુાનને યવુાનને યવુાનને ‘7મોશન7મોશન7મોશન7મોશન’ મળે છેમળે છેમળે છેમળે છે. . . . એ જલદી ઘરડો થાય છે અને વળી જલદી ઉપર પહ;ચી !ય છેએ જલદી ઘરડો થાય છે અને વળી જલદી ઉપર પહ;ચી !ય છેએ જલદી ઘરડો થાય છે અને વળી જલદી ઉપર પહ;ચી !ય છેએ જલદી ઘરડો થાય છે અને વળી જલદી ઉપર પહ;ચી !ય છે. . . . આવા યવુાનની ચાકરી એનો આવા યવુાનની ચાકરી એનો આવા યવુાનની ચાકરી એનો આવા યવુાનની ચાકરી એનો 

તદુંર0ત પીતા કરશેતદુંર0ત પીતા કરશેતદુંર0ત પીતા કરશેતદુંર0ત પીતા કરશે.... 

આરો યમય #વનનુ ંરહ0ય સમ!ય તે માટે ડૉ>ટર હોવાનુ ંફર#યાત નથીઆરો યમય #વનનુ ંરહ0ય સમ!ય તે માટે ડૉ>ટર હોવાનુ ંફર#યાત નથીઆરો યમય #વનનુ ંરહ0ય સમ!ય તે માટે ડૉ>ટર હોવાનુ ંફર#યાત નથીઆરો યમય #વનનુ ંરહ0ય સમ!ય તે માટે ડૉ>ટર હોવાનુ ંફર#યાત નથી....    કેટલાક ડૉ>ટરો એવી રીતે #વે છેકેટલાક ડૉ>ટરો એવી રીતે #વે છેકેટલાક ડૉ>ટરો એવી રીતે #વે છેકેટલાક ડૉ>ટરો એવી રીતે #વે છે, @મા ં@મા ં@મા ં@મા ં

એમની મૅડીકએમની મૅડીકએમની મૅડીકએમની મૅડીકલ સમજણનુ ંઘોર અપમાન થત ુ ંહોય છેલ સમજણનુ ંઘોર અપમાન થત ુ ંહોય છેલ સમજણનુ ંઘોર અપમાન થત ુ ંહોય છેલ સમજણનુ ંઘોર અપમાન થત ુ ંહોય છે. . . . ઘણાખરા ડૉ>ટરો દરદીઓને દવા આપે છેઘણાખરા ડૉ>ટરો દરદીઓને દવા આપે છેઘણાખરા ડૉ>ટરો દરદીઓને દવા આપે છેઘણાખરા ડૉ>ટરો દરદીઓને દવા આપે છે; આરો યની દીDા નથી આરો યની દીDા નથી આરો યની દીDા નથી આરો યની દીDા નથી 

આપતાઆપતાઆપતાઆપતા. . . . કેટલાક ડૉ>ટરો દરદીને બદલે દવા બનાવનારી કંપનીને વફાદાર હોય છેકેટલાક ડૉ>ટરો દરદીને બદલે દવા બનાવનારી કંપનીને વફાદાર હોય છેકેટલાક ડૉ>ટરો દરદીને બદલે દવા બનાવનારી કંપનીને વફાદાર હોય છેકેટલાક ડૉ>ટરો દરદીને બદલે દવા બનાવનારી કંપનીને વફાદાર હોય છે. . . . Eદયરોગનો હમુલો થાય Gયારે માણસનુ ંEદયરોગનો હમુલો થાય Gયારે માણસનુ ંEદયરોગનો હમુલો થાય Gયારે માણસનુ ંEદયરોગનો હમુલો થાય Gયારે માણસનુ ં

માથુ ંશરમથી Iકી જવુ ંજોઈએમાથુ ંશરમથી Iકી જવુ ંજોઈએમાથુ ંશરમથી Iકી જવુ ંજોઈએમાથુ ંશરમથી Iકી જવુ ંજોઈએ. . . . હુ ંએવુ ંતે કેવ ુ ં#%યો કે મારંુ Eહુ ંએવુ ંતે કેવ ુ ં#%યો કે મારંુ Eહુ ંએવુ ંતે કેવ ુ ં#%યો કે મારંુ Eહુ ંએવુ ંતે કેવ ુ ં#%યો કે મારંુ Eદય મારાથી હારી બેઠું દય મારાથી હારી બેઠું દય મારાથી હારી બેઠું દય મારાથી હારી બેઠું ? 7Gયેક Eદયને 0વમાન હોય છે7Gયેક Eદયને 0વમાન હોય છે7Gયેક Eદયને 0વમાન હોય છે7Gયેક Eદયને 0વમાન હોય છે. . . . 

માલીક હદ વટાવે અને ખાવાપીવામા ંકે હરવા ફરવામા ંભયકંર બેદરકારી બતાવે Gયારે Eદય બળવો પોકારે છેમાલીક હદ વટાવે અને ખાવાપીવામા ંકે હરવા ફરવામા ંભયકંર બેદરકારી બતાવે Gયારે Eદય બળવો પોકારે છેમાલીક હદ વટાવે અને ખાવાપીવામા ંકે હરવા ફરવામા ંભયકંર બેદરકારી બતાવે Gયારે Eદય બળવો પોકારે છેમાલીક હદ વટાવે અને ખાવાપીવામા ંકે હરવા ફરવામા ંભયકંર બેદરકારી બતાવે Gયારે Eદય બળવો પોકારે છે.... 

Eદયરોગ મફતમા ંનથી મળતોEદયરોગ મફતમા ંનથી મળતોEદયરોગ મફતમા ંનથી મળતોEદયરોગ મફતમા ંનથી મળતો. . . . એને માટે વષ� સધુી તૈયારી કરવી પડેએને માટે વષ� સધુી તૈયારી કરવી પડેએને માટે વષ� સધુી તૈયારી કરવી પડેએને માટે વષ� સધુી તૈયારી કરવી પડે. . . . Eદયરોગ એટલે અપમાનીત Eદયનો હાહાકાર Eદયરોગ એટલે અપમાનીત Eદયનો હાહાકાર Eદયરોગ એટલે અપમાનીત Eદયનો હાહાકાર Eદયરોગ એટલે અપમાનીત Eદયનો હાહાકાર ! ! ! ! 

રોગ એટરોગ એટરોગ એટરોગ એટલે #વનલય તટેુ તનેી શરીરે ખાધલેી ચાડીલે #વનલય તટેુ તનેી શરીરે ખાધલેી ચાડીલે #વનલય તટેુ તનેી શરીરે ખાધલેી ચાડીલે #વનલય તટેુ તનેી શરીરે ખાધલેી ચાડી. . . . ડૉ>ટર ન હોય તવેા સમજુ માણસને કેટલી બાબત જડે છે ડૉ>ટર ન હોય તવેા સમજુ માણસને કેટલી બાબત જડે છે ડૉ>ટર ન હોય તવેા સમજુ માણસને કેટલી બાબત જડે છે ડૉ>ટર ન હોય તવેા સમજુ માણસને કેટલી બાબત જડે છે : : : : 

‘સમજનવેાલે સમજ ગયે હૈસમજનવેાલે સમજ ગયે હૈસમજનવેાલે સમજ ગયે હૈસમજનવેાલે સમજ ગયે હૈ, ના સમ@ વો અનાડી હૈના સમ@ વો અનાડી હૈના સમ@ વો અનાડી હૈના સમ@ વો અનાડી હૈ....’ 

પહલેી વાત તો એ કે તદુંર0ત રહવેા માટે %યાયામ અGયતં જVરી છેપહલેી વાત તો એ કે તદુંર0ત રહવેા માટે %યાયામ અGયતં જVરી છેપહલેી વાત તો એ કે તદુંર0ત રહવેા માટે %યાયામ અGયતં જVરી છેપહલેી વાત તો એ કે તદુંર0ત રહવેા માટે %યાયામ અGયતં જVરી છે....    આજનો કહવેાતો એ>ટીવ માણસ પણ વા0તવમા ંઆજનો કહવેાતો એ>ટીવ માણસ પણ વા0તવમા ંઆજનો કહવેાતો એ>ટીવ માણસ પણ વા0તવમા ંઆજનો કહવેાતો એ>ટીવ માણસ પણ વા0તવમા ં

બેઠાડુ હોય છેબેઠાડુ હોય છેબેઠાડુ હોય છેબેઠાડુ હોય છે. . . . ટીટીટીટી....વીવીવીવી....    પર Yીકેટ મેચ જોનાર એક સાથે કેટલા કલાકો છાણના પોદળાની માફક બેઠેલો રZો પર Yીકેટ મેચ જોનાર એક સાથે કેટલા કલાકો છાણના પોદળાની માફક બેઠેલો રZો પર Yીકેટ મેચ જોનાર એક સાથે કેટલા કલાકો છાણના પોદળાની માફક બેઠેલો રZો પર Yીકેટ મેચ જોનાર એક સાથે કેટલા કલાકો છાણના પોદળાની માફક બેઠેલો રZો ! ! ! ! 7Gયેક ઓવરન ે7Gયેક ઓવરન ે7Gયેક ઓવરન ે7Gયેક ઓવરન ે

[તે એ પોદળો ઉભો થઈને હળવા હલનચલન \ારા શરીરને ]ટંુ કરી શકે[તે એ પોદળો ઉભો થઈને હળવા હલનચલન \ારા શરીરને ]ટંુ કરી શકે[તે એ પોદળો ઉભો થઈને હળવા હલનચલન \ારા શરીરને ]ટંુ કરી શકે[તે એ પોદળો ઉભો થઈને હળવા હલનચલન \ારા શરીરને ]ટંુ કરી શકે. . . . ઓફીસની ખરુશીમા ંકલાકો સધુી બસેી રહનેાર ઓફીસની ખરુશીમા ંકલાકો સધુી બસેી રહનેાર ઓફીસની ખરુશીમા ંકલાકો સધુી બસેી રહનેાર ઓફીસની ખરુશીમા ંકલાકો સધુી બસેી રહનેાર 

કમ$ચારીકમ$ચારીકમ$ચારીકમ$ચારી, લગભગ પોટલુ ંબનીને ચરબી એકઠી કરતો રહ ેછેલગભગ પોટલુ ંબનીને ચરબી એકઠી કરતો રહ ેછેલગભગ પોટલુ ંબનીને ચરબી એકઠી કરતો રહ ેછેલગભગ પોટલુ ંબનીને ચરબી એકઠી કરતો રહ ેછે. . . . કેટલીય ગહૃીણીકેટલીય ગહૃીણીકેટલીય ગહૃીણીકેટલીય ગહૃીણીઓ લગભગ પીપ @વી બનીને મજુરણને ઓ લગભગ પીપ @વી બનીને મજુરણને ઓ લગભગ પીપ @વી બનીને મજુરણને ઓ લગભગ પીપ @વી બનીને મજુરણને 

દબડાવતી રહ ેછેદબડાવતી રહ ેછેદબડાવતી રહ ેછેદબડાવતી રહ ેછે. . . . હાડકું નમાવવુ ંજ ન પડે તેવી દીનચયા$ અને ઘરચયા$ bલડ7શેરને આમ�ંણ આપે છેહાડકું નમાવવુ ંજ ન પડે તેવી દીનચયા$ અને ઘરચયા$ bલડ7શેરને આમ�ંણ આપે છેહાડકું નમાવવુ ંજ ન પડે તેવી દીનચયા$ અને ઘરચયા$ bલડ7શેરને આમ�ંણ આપે છેહાડકું નમાવવુ ંજ ન પડે તેવી દીનચયા$ અને ઘરચયા$ bલડ7શેરને આમ�ંણ આપે છે. . . . કોઈ ખેતમજુરને કોઈ ખેતમજુરને કોઈ ખેતમજુરને કોઈ ખેતમજુરને 

ડાયાબીટીસ થતો નથીડાયાબીટીસ થતો નથીડાયાબીટીસ થતો નથીડાયાબીટીસ થતો નથી. . . . ડાયાબીટીસ કાયમ સખુસગવડથી શોભત ુંડાયાબીટીસ કાયમ સખુસગવડથી શોભત ુંડાયાબીટીસ કાયમ સખુસગવડથી શોભત ુંડાયાબીટીસ કાયમ સખુસગવડથી શોભત ુ,ં માલદાર ઘર શોધે છેમાલદાર ઘર શોધે છેમાલદાર ઘર શોધે છેમાલદાર ઘર શોધે છે. . . . મોટરગાડી અને 0કુટરના પcડાએ મોટરગાડી અને 0કુટરના પcડાએ મોટરગાડી અને 0કુટરના પcડાએ મોટરગાડી અને 0કુટરના પcડાએ 

આપણી પાસથેી પગનુંઆપણી પાસથેી પગનુંઆપણી પાસથેી પગનુંઆપણી પાસથેી પગનુ ં   ગૌરવ છીનવી લીધુ ંછેગૌરવ છીનવી લીધુ ંછેગૌરવ છીનવી લીધુ ંછેગૌરવ છીનવી લીધુ ંછે. . . . બાળકો પણ સાઈકલને બદલે મૉપેડ દોડાવતા ંથયાંબાળકો પણ સાઈકલને બદલે મૉપેડ દોડાવતા ંથયાંબાળકો પણ સાઈકલને બદલે મૉપેડ દોડાવતા ંથયાંબાળકો પણ સાઈકલને બદલે મૉપેડ દોડાવતા ંથયા.ં . . . નાની વયે Eદયરોગ નાની વયે Eદયરોગ નાની વયે Eદયરોગ નાની વયે Eદયરોગ 

થાય તનેી તયૈારીઓ થઈ રહી છેથાય તનેી તયૈારીઓ થઈ રહી છેથાય તનેી તયૈારીઓ થઈ રહી છેથાય તનેી તયૈારીઓ થઈ રહી છે. . . . ઘણાખરા રોગોના મળુમા ંપગનો ગૌરવભગં રહલેો છેઘણાખરા રોગોના મળુમા ંપગનો ગૌરવભગં રહલેો છેઘણાખરા રોગોના મળુમા ંપગનો ગૌરવભગં રહલેો છેઘણાખરા રોગોના મળુમા ંપગનો ગૌરવભગં રહલેો છે.... 

માણસ @ ખાવુ ંજોઈએ તે નથી ખાતો અને @ પીવુ ંજોઈએ ત ેનથી પીતોમાણસ @ ખાવુ ંજોઈએ તે નથી ખાતો અને @ પીવુ ંજોઈએ ત ેનથી પીતોમાણસ @ ખાવુ ંજોઈએ તે નથી ખાતો અને @ પીવુ ંજોઈએ ત ેનથી પીતોમાણસ @ ખાવુ ંજોઈએ તે નથી ખાતો અને @ પીવુ ંજોઈએ ત ેનથી પીતો....    એને કયારે ખાવ ુ ંઅને કેટલુ ંખાવ ુ ંતને ુ ંભાએને કયારે ખાવ ુ ંઅને કેટલુ ંખાવ ુ ંતને ુ ંભાએને કયારે ખાવ ુ ંઅને કેટલુ ંખાવ ુ ંતને ુ ંભાએને કયારે ખાવ ુ ંઅને કેટલુ ંખાવ ુ ંતને ુ ંભાન ન ન ન 

નથીનથીનથીનથી. . . . લ નના રીસfેશન વખતે પાચંસાત !તની મીઠાઈઓ હોય છે અને તળેલી વાનગીઓની ભીડ હોય છેલ નના રીસfેશન વખતે પાચંસાત !તની મીઠાઈઓ હોય છે અને તળેલી વાનગીઓની ભીડ હોય છેલ નના રીસfેશન વખતે પાચંસાત !તની મીઠાઈઓ હોય છે અને તળેલી વાનગીઓની ભીડ હોય છેલ નના રીસfેશન વખતે પાચંસાત !તની મીઠાઈઓ હોય છે અને તળેલી વાનગીઓની ભીડ હોય છે. . . . પ!ંબી પ!ંબી પ!ંબી પ!ંબી 

વાનગીઓની ફેશન ગજુરાતીઓમા ંશરુ થઈ છેવાનગીઓની ફેશન ગજુરાતીઓમા ંશરુ થઈ છેવાનગીઓની ફેશન ગજુરાતીઓમા ંશરુ થઈ છેવાનગીઓની ફેશન ગજુરાતીઓમા ંશરુ થઈ છે. . . . બફેુના ટેબલ પર કેલરીના રાફડા બફેુના ટેબલ પર કેલરીના રાફડા બફેુના ટેબલ પર કેલરીના રાફડા બફેુના ટેબલ પર કેલરીના રાફડા ! ! ! ! બી@ દીવસે પટે બગડે છેબી@ દીવસે પટે બગડે છેબી@ દીવસે પટે બગડે છેબી@ દીવસે પટે બગડે છે. . . . ફાડાની ફાડાની ફાડાની ફાડાની 

લાપસી આઉટ ઓફ ફેશન ગણાય છેલાપસી આઉટ ઓફ ફેશન ગણાય છેલાપસી આઉટ ઓફ ફેશન ગણાય છેલાપસી આઉટ ઓફ ફેશન ગણાય છે. . . . માણસ જો ખાવાનુ ંઅડધુ ંકરી નાખે અને માણસ જો ખાવાનુ ંઅડધુ ંકરી નાખે અને માણસ જો ખાવાનુ ંઅડધુ ંકરી નાખે અને માણસ જો ખાવાનુ ંઅડધુ ંકરી નાખે અને ચાવવાનુ ંબમણુ ંકરી નાખેચાવવાનુ ંબમણુ ંકરી નાખેચાવવાનુ ંબમણુ ંકરી નાખેચાવવાનુ ંબમણુ ંકરી નાખ,ે તો મૅડીકલ તો મૅડીકલ તો મૅડીકલ તો મૅડીકલ 

0ટોરની ઘરાકી ઘટી !ય0ટોરની ઘરાકી ઘટી !ય0ટોરની ઘરાકી ઘટી !ય0ટોરની ઘરાકી ઘટી !ય. . . . સેiયઅુલ બટલર જો #વતો થઈન ેસામે મળે તો દરદીને જરુર પછેુ સેiયઅુલ બટલર જો #વતો થઈન ેસામે મળે તો દરદીને જરુર પછેુ સેiયઅુલ બટલર જો #વતો થઈન ેસામે મળે તો દરદીને જરુર પછેુ સેiયઅુલ બટલર જો #વતો થઈન ેસામે મળે તો દરદીને જરુર પછેુ : : : : ‘વારંવાર ડૉકટરને Gયા ંવારંવાર ડૉકટરને Gયા ંવારંવાર ડૉકટરને Gયા ંવારંવાર ડૉકટરને Gયા ં

જવામા ંતમને શરમ નથી આવતીજવામા ંતમને શરમ નથી આવતીજવામા ંતમને શરમ નથી આવતીજવામા ંતમને શરમ નથી આવતી?’ માણસનુ ંશરીર કોથળા @વુ ંશા માટે હોય માણસનુ ંશરીર કોથળા @વુ ંશા માટે હોય માણસનુ ંશરીર કોથળા @વુ ંશા માટે હોય માણસનુ ંશરીર કોથળા @વુ ંશા માટે હોય ? એ તો 0વયસંચંાલીત ત�ંને ધારણ કરત ુ ંએ તો 0વયસંચંાલીત ત�ંને ધારણ કરત ુ ંએ તો 0વયસંચંાલીત ત�ંને ધારણ કરત ુ ંએ તો 0વયસંચંાલીત ત�ંને ધારણ કરત ુ ં

સાયબરનેટી>સ સાયબરનેટી>સ સાયબરનેટી>સ સાયબરનેટી>સ છે અને પરમચેતનાનુ ંમગંલમદંીર છેછે અને પરમચેતનાનુ ંમગંલમદંીર છેછે અને પરમચેતનાનુ ંમગંલમદંીર છેછે અને પરમચેતનાનુ ંમગંલમદંીર છે. . . . શરીર 7Gયે બેદરકાર રહવે ુ ંએ તો અધામjક બાબત ગણાયશરીર 7Gયે બેદરકાર રહવે ુ ંએ તો અધામjક બાબત ગણાયશરીર 7Gયે બેદરકાર રહવે ુ ંએ તો અધામjક બાબત ગણાયશરીર 7Gયે બેદરકાર રહવે ુ ંએ તો અધામjક બાબત ગણાય; કારણ કે કારણ કે કારણ કે કારણ કે 

શરીરને આપણે Gયા ંશરીરને આપણે Gયા ંશરીરને આપણે Gયા ંશરીરને આપણે Gયા ં‘ધમ$સાધનમ્ધમ$સાધનમ્ધમ$સાધનમ્ધમ$સાધનમ’્ ગlયુ ંછે ગlયુ ંછે ગlયુ ંછે ગlયુ ંછે !!!! 

mઘનો અનાદર રોગને નોતરે છેmઘનો અનાદર રોગને નોતરે છેmઘનો અનાદર રોગને નોતરે છેmઘનો અનાદર રોગને નોતરે છે. . . . mઘની ગોળીઓ લવેા કરતા ંથાકવાની ત0દી લેવી સારીmઘની ગોળીઓ લવેા કરતા ંથાકવાની ત0દી લેવી સારીmઘની ગોળીઓ લવેા કરતા ંથાકવાની ત0દી લેવી સારીmઘની ગોળીઓ લવેા કરતા ંથાકવાની ત0દી લેવી સારી.... 

દીવસમા ંએકાદ વખત માણસે હાફંવ ુ ંપડે એવુ ંકોઈદીવસમા ંએકાદ વખત માણસે હાફંવ ુ ંપડે એવુ ંકોઈદીવસમા ંએકાદ વખત માણસે હાફંવ ુ ંપડે એવુ ંકોઈદીવસમા ંએકાદ વખત માણસે હાફંવ ુ ંપડે એવુ ંકોઈ    કામ કરવુ ંજોઈએકામ કરવુ ંજોઈએકામ કરવુ ંજોઈએકામ કરવુ ંજોઈએ....    ઝડપથી ચાલવામા ંકે ધીમથેી દોડવામા ંફેફસાનંો ઝડપથી ચાલવામા ંકે ધીમથેી દોડવામા ંફેફસાનંો ઝડપથી ચાલવામા ંકે ધીમથેી દોડવામા ંફેફસાનંો ઝડપથી ચાલવામા ંકે ધીમથેી દોડવામા ંફેફસાનંો 

સકંોચ વી0તાર પામે છેસકંોચ વી0તાર પામે છેસકંોચ વી0તાર પામે છેસકંોચ વી0તાર પામે છે. . . . ઈરાદાપવુ$ક mડા oાસ લવેામા ંપસૈા બેસતા નથીઈરાદાપવુ$ક mડા oાસ લવેામા ંપસૈા બેસતા નથીઈરાદાપવુ$ક mડા oાસ લવેામા ંપસૈા બેસતા નથીઈરાદાપવુ$ક mડા oાસ લવેામા ંપસૈા બેસતા નથી. . . . રા�ે પથારીમા ંપડતી વખતે થાકનુ ંનામનીશાન રા�ે પથારીમા ંપડતી વખતે થાકનુ ંનામનીશાન રા�ે પથારીમા ંપડતી વખતે થાકનુ ંનામનીશાન રા�ે પથારીમા ંપડતી વખતે થાકનુ ંનામનીશાન 

ન હોય Gયારે mઘ કાલાવાલા કરાવે છેન હોય Gયારે mઘ કાલાવાલા કરાવે છેન હોય Gયારે mઘ કાલાવાલા કરાવે છેન હોય Gયારે mઘ કાલાવાલા કરાવે છે. . . . pખને થાક ન લાગે તેવા આશયથી ઘણા લોકો વાચંવાનુ ંપpખને થાક ન લાગે તેવા આશયથી ઘણા લોકો વાચંવાનુ ંપpખને થાક ન લાગે તેવા આશયથી ઘણા લોકો વાચંવાનુ ંપpખને થાક ન લાગે તેવા આશયથી ઘણા લોકો વાચંવાનુ ંપણ ટાળે છેણ ટાળે છેણ ટાળે છેણ ટાળે છે. . . . અમથા અમથા અમથા અમથા 

ઉ!ગરા કરવામા ંmઘનુ ંઅપમાન થાય છેઉ!ગરા કરવામા ંmઘનુ ંઅપમાન થાય છેઉ!ગરા કરવામા ંmઘનુ ંઅપમાન થાય છેઉ!ગરા કરવામા ંmઘનુ ંઅપમાન થાય છે. . . . મોડા ઉઠવામા ંસયુ$ન ુ ંઅપમાન થાય છેમોડા ઉઠવામા ંસયુ$ન ુ ંઅપમાન થાય છેમોડા ઉઠવામા ંસયુ$ન ુ ંઅપમાન થાય છેમોડા ઉઠવામા ંસયુ$ન ુ ંઅપમાન થાય છે. . . . રાતે મોડા સવુામા ં[ધારાનુ ંઅપમાન રાતે મોડા સવુામા ં[ધારાનુ ંઅપમાન રાતે મોડા સવુામા ં[ધારાનુ ંઅપમાન રાતે મોડા સવુામા ં[ધારાનુ ંઅપમાન 

થાય છેથાય છેથાય છેથાય છે. . . . #વનનો લય સયુ$ સાથે જોડાયેલો છે#વનનો લય સયુ$ સાથે જોડાયેલો છે#વનનો લય સયુ$ સાથે જોડાયેલો છે#વનનો લય સયુ$ સાથે જોડાયેલો છે. . . . પDીઓ સયુ$ની આમqયા રાખે છેપDીઓ સયુ$ની આમqયા રાખે છેપDીઓ સયુ$ની આમqયા રાખે છેપDીઓ સયુ$ની આમqયા રાખે છે. . . . માણસો નથી રાખતામાણસો નથી રાખતામાણસો નથી રાખતામાણસો નથી રાખતા. . . . mઘ અને mઘ અને mઘ અને mઘ અને 

રોગમકુતી વrચે કsપી ન શકાય તવેો અનુરોગમકુતી વrચે કsપી ન શકાય તવેો અનુરોગમકુતી વrચે કsપી ન શકાય તવેો અનુરોગમકુતી વrચે કsપી ન શકાય તવેો અનબુધં છેબધં છેબધં છેબધં છે. . . . થાકવભૈવ વગર mઘવભૈવ ન મળે અને mઘવભૈવ વગર તાજગીવભૈવ થાકવભૈવ વગર mઘવભૈવ ન મળે અને mઘવભૈવ વગર તાજગીવભૈવ થાકવભૈવ વગર mઘવભૈવ ન મળે અને mઘવભૈવ વગર તાજગીવભૈવ થાકવભૈવ વગર mઘવભૈવ ન મળે અને mઘવભૈવ વગર તાજગીવભૈવ 



ન મળેન મળેન મળેન મળે. . . . વાસી ચહરેો લઈને ફરવામા ં#વનનુ ંઅપમાન થાય છેવાસી ચહરેો લઈને ફરવામા ં#વનનુ ંઅપમાન થાય છેવાસી ચહરેો લઈને ફરવામા ં#વનનુ ંઅપમાન થાય છેવાસી ચહરેો લઈને ફરવામા ં#વનનુ ંઅપમાન થાય છે.... 

રોગના ંમળુીયા ંમનના 7દેશમા ંરહલેા ંજણાય છેરોગના ંમળુીયા ંમનના 7દેશમા ંરહલેા ંજણાય છેરોગના ંમળુીયા ંમનના 7દેશમા ંરહલેા ંજણાય છેરોગના ંમળુીયા ંમનના 7દેશમા ંરહલેા ંજણાય છે....    હરામની કમાણી રોગની આમ�ંણપ�ીકા બની રહ ેછેહરામની કમાણી રોગની આમ�ંણપ�ીકા બની રહ ેછેહરામની કમાણી રોગની આમ�ંણપ�ીકા બની રહ ેછેહરામની કમાણી રોગની આમ�ંણપ�ીકા બની રહ ેછે, –એવુ ંકોણ માનશે એવુ ંકોણ માનશે એવુ ંકોણ માનશે એવુ ંકોણ માનશે ? 

નાની મોટી છેતરપtડી કરનાર માણસ રોનાની મોટી છેતરપtડી કરનાર માણસ રોનાની મોટી છેતરપtડી કરનાર માણસ રોનાની મોટી છેતરપtડી કરનાર માણસ રોગની શuતા વધારે છેગની શuતા વધારે છેગની શuતા વધારે છેગની શuતા વધારે છે, એવુ ંકોણ માનશે એવુ ંકોણ માનશે એવુ ંકોણ માનશે એવુ ંકોણ માનશે ? નીખાલસ મનના માણસનુ ંમન નીરોગી નીખાલસ મનના માણસનુ ંમન નીરોગી નીખાલસ મનના માણસનુ ંમન નીરોગી નીખાલસ મનના માણસનુ ંમન નીરોગી 

હોવાની સભંાવના હોવાની સભંાવના હોવાની સભંાવના હોવાની સભંાવના ((((7ોબબેીલીટી7ોબબેીલીટી7ોબબેીલીટી7ોબબેીલીટી) ) ) ) વધે છેવધે છેવધે છેવધે છે. . . . મનના મલેની શરીરમા ંxાqસફર થાય Gયારે લોકો રોગી શરીરને જુએ છેમનના મલેની શરીરમા ંxાqસફર થાય Gયારે લોકો રોગી શરીરને જુએ છેમનના મલેની શરીરમા ંxાqસફર થાય Gયારે લોકો રોગી શરીરને જુએ છેમનના મલેની શરીરમા ંxાqસફર થાય Gયારે લોકો રોગી શરીરને જુએ છે; મનને મનને મનને મનને 

સમજવાનુ ંચકુી !ય છેસમજવાનુ ંચકુી !ય છેસમજવાનુ ંચકુી !ય છેસમજવાનુ ંચકુી !ય છે. . . . Yીકેટનો 0કોર ગણનારો કે zટબોલની રમતના ગોલ ગણનારો કદી પોYીકેટનો 0કોર ગણનારો કે zટબોલની રમતના ગોલ ગણનારો કદી પોYીકેટનો 0કોર ગણનારો કે zટબોલની રમતના ગોલ ગણનારો કદી પોYીકેટનો 0કોર ગણનારો કે zટબોલની રમતના ગોલ ગણનારો કદી પોતાની !તને પછુતો નથી કે તાની !તને પછુતો નથી કે તાની !તને પછુતો નથી કે તાની !તને પછુતો નથી કે 

હુ ંઆ@ કેટલીવાર ખાલી ખાલી જુઠું બોsયો હુ ંઆ@ કેટલીવાર ખાલી ખાલી જુઠું બોsયો હુ ંઆ@ કેટલીવાર ખાલી ખાલી જુઠું બોsયો હુ ંઆ@ કેટલીવાર ખાલી ખાલી જુઠું બોsયો ? 7Gયેક નાનુ ંજુઠ માણસની ભીતરમા ંએક 7કારનો માઈYો7Gયેક નાનુ ંજુઠ માણસની ભીતરમા ંએક 7કારનો માઈYો7Gયેક નાનુ ંજુઠ માણસની ભીતરમા ંએક 7કારનો માઈYો7Gયેક નાનુ ંજુઠ માણસની ભીતરમા ંએક 7કારનો માઈYો–લય તોડે છેલય તોડે છેલય તોડે છેલય તોડે છે. . . . 

હરામની કમાણી કરનાર પણ [દરથી બધુ ંસમ@ છેહરામની કમાણી કરનાર પણ [દરથી બધુ ંસમ@ છેહરામની કમાણી કરનાર પણ [દરથી બધુ ંસમ@ છેહરામની કમાણી કરનાર પણ [દરથી બધુ ંસમ@ છે. . . . માZંલો એને અનમુતી આપતો નથીમાZંલો એને અનમુતી આપતો નથીમાZંલો એને અનમુતી આપતો નથીમાZંલો એને અનમુતી આપતો નથી. . . . ફેqચ વીચારક એલ>ેસી ડરૅલ ફેqચ વીચારક એલ>ેસી ડરૅલ ફેqચ વીચારક એલ>ેસી ડરૅલ ફેqચ વીચારક એલ>ેસી ડરૅલ 

આવા લોકોને ચતેવે છે અને કઆવા લોકોને ચતેવે છે અને કઆવા લોકોને ચતેવે છે અને કઆવા લોકોને ચતેવે છે અને કહ ેછેહ ેછેહ ેછેહ ેછે: : : : ‘ભગવાન તો તને માફ કરશેભગવાન તો તને માફ કરશેભગવાન તો તને માફ કરશેભગવાન તો તને માફ કરશ,ે પણ તારી નવ$સ સી0ટમ તને માફ નહt કરેપણ તારી નવ$સ સી0ટમ તને માફ નહt કરેપણ તારી નવ$સ સી0ટમ તને માફ નહt કરેપણ તારી નવ$સ સી0ટમ તને માફ નહt કરે....’ માણસનુ ંમાણસનુ ંમાણસનુ ંમાણસનુ ં

%યકતીGવ મનોશારીરીક છે%યકતીGવ મનોશારીરીક છે%યકતીGવ મનોશારીરીક છે%યકતીGવ મનોશારીરીક છે.... 

હુ ંબહુ નાનો માણસ ]ંહુ ંબહુ નાનો માણસ ]ંહુ ંબહુ નાનો માણસ ]ંહુ ંબહુ નાનો માણસ ];ં પણ એક આગાહી કરંુ ]ંપણ એક આગાહી કરંુ ]ંપણ એક આગાહી કરંુ ]ંપણ એક આગાહી કરંુ ]ં. . . . ભવી|યમા ંએક થેરપી !ણીતી થશેભવી|યમા ંએક થેરપી !ણીતી થશેભવી|યમા ંએક થેરપી !ણીતી થશેભવી|યમા ંએક થેરપી !ણીતી થશ,ે @ને @ને @ને @ને ‘7ામાણીકતા7ામાણીકતા7ામાણીકતા7ામાણીકતા–ઉપચાર પ}તીઉપચાર પ}તીઉપચાર પ}તીઉપચાર પ}તી’ 

કહવેામા ંઆવશેકહવેામા ંઆવશેકહવેામા ંઆવશેકહવેામા ંઆવશે....    7ામાણીકપણે #વનારો સીધી લીટીનો આદમી નીરામય અને લાબંા આય|ુયની શકયતા વધારે છે7ામાણીકપણે #વનારો સીધી લીટીનો આદમી નીરામય અને લાબંા આય|ુયની શકયતા વધારે છે7ામાણીકપણે #વનારો સીધી લીટીનો આદમી નીરામય અને લાબંા આય|ુયની શકયતા વધારે છે7ામાણીકપણે #વનારો સીધી લીટીનો આદમી નીરામય અને લાબંા આય|ુયની શકયતા વધારે છે. . . . 

આપણી પરંપરામા ંઆયવુ~દને ઉપવેદનો દર�જો મ�યોઆપણી પરંપરામા ંઆયવુ~દને ઉપવેદનો દર�જો મ�યોઆપણી પરંપરામા ંઆયવુ~દને ઉપવેદનો દર�જો મ�યોઆપણી પરંપરામા ંઆયવુ~દને ઉપવેદનો દર�જો મ�યો, @મા ંઆય|ુયની માવજતનુ ંરહ0ય 7ગટ થયું@મા ંઆય|ુયની માવજતનુ ંરહ0ય 7ગટ થયું@મા ંઆય|ુયની માવજતનુ ંરહ0ય 7ગટ થયું@મા ંઆય|ુયની માવજતનુ ંરહ0ય 7ગટ થયુ.ં . . . આય|ુય 7Gયનેી આય|ુય 7Gયનેી આય|ુય 7Gયનેી આય|ુય 7Gયનેી 

બેદરકારી 0વ0થ આદમીનુ ંલDણ નથીબેદરકારી 0વ0થ આદમીનુ ંલDણ નથીબેદરકારી 0વ0થ આદમીનુ ંલDણ નથીબેદરકારી 0વ0થ આદમીનુ ંલDણ નથી. . . . \ષે રોગજનક છ�\ષે રોગજનક છ�\ષે રોગજનક છ�\ષે રોગજનક છ� . . . . ઈ|યા$ રોગજનતેાઈ|યા$ રોગજનતેાઈ|યા$ રોગજનતેાઈ|યા$ રોગજનતેા    છેછેછેછે. . . . દગાબા# કરનાર પોતાના મન પર બહુ દગાબા# કરનાર પોતાના મન પર બહુ દગાબા# કરનાર પોતાના મન પર બહુ દગાબા# કરનાર પોતાના મન પર બહુ 

મોટંુ દબાણ વેઠે છેમોટંુ દબાણ વેઠે છેમોટંુ દબાણ વેઠે છેમોટંુ દબાણ વેઠે છે. . . . એ દબાણ શરીરને અસર કરે છેએ દબાણ શરીરને અસર કરે છેએ દબાણ શરીરને અસર કરે છેએ દબાણ શરીરને અસર કરે છે. . . . એનુ ંમ�!ત�ં એનુ ંમ�!ત�ં એનુ ંમ�!ત�ં એનુ ંમ�!ત�ં ((((નવ$સ સી0ટમનવ$સ સી0ટમનવ$સ સી0ટમનવ$સ સી0ટમ) ) ) ) બળવો પોકારે છેબળવો પોકારે છેબળવો પોકારે છેબળવો પોકારે છે. . . . આપણા પર કોઈ આપણા પર કોઈ આપણા પર કોઈ આપણા પર કોઈ 

ભરોસો મકુીને બેઠું હોય અને આપણે શરમ નવેે મકુીને વતjએ Gયારે આપણુ ંસમ� %ય>તીGવ હચમચી ઉઠે છેભરોસો મકુીને બેઠું હોય અને આપણે શરમ નવેે મકુીને વતjએ Gયારે આપણુ ંસમ� %ય>તીGવ હચમચી ઉઠે છેભરોસો મકુીને બેઠું હોય અને આપણે શરમ નવેે મકુીને વતjએ Gયારે આપણુ ંસમ� %ય>તીGવ હચમચી ઉઠે છેભરોસો મકુીને બેઠું હોય અને આપણે શરમ નવેે મકુીને વતjએ Gયારે આપણુ ંસમ� %ય>તીGવ હચમચી ઉઠે છે. . . . આવુ ંબને આવુ ંબને આવુ ંબને આવુ ંબને 

GયારેGયારેGયારેGયારે    શરીર લથડે છેશરીર લથડે છેશરીર લથડે છેશરીર લથડે છે. . . . તનતનતનતન, મન અને માZંલા વrચનેો સમુળે હોય Gયારે રોગનુ ં0વમાન હણાય છેમન અને માZંલા વrચનેો સમુળે હોય Gયારે રોગનુ ં0વમાન હણાય છેમન અને માZંલા વrચનેો સમુળે હોય Gયારે રોગનુ ં0વમાન હણાય છેમન અને માZંલા વrચનેો સમુળે હોય Gયારે રોગનુ ં0વમાન હણાય છે; એ આપણને છોડીને એ આપણને છોડીને એ આપણને છોડીને એ આપણને છોડીને 

ચાલી નીકળે છેચાલી નીકળે છેચાલી નીકળે છેચાલી નીકળે છે, અથવા આવવાનુ ંટાળે છેઅથવા આવવાનુ ંટાળે છેઅથવા આવવાનુ ંટાળે છેઅથવા આવવાનુ ંટાળે છે. . . . શરીરના %યાપારો 0થળુ હોય છેશરીરના %યાપારો 0થળુ હોય છેશરીરના %યાપારો 0થળુ હોય છેશરીરના %યાપારો 0થળુ હોય છે, મનના %યાપારો સ�ુમ હોય છે અને માZંલાનુ ંમનના %યાપારો સ�ુમ હોય છે અને માZંલાનુ ંમનના %યાપારો સ�ુમ હોય છે અને માZંલાનુ ંમનના %યાપારો સ�ુમ હોય છે અને માZંલાનુ ં

શાસન તો અતીસ�ુમ હોય છેશાસન તો અતીસ�ુમ હોય છેશાસન તો અતીસ�ુમ હોય છેશાસન તો અતીસ�ુમ હોય છે. . . . દગાબા#થી મોટંુ કોઈદગાબા#થી મોટંુ કોઈદગાબા#થી મોટંુ કોઈદગાબા#થી મોટંુ કોઈ    પાપ નથીપાપ નથીપાપ નથીપાપ નથી. . . . પાપ તનેે કહવેાય @ #વન ખોરવી નાખેપાપ તનેે કહવેાય @ #વન ખોરવી નાખેપાપ તનેે કહવેાય @ #વન ખોરવી નાખેપાપ તનેે કહવેાય @ #વન ખોરવી નાખે. . . . મનમા ંહોય ત ેમનમા ંહોય ત ેમનમા ંહોય ત ેમનમા ંહોય ત ે

કહી દેવામા ંથોડુકં નકુસાન થાય છેકહી દેવામા ંથોડુકં નકુસાન થાય છેકહી દેવામા ંથોડુકં નકુસાન થાય છેકહી દેવામા ંથોડુકં નકુસાન થાય છે. . . . મેલુ ંમન શરીરમા ંમેલ દાખલ કરે તનેે રોગ કહ ેછેમેલુ ંમન શરીરમા ંમેલ દાખલ કરે તનેે રોગ કહ ેછેમેલુ ંમન શરીરમા ંમેલ દાખલ કરે તનેે રોગ કહ ેછેમેલુ ંમન શરીરમા ંમેલ દાખલ કરે તનેે રોગ કહ ેછે.... 

થોડાક સમય પર હુ ંઅક�ય મનોયાતનામાથંી પસાર થયોથોડાક સમય પર હુ ંઅક�ય મનોયાતનામાથંી પસાર થયોથોડાક સમય પર હુ ંઅક�ય મનોયાતનામાથંી પસાર થયોથોડાક સમય પર હુ ંઅક�ય મનોયાતનામાથંી પસાર થયો....    પહલેી અસર મારી ચામડી પર પડીપહલેી અસર મારી ચામડી પર પડીપહલેી અસર મારી ચામડી પર પડીપહલેી અસર મારી ચામડી પર પડી. . . . બી# અસર વાળ પર બી# અસર વાળ પર બી# અસર વાળ પર બી# અસર વાળ પર 

પડીપડીપડીપડી, �ી# અસર પાચનYી�ી# અસર પાચનYી�ી# અસર પાચનYી�ી# અસર પાચનYીયા પર પડી અને ચોથી અસર મારી mઘ પર પડીયા પર પડી અને ચોથી અસર મારી mઘ પર પડીયા પર પડી અને ચોથી અસર મારી mઘ પર પડીયા પર પડી અને ચોથી અસર મારી mઘ પર પડી. . . . ખલેલમ>ુત મન વગર ખલલેમ>ુત શરીર ખલેલમ>ુત મન વગર ખલલેમ>ુત શરીર ખલેલમ>ુત મન વગર ખલલેમ>ુત શરીર ખલેલમ>ુત મન વગર ખલલેમ>ુત શરીર 

શકય જ નથીશકય જ નથીશકય જ નથીશકય જ નથી. . . . દીનચયા$ આપણી 0વfનચયા$ દીનચયા$ આપણી 0વfનચયા$ દીનચયા$ આપણી 0વfનચયા$ દીનચયા$ આપણી 0વfનચયા$ ((((mઘmઘmઘmઘ) ) ) ) ની ગણુવ�ા નકકી કરતી હોય છેની ગણુવ�ા નકકી કરતી હોય છેની ગણુવ�ા નકકી કરતી હોય છેની ગણુવ�ા નકકી કરતી હોય છે. . . . આGમવચંના પણ આGમહGયાનો જ આGમવચંના પણ આGમહGયાનો જ આGમવચંના પણ આGમહGયાનો જ આGમવચંના પણ આGમહGયાનો જ 

એક 7કાર છેએક 7કાર છેએક 7કાર છેએક 7કાર છે. . . . મથંરાનુ ંમન મલેુ ંહત ુ ંતથેી એને કુb! કહી છેમથંરાનુ ંમન મલેુ ંહત ુ ંતથેી એને કુb! કહી છેમથંરાનુ ંમન મલેુ ંહત ુ ંતથેી એને કુb! કહી છેમથંરાનુ ંમન મલેુ ંહત ુ ંતથેી એને કુb! કહી છે. . . . કુb! રામાયણમા ંપણ મળેકુb! રામાયણમા ંપણ મળેકુb! રામાયણમા ંપણ મળેકુb! રામાયણમા ંપણ મળે    અને મહાભારતમા ંપણ મળેઅને મહાભારતમા ંપણ મળેઅને મહાભારતમા ંપણ મળેઅને મહાભારતમા ંપણ મળે. . . . 

મહાભારતની કુb! કૃ|ણને શરણે ગઈ તથેી ધqય થઈમહાભારતની કુb! કૃ|ણને શરણે ગઈ તથેી ધqય થઈમહાભારતની કુb! કૃ|ણને શરણે ગઈ તથેી ધqય થઈમહાભારતની કુb! કૃ|ણને શરણે ગઈ તથેી ધqય થઈ. . . . એ કસંની દાસી હતીએ કસંની દાસી હતીએ કસંની દાસી હતીએ કસંની દાસી હતી; પણ એનુ ંમખુ કૃ|ણ ભણી હત ુંપણ એનુ ંમખુ કૃ|ણ ભણી હત ુંપણ એનુ ંમખુ કૃ|ણ ભણી હત ુંપણ એનુ ંમખુ કૃ|ણ ભણી હત ુ.ં . . . કૈકેયીની દાસી કૈકેયીની દાસી કૈકેયીની દાસી કૈકેયીની દાસી 

અને કસંની દાસી વrચનેો તફાવત 0પ|ટ છેઅને કસંની દાસી વrચનેો તફાવત 0પ|ટ છેઅને કસંની દાસી વrચનેો તફાવત 0પ|ટ છેઅને કસંની દાસી વrચનેો તફાવત 0પ|ટ છે. . . . આપણે કોને અનસુરવુ ંતે આપણા હાથમા ંછેઆપણે કોને અનસુરવુ ંતે આપણા હાથમા ંછેઆપણે કોને અનસુરવુ ંતે આપણા હાથમા ંછેઆપણે કોને અનસુરવુ ંતે આપણા હાથમા ંછે.... 

: પાઘડીનો વળ છેડે પાઘડીનો વળ છેડે પાઘડીનો વળ છેડે પાઘડીનો વળ છેડે :::: 

મારા હાથમા ંઅGયારે જોનાથન મારા હાથમા ંઅGયારે જોનાથન મારા હાથમા ંઅGયારે જોનાથન મારા હાથમા ંઅGયારે જોનાથન �ીન \ારા સપંાદીત સુદંર સવુાકયોનુ ંપ0ુતક�ીન \ારા સપંાદીત સુદંર સવુાકયોનુ ંપ0ુતક�ીન \ારા સપંાદીત સુદંર સવુાકયોનુ ંપ0ુતક�ીન \ારા સપંાદીત સુદંર સવુાકયોનુ ંપ0ુતક ‘ધ પને ડી>શનરી ઓફ કૉqટેiપરરી કવોટેશqસધ પને ડી>શનરી ઓફ કૉqટેiપરરી કવોટેશqસધ પને ડી>શનરી ઓફ કૉqટેiપરરી કવોટેશqસધ પને ડી>શનરી ઓફ કૉqટેiપરરી કવોટેશqસ’ 

છેછેછેછે. . . . એમા ંમહાGમા ગાધંીએમા ંમહાGમા ગાધંીએમા ંમહાGમા ગાધંીએમા ંમહાGમા ગાધંી, નેહરુ અને �દીરા ગાધંીના ંઅવતરણો પણ છેનેહરુ અને �દીરા ગાધંીના ંઅવતરણો પણ છેનેહરુ અને �દીરા ગાધંીના ંઅવતરણો પણ છેનેહરુ અને �દીરા ગાધંીના ંઅવતરણો પણ છે. . . . મારા ગામ રાદેંરના દોડવીર ઝીણાભાઈ નાવીકનુ ંમારા ગામ રાદેંરના દોડવીર ઝીણાભાઈ નાવીકનુ ંમારા ગામ રાદેંરના દોડવીર ઝીણાભાઈ નાવીકનુ ંમારા ગામ રાદેંરના દોડવીર ઝીણાભાઈ નાવીકનુ ં

એક વીધાન આવા pતરરા|xીય 0તરના પ0ુતકમા ંવાચંવા મ�યુંએક વીધાન આવા pતરરા|xીય 0તરના પ0ુતકમા ંવાચંવા મ�યુંએક વીધાન આવા pતરરા|xીય 0તરના પ0ુતકમા ંવાચંવા મ�યુંએક વીધાન આવા pતરરા|xીય 0તરના પ0ુતકમા ંવાચંવા મ�યુ.ં . . . અમાઅમાઅમાઅમારા ઝીણાકાકાનુ ંવીધાન આ 7માણે છેરા ઝીણાકાકાનુ ંવીધાન આ 7માણે છેરા ઝીણાકાકાનુ ંવીધાન આ 7માણે છેરા ઝીણાકાકાનુ ંવીધાન આ 7માણે છે:::: 

‘તમારે #વવુ ંહોય તો ચાલવુ ંજોઈએતમારે #વવુ ંહોય તો ચાલવુ ંજોઈએતમારે #વવુ ંહોય તો ચાલવુ ંજોઈએતમારે #વવુ ંહોય તો ચાલવુ ંજોઈએ; 

તમારે લાબં ુ ં#વવુ ંહોય તો દોડવુ ંજોઈએતમારે લાબં ુ ં#વવુ ંહોય તો દોડવુ ંજોઈએતમારે લાબં ુ ં#વવુ ંહોય તો દોડવુ ંજોઈએતમારે લાબં ુ ં#વવુ ંહોય તો દોડવુ ંજોઈએ....’ 
 

 

 
 


