
                   (ઈસ ુની સભરુનની ગોઠ) 

               મોહાનની કયતા ઇસ ુખોફ રોકાસાહરા ચેરા ફનલીની 

ફાપ્તીસભાાં દેહ ેઈસા પયોસીસાહરા. ઇસ ુત દય ફાપ્તીસભાાં નીંદે હતા 
ન તેના ચેરાજ દેત. ફ્રોયસીસાહરા ખફય ડની તી જાનીની ઇસ ુ

મહુદી લીસતાયરાહુન નીંગીની ફપયી ગારીર લીસતાયરા ગે. 

                    તો જા તાહા તેરા સભરુન રાગી જાલારા ડના. 

માકુફની તેના ોસા યસુપુરા દીદેર તે ભમુને લગય સકુાય નાાંલને 

સાહાયભાાં તો ગે. તઠ માકુફના કુલા હતા ઇસ ુચારી ચારી જાાંગેર હતા 
તાહા તે કુલાસી ફીસના તાહા ફાયેક લાજરા.  

તેના ચેરા કાહી ખાલરા ઈકત  રેલરા સાટી ગાલભાાં ગેત. તાહા 

સભરુનની મેક ફામકો ાની બરુરા આની ઇસ ુતીરા સાાંગ ભારા ાની 

ાજ. તાહા તીફામકો સાાંગ ત ુાં ત મહુદી આહાસ અન ાની ભાગહસ? 

મહુદ રોકા સભરૂનસે હાયી કાહીજ લેહલાય નીંયાખત  તાહા તી ઈસા 
સાાંગીની. તાહા ઇસ ુસાાંગ દેલ દેહ ેતી દાન કામ તી જાનતીસ ત અન 

તુાસી ાની ભાગહ તો કુન તી ત જાનતીસ ત ત ુાં તેાસી જીતા ાની 
ભાગતીસ અન તો તરુા દેતા. તાહા તી ફામકો સાાંગ સામફ તુાસી 

ડોર નીંઆહા કુલા ત લડાાં આહા જીતા ાની ત ુાં કઠુાંન કાડસી ? 



               આભને લડીર માકુફની આભરા મો કુલા દીદેર કયતા 

ભોઠા આહાસ કા?  તાહા ઇસ ુસાાંગ જો કુની મી ાની મેર ,તેરા આજુ 
તીસ રાગીરજ. ન જો કુની ભા દેહ ેતો ાની ીર તેરા કદી તીસ 

નીરાગ ભા દેહ ેતી ાની તે ભાનસુભા જીલનના ઝયા હુમની કામીભના 
જીલન સાટી લહજે કયીર. ફામકો ની સાાંગા સામફ તી ાની ભારા દે 

તાહા ભારા કદી તીસ નીરાગ અન ાનીલય ભારા હોડે દુય નીમેલરા 

ડ. 

              તાહા ઇસનુી તીરા સાાંગા ધાલ તનેુ ગોહોરા અઠ ફોરલી 

રમ. તાહા તી સાાંગ ભાના ગોહો નનઆહા તાહા ઇસનુી સાાંગ તનુા ગોહો 
નીહા ઈસા સાાંગહસ તી ખયી ગોટ. તનુા ાાંચગોહો હતાત અન આતા 

જેને હાયી ત ુાં યહહસ તોહી અસરજ તનુા ગોહો નનહી ત ુખયીજ 

ગોહોસાાંગનીસ. 

તી ફામકો સાાંગ યભ ુત ુદેલની ગોટ સાટનાયઆહાસ ઈસા ભારા 

સભુજહ.સભરુની લીસતાયના આભના લડીર રોક હમે ડોગયલય દેલના 
બજન કયત ન તભુી મહુદી ઈસા સાાંગતાહાસ કા મરુસારેભભાજ 

દેલના બજન કરુરા ડ.તાહા ઇસ ુતીરા સાાંગ ફાય ુભાના આમક ઈસા 

સભમ મેલરા આહા કા તભુી દેફાહાસરા હમે ડોગયલય કા મરુસારેભભા 
બજન કરુરા ડ. તભુી સભરુનના રોક કુનાના બજન કયતાહાસ તેરા 

લખે લગય બજન કયતાહાસ ન આભી મહુદી કુનાના બજન કયજહન 

તેરા લજહન કાહા  કા રોકસા ફચાલ મહુદીાસનુ આહા. 



                    ન ઈસા સભમ મેહ ેઅન મી ગે કા અસરજ દેલના 

બજન કયનાત દેલને આતભાકન દેલફાહાસરા બજન કયતીર કાહા કા 
ઈસા બજન કયનાય દેલફાહાસરા  ગભતાહા. દેલ આત્ભા આહા જે તેના 

બજન કયતાહા તે દેલને આત્ભાકન અન સતી ગોટ યભાને તેરા 
લખીની તેના બજન કરુરા ાહામજહ. તી ફામકો સાાંગ ભનસહ મીર 

અન તો મીર તાહા આખા સાગીર તી ભારા ખફય. તાહા ઈસનુી સાાંગા 

તનેુ હાયી ગોઠી રાલાહા તોજ ભા આહાલ. 

                     હોડેકભા ઈસનુા ચેરા આનાલ ઇસરુા મેક 

ફામકોહાયી ગોઠી રાલતા હયેીની તેહારા ખોફ નલામરાગના ન તરુા 
કામ રાગહ ઈસા તેરા કુની નનહી સોદીર કાહા તીને હાયી ગોઠી 

રાલહસ ઈસા તેરા કુની નીસોદીર. તાહા તી ફામકો ગાગય તઠજ 

થલીની સાહાયભાાં ગમ અન તઠરે રોકાસાહરા સાાંગની. મીની હયેા ભાંમ 
જી  કે તી આખા તો સાાંગી દીની તોજ ભસીહ હલા કા? તાહા રોક 

સાહાયભાાંસનુ ઇસરુા હરુેરા ગેત.  

 


