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યભની અવલયત ળોધભ ાં-‘આ અભે નીકળ્મ ’ 
ડૉ.કલ્ન  ભચ્છય 

ગજુય તી વલબ ગ, સયક યી વલનમન કોરેજ, ફ મડ, ગજુય ત, બ યત 
સ ય ાંળ- 
               ગજુયાતી ગઝરને ભશત્લનો લાાંક આનાય યાજેન્દ્ર શકુર વભથથ ગઝરકાય છે. 
અલધતૂી યાંયા, જૂનાગઢની આવાવની વોયઠી ફોરી, આધનુનક ચેતના તથા ગીતગોનલિંદકાય 
જમદેલ અન ે બક્તકનલ નયનવિંશનુાં બાલનલશ્વ તેભની ગઝરોભાાં યવાઈને આલે છે. તેભની ગઝર 
ઉત્તભ બાલકો ભાટે વદૈલ આકથણનુાં કેન્દ્ર યશી છે. મોગેળ જોળી યાજેન્દ્ર શકુરને ‘રુરાક્ષના 
ભણકા’ જેલા કાવ્મો આનાય કનલ તયીકે બફયદાલે છે  જ્માયે  .ૂભોયારયફાએુ યાજેન્દ્ર શકુ્રને 
‘વલા કનલ’નુાં બફરુદ આપયુાં છે. 2005ભાાં પ્રકાનળત થમેર ‘ગઝર વાંરશતા’ યાજેન્દ્ર શકુરનો 
ાાંચભો કાવ્મવાંગ્રશ છે. આ વાંગ્રશ ાાંચ ગ્રાંથોભાાં નલબાજજત છે. ાાંચેમ વાંગ્રશને ‘ભાંડર’ તયીકે 
ઓખલાભાાં આવ્મા છે. પ્રથભ ભાંડર  ‘વબય સયુાશી’ ભાાં કનલ ગઝરનુાં બાયતીમકયણ કયે છે. 
ફીજો ભાંડર ‘ભેઘધનનુા ઢા ય’ ગઝરનપ્રમા અને નપ્રમા ગઝરના વાંલેદનોને  નનરુે છે. 
તતૃીમ ભાંડર ‘આ અભે નીકળ્મા’ કનલની આંતયફાહ્ય પ્રલાવચેતનાના વાક્ષીણાને ઉવાલે છે. 
ચતથુથ ભાંડર ‘ઝશ ડાલ’ તત્લદળથનને વ્મક્ત કયે છે તો ાંચભ ભાંડર ‘નઘય આઈ બગયનાયી 
છામા’ કનલનિંડના ફાંધાયણને રૂાાંતરયત કયે છે.   

ચ લીરૂ ળબ્દો-   ગઝરવાંરશતા,  યભને ાભલાનો ઉક્રભ, અધ્માત્ભ, ‘આ અભ ેનીકળ્મા’ 
‘ગઝર સાંહિત ’નુાં તતૃીમ ભાંડ- ‘આ અભે નીકળ્મ ’ 
                        યાજેન્દ્ર શકુ્ર તોડપોડ અને તડજોડ કયીને નનજાલાતી કનલતાના 
ઉદગાતા નથી યાંત ુએભની કનલતાનો સયૂ તો છેક લેદકારીન લાણીની વાથે વાંફાંધામેરો છે. 
ઉચ્ચાયાતો ળબ્દ એભને ભાટે ળબ્દ જ ભાત્ર નથી, ણ એથી કાંઈક નલળે છે. એટરે જ એભની 
કનલતાભાાં વશજતા અને વયતાની વાથે વાથે વબાનતાનો ણ સમુોગ વાાંડયો છે.  ‘ગઝર 
વાંરશતા’ ભાાંયભન ેાભલાનો  કનલનો જે ઉક્રભ  છે, તેનો પ્રમાવ ‘આ અભે નીકળ્મા’ વાંગ્રશભાાં 
વ્મક્ત થામ છે.  આ તતૃીમ ભાંડની ળરૂઆતભાાં, ‘ળબ્દ જે’, ‘બાય લગય’, ‘ભનભાાં જમાયે’, ’ઘય’, 
‘અભથાાં અભથાાં’,  ‘વતત ઓગે છે,’ ‘લ્શયેામ લાદ’, ‘થાક’ લગેયે ગઝરો તેભના ફીજા  
કાવ્મવાંગ્રશ ‘કોભરરયબ’ભાાંથી નુ: પ્રકાનળત કયલાભાાં આલી  છે. 
   ‘આ અભે નીકળ્મા’ ગઝરભાાં જ કનલ રયક્તતાને મતૂથતા આીને 
ગઝરભાાંથી પ્રગટતાાં આધનુનક વાંલેદન તયપ રદળાનનદેળ કયી આે છે. કનલ રયક્તતાને ખીંટીએ 
રટકાલીને અબાલોની સયુાશી ફનાલીને જાભને ઝશાલે છે. ‘સ્લ’ભાાં ખોલાઈ જલાની એ ભસ્તી 
ચૌદ બ્રહ્ાાંડનો બેદ ભરૂાલી દે છે.  

‘ઘ ૂાંટ એક જ અને આંખ ઝૂકે જય  
સ ત આક ળ ખરૂી જત ાં સ ભટુાં 
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   જોઉં તો ઝિે જાભભ ાં એ સ્લમાં  

   ચૌદ બ્રહ્ ાંડનો બેદ ભરુ લત   !   ) .ૃ૨૩ ‘આ અભે નીકળ્મા’) 
      અશીં શારપઝ કે ઉભય ખય્માભ અને નયનવિંશ ભશતેાનો વભન્દ્લમ થતો શોમ એવુાં અનબુલી 
ળકામ છે. ોતાની ળબ્દની ઉાવના ય કનલન ેગલથ છે, 

  ‘ળબ્દને ઉ સ્મો છે, 
  સત્મ િો કે આબ સી ! 
  ક ફ થી હુાં આવુાં છાં’, 
  જાઉં રો િલે ક ળી!’ (.ૃ૨૬’ ‘આ અભે નીકળ્મા’) 

 કાફા અને કાળીને એક ભાનનાયો કનલ જ ખયો આથદૃષ્ટા છે, વાચો બફનવાાંપ્રદાનમક છે। ‘ફક્વ 
દો અગય ખતા કયે કોઈ’ ગારીફના વાંદબથ વાથે યચામેરી ગઝર ‘ભાયી ક્ષભા’ કનલને મઠુ્ઠી 
ઊંચેયા વાબફત કયે છે. કોઈનો ણ અયાધ આણા ભન સધુી ન શોંચલો જોઈએ, કાયણ કે, 

    ‘અય ધ કોઈનો કળે અડકો નિી, 
 ભ યી નભ  એને તયત લીંટી લો, (.ૃ૨૯ ‘આ અભ ેનીકળ્મા’) 

‘ળબ્દ ણ વાંકટ ફને ’ ગઝરભાાં કનલ યભાત્ભાને રરકાયે છે એભાાં મ આધનુનકતાનો ઉન્દ્ભે 
ાભી ળકામ છે . 

 ‘તો જ સભજાલે તને ત રુાં  સજૃન આ , 
                એક નણ દ્રષ્ટ  ભટી ત ુાં નટ ફને’ (.ૃ૩૩ ‘આ અભ ેનીકળ્મા’) 
             ગગનલાવીને ધયા ય ફ ે ઘડી અલતાય રેલાની લાતો ગજુયાતી ગઝરભાાં 
અનેકલાય થઇ જ છે . અશાંકાયના યદુ્ધને કનલએ ળબ્દફદ્ધ કયુું છે, અશાંભાાં અંધ અને ાંગ ુફનીને 
ફાખડતો ભાનલી ોતે ોતાની જ યચેરી રદલારોભાાં કેદ છે. વાલ એકરો છે અને ચોતયપ 
લેયામેરો છે. વત્મને દ્વાયથી ધકેરીને,  જૂઠના ફશકેાલાભાાં ફશકેી યહ્યો છે. અંદય યશરેા અંધકાયને 
એ ક્ાાં સધુી ખાી ળકે?. વાભાન્દ્મત: અરૌરકક તત્લો વાથે અનવુાંધાન કયતી યાજેન્દ્ર શકુરની 
ગઝરોભાાં અલાદરૂ અશીં વાભાજજક અને યાજકીમ તત્લોનુાં નનરૂણ થયુાં છે.  કનલએ 
ગાાંધીજીને માદ કમાથ છે. યાજઘાટ ય જઇન ેગઝર ગાલાની ઈચ્છા મ વ્મક્ત કયી છે. 
                  ‘ય જઘ ટ ય જઇને કે્ય હદલસ ગઝર ગ શુાં  

  કે્ય હદલસ          સભીશુાં ળબ્દ પણુ્મની  ે ’? (.ૃ૪૬ ‘આ અભે નીકળ્મા’) 
ગાાંધીજીન ેળબ્દાાંજબર –‘દુનનમાના જીલરેણ યોગો’ ગઝરભાાં અાઈ છે. આલા યોગો વાભ ેકોઈ 
વત્મના પ્રમોગો કાભ આલતા નથી. દુનનમાના રોકો કોઈને ક્રોવ ય ચડાલે છે તો કોઈને ગોી 
ભાયીને ઢાી દે છે.  

 ‘કેટર  િઠીર  છે,જીલરેણ યોગો ણ, 
 ક ભભ ાં ન  આલે કૈ સત્મન  પ્રમોગો ણ. 
 ક્રોસ ય ચડ ેકોઈ ‘ય ભ’ કિી ઢે કોઈ  

                 એની એ જ દુવનમ  ,એન  એ જ રોકો ણ’ (.ૃ૪૪ ‘આ અભે નીકળ્મા’)                                         
         ોતાને ખદુાલત કે પરકલત ફતાલતા કનલ ફ ેજ નભવયાના પરકને સ્લીકાયે છે. તેભની 
અંદય ળબ્દનો વભાંદય ઘઘૂલી યહ્યો છે, એના ફાંદય અને ફાયાાંની ળોધ કયી યશમા છે. ક્ષણબાંગયુ 
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નશ્વય ળયીય જ અરખને આયાધલાનુાં વાધન છે. આ વાધન દ્વાયા જ આણ ેઆણા ‘સ્લ’ ન ે
ાભી ળકીએ છીએ, શ્રદ્ધા અને વબયૂીથી જીલનની ગાંઠામેરી ગાાંઠોને ઉકેરલી જ યશી. 
           ‘ખેંચી ણછ, કભ ન કસી , ત કે તીય આ, 
        ળ શ્વતનુાં છે સબતૂ  શુાં નશ્વય ળયીય આ' (.ૃ૬૨ ‘આ અભે નીકળ્મા’) 

     ‘યથ ત યો અડક્યો ધયતીને , 
                            દેખ ધયભની ધજા ડ ેછે ’!   (.ૃ૬૬ ‘આ અભે નીકળ્મા’) 
ભાાં ભશાબાયતના યદુ્ધનુાં અને યનુધષ્ષ્ઠયનુાં યુાકલ્ન આરેખાયુાં છે. ‘ભારુાં તારુાં !’ તો એકાત્ભના 
બાલને ચયભ વીભાએ રઇ જતી યચના છે.  

     ‘રે આ ભને ગમયુાં તે ભ રુાં   

     ણ જો તને ગભે તો ત રુાં ! 
     ભ રુાં , ત રુાં  ને ગભવુાં ણ, 
     ર લ,ર લ,કહયમે સહિમ રુાં ! 
     ત ુાં જીતે ને થ ઉં ખળુી હુાં, 

                   રે ને પયી પયી ને િ રુાં ’!  (.ૃ૬૮ ‘આ અભે નીકળ્મા’) 
                   ોતાના સ્લજનને જીતાડલા જાતે શાયી જલાની ખભુાયી તો કોઈ નલયરા ાવે 
જ શોમ છે.  

‘ભાંત્રો કે મવૂતિ કૈ જ નથી િોત ુાં ધ્મ નભ ાં, 
                 ળબ્દો મ ઓગે છે અભ યી અઝ નભ ાં’   (.ૃ૭૧ ‘આ અભે નીકળ્મા’) 
‘આંખની ચભકને કાનભાાં કશલેાની લાત’ કશીને કનલ ઇષ્ન્દ્રમ વ્મત્મમ કયે છે‘. ‘સડૂી લચ્ચ ે
વોાયી’’તદી શલાળથી આરેખામરેી ગઝર છે. ‘સડૂી લચ્ચે વોાયી’, ‘એક વાાંધુાં ત્માાં તેય 
તટેૂ’ લગેયે જેલી ાંક્ક્તઓભાાં કશલેતોનુાં રૂાાંતયણ આસ્લાદ્ય ફની યશ ે છે . શ્રદ્ધા  – આસ્થાનો 
અનાદય ન  કયલાનુાં કશતેા કનલ જૂા જેટલુાં જ ભશત્લ ઈફાદતને ણ આ ેછે. આ ભશત્લન ે

વ્મકત કયતી ગઝરો કશાણી-1 અને કશાણી -2 શલાળથી યચામરેી છે. ફધ ે દીભાા 
પ્રગટાલતો ભાનલી ોતાનુાં આંગણુાં અજલાે છે ખયો? 

    ‘અંદયની ળગને સાંકોયી  

    અવત અઘરુાં આસ ન કય વુાં, 
    દેખે તો િભણ ાં દેખ ડુાં,  

    સોચે તો અનભુ ન કય વુાં’ (.ૃ૧૦૩ ‘આ અભ ેનીકળ્મા’)  

              ‘હુાં’ છૂટે એટર ેયભાત્ભાનો વાક્ષાત્કાય થામ છે. અશાંકાયનુાં તણખલુાં આખા ડુાંગયન ે
વાંતાડીને ફેઠુાં છે,  જે અંદયની ળગને વાંકોયે એ યભને ાભે છે. વાચો આનાંદ ત્માયે ભે છે 
જમાયે ખદુી ભયી યલાયે,  અંશકાયનો નાળ થામ. જમાયે ‘હુાં’ ના યશ,ે જમાયે ‘હુાં’ નુાં નલવર્જન 
થામ,  આંસ ુ લશ.ે ત્માયે એ ગીત ફની જામ છે. આ આંસ ુ ભીયાભાાં ણ  છે. જોકે એના 
આંસઓુથી લશતેો આનાંદ જ છે જે બજનોભાાં ઢી ગમો છે. આત્ભફોધના અબાલે ભાનલી ખોટા 
ભાગે દોડ ેછે. ખયી જરૂય બીતયની જાગનૃતની છે, કાયણકે યભાત્ભા બીતયભાાં લવે છે. જો એને 
ફશાય ળોધલા જળો, તો યભાત્ભા તો પ્રાપત થળે નશીં, ફલ્કે તભે સ્લમાં ખોલાઈ જળો. આંખ, 
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નાક, કાન, જીબ અન ેસ્ળથ એ ાાંચ ઇષ્ન્દ્રમ અન ેછઠ્ઠા ભનને જેણે વાતભા વત્મચતેન સ્લરૂભાાં 
જોડી દીધાાં છે એલા લીયરાઓ ભનોજ્મી શોમ છે અને તેથી એ મથાથથ અધ્માત્ભ ાભી ળકે છે. 
  ભનષુ્મ ભથયુા, કાળી, કાફાભાાં બટકે છે. જેભ મગૃની નાબબભાાં કસ્તયુી છે, 
એભાાંથી જ સગુ ાંધ આલતી શોમ છે યાંત ુએ સગુ ાંધની ળોધ ભાટે લન-લનભાાં ઉદાવ ફનીને પયે 
છે. ણૂથકાભ, ણૂથતપૃત અને ણૂથવ ાંતષુ્ટ સ્લરૂ આત્ભા હુાં જ છાં એલી વભજના અબાલે ભાણવ 
વાંવાયસખુ ાભલા ભાટે આભતેભ બટકે છે. ભાત્ર ત્માગ કયલો તે યૂત ુાં નથી, યાંત ુ
અધ્માત્ભફોધ જરૂયી છે. અધ્માત્ભફોધ એટર ે દેશભાાં લવતા યભધન એલા ચેતનઆત્ભાની 
જાણ. તભાયા સખુની વલથ વાભગ્રી તભાયી ાવે છે. જો તભાયી જાતને તભે લળ કયી ળકો, તો 
તભાયા ળયીયની બીતયભાાં જ ષુ્ો અને વકૃ્ષોથી ભઘભઘતો અન ેફૂરરેો-પારરેો ફાગ-ફગીચો 
પ્રાપત થળે. એભાાં જ વાત વમરુ અને અવાંખ્મ તાયાઓ છે. એભાાં જ શીયા અને ભોતી છે અને 
એભાાં જ એનો ાયખુાં લવે છે. આ આત્ભદેલને ભાનલી ભરૂી જામ છે જે ોતાની બીતયભાાં છે. 
  બક્ક્તનાાં ગીતો ગાલાથી, ધભથકથાઓનુાં શ્રલણ કયલાથી, ળાસ્ત્રગ્રાંથો લાાંચલાથી 
અથલા તો વાંધ્મા કે તથણ જેલી રક્રમાઓ કયલાથી તભને કશુાં ભળે નશીં. ગભે તેટલુાં તીથાથટન 
કયો, તો ણ કશુાં લલાનુાં નથી. આ વઘાાં રક્રમાકાાંડો, ફાહ્યાચાયો કે ફાહ્યપ્રવનૃતઓ કયલાથી 
કશુાં નરશ લે. રાાંફી રાાંફી જટા લધાયલી, આખા ળયીયે યાખ ચોલી, ભાથે મુાંડન કયાલવુાં, 
ભાટી-થ્થયના નિંડન ેજૂલો કે ભાત્ર પાશાય કયલો- એ ફધી તો ફાહ્ય ફાફતો છે. બીતય 
વાથે એન ે કોઈ રેલાદેલા નથી. આભ કયલા જનાય આત્ભાન ે ઓખી ળકતો નથી એટર ે
અધ્માત્ભ સધુી ાંશોચી ળકતો નથી. ધ્માન, મોગ અને અધ્માત્ભની ઊચ્ચ ભનૂભકાના દળથન કયી 
ળકતો નથી.    
   ‘ખ ાંધ ય ખડકી દીધો ડયેો િલે, 
   અલતયે આનાંદ અદકેયો િલે.’ 
   ‘અંતયે આક ળને ઘેયો િલે, 
   ત યકોન  તેજ ખાંખેયો િલે’ 
   ‘રો િટ વયુાં આ નણણકનુાં આલયણ  

   નયૂભ ાં ન્િ ઈ યહ્યો ચ્િયેો િલે.’ (.ૃ૫૯ ‘આ અભે નીકળ્મા’) 
              યભાત્ભાનુાં વર્જન જમાયે આટલુાં અદભતુ શોમ ત્માયે યભાત્ભા કેટરો સુાંદય શળે? 
આવુાં વૌદમથ ામ્મા છી નજય વઘે સુાંદય જ જોલાની ! એભ તો ફશાય વબયતા છે જ યાંત ુ
એ વબયતાને નનશાનાયી વબય નજય નથી. આલી વબયતા જોલા ભાટે બીતયની વબયતા, 
વયવતા અનનલામથ છે. આલી વબયતા જમાયે પ્રીતભ ફને છે,  ત્માયે જીલનભાાં લવાંતનુાં આગભન 
થામ છે, શજાયો – શજાયો ફૂર ખીર ેછે. આ યભદળાભાાં અલૂથ વૌદમથની યવધાય લશ ેછે. ત્માાં 
યભાત્ભા યવ રૂ છે. ‘યવો લૈ વ: |’ છી નીયવભાાં શુાં ડલાનુાં ? પ્રાણોભાાં અક સગુાંધનો  
પ્રાદુબાથલ થામ છે. છી તો એ સગુાંધ ખદુ સધુી વીનભત નથી યશતેી. એ સ્લની ભટી 
વચયાચયની ફને છે. કણેકણભાાં સગુ ાંધ ઉઠે છે. ખશુ્બ ુલશેંચામ છે, લેયામ છે. ે સગુાંધ 
આચ્છારદત ફને છે. અશીં આલનારુાં કોઈ શષુ્ક નથી યશતે ુાં.  ખશુ્બનુી ખેયાત ચાર ેછે ને શયકોઈ 
એભાાં ન્દ્શાઈ યહ્ુાં છે: 
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        ‘ખશુ્બનુી ખેય ત ચ રે ય તહદન , 
                      આલન રુાં સલવ કોઈ તય થયુાં!’       (.ૃ૪૦ ‘આ અભે નીકળ્મા’) 
    શનૂ્દ્મ વઘન થમા છી આનાંદની છોો ઉડ ે છે. એની છારક 
અક્સ્તત્લને તો તયફતય કયે જ છે ણ વભગ્ર સષૃ્ષ્ટને ણ ોતાના ફાહુાળભાાં જકડ ે છે. 
બીતયની નીયવતા યવરૂ ફન્દ્મા છી વભગ્ર સષૃ્ષ્ટને ણ યવરૂ જુએ છે. ળાશ્વતનો ળયાફ 
અખાંડ તપૃ્પત આે છે. એ તપૃ્પત થકી  જ ગદગદ થલાયુાં છે. આનાંદનો આનલબાથલ થમો છે. ફૂર 
ખીલ્મા છે. એભાાં અનબુલ છે. ભાત્ર કનલતાના નલમ યુતો આ આનાંદ નથી. સ્લના છાંદભાાં 
ઘમૂ્મા છીની આ ઘટના છે. ણૂથના કેન્દ્રભાાં એભને સ્લનો છાંદ ફયાફય ફેવાડયો છે. દયેક ક્ષણ ે
ભસ્તી છે. યવનલબોયતા છે. ઉત્વલ જ ઉત્વલ છે.  અશનનિળ – યાતરદલવ ખશુ્બનુી  જ ખેયાત છે. 
સતૂા-જાગતા, ઉઠતા-ફેવતાાં આનાંદ જ આનાંદ છે. બીતયનુાં વાંગીત છે, મદૃાંગનો નાદ છે. 
                 સપૂીલાદીઓભાાં જે ભસ્તી જોલા ભે છે તે અશીં જોઈ ળકામ છે. પકીયી ભસ્તીની 
વાથે વાથે ફેરપકયાઇ, અરગાયીણુાં ણ જોઈ ળકામ છે. સપૂીઓ જેને અરગાયીણુાં કશ ેછે તેને 
કૃષ્ણ વાક્ષીબાલ કશ ેછે, અરગાયીણાભાાં નરપકયાઇ શોમ છે  જ્માયે  વાક્ષીબાલભાાં ભાત્ર રષ્ટા 
ફની યશલેાનુાં શોમ છે. ણ છે તો એક જ નવક્કાની ફે ફાજુ. વાભલેદભાાં એક ઉક્ક્ત છે : "देवस्य 
पश्य काव्यम"् આ જે દેખાઈ યહ્ુાં છે તે યભાત્ભાનુાં પ્રગટ કાવ્મ છે. આ પ્રકૃનતના નાદ ાછ 
એનો જ કાંઠ છૂામેરો છે. કોમરની કહૂકુહૂ ુ ને કુસભુની વૌયબ ણ એ જ છે, નતનભય શોમ કે 
પ્રકાળ, મતૃ્ય ુશો કે છી શોમ જીલન- ફધે એનો જ શાથ છે, એનુાં જ કાવ્મ છે. કનલ નેથ્મભાાં છે 
જે પ્રગટ ણ ેદેખાઈ યહ્ુાં છે. એતો ભાત્ર વર્જન છે. વર્જક ડદા ાછ છે. આણી બીતય જે 
તયાંગાઈ યહ્યો છે એ ણ યભાત્ભા જ છે. 
  હુાં ખોલાઈ જામ છે ત ુાં  યશી જામ છે. બક્ત ખોલાઈ જામ છે બગલાન યશી જામ 
છે. જેભ એક બફન્દ્દુ નવન્દ્ધભુાાં ડ ે કે ખોલાઈ જામ તભે, વાગય ફચે છે. શલે 'હુાં' અરગ અરગ 
નથી. એક થઇ ગમો છાં, અનન્દ્મ થઇ ગમો છાં. વીભા જમાયે અવીભભાાં બે છે તો અવીભ જ 
ફચે છે. વીભા નલલપુત થામ છે એટર ે ઉનનદ ણ કશ ે છે કે - જમાયે ણૂથભાાંથી આણ ે
ણૂથને ફાદ કયીએ છીએ ત્માયે ણૂથ જ ળે યશ ે છે. આણ ે ણ જાણીએ છીએ કે કેટરીમે 
નદીઓ વાગયને ભે છે. યાંત ુવાગયભાાં તેથી કશુાં લધતુાં નથી કે નથી ઘટતુાં. 
  યાજેન્દ્ર શકુ્ર કથ્મ અને અકથ્મનો વાય એક જ ભાને છે.  તેથી તેભના 
અધ્માત્ભબાલો  ફહઆુમાભી છે. એભાાં અનેક બાલોનુાં વાંનભશ્રણ જોલા ભે છે યાંત ુએભની જે 
ળોધ છે એ યભાત્ભાની છે અને એ ળોધ ‘આ અભે નીકળ્મ ’ભાાં  અનલયત ચારે છે.  


