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2

ઘણા વર્ષો વીરી ગયા.

હુ ંઇબ્ાદહમના બાળકરો, રેમના બાળકરો, 
રેમના બાળકરો અને રેમના  
બાળકરોના બાળકરોને સર્જનહાર  
ઈશ્વર માટે ગારા જરોઈ શકંુ છ.ં

દુષ્ટ રાજા

2

ઘણા વર્ષો વીરી ગયા.

હુ ંઇબ્ાદહમના બાળકરો, રેમના બાળકરો, 
રેમના બાળકરો અને રેમના  
બાળકરોના બાળકરોને સર્જનહાર  
ઈશ્વર માટે ગારા જરોઈ શકંુ છ.ં

દુષ્ટ રાજા

3

હુ ંબાળકરોને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘સર્જનહાર ઈશ્વર, કૃપા કરીને  
અમને બચાવરો.’
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હુ ંએક બીજા માણસને જરોઈ શકંુ છ.ં

રેનુ ંનામ મસૂા છે.

મસૂા સર્જનહાર ઈશ્વર  
માટે ગાઈ રહ્રો છે.

4

હુ ંદુષટ રાજાને જરોઈ શકંુ છ.ં

જે સર્જનહાર ઈશ્વર માટે  
ગાઈ રહ્ા છે રે સવતાને  
દુષટ રાજા વધક્ારે છે.
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હુ ંમસૂાને એક બળરા ઝાડ  
રરફ જરોરા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંઅગ્નમાથંી સર્જનહાર ઈશ્વરને  
કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં 

‘મસૂા, દુષટ રાજાને કહ ેકે  
સર્જનહાર ઈશ્વર કહ ેછે,

“મારા લરોકરોને મકુર કર!”’

7

મસૂાનરો એક ભાઈ છે.

રેનુ ંનામ હારુન છે.

હુ ંમસૂા અને હારુનને દુષટ રાજા  
પાસે જરા જરોઈ શકંુ છ.ં
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હુ ંમસૂાને દુષટ રાજાને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

સર્જનહાર ઈશ્વરે કહુ ંછે,

“મારા લરોકરોને મકુર કર!”’

9

હુ ંદુષટ રાજાને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘હુ ંએ લરોકરોને મકુર નદહ કરંુ જેઓ  
સર્જનહાર ઈશ્વરને માટે ગાઈ રહ્ા છે.’
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હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘હારુન, રારી લાકડી નીચે ફેંક.’

હુ ંહારુનને રેની લાકડી નીચે  
ફેંકરા જરોઈ શકંુ છ.ં

11

હુ ંહારુનની લાકડીન ેસાપમા ં 
બિલારા જરોઈ શકંુ છ.ં

ર ેફંકારી રહુ ંછે…ફંકારી રહુ ંછે… 
ફકંારી રહુ ંછે.
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રેઓ ફંકારી રહ્ા છે…ફંકારી રહ્ા છે…
ફંકારી રહ્ા છે.

હુ ંજાદુગરરોની લાકડીઓને  
સાપમા ંબિલારા જરોઈ શકંુ છ.ં

13

રેઓ ફંકારી રહ્ા છે…ફંકારી રહ્ા છે…
ફંકારી રહ્ા છે.

હુ ંજાદુગરરોની લાકડીઓને  
સાપમા ંબિલારા જરોઈ શકંુ છ.ં

12

હુ ંદુષટ રાજાને પરોરાના  
જાદુગરરોને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘રમારી લાકડીઓ નીચે ફેંકરો.’

હુ ંજાદુગરરોને પરોરાની લાકડીઓ  
નીચે ફેંકરા જરોઈ શકંુ છ.ં
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હુ ંહારુનના સાપન ેજાદુગરરોના  
સાપરોન ેખારા…ખારા…ખારા… 
જરોઈ શકંુ છ.ં

સર્જનહાર ઈશ્વર સૌથી  
સામરયતાવાન છે!

15

હુ ંમસૂાન ેકહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘સર્જનહાર ઈશ્વરે કહુ ંછે,

“મારા લરોકરોન ેમકુર કર!”’

હુ ંદુષટ રાજાને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘હુ ંએ લરોકરોન ેમકુર નદહ કરંુ જેઓ 
સર્જનહાર ઈશ્વરન ેમાટે ગાઈ રહ્ા છે.’
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હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘મસૂા, જે લરોકરો મારા માટે ગાય 
છે, રેઓને એક હલવાનની બચલ 
ચઢાવવાનુ ંકહ.ે

હલવાનના લરોહીને ઘરરોની  
બારસાખરો પર લગાઓ.

જયારે હુ ંલરોહીને જરોઈશ,  
મારા લરોકરો મરશ ેનદહ.’

16

હુ ંમસૂાને દુષટ રાજાને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘આજે રાત્રે િરેક પદરવારનરો  
પ્રથમ િીકરરો મરી જશ.ે’
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એ રાત્રે, િરેક પદરવાર,  
જે સર્જનહાર ઈશ્વર માટે  
ગાત ુ ંનથી, રેમનરો  
પ્રથમ િીકરરો મરણ પામયરો.

એ રાત્રે, િરેક પદરવાર જે સર્જનહાર 
ઈશ્વર માટે ગાય છે, રેમનરો  
પ્રથમ િીકરરો જીવરરો રહ્રો.

18

સવતા જેઓ સર્જનહાર ઈશ્વર  
માટે ગાય છે, રેઓએ રેમના  
ઘરરોની બારસાખરો પર  
હલવાનનુ ંલરોહી લગાવ્ુ.ં
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એ રાત્રે જે લરોકરો સર્જનહાર  

ઈશ્વર માટે ગાય છે રેઓને  

દુષટ રાજાએ મકુર કયાતા.

સર્જનહાર ઈશ્વર સૌથી  

સામરયતાવાન છે!

21

સમય વીરી ગયરો.

હુ ંદુષટ રાજાને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘જે લરોકરો સર્જનહાર ઈશ્વર માટે ગાય છે 
રેઓની પાછળ હુ ંજઈશ અને રેઓને 
મારી નાખીશ.’

જલિી કરરો, દુષટ રાજા અને રેની 
સેના આવી રહી છે…
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હુ ંમસૂા અને લરોકરો જેઓ  
સર્જનહાર ઈશ્વર માટે ગાય છે  
રેઓને એક મરોટી, મરોટી, મરોટી નિી  
પાસે ઊભા રહલેા જરોઈ શકંુ છ.ં

જલિી કરરો, દુષટ રાજા અને  
રેની સેના આવી રહી છે…

23

હુ ંમસૂાને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘સર્જનહાર ઈશ્વર મરોટી,  
મરોટી, મરોટી નિીમાથંી  
એક રસરરો બનાવશે.

સર્જનહાર ઈશ્વર  
આપણને બચાવશ.ે’
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સર્જનહાર ઈશ્વરે મરોટી, મરોટી,  
મરોટી નિીને બે ભાગમા ંકરી નાખી.

હુ ંમસૂા અને લરોકરો જેઓ  
સર્જનહાર ઈશ્વર માટે ગાય છે  
રેઓને એક મરોટી, મરોટી, મરોટી નિીમા ં
રસરા ઉપર ચાલરા જરોઈ શકંુ છ.ં

25

હુ ંદુષટ રાજા અને રેની  
સેનાને મરોટી, મરોટી, મરોટી  
નિીમા ંપીછરો કરરા  
જરોઈ શકંુ છ.ં
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હુ ંદુષટ રાજા અને રેની સેના પર  
પાણી ફરી વળરા જરોઈ શકંુ છ.ં

દુષટ રાજા અને રેની સેના  
મરણ પામયા છે.

27

મસૂા અને જે લરોકરો સર્જનહાર ઈશ્વર 
માટે ગાય છે રેઓને હુ ં 
મકુર થયેલા જરોઈ શકંુ છ.ં

સર્જનહાર ઈશ્વર સૌથી  
સામરયતાવાન છે!
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હુ ંએક ભરવાડ છરોકરાને જરોઈ શકંુ છ.ં

રેનુ ંનામ િાઉિ છે.

િાઉિ ઇબ્ાદહમના 
પદરવારમાથંી છે.

ઘણા વર્ષો વીરી ગયા.

ભરવાડ છરોકરરો િાઉિ 
હવ ેરાજા છે.

ભરવાડ છોકરો

29

હુ ંિાઉિ રાજાને સર્જનહાર ઈશ્વર 
માટે ગારા સાભંળી શકંુ છ.ં

‘સર્જનહાર ઈશ્વર, 
રમે મારા માટે સઘળં છરો.

સર્જનહાર ઈશ્વર,  
રમે મને જીવન આપરો છરો.
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સર્જનહાર ઈશ્વર, રમે મને શાવંર આપરો છરો.

સર્જનહાર ઈશ્વર, રમે મને બચાવરો છરો.

સર્જનહાર ઈશ્વર, રમે મારંુ રક્ષણ કરરો છરો.

31

સર્જનહાર ઈશ્વર,  
રમે મને પ્રેમ કરરો છે.

સર્જનહાર ઈશ્વર,  
રમે સિાસવતાકાળ માટે મારી સાથે છરો.’
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હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને િાઉિ  
રાજાને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘રારા પદરવાર દ્ારા હુ ં
સવતાને સિાસવતાકાળ માટે 
બચાવી લઈશ.’

સર્જનહાર ઈશ્વર આવી રહ્ા છે.




