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ઘણા, ઘણા, ઘણા,  
વર્ષો વીરી રયા.

હુ ંલરોકરોને અનય િેવરો  
માટે રારા જરોઈ શકંુ છ.ં

સવરતાથી અગ્નિ

2

ઘણા, ઘણા, ઘણા,  
વર્ષો વીરી રયા.

હુ ંલરોકરોને અનય િેવરો  
માટે રારા જરોઈ શકંુ છ.ં

સવરતાથી અગ્નિ

3

હુ ંએક માણસને જરોઈ શકંુ છ.ં

રેનુ ંનામ એચલયા છે.

એચલયા સર્જનહાર ઈશ્વર  
માટે રાઈ રહ્રો છે.
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જે લરોકરો અનય િેવરોને  
માટે રાય છે રેઓને હુ ં 
એક વેિી બાધંરા જરોઈ શકંુ છ.ં

જે લરોકરો અનય િેવરોને માટે રાય છે  
રેઓને હુ ંવિેી ઉપર એક રરોધરો  
મકૂરા જરોઈ શકંુ છ.ં

4

હુ ંએચલયાને લરોકરોને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ ંજેઓ અનય િેવરો  
માટે રાય છે,

‘જરો રમારા િેવરો સાચા ઈશ્વર છે  
રરો રેમને વિેી પર અગ્ન  
વરસાવવા િરો.

જરો સર્જનહાર ઈશ્વર સાચા ઈશ્વર છે  
રરો રેમને વિેી પર અગ્ન  
વરસાવવા િરો.’

યદુ્ધ શરૂ થાય છે.



6

જે લરોકરો અનય િેવરોને માટે રાય છે 
રેઓને હુ ંરારા, પ્ાથતાના કરરા, નાચરા 
અને કિૂરા જરોઈ શકંુ છ…ં

ઉપર અને નીચે…ઉપર અને નીચે…
ઉપર અને નીચે.

7

હુ ંજરોઈ શકંુ છ ંજે લરોકરો અનય િેવરો 
માટે રાય છે રેઓ સાભંળી રહ્ા છે…
સાભંળી રહ્ા છે…સાભંળી રહ્ા છે.
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અનય િેવરો કરોઈ જવાબ આપરા નથી. 

9

હુ ંએચલયાને લરોકરોને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ ંજેઓ અનય િેવરો  
માટે રાય છે,

‘વધ ુજરોરથી પ્ાથતાના કરરો,  
વધ ુલાબં ુ ંનાચરો અને વધ ુઊંચુ ંકિૂરો.

કિાચ રમારા િેવરો સઈુ રયા છે.’
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જે લરોકરો અનય િેવરોને માટે રાય છે

રેઓને હુ ંજરોરથી પ્ાથતાના કરરા, 

વધ ુલાબં ુ ંનાચરા અને ઊંચુ ંકિૂરા  
જરોઈ શકંુ છ…ંઉપર અને નીચે… 
ઉપર અને નીચે…ઉપર અને નીચે.

11

હુ ંજરોઈ શકંુ છ ંજે લરોકરો અનય િેવરો  
માટે રાય છે રેઓ 

સાભંળી રહ્ા છે…સાભંળી રહ્ા છે…
સાભંળી રહ્ા છે.

અનય િેવરો કરોઈ જવાબ આપરા નથી.
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એચલયા જે સર્જનહાર ઈશ્વર  
માટે રાય છે રેને હુ ં 
એક વેિી બાધંરા જરોઈ શકંુ છ.ં

એચલયા જે સર્જનહાર ઈશ્વર  
માટે રાય છે રેને હુ ંવિેી પર  
એક રરોધરો મકૂરા જરોઈ શકંુ છ.ં

13

એચલયા જે સર્જનહાર ઈશ્વર  
માટે રાય છે રેને હુ ંવિેીની 
આસપાસ પાણી રેડરા જરોઈ શકંુ છ,ં 

રેડી રહ્રો છે…રેડી રહ્રો છે… 
રેડી રહ્રો છે.
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બધા લરોકરો જરોઈ રહ્ા છે…રાહ જરોઈ 
રહ્ા છે…અને ધયાન આપી રહ્ા છે.

14

હુ ંએચલયાને સર્જનહાર ઈશ્વરને  
કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘કૃપા કરીને, મને જવાબ આપરો જેથી 
લરોકરો ફકર રમારા માટે રાય.’
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પછી રે થયુ!ં

સર્જનહાર ઈશ્વરે વેિી પર  
અગ્ન વરસાવી!

17

હુ ંબધા લરોકરોને સર્જનહાર ઈશ્વર  
માટે રારા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંબધા લરોકરોને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘સર્જનહાર ઈશ્વર એ જ  
સાચા ઈશ્વર છે.’
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ઘણા વર્ષો વીરી રયા.

હુ ંએક રાજાને જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંરાજાને સરોનાની મવૂરતિ  
બાધંરા જરોઈ શકંુ છ.ં

અગ્નિનુ ંવર ુતાળ

18

ઘણા વર્ષો વીરી રયા.

હુ ંએક રાજાને જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંરાજાને સરોનાની મવૂરતિ  
બાધંરા જરોઈ શકંુ છ.ં

અગ્નિનુ ંવર ુતાળ

19

હુ ંરાજાને લરોકરોને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘સરોનાની મવૂરતિ માટે જ રાઓ નદહ  
રરો હુ ંરમને અગ્નમા ંફેંકી િઈશ.’
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હુ ંત્રણ છરોકરાઓને સર્જનહાર ઈશ્વર  
માટે રારા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંત્રણ છરોકરાઓને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘અમે રરો ફકર સર્જનહાર ઈશ્વર  
માટે રાઈશુ.ં’

20

તયા ંજુઓ, અગ્ન બહ ુ 

રરમ…રરમ…રરમ છે!
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હુ ંરાજાને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘ત્રણ છરોકરાઓ જે ફકર  
સર્જનહાર ઈશ્વર માટે રાય છે,  
રેઓને અગ્નમા ંફેંકી િરો!’

22

હુ ંજરોઈ શકંુ છ ંરાજા  
બહ,ુ બહ,ુ બહ ુગસુસામા ંછે.



20

તયા ંજુઓ, અગ્ન બહ ુ 

રરમ…રરમ…રરમ છે!

25

હુ ંજરોઈ શકંુ છ ંત્રણ છરોકરાઓ જે  
ફકર સર્જનહાર ઈશ્વર માટે રાય છે 
રેઓને અગ્નમા ંફેંકવામા ં 
આવી રહ્ા છે.



20

તયા ંજુઓ, અગ્ન બહ ુ 

રરમ…રરમ…રરમ છે!

27

હુ ંરાજાને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘જુઓ, ત્રણ છરોકરાઓ અગ્નમા ં 
ચાલી રહ્ા છે!

હવ ેઅગ્નમા ંચાર લરોકરો  
ચાલી રહ્ા છે!

ત્રણ છરોકરાઓ અને એક  
વયગકર સર્જનહાર ઈશ્વર જેવરો.’
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હુ ંરાજાને ત્રણ છરોકરાઓને,  
જેઓ ફકર સર્જનહાર ઈશ્વર માટે રાય છે 
રેઓને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘આ મરોટી અગ્નમાથંી બહાર આવરો!’

20

તયા ંજુઓ, અગ્ન બહ ુ 

રરમ…રરમ…રરમ છે!
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હુ ંરાજાને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં 

‘સર્જનહાર ઈશ્વર માટે રાઓ.

સર્જનહાર ઈશ્વરે ત્રણ છરોકરાઓને 
અગ્નમાથંી બચાવી લીધા છે.’

30

હુ ંત્રણ છરોકરાઓને અગ્નમાથંી  
બહાર આવરા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંજરોઈ શકંુ છ ંત્રણ છરોકરાઓને  
અગ્નથી કરોઈ નકુસાન થયુ ંનથી.



32

અનય કરોઈ િેવ પાસે  
બચાવવાનુ ંસામરયતા નથી.

સર્જનહાર ઈશ્વર એ જ  
સાચા ઈશ્વર છે.

સર્જનહાર ઈશ્વર આવી રહ્ા છે…




