
સુવારાતાની
વારાતા પસુરક

	 છ
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બીજરો દિવસ, બીજરો સમય,  
બીજા સથળે.

હુ ંએક નાની છરોકરીને જરોઈ શકંુ છ.ં

નાની છરોકરી બાર  
વરસની છે.

નાની છરોકરી બહ,ુ બહ,ુ બહ ુ 
બીમાર છે.

નાની છરોકરી મરણ પામવાની છે!

ઈસ ુસાજા કરે છે

2

બીજરો દિવસ, બીજરો સમય,  
બીજા સથળે.

હુ ંએક નાની છરોકરીને જરોઈ શકંુ છ.ં

નાની છરોકરી બાર  
વરસની છે.

નાની છરોકરી બહ,ુ બહ,ુ બહ ુ 
બીમાર છે.

નાની છરોકરી મરણ પામવાની છે!

ઈસ ુસાજા કરે છે

3

નાની છરોકરીનરો એક વપરા છે.

રેન ુ ંનામ યાઈર છે.

હુ ંયાઈરને નગર રરફ  
જરા જરોઈ શકંુ છ.ં

જલિી…જલિી…જલિી… 
રારી નાની િીકરી મરણ  
પામવાની છે!

2 3



4

હુ ંયાઈરને ઈસનુા પગે  
પડરા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંયાઈરને ઈસનુે કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘મહરેબાની કરીને મારા ઘરે આવરો.

મારી નાની િીકરી મરણ પામવાની છે.

એને સપશતા કરરો અને રે સાજી થઈ જશ.ે

એને સપશતા કરરો અને રે જીવશ.ે’

5

હુ ંઈસનુે અને યાઈરને  
યાઈરના ઘર રરફ ચાલરા  
જરોઈ શકંુ છ.ં

થરોભ નાની છરોકરી,  
સર્જનહાર ઈશ્વર આવી રહ્ા છે…
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6

હુ ંએક સ્તીને જરોઈ શકંુ છ.ં

રે બહ ુબીમાર છે.

રે બદહષકકૃર છે.

સ્તી જે બહ ુબીમાર છે રેને હુ ં 
પરોરાની જારને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘જરો હુ ંઈસનુે સપશતા કરંુ, રરો હુ ં 
સાજી થઈ જઈશ.’

7

પછી રે થયુ!ં
6 7



8

સ્તી જે બહ ુબીમાર હરી,  
રણેે ઈસનુ ેસપશતા કયયો.

હુ ંઈસનુ ેથરોભી જરા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંઈસનુ ેકહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘મન ેકરોણે સપશતા કયયો?’

9

ઘણા લરોકરો સાભંળી રહ્ા છે… 
સાભંળી રહ્ા છે…સાભંળી રહ્ા છે.
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10

સ્તી જે બહ ુબીમાર છે  
રેને હુ ંકહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘ઈસનુા એક સપશતાથી હુ ં 
સાજી થઈ ગઈ છ!ં’

10 11
11

થરોભ નાની છરોકરી,  
સર્જનહાર ઈશ્વર આવી રહ્ા છે…



13

હુ ંએક માણસને યાઈરને  
કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં 
‘રારી નાની િીકરી મરણ પામી છે.’

હુ ંઈસનુે યાઈરને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘દુઃખી ના થઈશ,  
હુ ંઈસ ુછ.ં

રારી નાની િીકરી જીવશ!ે’
12 13
12

પછી રે થયુ…ં



14

હુ ંઈસનુ ેઅને યાઈરને યાઈરના  
ઘરમા ંજરા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંઈસનુ ેનાની છરોકરીને, જે  
મરણ પામી છે રેને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,

‘નાની છરોકરી, ઊઠ!’

હુ ંનાની છરોકરીને ઉઠરા  
જરોઈ શકંુ છ!ં

નાની છરોકરી જીવ ેછે!

15

ઈસ ુસિાસવતાકાળ જીવન છે.

અંધારાન ેદૂર કરવાનુ ં 
સામરયતા ફકર ઈસ ુપાસ ેછે.

સર્જનહાર ઈશ્વર અહીં છે!
14 15
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બીજરો દિવસ, બીજરો સમય,  

બીજા સથળે.

હુ ંઈસ ુઅને રેમના વશષયરોને  
નિીની પાર જરા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંભ ૂડંરોને નિીની પાસે  
ઊભા રહલેા જરોઈ શકંુ છ.ં

હું મકુર છં

16 17
16

બીજરો દિવસ, બીજરો સમય,  

બીજા સથળે.

હુ ંઈસ ુઅને રેમના વશષયરોને  
નિીની પાર જરા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંભ ૂડંરોને નિીની પાસે  
ઊભા રહલેા જરોઈ શકંુ છ.ં

હું મકુર છં

17

હુ ંતયા ંએક માણસને જરોઈ શકંુ છ.ં

રે માણસમા ંઘણા દુષટ  
આતમાઓ છે.

હુ ંઈસનુે માણસમા ંઘણા  
દુષટ આતમાઓને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘આ માણસની બહાર આવરો અને  
નિી પાસે ઊભા રહલેા ભ ૂડંરોમા ં 
જરા રહરો.’



19

હુ ંમાણસને ઈસ ુમાટે  
ગારા સાભંળી શકંુ છ.ં

હુ ંઈસનુે માણસને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘જા અને સવતા લરોકરોને કહ ે 
સર્જનહાર ઈશ્વરે રારા  
માટે શુ ંકયુું છે.’

18 1918

હુ ંઘણા દુષટ આતમાઓને આ માણસમાથંી 
બહાર આવરા અને નિી પાસે ઊભા  
રહલેા ભ ૂડંરોમા ંજરા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંભ ૂડંરોને િરોડીને નિીમા ં 
ડબૂરા જરોઈ શકંુ છ.ં

ભ ૂડંરો મરણ પામયા છે.
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હુ ંમાણસને સવતા લરોકરોને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘ઈસએુ દુષટ આતમાઓને  
મારામાથંી બહાર આવવાનુ ંકહુ.ં

દુષટ આતમાઓ મારામાથંી  
બહાર આવી ગયા.

ઈસએુ મને મકુર કયયો છે.’

21

ઈસ ુજગરનુ ં 
અજવાળં છે.

અંધારાને દૂર કરવાનુ ં 
સામરયતા ફકર ઈસ ુપાસે છે.

સર્જનહાર ઈશ્વર અહીં છે!
20 21
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હુ ંઈસનુે રેના વશષયરોને કહરેા 
સાભંળી શકંુ છ,ં

હવ ેમારા માટે સમય આવી ગયરો છે 
કે રમારા સવતા ખરાબ કામરો  
માટે હુ ંમારા જીવને લરોહીના  
બચલિાન રરીકે આપુ.ં

હુ ંરમારી વશક્ા લઈશ. 
હુ ંઅંધારાને દૂર કરીશ.

હુ ંરમને સિાસવતાકાળ માટે બચાવી 
લઈશ.’

22

સમય વીરી ગયરો  .
આ રાર અંધારી છે… 

એ બહુ, બહુ, બહુ અંધારી છ.ે

ઈસ ુબચાવે છે

22

સમય વીરી ગયરો  .
આ રાર અંધારી છે… 

એ બહુ, બહુ, બહુ અંધારી છ.ે

ઈસ ુબચાવે છે

2322
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હુ ંઈસનુા લરોહીને જમીન પર  
નીચે પડરા…પડરા…પડરા  
જરોઈ શકંુ છ.ં

24 25

24

સમય વીરી ગયરો.

હુ ંસૈવનકરોને ઈસનુે વધસરભં પર  
ખીલા ઠરોકરા જરોઈ શકંુ છ.ં
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હુ ંઈસનુ ેવધસરભં પર  
લટકી રહલેા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંઈસનુ ેકહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘હુ ંહજુપણ રમન ેપે્મ કરંુ છ.ં 
હુ ંરમન ેબચાવી લઈશ.

રમે મને શરોધી લેશરો. હુ ંરમને માફ કરંુ છ.ં 
હુ ંમારંુ જીવન રમને આપુ ંછ.ં’

27

હુ ંજરોઈ શકંુ છ ંઈસ ુમરણ પામયા છે.
26 27



29

સમય વીરી ગયરો.
28 29

28

આ દિવસ અંધાદરયરો છે…  
ર ેબહ,ુ બહ,ુ બહ ુઅંધાદરયરો છે.

હુ ંઈસનુા વશષયરોન ેરેમની લાશ  
કબર રરફ લઈ જરા જરોઈ શકંુ છ.ં

ઈસનુ ેિફનાવામા ંઆવયા.
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હુ ંએક સારી આતમાને  
ઈસનુા વશષયરોને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘ઈસ ુસિાસવતાકાળ 
માટે જીવ ેછે.’

30 31

30

હુ ંજરોઈ શકંુ છ ંઈસનુી  

કબર ખાલી છે!

ઈસનુુ ંશરીર કા ંછે?



32 33

32

હુ ંઈસનુે જરોઈ શકંુ છ.ં રે જીવવર છે!

33

હુ ંઈસનુ ેરનેા વશષયરોને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘જાઓ અન ેસવતા કુળરોન,ે  
સવતા લરોકરોન ેસવતાત્ર સવુારાતા કહરો!

હુ ંરમન ેપે્મ કરંુ છ.ં હુ ંમરણ પામયરો 
હરરો, છરાયં રમન ેસિાસવતાકાળન ેમાટે 
બચાવવા હુ ંજીવુ ંછ.ં’



34

હુ ંઈસનુે આકાશમા ંઉપર…ઉપર…ઉપર 
જરા જરોઉં છ.ં

34 35
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ઘણા વર્યો વીરી ગયા.

હુ ંએક માણસને જરોઈ શકંુ છ.ં

રને ુ ંનામ યરોહાન છે.

હુ ંયરોહાનન ેકહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘હુ ંઈસનુ ેઉપર આકાશમા ંજરોઈ શકંુ છ.ં 

રમેની આંખરો અગ્ ન જેવી છે!’

ઈસ ુજીવે છે

36

ઘણા વર્યો વીરી ગયા.

હુ ંએક માણસને જરોઈ શકંુ છ.ં

રને ુ ંનામ યરોહાન છે.

હુ ંયરોહાનન ેકહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘હુ ંઈસનુ ેઉપર આકાશમા ંજરોઈ શકંુ છ.ં 

રમેની આંખરો અગ્ ન જેવી છે!’

ઈસ ુજીવે છે

37

હુ ંઈસનુ ેએક સફેિ ઘરોડા પર  
આવરા જરોઈ શકંુ છ.ં

રને ુ ંનામ ઈશ્વરનુ ંવચન છે.

હુ ંઈસનુા ઝભભા ઉપર આ  
શબિરો જરોઈ શકંુ છ,ં

રાજાઓના રાજા અને  
પ્ભઓુના પ્ભ!ુ
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39

હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘મારા લરોકરો સિાસવતાકાળને  
માટે બચાવી લેવામા ંઆવયા છે.

મરણ નદહ. આંસ ુનદહ.

ગમ નદહ. દુઃખ નદહ.

મેં સઘળં નવુ ંબનાવયુ ંછે.’

38

હુ ંસવતા કુળરોના લરોકરોને ઈસ ુ 
માટે ગારા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંબધી આતમાઓને ઈસ ુ 
માટે ગારા જરોઈ શકંુ છ.ં

સઘળં ઈસ ુમાટે ગાય છે  
રે હુ ંજરોઈ શકંુ છ.ં
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40

40

હુ ંઈસનુે કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘જુઓ હુ ંજલિી પાછરો આવુ ંછ.ં

હુ ંએ છ ંજે સવતાકાળ માટે જીવ ેછે.  
હુ ંઈસ ુછ.ં

હુ ંરમને પ્ેમ કરંુ છ.ં

મેં રમને સિાસવતાકાળ  
માટે બચાવી લીધા છે.’




