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ABSTRACT 
 

યાભામણ અને ભશાબાયત આણા દેળના અમલૂ્ મ ્રંથથ ેે. આણા દેળની વારંથસ્ કૃતિકતગ િમયભાનારંથ બ મતભ ્રતતીગ  

એટરે યાભામણ અને ભશાબાયત. એભના અબાલભારંથ અદ્વિતીમ અનુભ લાયવાની ગલ્ ના ણ ગયલી ગમનન ેે. 

જેના થગી શજાય  લષ ેી ણ આણે જીલનના આદળો અને અસ્સ્ભતાને ફચાલી ળક્યા ેીએ . ભશાબાયતનુરંથ 

વાલષબૌભ અને વાલષગાલરન ભશત્લ ભશતિકિ  લેદ માવે બફૂદ દઢતાતાલૂષગ દળાષ યુરંથ ેે જે તેભણે આત્ ભ્રતળરંથવા ભાટે 

નશીં, યરંથત ુ્રંથથની લાસ્ તતિકલગતા યૂૂ ગયતા ્ર ગભારંથ ર્યુરંથ ેે ગે – 

 

“ધભષ, અથષ, ગાભ અને ભ ક્ષની ફાફતભારંથ શ  ેબયતશ્રેષ્ન! જે અશીં ેે તે ફીજે ફધે ેે અને જે અશીં નથી તે ફીજે ક્યારંથમ 

નથી.”  (દ ી, ભશા. આમદ. ૫૬-૩૩. ાન ૩૪૮)   

 

ભશાબાયત ફહુદનન  ્રંથથ ેે. ભશાબાયતની ભશત્તા 

તિકલળે માવ રખે ેે ગે, 

 

“જે તિકલિાન બ્રાહ્મણે ે અંિ વમશત લેદ ન  અભ્માવ 

ગમો શ મ, લી ઉતિકનદ ણ જાણત  શ મ યરંથત ુ

ભશાબાયતન  અભ્માવ ન ગમો શ મ ત  તે બધુ્ધધભાન 

નથી” (દ ી, ભશા. આમદ. ૨-૨૩૫. ાન ૧૦૭) 
 

ભશાબાયતભારંથ  માવ, બીષ્ ભ, તિકલદુય લિેયે ભશારુૂ , 

દ્ર ણ, કૃાચામષ, લિેયે આચામો, તિકલશ્વાતિકભત્ર, બાયિાદ, 

આમદ ઋતિકઓ, િારંથધાયી, કુન્ તી, દ્રૌદી જેલી આમષનાયી, 

ચભત્ ગાયી કૃષ્ ણ, ભશાયાક્રભી ારંથડલ , દુમોધન, ગણષ 

લિેયે અનેગ ભશાનચમયત્ર  આલે ેે. ્રતત્ મેગ ાત્ર ની 

 ત- તાની તિકલતિકળષ્ ટતા ેે. 

ચામયત્ર્મ, તિકનષ્ ના, ફ, જ્ઞાન ફધુરંથ શ લા ેતારંથ જીલનન  

તાર વચલાત  નથી. „„ધભષ, અથષ, ગાભ અને ભ ક્ષ 

યસ્ યને યૂગ થામ અને ્રતત્ મેગનુરંથ ભશત્ લ દલામ 

ત  દ વભતરુા વચલામ” – આવુરંથ ગશેલાન  ગદાચ 

 માવમતુિકન ્રતમાવ ગયે ેે. તેથી દ ગદાચ ભશાબાયતનારંથ 

ાત્ર  અતિકતઉત્તભ, ઉદાત્ત ણ ભાન લી દ ેે. ભાનલીભારંથ 

વાભર્થ મષ અને દુફષતા શ મ તે સ્ લાબાતિકલગ  ેે 

વજ્દનતા અને દુર્જનતા એગ તિકવક્કાની ફે ફાૂુ જેલા 

ેે. 
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ભશાબાયતનુરંથ ાત્રલૈતિકલધ મ અને તિકલતિકળષ્ ટમ અનેરૂરંથ ેે. તે 

ૈગીનુરંથ દુમોધનનુરંથ ાત્ર વતિકલળે ચચાષસ્ દ અને 

ભશત્ લનુરંથ ેે. ભશાબાયત્રંથથના ખરનામગ એલા આ 

ચમયત્રભારંથ સ્ લબાલિત  અનેગ દુ્ુષણ  દ લા ભે ેે. 

દુષ્ ટ, દુયાચાયી, અશરંથગાયી, લૈયવતૃિકત યાખનાય, ઇાષળુ, 

તિકલદ્ર શી, અન્ મામી, અધભી, કુઘાતગ, આચામો તથા 

લડીર નુરંથ અભાન ગયનાય એલા દુ્ુષણ  ધયાલનાય 

દુમોધનનારંથ ક્યારંથગ તિકલતિકળષ્ ટ  મમગતત્ લનારંથ દળષન થામ ેે, 

જે તાવલાન  અશીં ઉક્રભ ેે: 
 

 તભ કુશળ રાજનકતતજ્ઞ છભ . 

 

બીષ્ ભ ,દ્ર ણ,કૃાચામષ ,જેલા ળસ્તતળાી ભશાયથીઓના  

ારંથડલ  તયપન  ક્ષાત વાશજદગ શત  ેતારંથ  તાનારંથ 

ક્ષભારંથ યાખલાન  વપ ્રતમાવ દુમોધનન  ેે. 

 

 તભ સ અાહતસ અક ેનભ રાક્ર ક ર્યોદ્ધો છભ  : 

 

બીષ્ ભામદ ભશાયથીઓના મતૃ્ ય ુ ેી ગણષ ણ યધુમાભારંથ 

ભયામ , જીલનવખા ગણષના તિકલનાળને રીધે તે ક્ષણબય 

તિકળતિકથર થઇ િમ . તેની આ સ્સ્થતિકત દ ઇ કૃાચામષ 

ેેલ્રી લખત તેને ારંથડલ  વાથે વરંથતિકધ ગયી રેલાની 

વરાશ આી. યરંથત ુ ઊંડ  તિકન:શ્વાવ નારંથખી દુમોધન 

ારંથડલ એ ગયેર અન્ મામ  રક્ષભારંથ યાખી એગ લીયને 

ેાજે એલી યીતે કૃાચામષને તે ગશે ેે - „„આ વભમ 

વરંથતિકધન  નથી. ્રતાણશાતિકનન  બમ યા્ મા તિકલના અંત 

સધુી રડવુરંથ એ દ ભને શે્રમસ્ ગય રાિે ેે.” (દ ી, ભશા. 

ળલ્ મલષ-૪-૧૪) 

 

 

 

 

  ાતરુ્યયપરૂ્ય  કઠીવાર્ક બોેનારો : 
 

ભશાબાયતભારંથ દુમોધન ક્યારંથગ ્રતવરંથિ ાત ભીની લાણી 

ફ રનાય  ણ ેે .તેની અમતૃ જેલી રાિતી લાણીના 

્રતબાલથી ળલ્ મને ભનાલી રઇ તેને ગણષના વાયતિકથ 

તયીગે તિકનયતુત ગયે ેે .તુ્રના ભ શભારંથ અંધ ,તુ્રલત્ વર 

ધતૃયાષ્ ર ણ તેની આલી લાણીથી બ લાઇ દઇ 

તેના બમાનગ મયણાભલાા ગામષને નગાયી ળગત  

નથી. 
 

 સ્ વાચસ ાનનક મ ુારીવાળો ર્યોદ્ધો: 
 

ગૌયલવૈન્ મન  વરંથણૂષ નાળ થતારંથ દુમોધન તિકલ્ાના ફે 

એગ દાળમભારંથ છૂામ જામ ેે .ારંથડલ  િાયા ળ ધી 

ગાામેર દુમોધનની નફાઇને ાયખનાય યતુિકધષ્ષ્નય 

તેના ધૈમષને ્રત ત્ વામશત ગયલા અને યધુમા ભાટે 

ઉશ્ ગેયલાન  ્રતમત્ ન ગયે ેે .તેભણે ગહ્ુરંથ  – “ તાય  વરંથશાય 

ગયીને દ અભે યાજ્મ ભેલલાના ેીએ. દમનીમ 

અલસ્ થાભારંથ યશેર  દુમોધન  તાની સ્સ્થતિકત મદુફ 

યધુમાની  મલસ્ થા ગયલાનુરંથ દણાલે ેે) ”દ ી  ,ભશા .

ળલ્મ લષ .અ .૩૧ .ાન ૨૭૯ ( દાળમભારંથથી ફશાય 

આલતા તેને દ ઇ બીભવેને તિકતયસ્ ગાયયતુત શાસ્ મ ગયુ  

તેથી તેનુરંથ ક્ષતિકત્રમત્ લ જાિી ઉનયુરંથ અને બીભવેન વાથે 

િદાયધુમા ગયલાન   તાન  વરંથગલ્  દણા મ  .અંતે લૂષ 

તિકનમ જદત િદાયધુમાભારંથ કૃષ્ ણની ગટનીતિકતથી દુમોધન 

મતૃ્ યનુે ળયણ થામ ેે. 

 

 દઢતાભન ફ અને તિકનશ્ચમલા : 

ઇન્ દ્ર્રતસ્ થ ગે લનલાવ બ િલતા ારંથડલ ની ગીતિકતિ ગે 

્રતળરંથવા તે વશન ગયી ળગત  નથી .ારંથડલ  ભાટેની 

વાશજદગ ઇાષને ગાયણે તે ારંથડલ ને ન્ મામ-અન્ મામ ,

ધભષ ગે અધભષથી ભાયી નારંથખલા દ ઇએ એભ ભાને ેે .
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ગણષ-ળકુતિકન લિેયે તેને ળારંથત ગયતા .મતૃ્ યુમ ત 

ારંથડલ ને દભીન ગે યાદમાધષ નશીં આલાન  તેન  

દઢતાતિકનશ્ચમ ેે અને લિી ણ યશે ેે. 

 

 તિકભત્રતા ય ણૂષ તિકલશ્વાવ/શ્રધમાા યાખનાય: 

ઉત્તભ ધનધુાષયી ગણષને તે વૌથી તિકનગટન  વાથી ભાને 

ેે .તેને અંિદેળન  યાજા ફનાલે ેે .ગણષની વાશતિકવગતા 

અને શયૂલીયતાને રીધે  તાના મશતેચ્ ુ ઓભારંથ 

વતિકલળે શ્રધમાા તેને ગણષ ય દ ેે. 

 

 ક્ર ધનુરંથ વાક્ષાત  ભશાવકૃ્ષ : 

ભશાબાયતગાય દુમોધનને ક્ર ધનુરંથ ભશાવકૃ્ષ ગશે ેે .

દુમોધન અશરંથગાયથી વરંથણૂષ બયેુરંથ શ મ તેવુ રંથ ભશાન વકૃ્ષ 

ેે ,ગણષ આ વકૃ્ષનુરંથ થડ ેે ,ળકુતિકન આ વકૃ્ષની ડાી ેે ,

દુ:ળાવન તેના ભ ટા લર અને પ ેે ત  અજ્ઞાનથી અંધ 

્રતજ્ઞાયમશત ધ્રતુયાષ્ર તે વકૃ્ષનુરંથ મૂ ેે . 

)દ ી ,ભશા . આમદ  .૧- ૬૫ ાન ૪૬( 

 

દુમોધનન  આતિકતદષ તેના નાળનુરંથ ગાયણ ફને ેે. 

 દૈન્ મવતૃિકતલા :-  

વભસ્ ત ગૌયલવૈન્ મન  નાળ થતારંથ તેને લાસ્ તતિકલગતાનુરંથ 

જાણે બાન થયુરંથ શ મ તેભ  તાની જાતને તેણે 

દાળમભારંથ છૂાલી દીધી .તિકલતિકધએ તેને ફહુ વાથ 

આપ્ મ  નશીં .ારંથડલ  તેને ળ ધતા-ળ ધતા તેની ાવે 

આલી શોંચ્ મા .યતુિકધષ્ષ્નય તેને અનેગ ભભષચ્ ે ેદી 

લાત્રતશાય  ગયે ેે તે વભમે દીનલાણી ઉચ્ચાયત  

દુમોધન ગશે ેે „„જેને ભાટે હુરંથ યધુધ ગયત  શત  તે 

ફધારંથ ત  નાળ ામ્ મા ેે .તિકલધલા સ્ ત્રીના જેલી રૃ્થ લીને 

શલે હુરંથ બ િલલા ઇચ્ ે ત  નથી તભાયે યાજ્મ ગયવુરંથ 

શ મ ત  બરે ગય  ,હુરંથ મિૃચભષ ધાયણ ગયી લનભારંથ 

દઇને લવીળ .” ) દ ી  ,ભશા . ળલ્ મ લષ-૩૦-

૪૧, ૪૨ ,૪૭ .ાન ૨૭૩(  

 ભશાગતિકલ બાવનારંથ રૂગ ભારંથ દુમોધન : 

ભશાબાયતના આમદલષભારંથ આ ્રંથથની બતિકલષ્ મલાણી 

ઉચ્ચાયતારંથ ભશામતુિકનશ્રી              માવ ગશે ેે ગે… 

”જેલી યીતે ઉનતિકતની ઈચ્ેાલા  વેલગ યાજાન  આળય  

રે ેે તેલી યીતે ગતિકલત્લ ળસ્તતની ઉનતિકત ભાટે ગતિકલ આ 

્રંથથન  આળય  રે ેે)  ” દ ી  ,ભશા.  આમદ  .૨-૨૪૧ .

ાન ૧૦૮(  

 

એ ્રતભાણે ભશાબાયતભારંથથી ્ેરતયણા ાભીને વરંથસ્ કૃત 

તેભદ અન્ મ બાયતીમ બાાઓભારંથ ઘણારંથ યલતી 

ગતિકલઓએ વામશત્ મવર્જન ગયુ  અને વામશત્ મ દિતને 

વમધૃમા ફના યુરંથ .તિકલન્ ટયનીત્   ગશે ેે તેભ ભશાબાયત 

ગ ઇ એગ દ વામશત્ મકૃતિકત નથી ,એ ત  જાણે વભ્ 

વામશત્ મ ેે. 

 

ગતિકલઓ ક્રાન્ તદળી શ મ ેે. ઇશ્વયની તિકલળા સષૃ્ષ્ટભારંથ 

અનેગતિકલધ ઘટનાઓ ફનતી શ મ ેે. જેનુરંથ દળષન અને 

લચિંતન ગયી ગતિકલઓ  તાનારંથ ્રતતિકતબાલ  ગા મના 

સ્ લરૂભારંથ લણષલે ેે. ભશાગતિકલબાવે ણ ભશાબાયત 

નાભનારંથ ઐતિકતશાતિકવગ ્રંથથના અધ મમનથી તેભનારંથ 

ભન દિતભારંથ ઉત્ ન થમેરા તિકલચાય  અને 

ગલ્ નાઓને સુરંથદય નાટમદેશ આપ્ મ  ેે. ભશાબાયતની 

ગથાના લેધગ ્રતવરંથિ , ાત્ર અને ઘટના ય આધામયત 

તેભણે દૂતલાક્ય,દૂતઘટ ત્ ગચ, ભધ મભ મામ િ, 

રંથચયાત્ર, ગણષબાય અને ઉરૂબરંથિ, જેલી તિકલતિકળષ્ ટ અને 

અલૂષ નાટયસષૃ્ષ્ટનુરંથ વર્જન ગયુ . 
 

ભશાગતિકલ બાવ મુ્  મત્ લે ્રતમ િળીર નાટમગાય ેે. 

્માત્ ગથા મૂસ્ લરૂે ્રતમ જાતારંથ તેભારંથ ગ ઇ યરંથદગત્ લ ગે 

અવયગામયત્ લ યશેત ુ રંથ નથી. તેનાથી વબાન ગતિકલ 

ભશાબાયતની વય ગથાને ભન યભ ફનાલે ેે. ગતિકલ 

ગથા, ાત્ર ગે ્રતવરંથિને  તાના દ્રષ્ષ્ટગ ણથી ૂુએ ેે. 
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અને  તાની કૃતિકતઓભારંથ ્રતિટ ગયે ેે. 

 

ભશાગતિકલ બાવના રૂગ નારંથ ાત્ર  વાદા રંથ શ લા ેતારંથ 

લૈતિકલધ મવબય ેે અને તેથી દ ગદાચ ફાણબટ્ટ ેબાવનારંથ 

રૂગ ને “ફહુભભૂગ” ગહ્ારંથ ેે. બાવ ્રતામ: ભાનતિકવગ 

મક્રમા-્રતતિકતમક્રમા િાયા ાત્રતિકલગાવ ગયાલે ેે. મૂભારંથ 

ખરાત્ર  તયીગે ્રતચલરત ાત્ર  તેભની ગરભે 

ભાનલીમ અને ઉભદા ફન્ મારંથ ેે. યાભામણ-

ભશાબાયતનારંથ ઉેલક્ષત અને તિકતયસ્ કૃત ાત્ર નુરંથ 

િૌયલણૂષ આરેખન ગયલાની ગતિકલન  અલબિભ છૂ  

યશેત  નથી. જેભગે, તેભની ગૈગેમી ખરનાતિકમગા નથી, 

લારી વશાનભુતૂિકતને ાત્ર ફને ેે. મશમડિંફા અને 

ઘટ ત્ ગચ ભાત્ર જાતિકતથી યાક્ષવ ેે ઇત્ મામદ. 

ભશાબાયતમરૂગ ગતિકલના રૂગ ના ફધારંથ ાત્ર  ગયતારંથ 

વૌથી લધ ુધ માનાગષગ ચમયત્ર શ મ ત  તે ેે દુમોધન. 

ભશાબાયતના અત્ મરંથત રૂય,દુષ્ ટ, અધભી, અલબભાની, 

ગટી એલા દુમોધનને સમુ ધન લચતયલાનુરંથ વાશવ  

બાવે ગયુ  ેે. 

 

ભશાગતિકલ બાવના ભશાબાયતમરૂગ રૂગ ભારંથ દુમોધનનુરંથ 

ાત્ર ચાય રૂગ ની અંદય અિત્ મની ભતૂિકભગા બદલે ેે. 

રંથચયાત્ર અને ઉરૂબરંથિભારંથ તે નામગની ભતૂિકભગાભારંથ તથા 

દૂતલાક્ય અને દૂતઘટ ત્ ગચભારંથ ્રતતિકતનામગના સ્ લરૂભારંથ 

્રતસ્ તતુ થામ ેે. 

 

 રંથચયાત્રન  દુમોધન: 

ભશાગતિકલ બાવે આ રૂગના દુમોધનના ાત્રભારંથ 

વભબાલણૂષ ઉદાત્તીગયણ ગયુષ ેે .અશીં ્રતસ્ તતુ તેના 
 મસ્તતત્ લની ગેટરીગ તિકલળેતાઓ તાવીએ  –  
 

o મજ્ઞગામષ ગયત  દુમોધન તે તિકનતિકભત્તે એગતિકત્રત 

થમેરા તભાભ ભાન-વન્ ભાન જાલે ેે .

દ્ર ણાચામષને રાિે ેે ગે  તાન  તિકળષ્ મ ધભષનુરંથ 

અલરરંથફન ગયે ેે.  

 

o મજ્ઞદન્ મ વાજત્લગતાએ દુમોધનભારંથ લડીર  તથા 

્રુૂ ્રતત્ મે વદઢતબાલ જા્તૃ ગમો ેે. મજ્ઞ ણૂષ થતારંથ 

તે આચામષને દલક્ષણા  ભાિલાનુરંથ ગશે ેે .ક્ષણબય 

ભૌન ધાયણ ગયેરા ્રુૂદ્ર ણને તે ફધુરંથ દ આલા 

તપ્ તય ફની આચામષને ગશે ેે  – “ભાયા શાથભારંથ 

િદા યશેળે ફાગીનુરંથ ફધુરંથ આનુરંથ) ” રંથચ  .૧-૩૧ .ાન 

૧૩.(  

o ્રુૂદ્ર ણની દલક્ષ ણા ણૂષ ગયલી અત્ મરંથત ગમનન ેે .

ળકુતિકન અને ગણષ િાયા તેન  તિકલય ધ થામ ેે .યરંથત ુ

વત્ મ અને લચનારગ દુમોધન ગશે ેે. “શાથભારંથ 

ાણી ્શણ ગયુષ તેને વત્મ ગયલા ઈચ્ુ ુરંથ) ” રંથચ .

૧-૪૭ .ાન ૧૯ .( આ ્રતગાયની વત્મતિકનષ્ ના બાવના 

દુમોધનભારંથ દ વરંથબલી ળગે. 

o  તાની દલક્ષ ણાભારંથ દ્ર ણાચામષ ારંથડલ ને યાદમાધષ 

આલાની લાત ગયતારંથ ગયતારંથ ારંથડલ ની ્રતળરંથવા 

ગયે ેે .ત્ માયે તેનુ રંથ સ્ લાલબભાન અને િલષ ્રતદીપ્ ત 

થઇ ઊને ેે .દ્ર ણને તે દણાલે ેે ગે યાજ્મવબાભારંથ 

અભાતિકનત થમેરા ારંથડલ નુરંથ વાભર્થમષ તે વભમે 

ક્યારંથ િયુરંથ શત ુરંથ  ?) રંથચ  .૧- ૩૭  .ાન ૧૫(  

 

યધુ ધભતૂિકભભારંથ અલબભન્ યનુા ગડાઇ દલાથી તેના 

 મમગતત્ લભારંથ યશેર  તિકતબૃાલ જાિી ઉને ેે .

અલબભન્ યનુી લચિંતા ગયત  તે અતિકત ઉભદા બાલથી ગશે 

ેે ગે “કુભારંથ લૈય શ મ ત  ફાગ ન  ગ ઇ અયાધ 

શ ત  નથી ” )રંથચ .૩-૪ .ાન ૫૩)  

 
 ઊરુસુંગ ાું દુર્યોધન: 
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o આ રૂગના આયરંથબભારંથ વૈતિકનગ એ ગયેરા લણષનભારંથ 

દુમોધનની લીયતા ,તિકનણુતા ,નીતિકતભત્ તા ્રતિટ 

થામ ેે .િદાયધુ ધભારંથ તે બીભ ગયતારંથ તિકલળે 

ગૌળલ્ મ બધુ્ધધલા  ેે .– તે નયશ્રેષ્ન ગેલામેર  ેે 

દમાયે બીભ ફલાન ેે) .ઊરુ .૧-૧૯( 

 

o  તાન  તિકળષ્ મ ભાયી વાક્ષીભારંથ અન્ મામથી યાજદત 

થમ  ેે તેભ તિકલચાયી ક્ર ધે બયામેરા ફરયાભને તે 

્સુ્ વાને ળારંથત ગયલાનુરંથ દણાલે ેે .ફરયાભ વાથેના 

વરંથલાદભારંથ દુમોધનની ઉદાત્તતાના બ મ દળષન 

થામ ેે .તે ગશે ેે  –  લેય અને તિકલ્શની ગથા તથા 

અભે નાળ ામ્મા ેીએ )ઊરુ .૧-૩૧  .ાન ૫૯.(  

 

o બીભના અન્ મામી િદા ્રતશાયથી મતૃ્ ય ુ ળયણ 

થમેર  તે  તાના યાદમભારંથ તેન  નૈતિકતગ તિકલદમ 

ૂુએ ેે. 

 

o મતૃ્ યનુી ીડાની યલા ન ગયત  દુમોધન 

જીલનની અંતિકતભ ક્ષણ ભારંથ  તાના મયલાય 

તિકભરનના ભભષબેદી ્રતવરંથિે સ્ લસ્ થ યશી ,તીવ્ર 

લેદના્સ્ ત શ લા ેતારંથ બભુાયી અને અભતૂલૂષ 

ધૈમષ ટગાલી યાખે ેે .અત્ મરંથત ગારુ મભમ સ્સ્થતિકતભારંથ 

તે તેના ભાતા-તિકતા ,ત્નીઓ અને તુ્રને 

આશ્ લાવન આે ેે .દુમોધનના આલા  મમગતત્ લને 

દ ઇ ફરયાભ ણ ફ રી ઉનમા „„અશ   !લૈય 

શ્ચાતાભારંથ મય મ્ યુરંથ) ”ઊરુ  .ાન ૭૧.)  

 

o દુમોધનની આલી દમાદનગ સ્સ્થતિકત દ ઇ 

અશ્વત્ થાભા અત્મરંથત ક્ર ધે બયામ ેે .અને કૃષ્ ણ 

વમશત ારંથડલ ન  વરંથશાય ગયી નારંથખલાનુરંથ દણાલે ેે 

ગે ત્માયે દુમોધન સ્ લસ્ થતતાલૂષગ તેને લાયે ેે 

અને વરંથવાયનુરંથ વનાતન વત્ મ યૂૂ ગયે ેે„„ .આ ત  

અવરંથત નુરંથ પ ેે) ”ઊરુ  .ાન ૭૩.(  
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