
 

 

 

 

  

[ READING SECTION]  

 

1)    હવાનુું પ્રદૂષણ, પાણીન ુપ્રદૂષણ તેમ અવાજનુું પ્રદૂષણ પણ દિનપ્રતતદિન વધત ુજાય છે. આ 

એક ચ િંતાનો તવષય છે. ઘરમાું શાળામાું,સભામાું કે રમતના મેિાનમાું મોટેથી વાતો કરવી એ કુટેવ છે. એવી 

જ રીતે રેદિયો કે ટેચિતવઝનનો અવાજ મોટો રાખવો એ તશષ્ટા ારની તવરુધ્ધ છે. નવરાતિ કે િગ્નપ્રસુંગે 

રાતે મોિ ે સધુી કાનનાું પિિા તોિી નાખે એવો િાઉિસ્પીકરનો અવાજ રાખવો એ સામાજજક દૂષણ છે. 

અવાજનુું પ્રદૂષણ ઘટાિવુું એ શુું આપણા હાથમાું નથી ? આવો, આપણે સાથે મળી અવાજનુું પ્રદૂષણ 

ઘટાિવાનો સુંકલ્પ કરીએ. આપણે ઘર, શાળા, સભા, કે મેિાન પર શાુંતત જાળવીશુું. રેદિયો અને 

ટેચિતવઝનનો અવાજ બહ ુધીમો રાખીશુું. નવરાતિ કે િગ્ન જેવા પ્રસુંગે િાઉિસ્પીકરનો મયાાદિત ઉપયોગ 

કરીશુું. 

 પ્રશ્નો  1 )   આપણા સૌ માટે ચ િંતાન ુકારણ ક્ય ુછે ? 

  2) ક્યા પ્રસુંગોએ રાતે મોિ ેસધુી િાઉિસ્પીકરનો ઉપયોગ થાય છે? 

3) શુું કરવુું તશષ્ટા ારની તવરુધ્ધ છે ? 

 4) અવાજનુું પ્રદુષણ ઘટાિવા આપણે ક્યો સુંકલ્પ કરીશુું? 

 5) ગદ્યખુંિને યોગ્ય શીષાક આપો. 

2)   કશ્મીરનુું સૌંિયા એક વાર જોય ુતો ભિુાય એવુું નથી. એવી રીતે ન ભિુાય એવી કશ્મીરની બીજી 

વસ્ત ુતે તયાુંની કિકિતી ઠુંિી. એક વાર એ ઠુંિી અનભુવી તો જજિંિગીમાું કિી ભિુાય નદહ. ઠુંિીનુું જોર વધે કે 

તયાુંના િોકો પટ્ટુનાું િાુંબા િાુંબા િગિા પહરેે છે. બાુંય તો એવી રાખેને કે તે આંગળાને ઢાુંકીને પણ છેક 

ની ે િબિતી રહ.ે હાથ બહાર રાખ્યો કે ઠુંિીમાું ખોટો થયો સમજવો. આથી તયાુંના િોકો ઠુંિીમા હાથ બહાર 

કાઢતા જ નથી. કુંઇ ખાવાનુું વે ાત ુું િે તો તે બાયના છેિા પર જ િે, અને એને બાય વિ ે જ પકિ.ે 

કશ્મીરનાું િોકોને આ ઠુંિીની કુંઇક ટેવ પણ ખરી, પણ બહારના મસુાફરોને તો એ ઠુંિી વીંછીની જેમ િુંખ 

મારે. આથી મસુાફરો નેતરની ટોપિીમાું ગરમ સગિી મકેૂ છે અને ગળે બાુંધીને ફરે છે. 
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 પ્રશ્નો  1 )   કશ્મીરની કઇ વસ્તઓુ યાિ રહી જાય એવી છે ? 

  2) કશ્મીરના િોકો ઠુંિીથી બ વા શુું કરે છે? 

 3) છોકરાઓ બાયમાથી હાથ કેમ કાઢતા નથી ? 

  4) મસુાફરો ઠુંિીથી બ વા શ ુકરે છે? 

  5) ગદ્યખુંિને યોગ્ય શીષાક આપો. 

ની ેનુું કાવ્ય વાું ી તેની ની ે આપેિા પ્રશ્નોના ઉત્તર િખો 
 

પ્રભ ુ! મને પથ્થર ઘિજે રે, નથી મારે હીરિો થાવુું રે, 

   હીરો બની મારે પેટીપટારે રુંધી ન મરવુું તેજ ; 

  પ્રભ ુમને તેજ ન િેજે રે, પ્રભ!ુ મને પથ્થર ઘિજે રે, 

   પથ્થર ઘિજે ને ક્યાુંય પટકજે નિી સરોવર તીર ; 

  મને સૌ પીિત ુછોને રે, પ્રભ ુ! મને પથ્થર ઘિજે રે. 

   હીરો બની કોઇ એક જ નર કે નારીનો થાઉં િાસ ; 

  પથ્થર થઇ પથૃ્વીની સેવા રે, કરી મારે લ્હાવ જ િેવા રે. 

   તેજ હીરામાું ને ઝેર હ્યિયમાું ગમતુું મને ના એમ; 

  પ્રભ ુ! મને પથ્થર ઘિજે રે, ઘિી મન ફાવે તયાું ધરજે રે. 

   પથ્થરને આપે પ્રભ ુપિ િોકો હીરિે જિતા અંગ; 

  એમાથી ત ુું ઉગારી િેજે રે, પ્રભ ુ! મને પથ્થર ઘિજે રે. 

   પ્રભપુિ કોઇને િેજે રે મને તો ત ુપથ્થર ઘિજે રે; 

   કહ્ુું િેવ ! આટલુું કરજે રે, પ્રભ ુ! મને પથ્થર ઘિજે રે. 

 પ્રશ્નો : 1) કતવ શુું બનવાની ઇચ્છા ધરાવે છે ? 

  2) કતવ હીરો બનવાની શા માટે ના પાિ ેછે ? 

  3) કતવ પથૃ્વીની સેવા કેવી રીતે કરવા માગે છે ? 

  4) કતવ પોતાને શામાથી ઉગારી િેવા પ્રભનેુ તવનવે છે ? 

  5) કાવ્યને યોગ્ય તશષાક આપો. 
 

 

 

 



 

 

[WRITING  SECTION ]   

Q . 2 (A)  ની ેના તવશે તનબુંધ િખો. 

  1)   મારુું  શહરે  2) મારો શોખ 

 

ની ેના મદુ્દા પરથી વાતાા િખો. 
 

1) એક જ ુંગિ - તસિંહનો િાસ - િરરોજ પશઓુની હતયા - પશઓુની તસિંહને તવનુંતી - િરરોજ એક પશ ુ

મોકિવાનો તનણાય - સસિાનો વારો - સસિાનુું તસહ પાસે મોિા પહો વુું - તસિંહન ુગસુ્સે થવુું - સસિાનુું 

તસિંહને કવૂા પાસે િઇ જવુું - કવૂામાું તસિંહને પોતાનો પિછાયો િેખાવો - તસિંહન ુકવૂામાું કદૂિ પિવુું - સસિાનુું 

બ ી જવુું - બોધ. 

સસિાની  તરુાઇ 

 એક મોટુું જ ુંગિ હતુું. તેમાું એક તસિંહ રહતેો હતો. જે ખબુ જ તાકાતવાળો હતો. રોજ કેટિાય 

પશુુંઓને મારી નાખતો હતો. એટિે બધાય જનાવરોએ ભેગા થયા. ભેગા થઇને તવ ાયુા કે જો આમ જ તસિંહ 

બધાને મારી નાખશે તો એક દિવસ આખ ુજ ુંગિ ખાિી થઇ જશે. 

 બધા જાનવરો એ નક્કી કયુા અને તસહને મળવા ગયા અને તસિંહને કીધ ુતમારે કોઇનો તશકાર કરવા 

જવુું નદહ, અમે િરરોજ એક જાનવર તમારી પાસે આવી જઇશુું તેને તમારે ખાઇ જવાન.ુ તસહ ે હા પાિી 

એટિે િરેક જાનવર તસિંહ જોિ ેજવા િાગ્યો. 

 એક વખત સસિાનો વારો આવ્યો. એટિે સસિાએ એક ઉપાય કયો તે તસિંહ પાસે મોિો પહોચ્યો, 

તસિંહ ગસુ્સે થયો તો સસિાએ કહ્ ુમહારાજ તમારા જેવોજ એક તસિંહજ ુંગિમાું આવ્યો છે તો એનાથી બ ીને 

આવતા મારે મોડુ થઇ ગય.ુ તસિંહ ગસુ્સે થયો અને બીજા તસિંહને બતાવવા કહ્ુું.  

 સસિો તેને કવૂા પાસે િઇ ગયો કવૂામાું તસિંહ ેતેન ુજ પ્રતતચબિંબ જોય.ુ એટિે તેને િાિ પાિી પણ 

પોતાનો જ પિઘો પિવાથી તેને િાગ્ય ુકે અંિરબીજો તસિંહ છે તો તરત તે કવૂામાું કિૂી પિયો અને તસહ મરી 

ગયો. 

  આમ સસિાના ઉપાયથી તસહ મરી ગયો અને તે બ ી ગયો. 

 



 

 

 2)  એક ખેડતૂ -  ાર િીકરા - િીકરા વચ્ ે કુસુંપ - ખેડતૂને ચ િંતા - ખેડતૂની માુંિગી -  ારે િીકરાને 

બોિાવવાું - િાકિીઓની ભારી મુંગાવવી - િરેક િીકરાને િાકિીઓની ભારી ભાુંગવા કહવે ુું - ભારી ન ભાુંગી 

શક્યા - િાકિીઓ છૂટી પાિી એક એક િાકિી ભાુંગવા કહવે ુું - એક એક િાકિીઓ તરત ભાુંગી શક્યાું - 

બોધ. 

એકતામાું જ સા ી તાકાત છે 

  એક ખેડતૂ હતો. તેના  ાર િીકરા હતા. બધા એકબીજાની જોિ ેરહતેા હતા પરુંત ુએક 

દિવસ કોઇ બાબતે તેમની વ ે ઝગિો થયો. અને બધા વચ્ ે કુસુંપ થયો ખેડતૂને ચ િંતા થવા િાગી અને 

એક દિવસ તે બીમાર પિયો તેને િાગ્ય ુકે હવે હુું વધારે જીવી નદહ શકુ, પરુંત ુદિકરાઓ વચ્ ે કુસુંપ 

હોવાથી તે વધારે ચ િંતતત રહતેો હતો. 

  એક દિવસ એને િરેક દિકરાને બોિાવ્યા અને એક િાકિાની ભારી િાવવાનુું કહ્ુું અને 

િરેક દિકરાને ભારી ભાુંગવાનુું કહ્ુું પણ તે ભારી ભાુંગી શક્યા નદહ. તયારબાિ તેમણે તે ભારી છોિી નાખી 

અને એક એક િાકિી ભાુંગવા કહ્ુું બધાયે તરત િાકિી ભાુંગી નાખી. આમ િરેક દિકરાને એક્તાની તાકાત 

સમજાઇ ગઇ. 

આમ, િરેક િીકરાઓ સુંપથી સાથે રહવેા િાગ્યા.  

 

[GRAMMAR  SECTION] 

Q .3 (A)  ની ે આપેિા શબ્િોના સમાનાથી શબ્િો િખો. 

1)  તમિંિિી  =  ચબિાિી   2)  ગાવિી  =  ગાય 

3)  આભ  =  આકાશ   4)  જિી  =  મળી 
5)  વાુંક  =  અપરાધ  6)  ટકોર  =  ઠપકો 
7)  આઘે  =  દૂર   8)  આશ્ચયા  =  નવાઇ 

   9)  ઝાિવુું  =  પકિવુું   10)  ગોતવુું  =  શોધવુું 

11)  કૃપા  = મહરેબાની  12)  આંખ  =  નયન 
13)  તવખટુૂું  =  છૂટુું   14)  જ ુંગિ  =  વન 

 15)  હવા   =  પવન    16)  મિિ   =  સહાય 
  17)  પ્રણામ   =  નમન    18)  ઝાિ  =  વકૃ્ષ 



 

 

 

(B) નીચ ેઆપેલા શબ્દોના વિરુધ્ધાર્થી શબ્દો લખો. 
1)  ગરીબ   X અમીર   2)  શાુંતત  X  અશાુંતત 

  3)  પણુ્ય  X  પાપ    4)  મુંજૂર  X         નામુંજુર 

5)  ધ્યાન  X બેધ્યાન  6)  તવિાય  X     સ્વાગત 
7)  તવશ્વાસુું  X અતવશ્વાસુું  8)  પાસે  X નજીક 
9)  જ્ઞાન  X  અજ્ઞાન   10)  જન્મ  X મરણ 

  11)   તરુ  X મખુા    12)  નાનો  X મોટો 
 
 

(C) ની ેના શબ્િોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. 

 ટપાિી  :  ટપાિી સાઇકિ પર આવે છે. તે ટપાિ િાવે છે. 
કમ્પ્યટૂર :  કમ્પ્યટૂર તવજ્ઞાનની મહાન શોધ છે તેનાથી કામો જિિી થાય છે. 
મોબાઇિ :  મોબાઇિ સુંિેશો મોકિવા કે મેળવવાું માટેનુું ઉત્તમ સાધન છે. તે      
  ઉપયોગી છે 

ટપાિપેટી :  ટપાિપેટીમાું િોકો પિો નાખે છે. તે િરરોજ ખોિવામાું આવે છે. 
કબતૂર  :  કબતૂર શાુંતત તપ્રય પક્ષી છે. તે પોતાની દિશા ભિૂત ુું નથી. 

 પેન્ન્સિ  :  પેન્ન્સિથી િખવાની મજા આવે છે. 
 રબર   :  પેન્ન્સિ સાથે રબર રાખવ ુજ પિે. 
 ગાય  :  ગાય આપણી માતા સમાન છે. 
 સરૂજ   :  સરૂજ ગરમી આપે છે. 
 ઝાિ   :  ઝાિ શીતળ છાયા આપે છે. 
 ઝવેરાત  :   ોર પાસે કશુું ઝવેરાત મળયુું નદહ. 
 હુકમ   :  બાિશાહ ેબીરબિને િરબારમાું આવવાનો હુકમ કયો. 
 અનમુાન :  વાિળાુંથી અનમુાન થઇ શકે છે કે વરસાિ આવશે. 
 અવિોકન :  ફકીરની અવિોકન કરવાની શન્ક્ત સારી છે. 
 ફકીર   :  આજે ગામમાું એક ફકીર આવ્યા છે. 

 



 

 

(D) શબ્િજોિ બનાવો. 

1) કાગિો   -   કાગિી   2) મોર  -   ઢેિ 

3) કતૂરો    -  કતૂરી   4)  કિો   -   કિી 

  5) સસિો   -  સસિી   6) પોપટ   -  મેના 
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Q.4 (A)  ની ેના પ્રશ્નોના જવાબ એક-બે વાક્યમાું િખો. 

1) અશોકભાઇ બાળકોને કેવી રીતે શીખવે છે? 

જ) અશોકભાઇ બાળકોને પે્રમથી, હસતા – હસાવતા શીખવે છે.   

2) દિવાળીમાું શુું ખાઇને મોજ કરવાની છે? 

જ) દિવાળીમાું મીઠાઇ ખાઇને મોજ કરવાની છે?. 
3) મોરિાની પીંછીંમાુંશુું જિલે ુું છે? 

જ)  મોરિાની પીંછીમાું રુંગબેરુંગી ટીિિી જિેિી છે. 
4)  કતવનો હાથ ક્યાું પહો તો નથી? 

જ)  કતવનો હાથ આંબાની ટો ે પહો તો નથી. 
5)   ાુંિાની થાળીમાું કોની ઝુંપિી મઢેિી છે? 

જ)   ાુંિાની થાળીમાું બકરી અને િોસીની ઝુંપિી મઢેિી છે. 
6)  કતવ આભિાની ચ ૂુંિિી કોને કહ ેછે? 

જ)  કતવ નવ િખ તારાથી મઢેિા આભને આભિાની ચ ૂુંિિી કહ ેછે. 
7) બીરબિના મતે મખૂાાઓને શી રીતે ઓળખી શકાય? 

જ)  બીરબિના મતે મખૂાાઓને એમના બોિવા –  ાિવા પરથી ઓળખી શકાય. 
8) બાિશાહ ેબીરબિને ક્યુું કામ સો્યુું? 

જ)  બાિશાહ ેબીરબિને એક અઠવાદિયાની અંિર છ મરૂખાને શોધી િરબારમાું હાજર કરવાનુું 
કામ સો્ય.ુ 

9)  મરૂખ બે હાથનુું માપ કોને બતાવવા જતો હતો? 

જ)  મરૂખ બે હાથન ુમાપ કબાટ બનાવવા માટે શથુારને બતાવવા જતો હતો. 
 



 

 

10)  ફકીરે પોતાની કઇ ટેવને આધારે ઊંટનુું વણાન કયુું? 

જ)   ફકીરે પોતાની અવિોકન કરવાની ટેવને આધારે ઊંટનુું વણાન કયુું. 

11)  તારકને શાની બીક િાગે છે? 
જ)  તારકને વકૃ્ષ ઉપર  િવાની બીક િાગે છે. 
12)  િાિાજીએ નરેન્રને કોનો િર બતાવ્યો? 
જ)   િાિાજીએ નરેન્રને રાક્ષસનો િર બતાવ્યો. 

13)  પુંખીના ટોળાને એક પુંખીએ શી વાત કરી? 
જ) પુંખીના ટોળાને એક પુંખીએ તરસ્યા છોિની વાત કરી. 
14)  ઝાિની િાળી પર બેસીને વાિળીએ શુું કયુા? 
જ)  ઝાિની િાળી પર બેસીને વાિળી ઝરમર ઝરમર વરસી. 
15) બચિુાને સોટી િઇને શુું રમવાનુું કહ્ુું છે? 

જ)   બચિુાને સોટી િઇને સૈતનક સૈતનક રમવાનુું કહ્ુું છે. 

4) માથે ટોપી પહરેીને ક્યા ભમવાનુું કાવ્યમાું જણાવ્યુું છે? 

જ)   માથે ટોપી પહરેીને ગિીએ ગિીએ ભમવાનુું કાવ્યમાું જણાવ્યુું છે. 
 
(B) ની ેના પ્રશ્નોના જવાબ સતવસ્તાર િખો. 
1) પિિેખનમાું શી શી કાળજી િેવી જોઇએ? 

જ)  પિિેખનમાું ની ે મજુબની કાળજી િેવી જોઇએ. 
1. પિ િખનારે પોતાના નામ,સરનામુું તથા તારીખ પિના મથાળે જમણી બાજુ િખવા               
જોઇએ. 
2. જેમને પિ િખતા હોઇએ તેમને યોગ્ય સુંબોધન આપવુું જોઇએ. 
3. પિમાું પોતાના તવ ારોને સ્પષ્ટ અને સરળ રીતે રજૂ કરવા જોઇએ. 
4. પિ સુુંિર અક્ષરે િખવો જોઇએ. 
5. િેખનમાું ભાષાકીય ભિૂો ન થવી જોઇએ. 
6. પિ મોકિવાના પરબીદિયાકે કવર પર પિ મેળવનારનુું પરુૂું  નામ, સરનામુું અને 
તપનકોિ નુંબર િખવા જોઇએ. 

2) ઘોિેસવાર કઇ રીતે મરૂખ હતો? 

જ)  ઘોિેસવાર માથા પર ઘાસનો ભારો િઇને જતો હતો. તેના કહવેા પ્રમાણે તેનો ઘોિો ખબૂ 
નબળો હતો. ઘાસનો ભારો એના પર મકેૂ તો એ ચબ ારો મરી જાય ! એ મરૂખ હતો કારણા 



 

 

કે તેને એટિી સમજ ન હતી કે ઘાસના ભારાનુું વજન પણ તેના વજન સાથે ઘોિાએ જ 
ઊં કવુું પિે !. 

3) કાિવમાું પિેિા માણસની શી મખૂાાઇ હતી? 

જ)  કાિવમાું પિેિો માણસ બે હાથ પહોળા કરીને કાિવમાું પિયો હતો. એ એની મેળે બેઠો થઇ 
શકે તેમ હત ુું, છતા એ બેઠા થવાનો પ્રયતન નહોતો કરતો. તેના પહોળા હાથ તેના જૂના 
કબાટનુું માપ હત ુું. એ મરૂખ હતો કારણ કે તેને એટિી સમજ ન હતી કે બે હાથ પહોળા 
રાખવાથી કબાટની સા ી પહોળાઇ જાણી શકાય નદહ !. 

4) સોનાની વીંટીવાળો અને હીરાની વીંટીવાળો આ બુંને માણસમાથી તમને ક્યો માણસ વધારે 
મરૂખ િાગે છે ? કેમ ? 

જ)  સોનાની વીંટીવાળો અને હીરાની વીંટીવાળો આ બુંને માણસમાથી મને હીરાની વીંટીવાળો 
માણસ વધારે મરૂખ િાગે છે, કારણ કે એ મરૂખને એટિી સમજ નથી કે આકાશમાનાું 
વાિળની તનશાની રાખી શકાય નદહ, કારણ કે વાિળ ન્સ્થર રહી શકે નદહ. 

5) બીરબિે કુિ કેટિા મરૂખ શોધ્યા? ક્યાું ક્યાું? 

જ)  બીરબિે કુિ છ મરૂખાઓ શોધ્યા  1. ઘોિેસવાર,  2. કાિવમાું પિેિો માણસ  3. સોનાની 
વીંટી શોધતો માણસ  4. હીરાની વીંટી શોધતો માણસ  5. બીરબિ પોતે  6.  અકબર 

6)  ફક્રીરે કરેલુું ઊંટનુું વણાન કરો? 
જ)  ફક્રીરે કરેલુું ઊંટનુું વણાન : તેની જમણી આંખ ફૂટેિી છે. તે િાબે પગે ખોડુું છે. તેનો આગિો 

િાુંત પિી ગયો છે. તેની એક બાજુએ મધ તથા બીજી બાજુએ ઘઉં િાદ્યા છે. 
7)  વેપારીએ કિકાઇથી ફકીરને શુું કહ્ુું? 
જ)  વેપારીએ કિકાઇથી ફકીરને કહ્ુું : “ િાહ્યા થઇ મારુું  ઊંટ મને આપી િો, તેના ઉપર કીમતી 

ઝવેરાત પણ હત ુું. જો નદહ આપો, તો તમને પકિીને રાજા પાસે િઇ જવા પિશે. 
8)  વેપારીની ધમકીનો ફકીરે શો જવાબ આ્યો? 
જ)  વેપારીની ધમકીનો ફકીરે જવાબ આ્યો : “ અરે શેઠજી, હુું તમને ખરુું  કહુું છું કે, મે તમારુું  

ઊંટ જોય ુજ નથી; પછી તેના પરની ઝવેરાતની વાત જ શી?” 
9)  ઊંટ પર ઘઉં અને મધ હતાું – એવુું અનમુાન ફકીરે ક્યા આધારે કયુું હશે ? 
જ)  ઊંટના માગાની એક બાજુએ ઘઉં વેરાયેિા હતા અને બીજી બાજુએ માખીઓ બણબણતી 

હતી. તેના આધારે ફકીરે અનમુાન કયુા હશે કે ઊંટ પર ઘઉં અને મધ હતા. 
 
 
 



 

 

10)  ફકીરની વાત સાુંભળી રાજાએ શુું કયુા? 
જ)  ફકીરની વાત સાુંભળીને રાજાને ખાતરી થઇ કે ફકીરે ખરેખર ઊંટ જોય ુનથી કે સુંતાિય ુ

નથી. તેણે ઊંટ તવશે જે કહ્ુું તે તેની અવિોકન કરવાની ટેવ પરથી જ કહ્ ુહત ુું. રાજાએ 
ફકીરને ઇનામ આપી છોિી મકૂવાનો હુકમ કયો અને તેની અવિોકન શન્ક્તનાું વખાણ કયાા 

11) છોિની તરસ તછપાવવા, પુંખીટોળાએ શુું કયુા? 
જ) છોિની તરસ તછપાવવા પુંખીટોળું તળાવે પહોચ્યુું, પાણીથી  ા ો ભરી અને પેિા છોિ 

પાસે આવી પાણી ભરેિી  ાું ો ખાિી કરી િીધી. તેમણે આવા િસ – બાર ફેરા કયાા ને 
છોિના મળૂને પાણી પાયુું. 

12)  નરેન્ર કેળાની વાિીમાું શા માટે ગયો? 
જ)  નરેન્રની માતા ભવુનેશ્વરી િેવીએ નરેન્રને હનમુાનજીનાું પરાક્રમોની વાતો કરી અને કહ્ ુ

હનમુાનજીને કેળા બહુું ભાવે છે એટિે તે કેળાુંની વાિીમાું રહ ેછે. આથી નરેન્ર કેળાની 
વાિીમાું હનમુાનજીને મળવા ગયો, પણ તયાું તેને હનમુાનજીના િશાન થયા નદહ. 


