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�ુલા કાગ 

઼અગવફ ; - ષૉ�અપ ઙતષૂ,રૃઅ.ર્ડી યીણૂલી,દી.રીઅણષૂ,ુઞ.ગ�ઝ 

 ‘પર ધન પર ઘરા મહ�, ભાયલ લતેો ભાગ 

પણ ભાયા તારા ંભા�ય, �ુલા �વા  દ�કરા.’ 

�ુલા ભાયા કાગની વાણી એટલ ેશ! દો પણ ધ" ય 

બની $ય અને લોકહ&યામા ંએવા ંતો વસી $ય ક( 

)ગુોના ં બદલાતા *વાહો અને *ચડં પ-રવત.નો 

વ/ ચે પણ કંઠ1 થની પરંપરા 3થં1 થના સામ4 ય.ને 

સહ(જમા ં હરાવી દ(. �ુલા કાગ એટલે 

જનસાધારણની શા6વત મનીષા8ુ ંઅસાધારણ *િતિનિધ: વ. ભારતની ધરતી 

અને તેની મનીષા8ુ ં ધીમેથી ;ાકં તો ;ાકં ઝડપથી ચાલ=ુ ં વહ(= ુ ં ઝર>ુ.ં 

�ુલા કાગની વાણી એટલ ેરામાયણની ક?ુણા અને મહાભારતની સ@ુંલ A1થિત 

તો સ1ં @ૃતની સા-હ: ય પરંપરાના કંઇ ક(ટલાયં નામો સાથે સદંભ. િવશેષ 

પયા.ય. 

એકવાર ગીગા રામDને : યા ંપધાર(લા સતં EકુતાનદંDને તેઓ મGયા. �ુલા 

કાગ સતં Eકુતાનદંને કહ(વા લા� યા: ‘માર( તો ક/ છ જઇ િપJગલની પાઠશાળા-

પોષાલમા ંજઇ અM યાસ કરવો છે. ’ સતં Eકુતાનદં કહ(:‘કયાકં જવાની જNર 

નથી. ’ બOુ ં અહ� જ છે. તેઓએ -કશોર �ુલાની Pગળ�ઓમા ંPગળ�ઓ 

પરોવી અને Pખોથી �ુલાને ભાવRવૂ.ક નીરT યો અને આVા આપી ‘$, 

સવૈયો લખી લાવ. ’ -કશોર �ુલાએ સXર વષ.ની વયે લખેલા સવૈયા �ુલા 

કાગને સવાયા ચારણ બનાવી દ( એમા ંકોઇ શકંા નથી.  
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�ુલા કાગનો રાY Z*ેમ પણ અન" ય  .�ુલા કાગે Dવનભર સમ[Yટ અને 

પરમે[Yઠ8ુ ંરહ1 ય પામવા *ય: ન કય\  .કાલદ(વતા સતત વહ(તા રહ(તા હોય 

છે .�ુલા કાગ આ� આપણી સાથે નથી – વાણીએ કર�ને તેઓ ;ાર(ય �ૂર 

થઇ શકવાના નથી .]જુરાત -સૌરાYZના લોકસા-હ:યની એક આગવી *િતભા 

પ_`ી �ુલાકાગનો જ"મ ભાવાનગર પાસેના એક ગામમા ં થયો હતો .

બાળપણથી જ ભAaતના સ1ંકાર રોપાયા  .દશ વષ.ની વયે ગૌસેવા8ુ ં bત 

લીOું .Eaુતાનદં 1વામીના આશીવા.દથી �ુલાના હ&યાના ંcાર dલુી ગયા અને 

લોકDવનના વાeમી-ક બ"યા . ‘િવચારસાગર’, ‘પચંદશf’અને વાણી સાથે 

વહ(તી થયેલી �ુલા કાગની કાgય સરવાણી આગળ જતા ંઅ1ખhલ ધોધ બની 

રહ�  .પરંપરાગત ચારણી ઘાટ ◌ીના એમના કાgયગાને હજરોની સભાઓ 

ડોલાવવા માડં�  .એમણી રચેલી ‘કાગવાણી’8ુ ં]ુજંન લોકો8ુ ંસ1ંકારધન બની 

ગ)ુ ં છે  .િવનોબાDના jદૂાનના Tયાલને એમણ ેઆ:મસાત કય\ .પોતાની 

કોમની સ@ુંhચતતાના અનેક ઘા ખમીને એમણ ેચારણોની ઉlિતમા ંહમંેશા રસ 

લીધો હતો .]જુરાતની લોકસ1ં@ૃિત  અને લોકસા-હ:યને અખડં વહ(તા રાખનાર 

કિવ કાગને ભારત સરકાર( પ_`ીનો ઈલકાબ એનાયત કર� બnમુાન ક)ુo હ= ુ ં

�ુલા કાગનો રાY Z*ેમ પણ અન" ય. �ુલા કાગે Dવનભર સમ[Yટ અને 

પરમે[Yઠ8ુ ંરહ1 ય પામવા *ય: ન કય\. કાલદ(વતા સતત વહ(તા રહ(તા હોય 

છે. �ુલા કાગ આ� આપણી સાથે નથી – વાણીએ કર�ને તેઓ ;ાર(ય �ૂર 

થઇ શકવાના નથી. 

નામઃ �ુલા ભાયા કાગ -"કાગ બાR"ુ- 

જ"મઃ ૨૫-૧૧ - ૧૯૦૨ 

અવસાનઃ ૨૨-૦૨ - ૧૯૭૭ 
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જ"મ1થળઃ મ$દર ( તા. મnુવા, yજ.ભાવનગર) 

અMયાસ: પાચં ધોરણ 

કાgય3થંઃ કાગવાણીઃ ભાગ ૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭ 

અમે િનસરણી બનીનેઅમે િનસરણી બનીનેઅમે િનસરણી બનીનેઅમે િનસરણી બનીને 

અમે િનસરણી બનીને �ુિનયામા ંઉભા ર(… 

ચડનારા કોઈ નો મGયા હો.. D.. 

અમે દાદરો બનીને ખીલા ખાધા ર(.. 

તપ1યાના ફળ નો મGયા હો.. D.. 

માથડા કપાવી અમે ઘટં� એ દળાણા ં, 

�લૂ ેચડ�ા ને પછ� પીરસાણા ર(.. 

જમનારા કોઈ નો મGયા હો.. D.. 

નામ ર( બદલાgયા અમે પિથકો ને કા�, 

ક(ડો બનીને �ુગ �ુગ �તુા ર(… 

ચાલનારા કોઈ નો મGયા હો.. D.. 

@ુહાડ( કપાણા અમે આ�)ુ ંમા ંઓરાણા, 

કાયા સળગાવી ખાક ક�ધી ર( 

ચોળનારા કોઈ નો મGયા હો.. D.. 

પગે બા�ંયા �ઘૂરા ને માથે ઓઢ� ઓઢણી, 

ઘાઘર� પહ(ર�ને પડ મા ં��ૂયા ર( 

જોનારા કોઈ નો મGયા હો.. D.. 
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1વયવંર ક�ધો આgયા R?ુુષો Nપાળા,ં 

કરમા ંલીધી છે Nડ� વરમાળા ર( 

Eછુાળા કોઈ નો મGયા હો.. D.. 

” કાગ ” �હમલોક છોડ�ો પિતતોને કા�, 

હ(માળેથી દ()ુ ંપડતી મેલી ર( 

ઝીલનારા કોઈ નો મGયા હો.. D.. 

અમે િનસરણી બનીને �ુિનયામા ંઉભા ર(… 

ચડનારા કોઈ નો મGયા હો.. D.. 

- �ુલા ભાયા ‘કાગ’ 

 

 

માડ� માડ� માડ� માડ� ! ! ! ! તાર� ક(ટલા જનમની કમાણી ર(તાર� ક(ટલા જનમની કમાણી ર(તાર� ક(ટલા જનમની કમાણી ર(તાર� ક(ટલા જનમની કમાણી ર(? 
-નદંરાણી ! તારા ંPગણા ંર( D…..D  

Eરુા-ર કહ( છે Eખુથી માD… 

તાર( nકુમે ભણે છે હાD હાD… 

બાR ુબધાનો તારો બેટો ર(… 

માતાD ! તારા ંમાગણા ંર( D.. માડ� !…ટ(ક 

ઊભેલી અ$ણી નાર�, લખમી લોભાણી…;(2) 

એને *ીતેથી ભરવા ંછે તારા ંપાણી… ર(.માતાD01  

કરમા ંલઇ @ુલડ� ને ઊભી �cાણી…;(2) 

ભીખ છા�ુનંી માગે છે ��ાણી ર(…માતાD02  

�ના મોહ બધંણમા ં�ુિનયા વ�ટાણી; (2) 

એની દ() ુ ંતાર� દોરડ�એ બધંાણી ર( …માતાD03  

બેઠ� �ુગ �ુગ માડ�! ચોપડા = ુ ંબાધંી,(2) 
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(આજ) તાર� બધી પતી ગઇ ઉઘરાણી ર( …માતાD04 

’કાગ’ તારા ફhળયામા ંરમે અડવાણો (2) 

તાર( પગિથયે સર�યો નઇં nુ ંએક પાણો ર(…માતાD0 

 

એD સોનલમા ંઆભ કપાળ�એD સોનલમા ંઆભ કપાળ�એD સોનલમા ંઆભ કપાળ�એD સોનલમા ંઆભ કપાળ� 

એD સોનલમા ંઆભ કપાળ� ભ�ુ =નુે ભેળ�યા વાળ� 

હા ચારણના સત �ટવા લા�યા પાપે કય\ છે પેસાર 

એ $ગતી જો:) ુમઢડા ટ�બ ેઆઈ ઉગી *ભાત ઉગમણા 

એ ઉગમણા ઓરડા વાળ� ભ�ુ =નુે ભેળ�યા વાળ�……….( ૧) 

હા મઢડ( �દ� નોતયા. માડ� ચારણો લાખમલાખ 

એ રજ ઉડ� તેદ� ભાણઢંકાણા �રુજ Rરુ(સાખ િવહોતર 

એ િવહોતર નાત ઉ$ળ� ભ�ુ =નેુ ભળે�યા વાળ�………..(૨) 

હા �ુનાણ ેચારણ નોતયા. માડ� બાળ ભણે ભલી ભાત 

એ અDયા બાબને ક�ધા અભ ેમાડ� એજ મોટ� અખીયાત પોતાવર 

એ પોતાવર પાળવા વાળ� ભ�ુ =નેુ ભળે�યા વાળ�………..(૩) 

હા પાળ�યા તે બn ુ*ેમથી સોનલ કોઈ નો પાળે ‘કાગ’ 

એ સાદ �ણુી અને ધોડ� j$ુળ� મઢડા વાળ� માત પોતાના 

એ પોતાના બીરદ સભંાર� ભ�ુ =નુે ભેળ�યા વાળ�…………(૪) 

જય આઈ `ી સોનલ મા ં

કિવ`ી �ુલા ભાયા કાગ 
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વડલો કહ( માર� વનરા)ુ ંસળગી ને, 

છોડ� દ�યો ને �ૂના ંમાળા, 

ઊડ� $ઓ પખંી પાT)ુ ંવાળા હોD.. 

આભ ેચડ�યા ંસેન અગનના ંધસીયા અમ દશઢાળાD, 

આ ઘડ�યે ચડ� ચોટ અમોને, ઝડપી લેશે �વાળા, 

ઊડ� $ઓ પખંી પાT)ુ ંવાળા હોD.. 

બોલ તમારા ંહ&યે બેઠા,ં Nડા ંને રસવાળાD, 

કો’ક -દ આવીને ટnકુ� $જો, માર� રાખ ઉપર Nપાળા,ં 

ઊડ� $ઓ પખંી પાT)ુ ંવાળા હો D.. 

*ેમી પખંીડા પાછા ંનહ� ર( મળ�એ, વન માર( િવ�તાળાD, 

પડદા ંઆડા મોતના ંપડ�યા, તે પર જડ�યા ંતાળા, 

ઊડ� $ઓ પખંી પાT)ુ ંવાળા હો D.. 

આશર( તમાર( �ડા ંઉછેયાo, ફળ ખાધા ંરસવાળાD, 

મરવા વખતે સાથ છોડ� દ( તો મોઢા ંથાયે મશવાળા, 

ઊડ� $ઓ પખંી પાT)ુ ંવાળા હો D.. 

ભેળા ંમર�ુ,ં ભેળા ંજનમ�ુ,ં માથે કર�ુ ંમાળાD, 

‘કાગ’ ક( આપણ ેભેળા ંબળ��ુ,ં ભેળા ંભર��ુ ંઉચાળા, 

ઊડ� $ઓ પખંી પાT)ુ ંવાળા હો D.. 

-કિવ `ી �ુલા ભાયા કાગ 
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એ -દવસ કયા ંગયા એ -દવસ કયા ંગયા એ -દવસ કયા ંગયા એ -દવસ કયા ંગયા ? 

અણમોલ હા હા અમ તણા, -દવસ કયા ં$તા ર�ા ? 

D, -દવસ કાયા $તા રહયા ? ટ(ક 

yજણ પેટ ધાર� -દgય કાયા જોગમાયા જનમતી 

દમતી સકળ પ-રતાપ, તે પગ જગત સૌ નમતી હતી 

ખમકાર કરતી ખોડલીના પ4થર ]ણુ ગાતા ર�ા..... અણમોલ 

ઉજળા વાણી સO ુબાપલ, �ટુ બeલળ બેચરા, 

ચોરાડ @ુળમા ંદ(વ ચાપંલ, કાન સાવજ કર ધરા, 

�ણુીસાદ આવડ માતના, રિવરાજ પણ થભંી ગયા... અણમોલ 

નવલાખ દળ લઈ ચડ�ો નવઘણ,*બળ ચારણ પોિષયા, 

વરમડં ઓદર ધાર વરવડ�,સાત સાયર શોિષયા, 

કળમા ંજ જળમા ંપાડ ક(ડા, લોઢ દળ સમD ગયા.... અણમોલ 

મોણીયા વાળ� માત નાગલ, રાહને સમ$િવયો, 

ન-હ માનતા ં�ુના તણો, ઝટપાટ લઈ પલટિવયો, 

કળમા ંજ કાગલ જો તળા�, રાજ વા$ રોhળયા.... અણમોલ 

જગદંબા ચારણ Dવણી પર, $ર મન�બુો હતો, 

થઈ િસJહણ બાકર શેખને,સરધારમા ંચીય\ હતો, 

�ધો પછાડ� પીર થા�યો, અકળ પરચા આિપયા.... અણમોલ 

ચોર�એ ચડ�યલ માત સોનલ, કોડ�એ રમતી હતી, 

વળમાળ ફ�ક� વેગળ�, ગોપાલને ભજતી હતી, 

જગ$ળ �ોડ� જોગણી, ��ચાર�ણી bત પાળ�યા.ં... અણમોલ 

આ સમય વાસમો અમ ઘર(, સૌ આધ ચડં� આવજો, 

yજણ પેટ જ"મે ��ુધ ચારણ, વખત એ વરતાવજો, 

સત “ કાગ “ આ-દ ચાર>ુ,ં કhળ�ુગમા ંવિસ)ુ-ંકતા... અણમોલ 
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ભાન બેભાનમા ંમાત =જુને રટયા િવસાર� બાપ8ુ ંનામ દ�Oુંભાન બેભાનમા ંમાત =જુને રટયા િવસાર� બાપ8ુ ંનામ દ�Oુંભાન બેભાનમા ંમાત =જુને રટયા િવસાર� બાપ8ુ ંનામ દ�Oુંભાન બેભાનમા ંમાત =જુને રટયા િવસાર� બાપ8ુ ંનામ દ�Oુ.ં........... 

ચારણો જ"મથી પ�પાતી બની, શરણ જનની ત>ુ ંએક લીOુ.ં.. 

તે લડાવી ઘણા ંલાડ મોટા કયા., *થમ સ:કાgયના �ુધ પાયાÉં 

ખોળલ ેખેલgયા બાળને, માવડ� , આજ તરછોડમા ંજોગમાયા... 

રાસ રમતી હતી અમતણી Dભ પર, ઝણણ પદ 8Rુરુ ઝણકાર થતા. 

સચરને અચર સૌ E�ુધ બનતા હતા, તાલ દઈ સગંમા ંગીત ગાતા.. 

નર નરાધીશ જગદ�શ ર�ઝ�ા હતા, અમ તણા ંએજ ઝરણા ં�કુાયા.. 

દ(શભ-કત તણા રણ મરણ મો�ના, પાઠ ��ીને અઘરા પઢાgયા.. 

રંક ર�ક તણા ં�ુYટ ભ�ણ તણા,ં આકરા ંપાણ તેગે ચડાgયા.ં.. 

લ�ન વરમાળ કાઢ� લડાgયા હતા, (અમે) આજ િનવfય.ના ]ણુ ગાયા.. 

આ:મ અપ.ણ તણા *થમ jવુ ભારતે, ચારણ ેકંઠથી �રુ છેડયા... 

લાખના લોહ�ની ધાર અટકાવવા, ચારણ ેઆપના લોહ� ર(ડયા…ં 

સ:ય આ3હ તણા ઉપાસક આ-દથી, 1વતતંર Dવનના ]ણુ ગાયા... 

સત તણા 1વાગં રણ ભોમ, રંગમેલમા,ં પહ(ર�નેઅસતના દાતં ઝયેા... 

�hબકા =જુ તણા એ જ R�ુો અમે,અસતના શામળા પાઠ પેયા.... 

�ધ લપંટ અને નફટ છોN બને, માત છોડ( ન-હ તોય માયા... 

જગત સેવા તણા ંકાgય લલકાર�એ, �પંડ( �પંડ( ગીત ગાઈએ... 

“ કાગ “ખે�ુતની ખેડ� ધરણી પર(, મે’ર વરસાદની લાવ માયા... 
         

ભકતકિવ `ી �ુલાભયા. કાગ 
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મા ં િવશેની તેમની ક(ટલીક રચનાઓમાથંી લવેામા ંઆવેલા આ �ુહા તેમના મા ં િવશેની તેમની ક(ટલીક રચનાઓમાથંી લવેામા ંઆવેલા આ �ુહા તેમના મા ં િવશેની તેમની ક(ટલીક રચનાઓમાથંી લવેામા ંઆવેલા આ �ુહા તેમના મા ં િવશેની તેમની ક(ટલીક રચનાઓમાથંી લવેામા ંઆવેલા આ �ુહા તેમના 

મા=*ૃેમને સહજ ર�તે dબૂજ ભાવRવૂ.ક કહ� $ય છેમા=*ૃેમને સહજ ર�તે dબૂજ ભાવRવૂ.ક કહ� $ય છેમા=*ૃેમને સહજ ર�તે dબૂજ ભાવRવૂ.ક કહ� $ય છેમા=*ૃેમને સહજ ર�તે dબૂજ ભાવRવૂ.ક કહ� $ય છે....    

hગયા માસં ગGયે, તો હાડ હ(વાયા ંકર(; 

માતા $ય મય�, ક(મ વીસર�એ, કાગડા ? 

પડંમા ંપીડ ઘણી, સાતંીને હસતી સદા; 

માયા માત તણી, ક(મ વીસર�એ કાગડા ? 

જમ જડાફા ખાય, મોતે નાG)ુ ંમાડં�) ુ;ં 

છોNની hચJતા થાય, ક(મ વીસર�એ કાગડા ? 

ધમણ ે�ાસ ધમાય, ઘટડામા ંઘોડા ંફર(; 

છો?ુની hચJતા થાય, ક(મ વીસર�એ કાગડા ? 

ક�ધા ન Dભ ેક(ણ, નાડ�ુ ંઝ�ટાણા ંલગી; 

ન કયા. �ુ:ખડા નેણ, ક(મ વીસર�એ કાગડા ? 

આખર એક જતા,ં કોડ�ુ ંન આખર કામના, 

મોઢ( બો ુ ં‘મા’ં, કોઠાને ટાઢક કાગડા ! 

મોઢ( બો ુ ં‘મા’ં, સાચયે નાનક સાભંર(; 

મોટપની મ$, મને કડવી લાગે કાગડા ! 

અડ� ન જગની આગ, તાર( ખોળે ખેલતા;ં 

તેનો ક�ધેલ :યાગ, કાળજ સળગે કાગડા ! 

ભગવત તો ભજતા,ં માહ(�ર આવી મળે; 

મળે ન એક જ મા,ં કોઇ ઉપાયે કાગડા ! 
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મળ� ન હરને મા,ં મહ(�ર જો પ� ુથયા;ં 

પણ $યો ઇ જશોદા, કાન ક(વાણો, કાગડા ! 

જનની ક(?ંુ જોર, રાઘવને ર(’=ુ ંસદા; 

માને ન કર� મોર, ક-રયો િપતાને, કાગડા ! 

મોટા ંકર�ને મા,ં ખોળેથી ખસતા ંકયાo; 

ખોળે ખલેવવા,ં કરને બાળક, કાગડા ! 

1વારથ જગ સારો પધારો ભણશે *થી; 

તારો = ુકંારો, ;ાયં ન મળે કાગડા ! 

જનની સામે જોઇ, કRતૂ = ુકંારા કર(; 

�યા ં�યા ંજનમે હોય, કડ¡ુ ંDવન કાગડા ! 

� કર માડ� ઝીલીઆ, � કર પોYયા જોય, 

તેડ� લ�ે તોય, એ કરથી છેવટ કાગડા ! 

હ(હ(હ(હ(    D તારા Pગhણયા Rછુ�ને � કોઈ આવે ર(D તારા Pગhણયા Rછુ�ને � કોઈ આવે ર(D તારા Pગhણયા Rછુ�ને � કોઈ આવે ર(D તારા Pગhણયા Rછુ�ને � કોઈ આવે ર(,    

હ( D તારા Pગhણયા Rછુ�ને � કોઈ આવે ર(, 

આવકારો મીઠો…આપ� ર( D… 

હ( D તાર( કાને સકંટ કોઈ સભંળાવે ર(, બને તો થો�ંુ… 

કાપ� ર( D……… 

માનવીની પાસે કોઈ….માનવી ન આવે…ર(……(૨) 

તારા -દવસની પાસે �ુ:hખયા ંઆવે ર( -આવકારો મીઠો…. 

આપ� ર(….D…. ૧. 
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ક(મ તમે આgયા છો ?…એમ નવ ક(’�…ર(……(૨) 

એને ધીર( એ ધીર( = ુ ંબોલવા દ(� ર( -આવકારો મીઠો… 

આપ� ર(….D…. ૨. 

વા= ુ ંએની સાભંળ�ન…ેઆ�ંુ નવ જો�….ર(……(૨) 

એને મા¢ ૂ ંએ હલાવી હ�કારો દ(� ર( -આવકારો મીઠો… 

આપ� ર(….D…. ૩. 

‘કાગ’ એને પાણી પા�…સાથે બસેી ખા�..ર(….(૨) 

એને ઝાપંા એ �ધુી = ુ ંમેલવા $� ર( -આવકારો મીઠો… 

આપ� ર(….D…. ૪. 

પગ તમે ધોવા £ો ર�રુાયDપગ તમે ધોવા £ો ર�રુાયDપગ તમે ધોવા £ો ર�રુાયDપગ તમે ધોવા £ો ર�રુાયD… 

‘પગ તમે ધોવા £ો ર�રુાયD… 

*j ુમને શક પડ�ો મનમાયં, પગ મને ધોવા £ો’ – ટ(ક 

રામ લખમણ $નક� એ, તીર ગગંાને $ય D (૨); 

નાવ માગંી નીર તરવા (૨), 

]હુ બોeયો ગમ ખાઈ. પગ મને. ૧ 

’રજ તમાર� કામણગાર�, નાવ નાર� થઈ $ય D (૨); 

તો અમાર� રંક-જન ની (૨), 

આDિવકા ટળ� $ય, પગ મને. ૨ 

જોઈ ચ=રુતા ભીલ જનની, $નક� Eસુકાય D (૨) 

’અભણ ક(¡ ુ ંયાદ રાખ ે(૨), 

ભણેલ jલૂી $ય !, પગ મને. ૩ 
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’આ જગતમા ંદ�નદયા¤ ! ગરજ-ક(વી ગણાય D; (૨) 

ઊભા રાખી આપને પછ� (૨), 

પગ પખાળ� $ય.’ પગ મને. ૪ 

નાવડ�મા ંબાવડ� ઝાલી, રામની ભીલરાય D(૨); 

પાર ઊતર� Rછૂ�)ુ ં‘તમે (૨), 

�ુ ંલશેો ઉતરાઈ.’ પગ મને. ૫ 

’નાયીની કદ� નાયી eયે નઈ, આપણે ધધંાભાઈ D (૨); 

’કાગ’ eયે ન-હ ખારવાની (૨), 

ખારવો ઉતરાઈ.’ પગ મને. ૬ 

-કિવ `ી �ુલા ભાયા કાગ 


