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ગધીુફુપ ુઙળફીળ 

ફળ્�ર બવીથ 

યીળદષહ�ફી ઞૄફીરીઅ ઞૄફી ય�ૄદળરીઅ ુઙળફીળફૂ ઙથફી ધીલ ઝૉ. ૪૪ ધૂ ૪૮ ગળ્ણ ષહ�ફૂ ઑફૂ "રળ ઝૉ. 

યૄ�દળફૂ રીભગ ઞૄફીરીઅ ઞૄફૂ યીળદૂલ ગધીષીદી�કફી દઅદૃ બથ ુઙળફીળ ઼ીધૉ 'ણીલૉવી ઝૉ. ઑગ ઇફૃરીફ ઑષૃઅ ઝૉ 

ગૉ  ઝૉ)ી ૪૭ ઽ,ળ ષહ� ઈબથી બૐળીુથગ ઼ી/ઽ0લફી ઝૉ. ઈ ઼ી/ઽ0લરીઅ ઞૄફીરીઅ ઞૄફૂ ગધીક ઼લૄ�બ/ળષીળ ઼ીધૉ 

઼અગશીલૉવૂ ઝૉ. ુઙળફીળફૃઅ ઑગ ફીર ‘ળોષઅદુઙળૂ’ ઼લૄ�ફ્ ઇધ� બથ પળીષૉ ઝૉ. ષો/નગ ૢુહગધીકરીઅધૂ યૅઙૃ ઇફૉ 

8લષફ ગધીક, રઽીયીળદફૂ બીઅણષગધી, ગૅ:થગધી ઇફૉ ઇ;0ધીરીગધી, ળીરીલથફૂ ળીર-વ=રથ ઇફૉ 

‘ઽફૃરીફપીળી’ફૂ ગધીક દૉરઞ બૃળીથ્ફૂ સોષગધી, સી?દગધી, રૅઙૂગધી, રજૃગઅનગધી, ળૉષદૂગધી ઇફૉ યૄદAૉદ 

઼અમઅપૂ ગીવૂ ઇફૉ રઽીગીવૂ ગધીક, બીઅણષઙૃભી ઇફૉ ગીુવગી, ઇફ઼લૄી ઼ીધૉ ઼અમઅપૂ ગધીક – વઙયઙ A0લૉગ 

નૉષૂનૉષદીકફૂ ગ્ઉફૉ ગ્ઉ ગધી ુઙળફીળ ઼ીધૉ 'ણીલૉવૂ ઝૉ. લ્ઙરીઙ�રીઅ ઞૉફૂ ઼ષE8જ નૉષ દળૂગૉ  ઈઙદી�ષીઙદી 

ઇફૉ બૄ,ઈળીપફી ળઽૉ ઝૉ  દૉ યઙષીફ ન�ીFૉલ ુઙળફીળફી ગધીુફુપરીઅ ગૉ GH�ધીફૉ ઝૉ. ન� ઞૉર લ્ઙૂફી ઇફૉ 

ફીધફી ઙૃI ઝૉ, દૉર યૄદAૉદ, ણૉથ-ણીગથ-઼ીગથફી ુફષીળથગદી� ઇફૉ ર્Jનીદી ઝૉ. રીફુ઼ગ Kરથીક ઞૉ 

લ્ઙ઼ીપફી Lીળી ુષઙવફ બીરૉ ઝૉ દૉ ઙૃI ન� ઼ીધૉ 'ણીલૉવૂ ઼ષ� દીઅુ Fગ ઼ીપફીકફૂ ળઽ�લરલ ગધીકફ્ 

ઈપીળ બથ ન� ઝૉ . ઙૃઞળીદૂ યીહીફૂ ઑગરીF જણૄગધી (‘જૄણીુષ'ઙથ’) ઈઘળૉ ુઙળફીળફી ન� ુસઘળ બળ 

ઈષૂફૉ ુષળરૉ ઝૉ. 

 

 ુઙળફીળ ગધીુફુપ ઝૉ, દૉરીઅ ઇપ� બૐળીુથગ ઇફૉ ઇપ� ઓુદઽીુ઼ગ ગધીકફ્ બથ બીળ ફધૂ. બળનૃ:ઘયઅઞગ 

ળી, ુષRર ઇદૉ દૉફ્ ર્ડ્ યીઉ યળધળૂ ુઙળફીળ ઼ીધૉ બથ ઼અગશીલૉવ ઝૉ. ઋUૉુ લફૂફૃઅ ળીઞબીડ ઝ્ણૂફૉ યળધળૂ 

ુઙળફીળરીઅ દબ ગળષી ઈષૉવી દૉફૂ યળધળૂ ઙૃભી દધી યળધળૂ �ધીફ ઈઞૉ બથ લીFીફ્ ર/ઽરી પળીષૉ ઝૉ . ર/ઽરી 

દ્ ઑષ્ ઝૉ ગૉ  ઽઞૃ ઈઞૉ બથ નળ ુસષળીFૂઑ રૉશી નળુરલીફ ફીધ ઼ીપૃક ઼ીધૉ યળધળૂ ઇફૉ ઙ્બૂજઅન બથ 

રૅઙૂગૃઅણરીઅ �ફીફ ગળષી ઈષૉ ઝૉ ! ુઙળફીળ બઙુધલૉ ઈષૉવૂ યળધળૂ ઙૃભીરીઅ ઈઞૉ દ્ ઈળ઼બઽીથફૂ યળધળૂફૂ 

Aુદરીફૃઅ �ધીફ બથ ધલૉવૃઅ ઝૉ . ઙ્ળઘફીધૉ �ધીબૉવૂ ઈળીબઅધફૂ ઑગ ઙીનૂ બથ ઈ ઙૃભી બી઼ૉ ઝૉ. ઝૉ)ી મ઼્ 

ષહEધૂ ઇઽW ફીધ઼ીપૃકફૂ બળઅબળી ઙીનૂબુદ ઝૉ. ગીશષીજ્ગરીઅ ઈષૉવ ફીધનુવજ્ ઈ ઙૃભીફ્ ષઽૂષડ ઼અયીશૉ 

ઝૉ. 

 

 ર8ઝૉGHફીધ ઇફૉ ઙ્ળઘફીધફૂ ગધીક ુઙળફીળ ઋબળ ઙ્ળઘફીધફૂ ડૄગ ઼ીધૉ, દૉરઞ ુઙળફીળ બળગXરી 

રીઙ�રીઅ ઇફૉગ �ધશૉ ઝૉ. ુષRરફ્ ઼ીધૂ ષૉદીશ યY રશૄ ુઙળફીળફ્ ઝૉ. બઙુધલીઅ બી઼ૉફૂ ‘જણીષીષ’ રૄશરીઅ 

‘ષૉદીશષીષ’ ઝૉ. દૉ ઇષઙદૉ ઙલૉવ્ સુ?દસીશૂ Zષ ઝૉ. ષૂળ ુષRરૉ દૉફૉ ષસ ગલE ઇફૉ ઇસ?દ લીFીશૃકફૉ 

બ્દીફી ઘઅયૉ ઼ૉ઼ ીણૂફૉ ઇઅમીZફૂ લીFી ગળીષષીફૃઅ ગીર ઼[\લૃઅ. ઈઞફૂ ષીષ ઋ�ળ ઙઞૃળીદફી બીડથફી ળીઞરીદી 

રૂફશનૉષૂઑ મઅપી]લીફૂ રીGલદી ઝૉ. રૂફશનૉષૂ ષૉદીશ �ધીફફૂ ણ્શૂરીઅ મૉઢી ઽદી. ઈ ઼રલૉ ણ્શૂ રીડૉફૂ 

ગ્ઉ ]લષ�ધી ધઉ ઽસૉ ઇફૉ લીFીશૃક ણ્શૂરીઅ જણદી ઽસૉ દૉ ઋબળધૂ ‘જણીષીષ’ ઑષૃઅ ઑફૃઅ ફીર Aજીળરીઅ ઈષૉવૃઅ 

ઞથીલ ઝૉ. 

 

 ુષRર ઼ીધૉ ઼અમઅુ પદ ઑગ ુષળવગધી બથ ુઙળફીળ ઼ીધૉ 'ણીલૉવૂ ઝૉ. ગઽૉ ઝૉ  ગૉ  ુષRરફી નળમીળરીઅ ફષ 

ળ0ફ્ ઽદી. ઈ ફષળ0ફ્રીઅફી ઑગફૂ જર0ગી/ળગ ગધી ઼્ફળૉઘ ઋબળ ઈષૉવીઅ ‘ફીળીલથપળ્’ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ ઝૉ . 
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�ષીુરફીળીલથ ઼અAનીલફી �ધીબગ _ૂZ રઽીળીઞૉ ઇઽW �ફીફ ગળૉ વૃઅ ઑડવૉ ઽીવ, ઈ ‘પળ્’ �ષીુરફીળીલથ 

઼અAનીલરીઅ ‘A઼ીનૂ’`બ રફીલ ઝૉ. ઇફૉ ઑફ્ ુષસૉહ ર/ઽરી ઼ીઅAનીુલગ દૂધ� દળૂગૉ  ઝૉ; બળઅદૃ બૐળીુથગ ગધી 

bcીZ ઼ીધૉ ઇફૉ ઓુદઽીુ઼ગ ગધી ગબ�ળફીધ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ ઝૉ . bcીZઑ Zષઅદ _ીd (ચડબલ�઼ ફ) ઇઽW 

ગળૉ વૃઅ. ગબ�ળ ફીરફી ફીધ ઼ીપૃઑ ચણીફૂ ઢૂગળૂફી બીથૂધૂ ગીઅઢૉ  મૉઢી મૉઢી જર0ગી/ળગ �ફીફ ગળૉ વૃઅ. ’ગબ�ળફીધ’ 

ઑડવૉ ઢૂગળૂફીધ. ફીધ ઼ીપૃક રીફૉ ઝૉ ગૉ  ઢૂગળૂફીધ ુષRરફી નળમીળરીઅ ઑગ ળ0ફ ઽદી. ષી�દષરીઅ ઈ ગધીક 

ુષગૅદ ધલૉવૂ ઑગ ઓુદઽીુ઼ગ ચડફીફૃઅ મૂઞ પળીષૉ ઝૉ. ુષRરફી ફષળ0ફ્રીઅ ગીુવની઼ ઇફૉ ષળીઽુર/ઽળ ઑડવી 

Aુ઼d ઝૉ ગૉ  બઝૂફી ળ0ફ્ફી ફીર ઼ૃdીઅ ુષ઼ીળૉ  બણૉવીઅ ઝૉ. ઼અ�ગૅદ ઼ી/ઽ0લફી ઊુદઽી઼ રૃઞમ રઽીગુષ ગીુવની઼ફૂ 

઼ીધૉ ‘ચડગબ�ળ’ ફીરફી ઑગ મૂ, ગુષ બથ ઽદી, ઞૉથૉ ‘રૉચનૃદ’ફૂ બઽૉવી ઑગ ‘નૄદગી]લ’ વઘૉવૃઅ ઝૉ . ઈ ગુષઑ 

નૄદગી]લ વgલી બઝૂ ,ઽૉળ ગળૉવૃઅ ગૉ  ઈ ગી]લફૂ દ્વૉ ઈષૉ ઑષૃઅ ગી]લ ' ગ્ઉ ગુષ ળજૂ સગસૉ દ્ બ્દૉ દૉ ગુષ રીડૉ 

ચણીફૂ ઢૂગળૂરીઅ બીથૂ યળૂફૉ વીષૂ ઈબસૉ. ગુષફૂ ઈષૂ Aુદhીધૂ ઞ દૉફૃઅ ફીર ‘ચડગબ�ળ’ (ચણીફૂ ઢૂગળૂ) 

ઑષૃઅ Aજુવદ ધઉ ઙલૉવૃઅ ઝૉ ! ગધી ઼ી/ઽ0લફૂ ઈષૂ ુષુજFદીકફ્ યઅણીળ ુઙળફીળ ઝૉ. 

 

 bcી, ુષ:i, રઽૉસ – ઑ Fથૉ નૉષ્ફૂ ઇફૉગુષપ બ/ળષીળગધીકધૂ રીઅણૂફૉ ૢુહરૃુફક ઇફૉ ]લઅદળનૉષ 

બ/ળષીળ દધી યૄદAૉદ ઼અમઅપૂ ઇસળૂ/ળ જર0ગીળ ગધીક ઼ીધૉ સીલી�દ્, ઽોઽલ્ ઇફૉ લીનષ્ફૂ ષઅસગધીક, 

ઈજીલE – ઼અદય?દ્ ઇફૉ ુયj ુયj ઇફૉગ ઼અAનીલ્ફૂ ગધીષીદી� ુઙળફીળફી યઅણીળરીઅ યળૂ બણૂ ઝૉ. 

 

 bીcથ બળઅબળીફૂ ઈ ગધીક ઼ીધૉ ઞ ઊ.઼. બૄષk FૂZ ઼નૂફી ઼lીડ ઇસ્ગધૂ ઝૉગ નસરૂ ઼નૂફી ઇઅદ 

઼ૃપૂફૂ ઈસળૉ ન્તૉગ ઽ,ળ ષહ�ફી ગીશબડ ઋબળ મૐdપર� ઇફૉ દ0઼મઅપૂ ગધીકફૂ મ્વમીવી ુઙળફીળરીઅ ળઽૂ 

ઽસૉ – ઑષી ઇફૃરીફ્ફૉ બ્હગ ઼અgલીમઅપ બૃળીષસૉહ્ ઈઞૉ ુઙળફીળરીઅ Aીn ઝૉ . મૐd પર�ફી ઼્થ, ઇ઼અઙ ઇફૉ 

મ\બ ુઙળફીળરીઅ ઈ]લીફૂ ગધી દ્ ઈઞૉ બથ ઼ીઅયશષી – ષીઅજષી રશૉ ઝૉ.oડષી ઇફૉ વીઘીરૉણૂફી મૐd�દૄબ્ 

઼ીધૉ 'ણીલવૂ મૐd ગધીક ઈબથી ઊુદઽી઼ pઅધ્રીઅ ઝૉ . ફઽબીફ, ઼ીદષીઽફ ઞૉષી ફળૉસ્ ઇફૉ ુષ:iઙૃn ઞૉષી 

઼ૃમીકફૂ ગધી બથ ઝૉ. મૐdગધીકફ્ ઈ ઼રૅd યઅણીળ ઈબથી ઼ૃપૂ બઅઽ્જૉ દૉફૂ બઽૉવી ગીઅ વૃn ધલૉવ્ ઝૉ, ગીઅ 

ઙૃn ઽીવદરીઅ મૐd ઽ�દAદ્રીઅ બણૉવ્ ઝૉ . ફષરૂ ઼નૂફી સઅગળીજીલ�Zઑ મૐdપર� ઇફૉ ગધીક ઋબળ તીઅગુબઝણ્ 

સ` ગલE દૉ ઙૃઞળીફી ઼્વઅગૂ ળીqલ નળુરલીફ વઙયઙ ઼અબૄથ� મGલ્ ઝૉ. મીળરૂ ઼નૂફી ગૃરીળબીશ ઇફૉ દૉળરૂ 

઼નૂફી ષ�દૃબીશ-દૉઞબીવૉ ઇઽW ફષૃઅ ગધીઞઙદ ષ઼ી]લૃઅ દૉફૃઅ Aનીફ બથ ફ[પષી ઞૉષૃઅ ઝૉ . 

 

 ઼્વઅગૂગીશ બૄષk ફૉુ રફીધ – ળીઞૃવફૂ ઞોફગધી ુઙળફીળ ઼ીધૉ રશૉ ઝૉ . સી઼ફનૉષૂ ઇઅુ મગી ઇફૉ ગબનr ઞૉષૂ 

લJગધીક બથ ઝૉ . રsલગીશફૂ રૉવગષ઼ૂફૂ ગધી ઇફૉ રIનૉષૂફૂ ગધી ઼અgલીમઅપ _ૉtૂકફૂ ગધીક 

ુઙળફીળરીઅ ઝૉ . /નઙઅમળ ઇફૉ ;ૉદીમઅળ ઑ મઅફૉ બળઅબળીફૂ ઞોફગધીક ઈઞૉ બથ ષીઅજષી – ઼ીઅયશષી રશૉ ઝૉ. 

bીcથ બળઅબળીરીઅ ુષRર, યળધળૂ ઇફૉ ઙ્બૂજઅન ઼અમઅપૂ ગૐદૃગળીઙૂ ગધીક ઝૉ, દૉર ઞોફબળઅબળીરીઅ ુષRરફી બૃFફૂ 

ગધીકફૂ ુષુસu Aષીઽ ધલ્ ઝૉ. બળીRર નસી�ષૂફૉ ઇઅદૉ ઞ ોફપર�રીઅ સીઅુ દ બીરૉ. ુઙળફીળરીઅ ઈષૂ ગધીક 

઼ીઅયશષી રશૉ ઝૉ બથ ફૉુરફીધ ઇફૉ ળીઞૃવફી ફીરૉ રઅ/નળ ઇફૉ ઙૃભી ઝૉ. ઈષીઅ ગ્ઉ �ધશ્ ઇvીુબ ,થષીરીઅ 

ઈ]લી ફધૂ. દશૉડૂધૂ મ્ળનૉષૂફી ળ�દૉ ઞદીઅ /નઙઅમળ ઞોફ ડૉગળી બી઼ૉ ‘ગીવગીજીલ�ફ્ ડWમ્’ ગઽૉષીલ ઝૉ, ગ/ઢલીળી 

વ્ગ્ ‘ગશડફ્ ડWમ્’ ગઽૉ ઝૉ . ઈ ડWમ્ ગ્ઉ ગધી ઼અચળૂફૉ મૉઢ્ ઽ્લ ઑષૃઅ વીઙૉ ઝૉ. 

 

 ઞ ોફગધી મઽૃપી ગ્ઊફૉ ગ્ઊ બૐળીુથગ ગધીફી બ/ળષદ�ફ ઞૉષૂ ઽ્લ ઝૉ. ઈષૂ ગધીક વ્ગ઼રીઞરીઅ 

ુટવીલૉવૂ ફધૂ, બ/ળથીરૉ બીઅણષગધી ઼અમઅપૂ ઞૉડીવીઅ �ધશ્ રશૉ દૉડવીઅ ગ્ઊ ઞોફગધી ઼અમઅપૂ રશદીઅ ફધૂ. 
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 ઈષૃઅ ઞ જીળથૂગધીકફૃઅ ધલૃઅ ઝૉ . ઘ્/ણલીળ, મૉવીણ ષઙૉળૉ  રીદી�ધીફ્ ઝૉ, બથ ઇGલ જીળથૂગધીકફીઅ 

ગ્ઊ �ધીફ રશદીઅ ફધૂ. ઈર ઞૃક દ્, bીcથ, મૐd, ઞોફ ઇફૉ ઊ�વીર ગધીક ગળદીઅ જીળથૂગધીકફૃઅ ભ્ગ઼ 

મનવીલૉવૃઅ ઝૉ . bીcથ, ઞોફ ષઙૉળૉ  પર�ગૉ GHૂ ઝૉ, qલીળૉ  જીળથ મઽૃપી ળીઞગૉGHૂ ઝૉ. ળી’ઘxઙીળ, ળીથગનૉષૂ ષઙૉળૉ 

ઊુદઽી઼ ઇફૉ ઼ીધૉ ઼ીધૉ જીળથૂગધી બથ ઝૉ. ઈષીઅ ઊુદઽી઼ગૉGHૂ ગધીકફી �ધશ્ધૂ દ્ વઙયઙ ઈઘ્ 

ુઙળફીળ યલE બy્ ઝૉ. ઽૉરજઅHીજીલ�Z સૅઅઙીળ ઇફૉ સૐલ�Aપીફ ઞૉ ઇબKઅસ નૃઽીક ઈબૉ ઝૉ દૉ ઞૄફીઙતફી 

જૃણી઼રીફી ળીઞગુષ વૃથબીવ રઽૉણૃ ળુજદ ઝૉ. ુઙળફીળધૂ ધ્ણૉ  નૄળ ત્વીરીIફી ય[લળી ગઽૉષીલ ઝૉ ઘળી. ઈષીઅ 

�ધશ્ફ્ ]લીબગ ઼ષk ગળૂફૉ દૉફી ગધી઼ી/ઽ0લ ુષસૉ સ્પગીલE ધષીઅ ચડૉ . 

 

 ઈબથીઅ રsલગીવૂફ ગધી઼ી/ઽ0લરીઅ ‘zૂજ/ળF’ ઼અમઅપૂ ઑગ ર્ડ્ ષઙ� ઝૉ, ઞૉરીઅ ગીરગધી ઇફૉ 

જીદૃળૂગધીક બથ ુષસૉહ Aરીથરીઅ ઝૉ . ઈષૂ ગધીફી ચથી દઅદૃક ઈબથફૉ ુઙળફીળ બ/ળRરીફી રીળઙૉ રશ ઝૉ. 

ઘીબળ્ – ગ્/ણલ્ દ્ ઢૉગઢૉગીથૉ ઝૉ  બથ ઑફૉ લ ઢઙૂ ઞદૂ ઼્ફવનૉફૂ ષીદી� રધૃળીરીશ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવૂ ઝૉ. 

મૂવઘીધૂ રઅણુવગબૃળ ઞદીઅ ઙૃણીઞવૂ ફનૂફી ગીઅઢૉ  ઼્ફમીઊફી ય[લળી ગઽૉષીલ ઝૉ. ઈ �ધશ઼ ઼ીધૉ બઅજી઼ળફી 

ઞલુસઘળૂ જીષણીફૂ ગધી બથ 'ણીલૉવૂ ઝૉ. ઞલુસઘળૂફી રૅ0લ ૃબઝૂ દૉફૂ ળીથૂ `બ઼ૃઅનળૂ મીશ ષફળીઞફૉ વઊફૉ 

ુઙળફીળફી ઈ ય[લળીરીઅ ળઽૉવૂ. વ્ગષીદી� ઈર ઞ ઙુદ ગળદૂ ઽ્લ ઝૉ, ઞૉરીઅ ?લીળૉગ ઼ીષ ઇ{બ ઊુદઽી઼ ઇઅસ 

ઞશષીલ્ ઽ્લ ઝૉ. બ/ળહન Aગીુસદ ‘઼ી/ઽ0લગ્સ’ (ઇષી�જૂફ)રીઅ ‘જીષણી જ/ળF’ વઘફીળ ૢુહળીઞ  ઽળZષફ 

ગૃમૉળZફૂ ફ[પ ઝૉ. દૉળ ઇsલરીઅ ુષય?દ ઝઅન્મd ઈ નૂચ�ગી]લફી ઼અબીનગ ઋુરલીસઅગળ ઇ,થૂ ઞથીષૉ ઝૉ  ગૉ  

મીશ ષફળીઞફૉ વઊફૉ `બ઼ૃઅનળૂઑ ુઙળફીળ ષી઼ ગળૉવ્ દૉફૂ ફ[પ ઈ ગી]લરીઅ રશૉ ઝૉ. ઈબથી રsલગીવૂફ 

ગધી઼ી/ઽદલફૉ ઈબથૉ ઊુદઽી઼ગધીધૂ ઇફૉ પર�ગધીધૂ ઇવઙ ગળૂ સગૂઑ દૉર ફધૂ. 

 

 ુઙળફીળફૂ મઽીળફૂ મીઞૃઑ મૂવઘી ઈ/ન ઞૉ �ધશ્ ઝૉ દૉફૂ ઼ીધૉ બથ ઈબથી રsલગીવૂફ 

ગધી઼ી/ઽ0લફી ઇફૉગ દઅદૃક ઙૄઅધીલૉવી ઝૉ. મૂવઘી ઼ીધૉ ‘જૉવોલી ઈgલીફ’ – સૉઢ ઼ઙીશસીફૂ ગધી, ‘જીષણી 

જ/ળF’ ષફળીઞફૂ ગધી, ઘીબળી – ગ્/ણલી ઼ીધૉ ઼્ફમીઊ ગૉ  ઼્ફવનૉફૂ ગધી, ઇફૉ ઇષી�જૂફ લૃઙફી qલ્ુદપ�ળ 

_ૂરી| ફધૃળીર સરી� દધી ફષુવગી઼lીડ ‘પૄરગૉદ’ૃફૂ ગધી – ઈબથૂ ફઞળ /ઽGનૂ, ઇઅpૉZ ગધી઼ી/ઽ0લ ઋબળ 

ઝૉ, દૉડવૂ દશયૄુરફી ગધી ઼ી/ઽ0લ ઋબળ ફધૂ. ઈઞગીવ બુ}રરીઅ બીઅઙળૂ ળઽૉવ્ ‘/ઽZકpીભૂ’ (઼અદ઼ીપૃફૂ 

જર0ગીળ ગધીક)ફ્ ઇ~લી઼ ુઙળફીળ ઼અનયk ઈઙશ ષપીળષી ઞૉષ્ ઝૉ. ુઙળફીળરીઅ ઼અદ-઼ીપૃ-઼ીઅઊફૂ ઞૉડવૂ 

જર0ગીળગધીક રશૉ ઝૉ  દૉડવૂ યી�લૉ ઞ ગ્ઊ ઑગ �ધશ ુષસૉ ઽસૉ. મૂવઘીફી સી઼ગ ઘીઅડ ળીઞષૂ ઇફૉ 

ઞૉળીરયીળદૂફૂ ગધી ઇુદ ,થૂદૂ ઝૉ. ‘ઘીઅડ ઼મ ઈઅડ ઽ્ ,લxઙૉ’ – ઈષૂ ગધીઙયk ઼અgલીમઅપ ગઽૉષદ્ ઈઞૉ બથ 

ઇઅનળફી ુષ�દીળરીઅ ઼ીઅયશષી રશૉ ઝૉ. નઅદગધી, વ્ગગધી, બૃળીગધી ઇફૉ ઼અદગધીફી ઇફૉગુષપ ફરૄફીક ઈઞૉ 

યષફીધફી રૉશીરીઅ ગૉ  બળગXરી નળુરલીફ યઞફ`બૉ, ળ઼્ણી`બૉ ગૉ  ગધી`બૉ ઼ીઅયશષી રશૉ ઝૉ. 

 

 ગધીુફુપ ુઙળફીળફ્ ઑગ ળઅઙ ઼ીઅઊ-઼ૃભૂ, બૂળ-ભગળૂ ઇફૉ કુવલીક ુષસૉફ્ ઝૉ. ઞુરલવસી નીદીળ 

�ષદઅF ઇ~લી઼ રીઙૉ દૉષ્ ગધી઼ી/ઽ0લફ્ ઑગ ઇ,લમ ુષ�દીળ ઝૉ. ઈઞૃમીઞૃફી ઙીરરીઅ ગીષણ ભૉળષૂફૉ ળ્ડવી 

ઑગઢી ગળદી ઼� નૉષૂની ઇફૉ રૉગળથ ણીણીફૂ રીભગ ‘'શૂ’ ભૉળષફીળ ‘ઞુરલવ ('શૂષીશ્)’ ગઽૉષીલ ઝૉ. ુજ�દૂ 

઼અAનીલફૂ ઈ બળઅબળી ઽ્ષીફૃઅ ઇફૃરીફ રશૉ ઝૉ. ુ઼અપરીઅધૂ બૂળ બ�ીફૂ ઼ીધૉ ઞુરલવસી ુઙળફીળરીઅ ઈષૉવી. 

મૂવઘી બી઼ૉફી ળીરફીધ ડૉગળી ઋબળ ઞૉળીરયીળદૂ ષઙૉળૉ નસફીર ઼ીપૃકફૉ રશૉવી, બીઝશધૂ ઈ ડૉગળી ઋબળ ઼અદ 

ગુષ રૉગળથ ઇફૉ ય્, યઙદ દધી ઙઅઙી઼દૂફી ઙૃI ળીરૉદષફફ્ ુફષી઼ ઽદ્. ઞુરલવસીઑ પૄથૂ પઘીષૂ દૉ 

રફ઼ૄળ સીઽ, ઞૉફૂ ઓુદઽીુ઼ગ ળૉઘીક ‘ઽૃઽૃ’ ફીરફૂ ફષવગધીરીઅ રૄગૂ ઝૉ. ઙૉમફસી ઇફૉ ફષળઅઙસી ઞૉષી 

કુવલીકફૂ ગધીઑ રશૉ ઝૉ. ઈઞૉ નળ ષહk ઑફૂ ુફુ}દ ુદુધઑ ઈ ઼ૄભૂ઼અદફ્ ઋહ� યળીલ ઝૉ ઇફૉ ઑફૂ 
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Zષફગધીફૂ ગષીુવક ઼ીઅયશષી રશૉ ઝૉ . ‘નીદીળફૂ ળીઘણૂ’ ઼ીધૉ બથ ઇફૉગ જર0ગીળ ગધીક ઝૉ. નીદીળફ્ ઑગ 

/ઽGનૃ ુસ:લ ઞૉ ‘ગરીવસી બૂળ’ ધલ્ દૉફૂ ગરીવગધીક બથ ઝૉ. ગ્લવ્ ષZળ, ઼�ળમીઊ ઇફૉ ળ્સફસી ુષસૉફી 

ગધી0રગ નૃઽીક બથ ઝૉ. ‘ઞૉઢ્ ગઽૉ ગૂણૂફૂ ગદીળ, ઙ્ઘ રીધૉ ષળૉ, ઑર ઈષૉ ળ્ઙૂ ઇબીળ, Lીળૉ  દીળૉ  નીદીળ.’ 

નીદીળ ઼ીધૉ ઞ ફઙીળજૂ બૂળ ઇફૉ રીઊ ુરસળીફૂ ઼ૂનૂ ગધીક ઈબથી ઼ી/ઽ0લરીઅ ઼ીષ ઞૃનૂ યીદ બીણફીળૂ ઝૉ. 

 

 ુઙળફીળ ઼ીધૉ ઇરષઙ� ુષસૉહ યીષૉ 'ણીલૉવ્ ઝૉ, ઈરષઙ�ફ્ ગધીળ઼ ‘જર0ગીળ’ફી બ/ળમશ ઋબળ 

ઈપી/ળદ ઽ્લ ઝૉ. ઈર દ્ રsલગીવફૃઅ ઈ ઑગ રૃgલ ચડગ દ0ષ ઝૉ. ુઙળફીળરીઅ દ્ જર0ગીળ બીથૂફી ટળથીઅ ઞૉષ્ 

઼ઽઞ ભૄડૂ ફૂગશદ્ ગધીળ઼ ઝૉ. ઇઽW ઑગ બથ ઼ીપૃફૂ ઞડી ગૉ  ઼ીઅઊફૂ નીતૂ, જર0ગીળફી ષીશ ુષફીફૂ ફધૂ. નૉષૂ 

`બૉ zૂગધી ઝૉ  દૉડવૂ ઞ ણી/ગફૂ–઼ી/ગફૂ `બૉ ઝૉ, ઞ ોફગધીકઑ ઑફૉ ગનીજ ુદળ�ગીળફૃઅ �ષ`બ ઈ\લૃઅ ઝૉ . 

ગધી઼ી/ઽ0લફ્ ઈ ઈઘ્ ‘ગૈુરગવ વ્જ્’ ુઙળફીળફૂ ઘ્બળૂરીઅ મળીમળ મૉ઼ ૂ ઙલૉવ્ ઝૉ. યીળદફ્ ?લ્ ઈજીલ� 

ઇફૉ ?લ્ ઼અદ ુઙળફીળફૂ રૃવીગીદૉ ફધૂ ઈ]લ્ ? ઙ્ળઘ, ગમૂળ, ળીરીબૂળ, ઞૉ઼ વદ્ળવ, ળુષયીથ ઇફૉ 

ુFગરયૂરફી કડવીક ઇઽW ઝૉ દ્ ફીધ઼ીપૃકફ્ ચૉચૃળ ષૉવીષણ બથ ઑફૂ ઇફૉગીફૉગ ષણષીઊક ળ્બદ્ ઈઞૉ 

બથ Zષઅદ ઝૉ. ઇઽW _ૂ રઽીAયૃZફૂ મૉઢગ ઝૉ દ્ ઞુદ ઼દૂફી ઼ષળીરઅણબ બથ ઝૉ, ઇઽW ચ્ળૂ-ઇચ્ળૂ 

઼ીપૃકફી જરવ દથઘીધૂ ળીદ ળઅઙૂફ મફૉ ઝૉ દ્ ફળુ઼અઽફી Aયીુદલીધૂ ઼ૄળઞફ્ ઋનલ ધીલ ઝૉ. ગુષ_ૂ 

Gઽીફીવીવૉ ઈષી ઘ્ઘણપઞ ુઙળફીળફૉ ષીળૉષીળૉ  ઝીદૂઑ બીવષ ઼અગ્ળદૂ ર�ૃપી ઞૉષ્ ળઽ�લરલ ઙથીષૉવ્ ઝૉ. 

ઈબથૉ ુFગર઼ીઽૉમફૂ ઑગ બઅુ?દફૉ ભૉ ળષૂફૉ ઈર ગઽૂઑ: 

 

  ઇતીળૉલ યીળદૂ દીળૂ ગધીલૃઅ ટૄવૉ ળૉ, 

  ભ્લૃ� /નલૉ ઝૉ ભૄવષીણૂ, 

  ઑષ્ ઙળષ્ નીદીળ, 

  ુઙળફીળ ! ુઙળફીળ ! 


