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મીળ્ડ ષઽૂ ઇફૉ મીળ્ડૂ ષઅસીષશૂ બળઅ બળી 

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

વ્ગુષ�ીક ઇફૉ વ્ગષફ ઼ીધૉ અ઼મઅપ પળીષદૂ ઑગ ઇ�લઅદ રઽ�ષફૂ ઝદીઅ ઈઞ઼ૃપૂ 

ઋબૉુ!દ ળઽૉવૂ અ઼"ધી – ગૉ  ુષ�ીસીઘી મીળ્ડ ઇફૉ મીળ્ડૂ ઼ી&ઽ�લ ુષસૉ 'ણીથધૂ અ઼સ્પફી�રગ 

જજી+ ધષૂ ઇ�લઅદ ઞ,ળૂ ઝૉ . ‘ષઽૂ’ દળૂગૉ  કશઘીદી‚ મીળ્ડ /ીળી વઘીલૉવી ષઅસીફજૃ&ળદફી વ!થ્ 
પળીષદી ષઅસીષશૂફી જ્બણીકફૃઅ ઼ીરીુઞગ રૄ1લ સૃઅ ઝૉ  ઑફૂ ુષઙદષીળ ઈવ્જફી ધષૂ બથ 

ઈઞફી ષો4ીુફગ લૃઙરીઅ ઘૄમ ઞ ઞ,ળૂ ઝૉ. 

ઈઞૉ રીફષૂ બ્દીફીઅ ગૃશ ઇફૉ રૄશ ુષસૉ 5રીથયૄદ રી&ઽદૂ રૉશષષીફૂ ઋ�ગઅ ઢી ળીઘૉ ઑ 
"ષીયીુષગ ઝૉ ‚ ઇફૉ ઑરીઅ ઈઞ ઼ૃપૂ નળૉગ 4ીુદ ગૉ  ષઅસફી ુઞ4ી઼ૃકફૉ બૄથ+ અ઼દ્હ ધીલ ઑષૂ 

ઽગૂગદ્ ફધૂ ઼ીઅબણૂ ઑ બથ ઑગ ઽગૂગદ ઝૉ . ધ્ણીઅ ષહ: બઽૉવીઅ વઅણફરીઅ ઑગ ઇઅ;ૉ &ભ1ર મઽૃ ઞ 
વ્ગુ5લ ધલૉવૂ. ઑફૃઅ ફીર ઽદૃઅ ‘પૂ =>઼’. ઑ &ભ1રફ્ ફીલગ સઽૉળરીઅ ષ઼દ્ ઈપૃુફગ ફીઙ&ળગ 

ઝૉ ‚ ઑફૉ બ્દીફૂ ?ુદ ઇફૉ બ્દીફી ષઅસ ુષસૉફૂ રૄશ 5રીથયૄદ ઓુદઽીુ઼ગ ુષઙદ્ યૉઙૂ ગળષીફૂ 
વઙફ વીઙૂ ઇફૉ ષહ: બઝૂ ઇફૉગ "ધશ્ઑ ભળૂફૉ બ્દીફી ગૃશ ઇફૉ રૄશ સ્પૂ ગીAીઅ ઑફૂ ષીદ 

ઽદૂ. ઈ &ભ1ર Bઊફૉ �લીઅફી ઇફૉગ લૃષીફ્ફૉ બ્દીફી ષઅસ ુષસૉ ?થષીફૂ ઊDઝી ધઊ ઈષૂ. ઑ 

લૃષીફ્રીઅ રીળી ફગફી અ઼મઅપૂક યીળદૂલ EીFથ્ બથ ઽદી. રીળી ઋબળ બG ઈHલ્ ગૉ  ઈબથી 

ગૃડૃઅમ ુષસૉ દરીર રી&ઽદૂ ઑગઢૂ ગળ્. 

ઽૃઅ  બ્દૉ બથ ષહ:ધૂ ઈ 5ગીળફૃઅ અ઼સ્પફ ગળષી ઈદૃળ ઽદ્. ધ્ણૂચથૂ ફJપ ગળદ્ બથ ઑ બG 
રKી બઝૂ ઘળૂ પઙસધૂ ગીર ઋબીLૃઅ. 4ીુદફી મીળ્ડફૂ યીશ રૉશષૂ‚ ઞૉરફૂ બી઼ૉ રૄશ જ્બણ્ 
઼જષીલૉવ્. દૉફૉ ષઽૂફૂ ુવુબ ઇફૉ સોવૂફ્ ઞ બ&ળજલ ફઽ્દ્‚ ફૉ ઑફૉ રીળી ઋબળ ઑષ્ ુષMી઼ 
બથ ફઽ્દ્ ગૉ  ઽૃઅ  ઑ ‘ષઽૂ’ફૂ ુવુબ ઋગૉવૂ સગૃઅ . ચથી ઼રલફી ઙીત અ઼મઅપ્ફૉ ઇઅદૉ રફૉ ષઽૂ નૉઘીણૂ‚ 
રO ઑરફી નૉઘદીઅ ષીઅજૂ મદીષૂ ઇફૉ યીPલસીQ ઑ ઈઘ્ જ્બણ્ મીળ્ડઑ રફૉ ઼Jબૂ નૂપ્. 

ઑ જ્બણી ઇફૉ ઇRલ 5રીથયૄદ ઊુદઽી઼;અધ્ફ્ ઈપીળ વઊ ઑગ ફીફગણૂ બૃુ"દગી દોલીળ ધઊ ઝૉ. 
ઈ ગીલ+ ગળદીઅ ગળદીઅ મીળ્ડફૂ ‘ષઽૂ’ ઑફૂ યીહી‚ ઑફૂ સોવૂ‚ ઑફી અ઼ગૉદ્‚ ઑરીઅ ફીર રીઅણષીફૂ 
&Sલી‚ ુષસૉ બથ ુષજીળષીફૃઅ મRલૃઅ. 
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�  'ષઅદ ઊુદઽી઼ પળીષદૂ ઑગ ઼રૅ+ ુવુઘદ બળઅ બળી : 

વઙયઙ દરીર વ્ગ?ુદકફ્ ષઅદ – 5રીથયૄદ ઊુદઽી઼ ઼ીજષદૂ ઑગ ઼રૅU ુવુઘદ બળઅબળી 
દળૂગૉ  મીળ્ડફૂ ‘ષઽૂ’રીઅ ઞૉ દૉ 4ીુદ ગૉ  ?ુદફૂ રૄશ બળઅબળી‚ ઈ�બૃ=હ‚ ઑફૂ સીઘી-5સીઘીક‚ 
ઑફૃઅ રૄશ ઈ�"ધીફ‚ ઑફીઅ ગૃશનૉષૂ-નૉષૂ-નૉષદી‚ ઼દૂ‚ સૄળીબૄળી‚ ઙ્G‚ સીઘી‚ બષ+‚ !ૉGબીવ‚ 
ઙથૉસ‚ યોળષ‚ નૉષૂ-નૉષદીફી ુફષૉન‚ ઙીર-ઙળી઼ફૂ ફJપ‚ રઅઙવ ઇરઅઙવ 5 અ઼ઙ્ ષઙૉળૉ  મીમદ્ 

ષઅસીફૃSરૉ ફJપીલૉવૂ Bષી રશૉ. 

બૉતૂ નળ બૉતૂ 4ીુદફી મીળ્ડ બી ૉ઼ધૂ ઑફી ષઅસBફૉ ઑ ‘ષઽૂ’ રશદૂ ળઽૉ‚ ગઅઢ્બગઅઢ ઞશષીલૉવૂ 
5ીજૂફ ઽગૂગદ્ ઼ીધૉ ફષૂ 5રીથયૄદ ઽગૂગદ્ફૃઅ ઋરૉળથ ધદૃઅ ળઽૉ . ઑગ જ્બણ્ ુઞથ+ ધદીઅ ફષૂ 
ફગવરીઅ ઈ ઼ીર;ૂફૃઅ ઇષદળથ ધીલ. ઝદીઅ ઞૄફ્ જ્બણ્ બથ ?શષૂ ળીઘષીરીઅ ઈષૉ. ઑરીઅ 

લઞરીફફૂ ષઅસીષશૂકફૂ ઼ીધ઼્ીધ બ્દૉ ળજૉવૃઅ મીળ્ડૂ ઼ી&ઽ�લ‚ નૃઽીક‚ ઝઅન‚ ગુષદ‚ બન્‚ 
યઞફ્‚ ગૂદ+ફ્‚ ષોનગ ઇફૉ નઅદગધીક વ્ગષીદી+ક-ઓુદઽીુ઼ગ ચડફીકફૂ ફJપ્ ષઙૉળૉ  ઼ીર;ૂ 

બથ ઼જષીઊ ઽ્લ. 

� મીળ્ડ'ફૃઅ ઈઙરફ 

ઽઞૃ બજૂ઼-Gૂસ ષહ+ બઽૉવીઅ દ્ ઼રીઞફી નળૉગ ગૃડૃઅમ્રીઅ મીળ્ડફૃઅ ઈઙરફ ધીલ ઇફૉ ચળરીઅ 

ઋ�઼ષ ઞૉષૃઅ ષીદીષળથ ધઊ ળઽૉ. ણૉવૂકધૂ ઞ મીળ્ડ ઈસૂષી+ન ઈબદીઅ ઈબદીઅ 5ષૉસ ગળૉ . ઼ળ઼ 

ર?ફૂ ચ્ણૂ ઽ્લ‚ રીધૉ ઈઅ&ડલીશૂ બીચણૂ ફૉ ઙશીરીઅ ,Wી!ફી બીળીફૂ Gથજીળ રીશીલૃઅ બણૂ ઽ્લ‚ 
ઘઅયૉ ષઅસીષશૂફી ડૂબથીફ્ વઙયઙ Gથૉગ યીળફ્ ઘ&ણલ્ વડગદ્ ઽ્લ‚ ઑગ ઽીધરીઅ ઽ્ગ્ બગL્ 

ઽ્લ‚ મૂ? ઽીધરીઅ જીઅનૂફૂ રૄઢષીશૂ વીગણૂ ગૉ  ,બગણૂ નૉસૂ ુ઼દીળ ટીવૂ ઽ્લ ઇફૉ યવગીળી ગળદીઅ 
મીળ્ડફ્ 5ષૉસ ધીલ… 

‘જ્ળીસૂ જીળ0લૃઅ‚ ફષ ગ્1ડ રીળષીણ0લૃઅ‚  

મળણીફી મૉડફૂ‚ બીડથફી બીનળફૂ ; 

ળ્ટણીફી ળૉ ષી઼ફૂ‚ ગશગુશલી ગૄષીફૂ‚  

દીઅદુથલી પળીફૂ‚ ગીઝ બીઅજીશફૂ ; 

ઇઅ�ળ ઈઅમવૂફૂ‚ ઙળફીળૂ ઙ્ઘફૂ‚  

જૃઅષીશફી જ્ગફૂ‚ ધીફગફી બણધીળીફૂ ; 

ગણઝફી ઇઘીણીફૂ‚ ફષવીઘ વ્મ1ણલીશૂલૃઅ‚  

7ઙથૂ રીષ1ણલૃઅ દરીળી ઞદફ ગળૉ  મીબ !…’  
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ફષી ફગ્ળ ત્ુવલી ઋબળ રૄઅતી ઽીધફૃઅ ફષૂ ઈથીઅદફૃઅ ઙીનવૃઅ ફૉ ઋબળ ળૉસરૂ ળ?ઊ બીધળૂ મીળ્ડફૉ 
ઈ઼ફ ઇબીલ‚ ત્ુવલૉ મૉ઼ૂફૉ મીળ્ડ ઘ&ણલીરીઅધૂ ઇ઼ળ રશુષલી ઇભૂથફ્ ઙીઅઙણ્ ગીતૉ ‚ 
ઇઅ?ળફૂ બીથૂનીળ ઼ૄણૂઑ ષીદળૂફૉ ફીફગણૂ ઘળવરીઅ ચૄઅડૉ . ઘ઼ળગ ચૄઅડૉ  ઘ઼ળગ ચૄડીઅઙ… ઘ઼ળગ 
ચૄડીઅઙ… �લીઅ દ્ ઙીરરીઅધૂ ઑફૂ ઽૉણૂફી મૂ? લઞરીફ્ લ ‘ ળીર ળીર મીળ્ડ…!’ મ્વદીઅ ઈષૂ 

બઽJDલી ઽ્લ. 

જી-બીથૂ ગલી+ બઝૂ મીળ્ડફૉ મીBઢફૉ રીધૉ ઽૂળર્દૂફી સથઙીળ યળૉવી જીગશી બીધળૂ ય્ઞફ 
બૂળ઼ીલ‚ ઞરદૂષૉશી બથ મીળ્ડ ઈસૂષી+ન ષૉથ ઋDજીળૉ  : 

‘મી… બ્… ! મી… બ્… ! ઽણૄણૄણૄણૄ 

ચૂ… ચૂ… ચૂ… 

Rલીઅ ઽ્લ વૂવી નૂ’… 

નૄપૃઅષીશ્ નણૉણીડ 

ચૂલૃઅષીશ્ ઽણૉણીડ 

ઑરીઅ રીઢૂલૃઅ ઈઊલૃઅ ફૉ રીઢૂઈ ઈબી 

?લ દથીદી… ?ષી �્… 

ગ્ઊ ઈણી ભળદી ફZ… 

ગ્ઊ મીળ્ડ ઈHલૉ બણબણૉ  

ગ્ઊ રફરીઅ ગજગજ ધીલ 

ગ્ઊ રુશલૃઅ ઙ્નણીઅ અ઼દીણૉ  

ઈબ્ &નલૉ ફ ઈઊ ષીળૉ  

ઈઊ &નલૉ ફૉ ઈબ્ ષીળૉ  

ઑફૉ વઊ ?લ ઞરફૉ મીળૉ  

ગ્ઊ ?દ્… ગ્ઊ ઈષદ્… ગ્ઊ ગીસૂ… ગ્ઊ ગૉનીળ… 

ઇ[ફ્ ઘપીધ\ ઽ્લ ઊ ઈષB… ક… 

ફળ્]રયીઊફૉ Rલીઅ ગળ્ યલ્ ઙીઞૉ… 
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મી… ^બ્… ઽણૄણૄણૄણૄ… ચૂ… ચૂ… ચૂ… 

Rલીઅ ઽ્લ ઼્લવીઅ નૂ’… ઼્લવૂ ષીળ… 

઼દ ફૉ _દ ઇથઘૄડ 

જણદૂ ગશી ફૉ ળીષશ ફશી 

ટીટૉ પીફૉ પળીષ 

઼્લવીઅ ફૉ ઼ૃઘૂ ળલ્ 

ચ્ણવૉ વીળ‚ ર્દૂઑ યઅણીળ‚ ગથૉ ગ્ઢીળ‚ 

બૄદળ બળષીળ… 

ઈઊ રીદી ! દરૉ Gૉ બઘીફીઅ દીળથઽીળ ; 

રી દરૉ ઞફૉદી ! ઝ્ળષીઅ ઼રીફ્ વૉઘષથઽીળ… 

ય્ઞફ બઝૂ ઑગીન ચણૂ ઈણી બણઘૉ ધઊફૉ ઼ીઅઞફી જીળૉ ગ ષીPલૉ મીળ્ડફૂ ઼ીરૉ ણીલળ્ ?રૉ. 
મીળ્ડ લઞરીફી બૄષ+Bફૂ નીદીળૂ‚ સૄળષૂળદી‚ યુaદ‚ ફૉગ‚ ડૉગ‚ ઘીફનીફૂફી 5઼અઙ્ફૂ ષીદ 
રીઅણૉ ‚ નૉસૂ ુ઼દીળફી ળથટથીડ ષDજૉ ગધી‚ ગઽૉથૂ‚ ગીHલ‚ ઼અઙૂદ‚ ગઅઢ ઇફૉ ઇુયફલ ઑ ઝલૉ ઇઅઙ્ 
/ીળી ફષૉ ળ઼ફ્ ઼ી!ી�ગીળ મીળ્ડ ગળીષૂ સગૉ . ઞૉષ્ ણીલળ્ ઑષૂ ષીદ. રીG બ્દીફી લઞરીફ્ ઞ 
઼ીરૉ મૉઢી ઽ્લ દ્ લઞરીફ્ફી બૄષ+Bફૂ ષીદ રીઅણૉ ‚ ઈઘી ઙીરફ્ ણીલળ્ મૉઢ્ ઽ્લ દ્ પીુર+ગ‚ 
બૐળીુથગ‚ ઓુદઽીુ઼ગ ગૉ  ઼રગીુવફ ચડફી ઋબળ ઈપી&ળદ ુષહલ વઊફૉ‚ c્દીકફૂ ફીણ બીળઘૂફૉ 

મીળ્ડ ષીદી+ ફૂ રીઅણથૂ ગળૉ . 

઼ીઅઞફી ઝ ઼ીણી ઝ ષીPલૉ ઇધષી દ્ ઌઙદી ઼ૄળઞફૂ ઼ીઘૉ ફીર રીઅણષીફૂ ુષુપ સ, ધીલ. 

� ષઽૂરીઅ ફીર રીઅણષીફૂ ુષુપ 

વ્ગ઼રૃનીલરીઅ – વ્ગ અ઼"ગૅુદરીઅ વઙયઙ દરીર ?ુદકફૂ ષઅસીષશૂક ષઽૂષઅજી મીળ્ડફૂ 

ષઽૂકરીઅ ઼જષીદૂ ઈષૂ ઝૉ . ઞ ૉર ળીરીલથ‚ cૂરe યીઙષદ ગૉ  યઙષeઙૂદીફૉ ઈબથી ષફરીઅ 

બુષG પર+;અધ દળૂગૉ  "ધી^લી ઝૉ  દૉર ષઅસીષશૂફ્ જ્બણ્ બથ વ્ગષફરીઅ બુષG પર+;અધ દળૂગૉ  
બૄઞુફલ રફીલ ઝૉ . જ્બણૉ  ફીર રઅણીષષૃઅ ઑ ઞRર‚ લ4્બુષદ‚ ુષષીઽ ગૉ  ઇRલ રીઅઙુવગ 5 અ઼ઙ ઞૉષ્ 

ઞ – મ1ગૉ  દૉફીધૂલૉ ુષસૉહ ઑષ્ ઇષ઼ળ રફીલ ઝૉ . 

મીBઢ ઋબળ ફષૂ ઈથીઅદ ષઽૃષી=ફૂ ળૉસરૂ ળ?ઊ બીધળૂ મીળ્ડ ઑફૂ ઋબળ બ્દીફ્ જ્બણ્ 
બપળીષૉ. મીBઢ ઼ીરૉ મીળ્ડફૃઅ ુષુસf ઈ઼ફ ઽ્લ. પૂળૉ  પૂળૉ  લઞરીફફી ઼ૐ ગૃડૃઅમૂઞફ્ ઑગઢીઅ 
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ધીલ ફૉ મૉ઼ૂ ?લ. ળૉસરૂ ષgરીઅ મીઅપૉવ જ્બણ્ ઝ્ણદીઅ બઽૉવીઅ લઞરીફ બી ૉ઼ જ્બણીફી બ્ડવીઅફૃઅ 

બૄઞફ ગળીષૉ‚ લઞરીફ બઙૉ વીઙૉ ફૉ જ્બણી ઋબળ સૂઘ રૄગૉ . 

ઈ ઼રલૉ મીળ્ડ "ષુ"દષજફ્ અ઼યશીષદી ઽ્લ : 

઼ની યષીફૂ ઼ીઽ ળૉ ‚ ઼Rરૃઘ ળઽ્ ઙૃથૉસ ; 

બીઅજ નૉષ ળ!ી ગળૉ ‚ EFી ુષhi રઽૉસ. 

ગશઙળ બ્ધીઅ ગઅપ ગળ‚ ુષપ ુષપ ગળૉ  ષઘીથ ; 

ઞૉ ચળ બ&ળલીઅ ફ ઼ીઅજળૉ  ઼્ ચળ ?થ ર઼ીથ. 

5ધર નૉષ ુસષ બૄઑ‚ ઙૃથીદૂદ ઙૃથબદ ; 

ગ=થીગળ્‚ રઅઙવગળથ‚ ઼ૃપ મૃપ રીદી ઼Q : 

નલીુફુપ નોદી નઽફ‚ ુGયૃષફ ુફબીષફ દીઞ‚ 

ઇળ ઑડવૂ ઊMળૂ ઼ઘ ળીઘ્ રઽીળીઞ. 

ફૂવગઅ ઢ જળથૉ ફરૃઅ‚ રઅઙવ રૃળદૂ રઽૉસ‚ 

ગુષઇફ રૃઘ ષીથૂ ઼ૃઘૂ ુ઼પ મૃપ �્ ઈસૉહ. 

ગીઅપૉ ગીષણ ભૉળષૉ‚ ફષવીઅ ગળૉ  ષઘીથ ; 

ઞૉ ચળ બ&ળક ફ ઝૄડૂક‚ દૉ ચળ ઼ીજ ર઼ીથ. 

નૃુફલીરીઅ દૉ નૉષ ઝૉ ‚ યીળ જદૃળ ઼ૃ?થ‚ 

ગૃવ દથૂ 5ઘૂઈફ ષીઅજૉ યવગથ ઌPલ્ યીથ. 

યીડ ુષફી ગ્ઊ ષળથ ફઽj‚ ઼ૃથB દૉફ્ ઼ીઞ‚ 

ષઅસ ઑફ્ ફઽj જીવસૉ‚ ગળસૉ ફઽj સૃય ગીઞ. 

ઙીનૂ Hલી઼રૃુફગૂ‚ બળધર ગ=અ  બળથીર ; 

ષીઅજદ ઇઽj ષઅસીષશૂ ુફળરશ ઋ]ર ગીર. 
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ઈર "ષુ"દષીજફ ધલી મીન ચળફૂ ઼ૐયીPલષઅદૂ ષઽૃષી=ક ઈષૂફૉ જ્બણીફૉ ગઅ ગૃજ્ઘીધૂ ષપીષૉ‚ 
જ્બણી ઼ીરૉ પૄબ નૂબ ધીલ. લઞરીફ ચળફીઅ ઼ૐ ઼kલ્ ષીળીભળદૂ જ્બણીફૉ ઇફૉ મીળ્ડફૉ ષઅનફ ગળૉ  
ફૉ મીળ્ડ ઼ૅુfફૂ ઋ�બુ] ગૉર ધઊ દૉફી ુષસૉફૂ ઈ� ષઅસીષશૂફી ગુષદ ઝ^બલ મ્વૉ. ઈ 

રૄશીળઅય-ુષM ઋ�બુ]ફૂ ગધી ઞૉફૉ ‘ય્ઙવ બૃળીથ’  ગૉ  ‘યૃઙ્શ બૃળીથ – ય્ઙવ 5ીઅથ’ દળૂગૉ  
કશઘીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ઇફૉ ઞૉ રીG મીળ્ડૂ ઼ી&ઽ�લ પળીષદૂ ઽ"દ5દ્રીઅ ઞ ઼જષીલૃઅ ઝૉ  દૉફૂ 
ળઞૄઈદ ધીલ. રીળૂ બી ૉ઼ ઼જષીલૉવૂ ઑગ 5ીજૂફ ઽ"દ5દરીઅધૂ રશદી ‘ય્ઙવ બૃળીથ’ફ્ 5ીળઅય 
Bઊઑ : 

‘ય્ઙવ 9ીઅથ વઘદૉ રીનૉષફૃઅ. રીનૉષ' ગધદૉ બીળષદૂ ઼થદૉ. રીનૉષ ષીઅજૉ ઼ીઅરૂ ય્ર 9રીથ ગધૃઅ 
ઋ;ર ઼ૉ઼ડ ગ<અ  ષઘીથ‚ ગૉદી પળદૂ ગૉ દી ઇઅગીસ‚ ગૉ દી રૉચ રઅણીથ ગષવીસ. ગૉ દી બષ>દ બીથૂ 
જ?@ ઼ૄળઞ ગષવીસ‚ ગૉદી નૂબ ઼રૃઅ@ ગૉ દી બષ>દ ગૉદી Aૉરઅણ ગૉ દી ળી� ગૉ દી રૉચરઅણવ ગૉ ફૉ ઈપીળ. 

઼ળૂ રીઽીનૉષ ષીઅજૉ ઼ૃથૉ નૉષૂ બીળષદૂ : ઈન ઇષઙદ ુફળઅ ઞફ ુફળીગીળ‚ દીઽીઅ ઽદી ઼ૃફગી 9ષૉસ 
ુદઽીઅ ઽદૃઅ ઇઅપીBઅ ઇવૉઘ‚ ઋદબદ ગધીBબ… ઇપઞૃઙ‚ Cુષપ ઞૃઙ‚ મૃપ ઞૃઙ‚ મપગીળઞઙ‚ 
રફૃઞૃઙ‚ રફરધઞૃઙ‚ જષૂઞૃઙ‚ પળરઞૃઙ‚ પરપરગીળઞૃઙ‚ ગીળઞૃઙ‚ દીળઞૃઙ‚ ઇદૂદઞૃઙ‚ 
ઈભૉળઞૃઙ‚ ઼ૃઘઞૃઙ‚ Aદૂદ ઞૃઙ… દનીગીશ બૅધરૂ ફઽE‚ ઈગીસ ફઽE‚ Aૉરઅણ ફઽE‚ ુસષ ફઽE‚ 
સુFદ ઼અ઼ીળ ફઽE‚ ફઙળ ફઽE‚ ફષGઽ ફઽE‚ ઙઙફઙત ફઽE‚ ષી ફઽE‚ દૉઞ ફઽE‚ ગીવ ફઽE‚ ગીર 
ફઽE‚ ફHC ફઽE‚ પB દીળ્લ ફઽE‚ દીળી ફI‚ ષીળ ફI‚ ુદુધ ફI‚ ઼ૄળઞ ફI‚ જઅનળ ફI‚ 'ષ ફI‚ ઈJરી 

ફI‚ Kીફ ફI‚ Lલીફ ફI‚ નૉષ ફI‚ બૄ� ફI‚ ઞઙફ ફI‚ 'ષ ફI‚ ર્H ફI‚ રૃઙુદ ફI‚ ર્ઽ ફI‚ રૉશીબ ફI‚ 
ઈજીળ ફI‚ 1Mલી ફI… 9ધર રી� ઼રૃ@ૉ રૉવૂ ઝૉ‚ 9ધરૂ ળ઼ીદીવફૉ ુષસૉ ચીવૂ ઝૉ‚ ઼N બીદીશફી 
ઞશ ઈગીસૉ Oલીઅ‚ દીળૉ  ઼ગશ ઼ૅુP ફૉ યળઘૂફૉ બળરૉ઼ળ ષડબCફૉ બીફૉ બ્Qી ગૉ ડવૃઅ ? Cથ બનર‚ 
બીઅજ વીઘ મૉદીવૂસ ઼ઽR ઑગ઼્ ફૉ મૉ ષળહ. બઝૂ રીળગૃઅ ણફૉ Bબ નૉઘીTૃઅ‚ ફીળીલથૉ ુજઅદષથૂ 
ગળૂ‚ બીઅજ દJષ ઋબ?લી‚ Cથ ઙૃથ ઋબફીUલી‚ ફીયગરશરીઅધૂ ગરશ ઋબફીUલૃઅ… 

ઈ ગરશરીઅધૂ રફ઼ીનૉષૂ ઋ�બ[ ધલીઅ‚ ઽધૉશૂ જ્શૂ Gથ નૉષ ઋ�બ[ ગલી+‚ EFી ુષhiઑ 
ુષષીઽફૂ ફી બીણૂ‚ ુસષૉ ગlી રૃઞમ ઋુરલીઑ ઇુmરીઅ 5ઞશૂ 5ઞશૂફૉ બી-ળદૂ-બીળષદૂ ,બ 
પીળથ ગલૃn ફૉ ુસષ-સુaદફી ુષષીઽ ધલી ઈ પળદૂ – ષ‚ બસ‚ૃ બ!ૂ‚ ષૅ!્‚ નૉષૂ નૉષદીક ઑર 

઼ૅુfફૂ ઋ�બુ] સ, ધઊ ઑફૂ ષીદ રીઅણૂફૉ મીળ્ડઑ બ્દીફી લઞરીફફૂ બૉતૂ ગલીળધૂ સ, ધઊ 
દૉફૂ ષીદ ઋબળ ઈષૉ. ઑરીઅ EFી‚ ુષhiફી જ્ષૂસ ઇષદીળ્‚ ુસષ ગૉ  બૐળીુથગ નૉષૂ-
નૉષદીફ્-ઍુહરૃુદક ઇફૉ ળી?ક ઼ીરૉ દરીર ષઅસ્ફૂ ઋ�બુ] ગણૂક Bણીલૉવૂ Bષી રશૉ. 

બઝૂ લઞરીફફી ષઅસફી રૄશ બૃ=હધૂ ષઅસીષશૂફૃઅ ષીઅજફ સ, ધીલ. ઞૉ દૉ ષઅસરીઅ ધલૉવી નીફષૂળ્‚ 
સૄળષૂળ્‚ ઼દૂ‚ સૄળીબૃળી ષઙૉળૉફૂ ગધીક બથ મીળ્ડ /ીળી ળઞૄ ધીલ. ઇફૉ ઝૉpૉ ઞ ૉરફી ફીર 
રીઅણષીફી ઽ્લ દૉફૉ ઼ીરૉ મૉ઼ૂણૂ મીળ્ડ જીઅનવ્ ગળૉ ‚ ફૉ જ્બણીરીઅ ફીર રીઅણૉ . મીશગફી ફીર ઼ીધૉ 
ુબદીફૃઅ ફીર‚ રીદીફૃઅ ફીર‚ રીદીરઽફૃઅ ફીર‚ ગૃશ‚ સીઘી‚ ઙ્G‚ ઙીર ફૉ "ધશ-ગીશ-઼રલ 
ફJપીલ‚ ઈ ઼રલૉ ઞૉ દૉ ઙીરફી ઇુપબુદ ઙીરપથૂ‚ બ્વૂ઼ બડૉવ‚ ફઙળસૉઢ ફૉ ઙીરફી 
ઈઙૉષીફ્ફૂ ઽીઞળૂ બથ ફJપીલ ફૉ જ્બણીરીઅ વઘષીરીઅ ઈષૉ. 

ફીર રઅણીલી બઝૂ મીળ્ડફૉ સૂઘ બઽૉળીરથૂ ધીલ. સૂઘ વઊફૉ મીળ્ડ ઈસૂષ+જફ્ ઋDજીળૉ  : 
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ઇઘૉ ઇV્ નીદીળ ઈળ્ ઼રૉ ગુવલીથ 

઼ણઅદી ઼ીઽ બણઅદી નસરફ નીદી ઼્ ઇV 1નલૉ ઽૉ નશW 

દૉCૂસઘૉ દૅબદી ુધલૉ દી઼ પૃઅષીણી પ?લ 

ષપૂક ઞૉર 9ીઙીષણ‚ યળૂક ઘૂળ ઼રૃઅન ; 

ળીઞ ગળ્ બૃદળ બળષીળ઼Y‚ ઞૉર ઙ્ગશરીઅ ઙ્ષઅન. 

ભશૉ ઝCબદ મ્દ ભશ‚ ગ્ઊ ગUલીઅ ઽૉ  રવગ ; 

દી઼ દથૉ બશઅયણૉ ‚ ુબલી ઞૉ ય્ઞફ વય. 

ઽીશૂ ફીશૂ ફૉ મીશપૂ‚ ઈઽૉણૂ બસૃબીશ ; 

ઑદીઅ દૃર ળHી ગળ્‚ મઅગણ મડૃ મવીશ. 

મી… Zબ્… ઽણૄણૄણૄણૄ… ચૂ… ચૂ… ચૂ… 

?લીઅ ઽ્લ ફૂવી નૂ’‚ ઼્લવૂ ષીળ… ઼દ ફૉ Aદ ઇઘૄડ ઘશીઅ 

જણદૂ ફૉ Aદ ળીષશ ઇઘૄડ ઘશીઅ ટીટૉ પીફૉ પળીષ‚ ઼્લવીઅ ફૉ ઼ઘૂ ળલ્ મીબ ! … 

ઇફૉ ઈ ળૂદૉ મીળ્ડફી જ્બણીરીઅ ફષી ઞRરૉવીઅ મીશગ્ફી ફીર રઅણીલ. ઼ીધ઼્ીધ ઙીરરીઅ ધલૉવ 
સૃય-ઇસૃય 5 અ઼ઙ્‚ લઞરીફફી ગૃડૃઅમરીઅ ધલૉવ ગીલ: – 5઼અઙ્‚ લીGી‚ ગૃષી – ષીષ – દશીષ – 
રગીફ મીઅપગીર ઞરૂફ – રગીફ ઘળૂનૂ – ષૉજીથ ષઙૉળૉ  ુષઙદ્ફૂ ફJપથૂ બથ મીળ્ડફી જ્બણીરીઅ 
ધઊ ઙઊ ઽ્લ. 

ઈઞૉ ઊુદઽી઼ફી 5રીથયૄદ ઼ીપફ્ફૂ ઘ્ઞ ગળદૂ ષૉશી મીળ્ડફી જ્બણીકરીઅધૂ રશદૂ ઈષૂ 

ફJપ ઘૄમ ઞ ઋબલ્ઙૂ ધઊ બણૉ . 

� પૂળૉ  પૂળૉ  વૃN ધઊ ળઽૉવૂ બળઅબળી 

ઈઞૉ ઇRલ Hલષ઼ીલ્રીઅ બનીબ+થ ગળષીફૂ ઼ીધૉ ચથી મપી મીળ્ડ ગૃડૃઅમ્ઑ ષઽૂષઅજીફૂ ગીરઙૂળૂ 
ઝ્ણૂ નૂપૂ ઝૉ. ઈઞફી લૃષીફ્ફૉ ઑફૂ યીહી ગૉ  ુવુબફૂ ?થગીળૂ ફધૂ‚ ઑગ ઈપૃુફગ લૃઙફી 

ફૄદફ ઼રીઞ ઼ીધૉ ણઙવીઅ રીઅણષી ઈઞફી મીળ્ડ લૃષીફ્ફૉ ષઽૂષઅજી દળૂગૉફૂ ગીરઙૂળૂ લીજગ 
Hલષ઼ીલ દળૂગૉ  �લીqલ વીઙૉ ઝૉ  �લીળૉ  બ્દીફૉ �લીઅ ઞશષીલૉવૂ ‘ષઽૂક’ ફૃઅ રૄ1લ પૂળૉ  પૂળૉ  કઝૃઅ  ધદૃઅ 

?લ ઝૉ . ઝદીઅ બળઅ બળી રૃઞમ ઑફૉ બૄqલ ઙથૂફૉ – ઙૃr ળીઘષી – ગ્ઊફૉ Bષી ફ નૉષીફૂ ઼અગૃુજદ 
રફ્ષૅુ] બથ Bષી રશૉ ઝૉ . ઈ ગીળથૉ ષીદ‚ sનળ ઇફૉ ઌપઊફી રૃઘૉ !ૂથ ધદૂ યૉઞફૉ ગીળથૉ 
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ળીઘ ધઊ ઞદૂ ઇફૉગ ઽ"દ5દ્ બડીળીકરીઅ બણૂ ઽ્ષી ઝદીઅ ઑફ્ અ઼સ્પફી�રગ Wુfુમઅનૃધૂ 

ઋબલ્ઙ ફધૂ ગળૂ સગીદ્. 

� બ્દીફૂ ઈુઞુષગી ટૄઅડષીઊ ઞસૉ ઑષ્ યલ 

ઞૉ મીળ્ડ ષઽૂષઅજી દળૂગૉ  લઞરીફ્રીઅ ભળૉ  ઝૉ  દૉક બથ બ્દીફી જ્બણીકરીઅ ઼જષીલૉવૂ ુષઙદ્ 

5ગીુસદ ધીલ ઑષૃઅ ફધૂ ઊDઝદી‚ ગીળથ ગૉ ‚ ઼ર; ષઅસ ગૉ  ?ુદફ્ ઊુદઽી઼ ઇફૉ ઈઅમ્ 5ુ઼U ધઊ 

ઞસૉ દ્ ગ્ઊ લઞરીફફૉ દૉફૂ ઞ,ળ ફઽj ળઽૉ  ઑષ્ યલ દૉરફૉ ઼દીષૉ ઝૉ . ચથૂષીળ દ્ ગૉડવીગ મીળ્ડ 
બ્દીફી લઞરીફફૉ ષઅસીષશૂ ગૉ  ઈઅમ્ ઈબૉ �લીળૉ  ઑ લઞરીફફૉ નળૉ ગ ગૃડૃઅમૂ – ુબGીઊકફૉ ઑફૂ 

ફગવ ફ ગશૉ ઑફૂ દગૉનીળૂ ળીઘષી મૉ-Gથ બૉતૂ બઝૂ ઑગીન-મૉ ફીરફ્ દભીષદ ળીઘૉ ઝૉ  ઞૉધૂ 
બ્દીફૂ ળૂદૉ લઞરીફ બ્દીફૂ ષઅસીષશૂ ફ મફીષૂ સગૉ . 

� લઞરીફફી 1નવરીઅ બ્દીફૂ બ1ળલીઙદ ષઽૂષઅજી 9Jલૉ ઈનળરીફ ઞ?રૉ 

ઑષી 9લJફ્ફ્ ઇયીષ 

ઞૉ મીળ્ડ ષઽૂષઅજી દળૂગૉ  Hલષ઼ીલઙદ ળૂદૉ ગીલ+ ગળૉ  ઝૉ  દૉરીઅફી ગૉ ડવીગરીઅ બળઅબળીઙદ ઼અગૃુજદદી 
ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ ચથૂષીળ લઞરીફ્ફી &નવરીઅ ઞૄફી ઼રલફ્ "ફૉઽ઼અમઅપ ગૉ  ઈનળફ્ યીષ કઝ્ ધદ્ 

?લ ઝૉ . ઈષૉ ષઘદૉ બ્દીફૂ ઇુફષીલ+દી ુ઼U ગળૂફૉ લઞરીફ્રીઅ બૃફઆ ઈનળ ઇફૉ રીફ ઞRરૉ ઑષી 

5લી઼્ ફધૂ ધદી ઑડવૉ પૂળૉ  પૂળૉ  ઈ ઇુદ 5ીુજફ ઇફૉ ઼રૅU ઑષૂ બળઅબળી ચ઼ીઊ ળઽૂ ઝૉ . 

� લઞરીફ્ફૂ ુફુ[Mલદી ઇફૉ ઋની઼ૂફદી બથ ગીળથયૄદ 

ઈઞફી ઞરીફીરીઅ લઞરીફ્ દળભધૂ બથ બ્દીફી ષઽૂષઅજી મીળ્ડફૉ લ્Pલ ળૂદૉ ષફુફષી+ઽ જીવૉ 
ઑડવૂ નુ!થી ફધૂ રશદૂ‚ રીG ‘ષઽૂ’ ઋબળ ષફુફષી+ઽ જવીષષ્ નૃhગળ ઝૉ  ઑ બથ ઽગૂગદ ઝૉ. 
ઈર બળ"બળ મઅફૉ ઝૉણીક પૂળૉ  પૂળૉ  ચ઼ીદી ળlી ઝૉ. 

� રફૉ 9ીN ધલૉવ \ી]થ્ફૂ ષઅસીષશૂ પળીષદૂ ષઽૂ 

૫બ૨ ઞૉડવી બૅw્રીઅ ૩૯ ુષુષપ સીઘીફી EીFથ્ફૂ ષઅસીષશૂ પળીષદ્ ઇ�લઅદ ુઞથ+ ધલૉવ રૄશ 
જ્બણ્ રફૉ ?રફઙળ ઘીદૉ ળઽૉદી મીળ્ડ ઇળુષઅનયીઊ ઇઅમવૉM&ળલી બી ૉ઼ધૂ 5ીr ધલૉવ્‚ ઑરીઅ (૩) 
ઞરફીષણી Hલી઼ ઇફૉ ળીqલઙૃ=‚ (ળ) બળષ&ણલી Hલી઼‚ (૫) ુ઼ઽ્ળી Bસૂ ુબ&ઢલીઙ્ળ‚ (૬) 
ુ઼Uબૃળી ગશ્લી રઽૉદી ઇફૉ ઢીગળ‚ (બ) ુ઼Uબૃળી રઽૉદી મી&ળલીઙ્ળ‚ (૮) જ્જીઙ્ળ‚ (૯) ટીઘળી 
Bસૂ‚ (૱) ઊ઼ીરુવલી Bસૂ‚ (૯) રીઅણુવલી ઊણળઙતફી‚ (૩ળ) ગફીણી Bસૂ‚ (૩૫) બબીુથલી 
Bસૂ ઇફૉ ઊ઼ીરુવલી યડૅ‚ (૩૬) ગૃઅ ગીષીુષલી મીઘવુગલીફી ઙ્ળ‚ (૩બ) ુસઽ્ળી Bસૂ 
ઙથૉુથલી‚ (૩૮) યૉણીઙ્ળ યડૅ ગઽૉષીદી ુસઽ્ળી Bસૂ‚ (૩૯) ણ્&ણલીઙ્ળ ુ઼Uબૃળી. ઑર ઞૃનૂ ઞૃનૂ 
૩૯ સીઘીફી EીFથ્ફૂ ષઅસીષશૂક ઇફૉ ઈઙશ ઞથીષૂ દૉ દરીર ઽગૂગદ્ ફJપીઊ ઝૉ . દૉરીઅધૂ 

ગૉડવૂગ સીઘીક ુષસૉ 5ીધુરગ રી&ઽદૂ ઇઽj ફJપૂઑ. 
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(૩) ઞરફીષણી Uલી઼ ઇફૉ ળી`લઙૃ< : ખ&નDલ EીFથ‚ ઙ્G : ગૐુસગ સીઘી 
રી�લઅ&નફૂ‚ ુGબષ+ : ખષ+‚ ઈબ1ષીફ ઇફૉ ઇઅુઙળ઼‚ ષૉન : 5ધર ઇધષ+ષૉનૂ ઇફૉ બીઝશધૂ 
લઞૃષ�નૂ ધલી. રૄશ સીઘ : Hલી઼ ગફ્ુઞલી‚ ગૄશનૉષૂ : જRWયીઙી !ૉGબીવ : ઞરફીષણી‚ ઼ૄળપફ : 
ઞૉષઅદ ધીથીનૉષશૂ‚ ઼દૂ : ફીફમીઊ નીર્નળ ગૃઅ ણ‚ cૂમીઊ : ળીઞગ્ડ‚ રીફીમીઊ : ધીથી નૉષશૂ. 

રૄશ ગફ્ઞફી ળીqલ બૄળ્&ઽદ ઽદી. ઞૄફીઙતફ્ ળી’ઞલુ અ઼ઽ ગફ્ઞફ્ યીથૉઞ ઽદ્ દૉ ુષ.઼અ.૩ળ૫૨રીઅ 
ઊ.઼.૩૩૯૬રીઅ cૂફીધ Hલી઼ ઞૄફીઙત દૉણૂ વીHલ્. ફૉ નીર્નળ ગૃઅ ણરીઅ ઌયી ળઽૂ ઞરફીષણ ઼&ઽદ 
ઇતીળ ઙીર નુ!થરીઅ ઈબૂ ળી’ઞલુ અ઼ઽ દળૂગૉ  "ધીુબદ ગલ:. ઑરીઅધૂ ઑગ સીઘી બળષ&ણલી Hલી઼ફૂ 
ધઊ. ળી’ઞલુ અ઼ઽ / ળી ;ઽ&ળબૃ / ળી પી&ળલ્ ગૉ  ળી ;ઽી&ળલી દળૂગૉ  કશઘીદી ઈ જૃણી઼રી ળીઞષૂ 

/ીળી ઼ૐળીf�રીઅ ઞૄફીઙત ળીqલફી ળીqલઙૃ= દળૂગૉ  ુમ=ન રૉશષફીળી cૂફીધ Hલી઼ધૂ ઼�લીષૂસરૂ 
બૉતૂઑ ઈ વઘફીળ ઼ૃપૂફૂ દરીર 5રીથયૄદ ષઅસીષશૂ ુષઙદ્ ઈ જ્બણીરીઅ ઞશષીઊ ઝૉ. (ઞૉ 

ફીફગણૂ બૃુ"દગી ,બૉ 5ગીુસદ ગળૂ ઝૉ .) 

(ળ) ુ઼ઽ્ળી નષૉ : EીFથ ખ&નDલ‚ ઈ&ન ુસઽ્ળી‚ રી�લઅ&નફૂ સીઘી‚ લઞૃષ�ન. ુGબષ+ : ખષ+‚ 
ઈબ1ષીફ‚ ઇઅુઙળ઼‚ ગૃશનૉષૂ ષૉનૃળષઅસફૂ EFીથૂ. ષળષીશૃઅ ઙીર ુ઼Uળીઞૉ ઈબૉવૃઅ �લીળધૂ 

ષળષીુશલી નષૉ ગઽૉષીથી. 

(૫) ઊ઼ીરુવલી 7સૂ ષી1તલીઙ્ળ : ુ઼Uળીઞૉ ઽ&ળઽળ Bસૂફૉ ઊ઼ીરવૂ ઙીર ુષ. અ઼.૩ળ૬બ 

રીઙસળ ઼ૃન બ ફૉ &નફૉ ઈ^લૃઅ. ઊ઼ીરવૂ ઙીરફી જીળ યીઙ ઽદી. બઅLી‚ રઽૉદી‚ ઢીગળ ફૉ Bસૂફૉ. 
બઝૂ મીવીઙીર ઈHલી. ષૉની Bસૂફી બઙ ષી&તલૉ બઘીKી �લીળધૂ ષી&તલીઙ્ળ ગઽૉષીલી. બઽૉવીઅ 

અ઼ષદ ૯૫ળ ગીળદગ ષનૂ બીઅજરફૉ &નષ઼ૉ પીળીફઙળધૂ ષનીપળ Bસૂ ગીસૂફૉ ઈHલી. 

ષુસf ઙ્G‚ રી�લઅ&નફૂ સીઘી‚ લઞૃષ�ન‚ Gુબષ+ : ખષ+‚ ઈબ1ષીફ‚ ઇઅુઙળ઼. નૉષૂ ફષનૃઙી+‚ ઼દૂ 
: ળીઞમીઊ ઼ીથધવૂફૉ રીઙ� રીઅણષી ઙીરૉ ઼દૂફ્ બીુશલ્ ઝૉ . 

(૬) ઊ઼ીરુવલી 7સૂ રી1ણલીઙ્ળ : રી�લઅ&નફૂ સીઘી‚ ષ�઼઼ ઙ્G‚ બઅજબષ+ : ખષ+‚ ઇઅુઙળી‚ 
રોGૉલ‚ ષ,થ‚ ઈબ1ષીફ. રૄશ ળઽૉષીસૂ. ઙ્ઽૂવષીણરીઅ ઙવ઼ીુથલી ઙીરફી. �લીઅધૂ અ઼.૩ળ૬બરીઅ 

ળ્પૉવ ઙીર ઈHલી. �લીઅધૂ ફીફઑ મળ&ણલી ઙીરૉ ષીષ મઅપીષૂ. નૉષૂ : ુષઅઞષી઼થૂ. 

(બ) \ી]થ ખ1ન�લ જ્જીઙ્ળ – ળીઞઙ્ળ ુ઼+બૃળી 7સૂ : રૄશ ુ઼Uબૃળી Bસૂ‚ જ્ધૉ યીઙૉ 
ુ઼Uબૃળ રશૉવૃઅ. ુજ]વરીઅ ળઽૉદી‚ બઝૂ જૄણી ઈHલી‚ વ્વૂણૃઅ  ઙીર ષ઼ીHલૃઅ. રૄશ ઇધષ+ષૉનૂ‚ 
યીળ/ીઞ ઙ્G‚ રી�લઅ&નફૂ સીઘી – લઞૃષ�ન‚ Gુબષ+ : ખળષ‚ ઈબ1ષીફ‚ ઇઅુઙળ઼. ુ઼Uબૃળધૂ 
ઙ્&ઽવષીણફી ઼ૃળગી ઙીરૉ ઈHલી. ?અમષણ ઙીરૉ ુ઼ન&ળલ્ ળીઞઙળ (cૂપળ ળીઞઙળ) બૄ?લ ઝૉ. 
ઌઙરથૂ નસૉ ઘીઅયૂ ઝૉ . ઘૉણીફી ટીણ ઽૉઢૉ . ઞ ૉથૉ ઙૄતણી જીળથફૉ મીળ ષળ ૉ઼ રીલ:. ુ઼ન&ળલીફી ુફષૉન 
઼ષીબીવૂ જ્ઘી‚ ઞરથૂ ઽીધ ઑગ પ્શૂ‚ cૂભશ ઑગ. 



 

vmgadhavi.blogspot.in        ષૉ�અપ ઙતષૂ – ર્ડી યીણૂલી,ુઞ.ગ�ઝ                             Page 10 

(૮) ગૃઅ ગીષીુષલી ળીઞઙળ : મીઘવ1ગલીફી ઙ્ળ : ઇ઼વ રુદળીુશલી Bસૂ‚ રીળષીણધૂ ઈષૉવ. 

ઙીર ર્ઘણગૃઅ ‚ રતણૃઅ ‚ ગૃઅ ગીષીષ ષીઅ઼ીષણફી ળી’ષૂગીઑ ઈબૉવ. ગ્�઼઼ ઙ્G. રી�લઅ&નફૂ સીઘી‚ 
લઞૃષ�ન. ુGબષ+ : ખષ+‚ ઈબ1ષીફ‚ ઇઅુઙળી. ગૃશનૉષૂ જીરૃઅણી. 

ઈન ઙળી઼ ગથમૂ ગૃગ&ણલી – ?નષફી ઙ્ળ. મીઘવુગઈફી. બઝૂ પષૃીફી‚ ષીચફી‚ ઘ્વીફી‚ 
ઘ઼ફી‚ ફીડફી. ઼ળષોલી‚ મીઘવુગલીફી ઙ્ળ ગૉષીલ ઝૉ . ળી’ષૂગીઑ ઇઞળીરળ ષૉનીફૉ અ઼.૩૬૱ળ 

રઽીષનૂ ૩૩ફી &નફૉ ગૃઅ ગીષીષ ઙીર ઈબૉવૃઅ. 

(૯) fઙ્ળીુશલી ઢીગળ દૉ ુ઼+બૃળી ગશ્ઊલી રઽૉદી : ઙૐર ઙ્G‚ રી�લઅ&નફૂ સીઘી‚ લઞૃષ�ન‚ ુGબષ+ 
: ખષ+‚ ઈબી1ષીફ‚ ઇઅુઙળી. ઼દૂ રીવથનૉ. ળી પીળૂઑ / ઞલુ અ઼ઽૉ  �ઙ્ળીશૃઅ ઙીર ઈબૉવૃઅ – 
ુષ. અ઼.૩ળ૯૬ ગીળદગ ઼ૃન ળ – વીઘથબથ ઙીરફૃઅ ઢીગળબiઅ ળી’ષૂગીઑ ઈબૉવૃઅ. �લીળધૂ ઢીગળ 
ગૉષીથી. �ઙ્ળીશૉ ઞૉષદ રૃષી-ળીફૂ ઼ીધૉ મઽીળષ&ડલી ઋબળ ષનીપળ રૃઈ. ળથરવ ુષયીફૂ ઋબળ 
Gીઙૃઅ ગૂપૃઅ �લીળૉ  ઼ીર્‚ ઼ૄળ્‚ ઞૉષદ રૃઈ. દૉફી બીુશલી �ઙ્ળીશૉ ઝૉ . 

(૱) ષ઼ળીઙ્ળ / ષઽળીઙ્ળ 7સૂ ઈસીષવી 7સૂ : રૄશ ગડી&ળલીફી – બઝૂ ઊણળઙતફી. ષુસf 
ઙ્G‚ સૃaવ લઞૃષ�ન‚ રી�લઅ&નફૂ સીઘી‚ ખષ+‚ ઇઅુઙળી‚ ઈબ1ષીફ‚ રોGૉલ‚ ઞરનુm બઅજબષ+. 
અ઼.૩ળ૯ળ‚ રીઙસળ ઼ૃ ૯ ળી પીળૂઑ ષૉવીવૂવૃઅ ઙીર નૂપૃઅ. 

ઈ દ્ દeફ 5ીધુરગ અ઼ુ!r રી&ઽદૂ. ઈઙશ ઞથીHલી ઝૉ દૉ રૃઞમફી ઞૃની ઞૃની EીFથ્ફૂ 
ુષુષપ સીઘ્-5સીઘીકફૂ ઋ�બુ]‚ રૄશ ષદફ "ષ"ધીફ. ષૉન‚ સીઘી‚ ઙ્G‚ બષ+‚ ગૃશનૉષૂ‚ ઞૉ દૉ 
ઙીર ગલી ળી?ઑ નીફરીઅ aલીળૉ  ઈબૉવૃઅ દૉફૂ ુષઙદ્ ઇફૉ બૉતૂફૃઅ ષઅસષૅ! ઑરીઅ ઇબીલૃઅ ઽ્લ. 

� ષઽૂફૂ વૉઘફ સોવૂ : 

ઞૃનૂ ઞૃનૂ 4ીુદકફૂ મીળ્ડફૂ ષઽૂકરીઅ વૉઘફસોવૂફ્ યૉન બથ ઘૄમ ઞ Bષી રશૉ ઝૉ . ની.દ.‚ 
EીFથ્ફૂ ષઅસીષશૂ ઽઅરૉસીઅ ઋબળધૂ સ, ધીલ. બળનીની‚ નીની‚ ુબદી‚ બૃG‚ બૐG… ઑર 
ષઅસીષશૂરીઅ ફીર ફJપીલી ઽ્લ. ઑગ ફરૃફ્ Bઊઑ : 

‘નૉષવૂઑ ધીથીઑ ઝૉ  : ર્ળ બફળ : વીવફૃઅ S઼ફ : યી ુષઈ઼ફી : ,ણૂમીઊ : 5ૉરફૂ : 

S઼ફફૃ ફીળથ : ળદફીઙળ : ણ઼્્ : ફૂ ઞરગૃ : 5ૉર : યી બઅણીફી : ,ઘયીઊ ઞૉળીરફૂ : ઇઽj 5ધર 
ઙીરફૃઅ ફીર ઝૉ . ધીથીનૉષશૂ ઙીરૉ ઝૉ. બઝૂ વ�લૃઅ ઝૉ  ‘ર્ળ બફળ’ ઑડવૉ ઈઙશ બઅનળરૉ બીફૉ 

વીવધૂ ઋબળફૂ બૉતૂફૂ ષઅસીષશૂ રશૉ. વીવફ્ નૂગળ્ ગળ઼ફ ઞૉ યીથૉઞ Hલી઼ફ્. ઑફૂ 
રીદીફૃઅ ફીર ,ણૂમીઊ ઞૉ 5ૉર Hલી઼ફૂ નૂગળૂ ઇફૉ વીવફૂ બ�ફૂ. ગળ઼ફફૉ Gથ નૂગળી ફૉ મૉ 
નૂગળૂ – ફીળથ‚ ળ�ફીગળ ફૉ ણ઼્્ ઑ Gથ નૂગળી. ઞરગૃ ઇફૉ 5ૉર ઑ મૉ નૂગળૂ. નૂગળી રીડૉ  ઽઅરૉસીઅ 
‘ફૃ’ સ�ન વીઙૉ. નૂગળૂ રીડૉ  ઈઙશ ‘ફૂ’. ગળ઼ફફીઅ બ�ફૂફૃઅ ફીર ,ઘરીઊ દૉ ઞૉળીર બઅLીઅફૂ 
નૂગળૂ ઽદીઅ. ઈ ળૂદૉ બૉતૂ નળ બૉતૂ ફીરીષવૂ ઈષદૂ ળઽૉ. qલીળૉ  ઽ&ળઞફ્ફૂ ષઅસીષશૂરીઅ ઙીર 5રીથૉ 
ફૂજૉધૂ સ, ધીલ ફૉ બઝૂ ુબદી‚ નીની‚ બળનીની ઑર ફીરીષુવ ઈઙશ જીવૉ. ઑગ ફરૃફ્ Bઊઑ : 
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ઙીર ુજC્ણરીઅ ળૉ લ ઁઁ નૉસ ષીઙણરીઅ ળૉ લ ઁઁ ઼ીઘૉ ઙૉ1ણલી ઁઁ ફીધી રૄશીફી ઁઁ ઇઞૃ રૄશીફૂ ઁઁ રૄશી 
ફીળનફી ઁઁ ગીફી રીવીફી ઁઁ રીવી ષીવીફી ઁઁ ઇરળ રૉચીફૂ ઁઁ ષીવૃ રૉચીફૂ ઁઁ રૉચી ષીવીફી ઁઁ ળી� 
ષીવીફી ઁઁ ષીવી ઞસષઅદફી ઁઁ ઈવી ઞસષઅદફી ઁઁ ઞસષઅદ ફીળનફી ઁઁ ફીળન નૉષીથઅનફી ઁઁ 'ષી 
ુCગરફી ઁઁ રીઅણી ુCગરફી ઁઁ ુCગર યીળીફી ઁઁ ષૂળી યીળીફી ઁઁ ગીફી યીળીફી ઁઁ યીળી ય્�ફી ઁઁ 
ય્� 'ષીફી ઁઁ રૉચી ઙઅઙનીફી ઁઁ ઙઅઙની 'ષીફી ઁઁ 

ઇઽj ુજG્ણૉ  ઙીરૉ ષીઙણરીઅ ળઽૉદી ઙૉ&ણલી સીઘફી ષથગળ્ફૂ ષઅસીષશૂ ઈબૂ ઝૉ . ઞ ૉરીઅ ફૂજૉધૂ સ, 

ગળૂઑ દ્ ઞ �લીવ ઈષૉ ગૉ  ષઅસીષશૂ ગૉષૂ ળૂદૉ જીવૂ ઈષૂ ઝૉ . ઋબળધૂ વઊઑ દ્ ફીધીફી મીબફૃઅ 

ફીર રૄશી‚ ઇઞૃ દૉ ફીધીફૂ મઽૉફ‚ રૄશીફી મીબફૃઅ ફીર ફીળન બઝૂ ઙ્ડૉ  જણૂ ઞઊઑ. aલીઅ ફીર 
Bણષૃઅ દૉ ઼ર"લી ધીલ. બથ ફૂજૉધૂ વઊઑ દ્ �લીવ ઈષૉ ગૉ  રૄશ બૃ=હ ષીફૉ મૉ નૂગળી ઙઅઙની઼ 

ઇફૉ ય્?. ઙઅઙની઼ફ્ નૂગળ્ રૉચ્. ફૉ ય્?ફ્ નૂગળ્ યીળ્. યીળીફૉ Gથ નૂગળી ગીફ્‚ ષૂળ્ ફૉ 
ુGગર. ુGગરફૉ મૉ નૂગળી ષ્ ફૉ રીઅણ્… ઑર ષઅસીફૃSરફૂ ઙ્ઢષથૂ ગળૂ સગીલ. 

ઈ ળૂદૉ ઞૃનૂ ઞૃનૂ ?ુદકફૂ ષઅસીષશૂ ષઽૂકરીઅ મીળ્ડફૂ બ્દીફૂ ઈઙષૂ ુષુસf રૐુવગ 

સોવૂક ઽ્લ. ઞૉ બળઅબળીધૂ બ્દીફી ષઅસB ઞ ?થૂ સગૉ . 

� ઼ ીઅગૉ ુદગ યીહી ઇફૉ 9દૂગીJરગદી 

મીળ્ડફૂ ષઽૂરીફૃઅ વઘીથ ઑડવૃઅ મપૃઅ અ઼ુ!rરીઅ ઇફૉ ઼ીઅગૉ ુદગ યીહીરીઅ ઽ્લ ગૉ  મૂB ગ્ઊ ઋગૉવૂ સગૉ  
ફઽj‚ ઇRલ 4ીુદફી મીળ્ડ બથ ફ ઋગૉવૂ સગૉ  ઑષૂ ઙૄત – ઙૃr ઼અગૉદલ્ઞફી ઑરીઅ ઽ્લ ગીળથ ગૉ  
મૂ? મીળ્ડ ઈઙશ ચથૂષીળ જ્બણ્ ઙૂળષૉ રૄગૂફૉ મીળ્ડ ફીથીઅફ્ Hલષઽીળ બથ ગળદી ઽ્લ – 
ઈ ષઘદૉ ઇRલ મીળ્ડ બ્દીફી લઞરીફ્ફૂ ષઅસીષશૂ ?થૂ ?લ‚ ઑફૂ ફગવ ગળૂ 1લૉ ઇફૉ ઈઅમી 

મફીષૉ ઇધષી દ્ સૂઘ વૉષી ?લ ફઽj ઑફૂ બથ દગૉનીળૂ ઘીદળ જ્બણીફૂ વઘીથફૂ બUુદ ઙૃr 
ળીઘષીરીઅ ઈષૉ. 

ઈઙશફૂ બૉતૂ ગૉડવીરીઅ બીફીઅ ઋબળ ઈઙશ ફJપીલૉવૂ ઝૉ દૉફ્ અ઼ગૉદ નસી+ષષી ચથૂષીળ બૅw ઇઅગ્ 

રીડૉ  ઼ીઅગૉ ુદગ સ�ન્ 5લ્ઞષીરીઅ ઈHલીઅ ઽ્લ. qલીઅ ફષૃઅ ઙીર સ, ધીલ ફૉ ઑફૂ ષઅસીષશૂ સ, ધીલ 
�લીઅ ‘ચ્ણ્ ગૂઈણ્ ; બીચણૂ ; દવષીળ ; ષૉત : ગ્ળૂ બીઅજ : પ્ુદલૃઅ :’ ઞૉષી સ�ન્ વઘીલી ઽ્લ ઑફી 
જ્�઼ ઼ીઅગૉ ુદગ ઇધ: ધદી ઽ્લ ઇફૉ ઑ ઇધ+ રૃઞમફૂ અ઼�લીફી બીફૉ ઈઙશફૂ બૉતૂકફૂ 

ષઅસીષશૂ રશૉ ઑષૃઅ ઼ૄજફ ઑરીઅ ઽ્લ. દ્ ‘ર્ળ બફળ’ ગૉ  ‘ર્ળ ૯’ ઞૉષી સ�ન્ ઈઙશફી બઅનળરી બૅw 

ઋબળ ગૉ  ઈઙશફી ઼ીદરી બૅw ઋબળ ઞૃકફ્ અ઼ગૉદ ગળદી ઽ્લ. 

� દૄવફીJરગ ઇlલી઼ mીળી ઞ ળઽnલ્oચીડફ સFલ મફૉ 

ઈ ળૂદૉ ઇફૉગ ઞૃનૂ ઞૃનૂ ?ુદકફૂ ષઅસીષશૂક પળીષદૂ ષઽૂક મીળ્ડ ઼રીઞ બી઼ૉ ઼જષીલૉવૂ 

બણૂ ઝૉ . ઑફૂ ુવુબ બથ ુષુસf ષઽૂઑ ષઽૂઑ ઇફૉ ષઽૂરીઅ બથ વ&ઽલી વ&ઽલીઑ ુવુબ મનવીદૂ 
ળઽૂ ઽ્લ‚ ઑફી ઇ!ળષશીઅગ્ મનવીદી ઙલી ઽ્લ‚ ઑરીઅ અ઼ગૉદુજઽફ્ બથ મનવીલીઅ ઽ્લ ઈ મપૂ ઞ 

ુષઙદ્ફ્ ઇkલી઼ ઑગ "ષદઅG સીઘી દળૂગૉ  ગળષીરીઅ ઈષૉ ઇફૉ મીળ્ડ ઼રીઞ દળભધૂ લ્Pલ ઼ઽગીળ 
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રશૉ દ્ ઞ ઈબથ્ ુષ઼ળદ્ ઞદ્ ઈ ઇરૄ1લ ષીળ઼્ (ગૉ  ઞૉફૃઅ રૄ1લ ઑફૉ ઼ીઅજષૂ મૉઢૉવી મીળ્ડ 
઼રૃનીલફૉ રીG લઞરીફ્ બી ૉ઼ધૂ સૂઘ-નુ!થી 5ીr ગળષીધૂ ષપૃ ફધૂ) ઼જષીલ‚ વ્ગ્ફૉ ઑફૂ 
રઽ] ઼ર?લ ઇફૉ દ્ ઞ ઼ી&ઽ�લ‚ યીહી‚ ુવુબ‚ ઊુદઽી઼‚ ઼અ"ગૅુદ‚ રીફષષઅસ ઊુદઽી઼ ઞૉષી 
ુષહલ્ બળ બૄથ+ 5રીથયૄદ ઽગૂગદ્ ઼ીઅબણૉ . 
 

 


