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ઙટવ 

                               ઙૂદ, ઙટવ ઞ ૉષી ુષુષપ ઼ી�ઽ�લ�ગીળ્ રીઅ ઇફૉગ ગૅુદક ઝૉ, ઙટવ રીડૉ  

઼ૐધૂ ષપૃ �ુ઼! ઝૉ.ઙટવ બુસ%લફ સ&ન ઝૉ. ઙટવ સ&ન ફ્ ઇધ% (ૂ ઼ીધૉ �ૉર ફૂ ષીદ્ ગળષ્ ઑષ્ 

ધીલ ઝૉ. ઙટવ ઼ૄભૂકફૃઅ યુ-દ઼અઙૂદ ઙથીલ ઝૉ. દૉ �ઽ/નૂ ઇફૉ ઋનૄ%રીઅ વઘીલ ઝૉ.ઙટવ : (ઇળૉ ુમગ) 

((ૂુવઅઙ) : 

- �ૉરફૂ વીઙથૂ નસી%ષષૂ - (ૂફૂ ઼ૃઅનળદીફીઅ ષઘીથ ગળષીઅ- (ૂક ઼ીધૉ ષીદજૂદ ગૉ  ુષવી઼ ગળષ્- 

�ૉરલૃ-દ યીહીરીઅ ગૉ  ગી8લ9બ મ્વષૃઅ- ુ�લદરી ઼ીધૉ �ૉરષીદી% ગળષૂ- (ૂકફૂ ઇફૉ ઑરફી �ૉરફૂ 

ષીદ ગળફીળ 8લુ-દ- ભીળ઼ૂ ઇફૉ ઋનૄ% ગી8લફ્ �ગીળ (ઞ ૉ ઙૃઞળીદૂરીઅ બથ વ્ગુ�લ ઝૉ) - ઞ ૉફૂ બઽૉવૂ 

ઇફૉ ઈઢરૂ રી<ી ઞ વચૃ ઽ્લ ઑષ્ જૐનરી<ીફ્ ઝઅન. (૪૨) 

ઇઅુદર સ&નીધ%ફૉ મીન ગળદીઅ મીગૂફી ઇધ% ઼ીધૉ ઼અરદ ધઊ સગીલ. મીવગવીબૂ લૃઙફૂ ઙટવ્ ર્ડૉ  યીઙૉ 

ઇAીષૂ઼ રી<ીફી ઽBટ ૪૱ ઝઅનરીઅ વઘીદૂ ઽ્ષીધૂ, ઑફૂ ઇપ%બઅુ-દફૉ જૐન રી<ીફૂ ઙથૂ ઈષૂ 8લીDલી 

ઇબીઊ ઝૉ, ઞ ૉ યૄવયળૉવૂ ઝૉ. ઈ દ્ ઙટવરીઅ ષબળીદી ઇફૉગ ઝઅન્રીઅધૂ રી< ઑગફૂ ષીદ ગળીઊ ઝૉ. 

‘ઙૃઞળીદૂ �ુદુફપૂ ઙટવ્’ફી ઼અબીનગૂલ ુષEFીબૄથ% વૉઘરીઅ ણૌ. ુજફૃ ર્નૂ વઘૉ ઝૉ ગૉ  ‘ઙટવ’ ઑ ઇળમૂ 

઼ી�ઽ�લ઼અIી ઝૉ. ઈ સ&ન ‘ઙટવ’ ઑ ઇળમૂ સ&ન બળધૂ મ/લ્ ઝૉ. ‘ઙટવ’ફ્ ઇધ% ઝૉ ઽળથફૃઅ મJજૃઅ. 

Kૂ �ભળીગ ઙ્ળઘબૃળૂ ‘ઋનૄ% ઼ી�ઽ�લફ્ ઉુદઽી઼’રીઅ ઈધૂ ઞ ઑર ફMપૉ ઝૉ ગૉ  દૂળ ઘૄઅબૉવી ઽળથફૂ જૂ઼ 

ઑડવૉ ઙટવ. (૪૩) ઽગૂગદરીઅ ‘ઙટવ’ સ&નફ્ ઇધ% ‘ઽળથફૃઅ મJજૃઅ’ ધદ્ ફધૂ. ઽળથફી મJજી રીડૉ  

‘ ુઙટીવ’ સ&ન ઝૉ ઇફૉ ઽળથૂફૉ ‘ ુઙટીવી’ ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. Oષુફ઼ીરૂPલ ુ઼ષીલ ઈ મૉ સ&ન્ ષJજૉ 

ગ્ઊ ઼અમઅપ ફધૂ. �ભળીગ ઙ્ળઘબૃળૂફી ઇુય�ીલફૉ ગી8લી�રગ ઇુય8લુ-દ રીફૂફૉ જીવષૃઅ Qઊઑ. 

ઑરફી ઞ ૉષી રઽીગુષફૉ ઈષૂ 8લીDલી ગળષીફ્ ઇુપગીળ ઝૉ ઞ . બથ સીુ&નગ ળૂદૉ ‘ઙઞવ’ ઇફૉ ‘ઽળથ’ 

ફૉ ગ્ઉ ઼અમઅપ ફધૂ, ઑર રીફષૃઅ ઞ ષપૃ ઋુજદ ઝૉ. 8લૃ�બુFફી ુફલર્ �રીથૉ બથ ુઙટીવ ગૉ  ુઙટીવી સ&ન 

બળધૂ ઙટવ સ&ન મફૂ સગૉ  ફઽR. 

� ઙટવફ્ ઇધ	 

                            રૃઽSરન રૃTદભીઘીફ રUીઽ ઼અબી�નદ ઋનૄ% �ઽ/નૂ સ&નગ્સરીઅ ઙટવફ્ ઇધ% ઈ 

�રીથૉ ઈPલ્ ઝૉ ઙટવ : (ઇળૉ ુમગ ) ((ૂુવઅઙ) : �ૉરૂગી ઼ીધૉ ષીદી%વીબ, ઋનૄ%–ભીળ઼ૂ ગુષદીફ્ ઑગ 

ુષસૉહ �ગીળ ઞ ૉરીઅ ઼ીરી/લ ળૂદૉ બધૂ ૩૩ સૉળ ઽ્લ ઝૉ. દરીર સૉળ ઑગ ઞ ળનૂભગી�ભલીરીઅ ઽ્લ ઝૉ. નળૉગ 

સૉળ્રીઅ ુષહલ ઇવઙ ઽ્લ ઝૉ. બઽૉવી સૉળફૉ ર�વી ગઽૉ  ઝૉ. ઝૉVી સૉળફૉ ર-દી ગઽૉ  ઝૉ ઞ ૉરીઅ સીલળ બ્દીફૃઅ 
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ઋબફીર ષથૂ વૉ ઝૉ. (૪૪) ઈ ષથ%ફી�રગ 8લીDલી ઑગઅ નળૉ  Tષૂગીલ% વીઙૉ ઝૉ. ુ�લદરીફૂ ઼ીધૉફૂ ઙ્ુW 

ઇફૉ 9બફીઅ ષઘીથ ઞ ૉષી ઼ૂુરદ ુષહલ્રીધૂ સ9 ધલૉવ્ ગ઼ૂનીફ્ ઈ બૉડી�ગીળ ઈઞૉ Bલીળૉ  ઑફી 

સીુ&નગ ઇધ%ફૂ ઼ૂરીકફૉ બીળ ગળૂ જૄ-લ્ ઝૉ �લીળૉ  ઙટવફૉ “ઘી઼ ઝઅન્રીઅ વઘીદૃઅ, ુષુસX Tષ9બ ઇફૉ 

Tષયીષ ચળીષદૃઅ ઌુર%ગી8લ” ઙથૂ સગીલ. સૉળ : સૉળ સ&નફૂ ઌ�બુF ઇળમૂ યીહીફી ‘સઋળ’ સ&ન 

બળધૂ ધઊ ઝૉ, ઞ ૉફ્ સીુ&નગ ઇધ% ઝૉ Zથષૃઅ, (૪૫) સૉળફ્ ઋJજીળ ‘સૉઇળ’ ઞ ૉષ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

સૉળફ્ ઼ીરી/લ ઇધ% Zથષી ઞ ૉષૂ ષીદ ઑષ્ ગળૂ સગીલ. સૉળ ઙટવફ્ રૄશયૄદ ઑગર ઝૉ. ઙટવરીઅ નળૉગ 

સૉળ બ્દૉ ઇધ%ફૂ ]ુXઑ Tષદઅ< ઽ્લ ઝૉ. ઇધી%દ ગ્ઊ ઑગ ઙટવફ્ <ૂQ સૉળ ઼રઞષી રીડૉ  મૂQ ગૉ  

જ્ધ્ સૉળ ષીઅજષીફૂ ઞ9ળ ફ બણષૂ Qઊઑ. ઑગ સૉળરીઅ ઝૉણૉવૂ ષીદ ઑ ઞ સૉળરીઅ ઼અબૄથ% ધષૂ Qઊઑ. ઑ 

ળૂદૉ સૉળ ઙટવફ્ ઇઅસ ઽ્ષી ઝદીઅ બ્દીફૂ ળૂદૉ Tષદઅ<દી ઑગર ઝૉ. 

                     ઑગ ઙટવફી ઇવઙ ઇવઙ સૉળ્ ઇધ%ફૂ ]ુXઑ ઑગમૂZધૂ ઼અમઅુપદ ગૉ  ઑગમૂZ બળ 

ઈપી�ળદ ઽ્ષી ઞ9ળૂ ફધૂ. ઑગ ઙટવરીઅ ઈષૉવી દરીર સૉળ્ ઑગ ઞ ઝઅનરીઅ ઽ્લ ઇફૉ ળનૂભ-ગી�ભલી 

Zશષૂફૉ વઘીલી ઽ્લ, ઑડવૃઅ ઞ ઇુફષીલ% ઝૉ. ઑર ગઽૂ સગીલ ગૉ  ઑગ ઙટવફી દરીર સૉળ્ ગ્ઊ ઑગ 

યીષ ગૉ  ુષસૉહ ઇધ%ધૂ ફઽR, બળઅ દૃ ઝઅન, ળનૂભ ઇફૉ ગી�ભલીધૂ Qણીલૉવી ઽ્લ ઝૉ. 

                       ઑગ ઙટવફી દરીર સૉળ્રીઅ યીષ઼ીદ�લ ઇુફષીલ% ફધૂ ઑડવૃઅ ફMOલી બઝૂ ઋરૉળષૃઅ 

Qઊઑ ગૉ  ઙટવરીઅ યીષ઼ીદ�લ ષBલ% ગૉ  ઇTષૂગીલ% ઝૉ, ઑષૃઅ ઽળુઙઞ ફધૂ. ઘળૉઘળ દ્ યીષ઼ીદ�લષીશૂ 

ઙટવ્ ચથૂષીળ ષપીળૉ  ઋJજ ળ઼ીફૃયૄુદ ગળીષૉ ઝૉ.  

                      ઈ ઙટવ ષીઅજદીઅ ઇજૄગ Dલીવ ઈષસૉ ગૉ  ઼ર^ ઙટવ ગ્ઊ ઑગ ુષસૉહ �઼અઙૉ, 

ષદફધૂ ુષનીલ વૉદીઅ વઘીલૉવૂ ઽ્ષીધૂ ઼ર^ ગૅુદરીઅ યીષ઼ીદ�લ ઝૉ, ઞ ૉ ળ઼ીફૃયૄુદફૉ ઼ચફ મફીષૉ ઝૉ. 

઼ીધૉ-઼ીધૉ ઈ ઙટવફ્ નળૉગ સૉળ બ્દીફૂ ઞ_લીઑ, ઇધ%ફૂ ]ુXઑ Tષદઅ< ઝૉ, ઑ બથ ઑડવૃઅ ઞ ઼ીજૃઅ 

ઝૉ. 

          સૉળ મૉ બઅુ-દકફ્ મફૉવ્ ઽ્લ ઝૉ. બઅુ-દકફૂ વઅમીઊ બ઼અન ગળૉવી ઝઅન ઇફૃ઼ીળ ઽ્લ ઝૉ. સૉળફૂ 

મૉ બઅુ-દક ઇધ%ફૂ ]ુXઑ ઑગમૂZફૂ બૄળગ ઽ્લ ઝૉ. ‘ઑગ બઅુ-દરીઅ નીષ્ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ મૂ` બઅુ-દરીઅ 

નવૂવ ઽ્લ ઝૉ.’ ઑષૂ �જુવદ ઼રઞથ નળૉગ �ગT઼ીરીઅ ઼ીજૂ ફધૂ ઽ્દૂ. ઑ ઘaઅ  ગૉ  ચથી જ્ડનીળ સૉળ્ 

દબી઼દીઅ ઑરફૂ ઼અળજફીરીઅ નીષ્ ઇફૉ નવૂવફૂ લ્ઞફી Qષી રશૉ ઝૉ, બળઅ દૃ સૉળ ળજષીફૂ ઑ ઑગરી< 

દળગૂમ ફધૂ. મૉ બઅુ-દકરીઅ ુષુષપ ઇધ%ઝડી ુફબZષૂ દગ% , ઼ bનલ% ગૉ  ઌુર%ફૂ ]ુXઑ ઑરફૂ ષJજૉ 

ુષુષપ �ગીળફ્ ઼અમઅપ ળીઘૂ સૉળ ઇફૉગ ળૂદૉ વઘૂ સગીલ ઝૉ. સીલળફીઅ ઼અષૉનફસૂવદી, જદૃળીઊ ઇફૉ 
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ઇુય8લુ-દગૐસcલફી ુફજ્ણ9બૉ વઘીદી સૉળ ઇ઼અDલ �ગીળૉ  વઘૂ સગીલ, સૉળ વઘષીફૂ દળગૂમફૉ 

8લીDલીફી જ્ગઢીરીઅ મ! ગળષીફૂ ગ્ઊ ઈષdલગદી ઞથીદૂ ફધૂ. 

           ઼ ીરી/લદ: સૉળ ઙટવફી ઇઅસ9બૉ ઞ ઈષૉ ઝૉ, બળઅ દૃ ગનૂગ ઑષૃઅ મફૉ ગૉ  ગુષ ઑગ સૉળ વDલી બઝૂ 

મૂQ સૉળ ફ વઘૂ સગૉ  �લીળૉ , Q ઑ ઑગરી< સૉળ ઼ી�ઽુ�લગ ]ુXઑ ઋJજ રૄcલ પળીષદ્ ઽ્લ દ્ ઑ 

‘ ઝૄડી સૉળ’ દળૂગૉ  �ુ઼ુ! બીરૂ સગૉ . ચથૂ ષીળ ઼અબૄથ% ઙટવરીઅધૂ બથ ઑગીન સૉળ ઞ વ્ગુ�લ ધીલ ઝૉ 

ઇફૉ ઇષદળથ દળૂગૉ  ઑ ઞ ષીળઅષીળ ડીઅગષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞ ૉર ગૉ , ‘કઞ઼’ બીવફબૃળૂફ્ ઈ સૉળ : 

                 રીળૂ ઽTદૂ રીળૂ બીઝશ ઑ ળૂદૉ ષૂ઼ળીઊ ઙઊઈઅઙશૂ ઞશરીઅધૂ ફૂગશૂ ફૉ ઞઙી બૃળીઊ 

ઙઊ.ઈઘૂ ઙટવરીઅધૂ ચથૂ ષીળ ઈષ્ ઑગીન જ્ડનીળ સૉળ ઞ બ્દીફૂ ઇષદળથ-fરદીફૉ ગીળથૉ 

�ુ઼ુ! બીરૉ ઝૉ, બળઅ દૃ ઑ લીન ળીઘષૃઅ Qઊઑ ગૉ  ગુષ બ્દીફૂ બ઼અનઙૂ ગૉ  ઉJઝીધૂ ‘ ઝૄડ્ સૉળ’ ફધૂ 

વઘદ્, ઑર ધઊ Zલ ઝૉ. ઙટવફૂ ઼અબૄથ% ળ઼ીફૃયૄુદ રીડૉ  ઑગ ઞ ઝઅન, ળનૂભ ઇફૉ ગી�ભલી Zશષૂફૉ 

વઘીલૉવૂ ઇફૉગ સૉળ્ષીશૂ ઙટવ ઞ ષપૃ Tષૂગીલ% ઙથીલ. ઑગીન ઝૄડ્ સૉળ ફઽR, બળઅ દૃ ઈઘૂ ઙટવ ઞ 

સીલળફૂ ગુષ�ષસુ-દફૂ ઼ીજૂ ગ઼્ડૂ ઝૉ. 

               સૉળ ઋબળધૂ ઞ ‘સીલળ’ ઇફૉ ‘ રૃસીલળ્’ સ&ન ઈ8લી ઝૉ, ઑ નૉઘૂદૃઅ ઝૉ. રૃસીલળીફ્ ઇધ% 

ઝૉ Iીફૂકફૂ ઼યી, ઞ ૉરીઅ મ્વફીળ ઇફૉ ઼ીઅયશફીળ મઅફૉ Iીફૂ ઇધષી Iીફુબબી઼ૃ ઽ્લ ઑ ઞ9ળૂ ઝૉ! 

ઈડવી ુષષળથ બઝૂ ઑડવૃઅ ઼ર` સગીલૃઅ ઽસૉ ગૉ  યીળદૂલ બળઅબળીરીઅ h્ગફૂ ુષયીષફી ઇળમૂ-

ભીળ઼ૂફી સૉળફૂ ઘૄમ ફ`ગ મૉ઼ૉ ઝૉ. ભળગ રી< ળનૂભ-ગી�ભલીફૂ લ્ઞફીફ્ ઝૉ. ઑર ગઽૂ સગીલ ગૉ  ઝઅન, 

ળનૂભ ઇફૉ ગી�ભલીફૂ ઑગ ન્ળૂ બળ ઙૄઅધૉવીઅ ઇવઙ ઇવઙ બૃiબ્ ઞ ૉષૂ સૉળ્ફૂ બૃiબરીશી ઑડવૉ ઞ ઙટવ. 

� ુ ર઼ળી 

                ઑગ સૉળફૂ મૉ બઅુ-દકફૉ મૉ ુર઼ળી દળૂગૉ  કશઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ‘ ુર઼ળી’ સ&નફ્ 

ઇળમૂ યીહીરીઅ ઇધ% ઝૉ, મીળથીફીઅ ગરીણરીઅફૃઅ ઑગ ગરીણ. (૪૬) ગૉષ્ ઋુજદ સ&ન ઝૉ! ઞ ૉર મૉ ગરીણ 

મળીમળ મૉ઼ૉ દ્ નળષીQ મળીમળ મઅપ ધીલ દૉર મૉ ુર઼ળી મળીમળ મૉ઼ૉ દ્ સૉળ9બૂ નળષીQ ળજીલ. 

                  સૉળફૂ �ધર બઅુ-દફૉ ‘ઋવી ુર઼ળી’ ઇફૉ મૂ` બઅુ-દ ‘઼ીફૂ ુર઼ળી’ ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

ઇળમૂ યીહીરીઅ ‘ઋવી’ ઑડવૉ �ધર ઇફૉ ‘઼ીફૂ’ ઑડવૉ �Eુદલ. ઑગ ઞ સૉળફી મઅફૉ ુર઼ળીક ઑગ ઞ 

ઝઅનરીઅ ઽ્ષી ઇુફષીલ% ઝૉ. ઈર દ્, ઑગ ઈઘૂ ઙટવફી દરીર ુર઼ળીક ઑગ ઞ ઝઅનરીઅ ઽ્લ ઝૉ. ઑગ 

સૉળફી મૉ ુર઼ળીરીઅધૂ બઽૉવ્ ુર઼ળ્ Tષ9બફૂ ]ુXઑ રૃ-દ ઽ્લ ઝૉ. ઑફી બળ ઝઅન Zશષષી ુ઼ષીલ 

ગ્ઊ મઅપફ ઽ્દૃઅ ફધૂ. બળઅ દૃ સૉળફી મૂZ ુર઼ળીરીઅ ઈઘૂ ઙટવ રીડૉ  ઞ ૉ ળનૂભ ગી�ભલીફૂ લ્ઞફી ુફલદ 
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ગળૂ ઽ્લ, ઑફૃઅ બીવફ ગળષૃઅ બણૉ  ઝૉ. ઙટવફી �ધર સૉળરીઅ મઅફૉ ુર઼ળીકરીઅ ળનૂભ-ગી�ભલીફૂ લ્ઞફી 

Tધીુબદ ગળષૂ બણૉ  ઝૉ, ઑ ુષસૉ ઈઙશ ઼રઞ રૉશષૂસૃઅ. મઅફૉ ુર઼ળી ઇધ%ફૂ ]ુXઑ ઑગરૉગફી બૄળગ 

ઽ્લ ઝૉ. ઑગ ુર઼ળીરીઅ ઑગ ઈઘૃઅ ષી-લ ઇધષી ઇપૄaઅ  ષી-લ ઽ્ઊ સગૉ . ઋનીઽળથધૂ Qઊઑ દ્ ઼અનય% 

ઙટવ-૩૪ ફ્ ઑગ સૉળ ઝૉ : 

ુઞ અનઙૂફી ળ઼ફૉ બૂષીરીઅ ગળ્ ઞcનૂ ‘રળૂટ’ઑગ દ્ કઝૂ ર�નળી ઝૉ ફૉ ઙશદૃઅ Zર ઝૉ 

ઇઽR મઅફૉ ુર઼ળી મૉ ઇવઙ ઇવઙ ષી-લ9બૉ ઝૉ, ઽષૉ ઼અનય% ઙટવ-૩ દળૂગૉ  રૄગૉવૂ સૉઘીનર ઈમૃષીવીફૂ 

ઙટવફ્ ઈ સૉળ ઞૃક : 

ઞરીફીફૂ રળ`ફ્ ઈનળ ગળૂફૉુષઘૄડી બણૂફૉ રૃવીગીદ ગળસૃઅ 

ઇઽR મઅફૉ ુર઼ળી રશૂફૉ ઑગ ષી-લ મફૉ ઝૉ. �ધર ુર઼ળીરીઅ ષી-લ ઇપૄaઅ  ળઽૉ  ઝૉ. સૉળ ળજષીફૂ મઅફૉ 

ળૂદ Tષૂગીલ% ઝૉ. 

ચથૂ ષીળ ઈઘ્ ુર઼ળ્ ઼અબૄથ% ગૉ  ઇપૄળીઅ ષી-લ્ દળૂગૉ  ફઽR, બળઅ દૃ સ&ન્ ગૉ  સ&ન઼રૄઽ્ફી ડૃગણી દળૂગૉ  

ઈષૉ ઝૉ. ઋનીઽળથ Qઊઑ, ઼ અનય% ઙટવ-૩૮ ફ્ ઑગ સૉળ ઝૉ : 

ુજદીક, 8લધીક, ઇKૃક, ુફlી઼, ુફળીસી, વીજીળૂઑગ `ષફૉ રીડૉ  `ષફરીઅ, રૅ�લૃફીઅ ચથી લર 

ળીઘૃઅ ઝૃઅ  

ુર઼ળી દળૂગૉ  ુષુસX બઅુ-દ વઊફૉ ઈષૉવ્ રફઽળ ર્નૂફ્ ઑગ સૉળ ઞૃક (઼અનય% ઙટવ- ૩૩) : ઑ ઞ ઝૉ 

રીળી બ�ળજલફૂ ગધીઙીવઙી ઙીઙીવઙી ઙીઙીવઙી 

ઙટવફી ઑગ ુર઼ળીરીઅ ગ્ઊ ઑગ UXીઅદ ગૉ  �દૂગલ્ઞફી ઽ્લ ઇફૉ ઑફી ઈપીળૉ  મૂZ ુર઼ળીરીઅ ગ્ઊ 

઼�લફૃઅ �ુદબીનફ ધીલ, ઑષૃઅ મફૂ સગૉ . ઑગ ુર઼ળીરીઅ ગ્ઊ ુષપીફ ગૉ  નીષ્ ઽ્લ મૂZરીઅ ઑફી ઼રધ%ફ 

રીડૉ  ગ્ઊ નવૂવ ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽ્લ ઑર બથ મફૉ. ગૉ ડવૂગ ષીળ ઑગ ુર઼ળ્ ગ્ઊ ‘Pવૉડભૌર%’ ગૉ  

‘ળફ-ષૉ’ દોલીળ ગળૂ ઈબૉ ઝૉ, ઞ ૉફી ઋબળધૂ મૂQ ુર઼ળ્ ગી8લી�રગ ઋnલફ ગળૉ  ઝૉ. મૉ ુર઼ળી ષJજૉ 

ઇફૉગ �ગીળફ્ ઼અમઅપ ઽ્ઊ સગૉ , સળદરી< ઑડવૂ ઞ ળઽૉ  ઝૉ ગૉ  ઇ/લ્/લફી ઈપીળધૂ સૉળફૉ 

ઇધ%઼ીપગદી રશૉ. 
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� ળનૂભ 

ળનૂભ સ&નફૂ ઋ�બુF ઇળમૂ યીહીફી ‘ળન’ સ&ન બળધૂ ધઊ ઝૉ. ઞ ૉફ્ સીુ&નગ ઇધ% ઝૉ ‘ભળૂધૂ ઈષષૃઅ’ 

‘બીઝી ઈષષૃઅ’ (૪૭) ઼અઙૂદગીળ ઞ ૉર ભળૂ ભળૂફૉ ઇઅદૉ ઼ર બળ ઈષૉ ઝૉ, ઙીલગ ભળૂ ભળૂફૉ ઞ ૉર રૃઘણી બળ 

ઈષૉ ઝૉ ઑ ળૂદૉ ઙટવગીળ સૉળફૉ ઇઅદૉ ‘ળનૂભ’ બળ ઈષૉ ઝૉ. ળનૂભફ્ ઇધ% ચ્ણી બળ ઼ષીળ ધલૉવ 

ચ્ણૉ઼ષીળફૂ બીઝશ મૉઢૉવી રીથ઼ ઑષ્ બથ ગળષીરીઅ ઈ8લ્ ઝૉ. ઇધી%દ ગી�ભલીફૉ ચ્ણૉ઼ષીળ ઙથૂઑ 

દ્ ળનૂભ ઽઅરૉસી ઑફૂ બીઝશ મૉઢૉવી ઼ીધૂ દળૂગૉ  ઽ્લ ઞ. 

઼અનય% ઙટવ pર-૩૫ ‘fથ્ફૉ… ફૉ Oલીફરીઅ ળીઘૂઑ દ્ �ી઼9બૉ ઈષદી સ&ન્ ‘દ્ણષી’ ‘Qણષી’ ષઙૉળૉ  

બઝૂ �ધર સૉળફી મઅફૉ ુર઼ળીરીઅ ઇફૉ �લીળ મીનફી સૉળ્રીઅ મૂZ ુર઼ળીરીઅ ઈષદ્ ‘મૉ઼ૃઅ દ્ ષળ઼્ફી 

ષળ઼ વીઙૉ’ ઑ ઈઘ્ સ&ન ઼રૄઽ ગ્ઊ બથ ભૉળભીળ ષઙળ બૃફળીષુદ%દ ધીલ ઝૉ, ઑ ઞ ઙટવફ્ ળનૂભ ઝૉ. 

઼અનય% ઙટવ pર- ૮ફૂ ષીદ ગળૂઑ દ્ ઑરીઅ ‘રશૉ ફ રશૉ’ સ&ન઼રૄઽ �ધર સૉળફી મઅફૉ ુર઼ળીરીઅ ઇફૉ 

�લીળ મીનફી નળૉગ સૉળફી મૂZ ુર઼ળીરીઅ બૃફળીષુદ%દ ધદ્ ઽ્ષીધૂ ઑ ળનૂભ ઝૉ. ળનૂભ ઙરૉ દૉડવ્ વીઅમ્ 

ગૉ  ઙરૉ દૉડવ્ ડૄઅ ગ્ ઽ્ઊ સગૉ . ળનૂભ ઙટવફૉ ઑગ઼ૄ<ધૂ મીઅપૉ ઝૉ. વીઅમ્ ળનૂભ ઙટવફૉ ઑગ ઈઙષૃઅ યીષુષl 

ઈબૉ ઝૉ. ઞ ૉર ગૉ , ‘મૉ઼ ૃઅ દ્ ષળ઼્ફી ષળ઼ વીઙૉ’ ઞ ૉષ્ ળનૂભ ઇુફષીલ%બથૉ �વઅમ �લી઼્ફૂ 

ુફ:઼ઽીલદીફ્ યીષ નળૉગ સૉળરીઅ વઊ ઈષૉ. ઑ ઞ ળૂદૉ ‘રશૉ ફ રશૉ’ ઞ ૉષ્ ળનૂભ નળૉગ સૉળરીઅ 

ઇુફુqદદીફ્ યીષ વઊ ઈષૉ. ળનૂભ ઞ ૉર ષપૃ વીઅમ્* દૉર ળનૂભ ષપૃ જૃTદ ઙથીલ, ગૉર ગૉ  ઑ ઙટવફી 

ઇધ%ુષTદીળ ગૉ  8લીબફૂ fરદીફૉ ઑડવૉ ઇઅસૉ ઼ૂુરદ ગળૉ  ઝૉ, બળઅ દૃ ઑ ઼ૂુરદ બડીઅઙથરીઅ ઞ ૉ ુષુષપ 

ઇધ%ઝડીકફી ઘૉવ ઘૉવષીફૂ ઙટવગીળફૂ fરદીફૉ વવગીળૉ  ઝૉ ઇફૉ જૃફઅની ઙટવગીળ્ ઈ બણગીળ ટૂવૂફૉ 

રૉનીફ રીળૂ Zલ ઝૉ, ઑ ષીદફૂ �દૂુદ ઈ મઅફૉ ઙટવ્રીઅ ધીલ ઝૉ. ળનૂભ ઞ ૉર ષપૃ ડૄઅ ગ્ દૉર ષપૃ રૃગદ 

ઙથીલ. ળનૂભ ુષફીફૂ ઙટવ્ફૉ ‘ઙૉળ-રૃળનભ’ ઙટવ્ ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ગૉડવીગ ઈષૂ ઙટવ્ રીડૉ  

‘ઽરળનૂભ ઽરગી�ભલી’ સ&નફ્ �લ્ઙ ગળૉ  ઝૉ. ઋનીઽળથ દળૂગૉ  Qઊઑ દ્ ઼અનય% ઙટવ-૩૬ ‘દરીળી બઙ 

રઽૂ Bલીળૉ  બs્ ઝૃઅ ’રીઅ ળનૂભ ‘ ઝૃઅ’ રી< ઑગીfળૂ ઝૉ. ઈષ્ ળનૂભ ઙટવફી ઇધ%ુષlફૉ ઘૄમ રૃ-દ ગળૂ નૉ 

ઝૉ. ઼અનય% ઙટવ દળૂગૉ  રૄગૉવૂ રળૂટફૂ ઙટવ ઙટવ-૭ ‘ઑષ્ ગ્ઊ �નવનીળ ઞઙદરીઅ ફઞળ ઈષૉ’,  ઙટવ- 

રફઽળ ર્નૂફૂ ઙટવ-૩૩ ‘ઑ ઞ રીળી બ�ળજલફૂ ગધી’, દૉર ઞ Kૂ ળરૉસ બીળૉઘફૂ ઙટવ-૪ ‘ઈબથૉ 

ઈબથ્ પર% ઼અયીશૂઑ’- ઈ <થૉ ઙટવ્રીઅ ળનૂભ ફધૂ. ઑડવૉ ગૉ  ઈ ઙટવ્ ‘ઙૉળરૃળનનૄગ ‘  ઝૉ. ઈષૂ 

ઙટવ્ બથ Tષૂગીલ% ઝૉ. ઇધી%દ ઙટવરીઅ ળનૂભ ઇુફષીલ% ફધૂ. ળનૂભ ડૄઅ ગી ઽ્લ �લીળૉ ,ઇધષી ળનૂભ ફ 

ઽ્લ �લીળૉ  ઙટવગીળ બળ ઘી઼ મઅપફ ળઽૉ દૃઅ ફધૂ. ળનૂભફૉ ગીળથૉ ઙટવફી ઇધ%-ઋnલફફી 8લીબફૂ ઞ ૉ 

઼ૂરી મઅપીલ ઝૉ, દૉફૉ ગીળથૉ ચથૂ ષીળ ઙટવફ્ ઑગ઼ૄ< યીષુબઅણ મઅપીલ ઝૉ. ળનૂભફૂ ઙૉળઽીઞળૂરીઅ, Q 

ઙટવગીળ ઼યીફ ફ ળઽૉ  દ્ ઈઘૂ ઙટવ ઇધ% ગૉ  યીષફૂ ]ુXઑ ુષુJઝફ ધઊ ઞષીફૂ ઼અયીષફી ળઽૉ  ઝૉ. 

઼ર^દીફ્ ઇફૃયષ ધદ્ ફધૂ ઇફૉ ઇવઙ ઇવઙ ુષહલફી સૉળ્ફૉ ગીળથૉ ળ઼ીફૃયૄુદરીઅ ુષfૉબ બણષીફૂ 
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઼અયીષફી ળઽૉ  ઝૉ. ુ઼! ઙટવગીળ્ Bલીળૉ  બથ ડૄઅ ગી ળનૂભફ્ ઋબલ્ઙ ગળૉ  ઇધષી ળનૂભ ષઙળફૂ ઙટવ્ વઘૉ 

�લીળૉ  ર્ડૉ  યીઙૉ ઼ર^ ઙટવફ્ યીષુબઅણ ઇ/લ ળૂદૉ ગ્ઊગ ઼ૄtર ઇ/ષૂુદધૂ મીઅપૂ ઙટવફૃઅ ઑગ ગૅુદ 

દળૂગૉફૃઅ બ્દ Zશષૂ ળીઘૉ ઝૉ. ઙટવફી સૉળ્ફી ુષહલફૂ બ઼અનઙૂ ઇફૉ pરફૂ ઙ્ઢષથૂરીઅ ઼ૄtર �ગીળૉ  

઼ીદ�લ નીઘષૂફૉ દૉક ળજફીફૉ ુષુJઝફ ધદૂ મજીષૂ વૉ ઝૉ. ઋનીઽળથફૂ <થૉ ઙટવ્રીઅ ઈ દuલફૂ 

બૉઇદૂુદ ગળૂ સગીસૉ. ઈર, વીઅમી ળનૂભરીઅ ઼ૂુરદ બડીઅઙથરીઅ ઘૉવષીફૂ fરદીફૂ ગ઼્ડૂ ધીલ ઝૉ. 

• ળનૂભ સ&નફૉ ઇરૃગ ઙટવગીળ્ (ૂુવઅઙરીઅ ઋVૉઘૂ ‘વીઅમૂ ળનૂભ ઇધષી ડૄઅ ગૂ ળનૂભ’  ઑ �ગીળૉ  
સ&ન�લ્ઙ ગળૉ  ઝૉ. ‘ગી�ભલી’ સ&ન ‘ બૃુVઅઙ’ ઽ્ષી ુષસૉ ઑગરદૂ ઝૉ. ગનીજ, ચ્ણી બળ ઈઙશફીઅ 

‘ બૃુVઅઙ’ ઽ્લ ઇફૉ બીઝશફ્ ઼ષીળ ‘(ૂુવઅઙ’ ઽ્લ, ઑ ગcબફી ષપૃ ળ્રૉુ /ડગ વીઙૉ, બળઅ દૃ ઑષી 
ગ્ઊ નીુfvલ ષઙળ ઇઽR ‘ળનૂભ’ સ&નફૉ બૃુVઅઙ ઙથષીફૃઅ ષવથ ળીDલૃઅ ઝૉ.  

ડૄઅ ગી ળનૂભ દળૂગૉ  ચથૂ ષીળ ળૉદૂ, ળથ, બૂઝૃઅ, ડઽૃગ્, રીથ઼, બષફ, બઙ ષઙૉળૉ  સ&ન્-઼અIીક-�દૂગ્ફ્ 

ઋબલ્ઙ ધીલ ઝૉ. ઈ સ&ન્ફૉ �દૂગ્ દળૂગૉ  ષીબળૂ ગુષ બ્દીફૂ ગcબફીસુ-દધૂ નળૉગ સૉળરીઅ ઞૃનૂ ઞૃનૂ 

ઇધ%ઝડીક ુફબZષૉ ઝૉ. રફ્ઞ ઘઅણૉ �ળલીફૂ ઙટવ ‘બRઝૃઅ’ફી ધ્ણી સૉળ ઈ ઼અનય%રીઅ Qઊ સગીલ. ઇઽR 

ળનૂભ ‘Zલ બRઝૃઅ ’ ઑર મૉ સ&નફ્ ઝૉ. 

ઙઙફ ઼ીધ વઊ ઌદળૉ  ઑ ભળગદૃઅુષઽઙ-બીઅઘધૂ ઞ ૉ ઘળૂ Zલ બRઝૃઅ  

ભળગદૃઅ બણૉ  �લીળૉ  યૄળૂ ઽષીરીઅટૂથીઅ ુસcબ ગઅઊ ગ્દળૂ Zલ બRઝૃઅ  

wનલરીઅ ષTલીઅ બઅઘૂક મઽીળ ઈષૉગનૂ ઈઅઘરીઅ Q દળૂ Zલ બRઝૃઅ  

ળનૂભ-ગી�ભલીફૂ ઞૃઙવમઅપૂધૂ ળજીદૂ ઑગ �ગીળફૂ જર�ગૅુદફૂ બથ ષીદ ગળૂ વઊઑ. �ધર ઋનીઽળથ 

Qઊઑ. પીળ્ ગૉ  ઑગ ઋનૄ% ઙટવરીઅ બદી ફી વઙૉ, નૃઈ ફી વઙૉ, ષભી ફી વઙૉ,- �ગીળફૂ ળનૂભ-ગી�ભલીફૂ 

લ્ઞફી ઽ્લ ઇફૉ ઑ ઙટવફ્ ઑગ સૉળ ઈ �રીથૉ ઈષૉ…. દૃSઽીળૉ  સઽૉળ ગી ર઼્ર મણી ઼ૃઽીફી વઙૉરx 

ઑગ સીર જૄળી વૄઅ ઇઙળ મૄળી ફી વઙૉ ઇઽR ઙટવફૂ દરીર ઇ/લ બઅુ-દકરીઅ ‘ફી વઙૉ’ ળનૂભ 

ફગીળી�રગદી ઼ૄજગ ઝૉ, બળઅ દૃ ઈ સૉળફૂ �ધર બઅુ-દરીઅ ‘઼ૃઽીફી’ સ&નરીઅ ગી�ભલી ઇફૉ ળનૂભ મઅફૉફ્ 

઼રી઼ ધઊ Zલ ઝૉ. ‘઼ૃઽી’ સ&નીઅસ ગી�ભલીફૂ ઙળઞ ઼ીળૉ  ઝૉ ઇફૉ ‘ફી’ સ&નીઅસ ‘વઙૉ’ ઼ીધૉ રશૂ ળનૂભ 

ુફયીષૉ ઝૉ. Q ઈ ઙટવરીઅ ઈઙશ ઞથી8લૃઅ દૉર બદી ફી વઙૉ, ષભી ફી વઙૉ, નૃઈ ફી વઙૉ, ઑ �ગીળફૂ 

�ી઼લ્ઞફી ઽ્લ, ઑરીઅ ‘઼ૃઽીફી વઙૉ’ ઞ ૉષી ગી�ભલી-ળનૂભ ઈષૉ દ્ ઑફૉ ‘ગી�ભલીઑ રીરૃવી દઽવૂવૂ’ 

ફીરફ્ ઇવઅગીળ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. બળઅ દૃ Q ઈઘૂ ઙટવરીઅ ઞરીફી વઙૉ, ઘટીફી વઙૉ, ઼ ઽૃીફી વઙૉ ઞ ૉષૂ 

�ી઼લ્ઞફી ઽ્લ ઇફૉ ઑરીઅ ‘મૄળી ફી વઙૉ’ ઞ ૉષી ગી�ભલી-ળનૂભ ઈષૉ દ્ ઑફૉ ‘ગી�ભલીઑ રીરૃવી 

દળગૂમૂ’ ફીરફ્ ઇવઅગીળ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈબથૉ ઋનીઽળથ દળૂગૉ  રૄગૉવ ઼અનય% ઙટવ-૬ ઈ UુXઑ 
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Qઊઑ. ઈ ઙટવરીઅ ુષજીળ નૉ, Eીળ નૉ, ઋપીળ નૉ, �ગીળફૂ ગી�ભલી-ળનૂભફૂ લ્ઞફી ઝૉ. ધ્ણૂ ઙTૃદીઘૂ 

ગળૂફૉ ઈબથૉ ઈ ગી�ભલી-ળનૂભ Zશષૂફૉ ઑગ ઈષ્ સૉળ વઘૂઑ…. 

ફીફગણૃઅ  ચળ ઝૉ રીaઅ , ઋદીળ્ -લીઅ ઈબષ્?રીળૂ ઙટવરીઅ ઈષૂ ષ઼્ રીદ સીળનૉ ! ઇઽR ‘સીળનૉ’ 

સ&નફી મૉ ઇઅસ ધઊ, �ધર સ&નીઅસ ‘સીળ’ ગી�ભલીફૂ ઙળઞ ઼ીળૉ  ઝૉ ઇફૉ મૂQ સમનીઅસ ‘નૉ’ ળનૂભ 

ુફયીષૉ ઝૉ. ઈ બથ ગી�ભલીઑ રીરૃવી દઽવૂવૂફૃઅ ઋનીઽળથ ધલૃઅ. ઈ ઇવઅગીળ ચથૂ ષીળ ઋJજ ગfીફૂ 

ળ઼ીફૃયૄુદ ઞ/રીષૉ ઝૉ, બથ ઈષૂ �લૃુ-દકફી ઇુદળૉગ ઼ીરૉ બથ ઼ીષપ ળઽૉ ષૃઅ Qઊઑ. ળનૂભ ુષસૉફૂ 

જજી%ફૃઅ ઼રીબફ ગળદીઅ ઑગ ઉસીળ્ ‘દગીમૂવ ળનૂભ’ ઑડવૉ ગૉ  ળનૂભફી ઼અચહ% દળૂગૉ  કશઘીદી ઑગ ન્હ 

��લૉ ગળૂ વઊઑ. રળૂટફૂ ઋબળ્-દ ઙટવરીઅ ઑગ સૉળ ઈ �રીથૉ ઝૉ. બૂઢીરીઅ રીaઅ  રીફ ઼દદ ઽીઞળૂધૂ 

ઝૉરુTઞનરીઅ ળ્ઞ Zy દ્ ગ્થ ઈષગીળ નૉ? ભળૂ ઑગ ષીળ ઙૃTદીઘૂ ગળૂ ઈ સૉળરીઅ ધ્ણ્ ભૉળભીળ ગળૂઑ. 

બૂઢીરીઅ નy Q ઽીઞળૂ, ઼ ચશીઅ લ રીફ નૉ રુTઞનરીઅ ળ્ઞ Zy દ્ ગ્થ ઈષગીળ નૉ? 

ઇઽR ળનૂભ ‘નૉ’ બઽૉવૂ બઅુ-દરીઅ ઞ9ળૂ ફધૂ, દ્ બથ વીષષીરીઅ ઈ8લ્ ઝૉ. દૉધૂ ઑ ન્હ મફૉ ઝૉ. ળનૂભ 

઼ીધૉ Q ગી�ભલ્ બથ ઽ્દ દ્ ઈ સૉળ ર�વીફ્ સૉળ ધઊ Zદ, બથ ઇઽR ઑષૃઅ ફધૂ. ઈ ળૂદૉ ર�વીફી 

સૉળ્ ુ઼ષીલફી સૉળ્રીઅ, સૉળફૂ �ધર બઅુ-દફી ઇઅદૉ ળનૂભ વીષષીધૂ સૉળફૃઅ ઼bનલ% Qઘરીલ ઝૉ. ઈ 

ન્હફૉ ‘દગીમૂવ ળનૂભ’ દળૂગૉ  કશઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. બFીફૂ ળરદરીઅ ગ઼રલૉ બFીઅ ઘ્વૂ નૉષીફૂ ફીનીફૂ 

ગળષી ઞ ૉષી ઈ ન્હફૉ Zથગીળ્ ળનૂભફ્ ર્ડ્ ન્હ ઙથૉ ઝૉ. ઙટવગીળૉ  ઈ ન્હ મીમદૉ ઼યીફ ળઽૉ ષૃઅ 

Qઊઑ. 

� ગી�ભલી 

ગી�ભલી સ&નફ્ ઋનયષ ઇળમૂ સ&ન ‘ગભૃ’ બળધૂ ધલ્ ઝૉ, ઞ ૉફ્ ઇધ% ઝૉ બીઝશ ઈષષી રીડૉ  દોલીળ, 

(૪૮) ready to follow. ગી�ભલી ઑગ ઇ઼ષીળફૂ રીભગ, બ્દીફૂ બીઝશ ળનૂભ ફીરફી ઼ીધૂફૉ 

મૉ઼ીણૂફૉ, નળૉગ સૉળફૂ બીઝશ ઈષષી દોલીળ ઽ્લ ઝૉ, ઑષ્ ઼અગૉદ ઈ ફીરગળથફૂ બીઝશ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદૂરીઅ ઞ ૉફૉ ઈબથૉ ‘�ી઼’ ઇધષી ‘ દૄગી/દ’ દળૂગૉ  કશઘૂઑ ઝૂઑ, ઑ ઞ ઙટવરીઅ ગી�ભલી ઝૉ. 

સ9ઈદરીઅ ઇળમૂ બળઅબળીરીઅ બથ, યીળદૂલ બળઅબળીફૂ ઞ ૉર ઞ �ી઼ દળૂગૉ  બઅુ-દફી ઇઅદૉ ઞ ગી�ભલી 

વીષષીફૃઅ ષવથ ઽદૃઅ, બળઅ દૃ ભીળ઼ૂ ઇફૉ ઋનૄ% બળઅબળીરીઅ ળનૂભફ્ ષબળીસ ષOલ્ ઇફૉ ગી�ભલી ળનૂભફૂ 

ઈઙશ ઈષદી ધલી. ઼અનય% ઙટવ-૩રીઅ ષીદ, રૃવીગીદ, Zદ, ળીદ ષઙૉળૉ  ગી�ભલી ઝૉ ઇફૉ ‘ગળસૃઅ’ ળનૂભ 

ઝૉ. ગી�ભલી દળૂગૉ  ષબળીદ્ સ&ન મનવીદ્ ળઽૉ  ઝૉ, ળનૂભ ઑગ ઞ ળઽૉ  ઝૉ. ઼અનય% ઙટવ-૫રીઅ બથ ગી�ભલી ઈ 

ઞ �ગીળફી ઝૉ, ષવ્બીદ, સ9ઈદ, ષીદ, રૃવીગીદ, ળઞૄઈદ, ષ઼વૄીદ ષઙૉળૉ . ળનૂભ દળૂગૉ  ‘ષઙળ’ સ&ન 

ઝૉ, ઼અનય% ઙટવ-૬રીઅ બળષળ�નઙીળ, ુષજીળ, Eીળ, ઈષગીળ ષઙૉળૉ  ગી�ભલી ઝૉ, ઇફૉ ળનૂભ દળૂગૉ  ‘નૉ’ 
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સ&ન ઝૉ. ઼અનય% ઙટવ-૮રીઅ ફઙળ, ઋબળ, ઇ઼ળ, ફઞળ, ગમળ ષઙૉળૉ  ગી�ભલીફૂ ઼ીધૉ ‘રશૉ ફ રશૉ’ ળનૂભ 

ઝૉ. ઙટવ-૪રીઅ ઼અયીશૂઑ, બઅબીશૂઑ, ડીશૂઑ, ઙીશૂઑ, Zશૂઑ ષઙૉળૉ  ગી�ભલી ઝૉ. ઈ ઙટવ ળનૂભ 

ષઙળફૂ ઝૉ. ઙટવ-૭રીઅ ઈષૉ, મફીષૉ, મદીષૉ, રફીષૉ ષઙૉળૉ  ગી�ભલી ઝૉ ઇફૉ ળનૂભ ફધૂ. 

ગી�ભલી દળૂગૉ  ષબળીલૉવી સ&નરીઅધૂ સ&નફ્ બીઝશફ્ ઞ ૉ ઇઅસ દરીર ગી�ભલીરીઅ ઼ીરી/લ (common) 

ઽ્લ ઝૉ ઑફૉ ઈબથૉ ‘ગી�ભલીફ્ ઈપીળ’ ગઽૂસૃઅ. �ધર ઙટવરીઅ ષીદ, રૃવીગીદ, Zદ, ળીદ ષઙૉળૉ  ગી�ભલી 

ઽ્ષીધૂ ‘ઈદ’ સ&નીઅસ ગી�ભલીફ્ ઈપીળ ઙથીસૉ. મૂ` ઙટવરીઅ ઼અયીશૂઑ, બઅબીશૂઑ, ડીશૂઑ ષઙૉળૉ  

ગી�ભલીકરીઅ ‘ઈશૂઑ’ સ&નીઅસ ગી�ભલીફી ઈપીળ દળૂગૉ  ઝૉ. જ્ધૂ ઙટવરીઅ ગી�ભલીફ્ ઈપીળ ‘ઈળ’ 

સ&નીઅસ ઝૉ, બીઅજરૂ ઙટવરીઅ ‘ઈષૉ’ સ&નીઅસ ગી�ભલીફ્ ઈપીળ ઝૉ. ઝAૂ ઙટવરીઅ ‘ઇળ’ સ&નીઅસ 

ગી�ભલીફ્ ઈપીળ ઝૉ. 

ગી�ભલીફ્ ઈપીળ વીઅમ્ ઽ્લ દ્ ઑ ગી�ભલીફૉ દઅઙ ઇધષી જૃTદ ગી�ભલી ગઽૉષીલ, ઙટવ-૪રીઅ ‘ઈશૂઑ’ 

ગી�ભલીફ્ ઈપીળ �રીથરીઅ જૃTદ ગઽૉષીલ. ઼અયીશૂઑ, બઅબીશૂઑ, Zશૂઑ ષઙૉળૉફૉ મનવૉ ઼અયીશૂઑ, 

નસી%ષૂઑ, સથઙીળૂઑ ઞ ૉષી ગી�ભલીક બ઼અન ગળૂઑ દ્ ગી�ભલી �રીથરીઅ રૃ-દ મફૉ. ગી�ભલીફ્ ઈપીળ 

‘ઈશૂઑ’ ફૉ મનવૉ ‘ઉઑ’ ધષીધૂ ગી�ભલીફૉ બ઼અનઙૂ રીડૉ  ષપૃ સ&ન્ફ્ 8લીબ રશૉ, દૉધૂ ઙટવ ળજષીફૃઅ 

઼ઽૉવૃઅ મફૉ. ઙટવ-૩૩રીઅ ગધી, વઙી, ધલી, ષૉઙશી, ઞઙી ષઙૉળૉ  ગી�ભલીરીઅ ગી�ભલીફ્ ઈપીળ રી< ‘ઈ’ 

સ&નીઅસ ઽ્ષીધૂ ઈ ગી�ભલી �રીથરીઅ ઘૄમ રૃ-દ ઝૉ, ગુષફૉ ચથી ુષગcબ્ રશૂ ળઽૉ  ઝૉ. ગી�ભલ્ જૃTદ ગૉ  

દઅઙ ઽ્લ, ષપૃ ુષગcબ્ ફ ઽ્લ �લીળૉ  ગી�ભલીફૃ઼ીળૂ સૉળ્ વઘષીફૂ સ-લદી ષપૂ Zલ ઝૉ. 

‘સ્યી’ફૂ ઼ીધૉ ગ્ળી, પ્લી, ફ્ઘી, મ્ની ઞ ૉષી ગી�ભલી ઈષૉ �લીળૉ  ગી�ભલીફ્ ઈપીળ રી< ‘ઈ’ 

સ&નીઅસ ઝૉ દૉધૂ બણચી, ઞૄઢી, યૂફી ઞ ૉષી ઈગીળી/દ ગી�ભલી બથ ફયૉ. ઝદીઅ ગી�ભલીફી ઈપીળફૂ 

ઈઙશફ્ Tષળ બથ ઼ીજષૂઑ દ્ ગી�ભલીરીઅ ધ્ણૂ જૃTદૂ ઈષૉ ઝૉ. દૉધૂ સ્યીફૂ ઼ીધૉ બણચી, ઞૄઢી, 

યૂફી ષઙૉળૉ  ગી�ભલી ધ્ણી રૃ-દ ઙથીલ ઇફૉ ગ્ળી, પ્લી, ફ્ઘી, મ્ની ષઙૉળૉ  �રીથરીઅ જૃTદ ઙથીલ. 

બદૂવફૂ ઙટવ ‘ઽદી ગીભૂસીશીક રઽR ઼ીધૉ ધફીળી’રીઅ ધફીળી, ઈબફીળી, ુ઼દીળી, દરીળી ષઙૉળૉ  

ગી�ભલીક Eીળી ગી�ભલીફ્ ઈપીળ ‘ઈળી’ Tધીુબદ ધીલ ઝૉ, બળઅ દૃ ઈ ઞ ઙટવરીઅ ‘ઘીળીઅ’ ગી�ભલી 

ઈષૉ ઝૉ ઞ ૉરીઅધૂ ‘ઈળીઅ’ સ&નીઅસ ઝૄડ્ બણૉ  ઝૉ. ઈર, ઇફૃTષીળફૉ ગીળથૉ ગી�ભલીફૂ સૃ!દી ઘ્ણઅઙીલ ઝૉ. 

યઙષદૂગૃરીળ સરી%ફૂ ઙટવ ‘રીથ઼’ રીઅ ચડફી, ઼રTલી, દણગી, ડઽૃગી ષઙૉળૉ  ગી�ભલીકરીઅ ‘ઈ’ 

ગી�ભલીફ્ ઈપીળ ઝૉ, Bલીળૉ  ઑગ ગી�ભલ્ ‘દથઘવીઅ’રીઅધૂ ‘ઈઅ’ સ&નીઅસ ઝૄડ્ બણૉ  ઝૉ. ઈ �ગીળફી 

ન્હફૉ ઙૃઞળીદૂ યીહીરીઅ ન્હ ફ ઙથષ્ Qઊઑ, ગૉર ગૉ  ઈબથૂ યીહીરીઅ ઇફૃTષીળ ુષુસX ળૂદૉ ષબળીલ 

ઝૉ. ુવઅઙ ગૉ  ષજફ મનવીદીઅ ઇફૃTષીળફ્ ભળગ બણૂ Zલ ઝૉ, દૉધૂ ઇફૃTષીળ બૄળદૂ, ગી�ભલીકરીઅ ઝૄડઝીડ 

રી/લ ઽ્ષૂ Qઊઑ. ઙલી, ધલી, ળzી ઞ ૉષી ગી�ભલીષીશૂ ઇધષી ઈરીઅધૂ ઑગીન સ&ન ળનૂભ ઽ્લ �લીળૉ  
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બથ ઇફૃTષીળફૉ ગીળથૉ ગી�ભલી ઇફૉ ળનૂભફૂ સૃ!દીફૂ ઼રTલી ધીલ ઝૉ, બથ ઈબથૂ યીહીફૂ 

વીfુથગદીફૉ Oલીફરીઅ વઊ ઈ ઝૄડઝીડ fSલ ઙથષૂ Qઊઑ.. 

ગી�ભલીફી મૂZ ઑગ રઽ�ષફી ન્હ રીડૉ  બથ ‘બદૂવ’ફૂ ઋબળ્-દ ઙટવ ઞ Qઊઑ. ર�વીફી સૉળરીઅ 

‘ધફીળી’ ઇફૉ ‘ઈબફીળી’ ગી�ભલીક Eીળી ‘ઇફીળી’ સ&નીઅસ Tધીુબદ (establish) ધીલ ઝૉ, 

બઝૂફી સૉળ્રીઅ ુ઼દીળી, દરીળી ષઙૉળૉ  ગી�ભલીકરીઅધૂ ‘ઇફીળી’ સ&નીસઅ ફૂગશદ્ ફધૂ. ઈઘૂ 

ઙટવરીઅ ગી�ભલીફ્ ઈપીળ ‘ઈળી’ ઼જષીલ ઝૉ, બળઅ દૃ �ધર સૉળરીઅ ઞ ૉ ગી�ભલીફ્ ઈપીળ Tધીુબદ ધલ્ 

ઽ્લ, ઑ ઞ ઈઘૂ ઙટવરીઅ ઞશષીલ ઑ ઞ9ળૂ ઝૉ. 

ફટૂળ યીદળૂફૂ ઑગ ઙટવફ્ �ધર સૉળ ઈ �રીથૉ ઝૉ : ગનૂ /ઽ્દ્ ધલ્ બઽૉવીઅ ઽૃઅ  ઑષ્ ગૉર ળ્ુહદ 

ઝૃઅરફૉ વીઙૂ ળzૃઅ ઝૉ ઈઞ ઽૃઅ  બ્દૉ ઞ ન્ુહદ ઝૃઅ  

ઇઽR ‘ળ્ુહદ’ ઇફૉ ‘ન્ુહદ’ ગી�ભલીક Eીળી ‘કુહદ’ સ&નીઅસ ગી�ભલીફી ઈપીળ દળૂગૉ  

Tધીુબદ(establish) ધીલ ઝૉ. ઽષૉ ઙટવફૉ ઈઙશ ષપીળષી રીડૉ  ગુષ ઼ૃષીુ઼દ, બ�ળુજદ, ઼ળૃુfદ ગૉ  

�યીુષદ ઞ ૉષી ગી�ભલી ષીબળૉ  ઝૉ ઞ ૉરીઅ ગી�ભલીફ્ ઈપીળ ‘કુહદ’ ઞશષીદ્ ફધૂ રી< ‘ઉદ’ ઞશષીલ 

ઝૉ. ઈ ન્હ ઙથીલ. યઙષદૂગૃરીળ સરી%ફૂ ઑગ ઙટવફ્ �ધર સૉળ ઝૉ: ઼{ીડરીઅ ફધૂ ઇફૉ નળષૉસરીઅ 

ફધૂરીળૂ રફૃiલદી ગ્ઊ ઙથષૉસરીઅ ફધૂ ઇઽR બથ ‘ઇષૉસ’ ઞ ૉષ્ ગી�ભલીફ્ ઈપીળ Tધીુબદ ગલી% બઝૂ 

ઈનૉસ, ટૃઅમૉસ, ઽઅરૉસ ઞ ૉષી ગી�ભલી સી(ૂલ ળૂદૉ ફ ષીબળૂ સગીલ. ઞcનૂ Oલીફરીઅ ફ ઈષદ્ ઈ ન્હ 

ઋનૄ% – ભીળ઼ૂરીઅ રઽ�ષફ્ ન્હ ઙથીલ ઝૉ. ઈ ન્હ ુફષીળષી રીડૉ  ર�વીફી સૉળરીઅ ઇુદજૃTદ ગી�ભલી ફ 

ળીઘષી Qઊઑ. બદૂવફૂ ઙટવરીઅ બઽૉવી સૉળરીઅ ‘ધફીળી’ફૂ ઼ીધૉ ‘ઈબફીળી’ ફૉ મનવૉ ‘ ુ઼દીળી’; 

ફટૂળ યીદળૂફૂ ઙટવરીઅ ‘ળ્ુહદ’ફૂ ઼ીધૉ ‘઼ૃષીુ઼દ’ ઇફૉ યઙષદૂગૃરીળ સરી%ફૂ ઙટવરીઅ નળષૉસફૂ 

઼ીધૉ ઈનૉસ ઞ ૉષી ગી�ભલી ષબળીલી ઽ્દ, દ્ �રીથરીઅ રૃ-દ ઑષૂ ગી�ભલીફૂ લ્ઞફી Tધીુબદ ધીદ. ઇફૉ 

ઈ ન્હફૃઅ ુફષીળથ ધઊ સ-લૃઅ ઽ્દ. ગનૂગ ઈષૂ જૃTદ લ્ઞફીષીશી ગી�ભલી ર�વીરીઅ ષબળીઊ Zલ ઇફૉ 

બઝૂ ઑફૉ ુફયીષૂ સગીલ ઑર ફ ઽ્લ, દ્ KૉW ઋબીલ બઝૂ ઑ ઝૉ ગૉ  ઑ ર�વીફૉ મૂZ pરૉ રૄગૂ, ઑગ ફષ્ 

ર�વ્ ળજષ્ ઞ ૉરીઅ �રીથરીઅ રૃ-દ ઑષૂ ગી�ભલીફૂ લ્ઞફી ઽ્લ. 

ઋબળઝVૂ ફઞળૉ  ઑગ઼ળઘી ગી�ભલી બથ જૃTદદીફૂ UુXઑ દબી઼ષી ઞ ૉષી ઽ્લ ઝૉ. ઈષદ્, જીવદ્, 

યીષદ્, રીળદ્ ઞ ૉષી ગી�ભલીફૂ ઼ળઘીરથૂરીઅ ઈષદ્, યીષદ્, વવજીષદ્, સ્યીષદ્ ષઙૉળૉ  

ગી�ભલીકફૂ લ્ઞફી ષપૃ જૃTદ ઙથીલ. ઑ ઞ ળૂદૉ ળડથ, મીશબથ, 8લીગળથ ઞ ૉષી ગી�ભલીફૂ 

઼ળઘીરથૂરીઅ ટળથ, સળથ, રળથ, ઈષળથ, Tરળથ ઞ ૉષી ગી�ભલી ષપૃ જૃTદ ઙથીલ. 
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ઋનૄ%-ભીળ઼ૂ બળઅબળીરીઅ ગી�ભલીસૃુ! રીડૉ  ઈઘૃઅ ‘ગી�ભલીસી(’ ળજીલૃઅ ઝૉ. ઞ ૉ ઼ીરી/લ ષીજગ રીડૉ  ઞ9ળૂ 

ફ ઞથીદીઅ, ઑફ્ ઼ીળ બ�ળુસX-૪ દળૂગૉ  ઈPલ્ ઝૉ. ગૉડવૂગ ઙટવ્રીઅ ગી�ભલીફી Tધીફ ઋબળીઅદ ઇ/લ 

Tધીફૉ બથ �ી઼ Qષી રશૉ ઝૉ, ઑફ્ ુફન|સ ગળૂ વઊઑ. ળરૉસ બીળૉઘફૂ ઑગ ઙટવફ્ ર�વ્ ઈ �રીથૉ 

ઝૉ: દીળીઅ ઞ ઝૉ દરીર, ફ ભૄવ્ફીઅ બૄઝ ફીર, ઙરૉ દૉ ઋઢીષ દૃઅવઝૄૂ વૉ યૂફૂ ઈઅઘ, ફ નળષીZ મઅપ ળીઘ, ભળૂ 

ચળ ઼Zષ દૃઅ ઇઽR ઋઢીષ, ઼ Zષ ગી�ભલી ઋબળીઅદ નળૉગ બઅુ-દરીઅ દરીર-ફીર, ઈઅઘ-ળીઘ ઞ ૉષ્ ઈઅદ�ળગ 

�ી઼ ઝૉ. 

રળૂટફૂ ઑગ ઙટવફી મૉ સૉળ Qઊઑ : ગ્ુસસફૂ ગ્ઊ યીષફી �ૉર ઞઙદરીઅ વીષ ફીઈષૂ સગીલ ઈષ 

ફી, ઈષૂ ઞષીલ ઈષ દૃઅ ગઅઙીશ ઝૃઅ  ગૅબી ફ ગળ, બીબ ગaઅ  fરી ફ ગળનૄળ ળઽૂ નલી ફ ગળ, બી઼ ળઽૂ 

઼દીષ દૃઅ ઇઽR બથ ઈષ, ઼ દીષ ષઙૉળૉ  ગી�ભલીક ઋબળીઅદ �ધર સૉળરીઅ યીષફી, વીષ ફી, ઈષ ફી ઇફૉ 

મૂZ સૉળરીઅ ગૅબી, fરી ઇફૉ નલી ઞ ૉષી ઈઅદ�ળગ �ી઼ Qષી રશૉ ઝૉ. ઈ ષપીળીફૂ �ી઼લ્ઞફી 

ઇુદ�ળ-દ સ્યી રીડૉ  ઝૉ. ઽZળ્રીઅ ઑગીન ઙટવરીઅ ઈષૂ �ી઼ળજફી Qષી રશૉ ઝૉ. ઙૃઞળીદૂ ઼ી�ઽ�લરીઅ 

ઙટવ દળૂગૉ  કશઘીષીલૉવૂ ગવીબૂફૂ ઙટવ ‘ઈબફૂ લીનૂ’રીઅ ‘ઈબફૂ’ ળનૂભ દ્ નળૉગ સૉળરીઅ 

ઞશષીલ્ ઝૉ, બળઅ દૃ ગી�ભલી ઞશષીલ્ ફધૂ. ઈ ઙટવરીઅ ગી�ભલી ફધૂ, ઑ fુદફૉ મીન ગળદીઅ ઈ ળજફી 

ઙટવફી ઇ/લ રીબનઅણ્ બળ ઘળૂ ઋદળૉ  ઝૉ. ષશૂ, ઙૃઞળીદૂ ઙટવ ઉુદઽી઼ફી સ9ઈદફી દમ}ીફૂ ઈ 

ઙટવફૃઅ ઓુદઽીુ઼ગ રૄcલ બથ ઝૉ, બળઅ દૃ ઽષૉ ઙૃઞળીદૂ યીહીરીઅ ઙટવફી ઈડવી ુષગી઼ બઝૂ ઈઞફ્ 

સીલળ ગી�ભલી ુષફીફૂ ઙટવ વઘૉ દ્ દૉ ઇfSલ ઙથીલ. 

ઇરૃગ ુષEીફ્ ઙટવરીઅ કઝીરીઅ કઝી બીઅજ સૉળ્ ઞ9ળૂ રીફૉ ઝૉ. Qગૉ  ઙૃઞળીદૂ યીહીરીઅ કઝીરીઅ કઝી 

<થ સૉળ્ફૂ ઙટવ્ બથ વઘીઊ ઝૉ ઇફૉ Tષૂગીળીઊ ઝૉ, ઑ Qદીઅ ગી�ભલીફૂ બ઼અનઙૂ ગળદૂ ષઘદૉ કઝીરીઅ 

કઝી <થ સૉળ ળજૂ સગીલ દૉ રીડૉ  કઝીરીઅ કઝી જીળ ગી�ભલી ઋબવ&પ ઽ્ષી Qઊઑ. બીઅજ સૉળફૂ 

વચૃદર રલી%ની Tષૂગીળૂઑ દ્ ઝ ગી�ભલી ઞ9ળૂ ઙથીલ. ફષી ઙટવગીળ્ વીઅમૂ ઙટવ વઘષીફૃઅ ષવથ 

પળીષદી ફધૂ, બળઅ દૃ બળઅબળીફી ગૉડવીગ ઙટવગીળ્ ણટફમઅપ સૉળ્ષીશૂ ઙટવ્ વઘષીફૃઅ બ઼અન ગળદી. 

ઋબવ&પ ઽ્લ ઑષી દરીર ગી�ભલીક ષીબળૂ વીઅમૂ વજગ ઙટવ્ વઘદી ઞ ૉરીઅ ગી�ભલીફૃ઼ીળૂ યળદૂફી 

સૉળ્ફ્ ઘણગવ્ Qષી રશદ્. ઼નયી_લૉ ઈ ષૅુદ ઽષૉફી સીલળ્રીઅ ફધૂ. KૉW સીલળફૂ ઑ ઘીુ઼લદ 

ઽ્લ ઝૉ ગૉ  દૉ બ઼અન ગળૉવી ��લૉગ ગી�ભલી બળ Bલીઅ ઼ૃપૂ KૉW સૉળ ફ વઘૂ સગીલ �લીઅ ઼ૃપૂ ભળૂ ભળૂ 

�લ�ફ્ ગળૉ  ઝૉ. ઼ીળી સીલળ્ ઋબવ&પ ગી�ભલીફૉ ઋદીષશૉ ષૉણભૂ ફીઘષીફી મનવૉ પોલ%બૄષ%ગ ઑ ગી�ભલીફૂ 

દરીર સ-લદીક દીઙૂ, ઑરીઅધૂ KૉW સ-લદી બ઼અન ગળૂ સૉળ ુફબZષૉ ઝૉ. 

ઙટવફૉ Q દઅમૄફૃઅ 9બગ ઈબૂઑ દ્ ગી�ભલી ઑફ્ ષીઅ઼ ઝૉ. ગી�ભલીફી લ્_લ ઼અદૃવફ ષઙળ ઙટવફૂ 

ઉરીળદ પળીસીલૂ ધઊ Zલ. ગી�ભલીફૉ ઇફૃ઼ળષૃઅ બણૉ  ઝૉ ઑ ઙટવગીળ રીડૉ  ઑગ રલી%ની ઝૉ. ઈ રલી%નીરીઅ 
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ળઽૂફૉ ઙટવગીળ ઑગીુપગ ઋFર સૉળ્ફૃઅ ઑગ રZફૃઅ યીષુષl ઘણૃઅ  ગળૂ નૉ ઝૉ ઑ ઙટવગીળફૂ ઋબવુ&પ ઝૉ. 

ઈર, ઼ ઞ%ફી�રગદીફી ઋુજદ Tબસ%ધૂ ગી�ભલીફૃઅ મઅપફ, મઅપફ ળઽૉ દૃઅ ફધૂ. ળનૂભ ઙટવફૉ ઑગ઼ૄ<ફૂ 

ઇધષી ઑગ ુષહલ ગૉ  ુષજીળફૂ ઈ઼બી઼ મીઅપૂ ળીઘૉ ઝૉ. ગી�ભલી, ળનૂભફી ઘૄઅડૉ  મઅપીઊફૉ બથ ુષુષપ 

ુષહલ્ ગૉ  ુષજીળ્ફૂ ઼ભળ ગળૂ વૉ ઝૉ. ળનૂભ ઇફૉ ગી�ભલીફૂ ઈ વૂવીધૂ ઈગીળ પીળથ ગળદૂ ઙટવફ્ 

ઈ ઞ ળ્રીઅજ ઝૉ. ળનૂભ, ગી�ભલી ઇફૉ ઝઅનફી મઅપફરીઅ ળઽૂફૉ ગસૃઅગ ુફમ�પ દીગષૃઅ ઑ ઞ ઙટવફૂ ઋબવુ&પ 

ઝૉ. 

� ર�વી 

‘ર�વી’ સ&નફૂ ઋ�બુF ઇળમૂ યીહીફી સ&ન ‘ દૃવૃ’ બળધૂ ધઊ ઝૉ, ઞ ૉ ઼ીરી/લદ : ‘઼લૄ%ફી ઋનલ ધષી’ 

ફ્ ઼અગૉદ ગળૉ  ઝૉ. (૪૯) ઈર, ‘ર�વી’ સ&ન ઙટવફ્ ઋનલ ધઊ ળz્ ઝૉ, ઇધષી સ9ઈદ ધઊ ળઽૂ ઝૉ 

ઑર ઼ૄજષૉ ઝૉ. ર�વીફ્ ઇધ% ‘ઈગીસ’ ઇધષી ‘ફય્રઅણશ’ ઞ ૉષ્ બથ ધઊ સગૉ . ઙટવફી બઽૉવી સૉળફી 

મઅફૉ ુર઼ળીરીઅ ગી�ભલી-ળનૂભફૂ લ્ઞફી બીશષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઙટવફી ઈષી બઽૉવી સળફૉ ર�વી ગઽૉષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. ઑગ ઙટવરીઅ કઝીરીઅ કઝ્ ઑગ ર�વી ઽ્લ ઑ ઞ9ળૂ ઝૉ. ઙૃઞળીદૂ યીહીરીઅ ગૉ ડવૂગ ર�વી 

ષઙળફૂ ઙટવ્ Qષી રશૂ ઝૉ. સી(ૂલ UુXઑ ઑ Tષૂગીળૂ ફ સગીલ. ઙટવરીઅ ઑગધૂ ષપૃ ર�વી ઽ્ઊ 

સગૉ . ઼અનય% ઙટવ-૫રીઅ <થ ઞ ૉડવી ર�વી ઝૉ ઑ Qઊ સગીસૉ. ર�વીફી સૉળ્ ઙટવફૂ સ9ઈદરીઅ ઞ ઈષૉ. 

ર�વીફી સૉળધૂ સીલળફૉ ળનૂભ-ગી�ભલીફૂ ગઊ લ્ઞફી ઇુય�ૉદ ઝૉ ઑફ્ ષીજગ ગૉ  K્દીફૉ Dલીવ ઈષૉ ઝૉ. 

ઙટવફી ળનૂભ-ગી�ભલી ર�વીફી સૉળધૂ Tધીુબદ ધીલ ઝૉ. ચથૂ ષીળ ઈઘૂ ઙટવફી ઇ/લ સૉળ્ વઘીઊ 

Zલ ઝૉ, બળઅ દૃ ર�વી ળજૂ સગીદ્ ફધૂ. મઅફૉ બઅુ-દરીઅ ળનૂભ-ગી�ભલી Zશષષીફી ઽ્ષીધૂ ર�વી સીલળ 

રીડૉ  ર્ડૂ ગ઼્ડૂ મફૂ ળઽૉ  ઝૉ. ષશૂ, ર�વીધૂ ઙટવફ્ ઋબીણ ધદ્ ઽ્ષીધૂ ઑ સૉળ ઼ીળ્ ઽ્લ, જ્ડનીળ 

ઽ્લ, �યીષસીશૂ ઽ્લ ઑષૂ ઇબૉfી બથ ળઽૉ  ઝૉ. 

� ર�દી ઇફૉ દઘ�ૃ઼ 

ર-દી ઼અIી રૄશ ઇળમૂ સ&ન ‘ગ�ઇ’ બળધૂ ઈ8લ્ ઝૉ, ઞ ૉફ્ ઇધ% ધીલ ઝૉ, ગીબૂફૉ બૄaઅ  ગળષૃઅ, ઇડગષૃઅ. 

(૪૱) ઇધી%� ઞ ૉ સૉળ બળ ઙટવ બૄળૂ ધીલ ઑ સૉળફૉ ર-દી ગઽૉ  ઝૉ. 

ઇરૃગ ુષ!ષીફ્ રીફૉ ઝૉ ગૉ  ઙટવફી ઇઅુદર સૉળરીઅ Q સીલળફૃઅ ઋબફીર ઑડવૉ ગૉ  દઘVૃ઼ ષથૂ વૉષીલૃઅ 

ઽ્લ દ્ ઞ ઑ સૉળફૉ ‘ર-દી’ ગઽૉષીલ, ઇ/લધી દઘVૃ઼ ુષફીફી ઇઅુદર સૉળફૉ ‘ઈુઘળૂ સૉળ’ ગઽૉષીફૂ 

બળઅબળી ઝૉ, બળઅ દૃ ‘ર-દી’ સ&નફી ઇધ%રીઅ -લીઅલ ઑષ્ ગ્ઊ યીષ ઇુય�ૉદ ફધૂ ગૉ  ઑરીઅ દઘVૃ઼ 

ઇુફષીલ% ઝૉ. બળઅ દૃ ગ્ઊ બથ Tષ9બફી ુષગી઼રીઅ ફલી% સ&નીધ� ઋબળીઅદ બળઅબળીકફૃઅ બથ રઽ�ષ ઽ્લ 
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ઝૉ. દૉધૂ ગ્ઊ ‘ર-દી’ફી સૉળરીઅ દઘVૃ઼ ઇુફષીલ% ઙથૉ દ્ ઑ રી/લદી બળઅબળીધૂ 9ત ધઊ ઽ્ષીધૂ ઑફૉ 

બણગીળૂ ફ સગીલ. ઋનૄ% – ભીળ઼ૂરીઅ વઙયઙ નળૉગ સીલફૃ� ઈઙષૃઅ દઘVૃ઼ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ ઝૉVી સૉળરીઅ 

વઙયઙ ઇજૄગબથૉ દઘVૃ઼ Qષી રશૉ ઝૉ. ઙૃઞળીદૂફી ચથી ઈપૃુફગ સીલળ્ દDVૃ઼ ળીઘદી ફધૂ. 

ડૄઅ ગરીઅ, ઙટવરીઅ દDVૃ઼ ઇુફષીલ% ફધૂ. 

દઘVૃ઼ફ્ ઉુદઽી઼ ળ઼�ન ઝૉ. ઙટવફી ુષગી઼ફી સ9ઈદફી દમ}ીરીઅ ઝૉVી સૉળરીઅ દઘVૃ઼ રૄગષીફ્ 

�ળષીઞ ફ ઽદ્. ઈ ઙટવ્ Bલીળૉ  દષીલભ્ફી ગઅઢૉ  ઙષીદૂ �લીળૉ  ઙટવફૂ દરીર ઘૄમૂક રીડૉ  નીન 

દષીલભફૉ રશદૂ ઇફૉ સીલળ ુમજીળીફ્ ફીર્Vૉઘ બથ ધદ્ ફ�ઽ. ઈર, ઙટવ બળફૃઅ બ્દીફૃઅ ગદૅ%�ષ 

ુ઼! ગળષીફી રળુથલી �લી઼9બૉ સીલળ્ઑ ઝૉVી સૉળરીઅ બ્દીફૃઅ દDVૃ઼ રૄગષીફૃઅ સ9 ગલૃ�, ઑર ગઽૉષીલ 

ઝૉ. ઙીુવમફૂ સ9ઈદફૂ ઙટવ્રીઅ ‘ઇ઼ન’ દDVૃ઼ Qષી રશૉ ઝૉ, બઝૂ ‘ઇ઼ન’ દDVૃ઼  પળીષદી ઇ/લ 

ઑગ ઼ીરી/લ ગfીફી સીલળ �ગીસરીઅ ઈષદીઅ, ઙીુવમૉ ઑ દDVૃ઼ફ્ �લીઙ ગળૂ ‘ઙીુવમ’ દDVૃ઼ 

ઇબફી8લૃઅ. ( ‘ઇ઼ન’ દઘVૃ઼ ઙીુવમફી રૄશ ફીર ઇ઼નૃVીઽઘીફફૃઅ ડૄઅ ગૃ 9બ ઽદૃઅ.) 

દઘVૃ઼ ડૄઅ ગૃ ઽ્લ ઝૉ, ઝઅન઼ીOલ ઽ્લ ઝૉ, ઑડવૉ ગૉ  ઙટવફી ઑગીુપગ ઝઅન્રીઅ મઅપ મૉ઼ૉ ઑષૃઅ ઽ્લ ઝૉ. 

દDVૃ઼ ઇધ%઼યળ બથ ઽ્લ દ્ ર-દીફી સૉળ્રીઅ ઘૄમૂબૄષ%ગ ઑફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂ સગીલ. ઞ ૉરગૉ , મળગદ 

ષૂળીથૂફૃઅ દઘVૃ઼ ‘મૉભીર’ ઑરફૂ ઙટવ્રીઅ ઼ીધ%ગ ળૂદૉ �લ્Zલૉવૃઅ Qષી રશૉ ઝૉ. 

ગૉડવૂગ ઙટવ્રીઅ ઇઅુદર સૉળ ુ઼ષીલફી સૉળ્રીઅ બથ ગુષફૃઅ દઘVૃ઼ Qષી રશૉ ઝૉ. રૂળ દગૂ રૂળફૂ ઑગ 

ઙટવફી �ધર સૉળરીઅ ઞ દઘVૃ઼ Qષી રશૉ ઝૉ. Q ઉ઼ સ્ળ ઼ૉ ‘રૂળ’ ળ્દી ળઽૉઙીદ્ ઽર઼ીલી ગીઽૉ  ગ્ 

઼્દી ળઽૉઙી! ગુષ ળરૉસ બીળૉઘૉ દઘVૃ઼ફ્ ુષુસX ઋબલ્ઙ ગલ� ઝૉ. ‘ળ’ ુફળઅદળ ‘રૉસ’ રીઅ ઼મણૉ  

ઇફૉ઼ૄલ% બથ ફૂગશૉ દ્ ગીશી ફૂગશૉ 

� ભન	 

સીલળ્ ગૉડવીગ ઑષી ઝૄડી સૉળ ળજૂ ફીઘૉ ઝૉ, ઞ ૉફૉ બૄળૂ ઙટવફૃઅ Tષ9બ ઈબૂ સગીદૃઅ ફધૂ. ઈષી સૉળ્ફૉ 

‘ભન%’ ઇધષી ઝૄડી સૉળ્ Tષ9બૉ ળઞૄ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ર્ડી યીઙૉ ઞ9ળૂ ઼અDલીરીઅ ગી�ભલી ફ રશૉ �લીળૉ  

ઇધષી ઈઘૂ ઙટવરીઅ ઑગીન સૉળ ઞ ઼ીળ્ વઘીલ્ ઽ્લ �લીળૉ  ુષષૉગલૃ-દ સીલળ ફમશી સૉળ્ફૉ ળન ગળૂ 

રી< ઑગ ઝૄડ્ સૉળ ‘ભન%’ દળૂગૉ  �ઙડ ગળૉ  ઝૉ. 
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� ગ�ઈ 

ઈર દ્ મૉ ુર઼ળીફ્ મફૉવ્ ઑગ સૉળ ઑ ઞ ઙટવગીળફૃઅ બડીઅઙથ ઝૉ. ઑથૉ ઞ ૉ ગ્ઊ ષીદ ગઽૉષૂ ઽ્લ દૉ ઑગ 

ઞ સૉળરીઅ ઼અબૄથ% ધષૂ Qઊઑ. બળઅ દૃ ઇબષીન9બૉ ગ્ઊગ ષીળ ુષજીળ નૂપ%઼ૄ<ૂ ઽ્લ �લીળૉ  સૉળ મૉ ફૉ મનવૉ 

જીળ, ઝ ગૉ  ઈઢ બઅુ-દ ઼ૃપૂ વઅમીષૂ સગૉ  ઝૉ. Bલીળૉ  ઑગ ુષજીળ ઑગધૂ ષપૃ સૉળરીઅ ઼શઅઙ ભૉવીલૉવ્ ઽ્લ, 

ઑષી સૉળ્ફી ઼રૄઽફૉ ગ�ઈ ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ગ�ઈ ઙટવધૂ ઇવઙ બથ ળઞૄ ગળૂ સગીલ. ગ�ઈફૂ 

મૂ`, જ્ધૂ, ઝAૂ, ઈઢરૂ બઅુ-દરીઅ ળનૂભ-ગી�ભલી Zશષષી ઇુફષીલ% ઝૉ. ઙૃઞળીદૂરીઅ ગ�ઈફૃઅ જવથ 

કઝૃઅ ઝૉ. ઋનૄ%રીઅધૂ બથ ગ�ઈફૂ બળઅબળી વૃ� ધઊ ળઽૂ ઝૉ. રૃસીલળીરીઅ ઙટવ ળઞૄ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ગૉ ડવૂગ 

ષીળ ષીદીષળથ ઞરીષષી રીડૉ  સીલળ મૉ સૉળફૃઅ ‘ રૃ-દગ’ ળઞૄ ગળૉ  ઝૉ. ‘ રૃ-દગ’ ઼અTગૅદ બળઅબળીફ્ સ&ન ઝૉ. 

જીળ બઅુ-દફૃઅ ઈ ‘ રૃ-દગ’ ગ�ઈફી ુફલર્ Zશષદૃઅ ઽ્ષીધૂ ઑફૉ ‘ગ�ઈ’ ગઽૂફૉ ળઞૄ ગળૂ સગીલ. જીળ 

બઅુ-દફી ‘ગ�ઈ’રીઅ મૂ` ઇફૉ જ્ધૂ બઅુ-દરીઅ ળનૂભ-ગી�ભલી ઇુફષીલ% ઙથીલ. બઽૉવૂ બઅુ-દરીઅ બથ 

ળનૂભ-ગી�ભલી ઽ્લ દ્ સ્યી ષપૉ. ‘ગ�ઈ’ ઙટવફી ઝઅન્રીઅ વઘીલ ઝૉ. (ઇફૉ ઑ ળૂદૉ aમીઊધૂ ુય� 

ઝૉ.) 

� �મીઊ 

aમીઊફ્ ઇધ% ઝૉ જીળ બઅુ-દફૂ ગુષદી. aમીઊરીઅ બઽૉવૂ, મૂ` ઇફૉ જ્ધૂ બઅુ-દરીઅ ળનૂભ-ગી�ભલીફૂ 

લ્ઞફી ઼ીજષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. aમીઊફી ઝઅન્ ઙટવફી ઝઅન્ ગળદી ઞૃની ઝૉ. aમીઊફી ઝઅન્રીઅ ઑગ ઙૃa 

બઝૂ હ�ગવ્ફીઅ <થ ઈષદ%ફ્ ઽ્લ ઝૉ. ૪૨ ગૉ  ૪૩ રી<ીફી ઝઅન્ફી aમીઊ વઘૂ સગીલ ઝૉ. aમીઊફી ૩૪-

૩૪- ઝઅન્ફીઅ મૉ ઞૄધ બીણષીરીઅ ઈ8લીઅ ઝૉ. ઑગ aમીઊફૂ જીળ બઅુ-દ ઑગ ઞૄધફી ગ્ઊ બથ જીળ ઇવઙ 

ઇવઙ ઝઅન્રીઅ બથ વઘૂ સગીલ. ઈર, aમીઊફૂ જીળ બઅુ-દક ઝઅનફૂ UુXઑ ઇવઙ ઇવઙ ઽ્ઊ સગૉ , 

બથ ઑફી ુષુસX મઅપીળથફૉ ગીળથૉ વલ ઇફૉ દીવફૂ UુXઑ ઑગ9બ વીઙૉ ઝૉ. 

� ઙટવફી મી!"ષ$બફૃઅ ઼અુ'( ુષષળથ 

ઙટવફ્ રૄશયૄદ ઑગર સૉળ ઝૉ. ઑગ ઙટવ <થ ગૉ  દૉધૂ ષપૃ સૉળ્ફૂ મફૉવૂ Qષી રશૉ ઝૉ. ઑગ ઙટવફી 

સૉળ્ ઑગ ઞ ઼ળૂઘી ળનૂભ, ઑગ ઞ �ગીળફી ગી�ભલી ઇફૉ ઑગ ઞ ઝઅનધૂ Qણીલૉવી ઽ્લ ઝૉ. ઑગ સૉળફૂ મૉ 

બઅુ-દકફૉ મૉ ુર઼ળી ગઽૉ  ઝૉ. ઙટવફી બઽૉવી સૉળફૉ ર�વી ગઽૉ  ઝૉ, ઞ ૉફી મઅફૉ ુર઼ળીરીઅ ળનૂભ-ગી�ભલીફૂ 

લ્ઞફી Zશષષૂ બણૉ  ઝૉ. ર�વીરીઅ Tધીુબદ ગળૉવ ળનૂભ-ગી�ભલીફૂ લ્ઞફી �લીળ મીન ઈઘૂ ઙટવરીઅ 

ુફયીષષૂ બણૉ  ઝૉ. ર�વી ઑગધૂ ષપૃ ઽ્ઊ સગૉ . ર�વી ુ઼ષીલફી સૉળ્રીઅ �ધર ુર઼ળીરીઅ ળનૂભ ઽ્દી 

ફધૂ. મૂZ ુર઼ળીરીઅ ળનૂભ-ગી�ભલીફૂ લ્ઞફી Zશષષૂ બણૉ  ઝૉ. નળૉ ગ સૉળફી ઇઅદૉ ગ્ઊ બ�ળષદ%ફ ષઙળ 

ઇજૄગ ઈષદીઅ સ&ન ગૉ  સ&ન઼રૄઽફૉ ળનૂભ ગઽૉ  ઝૉ. ળનૂભ ઙરૉ દૉડવ્ વીઅમ્ ગૉ  ડૄઅ ગ્ ઽ્ઊ સગૉ . ઙટવ ળનૂભ 
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ુષફીફૂ બથ ઽ્ઊ સગૉ . ળનૂભ ગળદીઅ ઈઙશ ઈષદી �ી઼ફી સ&નફૉ ગી�ભલી ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ, ગી�ભલી 

દળૂગૉ  ષબળીદી સ&ન્રીઅ બીઝશફ્ ઇરૃગ સ&નીઅસ ઑગ઼ળઘ્ ઽ્લ ઝૉ, ઞ ૉફૉ ગી�ભલીફ્ ઈપીળ ગઽૉ  ઝૉ. 

ઈઘૂ ઙટવરીઅ ગી�ભલીફ્ ઈપીળ ઑગ઼ળઘ્ ળઽૉષ્ Qઊઑ. ઙટવફી ઇઅુદર સૉળરીઅ ગૉ ડવૂગ ષીળ સીલળ 

બ્દીફૃઅ દઘVૃ઼ ષથૂ વૉ ઝૉ. ઈ સૉળફૉ ‘ર-દી’ફ્ સૉળ ગઽૉ  ઝૉ. 


