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                  p\iY(mk SiLimi> cilti[ bili p\i[j[kT – bili SiLi 

                      મીવી (સીશીરગીફ સૂઘષી દળૂગૉ) ુસ�થ ઙૃથષ�ી ઼ૃપીળથી દળભ ઑગ ફષૂફ �લીવ

ઝૉ. ઞ ૉ મીશ રો"ૂબૄથ%, ઈફઅન ઈપી)ળદ સો�ુથગ *ષૅુ�કઅફૉ સીશીફી રગીફફી મઅપીળથ રીળભદૉ 

સૂઘષષીફ્ *લી઼ ઝૉ. 

                     ઈ *ગીળફ્ રૄશયૄદ ુષજીળ ુષ0લી઼ 1ીળી સ્પ ગળષીરી ઈષૂ ઽદૂ, ઈ ઋબળીઅદ

4ધીબ6લ ઼અસ્પફ ઇફૉ )ણટીઊફ ગૉ0;ફ્ લૃુફ઼ૉભફી ઼બ્ડ%ધૂ ઙૃઞળીદ 1ીળી ઼ર= ળી>લરી ૩૮૪૨ ધૂ 

ષપીળૉ  ર્ણૉવ સીશીકરી વીઙૃ ગળષીરી ઈષૂ ઝૉ. મીવી *્ઞ ૉCડફૂ ઇ઼ળગીળગ ઇરવૂગળથ દધી 

ળજફી ગળષી રીડૉ  ઑ઼.ઑ઼.ઑ. ઙૃઞળીદ 1ીળી ુઞDી વૉષવૉ ઇફૉ Eવ્ગ વૉષવ ઋબળ ષૂસીશ ુ઼ુષવ 

ઉઞફૉળફૂ ડૂર ઼ીધૉ સીશીકફી રૃ�લ ુસ�ગ, ઼ઽ ુસ�ગ્ફૉ ઼ીઅગણૂ વઊફૉ ડGૉફHઙ ઈબષીરી ઈષૉવ ઝૉ. 

ળી>લ ઼ળગીળ બી઼ૉ રલી%)નદ ઼ીપફ ઽ્ષી ઝદી બથ મીવી *્ઞ ૉCડ ઽૉઢશ ઈષૉવ ર્ણૉવ 4ગૄવ 

મફીષષીફૂ રીઅઙરી ઋ�ળ્ ઋ�ળ ષપીળ્ ધદ્ Jલ ઝૉ. 

� મીવી �્ઞૉ	ડ સૃઅ ઝૉ? 

મીવી ઑડવૉ “ઑષૂ સીશીફૉ મફીષષૂ ગૉ �લીઅ દરીર મીશગ્ફૉ ઈષષૃઅ ઙરૉ... યથષૃઅ ઙરૉ.. ઇફૉ 

ળ્ગીષૃઅ ઙરૉ....” ફ્ ઑગ ઼ૃઅનળ ુષજીળ ઝૉ. 

(CWSN) ફૉ ઈપી)ળદ મીશગ્ફૂ ઘી઼ ઞK)ળલીદફૉ ઼ીરૉવ ગળૂ *ષૅુ� ઈપી)ળદ ુસ�થ દધી રૃCદ 

ષીદીષળથ બૄLઅ  બણષીફ્ ઝૉ. ઈષૂ સીશીકફી મીઅપગીર 1ીળી *ષૅુ� ઈપી)ળદ ુસ�થ ઈબષીફી 

M્દફૉ ઈપીળ રશૉ ઝૉ. 

� ઈ �્ઞૉ	ડ ફી રૃ�લ મૉ યીઙ ઝૉ. 

 
યથષીફૂ ઇફૉ ુસ�થ ઈબષીફૂ ઞNલીફૂ બળૂ4દૂધૂકરી ુષગી઼ ગળષ્ 

 
ઈષૂ ઞNલીકરી ઈ *્ઞ ૉCડ 1ીળી ુસ�થ 4દળફૉ ઋજૃઅ વીષષીફ્ *લી઼ ગળષ્. 

 

ઈષૂ સીશીક મફીષષી રીડૉ ગઊ ઞ�લીફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂ સગીલ? 

 
ષઙ%ઘઅણ 

 
નીનળફૂ ઼ૂણૂક 
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સીશીફૃઅ ઈઅઙફ 

 
સીશીફ્ કડવ્, બીશૂ ુષઙૉળૉ  

 

ગઊ ઈઅદળૂગ ઞ�લીકફ્ ઋબલ્ઙ ગળીલ? 

 
યOલદશૂલૃ 

 
નૂષીવ 

 
મીળૂક 

 
નળષીP 

 
ઝદ 

 
ઝઞવૂ ઇફૉ Qવૉડભ્ર% 

 
ળીજ ળજૂવૃઅ (ભફRજળ) 

 

 

મીવી *્ઞ ૉCડ ઽૉઢશ ઽીવફૂ દરીર સીશીકરી ઈઅદ)ળગ ઞNલીકફ્ ઼ૃઅનળ ળૂદૉ ઋબલ્ઙ ગળૂ 

ુસ�થ4દળફૃઅ પ્ળથ ષપૃ ઋSજ ઇફૉ ગ્ઢી઼ૃઞ ષીશૃઅ મફીષૂફૉ મીશગ્ રીડૉફૃઅ રૃCદ ઇફૉ ઈફઅનનીલગ 

ષીદીષળથ ઈબષૃઅ. 

� મીવી �્ઞૉ	ડ ઽૉઢશ ગીર ગળષીફૃઅ ગીળથ 

 
સીશીફૉ ઼ષ"#ીઽૂફૂ ઞ ૉર %ષીરી ઈષૉ ઝૉ. 

 
મીશગ્ફૉ સીશીરી ઈફઅનનીલગ ષીદીષળથ બૄLઅ  બણૉ  ઝૉ. 

 
ઽીવફૂ દધી ફષૂ ઑર નળૉગ સીશીરી ઈ બTુદફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીરી ઈષસૉ. 

 
ઽીવફૂ દરીર સીશીકફૉ Uીફ ઼ીધૉ ઙVરદ ળૂદૉ યથૂ સગીલ દૉષૂ મફીષષીરી ઈષસૉ. 

 

ઈ *્ઞ ૉCડ ઽૉઢશ મીશગ્ દૉરફૂ ઇઅનળ ળઽૉવૂ ઈઅદ)ળગ Uીફફૉ ઋJઙળ ગળૂ દૉરફૃઅ ગૐસXલ ષપીળૉ  

ફૂઘીળૂ સગૉ  દૉષૃઅ ષીદીષળથ ઋયૃઅ ગળષીરી ઈષસૉ. 
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મીશગ્ફૉ દરીર ઼ીર=ૂ ુફલુરદ ળૂદૉ રશૂ ળઽૉ  દૉફૃઅ Yલીફ ઈબષીરી ઈષસૉ. 

 
સીશીરી ળઽૉવ દરીર ઼ીર=ૂ જ્ળીલ ફ)ઽ દૉફૃઅ ઼દદ ર્ફૉડG Hઙ ગળષીરી ઈષસૉ. 

 
ુસ�ગ્ફૉ *ષૅુ�ફૉ વઙદૂ દરીર ષ4દૃક રશૂ ળઽૉ  દૉફૃઅ Yલીફ ળીઘષીરી ઈષસૉ. 

 
સીશીફી ઼રીળગીર નળVલીફ બથ ઈ મીમદ્ફૉ Yલીફ બળ વૉષીરી ઈષસૉ. 

 

મીવી *્ઞ ૉCડરી ુષ0લી઼ 1ીળી સ્પીલૉવૂ “મીઅપગીરફૂ ણૂટીઊફ” 1ીળી ઈ6ર઼અસ્પફ ઇફૉ રઅધફ 

ધગૂ ઈ ઇુયઙરફૉ ઼ૃઅનળ ળૂદૉ 0લીલ ઈબૂ સગીલ દૉર ઝૉ. ઈષૂ સીશીક ઼ર= નૉસરીઅ ુષુષપ સઽૉળૂ 

ઇફૉ =ીVલ ઼ીઉZ઼ બળ ઋયૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. ગૉ ડવીગ મીઅપગીરફૂ ણૂટીઊફફી ઼ુજ" ઋનીઽળથ્

ઙૃઞળીદફૂ ર્ણૉવ સીશીકરીધૂ બથ વૂપૉવી ઝૉ. 

 

ઈબથૂ ઈ઼બી઼ફી યૐઙ્ુવગ બ*ળુ+ધુદકફૉ કશઘ્ 

૩. રીબથૂ રીડૉફી ઼ીપફ્ 

 
ઋયૂ ઇફૉ ઈણૂ રીબબ[ૂ 

 
ઇઅદળ ગીબષી રીડૉફી બ\ધળ 

 
ષઞફ રીબષીફી ઼ીપફ 

 
સીઽફસૂવદીફૃઅ રીબ મદીષૂ સગૉ  દૉષી ઼ીપફ 

 

૪. ઈબથૂ ઈ઼બી઼ફી ઘૄથી 

 
ુષ0ણ્ Nવી઼ બળ ધદી ઘૄથી 

 
ુષ0ણ્ =ૂવ બળ બણૉવ ઘૄથી 

 
ણ્ળ ઑ0ઙવ *્ડૉCડળરી ળઽૉવ ઘૄથી 

 
ઈવરીળૂરી ળઽૉવ ઘૄથી 

 
ઑગ મૉ0જ બળ ળઽૉવ ઘૄથી 
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ઉરીળદ્ ગૃનળદૂ ળૂદૉ મફદી ઘૄથી 

 

૫. ઈબથૂ ઈ઼બી઼રી ળઽૉવ ઈપીળ 

 
યૂદફ્ ઈપીળ 

 
વીગણીફી ઈપીળ 

 

 

૬. ઈબથૂ ઈ઼બી઼રી ળઽૉવ ઼ર4રીથદી 
 

 
ઈઅદ)ળગ દ6ષ્ફૂ ઼ર*રીથદી 

 
ઈઘૂ ઝમૂકફી ઇફૉગ યીઙફી ડૃગણી 

 
યૐુરુદગ ઈગીળ્રીઅ ઼ર*રીથદી 

 
રૂળળ ઝમૂકરીઅ ળઽૉવ ઼ર*રીથદી 

 
બળઅબળીષીનૂ દ6ષ ઇફૉ બTુદકફૉ ઼ર*રીથદી 

 
ળ્ડૉસફવ ઼ર*રીથદી 

 
ફૉજળવ ષXણ%  ઼ર*રીથદી 

 

 

૭. ઋવડૂ વીઙૉવ ગૉ નઘીલૉવ ઝમૂક 
  

 
બીશૂ ઋબળ મફીષૉવ ]પૂ ઝમૂક 

 
ઇળૂ઼ીરી ઋબ઼ીષૉવ ]પૂ ઝમૂક 

 
ઽનરી વઙીષૉવ ]પૂ ઝમૂક 

 

 

૮. નૂષીવ્ ઋબળ વીઙૉવ 8ીુરગ ઝમૂક ગૉ ુજ:્ 
 

 
ઇસCલ ^રથીક 

 
^ીરગ ^રથીક. 

 
_ૃઇવ ^રથીક 
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૯. ળઅ ઙમૉળઅ ઙૂ ળઅ ઙ્ફૂ ળજફીક 
 

 
બઅઘીફી બીઅઘૂલીફૉ ગળૉવ ળઅઙ 

 
મીળૂરી ગળૉવ ળઅઙ 

 
઼ૃલ%ફૃઅ ળરૃ` ુજ" 

 
બણઝીલીફૃઅ ુજ" 

 

 

૱. ુષુષપ ફગસી મફીષ્ 
 

 
ષઙ%ઘઅણફ્ ફગસ્ 

 
4ગૄવફ્ ફગસ્ 

 
બણ્સૂ ઙીરફ્ ગૉ  ઙીરફ્ ફગસ્ 

 
સઽૉળ / ુઞDી/ ળી>લફ્ ફગસ્ 

 
નૉસફી ફગસ્ 

 
ુષbફ્ ફગસ્ 

 
રીળી ઇફૉ રીળૂ ગXબફી *રીથૉફૃઅ ુષbફૃઅ ુજ" 

 
cડ ઇફૉ ળૉદૂરીઅ *ષૅુ� નળVલીફ મફીષીલૉવ ફગસ્ 

 

 

૯. >?ીઅણફૂ 4નુAથીફી ફગસીક 
  

 
઼ળશ Qવીફૉડળૂ ^રથગ�ીક 

 

૩૪ ુષયીઙ ઼ીધૉ Qવીફૉડળૂ ^રથગ�ીક 

 

  

 

ઈ ણૂટીઊફફૉ વઙદી ચથી મપી ુષજીળ્ફૉ નસી%ષદૂ ગૃવ ૩૮૪૨ ર્ણૉવ સીશીક ઙૃઞળીદ ળી>લફી 

ુષુષપ `Dી દધી સઽૉળરી મફીષષીરી ઈષૂ ઝૉ. P ઈબ ઈ સીશીફૂ રૃવીગીદ વૉસ્ દ્ ઈબફૉ 

સીશીફૂ ુષુષપ ણૂટીઊફ Pષી રશસૉ ઞ ૉધૂ ઈબફૉ ઈબફી ઙીરફૂ સીશી મફીષષીરી ચથૂ રનનKબ 



 

6                  www.pgondaliya.blogspot.in                       Gondaliya Puran 

઼ીમૂદ ધસૉ. 

ઈ મીવી સૃઅ ઝૉ? 

ળીeGૂલ 4દળૉ  ઽષૉ દરીર સીશીકરી મીશગ્ રીડૉ  ઈષfલગ ઇફૉ ઘી઼ ઞK)ળલીદ્ફૉ Yલીફ ઈબૂ

ઈફઅનનીલગ ષીદીષળથ ઋયૃઅ ગળષી રીડૉફ્ ઞૃષીશ ઋય્ ધલ્ ઝૉ. દૉધૂ, ઙૃઞળીદ SSA 1ીળી ઈઊ-

મીવીફૂ બઽૉવ ગળષીરી ઈષૂ ઝૉ. ળીeGરી *ધર ષઘદ ઙૃઞળીદ ળી>લ 1ીળી ઇઅપઞફ રઅણશ ઇફૉ 

ુષ0લી઼ફૂ ઼ીધૉ ળઽૂફૉ ગીરઙૂળૂફૂ યીઙૂનીળૂ ગળૉ  ઝૉ. ઇ6લીળૉ  ઇરૃગ ઞNલીઑ મૉઽળી રૄઅઙી 

ુષhીધRકફૉ ુસ�થ ઈબષી ઇઅઙૉ ઈઊ-મીવીફ્ ઼ર0ષલ ગળષીરી ઈiલ્ ઝૉ. ઈ *્=ીર 1ીળી 

રીફુ઼ગ ળૂદૉ ધ્ણી ફમશી દધી ઼ીરી0લ મીશગ્ફૉ સૂઘષી રીડૉ  ઘી઼ સીશીક ઘ્વષીરી ઈષૂ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ SSA ઈષી *ગીળફૂ સીશીક ઼ર= ળી>લરી ઘ્વષી રીઅઙૉ ઝૉ. 

 
દૉરફૂ સીશીકફૂ રઽ6ષગીઅ�ીકફૉ ઇષગીસ ઈબષીરી ઈષૉ ઝૉ. 

 
નળૉગ સીશીકરી ગૃનળદૂ ષીદીષળથ ઋયૃઅ ગળષીરી ઈiલૃઅ ઝૉ. 

 
નળ ષઘદૉ ઈ *ષૅુ�કરી ષૅુT ઇફૉ ુષગી઼ ગળષીફૂ ઞK)ળલીદ ઝૉ. 

 
ુસ�થફૉ સૂઘષીફૂ ઼રઞથફૂ ઼ર4લીકફ્ jણીથ બૄષ%ગ ઇkલી઼ ગળૉવ ઝૉ. 

 
સીશીરી ઼ીરીુઞગ, પીુર%ગ ઇફૉ બૅlયૄુર ઼ીઅ4ગૅુદગ ુસ�થ ઈબષીરી ઈષૉ ઝૉ. 

 
઼ી�ળદી બલી%ષળથ રીડૉ  ઞKળૂ ઝૉ 

 
રીફુ઼ગ ળૂદૉ, ઇફૉ સીળૂ)ળગ ળૂદૉ ઘ્ણઘીબથ ષીશી ુષhીધRકફૉ jણીથબૄષ%ગ ઼રઞષીફૂ ઞKળ ઝૉ. 

 

 
ઈ ઇkલી઼ સીશીફી રગીફ્ફી રૃ�લ ચડગ્ ઋબળ બલી%ષળથ ઇફૉ ઋmદૂ ગીરફૉ Yલીફરી ળીઘૂફૉ 

ુષઙદષીળ નળૉગ ઼ર4લીફૃઅ ુફળીગળથ ગળષીરી ઈiલૃઅ ઝૉ.

 

 


