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�નલળ્ઙફૃઅ ઋનયષ�ધીફ - ઇ�ષ�ધ �ષફ સોવૂ 

     ઈઞગીવ ઞ ૉર ઞ ૉર ગઽૉષીદ્ 'ુષગી઼ ષપદ્ �લ ઝૉ દૉર દૉર 
ઇ�ષ�ધ �ષફ સોવૂ ઇફૉ રીફુ઼ગ-દીથફૉ ગીળથૉ ઋનયષદી ળ્ઙ્ફૃઅ $રીથ બથ ષપદૃઅ �લ ઝૉ. 
''ુષગી઼ ષપષીફૂ ઼ીધ઼્ીધ રીથ઼ફૂ �ષફ સોવૂ મઙણદૂ �લ ઝૉ - ઇ�ષ�ધ (ુમફઈળ્*લ$ન) 

ધદૂ �લ ઝૉ. બઽૉવીઅફી ઞરીફીરીઅ રીથ઼ફૉ ઑગ લી મૂ� ગીળથૉ જીવષીફૂ દધી ળ્ુઞ અની ગીરધૂ ઑડવૂ 
ગ઼ળદ રશૂ ઞદૂ ઽદૂ ગૉ  ઑફૂ દઅનૃળ�દૂ ઞશષીઉ ળઽૉદૂ ઽદૂ. ગીર ઇફૉ ઼રીઞફી ઼અમઅપ્રીઅ રીફુ઼ગ 
દીથફૃઅ $રીથ બથ કઝૃઅ ળઽૉ દૃઅ ઽદૃઅ. રીથ઼ ગૃનળદફી ઼ીુફ2લરીઅ ગૃનળદ ઼ીધૉ દીવ રૉશષૂફૉ �ષફ 

�ષદ્ ઽદ્. ઞ ૉર ઞ ૉર ખ4્ુઙગળથ ધદૃઅ ઙલૃઅ દૉર દૉર રીથ઼ૉ ગૃનળદફૃઅ ઼ીુફ2લ ઙરૃીષષી રીઅણલ.ૃ રસૂફ્ 
ઇફૉ ઋબગળથ્ધૂ ચૉળીઉફૉ, 6ર ગળષીફૃઅ મઅપ ગળૂ નૂપૃઅ; ગૃનળદૂ ઘ્ળીગફ્ 8લીઙ ગળૂ ુમફગૃનળદૂ ઈઽીળ 

ષપૃ ફૉ ષપૃ વૉષી રીઅણલ્; બો઼ી ષપદીઅ ઘ્ળીગરીઅ ષપૃ ર9ચી ઑષી દોવૂ ઈઽીળફૃઅ $રીથ બથ ષપષી રીઅણલૃઅ 

- ઘ્ળીગ ઇ઼અદૃુવદ ધઉ ઙલ્; સઽૉળૂ �ષફફૂ યીઙન્ણ ઇફૉ પરીવ ષપષી વી*લીઅ - રીફુ઼ગ સીઅુ દ 
ચડષી વીઙૂ; રીફુ઼ગ સીઅુદ રૉશષષી ષપૃફૉ ષપૃ ય્ઙ :◌ીધી <લ઼ફ્ દળભ રીથ઼ ઘ>જીદ્ ઙલ્; 
પઅપીફૂ ઽ?ળભીઉરીઅ ડગૂ ળઽૉષી ઇફૉગ ઘ્ડી ળ�દીક ઇબફીષદ્ ધઉ ઙલ્. ટઙણી, ઉAલીB, �ષીધB ઇફૉ 
ુદળ�ગીળ ષપદી ઙલી. ઈ મપીફૃઅ બ?ળથીર ઑ ઈ<લૃઅ ગૉ  રીથ઼રીઅ �દ�દફી ળ્ઙ્ બથ ષપદી ઙલી. 

રીથ઼ફૂ �ષફ સોવૂ ુમફઈળ્*લ$ન ધષીધૂ Cનલળ્ઙ, ણીલીુમડૂ઼, ઽીઉDવણ$ૉસળ ઇફૉ 
રફ્સીળૂ?ળગ મૂરીળૂકફૃઅ $રીથ ષપષી વી*લૃઅ. 

       રૃઅમઉરીઅ ળઽૉદી ઑગ ર2લર ષઙBફી રીથ઼ફૂ �ષફ સોવૂ 

ઞૃક દ્ ઈ ષીદ ષપૃ ઼ીળૂ ળૂદૉ ઼ર�સૉ. ઼ષીળૉ  ઈઢ ષી*લીફૂ ઼મમBફ ડFૉફ બગણષી ઑથૉ ર્ણીરીઅ ર્ણૃઅ  

઼ીદ ષી*લૉ ઋઢષૃઅ બણૉ  બથ ઈઙવૉ ?નષ઼ૉ ઋ�ઙળ્ ધલ્ ઽ્ષીધૂ ઼ીદફૉ મનવૉ ઼ીણી ઼ીદૉ ઌઢીલૃઅ. 

ઌઢદીઅફૂ ઼ીધૉ દોલીળ ધષીફૂ પરીપર સH ધઉ ઙઉ. ઋદીષશૉ ઋદીષશૉ સૐજ?Jલી બદીષૂ, સળૂળ બળ 
બીથૂ ળૉણૂ, ર9રીઅ ઞ ૉર દૉર મૉ-જીળ બૄળૂ ઇફૉ ધ્ણ્ગ જૉષણ્ ઢીઅ઼ૂફૉ યીઙરયીઙ રીથ઼ �ડૉસફૉ બઽ9Lલ્. 
નૃયીB*લૉ ઈડવૂ ઋદીષશ ગળષી ઝદીઅ ઈઢફૂ ડFૉઉફ ફ બગણૂ સગીઉ ઇફૉ બઅનળ-ષૂ઼ ુરુફડ ઙ�ૃ઼ી ઇફૉ 
ઽદીસીરીઅ ષૂદી<લી બઝૂ મૂ� ડFૉઉફ ઈષૂ ઞ ૉ ળ્ઞફૂ ઞ ૉર ઞ ઢ઼્ઢ઼ યળીલૉવૂ ઽદૂ. ઈ ડFૉઉફરીઅ 

રીઅણરીઅણ વડગૂફૉ ઞષી રીડૉ  બઙ ડૉગષષીફૂ ઞ*લી રશૂ. ઈ ળૂદૉ ઽૉળીફ ધદીઅ ધદીઅ રીથ઼ ક?ભ઼ બઽ્Lલ્ 

8લીળૉ  ઑફી મ઼્ પૄઅઈ બૄઅઈ ધદી મૉઢી ઽદી ઞ ૉથૉ ઈ રીથ઼ફૉ ઼ઘદ સDન્રીઅ ઘઘણીષૂ ફીઅMલ્ ઇફૉ 
ષીળઅષીળ ર્ણૃઅ  ધસૉ દ્ ફ્ગળૂરીઅધૂ ગીતૂ રૄગષીફૂ પરગૂ ઈબૂ. 

       ઽ� દ્ ઈ ?નષ઼ફૂ સHઈદ ઽદૂ. ઙૃ�઼ી ઇફૉ ઽદીસીફી 

ગીળથૉ રીથ઼ફૃઅ 2લીફ બૄOઅ  ગીર બળ ફ વી*લૃઅ ઇફૉ ?નષ઼રીઅ મૂ� ઑગ-મૉ ષીળ ઢબગ્ ઼ીઅયશષીફ્ ષીળ્ 
ઈ<લ્. બ?ળથીરૉ ડૉPસફરીઅ ફૉ ડૉ Pસફરીઅ ઈઞૉ ધ્ણૂ ષપૃ ુ઼ઙળૉડ બૂષીઉ ઙઉ. મબ્ળૉ  ઞરદૂ ષઘદૉ 

?ડ?ભફફી ઢઅણી બળીઢી ઇફૉ સીગ ઘીપૃઅ. ઼ીઅઞ ૉ ભળૂ બીઝૂ ડFૉઉફફૂ યીઙન્ણ-યૂણ ષઙૉળૉફ્ ય્ઙ મફૂ ળીQૉ 
ધીગલ્ બીગલ્ રીથ઼ ચૉળ બઽ9Lલ્ 8લીઅ ઑફૂ બ8ફૂ ઞૃનીઅ ઞૃનીઅ ઘળૂનૂફીઅ ઇફૉ ઼ીરીુઞગ ગીર્ ઼ીધૉ દોલીળ 
મૉઢૂ ઽદૂ. - ઞ ૉ ગીર્ ચથી ?નષ઼ધૂ ળઽૂ ઞદીઅ ઽદીઅ. ઈ Rઉફૉ રીથ઼ રફ બળફ્ ગીમૄ ઙૃરીષૂ મૉઢ્ ઇફૉ 
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બ8ફૂ ઼ીધૉ ર્ડ્ ટઙણ્ ધઉ ઙલ્. ઑફ્ ઝ્ગળ્ દ્ રીથ઼ ઼ષીળૉ  ચળૉધૂ ફૂગS્ 8લીળૉ  Tચદ્ ઽદ્ ઇફૉ 
ળીQૉ ચળૉ  બીઝ્ ભલU 8લીળૉ  બથ Tચદ્ ઞ ઽદ્! ળીQૉ ધૉબવીઅ, સીગ, નીશ, યીદ ઘીઉફૉ રૄણ ષઙળ રીથ઼ 
બધીળૂરીઅ બણલ્ ઇફૉ ગીવફૂ ુજઅદીરીઅ - ુષજીળ્રીઅ બી઼ી ચ઼દ્ ચ઼દ્ મીળૉગ ષીઙૉ ઼ૄઉ ઙલ્. 

            ઈષૃઅ Hડૂફ સઽૉળફી ચથી વ્ગ્ફૃઅ ઽ્લ ઝૉ. ળ્ઞ ૉ ળ્ઞ ઇફૉ ગવીગૉ  ગવીગૉ  રીફુ઼ગ દીથ, 
ઇુફલુરદદી, ઋ�ઙળી, ઇ઼અદૃુવદ ઈઽીળ, <લ઼ફ, મૉઢીણૃ-ુમફગ઼ળદૂ �ષફ ઇફૉગ વ્ગ્ફી 
�ષફરીઅ Rષી રશૉ ઝૉ, ઞ ૉક ઈ �ષફ સોવૂ ઑરફી ઈળ્*લ રીડૉ  ઘદળીHબ ઝૉ ઑષૃઅ �થદી ગૉ  રીફદી ઞ 
ફધૂ! 

                 રીથ઼ફી ઘ્ળીગફ્ ુષજીળ ગળૂઑ દ્ બઽૉવીઅફી લૃઙરીઅ રીથ઼ રીQ ગૃનળદૂ ભશ-સીગ-
યી� ષઙૉળૉફ્ ષબળીસ ઘીષીરીઅ ગળદ્ ઽદ્. પૂરૉ પૂરૉ ઇફીઞ ગઢ્શફૂ ઘૉદૂ ધદૂ ઙઉ ઇફૉ ળીઅપૉવ્ 
ઘ્ળીગ વૉષીફૃઅ સH ધલૃઅ. બળઅ દૃ ળીઅપૉવી ઘ્ળીગફૂ ઼ીધૉ ?નષ઼યળ ઇPલ ગૃનળદૂ ઘ્ળીગ (ભશ્-સીગ ષઙૉળૉ) 
વૉષીફૃઅ જીવૃ ઞ ળઽૉ દૃઅ. પૂરૉ પૂરૉ રીથ઼ફી ઘ્ળીગરીઅધૂ ગૃનળદૂ દદ8ષ્ ચડદીઅ ઙલીઅ - રૂવરીઅ બ્ુવસ 
ગળૉવી જ્ઘી ઇફૉ ળૂભીઉPણ વ્ડ ષપૃફૉ ષપૃ ષબળીસરીઅ ઈષદી ઙલી. સીગ ઇફૉ ભશ્ ર9ચીઅ ધષીધૂ ઇફૉ 
મપૂ ઞ*લીઑ રશદીઅ ફ ઽ્ષીધૂ ઑફ્ ષબળીસ ચડલ્. ગીજી સીગયી�ફૉ મનવૉ યળબૄળ દૉવ-ર઼ીવીષીશીઅ 
સીગ ઞ વ્ગ્ બ઼અન ગળષી વી*લી. ઞ ૉ ષ�દૃ ષપૃ દૉવ ઇફૉ ષપીળૉ  રૂઢીષીશૂ ઽ્લ ઑ મપૂ ષ�દૃક 

ભળ઼ીથ, ફરગૂફ ગૉ  ઇPલ ગ્ઉ ફીરૉ ઘૄમ ઞ $જુવદ ધઉ ઙઉ. વ્ગ્ફૉ બથ ઼ીની ઘ્ળીગફૉ મનવૉ 
ર઼ીવૉનીળ, દશૉવી ઘ્ળીગ ષપૃ બ઼અન બણષી વી*લી ઈર ઈઞફ્ ઈબથ્ ઘ્ળીગ ઇ઼અદૃુવદ મફૂ ઙલ્. 

''યૄઘ વીઙૂ ઝૉ રીડૉ  ઘીષૃઅ ઝૉ ઑષૃઅ ફઽW બથ ''�ષીન ઼ીળ્ ઝૉ રીડૉ  ઘીષૃઅ ઝૉ ઈષૂ ષૅુY ષપદૂ ઙઉ. બ?ળથીરૉ 

સળૂળરીઅ ઞHળ ઽ્લ ગૉ  ફ ઽ્લ, યીષદૂ ષ�દૃ રશૉ ગૉ  દળદ બૉડરીઅ બપળીષષૂ ઑષૂ ડૉષ મઽૃ <લીબગ ધઉ 
ઙઉ. ઘી4બનીધBફૂ �ઽૉળીદ ફીફી મીશગધૂ ર્ડી ઼ૃપૂ ચથીઅફૉ વવજીષફીળૂ-ઇગશીષફીળૂ ધઉ બણૂ 
ઇફૉ ભૉસફૉમવ ઘી4બનીધU - દૉવ-ચૂ-મડળ-જૂટધૂ યળબૄળ ઘી4બનીધU ઼ીરીPલ ષબળીસરીઅ ષપૃફૉ ષપૃ 
$રીથરીઅ ઈષષી વી*લી. 

                  ઈઘૂ નૃુફલીરીઅ યીળદૂલ $� ઇફૉ ઑરીઅ બથ ઙૃઞળીદૂક ઑરફૂ ુમફ�ષી�Zલ$ન 
ઘ્ળીગફૂ ડૉષ્ :◌ીધી ઞુફુફગ મઅપીળથફૉ ગીળથૉ ઈઞૉ Cનલળ્ઙ ઞ ૉષૂ મૂરીળૂફ્ ય્ઙ ધઉ �લ ઝૉ. 
ઈઞૉ ર2લર ષઙB ઇફૉ ઋLજ ર2લર ષઙBફી ચથી વ્ગ્ સળૂળફૂ ઞH?ળલીદ ગળદીઅ ષપૃ ઘીલ ઝૉ બ?ળથીરૉ 
બૉડ ષપૉ ઝૉ ગૉ  ઈઘૃઅ સળૂળ ષપૉ ઝૉ. ઘ્ળીગરીઅ જળમૂલૃગદ બનીધU (દૉવ-ચૂ ષઙૉળૉ ) ઘૄમ ષપૃ $રીથરીઅ 
ષબળીલ ઝૉ. રૂઢી (ફરગ) ફ્ ષબળીસ ઘૄમ ષ2લ્ ઝૉ. ચથી વ્ગ્ સળૂળફૂ ઞHળ ગળદીઅ ન્તધૂ મૉ ઙ[અ રૂઢૃઅ  
ળ્ઞ બૉડરીઅ બપળીષદી ઽ્લ ઝૉ! દી�અ સીગયી�, ભશ્ ઇફૉ ગઢ્શ ઞ ૉષી ળૉ઼ીલૃગદ બનીધUફ્ ષબળીસ 
ચડલ્ ઝૉ. ઈબથીઅ ર્ડી યીઙફીઅ ગૃડૃઅમ્રીઅ ફી�દી દળૂગૉ  ઽઅરૉસ દશૉવૂ જૂઞષ�દૃકફૂ ઞ મ્વમીવી ળઽૂ 

ઝૉ. દSી ષઙળફી ફી�દીક ઑડવી ષપૃ ચૂધૂ જ્બણષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ઑરીઅ જળમૂફૃઅ $રીથ દશૉવી 

ફી�દી ઞ ૉડવૃઅ ઞ ધઉ �લ ઝૉ. ર્થ ફીઘૂફૉ મફીષૉવ ળ્ડવૂ યળબૄળ ચૂધૂ જ્બણષીરીઅ ઈષૉ 8લીળૉ  ઑરીઅ 

ઇફૉ દશૉવીઅ તૉમળીઅ ગૉ  બૄળૂરીઅ ઘી઼ ગ્ઉ ભળગ ળઽૉદ્ ફધૂ. ઘ્ળીગફીઅ ઈ મપીઅ બ?ળષદBફ્ફૃઅ બ?ળથીર 
ઈપૃુફગ ળ્ઙ્ ઝૉ. 
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                 ુષ\ ઈળ્*લ ઼અ�ધીફી ઈઅગણીક નસીBષૉ ઝૉ ગૉ◌ૉ, ઘ્ળીગરીઅ જળમૂફૃઅ $રીથ ઞ ૉર ઞ ૉર ષપૉ 
ઝૉ દૉર દૉર Cનલળ્ઙ, ગૉP઼ળ, �ણીબ[અ, ઽીઉDવણબૉૠળસળ, ણીલીુમડૂ઼ ષઙૉળૉ  ળ્ઙ્ ષપદીઅ �લ ઝૉ. ઽ� 
ઈઞૉ બથ ઞ ૉ નૉસ્રીઅ - ઞ ૉ ષ�દૂરીઅ $ીગૅુદગ ઘ્ળીગ (ભશ્-સીગયી�-ગઅ નરૄશ) ઇફૉ ઇફીઞ-ગઢ્શ ષપૃ 
ષબળીલ ઝૉ 8લીઅ ઇPલ નૉસફી વ્ગ્ ગળદીઅ ઈ મપી ળ્ઙ્ફૃઅ $રીથ ચ[અ કઝૃઅ ઝૉ. 

                 ઉ(Pણલફ ગીઋP઼ૂવ કભ રૉ?ણગવ ળૂ઼જBફી ?ળબ્ડB  $રીથૉ યીળદફૂ બૃMદષલફૂ 
<લુ^દકફૉ ળ્ઞ ૪૨ aીર ઞ ૉડવૂ જળમૂ ઘ્ળીગરીઅ રશૉ દ્ ઑ બૄળદૂ ઝૉ. ઞલીળૉ  ઘ્ળીગરીઅ ગૃવ જળમૂફૃઅ 
$રીથ ઈફીધૂ ચ[અ ષપૂ �લ 8લીળૉ , વીઅમૉ ઙીશૉ Cનલળ્ઙ, ગૉP઼ળ ષઙૉળૉ  ળ્ઙ્ ઋનયષૉ ઝૉ. ઇફીઞ-ગઢ્શ 
ષઙૉળૉરીઅ ળઽૉવૂ ઇbcલ જળમૂ ઋબળીઅદ મૂ� ૩૭-૪૨ aીર જળમૂ ઘીષીરીઅ ઈષૉ દ્ બૄળદૃઅ ધઉ �લ. 

નૃયીB*લૉ, ર્ડીયીઙફી સઽૉળૂ ઙૃઞળીદૂક ળ્ઞફૂ ૪૨ aીરફૉ મનવૉ ૮૨ ધૂ ૩૨૨ aીર ઞ ૉડવૂ gcલ જળમૂ 
બ્દીફી બૉડરીઅ બપળીષૉ ઝૉ ઇફૉ Cનલળ્ઙફૉ ઈરઅQથ ઈબૉ ઝૉ. 

                   ઇફૉગ ષોhીુફગ ઇiલી઼્ધૂ ઽષૉ ુફુjદબથૉ ઑષૃઅ ગઽૂ સગીલ ઑર ઝૉ ગૉ , ઽીઉDવણ$ૉસળ 
ઇફૉ Cનલફૂ મૂરીળૂ રીડૉ  ગીળથયૄદ ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼ દળૂગૉ  કશઘીદૂ, પરફૂક ગઢથ ઇફૉ 

઼ીઅગણૂ ધષીફૂ $?Jલી રીથ઼ફી ઞુફુફગ મઅપીળથ ઋબળીઅદ ઑફી ઘ્ળીગ, <લ઼ફ, ગ઼ળદ, રીફુ઼ગ 
દીથ ઇફૉ ઇPલ ુફળીસીઞફગ વીઙથૂક બળ ચથ્ ર્ડ્ ઈપીળ ળીઘૉ ઝૉ. Cનલફૉ વ્ઽૂ બઽ9જીણદૂ 
ગ્ળ્ફળૂ પરફૂ ઞલીળૉ  ગઢથ ઇફૉ ઼ીઅગણૂ ધઉ �લ 8લીળૉ  Cનલફૉ વ્ઽૂફ્ બૃળષઢ્ કઝ્ બણષી વીઙૉ ઝૉ 

ઇફૉ રીથ઼ ઽીડB  ઑડૉગફ્ ુસગીળ મફૉ ઝૉ. ગ્ળ્ફળૂ પરફૂ ઇફૉ ઇPલ ળગદષી?ઽફૂક ઼ીઅગણૂ ઇફૉ ગઢ્ળ 

ધઉ ઞષીફૂ $?Jલી (દમૂમૂ યીહીરીઅ ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼) સળૂળફૂ ચથૂ મપૂ ળગદષી?ઽફૂકફૉ 

ઇ઼ળ ગળૉ  ઝૉ ઇફૉ ઑફૉ બ?ળથીરૉ Cનલળ્ઙ ઋબળીઅદ બૉળીુવુ઼઼ ગૉ  મૂ� ચથી ળ્ઙ ધઉ સગૉ  ઝૉ. ઈઞફૂ 

દીળૂઘૉ ઈ ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼ફૉ બ?ળથીરૉ ઋનયષદી ળ્ઙ્ ુષગુ઼દ નૉસ્ફી ફીઙ?ળગ્ફી રળથફૃઅ રMૃલ 
ગીળથ ઝૉ. નળ ઼્ રૅ8લૃરીઅધૂ બજી઼ધૂ ષપૃ રૅ8લૃફૃઅ ગીળથ ઑધૉળ્�ગવૉળ્ુ઼઼ ઽ્લ ઝૉ. 

               ઈબ[અ નૃયીB*લ ઑડવૃઅ ઞ ઝૉ ગૉ , ઞ ૉ �ષફ-બlુદ ઽીુફગીળગ ઝૉ - ઞ ૉ ઘ્ળીગ, <લ઼ફ, 
<લષ઼ીલ, ુષઽીળ ષઙૉળૉ  ઽીુફગીળગ ઝૉ ઑષૃઅ ઼ીુમદ ધઉ ઙલૃઅ ઝૉ ઑફૂ �થગીળૂ ઼ીરીPલ વ્ગ્ ઼ૃપૂ 
બઽ9જદૂ ઞ ફધૂ. ઇફૉ ઞ ૉડવૂ �થગીળૂ બઽ9જૉ ઝૉ ઑ ઇઅઙૉફૂ ષોગ(mબગ <લષ�ધીફૂ �થ વ્ગ્ફૉ ફધૂ 
ઽ્દૂ. ઇફૉ ચથૂષીળ ઈ મપૃઅ �થદી ઽ્ષી ઝદીઅ ઑફૂ ઙઅયૂળદી ઇઅઙૉફૂ ઼રઞથ ફ ઽ્ષીધૂ ઇધષી 
મૉનળગીળૂફૉ ગીળથૉ વ્ગ્ ઽીુફગીળગ �ષફબlુદ ઞmનૂ મનવદી ઞ ફધૂ ઇફૉ બ?ળથીરૉ ષપૃ ફૉ ષપૃ વ્ગ્ 
�ષફ સોવૂધૂ ધદીઅ ળ્ઙ્ફ્ ય્ઙ મફદી �લ ઝૉ. 

                ર્ડીઅ સઽૉળ્રીઅ ળઽૉફીળ ર્ડીયીઙફી વ્ગ્ ળ્ઞ ૉળ્ઞ ઇધષી ઑગીઅદળૉ  બ્દીફી ઼રીઞફી 
ઇરૃગ રીથ઼ફૉ ઽીડB  ઑડૉગ ઈ<લ્ ઇફૉ ઇરૃગફૉ ઽીઉDવણ$ૉસળફૉ ગીળથૉ વગષ્ (બૉળૉ ુવુ઼઼) ધઉ ઙલ્ 
ઑષી ઼રીજીળ ઼ીઅયશદી ળઽૉ  ઝૉ; ઈષી ગૉડવીલ ઑડૉગ ગૉ  બૉળૉ ુવુ઼઼ધૂ બૂણીદી નનnકફૂ ઽ9સૉ ઽ9સૉ 
ઘમળ બૄઝષી �લ ઝૉ. બળઅ દૃ ઼રીઞરીઅ ઈડવી મપી વ્ગ્ફૉ ઑગ ઞ �દફૂ મૂરીળૂ ગૉર ષપૃ $રીથરીઅ વીઙ ૃ
બણૂ �લ ઝૉ? ઇફૉ ઈષૂ મૂરીળૂ બ્દીફી ગૃડૃઅમરીઅ ગ્ઉફૉ ફ ધીલ ઑ રીડૉ  સૃઅ ગીશ� વૉષૂ Rઉઑ? ઑષી 
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$Aફ્ યી*લૉઞ ગ્ઉફૉ ઋનયષૉ ઝૉ. Cનલળ્ઙ ઇફૉ Dવણ$ૉસળ ઞ ૉષૂ મૂરીળૂ લ્*લ ગીશ� વઉફૉ ધદૂ ઞ 
ઇડગીષૂ સગીલ ઝૉ ઑષૂ �થ યી*લૉઞ ગ્ઉફૉ ઽ્લ ઝૉ. ઇળૉ , ઑડૉગ ઈષૂ ઙલી બઝૂ ગૉ  ઽીઉDવણ$ૉસળફૃઅ 

ુફનીફ ધલી બઝૂ બથ ળીઘષૂ Rઉદૂ ગીશ� ર્ડી યીઙફી નનnક ળીઘદી ફધૂ ઇફૉ બઝૂ ઞલીળૉ  રૅ8લ ૃગૉ  

બૉળૉ ુવુ઼઼ ઞ ૉષૂ ચડફી ઋનયષૉ 8લીળૉ  ળ્ષી ુ઼ષીલ ગસૃઅ મીગૂ ળઽૉ દૃઅ ફધૂ. 

 


