ઙૃઞળીદૂ – પ્ળથ -૱-ધર ઼-બીઢઆ૬ -ફષી ષહફી ઼અગબ્
ૃુદ - ઼અગબ્ફૂ લીનૂ મફીષ્.
s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.
ફષી ષહ ઼અગ બ્ ગળષીફ્ ઈબથૉ લીઅ રઽરી ઝૉ . ઑષૃઅ રફીલ ઝૉ ગૉ ફષી ષહ ગળૉ વી ઼અગ બ્ ભશૂયૄદ
ધદી ઽ્લ ઝૉ . ઈધૂ ચથી વ્ગ્ ફષી ષહ બ્દીફૉ ઇફૃગૄશ ઈષૉ ઑષી ઼અગ બ વૉદી $ષી રશૉ ઝૉ . ઼અગ બ્
ગૉ ડવી બળબૄથ& ધીલ ઝૉ ઑ દ્ ઼રલ ઞ ગઽૉ દ્ ઽ્લ ઝૉ . દૉષૂ ઞ ળૂદૉ ફષી ષહ ુષ)ીધ*કફૉ ઇ,લી઼ફૃઅ બથ
ુષસૉહબથૉ ગઽૉ ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . દઽૉ ષીળ્ફૂ ર઼્રરીઅ ઇ,લી઼ રીડૉ ુષ)ીધ*કફૉ ગઽૉ ષૃઅ ઑ દૉરફૉ ુમવગૃ વ
બ઼અન બણદૃઅ ફધૂ. ઇઙીઋ રીમીબ ફષી ષહ ુષ)ીધ*કફૉ ઇજૄગ ઇ,લી઼ ગળષી મૉ઼ીણદી, બથ ઈઞૉ
બળુ4ધુદ મનવીઊ ઙઊ ઝૉ . ર્ડી યીઙફી બળષીળ્ નષીશૂ નળુરલીફ મઽીળઙીર ઞ ઽ્લ ઝૉ . ઈધૂ ફષી
ષહ&રીઅ ઼અગ બફ્ ઞૉ રઽરી ઝૉ ઑ ઽષૉ પૂરૉ પૂરૉ ચડષી રીઅ7્ઝૉ .
઼અગ બ ઑડવી રીડૉ વૉષીદી ઽ્લ ઝૉ ગૉ ઈઙીરૂ ઼રલરીઅ ઈબથૉ સૃઅ ગળષૃઅ ઝૉ દૉફ્ ળ્ણરૉબ
મફૂ સગૉ . ઈ ઋબળીઅદ ઈફી ઈપીળૉ યુષ8લફૉ બથ ગઅણીળષીરીઅ ઈષદૃઅ ઽ્લ ઝૉ . ગરફ઼ૂમૂ ઑ ઝૉ ગૉ
ર્ડી યીઙફી ઼અગ બ્ બ્દીફી 4ષીધ& રીડૉ વૉષીદી ઽ્લ ઝૉ . ગૉ ડવીગ ઼અગ બ ઑષી ઽ્લ ઝૉ ગૉ ઞૉ બળબૄથ&
ધઊ સગૉ દૉર ફધૂ ઽ્દી. દૉફ્ ઼અગ બ વૉફીળફૉ બથ 9લીવ ઽ્લ ઝૉ . દૉર ઝદીઅ ઈષી ઼અગ બ્ વૉષીધૂ
ચથૂષીળ રૃ:ગૉ વૂ ઼;&દૂ ઽ્લ ઝૉ . ઼અગ બ બ્દીફૃઅ 4ષ<ફ બૃ=અ ગળષીફૃઅ ઑગ ઼ીપફ ઝૉ . દૉફી ઈપીળૉ
>લુ?દફૉ યુષ8લરીઅ દૉ સૃઅ ગળષી રીઙૉ ઝૉ ઇધષી દૉફૉ બ્દીફી ઇઅઙદ @ષફ ગૉ A્ભૉ સફવ @ષફરીઅ ?લીઅ
બઽBજષૃઅ ઝૉ દૉફ્ 9લીવ ઈષૂ સગૉ ઝૉ .
ચથૂષીળ નૉઘીનૉઘૂધૂ બથ ઼અગ બ વૉષીદી ઽ્લ ઝૉ . ઈષી ઼અગ બરીઅ ગ્ઊ ુફDી ઽ્દૂ ફધૂ.
ુફDી ફઽE ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ દૉફૉ ુ઼F ગળષી રીડૉ ફી Aલફ્ બથ >લષુ4ધદ ળૂદૉ ધદી ઽ્દી ફધૂ. ઈર
ઽીભ-ઽીડ ણ Aલફ્ધૂ ઼અગ બ ુ઼F ફઽE ધદીઅ >લુ?દ ઽદીસી ઇફૃયષદૂ ઽ્લ ઝૉ . બળથીરૉ મૂ; ષહ&ધૂ
દૉ ઼અગ બ વૉષીફૃઅ મઅપ ગળૂ નૉ ઝૉ . ઽગૂગદરીઅ ઈ બFુદ ઇલ્Hલ ઝૉ . >લુ?દઑ બ્દીફૂ સુ?દ Aરીથૉ
બ્દીફી યુષ8લફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષૃઅ $ઊઑ ઇફૉ દૉફી ઈપીળૉ ઼અગ બ વૉષી $ઊઑ.
ર્ડી વ્ગ્ફી @ષફરીઅધૂ બથ ઈ ળૂદૉ Aૉળથી વૉષીદૂ ઽ્લ ઝૉ . ગ્ઊ બથ >લુ?દ ઑગીઑગ
ર્ડૂ મફૂ ઞદૂ ઽ્દૂ ફધૂ. નળૉ ગફૂ સIઈદ દ્ ફીફીઅ બઙવીઅધૂ ઞ ધદૂ ઽ્લ ઝૉ . સIઈદફૃઅ ફીફૃઅ બઙવૃઅ ઞ
યીુષ ર્ડી ગનરફૉ ઈગીળ ઈબદૃઅ ઽ્લ ઝૉ . ઼ીઉમળ ષ ણ& ફી રીઅપીદીક ફીળીલથ રૄુદ&, ુ4ડષ $K઼,
ુમવ ઙૉL઼ ષઙૉળૉ બથ બ્દીફૂ સIઈદ દ્ ફીફીઅ બઙવીઅધૂ ઞ ગળૂ ઽદૂ. દૉષૂ ઞ ળૂદૉ ળવીલM઼ફી
પૂ=યીઊ ઇઅમીથૂફૂ સIઈદ બથ દૉષૂ ઞ ઽદૂ, બથ ઈ નળૉ ગૉ સIઈદફૂ ઼ીધૉ ઞ ઼અગ બ બથ ઼ૉ>લી
ઽદી. ઞૉફી ઈપીળૉ દૉક ઼ભશદી રૉશષૂ સ?લી.
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ઈઞૉ ર્ડી યીઙફી ુષ)ીધ*કરીઅ યુષ8લફીઅ ઈલ્ઞફફ્ ઇયીષ $ષી રશૉ ઝૉ . ર્ડી
યીઙફીઅફૉ દૉરફૉ યથૂઙથૂફૉ સૃઅ ગળષૃઅ $ઊઑ દૉફ્ 9લીવ ઞ ઽ્દ્ ફધૂ. મૂ;કફૃઅ $ઊફૉ દૉક બથ
યુષ8લફૂ ઼ીળૂ ઼ીળૂ ગ બફીક ગળષી રીઅણૉ ઝૉ ઇફૉ ષી4દુષગદી ઇવઙ ઽ્લ ઝૉ . ગ્ઊ બથ ુષ)ીધ*
દૉરફી ઇ,લી઼રીઅ ઇઅુદર ષહ&રીઅ ઈષૉ દૉ ઇઙીઋધૂ દૉફૂ બી઼ૉ ઈઙશફી મૉ-Nથ ષહ&ફૃઅ ઈલ્ઞફ ઽ્ષૃઅ
$ઊઑ.
બળઅદૃ ઈઞફી ઽળૂભીઊફી લૃઙરીઅ ઈ ુષ)ીધ*ક રીN ઼ભશ >લુ?દકફૉ ઞ ઞૃ ઑ ઝૉ . ઈ
઼ભશ >લુ?દકઑ ગળૉ વી ઼અચહ&ફૉ દૉક $દી ફધૂ ગૉ દૉફૉ ;થષીફ્ Aલફ બથ ગળદી ઽ્દી ફધૂ.
ઈધૂ મૉ-Nથ ષહ&રીઅ દૉક ઽદીસીરીઅ ઼ળૂ ઞદી $ષી રશૉ ઝૉ . ઼અગ બફૉ બથ $ ઽગીળીરગ ળૂદૉ વઊઑ
દ્ ગનીજ @ષફરીઅ ઼ભશદી જૄરદૂ ઈષૉ. ફષી ષહ નળૉ ગફૉ ઼અગ બ વૉષીફૂ Aૉળથી ઼ીધૉ દૉ ઼અગ બ ુ઼F
ગળષી ુફDીબૄષ&ગફી Aલી઼્ ગળષીફૂ બથ સૃયૉOઝી.

઼અગબ્ફૂ લીનૂ -ઈઞૉ ઞ ઈજળથરીઅ વીષ્…..
૩. રનન ફઽE દ્ Aીધ&ફી ગળ્ $ દરૉ ગ્ઊ >લુ?દ ગૉ Aીથૂ ગૉ @ષફૉ રૃ:ગૉ વૂરીઅ ઞૃ ક ઇફૉ ઑ ઼રલૉ દરૉ
દૉફૂ ગઅઊ રનન ફ ગળૂ સગ્ ઑષૂ ઽીવદરીઅ ઽ્ષ દ્ ગઅઊ ફઽE દ્ યઙષીફફૉ દૉ >લુ?દ/Aીથૂ ગૉ @ષફૂ રનન
રીડૉ Aીધ&ફી ગળષીફ્ ઼અગ બ વઊ સગ્.
૪. ષહ&રીઅ ઑગ ષીળ ઞIળલીદ રઅન >લુ?દફૉ રનન ગળ્: નળ રઽફૉ દરીળૂ ગરીથૂરીઅ ષપૃ ફઽE દ્ રીN
૩00 Iુબલી ઇધષી $ ઈષગ ષપૃ ઽ્લ દ્ દૉ Aરીથૉ ઇરૃગ ફીથી મીઞૃ બળ ળીઘ્, ષહ&ફી ઇઅદૉ રઅનળરીઅ
નીફ ઈબષીફૉ મનવૉ ગ્ઊ ઑગ ઞIળલીદ રઅન >લુ?દફૉ રનન ગળૂ સગ્.
૫. ઞરષીફૃઅ ઇણપૃઅ ફ ઝ્ણસ્ Uલીળૉ ઞરષી મૉ઼્ લીળૉ ધીશૂરીઅ ઑડવૃઅ ઞ વ્ ઞૉ દરૉ ઞરૂ સગ્, મફૂ
સગૉ દ્ ઑગ ષીળરીઅ મપૃઅ ઑગ઼ીધૉ ધીશૂરીઅ યળૂ ફ વૉદી મૉ ષીળ ધ્ણૃ ધ્ણૃ વ્ બથ ઞVલી બઝૂ ધીશૂરીઅ
ુમવગૃ વ ષપષી ફ નૉસ્. (Xલીફ ળીઘ્ ગૉ દરફૉ ઈઞૉ બૉડ યળૂફૉ ઞરષી રશૉ ઝૉ બથ નૉસરીઅ ઇફૉ ુષYરીઅ
ઑષી ચથી મીશગ્ ઝૉ ઞૉરફૉ ઑગ ગ્ુશલ્ બથ ઞરષી ફધૂ રશદ્, દ્ દરફૉ ઞૉ રશૉ ઝૉ દૉ ઘ્ળીગફ્ ઈનળ
ગળ્ ઇફૉ મઙીણ્ ફઽE.)
૬. ઙરૉ લી ગજળ્ ફ ભ\ ગ્, નૉસ દરીળ્ ઞ ઝૉ : દરૉ ?લીઅગ ઋયી ઝ્ ઇફૉ દરીળી ઽીધરીઅ ગઅઊગ ગજળ્ ઝૉ ઞૉ
દરૉ ઙરૉ લી ફીઅઘૂ નૉસ્ દ્ ર્ડૉ યીઙૉ દરફૉ ગ્ઊ ગઅઊ ગઽૉ સૉ ફઽE બથ ઼અગ બ વ્ ગૉ કઝીરીઅ કઝૃઅ ગજળ્
દ્ દરૉ ગજળીબૉડૂરીઅ ઞ ફીઅઘસ્. ષપૃરીઅ ષપૃ દ્ દરીળૉ મૉ ુરુફડ ગજળીબૉડૂ સ્પષી રીડૉ મઙીણષૂ બણસૉ
બથ દરફૉ ઙઅની ચળરીઅ ળઽૉ ષૃઅ બ઼અન ફધૂ ઈષદૃઅ દ્ ઙઅની સઽૉ ળ-ઙઅની ળીUલ-ઙઅની નૉસરીઅ ળઽૉ ષૃઅ ગૉ ર બ઼અન
ગળસ્.
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૭. ષૂઞશૂ મજીષ્ Iરરીઅધૂ મઽીળ ફૂગશદી બઽૉ વી વીઊડ-બઅઘ્-ઑ઼ૂ-ગV<લૄડળ ઞIળ ફ ઽ્લ દ્ મઅપ
ગળૂફૉ ઞ મઽીળ ;ષ.
૮. રીભૂ ઈબષીફ્ ઼અગ બ ગળ્ ઙદ ષહ&રીઅ દરફૉ ચથી વ્ગ્ઑ નૃઘ બઽBજીણલૃ ઽસૉ બથ દૉ નળૉ ગ
>લુ?દફૉ ગઅઊગફૉ ગઅઊગ બળૉ સીફૂ ળઽૂ ઽસૉ ઇફૉ ફ બથ ઽ્લ દ્ બથ દરૉ યૄવૂ ;ષ દૉ >લુ?દફૂ ઼ીરૉ ઞઊફૉ
દૉફૉ રીભ ગળૂફૉ ઑગષીળ ુ4રદ ઈબ્. દરફૉ ઞૉ ઘૃસૂ રશસૉ દૉ સKન્રીઅ ષથ&ષૂ ફઽE સગ્.
૯. ુ4રદ ઈબ્: નષ઼રીઅ ઈબથૉ ઽ;ળ્ ગીર ગળદી ઽ્ઊઑ ઝૂઑ ફીફી ર્ડી. દથીષરીઅ ઈબથૉ
ઽ઼ષીફૃઅ ઞ યૄવૂ ઞઊઑ ઝૂઑ. @ષફફ્ ઈપીળ ઝૉ ઽી4લ ઇફૉ ઈસી. નષ઼ફૂ સIઈદરીઅ ઑગ ુ4રદ
ઈબ્, ષીઽફ જવીષદૂ ષઘદૉ, મ઼્ ઼ીધૉ ષીદ ગળદૂ ષઘદૉ, દથીષબૄથ& ગીર ગળદૂ ષૉશી ઙરૉ લીળૉ .
૱. ઽગીળીરગ ુષજીળ્ નરીઙ દરી=અ ઝૉ દરૉ સૃઅ ુષજીળષી રીઅઙ્ ઝૉ દૉ રીN ઇફૉ રીN દરીળી બળ
ઈપીળ ળીઘૉ ઝૉ . ગ્ઊ બથ ુષહલફ્ ઽગીળીરગ બઽૉ વૃઅ ુષજીળૂફૉ ઈઙશ ષપષી રીડૉ દરફૉ ગ્ઊ ળ્ગૂ ફ
સગ્.
૯. Aૉરફ્ ઑગળીળ ગળ્: Aૉરફ્ ઑગળીળ રીN બુદ-બફૂ ગૉ Aૉરૂ-Aૉુરગી ષOજૉ ઞ ફધૂ ઽ્દ્ રીદીબૃN, ુબદી-બૃNૂ, નીની-બૐN, ુરN-ુરN ગ્ઊફૂ બથ ષOજૉ ઽ્ઊ સગૉ ઝૉ . ચથૂષીળ રીN ઑગળીળફૉ ફ
ધષીફી ગીળથૉ ઼અમઅપ્રીઅ ઘડીસ ઈષૂ ઞદૂ ઽ્લ ઝૉ . દરફૉ ઙરદૂ >લુ?દફૉ ઞથીષ્ ગૉ દૉ >લુ?દ દરીળી
રીડૉ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ઘી઼ ઝૉ .
૩૨. ફી બીણ્ ઈબથૉ ુષજીળૂઑ ઝૂઑ ઑડવૃઅ ઇચ=અ ગીર ફધૂ. ફ ઙરદૂ >લુ?દ, ફ ઙરદૂ ષ4દૃ, ફ
ઙરદી ઘ્ળીગ રીડૉ ફી બીણદી સૂઘ્. સIઈદરીઅ ધ્ણૃ ઇચ=અ વીઙસૉ બથ રઙઞ બળ ગ્ઊ યીળ ફઽE ળઽૉ .
ઽી, બથ ફી બીણષીરીઅ ુષફdદી યૄવસ્ ફઽE.
૩૩. ઽ઼્ ઇફૉ ળણ્ @ષફરીઅ રીN ઘૃસૂ ઈષસૉ દૉષૂ ગ બફી ઇધષી ઈસી ળીઘષૂ ઘ્ડૂ ફધૂ બથ
>લીઞમૂ બથ ફધૂ. ઞૉર ધીશૂરીઅ નળૉ ગ ;દફ્ 4ષીન ઉOઝૂઑ ઝૂઑ દૉર @ષફરીઅ બથ મપૂ ઞ વીઙથૂક
ઽ્ષૂ $ઊઑ. ઼ૃઘફૂ ઼ીધૉ નૃઘફૉ બથ ઈષગીળ્ ઞૉધૂ ઘૃસૂકફૉ ષપૃ ઈફઅન ઼ીધૉ રીથૂ સગીલ.
12. ;થૉ ઇ;થૉ ળીef ફૂ ઼અબુદફૉ ફૃ?સીફ ફ બઽBજીણૂઑ.
13. ળીef ુષળ્પૂ Aષૅુદરીઅ ઼ીધ ?લીળૉ લ બથ ફ ઈબૂઑ.
14. ઼રીઞફીઅ નૃહથ્ ઞૉષી ગૉ નીI, ઞૃ ઙીળ, રઽવીસ્હથફૉ A઼્ીઽફ ફ ઈબૂઑ.
15. ગૃ નળદૂ ઼અબુદકફ્ >લલ ઇડગીષૂઑ.
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16.રદનીફ ઇજૃગ ગળૂઑ.
17. ઼રીઞરીઅ ;ઙI?દી ભૉ વીલ દૉષી ઋનીઽળથ મૉ઼ીણૂઑ.

૩૪૭ ગળ્ણફૂ ષ4દૂ પળીષદ્, નૃુફલીફી ઼ૐધૂ ષપીળૉ લૃષીફ્ પળીષદ્ યીળદ
નૉસ ઈઞૉ ચથૂ મીમદ્રીઅ વીજીળ ઝૉ . રઞમૃદ ફધૂ.
ગીળથ ઝૉ નૉસફૂ ઞફદીફી ુષજીળ્.
ઘી઼ ગળૂફૉ લૃષીફ્રીઅ નૉસ રીડૉ , ઼રીઞ રીડૉ ગસૃગ ગળૂ ઝૃડષીફૂ ઉOઝીુ:?દફ્
ઇયીષ.
ઈબથૉ ઈબથી બ્દીફી રીડૉ @ષૂઑ ઝૂઑ,
બળઅદૃ ?લીળૉ લ ઈબથી નૉસ, ઼રીઞ, ઞIળલીદરઅન વ્ગ્ રીડૉ @ષદી ફધૂ.
ઈબથૉ hૉMણસૂબ ણૉ , ષૉવૉMડીઉફ ણૉ , ળ્ટ ણૉ ઋઞષૂલૉ ઝૂલૉ
બળઅદૃ ?લીળૉ લ બથ ૪૮ ;Mલૃઈળૂ, ૩૭ કઙeફી ગીલ&jર્ ઋઞષદી ફધૂ.
યીળદફ્ જઽૉ ળ્ મનવષ્ ઽસૉ દ્
બઽૉ વી ઈબથૉ – ઈબથી ુષજીળ્ મનવષી બણસૉ.
@ષફરીઅ ફીફી ઼અગ બ્ ગળષી બણસૉ.
(ઋની.”બીથૂફ્ મઙીણ ગળૂસ ફઽૂ, ળીef ફૂ ઼અબુદફૉ ફૃ?સીફ બઽBજીણૂસ ફઽૂ”)

ઑગ >લુ?દ ઈષી બીઅજ ઼અગ બ્ મફીષૉ દધી દૉફૃ બીવફ ગળૉ દ્ …
૩૨૨ ગળ્ણફૂ ષ4દૂ kીળી ૭૨૨ ગળ્ણ ઼અગ બ્ધૂ
ઈબથૉ ચlઅ મપૃ મનવીષૂ સગૂસૃઅ.
મપૃ ઞ સ?લ ઝૉ . ઞIળ ઝૉ રીN ઈબથૂ ઉOઝીસુ?દફૂ.
4

www.pgondaliya.blogspot.in

Gondaliya Puran

લૃષીસુ?દ ગ્ઉબથ ળીef ફૂ ુષગી઼લીNીફૃઅ ઞIળૂ બળમશ ઽ્લ ઝૉ .
લૃષીફ્ફ્ ળીef રીડૉ ગસૃઅગ ગળૂ ઝૃડષીફ્ ઇુયઙર ઼રીઞરીઅ
ચથીઅ jીઅુદગીળૂ ભૉ ળભીળ વીષૂ સગૉ ઝૉ .
ઈબથૉ નળળ્ઞ ઞૉડવ્ Aલફ ઈબથી ચળફૉ
ષપૃ ઼ૃઅનળ, 4ષOઝ મફીષષી રીડૉ ગળૂઑ ઝૂઑ
દૉડવ્ ઞ Aલફ ઈબથૉ ઈબથી ળીef , ઼રીઞ રીડૉ ગળષ્ $ઉઑ.
ઈબથ્ નૉસ ઞ ઈબlઅ ઞMર 4ધીફ, ગર&4ધીફ ઝૉ .
નૉસ રીડૉ ઈભદ ઼રીફ નળૉ ગ બળુ4ધુદફૉ બઽBજૂ ષશષી
ઈબથૉ ઘયૉ ઘયી ુરવીષૂ જીવષૃ $ઉઑ.

ઈ નૉસફીઅ લૃષીફ્ દૉરફૂ રઞમૃદ ઉOઝીસુ?દ ષણૉ ઘયૉ ઘયી ુરવીષૂ નૉસફી
ુષગી઼રીઅ $ણીસૉ લીળૉ યીળદફૉ ષોુYગ રઽી઼nી મફદી ગ્ઉ ળ્ગૂ સગસૉ ફઽ.
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