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ઙૃઞળીદૂ - પ્ળથ ૮ – �્ઞૉ�ડ- �ધર ઼�- 

ગી�લ – ૪. 	ઽઅનરીદીફૉ અ઼મ્પફ 

�્ઞૉ�ડફૃઅ ફીર – ઙૃઞળીદફૂ યીહી,વ્ગ!ષફ,#ૃ$લ,ગશી,બ્સીગ 

દૉરઞ ઋઞષીદી દઽૉષીળ્ ુષસૉ રી	ઽદૂ રૉશષૂ �્ઞૉ�ડ દોલીળ ગળ્. 

                                              ઼અગવફ – બૃળથ ઙ,ણુવલી 

                             ઼અ� ગૅુદધૂ ઼રૅ� ઙૃઞળીદ ષોયષસીશૂ �નૉસ ઝૉ. ઙૃઞળીદ ળી%લ 

દૉફી ય( લ ષીળ઼ી, ઋ* જદર ,ષફસોવૂ ઇફૉ ઼રૅ� બળઅબળી 0ીળી ઽણ3 બફ ઼અ� ગૅુદફી 

ઉુદઽી઼ ષીળ઼્ પળીષૉ ઝૉ. ળી%લરીઅ મઽૃુષપ પર6, ઞૉરીઅ 7ઽ8 નૃ, ઉ� વીર, ઞોફ, મૃ� 

�જુવદ ઝૉ. ઙૃઞળીદફૂ ઼અ� ગૅુદ દૉફૂ ગશી, ઈનળ-ઈુદ: લ સોવૂ, બળઅબળી, ઼રીઞ, 

ઘૄમૂક યીવી-મ્વૂ ઇફૉ દગુફગૂ રૄ> લ્ 0ીળી રૄઢૂ @જૉAઅ  મ8 લૃઅ ઝૉ .ઙૃઞળીદ યીળદફી 

બુBર ુગફીળૉ  ઈષૉવૃઅ ઝૉ . ઞૉફ્ ઋCળ ઼ૂરી બીુગ� દીફ ઇફૉ ળીઞ� ધીફ ઼ીધૉ બૄષD ઼ૂરી રE લ�નૉસ 

઼ીધૉ, નુFથ ઼ૂરી રઽીળીG ડH , ગૉ 8 Iસીુ઼દ �નૉસ 7નષ, નરફ, નીનળી ઇફૉ ફઙળ ઽષૉવૂ ઇફૉ બૄષD 

ઇફૉ નુFથ ઼ૂરી ઇળમૂ રઽી઼ીઙળ ઼ીધૉ Jણીલૉવૂ ઝૉ.  

ઙૃઞળીદ ળી%લફૃઅ ફીર ઙૃઞળીદ ઙૃKળ, બળધૂ બણૉવ ઝૉ. ઞ ૉરથૉ ઉ.઼. ૯૨૨ ઇફૉ ઉ.઼. 
૱૨૨ નળુરલીફ ઇઽO ળીઞ ગલૃP ઽદૃઅ. 

 
• યીહી 

                         � ધીુફલ �Q ઙૃઞળીદૂ યીહી 0ીળી વ્ગ ( લષઽીળ ગળૉ  
ઝૉ. "ઙૃઞળીદફૂ" રીદૅયીહી ઙૃઞળીદૂ ઝૉ. ુષTરરીઅ %લીઅ %લીઅ ઙૃઞળીદૂ ષ� લ્ ઝૉ દU 
ઙૃઞળીદફૂ યીહી મ્વૉ ઝૉ. �ીનૉુસગ મ્વૂરીઅ ઙૃઞળીદરીઅ જળ્દળૂ, ગીઢૂલીષીણૂ, 
ગ* ઝૂ, ઼ૄળદૂ ઇફૉ ઋ. ઙૃઞળીદફૂ મ્વૂ મ્વીલ ઝૉ  ઋબળીઅદ ઙૃઞળીદરીઅ ચથી 
ુષ� દીળ્રીઅ રળીઢૂ, ુ઼અપૂ, બઅQમૂ ષઙૉળૉ  યીહી-મ્વૂ મ્વીલ ઝૉ . 

 
• બઽૉ ળષૉસ - બ્સીગ 

                    ળી%લરીઅ સઽૉળૂ ઇફૉ Wીરૂથ �Q દૉફૂ ળઽૉથૂ-ગળથૂ ઇફૉ ળૂદ-
7ળષીJ ઇફૉ બઽૉળષૉસરીઅ ઼ીX લબYઅ Jષી રશૉ ઝૉ. ઼ીરી8 લબ�્ બૃAહ બૉ8 ડ ઇફૉ 

સડD  ઇધષી ડૂ-સડD  બઽૉળૉ  ઝૉ  ઇફૉ ળી%લફૂ લૃષી બૉતૂરીઅ બુBરૂ ઇ઼ળ ફૂજૉ ઈષૂ 

ઽ્ષીધૂ � ગડD , ણHૉ઼, ,8 ઼  ષઙૉળૉ  બઽૉળૉ  ઝૉ . ઙૅઽૂથૂક ઼ીરી8 લ ળૂદૉ ઼ીણૂ ઇધષી 
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઼વષીળ ગુરટ બઽૉળૉ  ઝૉ. Wીરૂથ Fૉ�્રીઅ બૃAહ્ પ્દૂ-ટ\ ય્, મઅણૂ ઇફૉ ડ્બૂ 
બઽૉળૉ  ઝૉ . � �ૂક રઽનઇઅસૉ જુથલી-જ્ળૂ ઇફૉ બૃAહ્ ગૉ 7ણલૃઅ-પ્દૂ ઋ] ઼ ષ - 

દઽૉષીળફી �઼અઙ્રીઅ બઽૉળૉ  ઝૉ. 

 
• ય્ઞફ 

                        ર્ડી યીઙફી ઙૃઞળીદૂક સીગીઽીળૂ ઝૉ . બળઅબળીઙદ ‘ઙૃઞળીદૂ 
ધીશૂ’ દળૂગૉ  કશઘીદી ય્ઞફરીઅ નીશ, યીદ, ળ્ડવૂ ઇફૉ સીગયી,, ભળ઼ીથ, 
રૂઢીઉ ઽ્લ ઝૉ. ઈ ઼ષીળફૃઅ ઘીYઅ ઽ્લ ઝૉ . %લીળૉ  ઼ીઅઞફૂ ષૉશીફૃઅ ષીશૃઅ યીઘળૂ-

સીગ, ઇધષી ઘૂજણૂ-ગતૂ રૃ_ લ ઽ્લ ઝૉ. ઈ ઋબળીઅદ ઼ીરી8 લબથૉ જડથૂ, 
ઇધીથીઅ, ગજૄઅમળ, બીબણ, નૄપ-ચૂ, ઝી઼ દૉ ઇઽOફી ળ્ઞOની ઘ્ળીગરીઅ વૉષીદી ઽ્લ 
ઝૉ. ળ્ઞOની ય્ઞફ ઋબળીઅદ ઙૃઞળીદફૂ ઙૅ7ઽથૂક ઇ8 લ ષીફઙૂક મફીષષીરીઅ 

ઋ] ઼ ીઽૂ ઽ્લ ઝૉ. દૉરફી ળ઼્ણીરીઅ ઇફૉગુષપ ઇધીથી ઇફૉ ઇ8 લ �નૉસ્ ઞ ૉષી ગૉ  

નુFથ યીળદફૂ ય્ઞફ-ધીશ, ગ્ુ8 ડફૉ8 ડવ ઇફૉ જીઉફૂટ ય્ઞફ મફીષષીફૃઅ 
સૂઘૂ ઙઉ ઝૉ ઇફૉ દૉ મફીષૉ બથ ઝૉ. 

 
• ચળ : ળઽૉ ઢીથ 

                          સઽૉળૂ ઞફ્રીઅ દૉરફૂ ,ષફસોવૂ ષોયષૂ મફૂ ઝૉ. ઽષી 
ઋQસફૂ ર્ગશીસ, ળીજ-ળજૂવીધૂ ઼રૅ� નળૉગ ઘઅણ્, ` વૉઉટ ડીઉ> ઼  ઇફૉ 
ઈળ઼બઽીથધૂ ઼ૃસ્ુયદ 7નષીફઘઅણ ઼ીધૉ ઙૃઞળીદૂક રગીફ ઇધષી ભવૉડરીઅ ળઽૉ  

ઝૉ. Wીરૂથ ઞફ્ફી ળઽૉઢીથ્રીઅ ુષગી઼ ધલ્ ઝૉ . ઝદીઅ બથ ઈઞૉ બથ દૉરરફી 

ળઽૉઢીથ્રરીઅ બળઅબળીઙદ વીગણી ઇફૉ યીુદઙશ સોવૂફી રગીફ-ષ઼ીઽદ Jષી રશૉ 

ઝૉ. વીગણીરીઅ ફગસૂગીરષીશી ચળ્ ઙૃઞળીદફૂ ઈઙષૂ કશઘ ઝૉ. દૉ ઋબળીઅદ રીફષ 

ષ઼ીઽદ ઼ીધૉ બFૂકફૉ જથ ફીઘષી રીડૉફી ગવી] રગ મફીષૉવી જમૄદળી 

ઙૃઞળીદફૂ ઈઙષૂ કશઘ ઝૉ. 

 
• ગીલ2સોવૂ 

                    ર્ડી યીઙફી ઙૃઞળીદૂક ( લષ઼ીલ ઇફૉ પઅપી ઼ીધૉફૂ �ષૅુCકરીઅ 

Jદળીલૉવીઅ ઝૉ . ઙૃઞળીદ ખb્ુઙગ ગીરગીJરીઅ ઇWૉ઼ળ ળઽૉદૃઅ ળી%લ ઝૉ  ઇફૉ ળી%લફૂ 

ગીબણ ઋપ્ઙફૃઅ સઽૉળ ઇફૉ ઈુધDગ ળીઞપીફૂ ઇરનીષીન યીળદરીઅ ઼ીદરૃઅ � ધીફ 

પળીષૉ ઝૉ. ુષT� દળૉ  ઽષીઉ રીઙDધૂ Jણીલૉવી ઙૃઞળીદરીઅ ઇ8 લ ળી%લ્ ઼ીધૉફૂ 

ઽષીઉJણીથ ઼ૃુષપીક ષપૃઅ ઝૉ. ઇઽO પઅપી-( લષ઼ીલૂગ દગ્ ચથૂ ઝૉ . ઞ ૉ 

ષીલc8 ડ ઙૃઞળીદરીઅ ુષુષપ Fૉ�્ 0ીળી Jઉ સગીલ ઝૉ. 
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• 34ી ઇફૉ ઈ7 ધી : 
                          ઙૃઞળીદરીઅ મઽૃુષપ પરD ઇફૉ અ઼�નીલ્ ઞષી રશૉ ઝૉ. ઇઽO 

d�ી ઇફૉ ઈ� ધીફી રૄશ દૉરફી પરD ઇફૉ અ઼�નીલ રૃઞ Iત મફૉવી ઝૉ. રૃ_ લ 

પર6રીઅ 7ઽ8 નૃ, ઞોફ ઇફૉ મૐ� ઝૉ. અ઼�નીલ્રીઅ મ્ઽળી, ઇફૉ ર્ળ઼વીર ઙળીુ઼લી, ઞૉ 
ગ* ઝરીઅ �જુવદ ઝૉ. ઞ ૉક ઉ� વીરરીઅધૂ બ7ળષદfદ ધલૉવી. દૉકફૂ ,ષફસોવૂ 

યીદૂઙશ ઙૃઞળીદૂ ળઽૂ ઝૉ. ઼ૃ8 ફૂ રૃુ� વર દૉરીફીઅ મૂQ ર્ડી ઼રૄઽ દળૂગૉ  ઈષૉ ઝૉ. 

ઞ ોફ, ઉળીફફી બીળ઼ૂ, નુFથ ઙૃઞળીદરીઅધૂ ઈષૉવી ઇફૉ ુg� દૂક ઝૉ. ઙઞૃળીદફૂ 

�Q ઉh ષળૂ ઼Cીફૉ � ષૂગીળફીળૂ, ઼ 7ઽG Y ઇફૉ � ષયીષૉ ઋનીળ ઝૉ. દૉક ઼ષDપરDફૉ 

� ષૂગીળૂ બળ ઼8 રીફ, ઈ] રઙૐળષ ઇફૉ ઢ઼્ ુષTી઼ફૂ ઈ� ધી ઼ીધૉ ,ષફ ,ષૉ 

ઝૉ. ઙૃઞળીદૂક નળૉગ પરDફી દઽૉષીળ્, ઋ] ઼ ષ્ ઼ીધૉ રશૂ ઋઞષૉ ઝૉ . 
 

 • ગશી : 

                          ગશી ઇફૉ ઼iનલDરીઅ jુજ પળીષદી ઙૃઞળીદરીઅ ઋદ઼ષ્ફૂ ઋઞષથૂ 

઼ીધૉ દૉફૂ ગશીફૃઅ �નસDફ રીથષીફ્ ઇષ઼ળ ઇફૉળ્ મફૉ ઝૉ. ઙૃઞળીદરીઅ દૉફૂ ગશી 

ગીળૂઙળૂફૂ ઇફૉળૂ ઝીબ ુજ�્, ુસ> બગૅુદક ઇફૉ ઇ8 લ ગશીકરીઅ Jષી રશૉ ઝૉ. ગશી 

ઙૃઞળીદફૂ ઼રઞ ઇફૉ ,ષફસોવૂફૉ ઋQઙળ ગળૉ  ઝૉ . ષથીડ, ઝીબગીર, ગ્દળથૂ, 

ગીજગીર ઞ ૉષૂ ગશીરીઅ ઙૃઞળીદૉ દૉફૂ ઈઙષૂ કશઘ ઇફૉ ઇષથDફૂલ ઝીબ ઌયૂ ગળૂ 

ઝૉ. બળઅબળીઙદ ઇફૉ યીદૂઙશ બઽૉળષૉસ ઇફૉ ળઽૉથૂગળથૂરીઅ ગશી ઇફૉ ગૐસ> લફૂ 

ઈઙષૂ સોવૂ ઙૃઞળીદરીઅ Jષી રશૉ ઝૉ . ઞ ૉફ્ ઇફૃયષ ઇુષ� રળથૂલ ઝૉ . 

                               ય( લ ગશી ઇફૉ ગીળૂઙળૂફ્ ષીળ઼્ ઙૃઞળીદફૉ રશૉવ્ ઝૉ. ઼ીઅ�દ 

઼રલરીઅ દૉફી ફીષૂ8 લબૄથD � ષjબ્ Jષી રશૉ ઝૉ. યળદઙૄઅધથ ગશી, ષીઅ઼-વીગણીગીર, 

બ: ધળગીર ઇફૉ ચળૉથીઅ ગીરરીઅ ઈઙષૂ યીળદફૂ ગવી ગીળૂઙળૂ ઙૃઞળીદૉ ઌયૂ ગળૂ ઝૉ . 

ઈર ઙૃઞળીદફૂ ગવી-ગીળૂઙળૂફૃઅ ગૉ 8 I મફૂ ઌયળૂ ઈ( લૃઅ ઝૉ . ળઅઙ-ળ઼ીલથ, 

ગીજબળફૃઅ ગવળગીર, ગવરગીળૂ ઞ ૉષી Wીુરથ ગવી ગીળૂઙળૂ મઽૃુષપ ળઅઙ્ ઇફૉ ઼iનલDફૂ 

જળર઼ૂરીફ્ ઇફૃયષ ગળીષૉ ઝૉ . ળી%લરીઅ ગશી ગીળૂઙળ્ મૉફરૄફ ઞરીષણ્ ઝૉ ઇફૉ ફષૂ 

બૉતૂરીઅ ગશી-ગૐસવફૉ કશઘફીળ, દૉકરીઅ ળ઼ વૉફીળ ઇફૉ દૉફૉ અ઼ષુપDદ ગળફીળ બથ 

ઝૉ. ુષTભવગ બળ બ્દીફૂ ગશીફ્ ગ઼મ મફીષફીળી ઙૃઞળીદૂક ળી%લયળરીઅ દૉરફી 

ગૐષદધૂ ુજળબ7ળલદ ઝૉ. ળી%લ ઼ળગીળ ઇગીનરૂફી રીE લર 0ીળી ુષુષપ ગશીરીઅ 
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ુફબૄથ ઇફૉ ઈઙષૂ સોવૂ પળીષફીળ ગશીગીળ્ફૂ ગૅુદકફૃઅ �નસDફ, રૉશષણી ગળષીરીઅ 

ઞૄધરીઅ �નસDફ લ્Qલ દૉષી �લ] ફ્ ગળૉ  ઝૉ . 

• ફૅ$ લ ઇફૉ ઼અઙૂદ :- 

                       ઙઞૃળીદ દૉફી બીળઅબ7ળગ ઼અઙૂદ ઇફૉ ફૅ] લ રીડૉ  ઘી� ઼ ૃઅ Qથૂદૃઅ ઝૉ . 
ઙળમી, ઙળમૂ, ળી઼ ઞ ૉષી ફૅ] લ ઇફૉ ઼અઙૂદ ઙૃઞળીદફૂ કશઘીથ ઝૉ ઇફૉ ઞ ૉ 

�ષી઼ૂકફૉ ઈગહl ઝૉ. ળી઼ ઇફૉ ઙળમી યઙષીફ ગૅG થફૂ બળઅબળીફી �દૂગ ઝૉ . ઞ ૉ 

ઙ્ગૃવરીઅ ષીઅ઼શૂ ષઙીણદી ઇફૉ દૉફૂ જીળૉમીઞૃ ઙ્બૂક ફૅ] લ ગળદૂ ઽદૂ. 
 
ઙૃઞળીદફી ઙૂદી, ઼ અઙૂદ ઇફૉ દૉફી �ગીળ્રીઅ ઘી઼ૂ ુષુષપદી ઇફૉ ઼ઞDફી] રગદી Jષી 

રશૉ ઝૉ . 

               ઞૃની - ઞૃની યુ�દ ઙૂદ્ ષોG થષ ઼અ�નીલફી ઙૃઞળીદરીઅ ઘી� ઼ ીઅ �_ લીદ 
ઝૉ. જીળથ ઇફૉ ઙતષૂ ઼રીઞફી ઙૂદ્ બથ ઙૃઞળીદરીઅ �_ લીદ ઝૉ. ઞ ૉ ઙૃઞળીદફૂ 

અ઼� ગૅુદ ઇફૉ બળઅબળીફૂ કશઘીથ ગળીષૉ ઝૉ. 

                   ઙૃઞળીદરીઅ વ` ફ ઙૂદ્, ઞ8 રઙૂદ્, રળથઙૂદ્, ઋ] ઼ ષફી ઙૂદ્ ષઙૉળૉ  
�ગીળફી ઙૂદ્ ઙષીલ ઝૉ. 

                    ઙૃઞળીદ બી઼ૉ બ્દીફૃઅ ષીb ઝૉ  ઇફૉ દૉફી 0ીળી ઙૃઞળીદ બ્દીફૂ 
કશઘીથ ઌયૂ ગળૉ  ઝૉ. દૃળૂ, મૃઅઙવ, બીષી ઇફૉ ઞ ૉષી મૂQ ઽષીફી ષીb્ ઙૃઞળીદરીઅ 
ઈષૉવ ઝૉ. ષશૂ ળષફ ઽીધ્, ઑગદીળ્, ઞઅદળ ઞૉષી દીળફી ષીb્ દધી રઅ,ળી ઇફૉ 
દમવી બથ ઙૃઞળીદફી ષીb્ ઝૉ. ડ્ણૂ, મૂવીષવ (ષૉળીષશ), ઼્ળઢૂ (઼્ળઢ), 
ઘઅયીષદૂ (ઘઅયીદ ગૈX મૉ), ઈઽૂળૂ ઇફૉ વીડૂ ષઙૉળૉ  ઞૃની ઞૃની ળીઙૉ ઙૃઞળીદરીઅ 

વ્ગઙૂદ્ ઙષીલ ઝૉ . ઞ ૉ યીળદૂલ બળઅબળીરીઅ ઙૃઞળીદફૂ કશઘીથ ઌયૂ ગળૉ  ઝૉ . 

• દઽૉષીળ્ – 

ુષTભવગ બળ ઈબથી ઋ] ઼ ષ્ ઇફૉ દઽૉષીળ્ઑ ઙૃઞળીદફૂ કશઘ ઌયૂ ગળૂ. 

ઙૃઞળીદફી ઋ] ઼ ષ્ ઇફૉ દઽૉષીળ્ ચથી વ્ગુ�લ મ8 લી ઞ ૉરીઅ દરીર પર6, ( લષ઼ીલૂગ 
� બસD ઇુયઙર ઇફૉ ઈફઅન-�ર્ન ઼ીરૉ ઋઞષથૂ રૉશીક ઇફૉ �ષી઼ફ �ષૅુCકરીઅ 

બથ Jષી રશૉ ઝૉ. 
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                  ઙૃઞળીદરીઅ દઽૉષીળ્ ઼ીરીુઞગ - ઼ીઅ� ગૅુદગ - પીુરDગ ફી ુ�ષૉથૂ અ઼ઙરૉ 
ઋઞષીલ ઝૉ, ઞૉરીઅ ળી%લફૂ �Qફૉ ઈુધDગ IુG ડઑ બથ �્] ઼ ીઽગ મશ બૃjઅ બીણૉ  ઝૉ . 

ષીલc8 ડ ઙૃઞળીદ બદઅઙ રઽ્] ઼ ષૉ પીુરDગ ળૂદ-7ળષીJફૂ ઋઞષથૂ ઼ીધૉ ઈુધDગ 

બી઼ીફૉ રઞમૄદ મફીષૂ ુ઼રીુજq � ધીબૂ ઈ3 લૃઅ ઝૉ . દઽૉષીળ્ ઇફૉ રૉશીક ધગૂ 

ળી%લરીઅ ઑગદી, ઇુ� રદીફૂ � ષલઅુસ� દ ઇફૉ ઼નીજીળ ઇફૉ �Qઑ ઑગૉ  ગલ6. ઼ીધૉ 
઼ીધૉ જૉદફષઅદી ઋ] ઼ ષ્ફૉ રીથદી ધલી.  

• ઙૃઞળીદરીઅ ઋઞષીદી રૃ: લ ઋ$ ઼ ષ્ – દઽૉષીળ્ 

ફષળીુ;,	નબીષુવ,બદઅઙ ઋ$઼<,સષળીુ;,પૃશૉડૂ,ઞ=રી>રૂ,ઙથૈસ્$઼ષ ,રઽ્ળર 

ષઙૉળૉ   

ષહD નળુરલીફ ઙૃઞળીદફૂ �Q ૫૭૨૨ ધૂ ષપૃ રૉશીક ઇફૉ ઋ] ઼ ષ્ફૂ ઋઞષથૂ ગળૉ  

ઝૉ. બળઅબળીઙદ ષથ6ફૂ અ઼� ગૅુદ ઇફૉ ળૂદ7ળષીJ ઼ીધૉ ઋઞષીદી ઋ] ઼ ષ્ ઇફૉ દઽૉષીળ્

પરD, ઼ અ� ગૅુદ ઇફૉ ળૂદ7ળષીJફૉ ,ષઅદ ળીઘૉ ઝૉ . 

                    ‘ઋ] ઼ ષ્ફૂ યૄુર’ દળૂગૉ  કશઘીદૃઅ ઙૃઞળીદ દૉફૂ બળઅબળીઙદ રૄ> લ્ફૉ 

,ષઅદ ળીઘૂ મનવીદૂ ર઼્રફૉ Jણદી ઼રલરીઅ ઙળમૉ ચૄરદી, ઙૃઞળીદરીઅ ફષળી�ૂ 
ઋ] ઼ ષફ્ ઈફઅન રીથદી, ઘૉદળ્રીઅ ઇફીઞjબૂ ઼્ફીફૂ વીઙથૂફી ઼રલૉ ઼રW 
યીળદરીઅ ર્ડી બીલૉ ઋઞષીદ્ ઇફૉ ઋ] ઼ ષ દૉફૂ ઋ* જદર પીુરDગ બળઅબળીફૉ ઙૃઞળીદ 

ઋQઙળ ગળૉ  ઝૉ. 

 
 


