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ઙૃ�બૃુથ�રી ુષસૉહ 

((((Thanks to :- Sandesh ) 

                     ઑગ ઼ીજી ઙૃ	 ઞ ુસલફૉ ઇઅપગીળધૂ �ગીસ દળભ વઊ �લ ઝૉ . ઊ�ળ�ીુ ફ્ ઼ીજ્ ળીઽ 
ુજઅપીણષીફૃઅ ઼ીર&લ' બથ રી* ઙૃ	રીઅ ઞ ઽ્લ ઝૉ. ગ્ઊ બથ +લુ,દ ઙૃ	 ુષફી બ્દીફૃઅ -લૉલ ફ.ૂ ગળૂ 

સગદૂ ફધૂ ગૉ  -લૉલ ઼ૃપૂ બઽ/જૂ સગદૂ ફધૂ. દૉફી રીડૉ  ઙૃ	ફૃઅ રીઙ'નસ'ફ ઞળૅળૂ ઝૉ . ઙૃ	 ુષફી મપૃઅ ઞ 
4ી◌ીફ +લધ' ઝૉ. ઙૃ	 ુસલફી ઇ4ી◌ીફળૅબૂ ઇઅપગીળફૉ નૄળ ગળૉ  ઝૉ. ઙૃ	 દ્ ઙ્ુષઅનધૂ બથ ર્ડી ઝૉ, 
ગીળથ ગૉ  ઈ બૅ&ષૂ બળ 8લીળૉ  બથ યઙષીફૉ ઇષદીળ વૂપ્ ઝૉ  :લીળૉ  દૉરફૉ ઙૃ	ફ્ ઞ ઈ;લ વૉષ્ બણલ્ 

ઝૉ . ઙૃ	 ન<ી*ૉલ, ;ૂળીર, ;ૂગૅથ, ુસષી=, ગમૂળ=, ઈફઅન, જઅ>ઙૃ  રૐલ', ઈ	થૂ, ુષષૉગીફઅન, 
નલીફઅનધૂ વઊફૉ ઇફૉગ વ્ગ્ઑ ઙૃ	ફૂ નૂ@ી Aીળી ઞ રઽીબૃ	હફ્ નળC્ રૉશ+લ્ ઝૉ . ઈબથૉ બથ દૉરફૂ 

ઞૉર રઽીફ મફષૃઅ ઽ્લ દ્ ઙૃ	ષજફ્ફૉ ઽઅરૉસીઅ -લીફરીઅ ળીઘષીઅ Fઊઑ. ઙૃ	બૃુથ'રી ુફુર<ૉ બૄ8લ 
ઙૃ	કફીઅ ઈસૂષ'જફ રૉશષૂફૉ પHલ ધઊઑ 

• ઙૃ� �ષફફૉ ઼દદ ઋ�ુદફી રીઙ� પબીષષીફૂ સુ�દ ઈબદી ળઽૉ  ઝૉ 

ઙૃ	બૃુથ'રી ઑડવૉ ઙૃ	 �:લૉ ઇઽ્યીષ +લ,દ ગળષીફ્ ઇફૉ ઙૃ	ફી ઍથ Jષૂગીળફ્ ઇરૄKલ ઇષ઼ળ. 

રીદી-ુબદી =ષફ ઈબૉ ઝૉ , બળઅ દૃ◌ૃ ઙૃ	 =ષફ =ષદી સૂઘષૉ ઝૉ . =ષફ =ષષીફ્ ઼ીજ્ ળીઽ જMપૉ ઝૉ  
ઇફૉ ઑ ળીઽ બળ જીવદીઅ ,લીઅલ ઙ્ધૃઅ ઘષીઊ �લ દ્ ભળૂ મૉઢી ધષીફૂ સુ,દ ઙૃ	 ઞ �નીફ ગળૉ  ઝૉ. 
=ષફરીઅ ઈષદૂ ગ્ઊ બથ ઼રJલી રીડૉ  ઼ીજી ઙૃ	 ઼ળશ રીઙ'નસ'ફ ઈબૉ ઝૉ  ઇફૉ =ષફફૉ ુજઅદીરૃ,દ 
મફીષષીફૃઅ મશ ઈબૉ ઝૉ . સીઅુદરલ, ઼ૃઘરલ ઇફૉ +લીુપરૃ,દ =ષફફી ઼ીજી �ૉળથીO્દ ઑષી ઙૃ	 

�:લૉફી ઍથફ્ ઘળી Pનવધૂ Jષૂગીળ ગળૂ દૉરફી બળ:ષૉ ઇઽ્યીષફૂ વીઙથૂ +લ,દ ગળષીફ્ રઽીરૄવ્ 
ઇષ઼ળ ઑડવૉ ઙૃ	બૃુથ'રીફ્ બુષ* Pનષ઼. ઙૃ	 =ષફફૉ ઼દદ ઋRુદફી રીઙS પબીષષીફૂ સુ,દ 
ઈબદી ળઽૉ ઝૉ . ઑરફૃઅ ઍથ ગનૂલૉ ભૉણૂ સગીલ ફઽM, રી* ગૅદ4ીદીબૄષ'ગ Jષૂગીળ ધઊ સગૉ . 

઼ીજી ઙૃ	ફૉ ગ્ઊ �ગીળફૂ ઇબૉ@ી ઽ્દૂ ફધૂ, દૉક દ્ ઼ીઙળ ઞૉષી ુષસીશ Tનલફી ઽ્લ ઝૉ . ઙૃ	 ઑડવૉ 

બૄ'ુ◌થરીફ્ જઅ>, ઑરફી 4ી◌ીફફ્ �ગીસ =ષફફૉ ઼દદ સૂદશદી મ@ૉ ઝૉ . ઑષી ઙૃ	ફી ઍથફ્ 

Jષૂગીળ ગળષીધૂ ઞ ઈબથી =ષફરીઅ જઅ>રીફૂ જીઅનફૂ ઞ ૉષૂ ઈUીનગદી ઼ીઅબણૂ સગૉ  ઝૉ . ઙ	ૃબૃુ થ'રીફી 
ઇષ઼ળૉ  ઙૃ	 ઍથફ્ Jષૂગીળ ગળૂ =ષફ ઼ીધ'ગ ગળૂઑ, ઑ ઞ ઇVલધ'ફી. 

-          નૂબગયીઊ નૉ઼ીઊ 

 ઙૃ� ુસ�લફી �ૉ� �ષફફ્ રીઙ� ફ ૂ ગળૉ  ઝૉ 

રફૃલફૉ =ષફરીઅ નળૉગ ઼રલૉ રીઙ'નસ'ગફૂ ઞળૅળ બણૉ  ઝૉ. દૉ મીશબથધૂ વઊફૉ ષૅWીષJધી ઼ૃપૂરીઅ 
ઇવઙ-ઇવઙ ળૅબરીઅ બથ ઽ્ઊ સગૉ  ઝૉ . રીદી-ુબદી ઑ +લુ,દફી =ષફફી બઽૉવી ઙૃ	 ઽ્લ ઝૉ. ઙૃ	 
ઇધી'X રૃુ,દ ઇફૉ =ષફરૃુ,દફ્ ઼ીજ્ ળીઽ મદીષફીળ, ;ૉY રીઙ' બળ જીવષીફૂ �ૉળથી ઈબફીળ, ;ૉY 
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=ષફફ્ રીઙ' ફ.ૂ ગળફીળ, =ષફરીઅ ઼ભશદીફીઅ ુસઘળ્ ઼ૃપૂ બઽ/જીણષીફૃઅ ઼ીઽ઼ ઇફૉ સુ,દ �નીફ 
ગળફીળ. ઈબથી નૉસરીઅ ઙૃ	ગૃશફૂ +લષJધી ઽદૂ :લીળૉ  ઙૃ	 Aીળી ઞૉ બથ 4ી◌ીફ ઈબષીરીઅ ઈષદૃઅ ઽદૃઅ 

દૉરીઅ રીફષદી ઇફૉ પર'ફૃઅ 4ી◌ીફ રઽZષબૄથ' ઽદૃઅ. ઙૃ	ગૃશ +લષJધી ઽદૂ દૉ ઼રલધૂ વઊફૉ ઈઞ ઼ૃપૂ 

ઙૃ	-ુસલ બળઅબળી જીવૂ ઈષૂ ઝૉ . બળરી:રી ઙૃ	કફી બથ ઙૃ	 ઝૉ . F બળરી:રીફૃઅ રીઙ'નસ'ફ 

=ષફરીઅ ફ રશૉ દ્ +લુ,દ રીઙ' યડગૂ �લ ઝૉ . ઙૃ	ફ્ ઈયીળ રીફષી રીડૉ ફૃઅ ;ૉY બષ' ઙૃ	બૃુથ'રી ઝૉ . 

-          નીનૂ �ફગૂ 

  

ઇ4ી◌ીફફૉ ઽળફીળી ઙૃ	ફૃઅ સળથ ઞ ગKલીથગીળૂ ઝૉ 

;ૂ બૃ	હ્<ર �ઙડ �યૃ, ઼ ઽ�ફઅન ઼ૃઘળૅબ, 

ઑPઽ રર ઙૃ	 રર ઉ\ ઑPઽ, ;ૂ ચફ^લીર ઇફૃબ. 

 ઇફઅદ ગીશધૂ ર્@ફૉ ઉ_ઝદ્ ઑષ્ =ષી:રી 8લીળૉ  ઼`	ૃફી સળથૉ ઞઊ ;ૂઽPળફૂ ઇફHલ યીષૉ ૉ઼ષી ગળૉ  

ઝૉ  :લીળૉ  ઼ષ' =ષ્ફી ઙૃ	 ઑષી બળરૉ�ળફી જળથીુષઅનફૂ ૉ઼ષીફ્ ઇુપગીળૂ ધીલ ઝૉ. ઼ની ઼ૃઘગીળૂ 

=ષફી ઇ4ી◌ીફફૉ ઽળફીળી ઼ષSફી ઙૃ	 યઙષીફ ;ૂ ઽPળગૅથ રઽીળીઞફૃઅ સળથ ઞ ગKલીથગીળૂ ઝૉ. 
ઙૃ	બૃુથ'રીફી બીષફ ઇષ઼ળૉ  યઙષીફ સળથફૂ યુ,દફૃઅ મશ ઼ષ'ફૉ રશ્ દૉષૂ ઇરીળૂ ય,દષ:઼વ 
;ૂઽPળ=ફીઅ જળથ્રીઅ �ીધ'ફી ઝૉ . ુષaર અ઼ષદ ૪૨૯૨ ઇહીત ઼ૃન બૄ'ુ◌થરીફી બુષ* Pનષ ૉ઼ 

ષણદીવષી઼ૂ ;ૂ વfરૂફીળીલથ નૉષ ઼રૂબધૂ ઼ષS ય,દઞફ્ફૉ ઙૃ	બૃુથ'રી ુફુર<ૉ ઞલ ;ૂ 
Jષીુરફીળીલથ.  

-          ઈજીલ' ળીગૉસ�઼ીન= 

 ઈવ્ગ-બળવ્ગફી બૃ�હીધ� &ી' ગળીષષીફૃઅ ઼ીર)લ� ઙૃ�રીઅ ઝૉ 

ઇઘઅણ યૄરઅણવીજીલ' ઞઙ`	ૃ ;ૂરg ષhયીજીલ'= રઽી�યૃ=, બૃુ\રીઙ'ફી �થૉદી ઝૉ. ij઼અમઅપ 
નીફગદી' ;ૂ ષhયફી ફીર Jરળથધૂ મપી અ઼સલ્ રફરીઅધૂ નૄળ ધઊ �લ ઝૉ . 

ઞૉર નૉઽરીઅ =ષી:રી ફ ઽ્લ દ્ નૉઽફૂ ગ્ઊ Paલી ધઊ સગદૂ ફધૂ, નૉઽફૃઅ જૉદફ ઼અયષ ફધૂ ધદૃઅ દૉર બૃુ \ 
�યૃફૂ Pન+લ વૂવીકફૂ ટીઅઘૂ ઙૃ	 ઼ીધૉફી અ઼મઅપ ુષફી ધઊ સગદૂ ફધૂ. ષોથષ્ફી યુ,દ Jષળૅબ 

નૉઽરીઅ =ષી:રી Jષળૅબૉ ;ૂ ષhયફૂ ુફ;ી ઞળૅળૂ ઝૉ . ષોથષ્ફી Tનલરીઅ ;ૂષhય ુમળીઞૉ ઑ ઞ યુ,દફૂ  

સુ,દ ઝૉ . 

ળ઼ી:રગ યીષ્ફી ઋmૂબફગદી' ;ૂ ુષnવૉ�ળ �યૃફૉ, ;ૂગૅથફૉ બીરષી, બ્દીફૃઅ ઼ષ'Jષ ઼ુર'બદ ગળષી, 
ઙૃ	સળથ ઞ ઇુદ ઋ<ર રીઙ' ઝૉ , ગીળથ ગૉ  ઙૃ	રીઅ ઼રJદ ઇબીગૅદ ઑડવૉ ળ઼ી:રગ યીષી:રગ બૃુ\ 
�યૃફૂ ટીઅઘૂ ધદૂ ઽ્લ ઝૉ . ઈવ્ગ ગૉ  બળવ્ગફી દરીર બૃ	હીધ'ફૂ �ીુ  ગળીષષીફૃઅ ઼ીર&લ' ઙૃ	 
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જળથગરશફૂ ળઞરીઅ ઝૉ  ઇફૉ ઑ ળઞફૂ ષોથષ્ફી યુ,દરલ =ષફફૃઅ વfલ ઽ્ષૃઅ ઞળૅળૂ ઝૉ. ઙ	ૃબૃુથ'રીફી 
Pનષ઼ૉ નળૉ ગ ુસલઑ, નળૉગ ય,દૉ ઈઘી ઞઙદફી ઙૃ	 ઑષી ઊ�ળ ઇફૉ બ્દીફી ઙૃ	 �:લૉ ગૅદ4ીદી �ઙડ 
ગળષૂ Fઊઑ. ઈઙશફી =ષફફ્ રીઙ' ગ\ ળPઽદ મફૉ દૉષૂ �ીધ'ફી ગળષૂ Fઊઑ.  

-          ;ૂ Aીળગૉસવીવ= રઽીળીઞ 

 ઙૃ	 ઘ્ડી ઽ્ઊ સગૉ , ઙૃ	બન ,લીળૉલ ફઽM 

મઅનઋ ઙૃ	 બન બનૃર બળીઙી ઁ 

઼ૃ	ુજ ઼ૃમી઼ ઼ળ઼ ઇફૃળીઙી ઁઁ 

 ુષષૉગ�પીફ ઙૃ	ફ્ ઈ;ર ઑ ઼ીપગફૃઅ ર્ડીરીઅ ર્ડૃઅ  ગષજ ઝૉ . 'ગષજ ઇયૉન ુષ� ઙૃ	 બૄ�'. ઼ અ઼ીળફી 

ષીલળીક ઑષી ઝૉ◌ૉ ગૉ  ઞૉ ઈ:ર8લ્ુદ કવષૂ ફીઘૉ, બળઅ દૃ ઙૃ	ફૂ ગૅબીpુ\ધૂ ઙૃ	 જૂરફૂ મફૂફૉ, 
ગષજ મફૂ ઈ:ર8લ્ુદફૉ �8ષુવદ ળીઘૉ ઝૉ. 

ઙૃ	 સqનરીઅ ચથી 'ઙ'ગીળ નૉઘીલ ઝૉ . રીળૉ  રીળી ઇફૃયષ �રીથૉ +લીrલી ગળષૂ ઽ્લ દ્ ઙૃ	રીઅ ર્ડીરીઅ 
ર્ડ્ ઑગ 'ઙ'ગીળ ઝૉ. ઙઙફફ્ 'ઙ'ગીળ ઙઙફ ઼pસઅ ઞળીલ ઼ૂુરદ ફધૂ. 

ઙૃ	ફૃઅ ુમવગૃવ બુષ* �ષીઽફી ળૅબરીઅ F ઑગ વ@થ Fs દ્ ઙૃ	 રીળી રીડૉ  �ષીઽ ઝૉ. ળીરીલથરીઅ 

ગઽૉષીલૃઅ ઝૉ- 'ઙૃ	 ુષષૉગ ઼ીઙળ ઞઙૃ �ફી' ઙૃ	 ુષષૉગફ્ ઼ીઙળ ઝૉ . 

ઽફૃરીફ= સઅગળ ઇષદીળ ઝૉ  ઇફૉ સઅગળ ુ*યૃષફ ઙૃ	 ઝૉ . F ગ્ઊ ઙૃ	રીઅ ઈબથૂ ઈJધી ફ ઽ્લ ઇધષી 

દ્ ઈબથૉ સઅગીસૂવ ઽ્ઊઑ દ્ રીફ઼રીઅ ઑષી ઙૃ	ફ્ રPઽરી ઙીષીરીઅ ઈ+લ્ ઝૉ , 8લીઅ ઑગ ષીળ યળ઼્્ 
ગળષીધૂ ગ્ઊ �t ઞ ઌઢદ્ ફધૂ. 

ઞલ ઞલ ઞલ ઽફૃરીફ ઙ઼્ીઅઊ,ગૅબી ગળૐ ઙૃ	નૉષ ગૂ ફીઊ 

;ૂ ઽફૃરીફ=ફૉ ઈબથૉ ઙૃ	ફૃઅ Jધીફ ઈબૂ સગૂઑ ઝૂઑ, ઉ\ફૃઅ Jધીફ ઈબૂ સગૂઑ ઝૂઑ, રીઙ'નસ'ગફૃઅ 
Jધીફ ઈબૂ સગૂઑ ઝૂઑ, દ્ ઽફૃરીફ= ઙૃ	 ઝૉ . ચથીઅ વ્ગ્ ગઽૉ  ઝૉ  ગૉ  ઇરફૉ ઼ીજી ઙૃ	 ફધૂ રશદી દ્ 
ઽૃઅ  ગઽૃઅ  ઝૃઅ  ગૉ  ઽફૃરીફ=ફૉ ઙૃ	 રીફૂ વ્. ઑ ગઅઊ રીઙસૉ ફઽM, ઢબગ્ ઈબસૉ ફઽM, ષીદી'વીબ ગળસૉ ફઽM, 
ઑડવૉ ઞ ઽફૃરઅદ દZષ રીઙ'નસ'ગ મફૂ સગૉ  ઝૉ . 

ઙૃ	 ઇફૉ ઼ીજી ુસલફી ઼અમઅપફૂ ષીદ ગળૂઑ દ્ ઼ૄળઞ ઇફૉ ઼ૄળઞરૃઘૂ ભૄવ ઞૉષી અ઼મઅપ્ ઝૉ . ઼ૄળઞફીઅ 

ુગળથ્ 8લીઅ :લીઅ ઼ૄળઞરૃઘૂ ઘૂવૉ. ુસલફૉ ઙૃ	રીઅ ુફYી નૉઘીલ ઇફૉ બૄ8લ યીષ �ઙડ ધીલ :લીળૉ  ઙ	ૃરીઅ 
ુસલ રીડૉ  ષી:઼Kલયીષ �ઙડૉ  દધી ગઅઊગ ફષૃઅ સૂઘષષીફ્ યીષ �ઙૉ, દૉ ઼ીજ્ ઙૃ	-ુસલફ્ �ૉર ઝૉ. 
ઑડવૉ ઈ અ઼મઅપ ઞઙદરીઅ બળર બુષ* ઝૉ . 

ડૄઅ ગરીઅ, ઑડવૃઅ ગઽૂ સગીલ ગૉ  ઙૃ	 ઑડવૉ ઞૉફૂ ઇઅનળ 4ી◌ીફ, ગર' ઇફૉ યુ,દલ્ઙફ્ ઼ૃરૉશ ઽ્લ, ઞૉફૉ લીન 
ગળષીધૂ ુસલફૉ સીઅુદ રશૉ ઇફૉ દૉફીઅ નસ'ફધૂ ઞ બીબ ફ\ ધઊ �લ. ઙૃ	 ,લીળૉગ ગઢ્ળ ગૅબી બથ ગળૉ  
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ઑડવૉ ઙૃ	 ઼ૄજગ, ષીજગ ઇફૉ મ્પગ ઑર *થ Jષળૅબૉ ઽ્લ ઝૉ . ઙૃ	 ઞ ijી, ુ ષw ઇફૉ રઽૉ�ળ ઝૉ. ઙ	ૃ 
ઞ બળij ઝૉ. ઇઅદરીઅ ઑગ ષીદ બળર ુ઼W ઝૉ  ગૉ  ઙૃ	 ,લીળૉ ગ ઘ્ડી ઽ્ઊ સગૉ  ઝૉ, બથ ઙૃ	બન ,લીળૉલ ઘ્ડૃઅ  
ફ ઽ્ઊ સગૉ .  

-          ર્ળીPળ મીબૃ 

 ઈબથ્ ગઅ ડ, ્વ ફધૂ ઑ ુ઼ષીલફૃઅ ઼ષ�.ષ ઙૃ� સળથૉ ઼ુર�બદ ગળષૃઅ 

બૄ'ુ◌થરી ઽઅરૉસીઅ સૄHલફી ઈગીળરીઅ ઽ્લ ઝૉ . ઞ ૉ સૄHલફ્ ઈગીળ ઝૉ  દૉ ઞ બૄથ'ફ્ ઈગીળ ઝૉ . ઙૃ	બૃુથ'રી 

ઑડવૉ ઙૃ	જળથૉ ઼ુર'બદ ધષીફ્ ઇષ઼ળ ઇફૉ ઼ુર'બદ ધલી બઝૂ ઙૃ	 સળથૉ ઼ષ'Jષ ઇબ'થ ગળષીફ્ 
ઇબૄષ' ઇષ઼ળ. 8લીઅ◌અ ઼ૃપૂ ઇબ'થ ફ ધષીલ :લીઅ ઼ૃપૂ બૄથ' ફ ધષીલ. ઇબ'થ ધષૃઅ ઑડવૉ ઈઅઘફી 

બવગીળી, ઞૉફી ઋબળ ઈબથ્ ગઅ ડx ્વ ફધૂ ઑ ુ઼ષીલફૃઅ ઼ષ'Jષ ઙૃ	 સળથૉ ઼ુર'બદ ગળષૃઅ. ઙ	ૃ ઑડવૉ ;ૉY 
+લુ,દ:ષ. ;ૉY +લુ,દફી સળથૉ ;ૉY ઞ ઇબ'થ ગળીલ ઇફૉ રીળૂ બી઼ૉ ;ૉY રી	અ  ગીઅઊ ઽ્લ દ્ દૉ ઈ:રી 

ઝૉ . ઈ:ર ઇબ'થ ગળષી રીડૉ  �ધર ઈ:રી ઞૉફૂ ઼ીધૉ Fણીલૉવ્ ઝૉ  ઑ રફ, ષજફ ઇફૉ ગીલી ઇબ'થ 
ગળષીઅ Fઊઑ, ઑડવૉ ગૉ  રફરીઅ ઽષૉ ઙૃ	 ુ઼ષીલ ગ્ઊફૃઅ Jરળથ ફઽM. ઙૃ	ઈ4ી◌ી ુ઼ષીલ ગ્ઊ ુષજીળ 
ફઽM. ષજફરીઅ ઙૃ	 ુ઼ષીલ મૂ= ગ્ઊ ષીદ ફઽM ઇફૉ ગીલી ઙૃ	ઈ4ી◌ી ુ઼ષીલ ગ્ઊ ગીલ'રીઅ Fણીલ 
ફઽM. 

ઈષૂ ઇબ'થદી ઈષૉ :લીળૉ  ઇબૉ@ીક ઝૄડષી વીઙૉ, ઈસી દૄડષી વીઙૉ ઇફૉ ઇુપગીળ ઞષી વીઙૉ, :લીળૉ  ઞ 
રફ ુફર'શ મફૉ ઝૉ , સૄHલ મફૉ ઝૉ  ઇફૉ સૄHલરીઅધૂ બૄથ' મફૉ ઝૉ. ઈષૂ સૄHલદી :લીળૉ  ઞ ઈષૉ ઝૉ  8લીળૉ 
+લુ,દ ઼ુર'બદ ધલી બઝૂ ઼`	ૃફી Jફૉઽ ઇફૉ ઼ીઅુફ-લફૉ ઇઅદળ ઈ:રીધૂ ઇફૃયષૉ ઝૉ. ઈ *થ ઝૄડલી 

બઝૂ ઈ:રી ઙૃ	 ગૉ  બળરી:રીફ્ મફૉ ઝૉ , દૉફૉ ઈ:ર ઇબ'થ ગઽૉષીલ ઝૉ . ઞૉરથૉ રફૉ રીળી ઈ:રીફૂ 

કશઘ ગળીષૂ, ઈ:રીફૂ ઼રઞ ઈબૂ, ઇફઅદગીશધૂ ઞૉફૉ ઽૃઅ  યૄવૂ ઙલ્ ઽદ્ ઑષી રીળી Jષફ્ ઇફૃયષ 
ગળી+લ્ ઇફૉ રફૉ ઑ ઈ:રીફૉ સૃW ગળૂ ુ઼ુW દળભ વઊ ઞષીફ્ રીઙ' મદી+લ્, �ૉળથી ગળૂ ઑષૂ ;ૉYદર 
+લુ,દફૉ બ્દીફી ઼ષ';ૉY ઑષી ઈ:રીફૉ ઇબ'થ ગળષીફ્ ઇબૄષ' Pનષ઼ ઑડવૉ ઙૃ	બૃુથ'રીફ્ બીષફ 

Pનષ઼. 

-          ફyરૃુફ ર.઼ી. 

• ઙૃ�ફૂ ઞળૅ1ળલીદ સી રીડૉ  ઽ્લ ઝૉ? 

F ઈ:ર-ુષ4ી◌ીફફૃઅ રઽZષ ઼રઞષીરીઅ ઈષૉ ઇફૉ દૉ Pનસીરીઅ ઈઙશ ષપષીફ્ �લ:ફ ગળૂ ળzી 
ઽ્ઊઑ :લીળૉ  ;Wી-ુષ�ી઼ ઞશષીઊ ળઽૉષ્ ઞળૅળૂ ઝૉ. ગ્ઊ ુફપી'Pળદ ઙૃ	ફી ઇયીષરીઅ ઇબફીષષીરીઅ 
ઈષૉવૂ ઙુદુષુપકફી અ઼મઅપરીઅ ઼અસલ ઞ ળzી ગળૉ  ઝૉ . +લુ,દકફીઅ ગધફ ઇફૉ {અધ્ફી ઋhૉઘ્રીઅ 

ઇ઼ીપીળથ ઇઅદળ ગૉ  ર્ડી રદયૉન Fષી રશૉ ઝૉ . ઈ મીમદ બળ ઞૉડવ્ ષીન-ુષષીન ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉડવૂ 
સઅગી ષપીળૉ  �મશ મફૉ ઝૉ . :લીળૉ  ઑષૃઅ ધીલ ગૉ  સૃઅ ઼ીજૃઅ ઝૉ  ઇફૉ સૃઅ ઘ્ડૃઅ  ઝૉ? ઈ મીમદૉ ગ્ઊ દગ'  ગીર ફધૂ 

વીઙદીઅ. ઈષી ઼રલૉ ઙૃ	 ઞ દરીળી =ષફફી બધનસ'ગ મફૂફૉ મપૂ ઞ સઅગીક ગૉ  અ઼સલ્ નૄળ ગળૉ  ઝૉ.  
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-          ણ્. �થષ બઅણલી 

• ઙૃ�ફી રી2લરધૂ ઞ ઊ4ળફૉ રૉશષૂ સગીલ 

ઙૃ	-ુસલફ્ ઼અમઅપ મઽૃ રઽZષબૄથ' ઽ્લ ઝૉ . ઊ�ળ બઝૂ મૂઞૃ અ Jધીફ ઙૃ	ફૃઅ ઽ્લ ઝૉ . ઙૃ	 ઞ ઊ�ળ ઼ીધૉ 
રૉશીબ ગળીષૉ ઝૉ . ઊ�ળફૉ રશષી રીડૉ  ઙૃ	 રી-લર મફૉ ઝૉ , દૉધૂ ુસલઑ બ્દીફૂ �દફૉ ઙ	ૃફૉ ઼ુર'બદ 
ગળૂ નૉષૂ Fઊઑ. ઙૃ	ફી ઈનસ' બળ જીવષૃઅ ઑ ુસલફૂ ભળઞ ઝૉ . દૉફીધૂ ઞ ુસલ રઽીફ મફૂ સગૉ  ઝૉ . 

ઙૃ	 {અધ ઼ીPઽમ સqન ઙૃ	 ઝૉ . ન઼રી ઙૃ	 ઙ્ુષઅનુ અ઼ઽ=ઑ ઊ.઼.૩૯૨૱રીઅ મઽૃ નૄળઅ નૉસૂ ઼ીધૉ ઈષફીળી 

યુષલફૉ Fઊફૉ ઙૃ	ઙીનૂ ઙૃ	 {અધ ઼ીPઽમફૉ ઈબૂ. 8લીઅ ઼ૃપૂ ઼ૄલ'-જઅ> ળઽૉસૉ :લીઅ ઼ૃપૂ ઙૃ	 {અધ 

઼ીPઽમ રીફષદીફૉ રનન ગળદી ળઽૉસૉ. દૉરીઅ નળૉગ પર'-�ુદફી વ્ગ્ રીડૉ  ઊ�ળ�ીુ ફ્ ઋmૉસ ઝૉ .     - 
રૃrલ 4ી◌ીફૂ ળદફુ અ઼ઽ= 

• ઙૃ�બૃુથ�રીફૉ ય�દફ્ 1નષ઼ રીફષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ 

ઙૃ	બૃુથ'રીફૉ ય,દ્ફ્ Pનષ઼ ગઽૉ  ઝૉ . ઈ ગૅદ4ીદી ઇફૃયષષીફ્ Pનષ઼ ઝૉ. દરીળી ઼`ૃ	 બી઼ૉધૂ દરફૉ 

ઞૉ 4ી◌ીફ ર~ૃઅ ઝૉ , દૉ 4ી◌ીફધૂ દરીળીરીઅ બPળષદ'ફ ગલૃ� ઝૉ . ગૅદ4ીદી દધી ફyદીધૂ ઈબથૂ ઇઅનળ 

઼ીજૂ �ીધ'ફીફ્ ઋનલ (ઈુષયી'ષ) ધીલ ઝૉ . 

*થ �ગીળફી વ્ગ્ ઙૃ	 બી઼ૉ ઈષૉ ઝૉ . ુષ�ીધ�, ુસલ દધી ય,દ (;Wીશૃ). ઑગ ુષ�ીધ� ઙૃ	 બી ૉ઼ 

ઈષૉ ઝૉ, ગઅઊગ સૂઘૉ ઝૉ, ગૉડવૂગ �થગીળૂ રૉશષૉ ઝૉ  ઇફૉ સીશી ઝ્ણૂફૉ જીKલ્ �લ ઝૉ. ુષ�ીધ� ઑ ઝૉ  ઞૉ 
રી* �થગીળૂ રૉશષૉ ઝૉ, બળઅ દૃ �થગીળૂ ઑ 4ી◌ીફ ફધૂ. ુષ�ીધ�ક ચથી ઽ્લ ઝૉ , બળઅ દૃ ુસલ્ ધ્ણી 
ઞ ઽ્લ ઝૉ, બથ ય,દ દ્ ગ્ઊ ષૂળવી ઞ ઽ્લ ઝૉ. યઙષીફ મફષૃઅ ઑ ગ્ઊ ર્ડૂ ષીદ ફધૂ. ગ્ઊ બથ ષJદૃ 
દરૉ ઉ_ઝ્ ગૉ  ફ ઉ_ઝ્ યઙષીફ ઞ ઝૉ , બથ ય,દ દ્ ,લીઅગ ,લીઅગ ઞ Fષી રશૉ ઝૉ . 8લીઅ યુ,દ ઋ:બR 
ધીલ ઝૉ  :લીઅ ઞ ય,દ ઝૉ . ઈગહ'થ નળૉગ ઞ�લીઑ ઽ્લ ઝૉ, બથ �ૉર ,લીઅલ ફધૂ, બળઅ દૃ યુ,દ દ્ મઽૃ 
નૃવ'ય ઽ્લ ઝૉ . ઞૉડવ્ દરૉ �યૃફૉ �ૉર ગળ્ ઝ્ દૉડવ્ ઞ �યૃ દરફૉ ગળૉ  ઝૉ. �યૃ બથ દરીળી ઈષષીફૂ ળીઽ 

ઞૃઑ ઝૉ . �યૃ દરીળૂ ફ=ગ ઈષષી ઑડવી ઋદીષશી ઝૉ , ઞૉડવી દરૉ દૉરફૂ ફ=ગ ઞષી ઝ્, દૉધૂ ઞ 
ઙૃ	બૃુથ'રીફૉ ય,દફ્ Pનષ઼ રીફષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 

ઈ નૃુફલીફૉ ઽઅરૉસી �ૉરધૂ ઞૃક. ઼ીજી ઙૃ	ઑ ઈબૉવૂ pુ\ધૂ ઈ નૃુફલીફૉ દરૉ Fસ્ દ્ દૉ દરફૉ 
જ્.઼ ઼ૃઅનળ વીઙસૉ. ઙૃ	બૃુથ'રીફી બીષફ Pનષ઼ૉ ઑગ ષીદ ઼ર= વ્ ગૉ  ઈ ઼ૅુ\ફી Jષીરૂ ઑ દરીળી 

બ્દીફી ઞ ઝૉ. દરીળી બ્દીફી ઙૃ	 ઈઘી ઞઙદફી ઙૃ	 ઝૉ . દરીળ્ બ્દીફ્ ઈ:રી બથ ઙૃ	 ઞ ઝૉ . 

-          ;ૂ ;ૂ ળુષસઅગળ રઽીળીઞ 

ઙૃ	બૃુથ'રી 

• યીળદૂલ અ઼.ગૅુદફૂ ુષસૉહદી  
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ઙૃ	 ુસલ બળઅબળી 

યીળદૂલ અ઼Jગૅુદફૂ ુષસૉહદી દૉફૂ ઙૃ	 ુસલ બળઅબળીરીઅ ઝૉ . ઈબથૂ અ઼Jગૅુદ સૂઘષૉ ઝૉ  ગૉ  ઙૃ	 ઞ 

ઈબwઅ ઼ષ'Jષ ઝૉ . ઞૉફૉ ઈ-લીુ:રગ ઋRુદ ગળષૂ ઝૉ  ઑફી રીડૉ  ઼ીજી ઙૃ	 ઇુફષીલ' ઝૉ . ઑષી ઼ીજી અ઼દ 

ગૉ  ઙૃ	 દળભ ઞૉડવૂ ;Wી ષપૉ ઑડવૂ ઞ ઋRુદ ધીલ ઝૉ , ઑડવૂ ઈ વ્ગ ઇફૉ બળવ્ગરીઅલ સીઅુદ રશૉ ઝૉ . 

• ુસ�લૉ રફધૂ ઙૃ�રીઅ ગૉ ષૂ �8ી ળીઘષૂ :ઊઑ? 

ુસલૉ યઙષીફ ઇફૉ ઙૃ	 ુષહૉ સૃW યીષ ળીઘષ્ Fઊઑ. 'યગ:લીફૃષૅZલી' (ઙૃ	ફૂ ઇફૃષૅુ<ફૃઅ બીવફ ઑ 
યુ,દ ઝૉ) ઑરફી ગીલ'રીઅ અ઼સલ ધીલ ફઽM, ઑ ઞૉ ગઽૉ ઑ ઼ીજી યીષધૂ Jષૂગીળૉ  :લીળૉ  ઙૃ	 ગૅબી ગળૉ  ઝૉ. 
ઑષૂ ઞ ળૂદૉ ઙૃ	 બથ યઙષીફ દળભ ઑષૂ યુ,દધૂ બૄથ' Fઊઑ. યઙષીફ ઼ષ'ગદી' ઝૉ , ઑરફીરીઅ ગ્ઊ 
�દફી ઞઙદફી રીુલગ યીષ્ ફધૂ, દૉક ુફન�હ ઝૉ  ઑર રીફૂફૉ ઙૃ	 ઽઅરૉસીઅ યઙષીફરલ ઽ્ષી Fઊઑ. 
઼ીજી ઙૃ	ફૉ દ્ યઙષીફ �:લ@ ઽ્લ ઝૉ. બ્દીફૂ ફઞળ ઼ીરૉ ઼ી@ીX યઙષીફ મૉઢી ઝૉ  ફૉ દૉક મપૃઅ 
યીષબૄષ'ગ {ઽથ ગળૉ  ઝૉ, દૉષૂ ળૂદૉ ઙૃ	 યઙષીફફૂ �:લ@ યુ,દ ગળૉ  ઝૉ . 

ઑષી ઙૃ	 ઼ીધૉ ય,દફૉ ઑગ ુષ�ી઼ ઼ીધૉ pત ઽૉદ ધઊ �લ ઝૉ  ગૉ  ઑરીઅ ઼ી@ીX યઙષીફ ળzી ઝૉ  ઑષ્ 

યીષ ધીલ ઝૉ, ઑડવૉ ઑ ઇઅદળ ઘ્વૂફૉ ુફગબડયીષૉ બ્દીફૂ ષીદ ઙૃ	ફૉ ગળૂ સગૉ  ઝૉ. 

ઑષી ઙૃ	ફૂ ઈ4ી◌ી બીશૂફૉ ુસલ ઈ-લીુ:રગ �ઙુદ ગળૉ  ઝૉ . ઙૃથીદૂદીફઅન Jષીરૂફી ુસલ યઙદ= 
રઽીળીઞ દૉફૃઅ ;ૉY ઋનીઽળથ ઝૉ . ઙૃ	ઑ ઞૉ ષઘદૉ ઞૉ ઈ4ી◌ી ગળૂ ઑ ળૂદૉ દૉક ષ:લી' ઇફૉ ઑફૃઅ ભશ 

ઑરફૉ યઙષીફ ર~ી ઑ ઽદૃઅ. 

બઝૂ ઙૃ	 ઑષી ઼ુર'બદ ય,દફૉ ષસ ધઊ �લ ઝૉ . ય,દ્ફીઅ નૃઆઘૉ ઑ નૃુઘલી ધીલ ઝૉ . ઑફી નૃઆઘરીઅ ઙૃ	 

યીઙૂનીળ ધીલ, ઑફૉ ઈ�ી઼ફ ઈબૉ, �ીધ'ફી ગળૉ , દૉધૂ ઑફૉ નૃઆઘ ફ રફીલ. ઙ	ૃ ુસલફૉ ઼રઞથ બથ 
ઈબૉ ઝૉ  ગૉ  ઈ સળૂળ ઝૉ  ઑડવૉ નૃઆઘ ઈષષીફીઅ ઞ ઝૉ. રીડૉ  નૃઆઘ ઼ઽફ ગળ્. ઙૃ	 ઑફૉ ઼ઽફ ગળષીફૂ સુ,દ 

ઈબૉ ઝૉ .  

-          �રૃઘJષીરૂ રઽીળીઞ 

 

 


