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૪૫ રૂ રીજ� – સ
ઽન
નફ 
અ઼ગવફ – બૃળથ ઙ�ણુવલી 

 ૪૫ રૂ રીજ� ઑડવૉ સ�ઽન�નફ ઞૉ 
�નષ ૉ઼ યઙદુ અ઼ઽ, ઼ૃઘનૉષ ઇફૉ 

ળીઞલઙૃ$ નૉસ રીડૉ સ�ઽન ધલી. વ્ગ 
જૉદફીફૉ ઽજરજીષષી બીવી�રૉ� ડરીઅ મ્� મ 

ભ�ગૂફૉ ઞ ૉરફૉ ઼ીરૉ જીવૂફૉ ઈષૂ નૉસ રીડૉ  

ભીઅ઼ૂફી ભઅનીફૉ �દૉ જૃરૂફૉ ઙશીરીઅ ફીઘૂ 

સઽૂનૂ # ઽ્ળૂફૉ %ીઅુદગીળૂકફી ઊુદઽી઼ફૃઅ ડફ)ઙ બ્ઊ� ડ ઼ીુમદ ધલી દૉ યઙદુ઼અઽ, ઼ૃઘનૉષ 

ઇફૉ ળીઞલઙૃ. સ/ઽન /નફ. 
      વ્ગજૉદફીફૉ ઽજરજીષષી બીવી�રૉ� ડરીઅ મ્� મ ભ�ગૂફૉ ઼ીરૉ જીવૂફૉ બગણીઊ ઞદી 

યઙદુ અ઼ઽ ઝડગષીફ્ ઊ� ગીળ ગળૉ  ઝૉ. યઙદુ અ઼ઽફ્ ઞ� ર બઅ�મરીઅ ધલ્ ઽદ્. દૉરથૉ ઋ4 જ 
ુસ5થ રૉશષૂ બઝૂ /ન6 ઽૂ ઞઊફૉ 7 લીઅ બ8ગીળ દળૂગૉફૂ ફ્ગળૂ સ. ગળૂ. બળઅ દૃ ઇઅ9ૉ:ફી 
સ્હથઘ્ળ સી઼ફધૂ યઙદુ઼અઽ દઅઙ ધઊ ઙલૉવ ઽદી. ૩૯૪૱ફી ષહ�રીઅ ઼ીઊરફ ગુરસફ 
ુફરીલૃ ઞ ૉફી ુષળ્પરીઅ ઞવૂલીષીવી મીઙરીઅ ઞ અઙૂ ઼યી યળીઊ ઞૉરીઅ વીવ વઞબદળીલ ઋબળ 
વીઢૂજીઞ � ધલ્ ઇફૉ ઼્� ણ઼� ફીરફી બ્વૂ઼ કભૂ઼ળ Bીળી ચષીલી ઇફૉ દૉક રૅ7 લ ૃબી� લી 

ઇફૉ ઇફૉ ઈ ઼્� ણ �઼ બ્વૂ઼ કભૂ઼ળફૉ યઙદુ઼અઽ ઇફૉ ળીઞલઙૃ.ઑ વીઽ્ળફૂ બ્વૂ઼ 
જ્ગૂરીઅધૂ મઽીળ ફૂગશદી ઼્� ણ઼�ફૉ ઙ્શૂ Fગૂ ઘદર ગળૂ ફીG લ્ ઇફૉ બઅ/ણદ ઞષીઽળવીવ 
ફૉઽ.ઑ દૉરફૂ બૂઢ ધીમણૂ. ઈર, યઙદુ અ઼ઽૉ જઅHસૉઘળ ઈટીન, ષૂળ ઼ીષળગળ, 
ઘૃનૂળીર મ્ટ, ળીર J઼ીન ુમુK રવ, ળીઞૉ� H વી/ઽણૂ, ઇસભીગ ઋLીઘીઅ, ઞદૂ� Hફીધ 

ની઼ ષઙૉળૉ  %ીઅુદગીળૂ ઼ીધૉ નૉસયુગદફી ગીરરીઅ :ણીથી ઇફૉ દૉરીા બથ ઞવૂલીષીવી મીઙફી 
ઽ7 લીગીઅણફ્ ઞ ૉ મફીષ મ� લ્ દૉરીઅ %ીઅુદગીળ્ ઽજરજૂ ઙલી દૉરીઅ બથ યઙદુ અ઼ઽફૉ વીN લૃઅ ગૉ , 
ઽષૉ ઇ/ઽઅ઼ગ વણદધૂ ગઽૂ ઞ ભૉળ ફઽO બણૉ  ઈર દૉરફૉ ઽષૉ નૉસ રીડૉ  ગઅઊ ઞ ગળષૃઅ બણસૉ ઇફૉ ઈ 

ઇઅ9ૉ:ફૂ ઼ીરૉ વણદ ઈબષૂ બણસૉ. 
      ‘‘ ઊ� ગવીમ ુટઅનીમીન'' ફી ફીળી ઼ીધૉ /ન6 ઽૂફૂ ષણૂ પીળી઼યીફી ઽ્વરીઅ મPમ 

પણીગ્ ગળૂ નૉસયુગદફૂ બુ8ગીક ભ�ગૂ ુQડૂસ ઼ળગીળફૉ ઘૃLૂ જૉવૉ� ઞ ગળૂ %ીઅુદગીળૂ 
ઊુદઽી઼ફૃઅ ડRૉફOઙ બ્ઊ� ડ ઼ીુમદ ધલૉવ ઇફૉ દૉરફૂ ઼ીરૉ ઼ળગીળૉ  ગૉ઼ ગલS. ઈર બ્દીફી 

મજીષ ગૉ  નલી રીડૉ  નળુરલીફઙૂળૂ ગળષી બથ ઊ4 ઝદી ફ ઽદી. ઈર ૪૫/૫/૩૯૫૩ફી ળ્ઞ 
યઙદુ અ઼ઽ, ઼ૃઘનૉષ ઇફૉ ળીઞલઙૃ.ફૉ ભીઅ઼ૂફી ભઅનીફૉ �દૉ ઞ જૄરૂફૉ ઙશીરીઅ ફીઘૂ ઈઘી 
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યીળદફી ઈ 8થૉ ઼બૃદ્ઑ સઽૂનૂ # ઽ્ળૂ. ઈર, ઈ ુ8નૉષ ઼બૄદ યીળદફી લૃષીફ્ફી ુJલ 
ઈઞૉ બથ ળWી ઝૉ .  

યઙદુ અ઼ઽ ફીુ�દગ ઽદી! સી રીડૉ? 

ઈયીળ - ઼રલ ઼અગૉદ : �ન)લૉસ )લી઼ (઼અનૉસ) 

      ઈટીનૂ ઈઅન્વફ નળુરલીફ રઽી7રી ઙીઅપૂ ઞ ૉડવૂ ઞ : 

ગ્ઊફૉ વ્ગુJલદી રશૂ ઽ્લ દ્ દૉ યઙદુ઼અઽફૉ રશૂ ઽદૂ. નૉસફૉ ઈટીનૂ ઇબીષષીફી ઋXૉસરીઅ 

઼ી�લદી ઝદીઅ ષોજી/ળગ ળૂદૉ ઙીઅપૂF ઇફૉ યઙદુ઼અઽ મૉ ઇઅુદર Zૃષ ઼રીફ ઽદી. ઙીઅપૂF 
ઇ/ઽઅ઼ગ રીઙ[ ઈઅન્વફ જવીષદી ઽદી ઇફૉ યઙદુ અ઼ઽ /ઽઅ઼ગ ઈઅન્વફ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવી ઽદી. 
ઈ દૉરફૂ ષ4જૉફ્ �થૂદ્, ઝદીઅ ઋબળઝL્ ષોજી/ળગ યૉન ઝૉ, બથ ઈ મૉ રઽીફ ુષયૄુ દ ષ4જૉ 

રૃGલ યૉન ઑ ઽદ્ ગૉ  યઙદુ઼અઽ રૄશયૄદ ળૂદૉ ઼ી�લષીનૂ ુષજીળપીળીધૂ ઈગહી�લૉવી ઽદી, \લીળૉ  
ઙીઅપૂFફૉ ઼ી�લષીનફી ઋXૉસ્ ઙરદી, બળઅદૃ /ઽઅ઼ગ %ીઅુદફૂ ષીદ ઼ીધૉ દૉક ઼ઽરદ ધઊ સગદી 

ફઽ્દી. ઈ ઋબળીઅદ ઙીઅપૂF ઇફૉ યઙદુ઼અઽ ષ4જૉફૃઅ ઼ૐધૂ ર્ડૃઅ  ઇઅદળ ઑ ઽદૃઅ ગૉ  ઙીઅપૂF 
ઊ^ળફૂ ઇમીુપદ ઼_ીરીઅ રીફદી ઽદી, \લીળૉ  યઙદુ઼અઽ ઊ^ળફી ઇુKદ7ષફ્ ઞ ઉફગીળ ગળદી 
ઽદી. ઙીઅપૂF પી�ુ◌રગ ષૅુ_ફી ઽદી, \લીળૉ  યઙદુ અ઼ઽ બૄળૉ બૄળી ફીુKદગ ઽદી! 

     યઙદુ અ઼ઽફૉ ળ્વર્ણવ રીફફીળી લૃષીફ્ યીNલૉ ઞ દૉરફી 

ફીુKદગબથીધૂ બ/ળુજદ ઽ્લ ઝૉ , ગીળથ ગૉ  દૉરફી ઊ^ળ ઇફૉ પર� J7લૉફી ઇથઙરીફૂ જજી� 
ર્ડી યીઙૉ ડીશષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઈષદૂ ગીવૉ ૪૫રૂ રીજ�ફી ળ્ઞ યઙદુ અ઼ઽ, ઼ૃઘનૉષ ઇફૉ 
ળીઞઙૃcફૂ ભીઅ઼ૂફૉ ૱૬ ષહ� બૄળીઅ ધસૉ. ઈ ુફુર_ૉ યઙદુ઼અઽફી #લુeદ7ષફી ઈ ઇષઙથીલૉવી 

બી઼ી ઇઅઙૉ �થૂઑ. 

    ઞ ૉવષી઼ફી /નષ઼્રીઅ ઞ યઙદુ઼અઽૉ  ઑગ નૂચ� ઇફૉ ઈ7રગધફી7રગ વૉઘ 

વઘૉવ્, 'ઽૃઅ  ફીુKદગ ગૉર ઝૃઅ?', ઞૉ દૉરફૂ સઽીનદ બઝૂ ઞૄફ-૩૯૫૩રીઅ વીવી વઞબળીલૉ સ. ગળૉવી 
'પ બૂબવ' ફીરફી ઼ીgી/ઽગરીઅ Jુ઼h ગળીલ્ ઽદ્. યઙદુ઼અઽફૉ ગૉડવીગ ુર8્ ડ્થીઅ રીળદી 
ઽદી ગૉ  દફૉ Jુ઼ુh રશૂ ઙઊ ઝૉ ઑડવૉ દૃઅ દ્ળરીઅ ઈષૂફૉ ઊ^ળફૂ ઇષઙથફી ગળૉ  ઝૉ. :ગૉ , ઈ 

વૉઘરીઅ યઙદુ઼અઽૉ  વGલૃઅ ઝૉ, "ઽૃઅ  ઼ીષ ુમફJુ઼h ઽદ્ 7લીળૉલ ફીુKદગ ઞ ઽદ્... ષહ� ૩૯૪૮ફી 
ઇઅદ ઼ૃપૂરીઅ રફૉ ુષ^ી઼ બણૂ જૄeલ્ ઽદ્ ગૉ  ગ્ઊ ઼ષ�સુeદરીફ, ઼ષSબળૂ દjષ ગૉ  ઞ ૉથૉ 
Qkીઅણફૂ ળજફી ગળૂ, ુ ફન[સફ ગલૃl, ુ ફલરફ ગળૂ ળW્ ઝૉ, દૉ રી�લદી ઈપીળઽૂફ ઝૉ ." 

યઙદુ અ઼ઽૉ  ઊ^ળ ઇફૉ Qkીઅણફી ઼ઞ�ફ મીમદૉ સઅગીક #લeદ ગળૂફૉ ઈુKદગ્ફૉ ઼થ઼થદી 

઼ષીવ્ બૄઝદીઅ વGલૃઅ ઝૉ, ": દરૉ ઑષૃઅ રીફદી ઽ્ ગૉ  ઼ષ�સુeદરીફ, ઼ષ�nી, ઼ષS4જ ઊ^ળૉ  
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બૅoષૂ ગૉ  Qkીઅણફૃઅ ઼ઞ �ફ ગલૃl દ્ રઽૉળમીફૂ ગળૂફૉ ઼ૐધૂ બઽૉવીઅ ઑ ઞથીષ્ ગૉ  ઊ^ળૉ  ઈષૂ 

નૃુફલીફૃઅ ઼ઞ�ફ ઞ ગૉર ગલૃl, ઞૉ બૂણી-#લધી ઇફૉ દૂp ઙળૂમૂધૂ યળૉવૂ ઝૉ, \લીઅ ઑગ બથ 
#લુeદ સીઅુદધૂ ઑગ બશ Fષૂ સગદૂ ફધૂ." ઈઙશ વGલૃઅ ઝૉ , "ઽૃઅ  બૄઝૃઅ  ઝૃઅ  ગૉ  સી રીડૉ  દરીળ્ 
઼ષ�સુeદરીફ ઊ^ળ ગ્ઊ #લુeદફૉ બીબ ગૉ  ઙૃફ્ ગળદૂ ઽ્લ દૉ બઽૉવીઅ દૉફૉ ળ્ગૂ સગદી ફધૂ? 
ઊ^ળ રીડૉ  દ્ દૉ મીશળરદ ઽસૉફૉ. સી રીડૉ  દૉથૉ લૃhઘ્ળ્ફ્ ઼ભીલ્ ફ ગલS? સી રીડૉ  દૉથૉ દૉરફી 
રઙઞરીઅધૂ લૃhફ્ ઋ�રીન ઞ યૄઅ઼ૂ ફ ગીતલ્?...ઽૃઅ બૄઝૃઅ  ઝૃઅ  ગૉ  સી રીડૉ  દૉ રૄણૂષીનૂ ષઙSફી 
rનલરીઅ બળઙઞૃ રીફષદીષીન ઋરૉળદ્ ફધૂ ગૉ  ઞ ૉધૂ ઋ7બીનફ Jથીવૂફી ઘીફઙૂ ઇઅગૃસ્ દૉ ઝ્ણૂ 
નૉ ઇફૉ રઞૄળૂ ગળદૂ ઼ર9 રીફષ�દફૉ ફીથીઅફૂ મૉણૂકરીઅધૂ રૃુeદ રશૉ?" 

પીુર�ગ Jજીળગ્ ઇફૉ ઼_ીપીળૂક ષ4જૉફૂ ઙઅનૂ ઼ીઅઢઙીઅઢફૉ ઘૃLૂ બીણદીઅ યઙદુ અ઼ઽ વઘૉ ઝૉ, 
"ઈ મપી ુ઼hીઅદ્ ઇફૉ સીs્ ઑ ુષસૉહીુપગીળ ય્ઙષદી ષઙSફૂ ઋબઞ ઝૉ. દૉ વ્ગ્ ઈષી 

ુ઼hીઅદ્-સીs્ફી કધૉ બ્દીફૂ ઼_ીફૉ ષીઞમૂ ઙથીષૉ ઝૉ, ઼ અબુ_ ઑગઢૂ ગળૉ  ગૉ  બજીષૂ બીણૉ  

ઝૉ..." 

યઙદુ અ઼ઽફ્ ઈ ઈઘ્ વૉઘ સ્પૂફૉ ષીઅજષી ઞ ૉષ્ ઝૉ. યઙદુ઼અઽફૂ ઞ ૉર ફીુKદગ મફષૃઅ ગૉ  ફઽO, 
દૉ નળૉ◌ૉગૉ  બ્દીફૂ ળૂદૉ ફtૂ ગળષીફૃઅ ઽ્લ, બથ ઈઞગીવ વૉયીઙૃક ઞૉ ળૂદૉ રૉ઼ ૉ�ઞળ કભ ઙ્ણ 

મફષી ષવઘીઅ રીળૂ ળWી ઝૉ  દૉષી ઼રલરીઅ ષીKદષષીનૂ મફૂફૉ ુષજીલી� ગૉ  બઝૂ Ju્ બૄઝલી 
ુષફી ફઽO જીવૉ.  

 

 

સીશીરીઅ મીશગ્ફૉ ઈષૂ ષપૃ �નફ ુષસૉહ રી�ઽદૂ ઈબષી રીડૉ  1દી ળઽૉ1 

રીળૂ ઈ ષૉમ઼ીઉડ –www.pgondaliya.com  ગૉ  ઞૉરીઅ ષહ�ફી 

ઇઙ4લફી મપી �નષ઼્ ુષસૉ ુષઙદષીળ રી�ઽદૂ ઙઞૃળીદૂરીઅ રૃગષીરીઅ ઈષસૉ. 

ુષ�ીધ�ક ઇફૉ ુસ�ગ્ રીડૉ  ઋબલ્ઙૂ સો�ુથગ રી
ઽદૂ બૃળૂ 

બીણદૂ ષૉમ઼ીઉડ  

www.pgondaliya.com    

બૃળથ ઙ�ણુવલી – ઼અબગ�  : ૯૯૩૫૫ ૯૩૫૱૱ 
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