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જગવૂ નૃવ�ય ગૉર મફૂ ?  
ઈયીળ �ૂુદ નષૉ (ળીઞગ્ડ)     

((((ુ�ુદમૉફ નષૉ ુફલુરદ�બૉ ‘ ભૄવઝીમ’ ઇઘમીળરીઅ ‘બીળ઼રુથ’ ફીરફૂ ગૌવર વઘૉ ઝૉ.) 

અ઼ગવફ – બૃળથ ઙ!ણુવલી 

                          20 રીજ� 2010 ફ્ �નષ઼ 

ગીઅઊગ ઘી઼ �નષ઼ ઽદ્. ઈ �નષ઼ ુષ�યળફૂ 

‘જગવૂક’ ફૉ ઇબ�થ ગળીલ્ ઽદ્ ! ઈ 20 રીજ� 

ફૉ ઼ઽૃ "ધર ષઘદ ‘ષ$ણ�  ઽીઋ઼ 'બૉળ્ ણૉ ’ દળૂગૉ  

ઋઞષષીરીઅ ઈષૂ. ઈબથફૉ ઑર ધીલ ગૉ  યવી 

જગવીફી દૉ ગીઅલ �નષ઼ ઋઞષષીફી ઽ્લ ? 
જગવૂરીઅ દૉ ષશૂ ફષૃઅ સૃઅ ઝૉ  ? ફીફબથરીઅ ગનીજ 

઼ૐધૂ બઽૉવીઅ .લૉવૃઅ, કશઘૉવૃઅ ઑગનર /થૂદૃઅ 

બઅઘૂ ઑડવૉ જગવૂ. ઽઞૃ મળમળ મ્વષીફૃઅ બથ ફ સૂઘૉવી મીશગફૉ બૄઝૂઑ ગૉ  ‘જગૂ ગૉર 

મ્વૉ?’ દ્ દળદ ગઽૉસૉ-‘જ4…જ4..’. જગવીઅ, જગવૂ, જગૂમૉફ ગૉ  ‘ઽીઋ઼ 'બૉળ્’ ઑ ભ6દ 

ઈબથીઅ નૉસફૃઅ ઞ ફઽ4 બથ ુષ�યળરીઅ ઼ૐધૂ ષપૃ .ષી રશદૃઅ ઇફૉ રીફષ ષ'દૂ ઼ીધૉ ઽશૂ-

યશૂ ઙલૉવૃઅ ઼ૐધૂ ઼ીરી9લ બ:ૂ. ઑગ ઼રલૉ ુષ�ફૃઅ ઼ૐધૂ ઼ીરી9લ ઇફૉ ડ્શીમઅપ .ષી 

રશદૃઅ ઈ ફીફગણૃઅ  બઅઘૂ ઈઞૉ ;ષફ ઼અચહ� રીડૉ  ટટૃરૂ ળ?ૃઅ ઝૉ  ઇફૉ ગરફ઼ૂમૉ ઽીળૂ ળ?ૃઅ ઝૉ  ! 

ુષ�યળરીઅ ઇફૉ ઘી઼ ગળૂફૉ યીળદરીઅ બથ જગવૂકફૂ અ઼@લી ઘૄમ ટણબધૂ ચડૂ ળઽૂ ઝૉ. . 

દૉરૉફૉ મજીષષી રીડૉ  ઈબથૉ ગઅઊ ફઽ4 ગળૂઑ દ્ ઈ જગવૂક ઘૄમ ટણબધૂ ઼નીફૉ રીડૉ  વAૃ 

ધઊ ઞસૉ ! 

     રીફષીરીઅ ફધૂ ઈષદૃઅ? ઞળી ુષજીળ્, ઈઞધૂ 5-6 ષહ� બઽૉવીઅ 

ઈબથી ચળફૂ ઈ઼બી઼ ઞૉડવૂ જગવૂક .ષીઅ રશદૂ દૉડવૂ જગવૂક ઈઞૉ .ષી રશૉ ઝૉ 

ઘળૂ ? ; ફી. ફધૂ રશદૂ. ઈ ડજૄગણૂ જગવૂક ઈબથી બલી�ષળથ ઇફૉ ‘ઊગ઼્ૂ'ડર’ફ્ 

ઘૄમ ઇઙBલફ્ યીઙ ઝૉ. દૉરફૉ વૃA ધષી નૉષૂ ઑ ઈબથી બલી�ષળથફૉ બ઼્ીલ દૉર ફધૂ. 

ટૂથીઅ ઇષીઞૉ જ4….જ4… ગળૂ બ્દીફૉ મજીષૂ વૉષીફૂ ઇબૂવ ગળદૂ જગવૂકફ્ ઇષીઞ 

નળૉગૉ-નળૉગ વ્ગ્ફી ગીફ ઼ૃપૂ બઽCજદ્ ગળષી રીડૉ  ‘ફૉજળ ભ્ળૉષળ’ ઼઼્ીલડૂ ફીરફૂ અ઼'ધી 
રૉનીફૉ બણૂ ઝૉ. ‘જગવૂ’ મજીષ ઇુયલીફ’ ફૉ વ્ગ્ ઼ૃપૂ બઽCજદૃઅ ગળષી ઈ ઼અ'ધી Dીળી 20 
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રીજ� 2010 ફી ‘ષ$ણ�  ઽીઋ઼ 'બૉળ્ ણૉ ’ ઋઞષીઊ ઙલ્. ઇફૉ ઈ ષહ� 2010 રીડૉ  ‘ઽૉ$બ ઽીઋ઼ 

'બૉળ્’ફૂ ધૂર બ઼અન ગળીઊ. ફૉજળ ભ્ળૉષળફૂ ઼ીધૉ BNHS (મ્Eમૉ ફૉજળવ ઽૉ'ડળૂ 

઼઼્ીલડૂ), ઊગ઼્ૂ઼ ભીGણૉસફ (Iીઅ઼), ગ્ફJવ વૉમ કભ કફKધ્વ્; (USA), ઑષ્ફ 

ષીઊ$ણ વીઊભ ડL'ડ (UK) ઞૉષૂ ઼અ'ધીક ઇફૉ ઼અઙઢફ્ ઼ઽલ્ઙૂ ઝૉ. 
 

જગવૂ ગનરીઅ યવૉ ફીફગણૃઅ  બઅઘૂ ઽ્લ બથ દૉફૂ ુષસૉહદીક ચથૂ ર્ડૂ ઝૉ. જગવૂ ુષ�રીઅ 

઼ૐધૂ ષપૃ ભૉવીલૉવૃઅ બઅઘૂ ઇફૉ ઼ૐધૂ ઼ીરી9લ-ુષબૃવ ળૂદૉ .ષી રશદીઅ બઅઘૂફ્ ુઘદીમ 

પળીષૉ ઝૉ. "ીથૂકરીઅ ગૄદળીફૂ ઞ ૉર ઞ બઅઘૂકરીઅ જગવૂકઑ રીફષૂફ્ ુષ�ફી નળૉગ 

"નૉસ્રીઅ ઼ની રીડૉ  ઼ીધ ુફયીNલ્ ઝૉ . જગવૂકફૉ ઈબથૂ ઼ીધૉ ઑડવૃઅ ઙ્ઢૂ ઙલૃઅ ઝૉ  ગૉ  

રીફષષ'દૂ ધૂ નૄળ ળઽૉષૃઅ- ;ષષૃઅ દૉરફી રીડૉ  સ6લ ઞ ફધૂ. રીઅણ 10-20 ઼ ૉ9ડૂરૂડળફૂ 

વઅમીઊ પળીષદી ઈ બઅઘૂઑ ુષ�ફી ફગસી બળફીઅ વઙયઙ મપી નૉસ્રીઅ ષ઼ષીડ ગલO ઝૉ . 

ઑુસલી, ઈ�Iગી, ક'ડLૉ ુવલી, 
લૃળ્બ, દધી ઇરૉ�ળગી. ઈર 

બૅQષૂફીઅ ર્ડી યીઙફીઅ ઘઅણ્ફૉ 

જગૂમૉફૉ બ્દીફૃઅ ચળ મફીNલૃઅ 
ઝૉ. ઘૄમ ઙૂજ ઞઅઙવ્, 
ળૉઙૂ'દીફ ઇફૉ ષહ�ફ્ ર્ડ્ 

યીઙ મળભધૂ ઝષીલૉવી ળઽૉદી 
"નૉસ્ફૉ મીન ગળદીઅ Rલીઅ બથ 

રફૃSલ્ ષ'લીઅ ઝૉ Bલીઅ જગૂમૉફ 

બથ ઞઊફૉ ષ'લીઅ ઝૉ . દ્ બઝૂ 

ઇજીફગ ઑષૃઅ દૉ સૃઅ ધઊ ઙલૃઅ ગૉ  

જગવીઅકફૂ ઼અ@લી ઑગીઑગ ઘદળફીગ ળૂદૉ ચડષી રીઅણૂ ? રીફષષ'દૂફૂ ઘૄમ ફ;ગ 

ળઽૉષીઅફૂ ઇફૉ દૉરફીઅ બળ ષપૃ ઈપીળૂદ ળઽૉદૂ જગવૂકફીઅ ુષફીસ રીડૉફીઅ ગીળથ્ દ્ ચથીઅ ઝૉ  

બથ ઈ મપીઅ ગીળથ્ બીઝશ ઞષીમનીળ ગ્ઊ ઽ્લ દ્ દૉ ઑગ ઞ ઝૉ – રફૃSલ ! જગવૂકફીઅ 

ઇુ'દBષફૉ રળથદ્વ ભડગ્ ઈબષી રીડૉ  . ગ્ઊઑ ઈળ્બૂફીઅ બ4ઞળીરીઅ ઋયી ળઽૉષૃઅ બણૉ  દ્ 

દૉ ઈબથૉ બ્દૉ ઞ ઝૂઑ ! 

      ઈઞૉ ઈબથૉ ઞ ૉ ર્ણ�ફ વીઊભ 'ડીઊવ ;ષૂ ળ?ીઅ ઝૂઑ દૉથૉ 

ષી'દષરીઅ ઈબથફૉ "ગૅુદધૂ ષૉઙશીઅ ગળૂ ફી@લીઅ ઝૉ. ઈફૂ ષળષૂ ઇ઼ળ્ ભ6દ ઈબથફૉ ઞ 

ફઽ4 ઈબથૂ ઼ીધૉ .ણીલૉવીઅ બસૃ, બ:ૂ ઇફૉ ગૃનળદફીઅ ઇ9લ દBષ્ બળ બથ બણૂ ળઽૂ ઝૉ. 
જગવૂફૂ મીમદરીઅ બથ ઈષૃઅ ઞ ધલૃઅ ઝૉ . ઽન મઽીળફીઅ ષીલૃ"નૃહથ, Tષુફ"નૃહથ, ર્મીઊવ 

ડીષળ્ફીઅ ઼ૄUરદળઅઙ્, રગીફ્ફૂ મનવીલૉવૂ ળજફી, ુમવીણીઅ ઞ ૉષીઅ ળીફૂ બસૃકફૂ ષપૉવૂ 
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઼અ@લી, ળી઼ીલુથગ ઘીદળ્ ઇફૉ ઞઅદૃફીસગ્ દધી નૉસૂ ષૅ:્-ભૄવ-ઝ્ણફૂ ઞVલીઑ સ્યીફી 

ઙીઅઢૂલી ઞ ૉષીઅ ફગીરીઅ ષૅ:્ફૃઅ ર્ડી બીલૉ ધદૃઅ ષીષૉદળ – ઈ મપીઅ ઞ ર઼ ર્ડીઅ .ઘર્ ફીફગણીઅ 

જગવીઅ રીડૉ  ;ષફ ડગીષષૃઅ નૃSગળ મફીષૂ ળ?ીઅ ઝૉ. મૂ/અ બ:ૂકફૂ ઞ ૉર જગવીઅ ષૅ:્ બળ 

રીશી ફ મીઅપદીઅ રીફષ ષ઼ીઽદફૂ ઈ઼બી઼ ફૂ ઞVલીરીઅ ઞ રીશી મીઅપૉ ઝૉ . ઈધૂ ઞ 

જગવીઅકફૃઅ ઇઅWૉ; ફીર ‘ઽીઋ઼ 'બૉળ્’ – ‘ચળ જગવૂ’ ઝૉ. રીશ્ મીઅપષી રીડૉ  દૉ રગીફ્ ઇફૉ 
નૂષીવફીઅ મીગ્ળીઅ, ગૄષીફૂ �નષીવ્, ચળફૂ ઇઅનળફૂ ઇયૉળીઊક, ફશૂલીઅ ગૉ  ઝીબળીઅ ફૂજૉફીઅ 

બ્વીથ્, Xૃમવીઊડફૂ બYૂક, વૉEબ-સૉણ, ભ્ડ્Iૉરફૂ બીઝશફૂ ઞVલીક ષપૃ બ અ઼ન ગળૉ  

ઝૉ . જગવીઅફ્ રીશ્ રૃ@લBષૉ ચી઼, દથઘવીઅ, Z, ઼ ીષળથૂફૂ ઼શૂક, ન્ળીઅ ષઙૉળૉફ્ મફૉવ્ 

ઽ્લ ઝૉ . ઈર દ્ જગવીફીઅ ઘ્ળીગરીઅ ઇફીઞફીઅ નીથીઅ, ચી઼ફીઅ મૂઞ, ષ:ૅ્ફીઅ ડૉડીઅ ઞ ૉષીઅ ભશ્, 
ઊલશ, ગૂડગ્, ભૄનીઅ ઋબળીઅદ ઈબથ્ ળ્ઞ-મળ્ઞફ્ વઙયઙ મપ્ ઞ ઘ્ળીગ દૉ ઑઅઢષીણરીઅધૂ 

રૉશષૂફૉ ઘીઊ વૉ ઝૉ. બળઅ દૃ, Rલીળૉ  મ[જીઅ ફીફીઅ ઽ્લ ઝૉ Bલીળૉ  દૉ રૃ@લBષૉ ગૂડગ્, ઊલશ, ભૄનીઅ 

ઞ ૉષ્ ઘ્ળીગ ઘષણીષૉ ઝૉ. મ[જીઅ ર્ડીઅ ધઊફૉ /દૉ ઘીદીઅ સૂઘૉ Bલીળૉ  દૉ મપી "ગીળફ્ ઘ્ળીગ 

વૉદીઅ ધઊ /લ ઝૉ. ઈબથૂ ટણબધૂ મનવીદૂ ઞદૂ વીઊભ 'ડીઊવફૉ વૂપૉ જગવીઅકફૉ દૉરફી 

;ષફફીઅ નળૉગ દમ\ૉ  ઈઽીળ, ઈ]લ ઇફૉ ઼વીરદૂ રશષીફૃઅ ઘૄમ કઝૃઅ  ધઊ ઙલૃઅ ઝૉ  ઇફૉ 

દૉફી ઇુ'દBષ બળ ઘદળ્ ઋય્ ધલ્ ઝૉ . 

        ઈઞૉ જગવીઅ રીડૉ  ઼ૐધૂ ર્ડ્ "^ ઝૉ  રીશ્ 

મીઅપષી રીડૉફૂ ઼વીરદ ઞVલીફ્. ઈબથૂ ફષૂ મીઅપથૂફીઅ રગીફ્રીઅ ઙ્ઘવીઅ, ઇયળીઊક, 
ફશૂલીઅ ગૉ  ઝીબળીઅ ઽ્દીઅ ઞ ફધૂ. ઽષૉ . જગવીઅ રીશ્ ઞ ફ મીઅપૂ સગૉ  દ્ દૉરફૂ ષઅસષTૅપૂ ઞ 

6લીઅધૂ ધીલ ? જગવીઅકફૉ ઼વીરદ ળઽૉઢીથ ઈબષીઅ બૄઢીઅ, ધરOગ્વ, _વી'ડૂગ, વીગણીઅ ગૉ  
રીડવીઅફી મફૉવીઅ મ્6઼ ગૉ  ઞ ૉ ‘ફૉ'ડ ઽીઋ઼’ દળૂગૉ  કશઘીલ ઝૉ  દૉ ઋ`ર ુષગ$બ ઝૉ. ઈ 

"ગીળફીઅ ‘ફૉ'ડ ઽીઋ઼’ જગવીઅ ઋબળીઅદ મૂ/ ઇફૉગ બઅઘૂક રીડૉ  ઼ળ઼ ર/ફીઅ ચળફૂ ઙળઞ 

઼ીળૉ  ઝૉ . ઈબથૉ ષીદ ગળૂ દૉર જગવીઅફી મ[જીઅફ્ રૃ@લ ઘ્ળીગ ફીફી ;ષણીઅ, ગૂડગ્ ષઙૉળૉ  ઝૉ. 

બળઅ દૃ, ઈઞૉ ઽન ઋબળીઅદફીઅ ઞ અદૃફીસગ્ ઇફૉ ળી઼ીલથૂગ ઘીદળ્ફી ષબળીસ ફૉ વૂપૉ ઈષીઅ 

ફીફીઅ-ફીફીઅ ઇફૉગ ગૂડગ્ રળૂ બળષીલીa ઝૉ ઇધષી દ્ દૉરફૂ અ઼@લીઅરીઅ યીળૉ  ચડીણ્ ફCપીલ્ 

ઝૉ . ઈરીઅ ચથીઅ દ્ ઘૉદૂ રીડૉ  

ુમફઽીફૂગીળગ ગૉ  ઋબલ્ઙૂ ગૂડગ્ફ્ 

બથ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ. ષીઽફ્રીઅ 

ષબળીદૃઅ ‘ઇફવૂણૉણ’ બૉડL ્વ બથ 

જગવીઅફી ઘ્ળીગ ઑષીઅ ગૂડગ્ફીઅ ફીસ 

રીડૉ  ઞષીમનીળ ઝૉ. ‘ઇફવૂણૉણ’ 
બૉડL ્વફી નઽફધૂ ષીદીષળથરીઅ યશદૃઅ 

‘રૂધીઊવ ફીઊડL ીઊડ’ ઑ ઇBલઅદ ટૉળૂ 
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઼અલ્ઞફ ઝૉ. ‘રૂધીઊવ ફીઊડL ીઊડ’ ગૂડગ્ફ્ ઼્ધ ષીશૂ નૉ ઝૉ . દૉધૂ જગવીઅફીઅ ફીફીઅ મ[જીઅફૉ 

બૄળદ્ ઇફૉ બ્હથ:ર ઈઽીળ રશદ્ ફધૂ ઇફૉ ચથીઅ મ[જીઅ ફીફબથરીઅ ઞ રૅBલૃ બીરૉ ઝૉ. 

ઈધૂ જગવીઅફૂ ફષૂ બૉતૂ દોલીળ ધષીફૃઅ ઞ ચડૂ ઙલૃઅ ઝૉ ! 

ઽઞૃ ધ્ણીઅ ષહO બઽૉવીઅ ઈબથીઅ ચળ, ઘૉદળ, ષઅણી, મઙૂજી ભળદૉ ર્ડી યીઙૉ રdનૂ, ધ્ળ, મ્ળણૂ, 
મીષશ ઞૉષી ઝ્ણ ઇફૉ ષૉવીઅકફૂ મફૉવૂ ગૃનળદૂ ષીણ ગળષીરીઅ ઈષદૂ ઽદૂ. જગવીઅ રીડૉ  ઈ 

ગૃનળદૂ ષીણ ઘૃમ ઞ ઈસૂષી�ન Zબ ઝૉ . ગૃનળદૂ ષીણરીઅધૂ જગવીઅફૉ ગૂડગ્, ઊલશ્, બદઅઙૂલીઅ, 
ભશ્ ઞ ૉષી ઘ્ળીગફ્ બૃળદ્ ઞQધ્ રશૂ ળઽૉ  ઝૉ. ઋબળીઅદ ઈષૂ ષીણ ઇફૉ ટીણૂ જગવીઅફૉ ઈળીર 

ગળષીફૂ, ળીદષી઼્ ગળષીફૂ ઇફૉ નૃeરફ્ધૂ મજષી-ઝૃબીષીફૂ ઈનસ� ઞVલી ઝૉ. ઈઞગીવ 

ઈબથૉ ગૃનળદૂ ષીણફૉ મનવૉ fડફૂ નૂષીવ ગૉ  વ્ઘઅણફી દીળફૂ ષીણ મફીષૂઑ ઝૂઑ. ઞ ૉ 

બઅઘૂક રીડૉ  ફ દ્ ઈ]લ બૃળ્ બીણૉ  ઝૉ  ફ દ્ ઘ્ળીગ. ઈધૂ ઞ જગવીઅફીઅ મ[જીઅ ર્ડીઅ ધીલ 

Bલીળૉ  લ્Vલ ઈ]લફી ઇયીષૉ ગીઙણીઅ, ઼ રણૂ, ુ મવીણીઅ ઞ ૉષીઅ ુસગીળૂ બસૃ-બ:ૂકફૂ ટબડૉ  

જતૂ /ષીફૂ સ6લદી ચથૂ ષપૃ ળઽૉ  ઝૉ. ઑગ ઇઅનીઞ રૃઞમ જગવીઅફીઅ મ[જીઅરીઅધૂ રીઅણ 25% 
ઞૉડવીઅ મ[જીઅ ઞ બૃ@દ મફૉ ઝૉ . મીગૂફીઅ 75% દ્ ર્ડીઅ ધદીઅ બઽૉવીઅ ઞ રૅBલૃ બીરૉ ઝૉ  ઇફૉ 

ઇBલીળફૂ "ુદગૄશ બ�ળુ'ધુદરીઅ દ્ જગવીઅફ્ રૅBલૃ નળ ચથ્ gજ્ ઽ્ષીફૃઅ રફીલ ઝૉ . Rલીઅ 

઼ૃપૂ ઈબથફૉ ઈપૃુફગદી ઇફૉ ષોુ�ગળથફૂ ઽષી 'બસK ફઽ્દૂ Bલીઅ ઼ૃપૂ ઈબથૉ ગૃનળદફૂ 

ચથૂ ફ;ગ ;ષદીઅ ઽદીઅ. ઼ષીળ બણૉ  ફૉ બઅઘૂફૉ જથ ફીઘષી જમૄદળૉ  ઞષૃઅ Bલીળૉ  ઑડવૃઅ ઼ીઽ;ગ 

ઽદૃઅ ઞ ૉડવૃઅ ઈઞૉ ‘ર્ફhઙ ષ્ગ’ ઝૉ ! બળઅદૃ �નષ઼ૉ-�નષ ૉ઼ ઈબથૉ 'ષગૉ9iૂ મફદીઅ ઞઊઑ 

ઝૂઑ. ર્ડી સઽૉળ્રીઅધૂ દ્ જમૄદળીઅ ઞ ઇieલ ધઊ ઙલીઅ ઝૉ  ! ષૉગૉસફરીઅ ઙીરણૉ  /ઊઑ Bલીળૉ  

મીશગ્ફૉ ઘી઼ જમૄદળીઅ સૃઅ ઝૉ  દૉ નૉઘીણષીરીઅ ઈષદીઅ ઽ્લ દૉષૂ બ�ળુ'ધુદરીઅ મીશગ્ફ્ બથ 

બૉતૂકધૂ જીવૂ ઈષદ્ બઅઘૂક ઼ીધૉફ્ ુષસૉહ ફીદ્ ઞ દૄડૂ ઙલ્ ઝૉ. 

       સઽૉળફૂ ઙૂજ ષ'દૂરીઅ જગવીઅ ઞ ૉષીઅ બ:ૂક રીડૉ  

જથષીફીઅ નીથીઅ ઇફૉ ઼વીરદ ઞVલીફૂ બથ દઅઙૂ ષદી�ઊ ળઽૂ ઝૉ . ઇળૉ  ! બઅઘૂક "Bલૉ .ષીફૂ 

ઈબથૂ ijૂ ઞ ઼રૄશઙૂ મનવીલ ઙઊ ઝૉ. બઽૉવીઅ ઽCસધૂ ઈબથૉ ઙીદીઅ ગૉ  ‘જગૂમૉફ જગૂમૉફ 

રીળૂ ચળૉ  ળરષી ઈષસ્ ગૉ  ફઽ4?’ જગવીઅ રીશીઅ મફીષૉ દ્ દૉફૃઅ ઞદફ ધદૃઅ; રીશ્ ભdગૂ નૉષીધૂ 

બીબ વીઙસૉ દૉર રફીદૃઅ. Rલીળૉ  ઽષૉ દ્ ‘જગવીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ચળ મઙીણસૉ’ ઑષૃઅ રીફૂ ઈબથૉ 

ગઽૉષીદીઅ જ્ઘવૂલીઅ ઇફૉ ઑRલૃગૉડૉણ વ્ગ્ જગવીઅકફૉ મૉળઽૉરૂધૂ ઋણીણૂ રૄગૂઑ ઝૂઑ ! ઇળૉ , 
઼નૂકધૂ ઞૉ જગવીઅ ઈબથૂ ઼ીધૉ ઞ ઈબથીઅ ઞ ચળરીઅ ળ?ીઅ ઝૉ દૉ ઽષૉ ઑગીઑગ /લ દ્ /લ 

બથ 6લીઅ ? ‘ઊ9ડૂળૂલળ ણૉ ગ્ળૉસફ’ફીઅ મથઙીઅ ભૄઅ ગફીળી ઈબથૉ વ્ગ્ ચળ ઇફૉ kનલ મઅફૉફીઅ 

ઊ9ડૂળૂલળરીઅ ઈબથીઅ ઼નીફી ઼ીધૂ ઑષીઅ જગવીઅફૉ 'ધીફ ફધૂ ઈબૂ સગદીઅ ઑ ગૉડવૃઅ ુષુજl 

ઙથીલ ?! ચળફૂ ઈપૃુફગ ણૂટીઊફરીઅ બથ 6લીઅલ "ગૅુદ ઇફૉ બઅઘૂફૉ ઙ્ઢષીષીફૂ ઞVલી ઞ 

ફધૂ રશદૂ Bલીળૉ  ઘૄમ ઼ળ઼ ચળ મફીષૂ ઈબદીઅ ઈગKડૉગ બથ /થૉ ઼ીજૃગવીઅ ‘ઊગ્ Idણવૂ’ 
ચળફ્ ુષજીળ ઞ યૄવૂ ઙલીઅ ઽ્લ ઑષૃઅ વીઙૉ ઝૉ  ! 
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      જગવીઅરીઅ ફળ ઇફૉ રીની ષ[જૉ ઞ ૉ ષીદજૂદ ધીલ ઝૉ  દૉ પૂરી 

જ4….જ4… ઇષીઞ ષણૉ  ઞ ધીલ ઝૉ. અ઼ષષફઍદૃરીઅ ફળ રીનીફૉ ઈગહ�ષી ઙૂદ્ ઙીલ ઝૉ ઞ ૉ 

઼ીઅયશૂ રીની ફળફૉ બ઼અન ગળૉ  ઝૉ  ઇફૉ ડ્શીઅ ષ[જૉ બથ .ણવૃઅ ઑગમૂ/અફૉ કશઘૂ ગીતૉ  ઝૉ. 

બળઅ દૃ ઈઞફીઅ ચળ્રીઅ દ્ .ળ-સ્ળધૂ ષીઙદીઅ ચCચીડૂલીઅ ઼અઙૂદરીઅ ુમજીળીઅ જગવીઅફૃઅ જ4..જ4.. 

6લીઅલ નમીઊ /લ ઝૉ ઇફૉ જગવીઅ ષ[જૉફૂ ષીદજૂદફૂ ઈઘૂ બnુદ ઘ્ળષીઊ /લ ઝૉ; ઞૉફૂ 

ઘૄમ ઘળીમ ઇ઼ળ દૉરફી "ઞફફ બળ બથ બણૉ  ઝૉ . ઋબળીઅદ ર્મીઊવફીઅ રીઊo્ષૉષ દળઅઙ્ બથ 

જગવીઅ રીડૉ  ઘૄમ lી઼નીલગ ફૂષણૉ  ઝૉ . ઈ બથ ઑગ ષઞફનીળ ગીળથ ઝૉ ઞ ૉફૉ વૂપૉ ર્ડીઅ 

સઽૉળ્રીઅધૂ જગવીઅ ઇieલ ધઊ ળ?ીઅ ઝૉ. ;ષફ અ઼Wીરરીઅ ટટૃરદીઅ જગવીઅફૉ મજીષષીફ્ 

ગનીજ ઈ ઝૉpૂ દગ ઈબથૂ બી઼ૉ ઝૉ . ઈ દગ ટણબૂ વઊઑ, જગવીઅફૉ મજીષષીઅ ઈડવૃઅ ઞqળ 

ગળૂઑ.:- 

[1] ‘ફૉ#ડ ઽીઋ઼’ મફીષૂઑ ઇફૉ ચળૉ  વઙીષૂઑ ઇફૉ જગવીઅફૉ ભળૂધૂ ચળ ફ+ગ ષ઼ીષૂઑ. 
[2] જગવીઅ રીડૉ  ચળફૂ ઇઙી઼ૂ, મી,ગફૂ ગૉ  ભશૂલીરીઅ બીથૂફૃઅ ગૄઅ ણૃઅ  ઇફૉ ધ્ણ્ ઘ્ળીગ ઞૉરગૉ  
મીઞળૂ, જ્ઘીફૂ ગથગૂ, ળ્ડવૂફી ડૄગણી, યીદ ષઙૉળૉ  ઇજૄગ રૃગૂઑ. 
[3] નૉસૂ ઇફૉ ભશીઋ ષૅ3્ ષીષૂઑ. 
[4] ઘૉદળ-મઙૂજીરીઅ ગૃનળદૂ ષીણ ગળૂઑ. નૉઘીષરીઅ ઼ૃઅનળ બળઅ દૃ ષી#દષરીઅ ુમફઋબલ્ઙૂ 
ઝ્ણફૂ મનવૉ બ3ૂકફૉ ઋબલ્ઙૂ ઽ્લ દૉષી ભૄવ-ઝ્ણ ળ્બૂઑ. 
[5] મીવગ્રીઅ ફીફબથધૂ ગૃનળદ �6લૉ વઙીષ ળ્બૂઑ. 

‘ષ$ણ�  ઽીઋ઼ 'બૉળ્ ણૉ ’ ઋબળ ષપૃ રીઽૂદૂ રીડૉ  ઇફૉ ઈબ . બઅઘૂ મજીષફૂ ગ્ઊ "ષૅુ ` ગળદી 

ઽ્ ગૉ  ગળષી ઊ[ઝદી ઽ્ દ્ ઈબફૂ ઈ઼બી઼ જીવદૂ ‘ફૉજળ 6વમ’ ગૉ  બલી�ષળથ"ૉરૂ 

઼અઙઢફ્ફ્ ઼અબગ�  ગળ્. 

સીશીરીઅ મીશગ્ફૉ ઈષૂ ષપૃ 9નફ ુષસૉહ રી9ઽદૂ ઈબષી રીડૉ  ;દી ળઽૉ; 

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

ઇઙ6લફી મપી 9નષ઼્ ુષસૉ ુષઙદષીળ રી9ઽદૂ ઙૃઞળીદૂરીઅ રૃગષીરીઅ 

ઈષસૉ. 

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

બૃળૂ બીણદૂ ષૉમ઼ીઉડ 

www.pgondaliya.com   


