ષીરૂ ુષષૉગીફઅન – ષફ બળજલ
ષીરૂ ુષષૉગીફઅન (૩૪ લૃઈળૂ ૩૱૮૫–૬
[૪]
ઞૃ વીઉ, ૩૯૨૪), ઞરૉ ફળૉ ફીધ ન
૩૯રૂ ઼નૂફી ઙૃતષીનૂ ઼અદ
[૫]
ળીરગૅ &થફી બળર ુસ&લ ળીરગૅ &થ ુરસફફી +ધીબગ ઝૉ . લૃળ્બ ઇફૉ
[૫]
ઇરૉ1ળગીરીઅ ષૉનીઅદ ઇફૉ લ્ઙફી ઞરનીદી ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ
ઇફૉ
દૉરફૉ બળ+બળફૂ ઈ+ધી ઋયૂ ગળષીફ્ દધી ૩૯રૂ ઼નૂફી ઇઅદૉ 1ઽનૃપર6ફૉ
ુષ7ગ8ીઑ રીલદી ઇબીષષીફ્ :ૉલ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈપૃુફગ
[૬]
યીળદરીઅ 1ઽનૃપર6ફી બૃફળ્;ીળરીઅ
ુષષૉગીફઅનફૉ રૃ<લ બ1ળમશ ઼રી
[૭]
ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . દૉક "ઇરૉ1ળગીફી યીઊક દધી મઽૉ ફ્" ઼અમ્પફ
[૮][૯]
઼ીધૉફી દૉરફી Cષજફધૂ ષપૃ થૂદી મલી ઝૉ
દૉ યીહથ Gીળી
દૉરથૉ ુસગીઙ્ ઘીદૉ ુષ7 પર6 બ1ળહનરીઅ ઼ફ ૩૱૯૫રીઅ 1ઽનૃ પર6ફૃઅ
[૪]
CુદુફુપIષ ગલૃ6 ઽદૃઅ.
ષીરૂ ુષષૉગીફઅનફ્ ઞર ઼ફ ૩૱૮૫રીઅ ગવગી ઘીદૉ યJ ગીલ+ધ
બળૂષીળરીઅ ધલ્ ઽદ્.દૉરફી રીદીુબદીઑ +ષીરૂફૂ ુષજીળ઼ળથૂ બળ ઇ઼ળ બીણૂ - ુબદીઑ દૉરફી
મૐુNપગ 1નરીઙધૂ દધી રીદીઑ દૉરફી પીુર6ગ +ષયીષધૂ. મીશબથધૂ ઞ દૉરફીરીઅ ઈNલીુરગદી દધી
ઉ7ળ ઼ી8ીIગીળ રીડૉ વઙીષ નૉઘીદ્ ઽદ્.ઉ7ળફ્ ઼ી8ીIગીળ ગળીષૂ સગૉ દૉષી PલુQદફૂ સ્પરીઅ દૉક
ળીરગૅ &થફૉ રRી ઇફૉ દૉરફી ુસ&લ મફૂ ઙલી.ળીરગૅ &થઑ દૉરફૉ ઑગ ઙૃS દળૂગૉ ઇGો દ ષૉનીઅદ ઇફૉ મપી
ઞ પરU ઼ીજી ઝૉ દધી રીફષ ઼ૉષી ઑઞ ઼ીજૂ CયૃCીધ6ફી ઝૉ દૉષૃ સૂઘPલૃઅ ઽદૃઅ.ઙૃSફી ઇષ઼ીફ મીન
બ1ળVીઞગ મફૂ દૉરથૉ ઼રW યીળદ ઘઅણરીઅ બ1ળXરથ ગલૃ6 ઇફૉ યીળદફૂ ુ+ધુદફ્ દીઙ રૉશPલ્.દૉક
બીઝશધૂ ુસગીઙ્ ઙલી ઇફૉ ઼ફ ૩૱૯૫ફૂ ુષ7પર6 બ1ળહનરીઅ યીળદફૃઅ CુદુફુપIષ ગલૃ6 ઽદૃઅ.Cઘળ ષQદી
ુષષૉગીફઅનફૉ લૃફીઉડૉ ણ +ડૉ Y઼ફી ઇરૃગ રઅજ્ઑ લૃુફષુ઼6ડૂક ઇફૉ Qવમ્રીઅ ષQદPલ ઈબષી દૉરફૉ
ુફરઅZથ ઈ[લૃઅ ઽદૃઅ. દૉરથૉ ગૉ ડવીગ ઽૉ ળ ઇફૉ ઘીફઙૂ યીહથ્રીઅ ગલી6, ઇરૉ1ળગી, \]વ^ણ ઇફૉ લૃળ્બફી
ઇલ ગૉ ડવીગ નૉસ્રીઅ ષૉનીઅદ, લ્ઙ ઇફૉ 1ઽનૃપર6ફ્ Cજીળ ગલU ઽદ્. દૉરથૉ ઇરૉ1ળગી દધી \]વ^ણરીઅ ષૉનીઅદ
઼઼્ીલડૂકફૂ બથ +ધીબફી ગળૂ ઽદૂ. બઝૂધૂ દૉક યીળદ બળદ ઈPલી ઽદી દધી ઼ફ ૩૱૯૯રીઅ દૉરથૉ
ળીરગૅ &થ રઢ દધી ુરસફ - ઑગ ઼રીઞ઼ૉષૂ દધી ઈNલીુIરગ ઼અ+ધીફૂ +ધીબફી ગળૂ. +ષીરૂ
ુષષૉગીફઅનફૉ યીળદફી Cધર ળી`a -ુફરી6દીક બોગૂફી ઑગ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . રઽીIરી ઙીઅપૂ, ઞષીઽળવીવ
ફૉઽS, ઼ૃયીહજJ મ્ટ, ઇળુષઅન ચૌહ, ળીપીગૅ &થફઞૉષી ઇલ ળીુ`a લ ફૉદીક દધી ુષજીળગ્ બળ દૉરફી
દIષeીફફ્ Cયીષ બf્ ઽદ્.
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 ઇફૃરુથગી
•

•
•
•
•
•
•
•
•

૩ ઈIરગધી
o ૩.૩ ઞર દધી મીશબથ
o ૩.૪ ગ્વૉઞ ઇફૉ gh્ ઼રીઞ
o ૩.૫ ળીરગૅ &થફૂ ઼ીધૉ
o ૩.૬ મીળીફીઙ્ળ રઢ
o ૩.૭ બ1ળVીઞગ — યરદ્ ઼ીપૃ
 ૩.૭.૩ ઋiળ યીળદ
 ૩.૭.૪ 1ઽરીવલ
 ૩.૭.૫ ળીઞબૃદીફી
 ૩.૭.૬ બુjર યીળદ
 ૩.૭.૭ નુ8થ યીળદ
o ૩.૮ બુjરફૂ Cધર રૃવીગીદ
 ૩.૮.૩ ુષ7ફી પરUફૂ ઼અ઼ન
 ૩.૮.૪ ઇરૉ1ળગી, k]વૉણરીઅ ષQદPલ Cષી઼્
o ૩.૯ યીળદરીઅ બૃફળીઙરફ
 ૩.૯.૩ ગ્વઅમ્ધૂ ઇવર્ળી
 ૩.૯.૪ ળીરગૅ &થ રઢ ઇફૉ ુરસફફૂ +ધીબફી
o ૩.૱ બુjરફૂ મૂl રૃવીગીદ
o ૩.૯ ઝૉ mી ષહU
૪ ઋબનૉસ ઇફૉ lષફJુ`
૫ ઇ઼ળ
૬ ુષષૉગીફઅન ઇફૉ ુષeીફ
૭ ળજફીક
૮ ષપૃ ઞૃ ક
૯ ઼અનય6
૱ Wઅધ઼ૄુજ
૯ મીo ગણૂક

 ઞર દધી મીશબથ
યૃષફૉ7ળૂ નૉષૂ(૩૱૬૩-૩૯૩૩). "રીળી eીફફી ુષગી઼ રીડૉ ઽઅ ૃ રીળૂ
રીદીફ્ ઍથૂ ઝૃઅ."-ુષષૉગીફઅન
[૯]

+ષીરૂ ુષષૉગીફઅનફ્ ઞર રગળ઼અqીઅુદફી દઽૉ ષીળ ફૂ બૄષ6઼અNલીઑ ઼્રષીળ
દી. ૩૪રૂ લૃઈળૂ ૩૱૮૫ફી ળ્ઞ ગવગiી ઘીદૉ ુસરવી બીmૂરીઅ ધલ્
[૩૨]
ઽદ્ ઇફૉ દૉરફૃઅ ફીર ફળૉ Jફીધ નi બીણષીરીઅ ઈPલૃ ઽદૃઅ.
દૉરફી ુબદી
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ુષ7ફીધ નi ગવગiી ઽીઉ ગ્ડ6 રીઅ ઑડફr ઽદી. દૉરફૂ ઙથફી ઑગ ઋનીળ PલુQદ દળૂગૉ ધદૂ ઽદૂ ઇફૉ
઼ીરીુઞગ દધી પીુર6ગ મીમદ્રીઅ દૉરફૂ ઝીબ ઑગ Cઙુદસૂવ PલુQદફૂ ઽદૂ.દૉરફૂ રીદી યૃષફૉ7ળૂ નૉષૂ
બુષZ sૂ ઽદી દધી ઼અલર બીશદી ઽદી ઇફૉ બ્દીફૉ ઑગ બૃZ ઈબષી રીડૉ દૉક ષીળીથ઼ૂફી ુષળૉ 7ળ
ુસષ ફૂ ઈળીપફી ગળદી ઽદી.થષી રRી રૃઞમ દૉથૂફૉ ઑગ +ષ[ફ ઈPલૃ ઽદૃઅ ઞૉરીઅ દૉરફૉ ઑષૃઅ નૉઘીલૃ
[૯]
ઽદૃઅ ગૉ ુસષ યઙષીફૉ Nલીફરીઅધૂ ઋઢૂફૉ ગoૃઅ ગૉ દૉક દૉફી બૉડૉ બૃZ દળૂગૉ ઞર વૉસૉ.
દૉરફી રીદીુબદીઑ +ષીરૂફૂ ુષજીળ઼ળથૂ બળ ઇ઼ળ બીણૂ - ુબદીઑ દૉરફી મૐુNપગ 1નરીઙધૂ દધી
[૱]
રીદીઑ દૉરફી પીુર6ગ +ષયીષધૂ. દૉરફૂ લૃષીફૂફી ષહU નળુરલીફ દૉક બીjીIલ દIષeીફ ઇફૉ
ુષeીફફી બ1ળજલરીઅ ઈPલી ઽદીઅ ઇફૉ દૉક ગ્ઉ બથ ષીદફૉ મૐુપગ બૃળીષી ઇફૉ Pલષઽી1ળગ જગી઼થૂ
ુષફી રીફષીફ્ ઉગીળ ગળદી ઽદીઅ. દૉરફી રફફ્ મૂt 1ઽ+઼્ Nલીફફી ઈNલીુIરગ ઈનસU ઇફૉ
[૱]
ઇફી઼ુQદ દળભ ઈગહી6દ્ ઽદ્.
ફળૉ Jફીધૉ બ્દીફ્ ઇvલી઼ ચળૉ ધૂ સS ગલU ઽદ્ બળઅદૃ બઝૂધૂ દૉક ઼ફૉ૩૱૯૩રીઅઉ7ળજJ
[૩૩]
ુષwી઼ીઙળ઼અ+ધીરીઅ નીઘવ ધલી ઽદી ઇફૉ ઼ફ ૩૱૯૯રીઅ દૉરથૉ Cષૉસ બ1ળ8ી બી઼ ગળૂ ઽદૂ.
દૉરફૉ
ુષુષપ ુષહલ્રીઅ ળ઼ ઽદ્ ઇફૉ દૉક દIષeીફ, ઉુદઽી઼, ઼રીઞસીs, ુષફલફ, ઼1ઽIલ ઇફૉ ઇલ
[૩૪]
ુષહલ્રીઅ ુષGદી પળીષદી ઽદી
દૉરથૉ ષૉન , ઋબુફહન્ , યઙષxઙૂદી , ળીરીલથ , રઽીયીળદ ઇફૉ
બૃળીથ્ રીઅ yણ્ ળ઼ નીઘPલ્ ઽદ્. દૉક સીુsલ ઼અઙૂદરીઅ, ઙીલગૂ ષીw ઑર મzૉરીઅ થગીળ ઽદી.
મીશબથધૂ ઞ દૉ{થૉ સીળૂ1ળગ ગ઼ળદ, ળરદઙરદ ઇફૉ ઇલ ઼અઙઢફવ8ૂ Cષૅુiકરીઅ ઼1qલ ળ઼ વૂપ્
[૩૪]
ઽદ્.
દૉક |લીળૉ ઘૃમ ઞ લૃષીફ ઽદી Iલીળૉ બથ દૉરથૉ બીઘઅણૂ ળૂદ 1ળષીt ઇફૉ eીુદ ઇફૉ પર6
[૩૫]
ઈપીળૂદ યૉનયીષ્ ઼ીરૉ ઇષીઞ ઋઢીPલ્ ઽદ્.
ફળૉ Jફીધફૂ રીદીઑ દૉરફી ઈNલીુIરગ ુષગી઼રીઅ ઘૃમઞ રઽIષફ્ યીઙ યઞPલ્ ઽદ્. ફળૉ J બ્દીફી
lષફફી ઇઅુદર ષહU નળુરલીફ બ્દીફૂ રીદીફૃઅ ઑગ ષીQલ ડીઅગદી ઽદી દૉ ઈ રૃઞમ ઽદૃઅ, " દરીળી ઼રW
lષફરીઅ બુષZ ળઽ્; દરીળી ઈIર઼રીફફૂ ળ8ી ગળ્ ઇફૉ મૂફી ઈIર઼રીફ બળ ગનૂ ઇુદqરથ ફ
[૩૨]
ગળ્.બળર સીઅદ મફ્; બળઅદૃ |લીઅ ઞSળ ઽ્લ Iલીઅ દરીળી ઽો લીફૉ ગ}થ મફીષૂ ન્."
થષી રશૉ ઝૉ દૉર
દૉક Nલીફરીઅ બીળઅઙદ ઽદી.ગઽૉ ષીલ ઝૉ ગૉ દૉરફૉ yચરીઅ ઑગ 1નPલ Cગીસ નૉઘીદ્ ઽદ્ ઇફૉ દૉરફૉ
[૩૬]
Nલીફનળુરલીફ મૃ;ફી નસ6ફ ધદી ઽદીઅ.

 ગ્વૉઞ ઇફૉ !્ ઼રીઞ
ફળૉ Jફીધૉ ઼ફ ૩૱૱૨રીઅ ગવગiી ઘીદૉ Cૉ઼ૂણ^ ઼ૂ ગ્વૉઞરીઅ Cષૉસ વૂપ્ ઽદ્ ઇફૉ મૂ ષહ~ દૉકઑ
ગ્વૉઞ મનવૂફૉ ગવગiીરીઅ +ગ્ૂસ જજ6 ગ્વૉઞરીઅ ઑણુરસફ વૂપૃ ઽદૃઅ.દૉ નળુરલીફ દૉરથૉ બીjીIલ
દગ6 સીs, બીjીIલ દIષeીફ ઇફૉ લૃળ્બફી ળી`a ્ફી ઉુદઽી઼ફ્ ઇvલી઼ ગલU ઽદ્. ઼ફૉ ૩૱૱૩રીઅ દૉરથૉ
વુવદ ગવીફૂ બ1ળ8ી બી઼ ગળૂ ઽદૂ ઇફૉ ઼ફૉ ૩૱૱૬રીઅ દરથૉ ુષફલફ +ફીદગફૂ બ1ળ8ી બી઼ ગળૂ ઽદૂ.
દૉરફી C્ભૉ ઼ળ્ફી ગઽૉ ષી રૃઞમ ુષwીધr દળૂગૉ ફળૉ Jફીધ રૉચીષૂ ઽદી. દૉક ઼ફૉ ૩૱૱૩-૱૬ નળુરલીફ
+ગ્ૂસ જજ6 ગ્વૉઞરીઅ યલી ઽદી. દૉફી ઈજીલ6 ણૌ. ુષવૂલર ઽૉ +ડૂઑ વ<લૃ ઝૉ ગૉ "ફળૉ J ઘળૉ ઘળ ઑગ
Cુદયી઼અબz ુષwીધr ઽદી. ઽઅૃ નૃુફલી ભલU ઝૃ બળઅદૃ ઞર6ફ લૃુફષુ઼61ડકફી દIષeીફફી ુષwીધrકરીઅ
[૩૯]
બથ રફૉ દૉફી ઞૉષ્ Cુદયી઼અબz ઇફૉ ઼અયીષફી ષીશ્ લૃષગ tષી રR્ ફધૂ"
દૉરફૉ :ૃુદપળ
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[૩૱][૩૯]

ગઽૉ ષીરીઅ ઈષદી, ઑગ ઑષૂ PલુQદ ઞૉફૂ લીનસુQદ ુષવ8થ ઽ્લ,
થષી રRી રૃઞમ
ફળૉ Jફીધ ઼ીધૉ જજી6 ધલી મીન ણૌ. રઽૉ Jવીવ ઼ળગીળૉ ગoૃ ઽદૃઅ ગૉ , "ઈડવૂ ફીફૂ ઋ{રળૉ ગ્ઉ લૃષીફૉ
[૪૨]
ઈડવૃ મપૃ ષીઅજફ ગલૃ6 ઽ્લ દૉષૃઅ ર^ ગનૂ ુષજીલૃ6 બથ ફઽ્દૃઅ!"
મીશબથધૂ ઞ દૉકઑ ઈNલીુIરગદી, ઉ7ળીફૃયૃુદ ઇફૉ ઼ષUજ ઈNલીુIરગ ઼Iલ્ થષીરીઅ ુજ
નસી6ષૂ ઽદૂ. દૉરથૉ બૄષ6 દધી બુjરફૂ પીુર6ગ દધી દIષeીફ ઼અમઅપૂ ુષુષપ બ;ુદકફ્ ઇvલી઼ ગલU
દધી દૉક ઞૃ ની ઞૃ ની પીુર6ગ ઇWથૂકફૉ રRી. દૉરફી બળ દૉ ઼રલફૂ રઽIષફૂ ઼ીરીુઞગ-પીુર6ગ
઼અ+ધી gh્ ઼રીઞફૂ ચથૂ ઇ઼ળ બણૂ ઽદૂ. દૉરફૂ સSઈદફૂ રીલદીકફૃઅ ચણદળ gh્ ઼રીઞૉ ગલૃ.
gh્ ઼રીઞ ુફળીગીળ યઙષીફરીઅ રીફદ્, રૄુદ6બૃફૉ ફગીળદ્ ઇફૉ ઼ીરીુઞગ-ઈુધ6ગ ઼ૃપીળીફૉ ઼રુબ6દ
[૪૩]
ઽદ્.
દૉક gh઼્રીઞફી નૉષૉJફીધ ડીઙ્ળ ઇફૉ ગૉ સષજઅJ ઼ૉફઞૉષી ઈઙૉષીફ્ફૉ રRી દધી
યઙષીફફી ઇુ+દIષ ુષહૉ દૉરફૂ ઼ીધૉ C ્iળૂ ગળૂ, બળઅદૃ દૉરફૉ ઼અદ્હગીળગ ઞષીમ્ ફઽ્દી રRી.
ગઽૉ ષીલ ઝૉ ગૉ ફળૉ Jફીધૉ ણૉ ુષણ oૃર, ઉરૉલૃઇવ ગ^ ડ, tઽીફ ઙ્YYવૂમ ભૂસૉ, મીગ +બૂફ્ટી, |લ્ઞ6
ણમલૃ. ઑભ. ઽૉ ઙૉવ, ઈધ6ળ સ્બફઽ્ળ, કઙ+ડૂ ગ્{ડૉ ગ્{ડૉ , ઽમ6ડ6 +બ^઼ળ, tફ +ડૃ ઇડ6 રૂવ, ઇફૉ જી઼6
[૩૯][૪૬]
ફળૉ J ઽમ6ડ6 +બ^઼ળફી ઋIqીઅુદષીનધૂ Cયીુષદ ધલી ઽદી
ણીુષ6ફફી વૉઘફગીલUફૃઅ ષીઅજફ ગલૃ6 ઽદૃઅ.
દધી +બ^઼ળફી ુસ8થ બળફી બૃ+દગફ્ બ્દીફી Cગીસગ ઙૃની઼ જ્બીNલીલરીડૉ મઅઙીશૂરીઅ ઇફૃષીન
[૪૭][૪૮]
દૉરફી
બથ ગલU ઽદ્. ફળૉ Jઑ ધ્ણ્ ઼રલ રીડૉ +બ^઼ળ ઼ીધૉ બZPલPઽીળ બથ ગલU ઽદ્.
બીjીIલ દIષeીફફી ઇvલી઼ફૂ ઼ીધ઼્ીધ દૉક યીળદૂલ ઼અ+ગૅ દ બુષZ પર6Wઅધ્ધૂ ઇફૉ મઅઙીશૂ
ળજફીકધૂ બથ ઼ૃબૉળૉ બ1ળુજદ ઽદી.
઼ી1ઽIલફી ઑગ ષઙ6રીઅ દૉરથૉ ઈજીલ6 ઽૉ +ડૂફૉ ુષુવલર ષ઼6ષધ6ફૂ ગુષદી પ ઑQ઼ગટ6ફ (The
Excursion) ,ઇફૉ દૉફી Cગૅ ુદ-ઙૃતષીન બળ Cષજફ ગળદી ઼ીઅયRી ઽદી Iલીળૉ ળીરગૅ &થ ઼ીધૉ દૉરફ્
[૪૯]
Cધર બ1ળજલ ધલ્ ઽદ્.
ગુષદીરીઅ ઈષદી ઼રીપૂ સનફૉ ઼રષદૂ ષઘદૉ ઽૉ +ડૂઑ બ્દીફી
ુષwીધrકફૉ ગoૃઅ ઽદૃઅ ગૉ દૉક t ઈ સનફ્ ઼ીજ્ ઇધ6 ઼રઞષી રીઅઙદી ઽ્લ દ્ દૉરથૉ નુ8થૉ7ળફી
ળીરગૅ &થફૉ રશષૃઅ tઉઑ. ઈફીધૂ ફળૉ Jફીધ ઼1ઽદફી ઇરૃગ ુષwીધrક ળીરગૅ &થફૉ રશષી Cૉળીલી.

 ળીરગૅ $થફૂ ઼ીધૉ
ળીરગૅ &થ બળરઽઅ઼
ફષૉ{મળ ૩૱૱૩રીઅ દૉફૂ ળીરગૅ &થ બળરઽઅ઼ ઼ીધૉફૂ દૉરફૂ રૃવીગીદ દૉરફૂ
ુઞનઙૂફ્ ઼અqીુદગીશ બૃળષીળ ધઉ ઽદૂ. {1}[73] ઈ રૃવીગીદ ુષહૉ
ફળૉ Jફીધૉ ગoૃ ઽદૃઅ ગૉ "દૉક [ળી{ગૅ &થ] રીZ ઑગ ઼ીપીળથ રીફષૂ ઞૉષી
નૉઘીદી ઽદી, દૉરફીરીઅ ફપ બીZ ગઅઉ ઞથીદૃ ફઽ્દૃઅ.દૉક ઼ીષ ઼ીરલ
યીહીફ્ ઋબલ્ઙ ગળદી ઽદી. ર^ ુષજીલૃ, સૃઅ ઈ રીથ઼ રઽીફ ુસ8ગ ઽ્ઊ સગૉ ?' ઽઅ ૃ દૉરફૂ ફlગ ઙલ્ ઇફૉ
દૉરફૉ ઑ ઼ષીવ બૄલ્, ઞૉ ઼ષીવ ઽૃઅ રીળૂ ઼રW ુઞનઅ ઙૂ નળુરલીફ ઇલ્ફૉ બૄઝદ્ ળo્ ઽદ્.
'સૃઅ દરૉ ઉ7ળરીઅ રીફ્ ઝ્, ઙૃનૉષ?' 'ઽી,' દૉરથૉ ઞષીમ ઈ[લ્.
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‘દરૉ દૉ બૃળષીળ ગળૂ સગ્, ઙૃનૉષ?’
‘ઽી’.
‘ગઉ ળૂદૉ?’ ‘ગીળથગૉ ઽૃઅ દફૉ tઊ સગૃઅ ઝૃઅ, દૉ ઞ ળૂદૉ દૉરફૉ tઊ સગૃઅ ઝૃઅ, ઑડવૃઅ ઞ ગૉ ષપીળૉ
દૂVદીધૂ.’
ઑરફીધૂ ઽઅ ૃ ઑઞ ષઘદૉ ઇુયયૄદ ધઊ ઙલ્. […] ઽઅ ૃ દૉરફૂ બી઼ૉ ઞષી વી]લ્, ળ્ઞૉળ્ઞ. ઇફૉ ર^
ષી+દષરીઅ tલૃઅ ગૉ પર6 ઘળૉ ઘળ ઈબૂ સગીલ ઝૉ .ઑગ +બસ6, ઑગ ફઞળ, દરીઅ ઼રW lષફ મનવૂ ફીઅઘૉ
[૫૩][૫૪]
ઝૉ ."
Cીળઅયરીઅ ફળૉ Jઑ ળીરગૅ &થફૉ દૉરફી ઙૃ દળૂગૉ +ષૂગીલી6 ફઽ્દી ઇફૉ દૉરફી ુષજીળ્ ઼ીરૉ મશષ્ બ્ગીલU
ઽદ્, દૉર ઝદીઅ દૉક દૉરફી PલુQદIષધૂ ઈગહી6લી ઽદી ઇફૉ દૉરફૂ ષીળઅષીળ રૃવીગીદ વૉષી રીઅfી ઽદી.
[૫૫]
[૱]
સSઈદરીઅ દૉરફૉ ળીરગૅ &થફી ઋJૉગ્ ઇફૉ ુષજીળ્ ‘‘ગબફીફી ઙૃમીળી’’,
‘‘રીZ Xીરગદી’’
[૫૬]
ઞૉષી ઞ વી]લી ઽદી.".
gh્ ઼રીઞફી ઼vલ દળૂગૉ , દૉરથૉ રૄુદ6 બૄ ઇફૉ મઽૃઉ7ળષીન ઇફૉ
[૫૭]
દૉરથૉ ુફળબૉ8દી ઼ીધૉફી ઇGૉ દ ષૉનીઅદષીન
ળીરગૅ &થફૂ ગીવૂ રીદીફૂ યુQદ ઼ીરૉ મશષ્ ગલU ઽદ્.
[૫૬]
ફૂ ઑગીIરદીફૉ બથ ફગીળૂ ગીતૂ ઽદૂ ઇફૉ ર્ડૉ યીઙૉ દૉ ુષજીળફૂ રગ ઋણીષદી ઽદી.
ફળૉ J ળીરગૅ &થ ઇફૉ દૉરફી ુષજીળ્ફૉ +ષૂગીળૂ સગદી ફઽ્દી, દૉર ઝદીઅ દૉક દૉરફૂ ઋબૉ8ી બથ ગળૂ
સગદી ફઽ્દી. ગઅઊ બથ +ષૂગીળદી બઽૉ વીઅ દૉફૃઅ ઼ષીઙૂ બળૂ8થ ગળષૃઅ ઑ ફળૉ Jફ્ +ષયીષ ળo્ ઽદ્.
દૉરથૉ ળીરગૅ &થફૂ બળૂ8ી વૂપૂ ઇફૉ ળીરગૅ &થઑ બથ Qલીળૉ લ ફળૉ Jફૉ દગ6 Iલઞષીફૃઅ ગoૃઅ ફઽ્દૃઅ. દૉરથૉ
ફળૉ Jફૂ દરીર નવૂવ્ ઇફૉ બળૂ8થ્ફ્ પૂળઞબૃષ6ગ ઼ીરફ્ ગલU. ‘‘઼Iલફૉ દરીર બી઼ીકરીઅ
[૫૫]
ુફઽીશષીફ્ Cલી઼ ગળ્,’’ ઑ દૉરફ્ ઞષીમ ઽદ્.
ળીરગૅ &થફી રીઙ6નસ6ફ ફૂજૉફૂ દીવૂરફી બીઅજ
ષહ6 નળુરલીફ ફળૉ Jફૃઅ ઑગ મૉજૉફ, રૃઅટીલૉવી, ઇપૂળ લૃષીફરીઅધૂ ઑગ ઑષી બ1ળષQષ લૃષીફરીઅ બળૂષદ6ફ
ધલૃ,અ ઞૉ ઉ7ળફૉ બીરષી રીડૉ દરીર જૂt ઝ્ણૂ નૉષી દોલીળ ઽદ્. ઈ ઼રલ નળુરલીફ, ફળૉ Jઑ ળીરગૅ &થફૉ
[૫૫]
ઙૃ દળૂગૉ +ષૂગીલી6 ઇફૉ +ષૂગીળ નલ-બૃષ6ગફ્ ઇફૉ ઑગ ઇફૃલીલૂફૂ ઼અબૃથ6 સળથીઙુદ ઼ીધૉ ઽદ્.
1885રીઅ ળીરગૅ &થફૉ ઙશીફૃઅ ગૉ ઼ળ દૉક ગ્વગ્દી ળઽૉ ષી જીલી ઙલી ઇફૉ બીઝશધૂ ગ઼્ૂબ્ળ ઙલી.
ુષષૉગીફઅન ઇફૉ દૉરફી ઼ઘી ઇફૃલીલૂકઑ ળીરગૅ &થફૂ દૉરફી ઇઅુદર 1નષ઼્રીઅ સૃ:ૃહી ગળૂ. ળીરગૅ &થફી
રીઙ6નસ6ફ ઽૉ ઢશ દૉરફૃઅ ઈNલીુIરગ lષફ જીવૃ ઞ ળoૃઅ ઽદૃઅ. ગ઼્ૂબ્ળ ઘીદૉ ુષષૉગીફઅનફૉ ષીળઅષીળ
ુફુષ6ગબ ઼રીુપ ફ્ ઼ી8ીIગીળ ધલ્ ઽ્ષીફૃઅ ગઽૉ ષીલ ઝૉ .[૫૮] ળીરગૅ &થફી ઝૉ mી 1નષ઼્રીઅ ુષષૉગીફઅન ઇફૉ
દૉરફી ગૉ ડવીગ ઇફૃલીલૂકફૉ ળીરગૅ &થઑ ઼લી઼ૂફી ષs્ ઈ[લી, ઞૉ ળીરગૅ &થ રઢફી ઼લી઼ૂ
[૫૯]
મલી.
[૱][૫૱]

ુષષૉગીફઅનફૉ સૂઘષીણષીરીઅ ઈPલૃઅ ઽદૃઅ ગૉ રીફષદફૂ ઼ૉષી ઉ7ળફૂ ઼ૐધૂ ઇ઼ળગીળગ ઼ૉષી ઝૉ .
ઑષૃઅ ફપીલૃઅ ઝૉ ગૉ |લીળૉ ુષષૉગીફઅનૉઇષદીળ , ઇઅઙૉફી ળીરગૅ &થફી નીષી ઼ીરૉ સઅગી ઋઢીષૂ Iલીળૉ દૉરથૉ ઑષૃઅ
[૫૯]
ગoૃઅ ઽ્ષીફૃઅ રફીલ ઝૉ ગૉ , ‘‘ઑ ઞૉ ળીર ઽદી, ઑ ઞૉ ગૅ &થ ઽદી, ઽષૉ દૉ બ્દૉ ળીરગૅ &થફી સળૂળરીઅ ઝૉ .’’
ઇઅુદર 1નષ઼્રીઅ ળીરગૅ &થઑ ુષષૉગીફઅનફૉ રઢફી ઇલ ઇફૃલીલૂકફૂ ઼અયીશ વૉષી ઞથીPલૃઅ ઽદૃઅ ઇફૉ
[૬૨]
Iલીળ મીન દૉરફૉ ુષષૉગીફઅનફૉ દૉરફી ફૉદી દળૂગૉ +ષૂગીળષી ઞથીPલૃઅ ઽદૃઅ.
ળીરગૅ &થફૂ ુ+ધુદ qરસઆ
મઙણદૂ ઙઊ ઽદૂ ઇફૉ દૉક ગ઼્ૂબ્ળફી ઙીણ6 ફ ઽીઋ઼રીઅ ૩૮ કઙ+ડ, ૩૱૱૮ઑ ષઽૉ વૂ ઼ષીળૉ રૅIલૃ
[૬૨]
બી{લી ઽદી. દૉરફી ઇફૃલીલૂફી ઞથીPલી Cરીથૉ, દૉરથૉ રઽી઼રીુપ વૂપૂ ઽદૂ. .
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 મીળીફીઙ્ળ રઢ
ઙૃફી રૅIલૃ બઝૂ રઢષી઼ૂકઑ ુષષૉગીફઅનફી ફૉદૅIષરીઅ ઙૅઽ+ધ ઇફૃલીલૂકફૂ ફીથીગૂલ રનનધૂ ઙઅઙી
ફનૂફી ગીઅઢૉ મીળીફઙળ ઘીદૉ ઑગ ઇપ6 ઘઅણૉળ રગીફરીઅ ઑગ ઼રીઞફૂ ળજફી ગળૂ. દૉ ઇફૃલીલૂકફ્ Cધર
[૫૩]
રઢ મલ્. ઈ ઇફૃલીલૂક ળીરગૅ &થફી બઅધફી Cધર ઇફૃલીલૂક મલી.
મીળીફઙ્ળફી lથ6 રગીફફૂ બ઼અનઙૂ ઑડવી રીડૉ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ ગૉ ળીરગૅ &થફ્ |લીઅ ઇુ઼અ+ગીળ
ગળષીરીઅ ઈPલ્ ઽદ્ દૉ ગ઼્ૂબ્ળ ચીડફૂ ફlગ ઈ રગીફ ઽદૃઅ ઇફૉ દૉફૃઅ યીણૃઅ બથ કઝૃઅ ઽદૃઅ. ફળૉ J ઇફૉ
રઢફી ઇલ ઼vલ્ દૉરફ્ ઼રલ Nલીફ પળષીરીઅ, ુષુષપ દIષુજઅદફ્ ઇઅઙૉ દૉરઞ ળીરગૅ &થ, સઅગળીજીલ6,
ળીરીફૃઞ ઇફૉ l઼઼ qીઉ+ડ ઼1ઽદફી ઈNલીુIરગ ઙૃકફી ઋબનૉસ્ ઇઅઙૉ જજી6 ગળષીરીઅ ષૂદીષદી ઽદી.
[૬૩]
રઢફી Cીળઅુયગ 1નષ઼્ફૉ ફળૉ J લીન ગળદી ગઽૉ દી, ‘‘મીળીફીઙ્ળ રઢ ઘીદૉ ઇરૉ ચથૂ મપૂ પીુર6ગ
1qલીક ગળદી. ષઽૉ વૂ ઼ષીળૉ 3.00 ગવીગૉ ઇરૉ ઋઢૂ ઞદી ઽદી ઇફૉ ઞબ ઇફૉ Nલીફરીઅ ણૃ મૂ ઞદી ઽદી. ઑ
1નષ઼્રીઅ ુષદળીઙફૂ ગૉ ષૂ દૂV ષૅુi ઇરીળીરીઅ ઽદૂ! નૃુફલી ઇુ+દIષ પળીષૉ ઝૉ ગૉ ફઽ ઑફ્ બથ ુષજીળ
[૬૩]
.’’ ૩૱૱૯ફી Cીળઅુયગ ઼રલરીઅ ફળૉ J ઇફૉ ઇલ ઈઢ ઇફૃલીલૂકઑ
ઇરફૉ ઈષદ્ ફઽ્દ્.’’
[૬૪]
રઢફૂ ખબજી1ળગ Cુદeીક વૂપૂ.ફળૉ Jઑ +ષીરૂ ુષષૉગીફઅન ફીર ઇબફીPલૃઅ.

 બળ'ીઞગ — યરદ્ ઼ીપૃ
યડગદી ઼ીપૃ દળૂગૉ ફ્ +ષીરૂ ુષષૉગફઅનફૂ ઞલબૃળ ઘીદૉફૂ Cધર દ઼ષૂળ.
૩૱૱૱રીઅ ુષષૉગીફઅનૉ રઢ ઝ્f્ ઇફૉ બ1ળVીઞગ મલી. ‘‘ગ્ઊ બથ ુફુjદ ચળ
ુષફીફી, ઼અમઅપ્ ુષફીફી, +ષદઅZ ઇફૉ ઇલીફૂ બૉઢૉ’’ Xરથ ગળદી ઼ીપૃફૃઅ
[૬૫]
દૉરફ્ ઑગરીZ ઇ઼મીમ ઽદ્
1ઽનૃ પીુર6ગ lષફ ઑડવૉ બ1ળVીઞગ.
ગરઅણવ , ગીલી ઇફૉ દૉરફી મૉ ુCલ બૃ+દગ્—યઙષ ઙૂદી ઇફૉ પ ઉુરડૉ સફ
કભ qીઉ+ડ .[૬૬] ફળૉ Jફીધૉ યીળદફી જીળૉ ઘૄથીરીઅ 5 ષહ6 ઼ૃપૂ Cષી઼ ગલU,
ુસ8થફી રૃ<લ ગૉ J્ફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ, ુષુષપ પીુર6ગ બળઅબળીક ઇફૉ ઼ીરીુઞગ lષફફૂ ુષુષપ
[૬૭][૬૮]
દળીઽ્ ઼ીધૉ બ્દીફૂ દફૉ બવ્ડૂ.
દૉરથૉ વ્ગ્ફી નૃઆઘ ઇફૉ ઙળૂમૂ રીડૉ ઼ઽીફૃયૄુદ ગૉ શષૂ
[૬૭][૬૯]
ઇફૉ ળી`a ફી ઋIધીફ રીડૉ ઼અગબ ગલU.
રૃ<લIષૉુય8ી ગૉ યૂઘ બળ ફયદી ફળૉ Jફીધૉ
ર્ડીયીઙફ્ Cષી઼ બઙૉ જીવૂફૉ ઇફૉ Cષી઼ નળુરલીફ દૉરફૉ રશદી જીઽગ્ઑ ઈથૉવૂ ળૉ ષૉ 1ડગૂડ્ બળ
ગલU.ઈ Cષી઼્ નળુરલીફ દૉરથૉ ુષGીફ્, 1નષીફ્, ળીક ઇફૉ lષફફી દરીર 8ૉZ્ફી વ્ગ્—
1ઽનૃક, રૃુ+વર્, ુ+દૂક, ઇઝૃદ્ , ઼ળગીળૂ ઇુપગીળૂક - ઼ીધૉ ચળ્મ્ ગૉ શPલ્ ઇફૉ દૉરફૂ ઼ીધૉ
[૬૯]
ળoી.

 ઋ+ળ યીળદ
૩૱૱૱રીઅ દૉરથૉ ષીળીથ઼ૂધૂ દૉરફી Cષી઼ફૂ સSઈદ ગળૂ.ષીળીથ઼ૂરીઅ દૉક બઅ1ણદ ઇફૉ મઅઙીશૂ વૉઘગ
યૃનૉષ રૃઘ્બીNલીલ દૉરઞ ુસષ રઅ1નળરીઅ ળઽૉ દી ુષ<લીદ ઼અદ Zૉવઅઙ +ષીરૂ ફૉ રRી,ઇઽ, દૉક થૂદી
઼અ+ગૅ દ ુષGીફ મીમૃ Cરનીની઼ુરZીફૉ રRી, 1ઽનૃ સીs્ફી ઇધ6ચડફ રીડૉ દૉરફૂ ઼વીઽ રીઙદી
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[૬૱]

ઇ઼અ<લ બZ્ ુષષૉગીફઅનૉ વ<લી ઽદી.
ષીળીથ઼ૂ બઝૂ દૉરથૉ ઇલ્Nલી, વઘફૐ, ઈWી, ષૅઅનીષફ,
ઽીધળ઼ ઇફૉ ઍુહગૉ સફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ. ઽીધળ઼ ઘીદૉ દૉક સળનજઅJ ઙૃીફૉ રRી, ઑગ +ડૉ સફ રી+ડળ,
[૬૯][૭૨]
ઞૉક બીઝશધૂ +ષીરૂફી ઼ૐ Cધર ુસ&લ્રીઅફી ઑગ મલી ઇફૉ ઼નીફઅન ફીર પીળથ ગલૃ. .
૩૱૱૱-૩૱૯૨ નળુરલીફ દૉરથૉ ષોwફીધ, ઇઽીમીનફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ. ઇઽીમીનધૂ દૉરથૉ
ઙીટૂબૃળફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ, |લીઅ દૉક બષઽીળૂ મીમીફૉ રRી, ઞૉક ઑગ ઇGૉ દ ષૉનીઅદ ઼લી઼ૂ ઽદી ઇફૉ
[૭૩]
ર્ડી યીઙફ્ ઼રલ Nલીફરીઅ ષૂદીષદી ઽદી.
૩૱૱૱-૩૱૯૨રીઅ દૉક મીળીફીઙ્ળ રઢ રીઅ ગૉ ડવ્ગ
઼રલ બીઝી ભળદી ળoી, ગૉ ર ગૉ દૉરફૂ દુમલદ ગધશદૂ ઽદૂ ઇફૉ રઢ ફૉ રનન ગળફીળી, ળીરગૅ &થફી
ઇફૃલીલૂક મવળીર મ્ટ ઇફૉ ઼ૃળૉસજઅJ ુરZી રૅIલૃ બી{લી ઽદી, દૉધૂ રઢ રીડૉ ફીથીગૂલ Pલષ+ધી બથ
[૭૨]
ગળષીફૂ ઽદૂ.

 ઽરીવલ
ઞૃ વીઊ, ૩૱૯૨રીઅ દૉરફી ઼ઘી ઼ીપૃ +ષીરૂ ઇઘઅણીફઅનફૂ ઼ીધૉ દૉરથૉ બળૂVીઞગ દળૂગૉ ફ્ દૉરફ્ Cષી઼
[૭૨][૭૪]
જીવૃ ળી<લ્ ઇફૉ બુjરફૂ દૉરફૂ રૃવીગીદ બઝૂ ઞ દૉક રઢ રીઅ બીઝી ભલી6.
દૉરથૉ ફોુફદીવ,
ઇવર્ણી, :ૂ ફઙળ, નઽૉ ળીનૄફ, ઍુહગૉ સ, ઽળGીળ ઇફૉ 1ઽરીવલફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ. ઈ Cષી઼ નળુરલીફ
દૉરફૉ મૅઽન ghીઅણ ઇફૉ ઙૃ ghીઅણફ્ ઼ી8ીIગીળ ધલ્.બીઝશધૂ બુjરરીઅ દૉરથૉ ઈબૉવી eીફ લ્ઙ
બળફી યીહથ, "‘ghીઅણ —મૅઽન ghીઅણ ઇફૉ ઙૃ ghીઅણ " દૉફૃઅ Cુદુમઅમ બfૃઅ ઽ્ષીફૃઅ ઞથીલ ઝૉ . ઈ
Cષી઼્ નળુરલીફ દૉક દૉરફી ઼ઘી ઼ીપૃક —+ષીરૂ ghીફઅન, સીળનીફઅન, દૃળૂલીફઅન, ઇઘઅણીફઅન,
ઇGૉ દીફઅનફૉ રRી. દૉક ધ્ણી ઼રલ રીડૉ રૉળઢરીઅ ળoી, |લીઅ દૉક દૉરફ્ ઼રલ Nલીફ, Cીધ6ફી ઇફૉ
સીs્ફી ઇvલી઼રીઅ ષૂદીષદી ઽદી. . લૃઈળૂ ૩૱૯૩ફી ઇઅદરીઅ, +ષીરૂ દૉરફી ઼ઘી ઼ીપૃકફૉ
[૭૪][૭૫]
ઝ્ણૂફૉ ઑગવી 1નઽૂ ઙલી.

 ળીઞબૃદીફી
1નઽૂરીઅ, ઓુદઽીુ઼ગ +ધશ્ફૂ રૃવીગીદ બઝૂ દૉક ળીઞબૃદીફીફૂ ઓુદઽીુ઼ગ યૄુર ઇવષળ ઙલી.
બીઝશધૂ દૉરથૉ ઞલબૃળફ્ Cષી઼ ગલU, |લીઅ દૉરથૉ બુથફૂફી ઇ`ીNલીલૂ ફ્ ઼અ+ગૅ દફી ઑગ ુષGીફફૂ
રનનધૂ ઇvલી઼ ગલU. Iલીળમીન દૉરથૉ ઇઞરૉળફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ, |લીઅ દૉરથૉ ઇગમળફી રઽૉ વ ઇફૉ
ુષ<લીદ નળઙીઽફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ ઇફૉ રીઋડ ઈમૃ ઙલી.ઇઽ દૉક ઘૉZૂફી રઽીળીઞ ઇુઞદુ઼અઽફૉ
રRી, ઞૉક દૉરફી Cઘળ યQદ ઇફૉ ડૉ ગૉનીળ મલી.દૉરફૉ ઘૉZૂફૂ રૃવીગીદ વૉષીફૃઅ ુફરઅZથ રRૃઅ. ઇઽ
દૉરથૉ ળી ઼ીધૉ જજી6ક ગળૂ. ઘૉZૂરીઅ દૉક બઅ1ણદ ફીળીલથની઼ફૂ ઼અઙદરીઅ ળoી ઇફૉ બુથફૂફી ઼ૄZ્
બળફી રઽીયી&લ ફ્ ઇvલી઼ ગલU.ઘૉZૂરીઅ ઇતૂ ષહ6 ષૂદીPલી બઝૂ કQડ્મળ ૩૱૯૩ફી ઇઅદયીઙરીઅ
[૬૯][૭૬]
દૉક ળીઞ+ધીફ ઇફૉ રઽીળી`a દળભ ઈઙશ ષNલી.

 બુ-ર યીળદ
બ્દીફ્ Cષી઼ જીવૃ ળીઘૂફૉ દૉરથૉ ઇરનીષીન, ષતષીથ, વમણૂફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ. ઇરનીષીનરીઅ દૉરથૉ
[૬૯]
ઉ+વીર ઇફૉ ઞોફ ઼અ+ગૅ ુદ બળફ્ દૉરફ્ ઇvલી઼ બૄળ્ ગલU.
વમણૂરીઅ દૉક \]વૉણ ઇફૉ ઇરૉ1ળગી
ઞઉ ઈષૉવી ઢીગ્ળ ઼ીઽૉ મ ઞ઼ષઅદુ઼અઽફૉ રRી. ષૉનીઅદફ્ ઋબનૉસ ઈબષી બુjરફી નૉસ્રીઅ ઞષીફ્ ઼ષ6
www.pgondaliya.com

Puran Gondaliya

Page 7

Cધર ુષજીળ +ષીરૂફૉ ઢીગ્ળ ઼ીઽૉ મ બી઼ૉધૂ રR્. |લીળૉ દૉક બ1ળVીઞગ દળૂગૉ Xરથ ગળદીઅ વમણૂ
ઈPલીઅ ઽદી Iલીળૉ Iલીઅફી ઢીગ્ળ ઼ીઽૉ મૉ +ષીરૂlફૉ બુjરરીઅ લ્ઉ ળઽૉ વૂ ઼ફીદફ પર6ફૂ બ1ળહનરીઅ
યીઙ વૉષી રીડૉ ફૂ Cૉળથી ઈબૂ ઽદૂ. યુષ&લરીઅ ઈ Cગીળફૂ પર6 બ1ળહન લ્ષીફૂ ઝૉ ઑષૂ ષીદ +ષીરૂ
[૭૭]
ુષષૉગીફઅનૉ ઼ૐ Cધરષીળ ઙૃઞળીદરીઅ ઼ીઅયશૂ ઽદૂ. . બીઝશધૂ દૉરથૉ ઞૃ ફીઙત, ુઙળફીળ, ગઝ,
બ્ળમઅનળ, Gીળગી, બીુવદીથી, ષણ્નળીફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ. બ1ળVીઞગ ળઽૉ ષીફૂ Cુદeી ઝદીઅ ુષGીફબઅ1ણદ્
બી઼ૉ બ્દીફી દIષુજઅદફ ઇફૉ ઼અ+ગૅ દફી ઇvલી઼ફૉ બીગ્ ગળષી બ્ળમઅનળરીઅ દૉક બ્અ ષહ6 ળoી. ષૉનફ્
ઇફૃષીન ગળફીળી નળમીળફી બઅ1ણદ ઼ીધૉ દૉરથૉ ગીર ગલૃ. .[૬૯]
બીઝશધૂ દૉરથૉ રઽીમવૉ7ળફ્ Cષી઼ ગલU ઇફૉ બઝૂ બૄથૉ ઙલી.બૄથૉધૂ દૉક ઞૃ ફ ૩૱૯૪ફૂ ઈ઼બી઼
ઘઅણષી ઇફૉ ઉન્ળ ઙલી. ગી1ઢલીષીણરીઅ દૉરથૉ ુષ7ફી પરUફૂ ઼અ઼ન ઇઅઙૉ ઼ીઅયRૃઅ ઽદૃઅ ઇફૉ દૉરફી
ઇફૃલીલૂકઑ દૉરફૉ ઼અ઼નરીઅ ઽીઞળૂ ઈબષી ુષફઅદૂ ગળૂ ઽદૂ. દૉક ઘઅણષીધૂ રૃઅમઊ ઞષી ફૂગRી ઇફૉ
[૭૮]
ઞૃ વીઊ ૩૱૯૪રીઅ Iલીઅ બઽલી. બૄથૉ ઞદૂ ડaૉ ફરીઅ દૉક મીવ ઙઅઙીપળ 1ડશગફૉ રRી.
બૄથૉરીઅ ધ્ણી
[૭૯]
1નષ઼્ 1ડશગ ઼ીધૉ ળoી બઝૂ
+ષીરૂ કQડ્મળ ૩૱૯૪રીઅ મૉવઙીર ઙલી.મૉવઙીર ઘીદૉ દૉક C્. l.
ઑ઼. યીદૉ ઇફૉ ઼મ-1ણુષટફવ ભ્ળૉ +ડ ક1ભ઼ળ ઽ1ળબન ુરZીફી રઽૉ રીફ મલી. મૉવઙીરધૂ દૉરથૉ
ઙ્ષીરીઅ બઅlર ઇફૉ રીઙ6ઙ્ષીફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ. |લીઅ વૉ1ડફયીહીફૃઅ નૃવ6ય પીુર6ગ ઼ી1ઽIલ ઽ+દCદ્ ઇફૉ
રૃ1Jદ ઼ઞ6ફ્રીઅ ઼જષીલૃઅ ઝૉ દૉષૂ ઙ્ષીફૂ ઇNલીIરુષwીફૂ ઼ૐધૂ ઞૃ ફૂ ગ્ષૉડ ગ્વૉઞ ળૉ જ્વ ઼ૉુરફળૂરીઅ
દૉરથૉ Zથ 1નષ઼ ઙીRી. ઇઽ દૉરથૉ ુ+દૂ પરr રઽIષફૂ ઇNલીુIરગ ગૅ ુદકફ્ ઇvલી઼ ગલU ઽ્ષીફૃઅ
[૭૱]
રીર6ઙ્ષીધૂ +ષીરૂ ડaૉ ફરીઅ પીળષીળ ઙલી ઇફૉ Iલીઅધૂ ઼ૂપી રો઼ૃળ ળી|લરીઅ ઈષૉવી
ગઽૉ ષીલ ઝૉ .
[૭૯]
મ^]વ્ળ ઙલી.

 નુ.થ યીળદ
મ^]વ્ળરીઅ +ષીરૂઑ રો઼ૃળ ળીઞલફી 1નષીફ ઼ળ ગૉ . સોહીJૂ ઓલળ ઼ીધૉ ચળ્મ્ ગૉ શPલ્ ઇફૉ બીઝશધૂ દૉક
રો઼ૃળફી રઽીળી :ૂ જીરળીઞૉJ ષીણૂલીળફી રઽૉ રીફ દળૂગૉ રઽૉ વરીઅ ળ્ગીલી. +ષીરૂફી ઇvલી઼ ઇઅઙૉ ઼ળ
સૉહીJૂઑ ઑષૃઅ ગoૃઅ ઽ્ષીફૃઅ ફપીલૃઅ ઝૉ ગૉ , ‘‘ઑગ જૃઅમગૂલ PલુQદIષ ઇફૉ ઑગ નોષૂ દીગીદ, ઞૉ દૉરફી નૉસફી
ઉુદઽી઼ બળ બ્દીફૂ ઝીબ ઝ્ણૂ ઞષી ુફરી6લી ઽદી.’’ રઽીળીઑ +ષીરૂફૉ ગ્જૂફફી 1નષીફ બળ
[૮૨]
યવીરથબZ વઘૂ ઈ[લ્ ઇફૉ દૉરફૉ ળૉ ષૉફૂ 1ડગૂડ ઈબૂ.
ગલીગૃ રીળૂ, યીળદ ઘીદૉ ુષષૉગીફઅન બ ધળ (ળ્ગ) બળ
ુષષૉગીફઅનફૃઅ રઅ#નળ
મ^]વ્ળધૂ દૉરથૉ ુZસૃળ, ગ્ણૃઅ ઙવૃળ, ઑફી6ગૃવરફૂ રૃવીગીદ
વૂપૂ. ઑફી6ગૃવર ઘીદૉ 1892ફી ણૂ઼ૉ{મળફી Cીળઅયરીઅ દૉક
[૮૩]
ફીળીલથ ઙૃફી ઙૃ જ{બૂ +ષીુરગવફૉ રRી.
ઑફી6ગૃવરધૂ દૉરથૉ ુZષૉJર, ફીઙળગ્ઉવફ્ Cષી઼ ગલU ઇફૉ
[૮૪]
1892રી 1q઼ર઼ફૂ બૄષ6઼અNલીઑ બઙૉ જીવૂફૉ ગલીગૃ રીળૂ બઽલી.
ગલીગૃ રીળૂ ઘીદૉ +ષીરૂઑ
‘‘ઝૉ mી યીળદૂલ ઘણગ’’ બળ મૉ઼ૂફૉ Zથ 1નષ઼ Nલીફ પલૃ ઽ્ષીફૃઅ ગઽૉ ષીલ ઝૉ . ઈ ઘણગ બીઝશધૂ
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[૮૫]

ુષષૉગીફઅન ઘણગ +રીળગ દળૂગૉ થૂદ્ ધલ્.
ગલીગૃ રીળૂ ઘીદૉ ુષષૉગીફઅનફૉ ‘‘ઑગ યીળદફ્ ુષજીળ’’
ઈPલ્ ઽ્ષીફૃઅ ગઽૉ ષીલ ઝૉ . ગલીગૃ રીળૂધૂ દૉરથૉ રનૃળીઊફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ, |લીઅ દૉક ળીરફનફી ળી
યી+ગળ ઼ૉદૃબુદફૉ રRી, ઞૉરફી રીડૉ દૉરફૂ બી઼ૉ કશઘીથબZ ઽદ્. ળી +ષીરૂફી ઇફૃલીલૂ મલી
ઇફૉ દૉરફૉ ુસગીઙ્ ઘીદૉ પરUફૂ ઼અ઼નરીઅ ઞષીફૂ ુષફઅદૂ ગળૂ.રનૃળીઊધૂ દૉરથૉ ળીરૉ7ળર, બ1ણજૉળૂફૂ
રૃવીગીદ વૂપૂ ઇફૉ દૉક રJી઼ ઙલી ઇફૉ ઇઽ દૉક દૉરફી ઼ૐધૂ Cઘળ ઇફૃલીલૂકફૉ રRી, ઞૉષી ગૉ
ઇવુ઼અઙી બૉરવ, l. l. ફળુ઼અઽીજીળૂ. ઈ ઇફૃલીલૂકઑ ઇરૉ1ળગી ઘીદૉ +ષીરૂફી Cષી઼ રીડૉ યઅણ્શ
ઑગઢૃઅ ગળષીરીઅ ઇફૉ બીઝશધૂ રJી઼રીઅ ળીરગૅ &થ ુરસફફૂ +ધીબફી ગળષીરીઅ રઽIષફૂ યૄુરગી
યઞષૂ.રJી઼ધૂ દૉરથૉ ઽો નળીમીનફ્ Cષી઼ ગલU. રJી઼ફી દૉરફી યQદ્, રો઼ૃળ, ળીરફન, ઘૉZૂફી
ળીક, 1નષીફ્ ઇફૉ ઇલ ઇફૃલીલૂક ઑગઢી ગળૉ વી યઅણ્શફૂ રનનધૂ ુષષૉગીફઅન ૫૩રૂ રૉ, ૩૱૯૫ઑ
[૮૭][૮૮]
રૃઅમઊધૂ ઘૉZૂફી રઽીળીઑ ઼ૄજષૉવૃઅ ુષષૉગીફઅન ફીર પીળથ ગળૂફૉ ુસગીઙ્ ઞષી ફૂગRી.

 બુ-રફૂ /ધર રૃવીગીદ
ઇરૉ1ળગીફ્ ઑરફ્ Cષી઼ જૂફ, બીફ, ગૉ ફૉણી ધઉફૉ બૄળ્ ધલ્ ઇફૉ દૉક ઞૃ વીઊ ૩૱૯૫રીઅ ુસગીઙ્
[૮૯]
ઈPલી.
બળઅદૃ, ઑ થૂફૉ દૉરફૉ ુફળીસી ધઊ ગૉ ઇુપગૅ દ ઼અઙઢફફૂ ઼iીષીળ કશઘીથ ુષફી ગ્ઉ
બથ PલુQદફૉ Cુદુફુપ દળૂગૉ +ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ. દૉક ઽીષ6ણ6 લૃુફષુ઼6ડૂફી C્ભૉ ઼ળ ઞઽ્ફ ઽૉ ફળૂ
[૮૱]
ળીઉડફી ઼અબગ6 રીઅ ઈPલી.
ઽીષ6ણ6 ઘીદૉ દૉરફૉ મ્વષીફૃઅ ઈરઅZથ ઈ[લી બઝૂ |લીળૉ ળીઉડૉ લૃઅ ગૉ
દૉરફૂ બી઼ૉ ઼અ઼નરીઅ મ્વષી રીડૉ ફૃઅ ઼iીષીળ કશઘબZ ફધૂ, Iલીળૉ ળીઉડૉ ઑષૃઅ ગoૃઅ ઽ્ષીફૃઅ ફપીલૃઅ ગૉ ,
‘‘દરીળૂ બી઼ૉ કશઘબZ રીઙષૃઅ ઑડવૉ +ષઙ6રીઅ Cગીસષી રીડૉ ફ્ બ્દીફ્ ઇુપગીળ ઞથીષષીફૃઅ ઼ૄલ6ફૉ
બૄઝષી મળ્મળ ઝૉ .’’ ળીઉડૉ Iલીળ મીન Cુદુફુપકફ્ જીઞ6 ઼અયીશદી ઇNલ8ફૉ ઼અમ્પૂફૉ વઘૉવી બZરીઅ
ઞથીPલૃઅ ગૉ , ‘‘ઇઽ ઑગ ઑષ્ રીથ઼ ઝૉ , ઞૉ ઈબથી દરીર ુષGીફ C્ભૉ ઼ળ્ યૉઙી ધીલ દ્ બથ દૉરફીધૂ
ષપીળૉ ુષGીફ ઝૉ .’’C્ભૉ ઼ળ બળ ુષષૉગીફઅન બ્દૉ વઘૉ ઝૉ , "પર6 ઼અ઼નરીઅ ઞષી રીડૉ ફૂ ઞS1ળલીદ દૉરથૉ રફૉ
[૮૯]
઼રષૂ, દૉક રીફદી ઽદી ગૉ ઈફીધૂ નૉસફૉ કશઘ રશસૉ."

 ુષ0ફી પર1ફૂ ઼અ઼ન
પર% ઼અ઼નરીઅ રઅજ બળ ષીરૂ ુષષૉગીફઅન
૩૩ ઼[ડૉ {મળ ૩૱૯૫ફી ળ્ઞ ુસગીઙ્ફી ઈડ6 ઊુ+ડૃડ ઘીદૉ પર6
઼અ઼નફૂ સSઈદ ધઊ.. ઈ 1નષ઼ૉ ુષષૉગીફઅનૉ બ્દીફૃઅ Cધર ડૄઅ ગૃ
[૯૨]
ષQદPલ ઈ[લૃઅ. દૉરથૉ યીળદ ઇફૉ 1ઽનૃ પર6 ુષસૉ ષીદ ગળૂ.
સSઈદરીઅ ધ્ણ્ ઙયળીડ ઇફૃયષદી ઽ્ષી ઝદીઅ દૉરથૉ ુષwીફી
નૉષૂ ઼ળ+ષદૂ ફૉ Cથીર ગળૂફૉ બ્દીફૃઅ [[:s:+ષીરૂ ુષષૉગીફઅનફૂ ઼અબૄથ6 ળજફીક(The Complete
Works of Swami Vivekananda)/ષ્લૃર 1/પર6 ઼અ઼નરીઅ ષQદPલ/઼Iગીળફ્
[૮૱][૯૩]
Cુદયીષ|ષQદPલ]] , "ઇરૉ1ળગીફી યીઊક ઇફૉ મઽૉ ફ્!" ઼ીધૉ સS ગલૃ6.
ઈ સન્ રીડૉ ઼ીદ
ઽળફૂ રૉનફૂઑ ઋયી ધઊફૉ દીશૂક બીણૂફૉ દૉરફૃઅ ઼રીફ ગલૃ6 ઇફૉ મૉ ુરુફડ ઼ૃપૂ ઈ ઼રીફ જીલૃ.
ભળૂ |લીળૉ સીઅુદ +ધબીઊ Iલીળૉ દૉરથૉ બ્દીફૃઅ ષQદPલ સS ગલૃ6. ઼ૐધૂ લૃષીફ ળી`a ્રીઅફી ઑગફૃઅ ઇુયષીનફ
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ગળદીઅ દૉરથૉ ઈ ળી`a ુષસૉ ઞથીPલૃઆ "ુષ7રીઅ ઼ીપૃકફૂ ઼ૐધૂ Cીજૂફ બળઅબળી, ષૉનફૂ ઼લી઼ૂ બળઅબળી,
[૯૪]
પર6 ગૉ ઞૉથૉ ુષ7ફૉ ઼ઽફસૂવદી ઇફૉ ષોુ7ગ ઼નયીષ સૂઘPલ્ ઝૉ ."
ઇફૉ દૉરથૉ ઈ ઼અનય~ યઙષન
ઙૂદી ફી મૉ ભગળી ડીઅQલી—"ઞૉષૂ ળૂદૉ મૉ ુષુયz Cષીઽ્ફ્ ¢્દ ઇવઙ-ઇવઙ ઢૉ ગીથૉ ઽ્લ ઝૉ બથ દૉફૃઅ
બીથૂ ઼રૃJરીઅ યૉઙૃ ધીલ ઝૉ , દૉષૂ ળૂદૉ ઽૉ Cયૃ, રીથ઼ફૂ ુષુષપ Cધીક ઇવઙ-ઇવઙ યવૉ વીઙદૂ
ઽ્લ, બળઅદૃ દૉ દરીર ળ+દીક દીળી ઼ૃપૂ વઊ ઈષૉ ઝૉ !" ઇફૉ "ઞૉ ગ્ઊ બથ રીળૂ બી઼ૉ ઈષૉ ઝૉ , યવૉ ઙરૉ દૉ
+ષSબરીઅ ઈષૉ, ઽૃઅ દૉફી ઼ૃપૂ બઽજૃ ઝૃઅ; દરીર બૃહ્ ઼રW રીઙ6 બળ ઼અચહ6 ગળદી ળઽૉ ઝૉ , બળઅદૃ ઈ દરીર
[૯૪]
ળ+દીક ઈઘળૉ રીળી ઼ૃપૂ વઊફૉ ઈષૉ ઝૉ ."
ડૄઅ ગૃઅ ષQદPલ ઽ્ષી ઝદીઅ, ઼અ઼નફ્ ઼ીળ દધી ષ઼ૃપોષ
[૯૪][૯૫]
ગૃ ડૃ {મગરફૂ યીષફી દૉરીઅ ઇુયPલQદ ધદૂ ઽદૂ.
઼અ઼નફી Cરૃઘ ણ્. મૉળ઼્ૉ ઞથીPલૃઅ, "દરીર પર6ફૂ રીદી યીળદફૃઅ CુદુફુપIષ +ષીરૂ ુષષૉગીફઅન Gીળી
[૯૩]
ધલૃ ઽદૃઅ, યઙષી-઼ીપૃ ગૉ ઞૉરથૉ દૉરફી :્દીક બળ ઼ૐધૂ ષપીળૉ Cયીષ ઝ્f્ ઽદ્."
઼રૄઽરીNલર્રીઅ દૉક ઈગહ6થફૃઅ ગૉ J મલી ઇફૉ ઼રૄઽ રીNલર્ઑ દૉરફૉ "યીળદફી ટઅટીષીદૂ ઼ીપૃ" દળૂગૉ
કશઘીPલી. લૄ લ્ગ6 1q1ડગૉ વ<લૃઅ, "દૉક નોષૂ ઇુપગીળષીશી ષQદી ઝૉ ઇફૉ બૂશી દધી યઙષી બૅ£યૄરીઅ
દૉરફ્ રઞમૄદ દધી દૉઞ+ષૂ જઽૉ ળ્ બૉવી ઇરૄલ સન્ દધી દૉરથૉ ઈબૉવી ઼રૅ; ઇફૉ દીવમ; ષQદPલ
ગળદીઅ ઞળી બથ કઝ્ ફઽ્દ્." લૄ લ્ગ6 ઽૉ ળીણૉ વ<લૃઅ, "પર6 ઼અ઼નરીઅ ુષષૉગીફઅન ુફઆસઅગબથૉ ઼ૐધૂ રઽીફ
PલુQદIષ ઝૉ .દૉરફૉ ઼ીઅયRી બઝૂ ઈબથફૉ વીઙૉ ઝૉ ગૉ દૉરફી ઼ૃ઼અ+ગૅ દ નૉસરીઅ ુરસફળૂક ર્ગવષીફૂ
[૯૬]
Cષૅુi ઑ ઈબથૂ રૄઘી6રૂ ઝૉ ."
ઇરૉ1ળગીફી ઇઘમળીક +ષીરૂ ુષષૉગીફઅન ુષસૉ ફNલૃ ગૉ "દૉક પર6
઼અ઼નફૂ ઼ૐધૂ રઽીફ PલુQદ ઽદી" ઇફૉ "઼અ઼નરીઅ ઼ૐધૂ ષપીળૉ Cયીષ પળીષફીળ દધી ઼ૐધૂ ષપીળૉ
[૯૭]
વ્ગુCલ બૃહ ઽદી".
1ઽઅનૃ પર6 ઇફૉ મૐ; પર6ફૉ વઙદી ુષહલ્ બળ દૉક ઼અ઼નરીઅ ઇફૉગ ષીળ મ્લી. ૪૯ ઼[ડૉ {મળ ૩૱૯૫ફી
ળ્ઞ ઼અ઼નફૃઅ ઼રીબફ ધલૃઅ. ઼અ઼નરીઅ દૉરફી દરીર ષQદPલ્ફ્ ુષહલ ઑગ ઞ ઽદ્ —ષોુ7ગદી ઇફૉ પીુર6ગ
઼ઽફસૂવદી બળ યીળ.



ઇરૉળગી, 34વૉણરીઅ ષ6દ7લ /ષી઼્

"઼[ડૉ {મળ

૩૱૯૫રીઅ ુસગીઙ્ફી પૂ ઈડ6 ઊુ+ડૃડ ઘીદૉ લ્લૉવૂ પર6 ઼અ઼ન બઝૂ બૄષrલ ઇફૉ રNલ
લૃફીઊડૉ ણ +ડૉ Y઼રીઅ ષQદPલ્ ઈબષીરીઅ ુષષૉગીફઅનૉ ઈઘી મૉ ષહ6 ઞૉડવ્ ઼રલ વૂપ્ ઞૉરીઅ દૉક રૃ<લIષૉ
ુસગીઙ્, ણૉ ડa ્ઊડ, મ્+ડફ ઇફૉ લૄ લ્ગ6 રીઅ નૉઘીદી.઼દદ મ્વષીફી ગીળથૉ ૩૱૯૭ફૂ ષ઼અદ ઼ૃપૂરીઅ દૉક
[૯૱]
ધીગૂ ઙલી ઇફૉ દુમલદ મઙણષી રીઅણૂ.
ષQદPલ Cષી઼ ળન ગલી6 બઝૂ +ષીરૂઑ ષૉનીઅદ ઇફૉ લ્ઙી બળ
રભદરીઅ ઘીફઙૂ ષઙ6 સS ગલી6. ઞૄ ફ ૩૱૯૭રીઅ મૉ ર1ઽફી રીડૉ ધીઋટણ ઈઊવૉણ બીગ6 ઘીદૉફી ણટફ
ઞૉડવી ઇફૃલીલૂક રીડૉ દૉરથૉ ઘીફઙૂ Pલી<લીફ ળી<લી. ઇરૉ1ળગીફૂ Cધર રૃવીગીદ નળુરલીફફૂ ઼ૐધૂ
ષપૃ ઼ૃઘન બશ દળૂગૉ ુષષૉગીફઅનૉ ઈ ઼રલફૉ કશઘીPલ્. મીનરીઅ દૉરથૉ "ષૉનીઅદ ઼઼્ીલડૂ કભ લૄ
[૯૱]
લ્ગ6 "(Vedanta Society of New York)ફૂ +ધીબફી ગળૂ.
ઇરૉ1ળગીફૂ Cધર રૃવીગીદ નળુરલીફ દૉરથૉ ૩૱૯૭ ઇફૉ ૩૱૯૮રીઅ મૉ ષઘદ k]વૉણફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ.
[૯૯]
દૉરફી Pલી<લીફ Iલીઅ ઼ભશ ળoી.
ઇઽલી દૉક ઈઊ1ળસ ર1ઽવી ગૃ . રીઙી6ળૉડ ફ્મવફૉ રRી, ગૉ ઞૉ
[૯૱]
બીઝશધૂ ુ઼+ડળ ુફષૉ1નદી મલી.
રૉ ૩૱૯૮રીઅ મૂl રૃવીગીદ નળુરલીફ +ષીરૂ કQ઼ભ્ણ6
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લૃુફષુ઼6ડૂફી યીળદૂલ ઼અ+ગૅ ુદફી ુષGીફ દળૂગૉ C<લીદ રૉQ઼ રૄવળફૉ રRી ગૉ ઞૉરથૉ બુjરરીઅ
[૯૫]
ળીરગૅ &થફૂ Cધર lષફગધી વઘૂ ઽદૂ.
k]વૉણરીઅધૂ દૉરથૉ ઇલ લૃળ્બૂલફ નૉસ્ફૂ બથ રૃવીગીદ
[૱૨]
વૂપૂ. ઞર6ફૂરીઅ દૉક યીળદૂલ ઼અ+ગૅ ુદફી ઇલ C<લીદ ુષGીફ બૐવ ણૉ ઋ+઼ૉફફૉ રRી.
દૉરફૉ મૉ સો8ુથગ C+દીષ બથ રRી, ઽીષણ6 લૃુફષુ઼6ડૂ ઘીદૉ બૄષrલ દIષeીફફી ષણી ઇફૉ ગ્વઅુમલી
લૃુફષુ઼6ડૂ ઘીદૉ બથ ઈ ઞ Cગીળફ્ ઽ્x્. tગૉ મઅફૉ C+દીષફ્ દૉરથૉ ઇ+ષૂગીળ ગલU, ગીળથ ગૉ ઼ીપૃ દ્
[૯૱]
જવદી યવીફી લીલૉ દૉક ઈ Cગીળફી ગીર રીડૉ ગ્ઊ ઑગ +ધશૉ +ધીલૂ ધઊ સગૉ દૉર ફઽ્દી.
ઇફૉગ ુફ£ીષીફ ુસ&લ્ફૉ દૉરથૉ ઈગ&લી6. દૉરફી ઇલ ઇફૃલીલૂકરીઅ t઼ૉભીઊફ રૉગવૂકણ, ગૃ લ
રૃવળ, ગૃ . ફ્મવ, ઊ.ડૂ. +ડણr, ગૉ [ડફ ઇફૉ :ૂરદૂ ઼ૉુષઇળ ઽદી ગૉ ઞૉરથૉ ઇGો દ ઈ:ર +ધીબષીરીઅ
રઽIષફૂ યૄુરગી યઞષૂ ઽદૂ ઇફૉ ઞૉ.ઞૉ.ઙૃણુષફ ઽદી ગૉ ઞૉક દૉરફી +ડૉ ફ્Wીભળ મલી ઽદી ઇફૉ દૉરફી
[૯૱][૱૨]
ઽૉ વ બ1ળષીળ ઇરૉ1ળગીરીઅ દૉરફી ઼ૐધૂ ઋI઼ીઽૂ લઞરીફ્રીઅફ્
ઋબનૉસ્ દધી ષQદPલ્ ફNલી ઽદી.
[૱૩]
ઑગ મલ્.
દૉરફી ુસ&લી— ¤ૉજ ર1ઽવી રૉણર વૄઊ઼ +ષીરૂ ઇયલીફઅન મલી ઇફૉ :ૂ. વૂકફ
[૱૪]
વૉણ઼મઙ6 +ષીરૂ 1qબીફઅન મલી. ghજલ6રીઅ દૉરથૉ ઇલ ઇફૉગ ઇફૃલીલૂક ગલી6.
+ષીરૂ ુષષૉગીફઅનફી ુષજીળ્ફૂ ઇફૉગ ુષGીફ્ ઇફૉ C<લીદ ુષજીળગ્ઑ Cસઅ઼ી ગળૂ ઽદૂ—ુષુવલર
ઞૉ{઼, tુ઼ઈઽ ળ્લ઼, ઼ૂ. ઼ૂ. ઑષળૉ , ઽીષણ6 +ગૄ વ કભ 1ણષીઊુફડૂફી ણૂફ, ળ્મડ6 l. kઙળ઼્વ,
[૱]
ુફગ્વી ડૉ +વી, વ્ણ6 ગૉ ુષફ, ઇફૉ C્ભૉ ઼ળ ઽર6ફ વૃણુષઙ ભુફ6ફીણ ષ્ફ ઽૉ વ{ઽ્Yટ. દૉરફૂ જજી6ક
Gીળી ઈગહી6લૉવ ઇલ ઽ+દૂક ઽૉ 1ળઑડ ર્ફળ્ ઇફૉ ઑmી Pઽૂવળ ુષગ્Q઼ ઽદૂ —મૉ થૂદી
ઇરૉ1ળગફ ગુષક, ઽીષણ6 લૃુફષુ઼6ડૂફી C્ભૉ ઼ળ ુષુવલર ઞૉ{઼; gૃગવૂફ ઑુધગવ ઑ઼્ુ઼ઑસફફી
Cરૃઘ ણ્. વૉુષ઼ l. ઞૉ઼; કવૉ મૃવફી બIફૂ ઼ીળી ઼ૂ. મૃવ, ફ્ષ~ઊલફ ષીલ્ુવફ ષીનગ; ઼ીળીઽ
[૱૫]
મૉફ6ઽીડ6 , ¤ૉજ ઇુયફૉુZ ઇફૉ રૉણર ઑ{રી ગૉ ષ, ¤ૉજ કબૉળી ઙીુલગી.
બુjરરીઅધૂ દૉક બ્દીફી યીળદૂલ ગીલUફૉ બથ ઙુદરીઅ વીPલી. ઇફૃલીલૂક દધી ઼ીપૃ યીઊકઑફૉ
઼વીઽ ઈબષી ઇફૉ ફીથી ર્ગવષી રીડૉ ુષષૉગીફઅનૉ યીળદરીઅ બZ્ફ્ Cષીઽ ર્ગલ્. ઈ 1નષ઼્રીઅ
[૱૬]
બુjરરીઅધૂ ઈષૉવી દૉરફી બZ્ઑ ઼ીરીુઞગ ઼ૉષી રીડૉ ફ્ ઇુયલીફફ્ ઽૉ દૃ +ધીુબદ ગલU.
યીળદરીઅ
ળઽૉ વી બ્દીફૉ ુસ&લ્ફૉ ગઅઊગ ર્ડૃઅ ગળષી દૉક ઼દદ Cૉળથી ઈબદી. દૉકફૉ વઘૉવી બZ્રીઅ દૉરફી ગૉ ડવીગ
[૱૭]
઼ૐધૂ ષપીળૉ ઈગળી સન્ બથ ઽદી.
ઈષી ઑગ બZરીઅ દૉરથૉ +ષીરૂ ઇઘઅણઈફઅનફૉ વ<લૃ ઽદૃઅ,
"ઘૉદળૂ સઽૉ ળફી ઙળૂમ ઇફૉ ફમશી ષઙ6ફી વ્ગ્ફી ચળૉ -ચળૉ ભળ્ ઇફૉ દૉરફૉ પર6 સૂઘષીણ્. દૉરફૉ યૄઙ્શ
ઇફૉ ઈષી ઇલ ુષહલ્ બળ રૐુઘગ બીઢ બથ ઈબ્. ળઞષીણૂ ધીશૂક ઈળ્ઙષીધૂ ઇફૉ ુફુ&qલ મૉ઼ૂ
ળઽૉ ષીધૂ ગ્ઊ ઼ી ગીર ફ1ઽ ધીલ ઇફૉ ગઽૉ દી "ળીરગૅ &થ, ઽૉ Cયૃ!"—દરૉ |લીઅ ઼ૃપૂ ઙળૂમ્ફૃઅ ગઅઊ ઼ી
[૱૮][૱૯]
ષૉનીઅદ સૂઘષષી રીડૉ ૩૱૯૭રીઅ રJી઼રીઅ ghષી1નફ ફીરૉ કશઘીદૃ ુફલદગીુવગ સS
ફ1ઽ ગળ્"
[૱૱]
ધલૃ
Iલીળ મીન qીઊ+ડફૃઅ ઇફૃગળથ ફી Cધર ઝ Cગળથફ્ ુષષૉગીફઅન Gીળી ધલવ્ ઇફૃષીનghષી1નફ
[૱૯]
(૩૱૱૯)રીઅ Cગીુસદ ધલ્.
૩૮ 1ણ઼ૉ{મળ ૩૱૯૮ફી ળ્ઞ ુષષૉગીફઅન k]વૉણ ઝ્ણૂફૉ યીળદ ઈષષી ફૂગRી ઇફૉ દૉરફૂ ઼ીધૉ
ઇફૃલીલૂકરીઅ ગૉ [ડફ ઇફૉ :ૂરદૂ ઼ૉુષઇળ,ઇફૉ ઞૉ.ઞૉ.ઙૃણુષફ ઽદી. ળ+દીરીઅ દૉરથૉ ¤ીઅ઼, ઊડીવૂફૂ
રૃવીગીદ વૂપૂ, વૂક ફીણU ણી ુષ઼ૂફી પૂ વી+ડ ઼બળ tલી ઇફૉ ૫૨ 1ણ઼ૉ{મળ, ૩૱૯૮ફી ળ્ઞ
[૯૨]
ફૉબ઼ફી મઅનળૉ ધૂ યીળદ ઈષષી ષઽીથરીઅ મૉઢી.
બીઝશધૂ ગૃ . રૃવળ ઇફૉ ુ઼+ડળ ુફષૉનદી દૉરફૂ
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બીઝશ યીળદ ઈPલી. ુ઼+ડળ ુફષૉનદીઑ યીળદૂલ ર1ઽવીકફી ુસ8થરીઅ ઇફૉ યીળદફી +ષીદઅ¥લફી
[૯૱][૯૩]
઼અચહ6રીઅ મીગૂફૃઅ lષફ ઼રુબ6દ ગળૂ નૂપૃઅ.
યીળદરીઅ બૃફળીઙરફ



ગ્વઅમ્ધૂ ઇવર્ળી

ુષષૉગીફઅન ૩૭ લૃઈળૂ, ૩૱૯૯ફી ળ્ઞ ગ્વઅમ્ ઈPલી ઇફૉ દૉરફૃઅ યPલ +ષીઙદ ધલૃઅ. ઇઽલી દૉરથૉ
બૄષ6રીઅ Cધર ઽૉ ળ ષQદPલ ઈ[લૃ , [[:s:+ષીરૂ ુષષૉગીફઅનફૂ ઼અબૄથ6 ળજફી(The Complete Works
of Swami Vivekananda)/ષ્લૃર 3/ગ્વઅમ્ધૂ ઇવર્ળી ઼ૃપૂફી Cષજફ્/બૄષ6રીઅ Cધર ઽૉ ળ
Cષજફ (ગ્વઅમ્)|યીળદ, બુષZ યૄુર]] . Iલીઅધૂ ગ્વગીદી ઼ૃપૂફ્ દૉરફ્ Cષી઼ ઑગ ુષઞલૂ ગૄ જ ઽદૂ.
દૉરથૉ ગવઅમ્ ધૂ બીરમથ, ળીરૉ7ળર, ળીરફીન, રનૃળઊ, ગૃ {મીગ્થર ઇફૉ રJી઼ફૂ રૃ઼ીભળૂ ગળૂ ઇફૉ
Cષજફ્ ઈ[લી. વ્ગ ઇફૉ ળીકઑ ઋરશગીયૉળફૃઅ +ષીઙદ ગલૃ.દૉ બીરમથ ઘીદૉફી ઼રીળઅયરીઅ
ળીરફીનફી ળી દૉ +ષીરૂફ્ ઼ીરીફ yજગૂફૉ વઊ ઙલી ઽદી. રJી઼ફી ળ+દીરીઅ ઇફૉગ +ધશ્ઑ ઑષૃઅ
મલૃ ઽદૃઅ ગૉ ડaૉ ફ ફી ઋયૂ ળઽૉ દૂ ઽ્લ દૉષી +ધશ્ઑ વ્ગ્ ડaૉ ફફૂ ઈણી ઈષૂ ઞદી ઽદી ઇફૉ +ષીરૂફૉ
[૯૪]
રJી઼ધૂ દૉરથૉ ગવગiીફૂ રૃ઼ીભળૂ સS ગળૂ ઇફૉ ઇવર્ળી
઼ીઅયRી બઝૂ ઞ ડaૉ ફફૉ ઞષી નૉદી ઽદી.
઼ૃપૂ Cષજફ્ જીવૃ ળી<લી. ઈ Cષજફ્ ગ્વઅમ્ધૂ ઇવર્ળી ઼ૃપૂફી Cષજફ્ (Lectures from
Colombo to Almora) દળૂગૉ Cગીુસદ ધલી ઝૉ . ઈ Cષજફ્રીઅ ઈNલીુIરગ ુષજીળપીળીફૂ ઼ીધૉ
[૯૫]
યીળ્યીળ ળી`a ષીન ઽ્ષીફૃઅ રીફષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
દૉરફી ષQદPલ્ફૂ ¦ણૂ ઇ઼ળ યીળદૂલ ફૉદીક બળ
ધદૂ ઽદૂ, ઞૉરીઅ રઽીIરી ઙીઅપૂ, ુમુબફ જઅJ બીવ ઇફૉ મીવઙઅઙીપળ ુદવગફ્ બથ ઼રીષૉસ ધીલ
[૯૬][૯૭]
ઝૉ .



ળીરગૅ $થ રઢ ઇફૉ ુરસફફૂ ધીબફી

ળીરગૅ &થ રઢફૂ સીઘી ઇGો દ ઈ:ર, રીલીષદૂફૂ +ધીબફી રીજ6 ૩૯, ૩૱૯૯ફી ળ્ઞ ધઊ ઽદૂ, ઞૉથૉ
મીનરીઅ +ષીરૂ ુષષૉગીફઅનફૂ ચથૂ ળજફીક Cગીુસદ ગળૂ ઇફૉ ઽષૉ Cમૃ; યીળદ ઞળફવ Cગીુસદ ગળૉ ઝૉ
૩ રૉ ૩૱૯૯ફી ળ્ઞ ગવગiી ઘીદૉ ુષષૉગીફઅનૉ "ળીરગૅ &થ રઢ"—પર6ફી Cજીળ રીડૉ ફૂ ઼અ+ધી ઇફૉ
[૯૮]
"ળીરગૅ &થ ુરસફ"—ુષસૉહ ઼ૉષી રીડૉ ફૂ ઼અ+ધી.
સો8ુથગ, ઼ીઅ+ગૅ ુદગ, દમૂમૂ ઇફૉ ળીઽદ ગીલU Gીળી
[૯૫]
ઞફ઼રૄઽફૉ રનન ગળષીફૂ ઼અઙ1ઢદ ઼ીરીુઞગ-પીુર6ગ ઇુયલીફફૂ ઈ સSઈદ ઽદૂ.
ળીરગૅ &થ
[૯૯][૯૱]
ુરસફફી ઈનસU ગર6 લ્ઙ ઈપી1ળદ ઝૉ .
દૉરફી Gીળી મૉ રઢફૂ +ધીબફી ધઊ, ઑગ ગવગiી બી઼ૉ
મૉવૃળ ઘીદૉ ગૉ ઞૉ ળીરગૅ &થ રઢફૃઅ ષણૃ રધગ મલ્ ઇફૉ ઇGો દ ઈ:ર દળૂગૉ કશઘીદ્ મૂt રઢ 1ઽરીવલ
બળ રીલીષદૂ ઘીદૉ ઇવર્ળી બી઼ૉ ઇફૉ મીનરીઅ Zૂt રઢ રJી઼ ઘીદૉ +ધબીલ્. મૉ ઼ીરુલગ્ સS ગળષીરીઅ
[૯૯]
ઈPલી, Cમૃ; યીળદ ઇઅWૉlરીઅ ઇફૉ ઋનમ્પફ મઅઙીશૂરીઅ.
ઈ ઞ ષહ~ નૃગીશ ળીઽદ ગીલ6 +ષીરૂ
[૯૫][૯૮]
ઇઘઅણઈફઅન Gીળી રૃુસ6નીમીન ુઞmીરીઅ સS ગળીલૃ.
ુષષૉગીફઅનૉ ઼ળ ઞરસૉનl દીદીફૉ ઼અસ્પફ ઇફૉ સો8ુથગ ઼અ+ધી +ધીબષીફૂ Cૉળથી ઈબૂ |લીળૉ દૉક ઑગ
઼ીધૉ લ્ગ્ઽીરીધૂ ુસગીઙ્ ઼ૃપૂ ઼ીધૉ ઽદી ઇફૉ ઈ ૩૱૯૫રીઅ +ષીરૂફૂ બુjરફૂ Cધર રૃવીગીદ ઽદૂ.
www.pgondaliya.com

Puran Gondaliya

Page 12

ઈ ઼રલૉ +ષીરૂફૉ દીદીઑ ર્ગવૉવ્ બZ રR્ ઽદ્, ઞૉરીઅ દૉરથૉ દીદીઑ +ધીબૉવ ળૂ઼જ6 ઊુ+ડૃડ કભ
઼ીલ઼(Research Institute of Science)ફૃઅ ફૉદૅIષ ઼અયીશષી ુષફઅદૂ ગળૂ ઽદૂ. બળઅદૃ પીુર6ગ 1ઽદ્
[૩૨૨][૩૨૩]
઼ીધૉ ઇફૃગૄશ ફ1ઽ ઽ્ષીફૃઅ ઞથીષૂ +ષીરૂ ુષષૉગીફઅનૉ ઈ C+દીષફ્ ઇ+ષૂગીલ6 ગલU.
1ઽઅનૃ પર6ફૂ ઞણ રીલદીકફી મનવૉ ફષી ઇધ6ચડફફૃઅ CુદુફુપIષ ગળફીળઈલ6 ઼રીઞ (Arya Samaj)
ઇફૉ ઼અગૃુજદ 1ઽઅનૃ પર6ફૉ રીફદી ઼ફીદફષીનૂ ક ષજૉ ઼અષી1નદી +ધીબષી દૉરથૉ બીઝશધૂ
બીુગ+દીફરીઅ બઅમફૂ રૃવીગીદ વૂપૂ. ળીષવુબઅણૂ ઘીદૉ દૉરથૉ ઈલ6઼રીઞષીનૂક ઇફૉ રૃુ+વર્ ષજૉફૃઅ
[૩૨૪]
દૉ ઼રલફી ઙુથદફી દૉઞ+ષૂ C્ભૉ ઼ળ ુદધ6 ળીર
ષોરફ+લ રૄશરીઅધૂ નૄળ ગળષીફૂ બ;ુદક ઼ૄજષૂ.
ઙ્+ષીરૂ ગૉ ઞૉરથૉ બીઝશધૂ +ષીરૂ ળીરદૂધ6 દળૂગૉ ઼લી઼ વૂપ્ દૉરફૂ ઼ીધૉફૃઅ Cૉળથીનીલૂ tણીથ ઇફૉ
[૯૮]
યીળદ દધી ઇરૉ1ળગીરીઅ ષૉનીઅદ ફ્ઇફૉ C<લીદ Cષજફ્ રીડૉ વીઽ્ળ લીનઙીળ ઝૉ .
દૉરથૉ 1નઽૂ ઇફૉ
ઘૉદળૂ ઼1ઽદ ઇલ +ધશ્ફૂ બથ રૃવીગીદ વૂપૂ ઇફૉ લૃઈળૂ ૩૱૯૮રીઅ ગવગiી બીઝી ભલી6. Iલીળ
મીન રઢ ફૂ ગીરઙૂળૂફૉ Pલષુ+ધદ મફીષષીરીઅ ઇફૉ ુસ&લ્ફૉ દીવૂર ઈબષીરીઅ દૉરથૉ ગૉ ડવીગ ર1ઽફી
બ઼ીળ ગલી6. ઈ ઼રલઙીશી નળુરલીફ દૉરથૉ C<લીદ ઈળદૂ ઙૂદફૂ ળજફી ગળૂ, ઑગ યQદફી ચળૉ
[૩૨૫]
ળીરગૅ &થફી રઅ1નળફૉ બુષZ મફીષષીફી ગીલ6qર નળુરલીફ ઘઅણફી યષ મઅપફી ફૂ ળજફી ગળૂ.



બુ-રફૂ મૂ રૃવીગીદ
[૩૨૬]

ગધશદી +ષી+§લફૂ ષજૉ ઞૄ ફ ૩૱૯૯રીઅ દૉક ભળૂ ઑગ ષીળ બુjર ઞષી ફૂગRી.
દૉરફૂ ઼ીધૉ
ુ઼+ડળ ુફષૉ1નદી, +ષીરૂ દૃ1ળલીફઅન tણીલી. k]વૉણરીઅ દૉરથૉ ધ્ણ્ ઼રલ બ઼ીળ ગલU ઇફૉ ઇરૉ1ળગી
ઙલી. ઈ રૃવીગીદ નળુરલીફ દૉરથૉ ઼ીફ ¤ીુ઼+ગ્ ઇફૉ લૄલ્ગ6 ઘીદૉ ષૉનીઅદ ઼઼્ીલડૂફૂ +ધીબફી ગળૂ.
ઇરૉ1ળગફ યQદફૂ ૩૮૨ ઑગળફૂ ઋનીળ યૉડ Gીળી દૉરથૉ ગૉ ુવભ્ુફ6લી ઘીદૉ "સીઅુદ ઈ:ર "ફૂ બથ
[૩૨૭]
[૩૨૮]
+ધીબફી ગળૂ.
મીનરીઅ દૉરથૉ ૩૯૨૨રીઅ બૉ1ળ઼ફૂ પર6 ઼યીરીઅ ઽીઞળૂ ઈબૂ.
ુવઅઙ ફૂ બૄ ઇફૉ
ઙૂદી ફૂ ઇુપગૅ દદી ઼અનય~ ઈબૉવી ષQદPલ્ ુષષૉગીફઅનૉ નસી6ષૉવૂ ુષGiી રીડૉ લીનઙીળ ઝૉ . બૉ1ળ઼ધૂ દૉરથૉ
ુgૉ ફૂ, ુષલૉફી, ગ્+ડૉ ુડફ્બ્વ, ઑધૉ઼ ઇફૉ ઊુઞફૂ ડૄઅ ગૂ રૃવીગીદ્ વૂપૂ. ઈ ઼રલઙીશી
[૩૨૭]
નળુરલીફ ર્ડી યીઙૉ દૉક C<લીદ ુષજીળગ ઞૃ ઼ મ્ઊ઼ફી રઽૉ રીફ ઽદી.
દૉરથૉ કQડ્મળ ૪૬,
[૩૨૭]
૩૯૨૨ફી ળ્ઞ બૉ1ળ઼ ઝ્fૃ ઇફૉ 1ણ઼ૉ{મળ ૯, ૩૯૨૨રીઅ મૉવૃળ રઢ ઈPલી.



ઝૉ:ી ષહ1

મૉવૃળ રઢ ઘીદૉ ષીરૂ ુષષૉગીફઅન રઅ#નળ, દૉરફૉ ઼રીપૂ
ઈબષીરી ઈષૂ ઽદૂ દૉ ઞ,લી.
ુષષૉગીફઅનૉ ગૉ ડવીગ 1નષ઼્ ઇGો દ ઈ:ર, રીલીષદૂ ઘીદૉ
ઇફૉ મીનરીઅ મૉવૃળ રઢરીઅ ુષદીPલી. Iલીળધૂ રીઅણૂફૉ ઝૉ ષડ
઼ૃપૂ દૉક મૉવૃળ રઢરીઅ ળ્ગીલી ઇફૉ ળીરગૅ &થ ુરસફ દધી
રઢફૂ k]વૉણ ઇફૉ ઇરૉ1ળગીફૂ ગીરઙૂળૂ ુષસૉ રીઙ6નસ6ફ
ઈબદી ળoી. ઈ ષહU નળુરલીફ ઽળ્ રૃવીગીદૂક દૉરફૉ રશષી ઈષદી, ઞૉરીઅ ]ષીુવલળફી રઽીળી
ઇફૉ 1ણ઼ૉ{મળ ૩૯૨૩રીઅ, ઊુણલફ ફૉસફવ ગWૉ઼ (Indian National congress)ફી વ્ગરીલ
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ુદવગ ઞૉષી 1ન]ઙઞ ફૉદીકફ્ ઼રીષૉસ ધદ્ ઽદ્. 1ણ઼ૉ{મળ ૩૯૨૩રીઅ બીફૉ દૉરફૉ પર6 ઼અરૉવફરીઅ યીઙ
વૉષી ુફરઅZથ ઈ[લૃ, બળઅદૃ ગધશદી ઈળ્]લફી બઙવૉ દૉક ઋબુ+ધદ ળઽૂ સQલી ફ1ઽ. ઈઘળૂ 1નષ઼્રીઅ
[૩૨૯]
દૉરથૉ મ્પઙલી ઇફૉ ષીળીથ઼ૂફૂ લીZી ગળૂ.
દૉરફી Cષી઼્, ઼શઅઙ ષQદPલ્, ઇઅઙદ જજી6ક ઇફૉ ષીદજૂદ્ઑ +ષી+§લફ્ ય્ઙ વૂપ્. દૉક ઇ+ધરી,
[૩૨૱]
ણીલીુમ1ડ઼ ઇફૉ ઇલ સીળૂ1ળગ ુમરીળૂકધૂ ુબણીદી ઽદી.
ઇષ઼ીફફી ધ્ણી 1નષ઼ બૄષ~ દૉક
Nલીફબૄષ6ગ બઅજીઅઙફ્ ઇvલી઼ ગળદી tષીલી ઽદી. ઇષ઼ીફફી Zથ 1નષ઼ બઽૉ વી દૉરથૉ ઇઅુદર1qલીફૃઅ
+ધશ ઞથીPલૃઅ ઽદૃઅ ઇફૉ ઈ +ધશૉ ઈઞૉ દૉરફૂ લીનરીઅ મફીષૉવ રઅ1નળ ઋયૃ ઝૉ . દૉરથૉ ચથી વ્ગ્ ઼ર8
[૩૨૱]
ફNલૃ ઽદૃઅ ગૉ દૉક જીશૂ઼ ષહ6 ઼ૃપૂ ફ1ઽ lષૉ.
ઇષ઼ીફફી 1નષ઼ૉ ઼ષીળરીઅ દૉરથૉ મૉવૃળ રઢ ઘીદૉ ગૉ ડવગ ુષwીધrકફૉ સૃગ]વ લઞૃ ષ~ન યથીPલ્
[૩૨૯]
ઽદ્.
દૉક યીઊ-ુષwીધr +ષીરૂ Cૉરીફઅન ઼ીધૉ જીવષી ઙલી ઽદી ઇફૉ ળીરગૅ &થ રઢફી યુષ&લફૉ
વઙદૂ ઼ૄજફીક ઈબૂ ઽદૂ. ઞૃ વીઊ ૬, ૩૯૨૪ફી ળ્ઞ ફષ ષીઙૂફૉ ન઼ ુરુફડૉ Nલીફીષ+ધીરીઅ
[૩૩૨]
મીનરીઅ દૉરફી
ુષષૉગીફઅનફૃઅ ઇષ઼ીફ ધલૃઅ ઽદૃઅ. દૉરફી ઇફૃલીલૂકફી રદૉ ઈ રઽી઼રીુપ ઽદૂ.
[૩૩૩]
ુસ&લ્ઑ ફNલૃ ઽદૃઅ ગૉ +ષીરૂફી ર્તી બી઼ૉ ફ઼ગ્ળ્રીઅ ઇફૉ ઈઅઘ્રીઅ "ધ્ણૃ વ્ઽૂ" દૉરથૉ tલૃ ઽદૃઅ.
ણ્Qડળ્ફી રદૉ રઙઞરીઅ વ્ઽૂફૂ ફશૂ ભીડૂ ઞષીધૂ ઈર ધલૃ ઽદૃઅ, બળઅદૃ રૅIલૃફૃઅ ઼ીજૃ ગીળથ દૉક સ્પૂ
સQલી ફઽ્દી.દૉરફી ુસ&લ્ફી ઞથીPલી રૃઞમ દૉરથૉ રઽી઼રીુપ વૂપૂ Iલીળૉ ghળઅ¨ — રુ+દ&ગફી
રૃઙડફી મીગ્ળ્રીઅ ુફુjદબથૉ ગી બીણષીરીઅ ઈPલૃ ઽદૃ. જીશૂ઼ ષહ6 ગળદીઅ ષપીળૉ ફ1ઽ lષષીફૂ
[૩૨૯]
બ્દીફૂ ઈઙીઽૂ ુષષૉગીફઅનૉ ઼ીજૂ ઢૉ ળષૂ ઽદૂ.



ઋબનૉસ ઇફૉ ષફ<ુ=

ુષષૉગીફઅન થૂદી ુષજીળગ ઽદી. ઇGો દષીન ુષજીળ ઑ રીZ દIષeીફરીઅ ઈઙશ ષપષીફૃઅ Cુદગ રીZ
ફધૂ, બળઅદૃ દૉ ગઊ ળૂદૉ ઼ીરીુઞગ ઇફૉ ઑડવૉ ઼ૃપૂ ગૉ ળીઞગૂલ ઇ઼ળ્ પળીષૉ ઝૉ દૉ નસી6ષષૃઅ ઑ દૉરફી ઼ૐધૂ
ષપીળૉ રઽIષફી લ્ઙનીફરીઅધૂ ઑગ ઽદૃઅ. ુષષૉગીફઅનફી ઞથીPલી રૃઞમ ળીરગૅ &થ બી઼ૉધૂ દૉરથૉ રૉશષૉવ
[૩૩૪]
ઈ દૉરફ્ રઅZ મફૂ ઙલ્
રઽIષફ્ ઋબનૉસ "lષ ઑ ુસષ ઝૉ " ઽદ્.(નળૉ ગ PલુQદરીઅ ઊ7ળ ષ઼ૉ ઝૉ ).
ઽદ્ ઇફૉ દૉરથૉ ન1ળJફીળીલથફૂ ઼ૉષી - (ઙળૂમ) રફૃ&લ્ફૂ ઼ૉષી Gીળી ઊ7ળ ઼ૉષીફ્ ુષજીળ ઼ૐ Cધર
ળઞૄ ગલU ઽદ્.t નળૉ ગ બનીધ6રીઅ ળઽૉ દી gીhથ ષજૉ ઘળૉ ઘળ ઓQલ ઽ્લ દ્ બઝૂ Qલી ઈપીળ બળ ઈબથૉ
બ્દીફૂ દફૉ ષપીળૉ ઼ીળૂ ગૉ ઘળીમ ગઽૂ સગૂઑ ગૉ બઝૂ ઇલ વ્ગ્ ગળદીઅ મઽૉ દળ ગૉ ઘળીમ ઙથૂ સગૂઑ?
- ઈ C દૉક ષીળઅષીળ બ્દીફૂ દફૉ બૄઝદી. ઈઘળૉ દૉક ઑષી ુફ&ગહ6 બળ ઈPલી ગૉ ઈ ુયzદી
ઑગીગીળફી Cગીસરીઅ ઇફઇુ+દIષ ઼ીધૉ યશૂ લ ઝૉ ઇફૉ ઑગ ઼ીપગ ર્8રીઅ ઈફ્ ઇફૃયષ ગળૉ ઝૉ .
Iલીળ મીન ઞૉ ઋનયષૉ ઝૉ દૉ ઈ ઓQલધૂ ઇથ ળઽૉ વી નળૉ ગ lષ રીડૉ ફૂ ગથી ઇફૉ દૉરફૉ રનન ગળષીફૂ
Jતદી ઝૉ .(઼અનય6 ઈબ્)
+ષીરૂ ુષષૉગીફઅન ષૉનીઅદફૂ ઑષૂ ુષજીળપીળીરીઅ રીફદી ઽદી ગૉ |લીઅ ઼ૃપૂ ઈબથીરીઅધૂ દરીર રૃQદ ફી
ધીલ Iલીઅ ઼ૃપૂ ગ્ઊ બથ PલુQદ ઼ીજી ઇધ6રીઅ રૃQદ ધઊ સગૉ ફ1ઽ. ઑડવૉ ઼ૃપૂ ગૉ PલુQદઙદ રૃુQદફૂ
ઊઝી બથ ઝ્ણષૂ tઊઑ ઇફૉ ઇલ વ્ગ્ફૂ રૃુQદ રીડૉ ધીQલી ષઙળ ગીર ગળષૃઅ દૉ ઼ીજી eીફૂફૂ
ુફસીફૂ ઝૉ . દૉરથૉ ઈ રફ્ ર્.ીધ%/ ઞઙ#0દીલ જ (आमनॊ मोाथम ् जगताय च)
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(બ્દીફૂ રૃુQદ રીડૉ ઇફૉ ુષ7ફી ગલીથ રીડૉ )ફી ુ઼;ીઅદ બળ :ૂ ળીરગૅ &થ ુરસફફૂ +ધીબફી ગળૂ
ઽદૂ.(઼અનય6 ઈબ્)
ઈર ઝદીઅ ુષષૉગીફઅનૉ પર6 ઇફૉ ઼ળગીળફૉ જૃ+દબથૉ ઇવઙ ળીઘષીફૂ દળભૉ થ ગળૂ ઝૉ , ઞૉ ¤ૂરૉ઼ફ ઽ્ષીફી
[૩૩૫]
પીુર6ગ રીલદીફી ગીળથૉ ઼ીરીુઞગ ળૂદૂ-1ળષીt
ગીળથૉ ¤ૂરૉ઼ફળૂરીઅ tષી રશૉવ્ ુ઼;ીઅદ ઝૉ .
યૄદગીશરીઅ મફૉવી ઽ્ષી ઝદીઅ, પર6, ષીળ઼ી ઞૉષૂ મીમદ્રીઅ પર6ઑ ઽ+દ8ૉબ ગળષ્ tઊઑ ફ1ઽ. ઈનસ6
઼રીઞરીઅ gીhથ eીફ, 8ુZલ ઼અ+ગૅ ુદ, ષો©લ ગીલ68રદી ઇફૉ સૄJ ઼રદીફી વ8થ્ફૃઅ ુર:થ ઽ્ષૃઅ
tઊઑ. ગ્ઊ બથ ઑગફૃઅ CયૃIષ ઼રીઞફૉ ુષુષપ Cગીળફૂ ઇ઼રદૃવી દળભ વઊ લ ઝૉ . ઈનસ6 ઼રીઞફૂ
ળજફી રીડૉ પર6 ગૉ ઇલ ગ્ઊ બથ નમીથફ્ ઋબલ્ઙ ધષ્ tઊઑ દૉષૃઅ ુષષૉગીફઅનફૉ વીઙદૃ ફઽ્દૃ, ગીળથ ગૉ
લ્]લ ઼અtઙ્રીઅ PલુQદઙદ બ1ળષદ6ફધૂ ઈ ચડફી ગૃ નળદૂ મફસૉ દૉષૃઅ દૉ રીફદી ઽદી.(઼અનય6 ઈબ્)
1ઽઅનૃ પર6Wઅધ્ફી મૉ ષઙ6 :ૃુદ ઇફૉ +રૅુદક ષજૉ ુષષૉગીફઅન જૃ+દ યૉનળૉ ઘી મીઅપૂ ઽદૂ. :ૃુદફ્ ઇધ6 ધીલ
ઝૉ ષૉન્, ઞૉરીઅ સી7દ ઇફૉ ષોુ7ગ +દળૉ વીઙૃ બણદી ઈNલીુIરગ ઼Iલ્ફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ . મૂl મીઞૃ
+રૅુદક પર6 ઇફૃ઼ીળ સૃઅ ગળષૃઅ tઊઑ ઇફૉ સૃઅ ફી ગળષૃઅ tઊઑ દૉ ઇઅઙૉ ઝૉ ઇફૉ દૉ ઼રીઞફૉ વીઙૃ બણૉ ઝૉ દધી
઼રલીઅદળૉ દૉરીઅ ભૉ ળભીળફૉ ઇષગીસ ઝૉ . ુષષૉગીફઅન રીફદી ઽદી ગૉ ઈપૃુફગ ઼રલ રીડૉ Cષદ6રીફ +રૅુદકરીઅ
ભૉ ળભીળ ધષ્ tઊઑ. tગૉ :ૃુદક ુફુjદબથૉ સી7દ ઝૉ - દૉફૃઅ રીZ બૃફઆઇધ6ચડફ ધઊ સગૉ ઝૉ .(઼અનય6 ઈબ્)
ુષષૉગીફઅનૉ દૉરફી ઇફૃલીલૂકફૉ બુષZ, ઇ-+ષીધr ળઽૉ ષી ઇફૉ :;ીળીઘષી ઼વીઽ ઈબૂ ઽદૂ. દૉરથૉ
ghજલ6 (ઇબ1ળુથદ ઇષ+ધી)ફૂ દળભૉ થ ગળૂ ઽદૂ. મીશબથફી ુરZ ુCલી ફીધ ુ઼અઽી ઼ીધૉફૂ ઑગ
ષીદજૂદરીઅ દૉરથૉ બ્દીફૂ સીળૂ1ળગ ઇફૉ રીફુ઼ગ સુQદક, ષQદૅIષગશીફૃઅ :ૉલ ghજલ6ફી બીવફફૉ
[૩૩૬]
ઈ[લૃ ઝૉ .
ુષષૉગીફઅનૉ બળીરફ્ ુષeીફ(બૉળી઼ીલગ્વ્l), |લ્ુદહફી ઋયળદી ુષ+દીળ્ફૂ દળભૉ થ ગળૂ ફઽ્દૂ
(દૉરફી ઑગ ષQદPલરીઅ ઈફ્ નીઘવ્ tઊ સગીલ ઝૉ PલુQદ બ્દીફી યી]લફ્ ુફરી6દી , ઼અબૄથ6 ળજફી,
ષ્લૃર ૱, Pલી<લીફ્ ઇફૉ ષઙ6 ઼ીધૉફૂ ષીદજૂદફૂ ફપ્ ) દૉક ગઽૉ ઝૉ ગૉ ઋI઼ૃગદીફૃઅ ઈ +ષSબ
ઈNલીુIરગ Cઙુદરીઅ રનન ગળદૃઅ ફધૂ, બળઅદૃ ઽગૂગદૉ દૉરીઅ મીપગ મફૉ ઝૉ .



ઇ઼ળ

૪૨રૂ ઼નૂફી યીળદફી ચથી ફૉદીક ઇફૉ દIષુજઅદગ્ઑ ુષષૉગીફઅનફૂ ઇ઼ળફ્ +ષૂગીળ ગલU ઝૉ . +ષદઅZ
યીળદફી Cધર ઙષફ6ળ ઞફળવ જqષદr ળીઞઙ્બીવીજીળૂઑ ઑગ ષઘદ ફNલૃ ઽદૃઅ ગૉ "ુષષૉગીફઅનૉ 1ઽનૃ
[૩૩૭]
પર6ફૉ મજીPલ્ ઇફૉ યીળદફૉ મજીPલૃ."
઼ૃયીહ જઅJ મ્ટફી ઞથીPલી ઇફૃ઼ીળ ુષષૉગીફઅન "ઈપૃુફગ
યીળદફી ચણષોલી ઝૉ " ઇફૉ ર્ઽફની઼ ઙીઅપૂ રીડૉ ુષષૉગીફઅનફી Cયીષધૂ "દૉરફી નૉસCૉરરીઅ ઽળઙથૂ
ષૅુ;" ધઊ ઽદૂ. ૩૪રૂ લૃઈળૂઑ દૉરફૂ લીનરીઅ દૉરફી ઞર1નષ઼ફૉ યીળદરીઅ ળી`a ૂલ લૃષગ 1નફફૂ
ઋઞષથૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ ઼ૐધૂ ઋiર :;ીઅઞુવ ઽદૂ ગીળથ ગૉ +ષીરૂ ુષષૉગીફઅનફી ર્ડીયીઙફી
વઘીથ્ યીળદૂલ લૃષીક ુષસૉ ઽદી ઇફૉ દૉરીઅ ઈપૃુફગ ુષ7રીઅ ઼અબૄથ6બથૉ tણીઊફૉ યીળદફી Cીજૂફ
રૄલ્ફૉ ગઊ ળૂદૉ શષૂ ળીઘષી દૉ ઇઅઙૉ ઼ૄજફ ઽદી.
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+ષીરૂ ુષષૉગીફઅનૉ યીળદફૂ +ષીદઅ¥લ જશષશફૉ Pલીબગ Cૉળથી ઈબૂ ઽ્ષીફૃઅ +ષૂગીળીલૃ ઝૉ . દૉરફી
વઘીથ્ઑ +ષીદઅ¥લ ઼ૉફીફૂકફૂ ઈઘૂ બૉતૂફૉ Cૉળથી ઈબૂ ઽદૂ, ઞૉરીઅ ખળુમઅન્ ચ્હ ઇફૉ મીચી
ઞુદફફ્ બથ ઼રીષૉસ ધદ્ ઽદ્. ુષષૉગીફઅન ઈIલઅુદગ મશષીઘીળ્ફી યીઊ ઽદી, યૄબૉJફીધ નiી.
¤ૉજ ફ્મૉવ ુષઞૉદી, ળ્રૉઊફ ળ્વૉણ વઘૉ ઝૉ , "દૉરફી સન્ રઽીફ ઼અઙૂદ ઝૉ , સન઼રૄઽ્ મૂધ્ષફ ઞૉષી
ઝૉ , Cૉળથીનીલૂ ગીPલ્ ઽૉ ણવ ગ્ળ઼ફૂ રીજ6 ઞૉષી ઝૉ . Zૂ઼ ષહ6ફૃઅ ઇઅદળ ઽ્ષી ઝદીઅ બૃ+દગ્ફી બીફીરીઅ
ઝૄડીઝષીલી બધળીલૉવી દૉરફી ષQદPલ્ફૉ ટૂવદૂ ષઘદૉ ઽઅ ૃ ળ્રીઅુજદ ધઊ ઞy ઝૃઅ ઇફૉ રીઅ સળૂળ થૉ ગૉ
ષૂઞશૂફી ઈઅજગી ઇફૃયષૉ ઝૉ . રઽીફીલગફી ઽ્ઢરીઅધૂ ઼શઙદી સન્ ફૂગશદી ઽસૉ Iલીળૉ ગૉ ડવી ઈઅજગી,
ગૉ ડવી મપી kુઙદ્ ઋIબz ધદી ઽસૉ!'
[૩૩૮]

ુષષૉગીફઅનૉ ઞરસૉનl દીદીફૉ
યીળદફૂ :ૉ£દર ઼અ+ધીક બોગૂફૂ ઑગ ઊુણલફ ઊુ+ડૃડ કભ
઼ીલ઼(Indian Institute of Science)ફૂ +ધીબફી ગળષી Cૉળથી ઈબૂ ઽદૂ. ુષનૉસરીઅ રૉQ઼ રૄવળ
઼ીધૉ દૉરફી ધ્ણીગ ઼અષીન્ ઽદી. +ષીરૂ ુષષૉગીફઅન Gીળી ઇબીલૉવ ષો1નગ દIષeીફફી ઋબનૉસધૂ Cયીુષદ
ધફીળ વ્ગ્રીઅ ુફગ્વી દૉ+વી બથ ઽદી.
ુg1ડસ ઼અ+ધીફષીનૂ ષઽૂષડગદી6ક ઇફૉ ુુ+દ ુરસફળૂકઑ 1ઽનૃકફૉ eીુદફી મઅપફરીઅ ટગણીલૉવ,
રૄુદ6 બૄરીઅ રીફદી ઞણ વ્ગ્ દળૂગૉ જૂદલી6 ઽદી, બળઅદૃ બુjરફી :્દીક ઼ર8 ઈ દરીર Xરફૉ
દ્ણૂફૉ યીળદફી Cીજૂફ ુસ8થફૉ દૉફી સૃ;દર +ષSબરીઅ ળઞૄ ગળૂફૉ +ષીરૂ ુષષૉગીફઅનૉ 1ઽનૃકરીઅ
ઙૐળષફૂ વીઙથૂ બૃફઆ+ધીુબદ ગળૂ ઽદૂ.ઽગૂગદરીઅ બુjરરીઅ દૉરફી સSઈદફી બનીબ6થધૂ યીળદફી
પીુર6ગ ુસ8ગ્ રીડૉ ુષ7રીઅ બ્દીફૂ ઝીબ રૄગષીફ્ ઇફૉ ઼ીધૉ ઞ બુjુર ઞઙદરીઅ 1ઽનૃક દધી દૉરફૂ
પીુર6ગ બળઅબળીકફી ઼રીફબૄષ6ગ Cષૉસફ્ રીઙ6 ઼ળશ મલ્ ઽદ્.
યીળદૂલ લૃષીક બળ +ષીરૂ ુષષૉગીફઅનફી ુષજીળ્ફ્ yણ્ Cયીષ ળo્ ઝૉ . ચથૂ ઼અ+ધીકરીઅ ુષwીધrકઑ
ઈઙશ ઈષૂફૉ ઈNલીુIરગ ુષજીળ્ફૂ જજી6 રીડૉ ઇફૉ ઈષી ઋજ ઈનસUફી ઈજળથ રીડૉ ઼અઙઢફ્
+ધી[લી ઽદી. ઈરીઅફૂ ચથૂ ઼અ+ધીકઑ ુષષૉગીફઅન +ડણૂ ઼ગ6 વ(Vivekananda Study Circle)
ફીર ળી<લૃ ઽદૃઅ. ઈષૃ ઑગ Wૄબ IIT રJી઼ ઘીદૉ ઇુ+દIષરીઅ ઝૉ ઇફૉ દૉ (VSC) દળૂગૉ થૂદૃ ઝૉ . ઈ
ઋબળીઅદ +ષીરૂ ુષષૉગીફઅનફી ુષજીળ્ ઇફૉ ઋબનૉસ્ ઼રW ુષ7રીઅ C઼લી6 ઝૉ ઇફૉ ુષ7ફૂ ઼અ+ધીકરીઅ દૉફૃઅ
ઈજળથ બથ ધીલ ઝૉ .
રઽીIરી ઙીઅપૂઑ ઞથીPલૃ ઽદૃઅ, "+ષીરૂ ુષષૉગીફઅનફૉ વઘીથ્ફૉ ગ્ઊ બથ PલુQદફી ગ્ઊબથ દફી
બ1ળજલફૂ ઞSળ ફધૂ. દૉક બ્દીફૂ ઇCુદળ્પ ગ ઇબૂવ પળીષૉ ઝૉ ." મૉવૃળ રઢ ઘીદૉ ઙીઅપૂlફૉ ઑષૃઅ
ગઽૉ દી ઼ીઅયશષીરીઅ ઈPલી ઽદી ગૉ દૉરફૃઅ ઼રW lષફ ઑ +ષીરૂ ુષષૉગીફઅનફી ુષજીળ્ફૉ ઈજળથરીઅ
[૩૩૯]
રૄગષીફી CલIફ ઝૉ .
ુષષૉગીફઅનફી રૅIલૃ મીન ચથી ષહU બઝૂ ફ્મૉવ ુષઞૉદી ગુષ ળુષJફીધ ડીઙ્ળૉ
ઞથીPલૃ ઽદૃઅ, "દરીળૉ યીળદફૉ થષૃ ઽ્લ દ્ ુષષૉગીફઅનફ્ ઇvલી઼ ગળ્. દૉરફીરીઅ નળૉ ગ ષ+દૃ
઼ગીળીIરગ(઼ઞ6ફીIરગ) ઝૉ ઇફૉ ગસૃઅ ઞ ફગીળીIરગ ફધૂ."

www.pgondaliya.com

Puran Gondaliya

Page 16

