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દીષફી
ગ્ુષણ-19ઑ નૃુફલી યળરીઅ ઽીઽીગીળ રજીલ્ ઝૉ . યીળદ બથ
ઑરીઅધૂ મીગીદ ફધૂ ળઽૂ સ8લૃઅ. રીજ% ર<ઽફી ધૂ ગ્ળ્ફી ષીલળ઼ફીઅ
જૉબફૂ લીબગદીફી ઼અનય%રીઅ વ્ગણીઋફ ઞૉષી ગૉ ડવીઅગ ઙઅયૂળ બઙવીઅ
વૉષીરીઅ ઈલીઅ. ઈગુરગ વ્ગણીઋફૉ વ્ગ્ફૉ ઈ/%લરીઅ રૄગૂ નૂપી.
સ>ઈદરીઅ દ્ મપીફૉ વ્ગણીઋફ મઽૃ ઙ0લૃઅ. બ<ળષીળ ઼ીધૉ ચળરીઅ
ળઽૉ ષીરીઅ ર@ ઈષૂ બથ બઝૂ પૂરૉ પૂરૉ Aલીળૉ ઑફૂ ઈુધ%ગ
઼રીુઞગ ઇ઼ળ્ નૉઘીષી રીઅણૂ લીળૉ મપી ુજઅદીરીઅ બ&ીઅ ગ્ળ્ફી
ષીલળ઼ફૂ ઼ળષીફૂ ટણબ ષપૂ નનDક ષFલી ર્દફી ઈગણીક
ષFલી ઇફૉ વ્ગણીઋફફૂ ઼રલ રલી%ની બથ ષપદૂ ઙઉ ઇફૉ
ઈ1ુષગીફી H્ ઋયી ધષી ર&ીઅ, ઼ીધૉ ઼ીધૉ ફીઙ<ળગ્ ફી
રફરીઅ ઈસઅગીકઑ બથ ઞIર વૂપ્. ગ્ુષણ-19 ુષસૉ ઼ીજૂ ઇફૉ
઼જ્ડ રી<ઽદૂફ્ ઇયીષ ઇફૉ ઼ીળષીળ રીડૉ ફૂ બૄળદૂ ઼ૉષીકફ્
ઇયીષૉ, ફીઙ<ળગ્ફી રફરીઅ યલ, ુજઅદી, ઽદીસી ષપદી ઙલી.
ગ્ળ્ફી ષીલળ઼ ુષસૉ ઼રઞ ષચૉ રી<ઽદૂ ષપૉ ઑ રીડૉ ઇફૉગ લી઼્
ધલીઅ. બથ ઋJKૉ ઙ ઇફૉ ઙયળીરથ ઇફૃયષ ગળફીળફૂ ઼અLલી ષપદૂ
જીવૂ ગૉ ડવીઅગ ઇઽૉ ષીવ્ફી ઈગણીક ઈઅઘ ઋપીણષી રીડૉ બૄળદી ઝૉ .
• વ્ગણીઋફફી 43રીઅ <નષ઼ નળ0લીફ 110 ઈબપીદ ધલી
(<નલ યીગળ ઼રીજીળ, 15 ઞૃ વીઉ 2020)
• વ્ગણીઋફ નળ0લીફ
 15 ધૂ 29 ષહ%ફી લૃષીકરીઅ ઽદીસીફી ઼ૐધૂ ષપૃ ગૉ ઼ Pષી રશૉ ઝૉ .
 13 ધૂ 15 ષહ%ફી નળૉ ગ 4રીઅ ધૂ 1 દRથ/દRથૂ ઽદીસીફ્ ુસગીળ

મફૉ ઝૉ

યીળદરીઅ 10રીઅધૂ 1 લુ8દ ઇફૉ 5 રીઅધૂ 01 યીળદૂલ ર<ઽવી
ઽદીસી ઇફૃયષૉ ઝૉ (WHOફૃઅ ઼ષTUથ)
• ઼ૉIડળ ભ્ળ રૉફૂડળWઙ ઉIણૂલફ ઉગ્ફ્રૂ રીથૉ ઈ રઽીરીળૂરીઅ
122 ુરુવલફ વ્ગ્ ઑ ફ્ગળૂ ઘ્ઉ ઞૉરીધૂ 75% ફીફી ષૉબીળૂ
ઇફૉ નોુફગ ળ્1 ષીશી ઝૉ .
ઈ મપી ઼ષT, ઝીબીરીઅ ઈષદી ઼રીજીળ ષીઅજૂફૉ, બ<ળુજદ્ફૂ
રૃYગૉ વૂક ઼ીઅયશૂફૉ ઼ીધૉ-઼ીધૉ રફ્ષો"ીુફગ્ ઇફૉ
રફ્ુજુગ઼ગ્ફી ઉIડડળલૃ ઇફૉ 8વૂફૂગ્રીઅ ષપદૂ નળનૂકફૂ
઼અLલી Pઉફૉ, ઇરફૉ વીZલૃઅ ગૉ રીફુ઼ગ ઈળ્Zલ ુષસૉફૂ ઼રઞ
રઞમૄદ ગળષી ઼રીઞ઼ૉષૂ ઼અધી દળૂગૉ ઇરીળૉ બઽૉ વ ગળષૂ Pઉઑ.
ઇરૉ ઞૃ વીઉ, 2020રીઅ ઙૃઞળીદફી ુ઼K વ્ગુલ રફ્ષો"ીુફગ
ઇફૉ રફ્ુજુગ઼ગ્ફૂ રનનધૂ ઑગ લીLલીફ *ૉથૂફૃઅ ઈલ્ઞફ
ગલૃ[. ઞૉરીઅ ફૂજૉફી ુષહલ્ બળ ટૃર \વૉડભ્ર% બળ લીLલીફ ધલી.
(1) ણૌ. સીઅદ ુયરીથૂ
(Senior Psychologist and Practitioner – Ahmedabad)

ુષહલ :- યીષફીરગ ઼રદ્વફ – ઇ઼રદ્વફ
(2) ણૌ. રીલી ળીષ
(Queens Hospital in New York, USA)

ુષહલ :- ુજઅદી ઇફૉ દફીષ રૉફૉઞરૉIડ
(3) ણૌ. ઇબૄષ%ગૃરીળ બઅ&ી

(Senior Health Psychologist-IIPGH ઉુIણલફ ઉુIડ^ૃડ ઇફૉ
બુ_વગ ઽૉ `ધ કઙTફીલટળ )

ુષહલ :- યલફૃઅ રફ્ુષ"ીફ ઇફૉ ઋબીલ
(4) *ૂ ફળૉ સ ઑવ. ,ૂષૉનૂ
(Senior psychologist- Kanoria hospital)

ુષહલ :- ઽદીસી ઇફૉ ઈરપીદગ ુષજીળ્ બળ ઇઅગૃસફી ઼ળશ
ઋબીલ્
(5) *ૂ જઅ3રૐવૂ બીઢગ
(ઈઅદળળીab ૂલ બુસUગ ઇફૉ મઅપફ બળીરધ%ગ)
ુષહલ :- ષોુ/ગ રઽીરીળૂ નળ0લીફ 1ષફ ઇફૉ ગીરફૃઅ ઼ીરઅઞલ
(6) ણૌ. બૂ. ગૉ . વૉઽળૂ
(IAS, Chief Secretary – Government of Gujarat)

ુષહલ :- રઽીરીળૂરીઅ ઙૃથષ7ી લૃ8દ 1ષફફૂ જીષૂ
ઈ લીLલીફ્રીઅ ળ્ઞ મળ્ઞફી 1ષફરીઅ ઇફૃયષીદૂ રૄઅcષથ્ફી
઼અનય%રીઅ ઼રલીકફૂ કશઘફી ઼ીધૉ ઼ીધૉ ઑરીઅધૂ મઽીળ
ઈષષીફી ઋબીલ્ફૂ બથ જજી% ધઉ ઈ લીLલીફ *ૉથૂરીઅ 285
વ્ગ્ઑ યીઙ વૂપ્ ઽદ્. બથ ઈ રૄટ
અ ષથ્ ઇફૉ H્ ઇફૃયષદી
દરીર વ્ગ્ ઼ૃપૂ બઽgજષી ઇફૉ ઈ લીLલીફ્ફૉ ઉ-મૃગફી ષ>બૉ
ઈબ ઼ઽૃ ઼રU રૄગૂઑ ઝૂઑ. ઇરફૉ ઈસી ઝૉ ગૉ ઇરીળી લી઼
઼ીરીIલ ફીઙળૂગ્ ઇફૉ ઇરીળી ઼ઽયીઙૂકફૉ રનન >બ ઼ીુમદ
ધસૉ.

ગ્ઉબથ લુ8દ રીડૉ સી<ળળૂગ ષીhલ ઼ીધૉ રીફુ઼ગ ષીhલ
઼ળઘૃઅ ઞ ઞ>ળૂ ઝૉ . ઞૉર ગૉ ુ઼iીફૂ ઑગ મીઞૃ P ઘળીમ ધઉ @લ દ્
ુ઼i્ ફગીર્ ધઉ @લ ઝૉ ઑષૂ ઞ ળૂદૉ Aલીળૉ રીથ઼ રીફુ઼ગ ળૂદૉ
ુષજુવદ ધઉ @લ ઝૉ લીળૉ ઑફી 1ષષફૂ ળ્ુઞનઅ ૂ ગીલ%સોવૂરીઅ
ુષFફ ધષી દઽષી રીઅણૉ ઝૉ ઈ ફીફગણૃઅ બૃદગ ગનીજ રીફુ઼ગ
ષધદીફૉ ઽીઅ઼વ ગળષીરીઅ ઼ઽીલ>બ ધસૉ. ઈબથૉ બઽૉ વીધૂઞ ઼j
ઽ્ઉઑ ઇફૉ ુષજીળદી ધઉઑ દ્ ઑગ ષધ ઼રીઞ ઋય્ ગળષીરીઅ
ઈબથૉ ઞ>ળ રનન>બ ધઉ સગૂ.
ઈ લીLલીફ *ૉથૂફી દરીર ષ8દીકફ્ ઼અધી >ણરૂ <નવધૂ
ઈયીળ રીફૉ ઝૉ . ઑરથૉ ઑરફ્ મઽૃરૃ`લ ઼રલ ઈબૂફૉ ળ઼
પળીષદી યીઉ મઽૉ ફ્ રીડૉ ષધ ધષીફ્ ળદ્ જીદળૂ ઈ\લ્ ઝૉ .
ણૌ. રીલી ળીષ લૃ.ઑ઼.ઑ.ધૂ ુષુજ, ઼રલૉ Pણીઉફૉ ઋબલ્ઙૂ
@થગીળૂ ઈબૂ ઑ રીડૉ ઑરફ્ ુષસૉહ ઈયીળ દરીર *્દીકફ્
બથ ઽઅૃ ઘૄમ ઞઈયીળ રીફૃઅ ઝૃઅ ઑરફી ળ઼ ષઙળ ઈ લીLલીફ *ૉથૂ
ઈ ળૂદૉ ધઉ સગૂ ફ ઽ્દ.
>ણરૂ ઼અધીફીઅ જૉળરૉફ*ૂ બળૂુUદ <નષૉડૂઈ ઇફૉ ુફલીરગ*ૂ ણૌ.
રઅની બળૂઘફીઅ ઇરૉ ગૅ દ" ુઝઑ ગૉ ઈઘૂ લીLલીફ *ૉથૂરીઅ ઽીઞળૂ
ઈબૂ ઇફૉ બ્દીફી ઇફૃયષ ઈપી<ળદ ઇરૄ`લ ઼ૄજફ્ ગલી[ ઞૉફૉ
દરીર ઼ઽયીઙૂકફૉ ફષૂ ૉળથી ઈબૂ >ણરૂફી દગફૂગૂ
ુષયીઙફી બથ ઘૄમ ઞ ઈયીળ.

઼દગ ળઽ્, ષ લ ળઽ્, ઼ૃળુદ ળઽ્

યીષફીકફૃઅ ઼અદવ
ૃ ફ ઇફૉ ઇ઼અદૃવફ
ણૌ. સીઅદ ુયરીથૂ
(ઇરનીષીનફી ષળ રફ્ષોીુફગ
ઇફૉ ઽ!ફ્ધૉળીુબ$ડ)

ઈઞૉ ઞૉ ુષહલ બળ ઈબથૉ ષીદ ગળૂઑ ઝૂઑ ઑ ઝૉ યીષફી!રગ ઼અદૃવફ
ગ્ઉ બથ %લુ&દ બ્દીફૂ વીઙથૂકફૉ ગઉ ળૂદૉ ુધળ ગળૂ સગૉ . ઑફૂ ષીદ ઈબથૉ
ગળૂઑ.
ઇફૉગ ,ગીળફી નળનૂક ઽ્લ ઝૉ . રફ્ુષ.ીફફૂ /0ૂઑ 1લીળૉ ગ્ઉ બથ
%લુ&દ ઞ ર વૉ ઝૉ !લીળૉ મૉ મીમદ્ ઼ીધૉ ઞ ર વૉ ઝૉ બઽૉ વૃઅ વીઙથૂ ઇફૉ મૂઞૃ અ
મૃુ3પ. મીશગ ઞ ર વૉ ઝૉ !લીળધૂ મીશગ ર્ડૃઅ ધીલ ઝૉ ઑડવૉ ગૉ 5ષહ6ફૃઅ ધીલ ઝૉ
!લીઅ ઼ૃપૂ ઑફૂ મૃુ3પ પૂળૉ પૂળૉ ષપૉ ઝૉ . બથ 5 ષહ6 બઝૂ ઑફ્ મૃુ3પફ્ ઈઅગ ઞૉ
ઝૉ , વઙયઙ ઑ ઞ ળઽૉ ઝૉ ઑરીઅ ગ્ઉ ભૉ ળભીળ ધદ્ ફધૂ. નળૉ ગૉ-નળૉ ગ %લુ&દફી
ઇફૃયષ્ ધ્ણી-ધ્ણી ઞૃ ની ઽ્ઉ સગૉ ઝૉ ! ઇફૉ ઑ ઞૃ ની ઇફૃયષ્ ફી ગીળથૉ ઑફૂ
રીફુ઼ગદી ઞૃ નૂ-ઞૃ નૂ ઽ્ઉ સગૉ ! &લીળૉ ગ ધીગફૂ ઇ઼ળ ઽ્લ દ્ &લીળૉ ગ મૂ: ઇ઼ળ
ઽ્લ ઑફી ગીળથૉ મૃુ3પ ઈઅગ ગૉ ડવૂગ ષીળ ઞૉ ઝૉ ઑફીધૂ ષપીળૉ કઝ્ ઈષૂ સગૉ .
ઑડવૃઅ ઘી઼ 3લીફ ળીઘ્ ગૉ મૃુ3પ ઈઅગફી ષપૉ દ્બથ વીઙથૂફૃઅ ઈઅગ ઑડવૉ ગૉ
યીષફી!રગ ઈઅગ ઇધષી દ્ વીઙથૂફ્ ઈઅગ ઝૉ ઑરીઅ જ્ગગ઼ બથૉ ભૉ ળભીળ ધીલ
ઝૉ . વીઙથૂફૂ /0ૂઑ %લુ&દ ઞૉડવ્ રઞમૄદ ઑડવૃઅ ઑફૃઅ ષી>લ ઼ી?અ ઝૉ
ળવ ણૉ ષવબરૉ ડ ઑ ણ રૉફૉઞરૉ ડ ઉુ ડૃડ, ણરૂ, ઇરનીષીન

1

ગરફ઼ૂમૉ ઈબથી નૉસરીઅ 'ગ્ઉ )લુ+દ ,લીળૉ ુષજીળદૂ ઽ્લ ઝૉ /લીળૉ ઑફૉ નવધૂ
ુષજીળષીફૃઅ ગઽૉ ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ 2 ઈર બથ રફ્ુષ.ીફફૂ /0ૂઑ ઑષૃઅ જ્@઼ ગઽૂ
સગીલ ગૉ ABનવધૂ ુષજીળ્C, ઑષૃઅ ગસૃઅ ઽ્દૃ ઞ ફધૂ. Bનવધૂ ુષજીળૉ ઇધષી દ્
વીઙથૂષસ ધઉ ફૉ ુષજીળૉ !લીળૉ ઞૉ દૉ %લુ&દ જ્@઼ બથૉ યૄવ્ ગળૉ ઝૉ . ગીળથ ગૉ
યીષફી ષસ ધઉફૉ ગ્ઉ બથ બઙવૃઅ વૂપૃઅ ઽ્લ દ્ ઑફૂ ઇઅનળ રૃDગૉ વૂફૂ ઼અયીષફી
ઘૄમ ષપીળૉ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ ઑડવૉ ગ્ુષણ-19ફી ઼રલરીઅ યીષફીકફૃઅ ઼અદૃવફ
Eશષષૃઅ મઽૃ ઞળૂ ઝૉ . ઈબથૂ વીઙથૂઑ ઑ 2(મૉ) ,ગીળફૂ ઽ્લ ઝૉ ઼ગીળી!રગ
ઇફૉ ફગીળી!રગ દ્ ઞૉ ઼ગીળી!રગ વીઙથૂક ઝૉ ઑ ,ૉર ઝૉ , ષી!઼Hલ ઝૉ , ગ?થીઅ
ઝૉ . બથ I્પ, ુદળગીળ, યલ ઈ મપૂ ફગીળી!રગ વીઙથૂક ઝૉ , ફગીળી!રગ
યીષફીક ઝૉ , મઅJૉ ,ગીળફૂ યીષફીક ઈબથી સળૂળરી ઈબથી રફરી ઽ્લ ઞ
ઝૉ . ઈ મJૉ વીઙથૂક ઼ીધૉ ષદ6ફ ગળષીફૃઅ ઈબથૉ ફીફબથ ધૂ સૂઘૂઑ ઝૂઑ.
ઈબથૉ મૂગ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ઇફૃયષૂઑ ગ્ઉફ્ ુદળગીળ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ગળૂઑ, ગૉ ષૂ ળૂદૉ
ફગીળી!રગ ઼ીધૉ ષદ6ફ ગળષૃઅ ઇધષી ફી ગળષૃઅ, ષઙૉળૉ ષઙૉળૉફૂ ગ્ઉ દીવૂર ફધૂ
રશદૂ ઑડવૉ ઈબથૉ ઈબથૂ બ્દીફૂ ઞૉ વીઙથૂલ્ ઽ્લ ઑફી ઈપીળૉ ઈબથૉ
ઙરૉ દૉ ળૂદૉ ષદ6ફ ગળદી ઽ્ઉઑ ઝૂઑ. ર્ડી યીઙફી ,K્ ઈફૉ ઇફૃવLૂ ફૉ ઞ ધદી
ઽ્લ ઝૉ . I્પ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ગળષ્? ઑ મઽૃ ર્ડ્ ,K ઝૉ . I્પ ગૃ નળદૂ ળૂદૉ ધઉ ઞદ્
ઽ્લ ઝૉ ગૉ I્પ ઑ સૂઘૉવૃઅ ષદ6ફ ઝૉ ? I્પ ધીલ ઝૉ ગૃ નળદૂ ળૂદૉ બથ ઑફૂ
ઇુય%લુ&દ ઑ સૂઘૉવૃઅ ષદ6ફ ઝૉ . સૂઘૉવૃઅ ષદ6ફ ઑડવૉ ઈબથૉ 1લીળૉ ફીફીધૂ ર્ડી
ધઉઑ ઝૂઑ !લીળૉ નળૉ ગૉ નળૉ ગ Nરળરીઅ મૂE ઼રL I્પ ગૉ ષૂ ળૂદૉ મદીષષ્ ગૉ , મૂE
઼રL ઇથઙર્ ગઉ ળૂદૉ મદીષષ્ ઑફૃઅ ઑગ ,ુસLથ રશદૃઅ ઽ્લ ઝૉ . ફીફૃઅ મીશગ
ઙૃ઼્ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ગળૉ ? ઇરીળૂ બી઼ૉ પથૂ ષઘદ ગૉ ડવીઅગ રીદી-ુબદી ઑરફી
મીશગફૉ વઉફૉ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ગઽૉ ઝૉ , ઈ મીશગ રીધી બઝીણૉ ઝૉ , Bનષીળ બળ રૃ@ી
રીળૉ ઝૉ ઇફૉ ઑર ગળૂ ઙૃ઼્ %લ&દ ગળૉ ઝૉ . ઈષી ઼અOઙ્ ઇરૉ ,K્ બૄઝૂઑ ઝૂઑ ગૉ
રીદી-ુબદી રીઅધૂ દરીળી ચળરીઅ ગ્થ ઙૃ઼્ ગળૉ ઝૉ ? રQરૂ ગૉ બRબી ગૉ મૂE ગ્ઉ
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બથ ઽ્લ ઑ ચળરીઅ ઞૉષૂ ળૂદૉ ઙૃ઼્ ઇુય%લ&દ ગળદી ઽસૉ વઙયઙ ઑષૂ ઞ ળૂદૉ
મીશગ બથ ઙૃ઼્ ઇુય%લ&દ ગળદીઅ સૂઘૉ ઝૉ , ઈ ઼રઞ દ્ 3લીફરીઅ ળીઘO ઞ ગૉ
ઙૃ઼ીફૂ ઇુય%લુ&દ મીશગ સૂઘૉ ઝૉ , ઑ સૂઘૉવૃઅ ષદ6ફ ઝૉ . બઝૂ ઑફૉ ઘમળ બણૉ ઝૉ
ગૉ ઽઅૃ ચળરીઅ ઙીશ્ મ્વૃઅ દ્ જીવૉ ગૉ ર ગૉ રીળી Sુબદી બથ ઑ મ્વૉ ઝૉ , ઽઅૃ ચળરીઅ
ગ્ઉફૉ રી? દ્ જીવૉ ગીળથ ગૉ રીદી ુબદી બથ ઇઅનળ ઇઅનળ રીળ-બૂડ ગળૉ ઝૉ . O
ઈષૃઅ ઑફી રફરીઅ મૉ઼ૂ Eલ દ્ જ્@઼ બથૉ યુષTલરીઅ બથ ઑ રીળ-બૂડ ગળૉ ઝૉ
ઇફૉ ઑડવૉ ઞ ઇરૉ ગઽૂઑ ઝૂઑ ગૉ ટઙણદી વણદી રીદી-ુબદીફી ઼અદીફફૃઅ
વV:ષફ ઼ૃઘૂ ઽ્લ ઑષૂ ઘીદળૂ ફધૂ. ઈ મીમદ્ ઘૄમ ળ઼,ન ઝૉ ; નળૉ ગ
%લુ&દરીઅ વીઙથૂક ઝૉ . ઑ %લુ&દઑફ્ ઋબલ્ઙ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ગળૉ ઝૉ ઇફૉ ગૉ ડવૂ
રીYીરીઅ ગળૉ ઝૉ ? મJૉ મીમદ્ ઘૄમ રઽZષફૂ ઝૉ . ઈ વીઙથૂક સૃઅ ઝૉ ? ઑ [નલફૂ
઼ળષીથૂ ઝૉ ઇફૉ [લરીઅધૂ ફૂગશૉ ઝૉ ? દરૉ ઑષૃઅ રીફદી ઽસ્! બથ વીઙથૂકફૉ
ઇફૉ [નલફૉ ગ્ઉ ઼મઅપ ઞ ફધૂ. [નલફૂ ઇઅનળ રીY વ્ઽૂ ઞ ઝૉ ઇફૉ [નલ ઑફૃઅ
બQબ\ઙ ઞ ગળૉ ઝૉ , વીઙથૂ ઑ ઈબથી રફફૂ યીષફી ઝૉ . ુષજીળ્ ઇફૉ વીઙથૂક
ઈ મJૉ ર] ઈઙશ ગ^ૃઅ ઑ ,રીથૉ ઼ીધૉ જીવદૂ મૉ ,BIલીક ઝૉ . ઞૉફીધૂ %લુ&દ
મૂE ઼ીધૉ બ્દીફ્ ,ૉર ઇુય%લ&દ ગળૂ સગૉ ઝૉ . ર_ ઈઙશ ગ^ૃઅ ઑર ,ૉર
ઇુય%લ&દ ગળષીફૂ ળૂદૉ બથ મીશગ, રીદી-ુબદી બી઼ૉધૂ ઇધષી ુસLગ્
બી઼ૉધૂ ઇધષી ઼રીઞ બી઼ૉધૂ સૂઘૉ ઝૉ . ઈબથૉ મપી ઑષૂ ળૂદૉ ઞ સૂ`લીઅ ઝૂઑ.
ઑર ઞ ,ૉર ઇુય%લ&દ ગળષીફૂ ળૂદ બથ મઽઅૃ ઇવઙ-ઇવઙ ઽ્લ ઝૉ . દ્ ઈ
યીષફીકફૃઅ ઼દૃઅવફ ઈબથૉ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ગળષૃઅ ઑ મઽઅૃ રઽ!ષફૃઅ ઝૉ .
ઈબથૉ ઑડવૃઅ Eથૂઑ ઝૂઑ ગૉ વીઙથૂલ્ફ્ ુફળઅગૃ સ ઋબલ્ઙ ઈબથફૉ
ઘવૉવ બઽaજીણૉ ઝૉ , ઽૉ ળીફ ગળૉ ઝૉ . ઑઞ ળૂદૉ મૃુ3પફ્ બથ ુફળઅગૃ સ ઋબલ્ઙ
ઈબથફૉ ઽૉ ળીફ ગળૉ ઝૉ . નળૉ ગ ફીફૂ ફીફૂ મીમદરીઅ, ઞૉર ગૉ રીઅ ઇફૉ મીશગફૂ ષીદ
ઽ્લ !લીઅ દગ6 ફ્ મઽઅૃ ઋબલ્ઙ જીવદ્ ફધૂ. ઑષૂ ઞ ળૂદૉ મૉ %લુ&દફી ,ૉરફૂ ષીદ
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ઝૉ ગૉ યીઉ-મઽૉ ફફીઅ ,ૉરફૂ ષીદ ઝૉ , ઇફૉ પથીઅ મપી વ્ગ્ફી ઉbળ ઼ીધૉ ફી
,ૉરફૂ ષીદ ગળૉ ઝૉ દ્ ઑરીઅ દગ6 ફૂ ષીદ ઈષદૂ ફધૂ. ગીળથ ગૉ ઑ વીઙથૂફૂ ઞ
ષીદ ઝૉ બથ 1લીળૉ ઈ ષદૃક ઑગ ઽનધૂ ષપૂ Eલ ઝૉ , !લીળૉ રૃDગૉ વૂ ધીલ ઝૉ . ઽઅૃ
દરફૉ ઋનીઽળથ ઈબૃઅ, ઑરી ઞૉ 3લીફ ઘ]જૉ ઑષી રી-મીબ ઽ્લ ઝૉ , ઑડવૉ ગૉ ડૂગી
ગળદી રી-મીબ ઽ્લ દ્ ઑ મીશગફૉ સૃઅ ઈબૂ સગૉ ? ઽઅૃ રીદી-ુબદીફૂ ઞ ષીદ ફધૂ
ગળદ્, ઈબથી મપીફૂ ષીદ ગ?અ ઝૃઅ. ઈબથૉ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ઈષી ધલી ઝૂઑ ઇફૉ
ઈબથૂ યીષફી!રગ ઼અદૃવી ગૉ ષૂ ળૂદૉ Eશષૂ સગૂઑ? રફૉ વીઙૉ ઝૉ યીષફી!રગ
઼રદૃવી ઑફ્ બીલ્ ઝૉ , ઑ O બઽૉ વીધૂ મીશગ ષપીળૉ બણદી વીણ Rલીળરીઅ ઋઝલૃc
ઽ્લ ઇફૉ બઝૂ ઑ મીશગફૉ 1લીળૉ 10રીઅ ગૉ 12રીઅ પ્ળથરીઅ ઈષૉ !લીળૉ રી-મીબ
ઑગનર ઑફી બળ ઙૃ઼્ ગળૉ ઝૉ ઇફૉ ઑફૂ રફરીઅ મઽૃ dણી ,!લીપીદ્ બણૉ ઝૉ .
ચથૂ ફગીળી!રગ ઇ઼ળ્ ધીલ ઝૉ ઇફૉ ઑષી ઼અOઙ્રીઅ મીશગ ઽ્લ ગૉ , ષલગ
ઝ્ગળ્ ગૉ ઝ્ગળૂ ઽ્લ ઑરફૃઅ ષદ6ફ ુષુજY મફદૃઅ Eલ ઝૉ ઇફૉ પૂળૉ પૂળૉ ઑષૃઅ ધીલ
ઝૉ ગૉ ઇ!લીળ ઼ૃપૂ રીળૂ મપૂ ષીદ્ રીફષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ , ઇ!લીળ ઼ૃપૂ રફૉ ઑગનર
઼બ્ડ6 ગળષીરીઅ ઈ%લ્ દ્ ઽષૉ ગૉ ર ઑગનર મપી મનવીઉ ઙલી? ઈ ઈઘૂ પડફી
ઘૄમ રઽZષફૂ ઝૉ .
વીઙથૂક ઞૉ ઝૉ ઑફૃઅ ઼રદૃવફ ઘૄમ ઞળૂ ઝૉ વીઙથૂકફૃઅ %લષધીબફ
ગળષૃઅ ઘૄમ ઞળૂ ઝૉ વીઙથૂક ઞૉ ઝૉ ઑફૉ ુષજીળૂફૉ ષીબળષૂ ઘૄમ ઞ?ળૂ ઝૉ . ગીળથ
ગૉ 1લીળૉ વીઙથૂકફૉ મૉભીર ળૂદૉ ષીબળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ !લીળૉ ઑફીધૂ ઼ૐધૂ ષપૃ
નૃ:ઘ બ્દીફૉ ઞ ધદૃઅ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ બઝૂ મૂEફૉ બથ ઑડવૃઅ ઞ ધદૃઅ ઽ્લ ઝૉ . 1લીળૉ
દરૉ યીષફીકરીઅ ષઽ્ ઝ્ !લીળૉ ઼ીરૉ ગ્ઉ બથ %લુ&દ ઞૉ દરીળૂ ફ:ગ Oણીલૉવૂ
ઝૉ , દરીળૂ બ્દીફૂ ુરY ઝૉ , દરીળીઅ ઼ઙી ષઽીવી ઝૉ , દરીળ્ Bનગળ્ ઝૉ , રીદી ુબદી
ઝૉ , ઈ મપી વ્ગ્ફૉ ઼ૐધૂ બઽૉ વૂ ઇ઼ળ ધીલ ઝૉ . ઑડવૉ મૃુ3પ ધૂ મૃુ3પ ષપદૂ
ફધૂ બથ વીઙથૂકફૂ ઇ઼ળધૂ મૂ5, વીઙથૂક દ્ બૉની ધીલ ઝૉ ઞ. ઑ
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વીઙથૂક ફૃગસીફ બથ ગળૂ સગૉ ઇફૉ ઞ વીય બથ ગળૂ સગૉ . ઽઅૃ દરફૉ ઑગ
ઋનીઽળથ ઈબૃઅ ગૉ ઈબથૉ BIગૉ ડફીઅ ડૉ Bણલરરીઅ રૉજ Oષી મૉઢી ઝૂઑ. રીફૂ વ્ ગૉ
યીળદ ઇફૉ બીુગદીફફૂ રૉજ ઝૉ . દ્ ઑરી ષHણ ગબરીઅ યીળદ :દૂ Eલ ઝૉ . દ્
ઈબથૉ ળQલી ફી ઽ્ષી ઝદી ઈબથી ?અષીણી ઋયી ધઉ Eલ ઝૉ . નૉસ ,ૉરફૉ ગીળથૉ
ઈબથૉ ળરફીળી ઼ીધૉ દીની!Qલ ઇફૉ ઇફૃયષૂઑ ઝૂઑ ઈફૉ Identifying with
self ઑષૃઅ રફ્ુષ.ીફરીઅ ગઽૉ ઝૉ . દીની!Qલ ઇફૃયષષીફૂ ષીદ ગ? ઝૃઅ, દ્ ઈષી
દીની!Qલફૉ ઈબથૉ યીષફી!રગ ઼રીફદી ઞૉફૂ ઼ીધૉ ઇફૃયષદી ઽ્ઉઑ ઑફૂ ઼ીધૉ
ઑફી ઞૉષી ઞ ,ૉર, ુદળગીળ પૅથી, ષી!઼Hલ ઇફૃયષીલ ઝૉ . ઈબથૉ ઞૉફૂ ુફગડ
ઽ્ઉઑ ઝૂઑ, ઑફૉ ઑડવૉ ઈબથૉ બ્દૉ ઼રદૃવી ળીઘષૂ ઞ?ળૂ ઝૉ , ઞૉધૂ ઈ઼બી઼
ફી વ્ગ્ બથ ઼અદૃુવદ ળઽૂ સગૉ . બુદ-બ!ફૂફી ઼મઅપ્રીઅ ,્iવૉર ઑગ ઞ ઽ્લ ઝૉ
પથૂ મપૂ ષીળ બુદ કઝી વીઙથૂસૂવ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ બુ!ફ ષપીળૉ વીઙથૂસૂવ
ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ ઑષૃ ઞ ગઽૉ ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ ઈ રીળી બુદ ઝૉ ઑ રફૉ ઼રઞદી ઞ ફધૂ
ઑરફૉ વીઙથૂફૂ ગ્ઉ બણૂ ઞ ફધૂ, ઑરફૉ રીળૂ યીષફીકફૂ ગનળ ઞ ફધૂ.
઼રલી ઑ ઝૉ ગૉ મJૉ ફૂ યીહી ઞૃ નૂ ઝૉ , મJૉફૂ વીઙથૂફૂ ઇુય%લુ&દ ઞૃ નૂ ઝૉ .
ઑગ ઞથ ઋનૃ6 રીઅ ષીદ ગળૉ ઝૉ ઇફૉ મૂઞૃ ઞથ j]જ રીઅ ષીદ ગળૉ ઝૉ મJૉ ફૉ ઑગ
મૂEફૂ યીહી ઼રEદૂ ફધૂ ઼રલી ઇઽ\ ધીલ ઝૉ . મૉ %લુ&દક ઑગ મૂE ઼ીધૉ
ગૉ ષૂ ળૂદૉ ઼ીળૂ ળૂદૉ ષદ6ફ ગળૂ સગૉ ઝૉ ઑ Oષીફૃઅ ઝૉ . મJૉ %લુ&દક ગી દ્ દગ6 ફૂ
યીહીરીઅ ષીદ ગળૉ ઝૉ ઇધષી વીઙથૂ ફૂ યીહીરીઅ ષીદ ગળૉ , દ્ ઼ળશ ધઉ Eલ બથ
ઑષૃઅ મફદૃઅ ફધૂ દ્ સૃઅ ગળષૃઅ Oઉઑ? મJૉ દગ6 ઇફૉ વીઙથૂરીઅ ળઽૉ ષી Oઉઑ ઇફૉ
મJૉ મીમદ્ફૂ ઼ળઘૂ ઇુય%લુ&દ ધષૂ Oઉલૉ. 1લીઅ ઈઙશ દગ6 ધૂ ષીદ ધદૂ
ઽ્લ !લીઅ વીઙથૂફૉ ષkજૉ પૃ઼ીણષી Oઉઑ ફઽૂ.
દગવૂભ ઇઽ\ ધીલ ઝૉ ગૉ ષળ઼ીન બણષીફ્ ઽ્લ !લીળૉ ઼અષૉનફી ષપૉ ઝૉ ગૉ ડવી
મપી ગુષકફૂ ઇઅનળ વીઙથૂક ઇફૉ ઼ળષીથૂક ભૃડૂ ફૂગશૉ ઝૉ ! ઈબથફૉ વીઙૉ
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ઑ વ્ગ્ફૉ ઇજીફગ ,ૉર Elલ્ ઝૉ ઑ પથૂ ષઘદ ઑ ઞોુષગ nીષ ઼ીધૉ Oણીલૉવૂ
પડફી ઽ્લ ઝૉ ષળ઼ીનફૂ ઼ૂટફ ઈષૉ ઝૉ ઈષી ઼અOઙ્રીઅ રીથ઼ફૂ વીઙથૂક
સીBળBળગ ગીળથ્ધૂ બથ ,યીુષદ ધીલ ઝૉ .
ઈબથી સળૂળરીઅ પથી ઑષી ળ઼ીલથ્ ઽ્લ ઝૉ ગૉ ઞૉફૉ ઇરૉ લૃળ્
ડo ીઅ઼રૂડ઼6 ગઽૂઑ ઝૂઑ, ઑ %લુ&દફી ષદ6ફ ઋબળ ઘૄમ ર્ડૂ ઇ઼ળ ઞ રીષૉ ઝૉ .
ઑરીઅ ઘી઼ ગળૂફૉ Serotonin, apinaphin, nor apinaphin, GADA ષઙૉળૉ.
ઈરદ્ ઇફૉગ ,ગીળફી ઈષી લૃળ્ ડo ીઅ઼રૂડળ ઈબથી સળૂળરીઅ ઝૉ . ઈ લૃળ્
ડo ીઅ઼રૂડળફી ગીળથૉ %લુ&દફી ષદ6ફરીઅ ઇફૉ દૉફૂ વીઙથૂકરીઅ ભૉ ળભીળ ઈષદ્ ઽ્લ
ઝૉ . રફ્ુષ.ીફરીઅ ઑગ ફૉ ુષજીળ્ફૂ ઇ%લષધી ગઽૉ ઝૉ ઇફૉ મૂEરીઅ ફૉ રૄણરીઅ
ઙળમણ ઽ્લ ઝૉ . ુ઼ટ્ભૉ ફૂઈફૉ ુષજીળ્ફૂ ઇ%લષધી ગઽૉ ષીલ ઝૉ . રૃણફૂ
ઇ%લષધી બથ ઑગ ુમરીળૂ ઝૉ Bipolar mood disorder ફૉ ઽ્રp઼ફૂ ઼ીધૉ
ઇફૉ ળ઼ીલથ્ ઼ીધૉ રૄણ ઇ%લષધી ઼અગશીલૉવી ઝૉ . મઽૉ ફ્રીઅ રીુ઼ગ ઈષષીફી
ધ્ણી ઇઢષીBણલી બઽૉ વી ુજણૂલી બqઅ ષપીળૉ Oષી રશૉ ઝૉ . ઞૉફૉ ુ,રૉkલ્ળ ગઽૂઑ
ઝૂઑ. %લુ&દ ઈષી ષઘદૉ જૂBણલૃઅ નૉઘીલ ઝૉ બથ રૄશૉ દ્ ઑફ્ ષયીષ મનવીઉ
ઞદ્ ફધૂ ઑફૃઅ ગીળથ ઑફી બૉવી (ઞૉ ઋબળ નસી6ષૉવી) ળ઼ીલથ ઝૉ . ઈ દરૉ ઘી઼
લીન ળીઘO ગૉ ુજણીફીળ %લુ&દ ઘળીમ ધઉ ઙઉ ઝૉ દૉર ફધૂ. ુષ.ીફફૂ /0ૂઑ
રૉણૂગવ ઼ીલઅ઼ફૂ /0ૂઑ, દ્ રીળૉ ઘી઼ ઈબ વ્ગ્ફૉ ગઽૉ ષૃઅ ઝૉ વીઙથૂફૃઅ
%લષધીબફ ગળદીઅ સૂઘષૃઅ ગૉ ર ઞળૂ ઝૉ . ઽઅૃ દરફૉ ઑગ પડફી ઼રEઋ પીળ્ ગૉ ગ્ઉ
ઈબથફૉ ઙરૉ દૉર મ્Hલૃઅ દ્ ઈબથૉ દૉફૉ ઙરૉ દૉર ,ુદ યીષ ઈબૂ નઉઑ ઝૂઑ.
ઈષૃઅ ધષીફૃઅ ગીળથઑ ગૉ , 1લીળૉ ગ્ઊ સiન ઈબથી ગીફૉ બણૉ ઝૉ !લીળૉ ઑ સiનફૃઅ
઼અષૉનફ રઙઞ ઼ૃપૂ Eલ ઝૉ ઇફૉ રઙઞધૂ વીઙથૂફી ,નૉસરીઅ ધઉફૉ બઝૂ ઑડવૉ ગૉ
મૃુs ફી દગ6 ફી ,નૉસરીઅ Eલ ઝૉ . ઑડવૉ બઽૉ વીઅ વીઙથૂ ઞૉ ઝૉ ઑ રઙઞફૂ ઇઅનળ
઼BIલ ધીલ ઝૉ ઇફૉ દૉફી બઝૂ દગ6 મ3પ ુષજીળઈષૉ ઝૉ . O દરૉ ઇઅનળધૂ ુષજીળ
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ગળ્ દ્ રઙઞફી ઋબળફી ઼઼્6 ઼ૃપૂ ઞદી ષkજૉફી યીઙરીઅ વીઙથૂકફૃઅ
(઼ૉ ઼ૉડૂષૂડૂ) દઅY ઽ્લ ઝૉ . ઑડવી રીડૉ ગ્ઊ ઼અનૉસ્ 1લીળૉ ઋબળ Eલ !લીળૉ
વીઙથૂફી દઅY રીઅધૂ બ઼ીળ ધીલ ઝૉ ઇફૉ બઝૂ મૃુsફૂ ષીદ ઈષૉ ઝૉ . ,K !લીઅ
ધીલ ઝૉ ગૉ વીઙથૂફીઅ દઅYરીઅધૂ 1લીળૉ ઼અનૉસ્ બ઼ીળ ધદ્ ઽ્લ દૉ ઞ ષઘદૉ ઈબથૉ
વીઙથૂધૂ દળદ ઞષીમ ઈબૂ નઊઑ ઝૂઑ ઇફૉ ઑડવી રીડૉ ઈબથૉ ઘ્ડી બણૂઑ
ઝૂઑ. ઈબથૉ ઑફૉ દગ6 ફી વૉષવ ગૉ મૃુ3પફી વૉષવ ઼ૃપૂ ઞષી નૉદીઅ ઞ ફધૂ ઇફૉ
O Eલ ઝૉ દ્ બઝૂ &લીળૉ ગ ઈબથફૉ ઇભ઼઼્ બથ ધીલ ઝૉ , ગૉ રીળ્ ગઽૉ ષીફ્ ઇધ6
ઈષ્ ફ ઽદ્, ઈફૉ ર] ઘ્ડૃઅ ગઽૂ નૂપૃઅ. ગીળથ ગૉ ઈબથૉ ઞૉ દૉ ચડફીફૉ ઇુય%લ&દ
ગળદીઅ બઽૉ વીઅ ઑફૃઅ ઇધ6ચડફ મળીમળ ગળદીઅ ફધૂ. ઈધૂ પથૂ ષઘદ દળદ
ઞ જૂણીઉ ઞઊઑ ઝૂઑ, ઑગનર ઞષીમ ઈબૂ નઊઑ ઝૂઑ.
ગ્ઊ ઈબથફૉ ,ૉર મદીષૉ, ગ્ઉ ુદળગીળ મદીષૉ, ગ્ઉ ઙરૉ દૉર વીઙથૂ
મદીષૉ, ઈ મપીરીઅ યલ ઝૉ . ઈ મપૃઅ ઑગ નર ગૉ ર ધીલ ઝૉ ? દ્ ઑફૂ બીઝશ ફૃઅ
મૂઞૃ અ ગીળથ બથ ઼રઞષી ઞૉષૃઅ ઝૉ . ઋ!Iીઅુદ નળQલીફ ઞૉર રીથ઼ ઈઙશ ુષગી઼
બીરદ્ ઙલ્ દૉર-દૉર ઑફૃઅ ગ્ડt ટ ઑડવૉ ગૉ ઞૉ ઑફૃઅ ઋબળફૃઅ ઞૉ ઘ્બણૂ ઞૉ ઝૉ ઑફૂ
ઋબળફૃઅ ઼ૐધૂ બઽૉ વૃઅ ઞૉ દળ ઝૉ દૉફૉ ગ્ડt ટ ગઽૉ ષીલ ઝૉ . ઈ ગ્ડt ટ ઞૉ ઝૉ ઑ ઼ૐધૂ
ષપૃ ુષગુ઼દ ,નૉસ ગઽૉ ષીલ ઝૉ . રીથ઼ફ્ ુષગી઼ ઈ ગ્ડt ટ ફી ઈપીળૉ ઞ ધીલ ઝૉ .
યલ ઑ નળૉ ગ ,ીથૂરીઅ ઝૉ નળૉ ગ ,ીથૂફૂ ઇઅનળ :ષરીYરીઅ યલ ફૂ ુધુદ ઝૉ . યલ
ઝૉ દ્ દૉફૃઅ ઇુદ!ષ ઝૉ ઽઅૃ ુફળધ6ગ યલ ફૂ ષીદ ફધૂ ગળદ્ બથ ઼ીરૉ ષીચ ઈષૉ
ઞઙ
અ વરીઅ ઞદી ઽ્લ દ્ યલ વીઙષ્ ઞળૂ ઝૉ દરૉ બીથૂફૂ ઇઅનળ જીવૂ ફી સગ્
બીથૂ Oઉ યલ વીઙષ્ ઞળૂ ઝૉ . દળદીઅ ફઽ\ ઈષણદૃ ઽ્લ દ્ ઽઅૃ ણૄ મૂ ઞઊસ, ઈ
યલ ઞળૂ ઝૉ . 1લીળૉ યલ ઈષૉ !લીળૉ ઈબથૉ ઑષી ઼અOઙ્રીઅ રઙઞફૂ ઇઅનળ ફૃઅ
બઽૉ વૃઅ ઞૉ દઅY ઝૉ ઑ વીઙથૂફૃઅ દઅY ઝૉ . દૉ બઽૉ વૃઅ ઼BIલ ધીલ દૉ ધષૃઅ ઞળૂ ઝૉ . ઑડવી
રીડૉ દ્ યલફૂ વીઙથૂ ઝૉ ઇફૉ યલ ફૂ વીઙથૂ ધસૉ દ્ ઈબથૉ ઈબથૂ Eદફૉ
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મજીષષી રીડૉ ગડૂમ3પ ધઉસૃઅ. ઇ!લીળફ્ ગ્ળ્ફીફ્ યલ ફી ઽ્લ, ઇફૉ ઈબથૉ
ઙરૉ !લીઅ ુફળઅગૃ સ ન્ણદી ઽ્ઊઑ દ્ ઈબથૂ સૃઅ ઽીવદ ધીલ? યલ ઞળૂ ઝૉ ઈબથૂ
઼ીષજૉદૂ રીડૉ ઑ ઞળૂ ઝૉ , બથ ઈ યલ રલી6નીરીઅ ઽ્ષ્ Oઊઑ. ઑ રલી6નીરીઅ
ઑડવૉ ગૉ યલ ડૄઅ ગી ઼રલ રીડૉ ઽ્ષ્ Oઉઑ. ઑગષીળ ઑ બળૂુધુદ મનવીઉ Eલ
બઝૂ દરફૉ યલ ફી ળઽૉ ષ્ Oઉઑ. યલ ઇફૉ ુષગૅ દ યલ ઈ મૉ રીઅ ભળગ ઝૉ . ઑડવૉ
યલ ઇફૉ ભ્ુમલી ઈ મૉ રીઅ બથ ભળગ ઝૉ . ર] ઈઙશૉ ગ^ૃ દૉર O દરૉ ઞઙ
અ વરીઅ
ઞદી ઽ્ ઇફૉ ઼ીરૉ ષીપ ઈષૉ ઇફૉ દરૉ યીઙૂ Eક, ઙયળીઉફૉ યીઙૂ Eક, દ્
દરૉ દરી?અ ળLથ ગળ્ ઝ્. ઑ ઼રલૉ દરફૉ યલ વીઙૉ ઑ ઞળૂ ઝૉ બથ O ઇ!લીળૉ
ઽઅૃ દરફૉ ઇBઽઅલી ઞ ષીચફૃઅ ુજY કફવીઊફ મદીષૃઅ ઇફૉ દરૉ ણળૂ યીઙૂ Eક
કભવીઊફ ધઊ Eષ દ્ ઑ ભ્ુમલી ઝૉ . ઑ યલ ફધૂ બથ ુષગૅ દ યલ ઝૉ . ઈ
઼રઞષૃ ઘૄમ ઞળૂ ઝૉ . ઈબથૉ ઈબથી :ષફફીઅ ઈ યલફૂ વીઙથૂ ફૉ પથૂ
મપૂ ળૂદૉ બઅબીશૂ ફૉ ર્ડૂ ગળૂ ઝૉ . ષપીળૉ બણદૂ ર્ડૂ ગળૉ વૂ યલફૂ વીઙથૂ ફૉ
વૂપૉ ઉફુ઼&લ્Bળડૂ ઌયૂ ધીલ ઝૉ , ઇ઼વીરદૂ ઌયૂ ધીલ ઝૉ ઇફૉ ઑફી ગીળથૉ
઼દદ યીળ વીઙૉ ઝૉ , ુષગૅ દ ુજઅદી ઋયૂ ધીલ ઝૉ ઇફૉ ઈ ુષગૅ દ યલ ઇફૉ ુજઅદીફી
વૂપૉ ઑ&નર મૂગ વીlલીઅ ગળૉ , ચમગીળી ષપૂ Eલ, ઽીધ-બઙરીઅ બળ઼ૉષ્ ધઊ Eલ
ઑફૉ ઑર ઞ વીઙૉ ગૉ ગઅઉગ ધઉ ઞસૉ ઇધષી ગ્ઉ ફ:ગફૂ %લુ&દફૃઅ ઘળીમ ધઊ
ઞસૉ. ઈષ્ ઼દદ યલ વીlલી ગળદ્ ઽ્લ ઝૉ . ઈ ુજઅદીફૃઅ Bણ઼કણ6 ળ ગઽૉ ષીલ. ર]
ગ^ૃઅ દૉ ,રીથૉ ઑરીઅ બૉુફગફી ઑડૉ ગ બથ ઈષદીઅ ઽ્લ ઝૉ . ચથૂ મપૂ ષઘદ ઑષૂ
%લુ&દફૂ ઞ ઇઅનળ (obsessive compulsive disorder) બથ ધદ્ ઽ્લ ઝૉ .
ગૉ ડવીઅગ વ્ગ્ફૉ ભ્ુમલી બથ ધીલ ઝૉ . ઑષી ઙથી મપી યલફી બ્ડ ડoૉ રૉBડo ગ ડoૉ ઼
Bણ઼કણ6 ળ ઽ્લ ઝૉ . ચથી ,ગીળફૂ યલફૂ ,ુદBIલીક ધદૂ ઽ્લ ઝૉ . વીઙથૂફૃઅ
%લષધીબફ મઽઅૃ ઞ?ળૂ ઝૉ . ઇફૉ ઑ રીડૉ યલફૃઅ રૉફઞ
ૉ રૉ ડ બથ યલફૃઅ રૉફૉઞર]ડ
મૃુsધૂ, દગ6 ધૂ ઇફૉ ઼રઞથધૂ ગળૂ સગીસૉ. ર] દરફૉ ગ^ૃઅ દૉર ઈ ષીચફૃઅ ુજY ઝૉ
ઇફૉ ઑ રફૉ ગસૃઅ ગળષીફૃઅ ફધૂ ઑષૂ ઼રઞથ બીગૂ ઽસૉ દ્ જ્@઼ રીળ્ યલ ઞદ્
ળવ ણૉ ષવબરૉ ડ ઑ ણ રૉફૉઞરૉ ડ ઉુ ડૃડ, ણરૂ, ઇરનીષીન

8

ળઽૉ સૉ. ઽૃ O ઝ ધૂ ઈઢ ભૃડફૃઅ ઼્ુસલવ Bણ઼ડ ઼ ળીઘૃઅ ઝૃઅ, ઽૃ O રીગ઼ બઽૉ ? ઝૃ,
ઽૃ O ઼ૉુફડીઉટ મળીમળ ગ?અ ઝૃ, ઽૃ ગઅડૉફર]ડ ઑળૂલીરી ઞદૂ ફધૂ ઇફૉ ચળફૂ ઇઅનળ
ર્ડૉ યીઙૉ ળઽઅૃ ઝૃઅ ગીર ષઙળ મઽીળ ઞદી ફધૂ દ્ રફૉ ગ્ળ્ફી ધષીફી ઼અયીષફી
ફધૂ, ઈ ઼ીનૂ ષીદ. દરૉ યલફૃઅ મૃુsધૂ %લષધીબફ ગળ્, બથ ઼રલી ઑ ઝૉ ગૉ
ઈબથૉ ઑર ઞ ુષજીળૂઑ ઝૂઑ ગૉ ઇળૉ ળૉ ! ર_ બઽૉ વી Bનષ઼ૉ દૉફૂ બી઼ૉ ધૂ સીગ વૂપૃઅ
દૃઅ, દ્ ઑ સીગફૃઅ રફૉ ઉ ભૉ સફ વીlલૃઅ ઽસૉ ઇફૉ રફૉ ગઉ ધઉ ઞસૉ. બઝૂ રફૉ ગઉ
ધસૉ દ્ રીળી બુદ ફૉ બથ ગઉગ ધસૉ, રીળી બ!ફૂ ફૉ બથ ગઊગ ધસૉ ઇફૉ બઝૂ
ઈઙશ ઈઙશ ઇરીળી રીઅધૂ ગ્ઉ ઑગ રળૂ ઞસૉ, રળૂ ઞસૉ દ્ બઝૂ મૂઞૃ અ ગૉ ષૂ ળૂદૉ
ઑફૃ પળ જવીષસૉ, ષઙૉળૉ ષઙૉળૉ 1લીળૉ ઈ મપી ુષજીળ્ ઈષૉ ઇફૉ ુફળઅગૃ સ ધઉ Eલ
યલફ્ મૉભીર ુષજીળ્ ઝ્. ઇ!લીળૉ ઈઘી ુષbફૂ ઇઅનળ ઈ ,ગીળફૂ ગૉ ગ્ળ્ફીફૂ
ુજઅદી ઘૄમ ઞ ષપૂ ઙઊ ઝૉ ઈ યલફૃઅ ઇ%લષધીબફ ઝૉ . ઼ળગીળૉ ઼ીષજૉદૂ
ઈબષીફૃઅ ગીર ગલૃc ઞૉફૉ ઈબથૉ યલ રીઅ મનવૂ ગળૂ નૂપૃઅ ઝૉ . ુમગ ળીઘષૂ ઞ?ળૂ ઝૉ
બથ ુષગૅ દ મૂગ ળીઘષૂ ઞળૂ ફધૂ. ઈ ઘી઼ દરૉ ઼રઞO ઈ મૉ મીમદ્રીઅ
ભળગ ઝૉ . ઈબથૉ ઈબથૂ મૂ: મપૂ ઞ ઉર્સ ઼ રીડૉ ઈ ષીદ ઼ર:ઑ ઞૉર ગૉ ,
દરીળી મીશગ રીડૉ ,ૉર ઞળૂ ઝૉ . બથ ષપીળૉ બણદ્ વીણ Rલીળ, ફીફૂ ઑષૂ
ષીદ્રીઅ ષપીળૉ બણદ્ ડૉ ગ્ ગલીc ગળષ્, ષપૃ બણદૂ રનન ઈબષૂ ઑફૉ બીથૂ મનવૉ
નૄપ ઈબષૃઅ ઈ મપીધૂ મીશગ ષપીળૉ બીઅઙશૃઅ ધીલ ઝૉ , મીશગફૉ બથ ઉર્સફ ઝૉ ઑ
ઑફૉ રૉફૉઞ ગળદી ઈષણદૃઅ ફધૂ. ઽરથીઅ ઼ૃસીઅદ ુ઼અઽ ળીઞબૄદૉ ઈબચીદ ગલv.
ઑરફૃઅ ઑગ રૄષૂ ઽદૃઅ, ઝૂઝ્ળૉ . ઑ ચથી મપી વ્ગ્ઑ Oલૃઅ ઽસૉ દ્ ઘમળ ઞ ઽસૉ,
ગૉ ઑ ુબ&જળફૂ ઇઅનળ મઽૃ ઼ળ઼ ષીદ ગળૂ ઝૉ . રીળૉ દરફૉ ગઽૉ ષૃઅ ઝૉ ગૉ ઈબથૉ મપી
વ્ગ્ ઑ ઼ભશદી રીડૉ સૃઅ મપૃ ગળષૃઅ Oઊઑ, ગૉ ર ગળષૃઅ Oઊઑ ઑ મીમદૉ જજી6
ગળૂઑ ઝૂઑ. ઼ભશદી રૉશષષીઅ રીડૉ દરીળૉ ઇુષળદ ઇધીગ ,લ!ફ ગળષ્ Oઊઑ,
દરીળૉ :ષફરીઅ ઈર ગળષૃઅ Oઊઑ ષઙૉળૉ ષઙૉળૉ ગૉ ડવીઅ મપીઅ ર્ડૂષૉસફવ ડoૉ ફળ ષ3લીઅ
ઝૉ . ,ૉળથી ઑ મીલ્વ્:ગવ સiન ઝૉ . ઑફ્ ઑરથૉ ઘળૉ ઘળ ઘમળ ઞ ફધૂ ગૉ સૃઅ
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મ્વૉ ઝૉ ગૉ ઑ રીY ઼ીળી ષી&લ્ ઝૉ . ઑ ઊહી6 ઞૉષી ઝૉ ધ્ણી ઼રલ રીડૉ દરફૉ ઼ી?
વીઙૉ ઝૉ , રE ઈષૉ ઝૉ બથ બઝૂ બદૂ Eલ. મઽીળ ઞઉફૉ વ્ગ્ મપૃઅ યૃવૂ Eલ.
ઝૂઝ્ળૉ BભHરફૂ ઇઅનળ ઼ભશદી રશૉ દૉ રીડૉ સૃઅ સૃઅ ગળષૃઅ ઑફૂ ષીદ ઝૉ . ઼ૃઅનળ રૉ઼ૉઞ
ઝૉ ગૉ ઈબથૉ ઈબથી ઼અદીફ્ફૉ રઽૉ ફદ ગળદી સૂઘષીણૂઑ ઝૂઑ, ફઅમળ વીષષી
રીડૉ , wૉણ વીષષીઅ, રીડૉ મપૃઅ ગળૂઑ ઝૂઑ બથ ઑ વ્ગ્ફૉ ુફTભશદી ફૉ ગૉ ષૂ ળૂદૉ
રૉફૉઞ ગળષૂ ઑ ઈબથૉ ગઽૉ દી ફધૂ.
ઈ મઽૃ યલઅગળ ચડફી ઝૉ ઈ ઘ્ઘવી ર્ડૂષૉસફવ બૂગળ ઝૉ ઑ મપી રીડૉ
વીવમxૂ ઼રીફ ઝૉ . ર] Oલૃઅ ઝૉ ગૉ ચથી મપી વ્ગ્ ઑષૃઅ ગઽૉ ઝૉ ગૉ દરૉ ફઽ\ યથ્
દ્ જીવસૉ ગૉ દરૉ ગસૃઅ ફઽૂ ગળ્ દ્ જીવસૉ. &લીઅ ઼ુજફ દ]ણૃવગળ યyલ્ દ્, બૉવી
ઈઊ ડીઊફફૉ ષઙ6રીઅધૂ ગીતૂ રૃ&લી ઽદી, બૉવી ુમવ ઙૉડ ફ ઽ્દી યyલી ઇળૉ
ઈષી બીઅજ, ન઼, બઅનળ વ્ગ્ ઝૉ . બથ ઈઘૂ નૃુફલી ગઅઊ ઈષૂ ફધૂ ઇફૉ ઈઘૂ
નૃુફલી ુમવઙૉડ મફૂ સગદૂ ફધૂ. ઈ દરૉ ઘી઼ ઼રO. ઈષી ષીBઽલીદ ,ષજફ
ઑ ઇ!લીળૉ ષપીળૉ જીવૉ ઝૉ , ગૉ રગૉ ઑ દરફૉ ઑગ ,ગીળફ્ ફસ્ ગળીષૉ ઝૉ દરફૉ ધ્ણૂ
ષીળ રીડૉ ઑ ઈઅમી-ઈઅમવૂ મદીષૉ ઝૉ ઼ીનૂ ઙૃઞળીદૂરીઅ ગઽૂઑ દ્ દરફૉ ધ્ણી
઼રલ રીડૉ ઽષીરી વઊ Eલ ઝૉ , ઇફૉ બઝૂ ફૂજૉ બીણૉ ઝૉ . :ષફફૂ ષીદુષગદી ઞૉ
સૂઘષૉ ઝૉ ઑ ઞળૂ ઝૉ . ુફTભશદી ફૉ બથ બજીષષૂ ઘૄમ ઞળૂ ઝૉ . ુફTભશદી
:ષફફ્ Bઽ઼્ ઝૉ ઇફૉ ઑડવૉ ઑફીધૂ યલ વીઙષ્ ફ Oઉઑ ઇથઙર્ જ્@઼
ધીલ. ફી ઙરૉ, ગ્ઉ ફૉ બથ ુફTભશ ધષૃઅ ફી ઙરૉ બથ ઑ ઇથઙરીફૉ ગૉ ષૂ ળૂદૉ, ઑ
વીઙથૂફૉ ગૂષૂ ળૂદૉ %લષધીબફ, ઼અયીશષૂ ઑ ઼રઞષૃઅ ઘૄમ ઞળૂ ઝૉ .
ઑષૂ ઞ ળૂદૉ ,ૉરફૂ ષીદ ગ?અ, ,ૉરઑ બ્ટૂડૂષ Bભવ\ઙ ઝૉ બથ ઘી઼ગળૂ
લૃષીફ્ ઑગ ષીળરીઅ ,ૉરરીઅ બણૂ ઞદી ઽ્લ ઝૉ ઈષી વ્ગ્ફૉ ડo ૂડરૉ ડફૂ ઞળ બણૉ
ઝૉ , ઈષી વ્ગ્ ગઉ મઽૃ ,ૉરરીઅ ઝૉ ઑષૃઅ રીફષીફૂ ઞળ ફધૂ. બથ he does not
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know the difference stable Love and real love. ઝ્ગળ્ 1લીળૉ ઑગ
ઞથ Oણૉ ,ૉરરીઅ બણૉ ઝૉ ઇફૉ બ્દૉ ઑગપીળ્ ,ૉર નસી6%લી ગળૉ ઝૉ . ર્મીઉવ ધૂ મપૃ
ઑફૉ ગ^ીઅ ગળૉ ઝૉ , દૃ &લીઅ ઝૉ , ઼દદ ડજરીઅ ળઽૉ ઝૉ , બથ ઞષીમ ફ રશૉ દ્ ઑ મૉ
મીગશ્ ધઉ ફૉ, દૉ રફૉ ઞષીમ ગૉ ર ફી ઈRલ્ ઑષ્ ટઙણી ગળૉ ઝૉ . ઑ ઇઅગૃુસદ ગળૉ
ઝૉ , ઈ મપૃઅ મઽૃ ધલી ગળૉ ઝૉ . ઇફૉ પૂળૉ પૂળૉ ઑગ %લુ&દ મૂ: %લુ&દ બળ ગઅડo્વ
ષપીળદ્ ઞ Eલ ઝૉ , ુફલઅYથ ગળદ્ Eલ ઝૉ , મફદ્ Eલ ઝૉ , ઼ીરૉફૂ %લુ&દફૉ
bી઼ વૉષીફૂ ઞlલી બથ ફધૂ ઈબદ્. ,K ઑ ઝૉ ગૉ 1લીળૉ ઈષૃઅ મઅપફ ઋયૃ ધીલ
ઝૉ ઑષી ઼અOઙ્રીઅ બઝૂ %લુ&દ નૄળ ઞષી રીઙૉ ઝૉ . ઑફૉ ઙરદૃઅ ફધૂ ઼ીધૉ. બઝૂ
઼અમઅપ દૄડૉ ઝૉ ઇફૉ બઝૂ ભળૂધૂ ઑષૃઅ ધીલ ઝૉ ગૉ ફી ઈ દ્ મળીમળ ફધૂ. રફૉ ગ્ઉ
઼રઞદૃઅ ઞ ફધૂ. ઈ નૃુફલી ઘળીમ ઝૉ , મપી ઈષી ઝૉ , મપી દૉષી ઝૉ . બઝૂ ઈઘૂ
જI જીવૃ ધીલ ઝૉ . નૃુફલીરીઅ ઼ીજી ,ૉર ફૃઅ ઇુદ!ષ ઞ ફધૂ ઑષૃઅ ઑ દZષ.ીફ
જીવૃ ધીલ ઝૉ . ઇફૉ બઝૂ ભળૂ ધ્ણ્ ષઘદ ધીલ, સીળૂBળગ ઈગહ6થફૉ ગીળથૉ મૂE
ગ્ઊ Oણૉ ઑ ફ:ગ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ બઝૂ ભળૂધૂ બીઝૃઅ ઑફૂ ઑ ઞ ષીદ જીવૃ ગળૉ ઝૉ .
ઈ જI જીHલી ઞ ગળૉ ઝૉ .
દભવૂભ ઑ ઝૉ ગૉ ઈબથી ગુષકઑ, ગધીગીળ્ઑ, ફષવગધીગીળ્ઑ, ઈષી
,ષજફ્ ઈબફીળીકઑ ,ૉરફૉ ઑડવ્ મપ્ ળ્રીઅજ ઌય્ ગલv ઝૉ ગૉ ,ૉર દ્
સીઽઘ ઘીફ મૉ ઽીધ ભૉ વીષૉ !લીળૉ ઞ ધીલ, ,ૉર દ્ ષૂટળવ]ણરીઅ Eક દ્ ઞ
ધીલ, દૃ યૉડ ઈબૉ દ્ ઞ ,ૉર ગઽૉ ષીલ, ઈ મપૂ ઞ ષીદ્ફૉ ળ્રીઅજગ ગળૂ ફીઘૂ ઝૉ .
ઑફૂ ગHબફી ગળદીઅ ઑફૉ ર્ડૂ મફીષૂ નૂપૂ ઝૉ . ઑગ ઼ીરી લ ઝ્ગળૂ ઑ 1લીળૉ
બળથૂ ઑફી ચળૉ Eલ ઝૉ ઇફૉ ઼ીરૉ ષીશી ઝ્ગળીફૉ ઈષૃઅ મપૃઅ ગળદીઅ ગઅઊ ઈષણદૃઅ
ફધૂ, ઑડવૉ ઑષૃઅ રીફૉ ઝૉ ગૉ રીળ્ બુદ ળ્ર]ડૂગ ફધૂ. ,K્ !લીઅધૂ ઞ ઌયીઅ ધીલ
ઝૉ . ઝ્ગળીફૉ ઑષૃઅ ઽ્લ ઝૉ ગૉ ઽઅૃ ઞૉફૂ ઼ીધૉ ,ૉર ગ?અ ઑફૉ રીળૂ મપૂ ષીદ રીફષૂ
Oઊઑ. ઑ nૂ ગઽૉ ષીલ ઇફૉ ઞૉ બૃ?હ ઇફૉ nૂ ફ્ દભીષદ ઙરૉ !લીઅ ઽ્લ બથ
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ઑફી રફરીઅ ફીફબશ ધૂ ઼અwઽીલૉવૂ ઽ્લ ઝૉ . રી?અ રીફ્ ઈબથૉ વીઙથૂકફૉ
મઽૉ ગીષૂઑ ઝૂઑ. ઼ીBઽ!લફૂ {ુ0ઑ મળીમળ ઽ્ઉ સગૉ બથ ષીદુષગ :ષફ ઞૉ ઝૉ
ઑ ધ્ણૃઅ ઑફીધૂ ઞૄ નૃ ઝૉ . ઑફીરીઅ ગHબફી ગૉ ફળૂ ગHબફી ઝૉ . ઈરીઅ ષીદુષગદી ઝૉ
ઞૉ ગHબફીરીઅ ળઽૉ ઝૉ ઑ સીઽરૅઙ ઞૉષી ચથૂષીળ ધઉ Eલ ઝૉ ગૉ ળથરીઅ દ્ભીફ ઈષૉ ગૉ
રીધૃઅ ળૉ દૂ ઇઅનળ ઘ઼્ૂ નૉ ઝૉ ઇફૉ ઑ રીફૉ ઝૉ ગૉ દ્ભીફ ઈષૂફૉ ઞદૃ ળ^ૃઅ ઽઅૃ દ્
઼ૃળુLદ ઝૃઅ. ઈ ગHબફીકરીઅ :ષફીળી રીથ઼્ ઈ ,ગીળફૃઅ ષદ6ફ ગળદી ઽ્લ ઝૉ
ઇફૉ ષીદુષગદીરીઅ :ષફીળી ઞૉ રફૃTલ્ ઝૉ ઑ વ્ગ્ ઑફ્ ઼ીરફ્ ગળદી ઽ્લ ઝૉ .
દ્ દરૉ રઞમૄદ મફ્, ઼ીરફ્ ગળ્, ષીદુષગ મફ્, દીુગ6 ગ મફ્ ઇફૉ ઼ીધૉ
વીઙથૂફ્ ઋબલ્ઙ ઼અદૃુવદ ળૂદૉ ગળ્. વીઙથૂ ફ્ ઋબલ્ઙ ઞળૂ ઝૉ .
ઈબથૉ રીફષ ઝૂઑ વીઙથૂ ઋબલ્ઙ દ્ ઽ્લ ઞ. બથ વીઙથૂફૂ ઇબૉLી
ઞૉ ઝૉ ઑ રીY બ્દીફી વ્ગ્ બી઼ૉ ઞ ઽ્લ. વીઙથૂફૂ ઇબૉLી નૃળફી રીથ઼્ ઼ીધૉ
ફી ઽ્લ. ચથૂ ષીળ ઈબથૉ ગઽૂઑ ઝૂઑ ગૉ ર] દ્ ઑફૉ રીડૉ ગૉ ડવૃઅ મપૃઅ ગલૃc ઑથૉ રીળૉ
રીડૉ ગઅઉ ફી ગલૃc. બથ દરૉ ઑ ઇબૉLીઑ ગલૃc ઽદૃઅ? વીઙથૂકફૉ રીબરીઅ ઇુય%લ&દ
ગળષૂ ઞળૂ ઝૉ . દરૉ મપૉ ઞ મૉભીર ળૂદૉ વીઙથૂક ષીબલી6 ગળસ્ દ્ 1લી ઘળૉ -ઘળ
ઞળ ઝૉ !લી દરૉ વીઙથૂ ફઽ\ મદીષૂ સગ્ ઇફૉ ઑ દરીળી રીડૉ ઼રઞષૃઅ ઘૄમ ઞળૂ
ઝૉ . ઈ લીન ળીઘO ગૉ ઞૉ ઞlલીઑ વીઙથૂકફૉ ઇુય%લુ&દ ઈબથૉ ગળષીફૂ ઝૉ ઑ
ઞlલી ઈબથી રીડૉ મઽૃ બ઼અનફૂ ઽ્ષૂ Oઉઑ, ઇઅઙદ ઽ્ષૂ Oઊઑ બ્દીફૂ
%લુ&દ ઽ્ષૂ Oઉઑ. વીઙથૂ ફી ફીરૉ ગઅઉ ગળ્ ઑ ઘૃમ ઞળૂ ઝૉ ગીળથ ગૉ ઈબથૉ
ચથૂ મપૂ ષઘદ ઑષૃઅ Oલૃઅ ઝૉ ગૉ વીઙથૂફી ફીરૉ O દૃઅ રફૉ ,ૉર ગળદૂ ઽ્લ દ્,
સૉફી રીડૉ ? ઈબથૉ ગ્ઊફૉ ષદઅYદી ઈબષીફૃઅ સૂ`લી ઞ ફધૂ ઇફૉ ઑ ષદૃ ઞ
વીઙથૂફૂ ઇ઼રદૃવી ઼ઞt ઝૉ . ઑડવી રીડૉ વીઙથૂ ફૂ ઼રદૃવી ઼ઞ6ષી રીડૉ
ઈબqઅ ષદ6ફ ઼રદ્વ ધીલ ઑ Oષૃઅ ઘૄમ ઞળૂ ઝૉ . દૉફૉ રીડૉ દરી?અ ષીદુષગ
ષીઅજફ ષપીળ્ ઑ ઞળૂ ઝૉ . દરૉ ષીદુષગ ળૂદૉ દરીળૂ Bભડફૉ઼ Eશષ્ દૉ ઞળૂ ઝૉ .
ળવ ણૉ ષવબરૉ ડ ઑ ણ રૉફૉઞરૉ ડ ઉુ ડૃડ, ણરૂ, ઇરનીષીન
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દરીળીરીઅ Bણ,ૉસફ ઽ્લ દ્ દરૉ ષદૃ વીઙથૂકફૉ ુફલઅYથ ફઽૂ ગળૂ સગ્. ઑફી
રીડૉ દરીળૉ ગીN઼ૉવ\ઙ વૉષૃઅ Oઉઑ ઑફી રીડૉ ઞળ બણૉ દ્ દરીળૉ ધૉળીબૂ વૉષૂ
Oઉઑ. બથ ઈ મીમદ્ ઘૄમ ઞળૂ ઼રઞષૂ. ઈબથૉ ઼ીરી લ :ષફફૉ ઼ીરી લ
ળઽૉ ષી નૉદી ફધૂ ઑફૉ મઽૃ ળ્રીઅજગ ગળૂ નૂઉઑ ઝૂઑ, મઽૃ ઞ ર્ડૃઅ ર્ડૃઅ મફીષૂફૉ
રૄગૂ નઊઑ ઝૂઑ, ઑગનર ળઅઙૂફ મફીષૂફૉ રૄગૂ નૂઉઑ ઝૂઑ બથ :ષફફીઅ ળઅઙ્
ઞૃ ની ઝૉ . ઈબથૉ રીફૂઑ ઝૂઑ ઑફીઅ ગળદીઅ :ષફ ષપીળૉ ઼ૃઅનળ ઝૉ , ષપીળૉ ઼ી?અ ઝૉ ,
ષપીળૉ ઼રદ્વ ઝૉ . ઈબથૉ ઇરૃગ-ઇરૃગ ,ગીળૉ વ્ગ્ઑ ષદ6ફ ગળષૃઅ Oઊઑ, ઑષૂ
રી લદી મીઅપૂફૉ મૉઢી ઝૂઑ ઇફૉ ઑડવી રીડૉ ઈ રૃDગૉ વૂ ધીલ ઝૉ . મૂE વ્ગ્ઑ
સૃઅ ષદ6ફ ગળષૃઅ Oઊઑ ઑ ઈબથૉ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ગઽૂ સગૂઑ. ચથી ગઽૉ ઝૉ , ફી ઼ીઽૉ મ,
ઇરીળૉ વVફી ૪૨ ષહ6 ધલીઅ ઽષૉ દ્ ઑગમૂEફૉ ઼ર: સગૂઑ! ઇરી? રૐફ બથ
઼રEષૂ ઞષૃઅ Oઊઑ! જૃબ ળઽૂઑ દ્ લ ઑફૉ ઘમળ બણષૂ Oઉઑ, ગૉ રીળી રફરીઅ
સૃઅ જીવૉ ઝૉ ? બથ ગૉ ર ઘમળ બણષૂ Oઊઑ? રફૉ ઞષીમ ઈબ્. યઙષીફૉ :ય
ઈબૂ ઝૉ , નીઅદ ઈRલીઅ ઝૉ , યીહી ઈબૂ ઝૉ દ્ મ્વ્ફૉ ગઽૂ ન્ ફૉ રફૉ ઈ દગવૂભ
ધઉ ઝૉ . સીઅુદધૂ ષીદ ગળ્. બથ ઑ જજી6 ગળષી રીઅઙદી ફઽૂ %લુ&દફૉ બ્દૉ
઼રઞષી રીઅ રફૉ સૃઅ Oઉઑ ઇળૉ યીઉ, ઈ મપૃ ગુષદીરીઅ ઼ી?અ વીઙૉ ગૉ રૐફ ઞ
~ૉ યીહી ઝૉ . યઙષીફૉ ગૉ ર ઈ :ય ઈબૂ ગૉ ર ઈ મપૃ ઈRલૃ?અ ઑષૃ ફધૂ ગઅઉ
ઑષૂ ષીદ ફધૂ રઽૉ ળમીફૂ ગળૂફૉ ષધ ળઽ્, બ0 મફ્, યવૉ વVફૉ મૉ Bનષ઼
ધલી ઽ્લ ગૉ મૉ ષહ6 ધલી ઽ્લ ગૉ ુષ઼ ષહ6 ધલી ઽ્લ! દરી?અ વV :ષફ ઽ્લ ગૉ
મૂE ઼અમઅપરીઅ બથ :ષફફૂ ઇઅનળ દરીળૉ ષીદ ગળષૂ ઞળૂ ઝૉ . દરીળી રફરીઅ ઞૉ
વીઙથૂ ઝૉ ઑફૉ ઇુય%લ&દ ધષી રીડૉ સiન્ ઝૉ . સiન્ O દરીળી ફઽ\ ઽ્લ દ્
ગૉ ષૂ ળૂદૉ મૂE દરફૉ ઼રઞષીફૂ ગ્ુસસ ગળૂ સગસૉ? ઽ: દરીળૉ ળEફૂ ઇળ: ગળ્
દ્ ઑરીઅ વઘષૃઅ બણૉ ઝૉ ગૉ દરફૉ સૃઅ ઝૉ ? દરૉ ઑરફી વઘ્ દ્ ઼ર:ઑ બઝૂ ઑર
ગઽૉ ષીલ ઝૉ ષીદુષગ :ષફ દરીળૉ રીથષૃ ઞ Oઉઑ ઇરફૉ O ગઉ રીનઙૂ ઝૉ ઈ
ળવ ણૉ ષવબરૉ ડ ઑ ણ રૉફૉઞરૉ ડ ઉુ ડૃડ, ણરૂ, ઇરનીષીન
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ષીદ મઽૃ ઼ીળૂ ળૂદૉ ઼ર: વૉષૂ Oઉઑ, મઽૃ બ0 બધૂ ઈ મઽઅૃ ઞ ઞળૂ ઝૉ
ઈડવૃઅ ઘી઼ લીન ળીઘO.
ઈબથૉ મપી ગHબફીફૂ નૃુફલીરીઅ ળીઽૂઑ ઝૂઑ ઇફૉ ઑફી ઈ મપી ,K્
ઝૉ . 1લીળૉ દરીળીરીઅ દગ6 મળીમળ ઽ્લ, મૃુ3પરxી મળીમળ ઽ્લ ઇફૉ O દરીળીરીઅ
ગHબફીસુ&દ ઽ્લ, દ્ દરૉ ષો.ીુફગ મફૂ સગ્. બથ દગ6 ઞળીલ ફી ઽ્લ મૃુ3પ ફી
ઽ્લ ઇફૉ રીY - રીY દરીળૂ ઇઅનળ ઑડવૂ ગHબફી ઞ ઽ્લ દળઅઙ્ ઞ ઽ્લ દ્ મઽૃ
મઽૃ દરૉ વૉઘગ મફૂ સગ્, મઽૃરીઅ મઽૃ દ્ દરૉ ગુષદી ગળૂ સગ્. બથ ષીદુષગદી
ફૂ ફ:ગ ફધૂ બઽaજૂ સગદી. ઈ ઼!લ ઝૉ ર] રીળી નલફી ઑગ ઘૄથીરીઅ દૉફૉ
઼ીજષૂ ઝૉ ઈરૉ [નલફીઅ ઘૄથીરીઅ વ્ઽૂ ઝૉ મૂઞૃ ગઉ ફધૂ, વીઙથૂક ઞૉ ઝૉ ઑ
દરીળૂ બી઼ૉ ઼ીજષ્ ઼્ફીફૂ Eશ ઙરૉ !લીઅ ભ] ગૂ ફી નૉસ્. ઑફૉ મઽૃ ઞ %લષુધદ
ળૂદૉ ઇરૃગ ઞlલી ઞ ઋબલ્ઙ ગળ્ ઝ્. ર] ઑગ ષી&લ વઘૉવૃઅ Oષૃઅ ઝૉ ગૉ Aબીથૂફૉ
ચૂફૂ ઞૉર ષીબળ્ ફૉ ઼ીજષૂફૉ ષીબળ્ ગીળથ ગૉ બીથૂફૃઅ Bળડ્ળૉ સફ ઞળૂ ઝૉ C
ઇ!લીળૉ ઈબથૉ બીથૂ રીડૉ ટટૃરૂઑ ઝૂઑ. બીથૂ ફધૂ ઈ બૅ>ષૂ બળ રૂઢૃઅ બીથૂ
ફધૂ. દ્ ઽઅૃ ઑર ઞ ઑગ ઋરૉળ્ ગળૂસ. ધ્ણી ભૉ ળભીળ્ ગળૂસ ગૉ વીઙથૂફૉ બથ પૂફૂ
ઞૉર ષીબળ્. વીઙથૂફૉ કઝૂ ઇફૉ ઼ર:ફૉ ષીબળ્ દ્ દરી? ઼રદૃવફ ઞૉ ઝૉ ઑ
ઞશષીઉ ળઽૉ સૉ. રીફુ઼ગ ઼રદૃવી Eશષષી રીડૉ ઈઅદBળગ દીગીદ ઘૄમ ઞળૂ ઝૉ
દરીળૂ બૉતૂ ફૂ ઇઅનળ યવૉ વીઙથૂફૂ દગવૂભ ઽ્લ બથ બઝૂફૂ બૉતૂરીઅ ઑ ફી ધીલ
ઑ ઘી઼ ઞૃ ક. ચથૂષીળ ર] Oલૃઅ ઝૉ ર્ડૂ Nરળફી વ્ગ્, Nરળ ધઊ Eલ ઑડવૉ ઑર
ગઽૉ ગૉ રીળી મીશગ્ રીળૂ ઼ીરૉ Oદી ઞ ફધૂ; ર] ઑરફૂ રીડૉ ગૉ ડવૃઅ મપૃઅ ગલૃc, ઑ
વ્ગ્ રશદી બથ ફધૂ, રીળૂ ઼ીધૉ ષીદ ફધૂ ગળદી. રફૉ ઘમળ ઝૉ ગૉ ઇ!લીળ ઑ
વ્ગ્ %લદ ઝૉ ઇધષી દ્ ઽ્લ દ્લ ફધૂ ગળદીઅ. ઈબથૉ મીશગ રીડૉ ગસૃઅ ગળૂઑ
ઝૂઑ !લીળૉ ઈબથૉ રફરીઅ Eથૉ ઇEથૉ રફફી dણી ઘૄથૉ ઑષ્ યીષ ઽ્લ ઝૉ ગૉ
ઈ મીશગ ર્ડૃઅ ધઊફૉ રી?અ બથ ઈષૃઅ 3લીફ ળીઘસૉ, રીળૂ બથ નૉઘ યીશ ગળસૉ
ળવ ણૉ ષવબરૉ ડ ઑ ણ રૉફૉઞરૉ ડ ઉુ ડૃડ, ણરૂ, ઇરનીષીન
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ઇધષી દ્ રફૉ ઞૉ ગઅઉ Oઉદૃઅ ઽસૉ ઑ ઈબસૉ. ઈષૂ ઉkઝી ળીઘ્ !લીઅ ઼ૃપૂ ષીઅપ્
ફધૂ, બથ 1લીળૉ દરીળૂ ઈષૂ ઊkઝી :નરીઅ બBળષુદ6દ ધઊ Eલ ઝૉ . !લીળૉ
઼અમઅપ્રીઅ રૃDગૉ વૂ ઈષૉ ઝૉ . ગીળથ ગૉ ઈબથૉ %લુ&દફૉ મૂEફૉ ગ્ઊબથ ળૂદૉ
ષદઅYદી ઈબષી રીઅઙદી ફધૂ વીઙથૂફી ફીરૉ ,ૉરફી ફીરૉ ઈબથૉ મપૃઅ વૄઅડૂ
ફી`લૃઅ ઝૉ . ઼ીજી ,ૉરરીઅ રૃુ&દ ઽ્લ. મઽૃ ઞૄ ફૃઅ ઇફૉ Eથૂદૃઅ ષી&લ ઝૉ ગૉ O ગ્ઊ
%લુ&દ ઞૉ દરફૉ ,ૉર ગળૉ ઝૉ ઑષૃઅ દરૉ રીફદી ઽ્લ દ્ દૉ જૉગ ગળષીફૃઅ ગસૃઅ ફઽ\
ગળષીફૃઅ બથ 1લીળૉ ઑ %લુ&દ દરીળી ધૂ નૄળ ઞદૂ ળઽૉ ઇફૉ &લીળૉ લ બીઝૂ ભળૂફૉ ફી
ઈષૉ દ્ દરીળૉ ઑ ઼રઞષીફૃઅ ગૉ દરફૉ ઑ %લુ&દ &લીળૉ લ ,ૉર ગળદૂ ઞ ફ ઽદૂ ઇફૉ
બીઝૂ ભળૂફૉ ઈષૉ દ્ ઼ૂપૂ ષીદ ઑ દરફૉ ,ૉર ગળૉ ઞ ઝૉ . ઇધષી દ્ ઞૉફૉ ,ૉર ઽસૉ
ઑ ઝ્ણૂફૉ ઞષીફ્ ફધૂ. ર] ગ^ૃ દૉર ઉળ઼ ષૉળૂ ઉટૂ. ઼ળશ ધીષ્ :ષફરીઅ. ણૂલળ
ઞ\નઙૂ ફીરફૃઅ ુબ&જળ ઽદૃઅ ઑરીઅ મઽૃ ઼ળ઼ ષીદ ગળૂ ઽદૂ. સીઽઘઘીફૉ ઈુવલી
યફૉ ગ^ૃઅ ઈબથૉ ઽઅરૉસીઅ મઽૃ ઇપળીઅ ઇચળીઅ ળદી ગૉ ર સ્પૂ ગીતદી ઽ્ઉઑ ઝૂઑ?
઼રલીફી ઋગૉ વફી ઼ઽૉ વી ળદી ગૉ ર ફધૂ સ્પદી? રીળૂ રજણૂફૉ ઞડૂવ યીહીરીઅ,
ઇપળૂ યીહીરીઅ ઈબથૉ ઑડવૃઅ ઇપ?અ બૉની ગળૂ નઉઑ ઝૂઑ ગૉ ઞૉફૉ ગીળથૉ ઼અમપ
અ ્
ઙૄઅજષીઉ Eલ ઝૉ . ઼ળશદી ળીઘ્, ,ૉરરીઅ, ઼મઅપ્રી ઼ળશદી ઇફૉ બ0દી મઽૃ
ઞળૂ ઝૉ . ઈ ઼ળશદી ઑડવી રીડૉ ઞળૂ ઝૉ ગૉ કફૉડૂ ઽસૉ દ્ ઼ળશદી ઽસૉ.
઼મઅપફૂ ઇઅનળ ,ીરીુથગદી ઽસૉ દ્ વીઙથૂક ઈષસૉ. ઇફૉ ઼અમઅપ્ જ્@઼
વીઅમી ડગસૉ બથ વીઙથૂધૂ ઑફૉ મઽૃ યળૂ નૂપીઅ ઽસૉ દ્ ઑફૂ Oણૉ ષીધ6 ઈષૉ
ઈષસૉ. દરીળી ષદ6ફફૉ !લીળૉ ઑફૂ Oણૉ ષીધ6 ઞ નૉઘીલ ઝૉ . ર] ગ્ઉ ગ ફૉ મઽૃ મઽૃ
ઞ ુષજીળૂફૉ મઽૃ ઞ મપૂ ઞlલીઑ ભળૂ ભળૂફૉ ઑ ુઙડ ઈબૂ ઽષૉ રીળૂ ષહ6ઙીઅઢૉ
ઈઙવી Bનષ઼ધૂ રફૉ સૃઅ ઙૂડ રશષીફૂ ઇફૉ રીફૂ વ્ ગૉ ઑફૉ ઙૂડફી ઈબૂ દ્
ઈષૃઅ ુષજીળૂઑ ઝૂઑ બથ નળૉ ગ ઼અમઅપરીઅ વૉષી ઇફૉ નૉષી ધઊ ઙલૃઅ ઝૉ . બથ ઈ ઙૂષ
ઑઅણ ડૉ ગ ધૂ રૃ&દ ધીક. દરૉ દરફૉ લ્lલ વીઙૉ ઝૉ દરૉ ગળ્. ઽઅૃ ઞૉ ગઅઉ ગઽઅૃ ઝૃઅ ઑ
ફષૂ ષીદ ફધૂ ઈઞ ષદૃક દરફૉ ઙૂદીફી .ીફરીઅ બથ રશૉ ઝૉ . યીઉ દરીળૉ
ળવ ણૉ ષવબરૉ ડ ઑ ણ રૉફૉઞરૉ ડ ઉુ ડૃડ, ણરૂ, ઇરનીષીન
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ગળષૃઅ ઝૉ દ્ દરૉ ગળ્
ગળ્, બથ ઼ળવ મફ્ રૃ&દધીક ઇફૉ ઈ!ર ુષbી઼ ળીઘ્
રફ્ુષ.ીફ ઑઞ ગઽૉ ઝૉ ગૉ દરૉ ઞૉડવૂ બ0દી ળીઘ્ ઝ્ ઑડવી ઼અમઅપ્ દરીળી ષપૃ
રઞમૄદ ધીલ ઝૉ . દ્ ઈ ચથૂ ષદૃ ઇફૉ બ0બધૂ ઼ર: ઞષી ગૉ O ઈડવૃઅ
ગળૂસૃઅ દ્ ઞ ઈબથૉ ષપીળૉ ષધ ળઽૂ સગૂસૃઅ.

'રીફુ઼ગ
રીફુ઼ગ રૃ7ગૉ વૂ ઽ્ષૂ ઑ બીઙવબફફૂ
ુફસીફૂ ફધૂ ઞ..2
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ુજઅદી ઇફૉ દશીષ રૉફઞ
ૉ રૉ9ડ
ણૌ. રીલી ળીષ
(ષળ રફ્ુજગ/઼ગ, +ષ;઼
ઽ્$બૂડવ, 9લૃલ્ગ< , લૃ.ઑ઼.ઑ.)
ઈબથ્ ઈઞફ્ ુષહલ ઝૉ ગ્ુષણ-19ફી ઼અનય6રીઅ ુજઅદી ઇફૉ દથીષફૃઅ
%લષધીબફ. ઽઅૃ રીળી બ્દીફી ઇફૃયષ્ધૂ રી?અ ષગદ%લ જીવૃ ગ?અ ઝૃઅ. ઈઞૉ
ઈબથૉ મપી ગ્ુષણ-19ધૂ ધદીઅ દથીષ (ડoૉ ઼) ુષસૉ ષીદી6વીબ ગળષીઅ યૉઙી ધલી
ઝૂઑ.
ઽઅૃ 35 ષહ6ધૂ લૃલ્ગ6 ફૂ ઑગ ઽ્બૂડવરીઅ રફ્ુજુગ!઼ગ દળૂગૉ ગીર ગ?અ
ઝૃઅ. ઈ રBઽફીફીઅ રીજ6 રBઽફીફૂ ઈઘળરીઅ ઇફૉ ઑુ,વ રBઽફીફીઅ સઈદરીઅ રીળૂ
ઽ્ુબડવરીઅ ઇફૉ wીNણ બળ ઞૉ યલીફગ /Tલ્ ઋયી ધલી ઽદીઅ, દૉ Oઉફૉ ઇફૃયષૂ
ણૌગડળ્ બથ યલ ઇફૉ નૃ:ઘફૂ વીઙથૂધૂ ચૉળીઉ ઙલૉવી. wીNણ બળ ઼ભૉ ન
ઑળગઅBણસફ ષીશી 6 રીશફીઅ ડoૉ વળ ઙ્ઢષીલી ઽદીઅ. ઽૉ વરૉડ ઼ૃડ ષીશી ઽૉ Hધ ષગ6 ળ
સમ્ ડoૉ વળરીઅ વઉ ઞઉ ળ^ીઅ ઽદીઅ. ઼ીધૉ ઼ીધૉ ઈર ળૂટષ6 કBભ઼઼6 ઇફૉ દૉરફૂ
ચથૂ ડૃ ગણૂક બથ wીNણ બળ ઽદૂ. ઈઘૃઅ wીNણ યળીઉ ઙલૉવ ઽદૃઅ, ઑષૃઅ વીઙદૃઅ
ઽદૃઅ ગૉ ઇરૉ ષ્ળ ટ્ફરીઅ ઽદીઅ, ઉરઞ ઼ૂ ર, ઉ બૉસ ડ ઽ્વ, ઈઉ.઼ૂ.લૃ. મપીઞ
ર્ ગ્ુષણ-19ફીઅ નનકધૂ યળીઉ જૃ&લીઅ ઽદીઅ. મૂ: ઼ુષ6઼ૂટ ઇફૉ ઼ઞળૂફી
ગીર્ મીઞૃ ઑ રૄગૂ ળી`લીઅ ઽદીઅ. મપીઅ ણૌગડળ્, ફ઼v, ધૉળીબૂડ્ ઇફૉ મૂE મપી
ષગ6 ઼6 દફદ્ણ રઽૉ ફદ ગળૂફૉ નળૉ ગ નનફૉ મજીષષીફ્ ,લી઼ ગળૂ ળ^ીઅ ઽદીઅ. ઈર
ઝદી બથ ચથી નનકફૉ મજીષૂ સગીલી ફ ઽદીઅ. ઈફ્ ઈપીદ ચથ્ Nણ્ ઽદ્
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ગનીજ ષહv ઼ૃપૂ ઑ ઈપીદ લીન ળઽૉ સૉ. ઞૉ નનક ષૉ ડૂવૉડળ બળ ઽદીઅ દૉક મૉ,
જીળ, ઝ Bનષ઼ ઼ૃપૂ ષૉ ડૂવૉડળ બળ ઽદીઅ, ઑરીઅ ધૂ ચથી દ્ મઽીળ બથ ઈષૂ સગૉ
દૉર ફઽદીઅ. નનક રીડૉ ષૉ ડૂવૉડળ, ણૌગડળ ઇફૉ ફ઼v રીડૉ ઑફ-95 રીગ,
ઙીઋફ, ર્E, ભૉ ઼ ુસHણ મપીફૂ ઼ઘદ ઇઝદ ઋયૂ ધઉ ઽદૂ. મપી ઞ
ગર6જીળૂકફૂ ઼વીરદૂ Oઘરરીઅ રૃગીઉ ઽદૂ. ઼ીધૉ-઼ીધૉ દૉરફી ષઞફ્ ઇફૉ
દૉરીઅ બથ દૉરફી ચળણી રીઅ-મીબ ઞૉ ઼ીધૉ ળઽૉ દી ઽ્લ ઑરફૂ ઼વીરદૂ બથ
Oઘરીલ ઑષૃઅ ઽદૃઅ. મપૃ Oઉફૉ રફૉ રીળી બુદ ણૌ. Dલીર ળીષ ુજઅદી ધદૂ ઞૉ
વઙયઙ 30 ષહ6ધૂ ઑ ઽ્બૂડવરીઅ ઼ૉષી ઈબૂ ળ^ીઅ ઝૉ . ઑરથૉ 30 ષહ6રીઅ ચથૂ
રઽીરીળૂકરીઅ ઼ૉષી ઈબૂ ઝૉ ઞૉષૂ ગૉ ઑઉ ઼ ઑજ.ઈઉ.ષૂ., ઼ીસ6, રીસ6,
ઉમ્વી, Rવૉઙ, ટૂગીષીઉળ઼, ષઙૉળૉ. બથ ઈ ષીઉળ઼ જૉબૂ ઝૉ ઇફૉ :ષવૉથ ઝૉ .
નીષીફશફૂ ઞૉર મપી ઞ નૉસ્રીઅ ,઼ળૂ ઙલ્ ઝૉ . સઈદરીઅ USAફીઅ લૃલ્ગ6
સઽૉ ળફીઅ ધ્ણી ઙથી ઽ્ડ બ્ડ ઽદીઅ, રીજ6 ઇફૉ ઑ,ૂવરીઅ ઈઘી ઇરૉળૂગીફીઅ
નનકફીઅ વઙયઙ 40% ઞૉડવી નનક ઇરીળી ુષદીળરીઅ ઽદીઅ. ઈ મપૃ Eથૂફૉ
ઇફૉ ઇફૃયષૂફૉ રીળૂ રીફુ઼ગ ુધુદ બથ ઘળીમ ઽદૂ ધઉ ઙઉ ઽદૂ. Nચ ફી
ઈષષૂ, ુજઅદી ધષૂ, ઑ઼ૂણૂડૂ ષપૂ ઞષૂ, ગ્ઉ ગીરરીઅ :ષ ફ વીઙષ્, ષઙૉળૉ
ઇફૃયષીલ.

રઽીરીળૂફૂ રીફુ઼ગ ઇ઼ળ્
યલ ઇફૉ ઇુફુbદદીધૂ બૂણીદૃઅ રફ, Oઘરફૂ વીઙથૂ, ઇEyલીફ્
યલ, રીBઽદૂફ્ ઇયીષ, ષીલળ઼ફૉ કશઘષીરીઅ ઇસુ&દ S ઇવઙ બણૂ ઞષીફ્
યલ, ઇઝદ, ઼ીળષીળફૂ ઇુફુbદદી, ષઙૉળૉફૂ ઇફૃયૄુદ ધીલ ઝૉ . ઞૃ નૂ-ઞૃ નૂ
,રીથગદી ઈ રઽીરીળૂ ઈઘૂ નૃુફલીરીઅ ઝૉ , બથ લૄલ્ગ6 રીઅ ઑફૂ ઇ઼ળ ષપીળૉ
ઝૉ . ભૉ &સફ્ ઇફૉ રૅ!લૃફ્ ઈઅગણ્ Oઉઑ દ્ ઑરીઅ ીટૂવ, ઉુ ણલી, ળુસલી,
ઉડવૂ ઼ૐધૂ ઈઙશ ઝૉ . ુષbરીઅ ઞૃ વીઉ 15રીઅ 130 વીઘ ગળદીઅ ષપીળૉ વ્ગ્ફૉ
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ગ્ળ્ફી ષીલળ઼ૉ ,યીુષદ ગલી6 ઽદી ઇફૉ 5.80 વીઘ રૅ!લૃ ધલીઅ ઽદીઅ
લૃ.ઑ઼.ઑ.રીઅ ઞૃ વીઉ 15રીઅ 35 વીઘ ગળદીઅ ષપીળૉ ઉ ભૉ &સફ ધલી ઽદીઅ.136
ઽEળ વ્ગ્ રૅ!લૃફૉ ષસ ધલી ઽદીઅ મૂ.મૂ.઼ૂફીઅ ઈઅગણી ,રીથૉ યીળદરીઅ 10
વીઘધૂ ષપીળૉ વ્ગ્ફૉ ઇ઼ળ ધઉ ઝૉ ફૉ 25 ઽEળધૂ ષપીળૉ રૅ!લૃ ફaપીલી ઝૉ
(દી.16/07/2020઼ૃપૂ). ઈરીઅધૂ ષોુbગ દળૉ વઙયઙ 33% ગૉ ઼ ચળણી ચળ
ઇફૉ વaઙ ડર6 ભૉ ઼ૉવૂડૂરીઅધૂ ઈ%લીઅ ઝૉ . સઈદફીઅ લૃ લ્ગ6 સઽૉ ળ ઇફૉ દૉફૂ ઈઞૃ
મીઞૃ ફીઅ ુષદીળ્ ઽ્ડ બ્ડ ઽદીઅ,. ઉુ ણલીરીઅ બથ લૃલ્ગ6 ફૂ ઞૉર ર્ડી સઽૉ ળ્
રૃઅમઉ, BનHઽૂ, ઇરનીષીનરીઅ ઉ ભૉ સફફ્ નળ ષપીળૉ ઝૉ . ઘ્વૂરીઅ ળઽૉ દી, ઽષી ઋE઼
ષઙળફીઅ ળઽૉ ઢીથરીઅ ળઽૉ દી ઽ્લ ઇફૉ ઽીધ પ્ષી રીડૉ ઼ીમૃફૂ બથ ઇઝદ ઽ્લ,
બુiવગ ડo ીઅ઼બ્ડt સફફ્ ષપીળૉ ઋબલ્ઙ ગળદી ઽ્લ ઑષી સઽૉ ળ્રીઅ ળઽૉ દીઅ વ્ગ્ રીઅધૂ
ચથી ઈ ળ્ઙરીઅ ઼બણીલી. લૃ.ઑ઼.ઑરીઅ સઈદરીઅ ઇફૉ ઽઞૃ બથ ગ્ુષણ-19ફૂ
ઈ રઽીરીળૂ ુષહૉ ચqઅ મપૃઅ ઇ.ીદ ઝૉ . ષીઉળ઼ ગઉ ળૂદૉ ,઼ળૉ ઝૉ ? સૉફીધૂ ગીમૃરીઅ
ઈષૉ!, ગૉ ષૂળૂદૉ દૉરીઅધૂ મજૂ સગીલ? રીગ બઽૉ ળષ્ ગૉ ફ બઽૉ ળષ્? રીગ
બઽૉ ળષીધૂ ળLથ રશૉ દ્ ગૉ ડવૃ ળLથ રશૉ? ઑ ઈબથૉ Eથદી ફધૂ. ધ્ણૂ ઘીઅ઼ૂ
ઈષૉ ઇફૉ ઙશીરીઅ નૃઘૉ દ્ મૂગ વીઙૉ ગૉ રફૉ જૉબ દ્ ફધૂ વીઙૂ ઙલ્ફૉ? વઙયઙ
40% વ્ગ્રીઅ ગ્ળ્ફી ષીલળ઼ ઽ્ષી ઝદીઅ ળ્ઙફીઅ ગ્ઉ ુજ ઽ નૉઘીદીઅ ફધૂ. ઘી઼
ગળૂફૉ લૃષીફ ઇફૉ દઅનૃળદ વ્ગ્રીઅ. જૉબ વીlલીઅ મીન &લીળૉ ુજ ઽ્ નૉઘીલ ઑ
જ્@઼ ફધૂ. ઑઅડૂમ્ણૂ ડૉ ડ ગૉ ડવી ડગી Bળગષળ ધીલ ગૉ ઑઅડૂમ્ણૂ ભળૂ ણૉ ષવબ
ધીલ દ્ ગૉ ડવી ડગીફૉ દૉફીધૂ ળLથ રશૉ? ઈ મપી ઼ષીવ્ફી ઞષીમ ફધૂ ઼ીધૉ઼ીધૉ ષીઉળ઼ નૉઘીદ્ ફધૂ ઑ ષપીળૉ ુજઅદી ઋયૂ ગળૉ ઝૉ . સ?ઈદરીઅ ઼ૂ.ણૂ.઼ૂ.
ઑડવૉ ગૉ ઼]ડવ કભ Bણ઼ૂ઼ ગઅડo્વ ઇફૉ ઑફ.ઈઉ.ઑજ. ઑડવૉ ગૉ ફૉસફવ
ઉુ ડૃડ કભ ઽૉ Hધફૉ વ્ગ્ફૉ ઼ીજૂ રીBઽદૂ બઽ્જીણષીરીઅ ઼રલ વીlલ્. ઽઞૃ અ
બથ લૃ.ઑ઼.ઑ.રીઅ બૄળદીઅ ,રીથરીઅ ડૉ ડ ધદીઅ ફધૂ. ડૉ ડફૃઅ ળૂટHડ ઈષષીરીઅ બથ
઼રલ વીઙૉ ઝૉ . ઈ મપૂ બBળુધુદ ષપીળૉ ુજઅદી ઋબEષૉ ઝૉ . ગૃ ડૃઅ મૂઞફ્ફૉ બ્દીફીઅ
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ઽૉ Hધ ષગ6 ળ્ ઞૉ dજી Oઘર વઉ ગીર ગળદીઅ ઽ્લ ઑરફી રીડૉ ુજઅદી ધીલ ઇફૉ ઑ
ઽૉ Hધ ગૉ ળ ષગ6 ળફૉ દૉરફીઅ ગૃ ડૃઅ મૂકફૂ ુજઅદી ધીલ ઇફૉ ઑ મપીફૉ ભૉ સફ ધીલ ઑષૃઅ
મફૉ !લીળૉ બBળુધુદરીઅ ચથ્ દફીષ ઈષૉ ઝૉ . ચથી ઉરળઞ ઼ૂ ણૌગડળ્ ચથી
ઇઢષીણૂલી, રBઽફી ઼ૃપૂ ચળૉ ફઽ્દી ઙલીઅ, ઞડ ઑ ુષજીળૂફૉ ગૉ ઇરીળૂ ભૉ રૂવૂફૉ
બથ ઉફભૉ &સફ વીઙસૉ. ચથીફૉ ઉફભૉ &સફ વીlલૃઅ બથ ઘ?અ, રૅ!લૃ બથ ફaપીલી.

ઑગવદી ઇફૉ ઇવઙદીફૂ ઼અયીશ (ગૉ ળ કભ ઈઉ઼્વૉસફ ઑઅણ વ્વફૂફૉ઼)
ઈબથફૉ મપીફૉ ઑગ મૂEફૉ રશષીફૃઅ, ઑગમૂE ઼ીધૉ ઞરષીફૃઅ, મધ6ણૉ
ઋઞષષીફૃ,અ નીની-નીનૂફૉ બૐY-બૐYૂકફૉ ળરીણફૃઅ ઈ મપીફ્ ગૉ ડવ્ ઽળઘ ઽ્લ
ઝૉ બથ મચૃઞ
અ ઑગનર મઅચ ધઉ ઙલૃઅ. ઈ ઑગવદીઅ ભ્વૂ ઘીલ ઑષૂ વીઙૉ, ઘી઼
ગળૂફૉ ઑગવીઅ ળઽૉ દીઅ ઽ્લ, Nરળ વીલગ ઽ્લ, ઑરફીઅ રીડૉ ચqઅ ષ઼રૃઅ મફૂ Eલ.
બથ ઈ ઇઅદળ મજષી રીડૉ ઞ?ળૂ ઝૉ w઼્ળૂ, ભૃણ, ઽ] ણ ઼ૉફૂડીઉટળ, મપીફૂ ઇઝદ
ઽદૂ ઈફી વૂપૉ વ્ગ્રીઅ ુષુજY ષદ6ફ Oષી રૃઅ. ઞળૂલીદ ગળદીઅ ષપૃઅ ષદૃફ્
઼અwઽ, ગળષી રીઅી રીફુ઼ગ ળૂદૉ બ્દીફી ઇઅગૃસફૂ મઽીળફૂ ુધુદફૉ ઇઅગૃસરીઅ
વૉષીફ્ ,લી઼ ગળષી રીઅી.
ુજHણo ફ ઽ્રરીઅ બથ ઞષીલ ફઽ\ ુ઼ુફલળ ણીલળૉ &ડળ ુષBણલ્ મદીષૉ.
બ્દીફી યુષTલ રીડૉ બથ ુજઅદી ધીલ. ઈષ્ ગબળ્ ઼રલ ઈબથૉ ગ્ઉઑ
ઇફૃય%લ્ ફધૂ, ઼ીધૉ ઼ીધૉ ફીથીુગલ ઇઝદ બથ ઈષૂ. પઅપી ળ્ઞઙીળ મઅપ ધઉ
ઙલીઅ. મૉળ્ઞઙીળૂફ્ નળ 4% ધૂ ષપૂફૉ 15% ઼ૃપૂ ધઉ ઙલ્. ચળફીઅ ઽી &લીઅધૂ
યળષીફી? યીણૃ ગૉ ષૂ ળૂદૉ યળષીફૃઅ? મૉ ડઅગફૃઅ ય્ઞફ ગૃ ડૃઅ મ રીડૉ ગૉ ષૂ ળૂદૉ બૄ?
બીણષીફૃ? Oમફૂ ઼ીધૉ ઈળ્lલ ુષર્ બથ ઙલ્. ગૃ ડૃઅ મફી ઈળ્lલફૂ બથ ુજઅદી.
કઝૂ ઈષગ ષીશી ચથી ગૃ ડૃઅ મ્ રીડૉ ઈ ઇ઼^ ઇફૉ ુજઅદી ઞફગ ઽદૃઅ.
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રીફુ઼ગ ુદયીષ્
ઋબળ નસી6ષૉવ ઈભદ્ફૂ ુધુદરીઅ ઇફૉગ ,ગીળફૂ રીફુ઼ગ ઼રલીક
ઌયૂ ધીલ ઝૉ . ઈષૂ ુધુદરીઅ રીફુ઼ગ ઇષધદી ઞૉષૂ ગૉ ુજઅદી, ુફળીસી,
નૃ:ઘરીઅ ણૄ મૂ ઞષૃઅ ષઙૉળૉ વLથ્ Oષી રશૉ ઝૉ ઈફૂ ઇ઼ળ નળૉ ગ %લુ&દફી ષદ6ફ બળ
ઇવઙ ઇવઙ ળૂદૉ ધીલ ઝૉ .
઼ૐ,ધર ઈબથૉ Oઘરૂ ષદ6ફ ઇફૉ ઽદીસી બળ ષીદ ગળૂસૃઅ. ચથી વ્ગ્
ઈષૂ બBળુધુદરીઅ ઈHગ્ઽ્વ ગૉ મૂ: રીનગ ષદૃફૃઅ ઼ૉષફ ષપીળૂ નૉ, Nપ ફી
ઈષદૂ ઽ્લ ગૉ ુજઅદી ધદૂ ઽ્લ દ્ નષીફીઅ બૉ ની બૂષીફૃઅ જીવૃ ગળૉ ઇફૉ ઑફૂ
઼ીધૉ ુજઅદી ઇફૉ ુફળીસી બથ ષપૉ, બુદ-બ!ફૂફીઅ ટઙણી ષપૂ Eલ, ગૃ ડૃઅ મૂકફી
ટઙણી ષપૂ Eલ, ઑગવી ળઽૉ દી ઽ્લ ઇફૉ ગ્ઉ ઈષૉ ફઽ\, ગ્ઉફૉ !લીઅ ઞષીફૃઅ ફઽ\,
Bનષ઼ ઋબળ Bનષ઼, ઇઢષીBણલી બળ ઇઢષીBણલી, રBઽફી બળ રBઽફી રફ ઇગશીલ
ઑડવૉ ચળરીઅ રીળટૃણફીઅ ુગ઼ી ષપૉ ઑ %લુ&દ ગીર રીડૉ બથ મઽીળ ઞષીફૃઅ ડીશૉ,
ઑફૉ યલ વીઙૉ ઇફૉ સળૂળરીઅ ગ્ઉ ળ્ઙ ફ ઽ્લ દ્ બથ ઑફી ુજ ઽ્ ઇફૃયષીલ
રીધૃ નૃઘૉ, બૉડફૂ ઙળમણ ષપૂ Eલ, ઼ીઅપીફીઅ નૃઘીષી ધીલ.
ષપીળૉ બણદૂ ુજઅદી, મૉજૉફૂ, ધીગ, ઙૃ઼્, મૉ3લીફબqઅ, ફીલૃકફ્
નૃ:ઘીષ્, ઇુફ/ી ષઙૉળૉફૉ વૂપૉ ઑફૃઅ ષદ6ફ મનવીઉ Eલ. ઈષી ઼અOઙ્રીઅ
ઙયળીરથ ધીલ, ^નલફીઅ ચમગીળી ષપૂ Eલ, ઑ઼ૂણૂડૂ ષપૉ, Nચ ફ ઈષૉ, જૉફ
ફ બણૉ , ઽીધ બઙ ઘ]જીલ, ષયીષ જૂણૂલ્ ધઉ Eલ, ઈ ુજઅદીફૉ વૂપૉ ઝૉ 1લીળૉ
ુજઅદી મઽઅૃ ષપૂ Eલ ઈઘ્ Bનષ઼ ળઽૉ , ચથી Bનષ઼ ળઽૉ , દ્ બઝૂ ઑરીઅ ષોગૂલ
઼વીઽ વૉષૂ બણૉ .
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ુફળીસીફી રૄણરીઅ, ફૂળ઼ ધઉ ઞષૃઅ, ગસીરીઅ રE ફ ઈષષૂ, ષઞફ ચડીણ્,
ઇુફ/ી, ઇસુ&દ, સળૂળ ઇફૉ રફ પૂરી બણષી, ઙૃફીફ્ યીષ ધષ્, મૉ3લીફ
બqઅ, રૅ!લૃફી ુષજીળ્ ઈષષી, ઈબપીદફી ુષજીળ્ ઈષષી, ઈ મપીફૉ વૂપૉ
%લુ&દ બ્દીફૃઅ ળ્ુઞનઅ ૃ ચળગીર, ફ્ગળૂ ગૉ ઇ લ સોLુથગ ગીર્ ગળૂ સગદ્ ફધૂ.
ઈફૉ ઈબથૉ Bણ,ૉસફ Bણ઼કણ6 ળ ગઽૂઑ ઝૂઑ. ઞૉરીઅ ઋબળફીઅ મપી ઞ વLથ્ Oષી
રશૉ ઝૉ . nૂકરીઅ ઈ મઽઅૃ ઼ીરી લ ઝૉ 1લીળૉ સ્ગ રી ઼ૂળૂલ઼ફૉસ ષપૂ Eલ,
ઈ!રઽ!લીફીઅ ુષજીળ્ ઈષૉ, બ્દીફૃઅ ષઙૐળષ કઝૃઅ ધઉ Eલ, બ્દીફૉ ન્હ
નૉષીફૂ ષૅુx ષપૂ Eલ, દ્ રીથ઼ નૃ:ઘરીઅધૂ ઼ૂપ્ ુફળીસીરીઅ ઙલ્ ઝૉ ઑર ગઽૂ
સગીલ. ઇફૉ ઑ ળૂદૉ ઑફૉ ડo ૂડર]ડફૂ બથ ઞળ બણૉ ભૉ રૉવૂ રૉQમ઼6ઑ ઘી઼ ગૉ ુરY્
ઽ્લ ગૉ , ગૃ ડૃઅ મૂઞફ્ ઽ્લ ઑરફૉ ઈષૃઅ ગ્ઉ બથ ઽ્લ ઞૉ ઼ઘદ Bણ,ૉસફફૂ ઇધષી
ઈબપીદફૂ ષીદ્ ગળદ્ ઽ્લ દ્ ઑફૉ ઙઅયૂળદીધૂ વૉષૃઅ ઇફૉ ઑફૉ દળદ ઞ ઑફૂ
ડo ૂડર]ડ રીડૉ ઑફૉ દોલીળ ગળષ્. ઈબફૉ બીઝશધૂ Oઉસૃઅ ગૉ ડo ૂડર]ડ રીડૉ ગઉ ળૂદૉ
ષ્વ ગળષ્. બથ મઽઅૃ ઞળૂ ઝૉ Bણ,ૉસફ ઉસ ઑ ડo ૂડૉ ષવ ગઅણૂસફ ઑરીઅ
રૉણૂસૂફ/ધૉળીબૂફ્ ચથ્ ભીલન્ ધીલ ઝૉ .
PTSD(Posttraumatic stress disorder) દરૉ

ઈ સiન ઼ીઅય્
ઽસૉ 1લીળૉ વણીઉ રીઅધૂ ઼ોફૂગ્ બીઝી ઈષૉ ઇફૉ ઑરફૉ લૃ3પયૄુર બળ ઞૉ યઅલગળ
ઇફૃયષ્ ધલી ઽ્લ ઇફૉ ઞૉ /Tલ્ ઑરફી રઙઞરીઅ ઇફૉ ^નલરીઅ ન્ળીઉ Eલ
ઑફીધૂ ષદ6ફરીઅ ઞૉ ભૉ ળભીળ ધીલ ઑ Posttraumatic stress disorder
ગઽૉ ષીલ. ઑરીઅ ઑ ઇફૉ ઑ ઞ લીન ઈષષૃ,અ ળીYૉ ઘળીમ ઼બફી ઈષષી ઇફૉ બઝૂ
ઋ!઼ીઽધૂ, ુષજીળ્ધૂ, વીઙથૂકધૂ નૄળ યીઙષૃઅ &લીઅલ ઞષૃઅ ફધૂ ઇફૉ મપૃ ઑ
ધશ ઑ બBળુધુદ ઑ /Dલ્ ઇફૉ યીષસૄ લ ધઉ ઞષૃઅ ઈ મપૃઅ Trauma ઝૉ .
ુજઅદી ષપીળૉ બણદી ઋxૉુઞદ, ષપીળૉ બણદૂ દગૉ નીળૂ ઇુફ/ી, મૉ3લીફબqઅ ગણગ
,ુદયીષ્, ઙૃ઼્ ઇફૉ ુજBતલીબqઅ ઈ ડo ્રીફી વLથ્ ઝૉ . ગ્ુષન-19રીઅ ડo ્રી
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ગૉ ષૂ ળૂદૉ ધીલ ઝૉ ? દરૉ બ્દૉ ગ્ુષણ-19ધૂ રીઅની બણલીઅ ઽ્બૂડવરીઅ ઙલી
ક&઼ૂઞફ ષપીળૉ ઈબષ્ બ્, મૉ-Yથ રBઽફૉ ઽ્બૂડવરીઅધૂ મઽીળ ઈ%લી.
ઈરીઅ ઞૉ યઅલગળ ઇફૃયષ ધલ્ દૉ બ્દીફી ઇુદZષફૉ ઼ીજષષીફૃઅ બ્દૉ :ષૂસૃઅ ગૉ
ફઽૂ ઑફૂ બથ ઘમળ ફઽ્લ, ઈ ુધુદરીઅ ઞૉ ઈપીદ ળઽૂ Eલ ઑ ઑગ ડo ્રી
ગઽૉ ષીલ. ઈળ્lલ ઼ૉષીકરીઅ Oણીલૉવી ચથી મપીફૉ નનકફૉ બ્દૉ મજીષૂ ફ
સ&લી ઇફૉ ઇઢષીBણલીક રBઽફીક ઼ૃપૂ ઈ બBળુધુદ ળઽૂ ઑફ્ યઅલગળ
ઈપીદ વીlલ્ ઽદ્. ઈષૂ ુધુદરીઅ ડo ૂડરૉ ડ ષઙળ ઼ૃપીળ્ ધદ્ ફધૂ. ઑરીઅ O
ડo ૂડર]ડ ફ ધીલ દ્ ફસ્, બુદ-બુ!ફફી ટઙણી, Bઽઅ઼ી, ઈબપીદફી ચથી
઼અયીષફીક ળઽૉ . મૉ ઼ળઘી ઼ર નૃુઘલીક ઽ્લ ઑરફૃઅ યૉઙી ગળૂ બ્દીફી ઇફૃયષ્
Bનવ ઘ્વૂફૉ ષીદ ગઽૉ , વીઙથૂકફૂ ષીદ ગળૉ , દ્ ઑરીઅધૂ ચથ્ ભીલન્ ધદ્ Oષી
ર્ ઝૉ . ઈષી ઙૅબ ઇ!લીળૉ દ્ Zoom ઋબળ ગળષી બણૉ .

નૃ:ઘ
નૃ:ઘફી ઞૃ ની ઞૃ ની દમ@ી ઽ્લ ઝૉ ઇષૂગીળ, ઙૃ઼્, ષીદજૂદ, ઇફૉ
ુફળીસીફ્ ષૂગીળ ઞૉ વ્ગ્ ઼ીલગ્વ્: યyલીઅ ઽસૉ ઑ વ્ગ્ ઈ ઘમળ ઽસૉ.
ઇષૂગીળરીઅ ગ્ઉ રીફષી ઞ દોલીળ ફ ધીલ ગૉ . ષઞફ રૅ!લૃ બીરૉ, ગૉ જીળૉ મીઞૃ અ
ઈડવૂ મપૂ મૂરીળૂ ઝૉ . ઇરીળી ,રૃઘ oQબ ગઽૉ ઝૉ ઇરૉBળગીરીઅ ગ્ળ્ફી ફઽ\ ઈષૉ
ઈબથફૉ ઇ઼ળ ફઽ\ ધીલ, મૂE દમ@ૉ ઙૃ઼્ ઈષૉ ઝૉ ગૉ રફૉ ગૉ ર ઈષૃઅ ધલૃ?અ
ગૉ ર ધલૃઅ?, YૂE દમ@ૉ રીથ઼ ઼્નીમી: ગળષી ,લી઼ ગળૉ ઝૉ . ઽ] ,યૃ O ઽઅૃ
ઈરીધૂ બ઼ીળ ધઉસ દ્ ઙળૂમ્ફૉ નીફ ગળૂસ, ફગ્ણૂ ઇlલીળ઼ ગળૂસ ષઙૉળૉ
ષઙૉળૉ, જ્ધી દમ@ૉ ુફળીસી ઘૄમ ફગીળી!રગ ઇફૉ ઈસી ષઙળફૃઅ રફ ધઉ Eલ ઝૉ .
ઈઘળૉ ઑ ષૂગળ ગળૉ ઝૉ ગૉ બBળુધુદફૉ ગીમૃરીઅ વઉ સગીલ ઑર ફઽદૂ. ઇઽ\
ઈબથ્ ગર6ફ્ ુ઼3પીઅદ ઇફૉ ઘૄમ ઞ ગીરરીઅ ઈષૉ ઝૉ , ગૉ ઙલી ઞફરરીઅ ઞૉ ગરv
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ગલીc ઽસૉ, બીબ ગલીc ઽસૉ, ઑ ઽષૉ ય્ઙષૂઑ ઝૂઑ. ઑફીઅધૂ ઈbી઼ફ રશૉ ઇફૉ
ધ્ણૂ ઼ઽફ ગળષીફૂ સુ&દ ષપૉ.
ગ્થ ષપીળૉ ,યીુષદ ધીલ ઝૉ ? ઈરી ઈબથૉ Oલૃ ગૉ ઈરી મપીફૉ ઈફૂ ઇ઼ળ
ધીલ બથ મપીફૉ ઑગ ઼ળઘૂ ફ ધીલ. Nરળ વીલગ રીથ઼્ , મઽૉ ફ્, ગઅઉગ
ઙૃરીષફીસ, ઞૉરફી ગૃ ડૃઅ મફીઅ ઈષૃઅ ષીળઅષીળ ધદૃઅ ઽ્લ, યૄદગીશરીઅ રીફુ઼ગ ળ્ઙ્
ધલી ઽ્લ, ફસીલૃ&દ ઽ્લ, ઑગવી ઽ્લ, ફીથીુગલ દગવૂભ્ ગૉ ઇ લ રૃDગૉ વૂક
ઽ્લ ઑ ઈષી નૃ:ઘરીઅ ષપીળૉ બણૂ Eલ ઝૉ .
O રફ રઞમૄદ ઽ્લ ષફૂ ઋE6 ષપીળૉ ઽ્લ, ગૃ ડૃઅ મૂઞફ્ ફ્ ડૉ ગ્ ઽ્લ દ્
ઈષૂ ઇ઼ળ કઝૂ ધીલ ઝૉ . ઈ રઽીરીળૂરીઅ નળQલીફ ફૄગ઼ીફ ઇફૉ Oઘર્ ુષુષપ
,રીથરીઅ ષ3લી ઝૉ . ગૉ ડવૂગ %લુ&દ ુધળ ળઽૂફૉ ડoૉ ઼ફી વૂપૉ ઘળીમ ધલૉવૂ
બBળુધુદફૉ ઼અયીશૉ ઝૉ .
“%લુ&દઙદ ળૂદૉ ઇફૉ ઼ીરીુઞગ ળૂદૉ ઈબફૉ સૃઅ ગળૂ સુગઑ?”
ઈબથૉ મપીઞ ફષૂ ર્ણ6 ફ ડૉ ગફૂગફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂઑ ઝૉ . Face book,
Skype, Zoom રીડ6 ભ્ફ ષઙૉળૉ ઈ રઽીરીળૂ O 20-25 ષહ6 બઽૉ વી ઈષૂ
ઽ્દ દ્ ઈબથૉ મપી ઼Qબગ6 ુષBઽફ ધઉ ઙલી ઽ્દ.
ઑગવદીરીઅધૂ મઽીળ ઈષષી રીડૉ ઇફૉ બBળષીળફી ઼લ્ ઇફૉ ન્દ્ ઼ીધૉ
઼અબગ6 રીઅ ળઽૉ ષી રીડૉ ઈ ડૉ ગફ્વ્: મઽૃ ઋબલ્ઙૂ ઝૉ .

ગ્ુષણ-1
19ફૂ ઈણ ઇ઼ળ્ફૉ ળ્ગમી સૃઅ ગળસ્?
ષપીળૉ બણદી ઼રીજીળ્ ફ Oષી ગીળથ ગૉ ષપીળૉ ઼રીજીળ્ ણળ ઇફૉ
ુજઅદીરીઅ ષપીળ્ ગળૉ ઝૉ . ફગીળી!રગ ષીદ્ફૉ ઇફૉ ઇભષીકફૉ ફ ભૉ વીષ્.
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ગ્ઉ બથ ઼રીજીળફૉ ઈઙશ ર્ગવદી બઽૉ વી ષપીળૉ ઼દગ6 ળઽૉ ષીફૂ ઞ?ળ
ઝૉ . ઘ્ડૂ રીBઽદૂકધૂ નૄળ ળઽૉ ષૃ. ઈળ્lલફૂ ષો.ીુફગ રીBઽદૂ રૉશષષી ુષbફૂલ
n્દ્ધૂ ફષૂ Eથગીળૂક સ્પ્. પીુર6ગ ઇફૉ ઇ3લીુ!રગ 3લીફ, લ્ઙી,
,ીથીલીર ઈબથી ષીળ઼ીરીઅ ઝૉ ઞૉ ઈ નૃ:ઘરીઅ સીઅુદ ઈબૂ સગૉ ઝૉ .
ચથી ઼રલધૂ ુષજીળદી ઽ્લ ગૉ બૃદગ ગૉ ફષવગધી ષીઅજષૂ ઝૉ બથ
઼રલફી ઇયીષૉ ધઉ ફી સ&લૃ ઽ્લ દ્ ઈ ઼રલ ઝૉ , ઑષૂ ઞ ળૂદૉ ષઞફ્ ઼ીધૉ
બથ ષપીળૉ ઼રલ ગીત્, ગ્ઉ ફષ્ સ્ઘ ઌય્ ગળ્, ઈબથૂ બણ્સરીઅ Nરળ વીલગ
%લુ&દ ગૉ ગ્ઉ ઑગવ્ %લુ&દ ળઽૉ દ્ ઽ્લ દ્ ઑફી ઘમળ ઇઅદળ બૄઝ્-ઑરફૉ ગ્ઉ
ષીળ ઞરષીફૃઅ બથ ગઽ્, ઙરદૂ ષદૃ ઑરફૉ વીષૂ ઈબ્, ઑરીઅ ચથ્ ઼અદ્હફૂ
વીઙથૂ ઇફૃયષીલ ઝૉ . ઘૃૂ ઽષીરીઅ ઇધષી દ્ ઇઙી઼ૂરીઅ ઞઉફૉ બથ Yૂ઼ ધૂ
જીવૂ઼ રૂફૂડ ળ્ઞ જીવષૃઅ, ગઉ ફી ધઉ સગૉ દ્ ચળફીઅ બઙધૂલી જણષી ઇફૉ
ઋદળષીઅ, ગ઼ળદ્ધૂ રૃણ ,ભૃવૂદ ધીલ.
ગઢ્શ, વૂવી સીગયી:, jૃડ, કઝૂ જળમૂ ષીશી નૄપફૃઅ ઼ૉષફ ળીઘ્.
રૂઢીઉક ષપીળૉ બણદી યીદ, મડીગી,ઈ મપીફૃઅ ઼ૉષફ કઝૃઅ ળીઘષૃઅ, ળ્ઙ
,ુદગીળગ સુ&દ ચડીણષી મૃડ ગળષીઅ ઞૉષી ગૉ ુષડીરૂફ મૂ ઼ૂ ઇફૉ ણૂ ઇફૂ
઼ીધૉ ઼ીધૉ ટ\ગ ઇફૉ ઽશનશ ઑ મપીફ્ ઋબલ્ઙ ગળષ્, ઈબથી ઈલૃષtBનગ
ખહુપક બથ ઼ીળૂ ઝૉ . ઈ મપૃઅ ળ્ઙ ,ુદગીળગ સુ&દ ષપીળષી ઝૉ ઑઅડૂ ષીલળ઼
ફધૂ.
ળ્ઞફૃઅ ગીર ઑરીઅ Nચષૃઅ Eઙષૃઅ ળ્ઞ ઑગ ઼રલૉ ધીલ દ્ ઑરીઅ %લષધી
ઞશષીલ ઑફી ધૂ :ષફ ઑ ઈઋડ કભ ગઅડo્વ ફધૂ ઑષ્ ઇફૃયષ ધીલ, O
Nચરીઅ ,K ઽ્લ દ્ ળીYૉ ગૉ Bભફ ષીશી બનીધvફૃઅ ઼ૉષફ મઅપ ગળષૃઅ. ઙળર નૄચ બૂષૃઅ ,
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ળીYૉ ડૂ.ષૂ. ગૉ ભ્ફ કઝી ષીબળષીઅ ઇફૉ ષીઅજફ ષપીળષૃઅ દધી સીઅુદ Eશષષૂ.
ઈબથફૉ કઝીરીઅ કઝૂ ઼ીદ ગવીગફૂ dચ ઞળૂ ઝૉ .
ઈ ઼ીધૉ ઑ લીન ળીઘO ગૉ ષીઉળ઼ &લીઅલ ઙલ્ ફધૂ ઇફૉ દરૉ ધી&લી ઽસ્
બથ ઑ ધી&લ્ ફધૂ. રીગ બઽૉ ળષ્, નૄળૂ ળીઘષૂ, ઽીધ પ્ષી, ર્ડી ડ્શીરીઅ યૉઙી
ફ ધષૃઅ ષઙૉળૉ ગળષૃઅ બણસૉ.
ઈબથ્ ઈ3લીુ!રગ ષીળ઼્ ઇફૉ ઈબથી ઼અગીળ્ ઈ નૃઘરીઅ ઈબથફૉ
ઘૃમ ઞ ઈbી઼ફ ઇફૉ સીઅદૂ ઈબૂ સગૉ દૉર ઝૉ .
ઝૉ ૉ ઑડવૃઅ ઞ ગઽૉ ષીફૃઅ ગૉ ઈબથૉ મપીઑ ઈસી ફી ઝ્ણષૂ, BઽQરદ ફી
ઽીળષૂ. ઞૉ ષ>લ ઝૉ ઑરથૉ મપીફૉ બથ ષધદી ષપીળષીરીઅ રનન ગળષૂ ઈબથૉ
મપી ઈરીઅ ઼ીધૉ ઝૂઑ ઑષૂ ઇફૃયૄુદ ગળીષષૂ. ઈ રઽીરીળૂફ્ બથ ઇઅદ ઈષસૉ
ર્ડી યીઙફી વ્ગ્ ઈરીધૂ મઽીળ ઈષસૉ. ઈફ્ ઇધ6ફૉ ઼રઞષી BIલી/ગીલ6
ગળષી દધી ઑફૉ ,્!઼ીBઽદ ગળષ્ ઈ ુધુદરીઅ ઼ગીળી!રગ ુષજીળ મૂEફૂ
BઽQરદ ષપીળષૂ ઑ ઘૄમ રઽZષફૃઅ ઝૉ . મપૃ ઞ ગલીc ગળદીઅ ઝદીઅ ગ્ઉફૉ મઽઅૃ ઙઅયૂળ
ુજઅદી ઇફૉ મૂE વLથ્ ગૉ રફ્ષો.ીુફગ ઼રલીક ઽ્લ ગૉ ફસીફ્ ,K ઽ્લ દ્
ણ્&ડળફૂ રનન વૉષૂ. રીળીષીદી6 વીબફૉ ઇઅદૉ ઑગ ષીદ રફૉ લીન ઈષૉ ઝૉ Aઑગ ઽદી
સઅયૃ રઽીળીઞ ચથૂ Nરળ ધલૉવ ઽદૂ. ઈઘૂ ઞ\નઙૂ ઑરથૉ ગધીક ગળૂ ઽદૂ ઇફૉ
મઽૃ બૃE બીઢ ગલીc ઽદીઅ બથ ઝૉ ૉ ઑરફીઅ બઙ ગીર ફઽદી ગળદીઅ, ઈઅઘ્ બથ ગીર
ફઽ્દૂ ગળદૂ ઇફૉ ઝૉ ૉ ઑ ઙૃઞળૂ ઙલી. ષઙ6રીઅ ઙલી દ્ ઑરફૉ ઑર ઽદૃ ગૉ ર_
ઈઘૂ ઞ\નઙૂ મપીફૉ યઙષીફફૃઅ ફીર વૉષણી%લૃઅ ઝૉ દ્ રફૉ દ્ ષઙ6રીઅ દળદ ઞ
,ષૉસ રશૂ ઞસૉ, બથ ઞૉષી /ીળબીશ બી઼ૉ ઙલીઅ દ્ ઑરફૉ ગ^ૃઅ ગૉ રઽીળીઞ ઝ-ઝ
ભૃડફી ઇઅદળૉ ઋયી ળઽૉ O, ઑરફૉ ઈ Oઉફૉ ધ્ણૂ ફષીઉ વીઙૂ ગૉ ઈ સૃઅ? મૂE ઑગ
ઽદીઅ ણo ીઉષળ ઑરફૉ ઈઘૂ ઞ\નઙૂ ણo ીઉષ\ઙ ગલૃc ઽદૃઅ ઇફૉ ઑરફૃઅ ણo ીઉષ\ઙ મઽઅૃ
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,`લીદ ઽદૃઅ ઑરફીધૂ ગૉ ડવૂલ ષીળ ઙીણૂ ઇધણીલૉવ ઽદૂ, ગૉ ડવૂલ ષીળ ઙીણૂ Nચૂ
બણૉ વ ઽદૂ, ગૉ ડવીલ ઑ&઼ૂણ] ડ ગળૉ વી બથ 1લીળૉ ઝૃડગ્ ફ ઽ્લ !લીળૉ વ્ગ્ ઑરફૂ
઼ૉષી વૉદી ઇફૉ ઑરફી ણo ીઉુષઅઙધૂ વ્ગ્ મઽૃ ઙયળીદી ીળબીશૉ ષીઙદ ગલૃ,c
ક... ઽ્...ઽ્... ઈષ્ ઇરધીવીવ,,,ઈષ્ ઇફૉ દૉરફૉ દળઞ ,ષૉસ રશૂ ઙલ્,
ઑડવૉ સઅયૃ રઽીળીઞ ષપીળૉ જૂણીલી ઈ ગૉ ષૃઅ? ઞૉફૉ ગ્ઉ Bનષ઼ યઙષીફફૃઅ ફીર વૂપૃઅ
ફધૂ ઑફૉ યઙષીફફી બૄE બીઢ ગલી6 ફધૂ ગ્ઉ Bનષ઼ રઅBનળરીઅ ફધૂ ઙલ્ ઑફૉ
ઈડવૂ ઼ળ઼ ઈષગીળ ઇફૉ રીળૂ ઼ીધૉ ઈષૃઅ ષદ6ફ ગૉ ર? ઑડવૉ 1લીળૉ ઑરફ્ ષીળ્
ઈ%લ્ !લીળૉ ઑરફૉ ીળબીશ ફૉ બૄલૃ ગૉ ઈર ગૉ ર, દ્ ીળબીશ ગઽૉ ગૉ રઽીળીઞ
દરૉ 1લીળૉ ગધી ગળદીઅ ઽદીઅ !લીળૉ મપી ફૂળીઅદફૂ Nચ વૉદી ઽદીઅ ઇફૉ 1લીળૉ
ઇરધીવીવ ણo ીઉષ\ઙ ગળદીઅ ઽદીઅ મપીઞ યઙષીફફૃઅ ફીર વૉદી ઽદીઅ ઈ ઑફૃઅ ભશ
ઝૉ .

'ુફળીસીફી રૄણરીઅ, ફૂળ઼ ધઉ ઞષૃઅ, ગસીરીઅ રC ફ ઈષષૂ, ષઞફ
ચડીણ્, ઇુફEી, ઇસુ+દ, સળૂળ ઇફૉ રફ પૂરી બણષી, ઙૃફીફ્ યીષ
ધષ્, મૉGલીફ બHઅ, રૅ/લૃફી ુષજીળ્ ઈષષી, ઈબપીદફી ુષજીળ્
ઈષષી, ઈ મપીફૉ વૂપૉ )લુ+દ બ્દીફૃઅ ળ્ુઞનઅ ૃ ચળગીર, ફ્ગળૂ ગૉ
ઇ9લ સોJુથગ ગીર્ ગળૂ સગદ્ ફધૂ. ઈફૉ ઈબથૉ ણૉસફ ગઽૂઑ
ઝૂઑ.2
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યલફૃઅ રફ્ુષીફ ઇફૉ ઋબીલ
ણૌ. ઇબૄષ<ગૃરીળ બઅLી
(ઉગ્ફ્રૂ ઽૉ Mધ ઼ીલગ્વ્5$ડ,
Nણલફ ઉુ9$ડOૃડ કભ બુPવગ
ઽૉ Mધ, ઙીઅપૂફઙળ)
ઈઞૉ ઈબથૉ ઞૉ જજી6 ગળૂસૃઅ ઑ યલ ુષહૉ ઘી઼ ગળૂફૉ ગ્ુષણ-19ફૂ
રઽીરીળૂફી ઼અનય6રીઅ યલ સૃઅ ઝૉ ? યલ ઼ીધૉ ગઉ ળૂદૉ ષદ ગળૂ સગીલ. ગઉ યલફૉ
ઈબથૉ ઈબથી ગીમૄરીઅ ળીઘૂ સગૂઑ ઇફૉ ગઉ ળૂદૉ ષધ :ષફ :ષૂ સગૂઑ?
રફૉ ઇબૉLી ઝૉ ગૉ ઈ ઞૉ ઼ૉસફ ઝૉ ઑ રીY વૉ&જળ ઞૉષૃઅ ફ ળઽૉ ઑડવી રીડૉ ઈબ ઼ૐફૉ
ુફષૉનફ ઝૉ ગૉ દરફૉ 1લીળૉ બથ ગ્ઉ ,K ઈષૉ દ્ દરૉ ઈ જૉડ મ્&઼ફૂ ઇઅનળ ,K
વઘૂ નૉO !લીળૉ ફૉ !લીળૉ ઑફ્ ઋxળ ઈબષીફૂ ગ્ુસસ ગળૂ સગૃ . ઞૉધૂ દરીળી
રફરીઅ ઞૉ બથ ,K ઋયષૂ ળ^ીઅ ઝૉ ઑ નળૉ ગ ,Kફ્ ઋxળ ઈ ષૉુમફીળ ીળી રશૂ
ળઽૉ ,.
ઈબથૉ ઼ૐ ,ધર ઼ર: સૃઅ ગૉ યલ સૃઅ ઝૉ ? યલ ઑગ ઼ીરી લ ઞળૂ
વીઙથૂ ઝૉ , ઑગ યીષફી ઝૉ , ઞૉ મૉ ળૂદૉ ,યીુષદ ગળૂ સગીલ. ઑગ દ્
biochemical response દળૂગૉ ઇફૉ ઇફૉ Psychological Response
દળૂગૉ . ઑડવૉ ઑગ ,ુદયીષ યીષફી!રગ ઇફૉ મૂO સીBળBળગ યલ ઑ ઑગ ,ીગૅ ુxગ
ઉર્સફ ઝૉ નળૉ ગ %લુ&દ ઇફૉ નળૉ ગ રફૃTલ ઑફૉ ઇફૃયષ ગળૉ ઝૉ . યલ ઽ્ષ્ ઞળૂ
બથ ઝૉ . ગીળથ ગૉ યલ ઑ %લુ&દફૉ Oઘરધૂ મજીષષીફૃઅ ગીર ગળૉ ઝૉ , યલ
%લુ&દફૉ ઑવડ6 ગળૉ ઝૉ , ઈઙશફી Oઘરધૂ %લુ&દફૉ ઼દૉઞ ઇધષી ઼દગ6 ગળૉ ઝૉ ,
ઞૉધૂ %લુ&દ લ્lલ બઙવી વઉ સગૉ . બથ O યલફૉ લ્lલ ળૂદૉ ઼રઞષીરીઅ ફ ઈષૉ,
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લ્lલ ળૂદૉ દૉફૃઅ %લષધીબફ ગળષીરીઅ ફ ઈષૉ, દ્ ઈ યલ પૂળૉ -પૂળૉ ઼રલીરીઅ
બળૂથરૂ સગૉ ઝૉ . ઇફૉ ઼રલી ઈઙશ ઞઉફૉ રીફુ઼ગ ુમરીળૂફૃઅ બથ બ વઉ સગૉ
ઝૉ , ઘી઼ ગળૂફૉ ગ્ુષણ-19ફૂ રઽીરીળૂરીઅ, ચથી ,ગીળફી રીફુ઼ગ, ઇધષી
રફ્ષો.ીુફગ ,ુદBIલીક Oષી રશૂ ઝૉ . ણળ દભવૂભરીઅ બBળથીરૉ ઝૉ ઇફૉ ષદ6ફરીઅ
બથ મનવીષ ઈષૂ Eલ ઝૉ , ઈબથૉ ઈઞૉ ગ્ુષણ-19ફીઅ ઼અનય6રીઅ વ્ગ્ફૉ ગલી
,ગીળફી ઇફૃયષ ધઉ ળ^ીઅ ઝૉ . ઑ ુષહૉ ઈબથૉ જજી6 ગળૂસૃઅ. યલ &લીઅ ઼ૃપૂ
઼ગીળી!રગ ઝૉ ઇફૉ યલ &લીળૉ ફગીળી!રગ મફૉ ઝૉ ઑ ુષહૉ Eથૂસૃઅ.
યલ મૉ ,ગીળફી ઽ્લ ઝૉ ઑગ યલ ઞૉરીઅ ઼ીજૃઅ Oઘર ઽ્લ ઝૉ . ની.દ. 1લીળૉ
ઈબથૉ ઞઙ
અ વરીઅ ઞઉ ળ^ીઅ ઝૂઑ ઇફૉ ઈબથૉ ગ્ઉ Eફષળ બૂઝ્ ગળૉ ઝૉ . ઑ ઼રલૉ
ફૉજળવૂ યલફ્ ઇફૃયષ ધસૉ! ઞૉ ઑગ :ષફફૂ ષીદુષગદી ઝૉ , ઇફૉ ઑફી ગીળથૉ
ઈબથી સળૂળફૂ ઇઅનળ સીBળBળગ મનવીષ બથ ઈષૉ ઝૉ , ઞૉર ગૉ ^નલફી ચમગીળી
ષપૂ Eલ ઝૉ , બ઼ૂફ્ ધીલ ઝૉ , ઈ મપી ઞ ઞૉ વLથ્ ઝૉ , ઑ મપી ઞ સીBળBળગ
વLથ્ ઝૉ . ઑ વLથ્ ઈબથી સળૂળફૉ ઼દગ6 ગળષીરીઅ ઇફૉ ઑ બBળુધુદફ્
઼ીરફ્ ગળષી ઇધષી દ્ ઑ બBળુધુદધૂ યીઙષી રીડૉ ઑવડ6 ગળૉ ઝૉ . ઞૉ ધૂ ઈબથૉ
ઑ બBળુધુદફ્ ઼ીરફ્ ગળષી રીડૉ દોલીળ ધઉઑ ઝૂઑ. ની.દ. ઞઙ
અ વરીઅ ઞઉ ળ^ીઅ
ઝૂઑ ઇફૉ ઼ીરૉ ગૉ બીઝશ ધૂ ગ્ઉ Eફષળ ઈષૉ દ્ ઈબથૂ ,ધર ,ુદBIલી
!લીઅધૂ યીઙષીફૂ ઝૉ ઇધષી O ઈબથૉ ષપીળૉ ઼Lર ઝૂઑ ઇફૉ ુષbી઼ ઝૉ ગૉ
઼ીરફ્ ગળૂ સગૂસૃઅ, દ્ ઈબથૉ દૉફૂ ઼ીરૉ ધઉઑ ઝૂઑ ઑફૂ ઼ીરૉ વણૂઑ ઝૂઑ.
ઑડવૉ ગૉ ઼ીરૉ વણષૃઅ ઇધષી ઈ બBળુધરીઅધૂ યીઙષૃઅ ઈ મૉ ,ગીળફી Bળ઼બa઼
ફૉજળવૂ મીલ્ગૉ રૂગવ ,઼્ૉ઼ધૂ ઋયષૉ ઝૉ ઞૉફૉ :ષફ રીડૉ ફૂ વણીઉ દળૂગૉ બથ
કશઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
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ઽષૉ મૂO ,ગીળફ્ યલ ઝૉ ઑરીઅ ગીHબુફગ Oઘર ઝૉ બથ ઼ીજી Oઘરફૂ
ઞૉર ઞ ઑફૂ બથ રફ્ષો.ીુફગ ઇફૉ ઞોુષગ ,ુદBIલીક ધીલ ઝૉ . ઈ યલ પૂળૉ પૂળૉ ફગીળી!રગ ધદ્ Eલ ઝૉ .ઈ યલ ઙયળીરથ ઇધષી દ્ ઈદૃળદી ઌયીઅ ગળૉ ઝૉ .
યલ ઑગ ડૄઅ ગ ઼રલ રીડૉ ઽ્લ ઝૉ 1લીળૉ ઈ ,ગીળફૂ બBળુધુદ ઞૉફીધૂ બ્દીફી
:ષફફૉ Oઘર ળઽૉ વૃઅ ઝૉ ઇધષી બ્દીફૉ ગ્ઉ બથ ,ગીળફૃઅ યીફ ઈષૂ સગૉ ઑષૃઅ
ળઽૉ વૃઅ ઽ્લ ઝૉ !લીળૉ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ ઞૉ ળૂદૉ બBળુધુદ પૂળૉ -પૂળૉ ઼ીરી લ ધીલ ઝૉ
ઑફૂ ઼ીધૉ-઼ીધૉ ણળ બથ ઼ીરી લ ધીલ ઝૉ . રફ્ષો.ીુફગ ,ુદયીષ્ બથ
઼ીરી લ ધીલ ઝૉ . ઑફૂ ઼ીધૉ-઼ીધૉ ઈબથી રીફુ઼ગ ઑડવૉ ગૉ ઼ીલગ્વ્:ગવ
Bળઑ&સફ બથ પૂળૉ - પૂળૉ ફ્ર6વ ધીલ ઝૉ ઇફૉ ફ્ર6વ ભૉ ઼રીઅ ઈષૉ ઝૉ . દ્ ઽષૉ O
દરફૉ ઋ.ની. ઈબૂસ ગૉ ગઉ ળૂદૉ ગીHબુફગ %લુ&દરીઅ ણળ બૉની ગળૉ ઝૉ ઇફૉ પૂળૉ પૂળૉ ઑ ભ્ુમલી ઇધષી દ્ anxityરીઅ બળૂથરૉ ઝૉ . નીઘવી દળૂગૉ ચથી મપી
વ્ગ્ફૉ મપીફૂ ઼ીરૉ મ્વષીફ્ ણળ ઽ્લ ઝૉ બુiવગ બ\ુગઅઙફ્ ણળ ઽ્લ. ઑ ઞૉ ણળ
ઝૉ ઑ ષીદુષગ ફધૂ ઝદીઅ બથ ઑરીઅ રફ્ષો.ીુફગ ,ુદBIલી ધીલ ઇફૉ ઼ીજી
યલ ઞૉષૂ ઞ ઝૉ . ની.દ. દરફૉ ઇજીફગ ઞ યળૂ ઼યીરીઅ દરી?અ ફીર ઑફીઋ ઼
ગળૂફૉ ડૉ ઞ બળ મ્વીષૂ ષ&દ%લ ઈબષીફૃઅ ગઽૉ ષીરીઅ ઈષૉ દ્ ચથી %લુ&દકફૉ ણળ
વીઙૉ ઝૉ . ઑફી Bળઑગસફ સૃઅ ઈષૉ? બઙ ૄઞ,ૉ ^નલફી ચમગીળી ષપૂ Eલ, મ્વૂ
ફી સગીલ, બૉડરીઅ ઙળમણ ધીલ ષઙૉળૉ ષઙૉળૉ. ઈષી ચથી ઋનીઽળથ ઝૉ ઞૉર ગૉ ,
બળૂLીફ્ ણળ, યીુષફ્ ણળ, યુષTલરીઅ સૃઅ ધસૉ? યુષTલ ગૉ ષૃઅ ઽસૉ? ઑફ્ ણળ, ગ્ઉ
%લુ&દ ઼ીધૉ ફગીળી!રગ ઇફૃયષ ધલ્ ઽ્લ દ્ ઑ %લુ&દ ઼ીરૉ ઞષીધૂ ણળ, દ્ ઈ
,ગીળફી ઞૉ ણળ ઝૉ . ઑ ઑષી ણળ ઝૉ ઞૉ ઞૉફૃઅ Oઘર ઽગૂગદરીઅ ફધૂ બળઅદૃ %લુ&દઑ
પીળૂ વૂપૃઅ ઝૉ , ઇફૉ ઑ પીળૉ વી Oઘર ઼ીરૉ ઈબqઅ સળૂળ ,ુદBIલી ગળૉ ઝૉ . ઈષી
ણળ %લુ&દ ઇફૃયષૉ ઝૉ . બથ ચથી ુગ઼ીકરીઅ ઈ ણળ ઼ીરી લ ધઉ Eલ ઝૉ ઇફૉ
ઑ ણળ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ળઽૉ ઝૉ ઇફૉ મૂE ઇફૉગ ,઼અઙ્ઑ બથ %લુ&દ ઑષી ણળફૉ
ઇફૃયષ ગળૉ ઝૉ ઇફૉ ઑ ણળફીઅ ગીળથૉ દૉ %લુ&દ બ્દીફૃઅ ગીર ઇ઼ળગીળગ ળૂદૉ ગળૂ
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સગદી ફધૂ. ફગીળી!રગ ણળરીઅ ઇધષી દ્ :ષફ યLગ ફ ઽ્લ !લીળૉ બથ ઈબથૉ
ણળ ઇફૃયષૂ ઝૂઑ. ણળ ઑ ફૉઙૉડૂષ ,ુદBIલી ઝૉ . 1લીળૉ ઑ ણળ real, યલ
danger ઝૉ ઇધષી :ષફ રીડૉ ફૃઅ ષીદુષગ ણળ (real threat to life) ઽ્લ ઝૉ
ઇફૉ ઈબથૉ ઞૉ ણળ ઇફૃયષૂઑ ઝૂઑ ઑ ણળ ફ્ર6વ ઇફૉ ઼ીરી લ ણળ, ઞૉ ગ્ઉબથ
%લુ&દ ઑ બBળુધુદરીઅ ઇફૃયષ ગળૉ . મૂઞૃ અ 1લીળૉ ઑ ણળ વીઅમી ઼રલ રીડૉ ળઽૉ ઝૉ
વીઅમી ઙીશી ઼ૃપૂ ળઽૉ ઝૉ દ્ ઑ ણળ બળ ગીર ગળષીફૂ ઞળ ઌયૂ ધીલ ઝૉ ગીળથ ગૉ
ઑ ફગીળી!રગદી દળભ ઞઉ ળ^ૃઅ ઝૉ . ઑડવૉ મૉ બBળુધુદ ઝૉ , બ્ટૂડૂષ ણળ !લીળૉ
ગઽૉ ષીલ 1લીળૉ ષીદુષગ Oઘર (real danger) ઝૉ ઇફૉ દરૉ !લીળૉ દરીળી રફફૉ
ઇફૉ દરીળી સળૂળફૉ ઑફ્ ઼ીરફ્ ગળષી રીડૉ ઇધષી ઑ બBળુધુદધૂ યીઙષી
દોલીળ ધીક ઝ્. ઞૉ ણળ ઞળૂ બથ ઝૉ ઈબથી ઼ષ6 રીડૉ ગીળથ ગૉ ઑ ણળ ઞ ફઽૂ ળઽૉ
દ્ ઈબq ઼ળષીઉષવ Oઘરરીઅ ઈષૂ ઞસૉ. ની.દ. દળૂગૉ દરૉ ઞઙ
અ વરીઅ ઞઉ ળ^ીઅ
ઝ્ ઇફૉ દરીળૂ બીઝશ ગ્ઉ Eફષળ ઈષૉ ઝૉ O દરફૉ ણળ ઞ ફઽ\ વીઙસૉ, દ્ દરૉ
યીઙસ્ ઞ ફઽ\ ઇફૉ દરૉ યીઙસ્ ઞ ફઽ\ દ્ દરૉ ઑ Eફષળફીઅ ુસગીળ મફૂ ઞસ્.
ઑડવી રીડૉ ઞ ઑગ ઼ીલગ્વ્:ડૉ ગ^ૃઅ ઝૉ ઑરફૉ ઼ળ઼ ઇષવ્ગફ ઝૉ ગૉ ગીઅઙી?અ
ઑફી મkજીફૉ ઞ ર ઈબૉ ઝૉ !લીળૉ ઑફૂ રીઅ ઑફી મkજીફૉ બઙધૂ વીદ રીળૉ ઝૉ .
ઑ 1લીળૉ -1લીળૉ ઋયી ધષીફૂ ગ્સૂસ ગળૉ ઝૉ !લીળૉ ઑફૉ બઙ ધૂ વીદ રીળૉ ઝૉ . 1લીઅ
઼ૃપૂ ઑ મkજૃ ન્ણદૃઅ ધદૃ ફધૂ !લીઅ ઼ૃપૂ ઑફૉ વીદ રીળૉ ઝૉ . ગીળથ ગૉ ઑ Eથૉ ઝૉ ગૉ
ઞઙ
અ વરીઅ ણળધૂ ગ્ઉ બથ Eફષળધૂ યીઙષૃઅ ઑ ઑફી survival રીડૉ ઞળૂ ઝૉ .
ઑડવૉ રી મkજીફૉ ઑ રીડૉ દોલીળ ગળૉ ઝૉ . દ્ ગ્ઉ બથ Oઘરૂ બBળુધુદરીઅધૂ
મઽીળ ઈષષીઅ રીડૉ ણળ ઑ ઘૄમઞ રઽZષફ્ બBળમશ ઝૉ , ઑડવૉ ઞ ગઽૉ ષીરીઅ ઈ%લૃઅ
ઝૉ ગૉ ણળ ઞ ઈબથફૉ :ષીણૉ ઝૉ . ઑ ઈબqઅ :ષફનીદી ઞૉ ગૃ નળદૂ ળૂદૉ ઈબથી
ઇફૉ નળૉ ગ ,ીથૂકરીઅ ઙ્ઢષીલૉવૃઅ ઝૉ . બળઅદૃ યલ 1લીળૉ ઈ ,BIલીફૂ ુષબળૂદ ઽ્લ
ઇફૉ પીળૉ વી ઑડવૉ ગૉ બ્દૉ ફ@ૂ ગળૉ વ પીળથી રૃઞમ ગHબુફગ Oઘર ઋયૃ ગળૉ ઝૉ .
!લીળૉ ઞૉ ણળૉ ઝૉ ઑ ણળ ફગીળી!રગ ઝૉ .
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ણળફી વLથ્ સૃઅ? ઇફૉ ઑ &લીળૉ ઑ ણળ ઝૉ ઇફૉ ઑ &લીળૉ ઑ રીફુ઼ગ
ુમરીળૂરીઅ બળૂથરૉ ઝૉ ! દ્ ઼ીરી લ ળૂદૉ ણળફૂ ઇઅનળ મૉ ,ગીળફૂ ઉર્સઅ઼ Oષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ . ઑગ સીBળBળગ ઇફૉ મૂ: રીફુ઼ગ 1લીળૉ -1લીળૉ %લુ&દ ણળફૂ
બBળુધુદરીઅ ઇધષી દ્ Oઘરૂ બBળુધુદરીઅ ઈષૉ ઝૉ , !લીળૉ ફૂજૉફી ઘી઼
વLથ્ ઑફીરીઅ Oષી રશૉ ઝૉ . (1) જૉડ બૉફ ઑડવૉ ગૉ ઝીદૂરીઅ નૃઘીષ્ ધષ્ (2)
ર્ ઼ૃગીષૃઅ (3) જ@ળફ્ ઇફૃયષ ધષ્ (4) ચમગીળી ષપૂ ઞષી (5) bી઼ વૉષીરીઅ
દગવૂભ ધષૂ (6) ષપૃ બળ઼ૉષ્ ધષ્ (7) સળૂળ ૄઞષૃઅ (8) બૉડરીઅ ઙણમણ ધષૂ
ષઙૉળૉ સીBળBળગ વLથ્ ધલી ઇફૉ રીફુ઼ગ ઇધષી દ્ ઉર્સફવફી ઞૉ વLથ્ ઝૉ
ઑ વLથ્રીઅ (1) ષીળઅષીળ ઑ યલ ુષહૉ ુષજીળ ઈષષ્ (2) ઑ બBળુધુદધૂ નૄળ
ધષીફ્ ુષજીળ ઈષષ્ (3) બBળુધુદધૂ નૄળ ધઉ ઞષૃઅ (4) %લુ&દફૃઅ ગa઼અડૉo સફ
કઝૃઅ ધઉ ઞષૃઅ ગીળથ ગૉ ઑફૃઅ ઞ મપૃ ભ્ગસ ણળફીઅ ગૉ / ુમઅનૃ બળ ળઽૉ ઝૉ . ઞૉધૂ
%લુ&દ મૂE મપી ગીલvરીઅ 3લીફ ઈબૂ સગદ્ ફધૂ. (5) %લુ&દ ઇબ઼ૉડ Bભવ ગળૉ
(6) ઇ઼ૃળુLદ ળઽૉ . ઈ ઇ઼ૃળLીફૂ યીષફી બથ ઘૄમ ઞ ,મશ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ
Bભવ\ઙ ઈઋડ કભ ગઅડo્વ ઑ ઉર્સવ ઑ&બૂળૂલઅ઼ ઝૉ . ઞૉરીઅ %લુ&દ બ્દૉ બ્દીફી
:ષફરીઅ ગઅડo્વ ફધૂ, ગસૃ ઞ ગળૂ સ&દ્ ફધૂ, ઑ ,ગીળફૃઅ ઇફૃયષ ગળૉ ઝૉ ઑફૉ
રૅ!લૃફ્ ણળ વીઙૉ ઝૉ , %લુ&દફૉ ઑષૃઅ Bભવ ધીલ ગૉ ઽષૉ દ્ ઽઅૃ રૅ!લૃ બીરૂસ, દ્ ણળફી
ગીળથૉ ઈ ,ગીળફી યીષફી!રગ વLથ્ Oષીરીઅ ઈષદીઅ ઽ્લ ઝૉ .
ઽષૉ ઈબથૉ ઼ર:ઑ ગ્ુષણ-19ફીઅ ઼અનય6રીઅ વ્ગ્ફૉ ગલીઅ-&લીઅ ,ગીળફીઅ
ઇફૃયષ ધીલ ઝૉ ઇફૉ ઑ ણળ સી રીડૉ ઇફૃયષૉ ઝૉ . દ્ ગ્ુષણ-19 ગ્ળ્ફી
ષીઉળ઼ફી ભૉ વીષીફી ર્ડી યીઙફીઅ નૉસ્રીઅ ભીડ ડoૉ ગ ળ^્ ઝૉ ઇફૉ ચથીમપી વ્ગ્ફૉ
દૉફૉ ગીળથૉ Eફ ઙૃરીષૂ બણૂ ઝૉ ઇફૉ ઈ ,ગીળફૃઅ ટણબૂ ,઼ીળફી ગીળથૉ ઑગ ણળ
ઋય્ ધલ્ ઝૉ . ઞૉ ળૂલવ ણળ ઝૉ :ષફ રીડૉ Oઘર ઝૉ મઽૃ ઞ ણ] ઞળ ઝૉ ઇફૉ ઑ ણ] ઞળ
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નળૉ ગ %લુ&દ ઇફૃયષૂ ળઽૂ ઝૉ . ઞૉ ચથી મપી નૉસ્ રીડૉ ઈ બઽૉ વૂ ષીળફૉ ઇફૃયષ ઝૉ
ઇફૉ ઈ ભૉ વીદી જૉબફૉ ગીળથૉ ઼ળગીળ ીળ ઞૉ બઙવી વૉષીરીઅ ઈ%લીઅ ઝૉ ઑ બથ યલ
ઋ!બJ ગળૉ ઝૉ , ધ્ણૂ ઙયળીરથ ઋયૂ ગળૉ ઝૉ . ની.દ. ઽષૉ ઈ ઼અIરથફી ઼રીજીળ્
઼ીરીુઞગ રી3લર્ ઋબળ ઇફૉ લૃટરીઅ ઽઅરૉસી ઈષદી ળઽૉ ઝૉ ઇફૉ ઞૉ %લુ&દ યલરીઅ
ઝૉ ઑફૉ ઈ ,ગીળફીઅ ઼રીજીળ્ફૉ Eથૂફૉ ષપીળૉ યલ વીઙૉ ઝૉ . ઈબથી નૉસફૂ ઞૉર
મૂE ચથી નૉસ્રીઅ વ્ગણીઋફ ગળષીરીઅ ઈ%લૃઅ ઽદૃઅ ઇફૉ ઑ રઽૂફીક ઼ૃપૂ વઅમીલૃ.
દ્ ઈ ,ગીળફી વ્ગણીઋફ ઑડવૉ ગૉ %લુ&દકફીઅ ઼્ુસલવ Bણડૉ ઼ૂ ઼ીરીુઞગ
નૄળૂ ઇફૉ %લુ&દકફીઅ ઼ીરીુઞગ ુરવફ રૃવીગીદ ઇજીફગ મઅપ ગળૂ નૉષીરીઅ ઈષૉ
દ્ ઑ યલ ઋ!બJ ગળૉ ઝૉ . 1લીળૉ દરફૉ ઇજીફગ ઑષૃઅ ગઽૂ નૉષીરીઅ ઈષૉ ગૉ દરીળૉ
ગ્ઉફૂ ઼ીધૉ રશષીફૃઅ ફધૂ દ્ ઑ ષીયીુષગ ળૂદૉ ઑ યલફૃઅ ષીદીષદળથ ઋ!બJ
ગળૉ ઞ ઑષૂ ઞ ળૂદૉ ચથી મપી વ્ગ્ફૃઅ રૅ!લૃ ધઉ ળ^ૃઅ ઝૉ , ઇફૉ ઑ રૅ!લૃફી ઼રીજીળ
ઇધષી દ્ ઈબથી બ્દીફી ઇઅઙદ ઼ગ6 વરીઅ ગ્ઉફૃઅ રૅ!લૃફી ઼રીજીળ બથ ઼ીરી લ
ળૂદૉ યલ બૉની ગળૉ ઝૉ ઇફૉ ઝૉ ૃઅ ગીળથ ઈ રઽીરીળૂ ઼ીરૉ વણષી રીડૉ ઘી઼ ઈબથૂ
બી઼ૉ ગ્ઉ નષી ફધૂ ઑ બBળુધુદ યલ બૉની ગળૉ ઝૉ . ઈ ળ્ઙ રીડૉ ગ્ઉ ઢ઼્ ડo ૂડર]ડ
,ી ફધૂ. O ગૉ ઑફૂ ,BIલી ઼ળગીળ ીળી જીવૃ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ Bળગષળૂ ળૉ ડ બથ
઼ીળ્ Oષીરીઅ ઈ%લ્ ઝૉ . બળઅદૃ ઼ીરી લ ળૂદૉ %લુ&દકફૂ ફઞળ ફૉઙડૉ ૂષ બી઼ી બળ
ઞ ષપીળૉ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ ઑ યલ બૉની ગળૉ ઝૉ . દ્ ઈ મપી બળૂમશ્ફી ગીળથૉ ઼ીરી લ
ળૂદૉ યલ બૉની ધલ્ ઝૉ ઇફૉ ઑગ ઼ીધૉ ચથી મપી વ્ગ્રીઅ ઈ ,ગીળફ્ યલ Oષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ .
ઈબથૉ જજી6 ગળૂ ળ^ીઅ ઽદી ગૉ ગઉ બBળુધુદફીઅ ગીળથૉ ણળ બૉની ધીલ ઝૉ ?
ઈ ણળ ઈબથૉ ઞૉ જીળ બBળુધુદફૂ ષીદ ગળૂ ઑફી ગીળથૉ બૉની ધીલ ઝૉ ઇફૉ 1લીળૉ
ણળ ઼ીરી લ ગળદી ષપીળૉ ઼રલઙીશી ઼ૃપૂ ળઽૉ ઝૉ (રીજ6 રઽૂફીધૂ વઉફૉ ઇ!લીળ
઼ૃપૂફીઅ ઼રલઙીથી નળQલીફ યલફૃઅ ઞ ષીદીષળથ ળ^ૃઅ ઝૉ ઇફૉ ઇફૉ ઽ: બથ યલ
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રૃ&દ ષીદીષળથ દોલીળ ધલૃઅ ફધૂ). !લીળૉ ચથૂ મપૂ %લુ&દક બળ ઑફૂ
ફગીળી!રગ ઇ઼ળ ધીલ ઝૉ . ઘી઼ ગળૂફૉ ઞૉ વ્ગ્ બઽૉ વૉધૂ ઞ ગ્ઉ ,ગીળફૂ રીફુ઼ગ
ુમરીળૂધૂ બૂણૂદ ઽ્લ ઑ વ્ગ્રીઅ ઈફૂ ઇ઼ળ ઘૄમ ઞ ફગીળી!રગ Oષી રશૉ ઝૉ .
ઞૉ વ્ગ્ ષપીળૉ Oઘરૂ બBળુધુદરીઅ ઽીવરીઅ ગીર ગળૂ ળ^ીઅ ઝૉ ની.દ. બૃવૂ઼
ગરક ઽ્ઉ સગૉ , ઈબથી ષી>લ ગરક ઽ્ઉ સગૉ , ઈબથી ઼રીઞ ઼ૉષીફૂ
ગીર ગળષી ષીશી ચથૂ મપૂ ઼અધીક ઝૉ ઑ ઽ: ઼ૃપૂ ગીર ગળૉ ઝૉ ઇફૉ ઈઙશ
બથ ગીર ગળસૉ ઞ , ઑ Oઘરૂ બBળુધુદરીઅ ગીર ગળૉ ઝૉ ઑરીઅ બથ ઑગ ,ગીળફ્
ણળ Oષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઞૉ ઼ીરી લ ળૂદૉ ઼ીરી લ ગઽૂ સગીલ. રફ્ુષ.ીફફૂ ઇઅનળ
ઘી઼ ગળૂફૉ ુજુગ!઼ી રફ્ુષ.ીફરીઅ ણળ ઞૉ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ળઽૉ દ્ ઇ઼ીરી લ
ગઽૉ ષીલ ઝૉ . બળઅદૃ ઈ લૃુફગ બBળુધુદરીઅ યલ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ળઽૂ સગૉ ! ગીળથ
ગૉ ઈ ષીદીષળથ ઽ: ઼ૃપૂ યલ રૃ&દ મ લૃ ફધૂ. ઈબqઅ ષીદીષળથ, ઈબથૂ
બBળુધુદ, ઽ: બથ ગ્ળ્ફીફૂ રઽીરીળૂધૂ રૃ&દ ધઉ ફધૂ. ઑડવૉ ગૉ ઼ીરી લ
ળૂદૉ ઈ યલ ઈ બBળુધુદરીઅ વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ળઽૂ સગૉ . બળઅદૃ &લીળૉ બ્દીફૉ
રનન ગળષૂ ઇફૉ રનન વૉષૂ ઑ Eથષૃઅ ઞળૂ ઝૉ . &લીળૉ ઈબથૉ ઑવડ6 ધષૃઅ ઇફૉ
બ્દીફૉ રનન ગળષી રીડૉ ઼ગીળી!રગ ળથફૂુદક વૉષૂ. ઞૉધૂ ઈબથૉ ઈ યલફૃઅ
%લષધીબફ ગળૂ સગૂઑ. ગનીજ યલફૉ નૄળ ફઽૂ ગળૂ સગૂઑ, બળઅદૃ ઑફૃઅ લ્lલ
%લષધીબફ ગળૂઑ ઞૉધૂ ઈ યલ ઈઙશ ઞઉફૉ ગ્ઉ ુમરીળૂરીઅ ફ બBળથીરૉ.
1લીળૉ બથ દરફૉ સીBળBળગ વLથ્ ઇફૉ ઉર્સફવ Bળઑગસફ઼ ઑડવૉ ગૉ
યીષફી!રગ વLથ્ Oષી રશૉ !લીળૉ ઑવડ6 ધષૃઅ ઞળૂ ઝૉ , ઑફી ઋબળ ગીર ગળષીફૂ
ઞળ ઝૉ . ગૉ ડવીઅગ ુગ઼ીકરીઅ ઑષૃઅ Eથષીરીઅ ઈ%લૃઅ ઝૉ ગૉ ગ્ઉ બથ ગીળથ ષઙળ
ણળ ઇફૃયષીલ? ઼ીષજૉદૂફી બઙવી વૉષીફી ઝૉ ઝદીઅ બથ જૉબ વીઙષીફ્ ણળ વીઙૉ
ઝૉ ? બ્દીફૂ Eદ ઼ીધૉ ઘૃસ ફધૂ ળઽૂ સગીદૃઅ ભૂવ\ઙફ્ ઇફૃયષ ગળૉ ઇફૉ ુફળગૃઅ સ
ળૂદૉ ષ3લી ગળૉ ઝૉ , મૂEફૉ રનન ગળૂ સગૉ . રનન ફ ગળૂ સગષીફૂ ઞૉ યીષફી ઝૉ ઑ
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ષપીળૉ ,મશ ધઉ Eલ ઝૉ ઇફૉ ઑ O વીઅમી ઼રલ ઼ૃપૂ ળઽૉ દ્ ઑ ફગીળી!રગ
બBળથીર વીષૉ ઝૉ . O ઈ ,ગીળફી વLથ્ ળઽૉ ઝૉ દ્ ઑ ળ્ઞમળ્ઞફીઅ ગીરરીઅ દરફૉ
દગવૂભ ઈબૉ ઝૉ . ઈષૃઅ ધીલ દ્ ઼રઞષૃઅ ગૉ ઈબથી રફફૉ %લષધીબફફૂ ઞળ ઝૉ .
યલફૃઅ %લષધીબફ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ગળસ્? યલ ઑ ઼ીરી લ ,BIલી ઝૉ ઑરીઅ ઞૉ સીBળBળગ
,BIલી ધીલ ઝૉ ઑડવૉ ગૉ મીલ્ગૉ રૂગવ ,BIલી ધીલ ઝૉ , ઇફૉ મૂ: યીષફી!રગ
,BIલીક બથ ધીલ ઝૉ . દરૉ ઑફૉ ળ્ગૂ ફઽૂ સગ્ ઇફૉ નૄળ ફઽૂ ગળૂ સગ્ દ્ યલફૂ
઼ીધૉ ઞ ળઽૉ ષીફૃઅ ઝૉ . યલફી %લષધીબફ રીડૉ ઼ૐધૂ ઇ઼ળગીળગ ઞૉ ,ષૅુx ઝૉ  ઑ
,ષૅુx ઝૉ ઈબથૉ ળ્ઞ મળ્ઞફ્ ગીલ6Iર,ઑડવૉ ગૉ ઈબથૂ ઞૉ વીઉભ ડીઉવ ઝૉ
ઑરીઅ મનવીષ વીષષ્ . વીઉભ ડીઉવરીઅ મનવીષ વીષષ્ ઑડવૉ ગૉ ઑષૂ ગ્ઉ
,ષૅુx ગળષૂ ઞૉરીઅ ઈબq રફ ઈફઅન ગળૉ ઞૉ ઼રલૉ ઈબથૉ યલફ્ ઇફૃયષ ફ
ગળૂઑ ઘી઼ ગળૂફૉ ગ઼ળદ ઑડવૉ ગૉ ગ્ઉ બથ ,ગીળફૂ સીળૂBળગ ઑ&ડૂુષડૂ, ઈરીઅ
ઘૄમઞ રનનબ ઼ીુમદ ધઉ ઝૉ . ઽીવરીઅ ઈ ગ્ુષણ-19ફીઅ રઽીરીળૂ નળQલીફ
ચથૂ ષઘદ ચથૂ ઽૉ Hબ વીઉફરીઅ ઇફૉ કફવીઉફ Rવૉડભ્ર6઼ ઋબળ જજી6ક ગળૂઑ
ઝૂઑ ઇફૉ વ્ગ્ફૉ રનન ગળષીફૂ ગ્ુસહ ગળૂઑ ઝૂઑ. ચથી મપી વ્ગ્રીઅ યલફૉ
નૄળ ગળષીરીઅ ગ઼ળદધૂ ચથૂ રનન રશૂ ઝૉ . ઑડવૉ ગૉ સીBળBળગ ગ઼ળદ્ લ્ઙ,
઼ીલગવ\ઙ, ન્ણ, ઞૉ દરફૉ સીBળBળગ ળૂદૉ ઼દગ6 ળીઘૉ ઇફૉ યલફ્ ઇફૃયષ કઝ્
ગળૉ . ઈફૃઅ ગીળથ ઑ ઝૉ 1લીળૉ બથ ઈબqઅ સળૂળ ળ્ગીલૉવૃઅ ળઽૉ ઝૉ , ગ્ઉ બથ
,ષૅુxરીઅ ળઽૉ ઝૉ , ઇફૉ ઘી઼ ગળૂફૉ સીBળBળગ ,ષૅુxરીઅ ળઽૉ ઝૉ , !લીળૉ ઈબથફૉ ઑ
઼ગીળી!રગ ઇફૃયષ ઈબૉ ઝૉ ઑ લૃળી ડo ીઅ઼રૂડળફીઅ ઼ૂIૂસફફીઅ ઽ્રp઼રીઅ
મનવીષફી ગીળથૉ ઈબથૉ ઼ી?અ ઇફૃયષૂઑ ઝૂઑ. ઑડવી ઼રલ નળQલીફ ઈબથૉ
યલધૂ નૄળ ળઽૂઑ ઝૂઑ.
મૂઞૃ અ ણળફૉ ગઉ ળૂદૉ કઝ્ ગળૂ સગીલ? ઈ ઘૄમ ઞ ઇઙ!લફ્ ઇફૉ
રઽZષફ્ ,K ઝૉ ગીળથ ગૉ ગ્ુષણ-19ફ્ જૉબ ઞૉફૉ વીlલ્ ઝૉ ઑરીઅ રૅ!લૃફ્ ણળ
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ઇફૉ ઈ ુમરીળૂરીઅધૂ મઽીળ ફ ઈષષીફ્ ણળ ઘૄમઞ ,મશ Oષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
ઈફી રીડૉ સૃઅ ગળૂ સગીલ? ઈફી રીડૉ ઼ૐ ,ધર ઞૉ %લુ&દકફૉ ઈફ્ જૉબ વીlલ્
ઝૉ ઑરથૉ બ્દીફી રફફૉ ઼ગીળી!રગ ,ષૅુxકરીઅ ઑઅઙૉઞ ગળષીફૂ ઞળ ઝૉ ઑડવૉ ગૉ
બ્દીફૃઅ 3લીફ ણળધૂ ઘ઼ૉણૂફૉ ગ્ઉ ઑષૂ ,ષૅુxરીઅ વઉ ઞષીફૃઅ ઝૉ ઞૉ દરફૉ બ઼અન ઝૉ
ની.દ. જ્બણૂ ષીઅજષૂ, 3લીફ ગળષૃઅ, ઞૉફી ગીળથૉ ઑ %લુ&દકફૃઅ રફ ઑડવી ઼રલ
રીડૉ ણળરીઅધૂ રૃ&દ ળઽૉ .
મૂઞૃ અ ઈ ળ્ઙફૃઅ ઞૉ Oઘર ઝૉ ઑ Oઘરફૉ કઝૃઅ ગળષી રીડૉ ગઉ-ગઉ
઼ીષજૉદૂ ળીઘૂ સગીલ? ની.દ. ઞૉ ઼અબગ6 રીઅ ઝૉ દૉરથૉ ગઉ-ગઉ મીમદ્ફૃઅ 3લીફ
ળીઘષૃઅ ઇફૉ ઑરફૂ ઼ીધૉ ઞૉ ઼અમઅપૂક ઝૉ ઞૉ ઑડવૉ ગૉ ઞૉ &વ્ટ %લુ&દ ગૉ ઇપ઼6 ઝૉ
ઑફૂ ઼ીધૉ Bણ:ડવ રી3લરધૂ ગઉ ળૂદૉ ઼અબગ6 રીઅ ળઽૉ ષૃઅ. ઈ મૉ ,BIલી ઘૄમઞ
રનનબ ધીલ ઝૉ ઇફૉ ઙૃઞળીદફૂ ઇઅનળ ઽ્બૂડવ઼ફૂ ઇઅનળ ઑગ બળીરસ6ગ બથ
ઈ%લીઅ ઝૉ ઇફૉ ડૉ વૂભ્ફ ઽૉ Hબવીઉફ બથ સ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ . 1લીળૉ બથ દરફૉ
ઈ ,ગીળફ્ ણળ વીઙૉ !લીળૉ દરીળી ફ:ગફૂ %લુ&દક ઼ીધૉ ષીદ ગળ્, બ્દીફી
ઇઅઙદ %લુ&દકફીઅ ઼અબગ6 રીઅ ળઽ્, ઇફૉ Bણ:ડવ ડૉ ગફ્વ્:ફીઅ ગીળથૉ ઑ મઽૃ ઼ળશ
મ લૃઅ ઝૉ . O ણળ નૄળ ફધૂ ધદ્ ઼ળગીળ ીળી ધીબૉવૂ ઽૉ Hબવીઉફ ફઅમળ ઋબળ ઼અબગ6
ગળ્ !લીઅ દરફૉ બળીરસ6ગ/રીઙ6નસ6ફ ઈબસૉ. દ્ ઈ ઞૉ %લુ&દ ગ્ુષન-19ફીઅ
જૉબધૂ બૂણૂદ ઝૉ ઑ બ્દીફી યલફૃઅ %લષધીબફ ગળૂ સગૉ ઞૉધૂ ઑફૂ ળૂગષળૂ બથ
઼ૃપળૂ સગૉ . ગીળથ ગૉ ઑગ ષદૃ ઘૄમઞ ઇઙ!લફી ઝૉ . યલ ઇફૉ દફીષ ષપૃ ઽ્લ દ્
ઈબથી સળૂળફૂ ળ્ઙ ,ુદગીળગ સુ&દ બથ ફમશૂ મફૉ ઝૉ . યલ ઇફૉ દફીષફૃઅ
%લષધીબફ O ઇ઼ળગીળગ ળૂદૉ ગળષીરીઅ ઈષૉ દ્ ળ્ઙ,ુદગીળગ દીગીદ ષપૉ ઝૉ
ઇફૉ Bળગષળૂફૂ ટણબ ષપૉ ઝૉ . ઈધૂ ઞૉ %લુ&દકફૉ યલ ઇધષી દફીષ ઝૉ દૉરફૉ
લ્lલ બળીરસ6ફ ઈબષૃઅ ઞળૂ ઝૉ . O ગ્ઉ યલ મઽઅૃ ઞ ષપીળૉ દગવૂભ ઈબદ્ ઽ્લ
દ્ રફ્ુજુગ!઼ગ રનનબ મફૂ સગૉ ઝૉ . ઼ીલગ્ધૉળીબૂ ઇધષી દ્ રફ્ઋબજીળધૂ
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ગૉ બળીરસ6ધૂ ઼ી?અ ફધૂ ધદૃઅ !લીળૉ ગનીજ દરફૉ નષીફૂ ઞળ ઝૉ . ઑફી રીડૉ
રફ્ુજુગ!઼ગફૂ રનનવૉષૂ ઘૄમ ઞ ઞળૂ ઝૉ . ઈબથી ઙૃઞળીદફૂ ઇઅનળ ઇફૉ
ઈબથી નૉસરીઅ ડૉ વૂભ્ફ ઽૉ Hબવીઉફ ઈબૂ ઝૉ ઞૉરી બળીરસ6ગધૂ વઉફૉ
રફ્ુજુગ!઼ગ ઼ૃપૂફીઅ દઞ.્ Oણીલૉવી ઝૉ .
ઈ યલ Eઽૉ ળ ગૉ ઼ીરૃનીુલગ ષી>લરીઅ ફણદળ બ મફૉ ઝૉ . યલફીઅ ગીળથૉ
ચથી મપી ળૂઑ&સફ Oષીરીઅ ઈષૂ ળ^ીઅ ઝૉ . 1લીળૉ ઈ વ્ગણીઋફ સ ગલૃc !લીળૉ
ચથી મપી વ્ગ્ઑ ઙયળીરથરીઅ ઇજીફગ ઝ રBઽફી ઼ૃપૂફ્ ડ્ગ ઘળૂનૂ નૂપ્.
ણળફીઅ ગીળથૉ ઈષ્ ,ુદયીષ ષીયીુષગ ઝૉ . ચથી નૉસ્રીઅ બથ ઈ ,ગીળફૃઅ
઼ીરૄBઽગ ,ુદયીષ Oષી ર્ ઝૉ . મૂઞૃ અ ઼xીપૂસ્ઑ વૂપૉવી ુફથ6લ્ વ્ગ્ બળ
વીનષીરીઅ ઈ%લીઅ. વ્ગ્ ઑફૉ ષૂગીળૂ ફી સ&લી. બ્દીફી જૉબફૉ ઇધષી દ્
બ્દીફૂ ઼રલીફૉ ઝૃબીષષીઅ વીlલીઅ. ઽઅૃ ગ્ુષણ-19ફ્ જૉબૂ મફૂસ દ્! ઈ ઞૉ ણળ
ઝૉ ઑ પૂળૉ -પૂળૉ ઼રીઞરીઅ ડૂઙરી બૉની ગળૉ ઝૉ . ઇફૉ ઈફૉ ગીળથૉ વ્ગ્ ષપીળૉ
બૂણીલ ઝૉ , વ્ગ્ રનન વૉદી ઇડગૉ ઝૉ . ઇફૉ ઈર દ્ ઈ જૉબ ળ્ગષીફી ઋબીલ્ ઝૉ
બથ ચથૂ ઞlલી બળ ઑષી નીઘવી Oષીરીઅ ઈ%લીઅ ઝૉ ગૉ ણળફીઅ ગીળથૉ ઈષી
Bળઑ&સફ ઈષૉ ઝૉ . ઈબથી ઼ીરીુઞગ પ્ળથ્ ઇવઙ ઝૉ વ્ગ્ફૃઅ યલ લૃ&દ
ુષબBળદ Bળઑ&સફ ઞૉ ફગીળી!રગ ઼ીુમદ ધીલ ઝૉ ઇફૉ જૉબફૉ ળ્ગષીરીઅ રૃDગૉ વૂ બણૉ
ઝૉ . ચથીઘળી ગૉ ઼રીઅ ઈ ણળફીઅ ગીળથૉ %લુ&દઙદ ઇફૉ ગૐડૃઅ ુમગ :ષફરીઅ બથ
ફગીળી!રગ ઇ઼ળ ઋયૂ ધીલ ઝૉ . ઞૉર ગૉ ઈ ણળફીઅ ગીળથૉ %લુ&દ બ્દીફૂ ગીરઙૂળૂ
મળીમળ ફધૂ ગળૂ સગદૂ, ઈ ણળફીઅ ગીળથૉ %લુ&દ ઽઅરૉસી દથીષરીઅ ળઽૉ ઝૉ ઑફૉ
ઽઅરૉસી ણળ ળઽૉ ઝૉ ગૉ , રીળી બBળષીળ ઼ૃળુLદ ફઽ\ ળઽૉ સૉ, રીળી બBળષીળરીઅ ગ્ઉફૉ જૉબ
દ્ વીઙસૉ, રફૉ દ્ ગ્ઉ જૉબ ફ વીઙૉફૉ, ઇફૉ ચથૂ ષઘદ બ્દીફીઅ ગળદીઅ બ્દીફી
બBળષીળફૂ ુજઅદી ષપીળૉ ધીલ ઝૉ ઇફૉ ઑ ુજઅદીફીઅ ગીળથૉ %લુ&દ ઞૉ ગીશ: વૉષૂ
Oઉઑ ઑ વઉ સગદ્ ફધૂ. ગીળથ ગૉ ઑફૃઅ 3લીફ ફી ગૉ /ુમઅનૃરીઅ ણળ ઝૉ . ઞૉધૂ ઑફી
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રીડૉ લ્lલ બઙવીઅ વૉષી Oઉઑ ઑ વઉ સગદ્ ફધૂ. દ્ ઑ ઑફૂ ઑગ ઈણઇ઼ળ
દળૂગૉ ગઽૂ સગીલ ગૉ યલફી ઈણઇ઼ળફીઅ ગીળથૉ %લુ&દફૃઅ બ્દીફૃઅ ઞૉ Oઘર ઝૉ
જૉબધૂ મજષીફૃઅ ઑ ઘળૉ ઘળ ઑ Oઘર મફૂ Eલ. ગીળથ ગૉ ગીશ: વૉષીફૂ ઞૉ
Lરદી ઝૉ ઑ ગનીજ ઈ યલફીઅ ગીળથૉ કઝૂ ધઉ Eલ ઝૉ .
ઈ ,BIલીફી ગીળથૉ %લુ&દ બ્દીફૃઅ ઞ ફઽ\ બળઅદૃ ઑગ ઼રૃનીલફીઅ
ષી>લફૉ Oઘરરીઅ રૃગૉ ઝૉ . ઼ીષજૉદૂ રીડૉ ઼ૐધૂ ઇઙ!લફૃઅ ઝૉ , ગૉ નળૉ ગ %લુ&દ
યલફૃઅ ઇ઼ળગીળગ %લષધીબફ ગળૉ યલફૂ ઇ઼ળ ઑફી ઇલી઼રીઅ ઘૄમ ઞ ઇ઼ળ
બણૉ ઝૉ . ઇલી઼ફી ઇ઼ીઉર]ડ ઞરી ફધૂ ગળૂ સગદી. ઘી઼ ગળૂફૉ યીુષફ્ ણળ ઘૃમ
ઞ ઼દીષદ્ ળઽૉ ઝૉ ગૉ ઈ ઽીવદ ઝૉ સૃઅ? ચથૂ મપૂ લૃુફષ઼ડૂરીઅ બળૂLી ધુઙદ
ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ઇફૉ ઑ ઞૉ ભીઉવફ ઑર.ઑ.ફીઅ ડૃ ણૉ ડ ઝૉ ઇફ્ ઇલી઼ ગળષ્
ઽ્લ દ્ નૃુષપી ઝૉ ગૉ ઽષૉ રીળ્ ઈઙશફ્ ઇલી઼ ગઉ ળૂદૉ ધસૉ? રફૉ Oમ રશસૉ
ગૉ ફઽ\ રશસૉ? ઈ ,ગીળફી યુષTલ ુષહૉફૂ ુજઅદી ઑરફૉ ઼દદ ઼દીષદૂ ળઽૉ ઝૉ
ઇફૉ ચથી મપી ઋનીઽળથ ઑષીઅ Oષીરીઅ ઈ%લીઅ ઝૉ ગૉ %લુ&દ ઈ બBળુધુદરીઅ
Eદફૉ ુદળગીળદ્ ધીલ ઝૉ . ઑ બ્દીફૂ Eદફૉ ઑફી રૄશ ષબૉ ુષગીળૂ ફધૂ
સગદ્. ઞૉ વ્ગ્ ,ૉઙફ]ડ ઝૉ ઑરફૉ બથ ણળ ઼દીષૉ ઝૉ . બ્દીફૉ ગૉ મીશગફૉ જૉબ
વીઙષીફ્ ઈધૂ બ્દૉ ઞૉ ઈળીર વૉષ્ Oઉઑ ઑ ઈળીર વૉદ્ ફધૂ, ગનીજ
સીBળBળગ ળૂદૉ દ્ ઈળીર ગળૂ વૉદી ઽસૉ બળઅદૃ રીફુ઼ગ ળૂદૉ ઑ ઽઅરૉસી યલરીઅ ળઽૉ
ઝૉ . ઞૉફીધૂ યલ ષપૉ ઝૉ ઇફૉ ઞૉ વ્ગ્ રીફુ઼ગ દગવૂભરીઅ ઝૉ , વ્ગ્ફૉ રીફુ઼ગ
ુમરીળૂક ઝૉ ઑરીઅ બથ ઈ યલ ઘૃમ ઞ ફગીળી!રગ ઇ઼ળ બૉની ગળૉ ઝૉ . ઞૉ નષી
વૉષીફૂ ઝૉ , નષી ફધૂ વઉ સગદીઅ, ઑરફૉ ઞૉ 3લીફ ઈબષીફૃઅ ઝૉ ઑ 3લીફ ફધૂ
ઈબૂ સગદીઅ. ઑરફૉ રીફુ઼ગ ુમરીળૂરીઅ ઞૉ ઼ીષજૉદૂ ળીઘષૂ Oઉઑ ઑ ફધૂ
ળીઘૂ. ઈષી ુગ઼ીરીઅ નળનૂફી :ષફરીઅ ર્ડ્ ભૉ ળભીળ ધઉ Eલ ઝૉ ઇફૉ ઑ ભૉ ળભીળ
%લુ&દફૉ %લુધદ ગલી6 ગળૉ ઝૉ . %લુ&દફૉ બ્દીફી Eદ ઼ીધૉ ઇફૉ બBળુધુદ ઼ીધૉ
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દીશ-રૉશ રૉશષષીરીઅ દગવૂભ ધીલ ઝૉ . ઈ મપી ,ગીળફી યલ બીઝશફીઅ ફૉઙૉડૂષ
બી઼ીક ઞૉ ઝૉ ઑ ઈ યલ બૉની ગળૉ ઝૉ , ઇફૉ ઈ મપી ફૉઙૉડૂષ બી઼ીકફી ગીળથૉ
ઑગ ,ગીળફ્ દફીષ ઋય્ ધીલ ઝૉ . ઈ દફીષ ઇફૉ યલ રફફૂ ઇઅનળ દ્ ઝૉ ઞ બથ
1લીળૉ પૂળૉ -પૂળૉ ઑ યલ ઈબથૉ ઈબથૂ ષીદજૂદ ીળી ઈબથી સiન્ ીળી
ઈબથી %લષઽીળ ીળી, ઈબથી ગૃ ડૃઅ મરીઅ ઈબૂઑ ઝૂઑ, દ્ ઑફી ગીળથૉ
ષીદીષળથ ષપીળૉ દઅઙ મફૉ ઝૉ ઇફૉ ઑ દઅઙ ષીદીષળથ નળૉ ગફૉ ઇ઼ળ ગળૉ ઝૉ . ઘી઼
ગળૂફૉ મીશગ્ફૉ ષપીળૉ ઇ઼ળ ગળૉ ઝૉ ઇફૉ મીશગ્ફૃ ષદ6ફ ઈ બBળુધુદરીઅ મનવીલ
ઝૉ . ઑ ષદ6ફ રી-મીબફૉ ષપીળૉ દફીષરીઅ યલરીઅ રૃગૉ ઝૉ . ઑડવૉ ઑગમૂEફૂ ઼ીધૉ
યલફૂ ઈબવૉ ધીલ ઝૉ . O ઑ ષીદીષળથ ફૉ ઈબથૉ મનવૂ સગૂઑ દ્ ગનીજ
ઈબથૉ ઈબથી યલફૉ ચડીણૂ સગૂઑ. ઑફી રીડૉ સઈદ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ગળષૂ?
સઈદ બ્દીફીધૂ ગળષૂ Oઉઑ નળૉ ગ %લુ&દ ઈ બBળુધુદરીઅ કઝી-ષxી ઇઅસૉ
યલ ઇફૃયષૉ ઝૉ .
ઈ યલફૉ :દષી ગ્ુષણ-19ફૂ ુષહૉ ઼ીજૂ Eથગીળૂ રૉશષષૂ ઞળૂ ઝૉ .
઼્ુસલવ ુરણૂલી બળ ઙથૂ મપૂ રીBઽદૂક ઽ્લ ઝૉ ઞૉ ઼ીજૂ ઽ્દૂ ફધૂ દ્ દરફૉ
,K ધસૉ દ્ ઼ીજૂ રીBઽદૂ રૉશષષૂ &લીઅધૂ! દ્ ઼ીજૂ રીBઽદૂ રીડૉ Yથ Rવૉડભ્ર6
ઝૉ . ઼ૐ,ધર ળી1લ ઼ળગીળ ીળ ઞૉ રીBઽદૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉ ઑરફૂ ષૉમ઼ીઉડ
ઋબળ ળ્ઞમળ્ઞ ગૉ ગ્ુષનફીઅ %લષધીબફ રીડૉ ગ્ુષનફીઅ જૉબધૂ મજષી રીડૉ &લીઅગલીઅ બઙવીક વૉષી ઑફૂ ઼જ્ડ રીBઽદૂ, ઙીઉણવીઉફ, ુષણૂક ષઙૉળૉફૂ રીBઽદૂ
ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ . મૂઞૃ અ ષHણ6 ઽૉ Hધ કઙvફીઉટૉસફ ઞૉ ઼દદ ગ્ુષણ-19ફૂ
ુધુદફૃઅ ુફલરફ ગળૂ ળઽૂ ઝૉ ઇફૉ ઑ રીBઽદૂફૉ ઇબણૉ ડ બથ ગળૂ ળઽૂ ઝૉ ઇફૉ Yૂઞૃ
઼ૉ ડળ ભ્ળ Bણ઼ૂ઼ ગ ડo ્વ (લૃ.ઑ઼.ઑ.) ઞૉફૂ ષૉમ઼ીઉડ બળ રીBઽદૂફૉ ઇબણૉ ડ
ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઑડવૉ ગૉ ુરફૂડo ૂ કભ ઽૉ Hધ ઑઅણ ભૉ ુરવૂફૂ ષૉમ઼ીઉડ ગૉ
ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફૂ ષૉમ઼ીઉડ ઋબળ બથ રીBઽદૂ ઈબષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ . ઈફી ઋબળ
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જૉબ ધૂ ગઉ ળૂદૉ મજષૃઅ, જૉબ વીlલ્ ઽ્લ દ્ સૃઅ ગળષૃઅ ઇફૉ જૉબ વીlલ્ ઽ્લ દ્
બળૂષીળફી ઼લ્ઑ સૃઅ ગળષૃઅ ઑ O મપી ઞ ઼ીષજૉદૂફી બઙવીઅ દરૉ ઇબફીષસ્ દ્
ણળ રઽઇઅસૉ કઝ્ ધસૉ. ગીળથ ગૉ દરૉ ઼ૄજફીક ભ્વ્ ગળૂ ળ^ીઅ ઝ્. ઞૉધૂ દરફૉ
જૉબ વીઙષીફૃઅ Oઘર ઼ીરી લ ગળદીઅ કઝૃઅ ળઽૉ વૃઅ ઝૉ . મૂ: ષદૃ ઘૃમઞ ઞળૂ ઝૉ દૉ
ઑ ગૉ ઼ીરીુઞગ રી3લર્ ઇફૉ Bણ:ડવ Rવૉડભ્ર6ફ્ ઼ગીળી!રગ ઋબલ્ઙ ગળષ્.
ઑડવૉ ગૉ ઈબથી Bણટૂડવ રી3લરરીઅ ફૉઙૉડૂષ બળૂમશ્ બથ ઝૉ બથ ઑફૂ ઼ીધૉ઼ીધૉ ઘૃમ ઞ ઇ઼ળગીળગ મફૉ ઑષી બળૂમશ્ બથ ઝૉ . Bણ:ડવ રી3લર્ફીઅ
ઋબલ્ઙધૂ ગૃ ડૃઅ મૂઞફ્, ઇઅઙદ %લુ&દકફીઅ ઇફૉ ુરY્ફી ઼અબગ6 રીઅ ળઽૂ સગીલ ઝૉ .
ગ્ુષણ-19ફ્ નળનૂ ઽ્લ ગૉ ગ્ુષણ-19ફીઅ બૂBણદ બળૂષીળફ્ ઼લ બથ ઽ્લ, ગૉ
ગ્ઉ બથ %લુ&દ ઽ્લ, ઑ Bણ:ડવ રી3લરધૂ બ્દીફૉ ઙરદી રીથ઼્ફી ઼અબગ6 રીઅ
ળઽૂ સગૉ ઝૉ , બ્દીફૂ ુજઅદીકફૂ ઈબવૉ ગળૂ સગૉ ઝૉ , ઑડવૉ ગૉ ુજઅદીક %લ&દ ગળૂ
સગૉ ઇફૉ 1લીળૉ ુજઅદીકફૉ %લ&દ ગળૂઑ ઝૂઑ !લીળૉ ચથૂ ુજઅદીક ઇફૉ યલ
કઝીઅ ધીલ ઝૉ ઇફૉ ઑરીઅધૂ રીઙ6નસ6ફ બથ રશદૃઅ ઽ્લ ઝૉ ઝૉ . દ્ ષીદજૂદ ગળષૂ
ઘૄમ ઞ ઋબલ્ઙૂ ઝૉ ઇફૉ ઼અબગ6 રીઅ ળઽૉ ષૃઅ ઘૄમઞ ઋબલ્ઙૂ ઝૉ . ઇફૉ ઼અબગ6 રીઅ ળઽૉ ષીરીડૉ
ઽીવફૂ બBળુધુદરીઅ Bણટૂડવ Rવૉડભ્ર6 ઘૃમ ઞ ઋબલ્ઙૂ ઼ીુમદ ધલીઅ ઝૉ .
મૂઞૃ અ Bણટૂડવ Rવૉડ ભ્ર6ફ્ ઋબલ્ઙ રનન રૉશષષીઅ રીડૉ ગળૂ સગ્. ઑડવૉ
ગૉ 1લીળૉ દરફૉ ુજઅદી ધીલ ઝૉ !લીળૉ ચથી મપી Rવૉડભ્ર6઼ ઽષૉ ઋબવiપ ઝૉ ઞૉ
24X7 ગ્ઉબથ ,ગીળફૂ ભૂ વૂચી ષઙળ દરફૉ ઼બ્ડ6 ઈબૉ ઝૉ . ઑરીઅ મૉ
Rવૉડભ્ર6ફૂ ઽઅૃ ષીદ ગળૂસ. ઑ ઝૉ YourDost.com ઑ મ]lવ્ળ મૉટ ડીડ6 બઇ ઝૉ .
ઑથૉ ઉર્સફવ મૉવ]઼ Rવૉડભ્ર6 ઋયૃ ગલૃc ઝૉ . દરૉ દરીળૂ બBળુધુદ બળૉ સીફૂકફૉ
ઈફી ીળી સૉળ ગળૂ સગૉ ઝૉ ઇફૉ ઞૉ ઼ીઅયશફીળ ઝૉ ઑ દીવૂર વૂપૉવ ઼ીઅયશફીળ ઑ
દરીળૂ બBળુધુદફૉ ઼ીઅયશૉ ઝૉ ઇફૉ રનન ગળષીફૂ ગ્ુસહ ગળૉ ઝૉ . ઑ ઞ Rવૉડ ભ્ર6
ઋબળ ડoૉ ઉ ણ ગીNુ઼વળ્ ઇફૉ &ષ્વ્ભીઉણ &વૂફૂગવ ઼ીલગ્વૂ:ડ બથ
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ઋબવiપ ઝૉ . 1લીળૉ દરફૉ રીફુ઼ગ ઽૉ Hધ ર]ડવઽૉ Hધ ,્ભૉ સફવફૂ ઞળ ઝૉ દ્ ઑ
Rવૉડ ભ્ર6ધૂ દરૉ ર]ડવઽૉ Hધ ,્ભૉ સફવફૂ રનન બથ વઉ સગ્.
મૂઞૃ અ ઞૉ Rવૉડભ્ર6 ઝૉ 7cups.com બથ ઑગ ઉર્સફવ મૉવૉ ઼ફૃઅ
Rવૉડભ્ર6 ઝૉ ઇફૉ ઑ Rવૉડભ્ર6 ઋબળ દરફૉ ઼ીઅયશષીરીઅ ઈષસૉ. ઼ીઅયશફીળી ઈઘી
ુષbરીઅધૂ ઽ્લ ઝૉ ઑડવૉ દરૉ બ઼અન ગળૂ સગ્ ગૉ દરૉ ગ્ફૂ ઼ીધૉ ષીદ ગળષીઅ રીઅઙ્
ઝ્. ઇફૉ ઈ Rવૉડભ્ર6રીઅ ઼ીલગ્ધૉળીબૂડ, &વૂફૂગવ ઼ીલગ્વૂ:ડ ઇફૉ
ુ઼ગીલડo ૂ બથ ઋબવiપ ઽ્લ ઝૉ . Yૂઞૃ અ ઑગ Rવૉડ ભ્ર6 ઝૉ ઞૉરીઅ બો઼ી ઈબષીફી ઝૉ
ઈરીઅ બથ ઼ીઅયશફીળફૂ ઼ીધૉ ષીદ ગળષૂ jૂ ઝૉ બળઅદૃ 1લીળૉ ર]ડવ ઽૉ Hધ રૂડૉ
ણૌ&ડળફ્ ઼બ્ડ6 વૉષ્ બણૉ દ્ ભૂ યળષૂ બણૉ . Yૂઞૃ ઞૉ Rવૉડભ્ર6 ઝૉ દૉ
Psyclic.com ઈ Rવૉડભ્ર6 બળ રફ્ુજગૂ!઼ગ ઇફૉ &વૂફૂગવ રફ્ષો.ીુફગફૃઅ
ઇફૉ &વૂફૂગવ ઼ીઉગ્વ્:ડફૃઅ ઙૅબ ઑગ ઝૉ . 1લીળૉ ુમરીળૂ ષીદજૂદ ીળી નૄળ
ફધૂ ધઉ સગદૂ ઇફૉ દઞ.ફૂ ઞળ બણૉ ઝૉ !લીળૉ ઈ Rવૉડભ્ર6 ઋબળ ઞઉફૉ દરૉ
ઑરફૂ રનન રૉશષૂ સગ્ ઝ્. ઇફૉ ઼ૐધૂ ર્ડ્ ઋબલ્ઙ ઈ ઼ીરીુઞગ રી3લર્ફ્
ઝૉ . ઞૉફી ઋબળ દરૉ ઈ બBળુધુદ ઼ીધૉ ગઉ ળૂદૉ ણૂવ ગળૂ ળ^ીઅ ઝ્ ઑફી
઼ગીળી!રગ મફીષ્ફૉ મપી ઼ીધૉ સૉળ ગળૂ સગ્. ઼ીરી લ ળૂદૉ ઼ીરીુઞગ રી3લર્
ઋબળ ફગીળી!રગ ષીદ્ ષપીળૉ ઽ્લ ઝૉ . બળઅદૃ દરૉ ઑફ્ ઼ગીળી!રગ ઋબલ્ઙ ગળૂ
સગ્ ઇફૉ ઼ગીળી!રગ ષીદીષળથ મફીષષી રીડૉ દરૉ ઼ીળૂ ષીદ ગ્ઉફૉ ગળસ્, દ્
દરૉ બથ ઼ગીળી!રગ મફસ્ ઇફૉ ઼ીધૉ-઼ીધૉ દરફૉ ઼ી?અ વીઙસૉ.
Yૂ: ષીદ દૉ ઇઅઙ ગ઼ળદ્ ઞૉફૃઅ ઽઅૃ રીફૃઅ ઝૃ ગૉ ઘૄમઞ રઽZષ ઝૉ . દરીળી
ઇફૃયષફ્, દરીળૂ લ્lલદી ,રીથૉ, દરૉ ઞૉડવૂ બથ ગ઼ળદ ગળૂ સગ્ ઑફૃ
ઈલ્ઞફ ગળ્. ગ઼ળદ ગળૂ સગ્, ષ્ુગઅઙ ગળૂ સગ્, લ્ઙી ગળૂ સગ્ ઞૉ દરૉ મૉ઼ૂફૉ
બથ ગળૂ સગ્ ઝ્. બળઅદૃ Bનષ઼ નળQલીફ ગ્ઉ ઑગ ઼રલ ઑષ્ ળીઘ્ ઞૉરીઅ દરૉ
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સીBળBળગ ળૂદૉ ઼BIલ ળઽૂ સગ્. ઞૉફી પળ્રીઅ ઙીણ6 ફ ઝૉ ઇધષી દ્ ઞૉફૂ પળફૂ
ઈ઼-બી઼ ઙીણ6 ફ ઝૉ ઑ વ્ગ્ ઙીણ6 ફ\ઙ ગળૂ સગૉ ઇફૉ ઑફૉ ઼ીભ ઼ૃધળ્ ળીઘૂ સગૉ
ઝૉ , ઑરીઅ બીથૂ ઈબૂ સગ્, ઽષૉ ષળ઼ીનફૂ ુ઼ટફફ્ ઼રલ ઝૉ ઑડવૉ ષૅLફૉ બીથૂ
ઈબષીફૂ ઞળ ફઽૂ બણૉ બળઅદૃ ઑફૂ ઼ીભ ઼ભીઉ ળીઘૂ સગ્. ઑ બથ ઑગ સીBળBળગ
,ષૅુx ઝૉ , ઈષૂ ,ષૅુxકધૂ ઈબથૂ મીલ્ગૉ રૉડo ૂ મનવીસૉ ઇફૉ દરફૉ ઇઅનળધૂ
ઘૃસૂફ્ ઇફૃયષ ધસૉ.
જ્ધ્ રૃ્ ઝૉ રીફ઼ૂગ ળૂદૉ ઼ગીળી!રગ ,ષૅુxકરીઅ ળઽૉ ષૃઅ ઑડવૉ ગૉ
બ્દીફી રફફૉ લ્lલ ,ષૅુxકરીઅ ન્ળષૃઅ ઑ ઘૃમ ઞ ઞળૂ ઝૉ ઇફૉ ઘૃમ ઞ ઇચ?અ ઝૉ
ઘી઼ ગળૂફૉ ઞૉ વ્ગ્ફૉ ષીળઅષીળ ફગીળી!રગ ુષજીળ્ ઈષદીઅ ઽ્લ, ણળફી ુષજીળ્
ઈષદીઅ ઽ્લ ઇફૉ ઑ ુષજીળ્ફૉ ળ્ગષી રીઅઙદી ઽ્લ. દરીળી રફફ્ ણળ ઼ીજ્ ઝૉ ગૉ
ગીHબુફગ ઑ સ્પૂ ગીતૉ યીુષફ્ ણળ ઝૉ ગૉ રીઅ-મીબફ્ ણળ ઝૉ . ઑફૉ દરૉ મળીમળ
રૄવષસ્ દ્ ચથી ુગ઼ીકરીઅ ઑ Eથષી રશસૉ ગૉ ઈબથફૉ ઞૉ ણળ વીઙૂ ળ^્ ઝૉ
ઑ ઈબથફૉ ઈબથૂ બૄષ6પીળથીકફી ઈપીળૉ ઉરૉ:ફૉસફફીઅ ઈપીળૉ ણળ વીઙૂ
ળ^્ ઝૉ . ઞૉ ણળ ઇદીુગ6 ગ ઝૉ , “irrational” ઝૉ , 1લીળૉ દરૉ Eથસ્ ગૉ દરફૉ ઞૉ
ફગીળી!રગ ુષજીળ્ ઈષૉ ઝૉ ઑફૃઅ ગૉ / ુમઅનૃ ઝૉ ઑ દ્ ઇદીુગ6 ગ ઝૉ !લીળૉ દરફૉ
઼રEસૉ ગૉ ઑ ણળફૂ ઞળદ ફધૂ ની.દ. ઑ&ટીરફ્ ણળ, ની.દ. ઼અIરથફ્ ણળ. O
દરૉ ઼ીષજૉદૂ ષદ ળ^ીઅ ઝ્ દ્ ણળષીફૂ ઞળ ફધૂ ઇફૉ ઝદી બથ ણળ ઈષૉ ઝૉ દ્
ફ્ ઑ ઇદીુગ6 ગ ઝૉ ઑ&ટીર ઼રલૉ મપીફૉ ણળ વીઙૉ ઞ ઝૉ . બથ ઑ ણળફી ગીળથૉ O
દરૉ ઇલી઼ ફધૂ ગળૂ સગદી, ઑ ણળ ઞૉ ઝૉ ઞૉ દીુગ6 ગ ઝૉ ઑ ણળ નૄળ ગળષીફૂ ઞળ
ઝૉ . દરીળી રફરીઅ Affirmative Statementફૂ ઞળ ઝૉ ગૉ ઈ ઞૉ ણળ ઝૉ ઑ
દીુગ6 ગ ઝૉ ઇફૉ રીળૉ ઈ ણળ ધૂ નૄળ ધષૃઅ ઝૉ . ઈ રીડૉ દરૉ દગ6 ફ્ ઋબલ્ઙ ગળ્ ઈબqઅ
રફ દગ6 ઈપીBળદ ઝૉ ઈબથૉ દગ6 ફી ઋબલ્ઙ ગળૂફૉ ઈબથી રફફૉ ઇફૉ ઈબથી
ુષજીળ્ફૉ dજી વઉ ઞઉ સગૂસૃઅ. ચથૂ બBળુધુદરીઅ ુષજીળ્રીઅ 1લીળૉ ઈબથૉ
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વ્:ગવ મફૂઑ ઝૂઑ, !લીળૉ ફગીળી!રગ ુષજીળ્ કઝી ધીલ ઝૉ . ઈ બ3પુદ નળૉ ગ
%લુ&દરીઅ ગીર વીઙદૂ ફધૂ બથ દરૉ ગ્ુસસ ગળૂ સગ્ ઝ્.
બીઅજર્ રૃ્ 1લીળૉ બથ દરફૉ મઽૃ મપી ુષજીળ્ ઈષદીઅ ઽ્લ, !લીળૉ ઑ
઼રલૉ દરૉ બીથૂ બૂ સગ્ ઝ્, બીથૂ બૂસ્ ઑડવૉ સીBળBળગ ળૂદૉ ઼Iૂલ ધસ્ ઇફૉ
સીBળBળગ ઼BIલદીધૂ ઘ્ડી ુષજીળફૉ ુષજીળ ગ ડૂ લૃ ગળૂ સગદૃઅ ફધૂ. ઑડવૉ ગૉ
ુષજીળ્ બળ ળ્ગ વીષષી રીડૉ &લીઅ દ્ દરૉ બીથૂ બૂ સગ્, ઇફૉ બીથૂ બૂફૉ દરૉ
dણી bી઼ૉ વઉ સગ્. દરૉ ઙથદળૂ બથ ગળૂ સગ્, જૉડ\ઙ ગળદીઅ ઽ્લ દ્ ઑ ગળૂ
સગ્, દરૉ ,ીધ6ફી ગળદીઅ ઽ્લ દ્ ,ીધ6ફી ગળૂ સગ્ ઝ્, જીવષીફૃઅ-ન્ણષીફૃઅ ષઙૉળૉ
ગઅઉ બથ ગળૂ સગ્. 1લીળૉ ઘૄમ ઞ ફગીળી!રગ ુષજીળ્ ઈષૂ ળ^ીઅ ઽ્લ ઘૄમ ઞ ણળ
વીઙૂ ળ^્ ઽ્લ !લીળૉ સીBળBળગ ,ષૅુxરીઅ ,ષૅદ ધીક ુષજીળ્ કઝીઅ ગળ્ ઇફૉ
1લીળૉ ુષજીળ્ કઝી ધીલ, !લીળૉ દરૉ દરીળી રફફૉ ઼રEષ્ ગૉ ઞૉ ણળ ઝૉ ઑ
ઇદીુગ6 ગ ઝૉ .
ઝ્ રૃ્ ઝૉ દૉ દરીળી રફફૉ ગ્ઉ નૃળનુસ6દ ઇધષી દ્ ગ્ઉ ઑષૂ ગશી
઼ીધૉ ગૉ ઽ્મૂ ઼ીધૉ Oણ્ ગૉ ઞૉરીઅ દરૉ ઘૄઅબૂ ઞઉ સગ્. ઞૉ %લુ&દકફૉ ઽ્મૂ ઽ્લ ઝૉ
ઑફૃ રીફુ઼ગ ષીધ ઼ી?અ ઽ્લ ઝૉ . ઈ રઽીરીળૂ નળQલીફ ચથી વ્ગ્ઑ વઘષીફૂ
ગશી ુષગ઼ીષૂ ઝૉ ઇફૉ ઑરથૉ Oલૃ ઝૉ ગૉ દૉક ઘૃમ ઞ ઼ીળી વૉઘગ ઝૉ . બ્દીફૂ
ગશીફૉ Eથ્, બ્દીફૂ સ્ઘફૉ કશઘ્ ઇફૉ રફફૉ ઑરીઅ બળ્ષ્ ઈધૂ દરીળી
ફગીળી!રગ ુષજીળ્ ઇફૉ ણળ કઝી ધસૉ.
દ્ ઈ મપૂ ઞૉ ળથફૂુદ ઝૉ ઑફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂફૉ દરૉ બ્દીફી ણળફૃઅ ઇફૉ
બ્દીફી દથીષફૃઅ %લષધીબફ ગળૂ સગ્. દરફૉ ઼ી? ઇફૃયષીસૉ 1લીળૉ દરૉ રફધૂ
,ભૃુદ ઽસ્ !લીળૉ ઈ઼બી઼ફીઅ ષીદીષળથરીઅ ઼ગીળી!રગ યીષ ઇધષી દ્
઼ગીળી!રગ ષીદીષળથ ઇફૃયષીસૉ. ળ઼ૂધૂ ળLથ ઇફૉ યલ ઇફૉ ફગીળી!રગદીધૂ
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ળLથ મીમદૉ ઼અસ્પફ ગઽૉ ઝૉ ગૉ ઼ગીળી!રગદી ઉQલૃફૂડૂ ષપીળૉ ઝૉ ઇફૉ ઉQલૃફૂડૂ
ઽ્લ દ્ જૉબ વીઙષીફૂ ઼અયીષફી પડૉ ઝૉ ઇધષી દ્ જૉબ વીlલી બઝૂ બથ ઼ીળૂ
ળૂદૉ ળૂગષળૂ ધઉ સગૉ ઝૉ દરૉ ઼રીજીળરીઅ Oલૃઅ ઽસૉ ગૉ ચથી મપી વ્ગ્રીઅ ઞૉ વ્ગ્
ુફળ્ઙૂ ઝૉ , ઞૉરીઅ ઉQલૃુફડૂ ઼ીળૂ ઝૉ ઑરફીરીઅ જૉબ વીઙષી ઝદીઅ બથ ળ્ઙફી
વLથ્ Oષીરીઅ ફધૂ ઈષદીઅ. ઑડવૉ ગૉ ઈબqઅ સીBળBળગ ષી>લ ઇફૉ રીફુ઼ગ
ષી>લ મJૉ ઼ળઘીઅ ઞ ઇઙ!લફી ઝૉ . ઈબથૉ ઈબથી ષી>લફૂ ગીશ: ળીઘૂસૃઅ,
દ્ ઈબથૉ ઈબથૂ Eદફૉ ષધ ળીઘૂ સગૂસૃ,અ ઈબથૂ Eદફૉ ઼અIરથધૂ
મજીષૂ સગૂસૃઅ. ઈબથી ગૄ ડૃઅ મફૉ ઼અIરથધૂ મજીષૂ સગૂસૃઅ. ઈબથી ગૃ ડૃઅ મફૉ
ષધ સઘૂસૃ,અ ઈબથી ઼રૃનીલફૉ ઇફૉ ઈબથી ઼રીઞફૉ બથ ઼અIરથ ઇફૉ
ળ્ઙફૂ રીફુ઼ગ ઇ઼ળ્ધૂ મજીષૂ સગૂસૃઅ.
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ઽદીસી ઇફૉ ઈ/રપીદગ ુષજીળ્ બળ
ઇઅગૃસફી ઼ળશ ઋબીલ્
Qૂ ફળૉ સયીઉ ુRષૉનૂ
ગફ્ળલી ઼Sડળ ભ્ળ રૉણગવ ઑ,લૃગૉસફ,
ગફ્ળલી ઽ્$બૂડવફી Nજીઞ,<
ર્ડૂષૉસફ ષ+દી, વીઉષ ગ્જ, ઇરનીષીન

ગ્ુષણ-19વ્ગણીઋફ-1, વ્ગણીઋફ-2, ઇફવ્ગ-1 ઇફૉ ઇફવ્ગ2 ઼ૃપૂ બઽ્kલીઅ ઝૂઑ. ભૉ ઼મૃગ ઘ્વ્, ગ્QRલૃડળ ઘ્વ્, 1લીઅ બથ જજી6 ગળ્ !લીઅ
વ્ગ્ ુષજુવદ ઝૉ . સૃઅ ધસૉ?, સૃઅ ધસૉ?, સૃઅ ધસૉ?,
ષદ6રીફ ઼રલરીઅ ઈબથૉ ઑગવન્ગવ ઈબપીદધૂ ઈઙશ ષપૂ, ઼ીરૄBઽગ
(Mass) ઈબપીદ ઼ૃપૂ ઈષૂ ઙલીઅ ઝૂઑ. ઇરનીષીનરીઅ ગ્ુષન નળQલીફ દરૉ
ઞૃ ક ગૉ ગૉ ડવી ુગ઼ીરીઅ ઈષી ઼ીરૄBઽગ ઈબપીદ ઈ%લીઅ ઝૉ .
ુરY્ ગ્ઉ બથ સીBળBળગ ઇફૉ રીફુ઼ગ ળ્ઙ ઑગ-મૉ Bનષ઼રીઅ, ઑગ-મૉ
ઇઢષીBણલીરીઅ ઢૂગ ફધૂ ધઉ ઞદ્. નળૉ ગ ળ્ઙફ્ ઑગ ુષઅણ્ બૂBળલણ ઽ્લ ઝૉ .
ઈબથૉ ણૂ,ૉસફ ઈબપીદ ષવથ ષઙૉળૉ સiન્ ષીબળૂઑ ઝૂઑ. બથ ઈ ઑડવી
઼ીરી લ સiન્ ફધૂ, ઈ રીફુ઼ગ ુમરીળૂ ઼ીધૉ Oણીલૉવી સiન્ ઝૉ . બળઅદૃ ઈઞૉ
ઙઅયૂળ રીફુ઼ગ ુમરીળૂફૂ જજી6 ઈબથૉ ફધૂ ગળષીફૂ. ઈબથૉ ુષઅણ્ બૂBળલણફૂ
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ષીદ ગળૂઑ ઝૂઑ, ગીળથ ગૉ ઼઼્ીલડૂ ઽદીસીફૉ ુષ ણ્ ઋબળ ઈબથૉ ઋયી ઝૂઑ.
ઇરીળૂ ુષણQમફી ઑ ઝૉ ગૉ ર3લ,નૉસફીઅ યલૃ: Oહૂ ઞૉષી ર્ડૂષૉસફવ બૂગળ્
Be positive, be positive ગઽૉ ઝૉ બથ ઈબપીદ દ્ ધઉ ઞ ળ^ીઅ ઝૉ . ષો.ીુફગ
/0ૂગ્થધૂ ગ્ઉ બથ રીફુ઼ગ ળ્ઙ ધષી બીઝશફીઅ રૃ`લ Yથ ગીળથ્ ઝૉ , ઞૉફૉ
ઇરીળૂ યીહીરીઅ “Bio psycho social Model” ગઽૉ ષીલ. ઞોુષગ બBળમશ
ઈબથી લૃળa઼ ઇધષી ઈબથી ઽ્રp઼અ ષપચડ ધીલ દ્ રૉવૉળૂલી ધીલ ઝૉ ,
ડીઉભ્ઉણ ધીલ ઝૉ , દૉર રીફુ઼ગ ળ્ઙ બથ ધીલ ઝૉ .
મૂઞૃ અ ભૉ &ડળ ઝૉ રફ્ષો.ીુફગ બBળમશ ભૉ &ડળ ઇફૉ Yૂઞૃ અ ભૉ &ડળ ઝૉ
઼રીઞસીnૂલ બBળમશ. ઈ Yથ રૃ`લ બBળમશ્ ઝૉ બળનૉસરીઅ વ્ગ્ નષી ઙશૂઙશૂ ઑડવી ગઅડીશૂ ઙલી ઝૉ ગૉ , ઑ વ્ગ્ બી઼ૉ ઞરષીફ્ ડીઉર ફધૂ દ્, ઉફઞ
ગૉ Rસૄવ વઉફૉ ગીર ગળદીઅ, ઙ્શૂકધૂ ગઅડીશૉવી દીષ ઈષૉ દ્ ઼ીઉગ્વ્:ડફૉ
બૄઝૉ ઝૉ ગૉ ઑ ગ્ઉ રીફુ઼ગ ઼રલી દ્ ફધૂ ફૉ! ગઉ ઇઅનળ વ્જી દ્ ફધૂ ધઉ
ળ^ીઅફૉ? ઽઅૃ ઼ીરીુઞગ ઇફૉ રફ્ષો.ીુફગ બBળમશ્ફૉ ષપીળૉ રઽZષ ઈબૃઅ ઝૃઅ.
મીલ્વ્:ગવ બBળમશ બથ ઈર દ્ રફ્ુજુગ!઼ુગ ુષહલ ઝૉ બથ ષીદીષળથફૂ
ઈબથી વ્ઽદZષ્ બળ ઘૄમ ઇ઼ળ ધીલ ઝૉ . ઇ!લીળૉ મભીળીફૂ ઍદૃ ઝૉ , Bણ,ૉસફ ફી
ળ્ઙૂ ઽ્લ ઑફૉ ધ્ણૂ દગવૂભ બણૉ , ઍદૃ મનવીલ !લીળૉ ઑફૉ દગવૂભ બણૉ .
&ષુજદ ધદી ળ્ઙ્ફી નળનૂક ઉkઝી રૅ!લૃફૂ ઇળ: ગળૉ ઝૉ . બળઅદૃ ગ્ડ6 રીઅ
યીlલૉ ઞ દરફૉ ઼ીઅયશષી રશસૉ ગૉ ગ્ગ ળૉ લળ Bણ઼ૂ઼ફીઅ %લુ&દકઑ ઈબપીદ
ગલv? દરૉ યીlલૉઞ ઼ીઅયૃઅ ઽસૉ ગૉ ઞૉ ઞ ર Eદ Bન%લીઅઙ %લુ&દઑ ઈબપીદ
ગલv! ઞૉફૉ બી઼ૉ મૉ ઽીધ ઝૉ , મૉ બઙ ઝૉ , મૉ ઈઅઘ્ ઝૉ , ઼ઽૂ ઼વીરદ સળૂઑ ઝૉ ઑ
%લુ&દ ઈબપીદ ગળૉ ઝૉ . ઝૉ ી બઅનળ ષહ6રીઅ રીY ગફ્ળૂલી રૉBણગવ ઼]ડળ ઞ ફઽ\
બથ મપી ઞ વ્ગ્ ,લ!ફ ગળૂ ળ^ીઅ ઝૉ ઇફૉ ઝદીઅ ઼ીરૄBઽગ ઈબપીદ ઼ૃપૂ ઈબથૉ
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ઈષૂ ઙલીઅ ઝૂઑ ઞૉ બ્દૉ મૃુ3પસીશૂ ઝૉ , ઈઉ.ઈઉ.ડૂ.રીઅધૂ ફૂગશૉવ્ ઝૉ , ઑષી
ઑ&ડળૉ બથ ઽરથીઅઞ ઈબપીદ ગલv રઽીફ ઽીલ ગવીગીળ્ફૉ Bણ,ૉસફ ધદીઅ Oલૃઅ
ઝૉ . સૃઅ ગીળથ ઝૉ ? ઞ રધૂ વઉફૉ ઇતીળ ષહ6 ઼ૃપૂ Dr. Shirmand Floyd Aઇ
જીઉHણ ઉટ ઇ ભીપળ કભ રૉફC. મીશગફૂ લીનસુ&દ ઘીવૂ ઝૉ ઇફૉ ઞૉ ફીઘ્;
ઞૉષૃ ફીઘસ્; ઑષૃઅ ઑ સૂઘસૉ બથ ઈબથૉ ઇુયઙર ફગીળી!રગ ઝૉ , રીફષ
ુષગી઼ફ્ ઈબથ્ ઇુયઙર ઼અબૄથ6 ફગીળી!રગ ઝૉ . ઈબપીદ ગૉ ર ળ્ગીદી ફધૂ ?
ગૉ ર ળૉ બફી ગૉ ઼ ઈડવી મપી ધીલ ઝૉ ? મીશગ મ્વદૃઅ ફ ઽ્લ !લીળૉ બથ ઑફી
રફરીઅ ,K્ ધીલ ઝૉ ઇફૉ ઑ મ્વદૃઅ ધીલ ઑડવૉ ઈ રફરીઅ બણૉ વી ઼ષીવ્ બૄલી
ગળૉ ઝૉ ! મૉ ષહ6ફૃઅ મીશગ ુમવીણૂ બગણૂ વૉ, ઼ીબ બગણૂ વૉ, ગૃ ગળ બગણૂ વૉ, ઙળર
રીજૂસ બગણૂ વૉ ગૉ ઑ દરફૉ દરીળીઅ ગીરરીઅ બળૉ સીફ ગળૉ દ્ દરૉ ઑફૉ ગઽ્ ઝ્ !લીઅ
ફી ઞદ્, !લીઅ યૄદ ઈષસૉ, મીષ્ ઝૉ !લીઅ દ્, ઈ ઞૉ યલફૂ ઇફૉ ફગીળી!રગદીફૂ
યીષફી ઈબથૉ ઈબૂઑ ઝૂઑ, ઑ ઝ્ગળ્ 1લીળૉ ઈઢ ષહ6ફ્ ધીલ ઇફૉ મૂE
રરીઅ પીમશ્ વૉષી ર્ગવ્ દ્ ુમજીળ્ ણળૉ ઝૉ દરૉ ઑફૉ ગઽ્ ચ્ણી ઞૉષ્ ધઉ ઙલ્
ઝૉ ઇફૉ ઇ!લીળૉ સૉફૂ મૂગ, સૉફ્ યૄદ ઽ્લ !લીઅ,! ઈબથૉ યૃવૂ ઞઉઑ ઝૂઑ ગૉ ઑફૉ
દ્ યૄદ ફ્ `લીવ ઞ ફઽદ્ ઑ દરૉ ઈRલ્ ઝૉ C. બઝૂ ઑ ર્ડ્ ધીલ ઝૉ બથ
ફગીળી!રગદી ઞદૂ ફધૂ.
ઑળૂગ઼ફ ગઽૉ ઝૉ ગૉ બીઅજ ષહ6 ઼ૃપૂફીઅ મીશગ્ મપી ગૃ વરીઅ Eલ !લીળૉ
઼ળઘી ઽ્લ ઝૉ . બથ ઞૉષી ઑ ફીફી ડૉ ઞરીઅ ઈષૉ, ઈ ચળદૂ ઋબળ ઞ ર વૂપી બઝૂ
ઑ ઼ીઉગ્વ્:ડ ઑગ રીY Nરળ ગૉ ટ]ણળ ઇવઙ ઽ્લ ઑ ઋ ઝૉ ઝ ધૂ ઇlલીળ ષહ6
1લીઅ ળૂલવરીઅ મૉ ઇવઙ ઽ્લ. ઈબથૉ ઇવઙ ગળષીફ્ ,લ!ફ ગળૂઑ !લીળૉ ઼રીઞ
ઘૃસ ધીલ ઝૉ ગૉ ઇવઙ ગલીc. ઈ ઑઞરીઅ ઑ બ્દીફી ઙૅબરીઅ ળઽૉ ઑ ઉkઝફૂલ ઝૉ .
ઝ્ગળીફૉ ઙફફીઅ ળરગણી ઈબૂઑ ગૉ ઞૉ.઼ૂ.મૂ. વઉ ઈષૂઑ ગૉ ડoૉ &ડળ વઉ ઈષૂઑ
ઇફૉ ઝ્ગળૂ રીડૉ ગૂજફફ્ ઼ૉડ વઉ ઈષૂઑ. !લીઅધૂ ઞ ઈબથૉ ગઽૂઑ ઝૂઑ ગૉ સૃઅ
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ઝ્ગળૂફૂ ઞૉર ળણૉ ઝૉ , ઇlલીળ ષહ6ફૂ Nરળ ઞૉષૂ ઈષૉ ઑડવૉ ભળૂ ઑળૂ&઼ફ ગઽૉ ઝૉ
ગૉ  ઇlલીળ ધૂ ષૂ઼ ષહ6ફૂ Nરળ ઽઅૃ ગ્થ ઝૃઅ ઑફૂ ઘ્ઞ ગળૉ ઝૉ . ન઼ ષહ6 ઼ૃપૂ દ્
દરૉ ગ^ૃઅ ઼રીઞ ગઽૉ ઝૉ ગ્ફ્ ઝ્ગળ્?, ઽઅૃ ઈફ્ ઝ્ગળ્, ઈફ્ યઉ, ઇુઙલીળ ષહt
ઑ ઙ્દષી ફૂગશૉ ઝૉ ગૉ ઽઅૃ ગ્થ ઝૃઅ? દરૉ ઞૉ ફીફબથરીઅ ગઽ્ ઝ્ ગૉ દૃઅ યઙષીફફી
ચળૉ ધૂ ઈ%લ્ ઑ ષીદ બળ ઽષૉ ઑ ુષbી઼ ફઽ\ ગળૉ . ઑ ઽષૉ Eદૉ ઞષીમ્ સ્પૉ ઝૉ ,
બ્દીફૂ કશઘ સ્પ ઝૉ . રીળી રદૉ 12 ષહ6ધૂ 21 ષહ6 ઑ કશઘ ઼રઞષીફી
ષહv ઝૉ ઇફૉ !લીળૉ ઑફૉ ઼રીઞ કશઘ ઋયૂ ગળષીરીઅ રનન ગળદૃઅ ફધૂ ઇફૉ ગઅલૃટ
ગળૉ ઝૉ . દરૉ ઞૃ ક દ્ &લીઅધૂ ઽદીસી ઈષૉ ઝૉ ? ઇઽર ીરૂ ધષૃઅ બણસૉ.
Think, believe, dream and dare, ઼ીરીુઞગ બBળમશ ઈઞૉ ઑડવૂ ઇ઼ળ
ગળૂ ળ^ૃઅ ઝૉ ગૉ વ્ગ્ મફીષડૂ ષદ6ફ ગળૉ ઝૉ . મઽૃ કઝી વ્ગ્ ષહvફી ષહv ઑગ ઝદ
ફૂજૉ ,ૉરધૂ ળઽૂ સગૉ ઝૉ .
મૂઞૃ અ મીશ ુષગી઼રીઅ ઑડવી ફષી રૃી ઈષૂ ઙલી ઝૉ ગૉ ઞૉફૂ ગ્ઉ ઽન
ફઽ\. Aષીવૂકફૉ ગીઅઉ ઘમળ ફધૂ બણદૂ ગૉ ઼ીઽૉ મ રીળૉ સૃઅ ગળષીફૃઅ?C
઼્Dલ્વ્:ગવ ભૉ &ડળ ઑડવૃઅ ઉભૉ &ડૂષ ઝૉ દરૉ ઑગ ઈઅગણ્ Oલ્ ઽ્લ, WHOફ્
ઈઅગણ્ દ્ `લીવ ઈષૉ ગ્ળ્ફીધૂ ઞૉડવી રૅ!લૃ ફધૂ ધદીઅ ઑડવી 1 ઑગ વીઘ 34
જ્Yૂ઼ ઽEળ રૅ!લૃ 2016રીઅ ઈબપીદધૂ ધલી. ઇ!લીળૉ 40 ષહ6ફીઅ વ્ગ્ બથ
ઈબપીદ ગળૂ ળ^ીઅ ઝૉ . ઽઅૃ ઑર ગઽૉ દ્ ઽ્ઋ ઝૃઅ ગૉ 11 ધૂ 22 ષહ6ફૂ Nરળ કશઘ
ઋયૂ ગળષીફૂ ઝૉ . ઑગ મઽઅૃ ઼ળ઼ ષી&લ ઝૉ Aગૉ ઑ Nરળફ્ મીશગ ફીફ્ ઙથદી
ર્ડ્ વીઙૉ, ર્ડ્ ઙથદી ફીફ્ વીઙૉC ઑડવૉ ગીર મદીષ્ દ્ ઑર ગઽૉ ગૉ ઽઅૃ દ્ ઽ:
ફીફ્ ઝૃઅ ઇફૉ ફી મદીષ્ દ્ ગઽૉ રફૉ ફીફ્ ઇફૉ ફીફ્ ઙથ્ ઝ્. ઈ કશઘરીઅ
઼રીઞ ઑફૉ રૄટ
અ ષૉ ઝૉ ઇઽ\ધૂ ઞ નૃુફલીફી મૉ મૃુ3પ:ષૂ ,ીથૂક ઋયી ધલી! ઑગ
કમીરી ઇફૉ ઑગ વીનૉફ ુષbરીઅ ઼ૐધૂ ર્ડ્ ડૉ ળૉળૂડ મફષી મૃુ3પ દ્ Oઉફૉ દ્
ઞૉફૉ ઞૉષૂ કશઘ ઇફૉ ષશીઅગ રી ઑષ્ ઑથૉ મૃુ3પફ્ ઋબલ્ઙ ગલp. 1લીઅ ઞૃ ક
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!લીઅ O ફગીળી!રગદીઅ રશૉ દ્ %લુ&દ &લીઅધૂ બ્ટૂડૂષ ધીલ. ઑડવૉ રઽીફ વ્ગ્
ઑર ગઽૉ ઝૉ ઑષૂ બBળુધુદફૉ ઝ્ણૂ ન્, યૃવૂ Eક, ૉગબ ધલ્ યૃવૂ Eક,
ઘ્ડ ઙઉ યૃવૂ Eક, બથ સી રીડૉ યૃવૂ Eક? રફ્ુષ.ીફ ફી બીણૉ ઝૉ , ગ્ઉ
ષદૃ યૃવીદૂ ફધૂ.
દરૉ ગસૃઅ યૄ઼ૂ ફઽ\ સગ્, દરૉ ઑફૉ ફીફૃઅ ગળૂ સગ્ ઝ્. :ષફરીઅ
રૂફૂરીઉટ ગળદીઅ સૂઘષૃઅ બણસૉ. ગૉ ડવીલ નૃઘ્ દ્ ઈબથૉ બ્દૉ ઋયી ગલીc ઝૉ , Eદૉ
ઋયી ગલીc ઝૉ . દરફૉ ઑડૉ ગ ઈષૉ દૉ બઽૉ વી ગ્વૉડo ્વ ગૉ ફશૂક iવ્ગ ધદૂ ઽ્લ
ઝૉ . ઼ૃસીઅદ઼\ઽ ળીઞબૄદ ઈબપીદ ગલી6 દૉફૂ બઽૉ વી બથ ચqઅ મ લૃઅ ઽસૉ. બBળષીળફી
વ્ગ્ઑ, મઽીળફીઅ %લુ&દકઑ ઈ ઼રઞષૃઅ બણસૉ. ઼રીઞ ફી :ષષી નૉ દ્
ઈબથૉ ફ :ષૂઑ ઑષૃઅ ફ ઽ્લ! દરીળૉ ઼રીલ્ઞફ ગળષૃઅ બણૉ . મૉ ,ગીળફીઅ
઼રીલ્ઞફ ઽ્લ ઝૉ 1.ઈઅદળૂગ ઼રીલ્ઞફ ઇફૉ 2.મી^ ઞઙદ ઼ીધૉફૃઅ
઼રીલ્ઞફ. ઈબથૉ મપી ઞ ઼રીઞ ઼ીધૉ મી^ ઞઙદ ઼ીધૉ ઼રીલ્ઞફ ઼ીપષીરીઅ
બૃળી ધઉ ઙલીઅ ઝૉ . બૄળૂ નૃુફલી ઼ીધૉ ઈબથૉ ઼રીલ્ઞફ ઼ીપષૃઅ ઝૉ ફૉ ઑડવૉ ઈબથૉ
ઈઘી ઙીરફૉ ગઽૉ દી ઽ્ઉઑ ઝૂઑ Aઽઅૃ દફૉ ઼ીળૂ ળૂદૉ કશઘૃઅ ઝૃઅC :ષફરીઅ ર્ગ્
રશૉફૉ દ્ બ્દીફૂ Eદફૉ કશઘષીફ્ ,લી઼ ગળૂઑ. ઈઘી ઞઙદ ઼ીધૉ
઼રીલ્ઞફ ઼ીપષીફીઅ જ@ળરીઅ ઈબથૉ ઑર ગઽૂઑ ગૉ ઽઅૃ દફૉ ઼ીળૂ ળૂદૉ કશઘૃ ઝૃઅ.
બથ ઽગૂગદ ઑ ઝૉ ઈબથી બ્દીફૉ ફધૂ કશઘદી.
ઇ!લીળૉ 1લીળૉ લૃ.બૂ.રીઅ ુષગી઼ નૄમૉફૃઅ ઑઅગીNડળ ધલૃઅ ફૉ !લીળૉ ઑફી બઽૉ વી
Bનષ઼ૉ ઑગ ઑઅગીNડળ મૂઞૃ અ ધલૃઅ ઽદૃઅ. ઈરીઅ વઙયઙ ઇયલ ફીરફ્ ઝ્ગળીફૃઅ
ઑફગીઋ ડળ ધલૃઅ ઽદૃઅ ઑફૂ વીસ ઞૉ ળૂ&સીરીઅ બણૉ વ ઽદૂ. રીળૂ ફઞળ ઑફીઅ ડૂસડ6
ઋબળ બણૂ. ઑફૂ વીવ ગવળફૂ ડૂ-સડ6 ઽદૂ. ડૂ-સડ6 બળ વઘૉવ ઽદૃઅ ગૉ ઇબફી
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ડીઉરયૂ ઈલૉઙી. જવ્ ઈઞૉ ઈબથૉ મપી ુફલર વઉ વઉઑ ગૉ ઈ ઼રલ ઇબફી
ઽૂ ડીઉર ઽ_ .
ઈષફીળ બૉતૂફૉ ઈબથૉ સૃઅ ઈબષૃઅ ઝૉ ઑ રઽZષફૃઅ ઝૉ . બ્ટૂડૂષ ઑ,્જધૂ
જીઉHણ ણૉ ષવબર]ડ ઇફૉ ^ૃરૉફ ણૉ ષવબર]ડ ધષૃઅ Oઉઑ. દ્ ઽષૉ ઈબથી રીડૉ સૃઅ?
1લી ઞૃ ષ્ !લીઅ ગ્ુષણ, ગ્ુષણ ઽષૉ ચળૉ ચળૉ બ્વૂ઼ ષીશી ગૉ ગીN઼ૂવળ દ્ &લીઅ
રૄગષી ઞઉઑ. ઈબqઅ ઞૉ ળૂર્ડ ગઅડo્વ ઝૉ દૉ ઽ઼ષૃઅ, ળણષૃઅ, નૃ:ઘૂ ધષૃઅ, દરૉ દરીળી
ઇફૃ઼ીળ &લીઅ :ષ્ ઝ્? બૄઝૂ ઞૃ ક બ્દીફૂ Eદફૉ? &લીળૉ ગ ઇજીફગ Bણડમ6
ધીક !લીળૉ દરૉ સ્પ્ ગૉ દરૉ ગૉ ર Bણડમ6 ઝ્. ગીળથ દરફૉ બ્દીફૂ Eદ ફઽ\
રશૉ. ઈબqઅ ળૂર્ડ ગઅડo્વ ઈબથી ઽીધરીઅ ફધૂ. વ્ગ્ ઈબqઅ ળૂર્ડ જવીષૉ ઝૉ
ઇફૉ ઑ ,રીથૉ ઈબથૉ જીવૂઑ ઝૂઑ. ઈ ઼ીરી:ગ બBળમશ્ ઝૉ .
રીળી ઑગ મઽઅૃ ર્ડી ઙૃ? ઇફૉ રીળી wીઽગ ઝૉ . ઑ ઑગ ષીળ મઽઅૃ ર્ડી
ઽ્બૂડવરીઅ, મઽૃ ર્ડૂ ુમરીળૂફૉ વૂપૉ નીઘવ ધલી ઽદીઅ. ઑ ઑડવી ર્ડી રીથ઼
ઽદી ગૉ ઇબ્વ્ ઽ્બૂડવફીઅ ુફલીરગ ઇફૉ ઇ લ ર્ડી ણ્&ડળ્ ઑરફૉ ઼રEષષી
ઈ%લીઅ ગૉ ઑરફૂ ઼ીળષીળ ગઉ ળૂદૉ ગળષીફૂ ઝૉ , ઑ %લુ&દ ઙૃ઼ૉ ધઉ ઙલી ઇફૉ
મપૃ ગીતૂફૉ ભ] ગૂ Bનપૃ ઇફૉ ગ^ૃઅ ગૉ ઽઅૃ દરીળી ચળૉ ઞરષી ઈ%લ્ ઝૃઅ ઑડવૉ દરૉ રફૉ
મપૃઅ ઼રEષ્ ઝ્? 50% ઈબથૉ બ્દૉ ઋયૂ ગળૉ વૂ ઼રલીક ઝૉ ફગીળી!રગદીફી
,K્ ઝૉ ઑરીઅ ઈબથૉ ગસૃઅ ઞ ફધૂ ગળૂ સગદીઅ. ઇ!લીળૉ મપીફૉ ફૃગ઼ીફ ઝૉ ગ્થ
ઑષ્ %લુ&દ ઝૉ ઞૉ ઑર ફધૂ ગઽૉ દ્ ગૉ ઇ!લીળૉ રીળૉ ઼ઽફ ફધૂ ગળષીફૃઅ? ઑફૃઅ ફીર
ઽદૃઅ AદધીદૃઅC રીળી ઑગ મઽઅૃ ર્ડી ,ૉળથીn્દ ઙૃ ઑર ગઽૉ ઝૉ ગૉ , Aુમ નીદ ભ?અ
ઝૃઅ, ઽઅૃ દરફૉ ઑર ફધૂ ગઽૉ દ્ ગૉ ભળ્. ઼ળગીળફી ુફલર્ ,રીથૉ મપૂ ગીશ: વ્.
બથ રીફ્ ગૉ રફૉ ગ્ળ્ફી ધષીફ્ ફધૂ ઇફૉ ધસૉ દ્ ડo ૂડર]ડ વઉફૉ ઼ીO ધઉ
ઞઉસ. ગૉ ડવીઅગ ધ્ણૂ સન ધઉ ઙઉ દ્ ડ] સફરીઅ ઈષૂ Eલ. દરૉ ઑર ગઽ્ફૉ ગૉ દરૉ
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ઑજ.ઈઉ.ષૂ.ફ્ ડૉ ડ ગળીષૂ વ્ દ્ 90% વ્ગ્ ફઽ\ ગળીષૉ. ઇ!લીળૉ ગ્ગ ફૉ ઑર
ગઽ્ફૉ ગ્ળ્ફી ડૉ ડ ગળીષૂવૉ ઑફૉ દીષ ઈષદ્ ઽ્લ ઝૉ ી ન઼ Bનષ઼રીઅ, બઅનળ
Bનષ઼રીઅ, ર] ન઼ ઞથી દીષ ષીશીફૉ ઼ઞૉડ ગલૃc ઝૉ ગૉ ઑગ ષીળ બ્દીફૂ Eથ રીડૉ
ળૂબ્ડ6 ફ્ ગળીષૂ વ્. ઑરફૃઅ ગઽૉ ષૃઅ ઽ્લ ઝૉ ગૉ ફી..ફી.. રફૉ ગ્ળ્ફી દ્ ઽ્લ ઞ ફઽ\
ઑદ્ ધીલ ઞ ફઽ\ દ્ બઝૂ ફ ઽ્લ દ્ ગ્ળ્ફ્ ળૂબ્ડ6 ગળીષદી સી રીડૉ ઙયળીષ્
ઝ્? બથ દૉરફૉ મૂગ ઝૉ &લીઅગ ગ્ળ્ફ્ બ્ટૂડૂષ ઈષૂ Eલ દ્? ઼અબૄથ6 ફૉઙૉડૂષ
ઑ,્જ Eદૉ ઋયૂ ગળૉ વ ઼રલી, ઇ લ ીળી ળૂર્ળડધૂ કબળૉ ડ ધષૃ,અ ઈ દરીર
ગીળથ્ ઑ ફૉઙૉડૂષ ઑ,્જફી ઝૉ .
ઑગ નીઘવ્ ઈબૃઅ ગૉ રીળી ુરY ચળૉ Eલ, ઈઘ્ Bનષ઼ ઼ળ઼ ઙલ્ ઝૉ
&વૂફૂગરીઅ ધૂ ચળૉ Eલ ઑડવૉ ઑરફૂ ષીઉભ ઑરફૉ lષીવૂલફીઅ બ]ણી ઈબૉ ઇફૉ ઑ
ઑરફૉ મઽૃ યીષૉ. ષીયીુષગ ળૂદૉ ઇણપ્ બ]ણ્ રaરી રૃગૉ ઇફૉ ઇણપ્ ઽીધરીઅ ઇફૉ
઼ઽઞ ષયીષ ,રીથૉ બૄઝૂ વૂપૃઅ ગૉ સૉફી બ]ણી ઝૉ ? ઞષીમ ર્ ઈબથી મીઞૃ
ષીશી જૂળીઙયીઉ ષૂડ ણૂટીલળ વી%લીઅ. ુરY્ ઘીYૂબૄષ6ગ ગઽઅૃ ઝૃઅ ગૉ બૉવ્ ઇણપ્
બ]ણ્ ઞૉ ઽીધરીઅ ઽદ્ દૉ 99% રીથ઼્ ણiમીરીઅ રૄગૂ નૉસૉ ઇફૉ બ]ણ્ ઙશીરીઅ
ઋદીળષીઅ રીડૉ ઑગ lવી઼ બીથૂ બૂસૉ. રીળ્ ુરY ુષજીળ ગલીc ગળૉ ઇફૉ ગઽૉ ગૉ , ઈ
ગસૃઅ ગળદ્ ફધૂ દ્ બથ ષૂભડણૂટીલળ વઉ ઈ%લ્ ઇફૉ ઽઅૃ ઇ!લીળ ઼ૃપૂ ઈડવૃઅ
મપૃ યીlલ્ બથ ઇHડ્ ગીળ બથ ફધૂ ઘળૂનૂ સ&લ્! ઈઞ ઇણપ્ ગવીગ ઼ૃપૂ
ુષજીળ ગલીc ગળૉ , ફગીળી!રગ ુષજીળ્ ઑ ઈબથી ઽીધરીઅ ઞ ફધૂ. ઈ ફ્ ઈષષીફીઅ
ઞ, ઑ દ્ ઈબથ્ ષીયીષ ઝૉ . ઈબરૉશૉ ફગીળી!રગ ુષજીળ્ ફ ઈષષીઅ Oઉઑ,
ઞૉફ્ ગ્ઉ ઈપીળ ઞ ફ ઽ્લ ઑષી ફગીળી!રગ ઑડવી Oળરીઅ ઈષદી ઈબરૉશૉ
ફગીળી!રગ ુષજીળ્ ઽ્લ ઝૉ . ફગીળી!રગદી દરીળીરીઅ ફીઘષી ષીશી વ્ગ્, દરૉ ગસૃઅ
ઝ્ ઞ ફઽ\, દરૉ ફી઼ીફી ષો.ીુફગ ધઉ ઞસ્ફૉ દ્ લ વ્ગ્ દરફૉ ઑર ઞ ગઽૉ સૉ ગૉ
દરૉ ગસૃઅ ઝ્ ઞ ફઽ\. O ફ્ગળૂરીઅ મૌ઼ફ્ Yી઼ ઽ્લ દ્ ઑફૉ રીથ્ ઇધષી ફ્ગળૂ
ળવ ણૉ ષવબરૉ ડ ઑ ણ રૉફૉઞરૉ ડ ઉુ ડૃડ, ણરૂ, ઇરનીષીન

51

ઝ્ણૂ ન્! સૃઅ વૉષી નૃ:ઘૂ ધીક ઝ્! ગૉ ડવીગ વ્ગ્ ગઽૉ દી ઽ્લ ઝૉ ઝૃડી ધઉ Eક દ્
ગઽૉ ફઽ\ ઼ીઽૉ મ ઈઞૉ ફઽ\ દ્ ગીવૉ ઼ૃપળસૉ, દ્ બઝૂ ઼ૃપળ્? O દરીળૂ બી઼ૉ ગ્ઉ
ુષગHબઞ ફધૂ દ્ સૃઅ ગીર નૃ:ઘૂ ધષીફૃઅ? ળૂર્ડ બ્દીફૂ બી઼ૉ ળીઘ્ ચથૂ ષીળ
દરફૉ વ્ગ્ ષીધ ગઽૉ સૉ દ્ યવૉ ગઽૉ દી ઽ્લ ઑરફૉ ગઽૉ ષી ન્.
ઇરૉળૂગીરીઅ ઑગ ષીળ ઑગ ઼અરૉવફ ધલૃ ગૉ ગલીઅ નૉસફીઅ ગળજવી ઼ૐધૂ ઼ીળી
ઝૉ દ્ મપી વ્ગ્ બ્દીફી નૉસફીઅ ગળજવી મ્&઼ યળૂફૉ વઉ ઙલીઅ, મપી નૉસરીઅ
વ્ગ્ ઽદી ઑરીઅ ઈબથી યીળફી વ્ગ્ બથ ઽદીઅ યીળદષીશી મપીફૉ મીઞૃ ર
અ ીઅ જીફૃ
ગીNડળ ઽદૃઅ !લીઅ જીઅ બૂષી વઉ ઙલ્, ઈબથી ષીશી ઞૃ ઙીણૉ ગળૂફૉ મ્&઼ ઞૉ વઉ
ઙલી ઽદીઅ ઑફૂ ઋબળ તીઅગથ તીઅગૉવૃઅ ફ ઽદૃઅ. ઑફી બળફૃઅ ગબણૃઅ ઋણૂ ઙલૃઅ ઇફૉ
યીળદફી ઞૉ %લુ&દક ઽદીઅ ઑ ષીદ્ ગળષીરીઅ %લદ ઽદીઅ ઇફૉ વ્ગ્ઑ Oલૃઅ ગૉ
ઈફૃઅ તઅગફ ઘૃવૂ ઙલૃ ઝૉ ઇફૉ ઈફી ઇઅનળફીઅ ગળજવી મઽીળ ફૂગશસૉ ઇફૉ ગળણસૉ
દ્! મપી મૃર્ બીણષી વીlલીઅ !લીળૉ ઇરૉળૂગી ષીશી ઑ ગ^ૃઅ ગૉ ન્ણયીઉ-ન્ણ
દી?અ તીઅગથ ઘૃવૂ ઙલૃઅ ઝૉ ઇફૉ મપી ગળજવી મઽીળ ફૂગશૂ ઞસૉ ઞવનૂ જીવ, !લીળૉ
ઑફૉ ઞષીમ ઈRલ્ ગૉ ડ] સફ ફી વ્ ઑ યીળદૂલ ગળજવી ઝૉ  ઇગ બથ મઽીળ ફઽ\
ફૂગશૉ. ગૉ ર ગૉ ફૂગશષૃઅ દ્ મપીફૉ ઝૉ બથ ફૂજૉ ષીશ્ ગૉ ગણ્ ઑફૉ ફૂગશષી ફઽ\ નૉ.
ઈ ઼ીરીુઞગ બBળમશ ઝૉ ઇફૉ ઑડવૉ ઇઽઅ ઽરીુર, બથ ઘીવૂ ઈફીધૂ ગીર
ફઽ\ જીવૉ. ઑડવૉ બ્દીફૂ Eદફૉ રીફષૂ બણસૉ, ઞૉ બથ ઼બફી ઞૃ ક ઑફૂ રીડૉ
BઽQરદ ગળષૂ બણસૉ. ઽઅૃ ચથૂ ષીળ ગઽૉ દ્ ઽ્ષૃઅ ઝૃઅ ગૉ બઝૂ યવૉ ગ્ઉફૉ ઘ્ડૃઅ વીઙષૃઅ
ઽ્લ દ્ વીઙૉ. ઑગ ણીલવ્ઙ ઝૉ ગૉ Aરૉળૉ રફ ગ્ યીલી દ્ રૉફૉ ગૃ xી ગીડ ગળ ઘીલીC
ઞૉ ઼ીજૃઅ ઝૉ , લીલ ઼અઙદ ઝૉ . રૃગૉસ ઇઅમીથૂફૉ ગ્ઉઑ ગઉ ુગપૃઅ ઽસૉ ગૉ પઅપ્ ઇફૉ
25% બીડ6 ફળ્ વઉ વૂપી ઇફૉ 1વૂ ણૂ઼ૉQમળધૂ નૉષી રૃ&દ ધઉ ઙલ્ ઇફૉ ઑ
ગ્ઉબથ Bણ,ૉસફરીઅ ગૉ ઽદીસીરીઅ ફી ઈ%લીઅ. ઑ યીઉ ફ ઼ર1લીઅ ઑ યીઉ ઑગ
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઼રલ ઑગ ધૂ નસરીઅ ઽદીઅ ઇફૉ ઈઞૉ ગઉ બBળુધુદરીઅ ઑ ઈબથૉ Oઉ સગૂઑ
ઝૂઑ.
ઈબથૉ ુષ.ીફફૉ ઑડવૃઅ ઞડૂવ મફીષૂ નૂપૃ ઝૉ ગૉ રીફષૂ બી઼ૉ રૃ&દ
ધષીફૃઅ વલ ઝૉ બ્દીફૉ કશઘષીફ્ વલ ઝૉ ઝદીઅ મપૃઅ ઑડવૃઅ ઞડૂવ મફીષૂ નૂપૃઅ
ઝૉ ગૉ ઑ ઼ીરી લ રીફષૂ ઼ૃપૂ બઽaજીણષૃઅ મઽઅૃ ઇચ? ઝૉ . ઑગ ઼રલરીઅ બૃદગ્
ષીઅજષીરીઅ ગઅડીશ્ ઈષદ્ ર] સીઅુદધૂ ષીઅજષીફ્ ,લ!ફ ગલv ઇફૉ રફ્ુષ.ીફફૂ
/0ૂ ઑ ઑડવૉ યવૉ ઑ ઑળૂ&સફ ઽ્લ ુ઼lરઅણ j્લણ ઽ્લ. જીવૉ ુબલીઞૉ ઽ્લ, ગીવ6
વીઞ6઼ ઽ્લ, મપીફૉ ઈનસ6 રીફૂ ઇ!લીળૉ જીઉણ ણૉ ષવબર]ડફીઅ ઼અનય6રીઅ લૃ3પ દળ
બળ ગીર ગળષીફ્ ,લ!ફ ગળૂ ળ^ીઅ ઝૉ ઇફૉ રફૉ ુષbી઼ ઝૉ ગૉ ઈ દરીર ,K્ફૂ
ઞણફૉ નૄળ ગળષૂ ઽ્લ, ઈબથી ુસLગ્, ષો.ીુફગ્, ઇપૃળ્ પણ્ યળૉ વ્ ઽ્લ ઝૉ
ઑફી વૂપૉ ષપીળૉ ઈબથીરીઅ ફગીળી!રગદી ઈષૉ ઝૉ ઝૉ યથૉવી ઙથૉવી વ્ગ્ ફૉ
ઈઞૉ રીફુ઼ગ ળ્ઙ્ ધઉ ળ^ીઅ ઝૉ . ઼ૃસીઅદફૂ મીલ્wીભૂ દરૉ Oઉ વૉO ગૉ ઑ ગૉ ડવ્
ઽaુસલીળ રીથ઼ ઽદ્. ઈબથૉ 1લીળૉ ઈબથૂ ષીદ ગળૂઑ ઝૂઑ !લીળૉ ઈબથૉ
ળૂર્ડધૂ કબળૉ ડ ધઉઑ ઝૂઑ ઇફૉ 1લીળૉ ગૉ રીથ઼ફ્ રૄશ ષયીષ ષીધ ઝૉ ઇફૉ
ઑફૃઅ ઋનીઽળથ ઈબૃઅ ગૉ રૃઅમઉરીઅ ઇફૉ ચથૂ મપૂ ઞlલીઑ ગ્ઉ બૃવ દૄડૂ Eલ ઇફૉ
ન્ણપીર રજૂ Eલ ગૉ ગ્ઉ રઅBનળરીઅ યીઙન્ણ ધઉ Eલ !લીળૉ રીથ઼ બ્દીફ્ :ષ
મજીષષીઅ રીડૉ જીળ ષહ6ફી ફીફી મીશગફીઅ ર્તી બળ બઙ રૃગૂફૉ બથ ઞદ્ ળઽૉ ઝૉ 
ઈ ઈબથૂ રીફષદી ઝૉ . 1લીળૉ દરૉ દરીળૂ Eદફૉ કશઘૂ Eક ઇફૉ ફૉઙૉડૂષ
ઑ,્જધૂ નૃળ ધઉ ઇફૉ ઈબથૉ ષગ6 ઈઋડ ગળૂઑ દ્ કડ્રૉડૂગ ફૉઙૉડૂષ ધ્ડફૉ
ઈબથૉ ળ્ગૂ સગૂઑ.
ઑફૂ Eદૉ ઈષદી ુષજીળ્ફૉ ગળઅડ ષીદુષગદીઅ ઼ીધૉ ગઉ વૉષી-નૉષી ઽ્દૂ
ફધૂ. ડૂભફ ઽ્ગ\ઙફૃઅ ફીર ઈબ ઼ૐઑ ઼ીઅયૃઅ ઽસૉ ઑરફૃઅ ઑગ ષી&લ ઝૉ ગૉ Aરૃઞ ૉ
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રૐદ઼ૉ ગ્ઉ ણળ ફઽ\ વઙદી
વઙદી વૉુગફ રૃઞ ૉ રળફૉ ગૂ યૂ ગ્ઉ ઞવનૂ ફઽ\ ઽો  રળફૉસૉ
બઽૉ વૉ રૃઞ ૉ મઽૃદ ગૃ ઝ ગળફીઅ મીગૂ ઽ_ C ડૂભફ ઽ્ુગઅઙ 1લીળૉ રલીc !લીળફૃઅ ઈ દૉરફૃઅ
ષી&લ ઽદૃઅ. ઈ ઑઞ %લુ&x ઝૉ ઞૉ 11 ષહ6ફૂ Nરળૉ બણૂ ઙલીઅ ઽદીઅ !લીળૉ ઑરફૉ
ઑડવૂ ર્ડ્ ળ્ઙ ધલૉવ ઽદૂ
ઽદૂ. ઑ ર્ડી ષો.ીુફગ ઽદીઅ. ઑરથૉ ઑરફૂ રીડૉ ઑગ
ુ%ઽવ જૉળ મફીષૂ,, ગૉ ઑ મ્વૂ ફઽદીઅ સગદીઅ બથ ઑરફીઅ ઉર્સફ ઑરફૂ Iૂફ
બળ ડીઉબ ધદીઅ ઽદીઅ. 1લીળૉ ઑગ Bણ઼ૉમવ %લુ&દ, 1લીળૉ ઑગ ળૉ ળ Bણ઼ૂ઼ફીઅ
%લુ&દફૉ
ફૉ Oઉઑ ઝૂઑ દ્ ઼ીરી લ રીફષૂ ગૉ ર ઽીળૂ Eલ ઝૉ ? ગૉ ર ગૉ ઈ ન્ણરીઅ ઽઅૃ
&લીગ બીઝવ ળઽૂ ઙલ્ ઝૃઅ ઑષૂ વીઙથૂ ધીલ ઝૉ . ઑ ઞૉ ન્ણ ઝૉ ઑ ન્ણરીઅધૂ ફૂગશૂ
Eક ગૉ ઞૉ Bનષ઼ ઑ ન્ણરીઅધૂ ફૂગશૂ ઙલીઅ ઇફૉ ઈઅદળૂગ ઼રીલ્ઞફ ઼ીઅપૂ વૂપૃ,
ઞઙદ દરીળૂ ઼ીધૉ ષલઅયૃ ઼રીલ્ઞફ ઼ીપસૉ.
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ષોુTગ રઽીરીળૂ નળUલીફ 5ષફ
ઇફૉ ગીરફૃઅ ઼ીરઅઞ$લ
Qૂ જઅEરૐવૂ બીઢગ
(ઈઅદળળીXY ૂલ ઋZ્ઙ ઼ીઽુ઼ગ
ુસJગ ઇફૉ ઉ.ણૂ.ઈઉ.દઞ)
રફૉ મઽઅૃ ઈફઅન ધલ્ ગૉ ઈઞૉ ઈબથૉ મપી ઈ ઼રલરીઅ ઞૉ ઈર દ્
઼અગડફ્ ઼રલ ગઽૉ ષીલ ઑરીઅ રી ઝૂઑ. ઇ!લીળૉ ઼રલ ઑષ્ ઝૉ ગૉ મપીઅફૉ
ઑગમૂEફૂ ઼ીધૉ ષીદ્ ગળષીફૃઅ રશષીફૃઅ ઙરૉ ઇફૉ મ દ્ ઞષીલ ફઽ\ ઑડવૉ ઈ
ઑગ ઼ળ઼ ભ્ળર ઝૉ , ગૉ ઞૉફૂ રનનધૂ ઈબથૉ ઑગ-મૂEફૉ રશૂ સગૂઑ ઝૂઑ.
ઘળૉ ઘળ ડૉ ગફ્વ્:ફીઅ ઋબલ્ઙધૂ ઈબથફૉ ઼અગડફ્ ઋબીલ ર્ ઝૉ ઇફૉ ઈ
઼રલરીઅ દ્ ઈફ્ ઋબલ્ઙ ઑડવ્ મપ્ ધઉ ળ^્ ઝૉ ગનીજ ષપીળૉ બથ ધઉ ળ^્
ઝૉ , ર_ બથ ઑફ્ ધ્ણ્ ષપીળૉ ઋબલ્ઙ ગલv ઝૉ . બથ ઈઞૉ રફૉ ઘમળ ઝૉ ગૉ ઇઽ\
ઑગ ઞૃ નૂ ઞ ,ગીળફૃઅ ઙૅબ યૉઙૃઅ ધલૉવૃ ઝૉ . ઇ!લીળફીઅ ઼રલરીઅ ઞૉ ,K ઝૉ ઑ મઽઅૃ
લ્lલ ઝૉ Aષગ6 વીઉભ મૉવ]઼C. ઈ ,K દ્ ગ્બvળૉ ડરીઅ ઇફૉ કBભ઼રીઅ દ્ ચથી
ષહvધૂ જીવૂ ળ^્ ઝૉ . ઑગ દળભ વ્ગ્ ગીરરીઅ બીઅ ઽ્લ ઑગ દળભ વ્ગ્ફૉ ચળફૂ
દગવૂભ ઽ્લ ઇફૉ ઈ મૉ ફૂ ષkજૉફૂ ઞૉ ગસરગસ ઝૉ , ઞૉ રૃDગૉ વૂ ઝૉ . ઑરીઅધૂ ગઉ
ળૂદૉ મઽીળ ઈષષૃઅ દૉ ષગ6 /વીઉભ મૉવૉ ઼, ઽષૉ દ્ ગ્બvળૉ ડરીઅ ર્ડી-ર્ડી
ુફTથીઅદ્ ઇફૉ ષદ6ફફી ુફTથીઅદ્ ગીરફી %લષધી ઋબળ ડoૉ ફ\ઙ જવીષૉ ઝૉ . ઈર
Oઉઑ દ્ ઈ ુષહલ ઘળૉ ઘળ મઽઅૃ ઇઙ!લફ્ ઝૉ મઽઅૃ ઞૃ ન્ ઝૉ , ઇફૉ રફૉ વીઙૉ ઝૉ ગૉ
ગ્ળ્ફીરીઅ ઞૉ ધલૃ ઝૉ ઞૉ ગઉ મપૃ ઽદૃઅ ઑ ઞૃ ફૃ ઽદૃ ઽષૉ ઑગનર ઋબળ ઋયળૂ ઈ%લૃઅ ઝૉ .
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ઈ ુષહલરીઅ મૂઞૃ અ ગઉ ફધૂ ગઽૉ ષીફૃઅ બથ રીળ્ ઞૉ બ્દીફ્ ઇફૃયષ ઝૉ ઑફૂ ષીદ
ગળષીફૂ ઝૉ . 1લીળૉ ગ્ળ્ફીધૂ ઈડવી મપી વ્ગ્ ,યીુષદ ફ ઽ્દી ધલી,
વ્ગણીઋફ બથ ફઽ્દૃઅ ધલૃ !લીળૉ મીશગ્ ઑર ગઽૉ દી ગૉ ઇરફૉ મઽૃ ળE રશૂ Eલફૉ
દ્ મઽઅૃ ઼ી, પળૉ મૉ઼ષી રશૉ દ્ મઽઅૃ ઼ી?, ઇફૉ કBભ઼રીઅ ઑર ધદૃ ઽદૃઅ ગૉ ળE
રશૂ Eલ દ્ ઼ી?. બથ ઽષૉ પળ મઽઅૃ ધલૃઅ ઑફી ગળદીઅ દ્ કBભ઼ ઼ીળૂ ઽદૂ ઑર
વીઙૉ ઝૉ , રીથ઼ફ્ ઑગ ષયીષ ઝૉ . ઞૉ રીઅઙૉ ઑ રશૂ Eલ ફૉ દ્લ ઑફીઅધૂ ઼અદ્હ
ફી રશૉ, ગીળથ ગૉ ઑ બBળુધુદ બઝૂ મનવીઉ Eલ ઝૉ . ઑડવૉ ઇ!લીળફૂ
બBળુધુદરીઅ Oઉઑ દ્ ઑડવૃ મપૃ યૉઙૃઅ ધઉ ઙલૃઅ ઝૉ . ઈબથી રઙઞરીઅ, ઈબફી
ગીરરીઅ, ઈબથીઅ પળ્રીઅ, ઈબથી મઽૉ ફ્ફૉ, ઈબથી યીઉફ્, ઈબથી મીશગ્ફૉ,
ઑડવૉ ઈબથફૉ ઘમળ ઝૉ ગૉ  બદઅઙફૃઅ ન્ળૂરીઅ ચથૂ મપૂ ઙૄઅજ્ બણૂ Eલ ઇફૉ ઙૄઅજ
O ઋદીષશ ધૂ ગીતષી ઞઉ દ્ ષપીળૉ ફૉ-ષપીળૉ ઙૄઅજ બણદૂ Eલ ઝૉ . ઈ ઙૄઅજ
ઋગૉ વષીઅ રીડૉ મઽૃ %લષુધદ ળૂદૉ ુષજીળષૃઅ બણૉ પૂરૉ-પૂરૉ ગળષૃઅ બણૉ , ફીફી-ફીફી
ફૃ઼ઘી ગળષીઅ બણૉ , ફીફૂ-ફીફૂ ળૂદૉ ુષજીળષૃઅ બણૉ . ચથૂ ષઘદ ઑષૃઅ ગઽૉ ષીલ ગૉ
ચથૂ રBઽવીક ઝ્ગળૂ ઽ્લ ફૉ ઙૃજ ફૂગીશષીરઅ મઽઅૃ સીઅદૂ બૄષ6ગ ઙૃજ ફૂગીશસૉ.
ઈરીઅ ઑગ ,ગીળફૃઅ રીફ઼, ઑગ ,ગીળફૃઅ %લુ&દ%લ, ઑગ ,ગીળફ્ ઇુયઙર ઞળૂ
ઝૉ .
મૂઞૃ અ ઑર ગઽૂઑ ગૉ ઇ!લીળૉ ઈબથૉ we are all sailing in this
same boat ઑડવૉ ગૉ ઈબથૉ મપી ઞ ઑગ ઞ ઽ્ણૂરીઅ ઞઉ ળ^ીઅ ઝૂઑ ઇફૉ
મપીફીઅ નૃઘ્ ઼ળઘીઅ ઝૉ . ઽઅૃ 1લીળૉ મપી ગઽઅૃ ઝૃઅ !લીળૉ નૉસ-બળનૉસફીઅ મપી વ્ગ્ફૂ
ષીદ ઝૉ . રીળી મપી ુરY્ ઇરૉળૂગી. લૃ.ગૉ .ફૉ ઽ્વ]ણ, લૃટૂવ]ણ મપીફૉ ઑગ ઞ
Eદફૂ દગવૂભ ઝૉ . ઈષી વ્ગ્ 1લીળૉ ઑગ ઞ મ્ડરીઅ ઞદીઅ ઽ્લ ઇફૉ નBળલીફૂ
ષkજૉ ઈષૉ ઇફૉ ગ્ઉ દ્ભીફ ઈષૉ દ્ સૃઅ ગળૉ ? બઽૉ વ્ ુષજીળ સૃઅ ઈષૉ? ણૃ મૂ ઞષીફી
ઝૂઑ?. બથ ઑર ગીઅઉ ણૃ મીલ ફઽૂ, ઈ દ્ભીફ ઝૉ દ્ભીફ ઞદૃઅ ળઽૉ સ,ૉ દ્ભીફ ઈષૉ
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ધ્ણૂભ દગવૂભ ધીલ, ધ્ણૂ મૂગ વીઙૉ બથ ણૃ મષીફી ઝૂઑ ઑષૃઅ ઞ ઈબથૉ ણૃ મદી
બઽૉ વી ુષજીળ ગળૂઑ ઑફી ગળદીઅ દ્ ગ્ઉફૂ ઼ીધૉ ઈફી ઋબીલફૂ ષીદ ગળૂઑ.
ગ્ઉઑ મ્ડરીઅ ઼અઙૂદ સ ગળષીફૃઅ ુષજીલૃc, ગ્ઉ ઑ ણીઅ઼ સ ગલv, ઞૉધૂ ઈ બશફૉ
યૃવૂ ઞષીલ. ઞૉફ્ મૂO ઑગ નીઘવ્ ઈબૃ Rવૉફરીઅ મૉ઼ૂ Rવૉફરીઅ વ્ગ્ફૉ મૂગ
વીઙૉ, ુષરીફ ઋણસૉ, ઇફૉ ડૃ ડૂ ઞસૉ ઇફૉ બણસૉ દ્ સૃઅ ધસૉ?, દ્ ઇરીળી રીગt ડ\ઙફી
ઑગ રીથ઼ ગઽૉ દીઅ ઽદીઅ ગૉ ઑ દરફૉ ુમગ ફી વીઙૉ ઑ રીડૉ રફ ણીલષડ6 ધીલ ઑફૂ
રીડૉ ઑળ ઽ્ડૉ ઼ ળીઘૂ ઝૉ . O ઑ જી-બીથૂ બૂષણીષૉ દરી?અ રફ ઑ ગઉ ઞૃ નૂ મીઞૃ અ
ઞદૃઅ ળઽૉ . દ્ ઈબથૉ ઈ ણળફૉ, ઈ ,Kફૉ ગઉ ળૂદૉ Oષ્? ,્મવૉર ઈબથીધૂ
ઞષીફ્ ફધૂ રૃDગૉ વૂ દ્ ઝૉ ઞ દ્ ,Kફૉ ,Kફૂ ળૂદૉ Oષ્.
ઑ ઈ ષગ6 ઇફૉ વીઉભ મૉવ]઼ ઑડવૉ સૃ?અ ઑફૉ રીડૉ દરફૉ ઑગ ઋનીઽળથ
ઈબૃઅ. ફીફબથરીઅ ઈબથૉ ળરદીઅ ઽદીઅ ઼ૂ-સ્. ઙીણ6 ફફૂ ઇઅનળ ઑગ મીઞૃ અ ઝ્ગળ્
ઇફૉ મૂ: મીઞૃ અ મૂO ઝ્ગળ્ મૉ઼ૉ ઇફૉ ઋબળ ફૂજૉ Eલ. બઽૉ વી બઽૉ વ્ ઝ્ગળ્ ઋબળ
Eલ ઇફૉ બઝૂ મૂO ઝ્ગળ્ ઋબળ Eલ. ઑડવૉ ઈ વીઉભ ઇફૉ ષગ6 મJૉ ુધુદ
ધીબગ ઝૉ . ગ્ઉગ ષીળ ષગ6 ષપીળૉ ધઉ Eલ, ગ્ઉગ ષીળ :ષફફૃઅ રઽZષ ષચીળૉ ઈષૉ
ઝૉ , ગ્ઉ ષીળ મJૉરીઅ દગવૂભ બણૉ . ગ્ઉ ષીળ ઑગૉ રીઅ દભવૂભ ફ બણૉ . ઈબથૉ દ્ મJૉ
ગીર ઇફૉ :ષફ મૉફૉ ષkજૉ ગઉ ળૂદૉ મૉવ]઼ ધીલ. નળૉ ગફૂ ઑગ સુ&દ ઝૉ , નળૉ ગફૂ
ઑગ બ3પુદ ઝૉ , નળૉ ગફૉ ઼ઽફ સુ&દફૃઅ ઑગ દળ ઝૉ , નળૉ ગફૃઅ ઇવઙ %લુ&દ!ષ ઝૉ ,
ઈધૂ નળૉ ગૉ બ્દીફૃઅ ગીર ઇફૉ :ષફ મૉવ]઼ ષkજૉ Eદૉ ઼રદૃવી સ્પષૂ બણૉ ઝૉ .
રીળૉ દરફૉ ઑ બૃઝષૃઅ ઝૉ ગૉ What is work and What is life!
દરીળૂ સૃઅ ઼રઞ ઝૉ ? ષગ6 ફૉ ગીર ગઽૂઑ ગૉ Oમ ગઽૂઑ, ઑગડૂષૂડૂ ગઽૂઑ. મઽૉ ફ્
બથ ગીર ગળદીઅ ઽ્લ ઝૉ ઑડવૉ ગીર બથ ગઽૉ ષીલ. રીળ્ ઇફૃયષ ધ્ણ્ ગઽઅૃ Aષગ6
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ઑડવૉ રીળૂ ળૂદૉ ઑર રીફૂઑ ઝૂઑ ગૉ ઈબથૂ ભળઞ ઝૉ ઇફૉ વીઉભ ઑડવૉ ઈબથ્
ઇુપગીળ ઝૉ C
ઈબથફૉ :ષફફ્ ઇુપગીળ ગ્થ ઈબૉ ઝૉ ? ઈબથૉ Eદૉ ઞ મળીમળ ઝૉ
ઈબથૉ ઞ ફ@ૂ ગળૂઑ ઝૂઑ ગૉ સૃઅ ઇુપગીળ &લી ઇુપગીળ ઇફૉ O ષપીળૉ ઞદીષષીઅ
રીઅઙૂલૉ બ!ફૂ બળ ગૉ ઝ્ગળી બળ દ્ રૃDગૉ વૂ ધીલ ઝૉ . ઑફૂ ુવરૂડ ઼ૐઑ વૉષૂ
Oઉઑ, ઑ મઽઅૃ ુફલરૂદ ળૂદૉ Oષૃઅ, મઽઅૃ ઼ળ઼ ગ^ૃઅ ઈબૉ ઑષૃઅ ઝૉ ગૉ ચથી વ્ગ્
બ્દીફૂ ભળઞ ઘૄમ ઼ળ઼ ળૂદૉ ુફયીષૉ ઝૉ . ઇરૉ રૉફૉઞર]ડફી ,્wીર્ જવીષૂઑ
ઝૂઑ ઈ નૃુફલીરીઅ ઼ીળીરીઅ ઼ીળી રૉફૉઞળ ગ્થ? ઑગ ઞ ઞષીમ ઈષૉ ગૉ ઙૅBઽથૂ
ઇફૉ રપળ મળીમળ ઝૉ ફૉ? ઽષૉ ઑ ષીદ દરૉ ઼રO. nૂ રૉફૉઞળ મફૉ ઝૉ ઑરફૉ ગ્થૉ
ગૂપૃઅ ઝૉ રૉફૉઞળ ધષીફૃઅ? Eદૉ ફ@ૂ ગલૃc? ઝદી ગૉ ડવી ,ૉરધૂ, ગૉ ડવી યીષધૂ, ઈ
મપૃ ગળૉ ઝૉ ઽષૉ ઑરીઅ મપી ઇુપગીળ ઇફૉ ભળOફૂ ષીદ O ગળષીઅ રીઅણૂઑ દ્ ઈઞૉ
દ્ દીળૉ દ્ ળીઅપષીફૃઅ ઞ ઝૉ , ઈઞૉ દ્ ઽઅૃ કBભ઼ ઞષીફ્ ઝૃઅ, દ્ બઝૂ ઇુપગીળફૂ
ષkજૉ ઙ્ડીશી ધીલ. ગ્ઉઑ બથ ષગ6 ળફૂ ઞ ઞ\નઙૂ :ષષીફૂ ઽ્લ દ્ ઈબથફૉ
રE ઈષૉ, ઑડવૉ ઑગવૃ ગીર ઞ ગલી6 ગળૂઑ ઑષ્ 3લૉલ ઽ્લ, દ્ સૃઅ ગળૂઑ? ઽષૉ
ઇરૃગ વ્ગ્ ગીરફૉ ઞ :ષફ ઙથૉ ઝૉ . ઑડવૉ ઑફૉ ગઽૉ ષીલ ષગvઽ્વૂગ. મઽઅૃ ઘળીમ
નીઘવ્ ઝૉ બથ રીળૉ દરીળૂ ઼ીધૉ Share ગળષ્ ઝૉ . મીઅઙવીનૉસરીઅ ઇરૉ ઉષ]ડ
રૉફૉઞર]ડફ્ ઑગ ગીલ6Iર રીડૉ ઙલીઅ ઽદીઅ, ઇફૉ ઑ વ્ગ્ફૂ ઼ીધૉ ઑરફી ગીર ઇફૉ
રીફુ઼ગ દીથ ઇફૉ ઼રદ્વફફૂ ષીદ ગળષીફૂ ઽદૂ. ચથી મઽૉ ફ્ઑ બૄલૃઅ ગૉ દરૉ
ગીર બળ સી રીડૉ ઈષ્ ઝ્? બઙીળ રીડૉ ? Aફી, ફી, ઼ીઽૉ મ બઙીળ દ્ ઢૂગC ઈઘ્
Bનષ઼ ચળરીઅ ળઽૂફૉ ચળફૃઅ ઼ીઅયી ગળદીઅ ધ્ણૂષીળ મઽીળ ફૂગશૂલૉ દ્ ઑડવૂHડ
ઇરફૉ ગઅઉ ફષૃ Eથષી દ્ રશૉ. She is a shelf for change. ઑફ્ ઑગ
઼ૃઅનળ રફૉ બ્દીફૉ ઇફૃયષ ધલ્ ઽદ્. ઽઅૃ ઇરૉળૂગી ભળષી ઙલ્ ઽદ્. બૄઝલૃઅ ગૉ દરફૉ
ઇરૉBળગીરીઅ ઼ૐધૂ ષપીળૉ સૃઅ ઙQલૃઅ? ગલૃ સઽૉ ળ ઙQલૃઅ? સૃઅ Oષી રૃઅ? ર_ ગ^ૃ રફૉ
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઼ૉળ-ષૉળ ઇફૉ મૂઞૃ અ ર્ણ6 ફ ઽદૃઅ! ઈબથી ગળદીઅ ઇરૉળૂગી ચq ઈપૃુફગ ઝૉ . ઑ રફૉ
ફી ઙQલૃઅ બથ રફૉ ઑગ ષદૃ મઽૃ ઙરૂ, ઑ વ્ગ્ 1લીળૉ ગીર ગળૉ !લીળૉ ઑગવૃઅ ગીર ઞ
ુષહૉ ુષજીળૉ ઝૉ ઇફૉ સૃIષીળ ધલ્ ઇફૉ સુફ, ળુષ ઈષૉ ઑડવૉ, ગીર યૃવૂફૉ
બBળષીળ ઼ીધૉ મઽીળ! ઈબથૂ બBળુધુદ ગૉ ષૂ ઝૉ ? કBભ઼રીઅ ગીર ગળદીઅ ઽ્ઉઑ
!લીળૉ પળ લીન ઈષૉ ઇળૉ પળરીઅ સૃઅ ધલૃ, ગૉ ડવીઅગ વ્ગ્ દ્ પળૉ બથ ગીર વઉ Eલ,
ચળૉ મૉઢી ઽ્લ !લીળૉ કBભ઼ફૃઅ ગીર ગળૉ , ગીરફૂ ઑગ ઞૃ નૂ રE ઝૉ . દરીળૂ બ્દીફૂ
સુ&દક ુષગ઼ીષષીફૂ ઝૉ , Iૂઑડૂષૂડૂ મદીષષીફૂ ઝૉ , બળભ્ર6઼ મદીષષીફૃઅ ઝૉ ,
મૂEફૂ ઼ીધૉ ઽળૂભીઉ ગળષીફૂ ઝૉ , Oણીષીફૃઅ ઝૉ , ઼ીરીુઞગફૂ ઼ીધૉ ઼ીધૉ ુષસૉહ
બથ ધષીફૃઅ ઝૉ . વીઉભરીઅ ષપીળૉ ઑઅOલરૉ ડ, ળૂવૉસફસૂબ, ઽૉ Rબૂફૉ઼, ઽળષૃઅ ભળષૃઅ
ષઙૉળૉ ઈ મJૉ O યૉઙીઅ ધીલ દ્ દભવૂભ ધીલ. ષગ6 ઇફૉ વીઉભ ઈર ઞૃ ક દ્ ઞૃ નીઅ
ઝૉ O વીઉભફૂ ષીદ ગળૂલૉ દ્ ઑષૃઅ ગઽૉ ષીલ ઝૉ ગૉ ઈઘૂ ઞ\નઙૂ ઑગ ગ્ળી ગૉ ફષી઼
ઞૉષૂ ઝૉ . દરીળૉ ઞૉ ળઅઙ બૃળષ્ ઽ્લ, ઞૉ Bણટીઉફ ગળષૂ ઽ્લ, દૉ દરીળૉ ઞ ગળષીફૂ ઝૉ .
ચથી વ્ગ્ ઑષી ઘ]જીઉ Eલ ગૉ , મૂE વ્ગ્ફૂ ઞૉર ઑ બથ ઙૄજ
અ ષીલી ગળૉ ઇફૉ
બઝૂ ઑષીઅ ઙૄઅજષીઉ Eલ ઝૉ . ઑફૉ ગઉ Bનસીરીઅ ઞષીફૃઅ ઝૉ ઑફૂ ઑફૉ ઞ ઘમળ બણદૂ
ફધૂ. 1લીળૉ ઈષૂ ષીદ ગળૂઑ ગીર રીડૉ ગૉ , :ષફ રીડૉ !લીળૉ રફૉ ઑગ ઼ીપૃ
રીઽીળીઞફ્ ુગ઼્ લીન ઈષૉ ઝૉ , ઼ીપૃરઽીળીઞફૉ ઈબથૉ બૄઝૂઑ ગઽીઅ Eલ]ઙૉ? દ્
ગઽૉ ઞઽી ળીદી વૉ જવૉ ર] ષઽૂ ENઙી. ઑષૂ ઞ\નઙૂફૂ રE ફધૂ ઈબથૉ ઈબથૂ
Eદફૉ સીરીઅ ઽૉ Rબૂફૉસ રશસૉ, ઇફૉ સૉરીઅ રE રશસૉ, રફૉ સૉરી BIઑડૂષૂડૂફ્
ઈફઅન રશસૉ, ઇફૉ રફૉ મીશગ્ ઼ીધૉ &લીળૉ ઈફઅન રશસૉ! ઑ ુષજીળષૃઅ ળ^ૃઅ, રીળ્
ઑગ નીઘવ્ ઈબૃ દ્ રફૉ વ્ગ્ ઑર ગઽૉ ગૉ બીઢગ ઼ીઽૉ મ દરફૉ ઙૃ઼્ ગૉ ડoૉ ઼ ધદ્
ઞ ફધૂ? ગીર ઇફૉ :ષફ ષkજૉ 1લીળૉ ડoૉ ઼ ધીલ દ્ રફૉ Qલૃટૂગ ઇફૉ રીળ્ Bઽઅજગ્
મઽઅૃ ઙરૉ ઝૉ . ઑડવૉ Bઽજગી ઋબળ મૉ઼ૂફૉ ઽઅૃ Qલૃટૂગ ઼ીઅયશૃ દ્ યવયવૂ બળૂLીક
દળૂ Eઋ, Bઽઅજગી ઋબળ મૉ઼ૂફૂ ઈબૂ ઝૉ . મૂઞૃ અ ઼ીરી લ ળૂદૉ ઈબથૉ ડoૉ ઼રીઅ ચળૉ
ઈ%લીઅ ઽ્લ ફૉ ઈબથી બૐY-બૐYૂ ઼ીધૉ ધ્ણૃઅ ળરૂઑ ઇફૉ ધ્ણૂ ષીદ્ ગળૂઑ ફૉ
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ઑડવૉ ડoૉ ઼ ઞદ્ ળઽૉ ઝૉ . ઽઅૃ ગઽૉ ષી ઑ રીઅઙૃ ઝૃઅ ગૉ , ઈબફી ^નલફૂ ઑગ ઑષૂ ઞlલી
ઝૉ , 1લીઅ ઈ ગીર ઇફૉ :ષફ ષkજૉફૃઅ મૉવ]઼ ફ@ૂ ધીલ ઝૉ . ગીરફી ઼અનયt ઑગ
ષીદ ગઽૂ નઋ ઽ઼દીઅ-ઽ઼દીઅ ગઽઅૃ દ્ ગીર ઇફૉ :ષફ મઅJૉ ઞlલીઑ મ઼્ ઽ્લ ઝૉ
ઇફૉ મ઼્ મપી ઼ળઘીઞ ઽ્લ. મ઼્ ગ્ઉ Bનષ઼ ઼ીળી ઽ્લઞ ફઽૂ! મ઼્ફીઅ મૉ ળ્વ
ઝૉ  ચથી વ્ગ્ ઑર ફધૂ ગઽૉ દીઅ ગૉ પળફીઅ રીળી મ઼્ફૉ બૄઝૂફૉ ગઽઅૃ , બથ કBભ઼ફીઅ
મ઼્ફ્ યીળ ઽ્લ ઝૉ , રૃDગૉ વૂ ઽ્લ ઝૉ , ઇ!લીળૉ દગવૂભ ઽ્લ ઝૉ . ઇ!લીળૉ રફૉ
ઇરીળી ઼ીલગ્વ્:ફી મૂઽૉ ષૂલળફીઅ ,્ભૉ ઼ળ ઽદીઅ ઑરથૉ ઑગ ષીદ ગઽ\ ઽદૂ દૉ
લીન ઈષૉ ઝૉ . Eબીફરીઅ વ્ગ્ સૃઅ ગળૉ , મ઼્ફૂ ગૉ મૂફરીઅ Eલ ઇફૉ મ઼્ ઑરફૉ
ઘઘણીષૉ ગૉ ર ગીર ફધૂ ગ^ૃc, મઽીળ ફૂગશૂઑ ઑડવ્ ચૃઈ-બૃઈ ધઉ Eલ બથ
ગઅઉ ગઽૂ દ્ સગૉ ફઽ\: ઑડવૉ ઑ વ્ગ્ઑ કભૂ઼રીઅ મ઼્ફૃઅ ઑગ બૃદશૃઅ ળી`લૃઅ.
મઽીળ, ઑગ ર ળી`લ્ ગૉ ઞૉ મ઼્ફૂ ગૉ મૂફરીઅધૂ મઽીળ ફૂગશૂફૉ ઈષૉ ઑ. મપી
મ઼્ફીઅ બૃદશીઅ બી઼ૉ ઞઉફૉ મ઼્ફૉ ઞૉ ઙીશ્ નૉષૂ ઽ્લ, ઞૉ ઙૃ઼્ ઽ્લ ઑ !લીઅ ગળૉ
ઇફૉ બ્દીફૂ વીઙથૂફૉ %લ&દ ગળૂ.
રીળી પળ ઉફ વ્ ઝૉ ઇરૉળૂગફ ઝૉ ઑ ષહv બઽૉ વીઅ રીળૂ બી઼ૉ ઈ%લીઅ ઽદીઅ.
ઑ ષઘદૉ ઽઅૃ ઑગ ષોુkઝગરીઅ ગીર ગળદ્ ઽદ્. ઽઅૃ ઑરફૉ ભળષી વઉ ઙલ્ ફૉ, ઙળૂમ
ઇફૉ ફીફી ઙીરણીકરીઅ બીઝી ઈષૂ ફૉ ઘીદળૂ ગળષી ર] બૄઝલૃઅ. What is your
impression? Tell me very frankly. ઑથૉ ગ^ૃઅ રફૉ ઇરૉળૂગીરીઅ ઽદ્
!લીળૉ ઑર ધદૃઅ ગૉ ઙળૂમૂરીઅ વ્ગ્ રળૂ Eલ, ગ્ઉ રE ઞ ફ ઽ્લ, ગ્ઉ ઈફઅન ફ
ઽ્લ. ઇઽ\ દીળૂ ઼ીધૉ ઈ%લીઅ બઝૂ રફૉ ઘમળ બણૂ ગૉ poor people also
know how to enjoy life.

ઈબથૉ ઈઞફૂ બBળુધુદરીઅ મપૃઅ યૉઙૃઅ ધઉ ઙલૃઅ ઝૉ ઈબથૉ ઞૉફૉ ગઽૂલૉ ગૉ
યૉશબૃળૂ, ગૃ વ બથ ચળૉ ઝૉ , કBભ઼ બથ ચળૉ ઝૉ , ઇફૉ ચળ દ્ ચળૉ ઝૉ ઞ. ઑડવૉ
મપી ઞ રીથ઼્ યૉઙી ધઉ ઙલીઅ. ભીચળ, રપળ, મીશગ્, નીની-નીનૂ, ષગ6 ળ, ફ્ફ
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ષગ6 ળ. કBભ઼, સીશી ઇફૉ ચળ, ઈ Yથફૂ ષkજૉફૃઅ ઞૉ ઼રીપીફ ઝૉ , ઈ Yથફૂ
ષkજૉ ઞૉ Conflict ઝૉ ઑફૂ ધ્ણૂ ઈબથૉ ષીદ ગળઑ. ઇ!લીળૉ ગૃ વફૃઅ ,ૉસળ ઝૉ .
ઈ બBળુધુદરીઅ મીશગ્ફૉ ઼અગીળ ઇફૉ ઑગૉ ણૉુરગ ુ઼ષીલ Eથષીફ્ રશષીફ્
Oડ ભૉ રૂવૂરીઅ ઑગમૂEફૉ રશષીફ્ ઼ળ઼ ર્ગ્ ર્ ઝૉ , !લીળૉ ઈબથૉ ગૉ ર
ઈષૂ રૃDગૉ વૂફૂ ષીદ ગળૂઑ ઝૂઑ? કBભ઼ફીઅ ગીર ષગ6 j્ર ઽ્ર ઽ્લ ઝૉ રીળ્
Bનગળ્ ગીર ગળદ્ ઼ષીળધૂ ઼ીઅઞ ચળરીઅ મૉ઼ૂફૉ ષkજૉ ષkજૉ Bણડમ6 ધીલ, મીશગ્
મ્વીષૉ, મ્વીષૉ, બથ દરીળૉ ઼રદ્વફ Eશષષૃઅ બણૉ . ઽષૉ ુષજીળષીફૃઅ ઝૉ ગૉ ઈરીઅ
&લીઅ દગવૂભ ઝૉ ? કBભ઼ફીઅ ગીરરીઅ દગવૂભ ઝૉ , ગૃ વફીઅ ગીરરીઅ દગવૂભ ઝૉ , ચળરીઅ
દગવૂભ ઝૉ , રપળફૉ દગવૂભ ઝૉ , ભીચળફૉ દગવૂભ ઝૉ ? O ઈબથૉ ઼ર:ઑ સૃઅ
રૃDગૉ વૂ ઝૉ , રૃઅટષથ ઝૉ , ઙૃજ
અ ષથ ઝૉ ? ઈર દ્ બBળુધુદ મપીફૂ ઞ ઝૉ , નળૉ ગ ફૂ
ઝૉ , ગ્ઉફૉ કઝૂ રીYરીઅ દ્ ગીઅઉફૉ ષપીળૉ રીYીરીઅ ઽષૉ દ્ ડૉ ગફ્વ્: ઇફૉ ભૉ સફરીઅ
ઑષૃઅ બથ ગઽૉ ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ ર્ડી યીઙફીઅ ઈઉ.ડૂ. ઇફૉ મૂ.ડૂ. કBભ઼રીઅ દ્
ષગ6 j્ર ઽ્ર ઞ ધઉ ઞષીફૃઅ ઝૉ . ષગ6 j્ર ઽ્ર ધદૃ ઽ્લ દ્ રBઽવીક રીડૉ ઈ મઽઅૃ
ર્ડ્ ભીલન્ ઝૉ . ગીળથ ગૉ ચથૂ રBઽવીકફૉ મJૉ ઞષીમનીળૂ ુફયીષષૂ બણૉ ઝૉ .
ઇરીળી ષીઉભ ગઽૉ દીઅ ઽદી ગૉ ઑગ ઼ીળ્ ઼ૉIૉડળૂ ઇરફૉ કફ વીઉફ ઈબૂ ન્ દ્ ઑ
ઇરી?અ મપૃઅ ગીર ઼અયીશૂ વૉ. ઈ બBળુધુદરીઅધૂ ફષૂ દગ્ ઋયૂ ધઉ Eલ ઝૉ .
ઈબથૉ ગ્ળ્ફી રઽીરીળૂફૉ દગ દળૂગૉ Oષીફૂ ઝૉ ફઽ\ ગૉ રૃDગૉ વૂ દળૂગૉ .
ઈબથૉ ુજઅદી સૃઅ ઝૉ , ,K ગલીઅ ઝૉ , સૉફૂ ુજઅદી ઝૉ , ચળફૂ ુજઅદી ઝૉ , ગીરફૂ
ુજઅદી ઝૉ , ગ્ળ્ફીફૂ ુજઅદી ઝૉ , મીશગ્ફૂ ુજઅદી ઝૉ , ઑ1લૃગૉસફફૂ ુજઅદી ઝૉ , દરીળી
ઇબળ ર્ડ રીણરીઅ ઇ!લીળૉ ગઉ ુજઅદી ઝૉ ?. ગઉ ષીદ ઝૉ ?, સૃઅ વીઙૉ ઝૉ ?... ઇ!લીળૉ
દ્ ઈબથૉ રEધૂ ષીદ્ ગળૂ ળ^ીઅ ઝૂઑ ઑડવૉ ચqઅ રઙઞ ણીઉષડ6 ધઉ ઙલૃ ઽસૉ.
બથ ષશૂ બીઝૂ ઈબથૂ ઑ ઞ ુજઅદી ઌયૂ ધસૉ. ઈબથૉ ઼ર: વઉઑ ગૉ મપી ઞ
,K્ ઝૉ , ઽષૉ ઈ ગઉ ળૂદૉ ઋયૃઅ ધીલ ઇફૉ ઑફીઅ ,્મવૉરફીઅ ઽવ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ગળૂઑ.
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ઑર ગઽૉ ષીલ ગૉ રફૃTલ ઇફૉ ,ીથૂરીઅ મૉ ષદૃરીઅ ભળગ ઝૉ . ઑગ Bભવ\ઙ ઇફૉ મૂઞૃ અ
ધ\ગૂઙફ્. ઘીષૃઅ, બૂષૃઅ, ભ્ણષૃઅ, ચથી ઽ઼દી-ઽ઼દીઅ ગઽૉ દી ઽ્લ ઝૉ ગૉ ઈબથૉ 1લીળૉ
ઞરદીઅ ઽ્ઉઑ !લીળૉ ૉણફૂ ઼ીધૉ ઼઼્ Oઉઑ, ય]઼ ગઉ પી઼ ઘીદૂ ઽ્લ !લીળૉ
઼઼્ રીઅઙદૂ ફધૂ. ઈબથૂ બી઼ૉ ઑગ બીલીફૂ ઼રઞ ધ્ણૂ વીઙથૂક ઝૉ . ઞૉ મઽૃ
ઞ ઇઙ!લફીઅ ઝૉ . ઈબથૉ ષીદીષળથરીઅ મ્વૂઑ, ગઽૂઑ બથ યીષ ગઅઉ ઞૃ ન્ ઽ્લ
ઝૉ . ઈ સiનુષફીફૃઅ ગ્Qલૃફૂગૉ સફ ઈબથી રઙઞરીઅ ઋયી ધદીઅ ુષજીળ્ ઑ&,ૉ઼ફૂ
ઞૉર ન્ણૉ ઝૉ , ઑગ રૂફૂડરીઅ ગૉ ડવીઅ ુષજીળ્ ઈષદીઅ ઽસૉ! રફૉ ઇફૉ ઽEળ્રીઅ ઈષૉ
ઝૉ , ઇફૉગ ુષજીળ્ ઈષૉ ઇફૉ ઑગફૉ ઑગ ુષજીળ્ફૉ બગણૂ ળીઘૂઑ ઑફૉ! ઇવઙ
બીણષૃઅ ગળષૃઅ બણૉ ઇફૉ બઝૂ ઈબથૉ ઑફી ઈપીળૉ ષદ6ફ ગળૂ સગૂઑ. ઽઅૃ દરફૉ ઑગ
મઽઅૃ ુષુજY નીઘવ્ ગઽઅૃ , ઇરૉ ઈBjગીરીઅ ઙલૉવી ઇરી? ગીર ગળષીઅ રીડૉ . ફોળ્મૂરીઅ
ષHણ6 મ]&ફૃઅ ગીર ઽદૃઅ, ઇફૉ ઇરૉ ઽ્ડૉ વરીઅ ઋદળૉ વી ઽદીઅ ફીફૂ ઑષૂ ઽ્ડૉ વ ઽદૂ. ઽઅૃ
ઇફૉ રીળી ુરY ર્ળવૂયીઉ ઽ્ડૉ વરીઅ ઋદલીc ઽદીઅ, ઇફૉ ઼ષીળૉ બૉવ્ ષૂબળ ઇફૉ
ઑગ મૉફ ગીર ગળષી ઈ%લી ફૉ ઑરથૉ ગીર ગલૃc. ઑ ઞૉષી ઑઅડળ ધલી ઑષૃઅ ઇરૉ ગ^ૃઅ
ગૉ ઈ મૂઞૃ ગીર દરૉ ગળૂ વ્. ઽષૉ ઈબથફૉ ઇરૃગ રૉફ઼6 ફધૂ ગૉ ઈબથૉ મપી ફૉ
ઙૃણ ર્ફ ઙ ગૉ ઼ળ઼ ળૂદૉ ુષસ ગળૂઑ. ઇરૉ વ્ગ્ઑ ઈ મૉફફૉ ઙૃણ ર્ફ ઙ ફઽ\
ગઽૉ વૃઅ ઑડવૉ મૂઞૉ Bનષ઼ૉ ઼ીભ ગળષીઅ ઞ ફ ઈષૂ. ગઽૉ ઝૉ , ઈ વ્ગ્ ુષસ ફધૂ ગળદી
દી રીળૉ ઼ીભ ફધૂ ગળષૃઅ,. ઈ મઽૉ ફફૃઅ ષદ6ફ ગલી ઈપીળૉ ધલૃઅ? Bભવ\ઙ ઇફૉ
ઉર્સફફી ઈપીળૉ . ઑડવૉ ગૉ દરી? ષદ6ફ Bભવ\ઙ ઉર્સફ ઈપીળૂદ ઽ્લ ઝૉ .
ચથી વ્ગ્ ઘૄમ ુષજીળૂ-ુષજીળૂફૉ ગીર ગળૉ ઝૉ . ઑગ નીઘવ્ ઈબૃ ગૉ 
ઙીઅણ્ રીથ઼ ુપઅઙી રદૂ ગળદ્ ઽ્લ ફીજદ્ ઽ્લ ગ્ફૉ ઑ ફૉ ગઽૉ દ્ સૃઅ ગળૉ ઝૉ દ્
ઈ ઽઅૃ દ્ ુષજીળ ગ?અ ઝૃઅ સૃઅ ુષજીળ ગળૉ ઝૉ ? ગસૃઅ ુષજીળદ્ ફધૂ દ્ ઞૉ ુષજીળલીઅ ષઙળ
ગીર ગળદ્ ઽ્લ, ઑફૃઅ ષદ6ફ ગૉ ષૃઅ ઽ્લ? ઈબથૉ ઞૉ ગઉ ગળૂઑ ઝૂઑ, ગૉ ફધૂ ગળદી
ઑફી બીઝશફૃઅ ગઅઉ ગીળથ ઽ્લ ઝૉ . ચથૂષીળ ળૂવૉ&઼ ધષી, ગ્ઉગ ષીળ ઈફઅન વૉષી
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ગઉ ફ ગળૂઑ. ગ્ઉગ ષીળ ગસૃ ગળૂઑ ફૉ મઽઅૃ ઞળૂ ઝૉ . ઈબથૉ નળૉ ગ ષઘદૉ ઈબથૂ
Eદફૉ ઑડવૂ %લદ ળીઘૂઑ ઝૂઑ ગૉ , ષ્ડ ડૃ ઼રધ\ઙ ઉસ ષૉળૂ ઙૃણ ડૉ ડ કભ
રીણ બથ ઑ ગૉ શષષૃઅ મઽઅૃ ઇચ? ઝૉ ગસૃઅ ફી ગળષૃઅ ઇફૉ મૉ઼ૂ ળઽૉ ષૃઅ. ઽઅૃ રીળી Bઽજગી
બળ 15 ધૂ 20 રૂફૂડ મૉ઼ૂફૉ ઈળીર ધૂ ગ્લવ, ર્ળ ઑ ઼અયી ગ?અ ઇ!લીળફીઅ
઼અOઙ્રીઅદ્ મઽીળ મૉઢી ઽ્ઉઑ ઇફૉ ગ્લવ ઇફૉ ર્ળફૉ મપૃ ઈષૉ ઝૉ દ્ રીડૉ ગસૃઅ
ફધૂ ગળષીફૃઅ, ગસૃઅ ફધૂ ષીઅજષીફૃઅ ઝદીઅ રE ઈષૉ ઝૉ , દ્ ઈ Yથૉફી ડળૉ &સફ
Bભવ\ઙફી ગીળથૉ દરી?અ ધ\ગ\ઙ ઈષૉ ઝૉ ગૉ ધ\ગ\ઙફીઅ ગીળથૉ Bભવ\ઙ ઈષૉ ઇફૉ
Bભવ\ઙધૂ દરી?અ ષદ6ફ પણીલ ઝૉ (ઑધૂ Nપૃ) ષદ6ફફીઅ ગીળથૉ Bભવ\ઙ ઈષૉ ઝૉ ,
ચથી વ્ગ્ ઙૃ઼્ ગળૂફૉ ઙથી ઈર ઈર ગળૉ ફૉ ઑફી ગળૉ દ્ ઼ી? રીથ઼ફૂ
Bભવ\ઙ ધઉ Eલ ઝૉ . ઈ Yથફૂ ષkજૉફૂ ઞૉ ઑ Oષીફૂ ઝૉ ઼રીઙર ઝૉ ઑ Oષીફૂ
ઝૉ . દ્ ઽષૉ Bભવ\ઙ ઇફૉ ઉર્સફરીઅ ઑગ ફષૂ ષીદ ઈષૂ ઝૉ ફષૂ રૉફૉઞર]ડરીઅ ઈષૂ
ઝૉ . ગૉ ઈબથી ઉર્સફ઼ ઇફૉ ઉર્સફવ ઉ ડીુવઞ ઼ફૉ, ઉર્સફવ રૉફૉઞર]ડ
ગઽૉ ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈબથૉ ઈબથી ઇફૉ ઇ લ વ્ગ્ફી ઉર્સ ઼ફૉ ધ્ણી ઼રઞષીઅ
Oઉઑ, ધ]&વૉસ ળઽૂઑ, ગ્Qલૃફૂગૉ ડ ફ ગળૂઑ ઑર ફૉ ઑર દ્ ફ જીવૉ, ઈ
઼ૉ ઼ૂડૂષૂડૂ ગૉ શષષૂ બણૉ . મૂEફૂ વીઙથૂક ગૉ ષૂ ળૂદૉ ઼રEલ? બઽૉ વીફી
ઞરીફીરીઅ દ્ ઘીવૂ ુબદી: ગૉ નીની ઈઘ્ ઞ ગીતૉ , મ્વષૃ દ્ બણૉ ઞ ફઽૂ ઇફૉ
મપી જૃબ-જીબ ષીઅજષી મૉ઼ૂ ઞદીઅ. ઽષૉ ઇ!લીળફીઅ ઼અOઙ્રીઅ રૃDગૉ વૂક ધઉ ઝૉ .
મીશગ્ ઇફૉ રીદી-ુબદીફૂ ષીદ ગળૂઑ દ્ ઈબથૉ ઞફળૉ સફ ઙૉબરીઅ Bભવ\ઙરીઅધ\ગૂઙરીઅ મપીરી મઽૃ ર્ડ્ ભગ6 બણૂ Eલ ઝૉ . ઝીબીરીઅ ર] ગીવૉ ષીkલૃઅ ગૉ ઈબથૉ
!લીઅ 36 ધૂ 40 ડગી વ્ગ્ 25ધૂ ફૂજૉફૂ Nરળફી ઝૉ , 20 ષહ6ધૂ ફૂજૉફીફૉ
રૂવૉુફલર ઞફળૉ સફ ગઽૉ દીઅ ઽદીઅ. રીળ્ બૐY ઝૉ ઑફૂ ઼ીધૉ જજી6 ધીલ, નીની દરૉ દ્
દરીળૂ ષીદ્ ગળ્ ઝ્ ઞૄ ફૂ ષીદ્ ગળ્ ઝ્ બથ દરૉ ઇરફૉ દ્ ઼રઞદીઅ ઞ ફધૂ. ઈ
ઞફળૉ સફ ઙૉબ ઝૉ . ઈબથૉ ઞૉ ષીદ ગળૂઑ ઝૂઑ ઑ ઑરફી રઙઞરીઅ ગઉ ળૂદૉ
ઋદીળષૂ ઑ ઼રઞષૃઅ ઞળૂ ઝૉ . ઇ!લીળૉ ુસLથરીઅ મીશગ્ફૉ સૃઅ Oઉઑ ઝૉ ? ુસLગફૉ
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સૃઅ Oઉઑ ઝૉ ? ઇરૉ ચથૂષીળ ઑષૂ ઼વીઽ ઈબૂઑ ઝૂઑ ગૉ દરીળૂ વીઙથૂક ધ્ણૂ
વઘૂ ળીઘ્ &લીળૉ વીઙથૂ ધીલ ઝૉ , ગૉ ર વીઙથૂ ધીલ ઝૉ ષઙૉળૉ વઘૂ ળીઘ્ ુસLથફૃઅ
ગીર દરૉ સૃઅ .ીફ રૉશષ્ ઝ્ ઑ ફધૂ, બથ ઑ ઝૉ ગૉ How to make students
think better. ગ્ઉફૂ ુષજીળષીફૂ સુ&દ ઼ીળૂ ઽ્લ, ઘળીમ ઽ્લ, કઝૂ ઽ્લ,
ષપીળૉ ઽ્લ, ઑફ્ ઼અમઅપ ફધૂ બથ ુષજીળ્ &લીઅધૂ ઈષૉ ઝૉ ? વીઙથૂરીઅધૂ
Oષીધૂ, ષીઅજષીધૂ? ુષજીળ્ ઇઙ!લફીઅ ઝૉ ગૉ ઑ&ડૂષૂડૂ ઇઙ!લફૂ ઝૉ ? દ્ ઈફ્
ગ્ઉ ઞષીમ ફધૂ.
Yૂ: ષદૃઅ ુષ.ીફરીઅ ઑષૃઅ બથ ગઽૉ ષીલ ગૉ દરી?અ ષદ6ફ વીઙથૂધૂ ,ૉBળદ
બથ ઽ્ઉ સગૉ ઝૉ , ુષજીળધૂ બથ ધઉ સગૉ ઝૉ , ચથી ષદ6ફ ગલી6 બઝૂ વીઙથૂ
ઇફૃયષૉ ઝૉ . ઑગ ઋનીઽળથ ઈબૃઅ ગૉ ઑગ ઝ્ગળ્ બીઅજ ષીળ બળૂLીરીઅ ુફTભશ ધઉ
ઙલ્. ઑ ઈષૂફૉ ગઽૉ ગૉ ઼ળ ઽઅૃ દ્ ભૉ વ ધઉ ઙલ્ ઇફૉ ઽ઼ૉ, ઽી...ઽી...ઽી... Eથૉ
ઑફૉ ગ્ઉ વીઙથૂ ઞ ફધૂ! ઽષૉ O વીઙથૂઞ ફી ઽ્લ દ્ ઑ ઼ૃપળષીફ્ ગઉ ળૂદૉ?
વીઙથૂ દ્ મઽઅૃ ઇઙ!લફૂ ઝૉ . ઑડવૉ ઑફીધૂ ઙયળીઉ ઞષીફૂ ઞળ ફધૂ. બથ
Too much Feeling ગૉ Too much Thinking is not advisable.
ઈફૂ ગ્ઉ રીYી ફ@ૂ ફધૂ. દરૉ ુષજીળ્ દરીળી ુષજીળ્ &લીઅધૂ ઈષૉ ઝૉ ?
ઙૃથષઅદયીઉ દ્ ઽઅરૉસી ગઽૉ ઝૉ ગૉ ઼ી? ુષજીળષી રીડૉ ઼ી? ષીઅજષૃઅ, રીળ્ ઇફૃયષ
ગઽઅૃ દ્ ુષજીળષીફૂ ઇફૉ Exposureફીઅ ઇફૉ રૉkલૃળૂડૂરફીઅ રફૉ ઞૉ ધ્ણ્ ઇફૃયષ
રી ઝૉ ઑરીઅ ડo ીષૉવ\ઙ ગળષીફી ચથી ભીલની ર] ઇફૃય%લી ઝૉ . દ્ ઑફી બળધૂ
ભુવદ ઑષૃઅ ધીલ ગૉ ઈબથૉ મઽીળ exposure રૉશષૂઑ વ્ગ્ફૉ રશૂઑ ઞળૂ ઝૉ .
ઽષૉ ઈબથૉ મૉવ]઼ફૂ ષીદ ગળૂઑ. મૉવ]઼ સૃઅ ગળષીફૃઅ ઝૉ ? સૉરીઅ ગળષીફૃઅ ઝૉ ?
ઑગ ફીફૂ ઑષૂ ભ્ળરૃવીર] મફીષૂ ઝૉ મૉવ]઼ફૂ ભ્ળરૃવીરીઅ AમૂC ઑડવૉ ુમટફૉ઼
ષગ6 ઇફૉ Oમ, AઑC ઑડવૉ દરીળી ઑસ઼્ૂઑડ઼ દરીળી કBભ઼ફી ઽ્ઉ સગૉ ,
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દરીળી ભૉ રૂવૂફી ઽ્ઉ સગૉ , ુરY ઽ્ઉ સગૉ , AઑવC ઑડવૉ વીઉગો મવ ઙરૉ ઑષી,
દરીળૂ ઽ્ુમટ દરીળૉ ઼ીજષષીફૂ AઑC ઑડવૉ ઑડૂૃણ ઈબથી ષગ6 ,!લૉ ઈબqઅ
ઇુયઙર ગૉ ષ્ ઝૉ AઑફC ઑડવૉ ફૉજળ ઇફૉ ચળરીઅ રીળી મૉ Bનગળી ઝૉ ર્ડ્ ઼ૃફૂવ
ઇફૉ ફીફ્ Bન઼ૃવ ઑઞ ચળફૃઅ ષીદીષળથ ઝૉ ઑગ ઞ ળૂદૉ મઅફૉફ્ ઋઝૉ ળ ધલ્ ઝૉ બથ
મJૉફી %લુ&દZષ ઇફૉ ષયીષરીઅ મઽૃ ઞ ભળગ ઝૉ ફીફ્ Bનગળ્ ઝૉ ઑગનર
ઙૃ઼ીષીશ્, ઑગનર ઑw઼ૂષ, ઑગનર મ્વફીળ્ ઑગનર Extroward. ર્ડ્
Bનગળ્ ઝૉ ઑ ઽષૉ દરીળૉ મJૉફૂ ઼ીધૉ ષીદ ગળષૂ ઑ Oણૂ ળૂદૉ ષીદ ગળષૂ બૉવ્ ઽીષ
મ્વદ્ઞ ફધૂ બૉવ્ મ્વૉ ઝૉ દૉર ફ જીવૉ. A઼ૂC ગaભૂણ] ઼ ઇફૉ ગળૉ ઞ ઇફૉ AઉC
earning (ઈષગ) Expenses (ઘજ6) ઇફૉ ભીલફી ઼ . દ્ ઈ મપૂ ષદૃફૂ
ષkજૉ ઈબથૉ મૉવ]઼ ગળષીફૃઅ ઝૉ ઈબથૉ ઑગ બઝૂ ઑગ ષીદ વઉઑ.
ષગ6 ઇફૉ ુમટફૉસરીઅ ઈબથફૉ રૃDગૉ વૂ &લીળૉ બણૉ ઝૉ ? મૉવ]઼ &લીળૉ ફધૂ
ગળૂ સગદીઅ? 1લીળૉ ર] ગ^ૃઅ દૉર ષપીળૉ બણદૃઅ ગીર ધઉ Eલ ઇધષી 1લીળૉ ?ડૂફ ગીર
ધઉ Eલ, ઑગફૃઅ ઑગ ગીર ષપીળૉ ગળષીરીઅ ઈષૉ, મઽઅૃ ઞ ગઅડીશ્ ઈષૉ !લીળૉ , મઽઅૃ
ુષદળથ ધઉ ફૉ ઈષૉ દ્ ઈબથૉ ઈ ગીરફૉ ફષૃઅ ઇધષી ઞૃ નૃ ગઉ ળૂદૉ ગળૂ સગીલ
ઑ ુષજીળષૃઅ Oઉઑ? ઽષૉ દ્ લૃષીફ્રીઅ દ્ ઑષ્ ઑગ ડo] ણ ધઉ ઙલ્ ઝૉ ગૉ ઽષૉ ગનીજ
Oમફીઅ રીગ6 ડ રીઅદ્ ઑષૃઅ ગઽૉ ષીલ ગૉ રHડૂડીગ\ઙ ગળષૃ બણસૉ ઇફૉ નળ Yથ જીળ
ષહt દરીળૉ ગૂવ સૂઘષૂ બણસૉ, ફષૃઅ ગીર ગળષૃઅ બણસૉ, દ્ ગીર ગળદીઅ ગળદીઅ દરૉ
ગઉગ ફષૂ ઈષણદ, ફષૂ ગૂવ, ફષૃઅ ફ્વૉઞ રૉશષૂ સગસ્ ઇફૉ દરી?અ ગીર મઽૃ
ઞ ઈફઅનરલ ધઉ ઞસૉ. ઇ!લીળૉ મૉઢી-મૉઢી O કBભ઼ ફધૂ ઞદી દ્ ઈબથૉ
ષૉમૂફીળ ીળી ગીર ગળૂઑ ઝૂઑ ઇફૉ ઈરીઅ દ્ ચqઅ મપૃઅ ધઉ સગૉ દ્ ઽષૉ ઈરીઅ
ગૉ ડવ્ ડીઉર ઈબષ્ સૃઅ ગળૂ સગીલ ઑફૂ રીડૉ ઈબથૉ ડીઉર રૉફઞ
ૉ ર]ડ/Rવીુફઅઙ
ગળષૃઅ બણસૉ.
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ઈબથૉ મપી ઼ીરીુઞગ ,ીથૂ ઝૂઑ ઇરૉ દ્ ઘી઼ ઈબથી ણૂલીરીઅ
ર્ડૂષૉસફફીઅ ,્ભીઉવ ઝૉ ઇરૉ ર્ડૂષૉસફફીઅ ,્ભીઉવ Oઉઑ ઝૂઑ ઑરીઅ ઑષૃઅ ઞ ઝૉ
ગૉ ઇરૉ ઇરૉળૂગી ઙલી ઽ્લ ફૉ ગ્ઉ ઈબથફૉ રશૂ Eલ ફૉ બૄઝૉ ગૉ &લીઅધૂ ઈ%લ્ ઝૉ
જઅરૐવૂ? ઇરનીષીનધૂ ઇળૉ , ઽઅૃ બથ ઇરનીષીનફ્ ઝૃઅ. ઽઅૃ ઑુ ઞુફલળ? દ્ ગૉ ઽઅૃ
બથ ઑુ ઞુફલળ ઝૃઅ. દૃ ઑવ.ણૂ. ઑુ ઞુફલBળઅઙરીઅ? ઇળૉ ષીઽ રE બણૂ ઈબથફૉ
મૂE વ્ગ્ફૂ ઼ીધૉ Oણીષીરીઅ adjust ધષીરીઅ ષપીળૉ રE ઈષૉ ઝૉ . ણૂલફ
ગ્Qલૃફૂડૂરીઅ ઈ ષપીળૉ નૉઘીલ ઝૉ ઇરૉળૂગીરીઅ દરીળૂ ઼ીધૉ મઽઅૃ ઼ળ઼ ળૂદૉ ષીદ
ગળદીઅ ઽ્લ વીઙથૂકફૂ ષીદ ધીલ દ્ ઽરથી ગ્ઉ ષીદ ફધૂ ગળષીફીઅ, ઑડવૉ
ઈબથૉ ઞૉ ઝૂઑ ઑ ઑ઼ફૂઑ઼ૉણ ર્ડૂષૉસફ ઝૂઑ. દ્ ઑ બBળષીBળગ ુરY ઼ીધૉ
઼અમઅપ્ ફૂ ષીદ ઝૉ .
ઑડવૉ ઈબથૉ મૂ: ષીદ ઼અમઅપ્ધૂ ઑડવૉ ભૉ રૉવૂફીઅ રીથ઼્ ઼ીધૉફીઅ
઼અમઅપ્ ભૉ રૂવૂફીઅ મઽીળફી ઼અમઅપ્ ઇફૉ કભૂ઼ફીઅ ઼અમઅપ્ ઞૃ ની-ઞૃ ની ઝૉ . ઑડવૉ
ઈબથૉ ઑ મૉવ]઼ ળીઘષૃઅ બણસૉ ઇફૉ Oષૃઅ બણસૉ ગૉ ભૉ રૉવૂફીઅ ઼અમઅપ્ ઇફૉ કBભ઼ફીઅ
઼અમઅપ્ ગૉ ષી ઝૉ . બથ ઇ!લીળૉ ઼ીરીુઞગ ળૂદૉ Oઉઑ દ્ ઑગ ઼વી ઑષૂ ઈબષી
રીડૉ ઞૉડવૃઅ ષપીળૉ ઼્Dલવ ડળૉ &સફ ધીલ. ઑડવૃઅ ઼ી?અ ઝૉ Extreme ઝૉ . ઼્Dલવ
રૂણૂલીફૂ ષીદ ઽઅૃ ગળષી ફધૂ રીઅઙદ્ બથ ઼્Dલવ રૂણૂલી ઑડવૃઅ Extreme ધઉ
ઙલૃ ઝૉ ગૉ ઑફ્ ુષપૉલી!રગ ઋબલ્ઙ ફધૂ ધદ્. ઑડવૉ ઈબથૉ ઇરૃગ ઽન ફ
઼ીજષૂફૉ દ્ રૃDગૉ વૂ ઋયૂ ધીલ ઝૉ . ઽીવરીઅ રીળ્ wીઅણ ઼ફ ઞૉ મ્બવરીઅ રીળ્ ફીફ્
Bનગળ્ ળઽૉ ઝૉ !લીઅ ળઽૉ ઝૉ ઈર દ્ ઇરીળૉ ષીદ ફઽ્દૂ ધદૂ. બથ ઇરૉ ઇ!લીળૉ ળ
ઇઢષીણૂઑ ુષણૂલ્ ગaભ્ળઅ઼ ીળી ષીદ ગળૂઑ ઝૂઑ ગૉ વીઉગો મવ (ઙરૉ ઑષૃઅ) ઝૉ ?
દરીળૉ Eદૉ ફ@ૂ ગળષીફૃઅ ઝૉ ગૉ દરફૉ સૉરીઅ રટી બણૉ ઝૉ ?, સૃઅ ઙરૉ ઝૉ ?, સૃઅ ઽ્મૂ
ઝૉ ?, સૃઅ ગળષૃઅ ઙરૉ?, ગૉ ડવીઅગ ગીલરૂ ભળૂલીન ગળદીઅ ઽ્લ ઝૉ . રફૉ દ્ ડીઉર ઞ ફધૂ
રશદ્ ષીઅજષીફ્, ઼ીઽૉ મ ઈ ગળષીફ્ દ્ ડીઉર ઞ ફધૂ રશદ્! રીળી ભીપળ ઈષી
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વ્ગ્ફૉ ગઽૉ દીઅ ગૉ દરીળૉ ઞૉ ગળષૃઅ ઽ્લ ઑફ્ ડીઉર દરીળૂ બી઼ૉ ઽઅરૉસી ઽ્લ ઞ ઝૉ .
ગીળથ ગૉ ઈબથફૉ ઙરૉ ઑ ગીર ઞ ગળૂલૉ ઝૂઑ દ્ દરીળૉ ુષજીળષીફૃઅ ઝૉ ગૉ ઽષૉ દરફૉ
સૃઅ ઙરૉ ઝૉ ? ગ્ઉ ઽ્મૂ ઝૉ , ણo ્ઉઙઅ ગળષીફૃઅ ઙરૉ ઝૉ , Qલૃટૂગ ઼ીઅયશષીફૃઅ ઙરૉ ઝૉ ,
વઘષીફૃઅ ઙરૉ ઝૉ , ભળષીફૃઅ ઙરૉ ઝૉ , જીવષીફૃઅ ઙરૉ ઝૉ , મીશગ્ ઼ીધૉ ષીદ ગળષીફૃઅ ઙરૉ
ઝૉ ગૉ BIઑડૂષ ષદૃ ગળષીફૃઅ ઙરૉ ઝૉ ? ષૉડ રીઅધૂ ગઉ મફીષષીફૃઅ ઙરૉ ઝૉ ?, ઈષૂ
,ષૅુxકરીઅ જ]ઞ કભ ઑ&ડૂષૂડૂ ઘૄમ ઇઙ!લફૂ ઝૉ . ગીરરીઅ ઇફૉ :ષફરીઅ
઼રદૃવી વીષષી રીડૉ ઑગફૃ ઑગ ગીર ઼દદ ગળષી ગળદીઅ ઼ી?અ ઝૉ ઈઉ.ડૂ.રીઅ ગીર
ગળદી વ્ગ્ રીડૉ ઑષૃઅ ગઽૉ ષીલ ઝૉ ગૉ દરૉ ઼દદ ગ્QRલૃડળ બળ મૉ઼ૂ ળઽ્ દ્ ગઅડીશ્
ઈષૉ ઇફૉ સીBળBળગ ઼રલીક ધીલ. ધ્ણૂ-ધ્ણૂ ષીળૉ ગીદ્ ઋયીધીક ઇધષી
ગ઼ળદ ગળ્. ઑડવૉ ગૉ દરૉ દરીળૂ વીઉગ\ઙ ઽ્લ દરફૉ ઙરદૃ ઽ્લ ગૉ ઑષૃઅ ગઅઉગ
ષૉળૂઑસફ વીષૂ સગ્ બઝૂ દરૉ ઑરીઅ ઼ીળૂ ળૂદૉ મૉવ]઼ ગૉ ષૂ ળૂદૉ ગળષૃઅ દૉ ુષજીળૂ
સગ્, નૃુફલીરીઅ ઞૉડવી રીથ઼્ ઝૉ ઑડવી ષયીષ ઝૉ . ઑડવૉ ઞ ઑરીઅ ગઅઉ ઼ીજૃ ગૉ
ઘ્ડૃ , ગઽૉ ષીફ્ ઼ષીવ ફધૂ. બથ ઈબથૉ ઈબથૂ Eદફૉ Oષીફૂ ઝૉ ઞૉફૉ રીડૉ ઽષૉ
દ્ ઼ીલગ્વ્:ફીઅ ડૉ ડ બથ ઈષૉ ઝૉ , ઈબથૉ ડo ્ષણ6 ઝૂઑ ગૉ ઑ&ડo ્ષણ6 ઝૂઑ.
ચથી વ્ગ્ ચqઅ રફરીઅફૉ રફરીઅ ળીઘૉ ઝૉ 1લીળૉ ચથી વ્ગ્ મઽીળ ગીતૂ ફીઘૉ ઝૉ .
ઽઅરૉસી ગ^ી ગળૉ ઝૉ ગૉ રીળીધૂ ગઉ ગૉ ષીદૃ ફધૂ, રીળીધૂ ઈર ધદૃ ફધૂ, મૂE વ્ગ્
ડo ્ષણ6 ઽ્લ ઝૉ . ચથી વ્ગ્ ઼ૂIૉ ડૂષ ઽ્લ, ચથી વ્ગ્ કઝૃઅ મ્વદી ઽ્લ, ચથી
વ્ગ્ ઑwૉ઼ૂષ ઽ્લ, ચથી વ્ગ્ રીઉHણ ઽ્લ, ચથી વ્ગ્ ઈબથૂ ઼ીધૉ રૉજ ધદી
ઽ્લ, ચથી ફી ધદી ઽ્લ. ઈષૂ ઈ બBળુધુદરીઅ દરીળ્ સૃઅ ષયીષ ઝૉ ? દૉ Eથ્
ફૉજળ મનવીસૉ ફઽૂ બથ ઑફૉ ઑણઞડ ગળૂફૉ મૂE બી઼ૉ ગીર વઉ સગસ્.
જ્ધૂ મીમદ ઝૉ ઈબથ્ ઈ!રુષbી઼ ઇફૉ Bઽરઅદ. ઽષૉ ઈબથ્ ુષbી઼
ધ્ણ્ ણઙરઙૂ ઙલ્ ઝૉ . ગીળથૉ ગૉ ઇુફુbદી ધષી રીઅણૂ ઝૉ ગૉ ગ્ળ્ફી &લીળૉ ષપસૉ.
&લીળૉ ઞસૉ, &લીળૉ ળ઼ૂ ઈષસૉ, સૃઅ ધસૉ? બથ ચથૂ રૃઅટષથ્ ચથૂ રૃDગૉ વૂક ઑષૂ
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ઝૉ ગૉ ઞૉ ઈબથી ઽીધરીઅ ફધૂ, ઈબથી ગઅડo્વરીઅ ફધૂ. 1લીળૉ ઇરૃગ રૄઅટષથ્,
ઇરૃગ ષદૃક ઑષૂ ઝૉ ઞૉ રીળી ઽીધરીઅ ઝૉ , ઽઅૃ ગળૂ સગૃઅ ઑર ઝૃઅ. ઞૉ મઽીળફૂ
રૃDગૉ વૂક ઝૉ , ગૉ ભૉ ગડળૂકરીઅ ઼ીઽૉ મ ભીલળ ધઉ ઞસૉ, દ્ભીફ ધઉ ઞસૉ, ઈઙ વીઙૂ
ઞસૉ દ્ સૃઅ ધસૉ? ઑફી રીડૉ ળ્ઞ ફી ળ્ઞ ગસૃઅ ફી ગળષીફૃઅ ઽ્લ. ુષર્ વઉફૉ મૉ઼ૂ
ઞષીફૃઅ. દ્ ઞૉ ષદૃ મઽીળફૂ ઝૉ ઞૉફીઅ બળ ઈબથ્ ગીમૃ ફધૂ ઑ ુષહૉ ુષજીળૂઑ
ઘળી બથ ઑ ુષહૉફ્ ઋબીલ ઈબથી ઽીધરીઅ ફી ઽ્લ દ્ ઈબથૉ સૃઅ ગળષીફી ઽદી?
ઑડવૉ ઽઅૃ ઽઅરસ
ૉ ી મૉ ષદૃ ગઽઅૃ ઝૃઅ, દરીળીરીઅ મઽીળફૂ ષદૃકફૉ ગીમૃ ગળષીફૂ
ઈષણદ ઇફૉ દીગીદ ઝૉ ઘળૂ?
દરીળૂ બી઼ૉ મઽીળફીઅ ઞૉ બળૂમશ્ ઝૉ ઞૉ દરીળી ગીમૃરીઅ ફધૂ, ગઅડo્વરીઅ
ફધૂ, ઑફૉ મનવષીફૉ ુષજીળ, સુ&દ, ઈષણદ દરીળીરીઅ ઝૉ ઘળૂ? ઞષીમ ફી
બથ ઽ્લ ઇફૉ ઞષીમ ઽી બથ ઽ્લ O ઞષીમ ઽી ઽ્લ દ્ ગઉ ડoૉ ડળ: ધૂ
મનવસ્, ગઉ ળૂદૉ મનવસ્, ગઉ ળૂદૉ મનવષીઅ રીઅઙ્ ઝ્, દરૉ ઑરીઅ ગૉ ષૂ ળૂદૉ
ઑણઞડ ધષીફી? ઋ્ઙ ઼ીઽુ઼ગ ઞૉ ઝૉ ઑફીરીઅ ઈ ઈષણદ ઽ્લ ઝૉ ગૉ ઽઅૃ
બળૂુધુદ મનવૂ સગૂસ. રીગt ડરીઅ નીઘવ ધઉ ઞઉસ રૃDગૉ વૂક ઽસૉ દ્ બથ
ઈઙશ ષપૂ સગૂસ, ઈષ્ ુષજીળ ગળફીળ મઽીળફૂ બBળુધુદ બથ મનવૂ સગૉ ઝૉ .
ઈ ગૉ ષૃઅ ઝૉ બઽૉ વીઅ જીવૃ ડoૉ ફૉ મૉ઼ૂ ઞષીફૃઅ બઝૂ યૂણ Oષીફૂ ઇફૉ દરીળૂ ઈષણદ
ઽ્લ દ્ દરૉ વ્ગ્ ઼ીધૉ ઼ળ઼ ષીદ્ ગળ્, ઼ળ઼ ષીદ્ બૄઝદીઅ-બૄઝદીઅ, ઼ળ઼ ગઉગ
O&઼ ઽ્લ દૉ ગઽ્ ઑડવૉ વ્ગ્ ઘૃસ ધઉ Eલ, બઝૂ ઋયી ધઉફૉ દરફૉ મૉ઼ીણૉ .
ડoૉ ફરીઅ ફીદ્ ગીતૉ બઝૂ દરફૉ ઘષણીષૉ. ઑડવૉ ગૉ મઽીળફૂ બBળુધુદફૉ બથ દરૉ
મનવૂ સગ્ ઝ્! O દીગીદ ઽ્લ દ્ મનવ્. ફૉ O ફધૂ મનવૂ સગીદૂ દ્ ઑફૂ
ુજઅદી ફ ગળ્. ઈ!રુષbી઼ ળીઘષીફૂ ઞળ ઝૉ ગૉ ઽઅૃ ગઅઉગ ગળૂ સગૂસ, ઽઅૃ ગઉગ
મનવૂ સગૂસ, ફૉ ઈફૉ રીડૉ ધ્ણૃઅ Oઘર વૉષૃઅ દ્ બણૉ ઞ. રફૉ ઞૉ ઙરૉ ઝૉ ઑ
comfortable ઝૉ  ઑગઞ ઘૃળસૂરીઅ મૉ઼ષીફૃ,અ ઑગ ઞ ઞlલીઑ મૉ઼ષીફૃ,અ ઈષૂ
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Eદફૂ ળ્ડવૂ ઘીષીફૂ, ઈષૃઅ Eદફૃઅ સીગ ઘીષીફૃઅ, ઈષૂ ળૂદૉ ઞરષીફૃઅ, ઑ
બBળુધુદરીઅ ઇ!લીળૉ ધ્ણ્ગ ભૉ ળભીળ ધલ્ ઽસૉ? ઼રલરીઅ ભૉ ળ ધલ્ ઽસૉ? પળરીઅ
ભૉ ળભીળ ધલ્ ઽસૉ? ઑઞૉ ઞૃ ફૂ %લષધી ઑફૉ રીડૉ ફૃઅ ધ્ણૃઅ ગીર-ગીઞ ગળષૃઅ બણસૉ.
ફીથીુગલ ુજઅદીક બથ ઽસૉ ઈબથૂ બી઼ૉ દ્ ઼ી ઝૉ ગૉ ઼ૉુષl઼ ઝૉ .
ઇ!લીળફીઅ ઞરીફીરીઅ ઽષૉ બો઼ીફૂ દભવૂભ દ્ ષપીળૉ ઝૉ . ઇ!લીળૉ ફીથીુગલ
ઞળૂલદદ્ ઑગ ળૂદૉ ધ્ણૂ કઝૂ ધઉ ઙઉ ઝૉ . ઽષૉ ઇ!લીળફીઅ ઼અOઙ્રીઅ ચથૂ મપૂ
દગ્ ચળૉ મૉઢી ચઅપ્ ગળષીફૂ ઈષૂ ઝૉ . કફ વીઉફ ડoૉ ણ\ઙ, કફ વીઉફ ષદૃ દરૉ
Oઉઞ ઽસૉ. ઘીષીફૃઅ ષૉજષી રીડૉ , દ્ ઽષૉ Rવૂર]ડ ગર ગળષીઅ રીડૉ રીળૉ . ઑગ ઑગ
ઑષ્ ઈઉણૂલી ઈબષ્ ઝૉ ગૉ ચળૉ મૉઢી મૉઢી ઙૅBઽથૂ, ઇધષી ઞૉ વ્ગ્ ફ્ગળૂ ગળદીઅ
ઽ્લ ઑરફૉ બથ ઑઅડળ,ીઉટફૂ ગર, ઼ીઉણ ગર દળૂગૉ સ ગળષૂ બણસૉ વીમીઅ
ઙીશીફૃઅ ુષજીળૂફૉ ઇફૉ Oમફૂ O ઼ૂ&લૃળૂડૂ ફ ઽ્લ દ્ દરફૉ ઑષૃઅ વીઙદૃઅ ઽ્લ દ્
પૂરૉ-પૂરૉ Oમ ગળદીઅ ગળદીઅ ઈષ્ ગ્ઉ %લષ઼ીલ પઅપ્ ગળદીઅ ઽ્લ ઇફૉ O ગર
ઋયૂ ગળૂ દ્ મૉ-Yથ ષહ6રીઅ દરૉ ઑ Oમ ઝ્ણૂફૉ ષદઅY ગીર ગળૂ સગ્, Eબીફરીઅ
ગૉ ડવૂગ મઽૉ ફ્ ષગ6 j્ર ઽ્ર ગળૉ ઝૉ . ઈઘ્ ઑગ ગQ઼ૉRડ ઞ ફષ્ ફૂગ્ ઝૉ ઑફી
રીડૉ ફ્ગળૂ ઝ્ણષીફૂ ઞળૂલીદ ફધૂ ઇફૉ દરૉ ફ્ગળૂ ગળદીઅ ઽ્ દ્ દરૉ ઋ્ઙ ફ
ગળૂ સગ્ ઑષૃઅ ગ્ઉ ઑ ફધૂ ગ^ૃઅ દરીળી બ!ફૂ ગૉ દરીળી Bનગળીકફૉ ગળૂ સગૉ , ચથી
,્ભૉ ઼ળ્ઑ ઑડવી ઼ળ઼ ુમટફૉસ ગલીc ઝૉ ઇફૉ ગરીલી ઝૉ .
ઽષૉ Strategy ઑડવૉ ગૉ મૉવ]઼\ઙ ગળષી રીડૉ ઞૉ ,ષૅુxક ગળષૂ Oઉઑ
ઑફૂ ધ્ણૂ ષીદ ગળૂસ. રીળૂ ભ્Qલૃ6વી ઝૉ ગૉ A:.બૂ.ઑ઼.C ઑડવૉ ગૉ ઈબથફૉ મપી
Eથૂઑ ઝૂઑ દૉર :બૂઑ઼ ઈબથફૉ ળદ્ મદીષૉ ઝૉ વ્ગૉ સફ મદીષૉ ઇફૉ દૉ
,રીથૉ દરૉ જીવ્ દ્ દરફૉ દરીળ્ ળદ્ રશૉ. A:.બૂ.ઑ઼.Cરીઅ : ઑડવૉ
wૉડૂૃણ ઇફૉ ઙ્H઼ Eબફફીઅ ઇફૉ ઇરૉળૂગીફી વ્ગ્, બળ ઑગ ડણૂ ધલૉવ્ ઑ
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રૃઞમ ગૉ ઞૉ વ્ગ્ફી રફરીઅ wૉડૂૃણફૂ યીષફી ઽ્લ ઝૉ દૉ ષપીળૉ ઘૄસ ઝૉ . ભળૂધૂ ઽઅૃ
નીઘવ્ ઈબૃઅ ઽઅૃ ઈબથૂ ઼઼્ીલડૂફૉ ગઉગ ઞૃ નૂ ળૂદૉ BIડૂ઼ીઉટ ગળષી ફધૂ
રીઅઙદ્. બથ ઈબથૉ !લીઅ ગ્ઉ ,્wીર ઽ્લ ઇફૉ ગ્ઉ ઼ી? Qલૃટૂગ ષઙીણદૃ ઽ્લ
!લીળૉ દીશૂક બીણષીફૂ ષીદ ઈષૉ દ્ મૉ જીળ રીથ઼્ રીઅણ-રીઅણ દીશૂક બીણૉ
ઝૉ . ષઘીથ ઈબથૉ ગળદીઅ ઞ ફધૂ, ઇરૉળૂગીરીઅ ઽઅૃ ઑગ ષીલ્વૂફફૂ ઈઘૂ ગ્ ઼ડ6
Oષી ઙલ્, દ્ ઑડવૃઅ ઼ળ઼ ષીલ્વૂઙ ષઙીણૉ વ ગૉ વ્ગ્ ઇણપ્ ગવીગ ઼ૃપૂ ઋયી
ળઽૂફૉ દીવૂક બીણદી ળ^ીઅ. ઽષૉ ઈ wૉડૂૃડ ઑડવૉ ષઘીથ wૉડૂૃણ ઑડવૉ મૂE
,!લૉ ગૅ દ.દી. ઈબથી પળરીઅ બ!ફૂ ગીર ગળૉ ઝૉ . ગ્ઉ Bનષ઼ ઈબથૉ ઑફૉ ગ્ઉ
઼ી? ષી&લ ગૂપૃઅ ઝૉ ?
ઑગ જ્બણૂ ઝૉ ગૉ Man for Mars and Women for Venus
રBઽવી ઇફૉ બૃ?હફીઅ ષદ6ફરીઅ ધ્ણ્ગ ભળગ ઝૉ દ્ ઈ wૉડૂૃડફૂ ષીદ ગળૂઑ દ્
ઑષૃઅ ગઽૉ ષીલ ઝૉ ગૉ રBઽવીકફૉ ઑષૂ ડૉ ષ ઝૉ ગૉ મપૃ બ્દીફૃઅ સૉળ ગળદીઅ ઽ્લ ઝૉ , ુમE
ફૉ ગઽૉ ષૃઅ, ઑડવૉ ઽ઼મઅણ ઞૉષ્ ચળૉ ઈષૉ ઑષૃઅ દળદ રBઽવી જીવૃઅ ધઉ Eલ ગૉ ઈઞ દ્
ચળરીઅ ફ્ગળ ફ ઽદ્ ઇફૉ ઈઞૉ દ્ ઈ ધલૃ ફૉ, ઈઞૉ દ્ દૉ ધલૃ ઇફૉ ઽ઼મઅણ ધીગૂફૉ
ઈ%લીઅ ઽ્લ ફૉ ઈ મ્વષીફૃઅ સ ગળૉ , ઑડવૉ ઽ઼મઅણફૉ રીધૃઅ નૃઘષી રીઅણૉ. ઽઅૃ સૃઅ ગ?અ
ફ્ગળ ફી ઈ%લ્ ઽ્લ દ્, રીળૉ ગસૃ ફધૂ ગળષીફૃઅ, ઑડવૉ ગીળથૉ ઽ઼રઅણફૉ ઈ મપૃઅ
઼ીઅયશષૃઅ ફધૂ, બથ બ!ફૂફૉ ગ્ઉ ઋબીલ ફધૂ ઞણદ્, ઈબથૉ ગૅ દ.દી %લ&દ
ગળૂઑ ઝૂઑ બથ રૉBણડૉ સફફૂ ષીદ ઝૉ , સીઅુદધૂ મૉ઼ૂફૉ ુષજીળષીફૂ ષીદ ઝૉ , દ્
રીળૉ ફીફૃઅ ઑષૃઅ ઑગ રૉBણડૉ સફ ઑ ઈ wૉડૂૃણ રીડૉ ગળીષષૃઅ ઝૉ . ઈફૉ ગઽૉ ષીલ ઝૉ
ધ]&઼ ઙ\ષ\ઙ ,ીથીલીર, ઽષૉ ઽઅૃ ઞૉ મ્વૂસફૉ ઑ ઇઽ\લીધૂ દરીળૉ રફફૉ રફરીઅ
મ્વષીફૃઅ ઝૉ , ઇફૉ ઈયીળ રીફષીફ્ ઝૉ , દરીળૉ ર્ડૉ ધૂ ફધૂ મ્વષીફૃઅ દરીળૉ
રફરી ફૉ રફરીઅ મ્વષીફૃઅ ઝૉ  ઑરીઅ ઈબથૉ ઈઘ્ મઅપ ગળષીફૂ ફધૂ. ઽઅૃ ઑરી ગઉ
ઑ&઼બડ6 ફધૂ બથ ઝૉ ીઅ ન઼ ષહ6ધૂ સૂઘૃઅ ઝૃઅ, Eq ઝૃઅ. ષદૃ રફૉ ઙરૂ ઝૉ ઇફૉ
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ઑફૂ ષીદ ગળષી રીઅઙૃ ઝૃઅ ઽઅૃ મ્વૃઅ ઑ દરીળૉ રફરી ફૉ રફરીઅ મ્વષીફૃઅ ઝૉ ઇફૉ 1લીળૉ
દરૉ રફરીફૉ રફરીઅ મ્વ્, !લીળૉ ઞૉ ગીઉ મ્વ્ ઝ્ ઑ ુષહૉ દરીળૉ રફ્રફ ુજY્
ઋયી ગળષીફીઅ ઝૉ , ગલી રીથ઼્ ઝૉ ? ગ્થ ઝૉ ? સૉફૂ ષીદ ગ?અ ઝૃઅ? સૃઅ ગ?અ ઝૃઅ?
દરીળૂ ળૂદૉ ઑફૃઅ ુજY ગHબષીફૃઅ ઝૉ , દ્ ઈબથૉ સ ગળૂઑ. Aબઽૉ વૃઅ દ્ ઈબથૉ
ગઽૉ ષીફૃઅ ઝૉ ગૉ ઽઅૃ ઈ લૃુફષ઼6, યઙષીફ ઇફૉ ષીદીષળથફ્ ઈયીળ રીફૃઅ ઝૃઅ ગૉ ઞૉથૉ
રફૉ ઼ળ઼ સળૂળ ઇફૉ રૄHલષીફ :ષફ ઈબૉવૃ ઝૉ . ઞૉથૉ મૂઞૃ અ ઽષૉ ઽઅૃ યઙષીફફ્
બીણ રીફૃઅ ઝૃઅ ગૉ રફૉ રીળી ગૃ ડૃઅ મૂઞફ્ ઑષી ઼ળ઼ ઈબૉવી ઝૉ ગૉ ઑરફૂ ઼ીધૉ ળઽૂફૉ ઽઅૃ
રીળૂ :ષફ ઇફૉ ગીલ6 ઼ૃઅનળ ળૂદૉ ગળૂ ળ^્ ઝૃઅ, દરૉ ગૃઅ ડૃમૂઞફ્ફૃઅ ુષજીળ્, ગ્થ ઝૉ
ગૃઅ ડૃમૂઞફ્? ઽઅૃ યઙષીફ બી઼ૉ ઈયીળ રીફૃઅ ઝૃઅ ગૉ રીળી ફ:ગફીઅ ઇફૉ નૄળફીઅ ઑષી
ુરY્ ઝૉ ઞૉ મઽૃ ઼ૃઅનળ ળૂદૉ ગીર ગળૂ ળ^ીઅ ઝૉ ; ુરY્ફ્ ઈયીળ રીફૃઅ ઝૃઅ, ઇફૉ Yૂ:
ષદૃ રફૉ ઞૉ ગીર રૃ ઝૉ ઑ મ઼્ફ્/઼અધીફ્ ઈયીળ રીફૃઅ ઝૃઅ, ગૉ રફૉ ગીરફ્
ર્ગ્ ઈRલ્. ઝૉ ૉ ઽઅૃ યઙષીફફ્ ઘૄમ ઈયીળ રીફૃઅ ઝૃઅ ગૉ દૉ મૂE મપીફૉ ઑડવૃઅ
મપૃઅ નૃ:ઘ ઈRલૃઅ ઝૉ ઇફૉ રફૉ ઑફી ગળદીઅ કઝૃઅ નૃ:ઘ ઈRલૃ ઝૉ , AઈયીળC
ઇ!લીળૉ દ્ ગ્ળ્ફીઑ ઑડવૃ ઼ીુમદ ગળૂ નૂપૃઅ ઝૉ ગૉ દરૉ ઙરૉ ઑષીઅ રફૃTલ
ઽ્ષ, ઙરૉ ઑડવી ડૉ ગફ્વ્:રીઅ ઈઙશ ષપૉવી ઽ્ષ ઑગ %લુ&દ ઑરૉBળગીરીઅ ઼અદીફ
઼ીધૉ ષીદ ગળદીઅ ઽદીઅ ગૉ , ર્ડી યીઙફૃઅ ળૂ઼જ6 ફૉજળ ઇફૉ મીલ્વ્:ગવ
ઉષૉHલ્સફફૂ ઼રઞ બળ ઞ ઋયૉવૃઅ ઝૉ . ઈબથૉ ષીદીષળથરીઅ બી઼ૉધૂ ઼ર:ઑ,
વ્ગ્ બી઼ૉધૂ ઼ર:ઑ, ગૉ ,ીથૂકફૂ બLૂક નૃુફલીરીઅધૂ ઼ર:ઑ દ્ ઈ
ઈબથી રફરીઅ ઑગ wૉડૂૃણફૂ યીષફી ઋયૂ ગળૉ ઝૉ . ઇઽ\લી wૉડૂૃણફૂ ઼ીધૉ઼ીધૉ મૂEફૉ રીડૉ ગીર ગળષીફૂ ઞૉ ષીદ ઝૉ ઑફૂ બથ રીળૉ ધ્ણૂ ષીદ ગળષૂ ઝૉ .
઼ૐધૂ ષપીળૉ ઈફઅન !લીળૉ ઞ ધીલ 1લીળૉ મૂEફૉ રીડૉ ગીર ગળૂઑ. દરૉ Oલૃ ઽસૉ ગૉ
઼્ફૃઅ ઼ૃનૉ મૂEફૉ મદીષષીઅ રીડૉ ગીર ફધૂ ગલૃc? રીલwઅડ રીડૉ ઞૉ ગલૃc ઝૉ ઑફીધૂ
ઑફૉ ર્ડ્ ઼અદ્હ ર્ ઑડવૉ ગલૃc ઝૉ . મપી ઞૉ ઼ૃઅનળ ગીર ગળૉ ઝૉ ઑ ગ્ઉફી ઋબળ
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ઋબગીળ ગળષીઅ ફધૂ ગળદીઅ, બથ ઈબથૉ મૂE ફૉ ગઅઉગ રનન ધીલ ઑષૃઅ ફીફૃઅ બો઼ીધૂ
ફઽ\ દ્ મૉઢી-મૉઢી, ગ્ઉઑ યથદળફૉ રીડૉ રનન ગળ્, ગ્ઉફૉ દગવૂભરીઅ
ગીઋ઼ૉવ\ઙ ઈબ્. ગ્ઉફૂ ઼ીધૉ ષીદ જૂદ ગળ્, ગ્ઉફૉ ગ્ઉ ઘીષી-બૂષીફ્ સ્ઘ
ઽ્લ દ્ ઑ ઈબ્, ગ્ઉફૉ ચળરીઅ બણૉ વૂ ઇરૃગ ષીબળૉ વૂ ષદૃ ગૉ ગબણી ઈબ્. દ્
ઈ મપૂ ષદૃ ઞૉ મૂEફૉ રીડૉ ગળૂસૃઅ ઑફીધૂ મઽઅૃ ઞ રE ઈષસૉ, ઇફૉ મૉવ]઼
કભ ષગ6 ઇફૉ વીઉભ ધસૉ. ઝૉ ૉ ઽઅૃ ગઽૂસ ગૉ દરૉ ઞૉ ગીઉ ગીર ગળ્ ઝ્ ઑરીઅ દરી?
3લૉલ સૃઅ ઝૉ , સૃઅ ગળષીરીઅ ઈ%લૃઅ ઑ OO ચથી વ્ગ્ ષીદ ઑષૂળૂદૉ ગળૉ ઝૉ ટઙણ્ ઞ
ધીલ!
Yૂ: ષદૃ ઝૉ ઞૉ દરફૉ passion સૉરીઅ ઝૉ ઞૉરીઅ દરીળ્ ળ઼ ઝૉ , ઞૉરીઅ દરફૉ
રE ઈષૉ ઝૉ , ઞૉરીઅ દરફૉ ઑ&઼ીઉડર]ડ ધીલ ઝૉ , ળરદ્ ળરષીરીઅ ધીલ, ગ્ઉફૉ
ણo ્ઙરીઅ ધીલ, ગ્ઉફૉ વઘષીરીઅ ધીલ. ઈ દરીળૂ વીઙથૂક મઽીળ ગીતષીઅ રીડૉ
ઇ!લીળૉ ઼ીલવ્ગ્ડ ઇફૉ મૉવ]઼\ઙફી ઑ&઼બડv ઑષૃઅ ગઽૉ ઝૉ , ગૉ દરૉ ગઉગ વઘષીફૃઅ
જીવૃ ગળ્ દરીળૂ ણીલળૂ જીવૃઅ ગળ્. ગીવૉ ઑ.ઑર.ઑ.રીઅ મઽઅૃ ઼ળ઼ વૉ&જળ ઽદૃઅ ઞૉ
ઇટૂર ,ૉર:ફીઅ ુસLગૉ વઘૉવૂ ઑગ જ્બણૂ ,ગીુસદ ધઉ ઑફૂ ષીદ્ ુસLગ્ઑ ઞૉ
઼ૃઅનળ ગીર ગળૉ વૃઅ ઽ્લ ઑફૂ ઑ વ્ગ્ બ્દીફૂ ણીલળૂ વઘૂ ઝૉ , દરફૉ બથ ધીલ ગૉ ર]
ઈષૃઅ દ્ ગલૃc ઝૉ દ્ ઑફૂ ુષહૉ ગઅઉ વઘૃ, ઑફૉ ગુષદીફીઅ બરીઅ રૃગ્, ુજYફીઅ બરીઅ
રૃગૂઑ, યવૉ ુજY ગીળ ફી ઽ્લૉ બથ ઑફૉ express ગળષીફૂ ષીદ ઝૉ ઇફૉ મૂઞૃ અ
1લીળૉ બીઅજ-ન઼ ગીર યૉઙી ધઉ Eલ !લીળૉ ,ીલ્ળૂડૂ ષીશી ગીરફૉ ,ીપી લ ઈબષૃઅ
Oઉઑ ઇફૉ ઑરીઅ ડીઉર Rવીફ\ઙફૂ ધ્ણૂ ષીદ ઈષૉ ઝૉ ઼ીધૉ-઼ીધૉ ઼ીરીુઞગ
ષીદજૂદ ગૉ ઼ીરીુઞગ ગીલ6 ઈ Yથૉલ ષદૃફૉ યૉઙૃ ગળૂ ઞૉડવૃ :.બૂ.ઑ઼. ,રીથૉ
ગીરફૉ £લીફરીઅ ળીઘસ્, મૂઞૃ અ મપૃઅ ?ડૂફદ્ જીવૃ ઞ ઝૉ ગીર જીવૃ ઝૉ , યથષીફૃઅ
જીવૃ ઝૉ . મીશગફૉ રીડૉ ઞૉ ગીર ઝૉ , રBઽવીફૉ મૂઞૃ અ ગીર ઝૉ ઇફૉ ગીર ગળફીળી રીડૉ
મૂઞૃ અ ગીર ઝૉ ઇફૉ ઑ Yથૉલફૉ ઼ીધૉ મૉ઼ૂફૉ ગીર ગળષીફૃઅ ઝૉ . ઽષૉ ચથૂ ષીળ ઑષૃઅ ગળૂ
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સગીલ ઈબથૉ મૉવ]઼ ઞૉ ડીઉર ગળૂઑ ઝૂ ઑ ડીઉરઑ રીડૉ ઈબથૉ જ્ગગ઼ ગ્ઉ
઼રલ ફ@ૂ ગળષ્ બણૉ , ગૉ ઈઞૉ ઈ ગીર ગળષીફૃઅ. ચથૂ ષીળ Friday is a
party time, Tuesday is a playing દ્ ઈબથૉ ઑ ,રીથૉ ડીઉર રૉફૉઞર]ડ
ગળદીઅ ઽ્ઉઑ ઝૂઑ. દરૉ મૉ Eદફૂ ચણૂલીશ મફીષ્. ઑગ ઇ!લીળફ્ ડીઉર દરીળ્
&લીઅ Eલ ઝૉ ઑરીઅ ઼ૐધૂ ષપીળૉ &લીઅ ઇફૉ મૂ: ચBણલીશ ઞૉ ઈ ગીર ઝ્ણૂફૉ દરફૉ
ઞૉ ઙરૉ ઝૉ દૉ ગીર રીડૉ ફ્ ડીઉર ઽઅૃ &લીળૉ ગીતૂસ, ઈઘ્ Bનષ઼ O ઈબથૉ ષઽ] જૂ
નઉઑ ઼ષીળ, મબ્ળ ઇફૉ ઼ીઅઞરીઅ દ્ ઼ષીળફ્ ડીઉર મઽઅૃ jૉસ ઽ્લ ઝૉ , !લીળૉ ગઅઉ
BIઑડૂષ ફષૃઅ ગીર, મબ્ળફ્ ઼રલ 1લીળૉ બથ ગ્ઉ ષપીળૉ ઑ&ડૂષૂડૂષીશૃ ગીર
ઽ્લ ઇફૉ ઼ીઅઞ ૉ ષશૂ બીઝૃઅ Qલૃટૂગ ષીશૃઅ, ઑડવૉ ઈ મબ્ળફીઅ જીળ ઞૉ ,ઽળ બૉની
ધીલ ઑ ,ઽળ બીણૂ ઇફૉ દરૉ ડીઉર &વ્ગ મફીષ્ ઇફૉ ઈ &વ્ગરીઅ વઘૂ ફીઘ્
ઈઞફૂ દગવૂભરીઅ ઈઞફૂ રૃDગૉ વૂરીઅ &લીઅ-&લીઅ ડીઉર ઘળીમ ધીલ ઝૉ , &લીઅ-&લીઅ
ડીઉર ષપીળૉ ફણૉ ઝૉ , ઇફૉ ઈ મૂ: ચણૂલીશરીઅ દરૉ વઘૂ ફીઘ્ ગૉ ઈ ડીઉર
રૉશષષીઅ રીડૉ રફૉ સૉરીઅ રટી ઈષસૉ. Yૂ: ષીદ ઑ ઝૉ ગૉ મપી ગીર Bનવધૂ ગળ્.
રફૉ ઑગ ુફTથીઅદૉ મઽૃ ઼ળ઼ ષીદ ગળૂ ઽદૂ, ઈબથૂ ઞૉ રૃઅટષથ ઝૉ
રૃDગૉ વૂક ઝૉ , ઞૉ મૉવ]઼\ઙફીઅ ,K્ ઝૉ ઑફૂ જજી6 Bણફળ ડ્ગરીઅ ઼ીધૉ મૉ઼ૂફૉ સ
ગળૂલૉ. ઇધષી દ્ ઞૉ ઞ]ણળફૂ ષીદ ગળષૂ ઽ્લ રઽૂવીકફીઅ રૉશી-દ્શી, ઑરીઅ ઑષૃઅ
ગઽૉ ષીલ ઝૉ ગૉ ઽ઼મઅણ ઇફૉ ષીઉભફૂ ષkજૉફી ઞૉ યૉન ઽ્લ, દભીષદ ઽ્લ દૉ મઽીળ
ફૂગશદીઅ ઞ ફધૂ, ઇઅનળફૂ ઇઅનળ ળ^ીઅ ઞ ગળૉ ઝૉ ઑફૉ ઑષૂ ઼વીઽ ગૉ મઽીળ જીગ્ભૂ બૂષી Eક ઇફૉ ડીઉર ફ@ૂ ગળૂ ફૉ ગળૂ સગૂઑ. દ્ સૃઅ ધસૉ ગૉ ઈબથી ,K્
ઇફૉ ઈબથૂ રૃટ
અ ષથ ઽ્લ !લીળૉ ળૂદૉ મJૉ બL્ ઑગ મૂEફૃઅ ષૂગીળષીઅ રીડૉ દોલીળ
ફઽ્લ, બથ સીઅદ રફૉ ઑડવૉ ગૉ જી બૂદી-બૂદી ,K્ફૉ ઽવ ગળૂઑ ફૉ દ્ ઑ
ષદૃરીઅ ગઉગ ઑગમૂEફૉ ઼રઞષીફ્, ઑગમૂEફ્ ષૂગીળ ગળષીફ્, ઑગમૂEફૉ
ષીદ ગળષીફ્ ર્ગ્ રશૉ ઝૉ . દ્ ઈષી ડીઉર ઋયી ગળ્, ઈષી ,઼અઙ ઋયી ગળ્,
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ધ્ણૂ ઼ઞ6ફી!રગ ધઉ ઈબથૉ ગીર ગળૂઑ ઞૉર ષીઉળ઼ફ્ ,ુદગીળ ષીલળ઼
ફીઘૂફૉ ગળષીફ્ ઝૉ , દૉર ઞૉ રૃઅટષથ ઝૉ , ઞૉ રૃDગૉ વૂ ઝૉ , ઑફ્ ળદ્ ઑઞ રૃઅટષથફૉ
ઈપીળૉ દરૉ ગીતૂ સગ્. દરૉ ઼ૐધૂ બઽૉ વી દ્ મૉવ]઼\ઙ રીડૉ ચળરીઅ, ગીરરીઅ,
મીશગ્રીઅ &લીઅ-&લીઅ રૃઅટષથ ઝૉ ઑફૂ લીનૂ ગૉ વૂડ દોલીળ ગળ્, રઙઞરીઅ દોલીળ
ગળ્, વઘૂફૉ દોલીળ ગળ્, ઈબથૉ ગઉ વૉસફ ફધૂ ઈબષીફૃઅ ઇફૉ બઝૂ ઑફી બળ
જજી6 ગળ્ ઑગમૂEફૂ ઼ીધૉ. ઈઞૉ દરફૉ ઞૉ formula ઈબૂ ઑફી ઋબલ્ઙધૂ
work lifeરીઅ ઼રદ્વફ વીષૂ સગસ્.
Ultimately life is a balance of holding and letting go

ઑડવૉ દરીળૉ ગૉ ડવૃઅ બગણૂ ળીઘષૃઅ ઝૉ ઇફૉ ગૉ ડવૃઅ ઞદૃ ગળષૃઅ ઝૉ ઑ દરીળૉ ફ@ૂ ગળષીફૃઅ
ઝૉ
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રઽીરીળૂરીઅ ઙૃથષ[ી લૃ+દ 5ષફફૂ
જીષૂ
ણૌ. બૂ. ગૉ . વૉઽળૂ
(ુફષૅ[ રૃ\લ ઼ુજષ, ઼ફન
ઇુપગીળૂ, ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ)
2020ફૃઅ ષહ6 ઑષીઅ ઇરઅઙશ ઑઅપીથ ઼ીધૉ ઈ%લૃઅ ઝૉ ગૉ ઈબથૉ ઇફૉગ
રૃDગૉ વૂફ્ ઼ીરફ્ ગળૂ ળ^ીઅ ઝૂઑ. રીY ઈબથ્ નૉસ ગૉ ઈબqઅ ળી1લ ફઽ\ બળઅદૃ
઼રw ુષbરીઅ ઞૉફૉ ઈબથૉ ફળૂ ઈઅઘૉ ફધૂ Oઉ સગદીઅ ઇફૉ ઼ીની રીઉI્ગ્બરીઅ
બથ ઞૉ ફધૂ Oઉ સગીદૃઅ, ઑષી ઇુદ ઼ૄર ષીઉળ઼ફીઅ ગીળથૉ ઈઞૉ ઼રw ુષb,
઼રw %લષધીક, ઇદ-%લદ ધઉ ઙલીઅ ઝૉ . ઈઞૉ 1લીળૉ ઈબથૉ ઈષી
રઽીરીળૂફીઅ ,઼અઙૉ :ષફફૂ ઼ૃળLીફ્ ુષજીળ ગળૂઑ !લીળૉ ફૂજૉફી બીઅજ રૃ`લ
રૃીક ઈબqઅ 3લીફ ઈગુહ6દ ગળૉ ઝૉ .
બઽૉ વૃઅ ઑBળડ્ડવૉ ગ^ૃઅ ગૉ રીથ઼ ઼ીરી:ગ ,ીથૂ ઝૉ , ઈ ઑફૂ ,ગૅ ુx ઝૉ ,
઼ીધૉ-઼ીધૉ ઑફૂ ઞળૂલીદ બથ ઝૉ . ઈબથૉ ઑગવી મઽઅૃ રલી6Bનદ ગીર્ ગળૂ
સગૂઑ, ઈબથૉ 1લીળધૂ ઞૄ ધરીઅ ગીર ગળદીઅ ધલી ઽ્ઉસૃઅ, !લીળધૂ ઈબથી બૄષ6Oફૉ
વૂપૉ ગૉ ઇ લધી ઈબથૂ ,ષૅુxક બૅ>ષૂ ઇુષળદ જીવૂ ળઽૂ ઝૉ ઇફૉ ઈઞૉ
રીફષEદ બી઼ૉ .ીફફ્, ુષ.ીફફ્, ડૉ ગફ્વ્:ફ્, ઑગ ઇબૄષ6 યઅણીળ બ્ ઝૉ .
ઑફી ઋબલ્ઙ ીળી ઈબથૉ ઇફૉગ ળ્ઙ ઞૉ ષીલળ઼ ઇધષી મૉ&ડૉ ળૂલીફૉ ગીળથૉ ધદી
ઽદીઅ, ઑફૉ ુફરૄ6શ ગલીc ઝૉ . ની.દ. ઽઅૃ મીશબથરીઅ ઙીરણીરીઅ ર્ડ્ ધલ્, રBઽફૉ મૉ
રBઽફૉ !લીઅ સૂદશીફીઅ ણ્&ડળ ઈષૉ ઇફૉ ળ઼ૂ રૄગૉ. ઑ રી-મીબફૃઅ બથ 3લીફ ફ
ઽ્લ, ફૉ મીશગફૉ સૂદશીફ્ ળ્ઙ ધીલ ઇફૉ મીશગ બીઅજ ષહ6ફૂ Nરળ ઼ૃપૂરીઅ ઑફ્
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ય્ઙ મફૉ. બળઅદૃ ઑરીઅધૂ મઽીળ ઈ%લીઅ બઝૂ ઑષૃઅ ગઽૉ ષીલ ઝૉ સૂદશીફૂ વીઉભ
વaઙ ઉQલૃુફડૂ રશૉ ઝૉ . ઈબથૉ ઼ીરી લ ળૂદૉ Oઉઑ ગૉ ઇફૉગ ળ્ઙ્ ઑષી ઝૉ ગૉ ઑગ
ષીળ ધીલ દ્ ભળૂ ઑ %લુ&દફૉ ફ ધીલ, બળઅદૃ સળનૂ ઑગ ષીળ રડૂ Eલ દ્ બથ
ઈબથફૉ ષીળઅષીળ ધીલ. ગ્ુષન ષીળઅષીળ ધીલ ગૉ ફ ધીલ, ઑ ુષહૉ ઈબથૉ Eથદી
ફધૂ. ઈબથૂ બી઼ૉ .ીફ-ુષ.ીફ ડૉ ગફ્વ્:ફ્ યઅણીળ યલv ઝૉ બથ દ્ ષીઉળ઼
઼ીરૉ ુફ?બીલ મફૂ ફૉ ઌયી ઝૉ , ઑ ઈબથૉ Oઉઑ ઝૂઑ.
મૂO ઞૉ રૃ્ ઝૉ ઑ ગ્ળ્ફી ષીઉળ઼ &લીઅધૂ બૉની ધલ્? ઑ ગ્ઉ રીથ઼ધૂ
બૉની ધલ્? કડoૉ ુવલી ઇધષી મૂઞૉ દ્ ઑર્ટ્ફફીઅ ઞઙ
અ વરીઅ વીઙૉવૂ ઈઙરીઅધૂ
ઈ%લ્? ગ્ઉ ઇEyલીઅ ,ીથૂરીઅ ગૉ જીઉફીઑ ગ્ઉ વૉમ્ળૉ ડળૂરીઅ મફી%લ્? ઈબથૉ
Eથદીઅ ફધૂ. બળઅદૃ ષીઉળ઼ ફ@ૂ ગઉ ઈઙષૂ ,Iૅ ુદ પળીષૉ ઝૉ . ઽ: ઼અસ્પગ્
ઑફી ષબ ુષહૉ, ઑફી ભૉ વીષી ુષહૉ, ઞૄ નૂ-ઞૄ નૂ રી લદી ળઞૄ ગળદીઅ Eલ ઝૉ .
઼ીધૉ-઼ીધૉ ણૌગડળ્ ઞૉ ડo ૂડર]ડ ઈબૉ ઝૉ ઑ રીY ઞૉફૉ ઈબથૉ ગઽૂઑ ગૉ રલી6Bનદ,
ગીર રીડૉ ઈબૉ ઝૉ ગૉ ભૉ ભ઼ીરીઅ વીઙૉવ્ ઞૉ જૉબ ઝૉ , ઑ ષગળૉ ફઽૂ ઇફૉ ઼ીળ્ ધીલ ઇફૉ
bી઼ ફશૂરીઅ ઑ જૉબ ઽ્લ દ્ ળ્ગીલ. ઑડવૉ bસફદઅY રીડૉ ગીર ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
઼ીરી લ ળૂદૉ ગ્ળ્ફી ઼અIુરદ નળૉ ગફૉ bી઼્kઝષીસ રૃDગૉ વૂ ધીલ ઝૉ , દ્ ઽષૉ દૉધૂ
ુષસૉહ ષીઉળ઼ ુષસૉ ઇફૉગ રદયૉન્ ,ષદt ઝૉ . ઈલૃષtન નીષી ઼ીધૉ ગઽૉ ઝૉ ગૉ ઇરૄગ
ઈઽીળ-ુષઽીળ ઇફૉ ઑષીઅ ખહપ્ વૉષીરીઅ ઈષૉ દ્ ગ્ળ્ફીધૂ મજૂ સગીલ ઝૉ .
બળઅદૃ ઽ: ઈબથૉ દરીર ુગ઼ીરીઅ મજૂ સગૂઑ ઑષૃઅ ફધૂ. ગીળથ ગૉ ષીઉળ઼ ઼ીરૉ
મજષૃઅ ઽ્લ દ્ ઼ૐધૂ ,ધર ઈબથૂ ,ુદગીળગ સુ&દ ઼ીળૂ ઽ્ષૂ Oઉઑ. ઑ
,ુદગીળ સુ&દ ઼ીળૂ ફ ઽ્લ ઑષી, ઇફૉગ ુગ઼ી ઈબથૉ Oઉઑ ઝૂઑ. રૃDગૉ વૂ
ઈષદૂ Eલ ઝૉ . ઼ૐધૂ ષપીળૉ ુજઅદીફ્ ુષહલ ઝૉ ગૉ ઈ ષીઉળ઼ ઑષ્ ઝૉ  ગૉ
ટણબધૂ ઼અIરૂદ ધીલ ઝૉ . ઑડવૂ ટણબધૂ ધીલ ઝૉ ગૉ ઇફૉ ઞૉ %લુ&દ ીળી ધીલ ઝૉ ,
ઑ %લુ&દફૉ ગ્ઉ વLથ્ ઽ્દી ફધૂ. ઑડવૉ ઼ીE-઼ીળી રીથ઼ફૉ ઈબથૉ રશૂઑ
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ઑ જૉબૂ ઽ્લ ઇફૉ ઈબથફૉ જૉબ વીઙૂ Eલ !લીઅ ઼ૃપૂ ઈબથફૉ ઘમળ ફધૂ
બણદૂ. ઑધૂ ઈબથૉ ઇફૉ ઼રw ુષbઑ વ્ગણીઋફ ઞૉષી ઞવન બઙવીઅ વૂપી.
ષીયીુષગ ળૂદૉ ઈબથૉ ઈબથી રૃ`લ રૃીબળ ઈષૂઑ. ઼ીરી:ગ ,ીથૂ દળૂગૉ
ળઽૉ દ્ રીથ઼, બBળષીળ ઼ીધૉ બૄળીઉફૉ ળઽૉ ષી રીડૉ રઞમૃળ ધલ્ ઝૉ . ઑડવૉ ઈબથૂ
઼ીરી લ ગીર ગળષીફૂ ,ગૅ ુxફૂ ુષ?પ ઈબથૉ ઝૉ ીઅ ઼્-ઑગ Bનષ઼ધૂ ઞૉ :ષફ
:ષૂ ળ^ીઅ ઝૂઑ ઑ ઙૃથષxીઅ ષીશૃ ઝૉ . ઑર ઈબથૉ ઈbી઼ફ ઘીદળ ગઽૂઑ ગૉ
ગૃ ડૃઅ મ ઼ીધૉ, &ષ્વૂડૂ ડીઉર ઽઅૃ બ઼ીળ ગ?અ ઝૃઅ, મૂ: મપૂ ુજઅદીધૂ રૃ&દ ધલ્ ઝૃઅ,
,નૃહથ ચૃઅ ઝૉ , રીળી ઼ીપફ્ફ્ ષબળીસ પ્ ઝૉ , ઈ મપૂ ષીદ ઈબથૉ ઼અદ્હ
ગીળગ ગઽૂ સગૂઑ. બળઅદૃ રફધૂ ઈબથૉ ઘૃસ ઝૂઑ ઇફૉ ચળરીઅ બૄળીઉ ળઽૉ ષૃઅ ઈબથફૉ
ઙરૉ ઝૉ ઑષૃઅ ઑગ ઈ!ર઼અદષફી નૉઘીલ ઑષૃઅ ઽઅૃ રીફૃઅ ઝૃઅ.

ઽષૉ ઈબથૉ મૂC રૃ]ી બળ ઈષૂઑ
મૂO રૃ્ ઑ ઝૉ ગૉ ઈ 1લીળૉ :ષફફીઅ ઙૃથષxીફૂ ષીદ ગળૂઑ ઝૂઑ.
!લીળૉ ઇધ6સીnૂક દૉરીઅ Yથ ષદૃફ્ ઼રીષૉસ ગળૉ ઝૉ .1.ઈષગ 2.યૐુદગ ઼ૃુષપી
ઇફૉ 3.ઈબથૉ ઼રલફ્ ગઉ ળૂદૉ ઋબલ્ઙ ગળૂઑ ઝૂઑ ઑફીધૂ ઈબથફૉ ઼ૃઘ ઇફૉ
઼અદ્હ રશૉ ઝૉ . ઈષગફૉ ઈબથૉ :.ણૂ.બૂ. ઇધષી દ્ રીધીBનઢ ઈષગ દળૂગૉ
કશઘૂ સગૂઑ. નળૉ ગ નૉસફૂ રીધીBનઢ ઈષગ ઽ્લ ઝૉ . દૉર નળૉ ગ %લુ&દ ઇફૉ
બBળષીળફૂ ઑગ ઈષગ ઽ્લ ઝૉ ઇફૉ ઑફૂ ઼ીરૉ ઑફી ઘજ6 ઽ્લ ઝૉ . ઑફ્ 1લીળૉ
ઈબથૉ Bઽ઼ીમ વઙીષૂઑ !લીળૉ ઑર ગઽૉ ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ગૉ ઞૉ વ્ગ્ફૂ ઈષગ ષહ6
Bનઢ વઙયઙ મૉ- ઇતૂ ઽEળ ણ્વળધૂ ષપીળૉ ઽ્લ દ્ દૉ બ્દીફૂ ગળઅ઼ૂરીઅ દ્ ગનીજ
ઑ ઙળૂમૂ ળૉ ઘી મઽીળ ઙથીલ ઇફૉ ઼ીળૂ ળૂદ :ષદ્ %લુ&દ ગઽૂ સગૂઑ. બળઅદૃ
ઑફૂ ઼ીધૉ-઼ીધૉ ઈબથૉ Oઉઑ દ્ ઈબથૂ યૐુદગ ઼ૃુષપીક ઝૉ ઞૉરીઅ રગીફ,
ળદી, ુષઞશૂ, બીથૂ ઼ૉફૂડૉ સફ ઈ મપીફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ . ઈ મપૂ ઼ઙષણ્
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સઽૉ ળ્રીઅ ષપીળૉ ઝૉ . બથ ગ્ળ્ફીઑ ઑષૂ બBળુધુદ ઼ઞ ઝૉ ઞૉફી ગીળથૉ સઽૉ ળ્રીઅ
ઈ જૉબ ટણબધૂ ભૉ વીલ્ ઝૉ ઇફૉ ઈબથી નૉસફીઅ ઞૉ ગ્ઉ ઼્ ઞૉડવી રઽીફઙળ્ ઝૉ ,
ઑ નળૉ ગરીઅ ધ્ણી ઇબષીનફૉ મીન ગળદીઅ ગઉગ ફૉ ગઉગ ર્ડૂ ઼રલીક ઝૉ . દૉફીઅ
,રીથરીઅ ઈઞૉ બથ ઙૃઞળીદરીઅ wીરૂથ ુષદીળ્ ઑષીઅ ઝૉ ગૉ 1લીઅ ઈડવી Bનષ઼
બઝૂ બથ ગ્ળ્ફીફૃઅ ઘીદૃ ઘૃHલૃ ફધૂ ઇફૉ ઑ વ્ગ્ બ્દીફૃઅ :ષફ ઙીરણીરીઅ
સીઅુદધૂ ઙૃEળૉ ઝૉ . બ્દીફી ળ્ઞ\ની ગીરરીઅ ગ્ઉ ઇણજથ ફધૂ ઇફૉ ઼ીધૉ-઼ીધૉ
મઽીળધૂ ઈષદીઅ રીથ઼્ફૉ ઑ વ્ગ્ &ષ્ળીઅડીઉફ ગળૉ ઝૉ . ઑડવૉ ગૉ ઈબથૉ O
:ષફફૂ ઙૃથષxીફૂ ષીદ ગળૂઑ દ્ ગ્ળ્ફીઑ ઈબથૂ યૐુદગ ઼ૃુષપી પડીણૂ
ફધૂ. બળઅદૃ ઈબથૉ ષીઽફ ષીબળૂ સગદીઅ ફધૂ, ષીઽફ %લષઽીળફૃઅ ઼અજીવફ ગળૂ
સગદીઅ ફધૂ, ઑ નસી6ષૉ ઝૉ ગૉ ઈબથૂ બી઼ૉ ઑળબ્ડ6 ઽ્લ, ુષરીફ ઽ્લ, બથ
ઋણષીફૂ BઽઅQરદ ઞ ફ ગળૂ સગૂઑ, ઑષૂ ઞૉ ગભ્ણૂ બBળુધુદફૃઅ ુફરી6થ ધલૃઅ ઝૉ .
ઑ ઈબથી ઼ૐફી :ષફગીશ નળQલીફ ,ધર ષઘદ ધલૃઅ ઝૉ . ઈબથૂ ઇઙીઋફૂ
઼નૂરીઅ ઼્ ષહ6 બઽૉ વી બૉુફસ વૃફી ગીળથૉ સૃઅ ધલૉવૃ, ગૉ 1લીળૉ 1લીળૉ ગ્વૉળી,
ર઼઼, Rવૉઙફૂ ુમરીળૂ ભીડૂ ફૂગશદૂ !લીળૉ સૃઅ ધદૃઅ ઽદૃઅ? ઑફ્ ઉુદઽી઼ ઈઞૉ
ઈબથૉ દીO ગળૂઑ ઝૂઑ, બળઅદૃ ઑ ગ્ઉ ુમરીળૂરીઅ ગ્ળ્ફી ઞૉડવૂ જૉબ ભૉ વીષીફૂ
ટણબ ફ ઽદૂ ઇફૉ જૉબ ભૉ વીલ બઝૂ રીથ઼ફૉ `લીવ ઈષૉ !લીળૉ ચqઅ ર્ણૃઅ ધઉ ઙલૃઅ
ઽ્લ. ઑષૂ બBળુધુદ મૂE જૉબૂ ળ્ઙ્રીઅ ઈડવૂ દૂ¤રીYીરીઅ Oષી રશૂ ફઽ્દૂ.

Rૂ^ રૃ]્ ઑ ઝૉ ગૉ
ઈબથૉ 1લીળૉ :ષફફૂ ઙૃથષxીફૂ ષીદ ગળૂઑ ઝૂઑ !લીળૉ ઈઞૉ ઞૉર
:.ણૂ.બૂ. ીળી ુષગી઼ રીબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ , દૉ ળૂદૉ ઽૉ બૂફૉ઼ઉફણૉ L, ઼ૃઘફ્ ઼ૄજગ
ઈઅગ મદીષૉ ઝૉ . ઞૉફીધૂ ઈબથૉ વ્ગ્ફૉ ઼ૃઘીગીળૂ ગૉ ષૂ ઝૉ ઑ Eથૂ સગૂઑ ઝૂઑ.
ઑગ મીઞૃ ઈષગ મઅપ ધઉ ઙઉ ઝૉ , યૐુદગ ઼ૃુષપી ષીબળૂ સગદીઅ ફધૂ, ઇફૉ ઝદીઅ
ચળરીઅ બBળષીળ ઼ીધૉ ઈબથૉ ષધ ઇફૉ ઼ૃઘૂ ળઽૂ સગૂઑ ઝૂઑ, ઼વીરદ ળઽૂ
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સગૂઑ ઝૂઑ. ચથીઑ ઈ ઼રલફ્ ઼¥ઋબલ્ઙ ગલv ઝૉ . રીળી ચથી ઼ીધૂ ુરY્,
યીઉ-મઽૉ ફ્ક, ગ્ઉગ ઑ બૉઉ ડ\ઙ ગીર ગલૃc, ગ્ઉગૉ ચળૉ મૉ઼ૂફૉ ણીઅ઼ફૂ ,ૉગડૂ઼
ગળૂ, ગ્ઉગૉ મૂE ગવીગીળ્ ઼ીધૉ ઼અગવફ ગળૂફૉ; ગ્ળૂકwીભૂ ઼ીધૉ ઼્Dલવ
રૂણૂલીબળ ણીઅ઼ફીઅ ુષBણલ્ રૃ&લીઅ. ઈબથી ઇરળયીઉ ય ઝૉ , ફદીમૉફ,
Dલીરવ ઼્ફૂ ઝૉ , ઈ મપી ઞૃ ની-ઞૃ ની ઙૃઞળીદૂફીઅ ઋxર ઙૂદ્ ઙીઉફૉ ઈબથી
રીડૉ રફ્ળઅઞફફૂ ઼ીધૉ ઑગ ,ગીળફ્ ઈ3લીદુ!રગ ઼અદ્હ રશૉ ઑષૃઅ ષીદીષળથ
ઋયૃઅ ગલૃc ઝૉ . ઑડવૉ :ષફરીઅ ઇફૉગ વ્ગ્ઑ ઑ બણગીળ યળૂ બBળુધુદરીઅ :ષફફૂ
બ્દીફૂ ઙૃથષxીઅ દ્ ઼ૃપીળૉ , બળઅદૃ ઼ીધૉ-઼ીધૉ બ્દીફી ઈફઅનરીઅ ઑગ ગવીફૂ
,દૃુદ ીળી ઼ૐ ઼ીરૉવ ધીલ. ઑષ્ ,લ!ફ બથ ઈબથી ગવીગીળ ુરY્ઑ ગલv ઝૉ
ઑ ઘૄમ ,સઅ઼ફૂલ ઝૉ , ઇફૉ રફૉ વીઙૉ ઝૉ ગૉ ઙૃઞળીદરીઅ ઈ ગીર ઞૉડવૃઅ ધલૃઅ ઝૉ ઑડવૃ
ઇ લY રીળી 3લીફરીઅ ફધૂ. O ગૉ રૂણૂલી ઇગ઼ળ ઈફૂ ુષહૉ વઘદૃઅ ફધૂ ઑ
ગરફસૂમૂ ઝૉ ઑરથૉ ફૉષૃઅ ફૉષૃઅ Bનષ઼ ઼ૃપૂ ફષી-ફષી ઙૂદ્ ઙીઉફૉ, ફૅ!લ ગળૂફૉ,
ુજY્ ન્ળૂફૉ, ઑફૉ મઽઅૃ ર્ડી ઞફ઼રૃનીલ ઼ીધૉ સૉળ ગલીc ઝૉ , !લીળૉ ઈબથફૉ `લીવ
ઈષૉ. ઇરીળી ષદફ ઇરળૉ વૂફીઅ ધ્ણી ઼ઞ6ગ્ફૃઅ રઅણશ ઑગીન ષહ6ધૂ જીવદૃઅ ઽદૃઅ,
ઑરીઅ વ્ગણીઋફરીઅ બ્દીફૂ ગુષદીક ષ઼્ ઇબરીઅ રૄગષી રીઅી ઇફૉ બઝૂ ઑગ
Bનષ઼ ઑ વ્ગ્ઑ ઈબથી ઞૉષ્ ઈ Bણટૂડવ રૂડફ્ ,્wીર ગલp ઇફૉ ઑરફૉ
2100 ઞૉડવી ~્દી રીઅ ભૉ ઼મૃગ બળ, ઑડવૉ ઈ નસી6ષૉ ઝૉ ગૉ ઇફૉગ વ્ગ્ઑ
બ્દીફૂ ભળ:લીદ Aચળ મઅપૂCફ્ ઋબલ્ઙ ઑગનર ળજફી!રગ ળૂદૉ ગલv ઝૉ ઇફૉ
બ્દીફી ઞ :ષફફૂ ફઽ\, ઼ૐફી :ષફફૂ ઙૃથષxી ઼ૃપળૉ ઑષૃઅ ગઉગ ,નીફ ગલૃc ઝૉ .

“2020
2020ફૃ
2020 અ ષહ< ઑષીઅ ઇરઅઙશ ઑઅપીથ ઼ીધૉ ઈ)લૃઅ ઝૉ ગૉ ઈબથૉ ઇફૉગ રૃ7ગૉ વૂફ્
઼ીરફ્ ગળૂ ળ`ીઅ ઝૂઑ”
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જૐધ્ રૃ]્ ઑ ઝૉ ગૉ
ઈબથૉ ઼્ Bનષ઼ દ્ ગી¦ીઅ ઈ ઼્ Bનષ઼રીઅ ઈબqઅ ઇધ6દઅYદ્ રૃુઝ6 દ
ધઉ ઙલૃઅ. ઽષૉ ઑફૉ ઑષૂ ગઉ ઼અ:ષફૂ ઈબૂઑ ગૉ ઑ જૉદફષઅદૃ મફૉ. O ઑ
જૉદફષઅદૃ ફઽ\ મફૉ દ્ ઈબથી :ષફફૂ ઑ ઙૃથષxીફૉ વીઅમી ઙીશૉ ઇ઼ળ ધીલ.
ઇફૉગ વ્ગ્ વઘૉ ઝૉ ગૉ , યવૉ ઈબથૂ ઈષગ ચડૉ ; બળઅદૃ ઈબથૉ ઘીપૉ-બૂપૉ ઼ૃઘૂ
ળઽૂઑ, દમૂલદધૂ દીE-રીE ળઽૂઑ દ્ ગ્ઉ ુજઅદી ગળષીઅ ઞૉષૃઅ ફધૂ, બળઅદૃ
ઈબથૉ Eથૂઑ ઝૂઑ ગૉ , ઈ ઑગ ઼ીઅ!ષફીઅ ઞળ ઝૉ બળઅદૃ વીઅમી ઙીશી રીડૉ
ઈબથૉ ઈષગ્ ચડષી ફી નઉઑ, ઈબથૉ ઞૉ %લધ6 મઙીણ ગળદીઅ ઽદીઅ, વV ,઼અઙ
ઽ્લ ગૉ મૂE ,઼અઙૉ ઘ્ડી ઘજી6 ગળદીઅ ઽદીઅ, ઈબથૉ મૂફ ઞળૂ રૃ઼ીભળૂ ગળદીઅ
ઽદીઅ, ષીદૉ-ષીદૉ ુષનૉસફૂ લીYી ગળદીઅ ઽદીઅ, ઈ મપૃઅ જ્@઼ પડીણૂ સગૂઑ ઇફૉ
મૂફઞળૂ ષદૃ ષીબળદીઅ ગૉ ગળદીઅ ઽ્લ ઑ ડીશૂ સગૂઑ. ઑડવૉ ચથીઑ ઙૃ
બૄુથ6રીઑ ગ્ળ્ફીફૉ ઙૃ Eઽૉ ળ ગલv. ગૉ ઑથૉ ઈબથફૉ ુષષૉગ મૃુ3પ ઈબષીઅ
,લ!ફ ગલv ઝૉ . દરૉ રલી6નીરીઅ :ષ્ ઇફૉ ઈફઅનધૂ :ષ્. દરીળૉ ગૉ ડવૂ મપૂ
ષદૃફૂ ઞળ ફધૂ. ઇફૉ ઈબથફૉ Eથૂફૉ ફષીઉ વીઙૉ ઼્ Bનષ઼રીઅ ઼રw ુષbરીઅ
ફીરફીઅ પળીષદૂ ળ્વૉ&઼, Oળી ગૉ ઈષૂ મૂ: ઇફૉગ ીઅણ્ફૂ ભૉ &ડળૂક મઅપ ધઉ
ઙઉ. ઑરફી ઼]ગણ્ સ્-ર રીઅધૂ ઙી-ઙી§ીઅફૉ, ળીઘૂફૉ ચથૂ મપૂ નૃગીફ્
મઅપ ગળૂ. ગીળથ ગૉ વ્ગ્ ઈઞૉ ઑગ બથ ીઅણૉણ ષદૃ ઘળૂનષીફૂ સુ&દરીઅ ફધૂ
ઇફૉ દૉરફૉ ઼રEલૃઅ ગૉ ઑ ઞળૂ ફધૂ. ઑડવૉ ઈઘૂ ીઅણફૂ ઞૉ ગીઉ નૃુફલી ઽદૂ
ઑફ્ ુષ3ષઅસ ધઉ ઙલ્ ઝૉ , વ્ગ્ ઇરૃગ ઞૉ ળૂદૉ બ્દીફ્ ષડ બીણષી રીડૉ , ર્ય્
નૉઘીણષી રીડૉ , ષદૃક ષીબળદીઅ ઽદીઅ ઑ ષદૃકફૂ ુફધ6ગદી ઈબથૂ ઼ીરૉ ઈષૂ
ઝૉ . યુષTલ સૃઅ ધસૉ? ઈ ળ઼ ઇફૉ ઞૉફૉ ગઽૉ ષીલ સ્-કભ જીવસૉ ગૉ ગૉ ર? ઑ
ઈબથૉ ઇ!લીળૉ ગઽૂ સગૂઑ ફઽ\.
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બીઅજર્ રૃ]્ ઑ ઝૉ ગૉ
મપીફી :ષફફૂ ઙૃથષxીફૉ ઇ઼ળ ગળદૂ ષીદ ઽ્લ દ્ ઑ ુસLથ ઇફૉ
ઈળ્lલ ઼ૉષીફૂ ઝૉ . મીશગ્ ઑગનર ફ:ગ-ફ:ગ મૉ઼ૂફૉ wીNણબળ ળરદીઅળરદીઅ, ષઙ6રીઅ યથદી-યથદી, બ્દીફી ુષગી઼ફૂ ઑગ ,BIલીરીઅધૂ બ઼ીળ ધદીઅ
ઽદીઅ. ઑષૂ ઞ ળૂદૉ લૃુફષ઼ડૂફૂ બળૂLીકફૃ ષીઅજફ ગળષૃઅ, બપી6!રગ બળૂLી
ઈબષૂ, ઈ મપી ગીરફૉ દ્ ઼¨ણ ૉગ વીઙૂ ઝૉ . ઑ ગીર્ ધદીઅ ફધૂ ઇફૉ ઈઞૉ
ર્ડી યીઙફીઅ લુ&વલળ ભૉ રૂવૂ ફૉ ઈબથી ઇુદ ફીફી ુષય&દ ગૃઅ ડઅૃ મ્ ઝૉ ઑરીઅ
ઑગ મીશગ ઽ્લ ઇફૉ મીશગફૉ ઼઼્ીલડૂરીઅ બથ ળરષીફૂ રફીઉ ઽ્લ. ઑડવૉ ઑફી
:ષફફૂ, ઈ ષહvફી :ષફફૂ ઙૃથષxીઅ દ્ ઼ીષ જ્બડ ધઉ Eલ ઝૉ ઑર ગઽઅૃ દ્
ઑરીઅ ગ્ઉ ઇુદસલ્ુ&દ ફધૂ. ુસLથ ગૉ ષૃ ઽ્ષૃઅ Oઉઑ?, કફ વીઉફ ુસLથ ધઉ
સગૉ , બળઅદૃ ઑરીઅ ઞૉ મીશગ્ફી ઋઝૉ ળરીઅ ઞૉ ળૂદૉ લૃ.ઑફ.જીડ6 ળફીઅ ુસLથફીઅ ઞૉ જીળ
ઇઅઙ્ ગ^ીઅ ઝૉ , ઑરી ઑગ ઇઅઙ ઑ મીશગફૉ ઇ લ વ્ગ્ ઼ીધૉ :ષષીફૂ :ષફફ્
ઈફઅન વૉષીફૂ ડૉ ષ બણૉ , ઑ ઞૉ રૃ્ ઝૉ ઑ ઈઞૉ ઑગનર ઢઅણી ુમnીરીઅ રૄગીઉ ઙલ્
ઝૉ ઇફૉ ઽષૉ ઑરીઅ સૃઅ ગળષૃઅ ઑ ઇઅઙૉ ચથી રદ-યૉન ,ષદt ઝૉ .
1લીઅ ઼ૃપૂ ગ્ળ્ફીફીઅ ષીઉળ઼ફ્ ગઽૉ ળ કઝ્ ફ ધીલ, !લીઅળ ઼ૃપૂ મીશગ્ફૉ
ઈબથૉ ફીફી-ફીફી કળણીરીઅ, ચથૂષીળ ઑઞ ફઽૂ ઑરફૂ BળLીરીઅ બથ ઈબથૉ
Oઉઑ ઝૂઑ દૉર ચૉડી-મગળીફૂ ઞૉર યળૂ, ઑફૉ યથીષૂ ફઽૂ સગૂઑ. ઇફૉ કફ
વીઉફ ધ્ણી ઼રલ રીડૉ ઼ી? ઝૉ બળઅદૃ ુસLથફૃઅ ઞૉ ષીદીષળથ ઝૉ ઑફ્ વીય
ઈબથૉ ઋઙદૂ બૉતૂફૉ ઈબૂ સગદી ફધૂ ઑફૂ ઈબથફૉ ુજઅદી ધીલ ઝૉ . ઈબથૂ
ઈઙીરૂ બૉતૂ ઈ ષહ6 બૃળદૃઅ દ્ ઇફૉગ ષદૃધૂ ષઅુજદ ળઽૉ સૉ. બથ દૉરીઅ ઑરફૃઅ
સીશી/ગ્વૉઞફીઅ :ષફ ધૂ ષઅુજદ ળઽૉ ષીફૃઅ ઑરફી બળ વીઉભ ડીઉર ઑગ ,યીષ
ઝ્ણૂ ઞસૉ, ગૉ ડવ્ ઼ીળ્, ગૉ ડવ્ ઘળીમ ઑ ઈબથૉ ઇ!લીળૉ ફઽૂ ગઽૂ સગૂઑ. બળઅદૃ
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ઑરફીરીઅ ળઽૉ વૂ ઼ીરી:ગદીઅ ઝૉ ઑફૉ ઈઞૉ ઈબથૉ રૄઝદ ધદૂ Oઉઑ ઝૂઑ.
મીશગ ઑગવૃઅ બણૂ ઙલૃઅ ઝૉ બBળષીળ ષkજૉ ળઽૉ ઝૉ બળઅદૃ ઑફૉ ર્ગશીસ ફધૂ ઑ
ઈબથી રીડૉ ઑગ ર્ડી ઇભ઼઼્ફૂ ષીદ ઝૉ .
જીળ ગવીગફીઅ ઼રલરીઅ યીળદ ઼ળગીળૉ વ્ગણીઋફ Eઽૉ ળ ગલૃc ઇફૉગ વ્ગ્
ળ્ગીઉ ઙલી. ~ુરગ્ફૉ રBઽફી બઝૂ ચળ લીન ઈ%લૃઅ. ઼ીપફ્ફ્ ઇયીષ, યૄઘરળીફ્
યલ, ળ્ઙજીળીફ્ યલ, ઑડવૉ સઽૉ ળ્રીઅધૂ Bઽટળદ ગળૂફૉ ષદફ દળભ ઞષી ફૂગીઅ,
ઇફૉ ઈબથૉ ઼ળગીળ ઇફૉ ઼રીઞ ઑરફૉ Eશષષીરીઅ ઋથી ઋદલીc. સઽૉ ળ્ફૂ ઈઞફૂ
ઞૉ બBળુધુદ ઝૉ દૉરીઅ ઈબથૉ વ્ગણીઋફ ષઘદૉ રૉBણગવ ,્ભૉ સફ ગૉ ઘીફઙૂ LૉYરીઅ
ઞફળવ ,ૉ&ડૂ઼ધૂ રીઅણૂફૉ ઘીફઙૂ ઽ્બૂડવ્ ઽદૂ ઑ મપીફૉ મઅપ ગળષૂ બણૂ.
ગીળથ ગૉ ઈબથી બી઼ૉ ઑડવૂ ,્ડૉ &સફ ગૂડ ફ ઽ્દૂ?, ઈબથી બી઼ૉ ઑફી
,્ડ્ગ્વ ફ ઽદી, ઈબથૂ બી઼ૉ ઑફૉ ઼ૉફૂડીઉટ ગળષીફૂ ઼ઙષણ ફ ઽદૂ. ઈબથૂ
બી઼ૉ બૃળદી રીગ બથ ફઽદીઅ. ઑ Bનષ઼ૉ, દ્ ઈષી ગબળી ઼અOઙ્રીઅ ઈળ્lલ
઼ૉષીક ઞૉ ળૂદૉ મઅપ બણૂ ઙઉ, ઇફૉ ઘી઼ ગળૂફૉ ઼ૂફૂલળ ણૌ&ડળ્ ઞૉ ઼ીઅઢ ગળદીઅ
ષપીળૉ Nરળ ઽ્ષી ઝદીઅ ઼ીળૂ ઑષૂ ,ૉગડૂ઼ ગળદીઅ ઽદીઅ, ઑષીઅ ચથી ઼ીળી ઼ૂફૂલળ
ણૌગડળ ુરY્ ચળૉ મૉ઼ૂ ઙલીઅ બથ ઝૉ ીઅ રBઽફીરીઅ ઑરફૉ BઽQરદફૉ નીન ઈબ્ ગૉ
ઇફૉગ ણૌગડળ ઑરફી બBળષીળ, બ!ફૂ ઼ીધૉ ગ્ળ્ફી બ્ટૂડૂષ ધીલ ઝૉ , !લીળૉ
ઈબથફૉ ુજઅદી ધલી ઝૉ ઘળૉ ઘળ ઈ જૉબ ઑડવૂ ગીશ: ળીઘદીઅ ણૌગડળ્ફૉ ઝ્ણદ્
ફધૂ, દ્ મૂEફૉ દ્ ગૉ ષૃઅ ય્ઙષષીફૃઅ ઈષૉ? ઈબથૉ Oઉઑ ઝૂઑ ગૉ ળ્ઙફીઅ
જૉબૂબથીફૉ ગીળથૉ ઼્-઼્ Bનષ઼ધૂ ણૌગડળ્ ઇફૉ ફ઼v પળૉ ફધૂ ઞદીઅ.
઼઼્ીલડૂષીશી ફૉ ણૌગડળ બીઝી ઈષૉ ઝૉ દ્ દૉરફૉ ઑફ્ ણળ વીઙૉ ઝૉ ગૉ ઑ જૉબ
વઉફૉ ઈષૉ ઝૉ . ઈબથૉ Eથૂઑ ઝૂઑ ગૉ ઈઞૉ ઈ જૉબ ચથૂ ટણબધૂ ભૉ વીઉ ળ^્
ઝૉ . દરીર સઽૉ ળ્ફૂ ઽ્બૂડવ્ નનકધૂ ઝવગીઉ ળઽૂ ઝૉ , ઼ૃળદરીઅ ગળ્ણ્ફૃઅ નીફ
ઈબફીળી નીફષૂળ્ બ્દૉ મૂરીળ બણૉ !લીળૉ ષ]ડૂવૉડળ ષીશૂ ઽ્બૂડવરીઅ મૉણ
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સ્પષૂ ઑ ઑરફી રીડૉ રૃDગૉ વ મફૂ ઙલૃઅ ઝૉ . ઑષી ઼રીજીળ 1લીળૉ ઼ીઅયશૂલૉ ઝૂઑ
!લીળૉ ઈબથી :ષફૉ ચq નૃ:ઘ ધીલ ઝૉ . ઈઞૉ ઈબથૉ :ષફફૂ ઙૃથષxીફૂ O
ષીદ ગળદીઅ ઽ્ઉઑ દ્ ઑરીઅ ઼ીળૂ, ુષbફૂલ ઇફૉ ઑભ્ણt મવ બળષણૉ ઑષૂ ઽૉ Hધ
ગૉ ળફૂ ઈબથૂ ઞળૂલીદ ઞૉ ષહv ઞૄ ફૂ ઝૉ , દૉ બૄળૂ ધીલ. નળ ષહt ઈ નૉસરીઅ 8%
ષદૂ ઑગ રીY ુમરીળૂ ઇફૉ ઇગરીદફૉ ગીળથૉ ઙળૂમૂ ળૉ ઘી ઋબળ ઽ્લ દ્ ફૂજૉ
ઈષૂ Eલ ઝૉ . !લીળૉ ઈ રઽીરીળૂ ઑ ઈબથૂ ઈષગ ઝૂફષૂ ઝૉ , ઈબથૂ
ળ્ઞઙીળૂ ઝૂફષૂ ઝૉ , ઈબથી રીડૉ ઇફૉગ ઘજી6 ઘ્ડી ઘજી6 મઅપ ધલી બથ ઼ીધૉ઼ીધૉ ઇરૃગ Oઘર્ ઼ીળષીળ ઼ઽૂદફીઅ ઘજ6ફૉ વઉફૉ ઑગ ઞૃ નૂ બBળુધુદ ુફરી6થ
ધઉ ઝૉ . %લીઞ ચડૂ ઙલી ઝૉ ઇફૉ ઼ૐફી પઅપી ઇ!લીળૉ વઙયઙ જ્બડ ધઉ ઙલીઅ ઝૉ .
!લીળૉ ઈબથફૉ ઑ ષીદફૂ ુજઅદી ઝૉ ગૉ ઈઙીરૂ Bનષ઼્રીઅ ઈ ગ્ળ્ફી ઼ીરૉ
ટટૃરદીઅSટટૃરદીઅ ઈબથૉ ઈુધ6ગ, ઼ીરી:ગ, %લુ&દઙદ ઇફૉ ઇ લ LૉYૉ ગૉ ડવ્
ય્ઙ ઈબષીફ્ મીગૂ ઝૉ . ઈબથૉ ય્ઙ ઈબૂઑ ઑ ળૂદૉ ઼ોુફગ ઼ળઽન્ બળ ય્ઙ
ઈબૉ ઝૉ . ણૌગડળ ઈઞૉ ઽ્બૂડવરીઅ Oઘર વઉફૉ ય્ઙ ઈબૉ ઝૉ . ઼]ગણ્ ણૌગડળ્
ઇફૉ બૉળીરૉણૂગવ ડીભૉ બ્દીફ્ Eફ ઙૃરી%લ્ ઝૉ . મૂEફીઅ :ષફફૂ ઼ૃળLી રીડૉ
ઑરફૉ બ્દીફી Eફફૂ મી: વઙીષૂ ઑગ ,ગીળફૂ સઽૂનૂ ઝૉ . ઼ીધૉ-઼ીધૉ ઈ
ગ્ળ્ફી ઑગ ઑષૂ ુમરીળૂ ઝૉ , ગૉ ઽઅૃ ર્ગ\ઙ ગળદ્ ઽ્N ઇફૉ રફૉ ગ] ઼ળ ધીલ દ્ ઑ
રીળૂ ઞષીમનીળૂ ઝૉ , બથ ઈ ગ્ળ્ફીફૂ ુમરીળૂ દ્ ઼ીE ઼ીળીફૉ ગીશ: ળીઘદૂ
%લુ&દફૉ 1લીળૉ ગસી ગીળથ ષઙળ ધીલ !લીળૉ ઑફી :ષફ ઋબળ ઑગ Oઘર ઋયૃઅ
ધીલ ઝૉ . !લીળૉ ઑફૂ &ષ્વૂડૂ કભ વીઉભ ષીયીુષગ ળૂદૉ ણળફીઅ ગીળથૉ ઇફૉ ઑ ણળ
%લીઞમૂ ઝૉ ગૉ ગ્ફૉ &લીળૉ ઈ ગ્ળ્ફી ગૉ ષૂ ળૂદૉ, ગૉ ડવૂ ટબડરીઅ વૉ ઝૉ ઑ ઈબથૉ
Eથદી ફધૂ. બળઅદૃ ઈ ઈબથૂ ઞૉ નૃ:ઘન ુધુદ ઝૉ ઑફીધૂ મઽીળ ફૂગશષી રીડૉ
઼ઘદ ,લ!ફ ગળષ્, ગઢ્ળ બળૂ~ર ગળષ્, ઑ રીફષ ષયીષ ઝૉ . નળૉ ગ બણગીળફૉ
રીથ઼ૉ યૃદગીશરીઅ ટૂHલ્ ઝૉ . ઈ ઘૄમ ઞ ુષગડ બણગીળ ઝૉ . બળઅદૃ ગ્ળ્ફીફી
બણગીળફૉ :દષી રીડૉ ઈબથૉ ઼ૐ ગડૂમઅપ ધલી ઝૂઑ, ષૉગ઼ૂફ સ્પીસૉ, ઑફૂ
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ઇ઼ળગીળગદી સૃઅ ઽસૉ, ઑફૂ ઼ીઉણ ઉભૉ &ડ સૃઅ ઽસૉ, ઈ મપી ,K્ફ્ ઋગૉ વ દ્
઼અસ્પગ્ વીષસૉ. ઽઅૃ ગઽઅૃ ગૉ દરૉ ઑફૂ ુજઅદી ફ ગળ્, બળઅદૃ ઈબથૉ ઈબથી રલી6Bનદ
ષદૃ6શરીઅ ઑગવ્ ઼અગHબ ગળૂઑ ગૉ ઈષી Bનષ઼્ જીHલી ઞસૉ, ઈબથૉ ઞળ ઝૉ ચૂળઞ
ળીઘષીફૂ, ઞળ ઝૉ ઼ીષજૉદૂ ળીઘષીફૂ, ઞળ ઝૉ ઼ીષપીફૂ ળીઘષીફૂ. ઈબથૉ
ઈફી ઈપીળૉ ઞ ઈબથી :ષફફ્ ઈફઅન રીથૂ સગૂસૃઅ, દ્ ઞ :ષફફૂ ઙૃથષxી
Eશષૂ સગૂસૃઅ ઇફૉ ઑ રીડૉ ઈબથૉ ઈબથીરીઅ ળઽૉ વૂ ઼ઞ6ફી!ફગ સુ&દકફૉ
મઽીળ વીષષીફૂ ઝૉ . ઘી઼ ગળૂફૉ ઈબથૂ ઞૉ લૃષી બૉતૂ ઝૉ , મીશગ્ ઝૉ , ઑફૉ ઈબથૉ
ગઉગ ઑષૃઅ ઈબષીફૃઅ ઝૉ ગૉ ઞૉફી ીળી ઑરફ્ સીળૂBળગ, રીફુ઼ગ ઇફૉ ઼રી:ગ
ુષગી઼ ધીલ ઇફૉ ઞૉ ગ્વૉઞફ્ ઇયીષ ઑરફૉ વીઙૉ ઝૉ , બળૂષીળ ઼ીધૉ ળઽૉ દી-ળઽૉ દી
ગઅડીશૉ ઝૉ , ઑરીઅધૂ ગૉ ર ઑરફૉ ઈબથૉ મઽીળ વીષૂ સગૂઑ ઑફૃઅ ઼રૄઽ ુજઅદફ
ગળષીફ્ ઈ ઇષ઼ળ ઝૉ . રફૉ ઘીYૂ ઝૉ ગૉ ઈબ ઼ૐ ઈ મીમદરીઅ ઑગ ષીદ ઼ીધૉ
઼ઽરદ ધસ્ ગૉ ઈ :ષફફૂ ઙૃથષxીઅ ઑ ધ્ણૂગ રીફુ઼ગ ઇષવ્ગફફૂ ,BIલી
ઝૉ . ઇફૉગ વ્ગ્ ુ઼ુ@ર ઞૉષી વ્ગ્ઑ ુષ.ીફ ઇફૉ ડૉ ગફ્વ્:ફૉ મીઞૃ બળ ળીઘૂફૉ
બળઅબળીઙદ :ષફરીઅ ઈફઅન રી્ ઽદ્.
રઽી!રી ઙીઅપૂફીઅ બથ ઋબનૉસરીઅ ઑઞ ઽદૃઅ ઇફૉગ વ્ગ્ઑ 1લીળૉ
લૃળ્બફૂ, ઑ ઞરીફીફૂ ટીગરOશ Oઉફૉ ,યીુષદ ધદીઅ ઽદીઅ. !લીળૉ 193031રીઅ ઙ્શરૉ: બળૂહન ઇફૉ લૃળ્બફ્ ,ષી઼ ગળૂફૉ બળદ ઈષૉવીઅ ઙીઅપૂફૉ બૃલૃઅ ગૉ
દરફૉ લૃળ્બફૂ ઼અગૅ ુદ ગૉ ષૂ વીઙૂ? ઑરફ્ ઞષીમ ઽદ્ ગૉ !લીઅ ગઉ ઼અગૅ ુદ ઞૉષૃઅ
ઝૉ ? Bઽઅન-ષળીઞરીઅ ઑરફૉ વ`લૃઅ ઽદૃઅ ગૉ બીªી!લ ઼અગૅ ુદ ઈબથફૉ ઉુ /લ્ફ્
઼ૃઘ દળભ ઇફૉ ઋબય્ઙ દળભ ,ૉળૉ ઝૉ . ઑફૉ ઈબથૉ ઼ૃઘ રીફૂઑ ઝૂઑ, :ષફફૂ
ઙૃથષxી રીફૂઑ ઝૂઑ બથ ઈબથૉ &લીગ યૃવ ગળૂઑ ઝૂઑ. :ષફફૂ
ઙૃથષxીફ્ ફષ્ ઇધ6 યવૉ રલી6Bનદ વીઙૉ બળઅદૃ ઑ ઈબથી બ્દીફી %લુ&દ!ષરીઅ
ઝૉ , ઈબથી બ્દીફી બીBળષીBળગ રૃHલ્રીઅ ઝૉ , ઈબથૂ ઼ીરી:ગ પીળથીક રીઅધૂ
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ઈબથૉ ભળૂ ઙૃથષxી ઋયૂ ગળષીફૂ ઝૉ . દૉ ગળષીરીઅ ઈબથૉ ઘી઼ ગળૂફૉ ષોTથષ
ઞફફૂ ઞૉ %લી`લી ઝૉ ગૉ બૂણ બળીઉ Eથૉ ળૉ ... ઈઞૉ 1લીળૉ ઈ રઽી઼અડગ ઈ%લૃઅ ઝૉ ,
ુષbરીઅ 1લીળૉ ર્ડી ષઙ6ફૉ મૉગીળૂ ફણૂ ળઽૂ ઝૉ , ઞૉફૉ ઈષગ ફધૂ, ઞૉફૉ રીડૉ બળૂષીળ
ઘજ6ફી મૉ ઝૉ ણી યૉઙી ગળષી રૃDગૉ વ ઝૉ . ઑષી બBળષીળ્ફૉ ઈબથૉ %લુ&દઙદ ઼ઽીલ
ગળૂઑ, ઇફૉ ઘળૉ ઘળ ઈબથી ઙૃઞળીદૂરીઅ ઑગ ઋુ&દ ઝૉ ગૉ ઼ૃઘ ષઽ] જષીધૂ ષપૉ ઝૉ
ઇફૉ નૃ:ઘ ષઽ] જષીધૂ ચડૉ ઝૉ . ઈઞૉ ઈબથૉ ઼ૃઘ ઇફૉ નૃ:ઘ ઑષૂ ળૂદૉ ષઽ] જૂઑ ગૉ
ઞૉધૂ ગળૂફૉ નૃ:ઘ ચડૉ ઇફૉ ઼ૃઘ ષપૉ. Aसव भवतु सु खनः सव सतु नरामयाःફૂ
ઈબથૂ ઋબુફહનફૂ યીષફી ઝૉ ઑ ગ્ઉ પર6, ઑ ગ્ઉ ગીડ, ઑ ગ્ઉ ધશ ફૉ
વઙદૂ ફધૂ. ઈબથી ઋબુફહનગીળૉ વ`લૃઅ ગૉ सव भवतु सु खनः सव सतु
नरामयाः ઁ सव भाण पयत,ु मा किचुःखभाभवेत ्

ઈ ઞૉ ઋબુફહનફૂ

યીષફી ઼ીરૉ ગ્ળ્ફીઑ ર્ડીરીઅ ર્ડ્, ુષગડરીઅ ુષગડ, ઈબથૉ ઙયળીઉ ઞઉઑ,
઼ર: ફ સગૂઑ, ઈબથૉ ુફળીસ ધઉ ઞઉઑ, ઑષ્ ર્ડી બણગીળ ભ] &લ્ ઝૉ . ઈ
બણગીળફૉ ટૂવૂફૉ, રીફષ Eુદફી ઉુદઽી઼રીઅ ઑગ ઈબથૉ ઑષી ર્ણ ઋબળ ઋયી
ઝૂઑ ગૉ 1લીઅધૂ ઈબથૉ ુષષૉગ મૃુ3પધૂ ળદ્ ગીતષીફ્ ઝૉ , ગ્ળ્ફીફૉ ફીધષીફ્
ઝૉ , ઞૉડવ્ ષઽૉ વ્ ફીધૂ સગૂસૃઅ ઑડવૃ ઈબથૉ બૄષ6ષદ :ષફ :ષૂ સગૂસૃઅ. બળઅદૃ
ઈબqઅ બૄષ6ષદ :ષફ ઑ :ષફપ્ળથફૉ ઇફૉ :ષફફૂ ઙૃથષxીફૉ ઇફૃબ ઞ ઝૉ
ઑષૃઅ રીફષીફૂ યૃવ ફ ગળૂઑ ઈબથૉ ુષષૉગ મૃુ3પધૂ ઑગ ઼અલુરદ :ષફ, ઑગ
઼ૃઘૂ :ષફ, ઑગ રૃHલષીફ :ષફ દળભ ,લીથ ગળૂઑ. ઈઞફીઅ Bનષ઼ફી ઈ ળ્ઙ
જીશીઑ ઈ ઼અનૉસ્ ઈબૉવ ઝૉ . ઈબથૉ ુષબુxરીઅ ઑગ દગ સ્પષીફૂ ઝૉ ,
ઈબુxરીઅધૂ ઑગ ઇષ઼ળ ફૂબEષીફ્ ઝૉ ઇફૉ ઼ીધૉ-઼ીધૉ ઈબથૉ ઈબqઅ ઞ ફઽ\
઼ૐફૃઅ 3લીફ ળીઘષીફૃઅ ઝૉ . 2020ફૃઅ ષહ6 ઈ રીડૉ ફ્ ઋxર ઼રલ ઝૉ . ઈબથૉ
2020ફીઅ ષહ6ફૉ ગ઼્ષીફૃઅ ળઽૉ ષી નઉઑ બળઅદૃ ઈબથૂ ઈઅઘ ઋચીણફીળૂ ઈબથફૉ
ઑગ દઅ/ીરીઅધૂ, ઑગ ષRફ Oદી ઽદીઅ ઑરીઅધૂ મઽીળ વીષૂ ષીદુષગદીફૂ ચળદૂ
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ઋબળ વીષૂ રૄગફીળ પડફી દળૂગૉ Oઉઑ ઈબથૉ ષીદુષગદીફ્ ઑગુજxૉ ઇફૉ
રફમૄદ રફ્મશૉ ઼ીરફ્ ગળૂઑ દ્ ઈ બણગીળફૉ બઽaજૂ ષશૂસૃઅ. ઈબથી
:ષફરીઅ, ઈબથી સીn્રીઅ, ઞૉ ષ઼ૃપોષ ગૃ ડૃઅ Qમગ¬ ગ^ૃઅ ઝૉ !લીઅધૂ રીઅણૂફૉ ઑગ
%લુ&દરીઅ :ષફફૂ ળLી ઇફૉ ઑફૂ ,ઙુદ રીડૉ ઈબથૉ ઼ઽૃ ઼ઽલ્ઙ ગળૂફૉ,
઼ઽયીઙૂ મફૂફૉ ઑગ યઙૂળધ ,લ!ફ ગળષીફ્ ઝૉ .

'ઈયીળ2
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