સોભલાયની મૌગગકક્રિમા
 નેત્રભણીન ું ક્રયભ્રભણ










આંખોના ક્રયભ્રભણ ભાટે તૈમાય [ળયીય સીધ,ું ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું ]
સૌ પ્રથભ આંખો સાભે ...........ઉય...............સાભે..............નીચે..................
આંખો સાભે....... ડાફી ફાજ ................ સાભે ................... જભણી ફાજ.................
આંખો સાભે....... જભણી ફાજ ............... સાભે ................... ડાફી ફાજ.................
આંખો સાભે....... ડાફી ફાજ.......... ઉય...... જભણી ફાજ...........નીચે ..........
આંખો સાભે....... ડાફી ફાજ.......... ઉય...... જભણી ફાજ...........નીચે ..........
આંખો સાભે....... જભણી ફાજ.......... ઉય...... ડાફી ફાજ...........નીચે ..........
આંખો સાભે....... જભણી ફાજ.......... ઉય...... ડાફી ફાજ...........નીચે ..........
ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો

 મોગમદ્રાસન ભાટે તૈમાય
 દ્માસનભાું ફેસી જાઓ
 ફુંને હાથ ાછ રઇ જઈ ડાફા હાથથી જભણા હાથન ું કાુંડું કડો.
 હલે ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો.
 હલે શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું કા જભીનને અડકાો.શ્વાસ રેતાું-રેતાું સીધા થાઓ.
 હલે શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું કા જભીનને અડકાો.
 હલે ધીભે-ધીભે દ્માસન છોડી રાઠી લાી ફેસી જાઓ.

 અનરોભ-વલરોભ પ્રાણામાભ ભાટે તૈમાય
ળયીય સીધ,ું આંખો ફુંધ, ડાફો હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું, જભણા હાથના અંગ ૂઠા લડે જભણું નાક ફુંધ કયો



ફધો શ્વાસ ફહાય કાઢો.



હલે ડાફા નાકથી શ્વાસ રો....... જભણા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



હલે જભણા નાકથી શ્વાસ રો........... ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



આ યીતે ક્રિમા ચાલ યાખો



છે લ્રે ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય નીકે એટરે ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું
 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

 ઓભકાય પ્રાણામાભ


ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............



ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............



ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............

 ધ્માન-: સ્લ-ધ્માન


ળયીય સીધ ું ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું



સૌ પ્રથભ ડાફા ગ તયપ ધ્માન.....



જભણા ગ તયપ ધ્માન..........



ગયદન ગ તયપ ધ્માન..........



આંખો તયપ ધ્માન..........



કાભાું ધ્માન..........



ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો

 મદ્રા-: નભસ્કાય મદ્રા
 ફુંને હાથના હાથ યસ્ય જોડી છાતીની ભધ્મભાું ગોઠલો.
 ફુંને આંખો ફુંધ યાખો
 ળયીય સીધ.ું .........
 ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો



ઓભ.......ળાુંવત.........ળાુંવત........ળાુંવત...........

વભત્રો, ઉયોક્ત મૌગગક ક્રિમાઓ ળાાભાું ફાકો ધ્લાયા જ સયતાથી કેલીયીતે કયી/કયાલી ળકામ તેન ું ભાગગ દળગન
આતાું તભાભ વલડીમો યટયફ  Channel Navanadisar ય ઉરબ્ધ છે .

 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

ભુંગલાયની મૌગગકક્રિમા

 આજની મૌગગક ક્રિમા— ગયદનન ું ક્રયભ્રભણ
ગયદનના ક્રયભ્રભણ ભાટે તૈમાય, ળયીય સીધ ું ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું



સૌ પ્રથભ ગયદન સાભે ...........ઉય...............સાભે..............નીચે..................



ગયદન સાભે...... ડાફી ફાજ ............. સાભે .............. જભણી ફાજ...............



ગયદન સાભે....... જભણી ફાજ ......... સાભે ............... ડાફી ફાજ................



ગયદન સાભે....... ડાફી ફાજ.......... ઉય..... જભણી ફાજ..........નીચે ..........



ગયદન સાભે....... ડાફી ફાજ.......... ઉય...... જભણી ફાજ.........નીચે ..........



ગયદન સાભે....... જભણી ફાજ.......... ઉય...... ડાફી ફાજ...........નીચે ..........



ગયદન સાભે....... જભણી ફાજ.......... ઉય...... ડાફી ફાજ...........નીચે ..........



ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો

 આજન ું આસન – લજ્રાસન ભાટે તૈમાય


ફુંને ગ ાછ રઇ જઈ એડીઓ ય ફેસી જાઓ..



ફુંને હાથની હથેીઓ ફુંને ગના ઘટણ ય મકો.



કોણીભાુંથી હાથ સીધા યાખો



નજય નાકના ટેયલા ય સ્સ્થય યાખો………..



ઊંડા શ્વાસ રો………



ફુંને ગ લાયપયતી રુંફાલીને સીધા કયો



હલે ધીભે-ધીભે રાઠી લાી ફેસી જાઓ.

 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

 આજના પ્રાણામાભ-:અનરોભ-વલરોભ પ્રાણામાભ ભાટે તૈમાય
ળયીય સીધ,ું આંખો ફુંધ ,ડાફો હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું, જભણા હાથના અંગ ૂઠા લડે જભણ ું નાક ફુંધ કયો



ફધો શ્વાસ ફહાય કાઢો



હલે ડાફા નાકથી શ્વાસ રો....... જભણા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



હલે જભણા નાકથી શ્વાસ રો........... ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



આ યીતે ક્રિમા ચાલ યાખો



છે લ્રે ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય નીકે એટરે ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું

 ધ્માન-: નાસાગ્ર ધ્માન


ળયીય સીધ ું ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું



નાકના અગ્રબાગ [ટે યલા] ય ધ્માન



શ્વાસ અંદય જામ ત્માયે ભનભાું ઓભ અને ફહાય નીકે ત્માયે એક એભ ાુંચ સધી ગણત્રી
કયો



ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો

 મદ્રા-: જ્ઞાનમદ્રા

 ફુંને હાથના અંગ ૂઠા અને હેરી આંગીની

ટોચને જોડો અને ફાકીની આંગીઓ સીધી

યાખી હાથ ઢીંચણ ય યાખો

 .ફાકીની આંગીઓ સીધી યાખી ફુંને હાથ ઢીંચણ ય યાખો
 ફુંને આંખો ફુંધ યાખો ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું
જ આંખો ખોરો

 ઓભ.......ળાુંવત.........ળાુંવત........ળાુંવત.................

વભત્રો, ઉયોક્ત મૌગગક ક્રિમાઓ ળાાભાું ફાકો ધ્લાયા જ સયતાથી કેલીયીતે કયી/કયાલી ળકામ તેન ું ભાગગ દળગન
આતાું તભાભ વલડીમો યટયફ  Channel Navanadisar ય ઉરબ્ધ છે .

 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

બધલાયની મોગગક ક્રિમાઓ

 આજની મૌગગક ક્રિમા— સ્લયેટી ય હલા ટકોયા


સ્લયેટી ય હલા ટકોયા ભાટે તૈમાય ળયીય સીધ ું ડાફો હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું



ધીભે-ધીભે ઉંડો શ્વાસ રો.



ગયદન ાછની તયપ ઝુકાલો



જભણા હાથની ચાય આંગીઓ બેગી કયી સ્લયેટી ય હલા ટકોયા ભાયો.



આ યીતે ક્રિમા ત્રણ લખત કયો.

 આજન ું આસન – મોગમદ્રાસન


દ્માસનભાું ફેસી જાઓ



ફુંને હાથ ાછ રઇ જઈ ડાફા હાથથી જભણા હાથન ું કાુંડું કડો.



હલે ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો.



હલે શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું કા જભીનને અડકાો.



શ્વાસ રેતાું-રેતાું સીધા થાઓ.



હલે શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું કા જભીનને અડકાો.



હલે ધીભે-ધીભે દ્માસન છોડી રાઠી લાી ફેસી જાઓ.



આજના પ્રાણામાભ -: અનરોભ-વલરોભ પ્રાણામાભ ભાટે તૈમાય

ળયીય સીધ ું , આંખો ફુંધ ,ડાફો હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું , જભણા હાથના અંગ ૂઠા લડે જભણું નાક ફુંધ કયો



ફધો શ્વાસ ફહાય કાઢો.



હલે ડાફા નાકથી શ્વાસ રો....... જભણા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



હલે જભણા નાકથી શ્વાસ રો........... ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



આ યીતે ક્રિમા ચાલ યાખો



છે લ્રે ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય નીકે એટરે ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું

 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

 ધ્માન-: સ્લ-ધ્માન


ળયીય સીધ ું ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું



સૌ પ્રથભ ડાફા ગ તયપ ધ્માન.....



જભણા ગ તયપ ધ્માન..........



ગયદન ગ તયપ ધ્માન..........



આંખો તયપ ધ્માન..........

 કાભાું ધ્માન..........


ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો, ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો

 મદ્રા-: નભસ્કાય મદ્રા
 ફુંને હાથના હાથ યસ્ય જોડી છાતીની ભધ્મભાું ગોઠલો.
 ફુંને આંખો ફુંધ યાખો
 ળયીય સીધ.ું .........
 ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો , ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો



ઓભ.......ળાુંવત.........ળાુંવત........ળાુંવત.................

વભત્રો, ઉયોક્ત મૌગગક ક્રિમાઓ ળાાભાું ફાકો ધ્લાયા જ સયતાથી કેલીયીતે કયી/કયાલી ળકામ તેન ું ભાગગ દળગન
આતાું તભાભ વલડીમો યટયફ  Channel Navanadisar ય ઉરબ્ધ છે .

 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

ગરલાય

 આજની મૌગગક ક્રિમા- ખબાન ું ક્રયભ્રભણ

 ખબાના ક્રયભ્રભણ ભાટે તૈમાય [ળયીય સીધ,ું ફુંને હાથની આંગીઓ ખબા ય,કોણીઓ બેગી ]
 ખબા આગથી ાછ તયપ ત્રણ લખત પેયલો
 ખબા ાછથી આગ તયપ ત્રણ લખત પેયલો
 ખબા આગથી ાછ તયપ ત્રણ લખત પેયલો
 ખબા ાછથી આગ તયપ ત્રણ લખત પેયલો

 આજન ું આસન -સુંાદાસન ભાટે તૈમાય



જગ્મા ઉય ઉબા થઇ જાઓ



ફુંને ગ બેગા યાખો



એડી અને ુંજા ણ બેગા યાખો



હાથ સાથ ય સીધા યાખો



ળયીય સીધ,ું અને નજય સાભે સ્સ્થય



જગ્મા ય ફેસી જાઓ

 આજના પ્રાણામાભ-: અનરોભ-વલરોભ પ્રાણામાભ ભાટે તૈમાય
ળયીય સીધ ું , આંખો ફુંધ ,ડાફો હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું , જભણા હાથના અંગ ૂઠા લડે જભણ ું નાક ફુંધ કયો



ફધો શ્વાસ ફહાય કાઢો



હલે ડાફા નાકથી શ્વાસ રો....... જભણા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



હલે જભણા નાકથી શ્વાસ રો........... ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



આ યીતે ક્રિમા ચાલ યાખો



છે લ્રે ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય નીકે એટરે ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું

 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

 ઓભકાય પ્રાણામાભ


ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............



ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............



ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............

 ધ્માન-: નાસાગ્ર ધ્માન



ળયીય સીધ ું ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું



નાકના અગ્રબાગ [ટેયલા] ય ધ્માન



શ્વાસ અંદય જામ ત્માયે ભનભાું ઓભ અને ફહાય નીકે ત્માયે એક એભ ાુંચ સધી ગણત્રી કયો



ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો

 મદ્રા-: વલતયાગ મદ્રા
 ડાફા હાથની હથેી ય જભણા હાથની હથેી આલે તેભ ફુંને હાથ ખોાભાું ગોઠલો
 ળયીય સીધ ું અને આંખો ફુંધ યાખો
 ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો




ઓભ.........ળાુંવત...... ળાુંવત.......... ળાુંવત.....................

વભત્રો, ઉયોક્ત મૌગગક ક્રિમાઓ ળાાભાું ફાકો ધ્લાયા જ સયતાથી કેલીયીતે કયી/કયાલી ળકામ તેન ું ભાગગ દળગન
આતાું તભાભ વલડીમો યટયફ  Channel Navanadisar ય ઉરબ્ધ છે .

 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

શિલાયની મોગગક ક્રિમાઓ

 આજની મૌગગક ક્રિમા— કાુંડાની કસયત


ફુંને હાથ આગ તયપ સીધા , મઠ્ઠીઓ બેગી , નજય મઠ્ઠી ય...



ફુંને કાુંડા અંદય તયપ ત્રણ લખત પેયલો.



ફુંને કાુંડા ફહાય તયપ ત્રણ લખત પેયલો.



ફુંને કાુંડા અંદય તયપ ત્રણ લખત પેયલો.



ફુંને કાુંડા ફહાય તયપ ત્રણ લખત પેયલો.

 આજન ું આસન-: તાડાસન


જગ્મા ય ઉબા થઇ જાઓ



એડીઓ બેગી અને ુંજા સહેજ ખલ્રા યાખો..



શ્વાસ રેતાું-રેતાું ફુંને હાથ ઉયની તયપ રઇ જાઓ.



ગના ુંજા ય ઉબા થાલ.



શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું એડી જભીનને અડકાડો અને હાથ ધીભે-ધીભે નીચે રાલો.



શ્વાસ રેતાું-રેતાું ફુંને હાથ ઉયની તયપ રઇ જાઓ.



શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું હાથ નીચે..



જગ્મા ય ફેસી જાઓ.

 આજના પ્રાણામાભ-: અનરોભ-વલરોભ પ્રાણામાભ ભાટે તૈમાય
ળયીય સીધ,ું આંખો ફુંધ ,ડાફો હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું, જભણા હાથના અંગ ૂઠા લડે જભણ ું નાક ફુંધ કયો



ફધો શ્વાસ ફહાય કાઢો



હલે ડાફા નાકથી શ્વાસ રો....... જભણા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



હલે જભણા નાકથી શ્વાસ રો........... ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



આ યીતે ક્રિમા ચાલ યાખો



છે લ્રે ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય નીકે એટરે ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું

 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

 ઓભકાય પ્રાણામાભ


ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............



ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............



ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............

 ધ્માન-: સ્લ-ધ્માન


ળયીય સીધ ું ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું



સૌ પ્રથભ ડાફા ગ તયપ ધ્માન..... જભણા ગ તયપ ધ્માન..........

 ગયદન ગ તયપ ધ્માન....... આંખો તયપ ધ્માન...... કાભાું ધ્માન..........


ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો

 મદ્રા-: પ્રાણમદ્રા
 અંગ ૂઠાનો આગનો બાગ અને છે લ્રી ફે આંગીઓનો આગનો બાગ જોડો.
 ફાકીની ફુંને આંગીઓ સીધી યાખો.
 ળયીય સીધ ું અને આંખો ફુંધ યાખો.
 ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો



ઓભ.......ળાુંવત.........ળાુંવત........ળાુંવત.................

વભત્રો, ઉયોક્ત મૌગગક ક્રિમાઓ ળાાભાું ફાકો ધ્લાયા જ સયતાથી કેલીયીતે કયી/કયાલી ળકામ તેન ું
ભાગગ દળગન આતાું તભાભ વલડીમો યટયફ  Channel Navanadisar ય ઉરબ્ધ છે .

 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

ળવનલાયની મોગગક ક્રિમાઓ



આજન ું આસન-: કોણાસન



જગ્મા ય ઉબા થઇ જાઓ



જભણો હાથ શ્વાસ રેતાું-રેતાું ઉયની તયપ રઇ જાઓ.



શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું ડાફી તયપ ઝુકો….. શ્વાસ રેતાું-રેતાું સીધા થઇ જાઓ.



શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું જભણો હાથ નીચે રાલો.



ડાફો હાથ શ્વાસ રેતાું-રેતાું ઉયની તયપ રઇ જાઓ.



શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું જભણી તયપ ઝુકો…… શ્વાસ રેતાું-રેતાું સીધા થઇ જાઓ.



શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું ડાફો હાથ નીચે રાલો.



જભણો હાથ શ્વાસ રેતાું-રેતાું ઉયની તયપ રઇ જાઓ.



શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું ડાફી તયપ ઝુકો…… શ્વાસ રેતાું-રેતાું સીધા થઇ જાઓ.



શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું જભણો હાથ નીચે રાલો.



ડાફો હાથ શ્વાસ રેતાું-રેતાું ઉયની તયપ રઇ જાઓ.



શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું જભણી તયપ ઝુકો…. શ્વાસ રેતાું-રેતાું સીધા થઇ જાઓ.



શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું ડાફો હાથ નીચે રાલો.

 આજના પ્રાણામાભ-: અનરોભ-વલરોભ પ્રાણામાભ ભાટે તૈમાય
ળયીય સીધ,ું આંખો ફુંધ ,ડાફો હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું,જભણા હાથના અંગ ૂઠા લડે જભણું નાક ફુંધ કયો



ફધો શ્વાસ ફહાય કાઢો



હલે ડાફા નાકથી શ્વાસ રો....... જભણા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



હલે જભણા નાકથી શ્વાસ રો........... ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય કાઢો



આ યીતે ક્રિમા ચાલ યાખો………..



છે લ્રે ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાય નીકે એટરે ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું….

 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

 ઓભકાય પ્રાણામાભ
ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું જ યાખો….


ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............



ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............



ધીભે-ધીભે ઊંડો શ્વાસ રો................ એક સાથે ઓભ.............

 ધ્માન-: નાસાગ્ર ધ્માન


ળયીય સીધ ું ફુંને હાથ જ્ઞાનમદ્રાભાું



નાકના અગ્રબાગ [ટે યલા] ય ધ્માન



શ્વાસ અંદય જામ ત્માયે ભનભાું ઓભ અને ફહાય નીકે ત્માયે એક એભ ાુંચ સધી ગણત્રી
કયો



ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો

 મદ્રા-:  ૃથ્લી મદ્રા
 અંગ ૂઠાનો આગનો બાગ અને ત્રીજી આંગીનો ટોચનો બાગ જોડો.
 ફાકીની આંગીઓ સીધી યાખી ફુંને હાથ ઢીંચણ ય યાખો
 ળયીય સીધ ું અને આંખો ફુંધ યાખો
 ફુંને હાથ યસ્ય ઘસો, આંખો ય રગાલો અને ત્માયફાદ હથેીભાું જ આંખો ખોરો

 ઓભ.......ળાુંવત.........ળાુંવત........ળાુંવત.................

વભત્રો, ઉયોક્ત મૌગગક ક્રિમાઓ ળાાભાું ફાકો ધ્લાયા જ સયતાથી કેલીયીતે કયી/કયાલી ળકામ તેન ું ભાગગ દળગન
આતાું તભાભ વલડીમો યટયફ  Channel Navanadisar ય ઉરબ્ધ છે .

 visit us for videos-: http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

