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યઙષીફ ન�ી	ૉલફી ૪૬ ઙૃ�ક 

((((Thanks to :- Sandesh ) 

ઙૃ�યુ�દ : 
સીઅદ બડૉવ (From Sandesh_) 

યીઙષદ ઇફૃ઼ીળ યઙષીફ ન�ી	ૉલૉ �ષફરીઅ ચથીઅ વ્ગ્ બી઼ૉધૂ ુસ"ી વૂપૂ ઝૉ. દૉરથૉ ઇ&લ 

બસૃકફી �ષફ ઇફૉ દૉરફી ગીલ'ગવીબ્ (ીળી ુસ"ી )ઽથ ગળૂ ઝૉ  

ઑગ ષીળ લનૃ ફીરફી ળી�ઑ ઑગ ઇષપૄદફૉ બ્દીફૂ ર દૂરીઅ ુષજળદી "ઊફૉ બૄઝલૃઅ, " અ઼઼ીળરીઅ મપી ઞ 

વ્ગ્ ગીર ઇફૉ વ્યફૂ ઇુ(રીઅ મશૂ ળ*ીઅ ઝૉ , બળઅ દૃ દરફૉ "ઊફૉ ઑષૃઅ વીઙૉ ઝૉ  ગૉ  ઈ ઇુ( દરફૉ ગ્ઊ 

ઈઅજ ફધૂ બઽ.જીણદ્. ઑષૃઅ વીઙૉ ઝૉ  ગૉ  ષફરીઅ ઈઙ વીઙૂ ઽ્લ 1લીળૉ  ગ્ઊ ઽીધૂ ઙઅઙીઞશરીઅ બઽ.જૂ ઙલ્ 

ઝૉ. ઈષૃઅ સી રીડૉ?" 

ઈ ઇષપૄદ મૂઞૃ અ ગ્ઊ ફઽ2 બથ યઙષીફ ન4ી5ૉલ ઞ ઽદી. દૉરથૉ ગ*ૃઅ, "ર6 ચથી ઙૃ� ગલી8 ઝૉ . 

દૉરફીરીઅધૂ સૂઘ વઊફૉ ઽૃઅ  ઈ ળૂદૉ રૃ�દ મફૂફૉ ુષજ�અ  ઝૃઅ ." દૉરથૉ બ્દીફી ૪૬ ઙૃ�ક ઇફૉ 

દૉરફીરીઅધૂ રશૉવૂ સૂઘ ુષસૉ ષીદ ગળૂ. 

૪૬ ઙૃ�ક 

1. બૅ?ષૂઆ બૅ?ષૂરીઅધૂ ર6 પૂળઞ ળીઘષીફૂ ઇફૉ Aરી ગળષીફૂ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ . 
2. ષીલૃઆ સળૂળફૂ ઇઅનળ ળઽૉફીળી 
ીથષીલૃરીઅધૂ ર6 સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  ઞળૅBળલીદ 
રીથૉ ઞ 

ષ દૃકફૉ Cઽથ ગળષૂ "ઊઑ. 
3. ઈગીસઆ ઈગીસરીઅધૂ ર6 ઑ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  ઇઝૄદી ળઽૉ ષૃઅ. 
4. બીથૂઆ બીથૂરીઅધૂ રફૉ સૂઘષી રDૃઅ ઝૉ  ગૉ  દૉ ઞ ૉડવૃઅ  ષEઝ, જૂગFઅ, રપળૃ ઇફૉ બુષ5 ગળફીળ 

ઝૉ  દૉડવી ઞ બુષ5 ઈબથૉ મફષૃઅ "ઊઑ. 
5. ઇુ(આ ઇુ(રીઅધૂ રફૉ સૂઘષી રDૃઅ ઝૉ  ગૉ  મપૃઅ ઞ બજીષૂ વૉષૃઅ "ઊઑ. 
6. જઅGરીઆ જઅGરીરીઅધૂ ર6 સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  ગવીકફી ચડષી-ષપષી બળ બથ દૉફૃઅ  ષળૅબ દ્ ઑગ 

ઞ ઝૉ . 
7. ઼ૄલ8આ ઼ૄલ8રીઅધૂ ર6 ઑ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  ગ્ઊફીરીઅ બથ ઈ઼�દ ફ ધસ્, ઞૉ વ્ ઑ બીથૂફૂ ઞૉર 

ષળ઼ીષૂ ન્. 
8. ગમૄદળઆ ગમૄદળરીઅધૂ ર6 ઑ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  ગ્ઊફૉ બથ ષપીળૉ   ફૉઽ ફ ગળષ્ "ઊઑ, ફઽ2દળ 

ચથીઅ ગI ય્ઙષષીઅ બણૉ  ઝૉ . 
9. ઇઞઙળઆ ઇઞઙળરીઅધૂ ર6 ઑ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ   ષીBનI-BભKૃઅ  ઑર ધ્ણૃઅ  ચFઅ ઞૉ ગઅઊ બથ રશૉ 

દૉરીઅ અ઼દ્હ રીફષ્ "ઊઑ. 
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10. ઼રૃGઆ ઼રૃGરીઅધૂ ર6 સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  ઽઅરૉસીઅ 
઼M ઇફૉ ઙઅયૂળ ળઽૉષૃઅ "ઊઑ, યવૉ બઝૂ 

યળદૂ ઈષૉ ગૉ  કડ ઈષૉ. 
11. બદઅુઙલૃઅ: બદઅુઙલીરીઅધૂ ર6 સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  ળૅબફી ર્ઽરીઅ બણૂફૉ �લીળૉલ ઈઙરીઅ ગૄનષૃઅ 

"ઊઑ ફઽ2. 
12. યરળ્આ યરળીરીઅધૂ ર6 સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  ઼ીળ Nલીઅ બથ રશૉ વઊ વ્. 
13. ઽીધૂઆ ઽીધૂરીઅધૂ રફૉ ઑ સૂઘ રશૂ ઝૉ  ગૉ  બ્દીફૂ યીષફીક ઇફૉ ઉEઝીકધૂ ઽઅરૉસીઅ 

઼�ઙ ળઽૉ ષૃઅ "ઊઑ, ફઽ2દળ દૉફૉ ગીળથૉ ઈ ઼ીઅ઼ીBળગ ઈગહ8થ ઉુPGલ્ફૉ મૉગીમૄ ગળૂ નૉ ઝૉ  

ઇફૉ મશષીફ ઽ્ષી ઝદીઅ રફ દૉરફૂ �શરીઅ ભ઼ીઊફૉ ુફમ8શ મફૂ �લ ઝૉ . 
14. રપૃઽીળૂઆ (રપફ્ અ઼Cઽ ગળફીળૂ)રીઅધૂ ર6 ઑ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  ગ્ઊ બથ ષ દૃફ્ અ઼Cઽ 

ગળષ્ "ઊઑ ફઽ2. 
15. ઽળથઆ ઽળથરીઅધૂ ર6 ઑ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  અ઼ઙૂદફી ફીજ-ઙીફફી મઅપફરીઅ �લીળૉલ ફ 

ભ઼ીષૃઅ "ઊઑ. 
16. રીઝવૂઆ રીઝવૂરીઅધૂ ર6 સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  Sયફી  ષીનરીઅ �લીળૉલ ફ બણષૃઅ "ઊઑ. 
17. ુબઅઙશી ષૉTલીઆ ુબઅઙશી ફીરફૂ ષૉTલીરીઅધૂ ર6 સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  પફફૂ ઉEઝી �લીળૉલ 

ળીઘષૂ "ઊઑ ફઽ2. 
18. ઙૂપઆ ઙૂપરીઅધૂ ર6 ઑ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  ગ્ઊ ષ દૃફ્ અ઼Cઽ ગળષ્ "ઊઑ ફઽ2, દૉફૉ ગીળથૉ 

મઽૃ નૃઆઘ ય્ઙષષૃઅ બણૉ  ઝૉ . 
19. મીશગઆ મીશગરીઅધૂ ર6 ઑ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  ઈબથૉ ઽઅરૉસીઅ ુફુUઅદ ઇફૉ ઈફઅનરીઅ ર( 

ળઽૉ ષૃઅ "ઊઑ. 
20. ગૃઅષીળૂ ગPલીઆ ગૃઅષીળૂ ગPલીરીઅધૂ રફૉ ઑ સૂઘ રશૂ ઝૉ  ગૉ  ચથીઅ વ્ગ્ફૂ ઼ીધૉ ળઽૉષીધૂ 

દૉરફૂ ઼ીધૉ વણીઊ-ટચણ્ ધીલ ઝૉ , દૉધૂ ઑગવી ઞ ળઽૉષૃઅ "ઊઑ ગૉ  ુષજળથ ગળષૃઅ "ઊઑ. 
21. મીથ મફીષફીળઆ દૉફીરીઅધૂ રફૉ ઑ સૂઘષી રDૃઅ ઝૉ  ગૉ  ઈ઼ફ ઇફૉ 
ીથીલીરફી 

ઇWલી઼ દધી ષોળીYલધૂ રફફૉ ષસરીઅ ગળૂ વ્, બઝૂ દૉફૉ ઞ વZલ મફીષૂ ન્. 
22. ઼ીબઆ ઼ીબરીઅધૂ ર6 ઑ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  દૉફૂ ઞૉર ઑગવી ઞ ુષજળથ ગળ્, �લીઅલ ગીલરૂ 

ચળ ફ મફીષસ્. 
23. ગળ્ુશલ્આ ગળ્ુશલીરીઅધૂ ર6 ઑ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ  રફૃ[લ ઈ ઞઙદરીઅ ળઽૂફૉ બ્દીફી રીડૉ  

રીફુ઼ગ ઞઙદફૃઅ ુફરી8થ ગળૂફૉ દૉરીઅ ઞ ળEલ્બEલ્ ળઽૉ  ઝૉ  ઇફૉ ઞPર-રૅ1લૃફી મઅપફરીઅધૂ 

મઽીળ ફૂગશૂ સગદ્ ફધૂ. 
24. યૅઅઙૂ ગૂડઆ યૅઅઙૂ ગૂડરીઅધૂ ર6 ઑ સૂઘ વૂપૂ ઝૉ  ગૉ   ફૉઽધૂ, \ૉહધૂ ઇધષી યલધૂ 

�થૂ"ઊફૉ રફફૉ ઑગીC ગળષીરીઅ વઙીષૂ ન્ દ્ દૉ દGૄબ ધઊ �લ ઝૉ . 

ઈ ુ઼ષીલ ષોળીYલ ઇફૉ ુષષૉગફૂ ુસAી ઈબષીફૉ ગીળથૉ રીળી સળૂળફૉ બથ ઙૃ� રીPલૃઅ ઝૉ . 

 


