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●eBook●  
 

♦‘Bhaarelaa Agninaa TaNakhaa’♦ 

  

●‘યૅળન ંક્તીઓ’ની ‘ઈ.ફુક’● 
 

♦ બાયેરા અગ્નીના તણખા♦ 
 

© આ ‘ઈ.ફુક’ કે તેનંુ કઈ ણ ઉદ્ધયણ 
પ્રકાળીત કયલાની છુટ છ;ે યનતંુ તેની એક 
નકર વજ જકને નીચે દળાજલેર વયનાભે 

ભકરળ. 
 

●આ ‘ઈ.ફુક’ભાં એક જ ‘ઈ’–‘ઉ’ લામાજ છ●ે 
 

♦ઈ.ફુક ભુલ્મ : ની:ળુલ્ક♦ 
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●વજ જક● 
પ્રા. જ.ે ી. ભશેતા 
C/o શેભંત ભશેતા 
702, કયર એાટજભેનટ,  
ાયવધાભની ફાજુભાં,  
લલ્લબફાગ યડ, ઘાટકય (ઈસ્ટ),  
ભુમ્ફઈ – 400 077  

વેરપન : 93210 29015 
 
♦ઈ.ફુક પ્રકાળક♦ 
ભણી ભારુ 
405, વયગભ એાટજભેનટ,  
કૃી મુનીલવીટી વાભે, નલવાયી.  

સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396450  
વેરપન : 9537 88 00 66  

ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 

● 

mailto:govindmaru@gmail.com
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અનુક્રમણીકા 

લાચકભીત્ર તાની વનદગીના ગદ્ય/દ્ય ય 
ક્રીક કયતાં જ, તે ગદ્ય/દ્યનું ાનું ખુરળે. એ જ 

પ્રભાણે દયેક ગદ્ય/દ્યના ‘ળીજક’ની નીચે જભણી 
ફાજુએ રખલાભાં આલેર ‘અનુક્રમણીકા’ ળબ્દ ય 

ક્રીક કયતાં જ, અનુક્રભણીકાનું આ ાનું ખુરળ.ે આ 
વુલીધાન રાબ રેલા લાચકભીત્રને લીનનતી છ.ે 

1 પ્રાસ્તાલીક ● મળલંત ભશેતા ● 5 
2 વજ જકના સ્નદન ● જ.ે ી. ભશેતા ● 9 
3 યૅળનર ગઝર ● લીલેકી લીચાય થૈ જા ● 17 
4 યૅળનર ગીત ● ઈશ્વય છ ેએક તયંગ ● 20 
5 યૅળનર ંક્તીઓ :  
● બાયેરા અગ્નીના તણખા ● 23 

6 ભાયી અનતીભ ઈચ્છા ●જ.ે ી. ભશેતા● 108 
7 અભાયાં પ્રકાળન ● ભણી ભારુ ● 115 

 

● 
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1 

પ્રાસ્તાલીક 
અનકુ્રમણીકા 

પ્રા. જ.ે ી. ભશેતાનું લતન 
ભશુલા (વોયાષ્ટ્ ર). તેઓ એભ.એ. 
(ગુજયાતી) થઈ પ્રાધ્માક ફનમા. 
ભમુ્ફઈ અને ભશુલાભાં અધ્માન 
કયી નીલૃત્ત થમા. દયભીમાન 
લાચન–લીચાયને પ્રતાે તઓે 
યૅળનારીસ્ટ (લીલકે–ફુદ્ધીલાદી) 
ફનમા. ઘણાં લોથી શલે લજૈ્ઞાનીક 
લીચાયવયણીન પ્રચાય કયે છ.ે  
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અગાઉ ગોતભ ફુદ્ધ, ચાલાજક, 
કફીય, એન. એભ. યૉમ, યાશુર 
વાંકૃત્મામન આદી ભનીીઓએ 
જ ે કાભ કમુું તેને પ્રા. ભશેતા 
આગ લધાયી યહ્યા છ.ે  
     આજકાર આણી આવ–
ાવ ધભાુંધતા, ધભજને નાભ ે
દુર્વમજમ, તડપડ, ઈર્ષમાજ–અરગાલ, 
ધીક્કાય અને બમાનક ઘોંઘાટ 
લધી ગમાં છ.ે ધભજને ફશાન ે
કત્રેઆભ ચારે છ.ે ધભજને નાભ ે
ુયશીતલગજ તાગડધીન્ના કયે છ,ે 
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એળઆયાભ કયે છ,ે બગલીરાવ 
કયે છ.ે ધભજ આભજનતાને કળુ ંજ 
આપ્મા લગય એની આસ્થા, એન 
વભમ, એનું ધન અને ક્માયેક ત 
એની અસ્ભત રંુટ ેછ.ે પ્રા. ભશેતા 
ભાને છ ે કે આ વલજગ્રાશી રંુટથી 

ફચલું શમ ત ‘લીલેકફુદ્ધી’થી 
લતજલુ ંયહ્યું. 
     ધાભીક અનધશ્રદદ્ધા છડીન ે
લીચાયળીરતા અને સ્લલીલેક 
દાખલલાન અનુયધ કયતી 
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‘યૅળનર ંક્તી’ઓ તથા કેટરીક 
અનમ વાભગ્રી પ્રા. ભશેતાએ પ્રગટ 
કયી છ.ે જ ેએકદભ જુદા પ્રકાયનુ ં
આ લાચન ફનળ.ે 

●મળલંત ભશેતા● 
47–એ, નાયામણનગય,  

ારડી, અભદાલાદ 
વેરપન : 94280 46043 

● 
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2 

વજ જકના સ્નદન 
અનકુ્રમણીકા 

શંુ આજ ે 83ભા ં લ ે ણ 
યૅળનારીઝભને ુણજત: લયેર છુ.ં 
યાતદીન ભને યૅળનારીઝભના જ 
લીચાય આલ ે છ.ે યૅળનારીઝભ 
ખાઉં છુ,ં ીઉં છુ,ં ઓઢુ ં છુ,ં 
ાથરંુ છુ ંઅન ેજીલુ ંછુ.ં 

વનત કફીયદાવની વાખી 
‘વુખીમા વફ વંવાય શૈ, ખામે 
ઔય વમે, દુખીમા દાવ કફીય 
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શૈ, ગામે ઔય યમ’ની જભે 
યાતદીલવ ધભાજનધ રુઢીઓની 
લીરુદ્ધ વતત ચીંતા કયત, રશી 
ફાત એક ુણજજાગૃત લૃદ્ધ 
ચીંતક–યૅળનારીસ્ટ તયીકે શંુ ળુ ં
કરંુ ત આ રક, વભાજ અન ે
દેળભાથંી (1) જડભુતી ુજા, (2) 
ધભજગ્રનથની લાશીમાત લાતાજઓ, 
(3) ગુરુગીયી, (4) જ્મતી, 
લાસ્તુ, પેંગળુઈના જુઠાણાં, (5) 
દયા–ધાગા, રુદ્રાક્ષ, તાલીજ, 
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નંગની લીંટીઓ, લાવકે્ષ, (6) 
ુજા–પ્રાથજના, (7) કુદલેી– 
દેલના ગખરાં (8) વત્વંગ નાભ ે
કુવંગ, બજન–કીતજન, નાભજા, 
ભનત્ર–તનત્ર–જા લગેયે ગુભડાં 
પુટી જામ ને ભાનલ ુણજ સ્લસ્થ 
ફને! ભાયી આ ચીંતા દુય 
કયલાનું ફીડુ ં યૅળનારીસ્ટ 
ગલીનદ ભારુએ ઝડપ્મુ.ં તઓેએ 
‘અબીર્વમક્તી’ બ્રૉગ થકી ભાયા 
લીચાયન ેડીજીટર સ્લરુ આી  
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ગુજયાત–ભુમ્ફઈની વયશદ 
ઓંગીન,ે દળે–લીદેળભા ં
શોંચાડ્યા. આ  પ્રમાવને વાય 
પ્રતીવાદ ણ વાંડ્ય.  

શંુ નાની નાની ુસ્તીકાઓ 
પ્રગટ કયીને યૅળનર લીચાય 
લશેંચત શત તેલી જ યીતે 
યૅળનર ચલન ે આગ 
ધાલલાનું કાભ ભારુવાશેફ 
‘ઈ.ફુક્વ’ દ્વાયા કયી યહ્યા છ ેત ે
ફદર શંુ વતં અને આનનદની 
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રાગણી અનબુલું છુ.ં તઓેને 
દીરથી અબીનનદન ાઠલુ ંછુ.ં  

ભાયી ુસ્તીકા ‘બાયેરા 
અગ્નીના તણખા’ની ‘ઈ.ફુક’ 
‘ભણી ભારુ પ્રકાળન’ પ્રગટ 
કયલા જઈ યહ્યા છ ેત ેફદર શંુ 
ભણીફશેન ભારુન ણ આબાય 
ભાનુ ંછુ.ં 

વો પ્રફુદ્ધ લાચકભીત્રને લીનનતી કે : 

1. આ ‘યૅળનરંક્તીઓ’ભાં 
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ઉંચું કલીત્લ ન જોળ. 
તુકફનધી રાગે ત ણ 
વત્ત્લ ય જળ. 

2. આ નીજ લીચાયપ્રચાય છ.ે 

3. કઈ ર્વમક્તી લીળે કે ધભજ 
લીળેના નાભે ટીકા નથી; 
ણ વલજધભજ અનધભાગજની જ 
ટીકા છ.ે 

4. બાાળૈરી ફને ત્માં વુધી 
વય, વુગભ અને વચટ 
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યાખી છ.ે 

5. ંક્તીઓ ગભે ત ગભે ત્મા ં
ટાંકી–રખી ળક છ. આ 
ભાત્ર ભાયા નીભીત્તે રકાજણ 
જ છ.ે કઈ ભારીકી બાલ 
નથી. વારંુ તે તભારંુ. ભેં 
આજીલન રખ્મા પ્રભાણે જ 
આચમુું છ.ે 

6. આ ‘ઈ.ફુક’ભાં એક જ 
‘ઈ’–‘ઉ’ લામાજ છ.ે 

7. આ ‘ઈ.ફુક’ લાચંી, 
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અબીપ્રામ જરુય ભકરલા 
લીનનતી છ.ે 

●પ્રા. જ.ે ી. ભશેતા● 
C/o શેભંત ભશેતા 

702, કયર એાટજભેનટ, 
ાયવધાભની ફાજુભાં,  

લલ્લબફાગ યડ,  

ઘાટકય (ઈસ્ટ),  
ભુમ્ફઈ – 400 077  

વેરપન : 93210 29015 

● 
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3 

યૅળનર ગઝર 
અનુક્રમણીકા  

લીલેકી લીચાય થૈ જા,  

ભાનલીન પ્માય થૈ જા. 

દેળ, જાતી, ધભજથી ય,  

લીશ્વ ભાનલ, માય થૈ જા. 

 
છ ેનશીં ઈશ્વય–પ્રબુ કૈં,  

તું જ ખુદ કીયતાય થૈ જા. 

પે્રભ જ્ઞાનાનનદ જીલન,  

એ જ જીલનવાય થૈ જા. 
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બક્તી, જ, ત,   

ધુન, બજન છડી  

ભસ્ત ફશાય થૈ જા. 

 

વંળમથી વત્મ ભળે,  

લીજ્ઞાની લીચાય થૈ જા. 

ભાનલીને પે્રભ આી,  

પે્રભન સ્લીકાય થૈ જા. 

ભુતી છ ેનીજીજલ થ્થય,  

 તું વજીલન સ્લીકાય થૈ જા. 
મજ્ઞ–માત્રા ફધું ભીથ્મા,  

છડલા તૈમાય થૈ જા. 
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બુત–પે્રત ભનભાં ભ્રભ છ,ે  

ભ્રભ થકી નીબાજય થૈ જા. 

આ જીલન શેરું ને છલે્લું,  

બગલીને ાય થૈ જા. 

 

લીશ્વનું કલ્માણ કયલા,  

કભજન છડીદાય થૈ જા.  

નુતન યૅળનર બલન કેયી,  

ઈંટ થૈ, આધાય થૈ જા. 
 
● 
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4 

ઈશ્વય છ ેએક તયંગ 
અનુક્રમણીકા 

ઈશ્વય છ ેએક તયંગ, 
બઈરા, ઈશ્વય છ ેએક તયંગ, 
એન કાચ યંગ યે બઈરા, 

ઈશ્વય છ ેએક તયંગ. 
 

આદીકાથી ભાનલજાત ે
કદી ન જોમ જાણ્મ, 
એલા શલાઈ ઈશ્વયન ે

કણે ને, ક્માંથી આણ્મ? 
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ધભજરુી પ્મારે બાગેડુ,ં 
બુંડી છ ેએ બંગ, 

ઈશ્વય છ ેએક તયંગ. 
 

વોથી લધુ કતર 
ફયફાદી, તનેા નાભ,ે 
વોથી લધુ અજ્ઞાન, 

અનધશ્રદદ્ધા, તનેા નાભ, 
તેના નાભે ંડા–ુજાયી, 

ફાલા–ફાુ યજ કયે કુવંગ, 

ઈશ્વય છ ેએક તયંગ. 
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શત નશીં, એ ભયે જ ક્માંથી, 

બા નીત્ળ ેબાઈ! 

કલ્લૃક્ષ–ભૃગજન ે
વાચું ભાન એ જ નલાઈ! 
ડછામા ન ેવના ંન 
તે શમ કદીમ ેવંગ? 
ઈશ્વય છ ેએક તયંગ. 

 
● 
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5 

યૅળનર ંક્તીઓ 
અનકુ્રમણીકા 

1 

ધભજ નશીં ઈશ્વય નશીં, 

ના કઈ ક્રીમાકાંડ, 

જ્મતી–ુજા–પ્રાથજના, 

આગ ગણીને છાંડ. 
 

2 

જાતે જાગૃતી કેલી, 

ગુરુ થા તાય તું જ, 

ભાને ેટ ેઅલતમો 

કઈ ન પ્રકાળ ંુજ. 
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3 

વમ્પ્રદામના લાદથી 
યજ લીતંડા થામ, 
રડીરડી ધભાુંધ વો 
અનતે ાીમા થામ. 

 
4 

ભાનલતાને ભાનલી  
ભાને જીલન વાય, 

નીદજમ્બી નીચીંતીંત થઈ 
કયળે ફેડ ાય. 
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5 

આત્ભા ને યભાત્ભા  
કેલ ભનતયંગ, 

કઈએ જોમ–જાણ્મ  
ના તેન એક ણ યંગ. 

 
6 

તું ઘેટુ ંત છ ેનશીં, 
કઈને ના અનુવય, 

તાયી ‘લીલેકફુદ્ધી’ કશે, 
તેલું જ તું આચય. 
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7 

કયડ–કીભતી ભગજન ે
કઈને ચયણે ન ધય, 
લૈજ્ઞાનીક લીચાયથી 
તું જ નીણજમ કય. 

 
8 

મજ્ઞ કમે લયવાદ શ, 
ત કય બય ઉનાે, 
એક ટીે લાદંુ 
નશીં જ રાે! 
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9 

જોળીડા જો બાલીન ે
જાણી ળકતા શમ, 

કદીમ તેના કુટમુ્ફભા ં
અકસ્ભાત ન શમ. 

 
10 

નંગ–લીંટીથી પામદ 
તને કદી નશીં થામ, 

જોળી–વનીડ રુંટી તન ે
ઘી ને કેાં ખામ. 
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11 

એકે ફાલા–ફાુએ 
કયી નથી કંઈ ળધ, 

ાડ ેવીન પ્રમગભા,ં 
લીજ્ઞાની લીય, ખજ. 

 
12 

યાત–યાત બય જાગીને  
બજન કમે નશીં વાય, 

દીલવ દીલવબય કભજથી 
કુટમુ્ફ–દેળને તાય. 
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13 

કઈ કશે તે ભાન ના, 
‘લીલેકફુદ્ધી’થી લીચાય, 
સ્લનીબજય ફન, ત જ  
તું ાભીળ જીલનવાય. 

 
14 

વુમજભનત્રના જ તજી,  
વુમજકુકય અનાલ, 
વુમજુજાન ભાગજ એ  

વત્મ, વભજ, વભજાલ. 
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15 

કથાકાયના ટાટંીમા  
કેભ ુજો, શે ભુઢ! 
તેના જીલનબેદ ત 
ઘણા ગુપ્ત ને ગુઢ. 

 
16 

ફાકની નીદોતા 
જીલનભાં અનાલ, 
છ–કટ–ઈાજ– 

અશંના છડી દે દાલ. 
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17 

વંવાયીને લખડીન ે
વંવાયીનું જ ખામ, 

આલા ફાલા–ફાુથી 
ખાવું અનતય યાખ. 

 
18 

ધ્માન, વભાધી, ધુણલુ,ં 
ભનયગનુ ંનીળાન, 

ડૉક્ટય ાવે જઈ કય, 
તેનું વત્મ નીદાન. 
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19 

ચયણ કઈના ‘કભ’ નથી, 
ફધાં ટાટંીમે ધુ, 

રાંફા થઈ દંડલત્ કયી,  
કદી ન કયળ બુર. 

 
20 

પ્રેભ શમ ત બેટજો, 
ભાન આલા નભન, 
ગંદા ઝારી ટાટંીમા, 
કદી ન જાળ ળયણ. 
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21 

ળંકાની ગુરુચાલીથી,  
ખુરે વત્મ–તાાં, 

પ્રશ્ન કયે તેના  
ફધા ભળે વયલાા. 

 
22 

ગરીએ ગરીએ ભનદીય, 
બગલાનની દુકાન, 
ધભજ ફનમ ધંધ,  

શલે ત જાગ ઈનવાન. 
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23 

દયા–ધાગા, શલન–જ,  
કયે ન કઈ ગયા, 

તમે સ્લગજવુખ ભાણતા,  
લીચાય તું બા! 

 
24 

ભાા ત કયભાં પયે,  
જીબભા ંફડફડ ગા, 
ઘયે ઘયે આ ડળીઓ, 
અબીળારુ બા. 
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25 

ધભજ નશીં ઈશ્વય નશીં,  
ના કઈ ક્રીમાકાંડ, 

જ્મતી–ુજા–પ્રાથજના,  
આગ ગણીને છાંડ. 

 

26 

થીભાંનાં યીંગણાં  
ંડીતથી જ ખલામ, 

ુજનવાભગ્રીઓ ને દક્ષીણા  
ંડીતને ઘયે બયામ. 
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27 

ફાલાની ગચંીભાં  
નલી વેલીકા શમ, 
અનધાયે એ ળું કયે,  
ુછજો કદીક કઈ. 

 

28 

રવરવતા ઘી–રાડથુી  
ાડા વભ અરભસ્ત, 
ફાલાથી ફીએ ફધે 
મુલતીવભુશ વભસ્ત. 
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29 

‚થ્થય ુજ ેશયી ભીરે,  
ત ભૈં ુજુ ંશાડ‛ 
થ્થય છ ેજો ઈશ્વય,  
ત ભનદીયે કેભ ધાડ? 

 

30 

વાદી બાા, વાદી કડી,  
વાદી લાત લીલેક; 

વાદુ,ં કભજઠ જીલન જીલ,  
કય ન કદી અતીયેક. 
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31 

તાયા જીલનની ,  
તું જ ઘડી ર,ે બાઈ, 

યાલરમ્ફી ફન નશીં,  
તુજ તાકાત વલાઈ! 

 

32 

‘લીલેકફુદ્ધી’ શ્રદેષ્ઠ છ,ે 
લીજ્ઞાનલાત વત્મ, 

ધભો તણી બલાઈભા,ં 
બાયબાય અવત્મ. 
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33 

જડભુતી ત જડ છ,ે 
તેની ુજા કેભ? 

ભુખજ ભાનલી ક્માં વુધી 
ાીળ? ભ્રભ અને લશેભ? 

 
34 

ખાઈ–ીને ભજ કય, 
ભમાજ છી છ ેયાખ, 

જ, ત, ધ્માન, વભાધીને 
ઉંડા કુલાભા ંનાંખ.  
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35 

વુમજ પ્રકાળીત લીશ્વભા ં
કાયણ લીના ન કભજ, 
ુલજગ્રશથી ય થઈ 
લીચાય જીલન ભભજ. 

 
36 

ધભજકથાથી વુધયે ત 
આખંુ બાયત વંત, 
ધભજકથા કયી રુંટતા, 
ઢોંગી ાી ભશંત. 
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37 

કઈ કઈન ગુરુ નથી, 
નથી કઈ ચેર, 
ગુરુલાદનુ ંતુત 

આ ક્ષણથી શડવેર. 
 

38 

એકેમ ફાલા ફાુના 
નશીં જ બ્રહ્મજ્ઞાન,ે 

લીશ્વભાં વુખ વાધન 
દીધાં લીજ્ઞાને. 
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39 

ભાને ેટ ેઅલતમો  
કઈ નથી બગલાન, 
વાદી વીધી લાતન ે
ળાણા, વભજ ેવાન. 

 
40 

ભનદીય–ભસ્જીદ છડીન ે
ઝુંડટ્ટીભાં જા, 
ભાનલવેલા કયી, 
ભશાભાનલી થા. 
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41 

ભાટી–થ્થય–ધાતુની 
જડભુતી તે જડ, 

તેની સ્લૈચ્છીક ગુરાભીની 
ફાફતભાં તું ન ડ 

 
42 

નાસ્તી ઈશ્વય, ઢોંગી 
ગુરુને કદી નશીં નભજ,ે 

વીધા વાદા વત્મન ે
કેભ નશીં વભજ?ે 
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43 

ગઈ કારે તે બુત છ,ે 
આલતી કાર વનુ,ં 
આજનું વુખાનનદ 
ત તાયે છ,ે ખનું. 

 

44 

નથી ફધ કે આગ્રશ, 
આ છ ેલીચાય કણ, 
તાયાભાં ઉછયેીન ે
તેને ફનાલ ભણ. 
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45 

લાંચી, લીચાયી અભર કય, 
ત જ ફનીળ ભાણવ, 

નશીં ત ખુણે ડ્ય યશી, 
ફુઝામેરું પાનવ. 

 
46 

તાયી ાવે કડીમુ,ં 
તેર અને છ ેલાટ 

ભાયા દીક–સ્ળજથી 
ઉજા જીલન લાટ. 
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47 

શ્રદેષ્ઠ દીલવ-તીથી–લાયભા ં
યાભવીતા યણ્મા,ં 

ત ણ દુખી દુખી થઈ 
લનભાં બટક્મા?ં 

 
48 

તીથજધાભની ફવ  
ઘણી ઉથરી, ખીણભાં ડ,ે 
ત્માયે યભકૃાુ પ્રબુ 

ફચાલલા ળું કયે? 
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49 

કુમ્બભેે શ્રદદ્ધાુઓ 
કચડાઈ ને ભયે, 
તેને ફચાલલા ળું 

કદી પ્રબુ ર્વશાયે ચડ?ે 
 

50 

જલાનનુ ંભૃત્મુ છતા ં
ળકવબાભાં ગામ, 

‘તાયીકરુણાન ાય નથી?’ 
રાપાનું ભન થામ. 
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51 

બુત-ીળાચ-ચુડરે-ખલીવ 
નફાં ને કનડ,ે 

ભક્કભ ભનનાં ભાનલીના ં
યસ્તે ણ ન ચડ.ે 

 
52 

અનધશ્રદદ્ધાની ફશેન  
તે શ્રદદ્ધાને કશેલામ, 

વત્મ ળબ્દ ‘લીશ્વાવ’ છ,ે  
શલે એભ કશેલામ. 
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53 

વક્રટેીવ, એીક્મુયવ ને 
ભશી ચાલાજક, 

ભશાભાનલને સ્ભય, 
લીશ્વ તણં એ નાક. 

 
54 

જ ેફુદ્ધ ેઈશ્વય તણ કમો 
નમો ઈનકાય, 

ખુદ તેને ઈશ્વય ગણી, 
ભુતી ફનાલી માય! 
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55 

જ ેભશાલીયે ત્માગથી 
લસ્ત્ર ણ છડ્યા,ં 

તેની આયવ ભુતી ય 
શીયાભતી જડ્યાં! 

 
56 

અખંડ ધુન–જ–ભનત્રથી 
કળું જ નશીં લે, 
કભજ કયીળ ત 

જીલનભાં વીદ્ધી તને ભે.  
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તાીઓ ાડી ાડી ધુન કયે 
ત ભગજ જળે કટાઈ, 
કચયા લાજો શાથથી 

ત જળે વપાઈ.  
 

58 

યાત–યાતબય જાગીને  
બજન કમે નશીં વાય, 
દીલવબય કભજ કયીન ે
કુટમુ્ફ–દેળને તાય. 
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ફાલમે ચેરા ભુંડી 
કુકભો કયલાં, 

ા ફાશત્મા તણં  
કય છ, ળું કયલા? 

 
60 

ચભત્કાયથી ‘વંત’ની  
દલી પ્રાપ્ત જો થામ, 
ૉ ચભત્કાય કયી 
યગ ભુક્ત ના થામ? 
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ધભજગ્રંથ જો શ્રદષ્ઠ છ,ે  
ત લીજ્ઞાનગ્રંથ નીચ? 
ુણજ પ્રગતી લીજ્ઞાનભા,ં  
આટરું ત બાઈ ળીખ. 

 
62 

યાભામણ–ભશાબાયત ે 
ચભત્કાય બયભાય, 

મુદ્ધ, અશયણ, અકૃત્મ  
બમાજ છ ેબાયબાય. 
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વત્મ બરે કડલું દીળ,ે 
અનતે લીજમ થળ,ે 

આગાભી નલ ેઢીઓ, 
જીલન લીજતેા શળે. 

 
64 

કઈ કશે તે ભાન ના, 
‘લીલેકફુદ્ધી’થી લીચાય, 
સ્લનીબજય ફન ત જ 
તુ ાભીળ જીલનવાય. 
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ળશેંળાશ અકફય તણી  
નશતી આ તાકાત, 

સ્લીચ દફાલી, રાઈટથી  
ઝશ કયે પ્રકાળ. 

 
66 

ઈતીશાવનાં ળફ વડ્યાં, 
તેની ભુક દુગુંધ, 

બાલીના લીજ્ઞાનની 
ભાણી રે વુગંધ. 
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ચીંતીભ છ ેાી 
ત ત્માં ળાને જામ? 

ડૉક્ટય–ઈજનેય થકી 
લીદેળગભન કેભ થામ? 

 
68 

લીલેકફુદ્ધી લીચાયણા, 
વત્મ જીલનન ભભજ, 
ુણજણે અનાલળ,ે 
તે જીલતેજીલત સ્લગજ. 
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‘યાભામણ’ એલી કશે,  
જાણે તે યાભન ભીત્ર, 

ભુખોને બયભાલલા,ં  
ઉબાં કયે ભ્રભ ચીત્ર. 

 
70 

કથા યાભ લનલાવની  
કયતા, ત્માયે યડ,ે 

કથા ુયી કયી ફાજી, 
ભીષ્ટ્ાન બાચડ.ે 
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ધભજ–ધભજગુરુ–ધભજગ્રંથ 
નશીં દાખલે ંથ, 

જાતે લીચાયી જીલળ ે
ત જ ફન ેફલંત 

 
72 

કશે કફીય થ્થય ુજ ે
પ્રબુ જો ભી ળકે, 
ત ત લજત ુજીન ે
સ્લગજ જ ભી ળકે. 
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ગામને ભાતા ભાનત  
એઠુ ંખલડાલી, 

ઉકયડ ેકાઢી ભુકે,  
રાકડીએ દડાલી! 

 
74 

ળુબ દીલવ તીથીલાય  
જો પ્રબુએ વજરેા,ં 

અળુબ દીલવ તીથીલાય  
ત, યાક્ષવે વજરેા?ં 
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75 

વભુી ક્રાંતી કયલી શ,  
ત ઘયભુથી લીચાય, 
વત્મ, નમામ ને પ્રેભને  
અનુવયી કય પ્રચાય. 

 
76 

ભનદીય–ભસ્જીદ ના કય, 
નીળા કેયા રુભ, 

જ્ઞાનકેનદ્ર ઉબાં કયી, 
અજ્ઞાન કય ગુભ. 
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77 

અન્નક્ષેત્રભાં શયાભનુ ં
બીખાયીઓ ત થામ, 

દીલવે 100 રુીમા બીખી, 
ીક્ચય–જુગાયે જામ! 

 
78 

પ્રાથજના, પ્રેમય, નભાજ  
કદી જ નશીં પે, 

તુટરે લામય પનન, 
કણ તને વાંબે? 
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ધ્માન, ધાયણ, ધુન 
તે છ ેશલાતીમાં રુ, 
તેના ત અતીયેકથી 
તન–ભન ફને કુરુ. 

 
80 

ભારંુ તે વારંુ નશીં, 
વારંુ તે ભારંુ, 

આ અભુલ્મ લીચાયથી 
જીલન ફને પ્મારંુ. 
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ળીલરીંગ ય ઉંદય 
યાત્રે ચખા ચણે, 

ત દેલાધીદેલ ણ, 
કદી નશીં વલે? 

 
82 

ચય ચયત  
ભુતીના લસ્ત્રારંકાય, 

કાચની આંખેથી પ્રબુજી  
એ ળું જુએ ફીચાય? 
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83 

જગદ્ગુરુ ને ને  
ણ યવેલ થામ, 
આણી જભે જ ેએ 

ફધાં ખાદ્ય દાથો ખામ! 
 

84 

નથી દીર્વમ કે નથી બર્વમ, 
નથી કઈ તાયણશાય, 
તાયા ક્રવ તણ વદા, 
તું જ ઉાડીળ બાય. 
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આગ્રશ, ુલજગ્રશ, શઠાગ્રશ 
ભેરી નીભજ થા, 

પ્રેભ–વુખ ને ળાંતીના 
ગીત શમ્ભેળાં ગા. 

 
86 

જીલતાં યક્તદાન કય,  
ભમાજ છી દેશદાન, 
તાયા જીલન–કભજની  
વદા યશેળે ળાન. 
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વત્મ તણ લીકલ્ના,  
વત્મ નગ્ન છ ેવાલ, 
ભશાપ્રંચી દુષ્ટ્ના  
ચારે ના ત્માં દાલ. 

 
88 

તું કઈન ગુરાભ ના,  
સ્લતનત્ર લીચાય કય, 

ભુક્ત અને ભોરીક ફની,  
વત્મ આચયણ કય. 
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ગુરુ, ભાતા–ીતા તણાં  
જુઠન કય લીયધ, 
વાચું ળું તે વંળમ,ે  
સ્લમં કયી રે ળધ. 

 
90 

આત્ભા કે યભાત્ભા,  
કઈએ જોમ–જાણ્મ ના, 

ધભાુંધની ‘શા’ ભશીં  
કેભ ભેલે ‘શા’? 
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કયડની કીમ્ભત તણ,ં  
તારંુ છ ેઆ ભગજ, 
તાયી યીતે લીચાયીને  
તેને કેભ ના કવ? 

 
92 

ચીંતીભ દુષ્ટ્–ફુરંુ જ છ ે
ત મુલા ેઢી કેભ જામ? 
શ્રદેષ્ઠ–વુળીક્ષીત મુલાધન 
મુયભાં કેભ ઠરલામ? 
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ચીંતીભ–પ્રલાવી  
રેખકના ગ્રંથ લાંચ, 
ત્માંના ઉત્તભ જીલનન  
ચીતાય ભે વાચ. 

 
94 

આણે વુધયલું જ નથી? 
દુનીમા ગઈ ફદરાઈ, 
તાયાથી ળરુઆત કય, 

લશારા લાચક ફશેન–બાઈ. 
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રકળાશી અતીયેકન  
લૈબલ ના વામ, 

બરે શલે બાયત ભશીં.  
વભુી ક્રાંતી થામ. 

 
96 

દયેક ધાભીક ગં્રથભાં  
ચભત્કાય બયભાય, 

ળક્મ નથી તે કેભ શ?  
ળાણા કય લીચાય. 
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વંળમ આત્ભા લીનશ્મતી – ના, 
વંળમ આત્ભા લીકસ્મતી – શા. 

 

98 

ઓભ, ક્રવ કે ચનદ્ર તાયક, 
કઈ નથી તાયા ઉદ્ધાયક. 

 

99 

મુગે મુગે વજીજ અવુયને, 

વંશાયલા પ્રબુ અલતયે! 

જો પ્રબુ વલજ ળક્તીભાન છ ે 

ત નકાભી કવયત કેભ કયે? 
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યભકૃાુ પ્રબુજી છ,ે  
ત દુ:ખ ળાને દ?ે 

ઈશ્વય દુ:ખદાતા જ છ,ે  
ત તેને કેભ ુજ?ે 

 

101 

અક્કરન ઉમગ કય, 
ભોરીકતા કેલ, 

ફધા જ ધભો છડીને,  
વદૈલ ભુક્તી ભેલ. 
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કઈની કંઠી ફાધં ના,  
કંઠી એ જ ગં્રથી. 

નીજ ના ભોરીક ભાગજન  
ફની જજ ેંથી. 

 
103 

એક જ વુત્ર અનાલી ર,ે 
ઈશ્વય ના નશીં ધભજ, 
કભજ કયી તું ાભળ,ે  
વાચ જીલન ભભજ. 
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આચયલું અળક્મના  
જીલનભાં આ ચીંતન, 

ઢીરાળ, આ ફધી છડીને  
ભક્કભ કયી રે ભન. 

 
105 

આ બાયેરા અગ્નીથી  
તાય ચુર વગાલ, 
ક્લ અન્ન ચાલીન,ે  

વુખી જીલન જીલી જાલ. 



ભારેલા અગ્નીના તણખા             https://govindmaru.com         75 
 

106 

લૈકંુઠ – કૈરાવને,  
સ્લગજ અને જન્નત, 

અરગ દેળ આકાળભા?ં  
કનું એ વજ જન? 

 
107 

શીનદ-ુબુત, ભુસ્રીભ-જીનાત, 
ખ્રીસ્તી કેય ઘસ્ટ, 

આકાળે ળું કદી શળ,ે  
અરગ ભુકાભ સ્ટ? 
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શીનદુ સ્લગજસ્થ થમ,  
ભુસ્રીભ જન્નતળીન, 
નાસ્તીક કેયા આત્ભા 
ળું બટકે દેળ લીશીન? 

 
109 

 ‘ફાુ’ વારંુ ફરે  
ત વુલક્તા કશેલામ, 
તેને ‘ઈશ્વય’ ભાનીને  

ગ ના ુજામ. 
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ભાંવ–ભચ્છી ખયાક છ,ે  
પાલે તે ખામ, 

ળાકાશાયી ર્વમવની શ,  
ત ાી કશેલામ. 

 
111 

બાલે, પાલે ને ગભ,ે  
તેલું જીલ જીલન, 
વુખાથે જ લામુું,  
તે જ છ ેતારંુ ધન. 
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કઈ ભાનલ આદળજ ના,  
વો છ ેભાટી ગા, 

ખયે વભે જ ેભદદભા,ં  
તે જ છ ેવાચા વગા. 

 
113 

ડીમાભાં લીમજ ીએ ત, 
દ્રણાચામજ જનભે? 
યવેલ ીલા થકી, 

ભગયી ફા અલતયે? 
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ફુદ્ધીભતાં લયીષ્ઠ ં 
જ ેશનુભંત કશેલામ? 
વંજીલની ન ઓખી,  
લજત ઉંચકી જામ? 

 
115 

ઉયથી ઉતયે નશીં,  
‘કુયાન’ શ કે ‘લેદ’, 
ભાનલનું વજ જન ફધુ,ં  
કઈ નશીં ત્માં બેદ. 
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નીયાકાય ઈશ્વય નથી  
ત આકાય ક્માંથી શમ? 
દીઠા શમ ત દાખલે,  
ભાઈના વુત કઈ! 

 
117 

‘બ્રહ્મ વત્મ, જગત જુઠુ’ં  
– જણેે રખ્મંુ શળે – 

તે ણ ‘જુઠા’ જગતભા,ં  
જનમ્મ – જીર્વમ શળે! 
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ઝનુની ધાભીક શમ છ,ે  
ભાટ ેધભજ ઝનુન, 

કઈ જ યૅળનારીસ્ટથી  
કદી થમા ના ખુન. 

 
119 

દેલએ છકટથી  
અભૃત ીધું શમ, 

ત આજ ેણ ૃથ્લી ય  
કેભ દેખામ ન કઈ? 
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અનધ, દેખતાં ને રગંડા  
લજત કુદી જામ, 

તેની જ જો કૃા શમ  
ત ફાબીકુ્ષક કેભ થામ? 

 
121 

‘ઈશ્વય ભયી ગમ’ કશે,  
ળાણ નીત્ળે જણ, 

‘શત નશીં, ક્માંથી ભયે?’  
શંુ કશંુ છુ ંને ણ. 
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શતાં નશીં ને છ ેનશીં,  
શળે જ નશીં ઈશ્વય, 
ભુયખ, તેને દેખલા,ં  

ભાથાં છાડી ના ભય. 
 

123 

પ્રકાળ ક્માંથી આર્વમ,  
ક્માં એ ચાલ્મ જામ? 
જનભ અને ભૃત્મુ તણં  
એ યશસ્મ વભજામ? 



ભારેલા અગ્નીના તણખા             https://govindmaru.com         84 
 

124 

આજ ેણ દક્ષીણભા ં 
ફગવ શજાય ‘કલ્કી’ છ,ે 
અનધશ્રદદ્ધાુઓને વધુાયલા  

ડૉ. કલુય ણ ળું કયે 
લીચાયવયણી જ ‘શરકી' છ.ે 

 
125 

ચભત્કાય ન ેફ્રડથી 
અવત્મલાદીઓ ુજામ, 

ડૉ. કલુય જલેા વત્મનીષ્ઠ 
દેળભા ંશડધુત થામ. 
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યાજા યાભભશન તણી  
વતી પ્રથા ફંધી, 

શજીમે વતીઓ થામ છ,ે  
રુ કંુલય અનધી. 

 
127 

ઘડા ાવે ઘાવન બાય,  
ખામ નશીં ત ળું કય? 
બાયતના ધભાુંધને રાખ  

કશી કશીં ને ભય? 
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લેદઋી અજ્ઞાનીઓ,  
વુમજ, ચનદ્રન ેદેલ ગણ,ે 
ભ્રાભક ખટી લાતને  
ભાનલી કેભ આણે? 

 
129 

ભનયથ, અબીેકથી  
કઈનું બરું ન થામ, 
બાં–ધભાુંધને  

રુંટી કણ બયેટ ખામ? 
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130 

શ્રદાદ્ધ તણાં દીલવે બરા,ં  
ીતૃ ફને કાગડ? 

રુઢી ત્મજલા જયાક ત  
કભન વેંવ લાય. 

 
131 

ીતૃ કદી વંતાનને નડલા,  
બુત ફન?ે 

ભૃત ીતૃને તું ળુ,ં  
યાક્ષવ જલે ગણે? 
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132 

ટરેીથી ને પ્રાંચેટ,  
લાસ્તુળાસ્ત્ર, જ્મતી, 
તનદુયસ્તને ભાયલા,  

આ વો ધાભીક લી! 
 

133 

દ્રોદીને વીતા વભી,  
વતીઓ દુ:ખી થામ! 

તે વતમુગ કયતાં બર  
આ કીમુગ કશેલામ. 
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ભાત્ર કથાના શ્રદલણથી 
યીક્ષીત જભે શમ ભુક્તી, 
ભશેનત કઈએ કયલી નશીં, 

કેલી વય છ ેમુક્તી! 
 

135 

અજાભીર જભે છલે્લી ક્ષણે, 
નાભથી ભતી ભુક્તી, 

છલે્લી ક્ષણ વુધી ા કય, 
અજભાલ એ મુક્તી! 
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ધભજગ્રંથના ગતકડા ં 
તું જો વાચાં ભાન, 

ભાયી નજયે, જાગતા  
તું બુલ્મ છ ેબાન. 

 
137 

યાભ–કૃર્ષણ જો પ્રબુ શતા,  
ત ભમાજ કભતે કેભ? 
જાતનું કુળ ના કમુું,  

તારંુ કયળે કેભ? 



ભારેલા અગ્નીના તણખા             https://govindmaru.com         91 
 

138 

તન, ભન, ધનના ફગાડ રુ, 
દયેક ધભજના યીલાજ, 

વદીઓથી આ ગયીફ દળે, 
થત યહ્ય તાયાજ. 

 
139 

ભાયી લાત વીધી વય, 
આ તડને આ પડ, 
લીલેકફુદ્ધી લાયી, 
લજૈ્ઞાનીક ફન, બડ! 
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140 

ધાભીક લી ીલયાલતાં,  
એક નીયાળા યાભ, 

ઋી આશ્રદભ કશેલયાલતા,ં 
ઢગરાં ધનના ધાભ! 

 
141 

ગંગા ભૈમાને ગણ ે
ભાતા વભાન લીત્ર, 

ગાભેગાભની ગટય ઠારલે, 
ધાભીક–દમ્બી કેલા લીચીત્ર! 
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તીરક કયતાં 83 થમાં,  
તમ દાદાજી ના વુધમાજ, 

ટક ટક ઘયભાં કયી,  
વોના વુખળાંતી શણ્મા! 

 
143 

ભનદીય કેયે ઓટરે  
ગાભ તણી ંચાત, 

નલયા,ં નીલૃત્ત ડવરા,ં  
ઢોંગી કેયી ંચાત! 
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થીભાંના યીંગણાં, 
ંડીતથી જ ખલામ, 

ુજનવાભગ્રી ને દક્ષીણા 
ંડીતને ઘયે બયામ. 

 
145 

ઘયના છકયાં ઘંટી ચાટ,ે 
ઉાધ્મામને આટ, 
તેલા ભુખજ ધભાુંધને  
ુત્ર ભાયે થાટ! 
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146 

એીક્મુયવ, ચાલાજક ને  
નીત્ળ,ે યવેર ને કલયુ, 

ગુજયાતે પ્રા. યભણ ાઠક, 
યૅળનારીઝભ–નુય. 

 
147 

દેળબક્તી ભશીભા  
કશે ફાુ યાભામણી, 
વંતાન યણાલીને  

લાર્વમાં લીદળે બણી! 
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તાને ‘યૅળનર’ કશે  
દમ્બી કથાકાય, 

યાભ–કૃર્ષણના જીલનનાં  
લખાણ ેચભત્કાય. 

 
149 

સ્લાભી કેયી રુભભા,ં  
વભુશ ફી.ી. જોલામ, 
કડી બા કીળયન,ે  
વૃષ્ટ્ી લીરુદ્ધ કૃત્મ થામ! 
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લયલી છ ેઘટના ફધી,  
યજ યજ ફનતી, 

ધભાુંધની આંખ કેભ  
નથી જ ઉઘડતી? 

 
151 

લેદકાભાં ણ શતા,  
નયફરી, ગો–ભાંવને વુયા, 
આજના ફાલા–ફાુ ણ 

ફધી લાતભાં ુયાં! 
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ઘેરી ચેરીઓ ફાુની  
ચયણ ધુ રૈ જામ, 
ભુતી વાભે ભનદીયે  
ભુકી ધુ ુજામ! 

 
153 

 ‚યવેલે રદફદ બક્તને  
પ્રબુ ભસ્તક ઝગભગતા ંકીયીટ‛ 

આલા અનધવભાજ ય,  
કેભ ભાંડલી ભીટ? 
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‘ઠાકયજી નથી થાલુ’ં કશી, 
કઈ ભુતી ના બાગી, 

વજીલે ુજો, જડ ને નશીં,  
અયે ભનુર્ષમ અબાગી! 

 
155 

‘થ્થય ુજ ેશયી ભીરે, 

ત ભૈં ુજુ ંશાડ’, 
થ્થય છ ેજો ઈશ્વય, 
ત ભનદીયે કેભ ધાડ? 



ભારેલા અગ્નીના તણખા             https://govindmaru.com         100 
 

156 

‘આ ભઆુ ીછ ેડફુગૈ દુનીમા’,  

કશે કફીય કભાર. 
સ્લગજ, નકજ ને ુનજ જનભની  
છડ ફધી જ ફફાર! 

 
157 

‘ગુરુ થા તાય તું જ’  
એભ કશે અખ ભશાજ્ઞાની, 

ગુરુલાદના તુતભાં  
પવામ કેભ અજ્ઞાની? 



ભારેલા અગ્નીના તણખા             https://govindmaru.com         101 
 

158 

ુજ્મ ભુતીઓ આજની 
ીયાભીડ ેદટાળે, 

‘ભભી’ જભે મ્મુઝીમભ ભશીં 
કાચેટીએ ુયાળે! 

 
159 

લૈજ્ઞાનીક જીલન જીલી,  
વુખ વભૃદ્ધી ભાણે, 
જીલલાન વુખ ભનત્ર  
વો મુયીમન જાણે. 
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‘ઘણાં યભશે્વય–ક્માંની લાત?’  

કશે અખાજી વત્મ, 
ભાયા જીલને એક ટક  

ણ નથી પ્રબુ અગત્મ! 
 

161 

નાસ્તીક જીલન જીલીને 
વીનીમય વીટીઝન શંુ વુખી, 

ધાભીક ક્રીમાકાંડ કયી  
તભે કેભ છ દુ:ખી? 
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લણીક–ફુદ્ધીથી જો જુઓ, 
ધાભીકતા જ ફગાડ, 

તનને,  ધનને ફચાલલા,  
કેભ તું લાય રગાડ? 

 
163 

તનભનની કવયત કયી  
ફને તું તદંુયસ્ત, 

વુખ–વભૃદ્ધી વાચલી,  
કદી ન ાભે અસ્ત. 
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ધભજ અવત્મ, કભજ વત્મ,  
કય ભાનલતાનાં કાભ, 

નમામ નીતીથી જીલળે ત, 
યાભનું ના કૈં કાભ. 

 
165 

તાયા જીલનભાં શલે કય,  
તું વભુી ક્રાંતી, 

લડલાદીધી દુય કય,  
ફધી જ ભ્રાભક ભ્રાંતી. 
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રેરીન, ભાકજવ, ભાઓ તણી 
લીચાયણા છ ેવત્મ, 

બાયતભાં આજ ેજ છ,ે  
તેની વાચી અગત્મ. 

 
167 

કલીતા ગણ કે તુક ગણ,  
આ છ ેવત્મ લીચાય, 

તને ગભે – અનાલી ર,ે  
અને કય પ્રચાય. 
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આ નાનકડા દીથી,  
તું વગાલ ભળાર, 
આગાભી વદી વુધી  

થળે તાયી ઉજી કાર. 
 

169 

આ ત લીચાય કીયણ છ,ે  
તું ફનજ ેવુયજ, 

તાયા થકી જ લીશ્વની, યત્ન 
ફની જળે યજ. 



ભારેલા અગ્નીના તણખા             https://govindmaru.com         107 
 

170 

ભાયી લાત વીધી વય,  
આ તડને આ પડ, 
‘લીલેકફુદ્ધી’ લાયી,  
લૈજ્ઞાનીક ફન, બડ! 

 
● 
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6 

ભાયી અનતીભ ઈચ્છા 
અનુક્રમણીકા 

1. ભાયા ભૃતદેશ ય ધુ–
દી કે શાયતયા ન કયળ. 
ળાર કે પુર ન ઓઢાડળ. 
ચનદન કે તુરવીભાા, 
ગંગાજ કે ચાંદરા ન 
લાયળ. 

2. ભાયા ભૃત્મ ુ છી કઈ 
કુટમુ્ફીના ઘયે ળબુ પ્રવંગ 
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શમ ત તનેે જાણ ન 
કયળ ને કદાચ તનેે ખફય 
ડ ે ત તેઓન ળુબ 
પ્રવંગ આનનદથી ઉકેરલા 
કશેળ. 

3. ભાયા ભતૃ્મુની જાણ કઈ 
છાાં દ્વાયા કે અનમ યીત ે
પ્રવાયીત ન કયળ. 

4. ભાયા પટા ય પુરભાા કે 
ધુ–દી ન કયળ. 
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5. ળકવબા કે પ્રાથજનાવબા 
ન યાખળ. 

6. ભાત્ર એક જ દીલવ, જ ે
અંગત રક ળક કયલા 
આલે તેભને ચા–ાણી 
કયાલી ળાતંીથી લીદામ 
કયળ. 

7. ભાયા ભૃત્મ ુ છી દળા –
અગીમાયભું – ફાયભું –
તેયભુ ં – ચારીવ –લયવી 
લગેયે કળુ ં જ ન કયળ. 
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દાન આલું શમ ત 
ગયીફ તથા ફાકન ે
બજન–લસ્ત્ર લગેયે 
આળ. કઈ જ્ઞાતીજન કે 
કુટમુ્ફીને ભીષ્ટ્ાન ન 
જભાડળ. 

8. ટુકંભાં, દયેક રોકીક ન ે
ધાભીક ક્રીમાકાંડ ફનધ 
યાખળ. કેભ કે શંુ વ ટકા 
યૅળનારીસ્ટ શલાથી ભાનુ ં
છુ ં કે, ‘આ ભુઆ છી 
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ડફુ ગઈ દનુીમા’ તેભ 
યેતીભાં રખેરંુ ભારંુ નાભ 
જરદી બુવાઈ જામ ત ે
વારંુ છ.ે 

9. ભાયા સ્થુર દેશન ક્રભલાય 
આભ નીકાર કયળ : 
(1) પ્રથભ ત ભેડીકર 
કૉરેજને દશેદાન કયળ. 

(2) તેભ ન ફને ત કઈ 
પદ્રુ લાડીભા ં દાટી તનેા 
ય પાઉ ઝાડના છડ 



ભારેલા અગ્નીના તણખા             https://govindmaru.com         113 
 

લાલજો. 

(3) તેભ ન ફને ત દયીમ 
નજીક શમ ત તેભા ં
ધયાલળ. 

(4) તભે ણ ન ફન ે ત 
છલેટ ે ગેવ કે ઈરેક્ટરીક 
બઠ્ઠીભાં ફાજો; ણ 
કીરફનધ રાકડાં ફાી 
લન લીનાળભાં નીભીત્ત ન 
ફનળ ને ધુભાડાનું પ્રદુણ 
ન  પેરાલળ. ભાયા ભતૃ્મ ુ
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છી ભાયી યૅળનર પ્રલૃત્તી 
અથાજત્ ભાનલતા, પ્રેભ, 
વેલા, જ્ઞાન તથા આનનદ 
આતી પ્રલૃત્તી પેરામ ત ે
ભાટ ે ત્રીકા, ગં્રથ, 
પ્રલચનના આમજન 
કયલા ભાટ ેધન લાયળ. 

   આ ભાયી અનતીભ 
અન ેનમ્ર ઈચ્છા છ.ે 

●પ્રા. જ.ે ી. ભશેતા● 
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7 

અભાયા ંપ્રકાળન 
અનકુ્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટ્ી, નલા લીચાય, નલંુ ચીનતન ભાણલા 
ઈચ્છતા લાચક ફીયાદય ભાટ ે ‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ 
ઈ.ફુક્વનંુ પ્રકાળન કયલાનંુ કામજ ઉાડી રીધું છ.ે અભારંુ 
પ્રત્મેક પ્રકાળન ભાત્ર વદ્વીચાયના પ્રવાય ભાટ ે
લાચકભીત્રને ની:ળુલ્ક ભે છ.ે અભે 24 ઓક્ટફય, 

2020 વુધીભા ં નીચે ભુજફની 38 ઈ.ફુક્વનું પ્રકાળન 
કમુું છ.ે 

1 1. પ્રા. યભણ ાઠકના 25 રેખની ‘અબીર્વમક્તી’ 
‘ઈ.ફુક’–01 (ાનાં : 113) 

2 શ્રદી. દીનળે ાંચારના 25 રખેની ‘અબીર્વમક્તી’ 
‘ઈ.ફુક’–02 (ાનાં : 108) 

3 શ્રદી. ભુયજી ગડાના 25 રખેની ‘અબીર્વમક્તી’ 
‘ઈ.ફુક’–03 (ાનાં : 127) 

4 પ્રા. યભણ ાઠકના ચીનતનાત્ભક 37 રેખની 
‘ઈ.ફુક’ ‘લીલેક–લલ્લબ’ (ાનાં : 190) 

5 પ્રા. યભણ ાઠકના ચીનતનાત્ભક રખેભાથંી 206 
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યૅળનરભુદ્દાઓ તાયલી કાઢીને તૈમાય કયેર 
‘લીલેકલીજમ’ ગ્રંથની ‘ઈ.ફુક’ (ાનાં : 131) 

6 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ 

‘આનનદની ખજ’ (ાનાં : 53) 

7 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ ‘ટીન–
એજ’ભાં ફમફે્રનડથી વાલધાન’ (51) 

8 શ્રદી. યશીત ળાશના 25 રખેની ‘અબીર્વમક્તી’ 
ઈ.ફુક –04 ‘અધ્માત્ભના આટાાટા’ (111) 

9 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ 
‘આનનદનું આકાળ’ (ાનાં : 116) 

10 પ્રા. યભણ ાઠકની આત્ભકથાની ‘ઈ.ફુક’ 
‘આત્ભઝયભય’ (ાનાં : 257) 

11 શ્રદી. નાથબુાઈ ડડીમાની ‘ઈ.ફુક’ 
‘દુ:ખનીલાયણના ભ્રાભક ઉામ’ (ાનાં : 26) 

12 શ્રદી. એન. લી. ચાલડાના 14 રેખની 
‘અબીર્વમક્તી’ ‘ઈ.ફુક’–05 ‘ચાલાજક દળજન’ 

(ાનાં : 96) 

13 શ્રદી. દીનળે ાંચારના રેખની ‘અબીર્વમક્તી’–
‘ઈ.ફુક’–06 ‘વત્મવનદુક’ (ાનાં : 110) 

14 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ 
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‘વમ્ફનધભીભાંવા’ (ાનાં : 83) 

15 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ 
‘જીનદગી કઈ યીતે જીલળ?’ (ાનાં : 75) 

16 શ્રદી. લલ્લબબાઈ ઈટારીમાના 10 રેખની 
‘અબીર્વમક્તી’ – ‘ઈ.ફુક’ – 07 ‘લીચાયમાત્રા’ 
(ાનાં : 84) 

17 શ્રદી. ફી. એભ. દલેના 8 રેખની ‘અબીર્વમક્તી’–
‘ઈ.ફુક’–08 ‘ભ્રભ બાંગ્મા છી...’ (ાનાં : 90) 

18 વુશ્રદી. કાભીની વંઘલીના 11 રેખની 
‘અબીર્વમક્તી’ ‘ઈ.ફુક’–09 ‘કીતની શકીકત, 

કીતના પવાના?’ (ાનાં : 72) 

19 શ્રદી. દીનળે ાંચારની ‘અબીર્વમક્તી’ ઈ.ફુક–10 
‘યૅળનારીઝભન ઘંટનાદ’ (ાનાં : 93) 

20 શ્રદી. દીનળે ાંચારના 12 રખેની ‘અબીર્વમક્તી’ 
‘ઈ.ફુક’–11 ‘યૅળનારીઝભન ઘંટનાદ–2’ (ાનાં : 
110) 

21 શ્રદી. દીનળે ાંચારના 12 રખેની ‘અબીર્વમક્તી’ 
‘ઈ.ફુક’–12 ‘યૅળનારીઝભન ઘંટનાદ–3’ (ાનાં 
: 122) 

22 શ્રદી. યભેળ વલાણીની ‘અબીર્વમક્તી’ ઈ.ફુક–13 
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‘દેતે શૈં બગલાન ક ધખા’ (ાનાં : 136) 

23 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ 
‘વંતાનભાં વંસ્કાયવીંચન’ (ાનાં : 95) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ 
‘ભૃત્મુભીભાંવા’ (ાનાં : 34) 

25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ‘ઈ.ફુક’ 
‘જીપ્વીની ડામયી’ – ‘એક વૈનીકની નોંધથી’ 
(ાનાં : 112) 

26 ડૉ. ફી. એ. યીખના 12 રેખની ‘અબીર્વમક્તી’ 
‘ઈ.ફુક’–14 ‘ભનત્ર–મનત્ર–તનત્રનું અલીજ્ઞાન’ 

(ાનાં : 101) 

27 શ્રદી. ગલીનદ ભારુ વમ્ાદીત ‘અંગદાન’ અંગેના 
રેખની ‘અબીર્વમક્તી’ ‘ઈ.ફુક’–15 ‘અંગદાનથી 
નલજીલન’ (ાનાં : 102)  

28 શ્રદી લીક્રભ દરારના 10 રખેની ‘અબી.’ 
‘ઈ.ફુક’–16 ‘યૅળનારીસ્ટની દૃષ્ટ્ીએ ગીતાન 

વંદેળ’ (ાનાં : 81) 

29 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાંત ળાશની ડામયી–

વંગ્રશનાં ‘લીચાયભતી’ની ‘ઈ.ફુક’ ‘ળાણણનાં 



ભારેલા અગ્નીના તણખા             https://govindmaru.com         119 
 

ભતી’ (ાનાં : 104) 

30 પ્રા. યભણ ાઠકના 19 લીચાયરખેની વુશ્રદી. 

યચના નાગયીક વમ્ાદીત ‘ઈ.ફુક’ ‘આચાયી 

વફ જગ ભીરા’ (ાનાં : 165) 

31 વુશ્રદી. યચના નાગયીકના કંઠીભુક્ત લીચાયરેખની 

‘અબીર્વમક્તી’ ‘ઈ.ફુક’–18 ‘ફઠૈ થ્થય કી નાલ’ 

(ાનાં : 167) 

32 પ્રા. યભણ ાઠકના 12 રેખની ‘અબીર્વમક્તી’ 

‘ઈ.ફુક’–19 ‘સ્લગજ ધયતી ય છ’ે (170) 

33 શ્રદી. દીનળે ાંચારે વપુ્રવીદ્ધ અબીનેતા અને 

યૅળનારીસ્ટ નયેનદ્ર ભવયાણીન રીધરે 

ઈનટયર્વમુની ‘ઈ.ફુક’ ‘અબીનેતા નયેનદ્ર ભવયાણી’ 

(ાનાં : 89) 

34 પ્રા. વુમજકાનત ળાશના 11 રખેની ‘અબીર્વમક્તી’ 

‘ઈ.ફુક’–20 ‘આણ ભાંદ વભાજ’ (ાનાં : 

210) 

35 ‘લાસ્તુળાસ્ત્ર અને પેંગળુઈ’ અંગેના રેખની 



ભારેલા અગ્નીના તણખા             https://govindmaru.com         120 
 

‘અબીર્વમક્તી’ ‘ઈ.ફુક’–21 ‘લાસ્તુળાસ્ત્ર : લીજ્ઞાન 

કે અલીજ્ઞાન’ (ાનાં : 110) 

36 ડૉ. ભુકુર ચકવીના ભનચીકીત્વા અંગેના 13 

રેખની ‘અબીર્વમક્તી’ ‘ઈ.ફુક’ – 22 

‘ભનભતાતંય’ (ાનાં : 226) 

37 પ્રા. જ.ે ી. ભશેતાની  175 યૅળનર ંક્તીઓની 

‘અબીર્વમક્તી’ ‘ઈ.ફુક’ – 23 ‘બાયેરા અગ્નીના 

તણખા’ (ાનાં : 120) 

ભણી ભારુ 
●‘ઈ.ફુક’ પ્રકાળક● 

405, વયગભ એાટજભનેટ,  

નલવાયી કૃી મુનીલવીટી વાભે, 
લીજરય, નલવાયી.  

સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396 450  
વેરપન : 9537 88 00 66  

ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 
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