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આદયબાલથી  

 
ડૉ. ળળીકાન્ત ળાશવાશેફન ે

શ્રદ્ાાંજરી 

ગલીન્દ ભારુ અને ઉત્તભ ગજ્જય 
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ઈ.ફુકને આલકાય 

–કુભુદફશેન ળળીકાન્ત ળાશ 

ભાયા જીલનવાથી–ભાયા તી ળળીકાન્ત, લીજ્ઞાનના 
લીદ્યાથી અને આજીલન કાભ કમુું ળીક્ષકનુાં. લાચનના ુયા 
વ્મવની. યજ જ નીતનલાાં ુસ્ટતક આલે. યાતબય લાાંચે. તક 
ભળે્ય તેન નીચડ ‘ગુજયાતભીત્ર’ભાાં ચારતી એભની ફ ે
કૉરભભાાં તેઓ લાચકન ેલશેંચે. 

એલા રેખની તેઓ ુસ્ટતીકા પ્રકાળીત કયે અન ે

આપ્તજનભાાં ભપત લશેંચે. ુસ્ટતક ભાટને અખુટ પ્રભે એભન ે
એભના ગુરુ આદયણીમ ગુણલન્તબાઈ ળાશવાશેફ ાવેથી 
ભળ્ય.  

એ ત ફયાફય; ણ લાાંચતાાં લાાંચતાાં ડામયી ખરી 
તેભાાં, ુસ્ટતકભાાંની ગભતી લાત ટકાલે. વશેજ ે લીલીધ 
લીમના લાચનભાાંથી લીણેરાાં આ ‘ભતી’ભાાં લૈલીધ્મ ણ ઝાઝુાં 
જ યશેલાનુાં. ક્માાંક નાનકડી લાતાા, નાનકડ પ્રેયક પ્રવાંગ, 
વુલીચાય, કઈ ગઝરન ળેય, ક્માાંક આખી ગઝર, ક્માાંક 
જીલનભાાં અભરભાાં ભુકલા જલેાાં નીતીવુત્ર ણ શલાનાાં. 
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એની ણ એભણે એક ુસ્ટતીકા કયી તે આ 
‘ળાણણનાાં ભતી’ આ વાંગ્રશભાાંથી વાય થતાાં એભની રુચી, 
જીલન પ્રત્મેન એભન જીલન્ત અબીગભ સ્ટષ્ટ કામ છ.ે 

આ ુસ્ટતીકા એભણે એભના લશારા લીદ્યાથીવખા અન ે

શલે અભાયા યીલાયના વભ્મ ફની યશેરા બાઈ ઈન્તેખાફ 
અનવાયીને અાણ કયી છ.ે 

લાચકને આ ઈ.ફુક ગભળ ેજ એની ભને ખાતયી છ.ે 
એભાાં જ સ્ટલજન વયખા બાઈ ગલીન્દ ભારુ અને લડીર ઉત્તભ 
ગજ્જય તયપથી એભને અામેરી આ બાલબયી અાંજરીનુાં 
વાથાક્મ ણ છ.ે. 

–કુભુદ ળળીકાન્ત ળાશ 
35, આલીષ્કાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાાંદેય યડ 
વુયત – 395009 વમ્કા : 0261 – 2776011 

ભફાઈર અન ેલૉટવે  : 99241 91701 

ઈભેર : વભીય ળાશ :  samirpharmacist@yahoo.com    
03 March, 2019 

♦♦♦ 

mailto:samirpharmacist@yahoo.com
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અનુક્રમણીકા 

આ ઈ.ફુકભાાં ડૉ. ળળીકાન્તબાઈનુાં રખાણ કળુાં નથી. લીલીધ લીમના 
એભના લીળા લાચન લેા એભને ગભતી યચના કે લીચાય એભણે નોંધલાની આદત 
યાખેરી. આ એભની તે ડામયીભાાંની નોંધન વાંગ્રશ છ.ે તેની ણ એભણે એક ુસ્ટતીકા 
પ્રગટ કયેરી. નાભ આપમુાં ‘ળાણણનાાં ભતી’. આ વાંગ્રશભાાંથી વાય થતાાં, 
ળળીકાન્તબાઈની વાંદગી ય લાયી જલામ. જીન્દગી ભાટનેુાં એભનુાં ભનલરણ, 
અબીગભ વભજામ છ.ે બાયે આલકાય ાભેરી આ ુસ્ટતીકાનાાં ‘લીચાયભતી’ વ્માક 
લયાળભાાં છ.ે આળા છ ેઆ ઈ.બુક વોને ગભળે.. 

એક ાન ય એક કે ફે કલીતા, ગઝર કે યચનાઓ છ.ે તે લાાંચ્મા છી 
જ ેતે ાનના અાંતે જભણી ફાજુએ રખલાભાાં આલેર ‘અનુક્રભણીકા’ ળબ્દ ય ક્રીક 
કયતાાં જ આ અનકુ્રભણીકા ખુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા લાચકભીત્રને લીનન્તી 
છ.ે 

ક્રભ ાન ક્રભાાંક ક્રભ ાન ક્રભાાંક ક્રભ ાન ક્રભાાંક 
1  ……11…… 10 ……22…… 19 ……31…… 

2 ……13…… 11 ……23…… 20 ……32…… 

3 ……14…… 12 ……24…… 21 ……33…… 

4 ……15…… 13 ……25…… 22 ……34…… 

5 ……16…… 14 ……26…… 23 ……35…… 

6 ……17…… 15 ……27…… 24 ……36…… 

7 ……19…… 16 ……28…… 25 ……37…… 

8 ..…20…… 17 ……29…… 26 ……38…… 

9 ……21…… 18 ……30…… 27 ……39…… 
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ક્રભ ાન ક્રભાાંક ક્રભ ાન ક્રભાાંક ક્રભ ાન ક્રભાાંક 
28 ……40…… 50 ……62…… 72 ……84…… 

29 ……41…… 51 ……63…… 73 ……85…… 

30 ……42…… 52 ……64…… 74 ……86…… 

31 ……43…… 53 ……65…… 75 ……87…… 

32 ……44…… 54 ……66…… 76 ……88…… 

33 ……45…… 55 ……67…… 77 ……89…… 

34 ……46…… 56 ……68…… 78 ……90…… 

35 ……47…… 57 ……69…… 79 ……91…… 

36 ……48…… 58 ……70…… 80 ……92…… 

37 ……49…… 59 ……71…… 81 ……93…… 

38 ……50…… 60 ……72…… 82 ……94…… 

39 ……51…… 61 ……73…… 83 ……95…… 

40 ……52…… 62 ……74…… 84 ……96…… 

41 ……53…… 63 ……75…… 85 ……97…… 

42 ……54…… 64 ……76…… 86 ……98…… 

43 ……55…… 65 ……77…… 87 ……99…… 

44 ……56…… 66 ……78…… 
88 

અમારાાં 
પ્રકાશનો 45 ……57…… 67 ……79…… 

46 ……58…… 68 ……80…… 89 ……104…… 
47 ……59…… 69 ……81……  

48 ……60…… 70 ……82…… 

49 ……61…… 71 ……83…… 
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અનુક્રમણીકા 
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1 

વાચ રાબ કમ? 
ગુણલાન ભાણવન વાંગ. 

 
દુ:ખ કમુાં? 

ભુખા ભાણવની વફત. 
 

નુકવાન કમુાં? 
વભમ લેડપલ તે. 

 
ચતુયાઈ કઈ? 

ધભાનાાં તત્ત્લભાાં આવક્તી. 

 
ળુયલીય કણ? 

જણેે ઈન્દ્રીમ જીતી છ ેતે. 
 

અત્મન્ત પ્રીમ ષ્ડી કઈ? 
જ ેઅનુકુ ફની યશે તે. 
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વાચુાં ધન ક્મુાં? 
લીદ્યા. 

 

વાચુાં વુખ ક્મુાં? 
પ્રલાવે ન જલુાં ડ ેતે. 

 
યાજ્મ એટરે ળુાં? 

જ્માાં આજ્ઞાન અભર થામ તે. 
–નીતીળતકમ્ 

♦♦♦ 

 
અનુક્રમણીકા 
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2 

જીવક બી વચકી યાશભેં 
ચરતે શુએ દેખા; 

ઘય શભને ઉવી ળખ્વકા 

જરતે શુએ દેખા! 
–ળાશ આરભ 

●●● 
 

વાંકલ્ શ્રેષ્ઠ શમ 

ત ણ; 
તેને ટકાલી યાખલા ભાટ ે

આત્ભનીશ્ચમની 
જરુય શમ છ.ે 
જને નીશ્ચમ 
ાક શમ 

તે જ 
ભશાન ફને છ.ે 

અનુક્રમણીકા 
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3 

કઈએ કયેરા અનુચીત લતાન કે 
અનુચીત જાશેયાતની ખટી દરીર 
કયી ુષ્ટી ન આલી. ભઢાભઢ 

વાભેના ભાણવના દુગુાણ કશેનાય 
સ્ટષ્ટ લક્તા જલેા લીયરા વાંવાયભાાં 
કઈક જ શમ છ.ે ભાટ ેન્મામ વભાન 

રાગતા અન્મામને ણ; રગીયે 
વભથાન ન આલુાં. 

–વુબાીત 

●●● 
 

યીશ્તોંકી યસ્ટવી 
કભજોય તફ શ જાતી શૈ, 

જફ ઈન્વાન ગરતપશભીભેં 

ૈદા શને લારે વલારોંકે જલાફ બી 
ખુદ ફના રેતા શૈ... 

અનુક્રમણીકા 
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4 

ભાણવનુાં આમુષ્મ ફશુ ફશુ ત વ લાનુાં. તેભાાંમ 
ફાલ્મકા અને અતીલૃદ્ાલસ્ટથાને ફાદ કયીએ ત કેટરાાં 

લા ફાકી યશે કાભ કયલા ભાટ?ે આટરા નાના જીલનભાાં 
અભુલ્મ લોને ક્ષુલ્લક ફાફતભાાં ને ઈષ્માા, અદેખાઈ, દ્વે 
લગેયે અલગુણભાાં ળુાં કાભ લેડપી નાાંખલાાં? યસ્ટતે જતાાં 
ગટય આલે ને ફગીચમે આલે. ત્માયે આણે ગટયન ે

ચાતયીને ફગીચા તયપ જઈએ છીએ. યસ્ટતે ચારતાાં ખાડ 
આલે, ત આણે ખાડાભાાં ડતા નથી; ણ યસ્ટત ફદરી 
નાાંખીએ છીએ. જીલનભાાં ણ એલુાં જ ળુાં કાભ ન કયલુાં? 
પુર પુર લીણલાાં, પુર પુર લેયલાાં અને કાદલ–કીચડથી દુય 
યશેલુાં. ળુાં લીણલુાં અને ળાનાથી દુય યશેલુાં એ ત આણા 

જ શાથની લાત છ.ે 
–‘ઓળ’ યજનીળ  

અનુક્રમણીકા 
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        યસ્ટત નશીં જડ ેત યસ્ટત કયી જલાના, 
થડા અભે ભુાંઝાઈ ભનભાાં ભયી જલાના? 

છ ને પમાા નથી કાંઈ દી’થી ડયી જલાના, 
એ ળુાં કયી ળક્મા છ,ે એ ળુાં કયી જલાના? 

અમ કા, નથી કાંઈ બમ, તુાં થામ તે કયી રે, 
ઈશ્વય વભ ધણી છ,ે થડા ભયી જલાના? 

–અભૃત ઘામર 

●●● 
 

જીન્દગીભેં ફેળક 
શય ભોકેકા પામદા ઉઠાઓ; 

ભગય કીવીકે શારાત.. 

ઔય ભજફુયીકા નશીં... 

અનુક્રમણીકા 
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નીલૃત્ત આચામા પ્રજે્ઞળવયની ફામાવવજ ાયી 
વપતાુલાક તી ગઈ. પ્રાઈલેટ શૉસ્ટીટરભાાં ફીર 

ચુકલલા કાઉન્ટય ય ગમા ત્માયે, ડૉ. નમ્રતા ાંડીત 
ુષ્ગુચ્છ રઈને પ્રજ્ઞેળવયનુાં અબીલાદન કયલા ઉબાાં 
શતાાં. એભણે વયને ચયણસ્ટળા કયીને લન્દન કમાું અન ે
કષ્ણુાં, ‘વય, આે કાંઈ જ ચુકલલાનુાં નથી. શુાં આના 

નીયાભમ ળતામુ ભાટ,ે પ્રાથાના કરુાં  છુાં.’ રગબગ દઢ રાખ 
રુીમાનુાં ફીર સ્ટલીકાયલાન ઈન્કાય કયનાયી ડૉ. નમ્રતા 
વાભે પ્રજ્ઞેળવય પ્રશ્નચીષ્ત ફનીને સ્ટતબ્ધ થઈ ગમા! 
નમ્રતાએ કષ્ણુાં, ‘વય, આે ભને ન ઓખી? શુાં  દવભા 
ધયણભાાં આને ત્માાં ભેથ્વ ળીખલા આલતી શતી. ભાયી 

લીધલા ભાતા આની ટ્યુળન–પી ન ચુકલી ળકી, એટરે 
આે ભને એક અઠલાડીમુાં ક્રાવભાાંથી શાાંકી કાઢી શતી. 

‘વય, શુાં  આની ાવે ભેથ્વ ળીખીને ત ડૉક્ટય 
થઈ. ભાયાથી આની ાવે પી કેલી યીતે રેલામ?’ 
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પ્રજ્ઞેળવય જીન્દગીનુાં અને ભાનલતાનુાં ગણીત         
ડૉ. નમ્રતા ાવેથી ળીખીને ળયભીંદા ચશેયે ડૉક્ટયની 
જ કાયભાાં ફેવીને લીદામ થમા ત્માયે, એભની 
આાંખભાાંથી શ્ચાત્તાનાાં અશ્રુફીન્દુઓ ટકી યષ્ણાાં 
શતાાં. 

●●● 

 
ફધુાં જ લગય ભશેનતે પ્રાપ્ત કયલાની લધતી 

જતી લૃત્તીલાા આ જગતભાાં, અન્મ વ્મક્તીને ચાશલા 
ભાટ ેવતત જીલનબય નીષ્ઠાુલાક પ્રમત્ન કયતા યશેલુાં, 
એ કૃત્મ એલયેસ્ટટ ળીખય ય ચડલા જટેરુાં ભશાન 
ગણાલુાં જોઈએ. આ જગતભાાં વુખળાન્તીની સ્ટથાના 
ભાટ ેઆલી ફાફતનુાં ભશત્ત્લ જયામ ઓછુાં નથી.  

–ષ્ણુ પ્રાથાય 

અનુક્રમણીકા 
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એક જ્ઞાની ુરુ તાની પ્રીમતભા વાથે જ ાંગરભાાં 
ચારી યષ્ણાાં શતાાં. જ્ઞાન અને બક્તી શાથભાાં શાથ યલીન ે

પયલા નીકળ્યાાં શમ એલુાં એ દૃશ્મ શતુાં. એલાભાાં એભની 
નજય દુયથી ચારી આલતા લાઘ ય ડી. જ્ઞાનીએ કષ્ણુાં; 
‘યભાત્ભા વોન યક્ષણશાય છ.ે એ આણાં જરુય યક્ષણ 
કયળે. તેથી બાગી જલાની જરુય નથી.’ પ્રીમતભાએ કષ્ણુાં; 

‘આણે નાવી જઈએ; કાયણ કે જ ેકભા આણાથી થઈ 
ળકે તેભ શમ, તે ભાટ ે યભાત્ભાને તકરીપ આલી 
ફીરકુર લાજફી નથી.’ ફન્ને બાગી ગમાાં અને ફચી 
ગમાાં. 

–ગુણલાંત ળાશ 

(વોજન્મ : તાંગીમાની આનન્દમાત્રા) 

અનુક્રમણીકા 
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તથાગત્ ફુદ્ને કઈએ ગા દીધી. ફુદ્ ત ેવાાંબીન ે
આગ ચારતા યષ્ણા. આનન્દે કષ્ણુાં, ‘તથાગત્, આ ભાણવ ે
તભને ગા દીધી અને તભે કાંઈ ઉત્તય ન આપમ?’ ફુદ્ ેકષ્ણુાં, 

‘ભેં ઘણા વભમથી ફીજાઓની બુર ભાટ ેતાને વજા કયલાનુાં 
છડી દીધુાં છ.ે ફીજો ગા દે ત તે જાણે. શુાં  ક્રધ કયીળ ત શુાં 
ફીળ. ભારુાં  રશીનુાં દફાણ લધળે. ભને ઉંઘ નશીં આલે અન ે
ળક્મ છ ેકે એ ભાણવ ત ગા દઈને નીયાાંતે વુઈ જળે!’  

●●● 
 

તીજોયીભેં ડી શુઈ રક્ષ્ભી, 
ઈન્વાનક ફશુત અચ્છી રગતી શૈ; 

ત પીય 
ઔયત કે ેટભેં ર યશી રક્ષ્ભીવે 

ઈતની નપયત ક્મોં? 

અનુક્રમણીકા 
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કઈની જલણીથી  
ચડીમાત 

ફીજો અત્માચાય નથી 

અન ે
ગયીફીથી ચડીમાત 
એલ ળયભજનક 

ફીજો કઈ ગુન નથી 
–જ્મજ ા પક્મુાશય 

●●● 
 

જો આણે કઈનાભાાં 
વારુાં  ળુાં છ ેત ેળધી 

ન ળકીએ ત, 
સ્ટલમાંભાાં ળુાં ખટુાં છ ે

તે ળધલાન 
પ્રમત્ન કયલ જોઈએ. 

અનુક્રમણીકા 
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ગભે ત્માાં ના થુાંક, ત એ લાંદ ેભાતયમ્ જ છ.ે 

દેળન ેતભે શેરા સ્ટથાન ેભુક, ત એ લાંદ ેભાતયમ્ જ છ.ે 
કચય ના પેંક છુટ્ટ, ત એ લાંદે ભાતયમ્ જ છ.ે 

લીદેળીઓન ેવયેઆભ ના રુાંટ, ત એ લાંદે ભાતયમ્ જ છ.ે 
વીગાયેટ જાશેયભાાં ના પુાંક, ત એ લાંદે ભાતયમ્ જ છ.ે 

કઈનુાં ણ ખયાફ કયતા ચુક, ત એ લાંદે ભાતયમ્ જ છ.ે 
યડતા ફાકનાાં આાંવુ રુછ, ત એ લાંદે ભાતયમ્ જ છ.ે 

‘કેભ છ?ે’ એલુાં ફીભાયને છુ, ત એ લાંદે ભાતયમ્ જ છ.ે 
વત્મન ઝાંડ ઉંચ યાખ, ત એ લાંદે ભાતયમ્ જ છ.ે 

ભ્રષ્ટાચાયીઓન ેજો તભ ેખુાંચ, ત એ લાંદે ભાતયમ્ જ છ.ે 
કઈને ભાન આલા ઝુક, ત એ લાંદ ેભાતયમ્ જ છ.ે 
દેળ ભાટ ેકળુાંક કયલા ઉઠ, ત એ લાંદ ેભાતયમ્ જ છ.ે 

–ભૃગાાંક ળાશ 

અનુક્રમણીકા 
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વભાજ કામભ ગુનેગાયને ત 
ભાપ કયે છ;ે 

યન્તુ 
એ વભાજ કદી ણ 

સ્ટલપન દ્રષ્ટાઓને ભાપ નથી કયત. 
–ઓસ્ટકાય લાઈલ્ડ 

●●● 
 

શુાં ભન્દીયભાાં આવ્મ અને દ્વાય ફલ્મુાં, 
‘ગયખાાં નશીં; ફવ, અબયખા ઉતાય.’ 

–ગોયાાંગ ઠાકય 

અનુક્રમણીકા 
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આે (ભશમ્ભદ મગમ્ફય વાશેફે) 
પયભાવ્મુાં કે, 

‘શુાં તભને વોથી વશેરી 
અને કષ્ટ લીનાની 

ઈફાદત ફતાલલા ચાશુાં છુાં; 
એક ત ચુ યશેલુાં 

અને 
ફીજી, 

યીતબાત વાયી યાખલી.’ 

 
અનુક્રમણીકા 
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(1) શેરુાં થ્મ અવત્મ ન લદલુાં 
(2) નીંદા કઈની થામ નશીં 
(3) નીજ લખાણ, નશીં કયલા, નશીં વુણલા 

(4) વ્મવન કળુાંમે કયામ નશીં 
(5) યધનને થ્થયવભ રખેી, કદી તે રેલામ નશીં 
(6) યષ્ડીને ભાતાવભ રેખી, કદી કુદૃષ્ટી કયામ નશીં 
(7) ‘કમાા કરુાં  છુાં બજન’, એલુાં જ્માાં ત્માાં કશેલામ નશીં 
(8) ‘શુાં  ભટ, વો ભુજને ુજ’ે, એ અબીભાન ધયામ નશીં. 

– શીયાબાઈ ઠક્કય 

●●● 
 

ભુઝે મે ખોપ શૈ ભારીક, 
ભુઝી ય શૈ નજય તેયી; 
ઈતના શી નશીં કાપી, 

કી વજદા કય રીમા ભૈંને! 
–પ્રૉ. લાવીભ ફયેલરી 

અનુક્રમણીકા 
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વભગ્ર ભાનલજાતને, 
જુદ ભત ધયાલનાય 

એક ભાણવને ણ; 
ચુ કયી દેલાન 
અધીકાય નથી. 

–જ્શન સ્ટટઅુટા ભીર 

●●● 
 

તુ કયતા લશી શૈ, જો તુ ચાશતા શૈ; 
ય શતા લશી શૈ, જો ભૈં ચાશતા શુાં . 

તુ લશી કય, જો ભૈં ચાશતા શુાં ; 
પીય શગા લશી, જો તુ ચાશતા શૈ. 

અનુક્રમણીકા 
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ભીત્ર ફનાલલાની કરા અાંગે  
શુાં કાંઈ જાણત નથી,  

નલા નલા દુશ્ભન ઉબા કયલાની  
કરા ભેં જરુય આત્ભવાત કયી છ.ે 

–‘ઓળ’ યજનીળ 

●●● 
 

કઈને છાડલાભાાં  

શળીમાયી નથી; 
ડી ગમેરાને  
ફેઠા કયલાભાાં  
શળીમાયી છ.ે 

અનુક્રમણીકા 
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યજ થાયીભાાં ડતાાં શેરાાં જાતને ત્રણ પ્રશ્નન 
ુછલા જલેા છ ે:  

1.   આજ ે ભેં કઈ અજાણ્મા ભાણવની બુખ, તયવ ક ે
તાણ ઓછી કયી? 

2.   આજ ેભેં કઈ ભાટ ેથડક ઘવાય લેઠ્ય? 

3.   આજ ેભેં લાણીથી કે લતાનથી કઈને ટાઢક શોંચાડી? 

 ફેંકભાાં આણાં ખાતુાં શમ છ.ે રગબગ એ જ યીતે 
આણી કભા ફેન્કભાાં આણાં ખાતુાં શમ છ.ે એભાાં યકભ 
જભા થામ તે ુણ્મ અને યકભ ઉાડલાભાાં આલે તે ા! 
કભાના કામદાભાાં બગલાન ણ ભાથુાં ભાયતા નથી. 

–ગુણલાંત ળાશ 

અનુક્રમણીકા 
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ભાયા ઘયનુાં ફાયણાં 
ઉગતા વુયજનાાં 

કીયણ વીલામ, 
ફીજા કઈને ભાટ ે 

ખરલા 
શુાં તૈમાય નથી. 

–ફાળ 

●●● 
 

વાપ–વુથરુાં  શલે  
નથી રખાતુાં દસ્ટત, 

કશ ત ખયા; 

કના કના જીલનભાાં 
છકેછાક નથી? 

અનુક્રમણીકા 
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એ કાને ત ભાણવે 
ક્માયનીમે આત્ભવાત્ 

કયી રીધી છ.ે.. 
શલે એકાધીકાય 

ખત્ભ થઈ ગમ છ ે
કાચીંડાન... 

યાંગ ફદરલાન!! 
–વુનીર ળાશ 

 
અનુક્રમણીકા 
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ભાંજીર ભે નશીં ત્માાં વુધી 
વ્મક્તીએ શીમ્ભત 
ના શાયલી જોઈએ; 

કાયણ કે, શાડભાાંથી નીકેર 
નદીએ આજ વુધી 

યસ્ટતાભાાં કઈને છુ્ુાં નથી 
કે : ‘એ બાઈ! 

શજી વભન્દય કેટર દુય છ?ે’ 

●●● 
 

જો રગ દુવયોંકી આાંખ ભેં  
આાંવુ બયતે શૈં ... 

લ ક્મોં બુર 
જાતે શૈં કી 

ઉનકે ાવ બી... 
...દ આાંખે શૈ...! 

અનુક્રમણીકા 
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જ ેફાાંધલાથી ફાંધામ 
અને તડલાથી તટુ ે

તે છ ે‘ફન્ધન’ 
અન ે

જ ેઆભેે ફાંધામ 
અન ે

જીન્દગીબય ના તુટ ે
તે છ ે‘વમ્ફન્ધ’. 

●●● 
 

જ ેભાણવ તભાયી વભક્ષ 
ફરી રેલાની શીમ્ભત યાખત શમ  

તે  
કદી તભાયી વાથ ે
છકટ નશીં કયે. 

–ચાણક્મ 
અનુક્રમણીકા 
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ભાયા ભાટનેી પ્રળાંવાના ળબ્દથી શુાં  બમ ાભુાં છુાં એનાાં 
કાયણ; 

1. ભન ેબમ રાગે છ ેકે ભન ેજ ેઅાઈ યષ્ણુાં છ ેએ કઈક લાય 
ાછુાં રઈ રેલામ. 

2.   જો પ્રળાંવાની રાગણીભાાં શુાં ખેંચાઈ જાઉં ત ભાયી જાતન ેએ 
પ્રળાંવા કયનાય વ્મક્તીન ેવોંી દીધી શમ એલુાં ભન ેરાગે. 

3.   એ વ્મક્તીન ભાયા લીળેન અબીપ્રામ એલ જ કામભ યશે 
એ ભાટ ેભાયે વતત ભાયી લતાણકનુાં ધ્માન યાખલુાં ડ.ે 

4.  ભાયા વ્મક્તીત્લન એક બાગ એલ ણ શમ કે જ ે એ 
પ્રળાંવા વાથે વુવાંગત ન શમ 

5.    આલી પ્રળાંવાના ળબ્દ ઉચ્ચાયતી લખત ેઅનેક લાય ભેં ત ે
ણ દમ્બ કમો શમ છ.ે 

–ષ્ણુ પ્રાથાય 

અનુક્રમણીકા 

  



શાણપણનાાં મોતી                http://govindmaru.com                     34 

 

22 

દુ:ખ એ નથી કે 
જુઠ્ઠાઓ ફશુ ફરે છ;ે 

દુ:ખ એ છ ેકે 
વાચુાં ફરનાયાઓ ચુ યશે છ.ે  

●●● 
 

ભગયાની ભશેક, 
ગુરાફની બવ્મતા 

અને 
ાયીજાતની દીવ્મતા; 
કઈ ઝાક ફીન્દુભાાં 
એકઠી થામ, ત્માયે 

યીલાયન ે
‘દીકયી’ પ્રાપ્ત થામ છ.ે 

–ગુણલાંત ળાશ 
અનુક્રમણીકા 
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એક લૃદ્ ભાણવ લાત ય તા અને 
ટાઢની યલા કમાા લગય, વાલ ખુલ્લી શલાભાાં ડી યશેત 

શત. ઈવુએ એને ુછુ્ાં, ‘તુાં ઘય ફાાંધીને કેભ યશેત 
નથી?’ જલાફભાાં એ શાડી ભાણવે જણાવ્મુાં, ‘શે 
ભશાત્ભા! તભાયા શેરાાં થઈ ગમેરા એક ભવીશાએ ભને 
જણાવ્મુાં શતુાં કે ભારુાં  આમુષ્મ ભાત્ર વાતવ લાનુાં છ.ે એથી 

એટરા ટુાંકા વભમ ભાટ ેઘય ફાાંધલાનુાં અને સ્ટથામી થલાનુાં 
ભને મગ્મ રાગતુાં નથી.’ 

–વાકુયી 

●●● 

અન્તે ત ‘યાખ’, 
એટરુાં જ માદ ‘યાખ’! 

(લડદયાના સ્ટભળાનગૃશની દીલાર ય લાાંચલા ભેરી નોંધ) 

અનુક્રમણીકા 
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કઈએ બગલાનને ુછુ્ાં, 
‘તભને વોથી લધાયે 

કઈ વ્મક્તી ગભે?’ 
બગલાને જલાફ આપમ, 
‘એ વ્મક્તી, જનેી ાવે 

ફદર રેલાની તાકાત શમ; 

છતાાં એ ગુનેગાયને ભાપ કયી દે...’ 

●●● 
 

જ્માયે જ્માયે શુાં દુનીમાભાાં વાચ ડ્ય, 
ત્માયે ત્માયે ભને એક તભાચ ડ્ય. 
સ્ટલગા ફાાંધ્મુાં શળે એણે, કઈ ના નથી; 

ણ જગત ફાાંધલાભાાં એ કાચ ડ્ય. 
–નમન દેવાઈ 

અનુક્રમણીકા 
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જ ેલીવ લે દેખાલડ ન શમ, 

ત્રીવ લે તાકાતલાન ન શમ, 
ચાીવ લે ધનલાન ન શમ 

અને ચાવ લે ળાણ ન શમ; 

ત એ 
ક્માયેમ દેખાલડ, તાકાતલાન, 

ધનલાન કે ળાણ થઈ ળકે નશીં. 

●●● 
 

કીવીને ક્મા ખુફ રીખા શૈ... 

‘ભૈં વન્દ ત ફશુત શુાં વફક; 
ય તફ તક... 

જફ તક ઉનક ભેયી જરુયત શતી શૈ.’ 

અનુક્રમણીકા 
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યેળાનીભેં કઈ વરાશ 
ભાાંગે ત 

વરાશકે વાથ અના 
વાથ બી દેના. 

ક્મોં કી, વરાશ ગરત 
શ વકતી શૈ 
વાથ નશીં. 

●●● 
 

ફવ, એક શી ફાત 
વીખી શૈ  

જીન્દગી ભેં... 
અગય અનોંકે ‘કયીફ’ યશના શૈ 

ત ‘ભોન’ યશ... 

અનુક્રમણીકા 
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ગરતી કફુર કયનેભેં 

ઔય 
ગુનાશ છડનેભેં કબી દેય ના કયેં ; 
ક્મોંકી વપય જીતના રમ્ફા શગા,  

લાવી ઉતની ભુશ્કીર શગી. 

●●● 
 

કીવીકી અચ્છાઈકા 
ઈતના પામદા ના ઉઠામેં, 
કી લ ફુયા ફનને કે રીમે 

ભજફુય શ જાએ... 

અનુક્રમણીકા 
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પુરોંકી ખુળફુ 
વીપા શલાકી 

દીળાભેં પૈરતી શૈ; 
રેકીન 

અચ્છ ેવ્મક્તીકી 
અચ્છાઈ 

શય દીળાભેં પૈરતી શૈ. 

●●● 

 
જભેને વગણથી 

ફાાંધી ન ળકામ, 
એલી વ્મક્તીઓને 
ભીત્ર ફનાલીને, 

ઈશ્વય તાની બુર ફદર 

ભાપી ભાગી રે છ.ે 
અનુક્રમણીકા 
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ફદર જાઓ લક્ત કે વાથ 
મા પીય લક્ત ફદરના વીખ; 

ભજફુયીમોંક ભત કવ, 
શય શારભેં ચરના વીખ. 

●●● 

 
આણને ત્રણ પ્રકાયના ભીત્ર શમ છ;ે  

●આણને પ્રેભ કયનાયા, 
●આણા પ્રત્મે ઉદાવીન યશેનાયા 

અને  

●આણને ધીક્કાયનાયા. 

અનુક્રમણીકા 
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જીન્દગી 
જીનેકે રીમે ભીરી થી; 

રગોંને વચનેભેં 

ગુજાય દી! 

●●● 

તભને ભળ્યા ફાદ ભાણવ 
ળાન્તી અને પ્રવન્નતાની 

અનુબુતી કયે, ત ભાનજો કે 

તભારુાં  જીવ્મુાં વાથાક થમુાં. 

 
અનુક્રમણીકા 
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વપતા 
અને 

વયતા, 
જ્માાં વાથે જોલા ભે 

એ વ્મક્તીને 
એકલાય 

ખયા હૃદમથી 
નભન કયજો. 

●●● 

 
જો શભેળાાં કશે... 

‘ભેયે ાવ વભમ નશીં...’ 
અવરભેં લશ વ્મસ્ટત નશીં; 
ફલ્કી,‘અસ્ટત–વ્મસ્ટત’ શૈ. 

અનુક્રમણીકા 
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આજ ેજનેુાં ભઢુાં  
જોલા આણે તૈમાય નથી; 

આલતી કારે એના ગે ડલાના 
દીલવ આલી ળકે છ.ે 

ખુફ વભજીને ક’કની વાથે ફગાડજો 
–આચામા લીજમ યત્નવુન્દયવુયી 

●●● 

 
ઓછુાં વભજો 

ત ચારે; 

ણ 
ઉંધુાં વભજો 
ત ના ચારે. 

અનુક્રમણીકા 
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વુખ ગમુાં’તુાં એ જ યીતે 
દુ:ખ યલાના થઈ જળે, 

આણા દીલવ પયીથી 
ફશુ ભઝાના થઈ જળે. 
ભાયી જ ેનીન્દા કયે છ ે
એભને કયલા જ દ, 

વત્મ જ્માયે જાણળે, 
ભાયા દીલાના થઈ જળે. 

આણે ભટા થલા 
કાંઈ ણ નશીં કયલુાં ડ,ે 
આણી ઈષ્માા કયીને 

રક નાનાાં થઈ જળે. 
–કીયણવીંશ ચોશાણ 

અનુક્રમણીકા 
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જીલન ફાાઁવુયીકી તયશ શૈ, 
જીવભેં ફાધાઓાં રુી કીતને બી 

છદે ક્મોં ન શ; 
રેકીન જીવક ઉવે ફજાના આ ગમા, 

ઉવે જીલન જીના આ ગમા. 

●●● 

 
જ્માાં તભાય ‘કમ્પટા ઝન’ 

ુય થામ છ,ે 
ત્માાંથી 

જીન્દગીની 
ળરુઆત થામ છ.ે 

અનુક્રમણીકા 
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અમ વુયજ.... 
ભેયે અનોંક મશ ૈગાભ દેના, 

ખુળીમોંકા દીન, શાંવીકી ળાભ દેના; 
જફ કઈ ઢ ેપમાયવે શભાયે ઈવ ૈગાભક, 
ત ઉનકે ચેશયે ય પમાયી વી ભુસ્ટકાન દેના. 

●●● 
 

તાયાથી ચઢીમાત 

ન શમ, 
એલા ભાણવ વાથે 
ભીત્રતા ન ફાાંધ. 
–કન્્મુળીમવ 

અનુક્રમણીકા 
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કભોાંકી આલાઝ 
ળબ્દોં વે ઉંચી શતી શૈ....! 

દુવયોંક નવીશત દેના 
તથા આરચના કયના, 

વફવે આવાન કાભશૈ....! 
વફવે ભુશ્કીર કાભ શૈ 

ચુ યશેના 
ઔય આરચના વુનના....! 

મશ આલશ્મક નશીં કી 
શય રડાઈ જીતી શી જાએ....! 

આલશ્મક ત મશ શૈ કી 

શય શાયવે કુછ વીખા જાએ. 

અનુક્રમણીકા 
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વચ્ચાઈ કે યાસ્ટતે ય ચરના 
પામદેકી ફાત શતી શૈ, 

ક્મોં કી  

ઈવ યાશ ય બીડ કભ શતી શૈ 

●●● 

રગ શભાયે ફાયેભેં ક્મા વચતે શૈં 
અગય મે બી શભ શી વચેંગે, 
ત પીય રગ ક્મા વચેંગે? 

 
અનુક્રમણીકા 
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જીવ દીન આને 
અની જીન્દગીક ખુરકય જી રીમા, 

લશી દીન આકા શૈ; 
ફાકી ત વીપા 

કેરેન્ડયકી તાયીખેં શૈં . 

♦♦♦ 
 

 
અનુક્રમણીકા 
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ભૈં શય કીવીકે રીમે 
અને આક 

અચ્છા વાફીત નશીં કય વકતા;  
રેકીન, ભૈં ઉનકે રીમે ફશેતયીન શુાં , 

જો ભુઝે વભઝતે શૈ. 
ઈન્વાન ખુદકી નજયભેં 

વશી શના ચાશીમે; 
ફાકી, દુનીમા ત 

બગલાનવે બી દુ:ખી શૈ! 

●●● 
 

તાંગ અને ભાણવ, 

ફશુ ચગેને, ત વભજલુાં; 
‘શલે એ કાલાન...’ 

અનુક્રમણીકા 
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આવભાનભેં ઉંચાઈ ય ઉડતે શુએ 
યીન્દેવે કીવીને ુછા, 

‘તુમ્શે ગીયનેકા ડય નશીં રગતા?’ 

યીન્દેને ભુસ્ટકુયાતે શુએ જલાફ દીમા; 
‘ભૈં ઈન્વાન નશીં, જો જયાવી 
 ઉંચાઈ ાકય અક્ડ જાઉં, 
યીન્દા શુાં , કીતની બી 

ઉંચાઈ ય યશુાં ; 
નજય જભીં ય યશેતી શૈ ભેયી. 

 
અનુક્રમણીકા 
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કલીતા શમ કે કરાકૃતી, 
ુસ્ટતક શમ કે નાટક, 

દયેક વજ ાક નાભ તાનુાં આે છ;ે 
ણ ‘ભા’ જલેુાં વજ ાક કઈ નશીં, 

વન્તાનને જન્ભ આે છ,ે 
ને નાભ ‘ીતા’નુાં આે છ.ે 

વોજન્મ : ભુસ્ટકાન 

●●● 

 
જ્માાં ત્માાં કદીમે શાથ ન રાંફાલ, ઓ હૃદમ! 

ભૈત્રીનુાં ભુલ્મ કૃષ્ણ દ્વાયે જ થામ છ.ે 

–‘ભુવાપીય’ ારનુયી 

અનુક્રમણીકા 
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કઈને ણ ન છડ ેવીતભ છ,ે 
માય, કેલા કયભ ફળેયભ છ!ે 
ઘાટ આપમ ભેં તેલ ઘડામ, 

પુર કયતાાં ત થ્થય નયભ છ!ે 

ફાદળાશી છ ેએની પકીયી, 
જનેા કીસ્ટભતભાાં કાગ–કરભ છ.ે 

ાાંખ ત છ ેગરુડી ‘અભય’ ણ; 
આબ નાનુાં છ ેએન જ ગભ છ.ે 

–‘અભય’ ારન ુયી 

●●● 
 

શભણાાં શભણાાં રાગે છ ેકે, 
ભાયી વાથ ેભશયાાં યાખુાં; 

જ્માાં જ્માાં જલેી આલશ્મકતા, 
ત્માાં ત્માાં એલા ચશેયા યાખુાં. 

–‘રક્ષ્મ’ ઠક્કય 
અનુક્રમણીકા 
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આત્ભ–આલીષ્કૃત (self actualized) વ્મક્તીનાાં રક્ષણ આ 
યષ્ણાાં : 

–એ જ ેકઈ કાભભાાં ભન યલે તભેાાં એકરુ થઈને આનન્દ પ્રાપ્ત 
કયે. 

–એની નલયાળ ણ વજ ાનાત્ભક. 
–બીડ અન ેછીછયા ભાનલવમ્ફન્ધ એ ફશુ લેઠી ન ળકે. 
–લધાયે ૈવા કભાલાની તકરીપ રેલાનુાં એ ટા.ે 
–વશજ શમ ત ેએને ગભે અને અવશજ શમ તે એને જલે. એ 

વાચ પ્રેભ જ ઝાંખે. કૃત્રીભ વમ્ફન્ધની ીડા એન ેઅવષ્ણ ફને. 
–સ્ટથુ ભનયાંજનની ગયજ એન ેઝાઝી ન યશે. 
–ક્માયેક અતડાણાન અન ેવમ્ફન્ધની ઉેક્ષા કયલાન આય,  
એના ય ભુકલાભાાં આલે. આલ આકે્ષ વાચ શલાન ુય 
વમ્બલ છ.ે 

–ગુણલન્ત ળાશ 
(વોજન્મ : ‘તાંગીમાની અલકાળમાત્રા’) 

અનુક્રમણીકા 
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અભાયી તાની જાતને વમ્ફધીને શુાં આટર 
આત્ભફધ ઉચ્ચાયલા પ્રેયાઉં છુાં :  

અભ્માવ લીસ્ટતાયીએ, લીલેક કેલીએ, કુલા ભાાંમનાાં 
દેડકાાં ન ફનીએ. વુાંઠન ે એક ગાાંગડ ે ગાાંધી ન ફનીએ. 
કડકભાાં કડક ટીકાને ખભી રઈએ. એટરુાં જ નશીં; ણ 
વાભે ચારીને નતયીએ. જભે વ્મક્તી કયતાાં વાંસ્ટથા ભટી, 

તેભ વ્મક્તી કયતાાં લીમ ભટ. દ દેખાડ ે તેના પ્રત્મે 
ળીદ ચીડાઈએ? ભરીન આળમનુાં આયણ ળીદ કયીએ? 
ઉરટુાં જાશેયભાાંથી આલતી વભારચનાભાાંથી લીલેકુણા 
વાય ખેંચી, આણાં તરન કાાં લધુ ન કયીએ?  અશાંન આ 
યીતે નાળ થલાથી, આણે ભભતા વાથે ફેલડી ભશેનત કયી 

ળકીળુાં. 
–ઝલેયચન્દ ભેઘાણી 

અનુક્રમણીકા 
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ઈભળનર ઈન્ટરેીજન્વ એટરે વમ્લેદનાત્ભક ફુદ્ી. 
એનાાં ાાંચ ભુ તત્ત્લ કાંઈક આલાાં છ ે: 

(1) ‘સ્ટલ’ અાંગેની વબાનતા. 
(2) રાગણીઓ વાથે કાભ ાડલાનુાં કોળર. 
(3) ‘સ્ટલ’ને રક્ષ્મ પ્રત્મે અબીપ્રેયીત કયલાની કા. 
(4) ફીજાઓની વમ્લેદના અાંગેની વભજણ. 

(5) વમ્ફન્ધ વાથે કાભ ાડલાની કા. 
–ગરભૅન 

(વોજન્મ : ‘તાંગીમાની આનાંદમાત્રા’) 

અનુક્રમણીકા 
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એકભેકભાાં ઓતપ્રત એલુાં મુગર, 
એટરે શારતુાં ચારતુાં પ્રેભતીથા! 

 
ગણતયી લગયન પ્રેભ એ જ ખયી પ્રાપ્તી, 
ભારીકી લગયન પ્રેભ એ જ ખયી ક્રાન્તી. 

ભાણવભાત્ર પ્રત્મે પ્રેભ એ જ ખયી ઉરબ્ધી! 

 
ુષ્ભાાં વુગન્ધ ન શમ, 
નદીભાાં જ ન શમ, 

આકાળભાાં તાયા ન શમ, 
નીન્દયભાાં ળભણાાં ન શમ, 

ત ભાણવ કેલ ને કલી કેલ? 

–ગુણલન્ત ળાશ 
(વોજન્મ : ‘પ્રીમજનને પ્રેભત્ર’) 

અનુક્રમણીકા 
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અન્ધકાયને 
ગા દેલા કયતાાં 

એક 
ભીણફત્તી 

વગાલલી વાયી! 

●●● 
 

શે લવુધા! 

શુાં ભૃત્મુ ાભુાં, 
ત્માયે ભાયા ભોન 
લચાે આટર 

એક ળબ્દ યાખજ ે: 

‘ભેં પ્રેભ કમો છ.ે’ 

–યલીન્દ્રનાથ ટાગય 

અનુક્રમણીકા 
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બગલાનનુાં સ્ટલરુ 
એટરુાં ત લીળા છ ેકે 

એને કઈ એક ાંથ કે ધભાભાાં 
ન વભાલી ળકામ. 

બગલાનના ખાભાાં 
ફેવી ળકે એલ એકભાત્ર 

ધભા છ ે: ‘પ્રેભ ધભા’ 
આઠ લાની ફાકીને ક’કે ુછુ્ાં : 

‘પ્રેભ એટરે ળુાં?’ 
ફાકીએ જલાફ આપમ : 

‘ભાયાાં અત્મન્ત ઘયડાાં દાદીને ળયીયે લા છ,ે 

‘ભાયા દાદા એભના ધ્રુજતા  
શાથે દાદીના ગના નખ 

કાી આે એને ‘પ્રેભ’ કશેલામ.’ 
–ગુણલન્ત ળાશ 

અનુક્રમણીકા 
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ળીલાજીને ગલા પ્રગટ્ય, ભાયા ળાવનને કાયણે રક વુખી 
છ.ે. 

અને ગુરુ વભથા યાભદાવે એક ભટી ળીરા ‘ળીલા’ ાવે 
જ બાંગાલી. 
ફયાફય તેની લચ્ચેના બાગભાાં ફે ખફા ાણી લચ્ચે ફે 
દેડકાાં  

ગેર કયતાાં શતાાં. 
‘આને ાણી તેં આપમુાં, ળીલા?’ 
યાભદાવજીના અલાજભાાં ધાય શતી અને ળીલાજીનુાં ળયીય 
કભાનની  
જભે ગુરુચયણે નભી ડુ્યાં. 

–શયીકૃષ્ણ ળાષ્ડી 
(વોજન્મ : ‘ભાણવ નાભે ભશેપીર’) 

અનુક્રમણીકા 
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ભળે, ભાણવ ઓછા ભળે, 
ભાણવ નાભે ભ્રભણા ભળે. 
એકર–દકર, ચયે–ચોટ,ે 

ભાણવ નાભે ુતાાં ભળે. 

ઉઘડ ેત ઉઘાડી જોજો, 
ભાણવ વો અધખુરા ભળ.ે 
ટે લળે શયખાતાાં; ણ 
ખ ટાણે કચલાતા ભળે. 

યાંગ ત ણ યાંગાળે નશીં, 
કામભ કાા–ધા ભળે; 
ાંખી, ટશુકા, ઝયણાાં નીભા, 
ભાણવ ક્માયે એલા ભળે? 

–વુનીર ળાશ 
.વુયત. 

sunilshah101@gmail.com  

અનુક્રમણીકા 
  

mailto:sunilshah101@gmail.com


શાણપણનાાં મોતી                http://govindmaru.com                     63 

 

51 

ખુદની આાંખને ઠવે શોંચાડ્યા કયે, 
તુાં તને ફીજાની આાંખથી જ અલર ક્મા કયે. 

કઈ લેક્વીનથી એ લામયવ કાફુભાાં આલે નશીં, 
જ ેફધે અપલાન કામભ યગ પેરાવ્મા કયે. 

 
આાંખ કેલ ખુરલી, એ જાગલુાં શતુાં નથી; 

તેથી એ બીતયથી તુજને યજ ઢાંઢળ્યા કયે. 
તેં વભમને ફાંધ ભુઠ્ઠીભાાં કમો છ ેએટરે, 

એ તને ભુઠ્ઠીઓ લાી યજ દડાવ્મા કયે. 
 

જ્માયથી ગણના થલા રાગી છ ેઈજ્જતદાયભાાં,  

એને ત શલાણાં ઈશ્વય વભુાં રાગ્મા કયે. 

–ગુણલન્ત ઠક્કય ‘ધીયજ’ 

અનુક્રમણીકા 
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ભઝધાયે, ત કઈને કીનાયે ભજા ડ,ે 
જલેુાં શ જનેુાં સ્ટતય એ પ્રભાણે ભજા ડ.ે 

 
જ્માયે ભે તુાં, આભ ત જાણે ભજા ડ;ે 
લચ્ચે ન આલે ‘શુાં ’ ત લધાયે ભજા ડ.ે 

 

 ખીરે છ ેપુર જ્માયે, શલાને ભજા ડ;ે 
લશેંચે છ ેખુળફુ ત્માયે ફધાને ભઝા ડ.ે 

 
વાચી ભજા લીળે ઘણી ભડી ખફય ડી, 
કાયણ ન શ કઈ, ને છતાાં ભજા ડ.ે 

–ભશેળ દાલડકય 

અનુક્રમણીકા 
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કર એક ઈન્વાન 
યટી ભાાંગકય રે ગમા.... 

ઔય  
કયડોંકી દુઆએાં  

દે ગમા... 
તા શી નશીં ચરા કી, 

ગયીફ લ થા કી ભૈં? 

●●● 
 

જફ રગા થા ‘તીય’,  
તફ ઈતના દદા ન શુઆ.... 
‘ગારીફ’ જખ્ભકા એશવાવ 

તફ શુઆ 
જફ કભાન દેખી 

અનોંકે શાથભેં....! 
અનુક્રમણીકા 

 



શાણપણનાાં મોતી                http://govindmaru.com                     66 

 

54 

કઈ તભને 
ગુસ્ટવે થલા 

પ્રેયતુાં નથી... 
તભે સ્ટલમમ્ 
પ્રતીબાલ  
દાખલલા 

ગુસ્ટવાને 
વાંદ કય છ! 

●●● 
 

ભાય શાથ જોલાલાાએ 
ત ભને યેળાનીભાાં નાખી દીધ! 

ભાય શાથ જોઈને ફલ્મા : 
‘તને ભત નશીં; 

કઈની માદ જ ભાયળે.’ 
અનુક્રમણીકા 
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ફે ફાફત 
તભાયી  

ઓખન ે
પ્રસ્ટથાીત 
કયે છ ે: 

જ્માયે  
તભાયી ાવ ે

કાંઈ જ 
નથી શતુાં 

ત્માયે 
તભાયી ધીયજ... 

અન ે
જ્માયે 

તભાયી ાવ ે
ફધુાં જ શમ છ ે

ત્માયે 
તભાય ઍટીટ્યુડ... 

અનુક્રમણીકા 
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મે બી એક દુઆ શૈ ખુદાવે, 
કીવીકા દીર ન દુ:ખ ે

શભાયી લજશવે.. 
અમ ખુદા કય દે 

કુછ ઐવી ઈનામત શભ ે 
કી ખુળીમાાં શી ભીરે વફક 

શભાયી લજશ વે... 
 

●●● 
 

અચ્છનેે અચ્છા 
ઔય ફુયેને ફુયા જાના ભુઝે, 

જીવકી જવૈી વચ થી 
ઉવને ઉતના શી શચાના ભુઝે... 

અનુક્રમણીકા 
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જફ 
ચરના નશીં આતા થા... 

તફ 
ગીયને નશીં દેતે થે રગ... 

જફ વે 
વાંબારા શૈ ખુદ ક... 

કદભ કદભ ય 
ગીયાને કી વચતે શૈં રગ... 

●●● 
 

રગતા થા ઉનવે ફીછડેંગે 
ત ભય જામેંગે, 

કભારકા લશભ થા! 
‘કભફખ્ત, 

ફુખાય તક નશીં આમા!’ 
અનુક્રમણીકા 

 



શાણપણનાાં મોતી                http://govindmaru.com                     70 

 

58 

જફ 
તારાફ બયતા શૈ 

તફ 
ભછરીમાાં ચીંટીમોં ક ખાતી શૈ 

ઔય 
જફ તારાફ ખારી શતા શૈ 

તફ 
ચીંટીમાાં ભછરીમોંક ખાતી શૈં! 

ભોકા વફ ક ભીરતા શૈ 
ફવ, 

અની ફાયી કા ઈન્તજાય કય ! 

●●● 

જીન્દગી 
ભૈં બી ભુવાપીય શુાં 

તેયી કશ્તીકા, 

તુ જશાાં ભુઝવ ેકશેગી 
ભૈં લશીં ઉતય જાઉંગા! 

અનુક્રમણીકા 
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એક વુન્દય પ્રશ્ન  
અને 

એન એટર જ રાજલાફ ઉત્તય.. 
 

આમુષ્મ એટરે ળુાં? 

ભાણવ જન્ભે છ ેત્માયે ‘નાભ’ 

નથી શતુાં; ણ ‘શ્વાવ’ શમ છ.ે 
જ્માયે 

ભાણવ ભયે છ ેત્માયે ‘નાભ’ 
ત શમ છ;ે ણ ‘શ્વાવ’ નથી શત. 

ફવ,  

આ ‘શ્વાવ’ અને ‘નાભ’ 
લચ્ચેન ગા  

એટરે  
‘આમુષ્મ’. 

અનુક્રમણીકા 
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જનેે 
જીલનની વાભે, 

ઓછાભાાં ઓછી  
પયીમાદ છ,ે 
એ જ ભાણવ 
આ જગતભાાં 

લધાયેભાાં લધાયે 
વુખી છ.ે 

–યત્નવુન્દય લીજમજી 

●●● 
 

વન્ત શલ એ વાયી લાત છ;ે 

યન્તુ તે પ્રગતીને 
અલયધક 

ત નશીં જ શલ જોઈએ. 
અનુક્રમણીકા 
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યાજનીતીભેં શીસ્ટવા  
ન  

રેનેકા  

વફવે ફડા દણ્ડ મશ  
શૈ કી  

અમગ્મ વ્મક્તી  
આ ય  

ળાવન કયને રગતે શૈ. 

–ચાણક્મ 

●●● 

જીલનની કાભાાં 
ુણાતા ાભલી 

એ જ 
જીલતયનુાં ધ્મેમ છ.ે 

–યીચાડા ફાક 
અનુક્રમણીકા 
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વુખ લશેંચલા 
ઘણાની  

વાંગત જોઈએ. 
ણ 

દુ:ખ લશેંચલુાં શમ  
ત 

કઈ એક 

● 
● 
● 
● 
● 
● 

અાંગત જોઈએ! 
–ભૃગાાંક ળાશ 

.લડદયા. 
અનુક્રમણીકા 
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મશુદીઓના વાંવાયી ધભાગુરુઓ યબ્ફાઈ તયીકે 
ઓખામ છ.ે 

એક દીલવ યબ્ફાઈના ઘયે ભશેભાન ધામાા. ઘયભાાં 

એક ટફેર અને ખુયળી વીલામ ફીજુ ાં કળુાંમ ન શતુાં.  
ભશેભાને યબ્ફાઈને ુછ્ુાં, ‘તભાયા ઘયભાાં પયનીચય 

નથી?’ યબ્ફાઈ ળાન્ત યષ્ણા.  
ધીભે અલાજ ે તેભણે ભશેભાનને પ્રશ્ન કમો, ‘તભાયી 

ાવેમે અત્માયે પયનીચય ક્માાં છ?ે’ 
ભશેભાને આશ્ચમા વાથે કષ્ણુાં, ‘ણ શુાં  ત અશીં ભશેભાન 

છુાં!’ 
યબ્ફાઈએ તયત જ કષ્ણુાં, ‘શુાં  ણ અશીં ભશેભાન જ 

છુાં.’ 
જલાફ વાાંબીને ભશેભાન ભોનભાાં ગયકાલ થઈ ગમા! 

–ગુણલન્ત ળાશ  

(વોજન્મ : ‘બગલાનની ટાર’) 

અનુક્રમણીકા 
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ગીયના બી અચ્છા શૈ, 
ઔકાતકા તા ચરતા શૈ; 

ફઢતે શૈં જફ શાથ ઉઠાને ક, 
અનોંકા તા ચરતા શૈ! 

 

જીન્શેં ગુસ્ટવા આતા શૈ, 
લ રગ વચ્ચે શતે શૈં ; 
ભૈંને ઝુઠોંક અક્વય 

ભુસ્ટકુયાતે શુએ દેખા શૈ! 
 

વીખ યશા શુાં અફ ભૈં બી, 
ઈન્વાનોંક ઢનેકા શુનય; 

વુના શૈ ચેશયે ે કીતાફોં વે 

જ્માદા રીખા શતા શૈ. 
–અભીતાબ ફચ્ચન 

અનુક્રમણીકા 
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શે ઈશ્વય,  
જ ેભાય કફજો રઈ રે છ ેઅને ભને ભાાંદર ફનાલે છ,ે  

એલા ભારીકીબાલભાાંથી ભને ભુક્ત કય.  
ભને ભુક્ત કય ભાયા અબીભાનથી,  

જ ેભને લીકૃત અને નગણ્મ ફનાલે છ.ે  
ભને રબભાાંથી ભુક્ત કય,  

જ ેભને ગેયભાગે દયે છ ેઅને અવુન્દય ફનાલે છ.ે 

શે ઈશ્વય, 
જને ધખાય ભાયી ફારીળ રારવાને ફશેકાલે છ ેઅને 

જ ેભને ક્માયેમ વાંત આી ળકે તેભ નથી,  
એલી લસ્ટતુઓની પ્રાપ્તી ભાટનેી ભાયાભાાં 

વલતી ઝાંખનાભાાંથી ભને ફચાલી રે. 

(વોજન્મ : ‘વુખને એક અલવય ત આ!’) 

અનુક્રમણીકા 
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‘‘શે રક, 
શુાં  જ ેકાંઈ કશુાં ત ેયમ્યાગત છ,ે એભ જાણી ખરુાં  ભાનળ નશીં. 

તભાયી ુલાયમ્યાને અનુવયીને છ,ે એભ જાણી ણ ખરુાં  ભાનળ નશીં. 

આલુાં શળે, એભ જાણી ખરુાં  ભાનળ નશીં. 
તકાવીદ્ છ,ે એભ જાણી ખરુાં  ભાનળ નશીં. 

રોકીક ન્મામ છ,ે એભ જાણી ખરુાં  ભાનળ નશીં. 
વુાંદય રાગે છ,ે ભાટ ેખરુાં  ભાનળ નશીં. 

તભાયી શ્રદ્ાને નારુાં  છ,ે એલુાં જાણી ખરુાં  ભાનળ નશીં. 
શુાં  પ્રવીદ્ વાધ ુછુાં, ુજ્મ છુાં, એલુાં જાણી ખરુાં  ભાનળ નશીં. 

ણ તભાયી લીલેકફુદ્ીથી ભાય ઉદળે ખય રાગ,ે 
 ત જ તભે તેન સ્ટલીકાય કયજો’’ 

–ગોતભ ફુદ્ 

અનુક્રમણીકા 
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શુાં વાાંકડી ગરીભાાં, યસ્ટતા કયી જલાન; 
ભાણવ વુધી જલાન, આગ નથી જલાન. 

ાાણ વભ હૃદમભાાં, રાણ ળક્મ છ,ે દસ્ટત; 
તુાં ઓગી પ્રથભ જા, એ ીગી જલાન. 
એલી ખફય છ ેઆલી, તુાં નીકી નદી થઈ; 

દયીમાની એટરે શુાં ખાયાળ ી જલાન. 

તાયા ઉયની ભાયી, દીલાનગી ગભે છ;ે 
 ભાયા વીલામ કને, શુાં છતેયી જલાન!  
શુાં છુ ાં જ કૈંક એલ, તુાં છડ આ પ્રમત્ન; 
તુાં બુરલા ભથે, ને શુાં વાાંબયી જલાન. 
શલાણાં ઓ ઈશ્વય, તારુાં  લીલાદભાાં છ;ે 

ભાયી તયપ શુાં તેથી, ાછ લી જલાન. 
–ગોયાાંગ ઠાકય 

.વુયત. 
gaurang_charu@yahoo.com  

અનુક્રમણીકા 
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કીસ્ટવ કેલ વયવ ભઝાન છ!ે 
ફેઉ વ્મક્તી વુખી થમાન છ.ે 

લ્લુાં તાયી તયપ નમ્માન તને; 
ભુજને આનન્દ ઉંચે ગમાન છ.ે 

–ભુકુર ચકવી 
 

●●● 
 

ફધામે સ્ટલાથાભાાં એક જ શીવાફ રાગે છ,ે 
ન આે વુખ, ત ખુદા ણ ખયાફ રાગે છ.ે  

–ફેપાભ 

અનુક્રમણીકા 
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આભ ત છુાં યટ  
વભમના શાથભાાં, 

તમે ઉબ  
લીશ્વને રેલા શુાં ફાથભાાં. 

–યભેળ ાયેખ  

●●● 
 

જો રક 

તભાયા રક્ષ્મ ઉય 
શવતા નથી;  

ત તભારુાં  રક્ષ્મ 
ખુફ નાનુાં છ.ે 

–અઝીઝ પ્રેભજી 

અનુક્રમણીકા 
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એક ભુખી રુદ્રાક્ષ  
શજુ ભી જળે; 

ણ એક ભુખી ભાણવ  
ભલ ભુશ્કેર છ.ે 

●●● 
 

જ ેવ્મક્તી ાવે 
દ નથી; ણ પ્રેભ છ,ે 

ૈવા નથી ણ; વાંત છ,ે 
પ્રવીદ્ી નથી; ણ પ્રવન્નતા છ,ે 
વત્તા નથી ણ; વદ્ ગુણ છ,ે 

એ વ્મક્તી 

અધ્માત્ભ જગતન 
ફેતાજ ફાદળાશ છ.ે  

અનુક્રમણીકા 
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દુનીમાકે રીમે આ  
એક વ્મક્તી શૈ.. 

રેકીન યીલાયકે રીમે આ  
ુયી દુનીમા શૈ!  

આ અના ખમાર યખેં! 

●●● 
 

ક્માયેક કાગ કય છડી દેલાની  

ણ ભઝા છ,ે  
રખેરા ળબ્દભાાં  

ઓખાઈ જામ છ ેભાણવ! 

અનુક્રમણીકા 
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ભાંજીર ભીરે ના ભીરે, 
 મેત ભુકદ્દયકી ફાત શૈ;  

શભ કળીળ બી ના કયે, 
 મે ત ગરત ફાત શૈ. 

 
અનુક્રમણીકા 
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ઐવા નશીં શૈ કી,  
ભુઝ ભેં કઈ એફ નશીં શૈ, 

 ય વચ કશેતા શુાં ,  

ભુઝભેં કઈ પયેફ નશીં શૈ. 

 ભારુભ શૈ કઈ ભર નશીં ભેયા,  
પીય બી  

કુછ અનભર રગોંવે  
યીશ્તા યખતા શુાં ...! 

–શયીલાંળયામ ફચ્ચન 

 
અનુક્રમણીકા 

 



શાણપણનાાં મોતી                http://govindmaru.com                     86 

 

74 

યજ એને ઉડાડ, 
પયી આલળે; 

કણે યી  
કફુતયભાાં, 

આ રાગણી? 
–વુનીર ળાશ 

●●● 
 

કેટરાક રક અશાંકાયન 
ફજ ઉાડલાની 
ભજુયી કયે છ.ે 
એભને કશ કે, 

ફજો ઉતાયીને 
શલા થઈ જામ!  

અનુક્રમણીકા 
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ભાયાાં રખાણની વાથે ભારુાં  નાભ 
લાાંચુાં છુ ાં ત્માયે એક લીચીત્ર 

પ્રકાયન વાંકચ થામ છ;ે જાણે 
દાન કઈ કયતુાં શમ અને 
લશેંચનાય તાના નાભન  
ધજાગય પયકાલત શમ! 

–ભકયન્દ દલે 

●●● 
 

શૅઝ મૉય એજ્મુકેળન ભેઈડ મુ 
‘અ બ્રધય ટ ુધ લીક’? 

(તભાયા ળીક્ષણે તભને 

‘દીનફન્ધુ’ 
થતાાં ળીખવ્મુાં છ ેકે?) 

–આથાય ક્રૉમ્પટન 
અનુક્રમણીકા 
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તુાં બણેર છ ેને બુરી જામ છ?ે 
યેળભી ગાાંઠ ત છુટી જામ છ!ે 

–સ્ટનેશી યભાય 
 

●●● 
 

એક મદ્ અને એક વાભાન્મ ભાણવ લચ્ચે 
ામાન તપાલત આ છ;ે 

મદ્ દયેક ચીજને ડકાય તયીકે સ્ટલીકાયે છ,ે 
જ્માયે વાભાન્મ ભાણવ દયેક ચીજને 

આળીલાાદ કે ળા વભજ ેછ.ે 
–ડૉન જુઆન 

અનુક્રમણીકા 
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શજુ ‘ુયાાંતે’ પ્રાણ ડ્યા છ,ે 
ફાકી ‘દેલે’ ભત ઉબુાં છ;ે 

ચુકતે ચુકલી ‘વયબય’ થઈળુાં, 
જીલનનુાં આ ‘વયલૈમુાં’ છ.ે 

–‘અભય’ ારનુયી  
 

●●● 
 

શુાં થાંબી ગમ એ ખરુાં  છ ેયન્તુ; 
નથી થાકલાથી કમો ભેં ઉતાય. 

ભને એ ખફય થઈ ગઈ છ ેશલે કે, 
ફધા જામ છ ેએ નથી ાંથ ભાય. 

–યતીરાર ‘અનીર’ 

અનુક્રમણીકા 
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તભે નીતીથી ચાલ્મા? પાવ્મા. 
અનીતીથી ચાલ્મા? 

ભાતાીતાના કુને રજાવ્માાં.  
તભે અલની ય ળીદને આવ્મા? 

–કયવનદાવ ભાણેક 
 

●●● 
 

જ ેદુષ્કભો 
આજ ે

વુખ અને આનન્દનુાં કાયણ છ,ે 
એ જ આલતી કારે 

દુ:ખની 
શાયભાા વજ ાળે. 

–તભાભ ળાષ્ડન વાય 
અનુક્રમણીકા 
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જણેે ભાતાીતાની વલેા કયી એને 
ભાટ ેસ્ટલગાના દયલાજા ખુલ્લા છ.ે 

ભાતાીતાને ક્માયેમ કટલુચન કશેળ નશીં. 

લીનમુલાક એભન આદય કય. 
ઈશ્વયને પ્રાથાના કય : 

શે પ્રબુ, 
આ ભાતાીતાએ નાનણભાાં 

ભને ાી–ી ભટ કમો છ,ે 
ભાટ ેતુાં એભનુાં કલ્માણ કયજ.ે 

–કુયાન 

●●● 

ભાત્ર વુગન્ધન  
ભશ નડી ગમ.. 

ફાકી, કાગનાાં પુર 
ત જીન્દગીબય 

વાથ આલા તૈમાય શતાાં! 
અનુક્રમણીકા 
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જી, ખુરાવ વાલ રુર શમ છ,ે 
આણી તાની બુર શમ છ.ે 

–ળબીત દેવાઈ 

●●● 
 

જીલન એક લીેળાધીકાય શમ છ ે
અને 

તેને લેડપી નાાંખલુાં 

એ 
ખુફ ભટી બુર છ.ે 
–લગીવ કુયીમન 

અનુક્રમણીકા 

 
 
 

 



શાણપણનાાં મોતી                http://govindmaru.com                     93 

 

81 

યાજા દળયથ ણ ગમા 
બીષ્ભ અને મુધીષ્ઠીય ણ ન યષ્ણા 

ઈવુના ાંથે ગાાંધી ણ લીંધામા! 
ક્ષણના લશેણભાાં 
સ્ટથ ફદરામ 

ન.ે.. ભુલ્મ શણામ 

ફાકી, દમોધન કે દુ:ળાવન, 
ભાંથયા કે ગડવે 

ુન:ુન: ભે છ ેઅશીં 
યજ આણને વાભા...! 

–થબણ યભાય 

અનુક્રમણીકા 
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જો તભાયી વમ્ત્તી કેલ તભાયી જ શમ, 
ત છી તેને તભાયી વાથે 

યરકભાાં ળા ભાટ ેરઈ જતા નથી? 
–ફ્રેન્કરીન 

 

●●● 
 

તાયા નલા લીચાય – તને કણ ુછળે? 

જાતે જ કય પ્રચાય– તને કણ ુછળે? 
ખરી દે તુાં લખાય– તને કણ ુછળે? 
રાલી ફધુાં ઉધાય– તને કણ ુછળે? 

તાયે અલ્મા, ‘ઉરા’ અગય ત ‘ધયા’ ળી? 

કયત યશે ળીકાય– તને કણ ુછળે? 
–‘ફેકાય’ 

અનુક્રમણીકા 

 
 



શાણપણનાાં મોતી                http://govindmaru.com                     95 

 

83 

કણ કને વાાંબે છ ેળશેયભાાં, 
ફવ, ફધા ટે લે છ ેળશેયભાાં. 

કઈ ફતી ભીણફત્તી જોઈ ર, 
એભ ભાણવ ીગે છ ેળશેયભાાં. 

પ્રેભના નાભે ઘણામે ભાણવ, 
એકફીજાને છે છ ેળશેયભાાં. 

ફેલપાઈ, ફેશમાઈ, છકટ, 
શ્વાવભાાં આલી બે છ ેળશેયભાાં. 

ને છતાાં અન્ધકાય છ ેકામભ અશીં, 
યજ વુયજ નીકે છ ેળશેયભાાં. 

–ડૉ. ઈન્તેખાફ અનવાયી(નલવાયી)  
ik_ansari73@yahoo.co.in 

અનુક્રમણીકા 
  

mailto:ik_ansari73@yahoo.co.in
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જો તભે અને શુાં ,  
નમુું વત્મ અને કેલ વત્મ,  

ભાત્ર ાાંચ ભીનીટ વુધી કશીળુાં,  
ત આણા વઘા ભીત્ર આણને છડી જળે.  

જો દવ ભીનીટ વુધી કશીળુાં, 
ત આણને દેળભાાંથી શાાંકી કાઢલાભાાં આલળે.  

જો ાંદય ભીનીટ વુધી કશીળુાં, 
ત આણને પાાંવીએ રટકાલી દેલાભાાં આલળે. 

–ખરીર જીબ્રાન 

 

●●● 
 

પ્રલાવ એકર કયજ;ે ણ એલાન વાથ ન રે, 
જ ેશેરેથી જાણલા ચાશે ફધુાં વપય ફાફત. 

–‘ભયીઝ’ 

અનુક્રમણીકા 
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ભને ઘણી લાય 

આશ્ચમા થામ છ ેકે, 
ભેં આ ફધુાં જ ેકમુું 

અને  
જીલનભાાં વીદ્ી પ્રાપ્ત કયી, 

એ ફધુાં  
લથા(કયલા જલેુાં) શતુાં? 

–ડૉ. વુબ્રષ્ઢણ્મન્ ચન્દ્રળેખય 
(વને 1983ભાાં બોતીકલીજ્ઞાનના નફેર ાયીતીક લીજતેા) 

 
અનુક્રમણીકા 
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જ ેઘડીએ ભેં સ્ટધાા છડી દીધી છ,ે 
તે દીલવથી જ શુાં ખુફ વપ થમ છુાં. 

ભાયી ભાન્મતા ભુજફ, 
સ્ટધાાથી તભાયી ળક્તી શણામ છ.ે 

એક લાય તભે સ્ટધાાભાાંથી ભુક્ત થઈ જાઓ,  
છી તભાયી પ્રલૃત્તી 

ભાત્ર નીજાનન્દ ભાટ ેયશે છ.ે 
આજ ેશુાં ફધુાં, 

ભાયા આનન્દ ખાતય જ કરુાં  છુાં. 
શલે ફધુાં જ 

એની ભેે આઆ જ ફન્મા કયે છ.ે 

ભાયે તેભાાં ભાયી ળક્તીઓ 

વ્મમ કયલાની જરુય ડતી નથી. 

(વોજન્મ : ‘અભીઝયણાાં’ – વમ્ાદન : યભેળ વાંઘલી) 

અનુક્રમણીકા 
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જીન્દગીભાાં એક ભીત્ર 

જીન્દગીભાાં એક ભીત્ર 

શ્રી. કૃષ્ણ જલે શલ જોઈએ, 

જ ેતભાયે ભાટ ેતે મુદ્ ન રડ;ે 
યન્તુ તભાયા જીલનયથન  

વાયથી ફની યશે... 
અન ે

એક ભીત્ર કણા જલે 
શલ જોઈએ, 

જ ે

તભે ખટા શ તમે  
તભાયા ક્ષે યશીને, 

તભાયા ભાટ ેમુદ્ રડ.ે 

અનુક્રમણીકા 
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અભાયાાં પ્રકાળન 
અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચક ફીયાદય 
ભાટ ે‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કયલાનુાં કામા ઉાડી રીધુાં છ.ે અભારુાં  
પ્રત્મેક પ્રકાળન ભાત્ર વદ્વીચાયના પ્રવાય ભાટ ેલાચકભીત્રને ની:ળુલ્ક ભે છ.ે અભે 

10 ભાચા, 2019 વુધીભાાં નીચે ભુજફની 29 ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કમુું છ.ે 

બાઈ જીજ્ઞેળ અધ્મારુની પ્રવીદ્ લેફવાઈટ ‘અક્ષયનાદ’ 
: https://www.aksharnaad.com/downloads ભાાં અને હૃદમસ્ટથ યતીરાર 
ચાંદયમા યચીત લીશ્વપ્રવીદ્ ‘ગુજયાતીરેક્વીકન’ની લેફવાઈટ 
http://www.gujaratilexicon.com/ebooks ભાાં અભાયાાં આ પ્રકાળનની વઘી 
ઈ.ફુક્વ ભુકલાભાાં આલી છ.ે ત્માાંથી  આ ઈ.ફુક્વ ફશુ જ વયતાથી ભપત 
ડાઉનરડ કયી ળકાળે. છતાાં જો કઈ લાચકને આ લીધી ન પાલે અને ભને તાનુાં 
નાભ, ુરુાં  વયનાભુાં, કૉન્ટકે્ટ નાંફય વાથે રખળે ત તે ઈ.ફુક શુાં તેભને ભકરી 
આીળ.. 

..ગોવીન્દ મારુ  

govindmaru@gmail.com 

 1. 1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્ટતી)ના 25 
રેખની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 01 (ાનાાં : 113; ભુલ્મ : ભપત) 

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 25 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 02 (ાનાાં : 108; ભુલ્મ : ભપત) 

3. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. ભુયજી ગડાના 25 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 03 (ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

https://www.aksharnaad.com/downloads
http://www.gujaratilexicon.com/ebooks
mailto:govindmaru@gmail.com
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4. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્ટતી)ના ચીન્તનાત્ભક 37 રેખની (ઈ.ફુક) – 
‘લીલેક–લલ્લબ’ (ાનાાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્ટતી)ના 18 લીમ ય રખેરા ચીન્તનાત્ભક 
રેખભાાંથી 206 યૅળનરભુદ્દાઓ તાયલી કાઢીને ‘લીલેકલીજમ’ ગ્રાંથ તૈમાય 
કમો છ.ે આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુક) – ‘લીલકેલીજમ’ (ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દની ખજ’ (ાનાાં : 53; 
ભુલ્મ : ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ટીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડથી 
વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 

8. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 04 ‘અધ્માત્ભના આટાાટા’ (ાનાાં: 111; 
ભુલ્મ :  ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દનુાં આકાળ’ (ાનાાં : 
116; ભુલ્મ : ભપત) 

10. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્ટતી)ની આત્ભકથાની (ઈ.ફુક) – ‘આત્ભઝયભય’ 
(ાનાાં : 257; ભુલ્મ : ભપત) 

11. આમાવભાજી અને રેખક શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ઈ.ફુક ‘દુ:ખનીલાયણના 
ભ્રાભક ઉામ’ (ાનાાં : 26; ભુલ્મ : ભપત) 

12. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 05 ‘ચાલાાક દળાન’ (ાનાાં : 96; ભુલ્મ : ભપત) 

13. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 20 રખેની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 06 ‘વત્મવન્દુક’ (ાનાાં : 110) 

14. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ (ાનાાં : 83; 
ભુલ્મ : ભપત) 

15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘જીન્દગી કઈ યીતે જીલળ?’ 
(ાનાાં : 75; ભુલ્મ : ભપત) 
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16 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. લલ્લબ ઈટારીમાના 10 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 07 ‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાાં : 84; ભુલ્મ : 
ભપત) 

17 અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામરેા શ્રી. ફી. એભ. દલે (જરે ખાતાના 
નીલતૃ્ત પ્રળાવક અને રેખક)ના 08 રેખની ઈ.ફુક ‘ભ્રભ બાાંગ્મા છી...’ 
(ાનાાં : 90; ભુલ્મ : ભપત) 

18 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા વુશ્રી. કાભીની વાંઘલીના 11 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 09 ‘કીતની શકીકત, કીતના પવાના?’ 
(ાનાાં : 72; ભુલ્મ : ભપત) 

19 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 10 ‘યૅળનારીઝભન ઘાંટનાદ’ (ાનાાં : 
93; ભુલ્મ : ભપત) 

20 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 11 ‘દેતે શૈં બગલાન ક ધખા’ (ાનાાં : 
136; ભુલ્મ : ભપત) 

21 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 12 ‘યૅળનારીઝભન ઘાંટનાદ–2’ (ાનાાં : 
110; ભુલ્મ : ભપત) 

22 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 13 ‘યૅળનારીઝભન ઘાંટનાદ–3’ (ાનાાં : 
122; ભુલ્મ : ભપત) 

23 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘વાંતાનભાાં વાંસ્ટકાયવીંચન’ (ાનાાં 
: 95; ભુલ્મ : ભપત) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ (ાનાાં : 34; 
ભુલ્મ : ભપત) 
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25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘જીપવીની ડામયી’–‘એક 
વૈનીકની નોંધથી’ (ાનાાં : 112; ભુલ્મ : ભપત) 

26 તત્લીજ્ઞાન–ભનલીજ્ઞાનના આજીલન અભ્માવી ડૉ. ફી. એ. યીખની 
ઈ.ફુક ‘ભન્ત્ર–મન્ત્ર–તન્ત્રનુાં અલીજ્ઞાન’ (ાનાાં : 101; ભુલ્મ : ભપત) 

27 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા ‘અાંગદાન’ના રેખની ઈ.ફુક 
‘અાંગદાનથી નલજીલન’ (ાનાાં : 102; ભુલ્મ : ભપત) 

28 યૅળનારીસ્ટટ લીક્રભ દરારની ઈ.ફુક ‘યૅળનારીસ્ટટની દૃષ્ટીએ ગીતાન 
વાંદેળ’ (ાનાાં : 81; ભુલ્મ : ભપત) 

29 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ડામયીભાાંની નોંધની વાંગ્રશનાાં 
‘લીચાયભતી’ની ઈ.ફુક ‘ળાણણનાાં ભતી’ (ાનાાં : 104; ભુલ્મ : ભપત) 

ભણી ભારુ 
●‘ઈ.બુક’ પ્રકાળક● 

405, વયગભ એાટાભેન્ટ,  
નલવાયી કૃી મુનીલવીટી વાભે, 
લીજરય. જીલ્લ : નલવાયી 

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

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 
 

♦●♦●♦ 
અનુક્રમણીકા 
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અન્તીભ ટાઈટર ેજ 

ાાંદડુાં ખયી ડ ેછી વડ ેછ,ે 

ુષ્ ખયી ડ ેછી વડ ેછ;ે 

યન્તુ 

ભાણવ વડી જામ છી ખયે છ!ે 

આલુાં ળા ભાટ?ે 

શે પ્રબુ, 
સ્ટલજન ભાયી દમા ખામ, 

તે શેરાાં તુાં એક દમા કયજ.ે 

જીલનને વભજલાભાાં શુ બરે ભડ ડ્ય; 

યાં તુ 

ભૃત્મુને ાભલાભાાં શુાં  ભડ ન ડુાં 

એટરી કૃા કયજ.ે 

વાાંજ ડ ેઅને વુયજ આથભી જામ, 

એભ શુાં આથભી જલા ઈચ્છુાં છુાં. 

શુાં  વડી જાઉં, 

તે શેરાાં ખયી ડલા ઈચ્છુાં છુાં. 

–ગુણલન્ત ળાશ 

વભાપ્ત 


