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પી  નારી  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં . 
====================== 

નારીએ  ઉપાડી  છે  યારથી  કલમ  
કલમમાં  આવી  ગયો  ત્યારથી  દમ . 

નારીએ  મ ાૂ ં  છે  ય ◌ા◌ં  યાં  
કદમ . 

ખીલી  ઉઠયા  છે  લો  નરમ  નરમ . 
હો  નજાકત  ી  ત્યાં  ત્યાં  છે  

હાજર . 
જરરુ  લોખડીં એ છે  વ ના  કદમ, . 



ધરમ  કે  કરમ નારી  છે  ત્યાં  હાજર, . 
મરમ  કે  શરમ નારીનાં  ત્યાં  કદમ, . 
ભાગોં  રે  ભરમ નારીમાં  નથી  દમ, . 

નર  ભાગેં નારી  ત્યાં  ઉપાડે  કદમ, . 
નારી  તું  નારાયણી  એ સાવ  સાચુ ◌ં . 

નર બનવા  નારાયણ ઉઠાવ  કદમ, , . 
====================== 

 
========== 

૫૫૯   
કિવનો  જન્મ  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
======================= 

સનન  એક  ગોળી  ટી  
દહે  થયો  વૈદહીે ; 

ત્યાં  ક ાનો  ક લખાયો' '  
ને  પહલીે  કિવતા  લખાઈ . 

રક્તનું  ટીપું  યાં  ઝરે  છે  
કિવતાનો  અક્ષર  ત્યાં  ઠ રે  છે . 
રક્તનું  ટીપું  યાં  ઠરે  છે  
કિવતાનો  ત્યાં  જન્મ  થાય  છે . 

કિવનો  અહીં  પન ન્મુ  થાય  છે . 
=================== 

=== 
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====== 
ાથનાર્  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  



======================= 
હોય હશે થાય હિર  ઈચ્છા  બળવાન, , , . 

સાભળીં  સાભળીં  ટી  ગયા  બઉે  કાન . 
આપ એવો  ગ◌ુરુ ઠીક  ચલાવે  વહાણ, . 

નિહતર  બોલાવી  લે  મને  મળૂ  થાન . 
======================= 

========== 
557 

િતમ  આશા! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
========================= 

છોને  આ  આપણે  મોટા  છૈયે તો  શું, ? 
ચાલો  આ  નાનાં  નાનાં  બાળક  થઈને  
ફર દડીે  ફરીએ અલક  ચલાણું  રમીએ, . 

મમ્મી  પપ◌્પા  મમ્મી  પપ્પા  બોલી  બોલી  
ગામ  આખગજવીનઘરું ે  માથે  લઈએ. 

છો  લાગે  સહનુે  ગાડાં ં  વું ગાડાં ં  ,
થઈએ. 

પણ એકદા બસ એકદા મરતાં  પહલાે ં, ,  
ચાલો આ  નાનાં  નાનાં  બાળક  થઈને,  
ફર દડીે  ફરીએ અલક  ચલાણું  રમીએ, . 
ઘરને  ખણૂે  નાનપણમાં  કરલીે  લીંટીઓ  
શોધીબાજમાનવીનકોરુ ં  દોરી  દઈએ. 
જનીૂ  રતીનીે  ઢગલીઓ   જડી  આવે  તો  
સોના  વરખે  મઢી  દઈને મરકી  પડીએ, . 

બા -બાપનાુ  ફોટા  પાછળ   પાવીતી  
ધોળીકાળી  લખોટીઓથી  પાછા  રમીએ . 
આપ પા ં  આપ બચપણ હે  ભગવન, ! 



તારો  ઉપકાર  કદીયે  નહીં  ભલીૂ  જઈએ. 
========================== 

============== 
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કિવતાઃબલા અબળા, . 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
======================= 
આ કિવતા  એ શું  બલા  છે ? 

શું  હું  લખું  ં  એ કિવતા  છે ? 
શું  હું  વાચં ંુ  ં  એ કિવતા  છે ? 

કિવતાના  પ તકમાુ ં  છે  એ કિવતા  છે ? 
કિવ  મશાયરામાુ ં  બોલે  છે  એ કિવતા  છે ? 

આ કિવતા  એ શું  બલા  છે ? 
કે  પછી  કિવતા  એ અબળા  છે ? 

મને  લાગે  છે   બોલાવો  તો  ન આવે  તે  
બલા  એ કિવતા . 

અને  બોલાવો  તો  દોડી  આવે  તે  અબળા  પણ 
ખરી  કિવતા . 

=================================== 
================ 
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જીવ  અહીં આત્મા  ત્યાં  , ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
================================ 
કમે  આવશોને  કિવસમ્મલનમાે ં બહજુ  મજા  ;

આવશે . 
ાઈવીંગમાં  હાડલીર્  ફ ◌ીફ્ટીન  

િમિનટ્સ  નહીં  લાગશે . 



 
તમારો  ફોન  આ યો આનદં  થયો થયું  કો ક  ; . '

તો  છે  
આ પરદશમાે ં યાં  મોટરો  ઝાઝીને  માણસો  ;

કમ  છે . 
 

ઘરમાં  ય માણસોની  નહીં મોટરોની  વાતો  ,
થાય  છે . 

ને  માણસ  કરતાં  મોટરની  ઝાઝી  માવજતો  
થાય  છે . 

 
કમે  આવશોને  કિવસમ્મલનમાે ં બહજુ  મજા  ;

આવશે . 
ાઈવીંગ  મને  આવડતુ ◌ં  નથી કહી  ફોન  .

મકીૂ  દીધો . 
 

વાહ વાહ વાહ  વાહ દબારાુ  દબારાુ ા  , ! ! !
બાત  હૈ ! 

સદા  ગજતાું  મબઈનાું  શબ્દો  અહીં  જીવતા  
રાખે  છે . 

================================ 
======= 

554 
ાણસચારં  !! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
================================= 

ખતરમાે ં  ઊભલોે  પાક  આમયે  લીલોછમ  
ારે  નથી  હોતો ? 



વરસાદ  જરા  અટ ો  નહીં  કે  એ લીલું  
લીલું  હસતો  લાગે . 

કિવલખકે  શબ્દ  ગજીપાનાં ં  પાનાં  યાં  
આડા  અવળાં  નાખે  

અને  રગીનં  જોકર  જીવતં  બનીને  ખડખડાટ  
હસતોલાગે  

================================= 
=========== 

553 
કોઇ  કારણ  જોઈએ ? 

શાહ  વીણચં  ક તરચુ ં દ 
================================== 
એક  ક્ષણની  િજંદગીને  જીવવા િજવતર  , 

અસાધારણ  જોઈએ . 
ને  છ લીે  ક્ષણની  ાિપ્ત  યો  આ 

મળી કોઇ  કારણ  જોઈએ, ? 
================================== 

========== 
552 

કારણ  જ કારણ ! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

===================================
==== 

વહલીે  સવારે  નાહીધોઈ શરીર  લછીૂ  , 
પહરવાને ે  એક  પહરણે  જોઈએ . 

કમે  નથી  પહયે ુ  તો  પછનારનૂ ે  આપવા  
માટે  એકાદ  તો  કારણ  જોઈએ . 



===================================
==== 
==== 
551 
ઊભરો  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
========================== 
ગસે  પર  દધૂ  મકોૂ  ગરમ  કરવા . 
ગર મ થાય  એટલે  ઉતારવું  પડે . 
અને  જો  ધ્યાન  ના  અપાય  તો  
ઊભરાય દઝાડે ને  વળી  બગડે, ' , 

========================== 
=========== 

550 
વર યો  મહલોે ુ  !! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
============================== 

ગર યાં  આ વદળો ટન  ટના  ટન ટનન  ટન  . ,
ટન ; 

વર યો  મહલોે ુ ;out of home 
run,run,run. 

============================== 
============ 

549 
રાતાચોળ  અક્ષર  !! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
=============================== 



લોહી  વહે  ત્યારે  જ કાગળ  આગળ ધરી  દવોે  
જોઈએ . 

એવા  રાતાચોળ  અક્ષર  વાચતાં  પણ આવડવું  
જોઈએ . 

=============================== 
============= 

548 
રામ  તો  શબરીનો  જ !! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
===================================

==== 
તન તબરોં ૂ  બોલી  ઊઠયોઃ  આ યો  મારો  

રામ  આ યો  મારો  રામ . 
શબરીનું  મન મ્હોરી  ઊઠઃે  આ યો  મારો  

રામ  આ યો  મારો  રામ . 
===================================

===== 
======= 

547 
નિ◌યિત !! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
================================= 
િદવસભર  આંખો  રહે  છે  ખ લીુ  કોઈ  પણ 

આયાસ  ના . 
રાત  પડતાં  થઈ જાય  છે  બધં  કોઈ  પણ આયાસ  

ના . 
 બન્યું  હોય  છે   કામ  માટે  એ કામ  

એને  કરવા  દો . 



જો  િદવસે  સઈૂ  જાવ  તો  પડખાં  રાતભર  
ઘસતાં  રહો . 

================================== 
================================= 

546 
ગટાઓ  દીવડા  આશાના  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
 

=================================== 
અનતં  િનરાશાનાં  વાદળોમાથીં  અનતં  

કાળથી  વરસી  રહલોે  િનઃશબ્દ  વરસાદ' ' 
બહજુ  સશક્ત  રીતે  શબ્દ થ  થઈને  કિવતા  

વરપુ ે  આકાર  પામ્ યો  છે  એ વરસાદ . 
આવા  વરસાદમાં  ભીંજાઈને  વહી  જવા  દો  એ 

િનરાશાઓ   લા યો  એ વરસાદ . 
ગટાઓ  દીવડા  આશાના  અને  જીવો  

મશળધારૂ  જાણે  લા યો  ન હો  એ વરસાદ . 
=================================== 

================ 
545 

નથી  મરત ું  અહીં  કોઈ !! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

 
============================== 
એક  કાગડો  મરી  ગયો  એમાં  અવડી  મોટી  

કાગારોળ ? 
આ કાવકાવં ં  હજી  થઈ ર ું  છે  

કાગડાઓનું  ચારે  કોર . 



નથી  મરત ું  અહીં  કોઈ  દિનયામાુ ં જીવે  ;
છે  પશુ નર, . 

આકાશે  પખીઓં ધરાપર  માનવો  કરી  ર ાં  ,
કલશોર . 

========================== 
========================== 

544 
િવ ષાદ  !!!! 

 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
========================= 

"યાદ  આ યાં  એ સખથીુ  ભયાભયા  
વષ ; 

 આનદનીં  િકલકારીઓ પખીઓનોં  િનનાદ, . 
 આજ ઘડપણમાં  શોકથી  ભયાભયા  

વષ ; 
 ડૉક્ટર દવાની  શીશીમાથીં  ઝરતો  ,

િવષાદ ." 
 

========================== 
543 

હવે  તો  
શાહ  વ ◌ીણચં  ક તરચદુ ં  

================================ 
"શબ્દોના  પહાડોમાં  બહુ  ફરી  ચ ોુ . 

હવે  તો  બે  અક્ષરો  વચ્ચે  વાચવં ંુ  છે ."  
====================== 

=== 



542 
વાકં   

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
======================= 

બે  કદમ  આગળ વધ્યા  ને  નજર  પાછળ  વળી . 
ન જોવાનું  જોવ ◌ા મ યું ત્યાં  વાકં  ,

કોનો  કાઢવો ? 
======================= 

 
== 
541 
મે  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
============ 

મે  ક્ષણમાં  યક્ત  થાય . 
તોયે   ક્ષિણક  ન કહવાયે . 

મે  એટલે  મ મ મે ે ે . 
મનોે  ન અન્ય  પયાયર્ . 

============ 
===== 
540 

ઉલઝન  ! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
====================== 

તરત  કરે  છે  નાન  મશાનથી  આ યા  
પછી ; 

કવે ુ ં  હશે  એ નાન  મશાનમાં  સળગ્યા  
પછી ? 



====================== 
======= 

539 
ઉપચાર  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
====================== 

કરવો  છે  દદનોર્  કાયમી  ઉપચાર મને  ,
પછોૂ . 

કરો  કિવતાનો  અભ્યાસ  આંખનાં  અ ુ  
લછોુ . 

====================== 
======== 

538 
આસીમ -લીલા  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
========================== 

લીલા  લીલા  લીલા  લીલા  લીલા  લીલા  લીલા  
લીલા  

વદતા  વાણી  આસીમ  આ  કવાે  લાગે  રડાુ  
રગીલાં . 

========================== 
 

============== 
537 

આસીમ  સાહ ◌ેબ આપને, ! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============================== 



ભૌિતક  આય યુ  ૧ ૦૪  વષનર્ ુ ં  ભોગવી  હવે  
અસીમ  આય યનાુ  કાળચ માં  િવલીન  થઈ 

ગયા આસીમ  તમે, ! 
હવે  કોણ  વચાવશં ે  લીલાની  કકોતરીં કોણ  ;

દશાવશર્ ે  સાદાઈમાં  પણ લીલાની  
જાહોજલાલી શું  આસીમ  તમે, ? 

આમ રાકં  કરીને  અમને  ક◌ા◌ં ચા યા  
ગયા સહુ  શાયરના  શાયર  બનીને  જ ત  ?

જોવા  ગયા શું  આસીમ  તમે, ? 
ા  છે  અમને જ તના  ારે  ઊભા  , 
હશો  તમે અને  આવકારો  મીઠો  આપશો  , 

અમને ખરનું ે આસીમ  તમે. ? ? 
અમારી  લાખો  સલામ આસીમ  સાહબે આપને, , ! 
=============================== 

=== 
536 

શબ્દો  
શાહ  વીણચં  ક તરચુ ં દ 

=================== 
પાદડાં ં  લીલાં  હતાં  એતો  પીળાં  થયાં . 

પણ શબ્દો  મારા  એવાને  એવા  ર ા . 
=================== 

====== 
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 ગઝલ 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
================ 

 



હું  કાં  લખતો  નથી  કોઈ  ગઝલ? 
ખાડાનોં  ખલે  છે  લખવી  ગઝલ. 

 
જગ આખું  હવે  લખે  છે  ગઝલ. 
ગાડાનોં  ખલે  સમ  છે  ગઝલ. 

 
તો  આ લખી  ર ા  છો  તે  શું ? 
બરખોુ  પહરીે  ઊભી  છે  ગઝલ. 

 
================= 

 
========================= 

534 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=================================== 
હું  સોળ  વરસની  સદરીું મને  મળી  ગયો  એક  ;

વ ૃ . 
હવે  લાગે  છે  એવું  મને  જાણે  બની  ગઈ 

ં  હું  બુ . 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
========================= 

=============== 
533 

પખીઓં  
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
====================== 
પખીઓં  ઊડે  છે  રે  આસમાન . 
એ આસમાને  ઊડતાં  િવમાન . 



નથી  એ પખીઓનં ંુ  અપમાન ? 
 

=============== 
======== 
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ઓગ યો  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
==================== 

ભલે  લાગે  ડીલ  પથ્થરનું  ભનુું  
મિદરં ે  

નથી  હોત ું  િદલ  પથ્થરનું  ભનુું  
ારે . 

માગી  જઓુ  સાચા  િદલથી  જઈ મિદરં ે . 
ઘરે  આવી  જઓુ  માગ  સત્કારે  છે  ારે . 

==================== 
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કિવ  
શાહ  વીણચં   ક તરચદુ ં  

=============================== 
જોયનંુે કિવ  કોને  કહવાયે મારા  , ?

ભાઈ આને  કહવાયે, . 
કાનો  માતરકે  મીંડાની  ભલૂ  પણ નાથી  

ના  સહવાયે . 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=========================== 
================ 



530 
ઈ ી  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
ી  ઈ ી  વી  છે . 

વયં  બસ બળે  છે ? 
પોત ◌ે  કરચોળાતી  

ને  બીજાનાં  વ ોને  
કરચલી  રિહત  રાખે . 
વાહ  ી વાહ, ! 
================ 
================ 

529 
વરસાદ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
વરતારો  છે  કે  વરસાદ  આવશે . 
કાગો  બો યો વર  તારો  આવશે, . 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================ 
528 

સરતમાુ ં  ઘર  ! 
શાહ  વીણ ચં  ક તરચદુ ં  

================================= 
આ બધું  જોઈને  લાગે  છે   મારે  સરતમાુ ં  

ઘર  વસાવવું  પડશે . 
યાસ કાિલદાસ  તો  નહીં મારી  , ,
હિસયતમાતોે ં  ઢસાવું  પડશે . 

િતભા  છો  રહી  ના  સૌમ્ય જોશીલી એ , ,
વાત  બાજુ  મકીૂ  દો . 



છ કા ય  ને  છ વાતાસ હોર્ ં  એક  
સાથે વાહ ત્યાં  જાવું  , . પડશે . 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================================== 
==== 
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હદ !! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
========================= 

હશે . 
માય  હશે  લાફો . 
એની  પિત્ન  છે . 

એ બધું  જોવાની  મને  રસદ  ા ં  છે ? 
કિવતાઓ  લખવાની  અને  ભસવાનીૂં  
પરોજણમાથીં  ચો  આવું  તો  ને ? 
વળી  મનતોે  લાફો  માય  નથીને ? 

અને  માય  હોય  તોયે  શું ? 
આપણને  ા ં  એની  ખબર  પડવાની  હતી ? 

આપણે  તો  ર ા  કિવ . 
કિવસમ્મલનમાે ં  ના  બોલાવે  તો   

લાફો  વાગ્ય  વું  લાગે . 
બાકી  ભલને ે  આખી  દિનયાુ  લાફા  મારે . 

========================= 
======= 

526 
આવ યક ! 

શાહ  વીણચં  કસ્ તરચદુ ં . 
================ 



કાલે  મેં  એક  કિવતા  લખી . 
આજ મેં  એને  ભસીૂં  નાખી . 
આજ હું  એક  ફરી  લખું  ં . 
તો  જ કાલે  ભસીૂં  શકંુ  ને ? 

 
સરજૂ  પાસથીે  આ િશખ્યો . 
હર  રોજ  સવારના  ઊગવું . 
વળી  રોજ  સાં  આથમવું . 
સિ ટૃ  ચલાવવા  આ કરવું . 

 
કાલે  સવારે  કિવતા  લખીશ . 
અને  સાજનાં  ભસીૂં  નાખીશ . 
સમજવા  વી  આ વાત  છે . 

સરજનૂ ંુ  અિ તત્વ  મટી  જશે ? 
================= 

 

======== 
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મરખૂ  વક્ષોૃ  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================== 

આ વક્ષોૃ  કમે  આટલાં  બધાં  બવકફે ૂ  
છે ? 



માણસ  મ  હડતાળ  ઉપર  જતાં  નથી . 

આ બધાં  વનનાં  વનો  કપાઈ  જાય  છે . 

ને  આ મખ નૂ ંુ  પે ટનું  પાણી  
હલત ું  નથી . 

 

અમે  માણસોતો  કટલાે  બધા  હ િશયાર . 

શરીમાે ં  કોઈક  પથ્થર  નાખને ે  
હડતાળ . 

એક  િદવસ  પાણી  ના  આ યું હડતાળ, . 

રાતે  કતરૂ ું  ભ યું  સવારે  પાડી  
હડતાળ . 

 

આ મરખાૂ  વા  વકૃ્ષ  મખાજૂ ર્  
રહવાનાે . 

વરસાદ  ન  વરસે  તો  પણ  ન  હડતાળ . 

======================== 

=== 
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વાકં   



શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================= 

બે  કદમ  આગળ  વધ્યા  ને  નજર  પાછળ  વળી . 

ન  જોવાનું  જોવા  મ યું ત્યાં  ,
વાકં  કોનો  કાઢવો ? 

======================= 

 

== 
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મે  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============ 

મે  ક્ષણમાં  યક્ત  થાય . 

તોયે   ક્ષિણક  ન  કહવાયે . 

મે  એટલે  મ મ મે ે ે . 

મનોે  ન  અન્ય  પયાયર્ . 

============ 

===== 
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ઉલઝન  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

====================== 

તરત  કરે  છે  નાન  મશાનથી  આ યા  
પછી ; 

કવે ુ ં  હશે  એ  નાન  મશાનમાં  
સળગ્યા  પછી ? 

====================== 

======= 
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ઉપચાર  ! 

શાહ  પ ◌્રવીણચં  ક તરચદુ ં  

====================== 

કરવો  છે  દદનોર્  કાયમી  ઉપચાર મને  ,
પછોૂ . 

કરો  કિવતાનો  અભ્યાસ  આંખનાં  
અ ુ  લછોુ . 

====================== 



======== 
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આસીમ -લીલા  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================== 

લીલા  લીલા  લીલા  લીલા  લીલા  લીલા  
લીલા  લીલ ◌ા  

વદતા  વાણી  આસીમ  આ  કવાે  લાગે  
રડાુ  રગીલાં . 

========================== 

 

============== 
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આસીમ  સાહબે આપને, ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============================== 

ભૌિતક  આય યુ  ૧ ૦ ૪  વષનર્ ુ ં  ભોગવી  
હવે  અસીમ  આય યનાુ  કાળચ માં  

િવલીન  થઈ  ગયા આસીમ  તમે, ! 



હવે  કોણ  વચાવશં ે  લીલાની  
કકોતરીં કોણ  દશાવશર્ ે  સાદાઈમાં  ;
પણ  લીલાની  જાહોજલાલી શું  આસીમ  ,

તમે ? 

આમ  રાકં  કરીને  અમને  કાં  ચા યા  
ગયા સહુ  શાયરના  શાયર  બનીને  ?

જ ત  જોવા  ગયા શું  આસીમ  તમે, ? 

ા  છે  અમને જ તના  ારે  , 
ઊભા  હશો  તમે અને  આવકારો  મીઠો  , 
આપશો  અમને ખરનું ે આસીમ  તમે. ? ? 

અમાર ◌ી  લાખો  સલામ આસીમ  ,
સાહબે આપને, ! 

=============================== 

=== 

518 

શબ્દો  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=================== 

પાદડાં ં  લીલાં  હતાં  એતો  પીળાં  
થયાં . 

પણ  શબ્દો  મારા  એવાને  એવા  ર ા . 



=================== 

====== 
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 ગઝલ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================ 

 

હું  કાં  લખતો  નથી  કોઈ  ગઝલ ? 

ખાડાનોં  ખલે  છે  લખવી  ગઝલ . 

 

જગ  આખું  હવે  લખે  છે  ગઝલ . 

ગાડાનોં  ખલે  સમ  છે  ગઝલ . 

 

તો  આ લખી  ર ા  છો  તે  શું ? 

બરખોુ  પહરીે  ઊભી  છે  ગઝલ . 

 

================= 



 

========================= 
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હું  સોળ  વરસની  સદરીું મને  મળી  ;
ગયો  એક  વ ૃ . 

હવે  લાગે  છે  એવું  મને  જાણે  બની  ગઈ  
ં  હું  બુ . 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================= 

=============== 

515 

પખીઓં  ઊડે  છે  રે  આસમાન . 

એ  આસમાને  ઊડતાં  િવમાન . 

નથી  એ  પખીઓનં ંુ  અપમાન ? 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=============== 

======== 

514 



ઓગ યો  ! 

શાહ  પ ◌્રવીણચં  ક તરચદુ ં  

==================== 

ભલે  લાગે  ડીલ  પથ્થરનું  ભનુું  
મિદરં ે  

નથી  હોત ું  િદલ  પથ્થરનું  
ભનુું  ારે . 

માગી  જઓુ  સાચા  િદલથી  જઈ  મિદરં ે . 

ઘરે  આવી  જઓુ  માગ  સત્કારે  છે  
ારે . 

==================== 
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=========================== 

જોયનંુે કિવ  કોને  , કહવાયે મારા  ?
ભાઈ આને  કહવાયે, . 

કાનો  માતરકે  મીંડાની  ભલૂ  પણ  
નાથી  ના  સહવાયે . 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=========================== 



512 

================ 

ી  ઈ ી  વી  છે . 

વયં  બસ  બળે  છે ? 

પોતે  કરચોળાતી  

ને  બીજાનાં  વ ોને  

કરચલી  રિહત  રાખે . 

વાહ  ી વાહ, ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================ 

================ 
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વરતારો  છે  કે  વરસાદ  આવશે . 

કાગો  બો યો વર  તારો  આવશે, . 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================ 
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સરતમાુ ં  ઘર  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================================= 

આ બધું  જોઈને  લાગે  છે   મારે  
સરતમાુ ં  ઘર  વસાવવું  પડશે . 

યાસ કાિલદાસ  તો  નહીં મારી  , ,
હિસયતમાતોે ં  ઢસાવું  પડશે . 

િતભા  છો  રહી  ના  
સૌમ્ય જોશીલી એ  વાત  બાજુ  મકીૂ  દો, , . 

છ  કા ય  ને  છ  વાતાસ હોર્ ં  એક  
સાથે વાહ ત્યાં  જાવું  પડશે, . . 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================================== 

====== 
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નર -નારી  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 

નારી  એટલે  શિક્ત . 



ને  નર  સહનશિક્ત . 

એટલે  તો  નર  કરે  

જો  નારીની  ભિક્ત . 

================== 

============================= 

===== 
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તાકાત  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=========================== 

માણસ  માણસ ને  ઓળખી  નાખે તાકાત  છે  ,
માણસની ? 

એને  માટે  તો  કતરોૂ  થાવું  
જરરીુ વાતતો  છે  ને  ખરી. ? 

============================= 

============================== 

======== 
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સાચી  વાત  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================== 

સાચી  વાત  છે  આંસમાુ ં  તરવું  કોઈને  
માટે  સહલે  નથી . 

છ  ટનું  કદ  આંસનાુ   ટીપામાં  કદી  
તરી  શકલે  નથી ? 

============================== 

===== 
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ાથનાર્ ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================= 

પાશરે  મારાં  આંસુ પોણો  શરે  , 
મરીઝના  શરે . 

બના યો  છે  એનો  શીરો ભાવશનેે  ,
તને ઈ ર, ? 

========================= 

== 



========== 
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કાકા  હાથરસી  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 

એક  મડદાનુ ે  એકદા  મન  થયું  
હસવાનું . 

િચ ગપ્તનીુ  સલાહ  લીધી  શું  
કરવાનું . 

બો યા  તઓઃકાકાે  હાથરસીને  
બોલાવો .   

હા યતો  ઠીક હા યના  ફટાકડા  ,
ફોડાવો . 

======== 
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ભયો  ભયો ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================== 



અહીં  તો  જાગ્યા  ત્યાથીં  પડે  
સવાર . 

ભલને ે  વાગ્યા  હોય  બપ્પોરના  બાર . 

નથી  તમારંુ  િહંદ આ તો  અમિરકાે, . 

અહીં  શિન રિવ  છે  કાયમી  તહવારે, . 

========================= 

========= 
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"કાગ - િત ઠા " 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=================== 

કાગડો  નામ  પડે  ને  મ  મચકોડાય . 

કાગડો  બારીએ  બોલે  અને  પજાયુ . 

કાગડામાં  લાખો  અવગણોુ  દખાયે . 

પણ  કાગડાનો  બારીગણુ  વખણાય . 

=================== 

=== 
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પાપ  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 

એક  િબંદએુ  શું  કયુ  એવું  તે  
પાપ ? 

િસંધમાુ ં  અલોપ  થઈ  ગયું  અમાપ . 

=================== 

============== 
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કિવ  અને  કિવ  સમ્મલને  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================== 

શું  કરો  છો ? 

જોતા  નથી ? 

કમે  જાણું ? 

હાથમાં  શું  છે ? 

પને  છે કમે. ? 

ને  ટબલે  પર ? 



કાગળ કમે. ? 

આ કમે  કમે  શું  છે ? 

ખબર  નથી કમે. ? 

તો  હું  કોણ  ં ? 

કિવ  છો કમે. ? 

ઓહો તો  કિવતા  લખો  છો, . 

એમ  ભસી  મરોને . 

હું  કતરોૂ  નથી કિવ  ં. . 

ઠીક  મારા  ભઈ કિવ  છો. . 

લો  ત્યારે ઘસડી  નાખો, . 

આતો  કિવ  સમ્મલનમાે ં  આમ ણં  
દવાે  આ યો તો' . 

કિવતા  લખાઈ  જાય  ત્યારે  જણાવજો . 

બસોે બસોે, . 

પહલાે  કમે  બો યા  નહીં . 

ારે  સમ્મલને  છે ા ં  છે? ? 

હું  વખતસર  પહ ચી  જઈશ . 



તમે  બોલાવો  ને  હું  આવું  
નહીં એવું  બને, ? 

હું  વખતસર  પહ ચી  જઈશ . 

ચાલો  ત્યારે  કોણ  કોણ  નથી  આવવાનું  

એ  તપાસીને  હું  તમને  જણાવીશ . 

નહીં  નહીં મારંુ  ચો સ  જ  છે. . 

ઠીક  છે કિવતા  પરીૂ  થઈ  જાય  એટલે  .
કહજોે . 

 

======================= 

====== 
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જીવવું  છે  ! 

શાહ  વીણચં  ક ત ુ રચદં  

================ 

આપમળતોે ે  જીવે  છે  સહુ  અહીં  

કોણ  જીવે  છે  આત્મબળે  અહીં ? 

તો  જીવવું  છે  યો  જીવી  લઉં . 



ધ  તરીકીે  હો  કે  હ  તરીકીે . 

================ 

==== 

૪ ૯ ૯  

શબ્દ  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=================================== 

શબ્દનો  ઈિતહાસ  છે  બહુ  જ  જનોૂ  ને  
જરી -પરાણોુ . 

નો ત ું  જાણ્યું  શબ્દનો  ઉપયોગ  હતો  '
આટલો  શાણો . 

=================================== 

============ 

498 

નાનીસનીૂ  વાત  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

===================================== 

રોજ  રોજ  વાચોં વાચોં  વાચોનં ે  ,
ભલીૂ  જાઓ કદી  પા ં  યાદ  ન  આવે. . 



કાયમ  યાદ  રહે  એવું  યારે  મળે  
વાચવાં એ  નાનીસનીૂ  વાત  નથી, . 

===================================== 

==== 
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ખલે  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================== 

આંખો  બધં  હોય  છે  ત્યારે  ા ં  
કશું  દખાયે  છે ? 

આંખો  ખલૂે  છે  ત્યારે  પણ  ા ં  
કશું  દખાયે  છે ? 

ખલે  આ આંખોનો  નથી ,મારા  પ્યારા  
દો તો ! 

આંખો  બધં નજર  ખ લીુ ને  બધું  , ,
દખાયે  છે . 

======================== 

======== 
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ા ં  સતાણીં ? 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================== 

આટલી  મનભર  કિવતા  આજ  સધીુ  ા ં  
સતાણીં ? 

િગરીશના  ભાર  નીચે  શું  આજ  સધીુ  
રહી  દબાણી ? 

========================== 

==== 
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િશ ત ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================= 

તથીે  શું હો  ઉદય હો  અ ત  ? , . 

ઊગવું  િનત્ય  એ  સયૂર્ -િશ ત ! 

================= 

=== 
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ભલૂ  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

===================== 

સપનાઓં  સાચાં  લાગ્યાં  રાતમાં  

બધાયં  ખોટાં  પડયાં  પ્ રભાતમાં . 

ત તતં  ને  િદગતનીં  વાતમાં,  

ખોઈ  બઠાે ં  જીવનને  સોગાતમાં . 

===================== 

 

======= 
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મે -ભાષા  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================== 

યાં  મે  છે  ત્યાં  સવર્  
હમખમે ે  છે . 

હો  વાઘ -િસંહ  આજબાજુ ુ હમખમે ે  છે, . 



યાં  મે  છે  ત્યાં  સવતર્ ◌્ર  
હમખમે ે  છે . 

======================== 

====== 
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આ િદલ * 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=================================== 

 

દીવો  ગટાવો  આ િદલમાં ચાલો  ,
ગઝલની  આરિત  ઉતારીએ . 

શયદાએ  ગટા યો  ચલોૂ આિદલે   ,
અજબ  સાચ યો નમીએ, . 

યોત  ગઝલની  ઝળહળે ગઝલ કિવતા  , ,
હળમળે ે  એવું  કરીએ . 

દીવો  ગટાવો  આ િદલમાં ચાલો  ,
ગઝલની  આરિત  ઉતારીએ . 

 

આિદલ  ગમે ગઝલ  ગમે નદીની  રતમાે ં  , ,
રમત ું  નગર  પણ  ગમે . 



બસ  એક  વાત  ન  ગમે આિદલ તમે  ચા યા  , ,
ગયા  એ  ના  ગમે . 

સફરના  સાથી  મિઝલં ે  ટા  પડે  એ  
વાત  અમને  પરીૂ  માન્ય  છે . 

ચાલો  દીવો  ગટાવી  આ 
િદલમાં ગઝલની  આરિત  ઉતારીએ, . 

 

* આિદલ  મન્સરીુ  સાહબને ે  
ભાવાજિલં  

=================================== 

====== 
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સરળ  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============== 

પડવું  હોય ચઢવું  પડે, . 

મરવું  હોય જીવવું  પડે, . 

ચઢવું  કઠણ છોડી  ો, . 

જીવી  લવે ુ ં  મરવા  માટે . 



============= 

============= 
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મફતમાં  માણસ  ! 

શાહ  પ ◌્રવીણચં  ક તરચદુ ં  

=============================== 

બ બ  ફોડો મકાનો  પાડો ખચાર્  કરો  , ,
કે  માનવી  મરી  જાય . 

ખાલી  બે  પળ  નાક  દાબો  કે  મફતમાં  
માનવી  મરી  જાય . 

શા  માટે  આ શ ો અણુ, -
બ બો લ કરોના  ફાલત ુ  ખચાઓર્, ? 

કટલાે  સ તામાં તમે  ધારો  ,
ત્યારે ગમે  ત્યાં  એ  મરી  જાય, . 

=============================== 

 

==== 
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સપનું  ! 



શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

====================== 

રાતે  તો  આવીને  કૈં  કૈં  કરી  જાય  છે  
સપનું . 

મને  તો  દા ડયે  કૈં  કૈં  કરી  જાય  છે  '
સપનું . 

====================== 

 

======= 
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ચાઈ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================== 

 

ગિતને  ઉ િતમાં  પિરણમતાતોં  
વાર  લાગે  છે . 

ગિતને  અધોગિત  બનતાં  ા ં  વાર  
લાગે  છે ? 



ઉ િત  માગે  છે  યાસ સમય સતત  , ,
જાગિતૃ . 

અધોગિતતો  એકાદ  યસન  પળવાર  માગે  
છે . 

 

======================== 

======= 
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અમર  કિવતા  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 

જ ન્મશે  ત્યારે  હષનાર્  ગીતો  
ગવાશે . 

મરશે  ત્યારે  પણ  ગવાશે  મરિશયા . 

બસ અમર  રહવાનીે  ફક્ત  કિવતા, . 

િવક પ  કિવતાના  ન  કોઈ  સજાયાર્ . 

=================== 

===== 
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સનાતન ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============== 

 દખાયે  છે  તે  ઈન્સાન . 

ને  ન  દખાયે  તે  ભગવાન . 

============== 

================= 

======== 
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મીઠો  મે ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=============== 

 

હું  તારો  એકનો  એક  ભાયડો . 

તું  મારી  એકની  એક  બાયડી . 

તું  આટલું  બધું  કામ  ના  કર . 

થઈ  રહે  માથે  લીલી  છાયડીં . 



 

=============== 

 

===== 
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'મરીઝ ' 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=========================== 

નથી  લાગત ું  જરી  કે  મરીઝ  તમે  હયાત  
છો  નહીં . 

લાગે  છે  સહુ  મરીઝ આજ તમારી  ગઈ  ' ' ,
કાલમાં . 

=========================== 

=== 
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મા  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=========================== 



મા  મારી  તું  ા ં  ગઈ હું  શોધું  ,
ં  ઘર  ઘર ારે  ારે, .  

ઘ  નથી ,કે  સપનું  આવે સપનામાં  .
તું  મળી  આવે . 

=========================== 

======== 
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ખવનાે ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

===================== 

નજર  સપાટી  પર  છે  ને  તાગ  જોઈએ  છે . 

પગલાં  બરફ  પર  છે  ને  આગ  જોઈએ  છે . 

===================== 

 

========================== 

==== 
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કિવત ◌ા  



શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================= 

એકવાર  ડાયરામાં  ગ્યો તો  હું  ભાગ  '
લવાે . 

વાચીં  બઠોે  કિવતા . 

એકવાર  કિવતા  ભલીૂ  તો  જો . 

======================= 

========== 
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ઉઘાડી  લટંૂ  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=========================== 

 

અમારા  હાઉસમાં  સીક્ યરીટીુ  
એલામર્  છે . 

ને  પાસવડર્  સનામીુ એનો  રાખ્યો  ' ' 
છે . 

સનામીુ  આ યું લાખોને  લટીૂં  પણ  .
ગયુ . 



પણ  એલામર્  ના  વાગ્યો  તે  ના  
વાગ્યો . 

 

=========================== 

======= 
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િવનિતં  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================== 

આંખો  મારી તમને  આ શું  થઈ  ગયું, ? 

આંસ ◌ુનો  ખજાનો  ા ં  િવસારી  
આ યા ? 

દય  િબચારંુ  ગદગદ  તર યા  કરે  
છે . 

આવો વીકારો  આંસુ મારી  િવનિતં, , . 

========================== 

 

========== 
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અમાપ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

====================== 

 

મેં  પાખોં  સારી  તો  આભ  મને  
ટકૂં ુ  પડ ું . 

મેં  નજરો  નાખીં  તો  પણ  એ  ટકૂં ુ  જ  
પડ ું . 

એટલે  મેં  કિવતા  લખી . 

હવે  પાખં  ને  આંખ  બ ને ે  
બખ્ખબખ્ખાં  છે . 

 

====================== 

==== 
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ગઝલો  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

===================== 

 



જઓુ  આ ગઝલોનું  આ યું  ઘોડાપરૂ  

બાપડી  કિવતા  જઓુ  તણાઈ  ગઈ . 

ધાઓ  રે  ધાઓ  જોષી  ને  સદરમોું ; 

બાપડી  કિવતા  જઓુ  તણાઈ  ગઈ . 

 

====================== 

 

========== 
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ા ં  ગઈ  કિવતા ? 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

==================== 

ગઝલસમુ  ચઢયો  છે  આજ  ભરતીએ  

મોજાંઓએ  કબજો  કય  છે  િકનારાનો ; 

પરતં ુ  કિવતાતો  ાયં  દખાતીે  
નથી ? 

શું  થયું  કિવઓને  એજ  સમજાતું  નથી . 

==================== 



======= 
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શબ્દશિક્ત  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============================= 

 

શબ્દ  છે  ાસ  મારા અપશબ્દ  છે  ,
િનઃ ાસ . 

ગરુુ -ગાળણે  ગળાઈને  આવે  છે  મજુ  
પાસ . 

 

============================= 

474 

================ 

આ આઝાદી  શું  આવી  ધ  છે ? 

પાજરં ંુ  ખ લુ ું  ને  પં ખી  બધં  છે . 

================ 
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========================== 

આંખો  છે  સાવ  ખ લીુ  અને  ગઝલો  પણ  
છે  સામે . 

અક્ષરો  તો  વચાયં  છે  પણ  ગઝલો  
વચાતીં  નથી . 

========================== 
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===================== 

વીણ  જીવે  છે  ાસ  
વગર અ ર  ાસે, . 

મળશું  કોક  િદન  ાકં  જરુ ર  એ  
િવ ાસે . 

===================== 
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================== 

સારંુ  યારે  યારે  યાં  પણ  
થાય  

મન  મારંુ  આનદથીં  ઊભરાઈ  જાય . 

================== 



======== 
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ઉપિક્ષતે   

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================== 

 

એક   હજાર  એકસો  એક  વષર્  પવૂ  
મારો  જન્મ  થય ◌ો . 

અગિણત  તારાઓમાથીં  ત્યારે  એક  
તારો  ખરી  ગયો . 

ગહન  માનવ  મહરામણમાે ં  એક  માણસ  હું  
તરી  ર ો . 

ન  તારોયે  ખોવાયો ન  એક  માણસયે  કઈં  ,
યાદ  ર ો . 

 

=========================== 

 

========== 
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"આસીમ રાદરીં ે"  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================== 

 

"આસીમ ને  વળી  આ" યનીુ  સીમા  હોતી  
હશે ? 

"લીલા ના  શાયરની  લીલા  કમ  હોતી  "
હશે ? 

આપણે  આવશું  અને  જાશું આ ચો સ  , 
છે . 

ને  આસીમ આપણને  કાયમ  જોતા  રહશેે" " . 

 

====================== 

============ 
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િવવકે  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================= 

 



ખસ  ખસ  આઘો  ખસ પણે  પલાે  ખણામાૂ ં  .
બસે . 

કહીને  શઠે  પાછા  વ યા  કે  લાગી  
પગમાં  ઠસે . 

 

=============================== 

 

========== 
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સલાહ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============================== 

 

પહલાે ં  ફરબથીે  લટીૂં  લીધી  સઘળી  
દોલત . 

પછી  સાદગીથી  જીવવાના  ર તા  
બતા યા . 

 

============================== 



 

=============================== 

============= 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=================== 

'સૉરી બો યા  કે  દયમાથીં  એની  '
સાથે  બધો  સૉરો પણ  નીકળી  જાય' ' . 

સાવ  સ તામાં  આવડો  મોટો  લાભ  બી  
ાયથીં  ારે  ય  પણ  ના  થાય . 

 

=============================== 

======== 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

==================== 

લોકોએ  ભલે  ફરવીે  દીધા  ફરાે  સાત  
બનનાં ે  



િજંદગી  આખી  ગજરીુ  બે  િદલ  એક  
કરવામાં . 

==================== 

================== 
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આમ  જ  થાય  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 

 

જાર  બાજરીનો  રોટલો   

કે  હો  ઘીગ ◌ોળનો  િશરો  

હસી  ખશીથીુ  ખાઈ  લઈ  

ને  િદવસ  કરવો  પરોૂ . 

 

================= 

======= 
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શા  માટે ? 



શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================== 

  

આકાર  સકડાઈનં ે  ઊભો  છે  ચારકોરે . 

િનરાકારને  માટે  જગા  ા ં  છે  
અહીં ? 

યાં  નજર  પડે  આકાર  જ  આકાર . 

ાથીં  પકડાય  િનરાકાર  મહા શય ! 

 

======================= 

======================== 

============= 
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કિવતા  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=================== 

 

"જો  દે  શિક્ત  મને  જગત  િવધાતા ,  



તો  કરી  દઉં  જગત કિવતા  કિવતા, " 

==================== 

========= 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

===================== 

અશક્ત  ં વ ૃ  ં િબમાર  ં, , . 

આ સપણં ૂ ર્  જીવનનો  સાર  ં . 

===================== 

 

========= 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=================== 

 

પીટર  પીટર  આખો  િદન  ના  કયાર્  કર  

આ કર  ને  તે  કર હકમૂ  ના  કયાર્  કર,  



ગમે  તે  કહોને  તો  યે  હું   ં  તારો  
વર  

નથી  તારા  બાપનો  વળાિવયો  નોકર . 

 

=================== 

 

========== 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

====================== 

 

હું  ઊછ યો  મોજાં  મ  જોઈને  
દિરયો  

મબઈનોું  ખોવાઈ  ગયલોે  મારો  દિરયો  

ન્યુ  જસ માં  દસ  વષ  જોઈને  
દિરયો  

હું  ઊછ યો  મોજાં  મ  જોઈને  
દિરયો  



 

====================== 

====== 
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રોજ  કિવતા  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================ 

અમે  કિવતા  એમ  રોજ  લખીએ  

ભનુે  મ  અમે  રોજ  ભજીએ . 

=============== 

======= 
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દવા દવાુ  , !  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============== 

 

દવા  લઉં દવાુ  લઉં? ?  



છે  તો  બ ે  અકસીર . 

દવામાં  ડૉક્ટર  આવે . 

દવામાુ ં  ઈ ર  આવે . 

દવામાં  પૈસા  વરાયે . 

ઈ ર  મફતમાં  થાય . 

તો  ડૉક્ટર  જવા  દો . 

ઈ રને  આવવા  દો . 

 

=============== 

=========== 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================= 

 

અમે  ઈચ્છ ું  એવું  ા ં  ફળ  
મ યું ? 

કવાૂ  કાઠેં  પણ  નળમાં  જળ  મ યું .  



 

================= 

========== 
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આંસુ  છે  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

===================== 

 

રડતાં  રડતાં  આવી  પડે ભઈ આંસુ  છે, , . 

હસતાં  હસતાં  આવી  ચઢે ભઈ આંસુ  છે, , . 

આ શું  છે ભઈ આ શું  છે, , ? 

આંસુ  છે . 

 

==================== 

=========== 
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મને  ા ં  ગમે  છે  ? 



શાહ  વીણચં  ક તરચુ ં દ  

=========================== 

 

મને  ા ં  ગમે  છે  આ જગતમાં  જરા  પણ  
કશું ? 

ફરી  ર ો  તે  છતાં મ  ફરી  ,
ર ાં  જગે  પશુ . 

 

=========================== 

================ 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================ 

 

કર  િનજ  કામ  

જપ  રામ  નામ  

થશે  સહુ  કામ  

જપ  રામ  નામ  



 

બસતે ◌ા◌ં ઊઠતાં, , 

જપ  રામ  નામ  

સતાનૂ ં ે  જાગતાં , 

જપ  રામ  નામ  

======== 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

====================== 

 

વહાલું  ગજરાતુ મારંુ  વહાલું  ,
ગજરાતુ  

જાગતાને  સતાૂ ં  લાગે  વહાલું  
ગજરાતુ . 

 

====================== 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  



========================= 

 

બે  રક્ષુ  વક્ષોનીૃ  વચ્ચે  ઊભલે ું  
એક  લીલછમું  વકૃ્ષ . 

સકડોેં  પડાં ં  વચ્ચે  ઊભી  એક  
બહમાળીુ  મિજલં . 

ગામડાના  ગરીબો  વચ્ચે  વસતો  એક  
ધિનક  શઠે . 

એવાં  જડ નથી  લાગતી  આપણને  જરી  !
નવાઈ . 

 

========================== 

450 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=========================== 

 

અમે  ા ં  હજી  પરીૂ  કરી તી   અમારી  '
વારતા . 

તમે  ડબડબ  આંસથીુ  વધાવી  અમારી  
વારતા . 



 

=========================== 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============================ 

 

 વાત  હતી  છાનીછપની અફવામાં  ,
ફગોળાઈં  ગઈ . 

ચઢી  ચોતરે ચબતરૂ ે ગ દરથી  , ,
ગામમાં  ગવાઈ  ગઈ .  

 

========================== 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================= 

 

ઘઘવતોૂ  દિરયો   શાતં  કરી  દઈને  
સ પ્યો  તમને . 



અમારંુ  સહુ  એમાં  ભરી  દઈને  યો  
આપ્યો  તમને . 

 

======================== 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================================= 

 

માણસ  છો ને  ઘરમાં  બઠોે પહ ચ  છે  ,
એની  હર  માનવ  સધીુ . 

લો  છોને  બઠાે ં  રહે  છોડ  પર ફોરમ  ,
એની  ફોરે  ગગન  સધીુ . 

એક  સદગણુ  લઈ  ઘરે  બસોે દ તક  દશે ે  ,
માણસો  આવી  ારે . 

સગધુ ં  લઈને  લો  બઠાે ં  
ડાળે ભમરાઓ  પહ ચ્યાં  લો  સધીુ, . 

 

================================= 
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શાહ  વીણચં  ક ત ુ રચદં  

================================= 

 

પોતાના  ણયની  વાત  કરતાં  
સહનુ ું  મન  બહુ  ખચકાય  છે . 

તથીે  અન્યના  મનીે  વાતો  કરી  
નારીનું  મન  હરખાય  છે . 

પણ  હોય  છે  ચતરુ  વાચકો  આ જગતમા  
ફલાયલાે  ચારકોરે . 

અસલમાં   વાત  હોય  તે  પલભરમાં  
નજર  ચઢી  જાય  છે . 

 

================================ 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============================ 

 

હસતાં  હસતાં  થઈ  જાય  છે  િવરહ કલહ, . 



મનોે  જ  આ િતભાવ  
છે િવરહ કલહ, , . 

 

============================ 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================================ 

 

એક  હસત ું  રમત ું  નાગપગુ ુ ું ં  
ભલકૂ ંુ  મારા  ખોળામાં  મકીૂ  દો  આજ . 

જગતનો  ીમતં  િભખારી  ં છોડી  .
દઉં  આ મહલે તખ્તોતાજ, . 

 

=====================================
========== 
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શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=============================== 

 



હું  સદા  હસતો  ર ો હસતો  ર ો  ,
બે  વાત  પર  

એક  મારી  વાત  પર ને  બીજ, ◌ી  તારી  વાત  
પર  

મ  લ  ને  કળી  હસતાં  રહે   છે  એક  
ડાળ  પર  

હું  પણ  હસતો  ર ો હસતો  ર ો  એ  ,
વાત  પર . 

 

=============================== 

442 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 

 

હું  ં  સરજનીૂ  ગરમી  

હું  ં  ચદાનીં  શીતળતા  

હું  ભનોુ  પડછાયો  ં  

હું  જ  સહનોુ  સવર્ ◌ેસવાર્  

તું  મને  શોધે  છે  ા ં ? 



હું  ં  તજમાુ ં  આપાતપાે . 

મરખૂ  મનવા  શોધી  લે  

તું  મજમાુ ં  છે  તું  મજમાુ ં . 

 

==================== 

=========================== 
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પીટર  પીટર  આખો  િદન  ના  કયાર્  કર  

આ કર  ને  તે  કર હકમૂ  ના  કયાર્  કર,  

ગમે  તમતોે  યે  હું  ં  તારો  વર  

નથી  તારા  બાપન ◌ો  વળાિવયો  નોકર . 

 

=========================== 

 

 

====================== 

440 



હું  ઊછ યો  મોજાં  મ  જોઈને  
દિરયો  

મબઈનોું  ખોવાઈ  ગયલોે  મારો  દિરયો  

ન્યુ  જસ માં  દસ  વષ  જોઈને  
દિરયો  

હું  ઊછ યો  મોજાં  મ  જોઈને  
દિરયો  

 

====================== 

439 

================ 

અમે  ક િવતા  એમ  રોજ  લખીએ  

ભનુે  મ  અમે  રોજ  ભજીએ . 

=============== 

 

============== 
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દવા  લઉં દવાુ  લઉં? ?  

છે  તો  બ ે  અકસીર . 



દવામાં  ડૉક્ટર  આવે . 

દવામાુ ં  ઈ ર  આવે . 

દવામાં  પૈસા  વરાયે . 

ઈ ર  મફતમાં  થાય . 

તો  ડૉક્ટર  જવા  દો . 

ઈ રને  આવવા  દો . 

 

=============== 

437 

================= 

 

અમે  ઈચ્છ ું  એવું  ા ં  ફળ  
મ યું ? 

કવાૂ  કાઠેં  પણ  નળમાં  જળ  મ યું .  

 

================= 
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===================== 



 

રડતાં  રડતાં  આવી  પડે ભઈ આંસુ  છે, , . 

હસતાં  હસતાં  આવી  ચઢે ભઈ આંસુ  છે, , . 

આ શું  છે ભઈ આ શું  છે, , ? 

આંસુ  છે . 

 

==================== 

 

435 

=========================== 

 

મને  ા ં  ગમે  છે  આ જગતમાં  જરા  પણ  
કશું ? 

ફરી  ર ો  તે  છતાં મ  ફરી  ,
ર ાં  જગે  પશુ . 

 

=========================== 

================ 



434 

================ 

 

કર  િનજ  કામ  

જપ  રામ  નામ  

થશે  સહુ  કામ  

જપ  રામ  નામ  

 

બસતાે ં ઊઠતાં, , 

જપ  રામ  નામ  

સતાનૂ ં ે  જાગતાં , 

જ પ  રામ  નામ  

======== 

 

====================== 
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વહાલું  ગજરાતુ મારંુ  વહાલું  ,
ગજરાતુ  



જાગતાને  સતાૂ ં  લાગે  વહાલું  
ગજરાતુ . 

 

====================== 
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========================= 

 

બે  રક્ષુ  વક્ષોનીૃ  વચ્ચે  ઊભલે ું  
એક  લીલછમું  વકૃ્ષ . 

સકડોેં  પડાં ં  વચ્ચે  ઊભી  એક  
બહમાળીુ  મ ◌ંિજલ . 

ગામડાના  ગરીબો  વચ્ચે  વસતો  એક  
ધિનક  શઠે . 

એવાં  જડ નથી  લાગતી  આપણને  જરી  !
નવાઈ . 

 

========================== 
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=========================== 



 

અમે  ા ં  હજી  પરીૂ  કરી તી   અમારી  '
વારતા . 

તમે  ડબડબ  આંસથીુ  વધાવી  અમારી  
વારતા . 

 

=========================== 
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============================ 

 

 વાત  હતી  છાનીછપની અફવામાં  ,
ફગોળાઈં  ગઈ . 

ચઢી  ચોતરે ચબતરૂ ે ગ દરથી  , ,
ગામમાં  ગવાઈ  ગઈ .  

 

========================== 
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========================= 

 



ઘઘવતોૂ  દિરયો   શાતં  કરી  દઈને  
સ પ્યો  તમને . 

અમારંુ  સહુ  એમાં  ભરી  દઈને  યો  
આપ્યો  તમને . 

 

======================== 

================================= 
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માણસ  છોને  ઘરમાં  બઠોે પહ ચ  છે  ,
એની  હર  માનવ  સધીુ . 

લો  છોને  બઠાે ં  રહે  છોડ  પર ફોરમ  ,
એની  ફોરે  ગગન  સધીુ . 

એક  સદગણુ  લઈ  ઘરે  બસોે દ તક  દશે ે  ,
માણસો  આવી  ારે . 

સગધુ ં  લઈને  લો  બઠાે ં  
ડાળે ભમરાઓ  પહ ચ્યાં  લો  સધીુ, . 

 

================================= 

 

427 



================================= 

 

પોતાના  ણયની  વાત  કરતાં  
સહનુ ું  મન  બહુ  ખચકાય  છે . 

તથીે  અન્યના  મનીે  વાતો  કરી  
નારીનું  મન  હરખાય  છે . 

પણ  હોય  છે  ચતરુ  વાચકો  આ જગતમા  
ફલાયલાે  ચારકોરે . 

અસલમાં   વાત  હોય  તે  પલભરમાં  
નજર  ચઢી  જાય  છે . 

 

================================ 

 

============================ 
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હસતાં  હસતાં  થઈ  જાય  છે  િવરહ કલહ, . 

મનોે  જ  આ િતભાવ  
છે િવરહ કલહ, , . 

 



============================ 

 

425 

================================ 

 

એક  હસત ું  રમત ું  નાગપગુ ુ ું ં  
ભલકૂ ંુ  મારા  ખોળ ◌ામાં  મકીૂ  દો  આજ . 

જગતનો  ીમતં  િભખારી  ં છોડી  .
દઉં  આ મહલે તખ્તોતાજ, . 

 

=====================================
========== 

 

424 

=============================== 

 

હું  સદા  હસતો  ર ો હસતો  ર ો  ,
બે  વાત  પર  



એક  મારી  વાત  પર ને  બીજી  તારી  વાત  ,
પર  

મ  લ  ને  કળી  હસતાં  રહે   છે  એક  
ડાળ  પર  

હું  પણ  હસતો  ર ો હસતો  ર ો  એ  ,
વાત  પર . 

 

=============================== 

423 

================== 

 

હું  ં  સરજનીૂ  ગરમી  

હું  ં  ચદાનીં  શીતળતા  

હું  ભનોુ  પડછાયો  ં  

હું  જ  સહનોુ  સવસવાર્  

તું  મને  શોધે  છે  ા ં ? 

હું  ં  તજમાુ ં  આપાતપાે . 

મરખૂ  મનવા  શો ધી  લે  

તું  મજમાુ ં  છે  તું  મજમાુ ં . 



 

==================== 

============= 
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ગગન  ધરા  પર  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================================= 

 

માણસ  છોને  ઘરમાં  બઠોે પહ ચ  છે  ,
એની  હર  માનવ  સધીુ . 

લો  છોને  બઠાે ં  રહે  છોડ  પર ફોરમ  ,
એની  ફોરે  ગગન  સધીુ . 

એક  સદગણુ  લઈ  ઘરે  બસોે દ તક  દશે ે  ,
માણસો  આવી  ારે . 

સગધુ ં  લઈને  લો  બઠાે ં  
ડાળે ભમરાઓ  પહ ચ્યાં  લો  સધીુ, . 

 

================================= 

==== 



421 

========== 

હું  જ  હું  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 

 

હું  ં  સરજનીૂ  ગરમી  

હું  ં  ચદાનીં  શીતળતા  

હું  ભ ◌ુનો  પડછાયો  ં  

હું  જ  સહનોુ  સવસવાર્  

તું  મને  શોધે  છે  ા ં ? 

હજંુ  ં  તજમાુ ં  ચારપાે . 

મરખૂ  મનવા  શોધી  લે  

તુ  મજમાુ ં  ને  હું  તજમાુ ં . 

 

==================== 

===== 



420 

============ 

લ  તું લ  હું  , ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=============================== 

 

હું  સદ ◌ા  હસતો  ર ો હસતો  ર ો  ,
બે  વાત  પર  

એક  મારી  વાત  પર ને  બીજી  તારી  વાત  ,
પર  

વાં  લ  ને  કળી  હસતાં  રહે   છે  એક  
ડાળ  પર  

હું  પણ  હસતો  ર ો હસતો  ર ો  એ  ,
વાત  પર . 

 

=============================== 

================ 
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આવ  ભાઈ  હરખા ...! 



શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================================= 

 

આકાશે  ઊડતા  પખીનં ે  જોઈ  સહસા  પછીૂ  
બઠોે  

પખીભાઈં પખીભાઈં તમને  પાખોં  ના  , ,
હોત  તો ? 

પખીભાઈં  નીચે  ઉતયાર્ મારી  સામે  ,
સહજ  જોયું . 

આંખો  કાઢી  બો યાઃતમને  આંખો  ના  
હોત  તો ? 

 

================================= 
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======== 

સગમુ  નથી  

શાહ  વીણચં  ક ત ુ રચદં  

=============================== 

 



આમ  જોવા  જાવ  તો  વાતમાં  કઈં  દમ  નથી   

આમ  જોવા  જાવ  તો  વારતા  કઈં  કમ  નથી . 

 

વાત  વાતમાં  ીત  થાયે  એવું  તો  
થાત ું  નથી . 

ખાધી  ના  ખાધીને  તટીૂ  એવી  એ  કસમ  
નથી . 

 

હાથ  હલબલી  ગયા  ને  ઝટ  ઊભા  થઈ  ગયા ; 

પ્યાલીમા  ચા  હતી એક  બદંુ  એમાં  રમ  ;
નથી . 

 

શઠે  હતા શઠાણીે  હતાં ચાબકનૂ ે  , ;
િવદષકૂ  હતા ; 

રાજા રાણી  હતાં કોઈને  કોઈ  વાતે  , ;
ગમ  નથી . 

 

મારંુ  મારંુ  ના  કર એ  તારંુ  ને  ;
તજનુ ે  મબારકુ . 



જાય  ત્યારે  લઈ  જા આ  જરા  શરમ  ,
નથી ? 

 

આવું  આવું  જોઈને વીણ  નદી  ,
પહ ચી  ગયો . 

લગાવી  સીધી  ડબકીૂ પણ  પાણીમાં  દમ  ,
નથી . 

================================== 

========== 
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માણસ  છે  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================= 

 

કાણો માણસ  છે, . 

નાણો માણસ  છે, . 

પાણો માણસ  છે, . 

માણો માણસ  છે, . 

રાણો માણસ  છે, . 



જાણો  માણસ  છે . 

તાણો માણસ  છે, . 

શાણો  માણસ  છે . 

 

================ 

============= 
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આજ  હું  ખશુ  ં  ! 

શાહ  વીણચ ◌ં  ક તરચદુ ં  

===================== 

 

આજ  હું  હસી  પડયો  ખડખડાટ . 

તમે  કહી  શકો  એને  અ હા ય . 

આય યનોુ  અિવરામ  યાયામ  

રગં  લા યો હું  ખડખડાટ  હ યો, . 

 

રણમાં  રખડયો વનમાં  ભટ ો, . 



દદર્ ડોક્ટર  દવાઓમાં  દટાયો, . 

ઢઢવાૂં  ઓ મોત  તજનુ ે  શું  કહું . 

તજુ  ારથી  બહવારુ  હું  ઠલાયોે . 

 

આજ  મજુ  સભાગ્યુ  તજુ  દશનર્ . 

તું  વયં  અહીં  મને  લવાે  માટે . 

છવટે ે  મારી  જીત તને  મળ યે ુ ં, . 

ખડખડાટ  આજ  હું  કમે  ન  હસું ! 

 

આય યનોુ  અિવરામ  યાયામ  

રગં  લા યો હું  ખડખડાટ  હ યો, . 

 

================== 

============ 
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શું  સમાચાર  છે ? 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  



====================== 

 

આજ  અહીં  આ નભ  વચ્છ  છે .  

દીસતી  નથી  એક  પણ  વાદળી . 

કઈકં  તો  ાકં  ઊકળી  ર ું  હશે .  

નહીં  તો  આવું  ના  બને  કદી  યે . 

 

ચાલ  આજ  પરતૂ ંુ  અહીં  જ  અટકંુ . 

 હશે  તે  કાલ  ખબર  પડી  જશે . 

ભાત  ટે  રોજ  અખબાર  વચવાે . 

ભાત  ભાતની  વારતાઓ  વહચવા . 

 

લો કકડોૂ  બો યો અખબાર, ,  આ યું . 

ખણખાચરૂ ંે ે  ખોળી  વ યો ન  મ યું, . 

કાલ  આ આકાશ  વચ્છ  કમે  હત ું  

કાલ  કમે  ાયં  કાઈં  ના  ઊક યું . 

 



આજ  પણ  દીસે નભ  વચ્છ  છે, . 

કાલ  પણ  આજ  નભ  વચ્છ  હત ું . 

આજના  અખબારમાં  સમાચાર  છે . 

બે  િદ થી  નભ  વચ્છ  વચ્છ  છે' . 

 

======================= 

 

============== 
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રામન ◌ામ વાનરકામ, . 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 

 

એક  વાનર  હતો  

ને  એક  પાણો  હતો  

આમ  રામ  હતા  

પાણો  તરતો  હતો  



 

કામ  રામનું  છે  

પાણો  તરતો  કરે  

શતર્  આટલી  છે  

પાણો  વાનર  મકેૂ . 

 

=================== 

======== 
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હરખ -પદડીુ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 

 

એકદા  કહે  છે  સાસરુ  સારુ  

ને  એકદા  કહે  છે  મિહયર . 

વાત  તારી  સાભળીં  મારા  

કાન  ગ્યા  કટાળીં  સિહયર . 



 

કાલ  કહતીે તી  નણદલડી' . 

આજ  કહે  છે  મજુ  ભાભલડી . 

કાલ  કહતીે તી  મજુ  સાસુ' . 

આજ  કહે  છે  મજુ  માવલડી . 

 

મેં  પછૂ ંુ  કમે  છે  રે  તારા  એ . 

તો  ચપૂ  થઈ  ગઈ  જીભલડી . 

આંખો  તારી  પાખોં  થઈ  ગઈ . 

જ ◌ા  મઈૂ  કહી  ઊડી  સાહલડીે . 

 

================ 

========== 
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પારકી  મા  જ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

====================== 



 

મારી  કિવતા  મને  ન  લાગે  કાચી . 

કાચી  હોય  તોયે  મને  લાગે  સાચી . 

સાચું  છે  કે  પારકી  મા  કાન  વીંધે . 

કિવતાની  કચાસ  વાચક  જ  ચીંધે . 

 

======================= 

========== 
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માફ  કરજો  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================= 

 

આતો  અમથી  સાવ  ખોટી  વાત  છે . 

તમે  ક ું  િદવસ અમે  ક ું  રાત  ,
છે . 

 



લોકોનું  ટો ં  વ યું ત ું  એક  '
િદવસ . 

મેં  ક ું  મળોે તેં  ક ું  ,
અક માત  છે . 

 

ઘાટ  છે આવે  લોક એમની  મરજી, , . 

પણ  આતો  મડદંુ ;એજ  આઘાત  છે . 

 

ઘટં  વાગે  ભાગે  બાળક ભાગે  આગે, . 

લ  કદીે  મ કદીનીે  જો  જાત  છે, . 

 

વીણ બકવાસ  બધં  કર બસ  કર, , . 

આ શબ્દ -કાટાં  છે ન  દાળભાત  છે, . 

================================= 
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િનતનવું ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 



 

કકનાં ુ  એકએક  ચાદલં ે  

શબ્દ  અવતરે  રગં ◌ીલો  

 

ચહરાે  હોય  છે  આપણા  

અસલ  ઉપરથી  નકલો  

 

કથા  છે  તો  સાવ  સરળ  

તમાં  ઉમડશે  વાદળો  

 

ાસનું  ભાથું  બહુ  ચા યું  

દહે ે  સ ા  દખોનાુ  ડગરોુ ં  

 

મજુ  અવસરે હું  જ  નથી,  

વીણ  ા ં  ગયો  એકલો  

=================== 

===== 
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ખાલીપલીે  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================================== 

 

કોઈ  નથી  મારંુ રે  ભાઈ કોઈ  નથી  , , 
અહીં  મારંુ ; 

અમથા  અમથા  કરતા  રહવે ું  આ મારંુ  આ 
મારંુ . 

 

================================== 

 

 

=============== 
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મારો  ક ો  જ  સાચો  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 



 

 

કિવકમર્  છે  કિવતા  પરીૂ  કરીને  
મ ◌ૂકવાનું . 

કિવતા  ન  થાય  ત્યાં  સધીુ  મકૂ  
રહવાને ુ ં . 

છદં લય  બધી  િચંતા  કિવએ  જ  કરવી, . 

લાગે  સારંુ  ત્યારે  ઘરની  બહાર  
લાવવી . 

 

સવની  વદનાઓે  નવ  માસ  ભોગવવી . 

ગોરી  કાળી  રપકડીુ િચંતા  સહુ  , 
છોડવી . 

આપણે  િચંત યો  હોય  અથર્  એજ  સાચો . 

અન્યનો  િચંત યો  એ  ગાલ  પર  તમાચો . 

 

======================= 

========= 

407 



મ ઘું  મૌન ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================= 

 

હું  કહું  ં  તુ  મારી  છે  

તુ  કહે  છે  હું  તારો  ં  

મે  અધરોૂ  હોય  યાં  

ત્યાં  તે  આવું  જ  બોલે . 

 

================= 

406 

============ 

પૈસો  ને  Purse 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================== 

 

પૈસા  હોય  ત્યારે  શોભે  છે  purse. 



પૈસા  ના  હોય  તો  એ  છે  curse. 

આવી  િ થિત  જો  આવી  જાય  કદી  

Position થૈ  જાય  worse. 

 

માટે  પૈસાને  પહલાે ં  ગાઠમાં ં  
બાધોં . 

પછી  તમે  હાથમાં  રાખોpurse . 

 

======================== 

 

====== 
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મા  તે  મા  ! 

શાહ  વીણચં  કસ્ તરચદુ ં  

=====================================
================ 

 



નાના  બાળકને  ા ં  ભાન  હોય  છે  કે  
મા  અડધી  ભખીૂ  રહીને  તને ે  ખવડાવે  

છે . 

ને  આ બ ે  ગાડાઓં  તો  જઓુ ખાતાં  ;
ખાતાં  હસી  હસીને   બવડે  વળી  જાય  છે . 

તથીે  જ  તો  બાળક  ગમે  એટલો  મોટો  થાય  
પણ  એનાથી  મા  કદી  ન  વીસરાય . 

ને  મા  ઘરડી  થાય બાળક  જવાનુ  થાય પણ  , ;
માને  એ  નાનો  બાળક  જ  દખાયે . 

 

=====================================
================= 

===== 
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ાથનાર્  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

====================== 

 

 

દખીનાુ ં  દખુ  જોઈ  ના  રડી  પડું ; 



સખીનાુ ં  સખુ  જોઈ  હું  બળી  મરંુ ; 

પડતાને  જોઈ  જો  ના  દોડી  પડું ; 

તો  ભુ  નવ  કરતો  માફ  મજનુ ે . 

 

======================= 
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હાઈકૂ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

====================== 

 

મારા  ઘરની  

વાત  ઘરોઘરમાં  

ફોરમ  પરે ે  ! 

 

================ 

======= 
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ક ાનો  કર  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 

 

કાગ ◌ારોળ કકળાટ, , 

કલકલ િકલિકલાટ, , 

કલરવ કલશોર, , 

િકલકારી ક લોલ, , 

કકાે કકૂૂ િક લોલ, , , 

કાકા કલબલ, , 

િકિકયારી કસક, , 

કાના સી કટકટ, , 

કાટકટૂ કાણપોક, , 

કચકચ િકચડાટુ, , 

કડાકટૂ કલકલ, , 

કાળોકરે કોલાહલ, , 



કકાસં કિજયો, , 

કોલાહલ કડડભસૂ, , 

કમખાણ કીચડકીચડૂ ૂ, , 

િકલકારી િકલકાટ, , 

કકૂ કલહ કમમમાટી, , , 

કપં ક, ચરકચર કડકડ, , 

કલબલાટ કરકર કડડાટે, , , 

કટાકટ કડાકટ કડાકટૂ, , , 

 

કાટાળોં  કકટતાજં  કશે ે  

કશરીનરે  કવોે  કડડભસૂ ! 

 

==================== 

============== 
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કોનું  ક ું  ચાલશે  ? 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  



======================= 

 

ગાડું ઘોડાગાડી બસ મોટરવાન, , , . 

ચાલશે . 

િવમાન હિલકૉપે ્, ટર અવકાશયાન, . 

ઊડશે . 

બાળક યવાનુ પરષુ ુ જનજહાન, , , . 

દોડશે . 

જન્મ જરા રોગ મરણ, , , -ફરમાન . 

આવશે . 

તું  ચાલ  તારી  ચાલ મકીનૂ ે  માન, . 

ફાવશે . 

પાછળ  પાછળ  મોટરગાડી માન,  

આવશે . 

 

======================== 

============ 
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============ 

ના એમ  નથી  , ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================================= 

 

કોણ  કહે  છે  રાત  પડે  ત્યારે  જ  
ધારુ  થાય  છે ? 

આંખ  બધં  કરો  ને  િદવસયે  ધારુ  
પથરાય  છે . 

સરજૂ  ભલે  લાગે  કે  પાથરી  ર ો  
ચોપાસ  ઉજાસ . 

એકાદ  જ  નાની  વાદળી  ને  ધારુ  
વરતાય  છે .  

 

================================= 

============== 
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એતો  આમજ  ચાલે ! 



શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=================== 

 

ઘણી  વળાે  મેં  જોયું  છે  

સવાલો  હોય  છે  સ ર ; 

ઘણી  વળાે  મેં  જોયું  છે  

ઉ ત  હોય  છે  છે  ઉ ર . 

મખૂર્  ઉચ્ચાસને  બસે ે  છે . 

ને  સુ  ો  પછેૂ  છે . 

 

==================== 
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====== 

ધચુ ું  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

==================== 

 



નવજીવન  છે  બાબા  છે  નવજીવન  

નવજીવન  છે  બાબા  છે  નવજીવન  

ધુ  વાચોં  ભાઈ  સીધુ  વાચોં  ભાઈ  

નવજીવન  છે  બાબા  છે  નવજીવન  

છોડો  જીવન  અને  તડોે  નવજીવન . 

તોડો  જીવન  અને  ખડોે  નવજીવન . 

 

====================== 

===== 
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જીવન -ગિણત  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 

ઉમરોે ઓછા  કરો ગણોુ  ને  ભાગો, , . 

આજ  તો  છઃે  

જન્મ મત્યૃ ુ કટબુ ુ ં  અને  િવભાજન, , . 

 



=========== 

======== 
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કિવ -કિવતા  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=================== 

 

કિવતા  કાળી  ધોળી . 

શબદ  કાળા  ધોળા . 

અરથ  રગં -રગીલાં . 

કિવઓ  રાતાપીળા . 

 

=================== 

395 

======== 

ઈદ કા  ચાદં  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  



===================== 

 

 

વીણ  ઉવાચઃ  

---------- 

'ખશીુ  જ  ખશીુ  છે  ચારે  બાજુ . 

 ખશીુ  આવી  છે  મારી   બાજુ . 

 આજ  ભલા  શું  િદવાળી  છે  કે ? 

 ભલીૂ  પડી  ખશીુ  મારી  બાજુ ?' 

 

ખશીુ  ઉવાચઃ  

--------- 

 'ના  રે  ના ના  ભલીૂ  પડી  હું, . 

  િદવાળી  આવે  વષ  એક  વાર . 

  બસ  સમજી  યો  શાનમાં  આ. 

  મારો  વારો  પણ  વષ  એકવાર .' 

 



========================= 
 

==================================== 
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બળબળતી   

બપોરે તરુ  તળે, , 

ટાઢો  તડકો . 

==================== 

393 
 

તથીે  શું હો  ઉદય હો  અ ત  ? , . 
ઊગવું  િનત્ય  એ  સયૂર્ -િશ ત ! 
====================================== 

 
 

========== 
392 

 
ડય  કે  મય ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
========================== 

 
ડરી  ગયાં  જોઈ  આવાં  પવન -આંધી ? 

થઈ  ગયાં  િચ  જાણે  લાગી  સમાિધ . 
 

જીવન  સમજો  છે  મરણની  મથામણ ; 



વન  ને  રણ ઘરભીંતો  અડધીપડધી, . 
 

વક્ષોૃ  તટયાૂ ં પખીં  ,
ઉડયાં , ડાં  ટયાં . 

ધરાનો  ઝટકો  કોણ  શ ું  છે  સાધીં ? 
 

હવામાં  સોડમ બાગમાં  આવી  બહાર; ? 
જોઉં  તો  બાગ  લીધો  છે  આગે  બાધીં . 

 
વીણભાઈ કવાે  પહ ચી  ગયા  ઉપર, ? 
કરો  મજા ન  કો આિધ યાિધઉપાિધ! ' . 

 
=========================== 

 
========== 

391 
ભનીુ  મદદે ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
========================== 

 
ભુ  તારી  સિ ટૃ  અમને  લાગી  અધરીૂ . 
અમે  લખીને  કિવતા  કરી  એને  પરીૂ . 

 
=========================== 

=========== 
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ગઝલી  દહાઓુ  



શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
=========================== 

 
ટજે  ઉપર  નો  હતો ભય ભય  , 

ઉ લાસ ; 
ર તામાં  આ  મ યો જાણે  જીવતી  ,

લાશ . 
 

મર  મર  તું  ના  બોલ શભુ  શભુ  તું  બોલ, . 
બટક  છે  હાડનો  માળો તડાક  તોડશે  ખોલ, . 

 
જીવનભર  સળગ્યાં આ માન  ને  અરમાન, ; 
આગ હવે  શું  બાળશે બહુ  બહુ  તો  વાન? . 

 
બ ીશ  ભોજન  મનને તન  તોયે  ઉપવાસી, ; 
શીતળ  જળની  માછલી સદા  મીનિપયાસી, . 

 
તન  સાપની  કાચળીં જરરુ  ઉતારી  દઈએ, ; 
ભખૂ  ટલું  જ  ખાઈને ખશીથીુ  ઉઠી  ,

જઈએ . 
 

વીણ અહીં  અટક  ને  હવે  આગળ  ના  લખ, . 
ડર  છે  અટકી  જશે આગળ  ઊગતા  આ નખ, . 

 

================================ 

 



=============================== 
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હું  જ  મારો  ભાગ્યિવધાતા  
-શાહ  વીણચં  ક તરચદુ્ ં  
=============================== 

 
શ ◌ુ◌ં  સમ  તું  નાદાન  રે વહવારે  આ ,

મારો ? 
હું  તો  રતીનાે  દિરયાઓ  પલકમાં  

તરનારો . 
 

પગ  આ મારા  હોડી  ને  બે  હાથ  આ હલસાે ં ; 
મરજીવો  હું મગજળમાથીૃ ં  મોતી  ;

મળવનારોે . 
 

કહવાયે  છે  ઘિડયાળમાં  કાટાં  રહે  
છે  ફરતા ; 

પણ  હું  િ થર  કરંુ  સમય ના  ફરી  , 
શકનારો . 

 
શિન  મગળનીં  ઐસીતૈસી ના  જરી  ,

ડરનારો ; 
િ થર  બસીે  રહીને  સામે નવ હો  ,

ફરવનારોે . 
 

વીણ  આંટી  મારી  બસે આવશે  ,
આવનારો ; 



પનપાટીે  પાસે  રાખ ત ું  લખ તજંુ  . ;
લખનારો . 

 
ઑક્ટોબર  ૧ ૩ ૨ ૦ ૦ ૭,  

=============================== 

 

388 
 

દઃખુ  મારંુ સખુ  તારંુ, ! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 
 

સખનુ ે  સાજણ  વહતે ું  ર ◌ાખો  
દઃખુ  સાજણ  મનમાં  રાખો  

લતો  ફોરમને  વહતીે  છોડે  
પણ  કાટાનં ે  તો  કડમાે ં  તડે ે . 

વાત  જો  આ મનમાં  વાસે  
દઃખુ  રક્ષે  જો  સખુ  વાસે . 

 

================== 

============ 
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નટવરલાલ  મા તર ! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
===============================



ીસ  વષર્ અધધધ ફરીન! ; ◌ે  પાછો  આ 
શહરમાે ં . 

ભણ્યો ગણ્યો બચપણને  છોડી  જરા  , ,
મોટો  થયો  

યાં  એ આ શહરે કટલે ું  બધું  બદલાઈ  .
ગયું  છ ?ે  

મારો  એ સર  નટવરલાલયે  બદલાઈ  ગયો  
છ ?ે

ર તા  વચ્ચે  ઊભો  હું  ભાળી  ર ો  
નટવરલાલને . 

કી  કી  કમ્મર  ને  વળી  હાથમાં  
જાડી  લાકડી . 

બબ્બે  ડગલાં  ભરે હાફેં ઊભો  રહે  ને  , ,
વળી  ચાલે . 

આ એજ  નટવરલાલ   મને  જોતાં  વતેં  
ભડકે !

આમજ  હોય હવ  સમજ  આવી  હશે  બટમજીને ે; ;ે  
બહુ  માય  છ  મને ભણા યો  સાવ  ; 

ઓછો  મને ;
ે

 
કદરતુ  પણ  કવીે  સરસ  ન્યાયાધીશ  

છ ખરનું ે, ?ે  
મરવા  દ  સાલાને જોયું  મને  .

માયાનર્ ુ ં  પિરણામ ?
ે

ત્યાં  તો  હાફતોં  નટવરલાલ  આ યો  
મજુ  સમીપે  



ને  હું  પખાળી  ર ો તો'  સરનાં  
બ ે  ચરણપ ને !

જલાઈુ  ૦ ૩ ૨ ૦ ૦ ૭,  
===============================

 
========= 
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ટીક  ટૉક  ટીક  
તાલબ  ચાલો  

સમયની  સાથ  
ઠીક   ઠાક  ઠીક  . 

 
============ 

 
================ 
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અડાબીડ  જગલોં . 
અવાવરંુ  વાવડી . 
ઘટાટોપ  વાદળો . 
ચકાચ ધ  વીજળી . 
કવાે ં  છે  જગજનો . 
જઈ  વસે  ગા મમાં . 

 
જલાઈુ  ૧ ૯ ૨ ૦ ૦ ૭,  

============ 



 
=========================== 

384 
 

========== 
આંખોના  મહે  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
================================= 

 
ગરજી  ગરજી  વર યો  વર યો  મહોે  

અનરાધાર . 
મ  સકુ ે  સકુ ે  રોયો તો  હું  '

એકવાર  ચોધાર . 
 

================================= 
 

======================= 
 

======================= 
383 

 
ભર  બપ્પોરે  વાયુ  વાયો  શીતલ  ઠડોં  

ઠડોં  
પવનપ ૂ ે  સરજનૂ ે  માથે  માય  

જાણે   દડોં . 
 

======================= 
 



============== 
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ધડાકા  અને  ભડાકા  થાય ; 

તણખા  એના  આભે  ઊડે . 
આંખને  એ જોવું  તો  ગમે ; 

શુ ◌ં  થાિપત  યવ થા  રડે ? 
 

કહવે ું  હોય  તે  કહો  સહુ ; 
ને  મયાદામાર્ ં  રહો  સહુ . 

તાવ  આવે  તો  ઝરે  નહીં  
દવા  આપો એમ  હું  કહું; . 

 
============== 

 
============================= 
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ઓળગીં  બચપણ   જવાનીુ   મ  જઈ  વળગે  
કન્યાને . 

સવારનો  સરજૂ   બપોર  ઓળગીં  જઈ  વળગે  
સધ્યાનં ે . 

 
============================= 

===== 
૩ ૮ ૦  

============ 
હું  માગતા  ભ યોૂ ! 



શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
========================= 

 
તમે  તો  બહુ  ભલા બહુ  ભોળા  નીક યા, . 

અમે  ધાયતુ ું  એથી  વધુ  ઉદાર  
નીક યા . 

અમે  ડરી  ડરી  રિપયાુ  માગ્યા  
અિગયાર  

ને  તમે  ફટ  દઈ  દીધા  અિગયાર  હજાર  . 
 

જલાુ ઈ  ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ ૭,  
========================= 

 
૩ ૭ ૯  

=============  
તરપટ  !  

 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં   
=============================  

 
પીઠ  પાછળ  ખજરં  ભ કે દ મનનીુ  ,

મજાલ  છે ?  
કોણ  બીજુ ં  હોઈ  શકે કોઈ  િમ ની  આ ?

ચાલ  છે .  
 

માનતો તો  કે  તરસ  મારી  નીર  જ  પરીૂ  '
કરશે .  



બે  ઘટંૂ  શુ ◌ં  પી  ગયો નીરમાં  આવી  ;
કમાલ  છે ?  

 
બાગ  હતો લો  હતાં ફોરમ  હતી  ને  , ,

તયંુે  હતી .  
બાગ  કે  લો  નથી ફોરમ  નથી તયંુે  , ;

સવાલ  છે .  
 

બખોલમાં  બઠે ુ ં  કબતરૂ  ઘટરું  ઘું  
ઘટરું  ઘું  કાં  કરે ?  

છતોે  સાવ  એકલું  તો  પણ  ધમાલ  ધમાલ  
છે ?  

 
વીણ  કહો  હવે  જગમાં  સાચું  શું  

ને  ખોટંુ  શું  છે ?  
રહી  શ કાય  તો  ઘર  નિહતર  ટોની  

દીવાલ  છે .  
 

જનૂ  ૨ ૨ ૨ ૦ ૦ ૭  ,  
============================= 

૩ ૭ ૮  
========== 

બમ્  બમ્  ભોલે ! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================ 
 

આ દિનયાથીુ  અલગ  છે  મારી  રફતાર  
ચાલી  શકાય  તો  ચાલો  તમે  પણ યાર, ! 



 
રાતે  ઘને  સઘવાૂં  પણ  નથી  દતોે , 

અને  િદવસે  ઘત ◌ો  નથી  પલવાર ! 
 

થોડી  ભખૂે  ખાઈ  લઉં  શબદ  બે -ચાર , 
બહુ  ભખૂે  લખી  નાખુ  કા યો  દસ -બાર ! 

 
વાચવાનં ંુ  મન  થાય  તો  જોઉં  આકાશે ; 
વાચીં  નાખું  નવલખ  શબ્દ  પારાવાર ! 

 
ભલે  હાથની  રખાઓે  પડી  વાકીચકીં ૂં ; 
સીધી -દોર  કરી  દઉં  વાકીં  રખાધારે ! 

 
આ દિનયાથીુ  અલગ  છે  મારી  રફતાર  

વીણ  બોલે  ચાલો તમે,  સહુ  
દો તાર ! 

 
જનૂ  ૨ ૧ ૨ ૦ ૦ ૭,  

========================= 
======== 

377 
થમ  દવળે  કે  થમ  ઘર ? 

થમ  ઘર  કે  થમ  દવળે ? 

િવચાર  ના ભુ  ધ્યાન  ધર, . 

આપશે  એ દવળે  અને  ઘર . 
================================== 



376 
============= 

માટીનું  માટીમાં  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================= 

 

આ મારંુ  મારંુ  શું  કરે  રે ! 

તારંુ  નથી  અહીં  કાઈં  રે . 

લાખોની  ભલે  વાતો  કરે . 

તારી  નથી  એક  પાઈ  રે . 

 

================= 
================================== 

375 
========== 

તબરં ૂ  બોલે ... 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=============================== 

 

હવે  મજથીુ  રહવાતે ુ ં  નથી  ઘડીભર  
તારા  વગર  



ડોક  ટ ાર  નથી  ગવથીર્ શોધી  રહી  .
તને  ઉપર . 

 

=============================== 
=================================== 

374 
============= 

આ તે  કવોે  જણ ? 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

==================== 

 

કણ  કણ  કાજ  કણસતો  જણ  

મણ  મણ  કોઠે  ધરબ તો  જણ  

તદર તીં ુ  કાજ  તડપતો  જણ  

કોઈનું  યે  ધન  હડપતો  જણ  

એકલ  આ યો  જગતમાં  જણ  

એકલ  જવાનો  જગતથી  જણ  

તો  પણ  કાઈં  ન  સમ  જણ  

પાછળ  મકીૂ  બધું  સરકે  જણ  

 



==================== 
 

==================================== 
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સતિપ્તં ૃ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

==================== 

 

હશે  જરરુ  તમને ના  અમને, . 

ા ં  કહું  ં  હું  કાઈં  તમને ? 

હતોુ ં  ં  ત્યાનોં  ત્યાં  જ  હજી . 

ભલે  વસો  રગમહલોમાં ંે  તમે . 

આવો  ! 

ઘર  મારંુ  ત્યાનં ંુ  ત્યાં  જ  છે . 

ભલે  પધારો" " 

તકતી  હજી  ય  ત્યાં  જ  છે . 

 

==================== 
=================================== 

372 
========= 



એક  સ રખા  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================= 

 

કોઈ  િદન  છોટા કોઈ  િદન  મોટા, ; 

કોઈ  િદન  હસતા કોઈ  િદન  રોતા, ; 

વાત  વાતમાં  વીતી  જશે  િદન ; 

રોતાં  હસતાં  અને  હસતાં  રોતાં . 

 

======================= 
========== 

૩ ૭ ૧  

========== 

મૌનને  હવાલે  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

==================== 

 

સતત  સળગતાજ  રહવે ું  છે . 

જગતનું  સહુ  દખુ  સહવે ું  છે . 



આખરી  વારજ  બોલી  લીધું . 

હવે  મૌન  કહશેે   કહવે ું  છે . 

 

==================== 

========== 

370 

કાગળની  હોડી  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================================= 

 

કાગળની  નૈયા  ચાલી  કરવાને  જળ -
િવહાર . 

કાચી  માટીની  કાયા  ચાલી  કરવા  ભવપાર . 

થોડું  ચાલી  ડબવૂ ુ ં  ન ી  આ 
સસારનોં  સાર . 

તો  ચાલો  મનવા  ડબવાૂ આવે  ભવનો  પાર; . 

 

============================================ 
369 

 

 



============= 

સાચું  તો  આ છે  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============================ 

 

કોઈ  નથી  કરત ું  કઈં  કોઈની  પર  ઉપકાર . 

પરાણીુ  લવડદવડનોે ે  સહુ  ઉતારે  છે  
ભાર . 

 

============================ 
d¡ 22,2007 

=================================== 

=== 
368 

========= 

દરૂ  રાખો  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

==================================== 

 

જગતમાં  સહુ  સારી  વ ત ◌ુઓ  પાસે  હોવી  
જરરીુ  નથી . 



ચાદતારાં  છે  તો  સારા  તથીે  પાસે  
હોવા  જરરીુ  નથી . 

 

==================================== 
 

૩ ૬ ૭  

સફળ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================= 

 

કવે ુ ં  સફળ  ર ું  અિભયાન  અમારંુ ? 

બહું  સફળ  ર ું  અિભયાન  અમારંુ . 

યાન  ઉડ ું  કો પણ  િવઘ્ન  િવ' ના . 

બે  ઉ કાઓ  પડી યાન  પા ં  ફયુ, . 

બાકી  સફળ  આ અિભયાન  અમારંુ . 

 

======================== 

 

૩ ૬ ૬  

વાગત  



શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

==================================== 

 

તમે  લઈ  જશો  તો  લઈ  જશો  મને  બસ  કબર  
સધીુ ; 

સફર  તો  મારે  જ  કરવાની  છે  મારા  નવા  
ઘર  સધીુ . 

િમ ો માઠું,  ના  લગાડતા  જો  સાથે  ન  
લઈ  જઈ  શકંુ . 

ઘર  છે  નવું તમો  કાજ  સજાવું બસ  થોભો  , ,
ત્યાં  સધીુ . 

 

===================================== 

===== 
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નવો  જમાનો  ! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

======================= 
 

ધોિતયું  ટોપી  શહરમાે ં  પહ ચ્યાં  
ને  ગામડે  પહ ચ્યાં  નકે ્ ટાઈ  હટે ; 

ઘરમાથીં  િબલાડી  ભાગી  બહાર  
જરા  હાઉસમાં  યાં  બો યો  રટ . 

 



આ નવો  જમાનો  દોડતો  આ યો  
ભઈલા ધરતી  હવે  વરસશે  મહે, ; 

વનનાં  વક્ષોૃ  જ  હવે  દધૂ  આપશે  
ને  ગાય -ભસોનેં ે  થાશે  મધુ - મહે . 

 
વક્ષનીૃ  ડાળીઓ  ચસતાૂ ં  ચસતાૂ ં  
દીકરા   ને  વહૂ  આવી  વાતો  કરશઃે  
બાપા  માને  ધાઈ  મોટા  થ્યાત ◌ા  

માને  તો  બહજુ  દઃખુ  પડ ું  હશે . 
 

નથી  જીવવું  હવે  આ દિનયામાુ ં  
યાં  જોઈ  છ દરનં ે  ભાગે  સાપ . 
નવો  જમાનો  નવતરને  મબારકુ  
ભાગો  ભાઈ  ભાગો બાપ  રે  બાપ, . 

 
=======================  

 
=================== 

============= 
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અકસીર  ઈલાજ  
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 
 

ચીંચીં  ચીંચીં   ચકલી  બોલી  
ચ ૂં  ચ ૂં  ચ ૂં  ચ ૂં   કરે  છે  ઉંદર . 

શોભામાં  અિભવધનર્  કરતો   
હપાૂ  હપૂ  કરે  છે  બદરં . 

 
વાદળો  છાયાં  ચારકોરે . 
જોઈ  મોર  કરે  કલશોર . 

હૈય ું  મારંુ  થા  થૈ  નાચે . 



નજર  ફરે  ઘરની  કોર . 
 

ચકલી  ઉંદર  મોર  બદરં  
જોઈ  ર ાં  મારી  ઓર . 
નજર  મારી  પડી  ત્યાં  
ભાગ્યાં  સ ◌ૌ  જગલં  ઓર . 

 
હું  પણ  ભાગ્યો  

જાણે  કે  કોઈ  ભાગે  ચોર . 
 

================== 
 

૩ ૬ ૩  
આંધળી  મા  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
==================== 

 
લખા યો  છે  પ  મેં ; 

વાચં  યા  ફાડી  નાખ . 
જવાબ  ના  જરરીુ  છે ; 
વાચવાં  છે  ના  આંખ . 

 
==================== 

======== 
362 

 
 

=========== 
દિરયાવ  િદલ ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  



======================== 
 

તમે  તો  ઘણા  િદલદાર  નીક યા . 
અમે  તો  ખોબો  પાણી  માગ્યું ત ું'  

અને  તમે  તો  દિરયો  દઈ  દીધો . 
તમે  તો  ઘણા  િદલદાર  નીક યા . 

  
======================== 

========= 
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રાત  એટલે ? 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
============================ 

 
રાત  એટલે  િદવસની  બીજી  બાજુ  નહીં . 
પણ  િદન  પર  પડછાયાઓનું  આ મણ . 
વાદળો  ઘટાટોપ  છવાઈ  જાય  િદનપર . 
રાત  છે  પડછાયાઓનું  સામટંુ  

સ મણં . 
 

=========================== 
 

========= 
૩ ૬ ૦  

 
મે  એટલે ? 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
=================================== 

 
મે  એટલે  આવું  બધું  હોય  કમે! ? . , ; ? 



મે  એટલે  મે મે મે બસ, , . , 
મે  અને  મે . 

સતત  વહતે ું  િનમળર્  ગગાજળં મે  .
હોય  ગગાં  મ . 

મે  એટલે  નરનારી  જ  નહીં પશુ; -
પક્ષી  નહીં  કમે ? 

 
મે  એટલે  સહુ  કોઈ હોય  સહનુ ું  ;

એમાં  કશળુ -ક્ષમે . 
મે  એટલે  ે મ મે મે બસ, , . , 

મે  અને  મે . 
 

=================================== 
 

======================== 
હાઈકૂ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
=================== 

 
૩ ૫ ૯  

ફળ  અ નાં  
પરૂ પટનોે  કવોૂ;  
ખાલી  ને  ખાલી  

------------ 
૩ ૫ ૮  

વીજકડાકા  
મઘે  અનરાધાર  
લીલો  દકાળુ  

-------- 
૩ ૫ ૭  

હસાતસીનોુ ં ંુ  
ખલે ભરે ુ  આખડે; . 



ઝરે  તણખા . 
------- 
૩ ૫ ૬  

વધતું  પટે , 
વય ખલે  આયનોુ;  
કાળ  ખલતોે . 

================= 
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ભલશોૂ  ના  ! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================== 
 

યાદ  રાખો  જગ  આખયંુ  ભલૂે  તમને  
પણ  ઘરનાં  કદીય  નિહ  ભલૂે  તમને . 

 
િવ ાન  તમે જગ  ાન  લવાે  આવશે, ; 
અનભવીુ  તમે અનભવનોુ  લાભ  લશે ે, ; 
પૈસાદાર  તમે ધનની  લાલચે  આવશે; ; 
બોદા  આમાં  તો  કોઈ  ભાવ  ન  પછશૂ ે . 

 
અપગં અભણ  છો છો  િબનઅનભવીુ, , , 

ગનગારુ ે  છો લમાં  સડયાં તથીે  , ,
શું ? 

જગત  આખું  પીઠ  ફરવીને ે  ઊભું  હશે , 
ઘરવાળાં  જ  સહું  ખમ્મા  ખમ્મા  કરશે . 

 
યાદ  રાખો  જગ  આખયંુ  ભલૂે  તમને  
પણ  ઘરનાં  કદીય  નિહ  ભલૂે  તમને . 

 



============================ 
 
 

૩ ૫ ૪  
િચંતા  ના  કરો  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
========================== 

 
જઓનુ ે  આ રાતના  બાર  વાગી  ગયા . 
તમારા  ભાઈ  હજી  ઘરે  નથી  આ યા . 
શોક  જરી  ના  કરો  તમે  મારી  બાઈ ; 

આ એમનો  શોખ જરીય  ના  નવાઈ, . 
 

========================== 

==== 

૩ ૫ ૩  

મ ઘા  છે  દામ ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

==================== 

 

જરરીુ  એવી  કોઈ  પણ  વ તુ  

મફત  મળવાની  ના  જગમાં ; 

માગવા  જાઓ  ભલે  ને  દખુ ; 

મ ઘું  થઈ  જાશે  એક  ક્ષણમાં . 



 

==================== 

 

===== 

૩ ૫ ૨  

જગત  આવું  જ  છે  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

===================== 

 

બનો  મહાત્મા ફાસીં  તૈયાર  છે, ; 

ઉગાડો  ગલાબુ કાટાં  તૈયાર  છે, . 

 

===================== 

 

======= 

૩ ૫ ૧  

વાહ  રે  વાહ  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================== 



 

કા ઠ કાથો કકં ુ કફન કાધોં કબર, , , , , . 

કાયાનો  કવોે  કમાલનો   કારોબાર ! 

========================== 
 

====== 

૩ ૫ ૦  

મરણ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================================ 

 

બાળપણ  હત ું  ત્યારે  કવે ુ ં  બધું  
યાદમાં  રહતે ું ત ું' ? 

અડધું  તમે અડધું  અમે કવે ુ ં  હવે  , , 
ભલીૂ  ગયાં ? 

 

================================ 

 

===== 

૩ ૪ ૯  

સભગુ  અવસર  ! 



શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=========================== 

 

હું  પણ  પથ્થર  ં ત ું  પણ  પથ્થર  છે, . 

ઈ ર  બનવાનો  આ રડોુ  અવસર  છે ! 

 

=========================== 

 

===== 

૩ ૪ ૮  

પાછળ  પડી  ગઈ  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

==================================== 

 

બઠોે  હતો  ગપચપૂ ૂ  ઘરમાં  તો  કિવતા  
ત્યાં  આવી ; 

ગયો  બાગમા ◌ં  ફરવા  તો  કિવતા  ત્યાં  પણ  
આવી ; 

યો ાસની  બસરીં  બજાવવાનું  ,
બધં  કરીને  જોઉં ; 



મૌન  બનીને  છાનીમાની  કિવતા  ત્યાં  
પણ  આવી . 

 

===================================== 
 

==== 
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=========== 

વાહ  ભઈ  વાહ ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

===================== 

 

મઘે  આ  પટે  ભરીને  વર યા . 

તોય અમે  તર યા  ને  તર યા*, . 

 

તોય જળ* =  

તોય તે  છતાં* =  

====================== 
==== 
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======= 

શા  માટે ? 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

====================== 

 

બીડી  પીનારને  હમશાં ે  બાળે  છે ; 

જોનારને  રોજ  બાળે  છે

સહનુ ું  બળવું  એકિદન  છે  ન ી ; 

 ધમાડોુ ; 

તો  આવું  રોજ  બળવું  શા  માટે ? 

 

============================================
============== 

 
==== 
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કારે  કારે  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

=========================== 

 



અમે  એના  એ તમે  એના  એ ઘર  પણ  એજ, ,  

તો  અવાજો  કમે  નીકળે  છે  જદાુ  
કારે  કારે  

સરજૂ  એજ ચં  એજ તારા  પણ  તને, , ◌ા તે  જ     

તો  કમે  વહલાે  મોડા  થાય  છે  સવારે  
સવારે  

 

ીતની  લીધી  દીધી  અમે  કસમ  ઉઘાડે  
છોગ  

કમે  ીત  રાતે  રાતે  ને  ઝગડા  સવારે  
સવારે  

છતાં  યે  જીવી  લીધું  ને  ઘરે  ય  વસાવી  
દીધું  

સખદખુ ુ કલહ મે ર ાં  સાથમાં  , ,
કારે  કારે  

 

વીણ  એમાં  નવાઈ  શી એતો  એમ  જ  હોય? . 

આ એનું તે  ત, ◌ેન ું લખે  ભાગ્યનો  ,
કારે  કારે  

. 
 

============================================ 

 



 
=============== 
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============== 
નહે  એટલે  મૌન  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
====================== 

 
સખી ત ું  તો  વસે  છે  પરદશમાે ં,  

ને  હું  રહતીે  આપણા  વદશમાે ં  
હાલ  તજુ  હું  જરા પણ  ન  જાણું  
હાલ  મજુ  તું  જરાપણ  ન  જાણે  

 
સખી ,  

મુ   જ  િદલની  રે  વાત  કહું  
મનનો  ભાર  જરા  તબિદલ  કરંુ  

કટલે ું  છે  વહાલ  મજનુ ે  તજપરુ  
સહુ  વાત  તને  િવગતવાર  કરંુ  

 
વહાલ એ તો યું  તોલાય  ના,  

કાટલાં  સઘળાં  યે  ખટીૂ  પડયાં  
શબ્દો  યે  ઓછા  પડયા  શું  કરંુ  

સખી મગ્ધુ  હું વાત  હું  શું  કરંુ, ,  
 

મખથીુ  ઘટે  અને  મૌનથી  વધે  
વહાલ  સખી  મૌનનો  મહલે  છે  

ચાલ  સખી મહલમાે ં  સરી  પડું,  
વહાલ  સિખ  મૌનને  વરલે  છે . 

 
 



====================== 
 
 

========= 
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ગનગારુ ે  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
====================== 

 
આવો  સરકારી  હકમૂ  ાયં  છે ? 

 
નદી  કમે  સતત  દોડયા  કરે  છે ? 
નદી ને  પણ  થાક  લાગી  શકે  છે . 
નદી  િબચારી  િબમાર  પડી  જશે . 

દવાદારુ  બાપડી  ાથીં  કાઢશે ?  
 

આ નદીને  માટે  કોઈક  કઈકં  કરો . 
બાપડી  વગર  વાકનીં  કટાઈુ  જશે . 

 
જાગો અરે  સરકાર  માબાપ  જાગો, . 
જાગો અરે  જનગણમન  સહુ  જાગો, . 

નદી  માટે  પન્સને  યોજનાઓ  કરો . 
નદી  માટે  સરસ  હૉિ પટલો  બાધોં . 

નદીઓની  ઈ ◌ં યરસુ ં  યવ થા  કરો . 
 

પણ  નદીઓને  કોણ  જાણે  શું   છે ? 
સાલી  કદી  િબમાર  જ  પડતી  નથી . 

લોકો  માટે  કઈં  કામ  છોડતી  નથી . 
સરકાર  માટે  કૈં  કામ  છોડતી  નથી . 
લોક સરકાર  એટલે  િબમાર  રહે  છે, . 

નદીઓ  જ  આ માટે  જવાબદાર  છે . 



પોતે  જાતે  કદી  િબમાર  પડવું  નહીં . 
લોકને  સરકારને  િબમાર  પાડી  દવાે . 

 
આ નદીઓને  શું  કહવે ું મારા  બાપ, ! 

 
========================= 
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kfLpf A_¡ h¡`pf 

 
fQ_p: 

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
================================= 

 
kfLpf Sp¡ Lf¡ h¡`pf 

sp¡ h¡`pfu b_¡ b¡Lpf 
hps R¡ kp¡ VLp kpQu 

bß¡ Lf¡ Ap hps¡ rhQpf. 
 

kfLpf Qgph¡ kfLpf 
h¡`pfu Lf¡ r_S h¡`pf 
sp¡ kpfu Qpg¡ kfLpf 
_¡ kpfp¡ Qpg¡ h¡`pf. 

 
kfLpf _p `X¡ h¡`pfdp» 
h¡`pfu _p `X¡ kfLpfdp» 

kfLpf h¡`pf_¡ Lf¡ klpé 



h¡`pfu Ýép_ ^f¡ h¡`pfdp». 
 

kfLpf Ýép_ fpM¡ ApdS__y» 
h¡`pfu Ýép_ fpM¡ Apd^__y». 

 
4/6/2006 

================================= 
================ 
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========= 
રશમીે  ભલૂ  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
==================================== 

 
 
 

આજ બાગમાં  હું  એક  મોટી  ભલૂ  કરીને  
આ યો  ં . 

એક  ગલાબીુ  લ  પર  િદલ  ગલુ  કરીને  
આ યો  ં . 

 
ચાલ  જરા  મોસમને  કહું  કે  
પરબહારમાૂ ં  ખીલે  ના . 

બહુ  મથીે  રાખલે ું  આ િદલ  ડલૂ  
કરીને  આ યો  ં . 

 
આ◌ંબા  ડાળે  મૉર  ખીલે  છો  ને  ચોમાસે  

ગહકેે  મોર  
લ  પાસે  ના  ચા યું મીઠી  ભલૂ  ,

કરીને  આ યો  ં . 
 



સરોવરે  ખી યાં  કમળદળ  ાથીં  આમ 
અચાનક ? 

હું  ભમરો  એમાં  પરાવાનીુ  ભલૂ  કરીને  
આ યો  ં . 

 
કાળી  રાતે  ધોળા  પાને  હોશ  હવાશે  

વીણ  લખે . 
મોસમ  પર  મરો  ના  ભલૂ  હું  કરીને  ,

આ યો  ં . 
 

============================================ 
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kyM_p¡ fõsp¡ 

 
fQ_p: 

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
============================ 

 
ã¢L¡ cg¡_¡ Lfp¡Xp¡_y» vp_ 
kpd¡ Aphu_¡ cNhp_ 
A¡L `pC _p õhuLpfy» 
A¡hp¡ Ry» dwM®,_pvp_. 

 
hjp¡® `l¡gp»_u Ap hps R¡. 
`pC `pC_p¡ dp¡lspS lsp¡. 
Ap`_pf¡ Nh®\u ã¢Lépsp 

rh_é\u d¢ `pRp kp¢àépsp. 
 

ApS¡ `rfrõ\rs bvgpC R¡. 
NfSd»v_¡ ly» ip¡^u LpYy» Ry».  
kdS¡  `l¡gp» A¡_p» NShp» 



AphíéL\u cfu vE» Ry». 
 

dpfu Ap V¡h LyV¡h S¡ NZp¡ s¡ 
d_¡ gpcvpéL kprbs \ép»   
d_¡ Ndsp» dpfp» kyM-ip»rs 
rvhk _¡ fps h^sp» S Nép». 

 
3/24/2006 

================================ 
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અસલ  

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
================== 

 
દપણનર્ ે  તું  ફોડી  નાખ  

ગરદનને  મરોડી  નાખ  
બઉે  પગને  છોડી  નાખ  
બાવડાઓં  તોડી  નાખ  

 
ફરી  દપણર્  જોડીને  જો  
ફરી  ગદનર્  જોડીને  જો   
પગને  પાછા  જોડી  જો  

બાવડાં  તારાં  જોડી  જો  
 

તારંુ  સાચું  કામ  હત ું  આ 
એ અસલ  પામ  હવે  તું  
છોડી  દે  આ આખો  દહે  

થઈ  જાને  વયં  તું  દવે  
 



====================== 
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શું  જરરીુ  છે ! 

શાહ  વીણચદ્ં  ક તરચદુ ં  
========================== 

 
પાટી  આપો  ને  પને  આપો  
શાળાઓ  ને  ઓરડા  આપો  

બસવાને ે  માટે  બચેં  આપો  
િશક્ષણ  મા ટે  િશક્ષક  આપો . 

 
િશક્ષકને  માટે  પગાર  રાખો  

પગાર  ચકવવાૂ  કર  નાખો  
કરવસલાતુ  કમચારીર્  રાખો  
કમચારીનર્ ે  કાયાલયર્  આપો  

આ સભાળવાં  સરકાર  રચો  
ધાન  મ ીં ધાનો  નીમો, . 

 
આથી  બસવાે  બચેં  મળશે . 

ભણાવવાને  િશક્ષકો  મળશે . 
 

વનમાં  પલોે  વાઘ  ના  ભણે . 
વનમાં  પલોે  િસંહ  ના  ભણે . 
વનમાતોં  ગધડોે   ના  ભણે . 
ના  ભણે  રે  ભાઈ  ના  ભણે . 

================================= 
 

========= 
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dlpNus 
 

fQrésp: 
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 

================================= 
 

Sp. 
Np. 
kp. 
f¡. 
N. 
d. 
`. 
^. 
_u. 
kp. 

 
Sp hp Mp. 
lp» f¡ lp». 
_¡ hp `u. 
lp» f¡ lp» 

 
kp 
_u  
^  
`. 

 
3/22/2006 
========== 
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Aop_ A¡S op_ 
fQrésp: 
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
================================= 
 
D_u D_u gwAp¡ hpé 
VpY `X¡ kly \uÆ Spé 
hp h»Vp¡m _¡ Sm b»bp¡m. 
dpfp M¡sf¡ A¡L kkgy». 
 
LC dpVu_y» Ap kkgy»? 
_pNy`wNy» ãf¡ kkgy» 
kkgp_¡ L»C \sy» _\u 
kkgy» kpgy» dfsy» _\u. 
 
kkgp_¡ ly» `wRu b¡Wp¡ 
Apd sy» Æh¡ iu fus¡? 
kkgpA¡ kpd¡ dyS_¡ `wRéy»  
ipdp» iy» Æh¡ iu fus¡? 
 
DÑf dpfp¡ dyS_¡ dmu Nép¡ 
op__p¡ cpfp¡ bmu Nép¡ 
L¡d kkgy» kpgy» _p df¡ 
L¡d kkgy» kpgy» Æìép Lf¡. 
 
3/22/2006 
=============================== 
 

============================ 
૩ ૩ ૫  
 
 
જય  િહમાલય  ! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
======================= 
 
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  



 
મખુ  મારંુ  મધરંુુ  બોલે  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
મન  મારંુ  મીઠું  મલકે  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
આંખો  મારી  હરખે  છલકે  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
તર  મારંુ  ધબધબ  ધડકે  

જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
હાથ  મારા  તાળી  પાડે  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
હરહર  બઠાે  ના  માથે  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
ગગાં  િનજ  જટામાં  ઝીલે  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
નારદજી  યાં  હરે  ફરે  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
જગનાં  લોકો  પાવન  થાયે  
જય  િહમાલય ,જય  િહમાલય  
 



ધવલ  નાં  િશખરો  શોભે  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
ઉરથી  નાં  ગગાં  ગટે  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
નાં  જળથી  ભારત  પાવન  

જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
હરદમ  જપીએ  નામ  નું  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
તકાળે   આવે  યાદ  

જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
તથીે  ધન્ય  બન્યો  હું  આજ 
જય  િહમાલય જય  , િહમાલય  
 
વીણે  કરી  તજુ  પ પજૂા  

જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
જય  િહમાલય જય  િહમાલય,  
 
====================== 
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A¡L `pNg ApriL 

fQ_p:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
========================================== 

 
Qpg vuhp_p,ApS s_¡ ly» spfy» Sw_y» Of bsphy» 

S¡Z¡ spfp Lép® lpg Ap,lpg s_¡ A¡_y» Of bsphy». 
 

Sp¡ `¡gu b¡Wu R¡ A¡ spfu A¡L hMs_u dpiyLp R¡ 
ApS h¡f rhM¡f A¡_y» Æh_;Sp¡,s_¡ Æhsu Lbf bsphy».  

 
A¡Lvd vuhp_p¡ vp¡X¹ép¡, SC VNf VNf A¡_¡ _ufMhp gpÁép¡ 
vuhp_p¡ L»C Xpüp¡ gpÁép¡;ly» dpiyLp_u LC Mbf bsphy»? 

 
L¡idp» Ap»NmuAp¡ ãfhp gpNu,Rpsu kfku Qp»`u vu^u 

Qpf Ap»Mp¡_p¡ vrfép¡ Mpfp¡,SyAp¡ Ad©s_p¡ àépgp¡, kcf bsphy». 
 

vuhp_pA¡ vuhp_u_u Mbf gu^u,vuhp_Nu vXbX cpNu 
ApriL dpiyLp_p¡ _hp¡ vp¡f Ap;âhuZ, Lp¡_¡ Lp¡_y» Of bsphy»? 

 
3/21/2006 

 
 

=================== 
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chp¡ch_u âus 

 
fQ_p: 

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
================================ 

 



d_¡ Nçép¡, sy» dpfp¡ âusd 
s_¡ Ndu ly»,_p ly» spfu 

A¡L dpNu® dpfN Ap âus_p¡ 
Adpfu Qp¡¿Mu vpvpNufu. 

 
Sph Nd¡ Ðép» fph _p¢^php¡ 
`p¡rgkdp»,vfbpf¡,kfLpfu 
âus_p¡ vphp¡ kvp Æshp¡ 
Lf_u f¡Mp Lrv _p lpfu. 

 
Sép» gN Ad¡ lp _p cZuA¡ 

`pXsp flp¡ b¡ lp\¡ spgu 
Ad\p Ad\p _p Lfp¡ ghpfp¡ 
sd¡ Ad_¡ Lfu gu^u sdpfu. 

 
Sph hpgd,bpÆ sd¡ Æsu Nép 

Sép» dyM sd¡ gu^y» ã¡fu   
ly» sp¡ Ry» ch ch\u sdpfu 

lsu Ap ãLs hpsp¡_u ãwgTXu.  
 

A¡L dpNu® dpfN Ap âus_p¡ 
Adpfu Qp¡¿Mu vpvpNufu 
Sph Lfu gp¡ Lfhy» lp¡é s¡ 

sd¡ Rp¡ dpfp, ly» Ry» sdpfu.  
 

3/21/2006 
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hZksp¡ dpZk 

fQ_p: 



ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
================================= 

 
LZ LZ LpS¡ LZksp¡ dpZk 

dZ dZ `¡Vdp» `ufksp¡ dpZk 
 

vyMdp» cpÁé_¡ Lp¡ksp¡ dpZk 
kyMdp» r_S bply sksp¡ dpZk 

 
cpN `Xphu g¡ SC_¡,Xksp¡ dpZk 

cpN Ap`¡ _p Lp¡C_¡,cksp¡ dpZk. 
 

õhp\® lp¡ sp¡ kph Mp¡Vy» lksp¡ dpZk 
hlpg _p lp¡ sp¡ ^uf¡\u Mksp¡ dpZk. 

 
dwLu hs_ SC rhv¡i¡ hksp¡ dpZk 

lpé `¥kp¡,A¡L `¥kp_p¡ Ap kõsp¡ dpZk  
 

âhuZ_u NTg!hpl hfksp¡ dpZk 
lp¡ buSp_u,lp¡W¡ spmy» hpksp¡ dpZk.   

 
3/15/2006 

 
==================================== 
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bpf bpmpAp¡ ! 

 
fQ_p: 

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
================================= 



 
f»cp _¡ d¡_Lp IÖ_u kcpdp» Shp _uLmu 

Q»`p,ip»sp fõs¡ dýép» b¡J A¡d_¡ Of¡ Qpgu 
Q»`p_u k¡h`wfu,ip»sp_u c¡m`wfu Mp^u 

bß¡ IÖ_y» _pd _¡ õhN®_p¡ fõsp¡ Nép» cwgu. 
 

`©Õhu `f b¡D A¡ bpmpAp¡ dpV¡ _©ÐéLmp_p hNp¡® Mp¡ëép 
Spl¡fps hNf `Z LurXépfp_u S¡d A¡ EcfpC Nép 

Sp¡s Sp¡spdp» _©Ðép»N_pAp¡,Arc_¡ÓuAp¡\u ^fp cfpC NC 
_pV¹éN©lp¡ _¡ d^yipmpAp¡ f»cp _¡  d¡_LpAp¡\u EcfpC NC. 

 
bpfbpmpAp¡_¡ ku^¡ ku^p¡ õhN® rinZ_p¡ A_ych lsp¡  

‚plLp¡ rbQpfp ^fsu `f A¡\u kph ASpZ lsp 
IÖkcp_p _ursr_éd ^fsu\u rh`fus lsp 

Al] kfLpfu r_édp¡ A¡ r_édp¡\u Syvp kph lsp. 
 

bpf bpmpAp¡ blpf \C NC,‚plLp¡ kly A»vf \C Nép 
õhN®sp¡ ^fp `f _p Apìéy»,d¡_Lp f»cp  `pRp õhN® ãép®»            

        
fpl Sp¡C_¡ b¡Wu R¡  kly bpmpAp¡ Lépf¡ IÖ bp¡gph¡  

^fsu_p S¡hp _kub,lh¡ õhN¡® SC IÖpk_ Xp¡gph¡.  
 

3/16/2006  
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Lép»\u Lép»? 

 
fQ_p:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 

===================================== 
 



kpLu Ðép»,kyfp  Ðép»,kyfpgé `Z Ðép»_y» Ðép» 
ApS h¡fp_ L¡d R¡? `u_pfp kly iy» dfu  Nép? 

 
drõSvp¡ _¡ d»rvfp¡ R¡ Ðép»;rNrfSpOfp¡ `Z Ðép»_p Ðép» 
Lp» Ecfpé¡ dp_h Vp¡mp»?iy» `u_pfp Aphu Nép Ðép»? 

 
sghpf lsu,suf lsp», cpgp¡ _¡ rLf`pZ lsp» Sép» 
A¡Vdbp¢bp¡,ân¡`põÓp¡,gpip¡_p A»bpf lh¡ Ðép».   

 
_vuAp¡ _¡ kpNf A¡_p» A¡,hfkspsp» hpvm  `Z A¡ 
rQÓ Sfp L bvgpC Néy» R¡;sp¡é_¡ bvg*¡ gp¡lu Ðép». 

 
âhuZ sd¡ `Z Lpg ky^u hpsp¡ Lfspsp kpLu_u,kyfp_u  
ApS lh¡ iy» Xfu Nép? Lp¡C Aãkf dpNi¡:`frdV Lép»? 

 
3/13/2006 

 
*`pZu_¡ bvg¡   

 
 

===================== 
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Lép»L sp¡ L¦L R¡ 

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
=================================== 

 
sdpfu Æv L¡ Æshy»,Adpfu V¡h L¡ lpfu Shy»  

gp¡Lp¡ L¡hu lku Myiu\u bpÆ Ap Sp¡sp fl¡ R¡. 
 

Lf¡ R¡ L»VLp¡ L¡hu rlãpSs d_¡ A¡_u SpZ R¡ 
ãwg gw»Vpsp fl¡ R¡ L»VLp¡ Ap Sp¡sp fl¡ R¡. 



 
d¢ Lüy» kwé®_¡:dl¡fbp_u Lfu rkspfp kp¢`u v¡ 

A¡ Ll¡ Q»Ö_p A¡ Q¡gp ApO¡\u d_¡ Sp¡sp fl¡ R¡. 
 

vrfép fp¡S Lf¡ NS®_p;_vuAp¡ A¡ `p fl¡su hl¡su 
Xy»Nf S¡hp Xy»Nf bp`p `Z fp¡S Ap Sp¡sp fl¡ R¡. 

 
âhuZ_u vyr_ép Þépfu R¡,gp¡Lp¡ kly Ap kdS¡ R¡  
A¡ gMsp¡ fl¡ Lrhsp _¡ gp¡L kly Ap Sp¡sp fl¡ R¡. 

 
3/13/2006 
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Xp¡kp Xp¡ku_u hps 
 

fQ_p: 
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 

================================= 
 

A¡L lsp¡ Xp¡kp¡ 
A¡L lsu Xp¡ku 
Xp¡kp¡ cXhuf 

Xp¡ku lsu ãp¡ku. 
 

fps¡ Owõép¡ Qp¡f 
Xp¡kp¡ cpÁép¡ blpf 

_¡Lg¡k,lpf gC 
Qp¡f Apìép¡ blpf. 

 
v»Xp¡ dpép¡® Xp¡kpA¡ 



`X¹ép» _¡Lg¡k,lpf 
D`pXu gu^p Xp¡kpA¡ 
cpÁép¡ Qp¡f blpf.  

 
Xp¡kp¡ Ofdp» Apìép¡ 

Xp¡ku `pX¡ Quk 
Ow»kp¡ Xp¡kp_¡ dpép¡® 
Xp¡kp¡ `pX¡ Quk. 

 
^uf¡\u _uQ¡ dwLép» 
Xp¡kpA¡ _¡Lg¡k,lpf 

Xp¡ku bp¡My lku `X¹ép 
Aphu Ofdp» blpf. 

 
fps \C `wfu 
hps \C `wfu 

Aphp¡ lsp¡ A¡L Xp¡kp¡ 
Aphu lsu Xp¡ku. 

 
3/10/2006 

=============================== 
============================ 
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બા  ! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================== 
 

ભીંજાઈને  બહારથી  ઘરે  હું  આ યો  
છીંકાછીંક  શ રદી  તાવ  સાથ  લા યો  
છાતી  ગળે  પત્નીએ  બામ  લગા યો  

આંખોમાં  આંસુ  ત્યાં  તો  ધસી  આ યાં  



બા તમે  આજ બહુ  જ  યાદ  આ યા, . 
બહુ  યાદ  આ યા બહુ  યાદ  આ યા, . 

 
મિદરમાં ં  જઈ  આજ દશનર્  કયા  મેં  
ઘટં  વગાડયો પજૂા, -અચનાર્  કરી  મેં  
સાદ  લીધો લઈને  ઘરે  હું  આ યો,  

આંખોમાં  આંસુ  ત્યાં  ભરાઈ  આ યાં  
બા તમે  આજ બહુ  જ  યાદ  આ યા, . 

બહુ  યાદ  આ યા બહુ  યાદ  આ યા, . 
 

બા તારા  પૌ ના  આ  લગ્ન  કીધાં,  
તજુ  વહનૂે  પ ખીને  ઓવારણા  લીધાં  
પ વધનાૂ ુ  ઘરે  આજ પગલાં  પડયાં  
દયનાં  બધં  બફામે  સૌ  તટીૂ  પડયાં  

બા તમે  આજ બહુ  જ  યાદ  આ યા, . 
બહુ  યાદ  આ યા બહુ  યાદ  આ યા, . 

 
ઝરણાં નદી, ઓ એમ  જ  વહતાે ં  રહશેે  
સાગર  ઊછળશે વાદળો  પણ  છવાશે,  

એજ  વાયનુે  એજ  રોિજંદુ  વાતાવરણ   
પણ  બા તમે  ા ં  છો તમે  ા ં  છો, , ? 

બા તમે  આજ બહુ  જ  યાદ  આ યા, . 
બહુ  યાદ  આ યા બહુ  યાદ  આ યા, . 

 
 

============================ 
=============== 
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NTg-âh¡i 
 

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 



================================= 
 

Sép» hku Nép s¡ S hs_ 
A¡LS cwrd_p¡ b^p¡ âv¡i R¡. 

 
hs_ Adpfy» Ap \C Néy» 

cg¡ kly Ll¡ `fv¡i R¡. 
 

NZp¡ sp¡ hs_ b^¡ S R¡ 
iy» v¡i  L¡ rhv¡i R¡. 

 
lp¡ b»Npm cg¡ `wh®dp» 

ApMp v¡idp» A¡ S k»v¡i R¡. 
 

Ofdp» fl¡ s¡ _f NZpé 
dl¡gp¡dp» fl¡ s¡ _f¡i R¡. 

 
lp¡é R¡ v¡hp¡ s¡Óuk Lfp¡X 

`Z â\d v¡h sp¡ NZ¡i R¡.  
 

Lrhsp S¡hy» Ap NsLXy» âhuZ 
Aphp¡ sdpfp¡ NTg-âh¡i R¡?  

 
3/6/2006 

 
==================== 
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================ 
આપ તો  મહાન  છો  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
================== 



 
આપ તો  મહાન  છો . 
આપની  વાત  થાય . 
આપ કહો  કે  એક  છે  
એકના  અનકે  થાય . 

જાદગરોનીુ  શાન  છો . 
આપ જો  મહાન  છો . 

 
આપને  પછાયુ  નહીં . 
જવાબ  મગાય  નહીં . 
જવાબ  અગર  મગાય  

તો  કૈં  પણ  થઈ  જાય  
કાઈં  યે  કહવાયે  નહીં . 

આપ જો  મહાન  છો ! 
 

આપ સહનીુ  શાન  છો . 
ારની  કમાન  આપ છો . 
આપ લોનો  હાર  છો . 

હફર્  આપનો  ફરમાન  છે . 
એનતોે  ઉથાપાય  નહીં . 

આપ જો  મહાન  છો . 
 

યો  લવારો  બધં  કરંુ . 
ને  લખવાનું  બધં  કરંુ . 

આપ હાજરાહજરૂ  છો . 
તો  આની  શી  જરરુ ? 

યો આંખો  બધં  કરુ, . 
આપ જો  મહાન  છો ! 

 
================== 

============================= 



 
============== 
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કિવતા  કમે  લખું ? 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============================= 
 

કિવ  ં કિવતા  લખવી  એ છે  ધમર્  મારો, . 
કોઈ  મનોહર  કારણ  મળે  તો  કિવતા  લખું . 

 
મન  મજબતૂ  મારંુ તન  પણ  દર તુ  ,

મારંુ . 
હોત  આ યાજબી  વાત  તો  કિવતા  લખું . 

 
જો  અસ  દઃખુ  આપો સખથીુ  દરૂ  રાખો, ; 
મારંુ  જો  અપમાન  કરો તો  કિવતા  લખું; . 

 
ધનથી  દરૂ  રાખો  અને  ધાનથી  દરૂ  રાખો ; 

દરદર  ઠોકરો  દતાે  રહો  તો  કિવતા  
લખું . 

 
કરમાં  પ્યાલી  ખાલી સાકી  પણ  સવાલી, . 
બે  ઘટંૂ  ઊતરે  જો  ગળે  તો  કિવતા  લખું . 

 
કરમાં  કકણં  ખખડે  ને  પાયે  ઝાઝરં  

રણકે . 
લનો  દડિલયોુ  મારે  કો તો  કિવતા  '

લખું . 
 

હાલ  મારા  ના  જાણે  કોઈ કહે  લખ  કિવતા, . 
કલમ -કાગળ  જો  દે  કોઈ તો  કિવતા  લખું, . 



 
પડી  તાળીઓ વાહવાહ  ને  દબારાુ  ,

દબારાુ . 
ભાવત ું ત ું  ને  મળી  ગયું  લો  લખી  '

કિવતા . 
 

============================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

============================================ 
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આભાસ ◌ી અિ તત્વ  
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================= 
 

ઉપર  અવકાશ નીચે  અવકાશ, , 
વયનંે  કહે  છે  હું  ચં હું  ,

સરજૂ , 
હું  કાશ હજંુ  સવસવાર્  આ ,

જગતમાં . 
 

ભલા નો  પાયો  પોકળ તે  સહનીુ  આગળ, , ? 



 
સળગે  છે  તો  શું  થયું ? 
એમતો  માણસ  પણ  સળગે  છે . 
પણ  માણસ  બઝાઈુ  જાય  છે . 

કારણ  મ ◌ાણસ  અિ તત્વ  છે . 
ચં સરજૂ  અિ તત્વ  નથી, . 
અિ તત્વનો  આભાસ  મા  છે . 

આયનો  જોયો  છે  ને ? 
િતિબંબ  કાશ  છે . 

અિ તત્વતો  ાકં  બહાર  ઊભું  છે . 
તો  આ દખાયે  છે  તે  શું  છે ? 

ફક્ત  અિ તત્વનો  આભાસ  મા  છે . 
આયનાને  શી  ખબર  અિ તત્વ  ા ં  છે ? 

િતિબંબને  શી  ખબર  અિ તત્વ  
ક ◌્યાં  છે ? 

અિ તત્વ  જાણે  છે  આ સઘ ં . 
િતિબંબ  શું  છે . 

આયનો  શું  છે . 
વયં  શું  છે . 

 
સરજચૂ ં  આયના  છે . 

બહાર  અિ તત્વની  ચકાચ ધથી  ઝળહળી  
ર ા  છે . 

મમાં  પોતાને  અિ તત્વ  માની  
ર ા  છે . 

ભલીૂ  ગયા  છે  કે  પોતે  આયના  છે . 
આ ભાસ  આભાસ  છે . 

એમાં  એમને  ના  જરી  િવ ાસ  છે . 
મા ણસ  ખડખડાટ  હસી  ર ો  છે . 

આભાસી  અિ તત્વને  માણી  ર ો  છે . 
સરજચ નાૂ ં  કાશને  ઉપયોગમાં  

લઈ  ર ો  છે . 



િબચારા  સરજચૂ ં ! 
 

આભાસી  અિ તત્વની  કદરામાં ં  કદીૂ  
પડો ! 

પણ  ભલા  થઈને  બળવાનું  બધં  ના  કરતા . 
આભાસી  તત્ત્વની  માણસને  આદત  પડી  ગઈ  

છે . 
તમારા  િવયોગમાં  એ પોતાનું  અસલ  

અસ્ િતત્વ  ખોઈ  બસશે ે . 
ભલા  થાજો આ ભલૂ  ના  કરશો, . 

ધન્યવાદ  ! 
 
 
 

===================== 
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lp¡ dvlp¡i Lrhsp ! 

 
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 

================================= 
 

Lrhsp S¡hy» SfpL  Sép» Lmpé R¡ 
Qp»v ApNm Ðép» hpvmp¡ Rhpé R¡ 
hpO bLfu h©n `lpXp¡ _vu kd»vf 

Ah_hp» ê`p¡dp» Lrhsp gl¡fpé R¡.   
 

iåvp¡_p dpmMpdp» L¡d ly» kp»^u iLy»? 
ìépLfZ_p `l¡fpdp» L¡d ly» Np¢^u iLy»? 
Lép» R¡ Ap Lrhsp L¡ kp\dp» Qpgu iL¡? 
hpvmp¡_¡ r_édp¡dp» L¡d ly» bp»^u iLy»? 

 



Lrhsp_¡ Llp¡ cg  ¡Sfp Apfpd ãfdph¡ 
hpvmp¡_p» gl¡frZép» cg¡ gl¡fphp vp¡ 
A_yóVy` riMrfZu d»vp¾p»sp D`Sprs 
S¡gdp»\u dyLs \C dvlp¡i bl¡Lphp vp¡ 

 
Lrhsp S¡hy» SfpL Sép» Lmpé R¡ 

Qp»v ApNm Ðép» hpvmp¡ Rhpé R¡ 
 

2/23/2006 
 

=================================    
 
 

========================== 
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Lép» NC Lrhsp? 

 
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 

================================= 
 

Q»Ö spfp `f\u g`õép¡ 
_X¹ép» hQdp» Sm-hpvm 

RVLép¡ Ðép»\u Sgtbvy \C 
`VLpép¡ kpNfSm cwsm 
sp¡é d_¡ _p dmu dpfu  

râé Lrhsp Lp¡C Ldmvm. 
 

vp¡õs,ApS ly» Dvpk Ry»! 
Lép» NC dpfu râé Lrhsp? 

fps rv_ r_fpi Ry» 
Lép» NC dpfu râé Lrhsp? 



b_u Nép¡ cÁ_ Api Ry» 
Lép» NC dpfu râé Lrhsp? 

 
Lp¡C ip¡^u Ap`p¡ dpfu Lrhsp 

ApS ly» bly Dvpk Ry». 
 

2/22/2006 
================================ 

   
 

======================== 
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hps hpsdp» fps... ! 

 
fQ_pLpf:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 

============================== 
 

hps hpsdp» fps NC 
ldZp» \i¡ âcps 

hpgd Lp»C Lpd \éy» _l] 
Lp¡C fp¡Lu fpMp¡ fps. 

 
Lp¡C AVLphp¡ `fcps 
lSy Lép» MwVu R¡ hps? 

ldZp» sp¡ Lfu R¡ i{Aps 
Lp¡C fp¡Lu fpMp¡ fps. 

 
hpgd SyAp¡ LwLXp¡ bp¡ëép¡ 

R¡ rbRp_y» LX¡XpV 
LdMp¡ swVy swVy \pé¡ 
Rpsu ^bL¡ OwOhpV 



 
hpgd Lp»C Lpd \éy» _l] 
hpsy»dp» h¡Xãu vu^u fps 

Lp¡C fp¡Lu iL¡ sp¡ fp¡Lu fpMp¡ 
dpf¡ hpgd_¡ Lfhu A¡L hps. 

 
ch_p õhpdu _p kp»cmsp 

lh¡ `Ru dpfu Lp¡C hps 
LwLXp bp¡gi¡ _¡ hlpZp» hpi¡ 

A¡d_¡ A¡d ApMu husu Spi¡ fps 
 

lfM¡ õhpduA¡ bplydp» gu^u 
b»^ Ap»Mp¡dp» husu NC bpLu fps.  

 
2/16/2006 

 
=================== 
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Lp_yXp_u ip¡^ 
 

fQ_pLpf:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
============================================

== 
 

fp^p spfp Lp_yXp_¡ ly» Np¡su Np¡su \pLép¡ 
h©vph__u Ngu Ngudp» Lép» Lép» _p ly» cVLép¡? 

lf Np¡hpmp_¡ `wRu `wRu dpfu Æ‹p NC \pLu 
cpm dmu _p L_yXp_u, dp¢Op¡ spfp¡ Lp_yXp¡ bly MVLép¡. 

 
fp^p dgLu dfL dfL  hps kp»cmu dpfu, ly» QdLép¡ 

vp¡Xu fp^p ApNm ApNm _¡ A¡_u `pRm `pRm ly» vp¡X¹ép¡ 



Lwvu Lwvu sp¡é¡ dpfu `pRm Sp¡C flu iy» Ap fp^pfpZu  
d¢ `Z Sép» Sp¡éy» `pRm sp¡ c¡v kOmp¡ ly» kdÆ Nép¡.  

 
h©vph_dp» Np¡su füp¡sp¡ Lp_yXp_¡ ly» dpfu ApNm ApNm 

_VMV Lp_p¡ Aphu füp¡sp¡ Nw`Qw`  Nw`Qw` `pRm `pRm 
TV `LX¹ép¡ d¢ Lp_yXp_p¡ lp\,vC fp^p_¡ lp\, ly» cpÁép¡ 

fp^p spfp Lp_yXp_¡ ly» Np¡su Np¡su \pLép¡. 
 
 

2/15/2006 
 
 

=======================  
318Aphu füp¡ R¡ ....? 

 
fQ_pLpf:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 

============================= 
 

`pZu \pi¡ \f `f \f blpf cusf `Õ\f `Õ\f 
h©np¡ ENi¡ ApLpi¡ _¡ gVLi¡ D`f\u _uQ¡ AÙf 
Ofp¡ sfi¡ lhpdp» S¡d sfsusu dpRguAp¡ kfhf 

Of Spi¡ dmhp Of_¡ S¡d dmhp Spspsp _f_¡ _f. 
 

cwM gpN¡sp¡ SC Rp`f¡ Tugu Mphp» _uQ¡ `Xsp» ãm 
gpN¡ sfk sp¡ dp¢ Mp¡gu Tughy» _uQ¡ `Xsy» TpLm.  
Mp¡éy» dpZk¡ op_ L¡d fl¡hy» Sp¡CA¡ Ap ^fsu `f 

Aphu füp¡ R¡ iuMhhp  _hp¡ Sdp_p¡ Ap  _hsf.   
 

\C SpAp¡ s¥épf cZhp, cwgu Nép  Sw_y» cZsf 
_hp¡ Sdp_p¡ iuMhu v¡i¡ Sw_y» cZsf _hy» QZsf.   

 



SpÞéyApfu 13,2006. 
====================== 

 
====== 
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ચ ર  
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

================= 
 

જન્મ  પામ્યો . 
તો  શું  પામ્યો ? 

 
કોલજમાે ં  ભણ્યો . 
એટલે  શું  ગણ્યો ? 

 
પ તકોુ  વાચ્યાં ં . 

એટલે  ાન  લાધ્યું ? 
 

દશનર્  કયાર્ . 
એટલે  ભુ  પામ્યો ? 

 
મરણ  પામ્યો . 

એટલે  શું  ટયો ? 
 

==============  
 

2/9/2006 
 

=================== 
==========================  
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હજામ  ઠરાવ  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
============================ 

 
હજામોની  ચળવળથી  ગભરાયલીે  સરકારે  
નીમ્યું  હજામ  સકટં  િવમોચન  કમીશન' .' 

કિમશને  બહુ  જ  મસલતો  બાદ  સરકારે  
ઠરાવ  પાસ  કય   હત ું  કિમશન  

સચનૂ . 
lh¡\u dp\pdp» Lp¡CA¡ Vpg `pXhu _l]; 

vf¡L VpghpmpA¡ dp\pdp» hpm DNpXu v¡hp; 
Ap Lpddp» kfLpfu Aãkfp¡A¡ dvv Lfhu; 
Ap Wfph Sp¡C Lp¡CA¡ Sfp é¡ Ncfphy» _l]. 

lSpdp¡_u hõsu Sëvu\u bdZu Lfpi¡;  
 kfLpfu _p¡Lfp¡_u dvv,kgpl gC iLpi¡; 

lf Ngudp» l¡f LV]N kgw_p¡ Mp¡gpi¡; 
l¡f LV]N_p QpS®dp» vf hj¡® 10% h^pfpi¡; 
lSpdp¡_u kpübu_u Lp¡CA¡ Cjp® Lfhu _l]; 
Ap Wfph_u spÐLprgL AdgbShZu Lfhu. 

 
kph^p_, b¡vfLpf Adgvpf_¡ kSp \i¡ ApLfu;   
Aphp¡ Adgvpf l¡f LV]N kgw_ Mp¡gu iLi¡ _l]. 

 
ã¡b°yApfu 7,2006 

 
================================ 

============== 
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NyS¢N Lrhsp (GujEng)  

fQ_p:ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 



=========================================== 
 

Ngu-Lw»Qudp» ãfsp ãfsp» Ad¡ lost \C Nép 
h_hNXpdp» ãfsp» ãfsp» `»Mu  vp¡õs   \C Nép». 

 
A»^pfpdp» AVhpC Nép» Qpf¡ bpSy ghost ãfu hýép»  

\p¡Xu hpfdp» V¡hpC Nép», Op¡õV  Adpfp  host \C Nép.  
 

Lp¡Z Mp¡Vy», Lp¡Z kpQy»,Ad_¡ sp¡ b^p»  kfMp» gpÁép»  
group ãp¡Vpdp» Lép»L Aphu Nép L¡ wanted most \C Nép.  

 
lp\ Sp¡Xu LfNfspsp fõs¡  fõs¡,fTmspsp fõs¡ fõs¡  

b¡ `¥kp Ap iy» Apìép,L¡ kp¥_u _Sf_p  toast \C Nép. 
 

âhuZ hs_\u cg¡ vwf,`Z Æhsy» fpMp¡ Rp¡ NySfpsu 
Rp¡_¡ b¡-Qpf A»‚¡Æ_p words Lrhspdp» post \C Nép. 

 
SÞéyApfu 26,2006 

 
 
 

====================== 
=============== 

૩ ૧ ૪  
ઉંદર  અને  છ દરં  ! 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
================================== 

 
એક  હતો  ઉંદર રહતોે  હતો  જમીનમાં  ,

ખોદીને  દર ; 



એક  છ દરં  રહતે ું ત ું  બાજમાુ ં  '
યાં  હત ું  બીજુ ં  દર . 

ઉંદર  આખો  િદવસ  કરતો  ધમાચકડી  ને  
દોડાદોડી ; 

એથી  છ દરનીં  ઘ  આખો  િદ જાતી તી  ' '
ઊડી . 

 
છ દરં ે  ચતવણીે  મકીૂ  લખીને  િનજ  

દરની  બહાર  
દોડાદોડી  કરતાં  પહલાે ં  વગાડવી  '

ઘટીં  એકવાર ' 
ઉંદરભાઈને  ચઢી  રીસ  ને  લા યા  

દળવાની  ઘટીં . 
છ દં રજીના  દરને  માથે  દ યા  કરે  

બાજરો -બટીં . 
 

ઉંદરજીએ  િનજ  દર  પર  લખ્યું  ઘલાજીે  '
મછાળાુ ' 

છ દરયં ે  િનજ  દર  પર  લખ્યું  
છલાજીે  છોગાળા' ' 

ઉંદરભાઈએ  તો  ચાલુ  રાખી  િદન  આખો  
દોડાદોડી . 

છ દરં ે  ર તો  કાઢયો  િદવસભર  
જાવું  બસ  ઘી . 

 
એક  સાં  સાપ  આવી  ઘ યોુ  

ઉંદરભાઈના  દરમાં ; 
ઉંદર  ભાગી ને  ઘ યોુ  સીધો  

છ દરભાઈનાં  ઘરમાં . 
સાપ  દોડયો  પાછળ ઉંદરને  બદલે  ,

ગ યું  છ દરં . 



છ દરં  ઉંદર  સમજી  કરે  દોડદોડીં  
સાપની  દર . 

 
સાપે  ઉઘાડું  રાખ્યું  મોઢું  કે  

નીકળે  બહાર  છ દરં ; 
વું  મ  ખોલે  સાપ  કે  છ દરં  ઘસૂે  

ડે  દર . 
તો  િમ ો સમજીને  કરવું  યારે  પણ  ,

કરવું  કામ . 
નિહતર  થાશે  સાપે  ગ યું  છ દરં  

વું  સૌ  કામ . 
 

===================================== 
 

=============== 
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Ap R¡ Æh_! 

================================ 
 

S¡ sdßp spfu lsu 
s¡ sdßp dpfu lsu 

ly» L»C _p bp¡gu iLép¡ 
sy» L»C _p bp¡gu iLu. 

 
hfkp¡_p hlpZp» hlu QwLép» 
hfkp¡ `Ru ApS¡ ãfu dýép. 
Ap»Mp¡\u Ap»Mp¡ hfku `Xu 

bpmLp¡_¡ dp\¡ lp\ ãfu hýép. 
 

MX¹MX sy» lku `Xu 
MX¹MX ly» lku `X¹ép¡ 



fXhp_u Ap L¡hu fus SXu? 
Æhhp_u Ap L¡hu fus SXu? 

 
rXk¡çbf.26,2005 

=====================================  
 
 
 

============= 
312 

 
sd¡ Sip¡ Ðépf¡! 

=================================== 
sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 
kwfS-Qp»v,fps-âcps,A¡d S Qpëép Lfi¡. 

 
sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 

kNp», hlpgp», rdÓp¡, bk rv_ vk épv Lfi¡. 
 

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 
`Ð_u-`yÓ-`yÓu,dp-bp`,dpk b¡ dpk épv Lfi¡. 

 
sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 

S¡d sd¡ cwëépsp kp¥_¡, kly sd_¡  cwgu Si¡. 
 

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 
b^y» A¡d S fl¡i¡, _ L¦ Apõdp_u-kyësp_u \i¡. 

 
sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 
âhuZ b^y» l¡dM¡d, Ðép»_y» Ðép» A¡d S fl¡i¡. 

 
SygpC 14,2005 



===================================== 
 

==================== 
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================== 

ક પનાને  ના  િકનારો  ! 
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
=============================== 

 
મા  ઉમા  આ યા સાથે  ગજાનન  ને  હરહર  ,

આ યા  
સીતા  સહ  લવકશુ રામજી હપાહપૂ ૂ  , ;

વાનર  આ યા . 
રક્મિણુ ક ણૃ અિનરુ, , ,ગોપગોપી

ઓ પણ  આ યાં . 
એક  િદન  ઉજાણી  કરવા  સહુ  માનસરોવરે  

આ યાં . 
 

ડફ -ડમરુ  િશવજી  બા કાન્હો  બા  .
બાસં  વાસળીં . 

રામ  મધરુ  મધરુ  મલકે વાનર  નાચે  .
તાથૈ  તાથૈ . 

સીતા -માતા રક્મિણુ  સહુ  એકબીજાને  ,
દતાે ં  તાલી . 

સરોવરે  હસોં  ડોલે ગોપગોપી  ર ાં  ,
છે  રાસે  મ્હાલી  

 



મથરાનુ ે  ગોકળુ  નાચે િહમાલયની  .
ટોચો  સહુ  નાચે . 

અયોધ્યામાં  સરય ૂ  નાચે લોકે.  
ઉવશીરભાર્ ં  નાચે . 

નભમં ડળના  વીજચોકમાં  
રિવ સોમ િસતારા  નાચે, , . 

ધરા  ધનેુ  નાચે મનુ  નાચે ને  , .  
માળામાં  પખીં  નાચે . 

 
વીણ  આ વાત  ગમી જાણી  નો તી  આવી  . '

ઉજાણી . 
એકસાથે  આવડી  મોટી  દીઠી  ના  દવોનીે  

િમજબાની . 
જગમાં  જયજયકાર  થયો  સાભળીં  આ નોખી  

કહાણી . 
ધન્ય  બન્યાં  પશ ાણીુ  
સૌ ધન્યધન્ય  આવી  ઉજાણી. . 

=============================== 
 
 

7/4/2005 
======================================== 

 
================= 
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L¡hu r_fp»s 
================== 

fõsp¡ R¡ _¡ dp¡Vfp¡ R¡ 



li¡,L¦L \éy» li¡; 
Qpgp¡ Ap`Z¡ ApNm; 

L¡Vgy» b^y» Lpd R¡? 
 

lpi,Of¡ Aphu Nép! 
"fp¡l_" L¡d Lép» R¡? 
khpf\u Sp¡ép¡ _\u; 
Rp¡Lfp¡ dp\pãf¡g R¡. 

 
Lpf Mfpb Qgph¡; 

Nd¡ Ðépf¡ Of¡ Aph¡; 
SyAp¡,Lp¡_u f]N hpNu? 

S{f fp¡l__u S. 
 

Lpfdp» fp¡l_ Mgpk. 
ap¡_ bp¡gu_¡ Qw` R¡. 
fõsp¡ R¡ _¡ dp¡Vfp¡ R¡, 

li¡ L¦L \éy» li¡. 
 

6/28/2005 
=================== 

 
==================== 

309 
 

vuLfu b_u hlw 
=========================== 

Rp¡Lfp¡ Rp¡Lfu_¡ dmhp Spé R¡; 
Rp¡Lfu Rp¡Lfp_¡ dmhp Spé R¡; 

bß¡_u hpsQus Sp¡ Spdu Spé R¡; 
sp¡ bß¡_p gÁ_ `Z \C Spé R¡. 

 



dpsp r`sp, cpC, bl¡_, Sw_y» Of; 
kOmy» `pRm A¡hy» RwVu Spé R¡; 

kpky, kkfp, rvéf, _Z»v, Of 
Ap kOmy» õhpcprhL dmu Spé R¡. 

 
kpkykkfp bpbp`p, rvéf cpC, 
_Z»v bl¡_u, hmu àépfp¡ âusd, 

àépfu fpsp¡ hpsp¡,bpmLp¡_u kp¡Npsp¡; 
kh® `pdu Lfsu kyM_u M¡fpsp¡. 

 
bp`_y» Of r_S, kvp kgpds; 
SpZ¡ b¢Ldp» Xu`p¡TuV A_pds! 
A_¡ Qpgy Mpsy»sp¡ âusdOf R¡ 

Llp¡ vuLfu iy» Rp¡Xu, iy» hkph¡ R¡? 
 

kpky_u hlw, rvéf_u àépfu cpcu; 
hf_u ìlpgu, k»sp_p¡_u ìlpgu dçdu; 

b¡Vu kpkf¡, klydp» cmu Spé R¡? 
SNdp» s¡\u A¡ gpXgu Ll¡hpé R¡. 

 
6/25/2005 

============================== 
 

=========== 
308 

 
Ad\y» Ad\y» 

============================== 
 

Ad\p Ad\p, A¡_u d¡m¡ 
ãX ãX Lfsy» fXhy» Apìéy» 

Ad\p Ad\p A¡_u d¡m¡ 



MX MX Lfsy» lkhy» Apìéy» 
kdSp¡ _p Ap Np»X`Z R¡ 
kdSp¡ _p Ap Xlp`Z R¡ 

Ad\y» Ad\y» bQ`Z Apìéy» 
Ad\y» Ad\y» OX`Z Apìéy» 
hÃQ¡ Sp¡b__¡ Tp¡Ly» Apìéy» 
Ad\p Ad\p A¡_u d¡m¡ 
fXhy» Apìéy», lkhy» Apìéy» 
bk b^y» Ap Ad\y» Ad\y» 

sp¡ cwgu SpAp¡ Ad\y» Ad\y» 
lp¡é kdShy» sp¡ kdÆ SpAp¡ 
Mpgu, cf¡gy» Ad\y» Ad\y» 

================================ 
============== 

307 
 

`ph_ d¥ép 
=========================== 

N»Np `X¡ rih rif¡,rih rif¡ ^f¡ 
Esf¡ rih SVp `f\u ^uf¡ ^uf¡ 

hmu Ðép»\u ãfu ApNm LwQ Lfsu 
Esf¡ ^fp Df¡ _¡ Mm Mm hl¡. 

 
suf `f¡ Ecf¡ `ph_ su\® ^pdp¡; 

`ph_ Sm¡ õ_p_ Lfu b_¡ `rhÓ S_p¡; 
k»Nd¡ Xwbu `yr_s lp¡ fpM v¡lp¡_u 

spfsu kly_¡ Aphu dp lf lf N»N¡. 
 

lp¡ rih Æhvpsp, S¡ Æhp¡_u kyMvpsp, 
lp¡é _p Ap dpsp, isdyM rhr_`psp. 

 
6/2/2005 



============================ 
 
 
 
 
 
 

306 
 

kpQp dlpdp_hp¡! 
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v  

================================== 
 

dlpdp_h SNdp» \ép dpZk b¡; 
Lp¡Z A¡? SpZhp dpV¡ hp»Qp¡ _uQ¡.. 

 
A¡L sp¡ dyr_ ìépk,buSp sygkuvpk 
SNs ApMy» ApS¡ R¡ A¡ bß¡_y» vpk.. 

 
rXk¡çbf 2006 

==================================== 
 

===================== 
305 

 
_pvp_u dpZk_u! 

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v  
======================================== 

 
h©np¡,dpZk,S_phfp¡ dpV¡ dãs `pZu! 

Lyvfs¡ Lfu Ap L¡hu Lpéd_u ëlpZu! 
h©np¡,S_phfp¡ sp¡ Ap ëlpZu dãs çlpZ¡, 



_¡ dpZk!`pZu dpV¡ `¥kp Lf¡ `pZu. 
 

rXk¡çbf 2006 
============================================

== 
=============== 

304 
 

Aphy» \pé sp¡? 
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v  

========================================== 
 

õhÃR lhp _¡ MmMm hl¡sy» r_d®m Sm 
dmu Spé Sp¡ bß¡ sp¡ ^Þé Æh__u lf `m. 

 
10/24/2006 

==========================================   
 

====== 
303 

 
íhpk 

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v  
=============================== 

 
Ap íhpk,Ap DÃíhpk,A¡ buSy» iy» R¡? 

Æh_ Æhhp_p¡ ãLs kss âépk sp¡ R¡. 
 

Ap¡LVp¡bf,22,2006 
===============================   

 



=========== 
302 

 
A_phíéL 

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
============================================

= 
 

_\u lp¡su A_ych_u S{fs Ap`Zp Æh_dp» 
dpZk Æhu Spé R¡ r_S Æh__¡ A_ych hNf. 
SyAp¡ dpZk L¡hp¡ cpÁéhp_ L¡ Æh_ Æhsp¡ füp¡ 
A_¡ dép¡® dfZ_p¡ Æh_dp» A_ych Lép® hNf. 

 
10/3/2006 

============================================
= 

=========== 
૩ ૦ ૧  

કિ મતાૃ  
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

============================ 
 

માણસ  બની  ગયો  મશીનરી ય વતં ્.  ( ) 
જીવે  જીવન  બસ  ઈમજીનરીે .  

કા પિનક( ) 
દખાવે  કરતો  જાણે  વરીે  હપીે બહુ  . (

સખીુ ) 
પણ  દર  કોતરી  ખાય  વરી િચંતા. ( ) 

 
============================== 

================================= 
 



======= 
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âNrs 

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
================================== 

 
Sépf¡ âpZuAp¡A¡ Léy»® âõ\p_ âNrs sfã 

SyAp¡ b^p» b_u_¡ dpZkp¡ ãfu füp» Qp¡sfã. 
 

9/18/2006 
========================================= 

===== 
299 
rhh¡L 

 
ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 

======================================== 
 

Lép» Lly» Ry» dpfy» kÞdp_ Lfp¡ 
Apd lksp» lksp» _p A`dp_ Lfp¡ 

ly» dpfp fõs¡ Qw`Qp` Qpgy» Ry» 
sd¡ sdpfu sghpfp¡_¡ çép_ Lfp¡. 

 
5/9/2006 

======================================== 
============= 

298 
ky»vf Ahkf 

ipl âhuZQ»Ö LõsyfQ»v 
=================================== 

 



dpfp lp\dp» `Õ\f 
spfp lp\dp» `Õ\f 
sZMp Tfhp_p¡ Ap 
L¡hp¡ ky»vf Ahkf? 

 
5/2/2006 

========================== 
============================================ 

297 
 

Of R¡ dpfy» bly vwf,vwf NN__u `¡gu `pf  
Æhsf `wfy» \éy» lp¡é sp¡ Aphp¡,R¡ Of s¥épf. 

 
============================================ 

 
============================ 

296 
 

spf¡ Sphy» Lpiu DÑf 
dpf¡ Sphy» vrnZ fpd¡íhf 
bß¡ õ\p_¡ rbfpS¡ Cíhf 
Rp¡_¡ d»rSg vrnZ DÑf. 

 
============================ 

295 
 

Ýé¡é fpMp¡ Sp¡ `fd 
Ýé¡é fpMp¡ Sp¡ ^fd 

_¡ Lfsp flp¡ Lfd 
dfd Ap `dhp_p¡ `fd. 

 
============================= 



 
============================ 

294 
 

lh¡ sp¡ Ap»Mp¡ fl¡ R¡ kss Dvpk Dvpk 
rbXpé _p `m cf,lp¡ sdk L¡ lp¡ DSpk. 

 
Mpsphlu_p Mp¡ëép» `p_p»,_uLýép» kly» Lp¡fp» 
iy» g¡hy»,Lp¡_¡ iy» v¡hy»,_p dm¡ rlkpb rLspb. 

 
 

============================================
293 

 
SÞd\u d©Ðéy ky^u_p¡ Ap Æh_ gukp¡Vp¡ 

Æh h_dp» füp¡ L¡Vgy» Mp¡Vy» cVLsp¡? 
 

============================================
= 
 

========================== 
292 

 
sd¡ Ap`_pfp kd\® 

Ad¡ g¡_pf Mp¡Vp, ìé\®  
sp¡ v¡Sp¡ ^fu_¡ rhh¡L 

Ad¡ LfuA¡ A_¡L_y» A¡L. 
 

========================== 
============================================= 

291 



 
SÞd\u d©Ðéy ky^u_p¡ Ap Æh_ gukp¡Vp¡ 

Æh h_dp» füp¡ L¡Vgy» Mp¡Vy» cVLsp¡? 
 

============================================= 
 

========================== 
290 

 
sd¡ Ap`_pfp kd\® 

Ad¡ g¡_pf Mp¡Vp, ìé\®  
sp¡ v¡Sp¡ ^fu_¡ rhh¡L 

Ad¡ LfuA¡ A_¡L_y» A¡L. 
 

========================== 
 

========================= 
289 

 
Sép» `p¡jpé d_,s_ 

s¡ Ap`Zy» hlpgy» hs_  
lp¡ cpfs L¡ lp¡ rb°V_ 
Sép» s_ s¡ S hs_ 

 
=========================  
========================= 

288 
 

ly» sp¡ Sgtbvy Ry» 
ku^p¡ kpvp¡ tk^y Ry» 
ly» sp¡ A¡L tk^y Ry» 
NfSsy» Smtbvy Ry» 



 
========================= 
========================= 

૨ ૮ ૭  
વતન  એટલે .... 

શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  
==================== 

 
યાં  પોષાય  આપણું  તન  

તજે  આપણું  વહાલું  વતન . 
હોય  ભારત  કે  ટૅ -િ ટન  

યાં  હો  તન  તે  જ  વતન . 
 

==================== 
=========================  

 
 
 

=========== 
286 

 
L¡d QYph¡ dpZk Lbf `f ãwg-lpf,ãwg-dpmp? 
SN_¡ R¡ k»v¡i:dpZk_u lpf lh¡ cfp¡ DQpmp. 

 
3/6/2006 

============================================
=========== 

 
=========================================== 

285 
 

`pZudp» ãfhp_y»,`pZudp» sfhp_y»,Of Lfhp_y» 



dÐõé Ry»,S_d `pZudp »_¡ `pZudp» dfhp_y» 
Æh_ dpfy» `pZu `pZu,dfZ dpfy» TfZ TfZ 

lp¡ RuRfy» L¡ lp¡ E»Xy»,`pZu\u iy» Xfhp_y»? 
 

3/6/2006 
=========================================== 

 
============================ 

284 
 

Sépf¡ Sépf¡ dyV¹Wu Mp¡gu 
lp\\u _uLmu lhp Mpgu  
Sépf¡ Sépf¡ dyV¹Wu Mp¡gu 

lksu Ecu Mpgu spgu. 
 

2/27/2006 
============================= 

================================= 
283 

 
d_¡ Mbf R¡ bk A¡L hps_u 
gp¡Lp¡ Lfhp_p hps SpsSps_u 
âL©rs `Z rMgpã A¡L f»N_u 

EN¡ âcps g¥ cps SpsSps_u? 
 

2/27/2006 
 

================================ 
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Lp¡C rv_ Rp¡Vp Lp¡C rv_ dp¡Vp 

Lp¡C rv_ lksp Lp¡C rv_ fp¡sp 



hps hpsdp» husu Shp_p 
   VNf VNf flu SCiy» Sp¡sp         

 
2/17/2006   

================================ 
============================================

281 
 

Mp^y» A¡_y» Mpsf _¡ `u^y» A¡_y» `pZu 
dp_h spfy» Æh_ sp¡ r_irv__u DSpZu. 

 
2/11/2006 

============================================
= 
 

===================================== 
280 

 
Adpfu dpdwgu cwg `Z dp¡Vp¡ Ny_p¡ 

sd¡ Lfu _pMp¡ Lsg s¡ `Z dpã 
s¡\u füp¡ ly» ApÆh_ spfu L¡vdp» 
Ap s¡ iy» Léy»® Ad¡ `p`,dpfp bp` 

 
2/17/2006 

===================================== 
 

===================================== 
279 

 
sd¡ Ap¡Ry» vu^y» sp¡ Ap¡Ry» gu^y» 

_¡ h^y» vu^y» sp¡ h^y» gu^y» 
Ap¡Ry» h^y» v¡hy» sdpfu kdõép 



Ad¡ kvp ãpévpdp»,Ap¡Ry» L¡ h^y». 
 
 

2/17/2006 
 
 

============================= 
278 

 
sd¡ kvp bp¡gpìép¡ 
ly» _p Lrvé¡ Apìép¡ 
sd¡ Mbf `yRpìép 

d¢ Shpb _p hpýép¡. 
 

Sp¡,ApS  vp¡Xsp¡ Apìép¡ 
b^p»_u kp\ b¡Wp¡; 

Ap»Mdp» b¡ Ap»ky gpìép¡ 
ãp¡Vp `f ãwglpf QYpìép¡. 

 
_p dmsp¡sp¡ sp¡ _lp¡su gpNu A¡Lgsp; 
ApS¡ kly_u hÃQ¡ gpN¡ R¡ A¡Lghpéy». 

 
2/8/2006  

=============================== 
277 

 
Nyg_u hps R¡,Qd__u hps R¡ 

gpÁép¡ S¡ s¡ Lydmp ApOps_u hps R¡ 
`Ñu `f\u S¡ kfLu_¡ cp¢ `f `RXpéy» 
s¡ TpLmtbvy_p ApOps_u hps R¡.  

 
 



================== 
276 

 
sd¡ Lfp¡ s¡ Lpd 

Adpfy» kly» lfpd; 
Ad¡ bp¡guA¡ A¡ bLbL 
sd¡ bp¡gp¡ s¡ lrf_pd. 

 
Ad¡ fluA¡ R¡hpX¡ W¡W 

sd¡ sp¡ Npd_p _Nfi¡W.  
 

2/7/2006 
==================    

275 
 

Sép» Sép» fZ lp¡é R¡ 
\p¡Xy» `pZu, `Z lp¡é R¡ 
cg¡ _¡ lp¡é h¡fZ R¡fZ  
Ðép» Æh_ `Z lp¡é R¡. 

 
2/7/2006 

================== 
====================== 

274 
 

g¡Mp¡ gM_pf g¡ML 
Lpìép¡_p¡ Lf_pf Lrh; 
fps¡ EN¡ s¡ Qp»vrgép¡ 
âcps¡ âNV¡ s¡ frh. 

 
2/5/2006 

 



=============== 
273 

Ap»^mp_u rh_»rs 
=========================== 

 
iy» R¡ spfp lp\dp»? d_¡ iu Mbf? 
ãwg R¡ L¡ `Õ\f R¡,d_¡ iu Mbf?  
A»^ Ry» A¡S R¡ dlp kvcpÁé dpfy» 
Lp¡Z iy» dpfi¡ A¡_u _p `X¡ Mbf. 

 
Ap»^mp¡ LdSp¡f lp¡é R¡ A¡hy» _p dp_ip¡ 

ãwg \p¡Xy» gpNi¡ `Õ\f \p¡Xp¡ hpNi¡ 
`Z bp\dp» A¡_u Sp¡ Aphu Nép sp¡ SpZip¡ 

ãwgbv_ sdpfy» _uQp¡hpC AÑf \C Si¡. 
 

Ap»^mp¡ Ry»,dp-bp`! dyS\u vwf fl¡ip¡ 
ãwg L¡ `Õ\f dpfhp_u Lp¡rij dp Lfip¡. 

 
2/5/2006 

============================================
272 

 
lp\dp» Lép» Lp¡C hõsy lp¡é R¡? 
hNf hN¡ lp\dp» Aphu Spé R¡; 

lhp_¡ Lp¡Z Ll¡ R¡ "Aph sy»" 
lhp õhé» vddp» Aphu Spé R¡. 

 
2/3/2006 

=========================== 
 

========================== 
271 



 
\C Spé s¡ Lrhsp 
gMhp¡ `X¡ s¡ g¡M 

byTpC Spé s¡ vuhXp¡ 
rdÕép _p rhr^_p g¡M. 

 
2/3/2006 

========================== 
======================== 

270 
 

buS_¡ fp¡`u Ûp¡ 
dp ^fp_¡ kp¢`u Ûp¡ 
Lfhy» lp¡é s¡ Lf¡ A¡ 

Shpbvpfu Ap`u Ûp¡. 
 

2/2/2006 
============================= 

 
 

============================================ 
269 

 
Lp¡C Lp¡C_¡ L»C klpé Lfsy» _\u 

b^p» L»C _¡ L»C ìép`pf Lfsp lp¡é R¡;  
iåvp¡ b¡ Qpf kpfp bp¡gu Nép sp¡ iy» \éy»? 

bwfp rhQpf d_dp» lSpf Lfsp lp¡é R¡. 
 

2/2/2006 
============================================

= 
268 



 
S¡ ld¡ip» buSp_p¡ rhQpf Lf¡ R¡ 
_¡ buSp_y» Lpéd cgy» S Lf¡ R¡; 
s¡ b^p» kh® k»LVp¡\u `f \C 

k»kpf-kpNfdp» kyM\u sf¡ R¡. 
 

2/2/2006 
============================================

= 
============================= 

267 
 

bp¡gph A¡_¡ hf_u S¡d 
_rl L¡ _p¡Lf_u S¡d; 

Lf _rl Apd Op»VpOp»V 
_ufM A¡_¡ `fÎép_u S¡d. 

 
1/28/2006 

 
=========== 

 
 

==================== 
========== 

266 
A¡Lg-`»\u 

==================== 
_p ly» Lp¡C_p¡ g¡Zvpf Ry» 
_p ly» Lp¡C_p¡ v¡Zvpf Ry» 

Apìép¡  SN¡ ãfhp A¡Lgp¡ 
_¡ `pRp¡ A¡Lgp¡ S_pf Ry». 

 



rXk¡çbf 28,2005 
===================== 

======= 
265 

kdShpv 
======= 

 
Lp¡C `Z vyMu _\u Al] kpçéhpvu. 
Lp¡C `Z kyMu _\u Al] dwXuhpvu. 
kly kfMp kyMu Ad¡ dp_hhpvu.  

kdÆ_¡ Æh_pfp Ad¡ kp¥ kdShpvu. 
SpÞéyApfu 06,2006 

 
=============================  

 
 
 
 

===================== 
====== 

264 
ApNd_ 

======================================== 
 

^d®fpSp lsp _¡ hmu Ó¡spéyN lsp¡; 
SyNVy» _¡ rQflfZ_p¡ rifõsp¡ lsp¡. 

L©óZ `p»Xh kpd¡ cuód-Öp¡Z Ecp lsp; 
Ó¡sp `pRm LrméyN Lspfdp» Ecp¡ lsp¡. 

 
7/24/2005 

 
======================================= 



 
============================== 

263 
NdNu_ lp¡ Ðépf¡ hp»QSp¡ 

============================== 
 

Sépf¡ Sépf¡ d_¡ S{fs `Xu R¡ 
s¢ d_¡ Ðépf¡ kpJX A¡XhpCk Ap`¡gu R¡. 

A¡_p¡ D`ép¡N d¢ _p Lép¡® Lvu `Z 
s¡\u d_¡ ãÑ¡l kp¡ VLp dm¡gu R¡. 

LpfZ `wRp¡ Rp¡ sp¡ SZu gp¡ A¡ LpfZ 
A¡dp» 99% Sound, 1% Advice  cf¡gu R¡. 

 
================================ 

=============== 
262 

Al]_y» Al] 
=============== 

iy» gC_¡ Apìépsp,iy» gC_¡ Shy» R¡? 
Al]_u hõsy Al] S dwLu_¡ Shy» R¡? 

 
5/26/2005 

================================ 
============= 

261 
bp` f¡ bp` 

=============================== 
_p Aph¡ `pk,_ Shp v¡ vwf 
cNhp_ S¡d lpSfplSwf; 

Ap s¡ L¡hu DëT_ R¡, âcp¡! 
Ap s¡ L¡hu vyël_ R¡,içcp¡! 

5/11/2005 



============================== 
 

============= 
260 
LpLpLwLw 

============================== 
 

Lp¡ég LpNp kp\¡ b¡Wp. 
bp¡g¡ bp¡gu duWu dpWu. 
Lp¡ég_¡ Llp¡ Npsu Sp; 
LpNp D`f D`X¡ gpWu. 

 
5/10/2005 

 
=============================   

 
 
 

 
 

========== 
259 

L{Zp»rsLp 
====================== 

ly» Nus Npsp¡ füp¡, 
sd¡ Ap»M gwRsp füp; 
Ap L¡hp¡ sdpip¡ lsp¡? 
gp¡L kly Sp¡sp füp. 

 
hph»Vp¡m_u `p»M¡ QYu 
M¡sfp¡ _¡ MuZp¡ dl] 



kwf Nusp¡ sZp EXsp füp 
gp¡L kly Sp¡sp füp. 

 
spf huZp sZp TZ TZ¡ 
õhf _c¡ âkfsp füp; 
Ap»Mp¡ syS  b_u kd»vf 

gp¡L kly Sp¡sp füp. 
 

ly» Nus Npsp¡ füp¡  
Ap»Mp¡ syS hfksu flu; 
L{Z L¡hp¡ Ap sdpip¡? 

gp¡L kly Sp¡sp füp. 
 

_h¡çbf 18,2005. 
 

======================= 
========= 

258 
kpQy» iy»? 

================== 
bp¡ghp_u iu S{f? 

`¡_ R¡ _¡ `¡`f R¡; 
lp¡Wp¡_¡ sy» kuhu g¡, 
kp¡é R¡ _¡ vp¡f R¡. 

 
Mphp_u iu rãLf? 
M¡Xw R¡, M¡sf R¡. 
Qpghy» iy» S{fu? 
N¡k R¡, dp¡Vf R¡. 

 
rbdpfu\u _p Xf; 
vhp R¡, Xp¡LVf R¡. 



d©Ðéy_u _p Lf rãLf; 
sy» R¡ _¡ Cíhf R¡. 

 
cusf\u _p Xf, 
kpfy» R¡, ky»vf R¡;  
`¡ku Sp sy» A»vf, 
cusf ky»vfsf R¡. 

 
 

_h¡çbf 02,2005 
==================== 

============ 
257 

_Sf _Sf_p¡ M¡g 
======================= 

Ap»M kÞdyM iåv R¡ 
iåv bfp¡bf h»Qpé R¡. 

Ap»M kÞdyM R¡ Rbu 
Rbu bfp¡bf v¡Mpé R¡. 

 
ëép¡,OXucf Ap»Mp¡ b»^ Lfu; 

iåv Lép» lh¡ h»Qpé R¡? 
Rbu Lép» lh¡ v¡Mpé R¡? 

iy» iåv, Rbu Npéb R¡? 
 

SÞd kp\¡ Ap»Mp¡ b»^ lsu 
iåv,Rbu,b^p» A¡d S lsp». 
_Sf _Sf_u Ap cwg cwg¥ép 
_Sf lp¡ sp¡,  lpSf lSwf R¡. 

 
_h¡çbf 02,2005 

===================== 



======= 
256 

lp _p ? 
===================== 

 
 

Ap¡LVp¡bf 17,2005. 
_p `pXp¡sp¡ vy:M R¡ 
lp `pXp¡sp¡ kyM R¡? 
sp¡ Qw` fl¡hy» L¡hy»? 

`fdpÐdp_u L©`p S¡hy». 
lrf-õdfZdp» fs fl¡hy» 
lp _p\u bk LV fl¡hy». 

====================== 
 

============== 
255 

^fsu ãfu NC ! 
============== 

^fp ^fu `f ãf¡ R¡. 
d_¡ Mbf R¡ sd¡ Ap SpZp¡ Rp¡. 

ly» sdpfu `funp _\u Lfsp¡. 
 

`Z Ap hps _hu R¡. 
sd¡ ipmpdp» Ap cÎép _ lsp. 

sdpfp rinL `Z Ap SpZsp _ lsp. 
A¡Vg¡ d¢ Lüy»: 

^fp ^fu `f ãf¡ R¡. 
 

L¡Vgu hpf? 
lh¡ Ap_p¡ Lp¡C rlkpb _\u. 

dõsL ãfu Spé A¡hp Shpbp¡ R¡. 



sd¡ A_¡ ly» S¡ cÎép A¡ b^y» 
cwgu Shy» `X¡ sp¡ Ap kdSpi¡. 

 
lh¡ Lrhsp_p¡ Ap buSp¡ ãLfp¡ hp»Qp¡.  
`l¡gp¡ Atom Bomb T]Lpép¡ 

Ðép» ky^u sd¡ cÎép s¡d 
^fp kdékf ãfsu"su ^fu `f. 

 
`Ru Ap iõÓp¡_p¡ c»Xpf h^sp¡ Nép¡. 

Hydrogen Bomb Apìép¡.missiles Apìép». 
r_s _hp A¡_p hplL rhdp_p¡ Apìép. 

`l¡gp b¡Qpf v¡ip¡ `pk¡ lsp. 
lh¡ vyr_ép_p b^p v¡ip¡ `pk¡ Apìép. 

Ap rhfpV `fdpZy irLs_p¡ c»Xpf 
^fsu_p `¡Vpmdp» c¡Np¡ \sp¡ Qpëép¡. 

^fp_u DSp® cép_L lv¡ h^u NC. 
Llp¡ lh¡ A¡_u Q¾php_u Nrs h^u NC 

A¡dp» _hpC S¡hy» Mfy»? 
fp¡S¡fp¡S h^¡ A¡dp» `Z _hpC S¡hy» Mfy»? 

 
^fp ^fu `f ãf¡ R¡. 

A¡ kpQy». 
`Z sd¡ A_¡ ly» cÎép"sp 

A¡ Nrs\u _l]. 
Lp¡C `wR¡ sp¡ Sw_p¡ Shpb Ap`sp _l]. 

_`pk \C Sip¡. 
 

Ap¡LVp¡bf 17,2005. 
================================ 

 
======== 

254 



Aé vp¡õsp¡ !! 
 

===================================== 
 

Ap dp»vNu `Z R¡ sdpfu v¡Z,vp¡õsp¡, iy» Lly»?    
Apìép Rp¡  dmhp sp¡ ëép¡ dmu,Aé vp¡õsp¡,iy» Lly»?    

 
blpf lksp¡ _¡ cusf fp¡sp¡ füp¡ ly» kvp;    

sd¡ c¡V Ap`u L¡hu Ap Lmp, Aé vp¡õsp¡, iy» Lly»?  
 

Ap sfbsf Ap»Mp¡ sdpfu Ll¡ R¡ _p¡Mu L\p;   
A»vf sd¡ lku füp Rp¡, Aé vp¡õsp¡, iy» Lly»?      

 
iu¿ép¡"sp¡  Æh_dp» L¡ h¡fu _ b_ Lp¡C_p¡;     
DZ` A¡ sd¡ `wfu Lfu, Aé vp¡õsp¡, iy» Lly»? 

 
âhuZ¡ A¡Vg¡ r_Z®é Lép¡® L¡ Sp sy» A¡Lgp¡;     

Qpgp¡ Myi flp¡, Ap\u h^y, Aé vp¡õsp¡, iy» Lly»?          
 

Ap¡LVp¡bf 09,2005. 
===================================== 

 
============== 

253 
`l¡gp `l¡gp àépf 

========================= 
â\d ×©róVA¡ sd¡ kpfp gpÁép 

Lkd\u, `Ru bly kpfp gpÁép. 
Ap»M_p spfp, SpZ¡ ãwg_p Lépfp, 

bk àépfp S àépfp,bk dpfp S gpÁép. 
 

SygpC 24,2005 



========================= 
 

============= 
252. 

cpÁé_u Qp¡`pV 
============================= 

 
d_¡ dýéy» SyAp¡ Ap cpÁé L¡hy»? 

Ldphp_p rvhkp¡ _¡ dpNhpdp» Nép; 
vyv®ip sp¡ SyAp¡ Lép» gC NC? 

fps-rv_ kwsp» kwsp» SpNhpdp» Nép. 
 

kàV¡çbf 28,2005 
============================= 

 
======= 

251 
gpQpfu 

================== 
 

gMpìép¡ R¡ Ap `Ó d¢ 
hp»Q ép sp¡ ãpXu _pM; 
Shpb_u S{f _\u; 
hp»Qhp _\u Ap»M. 

 
kàV¡çbf 30,2005 

================== 
 

====== 
250 
sy»S  sy» 

================ 



flu iLsp¡ _\u lh¡  
OXucf spfp hNf;  
Xp¡L VËpf _p Nh®\u  
_Sf R¡ spfp D`f. 

 
kàV¡çbf 30,2005 

================== 
 
 
 

========= 
249 

Æh_h_ 
========= 

 
Apfçcdp» A¡ S¡hy» lsy» 
A»sdp» A¡ s¡hy» S lsy» 
SÞd\u s¡ d©Ðéy ky^u 
Ap Æh_ , h_ lsy». 

 
kàV¡çbf.12,2005 

=====================  
 

=================== 
248 

 
d_¡ Qp»vp¡ gpN¡ ìlpgp¡ 
kwfS  vpvp  _p  ENp¡; 
Qp»v_u  fpsp¡ _p gw»Vp¡ 
kwfS  vpvp  _p  ENp¡. 

 
23-7-05 



=================== 
247 
>>??? 

================== 
 

sd¡ cgp lksp füp; 
Ad¡ cp¡mp ãksp füp; 
sd¡ ^uf¡ Mksp Nép; 
Ad¡ lp\ Oksp füp. 

 
7/24/2005  

================== 
====== 

246 
ApNd_ 
====== 

 
^d®fpSp lsp _¡ hmu Ó¡spéyN lsp¡; 
SyNVy» _¡ rQflfZ_p¡ rifõsp¡ lsp¡.  
L©óZ `p»Xh kpd¡ cuód-Öp¡Z gX¡; 
Lspfdp» `pRm LrméyN Ecp¡ lsp¡. 

7/24/2005 
 

============================= 
============= 

245 
sd¡ Sip¡ Ðépf¡! 

=================================== 
sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 
Qp»v-kwfS,fps-âcps,A¡d S Qpëép Lfi¡. 

 
sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 



kNp, hlpgp, rdÓp¡, bk rv_ vk épv Lfi¡. 
 

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 
`Ð_u-`yÓ-`yÓu,dp-bp`,dpk b¡ dpk épv Lfi¡. 

 
sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 

S¡d sd¡ cwëépsp kp¥_¡, s¡d sd_¡  cwgu Si¡. 
 

sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 
b^y» A¡d S fl¡i¡, _ L¦ Apõdp_u-kyësp_u \i¡. 

 
sd¡ Sépf¡ Ssp fl¡ip¡ SNs\u Ðépf¡ iy» \i¡? 
âhuZ b^y» l¡dM¡d, Ðép»_y» Ðép» A¡d S fl¡i¡. 

 
SygpC 14,2005 

=====================================  
 

============= 
244 

Ap s¡ L¡hu hpsp®! 
========================================== 

dp Ddp Apìép, kp\¡ NSp__ _¡ lflf Apìép  
kusp kl gh Lyi,fpdÆ,lw`plw` hp_f Apìép 
{LdrZ L©óZ,Ar_{Ù kp\¡ Np¡` Np¡`u  Apìép 
A¡L rv_ DSpZu Lfhp b^p» dp_ kfp¡hf Apìép. 

 
Xã Xd{ rihÆ bpS¡,Lp_pA¡ R¡Xu d^yf b»ku 
fpd dgL dgL dgL¡, hp_f _pQ¡ sp \¥ sp \¥ 

kusp dpsp, {LdrZ A¡L buSp_¡ lfM¡ v¡sp spgu 
kfp¡hf¡ l»kp¡ Xp¡g¡, Np¡` Np¡`u füp fpk¡ çlpgu. 

 
d\yfp _¡ Np¡Lym _pQ¡,rldpgé_u kly Vp¡Qp¡ _pQ¡ 



Aép¡Ýép_u kféw _pQ¡, IÖgp¡L¡ Dh®iu f»cp _pQ¡ 
_c d»Xm_p» huS Qp¡Ldp» frh, kp¡d, rkspfp _pQ¡ 

^fsu dp\¡ ^¡_y _pQ¡,d_y _pQ¡,dpmp_p» `»Mu _pQ¡. 
 

âhuZ sdpfu hps Ndu ! SpZu _lp¡su Aphu rdSbp_u  
A¡L kp\¡ Aphu Ad¡ Lrv _p  vuWu v¡hp¡_u DSpZu. 
SNdp» Sé SéLpf \ép¡ kp»cmu Ap _p¡Mu LlpZu 

^Þé bÞép kly `iy `»Mu `Z, SpZu Ap _hu_ hpZu. 
 

7/4/2005 
======================================== 

 
======== 

243 
d_ujp 

============================= 
A¡hy» L¦L Lfp¡ dmu Spé Rp¡fp¡  Rp¡fu; 

êXu Spdu Spé A¡ Rp¡fp Rp¡fu_u Sp¡Xu. 
6/30/2005 

============================= 
 

========= 
242 

L¡hu r_fp»s 
================== 

fõsp¡ R¡ _¡ dp¡Vfp¡ R¡ 
li¡,L¦L \éy» li¡; 

Qpgp¡ Ap`Z¡ ApNm; 
L¡Vgy» b^y» Lpd R¡? 

 
lpi,Of¡ Aphu Nép! 
"fp¡l_" L¡d Lép» R¡? 



khpf\u Sp¡ép¡ _\u; 
Rp¡Lfp¡ dp\pãf¡g R¡. 

 
Lpf Mfpb Qgph¡; 

Nd¡ Ðépf¡ Of¡ Aph¡; 
SyAp¡,Lp¡_u f]N hpNu? 

S{f fp¡l__u S. 
 

Lpfdp» fp¡l_ Mgpk. 
ap¡_ bp¡gu_¡ Qw` R¡. 
fõsp¡ R¡ _¡ dp¡Vfp¡ R¡, 

li¡ L¦L \éy» li¡. 
 

6/28/2005 
=================== 

 
============== 

241 
vuLfu b_u hlw 

=========================== 
Rp¡Lfp¡ Rp¡Lfu_¡ dmhp Spé R¡; 
Rp¡Lfu Rp¡Lfp_¡ dmhp Spé R¡; 

bß¡_u hpsQus Sp¡ Spdu Spé R¡; 
sp¡ bß¡_p gÁ_ `Z \C Spé R¡. 

 
dpsp r`sp, cpC, bl¡_, Sw_y» Of; 

kOmy» `pRm A¡hy» RwVu Spé R¡; 
kpky, kkfp, rvéf, _Z»v, Of 

Ap kOmy» õhpcprhL dmu Spé R¡. 
 

kpkykkfp bpbp`p, rvéf cpC, 
_Z»v bl¡_u, hmu àépfp¡ âusd, 



àépfu fpsp¡ hpsp¡,bpmLp¡_u kp¡Npsp¡; 
kh® `pdu Lfsu kyM_u M¡fpsp¡. 

 
bp`_y» Of r_S, kvp kgpds; 
SpZ¡ b¢Ldp» Xu`p¡TuV A_pds! 
A_¡ Qpgy Mpsy»sp¡ âusdOf R¡ 

Llp¡ vuLfu iy» Rp¡Xu,iy» hkph¡ R¡? 
 

kpky_u hlw, rvéf_u àépfu cpcu; 
hf_u ìlpgu, k»sp_p¡_u ìlpgu dçdu; 

b¡Vu kpkf¡, klydp» cmu Spé R¡? 
SNdp» s¡\u A¡ gpXgu Ll¡hpé R¡. 

 
6/25/2005 

============================== 
 

=========== 
240 

Ad\y» Ad\y» 
==================== 

 
Ad\p Ad\p, A¡_u d¡m¡ 

ãX ãX Lfsy» fXhy» Apìéy» 
Ad\p Ad\p A¡_u d¡m¡ 
MX MX Lfsy» lkhy» Apìéy» 
kdSp¡ _p Ap Np»X`Z R¡ 
kdSp¡ _p Ap Xlp`Z R¡ 

Ad\y» Ad\y» bQ`Z Apìéy» 
Ad\y» Ad\y» OX`Z Apìéy» 
hÃQ¡ Sp¡b__¡ Tp¡Ly» Apìéy»  
Ad\p Ad\p A¡_u d¡m¡ 
fXhy» Apìéy», lkhy» Apìéy» 



bk b^y» Ap Ad\y» Ad\y» 
sp¡ cwgu SpAp¡ Ad\y» Ad\y» 
lp¡é kdShy» sp¡ kdÆ SpAp¡ 
Mpgu, cf¡gy» Ad\y» Ad\y» 

 
6/23/2005 

======================= 
 

=================== 
239 

NdNu_ lp¡ Ðépf¡ hp»QSp¡ 
================================ 

 
Sépf¡ Sépf¡ d_¡ S{fs `Xu R¡ 

s¢ Ðépf¡ kpJX A¡XhpCk Ap`¡gu R¡. 
A¡_p¡ D`ép¡N d¢ _p Lép¡® Lvu `Z 
s¡\u d_¡ ãÑ¡l kp¡ VLp dm¡gu R¡. 

LpfZ `wRp¡ Rp¡ sp¡ SZu gp¡ A¡ LpfZ 
A¡dp» 99% kpJX*,1% A¡XhpCk cf¡gu R¡. 

 
*Op¢OpV 

================================ 
 

========== 
238 

`ph_ d¥ép 
=========================== 

N»Np `X¡ rih rif¡,rih rif¡ ^f¡ 
Esf¡ rih SVp `f\u ^uf¡ ^uf¡ 

hmu Ðép»\u ãfu ApNm LwQ Lfsu  
Esf¡ ^fp Df¡ _¡ Mm Mm hl¡. 

 



suf `f¡ Ecf¡ `ph_ su\® ^pdp¡; 
`ph_ Sm¡ õ_p_ Lfu b_¡ `rhÓ S_p¡; 

k»Nd¡ Xwbu `yr_s lp¡ fpM v¡lp¡_u 
spfsu kly_¡ Aphu dp lf lf N»N¡. 

 
lp¡ rih Æhvpsp, S¡ Æhp¡_u kyMvpsp, 
lp¡é _p Ap dpsp, isdyM rhr_`psp. 

 
6/2/2005  

============================ 
 

============ 
237 

O¡gu f¡ O¡gu 
=================================== 

Sépf¡ huS QdL¡ Apcdp», hfk¡ A_fp^pf 
fps A»^pfu QVLp cf¡, âusd ìl¡g¡fp AphSp¡. 

 
krléfp¡ kS^S ãf¡, g¡su spgu krléfy»_¡ k»N 

ly» LwVy» lp\¡ dp\Xy», âusd ìl¡g¡fp AphSp¡. 
 

bpf cdfp Ny_Ny_ Lf¡, Of¡ cdfu cVLpé 
gp¡V cwgu spkL¡ Sm cfy», âusd ìl¡g¡fp AphSp¡. 

 
QwXu QVL¡ lp\dp», _pL¡ _\ kp¡dZ_p¡ cpf 

`pé¡ LXgp»_u b¡Xu `Xu, âusd ìl¡g¡fp AphSp¡. 
 

ApS bp¡ëép¡ LpNXp¡, SpZ¡ v¡hf bp¡ëép¡ "dp¡VpcC!" 
l¥Xy» bp¡g¡ dpf¡ Ap¡fX¡ r`éyÆ `f\d `^pfSp¡. 

 
5/26/2005 

=================================== 



 
===================== 

236 
d¢ sp¡ `Xsy» Apc `LX¹éy» 

===================== 
 

A»sf_p cph\u ly» sdpf¡ QfZ¡ `X¹ép¡ Ry»; 
gpN¡ R¡ A¡hy» SpZ¡ â¡d_¡ Dvr^ QY¹ép¡ Ry». 

 
õ`»v_p¡, gpNZuAp¡_p¡ dlp¡vr^ ERmu füp¡ R¡; 

lf¡L ERpm¡  Ap`_u r_LV Aphu füp¡ Ry».  
 

_ip¡ QY¹ép¡ _k _kdp»,dõsL¡,Lvddp»; 
ly» g\Xy» Ry»,`Z Apc `Xsy» fp¡Lu füp¡ Ry». 

 
vrfép¡ ip»s R¡, dp¡Sp» rõ\f R¡, Sm `Z õså^; 

XNdN `N rõ\f Lfhp_¡ d\u füp¡ Ry» 
 

âhuZ,iu Lds kwTu? NVfdp» iy» ip¡^p¡ Rp¡? 
ly» Qpëép¡ O¡f,bpLu füp¡ s¡ `wfp¡ Lfu füp¡ Ry». 

 
5/5/2005 

 
================================= 

 
======== 

235 
Sp¡CA¡ 

======== 
WpWsp¡ SyAp¡ îud»spC_p Ap âvi®__p¡ 

fp¡S khpf¡ fdhp_¡ kp¡_¡fu kwfS Sp¡CA¡. 
 



IVp¡ rvhpg_u OZu cg¡ Mfu `Xu lp¡é 
Lp¡V_p Lp»Nfp  `Xy `Xy, `Z bwfS Sp¡CA¡ 

 
NfS_u `Z R¡ lv; dpZk_u gpQpfu sp¡ SyAp¡; 

dp\¡ v¡hp_p¡ Xy»Nf, sp¡é¡ _hy» LfS Sp¡CA¡. 
 

vrfép_u S¡d Nl_ Ap vfv_y» iy» Lfy» ly»? 
`pNg S¡d lku sp¡ gp¥,`Z bly ^ufS Sp¡CA¡. 

 
lku _pM¡ R¡ SN_p gp¡Lp¡ d_¡ dpfp rhQpfp¡ `f; 

L¡d lõép Ll¡sy»_\u;A¡Vgu sp¡ kdS Sp¡CA¡ 
 

âhuZ `¡Vdp» Ap S¡  ApN S¡hy»gpNu füy» R¡_¡? 
s¡ Ap¡Ru drvfp,Nmsy»Spd gC dfuT lp¡hp Sp¡CA¡. 

 
5/2/2005 

================================= 
 

==== 
234 

A¡ sfã¹ 
================================= 

 
b^p»é Lép» Spé R¡? s¡ `Z hmu bk A¡Lgp»? 

S{f L¦L h^pf¡ kpfy» lp¡hy» Sp¡CA¡ A¡ sfã. 
 

Lpãgp¡ b_¡ L¡hu fus¡? R¡ kly Ap`dsgbu; 
A¡Vg¡ Ny`Qy` Qpëép Spé R¡, A¡Lgp A¡ sfã. 

 
dp»vNu, L¡ sphsrfép¡, L¡ ø©vé_p¡ lwdgp¡; 

XfpdZp» bsph¡ LpfZp¡ _¡ Spé A¡Lgp A¡ sfã. 
 



iy» li¡ Ðép»? dpZkp¡ L¦ A¡d dwfM sp¡ _\u; 
s`pkdp» _uLmu `X¡ R¡, `Z A¡Lgp, A¡ sfã. 

 
Rp¡Xu kly_¡ E»Osp, Mbf _p `X¡ A¡ fus¡; 
âhuZ,sd¡é _uLmu `Xp¡,A¡Lgp A¡ sfã. 

 
d¡,1,2005 

=============================== 
 

============= 
233 

lsp Ðép» _¡ Ðép» 
======================= 

 
d__u hpsp¡ d_dp» fpMu 

op__u hpsp¡ op_u_¡ kp¢`u 
Ap»Mp¡ b»^ Lfu Sp¡éy» sp¡? 
Q`Vu fpM fpMdp» _pMu. 

 
A¡râg,29,2005 

======================= 
 

========= 
231 
==== 

દીક્ષા  
શાહ  વીણચં  ક તરચદુ ં  

========================== 
 

ગરુુ  કહે  ચલાનઃે ે બટાે િચલમ  જલાવ' , ' 
િચિપયો  ઝાડી  જોરથી  કહઃકસે  લગાવ . 



ખ ખ ખો ◌ં  કરતો  ચલોે  પડયો  વો  
હઠેે  

ગરુુ  કહે  હાલથીઃ બટાે અલખ  ' ,
ગાવ ' 

 
============================ 

 
========== 

231 
hs__p¡ kpv 

========== 
 

hkhy» R¡  rhv¡idp», _¡ lf hps¡ õhv¡i; 
`l¡fhp» Lp¡V`pVgw_,hpsp¡dp» ^p¡su,M¡k. 

 
L¡i _¡ Lgp`! iy» v¡i lp¡é L¡ lp¡é rhv¡i;  
f»N A¡ S fl¡i¡,lp¡ kp^y,lp¡ `p¡`_p¡ h¡i. 

 
A¡LS R¡ Nygpb S¡ Al], s¡ S Nygpb Ðép»; 
ip¡c¡ Al] hpTdp», Ðép» b¡_u bp_¡ L¡i. 

 
Of ApNm Al] dp¡Vfp¡, Of blpf Ðép» Ap¡Vgp¡; 

Ðép» dp¢Oy `¡V²p¡g `X¡, Al] kõsp¡ `X¡ N¡k. 
 

Qpg `l¡f `l¡fZ,Tåbp¡,^p¡su,dp\¡ Vp¡`u; 
b_u Sp v¡iu,Lf Qw` Ap dpfp¡ v¡i dpfp¡ v¡i. 

 
âhuZ, SpZy» Ry», R¡ LWZ cwghy» r_Shs_; 

cfp  DQpmp, bp»^ NWrfép,Qpgp¡ Ap`Z¡ v¡i. 
 

A¡râg 27, 2005 
================================== 



 
=========== 

230 
Lépf¡ rlkpb? 

==================  
 

dp¥_ Sépf¡ r_S dyM Mp¡g¡, 
Ðépf¡ `wRu g¡Sp¡ rlkpb; 

ApSLpg R¡ iåvp¡_p rvhkp¡,  
hp»Qu gp¡ Qp¡`Xpdp» rlkpb. 

 
Ap¡NóV 2, 2005 

================== 
 

=========== 
229 

gpÁéy» sp¡ suf... 
==================== 

 
rõds kpd¡ rõds ãfLphhy»;  

hps _\u Ncfphp S¡hu. 
gpÁéy» sp¡ suf, _rl sp¡ syLLp¡, 
_rl sp¡ \C Spé Sp¡hp S¡hu.   

 
2/10/2005 

==================== 
 

====== 
228 
NTg 

=========================================== 
 



SNsdp» `l¡gu hpf,Ap»Mp¡\u Ap»Mp¡ Qpf, gXu `Xu li¡; 
NTg `Z `l¡gu hpf, lp¡Wp¡\u MXMXpV, lku `Xu li¡. 

 
`Ru `l¡gu hpf,rh_p LpfZ rhQpf,gXu `X¹ép li¡ â¡du; 

NTg `Z Ðépf¡ `l¡gu hpf,Sp¡C Ap hl¡hpf, gXMXu  li¡.  
 

h©n _uQ¡ b¡ â¡du,rh_p iåvp¡ÃQpf,hps Lfu füp li¡; 
NTg `Z rhhi, gpQpf,rh_p rhQpf,Ec¡ `N¡ MXu li¡. 

 
ip¡L,L{Zp,D‚ bp¡gQpg,d_pdZp» _¡ dyM EgVp» Sp¡C;  
NTg b_u hpvmu, `p¡L¡ `p¡L¡ dwim^pf hfku `Xu li¡. 

 
`pNg â¡du_p¡ `õsphp¡  M¢Qu Nép¡ li¡ A¡_¡ déMp_pdp»; 

NTg_¡ `Z Ðépf¡ k_d,kpLu,kyfp, idp_u Apvs `Xu li¡. 
 

âhuZ, sd¡ sp¡ Lrhsp Lfsp lsp,Lp» NTg `f QYu Nép? 
NTgp¡_p» Ap kpLu kyfp gpN¡ R¡ sd_¡ `Z QY¹ép» li¡. 

 
d¡ 2,2005 

============================================ 
 
 
 

==== 
227 
SNp¡ ! 

============================= 
 

A¡L  lsp¡ Rp¡Lfp¡, lsy» SNp¡ A¡_y» _pd 
gp¡Lp¡ Ll¡sp A¡_¡ YNp¡, Lfsp¡ A¡hy» Lpd. 

 
bp`¡ Lüy»:gC Aph  A¡L i¡f LpSy-LÓu 



SNp¡ gC Apìép¡: A¡L i¡f_u byL Ap¡_ `p¡A¡V²u.  
 

_LLu \éy» Sp¡hp Sphy»:ã¡LVfu Ap¡ã Vp¡èT 
SNp¡ `lp¢Ãép¡ ãpJ@²u,gC A¡L XT_ bp¡èT. 

 
VuQf Ll¡ Lgpk_¡: Lp¡_¡ Sp¡hu R¡ `p¡Vfu? 

SNpA¡ ip¡ Lfu: rdrgA_ Xp¡gf_u gp¡Vfu. 
 

VuQf¡ ãwV`Ëu LpYu SNp_¡ dpfu vu^u b¡Qpf 
SNp¡ Lf¡ rhQpf,VuQf Lp» d_¡ dpf¡  dpf? 

 
A¡S rv SNp_u gpNu gp¡Vfu, SNp¡ SNpgpg; 
_pZp hNf_p¡ S¡ _pr\ép¡,_pZ¡ _p\pgpg. 

 
d¡ 2, 2005 

 
============================= 

 
============ 

226 
fLs _usf¡ Apc 

================================ 
 

EX¡ Nu^p¡ ApLpi¡, kdmu _uQ¡ Lf¡ s`pk 
_uQ¡ L¦L sp¡  R¡, rkhpé fp¡Vgp¡ L¡ Rpi. 

 
gpg gpg gp»bu gp»bu ëlpé gbL¡ Apcdp» 
cX cX cXL¡ Ap iy» bm¡? Lp¡L Lfp¡ s`pk. 

 
kÑpO¡gp,iõÓp¡O¡gp gpN¡ R¡ bÞép `pNg 

_rl sp¡ _p b_¡ Ap, dp ^fsu iy» fX¡ Dvpk? 
 



hZSpfp¡ dp_h_u Ap? iy» \¥ füy» R¡ Ap? 
Lp¡C L sp¡ bp¡gp¡, Lp» ^fsu_p¡ gpg rgbpi? 

 
Qpf¡ bpSy Ap hpOhê, _uQ¡ _du Sdu füp» 

âhuZ, Lf s`pk, R¡ _¡ kgpds  spfu gpi? 
 

A¡râg 24,2005 
============================== 

 
======= 

225 
A_lp¡_u 

============================== 
d©NSm_u Lë`_p SwWu Wfu,  

d©Np¡A¡ d©NSm\u sfk Ru`phu. 
L¡hp¡ Ap Ry`pRy`u_p¡ M¡g cép¡?  

fZp¡A¡ kwfS_u Nfdu Lép» Ry`phu? 
 

A¡râg 25, 2005 
============================== 

 
 

================== 
224 

Apkud `wR¡ Aprvg_¡  
======================================= 

 
Apkud `wR¡ Aprvg_¡: `lp¢Qu Lrhsp L¡Vg¡ vwf? 

Aprvg Ll¡R¡ Apkud_¡: Al] sp¡ NTgp¡_p Op¡Xp`wf. 
 

ANd-r_Nd_u hpsp¡ Lfsu  Lrhsp Qpgu NC bly vwf, 
k_d,kpLu,kyfp_u NTgp¡ lh¡ Lf¡ R¡ tQs_ cf`wf. 



 
Rp¡_¡ Lrhsp fpZu  cf bSpf¡  _pQ¡ `pé¡ Opgu _w`yf, 
kpvpCdp» Splp¡Sgpgu gugp_u  fl¡i¡ Lpéd cf`wf. 

 
b¡ãpd¡ dp¡Lëép¡ R¡ sd_¡ `¥Npd:Apkud kp"b ,Apvpb, 

\pLép¡ Ry» Lép»? Ry» Of\u Lbf S¡Vgp¡ S vwf. 
 

k¥ã Ll¡ R¡: Qp»v_u fps¡ _plL \C Nép¡ bv_pd. 
kly_¡ Ll¡Sp¡ L¡ k¥ã lsp¡ kpã rvg fdspfpd cf`wf. 

 
Aprvg_u Ap hpsp¡ kp»cmu Apkud_p SS®f v¡l¡ Apìéy» Sp¡f; 

ggLpf Lép¡®, ÓpX `pXu,Ðép» lZpC Néy» SN_y» _wf. 
 

âhuZ sdpfy» Lp¥hs iy» \éy»? Lgd L¡d AVLu NC? 
Apkud_u ÓpX kp»cmu  LXXcwk dyS Nus_p kwf. 

 
dpQ® 31,2005 

===================================== 
 

=============== 
223 

ApC gh éy 
(s_¡ Qply» Ry») 

======================================= 
 

iåv sp¡ ãLs ÓZ lsp, `Z dpfy» rhíh sdpd lsp; 
Apd sp¡ A¡ Apd lsp, `Z dpfy» Mpk C_pd lsp. 

 
_é_ d]Qu íhpk gu^p¡, _¡ `Ru `p¡Yu Nép; 

L¦ `Z bp¡ëép _rl, S{f A¡ R¡‰p fpd fpd lsp. 
 

Qpëép Nép Sép» kly Spé R¡; Lp¡B _p fp¡Lu iLéy»; 



`Z `wRhy» sp¡ Sp¡Bsy»sy: L¦ Mpk bpLu Lpd lsp»? 
 

A¡L rLõkp¡ `wfp¡ \ép¡; A¡L _pVL_p¡ `Xvp¡ `Xu Nép¡; 
_hu cwrdLp,_hy» _pVL, rLõkp `Z _h¡ _pd lsp. 

 
ãLs ÓZ iåvp¡ L¡hp cfQL, L¡hp MpguMd lsp? 

âhuZ A¡L vp¡ su_; ãfu A¡LX¡ A¡L; i{ kly _hp Apépd lsp. 
 

dpQ® 30,2005 
=======================================  

 
 

======= 
222 
Spvw 

================================ 
 

ly» syS_¡ àépf Lfy», sy» Ll¡ Lép» ky^u? 
sy» lh¡ sp¡ `f_u Adp_s \C NC. 

 
ly» syS_¡ àépf Lfy», sy» Ll¡ Lép» ky^u? 
sy» lh¡ sp¡ `f_u bpbs  \C NC. 

 
ly» syS_¡ àépf Lfy», sy» Ll¡ Lép» ky^u?  
sy» lh¡ sp¡ N¡f_u dlp¡åbs \C NC.  

 
ly» s_¡ àépf Lfy», sy» _p `fpC Ðép» ky^u.  

lh¡ s_¡ Sp¡ àépf Lfy», Lp¡Xu Cˆs \C NC.  
 

bß¡ Lp»W¡ àépf R¡, bp»^u v¡ b_u Dvr^   
"âhuZ," L¡hu Spvw S¡hu Nçds \C NC? 

 



dpQ®28,2005 
 

==================== 
221 

v¡l_p vpd bk b¡ bvpd? 
======================================== 

 
cg¡ lsp» Ad¡ gpLXy», Ad¡ sd_¡ `p¡YpX¹ép `pfZ¡. 
A»s kdé¡ hmu `p¡YpXhp Ad¡ __pdu \C Nép». 

 
Lép» Lp¡C _pd L¡ Wpd lsy», A¡dS S_d `pdu Nép». 
Sfu WfuWpd \ép», _¡ hmu `pRp A_pdu \C Nép». 

 
Of, Npd, õhS_ rh_p, _p Lp¡C `Z Ap¡mMsy» lsy»; 

vrfép¡ SfuL cXLu Nép¡; kly ky_pdu \C Nép». 
 

Npép¡ lsu; c¢kp¡ lsu; MX, Mpsf A_¡ M¡sf lsp»; 
hV _¡ hl¡hpf; v¡l kp\¡,Lp¡C klNpdu \C _p Nép. 

 
âhuZ rif¡ idi¡f R¡, Nfv_ TwLu, NC kdS; 

fpM fpMu iL¡ VËpf sp¡; Sp¡, kly õh^pdu \C Nép. 
 

dpQ® 17,2005. 
========================================= 

 
========== 

220 
AVg rhíhpk 

================================= 
 

S¡_y» _\u Lp¡C kNy», s¡_p¡ kNp¡ cNhp_ R¡; 
Sp¡ _p kdS¡ ApVgy»é¡, sp¡ sy» Mf¡ _pvp_ R¡. 



 
dpQ® 3, 2005 

================================ 
 

================================ 
tlvudp» AÞé_u gM¡gu A_¡ Cd¡gdp»  

Aph¡gu L¡VguL lpõéLrZLpAp¡_y» NySfpsuLfZ. 
================================ 

 (1) 
Vu iV®dp» gpNp¡ Rp¡ àépfp àépfp; 
@²¡kdp» gpNp¡ Rp¡ Mwb S Þépfp; 

`Z kpXudp»  Sp¡ép_y» épv _\u; 
Sêf sd¡ gpNp¡ Rp¡, Rp¡ Ly»hpfp. 

--------- 
 

(2) 
sy» lku Ðépf¡ spfp Npgdp» 

iy» MpXp `X¹ép? 
ly» NZsp¡ S flu Nép¡,  

L¡Vgp A¡ MpXpdp» `X¹ép? 
--------- 

 
(3) 

Ll¡hpé R¡ lk¡ A¡_y» Of hk¡ R¡; 
Of hõép `Ru iy» Lp¡C lku iL¡ R¡? 

SygpC 1, 2004 
================================== 

=================== 
219 

â¡ddp» `Xsp» `l¡gp» 
====================================== 

 



Lp¡C_¡ Lfhp¡ lp¡é â¡d sp¡ Lfsp» `l¡gp» d_¡ dmSp¡; 
kp¡vp¡ kp¡ VLp gpc_p¡ sd_¡, Sp¡ dpfu kgpl dp_ip¡. 
`Ru Ll¡sp» _rl sd_¡ Ap hps_u Mbf lsu _rl; 

Sp¡ Mp¡Vdp» SpAp¡, tQsp _rl, `Ru `Z d_¡ dmSp¡. 
 

Lwhp¡ A_¡ â¡d;  dp_h A_¡ âcy_u sdpfp `f fl¡d; 
bß¡ bly E»Xp; `Z Lp¡C Lwhpdp» _p `X¡ A¡d; 

A¡L sd¡ Rp¡ cgp, T»`gphu vp¡ Rp¡ SfuL Sp¡ép¡ â¡d; 
Xwåép? sfh¥ép Ad¡ s¥épf, LpYiy» blpf l¡dM¡d. 

 
iy» \pé? â¡d R¡ Ap»^mp¡; A»^_¡ iu Mbf `X¡ 

Ap Lwhp¡ R¡ L¡ â¡d? rbQpfp A»^_¡ iu kdS `X¡? 
gpN¡ sfk sp¡ Sph OXwgp `pk; `u Sm sfk Ru`prhé¡; 
sfsp _p AphXsy» lp¡é _¡ SC Lwh¡ A¡d _p T»`gprhé¡. 

 
sp¡ â\d iuM R¡: `Xsp `l¡gp» sfsp iuMu g¡Sp¡. 

_¡ Lwhp¡ lp¡é L¡ â¡d, _uLmhy» blpf L¡d, A¡ iuMu g¡Sp¡. 
sp¡ kyM\u kfi¡ k»kpf, sfu Sip¡ Ap ch`pf,Sp¡C g¡Sp¡. 
ãp¡NVdp» Ap`u kgpl,Lfi¡ b¡Xp¡`pf,Ap hps  dp_u g¡Sp¡ 

 
Ap¡NóV 2, 2005 

 
===== 
218 
AfS 

=================================== 
 

Myvp spfu Lkp¡Vu_u â\p lh¡ sp¡ \p¡Xu bvg; 
lp¡é Mp¡Vp s¡_¡ `Z b_phu v¡ kpQp Akg. 

 
 

SpÞéyApfu 31,2005 



=================================== 
 

======= 
217 

rLõds 
===================================== 

 
ãm_¡ h©n\u Mfhy»,bk A¡ âL©rs_p¡ k»v¡i R¡. 

sd¡ kpQp,sd¡ Mp¡Vp; _p tQsp A¡d_¡ ghg¡i R¡. 
 

SpÞéyApfu 31,2005 
===================================== 

 
=============== 

216 
Ap Ap`Z¡ 

================================= 
hZ ^phZ dp¡Vp» \ép» `u^ bp¡Vg vw^; 

bp¡Vg_u Apvs `Xu,b¡Wp» Mp¡C ky^by^. 
 

rXk¢bf 23,2004 
================================ 

============== 
215 

`Õ\f `fd¡íhf 
================================ 

d_¡ iuMhp dýéy» `Õ\f `pk\u 
L¡d b_u iLpé R¡ `fd¡íhf; 

_¡ dmu rinp `fd¡íhf `pk\u 
L¡ `wSphp  b_hy» `X¡ R¡ `Õ\f 

 
rXk¢bf 23,2004 



================================ 
================= 

214 
Lrhsp A¡S Æh_ 

================================ 
ApS ky^u LrhspAp¡ Mwb Mwb gMu; 
A_¡ hp»Qu `Z LrhspAp¡ bly b^u; 
Apdp»_y» Lép» g¡i  `Z R¡ épv d_¡? 

Rsp» A¡ kpQy» A¡Z¡ S Æhsp riMìéy». 
 

lh¡ LrhspAp¡ gMhp_y» b»^ Lfy»; 
A_¡ LrhspAp¡ hp»Qhp_y» b»^ Lfy»; 

hp»Qu_¡ gMu_¡ `Ru cwgu S Shy» _¡? 
Æhhp_y» sp¡ LrhspA¡ iuMhu vu^y». 

 
f¡ Æh, S¡ Æhsp» iuMh¡ s¡  cygpé? 
_¡ S¡ cwgsp» iuMh¡ s¡ Lvu cygpé? 

i{ Lfu v¡ ãfu Lrhsp gMhp_y»; 
_p cwgu Ssp¡ Æhhy» sy» S¡ ri¿ép¡. 

 
âcy sy» R¡ dpfu Lrhsp, dpã LfS¡ 

gMui,hp»Qui Lrhsp, dpã LfS¡. 
 

rXk¢bf 6,2004 
================================ 

 
============================ 

213 
`pZu spfu hpZu Þépfu 

================================ 
ApLpi¡ SC spfy» Ap L¡hy» gVLphy»! 

Lwhpdp» `¡ku_¡ E»X¡ spfy» Ap k»sphy»! 



^p¡^ b_u SC `RXphy» Ap E»Q¡\u; 
_¡ b¡ku dVLudp» `pRy»  RgLphy»! 

 
Lvu _rl `mcf `Z Qw` fl¡ sy»; 

QYu dp¡c¡ _¡h¡ V` V` V`L¡ sy»; 
Ypm dýép¡ SfuL L¡ vXbX vXsy»; 

Sép» hpV dmu _p L¡ MmMm hl¡sy». 
 

Sp Ap¡ Sm, Sép» Nd¡ Ðép» r_hpk Lf sy»; 
Sp Ap¡ Sm, Sép Nd¡ Ðép» âhpk Lf sy»; 

ApMf kpNfdp» SC cmhp_y» R¡; 
b_u Mfy» SN_¡ duWy» Lfhp_y» R¡. 

 
Ap¡NóV 13,2004 

================================ 
 

========== 
212 

kÐéd¡hSés¡ 
======================= 

 
ly» kvp kpQy» bp¡gy» Ry» 

A¡ kpQy» R¡; 
`Z gp¡Lp¡_¡ A¡ _\u Ndsy», 

A¡ kpQy» R¡. 
sp¡ `Z ly» kpQy» bp¡gsp¡ füp¡, 

A¡ kpQy» R¡. 
gp¡Lp¡_¡ A¡ lh¡ Ndhp gpÁéy» R¡ 

A¡ kpQy» R¡. 
A»s¡ kpQ_u S Æs \pé R¡, 

A¡ kpQy» R¡. 
sp¡ ApS\u bp¡gp¡ kÐéd¡hSés¡, 



S¡ kpQy» R¡. 
 

Sy_ 25 2004 
======================= 

========== 
211 

Ny{ QfZ¡ 
================================            

õdfy» Ry»  âcps¡  âcy_¡ ly» Sépf¡ 
_Sfdp» sf¡ R¡ Rbu sdpfu Ðépf¡. 

 
hp»Qy» Ry» L¦ `Z ly» Sépf¡ Sépf¡ 

gpN¡ R¡ Ecp Rp¡ dpfu kpd¡ Ðépf¡. 
 

rhQpfy» Ry» dpWy» Lp¡C_y» ly» Sépf¡ 
W`Lp¡ v¡ R¡ Ap`_u Ap»Mp¡ Ðépf¡. 

 
épv Aphp¡ Sépf¡, kp»S¡ L¡ khpf¡; 

kdé kp¡_p_p¡  A¡hy» gpN¡ R¡ Ðépf¡. 
 

âcy Lép»? _p Mbf R¡  Lp¡C_¡? 
sd¡ S âcy dpfp, Al]  AÐépf¡. 

 
õhuLpfSp¡ _d_ dpfy», v¡Sp¡ vyhp 

sfu SCi ch A¡_p klpf¡. 
 

(Sy_ 7,2004) 
====================================== 

 
 

=========== 
210 



õhpcprhLsp                            
========================= 

 
Lrh lp¡é s¡ Lf¡ Lrhsp 

g¡ML lp¡é s¡ gM¡ g¡M. 
lkphhp_y» lp¡é AphXsy», 
lkphhp_p¡ gC g¡ c¡M. 

 
rQÓLpf Sp¡ vp¡f¡ _p rQÓ, 
gp¡L Ll¡i¡ A¡sp¡ rhrQÓ; 
S¡_¡ AphXsy» S¡hy»,A¡hy», 
Lfsp fl¡Sp¡ dpfp rdÓ. 

 
fS lp¡é sp¡ Ll¡Sp¡ fS. 

fS_¡ Llp¡ _p A¡ R¡ NS. 
âí_ Ap \ép R¡ Ecp 

vu^p DÑf, rh_p kdS. 
 

L¦ _p lp¡, bk fl¡Sp¡ Qw`; 
Of¡ dmhp Aphi¡  cw`. 

 
(A¡râg 23,2004) 

========================= 
 

====== 
209 
vy:M ? 

=============== 
 

vy:M R¡, vv® R¡; 
dpZ¡ A¡ dv® R¡. 

 



(dpQ® 9, 2004) 
=============== 

208 
Mbfvpf 

==================== 
 

lk¡ A¡_y» Of hk¡; 
fX¡ A¡_y» Of `X¡; 

SpN¡ A¡_y» Of ApN¡; 
E»O¡ A¡_y» Qp¡f kw»O¡. 

 
(ã¡b°yApfu 17,2004) 

=================== 
 

====== 
207 
Of 

========================== 
 

Sp¡CA¡ S Sp¡CA¡, A¡L kpfy» dSp_y» Of; 
dfZ bpv `Z SyAp¡, fQu gu^u Lbf. 

 
SpÞéyApfu 1,2004  

========================== 
 

===== 
206 
AL\ 

========================== 
 

Ap bpSy vrfép, `¡gu `p Xy»Nfp; 
^fsu LvpQ kd\m b_¡. 



 
kwfS bm¡ Ðép», `¡Vpmdp» gphp; 

fp¡S ãwgp¡ `f A¡ TpLm b_¡. 
 

ø©vé¡ õ`»v_p¡, dõsL¡ Ap»QLp; 
Ap»M_p Lw`dp», cd»Xg b_¡. 

 
`»Ns_u L\p, rdóVpß_u ìé\p; 
Lp¡Z Lp¡_¡ iy» Ll¡? `¡Vdp» hm b_¡. 

 
Qw` \p "âhuZ",h^pf¡ bp¡g dp; 

b^p_¡ SpZ R¡, ãwg  ãm b_¡. 
 

rXk¢bf 18,2003 
=========================== 

 
205 

MyvpA¡ Lüy» :Ly_ 
sp¡ vyr_ép b_u NC; 
dlp¡åbs bp¡gu :Ly_ 
spS dlpg b_u NC. 

 
(Ly_=b_u Sp) 

 
SygpC 10,2005 

==================  
204 

Myvp_¡ Llp Ly_,  
Ap¥f Slp» b_ Nép;  
dlp¡åbs_¡ Llp Ly_,  

Ap¥f spS dlg b_ Nép. 
(Ly_=lp¡ Sp)  



================== 
203 

spfu Ap»M_p¡ AZkpf  
dpfp àépf S¡hp¡ R¡;  

dpfu Ap»M_p¡ AZkpf  
spfp àépf S¡hp¡ R¡;  

Lfu d¢ bpvbpLu  
àépf _¡ AZkpf L¡fu sp¡;  
hÝép¡ S¡ àépf s¡ Ap`Zu  
Ap»Mp¡_p AZkpf S¡hp¡ R¡. 

================== 
 

========================  
202 

Sép» ly» S Myv r_óâpZ lsp¡  
Ðép» â¡fZp_p» `p_?  

Sép» ly» S Myv d©Ðéy lsp¡  
Ðép» dp¢Op» Æh__p» vp_?  

 
======================== 

 
======================  

201 
`l¡gu,R¡‰u spfuMdp»  
Ap A¡L S sãphs R¡; 
`l¡gudp» Qpls  R¡,  
R¡‰udp» bNphs R¡.  

 
======================= 

 
 

======================  



200 
vyr_ép cg¡ d_¡ r_óWyf dp_¡,  

ly» r_óWyf Ry»;  
SNs spfu riõs âZprg\u  

Mf¡ S ly» vwf Ry»;  
dpfu ø®vév¡hu `Z d_¡  

Sp¡ _p kdÆ iLu;  
sp¡ b¡Q¡_ Ry», b¡rvg Ry»,  

r_óWyf Ry», ly» ¾wf Ry».  
 

===================== 
 

===================  
199 

hpk _p Cíhf sZp¡  
Sép» cph_p bwfu li¡;  
hpk Ðép» Cíhf sZp¡,  
Sép» cph_p kpfu li¡.  

 
====================  

 
=================== 

198 
dyS Æh__p¡ cN® ApS¡  

syS Æh_\u k»Lmpé R¡;  
syS Æh__p¡ AL® ApS¡  

dyS Æh_\u k»Lmpé R¡.  
 

================== 
 

==================  
197 



kvp lksu s_¡ ly»ApS \u Sp¡hp Qly»;  
NdNu_u spfu kvp syS\u vwf Sp¡hp Qly»;  
A¡ syS Myipgu_¡ klQfu dyS b_phu, 
dyS Æh_ syS Æh_ Æhsy» Sp¡hp Qly».  

 
=================== 

 
=========  

196 
kpd¡ d»Æg  

=========  
 

bp¡g_pf kdÆ_¡ bp¡g¡  
kyZ_pf kdÆ_¡ Qpg¡,  
sp¡ fõsp¡ õhéd A»Lpé;  

d»Æg kpd¡ Aphu_¡ dm¡.  
 

(d¡, 5,2000)  
==================  

 
====== 

195 
rÓf»Np¡  

=========================  
 

ãfãf gl¡f¡ rÓf»Np¡ Sép» Sép»,  
EW¡ lp\ Lfhp kgpd Ðép» Ðép».  

 
(Sy_, 30,2000)  

=========================  
 



====== 
194 
cwg  

===================  
 

cwg Lfu, Léy»® gN_  
_¡ ãép¡® ã¡fp Qpf;  

L¡d \hy» sySdp» dN_?  
_p Lép¡® Sfu rhQpf.  

 
_h¢bf,26,2000  

=================== 
 

======  
193 
âprá 

===================  
 

A¡_¡ iy» Npvu-srLép¡?  
L¡ A¡_¡ iy» h_hNXp¡?  

A¡ fl¡ bk dõs r_Sdp»;  
_p Lip\u A¡_¡ TOXp¡.  

 
_h¢bf, 26,2000.  

================== 
 

======= 
192 
dSg  

================  
 

ly» spfpdp»  



sy» dpfpdp»,  
ly» dpfpdp»  

sy» spfpdp»;  
Lp¡Z Lp¡_pdp»  
Lp¡Z ãf¡ Ap?  

OXu OXu  
spfp-dpfpdp»?  

 
_h¡çbf 26,2000.  

======= 
 

====== 
191 

klLpf  
===================  

 
A¡L `n Sp¡ `Xsy» dwL¡,  

buSp¡ `Z \p¡Xy» A¡d S TwL¡;  
sp¡ Æhsf_u kuXu `f\u 
õhN®kyM Esfsy» gpN¡.  

 
(rXk¢bf 6,2000)  

====================  
 

=========== 
190 

_hp» dLp_p¡  
=======================  

 
lh¡ QZpi¡ S¡ dLp_p¡,  

Ðép» kuXu-guã¹V li¡ _l]  
ãVpL D`f `lp¢Qu Shpi¡,  



ãwVi¡ bp¢b Sép» ^XpL vC.  
 

(rXk¢bf 6,2000)  
=======================  

 
======== 

189 
õhcph  

===============  
 

vw^¡ ^whp¡ Lp¡gkp¡,  
bvg¡ _ Lpmp¡ hp_;  
^p¡my» `Z Lpmy» Lf¡,  
A¡L S hps_y» cp_.  

 
rXk¢bf 6,2000 

 
=============== 

 
============  

188 
`wZp®s `wZ®d  

==========================  
(fprÓ_p kpXp  
ÓZ_p¡ kdé.  
kwdkpd,_ufh  

Aiåv Nrs.A»sf_p  
DÝh®Nd__p¡ âQ»X  

Sp¡i.)  
..............................  

 
L»C _\u..L»C _\u 



Rsp» b^y»é R¡.  
vwf vwf  

Ars kdu`  
Rsp»é âpá _p.  

âLpi_u brlf®¡Mp..  
iwÞé iwÞé  

A»sf ^Þé ^Þé.  
iy» b^y» Ap?  

L»C _l] L»C  _l]  
ly» _l] sy» _l]..  
iwÞé iwÞé?..  
_p  .......  _p  

`wZ®  .....  `wZ®.  
lp,  

`wZ® `wZ®  
========================= 

 
=============== 

187 
dp¢»Ou dp_hsp!  
s_¡ Lfu A`®Z,  

klS dp_h b_y»!  
=============  

 
===================== 

186 
ly» _SvuL Aphy» Ry»,  
sd¡ vwf SpAp¡Rp¡;  

Æh__u vXdSgdp»  
r_fpipAp¡ g»bphp¡Rp¡.  

`pk¡ _p b¡kp¡, L»C _l],  
Sfp vwf\u sp¡ Sp¡hp vp¡,  



sdpfp ê`_u IÖSpm¡,  
d_¡ Sfp sp¡ ãkphp vp¡.  

=====================  
 

=============================== 
185 

huSmu_p vuhpdp» R¡ d_¡ îÙp,  
Qp»` vpbp¡ _¡ A¡ k¡hpdp» lpSf R¡.  

huSmu_p TbLpfpdp» _p Sfu îÙp,  
nZ A¡L TbLu A¡ \hp_p¡ ãfpf R¡.  

=============================== 
 

========================== 
184 

Sp¡C_¡ Lrh_u r_dÁ_sp vwf\u,  
cpC A¡L bp¡ëép hvu rõds\u;  
iy» gMp¡ Rp¡? Lrhsp gMp¡ Rp¡?  

r_dÁ_sp NC Lrh_u d_ dp»l¡\u.  
Apvéy»® A^wfy» fü», Lgd Ðép»\u kfu,  

_¡ r_b»^ Nép¡ Ap Lrhspdp» ãfu.  
=========================  

 
====================== 

183 
àépf A¡L A¡hp¡ ArÁ_ R¡,  
S¡ kvp buSp_¡ bpm¡ R¡;  
Lp¡C b¡_¡ hps Lfsp» Sp¡C  

SyAp¡ L¡Vgp» l¥ép» âSm¡ R¡?  
======================  

 
========================== 

182 



bly dp¡Vp b_p¡ _p Lrv,  
dp¡VpCdp» _p dpg bly R¡;  

dp¡Vp¡ bÞép¡ Ap SyAp¡ kd»vf,  
sp¡ A¡_p» Mpfp» `pZu bÞép» R¡.  

==========================  
 

============================ 
181 

E»Q¡ QYp¡ Sp¡ Lrv sd¡ sp¡  
`s_ sdpfu kpd¡ Ecy» R¡;  
E»Q¡ QY¡gp Ap Smtbvy_¡  

`Xu ^fsudp» kdphy» `X¹éy» R¡.  
================= 

180 
LpSm Lpmu fps lsu,  

kud¡ kOmu ip»s lsu;  
hkdu h__u hpV lsu,  

AprNép_u hZSpf lsu.  
=====================  

179 
Lp¡" LÞép_p cpg_u VugXu kdu,  

A¡L _ph flu vrfé¡ kfLu;  
r_S l¥ép_p S»` AS»` cwgu,  

A¡L spfL ^°yh flu _ufMu.  
======================  

178 
Ap k»kpf¡ õhpf\ LpS¡,  

dp_h d\sp A¡sp¡ kl¡g;  
Q»v_ kd `f LpS Okphy»,  

A¡S Mf¡Mf R¡ dyíL¡g.  
======================  

177 



d¢ Qplu vyr_ép_u d¥Óu,  
d¢ vu^u vyr_ép_¡ d¥Óu;  

vyM_p» hpvm O¡ép®» Ðépf¡,  
^fu _p Lp¡CA¡ rif¡ RÓu.  

======================  
176 

sdpfp ÆNfdp» vv® R¡,  
Adpfp vv®dp» ÆNf R¡.  

======================  
175 

Myvp_p MëL_u dp»l¡,  
füp¡ R¡ àépf éyNp¡\u;  
lSy é¡ s©á _p CÃRp,  

L¡ Æh¡R¡ àépf éyNp¡\u.  
====================  

174 
Myvp_¡ Qplu sy» g¡S¡,  
L¡ A¡_p¡ àépf R¡ `wfp¡;  

ANf Qplu iL¡ _p sp¡,  
â¡d spfp¡ R¡ A^wfp¡.  

===================  
173 

dl¢Lsy» dp¢Oy ãwg Nygpbu,  
Lfdpsy» sy» iuv_¡ Apbu;  
kyMX Sps¡ r_Ðé OkpC,  
âkfph¡ kyN»^ Nygpbu.  

====================== 
172 

`yó` L¡fp â¡duAp¡  
Ap `p»MXu Sp¡sp SSp¡,  

â¡d O¡gp Ap Apvdu_u,  
Ap»MXu gp¡sp SSp¡.  



=====================  
171 

dlp¡åbs_p¡ vuhp_p¡ Ry»,  
ly» vyr_ép\u _\u Xfsp¡;  

Lfy» Ry» àépf `yó`p¡\u,  
ly» L»VL\u _\u Xfsp¡.  

====================  
170 

dlp¡åbs_p¡ vuhp_p¡ Ry»,  
ly» idp_p¡ `fhp_p¡ Ry»;  

Mbf R¡ Ap â¡d `s»Np_¡ 
ly» A¡L rv_ bmu Shp_p¡ Ry». 

====================  
169 

râé¡ râé¡ syS ùvé_u 
ApNdp» Sp¡ bmy» ly»;  

sp¡é¡ spfp _é_`Vdp»  
sp¡é* Lp» ly» _p cpmy»?  

d¢ dpÁéy» s¡ dýéy» _p dyS_¡;  
ip¡L s¡_p¡ Sfu _p;  

Qply» ly» sp¡ b_u L»LZ 
lõs spfp¡ kylphy».  

 
*sp¡é=`pZu 

=====================  
168 

hfk Ym¡_¡ gp¡L-rvhpmu,  
dmsu hfk¡ A¡L rvhpmu;  

kp»S Ym¡ _¡ f»N Ym¡,  
dmsu dyS_¡ fp¡S rvhpmu.  

=====================  
167 



dlp¡åbs¡ Lüy»:êL Sp;  
`Z rvg¡ Lüy»:TwL Sp.  

======================  
166 

Of Of rLip¡fp¡_¡ Af¡  
Sép» Aß _u _p Api R¡,  

íhpk _p Ðép»;  
D_p ùvé_p,  

fLs sZp r_íhpk R¡.  
=====================  

165 
lSpfp¡ â¡d_u ¾uXp Al]  

d¢ M¡gpsu vuWu R¡;  
lSpfp¡ vv®_u `uXp Al]  

d¢ f¡gpsu vuWu R¡;  
Cíhf_p SNs_y» Ap _pVL  

kS®_ Sw_y» R¡ Rsp»,  
â¡d_u ¾uXp, vv®_u `uXp,  
Al] _p AVLpsu vuWu R¡.  

========================  
164 

Mp¡hpé¡gu L\p cgu,  
Rp¡ õhà_dp» _p Aphsu,  
tLsy tQsp Df¡ R¡ A¡Vgu  

Ðép»\u _p Mp¡hpC Spsu.  
========================  

163 
dyLØfdp» sp¡ dpfp  

l¡s_p kpNf gMpép R¡;  
sp¡ rdÓp¡_p l¡sdp» d¢  

kpNf_u Mpfpi cpmu R¡;  
Æh__p L¡Vgp»é¡  



kÐép¡_u d^yf`dp»  
kÐép¡_u sõhuf_¡ S  
d¢ hpf»hpf cpmu R¡.  

======================  
162 

Qp¡Nd ãfsu ^fsu spfy»* 
L¡hy» ê`pmy» rbõsf R¡?  
AÖíé Ap hpéy_y» spfy»  
L¡hy» r_fpmy» hõsf R¡?  

_¡ âcy_u Ap _Á_ dwrs®_¡  
Al] h»v_ lSpfp¡ hpf R¡;  

^Þé dp_h,  
spfu S Ap r_h®õÓ dwrs®_¡  

Al] r^LLpfp¡ lSpf R¡.  
(*r_h®õÓ rcMpfu_¡ Sp¡C_¡)  

====================  
161 

ndp LfSp¡ L»C  
b¡-Avbu \pé sp¡,  

A»sf dpfy» DL¡gu hp»QSp¡;  
g¿éy» R¡ fLs\u dpfp d¢  

kvp dpfy» bwfy» \pSp¡,  
kvp kly_y» cgy» \pSp¡.  

=======================  
160 

Ap kp\u Adpfp¡ ApS  
kp¥\u `l¡gp¡ RwVp¡ \pé R¡,  
Ad_¡ kp¥_¡ `pRm dwLu  

SyAp¡ L¡hp¡ ApNm Spé R¡?  
ãVf¡ cw»Xp _lp¡sp¡ SpÎép¡  

sy» lp¡Ci Aphp¡ kl¡gpZu!  
L¡ dfu_¡ `Z sy» Adpfu  



Lp»^¡ QYu_¡ Spé R¡.  
======================= 

159 
â\d Qy»b_,â\d Dódp  
Æh__u c¡V L»C ^fi¡;  

Af¡ Sprgd d¢ ^péy»®sy»  
s_¡ rvgdp» L»C \pi¡;  

A_¡ sy»sp¡ Ll¡ R¡ L¡  
"d_¡ L»C `Z _\u \psy»",  

_lp¡sy» d¢ Lvu ^péy»®  
L¡ sy» Aphp¡ rvg rh_p_p¡ li¡.  

=======================  
158 

Æh_dp» ApS d¢ dpfp  
_hu A¡L hps SpZu R¡;  
àépfp¡ R¡ `s»N *vu`L_¡  

_p A¡ hps Rp_u R¡;  
`s»N LpS¡ TOXsp¡ ApS  
d¢ **vu`L_¡ vuWp¡ R¡,  

dýép¡ Sépf¡ d¢ Sp¡éy» sp¡,  
`s»N_u `p»M spZu R¡. 

(**_pd; A_¡ vu`L=vuhp¡;) 
(`s»N A¡Vg¡ `s»rNéy» A_¡ DÑfpZ_p¡ 

`s»N(LpCV)) 
========================== 

157 
LpfZ hNf  

===========  
 

sd_¡ fXhy» Aph¡ R¡  
Ad_¡ lkhy» Aph¡ R¡  

sd_¡ `Z LpfZ hNf  



Ad_¡ `Z LpfZ hNf  
sdpfu Ap»Mp¡dp» Ap»ky  

Aph¡ Lp¡C `Z LpfZ hNf  
Adpfu Ap»Mp¡dp» Ap»ky  

Aph¡ Lp¡C `Z LpfZ hNf  
gnZ Ap kpQp â¡d_y»  

rhj_p¡ àépgp¡ `usu dufp_y»  
gnZ Ap kpQp â¡d_y»  

sp\¥ sp \¥ _pQsu dufp_y».  
(Sy_ 1,2001)  

============= 
156 

lpg_p¡ kwfS  
----------------------  

â\d kwfS W»Xp¡ lsp¡.  
A¡L rvhk _c\u A¡hp¡ `X¹ép¡  

bwfS_u sp¡` `f  
L¡ b_u Nép¡ `gusp¡ sp¡`_p¡.  

sp¡`_p¡ Np¡mp¡ `Ru A¡hp¡ hRwV¹ép¡  
_c D`f kwfS b_u Qp¢Vu `X¹ép¡.  

lh¡ kdSpé R¡?  
rvhkcf Ap bpm¡ R¡ A¡ Lp¡Z?  

lp, A¡ b_u b¡W¡gp¡ kwfS,  
bwfS_u sp¡`_p¡ Np¡mp¡.  

(Sy_ 14,2001)  
============ 

155 
Sm ,hpvm ,Sm   

                                 SÞd,d©Ðéy,SÞd                                     
============ 

vrfé¡ cýéy»  
_vu_y» Sm ;  



lh¡ A¡ Sm   
Néy» Apc_p Npcdp»;  

b_u hpvm  
ãfu `pRy»  

_vudp» cmu  
Qpgu _uLm¡  
vrfép sfã   

b_hp hpvm.  
 

kdS `X¡ _p.  
kdõép SrVg  Ap.  

SÞd d©Ðéy  
hmu SÞd  

S¡hu SrVg   
Ap kdõép.  

 
Qpghp vp¡ Ðépf¡  
Qpgu Aphsu  

Ap r_íQgsp_¡.  
 

Ap`Z¡ sp¡ bk lh¡\u Sm  
kp\¡ fpMp¡ k»b»^ kfm;  

`u^p Lfp¡ r`hpé  A¡Vgy» _uf.  
iy» _vu lp¡é  L¡ iy» lp¡é  hpvm?  

(Sy_ 15,2001)  
========== 

154 
ly» sy» A¡L S  

============ 
ly» h©»vph_, ly» Ry» Lpiu; 

ly» `prZ`s _¡ ly» S Ap Tp»ku;  
ly» S byÙ Ry» _¡ Np»^u;  



ly» S Ap ip»s lhpdp» Ap»^u.  
 

ly» LpN_u LpLp, _¡ Lp¡ég_u LwLw; 
FsyAp¡dp» hk»s L¡ `sTX s¡ ly»;  

Ap `wS_ `Z ly» _¡ crLs `Z ly»;  
kyvpdp¡ L¡ kyvi®_ irLs `Z ly».  

 
ly» S  kpS_ _¡ ly» S  Ry» kS_u;  
ly» S rvhpLf _¡ ly» S  Ry» fS_u;  

ãwg `Z ly» Ry», Ap dpmp `Z ly»;  
`l¡fu gE» dyS Xp¡L¡, SpZ¡ ly» S Ry» sy».  

 
Ll¡ lh¡ sy» Lp¡Z _¡ Lp¡Z Ry» ly»?  

sy» fl¡ dySdp», sySdp» fl¡sp¡ s¡ ly».  
(Sy_,2,2001)  

========================== 
 

153 
vu`L Sép¡s Tgpé¡  
=============  

fps A¡LpLu,ly»é A¡LpLu  
Æh_ A^wfy» cpk¡,  

Ap»M RgLsu Df Ap»ky\u  
vu`L Sép¡s Tgpé¡  

râé¡, vu`L Sép¡s ÈSgpé¡.  
 

d_ dyfTpZy», ùyvé OhpZy»  
â¡dm A¡ `rfsp`¡,  

ApS d_¡ A¡ Mwb k»sp`¡  
Ap»Mp¡dp» Ap»ky _p dpé¡  

râé¡, vu`L Sép¡s Tgpé¡.  
 



l¥épdp» hku_¡, vwf Mku_¡  
vu^p¡ s¢ Apsdsp` f¡,  

Ap»Mp¡ hlphu, `Z sy» _p Aphu 
vwf flu dgLpé¡.  

râé¡, vu`L Sép¡s Tgpé¡.  
========================  

152 
b¡rãLf  

----------  
S¡Z¡ `l¡fu gu^y» dp\¡ Lã_  

A¡_¡ iy» tklpk_ L¡ iy» vã_?  
(07-20-2001)  

---------------------------------------------  
151 
`pOXu  

---------------  
S¡Z¡ bp»^u dp\¡ `pOXu  

àépfu Cˆs A¡_¡ lfOXu;  
Esf¡ _p rif\u A¡ Lp¡" OXu  

Æh_ Spé¡ Ap OXu L¡ s¡ OXu.  
(07-20-2001)  

---------------------------------------------  
150 

`¥kp¡ L»C _\u  
-----------------------  

`¥kp¡ hõsy Mfuvu iL¡  
Sp¡ hõsy h¡QpZ¡ lp¡é;  
`Z ly» Lp¡C hõsy _\u  
d_¡ Mfuvu iL¡ _p Lp¡C.  

(07-20-2001)  
----------------------------------------------  

149 



rhLpk  
-------  
Cíhf L©`p  
tbvy b_u  
_c\u Tf¡  
^fsu Df¡;  
TfZy» b_u  
_vudp» ãfu  

kpNf b_¡;  
Cíhf L©`p  

SÞdu riiy-s_¡  
L©`pmy Ciy b_¡.  

(07-20-2001)  
================ 

148 
d_yS Ahspf  

=============  
buS \C sXpL ãpVu Shy»;  
\X `f ãVpãV QYu Shy»;  

ipMp âipMp,ãwg A_¡ ãm \hy»;  
ãfu buS b_u sXpL ãpVu Shy»;  

ãfu \X,ipMp âipMp ãwg,ãm;  
h©n_p¡ kf¡fpk Ap S Crslpk R¡.  

 
kwé® \C hl¡gy» ENu Shy»;  
b_u âcps âkfu Shy»;  
âlfp¡dp» huMfpC SC_¡  

kp»S \C fpsdp» kfu Shy»;  
ãfu âcps,âlf A_¡ fps;  

kwé®_p¡ kf¡fpk Ap S Crslpk R¡.  
 

bw»v,b¡bu,bpmL, dp_h A_¡ d©Ðéy;  



d©Ðéy bpv dýép¡ Sp¡ dp¡n sp¡? s¡ `Ru?  
s¡ `Ru bk fl¡ A_»s Aìépbp^ kyM;  

L¡hp¡ dlp_ dp_h sZp¡ Ahspf R¡?  
_ ãfu b_hy» bw»v, bpmL _¡ dp_hu.  

ãLs dp_h_p¡ S Ap kf¡fpk Crslpk R¡.  
======================== 

147 
nZ nZ  Æh_ dfZ  

====================== 
khpf Llp¡L¡ Llp¡ kp»S 

Llp¡ NC Lpg L¡ Llp¡ ApS; 
hmu âLpi hp A»^Lpf, 

bp¡gp¡ cfb`p¡f L¡ A^u®fps. 
 

hpf A_¡ rvhkp¡ 
rsr\ A_¡ spfuMp¡; 
káplp¡ A_¡ `np¡ 

dpk,Fsy A_¡ hfkp¡. 
 

Lpm_u Qpvf Ap 
b_u `mp¡ A_¡ nZp¡_u; 

Ap»VuOw»Vu Qpvf Ap, 
LpmQLLf Qpvf Ap. 

 
nZp¡_y» cS_-Lus®_, 

A¡S d©Ðéy, _¡ A¡S Æh_. 
===================== 

146 
sd¡-Ad¡ 

=========== 
sd¡ õhf b_u NShSp¡, 
Ad¡ âNViy» NpC kwf; 



Ad¡ Mugiy» bpN Nygpb, 
sd¡ b_Sp¡ bphm iwm. 

6/4/2002 
================ 

145 
f¡su 

===== 
ly» f¡su Ry», LZ LZ Æhsu, 

fZ,kpNfLp»W¡ r_hpk Lfsu; 
Lvdp» LuXu, A¡L ãw»L¡ EXy», 

dwV¹Wudp» dpsu, kf kff kfsu. 
 

r_dw®ëé SN _Sf¡ ly» kvp, 
f¡su ly s¡g rh_p_u,fõs¡ Twfsu; 

dpf¡ LpS¡ Lp¡C Al] _p fp¡sy», 
f¡su Ry» _¡! kly_u lXã¡Vp¡ Mpsu. 

 
 

`Z fZdp» iy» Lrv ãép® Rp¡? 
Lv dpfy» L¡hy»? h¥ipMu hpéf Sp¡; 

cf bà`p¡f¡ `N dwLu Sp¡Sp¡, 
LwV¡ dp\y» vrfép¡ d¢ L¡hp¡ _pÕép¡ Sp¡. 

 
_bmu dp_u _p Wp¡Lf dpfp¡; 

dwLy» gpS, ^fsu-A»bf A¡L Lfy» Sp¡. 
 
 

============================== 
 

============== 
144 



cpN Al]\u 
===================== 

k»s_¡ `Z S¡ Ap`¡ k»sp`, 
`lp¢Q¡ s¡_¡ Lp¡Z? Llp¡ Ap`. 

 
k»sp_p¡_¡ S¡ Lfph¡ rhgp`, 

`lp¢Q¡ s¡_¡ Lp¡Z? dpfp bp`. 
 

XNg¡ `Ng¡, Mp¡Vp¡ rlkpb, 
spmp¡ L¡d dm¡? R¡ L¦ Shpb? 

 
`N¡ `Xy» âcy, iy» Lfy» lh¡? 

Aphp SZ\u fnp¡, vu_p_p\. 
 

cpN âhuZ cpN, Sëvu cpN; 
ldZp Aphi¡ A¡, M¢Qi¡ lp\. 

 
=================== 

 

  
 
 
 
 
 



 
 
 

143 
ãmãmprv 

Aß,`¡V_p¡ Lwhp¡, 
kwLp¡_¡kwLp¡. 

==== 
 

142 
huSLXpLp 

d¡O A_fp^pf 
gugp¡vyLpm. 

==== 
141 

Lp¡V_y» rMõky» 
Mpgu;b¢L_y» Mpsy» 

céy»® cpvéy»®. 
==== 
140 

ly»kpsyku_p¡ 
M¡g;c¡{ ApMX¡, 

`pXp¡-`Mpgu. 
==== 
139 

Ldf _du 
vpvp;M¡g Apéy_p¡, 

Lpm M¡gsp¡. 
====  

 
 



===== 
138 

Spd cép¡® R¡ 
kpLu;`u^p» `l¡gp» 

Mép®» `p»vXp. 
 

===== 
===== 
137 

lÆ khpf 
hpf;dpmpdp» `»Mu 

Op¡f t_vf¡. 
 

===== 
136 

Ap»Mp¡dp» Ap»ky 
kwLp Npg D`f; 

rsfpX c]s¡. 
 

===== 
135 

ગામ  ગ દરે  
ભરે ુ મોયદાિડયાં ં;  

વાટ  જએુ  છે . 
===== 
134 

ભરમ  ભાગેં  
જોગી ચપ  િચપ; િ◌યો  

ચલમ  ઊડે . 
===== 
133 

નદીઓ  સકીૂ  



દોડે  જળ  શોધવા  
સાગર  તીર . 

==== 
132 

ભખરાૂ ં  પણ  
લીલાં  વસસતં  વણે ે  

ચકલી  બોલી . 
==== 
131 

કબતરનૂ ંુ   
જોડું નીરસ  રાતે;  

મે  ગટે . 
 

===== 
130 

 ==== 
 

==== 
129 

  
==== 

 
==== 
128 

 ==== 
 

==== 
127 

 ==== 
 

==== 
126 



 ===== 
૧ ૨ ૫  

મદારી સાપ, , 
કર ◌ંિડયે   રશમીે  
ગચંૂ ં  સતૂ ંુ . 

 
==== 

 
==== 
૧ ૨ ૪  

ગલુ  ગલાબુ  
કાટાનાં  મહલમાે ં  

સલામત  છે . 
==== 

 
==== 
૧ ૨ ૩  

કસરે  ારી  
રગં  છે  કાળી  માટી  

જણે  કસરે . 
 

==== 
 

==== 
૧ ૨ ૨  

વાિણયો  વચેે  
તલ તમાકુ તલે, , ; 
ખડેૂ  ખતરે ે .==== 

 
==== 
૧ ૨ ૧  

કડકડતી  



ના  ઊનનાં  કપડાં . 
સરજૂ  તપો . 

 
==== 

 
==== 
૧ ૨ ૦  

સકુંૂ  પાદડં ંુ  
કીડીબાઈની  હોડી  

નદી  તરે  છે . 
 

==== 
 

==== 
૧ ૧ ૯  

માથે  સરજૂ  
બળે  આભ અટારી . 

તરુ  શીતળ . 
 

==== 
 

==== 
૧ ૧ ૮  

મનમયરૂ  
બાવળની  ડાળીએ  
તાથૈ  તા  થૈથૈ . 

 
==== 

 
117 

Ad¡ sp¡ Nép 
Of¡; sd¡ iy» Lpd? 



hps fps_u. 
============== 

116 
Mpgu Lp¡rXéy» 

Np¡M¡; ãp_k fpd. 
Of¡ TNpfp. 

============== 
115 

bpfZ¡ spmy»; 
bpfu DOpXu ãV; 

fX¡ rsSp¡fu. 
==== 

 
114 

Lfd¡ g¿éy» 
Lpd;^fd¡ ^pX; 

^fd Ld®. 
==== 
113 

L¡mp_y ipL; 
bVpVp_u kp¡Xd; 

Æ‹p ^d®. 
========= 

9/10/2004 
========= 

112 
D`f b¡Wp¡, 

ApNm `pRm sy» 
bk sy»lu sy». 

===== 
111 

Ad¡ sp¡ vwf; 



sd¡é _p _uLV; 
hpV rhLV. 
===== 

NpXu NNXu; 
`pVp gukp g`k; 

hNXp¡ iwÞép. 
===== 
109 

`pX _p Op»Vp; 
br^f Lp_ R¡ Ap; 

QLgu Q]Q]. 
==== 
108 

_p gM `Ó; 
dp¡Lg Cd¡g sy»; 

V`L V`. 
==== 
107 

dpf XwbLu 
ApLpiu fÐ_pLf¡; 

dp¡su spfgp. 
===== 
106 

dZ dZ_p 
Np¡m Np¡m gpXhp 

Qp»vp¡kwfS. 
================= 

 
105 

---------  
dp¡Sp» ERm¡,  

sm¡;NN_ Xwb¡,  



d_ dN_.  
---------  

104 
d©NSm R¡  

Rm; sfõéy» fZ  
Sm `u Néy».  
---------  

103 
vwfvi®_   

 
 

 
Mfy»,lkhy» Aph¡  

`Xvp `f.  
---------  

102 
vwfÝhr__p¡  

fh,_ufh \ép¡;  
hpsp¡ bkwfu.  
---------  

101 
ldZp» lõép»,  

kpQy»? sd¡S SpZp¡,  
A»sf Qw`.  

---------  
100 

OrXépmdp»  
hpN¡ VLp¡fpb»^,  

kdé Qw`.  
---------  

99 
E»»Âép sd¡sp¡  

Mwb;Lp¡Z SpN¡ R¡?  



spmy» Æ‹pé¡.  
---------  

98 
ãpCg Mwgu  

NC;b^y» è b»^,  
cwM EOvu.  
---------  

97 
hpvm NpS¡  

`pZu,Nygpbãyg  
TpLm Xwåéy»  
---------  

96 
kfhf_y»  

Sm LpN `u Nép¡;  
OX¡ Lp»Lfp.  

---------  
95 

SdZhpf  
Mwb kpfp¡ lsp¡_¡?  

{h¡ `pVgp. 
---------  

94 
Ap»Mp¡ DOXu  

LpQu;rbõsf kwd  
ép¡Z fÛy» Ap?  
---------  

93 
ldZp» spfy»  

_pd;Lpd R¡ spf¡?  
AhpS b»^.  
---------  



92 
lp¡W buX¡gp  

kpfp;_éZp» b»^.  
kyMu \hy» R¡?  
---------  

91 
âLpi Mwëép¡,  

b»^ Ap»Mp¡dp» DÁép¡  
AN_ Np¡mp¡.  
---------  

90 
Np¡m dVp¡m  

`¡V;krvép¡_u cwM  
DOXu NC?  
---------  

89 
ApS sdpfy»  

_pd OfOfdp»  
vu` âNÐép.  
---------  

88 
Ad¡ SpNiy»  

sd¡ E»Op¡ r_fp»s¡.  
OZy» Lpd R¡.  
---------  

87 
`s»rNép_u  

`p»Mp¡;cps cps_p  
f»Np¡_u lp¡mu.  
---------  

86 
Myfku dp\¡  



b¡Wp¡ â^p_ kpfp¡,  
âSp Myipg.  
---------  

85 
kfNd_u  

sSp¡®;cu_u `p»`Z,  
LdLdpVu.  

---------  
84 

lp¡mu bpmi¡  
Lpó\;A»sf bm¡,  

Lp¡Z bpm¡ R¡?  
---------  

83 
ãwgip» ãp¡fp»;  

hfk¡ Qpf¡ Lp¡f;  
Lp¡fp _¡ Lp¡fp.  
========  

82 
cusf cu_p»  

h©n,blpf kwLp»;  
`p_Mfp¡dp».  
========  

81 
h__u hpsp¡  

hpV¡,hps_p h¡gp  
h_ h_dp».  
========  

80 
i¡fudp» RwV¹ép»  

gp¡L,^Zdp» Npép¡                 
Nus Np¢vf¡.  



=======  
79 

A\pL \pL  
Apd,rhi¡j \pL,  

op_ rh`pL.  
=======  

78 
_mdp» `pZu  

QLL,Lwhp lhpXp  
Lf¡ cS_.  
=======  

77 
kwfS DÁép¡  

gpg,Ap\d¡ gpg,  
hQdp» ^p¡mp¡.  

=======  
76 

dé»L A»L¡  
vw^,Yp¡mpéy» fps¡,  

Ahr_ A»N¡.  
=======  

75 
kwfS sp`¡  

v¡l,bg¡ cXL¡  
ius s{dp».  
=======  

74 
Yýéy» Æh_  

A»s¡,cfu Shp_u,  
bpmL fp¡sy».  
======  

73 



S_d S\p  
L\p;âcps fps,  

Crs A\¡su.  
=======  

72 
DÁép bphm  

Apc¡,b_u hpvm  
hfk¡ iwmp¡.  

========   
71 

sXLp¡ S»M¡  
`pZu;Ap»»Mp¡ Xwbsu  

Apc EOX¡.  
----------- 

70 
f¡su_p» fZ  

EX¡;r_g®S `pZu,  
E»V Xwbsy».  

-----------  
69 

`Ndp» `pZu  
^k¡,ãwg Mugsy»  

f»Nb¡f»Nu.  
---------------  

68 
dp¡Sp» ERm¡  

E»»Q¡,NN_ sm¡  
kwLy» _¡ kwLy».  

---------------  
67 

vrfép¡ Xwb¡  
ApO¡,`h_ kf¡,  



_Sf Mpfu.  
---------------  

66 
kwé® rLjrsS¡  

rõ\f,lh¡ iy» \i¡  
AShpmp_y»?  

---------------  
65 

dp¡f Nl¡L¡  
d¡O A_fp^pf,  

Lp`¡ LpmSy».  
---------------  

64 
Lp¡ég bp¡gu 

bp¡g,ãwg DOX¹ép»,  
f»Nb¡f»Nu.  

---------------  
63 

TpLm dp\¡  
Twg,`s»rNép_u 

`»Ns EXu.  
---------------  

62 
cf bà`p¡f¡  

Qp»vp¡,tZvf fps¡, 
iy».Þ lh¡ \pi¡?  

---------------  
61 

L¡fp¡ku__p¡  
Xåbp¡;TpLdTp¡m,  

A»Np¡ bmsp».  
---------------  



60 
`pgh kpXu 

Qp¡mu,cpsuNm Ap  
Ap»Mp¡ Qp¡msu.  

---------------  
59 

Ofdp» Aphu  
hly;kw_y» Ap»NZy»,  

blpf Aphu.  
---------------  

58 
rL_¡dp Aphu 

Xåb¡,A¡L `¥kpdp»,  
kSm Ap»Mp¡.  

---------------  
57 

SNs r`sp  
SpN; spfy» r_fpmy»,  

dpfy»,sdpfy».  
---------------  

56 
âp\®_p \i¡  

`wfu;h»v_ dpfp»,  
hp»rTép d¡Zy» 

------------ 
૫ ૫  

ઝળહળતું  
ઘર દી  જવાયું; ; 
કાજળકા ં  

----------- 
૫ ૪  

પટમાે ં  આગ 



લાગી ખાલી  હાથમાં;  
કોિળયો  વાયુ . 

----------- 
૫ ૩  

િકરણ  કોરાં  
સાવ સરજૂ  સનોૂ; ; 
વાદળ  સકાૂ ં . 

------------ 
૫ ૨  

ફોટે  મઢલે ું  
પ સોના  િકનારી; ; 

રગનીં  રાણી       
----------- 

૫ ૧  
દિરયો  ડોલે  

બોલે લહરે  મોજાં,  
ગાં  માને  ના . 

----------- 
૫ ૦  

લાડ  લડે  છે  
લાડી ઘરની  વાડી;  

ખીલી  જવાની . 
----------- 

૪ ૯  
આંખો  બોલે  છે  
ચપૂ ખલે  ખલતીે;  

લાડકવાયી . 
----------- 

૪ ૮  
ઘરની  ભીંતો  

ખડી િનંદરભીન;  
િચરિવદાય  



------------ 
૪ ૭  

બાવળ  ડાળે  
મોર  કરતો  શોર  
સહુ  સાભળં ે . 

-------------------- 
 

૪ ૬  
પોપટ  મી ં  

તીખો િપંજ; ર  પઠોે ; 
નકલી  વાતો . 
----------------  

૪ ૫  
ચીંચીં  ચકલી  

માળે ગથતીૂં  જાળી; ; 
ભવની  ભારી   

----------------  
૪ ૪  

ખોવાઈ  ગયો  
અહીં ભવાટવીમાં, ; 

સસારીં  શરીે . 
----------------  

૪ ૩  
નકલી  નાતો  

તારો લાગે  છે  સારો, ; 
મધની  ઝારી .  
----------------  

૪ ૨  
ચાર  િદશાના  

થભં પવનસીડી,  
નભે  તાર લા .  
----------------  



૪ ૧  
આંખો  િન લ  

ગિત વતારકુ; , 
ચળ -અચળ .  

----------------  
૪ ૦  

રપુ  િનરા ં  
તારંુ હે  ભગવાન, , 

દરદાિગને .  
----------------  

૩ ૯  
હું  શોધું  ઘર  

મારંુ પગ  ડગતા; , 
પછવૂ ંુ  કોને ? 

 
----------------  

૩ ૮  
િસ પરનીુ  

જા ા સાવ  સ તથીે,  
ઘરમિદરં ે .  

----------------  
૩ ૭  

મગજળનીૃ   
વાત ું  રણ  સાભળં ે ; 

સરજૂ  હસે .  
----------------  

૩ ૬  
મનનું  મોતી  

મો ં ટપાક  તટુ ું; ; 
ધો ં  વાદળ . 

  
----------------  



૩ ૫  
આશા  પખીનીં   

પાખં  િશકારી  કાપે  
હસતે  મખુે . 

 
----------------  

૩ ૪  
આજ હું  ખશુ  

ખશુ ખશુ  ધરા  ને;  
ગગન  ખશુ .  

---------------- 
૩ ૩  

ભર  બપોરે  
ચાદોં અડધી  રાતે;  

સયૂર્  ઊગશે ? 
 

-------- 
૩ ૨  

લાડ  લડે  છે  
લાડી ઘરની  વાડી;  

ખીલી  જવાની  
-------- 
૩ ૧  

તન  ટબમાં  
ન્હાય તનનો  મલે;  
ટબમાં  ન્હાય . 

-------- 
 

૩ ૦  
ફાડાં  મારે  

સાપ બહાર  શરોૂ; ; 
ઘરમાં    ફોસી . 



-------- 
૨ ૯  

છોકરોડરી  
ગયો બાપ  બગડે  ;  

બૈરી  ઉપર . 
-------- 

 
૨ ૮  

બારી  ઊઘડી  
કર  લબાયોં કડૂં ુ;  
પીવાનું  પાણી . 

 
-------- 
૨ ૬  

પોપટ  બઠોે  
ખાય  મરચું  તીખુ ; 

મધથી  મીઠું . 
-------- 
૨ ૬  

કોયલ  બોલે  
આંબે મોર  ગહકેે; ; 

તનમાં  તાપ . 
-------- 

25 
પાણી  વરસે  

આભ વીજ  ઝબકેૂ; ; 
થડકે  છાતી .. 

-------- 
24 

વીજ  ઝબકેૂ ; 
આકાશ  મારે  આંખ  
વસધરાનું ે . 



-------- 
23 

પાનખરે  એ  
ખરે વસતં;  દાળે  

જોબન  લે . 
-------- 

22 
 

મનનાં  મીત  
મટે તનનાં  ગીત;  

રણે  ભટકે . 
-------- 

21 
 

વનનાં  વન  
ઘટે મન  ભીતર;  
તપે  સરજૂ . 

-------- 
20 

 
વાતો  કરતી  
ઘડી  આજ અરવ  
ટકટકમાં . 
============ 

19 
 

પલગં  બધં  
આંખે  કરે  િચંતન  
કોણ  સવાનૂ ંુ ? 

------- 
18 

ઝરઝરતી  



આંખો મીઠું  વહન; ; 
હળવી  લ . 

------- 
17 

 
ઘરની  વાતો  

ઘરે બહાર  શોભે;  
ઝાકઝમાળ . 

------ 
16 

મગળં  ગીતો   
ગાય મનનાં  મીત; ; 

નીર  રણમાં . 
------- 

15 
 
 

તનનો  હાય  
થાકે મનઓ  માય;  

પણિવરામૂ ર્ . 
============== 

14 
 

ચાદોં  ચમકે  
આભે ચાદનીં   ચો  કે;    

ચડીૂ  રણકે . 
============== 

13 
વાદળી  ખલે ે  

આભે  આંખિમચોલી  
વાદળ  સગેં . 
============== 



12 
ધોળો  પડદો  

લાલ પી નં ે  લીલું, , 
બધું  બતાવે . 
============== 

11 
અમારા  ઘરે  

તમે સરજૂ  શોભે  ?  
ઝળહળતો .. 

============== 
10 

 
દીપમાં  વાટ  

પડી દરમાં  સાપ;  
સળવળે  છે . 

============== 
9 

કરિડયામાં ં  
લો છોડ  બાગમા;  

રદનુ  કરે . 
============== 

8 
 

ટબલે  પર  
પવાલું  તરસે  છ ◌ે ; 
પાણી  રે  પાણી . 

============== 
7 

કકરૂ  મારે  
સીટી ચતોે  જરાક; ; 

આભ ફાટશે ?. 
============== 



6 
ધવાધારું  છે  

ધોધ પાણી  સતાયં ંુ; ; 
મા  વાદળો . 

============== 
5 

વક્ષનીૃ  નીચે  
દર દરમાં  સાપ; ; 
બાપ  રે  બાપ . 
============== 

4 
સાપ  ઉપર  

ડાળે નીચે  ચકલી;  
ચીંચીં  કરતી . 

============== 
3 
 

મોરે  ટહકોૂ  
કય આભ ઝબ ું;  

અનરાધાર . 
==2== 

 
કોણ  કહે  છે  

નથી હાથ  લબાવોં? . 
મ ીમાૂ ં  હવા . 

 
==1== 

નભ  ુ ં  તે  
કાનો કડીે  ચઢે  તે;  
રાધા  રાણી  કે ? 

ઉપકતૃ  વ િ યકાતં  મિણયાર( . ) 
============== 



 

 
  

 


