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વલચાય-ભાાના ંભોતી 
વંાદક : ગોાર ભેઘાણી, ભશને્દ્ર ભેઘાણી (રોકવભરા) 
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* 

ગ્નનને જેભ લામયો, તેભ પે્રભને વલમોગ : 
લ્ને તે ઓરલી નાખે છે, ણ પ્રચડંને પ્રગટાલે છે. 

* 
અ જગતભાથંી હુ ંએક જ લાય વાય થલાનો છુ.ં 

તેથી, જો હુ ંકળી ભભતા ફતાલી ળકંુ તેભ શોઉં, કે કોઈ વારંુ કાભ કયી ળકંુ તેભ શોઉં 
તો રાલ, ત્માયે જ તે કયી રઉં; કાયણ કે હુ ંશંથી પયી નીકલાનો નથી. 

* 

અ ધયતી ય અદભ છી ફીજા ભનષુ્મનુ ંઅગભન થયુ ંતે ઘડીથી શરેા ભાણવના શક યધા 
થઈ ગમેરા. 

શલે તભાયા શકોને દુવનમાની કુર લસ્તી લડે બાગો, ને તભને ફધુ ંવભજાઈ જળે. 
* 

અણી જાતને પ્રાભાણણક ફનાલીએ - 
એટરે જગતભા ંએક ફદભાળ ઓછો થમો એટરી તો ખાતયી વાંડે જ. 

* 
અણી ાવે કેટુ ંછે તેભા ંનશં, ણ 

અણે કેટુ ંભાણી ળકીએ છીએ તેભા ંસખુ વભામેુ ંછે. 
* 

અણે કેટુ ંલ્ જાણીએ છીએ 
- તે જાણતા ંશરેા ંઅણે કેટુ ંફધુ ંજાણવુ ંડે છે ! 

* 
અણે જે કાભ નથી કયતા તેનો થાક નબુલીએ છીએ - 

જે કયીએ છીએ તેનો નશી. 
* 

અણે શુ ંછીએ, અણે શુ ંફનીએ છીએ, તેનો અધાય  

અણને કોણ ચાશ ેછે તેની ય છે. 
*  
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અણે શુ ંશુ ંકયી ળકીએ તેભ છીએ 
તે ઉયથી અણે અણો આંક ભાડંતા શોઈએ છીએ. 
ત્માયે ફીજાઓ તો, ત્માય સધુીભા ંઅણે શુ ંકયેુ ંછે 

તેની યથી અણો તોર કયે છે. 
* 

અ ોનો ખ્માર યાખજો; યગુ તો એનુ ંવાબંી રેળે. 
* 

અ થૃ્લી લડલાઓ અણે ભાટે મકૂતા નથી ગમા, 
ણ અણા ંવતંાનો ાવેથી તે અણે ઉછીની રીધેરી છે - 

એભ વભજીને એની વંવિનો ઉમોગ કયજો. 
* 

અ ફધા વતંો, વતં ળીદને કશલેામા ? 
કાયણ કે જ્માયે ભોઢું શવત ુ ંયાખવુ ંમશુ્કેર શત ુ ંત્માયે એભણે શવતુ ંમખુ યાખેુ,ં 

ધીયજ ધયલી મશુ્કેર શતી ત્માયે એભણે ધૈમય યાખેુ,ં 
જ્માયે વલવાભો ખાલો શતો ત્માયે એભણે અગ ધપ્મે યાખ્યુ,ં 

ફોરવુ ંશત ુ ંત્માયે ભૌન વેવ્યુ,ં ને કડલા થવુ ંશત ુ ંત્માયે ભીઠાળ જાલી. 
ફવ, એટુ ંજ. અ વાલ વય શત ુ ંને શભેંળ વય યશળેે. 

* 
ઉકાયનો ફદરો લાી દેલાની વત ઉતાલ 
એ ણ કૃતજ્ઞતાનો એક જાતનો બાલ છે. 

* 
ઉલાવ વશરેો છે – ણ વમંભલૂયકનો અશાય યાખલો ઘયો છે. 

ભૌન વશે ુ ંછે – ણ વમંભલૂયક ફોરવુ ંઘરંુ છે. 
* 

ઊંડાભા ંઊંડી રાગણી શભેંળા ંભૌન લાટે વ્મક્ત થામ છે. 
* 

એક ભશારુુ એલો શોમ છે કે દયેક ભાણવને તેની રઘતુાનુ ંબાન કયાલે છે. 
ણ વાચો ભશારુુ તો એ છે જે દયેક ભાણવને એની ભશતાનુ ંબાન કયાલે છે. 
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* 
એક ભોટી તક અલી શંચે તેની યાશ જોઈને ફેવી યશલેાને ફદરે, 

નાની નાની તકોને ઝડી રેલાથી અણે મકુાભે ઝટ શંચીએ છીએ. 
* 

કટાઈ જવુ ં
તેના કયતા ંતો ફશતેય છે કે 

ઘવાઈ જવુ.ં 
* 

કુનેશ એનુ ંનાભ કે વાભા ભાણવને લીજીને ચભકાયો અણે ફતાલી ળકીએ, 
ણ એનો આંચકો ન રાગલા દઈએ. 

* 
કેટરાક રોકો અ જગતભા ંભાત્ર લવીને જ તેને વલવળષ્ટતા  ે છે. 

* 
કેલણી એટરે અણો વભજાજ કે અત્ભવલશ્ર્લાવ ખોમા વલના 

રગબગ શયકોઈ લાત વાબંલાની ળગ્ક્ત. 
* 

કેલણી એટરે 
આંકડા ને શકીક્તો ફધા ંભરુાઈ જામ 
છી અણી ાવે જે ફાકી યશ ેતે. 

* 
કેલણી રેતા ંતભાભ છોકયા-છોકયીઓ. 

ફધા ંવાભાન્દ્મ ને ગત્મના ંકાભકાજ જાતે કયી ળકે તેલા ંફનલા ંજોઈએ. 
તેભણે પ્રવતજ્ઞાફદ્ધ થવુ ંજોઈએ કે, 

”કોઈ સ્રી કે રુુ ાવે હુ ંઅંગભશનેતનુ ંએવુ ંકોઈ કાભ નહશ રઉં, 
જે કાભ હુ ંયાજીખળુીથી તેને ભાટે કે ફીજા ભાટે કયલા તૈમાય ન શોઉં.” 

 
* 

કોઈક હદલવ જે ધ્મેમનો યાજ્મ થલાનો છે તેભા ંઅજે વલજમ ભેલલા કયતા,ં 
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કોઈક હદલવ જેની પતેશ થલાની છે તેલા ધ્મેમ કાજે ત્માયે શાયલાનુ ંહુ ંવદં કરંુ. 
* 

કોઈ ણ જાતની નડતય લગયનો યસ્તો જો તભે ળોધી ળકો - 
તો કદાચ એ ક્યામં નહશ જતો શોમ. 

* 
કોઈ ભશાન ને ઉદાિ વવદ્ધદ્ધ ભેલલા ભાટે હુ ંતરસુ ંછુ,ં 

યંત ુભાયી શરેી પયજ તો નાના ંનાના ંકાભ ણ એલી યીતે કયલાની છે કે  

જાણે એ જ ભશાન ને ઉદાિ શોમ. 
* 

કોણ વાચુ ંછે તે નહશ, ણ શુ ંવાચુ ંછે એ લાત ભશત્ત્લની છે. 
* 

ખયેખય, ફાકો ઉછેયલાની મોનમતા અણે કેલીએ ત્મા ંસધુીભા ંતો  

એ ફાકોને ઘેય ણ ફાકો થઈ ગમા ંશોમ છે. 
* 

ખેરહદર : જાણે ોતે એનાથી ટેલામેરા શોમ તે યીતે જે વલજમને લેય, 
ક્યાયેક નલીનતાને ખાતય એને ભાણતા શોમ તે યીતે યાજમને. 

* 
ગસુ્વો કયલો એટરે ફીજાઓના દોનો ફદરો અણી જાત ય રેલો. 

* 
ઘણ રોકોને ભન ભરૂોનો સ્તાલો કયતા ંયશવે ુ ંએ ભોટો વદ્દગણુ શોમ છે 

- નહશ કે ભરૂો કયલી જ નહશ તે. 
* 

ઘણી ફધી લાય તો અણે વલચાય કયલાનુ ંકષ્ટ લેઠયા વલના જ  

ણબપ્રામો ધયાલલાની વાહ્યફી બોગલતા શોઈએ છીએ. 
* 

ચભત્કાયો ક્યાયેક થામ છે ખયા - 
ણ તેને ભાટે ભાણવે અકયી ભશનેત કયલી ડે છે. 

* 



6 

 

ચા ુગાયે ખલાહડમાની યજા ભી શોમ તેનો ળો ઉમોગ કયલો 
એ વલળે અણે જેટુ ંણચંતન કયીએ છીએ તેટુ ંજ, 

અણે જીલનભાથંી શુ ંપ્રાપ્ત કયવુ ંછે એ વલળે પક્ત એક જ લાય વલચાયીએ 
તો અણા હદલવોની શતેવુલશીન શાયભાાથી અણે ચંકી ઊઠીએ. 

* 
જભાનો ફહુ ખયાફ અવ્મો છે. 

બરે, ણ તભને શં ભોકલ્મા છે તે એને વાયો કયલા ભાટે. 
* 

જજંદગી તો છે વયાણણમાના થયા જેલી : 
અણને એ ઘવી નાખે છે કે વજાલી દે છે 

તેનો અધાય યશ ેછે 
અણે ક્યા દાથયના ફનેરા છીએ તેના ઉય. 

* 
જજંદગીની અ ફે ગ્સ્થવત વૌથી લધ ુકરુણ છે : 
ભાતા વલનાનુ ંઘય ને ઘય વલનાની ભાતા. 

* 
જજંદગીનુ ંવલોયી સખુ એ છે કે ફીજંાઓ અણને ચાશતા ંશોમ. 

જજંદગીભા ંફે કણયતા છે : એક તો, જેને ઝખંતા ંશોઈએ તે ન જડે એ; 
ને ફીજી – એ જડી જામ તે. 

*  

જીલનની ઘણીખયી વ્મલસ્થા ને દુષ્ટતા, 
ળાવંતથી ફેવીને વલચાય કયલાની ભાનલીની ળગ્ક્તનુ ંહયણાભ છે. 

* 
જીલનનો ભોટાભા ંભોટો અનદં અ છે : વારંુ કાભ છાનુછંનુ ંકયી નાખવુ ં

ને છી કસ્ભાત જ તેનાથી લાકેપ થવુ.ં 
* 

જે ઉિભ છે તે વનત્મનતૂન છે. 
* 
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જે ફધી બદુ્ધદ્ધળગ્ક્ત ને બરભનવાઈ રઈને ફાકો જન્દ્ભે છે 
તેને ઉમોગભા ંકેભ રેલી, એટુ ંજ જો અણે ળીખી ળકીએ તો કેવુ ંવારંુ ! 

જે ભાણવ પ્રશ્ર છેૂ છે તે ાચં વભવનટ યૂતો ફેલકપૂ ફને છે; 
જે નથી છૂતો તે કામભને ભાટે ફેલકપૂ યશ ેછે. 

* 
જે ભાણવ બરંુૂ કાભ કયે છે, છતા ંતે ફશાય ડી જામ તેથી ડયે છે - 

તેની બયૂાઈભા ંણ શજુ વાયનો અંળ છે. 
યંત ુજે વારંુ કાભ કયે છે, ણ તે ચોભેય જાણીત ુ ંથામ તે ભાટે અતયુ યશ ેછે - 

તેની તો વાયભામેં બયૂાઈનો અંળ છે. 
* 

જે ભાનલીઓ સ્ભાયકને ાત્ર છે જ, તેભને તેની જરૂય નથી શોતી. 
* 

જે રોકો ોતાના શકની હકંભત ોતાના વવદ્ધાતંો કયતા ંલધાયે આંકે છે, 
તેઓ થોડા વભમભા ંએ ફેઉ ગભુાલે છે. 

* 
જો તભે એ રખી અીને નીચે વશી કયી ળકો તેભ ન શો, 

તો છી એ ફોરળો નશં. 
* 

ઝાઝા ંકાભ કયલાનો ઝડીભા ંઝડી યસ્તો એ છે કે 
એકી વાથે એક જ કાભ કયવુ.ં 

* 
તભાભ પ્રળવંાઓથી ચઢી જામ તેલી, 

વાભા ભાણવની લાત વાબંલાની એક કા છે. 
* 

તભાયા વભત્રોની ટીકા કયલાભા ંતભે દદય  નબુલતા શો, 
તો એ ટીકા કયલાભા ંલાધંો નથી; 

ણ જો એભા ંતભને રેળ ણ ણરજ્જત અલતી શોમ, 
તો છી તે ઘડી તભારંુ ભં ફધં યાખલાની વભજ્જો. 
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* 
તભાયા ંવતંાનોને એક જ વોગાદ તભે અી ળકો તેભ શો, તો તે ઉત્વાશની શજો. 

તભાયી ખ્માવતની ખફય તભને એક જ લખત ડે છે - 
જ્માયે તભે તેનાથી ઊરટંુ અચયણ કયતા શો છો ત્માયે. 

* 
તભાયી જાત ાવેથી કાભ રેલા ભાટે તભાયા ભગજનો ઉમોગ કયો; 

ફીજાઓ ાવેથી રેલા ભાટે તભાયા હૃદમનો. 
* 

તભાયી જાત પ્રત્મે શરેલશરેી લાય ેટ બયીને શવવુ ંઅલે - 
તે હદલવે તભે ીઢ ફનળો. 

* 
તભાયી ત્ની જાણે કોઈ વદંતય જાણી વ્મગ્ક્ત શોમ, 

એટરો વલનમવલલેક એને ફતાલજો. 
* 

તભાયી બીવતઓને એકરા એકરા ભાણજો, ણ તભાયી હશંભતની લ્શાણ કયતા યશજેો. 
* 

તભે ખોટા ાત્રને યણ્મા શો તો તયત તભને તેની ખફય ડી જામ છે; 
વાચા ાત્રને યણ્મા શો તો જીલનબય ખફય જ નથી ડતી. 

* 
તભે જે કશળેો એ વલળે રોકો કદાચ ળકંા કયે. 
ણ તભે જ કયી ફતાલળો એ તેઓ ભાનળે. 

* 
તેજસ્લી ભાનલીને દુ:ખ ોતાની ભમાયદાનુ ંશોમ છે; 

ોતાનાભા ંજે ળગ્ક્ત છે તેની રોકોને કદય નથી એ લાતનો યંજ એને નથી શોતો. 
* 

દયેક જણ ોતાનુ ંઆંગણુ ંલાી નાખે એટરે દુવનમા અખી ચોખ્ખી થઈ જામ. 
* 

દયેક હદલવને તભાયી શે્રષ્ઠ કૃવત વભજ્જો. 
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* 
દયેક વતની જીલનભા ંફે ાવા ંશોમ છે : એક, જેને ત્ની જાણે છે; 

ને ફીજુ,ં જેને ત્ની નથી જાણતી એભ વત ભાને છે તે. 
* 

દયેક ભાણવ ાવે વારંુ એવુ ંભોટંુ એક કબ્રસ્તાન શોવુ ંજોઈએ - 
જેભા ંએ ોતાના વભત્રોના દોને દપનાલી ળકે. 

* 
દયેક સથુાય જાણે છે કે કયલત મકૂલા અંગેનો વોનેયી વનમભ એ છે કે, 

ફે લાય ભાીને એક લાય લેયવુ.ં ફોરલા અંગેનો વોનેયી વનમભ ણ એ જ છે. 
* 

દીલાને જલાે એકરા એકરા ફેઠા શોઈએ ને વાભે એક સુ્તક ખલુ્ુ ંડેુ ં 

શોમ, એ અનદંની તોરે તો ફીજુ ંકાઈં ન અલે. 
* 

દુ:ખ તો એકરે શાથે ોતાનુ ંપોડી રેળે, 
ણ સખુને યેૂરંુૂ ભાણવુ ંશોમ તો તેભા ંબાગ ડાલનાય ફીજુ ંકોઈક જોઈએ જ.  

* 
ધન્દ્મ છે તેને કે જેને - 

અદય કયતા ંઅલડયુ ંછે, ણ ઈાય કયતા ંનશં; 
જે પ્રળવંા કયી ળકે છે, ણ ખળુાભત નશં; 

જે અગેલાની કયી જાણે છે, ણ કાલાદાલા નશં. 
* 

અદાનભા ંનાદાન નાયી ણ હુવળમાય રુુ વાથી કાભ ાડી ળકે છે, 
ણ નાદાન રુુ વાથે કાભ ાડલા ભાટે ત્મતં કુળ સ્રીની જરૂય ડે છે. 

* 
નાનણભા ંભં જોયુ ંકે હુ ંજે કાભ કયતો તેભાનંા ંદવભાથંી લધાયે કાભ કયલા ભાડંય ુ.ં* 

વનશ્ર્લમ કયો કે નાના ંવાથે નાજુકાઈથી, ઘયડા ંવાથે કરુણાથી, 
ભથનાયા ંઓ વાથે વશાનભુવૂતથી, 

ને નફા ંને ખોટા ંશોમ તેભની વાથી વહશષ્ણતુાથી લતયળો.  
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જજંદગીભા ંક્યાયેક તો તભે એ ફધાનંા જેલા શળો જ. 
* 

વનષ્કરકં અંતયાત્ભા જેવુ ંમરુામભ ઓળીકંુ ફીજુ ંકોઈ નથી. 
* 

વનષ્ણાતો એ નતીજા ય શંચ્મા છે કે 
કોઈ ણ બાાભા ંઉચ્ચાયલાભા ંવહુથી મશુ્કેર ત્રણ ળબ્દો અ છે : ‘ભાયી ભરૂ થઈ.’ 

* 
રુુના કયતા ંસ્રીભા ંલધ ુળાણણ શોમ છે, 

કાયણ કે એ જાણે છે ઓછુ ં– ને વભજે છે લધાયે. 
* 

ૈવો પોતયા ંખયીદી ળકે, ભંજ નશં; 
ન્ન રાલી ળકે, ભખૂ નશં; 

ઔધ ાલી ળકે, અયોનમ નશં; 
હયણચતો ભેલી અી ળકે, વભત્રો નશં; 
ભોજભજા બરે, ણ ળાવંત ને અનદં નશં. 

* 
સુ્તકનો એકભાત્ર વાચો ઉમોગ ભાણવને જાતે વલચાયતો કયલાભા ંયશરેો છે. 

જે ચોડી ભાણવને વલચાયતો ન કયી મકેૂ તેની હકંભત 
બયાઈ ય એણે યોકેરી જનમા જેટરી ણ નથી. 

* 
ોતાના અંતયને કોઈક ખણેૂ તો દયેક નાયી વો લયવની યલુતી શોમ છે. 

* 
ોતાના લગય દુવનમા ટકી ડળે –  

એવુ ંભાનનાયા ંભાનલીઓથી કબ્રસ્તાનો બયચક છે. 
* 

પ્રકાળ પેરાલલાના ફે યસ્તા છે : 
ભીણફિી ફનવુ,ં થલા એનુ ંપ્રવતણફંફ ાડનાય અયવી ફનવુ.ં 

* 
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’પ્રવતષ્ઠા’ એટરે જગયના ંસ્રી-રુુો અણે વલળે શુ ંધાયે છે તે; 
’ચાહયત્ર્મ’ એટરે ઈશ્ર્લય ને દેલદૂતો અણે વલળે જે જુએ-જાણે છે તે. 

* 
પે્રભ કદી વલચાય કયલા થોબતો નથી, 
ણ વલયસ્લનુ ંવભયણ કમે જ જામ છે 

- ને છતા ંડયતો જ યશ ેછે કે, 
અટુ ંલ્ અપ્યુ ંતેથી કદાચ નશં સ્લીકાયામ તો ? 

* 
પ્રળવંા એ ભાણવને તેને ાત્ર ફનાલલાની એક કયાભત છે. 

* 
પ્રળવંાને િયની ભાપક સ ૂઘંલાની શોમ – ાણીની જેભ ીલાની નશં. 

* 
પ્રેટોએ જ્માયે વાબંળ્યુ ંકે કેટરાક રોકો એને ફહુ ખયાફ ભાણવ ગણાલે છે, 
ત્માયે ગ્રીવના એ હપરસપેૂ કહ્યુ ં: “હુ ંએલી યીતે જીલલાનુ ંધ્માનભા ંયાખીળ કે  

એભના કશલેા ય કોઈને વલશ્ર્લાવ જ ન ફેવે.” 
* 

ફધા ભાણૅવોને વત્મ ફોરતા ંળીખલવુ ંશોમ તો 
વાથોવાથ ફધાએ વત્મ વાબંતા ંણ ળીખવુ ંડળે. 

* 
ફાયણુ ંછાડીને કદી લાવળો નહશ – કદાચ તભે ાછા જલા ભન કયળો. 

* 
ફાયાભા ંનાગંયેુ ંજશાજ વરાભત છે, ણ જશાજો કાઈં તેને ભાટે ફધંાતા ંનથી. 

* 
ફાક એ કોઈ લાવણ નથી કે એને બયી કાઢીએ - 

એ એક જ્મોત છે, જેને ેટાલલાની છે. 
* 

ફાકની આંખભા ંદુવનમાની વાત જામફીઓ નથી શોતી – વાત રાખ શોમ છે. 
* 
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ફાકને કાઈંક ળીખલતી લેા જો તભને ચીડ ચડે કે એનાભા ંજયામે હુવળમાયી ફી નથી, 
તો તભાયા ડાફા શાથે રખલાની કોવળળ કયી જોજો - 

ને છી માદ યાખજો કે ફાક એટરે ફધુ ંડાફા શાથનુ ંજ કાભ છે. 
* 

ફાકને તભે ભેઘધનષુ્મ ફતાલો તેટરી લાય તભારંુ કાભ થોબી ળકળે, 
ણ તભે કાભ કયળો ત્મા ંરગી ભેઘધનષુ્મ થબંળે નશં. 

* 
ફાકો વનળાેથી અેુ ંરેવન ભરૂી જઈ ળકે છે; 

નાશલાનુ,ં લાવણ ભાજંલાનુ,ં વજંલાયી કાઢલાનુ,ં ઊંઘલાનુ ં– જભલાનુ ંસધુ્ધા ંભરૂી જઈ ળકે છે. 
ણ ાચં ભહશના કે ાચં લયવ શરેામેં લાતલાતભા ંઅણે અેુ ંલચન 

એભને ફયાફય વાબંયે છે. 
* 

ફીજાઓથી ન થઈ ળકે તે કયવુ,ં એનુ ંનાભ અલડત. 
અલડતથી જે ન થઈ ળકે તે કયવુ,ં એનુ ંનાભ પ્રવતબા.  

ફીજાઓની જે વેલા અણે કયીએ છીએ, 
તે ખયેખય તો અ થૃ્લી યના અણા કભયાનુ ંબાડુ ંછે. 

* 
ફીજાઓ ય વય ાડલા ભાટે જાતે દાખરો ફેવાડલો એ મખુ્મ લસ્ત ુનથી. 

એ જ એક ભાત્ર લસ્ત ુછે. 
* 

ફીજા કોઈને ખોટો યુલાય કયલાની જરૂય નબુવ્મા વલના જ 
અણે અણી વચ્ચાઈ વલળે વતંો રઈ ળકીએ - 

ત્માયે અણા ીઢણાનો અયંબ થમો ગણામ. 
* 

ફે લસ્ત ુનફાઈની એંધાણી છે : 
ફોરવુ ંઉણચત શોમ ત્માયે મ ૂગંા યશવે ુ,ં ને ભૌન ઉણચત શોમ ત્માયે ફોરવુ.ં  

બગલાન અણને સ્મવૃત અે છે, જેથી ાનખયભા ંણ અણે ગરુાફોને ભાણીએ. 
* 
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ભરૂ ળી યીતે કયી તે કોઈને વભજાલલાભા ંજેટરો વભમ ખયચામ છે, 
તેના કયતા ંઓછી લાયભા ંતો ભરૂ સધુાયી ળકામ. 

* 
ભાણવ કઈ યીતે યભત ખેરે છે તેભાથંી એના ચાહયત્ર્મનો એક અંળ દેખામ છે. 

યભતભા ંએ કેલી યીતે શાયે છે તે એનુ ંવભગ્ર ચાહયત્ર્મ છત ુ ંકયે છે. 
* 

ભાણવની અકયાભા ંઅકયી મવુીફતો ત્માયે ળરૂ થામ છે - 
જ્માયે એ ોતે ભનપાલે તેભ લતી ળકે એભ શોમ છે. 

* 
ભાતતૃ્લને યભ અનદં : 

ોતાના ંતભાભ ફાકો ઊંઘી ગમા ંશોમ ત્માયે શયકોઈ સ્રી નબુલે છે તે.   

* 
ભાત્ર ફોલ્મા કયો ભા. કંઈક કશો 

* 
ભા-ફાની ઉિભ જોડી, ફશાયની કઠોયતા તેના મદુૃ વતા 
ને ફશાયની મદુૃતા તેની કઠોય ભાતાની ફનેરી શોમ છે. 

* 
ભાયગભા ંતભને જે તપૂાનો બેટયા ંતેભા ંજગતને યવ નથી; 

તભે નૌકા ાય ઉતાયી કે નહશ, તે કશો ! 
* 

”ભાયાભા ંકાઈં ફળ્યુ ંનથી” – એલો ભ્રભ જેને શોમ 
તે ગહૃશણી એક જ હદલવ ભાદંગીભા ંથાયીલળ યશીને 

વતને ઘય તથા ફાકો વબંાલા દઈ જુએ. 
* 

ભાયી રુણચ વાદી છે : પક્ત ઉિભ લસ્તઓુ જ ભને વદં છે. 
* 

ભારંુ ફાલુ ંળીદને ખડુ ંકયલાભા ંઅવ્યુ ંછે ? – એવુ ંરોકો છેૂ, 
તેના કયતા ંતો ફશતેય છે કે ભાયા ભાનભા ંકોઈ ફાલુ ંકેભ નથી, એવુ ંછુામ. 
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* 
ભોટી લાત અણા જીલનભા ંલયવો ઉભેયલાની નહશ, 

ણ અણા ંલયવોભા ંજીલન ઉભેયલાની છે. 
* 

યભલા જતા ંફાકોને ને ચોયે ફેવલા જતા ંઘયડાઓંને યોકી યાખી ળકે, 
એનુ ંનાભ લાયતા. 

* 
યીતબાત એટરે ફીજાઓની રાગણીનો સકૂ્ષ્ભ ખ્માર. 

* 
યોજ એકાદ ભાનલીને તો સખુી કયજો જ – છે બરે તભાયી જાતને જ. 

* 
યોટરો કેભ યલો તે નહશ – ણ દયેક કોણમાને લધ ુભીટઃઓ કેલી યીતે ફનાલલો,  

તે કેલણી ભાયપત અણે શે ુ ંળીખલાનુ ંછે. 
* 

લનભા ંફે કેડા જુદા ડયા ને ભં – ઓછો લયામેરો ભાયગ વદં કમો : 
ફવ, ફધો તપાલત એને અબાયી છે. 

* 
લયવાદનો જળ જેને રેલો શોમ, 

તેણે દુકાની ગાો વાબંલા ણ તૈમાય યશવે ુ ંડળે. 
* 

લાત કયી જોજો, એને લગી ન યશતેા. 
* 

લાતચીત એટરે રોકો જેટુ ંજાણલા ભાગતા શોમ 
તેના કયતા ંજયીક ઓછુ ંતેભને કશલેાની કા. 

* 
લાદવલલાદભા ંછેલ્રો શયપ જો તભાયે જ ઉચ્ચાયલો શોમ તો  

અટુ ંફોરલાની કોવળળ કયજો : ‘ભને રાગે છે કે તભાયી લાત વાચી છે.’ 
* 



15 

 

વલજ્ઞાને અણને વત્મનો કોર અેરો છે; 
ળાવંત કે સખુને લચન એણે કદી અપ્યુ ંનથી. 

* 
ળાણો ભાણવ જેટુ ંજોવુ ંઘટે તેટુ ંજુએ છે – ોતે જોઈ ળકે તેટુ ંનહશ. 

* 
ળાફાળીના એક જ રૂડા ફોર ઉય 

ભાણવ ફે ભહશના રગી જીલતો યશી ળકે. 
* 

વળક્ષણે એલો એક વલયાટ રોકવમશૂ ેદા કમો છે જે લાચંી ળકે છે, 
ણ શુ ંલાચંલા જેવુ ંછે તેનો વલલેક કયી ળક્તો નથી. 

* 
વદ્દગશૃસ્થ તયીકે જન્દ્ભવુ ંતે એક કસ્ભાત છે,  

વદ્દગશૃસ્થ તયીકે ભયવુ ંતે એક વવદ્ધદ્ધ. 
* 

વભસ્ત વલશ્ર્લને ચાશવુ ંતેભા ંકોઈ ભોટી લાત નથી. 
વલાર તો ડોળભા ંજ યશતેા ેરા બાણગમાનો છે. 

* 
વરાભતીનો અધાય અણી ાવે કેટુ ંછે તેની ય નશં, 

ણ કેટરા વલના અણે ચરાલી ળકીએ તેભ છીએ તેની ય છે. 
* 

વાચી વન્નાયી એ જેટરી સુદંય લસ્ત ુછે તેટરી જ તેની વ્માખ્મા કયલી ઘયી છે. 
એ હદળાભા ંઅ યીતે અયંબ થઈ ળકે : 

વન્નાયી એટરે એલી સ્રી કે જેની શાજયીભા ંરુુ એક વજ્જન ફની યશ.ે 
* 

વાચુ ંફોરલાનો એક પામદો એ છે કે છી, 
અણે શુ ંફોરેરા તે માદ યાખવુ ંડત ુ ંનથી.  

વાભા ભાણવની જનમાએ અણે શોઈએ ત5ઓ તો ખોટંુ જ ફોરીએ, 
એભ જાણતા શોઈએ 
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- ત્માયે એ ભાણવ વાચુ ંફોરે છે એભ ભાનવુ ંમશુ્કેર ફને છે. 
* 

વાયી સ્ભયણળગ્ક્ત તે કે જેને નભારી લાતો ભરૂી જતા ંઅલડે. 
સખુ એટરે અણી શંચભા ંશોમ તેટરા ંફૂરોનો ગજયો ફનાલલાની કા. 

* 
સખુી તેઓ છે જે સ્લપ્ના ંવેલે છે, 

ને તેને વાચા ંાડલા ભાટેની હકંભત ચકૂલલા તત્ય શોમ છે. 
* 

સ્ત્રીજીલનનો અ ભહશભા છે કે 
નાનાભા ંનાની લાતને ણ એ પે્રભ લડે ભશાન ફનાલી ળકે છે. 

 
 

*************** 


