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સુભાષિતો 

s>kln :p&rN gi[>D(lyi {Frmp&r p\i.SiLi,(j.pi[rb>dr} 

  ભગ કશે શંુ રીરો દાણો ને ભાયે ભાથે ચાંદુ, 

ફે ચાય ભશીને પ્રેભે ખામ તો ભાનવ ઉઠાડંુ ભાંદુ 

  ભધ ,અદુ યવ ભલી, ચાટે યભ ચતુય 

શ્વાવ ,ળયદી, લેદના, બાગે જરૂય 

  ભન ભક્કભ, ભજફૂત જભેનાં હૃદમ વલળા ભશાન, 

વાચી શ્રદ્ધા વાથ ફાલડાં કાભગયાં ફલાન. 

  ભમાાદા ભૂકે નહશ, વજ્જન રડતાં કોઈ, 

જ્મભ કુરલંતી નાયીનંુ શવલંુ શોઠે શોમ. 

  ભશેભાનોને ભાન હદર બયીને દીધાં નહશ 

એ તો ભેડી નહશ ભવાણ વાચંુ વોયહઠમો બણે 

  ભા ડ ભાયા અધાય ચોવરાં કોણ ચડાલળે 

ગમા ચડાલણશાય જીલતા જાતય અલળે 

  ભાગણ છોરંુ ભશીવત ચોથી ઘયની નાય 

છતછત વભજ ેનહશ કશે રાલ રાલ ને રાલ 

  ભાગ્મા વભી જગતભાં ચીજ એક પ્રીવત, 

ભાગ્મે કદી નલ ભે ચીજ એમ પ્રીવત. 

  ‘ભારંુ, તારંુ’ કયે તેને રોકો કશે, ‘ભારંુ, ભારંુ.’ 

‘તારંુ, ભારંુ’ કશે તેને રોકો કશે, ‘તારંુ, તારંુ.’ 

  ભાગાને ભંવઝર ગય જો શોમ તો તે ત્માં જ છે, 

ચારનાયાનાં ચયણ ને ંખીઓના ગ વુધી. 

  ભાશ ભહશનાનંુ ભાલઠંુ, જગંર ભંગર ગીત, 

વભમ વલનાનું ફોરલું, એ ત્રણ વયખી યીત. 

  વભત્ર એલો ળોધલો, જ ેઢાર વયીખો શોમ 

વુખભાં ાછ ડી યશે, દુઃખભાં અગ શોમ 
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  ભુખ ભોયો ભાથે ભવણ, ઝેય તજ્મું નહશ નાગ, 

વંગત છતાં વુધમો નહશ, ભોટંુ તેનંુ બાગ. 

  ભુશ્કેરીભાં વભત્રની ખયી કવોટી થામ, 

શીયો વંઘાડે ચડે તો જ ચભક યખામ. 

  ભૂયખને ભોબો નહશ, કાવદને નહશ થાક, 

વનંદકને રજ્જા નહશ, નકટાને નહશ નાક. 

  ભોતી બાંગ્મું લંધતા, ભન બાંગ્મું કલેણ; 

ઘોડો બાંગ્મો ખેડતાં,એને નશં વાંધો નશં યેણ 

  ભૈત્રી કે પ્રીવતને કાજ ેછે નારામક દુજાન, 

ંગાયો ફાતો ઊનો, ઠંડો કાું કયે તન. 

  ક્કર ઉધાયે ના ભે 

શેત શાટે ના લેચામ 

રૂ ઉછીનું ના ભે 

પ્રીત યાણે ના થામ 

  ગય ફંતાં ગુણ કયે, ને વુખડ ઘાવંતાં; 

ળૂય શોમ તે યણ ચડે, ને કામય નાવંતા 

  વિભાં ફલું બરું, બરું વલનું ાન, 

વળમ ખંહડત ના બરું, નલ કં વળમ વભાન 

  ડી કડી લાલ ને નલઘણ કૂલો 

જણેે ન જોમા તે જીલતો ભૂઓ 

  વત પ્રેભી ને ફશુ ઋણી, જનેે લેય ઘણાંમ, 

વુખે ન વૂએ કોઈ દી, તે તો ત્રણ જણામ 

  ફે તફે કે વોર શી અને, ઠે કઠે કે અઠ 

ઈકડે તીકડે કે ચાય અને ળું ળા ૈવા ચાય 

  લેજ ખોમો અલળે, ગમાં ભે છે ગાભ, 

ગમો ન લવય અલળે, ગમું ભે ના નાભ. 

વત પ્રેભી ને ફશુ ઋણી, જનેે લેય ઘણાંમ, 

વુખે ન વૂએ કોઈ દી, તે તો ત્રણ જણામ. 
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 લેજ ખોમો અલળે, ગમાં ભે છે ગાભ, 

ગમો ન લવય અલળે, ગમું ભે ના નાભ. 

 અબ નહશ વનભા વદા, જીલન નહશ લણકરેળ, 

ણ તેનો ધાયીએ નહશ, વલાદ ઉયભાં રેળ 

 ઉત્તભ વૌથી અફરૂ, વજ્જન કેયો વાથ, 

રજ્જા ગઈ જો રાખની, પયી ન અલે શાથ. 

 એકર દેતા દાન જ,ે એકર ઝૂઝે જગં, 

એકર જગવનંદા વશે, એ ભદોને યંગ (‘ળે’) 

 કડલાફોરો ળેહઠમો, જૂઠાફોરી નાય, 

વનત્મજભાઈ યોણરા, એતા ભાથે બાય. 

 હશભુખ વફંદુ વલ થમું, કેે થમું કૂય, 

છીે જ ભોતી થમું, વંગતનાં પ ળૂય 

 ફાકય ફચ્ચાં રાખ રાખે વફચાયા, 

વવંશણ ફચ્ચંુ એક એકે શજાયાં, 

 ં ાન ખયંતા, શવતી કંુવમાં, 

ભુજ લીતી તુજ લીતળે ધીયી ફાુહડમાં. 

કૂલા ઢાંકણ ઢાંકણું ખેતય ઢાંકણ લાડ, 

ફાનું ઢાંકણ ફેટડો, ઘયનું ઢાંકણના. 

 કોમરડીને કાગ, લાને લયતામ નશં 

જીબરડીભાં જલાફ વાચંુ વોયહઠમો બણે. 

 ગોડી ૂછે ગોહડમા કોણ બરેયો દેળ? 

વંત શોમ તો ઘય બરા, નશં તો યદેળ. 

 ધન જોફન ને ઠાકયી તે ઉય વલલેક; 

એ ચાયે બેગાં શુલાં,નયથ કયે નેક;. 
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 ચીરે ચીરે ગાડી ચરે, ચીરે ચીરે કૂત; 

ણ એ ચીરે નલ ચરે, ઘોડા, વવંશ વૂત. 

 ફે’યા અગ ગાલણું, ભૂંગા અગ ઘાર; 

ંધા અગ નાચલું, એ ત્રણે શારશલાર. 

 ભોતી બાંગ્મું લંધતા, ભન બાંગ્મું કલેણ;ઘોડો બાંગ્મો ખેડતાં,એને નશં વાંધો નશં યેણ. 

 ઘેરી ભાથે ફેડરું, ભયકટ કોટે શાય;જુગાયી ગાંઠે થા તે ટકે કેટરી લાય? 

 

 વલત ડે ના લરખીએ, લરખે વલત ના જામ;વલતે ઉધભ કીજીએ, ઉધભ વલત ને ખામ. 

 ભેભાનુંને ભાન , દરબય દર દીધાં નશં;ભાણવ નહશં ણ ભવાણ, વાચંુ વોયહઠમો બણે. 

 દ પયે લાદ પયે પયે નદીનાં ૂય,ળૂયા ફોલ્મા ના પયે વિભ ઉગે વૂય. 

 કંથા યણભાં ેઠકે , કેની જોલે લાટ; 

વાથી તાયાં ત્રણ છે, શૈમું કટાયી શાથ. 

 ઋતુએ ઊગે ભોગયા, ઋતુએ અલે પૂર, 

ઋતુ વલનાનું ચાહશમે , તે તો ધૂે ધૂ. 

 ગય ફંતાં ગુણ કયે, ને વુખડ ઘવંતાં; 

ળૂય શોમ તે યણ ચડે, ને કામય નાવંતા. 

 ગુણની ઉય ગુણ કયે એ તો લે’લાયા લટ્ટ; 

લગુણ ઉય ગુણ કયે ખયી ખવત્રમા લટ્ટ. 

ચંગા ભાઢુ ઘય યશે, ત્રણ લગુણ શોમ; 

કાડ પાટે , ઋણ લધે, નાભ ના જાણે કોમ. 

  નગુણે લાવ ન યાખીએ, વગુણાની ત જામ, 

ચંદન હડમું ચોકભાં, ઈંધણ ભૂર લેચામ. 

  નશં અદય નશં અલકાય નશં નૈનોભાં નેશ 

ન એલા ઘેય કદી જલંુ બરે કંચન લયવે ભેઘ 

  નાભ યશંતા ઠક્કયાં નાણાં નલ યશંત 

કીવતા કેયા કોટડાં ાડ્યા નલ ડંત 
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  નાભી નયભાં નમ્રતા જગ કદી કભી ન જોમ, 

જુઓ, ત્રાજલું તોરતાં નભતું બાયી શોમ. 

  વનચોલી ંગ એ વનજનું જીલનયવ ાતી અલી, 

વશનળીરતા ધયાની એ, જીલનભાં વનત ળીખું છંુ. 

  વનજ ઘયનું, યનંુ લયે, ત્માં તેલો ભન-યંગ, 

દયજી શોું લેતયે, ભોચી લેતયે તંગ. 

  વનત્મ જલું વનળાભાં, બણલું યાખી વચત્ત 

ગુરુની વળક્ષા ભાનલી, એલી રૂડી યાખો યીત. 

  વનરાજ્જ નય રાજ ેનહશ, કયો કોહટ વધક્કાય, 

નાક કામું તો કશે : ‘ંગે ઓછો બાય !’ 

  વનળા-વનયાળા ટળે કાી, ઉા ઊજી ઝગળે, 

અજ ડૂબ્મો વવલતા તે ળું નહશ કાર પ્રબાતે ઊગળે ? 

  નીચ દ્રહિ તે નલ કયે જ ેભોટા કશેલામ 

ળત રાંઘણ જો વવંશ કયે તો મ તૃણ નલ ખામદીઠે કયડે કુતયો, ીઠે કયડે લાઘ 

વલશ્વાવે કયડે લાવણમો, દફામો કયડે નાગ 

 જાનભાં કોઈ જાણે નહશ કે શંુ લયની પુઈ 

ગાડે કોઈ ફેવાડે નહશ ને દોડી દોડી ભૂઈ 

- 

 જ્માં ન શંચે યવલ ત્માં શંચે કવલ 

જ્માં ન શંચે યવલ ત્માં શંચે નુબવલ 

- 

 યાત ેજ ેલશેરા વૂઈ લશેરા ઊઠે તે નય લીય 

ફ, ફુવદ્ધ, ને ધન લધે, વુખભાં યશે ળયીય 

 કયતાં વોફત શ્વાનની ફે ફાજુનંુ દુ:ખ 

વખજ્મું કયડે વંડીએ હયઝ્મું ચાટે ભુખ 

- 

 શંુ કરંુ, શંુ કરંુ એ જ જ્ઞાનતા 

ળકટનો બાય જ્મભ શ્વાન તાણે 

-નયવવંશ ભશેતા 

 લાડ થઈ ચીબડાં ગે, વંઘી લસ્તુ ક્માંથી ભે 
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ખું ખાતું શોમ જો ન્ન, તો જીલે નહશ એકે જન 

-ળાભ બટ્ટ 

 કાણાને કાણો કશે તો કડલાં રાગે લેણ 

શલે યશીને ૂછીમે ળાથી ખોમાં નેણ 

-દરતયાભ 

 વ્શારી ફાફાં,વશન કયલંુ એ મ છે એક લ્શાણું 

ભાણ્મું તેનુ ંસ્ભયણ કયલંુ એ મ છે એક લ્શાણું 

-કરાી 

 ભને વદબાગ્મ કે ળબ્દો ભળ્યા તાયે નગય જાલા 

ચયણ રઈ દોડલા ફેવું તો લયવોનાં લયવ રાગે 

-ભનોજ ખંડેહયમા 

 

 

આરોગ્યના સુભાષિતો... 
 

(૧) આંખે ાણી દાતંે લણૂ, ેટ ના બયો ચાયે ખણૂ  

ભસ્તકે તેર, કાને તેર, યોગ તનના કાઢી ભેર  

(૨) ઉનાે કેયી ને આભા બરા, શળમાે સુઠં, તેર બરા,  

ચોભાવે અજભો-રવણ બરા, શિપરા જાણી જો ફાયે ભાવ  

(૩) ઉનાો જોગીનો, શળમાો બોગીનો, ચોભાસ ુયોગીનુ,ં  

શભતાશાયી આચાય વહંશતા જે ાે દદદ  ના રે કોઈનુ ં 

(૪) ફાજયીના યોટરા ને મૂાના ખામ જો ાન,  

શોઈ બરે કો ઘયડા, શભતાશાયે રે થા જલાન  

(૫) યોટરા,કઠોને બાજી, ખાનાયની તફીઅત તાજી  

મૂો, ભોગયી,ગાજય, ફોય યાતે ખામ તે યશ ેન યાજી  

(૬) પણગાલેરા કઠો જે ખામ, રાફંો, ોશો, તગડો થામ  
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દૂધ-વાકય, એરચી, લયીમાી ને દ્રાક્ષ ગાનાયા વૌ ખામ  

(૭) ભધ ,આદુ યવ ભલી, ચાટે યભ ચતયુ  

શ્વાવ ,ળયદી, લેદના, બાગે જરૂય  

(૮) ખાડં,ભીઠંુ અને વોડા એ વપેદ િણ ઝેય કશલેામ,  

શનત ખાલા ીલાભા ંએ શલલેક બદુ્ધિથી જ રેલામ  

(૯) કજીમાનુ ંમૂ શાવંી અને યોગનુ ંમૂ ખાવંી  

(૧૦) હશંગ,ભયચુ ંને આભરી ને વોાયી ને તેર  

જો ખાલાનો ળોખ શોઈ તો ાચંેમ લસ્ત ુભેર  

(૧૧) રંબ ુકશ ેહુ ંગો ગો ,બરે યવ ભાયો છે ખાટો,  

ભારંુ વેલન જો કયો તો શત્ત ને ભારંુ રાતો  

(૧૨) ચણો કશ ેહુ ંખયફચડો, ીો યંગ જણામ,  

બીના દા ને ગો ખામ, તે ઘોડા જેલો થામ  

(૧૩) ભગ કશ ેહુ ંરીરો દાણો ને ભાયે ભાથે ચાદું,  

ફે ચાય ભશીને પ્રેભે ખામ તો ભાનવ ઉઠાડુ ંભાદું  

(૧૪) આભરીભા ંગણુ એક છે,અલગણુ પયુા િીવ  

રંબભુા ંઅલગણુ એક નશં, ગણુ છે પયુા લીવ  

(૧૫) કાયેલુ ંકશ ેહુ ંકડવુ ંને ભાયે ભાથે ચોટરી,  

જો ખાલાની ભઝા ડે તો ખાજે યવ-યોટરી  

(૧૬) વલદ યોગોના કષ્ટોભા ંઉત્તભ ઔધ ઉલાવ  

ન શોઈ જેનુ ંેટ વાપ, તેને બોજન આે િાવ 


