
 

  



 

આપણી અભી�સા 
(ડૉ. �ા. ક�. વી. ડોિમિનકના ંકા�યો) 

 

 

લખેક 

ક�. વી. ડોિમિનક 

 

અ�વુાદકો 

ફાધર વગ�સ પૉલ , એસ.�. 
યોસફે મકેવાન 

 

 

ર�ાદ�  �કાશન 

 

  



AAPNI ABHIPSA 

Poems by Dr. K. V. Dominic 

Translated by 

Fr. Varghese Paul, SJ & Yoseph Macwan 

 

Rannade Prakashan – 2016 

 

© ફાધર વગ�સ પૉલ 

ISBN : 978-93-5200-259-7 

 

�થમ આ�િૃ� 

2016 

 

સ�ંથાપક 

મનહર મોદ� 

 

�રેક 

જયેશ મનહર મોદ� 

 

ટાઈપ સ�ેટ�ગ 

સી.આઈ.આઈ.એસ. , અમદાવાદ -  380 014 

 

��ુક 

ઈઝી િ��ટ , શાહ�બાગ , અમદાવાદ -  380 004 

 

�કાશક 

હમંશે મનહર મોદ� 

ર�ાદ� �કાશન 

58/2, બી� માળ , �ન દ�રાસર સામે , ગાધંી રોડ , અમદાવાદ -  380 001 

ફોન: ( 079) 22110081, 64 (ઑ.) ફ��સ: ( 079) 22146109 

ઈ-મેઈલ :  rannade_2002@yahoo.com; વબેસાઈટ :  www.rannade.com 

��ૂય 

�. 110.00 

 

 

mailto:rannade_2002@yahoo.com


 

અપ�ણ 
દ�શિવદ�શમા ં�ણીતી 

મલયાલમ ભાષાની 

કવિય�ી મેર� જોન તો�મ 

ઉફ� િસ�ટર બેિન�ા ન ે

સ�ેમ 

  



અ�વુાદકો : ફાધર વગ�સ પૉલ  અન ેયોસફે મેકવાન 

ફાધર વગ�સ પૉલનો જ�મ ક�રળમાં 1943માં 31મીએ થયો. 1963માં અમદાવાદ ખાતે            
ઈ�સુઘંની સા�-ુસ�ંથામા ંજોડાયા અન ેલાબંી તાલીમ પછ� તેમણે રોમ ખાત ે1977મા ં�રુો�હત દ��ા લીધી. 

ફાધર વગ�સ �જુરાત �િુનવિસ�ટ�માથંી �જુરાતી સા�હ�ય સાથે �નાતક થયા છે. પછ� તમેણે �ણેૂ ખાતે �ાનદ�પ               
િવ�ાપીઠમાથંી ત�વ�ાનમાં અને રોમ ખાતે �ેગો�રયન �િુનવિસ�ટ�માથંી ધમ�શા�માં અ��ુનાતક �ડ�ીઓ મળેવી છે.            
તમેણે ��લે�ડ અને અમે�રકામાં પ�કાર�વનો અ�યાસ કર�લો છે. �જુરાતી અને ��ે� ભાષાનાં સ�ના�મક લખાણો માટ�               
રા���ય અન ે�તરરા���ય પા�રતોિષકો મળેવનાર ફાધર વગ�સ �ુલ 45 �જુરાતી ��ુતકોના લખેક છે. 

ફાધર વગ�સે �રુોપ , ઉ�ર અમ�ેરકા , દ��ણ અમ�ેરકા અને એિશયાના ૩૭ દ�શોની �લુાકાત લીધી છે. ફાધર               
વગ�સન ેવાચંન , લખેનકાય� અન ે�વાસનો શોખ છે. 

* * * 

કિવ , વાતા�કાર , િનબધંકાર , અ�વુાદક તર�ક� સા�હ�યના િવિવધ �કારોમાં આગવી            
ઓળખ ધરાવનાર યોસફે મ�ેવાનનો જ�મ 20 �ડસે�બર 1940ના રોજ અમદાવાદમાં થયો. 1970માં �જુરાતી-�હ�દ� સાથે              
એમ.એ. અને 1975માં ��ે� સાથે બી.એડ. ક�ુ�. તમેણે ધાિમ�ક અને સા�ં�ૃિતક હ��ઓુથી ઇટાલી , �પને , �ા�સ , ઇઝરાયલે                
વગેર� દ�શોનો �વાસ કય� છે. તમેન ેઅનકે �રુ�કારો અને ઈનામો મ�યા છે. 

'�વગત ', '�રૂજનો હાથ ', 'અલખના અસવાર ', 'અવાજના ઍ�સ ર� ' કા�યસ�ંહો છે. 'સબંધં િવનાના સ�ે ુ'             

લ�નુવલ-નવ�લકા ; 'કાન હોય તે સભંળે ' િનબધં ; 'આમાં તમે પણ �ાકં છો ' વાતા�સ�ંહ ; 'નકશીદાર-નાવ�લકાઓ ', 'તૉફાન ',              

'�ડ�ગડ�ગ �ડ�ગડ�ગ ', બાળકા�યો 'આવ હયા વારતા ક�ુ ં', બાળવાતા�સ�ંહ ઉપરાતં 'વાહ ર� વાતા� વાહ ', 'ઢ�ચ�ંુ ', '�મ�મ               
પત�ંગ�ુ ં', '��ુઈ પ�� ં' વગેર� તમેના બાળસા�હ�યની ન�ધપા� �ૃિતઓ છે. 
ફાધર ઈ�દુાસ કવલેી સાથે બાઇબલના Psalms-નો તમેણે કર�લો અ�વુાદ '�તો�સ�ંહતા ' અ�વુાદ��ેે મહ�વ�ું �દાન છે.              
'�ણાધ��ુ ંમહાભારત ' (1998) ત�ુણાવ�થાની મન:��થિતન ેઆલખેતો આ�મકથાનો �શ છે. 
  



અ�વુાદકો�ુ ંઆ�ખુ  
કિવ�ી ડૉ. �ા. ક�. વી. ડોિમિનકનાં ��ે�માં ચાર કા�યસ�ંહો છે. એની સાથે ડૉ. ડોિમિનકના નામે �ુલ                

26થી વધાર� ��ુતકો છે. કિવ , િવવચેક , વાતા�કાર અને સપંાદક તર�ક� િવિવધ સા�હ�ય �કારમાં નામના              
મેળવનાર ડૉ. ડોિમિનકના ં ��ુતકો દ�શિવદ�શના નામા�ંકત �કાશકોએ �ગટ કયા� છે. 

ડૉ. ડોિમિનક સાથનેો મારો પ�રચય ��ે�માં લખનાર લખેકોની સ�ંથા "�ગ�ડ ઑફ ઇ��ડયન �ગ�લશ             
રાઈટસ� , એ�ડટસ� એ�ડ ���ટ�સ (GIEWEC) �ારા થયો છે. ���તુ સ�ંથાના �થાપક સ�ય અને કાય��મ સ�ે�ટર�               
તથા સ�ંથાના �ખુપ� "રાઈટસ� , એ�ડટસ� એ�ડ ���ટ�સ" (WEC)ના ��ુય ત�ંી તર�ક� �ુ ં ડૉ. ડોિમિનકને ઓળ�ું               
�.ં તેઓ પોતાના ંલખાણોથી ન ેઆચારિવચારથી એક િવ�નાગ�રક છે.  

આ�વન િશ�ણમાં રોકાયેલા ડૉ. ડોિમિનક ક�રલના તો�ુ�ષુા ખાતે ��મૂન કૉલજેના ��ે�ના           
અ��ુનાતક અને સશંોધન �ડપાટ�મ�ેટના એસોિસયટે �ોફ�સરના હો�ામાથંી 2011માં િન�તૃ થયા. �યારથી તઓે            
�રૂો સમય ��ે�માં લખવા તથા નવો�દત લખેકોને સ�ના�મક લખેન ��ેે �ો�સા�હત કરવામાં પરોવાયેલા             
રહ� છે.  

અમે પો��ડચરે� �િુનવિસ�ટ� ઓ�ડટો�રયમમાં 2014માં યો�યલેા ��ે� �લટરર� ફ���ટવલમાં મ�યા          
�યાર� ડૉ. ડોિમિનક� મને ક�ું ક� , "ફાધર વગ�સ , માર� સાથે 55 વષ�ની �મર� કોલજેમાથંી િન�તૃ થયેલા મારા                 
િમ�ો વ�ુ અથ�પાજનમાં રોકાયા છે. પણ �ું �ણૂ� સમય ��ે� સા�હ�ય સ�વા અને બી�ને એમાં �ો�સા�હત                
કર� માગ�દશ�ન આપવામા ંર�યોપ�યો ર�ુ ં�.ં  

ડૉ. ડોિમિનકની �ેરણાથી આપણા �ધૂ��ય કિવ યોસફે મકેવાનના �જુરાતીમાથંી ��ે�માં અ�વુાદ           
થયેલા અ�ગટ કા�યસ�ંહ "Throbbing Words" �ગે મ� એક સમી�ા�મક લખે લખીને WECમાં �કાિશત કય�              
હતો. વળ� , થોડાં વષ� પહ�લાં મ� ઈ�સુઘંી ફાધર શખેર મણીકમનો ��ે� કા�યસ�ંહ "On the Wings of Love"                 

િવશે લખલેો મારો સમી�ા-લખે ડૉ. ડોિમિનક� WECમાં �કાિશત કય� હતો. �યાર પછ� એમને સપંાદન કર�લા               
દળદાર ��ે� કા�યિવવચેન �થં "Critical Evaluation of Contemporary Indian Poetry in English"માં પણ             
એક �કરણ તર�ક� મારા એ લખેનો સમાવશે કય� છે. 

ભારતની વિૈવ�યસભર સ�ં�ૃિત�ું �િત�બ�બ ��ે�માં લખનાર ભારતીય કિવઓનાં કા�યોનાં         
િવષયવિૈવ�યમાં જોવા મળે છે. િવષયવિૈવ�ય ડૉ. ડોિમિનકનાં કા�યોનો પણ એક િવિશ�ટ �ણુ છે. સા�ં�ૃિતક              
અને વિૈ�ક િવષયો સાથે ડૉ. ડોિમિનકનાં કા�યો પયા�વરણની સમ�યાઓ , �ાિતભદે ને �લ�ગભેદ, બાળમ�ૂર�,             
ગર�બાઈ, નૈિતક પતન, બકેાર�, �ીશ��ત, પૌરા�ણક કથાઓ, સામા�જક અસમાનતા, અ�યાય ને અનીિત,            
રાજકારણ, આ�યા��મ�તા ને �ધ��ા �વા ઘણા િવષયોને આવર� લે છે. એમાં પયા�વરણ �મે, સામા�જક              
અસમાનતા, િવશાળ �વન���ટ અને �વદયા �વાં માનવસવંદેનનાં કા�યો ડૉ. ડોિમિનકની ખાસ િવશષેતા            
કહ� શકાય. 

સ�દયી વાચંકોના િવચારો , ��ૂયો , આદશ� અને સમ� �વનશલૈીને પણ પડકારનાર ડૉ. ડોિમિનકના            
ચાર કા�યસ�ંહો છે:  

1. Winged Reason (2010); 2. Write, My Son, Write (2011); 3. Multicultural Symphony (2014) અને               
4. Reason and Fantasy (2016).  

અહ� "ડૉ. ડોિમિનકનાં કા�યો"માં કિવની સવંદેના અને કા�યા��ુિૂત �પેુર� �જુરાતી અ�વુાદમાં           
ઉતાર�ને �જુરાતી સા�હ�ય�ેમીની વાચંન�ુ�ચને સતંોષવાનો �ય�ન છે. વળ� “ગો�સ ઓન ક���” કહ�વાતી            
ક�રલના ંસ�ં�ૃિત તથા નૈસ�ગ�ક સ�દય�ને પણ ડૉ. ડોિમિનકના ંકા�યો �ારા �જુરાતી વાચકવગ� ભટે� શક� છે.  
કદાચ કા�યરિસકોને �� થશે ક� , િનબધંકાર ફાધર વગ�સ પોલે અને સ�દયી કિવ�ી યોસફે મકેવાને મળ�ને               
ક�વી ર�તે આ �ળૂ ��ે� કા�યોનો અ�વુાદ કય� છે! સૌ �થમ મ� ડૉ. ડોિમિનકનાં કા�યોનો કામચલાઉ અ�વુાદ                 
કય�. પછ� િસ�હ�ત કિવ યોસફે� મારા અ�વુાદને ઝીણવટથી તપાસીને એ�ુંઆખર��પમાં �નુર�ચના કર�. મારો              
અ�વુાદ શ�દશ: અ�વુાદથી માડં� સમાનતાલ�ી અ�વુાદ કહ� શ�ંુ �ં તો યોસફે મકેવાને એ�ું અ�સુ�ન              
કર�ને �વત�ં સ�ન �વો અ�વુાદ કય� છે. 

છે�લ ે, આ કા�યો �ળૂ ��ે�માથંી �જુરાતીમાં અ�વુાદ કરવા અને �કાિશત કરવાની પરવાનગી            
આપવા બદલ કિવ ડૉ. �ા. ક�. વી. ડોિમિનકનો �દય�વૂ�ક આભાર મા�ું �.ં કા�યસ�ંહોના �કાશનમાં �થમ               



પ�ં�તએ રહ�નાર ર�ાદ� �કાશનના �કાશક હમંશે મોદ� અને �કાશનકામ સાથે સકંળાયલેા સૌ સાથીદાર             
િમ�ોનેઅહ� આભાર� �દયે યાદ ક�ંુ �.ં આ સ�ંહનાં કા�યો�ું ટાઈપ સ�ેટ�ગ કર� �સે માટ� તયૈાર કરનાર �નહેલ                 
મેકવાન તથા કા�ય�થંના કળશ�પ �ુદંર �ખુ��ૃઠ બનાવનાર કલાકાર �વુાન િમ� ઇમરાનનો પણ સ�મે             
આભાર મા�ુ ં�.ં  
અમદાવાદ - ફાધર વગ�સ પૉલ  , એસ.�. 
�ૂન 21 , 2016 - કિવ�ી યોસેફ મકેવાન 
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1. ��ૃિતની ઉદાર ભટેો 
કોયલ-ગાન 

રાત�ુ ંમરિસ�ુ ં 
�દવસ�ુ ંરણિશ��ુ.ં 
 

સવાર થાય 

મ�ંદરો-મ��જદોમા ંભ��તગાન ર�લાય 

�ણે ધરતી �વગ�! 
 

�ખો ખોલો તો - 
�રૂજ �મેૂ 

ને કમળ ખીલ!ે 
 



�લુાબોની માદક �ગુધેં 

ઘલેી બની માખી 

ના�યા કર� �લછોડ ફરત.ે 
�ૂઈના �લોનો હાથ 

મારા ગળે �પશ� 

�હાલ કર� 
�ુ ંઅ�ભુ�ુ ં� ૂઝંવણ  
 

પા�ુ ંપી�ં પપૈ�ુ ં

ઝખં ે

કોઈ વગડો - ચકલી 

મને ચાચેં ચાચં ે�મૂી  
કર� માર� ઉ�ણી! 
 

ધરતી �કૂ�  
ને પડ� કમોસમી વરસાદ 

�ણે હોઠ� લા��ુ ંમધ! 
 

ધોધમાર પડ� વષા� 

પલળ�ુ ંબાળક 

પરમાનદં� નાચ ે. 

 

ર�તે... �ણે વરસાદ� નદ� 

પાણીના છાટંા ઉડાડતો 

એક બાળક માર� �કૂ� છે 

સડસડાટ સાઈકલ 

 

પવ�તો પર બરફ 

બ�રંુગી આકાશ 

ઈ�રની �ણે ચાલ ેપ�છ� ! 
 

  



2. જો� જોસનની યાદમા ં 
�હાલા જોસન , ક�મ આટલા જલદ� અમને છોડ� ગયા ? 

(અમને કોઈ કારણ નજરમા ંઆવ�ુ ંનથી) 
તમા�ંુ અકળ ��ૃ� ુ 
અમને બનાવ ેએ �દ��ઢૂ ન ેિન:સહાય 

આ �યથા આ વદેના 

તમારા �ેમાળ �ુ�ંુબ માટ� -  
િમ�ો માટ� 

અસ� છે 

�ુઃખદ ��ય તો 

તમારા સૌથી નાના સતંાન�ુ ંહ� ુ.ં 
એ તો 

આ �ુ ંબ��ુ ંછે તે ��યા િવના 

તમને �મૂી ર�ુ ંહ� ુ.ં 
�લોના હારમાથંી �લો તોડ� ુ ં

અને રડતી-કકળતી બહ�નો પર ફ�ક� ુ ં 
તેની આ શી રમત! 
આવ ે��ૃ�દુ�વ  
તો એને કોણ અટકાવી શક� ? 

'ઊભા રહો ' એમ કોણ બોલ!ે 
હવ ેસમ��ુ ં, જોસન 

તમે તો ભઈ ભાર� ઉતાવળા.  
જલદ� જલદ� વાતચીત કરો 
જલદ� જલદ� ચાલો 

ફટાફટ કામ કરો 
તે ��ૃ� ુમાટ� પણ ઉતાવળ ? 

�વન અિનિ�ત છે 

માણસ શ��તશાળ� હોય ક� નબળા 

એટ�ુ ંતો ચો�સ 

�વન છે જ. 
આપણને સાભંળનાર� �ણ�ુ ંજોઈએ ક� 
ગમે ત ે�ણે  
ખર� પડ� છે �વન! 
જોસન , 

તમે ગયા તે િવ�ાનોન ેઘ�ુ ં�ુઃખ થ�ુ.ં 
તમાર� ગેરહાજર� 

છવાયેલી છે સવ��. 
તમે 

નથી એ હક�કત સાથ ે

સમાધાન કર� મેળ�ુ ં� ંસા�ંવના. 
પણ આ બ�ુ ંઅઘ�ંુ છે અમાર� માટ�. 
અમે અહ� હોઈએ ક� અ��ય� હોઈએ 



ઈ�રની ઈ�છા સાથ ેબધંાયેલા છ�એ. 
મહાન કિવએ ગા�ુ ંછે ક� - 
આપણે એમના હાથમા ંરમકડા ંછ�એ 

એના નચા�યા ંનાચીએ છ�એ.  
કોઈ પણ સમયે  
સદા એમની ઈ�છાન ે 
આિધન રહ��ુ ં 
એ જ છે ઉ�મ. 
 

  



3. �ુઃ�વ�ન  
કાલ ેરા�ે મને �ુઃ�વ�ન આ��ુ ં

બાજ પ�ી સાથ ે�ુ ંહતો આકાશમા.ં 
મ� સાભં��ુ ં- 
રડ� ુ ંહ� ુ ંએક તગ�ુ ંબાળક , 

એની મા - માર� માર�ન ેએને ખવડાવતી હતી. 
પાસેના �પંડામાથંી 

માયકાગંલો છોકરો 

વ��ુ-ંઘટ�ુ ંખાવા રડતો હતો. 
પાટ��લોટમા ંચાલ ેછે લ�ન સમારંભ 

ક�ટક�ટલી વાનગીઓનો રસથાળ  
બનીઠની આવલેા લોકો 

માણે છે ભોજનની �લ�જત. 
પાટ� બહાર 

ચ�થર�હાલ કંગાલ બ ેછોકર�ઓ  
�તૂરાઓ સાથ ેકચરાપટે�મા ં 
ફંફોસે છે ખાવા�ુ.ં 
�ુ ંઊડતો ઊડતો �હો�ુ ં� ંસરકાર� ��લૂમા.ં 
એક છોકરો ઊભો છે પરસાળમા ં 
�� ુસાથ ે

નથી બાધંી તેણે ટાઈ એટલ ે 
પા�યો છે િશ�ા , 

ભજેવાળ� મોસમ છે 

ચાળ�સ �ડ�ી તાપમાન 

પિ�મનો આ વારસો 

એટલે �લુામી�ુ ંઅ�કુરણ. 
પેલી �ુકાન આગળ માણસોની કતાર 

�ણે દર માસે ક�ડ�ઓની લગંાર 

આ વાઈન શોપ  
ચલાવ ેછે સરકાર. 
પેલો ર�તિપિ�યો �ભખાર� 

પણ �યા.ં.. 
પાસે ર�શન�ગની �ુકાન પર 

ઊભી છે ગર�બ �ીઓ હારબધં 

ર�તા પરના �હ�ર નળમાથંી  
વહ� ર�ુ ંછે પાણી કા�ં કા�ં 

તો વળ� જો� � ં, 

લોકો માટલા ંભરવા આ�યા છે 

પણ ચકલીમા ંપાણી નથી. 
ચકલી �ણે સૌની મ�ક કર� છે! 
બ ેમાળ�ુ ંપે�ુ ંમકાન �ણે મહ�લ 

સરસ ઓરડાઓ , ન ેવળ� બાગબગીચો 



તેમા ં�વીિમ�ગ �લુ. 
�યા ંરહ� છે ��ૃજન અને તેની પ�ની. 
બઠેા ંછે તેઓ ફોન પાસે . 

પરદ�શમા ંવસતા દ�કરાના ફોનની 

િનસાસો નાખતા 

�તી�ા કર� છે. 
�પંડપ�ી છે શહ�રને નાક� 

એક જ �પંડ�મા ંવસે છે �ણ પેઢ�ના લોકો. 
દાદા-દાદ� , તમેના દ�કરાઓ , તેમની પ�નીઓ 

ને પલેા ંનાના ં�લૂકાઓં 

બધા �એૂ છે સાથ.ે 
માર� �ખમા ંઝળઝ�ળયા ં 
તે ગાલ પણ વહ� ��નુી ધારા 

મને ક�ુ ંન દ�ખાય. 
અને વ� ુક�ુ ંજોવાની ઈ�છા પણ નહ� 

સવાર� રાબેતા �જુબ સાયરન વાગે. 
મા�ંુ �ુઃ�વ�ન ભાગે. 
  



4. આનદં�ુ ં�ાર�ધ  
િવ�ાથ�ઓના મોહક ગણવશેમા ં 
ખોવાઈ ગયેલી આનદંની �ખો. 
તેમની સાથ ેઅ�ણતા ંજ સરખા�યા ં 
તેણે પોતાના ચ�થર�હાલ કપડા.ં 
ક�વા આનદંના હતા એ �દવસો! 
મ�મી મન ેગાલ ેજોરથી પ�પી કર� ટા... ટા... કરતી  
પછ� રા�શ , �વીણ અન ે��મતા સાથ ે 
પત�ંગયા ં�મ ઊડતો �ુ ં��લૂ ેજતો. 
અમે વાતો કરતા ં , ગીતો ગાતા ં�દૂતા-ંદોડતા ં 
ઓહ! એક ગાડ� આવી ગીધડાની �મ 

એમા ંમન ેલઈ  દોડ� ગઈ ગાડ� ઝડપથી. 
એક દાઢ�વાળા માણસ ે 
કાઢ�ો કાળો �માલ  
મારા �ુદનન ેકર� દ��ુ ં�પુ! 
મને એક ઘરના ઓરડામા ં�રૂ� દ�ધો. 
વાસી રોટ� ખાવા આપી. 
થાક�લો , લોથપોથ થઈ ફશ� પર �ઘી ગયો  
સવાર�  
ગાડ�મા ંલઈ ગયો અ��યા શહ�રમા ં 
મને પહ�રા�યા ંચ�થર�હાલ કપડા ં 
જો �ુ ં�કુમ ન સાભં�ં તેમનો 

તો માર� નાખવાની આપી ધમક�  
મા�ંુ �વૂા�ુ ં�પંડપ�ીમા ં 
ને એ જ વાસી રોટ� ખાવાની. 
સદા ગદંા ફાટ�લા ંકપડા ંપહ�રવાના:ં 
તેમની ઈ�છા �ટ�ુ ં 
�ુ ંન કમા� તો વઢતા ન ેમારતા. 
માતાિપતા - ��મતાન ે 
છોડ�ા ંવરસો ગયા ં 
તેઓ મન ેખોઈ રડતા ંહશ ેઆ� પણ. 
આનદંની �ખો ��થુી છલકાઈ રહ�  
"સાલા �તૂરા  , �ુ ંઆમ ક�મ ઊભો છે ?" 

િનઃસહાય આનદંન ેદાઢ�વાળાએ માય�. 
"ચલ � �ુકાન ે�ુકાન ેભીખ માગ  
નહ� તો માય� જઈશ." 

આનદં રડતો રડતો �ુકાન ે�ુકાને  
માગંી ર�ો ભીખ! 
 

  



5. સ�દય�  
અર�સામા ંજોઈન ેક�મ બડબડાટ કર� છે �ુ ં, હ� છોકર� ? 

મા , ભગવાને મન ેથો�ુ ંવ� ુ�પ આ��ુ ંહોત તો ? 

માર� વહાલી , કોણે ક�ુ ંક� , �ુ ં�પાળ� નથી ? 

ઘણા �કારના ંસ�દય�મા ંફ�ત એક જ છે શાર��રક સ�દય�! 
કરમાય અન ેસડ� �ય છે શાર��રક સ�દય�. 
�લ સડ� �ય �યાર� કોઈ એની પરવા કર� છે ? 

�રૂજ �ુદંર ખરો , પણ બપોર� કોણ એન ેમાણી શક� ?  

��ૃિતના પદાથ� �ગટ કર� છે  
પોતાના ંચમક અન ેસ�દય�. 
શા�ત સ�દય� તો શા�ત િસ�� છે. 
કહ�વા�ુ ંછે -  
�પાળો તો એ � �પા�ં કામ કર�. 
�ુઓ અને િવચારો. 
શ�ેસિપયર , શો , ગાધંી , �લ�કન , 

મધર ટ�ર�સા , નવરાિતલોવા , િવનસ , સરે�ના... 
કોણ વધાર� લોકિ�ય છે: િવનસ ક� ઐ�યા� ? 

આપણા લાડ�લા કલામન ેકઈ બાબત �િેસડ�ટ બનાવ ેછે ? 

શાર��રક સ�દય� તો �ય��તગત ન ેસાપ�ે છે ; 

કોઈકન ેસફ�દ ગમ ેતો કોઈ બી�ન ેકાળો રંગ ગમ.ે 
મા માટ� એ�ુ ંબાળક કદ��ુ ંન હોય  
ક�ુયં કદ��ુ ંનથી ; કારણ , ઈ�ર� તે�ુ ંસ�ન ક�ુ� છે. 
જયાર� લૉર��સ સાપ�ુ ં��િુતગાન કરતો હતો �યાર�  
તમ ેસાપ�ુ ંસ�દય� અ�ભુ��ુ ંનહો� ુ ં? 

"સ�ય જ સ�દય� છે" એ�ુ ં�ક�સ ેશીખ��ુ ંજ છે તો  
ફ�ત આ�યા��મક સ�દય� જ આપ ેછે શા�ત આનદં. 
માર� વહાલી દ�કર� , �ુ ં�રૂજ �વી બન. 
તારા ં�ત�રક સ�દય�થી �કાિશત કર આ �ધારા જગતને. 

 

 

6. ગાય�ી�ુ ંએકાતં  
પા�ંીસ વષ�ની �મર� િવધવા બનેલી ગાય�ીન ે 
આ� થયા �યાશી વષ�. 
તે પાચં બાળકોની મા. 
�ણ દ�કરાઓ અન ેબ ેદ�કર�ઓ. 
અમે�રકામા ંછે ત ેબધા ં 
તેમ�ુ ંિવ�ામ�થાન એટલ ેઘરડાઘંર. 
શહ�રમા ંખાલી પડ�ુ ંછે સતંાનોએ બધંાવ�ેુ ં 
તેમ�ુ ંઆ�લશાન ભવન! 
ઘરડાઘંરની એમની ઓરડ� છે  
અ�તન વાતા��ુ�ૂલત. 
� જોઈએ તે મળશ ેભોજન. 
બ�ુ ંજ એમની પસદંગી પર રડ��ુ ંછે. 
તેમના ંબાળકો એ �મમા ંછે ક� , 



�શુી-મ�મા ંછે તમેની મા. 
�બચાર� અિતશય �ુઃ�ખયાર� મા  
તે �ખૂી નથી. 
તેને �ઘ આવતી નથી. 
� િન�તેજ અને કરમાયે�ુ ંછે એ�ુ ં 
�ણે તે વાસી કમળ�લ  
વહ�લી સવારથી છેક સાજં �ધુી 

આરામ �રુશીમા ંબસેીને  
જોયા કર� છે �ૂર પિ�મ તરફ  
તે દ�કરાઓના ફોનકોલની �તી�ામા ંછે. 
તે એકલવાયી રહ� છે. 
તેના ંમાબાપ ક�ટલા ંભા�યશાળ� હતા.ં 
તેઓ ��યા ંએશઆરામથી અને �શુીમ�મા ં��ૃ� ુપા�યા ં; 

એમના ંબાળકો એમની આસપાસ હતા ં 
દ�કરાઓ અન ેદ�કર�ઓ , વ�ઓુ અન ેજમાઈઓ  
બાર�ક પૌ�પૌ�ીઓથી ઘર હરહમંશેા ંઆનદંિવનોદ�ુ ંધામ હ� ુ.ં 
માતાના અગાધ �મે�ુ ં 
અને સતંાનોથી �ૂર રહ�વાની અલગ વદેના�ુ ં 
કોઈ માબાપ માપ કાઢ� શક�ુ ંનથી. 
 

  



7. �ુ ંક�વળ �બા�ુ ંઝાડ  
�ુ ંક�વળ �બા�ુ ંએક ઝાડ  
છતા ંમ� સફળતા�વૂ�ક ��ંુૂ ક�ુ� છે મા�ંુ �વનકાય�. 
મ� પાર પડ�ો છે મારા સ�કનો હ��.ુ 
બસની રાહ જોતા મારા િવ�ાથ�-િમ�ોને  
�રૂજ કરમાવ ેનહ�  
વરસાદ ભ�જવ ેનહ�  
એમ 

�હમાલય �મ તેમની ઉપર છ�ી�પે રહ�  
મ� તમેન ેછાયા આપી છે. 
તેમના િનદ�ષ ��મત અને હા�ય ,  

�ેમીઓના િનસાસા અને �ુસકા ં, 

મને ગલીપચી કર� ક� મન ેરડાવી �કૂ�. 
જયાર� મારો િમ� પાવન આવ ે 
આવકા�ંુ �ુ ંતને ેમારા સહ� હાથોથી. 
મારો ર�ક �યૂ� કર� છે મા�ંુ પાલનપોષણ , 

તેના ં�કરણો ભોજન તૈયાર કર� છે મારા માટ� , 

જયાર� મન ે�હોર આવ ેછે  
�યાર� મ�મુ�ખી મને �મેૂ છે. 
માર� ડાળ�ઓ બન ેછે પખંીઓની પથાર�. 
કોયલો , કાગડાઓ , મનેાપોપટ આવ ેછે  
ને ઉ�ણી કર� છે માર� પાક�લી ક�ર�ઓની. 
તેમના મીઠા કલરવ અને ગાન મન ેઆનદં� ભર� છે 

રા�ે મારામા ંતઓે િવ�ામ કર� છે  
અને �ુયં મારા એક પગે ��ુ ં�.ં 
રાતની પવનલહર� અને ઝાકળ  
મને હ�તે �પશ� છે. 
�ુ ંપાક�લા ંપીળા ંફળો ખરે�ુ ં�.ં 
માર� છાયામા ં�તેૂલા  
�ભખાર� તે લ ેછે. 
ઓહ ભગવાન! માર� સેવાનો  
મને અનહદ થાય છે આનદં ,  

સાભંળો , પેલો છોકરો છોકર�ન ે�ુ ંકહ� છે તે , 

"િ�યે , આ ઝાડ કપાઈ જશ ે 
પછ� આપણે �ા ંમળ��ુ ં?" 

"�હાલા , અસ�ંય �વોને શાતા આપતા ં 
આ ઝાડન ેલોકો ક�મ કાપે છે ?" 

"તેઓ અહ�  
�સુાફરો માટ�  
એક છાપર� બાધંવા માગેં છે. 
હ� ભગવાન , �ુ ં� સાભં�ં � ંત ે�ુ ંસા�ુ ંછે ?" 

"ખ�ંુ , માર� દ�કર� , ખ�ંુ �ુ ંતો � ંલાચાર. 



તેઓ બી� �ાયં છાપર� બાધંીન ે 
�ુ ંમને બચાવી ન શક� ? 

�ુ ંબી�ં બધા�ં ુ ંભ�ુ ંક�ંુ � ંતેમ  
તેમ�ુ ંપણ ભ�ુ ંનથી કર� ુ?" 

�ુ ંકંઈપણ બો�યા િવના સ� ુ� ંબ�ુ ંજ  
મારામા ં�ુ ંલાગણી નથી ? વદેના નથી ? 

મને �વવાનો હ� નથી ? 

હ� ભગવાન , તારો માણસ ક�મ છે આટલો �વાથ� અન ે�ર , 
ધરતીના સમતોલપણાને ખલલે પહ�ચાડવા માટ�  
�ુ ંત� એ�ુ ંસ�ન ક�ુ� છે ? 

જો �ુ ંએને પાછો બોલાવી લઈશ તો  
નદંનવન બની રહ�શ ેઆ એક �હ. 
"મારા બાળક , મ� માર� જ �િત�િૂત��પ  
એ�ુ ંસ�ન ક�ુ� છે. 
પણ એ અવળે માગ� ચાલ ેછે. 
માર� મહા�યથાની કોઈ સીમા નથી. 
દર�ક �થળે પીટનાઈ આ જ દશા છે. 
માર� આ માનવ�તન ેસ�વી જોઈતી નહોતી , 

પણ એક િપતા પોતાના ંબધા ંસતંાનોને ક�વી ર�ત ેમાર� નાખી શક� ?" 

 

  



8. માર� �કશોરાવ�થાનો શોખ  
માર� �કશોરાવ�થાએ  
સાજં પડ� ે 
રાતના �ધાર �ધુી  
ગલકાટંો લઈ  
નદ� �કનાર� બસેી  
માછલી પકડવાનો શોખ હતો. 
�ુ ંઅન ેજોસેફ નદ� �કનાર�  
સમય ગાળતા. 
મ�છરોના ગણગણાટ વ�ચ ે 
માછલી પકડવા  
નદ�મા ંગલકાટંો નાખી �બૂ રાહ જોતા ં 
માછલીને પાણી બહાર કાઢતા  
રોમાચં થતો. 
�ણે અનરેો �વગ�ય આનદં! 
�બચાર� માછલી તરફ�ડયા ખાય  
ને એમન ેમળે એ �રતાનો આનદં. 
પણ એકવાર  
એક માછલીન ેબહાર કાઢતા ં 
જોઈને આઘાત પા�યો. 
લા��ુ ં, મને કોઈ ખ�ચ ેછે આકાશમાથંી 

�ુ ંદોર�મા ંલટકતો  
તરફ�ડયા મારવા લા�યો. 
તરત થયો પ�ાતાપ  
મ� ગલમાથંી કાઢ� માછલી  
ને તરતી �કૂ� પછ� પાણીમા.ં 
પછ� �ાર�ય  
મ� ગલકાટંાન ેહાથ નથી લગાડ�ો , 

ક� ન પકડ� માછલી.  
�વન િવશ ે 
�ચ�તનમનન કર�ુ ં

એ બ�યો મારો આનદં. 
  



9. ગર�બો અન ેતવગંરો  
સ�નહારના �વ�ન ે 
ન ભદે ધિનક-ગર�બનો , 

એ તો માનવસ��ત ભદે. 
�ુદરત છે ભર�રૂ  
પોષે છે હ�રયાળ�ન-ે�ાણીઓને  
પણ ધરતીમાતા  
� કર� છે સૌ�ુ ંલાલનપાલન  
તેની આડ� આવ ેછે  
�વાથ�લોભી માનવ.  
લાખો ��ૃો ન ેિન� ૂ�ળ કર� છે  
સહંાર કર� છે હ�રો �ાણીઓનો. 
પોતે બનાવલેા ંશ�ો જ  
આપિ� ખાડ� કર� છે  
પોતાના �વન સામ.ે 
ખર�ખર માણસમા� પોતે જ  
છે કમાલ. 
અક�પનીય એની િસ��ઓ  
ને �દયભધેક એના ં 
િવનાશક કાય�  
ક�ટલાક તવગંરો �રૂતી જ  
મયા��દત હોય છે  
એની િસ��ઓ... 
એક તરફ કરોડો �ખૂ ેમર�  
બી� તરફ �વા�દ�ટ વાનગીઓની  
�પધા�ઓ રચાય  
�વનજ��રયાતને વલખતા લોકોના ભોગ  
થોડા લોકો માણે ભોગિવલાસ. 
�ુ ંહ�રયાળ� ક� �ુ ં�નવરો  
�ા ંવહ�ચી લ ેછે ધરતીનો �હ�સો. 
શા�ત એવી ધરાનો  
મરણશીલ માનવન ે 
વહ�ચી લવેાનો શો હ� ? 

લ�મુતીઓન ે, �ુઓ મારવામા ં 
બ�મુતીઓ પાસ ેશો �યાય ? 

ક�ટ�ુ ંદયિનય! 
કંગા�લયતમા ં 
સબડતા કરોડો લોકોન ે 
ઉગારવા ક� સા�ંવના  
આપવા ધમ� કંઈ ન કર�. 
સમાજવાદ ન ેસા�યવાદને  
શરણે રાકંજનો , 



બ�ુ ંજ રાજસ�ા�ુ ં 
� કંઈ કરો ત ેસમાજ માટ�  
પણ સ�ાધીશો કર� ��ટાચાર  
ને બન ેસર�ખુ�યાર. 
ત�વ�ાન �યથ�  
સમાનતા ક�વળ ક�પનાની �ુિનયા. 
છે તો �ડૂ�વાદ  
ને બવેડાય છે ગર�બો  
એમના ં �વ�નો ચકના�રૂ  
નથી તો ત�ુંર�તી  
નથી તો આનદં  
આ છે �ડૂ�વાદ. 
 

10. િન�ાહ�ન રાત  
હર�ક સવાર�  
કોયલ ટ�કુ� ટ�કુ�  
મને જગાડ� , 

પાછલી રાતે મન ે�ઘ નથી આવતી  
કલાકોના કલાકો �ધુી �ુ ંઅ�વ�થતાથી પડ� ર�ુ ં�.ં 
થાય છે ક� કોયલ મન ેજગાડ�. 
એની ઈ�રદ� પથાર�મા ં�ઘ ેછે કોયલ  
અને એન ેવહાલ કર� છે હમેંશા ંશાતં પવન! 
રાતભર હાલરડાથંી �વુડાવી રહ� છે રાત�ુ ંગીત  
એ �ફકર ક� �ચ�તા િવના  
ઘસઘસાટ �ઘ ેછે. 
�ુ ં�ઈૂ ર�ુ ં� ંમારા કો���ટના ઘરમા ં 
માનવસ��ત ગરમી સામે લડતો ર�ુ ં� ં 
અને થા�ો કયો � ંગરમ હવા ફ�કાતા ફ�નના અવાજથી  
અકરાિંતયા બની ખા�ુ ંરાતે  
અ�વ�થ �.ં 
અવળ� માર� �વનશલૈી  
ઈ�ર� આપલેા �ઘના દાનને  
ફંગોળ� દ� છે. 
ઓહ! છેવટ� કોયલ મને સાદ કર� છે , 

પથાર�માથંી ��ંુ ને નીક�ં ઘરની બહાર  
ને ર�ળયામણી સવારના સરોવરમા ં 
બસ કર� ર�ુ ં�નાન. 
 

 

 

 



11. � ૃદંા  
બાર ક� તેર વષ�ની છોકર�  
નામે � ૃદંા  
ટ�.વી. પર હતી કાલ ે 
તે દ�ખાતી હતી દ�વ�ૂત શી  
ને નાચતી હતી મ�રૂ �મ. 
હા , એક જ પગ પર ત ે��ૃય કર� છે  
�ા ંછે બીજો પગ ? 

�ુ ંત ેવાળ�ને બાધંી રા�યો છે ? 

�ુ ંતે જોવા મથતો હતો. 
હ� ઈ�ર! 
આને એક જ પગ! 
કાગંા�ંુ �મ ઠ�ક�  
તે મને �દયમા ંઉપડ� �ળૂ. 
�ુઃખ.ે.. 
ક�ટ�ુ ં�ર છે �ાર�ધ. 
તે િવ�મા ંપાથર� છે �કાશ  
અને લાખો લોકો  
મેળવ ેછે મનોરંજન! 
એને કોણ આ�ાસન આપે ? 

�વન શ�ુ થતા ંજ  
તેણે ક�ટ�ુ ંબ�ુ ંવઠે�ુ.ં 
હ� તો હ�રો માઈલ છે આગળ  
એક જ પગથી આગળ જશ.ે 
શ��ત અન ેસફળતામા ં 
ફ�રવી દ�ધો પડકાર  
જગત માટ� આ ઉઘાડો સદં�શ! 
 

12. રા�લુની �ુિનયા  
િશ�ક� ગ�ના કર� , 
"રા�લુ , બહાર નીકળ ," 

વગ� થરથય�. 
વગ� બહાર ઊભો ર�ો. 
એ બ� ુરડ�ો. 
ગઈ કાલનો પાઠ  
એ ભણી શ�ો નહ� , 

દોષ કોનો ? 

દા��ડયા બાપ ે 
માને માર�  
પોતાનેય માય�  
ફ�ક� દ��ુ ંરાત�ુ ંખાવા�ુ ં 
કોઈ ન શ�ુ ં�ઘી. 



�ર બાપ ,  

�ર િશ�ક ,  

�ર �ુિનયા.  
�ેમ ઝખેં  
ગર�બડો રા�લુ. 
 

  



13. આ તે ક�વી �જ�દગી! 
ગરમલા� ભ�ીની ગરમીથી  
ઉકળતા ડામરન ેપાથર�  
સીધી જ ચાલી આ�ુ ં�.ં 
ગરમ ગરમ દ�હ  
શીળો િવ�ામ ઝખં ે 
ને ઘર તો છે ઠં�ુગાર! 
ઘાસ�ુ ંછાપ�ંુ  
� ૂઠંાની ભ�ત  
��ુલો દરવાજો. 
પથાર�વશ મા  
�ખૂીભ�ખ  
�તે ઈશાર� બોલાવ.ે 
��લૂથેી આવલેી  
�ખૂડાસં દ�કર�  
ખાવા�ુ ંશોધે.  
મા અને દ�કર� માટ�  
તપેલીમા ંહતા થોડા ભાત  
શરે�ના �તૂરાઓએ માણી ઉ�ણી. 
રાત પડશ ેને આવશ ેદા��ડયો પિત  
વાતે વાત ેમારશ.ે 
સવાર� મોત  
સા�ં સવ�િવનાશ  
આ ત ેક�વી �જ�દગી! 
 

 

  



14. ભારતીય લોકશાહ�  
�ુિનયામા ંમોટ� ગણાતી  
િવ�મા ંઅદ�તુ  
તે છે ભારતની લોકશાહ�. 
અબજોનો ધધંો કરાવ ે 
પાલા�મે�ટની � ૂટંણી  
િધ�ાર..... 
�નૂ  થાય �બનસા�ંદાિયકતા�ુ ં 
મા�ુ ં�ચક�  
ધમ� અન ે�િતઓ. 
�ાતંવાદ અન ે�ામભાવ  
ગળ� �ય  
રા��ભાવના અન ેદ�શદાઝન.ે 
પ�ો રમ ેકોમવાદની રમતો  
કહ�વાતા સા�સુતંો આગળ  
િશર �કાવ ેનેતાઓ. 
��ના ��ો રહ� �ય યથાવત  
� ૂટંણીઓમા ં 
ચાલ ેબે�મૂાર �ુ�ાણા ં, 

સ�ાનો �ૂ�ુપયોગ. 
� ૂટંણીઓમા ં 
આતકંવાદ�ઓ કર� તોડફોડ  
નાગ�રકો , પો�લસો , સૈિનકોના ં 
�ય �ાણ. 
હ�રોના ં�� ુપી  
રાજ કર� લોકશાહ�! 
�નેુગાર સાસંદોથી  
બ�મુતી �રુવાર થાય  
સસંદમા ં- 
કરોડોના ંકાળા ંનાણા ં�હ�ચાય. 
આમ , લોકોના લોહ� �સૂ ે 
��ટાચાર� સરકારો  
�સેૂ છે લોકોના ંલોહ�! 
ક�વી વફાદાર� મતદારો ��યનેી! 
 

 

  



15. �યૂ��હણ  
ચ�ં �  
�હણ કર� �યૂ��ુ ં 
તેને સતંાડવા કય� �ય�ન. 
પણ દ�દ��યમાન �યૂ�  
ચ�ં પર ઢળવા ંદ�ધા ં 
પોતાના જવલતં �કરણો. 
માનહાની અને ડરનો માય� ચ�ં  
સરક� ગયો �યૂ�થી �ૂર. 
�ાનના �યૂ�ન ે 
કદ� �હણ ન કર� શક�. 
અ�ાનનો ચ�ં! 
અહ� તો  
�ણુવાન �યૂ�ને  
અ�ાની ચ�ં  
કર� છે ��ટ. 
િનદ�ષ �યૂ�ન ે 
હફ હફ કર�  
ખાઈ �ય છે ��ટાચાર� સરકાર. 
સા�ુ ંએ છે ખો�ંુ! 
ખો�ંુ છે એ સા�ુ!ં 
 

  



16. આનદં અન ેવદેના 
એક િસ�ાના બ ેબા�ુઓ 

એટલે આનદં અન ેવદેના! 
ઉછાળ�એ છ�એ એન ેવહ�લી સવાર�  
લોકોને તો ઘણેભાગે  
મળે છે વદેના. 
આનદં ? �ણે પાણીનો છટંકાવ. 
વદેના તો ધસમસ�ુ ં�રૂ �ણે  
એ તો ચા� ુરહ� ચોમાસા ��ુ.ં 
આનદં તો ઝાકળ શો 

પણ વદેના તો  
ઝરમરતા બરફની �મ  
વર�યા જ કર�... 
વર�યા જ કર�... 
 

  



17. ઈ�રને નામ ે 
�નુા�હત �ૃ�યો થાય ઈ�રને નામે  
પરગ�ુ સેવામડંળ કઈ ચાલ ેઈ�રને નામે  
ધમ���ુો ખેલાય લાખોના �ન �ય ઈ�રને નામ ે 
લોકશાહ� ��ૂયો ઊડ� �ય ઈ�રને નામે  
�હાલા-ંદવલા ંપોષાય ઈ�રને નામે  
�ધ��ા �સ ેઈ�રન ેનામે  
કોમકોમ વ�ચ ેઝરે ફ�લાવાય ઈ�રને નામે  
સા�યવાદના �ાસ �ધંાય ઈ�રન ેનામે 

આતકંવાદ કર� હ�યા હ�રોની ઈ�રને નામ ે 
�કશોરો જોડાય આતકંવાદમા ંઈ�રને નામે 

િવલાસ ભોગવટો ભોગવાય ઈ�રને નામે 

ધિનકવગ� શોષે ઈ�રન ેનામે 

�બનસા�ંદાિયકતા બને િન� ૂ�ળ ઈ�રને નામ ે

��ટાચાર જ િશ�ટાચાર થાય ઈ�રને નામે 

ઈ�રથી ઈ�રનો છેદ ઉડાડાય  
માનવભગવાન ��થાિપત થાય ઈ�રને નામ.ે... 
 

  



18. કૌ�દુ� િશ��કા�ુ ં��ૃ� ુ 
આપણા ંકૌ�દુ� િશ��કા ર�ા ંનથી આપણી સાથ ે; 

ઓગ�ટની ચોથી તાર�ખ ેઓલવાઈ ગયો એ �કાશ. 
ઘણી �ીઓ માટ� એ �દવાદાડં� હતા ં 
�ેરણા આપનાર હતા ં 
સમયના �વાહમા ંએ વહ� ગયા.ં 
પોતાના િપતાથી �ેરણા પામી  
એ એકલવીર , અિવવા�હત ર�ા.ં 
પોતાના િમશનમા ંર�યાપં�યા ંરહ�નાર  
�ુમારાવ�થાથી ગાધંી�ની કમાલથી પામી �ેરણા  
વડકશ ગમે સાભંળ� ગાધંીવાણી 

હ�રજનોના ઉ�ાર અથ�  
ભડંોળ ભે�ુ ંકરવા લાગી ગયા ંકામે. 
સોળ વષ�ની એ મચં પર ચઢ� ગઈ  
ને દાનમા ં�કૂ� પોતાની સોનાની બગંડ�ઓ , 

આહવાન આ��ુ ંસૌન ેદાન કરવા  
પોતાનો ગળાનો હાર આ�યો. 
આપી ર�નજ�ડત વ�ટ�  
આ�ય�થી ગળગળા થઈ �છૂ�ુ ંબા�એુ -  
"આ આપવાની તારા માબાપની ત� લીધી છે પરવાનગી ?" 

કૌ�દુ�ના િપતાએ - હલાવી મા�ુ ં- હા પાડ�. 
બોલી કૌ�દુ� , "વચન લ� છે ક� કદ� નહ� ધારણ ક�ંુ અલકંારો." 

મલબારની ��લૂમા ં�હ�દ� શીખલેા ં 
કૌ�દુ� આમ સા�ંુ �વન ��યા ં 
ગાધંી પગલ ેચા�યા ં 
રા���ય ભાષા શીખવી બા�ુ ંવષ� લગી. 
કૌ�દુ�ની �વનઝલક �� દ� આપણી �ખો  
બનીઠની ફરનાર� �ીઓના ંકામ  
એની આગળ ઝાખંા. 
આ અણમોલ ર�નન ે 
નમાવીએ આપણા િશર! 
 

  



19. �તરરા���ય મ�હલા �દન  
સમ� િવ�મા ંઉજવાય છે  
�તરરા���ય મ�હલા �દન. 
િમ�ટ�ગો થાય , ન�� થાય કાય��મની �પર�ખા  
થાય વચનોની �હાણી , ફાળા વહ�ચાય 

�િત��ઠતો ��ૂય  
�બરદાવવામા ંઆવ ેમ�હલાઓ. 
બોથડ �જ�દગી �વનાર  
આપે નીરસ �વચનો , 

વળ� વળ�ને એ જ �ૂની વાતો થાય. 
એ જ ��ો ચચા�ય. 
મ�હલા તો રમકડા ં 
જ�મથી �ત �ધુી  
��ુુષને સતંોષવા�ુ ંસાધન! 
કામે�છા�ુ ંબ��ંુ સાધન. 
જ�મે �યારથી જ અપ�કુન. 
એ�ુ ંજ�મ�ુ ં�યથ�. 
�ણૃહ�યા તો કરાય જ ને! 
પણ �ુ ંમાતા િવના �વન શ� છે ? 

બાળપણથી જ �તીય ભદે  
ભાઈ આવ ેએ ઇ�છનીય  
બહ�ન માટ� તો � વ��ુ ંઘટ�ુ ંતે - 
રસો�ુ ંએની ક�દ  
એ બહાર નીકળે જ નહ�  
એને શાના ંરમકડા ં? 

એને �ુ ંરમ�ુ ં? 

ભાઈની ઈષા� તને ેસતત  
બા-બા� ુચાહ� ભાઈને જ  
ને પોતે તો ખાય ઠપકા  
માર પણ -  
િશ�ણને નામ ેમ��ુ.ં 
એથી એન ેન�હ નોકર�. 
એટલે એ પરાિ�ત �વ.ે 
�વનસાથીની પસદંગી �ાથંી થાય ? 

એ�ુ ંક�ુ ં�ય��ત�વ ? 

ને આદરમાન તો હોય જ �ાથંી ? 

દાસી થવા જ �ણે જ�મી. 
બધા તનેી પર �ુલમ ��ુર�. 
�ુ�ંુબમા ંનોકરડ�  
�સવવદેના તો એ જ �ણે. 
બાળઉછેર તો એને જ માથ.ે 
લોહ�નો પરસેવો પાડ� છે  



સવારથી સાજં લગી  
એનો �ેમ , એનો �યાગ  
અ��ૂય. 
એ �ા ંછે રાજકારણમા ં 
અવાજ �ા ંછે - 
પ�રષદોમા ં, �હ�રસભામા ં, 

સસંદમા.ં.. 
ધમ�ય તનેે �ળવતા નથી  
મ�ંદર �વશેનો એને હક નથી  
એ ��ૂર� �ાનંી વળ� ? 

આ ��ુુષ�ધાન સમાજમા ં 
એ�ુ ં�થાન �ા ં? 

એ જ ચલાવ ે�ુિનયા 

એ જ કર� ભગવાનન ેઆ�ા  
ધમ���ટ એ જ કર� છે  
એ જ ધમ��થંો લખ.ે.. 
એ જ �િતની િનયિત ન�� કર�. 
�ી-મ�હલા માનન ેયો�ય... 
ક�મક� ત ેતાર� માતા છે  
બહ�ન છે  
પ�ની છે  
િશ��કા છે  
પા�રચા�રકા છે  
અને છે તે માર�  
દ�વ�ૂત. 
 

  



20. �મ�વીને લાલ સલામ  
તમોને લાલ સલામ છે હ� �મ�વી  
તમે છો રા��ની કરોડર��ુ! 
તમે વાવો છો બીજ  
લણો છો ધા�ય , 

અમે ખોઈન ેપોઢ� જઈએ છ�એ. 
તમે કાતંીન ેવણો છો  
બનાવો છો �ુદંર વ�ો  
અમે પહ�ર� વટ પાડ�એ છ�એ. 
તમે બાધંો છો ઘર  
પણ રહ�તા નથી તમે  
અમે �યા ંરહ� ઘોર�એ છ�એ. 
તમે પરસવેો પાડો છો કારખાનામા ં 
પેદા કરો ચો અગ�ણત ચીજવ��ઓુ  
અમે તેનો ઉપયોગ કર�  
માણીએ છ�એ �વન. 
મોટ� લાલ ભ�ીમાથંી કાઢ�  
તમે ફળફળતો ડામર પાથરો છો ર�તા પર  
અને અમ ેદોડાવીએ છ�એ તેના પર ગાડ�. 
તમે ર�તાની , બ�રની સફાઈ કરો છો  
પણ અમે જ તમન ેઆઘા રાખીએ છ�એ  
ને ગદંક� પણ ગદંક� કર�એ છ�એ. 
તમે �વ�નો સવેતા ં 
અમારા �વનની ઈષા� કરો છો  
આ વા�તિવકતા તમન ે� ૂ�ંયા કર� છે  
એટલે દા�ની �ુકાન તમને �વગ� લાગે છે. 
�મ�વી તમને લાલ સલામ  
ક�મક� તમારા િવના  
અમા�ંુ �વન શ� નથી. 
અમે તમને વતેન આપીએ છ�એ  
એમા ંઅ�યાય ન કર�એ  
કારણ , તમારા ��ુ ંઅમે કર� શકતા નથી. 
એમના કામ�ુ ંયો�ય વતેન આપો �ટ�ુ ંવ� ુરાખીએ , એટ�ુ ંવ� ુમળે  
માનવતાનો �મે ર�ડો. 
તો આપણી આ�યા��મકતા મહોર�રહ�શ ે

કરમાશ ેનહ�. 
 

  



21. લ�મીની અર�  
ર�ખા માર� �વુા સાથીદાર  
મારા કરતા ંદસ વષ� નાની  
તે�ુ ંલ�ન છે , 

તે લ�નમા ં�� ? ન �� ? 

તેમા ંહાજર ર�ુ ં? ગેરહાજર ર�ુ ં? 

ભયકંર અવઢવમા ં�.ં 
આ માગં�લક �સગં છે  
ક�ટલો ઉ�લાસભય� મોજમ�મા ંહતો લ�નમડંપ. 
�ુ ંતો �ણે જલ �બન મછલી! 
તેમા ંશી ર�તે વ�ં ? 

મને વણે મારશ ે-  
લ�મી , �ુ ં�ાર� હાથ પીળા કર� છે ? 

લ�મી , �ુ ંજ હવ ેરહ� ગઈ છે. 
આ �ુ ંન સહ� શ�ંુ. 
તે�ીસ વષ�ની �ુ ં�ુમા�રકા  
માર� �ાયં �લૂ નથી. 
"લ�મી છે તો દ�ખાવડ�." 

"અર� ત ેતો ઘરનો દ�વો થશ!ે" 

પણ  
કોઈ વાસણ તળે ત ેદ�વો  
�ણે ઓલવાઈ જવા  
િનમા�યો ન હોય! 
લ�ન માટ� માગા ંઘણા ંઆવ ેછે  
ચા લઈન ે�વુાનો આગળ  
�બ� થાય છે  
એનો દ�ખાવ સૌન ેગમે છે. 
પણ મોટ� અડચણ છે  
દહ�જ ક�ટ�ુ ંમળશ ે? 

�ુ ંદસ વષ�ની હતી  
�યાર� જ િપતા ગયા. 
મા ક��સરથી િપડાય છે  
થોડ� જમીનમા ંના�ુ ંછાપરા�ુ ંઘર  
મોટ� બહ�ન તો પરણી ગઈ. 
બ ેહ�ર �િપયાનો મારો પગાર  
એમા ંમાડં માડં ભરણપોષણ થાય. 
મારા ં�વ�નોના પરપોટા  
ફટ ફટ �ટ� ગયા છે  
મા�ંુ કોઈ �વ�ન નથી  
�ુ ંએકલી રહ�... �ુમા�રકા... 
 

  



22. લખ , મારા બટેા , લખ 
ભાગ- 1 

મારા બટેા , 

તારા સ�નમા ં 
મા�ંુ છે એક િમશન , 

ક�ુ ંછે ઈ�ર�  
મારા કાનમા.ં 
ક�મ �ુએ છે �ુ ંસામ ે? 

જો તાર� પેનના છેડ� , 

�યા ં�ુ ં��ૂમ બોલ � ં 
ને કાગળ પરની �ુ ં 
વહ�તી સહ�... 
લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
�ુ ંતન ે 
અટકા�ુ ંનહ�  
�યા ં�ધુી લખ. 
ભાગ- 2 

તને �પશ� છે  
�મેુળભય�  
આ ��ૃ�ટનો �વર ? 

�ુ ંમાર� સાથ ેતાલમેલમા ંનથી 

એ�ુ ં�ુઃખ છે , 

હ�રયાળ� અન ે�ાણીઓ  
મારા તાલમા ંતાલ મળેવી 

નાચે છે. 
તાલમેલ  
અને એકરાગ છે. 
અ�-ુઅ�મુા ં; 

દર�ક પરમા�મુા ં; 

દર�ક હલનચલનમા ં; 

હાથીના ંવભૈવી  
મ�મ પગલામા ં; 

�ગૃની હરણફાળમા ં; 

વધની ધીમી ગિતમા ં; 

સસલાનંી દોડાદોડમા ં; 

�ચ�ાની લાબંી ફાળમા ં; 

�ુ�રની ઝપટમા ં; 

�ખસકોલીના સરકવામા ં; 

કાગંા�ંુની ચાલમા ં; 

ર�છની ધસમસમા ં; 

ઘોડાની વગેીલી દોડમા ં; 



બળદની ઉ�છલ-�દૂમા ં; 

�તૂરાના ધસારામા ં; 

ક�તૂરના ફડફડાટમા ં; 

સાગરપખંીની �બૂક�મા ં; 

કલક�લયાની ઝડપી તરાપમા ં;  

દ�શાતંર કરતા ંપખંીના �થળાતંરમા ં; 

કાગડાના ફડફડાટમા ં; 

સમડ�ની ઝપટમા ં; 

ગ�ુડની તરાપમા ં; 

મેનાની પાખંમા ં; 

મધમાખીના બણબણાટમા ં; 

મ�છરના ગણગણાટમા ં; 

સાપના સરકવામા ં; 

કાનખ�ૂરાની ચાલમા ં; 

સો પગવાળા �વડાનંી �ચૂમા ં; 

તથા �વજ�ંઓુ અન ે�વડાઓંના ંહલનચલનમા.ં 
અ�ત� સવ��  
તાલમેળ છે  
અને એ સજ � છે  
શા�ત એકરાગ.  
ભાગ -4 

લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
તા�ંુ શર�ર  
ક�ટ�ુ ંલયબ� છે! 
તાલબ� છે 

 તારા �ાસો��ાસ  ; 
તારા �દયના ધબકારા ; 

તાર� �ખોના પલકારા ; 

તાર� ચાલ અન ેદોડ ; 

તા�ંુ ચાવ�ુ ં 
અને ખા�ુ ં; 

તા�ંુ ભોજન પચ�ુ ં; 

તા�ંુ હા�ય અન ે�ુદન ; 

� શ�દો  
�ુ ંબોલ ેછે એમા ં; 

અને તારા ભાવમા ં 
પણ લય છે. 
પણ અફસોસ  
તને એ�ુ ંકદ�એ  
આ�ય� ના લાગે...! હ� ? 

ભાગ -5 

લખ , મારા બેટા ,  



લખ. 
પખંીઓ અન ે�નવરો પોતપોતાના ં 
ગીતો ગાય છે  
શ�દા��ુાસના.ં 
ફ�ત માનવ જ  
વગાડ� છે  
બ�ેરૂ� ચાવી. 
સાભંળે છે �ુ ં 
પખંીઓ�ુ ંગીત ; 

�વુડનો ��ુરયો ; 

ક�તુરનો સૌ�ય અવાજ ; 

ચકલી�ુ ંચ�...ચ�... ; 
�ુકડા�ુ ં�કૂડ��કૂ ; 
કોયલ�ુ ંગાન ; 

કાકાકૌઆનો અવાજ ; 

પોપટનો કક�શ અવાજ ; 

ગગનપખંી�ુ ંબસંીવાદન ; 

લાબંી � ૂછંડ�વાળા કાગના કચક�ચયા ; 

ટક� પ�ીના ગળવાનો અવાજ ; 

નાઇ�ટ�ગેલ�ુ ંગાન ; 

�વોલોની �ક�કયાર� ; 

બતકની કવાક કવાક ; 

મરઘાના �કૂડ��કૂ! 
એમ િવિવધ અવાજ �નવરોનો. 
�તૂરા�ુ ંહાઉ હાઉ ; 

�બલાડ��ુ ં�યા� �યા� ; 

ઘટેાનંી બ� બ� ; 

ગધેડા�ુ ંહ�ચી હ�ચી ; 

િસ�હની ગ�ના ; 

િશયાળની લાળ� ; 

સાપના િસસકારા ; 

ઘોડાનો હણહણાટ ; 

ભાગ -6 

લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
સ�વ અને િનજ�વ  
સૌ અરસપરસ સકંળાયેલા ંછે. 
બી� પર આધા�રત છે  
તાર� હયાિત ; 

મારા ંસૌ સ�નો  
�ુદંર અન ેઉપયોગી. 
�ુ ંછે શ� ુ 
ચીજવ��ઓુને �ુ ં 



�ભ� �ભ� ર�ત ે�ુએ છે  
ઊલ�ંુ િવચાર� છે. 
સા�ંુ અને ખો�ંુ , 

�ુદંર અન ેબડેોળ. 
સાપો , ક�ડાઓ , 

િવનાશી �ાણીઓ , મ�છરો , 

ક�ડ�ઓ , પરાવલબંી �વડાઓં  , વાદંા ,  

કાનખ�ૂરા , 

કરો�ળયો – 

બ�ુ ંજ �ુદંર ન ેસા�ંુ માર� માટ�. 
પણ તાર� માટ�  
તે બ�ુ ંખરાબ અને કદ��ુ.ં 
ક�ટલા લાભદાયી છે આ બધા ંસહવાસી �ાણીઓ  
તા�ંુ �વાથ� મન એમની  
અવગણના કરવા �ય�ન કર� છે. 
ભાગ -7 

લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
તાર� �ત  
એકલી �વી ન શક�. 
ઢોરઢાખંર , ઘટેા ં, 

બકરા ં, ગધેડા ં, 

�તૂરાઓ , �બલાડ�ઓ , 

�ુ�ર , મરઘા-ંબતકો , 

આમને મ� સ�યા� છે. 
તારા સાથીદારો તર�ક�  
તારા િવના ત ેબધા ં 
�વન ટકાવી ન શક�. 
�ુ ં 
િવ�ચ� ભાષામા ંબોલ ેછે એમની સાથ.ે 
અને તેઓ જવાબ વાળે છે દ�વી વાણીથી 

સમ�યા િવના તેમન ે 
�ુ ં�ુઃખી કર� છે. 
એટ�ુ ંજ નહ�  
�ુ ંએમની હ�યા પણ કર� બસેે છે. 
ભાગ- 8 

મ� � સ�ન ક�ુ�  
તેમા ં 
સૌથી છે�લે તાર� �ત. 
�િમક ઉ��ાિંત ચાલી આવ ેછે. 
તેમા ંથયો છે તારો િવકાસ. 
�િમક િવકાસ  
ક� પીછે હઠ ? 



શાણી ક� �ખૂા�ઈ ભર� એ માર� યોજના ? 

ગેરવ�લ ેથયલેી એ  
�ુઃખદાયી યોજના છે ? 

ભાગ- 9 

મ� માણસના ભ�ેમા ં 
એક પર��ા�ુ ંજોખમ ખડે�ુ.ં 
કોઈ કોઈ કોશમા ં 
ભયા� �ાન-િવ�ાન  
પણ હાય ર�  
બડાઈ મારતો  
માનવી િવચારતો  
બ�ુ ંજ છે મા�ંુ. 
��ાડંને �તવા  
એ પહ��યો ચ�ં પર ,  

��ુુ પર  
મોક�યો ઉપ�હ. 
ક�વો પરા�મી! 
પણ આ  
ચ�ં અને ��ુુ તો  
�ણે આકાશના દ�રયે  
મા� બે જ ટ�પા!ં 
�બચારો માનવ  
પોતાની ઓકાતનો એન ે 
�યાલ નથી. 
��ુ� એની  
મયા��દત. 
માર� સ�ાને ત ે 
અવગણે. 
આખી ��ૃ�ટને  
કરવા પોતાની  
બની ઉ�ાત  
હ� કર� ગવ�થી 

લવેા મથ ેમા�ંુ �થાન! 
મારો આપે આકાર  
પોતે ઈ�ર�પ  
બડાઈ માર� ધરાર. 
�ુ ંએન ે 
આનદં , સ�દય� , 

શાિંત , �ેમ , દયા ; 

�વા ં�વગ�ય ��ૂયોથી નવા�ુ.ં.. 
પણ ત ેતો  
વરેઝેર અને અ�યાચારને પોષ ે; 

પણ ત ેતો હણે છે  



સગાસબંધંીઓન ે 
દાખવતો નથી દયા �નવરો અને ઝાડછોડવાઓ ��ય.ે 
ભાગ- 10 

નાતાલ તમારો  
ભ�ય તહ�વાર કહ�વાય ; 

અરસપરસ શાિંત અન ેઆનદંની  
પાઠવો છો �ભુ�ેછાઓ ; 

તે તો કાળો �દવસ છે ઢોરઢાખંર , મરઘા ંઅન ેમાછલી માટ�. 
�ખુ લવેા તમ ેકરો �વોની િનદ�ય કતલ. 
ઉડાવો �યાફત  
નાચગાન અન ેશાિંત�ુ ંગીત ગાઓ  
�બો�યો �મેનો �ભુસદં�શ. 
આનદં� ઉ�ણી  
વષ�ગાઠં , લ�નો , 

દ��ા , ���ુબલી. 
તહ�વારો , ઉ�સવો. 
પણ એ તો �ાણીઓનો કયામત �દન. 
તેમની ચીસો  
માર� સવંા�દતામા ં 
િવસવંાદ જ�માવ ે�ુ.ં 
કોને તને આ કતલ કરવાનો  
આ�યો અિધકાર. 
�ુ ંર�બાવ ે 
પ�પુખંીઓને  
ચારો પાણી આપે નહ�  
બાધંી રાખ.ે 
પાજંર� �રૂ�  
તડક� રાખ ે 
તેમના દ�ખતા ંજ  
તેમને �ુ ંકાપે  
આનદં માટ� પકડ� માછલા ં 
પણ �વવા તે તરફડ�. 
ભાગ- 11 

��ૃિતમાથંી  
�ુ ંક�મ નથી લતેો બોધપાઠ ? 

પ�ીઓ ને �ાણીઓના  
િન�યા�જ �મેના  
ઉદા. છે તાર� સામે. 
તેઓ છે આદશ� ન�નૂા  
�ખુ અને સખત મહ�નતના , 

�ુઃખ અન ેક�ુણાના ં , 
ધીરજ અન ેભાગીદાર�ના , 

સાથીદાર�ના - આભારના. 



ભાગ –  12 

લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
માર� સવંા�દતાની  
નકલ કર ; 
એ ગીત છે. 
િવ�સવ���ુ ં 
તેમની ઊણપો બતાવ તાર� �તને ; 

મદં પવન�ુ ં 
ગીતમાયં વશીકરણ  
અને ખર� પડતી પાદંડ�ઓ�ુ ં 
�લની પાખંડ�ઓ�ુ ં 
કણ�િ�ય ગીત �ુ ંસમ� ના શક� ; 

��ુમસ અને બરફ�ુ ં 
સગંીત ; 

�વોની �ુિનયાની 

દ�વી ભાષા ;  

��ુપો પર �ુજંતા માખીઓનો �વરલય. 
ભાગ -  13 

લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
�ુ ંમાણી ના શક� ; 

�કાશનો ઝબકારો  
વીજળ�ના ગડગડાટ�ુ ં 
સ�દય� ; 

વીજળ�નો ગડગડાટ 

એ િશ�ાની માર� તલવાર છે ; 

એ�ુ ંતારા લોકો િવચાર કર� છે  
બટેા , 

એ લોકોન ેકહ� ક� , 
તારા �વગ�ય િપતા  
કદ� તમેન ેિધ�ારતા નથી ;  

કદ� તમેન ેિશ�ા કરતા નથી ;  

તેઓ ફ�ત  
પોતાના ંસ�નની સભંાળ રાખ ેછે  
અને �ેમ રાખ ેછે. 
ભાગ -  14 

લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
માર� બધી યોજનાઓ  
તને જણાય એન ેમાટ�  
તને કોઈ કારણ  
મ� આ��ુ ંનથી. 



�ુ ંતાર� સાથ ે 
અને બી� �વો સાથ ે 
િવિવધ �વિનથી બો�ુ ં�.ં 
જયાર� ગડગડાટથી  
�ુ ંબો�ુ ં� ં 
�યા ંતાર� �ત િસવાય  
અ�ય કોઈ �વો થરથરતા નથી. 
પવનની લહર�મા ં] 
પેદા થતો હવાનો અવાજ , 

વાવટંોળ સાધે , 

એ બધા જ છે મારા િવધિવધ અવાજ  
ઝરણામા ં, નદ�મા ં, 

સાગરમા ં, સ��ુમા ં, 

પાણીનો અવાજ 

એ મારા જ �ભ� �ભ� �વર.  
�ુ ં� સાભંળે છે  
તે �બૂ મયા��દત છે.  
તારા કાનથી પર ઘ�ુ ંબ�ુ ંપડ�ુ ંછે. 
ભાગ -  15 

લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
તાર� �તને  
જ�ર છે , ન�તાની. 
મારા ��ુ �વ �મ. 
�ુ ંમને િ�ય છે. 
�ુ ંડર� છે સાપથી ; 

�ુ ંિધ�ાર� છે �વજ�ંઓુને ; 

અને તેન ે�નો �નો અ�યતં ભય લાગે  
તે બધા જ  
મને તારા �ટલા ંજ િ�ય 

�ુ ંવાત ક�ંુ છે તાર� સાથ ે; 

કોયલના ંગાન �ારા  
�વુડ �ારા તન ે�વુડા�ુ ં� ં

હાલરડાથંી. 
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લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
તેમની પ�ર��થિત �ગે  
તારા લોકન ેજણાવ. 
બધા �વ ઓળખ ેછે  
પોતાની �તન ેબરાબર. 
મા� અન ેમા�  
અ�ણ છો �તથી. 



તમાર� ધાિમ�ક , રાજક�ય , બૌ��ક  
ટોળક�ઓ 

�બચારા ભોળા લોકોને  
દોર� છે  
અવળે માગ�. 
ભાગ -  17 

હ�રો દ�વો અન ેદ�વીઓને સ�યા� છે  
આ ધાિમ�ક ક�રવાદ�ઓએ  
સહ�લાઈથી સમ� શકાય  
એવા સબંધંો છે  
સ�ક , સ�ન અન ે��ૃ�ટના  
ધાિમ�ક ક�રવાદ�ઓએ  
ભોળા ધમ�જનોને છેતરવા માટ�  
દ�વો , સતંો , પયગબંરોના  
તમે સ�યા� છે ધમ� જ ધમ�. 
તમે �વગ� અન ેનરક  
સ�યા� છે સામા�ય લોકોને �બવડાવવા માટ�. 
�ા ંછે �વગ� ? 

�ા ંછે નરક ? 

તેઓ કહ� શકતા નથી ; 

ઈ�ર� તેમને ગન આ�યા છે  
તેની વાત કર� છે. 
મારો �ોધ અન ેમાર� સ�ની  
વાત કર� છે. 
ભોળાજનો પાસથેી  
મને ��ૃત કરવા  
ક�વી � ૂટં ચલાવ ેછે.  
તેઓ બાધેં છે  
મહ�લ �વા  
ચચ� , મ��જદો અન ેમ�ંદરો. 
ભપકાદાર કપડાઓં  
અને �ક�મતી આ�ષૂણોથી  
માર� નકલી �િૂત�ઓને  
સ�વ ેછે ; 

ભોળા લોકોને  
અવળે માગ� દોર� છે  
�ુ ં�શુામત િ�ય � ં 
એમ  
સૌન ેઠસાવ ેછે. 
મને ગીતો િ�ય છે ; 

નાણા ંિ�ય છે ; 

આ�ષૂણો િ�ય છે. 
�ુદંર �ાથ�ના એ જ કમ� એવો  



તેઓ કદ� ધમ�બોધ આપતા નથી. 
ઉપાસના એટલ ેકામકાજ , 

ગર�બોની સવેા , 

જ��રયાતમદંોની સવેા , 

સતાવલેાઓની સવેા , 

�નવરોની સવેા , 

છોડો અને ��ૃોની સવેા , 

એ બધી માર� જ સવેાઓ છે. 
�ુઓ પખંીઓન ે; 

�નવરોને ; 

માછલીઓને ; 

છોડવાઓંને ; 

તે બધા ંશોધે છે પોતાનો ખોરાક. 
તે બધા ંગીત ગાય છે 

શા�ત આનદં�ુ.ં 
તેઓ અલગ પડતા ંનથી 

મારા તાલમેલથી. 
ધાિમ�ક ક�રવાદ�ઓ  
ભોળા લોકોને �ધળા બનાવ ેછે ; 

તેમની ��ામા ં�ધ��ા ઉમેર� છે. 
તેમની િવવકે��ુ�ન ેગેરર�તે દોર� છે 

�બચારા લોકો  
તેમની િવ�ાસઘાતી વાતોથી  
છેતરાય છે અને તમેના  
નચા�યા નાચ ેછે. 
ભાગ -  18 

લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
મ� માનવને  
એના �વૂ�જોની  
વાનર અન ેવાદંરાની �મ  
શાકાહાર� સ�યા� છે. 
ધાિમ�ક ક�રવાદ�ઓ  
એના નકલી  'વાદ 'નો �ચાર કર� છે ક� , 
બધા �વો અન ેછોડવાઓ  
માણસની �શુી માટ� છે ; 

તે �નવરો અન ેછોડવાઓનો  
માનવ રા� છે જ. 
િવ�મા ં 
માનવો ન ે�વો માટ�  
છે �રૂતો ખોરાક. 
માસંાહાર� �ાણીઓની �મ  
બી� �વોને માર� ખાવાની  



મ� માનવને  
આપી નથી પરવાનગી. 
સ�નહાર હોઈન ે 
માનવ પાળ�-પોષીન ે 
પાળેલા ં�ાણીઓન ે� ર�તે �રબાવ ેછે , 

માર� નાખે અને ખાય છે  
તે �ુ ંસહ� શકતો નથી. 
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લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
�હ�ર જનતા�ુ ંશોષણ કર� છે  
આ રાજક�ય મા�ફયાઓ  
તેમને �કુમ કર� , �ુગંળાવ ેછે  
અને �લુામ બનાવ ેછે ; 

તેમની સ�ા સામે  
અવાજ ઉઠાવનારાઓને  
ક�દમા ં�રૂ� છે , માર� નાખે છે. 
સરકારો , 

��ને � ૂટં� છે , 

તે ખર�ખર આઘાતજનક છે. 
અબજોના અબજોની રકમથી  
સરકાર� નાણાથંી  
માનવોની  
દ�શની સરહદ બહાર પણ  
કરાવ ેછે હ�યા. 
સામા�ય જનતાની અવગણના કર� છે  
આ રાજક�ય મા�ફયાઓ. 
વપેાર� પેઢ�ઓન ેટ�કો આપે છે ; 

દ�શની �િૂમ અને અ�ય સાધનસપંિ�  
અમા�ષુી કંપનીઓન ેવચેી નાખ ેછે. 
ભાગ -  20 

બૌ��કવાદ�  મા�ફયાઓ  
માની લે છે પોત ેસવ�� હોવા�ુ ં; 

તેઓ ભોળા લોકો�ુ ંશોષણ કર� છે ; 

અવળે માગ� દોર� છે તેમને તેમના સ�નહારથી ; 

તેમને િનરાશાવાદ� બનાવ ેછે ; 

તેમના ઉપર ઠોક� બસેાડ� છે. 
પોતાની �ૂની�રુાણી �ફલ�ફૂ�. 
કોઈ પણ ભદે નથી  
ધાિમ�ક અન ેબૌિધકવાદ�  
મા�ફયાઓ વ�ચ ે–  
તેઓ એક જ િસ�ાની  
બ ેબા�ુઓ છે. 



ભાગ -  21 

લખ , મારા બેટા ,  

લખ. 
હવ ેકોઈ બાબત કહ�વાની  
બાક� રહ� ન�હ તને. 
તેમને બચ�ુ ંહશ ેતો  
આવી બધી બાબતોને  
�યાને ધરવી પડશ.ે 
બી� �વોય બચશ ે 
��ૃિત બચશ ે 
િવ� ��ુ ંછે ત�ેુ ંબચી જશ.ે.. 
 

  



23. ટ�ર�સાના ં�� ુ 
પાટ�ટાઈમ ઝા�વૂાળ� ટ�ર�સા  
વગ� , ઓટલા  
અને વાળે છે આ�ુ ંક��પસ. 
�િપયાની ગણતર� કરતી  
તે સાર� છે �� ુ, 

ગધંાતા સડંાસ-�તૂરડ�ન ે 
તે કર� છે સાફ�ફૂ. 
વીતે વરસ ને મળે પગાર. 
એર�યસ� ઉમેરાઈને  
મળે �ીસ હાજર. 
પિત  
અક�માતથી લકવા��ત  
પથાર�વશ. 
�ાથિમક શાળામા ંભણતી  
બ ે 
નાનકડ� દ�કર�ઓ. 
ટ�ર�સાને ભાડા�ુ ંઘર  
ને પાડોશીઓ�ુ ંદ��ુ.ં 
�વા�દ�ટ ભોજન  
ભભકાદાર વ�ો  
એ તો �વ�નવત. 
મળેલા પગારને વારંવાર ગણે  
ને ગાલ પર �� ુ 
નાનકડા ઝરણા ં�મ સર�. 
દયા� િ���સપાલ �છેૂ: 
ટ�ર�સા , �ુ ંક�મ રડ� છે ? 

"કંઈ નહ� સર ," બોલી ઉમરે� , 

"આ ચલણો માટ� �ુ ંમ� કામ ક�ુ� છે ? 

ને � ઝ�ંયા હતા ંત ેઆ નાણા ં?" 

� હોય તે  
પણ ઉપર� આગળ બોલ�ેુ ંપાળ�ુ ંછે  
એક વષ�નો પગાર  
સ�ંથાને કરવો છે દાન. 
સરકાર આપે પગાર  
પણ રહ�ઠાણ નહ� , 

લોકોની છે માલિમલકત  
જબરજ�ત આ દાન , 

ક�રલ�ુ ંઘાતક� દદ� ! 
 

  



24. ��નમા ંિવ�ફોટ 
��નમા ંિવ�ફોટ 

ને મર� ગયા દો�સો માણસો.  
ઉપડ�લા તો પોતાને �કુામે પહ�ચવા  
િનદ�ષો  
પણ પહ��યા છેક  
�િતમ િવસામ.ે 
માઓવાદ�ઓ�ુ ં 
આ બી�ુ ંઅધમ �ૃ�ય. 
મા�સ� , લેિનન અન ેમાઓને  
ખોટ� ર�તે ટાકં�  
આ �તન ે 
સાચો ઠ�રવ ેછે. 
ક�વો તરંગી! 
સેતાિનક સાધનો. 
�ુ ંતઓે પ�થર �દયના છે ? 

ક� િધ�ારની ભ�ીમા ં 
તેમના �� ુજ ઊડ� ગયા ંછે. 
ભાગ બનેલાના ંહાડકાનંો  
દ�ો માર� દ�ધો છે તેમના ંકાનમા ં? 

હ��ુ ંપીગાળે છે  
પેલી દાદ�માનંી રડારોળ. 
હ� �ૃ�ણા , 

તમે પાછા ંક�મ બોલાવી લીધા ં 
મારા બધા ંબાળકોન ે? 

તેમણે એ�ુ ંતે �ુ ંક�ુ� ? 

ક� પછ� તેમની પ�ની  
અને બાળકોએ એ�ુ ં�ુ ંક�ુ� ? 

એમની સાથ ે 
મને પણ લઈ લવેો હતો ને... 
હ� �ૃ�ણા , 

તમે આમ �નૂ�નૂ ક�મ છો ? 

તમે  
�મ હ�યા હતા અ�રૂોને  
એમ  
આ બધા આતકં�ઓન ે

ક�મ હણતા નથી ? 

અથવા તો  
અ��થામાને  
આ�યો હતો �ાપ  
તેમ અમને પણ આપોને �ાપ. 
'સભંવાિમ �ગેુ�ગેુ ' 



એ તમારા શ�દોથી  
�ુ ંક�વી ર�તે �વ�થ રહ� શ�ંુ  
કહ�શો મને ?  

 

  



25. પાણી જ પાણી , ચોમેર... 
આ� વિૈ�ક જલ�દન. 
મા�ંુ મન ઉછ��ુ ં 
�હ���ુ ંએક સદ�  પાછળ -  
વિૈ�ક જલ�દન આગળ. 
પાણી �વન�ળૂ છે  
સવ��  
અઢળક અઢળક  
�ાણવા�નુી �મ  
હા , �ાણવા� ુતો એમાથંી મળે. 
પાણી િનઃ��ુક છે માણસ મા� માટ� - 
એ �બૂ સામા�ય છે. 
પણ... એક સદ� વીતવા દો  
સોના અન ેહ�રા કરતાયં  
એ હશ ે��ૂયવાન. 
હશ ે�યાર� ��ૃો અન ેવરસાદનો અભાવ. 
�લોબલ વોિમ�ગ વધશ ે 
ને કરોડો �વજ�ંઓુ મરશ.ે 
માનવ�ુ ં�વતર  
મા� પા�ંીસ વરસ�ુ ંહશ ે 
એ �મર� એ દ�ખાશ ે 
પ�ંયાશીનો... 
આખો દ�હ ચીમળાયલેો. 
�ુવંાળ� ચામડ�ના  
ખર� પડ�ા ંપડના ંપડ  
�બૂ પીડાદાયક  
�ુદંર-લાબંા �ના હતા ક�શ  
એ બોડ� �ીઓ લાગે �તે. 
�હાવાના પાણીના �વારા ગયા  
આ�યા ંખિનજતલે  
એનાથી �છૂો શર�ર. 
વ�ો વાપર�ન ેફ�કો એનો ઢગલઢેગલો કચરો. 
પાણી�ુ ંર�શન�ગ  
�ય��તદ�ઠ અડધો �લાસ પાણી  
ફ�ત અડધો �લાસ રોજ. 
મરણાિધન માણસ  
કારણ એ જ ક� ��ૂિપ�ડ િન�ફળ. 
બ�ૂંકની અણીએ  
� ૂટં� લેવાશ ેપાણી. 
�યા ંહશ ેસશ� સ�ૈય 

તેની ર�ા કાજ. 
સ��ુના ંપાણીની સપાટ�  



રો�રોજ ચઢશ ે�ચ ે 
ને નીચાણવાળ� �િૂમ  
થશ ેઅલોપ. 
મનમા ંપડઘાય છે કિવ કોલ�રજની પ�ં�ત... 
પાણી , પાણી સવ�� પાણી �ા ં, 

પણ પીવા માટ� ટ��ુયં �ા ં? 

 

  



26. વાગમોન  
ક�રાલાની �ુદંર સોહામણી ટોપી  
એટલે વાગમોન  
રંગોની એવી ��ૂહુલ�વૂ�કની આકષ�ક � ૂથંણી 

�ણે કો�ુ� હોય �ુદંર િશ�પ!  
ઢાળવાળા ર�તાઓ 

�ણે લાબંા સાપ , 

ગગન�ુબંી પહાડોના ઢોળાવ  
જમણી કોર , 
બી� કોર �ડ� �ફુાઓ. 
કાળો-�ચો  
અહ�-તહ� પથરાયલેો લાબંો ક�નવાસ  
એની વ�ચે  
લીલોતરો જમીનનો �ુકડો  
�ણે ઈ�ર� તેના �શથી હોય રં�યો. 
જલધોધની શી હારમાળા  
�ાકં પાતળ� �ાકં પહોળ�  
�ાકં નાની �ાકં મોટ�  
�ણે  
સ�કના �શમાથંી નીકળતો �તે  
બીજો જળધોધ  
�ણે અનતંકાલથી ઢળતો પડદો. 
આપણને  
�વનપડદાની  
કરાવ ેછે યાદ. 
ટ�કર� પાછળ ટ�કર�  
�ણે લીલા ંના�ુક �ડાઓં  
��ૂા ંન હોય થાળમા!ં 
�દન આખો  
તેને �મેૂ છે �રૂજ! 
અને રા�ે ભટે� છે  
તેને ચ�ં અને તારલાઓ  
માનવોથી ઊડ�લી �ળૂને  
તેની પરથી સાફ કર� છે. 
�યા ંધસી આવતા ંવાદળો. 
�ુ�ા િનઃસહાય લોકો  
ઈ�ર સાથ ેવાતે વળે છે  
�ાથ�ના કર� છે ક� તે હળવો કર�  
તેમના મનનો બોજ. 
��ૃિતના ઉપચારની શ��ત �ગે  
કોઈ શકંા કરશો નહ�. 
વાગમોનની ખીણે દ�વદાર��ૃો  



ખ�ુ ંકર� છે �પા�ં જગંલ. 
નીચે પડવા કરતા ંગગનને  
કદાવર �ચા દ�વદાર ��ૃો  
ટ�કો આપ ેછે.... 
દ�વદાર ��ૃના ં�કૂા ંપાદંડાની  
ઈ�ર� � ૂથંી છે  
એક અદ�તુ �જમ! 
લોકો િનરાતં ે�વૂ ેછે  
ને લખ ેછે પોતાની માગંણીઓ. 
દ�વ�ૂતો  
દ�વદાર ��ૃોમાથંી સરક� આવી  
એ માગંણીઓ  
�હ�ચતી કર� છે ઈ�રન.ે 
સ�ંયા સમય ેહોય  
એવો જ �રૂજ �ુવંાળો લાગે છે. 
કંસાર� �વડા�ુ ંરા�ી સમય�ુ ંસગંીત! 
દ�વ�ૂતોના ંગીતોના �િત�વિનસ�ુ ંહોય છે 

આછો �ધકાર  
�ચક� �ય છે આપણા મનને  
િવરામના શા�ત ધામ તરફ. 
 

  



27. ��ૃિતનો તારણહાર - ��ુફગાગં  
�ાણીઓ અન ે��ૃિતની  
�કૂ ચીસ સાભંળ�  
વીસ વષ�ની ના�ુક �મર�  
��ુફગાગં 

ચકે બ�લ�નથી ઊડ�  
આ�યા ક�રલ. 
પચંાવન એકરના િવશાળા  જગંલમા ં 
ઘનઘોર ��ૃો વ�ચ ે 
અનેક �તના ં�વજ�ં ુવ�ચ ે 
તેમણે વીતા�યા ં 
ચાલીસ વષ�. 
��ુફગાગં. 
માણસો અન ે��ૃિત માટ�  
�ણે એક ભટે! 
આસપાસના લોકો માટ� તો  
એક ��ુુ. 
હ�રયાળ� અન ે�ાણીઓ માટ�  
ખર�ખર દ�વ! 
અનેક સાપો  
ક�ક વચંાર-જળચર  
સ�કડો �તના ંપખંીઓ  
બ�ેમૂાર ઊડતા ંપત�ંગયાઓં 

સમજોને , ��ૃવી પાર ઈ�ર� ઉતા�ુ� �વગ�! 
બધા �વો સાથ ેમળ� �વ.ે 
સાપો કદ� કોઈને ન ડસ.ે 
બધા ંબાળકો એમની સાથ ેરમ.ે 
પખંીઓને પણ એમનો ડર નહ�  
પણ એમના ંકા-ં�ખ માણે છે મોજ. 
પત�ંગયાઓં � ૂથં ેએમના ં�વ�નો  
એમના ં�ખુદાયક સપના ં 
નડ� છે બી�ની વા�તિવકતાને. 
શા�ત સબંધં કોને કહ�વાય  
એ સ�ય�ુ ંતેમન ેથ�ુ ંછે �ાન. 
ઈ�ર , માનવ અન ે��ૃિત વ�ચ ે 
ર�ો છે શા�ત સબંધં. 
આ અથ�મા ં��ુફગાગં 

થયા ��ૃિતના ���ત. 
��ૃિત�ુ ંર�ણ કરવા તો 

�યાગીને પોતા�ુ ં�વન. 
તેમને લીધેલો જ�મ. 
એ અથ�મા ંએ �ાયિ�ત થયા. 



માનવ�િતની �રતા�ુ ં 
એમ�ુ ં�વન એટલ ે 
કતલ કરનાર અને ��ૃો કાપનાર�ુ ં 
મો�ંુ વળતર... 
 

  



28. લાચાર ઈ�ર  
"ઈ�ર , આ કાળઝાળ ગરમીથી  
બચાવો અમન ે 
અના��ૃ�ટથી બચાવો. 
હ� દયા� સવ�શ��તમાન ઈ�ર  
વરસાવો વરસાદ  
અને ઉગારો ધરતીન.ે" 

ધમ���ુુ આમ બો�યા � �  
તે�ુ ંરટણ ક�ુ� મ�ંદરમા ંટોળાએ. 
આકાશમાથંી 

એકાએક આ�યો અવાજ , 

મારા ં�હાલસોયા ંબાળકો  
�ુ ં� ંલાચાર. 
�ની �ની તમન ેહતી જ�ર  
એ બ�ુ ંતો આ��ુ ંછે ભર�રૂ. 
સૌ �વોને તમે�ુ ંતેમને આ��ુ ં 
ક�ુ ંન બાક� રા��ુ.ં 
મ� ��ૃ�ટ સજ� , 

પાણીથી કર� લથબથ  
માણસો , �ાણીઓ અન ેવન�પિત માટ�. 
પણ હ� મ��ુય  
આ બધામંા ં�ુ ંથયો �વાથ�  
��ુ� ખર� છતા ં�ખૂ�  
�ુ ંબઠેો � ડાળ  
એની પર જ ચલા�યો �ુહાડ�નો માર. 
��ૃો તાણી લાવ ેવરસાદને  
પણ ભલા , 

જગંલો હોય તો  
રોકાઈને વરસાદ. 
ને એની ગરમી પણ એવી જ  
આકાશ છે �વ�છ િનમ�લ  
પણ વા� ુ, આકાશન ે 
કયા� કોણે ��ૂિષત ? 

પાણી િવના તર�યા �વૂા  
તરસી નદ�  
એને માટ� �ુ ં�ુ ંજવાબદાર ? 

તમે જ માર� ખોદ� ઘોર  
મારા હાથમા ંનથી કોઈ દોર. 
�ાણીઓ ને હ�રયાળ�  
મને પાડ� સાદ  
એમા ંએમની આ ન ફ�રયાદ  
માણસો �ર.. ર�બાવ ે�બૂ  



તેમને માટ�  
નથી ખાવા�ુ ં 
નથી પાણી  
નથી કોઈ રહ�ઠાણ  
અને નથી ચો�ખી હવા  
તેઓ આ�� કર� છે �વન બચાવવા  
પાછા બોલાવી લો અમને  
કરો ધરાન ે�રુ��ત. 
આવી ��થિતમા ં 
બોલો બાળકો  
�ુ ંકર� શ�ંુ �ુ.ં.. ? 

�ુ ંતો � ંલાચાર...! 
 

29. કાગડો , �યામ સ�દય�  
�ુિનયા આખીન ેસૌથી સામા�ય પખંી એટલ ેકાગડો. 
તે રસોડાના વાસીદાને કર� છે ચટ 

છતા ંકોઈ કિવએ  
ભા�યે જ ર��ુ ંહશ ેએ�ુ ં��િુતગાન. 
કિવઓએ તો  
કોયલ , લાવર� , �લુ�લુ �વા ંપખંીઓના ં 
કયા� છે જયગાન. 
પેલી કોયલડ� તો  
પરોપકાર� કાગડાના માળામા ંજ તેના ં�ડા �કૂ�. 
કમભા�યે  
કાગડો ખવડાવ ેછે કોયલના ંબ�ચાનં.ે 
છતા ંકાગડાની કદર કરવાની તો બા�ુએ રહ�  
પણ હ�શ ેહ�શ ેકર� કોયલના વખાણ. 
ક�તૂર ગણાય કાગડા�ુ ંસમોવડ 

�ેમ અન ેિનદ�ષપણાની એ આદશ��િૂત�. 
ધવલ હોય ત ેઆકષ� અને �યામ જ�માવ ે�ણૃા , આ�ુ ંક�મ ? 

કાગડા�ુ ંકાવં કાવં  
�ાર� ગણાશ ેકોયલના અવાજની �મ મ�રુ ? 

�યામ-ધવલનો �ાર� રચાશ ેસમ�વય ? 

બનેં એક જ માળામા ં�ાર� રહ�શ ે? 

ને �ાર� જમશ ેસાથ ેબસેી ? 

જયાર� આપણે  
ઈ�રના ંસમ� સ�નને  
ભદેભાવ િવના જોઈ શક��ુ ં 
�યાર� તેના િવિવધ�પન ે 
જોઈ�ુ.ં.. માણી�ુ.ં.. 
 

30. �લોની �ભુ�ેછાઓ  



મારા ઘરનો આગળનો દરવાજો  
�યા ંમ� ખો�યો  
મન ેજોઈ મલ�ુ ં�લુાબ ન ેબો��ુ ં, 

'�ડુ મોિન�ગ સર! ' 
�ુયં સામે મલ�ો  
દરવાજો બધં કર� પગિથયા ંઊતય�. 
મ� જો�ુ ંક�  
ક�ટલીક ��ુપ પાખંડ�ઓ  
હાલતી ને બોલતી હતી : �ભુ યા�ા હો. 
કમળો પણ �ભુ�ેછા પાઠવતા ંબો�યા.ં 
'ત�બયત સભંાળજો. ' 
સૌનો આભાર માનતા  
 �િુનવિસ�ટ� તરફ મ� ગાડ� માર� �કૂ�. 
સા�ં પાછા વળતા ં 
પા�રોટ� ખર�દવા  
મ� ગાડ� રોક� બેકર� પાસ.ે 
બેકર� પાસે જ હતી �લોની �ુકાન. 
�યા ંએ જ �લુાબો ન ેકમળ. 
પણ હતા ં�ફ�ા ન ે�રૂઝાયલેા.ં 
મ� �બૂ �યાનથી જો�ુ ંતો  
ત ેઆ� ંબબડતા હતા.ં 
"��ૃ� ુ�ભુ હજો!" 

સાભંળ� પા�યો આઘાત ન ેથયો �ઢૂ. 
�ુ ંઆ �ુિનયામાથંી માર� િવદાય ઘડ� આવી ગઈ ? 

ના ર� ના , 

� કોઈ આ જોતા ં 
ત ેસ�નેુ આમ જ કહ�તા.ં 
હાશ! મ� માર� �તન ે�દલાસો આ�યો. 
 

31.  િસ�ટર મસે�  
િસ�ટર મસે� ઉફ� દયાબાઈ  
નામને શોભ ેએ�ુ ંજ એ�ુ ં�વન. 
એ આકષા�ઈ હતી સા�વી થવા. 
ઈ�ર� એના કાનમા ંમદં�વર� કહ��ુ ં- 
'બટેા , આ �ાથના અને ગીતો કરતા ં

વ� ુઉ�મ છે ગર�બોની સેવા. ' 
માબાપ , સગાસંબંધંીઓ અન ેિમ�ોએ  
અપમાનો અન ેિન�દા કયા�.  
આ બધા ંસામે  
િસ�ટર મસે�એ  
ચાર દ�વાલો વ�ચ�ેુ ં 
�રુ��ત �વન છોડ�ુ.ં 
તેને આ�દવાસી માટ� સમિપ�ત ક�ુ� પોતા�ુ ં�વન. 
એકલવીર બની લડતી રહ� તમેના હ�ો માટ�. 
છોકર�ઓનો વપેલો થતો , તનેી સામ ેપડ�ા. 



એની પાછળ પોલીસ પડ�  
�લકોટડ�મા ંબધં થઈ ર�બાઈ , 

પોતાનો ક�સ લડવા  LL.B. થઈ. 
એને મ�યા ં 
અનેક ઍવોડ� , �રુ�કાર 

ક�રલની આ વીર વિનતા  
સાઠ-િસ�રે� પણ  
�યૂ�ની �મ �કાશ ેછે  
મ�ય�દ�શના ગામ વઠૈલની આ વિનતા. 
અનેકો માટ� છે �કાશ�પ. 
દયાબાઈએ �વી બતા��ુ ં 
�વનમા ંબી� માગ� કરતા  
ઉ�ા� છે કમ�નો માગ�. 
અ�તૂ� િવચારો ન ેભાવના કરતા ં 
માનવ�પે ઈ�રની સવેા કરવી  
એ જ છે વ� ુફલ�દ... 
 

  



32. શાબાશ ક�ી �પો�્�સ! 
એટલા��ટક મહાસ��ુના  
આ કાઠં�થી સામનેા કાઠં�  
એકલે હાથ ેવહાણ હકંારનાર  
�ુ ંછે સૌથી �વુાન-સાગર-ખ�ે!ૂ 
સમ� માનવ�ત  
તાર� આગળ મા�ુ ંનમાવ ેછે આદરમાનથી. 
��ડ િમસાઈલની �મ  
�ુ ં�વ�રત ગિતએ સરકતી  
આદશ� �િૂત��પ ન�નૂો છે �ી �િતની બહા�ુર�નો. 
િસ�રે �દવસ-રાતના લાબંા સમયમા ં 
ફ�ત �યૂ� , ચ�ં અન ેતારાઓ હતા સાથીદાર. 
ખાવામા ંહ� ુ ંમા� ટા�ંુ ભોજન અન ે�કૂા ંફળ. 
વીસ વીસ �ટ �ચા ઉછળતા ંમો�ં  
અને વાવાઝોડા સામે - 
�ુ ંયાદ અપાવ ેછે  
દંતકથાઓની , પૌરા�ણક�તૃા�તોની અને �રૂવીર �ય��તઓની. 
બદંરો પરના કોઈનીય ેમદદ િવના  
ચાર હ�ર પાચંસો ચો�ીસ �કલોમીટર  
ત� એકલીએ હોડ� હકંાર� હલસેા ંમાર� માર�. 
મ� મા� �હ�મતભયા� સાહસની તરસ જ છ�પાવી નહ�  
પરં� ુ��� ૂ�લાનેટ ફાઉ�ડ�શન વતી  
િવ�ભરમા ંપીવા�ુ ંપાણી ��ંુૂ પાડવાના �ો��ટ માટ�  
ત� િસ�રે હ�ર અમે�રકન ડૉલર�ુ ંભડંોળ ભ�ેુ ંક�ુ�. 
તાર� આગળ �ુ ંમા�ંુ મા�ુ ંનમા�ુ ં�.ં 
��ૃવીનો આ �હ  
તારા �વી �િતથી ઊભરાઈ �ઓ... 
 

33. ના�ળયરે��ુ ંઝાડ  
ના�ળયેર��ુ ંઝાડ ��ુ-ંભ�ય 

�ણે આકાશ તરફ �ટ�ુ ંરોક�ટ  
ચળક ચળક થતા ંતનેા ંપાન  
અને લોભાવતા ંના�ળયેર  
ખ�ુ ંકર� છે સોહામ�ુ ં��ય! 
માનવ�તનો એ ઉમદા ભ�ુે. 
�ળૂ�માથંી ટોચ �ધુી�ુ ં 
તે�ુ ંબ�ુ ંક� કામ�ુ.ં 
પાતળા �ચા પગે ટ�ાર ઊ�ુ ં 
�હ�ચે છે સો �ફટ �ચ ે 
એને અઢળક પાદંડા ંઅને ફળો , 

અ�છા અ�છા િશ�પીઓને  
પમાડ� છે નવાઈ. 



કોઈ માનવ ન બાધંી શક� આવો �થભં. 
હોજો િશ�પીઓના િશ�પીનો માન અને મ�હમા. 
 

  



34. ર�તા પર ગાય  
ગાડ� ઉપડશ ેસવાર� પાચં વાગે 

અને હ� બાક� છે પદંર િમિનટ. 
વળ� હ� જવા�ુ ંછે પાચં �કલોમીટર �ૂર... 
લો , એક ગાય આરામ કર� છે ર�તા પર  
�ુ ંવગા�ુ ં� ંહોન� પર હોન�  
ગાય મલક� રહ� કહ� છે - 
એય , માર� �ઘમા ંખલલે ન પાડ  
તનેી આ અદા  
�મરણ કરાવ ેછે એક વાત�ુ.ં.. 
ભીમસને �ૌપદ� માટ�  
'ક�યાણ સૌગ��ધ ' નામના �લની શોધમા ંભટકતો હતો  
�યાર� હ�મુાન તને ેરોક� છે... એ વાત... 
ત ેસાથોસાથ અપાવ ેછે યાદ  
ક�  
મોટાભાઈ હ�મુાન ે 
ગિવ��ઠ નાનાભાઇના અહકંારનો 

પરપોટો ફટ ફોડ�ો હતો. 
"�હાલી ગાય , એક ઉપકાર કરશો  
ર�તા પરથી ખસી જશો." 

હાથ જોડ� મ� િવનવી , 

તને ેક�ુ ં, "આ કંઈ તારા દાદાની �ુિનયા નથી , 

આ ર�તો પહોળો ન ેિવશાળ છે. 
�ુ ંબી� ર�ત ેન જઈ શક� ?" 

જોક� એણે સા�ુ ંકહ��ુ.ં 
ભીમસનેના અહમ �વો મારો અહમ ભાગંી ગયો ; 

મ� માર� ગાડ� પાછ� વાળ� ; 

બી� ર�તે થઈ  
અણીના સમય ેજ પહ��યો �ટ�શન!ે 
 

35. �ુ�સાભરે �યાસ  
આકાશ નીચ ેએ�ુ ંક�ુ ંનથી 

� ફિવતાન ેખળભળાવી શક�. 
ન કોઈ વાહન  
ન કોઈ ચાલતો માણસ  
ન કોઈ ધાધંલ-ધમાલ  
ન કોઈ ફોટો�ાફર. 
તે દસમીની પર��ાની તૈયાર�મા ં 
�બૂી ગઈ છે. 
એ�ુ ંલખવા�ુ ંટ�બલ એટલ ે 
માઈલ�ટોન ન�ધેલો પ�થર. 
એની �પંડ� પાસ ેરહ��ુ ં 'વકા ' ��ૃ  
એ એને છાયંડો આપ ેછે. 
કાળઝાળ ગરમીમા ંશાતા આપે છે. 
આમ તો ર�તાની આ�ુબા�ુ  



બી� ગેરકાયદ�સર રહ�લાકં છે જ  
પણ ત ેએક જ ઓરડ�વાળ� �પંડ�મા ં 
મા-બાપ ન ેભાઈ સાથ ેરહ� છે. 
પે�ુ ં 'વકા ' ��ૃ  
અઢળક પીળા ં�ષુો વરસાવી  
તેને આપ ેછે આશીવા�દ. 
કોયલ ર�લ ેછે ટ�કૂાર  
તેને સતત મહ�નત માટ� �ાથ� છે. 
શીતળ પવન એના �યિથત મનન ેપપંાળ�  
શાતં પાડ� છે. 
ફિવતાના ંસપના ંન ેઆશાના ંબી  
ફણગાય છે. 
તેના ંમાબાપના અ�ત�ય�ત �વનને  
છાયંો આપનાર મો�ંુ ��ૃ બનશ ે? 

ક� પછ�  
આ �ડૂ�વાદ� જગત  
તેની આકા�ંાઓન ે 
િછ��ભ� કર� દ�શ ે? 

 

  



36. �ખૂની �મૂ  
એક જગંલી હાથી�ુ ંમડ�ંુ 

ને�ુ ંિમિનટમા ંથઈ ગ�ુ ંસફાચટ , 

ના , ના કોઈ ગીધડાનંા ંટોળાથી નહ�  
પણ  
�ખૂ ેમરતા ��ુુષો , �ીઓ અને બાળકો �ારા. 
અર� , 

એના ંહાડકા ં �ુહાડ�થી ચીર�  
મરવાને વાકં� �વતા લોકો માટ�  
એમાથંી �પૂ બનાવા�ુ!ં 
�ુ ંઆ છે વિૈ�કરણનો �ભાવ ? 

�ુ ંઆ છે ઉદારમતવાદ અને માનવીકરણ�ુ ંપ�રણામ ? 

ક� પછ� છે હદબહારનો �ગાવો. 
યા છે આિથ�ક નીિત�ુ ંપ�રણામ ? 

િવકિસત દ�શો  
��ુસામ�ી - દા�ગોળા પાછળ  
ખચ� છે અબજો ડૉલર  
�ુ ંગર�બાઈ એ સૌથી મોટ� શ� ુનથી ? 

આ જગતમાથંી  
કંગા�ળયાતપણાને હરાવવા માટ�  
આ ગર�બાઈ સામ ે 
ક�મ કોઈ લડ�ુ ંનથી ? 

ગર�બોની છાતી સામ ે 
શાને ચ�ધો છો  
તોપો , રાઈફલો , િમસાઈલો ? 

 

 

 

37. �ખૂ  
"મારા �હાલા દ�કરા , 

તાર� થાળ�મા ંપીરસ�ેુ ં 
ખાઈ � બ�ુ ં, 

ક�મ ધીમે ધીમે ખાય છે ?" 

"મા , હવ ેનથી ખા�ુ ં, 

પેટ ભરાઈ ગ�ુ ંછે!" 

"તો પછ� આટ�ુ ંબ�ુ ંક�મ લી�ુ ં? 

બગાડવા માટ� ? 

બટેા , આ એ�ંુ �કૂવાથી શો ફાયદો ? 

�ખૂથી રડતા બાળકોને  
આ ખાવા�ુ ંબચાવી લ.ે" 

આપણા દ�શમા ં 
આ� હ�રો બાળકો  



બી� દ�શોના  
દસ ટકા લોકોના  
વડેફાતા એઠવાડથી  
ને�ુ ંટકા ગર�બડા ંબાળકો  
પેટ ભર� શક� છે  
�ખૂમરાના નરકન ે 
�વગ�મા ંફ�રવી શક� છે. 
મારા �હાલા દ�કરા  
જયાર� �ુ ંખાવ ેબસે ે�યાર�  
તારા કાનને સરવા કર�  
�ખૂ ેર�બાતા હ�રો બાળકોના ં 
દા�ુણ �ુદન સાભંળ�. 
ને તમેની માતાઓની લાચાર�નો �યાલ કર�. 
"માડ� માડ� , 

માફ કર મને , પ�તાવો થાય છે  
હવથેી ખોરાક બગાડ�શ નહ�. 
મા , હવથેી  
આપણા ખોરાકમાથંી  
થો�ુ ંથો�ુ ંબચાવી  
��ૂયાઓંને આપીશ." 

સા�ુ ંબટેા  
એમ કર�ને જ  
��ૂયા ંલોકોની  
�ખૂ ભાગંી�ુ ં 
તો શાિંત આવશ.ે 
 

  



38. આ �રસાળ રા�યમાથંી �ુ ં�ા ંભાગી �� ? 
સૌ�ય શીતળ હવામાન  
અને છ માસની વરસાદ� મોસમ. 
એ જ દ�શ એટલ ે"ગો�સ ઑન ક���" 

�યા ંઉનાળો પણ હળવો હળવો... 
અહ� છે  
ઝરણાઓં , નદ�ઓ , તળાવો , 

ચોમેર હ�રયાળ� જ હ�રયાળ�  
આ દ�શ આશીવા��દત  
પણ �ુ ંતેના લોકો પાગલ છે ? 

એક જમાનો હતો આ રસવતંી ધરતીનો , 

લોકો �વત�ં હતા. 
નાત�તના ભદેભાવ િવના 

હળ�મળ� એખલાસથી ��યા 

િવિવધ સ�ં�ૃિતઓ વ�ચ.ે 
�હ��ુ , ��ુ�લમ , ���તીઓ  
ભાઈ-ભાઈ  
પર�પરને સ�માન આપતા ��યા. 
- હવ ેધાિમ�ક ક�રતા  
અસ�હ��તુા  
�ણે નરક... 
અહ�થી ભા�ુ ંતો �ા ંભા�ુ ં? 

એકદા નેતાઓ �ૂતો સમાન હતા. 
િનરપે� સેવાઓ કરત. 
લોકો તેમને સ�માનતા. 
હવ ે- 
તે નતેાઓની તરફ શકંા �ય છે  
એમને લાચં�ુ�તનો ડાઘ લા�યો છે. 
આમ જનતા પરસવેો પાડ� કમાય  
પણ આ નેતાઓ ઠગી �ય... ચોર� �ય... 
અહ�થી ભા�ુ ંતો �ા ંભા�ુ ં? 

 

  



39. ર�તીના મા�ફયા સામનેો િવરોધ  
નવી �દ�હ��ુ ંજતંરમતંર 

સ�યા�હ�ઓ - હડતા�ળયા માટ��ુ ં�થળ. 
�યા ં�િસરા નામની �વુા �ી  
બ ેવષ�ના પોતાના દ�કરાને લઈ  
બી�ં �ણ સતંાનો સાથ ે 
�લા��ટકની બનાવી �પંડ�  
�વ ેછે એમા.ં 
શી એમની ઈ�છાશ��ત , 

કાળઝાળ ગરમી હો ક�  
હો કડકડતી હાડ થી�વતી ઠંડ�  
એ �વ ેછે , એન ેકોઈ હરાવી ન શક�. 
તે લડ� છે પલેા ર�તીના મા�ફયા સામે - 
ઉ�ર ક�રલનો દ�રયાકાઠંો - ર�તાળ - 
�યાથંી ચાલ ેછે ર�તીની � ૂટં , 

અને એથી પેલો દ�રયો  
એક પછ� એક �પંડ�ને  
ગળ� �ય છે. 
પોલીસ-સરકાર િનઃસહાય , 

�િસરા છ માસથી સઘંષ� કર� છે. 
ઘર કોન ેકહ�વાય - તે �ણતી નથી. 
બાળકો સામ ેતે �પ�ટ છે  
િશ�ણનો તેમન ે�� નથી. 
કોઈ �િસરાને જો� ુ ંનથી. 
પણ ત ેકહ� છે - 
'�ુ ંમારા બાળકો માટ� આ ક�ંુ �.ં ' 
- જો ર�ત મા�ફયાન ેનહ� અટકાવાય તો  
કાઠંો રહ�શ ેજ નહ�. 
ઘર પાણીમા ં�બૂશ.ે 
આ સરકાર કોના માટ� છે ? 

��ુહાખોર અન ેકાયદો તોડનાર માટ�  
ક� તેમના ભોગ બનનાર માટ� ? 

 

  



40. તો�ુ�ષુાનો ��િુનિસપલ પાક�   
રોજ સા�ં  
હાક માર� છે મને  
તો�ુ�ષુાનો ��િુનિસપલ પાક� ... 
શહ�રમા ં 38 �ડ�ી તાપમાન થાય �યાર�  
ગરમલા� ઘરમાથંી નાસી  
શહ�રવાસીઓ અહ� િવ�ામ લ ેછે. 
ભજેવાળ� હવામા ંપરસેવો પડ�  
એમા ં�યૂ� ભગવાનની ક�મ ટ�કા કરવી ? 

પોતે જ પોતાની કબર ખોદ� છે માણસ.ે  
બી� �વોની પણ , 

અર�! ��ૃવીની પણ ઘોર ખોદ� છે. 
નદ� �કનાર� ��ૃોથી બચલેો  
આ પાક�  આદશ� છે પણ મોટો નથી. 
ઉપર પખંીઓનો કલરવ  
તાલબ�. 
નીચે હળવી હવાથી ખડખડ હસતા ંપાન. 
વ�ચ ેવાહનોના અવાજની લહર... 
બ�ેુ ં� ંક���ટના બાકંડા પર  
મા�ુ ં� ંબ�ુ ંસ�દય�! 
�લો �લતા ંનાના ંબાળકો  
મેર�-ગો-રાઉ�ડની  
મ� � ૂટંતા બાળકો. 
ધ�ય થાય છે આ �ખો , 

નાના ંનાના ં�લૂકાઓં�ુ ં

અદ�તુ સ�દય� 

મનમા ંરહ� રહ�ન ેઊઠ�ા જ કર�.  
�લ ે�લે છે બાળકો 

ને મને �મર� છે મા�ંુ બાળપણ. 
�લો બનાવલેો 

ના�ળયેર�નો દોરડાનો  
ને બાધેંલા પણ�નો , 

એની પાર �લવાની �ળૂ ઝખંના 

પછ� 

દોર�ુ ં�ટૂ�ુ ંન ે�ુ ંપડ�ો નીચ.ે 
માએ આ �ણી માર� દ�ધી લપડાક. 
પેલા ંમા-બાપ  
પોતાના ંબાળકોન ે�લા ખવડાવ ેછે 

એ હરખાય છે �મ �ુ ંહરખાતો. 
આન , માર� પ�ની 

અમારા ંબે બાળકો સાથ ેઅમે અહ� આવતા ં, 

ક�વી �શુી થતી. 



વીતી ગયા ંએ વાતન ેવીસકે વષ�.  
તેઓ મોટા ંથયા.ં.. ઊડ� ગયા.ં... 
એમ�ુ ંભિવ�ય �ખુાકાર� છે 

એટલે અમારા ઘરમા ંશાિંત-આનદં છે. 
 

  



41. જ�મ�ંુડળ� 
જ�મ�ંુડળ� -  
�યોિતષીઓને આપે છે રો�રોટ�. 
જ�મ�ંુડળ� એટલ ે

�હ��ુ લ�નનો ખલનાયક. 
જ�મ�ંુડળ� �ુમાર�કાઓ�ુ ંલોહ� �સૂનાર  
સોનેર� �વ�નોન ેતહસનહસ  
કરનાર િવ�ચ� �ાણી. 
�યોિતષશા�થી  
�ૃિ�મ ઓલાદ છે જ�મ�ંુડળ�! 
�ખુી �વન �વવાનો બીજો માગ� - 
જ�મ�ંુડળ�મા ંનથી િવ�ાસ કરતા ં

��ુ�લમ ક� ���તી 

�ુ ં�હ��ુઓથી વ� ુખરાબ તેઓ �વ ેછે ? 

 

જ�મા�રને આધાર� 

શાિંતભ�ુ� આનદં�વન મળે છે ? 

જો એમ જ હોય તો - 
�ટાછેડા ક�મ થાય છે ? 

ધાિમ�ક મા�ફયાઓએ  
રચી જ�મ�ંુડળ�ની માયા�ળ. 
આમ લોકોના અ�ાનનો  
લાભ લે છે જ�મ�ંુડળ� 

હ�રો લોકો ફસાય છે જ�મ�ંુડળ�ના �સામા.ં 
એનાથી ��ુત થવા�ુ ં

ભાિવમા ં 
કોઈ �ચહન નથી જણા� ુ.ં 
 

42. કોણ છે આ �લોબલ વોિમ�ગના �નુગેાર... 
ગર�બાઈથી �રબાતા-િવકસતા દ�શો 

�લોબલ વોિમ�ગના �નેુગારો.... 
આ મત છે અમ�ેરકા અન ેિવકિસત દ�શોનો. 
પે�ોલ , �ડઝલ અને ઊઠતા �મૂગોટા  
મહાખલનાયક છે 

ઠંડ� હળવી હવાને બગાડનાર. 
રસોડાના �મુાડાના કારણે 

રો�રોજ 

મર� છે ક�ટલા બધા લોકો. 
પણ આ ��ૂિષત વા� ુ

છતા ં 
એનાથી જ ટક� રહ� છે અસીિમત 

લોકોની �જ�દગી. 



 

એની સામ ેછે - 
એસી , ��ઝ , ગીઝર , વોિશ�ગ મશીનો 

આવા ં�હૃઉપયોગી ઉપકરણો  
વાપર� છે તે િવકિસત દ�શો. 
એમાથંી નીકળતા ઝરે� વા� ુજ 

વધાર� છે ગરમી. 
એવી જ ર�તે હવામાનને  
��ૂિષત કર� છે 

મોટરગાડ�ઓ િવમાનોના 

ઝરે� �મુાડા...  
- આ જ છે �લોબલ વોિમ�ગના �નુગેાર.  
 

 

43. ક�રલ એટલ ેવિૈવ�યસભર સ�ં�ૃિત 
ક�રલ - મા�ંુ વતન. 
સમઘાત હવાપાણી અદ�તુ! 
એને ��ુુટ છે સ�ા��નો 

એમા ંહ�રયાળો િવ�તાર લોભામણો. 
 

ક�રલની ધરતી રહ�તી 

�ણે અર��બયન સ��ુના ખોળામા ં 
ક�ટલા ંઝરણા.ં.. ક�ટલી નદ�ઓ! 
�ાણીધન ન ેવન�પિતના િવ�તારથી 

સ��ૃ ક�રલ! 
છ માસ વષા�રાણી�ુ ંરાજ 

પછ� અસ� ઉનાળો  
અહ�ના ંપાનખર અન ેિશયાળો 

માફક લાગે  
આ ધરતી છે  'ગો�સ ઑન ક��� '. 
 

િશ�ણ... 
માણસને  'માણસ ' બનાવ ેછે. 
�વન��ૂયો ને િસ�ાતંો શીખવ ેછે. 
�ણુવ�ા�ુ ંમાપ  
સા�રતાની �ચી ટકાવાર�મા ં

દબાઈ �ય છે. 
 

તેઓ ધાિમ�ક અને રાજક�ય મા�ફયાઓના હાથમા ં 
રમકડા ં�મ રમ ેછે. 
ધાિમ�ક ��યાકાડંો - િવિધઓ - વહ�મો 

�ધ��ાના ંજ સતંાન. 



એની પાછળ અઢળક �િપયા!! 
િશ�ણ લઈ 

ઝખં ેસરકાર� નોકર�. - �ખૂ�! 
પેલા ંખતેર અન ેફળ�પુ જમીન  
પડ�ા ંરહ� - �ણે પડતર જમીન હોય! 
એટલે અ�-�ૂધ-ફળફળા�દ... 
માસં-�ડા.ં.. માટ�  
પડોશી રા�ય પર િનભ�ર થવા�ુ.ં.. 
�ુ ં�વવા માટ� 

ક�રલ ેપડોશી રા�યોનો આધાર લવેો ? 

 

ખતેરોની જમીન 

ખાઈ �ય છે િસમ�ેટ-ક���ટના ંજગંલ! 
પછ� ધરતીમાતાની સોહામણી વાત પર 

મકાનોની હારમાળા... ને ગદંવાડ! 
િશ��ત �વુાધન 

�ય છે પરદ�શ કમાવા 

બ�ેકોમાથંી લઈ લોન. 
ક��ુ ંિવ�ચ�! 
પરદ�શમા ંનાના ંતો નાના ં

કામ કરવામા.ં.. જોખમી કામોય કરવાના.ં 
એમા ંનહ� નામોશી! 
 

ક�રલમા ં

ઉ�ર ભારતમાથંી કામ કરવા 

આવ ેલોકો 

આળ� ુક�રલવાસીઓની સેવા કર�. 
ખતેરમા ં, બાગમા ંક� બાધંકામમા ં

કર� કામો ને મળેવ ેમ�ૂર�. 
એમના કઠોર હાથ 

મા�ંુ રા�ય ક�રલ - 
એટલે વિૈવ�યસભર સ�ં�ૃિત! 
 

  



44. બાળમ�ૂર 
અ�ગયાર વષ�ની એ છોકર� 

નામ ધનલ�મી.  
માબાપને એમ ક� 
નામ રાખી�ુ ંધનલ�મી 

તો ધનસપંિ� આવશ.ે 
માબાપ એટલા ંિનધ�ન ક� 
�ખૂ ેટળવળતા ંબાળકોને 

ખવડાવી શકતા ંનહ�. 
મોટ� દ�કર�ને  
આવી લાચાર�થી વચેી દ�ધી! 
�ખમા ં�� ુઆવ ે

ભાર� �દય ે 
માએ િવદાય�ુ ં�ુબંન ક�ુ�. 
ને  
કંપતા હાથ ેલીધા  
�રૂા પાચં હ�ર �િપયા.  
�હાલી દ�કર�ની �ક�મત... 
�� ુસારતી ધનલ�મી 

આનાકાની કરતી  
પોતાના મા�લક પાછળ ગઈ.  
તગડો �વુાન વક�લ  
બ ેમાળના વભૈવી ઘરમા ં 
પ�ની - બાળકો સાથ ેરહ�તો હતો. 
ધનલ�મીને  
આ ઘરમા ં 
�હ�લી સવારથી મધરાત લાગી 

કામ કામ ને કામ રહ�� ુ.ં 
એ�ુ ં�વન નક�  બની ગયે�ુ.ં 
પિત-પ�નીએ  
ધનલ�મીના કોમળ હાથોને  
બરછટ - લો�હયાળ કયા�. 
એમા ંએમને આનદં મળતો. 
દા�ના નશામા ં

કામા�રુ વક�લ ે 
ધનલ�મીના શર�રન ે� ૂથંી ના��ુ!ં 
સળગતી િસગાર�ટ  
એના હાથ ેચાપંી. 
વહ�લી સવાર� એ ઉઠાડતા  
કામ ન થાય તો �ખૂ ે�રબાવતો. 
ધનલ�મી િન:સહાય રડતી. 
કોણ એ �ુ�ખયાર�ના �ુઃખમા ંભાગીદાર થાય! 



તે ઇ�છતી ક�  
મા-બાપ આવ ેન ેલઈ �ય પોતાને. 
તેને થ�ુ ં

મન ખોળામા ંહો� ન ેમા મન ેવહાલ કર�. 
એની �મરની છોકર�ઓ  
મ�તી કરતી ��લૂ ેજતી. 
એ જોઈ એની �ખ ે�� ુટપકતા.ં 
ગઈકાલે રાત ે 
કામ મોડ� �ધુી ર�ુ ં 
બી� �દવસે સવાર� 

તેનાથી વહ��ુ ંન ઉઠા�ુ ં

�ઘતી ધનલ�મીના માથ ે 
�ર શઠેાણીએ  
ર�ડ�ુ ંગરમ પાણી. 
તે �વલણે ચીસો પડ� ઊઠ�. 
કાન ફાડ� એવી ચીસાચીસ સાભંળ�  
દોડ� આ�યા ં 
પડોશીઓ 

તેને લઈ ગયા ન�કના દવાખાને 

પેલા શઠે-શઠેાણીને ભાડંયા.ં 
પો�લસ બોલાવી પકડાવી દ�ધા.ં 
ટ�.વી.પર 

આ સમાચાર �સા�રત થયા. 
લોકોએ  
ધનલ�મીના ક�મતી �વનને માટ� 

�ાથ�ના કર�. 
અર�ર�! 
આ જગતન ે��ુસામા ંછોડ�  
- �ુઃખ છોડ�  
ધનલ�મી  
મરણને શરણ થઈ. 
 

  



45. �ાિતવાદન ેપગલ ે 
�કાશ �દવ 

એક�ીસ વષ�નો �વુાન 

ચલાવતો હતો મોટરબાઈક  
ક�ટલાક� તેના પર �મુલો કય� 

કાપી ના��ુ ંનાક 

કારણ ? 

એ દ�લત હતો  
ને ચલાવતો હતો મોટરબાઈક  
ઉ�ચવણ�ના લોકો વ�ચ ે- 
મારો દ�શ છે લોકશાહ�. 
મારો દ�શ �ાર� ��ુત થશ ે 
આવા ધમા��ધ - �ાિતવાદમાથંી। 

 

  



46. �લુ�લુનો માળો 
�ૂઈના ં�લની માર� વલેી લાબંી 

વાકં�ડયા વાળ �વા 

અસ�ંય ��ુર�  
પાતળા લાબંા લાકડાને વળગી 

કોઈ છોકર�ના અ�ત�ય�ત વાળ �મ. 
સવ��  
તારલાઓ �મ ચમક� �લો। 

�ૂઈની શોભાથી લલચાઈ  
તેની ગમતી �ગુધેં 

માળો બાધંવા આવ ે�લુ�લુો. 
 

અમારા ઘર-�ગણા ં

� ૂ�ંયા કર� એમના ં�રૂો-ગીતોથી. 
અમાર� સાત-�બલાડ�ઓની 

થઈ હ�યા  
એ આ�યા ંછે તનેા વળતર�પે. 
 

અમે હરખ પામતા ં

તેમના દર�ક પગલા ંજોતા ંર�ા.ં 
એ અમારા દ�વી મહ�માન  
કોઈ ન ડરાવ ેએમને  
એથી અમ ેર�ા સાવધ. 
યજમાન આવ ે

તેઓ ન ડર�. 
અિવરત દસ �દવસ કામ કર� 
બા�ંયો માળો. 
એના ંબે �ડા ં- �ં�ડુ� - જોયા.ં 
સે�યા બાર �દવસ લગી. 
અમારા એ ઘરમા ં 
હવ ેથયા ંચાર �લુ�લુ! 
 

કાગડાઓથી એમન ેબચાવવા  
અમે ર�ા ંસાવધાન. 
પખવા�ડ�ુ ંથશ ે 
એ મહ�માન ઊડ� જશ.ે 
છતા ંઆ �વગ�ય આનદં  
અમાર� હ�યે રહ�શ.ે 
 

પણ એમના ઉ� અવાજ સાભંળ�  
પહ��યા ંઅમે �ૂઈની એ વલેી પાસ ે

જો�ુ ંતો માળા પાસ ેસાપ  



તે ડર� ગયો ન ેઊતર� ભા�યો. 
પણ હાય ર�! 
સાપ ગળ� ગયો 'તો બ�ચાઓંન!ે 
�લુ�લુોએ  
રડ�ા ક�ુ� બ ે�દવસ �ધુી  
પછ� ઊડ� ગયા ંકાયમ માટ�. 
 

એમને છોડ� દ�વા 

જતા ંકરવા  
માર� પ�ની સહમત ન હતી. 
મ� એ સાપને  
આજ પહ�લા �ાર�ય જોયો ન હતો. 
�ુ ં�લુ�લુની �મ 

ઈ�ર� 

તેનેય મોક�યો હશ ે? 

એક યજમાન  
મહ�માનો ��ય ેશી ર�ત ે

સાર� ર�ત ેવત� ? 

� કર� સ�ન  
તે નોતર� િવનાશ પણ. 
 

  



47. બાથ�મમા ંએક કરો�ળયો  
એક કરો�ળયો છે મારા બાથ�મમા ં

એને મારવો ક� છોડવો ? 

મને કરડતા મ�છરને તે ખાઈ �ય છે. 
સ�નહાર� 

મ�છરની સાથ ેજ તને ેસ�ય� હશ ે? 

�ુ ંકિવ � ં

�ુ ંજગત આખાન ેચા�ુ ં� ં 
પણ હવ ે�ુ ં�ુ ંક�ંુ ? 

 

  



48. મહ�નત�ુ ંફળ  
�ી મોની પેઈ�ટર છે. 
�ુ�ંુબ ેપોષવા  
તે પોતે પેટ� પાટા બાધેં છે 

પોતાની ��ૃહણી અને  
બ ેનાના ંબાળકો સાથ ે 
રહ� છે ભાડાના ઘરમા.ં 
મોની રંગકામ કરનારની બી� �ુકડ�મા ં 
રંગ-�શ મ�ત ચલાવ ે 
ને �શુ રહ� છે. 
 

અર� , તે ��લૂો , દ�વળો , દવાખાનાઓં 

બ�મુાળ� મકાનો વગેર�ને રંગોમા ંઝબોળે છે. 
એના ચમકદાર અન ેઆહલાદક રંગો  
મન-�ખોને આનદં આપે છે. 
તેના મા�લકો �શુ�શુ થઈ �ય છે. 
 

કામના આરંભ ેતેન ેમળતા હતા  
મા� �િપયા પચાસ. 
બસ , દસ વા�ય ેસારો ના�તો પતાવ ે 
એ જ એ�ુ ં�દન આખા�ુ ંભોજન. 
તે મારા ઘર�ુ ંરંગરોગાન કરતો હતો. 
સાથીદારો બપોર� જમવા �ય  
એ ઓટલા પર બસેી બીડ� પીવ.ે 
 

"મોની , ક�મ લચં માટ� જતો નથી ?" 

"સાહ�બ , મને એ ભોજનની ટ�વ નથી. 
મળે �િપયા પચાસ , 
એમાથંી વધાર� �ુ ં�ુ ંખ�ુ� ?" 

 

નાની ઓરડ� હોય  
ક� હોય ગગન�ુબંી ઇમારત - દ�વળ –  
ત ે�શુી �શુી રંગકામ કરતો. 
તને ેપોતા�ુ ં�દુ�ુ ંઘર હશ.ે.. 
એ �વ�ન જોતો ન ેકામ કરતો. 
પોતાના ંબાળકોન ે 
મળશ ેસરકાર� નોકર�  
એ આશાએ  
બે�કમાથંી લોન લઈ  
ભણાવતો. 
 

છેવટ� સપ�ુ ંફ��ુ ં 
લ�મીદ�વી એન ેઘરે પધાયા� 

એના બ ેદ�કરા  



�ચા પગાર� નોકર� કર� છે 

કમાતી �ીઓન ેપર�યા ંછે. 
 

હવ ેમોની પાસ ે 
છે મો�ંુ ઘર  
બે ગાડ�ઓ  
મારો પેઈ�ટર મોની  
આ� છે �શુ�શુાલ.  

 

સાથીઓ સાથ ેપઈે�ટ�ગ�ુ ંકામ કર� છે. 
પાચંસો �િપયા વતેન મળે છે રોજ�ુ ં 
રંગ-�શ સાથ ેનાચે છે  
બપોર� �ા ંજમ ેછે  
સાજં પડ� ેએક પગે દા�  
એ જ એનો ભોગિવલાસ.  

49. મારા ંજોડા ંપણ �ચ�તનમનન  

ચામડાના છે  
મને ગમતા મારા કાળા �ટૂ. 
મા�ંુ િસ�રે �કલો વજન  
તે �ચક�ને ફર� છે છે�લા બ ેવષ�થી. 
�ુ ંતેન ેસા�ટાગં �ણામ ક�ંુ �.ં 
�ુ ંરાતે આરામ પા�ુ ં� ંથોડા કલાક  
બાક� માર� સવેામા ં�ુ ંહાજર જ 

છતા ં�ૂજ તારો િવચાર ક�ંુ! 
 

�ુ ંમા�ંુ �ા ં�ા ંર�ણ કર� છે. 
છતા ંભા�યે જ  
તારા પ�ર�મની �ુ ંન�ધ લતેો નથી. 
�મ �નવરની ચામડ� કઢાય  
તેમ તન ે�ુ ંપગમાથંી કા�ંુ  
�ુગ�ધથી �ોિધત થઈ તને  
ફંગો�ં � ં�ૂર... 
કોઈ આ�ુ ં�ર બની શક� ?  

�ુ ંતારો નમકહલાલ  
�મ�વીઓ �બચારા આમ જ રહ� છે. 
તેઓ ધિન�ના �ણે જોડા.  
તેમની ગરજ પતી ક� ફાટ�લા વ� �મ  
ઉતાર� ફ�કવાના  
�ીઓ �મ �મ વપરાય છે  
માતાઓ , પ�નીઓ , નબળા લોકો 

ઘરમા ંદ�કરાઓ અને પિતઓ માટ�  
�ણે ભાર�પ હોય! 
50. �વામી િવવકેાનદં�ુ ંબ�મુાન  



�વૂ�નો �ભાવી તારલો 

�વામી િવવકેાનદં 

ધમ�ની �દશા બતાવનાર  
�ુબંક�ય સોય! 
 

ધમ� છે વ�ૈાિનક 

ધમ� છે �તરા�મા�ુ ંિવ�ાન. 
અ��ત�વની પલે ેપારનો અ�ખલ અ�ભુવ  
એટલે ધમ�. 
 

િવ�ાન - ધમ� - પર�પરના �રૂક.  
�ધ��ાના �કોડામાથંી  
��ુત કય� ધમ�ને -  
મા�યતાઓની �ળમાથંી  
ધમ���ુુઓની જ�ંળમાથંી  
કય� ધમ�ન ે��ુત. 
 

ધમ� એટલ ેસ�ંણૂ� ��ુ�ત. 
સવ��મ �ાન - આનદં. 
�વનને �વવા સ�ુ ંબનાવ ે

માનવતા... 
� છે આ�યા��મકતામા.ં 
 

માણસમા�ને શીખ��ુ ં 
પિવ� એ જ આપણી ��ૃિત  
અને પાવન એ જ આપનો આ�મા. 
સ�મુા ંઉ�મો�મ છે  
આપ�ુ ંમાણસ હોવા�ુ ંઅ��ત�વ. 
 

પિ�મના દ�શો માટ�  
ભારતના એ �િતિનિધ  
ભારતીય આ�યા��મકતાને  
અને પિ�મના િવ�ાનને  
એક કર� �વતા ંશીખ��ુ.ં 
 

ભારતીય �વન સ�ં�ૃિત સાથ ે

પિ�મ માનવવાદમા ં 
�વવાનો માગ� બતા�યો  
િવવકેાનદં�. 
 

  



51. �ુ ંધરતીમાતાની �યથાનો િવલાપ સાભં�ં �.ં 
�ુ ંધરતીમાતાની �યથાનો િવલાપ સાભં�ં �.ં 
એના માનવસતંાનો  
એના પવ�તીય �ૂધ પીને મ�ત થયલેા  
એના પર અ�યાચાર કર� છે  
એની ખાણો ખોદાય બાધંકામ માટ� 

એના કોતરો �ડા કરવામા ંઆવ ે

એથી ઝરણા-ંનદ�ઓ �કૂાઈ �ય... 
એમની તીણી ચીસ �ુ ંસાભંળ� ર�ુ.ં 
 

આ માનવ�ત 

��ૃો-વન�પિતને કાપ ે- ધરતી િવલાપ કર� 
ધરતીને બોડ� બનાવ ે

�યાર� ધરતી આ�ંદ કર� ઊઠ� 

તમે સભંળાય નહ� ? 

 

આ માનવ�ત 

જગંલના પ�-ુ�ાણીઓને  
હડસેલી દ� �ૂર... �ૂર... 
ને બાળે જગંલ... 
�યાર� સાભંળ� રાડ... 
તીણી ચીસ. 
 

�વાથ�ઓ  
પોતાની સવલતો મેળવવા  
��ૃો�ુ ંિનકંદન કાઢ� નાખ ે 
�યાર� સભંળાય તેમની આકાશ ચીરતી ચીસ. 
 

અર� ઓ માનવી , 

��ૃવી પરથી  
હમેંશને માટ� ન�ટ થતા ં�નવરો , 

વન�પિત  
વગેર� તને બદ�ુઆ આપે  
તેનાથી �જૂતો નથી �ુ!ં 
 

ગાધંાર�એ �ી�ૃ�ણન ે�ાપ આપેલો  
તેમ હ� માનવી  
આ ધરતી તને �ાપ આપે છે  
�ુ ંસાભંળ� શ�ંુ �.ં 
 

  



52. િવિવધતામા ંસવંા�દતા  
ભાગ- 1 

�હાલા સાથીઓ , 

વિૈવ�યસભર આ �જ�દગીમા ં 
પોતાની જ��રયાત િવશ ે

�ાર� શીખશો ? 

 

આ સમ� ��ાડં 

ભ�ય સગંીતો�સવ છે  
કોઈ સ�નહારનો! 
ભ�ય સગંીતો�સવ! 
એના ંઉપકરણો એટલ ે 
આ�મા અને પદાથ�  
ચતેન અન ેજડ 

��ય અન ેઅ��ય  
�પ�ય� અન ેઅ�પ�ય�  
ગિત અને ��થર  
- આનાથી જ થાય છે  
સ�ંણૂ� સગંીતો�સવ.  

 

આ ��ાડં�ુ ંહાદ�  છે  
બા��ુય અન ેવિૈવ�ય. 
અ�થુી લઈ છેક ગગનમા ં

વિૈવ�યસભર � કંઈ છે  
તેની ઉપર તેનો �ભાવ છે. 
��ાડં�ુ ંસ�દય� એટલ ે 
આ એકતામા ંઅને�તા. 
સહરામા ંરોમા�ચ ? એ �ુ ં?  

આટલા��ટકમા ંઉદાસીનતા ક�વી ? 

મનમોહક સૌ�દય�ધામો  
અને વિૈવ�યસભર  
�તૂ��પાતંરો એટલ ે-  
હ�રયાળા ંજગંલો , ખતેરો , 

વનઉપવનો , 

ખળખળતા ંઝરણા ંને નદ�ઓ  
ખાડ�ઓ...! 
�યા ં�ુઓ �યા ં��ૃ�ટમા ંવિૈવ�ય 

િનજ�વ પદાથ� 

બ�ુ ંબરાબર ગોઠવા�ુ ંછે 

આ વન�પિત પણ �ણે છે  
આ બધા ંસાથ ેક�વી ર�તે એક�પ થ�ુ ંતે , 

જગંલો , ��ૃો , પ�ીઓ , માનવીઓ 



- બધામા ંિવિવધતા�ુ ંસ�દય�! 
 

સમ� િવ�મા ં 
સર�ુ ં�ાણીજગત - ��ુિથત. 
આપણે માનવો  
તેમા ંપાડ�એ ભદે - 
ક�વો ? 

આ ભારતીય ગાય.... આ અમે�રકન ગાય 

હાથી આ��કાનો , �ીલકંાનો હાથી 

�રુોપ - એિશયન કાગડા... 
ચીન - ��ેજના ઘટેા 

સવંા�દતાને �ંુ�વા માટ� ન�હ 

પણ િવસવંાદ�ના પ�રચય માટ� 

વાપર�એ િવવકેશ��ત. 
અ�યને ક�મ હણવા  
એ આપણન ેગમે છે  
માનવજગત તો છે �લુાબના �લ ��ુ ં 
પાખંડ�ઓ એની  
ખ�ુ ંકર� છે એ�ુ ંસ�દય�! 
પણ � ૂટં� લો પાખંડ�ઓ  
તો �ા ંરહ� એ�ુ ંસ�દય�! 
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�હાલા સાથીઓ , 

બધાનેં લેબલો લગાડવાની  
આ શી ઘલેછા! 
 

પા�ા�યના લોકો... �વૂ�ના લોકો... 
ગોરા.... કાળા... 
�રુોિપયન... એિશયન... 
અમે�રકન... આ��કન... 
ઇ��ડયન - ચીની - �પાની. 
અમે દ�શ દ�શના  
વળ�  
���તી - �હ��ુ - ��ુ�લમ - બૌ� - 
બગંાળ� - પ�ંબી - મલયાલી - તિમલી -  
�ા�ણ - ��ુ - �િ�ય - વ�ૈય. 
- �ા ંપાડ�ા છે સ�નહાર� ભદે  
ભદે છે તો �ી-��ુુષમા ંછે  
એ જ તો છે સ�નની ર�િત 

એક નદ�ના બ ે�કનારા. 
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�હાલા સાથીઓ , 

�ાણી જગતમા ંનર-માદા સરખા ં



ન કશો ભેદ  
પણ માનવમા ં-  
નાર�ની અવદશા 

નાર�નો જ�મ અ�ભુ. 
તેની �ણૃહ�યા થાય છે 

માબાપ માટ�  
એ સાપનો ભારો 

�વ ેતો ભાઈના સહાર�  
એ એની િનયિત. 
મનવાિંછત ભોજનથી નહ� 

એ�ંુ�ૂ�ંુ ખાવા�ુ ં 
�ી મા� શોિષત છે. 
ભણ�ુ.ં.. નથી નસીબમા.ં.. 
 

વ�ો કહ�વાય. 
એ�ુ ંકંઈ નથી એની પાસે. 
એ િશ�ણથી વ�ંચત  
મોજમ� �ુ ંએની ખબર નથી. 
સવારથી રાત  
એને નસીબ ેરસો�ુ ંજ  
એ ફર�યાત છે. 
એ કોની આગળ કર� ફ�રયાદ. 
બોલ ેતો પીડા મળે  
�વનસાથીની પસદંગી  
એ ન કર� શક�. 
એ સહ� છે પિતનો બળા�કાર  
એની ઈ�છાઓ�ુ ં 
પિતને કંઈ નહ�. 
બાળકો સાચવવા , 

એની જવાબદાર�  
�ુ�ંુબ માટ�  
એ મર� ફ�ટ� , ત�બયતના ભોગે...  
સવારથી જ  
રસોડામા ંવાસણો સાથ ે 
આરંભાય તેનો સઘંષ�. 
પછ� સાજં �ધુી મ�ૂર� જ મ�ૂર�. 
�ુદન સાથ ેજ�મ�ુ ંન ે 
�ુદન સાથ ેજ મર�ુ.ં  
એની િનયિત છે. 
 

�ી તાર� માતા 

એથી વ� ુઆદરણીય ગણાય  
તે િશ��કા તે આયા  



ખર� ર�તે એ િવશષે છે 

ઘરનો દ�વો  
આપણી ��ૃિત જ િપ��ૃધાન �ુ�ંુબની. 
એથી જ��યો �િતવાદ �ણૃાવાદ  
આ િપ��ૃધાન ��ૃિત જ  
દર�ક �થળે સવ�પર�! 
 

ધમ� પણ તેન ેભદેભાવ��ુત રાખ ેછે. 
�ીઓ દ�વળ , મ��જદ ક� મ�ંદરમા ં 
��ૂર� ક�મ ન બની શક� ? 

તે ઈ�રિપતાની �ાથ�ના ક�મ ન કર� શક� ? 

હ� ��ુુષ! એ તાર� અધા�ગના 

તારા શર�ર �મ એનો �વીકાર કર.  
 

અર� , �ીને તો  
ઉપભોગની ચીજ �મ જોવાય છે. 
વાસનાભર� �ખોથી જોવાય છે 

�ુ ંએના શર�ર પર એનો હ� નહ� ? 

એણે �ુ ંપહ�ર�ુ ંએ એને જોવા ડો 
એ છે  
તમાર� માતા ક� પ�ની  
તમાર� બહ�ન ક� દ�કર�  
એ ક�મ �લૂો છો ? 
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�હાલા સાથીઓ , 

આપણી ��ૃવી એક ઘર છે 

અહ� ચતેન જડ છે 

બી� પણ છે તો ન� બનો. 
તમે �ણો ક�  
આમા ંતમ ે�ા ંછો ? 

તમેય બાળબ�ચાનંી �મ જ  
જ��યા છો. 
બધાનેં �વવાનો  
અિધકાર છે 

તમે �વો ને બી�ને �વવા દો. 
તમે �વાથ� - લોભી  
અ�યના ભાગ�ુ ંપણ 

પડાવી લો છો! 
અ�યના ભાગ�ુ ંપણ. 
બધા �વવા માટ�  
કર� છે સઘંષ�... 
તમે �ખુવાળ� �જ�દગી 

�વવા મથો છો. 



તમાર� આસપાસના લોકો�ુ ં

તમે પડાવી લઈ  
તેમને �ખૂમરામા ંધક�લી  
ચાહો છો ધિનક થવા. 
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�હાલા સાથીઓ , 

તમે �વભાવ ેશાકાહાર� જ��યા  
પણ �વાદ માણવા 

અ�ય �વોનો કરો િવનાશ. 
�ખુસગવડભયા� િનવાસ બના�યા. 
��ૃો - જગંલોનો કર� સવ�નાશ. 
આકાશને વ�ધતા ં

રચો મહા�બ�ડ�ગો  
હવામાન બગડ� છે. 
ગામડાઓ થઈ �ય છે શહ�રો 

તમે િવકાસ કરો ક� િવકિસત બનો , 

પણ �દરથી બનો છો સ�ું�ચત. 
એક સમય ે 
સ�નુી સાથ ેતમે �વતા હતા 

પ� ુ- �ાણીઓ  
હતા ંતમારા સાથીદાર  
હવ ેતમે �ધુર� ગયા  
એમને રાખો છો �ૂર , 

ઊભી કર� તમે કતલની સ�ં�ૃિત 

� �વ ભા�યો તનેો કય� ખા�મો. 
��ૃો કા�યા ંતો પખંીઓ ગાયબ  
કોઈ તો થઈ ગયા ં��ુત. 
મ�રુ કંઠ� ગાતી કોયલ 

�ને સાભંળ� તમે ન�દર લતેા  
ને નાના ંપખંીઓના કલરવ ગયા ં, 

આ�યા ગણગણતા મ�છર 

કંટાળો આપતા ન ેડખં મારતા 

�ઘવા �ા ંદ� છે ? 
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�હાલા સાથીઓ , 

શાની બડાશ મારો છો તમાર� સ�ં�ૃિતની , 

તમાર� ભાષાની ? 

આ ભળેસ�ેળયા સ�ં�ૃિત છે. 
ભાષા સિંમિ�ત થઈ ગઈ છે. 
સ�ં�ૃિતને નામે થયો છે િવનાશ. 
ઇિતહાસના ંપાના ંફ�રવો 

ક�ટલા ં��ુો ખલેાયા ંછે સ�ં�ૃિત માટ�. 



એમાથંી થઈ છે 

બ�િુવધ સ�ં�ૃિત. એની આ �ુિનયા! 
ભારતીય ક�ટલ ે�શ ેછે ભારતીય  
છે કશો જવાબ ? 

રા��વાદ�ને �છૂો... છે ક�ટલો એ રા��વાદ�.... 
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�હાલા સાથીઓ ,  
તોડ� નાખો આ બધી વાડાબધંીઓ... 
તોડો સ�ું�ચત મન:��થિતઓ , 

તોડો નાત�તની દ�વાલો , ધમ�ની દ�વાલો , 

રા�ય વ�ચનેી સરહદો  
તોડ� નાખો આ બ�ુ ં 
આખર� તો આપણે માનવી છ�એ  
દ�શ-િવદ�શના માનવ નહ� 

િવ�ને જ રા�� બનાવો 

બધા ં�વ ેસવંા�દતાથી  
વિૈવ�યસભર સ�ં�ૃિતમા ં 
ને િવ� એક છે  
અ��ત�વમા.ં... 
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તો�ુ�ષુા ખાતે ��મુન કોલજેના આ િન�તૃ �ા�યાપક કોલજે પાસે જ પ�ની ને બે બાળકો સાથે રહ� છે.                 
ચાર કા�યસ�ંહો અને એક નવ�લકા સ�ંહ સ�હત એમના નામે �ુલ ૨૬ ��ુતકો છે. તઓે Guild of                
Indian English Writers Editors of Critics (GIEWEC)ના મ�ંી અને ��માિસક સામિયક Writers            
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