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તમારા �ેમ�ુ ંઆલેખન �,ં 

�વ�ુ ંછે હ� મને �વવા દો. 

તમારા ઉ�ણ �ાસો�ુ ંસેવન �,ં 

�વ�ુ ંછે હ� મને �વવા દો. 

પાગંરવા દો, કળ� �,ં ખીલવા દો, 

છળકપટની "ુિનયા જોવા દો. 

�ાસ-&ંકની? ભાષાને સમજવા દો, 

અવતરવા દો, મને �વવા દો. 

સોિનયા બનીશ, ચાવલા બનીશ, 

ઉષા-લ-ા બનીશ, ઈ/0દરા-એ�યા2 બનીશ. 

ધરોહર બનીશ, ખીલવા દો. 

પાપ છે સમજો – 4ણૃ હ6યાને તો, 

સમોવડ� છે બાળક� પણ હવે તો. 

8મશાને અ9:ન સ8ંકાર દ;તી હવે તો, 

<યથાને સમ� માર�, મને �વવા દો. 

િનકંદન કાઢ� કોખ ?ાથંી લાવશો? 

નાર� િવના જગત ક;મ ચલાવશો? 

“નાર� @ ુ ંનારાયણી” ?ાથંી ભણાવશો? 
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A8તી તમાર� ગણી મને �વવા દો. 

સપ2ને માનવીમા ં?ા ંફ;ર છે? 

A6યારા પાપી છે Cુ ંસદં;હ છે? 

કળા@ ુ ંનથી, નાર�થી Cુ ંવેર છે? 

4ણૃ હ6યા રોક�, મને �વવા દો… મને �વવા દો… 

                                ઑગ ર�ઽવી વૉઘગફૂ ષૉનફી  - 
ઽૃઅ  ઞ ૉ વઘષી ઞઊ ળઽૂ ઝૃ ઑ ભ�દ રીળૂ �ડ્ળૂ ગૉ  રીળી ઇફૃયષ ઞ ફધૂ બળઅ દૃ ઈઞફી ઇ�લીુપગ 

ઈપૃુફગ ગઽૉષીદી ઼રીઞફૃ ગણષૃ ઼�લ ઝૉ. ઇતૂ ષહ( બઽૉવી 

)લીળૉ  ર* રીળૂ મૂ, બૃ-ૂફૉ ઞ.ર ઈ/લ્ દ્ ઽૃઅ  ઘૄમ ઞ ઘૃસ 

ઽદૂ, ગૉ  ઝૉષડફૂ 2થૉ રીળ્ ગૉ઼ મઙણૂ ઙલ્ ઽ્ષી ઝદી 

ઊ5ળફૉ ગૅબીધૂ મીશગ ઇફૉ ઽૃઅ  ઼ૃળુ2દ ઽદી. રફૉ ઑ ષીદફ ૃ

ગ્ઊ નૃ:ઘ ફઽ્દૃ ગૉ  રી: મૂઞૃ ઼અદીફ બથ બૃ-ૂ ઝૉ, બળઅ દૃ ઑ 

નળુરલીફ ર* નષીઘીફીરીઅ ઞ ૉડવી બથ વ્ગ્ફી ;ુદયીષ 

<લી, ઑ <ઊફૉ વીઙદૃ ઽદૃ ગૉ  =થૉ ર* ગ્ઊ ર્ડૂ યૄવ ગળૂ ઝૉ. 

ઞ ૉ બથ વ્ગ્ રફૉ <ષી ઈષદી દૉકફી ર્તીરીઅધૂ ઑગ 

ષી�લ દ્ ફૂગ?ી ષઙળ ળઽૉ દૃ ઞ ફઽૂ ગૉ  ઼ી: ધીદ < બૃ- 

ધલ્ ઽ્દ. 

વ્ગ્ફ્ @લ@ઽીળ રફૉ ઼ર=દ્ ફઽ્દ્. ગનૂ દ્ વીઙદૃ ઽદૃ ગૉ  ઽૃઅ  ગ્ઊ ઙૃ.ઽ્ ગલA ઝૉ ઞ ૉફૂ ઼= ઘમળ  

ફઽૂ દૉક સૃ ઈબષી રીઅઙૉ ઝૉ ? દ્ ગનૂ વીઙદૃ ગૉ  ઇરફૉ મૂ, બથ બૃ-ૂ ધઊ ઙઊ દૉધૂ વ્ગ્ફૉ 

ઇરીળૂ બળ નલી ઈષૂ ઙઊ ઝૉ, ઑષૂ નલી ગૉ  =થૉ ઇરૉ ગ્ઊ ઼અગડરીઅ બણૂ ઙલી ઝૉ. ગૉડવૂગ 

Bૂકઑ દ્ રફૉ બૄCલૃ બથ ઘ:, ગૉર જૉગ ફઽ્દૃ ગળી@લૃ ? ઽષૉ ઑગ જીઅ઼ વઊ <ઞ ૉ, ગનીજ બૃ- 

ધઊ =લ, રફૉ ઑરફૉ બૄઝષીફૃ રફ ધઊ ઞદૃ ગૉ  સૃ જૉગ ગળીષૃ ? ઞ ૉ બથ ઽસૉ ઑ દ્ રીળ્ ઞ ઑગ ઇઅસ 
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ઽસૉ ફૉ ? 

ઽૃ બૄઝષી રીઅઙૃ ઝૃ ગૉ  ઈઞૉ ઑષૃ સૃ ઝૉ ઞ ૉ ઝ્ગળીક ઞ ગળૂ સગૉ  ઝૉ ઝ્ગળૂક ફઽૂ.

 

ફીળૂફૂ સુ�દ દ્ ઞૃક ઇફૉગ અ઼ગડ્ફ્ ઼ીરફ્ ગળષી ઝદી �ઽરઅદ ફધૂ ઽીળૂ

�ગજફફૂ ઞ ષીદ ફ ગળસ્ ઈઞૉ દ્ ભૉસફધૂ ળીઞઙીનૂ ઼ૃપૂ ઝૉ ફીળૂ

 

)લીઅ ઼ૃપૂ ષઅસ જવીષષીફૂ બળઅબળી ઝૉ દ્ ગૉડવીલ વ્ગ્ ઑષી ઝૉ ઞ ૉ બ્દીફી ષઅસ<ફી ફીર ઞ ફધૂ 

=થદી. ઈઞૉ દ્ નળૉગ રીદી ુબદીફૂ ઊEઝી ઽ્લ ઝૉ ગૉ  દૉરફ્ બૃ- ુષનૉસરીઅ યથષી =લ. બઝૂ ઼ીળૂ 

઼ુષ(઼ફૂ સ્પરીઅ મઽીળ ફૂગશૂ =લ, ઇફૉ )લી <મ રશૉ �લીઅ ઞ ઼ૉડવ બૃ- ષ઼ૂ =લ. બઝૂ 

રીદી-ુબદી દૉરફૉ ચળરીઅ ભીવદૄ ગૂડગૂડ ગળફીળી વીઙૉ. દૉધૂ બૃ- ઽ્ષી ઝદી ચથી રીદી-ુબદીફૉ

ષૅGપીષ�ધીરીઅ બથ ઑગવીઞ ળઽૉ ષૃ બણૉ  ઝૉ. ર* ઑષી બથ રીદી-ુબદીફૉ <લી ઝૉ ઞ ૉરફૉ ગઽૉષી રીડૉ  દ્ 

જીળ-જીળ બૃ-્ ઝૉ બથ ઼ીધૉ ઑગ બથ ફધૂ ળઽૉદ્. ગૉ ડવીગ દ્ રીદી-ુબદીફૉ ચળફૂ ળ્ફગરીઅ 

મીપગ ઼ર,ફૉ ષૅGપીHરરીઅ રૄગૂ ઈષૉ ઝૉ 

)લીળૉ  બૃ-્ બ્દીફૃ ગદ(@લ ુફયીષૂ ફધૂ સગદી �લીળૉ  બૃ-ૂક ઞ વI બઽૉવી ઇફૉ બઝૂ બથ ણઙવૉફૉ 

બઙવૉ રીદી-ુબદીફૉ ઽૄઅ ભ ઈબૉ ઝૉ. ઽૃઅ  ઘૃસ ઝૃ ગૉ  રફૉ મૉ બૃ-ૂક ઝૉ, ઞ ૉરફૉ રૉશષૂફૉ ઽૃઅ  ઙષ( ઇફયૃષૃ 

ઝૃ. બળઅ દૃ ગૉ ડવીગ વ્ગ્ રીળૂ ઼ીરૉ ઑષૂ ળૂદૉ ઞૃઑ ઝૉ ગૉ  =થૉ રીળૂ બૃ-ૂક ર્ડૂ ધસૉ દ્ દૉરફી 

વIફ્ ઘજ( =થૉ ઑરફૉ ઈબષ્ બણસૉ.  

                     ઈઅદળીJKૂલ રLઽવી Lનષ઼ ુફુરMૉ યવૉ વ્ગ્ Bૂ ઋ�ધીફફૂ ર્ડૂ ર્ડૂ ષીદ્ ગળૉ , 

ફષૂ ફષૂ લ્ઞફીક બીઝશ ગળ્ણ્ Oુબલી ઘજP બથ રીળી રદૉ દ્ )લીઅ ઼ૃપૂ ઼રીઞરીઅ ળઽૉદી 

વ્ગ્ફી ુષજીળ્રીઅ ઼રીફદી ફઽૂ ઈષૉ �લીઅ ઼ૃપૂ બૃ-ૂકફૉ મજીષૂ ફઽૂ સગીલ. ઈઞૉ બથ રફૉ 

લીન ઝૉ ગૉ  )લીળૉ  ઽૃઅ  ફુ઼Qઙ ઽ્રરીઅધૂ ળ= રૉશષૂફૉ ચળૉ  બીઝૂ ઞદૂ ઽદૂ �લીળૉ  ફ઼(ફૉ રીળી બુદ 

ઘૃસૂધૂ બો઼ી ઈબૂ ળSી ઽદી �લીળૉ  દૉ મ્વૂ ઽદૂ - ઼ીઽૉમ બૃ-ૂ ઝૉ ઑડવૉ કઝી વઋ ઝૃ, ફઽૂ 

ઇરૉ મુ22 100 ધૂ કઝૃ વૉદી ઞ ફધૂ. રીળૂ ુ�ધુદ ઑષૂ ફઽ્દૂ ગૉ  ઽૃઅ  દૉફૉ ગ્ઊ ઞષીમ ઈબૂ 

સગૃ બથ રફરીઅ દ્ ધલૃ ઽદૃ ગૉ  ગઽૂ નઋ - ગૉ  ઽૉ  યવૂ મીઊ, રીળૂ બૃ-ૂ ઝૉ દૉધૂ દફૉ ઇરીળૂ નલી ઈષૂ 
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ળઽૂ ઝૉ દ્ દૃ ગ્થ ઝૉ ? સૃ દૃ બથ ઇઽT નલી ઽૉઢશ ઞ ગીર ગળૂ ઝૉ ? 

                

ઈ ઼રીઞફૉ ઑગ ઞ ષીદ ગઽૉષૂ ઝૉ ગૉ   

ઝ્ગળ્ ઽ્લ ગૉ  ઝ્ગળૂ  

રીદી ુબદીફૃ મશ ઽ્લ ઝૉ ઼અદીફ  

ઘીદળ-બીથૂ ઝ્ગળીફૉ  

ઇફૉ ઘૂવૂ ઋઢૉ  ઝૉ ઝ્ગળૂક  

ઑષળૉ�ડ બળ પગૉવષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઝ્ગળીફૉ 

ઇફૉ જતૂ =લ ઝૉ ઝ્ગળૂક  

ળણીષૉ ઝૉ ઝ્ગળી 

ઇફૉ ળણૉ  ઝૉ ઝ્ગળૂક  

઼બફી <ષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઝ્ગળી રીડૉ  

ઇફૉ ઼ીગીળ ગળૂ ફીઘૉ ઝૉ ઝ્ગળૂક 

,ષફ દ્ ઝૉ ઝ્ગળીફૃ  

ઇફૉ રીળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઝ્ગળૂક.  
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જDદગી� ુ98મત છેજDદગી� ુ98મત છેજDદગી� ુ98મત છેજDદગી� ુ98મત છે નાર�નાર�નાર�નાર� 

ઘરમા ંમારો જ0મ થતા  

ભલે કોઈને Gશુી ન થઈ 

પણ માHુ એક 98મત જોઈન ે

પIપાની Jખો હસી રહ� 

 

ઘરમા ંમારા માટ; ભલે કદ� 

ન કોઈ ઢDગલી આવી 

પણ મને મળેલી ભેટને લેવા 

ભાઈની Jખોમા ંચમક આવી 

 

Kદવસભરના કામથી કંટાળ�ને 

મLમીએ Mયાર; હNયા વરાળ નાખી 

6યાર; મારા બે હાથની મદદ પામી 

મLમીના ચહ;રા પર હાશ આવી.  

 

જવાન થઈને Mયાર; Pુ ં 

િવદાય થઈને સાસર�એ વળ� 

Jખોમા ંસૌના JR ુજોઈન ે 

મને માર� ઓળખ મળ�. 

 

 

 


