
માર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછેમાર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછેમાર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછેમાર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછે.... 
માર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછેમાર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછેમાર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછેમાર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછે.... 

 
દોડતા ંજઈને માર� રોજની બાકંડ�એ બેસ�ુ ંછે દોડતા ંજઈને માર� રોજની બાકંડ�એ બેસ�ુ ંછે દોડતા ંજઈને માર� રોજની બાકંડ�એ બેસ�ુ ંછે દોડતા ંજઈને માર� રોજની બાકંડ�એ બેસ�ુ ંછે  

રોજ સવાર� �ચા અવા  રા!"ગીત ગા�ુ ંછેરોજ સવાર� �ચા અવા  રા!"ગીત ગા�ુ ંછેરોજ સવાર� �ચા અવા  રા!"ગીત ગા�ુ ંછેરોજ સવાર� �ચા અવા  રા!"ગીત ગા�ુ ંછે.... 

નવી નોટની %ગુધં લેતા ંપહ�લા પાને નવી નોટની %ગુધં લેતા ંપહ�લા પાને નવી નોટની %ગુધં લેતા ંપહ�લા પાને નવી નોટની %ગુધં લેતા ંપહ�લા પાને , 

%ુદંર અ*ર� મા+ંુ નામ લખ�ુ ંછે% ુદંર અ*ર� મા+ંુ નામ લખ�ુ ંછે% ુદંર અ*ર� મા+ંુ નામ લખ�ુ ંછે% ુદંર અ*ર� મા+ંુ નામ લખ�ુ ંછે.... 

માર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવાર…. 

 

ર�સેસ પડતા ંજ વોટરબેગ ફ-ર�સેસ પડતા ંજ વોટરબેગ ફ-ર�સેસ પડતા ંજ વોટરબેગ ફ-ર�સેસ પડતા ંજ વોટરબેગ ફ-ક� ક� ક� ક� , 

નળ નીચે હાથ ધર� પાણી પી�ુ ંછેનળ નીચે હાથ ધર� પાણી પી�ુ ંછેનળ નીચે હાથ ધર� પાણી પી�ુ ંછેનળ નીચે હાથ ધર� પાણી પી�ુ ંછે.... 

 મ તેમ લચંબો0સ 1+ંુૂ કર� મ તેમ લચંબો0સ 1+ંુૂ કર� મ તેમ લચંબો0સ 1+ંુૂ કર� મ તેમ લચંબો0સ 1+ંુૂ કર�… 

મર3 ુમી4ંુ ભભરાવેલ મર3 ુમી4ંુ ભભરાવેલ મર3 ુમી4ંુ ભભરાવેલ મર3 ુમી4ંુ ભભરાવેલ , 

આમલીઆમલીઆમલીઆમલી----બોરબોરબોરબોર----જમ+ુખજમ+ુખજમ+ુખજમ+ુખ----કાકડ� બ8ુ ંખા�ુ ંછેકાકડ� બ8ુ ંખા�ુ ંછેકાકડ� બ8ુ ંખા�ુ ંછેકાકડ� બ8ુ ંખા�ુ ંછે.... 

સાઈકલના પૈડાની :ટ;પ બનાવી <=ક�ટ રમ�ુ ંછે સાઈકલના પૈડાની :ટ;પ બનાવી <=ક�ટ રમ�ુ ંછે સાઈકલના પૈડાની :ટ;પ બનાવી <=ક�ટ રમ�ુ ંછે સાઈકલના પૈડાની :ટ;પ બનાવી <=ક�ટ રમ�ુ ંછે , 
 

કાલે વરસાદ પડ� તો નીશાળે ર> પડ� >ય કાલે વરસાદ પડ� તો નીશાળે ર> પડ� >ય કાલે વરસાદ પડ� તો નીશાળે ર> પડ� >ય કાલે વરસાદ પડ� તો નીશાળે ર> પડ� >ય , 

એવા ંિવચારો કરતા ંરાતે %ઈુ જ�ુ ંછે એવા ંિવચારો કરતા ંરાતે %ઈુ જ�ુ ંછે એવા ંિવચારો કરતા ંરાતે %ઈુ જ�ુ ંછે એવા ંિવચારો કરતા ંરાતે %ઈુ જ�ુ ંછે , 

અનપે*ીત રઅનપે*ીત રઅનપે*ીત રઅનપે*ીત ર>ના આનદં માટ�>ના આનદં માટ�>ના આનદં માટ�>ના આનદં માટ�… 

માર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવાર…. 

 

Aટવાનો ઘટં વાગવાની રાહ જોતા ંAટવાનો ઘટં વાગવાની રાહ જોતા ંAટવાનો ઘટં વાગવાની રાહ જોતા ંAટવાનો ઘટં વાગવાની રાહ જોતા ં, 

િમCો સાથે ગDપા ંમારતા ંવગEમા ંબેસ�ુ ંછેિમCો સાથે ગDપા ંમારતા ંવગEમા ંબેસ�ુ ંછેિમCો સાથે ગDપા ંમારતા ંવગEમા ંબેસ�ુ ંછેિમCો સાથે ગDપા ંમારતા ંવગEમા ંબેસ�ુ ંછે.... 

ઘટં વાગતા ંજ િમCોFુ ંGંુડાH કર�ને ઘટં વાગતા ંજ િમCોFુ ંGંુડાH કર�ને ઘટં વાગતા ંજ િમCોFુ ંGંુડાH કર�ને ઘટં વાગતા ંજ િમCોFુ ંGંુડાH કર�ને , 

સાઈકલની ર�સ લગાવતા ંઘેર જ�ુ ંછેસાઈકલની ર�સ લગાવતા ંઘેર જ�ુ ંછેસાઈકલની ર�સ લગાવતા ંઘેર જ�ુ ંછેસાઈકલની ર�સ લગાવતા ંઘેર જ�ુ ંછે.... 

રમતરમતરમતરમત----ગમતના પીર�યડમા ંતારની વાડમાનંા બે તાર વIચેથી સરક� બહાર ભાગી જ�ુ ંછેગમતના પીર�યડમા ંતારની વાડમાનંા બે તાર વIચેથી સરક� બહાર ભાગી જ�ુ ંછેગમતના પીર�યડમા ંતારની વાડમાનંા બે તાર વIચેથી સરક� બહાર ભાગી જ�ુ ંછેગમતના પીર�યડમા ંતારની વાડમાનંા બે તાર વIચેથી સરક� બહાર ભાગી જ�ુ ંછે.... 
 

તો ભાગી જવાની મોજ અFભુવવાતો ભાગી જવાની મોજ અFભુવવાતો ભાગી જવાની મોજ અFભુવવાતો ભાગી જવાની મોજ અFભુવવા… 

માર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછેમાર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછેમાર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછેમાર� ફર� એકવાર શાળાએ જ�ુ ંછે.... 

દ�વાળ�ના વેક�શનની રાહ જોતા ંદ�વાળ�ના વેક�શનની રાહ જોતા ંદ�વાળ�ના વેક�શનની રાહ જોતા ંદ�વાળ�ના વેક�શનની રાહ જોતા ં, 

છ માસીક પર�*ાનો અJયાસ કરવો છેછ માસીક પર�*ાનો અJયાસ કરવો છેછ માસીક પર�*ાનો અJયાસ કરવો છેછ માસીક પર�*ાનો અJયાસ કરવો છે.... 

દ�વસભર <કKલો બાધંીને માટ�ને પગથી તોડ� દ�વસભર <કKલો બાધંીને માટ�ને પગથી તોડ� દ�વસભર <કKલો બાધંીને માટ�ને પગથી તોડ� દ�વસભર <કKલો બાધંીને માટ�ને પગથી તોડ� , 
 

હાથ ધોયા િવના ફરાળની થાળ� પર બેસ�ુ ંછેહાથ ધોયા િવના ફરાળની થાળ� પર બેસ�ુ ંછેહાથ ધોયા િવના ફરાળની થાળ� પર બેસ�ુ ંછેહાથ ધોયા િવના ફરાળની થાળ� પર બેસ�ુ ંછે.... 

રાતે ઝાઝા બધા ફટાકડા ફોડMા પછ� રાતે ઝાઝા બધા ફટાકડા ફોડMા પછ� રાતે ઝાઝા બધા ફટાકડા ફોડMા પછ� રાતે ઝાઝા બધા ફટાકડા ફોડMા પછ� , 

તેમાથંી ન Nટ�લાતેમાથંી ન Nટ�લાતેમાથંી ન Nટ�લાતેમાથંી ન Nટ�લા    ફટાકડા શોધતા ંફર�ુ ંછેફટાકડા શોધતા ંફર�ુ ંછેફટાકડા શોધતા ંફર�ુ ંછેફટાકડા શોધતા ંફર�ુ ંછે.... 

વેક�શન પOયા પછ� બધી ગ;મતો દો:તોને કહ�વાવેક�શન પOયા પછ� બધી ગ;મતો દો:તોને કહ�વાવેક�શન પOયા પછ� બધી ગ;મતો દો:તોને કહ�વાવેક�શન પOયા પછ� બધી ગ;મતો દો:તોને કહ�વા… 

માર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવાર…. 

 

ક�ટલીયે ભાર� જવાબદાર�ઓના બોજ કરતા ંક�ટલીયે ભાર� જવાબદાર�ઓના બોજ કરતા ંક�ટલીયે ભાર� જવાબદાર�ઓના બોજ કરતા ંક�ટલીયે ભાર� જવાબદાર�ઓના બોજ કરતા ં, 

પીઠ પર દફતરનો બોજ વગાડવો છેપીઠ પર દફતરનો બોજ વગાડવો છેપીઠ પર દફતરનો બોજ વગાડવો છેપીઠ પર દફતરનો બોજ વગાડવો છે.... 

ગમે તેવી ગરમીમા એરકંડ�શRડ ઓફ�સ કરતા ંગમે તેવી ગરમીમા એરકંડ�શRડ ઓફ�સ કરતા ંગમે તેવી ગરમીમા એરકંડ�શRડ ઓફ�સ કરતા ંગમે તેવી ગરમીમા એરકંડ�શRડ ઓફ�સ કરતા ં, 



પખંા વીનાના વગEમા ંબાર� ખોલીને બેસ�ુ ંછેપખંા વીનાના વગEમા ંબાર� ખોલીને બેસ�ુ ંછેપખંા વીનાના વગEમા ંબાર� ખોલીને બેસ�ુ ંછેપખંા વીનાના વગEમા ંબાર� ખોલીને બેસ�ુ ંછે.... 

ક�ટલીયે STૂNટ વIચેક�ટલીયે STૂNટ વIચેક�ટલીયે STૂNટ વIચેક�ટલીયે STૂNટ વIચે    ઓફ�સની આરામદાયક Uરુશી કરતા ંઓફ�સની આરામદાયક Uરુશી કરતા ંઓફ�સની આરામદાયક Uરુશી કરતા ંઓફ�સની આરામદાયક Uરુશી કરતા ં, 

બે ની બાકંડ� પર Cણ દો:તોએ બેસ�ુ ંછેબે ની બાકંડ� પર Cણ દો:તોએ બેસ�ુ ંછેબે ની બાકંડ� પર Cણ દો:તોએ બેસ�ુ ંછેબે ની બાકંડ� પર Cણ દો:તોએ બેસ�ુ ંછે.... 
 

બચપણ VWનુી દ�ણ છેબચપણ VWનુી દ�ણ છેબચપણ VWનુી દ�ણ છેબચપણ VWનુી દ�ણ છે 

Sકુારામના એ અભગંનો અથE હવે થોડો સમજમા ંઆવવા માડંMો છેSકુારામના એ અભગંનો અથE હવે થોડો સમજમા ંઆવવા માડંMો છેSકુારામના એ અભગંનો અથE હવે થોડો સમજમા ંઆવવા માડંMો છેSકુારામના એ અભગંનો અથE હવે થોડો સમજમા ંઆવવા માડંMો છે.... 

એ બરાબર છે ક� નહ� તે સાહ�બને 1છુવા માટ�એ બરાબર છે ક� નહ� તે સાહ�બને 1છુવા માટ�એ બરાબર છે ક� નહ� તે સાહ�બને 1છુવા માટ�એ બરાબર છે ક� નહ� તે સાહ�બને 1છુવા માટ�… 

માર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવારમાર� ફર� એકવાર…. 

 

નાનો હતો Oયાર� જKદ� મોટા થ�ુ ંહSુંનાનો હતો Oયાર� જKદ� મોટા થ�ુ ંહSુંનાનો હતો Oયાર� જKદ� મોટા થ�ુ ંહSુંનાનો હતો Oયાર� જKદ� મોટા થ�ુ ંહSુ…ં 

આ  જયાર�આ  જયાર�આ  જયાર�આ  જયાર�     મોટો થયો છે ક� મોટો થયો છે ક� મોટો થયો છે ક� મોટો થયો છે ક� “Sટૂ�લા :વDનોSટૂ�લા :વDનોSટૂ�લા :વDનોSટૂ�લા :વDનો” અને અને અને અને “અ8રુ� લાગણીઓઅ8રુ� લાગણીઓઅ8રુ� લાગણીઓઅ8રુ� લાગણીઓ” કરતાકરતાકરતાકરતા 

“Sટૂ�લા રમકડાSટૂ�લા રમકડાSટૂ�લા રમકડાSટૂ�લા રમકડા” અને અને અને અને “અ8રૂા હોમવકEઅ8રૂા હોમવકEઅ8રૂા હોમવકEઅ8રૂા હોમવકE” સારા હતાસારા હતાસારા હતાસારા હતા… 

આ  સમ>ય છે ક� જયાર� આ  સમ>ય છે ક� જયાર� આ  સમ>ય છે ક� જયાર� આ  સમ>ય છે ક� જયાર� “બોસબોસબોસબોસ” ખી>ય એના કરતાખી>ય એના કરતાખી>ય એના કરતાખી>ય એના કરતા 

શાળા મા ંિશ*ક શાળા મા ંિશ*ક શાળા મા ંિશ*ક શાળા મા ંિશ*ક “XYઠુાXYઠુાXYઠુાXYઠુા” પકડાવતા હતા એ સા+ંુ હS ુંપકડાવતા હતા એ સા+ંુ હS ુંપકડાવતા હતા એ સા+ંુ હS ુંપકડાવતા હતા એ સા+ંુ હS ુ…ં 

 

આ  ખબર પડ� ક� આ  ખબર પડ� ક� આ  ખબર પડ� ક� આ  ખબર પડ� ક� ૧૦૧૦૧૦૧૦----૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ \િપયા ભેગા કર� ને   ના:તાનો   આનદં\િપયા ભેગા કર� ને   ના:તાનો   આનદં\િપયા ભેગા કર� ને   ના:તાનો   આનદં\િપયા ભેગા કર� ને   ના:તાનો   આનદં    આવતો હતો એ આ  આવતો હતો એ આ  આવતો હતો એ આ  આવતો હતો એ આ  “પીઝાપીઝાપીઝાપીઝા” મા નથી આવતોમા નથી આવતોમા નથી આવતોમા નથી આવતો… 

ફ0ત માર�જ નહ� આપણે બધાને ફર� :Gુલે જ�ુ ંછે ફ0ત માર�જ નહ� આપણે બધાને ફર� :Gુલે જ�ુ ંછે ફ0ત માર�જ નહ� આપણે બધાને ફર� :Gુલે જ�ુ ંછે ફ0ત માર�જ નહ� આપણે બધાને ફર� :Gુલે જ�ુ ંછે .... 

ખ+ંુ ને ખ+ંુ ને ખ+ંુ ને ખ+ંુ ને ? 


