
�વનિશક્ષ– રમ્ીકલાલષદલાલ 

 [‘િવચારિવજાન’ સામાિયકમાથંીષસાભાર.]  

ટ�કાષબાળકષસાભંળેષહરપળે, િધ�ારષતયાષંપાંં રર, 

પપંાળેષકદ�ષવૈરભાવષ�વને, િનતયેષલલાાષકરર. 

હાસંીપાતષબનેષકદ�ષ�ંજમા,ં સકંોચષપામયાષકરર, 

�ોષબદનામષથાષ�વેષ�ંજમા,ં છાયા �નુાનીષઊઠર. 

�ોષ�વેષસમભાવથીષહરપળે, જોષધૈયરશાળ�ષબને, 

�ોષપોતસા્હજષથાષિવહારષકરશે, િવ�ાસષ�લોષધરર. 

�ોષપામેષસ�ુનાષંવખા્ષ�વને, થાશેષકદરદાનષએ, 

�ોષએષ�વનનેષપામામ્કષકલર, નયાયેષસદાષરાચશે. 

પામીષ� ૂ્ રષસલામજીષ�વનમા,ં શ્ાદષ�રૂોષબને, 

સૌનોષસાથષલાષસદાષ�વનમા,ં ચારજાષંસવયષંશીખશે 

પામીનેષસહકારષમૈતીષસ�ુના,ં પીિજષપસાદોષલહર, 

સજંોષેષઅવજારષધનયષકરશે, થૈ �કુજષએષસચંરર. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ંીજષ– મનોહરષિતવદે� 

[‘નવનીજષસમપર્’માથંીષસાભાર.]  

ઝાલષમારરષનાષપોજાનાષં�લને 

�રૂ�નાષં્કર્ોષપ્ બોલયાષં ષસવારષપલ�, બીકષજનેષકોનીષછે, �લૂનેષ! 

એકષપછ�ષએકષએનીષપાખંલ�ઓ પસવાર� 

ઝાકળષલયો, હરજેષનવરાવે 

પખંીયેષટ�ુકાનેષમોકળાષ�કૂ�નેષએના 

કાનષમહ� ફોરમષછલકાવે 

લાળખીએષનમીષક�ુષંલાલથીષ ષઆષવાયરાનીષસાથેષ�ર�કષ� ુયં �લનેષ! 

કાટંાષજોષઝબબષદદ નેષવાંેષછજાયં 

એનાષં�લોનેષદરજાષનાષલખં 

નાની-શી વાજનોષ�મૂી�મૂીનેષપેલા 

ભમરાઓષ�ંકરષછેષશખં  

સમ�યાષં�ષવાજષનદં-યશોદાષને ંોપીઓષજેષસમ�શેષ�ારરષંો�ુલનેષ? 

ઝાલષમારરષનાષપોજાનાષં�લને 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પપપાનેષ�ોાએષપ્ર્ામષ– કદરમષર.ષમોદ� 

પપપાનેષ�ોાએષપ્ર્ામષને 

મમમીનેષ�ોાએષહોમવકર 

છેષકરમાષંબ�ુષં� છજાયં 

મનેષલાંેષએષનકર  

પપપાનેષમોટોષ ઍન�િનયરષને 

મમમીનેષ�ોાએષલૉકટર 

�ુષંજોષ�ષંદ�કરો 

કર પછ�ષહ�મલકોપટરષ? 

ભ્�ુષંમારરષ�ુષંભિવષયમા ં

એષન��ષકરરષછેષકો્ષ? 

નથીષ�ુષંએકલવયષપ્ 

�ુ ં�ષંમારોષદો્ 

કો્ષકહર� ુ’ં�ુષંંાધંી�નેષકર 

રાષ્િપજાષકરમષબનાય 

મારરષજોષથ�ુષંછે મા્સ 

કહોષિપજા�, કરમષથવાયષ? 

સ�ૂલષછેષકરષકજલખાનાષંઆ 

�યાષંલાં્ીષરો�ષ�ુભાય! 

લાં્ીષવંરનાષંબાળકો જો 

રમકલાષં�ષકહરવાયષ! 

 
 
 
 



પા�ષં�વા�ુષંસ�ૂલષ? – કદરમષર. મોદ� 

['િવચારવલો�ુ'ં સામાિયકમાથંીષસાભાર.]  

જોલવાષલાં્ી�ુષં�લ 

પા�ષં�વા�ુષંસ�ૂલષ? 

હ�ુયષબેષથાજા 

િતકો્ષપરષચોરસ 

હ�ુયષના ંોઠવાજા 

સાહરબનેયષદાખલામાષંપલરષછેષહવેષ�લૂ 

જોષયષપા�ષંમારરષકાલેષ�વા�ુષંસ�ૂલષ? 

વયાકર્નાષવાયદાષને 

નાં્રકશા�નાષકાયદા 

કરટલાયષભણયાષને 

કોનેષથયા ફાયદા 

હષરદનેષ�્ેષબનાવવાનોષછેષ લૂ 

જોષયેષપા�ષંમારર, કાલેષ�વા�ુષંસ�ૂલષ? 

પપપા�ુષંકરાવેષલરલ� ને 

મમમી�ુષંપા�ષંમોમ 

આષછેષમારોષભારજષકર 

પછ�ષએને કહરવોષરોમ 

વી�ળ�નીષ�મષ�ુષંજોષથાષંયોષ�ષં�ૂલ 

જોષયષપા�ષંમારર, કાલેષ�વા�ુષંસ�ૂલષ? 

હાાડો�ન�ુષં�તૂષન આવલર 

નેષહલકામાષં�ુષંં્ાજો 

પકાશષસસંલેષ્ષકરરષપ્રષને 

�ુષં્ફ�ોષપલ�ષ�જો 



િવજાનનીષઆષવાજોષમને, પેટમાષંકરરષ�લૂ 

જોયષયષપા�ષંમારર, કાલેષ�વા�ુષંસ�ૂલષ? 

રોટલાષટ�પજાષશીખવાલર ના 

ખાલોષખોદજાષઆવલરષના 

�વન�ુષંજોષનાષનામોિનશાન 

 �ુ્�ુષંજોષ�્ેષમાંં ેષદાન 

વાજોષનાષઆવીષઆપ્ને, જમાર�ષઅ��ુૂલ 

નેષજોષયષપા�ષંમારર, કાલેષ�વા�ુષંસ�ૂલષ? 

બનીષશકજોષહજોષમા્સ 

નેષબનયોષ�ુષંનોક્રયાજ 

ચાર કાંળ�યાનીષફાાલનો 

�ુષંજોષ�્ેષ�ંમળયાજ 

નીકળયોષજોષલેવાષિશક્, નેષબનીષંયોષfool 

નેષજોષયષપા�ષંમારર, કાલેષ�વા�ુષંસ�ૂલષ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Say Sorry, My Son! Say Sorry… 
 

Say Sorry, My Son! Say Sorry… 
Say Sorry, My Son! Say Sorry… 

છષછષકલાકષસ�લૂ, ત્ષત્ષકલાકષટાશુન, 

નેષજોયેષઆષનોટષજાર� કોર�… 
Say Sorry, My Son! Say Sorry… 

કસી-કસીષપીવલાવીષઅઢળકષબદામ, 

અનેષમાથેષજેષચોપલ�ુ ંકી.. 

યાદદાસજષમાટરષશખં�ષુપીની 

કાઇંષબાટલીઓષપેટમાષંભર�. 

કરમેષકર�ષયાદષનાષરહર� ુષંજનેષલેસન, 

યાદષરાખેષ� ુ ંસીર�યલનીષસટોર�… 
Say Sorry, My Son! Say Sorry… 

પખંીઓષબચચાનેષઊલજાષશીખવે, 

મા્સષબચચાનેષઆપે િપ���ંુ, 

મમમીષજોષમોરનીષપેકટ�સષકરાવે, 

થાયષબાળકનેષટ�ુકાષચીજ�ંુ. 

મમમીષ�ાષં�્ેષકરષકોાષનોટ કુમા ં

બાળકષલાવ્ુ ંછેષઆભષઆ�ુષંદોર�… 
Say Sorry, My Son! Say Sorry… 

જારરષહોષ�ક�ુષંનેષતયારરષ�ંા�ુ ં

નેષ�ં�ુષંહો તયારરષ�વુલા�ુ,ં 

પર�ઓનાષદરશમાથંીષઊલજોષઝાલીને 

જનેષર�કામાષંખીચોખીચ ઢા�ુ.ં 



ભ્જરનોષભારષએવોષદફજરનોષભાર, 

�્ેષ�ચકરષમ�ૂરષકોા બોર�… 
Say Sorry, My Son! Say Sorry… 

- રઇશષમનીઆર 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પર�કા - �ૃષ્ષદવે 

રો�ષપર�કાષ,રો�ષપર�કાષ, રો�ષપર�કાષદાએષ, 

કાષંજોષસ�ુલમાષં,કાષંટ્શુનમા ં,કાષંટરનશનમાષંરહ�એ 

નથીષએકલાષપાસષથવા�ુષંટકાષ�ોઇએષમોટાષ. 

નાનીષનાનીષ�ઠુીષપાસેષપકલાવે પરપોટા 

એચષ�ુષઓષનેષંોખીષંોખીષ�ાથંીષઝર�ુષંથાએષ? 

રો�ષપર�કાષ,રો�ષપર�કાષ, રો�ષપર�કાષદાએષ, 

થા�ંુ, ��ુષં,��ુષંતયાષંજોષસામેષઆવેષબોલર 

હો�ષરરસનોષકોલોષ�્ેષએમષલંા�ુ ંદોલ 

પવાસષચાચષુથાયષનહ�ષએષપહરલાષહાફં�ષ�ાએષ. 

રો�ષપર�કાષ,રો�ષપર�કાષ, રો�ષપર�કાષદાએષ, 

રામ, �ૃષ્ષકરષઅ�ુ રનષપ્ષ�ાષંદરજાષરો�ષપર�કાષ? 

એનાષપપપાષક’્દષમાંં જા એલમીશનનીષમભકાષ? 

કોનીષછેષઆષસીસટમષ�માષંઅમેષફસાયાષછાએષ. 

રો�ષપર�કાષ,રો�ષપર�કાષ, રો�ષપર�કાષદાએષ, 

- �ૃષ્ષદવે 

 
 

 

 



આષસકળાષં�લોનષેકહ�ષદોષ્િુનફોમરમાષંઆવષે-ષ�ૃષ્ષદવ ે 

આષસકળાષં�લોનેષકહ�ષદોષ્િુનફોમરમા ંઆવે, 

પજમંંયાઓનેષપ્ષકહ�ષદોષસાથેષદફજરષલાવે. 

મનષફાવેષતયાષંમાછલીઓનેષઆમષનહ� જરવા�ુ,ં 

સવીિમ�ં�લુનાષસકળાષિનયમો�ુષંપાલનષકરવા�ુ.ં 

દરરકષ�ૂંપળનેષકોમપ્ટુરષફરફ�યાજષશીખવા�ુ,ં 

લખી �્ાવોષવાલીઓનેષ�જુર�ષફ�ષભરવા�ુ.ં 

આષઝર્ાઓંનેષસમ�વોષસીકીષલીટ�ષદોરર, 

કોયલનેષપ્ષકહ� દર�ુષંનાષટ�ુકરષભરબપપોરર. 

અમ�ુષંક�ષઆષવાદળ�ઓનેષએલિમશનષદરવા�ુ?ં 

લોનેશનમા ંઆખખેઆખ�ુષંચોમા�ુષંલેવા�ુ.ં 

એકષનહ�ષપ્ષમાર�ષચાલેષછેષઅઠાવન સ�લૂો, 

‘આઉટલરટ’ થયેલોષવલલોષમાર�ષકાઢરષ�લૂોષ! 

 

 

 

 

 

 



પજમંં્ુષં-ષ�ૃષ્ષદવ ે

પજમંં્ુષંકહરષમમમી,મમમી, ઝટષપાખંો પહરરાવ, 

ઊકલ�ષંાષછેષસ�લૂષઅમાર�, ઝટષ�ુષંભ્વાષ��. 

બી�ંષકરજાષં�રાકષ�ુદ�ષછેષઆષમાર�ષસ�લૂ, 

�નાષપર બેસીષભ્ીએષજેષબ�ચષનથીષછેષ�લ; 

લીલીષછમમષપાદંલ�ઓષકહરષછેષ�લદ�ષ�લદ�ષઆવ. -પજમંં્ુ.ં 

પહરલાષંિપ્રયલમાષંજોષઅમનેષમસજીષ�બૂષપલર છે, 

ઝાકળનાષંટ�પાઓંષ�યારરષદલષદલષદલષદદલરષછે; 

્કર્ોષસાથેષરમીએષછ�એષપકલાપકલ� દાવ.ષ– પજમંં્ુ.ં 

લેસનમાષંજોષ�ું ધંષઆપેષઅથવાષઆપેષરંં, 

બધાષં�ષદફજર �લેૂષતયાષંજોષનીકળેષએકષઉમંં ; 

મધમાખીષમૅલમષકહરષચાલોષમી�ુંષમી�ુંષંાવ.ષ– પજમંં્ુ.ં 

- �ૃષ્ષદવે 
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