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��તક� નામ ��તક� નામ ��તક� નામ ��તક� નામ ુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં : : : :  કચરા કિવ સમલન કચરા કિવ સમલન કચરા કિવ સમલન કચરા કિવ સમલન ઁઁઁઁ ેે ેે ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ – 1 1 1 1 
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લખક સકલનકતા લખક સકલનકતા લખક સકલનકતા લખક સકલનકતા ે ંે ંે ંે ં �� �� : : : : �જરા�જરા�જરા�જરાુુ ુુ તીતીતીતી    હા�યહા�યહા�યહા�ય લખન લખન લખન લખનેેેે  કો"#િન$ટ કો"#િન$ટ કો"#િન$ટ કો"#િન$ટુુ ુુ  ના સદ�યો  ના સદ�યો  ના સદ�યો  ના સદ�યો  

. 

'(ક '(ક '(ક '(ક ુુ ુુ : : : : �જરા�જરા�જરા�જરાુુ ુુ તીતીતીતી હા હા હા હા�ય લખન �ય લખન �ય લખન �ય લખન ેેેે કો"#િન$ટ કો"#િન$ટ કો"#િન$ટ કો"#િન$ટ ુુ ુુ  

. 

)કાશક )કાશક )કાશક )કાશક : : : : ઓર,ટ ઇ.ટરનશનઓર,ટ ઇ.ટરનશનઓર,ટ ઇ.ટરનશનઓર,ટ ઇ.ટરનશનુુુુ ેે ેે લલલલ )સ )સ )સ )સેેેે   

. 

'0ૂય '0ૂય '0ૂય '0ૂય : : : : તમારો એક તમારો એક તમારો એક તમારો એક $ક2$ક2$ક2$ક2મતી ર34લાયમતી ર34લાયમતી ર34લાયમતી ર34લાય  

. 

 

અપણ અપણ અપણ અપણ ���� ::::  

ઓર,ટ િવ8 ુ . 

હહહહસસસસતાતાતાતા  રહો રહો રહો રહો ગાતાગાતાગાતાગાતા રહો  રહો  રહો  રહો  રમતા રમતા રમતા રમતા રહો  રહો  રહો  રહો �ન�નાતા �ન�નાતા �ન�નાતા �ન�નાતા ુ ુુ ુુ ુુ ુ રહો રહો રહો રહો ............  
. 

સદાયસદાયસદાયસદાય કલરવકલરવકલરવકલરવ કરતા રકરતા રકરતા રકરતા રહો હો હો હો તવી :ભકામના સાથતવી :ભકામના સાથતવી :ભકામના સાથતવી :ભકામના સાથે ુ ેે ુ ેે ુ ેે ુ ે............  
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 �જરાતી  �જરાતી  �જરાતી  �જરાતી ુુ ુુ     હા�યહા�યહા�યહા�ય લખન  લખન  લખન  લખન ેેેે કો"#િન$ટ કો"#િન$ટ કો"#િન$ટ કો"#િન$ટ ુુ ુુ  તરફતરફતરફતરફથી સ)મ ભટ થી સ)મ ભટ થી સ)મ ભટ થી સ)મ ભટ ે ેે ેે ેે ે  
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)�તાવના )�તાવના )�તાવના )�તાવના ::::  

આ આ આ આ ��તક મા ��તક મા ��તક મા ��તક મા ુ ઁુ ઁુ ઁુ ઁ �જરાતી �જરાતી �જરાતી �જરાતી ુુ ુુ     હા�ય હા�ય હા�ય હા�ય લખન લખન લખન લખન ેે ેે કો"#િન$ટ િન  કો"#િન$ટ િન  કો"#િન$ટ િન  કો"#િન$ટ િન  ુુ ુુ 21212121    @દા @દા ટોિપ@દા @દા ટોિપ@દા @દા ટોિપ@દા @દા ટોિપુ ુુ ુુ ુુ ુ ક પરિન કિવતા ઓ નો ક પરિન કિવતા ઓ નો ક પરિન કિવતા ઓ નો ક પરિન કિવતા ઓ નો  સમાવશ  સમાવશ  સમાવશ  સમાવશ ેે ેે

થયલથયલથયલથયલેેેે   છ છ છ છેેેે....  

આમ તો એવો )B થાય કઆમ તો એવો )B થાય કઆમ તો એવો )B થાય કઆમ તો એવો )B થાય કCC CC અગાઉ અગાઉ અગાઉ અગાઉ  આ બF લ આ બF લ આ બF લ આ બF લુુુુ ખાઇ GH ખાઇ GH ખાઇ GH ખાઇ GH ુ ુુ ુુ ુુ ુ  છ છ છ છેેેે, તો તો તો તો  ��તક �વIપ  ��તક �વIપ  ��તક �વIપ  ��તક �વIપ ુુ ુુ ુુ ુુ ેે ેે કમકમકમકમCCCC  બહાર પડલ છ તો બહાર પડલ છ તો બહાર પડલ છ તો બહાર પડલ છ તોC ેC ેC ેC ે  

પછ3 આ બધી મહનત શા માટ પછ3 આ બધી મહનત શા માટ પછ3 આ બધી મહનત શા માટ પછ3 આ બધી મહનત શા માટ C CC CC CC C ? તો એનો  જવાબ તો એનો  જવાબ તો એનો  જવાબ તો એનો  જવાબ છ જો મોટા મોટા LMવઓ  પોતા�છ જો મોટા મોટા LMવઓ  પોતા�છ જો મોટા મોટા LMવઓ  પોતા�છ જો મોટા મોટા LMવઓ  પોતા�ેેેે ્્ ્,્ ��તક ર@ કર છ ��તક ર@ કર છ ��તક ર@ કર છ ��તક ર@ કર છ ુુ ુુ ુુ ુુ C ેC ેC ેC ે

અમારા કચરા કિવ સમલન ના કિવઓ િન લોકિ)અમારા કચરા કિવ સમલન ના કિવઓ િન લોકિ)અમારા કચરા કિવ સમલન ના કિવઓ િન લોકિ)અમારા કચરા કિવ સમલન ના કિવઓ િન લોકિ)ઁઁ ઁઁ ેે ેે યતા દશ િવદશ મા ફલાયOલ છ તમના ચાહકો િન સPયા યતા દશ િવદશ મા ફલાયOલ છ તમના ચાહકો િન સPયા યતા દશ િવદશ મા ફલાયOલ છ તમના ચાહકો િન સPયા યતા દશ િવદશ મા ફલાયOલ છ તમના ચાહકો િન સPયા C C ે ે ેC C ે ે ેC C ે ે ેC C ે ે ેC ઁC ઁC ઁC ઁ

મા $દન )િત$દન વધારો થયો છ @ના ચાહકો ન કિવતા ઓ નો એક સ�હ ભટ આપવા અન નવા ચાહકો મા $દન )િત$દન વધારો થયો છ @ના ચાહકો ન કિવતા ઓ નો એક સ�હ ભટ આપવા અન નવા ચાહકો મા $દન )િત$દન વધારો થયો છ @ના ચાહકો ન કિવતા ઓ નો એક સ�હ ભટ આપવા અન નવા ચાહકો મા $દન )િત$દન વધારો થયો છ @ના ચાહકો ન કિવતા ઓ નો એક સ�હ ભટ આપવા અન નવા ચાહકો ે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ેુુ ુુ ઁઁ ઁઁ

અન કિવઓ િન સPયા મા વધારો કરવા ના ઉદશ થી આ ��તક બનાવા# છ અન કિવઓ િન સPયા મા વધારો કરવા ના ઉદશ થી આ ��તક બનાવા# છ અન કિવઓ િન સPયા મા વધારો કરવા ના ઉદશ થી આ ��તક બનાવા# છ અન કિવઓ િન સPયા મા વધારો કરવા ના ઉદશ થી આ ��તક બનાવા# છ ે C ેે C ેે C ેે C ેઁ ુ ુઁ ુ ુઁ ુ ુઁ ુ ુ ....  

સાથ સાથ �જરાતી ભાષાસાથ સાથ �જરાતી ભાષાસાથ સાથ �જરાતી ભાષાસાથ સાથ �જરાતી ભાષાે ેે ેે ેે ે ુુ ુુ  ક સા$હRયન જો 'તપાય થSક સા$હRયન જો 'તપાય થSક સા$હRયન જો 'તપાય થSક સા$હRયન જો 'તપાય થSC ે ંC ે ંC ે ંC ે ંૃ ુૃ ુૃ ુૃ  ુ રોકU હોય તો માV ફ$રયાદો ક બળાપો કરવા રોકU હોય તો માV ફ$રયાદો ક બળાપો કરવા રોકU હોય તો માV ફ$રયાદો ક બળાપો કરવા રોકU હોય તો માV ફ$રયાદો ક બળાપો કરવાુુ ુુ ં Cં Cં Cં C  

કરતા પ$રવતન સમXકરતા પ$રવતન સમXકરતા પ$રવતન સમXકરતા પ$રવતન સમXંંંં �� �� , �વીકાર3ન �જરાતી ભાષાન ઇ.ટરનટ Yારા�વીકાર3ન �જરાતી ભાષાન ઇ.ટરનટ Yારા�વીકાર3ન �જરાતી ભાષાન ઇ.ટરનટ Yારા�વીકાર3ન �જરાતી ભાષાન ઇ.ટરનટ Yારાે ે ેે ે ેે ે ેે ે ેુુ ુુ  અOભ�યLMત કરવા માટ તૈયાર3 અન અOભ�યLMત કરવા માટ તૈયાર3 અન અOભ�યLMત કરવા માટ તૈયાર3 અન અOભ�યLMત કરવા માટ તૈયાર3 અન C ેC ેC ેC ે

સ[જતા કળવી લવી પડશસ[જતા કળવી લવી પડશસ[જતા કળવી લવી પડશસ[જતા કળવી લવી પડશC ે ેC ે ેC ે ેC ે ે.... 

 

ખાસ આભાર  ખાસ આભાર  ખાસ આભાર  ખાસ આભાર  – તજસ ભાવ તજસ ભાવ તજસ ભાવ તજસ ભાવેેેે સાર અન  સાર અન  સાર અન  સાર અન  ેે ેે સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

લીલીલીલી    –    �જરાતી �જરાતી �જરાતી �જરાતી ુુ ુુ હા�ય લખન કો"#િન$ટ હા�ય લખન કો"#િન$ટ હા�ય લખન કો"#િન$ટ હા�ય લખન કો"#િન$ટ ે ુે ુે ુે ુ   
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    અ�અ�અ�અ�ુુુ_ુમOણકા _મOણકા _મOણકા _મOણકા  

1. કચરાપટ3ે  

૨. દાતણ 

3 Oબa ના વખાણ કરો 

4 વરસાદ 

5 Oબ$ડ (િસગારટC ) 

6 શોલ ે -------- The Movie (રા' $ક ુ આગ િવશ લખU ન$હ ે ુ ) 

૭ અ�કરણ કિવતાુ  

8 )ાOણ સ�હાલયઁ  

9 શાળા 

10 કો"#ટરુ  

૧૧. ઓOલL"પMસ 

૧૨ ચપલ ં (પગ મા પહરવાનાC ) 

13 પોપટ (parrot ધ પLMશ ) 

૧૪. હ0મટ C ે - ધ માથા ર\ક 

15 gડઁુ 

16 નનો ધ કારે  

17 સાવરOણ 

18 ફોન 

૧૯ તોફાની બારકસ 

20 )મ ે - ટપોર3 ભાષામા ં

21. iટક શાયર3ઓ અન કિવતાઓiટક શાયર3ઓ અન કિવતાઓiટક શાયર3ઓ અન કિવતાઓiટક શાયર3ઓ અન કિવતાઓેેેે  
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Mચરા કિવ સમલેનMચરા કિવ સમલેનMચરા કિવ સમલેનMચરા કિવ સમલેન 

: તમા$ર કિવતા ઓ ન લોકો કચરો કુ ે હC છ ે ??? 

: બકવાસ ુ , વા$હયાત આવા શjદો તમા$ર કિવતાઓ 

માટC રોજ ઉપયોગ મા લવાય છે ે 

Oચતા ના કરો આિવ ગ# છ કચરા કિવ સમલનુ ે ે  

તમારો કચરો(કિવતાઓ) અમન આપોે  

અમ અ$હ તમન દરશાિવ: અન તમાI ે ે ે ુ ે ુ TRP વધા$ર: ુ 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

અ$હ આપણ ેસૌથી બકવાસ કિવતા ઓ લખવાિન છે 

તમને કિવતા લખવા માટ િવષય આપવામા આવશC  ે

 

 

 

નોધ : - મગજ વાપરU ન$હુ  



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

1. કચરા પે$ટકચરા પે$ટકચરા પે$ટકચરા પે$ટ 

નાિન કચરા પે$ટ l i નાિન કચરા પે$ટનાિન કચરા પે$ટ l i નાિન કચરા પે$ટનાિન કચરા પે$ટ l i નાિન કચરા પે$ટનાિન કચરા પે$ટ l i નાિન કચરા પે$ટુુ ુુ , 

નિથ મારC કોઇ બે$ટ કC નિથ l સM_ર ટC$ટનિથ મારC કોઇ બે$ટ કC નિથ l સM_ર ટC$ટનિથ મારC કોઇ બે$ટ કC નિથ l સM_ર ટC$ટનિથ મારC કોઇ બે$ટ કC નિથ l સM_ર ટC$ટુુ ુુ  

 

l i નાિન કચરા પે$ટl i નાિન કચરા પે$ટl i નાિન કચરા પે$ટl i નાિન કચરા પે$ટુુ ુુ , 

મા$ર કિવતા સાભળતા પેહલા બાિધ લો તમા$ર સે$ટમા$ર કિવતા સાભળતા પેહલા બાિધ લો તમા$ર સે$ટમા$ર કિવતા સાભળતા પેહલા બાિધ લો તમા$ર સે$ટમા$ર કિવતા સાભળતા પેહલા બાિધ લો તમા$ર સે$ટ 

l i નાિન કચરા પે$ટ l i નાિન કચરા પે$ટ l i નાિન કચરા પે$ટ l i નાિન કચરા પે$ટ ુુ ુુ , 

 

તમારો કચરો મને તમારો કચરો મને તમારો કચરો મને તમારો કચરો મને આપો અને લmન કરાવા સાકશર ને આપો તમા$ર બે$ટઆપો અને લmન કરાવા સાકશર ને આપો તમા$ર બે$ટઆપો અને લmન કરાવા સાકશર ને આપો તમા$ર બે$ટઆપો અને લmન કરાવા સાકશર ને આપો તમા$ર બે$ટ 

l i નાિન કચરા પે$ટl i નાિન કચરા પે$ટl i નાિન કચરા પે$ટl i નાિન કચરા પે$ટુુ ુુ  

લઘરવઘરલઘરવઘરલઘરવઘરલઘરવઘર અમદાવાદ3અમદાવાદ3અમદાવાદ3અમદાવાદ3 
 

કચરો જ બધે જ કચરોકચરો જ બધે જ કચરોકચરો જ બધે જ કચરોકચરો જ બધે જ કચરો, 

આ કચરાએ આ oિનયાનેઆ કચરાએ આ oિનયાનેઆ કચરાએ આ oિનયાનેઆ કચરાએ આ oિનયાનેુુ ુુ , 

બનાવી દ3ધી કચરોબનાવી દ3ધી કચરોબનાવી દ3ધી કચરોબનાવી દ3ધી કચરો, 

અહ3 કચરો Rયા કચરોઅહ3 કચરો Rયા કચરોઅહ3 કચરો Rયા કચરોઅહ3 કચરો Rયા કચરોંં ંં , 

ઇ.ટનેpમા કચરોઇ.ટનેpમા કચરોઇ.ટનેpમા કચરોઇ.ટનેpમા કચરોંં ંં , ઓર,ટનો કચરોઓર,ટનો કચરોઓર,ટનો કચરોઓર,ટનો કચરોૂૂ ૂૂ , 

ઘરમા કચરોઘરમા કચરોઘરમા કચરોઘરમા કચરોંં ંં , બહાર કચરોબહાર કચરોબહાર કચરોબહાર કચરો, 

દCશમા કચરોદCશમા કચરોદCશમા કચરોદCશમા કચરોંં ંં , િવદCશમા કચરોિવદCશમા કચરોિવદCશમા કચરોિવદCશમા કચરોંં ંં , 

કચરા અVકચરા અVકચરા અVકચરા અV, તVતVતVતV, સવVસવVસવVસવV���� .... 

પણપણપણપણ................ 

એક જmયાએ ના મળે કચરોએક જmયાએ ના મળે કચરોએક જmયાએ ના મળે કચરોએક જmયાએ ના મળે કચરો,  

પણ qાપણ qાપણ qાપણ qા? સૌ બો0યાસૌ બો0યાસૌ બો0યાસૌ બો0યા, 

અરC ભાઇઅરC ભાઇઅરC ભાઇઅરC ભાઇ, 

આ આપણા હા�ય લેખનની કો"#નીટ3માઆ આપણા હા�ય લેખનની કો"#નીટ3માઆ આપણા હા�ય લેખનની કો"#નીટ3માઆ આપણા હા�ય લેખનની કો"#નીટ3માુુ ુુ ંં ં.ં... 

મa જ મaમa જ મaમa જ મaમa જ મa.... 

નીિતન ભrનીિતન ભrનીિતન ભrનીિતન ભr 
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ટCટ3ની ખાલી પેટ3 સમાવી બેઠ3 l કચરાપેટ3ટCટ3ની ખાલી પેટ3 સમાવી બેઠ3 l કચરાપેટ3ટCટ3ની ખાલી પેટ3 સમાવી બેઠ3 l કચરાપેટ3ટCટ3ની ખાલી પેટ3 સમાવી બેઠ3 l કચરાપેટ3ુુ ુુ ંં ંં , 

ગર3બગર3બગર3બગર3બ, અમીર સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3અમીર સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3અમીર સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3અમીર સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3ુુ ુુ ંં ંં , 

 

)ાણીઓ મારા સાિ◌નvvયમા આળોટતા l કચરાપેટ3)ાણીઓ મારા સાિ◌નvvયમા આળોટતા l કચરાપેટ3)ાણીઓ મારા સાિ◌નvvયમા આળોટતા l કચરાપેટ3)ાણીઓ મારા સાિ◌નvvયમા આળોટતા l કચરાપેટ3ં ંં ંં ંં ંુુ ુુ , 

ગદ3 વાસ ફલાવી સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3ગદ3 વાસ ફલાવી સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3ગદ3 વાસ ફલાવી સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3ગદ3 વાસ ફલાવી સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3ં ંં ંં ંં ંCC CC ુુ ુુ , 

 

ઘરની દરCક નાની પેટ3 ને સમાવતી l કચરાપેટ3ઘરની દરCક નાની પેટ3 ને સમાવતી l કચરાપેટ3ઘરની દરCક નાની પેટ3 ને સમાવતી l કચરાપેટ3ઘરની દરCક નાની પેટ3 ને સમાવતી l કચરાપેટ3ુુ ુુ ંં ંં , 

કચરો ફકવા આવનાર સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3કચરો ફકવા આવનાર સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3કચરો ફકવા આવનાર સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3કચરો ફકવા આવનાર સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3ww ww ુુ ુુ ંં ંં , 

 

સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3ુુ ુુ ંં ંં ,સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3સૌ ને આકsતt l કચરાપેટ3ુુ ુુ ંં ંં ................ 

રાજન ઠ^રરાજન ઠ^રરાજન ઠ^રરાજન ઠ^ર 

 

કC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છેકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છેકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છેકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છે.... 

કચરાકચરાકચરાકચરાપે$ટમા માખીઓની લોજ કરાવી દC છેપે$ટમા માખીઓની લોજ કરાવી દC છેપે$ટમા માખીઓની લોજ કરાવી દC છેપે$ટમા માખીઓની લોજ કરાવી દC છેંં ંં .... 

કCટલાયે લોકોને લપસતા બચાવ ેછે એકCટલાયે લોકોને લપસતા બચાવ ેછે એકCટલાયે લોકોને લપસતા બચાવ ેછે એકCટલાયે લોકોને લપસતા બચાવ ેછે એ, 

કCળાની છાલોની એકCળાની છાલોની એકCળાની છાલોની એકCળાની છાલોની એ((((કચરાપેટ3કચરાપેટ3કચરાપેટ3કચરાપેટ3) ) ) ) ફોજ બનાવી દCફોજ બનાવી દCફોજ બનાવી દCફોજ બનાવી દC.... 

....કC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છેકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છેકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છેકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છે.... 

લોકો xયારC પાણીની બોટલો નાખે છે એમાલોકો xયારC પાણીની બોટલો નાખે છે એમાલોકો xયારC પાણીની બોટલો નાખે છે એમાલોકો xયારC પાણીની બોટલો નાખે છે એમાઁઁ ઁ,ઁ 

તો ગદક3 સાથ ેએ હોજ બનાવી દC છેતો ગદક3 સાથ ેએ હોજ બનાવી દC છેતો ગદક3 સાથ ેએ હોજ બનાવી દC છેતો ગદક3 સાથ ેએ હોજ બનાવી દC છેંં ંં .... 

....કC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છેવી દC છેવી દC છેવી દC છે.... 

મyછરોનો તો : િવકાસ કરC છે એમyછરોનો તો : િવકાસ કરC છે એમyછરોનો તો : િવકાસ કરC છે એમyછરોનો તો : િવકાસ કરC છે એુઁુ ઁુ ઁુ ઁ , 

ગ�તેલી થઇને આ�યો હોયને રાa ભોજ બનાવી દC છેગ�તેલી થઇને આ�યો હોયને રાa ભોજ બનાવી દC છેગ�તેલી થઇને આ�યો હોયને રાa ભોજ બનાવી દC છેગ�તેલી થઇને આ�યો હોયને રાa ભોજ બનાવી દC છેંં ંં ુુ ુુ .... 

....કC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છેકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છેકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છેકC એક કચરાપેટ3 માખીઓને મોજ કરાવી દC છે.... 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

 

l i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીુુ ુુ , નામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીંં ંં ............ 

ઓર,ટ મા l બધા પાસે એક એકઓર,ટ મા l બધા પાસે એક એકઓર,ટ મા l બધા પાસે એક એકઓર,ટ મા l બધા પાસે એક એકુુુુ ુુ ુુ , aણે આપી દહCજ મા ભ{ટaણે આપી દહCજ મા ભ{ટaણે આપી દહCજ મા ભ{ટaણે આપી દહCજ મા ભ{ટ, 

કોકોકોકોઇએ કય| દાબો એકઠો તો કોઇએ રાPયા નકરા બા# ના OચVોઇએ કય| દાબો એકઠો તો કોઇએ રાPયા નકરા બા# ના OચVોઇએ કય| દાબો એકઠો તો કોઇએ રાPયા નકરા બા# ના OચVોઇએ કય| દાબો એકઠો તો કોઇએ રાPયા નકરા બા# ના OચVોુુ ુુ , 

કોઇ લખે �જરાતી મા તો કોઇ વાચે $હ2દ3 માકોઇ લખે �જરાતી મા તો કોઇ વાચે $હ2દ3 માકોઇ લખે �જરાતી મા તો કોઇ વાચે $હ2દ3 માકોઇ લખે �જરાતી મા તો કોઇ વાચે $હ2દ3 માુુ ુુ ંં ંં , 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

ભાષા નો મને કોઇ રજ નહ3ભાષા નો મને કોઇ રજ નહ3ભાષા નો મને કોઇ રજ નહ3ભાષા નો મને કોઇ રજ નહ3ંં ંં , રગાઉ બધા ના રગ મહ3રગાઉ બધા ના રગ મહ3રગાઉ બધા ના રગ મહ3રગાઉ બધા ના રગ મહ3ં ંં ંં ંં ં , 

l i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીુુ ુુ , નામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીંં ંં ........ 

કોઇ વાપરC સવાર સાજ તો કોઇ ખોલે બપોર ના જકોઇ વાપરC સવાર સાજ તો કોઇ ખોલે બપોર ના જકોઇ વાપરC સવાર સાજ તો કોઇ ખોલે બપોર ના જકોઇ વાપરC સવાર સાજ તો કોઇ ખોલે બપોર ના જંંંં , 

અડધી રાVે પણ મનેઅડધી રાVે પણ મનેઅડધી રાVે પણ મનેઅડધી રાVે પણ મને પોરો નહ3 પોરો નહ3 પોરો નહ3 પોરો નહ3, વાપરC aણે બાપ � રાજવાપરC aણે બાપ � રાજવાપરC aણે બાપ � રાજવાપરC aણે બાપ � રાજુુુુ , 

l i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીુુ ુુ , નામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીંં ંં ................ 

કોઇ ચોરC કવીતાઓ તો કોઇ નાખે કોઇ ચોરC કવીતાઓ તો કોઇ નાખે કોઇ ચોરC કવીતાઓ તો કોઇ નાખે કોઇ ચોરC કવીતાઓ તો કોઇ નાખે Thank you મારામામારામામારામામારામા, 

કોઇ આપે ડાયરCMટ Oલ2ક તો કોઇ િન બ� l જ લ}કકોઇ આપે ડાયરCMટ Oલ2ક તો કોઇ િન બ� l જ લ}કકોઇ આપે ડાયરCMટ Oલ2ક તો કોઇ િન બ� l જ લ}કકોઇ આપે ડાયરCMટ Oલ2ક તો કોઇ િન બ� l જ લ}કુુુુ ુુ ુુ ંં ંં , 

સવધમ સમભાવ રાખી l ના રા~ કોઇનો ભેદસવધમ સમભાવ રાખી l ના રા~ કોઇનો ભેદસવધમ સમભાવ રાખી l ના રા~ કોઇનો ભેદસવધમ સમભાવ રાખી l ના રા~ કોઇનો ભેદ� �� �� �� � ુુ ુુ ુુ ુુ , 

l i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીુુ ુુ , નામનામનામનામ છે માz ભગારપોથી છે માz ભગારપોથી છે માz ભગારપોથી છે માz ભગારપોથીંં ંં ............ 

કોઇએ મા# તા� મારામા તો કોઇ િન l ~0લી પોથીકોઇએ મા# તા� મારામા તો કોઇ િન l ~0લી પોથીકોઇએ મા# તા� મારામા તો કોઇ િન l ~0લી પોથીકોઇએ મા# તા� મારામા તો કોઇ િન l ~0લી પોથીુ ુુ ુુ ુુ ુ�� �� ુુ ુુ , 

આમ કર3 મે માથ ેરાખી �વામીપણા ની ટCક હમેશઆમ કર3 મે માથ ેરાખી �વામીપણા ની ટCક હમેશઆમ કર3 મે માથ ેરાખી �વામીપણા ની ટCક હમેશઆમ કર3 મે માથ ેરાખી �વામીપણા ની ટCક હમેશંંંં , 

l i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીુુ ુુ , નામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીંં ંં ........ 
 

 

કોઇ નાખે આઇ લવ #કોઇ નાખે આઇ લવ #કોઇ નાખે આઇ લવ #કોઇ નાખે આઇ લવ #ુુુ,ુ તો કોઇ કહC છે કC આઇ િમ�સ #તો કોઇ કહC છે કC આઇ િમ�સ #તો કોઇ કહC છે કC આઇ િમ�સ #તો કોઇ કહC છે કC આઇ િમ�સ #ુુુ,ુ 

કોઇ �છે કCમ નહ3 ભગારકોઇ �છે કCમ નહ3 ભગારકોઇ �છે કCમ નહ3 ભગારકોઇ �છે કCમ નહ3 ભગારુુુુ ંં ંં ? તો કોઇ કોઇ કહCતો કોઇ કોઇ કહCતો કોઇ કોઇ કહCતો કોઇ કોઇ કહC છે આટલા બધા ભગાર છે આટલા બધા ભગાર છે આટલા બધા ભગાર છે આટલા બધા ભગારંંંં ? 

પણ મને : ફરક પડCપણ મને : ફરક પડCપણ મને : ફરક પડCપણ મને : ફરક પડCુુ ુુ , 

l i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીુુ ુુ , નામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીંં ંં ........ 

કોઇને માટC l i અનમોલ તો કોઇને કાજ l કટાયે� ખજરકોઇને માટC l i અનમોલ તો કોઇને કાજ l કટાયે� ખજરકોઇને માટC l i અનમોલ તો કોઇને કાજ l કટાયે� ખજરકોઇને માટC l i અનમોલ તો કોઇને કાજ l કટાયે� ખજરુ ુુ ુુ ુુ ુ ુુ ુુ ંં ંં , 

પણ 'જ Syછ ને શી ખબર અનમોલ : ને ખજર :પણ 'જ Syછ ને શી ખબર અનમોલ : ને ખજર :પણ 'જ Syછ ને શી ખબર અનમોલ : ને ખજર :પણ 'જ Syછ ને શી ખબર અનમોલ : ને ખજર :ુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુંં ંં , 

l તો આખરC દહCજ િન i એક Syછ ભ{ટl તો આખરC દહCજ િન i એક Syછ ભ{ટl તો આખરC દહCજ િન i એક Syછ ભ{ટl તો આખરC દહCજ િન i એક Syછ ભ{ટુુ ુુ ુુ ુુ , 

l i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીુુ ુુ , નાનાનાનામ છે માz ભગારપોથીમ છે માz ભગારપોથીમ છે માz ભગારપોથીમ છે માz ભગારપોથીંં ંં ................ 

મને ન વાપરો તો તમારા ને oખ અને વાપરો તો આપણ ને બધા ને �ખમને ન વાપરો તો તમારા ને oખ અને વાપરો તો આપણ ને બધા ને �ખમને ન વાપરો તો તમારા ને oખ અને વાપરો તો આપણ ને બધા ને �ખમને ન વાપરો તો તમારા ને oખ અને વાપરો તો આપણ ને બધા ને �ખુુુુ ુુ ુુ , 

તો વાપરો મને જોરસોર થીતો વાપરો મને જોરસોર થીતો વાપરો મને જોરસોર થીતો વાપરો મને જોરસોર થી, 

l i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીl i કચરાપેટ3 ઇ.ટરનેટ નીુુ ુુ , નામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીનામ છે માz ભગારપોથીંં ંં ............................ 

માલધાર3માલધાર3માલધાર3માલધાર3    
 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

2. દાતણદાતણદાતણદાતણ 

એક વાર ખાવ પણ Vણ વાર દાતણ કરોએક વાર ખાવ પણ Vણ વાર દાતણ કરોએક વાર ખાવ પણ Vણ વાર દાતણ કરોએક વાર ખાવ પણ Vણ વાર દાતણ કરો, એનો છે બl મ$હમાએનો છે બl મ$હમાએનો છે બl મ$હમાએનો છે બl મ$હમાુુ ુુ , 

દાતણ તો કCટલાય છેદાતણ તો કCટલાય છેદાતણ તો કCટલાય છેદાતણ તો કCટલાય છે, હરાભરાહરાભરાહરાભરાહરાભરા આ જગમા આ જગમા આ જગમા આ જગમાંંં,ં 

પણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટૂૂ ૂૂ , @દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમાુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ં.ં... 
 

એક કહC કC કરો દાતણ બાવળ�એક કહC કC કરો દાતણ બાવળ�એક કહC કC કરો દાતણ બાવળ�એક કહC કC કરો દાતણ બાવળ�ુુુ,ુ દરરોજ સવારની પહોરમાદરરોજ સવારની પહોરમાદરરોજ સવારની પહોરમાદરરોજ સવારની પહોરમાંં ં,ં 

થાય જડબાની કસરતનેથાય જડબાની કસરતનેથાય જડબાની કસરતનેથાય જડબાની કસરતન,ે oખેના કદ3 દાત પેઢામાoખેના કદ3 દાત પેઢામાoખેના કદ3 દાત પેઢામાoખેના કદ3 દાત પેઢામાુુ ુુ ં ંં ંં ંં ,ં 

પણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટૂૂ ૂૂ , @દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમાુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ં.ં... 
 

એક કહC કરો દાતણ કI ંએક કહC કરો દાતણ કI ંએક કહC કરો દાતણ કI ંએક કહC કરો દાતણ કI ં્્ ્્જ�જ�જ�જ�ુુુ,ુ ઉઠ3 સવારના પહોરમાઉઠ3 સવારના પહોરમાઉઠ3 સવારના પહોરમાઉઠ3 સવારના પહોરમા ંં ં,ં 

ગમે તેવો રોગ મોગમે તેવો રોગ મોગમે તેવો રોગ મોગમે તેવો રોગ મોઢાનોઢાનોઢાનોઢાનો, aય ઘડ3 પળમાaય ઘડ3 પળમાaય ઘડ3 પળમાaય ઘડ3 પળમાંંં,ં 

પણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટૂૂ ૂૂ , @દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમાુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ં.ં... 
 

એક કહC કરો દાતણ વડ�એક કહC કરો દાતણ વડ�એક કહC કરો દાતણ વડ�એક કહC કરો દાતણ વડ�ુુુ,ુ પડC xયારC છાલા મોઢામાપડC xયારC છાલા મોઢામાપડC xયારC છાલા મોઢામાપડC xયારC છાલા મોઢામા ંં ં,ં 

માઉથ અ0સરની રામબાણ દવામાઉથ અ0સરની રામબાણ દવામાઉથ અ0સરની રામબાણ દવામાઉથ અ0સરની રામબાણ દવા, થાય રાહત મોઢામાથાય રાહત મોઢામાથાય રાહત મોઢામાથાય રાહત મોઢામા ંં ં,ં 

પણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટૂૂ ૂૂ , @દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમાુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ં.ં... 
 

એક કહC કરો દાતણ બોરસલી�એક કહC કરો દાતણ બોરસલી�એક કહC કરો દાતણ બોરસલી�એક કહC કરો દાતણ બોરસલી�ુુુુ ંં ં,ં દાત ઢ3લા ન પડC પેઢામાદાત ઢ3લા ન પડC પેઢામાદાત ઢ3લા ન પડC પેઢામાદાત ઢ3લા ન પડC પેઢામાં ંં ંં ંં ,ં 

વવવવ� �વા દાત કરશ ેઅને અખરોટ તોડશો મોઢામા� �વા દાત કરશ ેઅને અખરોટ તોડશો મોઢામા� �વા દાત કરશ ેઅને અખરોટ તોડશો મોઢામા� �વા દાત કરશ ેઅને અખરોટ તોડશો મોઢામાં ંં ંં ંં ,ં  

પણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટપણ આપણને તો ફાવે �થપે�ટૂૂ ૂૂ , @દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમા@દા @દા કલરમાુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ં.ં... 

નીિતન ભrનીિતન ભrનીિતન ભrનીિતન ભr 

 

દાતણ દાતણ દાતણ માI કોઇ નિથ પાpણદાતણ દાતણ દાતણ માI કોઇ નિથ પાpણદાતણ દાતણ દાતણ માI કોઇ નિથ પાpણદાતણ દાતણ દાતણ માI કોઇ નિથ પાpણુુુુ  

l i એક જ લોS દાતણl i એક જ લોS દાતણl i એક જ લોS દાતણl i એક જ લોS દાતણુુુુ ુુ ુુ  

ના વાપરશો �થ પે�ટ કC ચાટણના વાપરશો �થ પે�ટ કC ચાટણના વાપરશો �થ પે�ટ કC ચાટણના વાપરશો �થ પે�ટ કC ચાટણુુુુ  

l i દાતણ દાતણ દાતણl i દાતણ દાતણ દાતણl i દાતણ દાતણ દાતણl i દાતણ દાતણ દાતણુુુુ  

દાત ના સડા હોય કC હોય કોઇ રોગદાત ના સડા હોય કC હોય કોઇ રોગદાત ના સડા હોય કC હોય કોઇ રોગદાત ના સડા હોય કC હોય કોઇ રોગ 

જટ િથ કરો માI ઉદઘાટજટ િથ કરો માI ઉદઘાટજટ િથ કરો માI ઉદઘાટજટ િથ કરો માI ઉદઘાટુુુુ નનનન 

l i દાતણ દાતણ દાતણl i દાતણ દાતણ દાતણl i દાતણ દાતણ દાતણl i દાતણ દાતણ દાતણુુુુ  

મફત મા જયારC l મ� i તો શા માટC રાખો છો �ાનડ નેમ નો �Cજમફત મા જયારC l મ� i તો શા માટC રાખો છો �ાનડ નેમ નો �Cજમફત મા જયારC l મ� i તો શા માટC રાખો છો �ાનડ નેમ નો �Cજમફત મા જયારC l મ� i તો શા માટC રાખો છો �ાનડ નેમ નો �Cજુુુુ ુુ ુુ ંં ંં  
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ના મા$ર એડવરડાઇજ મા વપરાય કોઇ $હરોઇન કC સેજના મા$ર એડવરડાઇજ મા વપરાય કોઇ $હરોઇન કC સેજના મા$ર એડવરડાઇજ મા વપરાય કોઇ $હરોઇન કC સેજના મા$ર એડવરડાઇજ મા વપરાય કોઇ $હરોઇન કC સેજ 

l i દાતણ દાતણ દાતણl i દાતણ દાતણ દાતણl i દાતણ દાતણ દાતણl i દાતણ દાતણ દાતણુુુુ  

લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

રગબે રગી રગ નથી રગબે રગી રગ નથી રગબે રગી રગ નથી રગબે રગી રગ નથી ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ં , l દાતણ il દાતણ il દાતણ il દાતણ iુુુુ ંં ંં , 

લચક3લો કોઇ �ગ નથી લચક3લો કોઇ �ગ નથી લચક3લો કોઇ �ગ નથી લચક3લો કોઇ �ગ નથી , l દાતણ il દાતણ il દાતણ il દાતણ iુુુુ ંં ંં .... 
 

આગળથી પકડો કC પાછળઆગળથી પકડો કC પાછળઆગળથી પકડો કC પાછળઆગળથી પકડો કC પાછળથી પકડોથી પકડોથી પકડોથી પકડો, 

પકડવાના કોઇ ઢગ નથીપકડવાના કોઇ ઢગ નથીપકડવાના કોઇ ઢગ નથીપકડવાના કોઇ ઢગ નથીંં ંં , l દાતણ il દાતણ il દાતણ il દાતણ iુુુુ ં ંં ંં ંં .ં... 
 

ઉ0યા� l જ કામ કI iઉ0યા� l જ કામ કI iઉ0યા� l જ કામ કI iઉ0યા� l જ કામ કI iુુુુ ુુ ુુ ંં ંં ુુ ુુ , 

ઉ0યા કCરો સગ નથીઉ0યા કCરો સગ નથીઉ0યા કCરો સગ નથીઉ0યા કCરો સગ નથીંં ંં , l દાતણ il દાતણ il દાતણ il દાતણ iુુુુ ં ંં ંં ંં .ં... 
 

મને વાપર3ને વરસોવરસ મને વાપર3ને વરસોવરસ મને વાપર3ને વરસોવરસ મને વાપર3ને વરસોવરસ ,"દાદાએ દાતથી અખરોટ તોડ3દાદાએ દાતથી અખરોટ તોડ3દાદાએ દાતથી અખરોટ તોડ3દાદાએ દાતથી અખરોટ તોડ3ંં ંં " " " " એU સાભળો એU સાભળો એU સાભળો એU સાભળો ુુ ુુ ં ંં ંં ંં ં , 

સાG કl iસાG કl iસાG કl iસાG કl iુુુુ ુુ ુુ , �યગ નથી�યગ નથી�યગ નથી�યગ નથીંં ંં , l દાતણ il દાતણ il દાતણ il દાતણ iુુુુ ં ંં ંં ંં .ં... 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

l એક દાતણ એU l એક દાતણ એU l એક દાતણ એU l એક દાતણ એU ુુુુ ુુ ુુ ,કામ કI સફાઇ � એUકામ કI સફાઇ � એUકામ કI સફાઇ � એUકામ કI સફાઇ � એUુુુુ ુ ુુ ુુ ુુ .ુ........... 
 

પલ� આOખ રાત ઠ.ડા પાણીમાપલ� આOખ રાત ઠ.ડા પાણીમાપલ� આOખ રાત ઠ.ડા પાણીમાપલ� આOખ રાત ઠ.ડા પાણીમા,  

તો પણ ના આવ ેિમઠાશ વાણીમાતો પણ ના આવ ેિમઠાશ વાણીમાતો પણ ના આવ ેિમઠાશ વાણીમાતો પણ ના આવ ેિમઠાશ વાણીમા, 

ભગવાન aણે કCમ પલાળતા હશ ેમને પાણી માભગવાન aણે કCમ પલાળતા હશ ેમને પાણી માભગવાન aણે કCમ પલાળતા હશ ેમને પાણી માભગવાન aણે કCમ પલાળતા હશ ેમને પાણી મા 
 

હતી ખબર મને કCહતી ખબર મને કCહતી ખબર મને કCહતી ખબર મને કC, એજ થવા� છેએજ થવા� છેએજ થવા� છેએજ થવા� છેુુ ુુ  

� થાળ3 મા ખાU � થાળ3 મા ખાU � થાળ3 મા ખાU � થાળ3 મા ખાU ુુુુ,છેદ એમા જ થવા� છેછેદ એમા જ થવા� છેછેદ એમા જ થવા� છેછેદ એમા જ થવા� છેુુ ુુ , 

 

સાફ કરવાના છે �ને સાફ કરવાના છે �ને સાફ કરવાના છે �ને સાફ કરવાના છે �ને ,એજ મને ચાવી જવાનાએજ મને ચાવી જવાનાએજ મને ચાવી જવાનાએજ મને ચાવી જવાના, 

પણ મરતા �ધી અમે સેવા કર3 જવાનાપણ મરતા �ધી અમે સેવા કર3 જવાનાપણ મરતા �ધી અમે સેવા કર3 જવાનાપણ મરતા �ધી અમે સેવા કર3 જવાનાુુ ુુ , 

 

�R# પછ3 પણ નથી �R# પછ3 પણ નથી �R# પછ3 પણ નથી �R# પછ3 પણ નથી ુ ુુ ુુ ુુ ુ છોડતા આ aOલમ મનેછોડતા આ aOલમ મનેછોડતા આ aOલમ મનેછોડતા આ aOલમ મન,ે 

બે ફાડ3યા ક$ર ને પણ વાપરC મનેબે ફાડ3યા ક$ર ને પણ વાપરC મનેબે ફાડ3યા ક$ર ને પણ વાપરC મનેબે ફાડ3યા ક$ર ને પણ વાપરC મન,ે 
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દા.તે તો મને સેવા ના બ�લામા આપી સaદા.તે તો મને સેવા ના બ�લામા આપી સaદા.તે તો મને સેવા ના બ�લામા આપી સaદા.તે તો મને સેવા ના બ�લામા આપી સa, 

બાક3 હS તો હવ ેXભ પર ફરવી ને પ� લે છે મaબાક3 હS તો હવ ેXભ પર ફરવી ને પ� લે છે મaબાક3 હS તો હવ ેXભ પર ફરવી ને પ� લે છે મaબાક3 હS તો હવ ેXભ પર ફરવી ને પ� લે છે મaુ Cુ Cુ Cુ C ્્ ્્ , 

 

સફાઈ કર3 ને મર3 aઇએ છતા પણ સફાઈ કર3 ને મર3 aઇએ છતા પણ સફાઈ કર3 ને મર3 aઇએ છતા પણ સફાઈ કર3 ને મર3 aઇએ છતા પણ , 

ન સાભળે અમ oOખયા� કોઇન સાભળે અમ oOખયા� કોઇન સાભળે અમ oOખયા� કોઇન સાભળે અમ oOખયા� કોઇુુુુ ુુ ુુ ,એ કCUએ કCUએ કCUએ કCU ુુ ુ,ુ 

l એક દાતણ એU l એક દાતણ એU l એક દાતણ એU l એક દાતણ એU ુુુુ ુુ ુુ ,કામ કI સફાઇ � એUકામ કI સફાઇ � એUકામ કI સફાઇ � એUકામ કI સફાઇ � એUુુુુ ુ ુુ ુુ ુુ .ુ........... 
Only Bimal™ 

 

સવાર પડC ને યાદ આવ ેS ુ,ંસાજ પડC ને યાદ આવ ેSં ં ુ

સવારC ઉઠતા જ યાદ આવ ેSં ં,ુસા� �તા પહCલા યાદ આવ ેSં ં ં ંુ .ુ.. 
 

સવાર પડC ને યાદ આવ ેS ુ,ંસાજ પડC ને યાદ આવ ેSં ં ુ

qારCક બાવળ � S તો qારCક લીમડા� હોય છે Sુ ુ ુ ું ં ં .ં.. 
 

સવાર પડC ને યાદ આવ ેS ુ,ંસાજ પડC ને યાદ આવ ેSં ં ુ

હવ ેતો બની ગ# છે 4લાિ◌�ટક ના ડાડા વા� Sુ ું ં ં ં .ં.. 
 

સવાર પડC ને યાદ આવ ેS ુ,ંસાજ પડC ને યાદ આવ ેSં ં ુ

હવ ેતો S સ� છે શણગાર Mલોઝઅ�ું ,્પે4સોડC.ટ �થપે�ટનાુ ,ં 

 

સવાર પડC ને યાદ આવ ેS ુ,ંસાજ પડC ને યાદ આવ ેSં ં ુ

પરદCશમા તે સમાવી છે મશીનર3 તારા મા � બચાવ ેછેં ં  હાથની મહCનત પળવાર મા,ં 
 

સવાર પડC ને યાદ આવ ેS ુ,ંસાજ પડC ને યાદ આવ ેSં ં ુ

તારો અનાદર કરનારાને S �ાપ આપે છે ડCનટ3�ટનોું ... 
 

સવાર પડC ને યાદ આવ ેS ુ,ંસાજ પડC ને યાદ આવ ેSં ં ુ

સવારC ઉઠતા જ યાદ આવ ેSં ં,ુસા� �તા પહCલા યાદ આવ ેSં ં ં ંુ .ુ.. 

રાજન ઠ^રરાજન ઠ^રરાજન ઠ^રરાજન ઠ^ર 

 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

3. Oબa ના વOબa ના વOબa ના વOબa ના વખાણ કરોખાણ કરોખાણ કરોખાણ કરો 

વાત છે એક ગોપાલકની નામ છે માલધાર3 ભ,ૈ  

આ ગોપાલકને કોઇની સાથ ેકોઇ મગજમાર3 નૈ.  
 

aડા કપડા� મે� ચોય� અને કC$ડ# સાવ કધો�ુ ુ ુ ુ ું ં  ં

માલધાર3 ભૈ ના વૉડરોબમા કપડા� આ એક જ જો�� ં ં ં ંુ ુ , 

X.સ ઉપર પણ શોભે એવા �.#ઇન લેધરના �pસુ ૂ  

j� X.સ કરતા લાબા �ડાૂ ં ં ં  ંમાલધાર3 ભૈ ના zpસં  

 

�ટોનવૉશ છે કાયા, માયા @નાગઢ �ટCશનનીૂ  

મલેિશયામા ભણતા, ના માથા,ટ ફશનનીૂ C  

ધરતીમાથી મેઈડ ઈન પોતેં , ટોટલ ને$ટવ �ટાઈલ 

થવા કાળ સૌ ફઈડ થવાનાC ,ં XવU ફોર અ �હાઈલું  

 

માલધાર3ભૈ ના સમ� આથી િવશેષ બી@ ક�ુ ં  

માલધાર3 ભૈ ને j� X.સ સાથ ેલેવા ૂ દCવા ન� 
 

એક ગા#,્ બી@ વાછર�ુ ું , Vી@ j� આકાશુ ં ૂ  

ગાય ચરાવ,ે oધ કાઢCૂ , oધમાથી બનાવ ેછાશૂ ં , 

માખન કર3ને રગેડ �યા છેં , �ખો, I$દયોુ , મા�લોં , 

પે$રસમા પણ પો4#લર માલધાર3 ભૈ �વી ને$ટવ �ટાઈલોં ુ  

 

અઢ3 રોટલા િશરામણમા,ં ર�ઢC કોર3 માલધારણ, 

aઝબાઝના જલસા છોડો, માલધાર3 ભૈની ગાય છે િવયાણ, 

ચલમ FમાડC $ડ)ેશન mયાુ , બધી oિવધા ગઈ ગઈ તે ગઈુ  

ગીર થી � �ટ3 પડ3 છે, એ જનતાની જોવા �વી થઈ 
 

Slimfit, Loose, Classic �વા શjદો પર છે માલધાર3ભૈની સહ3 

માલધાર3ભૈને j� X.સ સાથ ેલેવા દCવા ન�ૂ  

 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

Volvo કરતા ંSafe અને accident free છે માલધાર3 ભૈ � ગા�ું ંુ 

માલધારણ સાથ�ે સગપન પેટ3પેક ડCિનમ કરતા a�ું ં ંુ  

લગનસરાની મોસમમા માલધાર3 ભૈ ઘરમા બેસાડC છે દરXં ં  

Oખ�સા �ટ� ~ટ3 પડC તો એને �I પાડC છે હ$રહરXું ૂ ૂ ં ુ  

 

અવસ$રયા તો તગ $ફટો$ફટ રો�જ2o Xવન બl બેગીં ં ંુ ુ  

મે.#ફMચરરC પણ કઠણાઈ અને ુ C comfort 'ક3 છે ભેગાભેગીૂ  

ઓણ સાલ ઊપજ થાવાના થીગડાઓથી શોભે X.સં  

માલધાર3ભૈના X.સ આમ તો સાત પેઢ3એ ડCિનમના કOઝ.સં ં  

 

બોલો �ક શી0�સની � અને મા ચા'ડાની �ૂ ંુ  

માલધાર3 ભૈ ને j� X.સ સાથ ેલેવા દCવા ન�ૂ  

નીિતન ભrનીિતન ભrનીિતન ભrનીિતન ભr 

 

 

ના શખ છે ના ચ� છેઁ  

ના એ િશવબાણ છે 

ના તોફાન કC રમખાણ છે 

ના કા� કરC કાળા નાગ ને એવો એ મદા$ર છેુ  

ના પછાડC ઉડતા પOખ ને એવો એ િશકા$ર છેઁ  

હા�ય કો"#િન$ટ નો Fરધર ખેલા$ડ છેુ ુ  

સાકશર  ¡ર નામ છે એ� ુ 

કિવતા લખિવ કામ છે એ� ુ

લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

િનત નિવન કિવતા ઓ િથ રાખે આ કો"#િન$ટ ને �જિતુ ુ  

� Uકશો િન આપે મા$હુ િત 

�મિન મ$હમા અપરમપાર  

એવા િનિતનભાઇ ને sલોકા ના )ણામ,,,,,,,,, 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

�¢£મતા� એક નામ છે $હમા:ભાઇુ ુ ું , 

અને અમને બધાને મગજ મા ચડાવ ેછે એ રાઇ... 

અનેક િવષયો મા કરC છે આ અવળચડાઇં , 

પણ માનU પડC કC જબ¤�ત છે એિન પ$ડતાઇં ંુ ,,, 

લખે છે ~બજ સરસ ધાર3 ધાર3ુ . 

નામ છે એ� ુમાલધા$ર.... 

નામ એ� રોશન કરC છે અMશર અMશરુ , 

પણ છે ગજબ એ સાMશર સાMશર.... 

દરCક aણકા$ર માટC છે એ કવી.. 

અને ફલાય છે એ aણે C 'ર'વી....(ન) 

કરC છે એ ઘણાજ $દલો પર રાજ, 

અને પાi નામ પણ રાP# છે રાજુ ,,, 

lર$ટ ભાશા સાથ ેએ"ને છે એક નાતોુ , 

~બજ સરસ કામ આવે િનિતનભાઇુ ... 

l કl વાયડો કોક કોક વારુ ુ , 

લે મા¥ કા લાગે તને સાMશરુ ??? 

ગજબ િન લખે છે એ કિવતાઓ અજબ, 

કા નિથ દCખાતો હમણાથી નમન??? 

સખત નો િવચારC છે આ મ�જુ... 

બધા aણે જ છે, છે એ અ�જુ.... 

અલબેલા માણસ છે આ ભાઇ, 

નામ છે એ"� aકળભાઇુ ... 

વાતો કરC એિવ aણે ખેચસે બધાના કCશ, 

પણ છે લાગOણOભનો આ $રિશકCશ.... 

તક િવતક નો છે આ માણસ બાદશાહ� � , 

ગોટC ચડાવ ેબધાને આ િનOખલ મહારાજ.... 

)Bો અને જવબો નો છે આ મા�ટર, 

નામ છે એ� સપન મા�તરુ ... 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

આ બેન @લાવ ેવાતો ના @લા માુ ુ , 

છે એMદમ સરસ નામ છે રા@લા માુ .... 

gશણભાઇ નો કશાર આ હા હાુ ં ,,, 

ભા�યો મન ેજોરદાર આ હા હા//// 

sલોકાsલોકાsલોકાsલોકા    



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

4. વરસાદવરસાદવરસાદવરસાદ 

$કચડ કાદવ નો છે એ તાજ  

દર ચોમાસે આવ ેવરસાદ 

ગ�ક3 ઓ ના કરC §ગઁ  

દર ચોમાસે આવ ેવરસાદ 

મy¨ર માOખ ઓ નો વિધ aય Vાસ 

દર ચોમાસે આવ ેવરસાદ 

ખાબોOચયા અને gવા ઓ પર એ� રાજુ ુ  

દર ચોમાસે આવ ેવરસાદ 

શહCરવાિસ ઓ ને લાગે Vાસ  

દર ચોમાસે આવ ેવરસાદ 

પરS ગામવાિસ ઓ અને ખે�તો ના $દલ નો એ તાજઁ ુ ુ  

દર ચોમાસે આવ ેવરસાદ 

લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

ખે�તનો તો દાતા બ.યોુ , 

અબાલ ©vધ સૌ મા િ)ય બ.યોુ ં , 

આ�યો 'રાજન' વરસાદ, 
 

ધરતી aણે કC આપે છે સાદ, 

એમા પ: પMશી પણ આપે સાથં ુ , 

આ�યો 'રાજન' વરસાદ, 
 

અ�ભવ ેહરકોઇ આનુ દં તારા આગમનથી, 

કોઇને તારા માટC $ફરયાદ નથી, 

આ�યો 'રાજન' વરસાદ, 
 

�,લે જતા બાળકો ને પજવતોુ ં , 

તો પ4પાને S હCરાન કરતોું , 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

આ�યો 'રાજન' વરસાદ, 
 

�રજ સાથ ેસતા,કડ3 રમતોુ ં ુ , 

તો qારCક ધોધમાર વરસતો, 

આ�યો 'રાજન' વરસાદ, 

રાજન ઠકકરરાજન ઠકકરરાજન ઠકકરરાજન ઠકકર 

 

મને તો બl ગમે વરસાદુ , 

આવ રC વરસાદ આવ રC વરસાદ. 
 

વરસાદ એ તો ખે�તના $દલનો સાદૂ , 

ખે�તોના ઘરમા લાવ ેપરસાદૂ ં . 
 

ખેતરોમા ઉગે નવો પાકં , 

જનતાને મળે તાa શાક. 
 

પ: પ\ીઓને મળે રાહતુ , 

એમની �ઝાય પાણીની ચાહતુ . 
 

જગલોમા ,દા,દ કરC હરણાં ં ૂ ૂ , 

ખળખળ વહCતા થાય ઝરણા. 
 

મોર કરC �દર ટlકારું ંુ , 

ચારC કોર હ$રયાળ3નો ચમRકાર. 
 

પાણી� ચારCકોર સાªાxયુ , 

ખે�તોના ~લી aય ભાmયૂ ૂ . 
 

મને તો બl ગમે વરસાદુ , 

આવ રC વરસાદ આવ રC વરસાદ.  

 નીિતન ભrનીિતન ભrનીિતન ભrનીિતન ભr 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

તારા વગર અ$હ« લોકો તરસે રC,  

વરસાદ Oબ� S qારC વરસે રCુ ુ ? 

 

બl જોઇ બોસ અમે તાર3 વાટુ , 

અગાસીથી લાવી દ3ધા નીચે અમે ખાટ, 

આવવા� 'રત તાIુઁ ુ ુ કયા વષ¬ રC? 

...વરસાદ Oબ� S qારC વરસે રCુ ુ ? 

 

બાળકોએ તૈયાર કર3 દ3ધી હોડ3, 

ચાતકની �ખો થઇ રાહ જોઇ પહોળ3, 

એની અરX S qારC કાને ધરશ ેરCું ? 

...વરસાદ Oબ� S qારC વરસે રCુ ુ ? 

 

ખે�તની મહCનતને ફળ તો આપુ , 

હાથ ેકર3 શા માટC વહોરC છે પાપ, 

આમ ને આમ કCટલા ખે� મરશેુ  રC? 

...વરસાદ Oબ� S qારC વરસે રCુ ુ ? 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

આ�યો રC આ�યો �ાવણ ભાદરવો, લા�યો હર3યાલી ચો-તરફ.. 
 

બારC મેઘ ખાગા ક$ર વષ¬ qાક તો qાક કાઢC છ�ક3યા મા આOખ રાતં ં ં ુ , 

શાણા શહCર3 જનો ને લાગે અવળો, તો ગામડ3યાઓ ને તો મો� મોજ.. 
 

કોઇને પલળવા મા આવ ેમa તો મળે સાથ ેસાથ ેશરદ3-તાવ ની સa.. 

ઢોર-ઢાખર ને પ\ીઓ લહCરC Oલલોતર3 માં , તો ક3ડા, મકોળા અને ભરવા� ને ખાબોચીયા ુ

અને હ�કળા મા સવ¬ �ખુ..  

 

qાક પડC િસધો શાત તો qાક પવનં ં ં , વાવાઝોડા ની સગાથં ..  

,વા બોર ને તળાવ ના લાવ ેતર ચા તો સાથ ેડ3ટ¤.ટ અને નીરમાુ  ના ખચા મા કરC �



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

બેફામ વધારો..  

કોઇ માણે મ{ ની મહCર તો કોઇ ને થાય છVી કોટ નો ખચ| ઝહCર.. 

આ�યો રC આ�યો �ાવણ ભાદરવો, લા�યો હર3યાલી ચો-તરફ.. 

માલધાર3માલધાર3માલધાર3માલધાર3 
 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

5 Oબ$ડ Oબ$ડ Oબ$ડ Oબ$ડ ((((િસગારCટિસગારCટિસગારCટિસગારCટ)))) 

l તો i Oબ$ડ Oબ$ડ Oબ$ડુ   

લોકો ભલે મને કCહતા �વ� િન િસ$ડ 

l તો i બ{ક નો કોરો ુ $ડ$ડ 

l તો i Oબ$ડ Oબ$ડ Oબ$ડુ   

મા$ર નિથ કોઇ $ડિવ$ડ 

ચલOચVો પર મારા કારણે લાગે આરોપ  

l તો i Oબ$ડ Oબ$ડ Oબ$ડુ   

લોકો ને આ� જોશુ  

અને કા� એમિન Xવન દોIુ ્  

l તો i Oબ$ડ Oબ$ડ Oબ$ડુ   

502 પતાકા મા$ર �ાડં  

સળગU માI કામુ ુ  

l તો i Oબ$ડ Oબ$ડ Oબ$ડુ   

કwનસર િન i l જડુ  

સળ� સરડ સરડુ  

l તો i Oબ$ડ Oબ$ડ Oબ$ડુ   

લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

છે જરાક સરખી પણ $હ2મત, પછ3 સળગાવ મન.ે 

પહCલા સ�પી દC કોઇને િમ0કત, પછ3 સળગાવ મન.ે 
 

અRયારC તો ખ�ખારો ખાય છે �ટાઇલમા,ં 

ખ�ખરો કરવાની છે મારામા તાકતં , સળગાવ મન.ે 
 

Xવન નો S મોહ ન કર એ તો છે એક માયાું , 

મોતની જો S હ,મતું ુ , પહCલા સળગાવ મન.ે 
 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

કC.સર� જો સાªાxય ફલાવU હોયુ C ું ં , 

તો આપ મને S તારો મતું , સળગાવ મન.ે 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

એક હતી ક3ડ3.... 

ક3ડ3 પીતી તી બીડ3.... 

બીડ3 પીવાની ઈyછા થઈ... 

બીડ3 પીવા ગ0લે ગઈ.... 

ગ0લે બેઠો તો વદોં ... 

માલ વચેતો ગદોં .... 

ક3ડ3 ન ેથઈ ગ# કC.સરુ ... 

XવU થઈ ગ# કC.સલુ ું ં ... 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 

 

(રાગઃ એક Oબલાડ3 aડ3રાગઃ એક Oબલાડ3 aડ3રાગઃ એક Oબલાડ3 aડ3રાગઃ એક Oબલાડ3 aડ3...)...)...)...) 

એક હતી ક3ડ3 

હાથમા Oલધી બીડ3ં  

તેણે પેર3 મીડ3 

મીડ3 પેર3 ફરવા ગઇ  

કો"4#ટરમા ફરવા ગઇુ ં  

સીડ3 ઉપર સરવા ગઇ 

ગોળ ગોળ ફર3 સીડ3 

ક3ડ3ને આ�યા ચ^ર 

બીડ3 છેડો iટ3 ગયો 

�ખો $દધી ભીડ3 

ગબડ3 પડ3 ક3ડ3  

અરરર ડCડ3 ! 

અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3    
 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

�ની વાત નથી એકCય સીધી ભઈ આ તો છે બીડ3, 

જો કશ ના મલે એકાદો તો aણે ચટકા ભરC ક3ડ3. 

Fમાડો છોડ°ો ઉપર ને રાખ ખખેર3 નીચેુ ં , 

કCવી �ટાઈલથી માનવીએ મરણ લીF ખ{ચીુ . 

ખાસી ખાસીને Vાસી ગયોને છેવટC થયો ટ3બીં ં , 

બીડ3એ તો બદલી નાખી ફફસાની એબીસીડ3C . 

�જવન આ~ ±qા કર3 તોુ ’ય સમxયા ના ઇશારો, 

છે0લે રાખ થવાના બળ3ને એમ સમaવ ેબીડ3. 

રા@લારા@લારા@લારા@લાુુ ુુ  

 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

6 શોલે શોલે શોલે શોલે --------------------------------    The Movie 

(રાગ - એકડો સાવ સળેખળો) 
 

સાભો સાવ �કલકડો નેં ુ , 

ગjબરનો મોટો અ²ો ....(૨) 

જય-વીI એવા ભૈબધુ ં , 

ના કરC qારCય ઝગડો. 
 

સાભોં  સાવ �કલકડો નેુ ... 
 

બસતી તો ગjબર સામે નાચે તાં -તા-થ,ૈ 

કાOલયાની ગjબર સામે હાલત બગડ3 ગ.ૈ 
 

સાભો સાવ �કલકડો નેં ુ ... 
 

વીI બoક િશખવાડ3ને બસતીને પટાવેુ ું ં , 

જયિવI હરખાય xયારC ઠા,ર િતજોર3 બતાવેુ ુ . 

સાભો સાવ �કલકડો નેં ુ ... 
 

િસ^ાથી ઉ0� બનાવી જય શહ3દ �યોુ , 

વીI ુ બદલો લેતો એમા ઠા,ર પહ�ચી mયોં ુ . 
 

સાભો સાવ �કલકડો નેં ુ ... 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

શોલે ની કર3યે વાતશોલે ની કર3યે વાતશોલે ની કર3યે વાતશોલે ની કર3યે વાત, તો : વાત બનેતો : વાત બનેતો : વાત બનેતો : વાત બનેુુ ુુ ંં ંં ................ 

જો l હોત જય ને S િવIું ં ંુ ુ, તો : વાત બનેુ ં ... 

થાય મૈVીની શIઆતુ , તો : વાત બનેુ ં .... 
 

આવારા થઈ ભટક3ય,ે તો : વાત બનેુ ં .... 

અચાનક qાક )ગટ3યેં , તો : વાત બનેુ ં .... 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

 

ગીત ગઈએ સાઈડકારમા,ં તો : વાત બનેુ ં .... 

કોમેડ3 કર3યે કારાગારમા,ં તો : વાત બનેુ ં ... 
 

ગjબરની કાઢ3યે છાલ, તો : વાત બનેુ ં .... 

ને ઠાકોરની પાડ3યે ટાલ, તો : વાત બનેુ ં ... 
 

S ફરC બસતી ની ઓથેું ં ં , તો : વાત બનેુ ં .... 

l ધI ઓરગન હોઠCુ ં ુ , તો : વાત ું બન.ે.. 
 

એક દ3 તને કl l બાયુ ું ં , તો : વાત બનેુ ં .... 

હાર3 l Xતા� તનેુ ં ુ , તો : વાત બનેુ ં .... 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 

 

એ ઓલા ગjબર3યાને ઠાકોરC �લ મા ઘા0યોં ....રC 

ભાગી આયો ગjબર3યો ને રામગઢમા ફરCં .....રC 

ઠાકોરના ઘરવાળાને માયા વગર વાકC� ં ........રC 

ઠાકોર ભાmયો પાછળતો તનેા હાથ કા4યા.......રC 

યે હાથ '� દC દC કહ3 ગjબર ભીખ માગેુ ં ......રC 

ઠાકોરC બદલા માટC જય-િવIને લેવા ગયોુ ......રC 

જય િવI તો �લમા �લરની મaક કરCુ ં ........રC 

ને મન-ફાવ ેRયા સાઈડકારમા ગીત ગાતા ફરCં ં ......રC 

ઠાકોરC એમને નોટ દCખાડ3 રામગઢ બોલાયા......રC 

બસતી ં ટાગેવાલી લડક3 હોકC ટાગા હાકCં ં ં ........રC 

વીIને તે ગમવા લાગી તે એને લાઈન મારCુ .....રC 

જયની નજI ઠાકોરની િવધવાબl પર ઠર3ું ુ .....રC 

રોજ રાVે તેને જોતા 'ખવાજ}V વગાડCુ ....રC 

ગjબરC ગામને �ટવા માટC Vણ વાદરા મોક0યાું ં ....રC 

જય-િવIએ બે થઈને Vણને ભગાડયાુ .....રC 

ગjબરની છટક3 તે એણે વળ3 Vણેયને ફટકાયા�....રC 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

હોલી qારC હોલી qારC બોલી ,દકા મારતોુ ....રC 

ગjબર લઈને ટોળ3 એની ગામ �ટવા આ�યોું .....રC 

જય વીI ની ચાલાક3 થી ગjબર હાa ગગડયાુ ં .....રC 

છોડ3 ગામ ઊભી �છડ3યે ગjબર તો aય નાઠોુ ં ....રC 

પછ3 ઠાકોરનો લેતા જયને વીI ઉઝડોુ ....રC 

બoક પડ3 તી કCમ ના આપી પેં ુ 'લા એમ જણાવો....રC 

પછ3 ખબર પડ3 એની કC ઠાકોર તો છે ¥ઠોુ ં .....રC 

જય-િવI mયા લડવા Rયા તો બેય જણા ભરાયાુ ં ....રC 

જયે િસ^ો ખોટો કાઠ3 િવIને ઉ0� બનાયોુ ુ ....રC 

ભાઈબધ માટC જયે RયારC પોતાનો )ાણ આ4યોં ....રC 

િવI નેુ  ચડ³ �રાતન તે ગjબરને મારવા ભાmયોુ ુ .....રC 

િવIને બાધી ગjબર3યાએ બસતીને નચાવીુ ં ં ....રC 

પણ પછ3 રણgમી મા િવIએ ~બ જમાવીુ ું ુ ....રC 

છે0લે ઠા,ર પગમા ખી0લા પહCર3 આ�યોુ ં .....રC 

દC ધીના ધીન ગjબરના તો એવા છોતરા કાઢયા.....રC 

પોલીસ આવી લઈ ગઈ ગjબરને ઠા,ર પગ ઘસતોુ  ર�ો...રC 

પણ આ�ય લોકો શોલે જોઈને એટલા ~શ થાતાુ ....રC 

�ટલી વાર @ઓ એ પીMચર મનોરજન મેળવતાુ ં .....રC 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 

 

આવો િમVો, વાતા કl તમને શોલે ની� ુ ,  

પણ જો જો વyચે કોઈ બોલે ની,  
 

આટલા બધામ એક Oબચારા ર$હમચાચા ને જ રાPયા �ધ ં , 

ખલેલ ના પહ�ચે એટલે કl iુ ,ક$રદો તમારા મોબાઈ� બFુ ં ,્ 
 

રામગઢ નામે ગામ xયા, 

ઠા,ર � બl મા� Rયાુ ુ ુ ્ , 

 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

ઠા,રની તો $હ"મત જjબIુ ્ ,  

ગામ બહાI રCહતો ડા, ગjબI્ ્ુ , 

 

ગjબરિન તો ધાક બlુ,  

�ટાઈ ર�ા છે ગામના સlું ુ. 
 

ગjબર ને તો ભાવ ેિસ2ગ અને દા$ડયા, 

પછ3 �છે તાI : થશ ેકા$ડયાુ ુુ ? 

 

 

ગjબર ને તો સાભા નો સાથં ,  

ઠા,રના તો કાિપ Oલધા છે હા´ુ ,્ 

 

રામગઢના લોકો તો ભીIુ,  

ઠા,રને મµયા જય ને િવIુ ુ 
 

બસતીના મ�મા કાતર છે આખીં , 

એણે તબડક ભાગતી ધ¶ો છે રાખી, 
 

�ના બાપ હતા ��ેજોના ખાનદાની ટCલI્, 

એવા એક ��ેજોના જમાનાના �લર, 
 

નવરાઓની સભામા FOણ છે ધખાવીં ુ , 

એવા છે આપણા �રમા gપાલીુ ુ , 

 

xયા ને Rયા સ¶ાટો લાગે છે �ને, 

રહ3મચાચા કહC છે લોકો એને, 
 

િવI તો aય બસિત શોધવાુ ં , 

જય ને ગમી છે બસ એક િવધવા, 
 

જય� સગીત રCલાય xયારCુ ં , 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

િવધવા� ફાનસ �ઝાય RયારCુ ુ , 

 

િવI ને નશો ચડતો a#ુ ,્ 

ટા$ક પરિથ એ પડતો a#ં ,્ 

 

ગjબર �છે qાુ રC છે હોલી, 

બસતી નાચે પેહ$રને ચોલીં , 

 

ગામમા ન હતી એક પણ ઓટોં , 

જયની પાસે હતો એક િસ^ો ખોટો, 
 

ગjબર બડ3 '·�કલ સે િમલાુ , 

ઠા,ર ના @તા મા છે Oખલાુ ુ , 

 

જયનો અ$હયા Xવ a#,્ 

ઠા,ર ગjબરને મારતો a#ુ .્ 
Only Bimal™ 

 

Twinkle, twinkle, little star, 

How Jay and Viru make a wonder yar! 

Up above the rock so high, 

Sambha sitting their with flying kite 

 

When the Guns of Gabbar are blazing, 

When the Surma bhopali and English jailor are teasing, 

Then you see the height jaya is with the little light, 

Twinkle, twinkle, all the night. 

 

Then the traveler kaliya in the dark, 

Thanks Basanti for your tiny spark, 

Thakur could not see which way to go, 

If you did not twinkle so. 

 

In the dark blue Ramghad'sky you keep, 

And when Jay Viru always speak background sound like a peep, 

They never shut their fight, 

Till the sun is in the sky. 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

 

As Basanti bring tiny spark, 

Gabbar ask her to dance in the dark,— 

Though Thakur kill the Gabbar Still Jay and Viru Still the Show,. 

 

Twinkle, twinkle, little star, 

 

How Jay and Viru make a wonderful Sholay yar! 

લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

૭ ૭ ૭ ૭ અ�કરણ કિવતાઅ�કરણ કિવતાઅ�કરણ કિવતાઅ�કરણ કિવતાુુ ુુ  

પકડો ક3-બોડને કોઇ પળે� , એમ પણ બને, 

કC સી.પી.#.ુ શોટ સક¸ટને લીધે બળે� , એમ પણ બન.ે  
 

નથી છેતરતા માV oકાનવાળા કC ફ$રયાુ C , 

ઇલેM¹3શીયન અથºગ કરવામા છેતરCં , એમ પણ બન.ે  
 

��સે થઇ ઇલેM¹3શીયન ના ઘરC પહ�ચો પણુ ં , 

ઝાપેથી જ ,તI પાછળ પડCં ુ ુ , એમ પણ બન.ે 
 

�ને શોધતા હો બધા સચ એ».જનમા� ,ં 

એ ફાઇલ તમારા ડC�કટોપ પર મળે, એમ પણ બન.ે  
 

l i �જરાતી ને S હો ચાઇનીઝું ં ંુ ુ , 

માર3 એકC વાતમા તને ટ4પા ના પં ડC, એમ પણ બન.ે 
 

-સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

પાન િન oકાન જોઇ ને તમે યાદ આ�યાુ  

aણે પાન િન પહCOલ િપચકાર3 ના માર3 આ�યા 

M�થો Gનો જોયો ને તમે યાદ આ�યાુ  

 

qાક પOખ ચરH ને તમે યાદ આ�યાઁ ુ  

xયારC જો# RયારC લોટૉ લઇ તમને ઝાડ િનચે પા"યાુ  

a� aખ$ડ જોઇ ને તમે યાદ આ�યાુ  

 

લોટો છ0qો ને તમે યાદ આ�યા 

$ટ�# ખતમ થયા ને તમે યાદ આ�યાુ   

છાપા પિત ગયા ને તમે યાદ આ�યા 
 

કોઇ મોટૉ પ�¼ર જોયો ને તમે યાદ આ�યા 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

િનલા ગગન િન િનચે કોઇ બે¥ જો# ને તમે યાદ આ�યાુ ુ  

પેટમા oP# ને તમે યાદ આ�યાઁ ુુ  

 

કોઇ �ગણે અટH ને તમે યાદ આ�યાું  ં

બાર� બુ ધઁ જો# ને તમે યાદ આ�યાુ  

એક પગ� પણ ના ઉપડ³ તો પણ તમે યાદ આ�યા બસ બl યાદ આયાુ ુ ુ   

------- લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

�ગલમા a: જરા વાત કર:ુ ુ ું ં  ં

અમ�તી ઈલેM¹3ક 'લાકાત કર:ુ ુ ં

સફ½ગના ર�તે સફર આદર3 છે 

સફ½ગના ર�તે ફના �ખ કર:ુ ં

આઈ.એસ.પી.ની મરXનો આદર કર3ને 

“લોગ-ઈન” કર3ને “લોગ-આઉટ” કર:ુ ં

સલામત રહC પી.સી. એ.ટ3વાયરસના ખોળે 

કર3 બધ ઈ.ટરનેટ અમે કામ કર:ં ં ુ

�ગલમાુ ,ં રCડ3ફમા,ં ઓર,ટમાુ ,ં યાlમાુ  ં

કC ‘તેજસ’ કહો Rયા 'લાકાત કર:ં ંુ  ુ

- તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 

 

તમારા જ શહCરની ખબર તો @ઓુ  

િવsફોટોએ બનાવી કબર તો @ઓુ  

 

આ દCશ ને એના osમનં ુ તો @ઓુ  

આ આતકવાદ3ઓ� બળતો @ઓં ંુ ુ  

 

$હ2સાના લાલ પાણીમા ખરડાય છેં  

@ઓ સોનેર3 આ વતન તો @ઓુ ુ  

 

મને �ચવો ના કોઈ કોમવાદમાૂં  ં



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

@ઓ માનવીનો છે : ધમ તો @ઓુ ુુ ં �  

 

એ આવીને થીX ગઈ �ખમા ં

ભયની કC $હ2સાની પળ તો @ઓુ  

 

હતો કાલે સેવક સમાજનો � સાચો 

આ� એકાતમા તેને રડતો @ઓં ં ુ  

 

ખમી ગ# ઘાવ ¾દય ના છેવટCુ ં  

કCU આ શહCર� છે જળ તો @ઓુ ું ં ુ  

- તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 

 

ઓર,ટ ખોલી જો# ને તમે યાદ આ�યાુ ુ .. 

aણે �જરાત મા હોઇએ એવો અહCસાસ આપી ગયાુ .. 

એક ફોરમ ખો0# ને તમે યાદ આ�યાુ ... 
 

qાક વાતા વાOચ ને તમે યાદ આ�યાં ં� .. 

aણે બાળપણ મા આવી ને રમતા થયા.. 

એક કવીતા વાOચ ને તમે યાદ આ�યાં ..તમે યાદ આ�યા.. 

qાક ઉખા� �છા#ને તમે યાદ આ�યાં ુ ુ ુ .. 

qાક પર3ષદ નીહાળ3ને તમે યાદ આ�યાં .. 

aણેઓસર3એ બેિશ ને વાતો કરC .. 

એક ગ4પો માય| ને તમે યાદ આ�યા.. એક પV વાyયો ને તમે યાદ આ�યાં .. 
 

જરા વખાણ વાOચ ને તમે યાદ આ�યાં .. 

તડકતો સવાલ �છ¿ો ને તમે યાદ આ�યાુ .. 

aણે હા�ય ના દરબાર મા મફત )વશે..  

બેક 'Àા વાyયા ને તમે યાદ આ�યાુ ં .. તમે યાદ આ�યા..  

ઓર,ટ ખોલી જો# ને તમે યાદ આ�યાુ ુ .. 

-માલધાર3માલધાર3માલધાર3માલધાર3 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

લ~ ઝાકળથી પV અને તમે તડકામા ખોલો તોુ ં ? 

વાત l મૌનની કરતો હોઉને તમે વચમા બોલો તોુ ં ં ? 

 

ખેતરના શઢેC, ,દરતના ખોળેુ , આપણે બેઉ બેઠા હોઇએ 

)ેમની l વાતો કI ને તમેુ ં ુ ..Sવરેની સીગો ફોલો તોુ ? 

 

ઝરમર વરસાદમા જતા હો તમે બાઇક પI રમરમાટં ્  

પાછળ બેઠ3 હોય કોઈ રમણી, ને જો પકડC ઠોલો તો? 
 

સબધના પહCલા �ાવણમા એMમેMને ભ}જવવા િનકµયાં ં ં  

આપણે બેઉ, ને તમે હળવMેથી રCઇનકોટ ખોલો તો? 
 

ના@ક કર તમારા )ેમથી ફરતા હોય ુ "અધીર"ના કCશમા ં 

ને અચાનક એમ ખબર પડC, કC આ તો છે સાવ ટોલો તો? 

- અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3 
-  



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

8 )ાOણ સ�હાલય)ાOણ સ�હાલય)ાOણ સ�હાલય)ાOણ સ�હાલયઁઁઁઁ  

,દ3 ,દ3ને કCટ� ,દC Oબચારોુ ુ ુુ , આગળ પાછળ કારાગાર છે. 

મોટ3 છલાગે પહ�ચે �ીલકા એ વાદરો અRયારC લાચાર ં ં ં છે. 
 

એક VાડC � જગલ ગaવતો એ િસ2હ બેઠો અRયારC એક પાળ3એં , 

લોકો આપે તે ચણા-મમરા ખાઇ જગલનો રાa Oબમાર છેં . 
 

૩z. ની $ટ$કટ લઇ ને �છડ3 ખ{ચે પેલો બાળુ , 

સસ� બે¥ બે¥ એ જ િવચારCુ ુ ુ , આ કCવો �યાપાર છે? 
 

એક અવા� બધા )ાણીઓ બોલી ઉઠતા ભાઇ, 

જગલ છોડ3 રહCU Âટો મહ3ં ુ , આ કCવો અRયાચાર છે? 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

નાના પા�રા મા છે Xરાફ  

અને મોટા પાજરા મા છે વIઁ ઁ ુ  

ખબર નિથ પડિત )ાOણ સ�હાલય પરઁ  

કિવતા qાિથ શI કIુ ુ. 

કાચ િન પે$ટ મા છે સાપઁ   

અને પાOણ ના ~0લા પડ°ા છે ચIુ ુ  

ખબર નિથ પડિત )ાOણ સ�હાલય પરઁ  

કિવતા qાિથ શI કIુ ુ. 

હાિથ ફરC છે બાહર  

અને પાજરા પર નો$ટસ માર3 છે અ$હ ડરU ુ

ખબર નિથ પડિત )ાOણ સ�હાલય પરઁ  

કિવતા qાિથ શI કIુ ુ. 

રગબે રOગ પLMશ ઓ નો છે કલરવઁ ઁ   

અને માણસો નો છે ઘોઘાટ, 

નિથ આ� કોઇ પાજI �મા છે શાતી આજુ ઁ   

 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

ખબર નિથ પડિત )ાOણ સ�હાલય પરઁ  

કિવતા qાિથ શI કIુ ુ. 

લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

)ાણીઓ� કોરસ)ાણીઓ� કોરસ)ાણીઓ� કોરસ)ાણીઓ� કોરસુુુુ ........................ 

ડણાક ડણાક �બ �બ ડણાક ડણાક �બ �બ  

તÃÃÃÃણ RÃÃÃણ 4ÃÃÃ�Ãણ 4ÃÃÃ�ણ્ ્  

ટ3 ટ3 પ} પ} ટ3 ટ3 પ} પ} ટ3 ટ3 પ} પ}  

તીઉક તીઉક તમ તમ તીઉક તીઉક તમ તમ  

ડણાક ડણાક �બ �બ ડણાક ડણાક �બ �બ  

હ�ÄÄÄ હ�ÄÄÄ હ�ÄÄÄ હ�ÄÄÄ  

ઢwG ઢwG ઢwG ત} ત} તી ત} ઢwG ઢwG ઢwGુ ુ ુ ુ ુ  ુ 

ભ� ભ� ભ{ ભ{ ભ� ભ� ભ{ ભ{ ભ� ભ� ભ{ ભ{  

હાગ હાગ ટર ટર હાગ હાગ ટર ટર  

ડણાક ડણાક �બ �બ ડણાક ડણાક �બ �બ  

© અધીર અમદાવાદ3અધીર અમદાવાદ3અધીર અમદાવાદ3અધીર અમદાવાદ3 
 

વાદરાભાઈ પા.જરાની ટોચે ચડ3 બરાડC છેં ... 

આજકાલ અહ}� તV આપણી હાલત બગાડC છેુ ં ં ... 
 

વાસી ખાઈને રાaની તબીયત ચાર $દવસથી બગડ3 છે. 

અહ} આપણા સૌ ની વyચે બસ મyછરની હાલત તગડ3 છે. 

નારાબાX કર3 કર3ને સૌને એ તો જગાડC છે....વાદરાભાઈં ... 
 

હાથી ભાઈને રોજ સા� કરવા પડતા ખેલ છેં . 

વગર �નાએ �ર3 $દધા છે આ તો કCવી �લ ુ ૂ છે. 

જોર-જોરથી પાજરા સાથ ે�છડ3 એ પછાડC છેં ંુ ....વાદરાભાઈં ... 
 

અઠવાડ3એ બસ એક વાર જ થતી અહ} સફાઈ છે. 

કાદવ-ક3ચડમા લપસી પડતા ર}છની �છડ3 કપાઈ છેં ંુ . 
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જનાવરો સl સહમત થાતા માથા ~બ Fણાવ ેછેુ ુ ુ ....વાદરાભાઈં ... 
 

બધા )ાણીઓ� aણે નેSRવ આ� લીF છેુ ૃ ું ં , 

વાદરાભાઈએ વં ગર માઈકC ઉyચ ભાષણ ક3F છેું . 

એક-એકની ગણી ગણીને તકલીફો �ણાવ ેછેુ ....વાદરાભાઈં ... 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 
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9 શાળાશાળાશાળાશાળા 

બોટલના ઢાકણામાથી લોટો થઇ ગયોં ં ં , 

બથ સટ¸ફ3કCટ જો# તો લાm# કC l મોટો થઇ ગયો� ુ ું ંુ . 
 

xયા રોજ ખભે બેગ ભેરવીને જતો હતોં , 

એ શાળાનો હવ ેખાલી ફોટો રહ3 ગયો. 

...બથ સટ¸ફ3કCટ જો# તો લાm# કC l મોટો થઇ ગયો� ુ ું ંુ . 
 

Xવનના પાણીમા શાળાની યાદના પરપોટા છેં ં ં , 

એ પાણી વહCS રહC છે ને પરપોટો રહ3 ગયોુ . 

...બથ સટ¸ફ3કCટ જો# તો લાm# કC l મોટો થઇ ગયો� ુ ું ંુ . 
 

કહC છે કC િવકાસથી હમેશા �ખ થાય છેં ુ , 

એ કો.સે4ટ મારા માટC ખોટો થઇ ગયો. 

...બથ સટ¸ફ3કCટ જો# તો લાm# કC l મોટો થઇ ગયો� ુ ું ંુ . 
 

બોટલના ઢાકણામાથી લોટો થઇ ગયોં ં ં , 

બથ સટ¸ફ3કCટ જો# તો લાm# કC l મોટો થઇ ગયો� ુ ું ંુ . 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

શાળા એpલે નાનપણ િથ જ મગજ ને તાળા 

શાળા એpલે િશખવાના અMશર કાળા 

શાળા એpલે તોફાિન $કસસાઓ િન હારમાળા 

શાળા એpલે ના�તા મા gગળા અને મમરા િઘ વાળાઁ ુ  

પાOણ ના ખાબોOચયા મા છબ Åબ કર3 �,લ ડCસ કર3 નાખો કાળા કાળાઁ ુ  

શાળા એpલે શાળા 

લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

 

 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

xયારC પણ જોઉ i l કોઇ બૉડ કાળાુ � , 

મને હ@ યાદ આવ ેછે માર3 એ શાળાુ  

 

સવારમા એ કાચી ઘમાથી ઉઠUં ં ,ુ 

એ પાક3 કરવા )ાથના મા ઘU� ,ુ 

 

ટપલી દાવના ભોગ બનતા આગળના, 

કC પછ3 વગમા 4લન ઉડાવવા કાગળના� ૅ , 

 

 

xયારC પણ જોઉ i l કોઇ બૉડ કાળાુ � , 

મને હ@ યાદ આવ ેછે માર3 એ શાળાુ  

 

Ç3 તાસ મા �મો પાડ3 ને વગ ગજવવાુ � , 

બગમાથી દCડકો કા$ઢ લોકો ને પજવવાૅ ં , 

 

છતા રCઇનકોટC એ વરસાદ મા પલળU,ુ 

પાણી જોઇ ને એ ગમે Rયા આળોટU,ુ 
 

આમ તેમ ફા ફા મારવામા વાગિત હતી ઠC�ં ં ં ,્ 

હ@ યાદ છે િમVો સાથેની એ સાયકલની રC�ુ ,્ 

 

 

xયારC પણ જોઉ i l કોઇ બૉડ કાળાુ � , 

મને હ@ યાદ આવ ેછે માર3 એ શાળાુ  

 

અમે પણ બનાવી હતી એક ગ{ગ અમાર3, 

qારCક કરતા અમે પણ નાની મારામાર3, 
 

લચં પછ3 ની એ નાની-નાની મ�તી, 

qારCક યાદ આવ ેછે એ દરCક હ�તી, 
 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

પણ સlથી કટાળાજનક રહCતો એ તાસ છે0લોુ ં , 

રાહ જોતા કC qારCક તો આ ઘટ વાગશ ેવહCલોં . 
 

પણ qારCય ના વાmયો એ ઘટ વહCલોં , 

વગની બહાર િનકળતો l સૌ પહCલો� ુ  

 

xયારC પણ જોઉ i l કોઇ બૉડ કાળાુ � , 

મને હ@ યાદુ  આવ ેછે માર3 એ શાળા 
 

દCશભLMત અને સમજણ મા હતી ઘણી oર3ુ , 

સલામી આપતા ફMત ખાવા ખીરને �ર3ુ , 
 

બદલાયા છે બૉડ પણ સમયની સાથે� , 

લાગી ગયા છે કાચ હવે બોડની માથે� , 

 

બ�લાય બF પણ નથી બદલાિત કCટલીક વાતોુ , 

એ હતી મા$ર શાળા ને આ છે માર3 યાદો. 
 

xયારC પણ જોઉ i l કોઇ બૉુ ડ કાળા� , 

મને હ@ યાદ આવ ેછે માર3 એ શાળાુ  

Only Bimal™ 

 

શાળાએ જતા હતા RયારC એU થાSુ ુ,ં 

જલદ3થી મોટા થ ૈજઇએ તો સાIુ, 

શાળાની �લમાથી �ટકારો અને બસ પછ3 તો બl મaં ુ , 

પણ qા ખબર હતી કC મોટા થવામા તો છે બl મોટ3 સaં ં ુ . 
 

હXય યાદ આવે છે ચા� શાળામાથી મારCલી �0લીુ ુ ઓ, ને રમેલી મેચો. 

હXય યાદ આવે છે શાળામાથી ભાગીને ખાધેલા બોર, ને આમલીઓ. 
 

બોર ને આમલી તો આ� ય મલે છે, પણ નથી તેમા પેલો �વાદ કC નથી પેલી મa, 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

પણ qા ખબર હતી કC મોટા થવામા તો છે બl મોટ3 સaં ં ુ . 
 

આપણી આગળવાળાને મારCલા ગોદા, અને સાહCબે મારCલા સોટા, 

હXય યાદ આવે શાળાના દરCક સ�મરણોના મગજમા રહCલા ફોટાં ં . 
 

પણ ભાઇ ते ह� नाँ 	दवसो गता, अब तो बस सजा ह� सजा. 

 

મa માણો બસ આ મગજ વગરની કિવતાઓની, 

એથી િવશષે હવે કોઇ $ક2મત નથી આપણી આ લાયકાતોની. 

નીિતન ભrનીિતન ભrનીિતન ભrનીિતન ભr 

 

શાળાથી મFશાલા �ધી આવી ગયાુ ુ ... 

સૌ ની કિવતા જોઇને શાળાના ચોપડા, યાદ આવી ગયા... 
 

A �Mવરે B ના એ ગOણતના દખાલા... 

ને $ડસેMશન બો\ના એ સાધનો... 

કCવો ,Èોતો દCડકોુ , ને િ)ઝમમા પડ3 તીરાડ... 

)ેMટ3કલના તે Mલાસ, યાદ આવી ગયા... 
 

કોલેજના પગિથયા ગણવાના સપનામા... 

HSC ના પગિથયે પડ3 ગયા... 

કોલેજના પગિથયાના ચડવાના સપના... 

તે સપના વાર"વાર યાદ આવી ગયા... 
 

પેL.સલ લીધી, કાગળ લીધો... 

ને કયા આડા� -અવળા લીટા-લીસોટા... 

gલુ-gલમાુ , રમતા-ગમતા.. 

ફાઇન આટસના પગિથયા ગનાઇ ગયાઁ ... 
 

નથી કિવ lુ, છે કોશીશ કિવતાની... 

કચરા કિવમા ગણાવા... 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

'M' કlતો સાચીવાત છે ુ 'K' નહ3... 

તે સાભળવા તમે યાદ આવી ગયા.... 
MK 

 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

10 કો"#ટરકો"#ટરકો"#ટરકો"#ટરુુુુ  

gલિથ માઉસ પર મારાિથ »Mલક થઇ ગઇુ   

oિનયા િન પરવા છો$ડ ને િ)ત થઇ ગઇુ  

તમને મ0યો તો ÉÈય મા ઉઠ°ો ÊIન ઓન સાડ્  

પણ xયારC તમને મ0યો તો તમે $કF િધસ ફાઇલ નોટ ફાુ નડ 

હવ ેના કCશો આ કોઇ �ા$ફMસ છે કC $¹ક 

હવ ેએU ના કCશો કC ગમતો નિથ તમને અમારો ચેહરોુ   

કC તમારા Ëદય િન હા$ડÌ�ક મા નિથ ઇનફ �પેસ  

એU હોય તો લગાિવ દCજો તમારા Ëદય મા અમારા નામ� પેન Íાઇવુ ુ  

તમારા નામ િન $કએટ કર3 છે અમે વડ ફાઇલ�   

અમને ખબર છે તમારા ચાહકો મા નથી અમે એકલાઁ   

xયારિથ અમારા Xવન મા આિવ છે તમારા �િવ $ફમેલઁ  

યાદ નિથ રCહતો કોઇ પો�ટમેન કC ઇમેલ  

આપો તમાI યાl કC Xમેલ આઇ$ડ આપો તમાI ઓર,ટ )ોફાઇલ એÍCસુ ુ ુુ  

ન$હ તો તમારા વગર અમારા Xવન � કો"#ટર થઇ જશ ે�Cશુ ુ  

લી લી લી લી -------- લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3    
 

 

કોણ કહC છે l ,વારો i ુ ં ં ંુ ? 

માર3 ઘરવાળ3 છે આ િસ�ટમ માર3.... 
 

આખો $દ l )ેમ જતાું  

તોય આપે ના મને ભાવ 4યાર3....કોણ કહC... 
 

લોકો ના બૈરા બકબક કરતા 

ને આ દCખાડC error .યાર3....કોણ કહC... 
 

��સે થાય તો વલેણ ના મારCુ  

બધી ઉડાડ3 દC ફાઈલો માર3...કોણ કહC... 
 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

l કl તેુ ું ં મ કરતી પાi ં

પણ એની મરX પહCલા ચાલી...કોણ કહC... 
 

પર જોડC કોઈ લફરા નઈં  

માગે છે એ તો પાસવડ �હાલીં � ...કોણ કહC... 
 

વાઈરસથી મેલી સૌ નજરો નાખે 

તબીયત બગાડC જોI ની માર3ુ ...કોણ કહC... 
 

પણ...પળ પળ એ સાથ િનભાવ ે

એવી છે આ બૈર3 માર3... 
 

કોણ કહC l ,વારો i ુ ં ં ંુ ? 

@વોુ  ને બધા આ રહ3 માર3 ઘરવાળ3...... 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 

 

વારવાર ઘ$ડયાળના લોલકના આવતનોનેં ં ં �  

Îદયના ધબકારાઓની આUિÏઓ સાથ ેસરખાવતોં ૃ   

lુ ં

આ સPયાબધ કળ ધરાવતા ક3ં ં -બોડ�, 

તમામ (sયો� પાન કરાવતા મોિનટરું , 

માaર સાથે સહજ વરૈભાવના રાખનાર માઉસ�   

અને  

આ બધા� સચાલન કું ં રનાર સી.પી.#.ુન ે

એક3ટશ ેજોઇ ર�ો i ં 

અને િવચાર3 ર�ો i કCં   

: આ બF કામ� જો ન હોુ ુ ું ં  

િવજ)વાહ? 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

(માaર � – Oબલાડ3, વરૈભાવના Ð osમનીુ ) 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

૧૧૧૧૧૧૧૧. . . . ઓOલL"પMસઓOલL"પMસઓOલL"પMસઓOલL"પMસ 

ચીને ક# છે આ વખતે બધા દCશો ને વલેકમુ� , 

ભ�ય સમારભ રાખી તોડ3 નાPયા બધાના Ñમં ં ં . 
 

છોકIંુ ટ3.વી. સામેથી મા´ પણ નથી ખસેડSુ ુ,ં 

qારની મા એની કહC છે "જમ બેટા જમ". 
 

aન લેવા આ�યા'તા ને ગોળાફક કર3 જતા ર�ાw , 

ઓOલL"પMસ ના માહોલમા રગાઇ ગયા ~દ યમં ં ં ુ . 
 

િવ8#£ કરો તો આU કરો ુ ુ , રમતા રમતાં ,ં 

ગો0ડમેડલો લાવો ને બતાવો તમારો દમ. 
 

ઇ·.ડયા Xતે ગો0ડમેડલ તો આપણે ભારતીય, 

ને બીજો કોઇ દCશ Xતે તો 'વ�ધૈવ ,�"બકમુ ુ ુ '. 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

આ�યો રC ભાઇ ઉRસવ આ�યો, 

પાચ પૈડાનો ઉRસવ આ�યોં , 

રમત ગમતનો ઉRસવ આ�યો, 

ટCિનસ લા�યો,ગોળાફક લા�યોw , 

દોડ લા�યો, ,દ લા�યોુ , 

ચી ,દ લા�યોુ , લાબી ,દ લા�યોં ુ , 

આ�યો રC ભાઇ ઉRસવ આ�યો, 

એની ઉaણીનો આનદ અનેરોં , 

આ�યો રC ભાઇ ઉRસવ આ�યો, 

રમત ગમતનો ઉRસવ આ�યો. 
 

-રાજન ઠકકરરાજન ઠકકરરાજન ઠકકરરાજન ઠકકર....  
 

 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

Vણ મેડલો નો આ છે ખેલ 

ર3ઝ0ટ ભારત માટC તો હમેશા ફલC  

આ વખતે રાOખ અOભનવ Oબ.(ા એ લાજ 

અને બોMસર પણ આ�યા ભારત ને કાજ 

ન$હ તો આ વખતે પણ ર3ઝ0ટ હS સેમુ  

નિથ મલિત ઓલL"પક ખેલા$ડ ઓ ને �3કCટ �િવ ફમC  

gર3યા ઓ લઇ aય છે મેડલ aણે �ેડ પર બટર અને �મુ   

પણ ના રાખU મહRવ Xત� �પરધામા ભાગ લેવો હોય છે મૈનુ ુ ઁ  

લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

૧૨ ૧૨ ૧૨ ૧૨ ચપલ ચપલ ચપલ ચપલ ંંંં ((((પગ મા પહCરવાનાપગ મા પહCરવાનાપગ મા પહCરવાનાપગ મા પહCરવાના)))) 

રાગઃ પર3ણીતા;  

પલ પલ પલ પલ પલ પલ પલ પલ 

પહCરો ચપલ ચપલ ચપલ ચપલં ં ં ં  

ચર ચર ચર ચર ચર ચર ચર ચર  

બોલે નવા ચપલ ચપલ ચપલં ં ં   

ઓ હમસફર, S પણ પહCર ચપલુ ં   

SટCલીુ , સાધેલીં , જોડCલી કC સડCલી 

નહ3તર કહCવાઈશ મM�લ $ફદા lસે�ુ ુ .્ 

રCતી હોય કC દલ દલ દલ દલ દલ દલ 

પહCરો ચપલ ચપલ ચપલ ચપલં ં ં ં  

જોડા ન કહ3શ એને, @તા ન કહ3શુ  

ખાસડા ન કહ3શ એને સ{ડલ ન કહ3શ 

પગને લાગે મખમલ મખમલ મખમલ 

પલ પલ પલ પલ પલ પલ પલ પલ 

પહCરો ચપલ ચપલ ચપલ ચપલં ં ં ં  

© અધીર અમદાવાદ3 
 

લોટૉ પણ ખોટૉ થઈ ગયો 

દ3કરા એ પેહરCયા બાપ ના ચપલં  

 

તો લોચો થઈ ગયો 

દ3કરા નો પગ બાપ કરતા મોટૉ થઈ ગયો 
 

ચપલ ને પણ Pયાલ નિથં   

કC ઊમર નામના )ાOણ ના છે આ સાઈડ ઇફકટC   

 

ઊમર અને મોઘવાર3 

કાયમ કરC છે અપસાઈડ જ ર3ફલેક�્ 
 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

� ચપલ મલતા હતા ં ૨૦ ના 

આ� મલે છે ૪૦ ના 
 

ઈનÓલેશન નો આકડો પણ 

ચપલ ના કારણે મોટો ઁ (૧૨.૪૪) થઈ ગયો 
 

લોકસભા મા ચપલો ના મોટા ઓડર ના કારણેં ં  

ચપલ કિપન ઓ ને પણ સોટો થઈ ગયોઁ ં  

 

મદ3ર િન બાહર Oભખાર3 ઓ વધારCઁ  

અને ચપલ નો �ટોં ક ઓછો થઈ ગયો 
 

$દકરા એ પેહરCયા બાપ ના ચપલં  

તો લોચો થઈ ગયો 

$દકરા નો પગ બાપ કરતા મોટૉ થઈ ગયો 

લી લી લી લી ---- લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

'જ ચરણોને ઢાકC એU એક પડળ શોF iુ ુ ું ં ં .ં 

મારા પગ પર છે કાદવને l એક કમળ શોF iું ં ંુ . 
 

મારા પગને તમે માણસ પણ ગણી શકો જળાશયમા,ં 

�બી જU છે એમનેુ ુ ં  , એમના માટC વમળ શોF iું .ં 
 

કોઇ પણ aતના જોડાનો l ઇyiક i હવેં ં ંુ , 

�દર મળે તો ઉÏમું , ન$હ તો લઘરવઘર શોF iુ .ં 
 

� Ôહ સમરાગણે વદાને પણ કચડશેુ ં ં , 

એવો એક વીર, એક યો£ા, ચપળ શોF iું .ં 
 

'જ ચરણોને ઢાકC એU એક પડળ શોF iુ ુ ું ં ં .ં 

મારા પગ પર છે કાદવને l એકું  કમળ શોF iું .ં 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

 

મારા પગને તમે માણસ પણ ગણી શકો જળાશયમા,ં 

�બી જU છે એમને ુ ુ ં , એમના માટC વમળ શોF iું .ં 
 

કોઇ પણ aતના જોડાનો l ઇyiક i હવેં ં ંુ , 

�દર મળે તો ઉÏમું , ન$હ તો લઘરવઘર શોF iુ .ં 
 

� Ôહ સમરાગણે વદાને પણ કચડશેુ ં ં , 

એવો એક વીર, એક યો£ા, ચપળ શોFુ ંi.ં 
- SAKSHAR 

 

�ટ પડતા મ�ઘા બlુ ુ, ને સે.ડલ ડખે પગમાં .ં.. 

�લીપર લાગે ચીપ બlુ, તો ચપલ પહCરો પગમાં .ં.. 
 

�ટ ઉપર પે.ટ શટ ને સે.ડલ પર aમે X.સુ � ... 

�લીપર પર લ{ઘો જÕભો પણ ચપલ તો બધે હ3ટં ... 
 

ભાત-ભાતની વરેાઈટ3 ને દામ એના વાજબી... 

મ@ર ુ , મહાજન પહCરC સૌએ, પહCરC એ નવાબ બી... 
 

દરCક મરના લોકો પહCરC, શોભે ચપલ પગમાં .ં... 

aતી-ધરમમા માને નહ} એનો ઈaરો છે જગમાં .ં.. 

-તેજસ 
 

કોઈ પણ �ટુ-સે.ડલની બા@મા '$ક દCજો મનેુ ં ુ , 

જો કામ પડC માI તો અGક પહCર3 લેજો મનેુ ૂ , 

 

ઘણાની બદલાય મઝીલ અને બ�લાય એના ર�તાં , 

�ટ ભલે થાય મ�ુ ઘા,પણ અમે ચપલ હ@ પ� સ�તાં ુ ્ , 

 

વળ3 �ટ તો માગે મોa એને સાથ ેજોઈએ દોર3ુ ં , 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

અમે ર�ા ચપલં ,ના માગીએ મોa અને દોર3 ને ક$હએ સોર3ં , 

ચોમાસાના પાણીમા વાયડા થાય છે �ટં ુ , 

પહCર3લો અમને ,અમે બધે થઈએ �ટુ, 
 

qાય જો કાઢવા તો ં ,સાચવીને 'કજો અમનેૂ , 

જો ચોર3 જશ ેકોઈ તો પગ ેતકOલફ પડશે તમન,ે 
 

ના ગમે લખાની તો લઈ લો પછ3 બાટા, 

�બાણીથી લઈને પહCરC છે અમને ટાટા, 
 

કોઈ પણ �ટુ-સે.ડલની બા@મા '$ક દCજો મનેુ ં ુ , 

જો કામ પડC માI તો અGક પહCર3 લેજો મનેુ ૂ , 

 

ઘણાની બદલાય મઝીલ અને બ�લાય એના ર�તાં , 

�ટ ભલે થાય મ�ઘાુ ,પણ અમે ચપલ હ@ પ� સ�તાં ુ ્ , 

Only Bimal™ 

 

ઘરમા કોઈના �ટના પગલા રહ3 ગયાં ુ ,  

પોS થઇ ગયા પછ3યે ડાઘા રહ3 ગયાું ં .  
 

zિપયા દ3ધા છતા એક કામ ના થ#ં ં,ુ  

વાસણ થઇ ગયા અને કપડા રહ3 ગયા. 
 

કાલે આU i એમ કહ3 ને એ ગયોુ ં ,  

રામો ભગવાન રામ� નામ બોળ3 ગયોુ ં . 
 

કપડા ભરCલી બાલદ3 મારC માથ ે'ક3 ગયોુ , 

‘બિધર’ ગXં પલાળ3ને ધોતા રહ3 ગયા. 

‘બિધરબિધરબિધરબિધર’ 

 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

13 પોપટ પોપટ પોપટ પોપટ ((((parrot ધ પLMશ ધ પLMશ ધ પLMશ ધ પLMશ )))) 

પોપટ Oલમડા િન ડાળે હો લોલ 

કોણ કC પોપટ ખાOલ આબા ડાળે હો લોલ 

પોપટ ચેનલ ના વાયર પર લોલ 

પોપટ ઘર ના (ારC હો લોલ 

પોપટ છાપરC ને ધાબે હો લોલ 

પોપટ )ાOણ સ�ાહાલય મા હો લોલઁ ઁ  

પોપટ કાર પર ને સાયકલ પર હો લોલ 

લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

ચકલી તો ગોર3 ને કાગડાઓ કાળા,  

પોપટ તો લીલાને પાડC એ ચાળા. 
 

એકતા દશાવ ેxયારC પોપટના ટોળા� ં , 

ડાળ3� : િવસાતુ ું ં , હલાવી દC ડાળા. 

...પોપટ તો લીલાને પાડC એ ચાળા. 
 

સૌને એ ગમતા, સૌ ની સાથ ેરમતા, 

©£ુ, #વાનુ , બાળક કC બાળા. 

...પોપટ તો લીલાને પાડC એ ચાળા. 
 

ના જોઇએ િસમે.ટ કC ના રCતી-કપચી, 

પોપટ સ'દાય બાધે ©\ો પર માળાુ ું . 

...પોપટ તો લીલાને પાડC એ ચાળા. 
 

ના મનમા Yશે ના કદ3 ઇષાં �, 

લાગે ચાલાક પણ $દલ ભોળા-ભાળા. 

...પોપટ તો લીલાને પાડC એ ચાળા. 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

બા@ મા રહCતા પોપટલાલુ ં ... 

તે અમને એમ કC હશે પોપટ લાલ... 

પણ પોપટ તો િનકµયો લીલો... 

આ તે કCવો અજબ નો Oચલો... 
 

કઠ કાળો ને બોલે િસતારામં ... 

ચાચ રાતીને હાડકા હરામં ં ... 

મરચા ખાય તોય અવાજ રસીલોં ... 

આ તે કCવો અજબ નો Oચલો... 
 

કાગડાને �રવાનો નથી ર3વાજુ ... 

ભલે કરતો એ ~બ કકશ અવાજુ � ... 

�નો પોપટનો કC ુ એનો રગ છે લીલોં ... 

આ તે કCવો અજબ નો Oચલો... 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 

(Oચલો = zઢ3ગત ર3વાજ)  
ek popat far far udato 

be popat far far udata 

tran popat far far udata 

char popat far far udata 

panch popat far far udata 

chh popat far far udata 

sat popat far far udata 

aanth popat far far udata 

nav popat far far udata 

das popat far far udata 

agiyar popat far far udata 

bar popat far far udata 

.  

. 

. 

.. 

. 

. 

. 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

.hajaro popat bhale ne far far udata, 

tame kem mukya tamara kaam padta??? 

popat nu to kam j chhe udavanu, 

tamare fakt tamru kam karvanu. 

popat ni sathe jo hoy mena, 

ema marcha bale chhe tamne shena??? 

marcha to priy khorak chhe popat no, 

ane aa kavy vichar nathi fokat no. 

-Maulik Belani 
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૧૪૧૪૧૪૧૪. . . . હC0મેટ હC0મેટ હC0મેટ હC0મેટ ---- ધ માથા ર\ક ધ માથા ર\ક ધ માથા ર\ક ધ માથા ર\ક 

લાલ, કાળ3, િપળ3, gર3ુ , 

સૌના માથા� ર\ણ કરતીુ ં , 

ટાઢ, તડકો, વરસાદથી બચાવતી, 

મોટર સાયકલ સવારની શાન કહCવાતી, 

કCટલીક વાર સa �રાવતી, 

કCટલાયનો Xવ બચાવતી, 

કCટલાયને ઇa પણ કરાવતી, 

qારCક કનડગત તો qારCક આનદ પમાડતીં , 

�ની ગેરહાજર3 સરકારને આવક કરાવતી, 

એ છે લાલ, કાળ3, િપળ3, gર3 હC0મેટુ . 

-રાજન ઠકકરરાજન ઠકકરરાજન ઠકકરરાજન ઠકકર.... 
 

હC0મેટ ઉફ ટોપાનીહC0મેટ ઉફ ટોપાનીહC0મેટ ઉફ ટોપાનીહC0મેટ ઉફ ટોપાની×× ××  વાત વાત વાત વાત................................................................ 

Rયારથી કાન�રમા પડ3 ગયો છે ભાઇ સોપોુ ં   

અમે પહCર3ને નીકµયા છ3એ xયારથી ટોપો. 

કઈ ર3તે નીર~ આ નયનથી તનેુ , નડC મને ટોપો, 

દબાવીને ખણ ભાmયો જઉ, કCવો કરડC મને ટોપો. 

ન રહCવાય, ન સહCવાય, ન કહCવાય 

ન ખોતરાય, ન ખણાય કCમ પહCરવો ટોપો. 

બાઇકના હC.ડલ પર લટક3 જU તો કદ3કું   

પાક½ગ મા gલી જUુ ,ુ આખરC ર�ો l ટોપોુ ં . 

મારા અL�તRવની સાથ ેએક S અને એક એું , 

કCવા બની ઠની નીકµયા, S ુ,ં lુ,ં ને ટોપો. 

જનમ જનમનો સાથ મ{ માmયો તો તારો પણ 

સરકારC કાયદો કર3 આ જ.મેતો દ3ધો ફMત ટોપો. 

એક રમણીય સા�ં, કાક$રયાની પાળેં  

કCવા ઉદાસ બેઠા આપણ,ે S,ુ l અને ટોપોુ ં ... 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

કCવા )ેમથી એના માથ ેએ હાથ ફરવતીC   

મારા મનને ગમતી S ુ,ં ને તને ગમે ટોપો. 

© અધીર અમદાવાદ3અધીર અમદાવાદ3અધીર અમદાવાદ3અધીર અમદાવાદ3 
 

નસીબદાર છો તમે જો તમને સાG મળ3 aયુ , 

હC0મેટ ન$હ મળે ભલે ને સાI ડાG મળ3 aયુ ુ . 
 

હC0મેટ તમાI ખોવાયને ઠોલાને લીલાુ -0હCર, 

ઠોલો િવચારC કC કદ3 ન મળે, તમે િવચારો એ પાi મળ3 aય. 
 

હC0મેટના પૈસા બચાવવા કરતા મા´ બચાવોં ુ , 

એ બચશ ેતો આU બF ખા�� મળ3 aયુ ુ ુ . 
 

એટલે કl i કC હC0મેટ પહCર3ને નીકળો કCમકCુ , 

બધા કઇ ગણપિત નથી હોતા કC બી@ મા´ મળ3 aયં ુ ુ . 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

(ઠોલા - ¹ા$ફક પોOલસ) 
 

નિથ માર3 આગળ મેટ કC નેટ  

તો પણ કC લોકો મને હC0મેટ 

મને પેહયા પિછ અઘર3 પડC ચેટ�   

તો પણ કC લોકો મને હC0મેટ  

અને અઘI પડC કા§U નાક મા િથ લેટુ ુ ઁ   

તો પણ કC લોકો મને હC0મેટ  

મોટા ભાગ ના માથા મારા મા નથી થતા સેટ  

તો પણ લોકો કC મને હC0મેટ  

માને ના પેહરવાિથ ઠોલા કાકા પકડC તમાર3 ફટC   

તો પણ લોકો કC મને હC0મેટ  

સરકારC નવા કા�ન મા નાOખ $દધો મારા પર પણ વટેુ ઁ   

તો પણ લોકો કC મને હC0મેટ  



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

Xવ બચાU અને Iિપયા કર3 દઉ લાઇફ વાઇફ િન �મ સેટુ ુ   

એpલે જ લોકો કC છે મને હC0મેટ  

લી લી લી લી ---- લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

હCલમેટ પહC$ર ને મે xયારC તમને જોયા છે 

તમે છો એના કરતા પણ કદIપા લાગો છોુ ...! 

ન$હતર આિવ ર3તે તો રોકC ન$હ ઠોલો રોકC ન$હ Vા$ફક મા,ં 

મને લાગે છે કC એને ડાG ~0� તમાI જો# છેુ ુ ુ ુુ  

$દવસ ના પણ આU ભયાનક સપ� આવ ેછેુ ુ  

હC0મેટ વગર ( C,લા ~0લે આમ ફરC છેુ ુ  

હC0મેટ પહC$ર ને મે xયારC વાહન ચલા�# ુછે 

RયારC આ@બા@ વાલા ને મે ુ ુ hell ભેગા કયા છે� .. 

$દ�યા$દ�યા$દ�યા$દ�યા 
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15 gડgડgડgડઁુઁુઁુઁુ 

@ઓ ને પે� gડ િનG કર3 'ડુ ુ ુ ુ ું ં  

$દ આખો એક મV ખાધા જ કરC 

તમે જો# છે એ� 'ડુ ુ ુ ં ? 

કC પિછ હવ ેજોU છે એ� 'ડુ ુ ું ં ...! 

તો વધારો તમાર3 �ડુ ં ... 

અને aઓ પાOણ ના ,ડુ ં  

Fઓ તમાI 'ડુ ુુ ં ... 

@ઓ ને પે� gુ ુ ુડં....! 

$દ�યા$દ�યા$દ�યા$દ�યા 
 

gડ અમાI હોય છે કાયમ Øડુઁ ઁુ   

ખાવા� છે અમારC માટC કચરા નો ,ડુ ઁુ  

xયા પણ @વ ેલોકો અમને કહC છે lડ lડુ ુ ુ  ઁ

નિથ અમારC હાિથ �િવ �ડઁુ  

અમાI Øડ હોય કાયમ ઇન ,ડુ ુ   

તો પણ શામાટC કCહતા હશ ેલોકો અમને gડઁુ 

લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

 (રાગ - સબ ગદા હ� પર ધધા હ�ં ં  યે, $ફ0મ - કપનીં ) 

કાદવ પે ક3ચડ, 

ઉસપે ફ3ર મyછર, 

ઉસપે મેર ઘર, 

સબ ગદા હ� પર ધધા હ� યેં ં ... 
 

હાથી સા બદન,  

કમ હ� વજન,  

�વyછતામ{ Ùટનુ , 

સબ ગદા હ� પર ધધા હ� યેં ં ... 
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કચરા હ3 ખોરાક,  

કાદવ કા Oગલાસ,  

ખાબોOચયે ક3 હÚ 4યાસ, 

સબ ગદા હ� પર ધધા હ� યેં ં ... 
 

 

સરદારX ક3 માર, 

મેર3 gડ3યાકા 4યારું , 

બારા(૧૨) બyચો કા સસારં , 

સબ ગદા હ� પર ધધા હ� યેં ં ... 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

કાદવની ઈ.ક થી લPયો લવલેટર gડCુ ં  

gડણી ને ક# )પોઝુ ું Û  

gડણી એ �ઘી ને િસmનલ આ4#ૂં ં ંુ  ુ

Rયા gડ થઈ mયો બેહોશં ંુ  

 

ઉકરડા માહC થી િસ$ટ# મારતોં ંુ  

ને gડણી ફરકાવ ે�ખૂં  

કC મા� l તને જો ગાય S ગીતોુ ું ં ંુ  

તોજ આU તાર3 સાથું  

 

�ઘતોૂં -ચાટતો gડ લઈ ગયો gડણીનેુ ું ં  

,ડામા gસકા મરાવાુ ં ુ  

$કચડપાકની રાઈડો મા બેસીને� ં  

gડC તો માડ# ગીત ગાવાુ ું ં  

 

gડ ું - એ : બોલતી Sુ ું  ં

gડણી ું - એ : l બો�ુ ું ં ંુ  



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

gડ ું - સ�ભર  

gડણી ું -સભરાયં  

gડ ું - આવ ેસે : ચડોળાુ ં ં  

gડણી ું - : કI આઈને ચડોળાુ ં ં ંુ  

gડ ું - રખડ3: ંુ, ગબડ3:ુ,ં �ઘી�ુ ું , ચાટ3�,ુ ક3ચડમ કર3: બી@ :ુ ું ંુ  

.........એ : બોલતી Sુ ું  ં

gડણી ું - મyછર કÚડસે ડC.m#-ુમેલેર3યા થ ૈaસે મન.ે.. 

gડ ું - ઓડોમસ લગાઈને જઈ: ગાડ3 પાગલ સમX : મનેુ ું ં ં ... 

.........એ : બોલતી Sુ ું "ં 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 
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16 નેનો ધ કારનેનો ધ કારનેનો ધ કારનેનો ધ કાર 

(રાગ રાગ રાગ રાગ ---- આ નાનો આ મોટો આ નાનો આ મોટો આ નાનો આ મોટો આ નાનો આ મોટો)))) 

આ નેનો ને આ મોટો, 

એવો Pયાલ જગત નો ખોટો. 
 

બl મ�ઘી ભૈ મિસÜ$ડઝ નેુ , 

બl મ�ઘી ગેલાડ|ુ , 

મvયમ વગને તો આ બધા કરતા� , 

નેનો લાગે મોટો. 

...આ નેનો ને આ મોટો,એવો Pયાલ જગત નો ખોટો. 
 

જનરલ મોટસ�, હો.ડા, ડોજ, 

િન�સાન કC બaજ ઓટો, 

આ બધા મા અમને તો 4યારોં , 

આ ટાટાનો છોટો(નેનો). 

...આ નેનો ને આ મોટો,એવો Pયાલ જગત નો ખોટો. 
 

કાર સ'( તણા મોaઓમાુ ,ં 

આ નાનો પરપોટો; 

ગોગલ પહCરો કC ના પહCરો, 

બસ બેસો ને પડC સોrો. 

...આ નેનો ને આ મોટો,એવો Pયાલ જગત નો ખોટો. 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

નેનો બચાર3 એકOલ રC  

નેનો ને બહાર રC કઢાય  

હાલો રC નેનો બેન િન aન મા ઁ 

એ હાલો હાલો રC નેનો બેન િન aન મા ઁ

લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
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નેનો ધ કારનેનો ધ કારનેનો ધ કારનેનો ધ કાર 

નેનો નો નથી જડતો જોટૉ  

બગાળ ના 4લાટ બધ ને કારણે રહCશ ે: ખાOલ હવ ેનેનો નો ફોટૉઁ ઁ ું   

નેનો ના લોOચગ પિછ માIિત ના ભગાર માથી ન$હ આવ ેહવ ેલોટૉુ ઁ   

4લાટ બધ કર3 રતન ટાટા એ OબÝનેઝ જગત મા પા$ડ $દધો છે સોટૉં ઁ ઁ   

નેનો છે મvયમ વગ માટC �લાબ નો ગોટૉ� ુ   

ના સમજવો રાગ S નાનો l મોટૉુ ુ   

આ છે કિવતા ઓર3જનલ પા$ડ લો આનો ફોટો  

કિવ જગત મા કિવઓ વyચે છે લઘર વઘર કિવ મોટૉઁ   

લી લી લી લી ---- લઘર લઘર લઘર લઘર વઘર અમદાવાદ3 વઘર અમદાવાદ3 વઘર અમદાવાદ3 વઘર અમદાવાદ3 
 

: કહCU આ બેનો ને: કહCU આ બેનો ને: કહCU આ બેનો ને: કહCU આ બેનો નેુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ંં ? 

::::::::::::::::::::::::::: 

મમતાએ માય| ધ^ો નેનોન.ે 

: કહCU આ બેનો નેુ ુ ં ? 

મમતામા કયા છે મમતાં ં ? 

એતો અહકાર છે એનો રCં . 

૫૦૦ કરોડનો થયો Fમાડોુ  

તમાશો છે આ તેનો રC. 

અIધતી કહCઃ કાsમીર આપી દોું , 

aણે દCશ હોય માV એનો રC! 

: ુકહCU આ બેનો નેુ ં ? 

અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3 
 

નેનો છે સL�તને બે�ટ, પણ હવ ેરCશ ેનહ} પા$કßગ�પેસ....નેનો ને કCમ વધાU રCુ ં ... 

સો0વ @ના )ોjલેમ થાશેુ ... તો નવા )ોjલેમ ઉભા થાશ.ે..નેનો ને કCમ વધાU રCુ ં ... 
 

એવરCજ છે તો એની સાર3...પણ @ઓ કCટલી છે મ�ઘવાર3ુ ...નેનો ન ેકCમ વધાU રCુ ં ... 

થાશ ેપપો સૌ ભરચકં ... સરકાર આપશ ેનહ} મચક...નેનો ને કCમ વધાU રCુ ં ... 
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ગર3બ લાવશ ેજો એક... અમીર રાખશ ેઅનેક...નેનો ને કCમ વધાU રCુ ં ... 

નેતા આપશ ેવચનો... સૌને મળશ ેએક એક નેનો... નેનો ને કCમ વધાU રCુ ં ... 
 

છોકરા કરશ ેહવ ેXદ... ડCડ3 જોઈએ નેનો L�વટ... નેનો ને કCમ વધાU રCુ ં ... 

બગલા આગળ હશ ેય નેનોં ... Øપડા આગળ હશ ેય નેનોં ... નેનો ને કCમ વધાU રCુ ં ... 
 

ભીખાર3 માગશ ેનેનોમા ભીખં ં ... અને માગશ ેનહ} કોઈ OલÓટં ... નેનો ને કCમ વધાU રCુ ં ... 

એસ.સી. પા$કßગઆર\ણ માગશેં ... ને સૌને પા$કßગનો ય ટC\ લાગશ.ે.. નેનો ને કCમ વધાU ંુ

રC... 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 
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17 સાવરOણસાવરOણસાવરOણસાવરOણ 

(રાગરાગરાગરાગ---- સાવ$રયો રC મારો સાવ$રયો સાવ$રયો રC મારો સાવ$રયો સાવ$રયો રC મારો સાવ$રયો સાવ$રયો રC મારો સાવ$રયો)))) 

સાવરણી રC માર3 સાવરણી, 

l તો Fળ ખખેIને પાડ3 દC બરણીુ ં ંુ ુ . 

કોઇ �છે કC ઓટલો કCટલો ચોPખો થયોુ , 

માર3 સાવરણી ને લીધે થોડો ડPખો થયો. 

aણે બાકોરાવાળ3 એ એક ગળણી. 

...સાવરણી રC માર3 સાવરણી, 

l તો Fળ ખખેIને પાડ3 દC બરણીુ ં ંુ ુ . 

aણે �ય નીકળે નાના હોલમાુ � ,ં 

માર3 સાવરણી ફરC xયારC બખોલમા.ં 

નથી ગોર3 એ તો છે ઘ�વણt. 

...સાવરણી રC માર3 સાવરણી, 

l તો Fળ ખખેIને પાડ3 દC બરણીુ ં ંુ ુ . 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

સાવરOણયાસાવરOણયાસાવરOણયાસાવરOણયા 

(રાગ- સાવ$રયા ઓ સાવ$રયા ) 

સાવરOણયા આ આ આઅ 

સાવરOણયા ઓ સાવરOણયા  

કચર કો હટાકC  

લે aયે ગા હટાકC કચરા 

મેરા Xયા  

સાવરOણયા હા હા હા ઓ સાવરOણયા 

તણખલા pપકા કC  

ચોખાઇ કરાકC  

લે aયે કા કચરા હટાકC મેરા Xયા  

ઓ સાવરOણયા 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

નોધ રાગ � બl ટCશન રાખU ન$હ ના સેટ થાય તો સાMશર ને મલUુ ુ ુુ   

લી લઘર વઘર અમદાવાદ3લી લઘર વઘર અમદાવાદ3લી લઘર વઘર અમદાવાદ3લી લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

ચોરાણી ચોરાણી સાવણેી માર3 ચોરાણી... 

ચોરાણી ચોરાણી સાવણેી માર3 ચોરાણી... 
 

કચરો વાળ3 તેને 'ક3 તી મે ઓટલેુ ... 

'ક3 ને બપોરCખાવા બેઢો l રોટલેુ ુ ં ... 

!!!qારC થઈ ગઈ Ùમુ, l તો પા� �મા �મું ુ ુ ુ ... 

હC ચોરાણી ચોરાણી સાવણેી માર3 ચોરાણી... 
 

નવી નકોર l તો લાયો તો ગામથીુ ં ... 

�થલેી �દરને હાથમા એ aમતીુ ું ં ં ... 

!!!qારC થઈ ગઈ Ùમુ, l તો પા� �મા �મું ુ ુ ુ ... 

હC ચોરાણી ચોરાણી સાવણેી માર3 ચોરાણી... 
 

લાબી લચક3લી એનો હાથો િનરાળોં ... 

ઘર વાળા પાડતા મારા પર રાડો... 

!!!qારC થઈ ગઈ Ùમુ, l તો પા� �મા �મું ુ ુ ુ ... 

હC ચોરાણી ચોરાણી સાવણેી માર3 ચોરાણી... 
 

એ કોઈ ના આ# અહ} કોઈ ના ગ#ુ ુ.ં.. 

હમણા હતી ને હમણા કોઈ લઈ ગ#ં ં ં.ુ.. 

!!!qારC થઈ ગઈ Ùમુ, l તો પા� �મા �મું ુ ુ ુ ... 

હC ચોરાણી ચોરાણી સાવણેી માર3 ચોરાણી... 

(એ બા� એફઆઈઆર કરાવી કwુ ..............?) 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 

 

માર3 સાવOણ Sટ3 ગઈ માર3 બાઈએ મને લેવા પાવુ લી દ3ધી.. 

મે તો પાવલી ઉલાOળ ને એને ગટર મા ખોઈ દ3ધી.. 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

 

મે કોઈને ખબર .હોતી એમ ઓલા તેજશ ની સાવOેણ લઈ લીધી.. 

એ રોટલા ખાતો તો ને મે પાછળ થી એને લઈ લીધી... 
 

કોઇ ને ખબર ના પડC એમ મે એને માર3 ધોતી મા 'ક3 $દધીુ .. 

પિછ �મ સા"ભOળ ને મે માર3 બાઈ ને દઈ દ3ધીુ ... 
 

મે લઈ લીધી સાવOણ લઈ લીધી.... 

----એજટ � ગવનરએજટ � ગવનરએજટ � ગવનરએજટ � ગવનરંંંં ુુ ુુ �� ��  

 

(રાગઃ ધમ ધમક ધમ ધમ સાબે� ં ુ ) 
. 

ચક ચકાચક ન�વ ેનવી સાવણેી...  

અલક મલક નો કચરો વાળે સાવણેી... 
 

લટક પટક ¥"કા મારCુ , મન ફાવ ેRયા ,દકા મારCુ .. સાવણેી..  

~ણે ખાચરC થી કચરો કાઢCુ , 'ક3 આવ ેછેક ઓસર3 �ધીુ ુ , .. સાવણેી.. 
 

ચક ચકાચક થો$ડક @િન સાવણેીુ ...  
 

રોજ સવારC ઉઠ3, �ખો 'કC રCઠ3ુ , એક3 ટસે જોઇરC સાવણેૉ..  

ખડ$કએ ઉભો ઉભો છાની વગાડC િસસો$ટ.. સાવણેો.... 
 

ચક ચકાચક સાવ ¥ઠ3# થઇ ગઇ સાવણેીુ ુ ..  

માલધાર3માલધાર3માલધાર3માલધાર3 
 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

18 ફોનફોનફોનફોન 

ફોનફોનફોનફોન 

ફોન  

હCલો કોણ  

l i ફોનુ  

એસ એમ એસ આ� ુ

અને આ� ર3ગટોનુ  

l i ફોનુ  

Xિપઆર એસ અને j0# �થુ ુ  

મારા કારણે લોકો ને થઇ aણ 

l i ફોનુ  

રાa હોય કC રાOણ 

મારા વગર oિનયા મા ચાલS નથી એકC )ાOણુ ઁ ુ  

l i ફોનુ  

દર વખતે આિવ વા$હયાત કિવતા લOખ કI iુ  

માર3 ઇ[જત િન ધાOણ 

l i કોણ ુ ?? 

લી લી લી લી ---- લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3 લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

આ ટCOલફોન 

આઉટ ઓફ ફશનC  

સેલફોન છે ઈન ફશનC  

પણ આઈફોનની ગાડ3 તેજ છે, એનો લોકોમા �Cઝ છે 

એની વાS છે �ાઇ�ુ ુ, એ� કામ પણ ટાઈટ છેુ  

બટ ફોન કા.ટ �પીક સાલા..... 
 

ડબ� આ�# તો aણે રોનક )ગટ3ૂ ુ  

બધા લોકોની એમા વાતો છલક3 

એમા કCpલાય ર}ગટોન 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

એમા કCટલાય કોલરટોન 

નવા નવા ન aણે કCpલા ઝોન છે.. 

�ક3મો વાચીને હં વ ેમા´ ચકરાય છેૂ  

બટ ફોન કા.ટ �પીક સાલા.... 
 

ફોનમા વાતોની @ઓ કલાકો વધીુ  

ઘરના સÕયોની કોઇએ ત�દ3 ના Oલધી 

તમે કદાચ ફોનમા રહ3 aવ 

ને પછ3 અÓસોસમા રહ3 aવ 

કાન બધ રાખીને જો �ખ ~લે છેં ુ  

બા@માથી @ઓ કોણ ચા0# aય છેુ ુ ુ  

બટ ફોન કા.ટ �પીક સાલા..... 

રા@લારા@લારા@લારા@લાુુ ુુ  

 

ઉસને બોલા ફોન છે ફોન છે ફોન છે.... 

મેને બોલા કોણ છે કોણ છે કોણ છે.... 

અરC અવાજ નહ3 આવતો L�પકરમા.ં..... 

અરC એ તો $રમોટ છે $રમોટ છે $રમોટ છેએએએ........ 
 

અરC $ર2ગ આવતી હÚ ઐસ.ે.. �મ વાગતી હો સાયરન... 

મેસેજ આવતા હÚ ઐસ.ે.. અરC �મ બજતા હો હોરન... 
 

યે વાઈ�ેટ હોતા હÚ xયારC...થાય છે ગલલપચીયા.. 

@á મોબાઈલ પર બોલો RયારCુ ... થાય છે હાશ બચીયા... 

અરC.......કોલ લાગે છે...તાર3 ઓફ3સથી.... અરC એતો બોસ છે બોસ છે બોસ છે બોસ છે... 

ઉસને બોલા ફોન છે ફોન છે ફોન છે... મેને બોલા કોણ છે કોણ છે કોણ છે.... 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 

 

મોબાઈલ ફોન� ડબ� મોબાઈલ ફોન� ડબ� મોબાઈલ ફોન� ડબ� મોબાઈલ ફોન� ડબ� ુ ુુ ુુ ુુ ું ંં ંં ંં ં ((((રાગઃ @� તો થ# રC દCવળરાગઃ @� તો થ# રC દCવળરાગઃ @� તો થ# રC દCવળરાગઃ @� તો થ# રC દCવળુુુુ ુ ુુ ુુ ુુ ું ંં ંં ંં ં )))) 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

@� તો થ# રC ડબ� @� તો થ#ુ ુુ ુ ુ ુ ું ં ,ં 

માI સીમકાડ નU ને ડબ� @� તો થ#ુ ું ં ં ં ં� ુ ુ ુ  ુ

 

પદર િમિનટ તો $કગાડ ખોલવાની લાગીં �  

બગડ3# $કપેડ માય� ના મેમર3 રહ3ુ ુ  

માI સીમકાડ નU ને ડબ� @� તો થ#ુ ું ં ં ં ં� ુ ુ ુ  ુ

 

ઘસાઈ ગયેલી એની બોડ3 તો બદલાવી, 

ઉડ3 ગઈ બેટર3 ચા¤ર પડ3 તો રâુ ં

માI સીમકાડ નU ને ડબ� @� તો થ#ુ ું ં ં ં ં� ુ ુ ુ  ુ

 

સિવÜસ )ોવાઈડર કહC સિવÜસના �ણુ, 

પણ ડબ� મોબાઈલ� ચા� ના થ#ુ ુ ુ ું  ં

માI સીમકાડ નU ને ડબ� @� તો ુ ું ં ં ં� ુ ુ ુ થ#ુ.ં.. 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 

 

ઉRસાહ નવા ફોનનોઉRસાહ નવા ફોનનોઉRસાહ નવા ફોનનોઉRસાહ નવા ફોનનો 

�ને ૧૧ દCશોના લોકો વાપર3 Gqા હતાં ુ , 

એવો xયારC ડોન આ�યો. 

ઉRસાહ અમારો સાતમા આસમાને હતો, 

xયારC ઘરમા નવો ફોન આ�યોં . 
 

કC0Hલેટર પછ3 એ જ એU સાધન હS �મા બટનો દબાવતા હતાુ ુ ુ ં , 

ઘટડ3 xયારC પણ વાગેં , 'l ઉપાડ3શ ફોનું ' કહ3ને ઘર ગaવતા હતા. 

ઘર હોય $ફ0મ ઇ.ડ�¹3, તો એમા ãહોન આ�યોં . 

...ઉRસાહ અમારો સાતમા આસમાને હતો, 

xયારC ઘરમા નવો ફોન આ�યોં . 
 

$દવસો 'ફોન'ભેર ચાલતા હતા ને એક $દવસે જોવા �વી થઇ, 

વીજળ3 પડ3 વરસાદ સાથ,ે અને ફોનની વાટ લાગી ગઇ. 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

બl બોલા�યા ટCOલફોનખાતા વાળા નેુ , પણ જવાબમા મૌન આ�યોં . 
 

 

બીX અરX કર3 નવી લાઇન માટC નવા ઉRસાહ સાથ,ે 

એ લોકો નવો થાભલો નાખી ગયા નવા vવિન)વાહ સાથેં . 

ફર3 નવો ફોન આ�યો... 

...ઉRસાહ અમારો સાતમા આસમાને હતો, 

xયારC ઘરમા ફર3 નવો ફોન આ�યોં . 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 



કચરા કિવ સમલન કા�ય સ�હં ે ં  

૧૯ ૧૯ ૧૯ ૧૯ તોફાની બારકસતોફાની બારકસતોફાની બારકસતોફાની બારકસ 

કઇક તો કરC છે કારં ના',ુ આ તોફાની બારકસ. 

બધાને બનાવી દC છે મા',ુ આ તોફાની બારકસ. 
 

બાપાના કામના ચોપડામા લાલં -કાળા લીટા કરC ન,ે 

�છો તો કહC કC લ~ i ના'ુ ુ ,ુ આ તોફાની બારકસ. 
 

ગમS રમક�ના લઇ આ4# જોુ ુુ , તો ખાતર3 છે, 

તાણે� ભ{ક� ન$હ રહC છા�ુ ુુ , આ તોફાની બારકસ. 
 

ઝાપો ~0યો નથી કC ં ુ બસ મOઝલ શોધવા નીકળ3 પડ°ાં , 

રખડવાને ના હોય કોઇ સરના',ુ આ તોફાની બારકસ. 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

ઠCકડા મારવામા ટારઝન iઁ  

તોફાનીમા તોફાની બારકસ i  
 

ટ�ડાને ટપી aય એવા સાહસોુ   

ને ખાવાની વાતમા રાMશસ iઁ   

 

દCખાવમા હોઉ l ભલે લઘરવઘરુ   

આમ તો ભણેલ-ગણેલને સાMશર i  
 

માલધાર3ના ઘટેાબકરા ભગાડ3 દઉ  

એવો જબરોને જબરજ�ત સાહિસક i. 
 

i નાનો અમથો પણ તેજ(સ) i 

ખાલી બoક નો lજ કારSસ iં ંુ ુ ુ . 

- અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3અિધર અમદાવાદ3 
-  
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તોફાની બારકસ એવા આજના ટCણી; 

ઓછા ના �કતા બધા છે ચ4� ની અણીુ , 

 

લોકો માને, બાળક છે, છો ને રમતા $�કCટ; 

પણ શા.તા ડોશી ના ઘરનો કાચ SટુC તો ફોર  

અને કા.તા ડોશી ~દ ને વાગે તો િસકસ એવા એમના ટાગ¬ટુ . 
 

ચ²3 પેર3 સાયકલ પર સવાર જતા તેઓ ધમધોકાર; 

સામેથી આવતા ધરડા �ઢા ને aણે થયો ભ{સ પર સવાર યમ નો સાMશાRકારુ . 
 

"ચલ બા@મા ખસ ટCણીુ ં ", 

એU ર�તો રોક3 ઉભેલા એક બાળ ને િનહાળ3 િનકળ3 એક આધેડ િન વાું ણી, 

)િતઉÏર "ટCણી કોને કહC છે તારો બાપ હશ ેટCણી" એવો મલશ ે

એવી કોણ કર3 શકC ભિવäયવાણી ? 

મનનમનનમનનમનન 

 

ભાખ$ડયા મારC ભરવા નથી  

મારC તો ચાલU નથી દોડU છેુ ુ   

ચદામામા મારC જોવા નથીઁ   

લેપટૉપ અને ગા$ડ િન લાઇટ મા મહાલU છેઁ ુ   

મારC તો ચાલU નથી દોડU છેુ ુ   

oધ મારC િપU નથીુ ુ   

અRયારથી પાOણ�ર3 અને ભXયા મા હાથ મારU છેુ ુ   

મારC તો ચાલU નથી દોડU છેુ ુ   

ઘો$ડયા મા �U નથીુ ુ  

ઉઘ થી મારC OબU નથીુ   

મારC તો ચાલU નથી દોડU છેુ ુ   

આખા ગામ પર દાદાOગર3 કર3  

,કર િન િસસો$ટ થી OબU છેુ ુ   
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મારC તો ચાલU નથી દોડU છેુ ુ   

ગામ નો ��સો Oભäમક મામા ના વાળ ખેુ Oચ ઠાલU છેુ   

મારC તો ચાલU નથી દોડU છેુ ુ   

લી લી લી લી – લલલલ....વવવવ....અઅઅઅ 

 

તોફાની બારકસોની તોતોફાની બારકસોની તોતોફાની બારકસોની તોતોફાની બારકસોની તો............બાબાબાબા... ... ... ... ટ3મટ3મટ3મટ3મ 

લsકરC તો.બા. ની ટ3મ તો બનાવી... 

કઈક અલગં -@દ3 અમે રa મનાવીુ ... 

ચ²3ને બડ3 પેર3 કાઠ³ અમે સરઘસં ુ ... 

ભેગા �યાતા અમે તોતોતોતોફાની બાબાબાબારકસ... 
 

દાદાની કામળ3ની પાઘડ3 lફાળ3ુ ં .. 

પહCર3 ન ેરાaની મ{ પદવી સભાળ3ં ... 

એક પર એક ચઢ3 ઠCqો અમે વડોં ... 

રમવાને લીધો સાથ ેગી0લીને ડડોં ... 

નવ નવ િમVોમા છલકાતા નવરસં ... 

ભેગા �યાતા અમે તોફાની બારકસ... 
 

પહCલા જ દાવમા ગી0લી ઉડાડ3ં ... 

પોપટકાકાની ટાલમા વગાડ3ં ... 

દોડતા એ ધોતીયાનો છેડો ઝાલી... 

હાથમા આવેં  નહ} એકCય તોફાની... 

ચાળા પાડ3 તેના ખાતા અમે ઉધરસ... 

ભેગા �યાતા અમે તોફાની બારકસ... 
 

તો. બા. ની ટ3મ નો રગ કાઈ એવોં ં ... 

ગામ ને બોલાવ ેતોબા તોબા એવો... 

કાનX તો ફોડC ગાગરો નાની... 

અમે તો ગામની ટાક3 કર3 કાણીં ં ... 
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િશ\ામા બાએ મારો કાઢ¿ો તો એવો કસં ... 

ભેગા �યાતા અમે તોતોતોતોફાની બાબાબાબારકસ... 

તેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસારતેજસ ભાવસાર 
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20 )ેમ )ેમ )ેમ )ેમ ---- ટપોર3 ભાષામા ટપોર3 ભાષામા ટપોર3 ભાષામા ટપોર3 ભાષામા ંં ં ં

એ અ�ન તેરCકો ,ચ બોલને કો મગતા હCુ ુ ં , 

$દલ $ક બાત તેરC કો કહCને કો મગતા હCં , 

 

સાલા જબ સે તેરC કો દCખા ન aને કયા હોયેલા હC, 

ના $દન કો ચેન ના રાત કો સોયેલા હC, 
 

ના ઘર મ{ ના ધધે મ{ મેરા X લગતાં  હC, 

$કસી ભી બબાલ મ{ તેરા $હ ચહCરા $દખતા હC, 
 

રાત કો દો પેગ લગાને કC બાદ હો aતા l �નું ુ , 

એ શાની ચલ ઇધર આ મેર3 બાત તો �નુ, 
 

મેરC કો આતા ન$હ2 Oચકની Gપડ3 બાતે બનાને કોુ , 

ચલ આતી કયા મેરC સાથ શા$દ મનાને કો ??? 

- રાજન ઠ^રરાજન ઠ^રરાજન ઠ^રરાજન ઠ^ર 

 

)ેમ... )ેમ... )ેમ... મા 

આ પડ°ા છે બધા )ેમ મા, 
 

પેલા એમ કC છે '�.દરુ ' મ[a નો ખાડો, 

પિછ થી પાડC બધા મોટ3 મોટ3 રાડો, 
 

)ેમમા પડCલ ના Îદય åલાય aય, 

શાતી થી એના જ હાડકા ભાગી aયં ં , 

 

પેલા કC બબલી l તારો જ i તારોુ , 

ને પસી વળ3 એમ કC માનેસ મને ઝારો? 
 

પેલા કC l ને S આપણા બે નો સસાુ ુ ં ર, 

પસી હાળો એમ કC હવે તો ના રઝાડં , 
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પે0લા પેલા )ેમ મા હારો આવ ેઉસાળ, 

લોકો પસી થાય સે આમ ને આમ ~વારુ , 

 

આ તે માયાઝાળ મા કCમ કર3 ને પડU,ુ 

તો ય મઝા સે )ેમ ની હટ પડ3 ને રડU,ુ 
 

ઇ રડવાની ય હાર3 આવ ેમઝા, 

જો )ેમ ને ના માિનયે મોટ3 સઝા, 

- sલોકાsલોકાsલોકાsલોકા 
 

ઉસકC 4યાર મે મે હો ગઇ મ{ટલ, 

લોગ બોલે '� હો લે અબ સેટલુ , 

 

અ�ન બોલી વો અOભ ન$હ હC �રા સેpલુ ુ , 

સાલે સબ લોગ બોલે હC વો �રા �2ટલુ , 

 

અ�ન ક3 બાત કો સાલા કોઇ ન$હ લેતા સીર3યસુ , 

એક વો હ3 પડCલા હC અપને મે બહોત સીર3યસ, 
 

સાલા વો ફલાયેલા હC અબ ચારો ઓIC ્ , 

અ�ન કો તો મગતા હC ઉસુ ં કા થોડા શોI્, 
 

અ�ન કો વો ટાઇમ ના દC તો આતા હC બlત ��સાુ ુુ , 

ઔર અ�ન એસા બોલ દC કC બઢ aતા હC ઉસકા @�સાુ ુ , 

 

 

અ�ન ને બોલ $દયા ક3 દCખ લે હોતા હC qા હાલુ , 

ય$હ બાત �ન �ન કC વો હો ગયા હC બેહાલુ ુ , 

- sલોકાsલોકાsલોકાsલોકા 
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માર3 �ખમા S દCખાય છે ને �ખના પોપચામા પણ S દCખાય ં ંુ ુ છે. 

ક0લન ભાઇના એ$રયામા S જં ુ , ને ખોપચામા પણ S દCખાય છેં ુ . 
 

å0� વાત નથી કર3 શકતોુ , કટ-�ુ-Mટ વાત l કI iું ુ , 

શરમાઇને ક0ટ3 માI iુ , પણ એમ તો તારા પર મI iુ . 
 

કCટલીય વાર પ$કયાએ ક3F કC ુ "લોડ ન$હ લેને કા બાપ", 

પણ તારા �વી [^ાસ છોર3ની $દલ પરથી iટતી નથી છાપ. 
 

$દલની વાટ લાગી ગઇ છે ને ચૈન મારાથી ભાmયો છે, 

પટર લોગ મને કહC છે કC )ેમનો ક3ડો મને લાmયો છેં . 

-સા\રસા\રસા\રસા\ર 
 

ખોપG ુ- ~ણા વાળ3 જmયાુ . 

å0� ુ - �રC�ર3ુ ુ  

કટ-�ુ-કટ - �કાણમાુ ં  ં

લોડ ન લેવો - Oચ2તા ન કરવી 

જ^ાસ - �દરું  

વાટ લાગવી - oગિત થવીુ �  

ગગો )ેમ મા પડU પડU કરC સેુ ુ , 

પિસ પડ3 ને પ�તાય તો કCતો નઇ, 
 

સોડ3ની આP#મા સમ.દર Øવ ેસેુ , 

પસી એક ટ3પા માટC તરસી ઝાય તો કCતો નઇ, 
 

સોડ3ના કCશ ઘેÙર ઘટા લાગે સેુ , 

પસી ઇ ઘટામા હપડાઇ ઝવાય તો કCતો નઇ, 
 

સોડ3ના )ેમમા મરવાની વાS કરC સેુ , 

પસી અધ'વા થ ૈઝવાય તો કCતો નઇુ , 
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સોડ3ની વાR#મા હાળો ખોવાઇ ઝાય સેુ , 

પસી બF ખોવાઇ ઝાય તો કCતો નઇુ , 

 

અમે તો ઝરા સેતવણી આયલી સે, 

પસી ઝેમ તેમ, ઝેમ તેમ અમને કCતો નઇ/// 

-sલોકાsલોકાsલોકાsલોકા 
 

એ સોડ3 S કોને ધા$ર ને જોિત િતુ , કÚ બતાવ 

કC આ $દલ ને ચેન પડC ને બા$ક િન વાત પતાવ 
 

આ ભદરવઆ મોય છિV હારC પલળતી તી 

ને તા$ર નç� ુમને જ ગોRયા કરતી તી 
 

બોલ આ હાG જ છે ને કC તાર3 હગલી ને �iુ ુ  

હા.� Rયોજ મ0� નકર હમ[� આ સmપણ કાG ુ

- એક ઉ�તા પ.છ3એક ઉ�તા પ.છ3એક ઉ�તા પ.છ3એક ઉ�તા પ.છ3 
 

અ�ન લોગ બૈઠC લે થ ેઉ�માન કC ગરાજ પેુ , 

S આઇ થી વહા પે અપની �Mટ3 ર3પેર કરાને કોુ ુ , 

 

S� દCખકC ઇચ પ4� બોલાુ ુ , 

"વો દCખો ભાઇ કયા આઇટમ હC" 
 

અ�ન ને �સે $હ S� દCખાુ ુ , 

પહCલી નજર મ{ $દવાના હો ગયા, 

કટ}ગ કા mલાસ અપને હાથ મ{ $હ રCહ ગયા... 
 

ઉસ $દન સે પહલે લગતા થા, 

સાલા )ેમ èેમ સબ બસવાસ હÚ 

લે$કન અબ લગતા હÚ �સે S $હ મેર3 નવી ચમકતી બાઇક હÚુ ... 
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તેરC aને કC બાદ અ�ન તો હો ગયા ઉદાસુ , 

પ4� ુબોલા ભાઇ હો ગયા સાલા દCવદાસ... 

તબ સે અ�ન કો ય$કન lઆ યે )ેમ èેમ ન$હ2 સબ બકવાસુ ુ ... 

-રાજન ઠકકરરાજન ઠકકરરાજન ઠકકરરાજન ઠકકર.... 
 

અ�ન કC $દમાગ કા દ$હ હો ગેલા હCુ  

4યાર મે પડકC સબ સ$હ હો ગેલા હC 

રાત $ક િનદઓર $દન કા ચેન ખો ગેલા હC 

4યાર મે પડકC સબ સ$હ હો ગેલા હC 

S માને યા ના માનેુ  

અOભ અપના હાલ ચો$કદાર �સા હો ગેલા હC 

4યાર મે પડકC સબ સ$હ હો ગેલા હC 

અOભ તેરC જવાબ કા ઇતઝાર કર કરકC 

$દમાગ કા દ$હ હો ગેલા હC 

ઇતને દ$હ મે તો મે દ$હ $ક ફકટર3 ડાલ સકCલા હCC  

પેહOલ બાર Oબના સોપાર3 Oલએ Oલખ લે રા હC 

અOભ જ·0દ જવાબ દC વરના અ�ન કા ટાઇમ ખો$ટ હો રC લા હCુ  

-લલલલ....વવવવ....અઅઅઅ 

 

ગOગ )ેમ મા ના પડU ના પડU કરC સેઁ ુ ુ , 

પિસ સોરો હા પા$ડ ને ફર3 aય તો કCિત નઇ, 
 

સોડા ની આP#મા ઉઘ Øવ ેસેુ , 

પસી તારાથી કટાOળ ને કાયમ માટC ઉિઘ aય તો કCિત ન$હઁ , 

 

સોડા ના કCશ(વાળ) િન અRયાર િથ પÏર ઠોકC છે , 

પસી સાવ ટMલો થ ૈaય તો કCિત નઇ, 
 

સો$ડ )િેમ ને મારવાની વાS કરC સેુ , 

પસી તાર3 ઉમર પિત aય તો કCિત નઇ, 
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સોડા ની વાS હાબળિત નથી ુ , 

પસી સાવ બેર3 થ ૈaય તો કCિત નઇ, 
 

અમે તો જન $હત કરCલ સ,ે 

પસી તાI અ$હત થ ૈaય તો કCિત નઇુ /// 

-લલલલ....વવવવ....અઅઅઅ 

 

' મaમાુ ,ં 

માર3 ચપાર3 મaમાં ,ં 

દારો આખો શાક વેHનેું ,  

વકરો મારા �ુaંમા.ં 
 

ચપા બોલી લાય ચoરાં ં ુ ,  

બીર3-બાકસ લાય ચoરાં ુ . 

બીર3 મલી તો બાકસ નઇ, 

ચપાર3 લાલ પીર3 થઇં . 
 

લસમી �નની બાકસ લીધીુ , 

પસી લે‘ર થી ચપાએ બીર3 પીધીં . 

‘બિધર‘ ભ‘ઇએ આ ઘટના દ3ઠ3, 

એની એમણે કિવતા ક3ધી! 

----બિધરબિધરબિધરબિધર 

 

માણસ �વો માણસ આ�માણસ �વો માણસ આ�માણસ �વો માણસ આ�માણસ �વો માણસ આ�  

મરદ થઇ 'aણો રCમરદ થઇ 'aણો રCમરદ થઇ 'aણો રCમરદ થઇ 'aણો રCુુ ુુ ંં ંં ............ 

કોડો કCવો કડC ચકોડો કCવો કડC ચકોડો કCવો કડC ચકોડો કCવો કડC ચયડોયડોયડોયડો........ 

�મ Ùડ કાગે ઘરેાણો રC�મ Ùડ કાગે ઘરેાણો રC�મ Ùડ કાગે ઘરેાણો રC�મ Ùડ કાગે ઘરેાણો રCુુ ુુ ............ 
 

િ�મિત માટC �,ટ3 OલFિ�મિત માટC �,ટ3 OલFિ�મિત માટC �,ટ3 OલFિ�મિત માટC �,ટ3 OલFુુુુ ુુ ુ ુ
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પોતે ફટ3 લઇ åલાણો રCપોતે ફટ3 લઇ åલાણો રCપોતે ફટ3 લઇ åલાણો રCપોતે ફટ3 લઇ åલાણો રCંં ંં ........ 

$દકરા માટC પ0સર OલF$દકરા માટC પ0સર OલF$દકરા માટC પ0સર OલF$દકરા માટC પ0સર OલF ુુુ ુ

પછ3 પપે જઇ પછતાણો રCપછ3 પપે જઇ પછતાણો રCપછ3 પપે જઇ પછતાણો રCપછ3 પપે જઇ પછતાણો રCંં ંં .................... 
 

ફન ફSર મા Óલેટ જ Oલધોફન ફSર મા Óલેટ જ Oલધોફન ફSર મા Óલેટ જ Oલધોફન ફSર મા Óલેટ જ OલધોC ુC ુC ુC ુ  

પછ3 વોિશનમિશન મા વલોવાણો રCપછ3 વોિશનમિશન મા વલોવાણો રCપછ3 વોિશનમિશન મા વલોવાણો રCપછ3 વોિશનમિશન મા વલોવાણો રC ........ 

ગરમી ચડ3 ગઇ $Çજ OલF Rયાગરમી ચડ3 ગઇ $Çજ OલF Rયાગરમી ચડ3 ગઇ $Çજ OલF Rયાગરમી ચડ3 ગઇ $Çજ OલF Rયાુુ ુુ , 

પછ3 oકાને ના દCખાણો રCપછ3 oકાને ના દCખાણો રCપછ3 oકાને ના દCખાણો રCપછ3 oકાને ના દCખાણો રCુુ ુુ ............................................ 
 

ટ3ટ3ટ3ટ3....િવિવિવિવ,િવિસયારિવિસયારિવિસયારિવિસયાર,$રમોટ લઇ ને$રમોટ લઇ ને$રમોટ લઇ ને$રમોટ લઇ ન ે

સોફા મા ગોઠવાણો રCસોફા મા ગોઠવાણો રCસોફા મા ગોઠવાણો રCસોફા મા ગોઠવાણો રC ............ 

િનરાતે ખાવા ટCબલ OલFિનરાતે ખાવા ટCબલ OલFિનરાતે ખાવા ટCબલ OલFિનરાતે ખાવા ટCબલ OલF ુુુ ુ

પણ ખરો ઓડકાર ના ખવાણો રCપણ ખરો ઓડકાર ના ખવાણો રCપણ ખરો ઓડકાર ના ખવાણો રCપણ ખરો ઓડકાર ના ખવાણો રC ............................ 
 

તો તો તો તો """"અિનઅિનઅિનઅિન" " " " અદો કહC છે કCઅદો કહC છે કCઅદો કહC છે કCઅદો કહC છે કC 

હમX ન હોડ તાણો રCહમX ન હોડ તાણો રCહમX ન હોડ તાણો રCહમX ન હોડ તાણો રC ....,,, 

આવક કરતા �ની aવક વધીઆવક કરતા �ની aવક વધીઆવક કરતા �ની aવક વધીઆવક કરતા �ની aવક વધી 

aવક કરતા �ની આવક ઘ$ટaવક કરતા �ની આવક ઘ$ટaવક કરતા �ની આવક ઘ$ટaવક કરતા �ની આવક ઘ$ટ 

એ પાટC જઇ કપાણો રCએ પાટC જઇ કપાણો રCએ પાટC જઇ કપાણો રCએ પાટC જઇ કપાણો રC ............................ 
 

માણસ �વો માણસ આ� મરદ થઇ 'aણો રCમાણસ �વો માણસ આ� મરદ થઇ 'aણો રCમાણસ �વો માણસ આ� મરદ થઇ 'aણો રCમાણસ �વો માણસ આ� મરદ થઇ 'aણો રCુુ ુુ ંં ંં ........ 

----આઝાદ આઝાદ આઝાદ આઝાદ ÔÔÔÔઅિનઅિનઅિનઅિનÕÕÕÕ 
 

સોરો સોર3 ન.ે...... 
 

ખત OલPતા l ~ન સેુ ુ   

શાહ3 મત સમજના  

4યાર કતા l Sજ સે� ુ ુ   

કોઇ ઓર ન સમજના 
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સોર3 સોરા ન.ે.... 

ખત લીPતા હÚ ~.સેુ   

તો qા સાહ3 ખતમ હો ગઇ હÚ 

4યાર કતા હÚ 'ãસે� ુ   

તો qા તેરC ફળ3યા વાલી ખતમ હો ગઇ હÚ 

- �ની સાથ ેજોડાય�ની સાથ ેજોડાય�ની સાથ ેજોડાય�ની સાથ ેજોડાય 

-  

તેરCહ3ચ વાસતે આજ પેન $ફરસે પકડ રCલા lુ.ં.. 

બેલ કC પેપર પે સાઈન કરનેકC બાદ 

આજ બરસો બાદ ,છ િઘસ રCલા lુ ુ.ં.. 
 

જબ બાર મ{ S ઢામGક ઢ3મGક ડા.સ કર રCલી થીુ ુ ુ ... 

એકદમ જ^ાસ પટાખા લગ રCલી થી... 
 

રાપOચક કમર $ડrો બાઈક ક3 ટક3 �સા લગ રCલા થાં ... 

ધા� ¥મકો પે અ�નકાં ુ ુુ  $દલ મચલ રCલા થા... 
 

તેરC અલાવા અબ લાઈફ મ{ ,છ માગતા નહ3ુ ં .... 

લેક3ન તેરC સાથ અગર વો નીલી વાલી ભી આના ચાહC તો કોઈ વા.ધા નહ}... 

મનનમનનમનનમનન 
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iટક શાયર3ઓ અને કિવતાઓiટક શાયર3ઓ અને કિવતાઓiટક શાયર3ઓ અને કિવતાઓiટક શાયર3ઓ અને કિવતાઓ:::: 

****Oબ$ડ િપતા િપતા કિવતા લખિવ ન$હ  

aહCર જmયાએ Fªપાન કરU ન$હુ ુ  

**** સાકશર િન કિવતા મા દરદ છે આજ 

રાજન લા�યો ઢCબ$રયો પરસાદ 

િનિતન ભાઇ એ આ4યો છે સાદ  

અને અ�જ એ નાPયા છે છાટા આઠ ુ (આઠ વાર વરસાદ લP# છે ુ ) 

અને બિન ગયો આ વરસાદ  

આ વરસાદ 

*હતી ખબર મને કC, એજ થવા� છેુ  

� Oબમલ ભાઇ િન કિવતા ઓનો પણ �Cજ થવાનો છે 

*'કરર ક# છે એ જ થવા� છેુ ુ ુ�  

દાતણ છોOલએ તો તેજ થવા� ુછે 

*કિવઓ તો સારા જ હતા પેહલેિથ  

પરS xયા �િધ મગજ ને ના મારC તા�ઁ ુ ુ   

અને ક$ર ના લે વા�  

Rયા �િધ દCખાય બF કા� કા�ુ ુ  

* તમે િતર છો તો અમે કમાન િછએ  

તમે ગોળ છો તો અમે ખાડ િછએ 

વા� કરતા લાગે જો મરG તો વાપરજો કોઇ પણુ  

તમારા વગર કો"#િન$ટ ને લાગી aય તા�ુ   

જિમ ને આઇ ને લખો સાI સાIુ ુ 

* માર3 ìિત qા ગઝલમા લેખાય છેં ં , 

ઘા oઝે RયારC થો� થો� લખાય છેુ ુ ુ . 

ઘા તો અમારા પણ છે હ@ તાa તાaુ  

મલમ અસર નિથ કરS એpલે િપ એ છે માaુ  

* ભગાર કિવ ઓ નો આ છે સસારઁ ઁ  

અ$હ વા$હયાત કિવતા ઓ લOખ સમાજ પર ક$ર એ છે અમે અRયાચાર 
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* નિથ આવS ુકોઇ આગળ વગર કરC અRયાચાર 

4 પLMત ઓ િથ ના મળે સારા કિવ હોવાનો આસારઁ  

* દરCક િવષયો મા તેમિન પણ અવળચડાઇઁ   

બેન કો તો લાગે મા¥ ુ , લા� ખેચો તો કઇ દC ટા�ુ ુ 

* ના છે એ અ�ભિવ પણ રોજ લખે કિવતા ઓ નિવ નિવુ  

કિવ ઓ નો છે એ તાજ રિવન રાખે કિવતાઓ િન લાજ 

* sલોકા એ આ� કા$ઢ છે લોકો પર દાજ 

શોિધ શોિધ ને લાયા છે બધા કિવરાજ 

* આવી કCિવ િમVતા આપી ????? 

આપણા સબધ િન પRíર ફા$ડ આપીં ં , 

oિનયામા બ0ડ �પ પણ બ�લાઇ aય છેુ ં ુ � , 

પણ તમે તો દો�તી િન પણ કCવી કyચર ઘાણ વાOળ.. 

કોઇ પણ વાત તમારા પેટ મા ટકિત નિથ , 

િમV તે oઃખ મોકલવાિન કCિવ ુ વાટ આપી, 

ન$હ તો$ડ શક3એ આ િમVતાને કોઇ પણ ર3તે, 

આપણા સબધમા )gએ પણ કCવી કîતા આપીં ં ં ંુ , 

l કCટલો �Oખ હતો તમાર3 િમVતા િવનાુ ં ુ , 

તમે સાથ આપી કCવી oુ:ખ િન �ણતા આપીૂ � . 

લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3લઘર વઘર અમદાવાદ3 
 

*અમે તીર-સમા iટ¿ા કર3એ છ3એ તમે કમાન છો, 

માથ ેqા ચડાવીએ તમે તો માથાં  સમાન છો. 

*વા� પરથી યાદ આ�# માI હા�ુ ુ , 

સમય થઇ ગયો છે l લઇ લઉ વા�ું , 

તમે સમેલન ચા� રાખો િમVોં ુ , 

થોડ3 વારમા આU ને રચનાઓ િનહા�ં ંુ . 

* મનને આમ ભમાવો ન$હ, 

આમ અધીરા થાઓ ન$હ, 
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થો$ડક વાર સભાળ3 લોં , 

પછ3 તો જવા� ઘરે છેુ ં . 

સા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^રસા\ર ઠ^ર 

 

**** માર3 ìિત qા ગઝલમાં  ંલેખાય છે, 

ઘા oઝે RયારC થો� થો� લખાય છેુ ુ ુ . 

gષણgષણgષણgષણુુુુ  

*છે અ$હ બધા ઉyચ ઉyચ, 

મને l મા� અ$હ Syછ Syછુ ુ ુ ુ ..... 

* છે અ$હ માણસો નામે મા$હિત ના ભડારં , 

અને અમે લાOગયે ભગાર ભગારં ં .... 

* * * * અRયાચાર નો જ છે આ સસારં , 

પણ આ કિવતાઓ વાOચ લાગે છે અસાર... 

* માર3 લાગOણ ઓ ને સમ� કોઇ દાજ, 

l � કI એમા છો ને બોલે કાજુ ુ ુ ,, 

sલોકાsલોકાsલોકાsલોકા 

*અમદાવાદમા થયા ં ૧૬-૧૭ jલા�ટ, 

જવાબદાર �યMતીઓને ચઢાવો �ળ3એ ફા�ટુ ... 

કCટલાય ઘવાયા કCટલાય ð## ને ભેટયાુ ુ્ , 

જવાબદાર �યMતીઓને ચઢાવો �ળ3એ ફા�ટુ ... 

ધધા રોજગાર ધકCલાય છે મદ3ની ગતામાં ં ં� , 

જવાબદાર �યMતીઓને ચઢાવો �ળ3એ ફા�ટુ ... 

Ôહ મVી મીટ}ગ ભરC છે આ ÔહમVાલય માુ ું ં ,ં 

પણ પર3ણામ લાવો જરા ઉતાવળમા અનેં , 

જવાબદાર �યMતીઓને ચઢાવો �ળ3એ aહCરમાુ .ં.. 

અમદાવાદમા થયા ં ૧૬-૧૭ jલા�ટ, 

જવાબદાર �યMતીઓને ચઢાવો �ળ3એ ફા�ટુ ... 
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* બો"બ મળે ભાઇ બો"બ મળે, 

�રતમાથી ુ ં તો બો"બ મળે, 

સીટ3લાઇટ મા ં'��રુ ુ 'માથી બો"બની મળેં , 

તો િ◌િસવલમા દદ¸ની જmયાએ બો"બ મળેં , 

�ટCશન પર ન.ં૧ પરથી બો"બ મળે, 

�રતમાથી તો બો"બ મળેુ ં , 

બો"બ મળે ભાઇ બો"બ મળે, 

�રતમાથી તો બો"બ મળેુ ં . 

* આવ રC વરસાદ ઢCબર3યો પરસાદ, 

ઉની ઉની રોટલી ને કારCલા� શાકું , 

ખાU હોય તો ખાું , 

િનહ તો મામા ને ઘરે aં . 
 

રાજન ઠ^રરાજન ઠ^રરાજન ઠ^રરાજન ઠ^ર 

*શરમ એતો કCવી છે.... માર ખવડાવ ેતેવી છે 

માર ની અસર કCવી છે.....�ખો ઉઘાડC તેવી છે 

આખો ની ચમક કCવી છે.....મન ડોલાવ ેતેવી છે 

મન ની વાતો કCવી છે....oઃખ અપાવ ેતેવી છેુ  

oઃખ ની દવા કCવી છેુ .....)ેમ જગાવ ેતેવી છે 

)ેમમા રાતો કCવી છેં ......યાદ અપાવ ેતેવી છે 

યાદ એમની કCવી છે......આ� આવ ેતેવી છેું  

આ�ની ધારા કCવી છેુ ......ગાલ ભ}જોવ ેતેવી છે 

ગાલની લાલી કCવી છે.....નજર ચ�ટાડC તેવી છે 

નજરની શરારત કCવી છે.....શરમાઈ જવાય તેવી છે 

પણ શરમ . . . . . . . . . . . . અરC એતો માર ખવડાવ ેભાઈ 

* થાય છે મારા મેઈલ બાઉ.સ, આઈ થી.ક હ3સ સવર ઈસ ડાઉન�  

: ઈ8ર� સવર ડાઉન છેુ ું ં � ....? 

વાઈરસ નો )ોjલેમ કC મેમર3 åલ, : કનેMશન થ# હશ ે�લુ ું ુ ? 
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: ઈ8ર� સવર ડાઉન છેુ ું ં � .....? 

મોબાઈલ તો આઉટ ઓફ રC.જ, @ની સી�ટમ પણ નથી કરાવી ચે.જુ  

: ઈ8ું ર� સવર ડાઉન છેુ ં � .....? 

તેની સાઈટમા લોગઈન થવાS નથીં ંુ , રX�¹Cશન પણ કરાS નથીું . 

: ઈ8ર� સવર ડાઉન છેુ ું ં � .....? 

છોને લ~ l કરCMટું ંુ , તોય પાસવડ આવ ેછે ઈનકરCMટ�  

: ઈ8ર� સવર ડાઉન છેુ ું ં � .....? 

કCમ કર3 મોક� સદCશુ ં , ખતરા મા છે મારો દCશં , 

: ઈ8ર� ુ ું ં સવર ડાઉન છે� ....? 

આતકનો નથી પારં , થઈ કCમ હર3ને aગવામા વાર ં !!? 

: ઈ8ર� સવર ડાઉન છેુ ું ં � ....? 

તેજસ તેજસ તેજસ તેજસ ભાવસારભાવસારભાવસારભાવસાર 

*કાળા કાળા વાદળો, ને કાળો કાળો કર છેñ  

l બેઠો ઓ$ફસમાુ ં ,ં ને મન માz ઘર છેૅ ... 

*ભાજપ� છે રાજું , ને પાછો �ાવણ માસ @ઓુ . 

અમદાવાદ નામે નગરમા ગાયોનો Vાં સ @ઓુ . 

ગૌ-'Vને ગોબરુ , ને સતત આવતી વાસ @ઓુ . 

અમદાવાદ નામે નગરમા ગાયોનો Vાસ @ઓં ુ . 

"#િનિસપાલીટ3ના ર�તાુ , ને ભMતો નીરC છે ઘાસ @ઓુ . 

અમદાવાદ નામે નગરમા ગાયોનો Vાસ @ઓં ુ . 

ટોળે વળ3ને ઉભી, aણે મીટ}ગ કોઇ ખાસ @ઓુ . 

અમદાવાદ નામે નગરમા ગાયોનો Vાસ @ઓં ુ . 

*  ૩૮૬� )ોસેસરને ુ ૬૪ એ' બી્ . રમ છેñ . 

પRનીને માર3 કો"4#ટર હોવાનો �હCમ છેુ . 

તોયેએ કCમ ગરમ થઈ aય છે???? 

ચાર ચાર તો નાPયા ઘરમા ફન છેં C . 

�પીડ ઓછ3 છે નેpની �' એની્  

લાગે છે aણે મગજમા ¹ા$ફક óમ છેં  
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ટ3વીને નેટ સ$ફßગમા એ તો એM�પટં �   

ને ચોMડ3મા સફનાં �  પડ3કા એમનેમ છે 

બક�ાઉ.ડમા ચાલતા આધીરૅ ં 'ના )ો�ામોને હC.ગ કરC 

આતો પRની છે કC સસરાએ મોMલેલ �પેમ છે? 

અધીર અમદાવાદ3 

અગર Sમ મીલ aઓ S"હC $હ કાટ ખાય{ગે હમુ ુ , 

S"હC ખા કC જમાને ભરક3 gખ ભાગ ડાલ{ગે હમુ ું ં , અગર Sમ િમલ aઓુ ..  

બીના કોઇ �.હા યે સa હ"કોુ  કÚસી દC'દ3 હÚ? S"હ3 આકર યહા દCખો હમે $કતની તકલીફ હÚુ . 

તેર3 મનોરજન કC ખાિતરં .. હો..હો..હો..હો.. તેર3 મનોરજન કC ખાતીર હમે હયા બધ કર $દયા ં ં

હÚ... 

અગર Sમ મીલ aઓ S"હC હ3 કાટ ખાયેગે હમુ ુ ... 

તેરC ઘર પે ના આયે કOભ, કOભ ડાકા ડાલા ના કહ3, 

ના ક3સી સે ઉધાર Oલયા Mભી, ના કહ3 પે બ�બ ફકા હÚC ...  

તો ફ3ર યે ઐસી સa H?ુ.. હો..હો..હો..હો.. તો $ફર યે સa હમે $હ H.ુ..?? 

કસમ ~દા ક3 કસમ S"હC હ3 કાટ ખાયેગે હમુ ુ ં ...  

S"હC હમ અપને પીજરC મે કOભ ઐસે ફસા લ{ગેુ ,  

તેરC �ગી ધોિતયા ફાડકC zમાલ બના દwગે હમું , 

~દા ભી ના બ\ેુ  ઐસી હાય દwગે હમ..  

અગર Sમ મીલ aઓ S"હC હ3 કાટ ખાયેગે હ'ુ ુ .્....અગર Sમ મીલ aઓ S"હC હ3 કાટ ુ ુ

ખાયેગે હ'.્. 

*અઢ3 અ\ર� ચોમા�ુ ું ,ં ને બે અ\રના અમે; 

ખોટ પડ3 અડધા અ\રની, �ર3 કરજોૂ .. તમ!ે 

Vણ અ\રના આકાશ ેઆ બે અ\રની વીજ, 

બે અ\રનો મોર છેડતો સાત અ\રની ચીજ. 

ચાર અ\રની ઝરમર ઝીલતા zવાડા સમસમેં ં ં , 

ખોટ પડ3 અડધા અ\રની, �ર3 કરજોૂ .. તમ!ે 

ચાર અ\રના ધોધમારમા Åલબલ આપણા ફOળયાં ં ;ં 

�ખમા આ�યા પાચ અ\રના ગળા�ડ ઝળઝOળયાં ં ં ં ૂ !ં 
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Vણ અ\ર� કાળ@ કહો નેુ ં ંુ , ઘાવ કCટલા ખમે ? 

ખોટ પડ3 અડધા અ\રની, �ર3 કરજોૂ .. તમ!ે 

પાચ અ\રનો મેઘાડબરં ં , બે અ\રનો મેહ, 

અઢ3 અ\રના ભાmયમા લOખયો અઢ3 અ\રનો èહેં ! 

અડધા અ\રનો તાળો જો મળે, તો સઘ� ગમે, 

ખોટ પડ3 અડધા અ\રની, �ર3 કરજોૂ .. તમ!ે 

Vણ અ\ર� માવ¥ 'જ સગ અટકળ અટકળ રમેુ ું ં ંુ ! 

ખોટ પડ3 અડધા અ\રની, �ર3 કરજોૂ .. તમ!ે 

* દ3કરો મારો બેવડો હારો દાI પીધેલ છેુ . 

ભા# જરા છેટા રCજો આ åલ પીધેલ છેુ . 

$દકરો મારો બેવડો હારો.. 

રખડશ,ે રઝળસ,ે આળોટસ ે 

અરધી રાત lધી અળધો નાગો થઇ ુ .. 

ગાળો દCહC બેફામ પછ3 ખાહC ભાઠા ચાર.. 

આપવા તેને ડફર પાહC થી બે પોટલી રાખેલ છેC . 

$દકરો મારો બેવડો હારો.. 

ગામ આખાની Oખ0લી# ઉડાડCુ  

ને મળે સવારC ગધાતી ગટર માં .. 

$દકરો મારો બેવડો હારો દાI પીધેલ છેુ .  

=~=~બેવડા નો બાપો..~=~=   માલધાર3માલધાર3માલધાર3માલધાર3 
 

EMI 

Bhul kari loan leva ni , Leta levai gai... 

Pachad thi khabar padi , Apna hathe j apni kabar khodai gai... 

 

Fakdu angreji bolati chhokari , Koni e god lagavi gai... 

EMI bharvana avya tyare khabar padi , Aa to ullu banavi gai... 

 

Deva ( loan) mukali ti chhokari ne leva mokale che bhaiiii ( gunda ) ,  

Have kasam lidhi aavi bhul biji var na karaiiii.... 

-િવશાલ 
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વાતો ના વડા કરતા અમે �જરાતીુ  

ટોિપક મોટા ઉભા કરતા અમે �જરાતીુ  

પૈસા સાચવતા આવડC કC ના આવડC 

પૈસા ~બ બનાવતા અમે �જરાતીુ ુ  

બીaને ~શ રાખી ~શ રહCવામા અ�વલુ ુ  

બીa માટC aન પણ આપતા અમે �જરાતીુ  

$ફકર ના કરશો અમાર3 કોઇ કદ3 

~દના માટC હાલી નીકળતા અમે �જરાતીુ ુ  

ફરઝાના 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વF મા$હિત માટ વF મા$હિત માટ વF મા$હિત માટ વF મા$હિત માટ ુુ ુુ CC CC જોતા રહો વાચતા રહો જોતા રહો વાચતા રહો જોતા રહો વાચતા રહો જોતા રહો વાચતા રહો �જરાતી �જરાતી �જરાતી �જરાતી ુુ ુુ હા�ય લખન કો"#િનહા�ય લખન કો"#િનહા�ય લખન કો"#િનહા�ય લખન કો"#િનેે ેે ુુ ુુ ટ3ટ3ટ3ટ3 ઓર,ટ ઓર,ટ ઓર,ટ ઓર,ટુુુુ  

આશા છ ક આ ��તક તમન ગ"# હશ આનો Oબજો ભાગ અન આવા Oબa ��તકો પણ ર@ કરવાનો આશા છ ક આ ��તક તમન ગ"# હશ આનો Oબજો ભાગ અન આવા Oબa ��તકો પણ ર@ કરવાનો આશા છ ક આ ��તક તમન ગ"# હશ આનો Oબજો ભાગ અન આવા Oબa ��તકો પણ ર@ કરવાનો આશા છ ક આ ��તક તમન ગ"# હશ આનો Oબજો ભાગ અન આવા Oબa ��તકો પણ ર@ કરવાનો ે C ે ે ેે C ે ે ેે C ે ે ેે C ે ે ેુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુુ

અમારો િવચાર છ અમારો િવચાર છ અમારો િવચાર છ અમારો િવચાર છ ેે ેે  
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