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���� ����	 
અર� થોભો,  

જરા સાભંળો,  

આ �ુ ંકરો છો ?  

અર� માર  વાત ક�મ કોઈ સાભંળ#ુ ંનથી ?  

હવે 'ુ ં�ુ ંક(ંુ ?  

કોને ક'ુ ંમાર  પીડા ?  

આ લોકો ગાડંા થયા છે, કોઈ  સમજતા જ નથી. પોતાના ં-વાથ. માટ� મને પીડ  ર0ા છે .  

મારા જળ ને ગ1ું કર  ર0ા છે.  

મને માતા કહ� છે અને મારા જલ મા ંગટરો ની ગદંક  ઠાલવે છે.  

મારા જળ મા ંફ�5ટર ઓ6ુ ંઝેર  રસાયણ છોડ  મને 81ુિષત કર  ર0ા છે.  

કહ� છે માત અને માર� છે લાત.  

મારા જળના આધાર� રહ�લા મારા જળના <વો તરફડ  ને મર  =ય છે.  

મારો સ1ુપયોગ કરવાના બદલે મને નાથવાના 8ય?ન કર� છે.  

પણ એ સમજતા નથી ક� આમ કર ને એ લોકો પોતાના ં જ પગ ઉપર Aુહાડ  માર  ર0ા છે. 

યાBાCઓ આવીને મને વદંન તો કર� છે પણ કચરો પણ મારામા ંનાખે છે. 

�ુ ંકોઈ બાળક પોતાની મા ંસાથે આEુ ંકર� ? અને કર� તો મા ંસહન કર� ?  

પાણી અને વાણીનો 1ુ(ુપયોગ ના કરો એમ બધા કહ� છે. પણ અમલ કર� છે ?  

આ 1ુFટતાના કારણે મારા જળ Gકુાવા માડંHા છે. મા(ંુ જળ મલીન બની ગIુ ંછે  પીવા લાયક  તો 

રJુ ંજ નથી.  

મા(ંુ જળ K અLતૃ સમાન ગણા#ુ ંએ આK પ� ુઓ ને કામ 6ુ ંનથી . 

મને પણ N-ુસો આવે છે અને એટલે જ 'ુ ંમા(ંુ (ુO -વPપ બતાવી ચેતEુ ંQ ં. 

મારા તટ પર ઉભેલા આ ERૃો પણ ડર� છે આ માનવી થી ,થર થર કંપે છે ક� =ણે હમણા જ કોઈ 

આવી ને મને કાપી નાખશે .  

એપોકાર  ને કહ� છે  'ુ ં તમારો િમB Q ં , મને કાપો નહ  પણ બધા =ણે નદ , ધરતી, ERૃો ના 

1ુTમન બની ગયા છે . 
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કોઈ સમજ#ુ ંજ નથી ને 'ુ ંUમુો પાડ  ને  પોકા(ંુ Q ંમને બચાવો,કોઈ માર  મદદ કરો .તમે મને 

બચાવો 'ુ ંતમને બચાવીશ .  

હવે માર  સહન શV5ત  Wરુ  થઇ ગઈ છે  .  

પછ  ક�તા નહ  ક� અમને ખબર નોતી .  

જો નહ  સમજો , નહ  Gધુરો તો પYરણામ માટ� તૈયાર ર�જો . 

અમે તમાર  [જ\દગી 6ુ ંઅિવભા]ય ^ગ છ એ.  

અમાર  કાળ< લવેી તમાર  ફરજ છે . નવી પેઢ  ને `શુહાલ <વન અને 8Aૃિત ની Gુદંરતા  મળે 

એEુ ંજો ઇaછતા હોય તો આજ થી જ અમાનવીય Aૃ?યો છોડ  દો .  

વb ુERૃો વાવો અને પાણી  નો સcંહ કરો.  

8Aૃિત એ6ુ ં(ુO -વPપ બતાવે એ પહ�લાજ તમે એ6ુ ંજતન કરો . 

જળ ને મલીન કરવા6ુ ંછોડો .dબચારા L ૂગંા <વો ના િનસાસા શાને લોછો ?  

એમને પણ આ ધરતી પર <વવા નો હક છે  .પાદંડા અને પાણી Kનો ખોરાક છે એ ક�મ બગાડો 

છો?  

હfુ સમય છે સમ< =વ . નહ  તો આવતી પેઢ   આ 1ુશAૃ?ય માટ� તમને  Nનેુગાર માનશે અને 

તમાર  પાસે એનો જવાબ નહ  હોય .  

કદાચ એEુ ંપણ બને ક� 81ુિષત પયા.વરણ ને કારણે દર�ક ઘર મા ંરોગીFટ અથવા ખોડવાCં બાળક 

જ�મે .  

મા(ંુ કામ હ#ુ ંતમને સમ=વા6ુ ં .હવે તમાર� િવચારવા6ુ.ં 

8Aૃિત મા ં6ુ ં-વPપ  છે . મા ંના 8ેમ નો આનદં લેવાય ,મા ંને બરબાદ ના કરાય . 

હ� !રામ AૃFણ તમાર  ગગંા જLનુા મેલી થઈ ગઈ ,આ માનવી ની AુUiુj ને લીધે . 

હવે તમે જ એને સદUiુj આપજો  

 

 


