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ભાયો શો ગનુો? 

સ્ટેન સ્વાભી , તા.06-10-2020 
 

છેલ્રા ત્રણ દામકાથી ભેં આદદલાવીઓના આત્ભવન્ભાન અને તેભના આત્ભગૌયલલૂવક જીલન જીલલાના 
આધધકાય ભાટેના વઘંવ વાથે ભાયી જાતને જોડલાની અને તેભને વાથ આલાની કોધળળ કયી છે. એક રેખક 
તયીકે ભેં તેભના જુદા જુદા પ્રશ્નોનુ ંઆકરન કયલાની કોધળળ કયી છે. એ દયમ્માન ભેં કેન્ર તેભ જ યાજ્મ 
વયકાયોની અનેક આદદલાવી-ધલયોધી અને રોક-ધલયોધી નીધતઓની ધલરુદ્ધ ોતાની અવભંધત રોકળાશી ઢફે 
વ્મક્ત કયી છે. ભેં વયકાય અને વત્તારૂઢ વ્મલસ્થાની અનેક નીધતઓના ંનૈધતકતા, ઔચિત્મ તેભ જ 
કામદેવયતા અંગે લાધંા ઉઠાવ્મા છે.  
 

ભેં ફધંાયણની ાિંભી અનસુચૂિના ખોટા અભર વાભે લાધંો ઉઠાવ્મો છે. આ અનસુચૂિ ફધંાયણની કરભ 
244(એ) અનવુાય છે. તે સ્ષ્ટણે એભ જણાલે છે કે યાજ્મભા ંએક આદદલાવી વરાશકાય દયદ શોલી 
જોઈએ. તેભા ંભાત્ર આદદલાવીઓ જ શોમ અને તે દયદ યાજ્મારને આદદલાવીઓના ધલકાવ અને યક્ષણ 
ભાટે વરાશ આે.  
 

ભેં છૂ્ુ ંછે કે ળા ભાટે આ કામદાને નજયઅંદાજ કયલાભા ંઆલે છે. 1996ભા ંફનેરા ેવા કામદાએ શરેી 
લાય એભ સ્લીકાયુું કે દેળના આદદલાવી વમદુામોનો ગ્રાભ વબા દ્વાયા સ્લળાવન કયલાનો ોતાનો વમદૃ્ધ 
વાભાજજક અને વાસં્કૃધતક ઈધતશાવ છે.  
 

વલોચ્િ અદારતે 1997ભા ંકેવ ન.ં 4602ભા ંજે ચકુાદો આપ્મો તેને ધલે વયકાય ચૂ યશી છે અને તેને ધલે 
ભેં વતત ભાયો અણગભો જાશયે કમો છે. આ ચકુાદાનો આળમ એ શતો કે આદદલાવીઓને તેભની જભીન ય 
જે ઉત્ખનન થામ છે તેના ય ધનમતં્રણ યાખલાનો અધધકાય આલો અને તેભના આધથિક ધલકાવભા ંતેભનો 
વશમોગ રેલો.  
 

2006ભા ંથમેરા લન્મ જભીન અધધકાય કાનનૂને રાગ ુાડલાભા ંવયકાયની ઉદાવીનતા વાભે ણ ભેં વતત 
દુુઃખ વ્મકત કયુું છે. આ કાનનૂનો ઉદે્દળ આદદલાવીઓ અને લન-આધાદયત વમદુામો વાથે વદીઓથી જે 
અન્મામ થતો શતો તે દૂય કયલાનો છે.  
 

ભેં છૂ્ુ ંછે કે ળા ભાટે વયકાય વલોચ્િ અદારતના 2000ના કેવ ન.ં 4549ના ચકુાદાનો અભર કયતી નથી 
કે જેભા ંએભ કશલેાભા ંઆવ્યુ ંછે કે જેની જભીન છે એનુ ંખનીજ છે. ભેં એભ છૂ્ુ ંછે કે ળા ભાટે વયકાય 
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જભીનના ખયા ભાચરકોને કોઈ જ દશસ્વો આપ્મા ધલના કોરવાના બ્રોકની શયાજી કયીને તે ખાનગી 
કંનીઓને આી દે છે.  
 

જભીન વંાદન ધાયા-2013 અનવુાય ઝાયખડં વયકાયે 2017ભા ંજે સધુાયા કમાવ તેના ઔચિત્મ ધલે ણ ભેં 
વલારો ઉઠાવ્મા છે. આ સધુાયો આદદલાવી વમદુામો ભાટે ધલનાળ નોંતયલાનુ ંશધથમાય ફનળે. આ સધુાયા 
દ્વાયા વયકાયને કોઈ ણ પ્રોજેક્ટનુ ં‘વાભાજજક અવય મલૂ્માકંન’ કયલાભાથંી મકુ્ક્ત ભી જામ છે; તેભ જ 
ખેતી અને અનેક ાક આતી પદ્રુ જભીનના ચફન-ખેતી ઉમોગ ભાટે ભાગવ ભોકો થામ છે.   
 

વયકાય દ્વાયા રેન્ડ ફેંક સ્થાલા ભાટેની દયખાસ્ત આલી ત્માયે ભેં તેનો વખત ળબ્દોભા ંધલયોધ કમો . રેન્ડ 
ફેંક આદદલાવીને વંત કયલાની એક લધ ુકોધળળ છે; કાયણ કે તેનાથી ગાભની વામદુાધમક જભીન 
વયકાયની ફને છે અને ગ્રાભ વબાની નદશ. એટરે વયકાય ોતાની ભયજી મજુફ એ જભીન કોઈને ણ 
એટરે કે કંનીઓને આી ળકે છે.  
 

જે શજાયો આદદલાવીઓ કે મૂ ધનલાવીઓ જભીન વંાદન કે ધલસ્થાનનો ધલયોધ કયે છે અને વલાર 
ઉઠાલે છે, તેભના ય તેઓ નક્વરલાદી શોલાનો આયો મકૂલાભા ંઆલે છે અને તેભની ધયકડ કયલાભા ં
આલે છે. ભેં તેનો ધલયોધ કમો છે. ભેં લડી અદારતભા ંઝાયખડં વયકાય ધલરુદ્ધ એક જાશયે દશતની અયજી કયી 
શતી. તેભા ંએલી ભાગણી કયી શતી કે (1) તભાભ ધલિાયાધીન કેદીઓને જાત મિુયકા ય છોડલાભા ંઆલે. 
(2) અદારતી કેવો ઝડથી િરાલલાભા ંઆલે કાયણ કે ભોટા બાગના આલા કેદીઓ વાભે ખોટા આયો છે 
ભાટે તેઓ છૂટી ળકે છે. (૩) આ ભાભરે રાફંા વભમથી અદારતી કેવો િારે છે તેથી તેને અંગે એક વધભધત 
નીભલાભા ંઆલે અને કેવભા ંધલરફંના ંકાયણોની તાવ તે કયે . (4) ોચરવ કાિા કાભના કેદીઓ અંગે જે 
ભાદશતી ભાગંલાભા ંઆલી છે તે આે.  
 

આ કેવ કમે ફે લવ કયતા ંણ લધ ુવભમ લીતી ગમો યંત ુશજુ સધુી ોચરવે કાિા કાભના કેદીઓ અંગે 
યૂી ભાદશતી આી નથી. હુ ંભાનુ ંછ ંકે આ જ કાયણ છે કે ળોણખોય વ્મલસ્થા ભને તેના યસ્તાભાથંી 
શટાલલા ભાગેં છે. ભને તેના ભાગવભાથંી શટાલલાનો વૌથી વશરેો યસ્તો એ છે કે ભને ખોટા કેવભા ંગબંીય 
આયોોભા ંપવાલલો અને વાથે વાથે ફેકસયૂ આદદલાવીઓને ન્મામ ભલાની પ્રદિમા ય ણ બે્રક લાગે.  

 

સ્ટેન સ્વાભી: સત્મનનષ્ઠ, પ્રનતફદ્ધ, નવનમ્ર અને સઘંષષશીર મોદ્ધા  

 

“ભાયી સાથ ેજે કંઈ થઈ યહ્ુ ંછે તે ભાત્ર ભાયી સાથ ેજ ફનનાયી કોઈ એકરદોકર ફાફત નથી. આ 
એક વ્માક પ્રક્રિમા છે કે જે સભગ્ર દેશભા ંચારી યહી છે. આણે સૌ જાણીએ છીએ કે કેવી યીતે 
દેશભા ંજાણીતા બદુ્ધદ્ધજીવીઓ, વકીરો, રખેકો, કનવઓ, કામષકતાષઓ અને નવદ્યાથી નેતાઓને જેરભા ં
નાખવાભા ંઆવી યહ્યા છે. એવુ ંએટરા ભાટે થામ છે કે તેઓ ોતાની અસભંનત દશાષવી યહ્યા છે 
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અથવા તો બાયતની પ્રસ્થાનત વ્મવસ્થા સાભે તેઓ સવાર ઉઠાવી યહ્યા છે. આણે આપ્રક્રિમાનો 
ક્રહસ્સો છીએ. ભને આનદં છે કે હંુ ણ આ પ્રક્રિમાનો ક્રહસ્સો છં. હંુ અહીં એક મકૂ પે્રક્ષક નથી, યંત ુ
આ યભતનો બાગ છં. અને એને ભાટે ભાયે જે કોઈ ક્રકિંભત ચકૂવવી ડ ેતે ચકૂવવા તૈમાય છં.”  

- સ્ટેન સ્વાભી (તા.06-10-2020)   
 

તાનભરનાડુથી ઝાયખડંની સપય  

84 લીમ પાધય સ્ટેન સ્લાભી તા. 05-07-2021ના યોજ ળશીદ થમા. આણાભાથંી ઘણાને સ્ટેન સ્લાભીના ં
કામો ધલે ઝાઝી ખફય નથી. તેભણે ન્મામ અને વભાનતા ભાટે જજિંદગીબાય વઘંવ કમો . અન્મામ અને 
યાજ્મના દભનનો તેભણે બરુદં અલાજે ધલયોધ કમો. તેભણે ોતાનુ ંજીલન ઝાયખડંના આદદલાવીઓ કે મૂ 
ધનલાવીઓ લચ્િે વઘંવ વાથે લીતાવ્યુ ંઅને ોતાના જીલનના આખયી દદલવો સધુી તેઓ ોતાના ંમલૂ્મો 
અને ધલિાયધાયાને લગી યહ્યા.   
 
તેભનો જન્ભ 1937ભા ંતાધભરનાડુભા ંધત્રિી ખાતે થમો શતો. તેઓ તેભની યલુાનીભા ંજ જઝ્લીટ ફની ગમા 
શતા. 1957થી તેભણે વંણૂવતમા ોતાનુ ંજીલન લચંિત લગો ભાટે વભધિત કયી દીધુ ંશત ુ.ં ત્માયથી તેભણે 
ોતાનુ ંજીલન આદદલાવીઓ, દચરતો અને અન્મ લચંિત વમશૂોના અધધકાયો ભાટે કાભ  કયલાભા ંજ વ્મતીત 
કયુું. તેઓ 1965ભા ંશરેી લાય ઝાયખડંના િામફવ પ્રદેળભા ંઆવ્મા અને ત્માયથી ઝાયખડંના જ ફની 
ગમા.  

 

કેટરાકં લો છી તેભણે દપચરાઈન્વભા ંભધનરાભાથંી વભાજળાસ્ત્રભા ંઅનસુ્નાતકની દલી પ્રાપ્ત કયી . તે 
છી ાછા આલીને કોલ્શાનના આદદલાવીઓ વાથે ગાભભા ંયશીને તેભની જીલનદૃષ્ષ્ટ અને તેભની 
વભસ્માઓની ભાદશતી ભેલી. વાભાજજક વ્મલસ્થાનુ ંલધ ુઆકરન કયલા ભાટે 1974ભા ંતેઓ ફેલ્લ્જમભ 
બણલા ગમા. ત્મા ંતેભને ીએિ.ડી. કયલાનો ભોકો ભળ્મો. યંત ુતેઓ વાભાજજક દયલતવનને પ્રાથધભકતા 
આતા શતા એટરે તેઓ બાયત યત આવ્મા. છી 15 લવ સધુી ફેંગ્રોય ની ઇષ્ન્ડમન વોશ્મર 
ઇન્સન્સ્ટટયટુભા ંકાભ કયુું. ત્મા ંતેભણે વેંકડો યલુાનોને લૈજ્ઞાધનક યીતે  વાભાજજક વભસ્માઓનુ ંઆકરન કયતા ં
ળીખવ્યુ ંઅને સ્થાધનક સ્તયે રોકોને ભદદ કયલા ભાટે પ્રોત્વાદશત કમાવ.  
 

1991થી સ્ટેન સ્લાભી ણૂવ વભમ ભાટે ઝાયખડં આલી ગમા. તેભણે િામફવભા ંરગબગ એક દામકા સધુી 
આદદલાવીઓના અધધકાયો ધલે કાભ કયુું. છી તેભણે યાિંીભા ં‘ફગીિા’ની સ્થાનાભા ંભશત્ત્લણૂવ ભધૂભકા 
બજલી. ‘ફગીિા’ વાભાજજક કામવકતાવઓ અને યલુાનો ભાટે તથા આંદોરનો ભાટે વશમોગ ઊબી કયનાયી 
વસં્થા ફની અને જુદા જુદા ધલમો ય વળંોધનનુ ંએક કેન્ર ફની. સ્ટેન સ્લાભી એક કુળ પ્રધળક્ષક શતા. 
તેભણે વેંકડો યલુાનોને વાભાજજક ધલશ્રેણ, ફધંાયણીમ અધધકાયો અને અને કામદા ધલે ધનયંતય જ્ઞાન 
ીયસ્યુ.ં   
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સ્ટેન સ્લાભી િામફવભા ંઆદદલાવી વમદુામ થી ખફૂ જ પ્રબધલત થમા શતા. આદદલાવીઓનો જ, જભીન 
અને જગંર વાથેનો નાતો, તેભની વામદુાધમક સ્તયની ધલિાયવયણી, તેભની રોકળાશી પ્રદિમાઓ, 
તેભનાભાનંી વભાનતા, તેભની વયતા અને જીલનદૃષ્ષ્ટથી તેઓ ખફૂ જ પ્રબધલત થમા શતા. તેભણે 
ોતાના જીલનભા ંણ આ મલૂ્મોને અનાવ્મા ંશતા.ં તેઓ ચિસ્તી ધભવની ઉદાયભતલાદી ભીભાવંાના વભથવક 
શતા. તેઓ ભાનતા શતા કે રોકો લચ્િે અને વય જીલન લીતાલીને અન્મામ અને અવભાનતાની વાભે 
વઘંવ કયલો એ જ ધભવની મૂ બાલના છે. તેભણે ખફૂ વય અને વાદગીણૂવ જીલન લીતાવ્યુ.ં તેઓ 
અત્મતં ધલનમ્ર શતા. તેઓ ોતાના ંમલૂ્મો અને ધલિાયધાયા પ્રત્મે અંત સધુી પ્રધતફદ્ધ યહ્યા.  
 

સ્ટેન સ્લાભી જેરભા ંણ ોતાના વાથી કેદીઓના ંજીલન, વઘંવ અને વામદુાધમક ભ્રાતતૃ્લથી પ્રબાધલત થમા 
શતા. તેભણે જેરભાથંી એક ત્રભા ંરખયુ ંશત ુ ં કે, “તભાભ પ્રધતકૂ દયક્સ્થધતઓ છતા ંતરોજા જેરભા ં
ભાનલતા ધફકતી યશ ેછે.” 
 

સઘંષષભમ જીવન 

છેલ્રા િાય દામકાથી સ્ટેન સ્લાભી જ, જગંર અને જભીનના મદેુ્દ આદદલાવીઓના ંફધંાયણીમ અધધકાયો 
ભાટે અડગણે રડતા યહ્યા શતા. જગંર જભીનના યક્ષણ ભાટેના ંઅનેક આંદોરનોભા ં તેભની ભધૂભકા 
ભશત્ત્લણૂવ યશી. નેતયશાટ દપલ્ડ પામદયિંગ યેંજ ધલયોધી આંદોરન, ખ ૂટંીનુ ંકોરવા-કાયો આંદોરન અને અન્મ 
આંદોરનોભા ંતેઓ આદદલાવીઓની વાથે તેભના વઘંવભા ંઊબા યહ્યા. તેભણે ધલસ્થાન, કંનીઓ દ્વાયા 
પ્રાકૃધતક વવંાધનોની લ ૂટં તેભ જ કાિા કાભના કેદીઓની ક્સ્થધત ધલે ગશન વળંોધનકામવ કયુું શત ુ.ં શજાયો 
આદદલાવીઓની નક્વરલાદના ખોટા આયોોભા ંધયકડ કયલાભા ંઆલતી યશી છે અને તેનો તેભણે બાયે 
ધલયોધ કમો છે. તેભણે વાયંડાના ંજગંરોભા ંિરાલામેરા ઓયેળન ગ્રીનશન્ટને કાયણે આદદલાવીઓના 
ભાનલ અધધકાયોનુ ંજે ઉલ્રઘંન થત ુ ંશત ુ ંઅને તેની આડભા ંજ, જગંર અને જભીનની લ ૂટં થતી શતી તેની 
વાભે ણ તેભણે ધલયોધ નોંધાવ્મો શતો.  
 

2016ભા ંઝાયખડંની બાજ વયકાય દ્વાયા વીએનટી-એવીટી કામદો અને જભીન વંાદન ધાયાભા ંજે 
નાગદયક ધલયોધી સધુાયા થમા તેનો તેભણે વતત ધલયોધ કમો. તેભણે યઘલુયદાવની વયકાય દ્વાયા ગાભની 
જભીનને રેન્ડ ફેંકભા ંમકૂીને કંનીઓને શલારે કયલાની જે નીધત અનાલલાભા ંઆલી તેનો ણ જોયદાય 
ધલયોધ કમો. તેભણે ફધંાયણની અનસુચૂિ-5 તેભ જ ેવા કામદાના અભર ભાટે અલાજ ઉઠાવ્મો. આ તભાભ 
પ્રશે્ન થમેરા ંજુદા ંજુદા ંઆંદોરનો અને અચબમાનોભા ંતેભણે ોતાનો વંણૂવ વશમોગ આપ્મો શતો . 
આદદલાવીઓની યંયાગત ળાવન વ્મલસ્થા એટરે ગ્રાભ વબા. તેભા ંતેભને વંણૂવ ધલશ્વાવ શતો. તેઓ 
ખ ૂટંીના ત્થરગઢી આંદોરનભા ંઆદદલાવીઓના સ્લળાવનના અધધકાયના વભથવનભા ંઊબા યહ્યા. તેભણે 
ભખૂભયાથી ભોત, આધાય કાડવને કાયણે વયકાયી વેલાઓ પ્રાપ્ત ના થલી અને વાપં્રદાધમક દશિંવા જેલા મદુ્દાઓ 
ય ણ વતત ધ્માન ખેંચ્યુ ંશત ુ.ં  
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દેળભા ંલધતી વયમખુત્માયળાશી અને બાયતના ફધંાયણના ંરોકળાશી , ધભવધનયેક્ષતા અને વભાજલાદના ં
મલૂ્મોના વતત થતા ધોલાણ વાભે ણ તેભણે ોતાનો અચબપ્રામ વ્મક્ત કમો છે. 2014થી અચબવ્મક્ક્તની 
સ્લતતં્રતા ય લધતા જતા હુભરાનો ણ તેઓ વતત ધલયોધ કયતા યહ્યા શતા.  
 

સ્ટેન સ્લાભીએ આ ધલમો ધલે આળયે 100 જેટરા ંસુ્તકો અને રેખો રખમા છે. તેભણે શભેંળા ંએલો પ્રમાવ 
કમો છે કે લધભુા ંલધ ુરોકો સધુી તેભના ધલિાયો શોંિે. અદશિંવક રોકળાશી આંદોરનોભા ંતેભનો દૃઢ ધલશ્વાવ 
શતો. યાિંીભા ંજ્માયે ણ આ પ્રશ્નો અંગે ધલયોધ પ્રદળવનો થતા ંશતા ંત્માયે શભેંળા ંતેભા ંસ્ટેન સ્લાભી શજાય 
યશતેા શતા. તેઓ શભેંળા ંજુદા જુદા મદેુ્દ કાભ કયતા ંવગંઠનો અને વાભાજજક કામવકતાવને એકવાથે રાલલાનો 
પ્રમાવ કયતા યહ્યા શતા. ‘ફગીિા’નુ ંફાયણુ ંશભેંળા ંતભાભ રોકો ભાટે ખલુ્લુ ંયશતે ુ ંશત ુ.ં ‘ફગીિા’ભા ંવૌને 
ોતાણુ ંરાગે તેનો તેઓ પ્રમાવ કયતા યહ્યા શતા.  
 

બીભા-કોયેગાવં કેસ અને સસં્થાગત હત્મા 
બીભા-કોયેગાલં કેવ ભોદી વયકાય દ્વાયા ઊબો કયામેરો એક ચફન-ામાદાય અને ખોટો કેવ છે. આ કેવનો 
ઉદે્દળ પક્ત દેળના ળોધત અને લચંિત લગોની તયપેણભા ંોતાની યજૂઆત કયનાયા અને વયકાયની 
રોકધલયોધી નીધતઓ વાભે વલાર ઉઠાલનાયા વાભાજજક કામવકતાવઓ અને બદુ્ધદ્ધજીલીઓને ત્રાવ આલાનો જ 
છે. સ્ટેન સ્લાભી એલા શજાયો કાિા કાભના કેદીઓના પ્રતીકવભ શતા કે જેઓ લોથી UAPA અને એલા 
ફીજા દભનકાયી કામદા શઠે ખોટા આયોોવય જેર બોગલે છે. તેઓ ોતે જેરભા ંગમા તે અગાઉના છેલ્રા 
થોડા ભદશનાઓભા ંNIA દ્વાયા કેટરામ દદલવો સધુી તેભની છૂયછ કયલાભા ંઆલી શતી. તેભા ંતેભણે વંણૂવ 
વશમોગ ણ આપ્મો શતો.  તેભણે એભ ણ કહ્ુ ંશત ુ ં કે જો લધ ુછૂયછની જરૂય ડે તો તેઓ તે ભાટે 
તૈમાય છે.  
 

સ્ટેન સ્લાભી દવ ભદશના જેરભા ંયહ્યા. તે દયમ્માન તેભની તફીફી કાયણોવયની કે અન્મ જાભીન અયજીઓ 
અનેક લાય યદ કયલાભા ંઆલી શતી. NIAએ વતત તેભના જાભીનનો ધલયોધ કમો શતો. યંત ુઆ દવ 
ભદશના દયમ્માન તેભની વાભે મકૂલાભા ંઆલેરા ખોટા આયોો ધલરુદ્ધ કોઈ યુાલો ભળ્મો નશોતો . આ કેવભા ં
જેરભા ંનાખલાભા ંઆલેરા ફાકીના 15 વાથીઓ ધલરુદ્ધ ણ કોઈ ણ પ્રકાયનો યુાલો ભળ્મો નથી. આજ 
સધુીભા ંકેવની સનુાલણી ણ ળરૂ થઈ નથી.  
 

84 લવના લમોવદૃ્ધ સ્ટેન સ્લાભી ગબંીય ફીભાયીઓથી  ીદડત શતા અને િારીને ણ ક્ામં જઈ ળકતા 
નશોતા. કોઈ ણ પ્રકાયની દશિંવક પ્રવધૃત્તઓભા ંતેઓ વાભેર થમા શોમ તેલો કોઈ ઈધતશાવ નશોતો. તેલી 
વ્મક્ક્તને આ પ્રકાયની માતના આલી એ રોકળાશી યાજ્મભા ંઅકલ્નીમ છે. સ્ટેન સ્લાભી યનો ત્રાવ અને 
તેભની થમેરી વસં્થાગત શત્માએ દેળની રોકળાશીભા ંલધી યશરેી તાનાળાશી, ફધંાયણીમ મલૂ્મોનુ ંથત ુ ંજત ુ ં
ધોલાણ અને ન્મામ વ્મલસ્થાની ધનફવતાને પયી એક લાય વૌ વાભે છતા ંકમાું છે.  
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સ્ટેન સ્લાભી છેલ્રા દદલવો સધુી અદારતને કશતેા યહ્યા શતા કે તેભને તેભના દોસ્તો ાવે યાિંી ાછા જવુ ં
છે.  તેઓ આણી ાવે ાછા તો ન આવ્મા ણ તેઓ વૌની માદભા ંઅને વઘંોભા ંજીલતા યશળેે . તેઓ 
આણા વૌને ભાટે પે્રયણા સ્રોત છે. તેભણે જીલન અને વઘંવનો ભાગવ દળાવવ્મો છે. આણે વૌએ એ વપયભા ં
આગ લધલાનુ ંછે. આદદલાવીઓના અધધકાયો ભાટેના વઘંવને તીવ્ર ફનાલલાનો છે, અને લધતી જતી 
તાનાળાશી અને રોકળાશી યના હુભરાનો વ્માક ધલયોધ કયલાનો છે.  
  “આણે અંત સધુી રડતા યહીએ  

  આણી જાતને ફચાવવા નક્રહ,  

ણ સત્તા સાભે સત્મ ફોરવા ભાટે.” 

 સ્ટેન સ્વાભી (તા.07-04-2021)      

 

પ્રકાશક: ગજુયાત સાભાજજક ભચં, તા. 22-07-2021.  


