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નિવેદિ 
 

 અમેરરકાનાાં ઘણાાં છાપામાાં ‘બાળકોના પત્રો’ નામનો એક ત્તવભાગ આવે છે. એરરક 
માશુલ અને સ્ટુઅટુ હેંપલ એનુાં સ ાંપાદન કરે છે. જે બાળકોને કાાંઈ પત્ર લખવા હોય િે 
એમની પર મોકલે. િમેાાંથી પસાંદ કરેલા આ સાંપાદકો અનેક છાપાાં પર મોકલે અને તયાાં એ 
સામટા પ્રગટ થાય. 

 એવા પત્રોમાાંથી કેટલાક ચ  ાંટીને બેય સાંપાદકોએ 1966માાં એક ર્ોપડી બનાવી, િેનુાં 
નામ ‘ચર્લડ્રન્સ લેટસ ુટુ ગોડ’ (ભગવાનને બાળકોના પત્રો). ઘણાાં વરસો પર અમરેરકામાાં 
મેં િેની કાર્ા પ  ઠાની નવી આવતૃ્તિ જોઈ િેની પર છાપેલુાં હત ુાં કે િેની પાકા પ  ઠાની 
આવતૃ્તિની દસ લાખ નકલો વેર્ાઈ ચ  કી હિી. (અતયારે િો કોણ જાણે કેટલી નકલો વેર્ાઈ 
ગઈ હશે !) આ નવી આવતૃ્તિમાાં સાંપાદકોમાાંના એક સ્ટુઅટુભાઈએ દોરેલાાં બાળકોનાાં ચર્ત્રો 
છે. બાળકોના જેવા હસ્િાક્ષરોમાાં બધા પત્રો છપાયેલા છે. ર્  ળ પત્રોમાાં હિી િે જ ભાષા 



 

અને જોડણીની ભ  લો સાથે એ ર્ોપડીમાાં ર્  ક્યા છે. દરેક પાના પર બેર્ાર લીટીનો એક 
પત્ર.   

એ ર્ોપડીને આધારે ગજુરાિી બાળકો લખે િેવા પત્રોની કલ્પના કરીને આ 
ખીસાપોથીમાાં થોડાક ર્  ક્યા છે. િે જોઈને કોઈ ગજુરાિી અખબારને ‘બાળકોના પત્રો’ 
નામનો ત્તવભાગ શરૂ કરવાની પ્રેરણા મળશ,ે એવી આશા છે. જિે રદવસે આપણાાં બાળકોએ 
ખરેખર લખેલા પત્રોની આવી ર્ોપડી િેમાાંથી િૈયાર થઈ શકે. બાળકોના ચર્િમાાં કેવા કેવા 
ત્તવર્ારો, લાગણીઓ, આકાાંક્ષાઓ, ત્તનરાશાઓ પેદા થિાાં હોય છે િેનો અંદાજ એમાાંથી 
મોટેરાાંને મળશે.  

  ‘ચર્લડ્રન્સ લેટસુ ટુ ગોડ’ની સુાંદર ચર્ત્રોવાળી અંગે્રજી ર્ોપડી જેમની િેમ ભારિમાાં 
છાપવાનુાં મન કોઈ પ્રકાશકને થાય, િો િેને પણ આપણાાં ઘણાાં બાળકો હોંશે હોંશે વસાવશે. 

 

મહને્દ્ર મેઘાણી



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 1 

 

 

                         ભગવાન, 

     અલાદીનના જેવુાં જાદુઈ ફાનસ જો ત ુાં મને આપે,  
          િો િારે જે જોઈએ િે હુાં િને આપીશ. 
 

- લીલી  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 2 

 

        

       વહાલા ભગવાન, 

      મારા બાપ ુબહ ુહોંત્તશયાર છે. 

      કદાર્ એ િમને મદદરૂપ થાય. 

    - િોમાર  

 



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 3 

 

 

 

                      વહાલા ભગવાન, 
 

તુાં માણસોને મારી નાખીને પછી પાછા નવા માણસ બનાવે છે,  
         એનાાં કરિાાં અતયારે જે માણસો િેં બનાવેલા છે 
               િેમને જ કાયમ રાખિો કેમ નથી ? 
        

         - રત્તવ 



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 4 

  

       

 

         વહાલા ભગવાન, 

        મારે પાંખી બનવુાં છે. િમે જો એટલુાં કરશો 
     િો હુાં વર્ન આપુાં છાં કે પછી ઘણા રદવસ સધુી 
                હુાં બીજુ ાં કાાંઈ નરહ માગુાં. 
 
       - સાગર  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 5 

 
 
 
 
                    વહાલા ભગવાન, 
 

     અમારા ઘરમાાં બહ ુધરમ પળાય છે, 
      માટે અમારી કાાંઈ ચર્િંિા ન રાખશો. 
 

    - બેલા 
  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 6 

 

       પ  જ્ય ભગવાન, 

     અમારે અમારા ત્તશક્ષક સામે ફરરયાદ છે કે 
      િે વાિવાિમાાં ખીજાઈ જાય છે. 
       અમારે કાાંઈ પણ પ  છવુાં હોય િો કહ ેછે કે ‘ર્  ાંગો બેઠ.’ 
         એટલે અમે િારી આગળ એટલુાં માગીએ છીએ કે 
      તુાં એમને સારા બનાવ. 
 

               - ત્તસધ્ધાથ ુ
  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 7 

 

 

  વહાલા ભગવાન, 

અમારે જનાવરો જેવી રૂાંવાટી હોિ િો 
  કપડાાં પહરેવાની જરૂર જ ન પડિ. 

                 િમે આવુાં કદી ત્તવર્ારેલુાં ? 
 

  - કૃપા 
  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 8 

 

વહાલા ભગવાન, 

લોકો ગાંદા શબ્દો ન બોલે એવુાં ત ુાં ઈચ્છે છે, 
િો પછી િેં એવા શબ્દો બનાવ્યા જ શુાં કરવા ? 

 

- જજગર 

  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 9 

 

               વહાલા ભગવાન, 

         અમારા બાજુના ઘરમાાં રહિેાાં  
બહને અને એમના વર બહ ુમોટેથી ઝઘડે છે. 
      િો ખ  બ સારા ત્તમત્રો હોય િેમને જ 
        િમારે પરણવા દેવાાં જોઈએ. 
 

                - માહી 
  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 10 

 

        વહાલા ભગવાન, 

        િમે સાર્ ેજ છો ?  
         કેટલાક લોકો એમ માનિા નથી. 
       જો િમે ખરેખર હો, િો િમારે એવા લોકોને 
           ખાિરી કરાવવા કાાંઈક કરવુાં જોઈએ. 
 

             - ત્તનહાર  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 11 

 

                 વહાલા ભગવાન, 

        ઘણા વખિથી િેં કોઈ નવુાં જાનવર 
                 બનાવ્્ુાં જ નથી , 
          અમારી પાસે એનાાં એ જ જ નાાં  
             જનાવર છે. એમ કેમ ? 
 

              - નીરજ  

  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 12 

 

        વહાલા ભગવાન, 

 

       શુાં છોકરીઓ કરિાાં છોકરાઓ 
        વધ ુસારા હોય છે ? 
         મને ખબર છે કે િમે છોકરા છો, 
           પણ િટસ્થ બનવાનો પ્રયતન કરજો. 
       

                                            - શેણી 
  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 13 

 

 

               વહાલા ભગવાન, 

 મને કહશેો કે બધા માણસો ક્યાાંથી આવે છે ? 
     આશા રાખુાં છાં કે મારા બાપનુા કરિાાં 
     વધ ુસારી રીિે િમે સમજાવી શકશો. 
 
                  - ત્તપનાકી 

  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 14 

 

 

વહાલા ભગવાન, 

  હુાં પ્રયતન િો કરુાં છાં કે 
 ગાાંધીજી જેવો થાઉં અને 
   કદી ખોટુાં ન બોલુાં, 

  પણ કોઈક વાર હુાં ભ  લી જાઉં છાં. 
 

  - સમીર  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 15 

 

 

               વહાલા ભગવાન,  

         િને યાદ છે ને પેલે રદવસ ે
        વરસાદ એટલો બધો પડેલો 
         કે ત્તનશાળે જવાનુાં નહોત ુાં ? 
       િો ફરીથી એવુાં ન થઈ શકે ? 
 
                - ગૌરી 



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 16 

 

       વહાલા ભગવાન, 

  િમે હાંમેશા યોગ્ય વ્યક્તિમાાં જ  
 યોગ્ય આતમા ર્  કો છો ? 

િમારાથી શુાં ભ  લ ન થઈ શકે ? 
 

- લૈલા 

  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 17 

 

 

ભગવાન,  

          ઝટ મને એક ભાઈ દેજો. 

 

    - માનસી 

  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 18 

 

 

  ભલા ભગવાન, 

     રાતે્ર જ્યારે અમારે ખરેખરી જરૂર હોય છે, 
    તયારે ત ુાં સ  રજને કેમ અહીં નથી મોકલિો ? 

 

 

   - આશીષ 

  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 19 

 

            વહાલા ભગવાન, 

 
      બધાાં કહ ેછે કે મારાાં માબાપે 
         મને દિક લીધેલો છે. 
  િો હુાં સાર્ા બાળક જેવો જ ગણાઉં ? 
 

             - અસીમ 

  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 20 

 

શ્રીમાન ભગવાન, 

 
જે લોકો ભગવાનમાાં માનિા નથી 
  એમના ત્તવશે િમે શુાં ધારો છો ? 
 આ િો કોઈ બીજાએ પ  છાવ્્ુાં છે. 

 

એક ત્તમત્ર , સારહલ 

  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 21 

 

                   વહાલા ભગવાન, 
 

       બાજુવાળાાં કાંર્નબેનને ઘેર નવુાં રેફ્રીજરેટર આવ્્ુાં. 
 િેનુાં મોટુાં ખોખુાં અમને આપ્ુાં, િેમાાં અમે ઘરઘર રમીએ છીએ. 
        એટલે િમે મને ગોિિા હો, િો હુાં તયાાં હઈશ. 
 

                                   - સોનમ 

  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 22 

 

વહાલા ભગવાન, 

આ સાથે એક રૂત્તપયો મોકલુાં છાં, 
િે મારા કરિાાં પણ ગરીબ કોઈ બાળકને આપજો. 
 

સપ્રેમ , સહુાની 

  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 23 

 

            વહાલા ભગવાન, 

     મારા બાપજુી કહ ેછે કે બાળપણ એ 
       જજિંદગીનો સહથુી સારો સમય છે. 
       પણ એમને જરા એટલુાં કહજેો કે 
          જો રાિે મોડે સધુી જાગીને  
     અમે કયારેય ટીવી જોઈ ન શકીએ, 
         િો એ બાળપણ શુાં કામનુાં ? 
 

                - સમુીર  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 24 

 

    વહાલા ભગવાન, 

મારે જ્યારે અદૃશ્ય બનવુાં હોય તયારે બની શકુાં, 
 એવુાં જો ત ુાં કરે, િો ત ુાં કહીશ િે બધુાં હુ ાં કરીશ. 

     બોલ, છે કબ  લ ? 
 

 

   - િારો દોસ્િ, ત્તમરહર 

  



ભગવાિિે બાળકોિા પત્રો * 25 

 

             વહાલા ભગવાન, 

        મને એક ગલરુડ્ુાં મોકલજો. 
  આ પહલેાાં કોઈ દી મેં કાાંઈ માગેલુાં નથી. 
  િમિમારે િમારા ર્ોપડામાાં જોઈ લેજો. 
 

 

                 - િાન્યા 
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વહાલા ભગવાન, 

મારે ત્તશક્ષક થવુાં છે 
  જેથી હુાં મારી આસપાસના લોકો પર  

     દાદાગીરી કરી શકુાં. 
 

 

    - ત્તિરૂષા 
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               વહાલા ભગવાન, 

 
    મારા બાપા મારી પર બહ ુદાઝ રાખે છે. 
         એને કૃપા કરીને સારા કરજો. 
     પણ એને દુ:ખ પડે નહીં એટલુાં જોજો. 
 

 

            - િમારો , યશ  
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                                       વહાલા ભગવાન, 

                                          માફ કરજો,  
મેં અગાઉ કદી િમને કાગળ નથી લખ્યો , 
પણ આ અઠવારડયે જ મને લખિાાં આવડ્ુાં. 

 

 

                                        - રેહાન ( ઉંમર 5 )    


