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‘જગમોહને શ ું જોવ ું?’: ચૈતસિક િુંચલનોને પ્રગટ કરતી વાતાા 

જમતંત દરાર ગાધંીયગુના જાણીતા નલરકથાકાય અને લાતાાકાય છે. વાહશત્મના અનેક સ્લરૂ ય 
તેભણે તાની કરભ અજભાલી છે. ગજુયાતી અનલુાદ વાહશત્મ ક્ષેતે્ર એભણે આેલુ ંમગદાન અતલસ્ભયણીમ 
છે. વર્જનાત્ભક વાહશત્મના વદંબાભા ં જઈએ ત તેભની ફે નલરકથાઓ ‘ાદયના ં તીયથ’ અને ‘ધીમ ુ અને 
તલબા’ ખફૂ લખણામેરી અને પ્રતળષ્ટ કહટની વાહશત્ત્મક ગણુલત્તા ધયાલતી નલરકથાઓ છે. ત લાતાા ક્ષેતે્ર 
ણ તેભનુ ંભશત્ત્લણૂા પ્રદાન છે. આ ફને્ન વાહશત્મસ્લરૂના ખેડાણ વદંબે તેઓ અનખા વર્જક ફની યશ ેછે. 
આ ફને્ન વાહશત્મસ્લરૂ વાથે એભણે વાકંેર ભનલૈજ્ઞાતનક વદંબા-દૃષ્ષ્ટકણ ગજુયાતી કથાવાહશત્મને એક નલ 
લાકં આે છે. 

જમતંત દરાર લૂેના લાતાાકાય ચહયત્રકેન્દ્રી લાતાાઓ રખતા જ શતા. યંત ુએ લાતાાઓભા ંઆલતા 
ચહયત્ર ભટેબાગે તાના ફાહ્ય લાસ્તલથી વાકાહયત થતા રાગે છે. જમતંત દરાર ચહયત્રતનરૂણભા ંચહયત્રના 
ફાહ્ય લાસ્તલને ફદરે તેના ચૈતતવક લાસ્તલને તનરૂલાભા ં તલળે યવ દાખલે છે. આથી, તેભની લાતાાઓભા ં
આલત ચહયત્ર લચ્ચે વલંાદ ણ આલશ્મક્તા શમ ત જ થામ છે. વલંાદ શમ ત તે ણ ચહયત્રન તાની 
જાત, તાના જ ભન વાથેન વલંાદ શમ છે. આખી લાતાા ચહયત્રના ચચત્તભા ંજ ચારતી શમ છે. ચૈતતવક સ્તયે 
લાતાા આગ લધતી શલાના કાયણે એભની લાતાાઓભા ંબોતતક સ્થ-કાના વકેંત ણ ફહુ ઓછા જલા 
ભે છે. 

‘જગભશને શુ ં જવુ?ં’ લાતાાભા ં કથાલસ્ત ુનહશલતૌ છે. શભેયેજના કાયણે આંખની કીકી ાછની નવ 
તટુી જતા ં લાતાાનામક જગભશન રષ્ષ્ટશીન ફન્દ્મ છે. ડૉક્ટય તેને વાતં્લના આે છે. જગભશન ચચિંતતત 
ભનદળા વાથે અન ેડયતા ં ડયતા ંઆ લાત તાની ત્નીને કયે છે. ત્નીન આ અંગેન પ્રતતબાલ વાબંી 
તેની ફધી ચચિંતાઓ ઓગી જામ છે. આટલુ ંજ બોતતક કથાલસ્ત ુછે. ફાકીની આખી લાતાા જગભશનના ભનભા ં
ચારે છે. 

વલાજ્ઞ કથનકેન્દ્રથી રખામેરી આ લાતાાન આયંબ જગભશનને તાની રષ્ષ્ટ જતી યહ્યાન અશવેાવ 
થામ છે ત્માથંી થામ છે. જકે તેને અચાનક દેખાત ુ ંકેભ ફધં થઈ ગયુ ંએ ફાફતે તે શજુ અજાણ છે અને એટરે 
જ વર્જકને જગભશનના ચૈતતવક વચંરનને લાતાાભા ંતનરૂલાની તક ભે છે. વર્જકે એ તકન ફયાફય રાબ 
રીધ છે. અચાનક આંખભા ંદેખાત ુ ંફધં થલાથી ભાણવ કેલ શયેાન-યેળાન થઈ જામ છે. 

“જગભશને ચશ્ભા ઉતાયી આંખ ચી. છી અંગઠૂા અને આંગીઓન બાય આીને ચા ંઉઠાવમા.ં 
થઈ ળકે તેટરી, આંખને શી કયીન,ે એણે લાચંત શત તે સુ્તકભાથંી લાચંલાન મત્ન કમો, ણ તલચચત્ર 
શત ુ.ં જમા ંજે ળબ્દ ય નજય ઠેયલે તેભાનંા એકાદ અક્ષયનુ ંજાણે ગાફડુ ંડ્ુ ંશમ એવુ ંરાગે. રીટીઓ ય 
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નજય ઠેયલે ત છેડે જતી ાચંવાત રીટીઓ લાકંી લીને જાણે એક ગાઠંભા ંફધંાઈ જતી શમ એભ રાગે. 
જગભશનને બાયે અચયજ થયુ.ં આ આંખ લી કમ ખેર કયતી શતી.... 

ડાફી આંખ ભીંચી, જભણી આંખને લધ ુશી કયી જગભશને આવાવ ફધે જલા ભાડં્ ુ.ં ખાટરાની 
ઇવ વમરુના તયંગ જેભ ઉયનીચે જતી યેખા જેલી રાગી. વાભે કફાટભા ંડેરા ંસુ્તકભાથંી ચાય દેખામ અને 
ાચંમુ ંન દેખામ. લી ાછ ંાચંભાથંી આગ ચાર ત શાયફધં સુ્તક દેખામ ણ ખાનુ ંજાણે લચ્ચે લચ્ચે 
ઝૂરી ગયુ ંશમ એવુ ંરાગે.” 

કેટરી સુદંય યીતે વર્જકે આ ઘટનાને લણાલી છે ! જગભશનની આ લતાણકૂ એકદભ વાચકુરી રાગે છે. 
અચાનક રષ્ષ્ટશીન ફનેરા ભાણવની આટરી ભનલાસ્તતલક નુ ં આરેખન કમાા ફાદ કથક વીધા 
જગભશનને ડૉક્ટય વભક્ષ યજૂ કયે છે. આંખભા ંશુ ંવભસ્મા છે એ વદંબે ડૉક્ટય જમાયે જગભશનને શકીકત કશ ે
છે અને કશ ે છે કે આ ફીભાયીન ફીજ કઈ ઇરાજ નથી તથા રષ્ષ્ટશીનતા શલે જીલનબય યશળેે ત્માયથી 
જગભશનના તલચાય લભે ચડે છે. તેનાભા ં બમ, ચચિંતા, અસયુક્ષા લગેયે જેલા બાલ ઉબયાલા રાગે છે. 
જગભશનને ળાયીહયક – ભાનતવક અસ્લસ્થતા અનબુલત જઈ ડૉક્ટય તેને આશ્વાવન આતા કશ ેછે : “Such 

Patient should take their lives philosophy (આલા દયદીએ જીલન પ્રત્મે હપરસપૂીની રષ્ષ્ટ કેલલી જઈએ)” 
આ તલધાન વાબંતા જ જગભશન ગસુ્વાથી ઊકી ઊઠે છે કે “What have I been doing all these years ? 

(આ ફધા ંલા ભેં ફીજુ ંશુ ંકયુું છે ?)” ડૉક્ટયનુ ંઆશ્વાવન લાક્ય અને જગભશને આેર ઉત્તય આ ફનેં લાક્ય 
આગ લાતાાભા ં લાયંલાય નુયાલતાન ામ્મા કયે છે. આ નુયાલતાન અકાયણ નથી થમેલુ.ં આ લાક્યનુ ં
લાયંલાયનુ ંનુયાલતાન જગભશનની ઘેયી ફનતી જતી ીડાન, ભાનતવક તાણન ખ્માર આે છે. આ લાક્ય 
જગભશનના બાલને ઘ ૂટેં છે. આલા વભમે દયદીએ ધીયજ યાખલી જઈએ. બાતલ, બમ, અસયુક્ષા લગેયે તલળે 
ફને એટરા ઓછા તલચાય કયલા જઈએ એવુ ંઆણે વહુ બાલક તયીકે ફયાફય જાણીએ છીએ. યંત ુખયેખય 
જીલનભા ંઆવુ ંફને છે ત્માયે આણે આ ફધી હપરસપૂી ભરૂી જઈએ છીએ. એલી જ યીતે વાભાન્દ્મ વમક્ક્ત 
તયીકે જગભશન એકફાજુ ડૉક્ટયે આેલુ ંઆશ્વાવન માદ કયે છે ત ફીજી ફાજુ તેની ભાનતવક અસ્લસ્થતા તેન ે
કયી ખામ છે. 

તેની ભાનતવક અસ્લસ્થતાનુ ં સચૂન કયત ુ ં એક અલતયણ જઈએ. ડૉક્ટયને ભળ્મા ફાદ જગભશન 
ગતથમા ંઊતયત શત ત્માયનુ ં દૃશ્મ જુઓ : “જગભશનના ગ ત જાણે વીસુ ંયૂ ુું શમ એટરા બાયે થમા 
શતા. આ ક્ષણે ત એ વડક ય શલ જઈએ, ણ શજુ ત એ દાદયાને છેલ્રે ગતથમે શત. વડક યનુ ં
અજલાળં આંખભા ંજાણે ટાકંણીની ઝીણી ઝીણી અણીળ ભાયત ુ ંશમ એવુ ંરાગત ુ ંશત ુ.ં” 

ડૉક્ટયને ભળ્મા ફાદ યસ્તાભા ં ચારતી લખતે વાઈકર વાથે વેજ અથડામ છે. હયક્ષાભા ં અથડાતા 
અથડાત ફચે છે અને હયક્ષાચારાકની ગાન તથા હયક્ષાભા ં ફેઠેરા ઉતારુઓની અનકંુાન બગ ફને છે. 
રેખક જગભશનની લેદનાને લ ત ત્માયે ચડાલે છે જમાયે એક આંખના ડૉક્ટયનુ ં દલાખાનુ ં આલે છે. 
દલાખાનાનુ ંાહટયુ ંલાચંતી લેાનુ ંલાતાાનામકનુ ંભથંન ખયેખય કરુણાવબય ફની યશ ેછે જુઓ “ ‘આંખ’ છી 
શુ ંશત ુ ં? શુ ંશળે ? છી ત ‘દાક્તય’ લચંાત ુ ંશત ુ.ં એ ાહટયુ ંચીતયનાયે ‘ય’ ને ઉયથી ફેઠેર અને નીચેથી 
રફંામેર ચીતમો શળે ?” ાહટમાભા ં રખેરા ‘ય’ તલળે યસ્તે જતા એક વાભાન્દ્મ ભાણવને આટલુ ં ચચિંતન 
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કયલાની આલશ્મક્તા ઊબી થામ એ જ તેની ભાનતવક અસ્લસ્થતાનુ ંસચૂક ફની યશ ે છે. અશીં તને અંધત્લ 
આલલાથી જાગેર કરુણન બાલ ઘ ૂટંાત અનબુલામ છે. 

શલે તેને જે ફેચેની છે તેનુ ંકાયણ આ અલતયણભાથંી ભી યશળેે : “આંખનુ ંતેજ જામ, ત્જિંદગીભા ંવલાત્ર 
અંધકાય અંધકાય પેરામ, જીલતય ઓતળમાળં ફને, સુદંયતા ભાત્ર ફીજાના લણાનન તલમ ફની જામ અને 
છતામં જીલતયન ઢવડફજ લેંઢાયલાન.” 

ડૉક્ટય વાથેની મરુાકાત યૂી થમા ફાદ તે ઘેય જતા ં યસ્તાભા ં જાતબાતના તલચાય કયે છે. એ 
તલચાયન અંતતભ વાય ત એટર જ છે કે તે દૃષ્ષ્ટશીન ફન્દ્મ છે એ લાત તાની ત્નીને કેભ કશળેે ? અન ે
આ લાત વાબંી એની ત્ની કેલ પ્રતતબાલ આળે ? આ તલચાયભાથંી જ બાતલની ચચિંતા, બમ, ફેચેની 
ભાનતવક અસ્લસ્થતા લગેયે જેલા બાલ તે અનબુલલા રાગે છે. યંત ુઆ ત વાલ વાભાન્દ્મ ઘટના થઈ. તેભા ં
કાત્ભકતા જેવુ ં કશુ ંનથી રાગત ુ.ં વર્જક તયીકે જમતંત દરાર એક નવુખ અજભાલે છે. તેઓ આ લાતાાભા ં
ફીજી એક લાતાા રાલે છે. જગભશન ડૉક્ટયને ભળ્મા છી યસ્તા યથી વાય થતી લેા તાની 
દૃષ્ષ્ટશીનતાના વદંબાભા ંચાય હદલવ શરેા ંજ લાચેંરી જાાની રેખક તત્સઝુ ઇતળકાલાની લાતાા માદ કયે છે. 
આ લાતાાન ુ ંળીાક ણ જગભશનની દૃષ્ષ્ટશીનતાને ફયાફય ફધંફેવત ુ ંછે - ‘અંધાયાભા ંઆલતા ખ્માર’.  

જાાની રેખક તત્સઝુ ઇતળકાલાની લાતાાન નામક તેની ત્નીને કશ ેછે જ હુ ંદૃષ્ષ્ટશીનતાન બગ ફનુ ં
ત ? તેની ત્ની ભજાકભા ંકશતેી કે ગબંીયતાથી એ લાતાાનામકને ખબય ન ડતી, ણ તે ઘણીલાય કશતેી કે 
તભાયી દૃષ્ષ્ટશીનતા ભાયાથી ન વશલેામ. એના કયતા ંભયી જઈએ એ વારંુ. તે તેના તતને આઘાત કયલાનુ ં
ણ કશ ેછે. આ વભમે પયી આણી લાતાાન નામક જગભશન ડૉક્ટયનુ ંેલુ ંતલધાન  - “Such Patient should 

take their lives philosophy (આલા દયદીએ જીલન પ્રત્મે હપરસપૂીની રષ્ષ્ટ કેલલી જઈએ)” માદ કયે છે. 
જાાની લાતાાના લાતાાનામકની જે લેદના છે એલી જ લેદના જગભશન ણ અનબુલે છે. ભાયી ત્ની હુ ં
દૃષ્ષ્ટશીન ફન્દ્મ છ ંએ જાણળે ત્માયે શુ ંકશળેે ? તે આ ફાફતને કેભ વશન કયળે ? તે ણ આઘાત કયલાનુ ં
વદં કયળે ? હુ ં ભાયી ત્નીને આ લાત કેભ કયી ળકીળ ? જગભશનને થામ છે કે આજે આંખ ફતાલલા 
આવમ ત્માયે તેને ણ વાથે રાવમ શત ત આલી નફત ન આલત. 

લી તેનુ ંભન લ ખામ છે તેને ડૉક્ટય ય ળકંા જામ છે. તેને રાગે છે ડૉક્ટયે ત ખટંુ તનદાન નશીં 
કયુું શમને ? ફીજા ડૉક્ટયને ફતાડી જવુ ં? આભ, વાભાન્દ્મ વમક્ક્ત કયતા ંઆલી હયક્સ્થતતભા ંભાણવનુ ંભન 
કેવુ ંચચં અને ફેચેન ફની ઊઠે છે તેનુ ંસ ુદંય દૃશ્મ અશીં યચાયુ ંછે. 

લી, જાાની લાતાાન વદંબા આલે છે. જાાની લાતાાન લાતાાનામક જભલા ફેઠ છે. એ વભમનુ ંદૃશ્મ 
આણા નામક જગભનના ચચત્તને બમ અને ચચિંતાથી ડાભાડ કયી નાખે છે. જાાની લાતાાન ુ ંલણાન જુઓ : 
“ફાક જેભ એ ખાત શત. લાટકાની કય યથી ઊથરી ડતા બાતના દાણાને એ જઈ યશતેી. લાકંી લીન ે
એણે નીચે ડેરા દાણા બેગા કમાા અને ડખેના લાટકાભા ંમકૂ્યા. એ ચખજાઈ. 

ખાતામં નથી આલડતુ ં? ” 
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જાાની લાતાાના આ વદંબા વાભે તયત જ જગભશન જે બાલ અનબુલે છે તે જુઓ : “ના ના એ ન 
ચખજામ; ચખજામ જ નહશ. એનુ ંચારે ત એ જ ખલયાલે....ના, ના એ તત-ત્નીની લાતને તાના જીલનભા ં
રાલલાની જરૂય જ ન શતી. એ લાતાાકાયે તાને જેવુ ંદળાન શળે તેવુ ંએની લાતાાભા ંયજૂ કયુું.” 

જગભશનને પ્રશ્ન થામ છે : “આવુ ંતાને થામ ?” ભાયી ત્ની ભાયા ય આભ ગસુ્વે થામ ત્માયે તયત 
જ એને એણે તે ડૉક્ટયને કશલે ુ ંલાક્ય માદ આલે છે - “What have I been doing all these years ? (આ 
ફધા ંલા ભેં ફીજુ ંશુ ંકયુું છે ?)” અને આ વદંબાભા ંતેણે તે આજ સધુી ત્ની વાથે કેલ વમલશાય કમો છે એ 
માદ આલે છે : “ળક અને ય, ફને્ન છતા ંજગભશનથી ભરકી જલાયુ.ં કેલ વયવ કટાક્ષ શત ! આખી ત્જિંદગી 
તે ફીજુ ંકયુું શુ ંશત ુ ં? ગસુ્વે થમા તવલામ ? છણકા કમાા તવલામ ? જયા કાકં થયુ ંત કડા ંશયેીને, એક 
લાય ત શતા એભ ને એભ જ, ગતથમા ંઊતયી જલા તવલામ...” 

શલે તેને અત્માય સધુી ત્ની વાથે તેણે જે યીતે વમલશાય કમો એ વાબંયે છે. તેને બમ છે કે ભેં ત્ની 
વાથે અત્માય સધુી દુવમાલશાય કમો છે. આથી, ત્ની ણ ભાયી આલી દળા વભમે ભને એકર મકૂી દેળે અથલા 
ભાયી રષ્ષ્ટશીનતાથી ત્રાવ અનબુલળે. તે આજીલન ત્નીને દુ:ખ જ આપયુ ં છે અને શલે તેની ાવે સખુની 
અેક્ષા યાખલી એ મગ્મ છે ? અને કદાચ ત્ની ાવેથી સખુની અેક્ષા યાખે ત ણ ત્ની એના શણામેરા 
સ્લભાનને ભરૂી તાને સખુ આે ખયી ? આલા આલા તલચાય વાથે યસ્ત વાય કયતા જગભશનને એક 
બાઈ ભે છે. તેઓ તેભની વાથે લાતએ લગે છે. દયદી વાથે યજફયજ ફનતુ ંશમ છે તેભ અશીં ણ વાભે 
ભનાયી વમક્ક્ત વાશફેને અનેકાનેક વરાશ-સચૂન આે છે.  

અંધારંુ થલા આવયુ ંછે. ણ આ આંખના અંધાયા વાભે ેરા અંધકાયની ળી તલવાત ! એભા ંલી રેી 
જાાની લાતાાના ાત્રને ભયલાના તલચાય આલતા શતા. ણ આણા ંજગભશનને કામયતા વદં નથી. એ 
તલચાયે છે કે જે થલાનુ ંછે એને કઈ ટાી ળકલાનુ ંનથી. ત એ હયક્સ્થતતને અનકુૂ થવુ ંમગ્મ છે. તે જેટલુ ં
ફને એટલુ ંજગતનુ ંવૌંદમા ભાણી રેલાની ઝખંના વેલે છે. અને જેટલુ ંલચંામ એટલુ ંલાચંી રેલાનુ ંણ તલચાયે 
છે. ભાણવ જમાયે કશુ ંગભુાલલાન શમ ત્માયે એભાથંી ણ તે જેટલુ ંાભી ળકે એટલુ ંાભલા ભાટે ભથે છે. 
ભાણવની આ ભથાભણનુ ંઆ લાતાાભા ંજગભશનના ાત્ર દ્વાયા સુદંય તનદળાન ભી યશ ે છે. જગભશનને આ 
જતે દશાડે શુ ંશુ ંકયવુ ંજઈએ એના તલચાય આલલા રાગે છે. આથી, તે તાનુ ંઅવરી દુ:ખ, ત્ની વભક્ષ 
તે આ લાત કેલી યીતે યજૂ કયળે, ભરૂી જામ છે.  

ઘયભા ંપ્રલેળતાની વાથે તે ત્ની વાભે જ એકીટળ જમા કયે છે, જાણે તે જગતનુ ંજે વૌંદમા ઝખંત 
શત એ અશીં જ, ત્નીની આંખભા ંજ વભામેલુ ંશત ુ.ં ત્ની કશ ેછે કાશ્ભીય જુઓ, તાજભશાર જુઓ લગેયે લગેયે 
જુઓ. ત્માયે જગભશન ફરી ઊઠે છે : “ભાયે તે કાશ્ભીય અને તાજભશારને શુ ંકયલા છે ? ભાયે ત આ ભોં જ 
જવુ ંછે !” અત્માય સધુી અનેકાનેક સ્થ અને પ્રદેળ જલાની ઇચ્છા વલળ્મા કયતી શતી. ત ેખદૂ અલઢલભા ં
શત કે તાને શુ ંજવુ ંજઈએ..... બાલકને ણ તે અલઢલભા ંમકેૂ છે કે ‘જગભશને શુ ંજવુ’ં જઈએ....ણ 
ત્નીન ચશયે વાભે આલતા તેની ફધી અલઢલ દૂય થઈ જામ છે. તે અત્માય સધુી ત્ની વભક્ષ તાની 
દૃષ્ષ્ટશીનતાની લાત કેલી યીતે કયળે એની ચચિંતાભા ંશત. ણ લાતાાના અંત ેતે દુ:ખદદા તલશીન અલાજે ત્નીને 
એ લાત કયી યહ્ય છે. આભ, લાતાાન અંત લાતાાના સખુદ અંત વાથે લાતાાના ળીાકને ણ કાત્ભક યીત ે
ચહયતાથા કયે છે.  
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લાતાાભા ંશક્સ્ટરનુ ંવાચકુલુ ંલાતાલયણ ખડુ ંકયલાભા ંવર્જકે કુળતા દાખલી છે. 

વભગ્રતમા જતા ંઆખી લાતાા જગભશનના ભનજગતભા ંજ ચારે છે. એ યીતે અશીં ચૈતતવક વભમનુ ં
તનરૂણ થલા ામ્યુ ં છે. રેખક આણને અલ્ વભમભા ં જગભશનના બીતયી લાસ્તલન ભશત્તભ હયચમ 
કયાલે છે. લાતાા ચૈતતવક સ્તયે ચારતી શલાને રીધે અથાવદંબા ણ વતત ફદરામા કયે છે. અને લાતાાભા ં
વંગસતૂ્રી કથા તનરૂલાને ફદર ેજગભશનના ચચત્તભા ંપ્રલાશની જેભ લશી આલતા તલચાયરૂે યજૂ થઈ છે. 
આથી, લાતાાભા ંઆણન ેકથાની વંગસતૂ્રતા નહશ ણ ખહંડતતા જલા ભે છે. ણ આલા ખડંભાથંી જ એક 
સઘુડ લાતાા વાકહયત થઈ આલે છે. જગભશનના ચૈતતવક વચંરનએ કૃતતને કાત્ભક લાતાાન ઘાટ આપમ છે 
એટલુ ંજ નહશ, બાલકને ણ બાલનપ્રહિમાભા ંજકડી યખલાનુ ંવાભર્થમા દાખવયુ ંછે. 

છેલ્રે યઘલુીય ચોધયી વંાહદત ‘પ્રતળષ્ટ નલચરકાઓ : બાગ - ૧’ભા ં વંાદકે આ લાતાાના કયેરા 
તનદાનન એક અંળ અલતયણ તયીકે મકૂી ભાયી લાતને તલયાભ આીળ : 

“ફશાયની ક્સ્થય સષૃ્ષ્ટ લચ્ચે નજય ગભુાલી યશરેા જગભશનના ભનભા ં રેખકે ગતત મકૂી છે. લાતાાની 
રખાલટભા ંબાયે ળાતંત છે. જે કઈ થામ છે – ગજુાયે છે એ જગભશનની ભનસષૃ્ષ્ટભા.ં બાા દ્વાયા રેખક એની 
ભાત્ર ઝાખંી કયાલે છે અને જગભશનના ભનની ગતત વાથે બાલકના ભનની ગતત વભાતંય ચારે એટરે બાલક 
એવુ ંવલેંદન અનબુલે એલી વમંજના કયી છે. સ્થામીબાલ એલ છે કે લાતાા કરુણની અનભુતૂત કયાલે, ણ એ 
ળાતંયવભા ંહયણભે છે. ગજુયાતીભા ંરખામેરી થડીક અમખુય લાતાાઓભાનંી આ એક છે અને યા. તલ. ાઠક 
છી ગજુયાતી લાતાાના તલકાવન ફીજ તફક્ક ણ એ સચૂલી દે છે. 
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