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નૈયાશ્મથી  આશ્મ તયપની કથા – ‘વગતાાં સયૂજમખુી’   
 

જીલનના છેલ્રા શ્વાવ સધુી રડી રેલાની, જીલી રેલાની ક્ષભતા  દયેક ભાણવભાાં ઈશ્વયે આી છે. વપતા સધુી 
શોંચલાના યસ્તે ઘણી નકાયાત્ભક, નૈયાશ્મણૂણ રારચ આલતી શમ છે ણ વતત કશુાંક ાભલાની, 
ભેલલાની ઝાંખના આ રારાચને લટી જામ ત્માયે જ વપતા પ્રાપ્ત થામ છે.  પ્રસવદ્ધ ચચત્રકાય સલન્વેન્ટ લાન 
ગોંગનાાં જીલન ય આધારયત ઇયસલિંગ સ્ટનની નલરકથા ‘રસ્ટ પય રાઈપ’. એન ગજુયાતીભાાં ‘વગતા 
સયુજમખુી’ નાભે બાલાનલુાદ કમો છે શ્રી સલનદબાઈ ભેઘાણીએ. ળયીપાફશનેની ‘ગભતાન ગરુાર’ કરભભાાં 
આ નલરકથા સલ ેવયવ રેખ લાાંચ્મ ત્માયથી આ નલરકથા ભનભાાં યભતી શતી અને લાાંચલાનુાં ળરુ કયુું 
છીથી આ નલરકથા ભનભાાં લવતી થઇ ગઈ છે. સલન્વેન્ટ લાન ગગના જીલનની વાંઘણ ગાથા અશીં 
આરેખામેરી છે. નલ ખાંડભાાં લશેંચામેરી આ ગાથાન પ્રમખુ આધાય સલન્વેન્ટ અને તેના નાના બાઈ સથમ 
લચ્ચે થમેર ત્રવ્મલશાય છે. એટરે કે એના આધાયે રેખકને આ જીલન આધારયત નલરકથા રખલી વય 
ફની છે. 
 

સલન્વેન્ટ લાન ગગ  (30 ભાચણ 1853-29 જુરાઇ 1890) અત્માંત પ્રસતબાળાી ડચ ચચત્રકાય શતા જેભના ય-
પ્રબાલલાદી ચચત્રકાભ ે20ભી વદીની કા ય અભીટ છા છડી છે. તેભના ચચત્ર સલળદ યાંગ અને વાંલેદનાઓથી 
બયયૂ છે. તેઓ જીલનબય અસ્લસ્થતા અને ભાનસવક ફીભાયીન બગ ફની યહ્ાાં, અંતે 37 લણની લમે તાની 
જાતને ગી ભાયીન ેઆત્ભશત્મા કયી રીધી. તાના જીલનકા દયસભમાન તેભને ઓછા ચફયદાલલાભાાં આવ્મા 
શતા, યાંત ુમતૃ્ય ુછી તેભની ખ્માસતભાાં લધાય થમ શત. આજે તેભને ઇસતશાવના વોથી ભશાન ચચત્રકાય ૈકી 
એક અન ેઆધસુનક કાના સલકાવભાાં ભશત્લણૂણ મગદાન આનાય વ્મક્તત ગણલાભાાં આલે છે. લેન ગગે 
તેભની ઉભયના ફીજા દામકાના અંત સધુી ચચત્રકાભની ળરૂઆત કયી ન શતી અને તેભની વોથી જાણતી કૃસતઓ 
ૈકી ભટા બાગનાનુાં વર્જન તેભણે જીલનના છેલ્રા ફે લણભાાં કયુું શત ુાં. તેભણે 2000થી લધ ુ કાકૃસતઓનુાં 
વર્જન કયુું શત ુાં જેભાાં આળયે 900 ેઇનન્ટિંગ અને 1100 ડ્રઇંગ અને સ્કેચ વાભેર શતા. તાના જીલનકા 
દયસભમાન તેઓ ઓછા જાણીતા શતા, છતાાં ત્માય છીની ભડસનિસ્ટ કા ય તેન બાયે પ્રબાલ છે. આજે તેભની 
ઘણી કૃસતઓ જેભાાં તેભના અવાંખ્મ વેલ્પ ટે્રઇટ્વ, રેન્ડસ્કેપ્વ, ટે્રઇટ્વ અને વન ફ્રાલવણની ગણના સલશ્વના 
વોથી લધ ુભાન્મતા પ્રાપ્ત અને રકિંભતી કાકૃસતઓભાાં થામ છે.  

 

શનૂ્મથી વર્જન સધુીની આ વપય ‘વગતા સયૂજમખુી’ભાાં લણણલી છે. 
 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A1%E0%AA%9A&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AA%B0-%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AA%B0-%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A6%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=20%E0%AA%AE%E0%AB%80_%E0%AA%B8%E0%AA%A6%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AB%80_%E0%AA%95%E0%AA%B3%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%86%E0%AA%A7%E0%AB%81%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%95_%E0%AA%95%E0%AA%B3%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%A1%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%9F&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AB%87%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%AB_%E0%AA%AA%E0%AB%8B%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%87%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B8&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AB%8B%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%87%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B8&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AA%A8_%E0%AA%AB%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B8&action=edit&redlink=1
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જીલનભાાં વતત આલતા ડકાય, નૈયાશ્્લાદી ઘટનાઓ, સનષ્પતાઓ આ ફધાની વાથે એક આંતયવત્લ યશલે ુાં 
છે, એક આળાનુાં રકયણ શાંભેળા ક્ાાંક ઊંડે ઊંડે છે જે આ નકાયાત્ભકતાઓની તભા નથી કયત.ુ ઉત્તભ વર્જન 
લેદના લગય ળક્ જ નથી. અયસલન્ગ સ્ટને ત મથાથણ ળીણક આપ્યુાં છે ‘ રસ્ટ પય રાઈપ’. જીલન ભાટેની આ 
કાભના, થાટ વાભે ટકી જલાની તીવ્ર ઉત્તેજના જ  શ્વાવને ધફકતા યાખે છે. ઘણી ફધી સનષ્પતાઓ, 
સતયસ્કાય ઘણી લાય ભાણવને બ્રહ્મ તત્લ ાભલાભાાં વીડી ફની જામ છે. આ ફધા સલચાય બેગા થમા છે લાન 
ગગના જીલનભાાં અને તેના જીલન આધારયત આ  નલરકથાભાાં.   

 
આળણરાન પ્રેભ ાભી ન ળકનાય સલન્વેન્ટના અંતયભાાં કાંઇક વાાંઠીકડાની જેભ ફટકી ગયુાં. ફે કટકા થઇ ગયુાં. 
પ્રથભ પ્રેભ આભ સનષ્પ યહ્. ણ સલન્વેન્ટ ફરયનાઝ ભાટેન યસ્ત ખરુી ગમ. જમાાં ાદયી તયીકે જઈને 
એણ ેધભણની વાચી વ્માખ્મા જાણી. ફરયનાઝના ખાચણમાઓના જીલનની ીડા સલન્વેન્ટને અંદયથી ઝાંઝડે છે. 
ચચત્ર તયપ તેનાાં ગરાાંને લાલા ફરયનાઝ ભાધ્મભ ફને છે.  ાદયી ફનલાભાાં સ્લબાલ, સલચાય  અને કભણથી 
સલન્વેન્ટ વજ્જ છે. યાંત ુવાભાન્મ દુસનમાલાવીઓને આ કેલી યીતે વભજામ ? ાદયીની ળાાના સનમભ તેની 
સનભણકુ નથી કયતા. ભેન્્વે ડીકસ્ટાને સલન્વેન્ટભાાં ભાનલીને બડ ફનાલત ુાં શીય દેખાઈ જામ છે.  એ સલન્વેન્ટ જ 
છે જે કશ ે છે, “ સુ્તકકમા બણતયભાાં હુાં ાલયધ નથી એન અથથ એલ નથી કે દુનનમા ભાટે હુાં નકાભ છાં. 
આખયે ભાનલપે્રભને ગ્રીક – રેકટન વાથે ળી રેલાદેલા છે ?...” ફવ આ જ ધગળ સલન્વેન્ટને દયેક સનષ્પતા 
છી ાછ ઉબ કયે છે – ‘રસ્ટ પય રાઈપ’.  

 

ખાચણમાઓની અસત ીડાને તાના ય અનબુલે છે, એભના ભાટે ફનતુાં કયી છૂટે છે, એભના જેલી જીલનળૈરી 
અનાલે છે. આ કાી ગયીફીથી ીડાતાને તે શુાં ઉદેળ આી ળકે ? એ રકને ઉદેળની નરશ ણ 
ખયાકની જરૂય શતી. જેના ભાટે આ ખાચણમાઓ અસત માતના બગલતા શતાાં. સલન્વેન્ટ ફયીનાઝલાવીઓની 
ગયીફી, ભખૂભય તે આત્ભવાત કયે છે. ઉદેળની જગ્માએ એભણે ફનતી વશામ કયલાન પ્રમાવ કયે છે. 
ણ એક ાદયીને કાઈ  આના ભાટે ભકરલાભાાં નશત આવ્મ. તેણે ભાત્ર ધભણન ઉદેળ આલાન અને 
પ્રજાને ધભણભમ (કશ કે ધભાુંધ) ફનાલી યાખલાની ! દેલન, કુટુાંફન ફધાન વાથે છૂટી જામ છે. સલન્વેન્ટ 
આસથિક અને ળાયીરયક તટૂી જામ છે તમ ેર આંતરયક વાંઘણ ીછ નથી છડત. ‘હુ ાં સનષ્પ છાં, હુ ાં સનષ્પ છાં’ 
એલી રકરકમાયીઓ વતત ભગજભાાં થમા કયે છે ? વર્જનશાયનુાં વાસિધ્મ ણ તે ગભુાલી ફેઠ છે તેલી પ્રતીસત 
ણ તેને થામ છે. ણ વર્જનશાય એભ કાઈ વાથ છડી દે ? આ  વાંઘણ અનબુલતા અનબુલતા જ ત સલન્વેન્ટ 
ીંછી ઉાડે છે. અને એકાએક એને બાન થયુાં કે ચચત્રની દુસનમાભાાં ાછ પયલા એ ઝાાંખી યહ્ શત. લો 
છી જાણે ળાાંસતભમ સનદ્રા પ્રાપ્ત થઇ.  ફરયનાઝલાવીઓને તાના કેનલાવભાાં તે ઉતાયલા રાગ્મ.   

 

થડા લખત છી બાઈ સથમ આલીને સલન્વેન્ટને રઇ જામ છે. સલન્વેન્ટ કુટુાંફભાાં ાછ પયે છે. એક વપ 
ચચત્રકાય થલાની વતત પ્રેયણા ભાતા અને બાઈ સથમ ાવેથી ભતી યશ ેછે.  કુટુાંફભાાં ાછ પયેર સલન્વેન્ટ 
ભાવીમાઈ ફશને અને સલધલા થમેર કેઈના પે્રભભાાં ડે છે. ણ કેઈ ણ એન અસ્લીકાય કયે છે. લી ‘હુ ાં 
સનષ્પ છાં’ની રાગણી તીવ્ર ફાંને છે.  શગે જઈને સલન્વેન્ટ તાને ચચત્રકાય તયીકે સ્થાસત કયલાની ભશનેતભાાં 
રાગી જામ છે. તાના યુગાભી, અનગુાભી, વભકારીનભાાંથી વતત પે્રયણા ભેલત યશ ે છે. સથમ વતત 



KCG-Portal of Journals 

Page 3  

 

તેની વાથે છે. ણ સલન્વેન્ટને વપતા ત નથી જ ભતી અને ભે છે ભાત્ર સતયસ્કાય અને ધતુ્કાય. પ્રેભભાાં 
ણ અને ચચત્રભાાં ણ તેણે વભજનાય કઈ નથી. ગબણલતી લેશ્મા રિસ્ટીનના ળાયીરયક વાસિધ્મભાાં સલન્વેન્ટ 
યાશત અનબુલે છે. રિસ્ટીન તેની ભડેર ણ ફને છે. સલન્વેન્ટ તેને ત્ની ફનાલલા તૈમાય છે. ણ અશીં ણ 
સલન્વેન્ટનાાં પે્રભને વભજે તે રિસ્ટીન નથી. સલન્વેન્ટને ખયા હૃદમથી ચાશ ેછે ભાગાણયેટ. ણ સલન્વેન્ટ તેણે ચાશી 
ળકત નથી. આ ઘટનાઓથી સલન્વેન્ટનાાં સ્લબાલ ય અવય ડે છે. ણ આ ફધી ઘટનાઓ તેના ચચત્રને 
વક્ષભ ને વક્ષભ ફનાલે છે.  

 

આખી જજિંદગી કદાચ સલન્વેન્ટ એક સમૂણપ્રકાળ (એક પ્રેભના ઉજાળ)ની ઝાંખના કયે છે. સમૂણની ીાળ ભાટે જાણે 
તે તયવે છે. સલન્વેન્ટ તે જ કશ ેછે, ‘કભનવીફે કઈ ભાણવ રામક શમ છતાાં એની યટી ના યી ળકે એ ફહ ુ
ભટુાં દુબાણગ્મ ગણામ.”  (નલાઈ ત એ છે કે  આખી જજિંદગી જે તાની કરાને પ્રસ્થાસત કયલા વતત ઝૂઝત 
યહ્,  જેના ચચત્રની કઈ કદય ના થઇ એ ચચત્રના આજે કયડ ઉજે છે) 

 શગેથી ેરયવ ગમેરા સલન્વેન્ટને ત્માાં અનેક ચચત્રકાય સભત્ર પ્રાપ્ત થામ છે. ફધાાં જ તાનુાં ચૈસત્રક અક્સ્તત્લ 
ટકાલી યાખલા વતત ઝઝૂભે છે. સલન્વેન્ટ વામ્મલાદી લરણ અનાલે છે યાંત ુઅંતે ત તેણે ેરા સમૂણની 
ઝાંખના છે. અને ેરયવ છડીને તે ફફતા સમૂણના પ્રદેળ આરણ આલે છે. રતે્રક નાભના ચચત્રકાય સભતે્ર તેણે 
કહ્ુાં શત ુાં, “ આરણન સમૂણ તને ાગર કયી મકૂળે એટર પ્રખય છે.” (રતે્રકની આ લાણી વાચી ણ ઠયે છે.) 
અશીં સલન્વેન્ટ વભજી ગમ શત કે , ત્ની, ફાક, ઘય લગય ચારળે ણ વર્જન કમાણ લગય નશી ચારે. 
આરણભાાં સલન્વેન્ટને યાંગન જાણે કેપ ચડય. ધગધગત સમૂણ તેના ચચત્રભાાં ઉતાયલા રાગ્મ. ભખૂ, નળીરા 
દાથોનુાં વેલન, બડબડત સમૂણ સલન્વેન્ટને ાગરખાના સધુી રઇ જામ છે. ડતટય તેને વાલધાન ણ કયે છે 
યાંત ુ સલન્વેન્ટને ત આત્ભસલવર્જન કયીને ણ વર્જન કયવુાં શત ુાં. અને એણે ઉત્તેજનાની યાકાષ્ઠાએ શોંચીને 
જ્લરાંત ચચત્ર વજમાણ.  સલન્વેન્ટના ણૂણપ્રાગટય ભાટે સ્ત્રીન પ્રેભ અસનલામણ શત ણ સ્ત્રીના પ્રેભની ફાફત ે
સલન્વેન્ટ કભનવીફ શત. અશીં જ રેખક ‘ભામા’ નુાં કાલ્સનક ાત્ર વજ ેછે. આણા દયેકના જીલનભાાં આલી 
એક પ્રેભભમી કલ્નામસૂતિ શમ જ છે ને ! તાની ફધી જ આંતરયક ીડા અને ભાંથન ભામા વભક્ષ ઠારલીને 
સલન્વેન્ટ શરકફૂર  ફની જામ છે. રેખક ઉત્તભ યીતે એનુાં લણણન કયે છે,  

 

“નલન્વેન્ટે ભામાના શઠ ચમૂ્મા. એ શઠ શલે ઠાંડા અને સ્લસ્થ નશતા. પદ્રુ ઢેપારી ભાટીભાાં ફાંને આશ્રેભાાં 
સતૂાાં. સ્ત્રીએ નલન્વેન્ટના નાક, કાન, આંખ, શઠ અને દાઢી ઉય ચુાંફન લયવાવ્મા અને છી એના ભની અંદય 
તાની ભધયુ સુાંલાી જીબ પેયલી. .... કદી ન અનબુલેરી એલી તીવ્રતભ લાાંછનાન પ્રચાંડ ધવભવાટ એ 
ચુાંફનથી ેદા થમ અને નલન્વેન્ટનાાં અણએુ અણભુાાં  વ્માી ગમ. એના અંગેઅંગભાાંથી એલી આયઝૂ ઉઠી જે  
ભાત્ર શાડભાાંવથી વાંતી ન ળકામ. .... એને ભામાના ફદનને છાતીવયસુાં ચાાંપ્ુાં અને એના વપેદ ગાઉનની 
નીચે સ્ળથ કયીને ભામાની જીલાંત ચેતનાની લશતેી ઉષ્ભા અનબુલી.”      

 

સલન્વેન્ટની કલ્નાભાાં તેની વાથે વાંણૂણ વભસિત અને એકાકાય થમેરી ‘ભામા’ વાથેન ભાનસવક ળાયીરયક 
વશલાવ સલન્વેન્ટને ણૂણ ફનાલે છે, એન આત્ભસલશ્વાવ નુ:જીસલત કયે છે. 
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વતત લાઈના આંચકા અને ભાનસવક અસ્લસ્થતાની લચ્ચે ણ સલન્વેન્ટ વર્જન નથી છડત. ણ અચાનક 
એને રાગે છે કે એના વ્મક્તતત્લભાાંથી શલે શે્રષ્ઠ વર્જક ભયી ચકુ્ છે. અને જ શલે ચીતયલાનુાં ના શમ ત આ 
જીલનન અથણ શુાં યશ ે? અને ભાત્ર વાડત્રીવ લણની લમે ઉત્તભ ચચત્રનુાં વર્જન કયીને સલન્વેન્ટ તાની જાતને 
ગી ભાયે છે. સલન્વેન્ટ વર્જક જીલી જામ છે, ળયીયથી દૂય થઇ જામ છે. ડૉ. ગાળે તેની કફયની આજુફાજુ 
સયુજમખુી લાવ્માાં. આખી જજિંદગી સમૂણને ઝાંખત સલન્વેન્ટ અંતે સયૂજમખુીભાાં રીન થઇ ગમ. તેની વતત 
સનષ્પતાઓભાાં ણ સમૂણના રકયણની જેભ આળા વાથે યશતે તેન નાન બાઈ સથમ ણ ફયાફય છ ભશીને એ 
જ રદલવે મતૃ્ય ુાભે છે. (મતૃ્યભુાાં ણ એ છૂટા નાાં ડયા.) “ તેં જે કશલેા પ્રમત્ન કમો છે તે ત ુાં નકશ શ ત્માયે 
આખુાં નલશ્વ વભજળે.” ભામાના આ ળબ્દ આજે વાથણક ફની યહ્ા છે. 
 

વભગ્ર નલરકથાભાાં રેખકે સલન્વેન્ટના સ્થૂ અને સકૂ્ષ્ભ ફાંને વાંઘણને વાંણૂણ ન્મામ આીને ચીતમો છે. 
ચચત્રકાની તકસનકી ભારશતી, જે-તે વભમના ચચત્રકાયની તકસનક, સલચાય અને દ્ધસતઓને ણ આરેખલાભાાં 
વપ યહ્ા છે.  

 

નલરકથાનાાં કેટરાાંક લાક્ ત ભોક્તતક ફની યશ ેતેલાાં છે.  

 

- આણે બગલાન સલળેન અચબપ્રામ ભાત્ર આ દુસનમા જઇને જ ન ફાાંધી રેલ જઈએ. આ દુસનમાને 
આણે એકાદ વારુાં ન ચીતયાયુાં શમ એવુાં ચચત્ર ભાનવુાં. 
- અંતયભાાં જે અનબુલી ળકામ તે જ ચીતયી ળકામ. ગશૃવાંવાયની લાસ્તસલકતા ચચત્ર દ્વાયા પ્રગટ કયાલી 
શમ ત ગશૃસ્થાશ્રભભાાં જીવ્મે જ છૂટક.  

- કરાકાયનુાં વર્જન અને એનુાં અંગત જીલન નલજાત સળશ ુઅને પ્રવલીડાભાાંથી વાય થમેરી ભાતા 
વાથે વયખાલી ળકામ. ફાકનુાં દળણન ખળુીથી કય, ણ ભાતાનુાં લસ્ત્ર રશીથી ખયડામેલુાં છે કે નશી તે જલા 
એ લસ્ત્ર ઊંચુાં ન કયામ. એ ફેશદ અવભ્મ લતણન ગણામ. 
- અિથી ેટની ીડા ળભી, ણ અંતયને કઈ અજ્ઞાત ખણૂે ધયફી યાખેરી એકરતાની  વ્મથા ઉભટતી 
યશી. 
- જીલનભાાં પ્રેભ વફયવ વભાન શત. સનૃષ્ટની વલણ સલુાવને પયતી કયલા ભાટે પે્રભયવની આલશ્મકતા 
શતી.  

- સ્ત્રીના નાજુક ઉચ્છલાવની રશયે અનબુવ્મા છી જ ભાણવ રુુત્લ ાભે છે. 
- વ્મથાભાાંથી પ્રગટે વોન્દમણ. 
 

જીલનના તત્લજ્ઞાનને ઉજાગય કયતાાં કઈ કેટરાાંમ ભોક્તતક નલરકથાભાાં છે. સલન્વેન્ટ અને સથમનુાં ાત્ર ફહુ 
ભજબતૂ ફન્માાં છે. આભ ગોણ ણ સલન્વેન્ટનાાં જીલનભાાં ભશત્લનુાં રિસ્ટીનનુાં ાત્ર ણ સ્ત્રીની ત્મકતા તયીકેની 
વ્મથાને વયવ યીતે ફશાય રાલે છે.   મૂ રેખક અયસલન્ગ સ્ટન જેટરી કુળતાથી ભ્રભણાઓના અવફાફ 
ચીયી નાખીન ેબ્રહ્માાંડ અને ભાનલી લચ્ચેના વાંફાંધનુાં આટલુાં વભગ્ર અને સ્ષ્ટ દળણન કયાલનાય ચચત્રકાયને વજ ે
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છે આ નલરકથાભાાં એટરી જ વશજતાથી અને આસ્લાદલૂણક શ્રી સલનદ ભેઘાણી એને અનલુારદત કયી ળક્ા 
છે.   

 

ભકયાંદ દલે એ આ વર્જકને ઉત્તભ અંજરી આતી કસલતા ‘વગતાાં સયૂજમખુી – શાથભાાં રેતાાં’ ભાાં કહ્ુાં છે,  

 
 

“ નૈયાશ્મથી ઝુકી ડેરી નગ્નતા 
ને મતૃ્્નેુ આયે ઢેરી જજિંદગીથી, 

ક્ાાં ભને દયી ગમ ત ુાં ? 

ક્ાાં ભને રઇ જામ છે 

આગ શજી, આગ શજી, 
ઓ યાંગયેખાના પ્રલાવી ! 

....... ટા શજી ઘભેૂ, અને ત્માાં, ત્માાં જ 

જાણે ઈશનેુ ભન થ્ુાં, ીંછી રઇ 

આુાં નલી આંખ, નલી ાાંખ, નલ નલસ્તાય 

અને એ ગગ થઇ આવ્મ ધયા ય – 

ક્રૂવ રઇ કાાંધે, પકય ખીરા જડાલા.” 
 
 

******************************************************************** 

 

ડૉ. નનમનત અંતાણી  

આવીસ્ટન પ્રપેવય 
ગજુયાત આટૌણવ એન્ડ કભવણ કરેજ (વાાંજ) 
અભદાલાદ 
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