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સદ�ઓથી પરાયા જ રહ�લા જનસ�હૂની સાચી કથા : ઉપરા

ભારતમાં દ�લત ચેતનાનો ઉ�વ 19મી સદ�ના ઉ�રાધ�માં થયો અને એ� ું ક����બ��ુ મહારા�� હ� ુ.ં તેમાં સામા�જક અને શૈ��ણક ��િૃત
લાવનાર �યોિતબા �લે અને અ���ૃયતા િવરોધી �દોલન ચલાવનાર બાબાસાહ�બ �બેડકરનો ફાળો સિવશષે ર�ો છે.  �મણે
મહારા��ની �� માટ� િશ�ણ સ�ંથાઓની �થાપના કર� અને એનો ફાયદો દ�લત સા�હ�યકારોને થયો. મરાઠ� દ�લત સા�હ�યમાં કિવતા,
નવલકાથા, વાતા�, નાટક અને આ�મકથા �વા સા�હ�ય �વ�પોમાં ખેડાણ થ�ુ.ં પરં� ુ સૌથી વધાર� સ�ન આ�મકથા અને કિવતાના
�વ�પમાં થ�ું છે.

�જુરાતી દ�લત આ�મકથા પર ���ટ કરતાં જણાય છે ક� ‘�વનસઘંષ�’, ‘�ણૂ�સ�ય’ ક� ‘થોર�ું �લ’ વગેર� આ�મકથા િવશષેાકં જોઈ શકાય
છે. �જુરાતી આ�મકથાની સરખામણીએ મરાઠ� આ�મકથા વધાર� સ��ૃ છે. મરાઠ� દ�લત આ�મકથાની સ��ૃ પરંપરાથી સાત �ટલી
આ�મકથાના �જુરાતીમાં અ�વુાદો �ા�ત થાય છે. એમાં લ�મણ ગાયકવાડની ‘ઉલ�યા’ નો �જુરાતી અ�વુાદ ‘ઉઠાઉગીર’ ને �દ�હ�
સા�હ�ય અકાદમીનો �રુ�કાર �ા�ત થયો છે. તો એવી બી� �ૃિત લ�મણમાનેની ‘ઉપરા’ નો અ�વુાદ સજંય �ીપાદ ભાવએે ‘ઉપરા’
નામે જ કય� છે. �ને અકાદમી �ારા �રુ��ૃત કરવામાં આવી છે. આ િસવાય શરણ�ુમાર �લ�બાલેનો ‘અ�રમાશી’  દયા પવારની
‘બ�તૂ’ (અ�ત) �વા �ૃિતઓ ન�ધપા� છે. આ સ�કો જ�મે દ�લત હોવાથી �બનદલિત સમાજો તરફથી પોતે અ�ભુવલે િતર�કાર,
અ�યાય, શોષણ અને યાતનાઓની પીડા-�યથાની માિમ�ક અ�ભ�ય��ત કર� છે.

અ�યાસ અને િવચારત�ંનુા આધાર� કંઈક મા�ું �ં તે� ું અ�ભુવવા લાગેલા પેઢ�ઓથી ગધેડાથી પીઠ ઉપર જ પોતા� ું ઘર લઈને
રઝળતા માણસોના �ત અ�ભુવની કથા-�યથા લઈને લેખક�ી લ�મણમાને પોતાની આપવીતી ‘ઉપરા’માં આલેખે છે. ‘ઉપરા’  એ
મરાઠ� ��ુષાથ� માનવીની આ�મકથા છે. �મા ં‘ઉપરા’ અથ� ‘પરાયા’ એવો �પ�ટ છે. � સદ�ઓથી જ સમાજના કહાવાતા ઉ�ચ વણ�ના
સમાજને ઉપયોગી જ નહ� અિનવાય� ર�ા છે. તેવા લોકોની શોષણ કથા છે.

લેખક� ��તાવનામાં ન���ું છે ક� “પેઢ� દર પેઢ� પીઠ પર ઘર લઈને ગધેડા� ું આય�ું �વનારા માણસોની વદેનાઓ સમાજ સમ� લે
તો પણ બ�ું થ�ુ.ં” એ આ�મકથા લેખકનો ��ુય આશય છે.  આઝાદ�ના આટલાં વષ� પછ� પણ લેખકનાં જ નહ�,  પરં� ુ સમ�
સમાજનાં લલાટ� લાગેલા સામા�જક િવષમતાનાં �ધકારનો આત�નાદ આ�ૃિતમાં ડગલે ને પગલે સભંળાય છે. ર�તાની બા�ુમાં ગટરને
�ણેૂ ઉછર�લો અને ઉકરડા પર �વલેો માણસ અ�યાસ પામી ઉપરાિધકાર� બને છે. તેના આ �ય�નોમાં � � ��ુક�લીઓનો સામનો કર�
છે. તે િવશનેી ન�ન વા�તિવકતા �ૃિતમાં �ગટાવી છે.

લેખક પોતે રઝળતી ભટકતી ક�કાડ� �િતનાં છે. એક �ૃિત તર�ક� ‘ઉપરા’  ને જોઈએ તો તેના ક����થાને લ�મણમાનેના બાળપણના
બનાવો વાચકને લાગણીશીલ ર�તે �પશ� છે. ‘ઉપરા’ આ�મકથામાં બે વળાકં આવે છે. લ�મણમાનેના �વનમાં પણ બે વળાકં� આ�યા
છે. �માં એક ગધેડા ઉપર પોતા�ું ધર વસાવીને �યાં રો�-રોટ� મળે �યાં અ�થાયી �વન �વનાર મા-બાપ આખી �જ�દગી ભટકતા,
અને પોતા�ું બાળપણ,  �કશોરવય અને �વુાવ�થા ક�વી કપર� ર�તે િવ�યા તે�ું વણ�ન કરતી વખતે લેખક પોતાની વા�તિવક
પ�ર��થિત�ું જ સા�ું બયાન કર� છે. આરંભમાં લખા�ું છે ક�-
“�મર તો બરાબર યાદ નથી પણ એક�દવસ ઘણાં કપડાં પહ�ર�લો એક માણસ સવાર સવારમાં બાપા સાથે કંઈક વાત કરતો હતો.”
(�.ૃ1) �યાર� તેમની વાત સાભંળ� બાપા તા�ુક� છે અને કહ� છે. “રાડંના હ�ુ ઘોરં સ,ં દા’ડો �યો પ��યો ઈતો જો જર�ક” પછ� બાપો
બરાડ�ો. ‘આજથી નેહાળે જવા�ું સ,ં �યસીએ �યો �ુધંી સલેટને પેન કાલ લાઈ આલે”(�.ૃ1) આ �સગં લેખકનાં �વનનો પહ�લો
વળાકં છે �ના પર તે� ું અ��ત�વ ટક��ું છે. બી�ુ ં વળાકં �બ��ુ એ છે ક� કોલેજના બી� વષ�ની �દર ભણતાં ભણતાં સામા�જક કાય�.
કરવાની ��ચ જ�મી ક� સામા�જક કાય� કર�ું છે અને સમાજનો ઉ�ાર કરવો છે. આ િવચાર એ બી�ુ ં વળાકં �બ��ુ છે. આમ, આ બે વળાકં
�બ��ુને કારણે મળતી ‘ઉપરા’ લ�મણમાને માટ� મહ�વ�ણૂ� નીવડ� છે.
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બાળપણના �મરણો અને શાળા�વન :

લેખક સાવ અ�ક�ચન દશામાં હડ�તૂ થતાં થતાં િતર�કારભયા� વાતાવરણમા અભાવો અને મા� અભાવોની અવ�થામાં જ ઉછયા� છે.

પણ અક�માતે િનશાળે જવાની તક મળતાં જ અથડાતા �ટૂાતા અ�યાસ કરતા ર�ા. બાપો ઈ�છે છે ક� લખમ�ણયો ભણે-ગણે આગળ
વધી મા�તર બને. પણ તેની �મરના છોકરાઓ �ી�-ચોથામાં હોય... �ું એમના �ટલો થયો �યાર� બાપા એ િનશાળમાં નામ લખા��ુ.ં
મા�તર� �છૂ�ુ ં: “�મર ક�ટલી ?” બાપો કહ�, કનં ખબર.. અશે આઠ-દહ વરહનો, ગાધંીબાપો મયા� એ સાલનો” (�.ૃ40) તો િનશાળનો
અ�ભુવ �ુઓ –  “મરઘીઓ �મ પોતાના બ�ચાં સાથે બી� કોઈ મરઘી� ું બ��ું આવે તો એને ચાચં માર�ને િવતાડ� તેમ બધા
છોકરાઓ મને વીતાડવા લા�યા. મારો દ�દાર ઉકરડા પરના �તૂરા�વો કોઈ છોકરા મને ન�ક ન રાખે, માર� પાસે પાટ� ન હતી.
ચોપડ� ક�વી હોય.. પે��સલ ક�વી હોય... િનશાળ એટલે �ુ.ં..�યાં �ું કરવા�ુ.ં..કશાનો પ�ો ન મળે” (�.ૃ3) છોકરાઓ ટ�ખળ કરતા
કાઈંક તો વળ� પહ�રણ ��ું કરતા પણ ચ�� તો મળે જ નહ�, મા� પહ�રણથી કામ ચાલ� ુ.ં અને બાપો માને ક� તો લખમણીઓ મા�તર
બનવાનો ! આવી માનિસક વદેનાને કારણે સમાજના લોકોને આવી ��થિતમાથંી ઉગારવા માટ� નાની વયે આ ��ુતક આપે છે.

આભડછેટનો એ�ંુ

સ�કને વારંવાર આભડછેટનો એ�ંુ ડ�ંયા કર� છે.  બાળપણમાં સવ�ણ-પટ�લનાં છોકરાઓને “મને રમાડ” એમ આ�� કરતા એને
સાભંળવા મળ� ુ ં ‘હ�્ એની માના ક�ક�ડયા હલકા, જો તો રમવા આયો શ’ં  એટલે બધા છોકરાં ખડખડાટ હસતાં અને પછ� ‘હલકો
ક�કા�ડયો’, ‘હલકો ક�કા�ડયો’ અને ‘શડેા�ં ઘ�ુેં’, ‘શેડા�ં ઘ�ંુે’ (�.ૃ27) એમ કહ�ને �ખજવતા.

લેખક પાચંમા ધોરણમાં હતા �યાર� સવણ�ના લ�ન �સગંનાં વા�ુ વગાડવા �ય છે. વા�ુ વગાડ�ને તરસ લાગી હોવાથી પાણી માગે છે.

પણ કોઈ સાભંળ� ું નથી. એટલામાં એક �ી પીપમાથંી પાણી આપે છે., �ચેથી પાણી નાખતી હોવાથી લખમણનો પગ ખસે છે ને
પીપને પગ અડ� છે. એટલે એ બાઈએ �ાડ પાડ� “સાલા મર�યલ, અભડા� ું ન પોણી ! �ું તા�ંુ મડ�ંુ પીવા�ું હવં આ ?”(�.ૃ76) તો
�ાર�ક લ�નમાં એ�ું પણ બન�ું ક� લ�નમાં જમતાં હોય તેનો કચરો અને પતરાળાં ઉપાડવા જવાના અને �ન ઝડપથી જમી લે એ માટ�
�ાથ�ના કરતા એને છે�લે પતરાળામાં ચોટ��ું વીણીને ઉકરડા પર બેસીને જમતા. તેઓ �ાથિમક શાળામાં ભણતા હતા �યાર� િમ�
જગતાપનાં લ�નમાં છોકરાઓના આ�હથી �નવાડાની પગંતમાં જ જમવા બેસે છે. અને �તે ઓળખાઈ જતા “ક�કા�ડિય કાઈં હમજ સં
કં નૈ ? ચલ હ�્ ઓયથી” આમ અપમાનીત કર� કાઢ� �કુ� છે. પહ�લા ભણવામાં રસ ન હતો, પાચમા ધોરણથી ભણવામાં રસ પડ�ો,
લખતાં વાચંતા આવડ�ું તો હવે બાપાને ભણાવવમાં રસ ન હતો. તેમ�ું કહ�� ુ હ� ું ક� સારા બે�ડ વગાડ� અને નામ કમા, �યાર� તેમની
મા કહ�તી એ એની મેળે ભણે છે તો ભણવા દો. અને માનંી વાત માની બાપાએ ક�ું એક ફ�રા નાપાસ થાય તો ભણવા�ું છોડાવી દઈશ.

લેખક કહ� છે તે “ભણતરને કારણે � તેમનામાં આ સમજ ઊગી છે” પોતે ક�� ું �વન ��યા તે� ું તેઓ સાતમા ધોરણમાં ભણતા હતા
�યાં �ધુી�ું વણ�ન છે. આમ લેખક� ભણવાની સાથે સાથે વઠેવી પડતી ��ુક�લીઓ �ખૂ અને િવટંબણા જોઈએ તો િનશાળમાં ગાપચી
માર�ને લોકોના ખેતરમાથંી શરેડ�, મગફળ�, પપૈયા વગેર� ચોર� લાવીને �ખૂ ભાગવી, પકડાવ�ુ,ં  મા�લક અને મા�તરની સોટ�ઓ
ખાવાની વગેર�. પછ� તો સારા ��ુુ અને િમ�ો મ�યા. ભણતરને કારણે વત�ન બદલાય છે અને કોલેજ �ધુી�ું િશ�ણ ��ંુૂ ક�ુ�.

શાળા�વન સમયે િવકસેલી �ુટ�વો અને �ુ�ણુ� :

આ�મકથાકાર તર�ક� સ�ક પોતાની �ુટ�વો, �ુ�ણુ� અને ગોળો પણ સહજ ર�તે આલેખી છે. તમા�ુના �યસન િવશે કહ� છે ક� જો તમા�ુ
ખાવાની તલપ લાગે તો બાપા જોડ�થી માગી લેતો અને પછ� તો મા સામેથી જ બે આના આપતી હતી. પડ�ક� અને ડ�બી તો હમંેશ
માટ� વળગી,  િમ�ોની સગંતથી સીગાર�ટ પીતા,  તો િનશાળેથી �ટ�ને તીન પ�ીની રમત રમવા જતા,  અને છબીયા �વા િમ�
મળવાથી દા�ુ ગાળવાનો િવ�લ નામના િમ� સાથે �લટણમાં થયેલા બ��ુ �ીના અ�ભુવને પણ યથાતથ આલે�યા છે. જ�ર જણાય
�યાં જ ગાળોનો પણ ��ુલેઆમ અને સહજ ર�તે �યોગ કય� છે.

સામા�જક ��થિત :

��ઢગત સમાજના ��ો અને સમાજનાં નીિત- િનયમો, તેમજ � સમા� સહન ક� ુ� છે તેના સ�ંયાબધં ઉદાહરણો જોવા મળે છે. �માં
� ુડંલા, ટોપલી બનાવવા માટ� સીમમાં લીલી સોટ� વીણતા મા-બાપને પડ�લા માર�ું વણ�ન ભાવકને હચમચાવી નાખે તે� ું છે. “અમે
પખંીના બ�ચાની �ન મા-બાપની રાહ જોતા હતા. હમણાં મા આવશ,ે હમણાં બાપો આવશ,ે રોટલા લાવશે પણ એમનો પ�ો ન હતો.
સૌથી નાનો �કસિનયો � રડવા લા�યો તા કોઇ ર�તે શાતં ન રહ�... �ું મનમાં માને અને બાપને ગાળો દ�તો હતો. �યાતંો એકાએક ઘ�ઘાટ
સભંળાયો. બાપો બધાથી આગળ હતો. એની પાછળ મા. માના શર�ર પર કબજો ન હતો. એણે બાપા� ું પહ�રણ પહ��ુ� હ� ું સાડ�ના લીરા
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લટક� ર�ા હતા. બાપો ખાલી ધોતીભેર હતો. આખા શર�ર� સોળ પડ�લા હતા. એની પાછળ ચાર-પાચં આદમા ઊભા હતા. અમે રડતાં
રડતાં સામે દોડ�ા મા એ �કસિનયાને ઊપાડ� છાતી સરસો ચા�ંયો અને માથે હાથ ફ�રવવા લાગી અને �ુ ં મા પાસે ગયો અને બનંે હાથ
લોહ��હુાણ હતા. કપાળની નીચે આ�ું મ� �ઝુી ગ�ું હ� ુ.ં બાપાના બનંે હાથ બધંાયેલા હતા. માને અને બાપને ઘરમાં ન જવા દ�ધા.ં
ગામના ચોર� લઇ ગયા.ં ગામવાળા િવફયા� હતા. ‘એની માના બૌ ફાટયા સ ં? બાધેં� ું લી�ું ડાળ�ું નૈ ર’વા દ�તા, કનૈ ર’વા દ�તા �ૂડંા.
જોવે એટલે ઉઠાઇ લે. બાધંો ભડવાને ઝાડ� અને ર�ડો ગોળ�ું પૉણી !’’ (�.ૃ36)

સમાજમાં �ીઓની ��થિત :

સમાજમાં �ીઓ�ું પોતાના પિત �ારા જ શોષણ થાય છે. એક પ�ની હોવા છતાં અ�ય �ી સાથે લ�ન કર� શકતો, સા�ં �ધા�ંુ થાય તે
પહ�લાં બૈર�એ ઘર� આવ�ું પડ� અને ન આવે તો ઘરમાં ઘરમાં ન આવવા દ� અને તેને બાપના ઘર� જ �કૂ� આવવામાં આવતી, પચં દંડ
કર� તે સ� ભોગવવી પડતી. �ીઓને જમીનદાર પાસે ગીરવી �કુ� છે અને મનફાવે �યાર� લાવે અને �કૂ� આવતા જોવા મળે છે. તો
�ીઓ ��ૂલામાં નહાતી હોય, તો તેમને જોવા માટ� તેમના જ સમાજના છોકરાઓ ટો�ં વળ�ને નાહતી �ીઓને જોવે છે. છતાં �ીને તેને
પિત માર� છે. તો �ીઓ પણ �ણ-ચાર વાર લ�ન કરતી જોવા મળે છે.

સામા�જક કાય�કર તર�ક� �થાન :

લ�મણ માને જણાવે છે ક� પોતાની ફ�રયાદ બી� સમાજ સામે નહ�, પોતાના સમાજ અને પરાયાપણામાં રહ� ગયેલા એક છેવાડાની
વાત પોતાના �ખુે ર�ુ કર� છે. અહ� પીડા પામનાર અને પીડા��ત લોકોની ��થિત દશા�વતી આ�મકથામાં ક� ું છે – ‘ઉપરા એ મારામાં
રહ�લી પારકાપણાની શોધ હતી.’(�.ૃ19) સામા�જક કાય�માં સ��ય ર�તે જોડાવવાની �ુ�ચ કૉલેજના બી� વષ�થી આરંભાઇ. સ�ક
લ�મણ માનેના �વન�ું આ બી�ુ વળાકં �બ��ુ છે. દ�લતનેતા બા�સુાહ�બ પાટ�લ સાથે ઓળખાણ થતાં દ�લતોના ��ો િવશે વ� ુ
િનસબતથી િવચારવા માડં� ુ.ં પછ� િમ�ો સાથે ડૉ. �બેડકર ��લૂ ઑફ થોમસ નામ�ું સગંઠન ચા�ું ક�ુ�. બી� સમાજની છોકર� શશી
સાથએ લ�ન કયા�. િશ�ક તર�ક� િનમ�ુકં મેળવી કારહાટ�માં િશ�ક તર�ક� જોડાયા. સ�ક તર�ક�નો અ�ભુવ �ુઓ. િનશાળમાં બાપા�
અને માતા�ની હ�ુમત ચાલતી અને પર��ામાં તમામ િવ�ાથ�ઓ નાપાસ હતા પણ પાસ કરવા જ�ર� હતા. ક�મક� તે પાસ થાય તો જ
શાળાઓ ચાલતી અને તેમના ઘર ટક� રહ�તા. િશ�ણ�ું કારખા�ું સતત ચા�ું રહ� તે જ જ�ર� હ� ું

આમ આ ��ુતક ��ુતક જ નહ� પણ �થં છે. કાયમી દ�તાવજે છે. માનવીએ અ�ય માનવીના કર�લા શોષણનો અને શોિષતોની પણ
અભાનતાનો લેખકની અ�યતં વા�તવ અને િનખાલસ ર�ુઆત છે.

આ�મકથાનો �ત

�તમાં અ�ય સમાજની �વુતી સાથે સ�ક� કર�લા લ�ન પછ� સમાજના અનેક બધંનો અને િનયમો લઇને ચાલ�ું પડ� છે. એમણે પહ�લાં
પણ સમાજના પચંોના ક�ટલા ��ો �કૂ� આ�યા છે. તેથી આપોઆપ જ તેની ��થિતની �ણ થાય છે. લ�ન પછ� પચંો સમ� તેમને ર�ુ
કરવામાં આવે છે. અહ� સૌથી ખરાબ ��થિત લ�મણમાનેના છે. કારણ ક� િપતાએ સમાજમાં રહ�વા�ુ છે તેથી તો તે પચંો સામે ઘણા
કાલાવાલ અને આ�હ કરતા હતા. પછ� તે �વુતીને સમાજ�ું એક �ય��ત દ�ક લે છે અને તેના લ�ન ન�� કર� છે. �યાર� ખબર પડ� છે
તે �વુતી શશી-ગભ�વતી હોવાની �ણ થાય છે �યાર� તેના સમાજના પચંો બી� ��ુ�ત શોધે છે અને સોપાર� સાથે લ�ન કરાવીને પછ�
શશી અને લ�મણના લ�ન કરાવડાવે છે. અને આ�મકથાનો �ત આવે છે.

આ આ�મકથામાં સ�ય હક�કતો�ું િન�પણ થ�ું હોવાથી લેખકની શલૈીમાં અલકંા�રક ભાષાનો િવિનયોગ ન�હવત જણાય છે. લેખકના
�વનમાં બે વળાકં�બ��ુ દશા��યા છે. તેમ ભાષા પણ એમ જ ગિત કર� છે. આ�મકથાના આરંભ એટલે ક� બાળપણમાં ક�કાડ� ભાષા �ય�ત
થાય છે.  �યાર� �ત તરફ આ�મકથા �ય છે �યાર� લેખકમાં પ�રવત�ન આવે છે.  શ�આતમાં ક�કાડ� �િત અને લોકોમાં એકદમ
સહજતીથી બોલાતી ભાષા તેમજ ગાળોનો ઉ�લેખ છે. �યાર� કો�હા�રુ અને કોલેજમાં ગયા પછ� મરાઠ� �યવહારની ભાષા �યો�ય છે.

લ�મણ માનેની િન�પણ ર�િતનો સૌથી મોટો �ણુ એ છે ક� લેખક માને કથાનાયક માને પર કશો �ુલમ કરતો નથી. પણ સહજતાથી
ઉતર� આવે છે. મરાઠ�માથંી �જુરાતીમાં અ�વુાદ થયો હોવા છતાં આપણને અ�વુાદકની શલૈી, વ��-ુ�સગં ઘટના વગેર� વા�તિવક
ર�તે ર�ુ કર� આપે છે. આ નવલકથામાં એકાદ મયા�દા જોઇએ તો �યાર� છોકર�વાળા મા�ુ લઇને આવે છે �યાર� છોકરાવાળાને �છેુ છે
ક� તે નોકર� કર� છે ક� નહ� ? તો આપણને �� થાય છે ક� આ સમાજ ઝડપથી ક�વી ર�તે આગળ વધી ગયો અને નોકર�નો આ�હ કરવા
લા�યો ?
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આપણે ‘ઉપરા’ આ�મકથાના બધાં જ �સગંો વા�ંયા છતાં જોયા હોય એવો અ�ભુવ કર� શક�એ છ�એ. આપણને એમ થાય ક� આ�મકથા
શા માટ� વાચંવી જોઈએ ?  તો લખે છે ક�, સમાજના લોકો એક ��થિતથી ઉઠ�ને બહાર આવે �યાર� તેને ખબર પડ� તે સમાજ કંઈ
જ�યાએથી બહાર નીકળ�ને અહ� �ધુી પહો�ચયો છે. તેનો ચીતાર મળ� રહ� છે. અને �યોજન એ છે ક� –“સમાજના ક�ટલાક લોકો પર
યાતનાઓ, ��ુક�લીઓ પડતી હોય છે તેની વા�ંયા પછ� ખબર પડ�.”

શોષણ દમનનો ભોગ બનેલ દર�ક દ�લત પોતાનામાં એક આ�મકથા �પાવીને ફર� છે. અને આથી જ આ�મકથા સદંભ� કાકાસાહ�બ
કાલેલકર પોતાની ‘�મરણયા�ા’ ની ��તાવનામાં કહ� છે ક� “સો-પચાસ ઈિતહાસ અને ચ�ર�ો વાચંવા કરતા એક સા�ું આ�મચ�ર�
વાચંવાથી આપણને વધાર� બોધ મળે છે.” અ�વુાદક સજંય ભાવનેે પણ સલામ કારણ ક� આ �ૃિતએ �જુરાતી ભાષાને એમ�ું સ��ૃ
ઉમેરણ છે, �જુરાતી ��ને એક વા�તિવક સવંેદનકથા મળે છે-
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