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ભગત નનરંજન નરહનરલાલ (૧૮-૫-૧૯૨૬) :  
 

       કનવ, નવવેચક. જન્મ અમદાવાદમા.ં પ્રાથનમક નિક્ષણ 

અમદાવાદની કાલુપુર િાળા નં. ૧મા ં અન ે માધ્યનમક નિક્ષણ 

https://niravrave.wordpress.com/2018/02/02/હવે-નથી-ભગત-નિરંજન-નરહરિલ/
https://niravrave.wordpress.com/2018/02/02/હવે-નથી-ભગત-નિરંજન-નરહરિલ/


પ્રોપ્રાઇટરી તથા નવચેતન હાઈસ્કૂલમા.ં ૧૯૪૨ની 

સ્વાતંત્ર્યચળવળમા ંઅભ્યાસ છોડ્યો. ૧૯૪૪મા ંમૅનટિક. ૧૯૪૪-

૪૬ દરનમયાન અમદાવાદની એલ.ડી. આટટસ કૉલજેમા ંબે વર્ટનુ ં

નિક્ષણ લઈ ૧૯૪૮મા ં મુંબઈની ઍનફિન્સ્ટન કૉલજેમાંથી 

એન્ટાયર અંગ્રજેી નવર્ય સાથ ે બી.એ. િરી એલ.ડી. આટટસ 

કૉલજેમા ં દાખલ થઈ અગં્રજેી મુખ્ય અન ે ગજુરાતી ગૌણ 

નવર્યોમા ં૧૯૫૦મા ંએમ.એ. ૧૯૫૦થી ૧૯૮૬સુધી અમદાવાદની 

નવનવધ આટટસ કૉલજેોમા ંઅગં્રજેીના અધ્યાપક તથા નવભાગીય 

અધ્યક્ષ. પછીથી નનવૃત્ત. ૧૯૫૭-૫૮મા ં ‘સંદેિ’ દૈનનકના 

સાનહત્યનવભાગના સંપાદક. ૧૯૭૭મા ં‘ગ્રંથ’ માનસકનું સંપાદન. 

૧૯૭૮-૭૯મા ંત્રૈમાનસક ‘સાનહત્ય’ના તંત્રી. ૧૯૪૯મા ંકુમારચંદ્નક. 

૧૯૫૭મા ં નમટદચંદ્રક. ૧૯૬૯મા ં રણનજતરામ સુવણટચંદ્રક. 

ગાધંીયુગોત્તર સૌન્દયાટનભમુખ કનવતાના મહત્વના આનવષ્કારો 

પ્રગટ કરનાર આ પ્રમખુ કનવની કાન્ત અન ેકલાન્તને અનુસરતી 

મધુર બાની, રવીન્દ્રનાથના સંસ્કાર ઝીલતો લયકસબ અન ે

બળવંતરાય ઠાકોરની બનલષ્ઠ સૌન્દયટભાવનાને પ્રનતઘોર્તીની 

આકૃનતઓ આસ્વાદ્ય છે. એમાં નવર્યની રંગદનિટતા અન ે

અનભવ્યનિની પ્રનિષ્ટતાનો મનહમા છે. યુરોપીય ચેતનાનો અન ે

બોદલેરની નગરસૃનષ્ટના નવર્યો ઉઘાડ પહેલવહેલો એમની 

કનવતામા ંથયો છે. 
 

      ‘છંદોલય’ (૧૯૪૭) નાગરી ગજુરાતી નલનપમાં ગજુરાતી 

કનવતાનો નવો વળાંક સૂચવતો તથા માજંલેી ભાર્ાનો અને ચુસ્ત 

પદ્યબંધનો અનોખો આસ્વાદ આપતો કાવ્યસગં્રહ છે. ‘નકન્નરી’ 



(૧૯૫૦) ગીતસગં્રહ છે. ‘ર ેઆજ અર્ાઢ આયો’ કે ‘હનરવર મજુને 

હરી ગયો’ જવેી પ્રનસદ્ધ ગીતરચનાઓ આપતો આ સંચય પ્રણય-

અજંપાની નવનવધ મુદ્રાઓ ન ે સ્થાયી ભાર્ાકલેવરો ધરતો 

જોવાય છે. ‘અફપનવરામ’ (૧૯૫૪) મુંબઈના ં સ્થળ, કાળ અને 

પાત્રોની પચીસ કૃનતઓનો સંગ્રહ છે. વળી, ‘શ્વેત શ્વેત’ કે ‘નદન 

થાય અસ્ત’ જવેા ંઅપૂવટ છાંદસ ગીતો પહેલીવાર અહી ંનજર ેચડે 

છે. ‘છંદોલય’ (સંવ. આવૃનત્ત, ૧૯૫૭) પૂવેના ત્રણે સંગ્રહોમાંથી 

ચૂંટેલાં કાવ્યો તથા ‘સંસ્કૃનત’મા ં પ્રગટ થયેલાં અન્ય પ્રકીણટ 

કાવ્યોનો સંગ્રહ છે. ઉપરાંત, મુંબઈ નવિેના ં કાવ્યોનો ગુચ્છ 

‘પ્રવાલદ્વીપ’ નામે અહી ંઅતંે આપ્યો છે. ‘પ્રવાલદ્વીપ’ કાવ્યજૂથ 

કનવના મુંબઈ મહાનગરમા ં વસવાટ દરનમયાનના પ્રબળ 

સંસ્કારોનો અનભનવ કફપનોમા ં નવસ્િોટ છે. પ્રનિષ્ટ રખેાઓ 

વચ્ચે ગોઠવાયેલી આ આધુનનક નવર્યસામગ્રી સંવેદનસભર છે. 

નગરકનવતાનું ગજુરાતી ભાર્ામા ં પ્રગટેલું આ સૌન્દયટ નવું છે. 

‘૩૩ કાવ્યો’ (૧૯૫૮)મા ં મુબંઈના અનુભવોના વળગાડમાંથી 

કનવ આગળ વધે છે અન ેમનુષ્ય-મનુષ્ય વચ્ચેના સંબંધના પ્રદેિ 

તરિ વળે છે. અહી ં મનુષ્યસબંંધ અંગેની િંકા અન ે શ્રદ્ધાની 

વૈકનફપક અનભુનૂતઓની તાણ જોવાય છે; તેમ છતા ંલંબાયેલા 

હાથથી િરૂ થઈ, નપ્રયાસ્પિટથી અમતૃભયાટ હાથ સુધીના 

યાત્રામા ંશ્રદ્ધાનો અવાજ જ સવોપનર રહે છે. ‘કનવતાનું સંગીત’ 

(૧૯૫૩) લઘુલેખ છે. એમાં પ્રો. બ. ક. ઠાકોરની પદ્યરચનાની 

નવભાવનાના સંદભટમાં કનવતાના સંગીતનો િો અથટ થાય એ 

સમજવાનો પ્રયત્ન છે. પ્રચનલત અથટમાં અન ેકનવતાના સંદભટમાં 

સંગીતને સ્પષ્ટ કરી કનવતાના ગદ્ય અન ે સંગીતના સંબંધોન ે



તપાસ્યા છે. ‘આધુનનક કનવતા : કેટલાક પ્રશ્નો’ (૧૯૭૨) અનનરુદ્ધ 

બ્રહ્મભટ્ટ અને ભોળાભાઈ પટેલના પ્રશ્નોના ઉત્તરરૂપે લખાયેલંુ 

લખાણ છે. એમા ં છેફલાં સવાસો વર્ટના વળાંકો ઉપરાતં 

આધુનનક કનવતાના વળાંકની ચચાટ કરવામા ં આવી છે અન ે

ન્હાનાલાલના અપદ્યાગદ્યથી આધુનનક ગદ્યકનવતાની નસનદ્ધને 

તપાસવામા ં આવી છે. અથટનનરપેક્ષતા, સર નરયાનલસ્ટ 

અનભવ્યનિ જવેા પ્રશ્નોનો પણ અહી ં પરામિટ થયો છે. 

‘યંત્રનવજ્ઞાન અને મંત્રકનવતા’ (પૂવાધટ, ૧૯૭૫)મા ં મૂળે 

વ્યાખ્યાનનો નવર્ય નનબંધના સ્વરૂપમાં નવસ્તયો છે ન ે

નનબંધના કુલ સાત ખંડોમાંથી અહી ં પ્રથમ પાંચ ખંડ પ્રનસદ્ધ 

થયા છે. યંત્રનવજ્ઞાનના તાનત્વક પ્રશ્નોથી માંડી યંત્રનવજ્ઞાનનો 

ઇનતહાસ અન ે ઔદ્યોનગક ક્ાંનત સુધીના નવસ્તાર સાથે અહી ં

ગજુરાતી ભાર્ાની પાંચ ગદ્યપદ્યકૃનતઓને નવશ્લેર્વામા ં આવી 

છે. ‘ન્હાનાલાલની ઊનમટકનવતા’ (૧૯૭૫) ઉપરાંત એમણ ે

‘કનવતા કાનથી વાંચો’ (૧૯૭૨), ‘મીરાંબાઈ’ (૧૯૭૬), ‘કનવ 

ન્હાનાલાલની’ (૧૯૭૭), ‘ડબફય.ુ બી. નયટ્સ’ (૧૯૭૯) અન ે

‘ઍનલયટ’ (૧૯૮૧) જવેી પનરચયપુનસ્તકાઓ આપી છે. 

‘પ્રો. બ. ક. ઠાકોર અધ્યયનગ્રંથ’ (અન્ય સાથ,ે ૧૯૬૯), ‘સુદંરમ્ : 

કેટલાંક કાવ્યો’ (૧૯૭૦) અને ‘મૃદુલા સારાભાઈ-પ્રથમ 

પ્રત્યાઘાતઃ બાપનુી નબહારયાત્રા’ (૧૯૮૧) એમના ંસંપાદનો છે. 

એમણે ‘નચત્રાંગદા’ (૧૯૬૫) અને ‘ઑડેનનાં કાવ્યો’ (અન્ય સાથ,ે 

૧૯૭૬) જવેા અનુવાદો પણ આપ્યા છે. 

છંદોલય– બૃહત ્(૧૯૭૪) : ‘છંદોલય’ (૧૯૪૯), ‘નકન્નરી’ (૧૯૫૦), 

‘અફપનવરામ’ (૧૯૫૩), ‘છંદોલય’ (૧૯૫૭), ‘૩૩ કાવ્યો’ (૧૯૫૮) 



વગેર ેકાવ્યસંગ્રહો ઉપરાંત ૧૯૫૮-૭૧ દરનમયાન રચાયેલી ત્રણેક 

રચનાઓનો સમાવેિ કરતો નનરંજન ભગતનો કાવ્યસંગ્રહ. 

અહી ં પાંચમા અને છઠ્ઠા દાયકા દરનમયાનની સૌદંયાટનુરાગી 

કનવતાનો પ્રબળ ઝોક છે, તો સાથે સાથ,ે પછીથી સાતમા 

દાયકામા ં નવકસનાર આધુનનક કનવતાનો અણસાર પણ છે. 

અનભવ્યનકતમા ં ઘાટીલો કલાકસબ અને સભાન કારીગરી છે. 

છંદ અન ેલયની મનોહર મુદ્રાઓ છે. પ્રાસ-અનપુ્રાસની ચુસ્તતા 

છે. મુગ્ધ ભાવોદ્રેક અને સ્વપ્નિીલ માનસની રંગરાનગતાના સુઘડ 

અન ે પ્રનિષ્ટ આનવષ્કારો છે. કાન્ત-ન્હાનાલાલની ભાવઘનતા 

અન ેબ. ક . ઠાકોરની અથટઘનતાનું સમનન્વત રસાયણ કનવતાન ે

મૂતટ સંવેદનીલતા અપે છે. છાંદસ ગીતો ન ે સ્થાપત્યપૂણટ 

સૉનેટોમા ંકનવનો નવિેર્ ઉન્મેર્ છે. અહી ંમુખ્ય સૂર નમલનના 

ઉફલાસ કરતા ંનવરહના નવર્ાદનો છે. ‘ર ેઆજ આર્ાઢ આયો’ 

ઉત્તમ ગીતરચના છે. આ જ સંગ્રહમા ં આધુનનક ભાવમુદ્રામાં 

નરિતા, એકનવધતા, િૂન્યતા અને નનરથટકતાને ઉપસાવતા ં

કાવ્યો પણ છે. કટાક્ષ અન ેવ્યંગ એની તીવ્ર ધારો છે. મુંબઈ નગર 

પરના ‘પ્રવાલદ્વીપ’ કાવ્યસમૂહમાં નગરસંસ્કૃનતની યાતનાન ે

નનરૂપતી વેળાએ આ કનવ બોદલેરની જમે નગરનો નનવાસી 

નથી પણ એમાં આગન્તુક છે; ન ેતેથી ‘પુચ્છ નવનાની મગરી’ ન ે

જોવા બહારથી ઊપડે છે. નગરનું સીમેન્ટ-કાચ-કાંકરટેના 

આધુનનક અરણ્યરૂપે દિટન, મ્યનુઝયમમાં નસંહની પ્રત્યક્ષ થતી 

પ્રનતકૃનત, ઍક્વનેરયમમાં સાંકડી નઠોર જૂઠ સનૃષ્ટનો માછલી 

દ્વારા સામનો, િોકલૅન્ડ રોડ પર સ્નેહલગ્નનું ઊભું થતુ ં

નગ્નસ્વરૂપ, ચચટગેટથી લોકલમા ંથતો અનુભવ-આ બધું સ્થળ, 



પનરનસ્થનત અને પાત્રોના માધ્યમ ે સંવેદનરૂપે ઊતયુું છે. 

સ્વરૂપગત નહી,ં પણ મુખ્યત્વ ે નવર્યલક્ષી પ્રયોગલનક્ષતાના 

આધુનનક નમૂનાઓ અહી ં રજૂ થયા છે. 

યંત્રનવજ્ઞાન અન ે મંત્રકનવતા (૧૯૭૫) : નનરંજન ભગતનો 

નવવેચનનનબંધ. આ નનબંધના કફપેલા કુલ સાત ખંડોમાંથી 

પૂવાટધટ રૂપે પાંચ ખંડોને વસ્તુનવર્યની એકતા જળવાય એ રીત ે

લીધેલા છે. ટેક્નોલૉનજક્લ યુગમાં કનવતાની મૂફયનવચારણાનો 

અહી ં ઉપક્મ છે. ઔદ્યોનગક મનુષ્ય, ઔદ્યોનગક સમાજ, 

ઔદ્યોનગક સંસ્કૃનત અન ેઔદ્યોનગક યુગના સંદભટમા ંકનવતાના 

સ્થાનને તપાસવાનો ઉદે્દિ છે. આ તપાસમા ં દલપતરામકૃત 

‘હુન્નરખાનની ચઢાઈ’, ગાંધીજીકૃત ‘નહન્દસ્વરાજ’, 

રણનજતરામની વાતાટ ‘માસ્તર નંદનપ્રસાદ’, બળવંતરાય 

ઠાકોરકૃત ‘ઇનતહાસનદગ્દિટન’નો ત્રીજો ખંડ અને ઉમાિંકરની 

સૉનેટમાલા ‘આત્માનાં ખંડેર’-એ ગજુરાતી ભાર્ાની પાંચ 

ગદ્યપદ્યકૃનતઓનું નમતાક્ષરી નવશ્લેર્ણ અન ે નવવેચન થયુ ં છે. 

નવિદતા અન ેઅનભનનવેિ આ નનબંધનાં બે મહત્વનાં લક્ષણો 

છે. 
 

-ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા 
 

કનવ: 
 

…બસ ચપૂ હો , નહી ંતો અહીથંી 



ચાલવા માંડો! 

તમે બોફયા નવના રહેિો નહી,ં 

તો જાઓ માનવમેદની મહી ં

‘દીનતા-દાનરદ્ર’ પર ભાર્ણ ભલનેે લાખ ભાંડો! 

એ તમારા નાટ્યના સૌ નટ અહી ંજોતા નથી 

જાગી જિ!ે 

આંખો મીચંીન ેકંઈક એ િોધી રહ્ા,ં 

વાણી નવના પણ કોઈને એ કંઈક સંબોધી રહ્ા;ં 

ત્યાં ચૂપ જો હેિો, નથી િુ ંલાગતુ ં

કે એમનું મૂંગું હ્રદય જ ેમાગતુ ં

એ હાથ પણ લાગી જિ,ે 

ન ેજો અગર હેિો નહી ંતો સ્વપ્ન જવેુ ં

સ્વપ્ન પણ ભાંગી જિે! 
  
  
  

િેનરયો : 
 

જો કે મને સૌ િેનરયો કહે છે છતા ંિરતો નથી, 

પણ એમ તો મારંુ નસીબે ક્ાં િર ેછે ? 

એટલ ેઆ ભીતં પણ ક્ારકે તો 

મારી હવ ેઈર્ાટ કર ેછે. 

હંુ િયાટથી એમ તો ડરતો નથી, 

િરવુ ંજ માર ેહોય, સોનાપુર 



અહીથંી માત્ર છે બસ સો જ ડગલાં દૂર, 

પણ મરતો નથી. 

હંુ સાત વરસોથી અહી ંઆ ભીતંને ટેકે 

ઊભો રહંુ છંુ, નદવસ ખોયો નથી એકે; 

પુરાણી એની એ આ ભીતં, 

માર ેએક એની પ્રીત, 

ન ેતો પણ અજાણી આજ લાગે, આજ પ્હેલાં 

માત્ર જાણે સ્વપ્નમાં દીઠી; 

હજુ ગઈ કાલ સધુી જ ેઅદેખી, એ હવ ેઆડંુ 

જુવ,ે જાણે થતું એને અહીથંી ચાલવા માંડંુ; 

ધર ેવરસોવરસ એવી ચુનાની એ ચમક મીઠી, 

અન ેવરસોવરસ કેવું કરચલીથી વધુ 

ચીતરાય આ ચાડંુ! 

અર,ે આ ભીતં પર હંુ ઝાડ થૈને 

િીદને ત ેના ઝૂક્ો ? 

સાતે વસંતો વહી ગઈ ન ેિૂલ હંુ નાહક ચૂક્ો! 
  

આંધળો : 
કે િુ ંહજુ હંુ ગભટમાંથી નીકળ્યો ના બ્હાર 

ત ેમારા જનમને કેટલી છે વાર ? 

કે િુ ંઝાળ પણ ઝંપી ગઈ છે ચેહમા ં

ત ેહંુ હવ ેવસતો નથી મજુ દેહમાં ? 

ત ેકંઈક એની આંખથી આ આંખમા ં



છે ભૂલથી જોવાઈ ગયુ ં? 

જથેી અચાનક આમ મારંુ તજે બસ ખોવાઈ ગયુ.ં 

મેં આ જગતની કેટલી કીનતટ સણુી’તી સ્વગટમાં 

ત ેઆવવાની ફહાયમાં ન ેફહાયમા ં

હંુ કીકીઓ ભૂલી ગયો ત્યાં કફપદુ્રમની છાંયમાં! 

ત્યાર ેજગતનું રૂપ જોવાનું મને કેવુ ંહતું સપનું! 

હવ ેચશમું થવા ચાહે સળગતો આ સૂરજ 

ર ેતો ય િા ખપનું ? 

ઊંચ ેમાથુ ંઉઠાવી આભ સામે 

પણ હવ ેધરવંુ નથી, 

આ એકમાંથી એ બીજા અંધારમા ંસરવંુ નથી. 

ન ેકોણ ક્હે છે ચન્દ્રસૂરજતારલા એ સૌ જલ ે? 

એ તો પલક અધંારનું હૈયુ ંહલ!ે 

મેં જોઈ લીધો છે જગતનો સાર 

કે અહી ંતજેની ભીતર વસ્યો અધંાર. 

હંુ તો નીદંમાં ચાલી રહ્ો, નિલસૂિ છંુ, 

એવુ ંકિું ક્હેિો નહી;ં 

તો આંધળો છંુ એમ કહીન ે

આંધળા હેિો નહી!ં 
  

નભખારી : 
આ હાથ જ ેસામે ધયો 

એ હાથનો ઘડનારો પણ હાથ 



એના જટેલો લાચાર ન ેપામર ઠયો, 

ત્યાં કોણ કોને આપિે ર ેસાથ ? 

કરિ ેકોણ કોની બંદગી ? 

આ વણહસ્ય ેગજુરી ગઈ છે નજંદગી, 

એમા ંય હસવાનુ ંમને એકાદ તો 

જો કે મળ્યુ ંબ્હાનું, 

પ્રભુનો કેટલો ત ેપાડ માનુ ં? 

ક્હો તમે એણે ઘડ્યો આ હાથ 

જણેે આ જગત સરજ્ું ? જગતનો નાથ 

ક્હો છો ? આ જ ને એનું જગત 

કે હંુ ય ત ેજમેા ંવસુ ં? 

ન ેત ેછતા ંજો ‘ના’ કહો તો નહી ંહસંુ. 

‘હા’ તો તમે ક્ાંથી કહો ? 

જ્ા ંહાથ મેં સામે ધયો 

તેવો જ ત ેનન્નો સયો! 

પણ ચન્દ્રસૂરજતારલા 

હંુ આ હથેલીમા ંરમાડંુ, કોઈ તો આપો ભલા! 

જ ેકેમ કે હંુ ક્ારનો એમાં વહંુ છંુ 

કેટલા યે ભારને, 

સૂનકારને. 
  

વેશયા : 
હંુ તો ભવોભવ સ્ત્રી હતી, 



ન ેકોઇ ભવમાં તો સતી; 

આજ ેહવ ે? જાણ ેનનામી, 

કોઇ રાધા ક્હે વળી તો કોઇ રામી! 

દેહ છે, દેખાવડો ? એ તો ઉપરની છે સુગંધો; 

લાગણી ? લટકા ંકહો, 

ન ેચાલિ ેક્હેિો અગર જો માત્ર ધંધો 

લોક તો કૈં  કૈં  મળે છે, નનત નવા, 

પણ હા મળે છે માત્ર સૌ ભૂલી જવા. 

નદનભર ન જોતું કોઈ મો ંસામું, 

છતા ંરાતે ન રહેતું કોઇ સરનામું. 

તમે વાળ્યો હિ ેક્ારકે કાગળનો ડૂચો, 

ટાળ્યો હિ ેજ ેબારીએથી બ્હાર, રસ્તા પર: 

પવનને પ્યાર ત ેપાડે ઉપાડે 

જ ેકદી નીચો કદી ઊંચો; 

કહોજી કેટલા છ સસ્તા દર! 

સલામત છે તમારા મ્હેલની ભીતં ે

મઢેલી કો છબી જવેી કંુવારી કન્યકા નનત્ય;ે 

અમારી જાત જીવ ેછે, પ્રભુની મ્હેરબાનીથી 

સદા જીવિે જ ધરતી પર, 

નજર સૌ નાંખિ ેને ત્યાં લગી 

રોજ ‘િરતી’ પર ? 
  

પનતયો : 



પણે સૌ લોકની નાજુક પાની 

એઠંને ઓળંગતી, અડતી નથી; 

ન ેએમ એ સૌની નજર મારી પર ેપડતી નથી. 

દખ્ખણ ભણી? ના, એ નદિા તો જમતણી; 

િુ ંએમ માની કોઈનું મો ંએ ભણી હેતું નથી? 

એ તો હવ ેપથ્થર, હવ ેિાનો મનણ ? 

િુ ંએમ માની કોઈ ખરતા તારલાને 

લેખમા ંલેતું નથી? 

મજુ બોલને પણ કોઇ કાન ે

કેમ નહી ંધરતું હિ?ે 

આ બોલની ચોપાસ 

વીટંળાઈ વળ્યો છે રોનગયાનો શ્વાસ 

ત ેએથી જતું ન ેઆવતુ ં

આ લોક િુ ંડરતુ ંહિ?ે 

આ હવા પર એમનું કૈં  ચાલતું જો હોતન ે

તો શ્વાસ ક્ાંથી હોત મારા પ્રાણમા ં? 

પણ એમ તો કોણે જીત્યુ ંછે મોતને ? 

ન ેઆ હવાએ કોઇની યે વાતન ે

ક્ાર ેલીધી છે ધ્યાનમાં ? 

આ લોક તો લાચાર (ન ેક્ાર ેન’તા ?) 

ન ેિી હઠીલી છે હવા, હંુ એટલ ેજીવી રહ્ો; 

કોહી ગયુ ંછે પોત કાયાનું છતા ં

મજબૂત એ બનખયા વડે સીવી રહ્ો. 
  



સ્વગતોનિ : 
મેનરન સ્ટિ ીટ, પડખેથી આંધળો પસાર થાય છે, 

એન ેજોઇને િેનરયો : 

આ આંધળો છે ત ેછતા ં

િરતો િર ેછે બપેતા! 

નગરગામ રોડ, પડખેથી નભખારી પસાર થાય છે, 

એન ેસાંભળી આંધળો : 

આ કોણ છે ? જનેી નજર તોિાન મચવ,ે 

ન ેહથેલીમા ંરૂપાળંુ આ જગત નચવ!ે 

કોલાબા, પડખથેી વેશયા પસાર થાય છે, એન ેજોઇને નભખારી : 

અર,ે આ દેહ પર છે કેટલી દોલત! 

દસમા ભાગની મારી કન ેજો હોતન ે

તો આમ ન બોલત! 

એપોલો, પડખથેી પનતયો પસાર થાય છે, એન ેજોઈને વેશયા: 

અહો, િી ખુિનસીબી! કોઇનીયે આંખ જ્ા ં

રોકાય ના, 

છૂરી સમી ભોકંાય ના! 

બોરીબદંર, પડખેથી કનવ પસાર થાય છે, એન ેજોઈને પનતયો: 

વેશયા, નભખારી, આંધળો ન ેિેરીઓ, 

ક્હો, કેમ લાગે છે મને સૌ આ જનમનાં વેરીઓ ? 

મધરાત, એકાંતમા ંએની કાવ્યપોથીમા,ં કનવ : 

બસ ચૂપ હો, નહી ંતો અહીથંી ચાલવા માંડો… 
 


