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પ્રાસ્ર્ાવવક 

માનિાંતાાં ગરુ્જર ભાઈબહનેો સમક્ષ 'કાવ્યાનિુાદન-રસાસ્િાદન' ઈ-બકુ રજૂ કરતાાં હુાં અનેરો આનાંદ મહસસૂ કરી 
રહ્યો છાં. પસુ્તકના મખુપષૃ્ઠ ઉપરના 'ગજુરાતી-કળૂના કવિઓ' શબ્દો મારા માનસપટ ઉપર અંકકત થતાાં િેંત જ 

મેં તેમન ેસ્િીકારી લીધા હતા. પસુ્તકના શીર્ાકનુાં પિૂાપદ 'કાવ્યાનિુાદન' સચૂિે જ છે કે અત્ર ેઅનિુાકદત કાવ્યો 
રજૂ થિાનાાં છે અન ેતે પણ ગજુરાતી માતભૃાર્ી કવિઓ દ્વારા રચચત જ હશ.ે જી હા, એમ જ છે અન ેતે કવિઓ છે; 

અમેકરકા સ્સ્થત શ્રી વિજયભાઈ જોશી અન ે પાલનપરુ (ગજુરાત) સ્સ્થત પ્રોફેસર શ્રી મકેુશભાઈ રાિલ. આ 

પસુ્તકનુાં કદ વિસ્તતૃ કરિા મારે અન્ય દેશવિદેશનાાં િતામાનકાલીન અન ે ભતૂકાલીન કાવ્યસર્જકોની મારા 
બ્લોગ ઉપરની કૃવતઓને સ્થાન આપવુાં પડ્ુાં છે. આમ છતાાંય મને કહિેા દો કે મખુ્યત્િે એ બ ેમહાનભુાિોની 
કૃવતઓ જ તો આ પસુ્તકની શોભા છે. તો ચાલો, આપણ ેએમન ેપ્રથમ ઓળખી લઈએ. 

પ્રથમ છે આપણા વિજયભાઈ જોશી. તેમના ઐવતહાવસક અન ેસાંશોધનાત્મક એિા ઘણા લેખો ‘િેબગરુ્જરી’ ઉપર 

આિી ચકૂ્યા છે અન ેજેમના ઉપર િાચકોના વિદ્વતાપણૂા પ્રવતભાિો પણ આિતા રહ્યા છે. ચાર દાયકા કરતાાં પણ 

િધ ુસમયથી તઓે અમેકરકામાાં સ્થાયી થયા હોિા છતાાં એમનો માતભૃાર્ા ગજુરાતી પરત્િેનો પ્રેમ અન ેતેના 
ઉપરનુાં તેમનુાં પ્રભતુ્િ અદ્વદ્વતીય રહ્યાાં છે. આ પસુ્તકથી િાચકોને તેમની નિી પ્રવતભાનો પકરચય થશે. અંગ્રેજી 

ભાર્ા ઉપર એક મળૂ અમેકરકન જેટલુાં જ પ્રભતુ્િ ધરાિતા તઓેશ્રીનાાં અંગ્રજેી કાવ્યો ખબૂ જ ગહન હોય છે. 

તેમને તીવ્ર ઇચ્છા થઈ કે એમનાાં અંગ્રેજી કાવ્યોનો ગજુરાતીમાાં ભાિાનિુાદ અન ેસાંક્ષેપ આપિામાાં આિ ેતો 
‘િેગ’ુિાચકો એમનાાં કાવ્યોથી પકરચચત થાય. અત્ર ે 'િેબગરુ્જરી' અન ેમારા પોતાના બ્લોગ "William's Tales" 

ઉપર રજૂ થયેલાાં તેમનાાં એ સઘળાાં કાવ્યોન ેઆપ સૌ િાચકો માણી શકશો. તઓેશ્રીએ એન્ન્જનીયર હોિા છતાાં 
સરસ્િતીદેિીની અસીમ કૃપાથી અંગ્રેજીમાાં ઉચ્ચ કોકટનુાં સાકહત્ય સર્જન કર્ુું છે. ગયા િરે્ તેમનો સાાંપ્રતકાલીન 

અમેકરકન કાવ્યોનો સાંગ્રહ પ્રવસદ્ધ થયો છે. હાલમાાં તેમનો દ્વદ્વતીય Haibun (આત્મકથાનક રૂપ ગદ્યકાવ્ય અન ે

હાઈકુના સાંવમશ્રણનો જાપાનનો કાવ્યપ્રકાર) કાવ્યોનો સાંગ્રહ મદુ્રણ પ્રકિયામાાં છે. તેમના "Vijay Joshi - Word 

Hunter" બ્લોગ (જો કે હમણાાં અપડટે થયો નથી)માાં આપણને Free verse,  Haiku, Poetry, Book Reviews 

િગેરે પ્રકારનાાં વિવિધતાસભર સર્જનો જોિા મળે છે. એમનાાં કાવ્યો કેનેડા અન ેઅમેકરકા ખાત ેિીજાણ ુઅન ે

મકુદ્રત માધ્યમ ે પ્રસાકરત થતાાં રહ ે છે. તેઓશ્રી પ્રખર િક્તા પણ છે અન ે વિવિધ જાહરે સભાઓમાાં અન ે

સેવમનારોમાાં તઓે અંગ્રજેી વિર્યક અન ેતેમના વિશ્વપ્રિાસ અંગેનાાં િક્તવ્યો પણ આપ ે છે. થોડા સમય પિેૂ 

એમની ભારતની તેમનાાં જીિનસાથી િૈશાલીબહને સાથેની મલુાકાત ટાણ ે અમદાિાદમાાં તેમના માનમાાં 
યાદગાર બ્લોગર સ્નેહ સાંમલેન યોજાર્ુાં  હતુાં, જેમાાં શ્રી મકેુશભાઈ રાિલ ે પણ હાજરી આપી હતી અન ેઆમ આ 

પસુ્તકમાાંની અમારી વત્રપટુી ત્યાાં એકત્ર થઈ હતી. 
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હિ ેઆપણ ેપ્રોફેસર મકેુશભાઈ રાિલન ેઓળખી લઈએ. પાલનપરુની કોલેજમાાં અંગ્રજેીના વ્યાખ્યાતાની ફરજ 

બજાિી રહલેા તઓેશ્રી સાિ નાનકડા એિા બનાસકાાંઠા જજલ્લાના પાલનપરુ તાલકુાના િગદા ગામના િતની 
છે. હાલમાાં સકુાઈ ગયેલી એિી ઉમરદશી નદીના સામેના કાાંઠે તેમનુાં ગામ, તો આ તરફના કાાંઠે મારુાં ગામ 

કાણોદર. નદીથી મારુાં ગામ તો થોડુાંક દૂર ગણાય, પણ નદીના કાાંઠાની  લગોલગ અમારુાં પોતાનુાં છએક એકર 

જેિડુાં વિશાળ ખેતર આિેલુાં છે. આમ અમ ે અમારી  કૃવર્ ભાર્ામાાં શઢેાપાડોશી કહિેાઈએ. અહીં જે નદીનો 
ઉલ્લખે કરિામાાં આવ્યો છે તેના ઉપરનુાં મકેુશભાઈનુાં સરસ મજાનુાં 'ભેદી જળ' શીર્ાકે  કાવ્ય આપ િાચકોન ે

િાાંચિા મળશ.ે મને મકેુશભાઈનો સીધો પકરચય ન હતો, પણ અમારી પાલનપરુની હોટલ ઉપર બીજા એક 

ગજુરાતીના પ્રોફેસર શ્રી એ.ટી. વસિંધી, શાયર 'મસુાકફર' પાલનપરુી; અન ે અન્ય કવિઓ, સાકહત્યકારો અન ે

ગઝલકારોનુાં અિારનિાર સ્નેહ સાંમેલન યોજાતુાં તેમાાં એ સમયે હોટલનુાં સાંચાલન સાંભાળતા મારા દીકરા 
અકબરઅલીન ે શ્રી મકેુશભાઈએ તેમનુાં અંગ્રેજી કાવ્યોનુાં પસુ્તક “Pots of Urthona” (કલ્પનાનાાં પાત્રો ) ભેટ 

આપર્ુાં હતુાં. બેએક િર્ા પછી એ પસુ્તક મારા હાથમાાં આિતાાં તમેાાંનાાં અંગ્રજેી કાવ્યોથી હુાં પ્રભાવિત થયો 
હતો. ર્.ુકે.ના વિવિધ કાવ્યસાંગ્રહો અન ેરાષ્રીય અન ેઆંતરરાષ્રીય સામવયકોમાાં િીણેલાાં ઉત્તમ કાવ્યો તરીકે 

કેટલાાંક ચયન પામેલાાં અન ે ૫૦૦થી પણ અવધક વિદેશી િાચકોના પ્રશાંસાત્મક પ્રવતભાિો મળેિેલાાં અંગ્રજેી 

કાવ્યોનો આ સાંગ્રહ પ્રૉફેસર મકેુશ રાિલની એક અનોખી વસદ્વદ્ધ અન ેગજુરાતના ગૌરિ સમાન ઘટના કહિેાય. 

અત્ર ેપસાંદ કરાયેલાાં તેમનાાં પાંદર કાવ્યો પૈકી છેલ્લાાં બ ેકાવ્યોના માત્ર ભાિાનિુાદ જ આપિામાાં આવ્યા છે. 

આમાાં તો 2 in 1  થર્ુાં ગણાય, પરાંત ુમકેુશભાઈ અન ેમારી રૂબરૂ મલુાકાત ટાણ ેગમ્મતભરી એિી િાત પણ થઈ 

 હતી  કે મારાાં રસદશાનોનુાં તેઓશ્રી અંગ્રજેી િઝાન કરી નાખે તો એ તમામ રચનાઓ 4 in 1 થઈ  જાય, જે 

વિશ્વસાકહત્ય જગતમાાં અનેરુાં કાયા ગણાઈ શકે!  

વિજયભાઈ અન ેમકેુશભાઈએ તેમનાાં કાવ્યોના ભાિાનિુાદ અન ેરસદશાન/સાંક્ષેપ માટે મને ઉદાર સાંમવત આપી 
અન ેઆમ અમારાાં - 3 in 1 - પ્રકારનાાં સકહયારાાં સર્જનો 'િેબગરુ્જરી' ઉપર એકાદ િર્ા સધુી પ્રકાવશત થતાાં રહ્યાાં. 
આ કાયા ચાલી રહ્ુાં હતુાં ત્યારે કાવ્યના કોઈ શબ્દના અથાઘટન માટે કે એિા શબ્દના ઇંચગત અથા માટે અમારી 
િચ્ચે મકુ્ત ચચાાઓ થયા કરતી હતી. કોઈપણ ભાર્ામાાં કાવ્ય એ એક એિો અનોખો સાકહત્ય પ્રકાર છે કે જેમાાં 
ઘણીિાર િાચકો અન ેવિિચેકો કવિની કલ્પના બહારની િાતો લાિી મકેૂ અન ેતે કવિ માટે સ્િીકાયા પણ બને. 
આ પસુ્તકમાાં ર્કેુવનિાસી પાંચમ શકુ્લની અંગ્રજેીમાાંથી ગજુરાતીમાાં ભાિાનકુદત થયેલી છાંદોબદ્ધ કવિતા મકુાઈ 

છે.  એમની એક ગઝલના પ્રવતભાિક તરીકે એક બીજા સાકહત્યપ્રેમી ઈસમ ે અન ે મેં પોતપોતાનાાં 
અથાઘટનો રજૂ કરેલાાં અન ેઆમ એ ત્રણેય અથાઘટનો સ્િીકૃત બનલેાાં. અત્ર ેઆ બધી િાતોની વિશદ ચચાાઓ 

રજૂ કરિાનો મારો ઉપિમ ન હોઈ મખુ્ય િાત ઉપર  આવુાં તો  બાંને  વમત્રોનાાં અંગ્રેજી કાવ્યોના ભાિાનિુાદ અન ે

રસદશાન/સાંક્ષેપન ે સાચિિાના આશય ે ઈ-બકુ બનાિિાનો મને વિચાર સ્ૂયો, જેને તેમણ ે પોતાનુાં હાકદિક 

અનમુોદન આપર્ુાં. િળી એટલુાં જ નકહ એ ઈ-બકુને વિનામલૂ્ય તરીકે બહાર પાડિાનો અમારી િચ્ચે સાંર્કુ્ત 

વનણાય પણ  લેિાયો.     
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હિ ેજ્યારે સકહયારા આ પસુ્તકના મખુ્ય અંશ રૂપ એિા શ્રી વિજયભાઈ અન ેશ્રી મકેુશભાઈને અહીં ઉલ્લેખ્યા છે, 

ત્યારે "ખ્યાતનામ દેશવિદેશનાાં કવિ-કિવયત્રીઓનાાં કાવ્યો" શીર્ાક હઠેળ આિતા જે તે સર્જકોને પણ યાદ કરી 
લઈએ. વિચલયમ બ્લેક અન ે વિચલયમ િડડાઝિથા એ દૂરના ભતૂકાળના અંગ્રજેી કવિઓ છે, જેમાાં એવુાં બનિાનો 
સાંભિ છે કે હુાં પોત ે'વિચલયમ' એિા હલુામણા નામ ેઓળખાતો હોઈ 'વિચલયમ' નામધારી એિા એ બાંને પસાંદગી 
પામ્યા હોઈ શકે! 'રાણીની હરીફ'નાાં સર્જક સરોજજની નાયડુ ('ભારતનાાં બલુબલુ' નામ ે વિખ્યાત) તો સિાવિકદત 

છે. તો િળી ઉમાશાંકર જોશી તો ગજુરાતી સાકહત્યના આધારસ્તાંભ તરીકે દીઘા કાલ સધુી ભલૂી શકાશે નકહ. અહીં 
એક િાતનો ખલુાસો કરી દઉં કે તેમના 'િાાંસળી િચેનારો' કાવ્યનુાં અંગ્રેજી િઝાન કોણે કર્ુું હશ ે તેની મને 

સત્તાિાર જાણ ન હોઈ મેં નીચે તેમનુાં જ નામ દશાાવ્ર્ુાં છે. ભવિષ્ય ે સાચુાં નામ જાણિામાાં આિતાાં આગામી 
આવવૃત્તમાાં તે મજુબનો ફેરફાર કરી લેિામાાં આિશે. મોહતરમા રબાબ મહરેની બ ે કૃવતઓને અહીં સ્થાન 

આપિામાાં આવ્ર્ુાં છે. તઓેશ્રી દોહા (કતાર)નાાં િતની છે અન ેતેમનાાં કાવ્યોમાાં ખબૂ જ ઊંડાણ જોિા મળે છે. 

'નીરિનુાં િણાન' એ તો મારા ગામની જ િતની અન ેહાલમાાં હૈદરાબાદ ખાત ે સ્સ્થત એિી મારી દીકરી સમાન 

મવુનરા અમીની કૃવત  છે. બ ેબાચલકાઓનાાં ઉછેરમાાં વ્યસ્ત એિી મવુનરા ઓછાં લખે છે પણ ગણુિત્તાિાળાં લખે છે. 

હુાં તેન ે ભવિષ્ય ે ખ્યાતનામ કિવયત્રી તરીકે ઉભરતી જોઈ રહ્યો છાં. માન્યિર ઉમાશાંકરભાઈની કૃવત 'િાાંસળી 
િેચનારો' અન ેમવુનરાની 'નીરિનુાં િણાન' એ આ સાંગ્રહમાાંની અપિાદ રૂપ એિી કવિતાઓ છે કે જે મળૂમાાં પ્રથમ 

ગજુરાતીમાાં લખાયલેી હતી અન ે જેમનો પછીથી અંગ્રજેીમાાં અનિુાદ થયો છે. મવુનરાના કાવ્યનો અનિુાદ 

પ્રોફેસરશ્રી મકેુશભાઈએ એમની પોતાની ઇચ્છાથી કરી દઈન ેમવુનરાને અન ેમને સરપ્રાઈઝ આપી હતી. આગળ 

ઉલ્લખેાયેલા શ્રી પાંચમ શકુ્લની વિશેર્ ઓળખાણ આપુાં તો તઓેશ્રી મારા ભાઈ સમાન વમત્રશ્રી સરેુશભાઈ 

જાનીના ર્કેુસ્સ્થત ભાણેજ છે  જે મને પણ મામા તરીકેનુાં એટલુાં જ માનસન્માન આપે છે. "ખ્યાતનામ 

દેશવિદેશનાાં કવિ-કિવયત્રીઓનાાં કાવ્યો"માાં સમાવિષ્ટ આઠ કાવ્યો પૈકીનાાં પ્રથમ ચાર કાવ્યોનાાં મારાાં મળૂ 
અગ્રેજીમાાં લખાયલેાાં રસદશાનોના ગજુરાતીમાાં ભાિાનિુાદ કરી આપિા બદલ મારા વમત્ર શ્રી અશોકભાઈ 
િૈષ્ણિને ધન્યિાદ પાઠવુાં છાં.                 

  

અહોભાિ ે  કહુાં તો  આ પસુ્તકમાાંનાાં સઘળાાં કાવ્યો ઉપરનુાં અનિુાદન અન ેરસદશાન કે સાંક્ષેપનુાં કામ કરતાાં મેં 
અકથ્ય આનાંદ અનભુવ્યો છે. મારુાં આ કામ િાચકોન ેગમ ેતો તેના યશના સાચા અવધકારી જે તે મળૂ સર્જકો છે, 

કેમ કે જે કિૂામાાં હતુાં એ જ હુાં હિાડામાાં લાિી શક્યો છાં. વિજયભાઈનાાં કાવ્યોનાાં રસદશાનના બદલ ેમાત્ર સક્ષેપ 

આપી શકિા બદલનો મને રાંજ રહ્યા કરશ.ે સમયના અભાિે મારે એમ કરવુાં પડ્ુાં છે તે હુાં કબલૂી લઉં  છાં. આ 

પસુ્તકના મખુ્ય આધાર રૂપ એિા બાંન ેકવિઓનાાં કાવ્યોની અંગ્રજેી સામવયકોમાાં પ્રવસદ્વદ્ધ થિા ઉપરાાંત તેમના 
વિરે્ની ગણનાપાત્ર નોંધ પણ લેિાઈ છે. આપણે સૌ ગજુરાતીઓએ ગિા લેિા જેિી આ એક એિી હકીકત છે કે 

આપણ ે માત્ર અંગ્રજેી કાવ્યોની આયાત જ નથી કરી; પણ અલ્પ પ્રમાણમાાંય ભલ,ે આપણે અંગ્રેજી કાવ્યોની 
વનકાસ પણ કરી છે. વિશ્વભરનાાં સાકહત્યસર્જનો વિવિધ અન્ય ભાર્ાઓમાાં ગવતવિવધ કરતાાં રહ ે કે વિવિધભાર્ી 
કવિઓ વિવિધ ભાર્ાઓમાાં સર્જનો કરતા રહ ે તે સાંસ્કૃવતના આદાનપ્રદાન માટેની શભુ ચેષ્ટા ગણાય છે અન ે

ગણાિી જ જોઈએ એવુાં મારુાં નમ્ર માનવુાં છે.  
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છેલ્લે કહીશ કે  મેં મારાાં મોટા ભાગનાાં ઈ-પસુ્તકોમાાં ભાિ-પ્રવતભાિ શીર્ાક હઠેળ મારા બ્લોગના િાચકોના 
અચભપ્રાયો મકૂ્યા હતા. આ પસુ્તકની કદમયાાદા જાળિતાાં હુાં બ્લોગજગતનાાં વિદુર્ી તરીકે ખ્યાતનામ એિાાં 
આદરણીય પ્રજ્ઞાબહને વ્યાસના શ્રી વિજયભાઈ જોશીના કાવ્ય 'િણલખ્ર્ુાં' નીચેના પ્રવતભાિના આ શબ્દો "બ ે

ત્રણ િાર કાવ્ય અન ેભાિાનિુાદ માણીન ેઅમારાાં વિચારિમળ મકૂ્યાાં. કાંઈ સમજફેર લાગ ેતો કાન પકડશો." 
સામેનો મારો માત્ર પ્રવત-પ્રવતભાિ જ મકૂીશ. 

"ઊલટાના અમ ેઅમારા બઉે કાન પકડીને સ્િીકારીએ છીએ કે આ કાવ્યન ેઆપ અમ સર્જક અન ેઅનિુાદક 

કરતાાંય વિશેર્ સારી રીતે સમજ્યાાં છો! કાવ્યમાાં તો શુાં િાણીવ્યિહારમાાં પણ શબ્દની તાકાત સમજાતી હોય છે. 

Fire શબ્દ બલુેટની ધણધણાટી બોલાિી દઈન ેસામ ેતહસનહસ કરાિી દે અન ેિળી Cease fire શબ્દો િધ ુ

ખિુારીને અટકાિી પણ દે! તો િળી નીરિ શબ્દની તાકાતનો તો અંદાજ પણ ન લગાિી શકાય! સમયને 

આધીન શબ્દ મૌન પણ ધારણ કરી લ ેઅન ેિળી એ જ શબ્દ બોલકો પણ બની જાય. િળી શબ્દન ેસમજિા-
સમજાિિા શબ્દોની જ જરૂર પડ.ે કોઈ શબ્દનુાં શ્રિણ અમતૃપાન કરાિે અન ેએ જ શબ્દ ઝેર પણ ઘોળાિ.ે 

મકુ્ત તો છીએ અમ,ે ભલ ેિેરાયેલા હોઈએ. 

ભોંયતચળય ેઅમન ેછોડી દો, રહિેા દો અમન,ે 

બસ એમ જ રહિેા દો.’ – ગણગણીન ેઅમ ેપણ બસ, આટલે જ રહિેા દઈએ છીએ!!!" 

જય હો! 

સસ્નેહ, 

િલીભાઈ મસુા 

$$$$$$$ 

 

  

  

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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(૨) પ્રોફેસર મકેુર્ રાવલના ંકાવ્યો 
-: સપંકશ  :-  

Mukesh Raval <rajshlokswarda@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
અનકુ્રમચણકા 
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હું અને મારો ઘોડો - I and my horse (1) 

I and my horse 

My horse and I are friends 
he is my beloved, I am his. 

His loyalty par excellence, 
my comrade whom I trust 
in times of travel and war 
in expedition or in adventure. 

We two have much in common 
I do not take him as servant 
he does not take me as master. 

But his world is his own 
and I cannot intervene. 

He is not bound to my whims 
his moods and fantasies are different. 

I may take him to water, 
it is my role and only function 
but cannot insist anything to him 
It’s up to him to drink water 
or to bathe in the stream 
or just be a spectator of river 
or a silent visitor. 

After all he knows well 
what to do with the water. 

 –  Mukesh Raval 
 
(Courtesy: ‘Pots of Urthona’ – A Collection of Poems) 

* * * 
 

હું અને મારો ઘોડો 
(અછાાંદસ) 

મારો ઘોડો અન ેહુાં વમત્રો છીએ, 

તે મને અત્યાંત વપ્રય અન ેહુાં તેને. 
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તેની િફાદારી પણ બેહદ, 

એ એિો મારો ભરોસાપાત્ર વમત્ર; 

જે સફર અન ેર્દુ્ધ 

ચઢાઈ અન ેસાહસ સઘળાયમાાં એ જ. 

અમારી િચ્ચ ેસામ્યતાય ઘણી, 
હુાં એન ેસેિક ગણુાં નકહ 

અન ેગણ ેન એ મને માચલક. 

પણ તેની પોતાની એક દુવનયા છે; 

જેમાાં મારી દખલગીરી ન હોય, િળી 
એ મારી મનસ્સ્િતાન ેઅનસુરિા જરાય બાંધાયલેો નકહ! 

એનાાં વમજાજ અન ેપકરકલ્પનાઓ સાિ ચભન્ન. 

હુાં તેન ેપાણી પાસ ેલઈ જાઉં ખરો, 
કેમ કે એ તો મારી ભવૂમકા અને ફરજ; 

પણ, મારો એની કોઈ બાબત ેઆગ્રહ તો નકહ જ. 

એની એ મનુસફી કે પાણી પીએ 

કે િહતેા પ્રિાહમાાં એ ન્હાય 

કે પછી માત્ર નદીનો બની રહ ેપ્રેક્ષક 

યા તો સાિ રહ ેએનો મકૂ મલુાકાતી. 

છેિટે તો એ ખદુ જ જાણ ેકે 

પાણી સાથ ેશુાં કરવુાં! 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

(સાભાર : ‘Pots of Urthona’ : A Collection of Poems – Mukesh Raval) 

* * * 

રસદર્શન 
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અંગ્રેજીમાાં મહુાિરો (Idiom) છે : “You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.”; 

અથાાતડ,“તમે ઘોડાને પાણી સધુી લઈ જઈ શકો તો ખરા, પણ તેન ેપાણી પીિાની ફરજ પાડી શકો નકહ.” આપણ ે

આની વિશદ ચચાામાાં ન ઉતરતાાં એટલુાં જ સમજી લઈએ કે આપણે કોઈન ેતક આપી શકીએ, પણ તે તકનો 
લાભ લેિાનુાં તો સામનેા માણસ ઉપર જ વનભાર રહ ેછે. 

કવિએ આ કાવ્યરચનામાાં ઉપરોક્ત મહુાિરાનો આધાર લીધો હોય કે ન લીધો હોય, પણ આ કૃવત એમનુાં મૌચલક 

સર્જન જ બની રહ ે છે. એમણે સહજ એવુાં ‘હુાં અન ેમારો ઘોડો’ શીર્ાક આપીન ેપોતાના કાવ્યની સરસ મજાની 
શરૂઆત કરી છે. તઓેશ્રી પોતાનો ઘોડો અન ેતેઓ ખદુ એકબીજાના વમત્રો હોિાની ઓળખાણ આપીન ેતેમની 
ઉમદા વમત્રાચારીને સમજાિે છે. આમેય ઘોડાને િફાદાર પ્રાણી ગણિામાાં આિ ે છે અને અહીં પણ કવિ એ 

િફાદારીને સમજાિિા માટે તેની ક્યાાંક્યાાં ઉપયોચગતા છે તે દશાાિીન ેતેની ભરોસાપાત્રતાને ઉજાગર કરે છે. આ 

બાંને વમત્રોમાાં ઘણી સામ્યતા હોિાનુાં દશાાિિા લાઘવ્યમાાં માત્ર એટલુાં જ કહી દે છે કે કવિ ઘોડાને પોતાનો સેિક 

ગણતા નથી અન ેસામ ેિળી ઘોડો પણ કવિન ેપોતાના માચલક તરીકે સમજતો નથી. આમ તે બઉેની િચ્ચ ે

શેઠનોકરનો શષુ્ક સાંબાંધ નથી, પણ તેથીય કાંઈક વિશરે્ ઉષ્માભયો સાંબાંધ છે. 

ઘોડાની પોતાની પણ એક દુવનયા હોઈ કવિ તેના જીિનમાાં કોઈ દખલગીરી કરિા નથી માગતા. િળી તઓે 

એિી કોઈ અપેક્ષા પણ રાખતા નથી કે એ ઘોડો તેમની મનસ્સ્િતા કે ધનૂને અનસુરે જ. કવિ સ્િીકારી લ ેછે કે 

ઘોડાનો પોતાનો વમજાજ અને તેની પકરકલ્પનાઓ ચભન્ન હોઈ શકે. આટલા સધુી ઘોડા સાથેના પોતાના વિવશષ્ટ 

સાંબાંધોનો પકરચય આપીન ેકાવ્યના હાદાસમા અંવતમ ચરણમાાં કવિ પ્રિશે ેછે. તઓે પોતાની ફરજના ભાગરૂપ ે

ઘોડાને નદી તરફ દોરી જાય છે. નદીના પાણી સધુી પોતાના ઘોડાને લાિી દીધા પછી હિે એ ઘોડાએ પાણી 
સાથ ેશુાં કરવુાં તે બાબતન ેકવિ તેની મરજી ઉપર છોડી દે છે. કવિ કહ ે છે કે હિ ેએ ઘોડો પાણી પીએ કે પછી 
પાણીમાાં સ્નાન કરે, અથિા તો તે નદીનુાં દશાન માત્ર કરે કે પછી એક મકૂ મલુાકાતી તરીકે તે નદીકાાંઠે વિહરે. 

કવિ આ શબ્દોમાાં વનલેપ ભાિે કાવ્યનુાં સમાપન કરે છે કે છેિટે તો ઘોડાને એની સારી રીતે જાણ છે જ કે તણે ે

પાણી સાથ ેશુાં કરિાનુાં છે! 

આ કાવ્યન ે માનિીય જીિનમાાં એ રીતે લાગ ુ પાડી શકાય કે માતાવપતાએ સાંતાનઉછેરમાાં કે વશક્ષકોએ 

વિદ્યાભ્યાસ કરાિતી િખતે બાળકોને માગાદશાન (Counseling) જ પરુૂાં પાડિાનુાં હોય અન ેતેમની પોતાની રીતે 

જે તે કામ કરિા દેિા માટેની તેમને સ્િતાંત્રતા આપિી જોઈએ. જો આમ થાય તો જ તઓે આત્મવનભાર બની 
શકે અન ેપોત ેજ પોતાનો વિકાસ ઉત્તમ રીતે સાધી શકે. એમન ેિધારે પડતી સચૂનાઓ આપિાથી કે તેમના 
ઉપર વિચારો લાદી દેિાથી એ પરાિલાંબી બની જશે. 

આમ કવિશ્રીએ પેલા મહુાિરાની ઘોડાએ પીિાના પાણી માત્રની એક જ િાતથી આગળ િધીને તે ઉપરાાંતના 
અન્ય વિકલ્પો પણ દશાાવ્યા છે. માગાદશાન આપનારા પ્રોફેશનલો (Counselors) પણ માગાદશાન મેળિનારાઓ 
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સામ ેબધા વિકલ્પો ખલુ્લા મકૂી દેતા હોય છે અન ેજે તે માગા કે વનણાયની પસાંદગી તો તેની પાસ ેજ કરાિતા 
હોય છે. 

આ કૃવતનુાં કાવ્યતત્ત્િ ભલ ે સામાન્ય લાગતુાં હોય, પણ કવિએ માગાદશાનની આદશા પ્રકિયાને પરોક્ષ રીતે 

સમજાિીન ે એક ઉમદા લક્ષ વસદ્ધ કરી બતાવ્ર્ુાં છે. કનયૈાલાલ મનુશીનો વિિચેનશાસ્ત્રનો એક વસદ્ધાાંત છે કે 

સાકહત્ય કે અન્ય કોઈપણ કલામાાં નીવત કે બોધની િાતન ેસ્પષ્ટ રીતે આપી દેિાથી એ કલા ક્લવુર્ત થઈ જતી 
હોય છે. એમનુાં આ બાબત ેવિખ્યાત સતૂ્ર છે કે ‘નીવત એ કલાની વિર્કન્યા છે.’ આપણા આ કાવ્યના કવિએ આ 

મદેુ્દ સજાગતા જાળિી રાખી છે અન ેકાવ્યનુાં સારતત્ત્િ કે ફલશ્રવુત તારિી લેિાનુાં કામ િાચકો ઉપર છોડી દીધુાં 
છે અન ેપોતે કાવ્ય આપી દઈને દૂર ખસી ગયા છે. 

ઉમદા કૃવતને સર્જિા બદલ કવિશ્રીને ખોબલ ેખોબલ ેધન્યિાદ. 

- વલીભાઈ મસુા (રસદર્શનકાર) 

$$$$$$$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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િકલીઓ  – Sparrows  )2(  

Sparrows 

In childhood 
when we played gilli-danda 
Sparrows played beside us 
the games that we had not yet learnt 
now when my son asks me 
Papa “Where can I find a sparrow?” 

Shall I say 
they tweet now in alarm clocks and 
reside in encyclopedias… 

they have lost the game … 

–  Mukesh Raval 
(Courtesy: ‘Pots of Urthona’ – A Collection of Poems) 

* * * 

િકલીઓ 

(અછાદંસ) 

અિ એ બાલ્યકાળે; 

ચગલ્લીદાંડો જ્યારે અમ ેસૌ રમતા, 
ત્યારે ચકલીઓ પણ સૌ રમતી અમ પાસ 

એિી રમતો કે જે અમ ેકદીય નહોતા શીખ્યા! 

હિ ેજ્યારે મારો દીકરો પછેૂ, 

“પાપા, મને ચકલીઓ ક્યાાં મળી રહ?ે” 

ત્યારે મારે કહવે ુાં પડ,ે 

“તેઓ એલામા ઘકડયાળમાાં ચીંચીં કરતી, અન ે

જ્ઞાનકોશમાાં િસતી મળી રહ!ે 

એ પોતાની રમત હારી ગઈ છે!” 
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– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

(સાભાર : ‘Pots of Urthona’ – A Collection of Poems – Mukesh Raval) 

* * * 

રસદર્શન 

પયાાિરણ અન ે પક્ષીપ્રેમીઓની લાગણીઓન ે િાચા આપતુાં આ એક વિવશષ્ટ કાવ્ય છે. સૌ કોઈ જાણે છે કે 

બાલ્યિયમાાં માતાવપતા પાસેથી આપણે સાાંભળેલી ચકીચકાની િાતાાનાાં એ કાલ્પવનક છતાાંય િાસ્તવિક લાગતાાં 
પાત્રો િાસ્તિમાાં આજે તો નામશેર્ થઈ ગયાાં છે. વનદોર્, નાજુક અન ેનમણાાં આ પક્ષીઓ હજુ તો ગઈ કાલ 

સધુી આપણાાં ઘરોમાાં જે માળા બાાંધતાાં હતાાં તે આજે આપણી નજરથી ઓઝલ થઈ ગયાાં છે. કહિેાય છે કે ઠેરઠેર 

ઊભાાં થએલાાં મોબાઈલ ફોન માટેનાાં ટાિરોનાાં જ ાંગલો આ ચકલીઓના વિનાશનુાં કારણ બન્યાાં છે. હજુસધુી તો 
ક્યાાંકક્યાાંક આ પક્ષી જોિા મળે છે, પણ આપણ ે માનિીઓ સજાગ નકહ રહીએ તો તે આિનારા સમયમાાં 
સાંપણૂાપણ ેનામશરે્ બની જશે. 

કવિ પોતાના આ લઘકુાવ્યની શરૂઆત પોતાના જ બાલ્યકાળના સાંસ્મરણથી શરૂ કરે છે જ્યારે કે તેઓ પોતાના 
બાલવમત્રો સાથ ે ચગલ્લીદાંડાની રમત રમતા હતા. એ લોકોની રમતની સાથેસાથ ેજ એ િખત ેચકલીઓ પણ 

પોતાની આગિી અન ેઅકળ એિી રમતો રમતી હતી. 

હિ ે કવિ પખુ્તિયે પહોંચતાાં વપતા બને છે, ત્યારે બીજી પેઢીમાાં પકરસ્સ્થવત સાિ જ બદલાઈ જાય છે અન ે

ચકલીઓ જોિા મળતી નથી. કવિન ેપતુ્રના આઘાતજનક પ્રશ્નનો સામનો કરિાની નોબત આિ ેછે કે, ‘પાપા, 
ચકલીઓ ક્યાાં જોિા મળે?’. િાચકના હૃદયતલન ેહચમચાિી નાખતો કવિવપતાનો કટાક્ષપણૂા જિાબ એ છે કે 

‘હિ ે એ ચકલીઓનો મધરુ ચીંચીં અિાજ માત્ર એલામા ઘકડયાળમાાં જ સાાંભળિા મળશે અન ે તેમને સાકાર 

સ્િરૂપ ેજોિી હશ ેતો જ્ઞાનકોશ (Encyclopedia)નાાં પાનાાં ઊથલાિિાાં પડશ!ે’ આનો મતલબ એ થાય કે હિ ે

ચકલીઓ ચચત્રસ્િરૂપ ેજ જોિા મળી શકશ.ે 

કાવ્યાન્ત ેકવિનો ઘરેો વિર્ાદ આ શબ્દોમાાં અચભવ્યક્ત થાય છે કે, ‘એ ચકલીઓ પોતાની રમત હારી ગઈ!’; 

અથાાતડ માનિજાત અન ે ચકલીઓ િચ્ચેની રમતમાાં ચબચારી ચકલીઓ પરાજજત થઈ ગઈ. આ રમત 

બરાબકરયાઓ િચ્ચેની ન હતી, પણ વનબાળ અન ેસબળ િચ્ચેની હતી. 

અહીં કવિની કલમની તાકાતનો પરચો એ રીતે જોિા મળી રહ ેછે કે તે સામાન્ય િાતન ેઅસામાન્ય બનાિી દઈ 

શકે છે અન ેએ પણ મયાાકદત શબ્દોના લઘકુાવ્યમાાં! આ કાવ્ય િાાંચતાાં વપ્રયકાન્ત મચણયારના ગાાંધીજી વિરે્ના 
એક લઘકુાવ્યની યાદ આિી જાય છે. એ કાવ્યમાાં ફરક માત્ર એટલો જ છે કે ત્યાાં નાના ભાઈએ મોટાભાઈન ેપ્રશ્ન 

પછૂયો હોય છે. એ કાવ્યની પ્રારાંભની પાંસ્ક્તઓ આ પ્રમાણ ેહતી : 
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એકદમ િયા ંસાવ નાના ભાઈએ પછૂ્ુ,ં 
‘ર્મે ગાધંીજીને િોયા હર્ા?’ 

આ કાવ્યના રસદશાનના સમાપને હુાં આિી પહોંચ્યો છાં, પણ છેલ્લ ેછેલ્લ ેમારા સ્િરચચત આ જ વિર્ય ઉપરના 
તાજેતરના એક હાઈકુને અહીં આપયા વસિાય હુાં મારી જાતને રોકી નથી શકતો. 

િકીપ્રજાવર્ 

સમહૂ ધળૂસ્નાને,  

ડબૂી મરી શુ?ં 

ગાગરમાાં સાગર સમાિતી કવિની આ લઘકુાવ્યરચના બદલ તેમને ધન્યિાદ. 

– વલીભાઈ મસુા (રસદર્શનકાર) 

$$$$$$$ 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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માધરુી દીચિર્  ) વસનેર્ાકરકા( – Madhuri Dixit (Film Heroine) (3) 

Madhuri Dixit 

Beauty and sweetness compete to sit 
on the heavenly curve of her lip’s rim. 
Even wind dare not whistle at her feet 
she commands respect in the dream. 
She sees and smiles and makes her way 
Brings the spring at the soul’s bay 
Like lightening in rain she keeps the pace 
Quenches the thirst through godly face 
A queen that wears the necklace of charm 
And sways like the golden wheat in the farm 
Venus in disguise steals hearts from screen 
Through steps of dance let lookers scream 
Deity of dance and smile personified 
She takes at glance the world in her stride 

-Mukesh Raval 
(Courtesy: ‘Pots of Urthona’ – A Collection of Poems) 

 

* * * 

માધરુી દીચિર્ (વસનેર્ાકરકા) 
(અછાાંદસ) 

વનજ લાિણ્ય અન ેમાધયુા  સ્પધાતાાં એકમેકન,ે ચબરાજિા કાજે, 

એ  લચલતાાંગી  લલના તણા અધર-રેખના  કદવ્ય િળાાંક  ઉપરે. 

મારુત પણ ફફડ,ે ના સસૂિે, તેણીના કદમો સમીપ ે

િળી એ જે સ્િપન મહીં પણ  વનજ આત્મગૌરિન ેરક્ષે. 
દૃષ્ષ્ટપાતે મદુૃ મલકતી માગા કાંડારતી એ 

આણી દેતી િસાંત ઋતરુાણી  વનજ આતમાાંતરાલ ે

િર્ાાકાલીન દાવમની સમ સરતી એ તેજલીસોટે ત્િરાએ 

દૈિી િદન ેસૌંદયાપાન તણી તીવ્ર તરૃ્ા વછપાિ.ે 

મોકહની તણા કાંઠહારે  શોભે રાજરાણીસમી એ, 

વનજ કોમલાાંગે ઝૂલતી ઝૂમતા જ્યમ ગેહ ૂાં સોનિણાા ખેતરોએ. 

છૂપી  પે્રમદેિી િીનસ સમ કદલડાાં ચોરતી  ચચત્રપટ-પટલે 
નતૃ્યકલાએ ઠમકતાાં ડગે ચચસાિે દશાકોને હર્ાનાદે! 
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સાક્ષાતડ નતૃ્યદેિી તણા મવૂતિમાંત પ્રતીકશી  મધરુ માધરુી એ 

જગ આખાને  નીરખી  લેતી  વનજ નતાન તણાાં  વિરાટ ડગલે! 
 

-વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

(સૌજન્ય : Pots of Urthona (કલ્પનાનાાં પાત્રો) – અંગ્રેજી કાવ્યસાંગ્રહ) 

રસદર્શન : 

 

“વિચારનુાં સૌંદયા આકૃવતના સૌંદયા કરતાાં િધ ુજાદુઈ અસર ઉપજાિે છે” – સૉિેટીસનુાં આ વિધાન મકેુશભાઈના 
આ કાવ્યન ેઅક્ષરશ: બાંધ બસેે છે. આ કાવ્યની િાચક મવુનરા અમી મકેુશભાઈના કાવ્યન ેઆ શબ્દોમાાં ઓળખાિ ે

છે, ‘માધરુીએ આ કાવ્ય િાાંચવુાં જોઈએ કે જેથી તનેા આત્મસાંતોર્માાં ઈજાફો થાય, કેમ કે આમાાં તેની ગૌરિિાંતી 
(dignified) પ્રશાંસા છે.’ કફલ્મી સાકહત્યમાાં વસનેતારક-તાકરકાઓ વિરે્ અભદ્ર ભાર્ા અન ેગપસપ (gossip)ની 
ભરમાર હોય છે, જ્યારે આ કાવ્યમાાં માધરુીના સૌંદયાસભર વ્યસ્ક્તત્િન ે વશષ્ટ સાકહત્ય રૂપે અન ેશૃાંગારરસના 
પ્રમાણભાનન ેજાળિીને આલેખિામાાં આવ્ર્ુાં છે. 

હજુ કાવ્યના રસદશાનના પડાિે આિિા પહલેાાં આપણે શૃાંગારરસ વિરે્ થોડુાંક જાણી લઈએ. ભરત મવુન 

શૃાંગારરસને આનાંદદાવયત્િના જનક તરીકે ઓળખાિ ે છે અને તેથી જ સાકહત્યરવસયાઓ તેન ે રસરાજ તરીકે 

સ્િીકારે છે. તો િળી ભોજ તો શૃાંગારરસ વસિાયના અન્ય રસોન ેસ્િીકારિાની જ ના પાડ ે છે. એ તો કહ ે છે કે 

કાવ્યનાટકાકદમાાં કમનીયતા તો આ રસથી જ વનષ્પન્ન થઈ શકે છે. વિદ્વાન મમ્મટે તો શૃાંગારરસની ઊંડાણથી 
મીમાાંસા આલેખી છે. એ બધા તો ભતૂકાલીન વિદ્વાનો હતા અન ે એ બધી એમની વ્યાખ્યાઓ હતી, જ્યારે 

સાાંપ્રતકાલીન દાદા ધમાાવધકારી ‘સૌંદયા મીમાાંસા’માાં જણાિ ેછે કે ‘રવસકતા િૈર્વયકતા નથી. સૌંદયા વિર્ય નથી, 
પણ ભગિાનની વિભવૂત છે. સૌંદયા માટેની અચભરુચચ એ જીિન છે.’ 

બોલીવડુની ભાર્ામાાં ભલ ેમાધરુી દીચક્ષતને ‘ધકધક ગલા’ તરીકે ઓળખાિાઈ હોય, પણ આ કાવ્યના આરાંભ ે જ 

કવિએ તો માધરુીના સૌંદયા અન ેમાધયુાને તેના હોઠો ઉપર ચબરાજિા માટે આપસમાાં સ્પધાા કરતાાં બતાિીને 

કોઈપણ જાતનો ઔચચત્યભાંગ ન કરતાાં થોડામાાં ઘણુાં કહી દીધુાં છે! અહીં કવિની ભવ્યાવતભવ્ય કલ્પનાનાાં દશાન 

થયા વસિાય રહશેે નકહ. િળી પોતાની સ્િપનાિસ્થામાાં પણ જે નારી પોતાના આત્મગૌરિને જાળિી રાખ ેછે, 

તેનાાં ચરણો આગળ પિન પણ સસૂિિાની કહિંમત કરી શકતો નથી. આમ કહીને માદક પિનના િરુણદેિ પણ 

તેના ગૌરિની આમન્યા જાળિતા દશાાિીન ેકવિએ અહીં ગજબની ક્માલ દેખાડીને માધરુીના વ્યસ્ક્તત્િન ેસપેુરે 

ઉપસાવ્ર્ુાં છે. 

કફલ્મરવસયાઓ પરુોગામી મધબુાલાના મોહક સ્સ્મતની હરોળમાાં માધરુીના સ્સ્મતન ેમકૂતા હોય છે, તો આપણા 
કવિ પણ એમ ગાાંજ્યા જાય એિા નથી. એ તો કહ ેછે કે મદુૃ હાસ્યસહ દૃષ્ષ્ટપાત કરતી આ સુાંદરી પોતાના માગા 
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ઉપર ચાલ ેછે, ત્યારે માદક એિી ઋતઓુની રાણી િસાંતને પોતાના આત્મામાાં ભરી દે છે. પ્રભાિશાળી સૌંદયાની 
સમ્રાજ્ઞી એિી એ એિી ઝડપથી પસાર થઈ જતી હોય છે કે જાણ ે િર્ાા ઋતમુાાં આકાશમાાં ઝબકતી િીજળી 
તેજલીસોટો પાડી દેતી હોય! દૈિી ચહરેા ઉપર એવુાં તો અદ્ભુત એનુાં સૌંદયા છે કે સૌંદયાવપપાસઓુની 
સૌંદયાપાનની તરૃ્ા તત્ક્ષણ જ વછપી જાય. 

કવિની કલ્પનાશસ્ક્તની અન ે કાવ્યના શબ્દોને શણગારિાની આગિી કલા કાવ્યની આ કાંકડકામાાં ચમકે છે : 

“મોકહની તણા કાંઠહારે  શોભ ેરાજરાણીસમી એ, વનજ કોમલાાંગે ઝૂલતી ઝૂમતા જ્યમ ગેહ ૂાં સોનિણાા ખેતરોએ.” 

પ્રાચીન સાંસ્કૃત કવિઓના શ્લોકોમાાંના અથાાલાંકારોની હરોળમાાં બેસી શકે તેિી કવિની મનહર કલ્પના આપણન ે

ઘઉંનાાં ખેતરોમાાં લઈ જાય છે કે જ્યાાં ઘઉં પાકી ગયા છે અન ેસકુાિા માાંડલેાાં કણસલાાં સિુણારાંગી દેખાય છે. અહીં 
કવિ દૃષ્ટાાંત અલાંકાર પ્રયોજતાાં આપણન ેરસાિ ેછે કે ગળામાાં મોકહનીરૂપી માળાથી રાજરાણી જેિી શોભતી અન ે

કોમળ અંગો િડ ેઝૂમતી આ સૌંદયાિતી નારી માંદમાંદ પિનથી ઝૂલતાાં પલેાાં સોનેરી કણસલાાંની યાદ અપાિ ેછે. 

માધરુી દીચક્ષત એ રૂપેરી પડદે અચભનય કરતી એક એિી નૈસચગિક કલાકાર છે, જેનો કોઈ દૃશ્યમાાં પ્રિેશ થતાાંની 
સાથ ેઅન ેતેમાાંય િળી એ જ્યારે નતૃ્ય કરતી હોય, ત્યારે બોલપટના દશાકો હર્ાનાદની ચીસો પાડી બેસ ેછે અન ે

એની એ કલાન ે ચબરદાિે છે. આ કાવ્ય અંગ્રેજી ભાર્ા અને ભાર્ીઓને ગ્રાહ્ય કરવુાં સગુમ પડ ેતેિી ચીિટના 
ભાગરૂપ ે કવિએ માધરુીને પ્રણયની દેિી િીનસ સાથ ે સરખાિી છે. ભારતીય સાંદભે પ્રણયના દેિતા તરીકે 

કામદેિ અન ેતેમનાાં પત્ની રવતને ગણિામાાં આિતાાં હોય છે. પરાંત ુઅહીં કવિએ પોતાની આત્મસઝૂ િડ ે દેિી 
િીનસને પસાંદ કરીને વિશ્વની ચભન્નચભન્ન સાંસ્કૃવતઓના અભ્યાસ ુહોિાનો પરચો બતાવ્યો છે. 

કાવ્યના અંવતમ ચરણમાાં માધરુીના લાજિાબ નતૃ્યકૌશલ્યને ચબરદાિતાાં કવિ તેન ે સાક્ષાતડ નતૃ્યદેિી સાથ ે

સરખાિીન ેતેના નતૃ્યની કોઈ એિી અદા જાણ ે કે પોત ેપ્રત્યક્ષ વનહાળતા હોય તેમ િણાિે છે કે ‘જગ આખાન ે 

નીરખી  લેતી  વનજ નતાન તણાાં  વિરાટ ડગલે!’ શાસ્ત્રીય નતૃ્યમાાં શારીકરક મદુ્રાઓ આિશ્યક અંગ તરીકે  મનાય 

છે. નતાકનતૃ્યમાાં ‘લસ્ય’ એક એિો આયામ ગણાતો હોય છે કે જેમાાં સ્ત્રીસહજ લાચલત્યપણૂા મખુડાના ભાિો અન ે

ચાલ પ્રધાનપદે  હોય છે. કવિએ પોતાના કાવ્યમાાં પ્રયોજેલા અંગ્રેજી શબ્દ ‘Stride’ના સમાનાથી ગજુરાતી શબ્દ 

માટે મારે (આ અનિુાદકને) ખાસ્સી એિી માનવસક જહમેત ઊઠાિિી પડી છે અન ે દીઘા વિચારણાના અંત ે

બરાબર બાંધબેસતો ‘વિરાટ ડગલ’ે શબ્દર્ગુ્મ મનમાાં ઝબકી જાય છે અન ેમારાથી તે અહીં પ્રયોજાઈ જાય છે. 

આ કાવ્યના ભાિાનિુાદક અને રસદશાનકાર એિા આ લેખકડાને ચચત્રકાર એમ. એફ. હસૈુન દ્વારા વનવમિત,  

માધરુી દીચક્ષત દ્વારા અચભવનત અન ેશાસ્ત્રીય નતૃ્યો ઉપર આધાકરત ‘ગજગાવમની’ જોિાનો મોકો મળ્યો નથી, 
પણ એના વિરે્ વિવિધ માકહતીસ્રોતોમાાંથી જાણિા મળ્ર્ુાં છે તે મજુબ આ કફલ્મ ભલે કહટ ન ગઈ હોય, પણ 

કલાપ્રેમીઓ અન ેકફલ્મ સમીક્ષકોએ તેન ેચબરદાિી હતી. આપણા કવિ મહાશય ેએ કફલ્મ જોઈ હોય અથિા અન્ય 

કફલ્મોમાાં માધરુીનાાં નતૃ્યો અિલોક્યાાં હોય કે પછી  પોત ેનતૃ્યકલાના વિશારદ હોય, પણ તેમણ ેકાવ્યના અંવતમ 

ચરણે વમતભાર્ી શબ્દોમાાં માધરુીના નતૃ્યને ઉજાગર કરીન ેિાચકોન ેરસતરબોળ કરી દીધા છે. 
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શૃાંગારરસ વનરૂપણમાાં સમતોલન જાળિી રાખીન ે માધરુી દીચક્ષતનાાં સૌંદયા અન ે નતૃ્યકલાને સન્માનપિૂાક 

અચભવ્યક્ત કરતા અન ેસૌજન્યપણૂા વ્યિહારે એટલે કે અચભનેત્રીના સ્િાચભમાનન ેજરાય ઠેસ ન પહોંચે એિા મદુૃ 

ભાિ ે લખાયલેા આ કાવ્ય બદલ કવિ શ્રી મકેુશભાઈને ખોબલેખોબલ ેધન્યિાદ. 

-વલીભાઈ મસુા (રસદર્શનકાર) 

$$$$$$$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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ગૌરવણો ચભક્ષકુ - The fair skinned beggar (4) 

The fair skinned beggar 
 
Sunlight, 
the fair skinned beggar, 
stands long hours 
of summer mornings 
at the veranda of my house 
asking for nothing 
irritating and annoying. 
In the afternoon, 
he jumps on our roof 
and slowly walks down 
to the balcony of Mrs. Maria, 
drinks water and quenches his thirst 
from the hanging bowl for birds, 
peeps into her house, 
watches her napping in her chair, 
softly touches her cheeks 
says something into her ears 
and walks down 
towards the West 
singing a song 
swinging his hands 
carelessly as ever. 
 

– Mukesh Raval 
(Pots of Urthona – A Collection of Poems) 

 

* * * 

ગૌરવણો ચભક્ષકુ 

(અછાદંસ) 

 

સયૂાપ્રકાશ 

ગૌરિણો ચભક્ષકુ! 

કલાકો સધુી ગ્રીષ્મ પ્રભાત ે

મજુ ગહૃ તણા િરાંડ ે

રહી ઊભો 
ન કશુાંય યાચ,ે તથાવપ 

પજિતો, છાંછેડતો મજુને! 
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િળી મધ્યાહે્ન 

કદૂાકદૂ કરી અિ છપપરે 

ગમન કરતો ચબલ્લીપગ ે

શ્રીમતી માકરયાની અટારી ભણી! 
પીએ પાણી, 
વિહાંગ તણી લટકતી કૂાંડીઓ મહીંથી તહીં, 
વનજ પયાસ તપૃત કરિા. 
િળી ડોકકર્ુાં કરી લ ેતણેીના ગહૃ મહીં 
અન ેવનરખી લ ેતણેીન ે

ઝોકાાં ખાતી વનજ ખરુશી મહીં. 
તો િળી સ્પશી લ ેતેણીના ગાલોન ે

હળિી હથેળીઓ થકી 
અન ેકાનોમાાં કાંઈક ગસૂપસૂ કરી લ ૈ

િહી જાતો મગકરબ ભણી, 
ગાન ગણગણતો અન ેહાથ િીંઝતો 
સાિ જ ચબકફકરાઈથી હાંમેશની જ જ્યમ! 

 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

(પ્રૉફેસર મકેુશ રાિલના કાવ્યસાંગ્રહ ‘Pots of Urthona’માાંથી સાભાર) 

* * * 

રસદર્શન 

પ્રોફેસર મકેુશ રાિલ, કહિંદી જ્યાાંની રાષ્રભાર્ા છે એિા ભારતના કવિ, એ રાજ્ય કે જ્યાાં ગજુરાતી પ્રાદેવશક ભાર્ા 
છે અન ેદચક્ષણ ભારત અન ેઅન્ય કેટલાાંક રાજ્યોના પ્રમાણમાાં અંગ્રેજીનુાં ઓછાં ચલણ છે એિા ગજુરાતના કવિ, 

બનાસકાાંઠા જજલ્લો કે જે હજુ પછાત જજલ્લા તરીકેના મહણેાને વમટાિિા મથામણ કરી રહ્યો છે એ જજલ્લાના કવિ, 

જ્યાાંનો પાલનપરુ તાલકુો કે જે મખુ્યત્િે કૃવર્ સાથ ેસાંકળાએલો છે એિા તાલકુાના કવિ અન ેતેમાાંય િળી િગદા 
એવુાં નાના કદનુાં ગામડુાં કે જ્યાાં શાળામાાં ભણતાાં બાળકો વસિાય કોઈનીય પાસ ે એકાદ અંગ્રેજી શબ્દ પણ 

સાાંભળિા ન મળે અન ેજેમનો ત્યાાં  જન્મ અન ેઉછેર થયો હોય એિા એ ગામડાના કવિ અંગ્રેજી કાવ્યો લખ,ે એ 

કાવ્યો વિદેશનાાં સામવયકોમાાં સ્થાન પામ,ે વિદેશી િાચકોના પ્રશાંસાત્મક અન ેપ્રોત્સાહક પ્રવતભાિો મેળિ ેઅન ે

આમ જેઓ વિશ્વકવિઓની હરોળમાાં પોતાનુાં સ્થાન પાકુાં કરે – આ સઘળાં દીિાસ્િપન જેવુાં લાગ;ે છતાાંય આપણા 
સામ ે એ હકીકત છે, જેનો ઇન્કાર નકહ થઈ શકે. કવિનાાં એકએકથી ચઢી જાય તેિાાં કલ્પનાતીત અનેક 
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કાવ્યોમાાંનાાં વશરમોર ગણાય તેિાાં એકાવધક કાવ્યોમાાં જેને ગણાિી શકાય એવુાં આ કાવ્ય છે – ‘ગૌરિણો ચભક્ષકુ’. 

આ કાવ્યનો અનિુાદ અન ેરસદશાન કરાિિામાાં હુાં ગૌરિ અનભુવુાં છાં. 

આ કાવ્યન ેએકલા પ્રકૃવતકાવ્ય તરીકે કે માત્ર રૂપક કાવ્ય તરીકે કે પછી સજીિારોપણ અલાંકારની ભવ્યતમ 

રચના તરીકે માત્ર ઓળખાિિામાાં આિ,ે તો તેની અધરૂી ઓળખ બની રહશેે. પરાંત ુઆ કાવ્યમાાં એ ત્રણેયનો 
વત્રિેણીસાંગમ થયો છે એમ કહીશુાં, તો જ એન ેપરૂો ન્યાય આપયો ગણાશ.ે કેટલાય ગજુરાતી કવિઓએ ‘તડકો’ 
ઉપર કાવ્યો, ગ઼ઝલો, દોહરાઓ, મકુ્તકો કે હાઈકુઓ રચ્યાાં છે. ‘સૈફ’ પાલનપરુી ‘તડકો’ ઉપર ગ઼ઝલ રચી કાઢે, 

શબ્દ અન ેલયના સ્િામી એિા િેણીભાઈ પરુોકહત ‘કોકણિરણો તડકો’ લખે, ઉમાશાંકર જોશી ‘થોડોએક તડકો 
ઢોળાઈ ગયો’ જેવુાં પ્રાણિાન કાવ્ય આપ ેકે પછી ઉશનસડ, મચણલાલ દેસાઈ જેિા કવિઓ પોતાની રચનાઓમાાં 
તડકાને િણી લ ેએ બધુાં ભવ્યાવતભવ્ય તો છે જ, પણ આપણા આ કાવ્યના કવિ તો તડકાને ‘જરા હટકે’ કિ ેછે. 

કાવ્યકલગી તરીકે શીર્ાકન ે સમજીએ તો ‘ગૌરિણો ચભક્ષકુ’ એ શીર્ાક કાવ્ય પરુૂાં થતાાં કોથળામાાંથી ચબલાડુાં 
કાઢિા જેવુાં લાગશ,ે છેતરામણુાં લાગશ;ે પણ િાચકે કાન પકડીને સ્િીકારવુાં અન ેકહવે ુાં પડશે કે ‘ભાઈ, આ તો 
કવિકમા છે; કવિ આઝાદ છે, કવિની સષૃ્ષ્ટ તો બ્રહ્માની સષૃ્ષ્ટ કરતાાં વનરાળી છે, કવિની કલ્પના ઉપર કોઈ લગામ 

ન હોઈ શકે, િગેરે િગેરે.’ કવિ તડકાને જ્યારે ચભક્ષકુનુાં રૂપક આપ ેત્યારે િાચકન ેપ્રથમ ઝટકો તો લાગ,ે પણ એ 

તડકાની હરકતો િાાંચીએ; ત્યારે આપણન ેતેનાાં બેકફકરાઈ અન ેમનમોજીપણાનાાં લક્ષણો ચભખારી કે ફકીર જેિાાં 
લાગ્યા િગર રહ ેનકહ અન ેત્યારે આપણ ેએ શીર્ાકન ેપ્રમાચણતતાની મહોર મારિી જ પડ.ે 

સયૂાપ્રકાશને માત્ર પ્રકાશ તરીકે ન ગણતાાં એન ે‘તડકો’ નામે પણ ઓળખી શકાય, પછી ભલ ેએન ેકણૂો કે પ્રખર 

એિાાં વિશેર્ણો લાગ ુપાડિામાાં આિતાાં હોય. કવિએ આ સયૂાપ્રકાશને કાવ્યારાંભ ે‘The fair skinned beggar’ – 

(ગૌરિણો ચભક્ષકુ) તરીકેનુાં રૂપક આપીન ે કિકેટની રમતિાળી પહલેી જ વસક્સર મારી દીધી છે. પિૂોક્ત કવિ 

િેણીભાઈ પરુોકહતે પણ તડકાને કોકરિરણા તરીકે જ ઓળખાવ્યો  છે ને! ‘કોકર’ એટલે વમશ્ર ધાતનુ ુાં બનેલુાં 
જમાન વસલ્િર અન ેબીજો અથા છે એિી રૂપેરી ત્િચાિાળી માછલી. તો આપણ ેજોઈ શકીએ કે બાંને કવિઓએ 

તડકાનો રાંગ તો સમાન જ પકડયો છે. 

કવિએ સજીિારોપણ અલાંકારની સહાય િડ ેતડકાને જ્યારે ચભક્ષકુ તરીકે જ દશાાવ્યો છે, ત્યારે હિ ેએ ખ્યાલ  

સાથ ેપોત ેઆગળ િધી રહ્યા છે. આ સયૂાપ્રકાશ અથાાતડ ગ્રીષ્મનો તડકો સયૂોદયથી શરૂ થઈને મધ્યાહ્ન સધુીના 
કલાકો સધુી પોતાના િરાંડ ે ચભક્ષકુની જેમ ઊભો રહીને કશુાં જ યાચ્યા િગર કવિન ેપજિિાનુાં, છાંછેડિાનુાં શરૂ 

કરી દે છે. આ તો ભાઈ, ઉનાળાનો તડકો હોઈ તે િહલેી સિારથી જ તેની પ્રખરતાનાાં એંધાણ આપી દે છે. કવિન ે

તેની પજિણીની શરૂઆત જાણે આંગળીઓના ગોદા મારીને (Poking with fingers) પરેશાન કરિામાાં આિે 
તેિી લાગ ેછે. હિ ેએ તડકો મધ્યાહ્નની સ્સ્થવતએ આિીન ેકવિના છાપરા ઉપર કદૂાકદૂ કરીને િળી પાછો દબાતા 
પગલે કવિના ઘરની સામ ેરહતેી માકરયાના ઘરના ઝરૂખા તરફ જિા માાંડ ેછે. કવિ અંગ્રેજી ભાર્ામાાં  લખી રહ્યા 
હોઈ અંગ્રેજીભાર્ી િાચકોન ેઆ કવિતા પોતીકી લાગ ેતે માટે પવિમના દેશોનુાં ચિસ્તી નામ ‘માકરયા’ પસાંદ કર્ુું 
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છે. આ કાવ્ય ગજુરાતીમાાં લખાર્ુાં હોત તો ‘કોકકલા’, ‘ચાંપા’ કે ‘મકરયમ’ નામ હોઈ શકત. અહીં કહિેાનુાં તાત્પયા 
એ છે કે અહીં કવિની આંતરસઝૂ કાચબલે દાદ છે. 

હિ ેઆ નટખટ તડકો માકરયાને પરેશાન કરિા કે એની સાથે ગમ્મત કરિા પહલેાાં પક્ષીઓને પીિાના પાણીની 
કૂાંડી (hanging bowl for birds)માાંથી પાણી પીન ે પોતાની તરૃ્ા વછપાિ ે છે. ‘તડકાનુાં પાણીનુાં પીવુાં’ એ 

ગજબનાક કવિની કલ્પના છે. એ તડકો કેટલીકિાર સધુી કૂાંડીના પાણી ઉપર છિાયેલો રહીને અલ્પમાત્રામાાં 
પણ એ પાણીનુાં બાષ્પીભિન કરે છે અન ેતથેી નજીવુાં પણ પાણીનુાં કદ ઘટે છે અન ેતેથી જ કવિએ તડકાને 

કૂાંડીમાાંથી જલપાન કરતો કલ્પયો છે. આ િણાનન ેકાવ્યત્િનુાં હીર ગણવુાં પડ,ે કેમકે અહીં કવિએ એક સામાન્ય 

ઘટનાન ેઅસામાન્ય તરીકે િણાિી છે. હિ ેમાકરયા સાથનેાાં તડકાનાાં ટીખળો ખરે જ માણિા જેિાાં છે. પરાંત ુએ 

પહલેાાં કવિએ રમજૂભરી રીતે માકરયાન ે તેની ખરુશીમાાં ઝોકાાં ખાતી બતાિી છે. ગ્રીષ્મના ઢળતા કદિસ ે

કોઈકિાર પિનની માંદ લહરે આિી જતાાં કોઈપણ ઈસમ ઝોકુાં ખાઈ લે એ િાસ્તવિકતાન ેકવિએ અહીં ઉજાગર 

કરી છે. 

અહીં આપણને તડકાની માકરયા સાથેની ચેષ્ટાઓ નાના બાળકની ચેષ્ટાઓ જેિી વનદોર્ છતાાંય અટકચાળા 
ભરી લાગશ.ે પડોશમાાંના કોઈ બાળકની જેમ પ્રથમ તો એ તડકો માકરયાના ઘરમાાં ડોકકર્ુાં કરી લે છે અન ેતેન ે

ખરુશીમાાં ઊંઘતી ઝડપી લ ે છે. આમ છતાાંય તડકો પોતાનુાં શાણપણ એ રીતે બતાિે છે કે માકરયાની ઊંઘમાાં 
ખલેલ પડ ેનકહ અન ે તે પોતાની રીતે માત્ર પોતાના પરૂતા આનાંદ માટે તેની સાથ ેથોડીક ગમ્મત માણી લે. 
સયૂાનાાં એકદમ ત્રાાંસાાં કકરણો એની દાહકતાન ેગમુાિતાાં હોઈ એ તડકો કણૂો બન ેછે અન ેઆમ પોતાની હળિી 
હથેળીઓથી એ માકરયાના ગાલોને સ્પશા કરી લ ેછે અન ેતનેા કાનમાાં ગસૂપસૂ પણ કરી લ ેછે. 

કાવ્યસમાપન ે આિતાાં કવિ િાચકન ે પણ હળિેકથી તડકાથી દૂર કરી દે છે. એ તડકો જાણે કે કોઈ ગાન 

ગણગણતો હોય તમે હાથ હલાિતો રોજજિંદા િમ મજુબ પવિમ કદશા તરફ ચબન્દાસ્તપણ ેસરકી જાય છે. કાવ્યની 
આ આખરી પાંસ્ક્તઓ એિી ધારદાર રીતે રજૂ થઈ છે કે તડકો ભલ ે ને આંખથી ઓઝલ થઈ જતો હોય, પણ 

ભાિકના કદલોકદમાગ ઉપર એક ઊંડી અસર છોડી જાય છે. કાવ્ય પરુૂાં થતાાં ભાિક થોડાક સમય સધુી કાવ્યની 
ઘટનાઓને મનમાાં મમળાવ્યે જાય છે અન ેકાવ્યરસથી તપૃત થઈ જતાાં એિો અકથ્ય આનાંદ અનભુિે છે કે જે 

આનાંદને કાવ્યમીમાાંસકોએ *‘બ્રહ્માનાંદ સહોદર આનાંદ’ તરીકે ગણાવ્યો છે. 

– વલીભાઈ મસુા  (રસદર્શનકાર) 

[*‘બ્રહ્માનાંદ સહોદર આનાંદ’ = બ્રહ્મપ્રાન્પતથી થતા આનાંદ જેિો જ કાવ્યાનાંદ, જાણે કે એ બાંન ેઆનાંદો એક જ 

માતાની કખૂે જન્મ્યા હોય એિા (સહોદર)]                                          

                                            અનકુ્રમચણકા 
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મિુ ભાયાશ પણ જાણે આ લગ્નેર્ર લફરંુ! -  My wife knows this affair too (5) 

My wife knows this affair too 
 

When the new month gives a thrust 
she meets me on the first 
hugs me with all her heart 
with all her lust and feminine art. 

My wife knows this affair too 
that I love her and do her woo 
she envies not sure our closeness 
though she is far behind in race. 

We do court at public places 
never in a suite with closed sashes 
she offers her wings for a long drive 
on the sea-shore, at the archive. 

Nothing misses her observant eyes 
she compensates all my sighs 
Oh! Her departure brings tears to me 
I stand dumb like a leafless tree. 

She fuels my journey and dreams too 
pours in some wine old from Timbactoo 
her presence lingers in my reverie 
mistake me not , it’s my salary… 

– Mukesh Raval 
(Pots of Urthona – A Collection of Poems) 

* * * 

મજુ ભાયાા પણ જાણ ેઆ લગ્નેતર લફરુાં!  
 

(અછાદંસ) 

 

નિીન માહ આિી જ્યારે પગુતો, 
પ્રથમ કદન ેજ એ અચકૂ આિી મજુને મળતી 
અન ેહૃદયોલ્લાસ ેઆચલિંગતી મજુને, 

વનજ વિર્યાક્ત સ્ત્રૈણ નજરે ને િળી નખરે! 
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મજુ ભાયાા પણ જાણ ેઆ લગ્નેતર લફરુાં, 
કે ન ચાહુાં માત્ર એન,ે પ્રણયઆરાધન પણ કરુાં! 
ન તો અિ નૈકટય ેકદીય ઈર્ાાસ્ગ્નએ એ પ્રજળતી, 
હતી દૂરસદૂુર તોય ેવનજ શોક્યસાંગ ેપ્રણયદોડ મહીં! 

જાહરે સ્થળોએ ચબન્દાસ્ત અમે એકમેકન ેમળતાાં, 
નકહ કે કો’ દબદબાપણૂા ફરેડીબાંધ કમરા મહીં જ! 

િળી અપુંતી તે કાયાાલય,ે ઊડિા કાજ વનજ પાાંખો મજુને, 

કાપિા કાજે દીઘા મજલ સમદરતટ ઉપરે! 

કશુાંય ન ચકુાય એનાાં સચેત લોચન થકી, અન ે

શમન કરી દેતી મજુ સકળ વનસાસા તણુાં ત્િકરત! 

અરે, િસમુાં પ્રયાણ તેનુાં છલકાિે મજુ ચક્ષ ુઅશ્ર ુથકી, 
અન ેરહી જાઉં હુાં ઊભો, જ્યમ પણાવિહીન હોય કો’ તરુિર! 

મજુ સફર અન ેસપનાાંન ેસદા પરુૂાં પાડ ેઈંધણ એ જ િળી તો, 
કદીક દાંદૂડીય કરી જતી પરુાણી મકદરા તણી સરુાહી મહીંથી! 
ઉપસ્સ્થવત તદ તણી મજુ કલ્પનાતરાંગોને વિલાંબતી – 

બાાંધો ના કો’ ગેરસમજ મજુ વિર્ે, એ તો છે મારી માહિારી આમદની!!! 

* * * 

[Timbactoo (Non-dictionary word)ના બદલ ેઅહીં ‘સરુાહી’ (મકદરાપાત્ર) શબ્દ પ્રયોજ્યો છે.] 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

(પ્રૉફેસર મકેુશ રાિલના કાવ્યસાંગ્રહ ‘Pots of Urthona’માાંથી સાભાર) 

રસદશાન 

 

સામાન્યપણ ેકાવ્યનુાં શીર્ાક કાવ્યના વિર્યનો ઈશારો કરતુાં હોય છે અન ેતેથી ભાિકન ેતેના વિરે્ની થોડીક 

આગોતરી જાણ થઈ શકે. િળી આ શીર્ાકનુાં અન્ય પ્રયોજન એ પણ હોય છે કે જો તેન ે ‘જરા હટકે’ આપિામાાં 
આિે તો ભાિકન ેતેનુાં પઠન કરિા માટે આકર્ી શકાય. આમ કાવ્યનુાં શીર્ાક, એક રીતે જોિા જઈએ તો, મીઠાઈ 

ઉપરના િરખનુાં કાયા કરે છે. આપણા કવિએ પોતાના મળૂ કાવ્યમાાં ‘Affair’ શબ્દ પ્રયોજ્યો છે, જેના માટે 

ભાિાનિુાદકે લોકઝીભ ેરમતા ‘લફરુાં’ શબ્દન ેપસાંદગી આપીન ેિાચકની જજજ્ઞાસાવવૃત્તને સતજે કરી છે. ‘મજુ 
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ભાયાા પણ જાણે આ લગ્નેતર લફરુાં!!!’ શીર્ાકમાાં ભાયાા કહતેાાં પત્ની પણ કાવ્યનાયકના એ લગ્નેતર પ્રણય-

લફરાને જાણ ેછે એવુાં દશાાિી દઈન ેકવિએ િાચકન ેકાવ્ય િાાંચિા માટે મજબરૂ કરિાની બાબતમાાં અધુું મેદાન 

તો સર કરી જ દીધુાં છે. 

 

અહીં લખાઈ રહલેા રસદશાન પિેૂ િાચકોએ મળૂ કાવ્ય અને તેનો ભાિાનિુાદ િાાંચી લીધેલાાં હોઈ તેમન ેજાણ 

તો થઈ જ ગઈ છે કે કાવ્યનાયકનુાં એ લગ્નેતર લફરુાં બીજુ ાં કોઈ નકહ, પણ તેમની ‘માહિારી આમદની’ એટલે કે 

‘Salary’ જ છે; એટલે તેની ગોપનીયતા જાળિિાનો મારા માટે કોઈ પ્રશ્ન રહતેો નથી. સાકહત્યમાાં પ્રયોજાતા 
આિા લાક્ષચણક ઢબ ે પોતાના હતે ુ પાર પાડિાના સર્જકના કૌશલ્યન ે ‘Anti Climax Technique’  અથાાતડ 
‘વિપકરત પરાકાષ્ઠાના કૌશલ્ય’ તરીકે ઓળખાિિામાાં આિે છે. વિવિધ સાકહત્યપ્રકારો કે જે નિલકથાઓ, 

િાતાાઓ, નાટકો, ચલચચત્રો કે કાવ્યો હોય; પણ તેમના અંત ભાિકની તરેહ તરેહની ધારણાઓથી સાિ અનોખી 
રીતે લાિિામાાં આિતા હોય, ત્યારે આ કૌશલ્ય િતાાય છે. અહીં ‘બીસ સાલ બાદ’ એિા એક જૂના રહસ્યપ્રધાન 

ચલચચત્રન ે યાદ કરીએ તો તેમાાં પ્રેક્ષકોની કલ્પના બહારનો અંત આિ ે છે. હિ ે આ અંતની આગોતરી જાણ 

મેળિીન ે કોઈ પ્રેક્ષક એ ચલચચત્ર જોિા જાય તો તેના ખરા આનાંદન ે માણી શકે નકહ. ઘણાાં ચલચચત્રો વશષ્ટ 

(Classsic) હોય તો દૃશ્ય અને શ્રાવ્ય માધ્યમ ેએ બધાાં  સાકહત્યના પકરપ્રેક્ષ્યમાાં આિી શકિા સમથા હોય છે અન ે

તેથી જ અહીં એનુાં ઉદાહરણ ટાાંકિામાાં આવ્ર્ુાં છે. 

કાવ્યારાંભે કવિ શૃાંગારરસને હળિી રીતે બહલેાિતાાં લગ્નેતર લફરાિાળી એ માદક સ્ત્રીનુાં શબ્દચચત્ર િાચકની 
નજર સામ ેઆબેહબૂ રીતે ખડુાં કરી દેતાાં કહ ેછે, ‘અન ેહૃદયોલ્લાસ ેઆચલિંગતી મજુને, વનજ વિર્યાક્ત સ્ત્રણૈ નજરે 

ને િળી નખરે!’ જો કે કવિ કાવ્યાન્તે થનારા રહસ્યોદ્ઘાટનનો સાંકેત (Clue) તો એ રીતે આપી દે છે કે એ સ્ત્રી દરેક 

માસના પહલેા જ કદિસ ે અને તેમના કાયાસ્થળે અચભસાકરકાની જેમ અચકૂ મળિા આિતી હોય છે. કવિની 
પરણેતરે તેમની લગ્નેતર વપ્રયતમા ‘િો’ સાથેના તેમના અિૈધ સાંબાંધોને મને કે કમન ેજાણે કે સ્િીકારી લીધા છે 

અન ેતેથી જ તો એ પોતાની કહિેાતી શૌક્યની ઈર્ાા કરતી નથી કે પવતન ેખશુ કરિાની હોડ કે સ્પધાા પણ કરતી 
નથી. 

આગળ જતાાં કવિ આ લફરાને પોતાનુાં પરાક્ર્મ ગણાિતા હોય એિી રીતે સાિ ખલુાંખલુા જાહરે કરે છે કે તેઓ 

લોકલાજની પરિા કયાા િગર, માત્ર ચોરીછૂપીથી જ નકહ, પણ ખલુ્લઆેમ એકબીજાાંને મળે છે. કવિન ેતેમના 
કાયાસ્થળે એ માશકૂા પોતાની પાાંખો આપીન ેએવુાં જોમ પરુૂાં પાડતી હોય છે કે કવિ સમદરતટ ઉપર એક મોટી 
દોટ લગાિી શકે. િળી એ જ માશકૂાનુાં એક વિશેર્ ગણુાિલોકન કરાિતાાં કવિ કહ ેછે કે તેની આંખોથી તેમની 
કોઈ વ્યથાઓ છૂપી નથી હોતી અન ેતેથી જ તો તે કવિની ગમગીનીઓને ત્િકરત દૂર કરી દેતી હોય છે. 

આ માશકૂા પરત્િેની કવિની આંધળી આસસ્ક્ત તો જુઓ કે એ જ્યારે કેટલાક સમય સધુીનુાં સાવન્નધ્ય પરુૂાં પાડયા 
પછી વિદાય લેતી હોય છે, ત્યારે તેમની આંખો અશ્રથુી છલકાઈ જતી હોય છે અન ેપાનખર ઋતનુા વકૃ્ષની જેમ 

તેઓ સાિ ઉદાસ ઊભા રહી જતા હોય છે. આમ કવિના જીિનની સફર અન ેતેમનાાં સ્િપનોન ેસાકાર કરિા માટે 
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બધી રીતે સહાયરૂપ થતી એ માશકૂાના ચકરત્રચચત્રણન ે રસાળ શૈલીએ િાચક આગળ મકૂતા જતાાં અચાનક 

તેમની સઘળી િાતન ેફેરિી તોળીને એ સહજ રીતે એ િાત સરકાિી દે છે કે િાચકોએ પોતાની એ માશકૂા વિરે્ 

કોઈ ગેરસમજ બાાંધિાની જરૂર નથી; એ માશકૂા તો અન્ય કોઈ નકહ, પણ પોતાની દર મકહનાની પહલેી તારીખ ે

મળતી પોતાની માહિારી આમદની (Salary) જ છે! કાવ્યની આ આખરી પાંસ્ક્ત િાચકમખુે ‘આફકરન, આફકરન’ 

બોલાિિા સમથા પરુિાર થાય છે. 

કુશળ સાકહત્યકાર કે િક્તા આિી ‘વિપકરત પરાકાષ્ઠા’ને બોલચાલનાાં િાક્યો કે એિાાં કથનોમાાં પણ લાિી શકે 

છે. આિાાં બોલાતાાં િાક્યોનો પિૂાાધા શ્રોતાને કોઈ એક કદશા તરફ લઈ જતો હોય અન ેએ િાક્ય પરુૂાં થિા પહલેાાં 
ધારણા બહારનુાં કાંઈક નવુાં જ આિી જાય. ગજુરાતી સાકહત્યમાાં આ પ્રકારના હાસ્યલેખકોનાાં ઘણાાં અિતરણો 
એકત્ર કરી શકાય, કેમ કે આપણુાં ગજુરાતી હાસ્યસાકહત્ય કાંઈ ઓછાં સમદૃ્ધ તો નથી જ. પરાંત ુઅહીં િૈવિધ્યન ે

ખાતર  અંગ્રેજી સાકહત્યનાાં થોડાાંક અિતરણો આપિાના મારા થનગનાટન ેહુાં વનયાંવત્રત નકહ કરુાં. 

લ્યો ત્યારે માણી લો, એિાાં થોડાાંક ઉદાહરણો; (૧) દોસ્તી એક એિો પવિત્ર અન ેલાગણીસભર સાંબાંધ છે કે જેમાાં 
માધયુા, સાતત્ય, સ્સ્થરતા, િફાદારી અન ેસકહષ્ણતુા ભારોભાર હોય છે; જે એ સાંબાંધને જીિનભર ટકાિી રાખ ેછે, 

વસિાય કે કોઈ એક અન્યની પાસે ઊછીનાાં નાણાાંની માગણી કરે! (માકા  ટ્િેઈન) (૨) માત્ર ‘ઈશ્વર જ ક્યાાંય જોિા 
નથી મળતો’ એટલુાં જ નથી, કોઈ અઠિાકડક રજાના કદિસો (Weekends) એ પલમ્બરને મળેિિાનો પણ 

પ્રયત્ન કરી જોજો. (વડૂી એલન) (૩) ‘ઓહ, ચબચારા વમ. જોન્સ!’ વમવસસ સ્સ્મથ ે અફસોસ વ્યક્ત કરતાાં િળી 
આગળ કહ્ુાં, ‘તમને ખબર છે, એમન ેશુાં થર્ુાં હતુાં? એ ચબચારા વનસરણીના ઉપરના પગવથયેથી લપસ્યા અન ે

સીધા જ ભોંયતચળય ે પટકાયા, એમનુાં માથુાં ૂટ્ુાં અન ે સ્થળ ઉપર જ મતૃ્ર્ ુ પામ્યા!’ વમવસસ રોચબન્સનન ે આ 

સાાંભળીન ેઆઘાત લાગ્યો અને તે પછૂી બેઠાાં, ‘મરી ગયા?’ વમવસસ સ્સ્મથે ભારપિૂાક જણાિતાાં કહ્ુાં, ‘હા, હા, મરી 
ગયા! અન ેએમનાાં ચશ્માાં પણ ૂટી ગયાાં!’ 

સજુ્ઞ િાચકોએ પ્રોફેસરશ્રીનાાં કાવ્યોનાાં અત્યાર સધુીનાાં મારાાં રસદશાનોમાાં એક િાત નોંધી હશ ે કે હુાં મારા 
લખાણમાાં વિર્યન ેસાંલગ્ન કોઈ વિશરે્ બાબતો લખતો હોઉં છાં. એમ કરિા પાછળનુાં મારુાં તાત્પયા એ હોય છે કે 

રસદશાનની સાથેસાથ ે િાચકોને કાંઈક વિશેર્ જાણિા મળી રહ ે અન ે તેમાાંની વિર્યને અનરુૂપ  માકહતીથી 
મળૂભતૂ કથનને  સમથાન પણ મળી રહ.ે 

સમાપન ેએટલુાં જ કહવે ુાં મનુાવસબ ગણીશ કે ઉપરોક્ત કાવ્ય મકેુશભાઈના Pots of Urthona કાવ્યસાંગ્રહમાાંન ુાં 
આખરી કાવ્ય છે. આપણે માની જ લઈએ કે તેમનુાં સર્જનકાયા ચાલ ુજ હશ ેઅન ેનિીન કાવ્યસાંગ્રહ માટે તેમની 
પાસ ેપરૂતી સામગ્રી હાથિગી હશ ેજ. આપણે જરૂર ઇચ્છીએ કે તેઓશ્રી પોતાનો નિીન કાવ્યસાંગ્રહ શીઘ્રતમ 

બહાર પાડીને પોતાની યશપાઘડીમાાં એક િધ ુપીછાનો ઉમેરો કરે. 

રહસ્યમય અન ેહળિા હાસ્ય ેવિરમતા સુાંદર કાવ્ય બદલ શ્રી મકેુશભાઈને ધન્યિાદ. 
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– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

(પ્રૉફેસર મકેુશ રાિલના કાવ્યસાંગ્રહ ‘Pots of Urthona’માાંથી સાભાર) 
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વપય ુપરણ્યાની રાર્ડી પહલેી - Wedding Night (6) 

Wedding Night 

The Luna 
with all its celestial light, 
poured from the sky the magic white, 
on the newly wedded bride. 

The cool breeze on terrace 
played with her locks 
like the wind playing with water. 
The chill fondled on her face 
as surfs do gently shatter. 

Suddenly 
a sonic boom 
a mild heart quake, 
fission in the blood cells, 
as she travelled fast into the past. 
The dead leaves from old books 
suddenly became green. 

The ancestral bangles on the hand 
identified the anguish of blood within. 
Her obedient heart hurriedly 
shut the lids of grave. 
The cunning mind assessed 
the agony to be borne. 

Confused she stared 
like a drowning ship in the storm. 
The past merged into the present, 
memories compromised with reality. 
A cloud veiled the moon. 

Darkness transformed her into night 
a wedding night 
the sun on her forehead rose at the midnight. 

– Mukesh Raval 
(Pots of Urthona) 

* * * 

વપર્ ુપરણ્યાની રાતડી પહલેી 

(અછાાંદસ) 
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ચાાંદચલયો 
વનજ કદવ્ય પ્રકાશ થકી, 
િેરી રહ્યો હતો મદહોશ ચાાંદની નભમાંડલથેી 
એ નિિધ ૂઉપરે. 

શીત પિન તણી હળિી લહરે 

અગાશી સ્સ્થત તેઉના િાળની લટ સાંગ કરે કિડા 
જ્યમ િાર્ ુખેલતો જલસપાટી ઉપરે. 

ઠાંડીય િળી તેના િદનન ેલાડ લડિતી 
જ્યમ મોજાાં દકરયા કેરાાં હળિેકથી આચલિંગતાાં એકમેકન.ે 

અચાનક 

િેગીલા વિમાન તણી ઘડઘડાટી ઊઠતી 
અન ેચચરાડો પડતી રક્તપેશીઓ મહીં, 
જગાિે ઉરે ધ્રજૂારી પણ હળિી, 
ને ડબૂકી લગાિતી એ ભતૂકાળની ભીતરે. 

વનજ જીિનકકતાબ મહીંનાાં એ શષુ્ક પણો 
થાય ેહકરત સાિ એ અચાનક. 

િાંશાનગુત પ્રાપય વનજ કરકાંકણ 

પામી ગયાાં ધબકતા રુવધર તણી આંતરિેદનાન.ે 

કહ્યાગરા વનજ હૃદય ેત્િરાએ 

કયાું બાંધ ઢાાંકણ દફનાયેલ યાદો તણી એ કબરનાાં. 

ખાંધા ચચત્ત ેિળી કળી લીધા 
આગામી જીિનસાંઘર્ો અનકુલૂન તણા. 
વ્યાકુળ નયને જોતી જ રહી એ 

તોફાન મહીં બડૂતા િહાણની જેમ. 

કકિંત ુભતૂ-િતામાન થયાાં એકાકાર 

ને સ્મવૃતઓએ િાસ્તવિકતા સાથે સાધી સમજૂતી. 
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િાદળે લપેટયો ચાાંદન,ે 

અંધકાર પલટાયો રાવત્ર મહીં 
ને બની ગઈ એ મધરુજની. 

અહો! કેિો ઝળહળી ઊઠયો લાલ રવિ 

ભાલપ્રદેશે મધ્યરાતે! 

* * * 

– મકેુશ રાિલ (Pots of Urthona/કલ્પનાનાાં પાત્રો) 
– િલીભાઈ મસુા (ભાિાનિુાદક) 

* * * 

રસદશાન: 

 

આપણે આ કાવ્યના રસદશાને આગળ િધીએ તે પહલેાાં ‘રસદશાન’ અન ે ‘વિિેચન’ શબ્દોને થોડાક સમજી 

લઈએ. અંગ્રેજીમાાં આ બાંન ેશબ્દો માટે અનિુમે ‘Exposition’ અન ે ‘Criticism’ શબ્દો છે. ‘રસદશાન’માાં જે તે 

કાવ્યમાાં જે કાંઈ વનરુપાર્ુાં છે તેન ે ખલુ્લુાં કરિામાાં આિતુાં હોય છે અન ે તેમાાંના રસતત્ત્િને ઉજાગર કરિામાાં 
આિતુાં હોય છે; જ્યારે ‘વિિચેન’માાં રસદશાન તો હોય જ છે, પણ વિશેર્માાં કાવ્યમાાંના ગણુ અન ેદોર્ બાંનેની 
ચચાા પણ થતી હોય છે અન ેતેથી તે થોડુાંક વિશ્લેર્ણાત્મક બની રહ ેછે. 

અહીં તો આપણ ેમકેુશભાઈના આ કાવ્યનુાં રસદશાન જ માણીશ ુઅન ેહુાં ઇચ્છાં તોય ેતેનુાં વિિેચન તો નકહ જ કરી 
શકુાં; કારણ કે કાવ્યનો માત્ર વિર્ય જ નકહ, પરાંત ુએની કિનશૈલી પણ એિી બેનમનૂ બની રહી છે કે તેના માટે 

સાિ દેશી શબ્દપ્રયોગ ે કહુાં તો તે સાંઘડેાઉતાર છે. હાથીદાાંતનાાં બલૌયાાંન ે સુાંિાળપ આિી ગયા પછી સાંઘડેા 
(Lathe) ઉપરથી ઉતારી લિેામાાં આિ,ે ત્યારપછી તેના ઉપર કોઈ જ પ્રકિયાન ેઅિકાશ રહ ેજ નકહ; બસ એમ 

જ આ કાવ્ય સાાંગોપાાંગ એિી રીતે પાર પડ્ુાં છે કે તેના વિિેચનમાાં કોઈ ક્ષવત તો શોધીય જડ ેતેમ નથી. આમ 

આ અથામાાં જ મેં કહ્ુાં છે કે આનુાં વિિેચન તો નકહ જ થઈ શકે. 

હિ ે આપણ ે કાવ્યના રસદશાને આિીન ે પ્રથમ શીર્ાકન ે અિલોકીએ તો તે આપણને શૃાંગારરસની એંધાણી 
જતાવ્યા િગર રહશેે નકહ. મધરુજની એ નિવિિાકહત દાંપતી માટેની એિી સલણૂી રાવત્ર છે કે જે એ ર્ગુલ માટે 

એ જીિનભરનુાં સાંભારણુાં બની રહ ેછે. પરાંત ુઆપણા કવિની એમનાાં એિાાં કેટલાાંક કાવ્યોની જેમ અહીં પણ એિી 
લાક્ષાચણક્તા જોિા મળે છે કે કવિ બતાિે છે કાંઈક જુદુાં અન ેઆપ ેછે કાંઈક જુદુાં! આ કાંઈ પેલા શઠ િેપારી જેિી 
િાત નથી કે નમનૂો તો સારો બતાિી દે, પણ નરસુાં જ પધરાિી દે. અહીં તો કવિની કાંઈક જુદી જ િાત છે. આ 

કાવ્યમાાં મધરુજનીનો પ્રારાંભનો જેટલો અંશ અચભવ્યક્ત થયો છે તે કાંઈક વિવશષ્ઠ બની રહ્યો છે, એ અથામાાં કે 
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અહીં માત્ર નિિધ ૂજ દેખા દે છે. વપર્નુા શયનખાંડમાાંના પ્રિેશ પહલેાાં કવિ આપણન ેતેન ેઅગાશીમાાં ઊભેલી 
બતાિે છે અન ેકાવ્યના પ્રારાંભે જ મનહર શબ્દચચત્ર ભાિકનાાં કલ્પનાચક્ષઓુ સમક્ષ ખડુાં થાય છે. 

કાવ્યનાવયકાના વપર્ ુસાથેના સખુશય્યામાાં થનારા વમલન પિેૂ જ પ્રાકૃવતક તત્ત્િોનો સહારો લઈન ેકવિ અહીં 
શૃાંગારમય િાતાિરણ ઊભુાં કરે છે. આકાશમાાંનો ચમકતો દમકતો ચાાંદચલયો મદહોશ કરી દેતી ચાાંદનીનો 
નિોઢા ઉપર અચભર્ેક કરે છે. તો િળી શીત પિનની હળિી લહરે તેના મસ્તકના કેશની લટ સાથ ેએિી રમત 

રમ ે છે, જેિી રીતે કે જલસપાટી ઉપર હળિ ે હળિેથી િાર્ ુ પસાર થઈ જતો હોય! ૂલગલુાબી ઠાંડી પણ 

દકરયાનાાં એકબીજાાંન ે આચલિંગતાાં મોજાાંની જેમ તનેા િદનન ે લાડ લડાિે છે. આમ શૃાંગારરસના 
ઉદ્દીપનવિભાિની જમાિટ થિા સાથ ેિાચક કાવ્યના શાાંતરસને માણ ેછે. કાવ્યનાવયકા પણ શાાંતચચત્ત ેએકલી 
ઊભીઊભી એ પ્રાકૃવતક તત્ત્િોને પોતાની સાથ ેરમી લેિાની જાણ ેકે મોકળાશ આપ ેછે. મધરુજની એ દાંપતી માટે 

કૌમાયા સ્સ્થવતમાાંથી પરીચણત સ્સ્થવતમાાં પકરિવતિત થિા માટેનો સાંવધકાળ છે. અજનબી બે પાત્રો સદેહ ેએક એક 

મળીને બ ેથનારાાં હોય છે અને િળી પાછાાં એક્બીજાાંના પ્રેમમાાં ઓતપ્રોત થતાાં િળી એ જ પાછાાં બેમાાંથી એક 

થિાનાાં હોય છે. આમાાંય િળી નિોઢાની મ ૂાંઝિણ તો અકળ અન ેઅકથ્ય હોય છે, કેમ કે તણેે વપતગૃહૃ તજીન ે

વપર્નુા નિીનગહૃમાાં અન ેતનેા હૃદયમાાં સ્થાન ગ્રહણ કરિાનુાં હોય છે. 

આમ છતાાંય અગાશીમાાં ઊભેલી આપણા કાવ્યમાાંની આ નિોઢા શાાંત અન ેસ્િસ્થ છે, પણ..પણ અચાનક આ 

શુાં? એક વિમાન આકાશપટમાાં ધસી આિ ેછે, જેની ઘડઘડાટી નિોઢાને આંતકરક રીતે હચમચાિી દે છે. માત્ર એ 

નિોઢા જ નકહ, કાવ્યનો ભાિક પણ તેની સાથ ેહલબલી ઊઠે છે. અહીં કવિકમા અન ેતેમની કાબેચલયતની પરખ 

થાય છે. શાાંતરસમાાંથી ભયાનકરસ તરફની ગજબની સાંિાાંવત આપણાથી અહીં અનભુિાય છે. (જો કે સાકહત્યના 
રસોના પ્રકાર તરીકે ’ભયાનક રસ’ એમ ભલ ેઅહીં લખિામાાં આવ્ર્ુાં હોય, પણ અહીં આપણ ે ‘ભયજનક’ એિો 
મદુૃ અથા લઈશુાં.). આકાશમાાંથી પસાર થતા એ વિમાનના અિાજથી એ નિોઢા પોતાની વિચારતાંદ્રામાાંથી 
ઝબકીન ેજાગી જાય છે. િળી એટલુાં જ નકહ, પણ વિમાનનો એ પ્રચાંડ ધ્િવન નિોઢાની રક્તિાકહનીઓને જાણે કે 

ચીરી નાખે છે અન ે તેનુાં હૃદય થડકી ઊઠે છે. એ અિાજ નાવયકાને તેના િતામાનકાલીન વિચારોમાાંથી બહાર 

કાઢીન ેભતૂકાળ તરફ ધકેલી દે છે. વપયાઘરે આિિા પહલેાાંના તેના વ્યતીત જીિન રૂપી કકતાબ િચ્ચેનાાં શષુ્ક 

પણો નિપલ્લવિત થાય છે, અથાાતડ હાલ સધુીના પોતાના જીિનની યાદોન ે જે એણે ભલુાિી દીધી હતી તે 

એકદમ તાજી થઈ જાય છે. 

વિમાનના એ ઓચચિંતા અિાજે નિોઢાના કદલોકદમાગ ઉપર કેિી અસર જન્માિી છે તે સીધ ેસીધુાં ન દશાાિતાાં 
કવિ તેનાાં કરકાંકણોનો સહારો લઈન ે તેમના માધ્યમ ે તેની આંતરિેદનાન ે ઉજાગર કરે છે. િળી એ કાંકણોન ે

‘િાંશાનગુત પ્રાપય’ ગણાિીન ેકવિ એ નિોઢાને સાાંભળિા મળેલાાં પેઢી દર પઢેીનાાં સાંસ્મરણોન ેતાજાાં કરાિે છે. 

અહીં કવિનો એક્માત્ર વિશરે્ણ શબ્દ ‘િાંશાનગુત (ancestral)’ લાઘવ્યનો ઉત્તમ નમનૂો પરુિાર થાય છે. 

વિશ્વભરમાાં મોટાભાગ ેપરુુર્પ્રધાન સમાજવ્યિસ્થા હોઈ સ્ત્રીએ જ પવતગહૃ ેજવુાં પડતુાં હોય છે અન ેઆમ સ્ત્રીએ 

બ્રાહ્મણોની જેમ દ્વદ્વજ (બ ેિખત જન્મનાર એટલ ેકે માતકૃખૂે જન્મ અન ેઉપિીત-સાંસ્કારકિયા) બનવુાં પડતુાં હોય 
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છે. આમ વપર્ ુ પરણ્યાની પહલેી રાતલડીએ નિિધએૂ અજાણ્યા જણ અન ે અજાણ્યાાં લોકની સાથ ે પોતાનુાં 
નિજીિન શરૂ કરિાનુાં હોય છે. હિ ે‘નવુાં’ જ્યારે શરૂ કરિાનુાં જ હોય, ત્યારે એ નિોઢાએ ‘જૂનુાં’ તો વિસારવુાં જ 

રહ્ુાં અન ેતેથી જ તો આ કાવ્યકન્યાનુાં કહ્યાગરુાં હૃદય ત્િકરત જ માની જાય છે અન ેતે દફનાયેલી યાદદાસ્તની 
કબરના ઢાાંકણન ેસદાયન ેમાટે બાંધ કરી દે છે. નિોઢાનુાં હૃદય ભતૂકાળને ભલૂિા માટે આમ સહાયક બન્ર્ુાં, તો 
િળી તેનુાં ચચત્ત પણ િતામાનકાલીન િાસ્તવિકતાઓન ે સ્િીકારી લઈન ે પવતના ઘરના નિીન િાતાિરણમાાં 
અનકુલૂન સાધિા માટેની સજ્જતાને ધારણ કરાિી દે છે. કાવ્યના આ શબ્દો, 

“વ્યાકુળ નયન ેજોતી જ રહી એ 

તોફાન મહીં બડૂતા િહાણની જેમ. 

કકિંત ુભતૂ-િતામાન થયાાં એકાકાર 

ને સ્મવૃતઓએ િાસ્તવિકતા સાથે સાધી સમજૂતી” 

કાવ્યનાવયકાના િૈચાકરક સાંઘર્ાનુાં સમાધાન કરાિી આપિા માટે સમથા પરુિાર થાય છે. આમ કાવ્યનાવયકા 
રાગ અન ેત્યાગના દ્વ ાંદ્વની િચ્ચેની વ્યથાભરી મનોદશામાાંથી બહાર નીકળી જાય છે. 

કવિ કાવ્યના સમાપન ેઆિતાાં પ્રારાંભના મદહોશ ચાાંદનીની િર્ાા િરસાિતા ચાંદ્રન ેિળી પાછા લાિી તો દે છે, 

પણ આ િખત ેતેના ઉપર િાદળનુાં આિરણ છિાયેલુાં દશાાિે છે. આમ પરૂબહાર ચાાંદની ખીલેલી એ રાવત્ર જે 

પહલેાાં કદિસ સમાન ભાસતી હતી, તે હિ ેઅંધકારના કારણે સાચા અથામાાં રજની (રાવત્ર) જ બની જાય છે અન ે

આ કાવ્યના સાંદભે તો એ નિિધ ૂઅન ેતેના વપર્ ુમાટેની મધરુજની જ બની રહ ેછે. ભતૂકાળમાાં સરી પડલેી 
અન ેક્ષચણક વિર્ાદમાાં ઘરેાઈ ગએલી કાવ્યનાવયકા હિ ેિતામાનમાાં આિી જતાાં પ્રફુન્લ્લત થઈ જાય છે. જીિનની 
અણમોલ આ સોહાગરાતન ેમાણિા માટે ભતૂકાલીન જીિનની એ યાદોન ેખાંખેરી નાખે છે અન ેતેના કપોલપ્રદેશ 

ઉપરનો સૌભાગ્યનો લાલ ચાાંદલો એિો ઝળહળી ઊઠે છે, જાણ ે કે મધ્યરાવત્રએ ચતેના જગાિતો સયૂા ન ઊગી 
નીકળ્યો હોય! 

ચાલો ને, આપણ્ર ેકવિની આ પાંસ્ક્તઓ “અહો! કેિો ઝળહળી ઊઠયો લાલ રવિ, ભાલપ્રદેશે મધ્યરાતે!”ને માણીએ 

અન ેિળી મનમાાં કવિ માટે ગણગણીએ પણ ખરા કે “અહો! કેિી મધરુજની કવિએ કિી વપર્ ુવિણ, અન ેકઠે ના 
તોય ેતઉે તણી અનપુસ્સ્થવત જરીય!” 

સમાપન,ે સન્માનીય મકેુશભાઈનો ખાસ આ કાવ્યના રસદશાન હઠેળ તેમણ ે મહોર મારી આપેલા ગજુરાતી 
શીર્ાક ‘વપર્ ુપરણ્યાની રાતડી પહલેી’ સબબ ેઆભાર માનુાં છાં. મેં િૈકન્લ્પક ‘સહુાગરાત’ અને ‘મધરુજની’ શબ્દો 
પણ સચૂવ્યા હતા, જેમને મેં શીર્ાકે તો નકહ, પણ રસદશાનના ફકરાઓમાાં મારા આત્મસાંતોર્ માટે પ્રયોજ્યા છે. 

િાચકો પણ કબલૂ કરશ ેજ કે ‘વપર્ ુપરણ્યાની રાતડી પહલેી’ શબ્દ જ કાવ્યના કપોલપ્રદેશ સમા એિા શીર્ાકે 

ઝળહળતા લાલ રવિની જેમ સાચ ે જ દીપી ઊઠે છે. િળી જૂની પઢેીનાાં અન ે એમના જમાનાનાાં શ્વતેશ્યામ 
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ચલચચત્રોનાાં સાક્ષી બની રહલેાાં મારાાં સમિયસ્ક એિાાં જરઠજનોને એક ચલચચત્રના ગીતના મખુડાના શબ્દો 
‘વપર્ ુપરણ્યાની રાતડી પહલેી, આજનો મારે ઉજાગરો’ની યાદ આવ્યા વસિાય રહશેે નકહ. 

-િલીભાઈ મસુા (રસદર્શનકાર) 

$$$$$$$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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િાલો ને, આપણે … -  Let us … (7) 

Let us … 

Let us 
All remove the title” Human” 
Voluntarily, 
Until we cannot remove 
The inhumanity 
Stored in us 
From the ages and ages. 

Let us 
All stop believing in religion 
Until we cannot make 
Every one believe 
That we are the children of same 
Father. 

Let us not butcher our progeny 
like we did in Peshawar 
Children are our future 
and the heir to the throne of  humanity. 

Let us make this world 
a place of beauty and peace 
a place of arts and bliss 
where the children of our children 
remember us 
for this gift. 

– Mukesh Raval 

* * * 

િાલો ને, આપણે … 

(અછાાંદસ) 

ચાલો, આપણ ે

’માનિી’ હોિાના ચબરુદને 

સ્િૈન્ચ્છક રીતે 

ફાંગોળી દઈએ; 

જ્યાાં સધુી કે 
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આપણ ેઆપણામાાં ર્ગુોર્ગુોથી 
ઘર કરી ગયેલી એ ‘અમાનવુર્તા’ને 

ન જાકારો દઈએ! 

ચાલો ને, આપણે સૌ 
ધમોમાાં માનિાનુાં પણ બાંધ કરી દઈએ; 

જ્યાાં સધુી કે 

આપણ ેએકેએક જણન ે

સમજાિી ન શકીએ કે 

આપણ ેસૌ એક જ પરમ વપતાનાાં 
સાંતાનો જ છીએ! 

આપણ ેરહેંસી ન નાખીએ વનજ સાંતવતને, 

જ્યમ રહેંસી િૌયે પેશાિરે હિણાાં! 
સાંતાનો આપણાાં ન અિ માત્ર ભવિષ્ય જ, 

િારસ પણ ખરાાં માનવ્ય તણા તખતનાાં. 

તો િળી, ચાલો ને આપણ ે

બદલી દઈએ આ ધકરત્રીન ે

એિા સ્થળ મહીં 
કે જે હોય,ે રમણીયતા અન ેશાાંવત, 

વિનયન અન ેપરમ સખુ થકી સભર, 

જેથી આિનારી પેઢીઓ 

સદાકાળ યાદ કરતી રહ ેઆપણન,ે 

આ બહમુલૂ્ય નજરાણા થકી! 

-વલીભાઈ મસુા (રસદર્શનકાર) 

* * * 

રસદર્શન : 

આપણ ેઅગાઉ પ્રૉફેસર મકેુશ રાિલનાાં તેમના અંગ્રજેી કાવ્યસાંગ્રહ “Pots of Urthona”માાંનાાં કેટલાાંક કાવ્યોના 
ભાિાનિુાદો અન ેરસદશાનો અિલોક્યાાં. અહીં હૃદયવિદારક એિી સાાંપ્રત એક ઘટનાને વિર્ય બનાિીને કવિ 
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આપણી સમક્ષ આવ્યા છે. તાજેતરમાાં પાકકસ્તાનની પેશાિર સ્સ્થત આમી સ્કલૂમાાં આતાંકિાદી હમુલામાાં ૧૪૧ 

બાળકો અન ે વશક્ષકોએ જીિ ગમુાવ્યા. કવિ એ સાંિેદનશીલ જીિ હોય છે અન ેસામાન્ય જનથી અવધક માત્રામાાં 
તેનુાં હૃદય ઘટનાઓના આઘાતપ્રત્યાઘાતોની અસર ઝીલ ેછે. માનિતાના હત્યારા એિા આતાંકિાદીઓ કદાચ 

પોતાના બાલ્યકાળન ેિીસરી ગયા હોય, પણ તેમનાાં પોતાનાાં બાળકોના િતામાન બાલ્યજીિનના સાક્ષી તો હશ ે

જ! પ્રભનુા પયગાંબર કે બાલગોપાલ સમાાં આિાાં વનદોર્ બાળકોને હણિાાં એ કોઈ બહાદુરી નથી, પણ કાયરતા 
છે. કવિ બબારતાભરી આ ઘટનાથી વ્યવથત તો થાય છે, છતાાંય આપણે કાવ્યાાંત ેજોઈશુાં તો આપણન ેલાગશ ેકે 

કવિ સાિ વનરાશાિાદી બનતા નથી. 

કાવ્યારાંભે કવિ સમગ્ર માનિજાતન ેઉદે્દશીન ેઅન ેએમાાંય િળી પોતાની જાતન ેપણ તમેાાં સામેલ કરીને ‘આપણ’ે 

એિા શબ્દપ્રયોગથી પોતાની વ્યથા ઠાલિ ે છે, આ શબ્દોમાાં કે “ચાલો, આપણ ે ‘માનિી’ હોિાના ચબરુદને 

સ્િૈન્ચ્છક રીતે ફાંગોળી દઈએ!”. અહીં સીધીસાદી િાત કે ‘આપણ ેઆપણી જાતન ેમાનિી કહિેડાિિાને લાયક 

નથી!’ને કવિ કાવ્યમય લઢણે ભાિિાહી રીતે રજૂ કરે છે. ર્ગુોર્ગુોથી માનિીઓનાાં કદલોમાાં ધરબાયેલી આ 

અમાનિીયતા જ્યાાં સધુી દૂર ન થાય, ત્યાાં સધુી આપણે માનિ તરીકે ઓળખાિાનુાં બાંધ કરી દેવુાં જોઈએ. 

કવિની િાત પણ યથાથા જ છે કે જો માનિી માનિતા જ ગમુાિી બેઠો હોય તો તે માનિી કહિેડાિાને લાયક 

નથી, તે તો પશતુલુ્ય જ કહિેાય! 

િળી આગળ િધતાાં કવિ પોતપોતાના ધમોન ેપણ છોડી દેિાનુાં આપણન ેજણાિે છે અન ેએ પણ ત્યાાં સધુી કે 

જ્યાાં સધુી આપણ ેતમામ ધમોના અનયુાયીઓને એ િાત ન સમજાિી શકીએ કે આપણે એક જ પરમ વપતાનાાં 
સાંતાનો છીએ. માનિબાળ જન્મે છે, ત્યારે તેનો કોઈ ધમા હોતો નથી. આમ જગતના સિા ધમોમાાં જન્મતાાં 
બાળકો તો સષૃ્ષ્ટના એક જ સર્જનહારનાાં સાંતાનો જ કહિેાય. આ એક પરમ સત્ય છે અન ે બધા જ ધમોના 
અનયુાયીઓએ એ સારી રીતે સમજી લેવુાં જોઈએ કે આપણે તમામ માનિીઓ બાંધતુ્િથી જોડાયેલા છીએ અન ે

એક જ પ્રકૃવતમાતા પાસેથી આપણ ે પોર્ણ મળેિીએ છીએ. આમ આિી ઘાતકી  કહિંસા તો ભાઈના હાથે જ 

ભાઈની થઈ ગણાય. 

અહીં સધુી કવિ સિાસામાન્ય રીતે માનિતા ધારણ કરિાની અન ેસિા માનિો એક જ પરમવપતા એિા ઈશ્વરનાાં 
સાંતાનો છે એ સ્િીકારિાની િાત જણાવ્યા પછી તાજેતરની પેશાિરમાાં ઘટેલી ઘટનાના હિાલા થકી કવિ 

આપણન ે વશખામણ આપતાાં જણાિે છે કે આપણ ેઆપણી જ સાંતવતની હત્યા ન કરિી જોઈએ. આપણાાં સાંતાનો 
એ માત્ર આપણુાં ભવિષ્ય જ નકહ, પણ તેઓ માનિતા રૂપી તખ્તનાાં િારસો છે. એમણે એ સ્થાન ે બેસીને 

માનિતાની રક્ષા કરિાની છે. ભલા, જેમના વશરે માનિતા જાળિી રાખિાની જિાબદારી આિિાની છે, તેમન ે

જ આપણે અકાળે વમટાિી દઈએ તો પછી એ માનિતા કઈ રીતે ચચરાંજીિ રહી શકશ!ે 

કાવ્યસમાપન ેકવિ એિો આશાિાદ વ્યક્ત કરે છે કે આપણે આપણામાાં માનિતાને વિકસાિીને આ ધરતીન ે

એિા સ્થળ તરીકે પકરિવતિત કરી દઈએ કે જ્યાાં સિાત્ર રમણીયતા, પરમ શાાંવત, વિવિધ કલાઓનો વિકાસ અન ે
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પરમ સખુ પ્રિતામાન હોય. આપણ ેએિો માનિતાિાદી અમલૂ્ય િારસો આપણી સાંતવતને આપતા જઈએ કે 

આપણી ભાિી પઢેીઓ આપણને સદા યાદ કરતી રહ.ે 

કાવ્યમીમાાંસાના એક આિશ્યક વસદ્ધાાંત અનસુાર કાવ્યકૃવત ખલુ્લી ઉપદેશાત્મક ન બનિી જોઈએ, કેમ કે તેમ 

થતાાં કાવ્યકલા પોતાના સૌંદયાને ગમુાિે; પરાંત ુઅહીં આપણા કવિનુાં આ કાવ્ય એ બાબત ેઅપિાદ બની જાય 

છે. કહિંસાચારની ઘટેલી ઘટનાના આધાર ઉપર રચાયેલા આ કાવ્યમાાં માનિજાતન ે વશખામણ આપિામાાં નથી 
આિી, પણ એક પ્રકારનુાં આહ્વાન કરિામાાં આવ્ર્ુાં છે કે હિ ેપછી આપણ ેઆ પથૃ્િીને નાંદનિન બનાિિા માટે શુાં 
કરિાનુાં રહ ે છે. સરળ શબ્દોમાાં િહ્યે જતી અન ેઆપણા અંતરને ઢાંઢોળતી એિી ભાિસભર આ રચના બદલ 

કવિશ્રીન ેધન્યિાદ. 

-વલીભાઈ મસુા (રસદર્શનકાર) 

[Published on ‘Wegurjari’ Dt.24062015]  
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વપ્રયર્માની જીવરં્ કબર  - The Living Tomb of My Love (8) 

The Living Tomb of My Love 

Now when my lady you have come to me 
With a beggar’s bowl in your hands 
I would ask but not my dreams back 
And the stolen pieces of my heart 
I cannot read the trails of love 
In these eyes of stone that reflect 
The misery of your frozen past 
That turned yourself into a tomb. 
Now the spring has gone and will 
Come not back as the cycle is over 
in this last of the autumn of the tree 
The leaves of life have dried and swept 
One thing my lady I can do for thee 
Once blind my heart, now blind by eyes be 

– Mukesh Raval 
 

* * * 
 

વપ્રયતમાની જીિાંત કબર 

(અછાાંદસ) 

 

વપયે, હિ ેતુાં જ્યારે આિી જ છે મજુ પાસ 

ગ્રહી ચભક્ષાપાત્ર વનજ હસ્તોમાાં મને કાંઈક અપાિા 
કકિંત ુનકહ નકહ જ હુાં માગીશ પરત મજુ સોણલાાં 
અન ેિળી ભગ્ન હૃદય તણા ચોરાયલા કો’ અંશ િા 

અિલોકિા હુાં અસમથા અિ પ્રણય તણી ઝલક 

તિ જડ પથ્થરશાાં નયનો મહીં, જે વનગળતાાં 
દુ:ખોદદો જ તિ વથજાયલા અતીત મહીંથી 
કે જેણે બદલી જ દીધી તને સાક્ષાતડ જીિાંત કબર મહીં 

ઋતરુાજશી િસાંત પણ હિ ેસાિ િહી ચકૂી 
નકહ પાછી આિ ેએ, ક્યમ કે એ ચિ તો પણૂા જ થર્ુાં 
અન ેએ પિેૂની વકૃ્ષો તણી પાનખર મહીં 
જીિનપણો અિ શષુ્ક બની સાિ ગયાાં વિખરી 
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હિ ેતો ઓ વપ્રય,ે તજુ કાજે એટલુાં જ હુાં કરી શકુાં 
પિેૂ અંધ હતો મજુ ઉર થકી અને હિ ેહુાં થાઉં અંધ મજુ ચક્ષ ુથકી! 

– િલીભાઈ મસુા  (ભાિાનિુાદક)    

 

રસદર્શન : 

  

પ્રોફેસર મકેુશ રાિલનાાં અંગ્રેજી કાવ્યોની ‘કાવ્ય, ભાિાનિુાદ અન ેરસદશાન’ની આ શ્રણેીની ‘નિતર પ્રયાસ’ 

રૂપી પાઘડીમાાં અહીં આ કરૂણપ્રશસ્સ્તમાાં ખપી જાય એિા વનરાળા કાવ્યથી એક િધ ુપીછાં ઉમેરાય છે. ‘તુાંડ ેતુાંડ ે

મવતચભિન્ના’ ન્યાય ે કાવ્યમીમાાંસકોએ પોતપોતાની રીતે પોતાને વપ્રય એિા કોઈ એક સાકહત્યરસને પ્રાધાન્ય 

આપર્ુાં છે. પરાંત ુઆપણા કવિ ‘સિારસ સમભાિ’માાં માનતા લાગ ેછે અન ેતેથી જ તો તમેનાાં કાવ્યોમાાં વિવિધ 

રસ માણિા મળે છે. આ કાવ્યમાાં કરૂણ અન ે શગૃારરસનુાં સાંવમશ્રણ છે, જેમાાં પ્રાધાન્ય ે તો કરૂણ રસ જ છે. 

શૃાંગારરસના વિપ્રલાંભ (વિયોગ) અન ેસાંભોગ (વમલન) એિા બાંન ેપેટાપ્રકારો અહીં અનોખી રીતે એકબીજા સાથ ે

એિા ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે, જેિી રીતે કે બ ેઝરણાાંનો સાંગમ થઈને એક ઝરણુાં બની રહ ેઅન ેજેમનાાં પાણીન ે

નોખાાં ન પાડી શકાય. 

કાવ્યનુાં શીર્ાક આગળ આિનારા વિર્ાદનો ઈશારો કરે છે અને તેથી જ એ કરૂણ પ્રશસ્સ્ત બની રહશેે તે સમજાય 

છે. ‘જીિાંત કબર’નો વ્યાંજનાથા ‘ભગ્નપ્રેમ’ જ હોઈ શકિાની કાવ્યપાઠકને આગોતરી જાણ થઈ જતી હોિા છતાાંય 

તે કાવ્યપઠન માટે પ્રેરાય છે. સામાન્ય રીતે પ્રેમીઓના વમલનમાાં આનાંદ અન ેઉલ્લાસ હોય, પણ અહીં િેદના 
િતાાય છે. કાવ્યનાવયકા પોતાના હાથમાાં ચભક્ષાપાત્ર ગ્રહીને કાંઈક આપિા આિી હોિાનુાં િાાંચતાાં િાચકન ેતેના 
િાચ્યાથા માત્રથી એિી ગેરસમજ થિાની શક્યતા ઊભી થાય છે કે ભલા, ચભક્ષાપાત્ર તો કાંઈક મળેિિા માટે 

દાતાની સામ ેધરાય; નકહ કે આપિા માટે! પણ ના, અહીં અન્ય એ ભાિ અચભપ્રેત છે કે કાવ્યનાવયકા ચભખારી 
જેિી કોઈ એિી મજબરૂીનો ભોગ બની છે કે જેથી પ્રેમી સાથેના વમલનની કોઈ શક્યતા બાકી રહતેી નથી અન ે

પોત ે વન:સહાય છે. આમ આ કારણે જ કાવ્યનાયકન ે વપ્રયતમા વિરે્ કોઈ ફકરયાદ નથી. ઊલટાનો એ સામેથી 
કહી સાંભળાિ ેછે કે પોત ેભાિી જીિન માટેનાાં સેિેલાાં સોનેરી સ્િપનો કે તટૂી ચકેૂલા પોતાના હૃદયના ચોરાયલેા 
કોઈ અંશન ેતનેી પાસ ેનકહ માગે. 

કાવ્યનાયક તેની વપ્રયતમાની દયનીય સ્સ્થવતન ેપામી જાય છે અન ેતેથી જ એ સ્િીકારી લ ેછે કે તનેાાં જડ પથ્થર 

જેિાાં ચક્ષઓુમાાંથી પ્રેમની કોઈ ઝલક તે નકહ જ પામી શકે. અહીં તો તે સામેથી પોતાનો જીિ બાળતાાં કહી દે છે 

કે તેનાાં ભતૂકાલીન દુ:ખોદદોએ તેન ે ચબચારીને ખરે જ જીિાંત કબરમાાં ફેરિી દીધી છે. ‘સાક્ષાતડ જીિાંત કબર’ 

શબ્દો િાચકના હૃદયન ેહચમચાિી દે છે અન ેતે પણ એ ભગ્નહૃદયી પે્રમીર્ગુલના દુ:ખે દુ:ખી થાય છે. અહીં 
કવિકમાની કાબેચલયત એ રીતે પરખાય છે કે ભાિક પણ કાવ્યનાાં પાત્રો સાથ ેતાદાત્મ્ય અનભુિે છે અન ેતેમની 
સાથ ેતે સમભાિી અન ેસમસાંિેદનશીલ બની રહ ેછે. 
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આ કાવ્યના પે્રમીર્ગુલ ેતેમના પ્રેમના આરાંભ ેિસાંત ઋત ુજેિો જે સખુદ કાળ પસાર કયો હતો, તે હિ ેફરી 
કદીય પાછો આિનાર નથી. િસાંત પહલેાાંની પાનખર ઋતમુાાં જેમ વકૃ્ષોનાાં પાાંદડાાં સકૂાઈને જમીન ઉપર ખરી 
પડ ેઅન ેપિનથી વિખેરાઈ જાય, બસ તેમ જ, આ ર્ગુલનાાં જીિનપણો પણ વિખરાઈ ચકૂ્યાાં છે.  હિ ેતેમના 
માટે પનુવમિલનની કોઈ શક્યતા બચતી નથી. 

કાવ્યની આખરી બ ે પાંસ્ક્તઓને કવિએ નાયક તરફના નાવયકાને આશ્વાસનના ભાગરૂપ ે પોતાની એક ઑફર 

તરીકે મકૂી છે, પણ િાસ્તિમાાં તો તેમાાંથી કાવ્યનાયકની નરી િેદના જ ટપકે છે. અહીં પ્રેમી પોતાના પ્રેમના એ 

સખુદ કાળન ેયાદ કરતાાં કહ ેછે કે એ િખત ેપોત ેપોતાના હૃદયથી અંધ બનીને નાવયકાને પ્રેમ કરી રહ્યો હતો. 
પરાંત ુિતામાનમાાં સાંજોગોએ એિી તો કરિટ બદલી છે કે હિ ેતેમનુાં વમલન શક્ય નથી. કાવ્યનાવયકાની દુ:ખદ 

હાલત કાવ્યનાયકથી જોઈ શકાતી નથી અન ેતેથી જ તો પોતે કહ ેછે કે તે પોતાનાાં ચક્ષઓુથી પણ અંધ બની 
જાય કે જેથી જીિાંત કબર બની રહલેી એ પ્રેવમકાને દુ:ખમય સ્સ્થવતમાાં જોિાની બાકી ન રહ.ે 

હિ ેતો ઓ વપ્રય,ે તજુ કાજે એટલુાં જ હુાં કરી શકુાં 
પિેૂ અંધ હતો મજુ ઉર થકી અને હિ ેહુાં થાઉં અંધ મજુ ચક્ષ ુથકી! 

કાવ્યની આખરી પાંસ્ક્તઓ જોગાનજુોગ ે૧૩મી અન ે૧૪મી બની રહતેાાં અન ેઅચાનક ભાિપલટો આિી જતાાં આ 

કાવ્ય આપણન ેબાહ્ય લક્ષણ ેશેન્ક્સ્પરીઅન ઢબનુાં (૪+૪+૪+૨=૧૪ પાંસ્ક્તઓ) સૉનેટ હોિાનો આભાસ કરાિે છે, 

પરાંત ુિાસ્તિમાાં આંતકરક લક્ષણના સાંદભે તપાસતાાં એમ નથી. પહલેાાં ત્રણ ચરણોમાાં સૉનેટમાાંનો મળૂ વિચાર 

વિકાસ પામતો હોિો જોઈએ અન ેતેના સમથાનમાાં ઉદાહરણો અપાતાાં રહિેાાં જોઈએ. છેલ્લે આખરી બે પાંસ્ક્તઓ 

સાર કે વનચોડરૂપ ેઆિતી હોિી જોઈએ. આપણા આ કાવ્યમાાં આંતકરક લક્ષણો પાર ન પડતાાં હોઈ તને ેકદાચ 

સૉનેટ ન પણ ગણી શકાય તેવુાં મારુાં નમ્ર માનવુાં છે. 

-િલીભાઈ મસુા (રસદશાનકાર) 

[Published on ‘Webgurjari’ Dt.22072015] 

$$$$$$$ 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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વેદનાનુ ંવિૃ – Pain Tree (9) 

Pain Tree 
 

The fruits of pain 

on every branch, 

swinging with the moves 

swaying with the limbs 

like the apples sway and swing 

on Apple Tree. 

The apples of pain, 

tasty n mouth watering 

release balmy fragrance 

that senses love boundlessly. 

these pains are the fruits 

of wisdom. 

They realize me every moment 

That I am human and hollow, 

anyone can put drumsticks on me. 

Their sweet bites, strong crackles, 

soar stings and mild clatters 

are the lessons of life. 

They are the memorabilia 

of my existence. 

 -Mukesh Raval 
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* * * 

વેદનાનુ ંવિૃ 

(અછાદંસ) 

િેદનાનાાં ફળ – 

હર શાખે શાખ,ે 

ઝૂલતાાં ને હાલતાાં 

હાલતાાં ને ઝૂમતાાં 

અંગ અંગ સાંગ, 

જ્યમ ઝૂલતાાં ને ઝૂમતાાં 

સફરજન વનજ ઝાડિ.ે 

િેદનાનાાં ફળ – 

ચલજ્જતદાર 

ને િળી 

મખુમાાં પાણી લાિ ે

સૌમ્ય સગુાંધ પ્રસારે 

સ્નેહ અપાર બતાિે. 

આ િેદનાઓ તો 

ડહાપણનાાં ફળ 

જે હર પળે યાદ અપાિ ે
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કે હુાં માનિ છાં ને પોલો પણ, 

હરકોઈ દાાંડી પીટી શકે મજુ પર! 

તેઉનાાં મધરુાાં બચકાાં 

ને તીવ્રતર તડતડ ધ્િવન 

સ્િૈરવિહારી ડાંખ અન ેહળિો ખડખડાટ 

એ સઘળા છે 

જીિનના પાઠો. 

એ સઘળાાં છે 

યાદગાર તથ્યો 

મજુ અસ્સ્તત્િનાાં. 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

* * * 

રસદર્શન 

વિર્યિૈવિધ્ય હોય અન ેિળી વિર્યો પણ પાછા કલ્પનાતીત હોય એિાાં કાવ્યો આપિામાાં માકહર એિા કવિશ્રી 
મકેુશ રાિલનુાં આ કાવ્ય પણ િાચકો માટે મનભાિન બની રહ ેતેમ છે. માનિજીિનમાાં પરસ્પર વિરોધી એિી 
ઘણી બાબતો સમાવિષ્ટ હોય છે; જેિી કે જન્મ-મરણ, અમીરી-ગરીબી, બીમારી-તાંદુરસ્તી િગેરે. સ્િાભાવિક છે કે 

માનિી સખુદ બાબતોથી પ્રસન્નતા અનભુિે અન ેદુ:ખદ બાબતોથી ગમગીન રહ.ે જો કે સખુ અન ેદુ:ખ સાપેક્ષ 

છે. કોઈ એક જ ઘટના માનિીમાનિીએ રુચચ અન ેપકરસ્સ્થવતની વિચભન્નતાના કારણ ેકોઈન ેસખુ આપે તો કોઈન ે

દુ:ખ આપ.ે સખુ તો સૌ કોઈને ગમ,ે પણ અહીં કવિ દુ:ખન ે અન ે દુ:ખની િેદનાન ે પણ સખુદ હોિા તરીકે 

સમજાિ ેછે. 

વિચલયમ શેક્સવપયરના એક નાટકમાાં અિતરણ છે કે ‘Sweet are the uses of adversities’ અથાાતડ વિર્મ 

પકરસ્સ્થવતઓને પણ સખુદ સ્સ્થવતમાાં પકરિવતિત કરી શકાય છે. અહીં કવિએ ‘િેદના’ને એક વકૃ્ષ તરીકે કલ્પીને 
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તેના ઉપર પકરણામ રૂપે બાઝતાાં ફળોને સફરજનનાાં ફળો સાથ ે સરખાવ્યાાં છે. સફરજનના ઝાડ ઉપર જેમ 

સફરજન ઝૂલતાાં અન ેઝૂમતાાં હોય તેમ િેદનાના વકૃ્ષ ઉપર પણ એિાાં જ ફળ ડાળેડાળે હાલતાાં, ઝૂલતાાં અન ે

ઝૂમતાાં કલ્પી શકાય, જો એિો દૃષ્ષ્ટકોણ અપનાિિામાાં આિે તો. આ િેદનાનાાં ફળ પણ પલેાાં સફરજનની જેમ 

સ્િાકદષ્ટ અન ેએિી જ સોડમ ફેલાિતાાં લાગી શકે. 

માનિજીિનની િેદનાઓમાાંથી જ ડહાપણ ઉદ્ભિ.ે પ્રવતકળૂતાઓ અન ેમશુ્કેલીઓમાાંથી આપણ ેજીિનનુાં મલૂ્ય 

સમજી શકીએ. માનિી િેદનાઓમાાં જેટલો િધ ુવપસાય તટેલો જ િધ ુશસ્ક્તશાળી બનીન ેબહાર આિી શકે અન ે

વિર્મ પકરસ્સ્થવતઓ સામ ેલડિાનુાં કૌિત પણ મેળિી શકે. કવિ દુ:ખોને સહજ તરીકે અપનાિી લેિા માટે એક 

રમજૂી િાત સાંભળાિ ે છે. િદેનાઓમાાંથી પ્રાપત થયેલુાં ડહાપણનુાં ફળ આપણને માનિી હોિાનો અહસેાસ તો 
કરાિે છે, પણ સાથેસાથ ેઆપણે પોલા ઢોલ જેિા છીએ એિી િાસ્તવિકતા સ્િીકારી લેિાની િાત પણ સમજાિ ે

છે. પોલા ઢોલ ઉપર સૌ કોઈ દાાંડી પીટીને તેન ેિગાડી લ,ે બસ તેવુાં જ માનિીનુાં પણ હોય છે. માનિી ઉપર પણ 

આવધ, વ્યાવધ અન ેઉપાવધના મારા આિતા જતા હોય છે, કેમ કે એ સૌ પોલુાં ભાળીને એન ેસતાવ્ય ેરાખતાાં હોય 

છે. પરાંત ુઆપણ ેએ વિટાંબણાઓના ઊજળા પાસાન ેધ્યાનમાાં લેવુાં જોઈએ, કેમ કે એ જ વિટાંબણાઓ આપણા 
ચાકરત્ર્ય અન ેમનોબળન ેમજબતૂ બનાિિા માટે પોર્ણ પણ પરુૂાં પાડતી હોય છે. 

કવિ કાવ્યસમાપન ેઆિિા પહલેાાં ગાંભીર િાતન ેએિી સહજ રીતે સમજાિ ેછે કે જેમ આપણ ેસફરજનને મધરુાાં 
બચકાાં ભરતા હોઈએ અન ેતે ટાણ ેથતો તીણો તડતડાટ આપણન ેઆનાંદ આપ,ે તેમ િેદનાના વકૃ્ષનાાં ફળ પણ 

આપણન ેજીિનોપયોગી મધરુ પાઠ ભણાિતાાં હોય છે. િેદનાનાાં આ ફળ આપણા જીિનનાાં તથ્યો કે તારણો 
સમાન છે જે આપણન ેઆપણા અસ્સ્તત્િનુાં ભાન કરાિે છે. 

ગહન વિચારન ેસરલ બાનીમાાં અચભવ્યક્ત કરતી મમાસ્પશી રચના બદલ કવિશ્રીન ેઅચભનાંદન. 

-વલીભાઈ મસુા (રસદર્શનકાર) 

$$$$$$$ 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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જ્યમ અસ્ખચલર્ મેઘ વરસે… - Rain all along (10) 

 

Rain all along 

Love me less O lady love me long 
Rain all along o lady rain all along 
As the earth absorbs but not all the rain 
The excess water goes wasted in vain 
So love me less O lady love me long 
Rain all along o lady rain all along 
Everything in proportion pleases more 
Ships over-laden reach not the shore 
So love me less O lady love me long 
Rain all along o lady rain all along 
We love the rain when it is drought 
But do not we pray it to cease 
while in flood we are caught 
So love me less O lady love me long 
Rain all along o lady rain all along……… 
 

– Mukesh Raval 
 
(From ‘Pots of Urthona’ – A Collection of Poems) 
[Published in an anthology of poetry named “A piece of my heart’ by Forward Poetry, U.K.] 

 

* * * 
 

જ્યમ અસ્ખચલર્ મેઘ વરસે… 

(અછાાંદસ) 

અલ્પ જ ચાહ ેભલે વપ્રય,ે પણ તુાં ચાહજે દીઘા મજુને 

 

પ્રણયવષૃ્ષ્ટ સતત ચહુાં હુાં જ્યમ અસ્ખચલત મેઘ િરસ.ે 

ધકરત્રી શોર્ ેજળ, પણ કદીય ના એક માત્રાથી વિશેર્, 

અદકેરુાં જળ િરસ્ર્ુાં સઘળાં, સાિ જ િેડફાત ુાં નકામુાં. 
તો અલ્પ જ ચાહ ેભલે વપ્રય,ે પણ તુાં ચાહજે દીઘા મજુને 

 

પ્રણયવષૃ્ષ્ટ સતત ચહુાં હુાં જ્યમ અસ્ખચલત મેઘ િરસ.ે 

સઘળી િસ્ત ુખશુ જ કરતી, સપ્રમાણે જો એ હોય ે
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અવતભાકરત િહાણો, સમસતૂર પહોંચતાાં ના કકનારે 

તો અલ્પ જ ચાહ ેભલે વપ્રય,ે પણ તુાં ચાહજે દીઘા મજુને 

 

પ્રણયવષૃ્ષ્ટ સતત ચહુાં હુાં જ્યમ અસ્ખચલત મેઘ િરસ.ે 

ચહીએ આપણ મેઘ અવધક, જો હોયે અનાવષૃ્ષ્ટકાળ 

શુાં ના પ્રાથીએ તેન ેવિરમિા રેલસાંકટે સપડાતાાં? 

તો અલ્પ જ ચાહ ેભલે વપ્રય,ે પણ તુાં ચાહજે દીઘા મજુને 

 

પ્રણયવષૃ્ષ્ટ સતત ચહુાં હુાં જ્યમ અસ્ખચલત મેઘ િરસ.ે 

 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

* * * 
 

રસદર્શન : 

પ્રૉફેસર મકેુશ રાિલ પોતાના એક પ્રણયોવમિ કાવ્ય સાથ ેઆપણી સમક્ષ આિ ેછે, જેની ધ્રિુપાંસ્ક્ત છે: 

“તો અલ્પ જ ચાહ ેભલ ેવપ્રયે, પણ તુાં ચાહજે દીઘા મજુને” 

અહીં કાવ્યનાયક અથાાતડ પવતમહાશયની વનજ અધાુંગના પાસેથી અપેચક્ષત એિી એક આરજૂ વ્યક્ત થઈ છે, 

જેને આમ જોિા જઈએ તો સિે પવતદેિોની જ ગણિી રહ.ે દાાંપત્યપે્રમનુાં સાતત્ય એવુાં રહ ેકે જેમાાં ચઢાિઉતાર 

કે િધઘટન ેસ્થાન ન હોય. આ કાવ્ય પત્નીન ેસાંબોધીન ેમળેૂ અંગ્રજેીમાાં લખાર્ુાં છે અન ેિાચકો માટે ‘O Lady’ 

સાંબોધન મનભાિન બની રહ ે છે. અનિુાદકે િળી ‘વપ્રયે’ સાંબોધન પ્રયોજીને તેનો યથાથાભાિ પ્રગટ કયો છે. 

મોટા ભાગ ેદાાંપત્યજીિનના પ્રારાંભે દાંપતીનો અન્યોન્ય પરત્િેનો પ્રેમ અવધક હોય છે અન ેસમય જતાાં એ પ્રેમ 

ઓસરિા માાંડ ેછે. આપણા કાવ્યનાયકના જીિનમાાં આવુાં ન બન ેકે સમયાાંતરે તેમનુાં દાાંપત્યજીિન નીરસ બની 
જાય અન ેતેથી જ તો અગમચેતી રૂપે તેઓ કહ ેછે કે, ‘ભલે તુાં મને ઓછાં ચાહ,ે પણ તારી ચાહત દીઘાકાળ સધુી 
કાયમ રહિેી જોઈએ.’ પોતાની આ આરજૂના સમથાનમાાં કવિ અસ્ખચલત રીતે િરસતા િરસાદનુાં દૃષ્ટાાંત આપ ે

છે. 

કાવ્ય આગળ િધે છે અન ેએ જ િાતન ેિધ ુ સ્પષ્ટ કરતાાં કવિ આપણન ેસમજાિે છે કે અવતવષૃ્ષ્ટમાાં પાણી 
િેડફાત ુાં હોય છે અન ેઘણીિાર તો તે હાવનકારક પણ નીિડ ેછે. િરસાદના પાણીન ેશોર્ી લેિાની ધરતીની પણ 

એક મયાાદા હોય છે, કેમ કે તે અમકુ માત્રાથી વિશેર્ પાણી શોર્ી ન શકે. પ્રણયિર્ાાનુાં પણ એવુાં જ હોય છે. 

હૃદયરૂપી ધરતી પણ પ્રણયના અવતરેકને પોતાનામાાં સમાિી શકતી નથી અન ેઆમ એ િધ ુપડતો પ્રણય એળે 
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જતો હોય છે. કવિ ઇચ્છે છે કે દાાંપત્યપ્રેમ અમલૂ્ય હોય છે અને એન ેજીિનભર િહતેો રાખિાનો રાખિાનો હોઈ 

આમ એ વ્યથા િેડફાિો જોઈએ નકહ. કવિએ દાાંપત્યજીિનની આ ગહન િાતન ેપોતાની લાક્ષચણક ઢબ ેઆપણન ે

સહજ રીતે સમજાિી દીધી છે. 

અંગ્રેજીમાાં કહિેાય છે કે Everything in limit is good; અથાાતડ દરેક િસ્ત ુમયાાદામાાં જ સારી લાગતી હોય છે. 

કવિ આ િાતન ેવમતભાર્ી ‘સઘળી િસ્ત ુખશુ જ કરતી, સપ્રમાણે જો એ હોય’ે કાંકડકા દ્વારા સમજાિ ેછે અન ેિળી 
એ િાતના દૃકઢકરણ માટે ઉદાહરણ પણ આપ ેછે કે િધારે ભાર લાદેલાાં િહાણ સહીસલામત રીતે કકનારા સધુી 
પહોંચી શકતાાં નથી હોતાાં. દાાંપત્યજીિનના િહાણનુાં પણ એવુાં હોય છે કે જે અવધક પ્રેમના ભારન ેઝીલી શકે 

નકહ. ઘણાાં દાંપતીનાાં જીિનમાાં પણ આવુાં જ બનતુાં હોય છે કે જ્યાાં અન્યોન્ય પરત્િેના પ્રારાંચભક પ્રેમના 
અવતરેકના ભારથી અન ે પાછળથી પ્રેમના અભાિના કારણે લગ્નવિચ્છેદની સમસ્યા સજાાતી હોય છે. 

 
કાવ્યસમાપન ેકવિ દાાંપત્યજીિનમાાં ર્ગુલોએ ક્યારે અન ેકેટલો પ્રેમ અચભવ્યક્ત કરિો જોઈએ તે મેઘના એ જ 

સરસ મજાના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાિ ેછે. જ્યારે િરસાદ વિલાંબાતો હોય અન ેઅનાવષૃ્ષ્ટની સ્સ્થવત સજાાિાની 
સાંભાિના હોય ત્યારે આપણ ેતેન ેિાાંછીએ છીએ, પરાંત ુઅવતવષૃ્ષ્ટના સાંજોગોમાાં આપણે ઈશ્વરન ેપ્રાથાતા હોઈએ 

છીએ કે એ િરસાદ િરસતો બાંધ થઈ જાય. કૌટુાંચબક જીિનમાાં કોઈક આસમાની સલુતાનીના સમયે દાંપતીએ 

પ્રેમ દ્વારા એકબીજાાંને હૂાંફ આપિી જોઈએ, કેમ કે પ્રેમિર્ાા થિા માટેનો એ જ તો યોગ્ય સમય હોય છે. પ્રેમમાાં 
અજ્ઞાત એિી શસ્ક્ત હોય છે અને એ શસ્ક્તનો યથા સમય ેઉપયોગ થિો જોઈએ. કુટુાંબજીિન જ્યારે સમસતૂર 

રીતે પસાર થઈ રહ્ુાં હોય ત્યારે ર્ગુલે પ્રમેની એ શસ્ક્તનો દુરુપયોગ ન કરતાાં એનો સાંચય કરી લેિો જોઈએ કે 

જે જરૂકરયાતના સમયે ખપ લાગે. 

દાાંપત્યજીિનમાાં પ્રેમની અચભવ્યસ્ક્ત માટેના મધ્યમમાગાન ેસચૂિતી આ લઘરુચના બદલ કવિશ્રીને ધન્યિાદ. 

– િલીભાઈ મસુા (રસદશાનકાર) 

$$$$$$$ 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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વવખટૂા પડયાનો વલવલાટ  - Withdrawal symptoms (11) 

Withdrawal symptoms 

The post modern heart, 
fearful, aloof and always skeptical 
like a deer in thorny bushes. 
In company wants loneliness 
in solitude searches crowds 
surfs books reaches nowhere. 
When longings not materialized, 
offline or online or through hotline 
shivers like a baby lost in fair. 
Switches over and over to channels 
to watch nothing listen nothing 
but peeps into shallow surfaces 
you may name it a disease 
or call it a mania or whatever 
they are withdrawal symptoms. 
 

-Mukesh Raval 

* * * 
 

વવખટૂા પડયાનો વલવલાટ 

 

ક્યમ આધવુનકતા પછીનુાં સાાંપ્રત માનિીય અંત:કરણ 

ભાસ ેસાિ ક્ષબુ્ધ, ઉદાસીન અને અિઢિમય સદાય 

જ્યમ કે ફસાર્ુાં હોયે કો’ મગૃ કાાંટાળાાં ઝાાંખરાાં મહીં! 
 
સોબતમહીં એ ઝાંખ ેએકલતા 
તો િળી એકલતામાાં શોધ ેટોળાાં 
અન ેપસુ્તકોય િળી ફેંદે, કકિંત ુન પામ ેકશુાંય! 

 
જ્યારે તીવ્રેચ્છાઓ ન થાય ેસાકાર કોમ્પર્ટુર ઉપરે 

ઑફલાઇન, ઑનલાઇન કે હૉટલાઇન સિેાઓ થકી 



53 
 

અન ેકાંપ ેકો’ મેળા મહીં ખોિાયા વશશસુમ! 

તો િળી, ટીિી ચેનલો ફેરવ્યે જ જાય ે

કશુાં ન પામ ેજોિા કે સણૂિા 
ને ડોક્યા કરે છીછરા સ્િીન મહીં સાિ અમથુાં! 
 
આને તમ ેકો’ વ્યાવધ તણુાં નામ આપો 
કે ગણાિો એન ેમાનવસક વિકૃવતની ઘલેછા કે પછી ગમ ેતે 

પણ એ છે વિખટૂા પડયાનો િલિલાટ જ, ન અન્યથા! 
 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 

* * * 
 

રસદર્શન : 

 

આધવુનક માનિીની મન:સ્સ્થવતને ઉજાગર કરતુાં કવિનુાં આ વિવશષ્ટ વિર્ય ઉપરનુાં કાવ્ય સાકહત્ય ઉપરાાંત 

તેમના અન્ય સામાજજક વિજ્ઞાનોના અભ્યાસન ેછતુાં કરે છે. આપણા આ કવિ પાસ ેકાવ્યના વિર્યોનો કોઈ તોટો 
નથી અન ે તેથી જ તો આપણને મનોવિજ્ઞાનમાાં આજકાલ બહચુચચિત એિી હાલના માનિીની મનોિૈજ્ઞાવનક 

સમસ્યા કે જે ‘Withdrawal symptoms’ તરીકે ઓળખાય છે, તે કાવ્યનો વિર્ય બનીન ેઆિ ે છે અન ેકવિએ 

તેન ેજ શીર્ાક તરીકે મકૂ્ુાં પણ છે. કવિશ્રી અન ેભાિાનિુાદક એિા અમ ેબાંનેએ આપસી વિચારવિમશા થકી 
સમાનાથી અન ેસમભાિી એિા ‘વિખટૂા પડયાનો િલિલાટ’ શીર્ાક માટે સહમતી સાધી છે, જે સ્િયાં કાવ્યના 
મધ્યિતી વિચારન ે તો દશાાિે છે; પણ સાથ ે સાથ ે િાચકને િાાંચન માટે આકર્ાિા પણ સફળ બની રહ ે છે. 

 

અહીં ‘કહી પણ ન શકાય અને સહી પણ ન શકાય’ એિી આધવુનક માનિીની મનોવ્યથાની િાત છે. વિજ્ઞાનની 
અકલ્પય શોધોએ માનિી માટે ભૌવતક સવુિધાઓનો અંબાર ખડકી દીધો અન ેછતાાંય માનિી વ્યવથત છે, એન ે

સખુચેન નથી. સાિ દેશી શબ્દોમાાં કહીએ તો માનિી આંતકરક રીતે દુ:ખી છે; અન ેઆ દુ:ખ બીજુ ાં કોઈ નકહ, 

પરાંત ુસખુનુાં જ દુ:ખ છે. િળી કવિએ આ કાવ્યમાાં માનિીના એ િલિલાટન ેમાત્ર િાચા આપી છે, એ દુ:ખના 
વનિારણનો કોઈ ઈલાજ નથી સચૂવ્યો. માનિીએ આત્મવનરીક્ષણ દ્વારા એ વ્યથામાાંથી બહાર નીકળિાનો માગા 
જાત ેજ શોધી લેિાનો છે. ટોળાથી વિખટુૂાં પડલેુાં કોઈ પ્રાણી સનૂમનૂ ઊભુાં રહી જાય અન ેસામ ેપડલેા ઘાસચારાને 

કે પીિાના પાણીન ે માત્ર જોયા જ કરે એવુાં કલ્પનાચચત્ર નજર સમક્ષ લાિિાથી માનિીની આ માનવસક 
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અકળામણન ેસમજી શકાશે. 

 

હિ ેઆપણ ેકાવ્ય તરફ િળીએ તો પ્રારાંભે જ કવિ આપણન ેકાાંટાળા ઝાાંખરામાાં ફસાયલેા હરણનુાં દૃષ્ટાાંત આપીન ે

માનિીના કદલની ક્ષબુ્ધતા, ઉદાસીનતા અન ેએના અિઢિપણાન ેસમજાિ ેછે. આ માનિીની એિી દયાજનક 

મનોવ્યથા છે કે તેની પાસ ેબધુાં જ હોિા છતાાં તેન ેકાંઈક ખટૂત ુાં હોિાનુાં તે મહસેસુ કરે છે. અહીં વિવધની િક્ર્તા એ 

જોિા મળે છે કે માનિી ખટૂતા એ ‘કાંઈક’ને જાણી શકતો નથી. પલેી બાળિાતાામાાં આિતી ‘પોપટ ભખૂ્યો નથી, 
પોપટ તરસ્યો નથી; અન ેછતાાંય તે ઉદાસ રહ્યા કરે!’ જેિી સ્સ્થવતમાાં પોત ેમકુાઈ ગયો હોિાનુાં આધવુનક માનિી 
વિચારે છે. 

 

કવિ આગળ જતાાં માનિીની વ્યથામાાંથી બહાર નીકળિા માટેની મથામણ અન ેઅંત ેમળતી વનષ્ફળતાને સપેુરે 

સમજાિ ે છે. માનિીન ેસામાજજક પ્રાણી ગણાિાર્ુાં હોઈ એ સમહૂમાાં રહિેાનુાં પસાંદ કરે છે, છતાાંય િળી કોઈક 

િાર એકધાયાા સમહૂજીિનથી તે કાંટાળી જાય છે અન ેએકાકીપણુાં ઝાંખ ેછે. તો િળી આિી એકાકી સ્સ્થવતમાાં પણ 

તે ઝાઝો સમય રહી શકતો નથી અન ેફરી પાછો ટોળાના આશરે જાય છે. પસુ્તકોના સહિાસથી કદાચ મનને 

શાાંવત મળી રહ ેતે આશય ેતમેને ફેંદી િળે છે, પણ પકરણામ શનુ્ય જ પ્રાપત થાય છે. પસુ્તકોના વિકલ્પે આજકાલ 

સહજ રીતે પ્રાપય એિા વિવિધ માગ ે સેિાઓ આપતા કમ્પર્ટુર સાથેની માનિીની માથાફોડી પણ વનરથાક 

સાચબત થાય છે. કવિ માનિીની અવનચણિત અન ેચાંચળ મનોદશાને સમજાિિા માટે મળેામાાં ખોિાયલેા બાળકનુાં 
સરસ મજાનુાં દૃષ્ટાાંત આપ ે છે. આવુાં આપતજનોથી વિખટુૂાં પડલેુાં બાળક આમથી તમે વિહ્વળતાપિૂાક ભટક્યા 
કરતુાં અન ેિલોપાત કયાા કરતુાં હોય એિા શબ્દચચત્ર થકી કવિએ કાવ્યના લક્ષન ેવસદ્ધ કરી બતાવ્ર્ુાં છે. કાવ્યની 
આ કડી િાાંચતાાં અંગ્રેજી સાકહત્યના અભ્યાસ ુિાચકોન ેખ્યાતનામ એિી ‘The Lost Child’ િાતાાની યાદ આવ્યા 
વસિાય રહશેે નકહ. 

 

આધવુનક સમયની ટી.િી.ની સવુિધા વિરે્ કહિેાય છે કે હાથનાાં આંગળાાંના ટેરિાાં થકી વિશ્વદશાન (The world 

at the finger tips) કરી શકાય. પરાંત ુ આપણા કવિ તો એ ઉપકરણન ે પણ વનરથાક સાચબત કરી આપતાાં 
સમજાિ ે છે કે માનિીની સખુશાાંવતની ઝાંખના એના થકી કદીય વસદ્ધ નકહ થાય. હાથમાાંના કરમોટ કન્રોલ િડ ે

ચેનલો બદલાય ેજશે અન ેઅમથી અમથી ટી.િી.ના સ્િીન ઉપર નજરો ફયાા કરશ,ે પણ કશુાંય હાથ નકહ લાગ;ે 

અન ે ખોદ્યો ડુાંગર અન ે કાઢયો ઉંદર (Much ado about nothing) જેવુાં જ થઈ રહશેે! ટી.િી.ની 
ચબનઅસરકારકતા છતાાંય માનિીનો કદિસરાત એની સાથેનો લગાિ એિો જળિાઈ રહતેો હોય છે કે તેનાથી તે 

અળગો રહી શકતો નથી અન ેસાથ ેસાથ ેએ કશુાંય પામતો પણ નથી હોતો. 
 

કાવ્યસમાપન ેકવિ કોમ્પર્ટુર અન ેટી.િી. સાથ ેજળોની જેમ ચોંટી રહતેા એિા માનિીઓન ેઅકળ એિા કોઈક 

રોગનો ભોગ બનેલા કલ્પ ેછે. કવિ એ રોગનુાં નામ આપિાના કેટલાક વિકલ્પો સચૂવ્યા પછી પોત ેજ માનિીની 
આિી ઘલેછાને ‘વિખટૂા પડયાના િલિલાટ’ તરીકે ઓળખાિી દે છે અન ેખરે જ તે યોગ્ય પણ છે. હિ ેઆપણ ે
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નક્કી કરિાનુાં રહ ેછે માનિી કુટુાંબ સાથ ેઅન ેસમાજની િચ્ચે જ રહતેો હોિા છતાાં એ કોનાથી વિખટૂો પડયો હશ ે

અન ેએનો કયો િલિલાટ હશે! કવિએ તો આધવુનક માનિીના આ આધવુનક દદાનુાં નામકરણ દશાાિી દઈન ે

પોતાના હાથ ખાંખેરી લીધા છે અન ે દદાશામક ઔર્ધની ખોજ તો એ ખદુ માનિીએ જ કરિી રહી. 
 

– વલીભાઈ મસુા (રસદર્શનકાર) 

$$$$$$$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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મલાલાને  ) નોબલ પરુસ્કાર સ્વીકારર્ાં  (- To Malala (On receiving the Nobel 

prize) (12) 

 

To Malala (On receiving the Nobel prize) 

Among the bullety bushes of AK 47 
where it’s hard to be composed and one 
at a forked road in Swat, Pakistan 
a tiny girl when attacked in a van 
chose to resist and not to be tamed 
the whims of cruelty and not be ashamed 
as a free human being of a free world 
remained fearless, never be curled 
she stood with a smile against the odd 
and showed the world the right road 
For peace and rights stood upright 
hailed the knowledge, peace and light 
became the torch in the darkened zone 
a midst the tyrannical bloody throne 

– Mukesh Raval 

* * * 

મલાલાને (નોબલ પરુસ્કાર સ્વીકારર્ા)ં 
(અછાાંદસ) 

 

એ.કે.૪૭ની ગોળીઓની િર્ાા તણી એ રમઝટે, 

સ્િાત, પાકકસ્તાનના એ દાાંતાળા મારગડ,ે 

એકલાઅટલૂાએ જ્યાાં ધૈયા ધરવુાં કકઠન, 

એિા િનરાિન ેએ નાનકડી કકશોરી, 
વનજ િૅનમાાં, 
હમુલા સામેના પ્રવતકાર તણો પડકાર ઝીલી લ ે

ને ન થાય આધીન એ ઘાતકી ઘલેછાઓન;ે 

બની વન:સાંકોચ 

અન ેિળી મકુ્ત વિશ્વ તણા મકુ્ત માનિીની જ્યમ 

રહી વનભાયા, ન જરાય ઝૂકતી! 
ઊભી રહી અડીખમ િૈર્મ્ય સામે સ્સ્મતસહ 
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અન ેચીંધ્યો મારગ સાિ સાચો જગતન;ે 

શાાંતતા અન ેઅવધકાર રક્ષિા, 
રહી ઊભી ટટ્ટાર નતમસ્તકે 

અન ેબોલાવ્યો જયજયકાર – 

જ્ઞાન, શાાંવત અન ેજ્યોવત તણો; 
િળી જુલમગાર અન ેરક્તપાતી શાસન તણા 
અંધારા પ્રદેશ મહીં, થઈ મશાલ તુાં ઊભરી! 
 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 

* * * 
 

રસદર્શન 

સાકહત્યકાર પોતાનાાં સર્જનોમાાં સખુદ કે દુ:ખદ ઘટતી એિી સામાજજક સાાંપ્રત ઘટનાઓથી અચલપત રહી શકે 

નકહ. એમાાંય િળી કવિજીિ તો ગણાય, સાિ સાંિેદનશીલ; અન ેતેથી જ તો આપણા કવિ પાકકસ્તાનની સ્િાત 

ખીણની માત્ર ૧૭ જ િર્ાની કકશોરી મલાલા ર્સુફુઝઈ કે જેણ ેઆતાંકિાદીઓ સામ ેઅડીખમ ઊભી રહીને જે શૌયા 
બતાવ્ર્ુાં હતુાં અન ેજે બદલ તેને શાાંવત માટેનુાં નોબલ પ્રાઈઝ મળ્ર્ુાં હતુાં એ ઘટનાન ે વિર્ય બનાિીને આપણન ે

આ કાવ્ય આપે છે. ૨૦૧૪નુાં આ નોબલ પ્રાઈઝ ભારતના ‘બચપન બચાિો આંદોલન’ના િાહક શ્રી કૈલાશ 

સત્યાથી અન ેસ્ત્રીવશક્ષણની પરુસ્કતાા આ મલાલાન ેસાંર્કુ્ત રીતે અપાર્ુાં હતુાં. તાચલબાન દ્વારા સ્િાત ખીણમાાં 
છોકરીઓના અભ્યાસ ન કરિાના ફતિાનો ઉલ્લઘાંન કરતાાં મલાલાએ પોતાનો અભ્યાસ ચાલ ુરાખ્યો હતો. તેના 
આ પ્રવતકારથી છાંછેડાયેલા આતાંકિાદીઓએ તેના ઉપર જીિલેણ હમુલો કયો હતો. 
 

આ અગાઉ આતાંકિાદના વિર્યે ‘ચાલો ને આપણ…ે’ કાવ્ય આપી ચકેૂલા કવિનુાં મલાલાના શૌયાન ે ચબરદાિતુાં 
આ પ્રશસ્સ્તકાવ્ય છે. આતાંકિાદીઓની રાઈફલની ગોળીઓ િચ્ચે આ કકશોરીએ ફના થઈ જિાની તત્પરતા 
બતાિી એ દશાાિ ે છે કે તેનુાં મનોબળ કેટલુાં દૃઢ હશ.ે માગા ભલૂેલા એ અધમ ધમાુંધો ધમાના ઠેકેદાર બનીને 

બળજબરીપિૂાક કોઈના ઉપર પોતાના આપખદુી વિચારો લાદિાનો પ્રયત્ન કરે તને ે જુલ્મ જ કહિેાય. એ 

કહિેાતા મસુલમાનો એ ભલૂી જાય છે કે કુરઆને પાકમાાં સ્પષ્ટ આયત છે કે અલ્લાહ જુલ્મગારોને પસાંદ કરતો 
નથી અન ેએ પણ આદેશ છે કે મજહબના સ્િીકાર કે પાલન માટે બળજબરીને કોઈ સ્થાન નથી. મલાલાની 
સ્ત્રીવશક્ષણની તરફદારી એ કાંઈ ગનુ્હો નથી, કેમ કે કુરઆને શરીફમાાં અન ેઈસ્લામના પયગાંબરની હદીસમાાં દરેક 

સ્ત્રીપરુુર્ માટે ઈલ્મ (જ્ઞાન) પ્રાપત કરિાનુાં િાજીબ (ફરજજયાત) ઠરાિિામાાં આવ્ર્ુાં છે; પછી એ વશક્ષણ દીની હોય 
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કે દુન્યિી. સ્િાતના ભયજનક એિા ખીણપ્રદેશમાાં માનિતાના દુશ્મનો સામ ેનમતુાં જોખ્યા િગર મલાલાએ 

ગોળીઓથી િીંધાઈન ેજગતને જ્ઞાન અન ેશાાંવતનો માગા ચીંધ્યો. આમ જોઈએ તો મલાલાની આ અકહિંસક લડત 

હતી, એણે પ્રવતકાર કરિા કોઈ હવથયાર ધારણ નહોત ુાં કર્ુું, પણ ગોળીઓને ઝીલિા માટે પોતાના તનબદનન ે

સામ ેધરી દીધુાં હતુાં. સદભાગ્યે એ મરણશરણ તો ન થઈ, પણ એન ેપ્રાણઘાતક ઈજાઓ તો જરૂર થઈ હતી અન ે

તે માટે એન ેવિદેશમાાં સારિાર પણ લેિી પડી હતી. 
 

કાવ્યસમાપન ેમકુાયેલી આ કડી : “જુલમગાર અન ેરક્તપાતી શાસન તણા અંધારા પ્રદેશ મહીં, થઈ મશાલ તુાં 
ઊભરી!”માાં કવિએ મલાલાને મશાલનુાં રૂપક આપીન ે તેન ે ગૌરિ પ્રદાન કર્ુું છે. જ્યાાં જુલ્મ થતો હોય અન ે

રક્તપાતનુાં શાસન ચાલતુાં હોય એ અંધારો પ્રદેશ કહિેાય અને એ અંધકારન ેવમટાિિા માટે જ્ઞાન અન ેસમજનો 
પ્રકાશ જોઈએ. મલાલાએ મશાલ બનીને લોકોન ે જાગવૃતનો પ્રકાશ પરૂો પાડયો. નૉબલ પરુસ્કારના 
અવધષ્ઠાતાઓએ મલાલાન ેજે માન સન્માન આપર્ુાં તનેી અસર પેલા આતાંકિાદીઓના માનસ ઉપર અિશ્ય 

પડી હશ.ે તેમને એ િાતની પ્રતીવત થઈ જ હશ ેકે જગત સકુમોની અિશ્ય નોંધ લ ેછે અન ેદુષ્કમોને વધક્કારે છે. 

 

માનવ્ય પરત્િ ેઅહોભાિની લાગણી જન્માિતા કવિના આ કાવ્ય બદલ તેમને ધન્યિાદ. 

 

-વલીભાઈ મસુા (રસદર્શનકાર) 

 
 

$$$$$$$ 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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ભવ્યર્મ ભારર્ીય ગ્રીષ્મ  - Great Indian Summer (13) 

Great Indian Summer 

Naked feet on the street 
dream ice-cream in hands 
Sun smiles in sky 
Barren water taps 
torn umbrellas of trees 
roasted eggs in nests 
A thirsty tongue 
at a baraf gola lari (at a stand where ice slush is sold) 
laughs at the Sun 
A water melon and 
a tomato killed Summer 
in a burning street 
Deserted streets 
licking air-conditioners 
Sun imposed curfew 
Dark clouds in ponds 
rest throughout the noon 
village folk envy 
An onion with roti (chapatti) 
a jug of butter milk 
intoxicate the sun. 

 

– Mukesh Raval 

 
* * * 

 
 

ભવ્યર્મ ભારર્ીય ગ્રીષ્મ 

 

પગરખાાંવિકહન પગ શેરીએ 

ને િળી હાથોમાાં સ્િન્પનલ આઇસિીમ, 

રવિ મલકતો આકાશ!ે 

શષુ્ક જળ તણા નળ, 

તરુિર તણી શીણાવિશીણા છતરીઓ 

ને માળાઓ મહીં શેકાયલાાં ઈંડાાં! 
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તરસી જજહ્વા 
બરફગોળા તણી રેંકડીસમીપે 

ઉપહાસતી રવિન!ે 

તડબચૂ અન ે

ટામેટાએ હણ્યો ઉનાળાન ે

ધોમધખતી શેરીએ! 

િેરાન શેરીઓ, 

જજહ્વા થકી ચાટતી એરકષ્ન્ડશનરોને, 
રવિએ જાણ ેલાદ્યો કફ્ ૂા! 
ઘરેાાં િાદળો, તળાિડાાંમાાં 
ફરમાિ ેઆરામ આખો બપોર 

ને ગામલોક દાખિતાાં દ્વરે્! 

રોટલીસહ ડુાંગળી 
ને છાશ તણો ભોટિો 
ઉન્મત્ત કરે રવિન!ે 

 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 

* * * 
 

રસદર્શન 

કવિનુાં હળિા અંદાજમાાં લખાયેલુાં આ પ્રકૃવતકાવ્ય છે. અહીં ગ્રીષ્મ ઋતનુી ચચાા છે અન ેપહલેી નજરે આ ઋત ુ

િર્ાની અન્ય ઋતઓુની સરખામણીએ કાંઈ આિકાયા તો ન જ ગણાય; અન ે છતાાંય કવિએ એન ે પોતાના 
શબ્દસામથ્ય ે ભવ્ય બનાિી દીધી છે. ભાિાનિુાદકે િળી ભારતીય ઉનાળાન ે વ્યાકરણીય સરખામણી 
કક્ષાઓમાાંની તતૃીય કક્ષા ભવ્યતમ (ભવ્ય >ભવ્યતર>ભવ્યતમ) તરીકે દશાાિીન ેએ પોતાનો મનોભાિ એ રીતે 

વ્યક્ત કયો છે કે એમન ેએ ઉનાળો અન્ય ઋતઓુ કરતાાં પણ િધારે સ્પશી ગયો છે. 

 

કાવ્યનો આરાંભ તો જુઓ કે કવિએ કેિી રમવતયાળ બાનીએ સયૂાને આકાશમાાં સ્સ્મત કરતો બતાવ્યો છે અન ે

છતાાંય એ સ્સ્મત પાછળનો કટાક્ષ પણ જણાઈ આિે છે કે ભારતીય અથાવ્યિસ્થાએ કેિી વિર્મતા ધારણ કરી છે 

કે ગરીબ િધ ુ ગરીબ અન ે સખુી િધ ુ સખુી થતો જાય છે. ધોમધખતા તાપમાાં ખલુ્લા પગ ે (Bare footed) 
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ચાલતા જતા ગરીબ જનના ભાગ્યમાાં િાસ્તવિક આઈસિીમ ખાિાનુાં તો ક્યાાંથી હોય કેમ કે એ ચબચારો તો 
પોતાના પગમાાં જૂનાાંપરુાણાાં પગરખાાં પણ પહરેી શકતો નથી! એટલ ેજ તો કવિએ એ અભાગી જનોના હાથોમાાં 
સ્િન્પનલ આઈસિીમ હોિાની િાત જણાિી છે અન ેએ દૃશ્યને જોઈન ેસયૂાને ખશુ થતો કલ્પયો છે. 

 

કવિની નજર બળબળતા ઉનાળાને િણાિિા અહીંતહીં ભટકે છે અન ેતેમની સામ ેઆિી જાય છે, પાણીના નળ; 

જે સાિ કોરા છે, ટીપુાંય પાણી ટપકતુાં નથી. વકૃ્ષોની સ્સ્થવત ફાટેલીતટેૂલી છત્રીઓ જેિી છે, કેમ કે એમણે ઘટા 
ગમુાિી દીધી છે અન ેતથેી તે પશપુાંખી અન ેમાનિીઓન ેઆશ્રય કે છાયા પરૂતા પ્રમાણમાાં આપી શકતાાં નથી. 
િળી એ જ વકૃ્ષોની આછેરી ડાળીઓ અન ેઓછાાં પાાંદડાાંના કારણે માળાઓમાાં પક્ષીઓનાાં મકુાયેલાાં ઈંડાાં પણ 

સયૂાનાાં તીવ્ર કકરણોથી શેકાઈ જાય છે. અહીં કવિની વિર્મતામાાંની સમતાની દૃષ્ષ્ટ પરખાય છે; કેમ કે આિી 
પકરસ્સ્થવતમાાં પણ કવિની નજરને તો ઉનાળો ભવ્ય જ લાગે છે. 

 

કવિની હિેની પાંસ્ક્તઓમાાં િળાાંક આિ ેછે. કાવ્યારાંભ ેસયૂા મજાકના અટકચાળે ચઢેલો હતો અન ેહિ ેએ પોતે જ 

અન્યોની મજાકનુાં લક્ષ બની જાય છે. બજારમાાંની બરફગોળાની લારીઓ ઉપરથી વમષ્ટ અન ે શીત એિા 
બરફગોળાઓના આસ્િાદથી તપૃત એિી મનષુ્યોની જીભો સયૂાની પ્રખર ગરમીના પ્રભાિને હળિો કરે છે અન ે

જાણે કે સયૂાનો ઉપહાસ કરતાાં જાણ ે કે બોલી પડ ે છે, ‘લ,ે લેતો જા!’. ઉનાળાની ઋતમુાાં પાકતાાં ટામેટાાં અન ે

તડબચૂની વિપલુ પ્રમાણમાાં થતી પ્રાપયતાના કારણે લોકો ઘડીભર એ ઉનાળાની પ્રખરતાને ભલૂી જાય છે. 

કવિએ અહીં સજીિારોપણ અલાંકાર પ્રયોજીન ે એ જ ટામેટાાં અન ે તડબચૂને સયૂાને હણતો કલ્પયો છે. આ છે, 

કવિઓની સષૃ્ષ્ટ અન ેજ્યાાં કવિ છે, શબ્દવિધાતા! એટલે જ તો કાવ્યમીમાાંસકોએ કવિઓની સષૃ્ષ્ટને બ્રહ્માની સષૃ્ષ્ટ 

કરતાાં ચકઢયાતી બતાિી છે! 

 

િાચકો એ ન ભલૂ ે કે અહીં કવિ બીજા કોઈ દેશના નકહ, પણ ભારતીય ઉનાળાન ેિણાિી રહ્યા છે. કવિ દેશનાાં 
શહરેો અન ેગામડાાંઓન ેપણ મનહર લાઘવ્ય ેઆપણા સામ ેમકૂી દે છે. શહરેી સાંસ્કૃવત સવુિધાપણૂા હોય છે. શેરીએ 

શેરીએ મકાનોની કદિાલોના બાહ્ય ભાગ ેએરકષ્ન્ડશનરો જડાયેલાાં હોય છે. શેરીઓ સમૂસામ હોય છે, જાણે કે સયેૂ 

કફ્ુા લાદી ન દીધો હોય! એરકષ્ન્ડશનરો દ્વારા મકાનોમાાંની શેરીઓ તરફ બહાર ફેંકાતી ગરમીને એ જ શેરીઓ 

જાણ ે કે પોતાની જીભ િડ ે ચાટી રહી હોય તેિી ભવ્ય કલ્પના થકી તો કવિએ હદ કરી નાખી છે! 

 
હજુ િધ ુઆગળની પાંસ્ક્તઓમાાં કવિ આપણન ેગામડાાંઓમાાં લઈ જાય છે. અહીં આપણી નજર સામ ેગામડાના 
તળાિનુાં એક શબ્દચચત્ર ખડુાં થઈ જાય છે. શહરેના ગરીબ લોકો પેલી િાતાનકુચૂલત સવુિધાઓ મેળિી શકતા 
નથી હોતા એટલે સ્િાભાવિક છે કે એિી સેિા લેનારાઓનો તેમને દ્વરે્ થાય; પણ ગામડાાંઓમાાં તો કોણ કોનો દ્વરે્ 

કરે, કેમ કે અહીં એરકષ્ન્ડશનરો તો કોઈનાય ત્યાાં નથી હોતાાં. કવિએ આપણુાં મન મહોરી ઊઠે તેિી અજીબોગરીબ 

કલ્પના કરી છે કે બપોરના સમયે ગામડાાંનાાં તળાિડાાંનાાં સ્સ્થર પાણીમાાં ઘરેાાં િાદળાાંનાાં પ્રવતચબિંબ દેખાય. એ 

િાદળો જાણ ેકે તમેાાં આરામ ફરમાિીન ેપોત ેશીતળ હોિા છતાાં િધ ુશીતળ બનીને મોજ માણતાાં ન હોય! બસ, 

ગામડાાંના લોકોન ેજો ઈર્ાા થતી હોય તો માત્ર આ િાદળોની અન ેએ પણ કેિી વનદોર્ ઈર્ાા! અહીં ભાિકન ેએ 
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વિચાર થઈ આિ ે કે કવિ એમની સામ ેઆિી જાય તો તેમને હરખભેર ઉપાડી લઈન ે ફેરૂદડી ફરી લ.ે અહીં 
આપણે સાકહત્યમાાંના ગદ્ય અને પદ્યની સરખામણી કરિી હોય તો સાિ સાંચક્ષપતમાાં અને સાદા શબ્દોમાાં કહી 
શકીએ કે કોઈ નાની િસ્તનેુ િણાિિા માટે ગદ્યન ેબેસમુાર શબ્દોની જરૂર પડ,ે જ્યારે પદ્ય મોટામાાં મોટી િસ્તનેુ 

ઓછામાાં ઓછા શબ્દોમાાં િણાિી શકે અન ેએ જ તો છે, પદ્યની ખબૂી! 
 

આ મોજીલા કાવ્યના સમાપને હુાં લગભગ આિી ગયો છાં અને થોડીક વ્યથા પણ અનભુવુાં છાં કે કાશ, આ કાવ્ય 

હજુ િધ ુલાંબાર્ુાં હોત તો કેવુાં સારુાં થાત! પરાંત ુકવિ તો મનમોજી હોય છે, એ તો જેવુાં અન ેજેટલુાં લખાય તેવુાં અન ે

તેટલુાં જ લખી શકે; કારણ કે એ લખતો નથી હોતો એનાથી લખાઈ જતુાં હોય છે. કાવ્યાાંત ેકવિ પલેા તળાિિાળા 
એ જ ગ્રામ્ય િાતાિરણન ેચાલ ુરાખતાાં કહ ેછે કે ગામડાના લોકોન ેખાસ કરીને ઉનાળામાાં ડુાંગળી સાથ ેરોટલો 
બહ ુભાિતો હોય છે અન ેિળી સોનામાાં સગુાંધ ભળિાની જેમ જોડ ેપીણા તરીકે છાશ પણ હોય છે. શહરેીજનોની 
કલ્પનામાાં પણ ન આિ ેએવુાં ગામડાના લોકોનુાં આ સીધુાંસાદુાં ભોજન એમન ેનિાઈ પમાડ ે કે ન પમાડ,ે પણ 

આકાશમાાં તપતા પેલા રવિમહારાજ તો ગાાંડાતરૂ બની જાય છે. સયૂાદેિને એમ વિચારતા હોિાનુાં કવિ કલ્પતા 
હોય તેમ લાગે છે ‘માળા, આ ગામડાના લોકો તો ગજબના છે; મારો આ પ્રખર તાપ હોિા છતાાં એમન ેકોઈ 

અસર થતી નથી અન ેતેઓ કેિા હોંશેહોંશે તેમનુાં વપ્રય ભોજન આરોગેછે!’ 

 

ચાલો ને, આપણ ેઆ કાવ્યની આ આખરી કડીઓન ેગણગણી લઈએ. : 

 
રોટલીસહ ડુાંગળી 
ને છાશ તણો ભોટિો 
ઉન્મત્ત કરે રવિન!ે 

 
તથાસ્ત.ુ 

 
– વલીભાઈ મસુા (રસદર્શનકાર) 

 

$$$$$$$ 

અનકુ્રમચણકા 
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જ્યારે એ ચનુાવયદુ્ધ વવરમરે્… – When the election war will end … (14) 

 

When the election war will end … 
 

The train was running at its fastest. 
From the Nazi nationalism 
to English valor 
from American dominance 
to commonwealth slavery 
he studied along with Freud 
the psychology of peasants 
and embarked on for train of power. 
From a cup of tea 
sold on the platform 
he learnt the idea of habit. 
the habit of people to follow what they like. 
He learnt how to manipulate and use 
the feelings for the power. 
He started selling dreams 
to the dream-less mass. 
He aroused them fore more. 
the train started 
from an already versatile state. 
Deeply buried in his thoughts 
Hitler was still alive. 
His courtiers were the followers of Goebbels. 
The train accelerated fast 
through the spongy hearts of few other states. 
He wished to capture the whole fruit. 
Now he reached the core of the coconut. 
the train was tired now 
the train needed some more fuel 
and a bit of repairs. 
again the same power shots 
on character and style 
on coughing and mufflers 
on the bad luck of enemy 
Which are the identity of his opponent 
with millions others. 
The mufflers made the rope 
strong and unbreakable 
tied the train from behind 
and let not move further 
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in spite of all his mighty thrusts 
his train was moving at its fast 
until a muffler man 
showed him the red signal. 
the vodka, the bunker and the Goebbels 
wait him on 10th 
when the election war will end 
the train will derail 
on its own fake rails….. 
 

– Prof. Mukesh Raval 
 

(Dt.090215) 
 

* * * 
 

જ્યારે એ ચનુાવયદુ્ધ વવરમરે્… 

(અછાાંદસ) 

 
દોડી રહી હતી એ રેઈન વનજ પરૂઝડપે 

નાઝી રાષ્રિાદી વિચારધારાથી અંગ્રેજ રણક્ષેત્રીય િીરત્િ ભણી 
ને િળી અમેકરકી સત્તાપ્રભાિથી તે રાષ્રસમહૂ દેશો તણી વનમાાલ્યતા લગી 

એણે આત્મસાત કરી લીધુાં વસગમાંડ ફ્રોઈડ મનોવિજ્ઞાની તણી ઢબ ે

મનોવિજ્ઞાન એ ગ્રામ્યપ્રજા તણુાં 
અન ેચઢી બેઠો એ સત્તા તણી રેઈન ઉપરે. 

રેલિે પલેટફોમ ેિેચાતા 
ચાના એ કપ થકી 

શીખી લીધી એણે માદક પ્રભાિકતા આદત તણી 
કે લોકટોળાાં એન ેજ અનસુરતાાં જે તઉેન ેગમતુાં. 

શીખી લીધુાં એણ ેિળી ક્યમ ચાલાકીથી કામ વનપટવુાં 
અને િટાિી લેિી ક્યમ લોકલાગણીઓ કરિા સત્તા હસ્તગત. 

કદિાસ્િપનો િેચિાાં શરૂ કયાું એ લોકસમદુાય મહીં 
જે હતો સાિ જ શષુ્ક અન ેિળી સ્િપનવિહીન 

જગાડી ઉગ્ર લાલસાઓ તઉેમાાં પ્રથમથી જ પામિા અવધક. 
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રેઈન તો નીકળી પડી મોજુદા બાહોશ સ્સ્થવતએ. 

વિચારોમાાં એના ઊંડઊેંડ ેધરબાયેલો 
કહટલર હજુય જીવિત હતો! 

હજુકરયા દરબારીજનના ભ્રામક પ્રચારો થકી 
પકડી લીધો િગે એ રેઈને એિો અવધક 

કે વિશેર્ કૈક પ્રદેશોનાાં પોચટ લોકહૃદયો િચાળે સડસડાટ એ િહી ગઈ. 

િાાંછ્ુાં તણેે વનજ કાજે ઝડપિા ફળ આખઆેખુાં, 
અન ેઊંડરેો એ પહોંચ્યો ખરોય શ્રીફળના ગભા સધુી, 

પણ હિ ેએ રેઈન થઈ હતી શ્રવમત 

અન ેમાગે એ અવધક ઈંધણ ને થોડી મરમ્મત 

િળી પાછા ત્રાટકિા એ જ બળે અન ેએિા જ રાંગઢાંગ ે

દુભાાગી ખાાંસતા એ વિપક્ષી જન અને તદ તણા મફલર ઉપરે 

કે જે ઓળખ બની વિરોધી એના ને લાખો એના સાથીઓ તણી 
મફલરોએ િણી લીધુાં એવુાં જાડુાં જ રજ્જુ 

કે જે હતુાં મજબતૂ અન ેિળી અતટૂ પણ 

દીધુાં બાાંધી એન ેરેઈનના પછિાડ ેકસકસીન ે

કે ન હાલ ેએ રેઈન અગાડી લગીરે 

ભલ ેને મારે એ તાકતિર હડસેલા અવધકાવધક! 

દોડય ેજતી હતી એની રેઈન પરૂઝડપે 

કે જ્યાાં લગણ એ મફલરિાળાએ લાલ વસગ્નલ ન ધયો. 
સ્િઘાત પિેૂની કહટલરની આખરી ચસુકી િૉડકાની બન્કર મહીં 

ને િળી ગૉબેલ્સ જેિા દુષ્પ્રચારના અંજામ એ સઘળાાં તણી 
કરો પ્રતીક્ષા આગામી દસમી સધુી 
કે જ્યારે એ ચનુાિર્દુ્ધ વિરમશ ે

અન ેપેલી રેઈન વનજ કૃવત્રમ પાટાઓ પરથી 
ખડી પડશ ેભોંય ઉપરે! 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

(તા.૦૯૦૨૧૫) 

$$$$$$$ 
અનકુ્રમચણકા 
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ભેદી િળ … - The mysterious waters ….. (15) 

 

The mysterious waters ….. 
 

The mysterious 
waters of Umardashi (a small virgin river in 
Gujarata, India) 
had long ceased to sprinkle 
with kisses of sunlight, 
but some old fishes of that nectar 
still breathe the spirit of that virgin soul. 
They still wait for someone 
like a country waits for his warrior hero, 
basking on the heaps of sand 
pierced by the thorns of the babul trees 
that grew from the grave, 
crying with a hope 
they weep at night 
and try to find him among the twinkling stars 
that one day 
their loved one would come again 
And make them bloom…. 
with clouds, wind and rain 
and 
Umardashi 
would wake up from her sandy grave 
like a barren mother with a fertile dream…. 
and they would cherish 
his jumping into her throbbing lap 
With a splash 
from an aged cliff, 
the mute victim of their love 
like the Kadamba tree on Yamuna bank, 
Which eroded much years ago 
through the collosions 
of his paper boats…. 

-Mukesh Raval 

(From ‘Pots of Urthona’ – A Collection of Poems) 

                                                      * * * 

ભેદી િળ ... 

ભેદી જળ 
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ઉમરદશી સકરત તણાાં, 
(નાનકડી કુાંિાકરકા એ, ભારત દેશે ગરુ્જરપ્રદેશ મહીં) 
સ્થચગત થયાાં દમકિાાં સયૂાકકરણોનાાં ચુાંબન થકી દીઘાકાળથી, 
તદવપ કો’ પરુાતન મછલીઓ એ પીર્રૂ્ તણી, 
હજુય ઝાંખ ેશ્વસિા વમજાજ એ કુાંિાકરકાના આતમ તણો, 
રહી રેતીઢગ ઉપરે જાણ ેતપતપતી 
હજુ હજુય કરતી પ્રતીક્ષા વનજ ઉદ્ધાર કાજે એિા કો’ જનની! 
(જ્યમ કોઈ દેશ તલસ ેર્દુ્ધવિશારદ પરાિમી લડિૈયો) 
ભોંકાતી સકૂીભટ સકરત એ બાિળ તણી શળૂો થકી, 
કે જે ભેદીન ેવનજ ઘોર ઊચગયા, વનજ િક્ષ ઉપરે. 

રાતભર એ રડતા-કકળતા આશભયાા 
મથે શોધન કાજ એ મસીહા ટમટમતા તારક મહીં, 
કે જરૂરજરૂર ચકહતો તઉેનો આિશે એકદા, 
નિજીવિત કરી વનજને પરુબહાર ચખલિિા… 

સાથ લ ૈઘનઘોર િાદળ, મારુત અન ેવષૃ્ષ્ટને… 

અન ે

સફાળી જાગી ઊઠશ ેઉમરદશી, વનજ રેતી તણી ઘોર મહીંથી, 
જ્યમ કો’ િાંધ્યા નારી ઝબકે સ્િન્પનલ ગભાાધાન ભ્રમ થકી… 

અન ેએ ભેદી જળ, દશાાિી વનજ િહાલપ, 

થડકતી ગોદ મહીં એ સકરત તણી ઊછળી ઊછળી, 
ને િળી પરુાણી ભેખડો જે ખામોશ ને મજબરૂ વનજ હતેપ્રાગટય,ે 

તહ ુસાંગ તેઉ અથડી અથડી પકરણમશે જલશીકર મહીં; 
જ્યમ વશશ-ુકાગજી-નાિ તણા જોરશોરીય ટકરાિ (!) થકી 
થયાાં હોય ેજાણ ેકદાંબદ્રમુ કાલગ્રસ્ત યમનુાતટે 

અન ેપામ ેનિજીિન, બસ ત્યમ જ, 

ઉમરદશી સકરત એ થાશ ેખચચત એકદા સજીિન! 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

$$$$$$$ 

અનકુ્રમચણકા 
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(3) શ્રી વવિય િોર્ીના ંકાવ્યો 
-: સપંકશ  :- 

Vijay Joshi <aajiaba@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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સર્જન  - વવસર્જન – Boom and Bust 16( ) 

Boom and Bust 

At the core of the sun 
a solitary photon wandered around taking 
countless random walks. 
Meandering erratically for thousands of years 
in the sun’s fiery gaseous world 
it arrived at sun’s surface. 
Now in the freedom of space it travelled 
65 million miles at lightning speed to reach 
planet earth in just 8 minutes and 20 seconds. 
A nanosecond too late to resuscitate 
a sole surviving leaf on a late autumn morning 
as it fell down from a naked deciduous maple. 

 

-Vijay Joshi 
 
 

* * * 
 

સર્જન – વવસર્જન 

(અછાાંદસ) 

 

ભાસ્કર તણા ઊંડરેા ગભા માાંહ ે

એકાકી કો’ વિદ્યતુ ચુાંબકીય વિકકરણ શસ્ક્ત તણો અણ ુ

ચિાકારે અહીંતહીં આથડતો અસ્તવ્યસ્ત કાંઈ કેટલાાંય અંતર સમેટતો 
હજારો િર્ોથી િાાંકીચ ૂાંકી વનજ સ્િૈર ગવતએ 

વનજ માગ ેઅગ્ર ેધપય ેજતો 
ભાસ્કરના પ્રજ્િચલત િાર્રુૂપી જગ મહીં 
અન ેઆિી પગૂ ેએ જ ભાસ્કર તણી બાહ્ય સપાટી ઉપરે. 

હિ ેતો ભાસ્કરગભા તણો એ જ અણ ુપ્રકાશકકરણ બની 
આરાંભે વનજ સફર મકુ્ત અિકાશ મહીં િીજગવતએ 

કાપિા દૂરી સાડા છ કરોડ માઈલ તણી 
પથૃ્િીગ્રહ ેપગૂિા આઠ વમવનટ અન ેિીસ સેકાંડ તણી સમયાિવધ મહીં. 
અરે, કકિંત ુએ ઢળતી પાનખ૨ પ્રભાતે 
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અબજાાંશ સેકાંડ તણા નકહિતડ વિલાંબ થકી 
એ કકરણ રહ ેઅસમથા નિીન પ્રાણ પરૂિા 
ખરિા જતા એ નગ્ન મેપલ તરુ તણા પણાન!ે 

 

- વવિય િોર્ી (મળૂ કવવ) 

- વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 

* * * 
 

સિેંપ 

 

કાવ્યનુાં શીર્ાક ‘સર્જન-વિસર્જન’ એ ક્ષણભાંગરુ, ગવતશીલ અન ેપકરિવમત જગત કે જેમાાં ઋતઓુના બદલાિ, 

િૈયસ્ક્તક લાગણીઓની ચઢાિ-ઉતાર, શાશ્વત એવુાં જીિન-મતૃ્ર્નુ ુાં ચિ, સાંસ્કૃવતઓની ઉત્િાાંવત-અિિાાંવત અન ે

અથાતાંત્રીય બજારોની ચડતી-પડતીની પ્રકિયાઓન ેઉજાગર કરે છે. 

 

સયૂામાાંથી ઉદભિતુાં પ્રકાશકકરણ (અણ)ુ અન ે તેનુાં પથૃ્િી ઉપર થતુાં આગમન એ પ્રકૃવતની અવનવિતતા અન ે

અણધાયાાપણાને દશાાિે છે. ખરતુાં પાાંદડુાં અન ેસયૂાકકરણ (અણ)ુની સમયસર આિી પહોંચિાની વનષ્ફળતા એ 

સત્યન ે સમજાિે છે કે માનિી પેલા પ્રકાશકકરણની જેમ ભલે વનષ્ફળ પરુિાર થાય, પણ તણેે પોતાના 
સાતત્યપણૂા સાંઘર્ાને અટકાિિો જોઈએ નકહ અન ેપોતાનુાં કાયા ચાલ ુજ રાખવુાં જોઈએ. 

 

િળી ખરતા પાાંદડાને ઉત્કાાંવતની પ્રકિયાના એક રૂપક તરીકે પણ સમજી શકાય કે કેિી રીતે સજીિો બદલાતા 
િાતાિરણન ે અપનાિી લઈને પોતાના અસ્સ્તત્િન ે ટકાિી રાખિાની તીવ્ર ઇચ્છા ધરાિતાાં હોય છે. 

નગ્ન વકૃ્ષ એ વકૃ્ષની ભેદ્યતા દશાાિે છે; પછી ભલે ને એ પણાવિહીન હોય, પણ પ્રાણહીન નથી હોત ુાં. 
 

- વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 

$$$$$$$ 

અનકુ્રમચણકા 
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ર્ાન્ત્ત્વક સ્વગર્ોક્તર્  - Soliloquy of Essence (17) 

 
 

Soliloquy of Essence 

 

While descending 
into my personal universe 
scattered along the way I found 
unfinished dreams 
faded memories 
mistaken identities 
broken promises 
un-confessed sins 
deflated egos. 
Continuing my descent 
into innermost recesses 
of my nascent space, 
At last I reached 
the end of all multiplicities 
dawn of my singularity. 
There I heard hum 
of my existence 
very essence of 
my being. 

 

-Vijay Joshi 

* * * 

ર્ાન્ત્ત્વક સ્વગર્ોક્તર્ 

(અછાાંદસ) 

 

વનજજ દુવનયામાાં 
જ્યારે હુાં અિરોહણ કરુાં છાં, 
ત્યારે મજુ માગ ેજોિા પામુાં હુાં, 
િેરાયેલાાં અત્ર, તત્ર સિાત્ર 

કાંઈ કેટલાાંય સપનાાં અધરૂાાં, 
ધ ૂાંધળી િળી યાદદાસ્તો 
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ને ભલૂભરી પહચેાનો, 
તોડલેાાં િચનો 
ને િણકબલૂ્યાાં પાપો 
અન ેિળી જામી ગયલેો અહમડ પણ ખરો! 
હજુય મારુાં અિરોહણ ધપે ભીતરે 

આવિભાાિ પામતા અિકાશ મહીં 
ઊંડરેી આંતકરક વિશ્રાાંવત ભણી. 
છેિટે હુાં પહોંચ્યો 
બહવુિધતાઓનીય પેલ ેપાર 

મજુ એકલતાના નૈકટયે. 
અહો! ત્યાાં તો ગુાંજન શ્રવ્ર્ુાં મેં – 

મજુ અસ્સ્તત્િનુાં, 
મજુ હોિાપણાના તત્ત્િનુાં! 
 

-વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 

* * * 
 

સિેંપ : 

 

આ એક સ્િગતોસ્ક્ત છે કે જ્યાાં માણસ પોત ે જ પોતાના વિચારોન ે મોટેથી પોતાને જ ઉદે્દશીને બોલી 
સાંભળાિતો હોય છે. 

 

આ એક અંતરયાત્રા છે, આત્મવનરીક્ષણ છે, નિજીિન છે. અહીં પોતાની જાતન,ે પોતાના આત્માન,ે પોતાના 
ચૈતન્યન,ે પોતાનામાાં રહલેા વનદોર્ શૈશિન ે કે જે આપણા સૌમાાં િસે છે તેની શોધ આદરીને તેન ેપામિાનો 
પ્રયત્ન છે. આ એક એિી પ્રકિયા છે કે જેમાાં આપણ ે આપણા આત્મતત્ત્િન ે જાગતૃ કરિાનુાં છે, આપણા 
ચૈતન્યન ેદેદીપયમાન બનાિિાનુાં છે. 

 

આપણી આ આંતકરક શોધ થકી આપણી ભતૂકાલીન એિી કેટલીય બાબતો કે જે ભલુાઈ ગઈ હોય, અણદેખી 
થઈ હોય કે અિગણાઈ હોય એ સઘળી પનુ: પ્રત્યક્ષ થઈ જતી હોય છે. આ શોધ થકી િીતી ગયેલી 
જીિનપળોની યાદદાસ્ત તાજી થતી હોય છે, અહાંનો ક્ષય થતો હોય છે, ખોટુાં સાચામાાં પકરણમતુાં હોય છે, 
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િગેરે…િગેરે. 

 

જાતમાાં ઊંડા ઊતરિાની આ સફર ત્યાાં સધુી ચાલ ુરહતેી હોય છે કે જ્યાાં સધુી આપણ ેએ તત્ત્િના હાદા  સધુી 
પહોંચીએ, એન ે જાણી લઈએ અન ે એનુાં પ્રગટીકરણ કરી લઈએ. આ કક્ષાએ પહોંચ્યા પછી માનિી પરમ 

શાાંવતનો અનભુિ કરી શકે છે. 

 

-વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

$$$$$$$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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િતથુશ પકરમાણની પેલે પાર –  Beyond The Fourth Dimension  )18(  

 

Beyond The Fourth Dimension 

Visible 
Explicit 
Tangible 
high strung 
on pins and needles 
external physical timepiece 
struggles to keep up with 
ruthless demanding Time. 
Invisible 
Implicit 
intangible 
enigmatic 
restive internal biological clock 
struggles to keep away 
a ruthless demanding death. 
Time was not to blame 
only timepiece – that failed to tick. 
Death was not to blame 
only life – that failed to live on. 

 

– Vijay Joshi 

* * * 
 

િતથુશ પકરમાણની પેલે પાર 

(ભાિાનિુાદ) 

 

દૃશ્ય 

સસુ્પષ્ટ 

પાવથિિ 

સગુ્રવથત 

બેચેન 

બાહ્ય ભૌવતક ઘકડયાળ 

મથ્યા કરે વનજ ગવત થકી 
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ને કરે તકાદો સમયનો વનષ્ઠુર બની. 
અદૃશ્ય 

અચભપ્રેત 

અપાવથિિ 

ગઢૂ 

ચાંચળ 

ગહુ્ય પ્રાકૃવતક ઘકડયાળ 

મથ્યા કરે દૂર હડસેલિા 
ને કરે એય તકાદો મતૃ્ર્નુો વનષ્ઠુર બની. 
સમયને ન દોર્ દેિાય, 

દેિાય દોર્ તો ઘકડયાળન ે

જે વનષ્ફળ રહ્ુાં કટક કરિા કાજે. 

મતૃ્ર્નેુય ન દેિાય દોર્ 

દેિાય દોર્ તો માત્ર જજિંદગીને 
જે વનષ્ફળ રહી જીિિા કાજે. 

 

–વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 

* * * 

સિેંપ : 

 

પ્રખર િૈજ્ઞાવનક આઈન્સ્ટાઈન દ્વારા પ્રસ્થાવપત થયેલા ખ્યાલ મજુબ અદૃશ્ય, અજાણ્ર્ુાં અને િણશોધાયેલુાં એવુાં 
અગોચર બ્રહ્માાંડ હોઈ શકે છે કે જ્યાાં કદશા કે સમયનુાં કોઈ માપ કે ગણતરી ન હોય. આને અનાંતકાળ તરીકે 

ઓળખાિી શકાય કે જે અિકાશનાાં ત્રણ પકરમાણો ઉપરાાંતનુાં વિશેર્ એવુાં ચોથુાં પકરમાણ છે. 

સમય અન ેમતૃ્ર્નુી ગવત એકમાગી રસ્તા જેિી છે જે બાંન ેસાથે મળીને બધાજ સજીિોન ેવનયાંવત્રત કરે છે, તેમની 
સાથ ેચાલાકીથી પોતાનુાં કામ પાર પાડ ેછે અન ેતેમને ભયભીત કરે છે. 

 
આ કાવ્ય અપાવથિિ અન ેપ્રાકૃવતક એિાાં બ ેઘકડયાળોની સરખામણી કરે છે અન ેસમજાિે છે કે એ બાંને કેિી રીતે 

સમય અન ે મતૃ્ર્ ુ સામ ે આરક્ષણ મેળિિા મથામણ કરે છે. સમય અન ે મતૃ્ર્ ુ એ ગઢૂ, ચલાયમાન અન ે

સાતત્યપણૂા છે. 
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કાવ્યનો વનષ્કર્ા એ છે કે છેિટે તો માનિી પોત ેજ પોતાનાાં કાયો માટે જિાબદાર હોય છે. તણેે કોઈનાય ઉપર 

દોર્ારોપણ કરિાની રમત બાંધ કરી દેિી જોઈએ અને તણે ે અવનિાયા અન ે અંવતમ એિી જીિનની 
િાસ્તવિકતાન ેસ્િીકારી લેિી જોઈએ. 

 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 $$$$$$$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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કોરો કાગળ – A piece of blank paper  )19(  

 

A piece of blank paper 
 
A Muslim wrote “Quran” 
A Christian wrote “Bible” 
A Jewish wrote “Torah” 
A Hindu wrote “Gita”. 
On a piece of blank paper 
Everyone claimed 
their version of the truth 
to be the real truth 
the only truth. 
A pandemonium ensued 
peace unraveled 
Tempers flared 
Chaos erupted 
In great agony 
the paper screamed 
stop these hatred 
these unholy wars 
stop it all 
let me be 
let me just be 
a blank piece of paper. 

 

– Vijay Joshi 
 

* * * 
 

કોરો કાગળ 

(અછાાંદસ) 

 

મસુ્લીમે લખ્ર્ુાં ‘કુરાન’ 

ને ચિસ્તીએ લખી ‘બાઈબલ’. 

યહદુીએ લખ્ર્ુાં ‘તોરાહ’ 

તો િળી, કહિંદુએ લખી ગીતા; 
કોરા એક કાગળ ઉપર. 

દાિો દરેકનો એકસરખો; 
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કે તેમનો ગ્રાંથ સત્ય, 

આખરી સત્ય 

ને એક માત્ર સત્ય. 

કોલાહલ ઊઠયો, 
શાાંવત ડહોળાઈ, 

વમજાજ ભડક્યા, 
અંધાધ ૂાંધી ફાટી, સઘળે. 

તીવ્ર પીડાએ 

કાગળ ચીસ્યો : 
આ વધક્કાર બાંધ કરો, 
આ નાપાક ર્દુ્ધોય બાંધ કરો. 
આ સઘળાંય બાંધ કરો. 
મને રહિેા દો, 
ખરે જ મન ેરહિેા દો, 
કોરા કાગળનો એક ટુકડો જ! 

 
– વવિય િોર્ી (કવવ) 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 

* * * 
 

સિેંપ 

કાગળનો કોરો ટુકડો કોરા કાગળ તરીકે જ અસ્સ્તત્િમાાં આવ્યો અન ેલકહયાઓએ પ્રાચીન ધમાગ્રાંથોની હસ્તપ્રતો 
તેના ઉપર લખી કાઢી. તેમણે ઈરાદાપિૂાક પોતપોતાની તરફેણ અન ે વિરુદ્ધનાાં અિળાાં અથાઘટનો એ કાગળમાાં 
લખી નાખ્યાાં; જેનુાં પકરણામ એ આવ્ર્ુાં કે ધમાર્દુ્ધો, દલીલબાજીઓ, વધક્કારની ભાિના, ધમાુંધતા િગેરે િગેરે 

ઊગી નીકળ્યાાં. અહીં રૂપક તરીકે લેિાયેલો કોરા કાગળનો ટુકડો ધમાગ્રાંથોનાાં ખોટાાં અથાઘટનો સામ ે બળિો 
પોકારી ઊઠયો અન ેઆજીજી કરિા માાંડયો કે તેન ેએકલો છોડી દેિામાાં આિ,ે કોઈપણ ધમા સાથેના જોડાણથી 
તેન ે મકુ્ત રાખિામાાં આિે અન ે તેન ે માત્ર અન ે માત્ર એક કોરા કાગળ તરીકે જ રહિેા દેિામાાં આિે. 
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– વવિય િોર્ી (કવવ) 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

$$$$$$$ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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વણલખયુ ં– Unwritten  )20(  

 

Unwritten 

 
Went looking for words to explore, 
found them scattered on the floor. 
Some with love, some with hate, 
some quite bland, some with taste. 
some with joy, some with pain, 
some with truth, simple and plain. 
some with despair, some with hope, 
some with lies on a slippery slope. 
some quite serious, some had fun, 
some had respect, some had none. 
some consenting, some dissenting, 
some rejoicing, some lamenting. 
some pretty short, some pretty long, 
some quite weak, some quite strong. 
some were ignored, some adored, 
some were amused, some bored. 
like people – they breath, they feel, 
if abused, they are hurt a great deal. 
As the poem was done only two thirds, 
I reached down to get more words. 
suddenly words screamed in agony, 
stop the torture, spare the poetry. 
free we are, scattered we might be, 
Leave us on the floor, leave us be. 
Just leave us be. 
 

– Vijay Joshi 
 

* * * 
 

વણલખયુ ં
(અછાાંદસ) 

 

સઘળે ફરી િળ્યો શબ્દોન ેખોળિા 
જડી ગયા ભોંયતચળય,ે િેરાયેલા. 
કોઈ પ્રેમાળ, કોઈ દ્વરે્ીલા; 
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કોઈ િળી સૌમ્ય, તો કોઈ િળી ભાિતા. 
કેટલાક આનાંદી, કેટલાક દુચખયારા; 
કોઈક તો સાચકુલા, સીધા ને સાદા. 
કોક તો હતાશ િળી, કોક તો આશભયાા; 
કોક સાિ જૂઠડા જ લીસા ઢોળાિ સમ. 

કોઈક િળી ગાંભીર, તો કોઈ સાિ રમજૂી; 

કોઈ ખબૂ િાલીડા, ને કોઈક તો કશામાાં નાંઈ. 

કોઈ કોઈ મળતાિડા, કોઈ કોઈ મતભેકદયા; 
કોઈ િળી લહરેી, તો કોઈક સાિ રોતલ. 

કેટલાક ટચકુડા, તો કેટલાક લાંબજુી; 

ને કોક િળી મરતલ, તો કોક િળી ભડિીર. 

કોક તો લખેામાાં નાંઈ, કોઈક િળી ભાિતા; 
કોઈ સાિ મસ્તરામ, તો કોક િળી ભારી િેંઢારિા. 
આપણાાં લોક જ્યમ, તેઓ શ્વસતા-સાંિેદતા; 
ને હડધતૂ જો કરીએ તો દુભાય ઘણેરા બાપડા. 
મજુ કાવ્ય જ્યાાં બ ેતતૃીયાાંશ માત્ર સજાાર્ુાં, 
ને નીચો િળ્યો ઢૂાંઢિા કોઈક અદકેરા શબ્દ. 

પીડાભરી ચીસ થકી સહસા એ શબ્દોએ 

બમુરાણ એિી તો મચાિી 
કે ‘બસ કરો સતામણી ને 

છોડી દો તિ કવિતા અધરૂી. 
મકુ્ત તો છીએ અમ,ે ભલ ેિેરાયેલા હોઈએ. 

ભોંયતચળય ેઅમન ેછોડી દો, રહિેા દો અમન,ે 

બસ એમ જ રહિેા દો.’ 
– વવિય િોર્ી (કવવ) 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

                                                   * * * 

નોંધ : – આ કાવ્ય સ્િયાં-સ્પષ્ટ હોઈ તેનો સાંક્ષપે (Synopsis) આપિામાાં આવ્યો નથી. 
                                            $$$$$$$ 

                                                અનકુ્રમચણકા 
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િબરાક શે્રણીબધં હત્યારો – The elusive serial killer  )21(  

 

The elusive serial killer 
 
The elusive serial killer 
strikes randomly 
unexpectedly and 
arbitrarily 
has no police record 
killer profile or 
witnesses – 
no motive 
a pattern or 
a modus operandi – 
leaves no clues 
warnings or 
fingerprints – 
is unpredictable 
clandestine and 
Indifferent 
sensing his presence one day 
I felt the funeral in my Brain 
with the stealth and skill 
of a shogun samurai – before 
the inferno could engulf my flesh – 
he hurled my soul into 
the heavens to begin my new life – 
all over again while he continues to kill 
the mystery remains unsolved 
hoping my next encounter to be 
my last – I wait for him – again 
 

– Vijay Joshi 
 

* * * 

 

િબરાક શે્રણીબધં હત્યારો  
(અછાાંદસ) 

 

આડધેડ, 

અણધાયાા 
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અન ેમનફાિે તેમ એ કરે પ્રહાર. 

પોલીસ દફ્તરે, 

ન ખનૂી હોિાનુાં કોઈ રેખાચચત્ર 

યા કોઈ ગિાહ – 

ઉદે્દશવિહીન, 

ઢબ એક જ 

ને એક જ કાયારીવત. 

કડી કોઈ છોડ ેનકહ, 

ચેતિણી કે 

આંગળાાંનાાં વનશાન પણ નહીં – 

આગમનનો અણસાર પણ નકહ, 

છાનોછપનો અન ે

અભેદભાિ ેસૌને હણ ેએકસરખો. 
વિચારમાત્ર ેતઉે તણી ઉપસ્સ્થવતના એકદા, 
હલબલી ઊઠુાં વનજ ચેતાતાંત્ર ેને સાક્ષાતડ ભાળાં હુાં વનજ અંત્યેષ્ષ્ટકિયા! 
એ આિી પહોંચે ચપૂચાપ ને િળી ચાપલ્ય,ે 

એિા બાહોશ સનેાધ્યક્ષની જેમ, 

મજુ માાંસ અસ્ગ્નસાંસ્કાર તણી આગમાાં ગળિા પિેૂ 

ફાંગોળી દે મજુ આત્માન ે– 

સ્િગા મહીં, કે જ્યાાં મારુાં નિજીિન થાય શરૂ ફરી! 
અન ેએ હત્યારો અવિરત હત્યાઓ કરતો રહ ેફરીફરી; 
અહો, કેવુાં િણઉકલ્ર્ુાં રહસ્ય રહતે ુાં એ સિાદા! 
આશાિાદી બની રહુાં કે હિ ેપછીનો મજુ ઘડોલાડિો 
આખરી બની રહ ેઅન ેપ્રતીક્ષા કરતો રહુાં 
તોય એની હજુય િળી એક િાર! 

 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 

* * * 
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સિેંપ : 

 

આ કાવ્ય અવિરત ચાલ્ય ેજતા જન્મ અન ેપનુર્જન્મના ચિને સમજાિ ેછે, જેમાાં મતૃ્ર્નેુ શ્રણેીબાંધ હત્યાઓ કરતા 
હત્યારા તરીકેનુાં રૂપક આપિામાાં આવ્ર્ુાં છે. િળી મતૃ્ર્નુી ધાસ્તી જ એિી છે કે તેનો વિચારમાત્ર કરતાાં 
જીિાત્માનુાં ચેતાતાંત્ર ભયની કાંપારી અનભુિે છે અને ખરે જ પોતાની નજર સામ ે જ પોતાની 
અંવતમવિવધ થઈ રહી હોય તેિો આભાસ તેન ેથતો હોય છે. 

 

કવિએ એવમચલ કડક્સનના એક કાવ્યના કથન ‘I felt the funeral in my Brain’ને આબેહબૂ રીતે પોતાના આ 

કાવ્યમાાં સાાંકળી લીધુાં છે. ‘જે જાર્ુાં તે જાય’ ઉસ્ક્ત અનસુાર જીિમાત્રન ેમતૃ્ર્ ુતો કદીય છોડનાર નથી. મતૃ્ર્નુો 
દેિતા યમરાજ કે મલેકુલ મૌત કોઈ નર કે નારીને પોતાના ક્રૂર પાંજામાાં જકડી લ ેછે; ત્યારે તે વ્યસ્ક્ત તો એમ જ 

ઝાંખતી હોય છે કે આ પોતાનો આખરી જન્મ અન ેઆખરી મોત હોય અન ેજન્મમરણના ચિમાાંથી મકુ્ત બનીને 

પોત ે મોક્ષ પ્રાપત કરે. પરાંત ુ કહિંદુ કફચલસોફી મજુબ કમોનો કહસાબ સરભર ન થાય 

ત્યાાંસધુી જન્મમરણનુાં આ ચિ ચાલ્યા જ કરતુાં હોય છે. 

 

કવિએ મતૃ્ર્નુા દેિતાને શ્રણેીબાંધ હત્યાઓ કરતા હત્યારા તરીકે ઓળખાિતાાં તેની કાબેચલયતને પણ દશાાિી છે. 

ચબરાક હત્યારો હત્યાન ે અંજામ આપિાનુાં કામ બખબૂી વનભાિતો હોય છે, બસ તેમ જ મતૃ્ર્ ુ પણ 

ચપૂચાપ આિીન ેકોઈપણ જીિની જજિંદગીન ેસમાપત કરી દે છે. 

 

અનોખા વિર્ય ઉપરનુાં અનોખુાં આ કાવ્ય ખરે જ આપણા ચચત્ત ઉપર ઘરેી અસર કરે છે અન ે

માનિજીિનની ક્ષણભાંગરુતાને સપેુરે સમજાિ ેછે. 

 

-વલીભાઈ મસુા (સિેંપકાર) 

 

$$$$$$$ 

 

અનકુ્રમચણકા 
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એકાકી કારાવાસ  - Solitary Confinement  )22(  

 
Solitary Confinement 
 

Deprived of most of my senses, 

I spent my entire existence alone, 

in complete darkness in that cell. 

I felt gentle rhythmic presence 

of my own breathe and blurry and fuzzy 

at first, gradually I began to see. 

Then one day, quite unexpectedly, as I was ushered 

out of the cell, I was blinded by the sharp stinging lights, 

a cacophony of noises and probing eyes. 

Soon a soothing calm came over me. I knew – 

after 9 months of solitary confinement – 

I was in the comforting caring arms of my mother. 

 

– Vijay Joshi 
 

* * * 

એકાકી કારાવાસ 

(ભાિાનિુાદ) 

 

મજુ મહદાંશ સધૂબધૂથી િાંચચત 

એિા મેં િીતાવ્ર્ુાં મજુ સમગ્ર અસ્સ્તત્િ સાિ એકલિાર્ુાં 
ઘોર વતવમરભયાા ગભાકોચલા મહીં. 
હળિા ને િળી લયબદ્ધ મારા ખદુના જ શ્વાસોચ્વાસ તણી 
મોજૂદગી અનભુિી અન ેસાિ ઝાાંખુાંઝાાંખ ુને અસ્પષ્ટ ધ ૂાંધળાં 
જોિા માાંડ્ ુાં હુાં પહલેિહલેુાં ગભા મહીં ધીમ ેધીમ.ે 

અન ેપછી તો એકદા સાિ અચાનક સરી પડ્ુાં હુાં 
ગભા માાંહથેી બાકહર અન ેઅંજાઈ ગર્ુાં બાહ્ય ઝળહળતા તીવ્રતમ પ્રકાશ થકી 
અન ેડઘાર્ુાં હુાં વિવિધ કકાશ અિાજો સણુી 
ને િળી ઝીણી નજરે મજુને અિલોકતાાં સૌ જન થકી. 
શમનકારી શાાંવત છિાઈ ગઈ મજુ પરે તતુા જ, 
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ક્યમ કે જાણ્ર્ુાં મેં કે નિ માસ તણા એકાકી કારાિાસ પછી 
ઝૂલી રહ્યો છાં હુાં તો મજુ જનની તણા સલામત અન ેમાિજતભયાા બાહઓુ મહીં. 
 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 
 

* * * 
 

સિેંપ : 

 

આ કાવ્ય માનિમાદાના ગભામાાંના ભણૃ, તેનો વિકાસ અને છેલ્લ ેમાનિબાળ તરીકેના તેના જન્મની સમગ્ર 

પ્રકિયાન ેઉજાગર કરે છે. ‘જ્યાાં ન પહોંચે રવિ, ત્યાાં પહોંચે કવિ’ની ઉસ્ક્ત અનસુાર કવિએ આત્મકથાનક રૂપે 

ગભાસ્થ વશશનુા મખુે કથની મકૂીને ઉમદા કવિકમા પાર પાડ્ુાં છે. માનિમાદાના ગભાન ેકારાિાસનુાં રૂપક આપીન ે

તેમાાં વિકસતા ભણૃને કેદી તરીકે ઓળખાવ્ર્ુાં છે. નિ માસની જાણ ેકે સજા પામ્ર્ુાં હોય એવુાં એ ભણૃ અંધકારભરી 
કાળકોટડીમાાં એકલિાર્ુાં જીિન વિતાિ ે છે. ગભાાધાન પછીનાાં કેટલાાંક અઠિાકડયાાં પછી જ્યારે એ ભણૃમાાં 
જીિસાંચાર થાય છે ત્યારથી માાંડીને તેના જન્મ સધુીના એ સમયગાળા દરવમયાન તણેે િેઠેલી યાતનાઓ કહિંદુ 

મત પ્રમાણ ેકમાફળ હોિાની કવિની ધારણા છે. છેિટે પકરપક્િ સમયે એ ભણૃ પણૂા વિકવસત બનીને વશશ ુરૂપે 

જન્મ ધારણ કરે છે. નિજાત વશશ ુજન્મ્યા પછી ક્ષણભર શાાંત પડી રહ ેછે એ બાબત વિરે્ની કવિની ભવ્યતમ 

કલ્પના િાચક માટે હૃદયસ્પશી બની રહ ેછે. નિ માસના કારાિાસ પછી મસુ્ક્તનો શ્વાસ લેતા એ વશશનેુ માતાના 
સલામત અન ે માિજતભયાા હાથોમાાં ઝૂલતુાં બતાિીન ે કવિ કાવ્યનુાં સમાપન કરે છે. 

 

-વલીભાઈ મસુા (સિેંપકાર) 

 

$$$$$$$ 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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અમયાશદ આનદં – Boundless Joy (23)  

 

Boundless Joy 

 
Not too far from manic human herd, 
sits a graveyard of lifeless words. 
melancholy, lonely, dubious words, 
buried, forgotten, abandoned, words. 
pointless, worthless, vague words. 
Pitted, cavernous, hollow words, 
unwanted, discarded, unused words. 
abused, injured, battered words. 
A little boy came wandering one day, 
picked up three words in a random way. 
They came alive in his magical hands, 
and spoke slowly so boy understands. 
uttered three words, “We love You” 
little boy replied with joy, “I love you all, too!” 
 

– Vijay Joshi 
 

 

* * * 
 

અમયાશદ આનદં 

 

ચચત્તભ્રમ માનિવ ૃાંદથી ના અવધક દૂર, 

એવુાં સ્સ્થત ત્યાાં, વનષ્પ્રાણ શબ્દો તણુાં કબ્રસ્તાન. 

એય િળી કેિા? 

સાિ જ વનરુત્સાહી, એકાકી અને િળી અસ્ફુટ શબ્દો; 
ઊંડરેા દટાયલા, વિસ્મતૃ અને સ્િચ્છાંદ એ શબ્દો; 
બઠુ્ઠા, કોડીય ન ઉપજે તેિા સાિ મફવતયા અન ેસાંકદગ્ધ શબ્દો; 
સાિ ખાડ ેગયેલા નકામા, અંધારી ગફુામાાં અટિાતા અન ેસાિ બોદા એ શબ્દો; 
િણજોઈતા, રદબાતલ અન ેિણિપરાતા શબ્દો; 
અપમાનજનક, હાવનગ્રસ્ત અને ધોકલ ેધબેડાયેલા એ શબ્દો. 
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ત્યાાં તો નાનેરુાં વશશ ુએક આવ્ર્ુાં, 
રખડતુાં-રઝળતુાં, અહીં એકદા. 
િીણી લીધા શબ્દત્રય સહજ મનમોજે, 

ને લ્યો, જાણે જાદુઈ હાથે લાધ્યા એ જીિાંત 

અન ેબોલી પડયા, સાિ હળિા અિાજે, 

સમજી શકે વશશ ુએિા સહજ ભાિ ભાિ,ે 

એ ત્રણેય શબ્દો કે, ‘અમ ેચાહીએ તને!’ (‘We love you!’) 

અન ેએ નાનેરુાં બાળ પણ બોલી ઊઠ્ુાં, 
સહર્ ેિળતા જિાબ ેકે, 

‘હુાં પણ ચાહુાં, તમને બધાન!ે’ (‘I love you all, too!’) 

 

– વવિય િોર્ી (મળૂ કવવ) 

– વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

 

 

* * * 
 

રસદર્શન : 

 

આ અગાઉ ભાર્ાના શબ્દોને વિર્ય બનાિીને ‘િણલખ્ર્ુાં’ કાવ્ય આપી ચકેુલા કવિશ્રી વિજય જોશી આપણી 
સમક્ષ બસ એ જ રીતે િળી પાછા ‘શબ્દો’ને જ કેન્દ્રમાાં રાખીન ે ‘અમયાાદ આનાંદ’ એિા નિીન કાવ્ય સાથ ે

આપણી સમક્ષ ફરી એક િાર આિ ે છે. આ કાવ્યમાાં કવિએ ભવ્યાવતભવ્ય ઢબે ભાર્ાના શબ્દોન ે વનષ્પ્રાણ 

દશાાિીન ેએમનુાંય કબ્રસ્તાન હોિાની એક અનોખી કલ્પના કરી છે. જીિતાજાગતા માનિીઓ એક વનવિત કાળે 

અિસાન પામતાાં કબ્રસ્તાનભેળા થઈ જાય, બસ તેમ જ અહીં શબ્દોનુાં પણ એમ જ થતુાં બતાિાર્ુાં છે; આમ 

છતાાંય એટલો ફરક તો ખરો જ કે એ શબ્દો કબરોમાાં દફન થઈ જતા નથી, પણ કબ્રસ્તાનની જમીન ઉપર એમન ે

િેરવિખેર હાલતમાાં પડલેા સમજિાના છે. ગદ્ય અન ેપદ્યમાાં નોંધપાત્ર ફરક એ હોય છે કે ગદ્યમાાં કથન સ્પષ્ટ 

હોય તો પદ્યમાાં એ ઇંચગત હોય છે. જો શબ્દો કફન સાથ ે દફન થઈન ે ધરતીમાાં 
ધરબાયેલા હોય તો પછી કવિ તેમની સાથ ેસાંિાદ સાધી શકે નકહ ને! 

 

કાવ્યની પ્રારાંભની બ ે પાંસ્ક્તઓ વિર્યપ્રિેશ બની રહ્યા પછી કવિએ એ સઘળા વનષ્પ્રાણ શબ્દોન ે વિચભન્ન 
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વિશેર્ણો લાગ ુપાડીને સજીિારોપણ અલાંકાર િડ ેમકઢત એિી બાનીમાાં વનજીિ રૂપે છતાાંય અસ્સ્તત્િ ધરાિતા 
બતાવ્યા છે. હિ ેકાવ્યમાાં એ વિશેર્ણો સ્િયાંસ્પષ્ટ હોઈ આપણે તેની યાદીને અહીં પનુરાિવતિત ન કરતાાં એ 

સમજિાનો પ્રયત્ન કરીએ કે કોઈપણ ભાર્ામાાં શબ્દો એ તો એના અંગભતૂ એકમ તરીકે હોય છે અન ેએમના 
િગર ભાર્ા સાંભિી શકે નકહ. આમ શબ્દો એ ભાર્ાનો પ્રાણ હોય તો કવિ એમન ેઅહીં વનષ્પ્રાણ શબ્દો તરીકે કેમ 

ઓળખાિ ેછે? આનો સીધો અને સરળ જિાબ વ્યાકરણની પકરભાર્ામાાં એ જ હોઈ શકે કે એ શબ્દો યોગ્ય રીતે 

યોગ્ય અથાભાિ આપતા િાક્યમાાં ગોઠિાય તો જ એ જીિાંત બની શકે. શબ્દકોશોમાાં પણ શબ્દો હોય છે, એના 
અથો પણ શબ્દોમાાં જ આપિામાાં આિતા હોય છે; છતાાંય એ શબ્દો વ્યસ્ક્તગત રીતે પોતાનુાં અસ્સ્તત્િ અન ે

કોઈક અથા ધરાિતા હોિા છતાાં એ િાક્યોમાાં ન પ્રયોજાય, ત્યાાં સધુી તેમને પણ વનષ્પ્રાણ જ સમજિા રહ્યા. આમ 

કવિ કલ્પનાએ આપણ ે શબ્દકોશને પણ શબ્દોના કોકફન તરીકે ઓળખાિીએ તો જરાય અજુગતુાં નથી. 
 

મને ક્યાાંક લખ્યાનુાં સ્મરણ છે કે સાકહત્યના ઉત્તમ પ્રકારના સર્જન માટે અન ે પ્રભાિી િાણીવિવનમયમાાં 
‘શબ્દપ્રયોજના’નુાં અનેરુાં મહત્ત્િ હોય છે. ભાર્ાનો એકલોઅટલૂો શબ્દ શષુ્ક કે મતૃ જ ભાસ,ે પણ એ જ્યારે 

યથાસ્થાન,ે યથાભાિ ેઅન ેયથાહતેએુ પ્રયોજાય; ત્યારે જ એ જીિાંત અન ેમલૂ્યિાન બની રહ.ે આપણા કવિએ 

અત્રતત્ર િેરાયેલા એ વનષ્પ્રાણ શબ્દોના સમહૂમાાંથી ત્રણ શબ્દો ઉપર પોતાની પસાંદગી ઢોળીન ે એમન ે

રખડતારઝળતા એક નાના બાળક પાસ ેહાથિગા કરાવ્યા અને આપણા આિયા િચ્ચ ેએ બાળકના હાથનો સ્પશા 
થતાાં જ એ શબ્દો જીિાંત બની ગયા. િળી એટલુાં જ નકહ એ શબ્દો હળિા અિાજે અન ેએ બાળકન ેસમજિામાાં 
સગુમ પડ ે તે રીતે બોલી પણ ઊઠયા કે ‘અમ ે ચાહીએ તને!’ (‘We love you!’). 

ભાર્ાના શબ્દો ચબચારા કહ્યાગરા હોય છે અન ેએમન ેપ્રયોજનારા ઉપર વનભાર હોય છે કે તેણે એ શબ્દો પાસેથી 
કેવુાં કામ લેવુાં. આપણા કવિ એ ત્રણેય શબ્દો પાસ ેએ બાળકને ઉદે્દશીન ેબોલાિડાિે છે કે તેઓ સાચ ેજ તને ેચાહ ે

છે. અહીં બાળકની માસવૂમયત પેલા શબ્દોન ેએિી સ્પશી જાય છે કે સહજભાિે તેમનાથી એ પ્રમેાળ શબ્દો બોલી 
જિાય છે. ‘પ્રેમ’ એ માનિીય એિો સાંિગે છે કે જે પડઘાયા વસિાય રહી શકે નકહ. પેલા શબ્દોએ જ્યારે એ 

બાળકન ે ‘અમ ે ચાહીએ તને!’ એમ કહ્ુાં, ત્યારે એ બાળક પણ ‘પેલા શબ્દો’ના એ જ 

શબ્દોમાાં હસીખશુીથી ‘હુાં પણ ચાહુાં, તમને બધાાંન!ે’થી પ્રત્ર્તુ્તર િાળે છે. 

 

પ્રેમ એ ઈશ્વરનુાં સ્િરૂપ છે અને તેથી જ ‘Love is God’ અથાાત ‘પ્રેમ એ જ ઈશ્વર’ એમ કહિેાય પણ છે. નાનાાં 
બાળકોન ેપ્રભનુાાં પયગાંબરો કે બાળગોપાળ તરીકે ઓળખિામાાં આિે છે અન ેતેથી બાળકોને ‘પ્રેમનાાં પ્રતીકો’ 
તરીકે સમજિાાં રહ્યાાં; અન ેતથેી જ તો કવિએ એક વનદોર્ બાળકન ેઆ કાવ્યમાાં પાત્ર તરીકે િણી લીધુાં છે કે જે 

પ્રેમ પામિાન ે પાત્ર તો છે જ, પણ સાથેસાથ ે એ પ્રમેનો પ્રત્ર્તુ્તર પ્રેમથી જ આપ ે છે. આમ કવિએ આ 

લઘકુાવ્યમાાંય િળી એિા જ લાઘવ્ય િડ ે ‘ઢાઈ અક્ષર એિા પ્રેમ’ને ઉજાગર કરી બતાવ્યો છે. 

આમ આ કાવ્ય મનનીય બની રહ ે છે, માત્ર એના એ જ સામથ્યાના કારણ કે એના સમથા કવિએ કાવ્યમાાં 
પ્રયોજાયલેા શબ્દો પાસેથી ધાર્ુું કામ કઢાિી જાણ્ર્ુાં છે. 
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સરસ મજાના આ કાવ્ય બદલ કવિશ્રીન ેઅચભનાંદન. 

 

– વવિય િોર્ી (મળૂ કવવ) 

– વલીભાઈ મસુા(રસદર્શનકાર) 

 

$$$$$$$ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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(૪) ખયાર્નામ દેર્વવદેર્ના ંકવવ-કવવયત્રીઓના ં

કાવ્યો 
  

 

 

 

 

 

 

 

અનકુ્રમચણકા 
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ઝેરી વિૃ - ‘A Poison Tree’ by William Blake (24) 

ઇન્ટરનેટ ઉપર શોધ ચલાિતાાં William Blake (વિચલયમ બ્લેક)નુાં અગ્રેજી કાવ્ય, “A Poison Tree” (ઝેરી વકૃ્ષ) 

મારી નજરે ચઢી ગર્ુાં. પહલેાાં મળૂ અંગ્રજેી કાવ્ય િાાંચીએઃ 

A Poison Tree 

 I was angry with my friend; 
I told my wrath, my wrath did end. 
I was angry with my foe: 
I told it not, my wrath did grow. 
 
And I watered it in fears, 
Night & morning with my tears: 
And I sunned it with smiles, 
And with soft deceitful wiles. 

And it grew both day and night, 
Till it bore an apple bright. 
And my foe beheld it shine, 
And he knew that it was mine. 

And into my garden stole. 
When the night had veiled the pole; 
In the morning glad I see, 
My foe outstretched beneath the tree. 

- William Blake 

* * * 

 

 

Exposition: 

The poem in discussion here is based on ‘Anger’, a human’s very weak sentiment of behavior 
which if controlled; the half problems of human life might be calmed down. There is no any 
difference between Anger and Alcohol (wine) as both make us forget our wisdom when we are 
under their influence. 

The poet is angry with his friend for some reason. He complains to his own anger and seeks 
guidance what to do; but to his surprise the anger itself calms down. The reason behind this 
outcome is that the anger is with the friend and the friend is his own fellow. Thus the anger 
melts down itself instead of growing more because they both are one in two. 
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But, our poem is about the anger with a foe (enemy). The anger of the poet is the same but the 
opposite characters are different. Here is the enemy on one side and the anger of the poet 
grows more instead of ending as in the case with the friend. Why because the poet nourishes 
his anger with great care just by watering it with wearing artificial smiles on face and providing it 
sunlight of deceitful tricks to grow more and more. 

Now, the interesting result of nourishment of anger comes out. Just like an apple tree, the anger 
against the enemy flourishes. The enemy observes the shining apple keenly and fixes his idea 
in mind that the tree grown and flourished is of none but the poet himself. Briefly to say, he finds 
that it is belonged to the poet. 

Surprisingly, the enemy enters the garden of the poet one night where the tree of anger is sown. 
The poet was always busy day and night to multiply his enmity against his enemy; but the 
enemy was passive in this regard. That morning, the poet did see to his glad that the enemy 
had outstretched under the tree. 

The central idea of the poem is that the man who becomes angry with the enemy fondles the 
anger with great care and love, but the re-action from other side seems to be very mild beyond 
expectation. Summarily, it can be stated that the expresser of the anger is burning in own fire of 
anger all the times; but the victim of the anger is calm and comfortable and enjoys the situation. 
The poisonous tree grown with enmity might turn to be provider of the cool shadow for shelter 
and resting place for the enemy. 

Hopefully, the veracity of my interpretation of the theme of the poem here may be excused if 
otherwise understood by anybody. 

– Valibhai Musa 

* * * 

રસદર્શન: 

જેના પર અંકુશ મેળિિાથી માનિજીિનના અડધા પ્રશ્નોનુાં વનરાકરણ શક્ય બની શકે છે, તેિી મનષુ્યના 
િતાનની એક નબળી કડી િોધ એ પ્રસ્તતુ કાવ્યનો કેન્દ્રિતી વિર્ય છે. િોધ અન ેદારૂ એ બન્ન ેમનષુ્ય પર એક 

સરખી જ અસર કરે છે. એ બન્નેની અસર હઠેળ માનિીનુાં ડહાપણ ભલુાઈ જિા પામતુાં હોય છે. 

કોઈક કારણસર કવિ તેમના વમત્ર પર રોર્ ેભરાય છે. તે પોતાના િોધ પાસ ેજ ફકરયાદ કરે છે અન ે તેની પાસ ેજ 

હિ ેશુાં કરવુાં તેની સલાહ માગે છે, પણ નિાઈની િાત એ બન ેછે કે કવિનો િોધ આપોઆપ શમી જાય છે. આમ 

થિા પાછળનુાં કારણ એ છે કે એ ગસુ્સો પોતાના વમત્ર ઉપર આવ્યો હોય છે; અન ેએ વમત્ર કોઈ પરાયો  નકહ, પણ 

પોતીકો જ માણસ હોય છે. આમ ગસુ્સો િધિાના બદલ ે  તે આપોઆપ શમી જાય છે કેમ કે કવિ અન ેતેમનો 
વમત્ર કોઈ ચભન્ન વ્યસ્ક્તઓ નથી, પણ આત્મભાિે જોડાએલા તઓે બમેાાં એક હોય છે. 
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પરાંત,ુ આપણુાં આ કાવ્ય તો  શત્ર ુપરત્િેના િોધ વિરે્નુાં છે. કવિનો ગસુ્સો તો પલેા વમત્ર પરત્િે જેિો હતો, તેિો 
જ શત્ર ુપરત્િ ેપણ છે. આમ ગસુ્સો તો એક જ જેિો હોિા છતાાં કવિની સામનેાાં વિરોધી પાત્રો ચભન્નચભન્ન છે. 

વમત્રના કકસ્સામાાં તો  િોધ શમી જાય છે, પરાંત ુઅહીં સામ ેપક્ષ ેશત્ર ુહોઈ િોધની માત્રા ઉત્તરોત્તર િધતી જ જાય 

છે. આમ થિાનુાં કારણ એ છે કે કવિ કાળજીપિૂાક પોતાના િોધન ેપોર્ણ આપયે જ જાય છે અન ેઆમ િોધની 
વદૃ્વદ્ધ થયા જ કરે છે. કવિ પોતાના ચહરેા ઉપર કૃવત્રમ સ્સ્મત જાળિી રાખીન ેછળકપટરૂપી સયૂાપ્રકાશ પરૂો પાડતા 
રહીને એ િોધન ેકદનપ્રવતકદન પાાંગરાિતા જાય છે. 

હિ ેઆમ િોધનુાં જતન કરતા રહિેાનુાં બહ ુજ રસપ્રદ પકરણામ આિ ેછે. સફરજનના વકૃ્ષની જેમ જ કવિનો શત્ર ુ

પરત્િેનો િોધ પણ પાાંગરતો જાય છે. એ ચળકાટભયાું સફરજનને જોઈન ેશત્ર ુપણ મનોમન નક્કી કરી લે છે કે 

ૂલેલફળેલ  એ વકૃ્ષ બીજા કોઈનુાં નહીં, પણ કવિનુાં પોતાનુાં જ છે. સાંચક્ષપતમાાં કહતેાાં પેલા શત્રનેુ ખાત્રી થઈ જાય 

છે કે તે વકૃ્ષ કવિની જ માચલકીનુાં  છે. 

હિ ેનિાઈની ઘટના તો એ બને છે કે એક રાતે્ર જ્યાાં પેલુાં િોધરૂપી વકૃ્ષ ઊગ્ર્ુાં હોય છે તે બગીચામાાં પલેો શત્ર ુ

આિી ચઢે છે. કવિ તો તેના શત્ર ુમાટેની દુશ્મનાિટને િધારતા રહિેા કદિસ રાત એક કરી રહ્યા છે, પણ સામા 
પક્ષે શત્ર ુતો સાિ ઉદાસીન જ બની રહ ે છે. કવિ પોતાના આિયા િચ્ચે એક સિારે જુએ છે તો શત્ર ુતો એ જ 

વકૃ્ષની નીચ ેઆરામથી સઈૂ રહલેો હોય છે. 

કાવ્યનો કેન્દ્રિતી વિચાર એ છે કે આપણ ે આપણા શત્ર ુ પર િોધે ભરાઈએ, એ િોધન ે િધારિા માટે તેનુાં 
લાડપયારથી ખાસ્સુાં એવુાં જતન કરતા રહીએ; પરાંત ુ આપણી ધારણાથી વિરૂધ્ધ સામા પક્ષનો પ્રવતસાદ સાિ 

મોળો જ પ્રાપત થતો હોય છે. સારાાંશરૂપે એમ કહી શકાય કે  ગસુ્સો અચભવ્યક્ત કરનાર પોતાના ગસુ્સાની 
આગમાાં સતત પ્રજળતો જ રહતેો હોય છે, પણ સામેિાળો આપણા ગસુ્સાનો ભોગ બનનાર તો શાાંત અન ેસ્િસ્થ 

રહીને વિર્મ પકરસ્સ્થવતનો આનાંદ લ ૂાંટતો જ રહતેો હોય છે. આમ દુશ્મનાિટભાિે આપણા દ્વારા ઊગાડિામાાં 
આિેલુાં ઝેરી વકૃ્ષ દુશ્મન માટે આશ્રય અન ેઆરામદાયક  શીતળ છાાંયડો  આપનારુાં જ બની રહતે ુાં હોય છે. 

– વલીભાઈ મસુા (મળૂ લેખક)  

- અર્ોકભાઈ વૈષ્ણવ (ભાવાનવુાદક) 

$$$$$$$ 

અનકુ્રમચણકા 
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અમે સાર્ છીએ - ‘We are seven’ by William Wordsworth (25) 

‘ચ ૂાંટેલાાં કાવ્યોનુાં રસદશાન’ શ્રેણીમાાં વિચલયમ િડડાઝિથા (William Wordsworth) ના કાવ્ય ‘અમ ેસાત છીએ’ 

(We Are Seven) ના રસદશાનને રજૂ કરિા પહલેાાં તે મળૂભતૂ રચનાને સિા પ્રથમ અંગ્રેજીમાાં હુાં રજૂ કરુાં છાં. 

We Are Seven 

—A simple Child,  
That lightly draws its breath, 
And feels its life in every limb, 
What should it know of death? 
 
I met a little cottage Girl: 
She was eight years old, she said; 
Her hair was thick with many a curl 
That clustered round her head. 
 
She had a rustic, woodland air, 
And she was wildly clad: 
Her eyes were fair, and very fair; 
—Her beauty made me glad. 
 
“Sisters and brothers, little Maid, 
How many may you be?” 
“How many? Seven in all,” she said, 
And wondering looked at me. 
 
“And where are they? I pray you tell.” 
She answered, “Seven are we; 
And two of us at Conway dwell, 
And two are gone to sea. 

“Two of us in the church-yard lie, 
My sister and my brother; 
And, in the church-yard cottage, I 
Dwell near them with my mother.” 

“You say that two at Conway dwell, 
And two are gone to sea, 
Yet ye are seven!—I pray you tell, 
Sweet Maid, how this may be.” 

Then did the little Maid reply, 
“Seven boys and girls are we; 
Two of us in the church-yard lie, 
Beneath the church-yard tree.” 
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“You run about, my little Maid, 
Your limbs they are alive; 
If two are in the church-yard laid, 
Then ye are only five.” 

“Their graves are green, they may be seen,” 
The little Maid replied, 
“Twelve steps or more from my mother’s door, 
And they are side by side. 

“My stockings there I often knit, 
My kerchief there I hem; 
And there upon the ground I sit, 
And sing a song to them. 
 
“And often after sunset, Sir, 
When it is light and fair, 
I take my little porringer, 
And eat my supper there. 

“The first that died was sister Jane; 
In bed she moaning lay, 
Till God released her of her pain; 
And then she went away. 

“So in the church-yard she was laid; 
And, when the grass was dry, 
Together round her grave we played, 
My brother John and I. 

“And when the ground was white with snow, 
And I could run and slide, 
My brother John was forced to go, 
And he lies by her side.” 

“How many are you, then,” said I, 
“If they two are in heaven?” 
Quick was the little Maid’s reply, 
“O Master! we are seven.” 

“But they are dead; those two are dead! 
Their spirits are in heaven!” 
’Twas throwing words away; for still 
The little Maid would have her will, 
And said, “Nay, we are seven!” 

- William Wordsworth 

* * * 



97 
 

 

Exposition: 

One more Exposition of William Wordsworth’s poem “We Are Seven” is here. I have numbered 
such Expositions in order to show my preparedness to give in succession many more such 
Posts in future. 

In the beginning, I would like to give you the summary of the poem on topic and thereafter the 
exposition or criticism will follow. 

The poet meets a simple cottage girl in the Churchyard who is only eight years old. She is so 
delicate that at her childhood age, she is not aware of what death is. The poet asks her, ‘How 
many brothers and sisters may you be?’ Gazing towards the poet in surprise, the girl replies, 
‘How many? Seven in all!’ 

The poet further asks, ‘Where are they?’ 

‘Two of us at Conway dwell and two are gone to sea. Two of us, my sister and brother, lie in 
Churchyard and I dwell near them with my mother. Thus, we are seven.’ The girl’s one brother 
and one sister were already buried in the churchyard and they are counted by her in total 
number of seven as if they are alive! 

Now, the poet tries to make the girl understand that she should not include those two who are 
already dead in the number of her brothers and sisters alive. The poet explains, ‘You run about, 
my little Maid; your limbs they are alive. If two are laid in the Churchyard, then you are only five.’ 

But the innocent girl continues arguing in many ways to justify her statement as follows: 

– Their graves can be seen in greenery close to each other from her cottage. 

– She often knits and hems her stockings and kerchief sitting near the graves and sometimes 
sings song to them. 

– Many times she takes her supper there in the evening thinking that they accompany her. 

– Firstly her sister, Jane had died and both her brother John and she played there near her 
grave. 

– After some time, John also had died and his grave was made side by side. 

After hearing her clear statement, the poet once again asks her the same question, but she 
answers firmly in the same words as ‘We are seven!’ The poet still argues that they are already 
dead and they are in heaven, but all his efforts are in vain. She is determined in her belief that 
they are seven, seven and seven. 

Above poem seems to be a child poem looking towards its simplicity and lucidity at the first 
glance, but there is the combat of justification and falsification from the sides of the poet and the 
girl character of the poem respectively. The poet tries to justify that all they brothers and sisters 
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are five in real sense, but the girl is firm in her statement that they are seven. Central idea of the 
poem is that any deceased dear one is never forgotten by the living person owing to mutual 
strong tie-up with the thread of love and affection. The living person thinks as if the deceased is 
alive. Here, the girl already knows that her brother and sister are no more. She knows also that 
their physical appearance is not visible, but she feels that they are alive in her memory. 

Life and death are the truths of nature. Nobody can deny them and how we can deny when we 
hear of numerous children newly born and many people of any age equally dying around the 
world. Old go and new come; it’s the cycle of the universe. Life is life until we die and it is the 
very fact that the life is going to end one day. We exactly don’t know what becomes of the 
deceased; but, we obviously know what impacts, little or more, fall on the living relatives of the 
deceased ones. 

My friends, my exposition of the poem – ‘We are seven’ is over here; but as usual, I won’t forget 
to give you a very interesting quote of Morion Howard as ‘Life is like a blanket too short.  You 
pull it up and your toes rebel, you yank it down and shivers meander about your shoulder; but 
cheerful folks manage to draw their knees up and pass a very comfortable night.’ 

Hopefully, you would have enjoyed my post. 

-Valibhai Musa 

* * * 

રસદર્શન: 

આપણ ેકાવ્યના મદુ્દાસરના ટૂાંકસારથી શરૂઆત કરીશુાં અન ે ત્યાર પછી જ આપણ ેકાવ્યનુાં વિિરણ કે વિિેચન 

જોઈશુાં. 

નાનકડી ઝૂાંપડીમાાં રહતેી માત્ર આઠ િર્ાની એક બાળકી સાથે કવિન ેકબ્રસ્તાનમાાં ભેટો થઇ જાય છે. તણેી એટલી 
બધી નાજુક છે કે પોતાની બાલ્યાિસ્થામાાં તે મતૃ્ર્ ુ વિરે્ સાિ અજાણ છે. કવિ તને ે પછેૂ છે, ‘તમે કેટલાાં  
ભાઈબહને છો? કવિ તરફ આિયાભરી નજરે જોઈ રહતેી બાળકી જિાબ આપે છે, ‘કેટલાાં િળી?  અમ ેબધાાં 
મળીને કુલ સાત છીએ!” 

કવિના સિાલો આગળ િધે છે, ’ક્યાાં છે એ બધાાં?’ 

‘બ ેતો રહ ેછે કોનિ ે(Conway)માાં અન ેબ ેગયાાં છે દકરય,ે મારી એક બહને અન ેએક ભાઈ એમ એ બ ેતો સતૂાાં 
છે, આ કબ્રસ્તાનમાાં અન ેહુાં અહીં રહુાં છાં મારી મા સાથ.ે આમ અમ ેકુલ સાત છીએ.’ કબરમાાં દટાઈ ચકેુલાાં એક 

ભાઈ અન ેએક બહનેને પણ જાણ ેકે તઓે જીિતાાં હોય તમે  તેમને કુલ સાતની સાંખ્યામાાં ગણાિી દે છે! 
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હિ ેકવિ એ બાળકીને સમજાિ ે છે કે તેનાાં મતૃ્ર્ ુપામલેાાં બાંન ેભાઈબહનેને તેણ ેહાલ જીિતાાં ભાઈભાાંડુમાાં ન 

ગણાિિાાં જોઈએ. કવિ સમજાિતાાં કહ ે છે કે,” મારી વ્હાલી ટબડુી, તુાં તો દોડાદોડ કરે છે, તારા શરીરના 
અિયિો ચતેનિાંતા છે. હિ ેજો તારાાં બ ેભાાંડુાંડા ાંને કબરમાાં સિુાડી દેિાયાાં હોય, તો હિ ેતમે પાાંચ જ ગણાઓ.” 

પરાંત,ુ  એ ભોળી બાળકી તો પોતાના કથનને સાચુાં ઠેરિિા કાંઈ કેટલીય નીચે મજુબની દલીલો કરતી રહ ેછે: 

–  હકરયાળીમાાં એક બીજીની નજીક જ આિલેી બન્ને કબરો તો તેની ઝૂપડીમાાંથી જોઈ શકાય છે. 

– એ કબરોની બાજુમાાં બેસીને, તે કેટલીય િાર મોજાાં અને રૂમાલન ેગુાંથતી હોય છે અન ેતેમના છેડાને ગડી 
િાળીન ેઓટતી રહતેી હોય છે, તો િળી ક્યારેક તે તેમન ેગીત પણ સાંભળાિતી હોય છે. . 

– તેઓ પણ જમિામાાં પોતાને સાથ આપશ ેએમ માનીન ેતે કેટલીયિાર સાાંજનુાં િાળ પણ ત્યાાં કરતી હોય છે. 

– પહલેાાં તો તેની બહને જેન (Jane) ગજુરી ગઈ હતી, ત્યારે તે પોત ેઅન ેતનેો ભાઈ જહોન (John) તેણીની 
કબર પાસ ેરમતાાં હતાાં. 

– થોડા સમય પછી, જહોન પણ ગજુરી ગયો અન ેતેની કબરને જેનની કબરની અડોઅડ જ બનાિિામાાં આિી 
હતી. 

બાળકીનાાં આ સ્પષ્ટ વિધાનો સાાંભળીન ેપણ કવિ તો તેમનો સિાલ દોહરાિે જ જાય છે, પણ બાળકી તો  “અમ ે

સાત જ છીએ” શબ્દોમાાં એટલા જ વિશ્વાસથી જિાબ િાળે છે. કવિ પણ પોતાની દલીલ આગળ આપતાાં ફરીથી 
કહ ેછે કે એ બન્ને તો મતૃ્ર્ ુપામ્યાાં છે અન ેતેઓ સ્િગામાાં છે; પણ તમેના પ્રયત્નો સફળ  થતા નથી. બાળકી તો 
પોતાની ‘અમ ેતો સાત, સાત ને સાત જ છીએ’ ની પોતાની માન્યતામાાં અફર રહ ેછે. 

પહલેી નજરે આ કાવ્ય તેની સરળતા અન ે પ્રિાકહતાની દૃષ્ષ્ટએ એક બાળકાવ્ય જ જણાઈ આિ,ે પણ અહીં 
સચ્ચાઈ અન ેજૂઠાણાનુાં દલીલબાજી દ્વારા કવિ અન ેકાવ્યના બાળકીપાત્ર િચ્ચ ેિાક્દુ્ધ ખેલાય છે. કવિ પોતાના 
પક્ષે િાસ્તિમાાં તેઓ પાાંચ જ ભાાંડુરાાં છે તમે સાચુાં ઠરાિિાાં પ્રયત્ન કરે છે, પણ બાળકી તો ‘અમ ેસાત જ છીએ’ 

એિા પોતાના કથન ઉપર અડગ રહ ે છે. કાવ્યનો કેન્દ્રિતી વિચાર એ છે કે  જીવિત કોઈપણ જણ,  પ્રેમ અન ે

લાગણીના મજબતૂ તાંતનુા બાંધનને કારણ,ે પોતાના મતૃ વપ્રયજનને કદાવપ ભલૂી શકતુાં નથી હોત ુાં. જીવિત 

વ્યસ્ક્ત પોતાના મતૃ સ્નેહીને જીિતુાં જ માન ે છે. પ્રસ્તતુ કાવ્યમાાં પેલી નાની બાળકી જાણ ેતો છે જ  કે તેનાાં 
ભાઈબહને હિ ેજીવિત  નથી. તેણી એ પણ જાણ ેછે કે તેમનુાં ભૌવતક સ્િરૂપ દૃશ્યમાન નથી, આમ છતાાંય  તેણી 
પોતાની યાદદાસ્તમાાં તમેન ેજીિાંત જ અનભુિે છે. 
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જીિન અન ેમતૃ્ર્ ુતો કુદરતનાાં સત્યો છે. કોઈપણ વ્યસ્ક્ત આ સત્યન ેનકારી શકે નકહ, અને આપણે તેમને કેિી 
રીતે નકારી પણ શકીએ જ્યારે કે આપણે આપણી આસપાસ કેટલાાંય નિાાં બાળકોન ેજન્મતાાં સાાંભળતા હોઈએ 

અન ેએ જ પ્રમાણે કોઈપણ ઉંમરનાાં ઘણાાં લોકો વિશ્વભરમાાં અિસાન પણ પામતાાં હોય!  જૂનાાં જાય અન ેનિાાં 
આિે  એ તો દુવનયાનો ઘટનાક્ર્મ છે. આપણે જ્યાાં સધુી મતૃ્ર્ ુપામીએ નકહ, ત્યાાં સધુી આપણુાં જીિન એ જીિન છે 

અન ેએ પણ સનાતન સત્ય છે કે કોઈ એક કદિસ ેજીિનનો અંત પણ અિશ્ય આિિાનો જ છે.  મતૃ્ર્ ુપિાતડ શુાં 
થાય છે તેની તો આપણને પાકી ખબર નથી; પણ, પાછળ જીિતાાં રહી ગએલાાં સગાાંઓ પર મતૃ્ર્ ુપામેલાાંની 
થોડ ેઘણ ેઅંશ,ે શુાં અસર થાય છે તે, દેખીતી રીતે તો આપણે જાણીએ જ છીએ. 

વમત્રો, ’અમ ેસાત છીએ’ કાવ્યનુાં વિિરણ તો અહીં પરુૂાં થાય છે; પણ દરેક િખતની જેમ હુાં તમને મોકરઅન હૉિડા 
(Morion Howard) નુાં  એક અિતરણ આપિાનુાં નહી ચકુૂાં. “જીિન એ એકદમ ટૂાંકા ધાબળા સમાન છે. જો તેન ે

જરા િધારે ઉપર ખેંચીએ તો પગનાાં આંગળાાં બળિો કરતાાં હોય તેમ ઊઘાડાાં થઈ જતાાં હોય છે, અન ેજો તેન ે

થોડો િધારે નીચે ખેંચીએ તો ખભામાાંથી ઠાંડીનુાં લખલખુાં નીકળી જતુાં હોય છે; પરાંત ુખશુહાલ લોકો તો પોતાના 
ઢીંચણ ઊંચા ખેંચી લઈન ેરાતની હૂાંફને માણી લેતાાં હોય  છે.” 

આશા રાખુાં છાં કે આ વિિરણ આપને ગમ્ર્ુાં હશ.ે 

-વલીભાઈ મસુા (લેખક) 

-અર્ોકભાઈ વૈષ્ણવ (ભાવાનવુાદક) 
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વાસંળી વેિનારો - The Flute Vendor by Umashankar Joshi (26) 

મારા વમત્ર શરદભાઈ શાહ,ે થોડા સમય પહલેાાં મારા આ પ્રકારના લખે – વિચલયમ િડડાઝિથા (William 

Wordsworth)નુાં અંગ્રેજી કાવ્ય ‘We Are Seven’ (અમ ેસાત) ઉપર કટપપણી કરી હતી. તેમના અચભપ્રાય મજુબ, 

ગજુરાતી કે કહિંદી કે ભારતની કોઈપણ પ્રાાંતીય ભાર્ાઓમાાં લખાતી કવિતાઓમાાં અંગ્રેજીમાાં લખાતી કવિતાઓ 

કરતાાં િધારે રસ અન ેસૌંદયા હોય છે. જેના જિાબમાાં મારુાં કહવે ુાં હતુાં કે કોઈ એક ભાર્ામાાં બીજી ભાર્ાઓ કરતાાં 
િધારે સારુાં સાકહત્ય થતુાં જ હોય છે, તેવુાં સિાસામાન્ય તારણ કાઢી લેવુાં ઉચચત નથી. ભારતીય ભાર્ાઓનુાં 
સાકહત્ય બહ ુ જ ઉત્કૃષ્ટ હોિા છતાાં િૈવશ્વક સ્તરે તેનો બહ ુ પ્રસાર નથી થયો તે સાચુાં છે. જે સાકહત્ય અન્ય 

આંતરરાષ્રીય ભાર્ાઓમાાં લખાય કે તેમાાં અનિુાકદત થાય તે  સાકહત્યન ે જ િૈવશ્વક ક્ષેત્રે પ્રવસન્ધ્ધ મળિાની 
શક્યતાઓ િધારે રહ ેછે અન ેતેમ થવુાં એ સ્િાભાવિક પણ છે. 

અંગ્રેજીમાાં જેનો અનિુાદ ‘The Flute Vendor’ શીર્ાક હઠેળ થયો છે, તે સ્િગાસ્થ શ્રી ઉમાશાંકર જોશી (૧૯૧૧-

૧૯૮૮)ના મળૂ ગજુરાતી કાવ્ય “િાાંસળી િેચનારો’નુાં રસદશાન કરાિિાનુાં મેં આજે નક્કી કર્ુું છે. જ્યારે જ્યારે 

પણ ગજુરાતી ભાર્ા અન ે તેના સાકહત્યની ક્યાાંય પણ ચચાા થતી હશ,ે ત્યારે ત્યારે  શ્રી ઉમાશાંકર જોશીના 
નામનો ઉલ્લેખ થયા વિના રહશેે નકહ. તઓેશ્રી લબ્ધપ્રવતષ્ષ્ઠત સાકહત્યકાર છે. સાકહત્ય ક્ષેત્રનાાં કાંઈ કેટલાાંય 

સન્માનો અન ેચખતાબો તેમન ેમળ્યાાં છે. 

એક આડિાત તરીકે હુાં આપને જાણ કરિાની લાલચ રોકી નથી શકતો કે મારા અનસુ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસકાળ 

દરમ્યાન, મહાવિદ્યાલયના િાવર્િકોત્સિના ભાગ રૂપે યોજાયલે શીઘ્ર િક્તવ્ય સ્પધાામાાં  બીજુ ાં સ્થાન પ્રાપત 

કયાાન ુાં પ્રમાણપત્ર તે ઉત્સિના મખુ્ય મહમેાન એિા શ્રી ઉમાશાંકર જોશીના હાથે મેં મેળવ્ર્ુાં હતુાં. અજાણ વિર્યની 
ચચઠ્ઠીિાળા પરબીકડયામાાં તે કદિસ ે મારે ભાગ ે “આજે જો મહાત્મા ગાાંધી હયાત હોત તો…’ એ વિર્ય ઉપર 

બોલિાનુાં થર્ુાં હતુાં. 

આપણ ેકાવ્યની ચચાા હાથ પર લઈએ તે પહલેાાં િાચક્ન ેતે કાવ્યનો પકરચય પણ થિો જોઈએ. આમ પહલેાાં 
મળૂ ગજુરાતીમાાં અન ેપછી તેના અંગ્રેજી અનિુાદ સ્િરૂપે એ કાવ્યન ેઅહીં નીચે પ્રસ્તતુ કરુાં છાં. 

* * * 

વાસંળી વેિનારો 

 

’ચચ્ચાર આને! 
હલેી અમીની િરસાિો કાને! 
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ચચ્ચાર આન!ે 

હૈયાાં રૂાંધાયાાં િહિો ન શાન!ે’ 

મીઠી જબાને લલચાિી હૈયાાં, 
રસ ેપરૂા કકિંત ુખીસ ેઅધરૂા, 
શ્રમીણકોન ેઅમથુાં કરબાિતો, 
બરાડતો જોરથી બાંસીિાળો. 

ઘરાક સાચા સણુિા ના પામ ે

િેગે જતી ગાડી મહીં લપાઈ જે 

બાંસી સણુાંતા પ્રણયોવમિગોષ્ષ્ઠની. 

‘ચચ્ચાર આને!’ 
ના કોઈ માન ે

અન ેખભ ેિાાંસળી-જૂથ એનુાં 
થર્ુાં ન સ્હજેે હળવુાં, ભમ્યો છતાાં! 

‘ચચ્ચાર આને!’ 
લો, ને રમો રાતદી સ્િગા તાને! 
‘ચચ્ચાર આન?ે’ 

‘દે એક આને!’ 
‘ના, ભાઈ, ના, ગામ જઈશ મારે, 

છો ના ખપી! ઈંધણથી જશે નહીં. 
ચચ્ચાર આન!ે બસ ચાર આને!! 

પાછા િળાંતાાં, પછી જૂથમાાંથી 
ખેંચી મજાની બસ એક બાંસી, 
અર્ાઢની સાાંજની ઝરમરોમાાં 
સરૂો તણાાં રાંગધન ુઉડાિતી, 
એણેય છેડી ઉરમાાંથી ઝરમરો!. 

જીિાંત આિી સણુી જાકહરાત, કો 
બાર મહીંથી જરી બ્હાર ઝૂકતી 



103 
 

બોલાિતી તાલી સ્િરેથી બાલા. 
 

હિ ેપરાંત ુલયલીન કાન, 

ઘરાકનુાં લેશ રહ્ુાં ન ભાન! 

 

– ઉમાર્કંર િોર્ી 

* * * 

A Flute Vendor 

“Four annas1 a piece! 
Have a shower of nectar 
deluge your ears! 
Four annas a piece! 
Why not let 
your suffocated hearts gush?” 

Cried loudly the flute vendor 
enticing with a sweet tongue 
the bosoms 
of those relishing melody 
but with empty pockets, 
unfairly tormenting the toilers! 

The genuine customers 
were bereft of music. 
Cozily listening to the flute 
of amorous words 
were those 
speeding in cars. 

“Four annas a piece!” 
And despite wandering 
no one bought 
and the burden of the bunch 
on his shoulders 
diminished not. 

“Four annas only! 
Buy and revel 
day and night 
in heavenly melody!” 
“Four annas each?” 
“Sell for an anna.” 
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“No sir, no. 
Will return to my village 
though they remain unsold. 
This is no firewood stock. 
Four annas each. 
Only at four annas a piece.” 

Turning back, he picked 
a nice one from the bunch of flutes. 
In the drizzle of Ashadh2 
he too began to spray from his heart 
a fount of rainbow notes! 

Hearing this live display 
a maid from a window peeped 
beckoned him with a clap. 

Ears immersed in lilt the vendor 
remained oblivious of the customer. 

– Umashankar Joshi 

An anna was one-sixteenth of a rupee. Now, 4 annas = INR 0.25 

The first month of monsoon 

* * * 

Exposition: 

This is a Free verse poem i.e. without any metre/s written in free style rhyme and also just like 
telling a story on a particular episode. The hero of the poem is both a workman and also an 
artist. In the beginning of the poem, his role seems to be of a hawker or a vendor of flutes. By 
carrying the bunch of flutes on his shoulder, he verbally advertises for his product in his different 
slogans spoken in flowers of speech. All his efforts prove to be in vain. The certain class of the 
people have no any value of flutes in their minds. The flute is just like a commodity for them 
made of a narrow hollow bamboo with very simple workmanship of some holes to be opened 
and closed with the finger-tips while blowing the air from mouth from one end of the flute played 
vertically or horizontally. Some labor-like poor people cannot afford four annas of the flute and 
hence they bargain and demand the flute at one anna a piece. 

In my view the original Gujarati text of the translated line as “This is no firewood stock” indicates 
that he would rather use the unsold flutes as fire-wood but won’t sell the flute for one anna. He 
wandered and wandered through streets but the burden of the flutes did not decrease from his 
shoulder. He was not disappointed with the flop day of his business. He drew a flute from the 
bunch and began to play. This was his live advertisement and as a result a girl gets attracted. 
She leaned from the window and by clapping tried to call him for the purchase of a flute. But 
now, the flute vendor was engrossed in playing the flute and therefore he could not pay 
attention towards this prospective customer. His ears were engaged with hearing the tune of his 
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flute. This time he was neither a workman nor a salesman of the flutes, but he was an Artist, a 
true Artist. 

Thus the poem ends in such style of a Shakespearian Sonnet as “Ears immersed in lilt; the 
vendor, remained oblivious of the customer.” 

– Valibhai Musa 

રસદર્શન: 

કોઈ એક ઘટનાન ે િણાિતુાં આ મકુ્તછાંદ – કોઈપણ માત્રા વિનાનુાં/મકુ્તપ્રાસ શૈલીમાાં લખાયેલુાં – કાવ્ય છે. 

કાવ્યનો નાયક કામદાર પણ છે, અન ેકલાકાર પણ છે. કાવ્યની શરૂઆતમાાં તે િાાંસળી િેચનારની ભવૂમકામાાં 
રજૂ થાય છે. કાવ્યમય, શ્ર ૃાંગાર રસસભર અન ે મૌચખક જાહરેાતસમી  ભાર્ામાાં તે પોતાના ખભા ઉપરના 
િાાંસળીજૂથમાાંની િાાંસળીઓને િેચિાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ તેમાાં તે સફળ થતો નથી, કેટલાક મહનેતકશ 

િગાના લોકોન ેમન િાાંસળીનુાં કોઈ મલૂ્ય જ નથી હોત ુાં.  તેમને મન તો તે એક લાાંબી નળી જેિા િાાંસમાાં, જેમાાંનાાં 
કોઈક કાણાાંન ે આંગળીઓથી બાંધ કરો, કોઈકન ે ખલુ્લાાં રાખો અન ે એક છેડથેી ૂાંક મારો એિી, સામાન્ય 

કારીગીરીની, કાણાાં પાડલે એિી એક િસ્તથુી િધારે કાંઈ જ નથી.  મજૂર જેિા કોઈ ગરીબ િગાના કેટલાક 

લોકોન ેિાાંસળીની ચાર આનાની કકિંમત પોર્ાતી નથી, તેથી તેઓ તેન ેએક આનામાાં ખરીદિા માટે રકઝક કરે 

છે. 

આ કાવ્યના ગજુરાતી પાઠ મજુબ મારા મતે, “છો ના ખપી! ઇંધણથી જશે નહીં” નો એ અથા અચભપ્રેત છે કે 

િાાંસળીને એક આનામાાં િચેિાના બદલ,ે  ન િેચાયેલી િાાંસળીઓને ઇંધણનાાં લાક્ડાાં તરીકે ઉપયોગમાાં લઈ 

લેિાની તનેી  તૈયારી એ પોતાની કલાકાર તરીકેની ખમુારીની દ્યોતક છે. શેરીએ શેરીએ તેની રઝળપાટન ેઅંત ે

પણ તેના ખભા ઉપરનો ભાર જરા પણ હળિો થતો નથી. એ કદિસની તેના ધાંધાની સકરયામ વનષ્ફળતાએ તેન ે

હતાશ નથી કરી નાખ્યો. હિે, તે તેના િાાંસળીઓના જથ્થામાાંથી સરસ મજાની એક િાાંસળીને ખેંચીન ે હોઠે 

લગાડીને  તેના સરૂોને િહિેડાિિાનુાં શરૂ કરે છે. આ હતી તેની જીિાંત જાહરેાત, જેનાથી એક બાળકી તેના 
તરફ  આકર્ાાય પણ છે. બારીમાાંથી ઝૂકીને, હાથેથી તાળી પાડીને તે બાળકી િાાંસળીિાળાને બોલાિિા મથ ેછે. 

પરાંત,ુ હિ ેિાાંસળીિાળો તો પોતાના તાનમાાં એિો મશગલૂ છે કે તેના આ સાંભવિત ગ્રાહક તરફ  તેનુાં ધ્યાન જ 

જતુાં નથી. તનેા કાનમાાં તો તેની જ િાાંસળીનુાં ગુાંજન ગુાંજ્યા કરે છે. આ િખતે નથી તો તે િાાંસળીનો કારીગર કે 

નથી િાાંસળીનો વિિેતા; તે તો હિ ેએક કલાકાર, એક્માત્ર સાચો કલાકાર જ છે! 

આમ આ કાવ્ય પણ શેક્સવપરીઅન ઢબના  સૉનેટની જેમ આ શબ્દોમાાં અંત પામ ેછે કે ‘હિ ેપરાંત ુલયલીન કાન, 

ઘરાકનુાં લેશ રહ્ુાં ન ભાન!’ 
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-વલીભાઈ મસુા (લેખક) 

-અર્ોકભાઈ વૈષ્ણવ (ભાવાનવુાદક)  

[Courtesy: Gujarati Sahitya Parishad, Ahmedabad; Gujarati Lexicon and ‘Beyond The Beaten 
Track: Offbeat Poems from Gujarat (Heritage Collection) for “A Flute Vendor”, English version of 

Gujarati Poem “િાાંસળી િેચનારો” written by the Late Umashankar Joshi, the renowned Gujarati 

Poet.]         
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રાણીની હરીફ – ‘The Queen’s Rival’ by Sarojini Naidu (27) 

Preface 

I am here to present my exposition of an English Poem “The Queen’s Rival”  composed by 
Sarojini Naidu who was a celebrated woman of letters of her times as the great poetess and 
was also honored with the title of “The Nightingale of India”. The theme of the poem in 
exposition is based on a tale from a book “Arabian Nights’. The original author of the book is 
unknown, but it is translated in many languages of the world. The book with the title as “New 
Arabian Nights’ in English was translated by Robert Louis Stevenson. Andrew Lang also had 
written the same book in English. In Gujarati also, we can have the said book under the Title 
“Arbastaan-ni- Vaato. Over the centuries, the countless editions of the Arabian Nights have 
been published. 

The original text of the poem in three parts is as follows: The poem is taken from “The Golden 
Threshold”, the first volume of verse published in 1905 by Sarojini Naidu. 

-Valibhai Musa 

* * * 

The Queen’s Rival 

 
I 

QUEEN GULNAAR sat on her ivory bed, 
Around her countless treasures were spread; 
Her chamber walls were richly inlaid 
With agate, porphyry, onyx and jade; 

The tissues that veiled her delicate breast, 
Glowed with the hues of a lapwing’s crest; 
But still she gazed in her mirror and sighed 
“O King, my heart is unsatisfied.” 

King Feroz bent from his ebony seat: 
“Is thy least desire unfulfilled, O Sweet? 
“Let thy mouth speak and my life be spent 
To clear the sky of thy discontent.” 

“I tire of my beauty, I tire of this 

Empty splendour and shadow-less bliss; 
“With none to envy and none gainsay, 
No savour or salt hath my dream or day. 
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” Queen Gulnaar sighed like a murmuring rose: 
“Give me a rival, O King Feroz.” 

 

II 
 
King Feroz spoke to his Chief Vizier: 
“Lo! ere to-morrow’s dawn be here, 
“Send forth my messengers over the sea, 
To seek seven beautiful brides for me; 

“Radiant of feature and regal of mien, 
Seven handmaids meet for the Persian Queen.” 
Seven new moon tides at the Vesper call, 
King Feroz led to Queen Gulnaar’s hall 

A young queen eyed like the morning star: 
“I bring thee a rival, O Queen Gulnaar.” 
But still she gazed in her mirror and sighed: 
“O King, my heart is unsatisfied.” 

Seven queens shone round her ivory bed, 
Like seven soft gems on a silken thread, 
Like seven fair lamps in a royal tower, 
Like seven bright petals of Beauty’s flower 

Queen Gulnaar sighed like a murmuring rose 
“Where is my rival, O King Feroz?” 

III                          

When spring winds wakened the mountain floods, 
And kindled the flame of the tulip buds, 
When bees grew loud and the days grew long, 
And the peach groves thrilled to the oriole’s song, 

Queen Gulnaar sat on her ivory bed, 
Decking with jewels her exquisite head; 
And still she gazed in her mirror and sighed: 
“O King, my heart is unsatisfied.” 

Queen Gulnsar’s daughter two spring times old, 
In blue robes bordered with tassels of gold, 
Ran to her knee like a wildwood fay, 
And plucked from her hand the mirror away. 

Quickly she set on her own light curls 
Her mother’s fillet with fringes of pearls; 
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Quickly she turned with a child’s caprice 
And pressed on the mirror a swift, glad kiss. 

Queen Gulnaar laughed like a tremulous rose: 
“Here is my rival, O King Feroz.” 

-Sarojini Naidu  

Synopsis of the poem : 

Feroz is the king of Persia. Gulnaar is his queen. In spite of the pompous palace life, the queen 
is not satisfied at heart. Though she is beautiful, she is longing for her rival. Sighing like a 
murmuring rose, she asks the king to give a rival to her who can compete with her beauty. On 
demand of Gulnaar, the king marries seven beautiful brides and asks them to live with Gulnaar 
as her maid-servants. The seven queens were supposed to be Gulnaar’s rivals, but she 
continues to gaze in her mirror saying all the times that her heart was not satisfied with all those 
so called rivals. 
 
After some years, the queen Gulnaar gives birth to a baby-girl. When the princess becomes two 
years old, she runs to her knees to the Queen and snatches the mirror away from her hand. 
Then she wears her mother’s hair-band around her head and presses her swift kiss on mirror. 
This very innocent gesture of the child makes Gulnaar laugh like a rose trembling on a plant 
with soft wind. She exclaims with joy, ‘Here is my rival, O King Feroz.” 

Exposition : 

When we go through the poem under discussion, we do come to the concluding outcome of our 
study that Sarojini Naidu was really a natural, proficient and born poetess of her times. The 
narrations of Gulnaar’s bed, her chamber and her fabric are such attractive with flower of 
speech that we would like to read those stanzas again and again in spite of the use of difficult 
words for various gems. The colorful muslin covering her delicate chest is compared with the 
crest of a bird named lapwing. But, in spite of her happiness, she gazed in her mirror and sighed 
saying, “O King, my heart is unsatisfied.” 
 
While proceeding further, we come across the romantic dialogues spoken by both King Feroz 
and Queen Gulnaar as below: 

“Is thy least desire unfulfilled, O Sweet? Let thy mouth speak and my life be spent. To clear the 
sky of thy discontent” said the King. 

The Queen said, “I tire of my beauty, I tire of this, Empty splendor and shadow-less bliss; With 
none to envy and none gainsay (rejoin), and savor (taste) or salt hath my dream or day.” 

Queen Gulnaar sighed and said, “Give me a rival, King Feroz”. King Feroz ordered to his chief 
Vizier to send messengers over the sea to look for seven beautiful brides. The King said that the 
brides should be of glowing beauty and be appointed to be in attendance to the Queen. 
They all stood with such stunning beauty that they looked like a necklace of seven gems of 
attractive colors on a silken thread. In other words to say, the queens looked like seven beautiful 
lamps in a royal tower and seven bright petals of a most beautiful flower. Yet, Queen Gulnaar 
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sighed and expressed her dissatisfaction saying, “King Feroz, where is my rival?” Against this 
background, Queen Gulnaar sat on her ivory bed adorning her delicate hair with precious 
jewels. She gazed in the mirror and sighed, “O King, my heart is still dissatisfied”. 

Prior to the concluding part of the poem, the poetess highlights a delicate psychological point 
that any power, prosperity or beauty if vested in one person becomes the cause of 
dissatisfaction at long. Rivalry in any field or aspect of life is the most essential factor for mental 
happiness and satisfaction. Monopoly, at long last, becomes like boredom. Human mind always 
longs for competition. It is the human nature that wishes that the efficiency, richness, strength, 
capability or beauty should be challenged by somebody. One should have opportunity of being 
tested one’s own worthiness of merits. Here, the Queen Gulnaar is unhappy in absence of any 
rival in case of her beauty. She was not satisfied with the rivalry of seven queens. When the 
poem seems advancing to its end, a turning point arises all of a sudden. Gulnaar is then lucky 
enough to have a powerful competitor. Her competitor is nobody else but her two years old 
daughter herself. 

One day, Queen Gulnaar’s two year old daughter was adorned with precious dress. The child, 

like a fairy in a forest, rushed to the Queen and snatched the mirror away from her hand. Then 

the child quickly wore her mother’s hair-band. Suddenly, with a child-like move, she planted 
happily a kiss on the mirror. Queen Gulnaar laughed like a quivering rose, saying, “O King 
Feroz, look, here is my rival”. 

Summing up, Gulnaar realized that her daughter was the real rival of hers. Then the poem 
dramatically ends with the reality of life that the parents are always happy when they see their 
young ones playing and doing various innocent actions and tricks around them. The poetess 
has successfully presented the psychological point of mothering and motherhood through these 
sonnet-like three parts of the poem. 

-Valibhai Musa 

* * * 

ઉપોદ  ઘાર્ : 

હુાં એક અંગ્રજેી કાવ્ય ‘રાણીની હરીફ’નુાં રસવિિરણ રજૂ કરી રહ્યો છાં. કાવ્યનાાં સર્જક સરોજજની નાયડુ છે. તેઓ 

પોતાના સમયનાાં સાકહત્યસર્જનમાાં બહ ુ જ અચગ્રમ સ્થાન શોભાિતાાં વિખ્યાત કિવયત્રી હતાાં અન ે

જે ‘કહિંદુસ્તાનની બલુબલુ’ ના હલુામણા ચબરૂદથી પણ ઓળખાતાાં હતાાં. કાવ્યનુાં વિર્યિસ્ત ુ ‘અરેબીયન 

નાઈટ્સ’ માાંની િાતાા ઉપર આધાકરત છે. આ પસુ્તકના મળૂ લેખક કોણ છે તનેી કોઈન ેખબર નથી, પણ વિશ્વની 
ઘણી ભાર્ાઓમાાં તનેા અનિુાદો થઈ ચકૂ્યા છે. રોબટા લઈુસ સ્ટીિન્સન ે (Robert Louis Stevenson) ‘ન્ર્ ુ

અરેબીયન નાઈટ્સ’ શીર્ાકે અંગ્રજેીમાાં અનિુાદ કયો હતો. આ જ શીર્ાકિાળાં એક અન્ય પસુ્તક એન્્્ ુ

લેંગ ે(Andrew Lang) પણ લખ્ર્ુાં છે. આ પસુ્તક ગજુરાતીમાાં ‘અરબસ્તાનની િાતો’  શીર્ાકે ઉપલબ્ધ છે. 

સદીઓથી ‘અરેબીયન નાઈટ્સ’ની અસાંખ્ય આવવૃત્તઓ પ્રવસદ્ધ થઈ ચકૂી છે. 
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મળૂ અંગ્રેજીમાાં લખાએલુાં ત્રણ ભાગમાાંન ુાં આ કાવ્ય અન ેતેનો ગજુરાતી અનિુાદ નીચ ેઆપયો છે. આ કાવ્ય 

સરોજજની નાયડુના ૧૯૦૫માાં પ્રકાવશત થએલા પ્રથમ કાવ્યસાંગ્રહ ‘The Golden Threshold’ (સોનાનો 
ઉંબરો)માાંથી લીધુાં છે. 

-વલીભાઈ મસુા 

* * * 

રાણીની હરીફ 

I 

બેગમ ગલુનાર એના હાથીદાાંતના પલાંગ પર ચબરાજમાન છે, 

તેની આસપાસ િેરાયેલાાં પડયાાં છે અમલૂ્ય અસાંખ્ય રત્નો; 
અકીક, માણેક, ગોમેદ અન ેહકરત રત્નો થકી 
જડલે હતી શયનકક્ષની દીિાલો; 

તેનાાં િક્ષસ્થળન ેઆિરતુાં જાળીદાર િસ્ત્ર,, 

ટીંટોડીની કલગીતણી રાંગછટાશુાં ઝગમગતુાં, 
છતાાંય, આયનાની સામ ેનજર કરી તેણી વનસાસો નાખી િદતી, 
“ઓહ જહાાંપનાહ, મારુાં કદલ બેકરાર છે!” 

જહાાંપનાહ ફીરોઝ ઝૂક્યા તેમના અબનસૂના વસિંહાસન પરથી: 
“મીઠડી, તારી નાનીશી ખ્િાહીશ પણ કોઈ અધરૂી છે? 

તો હકુમ કર અન ેમારી જાન હાચઝર છે, 

તારા અસાંતોર્ના ધ ૂાંધળા આસમાનને સ્પષ્ટ કરિા!” 

“મારા સૌંદયાથી હુાં કાંટાળી ગઈ છાં અન,ે 

જૂઠી જાહોજલાલી અન ેછાયાહીન સ્િગીય સખુથી પણ; 

ન કોઇ અદેખાઈથી જલિાિાળાં, ન કોઈ પડકારનો હુાંકાર, 

ખ્િાબોમાાં કે જાગવૃતમાાં ન તો મીઠાશ કે ખારાશ!” 

ગણગણતા ગલુાબની જેમ, બેગમ ગલુનારે વનઃસાસો નાાંખ્યો: 
“હ ેમારા બાદશાહ ફીરોઝ, મને લાિી આપો મારી હરીફ.” 

II 



112 
 

જહાાંપનાહ ફીરોઝે મખુ્ય િજીરને કર્ુું ફરમાન, 

“સણુો, કાલની પરોઢ થતાાં પહલેાાં, 
આપણા કાસદોને સાત સમાંદર પાર મોકલો, 
મારા સારુ સાત સુાંદર કન્યા શોધી કરો હાજર.” 

દીન્પતમાન મખુાકૃવત, અન ેશાહી સાંસ્કારો ધરાિતી, 
પવશિયાની બગેમની તહનેાતમાાં સાત સુાંદરીઓ, 

સાંધ્યા સમયે એકમના ચાાંદની ભરતી સમી સાત 

સુાંદરીઓને બાદશાહ ેબેગમન ેનજરાણ ેધરી. 

શિુના તારાસમ દેખાતી એિી સુાંદરી બતાિતાાં બાદશાહ િદે, 

“બેગમ ગલુનાર, તારા સારુ લાવ્યો છાં તારી આ હરીફ.” 

પણ, તેણી તો આયના સામ ેમીટ માાંડી વનસાસાસહ િદે: 

“મારા બાદશાહ, હૃદય ેમારે હજુય અસાંતોર્ છે!” 

હાથીદાાંતના પલાંગ ફરત ે સાત રાણીઓ ઝગમગ,ે, 

જાણ ેરેશમની દોર પર પરોિલેાાં સાત નમણાાં રત્નો, 
જાણ ેશાહી વમનાર પર ટમકતા સાત દીિડા, 
જાણ ેસુાંદરતમ ૂલની સાત ચમક્તી પાાંખડીઓ! 

બેગમ ગલુનાર તો કણસતા ગલુાબની જેમ હજુય વન:શ્વસે છે, 

“મારા બાદશાહ ફીરોઝ,  ક્યાાં છે મારી હરીફ?” 

III 

િસાંતના િાયરાએ જ્યારે પહાડોમાાં ઝરણાાંનાાં પરૂ જગવ્યાાં, 
ટ્લૂીપની કળીઓના અંકુરને પ્રજ્િચલત કરી દીધા, 
મધમાખીઓનુાં ગુાંજન ગુાંજી ઊઠ્ુાં અન ેકદિસ જ્યારે લાંબાયો,, 
િળી ઑકરયલ પક્ષીનાાં ગીતોથી જ્યારે પીચફળછેદ કાંપી ઊઠયા; 

ત્યારે બેગમ ગલુનાર તેના હાથીદાાંતના પલાંગ પર બેઠી, 
તેનાાં મનોહર મસ્સ્તષ્કન ે ઘરેણાથી સજાિે છે; 

મીટ તેની માંડાઈ છે આયના પર અન,ેહોઠ પર છે વનઃશ્વાસ : 

“મારા બાદશાહ સલામત, કદલ હજુય છે મારુાં અસાંતષુ્ટ!” 
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સોનેરી ૂમતાાંથી ભરેલ િાદળી જામામાાં શોભતી, 
ગલુનાર બગેમની બ ેિર્ાની કળીશી બાળકી, 
િનની નટખટ પરીશી દોડતી જઈ ચડ ેતેણીની ગોદમાાં, 
ઝૂાંટિી લ ેઆયનો વનજ માતના કર મહીંથી. 

અમ્મીજાનની મોતીઓ ભરી કેશગુાંફન સેરન ે

પોતાનાાં નાજુક ઝુલ્ફમાાં લગાિી ત્િકરત, 

બાળસહજ વમજાજે ચક્કર ચક્કર  ફરતી, 
અધીર ખશુખશુાલ ચમુી જડ ેઆયનાને, 

ઝૂમતા ગલુાબસમ બગેમ ગલુનાર હસી પડી, 
‘ઓ બાદશાહ ફીરોઝ, જુઓ જુઓ, આ જ છે મારી હરીફ!’ 

– સરોજિની નાયડુ (કવવયત્રી) 
-વલીભાઈ મસુા (ભાવાનવુાદક) 

કાવ્યસાર : 

ફીરોઝ પવશિયાનો બાદશાહ છે. તેની જજિંદગી ઝાકમઝાળ છે. ગલુનાર તેની બગેમ છે. પરાંત ુબેગમ કદલથી ખશુ 

નથી. તેણી બનેમનૂ છે, નખવશખ સુાંદર પણ છે; પરાંત ુતણેી કણસતા ગલુાબની જેમ વન:સાસો નાખતી પોતાની 
કોઈ હરીફ ઝાંખ ેછે. બાદશાહ સાત અવત સુાંદર કન્યાઓન ેપરણીન ેતેમને ગલુનારની બાાંદીઓ તરીકે રાખ ેછે. આ 

સાત નિી બેગમોન ેગલુનારની હરીફો તરીકે લાિિામાાં આિી હતી. આમ છતાાંય ગલુનાર તો આયનામાાં મીટ 

માાંડી રહીને પોતાની હરીફ માટેનો બળાપો વ્યક્ત કરતી જ રહ ેછે. 

થોડાાં િર્ો પછી બેગમ ગલુનાર પતુ્રીને જન્મ આપ ે છે. બ ેિર્ાની શાહજાદી ગોઠચણયાાં ભરતીભરતી બગેમની 
ગોદમાાં ચઢી જાય છે. અમ્મીની કેશગુાંફનમાાંની સેરન ેપોતાનાાં નાજુક જુલ્ફમાાં લગાિતી તેણી માતાની પાસેથી 
આયનો છીનિી લ ેછે. ગોળગોળ ફરતી તણેી આયનાન ેતીવ્ર ચમૂી ભરી દે છે. કુાંિરીની આ માસમુ અદા ઉપર 

િારી જતી બેગમ ગલુનારના ચહરેા ઉપર માંદ પિનની લહરેથી ઝૂમી ઊઠતા ગલુાબ જેવુાં સ્સ્મત કરતાાં તણેી 
સાનાંદાિયા બોલી ઊઠે છે : “બાદશાહ સલામત, જુઓ જુઓ, મને મળી ગઈ મારી હરીફ!” 

રસવવવરણ : 

જેમ જેમ આપણ ેઆ કાવ્યન ેિાાંચતાાં જઇએ છીએ તેમ તમે સરોજજની નાયડુ આપણી નજરોમાાં તેમના સમયનાાં 
એક સ્િાભાવિક, વનપણુ અન ેજન્મજાત કિવયત્રી તરીકે િધારે ને િધારે આરૂઢ થતાાં જાય છે.  તેમણ ેગલુનારનો 
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પલાંગ, તેનો શયનકક્ષ, તેનુાં ઝીણુાં જાળીદાર અંગિસ્ત્ર િગેરેને સરસ એિી આલાંકાકરક ભાર્ામાાં િણાવ્યાાં છે. 

વિવિધ પ્રકારનાાં રત્નો માટે ભારે શબ્દો પ્રયોજિામાાં આવ્યા હોિા છતાાં તે આપણન ેજરાય કઠતા નથી અન ે

આપણે તેમને િારાંિાર િાાંચતાાં  રહીએ છીએ. તેના િક્ષસ્થળને ઢાાંકતા મલમલને તમેણે બલુબલુની કલગીની 
ઉપમા આપી છે. આટઆટલી ખશુીઓ અન ેિભૈિ હોિા છતાાં બેગમ તો આયના સામ ેમીટ માાંડીને ઝુરાપો કરતી 
બબડયા જ કરે છે કે “હ ેમારા બાદશાહ સલામત, હુાં કદલથી જરાય ખશુ નથી.” 

આગળ જતાાં બેગમ અન ે બાદશાહ િચ્ચેના પ્રેમઝરતા ભાવકુ સાંિાદો પણ આપણન ે માણિા મળે છે. 

બાદશાહનો બેગમ પરત્િેનો અનહદ પ્રેમ આ શબ્દોમાાં વ્યક્ત થાય છે : ‘મારી મીઠડી, તારી નાનીશી પણ કોઈ 

ખ્િાકહશ અધરૂી છે?  તો હકૂમ કર અન ેતારા અસાંતોર્ના ધ ૂાંધળા આકાશન ેચોખ્ખુાં કરિા હુાં મારી જજિંદગી પણ 

ન્યોછાિર કરિા તૈયાર છાં.’ 

એ જ રીતે બેગમની તડપનો અહસેાસ થાય છે આ સાંિાદમાાં કે‘મારા આ સૌંદયાથી હુાં કાંટાળી ગઈ છાં. મને મારી 
આ જૂઠી જાહોજલાલી અન ે વિર્ાદરૂપી છાયાવિહીન સ્િગીય આનાંદ જરાય ગમતાાં નથી. મારી ઇર્ાા કરનાર કે 

મારુાં કોઈ પ્રવતસ્પધી ન હોઈ મારાાં ખ્િાબો કે જાગવૃતમાાં કોઈ મીઠાશ કે ખારાશનો અભાિ મને અકારો લાગે છે. 

આમ બેગમ ગલુનાર વનરાશ થઈને કહ ેછે, ‘મારા બાદશાહ, મને મારી કોઈ હરીફ લાિી આપો.” 

બાદશાહ તેમના િજીરન ેસાત સમુાંદર ખ ૂાંદી િળીન ેસ્િરૂપિાન સાત ક્ન્યાઓન ેહાજર કરિા કાસદોન ેતાત્કાચલક 

મોકલિાનો હકૂમ ફરમાિ ે છે. આમ બાદશાહ દીન્પતમાન ચહરેા ધરાિતી ગચુણયલ એિી સાત સુાંદરીઓને 

નજરાણા તરીકે બેગમ ગલુનાર સમક્ષ હાજર કરે છે. 

ચકાચૌંધ થઈ જિાય તેિી રેશમના તાાંતણ ે પરોિાએલાાં સાત રાંગનાાં રત્નોના હારસમી સૌંદયાિાન એ સાત 

રાણીઓ બેગમ ગલુનારની સામ ે ઊભી રહ ે છે. બીજા શબ્દોમાાં કહતેાાં, આ સાત રાણીઓ શાહી વમનારામાાં 
ઝગમગતા સાત દીિડાઓ કે પછી મનોહર ૂલની આંખ ેઊડીને િળગે તેિી પાાંખડીઓ સમાન સ્િરૂપિાન હતી. 
આમ છતાાંય  વનસાસા નાખ્ય ેજતી અન ેપોતાનો અસાંતોર્ વ્યક્ત કય ેજતી બેગમ ગલુનારે પોતાનુાં એનુાં એ જ 

રટણ ચાલ ુજ રાખ્ર્ુાં કે ‘હ ેમારા બાદશાહ સલામત, મારી હરીફ ક્યાાં છે?’  આ પિાદડ  ભવૂમકામાાં  બેગમ ગલુનાર 

પોતાના હાથીદાાંતના પલાંગ પર બેસીને પોતના મલુાયમ િાળન ે અમલૂ્ય રત્નોથી શણગારતી અરીસા સામ ે

જોતી રહીને વનસાસા નાખતી બસ એ જ ફકરયાદ કરતી રહ ેછે કે ‘મારા બાદશાહ, હુાં તો હજુ પણ અસાંતષુ્ટ જ છાં.’ 

કાવ્યના સમાપન પહલેાાં કિવયત્રી એક અવત નાજુક મનોિૈજ્ઞાવનક મદુ્દો ઉજાગર કરતાાં દશાાિ ેછે કે કોઈ એક જ 

વ્યસ્ક્તમાાં જો સત્તા,સમનૃ્ધ્ધ કે સૌંદયા કેષ્ન્દ્રત થઈ જાય તો લાાંબે ગાળે તે સઘળાાં અસાંતોર્ની જડ બની રહતેાાં હોય 

છે. કોઇ પણ ક્ષેત્રમાાં કે જીિનની કોઈપણ બાબતમાાં હરીફાઇ એ માનવસક ખશુી અન ેસાંતોર્ માટેનુાં મહત્ત્િનુાં 
પકરબળ બની રહ ે છે. સમયાાંતરે એકાવધકાર કાંટાળો પેદા કરતો હોય છે. મનષુ્યમનને હાંમેશાાં સ્પધાાની ઇચ્છા 
રહ્યા જ કરતી હોય છે. કાયાદક્ષતા, શ્રીમાંતાઈ, શસ્ક્ત, સામથ્યા કે સૌંદયાન ેકોઈક ને કોઈક પડકારે એવુાં ઇચ્છવુાં એ 
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મનષુ્યનો સ્િભાિ છે. પોતાની યોગ્યતા કે  ગણુિત્તાની માત્રા ચકાસાિિાનો દરેકને મોકો મળિો જોઈએ. 

અહીં, બેગમ ગલુનારને તેના સૌંદયાનુાં કોઈ હરીફ ન હોઈ તેણીને નાખશુી રહ્યા કરે છે.  તેણીને પેલી સાત 

રાણીઓ સાથેની હરીફાઈથી પણ સાંતોર્ નથી. પરાંત,ુ કાવ્ય જેવુાં અંત તરફ આગળ િધ ેછે, ત્યાાં તો તે અણધાયો 
િળાાંક લ ે છે. નસીબજોગ ે બીજુ ાં કોઈ નહીં, પણ બગેમ ગલુનારને તેની બ ે િર્ાની પતુ્રી જ પોતાના પ્રબળ 

હરીફ  તરીકે તેણીને મળી રહ ેછે. 

એક કદિસ ેબેગમ ગલુનારની મલૂ્યિાન પોર્ાક પહરેેલી િનપરી જેિી લાગતી બે િર્ાની રાજકુમારી અચાનક 

જ  બેગમ ગલુનાર તરફ ધસી જઈને તેના હાથમાાંથી આયનો છીનિી લ ેછે. એક ઝાપટમાાં કુાંિરી તનેી અમ્મીનો 
ચડૂામચણ પહરેી લ ે છે અન ેબાળસહજ ચેષ્ટા થકી આયનાને ચમૂી ભરી દે છે. માંદમાંદ લહરેમાાં ડોલતા ગલુાબ 

જેવુાં હાસ્ય બેગમ ગલુનારના ચહરેા ઉપર તરિરી ઊઠે છે અન ે તેણી સહસા બોલી ઊઠે છે, ‘બાદશાહ 

સલામત,જુઓ જુઓ, આ જ છે મારી હરીફ!’ 

સમાપન ેકહતેાાં, બેગમ ગલુનારને પોતાની વ્હાલસોયી કુાંિરી જ પોતાની સાચી હરીફ હોિાની પ્રતીવત થતી હોય 

છે. છેિટે કાવ્ય નાટયાત્મક રૂપે અંત પામ ે છે અન ે જીિનની િાન્સ્ત્િકતાન ે એ રીત ે સમજાિ ે છે કે માબાપ 

પોતાની આસપાસ ગલે કરતાાં અન ે વનદોર્ ચેષ્ટાઓ સાથ ેરમતાાં બાળકોન ેજોઈન ેહાંમેશાાં ખશુ રહતેાાં હોય છે. 

કિવયત્રી માતતૃ્િ અન ેબાળઉછેરના મનોિૈજ્ઞાવનક મદુાઓને સોનેટ જેિા લાગતા વત્રવિભાગીય એિા આ દીઘા 
કાવ્યમાાં સફળતાપિૂાક અચભવ્યક્ત કરે છે. 

– વલીભાઈ મસુા (લેખક) 

-અર્ોકભાઈ વૈષ્ણવ  (ભાવાનવુાદક)  
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નીરવનુ ંવણશન – ‘Narration of Quietness’ by Prof.Mukesh Raval (28) 

‘સમભાિી વમજાજે’ શીર્ાકે તૈયાર થતી જતી મારી ઈ-બકુમાાં અત્યાર સધુીમાાં મારાાં કેટલાાંક બ્લોગર વમત્રોનાાં 
સાકહત્યસર્જનો ઉપરનાાં મારાાં ભાષ્ય કે વિિેચનોન ે એકત્ર કરતો આવ્યો છાં. આજે મારી દીકરી સમાન અન ે

હમિતની એિી મવુનરા અમીના બ્લોગ “Ink and I” માાંના કાવ્ય ‘નીરિનુાં િણાન’ નુાં સ્િયાં રસદશાન કરતાાં અન ે

ભોક્તાઓને તેનો રસાસ્િાદ કરાિતાાં આનાંદ અનભુવુાં છાં. નિોકદત કિવયત્રી છતાાં આ કૃવતમાાંની તેની સર્જક 

તરીકેની પકરપક્િતાએ મને એિો આકષ્યો કે તનેી કૃવત ઉપર મારા પ્રવતભાિ આપિા હુાં થનગની ઊઠયો છાં. 
સિા પ્રથમ આપણે મવુનરાની આ રચનાને િાાંચી લઈએ. 

“નીરવનુ ંવણશન” – મવુનરા અમી  

નીરિનો અનભુિ એ જ એનુાં િણાન છે; 

શબ્દો છે શાાંત, 

નથી િાદક, િાદ્ય, કે ગાન; 

અસ્ખચલત મૌનનુાં અહી કીતાન છે. 

બેઠી છાં હુાં, ફક્ત મારી જ ઓથે, 
ન વિચારોનુાં ય કોઈ, 

મનમાાં નતાન છે. 

ના હોય આસપાસમાાં 
ખાસ કાંઈ માણિાનુાં, 
થાંભે છે કદલ એિામાાં 
સમજિા, 
“આજ કાલ જાત સાથ ેમારુાં કેવુાં િતાન છે?” 

અિાજભયાા સન્નાટાથી અલગ, 

જરા શાાંવતનો શોર ભળે 

તો સમજાય; 

જીિન-પેયના સ્િાદમાાં ગજબનુાં કેવુાં આકર્ાણ છે! 

વનમાળ વનસગા વસિાય, 

બીજે ક્યાાં શક્ય બન;ે 

આટલી સહજતાથી, 
“હકાર” ની લણણી, ને “નકાર” નુાં વિસર્જન છે? 

નીરિનો તો અનભુિ એ જ માત્ર એનુાં િણાન છે. 
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-મવુનરા અમી 
સપંકશ :- 
Munira Ami <munira.ami@gmail.com 

 

* * * 

Narration of Quietness 

Inhale the silence 
its narration will exhale, 
words are mute, 
no lark, no lyre and no lyric, 
absolute silence floats in melody… 
I sit accompanying myself, 
no hoofing of thoughts in mind… 
Nothing  of  interest  lay around 
The heart ceases then, 
to understand 
behavior of mine to myself now a days! 
To savour the taste of liquor of life 
Apprehend the blend 
of tranquil din 
with noisy quietness.. 
Where else it be possible 
but pure nature, 
the reaping of positives 
and unloading negatives 
so smoothly. 
The experience of tranquility is the narration of it. 
 

-Mukesh Raval 
 
(Thanks to Prof. Mukesh Raval for translation on behalf of Munira, the poetess and myself.) 

રસદર્શન  

આ કાવ્ય િાાંચતાાં જ મારાાં બ્લોગર વમત્ર અન ેબ્લોગજગતમાાં ખબૂ જ જાણીતી હસ્તી એિાાં માનનીય પ્રજ્ઞાબેન 

વ્યાસના બ્લોગ “નીરિ રિ ે– સહજ ભાિોના દ્યોતક”ની યાદ આિી ગઈ. તમેના બ્લોગ ઉપર મારી પ્રથમ નજર 

પડી હતી, ત્યારે જ હુાં ‘નીરિ રિ’ે શબ્દો ઉપર મોહી પડયો હતો; કેમ કે તેમાાં શબ્દ ચમત્કૃવત તો હતી જ, સાથ ે

ભાિ કે અથા ચમત્કૃવત પણ એ કે કેિો અિાજ િગરનો અિાજ! સશુ્રી પ્રજ્ઞાબેનના કૌટુાંચબક સકહયારા બ્લોગમાાંના 
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તેમના કેટલાય લેખોમાાં આપણને કોણ જાણે કેટલાય શાાંત અિાજો સાાંભળિા મળ્યા; તો િળી મવુનરા પોતાની 
આ કાવ્યકૃવતમાાં આપણન ેએિા જ ‘નીરિ’નુાં િણાન આપ ેછે. 

કહિેાર્ુાં છે કે બ્રહ્માની સષૃ્ષ્ટ કરતાાં કવિઓની સષૃ્ષ્ટ ચકઢયાતી છે. કવિ પાસ ેરસો પણ બ્રહ્મા કરતાાં દોઢાથી પણ 

િધારે હોય છે. જ્યાાં ન પહોંચે રવિ, ત્યાાં કવિ પહોંચી જતો હોય છે. કવિ શાાંત અિાજો સાંભળાિી શકે અન ેબાહ્ય 

તથા આંતકરક શાાંવતન ેિણાિી પણ શકે. કવિ અલ્પ શબ્દોમાાં મોટાાં મોટાાં પ્રિચનો પણ આપી શકે; અરે, અલ્પ 

શબ્દો તો શુાં મૌન દ્વારા પણ ઘણુાંબધુાં કહી શકે! માનિીય સાંિગેો અદૃશ્ય હોિા છતાાં કવિ તેમન ેજોઈ શકે છે, 

અનભુિી શકે છે અન ેભાિકને તેની અનભુવૂત કરાિી પણ શકે છે. 

આ બધી સામાન્ય ચચાાન ેસ્થચગત કરીને કિવયત્રીની વિવશષ્ટ િાત ઉપર આિીએ તો કાવ્યના પ્રારાંભે જ તેણી 
કહ ે છે કે નીરિન ેિણાિિા માટે શબ્દોની નકહ, પણ તનેા અનભુિની જરૂર પડ ે છે. શબ્દ, ગીત કે સાંગીત એ 

ધ્િવનનાાં મોહતાજ છે, જ્યારે મૌન તો અિાજની અનપુસ્સ્થવતમાાં જ જન્મ લ ે છે. કિવયત્રી મૌનન ેશ્રાવ્ય એિા 
અિાજની ગેરહાજરીમાાં ઉદભિ ે એિા સીવમત અથામાાં જ નકહ, પણ મનમાાં અિાજરકહત આિતા વિચારોના 
વ્યાપક અથાના પકરપ્રેક્ષ્યમાાં પણ તેન ેસમજાિે છે. “આજ કાલ જાત સાથ ેમારુાં કેવુાં િતાન છે?” માાં કિવયત્રીના 
અદભતુ વિચાર અન ે તેણીના મનોમાંથનની પરાકાષ્ઠા છે. સમાજમાાં ઘણા એિા માણસો હોય છે કે જેઓ 

બીજાઓને છેતરિામાાં આનાંદ અનભુિતા હોય છે, પરાંત ુતેઓન ેખબર નથી હોતી કે િાસ્તિમાાં તેઓ પોતાની 
જાતન ેજ છેતરતા હોય છે. બસ, આવુાં જ કાંઈક સમજિા માટે કિવયત્રીનુાં કદલ ક્ષચણક થાંભી જાય છે. 

આ કાવ્યમાાં કેટલાક શબ્દો કે શબ્દસમહૂો પાંસ્ક્તઓ રૂપી સોનાની સેરોમાાં હીરામાણેકની જેમ એિા સરસ રીતે 

ગુાંથાયા છે કે તે સઘળા હૃદયને સ્પશ્યાા વસિાય રહતેા નથી. ‘શાાંવતનો શોર’ , ‘જીિન – પેય (પીણુાં)નો સ્િાદ’, 

‘હકારની લણણી’, ‘નકારનુાં વિસર્જન’ િગેરે કેટલાાંક આ કાવ્યમાાંનાાં ઉદાહરણો છે, જેને ઉલ્લેખિાથી જ આપણ ે

કિવયત્રીની કલ્પનાશસ્ક્તન ે દાદ આપી શકીએ. જીિનન ે એક પ્રકારના પીણાનુાં રૂપક આપીન ે કિવયત્રીના 
કદમાગમાાં એ અથા અચભપ્રેત છે કે જો જીિન જીિી જાણીએ તો જ જીિનના સાચા સ્િાદને અથાાતડ આનાંદન ે

આપણ ેમાણી શકીએ. 

કાવ્યના ઉત્તરાધામાાં આદશા જીિન માટેનો ઉમદા વસદ્ધાાંત એ રીતે સમજાિાયો છે કે મનષુ્યે પોતાના જીિનમાાં 
હકારાત્મક બાબતોન ેઅપનાિિી જોઈએ અન ેનકારાત્મક બાબતોનો ત્યાગ કરિો જોઈએ. ઉમદા જીિન માટેનો 
આ એક ઉમદા જીિનમાંત્ર છે, જે આપણન ેવનમાળ એિી કુદરત પાસેથી જ સહજ રીતે શીખિા મળી શકે. કાવ્યાાંત ે

પ્રથમ પાંસ્ક્તનુાં પનુરાિતાન કરીને એ જ સનાતન સત્યનુાં દૃકઢકરણ કરિામાાં આવ્ર્ુાં છે કે ‘નીરિ’નુાં શાષ્બ્દક 

િણાન શક્ય નથી, તેન ેઅનભુિીને જ સમજી કે જાણી શકાય. 
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મારા આ વિિચેનના લઘલુખેના સમાપન ેગિાભેર એટલુાં જ કહીશ કે મારા ર્.ુકે.વનિાસી એક બ્લોગર વમત્ર શ્રી 
પાંચમ શકુ્લની રચનાઓમાાં જે ઊંડાણ જોિા મળે છે તેવુાં જ કાંઈક આ નિોકદત કિવયત્રીના આ કાવ્યમાાં હુાં જોઈ 

શક્યો છાં. 

મવુનરા દીકરી, સ-રસ એિા આ કાવ્યના સર્જન બદલ તન ેધન્યિાદ. 

– વલીભાઈ મસુા 
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વીજાણ ુપ્રસારમાધ્યમ રૂપી કુલટા સ્ત્રી - A Publicity Whore by Rabab Maher 
(29) 

“મારા ‘યોગ’ વિરે્ના દૃષ્ષ્ટકોણને પષુ્ષ્ટ આપિા બદલ આપનો આભાર. કેિી રીતે તે મન ેયાદ આિતુાં નથી, પણ 

ગમે તેમ તોય સરસ મજાના એિા આપના બ્લોગના સાંપકામાાં હુાં આવ્યો તો ખરો જ. સરળતા, સ્પષ્ટતા અન ે

સાાંિેચગક અચભગમ એ સઘળાાં આપની કવિતાનાાં આકર્ાક તત્િો છે.” મારા બ્લોગ પજે ‘My Interview’ ઉપરના 
હાલમાાં દોહા (Doha) – કતાર (Qatar) સ્સ્થત કિવયત્રી સશુ્રી રબાબ મહરે (ચબ્રકટશ-પેલેષ્સ્ટનીઅન નાગકરક)ના 
પ્રવતભાિ સામેના આ મજુબના મારા પ્રત્ર્તુ્તરીય શબ્દો હતા. તણેીના બ્લોગ ‘BoBi’z Breathings…’ માાંના ‘A 

Publicity Whore’ (િીજાણ ુ પ્રસારમાધ્યમરૂપી કુલટા સ્ત્રી) શીર્ાકે સરસ મજાના એક કટાક્ષકાવ્યનુાં મારા 
બ્લોગિાચકોને અહીં રસદશાન કરાિતાાં હુાં આનાંદની લાગણી અનભુવુાં છાં. 

હુાં આગળ િધુાં તે પહલેાાં, રસદશાન કરાિિામાાં આિતા આ કાવ્યન ેઅહીં મકૂવુાં હુાં જરૂરી માનુાં છાં. આમ ન  કરવુાં 
તે અંધારામાાં ગોળીબાર કરિા જેવુાં સાચબત થશે. કિવયત્રીની પિૂામાંજૂરીથી નીચે ‘A Publicity Whore’ કાવ્ય 

મકુૂાં છાં. 

A Publicity Whore 
(Weapons of Mass Deception) 

*       *       * 

I am the one that uses and abuses unseeing 
A leech that sucks the essence out of one’s being 

*       *       * 

Exploitation is my one and only valid name 
And exclusivity and fame is my main game 

*       *       * 

I show you the world from my point of view 
But the facts I keep securely obscured from you 

*       *       * 

I fiercely claim I fight and speak up for the truth 
Whilst my treatment of my workers is rather uncouth 

*       *       * 
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I do not bother about loyalty or human respect 
The existence of my servants I contentedly neglect 

*       *       * 

Their lives I willingly sacrifice and their blood I shed 
After they are gone I bury their name with the dead 

*       *       * 

I label the gone souls with “martyrs” to fool you 
To deter you away from seeking what is true 

*       *       * 

I cunningly name my studios after the deceased 
Although their lives for me have long ceased 

*       *       * 

I may remember those ‘no more’ during anniversaries 
But I only do so to win favour and shun adversaries 

*       *       * 

You all fall for it with your eyes widely sealed 
Your ears not hearing the words I mutely revealed 

*       *       * 

I easily dispense with those who are for justice 
Before they betray my character: my cowardice 

*       *       * 

I dismiss the moral for they may tarnish my veneer 
Expose what I really am and my name they smear 

* 

Because . . . 

* 

Beneath my infamous façade, I am a publicity whore 
I only please you with frivolity and nothing more 

*       *       * 
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When I am in the spotlight, I smile to gain that publicity 
And behind the shadow of that light, I just care about me 

- Rabab Maher 

* * * 

Exposition : 

This poem is written in an autobiographical style, hence in the first person, where the singular 
pronoun ‘I’ is used. It is about the ‘Network of Electronic Media’ – as shown by the image of a 
TV with the words ‘Weapons of Mass Deception’ to symbolize the poem. The poetess herself 
also says in her reply comment to some commentator that the poem is about a “Network” in little 
Qatar. 

The ‘Network of Electronic Media’ is compared here to a woman of bad character in a 
metaphorical figure of speech. A hollow publicity is just like an imaginary female ghost (witch) 
who looks beautiful when facing us; but when she turns her back, she looks fearful with her 
internal flesh and bones bare and horrific. TV and the web-world are the most effective 
‘Weapons of Mass Deception’, which can brainwash spectators sometimes with its presentation 
of unreliable so-called facts as part of its propaganda. Both print and electronic media are so 
powerful nowadays that they can mould the public as they wish by fabricating stories and telling 
lies. A network can do anything it likes with its powerful tools of cameras, satellites, journalists 
and propaganda techniques. It can also depict a person from Hero to Zero. 

The role of the media is mostly negative and that is why the poetess has portrayed it as an evil 
instrument harmful to mankind in all respects up to the end of the poem. The poem starts with a 
confession of a network, it being a blood-sucking leech that wants to keep its existence strong 
and stable at the cost of the prestige and lives of others. It can present and represent even 
unseen things in such a way as if they are actually there. The media always tries to remain 
popular, and to achieve that very goal, it will not even hesitate to exploit its people and others. 
Print or electronic media are far from any ethics and yellow journalism presenting un-researched 
news unprofessionally with eye-catching headlines only to increase sales of newspapers or 
maintain TRP of TV programs or channels to get more and more revenue through commercial 
ads. Like a whore, the media will do pretty much anything, degrading itself to entice viewers or 
Readers. The poetess marks such negative tendency of the network, ‘But the facts I keep 
securely obscured from you’. 

The middle part of the poem is sarcastic and/or ironical. Here, we can see the double standards 
of the media or network. Let us go through this stanza, ‘I fiercely claim I fight and speak up for 
the truth / Whilst my treatment of my workers is rather uncouth’. On the one hand, the network 
aggressively claims that it fights and speaks up for truth, but its behaviour towards its own 
employees is rough and uncultured. We are shocked when we learn that the employees of the 
network (media) sometimes sacrifice their lives to report against gangsters and enemies of 
society and humanity, and the authorities of the network do not pay due respects to them. They 
should be praised, but instead, their names are immediately forgotten and buried with the dead 
common people as if they never existed in this world. The network applies its polished lip 
service to introduce its deceased as martyrs just to fool the public (even if they are worthy of 
such a title). They have no true regards towards their martyrdom, but to show its outward and 
artificial sympathy, they associate their names with its news broadcasting studios. These poor 
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fellows are remembered on their death anniversaries just as a formality to win the favour of the 
people and to keep the opponents away. 

In the concluding part of the poem, the poetess has successfully unveiled the network’s original 
face besmeared with cunningness and roguery. The network is always very smart in dealing 
with the public with its trickery. The eyes and ears of the public are under the control of the 
network. It can very cleverly hide its own low “character” and cowardice by hook or crook. It can 
break the morale of powerful personalities for fear they may damage its reputation. The climax 
of the network’s negativism is expressed in its extremely exposed words, ‘…I am a publicity 
whore / I only please you with frivolity (childish gestures) and nothing more’. 

I cannot restrict myself by not mentioning a line from a poem from the Shakespearean play ‘As 
You Like It’. ‘All the world’s a stage’, just to correlate it with the last stanza of our poem, ‘When I 
am in the spotlight, I smile to gain that publicity / And behind the shadow of that light, I just care 
about me’. Here, the poetess succeeds in her aim to expose the true colour(s) of the network, 
its inner being. When the network is under the spotlight, as on a theatrical stage, it displays 
pleasure and smiles with great joy; but, as soon as it finds itself behind the shadow of that 
spotlight, it becomes very conscious and worries about regaining its popularity. 

Summing up, I have to say that I have read the above poem under exposition again and again 
just to feel the feelings the poetess would have felt during its creation. It is the principal principle 
when criticising poetry that the critic experiences the overall impression and concept of the 
poem and then go for a summarized text to submit natural expressions of the feelings of the 
poet or poetess. I have tried my level best to understand the poem before starting to write its 
exposition. I hope that any veracity or difference of opinion in my interpretation of the poem will 
be excused if it is otherwise understood by the poetess herself or anybody else. 

-Valibhai Musa 

* * * 

રસદર્શન : 

આ કાવ્યન ેઆત્મકથાનક રૂપે લખિામાાં આવ્ર્ુાં હોઈ તમેાાં િૈયાકરણીય પકરભાર્ાએ કહતેાાં કિવયત્રીએ પહલેા 
પરુૂર્ એકિચનનુાં સિાનામ ‘હુાં’ પ્રયોજ્ર્ુાં છે. આ કાવ્ય ‘િીજાણ ુપ્રસાર માધ્યમ’ ઉપર લખાર્ુાં હોઈ તેણીએ તેના 
શીર્ાક નીચ ેટીિી ઉપકરણનુાં ચચત્ર આપર્ુાં છે અન ેસાથ ે‘સમહૂ છેતરવપિંડીનાાં સાધનો’ શબ્દો દ્વારા તેની કટાક્ષમય 

ઓળખ પણ આપિામાાં આિી છે. િળી કિવયત્રીએ પોતાના કાવ્ય ઉપરની કોઈક કોમને્ટના પ્રત્ર્તુ્તર રૂપ ેએ પણ 

ખલુાસો કયો છે કે તે કાવ્ય ‘નાનકડા કતારના પ્રસાર માધ્યમ’ ઉપર લખાર્ુાં છે. 

‘િીજાણ ુ પ્રસાર માધ્યમના માળખા’ને અહીં આલાંકાકરક ભાર્ામાાં ‘ખરાબ ચાકરત્ર્ય ધરાિતી સ્ત્રી’ સાથ ે

સરખાિિામાાં આવ્ર્ુાં છે. પોકળ પ્રવસદ્વદ્ધ એ કાલ્પવનક એિી ડાકણ જેિી હોય છે કે જે આપણી સામ ેતેનો ચહરેો 
ધરી રાખ ેતો સુાંદર દેખાતી હોય છે, પણ તણેી જેિી પોતાની પીઠ ફેરેિે કે તરત જ તેણી આપણન ેપોતાનાાં 
આંતકરક ખલુ્લાાં અન ેભયાનક હાડકાાં અન ેમાાંસના લોચાઓ થકી ચબહામણી લાગતી હોય છે. ટેચલવિઝન અન ે
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િેબજગત સામકૂહક છેતરવપિંડીનાાં એિાાં ખબૂ જ અસરકારક ઉપકરણો છે કે જે કહિેાતાાં સત્યોના અંચળા હઠેળ 

ભ્રામક પ્રચારના ભાગ તરીકે ચબનઅવધકૃત પ્રસારણો દ્વારા શ્રોતાઓ કે દશાકોનાાં કદમાગોન ેભરમાિી નાખતાાં હોય 

છે. મકુદ્રત અન ેિીજાણ ુપ્રસાર માધ્યમો આજકાલ એિાાં શસ્ક્તશાળી પરુિાર થયાાં છે કે જે જૂઠ્ઠાણાાં ફેલાિીને અન ે

મનઘડત િાતોન ે ગ ૂાંથીને પ્રજાન ે પોતાની ઇચ્છા મજુબનાાં ચબબાાંઓમાાં ઢાળી શકે છે. આિાાં પ્રસારમાળખાાં 
પોતાનાાં શસ્ક્તશાળી કેમેરા અને ઉપગ્રહો જેિાાં માધ્યમો કે સાધનો અન ેપત્રકારો તથા તેમનાાં ભ્રામક પ્રચાર 

કૌશલ્યોની મદદ િડ ેપોત ેધારે તે કરી શકિા સમથા હોય છે. આ પ્રસારમાધ્યમો  ગમ ેતેિા ખેરખાાં માણસની 
મહાનાયક તરીકેની તેની પ્રવતભાને ઝાાંખી પાડીને અથિા તેન ેશનુ્યિતડ કરી નાખીન ેતેન ેકોડીની કકિંમતની કરી 
દઈ શકે છે. 

આ પ્રસાર માધ્યમોની ભવૂમકાઓ મોટાભાગ ેનકારાત્મક હોય છે અન ેતેથી જ તો કિવયત્રીએ કાવ્યના અંત સધુી 
માનિજાતન ે બધી જ રીતે નકુસાનકારક એિા દુષ્ટ સાધન તરીકે તેન ે ચીતર્ુું છે. સદરહ ુ કાવ્ય પ્રસાર 

માધ્યમની એ કબલૂાતથી શરૂ થાય છે કે તે પોત ેપાણીમાાંની લોહી ચસૂતી જળો જેવુાં છે કે જે લોકોની પ્રવતષ્ઠા 
અન ેતેમની જજિંદગીના ભોગ ેપોતાના અસ્સ્તત્િન ે સ્સ્થર અને મજબતૂ રાખિા માગે છે. આ માધ્યમ અણદેખી 
િસ્તઓુને એિી રીતે રજૂ અને પનુ: પનુ: રજૂ કરી શકે છે કે જાણે કે િાસ્તિમાાં તેઓ અસ્સ્તત્િ ધરાિતી હોય! તે 

હાંમેશાાં પોતાની પ્રવસદ્વદ્ધન ેજાળિી રાખિા માટે પ્રયત્નશીલ રહતે ુાં હોય છે અન ેપોતાના એ હતેનેુ બર લાિિા તે 

લોકોનુાં અન ેઅન્યોનુાં શોર્ણ કરતાાં પણ અચકાશે નકહ. મકુદ્રત કે િીજાણ ુપ્રસાર માધ્યમો નીવતમત્તાથી િેગળાાં 
હોય છે અન ે તેમનુાં પીળાં પત્રકારત્િ સાંશોધન કયાા િગરના ઊડીને આંખ ેિળગે તિેાાં મખુ્ય શીર્ાકો સાથેના 
સમાચારો કે જે તેમના વ્યિસાયને શોભે નકહ તે રીતે કામ કરતુાં હોય છે. આ બાંન ેપકૈી મકુદ્રત સ્િરૂપના પ્રસાર 

માધ્યમન ેપોતાના સમાચારપત્રની િધ ુ ને િધ ુપ્રતો િચેાય તેમાાં રસ હોય છે; તો િળી, િીજાણ ુમાધ્યમોન ે

પોતાના ટેચલવિઝન કે ચેનલના કાયાિમન ેબહોળા પ્રમાણમાાં દશાકો મળી રહ ેતે જ તેમનુાં લક્ષ હોય છે, કે જેથી 
તેમનો ટીઆરપી જળિાઈ રહ ેઅન ેતેના પકરણામ ેતેમન ેમોટા પ્રમાણમાાં ધાંધાકીય જાહરેાતો મળી રહ.ે આમ આ 

માધ્યમો પેલી કુલટા સ્ત્રીની જેમ બધા જ પ્રકારનાાં નખરાાં અજમાિીન,ે પોતાની ગકરમાના ભોગે પણ િાચકો કે 

દશાકોને લલચાિતાાં હોય છે. અહીં કિવયત્રી પ્રસારમાધ્યમોના આિા નકારાત્મક િલણને નોંધ ેછે કાવ્યની આ 

પાંસ્ક્ત પ્રમાણે કે ‘પણ, હુાં હકીકતોને તમારાથી છપાિતુાં હોઉં છાં.’ 

કાવ્યનો મધ્ય ભાગ કટાક્ષમય કે િિોસ્ક્તપણૂા છે. અહીં આપણ ેસમાચારમાધ્યમો કે િીજાણ ુમાળખાનાાં બેિડાાં 
ધોરણોન ેજોઈ શકીએ છીએ. ચાલો, આપણ ેકાવ્યની આ કડીને તપાસીએ : “હુાં જુસ્સાપિૂાક દાિો કરુાં છાં કે  હુાં 
સત્ય તરફે જ બોલુાં છાં અન ેતેને માટે લડુાં પણ છાં. / જ્યારે મારા માટે કામ કરતા મારા હાથ નીચેના કાયાકરો 
પરત્િેનો મારો વ્યિહાર અભદ્ર હોય છે.” એક તરફ આ સમાચારમાધ્યમ ભારપિૂાક એિો દાિો કરતુાં હોય છે કે 

તે સત્ય માટે ઝઝૂમે છે, તો બીજી તરફ એ જ સમાચારમાધ્યમ પોતાના જ કમાચારીઓ પરત્િે પોતાનુાં રુક્ષ અન ે

અસાંસ્કારી િતાન દાખિ ેછે. આપણન ેએ જાણીન ેઆઘાત લાગે છે કે જ્યારે આ માધ્યમોના કમાચારીઓ સમાજ 

અન ે માનિતા વિરુદ્ધ કામ કરતાાં ગુાંડાતત્ત્િોને ઊઘાડાાં પાડતા સમાચારો લાિતાાં ઘણીિાર પોતાની જજિંદગી 
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ગમુાિી બેસ ે છે, ત્યારે આ માધ્યમોના ધણીધોરીઓ પોતાનો જાન ન્યોછાિર કરતા તેમના પેલા સહાયકોન ે

યોગ્ય માનસન્માન આપતા નથી હોતા. ખરેખર તો એ ચબચારાઓની પ્રશાંસા થિી જોઈએ, પણ અફસોસ કે 

તેઓનાાં નામો ટૂાંક સમયમાાં જ ભલુાઈ જતાાં હોય છે અન ેઅિસાન પામેલા સામાન્ય માનિીઓની જેમ તેમની 
યાદ દટાઈ જતી હોય છે એિી રીતે જાણ ેકે તઓે આ દુવનયામાાં અિતયાા જ ન હોય! આ માધ્યમોના સ્િામીઓ 

આમ પ્રજાન ેમખૂા બનાિિા આડાંબરભયાા અન ેસકુફયાણા જીભકિાયત જેિા શબ્દો થકી પેલા ચબચારાઓન ે(જો 
કે હકીકતમાાં તેઓ શહીદ તરીકેના માનસન્માનન ે લાયક હોિા છતાાં) માત્ર દાંભી વશષ્ટાચાર બતાિતાાં શહીદ 

તરીકે ચબરદાિતા હોય છે. સમાચારમાધ્યમોના આ દાંભી સ્િામીઓને પેલા સાચા શહીદો  પ્રત્ય ે કોઈ કદલી 
સદભાિના નથી હોતી, પણ તેઓ પોતાની બાહ્ય અન ેદાંભી સહાનભુવૂત બતાિિા કોઈકિાર પોતાના સમાચાર 

પ્રસાકરત કરિાના સ્ટુડીઓને તેમનાાં નામ આપી દેતા હોય છે. આ ચબચારા શહીદોને તેમની મતૃ્ર્વુતવથએ માત્ર 

વ્યિહાર ખાતર યાદ કરિામાાં આિતા હોય છે કે જેથી આમ પ્રજાની સહાનભુવૂત મળેિી શકાય તથા તેમના 
વિરોધીઓન ેચપૂ રાખી શકાય. 

કાવ્યના સમાપન વિભાગ,ે કિવયત્રીએ લચુ્ચાઈ અન ેધતૂાતા િડ ેખરડાયેલા  પ્રસારમાધ્યમના અસલી ચહરેાને 

સફળતાપિૂાક ખલુ્લો પાડયો છે. આ પ્રસારતાંત્ર  પોતાની ચાલાકી િડ ેપ્રજા સાથ ેપોતાનુાં કામ પાર પાડિામાાં 
હાંમેશાાં સફળ રહ્ુાં છે. પ્રજાના કાન અન ેઆંખો આ માધ્યમના અંકુશ હઠેળ હોય છે. તે કોઈપણ ભોગે પોતાના 
અસલી ચાકરત્ર્ય અન ેનમાલાપણાને હોવશયારીપિૂાક છપાિી રાખી શકે છે. તે ધરુાંધર વ્યસ્ક્તત્િોના જુસ્સાને પણ 

તેમની પ્રવતષ્ઠા ખાંકડત કરિાનો ભય આપીન ેતોડી શકે છે. આ પ્રસારમાધ્યમના નકારાત્મક પાસાન ેકિવયત્રી 
પોતાના ખલુ્લાંખલુ્લા આિા શબ્દો િડ ેઅચભવ્યક્ત કરે છે : “હુાં પ્રસારમાધ્યમરૂપી કુલટા સ્ત્રી છાં. હુાં તમન ેબાચલશ 

ચેનચાળાઓથી વિશેર્ કાંઈ નકહ તે રીતે માત્ર ખશુ જ કરુાં છાં.” 

હુાં શેક્સવપઅરના નાટક ‘As you like it’ માાંના એક કાવ્યની પાંસ્ક્તમાાંના શબ્દો “આખી દુવનયા એક રાંગભવૂમ છે’ 

 ને કિવયત્રીના કાવ્યની આખરી કડીના વિચારો સાથ ેઅનસુાંધાન સાધિા માટે  અહીં ટાાંક્યા િગર મારી જાતન ે

રોકી નથી શકતો. કિવયત્રી પોતાના કાવ્યની આખરી કડીમાાં પ્રસારમાધ્યમના મખુે આ શબ્દો મકેૂ છે કે ‘જ્યારે હુાં 
નાટયતખ્તા (રાંગભવૂમ) ઉપર ફેંકિામાાં આિતા પ્રકાશ (Spot Light) હઠેળ હોઉં, ત્યારે  ખ્યાવત મેળિિા બદલ હુાં 
સ્સ્મત કરુાં છાં અન ેજ્યારે હુાં એ ઝળહળતા પ્રકાશની બહાર થઈ ફેંકાઈ જાઉં ત્યારે હુાં ફક્ત મારી જ ચચિંતા કરતુાં હોઉં 

છાં.” અહીં કિવયત્રી આ પ્રસારમાધ્યમના મળૂ રાંગને  અન ેતેના આંતકરક સ્િરૂપન ેઊઘાડા પાડિાના પોતાના 
હતેનેુ વસદ્ધ કરિામાાં કામયાબ પરુિાર થાય છે. નાટકના રાંગમાંચ ઉપરના િતુાળાકાર પ્રકાશ હઠેળ કોઈ પાત્ર કે 

દૃશ્ય હોય તેમ આ પ્રસારમાધ્યમ પણ લોકોમાાં ધ્યાનાકર્ાક હોય ત્યાાં સધુી અત્યાંત ખશુવમજાજ રહતે ુાં હોય છે. 

પરાંત ુએ જ પ્રસારમાધ્યમ જ્યારે પેલા પ્રકાશ વિરુદ્ધના પડછાયા પાછળ ધકેલાઈ જતુાં હોય છે, ત્યારે તે સજાગ 

બની જાય છે અન ેપોતાની પ્રવતષ્ઠાને પનુ: પાછી મેળિિા માટે ચચિંતાતરુ બની જાય છે. 

સમાપન,ે મારે કહવે ુાં પડશ ેકે રસદશાન હઠેળના આ કાવ્યન ેમારે િારાંિાર િાાંચવુાં પડ્ુાં છે એટલા માટે કે જેથી હુાં 
કિવયત્રીએ પોતાના આ કાવ્યસર્જન િખતે જે લાગણીઓ અનભુિી હોય તિેી જ લાગણીઓ અનભુિી શકુાં. 
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સાકહત્યપ્રકાર ‘વિિેચન’ નો એક મખુ્ય વસદ્ધાાંત હોય છે કે કોઈપણ સાકહજત્યક રચનાના વિિેચકે તે કૃવતના 
મળૂભતૂ ખ્યાલની એકાંદર છાપને પોતાના માનસપટ ઉપર ઝીલિી પડ ે અન ે પછી સર્જકે જે લાગણીઓ 

અનભુિી હોય તેની સાથ ેતાદાત્મ્ય સાધીન ેપછી જ પોતાના શબ્દોમાાં વિિરણ લખવુાં પડ.ે આ કાવ્યનુાં રસદશાન 

લખિા પહલેાાં મેં કાવ્યન ેસમજિાનો મારાથી શક્ય તેટલો પ્રયત્ન કયો છે. હુાં આશા રાખુાં છાં કે મારા કાવ્યના 
અથાઘટનમાાં િાચકો કે ખદુ કિવયત્રીના મતે કોઈ વિરોધાભાસ કે કોઈ ચભન્ન માંતવ્ય હોય તો મને દરગજુર 

કરિામાાં આિશે.. 

-વલીભાઈ મસુા (લેખક અને અનવુાદક) 
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ગજંાવર ભલૂ (અથશગ્રહણ) - Colossal Mistake - a Poem by Rabab Maher 

(30)                                                              – વલીભાઈ મસુા 

I have great pleasure to write a prose version in word for word style of narration with some 
explanation wherever it is necessary for a very nice poem of Rabab Maher, a renowned Muslim 
poetess of Doha, Qatar. This is her second poem which is here for sharing my enjoyment with 
my good readers on my blog. Let us, first, read the poem. It is as follows: 

Colossal  Mistake 
(One with a Happy Ending) 

What follows is a toned-down tale of a young lady 
Who wedded a man of character so shady 
Although its beginning is not so sweet 
The ending is one with a victorious defeat (1) 

He fought for her to be his wife 
To be the one to complete his life 
Wedded into his net weaved for her 
An existence of nothing but strife (2) 

He won her over only to control 
To enslave her mind and her soul 
To mould her into the ideal wife 
To be his lover, and he her dole (3) 

He demanded and he expected 
To always be loved and respected 
Blind to his own actions and words 
She’s the one who was “to be perfected” (4) 

A pretty doll to dress up for display 
Because of the dowry he had to pay 
She was his property forever to stay 
An orchestrated character in his play (5) 

He rewrote her into a new being 
And quietly drained her of her voice 
Stripping her gently for the unseeing 
Leaving her with nothing and no choice (6) 

He wanted to make her dependent on him 
Isolating her from the world she used to know 
Family and friends were out of the picture 
. . . Resentment towards him began to grow (7) 
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He was a weak and miserly creature 
A slap to her face: He priced her health 
To not lose money for their brighter future 
So she won’t be a dent in his increasing wealth (8) 

He even used her illnesses against her 
In winter, he left her to live in the cold 
She noticed her drama begin to unfold 
Of a weary tragedy that needed to be told (9) 

He abused her with his venomous words 
And emotional and psychological blackmail 
A depressing and damaging chapter in her life 
To divulge for he was, and is, a cautionary tale (10) 

In reviving her voice she finally says, 
My mistake was that I loved you 
For wasting my heartbeats on you 
For holding my silence for a better us 
All the whilst losing myself for you (11) 

My mistake, I thought you could be better 
And for trusting you as a man 
Betraying my identity in return 
So I can cosy into your lifelong plan (12) 

My mistake is I betrayed all my ideals 
And did what I loathed most: Compromised 
I was the only one who had to change 
And so I became the sort of person I despised (13) 

My mistake was for having some faith in you 
For hoping you could prove me wrong 
Instead you reaffirmed what I always believed 
And for this I could no longer hold my tongue (14) 

My big mistake is my nuptial to you 
That I stayed with you as long as I did 
But because of you I rediscovered myself 
And for that you were the one I had to rid (15) 

My colossal mistake was meeting you 
The shortest story I ever did write 
A relation of a surviving woman 
Slowly ebbing away for her true knight (16) 

Thanks to him for he paved the way 
And proved: ‘Life is never what it seems’ 
She knew what she didn’t want in a man 
And for her to find the man of her dreams (17) 
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Her first tale was a thrust of pathos 
The one to follow is her ‘happily ever after’ . . . 
However, that is for another poem 
Imbued with freedom, love and laughter (18) 

-Rabab Maher (Poetess) 

Disclaimer : 

(The poetess has been tried to be contacted by various attempts for her valued consent for the 
conversion of her poem into Comprehensive Prose Version by me, but I could not succeed. Her 
blog (‘BoBi’z Breathings . . .’) seems to be inactive. It is true that my mails have not bounced, 
but it is equally also true that I haven’t got any reply from her. I presume that she might not be 
using that e-mail account presently otherwise I would have received her positive response soon. 
She had been kind enough towards me with her consent and encouragement for writing my 
exposition for her poem ‘A Publicity Whore’ in past. My contact details may be collected from 
the former pages of this e-book. I declare that all credit for this post goes to Sr. Rabab Maher, 
the Poetess.         – Valibhai Musa) 

* * * 

Comprehension of  a Poem ‘Colossal Mistake’ (by Rabab Maher) – Valibhai Musa 

Colossal  Mistake  
(One with a Happy Ending) 

Part – I  Preface 

In style of a story-teller, the poetess begins her poem with its first line in the title words as ‘A 
toned-down (harsh) story of a young lady’. Thus these initial words seem to be indicative for 
mental preparedness of the reader to witness the miseries of a young woman. Though the title 
of the poem as well as the last stanza of the first verse are suggestive of happy ending, it does 
not harm adversely for maintenance of interest in reading the poem so far. Now, let us go to the 
content of the poem in detail so that we may comprehend the aesthetic enjoyment of poetic 
sentiments. (1) 

Part – II Pessimistic Life of an Unfortunate Woman 

A female weds a wrong man having unreliable character. She is not satisfied with her married 
life from very beginning. She has to struggle hard to adjust herself with the uneven 
circumstances and deal with a wicked husband. At long last, she is defeated in spite of her great 
endeavor to struggle for happy married life. But, the poetess equates her defeat with a victory in 
the sense that all her pains and psychological disturbances come to an end after that defeat. (2) 

Now, we come to the inclination of the mind of an unworthy husband towards his wife. 
Generally, such tyrannical husband’s prime goal always remains to have power and control over 
wife. Here, the husband in our poem also becomes aggressive towards his wife. He forcefully 
tries to be her master to enslave her mind and soul. He knows very well that he is imperfect 
without wife and for this very reason of being a complete man, he entraps her in a net woven by 
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him. Such spousal relations lacking love for each other can create nothing but conflicts and 
quarrels only. His outrageous behavior is such as he wants to remain as he is, but he expects 
that his wife must turn to be an ideal wife. She must be his lover and reciprocally he would give 
her some money as if like alms or price but not love. Catherine Pulsifer has rightly said, 
“Marriages are ruined where one person continues to learn, develop and grow and the other 
person stands still.” (3) 

In matrimonial relations, rights and duties of both husband and wife are connected with each 
other inseparably. When one expects any rights from the other, the one should be ready to carry 
out one’s duties also. One sided expectation of rights is just like oppression towards the other. 
The husband, in our poem here, always expects to be loved and respected by his wife; but he 
himself remains inactive towards his actions and words. He is not prepared to make any 
behavioral changes in him, but he expects perfection from the wife. Such tendency of a 
husband is a dictatorial act and it has no any place in tender hearted spousal relationships. (4) 

He forgets the dignity of a woman and considers his wife as nothing but simply a well-dressed 
doll for display in a show-case as if he would have purchased her by paying dowry to her. He 
thinks her as his property and believes that she has to stay with him for the whole life time. He 
equates her with a character of his play which has no any own words for utterance but pre-
recorded musical notes. (5) 

He, as a writer of a re-written play, changes her into a new being. He quite quietly drains her 
voice in such a manner that she cannot utter even a single word of any protest against her own 
exploitation. He crosses all boundaries of civic ideals by striping her to the buff and puts her in 
such a shameful state of unseeing that her womanly dignity gets degraded. He becomes so 
inhuman that he leaves her with nothing. He adopts such policy of mental oppression towards 
her that he does not allow her to express any thought of hers. (6) 

He keeps her purely dependent on him. She has been isolated from her world. She is not 
allowed to keep any relations with her parental home and friends. Such continuous mental 
torture awakens her annoyance towards him.(7) 

He is a weak and greedy man. He is tyrannous as he slaps on her face. He values money high 
and hence he is not prepared to spend more money for her cure. Just to keep his future bright 
with money, he is not ready to lose any money. He does not wish that his increasing wealth 
should bear any reduction due to any expenses made after her ailment. (8) 

Here, the climax of his brutality can be seen. When his wife falls ill, he uses her illness against 
her. He compels her to live in cold in winter in spite of her illness. She notices dirty games of her 
husband played against her. She is terribly tired of her tragic married life and just to lighten her 
sorrow, she needs to tell her tiresome story to somebody. (9) 

He abuses her with bitter words in insulting tone. Blackmailing her emotionally and 
psychologically is his habitual practice. This unhappy period of her life is very much depressing 
and damaging her self-respect. She is now determined to expose her husband and come to the 
concrete decision to terminate her spousal relationship. (10) 

Part – III Confessions of Terrible Mistakes 

Now gathering courage in her own self and with vigorous voice, she finally says: 
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“I confess that it was my mistake that I loved you by wasting my heartbeats on you. I had kept 
silence just for good of us. I had sacrificed my own self, but all was in vain.” (11) 

I had always thought that you would improve yourself and be better towards me, but it was my 
mistake. I had put my full trust on you as a male that you would treat me well, but true color of 
your bad intention of trapping me by your lifelong enticing plot for my exploitation has become 
very clear to me. (12) 

It was my mistake that I sacrificed all ideals of my life and did what I didn’t want actually to do. I 
compromised at every stage of my life just to save my married life from breaking. It was a 
pitiable situation of mine that only I had to change myself in such a manner that I might become 
a contemptible person in the society. (13) 

It was also my mistake that I had some faith in you with my hope that you would one day prove 
me wrong for what I thought any ill of you. But, it is the irony of my fate that my hypothesis 
turned out wrong and at last you established your real self in my mind. Now, I can no longer 
hold my tongue to expose you in public. (14) 

I confess that it was my unpardonable mistake that I got married with you and stayed with you 
for a long time. I must say that I could know my dignity due to you and just to preserve it I must 
get rid of you. (15) 

My association with you was my terrible mistake. Incidents that happened in our married life 
were just like the shortest story of life. My story could not have been written if I had not married 
you. I am a living woman and abusive relationship with you has destroyed my nobility.” (16) 

Part – IV Conclusion 

Concluding part of the poem has been taken up in discussion by the poetess herself. She is 
thankful of the husband on behalf of the miserable wife that he paved a right path of divorce to 
get rid of his inhuman behavior towards her. He indirectly helped her to come to a decision that 
she should not live in fear of the person who abuses and treats her badly for no any longer time. 
He made it very clear for her to find out a right man as her next mate.  Thus the wife realized 
that the life can be shaped in a better way leading to happiness. During some married life 
passed with the rude husband, she knew that life as it is seen might not be what actually it is. It 
is said that sweet are the uses of adversity and thus she could rediscover her own self and find 
out a right man as her next spouse. She could distinguish the difference between a bad and a 
good husband. She found out what good qualities in a husband should be there and 
accordingly, she might get another deserving person of her dream as her new husband. (17) 

First marriage of the wife was full of sadness, but her second marriage with her right mate-
selection is happier with freedom, love and laughter than the former one. But it is improper here 
to narrate it as it might require an another poem. Thus, the poem is over here with a happy 
ending as it was pre-mentioned in the title itself. (18) 

– Rabab Maher (Poetess) 
 – Valibhai Musa (Narrator of the poem in simplified form of prose) 

* * * 
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‘ગજંાવર ભલૂ’ (‘Colossal Mistake', a Poem by Rabab Maher)નુ ંગદ્યાત્મક વવર્દ અથશગ્રહણ 
                                                                                            - વલીભાઈ મસુા 

ગજંાવર ભલૂ 

(જે સખુાાંત નીિડે છે) 

ભાગ-૧ પરુોવિન 

િાતાાકથનકાર ઢબ,ે કિવયત્રી પોતાના કાવ્યન ેપહલેી જ લીટીના શબ્દો ‘એક ર્િુતીની કઠોર કહાની’ થી શરૂ કરે 

છે. આમ આ પ્રારાંચભક શબ્દો સચૂક છે કે જેથી િાચક એક ર્િુતીનાાં દુ:ખદદાના સાક્ષી બનિા માટે માનવસક રીતે 

તૈયાર રહ.ે કાવ્યના શીર્ાકમાાં અન ેપ્રારાંભના કાંકડકાસમહૂની છેલ્લી લીટીમાાં કાવ્યપાઠકન ેઆગોતરી જાણ થઈ 

જાય છે કે કાવ્યનો સખુદ અંત આિશ ે જ અન ેતેમ છતાાંય કાવ્યપઠનના રસની જાળિણી ઉપર તેની કોઈ 

વિપકરત અસર થતી નથી. ચાલો આપણે કાવ્યિસ્તમુાાં વિગતિાર આગળ િધીએ કે જેથી આપણ ેકવિકમા અન ે

કાવ્યસૌંદયાન ેમાણી શકીએ.(૧) 

ભાગ-૨ દુભાશગી નારીનુ ંવનરાર્ામય જીવન 

એક નારી ચબનભરોંસાપાત્ર ચાકરત્ર્ય ધરાિતા એક ખોટા માણસને પરણે છે. તે શરૂઆતથી જ પોતાના િિૈાકહક 

જીિનથી સાંતષુ્ટ નથી. તેન ે વિપકરત સાંજોગો સાથ ે અનકુલૂન સાધિામાાં અન ે દુષ્ટ પવત સાથ ે જીિન પાર 

પાડિા માટે ખબૂ સાંઘર્ા કરિો પડ ે છે. આમ છતાાંય પોતાના સખુમય દાાંપત્યજીિન માટેની ખબૂ મથામણના 
અંત ેપણ છેિટે તેન ેપરાજય ખમિો પડ ેછે. પરાંત ુકિવયત્રી તેની હારન ેવિજય તરીકે ઓળખાિ ેછે એ અથામાાં કે 

એ હારથી તેનાાં તમામ દુ:ખદદા  અન ેમાનવસક પરેશાનીઓનો અંત આિી જાય છે. (૨) 

હિ ેઆપણે અયોગ્ય પવતના તેની પત્ની તરફના માનવસક િલણ તરફ આિીએ. સામાન્ય રીતે આિા જુલ્મી 
પવતનો પત્ની પરત્િેનો મહત્ત્િનો ઉદે્દશ એ રહતેો હોય છે કે કેિી રીતે તનેા ઉપર સત્તા િાપરિી અન ે તેન ે

અંકુશમાાં રાખિી. અહીં આપણા કાવ્યમાાંનો પવત પણ તનેી પત્ની સાથ ેઆિમક રહ ેછે. તે બળપિૂાક તનેા મન 

અન ેઆત્માન ેપોતાનાાં ગલુામ બનાિિા માટે જોહકૂમીપણુાં દાખિ ેછે. તે સારી રીતે જાણે છે કે તે પત્ની િગર 

અધરૂો છે અન ેતેથી જ તો તે પણૂા માણસ બનિા માટે તેની ગુાંથેલી જાળમાાં તેન ેફસાિિા માગે છે. એકબીજા 

પરત્િેના પ્રેમના અભાિિાળા દાાંપતીય સાંબાંધો આપસી ઘર્ાણ અન ેઝઘડાઓ વસિાય બીજુ ાં શુાં લાિી શકે! તનેી 
ઘણૃાસ્પદ િતાણકૂ એિી છે કે તે પોત ેતો જેિો છે તેિો જ રહિેા માગ ેછે, પણ પત્ની પાસ ેઅપેક્ષા રાખ ેછે કે તે 

આદશા પત્ની બની રહ.ે તે માને છે કે તેણીએ તેન ેપ્રેમ કરિો જ જોઈએ અન ેબદલામાાં તેન ેમાત્ર કકિંમત કે ભીખ 

રૂપે કાંઈક નાણાાં આપે. કેથેકરન પન્લ્સફરે સાચે જ કહ્ુાં છે કે ’એિાાં લગ્નો હાંમેશાાં વનષ્ફળ જતાાં હોય છે કે જ્યાાં એક 
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વ્યસ્ક્ત શીખિાનુાં, વિકસિાનુાં અન ેઊંચ ેઊઠિાનુાં ચાલ ુરાખે છે અન ેબીજી વ્યસ્ક્ત જડની જેમ સ્સ્થર ઊભી રહ ે

છે.’ (૩) 

િૈિાકહક સાંબાંધોમાાં, પવતપત્નીના એકબીજા પરત્િેના  હક્કો અન ેફરજો અતટૂ રીતે સાંકળાયેલ હોય છે. જ્યારે 

કોઈ એક અન્ય પાસેથી કોઈ હક્કની અપકે્ષા રાખ,ે ત્યારે તેણે પોતાની ફરજના પાલન માટે પણ તૈયાર રહવે ુાં 
જોઈએ. આપણા કાવ્યમાાંનો પવત હાંમેશાાં પોતાની પત્ની પાસેથી પ્રેમ અન ેસન્માનની અપેક્ષા રાખતો હોય છે, 

પણ પોત ેતો પોતાનાાં કાયો અન ેિચન પરત્િ ેઉદાસીન જ રહ ેછે. તેની પોતાની િતાણકૂમાાં ફેરફાર કરિાની 
તેની કોઈ તૈયારી નથી હોતી, પણ ઊલટાનો પોતાની પત્નીમાાં પણૂાતાની અપકે્ષા રાખતો હોય છે. આ પ્રકારનુાં 
પવતનુાં િલણ એક રીતે તો સરમખુત્યારશાહી જેવુાં જ ગણાય, કે જેને કોમળ લાગણીઓિાળા  દાાંપત્યજીિનના 
સાંબાંધોમાાં કોઈ સ્થાન હોઈ શકે નકહ. (૪)                

તે સ્ત્રીના ગૌરિન ે ભલૂી જાય છે અન ેપત્નીન ેકોઈ લેખામાાં ગણતો  નથી. તે તેન ેસરસ િસ્ત્રપકરધાન કરેલી શો 
કેસમાાં મકૂિા લાયક કોઈ ઢીંગલી હોય તેમ સમજે છે અન ેિળી તેન ેદાયજો ચકૂિીને ખરીદી લીધી હોય તમે એ 

માન ેછે. તે તેન ેપોતાની વમલકત ગણ ેછે અન ેઇચ્છતો હોય છે કે તે જીિનભર પોતાની સાથ ેજ રહ.ે તેે  ેતેન ે

પોતાના નાટકના કોઈ એક પાત્ર તરીકે જુએ છે કે જેને ઉચ્ચારિા માટે ખદુના શબ્દો પણ ન હોય અન ેપોત ે

અગાઉથી રેકડા કરેલી સાંગીતની તર્જની જેમ તે પોત ેિાગ્યા જ કરે. (૫) 

તે  ફરી લખાયેલા નાટકના કોઈ લખેકની જેમ તે તેના અસ્સ્તત્િન ેસાિ જ બદલી નાખે છે. િળી તે વસફતપિૂાક 

તેના અિાજન ેએિી રીતે દબાિી દે છે કે તે પોતાના થતા શોર્ણની સામ ેવિરોધનો એક શબ્દ પણ  બોલી શકે 

નકહ. તે સભ્યતાના  આદશોની બધી હદોન ેઓળાંગી જઈન ેતેન ેએિી શરમજનક સ્સ્થવતમાાં લાિી દે છે કે તે તેના 
સ્ત્રી તરીકેના મરતબાન ેસાિ જ  ગમુાિી બેસ.ે તે એિો અમાનિીય થઈ  જાય છે કે તેની પાસ ેતેનુાં પોતાનુાં કશુાં 
જ રહિેા દેતો નથી. તે તેના ઉપર માનવસક જુલ્મ કરિાની એિી તરકીબ અપનાિતો હોય છે કે તે કદીય 

પોતાના વિચારોન ેવ્યક્ત કરી શકે નકહ.  (૬) 

તે તેન ેસાેં ાંપણૂાપણ ે  પોતાના ખદુના ઉપર અિલાંચબત કરી દે છે. તેન ેતેની પોતાની દુવનયાથી સાિ અચલપત 

કરી દેિામાાં આિતી હોય છે. તેન ેતેનાાં માતાવપતાના ઘર સાથેના કે વમત્રિતુાળ સાથનેા સાંબાંધોથી સાિ દૂર કરી 
દેિામાાં આિ ે છે. આમ  આિો એકધારો તેન ેઅપાતો સતત માનવસક ત્રાસ એ જુલ્મી પ્રત્યેની તેની ગસુ્સાની 
ભાિનાને જગાડ ેછે. (૭) 

તે કમજોર અન ેલોચભયો માણસ છે. તે જુલ્મી પણ છે, કેમ કે તે તેણીના ગાલ ઉપર તમાચા પણ મારે છે. તે 

નાણાાંન ેિધારે મહત્ત્િ આપે છે અન ેતેથી જ તો તેણીને બીમારીમાાંથી સાજી કરિા તે ખચા કરતો નથી. નાણાાંથી 
પોતાના ઉજ્જ્િળ ભવિષ્યને જાળિી રાખિા તે નાણાાં ગમુાિિા હરચગજ તૈયાર નથી. તે નથી ઇચ્છતો કે 

પત્નીની બીમારી પાછળના દિાઓના ખચાના કારણ ેતેનુાં િધતુાં જતુાં ધન ઓછાં થઈ   જાય. (૮) 
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અહીં તેની ધષૃ્ટતાની પરાકાષ્ઠા જોઈ શકાય છે કે જ્યારે તેની પત્ની બીમાર પડ ે છે ત્યારે તે તનેી એ જ 

બીમારીનો તેની જ વિરુદ્ધ દુરુપયોગ કરે છે. તે બીમાર હોિા છતાાં તેન ેઠાંડા પાણીએ નહાિાની ફરજ પાડ ે છે. 

તેણી પોતાના વિરુદ્ધની તેના પવતની ગાંદી રમતોન ેસમજી જાય છે. તે પોતાના દુ:ખદાયક વિિાકહત જીિનથી 
 ત્રાસી જાય છે અન ેપોતાની ગમગીનીનો ભાર ઓછો કરિા માટે તેન ેલાગ ે છે કે તે પોતાની દુ:ખદ કહાની 
કોઈકન ેકહી સાંભાળાિે.  (૯) 

તે તેણીને અપમાવનત કરિાના હતેએુ અપશબ્દોથી ભાાંડ ે છે. તણેીની લાગણીન ે દુભાિિી તથા તેન ેમાનવસક 

ત્રાસ આપિો તે તેની કાયમની આદત બની ગઈ છે. તણેીના જીિનનો આ દુ:ખમય જીિનગાળો તને ેહતાશા 
તરફ ધકેલી દે છે અન ેતેના આત્મસન્માનને હાવન પહોંચ ે છે.  હિ ેતે તેના પવતને ખલુ્લો પાડિા કૃતવનિયી બન ે

છે અન ેપોતાના િૈિાકહક જીિનનો અંત લાિી દેિાના મક્કમ ઈરાદા ઉપર આિી જાય છે. (૧૦) 

ભાગ-૩ ભયકંર ભલૂોની કબલૂાર્ 

હિ ેપોતાનામાાં કહિંમત ધારણ કરીને ઉત્સાહપણૂા અિાજે છેિટે તેણ ેકહ્ુાં, 'હુાં કબલૂ કરુાં છાં કે મેં મારા હૃદયના 
ધબકાર તમારા ઉપર ન્યોછાિર  કરીને તમને મેં જે ચાહ્યા હતા તે મારી ભલૂ હતી. આપણા ભલા માટે મેં 
આજસધુી ચપૂકીદી સેિી  હતી. મેં મારી જાતનુાં બચલદાન આપી દીધુાં હતુાં, પણ એ બધુાં સાિ એળે ગર્ુાં.' (૧૧) 

મેં હાંમેશાાં વિચાયાા કર્ુું હતુાં કે તમે સધુરશો અન ેમારી સાથ ેસારુાં િતાન કરશો, પરાંત ુએમ વિચારવુાં એ મારી ભલૂ 

હતી.  તમે એક પરુુર્ હોિાના કારણે મારી સાથ ેસારી રીતે િતાશો એિો મેં તમારા ઉપર સાંપણૂા વિશ્વાસ મકૂ્યો 
હતો, પરાંત ુ  તમારા બદઈરાદાનો એિો સાચો રાંગ પરખાઈ ગયો કે તમે જીિનભર મારુાં શોર્ણ કરિા માટેની 
યોજનાઓ ઘડય ેરાખતા હતા. આજે આ બધુાં મારી સામ ેસ્પષ્ટ થઈ  ચકૂ્ુાં છે. (૧૨) 

એ મારી ભલૂ હતી કે મેં મારા જીિનના સઘળા આદશોન ેતમારા આગળ બચલ ચઢાિી દીધા હતા અન ેહુાં જે 

નહોતી ઇચ્છતી એ જ મારે કયે રાખવુાં પડ્ુાં હતુાં. મેં મારા જીિનના દરેક તબકે્ક મારા લગ્નજીિનન ે  ભાાંગી 
પડતુાં  બચાિિા સમાધાન કયે રાખ્ર્ુાં  હતુાં. મારા માટે દયાજનક એિી પકરસ્સ્થવત હતી કે મારે જ મારી જાતન ે

એિી રીતે બદલિી કે જેથી હુાં સમાજમાાં વતરસ્કારપાત્ર બની રહુાં. (૧૩) 

એ પણ મારી ભલૂ હતી કે મેં તમારામાાં વિશ્વાસ મકૂ્યો હતો એ આશાએ હુાં  તમારા વિરે્ જે કાંઈ ખરાબ વિચારતી 
હતી તેન ેતમે ખોટુાં પાડશો. પરાંત ુ મારા ભાગ્યની એ િિતા રહી કે મારી તમામ ધારણાઓ ખોટી પડી અન ે

આખરે તમે મારા મનમાાં તમારી અસલ જાતન ેપ્રસ્થાવપત કરી દીધી. હિ ેહુાં તમને સમાજમાાં ખલુ્લા પાડિામાાં 
મારી જીભન ેપકડી નકહ રાખી શકુાં. (૧૪)      
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હુાં કબલૂ કરુાં છાં કે એ મારી માફ ન થઈ શકે એિી ભલૂ હતી કે હુાં તમારી સાથ ેપરણી અને તમારા સાથ ેલાાંબા 
સમય સધુી રહી. મારે કહવે ુાં જ પડશ ે કે તમારા કારણે જ હુાં મારી ગકરમાન ેઓળખી શકી અન ેતેન ેજાળિી 
રાખિા  મારે તમારાથી આઝાદ થવુાં જ જોઈએ એ હકીકત મેં સ્િીકારી લીધી. (૧૫) 

મારુાં તમારી સાથેનુાં જોડાણ એ મારી ભયાંકર ભલૂ હતી.આપણા વિિાકહત જીિનમાાં જે કાંઈ બનાિો બન્યા તે 

કદાચ મારા જીિનની ટૂાંકામાાં ટૂાંકી દાસ્તાન  બની રહી. મારા જીિનની હિ ેપછીની ખરી િાતાા હુાં તમારી સાથ ે

પરણી ના હોત તો લખાઈ ન હોત! હુાં એક જીિાંત ઓરત છાં અન ેતમારી સાથેના અપમાનજનક સાંબાંધોએ મારા 
ઉચ્ચતમ ચાકરત્ર્યન ેક્ષવત પહોંચાડી. (૧૬) 

ભાગ-૪ સમાપન 

કાવ્યનો સમાપન ભાગ કિવયત્રી પોત ેચચાાની એરણ ઉપર લ ેછે. તણેી દુચખયારી પત્નીની િતી તનેા પવતનો 
આભાર માન ે છે કે તેણ ેએ ચબચારી સાથેના અમાનિીય વ્યિહારથી મસુ્ક્ત મેળિિા છૂટાછેડાનો સાચો માગા 
કાંડારી આપયો. તેણ ેપરોક્ષ રીતે તેણીને છૂટાછેડા લેિાના વનણાય ઉપર આિી જિા માટે મદદ પરૂી પાડી. તેણ ે

એિી અનકુળૂતા કરી આપી કે જે માણસ તેન ેઅપમાવનત કરે છે અન ે  તેની સાથ ેખરા બ રીતે િતે છે  તેની 
સાથ ેતણે ેહિ ેિધ ુલાાંબો સમય સાથ ેન રહવે ુાં જોઈએ. તેણે એવુાં સ્પષ્ટ કરી આપર્ુાં કે હિે તેણીએ નિા સારા 
પવતને પસાંદ કરી લેિો જોઈએ. આમ તે પત્નીન ેહિ ેસાચુાં ભાન થર્ુાં કે સખુ આપી શકે તેિી રીતે જજિંદગીન ેમોડ 

આપી પણ શકાય છે.  તેન ેખ્યાલ આિી ગયો કે જે ઉદ્ધત પવત સાથ ેતેણે કેટલુાંક દાાેં ાંપત્યજીિન વ્યતીત કર્ુું તે 

ખરેખર જેવુાં હોવુાં જોઈએ તેવુાં  તે સાચુાં જીિન ન હતુાં. એમ કહિેાય પણ છે કે પ્રવતકળૂતાઓમાાંથી પણ સખુ શોધી 
શકાય છે અન ેઆમ તણેી નિેસરથી પોતાની જાતન ેઓળખી કાઢી શકી અન ેપોતાના બીજા પવત તરીકે તે 

સાચા માણસન ેમળેિી શકિા સમથા બની. આમ તે સારા અને ખરાબ પવત િચ્ચેના ભદેન ેપણ પામી  શકી. તેન ે

એ પણ જાણિા મળ્ર્ુાં કે  પવતમાાં કયા સારા ગણુો  હોિા જોઈએ અન ેએ રીતે તે પોતાના સ્િપનને અનરુૂપ નિા 
પવતને પ્રાપત કરી શકે. (૧૭) 

પત્નીનુાં પહલેુાં લગ્નજીિન  દુ:ખોથી ભરેલુાં હતુાં, પરાંત ુહિ ે તેનુાં બીજુ ાં લગ્ન યોગ્ય જીિનસાથીની પસાંદગીના 
કારણે િધારે સખુમય છે. અગાઉ કરતાાં હિ ે આ નિતર દાાેં ાંપત્યજીિન સ્િતાંત્રતા, પ્રેમ અન ે ઉલ્લાસથી 
ભર્ુુંભર્ુું છે. તણેીના આ નિીન સખુમય જીિનન ેઅહીં િણાિવુાં અસ્થાન ેછે, કેમ કે તેના માટે તો એક નિીન 

કાવ્ય જ રચવુાં પડ.ે આમ અહીં જ  કાવ્ય સખુાાંતે પરુૂાં થાય છે, જેિી રીતે  કે કાવ્યના શીર્ાકમાાં જ તેન ેઅગાઉથી 
જણાિી દેિાર્ુાં છે. (૧૮)    

[રબાબ મહરે (કવવયત્રી) *  વલીભાઈ મસુા (સરળ ગદ્ય સ્વરૂપે કાવ્યના રજૂકર્ાશ)] 
                                                અનકુ્રમચણકા 
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 કેવુ ંઅનપુમ મળયુ ંવવશ્વ અમને  !- What a wonderful world!  )31(  

(વશખકરણી) 

વનહાળીન ેવકૃ્ષો હકરતિરણાાં, લાલ કુસમુો; 
તમારે, મ્હારે ને સહ ુજન વિશે જે ઊઘડતાાં, 
વિચારુાં હુાં: ‘કેવુાં અનપુમ મળ્ર્ુાં વિશ્વ અમન!ે’ 

ભરૂાાં આકાશો ‘ને અવત ધિલ કૈં િાદલ દલો; 
વનહાળી કોડીલા કદિસ, ઘન રાવત્ર પવુનત ને, 

વિલોકુાં હુાં: ‘કેવુાં અનપુમ મળ્ર્ુાં વિશ્વ અમન!ે’ 

અહો! રૂડા રાંગો નભ સકલમાાં ઈન્દ્રધનનુા; 
િળી પાછા ભાળાં મખુ ઉપર સિે મનજુનાાં, 
વિમાસુાં હુાં: ‘કેવુાં અનપુમ મળ્ર્ુાં વિશ્વ અમન!ે’ 

મળે વમત્રો સ્નેહ,ે કર-ધનૂનથી હાલ પછૂતા; 
કકિંિા બાહપુાશે જકડી લઈન ેપ્રેમ િહતા, 
વશશઓુને જોઉં રુદન કરતાાં ને વિકસતાાં; 
શીખી લેતાાં તતેૂ નિતર ઘણુાં – દુલાભ મ્હન,ે 

અન ેથાત ુાં: ‘કેવુાં અનપુમ મળ્ર્ુાં વિશ્વ અમન!ે’ 

(૨૧-૧૨-૨૦૧૧) 

- પિંમ શતુલ 

સપંકશ :- 

Pancham Shukla <spancham@yahoo.com>  

ઋણસ્વીકારઃ What a Wonderful World [written by Bob Thiele (as George Douglas) and George 

David Weiss and sung by Louis Armstrong] નો ભાિાનિુાદ. 

પ્રકાવશતઃ ઓવપવનયન (જાન્ર્આુરી, ૨૦૧૨); નિનીત સમપાણ (ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૨) 

અનુક્રમણિકા
અનુક્રમણિકા
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What a wonderful world! 

I see trees of green, red roses too; 
I see them bloom for me and you, 
And I think to myself what a wonderful world! 

I see skies of blue and clouds of white; 
The bright blessed day, the dark sacred night, 
And I think to myself what a wonderful world! 

The colors of the rainbow so pretty in the sky; 
Are also on the faces of people going by, 
I see friends shaking hands saying how do you do, 
They’re really saying I love you. 

I hear babies crying, I watch them grow, 
They’ll learn much more than I’ll never know, 
And I think to myself what a wonderful world! 
Yes, I think to myself what a wonderful world! 

                                                     * * * 
રસદર્શન/પ્રવર્ભાવ    

ઇચ્છા તો થઈ આિ ે છે કે હાલ તરત જ વિમાન ે ચઢી, ર્.ુકે. જઈ, મારા-અમારા આ ભાણાભાઈ પાંચમજીન ે

ઊંચકીને ફેરૂાંદડી ફેરિી લઉં! અંગ્રજેી કાવ્યનો આિો ઉમદા કાવ્યમય અનિુાદ િાાંચીન ેમળૂ કાવ્યના શીર્ાક 

‘What a Wonderful World!’માાંના શબ્દો જેિા જ આ મજુબના અનધુ્િવનત શબ્દો મનમાાં ઉદભિે છે ‘What a 

Wonderful Translation!’ 

મારા એક લેખમાાંની મારી અનિુાદમીમાાંસાની કેટલીક િાતો કાંઈક આિી હતી: 

– કોઈપણ સાકહજત્યક રચના પ્રથમ જે ભાર્ામાાં લખાઈ હોય તેનો મળૂ ભાિ જાળિી ન રખાય તો તેનો 
ચબનકાયાક્ષમ અનિુાદ તેના સૌંદયાને ગમુાિે છે. 

– ગદ્ય કરતાાં પદ્યનુાં અનિુાદકાયા િધારે કકઠન હોય છે. એમ કહિેાર્ુાં પણ છે કે, ‘કાવ્ય એ તો આત્માની કલા છે.’ 

– કોઈકિાર અનિુાદક અનિુાકદત કાવ્યકૃવતના કવિએ કાવ્યની રચના િખત ેજે લાગણીઓ અનભુિી હોય 

તેિી જ લાગણી પોત ેન અનભુિે, ત્યારે તેન ેફક્ત તે કૃવતના શબ્દોના સમાનાથી શબ્દો ઉપર જ આધાર રાખિો 
પડતો હોય છે. આિા કકસ્સામાાં અનિુાકદત કાવ્ય જાણ ેકે તેન ેથીગડાાં માયાું હોય તેવુાં લાગતુાં હોય છે. 

– કાવ્યનો ઉત્કૃષ્ટ અનિુાદ સર્જિા માટે તેણ ેકાવ્યની એકાંદર છાપ કે અસર તથા તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ અનભુિિો 
પડ ેઅન ેપછી કવિના ભાિન ેસારરૂપ પોતાના જ શબ્દોમાાં વ્યક્ત કરિો પડ.ે 
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– અહીં હુાં ઝિેરચાંદ મેઘાણીને તેમના કેટલાક અંગ્રજેીમાાંથી ગજુરાતીમાાં સફળ અનિુાદો માટે જ નકહ, પણ એક 

રીતે કહીએ તો જાણ ેકે એ બધાાં તેમનાાં પોતાનાાં જ સ્િતાંત્ર સર્જન હોય તેમ તેમને યાદ કરુાં છાં. નમનૂારૂપ તેમના 
અંગ્રેજી કાવ્યોના અનિુાદ છે : ‘Somebody’s Darling’ (કોઈનો લાડકિાયો), ‘On the bank of river Rhine’ 

(સનૂા સમદરની પાળે) અન’ેFair flowers in the valley’(િનરામાાં ગલ રાતાાં ૂલડાાં). 

ભાઈશ્રી પાંચમ શકુ્લ ેમળૂ કાવ્યના અનિુાદમાાં સિા પ્રથમ તો શીર્ાકમાાંના ‘Wonderful’ શબ્દ માટે ‘અનપુમ’ 

શબ્દ પ્રયોજીને અન્ય સમાનાથી સાંભવિત શબ્દોન ેકોરાણ ેમકૂી દઈન ેઆિયા (Wonder) સજ્ર્ુું છે. આ શબ્દની 
જ એિી તાસીર રહી છે કે આખુાં શીર્ાક ‘કેવુાં અનપુમ મળ્ર્ુાં વિશ્વ અમન!ે’ કાવ્યભાલ ેચબિંદી સમાન શોભી ઊઠે છે. 

કાવ્યના સફળ અનિુાદ માટેની મારી ઉપરોક્ત મીમાાંસાની પ્રત્યેક હકારાત્મક આિશ્યકતાનુાં ભાઈશ્રી પાંચમ ે

અનસુરણ કર્ુું છે અન ેતથેી જ તો ‘મેઘાણી’ જેિાનાાં અનિુાકદત કાવ્યોની પાંગતમાાં શોભી શકે તેવુાં સરસ મજાના 
વશખકરણી ગેય છાંદમાાં લખાએલુાં આ કાવ્ય િારાંિાર ગાઈએ તોય ધરપત ન થાય તેવુાં ઉત્તમોત્તમ છે. કાવ્યની 
પ્રથમ નિ પાંસ્ક્તઓમાાંની દર ત્રીજા િમ ેઆિતી શીર્ાકની પનુરાવવૃત્ત કરતી પાંસ્ક્તઓમાાંના પ્રથમ શબ્દો ‘વિચારુાં 
હુાં’, ‘વિલોકુાં હુાં’ અન ે‘વિમાસુાં હુાં’ ની પસાંદગી સરસ મજાના લયિૈવિધ્યન ેપ્રદવશિત કરે છે. 

કાવ્યની ચૌદ પાંસ્ક્તઓ હોય તેટલા માત્રથી તેન ેસોનેટ ગણી શકાય નકહ. િળી મળૂ કાવ્યમાાં ચૌદ પાંસ્ક્તઓ તો 
છે, પણ તેમાાં સોનેટનાાં મળૂભતૂ લક્ષણોનો અભાિ િતાાય છે; િળી તેટલુાં જ નકહ તે શેક્સવપઅર, વમલ્ટન કે 

પેરાકાની ઢબો સાથ ે પણ મેળ ખાત ુાં નથી. આ તો મળૂ અંગ્રેજી કાવ્યન ે અનલુક્ષીને આ બધુાં લખ્ર્ુાં, પણ 

પાંચમજીના આ અનિુાકદત કાવ્યને પણ એ બધુાં સરખી રીતે લાગ ુએટલા માટે પડી શકે છે કે તઓેશ્રી પોતાના 
અનિુાદકાયામાાં મળૂ રચનાને ચસુ્ત રીતે િફાદાર રહ્યા છે. સોનેટના અકા  રૂપે છેલ્લ ેઆિતી િાત અહીં િચ્ચ ે

િચ્ચ ેઆિતી જાય છે. ‘આમ અન ેતેમ’ એિી સઘળી િાતોને પડતી મકૂીને આપણે આ કાવ્ય સોનેટ હોિા ન 

હોિાની િાતનો વનણાય પાંચમભાઈ ઉપર છોડીએ. 

ફરી એક િાર ભાઈશ્રી પાંચમને ધન્યિાદ. 

-વલીભાઈ મસુા 

નોંધ : – (પરૂક માકહતી અને ઉત્સાહ પ્રેરક પ્રવતભાિ માટે ખબૂ ખબૂ આભાર, િલીભાઈ. સોનેટ સાંદભે તમારી 
રજૂઆત સાથ ેહુાં સહમત છાં. – પાંચમ શકુ્લ) 
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ટૂંકો પકરિય (૩) 

િલીભાઈ મસુા 
૧૦૫, નસીર રોડ 

કાણોદર – ૩૮૫ ૫૨૦ 

ફોન - ૦૨૭૪૨-૨૪૨૯૭૭ 

મો. -  ૦૯૩૨૭૯ ૫૫૫૭૭ 

ઈ-મેઈલ – musawilliam@gmail.com 

Blog URL:   

musawilliam.wordpress.com (William’s Tales) 
musavalibhai.wordpress.com (િલદાનો િાતાાિભૈિ) 
musavalda.wordpress.com (માનિધમા) 

અભ્યાસ : બી.એ. (ઓનસા), એમ.એ. (્ોપડ); ચબઝનેસમેન, પ્રથમ િાતાા ‘સવિતા’ (૧૯૬૫), દ્વદ્વભાર્ી 
બ્લૉગર(ગજુરાતી-અંગ્રેજી), વિવિધ સાકહત્યપ્રકારોમાાં ૬૦૦ જેટલી રચનાઓ, કોઈ મકુદ્રત પસુ્તક નકહ, ૧૪ ઈ-

બકુ્સ,  અનેક મકુદ્રત અન ેઈ-સામવયકોમાાં િાતાાઓ પ્રવસદ્ધ, ‘િેબગરુ્જરી’માાં સહસાંપાદક અન ેશ્રેણીલખેક. 
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પકરવર્ષ્ટ (૪) 

(લેખકના ંપ્રકાવર્ર્ ઈ - પસુ્ર્કોની યાદી) 

English : - 

(1)  In Changing Moods – Essay/Article 
(2)  In Light Mood – Essay/Article 
(3)  In Thoughtful Mood – Essay/Article 

Gujarati : - 

(4)  Halva Mijaje (હળિા વમજાજે) – વનબાંધ/લખે 

(5)  Jalsamadhi (જલસમાવધ) – િાતાા 
(6)  Maari Kanta (મારી કાન્તા) – િાતાા 
(7)  Mam KavitadaN (મમ કવિતડાાં) – કાવ્ય 

(8)  Parivartit Mijaje (પકરિવતિત વમજાજે) – વનબાંધ/લખે 

(9)  Prasanna Mijaje (પ્રસન્ન વમજાજે) –વનબાંધ/લખે 

(10) Sambhavi Mijaje (સમભાિી વમજાજે) – વનબાંધ/લખે/વિિચેન 

(11) Valda-no-Vartavaibhav (િલદાનો િાતાાિૈભિ) – િાતાા 
(12)  Vicharshil Mijaje (વિચારશીલ વમજાજે) – વનબાંધ/લેખ 

(13) Valda-nee Vasrika (િલદાની િાસકરકા)  - પ્રકીણા લેખો 
(14) Kavyanuvadan – Rasaswadan  (કાવ્યાનિુાદન – રસાસ્િાદન) – અનિુાકદત કાવ્યોનાાં રસદશાન 
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