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પ્રાસતાવવક

બંગાળી ભાષા ન જા્ણનાિ માટ ે િવીન્દ્ર-સારિતયનું મુખય પ્રવેશદ્ાિ 
એટલે તેમ્ણે પોતે અંગ્ેજીમાં અનુવાદ કિેલાં પોતાનાં કાવયો. તેમાં અંગ્ેજી 
ગીતાંજલલ (ગીતાંજલિ: સોંગ ઓફરિંગસ)ને લસંિદ્ાિ કિી શકાય. ૧૯૧૨માં 
પ્રગટ થયેલી અંગ્ેજી ગીતાંજલલને સામાન્ય જનતા તેમ જ લવવેચકો તિફથી 
ઉત્તમ પ્રલતભાવ મળ્ો અને િવીન્દ્રનાથ જગતના સારિતય-વતુતુળોમાં જા્ણીતા 
થઈ ગયા. અંગ્જી ગીતાંજલલમાં મોટા ભાગનાં કાવયો રદવય તત્વ પ્રલત ઢળે 
છ.ે તેને કાિ્ણે પશ્ચિમમાં િવીન્દ્રનાથની છાપ સંત કલવની પડી. પોતાની સમગ્ 
કાવયસૃશ્ટિનો પશ્ચિમને ખયાલ આપવા માટ ેિવીન્દ્રનાથે ૧૯૧૬માં ધ ગાર્ડનિ 
અને ક્સેંટ મુન, ૧૯૧૬માં ફ્ટુગેધરિંગ, ૧૯૧૮માં િવસ્ડ ગીફટ એનર ક્રોલસંગ 
અને ૧૯૨૧માં ધ ફ્ુલજટીવ પ્રગટ કયાાં િતાં.1 ૧૯૨૧ પછી િવીન્દ્રનાથે 
પોતાનાં કાવયોના અંગ્ેજી અનુવાદનું એક પ્ણ પુસતક પ્રગટ કયુાં ન િતું. 
પ્ણ તેનો અથતુ એવો નથી ક ેતેઓ અંગ્ેજી અનુવાદ કિતા ન િતા. તેમના 
મૃતયુ પછી એક વષષે, ૧૯૪૨માં પ્રગટ થયેલા પુસતક, પરોએમસમાં િવીન્દ્રનાથ 
અનુરદત ૧૧૮ કાવયો છ ેજ ેઅન્યત્ર પ્રગટ થયાં ન િતાં ને તેમાંથી ૫૩ 
કાવયો મૂળ બંગાળીમાં ૧૯૨૧ પછી લખાયાં િતાં.

આ બધા જ અનુવાદોને અનુસજતુન કિેવું વધુ ઉલચત લાગે છ.ે 
માત્ર મૂળ કલવ જ લઈ શક ેતેવી બધી જ છૂટ િવીન્દ્રનાથે આ અનુવાદોમાં 
લીધેલી છ.ે કયાિેક બે કાવયોનો અનુવાદ એક કાવયમાં કયયો છ ેતો કયાિેક 
એક કાવયના અનુવાદમાં વધાિે કાવયો પ્રસતુત કયાાં છ.ે બુદ્ધદેવ બસુ એમ 
કિેતા ક ેબંગાળી ગીતાંજલલમાં ‘સોંગ’ વધાિે છ ેઅને અંગ્ેજી ગીતાંજલલમાં 
‘ઓફરિંગ’!  લજજ્ાસુ વાચકનું ધયાન ધ ઈંગિીશ િાઈટીંગસ ઓફ િબીનદ્રનાથ 
ટાગરોિ, વરોલ્ુમ ૧, પરોએમસ, (સારિતય અકાદેમી, ન્યુ રદલિી પ્રકાશન, ૧૯૯૪)
ની લશલશિ કુમાિ દાસની મારિતીપૂ્ણતુ અને લવદ્ત્તાસભિ પ્રસતાવના તિફ 
દોિવું ઘટ.ે અિીં આ અનુવાદોનો ઇલતિાસ, અગતયતા, મિત્તા, લવશ્ેષ્ણ 
બધું જ સંલષિપ્તમાં મળી િિે છ.ે

1. અિીં માત્ર કાવયોના પુસતકોની વાત છ ે તેથી ગદ્ય અને કલવલતકાનાં અંગ્ેજી 
પુસતકોનો ઉલ્ેખ નથી કયયો.

રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૧

(કલવવિ િવીન્દ્રનાથ ટાગોિની બંગાળી કાવયિચનાનો 
અંગ્ેજીમાંથી કિેલો ગુજિાતી ભાવાનુવાદ)

અનુક્મલ્ણકા

 બંગાળી પુસતક  વષતુ પૃષ્ઠ નંબિ કાવયો

૧. કરડ ઓ કોમલ ૧૮૮૬ ૬-૨૭ ૧૧ 
૨. માયાિ ખેલા ૧૮૮૮ ૨૮-૩૩ ૩ 
૩. માનસી ૧૮૯૦ ૩૪-૬૩ ૧૦ 
૪. ગીતો ૧૮૯૩/૪ ૬૪-૭૧ ૪ 
૫. સોનાિ તિી ૧૮૯૪ ૭૨-૯૫ ૧૦ 
૬. ગીતો ૧૮૯૫ ૯૬-૧૦૧ ૩ 
૭. ચૈતાલલ ૧૮૯૬ ૧૦૨-૧૧૭ ૮ 
૮.. લચત્રા ૧૮૯૬ ૧૧૮-૧૩૫ ૮ 
૯. કલપના ૧૯૦૦ ૧૩૬-૧૫૯ ૧૨ 
૧૦.  ષિલ્ણકા ૧૯૦૦ ૧૬૦-૧૮૭ ૧૩ 
૧૧. ગીતો ૧૯૦૦ ૧૮૮-૧૮૯ ૧
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બંગાળી પુસતકો

૧. પ્રથમ મુકુલદલ: 
૧૮૮૬-૧૯૦૦

કરડ ઓ કોમલ, માયાિ ખેલા, માનસી, સોનાિ 
તિી, ચૈતાલી, લચત્રા, કલપના, ષિલ્ણકા

૨. જગત પારાવારે: 
૧૯૦૧-૧૯૧૪

નૈબેદ્ય, લશશુ, સમિ્ણ, ખેયા, ગીતાંજલલ, િાજા, 
અચલાયતન, ગીતાલલ, ગીલતમાલય, ઉતસગતુ

૩. અન્્યત્ર:
૧૯૧૬-૧૯૩૬

બલાકા, પલાતકા, લલલપકા, લશશ ુભોલાનાથ, પિૂબી, 
પ્રબારિની, મિુઆ, પરિત્રા્ણ, પરિશષે, પનુચિ, 
લબલચલત્રતા, બીલથકા, શષે સપ્તક, પત્રપટુ, સયામલી

૪. સાંધ્યઆરતી: 
૧૯૩૭-૧૯૪૧

પ્રાંલતક, સેન્જુલત, આકાશપ્રદીપ, પુનચિ, િોગ-
શયયાય, સાનાઈ, આિોગય, જન્મરદને, શેષ લેખા

અિીં પ્રસતુત ૪૮૦ જટેલાં કાવયો/ગીતોમાં િવીન્દ્રનાથનો ભૌલતકમાંથી 
આધયાશ્તમક પ્રલત, નાિીશ્વિથી જીવનદેવતા પ્રલત લવકાસ, સવતુત્ર છવાયેલા 
ઈશ્વિથી અન્યત્રની ગલત, ગદ્યકાવયોની છટા, અનન્ય આશાવાદ, અલંકાિિીન 
ભવય કલવતા – બધું જ છ.ે સાથે છ ેએક અટલ લવશ્વાસ, માનવીમાં અને 
રદવય તત્વમાં. આ જ કલવ ‘દૂિ-સુદૂિ રકનાિો’ જોતાં કિી શક ેક ે‘તોફાની 
દરિયો પાિ કિી આવયો છુ’ં.

જ્ાિે માિા પહેિ વહેિા ગીતરો માિા અંતિે ઊગ્ા, 
ત્ાિે મને િાગતું કે તે પ્રભાત પુષપના લમત્રો છ.ે 

જ્ાિે તેમને પાંખરો આવી અને તે વેિાનમાં ઊડ્ા, 
ત્ાિે મને િાગતું કે તેમનામાં હાસ્ વેિતા મેઘની ચેતના છ.ે 

મને થતું કે ગાંરા તરોફાનની હાકિે દરોરિેા માિા ગીતરો 
સાંધ્ પ્રદેશની સીમાપાિ ખરોવાઈ જશે. 

પણ હવે જ્ાિે સાંધ્ પ્રકાશમાં હંુ દૂિ–સુદૂિ રકનાિરો જોઈ શકંુ છુ.ં 
ત્ાિે મને િાગે છ ેકે, 

માિા ગીતરોની નાવમાં હંુ તરોફાની દરિ્રો પાિ કિી આવ્રો છુ.ં

શૈલેશ પારેખ

ફેબ્ુઆિી ૨૦૨૨

સામાન્યતઃ એમ કિેવાય છ ેક ેગીતાંજલિ – સોંગ ઓફરિંગસ પછીના 
અનુવાદોથી િવીન્દ્રનાથની કલવ તિીકનેી ખયાલતમાં પશ્ચિમમાં ઓટ આવી. 
તેના કાિ્ણોમાં એક જ શૈલીની, વૈલવધય લવનાની ભાષા, એક જ પુસતકમાં 
ઐકય લવનાના લવષયોની પ્રસતુલત ઈતયારદ ગ્ણાવવામાં આવે છ.ે ઉપિોકત 
પુસતકના લવદ્ાન સંપાદક, લશલશિ કુમાિ દાસ પ્ણ આ બધું જ લખે છ.ે 

માિો અંગત અનુભવ જુદો છ.ે અંગ્ેજી ગીતાંજલલથી પ્રભાલવત થઈને 
જયાિે મેં બીજા અંગ્ેજી પુસતકો વાંચવાનો આિંભ કયયો તયાિે મને તો તેમાં 
પ્ણ અતયંત આનંદ જ આવયો િતો અને તે કાવયોને વધુ મા્ણવા અને 
સમજવા માટ ેિંુ ગુજિાતી અનુવાદ કિતો િહ્ો અને િવીન્દ્રનાથની પ્રલતભાથી 
પ્રભાલવત થતો િહ્ો. જયાિે િવીન્દ્રનાથનાં કાવયો બંગાળીમાં વાંચયાં તયાિે 
સમજાયું ક ેતેમના અંગ્ેજી અનુવાદમાં લાઘવ િોય છ,ે મૂળ બંગાળીનું જાદુ 
અને માધુયતુ અદૃશય િોય છ ે પ્ણ લવભાવનાનું સુંદિ, સચોટ અને સફળ 
લનરૂપ્ણ િોય છ.ે અંગ્ેજીમાંથી કિેલ અનુવાદોને મૂળ બંગાળીના કાલાનુક્મે 
ગોઠવતા િવીન્દ્રનાથની કાવયસૃશ્ટિનું વૈલવધય, વૈપુલય તેમ જ નૈપુણય દેખાય 
છ,ે તેનો લવકાસ અને પ્રગલત પ્ણ દૃશ્ટિગોચિ થાય છ.ે

િવીન્દ્રનાથનાં અંગ્ેજી પુસતકો પછી અન્ય અનુવાદકો ધયાનમાં આવયાં, 
જમેાં અિલવંદ બોઝ, કતેકી કુશાિી ડાયસન, શીલા ચેટિજી, લવલલયમ િેરદચી, 
લષિલતસ િોય, અમીય ચક્વતતીનો સમાવેશ કિી શકાય. તેમના કિેલા અનુવાદો 
મૂળને વધુ વફાદાિ િોય છ ે(અિલવંદ બોઝ કયાિેક સંલષિપ્ત કિતા િોય છ)ે.

િવીન્દ્રનાથ અનુરદત અંગ્ેજી કાવયના શીષતુકમાં  િવીન્દ્રનાથના અંગ્ેજી 
પુસતકનું નામને શીષતુક/કમતુ, કાવયની નીચે બંગાળી પુસતકનું નામ અને કાવયનો 
ક્મ અથવા કાવયનું શીષતુક અને બંગાળી પુસતકનું નામ તેમ જ િચનાનો સમય 
આપયા છ.ે અન્ય અનુવાદક િોય તયાં અંગ્ેજી કાવય ઉપિ જો તેમ્ણે શીષતુક 
આપયું  િોય તો તે, અને કાવયની નીચે બંગાળી પુસતકનું નામ અને કાવયનો 
ક્મ અથવા કાવયનું શીષતુક અને બંગાળી પુસતકનું નામ તેમ જ િચનાનો 
સમય અને અનુવાદકનું નામ આપયા છ.ે

સમગ્ કાવયસૃશ્ટિના ચાિ ભાગ પાડ્ા છ:ે
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તેઓ લઢ ેછ ેઅને ઝઘડ ેછ.ે 
તેઓ વાંધા પાડ ેછ ેઅને લનિાશ થાય છ.ે 

તેમના લઢાઈ–ઝઘડા અંતિીન છ.ે 
માિા બાળક, તારં જીવન તેમને માટ ેબની િિે જયોત પ્રકાશની, 

શ્સથિ અને પરિશુદ્ધ બષિતી શાંલત આનંદની. 
લોભ અને અદેખાઈથી તેઓ કૂ્િ બને છ.ે 

એમની ભાષા લોિીતિસી, છૂપી છિી જવેી છ.ે 
માિા બાળક, લબિાજી તેમના ગમગીન િૈયામાં, 

નાંખ તાિી લનમતુળ નજિ તેમના ઉપિ, 

રદવસની મથામ્ણ પિ ષિમાની શાંલત પાથિતી સાંજની જમે. 
માિા બાળક, જોવા દે તેમને તારં મુખાિલવંદ, 

જથેી તેઓ પામે સાિ સવતુનો ને ચાિીને તને, ચાિે પિસપિને. 
આવ અને અસીમના અંતિતમે સથાન લે તારં, 

માિા બાળક, સૂયયોદયે લખલતા ફૂલની જમે ખોલીને ઉન્નત તારં િૈયું  
અને સૂયાતુસતે, નત મસતક ેમૌનમાં કિજ ેસંપૂ્ણતુ રદવસની પ્રાથતુના.

The Crescent Moon 
The Child–Angel

They clamour and fight, they doubt and despair, 
they know no end to their wranglings. 

Let your life come amongst them like a flame of light, 
my child, 

unflickering and pure, and delight them into silence. 
They are cruel in their greed and their envy, 

their words are like hidden knives thirsting for blood. 
Go and stand amidst their scowling hearts, my child, 

and let your gentle eyes fall upon them 
like the forgiving peace of the evening 

over the strife of the day. 
Let them see your face, my child, 

and thus know the meaning of all things; 
let them love you and thus love each other. 

Come and take your seat in the bosom of the limitless, 
my child. 

At sunrise open and raise your heart 
like a blossoming flower, 

and at sunset bend your head 
and in silence complete the worship of the day.

મંગલગીત–1/2 

કરડ ઓ કોમલ–1886
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મારં ગીત

મારં ગીત 
પ્રેમની સુકોમળ આંગળીઓથી તાિી આસપાસ સંગીત ગુંથશે. 

મારં ગીત 
તાિા કપાળને આશીવાતુદની જમે ચૂમશે. 

એકાંતમાં તાિી પાસે બેસીને તાિા કાનમાં એ  ગુંજશે. 
જનમેદનીમાં તાિી આસપાસ એ એકાંતની દીવાલ ચ્ણશે.

આ ગીત તાિા સવપનોને પાંખ આપીને 
તાિા રદલને અજા્ણ લષિલતજ ેલઈ જશે. 

અંધાિી િાત્રે એ તાિાની જમે તાિો પથ ઉજાળશે.

મારં ગીત, 
તાિી આંખની કીકીમાં બેસીને હૃદયના ઊંડા્ણમાં લઈ જશે 

અને જયાિે માિો અવાજ બંધ થઈ જશે 
તયાિે તાિા અંતિમાં ધબકશે, 

મારં ગીત.

Crescent Moon 
My Song

This song of mine will wind its music around you, 
my child, like the fond arms of love. 

This song of mine will touch your forehead 
like a kiss of blessing.

When you are alone it will sit by your side 
and whisper in your ear, 
when you are in a crowd 

it will fence you about with aloofness.

My song will be like a pair of wings to your dreams, 
it will transport your heart to the verge of the unknown.

It will be like the faithful star overhead 
when dark night is over your road.

My song will sit in the pupils of your eyes, 
and it will carry your sight into the heart of things.

And when my voice is silent in death, 
my song will speak in your living heart.

મંગલગીત–3 

કરડ ઓ કોમલ–1886
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1
આવ લમત્ર, ખચકાયા લવના કિ કઠ્ણ ધિા પિ પદાપતુ્ણ, 

વી્ણ ના સંધયાટા્ણે શમ્ણાં. 
આકાશે ઘેિાતું ઘમસા્ણ 
ને લનદ્રા પિ વીજપ્રિાિ. 

કિ અંગીકાિ સવતુજનજીવન. 
ચીિાયું માયાનું આવિ્ણ. 

િવે આશ્રય તાિો કઠોિ પાષા્ણે.

Poems 
1

Come friend, flinch not, step down upon the hard earth. 
Do not gather dreams in the dusk. 

Storms are brewing in the sky, 
lightning flashes are striking at our sleep. 

Come down to the common life. 
The web of illusion is torn, 

take shelter within walls of rough stones.

મિીલચકા 

કરડ ઓ કમલ–1886
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2–6
િંુ જવાનો િતો, પ્ણ તે કાંઈ જ ન બોલી. 

છતાં યે મને કપંન પિથી લાગયું ક ેતેના તલસતા બાિુ બોલતા, 
‘ના, ના, િજી નિીં.’ 

મેં ઘ્ણી યે વાિ સાંભળ્ો છ ે 
એના લવનવતા િાથના સપશતુમાં એનો અવાજ  

– જો ક ેતે શું કિે છ ેતે પોતે જા્ણતા ન િતા! 
મેં જોયા છ ેએ િાથને ખચકાતા – 

જો તે ન ખચકાતા િોત તો માિે ગળે યૌવનની માળાની જમે વીંટળાત. 
આ સતબધ સમયના ઓવાિે યાદ આવતા તેમના નાજુક ઈશાિા, 

મસતીખોિની માફક િમત િમતમાં તે કિી દેતાં તેનાં િિસયો છતાં.

The Fugitive 
2–6

I was to go away; still she did not speak. 
But I felt, from a slight quiver, 
her yearning arms would say: 

“Ah, no, not yet.” 
I have often heard her pleading hands 

vocal in a touch, 
though they knew not what they said. 

I have known those arms to stammer when, 
had they not, they would have become 

youth’s garland round my neck. 
Their little gestures 

return to remembrance in the covert of still hours; 
like truants they playfully reveal 

things she had kept secret from me.

બાિુ 
કરડ ઓ કોમલ 1886
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2–7
માિા ગીતો મધમાખી જવેાં છ.ે 

િવામાં તાિી સુગંધને, તાિી યાદને તે અનુસિે છ.ે 
અને તાિી શિમાળ નજિની આસપાસ ગ્ણગ્ણે છ ે– 

એના છૂપા ખજાનાની આશામાં! 
જયાિે પ્રભાતની તાજગી સૂયતુપ્રકાશમાં વીલાય છ,ે 

 જયાિે બપોિે વાતાવિ્ણ બોઝીલ થાય છ,ે 
જયાિે વનવગડ ેશાંલત છવાય છ,ે 

તયાિે તેમની સુવ્ણતુિજ–અંરકત પાંખો સાથે, 
માિાં ગીતો ઘિે પાછા આવે છ.ે

The Fugitive 
2–7

My songs are like bees; 
they follow through the air some fragrant trace – 

some memory – of you, 
to hum around your shyness, eager for its hidden store. 

When the freshness of dawn droops in the sun, 
when in the noon the air hangs low with heaviness 

and the forest is silent, 
my songs return home, 

their languid wings dusted with gold.

કલપના મધુપ 

કરડ ઓ કોમલ–1886
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–22–
ઉતાવળા પગલે, પસાિ થતા, 

મને અડતો, 
એના પાલવનો છડેો.

જા્ણે આવી, હૃદયના અ્ણજા્ણ દ્ીપમાંથી 
વસંતના વાયિાની િંુફાળી લિેિ.

એક અછડતો સપશતુ, ષિ્ણમાત્ર અડકયો 
અને અલોપ થયો. 

જા્ણે પવનમાં ઊડતી, તૂટલેી ફૂલની પાંખડી.

અને છવાયો માિા હૃદયે, 
જા્ણે 

એની કાયાનો લન:શ્વાસ 
અને િૈયાની છૂપી વાત.

The Gardener 
–22–

When she passed by me with quick steps, 
the end of her skirt touched me. 

From the unknown island of a heart 
came a sudden warm breath of spring. 
A flutter of a flitting touch brushed me 

and vanished in a moment, 
like a torn flower petal blown in the breeze. 
It fell upon my heart like a sigh of her body 

and whisper of her heart.

આંચલેિ બાતાશ 

કરડ ઓ કોમલ–1886
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–31–
માિા હૃદય, 

મુકત વનપંખીને મળ્ું છ ેએનું આકાશ, 
તાિી આંખોમાં, 

તે તો છ ેપ્રભાતનું પાિણં 
અને તાિાઓનું નજિાણં. 

ખોવાય છ ેમાિા ગીતો એના ઊંડા્ણમાં.

ઊડવું છ ેમાિે એ આકાશમાં, 
તેના એકલવાયા લવસતાિમાં, 
વીંધવા છ ેમાિે એના વાદળ, 

અને પ્રસાિવી છ ેપાંખો એના પ્રકાશમાં.

The Gardener 
–31–

My heart, the bird of the wilderness, 
has found its sky in your eyes. 

They are the cradle of the morning, 
they are the kingdom of the stars. 
My songs are lost in their depths. 

Let me but soar in that sky, in its lonely immensity. 
Let me but cleave its clouds 

and spread wings in its sunshine.

હૃદય આકાશ 

કરડ ઓ કોમલ–1886
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–48–
મુકત કિ મધુિ બંધનમાંથી તાિા, માિી વિાલી. 
નથી ચાિ િવે આ તાિા ચુંબનોના આસવની, 

આ ધૂપના ગાઢ ધુમમસથી ગુંગળાય છ ેમારં િૈયું.

ખોલો દિવાજા, 
અને 

પથિાવા દો પ્રભાતનો પ્રકાશ.

તાિા ગાઢ આલલંગનમાં વીંટળાયો છુ ંિંુ, 
ખોવાયો છુ ંિંુ.

મુકત કિ મને તાિી માયામાંથી 
જથેી િંુ ફિી મારં મુકત હૃદય 

તને સમલપતુત કિી શકુ.ં

The Gardener 
–48–

Free me from the bonds of your sweetness, my love ! 
No more of this wine of kisses. 

This mist of heavy incense stifles my heart. 
Open the doors, make room for the morning light. 

I am lost in you, wrapped in the folds of your caresses. 
Free me from your spells, 

and give me back the manhood 
to offer you my freed heart.

બંદી 

કરડ ઓ કોમલ–1886



22 23

–50–
 

લપ્રય, અિલનતુશ તલસે છ ેમન મારં, તાિા લમલન માટ.ે 
સવતુવયાપી, સવતુભષિી મૃતયુ સમ લમલન માટ.ે

ઝંઝાવાતની જમે મને ઘેિી લો 
માર સવતુસવ લઈ લો. 

માિી લનદ્રા તોડી, સવપનોને ચોિી લો 
માિી દુલનયાને લૂંટી લો.

આ આસમાની સુલતાનીમાં, 
આ નિી નગ્ન ચેતનામાં, 

ચાલો આપ્ણે સૌંદયતુમાં એક થઈ જઈએ.

િાય, માિા અપૂ્ણતુ અિમાન ! 
તાિા લસવાય માિી ઐકયની આશા કમે ફળે, 

માિા પ્રભુ.

The Gardener 
–50–

Love, my heart longs day and night 
for the meeting with you 

–for the meeting that is like all devouring death. 
Sweep me away like a storm; 

take everything I have; 
break open my sleep 

and plunder my dreams. 
Rob me of my world. 

In that devastation, 
in the utter nakedness of spirit, 

let us become one in beauty. 
Alas for my vain desire ! 

Where is this hope for union 
except in thee, my God ?

પૂ્ણતુલમલન 
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–2–
માિી વિાલીના સમાચાિ વસંતના ફૂલોમાં ફેલાઈ ગયા છ.ે 

અને મને જૂનાં, જૂનાં ગીતો યાદ આવી ગયા છ.ે 
એકાએક માિા હૃદયે કામનાના લીલા વાઘા પિેિી લીધા છ.ે 

માિી વિાલી આવી નથી પ્ણ એનો  
સપશતુ માિા વાળમાં અનુભવાય છ.ે 

અને એનો અવાજ વસંતના વાયિામાં 
સુગંધ બની વને વને સંભળાય છ.ે 

એની નજિ અિીં આકાશમાં પથિાય છ.ે 
ને એનું ચુંબન અવકાશમાં લિેિાય છ.ે

પ્ણ કયાં છ,ે કયાં છ,ે 
એની આંખો, એના િોઠ કયાં છ?ે

Poems 
–2–

The news of my love is abroad 
among the spring flowers. 

It brings to my mind the old songs. 
My heart of a sudden has put on green leaves of desire. 

My love came not but her touch is on my hair, 
and her voice comes across the fragrant fields 

in murmurs of April. 
Her gaze is here in the sky, but where are her eyes? 

Her kisses are in the air, but where are her lips?

ગીતોચછ્ાસ 
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ચુંબન

િોઠની ભાષા િોઠને કાને, 
જા્ણે પીતા એકબીજાનું િૈયું બંને. 
ઘિ છોડી ફિતા મુકત બે પ્રેમી, 
િોઠના સંગમે સિતા તે યાત્રી. 

પ્રેમના લનયમ મુજબ મોજા બે ઊછળતા, 
િોઠની બે જોડ પિ તે વીલાતા, લવિમતા. 

બે ઉતકટ કામના ઝંખતી એકબીજાને, 
કાયાની સિિદે મળતી તે અંતે. 

સુંદિ અષિિે લખાયેલું ગીત પ્રેમનું, 
એ જ િોઠ પિ પથિાયેલું સતિ મિોડદાિ ચુંબનનું. 

િોઠની બે જોડ પિથી ફૂલો ચૂંટાતા, 
કદાચ પછીથી િાિમાં એ ગૂંથાતા. 

મધુિ લમલન થકી આ િોઠની, 
િકતિંગી સેજ બંનેના શ્સમતની.

The Kiss
Lip’s language to lip’s ears. 

Two drinking each other’s heart, it seems. 
Two roving loves who have left home, 

pilgrims to the confluence of lips. 
Two waves rise by the law of love 

to break and die on two sets of lips. 
Two wild desires craving each other 

meet at last at the body’s limits. 
Love’s writing a song in dainty letters, 

layers of kiss–calligraphy on lips. 
Plucking flowers from two sets of lips 

perhaps to thread them into a chain later. 
This sweet union of lips 

is the red marriage–bed of a pair of smiles.

 

કરડ ઓ કોમલ–1886 

English translation by Ketaki Kushari Dyson
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–4–
જો વેદના લવના કાંઈ જ નથી પ્રેમમાં, 

તો પછી એ પ્રેમ શાનો? 
તમારં હૃદય એને સમલપતુત કયુાં, માટ ેએના હૃદય પિ તમાિો િક – 

એ ન્યાય કયાંનો? 
બાવિી છ ેઆંખો ને િકતમાં ભ્રમ્ણ કામનાનું – 

શાને આ ભ્રમ્ણ િ્ણનું? 
કાબૂ છ ેજાત પિ જનેે, 

નથી લાલસા જગતમાં કાંઈની એને. 
વસંતનો મીઠો પવન એને મન, 
પુષપનો પરિમલ ને પંખી ગાન. 

પ્ણ સવતુગ્ાસી પડછાયાની જમે પ્રેમ આવતો, 
જીવન અને યૌવનને ઢાંકતો ને સવતુ જગતને ભૂંસતો. 

તો પછી આ અશ્સતતવને મલલન કિતા ધુમમસની શોધ શાને?

Poems 
–4–

If there is nothing but pain in loving 
then why is this love? 

What folly is this to claim her heart 
because you have offered her your own? 

With the desire burning in your blood 
and madness glowing in your eyes 

why is this circling of a desert? 
He hankers for nothing in the world 

who is in possession of himself; 
the sweet air of the spring is for him, 

the flowers, the bird songs; 
but love comes like a devouring shadow 

effacing the whole world, 
eclipsing life and youth, 

Then why seek this mist that darkens existence?

ભાલો બાશે જદી સુખ નાિી 

માયાિ ખેલા–1888
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–5–
માયાની મને મમતા િતી – િવે નથી. 

વયથતુ આશાને અનુસિતા કાંટા પિ પગ પડ્ા ને જાણયું ક ેતે ફૂલ નથી! 
નિીં કરં ચેડા પ્રેમ સાથે, 
નિીં કરં િમત મન સાથે, 

રકનાિે, ઝંઝાવાતી સાગિને, 
મળશે આશિો તાિો મને.

Poems 
–5–

Delusions I did cherish 
but now I am rid of them. 

Tracing the track of false hopes 
I trod upon thorns 

to know that they are not flowers. 
I shall never trifle with love, 

never play with heart. 
I shall find my refuge in you 

on the shore of the troubled sea.

ભલે કિી છીનુ 

માયાિ ખેલા–1888
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–27–
‘લવશ્વાસ િાખ પ્રેમમાં, લાવે ભલે તે વેદના. 

બંધ ન િાખ દિવાજા િૈયાના.’ 
‘લમત્ર માિા, અમંગલ છ ેશબદ તાિા, 

ન સમજતો િંુ તાિી ભાષા.’ 
‘છ ેિૈયું કિવાને લિા્ણી, વિાલા, 

એક આંસુ અને એક ગીત સાથે, વિાલા.’ 
‘લમત્ર માિા, અમંગલ છ ેશબદ તાિા, 

ન સમજતો િંુ તાિી ભાષા.’ 
‘નાજુક નીિાિ સમ– ષિ્ણજીવી, િસતાં વીખિાતું છ ેસુખ, 

સંગીન અને લચિંજીવી– છ ેદુ:ખ. 
ઊગવા દે તાિી આંખોમાં પ્રેમનું દુ:ખ.’ 
‘લમત્ર માિા, અમંગલ છ ેશબદ તાિા, 

ન સમજતો િંુ તાિી ભાષા.’ 
’સૂયતુ પ્રકાશે લખલતું કમળ અને કિતું સમપતુ્ણ તેનું સવતુસવ, 

ન િિેતું અલવકલસત સનાતન શીત ધુમમસે.’ 
‘લમત્ર માિા, અમંગલ છ ેશબદ તાિા, 

ન સમજતો િંુ તાિી ભાષા.’

The Gardener 
–27–

‘Trust love even if it brings sorrow. 
Do not close up your heart.’ 

‘Ah no, my friend, your words are dark, 
I cannot understand them.’ 

‘The heart is only for giving away 
with a tear and a song, my love.’ 

‘Ah no, my friend, your words are dark, 
I cannot understand them.’ 

‘Pleasure is frail like a dewdrop, while it laughs it dies. 
But sorrow is strong and abiding. 

Let sorrowful love wake in your eyes.’ 
‘Ah no, my friend, your words are dark, 

I cannot understand them.’ 
‘The lotus blooms in the sight of the sun, 

and loses all that it has. 
It would not remain in bud in the eternal winter mist.’ 

‘Ah no, my friend, your words are dark, 
I cannot understand them.’

ભાલોબેશે દુઃખ શેવે સુખ 

માયાિ ખેલા–1888
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કામના

પૂવતુમાંથી ભીના પવનનો સુસવાટો આવતો. 
સૂયયોદયના િસતા પિ ઘનશયામ વાદળ ખેંચી લાવતો. 

દૂિ ગંગાપટ,ે ન કોઈ િોડી, ઊડતી માત્ર િેતી. 
િંુ બેસીને લવચાિી િહ્ો, આજ ેકો્ણ, કયાં છ?ે 

વેિાન િસતે સૂકા પાંદડા ઊડતા. 
દૂિથી વનિાજીનો ઉચાટ ઊભિાતો. 
ધ્ૂજતા માળે, પ્રભાત પંખી મૌન ધિે. 
સતત િંુ લવચારં; આજ ેતે કયાં છ?ે 

અિે, કટેલી વાિ સુધી તે માિી પાસે િતી  
અને મેં કઈં જ કહ્ું નિીં! 

એક પછી એક રદવસ પસાિ થઈ ગયા. 
ઠઠ્ામશકિી અને શબદસભિ પિસપિ સંવાદ, 

એમાં છુપાયો િૈયાના સાશય ઈશાિાનો પ્રસાદ. 
મને લાગે છ ેક ેઆજ ેજો તે માિી પાસે િોત, 

તો માિે જ ેબધું તેને કિેવું િતું તે કિી શકયો િોત. 
માિા શબદો પિ પડતે વાદળનો ઘેિો પડછાયો, 
માિા શ્વાસ પિ પડતે પવનનો લનબાંધ છાંયો. 

દૂિ દૂિથી બધું ભેગું થતે–ઝંઝાવાત પિેલાંની શાંલત. 
વન, વાદળ અને વારિ સરિતાના–એકબીજામાં ઓગળતા. 

તેના છૂટા વાળ તેના ચિેિા પિ પથિાતા. 
તેના નયન તેના લનિાિ લબંદુ થામતા. 

જીવન અને મૃતયુને આવિી લેતી ગંભીિ વાતો, 
વનમાં ઊઠતા શોિ શી અંતિની ઝંખના,

 

Desire
A fast damp wind blows sharply from the east, 
sweeping dark–blue clouds on the sunrise–path. 

Far–off, on the Ganga – not a boat! – the sand drifts. 
I sit and wonder: where is she today! 

Withered leaves are blown on empty paths. 
From a distance comes the woodland’s mad commotion. 

The morning birds are silent. 
Their nests shake. 

I think continually: where is she today? 
Ah, how long she was near me, and I said nothing! 

And the days went by, one after another. 
Laughter and jokes, throwing words at each other; 

within them lurked the heart’s intended hints. 
If I could have her by me today, 

I feel I could tell her all I wanted to say. 
Clouds would cast dark shadows across my words 

and the wind would lend its wildness to my breath. 
From afar it would gather – the stillness before a storm. 
Clouds, woods, riverbanks – all would merge into one. 

Her loose hair would cascade over her face 
and her eyes would hold back the dewy drops. 
Speeches most solemn, covering life and death, 

inner longing, like the forest’s uproar, vital throbbing –

(continued)
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અગમ લનગમની ધડકન, ભજનની ભવયતા, 
ઊભિાતી અપાિ અપેષિા, ગમગીનીના લાંબા પડછાયા, 

દીઘતુ લવિિના લન:શ્વાસ, િૈયે છુપાયેલી કામના, 
અસપટિ, અધબોલયા, િળવા શબદોથી ભિાતું એકાંત. 

જમે રદનાંતે મધિાતના મિેલમાં સૃશ્ટિના નષિત્રોનું દશતુન, 
તેમ ઠઠ્ામશકિીથી મુકત માિા િૈયામાં તેને થશે અનંતનું દશતુન. 

કોલાિલ, િમત, મોજ, મઝા, બધું જ નીચે િિેશે, 
આતમાનું સૌમય આકાશ ઉપિ ઊડશે. 
પ્રકાશમાં દેખાતું સમયનું ષિલ્ણક નૃતય, 

અંધકાિમાં અંતિીન, એકલી માિી જાત. 
તે મને છોડીને ચાલી ગઈ તયાિે િંુ ઘ્ણો નાનો િતો. 

સામાન્ય શબદોમાં વયકત એ લવદાય વચન. 
ન મેં એને બતાવયું કલપનાનું સાચું સામ્ાજય, 
ન મેં એને બેસાડી માિા અંતિના એકાંતમાં. 

આવા સતબધ, ભવય, શાંત એકાંતે,  
ગાળે જો બે રદલ એક શાશ્વત િાત, 

જમેાં િાસયલવિીન, ધવલનલવિીન, રદશાલવિીન આકાશે 
ચાિ તાિાની જમે જાગતી માત્ર ચાિ પ્રેમસભિ આંખ. 

ન થાક, ન તૃશ્પ્તનો ઓડકાિ, ન કોઈ અવિોધ, 
માત્ર ચેતના લવસતિતી એક દુલનયાથી બીજ.ે 
બે સંલગ્ન આતમાના તાિ છડેશે સિગાન, 

 જ ેપિોંચશે અનંતના લસંિાસને.

from here to hereafter, hymns of grandeur, 
high effusive hopes, huge sadness – 

shadows, deep absence–pangs, restless desires, locked 
up, heart–concealed, half–formed whispers, 

not for elaboration, 
would fill the solitude like clouds heaped on clouds. 

As at the end of the day, in midnight’s mansion 
the universe displays its planets and stars, 

so in my heart, freed from laughter and jests, 
she would perceive infinity’s outburst. 

The noise, the games, the merriment would be below; 
the spirit’s tranquil sky would be above. 

In light you see but the gambolling of a moment; 
in darkness alone am I myself without end. 

How small I was when she left me and went away! 
How small that farewell, spoken with trivial words! 

I neither showed her imagination’s true realm, 
nor made her sit in my soul’s dark solitude. 
If in such privacy, stillness, grand ambience 

two minds could spend an eternal night together – 
in the sky no laughter, no sound, no sense of direction, 

just four roving eyes waking like four stars! 
No weariness, no satiety, no road–blocks: 

life expanding from one world to the next! 
From the strings of twin spirits in full unison 

a duet would rise to the throne of the limitless.

 

માનસી–1890 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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–3–
વયથતુ છ ેસવતુ િાિાકાિ, 

વયથતુ છ ેઆ કામનાનો ભભૂકતો અંગાિ. 
સૂયતુ ફિમાવે આિામ અસતાચળે, 

છવાતી ગમગીની વને 
અને સાંધય વૈભવ ગગને. 

નત નજિે અને િળવે પગલે, 
લવદાય લેતા રદવસે, 
સાંધય તાિક અનુસિે 

અને સંધયાનો શ્વાસ, સભિ લવદાયના આભાસે. 
તાિા બંને િાથ માિા િાથમાં પકડીને, 

તાિી આંખોને માિી ભૂખી આંખોમાં બંદીવાન બનાવીને, 
શોધું છુ ં િંુ, બૂમો પાડુ ંછુ ં િંુ, 

‘કયાં છ ેતું? કયાં, ઓ કયાં છ ેતું? 
કયાં છ ેતાિા ઊંડા્ણમાં છુપાયેલી અમિજયોત? કયાં છ?ે‘ 

જમે પ્રગાઢ િિસયમય સવગતુ પ્રકાશ છલકતો 
ને સાંધય આકાશના ગાઢ અંધકાિમાં એકાકી તાિામાં ચમકતો 

તેમ તાિી આંખોના અંધાિા ઊંડા્ણમાં ઝળિળાટ 
ને પ્રગાઢ િિસયમય આતમરકિ્ણનો ખળભળાટ. 

ચૂપચાપ િંુ તેને જોઈ િિંુ છુ.ં 
અને બધી જ રિંમત ભેગી કિીને િંુ કૂદી પડુ ંછુ.ં 

એની તલલવિીન ઝંખનાના ઊંડા્ણમાં, િંુ માિી જાતને ખોઈ બેસું છુ.ં

Poems 
–3–

All fruitless is the cry, 
All vain this burning fire of desire. 

The sun goes down to his rest. 
There is gloom in the forest and glamour in the sky. 

With downcast look and lingering steps 
The evening star comes in the wake of departing day 

And the breath of the twilight is deep 
with the fulness of a farewell feeling. 

I clasp both thine hands in mine, 
And keep thine eyes prisoner with my hungry eyes; 

Seeking and crying, Where art thou, Where, O, where ! 
Where is the immortal flame 
hidden in the depth of thee ! 

As in the solitary star of the dark evening sky 
The light of heaven, 

with its immense mystery, is quivering, 
In thine eyes, in the depth of their darkness 

There shines a soul–beam 
tremulous with a wide mystery. 

Speechless I gaze upon it. 
And I plunge with all my heart 

Into the deep of a fathomless longing; 
I lose myself.

લનષફલ કામના 

માનસી–1890
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6
યુગ યુગાંતિે, જન્મ જન્માંતિે, 

મેં તને ચાિી છ,ે શતશત સમયે અને આકાિે. 
મારં મુગધ મન ગીતોની માળા ગૂંથે ને તું પ્રેમથી તેને િૈયે ધિે, 

યુગ યુગાંતિે, જન્મ જન્માંતિે. 
જયાિે િંુ અસંસકૃત અતીતની, ખૂબ પિેલાના વખતના પ્રેમ–લવિિની 

ક ેલમલન અને લવદાયની વાત સાંભળું છુ,ં 
તયાિે શાશ્વતના ધૂંધળા અંધકાિમાંથી 

તાિો પ્રકાશમય આકાિ સપટિ થતો દેખાય છ.ે 
– જા્ણે સવતુના સમિ્ણમાં સવતુદા ઝળિળતો તાિો ! 

અનારદના િાદતુમાંથી પ્રગટલેા પ્રેમના પ્રવાિમાં  
આપ્ણે બે વિેતા આવયા છીએ. 

અશ્રુસભિ વેદનાનાં એકાંતમાં, મધુિ લમલનની શમતીલી ઉતકઠંામાં. 
પુિા્ણા પ્રેમના પુનજીતુવનમાં, અનેક પ્રેમીઓના જીવનમાં, 

આપ્ણે બંને જીવતા આવયા છીએ. 
શાશ્વત પ્રેમના પ્રચંડ પૂિને આખિે આદશતુ પ્રવાિ મળ્ો છ.ે 

હૃદયના બધા જ સુખ, દુ:ખ અને ઝંખના, 
પિમ આનંદની ષિ્ણોની બધી જ યાદો, 

પ્રતયેક સથળ કાળના કલવના બધા જ પ્રેમગીતો, 
ભેગા થતા, એક પ્રેમ પ્રવાિમાં, તાિા ચિ્ણે.

Poems 
–6–

I have ever loved thee in a hundred forms and times, 
Age after age, in birth following birth. 

The chain of songs that my fond heart did weave 
Thou graciously didst take around thy neck, 

Age after age, in birth following birth. 
When I listen to the tales of the primitive past, 

The love–pangs of the far distant times, 
The meetings and partings of the ancient ages, 

I see thy form gathering light 
Through the dark dimness of Eternity 

And appearing as a star 
ever fixed in the memory of the All. 

We two have come floating by the twin currents of love 
That well up from the inmost heart of the Beginningless. 

We two have played in the lives of my riad lovers. 
In tearful solitude of sorrow, 

In tremulous shyness of sweet union, 
In old old love ever renewing its life. 

The on–rolling flood of the love eternal 
Hath at last found its perfect final course. 

All the joys and sorrows and longings of heart, 
All the memories of the moments of ecstasy, 

All the love–lyrics of poets of all climes and times. 
Have come from the everywhere 

And gathered in one single love at thy feet.

અનંત પ્રેમ 
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1–7
ઓ કોમળ કુસુમ, િંુ તાિે મન િાત સમાન. 

આપીશ તને િંુ શાંલત અને અંધકાિમાં છૂપાયેલું જાગૃત મૌન. 
સવાિે તાિી આંખ ખુલતાં તને સમપતુ્ણ 

પંખીગાન સભિ જગત અને મધુમલષિકાનું ગુંજન. 
તને અંલતમ ભેટ માિી, તાિા યૌવનના ઊંડા્ણમાં અશ્રુનું લસંચન, 

જથેી થશે તારં શ્સમત મધુિતિ 
ને રદવસના કરૂ્ણાલવિીન અટ્ટિાસયનો આદ્રતુ અલભગમ.

The Fugitive 
1–7

I am like the night to you, little flower. 
I can only give you peace 

and a wakeful silence hidden in the dark. 
When in the morning you open your eyes, 

I shall leave you to a world a–hum with bees, 
and songful with birds. 

My last gift to you will be a tear 
dropped into the depth of your youth; 
it will make your smile all the sweeter, 

and bemist your outlook on the pitiless mirth of day.

શેષ ઉપિાિ 
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1–14
સારં છ ેક ેઆંખોમાં દયાભાવ િાખીને તું માિી િાિ નિીં જુએ. 

આ તો િાતનો જાદુ છ ે
અને પોતાના લનિાશાના સૂિથી ચમકતા  

માિા લવદાય વચનથી માિી આંખમાં આંસુ છ.ે 
પ્ણ રદવસ ઊગશે અને મારં િૈયું અને આંખો સૂકાઈ જશે 

અને પછી િડવાનો વખત પ્ણ નિીં િિે. 
કો્ણ કિે છ ેક ેભૂલવું મુશકલે છ?ે 

મોતની કરૂ્ણા જીવનના િાદતુની મૂખતુ જીદ છોડાવે છ.ે 
તોફાની દરિયો અંતે તેના ઝૂલતા પાિ્ણામાં શાંત થાય છ ે
અને અિણયદવ તેની િાખની શયયા પિ સૂઈ જાય છ.ે 

તું અને િંુ છૂટા પડીશું અને લવચછદે સંતાશે 
સૂયતુપ્રકાશમાં િસતાં, જીવંત ફુલો અને ઘાસની નીચે.

The Fugitive 
1–14

I am glad you will not wait for me 
with that lingering pity in your look. 

It is only the spell of the night and my farewell words, 
startled at their own tune of despair, 
which bring these tears to my eyes. 

But day will dawn, my eyes will dry and my heart ; 
and there will be no time for weeping. 

Who says it is hard to forget? 
The mercy of death works at life’s core, 

bringing it respite from its own foolish persistence. 
The stormy sea is lulled at last in its rocking cradle; 

the forest fire falls to sleep on its bed of ashes. 
You and I shall part, 

and the cleavage will be hidden 
under living grass and flowers that laugh in the sun.

લબચછદેેિ શાંલત 
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1–16
ષિ્ણભિ માટ ેિંુ ભૂલીને માિી જાતને આવયો તાિે દ્ાિે. 

ઊંચી કિ આંખ અને કિે મને ક ેએ રદવસોની યાદ છ ેક ેનિીં. 
લષિલતજશ્સથત લનજતુળ નીિદની જમે  

ષિ્ણભિ માટ ેિંુ ભૂલું માિી જાતને તો મને માફ કિજ.ે 
ગુલાબની કલળ િજી યે છ,ે 

તે નથી જા્ણતી ક ેઆ વસંતમાં આપ્ણે ફૂલ નથી વીણયાં. 
પ્રભાત તાિકમાં એ જ ધબકતું મૌન છ.ે 
પ્રભાત પ્રકાશ એ રદવસોની જમે જ 

 તાિી બાિી પિ છવાયેલી ડાળીમાં અટવાયો છ.ે 
સમય બદલાઈ ગયો છ ેએ ભૂલીને આવયો છુ ંિંુ તાિે દ્ાિે. 

િંુ મારં હૃદય સમપતુ્ણ કિતો િતો તયાિે 
 આડુ ંજોઈને તેં કિેલી અવગ્ણના ભૂલીને આવયો છુ ંતાિે દ્ાિે. 
મને તો યાદ છ ેમાત્ર તાિા થથિતા અધિ પિ અટકતા શબદો 

અને સાંજ ેમાળો શોધતા પષિીની પાંખો જવેા  
તાિી આંખોમાં આળોટતા આવેગના ઓછાયા. 

િંુ ભૂલી જાઉં છુ ંક ેતને યાદ નથી અને આવી ગયો છુ ંતાિે દ્ાિે.

The Fugitive 
1–16

I forgot myself for a moment, and I came. 
But raise your eyes, and let me know 

if there still linger some shadow of other days, 
like a pale cloud on the horizon 
that has been robbed of its rain. 

For a moment bear with me if I forget myself. 
The roses are still in the bud; 

they do not yet know 
how we neglect to gather flowers this summer. 

The morning star has the same palpitating hush; 
the early light is enmeshed in the branches 

that overbrow your window, as in thos other days. 
That times are changed I forget for a little, 

and have come. 
I forget if you ever shamed me 

by looking away when I bared my heart. 
I only remember the words 

that stranded on the tremor of your lips; 
I remember 

in your dark eyes sweeping shadows of passion, 
like the wings of a home–seeking bird in the dusk. 

I forget that you do not remember, and I come.

ભૂલે 
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–29–
વિાલી, બોલ, તાિા સંગીતની વાતાતુ બનાવી મને કિે.

િાલત્રનો અંધકાિ છ,ે તાિા ગ્ણ વાદળમાં ખોવાયું છ.ે 
પ્ણયોમાં પવનનો શ્વાસ છ.ે 
િંુ માિા વાળ છૂટા કિીશ. 

માિો ભૂિો ઝભભો માિા શિીિને િાલત્રની માફક આલલંગન દેશે. 
િંુ તારં માથું છાતી પિ મૂકીશ. 

અને તયાં મધુિ એકાંતમાં તાિા હૃદયમાં ઝીણં બોલીશ. 
િંુ માિી આંખો બંધ કિીને સાંભળીશ. 

તાિી સામે પ્ણ નિીં જોઉં. 
જયાિે તાિા શબદો શમશે તયાિે આપ્ણે શાંત અને શ્સથિ બેસીશું. 

માત્ર વૃષિો અંધાિામાં ધીમી વાતો કિશે. 
િાલત્ર આછી થશે, રદવસ ઊગશે. 

આપ્ણે એકબીજાની આંખોમાં આંખ પિોવી,  
પોતપોતાને િસતે જઈશું.

બોલ, વિાલી, તાિા સંગીતની વાતાતુ બનાવી મને કિે.

The Gardener 
–29–

Speak to me, my love ! Tell me in words what you sang. 
The night is dark. The stars are lost in clouds. 

The wind is sighing through the leaves. 
I will let loose my hair. 

My blue cloak will cling round me like night. 
I will clasp your head to my bosom; 

and there in the sweet loneliness murmur on your heart. 
I will shut my eyes and listen. 

I will not look in your face. 
When your words are ended, we will sit still and silent. 

Only the trees will whisper in the dark. 
The night will pale. The day will dawn. 

We shall look at each other’s eyes 
and go on our different paths. 

Speak to me, my love ! Tell me in words what you sang.

ભાલો કિે બોલે જાઓ 
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–49–
એના િાથમાં િાથ પિોવી, ચાંપતો િંુ એને છાતી સિસી. 

દેતો િંુ આલલંગન એના સૌંદયતુને, 
કિતો િંુ ચુંબન એના મધુિ શ્સમતને, 

કિતો િંુ પાન માિી આંખોથી એની નજિનું. 
અિે, પ્ણ કયાં છ ેએ? 

ગાળી શકયું છ ેકોઈ આકાશમાંથી ભૂિાશ? 
પ્રયતન માિો પામવાને સૌંદયતુ – 

સિકી જતું તે ને િિી જતી કાયા માિા િાથમાં. 
મૂંઝાઈને, થાકીને િંુ પાછો ફિતો. 

જ ેફૂલને ફકત ચેતના જ સપશતી શક ે
તેને શિીિ કવેી િીતે સપશષે?

The Gardener 
–49–

I hold her hands and press them to my breast. 
I try to fill my arms with her loveliness, 
to plunder her sweet smile with kisses, 
to drink her dark glances with my eyes. 

Ah, but, where is it? 
Who can strain the blue from the sky? 

I try to grasp the beauty; 
it eludes me, leaving only the body in my hands. 

Baffled and weary I come back. 
How can the body touch the flower 

which only the spirit may touch?

હૃદયેિ ધન 
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પૂનમ પછીની િાત, – વિેલી સાંજ,ે 

લફક્ો ચંદ્ર ઊગતો આકાશના એક ખૂ્ણે. 

નાનકડી નાવડી પા્ણી પિ ઊછળતી, 

ફૂલેલા સઢ ેસડસડાટ સિતી. જા્ણે સમયના પ્રવાિે સિકતો 

સુસત એક લવચાિ, અધતુજાગૃત મનનો. 

એક રકનાિો ઊંચોનીચો, પડતો તેનો પડછાયો. 

બીજો ઢાળવાળો – ચાંદનીમાં સિખી દેખાતી સફેદ િેતીમાં ભળી જતો. 

રકનાિાની નીચે વિેતી સુસત ગંગા – આછી અને ધીિી વૈશાખમાં. 

પૂવતુમાંથી, માિા ઘિની રદશામાંથી, પવન વાતો, 

જા્ણે લન:શ્વાસ મને યાદ કિતા સવજનોનો. 

માિી જાગતૃ આંખ સામ ેદેખાતો, કયાિેક ચંદ્ર તો કયાિેક કોઈ વિાલો ચિેિો. 

ઘડીક િંુ ખોવાતો અતીતમાં, તો આનંદલવભોિ ઘડીકમાં. 

ઉત્તિ રકનાિે ગીચ આંબાવારડયા દેખાયા, 

નકલી, પિલૌરકક તે દેખાતા. 

ઝાડ, રકનાિો, કુરટિ, કડેી – દોિાયું બધું ચાંદનીના ફલકમાં 

અને આકાશનું પ્રલતલબંબ પા્ણીમાં – 

જા્ણે દૂિસુદૂિના કોઈ જાદુઈ જગતની પ્રલતકૃલત! 

ડૂબી સવપને, બંધ આંખે, દેખાતો મને 

એક િંસ, સિકતો અસીમ આકાશે. 

લવશાળ, શ્વેત પાંખો ફફડતી ચાંદનીમાં, 

એની પીઠ પિ લંબાવી ઉપડ્ો િંુ એક મુલાયમ મુસાફિીમાં, 

સિકતો િંુ આનંદમય મોત શી લનદ્રામાં. 

ન િતા ગ્ણાતા તયાં કલાકો ક ેન િતો ગ્ણનાિ ચોકીદાિ. 

માત્ર અંતિીન િાલત્ર – પડી લવખુટી રદવસથી, આ પાિ. 

નીિવ, લનજ તુન જગતમાં માત્ર મોજાં – 

ઘૂસપૂસ કિતાં પા્ણી માિા કાને અથડાતાં – 

સવપનસભિ લનદ્રાનો સાગિ!

 (આગળ)

Death–dream
The night after full moon. Early in the evening 

the pale moon rose in a corner of the sky. 
The small boat, quivering, sped with a billowing sail, 

as on time’s stream glides 
an idle thought in a mind half–awake. 

One bank, high and jagged, cast a shadow. 
The other sloped and merged 

with white sand, looking the same in moonlight. 
Below the banks in a lazy langour flowed 

Ganga – slim, sluggish in Baishakh. 
The wind blew from the east, my home’s direction, 
like the sighing of distant relatives who missed me. 

before my waking eyes sometimes the moon, 
sometimes a loved face drifted. 

One half of me was wistful, the other half elated. 
Densa orchards of mango appeared on the north bank. 

They looked unreal, like remembered groves. 
Bank, tree, hut, path – sketched on moonlight’s scroll – 

and sky reflected in water, 
like the image of a far–off magical world. 
Eyes shut, dream–immersed, I imagined 
a swan gliding along the boundless sky: 

upheaval of large white wings in moonlight, 
myself stretched on its back, on a downy ride. 
Sleep crouched on me like a pleasurable death. 

There were no hours, nor night–watchman to call them. 
Night without end, disconnected from day. 

In the hushed, deserted world only the waves, 
the murmuring waters softly lapped my ears – 

sea of sleep dream–ruffled.

(continued)
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યુગો વીતી ગયા – ન ગ્ણાય તેટલા. 
સૃશ્ટિ માંદી ઝબકવા – જા્ણે તેલ લવનાના દીવા! 
એક મિાકાય પડછાયો ગળી જતો અચિાચિને, 

નત મસતક,ે શાશ્વત િાતને પ્રતીષિા મોતની– ત્ર્ણ, બે, એક...  
ચંદ્ર થતો ષિી્ણ ને પછી અદ્રશય, 

પ્રવાિીની ઘૂસપૂસ વીલાતી ને પછી અશ્રાવય. 
બધા જ તાિા, પ્રેતની આંખ જવેા શ્સથિ, 

દયા લવના જોઈ િિેતા મને – આખી સૃશ્ટિના એક માત્ર જીવને. 
એ લાંબી િાલત્રમાં અબજો તાિા ધીિે ધીિે એક પછી એક િોલવાયા. 

આંખો ફાડીને જોતાં પ્ણ ન કોઈ પ્રકાશ રકિ્ણ લાધયા. 
એ અંધકાિ – બિફ શો સખત ને મોત શો શીતલ – 

ન વીંધી શકયો માિી આંખના ડોળાને. 
પછી થઈ િતપ્રજ્, ઢળવા માંડી પાંખો પંખીની. 
નમી લાંબી ડોક અને િંસ િહ્ો નીચે ઊતિી. 

દસ િજાિ વષતુ સુધી એ પડવાનો કકતુશ અવાજ અથડાતો િહ્ો માિા 
કાને. 

અને એ ભયાનક િાતના કટકા થયા બે. 
એકાએક જાગયા માિા જીવનના બધા જ સંસમિ્ણો 

અને દોડી ગયા માિી આગળ ષિ્ણમાં 
ને અથડાઈને થયા તેના િજાિ ટુકડા. 

દોડ્ો તેની પાછળ પ્ણ તેનો ક્ણ પ્ણ મને ન લાધયો. 
માિા પોતાના બોજાથી થાકલેા માિા શિીિને આિામ નથી કયાં ય, 

િડવું િતું માિે પ્ણ ન મળતો શ્વાસ ક ેઅવાજ કયાં ય. 
ગળું મારં રૂંધાતું અંધકાિમાં, 

બ્હાંડનો લય થતો િતો માત્ર માિી જાતમાં.

 (આગળ)

Ages passe – I couldn’t count how many. 
Like a lamp without oil, the universe began to flutter. 

A giant shadow swallowed the firmament, 
and with head bowed, the universal night 

began the countdown to death: three, two, one . . . 
The moon began to wane, to disappear. 

The liquid murmur faded, fell silent. 
All the stars, unflinching, like ghost’s eyes 

without mercy fixed themselves on me, 
the only creature in the entire heavens. 

Through that long night the billions of stars 
slowly went out, one after another. 

I opened my eyes wide, but received no light. 
Ice–hard, death–chill, that darkness 

couldn’t pierce my irises. 
Numbed then, the bird–wings started to droop. 

The long neck plunged. The swan began to descend. 
For ten thousand years the deafening sound of a fall 

struckmy ear–drums. The horrendous 
gaping night split into two. 

Suddenly all the memories of my life 
woke for a moment, and in a flash sped 

ahead of me, crashing to a thousand pieces. 
The hottest chase I gave them, but couldn’t retrieve 

a particle from that debacle, alas. 
Nowhere could I rest this body of mine, 
wholly wearied bymy own iron weight. 

I wanted to cry, but found neither breath nor voice, 
my throat choked by darkness: 

solely within me it was happening – the cosmic collapse.

(continued)
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એ પ્રચંડ ઝડપથી િંુ થઈ ગયો લાંબો અને પાતળો, 
જા્ણે તી્ણો સૂસવાટો એક ઝંઝાવાતનો, 

બા્ણ જવેો તીક્્ણ અને સોય જવેો ઝી્ણો. 
િંુ વીંધી િહ્ો અમાપ સમયની છાતી. 

મારં શિીિ અને મન ભળી જતા એક લીટીમાં. 
ધીમે, ધીમે ઓગળી સમયની સીમા 
અને શાશ્વતી બની એક ષિ્ણમાત્રમાં. 

અવકાશનો અશ્બધ સમાયો એક અગાધ, શયામતમ લબંદુમાં 
અને એ લબંદુનો લસંધુ ગળી ગયો મને. 

અંધકાિે ગુમાવયું અંધારૂં – તયાં ન િતો િંુ, 
અને તો યે લાગતું ક ેિંુ છુ!ં 

અજ્ાતની નીચે બંધાંયું, અંધ જ્ાત – 
િાિ જોતું કોઈની – કશાની – 

મૃતયુ પછી સદા િિેતા પ્રા્ણના શ્વાસની. 
મેં આંખો ખોલી – પિેલાંની જમે જ ગંગા વિેતી િતી 

અને માિી િોડી સિકતી િતી પશ્ચિમે, ઘાટ પ્રલત. 
રકનાિાની કુરટિમાં આછા દીવા ટમટમતા. 

અને ઊપિ િસતા મીઠુ ંચંદ્ર તાિા. 
પૃથવી જાગતી િતી, 

એના ખોળે અનેક લજદંગી સૂતી િતી.

The fierce velocity made me long and thin 
like the shrill whistle of a swift hurricane. 

Sharp as an arrow, as fine as a needle’s tip, 
piercing infinite time’s breast I went, 

my body and mind merged, reduced to a line. 
Gradually the limits of time dissolved. 

An instant and eternity became one. 
The ocean of empty space shrank to a point 
of the deepest, the most ultimate blackness. 
I was swallowed by that ocean of a point. 

The dark lost its darkness. There was none called ‘I’, 
yet in a curious way it seemed there was. 

Awareness, gagged, blind beneath unawareness, 
waited for someone or something, like a life–breath 

lingering eternally after death. 
I opened my eyes. ganga flowed as before, 

and my boat was speeding westward to its mooring. 
Faint lamps flickered in cottages on the bank, 

and above, the moon was as honey–faced as ever. 
The earth kept her vigil, creatures asleep on her lap.

ગાઝીપુિ 

28.4.1888 

માનસી–1890 

English translation by Ketaki Kushari Dyson
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નવોઢા

‘સાંજ પડી, ચાલો પા્ણી ભિવા જઈએ.‘ 

જા્ણે દૂિથી મને સંભળાય છ,ે પિેલાનો સાંજનો સાદ. 

પ્ણ કયાં છ ેછાંયો, કયાં છ ેપા્ણી, 

કયાં છ ેપગલથયા ને કયાં છ ેપીપળો? 

લવચાિોમાં ડૂબીને બેઠલેી મને, જા્ણે સંભળાઈ િિે છ,ે 
‘સાંજ પડી, ચાલો પા્ણી ભિવા જઈએ.‘ 

માિી કડે ેઘડો અને એ લાંબો િસતો, 

ડાબે િાથે ખેતિો, લવસતિતા ધુમમસે 

અને ત્રાંસા વાંસનું વન, જમ્ણે િાથે, 

સિોવિના ઘેિા પા્ણી, સાંજના પ્રકાશે ચમકતા, 

એના રકનાિા પિના ઝાડ, છાંયામાં ડૂબતા,  
સિોવિની ઘેિી શાંલતમાં, વિેતી માિી જાત, 

રકનાિે કોયલ ગાતી મીઠાં મીઠાં ગીતમાં અનેક વાત. 

પાછા વળતાં, મને એકાએક દેખાતો, 

કાળા કાળા ઝાડ પિ ચંદ્ર ચીતિાતો, 

પીપળાના ઝાડની બે બાજુ દીવાલ, 
જાગીને તયાં દોડતા માિા પગ વાચાળ, 

શિદની સવાિે જગત આખું ઝાકળ ભીનું, 

જાંબલી ફૂલથી ભિેલી વેલો ઢાંકતી દીવાલને, 
તીિાડમાંથી િંુ જોઈ િિેતી િંુ સંતાઈને, 
માિી સાડી પાછળ ઢસડાતી જમીને, 

એક પછી બીજુ ંખેતિ અને લષિલતજ,ે 
દૂિનું કોઈ ગામ, ઓગળતું આકાશે. 

માિી બાજુમાં જ િતી, ગીચોગીચ ઊભેલી નારિયેળી, 
એકબીજામાં અટવાતી એમની ઘેિી લીલી િરિયાળી. 

દૂિ દેખાતી બંધની પાતળી લીટી, 

એનું પા્ણી ચમકતું, એને રકનાિે ગોવાળોની લગિદી.

 (આગળ)

Bride
‘Day’s ending, let’s go and fetch water.’ 

I seem to hear from afar that old evening call – 
But where is the shade and the water? 
Where are the steps and the fig–tree? 

As I sit alone with my thoughts I seem to hear 
‘Day’s ending, let’s go and fetch water.’ 
Pitcher at my hip, the winding path – 

Nothing but fields to the left stretching into haze, 
to the right the slanting bamboo–grove. 

The evening sunlight shines on the blackness of the 
pool, the woods round its edge are sunk in shade. 

I let myself idly float in the pool’s deep calm, 
the koel on the bank has sweetness in its song. 
Returning, I suddenly see above the dark trees, 

painted on the sky, the moon. 
The wall, split by the peepul tree – 
I used to run there when I woke. 

On autumn mornings the world glistened with dew, 
clusters of oleanders bloomed. 
Two creepers covering the wall 
were laden with purple flowers. 

I sat in my hiding–place peering through cracks, 
my sari trailed on the ground. 

Field after field, and on the horizon 
a distant village blending with the sky. 

Next to me ancient palm–trees stand so densely 
their dark green foliage merges. 

I can see the dam’s thin line, its water glinting, 
herd–boys crowd its edge.

(continued)
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િસતો અદૃશય થતો, કયાં તે િંુ ન જા્ણતી. 

િશે એ નવી જગાઓ કવેી? 

િાય, આ પાષા્ણકાય નગિી, એની પ્રેમિીન, મિાકાય િથેળી, 

મસળતી, કચડતી, મચડતી દયા લવના, એક નાની બાળાની લાગ્ણી. 

કયાં છ ેએ અફાટ ખેતિો, ખુલ્ો િસતો, 

પંખી ગાન, ઝાડ અને પડછાયો? 

અિીં તો છ ેમાિી ચાિે બાજુ લોકો, 

ન બોલી શકુ ં– કદાચ કોઈ સાંભળી જાય તો! 

વયથતુ છ ેરદન અિીં, રૂંધાતું એ દીવાલે 

અને પાછુ ંફિતું એ માિી પાસે. 

કોઈને ન સમજાતું માિા રદનનું કાિ્ણ, 

તેઓ આચિયતુથી જા્ણવા માંગતા કાિ્ણ. 

‘શિમ છ ેછોકિી તને કાંઈ જ ગમતું નથી, 

શું થાય, ગામડાની છોકિીઓને એમ જ થાય છ.ે અિીં. 

આટલા બધા, સગા, સંબંધી ને સાથી, 

આંખ બંધ કિી, ખૂ્ણામાં બેસે તું શાથી?‘ 

આંગળી ચીંધાતી માિા શિીિે ને ચિેિે, 

લવવાદ થતો માિા દેખાવ માટ.ે 

માિી જાત લાગતી મને એક દુકાનદાિ જવેી, 

જનેા માલની પિીષિા થતી, ગુ્ણવત્તાની.  

બધાંની વચચે િંુ એકલી લવચિતી, રદવસ આખાનો ભાિ લઈને. 
અિીંના લોકો, ઈંટોની વચચે ફિતા કીટક જવેા, 

પ્રેમ લવનાના, આનંદ લવનાના, ઉતસાિ લવનાના. 

મા, તું કયાં છ?ે તું કમે છ?ે 

તું તો મને ભૂલી નથી ગઈને? 

િજી પ્ણ ચંદ્રપ્રકાશમાં છાપિે બેસીને પિીની વાતાતુ કિે છ?ે 

ક ેપછી િાત્રે પથાિીમાં એકલી જાગતી િડ ેછ?ે

 (આગળ)

The path goes on out of sight, I do not know where – 
who knows through what new places? 

Oh this city with its stony body! 
Its massive loveless fist has squeezed and crushed 

a young girl’s feelings, pitilessly. 
Where are the boundless fields, the open path, 

the birdsong, the trees, the shadows? 
There seem to be people all around me, 

I can’t speakmy heart in case they hear me. 
Weeping is wasted here, it is stopped by the walls, 

my weeping always comes back to me. 
No one understands why I cry, they wonder, 

they want to know the cause. 
Nothing pleases the girl, she ought to be ashamed, 

it’s always the same with girls from villages. 
All these friends and relations to keep her company, 

but she sits in a corner and shuts her eyes!’ 
They point at my body or face, 

they argue about how I look – I feel like a garland–seller, 
my wares examined, tested for quality, coldly. 

I loiter alone amidst them all, 
each day hangs so heavily. 

People here are like worms crawling between bricks, 
there is no love, there is no gaiety. 

What of you, mother, where are you? 
You can’t have forgotten me, surely? 

When you sit outside on our roof beneath the new moon 
do you still tell fairy–stories? 

Or do you, alone in bed, lie awake at night, 
in tears and sickness of heart?

(continued) 
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તાિી એકલી પડલેી દીકિીને માટ ે 
સવાિે ફૂલો લઈને મંરદિે જઈને પ્રાથતુના કિે છ?ે 

અિીં પ્ણ છાપિા પિ ચંદ્ર ઊગે છ.ે 
એનો પ્રકાશ માિે બાિ્ણે આવી અંદિ આવવાની િજા માંગે છ.ે 
મને લાગે છ ેમને શોધવા માટ ેએને ઘણં ભટકવું પડ્ું િશે. 

પ્ણ એ્ણે મને શોધી, કાિ્ણ ક ેિંુ એને ગમું છુ.ં 
િંુ દોડુ ંછુ ંબાિણં ખોલવા માટ.ે 
એકાએક ઊઠતા તોફાનની જમે, 

તેમની કૂ્િ સત્તાથી, જાસૂસો મને ઘેિી વળે છ.ે 
ન આપતા તે પ્રેમ, ન આપતા પ્રકાશ, 

મિવું િશે બિેતિ, એમ મને લાગતું િંમેશ. 
સિોવિના પા્ણીના ખોળામાં ડૂબવું, 

એના ઠડંા, કાળા ઊંડા્ણમાં, છાયાવાળા અંધકાિમાં. 
સંભળાવા દો મને એ સાંજનો સાદ, 

‘સાંજ પડી, ચાલો પા્ણી ભિવા જઈએ.‘ 
કયાિે માિી સાંજ આવશે? કયાિે િમત પૂિી થશે? 

ઠડંા પા્ણીથી અશ્ગ્ન કયાિે શાંત થશે? 
કોઈ જા્ણતું િોય, તો કિેશો મને, કયાિે?

Take flowers to the temple at dawn to offer your prayers 
for your exiled daughter’s well–being? 
Here also the moon rises over the roof, 

its light is at my door and begs for entry. 
I feel that it wandered widely before it found me, 

it sought me because it loved me. 
I forget myself for a moment, 
I rush to fling open the door. 

At once the spies all around me rise like a storm, 
swoop with their cruel authority. 

They won’t give love, they won’t give light. 
I feel all the time it would be good to die, 
to sink in the lap of the water of the pool, 

in its shady darkness, its cool black depths. 
Keep on, keep on with your evening call – 

‘Day’s ending, let’s go and fetch water.’ 
When will my evening come? 

All playing end? 
The cooling water quench all fires? 

If anyone knows, tell me when.

બધૂ 

માનસી–1890 

English translation by William Radice.
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–51–
તો પછી, ચાલો પૂરં કિીએ છલે્ું ગીત અને લઈએ લવદાય. 

ભૂલી જઈએ આ િાલત્ર જયાિે આ િાલત્ર વીલાય.

િંુ કોને માિા બાિુમાં બંદીવાન બનાવવા માંગું છુ ં? 
સવપનો કદી બંદીવાન બની શક ે?

માિા આતુિ િાથે ખાલીપો હૃદયે ચાંપું છુ.ં 
અને માિી છાતી પિ ઘા પડ ેછ.ે

The Gardener 
–51–

Then finish the last song and let us leave. 
Forget this night when the night is no more. 

Whom do I try to clasp in my arms ? 
Dreams can never be made captive. 

My eager hands press emptiness to my heart 
and it bruises my breast.

તબે શેષ કોિે દાઓ - ૧૮૯૩ 

ગીતલબતાન-પ્રેમ–149
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–16–
િે પિમ માનવ, 

તાિા પલવત્ર સપશતુના પ્રકાશે 
માિા સવપન સાકાિ થશે. 

તું માિા હૃદયે િિે 
અને તાિી મિાનતાનું પ્રતીક નજિ સામે િિે. 

માિી ષિલતઓને ષિમા કિી શીખવ મને ષિમાપના. 
સુખે, દુ:ખે િૈયે િિે સૌમય, નમ્ ધૈયતુ, 
થાય ગવતુ મિાત ને પ્રેિ્ણા પ્રેમની, 

અંત સવતુ વૈમનસયનો તાિી પ્રાથતુનાથી.

Poems 
–16–

O man divine, sanctify our efforts 
with the light of thy sacred touch. 

Dwell in our hearts, 
hold before us the image of thy greatness. 

Forgive our transgression, 
teach us to forgive. 

Guide us into serene fortitude 
through all joys and sorrows, 

inspire us with love 
overcoming pride of self, 

and let our devotion for thee 
bansih all enmity.

એશો િે ગૃિદેવતા - ૧૮૯૩ 

ગીતલબતાન–2–આનુષ્ઠાલનક–14
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–29–
કડેસમી વાડની સામસામેથી પસાિ થતાં, 

અમાિી નજિ મળી તયાિે માિે તેને કાંઈક કિેવું િતું. 
પ્ણ તે તો ગુજિી ગઈ. 
માિે તેને કિેવાના શબદો, 

– સમયના મોજા પિ ઊછળતી નાવની માફક 
રદવસિાત િાલડોલ થઈ િહ્ા છ.ે 

– અનંતની શોધમાં શિદના વાદળમાં લવચિી િહ્ા છ.ે 
– સાંજના ફૂલોમાં ખીલી િહ્ા છ.ે 

– સૂયાતુસતમાં એ ખોવાયેલી ષિ્ણ શોધી િહ્ા છ.ે 
– માિા હૃદયમાં આલગયાની જમે ઝબૂકી િહ્ા છ.ે 

– લનિાશાની સાંજમાં, અથતુ શોધી િહ્ા છ.ે 
માિે તેને કિેવાના શબદો.

Lover’s Gift 
–29–

I thought I had something to say to her 
when our eyes met across the hedge. 

But she passed away. 
And it rocks day and night, 

like a boat, on every wave of the hours, 
the words that I had to say to her. 

It seems to sail in the autumn clouds on an endless quest 
and to bloom into evening flowers, 

seeking its lost moment in the sunset. 
It twinkles like fireflies in my heart, 

to find its meaning in the dusk of despair, 
the word that I had to say to her.

કત કથા તાિે લછલ બલલતે - ૧૮૯૪ 

ગીતલબતાન-પ્રેમ–37
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–10–
જયાિે િસતામાં અમાિી નજિ મળી  

તયાિે માિે તેને એક વાત કિેવી િતી. 
પ્ણ તે જતી િિી 

અને િવે એક ખાલી િોડકાની જમે 
રદવસ અને િાત, સમયના મોજા પિ ઝૂલયા કિે છ,ે 

એક વાત, જ ેમાિે તેને કિેવી િતી. 
અંતિીન શોધમાં િખડતા શિદના વાદળામાં તે ફેલાય છ ે

અને સૂયાતુસતમાં પોતાના ખોવાયેલા શબદો 
શોધતી ખીલે છ ેતે સંધયાના ફૂલોમાં  

અને 
લનિાશાની સાંજ ેપોતાનો અથતુ શોધતી 

માિા હૃદયમાં ચમક ેછ ેતે એક આલગયાની માફક 
– એક વાત, જ ેમાિે તેને કિેવી િતી.

Poems 
–10–

I thought I had something to say to her 
when our eyes met in the road. 

But she passed away, 
and it rocks day and night 

like an idle boat on every wave of the hours – 
the thing that I had to say to her. 

It seems to sail in the autumn clouds in an endless quest 
and to bloom into evening flowers 

seeking its lost words in the sunset. 
It twinkles like fireflies in my heart 

to find its own meaning 
in the dusk of despair – 

the thing that I had to say to her.

કત કથા તાિે લછલો બોલલતે - ૧૮૯૪ 

ગીતલબતાન–2:37
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જયાિે આથમતો સૂયતુ એનું છલે્ું સોનું કજુંસની માફક સંતાડતો િતો, 
તયાિે િંુ એકલો ખેતિમાંથી પસાિ થતા િસતા પિથી ચાલી િહ્ો િતો. 

રદવસનો પ્રકાશ અંધકાિમાં ઊંડ,ે ઊંડ ેડૂબતો જતો િતો 
અને જનેો મોલ ઊતિી ગયો છ ેતેવી લવધવા ધિા ચૂપચાપ સૂતી િતી. 

એકાએક એક બાળકનો તી્ણો અવાજ આકાશને ચીિી િહ્ો. 
અજાણયા અંધકાિમાં લવચિતો 

 એના ગીતનો િસતો સાંજની શાંલતમાં ચીતિાઈ ગયો. 
શેિડીના ખેતિોની પાિ, ખિાબાને અંતે, એનું ગામ િતું – 

નારિયેળી, ઘેિા, લીલા, પપનસ, કળે અને પાતળા પામના છાંયામાં  
એ સંતાયું િતું. 

ષિ્ણભિ િંુ માિા એકાકી િસતામાં ઊભો િહ્ો અને જોઈ િહ્ો, 
અંધાિી ધિાના લવશાળ બાિુમાં વીંટાળાયેલા, અગલ્ણત ઘિોમાં સમાયેલા  

પાિ્ણા અને શયયા, માના િૈયા અને સાંધયદીપક  
અને અનેક આનંદસભિ ચેતના  

જ ેનથી જા્ણતી ક ેતે દુલનયાને માટ ેકટેલી અ્ણમોલ છ.ે

The Crescent Moon 
The Home

I paced alone on the road across the field 
while the sunset was hiding its last gold like a miser. 

The daylight sank deeper into the darkness, 
and the widowed land, 

whose harvest had been reaped, lay silent. 
Suddenly a boy’s shrill voice rose into the sky. 

He traversed the dark unseen, 
leaving the track of his song 

across the hush of the evening. 
His village home lay there at the end of the waste land, 
beyond the sugar–cane field, hidden among the shadows 

of the banana and the slender areca palm, the coconut 
and the dark green jack–fruit trees. 

I stopped for a moment in my lonely way under the 
starlight, and saw spread before me the darkened earth 
surrounding with her arms countless homes furnished 

with cradles and beds, mothers’ hearts and evening 
and young lives glad with a gladness 

that knows nothing of its value for the world.

શૈશવ સંધયા
સોનાિ તિી
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28
તાિી લનિાશ આંખોમાં પ્રશ્ો છ.ે 

જમે ચંદ્ર સમુદ્રને  ફંફોળે તેમ તે માિો તાગ કાઢી િિી છ.ે 
કાંઈ છુપાવયા ક ેછાવયાતુ લવના 

મેં તાિી પાસે આરદથી અંત સુધીનું માર જીવન ખોલયું છ.ે 
તેથી તું મને નથી જા્ણતી. 

જો એ િતન િોત, તો તેના િજાિ ટુકડા કિી, માળામાં ગૂંથી, 
તાિા ગળામાં પિેિાવત. 

જો એ માત્ર નાનું, ગોળ, સુગંલધત ફૂલ િોત, 
 તો તેને ડાળીએથી તોડી, તાિા વાળમાં સજાવત. 

પ્ણ લપ્રયે, એ તો રદલ છ ે
 – કયાં એનું તલળયું અને કયાં એનો રકનાિો? 

જો એ માત્ર સુખની ષિ્ણ િોત તો, તો એ સિળ શ્સમતમાં લખલતે. 
તું તે જોતે અને ષિ્ણભિમાં તેને વાંચતે. 

જો એ માત્ર દુ:ખ િોત, તો તે આંસુમાં ઓગળી, 
 ચૂપચાપ તેનું િિસય પ્રગટ કિતે. 

પ્ણ વિાલી, એ તો પ્રેમ છ ે– અસીમ છ ેએના સુખ અને દુ:ખ અને 
અનંત છ ેએની માંગ અને લમલકત. 

એ તાિા જીવન જટેલો જ તાિી નજીક છ.ે 
પ્ણ તું કદાલપ તેને સંપૂ્ણતુ પ્ણે જા્ણી નિીં શક.ે

(ઓગસટ 1995)

The Gardener 
–28–

Your questioning eyes are sad. 
They seek to know mymeaning 

as the moon would fathom the sea. 
I have bared my life before your eyes from end to end, 

with nothing hidden or held back. 
That is why you know me not. 

If it were only a gem, 
I could break it into a hundred pieces 

and string them into a chain to put on your neck. 
If it were only a flower, round and small and sweet, 
I could pluck it from its stem to set it in your hair. 

But it is a heart, my beloved. 
Where are its shores and its bottom ? 
You know not the limits of pleasure 

it would flower in an easy smile, 
and you could see it and read it in a moment. 

If it were merely a pain it would melt in limpid tears, 
reflecting its innermost secret without a word. 

But it is love, my beloved. 
Its pleasure and pain are boundless, 

and endless its wants and wealth. 
it is as near to you as your life, 

but you can never wholly know it.

દુબયોધ 

સોનાિ તિી–1894
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ભગ્ન ગીત 

નવયવુાન ગાયક, કાશીનાથનો અવાજ ગુંજતો સભાગૃિમાં, 
સાત પાળેલા પંખીની જમે સાત સૂિ નાચી િિેતા એના ગળામાં. 

કાપતી ને માિતી, ધાિદાિ તલવાિ જવેો અવાજ એનો, 
વીજળીની જમે અચાનક આમથી તેમ લપકતો. 

ગોઠવતો એ અટપટા આિોિ–અવિોિ, 
અને સિજતાથી ગાતો એને લવના અવિોધ. 
દિબાિી એને આચિયતુચરકત થઈ સાંભળતા

ને તાળીઓના ગડગડાટથી, ‘વાિ’ ‘વાિ’થી વધાવતા. 
માત્ર િાજા પ્રતાપિાય સાંભળી િહ્ા ચૂપચાપ, પૂતળાની જમે ભાવલવિીન. 

વ્રજલાલ જ છ ેએક ગાયક તેમનો મનપસંદ,  
બીજા બધા લાગતા સંગીત લવિીન.  

બાળપ્ણથી તેને સાંભળતા આવયા છ.ે 
િોળીમાં કાફી અને વષાતુમાં વાદળના ગીત, 

શિદપ્રભાતે દુગાતુગાન ને દશેિાના લવદાયગીત. 
િૈયું ભિાતું અને આંખે ઊભિાતાં આંસુ, સાંભળીને એના ગીત  

અને જયાિે લમત્રો મળતા ને ભિાતો દિબાિ, 
ગવાતા ગીતો કૃષ્ણના ને ગવાતા ભૂપાલી અને મુલતાન િાગ. 

એ િાજમિેલમાં વીતી અગલ્ણત િાતો, લગ્નોતસવની.  
લાલ પોશાકમાં લવચિતા સેવકો ને િોશની દીપોતસવની. 

આભૂષ્ણ ને િાજવી પોશાકમાં શોભતા વિિાજા શિમાઈને બેસતા, 
યુવાન લમત્રો, કાનમાં એમના, છાનું ઘણ ં કિેતા. 
અને સામે, ગાતા િાગ સિાના, વ્રજલાલ બેસતા. 

િાજાના હૃદય ેયાદ એ રદવસોની, ગીતોની અંકાઈ છ ે સપટિ.  
બીજા કોઈ ગાયકને સાભંળતા નથી થતા િૈયે કોઈ સપંદન, 

નથી જાગી ઊઠતા કોઈ અતીતના સંસમિ્ણ. 
પ્રતાપિાય જયાિે જોતા કાશીનાથને, દેખાતું માત્ર માથું ધૂ્ણતું, 

ગીત પછી ગીત – પ્ણ એક ેય ન રદલમાં પડઘા પાડતું.   
કાશીનાથે આિામ લેવા ગાન અટકાવયું.

(આગળ)

Kasinath the new young singer fills the hall with sound: 
The seven notes dance in his throat like seven tame birds. 

His voice is a sharp sword slicing and thrusting everywhere, it 
darts like lightening – no knowing where it will go when. 

He sets deadly traps for himself, then cuts them away: 
The courtiers listen in amazement, 

give frequent gasps of praise. 
Only the old king Pratap Ray sits like wood, unmoved. 

Baraj Lal is the only singer he likes, all others leave him cold. 
From childhood he has spent so long listening to him sing – 

Rag Kafi during holi, cloud–songs during the rains, 
songs for Durga at dawn in autumn, 

songs to bid her farewell – 
his heart swelled when he heard them 

and his eyes swam with tears. 
And on days when friends gathered and filled the hall 

there were cowherds’ songs of Krsna, 
in rags Bhupali and Multan. 

So many nights of wedding–festivity 
have passed in that royal house: 

Servants dressed in red, hundreds of lamps alight: 
The bridegroom sitting shyly in his fineries and jewels, young 

friends teasing him and whispering in his ear: 
before him, singing Rag Sahana, sits Baraj Lal. 

The king’s heart is full of all those days and songs. 
When he hears some other singer, he feels no chord inside, 

no sudden magical awakening of memories of the past. 
When Pratap Ray watches Kasinath 

he just sees his wagging head: 
tune after tune after tune, 

but none with any echo in the heart. 
Kasinath asks for a rest and the singing stops for a space.

(continued)
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પ્રતાપિાયે િસીને વ્રજલાલ સામે જોયું. 
એમના કાનમાં ધીિેથી કહ્ું, ‘પયાિા ઉસતાદ, આ ન િતું કાંઈ સંગીત. 

સંભળાવો અમને કોઈ એવી ચીજ, જમેાં ગીત બની િિે ગીત. 
આ તો િતી ઉંદિ–લબલાડીની િમત જવેી તાનની ગુલાંટ. 

પિેલાના રદવસોમાં સાંભળતા આપ્ણે સંગીત, થવા દો એની છાંટ.’ 
સફેદ વાળ પિ સફેદ પાઘડીવાળા વૃદ્ધ વ્રજલાલ, 

બેસતા આસને, કિીને શ્રોતાજનને નમસકાિ. 
કૃષ, ઊપસેલી નસોવાળા િાથમાં તાનપૂિો પકડી, 

નતમસતક,ે બંધ આંખે, િહ્ા તે િાગ યમનકલયા્ણ છડેી. 
ધ્ૂજતો અવાજ એમનો, ડૂબી જતો લવશાળ સભાગૃિે, 
જમે ન ઊડી શકતું નાનું પંખી તોફાને, અથાગ પ્રયતને. 

ડાબે બેઠા પ્રતાપિાય, પાનો ચડાવતા ફિી ફિી. 
‘વાિ’ ‘વાિ’, ‘બડ ેઅચછ’ે વગેિે વગેિે બોલી બોલી. 

બેધયાન શ્રોતાઓ ઘુસપુસ કિતા અંદિ અંદિ, 
કોઈ બગાસા ખાતા, કોઈ ઝોકા, ને કોઈ જતા ઊઠીને બિાિ, 

કોઈ મંગાવતા િોકો ને કોઈ પાન, 
કોઈ ગિમીથી કટંાળતા ને નાંખતા પંખો, મેળવવા આિામ. 

શ્સથિ નથી, સવસથ નથી કોઈ, શાંત નથી કોઈ, 
શાંત સભાગૃિે, જાત જાતની વાત ક ેઅવાજ કિતા સૌ કોઈ. 

વૃદ્ધ ગાયકનું સંગીત ઘેિાયું, જા્ણે ઝંઝાવાતે નાજુક નાવ, 
માત્ર ધ્ૂજતી આંગળી છડેી િિી તાનપૂિા પિ સૂિ, 

અંતિના ઊંડા્ણેથી આનંદથી સવયંભૂ પ્રગટતું સંગીત, 
કચડાતું અથતુિીન કોલાિલે, જમે પથથિ તળે કચડાતું ઝિ્ણાનું ગીત. 

મન નથી, ધયાન નથી વ્રજલાલનું ગીતમાં, 
ગાઈ િહ્ા તે માત્ર તેમના િાજાનું માન િાખવા. 

ભૂલી જવાતી એકાદ કડી, લાખ પ્રયતને પ્ણ યાદ ન આવતી, 
માથંુ ઝૂકતુ ંશિમથી ન ેગીત ફિી ગાતા શરૂઆતથી. ગરુદેવન ેયાદ કિી પ્રાથતુનાથી, 

Pratap Ray smilingly turns his eyes to Baraj Lal. 
He puts his mouth to his ear and says, 

‘Dear ustad, give us a song as song ought to be, 
this is no song at all. 

It’s all tricks and games, like a cat hunting a bird. 
We used to hear songs in the old days, 

today they have no idea. Old Baraj Lal, white–haired,    
white turban on his head, 

bows to assembled courtiers and slowly takes his seat. 
He takes the tanpura in his wasted, heavily veined hand 

and with lowered head and closed eyes 
begins rag Yaman–kalyan. 

His quavering voice is swallowed by the enormous hall, 
it is like a tiny bird in a storm, unable to fly for all its tries. 

Pratap Ray, sitting to the left , 
encourages him again and again: 

‘Superb, bravo!’ he says in his ear, ‘sing out loud.’ 
The courtiers are inattentive, 

some whisper amongst themselves, 
some of them yawn, some doze, some go off to their rooms; 

Some of them call to servants, 
‘Bring the hookah, bring some pan.’ 

Some fan themselves furiously and complain of the heat. 
They cannot keep still for a minute, 

they shuffle or walk about – the hall was quiet before, 
but every sort of noise has grown. 

The old man’s singing is swamped, 
like a frail boat in a typhoon: 

Only his shaky fingering of the tanpura shows it is there. 
Music that should rise on its own joy from the depths 

of the heart is crushed by heedless clamour, 
like a fountain under a stone. 

The song and Baraj Lal’s feelings go separate ways, 
but he sings for all he is worth, 

to keep up the honour of his king. 
One of the verses of the song 

has somehow slipped from his mind. 
He quickly goes back, tries to get it right this time. 

Again he forgets, it is lost, 
he shakes his head at the shame; 

He starts the song at the beginning – again he has to stop. 
His hand trembles doubly as he prays to his teacher’s name. 

His voice quakes to with distress, 
like a lamp guttering in a breeze. (continued)
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ને તો યે ન યાદ આવતી ભુલાયેલી કડી. 
ધ્ૂજતો અવાજ વયાકુળતાથી, જા્ણે વાવાઝોડામાં ઝબૂકતી જયોત દીવાની, 

શબદો ભૂલીને તે પ્રયતન કિતા જાળવવા બંદીશ લનશ્વાસની.  
પ્ણ અચાનક ગાયન પલટાતું ને બની િિેતું ચીસ. 

બની બંદીશ બેસૂિી ને તાલ, બેતાલ. 
આંસુથી તૂટી ગીતમાલાને વેિાઈ િહ્ા મોતી. 

શિમથી ઢળ્ું લશષ એમનું ખોળામાં િિેલા તાનપૂિા ઉપિ, 
ગીતના લવસમિ્ણે બાલ સિજ રદન ધ્ુસક ેને ધ્ુસક.ે 
ભીની આંખે પ્રતાપિાયે કહ્ું કર્ણા સભિ અવાજ,ે 

‘ચાલો નીકળીએ િવે.’ 
શત શત પ્રજવલલત દીપકથી પ્રકાલશત સભાખંડમાંથી 

પકડી એકબીજાના િાથ, બે લમત્રો નીકળ્ા એકબીજાના સિાિાથી. 
કિી િહ્ા વ્રજલાલ િાથ જોડી, 

‘નાથ, આપ્ણા રદવસો પૂિા થયા. 
િવે જગતમાં નવા મા્ણસો, નવી િીત િસમ આવી છ.ે 

આપ્ણા દિબાિમાંથી આપ્ણે બે જ િહ્ા છીએ. 
તમાિે વગે પડીને વીનવું છુ ંિવે કોઈને મારં ગાન સાંભળવા ન કિેશો. 

સંગીત બને છ ેગાયક અને શ્રોતા બંનેથી. 
એક ગાતું ગળાથી તો બીજુ ંમનથી. 

મોજા જમીન પિ પડ ેતો જ ઉદભવે ઘુઘવાટ, 
પવન િલાવે ડાળીને તો જ પાંદડામાં થાય સળવળાટ. 

દુલનયામાં સંગીત જાગતું બે શશ્કતના લમલનથી, 
જયાં શ્રોતા લાગ્ણી લવિીન ને પ્રેમ લવિીન છ,ે તયાં સંગીત નથી.’

He abandons the words of the song 
and tries to salvage the tune, 

but suddenly his wide–mouthed singing 
breaks into loud cries. 

The intricate melody goes to the winds, 
the rhythm is swept away – 

tears snap the thread of the song: 
he weeps as he did as a child. 

With brimming eyes, 
king Pratap Ray tenderly touches his friend: 

‘Come, let us go from here,’ he says with kindness and love. 
They leave that festive hall 

with its hundreds of blinding lights. 
The two old friends go outside, holding each other’s hands. 
Baraj says with hands clasped, ‘Master, our days are gone. 

New men have come now, 
new styles and customs in the world. 

The court we kept is deserted – only the two of us are left. 
Don’t ask anyone to listen to me now, 

I beg you at your feet, my lord. 
The singer alone does not make a song, 

there has to be someone who hears: 
One man opens his throat to sing, the other sings in his mind. 

Only when waves fall on the shore 
do they make a harmonious sound; 
Only when breezesshake the woods 
do we hear a rustling in the leaves. 
Only from a marriage of two forces 

does music arise in the world. 
Where there is no love, where listeners are dumb, 

there never can be song.’

ગાન ભંગ-સોનાિ–તિી–1894 

English translation by William Radice.
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–72–

રદવસોના રદવસો કાળી મજૂિી કિી મેં એક મંરદિ ઊભું કયુાં. 
એમાં એક ેબાિી ક ેબાિણં ન િતું. 

મિાકાય પાષા્ણોથી મજબૂત એની દીવાલો િતી. 
બધું ભૂલીને, આખી દુલનયા છોડીને 

 િંુ તેમાં પધિાવેલી મૂલતતુની આિાધનામાં િત િિેતો. 
મંરદિમાં િંમેશા િાલત્ર જ િિેતી. સુગંલધત તેલના દીવાથી પ્રકાશ થતો. 

ધૂપની ધૂમ્સેિોના વમળ માિા હૃદયને વીંટળાઈ વળતા. 
લનદ્રાિીન િાલત્રની પાળોમાં  

મેં દીવાલો પિ ગુંચળાવાળી િેખાઓમાં અનેક માયાવી આકાિો આંકલેા– 
પાંખાળા ઘોડા, માનવમુખી ફૂલો, અને સપતીલા અંગોવાળી સ્તીઓ! 
પંખીના ગીત, પાંદડાનો સળવળાટ ક ેગામની પ્રવૃલત્તનો ગ્ણગ્ણાટ, 

– કાંઈ પ્ણ મંરદિમાં પ્રવેશી શક ેએમ ન િતું. 
એના અંધાિા ઘુમટમાં માત્ર માિા મંત્રોચચાિના પડઘા સંભળાતા. 
મારં મગજ શ્સથિ અને તકતુશુદ્ધ િતું–જા્ણે એક અ્ણીદાિ જયોત! 
માિી લદ્રયો આનંદમાં તિબોળ િતી. સમયનું મેં ભાન ગુમાવયું િતું. 

અચાનક વીજળી પડી અને માિા રદલમાં ધ્ાસકો પડ્ો. 
દીવો શિમાઈને લફક્ો પડી ગયો. 

ભીંતલચત્રો, બંધાયેલા સવપનની માફક પ્રકાશને અધતુશૂન્ય નજિે જોઈ િહ્ા 
–જા્ણે ક ેસંતાઈ જવા માંગતા િોય! 

મેં મંરદિમાં પધિાવેલી મૂલતતુ સામે જોયું, તેના મુખ પિ િાસય િતું 
 અને પ્રભુના જીવંત સપશતુથી તેમાં પ્રા્ણ આવયો િતો. 

જ ેિાલત્રને મેં કદે કિી િતી િતી તે પાંખ પ્રસાિી ઊડી ગઈ િતી.

The Gardener 
–72–

With days of hard travail I raised a temple. 
It had no doors or windows, 

its walls were thickly built with massive stones. 
I forgot all else, I shunned all the world, 

I gazed in rapt contemplation 
at the image I had set upon the altar. 

It was always night inside, 
and lit by the lampf perfumed oils. 

The ceaseless smoke of incense 
wound my heart in its heavy coils. 

Sleepless, I carved on the walls fantastic figures 
in mazy bewildering lines 

–winged horses, flowers with human faces, 
women with limbs like serpents. 
No passage was left anywhere 

through which could enter the song of birds, 
the murmur of leaves, or hum of the busy village. 

The only sound that echoed in its dark dome 
was that of incantations which I chanted. 

My mind became keen and still like a pointed flame, 
my senses swooned in ecstacy. 
I knew not how time passed 

till the thunder–stone had struck the temple, 
and a pain stung me through the heart. 

The lamp looked pale and ashamed; 
the carvings on the walls, like chained dreams, 

stared meaningless in the light 
as they would fain hide themselves. 
I looked at the image on the altar. 

I saw it smiling and alive with the living touch of God. 
The night I had imprisoned 

had spread its wings and vanished. ધલુ
સોનાર તરી–1894
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આજ ેઅમે મોતની િમત િમવાના છીએ,  

િંુ અને માિી વિાલી. 
કાળી રડબાંગ િાતે, મસત વાદળો આકાશે અને ગજતુતા મોજા દરિયે. 

છોડી પથાિી સવપનોની અમાિી,  
મૂકી ખુલ્ાં દ્ાિ, આવયાં અમે બિાિ, 

િંુ અને માિી વિાલી. 
અમે બેઠા એક િીંચક,ે 

અને િચમચયા, ઝંઝાવાતી પવને દીધેલ આંચક.ે 
ચમકી ને ભયથી, થથિી અને વળગી મને પડી. 

વષયોથી વિાલ વિસાવયું છ ેમેં એના પિ, 
સુવડાવી છ ેએને મેં સુગંલધત ફૂલોની સેજ પિ, 

િાખયાં છ ેકઠોિ તેજ રકિ્ણોને એની નજિની બિાિ. 
મૃદુ ચુંબને, ઋજુ ગુંજને, સિી તે સવપને. 

ખોવાઈ તે મધુિના અનંત ધુમમસે. 
મારં ગીત ક ેમાિો સપશતુ ન સપશતુતા તેને. 
આજ ેબોલાવે પ્રચંડ ઝંઝાવાત અમને, 

માિી વિાલી કાંપતી, થતી ઊભી અને િાથ માિો થામતી, 
િવામાં એના વાળની લટ ઊલઝતી, 

ફિફિ થતો ઘૂંઘટ અને કઠં ેમાળા વીખિાતી. 
મોતના આંચક ેએને જીવનમાં ધકલેી છ.ે 

આજ ેછીએ અમે એકબીજાની સન્મુખ, સહૃદય, 
િંુ અને માિી વિાલી.

The Gardener 
–82–

We are to play the game of death tonight, my bride and I. 
The night is black, the clouds in the sky are capricious, and 

the waves are raving at sea. 
We have left our bed of dreams, flung open the door and 

come out, my bride and I. 
We sit upon a swing, 

and the storm winds give us a wild push from behind. 
My bride starts up with fear and delight, 

she trembles and clings to my breast. 
Long have I served her tenderly. 
I made for her a bed of flowers 

and I closed the doors to shut out the rude light 
from her eyes. 

I kissed her gently on her lips 
and whispered softly in her ears 
till she half swooned in languor. 

She was lost in the endless mist of vague sweetness. 
She answered not to my touch, 
my songs failed to arouse her. 

Tonight has come to us 
the call of the storm from the wild. 

My bride has shivered and stood up, 
she has clasped my hand and come out. 

Her hair is flying in the wind, her veil is fluttering, 
her garland rustles over her breast. 

The push of death has swung her into life. 
We are face to face and heart to heart, my bride and I.

ઝુલન 

સોનાિ તિી–1894
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–9–
બંધન? 

સાચે જ બંધન છ,ે 
આપ્ણા હૃદયમાં િિેલા પ્રેમ અને આશા. 

બાળકને પોતાની િંુફ આપવા છાતી સિસો ચાંપતા 
માના િાથ જવેા આ બંધન છ.ે

તૃષા? 
શાશ્વતીના અંતિના આનંદના સ્તોત તિફ 

જીવનને લઈ જાય છ ેઆ તૃષા.

બાળક પાસેથી કો્ણ લઈ શક ેલવકસતા જીવનની તૃષા? 
કો્ણ તોડી શક ેમાના વળગેલા િાથનું બંધન?

Poems 
–9–

Bonds ? Indeed they are bonds, 
this love and this hope in our hearts. 

They are as mother’s arms pressing the child 
to the warmth of her bosom. 

Thirst ? Yes, it is the thirst which leads life 
to each source of its joy 

in the breasts of the eternal mother. 
Who would take from the child 

this thirst of his growing life 
and break through the bonds 

of the mother’s encircling arms ?

બંધન 

સોનાિ તિી–1894
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1–12
તું છ ેખળખળ, નટખટ ઝિ્ણા જવેી, નાચતી ને િસતી, 

ગાતાં તાિાં પગલાં, જયાિે તું કૂદતી. 
િંુ – એક કઠોિ, કરઠન રકનાિો – વા્ણીલવિીન, ઊભો, 

ને અંધકાિમાં તને ટગિ ટગિ નીિખતો. 
િંુ એક તુમુલ, મૂઢ ઝંઝાવાતની જમે આવતો 

ને માિા અશ્સતત્વને આવેગના વમળમાં લવખિાવતો. 
તું, ધાિદાિ દાલમલન, અંધકાિનું િાદતુ વીંધતી 

ને પ્રતયષિ િાસયમાલામાં અદ્રશય થતી.

The Fugitive 
1–12

You, like a rivulet swift and sinuous, laugh and dance, 
and your steps sing as you trip along. 

I, like a bank rugged and steep, 
stand speechless and stock–still and darkly gaze at you. 

I, like a big, foolish storm, 
of a sudden come rushing on 

and try to rend my being 
and scatter it parcelled in a whirl of passion. 

You, like the lightening’s flash slender and keen, 
pierce the heart of the darkness, 

to disappear in a vivid streak of laughter.

તોમાિ ઓ આમાિ 

સોનાિ તિી–1894
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3–32
િે ધિતી, માિી લવદાયના સમયે, મારં િૈયું મૂકતું જશે એના િંગ, 

 તાિા દિેક દ્રશયમાં. 
માિા કોઈક સૂિ વાગશે તાિી ઋતુની બંદીશમાં 

અને માિા અદ્રશય લવચાિોનો શ્વાસ,  
પથિાશે અજવાળા અને અંધકાિના ચક્માં. 
વષયો પછી આવશે વસંત પ્રેમના ઉદ્યાનમાં 

અને કોઈના જાણયા લવના,  
 માિા ગીતોનું સૌંદયતુ પાંગિશે પુષપોમાં  

ને માિા પ્રેમથી ઘેિો થશે તેમનો પ્રેમ આ જગતમાં.

The Fugitive 
3–32

I feel that my heart will leave its own colour 
in all your scenes, O Earth, when I bid you farewell. 

Some notes of mine will be added 
to your seasons’ melody, 

and my thoughts will breathe unrecognised 
through the cycle of shadows and sunshine. 

In far–distant days 
summer will come to the lovers’ garden, 

but they will not know 
that their flowers have borrowed an added beauty 

from my songs, 
nor that their love for this world 

has been deepened by mine.

બસુંધિા 

સોનાિ તિી–1894
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3–33
પ્ણતુપાત્રે પ્રકાશ િેડાતા, વૃષિને જ ેઅનુભુલત, 

આકાશેથી આંખે ટપકતી ગિન શાંલતથી, તે જ મને થતી. 
તડકામાં ઘાસમાંથી નીકળતા િંુફાળા શ્વાસની જમે 

 ઊભિાતો માિા મનમાં એક લવચાિ, 
–જીવયો છુ ંિંુ આ જગત સમસતના જીવનમાં 
ને ધયાતુ છ ેતેને મેં માિા પ્રેમ અને વેદના –  
ને ભળી જતો તે ખળખળ વિેતા જળમાં  

ને ગામડાની ગલીમાં અટવાતા પવનના લન:શ્વાસમાં.

The Fugitive 
3–33

My eyes feel the deep peace of this sky, 
and there stirs through me 

what a tree feels when it holds out its leaves 
like cups to be filled with sunshine. 

A thought rises in mymind, 
like the warm breath from grass in the sun; 
it mingles with the gurgle of lapping water 

and the sigh of weary wind in village lanes – 
the thought that I have lived 

along with the whole life of this world 
and have given to it my own love and sorrows.

બસુંધિા 

સોનાિ તિી–1894



94 95

24
માિા હૃદયમાં પ્રવેશીને સામ્ાજ્ીના લસંિાસન પિ તું બેઠી, 

એ રદવસ મને યાદ નથી. 
ઝાકળથી કોમળ થયેલા સૂયતુપ્રકાશ જવેું િતું તારં શ્સમત, 

મધિાતે, જયાિે બધી જ િોડી ઘાટ પિ બંધાતી,  
તયાિે નદીમાં ફેલાતી શાંલત જવેો િતો તાિો અવાજ, 

અને મેં અનુભવયું તાિી આંખોનું ઊંડા્ણ, 
જયાં અજવાળું એક થતું અંધકાિ સાથે. 

મને યાદ નથી એ વસંત ઋતુ િતી ક ેનિીં, 
પ્ણ નીલાકાશ થોડુ ંઘેરં થયું િતું 

અને જુઈમાંથી લિેિાતો પવન વાતો કિતો િતો, 
એક આનંદની, જમેાં છૂપાયું િતું િિસય –એક અનામી ઉદાસીનું.

The Fugitive–1919?
24

I forget the day when you entered my heart 
and took your seat as a queen. 

Your smile was like sunlight mellowed with dew, 
your voice had the peace of the midnight river 

when the boats are moored by the bank. 
I felt the endless depth of your eyes 
where light was one with darkness. 

I do not know if it was the season of mango flowers 
and if the birds sang in meaningless mirth. 

But the blue in the sky deepened, 
and a wind through the jasmines spoke of a joy 

that had the secret of an unnamed sadness.

માનસ સુંદિી 

સોનાિ તિી–1894
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ગાઢ, એકાકી પૂલ્ણતુમાની િાલત્ર જવેી તું, 
િિેશે ચૂપચાપ માિા હૃદયમાં. 

મારં જીવન, મારં યૌવન, મારં અલખલ અશ્સતતવ 
િાલત્ર જવેી તું, ગૌિવથી ભિી દેશે. 

તાિી કરૂ્ણ આંખો એકલા જાગીને થાકશે. 
તાિા પાલવનો છાયો મને ઢાંકશે. 

મારં દુ:ખ, માિી વેદના, માિાં સાકાિ શમ્ણાં 
િાલત્ર જવેી તું, સૌિભથી ભિી દેશે.

Like an intense and lonely full moon night, 
you dwell in my heart without a murmur. 

Like night, with pride, 
you pervade my life, my youth, my entire being. 

Your eyes are tired keeping awake alone. 
The shadow of your veil wraps me. 

Like night, with fragrance, 
you fill my sorros, my pain, all my fulfilled dreams.

English translation by Shailesh Parekh 

તુમી િબે નીિબે - ૧૮૯૫ 

ગીતલબતાન–2:60
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–17–
ઝિઝિ ઝિતી, આકાશને થકવતી, મૂશળધાિ વષાતુધાિા, 

િાય, આ લમત્રલવિીન, બેઘિ લબચાિા! 
ડૂસક ેને લન:શ્વાસે વીલાતા આ પવનના સુસવાટા, 

પથલવિીન વેિાનમાં કયા ઊડતા આકાિોને શોધતા? 
આંધળાની આંખ શી આશા લવિીન, અંધાિી– આ લનશા,  

િાય, આ લમત્રલવિીન, બેઘિ લબચાિા! 
તટલવિીન અંધકાિે ખોવાયેલી સરિતામાં મોજા ઘૂઘવતા, 

કચકચાવીને દાંત ચમકતા વીજળીના ને ઘનવાદળ ગજતુતા, 

લુપ્ત આજ પ્રકાશરકિ્ણ તાિકોના 
િાય, આ લમત્રલવિીન, બેઘિ, લબચાિા!

Poems 
–17–

Ceaseless is the welter of rain that wearies the sky. 
Alas for the forsaken! Alas for the Homeless wanderer! 

The shrieks of the wind die away in sobs and sighs. 
What flying phantom does it pursue 

across the pathless wild? 
The night is hopeless like the eyes of the blind. 

Alas for the forsaken! Alas for the homeless wanderer! 
The waves are frantic in the river 

lost In the shoreless dark. 
The thunder growls, the lightning flashes its teeth. 

The lights of the stars are dead. 
Alas for the forsaken! Alas for the homeless wanderer!

ઝિ ઝિ બરિશે બાિીધાિા - ૧૮૯૫ 

ગીતલબતાન–2:28
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–18–
આખી િાત એકલા જાગીને થાકી છ ેતાિી આંખો, વિાલી. 
લફક્ો પડલેો દીવાનો પ્રકાશ, પ્રભાતના પવનમાં ઝબૂક ેછ.ે 

દોસત, આંખો લૂછીને પાલવ સિખો કિ. 
શિદની સવાિની શ્સથિ શાંલતમાં જગંલની સુગંધ ફેલાઈ છ.ે 

કોમળ િરિયાળી વિાલથી નોતરં આપે છ.ે 
તિછોડાયેલી િાતનો ચૂંથાયેલો િાિ ચાદિ પિ િિેવા દે. 

પ્રભાતની દુલનયામાં પગ મૂક, 
તાજા ફૂલોને ભેગા કિી તાિા માથામાં ગૂંથ.

Poems 
–18–

You have watched all night alone, 
your eyes are tired, sweet one ! 
The light of the lamp has paled, 

it flickers in the breeze of the dawn. 
Wipe away your tears, my friend, 

and draw up the veil over your breast. 
The autumn morning is still, 

the smell of the woods is in the air, 
the grassy path is caressingly tender. 

Let the wreath of the forlorn night 
lie crumpled upon the bed. 

Come out in the world of the morning, 
gather fresh flowers in your skirt 

and put on new blossoms in your hair.

આિા જાગી પોિાલો લવભાવિી - ૧૮૯૫ 

ગીતલબતાન–2:139
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13
આજ ેસવાિથી મને જોડક્ણાં અને  
લવલચત્ર વસતુઓ યાદ આવે છ.ે 

િંુ િોડીમાં બેસીને પ્રવાિમાં વિેતો જાઉં છુ.ં 
અને દુલનયા બંને રકનાિે પસાિ થતી જાય છ.ે 

દિેક દૃશય લનસાસો નાંખીને કિે છ,ે ‘િંુ જાઉં છુ.ં’

ભાઈ અને બિેન સમા દુલનયાના સુખ અને દુ:ખ, 
તેમની લવષાદમય આંખે દૂિથી મને જોઈ િિે છ.ે

તેની મઢૂલીમાંથી ડોરકયા કિતો પ્રેમ મને પસાિ થતો જોઈ િિે છ.ે 
માિા અંતિની બાિીમાંથી આતુિ નયને  
િંુ દુલનયાના િાદતુ પિ નજિ નાંખું છુ.ં 

એના બધા જ ગુ્ણદોષો સાથે, દુલનયા મને વિાલી લાગે છ.ે

Poems 
–13–

Little songs and little things 
come to mymind this morning. 

I seem to be floating on a stream in a boat, 
passing by the world on both banks. 

Every little scene gives a sigh and says, 
“I go.” 

World’s pleasure and pain, like brother and sister, 
lift their pathetic eyes upon my face from afar. 

Homely love peeps from her cottage corner 
to give me her passing glance. 

With eager eyes I gaze from my heart’s window 
on to the heart of the world. 

And feel that with all its good and bad, it is lovable.

ધિાતલ 

ચૈતાલલ–1896
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–12–
કાલલદાસ, યૌવનના િાજયાલભષેક ે

સથાન તમારં લપ્રયતમની સાથે, પ્રેમના સવગષે. 
પગ તળે પથિાયો િરિયાળો ગલીચો ધિતીનો, 

માથે સુવ્ણતુજરડત ચંદિવો આકાશનો, 
લવલવધ વાનગી લઈ આસવપાત્રે, 

ઋતુઓ ઘૂમતી ગિબે. 
તમાિા અલભસાિના એકાંતે, માનુષી વેદના ક ેવયથાનો પડછાયો ન પડ,ે 

માટ ેસમસત લવશ્વ આનંદે. 
એકાએક આકાશેથી ઊતયયો અલભષાપ ઈશ્વિનો, 

વજ્રઘાત લવિિને, યૌવનના અિંકાિને. 
ષિ્ણભિમાં સંકલેાઈ ઋતુની સભા. 

જયાિે ઊપડ્ો ઘુંઘટ પ્રેમના એકાંતવાસથી 
અને અશ્રુસભિ આકાશે દશતુન અષાઢના ઘનશયામ જગતના. 
એ આકાશે યાત્રા તમાિા લવિિી િૈયાના ગમગીન સૂિોની –  

એક દૂિ સુદૂિના સવપન પ્રલત

Poems 
–12–

At youth’s coronation, Kalidasa, 
you took your seat, your beloved by your side, 

in Love’s primal paradise. 
Earth spread its emerald–green carpet beneath your feet, 

the sky held over your heads its canopy 
gold–embroidered; 

the seasons danced round you 
carrying their wine cups of varied allurements, 

the whole universe yielded itself 
to your loneliness of delight, 

leaving no trace of human sorrows and sufferings 
in the immense solitude of your bridal chamber. 
Suddenly God’s curse descended from on high 

hurling its thunderbolt of separation 
upon the boundless detachment of youth’s egotism. 

The seasons’ ministry in a moment was ended 
when the veil was wrenched from love’s isolation, 

and on the tear–misted sky appeared the pageantry 
of the rainy world of June 

across which journeyed the sad notes of bereaved heart 
towards a distant dream.

ઋતુસંિાિ–મેઘદૂત 

ચૈતાલલ–1896
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14
તું તો સામગ્ીનો સાગિ છ.ે 

 કિે છ ેક ેતાિા પેટાળમાં અઢળક િતનો છ ે
અને અનેક મિજીવા તે શોધવા ડૂબકી માિે છ.ે 

પ્ણ મને તે શોધની પિવા નથી. 
માિે માટ ેતો 

તાિી સપાટી પિ ચમકતો પ્રકાશ, 
તાિા મોજા પિ ગજતુતું સંગીત, 

તાિા ફી્ણ પિ ઝૂલતું નૃતય 
પૂિતાં છ.ે 

જયાિે તેનાથી થાકીશ 
તયાિે કૂદી પડીશ તાિા અગાધ ઊંડા્ણમાં, 

જયાં મળશે મને મોત ક ેપછી તાિો ખજાનો!

Poems 
–14–

Thou ocean of things, they say, 
in thy dark depths 

there are pearls and gems without end. 
Many a diver learned in the sea is seeking for them. 

But I care not to join in their search. 
The light that flashes on your surface, 

the mystery that heaves on your bosom, 
the music that maddens your waves, 

and the dance that trips on your foam, 
are enough for me. 

If ever I am weary of them, 
I will plunge into your unfathomed bottom 

where there is death, or the treasure.

તત્વ ઓ સૌંદયતુ 
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–74–
આ દુલનયાના િંગમંચે, બેઠા એક જ ગલીચે, 

સીધું, સાદું, લીલું તિણં, રકિ્ણ િલવનું અને તેજ તાિા કરંે. 
ને તેમ જ 

દુલનયાના િૈયે એક સાથે બેસતાં 
માિાં ગીત અને વન, વાદળનું સંગીત. 

પ્ણ 
સુવ્ણતુમય સૂયતુ ક ેમૃદુ ચંદ્ર તેજની સેજ,ે 

નથી સથાન કોઈ સંલચત સમૃલદ્ધને, 
નથી આલશષ સવતુવયાપી આકાશનાં એને 

અને 
અંત જયાિે આવે છ,ે 

તયાિે એ ઝંખાઈ, કિમાઈ અને ધૂળે મળે છ.ે

The Gardener 
–74–

In the world’s audience hall, 
the simple blade of grass sits on the same carpet 

with the sunbeam and the stars of midnight. 
Thus my songs share their seats 

in the heart of the world 
with the music of the clouds and forests. 

But, you man of riches, 
your wealth has no part 

in the simple grandeur of the sun’s glad gold 
and the mellow gleam of the musingmoon. 

The blessing of the all–embracing sky is not shed upon it. 
And when death appears, 

it pales and withers and crumbles into dust.

ઐશ્વયતુ 

ચૈતાલલ–1896
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–92–
િંુ જાણં છુ ંક ેએક રદવસ આ સૃશ્ટિનું દશતુન લુપ્ત થશે 

અને માિી આંખો પિ પડદો પાડી, ચેતના શાંલતથી લવદાય લેશે. 
છતાં યે િાત્રે તાિા ચમકશે અને પિેલાની જમે જ સવાિ પડશે 

સમય દરિયાના મોજાની માફક ઘુઘવશ ે
અને સુખ દુખની ઘટમાળ ચાલતી િિેશે. 

િંુ જયાિે માિી અંલતમ ષિ્ણનો લવચાિ કરં છુ ં
તયાિે સમયનો અવિોધ તૂટી જાય છ ેઅને મૃતયુના પ્રકાશમાં મને દેખાય 

છ ેતાિી સૃશ્ટિની સમૃલદ્ધ 
– લવિલ છ ેએનું નીચામાં નીચું સથાન, લવિલ છ ેએનું ષિુદ્રતમ જીવન. 

જનેી મેં વયથતુ આશા િાખી િતી અને જ ેમેં મેળવયું િતું, 
તે બધું જ ભલે લવલીન થતું.  

જનેી મેં સદા લતિસકાિ અને ઉપેષિા કિી  
તે સઘળું િંુ સાચા સવરૂપમાં પામું.

Gitanjali 
–92–

I know that the day will come 
when my sight of this earth shall be lost, 

and life will take its leave in silence, 
drawing the last curtain over my eyes. 

Yet stars will watch at night, and morning rise as before, 
and hours heave 

like sea waves casting up pleasures and pains. 
When I think of this end of mymoments, 

the barrier of the moments breaks 
and I see by the light of death 

thy world with its careless treasures. 
Rare is its lowliest seat, rare its meanest of lives. 

Things that I longed for in vain and things that I got 
–let them pass. 

Let me but truly possess the things 
that I ever spurned and overlooked.

દુલતુભ જન્મ 
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–4–
જમે વનફૂલ ધિતીની, તેમ સમીપ તે માિા મનને. 

જમે લનદ્રા થાકલેા શિીિને, તેવી મીઠાશ તેની માિે માટ.ે 

શિદમાં વિેતી સૌમય, સભિ નદીના પ્રવાિ જવેો માિો જીવનપ્રવાિ 
– એ જ માિો પ્રેમ એને માટ.ે 

પોતાના તિંગો અને પ્રવાિથી ગાતા, ઝિ્ણા ખળખળ વિેતા, 
તેમ જ માિા ગીતો અને માિો પ્રેમ, એકબીજામાં ઓગળતા.

Lover’s Gift 
–4–

She is near my heart as the meadow–flower to the earth; 
she is sweet to me as sleep is to tired limbs. 

My love for her is my life flowing in its fullness, 
like a river in autumn flood, 

running with serene abandonment. 
My songs are one with my love, 

like the murmur of a stream, 
that sings with all its waves and currents.

પલ્ીગ્ામે 
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–5–
માિી પાસે તાિા સભિ આકાશ િોત 

અને 
અખૂટ સમૃલદ્ધ ભિી સમસત સૃશ્ટિ પ્ણ િોત 

તો પ્ણ 
િજુ વધાિાની આશા િાખત. 

પ્ણ, િોત જો માિો 
આ પૃથવીનો ઝી્ણો ક્ણ, 

તો તેનાથી મને સંતોષ થાત.

Lover’s Gift 
–5–

I would ask for still more, 
if I had the sky with all its stars, 

and the world with its endless riches; 
but I would be content 

with the smallest corner of this earth 
if only she were mine.

સીમા 
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28
મને સવપન આવયું; 

માિી પાસે બેસીને તે તેના સપશતુનું ગીત ગાતા, ગાતા  
તેની કોમળ આંગળી માિા વાળમાં ફેિવતી િતી. 

મિામુશકલેીથી માિા આંસુ િોકી િંુ તેનું મોં જોઈ િહ્ો. 
–અચાનક, વ્ણબોલયા શબદોની વેદનાથી  
પિપોટાની જમે માિી ઊંઘ ઊડી ગઈ. 

બેઠા થઈને બાિીની બિાિ જોયું તો દેખાયો, 
પ્રજજવલલત મૌન જવેો લનિારિકાનો તેજપુંજ 

અને મને લવચાિ આવયો; 
આ ષિ્ણે એને પ્ણ માિા સવપન સાથે તાલ લમલાવતું સવપન આવતું િશે?

Lover’s Gift 
28

I dreamt that she sat bymy head, 
tenderly rufflingmy hair with her fingers, 

playing the melody of her touch. 
I looked at her face and struggled with my tears, 

till the agony of unspoken words 
burst my sleep like a bubble. 

I sat up 
and saw the glow of theMilkyWay above my window, 

like a world of silence on fire, 
and I wondered if at this moment 

she had a dream that rhymed with mine.

સવપન 
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9
નીસરં િંુ જયાિે, એકાકી િાત્રે, અલભસાિે, 

ન સંભળાય પંખીનું ગાન, ન સમીિની લિેિ, 
નીિવ શાંલતમાં ડૂબયા િસતાની કોિના ઘિેઘિ, 
પ્રલત પગલે િ્ણકતો માત્ર લનજ નૂપુિ ઝંકાિ.

ઝરૂખે બેસી, કાન માંડુ,ં સાંભળવા પગિવ, 
સતબધ પ્ણયો વૃષિે અને સરિતાએ સલલલ લિેિ, 

જા્ણે સુષુપ્ત સંત્રીખોળે તોળેલ તલવાિ, 
ન જાણં ઉપચાિ, િૈયે થતો ઝંઝાવાતી ધબકાિ.

આવે પ્રેમ માિો અને બેસે માિી પાસે, 
કપંે અંગ અંગ ને ઢળે પોપચાં શિમે. 
અંધાિી િાત્રે, પવનથી િોલવાતો દીવો, 

જમે ઘન ઘુંઘટ ેઢકંાતો તાિો.

ન જાણં, કમે સંતાડુ,ં ઝળિળતા અંતિદીવડાને!

The Gardener 
–9–

When I go alone at night to my lover–tryst, 
birds do not sing, the wind does not stir, 

the houses on both sides of the street stand silent. 
It is my own anklets that grow loud at every step 

and I am ashamed. 
When I sit on my balcony and listen for his footsteps, 

leaves do not rustle on the trees, 
and the water is still in the river 

like the sword on the knees of a sentry fallen asleep. 
It is my own heart that beats wildly 

I do not know how to quiet it. 
When my love comes and sits bymy side, 

when my body trembles and my eyelids droop, 
the night darkens, the wind blows out the lamp, 

and the clouds draw veils over the stars. 
It is the jewel at my own breast that shines 

and gives light. 
I do not know how to hide it.

ગૃિશત્રુ 
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–85–
માિી કલવતાઓ સો વષતુ પછી વાંચનાિ, 

તું કો્ણ છુ?ં 
આ વાસંતી વૈભવનું એક પ્ણ ફૂલ 

ક ેએક પ્ણ સુવ્ણતુ રકિ્ણ 
વાદળોની પાિ, િંુ તને ન મોકલી શકુ.ં 
તાિા દિવાજા ખોલ અને બિાિ જો. 

તાિા બગીચાની િરિયાળીમાંથી 
સો વષતુ પિેલાં અલોપ થયેલાં ફૂલોની 

મઘમઘતી યાદોને ભેગી કિ. 
પછી, 

તાિા અંતિના આનંદમાં મા્ણીશ 
સદાનંદે એક વસંતની સવાિે છડેલેું ગીત 

અને આવશે એનો અવાજ, 
સો વષયોની પાિ.

The Gardener 
–85–

Who are you, reader, 
readingmy poems an hundred years hence ? 

I cannot send you one single flower 
from this wealth of the spring, 

one single streak of gold from yonder clouds. 
Open your doors and look a broad. 

From your blossoming garden 
gather fragrant memories of the vanished flowers 

of an hundred years before. 
In the joy of your heart 

may you feel the living joy 
that sang one springmorning, 

sending its glad voice across an hundred years.

1400 સાલ 
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–11–
જીવન–દેવતા 

માિા અશ્સતતવના અંતિતમ આતમા,  
િે જીવન–દેવતા, 

તમે માિાથી પ્રસન્ન છો? 
માિા હૃદયના લનચોડ સમા  

સુખ અને દુ:ખથી ભિેલું પાત્ર મેં તમને ધયુાં છ.ે 
તમાિે માટ ે િંગ અને ગીતોથી તાલબદ્ધ ચાદિ મેં વ્ણી છ.ે 

તમાિે માટ ેિમકડાં બનાવયાં છ.ે 
િે જીવન–દેવતા, િંુ નથી જા્ણતો ક ેતમે  

મને તમાિા સાથી તિીક ેકમે પસંદ કયયો છ.ે 
તમે તમાિી કળાની કિામત માટ ે

માિા રદવસ, િાત, કમતુ અને સવપન સંઘયાતુ છ ે
અને તમાિા સંગીતમાં માિા વષાતુ અને વસંતના ગીતો ગૂંથયા છ.ે 

અને માિી અમૂલય ષિ્ણોના ફૂલો તમાિા િાિ માટ ેભેગા કયાતુ છ ે. 
િે જીવન–દેવતા,  

તમાિી નજિ માિા હૃદયના અંધાિા ઊંડા્ણ પિ છ ે 
અને િંુ નથી જા્ણતો ક ે 

માિી ષિલત અને દોષને તમે દિગુજિ કયાતુ છ ેક ેનિીં. 
પૂજા લવનાના રદવસો અને લવસમિ્ણની િાતો ઘ્ણી વીતી ગઈ છ.ે 

તમને ન ધિાયેલા અને કિમાઈ ગયેલા ફૂલો વયથતુ ગયા છ.ે 
તમે મેળવેલા વી્ણાના તાિ ઊતિી ગયા છ.ે  

અને વી્ણા બેસૂિી બની ગઈ છ.ે 
વયથતુ સમયની યાદમાં માિી અશ્રુસભિ સાંજ વીતે છ.ે

 (આગળ)

Poems* 
–11–

Thou art the innermost Spirit of my being, 
art thou pleased, Lord of my Life? 

For I gave to thee 
my cup filled with all the pain and delight 

that the crushed grapes of my heart had surrendered, 
I wove with the rhythm of colours and songs 

the cover for thy bed, 
and with the molten gold of my desires I fashioned 

playthings for thy passing hours. 
I know not why thou chosest me for thy partner, 

Lord of my life! 
Dist thou store my days and nights, 

my deeds and dreams for the alchemy of thy art, 
and string in the chain of thymusic 

my songs of autumn and spring, 
and gather the flowers from mymature moments 

for thy crown? 
I see thine eyes gazing at the dark of my heart, 

Lord of my life, 
I wonder if my failures and wrongs are forgiven. 

For many were my days without service 
and nights of forgetfulness; 

futile were the flowers 
that faded in the shade not offered to thee. 
Often the tired strings of my lute slackened 

at the strain of thy tunes. 
And often at the ruin of wasted hours 

my desolate evenings were filled with tears.

(continued)



124 125

િે જીવન–દેવતા, 
િવે તમને આલલંગન દેતા માિા િાથ લશલથલ થાય છ.ે 

 આખિે માિા રદવસો પૂિા થયા? 
તો પછી આ રદવસની મુલાકાતનો અંત લાવો. 

આનંદને નવા દેિે પુનજીતુલવત કિો 
અને નવજીવનમાં આપ્ણા પુનલતુગ્નનો ઉતસવ ઉજવીએ. 

But have my days come to an end at last, 
Lord of my life, 

while my arms round thee grow limp, 
my kisses losing their truth? 

Then break up the meeting of this languid day. 
Renew the old in me in fresh forms of delight; 

and let the wedding come once again 
in a new ceremony of life.

જીવન દેવતા 

લચત્રા–1896 

* this fuller English version appeared in ‘Religion of Man.’
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–27–
 

 માિા સવતુસવથી ભિીને થાળ આખો તને ધિી દીધો 
અને પછી લવચાિી િહ્ો ક ેકાલે સવાિે તાિા ચિ્ણે શું ધિીશ? 

િંુ તો છુ ંફૂલોની મોસમના અંતે,  
ફૂલ લવનાની ડાળી ઊંચી કિીને આકાશની સામે તાકી િિેલા વૃષિ જવેો! 

પ્ણ માિી પિેલા આપેલી ભેટમાં એક પ્ણ ફૂલ એવું નથી  
ક ેજ ેશાશ્વત અશ્રુના સપશતુથી સદાબિાિ બની ગયું િોય? 

માિી વસંતના રદવસોની લવદાયના સમયે 
 િંુ તાિી સામે ખાલી િાથે ઊભો િિીશ  

તયાિે તું એને યાદ િાખી અને આંખોથી માિો આભાિ માનજ.ે

Lover’s Gift 
–27–

I filled my tray with whatever I had, and gave it to you. 
What shall I bring to your feet tomorrow, I wonder? 

I am like the tree that, at the end of the flowering 
summer, gazes at the sky with its lifted branches 

bare of their blossoms. 
But in all my past offerings is there not a single flower 

made fadeless by the eternity of tears? 
Will you remember it and thankme with your eyes 

when I stand before you with empty hands 
at the leave–taking of my summer days?

શેષ ઉપિાિ 

લચત્રા–1896
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–38–
યૌવનમાં િંુ વિેતો િતો પ્રચંડ પ્રવાિમાં. 

વસંત ખીલી િતી સોળે કળાએ, વૃષિો સળગયાં િતાં પુષપમંજિીથી  
અને પંખી ગાઈ િહ્ાં િતાં આિામ લવના. 

આવેગના પ્રવાિમાં સડસડાટ વિેતા, વિેતા સમય ન િતો જોવાનો, 
અનુભવવાનો ક ેદુલનયાને મા્ણવાનો. 

િવે ઉતિતા યૌવને જયાિે િંુ રકનાિા પિ એકલો પડ્ો છુ,ં 
તયાિે મને સંગીત સંભળાય છ ે 

અને આકાશનું તાિાસભિ િાદતુ માિે માટ ેખુલે છ.ે

Lover’s Gift 
38

The current in which I drifted ran rapid and strong 
when I was young. 

The spring breeze was spendthrift of itself, 
the trees were on fire with flowers; 

and the birds never slept from singing. 
I sailed with giddy speed, 

carried away by the flood of passion; 
I had no time to see and feel 

and take the world into my being. 
Now that youth has ebbed and I am stranded on the 

bank, I can hear the deep music of all things, 
and the sky opens its heart of stars.

પ્રૌઢ 
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–56–
સાંજ ેિંુ એકલો િતો અને ચોપડી વાંચતો િતો. 

વાંચીને કટંાળ્ો અને મને થયું ક ે 
સૌંદયતુ એ તો શબદોના સોદાગિનું સજ તુન છ.ે 

ચોપડી બંધ કિીને મી્ણબત્તી બૂઝાવી. 
ષિ્ણમાં રૂમમાં ચાંદની છવાઈ ગઈ. 

જનેું તેજ આખા આકાશમાં ઊભિાય છ ે 
તેવું સૌંદયતુ એક મી્ણબત્તીની પાછળ કવેી િીતે સંતાઈ શક?ે 

જનેા અવાજથી આખી દુલનયામાં શાંલત છવાય છ ે
 તેને ધુમમસ માફક ઊભિાતા થોડા નકામા શબદો ઢાંકી શક?ે

Lover’s Gift 
–56–

The evening was lonely for me, 
and I was reading a book till my heart became dry, 

and it seemed to me that beauty was a thing 
fashioned by the traders in words. 

Tired I shut the book and snuffed the candle. 
In a moment the room was flooded with moonlight. 

Spirit of beauty, how could you, 
whose radiance over brims the sky, 

stand hidden behind a candle’s tiny flame? 
How could a few vain words from a book 

rise like a mist, 
and veil her 

whose voice has hushed the heart of earth 
into ineffable calm?

પૂલ્ણતુમા 
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–25–
િા્ણી માિી, પ્રેમી ધિતા તેમની સમૃલદ્ધ તાિા ચિ્ણે, 

પ્ણ ઉપિાિ માિો – વ્ણબોલયા શબદો અને અધૂિાં શમ્ણાં. 
માિા જગતના િાદતુમાં છવાયા ઓછાયા, 

ને માિા સવયોત્તમનો પ્રકાશ ખોવાયો. 
ભાગયવાન િસતા માિા દારિદ્રયને ને િંુ લવનવું તને, 

માિી અપૂ્ણતુતા, માિી ષિલત, બનતી અમૂલય તવ અશ્રુ લસંચને. 
જા્ણે છ ેતું ક ેનથી િંુ માગતુ ભૂલયો ક ેનથી ષિુલ્કમાં સમય વીતાવયો, 

પ્ણ છ ેનીિવ તને ધિેલું વાદ્ય મારં, 
હૃદયના તીવ્ર સૂિને છડેવાના અથાગ પ્રયતને તાિ એના તૂટ્ા, 

ઉસતાદો િસતા આ તૂટલેા તાિને, ને િંુ લવનવું તને, 
– ઊપાડી મારં વાદ્ય, ભિી દે એના સંગીતના ખાલીપો,  

તાિા પોતાના ગાને.

The Fugitive–1919? 
–25–

Lovers come to you, my Queen, 
and proudly lay their riches at your feet, 

but my tribute is made up of unspoken words 
and dreams unfulfilled. 

Shadows have stolen into the heart of my world 
and the best in me has lost its light. 

While the fortunate laughs at my penury, 
I ask you to give to my failings the value of your tears, 

making precious their incompleteness. 
The instrument I bring to you is silent. 

You know I neither trifled or strayed from the path. 
I strained to reach the note, 

which was too high in my heart, 
and thus the strings broke. 

While masters laugh at the snapped cords, 
I ask you to take my lute in your hands 

and fill with your own songs the emptiness of its music.

સાધના 

લચત્રા–1896
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–31–
શાને અધીિ, શાને ચંચળ, વિાલા? 

િૈયું મારં સપશતુતું તારં ને ચૂમતું તાિી વેદનાને, 
અંધાિી િાલત્રમાં શેષ આપ્ણે માટ ેઆ આકાશ બંધ બાિ્ણે, 

જથેી પ્રેમ સજ ષે નવ જગત આપ્ણે માટ ેજયાં આ એકાકી દીપક પ્રકાશે. 

આપ્ણા સંગીત માટ ેમાત્ર એક સૂિ, તાિા ને માિા અધિે. 
સિતાજ માટ ેિાિ એક, જ ેગૂંથવો તાિા ને માિા લશિે. 

માિો પાલવ લબછાવી ફશતુ પિ સજાવું શયયા, 
એક ચુંબન, એક પિમાનંદ સભિ શયન, 

ને નાનું આ અસીમ જગત  આપણં –ઝળાિળા!

The Fugitive–1919? 
–31–

Whence do you bring your unquiet, my love? 
Let my heart touch upon yours 

and kiss out the pain from your silence. 
The dark night has left for us only this sky 

within our shut doors, 
that love may build a new world for us two, 

lighted by this solitary lamp. 
We have for our music but a single reed 

to share between our lips, 
for our crown only one garland 

with which you must bind my hair 
after I have put it on your forehead. 

Tearing the veil from my breast 
I shall make our bed on the floor; 

and one kiss and one sleep of bliss 
will fill our small world that is boundless.

સાંતવના 
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–88–
ઓ ભગ્ન મંરદિના દેવતા, 

વી્ણાના તૂટલેા તાિ, નથી તમાિી સતુલત ગાતા. 
નથી ઘંટાિવ આિતી – પૂજનનો સાંજ.ે 
ચોમેિ સતબધ શાંલત – ન કોઈ િલચલ, 

આવતો િજી યે વાસંતી પવન તમાિા લનજ તુન આવાસે. 

લાવતો એ પરિમલ પુષપોનો – નથી ધિાતા જ ેતમાિા ચિ્ણે. 
તમાિો પૂજાિી ચોમેિ ભટકતો, પ્રાથતુના ફળવાની વયથતુ આશામાં. 

સંધયા કાળે અતૃપ્ત અિમાને થાકીને પુનિાગમન એનું તમાિા ભવનમાં. 
ઉતસવના રદવસો ઘ્ણા સૂમસામ વીતયા, 

વીતી ઘ્ણી સાંજ દીપદશતુન ને પૂજા લવના, 
ઘ્ણી મૂલતતુ ઘડી ને થઈ લવસજીતુત અવકાશના પ્રવાિે, 

અંતિીન ઉપેષિામાં િિેતા અપૂજ માત્ર ભગ્ન મંરદિના દેવતા.

Gitanjali 
–88–

Deity of the ruined temple! 
The broken strings of vina sing no more your praise. 

The bells in the evening 
proclaim not your time of worship. 
The air is still and silent about you. 

In your desolate dwelling 
comes the vagrant spring breeze. 
It brings the tidings of flowers – 

the flowers that for your worship are offered no more. 
Your worshipper of old wanders 

ever longing for favour still refused. 
In the eventide, 

when fires and shadows mingle with the gloom of dust, 
he wearily comes back to the ruined temple 

with hunger in his heart. 
Many a festival day comes to you in silence, 

deity of the ruined temple. 
Many a night of worship goes away with lamp unlit. 
Many new images are built bymasters of cunning art 

and carried to the holy stream of oblivion 
when their time is come. 

Only the deity of the ruined temple remains 
unworshipped in deathless neglect.

ભગ્ન મંરદિ 
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–30–
માિા સવપનના આકાશમાં, સાંજ પડ ેતિતી વાદળી, તે તું. 
તને ચીતરં, તને કડંારં, માિી પ્રેમભિી ઝંખનાથી, તે િંુ. 

માિા અંતિીન સવપનના િિેવાસી, 
તું માિી જ છુ.ં માત્ર માિી જ છુ.ં 

માિા સાંધયગીતોની ધબકાિ, 
માિા મનની કામનાના તેજથી થતા તાિા પગ ફૂલ ગુલાબી, 

માિી વેદનાના આસવના સવાદથી થતી ખટમીઠી તાિા િોઠની લાલી. 
માિા એકાકી સવપનના િિેવાસી, 
તું માિી જ છુ,ં માત્ર માિી જ છુ.ં 

માિી નજિોના ઊંડા્ણમાં વસનાિ, તાિી આંખોને આંજી છ ેમેં, 
માિા આવેગની છાયાથી તને પકડી છ,ે 

 વીંટાળી છ ેમેં,  વિાલી, માિા સંગીતની જાળથી. 
માિા અમિ સવપનના િિેવાસી, 

તું માિી જ છુ,ં માત્ર માિી જ છુ.ં

The Gardener 
–30–

You are the evening cloud 
floating in the sky of my dreams. 

I paint you and fashion you ever with my love longings. 
You are my own, my own, 

Dweller in my endless dreams ! 
Your feet are rosy–red with the glow of my heart’s 

desire, Gleaner of my sunset songs! 
Your lips are bitter–sweet 

with the taste of my wine of pain. 
You are my own, my own, 

Dweller in my lonesome dreams ! 
With the shadow of my passion 

have I darkened your eyes, 
Haunter of the depth of my gaze! 

I have caught you and wrapt you, my love, 
in the net of mymusic. 

You are my own, my own, 
Dweller in my deathless dreams!

માનસ પ્રલતમા 
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-61- 

માિા હૃદય, શાંત િિે, 
જથેી લવદાયની ઘડી મીઠી બની િિે. 
આ નથી અંત, આ તો છ ેસંપૂ્ણતુતા. 

આજ ેઓગળવા દો, પ્રેમને યાદોમાં અને વેદનાને ગીતોમાં. 
આ વયોમ વયાપી લવિંગને લવિમવા દો, માળામાં સંકલેાતી પાંખોમાં. 

િજનીગંધાની કુમાશ ટપકવા દો, આ અંલતમ સપશતુમાં. 
ઓ સુંદિ અંત, થોભી જા એક ઘડી, 
અને બોલી લે અંલતમ શબદો મૌનમાં. 

િંુ  નમું તને, 
અને ધરં માિો દીવો, 

પાથિવા પ્રકાશ તાિા પથ પિ.

The Gardener 
–61–

Peace, my heart, let the time for the parting be sweet. 
Let it not be a death but completeness. 

Let love melt into memory and pain into songs. 
Let the flight through the sky end 

in the folding of the wings over the nest. 
Let the last touch of your hands be gentle 

like the flower of the night. 
Stand still, O Beautiful End, for a moment, 

and say your last words in silence. 
I bow to you and hold up my lamp 

to light you on your way.

લબદાય 
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–65–
ફિી તું મને બોલાવે છ?ે 

સાંજ ઢળી છ ેઅને થાક તો મને લપ્રયતમના િાથની જમે વળગેલો છ.ે 
તું મને બોલાવે છ?ે 

ઓ દયાિીન માનીલન, મેં આખો રદવસ તાિી સાથે ગાળ્ો,  
િવે, તાિે માિી િાલત્ર પ્ણ છીનવી લેવી છ?ે 

કયાંક તો બધાંનો અંત િોય અને અંધકાિનું એકાંત તો પોતાનું જ િોય. 
તાિો અવાજ એને પ્ણ વીંધીને મને ચટકશે? 

તાિે દિવાજ ેસાંજ પડ ેલનદ્રા ગીત નથી છડેતી? 
તાિા દયાિીન લમનાિા પિના આકાશમાં  
શાંત પાંખોવાળા તાિા નથી ઊગતા? 

તાિા બગીચાના પુષપો ધૂળમાં ખિીને કોમળ મૃતયુને નથી પામતા? 
ઓ વાચાળ, તાિે મને બોલાવવો જ છ?ે 

તો પછી, પ્રેમની ઉદાસ આંખો ભલે િાિ જોતી અને િડતી. 
એકાકી ઘિમાં ભલે દીવો બળ્ા કિતો. 

િોડી ભલે થાકલેા કાિીગિોને ઘિે લઈ જતી. 
િંુ માિા સવપનોને તયજીને તાિી પાછળ આવું છુ.ં

The Gardener 
–65–

Is that your call again? 
The evening has come. 

Weariness clings round me 
like the arms of entreating love. 

Do you call me? 
I had given all my day to you, cruel mistress, 

must you also rob me of my night? 
Somewhere there is an end to everything, 
and the loneness of the dark is one’s own. 

Must your voice cut through it and smite me? 
Has the evening no music of sleep at your gate? 

Do the silent–winged stars 
never climb the sky above your pitiless tower? 

Do the flowers never drop on the dust 
in soft death in your garden? 

Must you call me, you unquiet one? 
Then let the sad eyes of love vainly watch and weep. 

Let the lamp burn in the lonely house. 
Let the ferry–boat take 

the weary labourers to their home. 
I leave behind my dreams and I hasten to your call.

અશેષ 
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–67–
દબાતા પગલે આવેલી સાંજ ેભલે સંગીત બંધ કિવાનો આદેશ આપયો 
િોય, તને ભલે થાક લાગયો િોય અને તાિા લમત્રો ભલે આિામ કિતા 

િોય, અંધકાિમાં ભલે ભય ડોરકયા કિતો િોય,  
અને આકાશનું મુખ ભલે ઘુંઘટમાં સંતાયું િોય, 

છતાં યે ઓ માિા પંખી, મારં માન, તાિી પાંખ પ્રસાિી ઊડ્ા કિ. 
આ વનના પાંદડાનો અંધકાિ નથી, 

 આ તો કાળા નાગ શો ફંૂફાડા માિતો દરિયો છ.ે 
આ જુઈના નાચતા ફૂલો નથી,  

આ તો મોજા પિ ચમકતું, રિલોળા લેતું ફી્ણ છ.ે 
કયાં છ ેતડકામાં નિાતો લીલોછમ રકનાિો અને કયાં છ ેતાિો માળો? 

ઓ માિા પંખી, મારં માન, તાિી પાંખ પ્રસાિી ઊડ્ા કિ. 
તાિા િસતામાં લાંબી એકાકી િાલત્ર પડી છ ે

 અને પ્રભાત પેલા પવતુતોની પાિ છ.ે  
તાિા સતબધ શ્વાસે કલાકો ગ્ણે છ ે 

અને લફક્ો ચંદ્ર િાલત્રના ઊંડા્ણમાં તિે છ.ે  
ઓ માિા પંખી, મારં માન, તાિી પાંખ પ્રસાિી ઊડ્ા કિ. 

તાિે માટ ેનથી કોઈ આશા, નથી કોઈ ભય,  
નથી કોઈ શબદ, આશ્ેષ ક ેિાકલ, નથી કોઈ ઘિ ક ેઆિામની પથાિી, 

 છ ેમાત્ર તાિી પાંખો અને વ્ણખેડ્ું આકાશ. 
ઓ માિા પંખી, મારં માન, તાિી પાંખ પ્રસાિી ઊડ્ા કિ.

The Gardener 
–67–

Though the evening comes with slow steps 
and has signalled for all songs to cease; 

Though your companions have gone to their rest 
and you are tired; 

Though fear broods in the dark 
and the face of the sky is veiled; 

Yet, bird, O my bird, listen to me, 
do not close your wings. 

That is not the gloom of the leaves of the forest, 
that is the sea swelling like a dark black snake. 
That is not the dance of the flowering jasmine, 

that is the flashing foam. 
Ah, where is the sunny green shore, where is your nest? 
Bird, O my bird, listen to me, do not close your wings. 

The lone night lies along your path, 
the dawn sleeps behind the shadowy hills, 

The stars hold their breath counting the hours, 
the feeble moon swims the deep night. 

Bird, O my bird, listen to me, do not close your wings. 
There is no hope, no fear for you. 

There is no word, no whisper, no cry. 
There is no home, no bed of rest. 

There is only your own pair of wings 
and the pathless sky. 

Bird, O my bird, listen to me, do not close your wings.

દુઃસમય 

કલપના
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માિા હૃદય, 

તૈયાિ થા અને નીકળી પડ બિાિ, 
િિેવા દે બધાંને, જમેને છ ેિજી વાિ. 

કાિ્ણ 
તાિા નામની છડી પોકાિી છ,ે પ્રભાતના પ્રકાશે, 

િવે કોઈની િાિ ન જો.

કલળ કિે પ્રતીષિા, 
િાલત્રની, ઝાકળની, 

લખલેલા પુષપને પયાસ માત્ર પ્રકાશની.

વીંધીને તારં કવચ, 
નીકળી પડ, 
માિા હૃદય.

Fruit Gathering 
–8–

Be ready to launch forth, my heart! 
and let those linger who must. 

For thy name has been called in the morning sky. 
Wait for none. 

The desire of the bud is for the night and dew, 
but the blown flower cries for the freedom of light. 

Burst your sheath, my heart, 
and come forth!

ભગ્ન લગ્ન 
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ઓ નાિી, તાિા સામાનનું વજન છ ેઘણં, 

તારં શિીિ પ્ણ થાકયું છ ેઘણં. 
તાિે જવું છ ેકટેલે દૂિ ને કમાવું છ ેકટેલું? 

સૂયતુના તાપમાં તપેલો િસતો છ ેઘ્ણો લાંબો! 
જો, આ તળાવ – છ ેપા્ણીથી ભિેલું અને ઊંડુ.ં 

એના ઢાળવાળા રકનાિા પિ છ ેનાજુક ઘાસ છવાયું. 
બેસજ,ે બોળીને પગ, શીતળ, શાંત  જળમાં, 

ફેિવશે, બપોિનો પવન એની આંગળી તાિા વાળમાં, 
પાિેવા ઘૂઘવશે તેમના િાલિડા તાિા કાનમાં 

અને પાંદડા ખોલશે િિસય, છૂપાયું જ ેછાયામાં. 
વિેવા દે સમયને, આથમવા દે સૂયતુને, 

વીલાતા પ્રકાશે, ભલે ખોવાતો િસતો, એકાંત પ્રદેશે. 
તયાં, મેંદીની મિેકતી વાડ પાસે મારં ઘિ છ.ે 

તયાં દોિી જઈશ િંુ તને, 
તાિે માટ ેસેજ લબછાવી, પ્રગટાવીશ દીપકને. 

અને સવાિે, ઊગતા પંખીગાને 
જગાડીશ િંુ તને.

Lover’s Gift 
–9–

Woman,your basket is heavy, your limbs are tired. 
For what distance have you set out, 

with what hunger of profit? 
The way is long, and dust is hot in the sun. 

See, the lake is deep and full, 
its water dark like a crow’s eye. 

The banks are sloping and tender with grass. 
Dip your tired feet into the water. 

The noontide wind will pass its fingers 
through your hair; 

the pigeons will croon their sleep songs, 
the leaves will murmur the secrets 

that nestle in the shadows. 
What matters it if the hours pass and the sun sets; 

if the way through the desolate land 
be lost in the waning light? 

Yonder is my house, by the hedge of flowering henna; 
I will guide you, 

I will make a bed for you, and light a lamp. 
In the morning, 

when the birds are roused 
by the stir of milking the cows, 

I will waken you.

પસારિની 

કલપના–1900



150 151

–12–
ઓ વસંત, યુગ, યુગ વીતયા, 

જયાિે નંદનવનના દલષિ્ણ દિવાજથેી ઊતિી, 
તેં ધિતીના આરદ યૌવનનું પ્રલતષ્ઠાન કયુાં. 

તયાિે સ્તી–પુરૂષોએ બિાિ નીકળી, નાચતા, કૂદતા, આનંદે મસત બની  
એકબીજા પિ પુષપપિાગનો વિસાદ વિસાવયો. 

એ જ પિેલા ફાગ્ણમાં  
તાિા પથ પિ વેિેલા પુષપોને તું પ્રલતવષષે લખલવે છ.ે 
આજ ેતેમની સુગંધમાં શ્વાસ છ ેતે ગત રદવસોનો 

–અદ્રશય થયેલી દુલનયાના લન:શ્વાસનો. 
માનવીની વા્ણીમાંથી અલોપ થયેલા પ્રેમપ્રલાપ લિેિાય છ ેતાિા પવનમાં. 

એક રદવસ, માિા પ્રથમ પ્રેમથી ધબકતા જીવનમાં તેં પ્રવેશ કયયો. 
તયાિથી તાિી પ્રથમ લીલી કલળઓમાં,  

તે અ્ણગઢ આનંદની નાજુક શિમ સંતાઈ છ ે 
અને તાિા લાલ ગુલાબના મૌનની ઝાળમાં સંદેશ છ ે 

માિા ન બોલાયેલા શબદોનો. 
તાિા તાજા પાંદડામાં ફિી ફિી જાગે છ ેસપંદનો, 
 એ સંગીતમય સમયના, એ ચૈત્રના રદવસોના.

Lover’s Gift 
–12–

Ages ago 
when you opened the south gate of the garden of gods, 

and came down upon the first youth of the earth, 
O Spring; 

men and women rushed out of the ir houses, 
laughing and dancing, 

and pelting each other with flower–dust 
in a sudden madness of mirth. 

Year after year you bring the same flowers 
that you scattered in your path in that earliest April. 

Therefore, today, in their pervading perfume, 
they breathe the sigh of the days that are now dreams 

–the clinging sadness of vanished worlds. 
Your breeze is laden with love–legends 

that have faded from all human language. 
One day, with fresh wonder, 

you came into my life 
that was fluttered with its first love. 

Since then 
the tender timidness of that inexperienced joy 

comes hidden every year 
in the early green buds of your lemon flowers; 

your red roses carry in their burning silence 
all that was unutterable in me; 

the memory of lyric hours, those days of May, 
rustles in the thrill of your new leaves 

born again and again.

બસંત 
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યુગોના યુગો ગયા વીતી, 

વસંતના ઉદ્યાને િિી મધમાખી ગ્ણગ્ણતી, 
પોય્ણીને જોઈને િિી ચંલદ્રકા શ્સમત આપતી, 

વાદળને અશ્ગ્નચુંબન કિી િિી વીજલડી િસતી, િસતી, દોડતી. 
અને એક થઈ વાદળ, વૃષિ સાથે, 
ઊભો કલવ શાંત મને, એક ખૂ્ણે. 

કુસુમશી શાંલત મને ધિી,િાચતો બીજકલાશા સવપનમાં, 
અને અથતુિીન ભટકતો, જમે વસંતનો પવન વનમાં. 

એક ફાગ્ણની સાંજ,ે 
જયાિે સૂયાતુસતના ઊંડા્ણમાંથી પિપોટાની જમે ચંદ્ર ઊગયો, 

અને વયસત તર્ણી–કો’ જલલસંચને, કો’ મયૂિનતતુને, 
કલવ ગાઈ ઊઠ્ો, 

‘અિે, આ જગતના િિસયો સાંભળો’તો, 
આ ચંદ્ર પોય્ણીને પ્રેમથી પંપાળતો, 

પ્રભાતનો સૂયતુ કમળનો ઘુંઘટ ઊઘાડતો, 
અને કાિ્ણ સિળ છ,ે જો લવચાિી શકો તો! 

જુઈના કાનમાં મધમાખીના ગ્ણગ્ણાટના અથતુથી ભલે લવદ્ાન અજા્ણ, 
કલવ તો તેને જા્ણે છ.ે‘ 

શિમથી ડૂબયો સૂયતુ, ચંદ્ર ઝાડ પાછળ સંતાયો, 
અને દલષિ્ણના પવને કમળના કાનમાં વાતનો નાખયો પાયો, 

‘આ કલવ દેખાય છ ેતેટલો સિળ નથી.‘ 
યુવક, યુવતી બોલી ઊઠ્ા પાડી તાળી, 

અને ગાઈ િહ્ા એકબીજાની આંખમાં આંખ પિોવી, 
‘જગતના િિસયો ગયા છ ેખુલી, 

દો અમારં િિસય પ્ણ પવનમાં લિેિાવી.‘

Lover’s Gift 
–17–

While ages passed 
and the bees haunted the summer gardens, 
the moon smiled to the lilies of the night, 

the lightenings flashed their fiery kisses to the clouds 
and fled laughing, the poet stood in a corner, 

one with the trees and clouds. 
He kept his heart silent, like a flower, 

watched through his dreams as does the crescent moon; 
and wandered like the summer breeze for no purpose. 

One April evening, when the moon rose up 
like a bubble from the depth of the sunset; 

and one maiden was busy watering the plants; 
and one feeding her doe, 

and one making her peacock dance, 
the poet broke out singing– 

“Oh, listen to the secrets of the world. 
I know that the lily is pale the moon’s love. 

The lotus draws her veil aside for the morning sun, 
and the reason is simple if you think. 

The meaning of the bee’s hum in the ear of the early 
jasmine has escaped the learned but the poet knows.” 

The sun went down in a blaze of blush, 
the moon loitered behind the trees, 

and the south wind whispered to the lotus 
that the poet was not as simple as he seemed, 

The maidens and youths clapped their hands and cried 
–”The world’s secret is out.” 

They looked into each other’s eye and sang 
–”Let our secret as well be flung into the winds.”

પ્રકાશ 
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િોજ, િોજ તે આવીને ચાલી જાય છ.ે 

લમત્ર, જાઓ, આપો તેને માિા વાળમાંથી એક ફૂલ. 
પ્ણ જો પૂછ ેતે મોકલનાિનું નામ, 

અિજ છ ેમાિી, ન કિેશો એને મારં નામ. 
કાિ્ણ, તે તો આવીને ચાલી જાય છ.ે 

બેસે છ ેતે ઝાડની નીચે, ધૂળમાં. 
લમત્ર, પાથિજો આસન પુષપ–પાંદડાનું તયાં. 

ઉદાસ આંખો તેની, 
ને છવાતી િૈયે માિે ગમગીની. 

નથી કિેતો તે વાત તેના રદલની. 
બસ, તે તો આવીને ચાલી જાય છ.ે

The Gardener 
–20–

Day after day he comes and goes away. 
Go, and give him a flower from my hair, my friend. 

If he asks who was it that sent it, 
I entreat you do not tell him my name – 

for he only comes and goes away. 
He sits on the dust under the tree. 

Spread there a seat with flowers and leaves, my friend. 
His eyes are sad, and they bring sadness to my heart. 

He does not speak what he has in mind; 
he only comes and goes away.

સકરૂ્ણા 
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કિેજ ેમને સાચું વિાલા, શું છ ેઆ બધું સાચું? 

ચમકતી વીજળી જયાિે આ આંખોમાં, 
ઊઠતું તોફાન ઘેિા વાદળોનું તાિા િૈયામાં? 

સાચે જ છ ેિોઠ માિા મીઠા, 
આરદ સભાન પ્રેમની ઊઘડતી કલળ જવેા? 

વીતેલા વૈશાખની યાદ છ ેલવચિતી માિા અંગેઅંગમાં? 
માિા ચિ્ણ સપશષે વી્ણાની જમે, કપંી ઊઠતાં ગીત ધિતીમાં? 

સાચે જ જોતાં મને ઝાકળ ટપકતાં િાતની આંખોમાંથી? 
વીંટળાઈને મને નાચી ઊઠતો પ્રભાત પ્રકાશ આનંદથી? 

કિેજ ેસાચું, શું પ્રેમ તાિો યુગોથી શોધતો મને બ્હાંડમાં? 
અંતે પામીને મને, મળી તાિી યુગ, જૂની કામનાને  

નીિવ શાંલત, માિી આંખોમાં, અધિમાં, ઊડતા વાળમાં, લવનમ્ વા્ણીમાં? 
સાચે જ શું લખાયું છ ેઅનંતનું િિસય માિા નાનકડા લલાટમાં? 

કિેને મને વિાલા, શું છ ેઆ બધું સાચું?

The Gardener 
–32–

Tell me if this be all true, my lover, tell me if this be true. 
When these eyes flash their lightening 

the dark clouds in your breast make stormy answer. 
Is it true that my lips are sweet 

like the opening bud of the first conscious love? 
Do the memories of vanished months of May 

linger in my limbs? 
Does the earth, like a harp, 

shiver into songs with the touch of my feet? 
Is it then true that the dewdrops fall from the eyes of 

night when I am seen, 
and the morninglight is glad 

when it wraps my body round? 
Is it true, is it true, that your love travelled alone 

through ages and worlds in search of me? 
That when you found me at last, your age–long desire 

found utter peace in my gentle speech 
and my eyes and lips and flowing hair? 

Is it then true that the mystery of the Infinite 
is written on this little forehead of mine? 

Tell me, my lover, if all this be true.

પ્ર્ણયપ્રશ્ 

કલપના–1900
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માિા કાનમાં ધીિેથી તે્ણે કહ્ું, ‘વિાલી ઊઘાડ તાિી આંખ.’ 
મેં છ્ણકો કિી એને કહ્ું, ‘જાઓ’, પ્ણ તે ન િાલયો. 
માિી સામે ઊભા િિીને તે્ણે પકડ્ા માિા બંને િાથ. 

મેં કહ્ું, ‘મને છોડી દો’, પ્ણ તે ન ગયો. 
માિા કાન પાસે તેનો ચિેિો આવયો. 

એની સામે જોઈ મેં કહ્ું, ‘શિમાઓ’, પ્ણ તે ન ખસયો. 
તેના િોઠ અડકયા માિા ગાલને, કપંીને મેં કહ્ું, ‘તાિી રિંમત ઘ્ણી છ’ે, 

પ્ણ તેને કાંઈ શિમ ન િતી. 
માિા વાળમાં તે્ણે ફૂલ ખોસયું, મેં કહ્ું, ‘વયથતુ છ’ે, 

પ્ણ તેને કાંઈ અસિ ન થઈ. 
લઈને માિા ગળાનો િાિ તે ચાલી ગયો. 

િડતાં, િડતાં પૂછુ ંમાિા િૈયાને, ‘તે પાછો કમે નથી આવતો?’

The Gardener 
–36–

He whispered, “My love, raise your eyes.” 
I sharply chid him, and said, “Go!”; but he did not stir. 

He stood before me and held both my hands. 
I said, “Leave me!”; but he did not go. 

He brought his face near my ear. 
I glanced at him and said, “What a shame!”; 

but he did not move. 
His lips touched my cheek. 

I trembled and said, “You dare too much!”: 
but he had no shame. 

He put a flower in my hair. I said, “It is useless!”; 
but he stood unmoved. 

He took the garland from my neck and went away. 
I weep and askmy heart, “Why does he not come back?”

સપધાતુ 

કલપના–1900
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–6–
આ વસંતના ઉદાિ રદવસના પ્રકાશમાં, 

માિા કલવ, છડેો ગીત એમના, 
જ ેપાછુ ંવળીને જોયા લવના, અટકયા લવના, િસતા, િસતા દોડતા, 

જ ેઅથતુિીન આનંદથી લખલતા ને ષિ્ણમાં વીલાતા. 
ચૂપચાપ બેસીને અતીતના આંસુ અને શ્સમતનું ભજન ન કિતા. 

ગત િાતના ફૂલોની વેિાયેલી પાંખડી ન વી્ણતા. 
અપ્રાપય, અસાધયની શોધ ન કિતા. 

સિજ ન સમજાય તે સમજવાનો પ્રયતન ન કિતા. 
જીવનમાં િિેવા દો થોડી ખાલી જગા 

જથેી તેના ઊંડા્ણમાંથી િિે સંગીતના સૂિ ઊભિાતા.

Lover’s Gift 
–6–

In the light of this thriftless day of spring, my poet, 
sing of those who pass by and do not linger, 
who laugh as they run and never look back, 

who blossom in an hour of unreasoning delight, 
and fade in a moment without regret. 

Do not sit down silently, 
to tell the beads of your past tears and smiles 

–do not stop 
to pick up the dropped petals 
from the flowers of overnight, 

do not go to seek things that evade you, 
to know the meaning that is not plain 

–leave the gaps in your life where they are, 
for the music to come out of their depths.

શુધુ આકાિન પુલક ે

ષિલ્ણકા–1900
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વયય થયો ઘ્ણો, બેપિવાઈની વસંતમાં, 

વધયું જ ેથોડુઘંણં, ગાતો િંુ તાિા ગીતમાં, 
ક ેપછી ગૂંથતો તાિા પુષપકકં્ણમાં, 

ક ેપછી ગોળ, ગુલાબી મોતીની જમે પિોવતો તાિા ક્ણતુપ્ણતુમાં, 
ક ેપછી છકે િાિતો મૂકીને સવતુસવ એક સાંજની િોડમાં.

માિી નાવ છ ેનાજુક ને નાની, 
નથી તાકાત એની વિસાદમાં મિાકાય મોજા પાિ કિવાની. 

 આવ ધીિેથી, બેસ માિી સાથે, 
િંકાિીશ રકનાિે, રકનાિે, તાિી સાથે, 

પિોંચવા સવપનીલ લનદ્રાશા ઘેિા જલ તિંગે, 
જયાં ઢળતી ડાળીએ બેસી ઘૂઘવતા પાિેવા શાંત બપોિે. 

રદનાંતે, જો તું થાકશે, ચૂંટી એક ભીની પોય્ણી, ધિીશ તાિા કશે કલાપે 
અને ચૂપચાપ સીધાવીશ માિા િસતે.

Lover’s Gift 
–7–

It is little that remains now, 
the rest was spent in one careless summer. 

It is just enough to put in a song and sing to you; 
to weave in a flower–chain gently clasping your wrist; 

to hang in your ear like a round pink pearl, 
like a blushing whisper; 

to risk in a game one evening and utterly lose. 
My boat is a frail small thing, 

not fit for crossing wild waves in the rain. 
If you but lightly step on it I shall gently row you 

by the shelter of the shore, 
where the dark water in ripples 

is like a dream–ruffled sleep; 
where the dove’s cooing from the drooping branches 

makes the noon–day shadows plaintive. 
At the day’s end, when you are tired, 

I shall pluck a dripping lily to put in your hair 
and take my leave.

સવલપાશેષ 
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મને ગમતો એ િેતાળ રકનાિો, 

જયાં બતકો બોલતા અને કાચબા સૂયતુસનાન કિતા, 
જયાં સાંજ ેએકાકી નાવ ઊંચા ઘાસની છાયામાં સમાતી. 

તને ગમતો એ િરિયાળો રકનાિો, 
જયાં ગીચ વાંસવને પડછાયા ઘેિાતા, 

જયાં પલનિાિીઓ ઘડા લઈને ભેગી થતી. 
આપ્ણી વચચે એક જ નદી વિેતી, 

અને બંને રકનાિે એક જ ગીત ગાતી. 
તાિાની નીચે, િેતી પિ એકલો સૂતો િંુ એને સાંભળું, 

ઢાળની ધાિે બેસી, પ્રાત: પ્રકાશે તું એને સાંભળે. 
જ ેશબદો મેં સાંભળ્ા, તે તેં ન જાણયા. 

જ ેછાની વાત તને કિી તે માિે માટ ેિિસય બની િિી.

Lover’s Gift 
–23–

I loved the sandy bank where, in the lonely pools, 
ducks clamoured and turtles basked in the sun; 

where, with evening, stray fishing–boats took shelter 
in the shadow by the tall grass. 

You loved the wooded bank 
where shadows were gathered 

in the arms of the bamboo thickets; 
where women came with their vessels 

through the winding lane. 
The same river flowed between us, 

singing the same song to both its banks. 
I listened to it, lying alone on the sand under the stars; 

and you listened sitting by the edge of the slope 
in the earlymorning light. 

Only the words I heard from it you did not know, 
and the secret it spoke to you 
was a mystery forever to me.

દુઇ તીિે 

ષિલ્ણકા–1900



166 167

–2–
યૌવનમાં મારં જીવન  એક ફૂલ જવેું િતું. 

એક એવું ફૂલ ક ે
વાસંતી પવનને એક, બે પાંખડી આપવાથી 

જનેી સમૃલદ્ધને આંચ ન આવતી.

િવે, યૌવનને અંતે, 
મારં જીવન એક ફળ જવેું છ,ે 

જનેી પાસે બચાવાય એવું કાંઈ છ ેજ નિીં.

તે િાિ જોઈ િહ્ું છ,ે 
પોતાની બધી જ મીઠાશ સાથે 
સંપૂ્ણતુપ્ણે સમલપતુત થવાની.

Fruit Gathering 
–2–

My life, when young, was like a flower 
–a flower that loosens a petal or two 

from her abundance 
and never feels the loss 

when the spring breeze comes to beg at her door. 
Now at the end of youth my life is like a fruit, 

having nothing to spare, 
and waiting to offer herself completely 

with her full burden of sweetness

જીબન જખન લછલ ફૂલેિ મત 
ગીલતમાલય – ૧૯૧૪
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િાથમાં પિોવયા િાથ અને આંખ પિ ઠિી આંખ, 

આમ શરૂ થઈ િૈયાની વાત. 
વસંતની પૂનમે, મેંદી મિેકતી િાતે 

પડી િિી વાંસળી માિી, િિી અધૂિી ફૂલવે્ણી તાિી. 
આ આપ્ણો પ્રેમ, સિળ છ ેગીતની જમે, 

િમત આ આપવા–લેવાની, સંતાઈને શોધવાની 
થોડુ ંશ્સમત, થોડી શિમ અને થોડી આનાકાની 

આ આપ્ણો પ્રેમ, સિળ છ ેગીતની જમે. 
નથી કોઈ િિસય, વતતુમાનની પાછળ, 

ન કોઈ શોધ અશકયની અકળ 
ન કોઈ પડછાયા સૌંદયતુની પાછળ, 

નથી શોધ ઊંડા અંધાિે સકળ 
આ આપ્ણો પ્રેમ, સિળ છ ેગીતની જમે. 

આપ્ણા શબદો સનાતન શાંલતમાં નથી ખોવાતા. 
આપ્ણા િાથ આશાની પાિના અવકાશે નથી શોધતા. 

જ ેઆવયું છ ેઅને જ ેમળ્ું છ ેતે ઘણં છ.ે 

આનંદને ઘૂંટીને, તેમાંથી દદતુની આિ નથી લનચોવી. 
આ આપ્ણો પ્રેમ, સિળ છ ેગીતની જમે.

The Gardener 
–16–

Hands cling to hands and eyes linger on eyes: 
thus begins the record of our hearts. 

It is the moonlit night of March; 
the sweet smell of henna is in the air; 

my flute lies on the earth neglected 
and your garland of flowers is unfinished. 

This love between you and me is simple as a song. 
Your veil of the saffron colour makes my eyes drunk. 

The jasmine wreath 
that you wove me thrills to my heart like praise. 

It is a game of giving and withholding, 
revealing and screening again; 

some smiles and some little shyness, 
and some sweet useless struggles. 

This love between you and me is simple as a song. 
No mystery beyond the present; 
no striving for the impossible; 
no shadow behind the charm; 

no groping in the depth of the dark. 
This love between you and me is simple as a song. 

We do not stray out of all words into the ever silent; 
we do not raise our hands to the void 

for things beyond hope. 
It is enough what we give and we get. 

We have not crushed the joy to the utmost 
to wring from it the wine of pain. 

This love between you and me is simple as a song.

સોજાસુજી 
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અમિ નથી કોઈ અને લાંબું ટકતું નથી કાંઈ. 

એ યાદ િાખ ભાઈ – અને મજા કિ. 
આપણં જીવન એક બોજો નથી. 

આપ્ણો િસતો એક લાંબો પ્રવાસ નથી. 
એક માત્ર કલવએ એ જ જૂનું ગીત ગાયા કિવાનું નથી. 

ફૂલ કિમાઈને ખિી જાય છ.ે 
પ્ણ તેની સુગંધ લેનાિને તેનો િંમેશ માટ ેશોખ કિવાનો નથી. 

એ યાદ િાખ ભાઈ – અને મજા કિ. 
સંગીત સંપૂ્ણતુ બને સમ પિ આવતા. 

જીવન ઝૂક ેછ ેએના સૂયાતુસત તિફ, સોનેિી પડછાયામાં ડૂબવા. 
મસતી મૂકી, પ્રેમને પ્ણ પીવી પડ ેછ ેયાતના, 

આંસુના સવગતુમાં પિોંચવા,  
એ યાદ િાખ ભાઈ – અને મજા કિ. 

પવનમાં ઊડી જાય, તે પિેલાં ફૂલ વી્ણી લઈએ. 
તેના વીલાતા પિેલા, ધબકતે િૈયે,  

ચમકતી આંખે, ચુંબનો ચોિી લઈએ. 
આપણં જીવન આતુિ છ ેઅને કામના પ્રબળ છ.ે 
કાિ્ણ સમય લવદાયનો ઘંટનાદ કિી િહ્ો છ.ે 

એ યાદ િાખ ભાઈ – અને મજા કિ. 
સમય કયાં છ ેકશાને પકડી, મસળીને ધૂળમાં ફેંકવાનો? 
સવપનોને પોતાના પોષાકમાં સંતાડી, સમય તો દોડવાનો. 
આપણં જીવન છ ેટૂકું ં– મળે છ ેપ્રેમના રદવસો થોડા,  

લાગતું તે અંતિીન, લાંબું, બોજથી કામના. 
એ યાદ િાખ ભાઈ – અને મજા કિ.

 (આગળ)

The Gardener 
–68–

None lives for ever, brother, and nothing lasts for 
long. Keep that in mind and rejoice. 
Our life is not the one old burden, 

our path is not the one long journey. 
One sole poet has not to sing one aged song. 

The flower fades and dies; but he who wears the 
flower has not to mourn for it for ever. 
Brother, keep that in mind and rejoice. 

There must come a full pause 
to weave perfection into music. 
Life droops toward its sunset 

to be drowned in the golden shadows. 
Love must be called from its play to drink sorrow 

and be borne to the heaven of tears. 
Brother, keep that in mind and rejoice. 

We hasten to gather our flowers lest they are 
plundered by the passing winds. 

It quickens our blood and brightens our eyes 
to snatch kisses that would vanish if we delayed. 

Our life is eager, our desires are keen, 
for time tolls the bell of parting. 

Brother, keep that in mind and rejoice. 
There is not time for us to clasp a thing 

and crush it and fling it away to the dust. 
The hours trip rapidly away, 

hiding their dreams in their skirts. 
Our life is short; it yields but a few days for love. 

Were it for work and drudgery 
it would be endlessly long. 

Brother, keep that in mind and rejoice.

(continued) 
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મધુિ છ ેસૌંદયતુ,  
આપ્ણા જીવનની સાથે તાલબદ્ધ છ ેએનું નૃતય, 

અમૂલય છ ેજ્ાન,  
નથી પામી શકતા કદાલપ સંપૂ્ણતુ એનું ગાન. 

બધું જ બને છ ેઅને લવિમે છ ેશાશ્વત સવગષે,  
પ્ણ િિેતા સદા તાજા આ માયાવી ફૂલ, મોતના સપશષે. 

એ યાદ િાખ ભાઈ – અને મજા કિ.

Beauty is sweet to us, because she dances 
to the same fleeting tune with our lives. 

Knowledge is precious to us, 
because we shall never have time to complete it. 
All is done and finished in the eternal Heaven. 

But earth’s flowers of illusion 
are kept eternally fresh by death. 

Brother, keep that in mind and rejoice.

શેષ 
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‘અિે કલવ, સાંજ થવા આવી છ ેઅને થયા છ ેતમાિા વાળ સફેદ, 

તમાિા એકાકી લવચાિોમાં તમને સંભળાય છ ેપિલોકનો સંદેશ?’ 
કલવ બોલયો, 

‘સાંજ થઈ છ ેઅને િંુ સાંભળી િિંુ છુ–ં 
મોડુ ંથવા છતાં કદાચ કોઈ ગામમાંથી બોલાવે તો,  

બે લવખુટા યુવાન િૈયા મળે તો, 
બે આતુિ આંખોની જોડી, તેમનું મૌન તોડી, 

કિેવા માંગે ગીતમાં તેમની વાત તો! 
જીવનના રકનાિે બેસી લવચાિીશ વાત િંુ મોત પછીની જો, 

કો્ણ ગૂંથશે તેમના આવેગના ગીત તો? 
વીલાયો સાંધયતાિક, શાંત નદીને રકનાિે લચતાની આગ ધીિે, ધીિે 

બૂઝાતી, 
ષિી્ણ ચંદ્રના પ્રકાશમાં લનજ તુન ઘિના પ્રાંગ્ણમાંથી 

સંભળાતું લશયાળોનું વૃંદગાન. 
જો કોઈ આગંતુક ઘિ છોડી અિીં આવે, 

િાત્રે, નત મસતક,ે અંધકાિની ઘુસપુસ સાંભળવા, 
તો કો્ણ કિેશે એના કાનમાં જીવનનું િિસય,જો િંુ દિવાજા બંધ કિી, 

માિી જાતને નશ્વિ બંધનમાંથી છોડાવવા પ્રયતન કિીશ? 
માિા વાળ સફેદ થયા છ ેએ એક ગૌ્ણ વાત છ.ે 
િંુ તો ગામમાં નાનામાં નાનો અને મોટામાં મોટો છુ.ં 

કોઈક મીઠુ ંસિજ િસે છ,ે કોઈની આંખમાં લુચચી ચમક છ,ે 
કોઈકના આંસુ રદવસે ઊભિાતા, કોઈના ગમગીનીમાં સંતાતા. 

તે બધાંને માિી જરૂિ છ.ે 
અને મને નથી સમય પિલોકનો લવચાિ કિવાની, 

િંુ તો દિેકની ઊંમિનો છુ.ં 
ભલે થયા માિા વાળ સફેદ.

The Gardener 
–2–

‘Ah, poet, evening draws near; your hair is turning grey. 
Do you in your lonely musing     hear the 

message of the hereafter?’ 
‘It is evening,’ the poet said, ‘and I am listening 

because someone may call from the village, ; 
late though it be. 

I watch if young straying hearts meet together, 
and two pairs of eager eyes beg to me for music 

to break their silence and speak for them. 
Who is there to weave their passionate songs, 

if I sit on the shore of life and contemplate death and beyond? 
The early evening star disappears. 

The glow of a funeral pyre slowly dies by the silent river. 
Jackals cry in chorus from the courtyard of the deserted house 

in the light of the worn out moon. 
If some wanderer, leaving home, come here 

to watch the night and with bowed head 
listen to the murmur of the darkness, 

who is there to whisper the secrets of life into his ears if I, 
shutting my door, should try to free myself from mortal 

bonds? 
It is a trifle that my hair is turning grey. 

I am ever as young or as old      as 
the youngest and the oldest of this village. 

Some have smiles, sweet and simple, 
and some a sly twinkle in their eyes. 

Some have tears that well up in the daylight, 
and others tears that are hidden in the gloom. 

They all have need for me, 
and I have no time to brood over the after–life. 

I am of an age with each, 
what matters if my hair turns grey?’
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ચાલતો િતો િંુ િસતે, ન જાણં િંુ શાને. 

વીતી ગયેલી મધયાહને, ખિખિ પવન વાંસવને. 
ઝડપથી વીલાતા પ્રકાશના પગ પકડતા, લાંબા િાથ કિીને પડછાયા. 

કોયલ છ ેથાકી તેના ગાને, 
ચાલતો િતો િંુ િસતે, ન જાણં િંુ શાને. 

પા્ણીને રકનાિે એક મઢૂલી, તેને ઢાંકતી એક લાંબી ડાળી. 
વયસત કોઈ પોતાના કામે, એની બંગડીનું ગીત વાગતું એક ખૂ્ણે. 

ઊભો િંુ એ મઢૂલીની સામે, ન જાણં િંુ શાને. 
એક નાનકડો, અટપટો િસતો. 

એ અનેક િાઈના ખેતિો ને આંબાનાં વન વીંધતો 
ને મંરદિની બાજુમાં ને નદીના ઘાટના બજાિમાંથી પસાિ થતો. 

ઊભો િંુ એ િસતાની ધાિે, ન જાણં િંુ શાને. 
વષયો પિેલાંનાં ફાગ્ણના પવનમાં િતું વસંતનું ગુંજન 

અને આમ્મંજિી ખિી પડતી ધિાની િજ.ે 
પા્ણીની લિેિ ઊભિાતી અને ઘાટ ેમૂકલેા ઘડાને અથડાતી. 

આજ ેમન મારં ખોવાતું એ ફાગ્ણના પવને, ન જાણં િંુ શાને. 
પડછાયા લંબાતા ને ઢોિ વળતા તેમાં સમાતા. 

ભૂખિો પ્રકાશ છવાતો લનજ તુન મેદાને  

અને ગામલોકને પ્રતીષિા નાવની રકનાિે. 
ધીિેથી પાછા વળતા માિા પગલા ને ન જાણં િંુ શાને!

The Gardener 
–14–

I was walking by the road, I do not know why, 
when the noonday was past 

and bamboo branches rustled in the wind. 
The prone shadows with their outstretched arms 

clung to the feet of the hurrying light. 
The koels were weary of their songs. 

I was walking by the road, I do not know why. 
The hut by the side of the water 

is shaded by an overhanging tree. 
Some one was busy with her work, 

and her bangles made music in the corner. 
I stood before this hut, I do not know why. 

The narrow winding road crosses many a mango forest. 
It passes by the temple of the village 

and the market at the river landing place. 
I stopped by this hut, I do not know why. 

Years ago it was a day of breezyMarch 
when the murmur of the spring was langurous, 

and mango blossoms were dropping on the dust. 
The rippling water leapt and licked the brass vessel 

on the landing step. 
I think of that day of breezyMarch, I do not know why. 

Shadows are deepening 
and cattle returning to their folds. 

The light is grey upon the lonelymeadows, 
and the villagers are waiting for the ferry at the bank. 

I slowly return upon my steps, I do not know why.

પથે 
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ચાલતી તું સરિતા તટ ેને છલકાતો ઘડો તાિી કડે.ે 

તું ઝડપથી મોં ફેિવીને 
ઊડતા ઘુંઘટમાંથી જોતી માિી સામે શાને? 
અંધકાિમાંથી આવતી એ નજિની ઝલક, 

માિે માટ ેજા્ણે એક પવનની લિેિ– િોમાંચક. 
કાંપતા પા્ણીના તિંગ ને વિેતા છાયાને રકનાિે – 

જા્ણે સાંજ ેકોઈ દીપલવિીન ખંડમાં, 
 પંખી એક ખુલ્ી બાિીમાંથી આવી, 

 ઝડપથી ઊડી જતું બાિીએથી બીજી–િાલત્રના અંધકાિમાં. 
પિાડ પાછળ છૂપાયેલો તાિો – તે તું, 

ને િસતે લવચિતો પલથક – તે િંુ. 
પ્ણ ચાલતા સરિતા તટ,ે તાિી કડે ેછલકાતા ઘડા સાથે, 

ષિ્ણ ઊભી, જોતી માિો ચિેિો ઘુંઘટમાંથી શાને?

The Gardener 
–19–

You walked the river path 
with the full pitcher upon your hip. 
Why did you swiftly turn your face 

and peep at me through your fluttering veil? 
That gleaming look from the dark 

came upon me like a breeze 
that sends a shiver through the rippling water 

and sweeps away to the shadowy shore. 
It came to me like the bird of the evening 

that hurriedly flies across the lampless room 
from the one open window to the other, 

and disappears in the night. 
You are hidden as a star behind the hills, 

and I am a passer–by upon the road. 
But why did you stop for amoment 

and glance at my face through your veil 
while you walked by the riverside path 

with the full pitcher upon youe hip?

ષિ્ણેક દેખા 
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આખી સવાિ મેં માળા ગૂંથવાનો પ્રયતન કયયો, 

પ્ણ ફૂલો સિકીને પડી જ જતા. 
તું બેઠી બેઠી ચૂપચાપ ત્રાંસી આંખે જોતી િતી.  

પૂછ તાિી આંખોમાં છૂપાયેલા છાના તોફાનને, કોનો વાંક છ?ે 
િંુ ગીત ગાવાનો પ્રયતન કરં છુ ં– વયથતુ. 
એક છૂપું શ્સમત ફિકતું તાિા િોઠ પિ. 
પૂછ એને, માિી લનષફળતાનું કાિ્ણ. 

તાિા િસતા િોઠને સોગંદ લઈને કિેવા દે, 
કમે માિો અવાજ ખોવાયો મૌનમાં, 

જમે મસત મધમાખી ખોવાતી કમળમાં. 
સાંજ પડી છ ેઅને ફૂલોને બીડાવાનો સમય થયો છ.ે 

તાિી બાજુમાં બેસવાની મને િજા આપ. 
અને આદેશ કિ માિા િોઠને, 

ચૂપચાપ તાિાના આછા પ્રકાશમાં, તેમને સોંપાયેલું કામ કિવાને.

The Gardener 
–39–

I try to weave a wreath all the morning, 
but the flowers slip and they drop out. 

You sit there watching me in secret 
through the corner of your prying eyes. 

Ask those eyes, darkly planning mischief, 
whose fault it was. 

I try to sing a song, but in vain. 
A hidden smile trembles on your lips; 

ask of it the reason of my failure. 
Let your smiling lips say on oath 
how my voice lost itself in silence 

like a drunken bee in the lotus. 
It is evening, 

and the time for the flowers to close their petals. 
Give me leave to sit by your side, 

and bid my lips to do the work that can be done in 
silence and in the dim light of stars.

અપટુ 
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માનનીય મિોદય, માફ કિજો આજ ેઆ પાપી બેલડીને, 

વાય છ ેવસંતના વાયિા મસત બની, 
લઈ જાય છ ેિજક્ણ ને મ્ુત પ્ણતુને વાળીઝૂડી. 
તેની સાથે ભૂલાય છ ેતમાિા બધા બોધપાઠ. 

લપતા, કિેશો ના આ સંસાિ અસાિ છ,ે 
કિી છ ેઆજ ેઅમે સંલધ મોત સાથે,. 

અને થોડા સુગંલધત સમય માટ,ે અમિ છીએ અમે બંને. 
િાજાનું લશકિ પ્ણ આવીને અમાિા પિ તૂટી પડશે, 

તો દુ:ખથી માથું ધૂ્ણાવતાં અમે કિીશું, 
‘ભાઈઓ, તમે અમને ખલેલ પિોંચાડો છો. 
િમવી િોય તમાિે આ ઘોંઘાટમય િમત, 

તો જાઓ બીજ ેતમાિા આ શસ્ત ખખડાવતા 
કાિ્ણ થોડીક ષિ્ણો માટ ેઅમિ છીએ અમે’ 

જો લમત્રો આવીને વીંટળાશે અમને, 
તો નમ્તાથી, નત મસતક ેકિીશું અમે, 

‘આ અિોભાગય જીિવી શકતા નથી અમે. 
આ અસીમ આકાશ – જયાં િિેતા અમે – 

એ આકાશમાં જગાની સંકડાશ છ,ે 
કાિ્ણ, વસંતે ખીલતાં ફૂલો અનેક 

અને મધમાખીની પાંખો અથડાતી એકબીજાને. 
આ નાનું સવગતુ, જયાં વસતા માત્ર અમે બે, ખૂબ જ સાંકડુ ંછ.ે’

The Gardener 
–44–

Reverend sir, forgive this pair of sinners. 
Spring winds today are blowing in wild eddies, 

driving dust and dead leaves away, 
and with them your lessons are all lost. 
Do not say, father, that life is a vanity. 

For we have made truce with death for once, 
and only for a few fragrant hours 
we two have been made immortal. 

Even if the king’s army came and fiercely fell upon us 
we should sadly shake our heads and say, 

Brothers, you are disturbing us. 
If you must have this noisy game, 

go and clatter your arms elsewhere. 
Since only for a few fleeting moments 

we have been made immortal. 
If friendly people came and flocked around us, 

we should humbly bow to them and say, 
This extravagant good fortune 

is an embarrassment to us. 
Room is scarce in the infinite sky where we dwell. 

For in the spring–time flowers come in crowds, 
and the busy wings of bees jostle each other. 

Our little heaven, where dwell only we two immortals, 
is too absurdly narrow.

યુગલ 
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મને છોડીને તું ચાલી ગઈ તાિે િસતે. 

મને થયું ક ેતાિા શોકમાં સથાપીશ તાિી એકાકી પ્રલતમા, 
માિા િૈયામાં, વીંટાળીને સોનેિી ગીતમાં. 
પ્ણ િાય દુભાતુગય – સમય ઓછો છ.ે 

યૌવન ષિી્ણ થતું પ્રલતવષષે ને વસંતના રદવસો ભાગેડ ુછ.ે 
નાજુક ફૂલ અકાિ્ણ કિમાતા અને પંરડતો સમજાવતા ક ેજીવન તો છ ે

કમળ પત્ર પિનું ઝાકળ લબંદુ. 
અવગ્ણી આ બધું, જોઈ માિે િિેવું એના ભ્ણી, જ ેગઈ છ ેમને છોડી? 

એ તો અસભય મૂખાતુમી કિેવાય કાિ્ણ સમય ઓછો છ.ે 
તો પછી આવ, વષાતુની િાત, રૂમઝુમ કિતી આવ. 

િસ, માિી શિદની સોનેિી સવાિ, 
આવ, ફાગ્ણ, બેધડક આવ અને લવખેિ તાિાં ચુંબનો. 

આવો, તમે પ્ણ અને તમે પ્ણ. 
વિાલી તું જા્ણે છ ેક ેઆપ્ણે નશ્વિ છીએ. 

પોતાનું િૈયું લઈને ચાલી ગયેલા માટ ેરદલ તોડવું યોગય છ?ે 
કાિ્ણ સમય ઓછો છ.ે 

ખૂ્ણામાં બેસી મનન કિવું ને પ્રાસ જોડીને લખવું 
ક ેતું જ છ ેમાિી દુલનયા – એમાં પ્ણ છ ેએક મીઠાશ. 

વળગીને વેદનાને અને અવિેલીને આશ્વાસનને, પામી શકાય વીિગલતને. 
પ્ણ દેખા દેતો માિે દ્ાિે એક નવો ચિેિો અને મળતી એની ને માિી 

નજિો. 
લૂછીને આંસુ, માિા ગીતનો તાલ િહ્ો જ બદલવો. 

કાિ્ણ સમય ઓછો છ.ે

The Gardener 
–46–

You left me and went on your way. 
I thought I should mourn for you 

and set your solitary image in my heart 
wrought in a golden song. 

But ah, my evil fortune, time is short. 
Youth wanes year after year; the spring days are 

fugitive; 
the frail flowers die for nothing, 

and the wise man warns me that life is but a dewdrop 
on the lotus leaf. 

Should I neglect all this 
to gaze after one who has turned her back on me? 
That would be rude and foolish, for time is short. 
Then, come, my rainy nights with pattering feet; 
smile, my golden autumn; come, careless April, 

scattering your kisses abroad. 
You come, and you, and you also! 

My loves, you know we are mortals. 
Is it wise to break one’s heart 

for the one who takes her heart away? 
For time is short. 

It is sweet to sit in a corner to muse 
and write in rhymes that you are all my world. 

It is heroic to hug one’s sorrow 
and determine not to be consoled. 

But a fresh face peeps across my door 
and raises its eyes to my eyes. 

I cannot but wipe away my tears 
and change the tune of my song. 

For time is short.
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ઘેિા વાદળ ખડકાતા વનની ધાિે, 
અિે બાળક, જઈશ ના તું બિાિે. 

કતાિબંધ નાલળયેિી, ઊભી તળાવને રકનાિે, 
ધુ્ણાવે માથું વાદળછાયા આકાશે, 

પાંખ સંકોિી ચૂપચાપ બેઠા કાગડા આમલીની ડાળે 
અને છવાઈ ઉદાસીન ગમગીની નદીને પૂવતુ રકનાિે. 

બંધાઈને વાડ,ે ગાયો મોટથેી ભાંભિે. 
બાળક, અિીં જ િિેજ,ે જયાં સુધી બાંધું નિીં એને ગમા્ણે. 

ઊભિાતા સિોવિમાંથી 
ભાગતી માછલીઓને પકડતા લોકો ભીના ખેતિોમાંથી, 

વિસાદનું પા્ણી નીકળતું, વિેતું, ગલીમાંથી. 
જા્ણે માને ચીઢવવા િસતા, િસતા ભાગી જતો છોકિો! 

સાંભળો – કોઈ િોડીવાળાને બૂમ પાડી િહ્ું છ.ે 
બાળક, પ્રકાશ છ ેઝાંખો અને િોડી િવે નથી ચાલતી. 

ઘેિાતા વિસાદથી ઊભિાતું આકાશ, 
નદીમાં રિલોળા લેતા પા્ણીનો ઘૂઘવાટ, 

ગંગામાંથી ઘડા ભિી વિેલી પાછી ફિેલી સ્તીઓ  
પ્રગટાવી સાંધયદીપક, પાથિતી પ્રકાશ. 

અિે બાળક, જઈશ ના તું બિાિે. 
બજાિનો િસતો છ ેસૂનો, નદીનો માગતુ છ ેલપસ્ણો. 

જાળમાં ફસાયેલા પ્રા્ણીની જમે વાંસવને પવન ગજતુતો.

178 
The Rainy Day

Sullen clouds are gathering fast 
over the black fringe of the forest. 

O child, do not go out! 
The palm trees in a row by the lake 

are smiting their heads aginst the dismal sky; 
the crows with their draggled wings 
are silent on the tamarind branches, 

and the eastern bank of the river 
is haunted by a deepening gloom. 

Our cow is lowing loud, tied at the fence. 
O child, wait here till I bring her into the stall. 

Men have crowded into the flooded field to catch the 
fishes as they escape from the overflowing ponds; 

the rain water is running in rills through the narrow 
lanes like a laughing boy 

who has run away from his mother to tease her. 
Listen, someone is shouting for the boatman at the ford. 

O child, the daylight is dim, 
and the crossing at the ferry is closed. 

the sky seems to ride fast upon the madly–rushing rain; 
the water in the river is loud and impatient; 

women have hastened home early from the Ganges 
with their filled pitchers. 

The evening lamps must be made ready. 
O child, do not go out! 

the road to the market is desolate, 
the lane to the river is slippery. 

the wind is roaring and struggling 
among the bamboo branches 

like a wild beast tangled in a net.
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–53–
કામ શરૂ કિતા પિેલા આવયો છુ ંતાિા આશીવાતુદ લેવા, 

ષિ્ણભિ માટ ેપિોવ તાિી આંખો, માિી આંખોમાં. 
લમત્ર, કમતુષિેત્રે મળે મને િૈયાધાિ્ણ તાિી મૈત્રીની, 

ને કોલાિલની મરૂભૂલમમાં વષાતુ થઈ િિે તાિા સંગીતની. 
તાિા પ્રેમને ચૂમવા દે માિા લવચાિોના લશખિને, 
અને આિામથી ફિવા દે મિા ધાન્યસભિ ખેતિે.

Crossing 
–53–

I have come to thee to take thy touch before I begin my day. 
Let thy eyes rest upon my eyes for awhile. 

Let me take to my work the assurance of thy 
comradeship, my friend. 

Fill my mind with thy music 
to last through the desert of noise. 

Let thy Love’s sunshine kiss the peaks of my thoughts 
and linger in my life’s valley where the harvest ripens.

આલજ પ્રનલમ તોમાિે કલલબા - ૧૯૦૦ 
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