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પ્ાસતાવવક

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.
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(કલવવિ િવીન્દ્રનાથ ટાગોિની બંગાળી કાવયિચનાનો 
અંગ્ેજીમાંથી કિેલો ગુજિાતી ભાવાનુવાદ)

અનુક્મલ્ણકા

 બંગાળી પુસતક     વષતુ            પૃષ્ઠ નંબિ કાવયો

૧. નૈબેદ્ય ૧૯૦૧ ૬-૫૫  ૨૭ 
૨. ગીતો  ૧૯૦૧/૩ ૫૬-૬૭  ૪ 
૩. લશશુ ૧૯૦૩ ૬૮-૧૩૧ ૩૧ 
૪. સમિન  ૧૯૦૩  ૧૩૨-૧૪૫ ૭ 
૫. ગીતો  ૧૯૦૪ ૧૪૬-૧૫૩ ૨ 
૬. સવદેસ ગીત ૧૯૦૫ ૧૫૪-૧૬૩ ૫ 
૭. ખેયા ૧૯૦૬ ૧૬૪-૨૦૯  ૧૯ 
૮. ગીતો  ૧૯૦૯ ૨૧૦-૨૧૧ ૧ 
૯ ગીતાંજલલ ૧૯૧૦ ૨૧૨-૩૧૯ ૫૪ 
૧૦. િાજા ૧૯૧૦ ૩૨૦-૩૨૧ ૧ 
૧૧. અચલાયતન ૧૯૧૨ ૩૨૨-૩૨૩ ૧ 
૧૨. ગીતાલલ ૧૯૧૪ ૩૨૪-૩૩૭ ૭ 
૧૩. ગીલતમાલય ૧૯૧૪ ૩૩૮-૩૮૯ ૨૬ 
૧૪. ઉતસગતુ ૧૯૧૪ ૩૯૦-૪૧૭ ૧૪ 
૧૫. ગીતો ૧૯૧૪ ૪૧૮-૪૨૧ ૨
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બંગાળી પુસતકો

૧. પ્થમ 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 એટલ લવશ્વાસ, માનવીમાં અને 
રદવય તતવમાં. 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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 દેવતા, રદવસ–િાત િંુ ઊભો િિીશ સન્મુખ તાિી. 

િે જગતના નાથ, બે િાથ જોડી િંુ ઊભો િિીશ સન્મુખ તાિી. 
તાિા લવિાટ આકાશ નીચે, એકલો, ચૂપચાપ ને િબક ેિૈયે, 

િંુ ઊભો િિીશ સન્મુખ તાિી. 
તાિા પ્રવૃલત્તમય, વેદના સભિ સંસાિની ધસમસતી જન મેદની વચચે 

િંુ ઊભો િિીશ સન્મુખ તાિી. 
િે િાજાલધિાજ, આ દુલનયામાં મારં પાત્ર ભજવીને એકલો, ચૂપચાપ,  

િંુ ઊભો િિીશ સન્મુખ તાિી.

Gitanjali 
-76-

Day after day, O lord of my life, 
shall I stand before thee face to face. 

With folded hands, O lord of all world, 
shall I stand before thee face to face. 

Under the great sky in solitude and silence, 
with humble heart shall I stand before thee face to face. 

In this laborious world of thine, 
tumultuous with toil and with struggle, 

among hurrying crowds 
shall I stand before thee face to face. 

And when my work shall be done in this world, 
O King of kings, alone and speechless 
shall I stand before thee face to face.

પ્રલતરદન આમી િૈ જીવનસવામી 

નૈબેદ્ય-1-1901
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િે મિાન, 
તાિા મિાકાય, લવશાળ ઊંડા્ણમાં 

દૂિ દૂિ સુધી, ટીકીટીકીને જોવા છતાં 
મને દુ:ખ, લવયોગ ક ેમોતનો અ્ણસાિ સુદ્ધાં દેખાતો નથી. 

જયાિે િંુ તાિાથી દૂિ, માિી જાત તિફ ફરં છુ ં
તયાિે જ અનુભવાય છ,ે 

મોતની ભયાનકતા ક ેદુ:ખની વેદના. 
માિા અંતિમાં જયાિે તું પ્રગટ ેછ,ે 

તયાિે ષિ્ણભિમાં માિી લનધતુનતાની લજજા અને  
લજદંગીનો બોજ અદૃશય થઈ જાય છ.ે 

િે સંપૂ્ણતુ, 
તાિા ચિ્ણે, 

સવતુદા સવતુ પ્ર્ણમે.

Poems 
-23-

Far as I gaze at the depth of Thy immensity 
I find no trace there of sorrow or death or separation. 

Death assumes its aspect of terror 
and sorrow its pain 

only when, away from thee, 
I turn my face towards my own dark self. 

Thou All Perfect, 
everything abides at Thy feet 

for all time. 
The fear of loss only clings to me 

with its ceaseless grief, 
but the shame of my penury 

and my life’s burden 
vanish in a moment 

when I feel Thy presence 
in the centre of my being.

તોમાિ અસીમે 

નૈબેદ્ય-14-1901
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માિા હૃદય, િોલવી દે તાિી એકાકી િાતના દીવા, 
ઈજન છ ેતને દિવાજા ખોલવાનું, બિાિ છ ેપ્રકાશ. 

માિા હૃદય, ખૂ્ણે મૂકી દે તાિી એકાકી જીવનની વી્ણા, 
ઈજન છ ેતને ચૂપચાપ બિાિ આવવાનું,  
પ્રભાત ગાઈ િહ્ું છ ેતાિા પોતાના ગીત.

Crossing 
-40-

Put out the lamps, my heart, 
the lamps of your lonely night. 

The call comes to you to open the doors, 
for the morning light is abroad. 

Leave your lute in the corner, my heart, 
the lute of your lonely life. 

The call comes to you to come out in silence, 
for the morning sings your own songs.

આધાિે આલશતે િજનીિ દીપ 

નૈબૈદ્ય-15-1901
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મૃતયુ, આવયો છ ેતાિો દાસ માિે દ્ાિે, 
અ્ણજા્ણ સમુદ્ર પાિ કિી, લાવયો છ ેતારં નોતરં માિે ઘિે. 

િાલત્રના અંધકાિે, ભયભીત હૃદયે, 
પ્રગટાવીશ દીવો, ખોલીશ માિો દિવાજો અને નમીશ એના સવાગતે. 

માિે દ્ાિે ઊભો એ દૂત તાિો છ!ે 
જોડલેા િાથે અને અશ્ુસભિ આંખે િંુ એને પૂજીશ. 

એનું કામ પૂરં થયે એ ચાલયો જશે, 
માિા પ્રભાતમાં એક ઘેિો પડછાયો મૂકતો જશે 

અને માિા અવાવર ઘિમાં માિી તયકત જાત િિેશે, 
તાિે માટ,ે તાિી અંલતમ પ્રસાદી તિીક.ે

Gitanjali 
-86-

Death, thy servant is at my door. 
He has crossed the unknown sea 
and brought thy call to my home. 

The night is dark and my heart is fearful 
-yet I will take up the lamp, open my gates 

and bow to him my welcome. 
It is thy messenger who stands at my door. 

I will worship him with folded hands, and with tears. 
I will worship him 

placing at his feet the treasure of my heart. 
He will go back with his errand done, 

leaving a dark shadow on my morning; 
and in my desolate home only my forlorn self will 

remain 
as my last offering to thee.

પાઠાઇલે આલજ મૃતયુિ દૂત 

નૈબેદ્ય-18-1901
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ઘ્ણા યે ફુિસદના રદવસે મેં બગાડલેા સમય માટ ેજીવ બાળ્ો છ.ે 
પ્ણ માિા નાથ, એ સમય બગડ્ો જ નથી. 

કાિ્ણ ક ેતેં તો માિા જીવનની દિેક ષિ્ણ તાિા િાથમાં લઈ લીધી છ.ે

િાદતુમાં છુપાઈને, તું ખીલવે છ,ે 
બીજમાં અંકુિ, કળીમાં ફૂલ ને ફૂલમાંથી ફળ.

િંુ થાકીને સૂતો િતો અને માનતો િતો 
ક ેબધું જ કામ અટકી ગયું છ.ે 

સવાિે ઊઠીને જોયું તો માિા બગીચામાં 
ફૂલો ઊભિાઈ િહ્ા િતા.

Gitanjali 
-81-

On many an idle day 
have I grieved over lost time. 
But it is never lost, my lord. 

Thou hast taken every moment of my life 
in thine own hands. 

Hidden in the heart of things 
thou art nourishing 

seeds into sprouts, buds into blossoms, 
and ripening flowers into fruitfulness. 

I was tired and sleeping on my idle bed 
and imagined all work had ceased. 

In the morning I woke up 
and found my garden full 
with wonders of flowers.

માધે માઝે કત બાિ 

નૈબેદ્ય-24-1901
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દલષિ્ણે લશયાળો વીતાવી, 
ફૂલો લખલતાં, પવતુતીય સિોવિના માળામાં પાછા ફિતા પંખીની જમે, 

માિા નાથ, માિી વી્ણાને તમાિા પ્રથમ સપશષે, 
પાછા આવશે, માિા ભટકતા ગીતો 

અને તમને કિેશે દૂિસુદૂિના અવાજોથી સભિ આકાશ તળે 
તેમ્ણે કિેલા પ્રવાસની અને અનુભવેલા અવનવા, લવલવધ સપંદનોની વાતો.

The Fugitive-1919? 
-71-

As the birds of exile, 
wintering among the wind-shaken palms 

of the south shore, 
fly back to their haunts by the mountain lake 

at the return of the flowers, 
so let my straying songs come back round to you, 

my Master, at the first touch of yours upon my lute. 
And let them speak to you of all the wanderings 

and strange delights and heart-aches 
under the alien sky full of far-away voices.

આબાિ આમાિ માટ ે

નૈબેદ્ય-25-1901
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જ ેચેતનાનો પ્રવાિ 
 માિી નસોમાં રદવસ િાત વિે છ,ે 
તે જ આ આખા જગતમાં વિે છ ે

 અને તાલબદ્ધ નૃતય કિે છ.ે

એ જ ચેતના 
 પૃથવીની ધૂળ થકી અગલ્ણત તૃ્ણપ્ણયોમાં આનંદ સીંચે છ ે

અને પુષપ, પ્ણયોના ઊછળતા મોજામાં ખીલી ઊઠ ેછ.ે

એ જ ચેતના 
 સાગિની ભિતી ઓટમાં અને જીવન મિ્ણના પાિ્ણામાં ઝૂલે છ.ે

આ જગતની ચેતનાના સપશતુથી માિા અંગે અંગ દેદીપયમાન થયા છ.ે 
આ ષિ્ણે માિી લશિાઓમાં નાચતા 

 આ યુગાંતિની ચેતનાના ધબકાિનો મને ગવતુ છ.ે

Gitanjali 
-69-

The same stream of life 
that runs through my veins night and day 

runs through the world 
and 

dances in rhythmic measures. 
It is the same life 

that shoots in joy through the dust of the earth 
in numberless blades of grass 

and 
breaks into tumultuous waves of leaves and flowers. 

It is the same life 
that is rocked in the ocean-cradle 

of birth and that of death, 
in ebb and in flow. 

I feel my limbs are made glorious 
by the touch of this world of life. 

And my pride is from the life-throb of ages 
dancing in my blood this moment.

ઓ અમાિ શિીિેિ 

નૈબેદ્ય-26-1901
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નથી જોઈતી મુશ્કત, જ ેવૈિાગયની સાધનાથી મળતી. 
અસંખય બંધન વચચે મળતો મિાનંદમય મુશ્કતનો આસવાદ. 

આ વસુધાના માટીના પાત્રને ભિીને વાિંવાિ, 
િેડતો તું લવલવધ િંગ–ગંધમય અમૃત અલવિત, અપાિ. 

તાિા મંરદિમાં, તાિી લશખાથી પ્રગટતા, 
માિા સમસત સંસાિના લષિ, લષિ દીવા ઝળિળતા. 
નિીં બેસું િંુ યોગાસને, બંધ કિી ઈશ્ન્દ્રયોના દ્ાિ. 

દ્રશય, ગંધ, ગીતે જ ેકાંઈ આનંદ, 
તેમાં જ વયાપતો તાિો આનંદ. 

મોિ માિો મુશ્કત રૂપે સળગી જશે, 
પ્રેમ માિો ભશ્કત રૂપે ફળી જશે.

Gitanjali 
73

Not for me, this renunciation, 
even if it leads to deliverance. 

Amidst countless shackles, 
I taste the bliss of deliverance. 

On this earth, again and again, you fill this body of clay 
and pour nectar of various colours and fragrances. 

My entire world will light 
its myriad lamps with your light in your temple. 

No, I shall not shut the doors of my senses. 
Your joy shall spread 

in the joy of sight , smell and songs. 
All my illusions shall burn in the form of deliverance. 

My love shall ripen into fruits of devotion.

બૈિાગય સાધને મુશ્કત 

નૈબેદ્ય-30-1901 

English version by Shailesh Parekh.
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જયાિે િંુ તને જા્ણતો પ્ણ ન િતો 
તયાિે વ્ણનોતયાતુ મિેમાનની જમે 
 ચૂપચાપ માિા અંતિમાં પ્રવેશી, 

 િે માિા નાથ, 
 તેં માિા જીવનની કાંઈક ષિ્ણો પિ 

 તાિી શાશ્વત મિોિ માિી,

અને આજ ેજયાિે િંુ પ્રકાશમાં જોઉં છુ ં
તો તાિી મિોિવાળી એ ષિ્ણો, 

માિી સુખદુ:ખની તુચછ યાદો વચચે 
 ધૂળમાં વેિાયેલી પડી છ.ે

માિી બાલલશ િમતની તેં અવગ્ણના ન કિી 
અને જ ેપગિવ મેં તે વખતે સાંભળેલો, 

તે આજ ેઆકાશેથી 
તાિકગ્ણમાં ગિજી િહ્ો છ.ે

Gitanjali 
-43-

The day was 
when I did not keep myself in readiness for thee; 

and entering my heart 
unbidden even as one of the common crowd, 

unknown to me, my king, 
thou didst press the signet of eternity 

upon many a fleeting moment of my life.

And today when by chance 
I light upon them 

and see thy signature, 
I find 

they have lain scattered in the dust 
mixed with the memory of joys and sorrows 

of my trivial days forgotten.

Thou didst not turn in contempt 
from my childish play among dust, 

and the steps that I heard in my playroom 
are the same 

that are echoing from star to star.

તખત કરિલન નાથ 

નૈબેદ્ય-33-1901
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મિેલફલમાંથી જયાિે િંુ ઘિે પાછો આવયો, 
તયાિે મધયિાલત્રના જાદુથી માિા િકતનો ઉન્માદ શમયો. 

એકદમ શાંત થઈ ગયું મારં હૃદય, 
જા્ણે દીપલવિીન, જનિીન િંગમંચ. 

માિી ચેતના અંધકાિને ચીિી, જઈને ઊભી તાિાઓની વચચે 
અને મેં જોયું, 

ક ેઆપ્ણે ભય લવના િમી િહ્ા છીએ. 
આપ્ણા જિાંપનાિના મિેલમાં.

Crossing 
-57-

When from the house of feast I came back home, 
the spell of the midnight quieted the dance in my blood. 

My heart became silent at once 
like a deserted theatre with its lamps out. 

My mind crossed the dark 
and stood among the stars, 

and I saw that we were playing 
unafraid in the silent courtyard of our King’s palace.

કલલિાસયે પરિિાસ 

નૈબેદ્ય-35-1901
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માિા નાથ, 
માિે તને તાિા ગભતુગૃિના એકાંતમાં મળવું છ.ે 

જનમેદનીમાંથી મને બોલાવજ.ે 
તાિા દિવાજા જયાિે બધાંને માટ ેખુલ્ા િતા. 

તયાિે તાિે આંગ્ણે બધાંની સાથે િંુ આવયો િતો. 
અને ધમાલમાં તને મળી શકયો ન િતો. 

િવે િાત્રે જયાિે બધાં દીવો લઈને જુદા જુદા િસતે 
પોતપોતાને ઘિે જાય છ ેતયાિે મને થોડીવાિ અિીં િિેવા દે, 

ઊભો િિેવા દે તાિે ચિ્ણે જથેી માિા દીવાના પ્રકાશમાં 
તાિા દશતુન કિી શકુ.ં

Poems 
-24-

I ask for an audience from you, my King, 
in your solitary chamber. 
Call me from the crowd. 

When your gate was kept open for all 
I entered your courtyard with the bustling throng, 

and in the confusion found you not. 
Now when at night 

they take up their lanterns 
and go by different roads to their different homes, 

allow me to linger here for a moment, 
standing at your feet, 
and hold up my lamp 

and see your face.

મિાજન, ષિલ્ણક દશતુન 

નૈબેદ્ય-37-1901
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માિા નાથ, સમય અંતિીન છ,ે તાિા િાથમાં. 
તાિી ષિ્ણો ગ્ણનાિ કોઈ નથી. રદવસો અને િાતો પસાિ થાય છ,ે 

યુગો, ફૂલની માફક ખીલે છ ેઅને કિમાય છ.ે 
િાિ જોતા તને આવડ ેછ.ે 

નાના વનફૂલને ઓપ ચડાવતા સૈકાઓ વીતાવે છ.ે

પ્ણ અમાિી પાસે ગુમાવવા માટ ેસમય નથી. 
માટ ેજ અમાિે કિવી પડ ેછ ેદોડાદોડી.  
મોડા પડવાનું અમને પોસાય તેમ નથી.

જ ેમાંગે તેને િંુ સમય આપું છુ ંઅને તેમાં જ માિો સમય વીતી જાય છ ે
અને અંત સુધી તારં પાત્ર ખાલી િિે છ.ે

રદવસના અંતે િંુ દોડુ ંછુ ં
–િખેને તાિા દિવાજા બંધ થઈ જાય. 

પિોંચીને જોઉં છુ ંતો 
–િાશ, િજી તો સમય બાકી છ.ે

Gitanjali 
-82-

Time is endless is thy hands, my lord. 
There is none to count thy minutes. 

Days and nights pass 
and ages bloom and fade like flowers. 

Thou knowest how to wait. 
Thy centuries follow each other 
perfecting a small wild flower. 

We have no time to lose, 
and having no time we must scramble for our chances. 

We are too poor to be late. 
And thus it is that time goes by 

while I give it to every querulous man who claims it, 
and thine altar is empty of all offerings to the last. 

At the end of the day 
I hasten in fear lest thy gates be shut; 

but I find that yet there is time.

િે િાજને્દ્ર, તબ િાતે 

નૈબેદ્ય-39-1901
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જયાિે િંુ એનો અથતુ સમજતો ન િતો, 
તયાિે એક મુઠ્ીભિ ધૂળ પ્ણ 

તાિા સંદેશાને છાવિવા માટ ેપૂિતી િતી. 
િવે મને ડિાપ્ણ આવયું છ.ે 

અને િંુ એને એના દિેક આવિ્ણમાં જોઈ શકુ ંછુ.ં 
ફૂલોની પાંખડીઓના િંગમાં, 
મોજાના ચમકતા ફી્ણમાં, 

પવતુતોના ઉત્તુંગ લશખિો પિ, 
તાિો સંદેશો લિેિાય છ.ે 
િંુ તાિી સન્મુખ ન િતો, 

માટ ેજ અષિિો ઊંધા વાંચતો િતો, 
અને એના અથતુ સમજી શકતો ન િતો.

Fruit Gathering 
-5-

A handful of dust could hide your signal 
when I did not know its meaning. 

Now that I am wiser 
I read it in all that hid it before. 
It is painted in petals of flowers; 
waves flash it from their foam; 

hills hold it high on their summits. 
I had my face turned from you, 
therefore I read the letters awry 

and knew not their meaning.

તોમાિ ઇંલગત ખાની 

નૈબેદ્ય-40-1901
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અમાિી બધી જ જરૂરિયાતો તાિી કૃપાથી પૂિી થાય છ.ે 
અને તો યે તાિી કૃપા ખૂટ્ા લવના તાિી પાસે પાછી આવે છ.ે 

 ખેતિોમાં અને ગામડાઓમાં, નદી, લનતય પા્ણી લસંચે છ ે
અને તો યે એનો અલવિત પ્રવાિ તાિા ચિ્ણ પ્રલત વિે છ.ે 

ફૂલ તેની સુગંધથી િવાને મધુિ બનાવે છ ે
અને તો યે અંતમાં એ તાિી સેવામાં અપતુ્ણ થાય છ.ે 

તને આપેલા અરયતુથી જગત દરિદ્ર નથી થતું. 
કલવના શબદોમાંથી બધા ભલે ગમે તે અથતુ શોધે, 

તેનો અંલતમ અથતુ તાિા પ્રલત છ.ે

Gitanjali 
-75-

Thy gifts to us mortals fulfil all our needs 
and yet run back to thee undiminished. 
The river has its everyday work to do 

and hastens through fields and hamlets; 
yet its incessant stream 

winds towards the washing of thy feet. 
The flower sweetens the air with its perfume; 

yet its last service is to offer itself to thee. 
Thy worship does not impoverish the world. 

From the words of the poet 
men take what meanings please them; 
yet their last meaning points to thee.

મતયતુબાલસદેિ તુલમ જા રદલેછો 

નૈબેદ્ય-44-1901
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એકાદ ભગીિથ કતતુવય સોંપીને મને, 
અસહ્ વેદનાથી સન્માન મને. 
સુસત સવપનમાં ન સૂવા દે. 

આ ધૂળમાં મને ન િગદોળાવા દે. 
મનને બાંધતાં બંધનોથી મુશ્કત દે. 
અમાિી લનયલતને વયથતુ કિી દે. 

અકાિ્ણે એકિથથુ સત્તા તળે કચડાતી અમાિી અશ્સમતાને મુશ્કત દે. 
આ અમાિી લચિકાળની લજજાને વીખેિી દે. 

ઉન્નત િિે મસતક અમારં, 
અનંત આકાશમાં, ઉદાિ પ્રકાશમાં, મુશ્કતના અવકાશમાં.

Poems 
-103-

Let honour come to me from Thee 
through a call to some desperate task, 

in the pride of poignant suffering. 
Lull me not into languid dreams; 

Shake me out of this cringing in the dust, 
out of the fetters that shackle our mind, 

make futile our destiny; 
Out of the unreason that bends our dignity down under 

the indiscriminate feet of dictators; 
Shatter this age-long shame of ours, 

And raise our head 
into the boundless sky, 
into the generous light, 
into the air of freedom.

નૈબેદ્ય-47,48 

કલકત્તા યુલનવલસતુટી પદવીદાન સમાિંભ-1937
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તાિાથી દૂિ સુદૂિ ભૂલા પડીને ભટકતા અમે, 
પ્રગટાવો પ્રભુ, દીવાદાંડી અમાિે માટ.ે 

ભયની ભૂતાવળ ભટકતી અમાિે લનવાસે, 
કચડાતું િૈયું અમારં લનિાશાના બોજ તળે. 

અમાિા પૌરૂષતવને લલકાિતા દિેક પડકાિ ક ેઉપકાિે અમે ધૂળમાં 
િગદોળાતા અને એમ તારં જ અપમાન કિતા. 

જાતે જ દીવો િોલવીને એમ માનતા  
ક ેઅમારં આ અનાથ જગત અંધ અને પ્રભુલવિીન છ.ે 

એ તાિી ભવયતાની જ અવિેલના છનેે?

Poems 
-25-

Light thy signal, Father, 
for us who have strayed far away from thee. 

Our dwelling is among ruins 
haunted by lowering shadows of fear. 

Our heart is bent under the load of despair 
and we insult thee when we grovel to dust 

at every favour or threat that mocks our manhood. 
For thus is desecrated the dignity of thee 

in us thy children, 
for thus we put out our lights 

and in our abject fear make it seem 
that our orphaned world is blind and godless.

નૈબેદ્ય-59
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આટઆટલી ગિીબી અને આટઆટલી શિમ, 
છતાં મેં તમાિી આશા છોડી નથી. 

લનિાશાના ઘુંઘટ નીચે છૂપાઈ તમાિી ઈચછા, 
જ ેયોગય સમયે ખોલતો અશકયના દિવાજા. 

જા્ણે તમાિા જ ઘિમાં આવતા િો તેમ આવશો તમે, 
એક રદવસ, અ્ણધાયાતુ, આ અધૂિા ઘિમાં. 

તમાિા સપશતુથી અંધાિા ખંડિે પ્ણ એક કલળ જવેાં બની જાય,  
જનેા પોતાના િાદતુમાં લવકસે છ ેપરિપૂ્ણતુતાનું ફળ.. 

માટ ેજ ભંગાિમાંથી સજતુનની નિીં  

પ્ણ સૃશ્ટિના નવસજતુનની આશા મેં છોડી નથી.

Poems 
-26-

Yet I can never believe that you are lost to us, 
my king, 

though our poverty is great, and deep our shame. 
Your will works behind the veil of despair, 

and in your own time opens the gate of the impossible. 
You come, as unto your own house, 

into the unprepared hall, on the unexpected day. 
Dark ruins at your touch become like a bud 

nourishing in the bosom the fruition of fulfilment. 
Therefore I still have hope - 

not that the wrecks will be mended, 
but that a new world will arise.

નૈબેદ્ય-62
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જયાં િોય મન લનભતુય અને લશિ ઉન્નત, ને જ્ાન મુકત, 
જયાં સંકુલચત મનોવૃલત્તથી નથી જગત લવભાલજત, 
અને સતયના ઊંડા્ણેથી થતા શબદ ઉદભલવત, 
જયાં સતયની શોધ સદા અલવિત, અસખલલત, 
જયાં તકતુનો શુધધ લનઝતુિ ન સૂકાતો રૂરઢના િ્ણે, 

અને સદા લવસતિતા લવચાિ અને કમતુના ગગને અનુસિે મન તાિા ચિ્ણે, 
િે નાથ,  

જગવ આ જગતને,  
એ મુશ્કતના સવગષે.

Gitanjali 
-35-

Where the mind is without fear 
and the head is held high; 
where knowledge is free; 

where the world has not been broken up 
into fragments by narrow domestic walls; 

where words come out from the depth of truth; 
where tireless striving 

stretches its arms towards perfection; 
where the clear stream of reason 

has not lost its way 
into the dreary desert sand of dead habit; 

where the mind is led forward 
by thee 

into ever-widening thought and action- 
In that heaven of freedom, 

my Father, 
let my country awake.

લચત્ત વેથે ભયશૂન્ય 

નૈબેદ્ય-72-1901
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માિા જીવનની ચેતના, 
તાિો જીવંત સપશતુ છ ેમાિે અંગે અંગ 

એ જા્ણીને િાખું િંુ પરિશુદ્ધ, પલવત્ર સવષે અંગ.

તકતુનો પ્રકાશ પ્રગટાવનાિ છ ેતું, 

એ જા્ણીને અસતયનો અસવીકાિ કિતો િંુ.

છ ેતારં આસન માિા અંતિતમ ગભતુગૃિે, 
એ જા્ણીને સવતુ દુષ્ણો અસથાને મુજ અંતિે.

માિા સવતુ કમતુને પ્રેિતી તાિી શશ્કત, 
એ જા્ણીને પ્રયતન િિેતો માિો ક ેમાિા કમષે પ્રગટ ેતાિી િસતી.

Gitanjali 
-4-

Life of my life, I shall ever try to keep my body pure, 
knowing that thy touch is upon all my limbs. 

I shall ever try to keep all untruths out from my 
thoughts, knowing that thou art that truth 

which has kindled the light of reason in my mind. 
I shall ever try to drive all evils away from my heart 

and keep my love in flower, 
knowing that thou hast thy seat 
in the inmost shrine of my heart. 

And it shall be my endeavour 
to reveal thee in my actions, 

knowing it is thy power gives me strength to act.

આમાિ સકલ અંગે 

નૈબેદ્ય-75-1901
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તું છ ેઆકાશ મારં, અને તું જ માિો માળો.

િે સુંદિ, માળામાં  
તાિો પ્રેમ, માિા આતમાને વીંટાળતો, નાદમાં, િંગમાં, સુગંધમાં. 

દલષિ્ણ િસતે, સુવ્ણતુપાત્રે, સૌંદયતુમાલા ધિી, 
 પધિામ્ણી તયાં પ્રભાતની, દેતી ધિતીને વધામ્ણી. 

તયાં સંધયા પથિાતી મેદનીલવિીન મેદાને, 
સાથે લાવતી શીતલ, શાંત સમીિ, ભિી એના સુવ્ણતુકળશે.

પ્ણ જયાં આતમા મુકત લવચિતો, તે અનંત આકાશે, 
દશ રદશા ચમકતી લનષકલંક, લનિભ્ર, શુભ્ર, તેજ પુંજ.ે 

ન રદવસ તયાં ન િાત, ન િંગ તયાં ન આકાિ, 
અને શબદનો સદંતિ અભાવ.

Gitanjali 
-67-

Thou art the sky and thou art the nest as well. 
O thou beautiful, 
there in the nest 

it is thy love that encloses the soul 
with colours and sounds and odours. 

There comes the morning 
with the golden basket in her right hand 

bearing the wreath of beauty, 
silently to crown the earth. 

And there comes the evening over the lonely meadows 
deserted by the herds, 

through trackless paths, 
carrying cool draughts of peace in her golden pitcher 

from the western ocean of rest. 
But there, where spreads the infinite sky 

for the soul to take her flight in, 
reigns the stainless white radiance. 

There is no day or night, nor colour, 
and never, never a word.

એકોધાિે તુમી-ઇ આકાશ 

નૈબેદ્ય-81-1901
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માિા શુષક હૃદયમાં રદવસોથી વષાતુ નથી થઈ, 
લષિલતજ પ્ણ આછા વાદળના આવિ્ણ લવનાની નગ્ન છ,ે 

દૂિ, સુદૂિ પ્ણ શીતળ વિસાદના એંધા્ણ નથી. 
જો તું ધાિે તો મૃતયુ સમ રૂદ્ર તોફાન મોકલીને 
વીજ કડાકાથી અનંત આકાશ ધ્ુજાવી શક.ે

િે નાથ, 
રદલને લનિાશાથી બાળતી આ શાંત, સતબધ, કૂ્િ ગિમીને પાછી વાળો. 

લપતાના ક્ોધમાં સાંતવન આપતા 
માના શ્સનગધ અશ્ુભીના ચિેિાની માફક 

માધુયતુની નાની વાદળી વિસાવો.

Gitanjali 
-40-

The rain has held back for days and days, 
my God, in my arid heart. 

The horizon is fiercely naked 
-not the thinnest cover of a soft cloud, 

not the vaguest hint of a distant cool shower. 
Send thy angry storm, dark with death, 

if it is thy wish, 
and with lashes of lightening 

startle the sky from end to end. 
But call back, my lord, call back 

this pervading silent heat, 
still and keen and cruel, 

burning the heart with dire despair. 
Let the cloud of grace bend low from above 

like the tearful look of the mother 
on the day of the father’s wrath.

દીઘતુકાલ અનાબૃશ્ટિ 

નૈબેદ્ય-86-1901
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શુષક અને સુષુપ્ત ધિતી છુ ંિંુ ગ્ીષમની, 
િાત્રે મને પ્રતીષિા તાિી વષાતુની. 

િૈયું ખોલી ચૂપચાપ કરં તેનો સવીકાિ, 
બદલામાં આપવો તને માિે ગીત અને ફૂલનો ઉપિાિ. 

પ્ણ ખાલી છ ેસાવ મારં પાત્ર, 
નીકળતો એક ઊંડો લન:શ્વાસ માત્ર. 

પ્ણ ખાત્રી છ ેમને ક ેતું િાિ જોઈશ સવાિની, 
જયાિે મારં પાત્ર ઉભિાશે સમૃલદ્ધથી.

Crossing 
-27-

I am the weary earth of summer 
bare of life and parched. 

I wait for thy shower to come down in the night 
when I open my breast and receive it in silence. 

I long to give thee in return my songs and flowers. 
But empty is my store, 

and only the deep sigh rises from my heart 
through the withered grass. 

But I know that thou wilt wait for the morning 
when my hours will brim with their riches.

આમાિ એ માનશેિ કાનન કગંાલ 

નૈબેદ્ય-87-1901
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િંુ કબૂલ કરં છુ ંક ેએકમાંથી બે કવેી િીતે થાય છ ે
 તે િંુ નથી સમજી શકતો. 

કોઈ પ્ણ બનાવનું બનવું, મારં િોવું, દિેકનું િોવું, 
ક ેપછી શિીિ, આતમા, મન એવા શબદોનો અથતુ, 

િંુ કાંઈ જ નથી જા્ણતો. 
પ્ણ િંુ બ્હાંડને નીિખી િિંુ છુ ં– શાંલતથી, લન:શબદ. 

િંુ ષિ્ણ માત્ર પ્ણ નથી સમજી શકતો, 
આિંભ, અંત, અથતુ, લસદ્ધાંત–જનેે િંુ પાિ કિી નથી શકતો! 

િંુ એટલું જ જાણં છુ ંક ેઆ બધું  
સુંદિ, મિાન, ભયાનક, વૈલવધયપૂ્ણતુ, જ્ાનથી પિ, મનમોિક છ.ે 

િંુ જાણં છુ ંક ે 
જા્ણે, અજા્ણે પ્ણ બ્હાંડની ચેતનાનો પ્રવાિ 

તાિી તિફ વિી િહ્ો છ.ે

This I must admit: 
how one becomes two 

is something I haven’t understood at all. 
How anything ever happens or one becomes what one 

is, how anything stays in a certain way, 
what we mean by words like body, soul, mind: 

I don’t fathom, 
but I shall always observe the universe quietly, 

without words. 
How can I even for an instant understand 

the beginning, the end, the meaning, the theory 
- of something outside of which I can never go? 

Only this I know 
- that this thing is beautiful, terrifying, various, 

unknowable, my mind’s ravisher. 
This I know, that knowing nothing, unawares, 

the current of the cosmos’s awareness 
flows towards you.

નૈબેદ્ય-88-1901 

English translation by Ketaki Khushari Dyson.
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કઈ ષિ્ણે મેં આ ચેતનાને આંગ્ણે પગ મૂકયો, તે િંુ નથી જા્ણતો. 
મધિાતે વનમાં ખીલતી કળીની માફક 

આ પ્રગાઢ િિસય કવેી િીતે પ્રગટ થયું તે િંુ નથી જા્ણતો. 
સવાિના પ્રકાશમાં આંખ ખુલતાં જ િંુ જા્ણી ગયો 

 ક ેિંુ આ જગતથી અજા્ણ નથી 
અને એ અનામી, લનિાકાિ, પિમ તત્વે 

 માિી માતાના રૂપમાં મને તેના ખોળામાં લીધો િતો. 
તે જ પ્રમા્ણે મૃતયુમાં પ્ણ એ જ અજ્ાત દેખાશે,  

જનેે િંુ િંમેશ જા્ણતો આવયો છુ ં
અને જમે િંુ આ જીવનને ચાિંુ છુ ંતેમ જ મૃતયુને પ્ણ ચાિીશ.

મા જયાિે બાળકને એક સતનેથી ખસેડ ેછ ેતયાિે તે િડી ઊઠ ેછ ે

પ્ણ બીજી જ ષિ્ણે તે બીજા સતનમાં સાંતવન પામે છ.ે

Gitanjali 
-95-

I was not aware of the moment 
when I first crossed the threshold of this life. 

What was the power 
that made me open out into this vast mystery 

like a bud in the forest at midnight! 
When in the morning I looked upon the light 

I felt in a moment that I was no stranger in this world, 
that the inscrutable without name and form 

had taken me in its arms in the form of my own mother. 
Even so, in death the same unknown will appear 

as ever known to me. 
And because I love this life, 

I know I shall love death as well. 
The child cries out 

when from the right breast the mother takes it away, 
in the very next moment to find in the left one 

its consolation.

જીબનેિ લસંિ દ્ાિે 

નૈબેદ્ય-90-1901
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લમત્રો, અિંકાિ અને સત્તાની સામે  
તમાિો સાદગીનો શ્વેત સંલનવેશ પિેિતા શિમાશો નિીં. 

બની િિે નમ્રતા તમાિો તાજ અને મુશ્કત મુકત આતમાની. 
તમાિા દારિદ્રયના લવશાળ ખાલીપા પિ કિો પ્રસથાપન પ્રભુના લસંિાસનનું  
અને શ્દ્ધા િાખો ક ેજ ેલવશાળ છ ેતે મિાન નથી અને અિંકાિ નશ્વિ છ.ે

Poems 
-27-

Be not ashamed, my brothers, 
to stand before the proud and the powerful 

with your white robe of simpleness. 
Let your crown be of humility, 

your freedom the freedom of the soul. 
Build God’s throne daily 

upon the ample bareness of your poverty, 
and know that what is huge is not great 

and pride is not everlasting.

નૈબેદ્ય-93
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શાન્ત િાત્રે તાિા લવશ્વાસે, સોંપતો િંુ માિી જાતને, લનદ્રાને શિ્ણે. 
માિી થાકલેી ચેતનાને, નથી વધુ થકવવી, 
ભલે િિેતી તાિી પૂજાની તૈયાિી અધૂિી. 

રદવસની થાકલેી આંખ પિ િાતનો ઘૂંઘટ ઢાંકતો તું, 
જથેી જાગતા, નવતિ તાજગી અનુભવતી એની નજિ

Gitanjali 
-25-

In the night of weariness let me give myself up 
to sleep without struggle, resting my trust upon thee. 

Let me not force my flagging spirit 
into a poor preparation for thy worship. 
It is thou who drawest the veil of night 

upon the tired eyes of the day 
to renew its sight in a fresher gladness of awakening.

માધે માઝે કભુ 

નૈવેદ્ય-98-1903
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માિા નાથ, 
આ માિી તને પ્રાથતુના છ.ે

માિા હૃદયની ગિીબીને પ્રિાિ કિીને િઠાવ. 
મને શશ્કત આપ:

જથેી િંુ આનંદ અને વેદનાને સિજ િીતે સિન કિી શકુ,ં 
જથેી માિો પ્રેમ સેવામાં ફલે, 

જથેી િંુ દરિદ્રની અવગ્ણના ન કરં, 
જથેી અિંકાિી સત્તા સામે મારં માથું ન નમાવું, 

જથેી િોલજદંા લક્યાકાંડના બોજથી િંુ ન ગૂંગળાઉં,

જથેી િંુ પ્રેમથી માિી શશ્કત, તાિી ઇચછાને અપતુ્ણ કરં.

Gitanjali 
-36-

This is my prayer to thee, 
my lord strike, 

strike at the root of penury in my heart. 
Give me the strength 

lightly to bear my joys and sorrows. 
Give me the strength to make my love fruitful in service. 

Give me the strength 
never to disown the poor 

or bend my knees before insolent might. 
Give me the strength 

to raise my mind high above daily trifles. 
And give me the strength 
to surrender my strength 

to thy will with love.

તબ કાછ ે એ મમ 

નૈબેદ્ય-99-1901
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જમે િાત્રે લખલતી િાતિા્ણી, એના ઝકળ ટપકવાથી જ્ણાતી,  
ને એની મીઠી સુવાસથી અનુભવાતી, 

જમે કલળને વસંતના પગિવની અનુભૂલત, 
તેમ જ તું તાિી જાતને મને ધિતી. 

ભિતીના મોજાંની માફક તું માિા લવચાિો પિ છવાતી, 
ને મારં િૈયું ડૂબતું ઊભિાતા પ્રેમમાં, જ ેલવખિાતો પ્રેમના ફુવાિામાં. 
ગમગીનીના અંતે જાગવાના ઉતસાિની જમે તું પ્રવેશતી માિા િૈયે, 

સળગતા વાદળો ને ઊભિાતું આકાશ, એક ભવય દ્રશયે.

The Fugitive–1919? 
–27–

You give yourself to me, 
like a flower that blossoms at night, 

which is known by the dripping of its dew, 
by the odour which is felt, 

as the steps of Spring felt by the buds. 
You break upon my thought, 
like waves at the high tide, 

and my heart is drowned under a surging love 
which scatters itself in spray of tears. 

You come to my heart, 
like the first thrill of awaking 

at the verge of the watching gloom. 
The clouds are aflame, 

and my sky fills with the flood of a great revealment.

ઓિે સાબધાની પલથક - ૧૯૦૧ 

ગીતલબતાન– પ્રેમ–66
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સનાતનના િાદતુમાં, મોત અને શોકની પાિ, 
શાંલતનું એક ધામ. 

સૂયતુ અને તાિાના પ્રકાશમાં લિેિાતું અશ્સતતવનું શ્સમત 
અને વસંતમાં એના ગીત. 

જીવનનો પ્રવાિ વિેતો અસખલલત. 
મોજા ઊછળતા ને પછડાતા, 
ફૂલો ખીલતાં ને કિમાતાં, 

અિમાન માિા સતત શોધતા, 
સનાતનને ચિ્ણે એની જગા.

Poems 
-33-

Through death and sorrow there dwells peace 
in the heart of the Eternal. 

Life’s current flows without cease, 
the sunlight and starlight carry the smile of existence 

and springtime its songs. 
Waves rise and fall, 

the flowers blossom and fade 
and my heart yearns for its place 

at the feet of the Endless.

આછ ે દુઃખ, આછ ે મૃતયુ - ૧૯૦૩ 

ગીતલબતાન 1:248
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િાત્રે, જયાિે કોલાિલ થાકતો તયાિે સાગિનો ઘુઘવાટ િવામાં છવાઈ 
જતો. 

િાત્રે, રદવસની ભટકતી કામનાને પ્રગટલેા દીવા પિ આિામ મળતો. 
િાત્રે, પ્રેમની િમતને પ્રાથતુનાનો સૂિ મળતો. 
િાત્રે, જીવનનો પ્રવાિ ગિનને સપશતુતો. 

િાત્રે, આકાિની દુલનયાને લનિાકાિ સૌંદયતુનો માળો મળતો.

Crossing 
-14-

In the night when noise is tired 
the murmur of the sea fills the air. 

The vagrant desires of the day 
come back to their rest round the lighted lamp. 

Love’s play is stilled into worship, 
life’s stream touches the deep, 

and the world of forms comes to its nest 
in the beauty beyond all forms.

ગભીિ િજની નાલમલ હૃદયે - ૧૯૦૩ 

બ્ાહસંગીત-1, ગીતલબતાન-પૂજા-256
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િાત પડી ગઈ છ,ે 
આખો રદવસ ભટકીને બધી જ કામના પાછી 

આવીને માિા હૃદયમાં બેસી ગઈ છ.ે 
અંધકાિમાં એકમાત્ર દીવો માિા ઘિમાં બળી િહ્ો છ.ે 

માિી નસનસમાં શાંલત વિી િિી છ.ે 
માિી બંધ આંખે માિા હૃદયમાં દેખાય છ.ે 

સવતુ આકાિની પિ, 
પિમ સૌંદયતુ.

Poems 
-34-

The night is upon me. 
My desires that wandered all day 

have come back to my heart 
like the murmur of the sea in the still evening air. 

One lonely lamp is burning in my house in the dark. 
The silence is in my blood. 

I shut my eyes and see in my heart 
the beauty that is beyond all forms.

ગભીિ િજની નાલમલ હૃદયે - ૧૯૦૩ 

ગીતલબતાન-1:256
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બાળકો મળતા, અસીમ અવલનના સાગિતટ,ે 
પા્ણીમાં ઊભિાતો અજપંાનો શબદ ને સતબધ આકાશ માથે, 
બાળકો ગાતા અને નાચતા, અસીમ અવલનના સાગિતટ.ે 

િેતીના તે ચ્ણતા રકલ્ા ને વી્ણતા ખાલી છીપલા, 
સૂકા પાંદડાની તે નાવ બનાવતા ને અગાધ ઊંડા પા્ણીમાં વિાવતા. 

 અસીમ અવલનના સાગિતટ,ે બાળકો િમતા. 
ન જા્ણતા તે પા્ણીમાં તિતા, ન જા્ણતા તે જાળ લબછાવતા. 

મિજીવા મોતી કાજ ેડૂબકી દેતા ને વલ્ણક વેપાિે વિા્ણે જતા. 
બાળકો તો છીપલા વી્ણી વળી ફેંકી દેતા. 

ન શોધ તેમને છૂપા ખજાનાની, ન જરૂિ તેમને જાળ લબછાવવાની. 
દરિયે ઊભિાતી શ્સમતલિિી, રકનાિે તે ઝાંખી, ઝાંખી ચમકતી. 

ભયાનક મોજા બાળકોને અથતુિીન સંગીત સંભળાવતા, 
જા્ણે ગાતી મા િાલિડા, બાળકને પાિ્ણે ઝૂલાવતા. 

િમત આ બાળકો સાથે દરિયાની, 
રકનાિે શ્સમતલિિી ઝાંખી, ઝાંખી ચમકતી. 
બાળકો મળતા, અસીમ અવલનના સાગિતટ,ે 

ઝંઝાવાતો લવચિતા પથલવિીન આકાશે, 
વિા્ણો વીલાતા અફાટ આ દરિયે. 
બાળકો િમતા મૃતયુની છાયા તળે. 

આ મિાલમલન બાળકોનું, અસીમ અવલનના સાગિતટ.ે

Gitanjali 
-60-

On the seashore of endless worlds children meet. 
The infinite sky is motionless overhead 

and the restless water is boisterous. 
On the seashore of endless worlds 

the children meet with shouts and dances. 
They build their houses with sand 
and they play with empty shells. 

With withered leaves they weave their boats 
and smilingly float them on the vast deep. 

Children have their play on the seashore of worlds. 
They know not how to swim, 

they know not how to cast nets. 
Pearl fishers dive for pearls, merchants sail in their 

ships, while children gather pebbles and scatter them again. 
They seek not for hidden treasures, 

they know not how to cast nets. 
The sea surges up with laughter 

and pale gleams the smile of the sea beach. 
Death-dealing waves 

sing meaningless ballads to the children, 
even like a mother while rocking her baby’s cradle. 

The sea plays with children 
and pale gleams the smile of the sea beach. 

On the seashore of endless worlds children meet. 
Tempest roams in the pathless sky, 

ships get wrecked in the trackless water, 
death is abroad and children play. 
On the seashore of endless worlds 

is the great meeting of children.

જગત પાિાબાિેિ તીિ 

લશશુ-1903
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ચાતુરી – વશશુ – 1903

બાળક ધાિે તો આ ઘડીએ ઊડીને સવગષે પિોંચે, 
પ્ણ એને તો માની છાતી પિ માથું મૂકીને આિામથી સૂવું છ,ે 

અને માને નજિથી દૂિ થવા દેવી નથી – 
માટ ેજ તો તે આપ્ણને છોડી ઊડી જતું નથી! 

દુલનયામાં કોઈ સમજી ન શક ેએવા અઘિા શબદો બાળકને આવડ,ે 
પ્ણ એને તો માના શબદો, માની પાસેથી જ શીખવા છ ે– 
માટ ેજ તે આમ ભલું ભોળું દેખાય છે અને બોલતું નથી. 
બાળકની પાસે તો િતો સોનાચાંદી અને ઝવેિાતનો ઢગલો, 
છતાં યે તે આવે છ ેતે આ ધિતી પિ એક લભષિુકની જમે. 

આ વિાલું, નાનકડુ,ં નાગડુ–ંપુગડુ,ં 
લભખાર ઢોંગ કિે છ ેલન:સિાય િોવાનો, 

જથેી તે માના પ્રેમની સમ્રુલદ્ધની લભષિા માંગી શક ે– 
માટ ેજ તો તે આવયું છ ેઆવો વેશપલટો કિીને. 

નાનકડા બીજના ચંદ્રના દેશમાં કોઈ પ્ણ બંધન લવના મુકત િતું બાળક, 
પ્ણ તે જા્ણે છ ેક ેમાના હૃદયના ખૂ્ણામાં જગા છ ેઅનંત આનંદ માટ ે 

અને એના વિાલસોયા િાથમાં પકડાઈને કચડાવું, મુશ્કત કિતાં ય મીઠુ ંછ ે
માટ ેજ તો તે્ણે જવા દીધી તેની મુશ્કત. 
બાળકને િડતાં આવડતું જ ન િતું – 

તેનો વાસ િતો પૂ્ણતુ આનંદના પ્રદેશમાં. 
જો ક ેતેના શ્સમતથી તે આકશષે છ ેમાનું િૈયું  

પ્ણ નાની, નાની તકલીફોમાં તેનું રૂદન ગૂંથે છ ેદયા અને પ્રેમની બેવડી 
ગાંઠ –માટ ેજ તો તે સાિે છ ેઆંસુ!

The Crescent Moon 
Baby’s Way

If baby only wanted to, 
he could fly up to heaven this moment. 

It is not for nothing that he does not leave us. 
He loves to rest his head on mother’s bosom, 

and cannot bear to lose sight of her. 
Baby knows all manner of wise words, 

though few on earth can understand their meaning. 
It is not for nothing that he never wants to speak. 

The one thing that he wants to learn mother’s words 
from mother’s lips. That is why he looks so innocent. 

Baby had a heap of gold and pearls, 
yet he came like a beggar to this earth. 

It is not for nothing he came in such a disguise. 
This dear little naked mendicant 

pretends to be so utterly helpless, 
so that he may beg for his mother’s wealth of love. 

Baby was so free from every tie 
in the land of the tiny crescent moon. 

It was not for nothing he gave up his freedom. 
He knows that there is room for endless joy in his 

mother’s little corner of a heart, and it is sweeter far 
than liberty to be caught and pressed in her dear arms. 

Baby never knew how to cry. 
He dwelt in the land of perfect bliss. 

It is not for nothing he has chosen to shed tears. 
Though with the smile of his dear little face he draws 
mother’s yearning heart to him, yet his little cries over 
tiny troubles weave the double bond of pity and love.
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આ તારં નાનકડુ ંફિાક કો્ણે િંગયું, માિા બાળા િાજા? 
તાિા કોમળ શિીિને લાલ શાલથી કો્ણે ઢાંકયું? 

સવાિના પિોિમાં ઉછળતી, કૂદતી, દોડતી તું આવી છુ ંઆંગ્ણામાં િમવા, 
પ્ણ તારં નાનકડુ ંફિાક કો્ણે િંગયું, માિા બાળા િાજા? 
માિી નાનકડી જીવતી, જાગતી કલળ, તું શેનાથી િસતી? 

ઉંબિે ઊભી મા, તાિી સામે જોઈ િસતી.  
એ તાળી પાડતી અને િ્ણકતી એની બંગડી. 

પ્ણ માિી નાનકડી, જીવતી, જાગતી કલળ, તું શેનાથી િસતી? 
તાિી માને બે િાથથી વળગીને તું ભીખ શાની માંગે છ?ે 

એક ફળની જમે દુલનયાને આકાશમાંથી ચૂંટી, મૂકુ ંતાિા િાથમાં ગુલાબી? 
પ્ણ કિે મને તું ભીખ શાની માંગે છ?ે 

તાિા ઝાંઝિનો ઝ્ણકાિ લિેિાતો પવનમાં, 
તાિો શ્ણગાિ સમાતો સૂયતુના શ્સમતમાં, 

આકાશ નીિખતું તને જયાિે સૂતી તું માના ખોળામાં 
અને ચૂપચાપ આવીને ચૂમતું તાિી આંખ, સવાિે તાિી શયયામાં. 

તાિા ઝાંઝિનો ઝ્ણકાિ લિેિાતો પવનમાં. 
સાંધયાકાશમાં ઊડતી સવપનાની પિી તાિી પાસે આવતી, 

તાિી માના િૈયામાં તાિી જોડ ેજગદંબા બેસતી. 
તાિી બાિીમાં વાંસળી લઈને ઊભો છ ેજ,ે 

તાિાને સંભળાવે સંગીત, તે. 
અને સંધયાકાશમાં ઊડતી સવપનાની પિી તાિી પાસે આવતી.

The Crescent Moon 
The Unheeded Paegent

Ah, who was it coloured that little frock, my child, 
and covered your sweet limbs with that little red tunic? 

You have come out in the morning to play in the courtyard, 
tottering and tumbling as you run. 

But who was it coloured that little frock, my child? 
What is it makes you laugh, my little life-bud? 

Mother smiles at you standing on the threshold. 
She claps her hands and her bangles jingle, 

and you dance with your bamboo stick in your hands 
like a tiny little shepherd. 

But what is it makes you laugh, my little life-bud? 
O beggar, what do you beg for, 

clinging to your mother’s neck with both your hands? 
O greedy heart, shall I pluck the world 

like a fruit from the sky to place it on your little rosy palm? 
O beggar, what are you begging for? 

The wind carries away in glee 
the tinkling of your anklet bells. 

The sun smiles and watches your toilet. 
The sky watches over you when you sleep in your mother’s 

arms, and the morning comes tiptoe to your bed 
and kisses your eyes. 

The wind carries away in glee  
the tinkling of your anklet bells. 

The fairy mistress of dreams is coming towards you, 
flying through the twilight sky. 

The world-mother keeps her seat by you 
in your mother’s heart. 

He who plays his music to the stars 
is standing at your window with his flute. 
And the fairy mistress of dreams is coming 

towards you, flying through the twilight sky.                                
ખેલ – લશશુ – 1903
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માિે જા્ણવું જ પડશે ક ેબાળકની આંખમાંથી લનદ્રા કો્ણ ચોિી ગયું. 
કડે ેઘડો મૂકી, મા ગઈ િતી પા્ણી ભિવા. 

બપોિનો સમય િતો. બાળકોની િમત પૂિી થઈ ગઈ િતી. 
તળાવમાં બતક શાંત િતાં. વડના છાંયે સૂતો િતો, ગોવાળ. 

 આંબાવાડીમાં, ઘાલસયા પા્ણીમાં, ચૂપચાપ ઊભી િતી સાિસ બેલડી. 
એવા સમયે, ચૂપચાપ આવયો ચોિ, 

ચોિીને બાળકની આંખમાંથી ઊંઘ, ઊડી ગયો. 
મા પાછી આવીને જુએ છ ેતો  

બાળક ચાિે બાજુ ભાખોરડયા ભિતું ફિી િહ્ું છ.ે 
માિે જા્ણવું જ પડશે ક ેબાળકની આંખમાંથી ઊંઘ કો્ણે ચોિી – 

 એને શોધીને સાંકળથી બાંધવો પડશે. 
િંુ શોધીશ અંધાિી ગુફામાં –  

જયાં કિાળ ખડકોની વચચેથી વિે છ ેનાનકડુ ંઝિણં. 
િંુ શોધીશ બોિસલીની છાયામાં – જયાં ઘૂઘવતા પાિેવા – 

અને તાિાજરડત િાતની શાંલતમાં –  
જયાં સંભળાતી પિીના પાયલની રમઝુમ. 

સાંજ ેડોરકયું કિીશ શાંત વાંસવને – જયાં આલગયા વેિતા તેમનો પ્રકાશ  
અને પૂછીશ દિેકને, ‘ઊંઘના ચોિનું સિનામું આપશો મને?’ 

માિે જા્ણવું જ પડશે ક ેબાળકની આંખમાંથી ઊંઘ કો્ણે ચોિી. 
એને પકડીને લશષિા કિીશ. એના માળાની જડતી લઈને જોઈશ  

ક ેચોિેલી ઊંઘને એ કયાં સંતાડ ેછ ે 
અને પછી બધી ઊંઘ ભેગી કિી ઘિે પાછી લઈ આવીશ.

 (આગળ)

The Crescent Moon 
Sleep-Stealer

Who stole sleep from baby’s eyes? I must know. 
Clasping her pitcher to her waist 

mother went to fetch water from the village near by. 
It was noon. The children’s playtime was over; 

the ducks in the pond were silent. 
The shepherd boy lay asleep 

under the shadow of the banyan tree. 
The crane stood grave and still in the grove. 

In the meanwhile the sleep-stealer came 
and, snatching sleep from baby’s eyes, flew away. 

When mother came back 
she found baby travelling the room over on all fours. 
Who stole sleep from our baby’s eyes? I must know. 

I must find her and chain her up. 
I must look into that dark cave, 

where, through boulders and scowling stones, 
trickles a tiny stream. 

I must search in the drowsy shade of the bakula grove, 
where pigeons coo in their corner, 

and fairies’ anklets tinkle in the stillness of starry nights. 
In the evening I will peep 

into the whispering silence of the bamboo forest, 
where fireflies squander their light, 
and will ask every creature I meet, 

“Can any-body tell me where the Sleep-stealer lives?” 
Who stole sleep from baby’s eyes? I must know. 

Shouldn’t I give her a good lesson 
if I could only catch her! 

I would raid her nest 
and see where she hoards all her stolen sleep. 

I would plunder it all and carry it home. 

(continued)
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એની બે પાંખો બાંધી, નદી રકનાિે બેસાડી,  
પોય્ણાની વચચે બેસી માછલી પકડવાનું કિીશ. 

સાંજ ેદુકાનો બંધ થતાં, બધાં બાળકો માના ખોળામાં બેસશે 

તયાિે િાતનાં પંખી જોિશોિથી તેના કાનમાં કિેશે, 
‘િવે તું કોની ઊંઘ ચોિીશ?’

I would bind her two wings securely, 
set her on the bank of the river, 

and then let her play at fishing with a reed 
among the rushes and waterlilies. 

When the marketing is over in the evening, 
and the village children sit in their mothers’ laps, 

then the night birds will mockingly din her ears with: 
“Whose sleep will you steal now?”

ઘુમચોિા 

લશશુ – 1903
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પ્ારંભ

બાળક માને પૂછ ેછ,ે ‘િંુ કયાંથી આવી? િંુ તને કયાંથી મળી?’ 
અશ્ુસભિ આંખે, માના િસતા િોઠ બોલી ઊઠ્ા, 

‘માિા હૃદયમાં છુપાયેલા અિમાનો, એ જ તું, 
માિા શૈશવની ઢીંગલીની િમતમાં પ્ણ તું. 

જયાિે પ્રલતરદન માટીમાંથી પ્રભુમૂલતતુ બનાવતી િંુ, 
તયાિે બનતી િતી અને તૂટતી િતી તું. 
માિા ઈટિદેવમાં િતી તાિી સથાપના,  

અને એની પ્રાથતુનામાં િતી તાિી પ્રાથતુના. 
માિી આકાંષિામાં, માિા પ્રેમમાં, માિા જીવનમાં, 

અને માિી માના યે જીવનમાં જીવી છુ ંતું. 
માિી શાશ્વત ચેતનાના ખોળામાં ઊછિી છુ ંતું. 

શૈશવના સંધયાકાળે, જયાિે માિા અંતિની પાંખડી ખીલતી િતી, 
તયાિે તેની આસપાસ મિેકતી સુગંધ, એ જ તું. 
સૂયયોદય પિેલા આકાશે ઊડતા િંગના ફુવાિાની 
જમે માિા યુવાન અંગોમાં ખીલતી કુમાશ તાિી. 

ઓ સવગતુની લપ્રયતમા, પ્રાત:પ્રકાશની જમે જન્મેલી, 
દુલનયાના જીવન પ્રવાિમાં વિેતી વિેતી 

અંતે માિા રદલના રકનાિે આવી પિોંચી તું. 
આજ ેતારં મુખ જોતાં લવચારં િંુ, 

િતી જ ેસૌની, બની આજ ેમાત્ર માિી તું! 
તને ખોઈ બેસવાના ડિથી, છાતી સિસી ચાંપી િાખતી િંુ; 
જગતનો અમૂલય ખજાનો ઠલવાયો માિા નાજુક બાિુમાં, 

 આ તે કૌતુક કવેું?’ 

The Crescent Moon 
The Beginning

“Where have I come from, where did you pick me up?” 
the baby asked its mother. 

She answered half crying, half laughing, 
and clasping the baby to her breast,- 

“You were hidden in my heart as its desire, my darling. 
You were in the dolls of my childhood’s games; 

and when with clay I made the image of my god every 
morning, I made and unmade you then. 

You were enshrined with our household deity, 
in his worship I worshipped you. 

In all my hopes and my loves, in my life, 
in the life of my mother you have lived. 

In the lap of the deathless Spirit 
who rules our home you have been nursed for ages. 
When in girlhood my heart was opening its petals, 

you hovered as a fragrance about it. 
Your tender softness bloomed in my youthful limbs, 

like a glow in the sky before the sunrise. 
Heaven’s first darling, twin-born with the morning light, 

you have floated down the stream of the world’s life, 
and at last you have stranded on my heart. 

As I gaze on your face, mystery overwhelms me; 
you who belong to all have become mine. 

For fear of losing you I hold you tight to my breast. 
What magic has snared the world’s treasure 

in these slender arms of mine?

જન્મકથા 

લશશુ-1903
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બાળકની દુવન્યા

કાશ, મને બાળકના અંતિમાં એકાદ શાંત ખૂ્ણો મળી જાય! 
િંુ જાણં છુ ંક ેતયાં તાિા એની સાથે વાતો કિે છ ે

અને આકાશ ઝૂકીને  
પોતાના વાદળ અને મેઘધનુષયથી એને િીઝવે છ.ે 

જઓે મૂંગા અને જડ િોવાનો ડોળ કિે છ ે
તે પ્ણ છાનામાના બાિીમાંથી તેની સાથે વાતો કિે છ ે

અને અનેક િંગબેિંગી િમકડાં લઈ આવે છ.ે

કાશ, મને તેના િૈયામાંથી પસાિ થતા 
અસીમ િસતા પિ ફિવાનું મળી જાય! 

તયાં ઈલતિાસ લવિીન િાજાના િાજયોની વચચે  
સંદેશા વિેવાિ થાય છ.ે 

તયાં તકતુ તેના લનયમોના પતંગ બનાવીને ઉડાડ ેછ ે

અને સતય િકીકતને તેના બંધનોથી મુકત કિે છ.ે

The Crescent Moon 
Baby’s World

I wish I could take a quiet corner 
in the heart of my baby’s very own world. 

I know it has stars that talk to him 
and a sky that stoops down to his face 

to amuse him with its silly clouds and rainbows. 
Those who make believe to be dumb, 
and look as if they never could move, 

come creeping to his window with their stories 
and with trays crowded with bright toys. 

I wish I could travel by the road that crosses baby’s 
mind, and out beyond all bounds; 

Where messengers run errands for no cause 
between the kingdoms of kings of no history; 

Where Reason makes kites of her laws and flies them, 
and Truth sets Fact free from its fetters.

ખોકાિ િાજય 

લશશુ-1903
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જયાિે િંુ તને િંગીન િમકડાં આપું છુ,ં માિા બાળા િાજા, 
તયાિે મને સમજાય છ ે, 

 જળ, વાદળ પિ આ િંગની િમત અને ફૂલોની િંગબેિંગી ઝાંય. 
જયાિે માિા સંગીતથી તું નાચી ઊઠ ેછ ે 

તયાિે મને સમજાય છ ે 
પાંદડાનું સંગીત અને મોજાનું વૃંદગાન સાંભળતી ધિતીનું િિસય. 

જયાિે તાિા માંગતા િાથમાં િંુ મીઠાઈ મૂકુ ંછુ ં 
તયાિે મને સમજાય છ ે 

પુષપના પાત્રમાં િિેલા મધનું અને ફળમાં સમાયેલા મીઠા િસનું િિસય. 
જયાિે િંુ તારં મોં ચૂમીને તને િસતી જોઉં છુ,ં વિાલી,  

તયાિે મને સમજાય છ ે 
ક ેસવાિના પ્રકાશમાં આકાશેથી કમે આનંદ વિસે છ ે 
અને ગ્ીષમનો પવન માિા મનમાં કમે સફુલતતુ પૂિે છ.ે

The Crescent Moon 
When and Why

When I bring you coloured toys, my child, 
I understand why there is such a play of colours on 

clouds, on water, and why flowers are painted in tints - 
when I give coloured toys to you, my child. 

When I sing to make you dance, 
I truly know why there is music in leaves, 
and why waves send their chorus of voices 

to the heart of the listening earth - 
when I sing to make you dance. 

When I bring sweet things to your greedy hands, 
I know why there is honey in the cup of the flower, 
and why fruits are secretly filled with sweet juice - 
when I bring sweet things to your greedy hands. 

When I kiss your face to make you smile, my darling, 
I surely understand 

what pleasure streams from the sky in morning light, 
and what delight the summer breeze brings to my body 

- when I kiss you to make you smile.

કને મધુિ 

લશશુ – 1903
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માિા બાળા િાજા, તાિી આંખમાં આ આંસુ શેના? 
તને િંમેશા, અકાિ્ણ લડનાિાના મોં કાળા! 

લખતાં, લખતાં તાિી આંગળી અને મોં પિ પડ્ા શાિીના ડાઘા – 
માટ ેજ તેઓ તને ગંદો કિેતા? 
તો શું કિેશું પૂનમના ચંદ્રને ગંદો,  

કાિ્ણ ક ેએના મોં પિ પ્ણ શાિીના ડાઘા! 
દિેક નાની વાતમાં તાિો વાંક કાઢતા અકાિ્ણ તને દોષ દેતા! 
િમતાં, િમતાં, તાિાં કપડાં ફાટ્ાં – માટ ેતને ફુવડ કિેતાં? 
તો વાદળની લતિાડથેી િસતી શિદની સવાિને શું કિેતાં? 

ભલે તે તને ગમે તે કિેતા, 
ભલે તે તાિાં તોફાનોની લાંબી યાદી બનાવતાં. 

બધાં જા્ણે છ ેક ેતને ગળ્ું ભાવે છ ે– માટ ેતને ગળચટ્ો કિેવો? 

તો તને વિાલ કિનાિા અમને શું કિેશો?

The Crescent Moon 
Defamation

Why are those tears in your eyes, my child? 
How horrid of them 

to be always scolding you for nothing? 
You have stained your fingers and face with ink 
while writing - is that why they call you dirty? 
O,fie! Would they dare call the full moon dirty 

because it has smudged its face with ink? 
For every little trifle they blame you, my child. 

They are ready to find fault for nothing. 
You tore your clothes while playing - 

is that why they call you untidy? 
O, fie! What would they call an autumn morning 

that smiles through its ragged clouds? 
Take no heed of what they say to you, my child. 

They make a long list of your misdeeds. 
Everybody knows how you love sweet things - 

is that why they call you greedy? 
O, fie! What then would they call us who love you?

અપયશ 

લશશુ – 1903
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ન્્યા્યાધીશ

તમે જ ેકિો તે, પ્ણ િંુ માિા બાળકના દોષ જાણં છુ.ં 
તે ડાહ્ો છ ેમાટ ેનિીં પ્ણ માિો છ ેમાટ ેવિાલો લાગે છ.ે 

તમે તેના ગુ્ણ દોષને ત્રાજવે તોળી શકો તો 
તમને શી ખબિ પડ ેક ેતે કટેલો વિાલો છ!ે 

િંુ તેને લશષિા કરં છુ ંતયાિે તે માિો જ એક અંશ બની જાય છ.ે 
માિે કાિ્ણે તેને આંસુ આવે તયાિે 
મારં િૈયું તેની સાથે િડી ઊઠ ેછ.ે 

તેને દોષ દેવાનો ક ેલશષિા કિવાનો િક માત્ર માિો જ છ ે
કાિ્ણ ક ેજ ેવિાલ કિે તે જ લઢી શક.ે

The Crescent Moon 
The Judge

Say of him what you please, 
but I know my child’s failings. 

I do not love him because he is good 
but because he is my little child. 

How should you know how dear he can be 
when you try to weigh his merits against his faults? 

When I must punish him 
he becomes all the more a part of my being. 

When I cause his tears to come my heart weeps with him. 
I alone have a right to blame and punish, 

for he only may chastise 
who loves.

લબચાિ 

લશશુ-1903
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રમકડાં

બાબા, તું િેતીમાં બેસીને તૂટલેી ડાળખીથી િમવામાં મસત છ ે
 અને િમતાં િમતાં આખી સવાિ વીતાવે છ.ે 

િંુ એ િમત જોઈને મલકી ઊઠુ ંછુ.ં 
િંુ તો માિા રિસાબમાં મશગુલ છુ.ં 

કલાકોથી આંકડાના સિવાળા કિી િહ્ો છુ.ં 
તું મને જોઈને કદાચ કિીશ, 

‘સવાિ આવી ગાંડી િમતમાં બગાડાય?’ 
ડાળખા અને પથિાની િમતમાં િત િિેવાની કળા િંુ ભૂલી ગયો છુ.ં 

િંુ તો મોંઘાદાટ િમકડાં શોધું છુ ં
અને સોનાચાંદીના ટુકડા ભેગા કરં છુ.ં 

તું તો જ ેમળે તેમાંથી િમતનો આનંદ મેળવે છ ે
અને માિો સમય અને પ્રયતન ખિચાય છ ે

જ ેનથી મળવાનું તેને શોધવામાં! 
માિી નાજુક નાવમાં કામનાનો સાગિ પાિ કિવા માંગું છુ ં

પ્ણ ભૂલી જાઉં છુ ંક ે
િંુ પ્ણ એક િમત જ િમી િહ્ો છુ.ં

The Crescent Moon 
Playthings

Child, 
how happy you are sitting in the dust, 

playing with a broken twig all the morning. 
I smile at your play with that little bit of a broken twig. 

I am busy with my accounts, 
adding up figures by the hour. 

Perhaps you glance at me and think, 
“What a stupid game to spoil your morning with!” 

Child, 
I have forgotten 

the art of being absorbed in sticks and mud-pies. 
I seek out costly playthings, 

and gather lumps of gold and silver. 
With whatever you find you create your glad games, 

I spend both my time and my strength 
over things I never can obtain. 

In my frail canoe I struggle to cross the sea of desire, 
and forget that I too am playing a game.

લનલલતુપ્ત 

લશશુ-1903
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મેં તો ફકત એટલું જ પૂછું િતું, 
 ‘સાંજ ેપૂનમનો ગોળ ચાંદો કદંબના ઝાડની ડાળીમાં ભિાઈ જાય છ ે 

તયાિે તેને પકડી ન શકાય?’  
માિી મશકિી કિતાં ભાઈ બોલયા, ‘બાબા, તું તો મિા મૂિખ છ.ે  

ચંદ્ર કટેલો દૂિ છ,ે એને કો્ણ પકડી શક?ે’  
મેં કહ્ું, ‘ભાઈ, તમે મૂિખ છો.  

આપ્ણને નીચે િમતા જયાિે બાિીમાંથી મા જોતી િોય છ ે
 તયાિે શું એ તમને દૂિ લાગે છ?ે’  

તો ભાઈ કિેવા લાગયા, ‘તું સાચે જ મૂિખ છોકિો છ.ે 
 ચંદ્રને પકડવા જટેલી મોટી જાળ પ્ણ મળવી જોઈએને!’  

મેં કહ્ું, ‘એને તો તમે તમાિા િાથથી પકડી શકો.’ 
 િસીને ભાઈ બોલયા, ‘ઓ મિા–મૂિખ,  

ચંદ્ર પાસે આવે તો જ તને ખબિ પડ ેક ેતે કટલો મોટો છ!ે’  
મેં કહ્ું, ‘ભાઈ, તમને લનશાળમાં શું શીખવે છ?ે 

 મા આપ્ણને ચૂમવા નીચી વળે છ ેતયાિે શું તેનું મોં બિુ મોટુ ંલાગે છ?ે’  
પ્ણ ભાઈ તો િજી મને ‘મૂિખ બાળક’ જ કિે છ.ે

The Crescent Moon 
The Astronomer

I only said, 
‘When in the evening the round full moon gets 

entangled among the branches of that Kadam tree, 
couldn’t somebody catch it ?’ 

But dada laughed at me and said, 
‘Baby, you are the silliest child I have ever known. 

The moon is ever so far from us, 
how could anybody catch it ?’ 

I said, ‘Dada, how foolish you are ! 
When mother looks out of her window 

and smiles down at us playing, 
would you call her far away ?’ 

Still dada said, ‘You are a stupid child ! 
But, baby, where could you find a net big enough 

to catch the moon with ?’ 
I said, ‘Surely you could catch it with your hands.’ 

But dada laughed and said, 
‘You are the silliest child I have known. 

If it came nearer, you would see how big the moon is.’ 
I said, ‘ Dada, what nonsense they teach at your school ! 

When mother bends her face down to kiss us 
does her face look very big ?’ 

But still dada says, ‘You are a stupid child.’

જયોલતષ-શાસ્ત્ર 

લશશુ-1903
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મા, પેલા વાદળમાં િિેતા લોકો મને કિે છ,ે  
‘અમે સવાિે ઊઠીને છકે િાત સુધી  

સોનેિી સવાિ અને રપેિી ચાંદા સાથે િમીએ છીએ.’  
મેં પૂછું, ‘માિાથી તમાિી પાસે કવેી િીતે અવાય?’  

તો તેમ્ણે કહ્ું, 
 ‘તું ધિતીને રકનાિે આવ અને તાિા િાથ આકાશ તિફ ઊંચા કિ  

એટલે તને ઊંચકીને વાદળમાં લઈ આવીશું.’ 
મેં જવાબ આપયો ક ે‘માિી મા ઘિે માિી િાિ જુએ છ.ે 

 એને એકલી મૂકીને માિાથી કમે અવાય?’  
તેઓ િસીને આકાશમાં ખોવાઈ ગયા. 

 પ્ણ મા, મને એનાથી વધાિે સાિી િમત આવડ ેછ.ે 
 િંુ બનું વાદળ, અને તું બન ચાંદો. િંુ માિા બે િાથથી તને ઢાંકી દઈશ  

અને આપ્ણા ઘિની છત બનશે વાદળી આકાશ! 
પેલા દરિયાના મોજામાંથી લોકો મને બોલાવે છ,ે ‘અમે સવાિથી સાંજ 
 ગીત ગાઈએ છીએ અને િોજ િોજ નવી નવી જગા જોઈએ છીએ  

જનેા નામ પ્ણ અમને ખબિ નથી!’  
િંુ પૂછુ ંછુ,ં ‘તમાિી સાથે માિાથી કવેી િીતે અવાય?’  

એ કિે છ,ે ‘તું દરિયા રકનાિે આવીને આંખો બંધ કિીને ઊભો િિે 
એટલે અમે તને લઈ જઈશું.’  

મેં કહ્ું ક ે‘માિી મા કિે છ ેક ેિોજ સાંજ ેઘિે આવી જવાનું. 

એને મૂકીને માિાથી કમે જવાય?’  
એ લોકો િસીને નાચતા, નાચતા જતા િહ્ા.  

પ્ણ મને એનાથી સાિી િમત આવડ ેછ.ે 
 િંુ બનું મોજુ ંઅને તું બન કોઈ અજાણયો રકનાિો. 

 િંુ ઉછળતો, ઉછળતો, િસતો, િસતો, તાિા ખોળામાં આવીને પડીશ  
અને આખી દુલનયામાં કોઈને ખબિ પ્ણ નિીં પડ ે

ક ેઆપ્ણે બે કયાં છીએ!

The Crescent Moon 
Clouds and Waves

Mother, the folk who live up in the clouds call out to me- 
‘We play from the time we wake till the day ends. 

We play with the golden dawn, 
we play with the silver moon.’ 

I ask, ‘But how am I to get up to you ?’ 
They answer, ‘Come to the edge of the earth, 

lift up your hands to the sky, 
and you will be taken up into the clouds.’ 

‘My mother is waiting for me at home,’ 
I say. ‘How can I leave her and come ?’ 

Then they smile and float away. 
But I know a nicer game than that, mother. 

I shall be the cloud and you the moon. 
I shall cover you with both my hands, 

and our house-top will be the blue sky. 
The folk who live in the waves call out to me - 

‘We sing from morning till night; 
on and on we travel and know not where we pass.’ 

I ask, ‘But, how am I to join you?’ 
They tell me, ‘Come to the edge of the shore 

and stand with your eyes tight shut, 
and you will be carried out upon the waves.’ 

I say, ‘My mother always wants me at home in the evening – 
how can I leave her and go?’ 

Then they smile, dance and pass by. 
But I know a better game than that. 

I will be the waves and you will be a strange shore. 
I shall roll on and on and on, 

and break upon your lap with laughter. 
And no one in the world will know where we both are.

માતૃબતસલ - લશશુ-1903



94 95

મા, ધાિ ક ેિંુ ચંપાનું ફૂલ બની પેલા ઝાડની ઊંચી ડાળી પિ ખીલીને  
પવનમાં િસતા, િસતા ડોલું અને નવા આવેલા પાંદડા પિ નાચું, 

 તો તું મને ઓળખે?  
તું તો બૂમ પાડશે, ‘બાબા, તું કયાં છ?ે’  

અને િંુ ચૂપચાપ િસયા કરં. 
 િંુ િોંલશયાિીથી માિી પાંખડી ખોલીને તને કામ કિતી જોઈ િિંુ. 
 નાહ્ા પછી તાિા ભીના વાળ તાિા ખભા પિ ફેલાયેલા િોય છ ે 

અને પિસાળમાં પૂજા કિવા જતાં તને ચંપાના ફૂલની સુગંધ આવશે  
પ્ણ તને ખબિ નિીં પડ ેક ેએ માિી સુગંધ છ!ે  

બપોિે જમયા પછી બાિી પાસે બેસીને તું િામાય્ણ વાંચશે  
તયાિે ઝાડનો પડછાયો તાિા ખભા પિ પડશે  

અને િંુ માિો નાનકડો પડછાયો તું જ ેપાનું વાંચતી િોઈશ તેના ઉપિ 
ફેંકીશ. પ્ણ તને ખબિ પડશે ક ેએ પડછાયો તાિા બાળકનો છ?ે  

સાંજ ેજયાિે તું દીવો સળગાવીને ગાયોની ગમા્ણમાં જશે  
તયાિે એકાએક કૂદીને જમીન પિ આવીને ફિીથી તારં બાળક બની 

જઈશ અને તાિી પાસે વાતાતુ સાંભળવા માંગીશ. 
‘તોફાની છોકિા, તું કયાં ગયો િતો?’ 

‘મા, એ િંુ તને નિીં કિંુ.’  
તયાિે આપ્ણે એકબીજા સાથે આવી વાત કિીશું. 

The Crescent Moon 
The Champa Flower

Supposing I became a champa flower, just for fun, 
and grew on a branch high up that tree, 

and shook in the wind with laughter 
and danced upon the newly budded leaves, 

would you know me, mother? 
You would call, ‘Baby, where are you?’ 

and I should laugh to myself and keep quite quiet. 
I should slyly open my petals 
and watch you at your work. 

When after your bath, 
with wet hair spread on your shoulders, 

you walked through the shadow of the champa tree 
to the little court where you say your prayers, 

you would notice the scent of the flower, 
but not know that it came from me. 

When after the midday meal                                  
you sat at the window reading Ramayana, 

and the tree’s shadow fell over your hair and your lap, 
I should fling my wee little shadow 

on to the page of your book, just where you were reading. 
But would you guess 

that it was the tiny shadow of your little child ? 
When in the evening you went to the cowshed 

with the lighted lamp in your hand, 
I should suddenly drop on to the earth again 

and be your own baby once more, 
and beg you to tell me a story. 

‘Where have you been, you naughty child ?’ 
‘I won’t tell you, mother.’ 

That’s what you and I would say then.

લુકોચુિી - લશશુ-1903
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જો લોકોને ખબિ પડી જાય ક ેમાિા િાજાનો મિેલ કયાં છ ે 
તો તે અલોપ થઈ જાય. 

એની દીવાલો ચાંદીની છ ેઅને છાપરં ચમકતું સોનાનું. 
 િા્ણી િિે છ ેસાત દિવાજાના મિેલમાં  

અને એ્ણે પિેિેલા મલ્ણની રકમંત સાત િાજાના ખજાના જટેલી છ.ે 
 પ્ણ મા, તને ખાનગીમાં કિંુ છુ ંક ેએ િાજાનો મિેલ કયાં છ.ે 

 એ તો આપ્ણી અગાશીના ખૂ્ણામાં આવેલા તુલસીના કૂડંાની પાસે છ.ે 
સાત સમુદ્રની પાિના રકનાિે િાજકુવંિી સૂતી છ,ે  

એ્ણે િાથ પિ બંગડી અને કાનમાં મોતી પિેયાતુ છ.ે 
 એના વાળ જમીનને અડક ેછ.ે 

 માિા લસવાય કોઈ એને શોધી શક ેનિીં. 
 માિી જાદુઈ લાકડી અડકાડીને િંુ એને જગાડીશ  
અને એ િસશે તયાિે એના મોંમાંથી િતનો ખિશે. 

 પ્ણ તને ધીિેથી કાનમાં કિંુ છુ,ં મા,  
િાજકુવંિી આપ્ણી અગાશીના ખૂ્ણામાં આવેલા તુલસીના કૂડંાની પાસે છ.ે 

તાિા નદીએ નિાવા જવાના સમયે  
તું છાપિા પિની અગાશી પિ આવજ.ે  

જયાં દીવાલોનો પડછાયો ભેગો થાય એ ખૂ્ણામાં િંુ બેસું છુ.ં 
 ફકત લબલાડીને જ તયાં આવવાની છૂટ છ ે 

કાિ્ણ ક ેફકત લબલાડી જ જા્ણે છ ે 
ક ેવાતાતુમાં આવતો િજામ કયાં િિે છ.ે  

પ્ણ મા, તને કાનમાં કિી દઉં ક ેવાતાતુમાં આવતો િજામ કયાં િિે છ.ે 
 એ િિે છ ેઆપ્ણી અગાશીના ખૂ્ણામાં આવેલા તુલસીના કૂડંાની પાસે.

The Crescent Moon 
Fairyland

If people came to know where my king’s palace is, 
it would vanish into the air. 

The walls are of white silver and the roof of shining gold. 
The queen lives in a palace with seven courtyards, 

and she wears a jewel 
that cost all the wealth of seven kingdoms. 
But let me tell you, mother, in a whisper, 

where my king’s palace is. 
It is at the corner of our terrace 

where the pot of the tulsi plant stands. 
The princess lies sleeping 

on the faraway shore of the seven impassable seas. 
There is none in the world who can find her but myself. 

She has bracelets on her arms and pearl drops in her ears; 
her hair sweeps down upon the floor. 

She will wake when I touch her with my magic wand, 
and jewels will fall from her lips when she smiles. 

But let me whisper in your ear, mother; 
she is there in the corner of our terrace 
where the pot of the tulsi plant stands. 

When it is time for you to go to the river for your bath, 
step up to that terrace on the roof. 

I sit in the corner 
where the shadows of the walls meet together. 

Only puss is allowed to come with me, 
for she knows where the barber in the story lives. 

But let me whisper, mother, in your ear 
where the barber in the story lives. 

It is at the corner of the terrace 
where the pot of the tulsi plant stands.                     િાજાિ બાડી 

- લશશુ-1903
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મા, આકાશમાં પ્રકાશ ઝાંખો થયો છ.ે 
મને ખબિ નથી શું સમય થયો છ.ે 

માિી િમતમાં િવે નથી આવતી મઝા, 
માટ ેઆવયો છુ ંિંુ તાિી પાસે, ગાળવા શલનવાિની માિી િજા. 

મા, મૂકીને કામ, બેસ અિીં બાિી પાસે, 
અને કિે મને, પિીકથાનું તેપાંતિનું િ્ણ આવયું શેની પાસે. 

રદવસના એક છડેથેી બીજા છડેા સુધી પડતી વિસાદની છાયા, 
ભયંકિ વીજ કડાકા ભિી િિેતા આકાશને નખોરિયા. 
વાદળના ગડગડાટ ેગભિાઈને ગમતું મને, વળગવું તને. 

જયાિે કલાકો સુધી ધોધમાિ વિસાદ વાંસનાં પાંદડાં પિ પડતો િોય, 
પવનના સૂસવાટામાં આપ્ણી બાિી ખખડતી િોય, 

તયાિે મા, તાિી સાથે એકલા બેસીને  
પિીકથામાં આવતી તેપાંતિના િ્ણની વાત  

સાંભળવાની ખૂબ મઝા આવે છ.ે 
મા, તે કયાં આવયું?  

કયા દરિયાને રકનાિે, કયા પવતુતની તળેટીમાં, કયા િાજાના િાજયમાં? 
તયાં ખેતિોની આજુબાજુ વાડ નથી,  

લોકોને સાંજ ેગામ જવા માટ ે 
ક ેપછી વનમાં ભેગી કિેલી લાકડી લઈને બજાિમાં જવા માટ ેિસતો નથી. 

જયાં એકમાત્ર ઝાડ પિ શા્ણા ઘિડા પંખીઓની જોડ િિે છ ે 
તેવા પીળા ઘાસવાળી િેતીમાં તેપાંતિનું િ્ણ છ.ે

 (આગળ)

The Crescent Moon 
The Land of the Exile

Mother, the light has grown grey in the sky; 
I do not know what the time is. 

There is no fun in my play, so I have come to you. 
It is Saturday, our holiday. 

Leave off your work, mother; 
sit here by the window and tell me 

where the desert of Tapantar in the fairy tale is? 
The shadow of the rains has covered the day 

from end to end. 
The fierce lightening is scratching the sky with its nails. 

When the clouds rumble and it thunders, 
I love to be afraid in my heart and cling to you. 

When the heavy rain patters for hours 
on the bamboo leaves, 

and our windows shake and rattle at the gusts of wind, 
I like to sit alone in the room, mother, with you, 
and hear you talk about the desert of Tepantar 

in the fairy tale. 
Where is it, mother, on the shore of what sea, 

at the foot of what hills, in the kingdom of what king? 
There are no hedges there to mark the fields, 

no footpath across it by which the villagers reach their 
village in the evening, 

or the woman who gathers dry sticks in the forest 
can bring back load to the market. 

With patches of yellow grass in the sand and only one 
tree where the pair of wise old birds have their nest, 

lies the desert of Tepantar.

(continued)
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િંુ બિાબિ કલપી શકુ ંછુ ંક ેબિાબિ આવા જ વાદળઘેયાતુ રદવસે  
એક િાજકુવંિ એકલો ઘોડા પિ બેસી િ્ણ પાિ કિતો જઈ િહ્ો છ,ે 

િાજકુવંિીની શોધમાં –  
જ ેબંદીવાન છ,ે પેલા િાષિસના દરિયાપાિના મિેલમાં. 

દૂિનું આકાશ વિસાદથી ધુંધળું થઈ જાય  
અને વેદનાના સ્ણકા જવેી વીજળી ચમક ે 

તયાિે ઘોડા પિ બેસીને તેપાંતિનું િ્ણ પાિ કિતા િાજકુમાિને  
એની દુલખયાિી મા –  

િાજાથી તિછોડાયેલી, ગાયોની ગમા્ણ સાફ કિતી ને આંખો લૂછતી મા – 
 યાદ આવતી િશે? 

જો મા, રદવસ પૂિો થાય તે પિેલાં છવાયો અંધકાિ. 
નથી િસતા પિ કોઈ મા્ણસ – ચોમેિ છ ેસૂનકાિ. 
ગોવાળો પિોંચી ગયા છ ેઘેિ – છોડીને ખેતિ. 
જોતા ગજતુતા વાદળોને, ઘિ આંગ્ણે બેસીને. 

મા, મૂકી દીધી છ ેમાિી ચોપડી મેં ઊંચી, 
િવે તું ભ્ણવાનું મને ના કિેતી. 

િંુ બાપુ જટેલો મોટો જયાિે થઈશ, 
તયાિે તું કિીશ એટલું ભ્ણીશ. 

પ્ણ આજના રદવસે તો મા, કિેને મને, 
પિીકથાનું પેલું તેપાંતિનું િ્ણ કયાં આવયું?

I can imagine how, on just such a cloudy day, 
the young son of the king is riding alone on a grey horse 

through the desert, in search of the princess 
who lies imprisoned in the giant’s palace 

across that unknown water. 
When the haze of the rain comes down in the distant 
sky, and lightening starts up like a sudden fit of pain, 

does he remember his unhappy mother, 
abandoned by the king, sweeping the cow-stall 

wiping her eyes, while he rides 
through the desert of Tepantar in the fairy tale? 

See, mother, it is almost dark before the day is over, 
and there are no travellers yonder on the village road. 

The shepherd boy has gone home early from the 
pasture, and men have left their fields to sit on mats 

under the eaves of their huts, 
watching the scowling clouds. 

Mother, I have left all my books on the shelf - 
do not ask me to do my lessons now. 

When I grow up and am big like my father, 
I shall learn all that must be learned. 

But just for today, tell me, mother, 
where the desert of Tepantar in the fairy tale is?

છુરટિ રદને 

લશશુ – 1903
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કાગળની હોડી

િોજ િોજ, એક પછી એક, 
 કાગળની િોડી બનાવીને પા્ણીમાં વિેતી મૂકુ ંછુ.ં 

મોટા, કાળા અષિિથી મારં નામ અને સિનામું તેના પિ લખું છુ.ં 
આશા છ ેક ેકોઈ અજાણયા દેશમાં તે કોઈને મળશે  

અને તે મને જા્ણશે. 
માિા બગીચાના પારિજાતના ફૂલોથી િંુ માિી િોડી ભરં છુ.ં 

આશા છ ેક ેપ્રભાતના આ ફૂલો િાત્રે નવા જ પ્રદેશમાં પિોંચશે. 
માિી કાગળની િોડી વિેવડાવતા મને દેખાય છ,ે 

આકાશમાં પોતાના મોટા, સફેદ સઢ ફેલાવતા વાદળા. 
કો્ણ જા્ણે, માિો કયો દોસત  

આકાશમાંથી વાદળને માિી િોડી સાથે દોડવા મોકલે છ!ે 
િાત્રે માિા િાથમાં મોં છુપાવીને જોઈ િિંુ છુ;ં 

પોતાની થેલીમાં સવપનો ભિીને બેઠલેી લનદ્રાની પિી, 
અને માિી કાગળની િોડી,  

તાિાના પ્રકાશમાં આગળને આગળ વિેતી.

The Crescent Moon 
Paper Boats

Day by day I float my paper boats one by one 
down the running stream. 

In big black letters I write my name on them 
and the name of the village where I live. 

I hope that someone in some strange land will find them 
and know who I am. 

I load my little boats with shiuli flowers from our 
garden, and hope that these blooms of the dawn 

will be carried safely to land in the night. 
I launch my paper boats and look up into the sky 

and see the little clouds setting their white bulging sails. 
I know not what playmate of mine in the sky 

sends them down in the air to race with my boats! 
When night comes I bury my face in my arms 

and dream that my paper boats float on and on 
under the midnight stars. 

The fairies of sleep are sailing in them, 
and the lading is their baskets full of dreams.

કાગજિે નૌકા 

લશશુ-1903
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પેલા માધુની િોડી બંધાઈ છ ેિાજગંજને ઘાટ,ે 
કયાિની પડી િિી છ ેભિાઈને કતંાને. 

આપે જો એ મને એની િોડી, 
તો બેસાડુ ંએમાં અનેક િલેસાની જોડી. 
ને બાંધું એને સઢ – પાંચ, છ ક ેસાત. 

િંકારં નિીં એને બજાિે કોઈ વાિ, 
સફિ માિી પિીની તેિ નદી ને સાત સાગિની પાિ. 

પ્ણ મા, તાિે માિી લચંતા કિી િડવાનું નિીં. 
િંુ થોડો િામની માફક ચૌદ વષતુના વનવાસે જાઉં છુ?ં 

િંુ તો બનીશ વાતાતુનો િાજકુમાિ  
અને ભિીશ માિી િોડીમાં ગમતો સામાન. 
આવશે માિો દોસત આશુ માિી સંગાથ. 

ને જાશું અમે પિીની તેિ નદી ને સાત સાગિની પાિ. 
વિેલી સવાિના અજવાળામાં અમે નીકળી જાશું. 

બપોિે, તું તળાવમાં નિાતી િશે  
તયાિે અમે અજાણયા કોક િાજાના પ્રદેશમાં પિોંચી જાશું. 

લત્રપૂ્ણતી સાગિને પાિ કિી તેપાંતિના િ્ણથી આગળ જાશું. 
પ્ણ અંધારં થતાં અમે પાછા આવશું. 

અને પછી તને અમે જોયેલા પ્રદેશની વાત કિશું. 
િંુ તો જઈશ પિીઓની તેિ નદી અને સાત સાગિની પાિ.

The Crescent Moon 
The Sailor

The boat of the boatman Madhu is moored 
at the wharf of Rajgunj. 

It is uselessly laden with jute, 
and has been lying there idle for ever so long. 

If he would only lend me his boat, 
I should man her with a hundred oars , 

and hoist sails, five, six or seven. 
I should never steer her to stupid markets. 

I should sail across seven seas 
and the thirteen rivers of fairyland. 

But, mother, you won’t weep for me in a corner. 
I am not going into the forest 

like Ramachandra to come back only after fourteen years. 
I shall become the prince of the story, 
and fill my boat with whatever I like. 
I shall take my friend Ashu with me. 

We shall sail merrily 
across the seven seas and the thirteen rivers of fairyland. 

We shall set sail in the early morning light. 
When at noontide you are bathing at the pond, 

we shall be in the land of a strange king. 
We shall pass the ford of Tripurni, 

and leave behind us the desert of Tepantar. 
When we come back it will be getting dark, 
and I shall tell you of all that we have seen. 

I shall cross 
the seven seas and the thirteen rivers of fairyland.

નૌકા યાત્રા – લશશુ – 1903
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જયાિે આકાશમાં તોફાની વાદળો ગિજ ે
અને અષાઢનો વિસાદ વિસે, 

ભીનો પૂવતુનો પવન વગાડતો એની વાંસળી વાંસવને. 
તયાિે, કો્ણે જા્ણે કયાંથી, એકાએક ફૂલોના ટોળા નીકળતા 

અને ઘાસમાં આનંદના અલતિેકથી નાચતા. 
મા, મને લાગે છ ેક ેફૂલોની લનશાળ ભૂગભતુમાં છ.ે 

તેઓ તેમનું ઘિકામ બંધ બાિ્ણે કિે છ.ે 
અને તેમને સમયથી વિેલા િમવા બિાિ નીકળવું 

િોય તો તેમના માસતિ તેમને ખૂ્ણામાં ઊભા િાખે છ.ે 
વિસાદના રદવસોમાં તેમને િજાઓ પડ ેછ.ે 

વનમાં એકબીજાને અથડાતી ડાળીઓ 
પવનમાં િાલતી ડોલતી બોલતી પાંદડીઓ 

અને ગજતુતા વાદળા મિાકાય િાથે પાડતા તાળીઓ 

અને દોડી આવતા િંગબેિંગી કપડા પિેિી ફૂલો. 
મા, તું જા્ણે છ,ે તેમનું ઘિ આકાશમાં છ,ે તાિાઓની સાથે. 

તું નથી જોતી, તે તયાં જવા કટેલા અધીિા છ ે? 
તને નથી ખબિ, એમને કમે આટલી ઉતાવળ છ ે? 

મને ખબિ છ ેએ લોકો કોને માટ ેએમના િાથ ઊંચા કિે છ.ે 

માિી જમે જ એમની પ્ણ મા છ.ે

The Crescent Moon 
The Flower School

When storm clouds rumble in the sky 
and June showers come down, 

The moist east wind comes marching over the heath 
to blow its bagpipes among the bamboos. 

Then crowds of flowers come out of a sudden, 
from nobody knows where, 

and dance upon the grass in wild glee. 
Mother, 

I really think the flowers go to school underground. 
They do their lessons with doors shut, 

and if they want to come out to play before it is time, 
their master makes them stand in a corner. 

When the rains come they have their holidays. 
Branches clash together in the forest, 

and the leaves rustle in the wild wind, 
the thunder-clouds clap their giant hands 

and the flower children rush out 
in dresses of pink and yellow and white. 

Do you know, mother, their home is in the sky, 
where the stars are. 

Haven’t your seen how eager they are to get there? 
Don’t your know why they are in such a hurry ? 

Of course, I can guess to whom they raise their arms : 
they have their mother as I have my own.

બૈજ્ાલનક 
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મા, ધાિ ક ેતાિે ઘિે િિેવાનું છ ેઅને માિે દેશ લવદેશ ફિવાનું છ,ે 

ધાિ ક ેમાિી િોડી માલસામાન ભિીને તૈયાિ છ,ે 
િવે બિાબિ લવચાિ કિીન ેકિે ક ેિંુ પાછો આવંુ તયાિે તાિે માટ ેશુ ંલાવંુ? 

મા, તાિે સોનાના પાટલા જોઈએ છ?ે 
તયાં, પેલા સોનેિી ઝિ્ણાને રકનાિે ખેતિોમાં સોનાનો પાક તૈયાિ છ ે
અને વનના િસતે છાયામાં સોનેિી ચંપાના ફૂલો જમીન પિ પડ્ા છ.ે 

એ બધું તાિે માટ ેસો સો થેલામાં િંુ ભિી લાવીશ. 
મા, તાિે શિદના વિસાદના ટીપા જટેલા મોટા મોતી જોઈએ છ?ે 

િંુ જઈશ મોતીના ટાપુને રકનાિે. 
તયાં વિેલી સવાિે, ફૂલો પિ મોતી ખિે છ ેઅને ઘાસમાં પડ ેછ ે 

અને દરિયાના મોજામાંથી મોતીનો છટંકાવ િેતીમાં થાય છ.ે 
માિા ભાઈને માટ ેઆકાશમાં ઊડતો પાંખાળો ઘોડો 

અને બાપુને માટ ેજાદુઈ પેન – જ ેએની જાતે જ લખે. 
અને મા, તાિે માટ ેલાવીશ, સાત િાજાના સામ્રાજય જટેલું ઝવેિાત.

The Crescent Moon 
The Merchant

Imagine, mother, that you are to stay at home 
and I am to travel into strange lands. 

Imagine that my boat is ready at the landing fully laden. 
Now think well, mother, 

before you say what I shall bring you when I come back. 
Mother, do you want heaps and heaps of gold? 

There, by the banks of golden streams, 
fields are full of golden harvest. 

And in the shade of the forest path 
the golden champa flowers drop on the ground. 

I will gather them all for you in many hundred baskets. 
Mother, do you want pearls 

big as the raindrops of autumn? 
I shall cross to the pearl island shore. 

There in the early morning light 
pearls tremble on the meadow flowers, 

pearls drop on the grass 
and pearls are scattered on the sand in spray 

by the wild sea-waves. 
My brother shall have a pair of horses 
with wings to fly among the clouds. 

For father I shall bring a magic pen that, 
without his knowing, will write itself. 

For you, mother, I must have the casket and jewel 
that cost seven kings their kingdoms.

દુઃખિાિી 
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માિી વિાલી મા, જો િંુ તારં બાળક નિીં પ્ણ એક નાનું કુિકુરિયું િોત 
તો તું મને તાિી થાળીમાંથી ખાવા દેત? 

ક ેપછી, ‘ભાગ, તોફાની કૂતિા’, કિીને મને ભગાડી દેત? 
તો પછી જા – િવે િંુ તાિા બોલાવે કદી નિીં આવું 

અને તાિા િાથનો કોલળયો કદી નિીં ખાઊં.

માિી વિાલી મા,  
જો િંુ તારં બાળક નિીં પ્ણ એક નાનો, લીલો પોપટ િોત  

તો િંુ ઊડી ન જાઊં માટ ેમને બાંધી િાખત? 
ક ેપછી ‘આખો રદવસ સાંકળ ખેંચતું ગાંડુ ંપંખી’ કિેત? 

તો પછી જા, િવે તો િંુ ભાગીને વનમાં જઈશ 
અને તાિા િાથમાં કયાિેય નિીં આવીશ.

The Crescent Moon 
Sympathy

If I were only a little puppy, 
not your baby, mother dear, would you say ‘No’ to me 

if I tried to eat from your dish? 
Would you drive me off, saying to me, 
“Get away, you naughty little puppy?” 

Then go, mother, go! 
I will never come when you call me, 
and never let you feed me anymore.” 

If I were only a little green parrot, 
and not your baby, mother dear, 

would you keep me chained lest I should fly away? 
Would you shake your finger at me and say, 

“What an ungrateful wretch of a bird! 
It is gnawing at its chain day and night?” 

Then, go, mother, go! 
I will run away into the woods; 

I will never let you take me into your arms again.

સમબયથી 

લશશુ – 1903
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િંુ અમાિી ગલીમાંથી લનશાળે જાઊં છુ ંતયાિે સવાિે દસના ડકંા વાગે છ.ે 
‘બંગડી, કાચની બંગડી’ – બૂમ પાડતો ફેરિયો િોજ મને મળે છ.ે 

એને નથી કોઈ જ ઉતાવળ, 
એને ગમતા િસતે, ગમે તયાં જવાની છૂટ છ ે
અને મન ફાવે તયાિે પાછા ઘિે આવવાનું છ.ે 

કાશ, િંુ પ્ણ ફેરિયો બની િસતે ‘બંગડી, કાચની બંગડી’ 
બૂમ પાડી રદવસ પૂિો કરં! 

બપોિે ચાિ વાગે િંુ લનશાળેથી પાછો આવું છુ.ં 
પેલા ઘિના દિવાજામાંથી માળી જમીન ખોદતો દેખાય છ.ે  

એના પાવડાથી જમે ફાવે તેમ એ ખોદે છ.ે 
ધૂળથી ખિડાય છ ેએના કપડા – ગિમીમાં એ િખડ ેક ેવિસાદમાં ભીનો 

થાય તો યે એને કોઈ કિેનાિ નથી. 
કાશ, િંુ પ્ણ માળી બનીને કોઈની િોકટોક લવના બગીચામાં ખોદ્યા કરં! 

સાંજ ેઅંધારં થતાં મા મને પથાિીમાં સૂવડાવે છ.ે 
માિી બાિીમાંથી ચોકીદાિ ફિતો દેખાય છ.ે 

ગલીમાં એકાંત અને અંધારં છ.ે 
માથામાં એક લાલ આંખવાળા િાષિસ જવેો દીવાનો થાંભલો છ.ે 

ચોકીદાિ ફાનસ િલાવતો એના પડછાયાની સાથે ચાલે છ ે 
અને લજદંગીમાં કદી સૂતો જ નથી. 

કાશ, િંુ પ્ણ માિા ફાનસથી માિા પડછાયાને ભગાડતો ચોકીદાિ બનીને 
આખી િાત િસતા પિ ચાલયા કરં!

The Crescent Moon 
Vocation

When the gong sounds ten in the morning 
and I walk to school by our lane, 

Every day I meet the hawker crying, 
“Bangles, crystal bangles!” 

There is nothing to hurry him on, 
there is no road he must take, no place he must go to, 

no time when he must come home. 
I wish I were a hawker, spending my day in the road, 

crying, “Bangles, crystal bangles!” 
When at four in the afternoon 
I come back from the school, 

I can see through the gate of that house 
the gardener digging the ground. 

He does what he likes with his spade, 
he soils his clothes with dust, nobody takes him to task 

if he gets baked in the sun or gets wet. 
I wish I were a gardener digging away at the garden 

with nobody to stop me from digging. 
Just as it gets dark in the evening 
and my mother sends me to bed, 

I can see through my open window 
the watchman walking up and down. 

The lane is dark and lonely, 
and the streetlamp stands like a giant 

with one red eye in its head. 
The watchman swings his lantern 

and walks with his shadow at his side, 
and never once goes to bed in his life. 

I wish I were a watchman walking the streets all night, 
chasing the shadows with my lantern.
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મા, તારં બાળક મૂિખ છ.ે તે સાવ છોકિમત છ.ે 
તેને િસતાના દીવા અને તાિા વચચેનો ફેિ પ્ણ ખબિ નથી. 

અમે લખોટીથી ખાવાની િમત િમીએ છીએ 
તયાિે તે તેને સાચું ખાવાનું સમજીને મોંમાં મૂકવા જાય છ.ે 

િંુ ચોપડી ખોલીને તેને બાિાખડી શીખવું છુ ં
તયાિે તે તેના િાથથી પાનાં ફાડીને કાિ્ણ વગિ ખુશ થાય છ.ે 

તાિા બાળકની ઘિકામ કિવાની આ તે કાંઈ િીત છ?ે 
િંુ ગુસસે થઈને માથું ધૂ્ણાવીને તેને તોફાની કિંુ  

તો તે િસે છ ે– એને એમાં મજા આવે છ.ે 
બધાં જા્ણે છ ેક ેબાપુ બિાિ ગયા છ ેપ્ણ િંુ િમતમાં 
એમના નામની બૂમ પાડુ ંતો તે ખુશ થઈને ચાિે બાજુ 
જુએ છ ેઅને માને છ ેક ેબાપુ આજુબાજુમાં જ છ.ે 

આપ્ણા કપડાં ધોવા લઈ જવા આવેલા ધોબીના ગધેડાની  
સાથે િંુ લનશાળ–લનશાળ િમતો િોઉ તયાિે િંુ તેન ે
કિંુ છુ ંક ેિંુ માસતિ છુ ંતો પ્ણ તે કાિ્ણ વગિ 

ચીસો પાડીને મને ભાઈ કિીને બોલાવે છ.ે 
એને તો ચાંદો પકડવો છ.ે 

અને તે ગ્ણેશને ગાનુશ કિે છ ે
મા, તારં બાળક મૂિખ છ.ે તે સાવ છોકિમત છ.ે

The Crescent Moon 
Superior

Mother, your baby is silly! She is so absurdly childish ! 
She does not know 

the difference between the lights in the streets 
and the stars. 

When we play at eating with pebbles, 
she thinks they are real food, 

and tries to put them into her mouth. 
When I open a book before her 
and ask her to learn her a, b, c, 

she tears the leaves with her hands 
and roars for joy at nothing; 

this is your baby’s way of doing her lesson. 
When I shake my head at her in anger and scold her 

and call her naughty, she laughs and thinks it great fun. 
Everybody knows that father is away, 

but if in play I call aloud ‘Father,’ 
she looks about her in excitement 

and thinks that father is near. 
When I hold my class with the donkeys 

that our washerman brings to carry away the clothes 
and I warn her that I am the schoolmaster, 

she will scream for no reason and call me dada. 
Your baby wants to catch the moon. 

She is so funny; she calls ‘Ganesh’, ‘Ganush’. 
Mother, your baby is silly, she is so absurdly childish !

લબજ્ 
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મા, માિે િવે ભ્ણવું નથી. 
આખી સવાિ ચોપડી વાંચી છ.ે 

તું કિે છ ેક ેિજી બાિ જ વાગયા છ,ે 
કદાચ એનાથી મોડુ ંનિીં થયું િોય. 

પ્ણ તને કોઈ વાિ એવું ન થાય ક ેબપોિ થઈ ગઈ છ,ે 
પછી ભલે ને બાિ જ વાગયા િોય! 

િંુ તો બિુ સિેલાઈથી કલપના કિી શકુ ંછુ ંક ે
સૂિજ પેલા ડાંગિના ખેતિની ધાિે પિોંચી ગયો છ ે

અને પેલી માછલી પકડતી ડોશી  
તળાવના રકનાિે બેઠી, બેઠી એના વાળુના મસાલા ભેગા કિે છ.ે 

આંખો બંધ કિતાં જ મને લાગે છ ેક ેપડછાયા ઘેિા થતા જાય છ ે
અને તળાવનું પા્ણી કાળું થઈ ગયું છ.ે 

જો િાત્રે બાિ વાગી શક ેતો બાિ વાગે િાત પડી ન શક?ે

The Crescent Moon 
Twelve o’clock

Mother, I do want to leave my lessons now. 
I have been at my book all the morning. 

You say it is only twelve o’clock. 
Suppose it isn’t any later; 

can’t you ever think it is afternoon 
when it is only twelve o’clock? 

I can easily imagine now 
that the sun has reached the edge of that rice-field, 

and the old fisher-woman is gathering herbs 
for her supper by the side of the pond. 

I can just shut my eyes and think 
that the shadows are growing darker 

under the mandar tree, 
and that the water in the pond looks shiny black. 

If twelve o’clock can come in the night, 
why can’t night come when it is twelve o’clock?

પ્રશ્ન 
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તું કિે છ ેક ેબાપુ ઘ્ણી ચોપડીઓ લખે છ,ે 
પ્ણ તે શું લખે છ ેતે મને નથી સમજાતું. 

તે આખી સાંજ તને વાંચી સંભળાવતા િતા 
પ્ણ તને સાચેસાચ સમજ પડતી િતી? 

મા, તું કવેી સિસ વાતાતુ કિે છ!ે 
મને થાય છ ેક ેબાપુ કમે એવું નથી લખતા? 

એમ્ણે એમની મા પાસેથી કદી િાષિસ, પિી ક ેિાજકુમાિીની વાતાતુ  
નિીં સાંભળી િોય? 

ક ેપછી એ બધું ભૂલી ગયા છ?ે 
એમને નાિવાનું મોડુ ંથાય તો તાિે એમને કટેલી વાિ બોલાવવા પડ ેછ?ે 

તું િસોઈ ગિમ કિીને એમની િાિ જોતી િોય  
તો પ્ણ એ તો લખયા જ કિે અને જમવાનું પ્ણ ભૂલી જાય! 

બાપુ ‘ચોપડી, ચોપડી’ િમતા લાગે છ.ે 
િંુ એમના રૂમમાં િમવા જાઊં  

તો તું મને ‘તોફાની છોકિો’ કિીને બિાિ કાઢ ેછ.ે 
િંુ થોડો પ્ણ અવાજ કરં તો તું મને લઢ ેછ,ે 

‘જોતો નથી, બાપુ કામ કિે છ?ે’ 
આખો રદવસ લખ, લખ કિવામાં શી મઝા આવતી િશે? 

િંુ બાપુની પેન ક ેપેશ્ન્સલ લઈને એમની જ નોટમાં, એમની જ માફક, 
ક ખ, ગ, ઘ, લખું તયાિે તું કમે માિા પિ ગુસસો કિે છ?ે 

બાપુ લખે છ ેતો મા, તું એમને એક શબદ પ્ણ કિેતી નથી!

 (આગળ)

The Crescent Moon 
Authorship

You say that father writes a lot of books, 
but what he writes I don’t understand. 
He was reading to you all the evening, 

but could you really make out what he meant? 
What nice stories, mother, you can tell us! 
Why can’t father write like that, I wonder? 

Did he never hear from his own mother 
stories of giants and fairies and princesses? 

Has he forgotten them all? 
Often when he gets late for his bath 

you have to go and call him a hundred times. 
You wait and keep his dishes warm for him, 

but he goes on writing and forgets. 
Father always plays at making books. 
If I ever go to play in father’s room, 

you come and call me, 
“what a naughty child!” 

If I make the slightest noise, you say, 
“Don’t you see that father’s at his work?” 

What’s the fun of always writing and writing? 
When I take up father’s pen or pencil 

and write upon his book just as he does, - 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, - 

why do you get cross with me, mother? 
You never say a word when father writes.

(continued)
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બાપુ ઢગલો કાગળ બગાડ ેએનો તને વાંધો નથી. 
પ્ણ િંુ િોડી બનાવવા એક પ્ણ કાગળ લઉં તો તું કિે છ,ે 

‘છોકિા, તું બિુ ધમાલ કિે છ!ે’ 
અને બાપુ કાગળની બંને બાજુ કાળા, કાળા ધબબા પાડીને  

અનેક કાગળો બગાડ ેછ ેતેનું શું?

When my father wastes such heaps of paper, 
mother, you don’t seem to mind at all. 

But if I take only one sheet to make a boat with, 
you say, “Child, how troublesome you are!” 

What do you think of father’s spoiling sheets and sheets 
of paper with blackmarks all over on both sides?

સમાલોચક 
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મા, તું મને કિીશ ક ેકમે તું ચૂપચાપ નીચે જોઈને બેસી િિી છુ?ં 
ખુલ્ી બાિીમાંથી વિસાદ આવે છ ેઅને તું આખી ભીની થઈ ગઈ છુ,ં 

તેનો પ્ણ તને ખયાલ નથી! 
તેં સાંભળ્ું? ચાિના ડકંા વાગયા – 

ભાઈ િમ્ણાં લનશાળેથી છૂટીને આવશે. 
તને શું થયું છ?ે તું કમે આટલી જુદી લાગે છ?ે 

આજ ેતને બાપુનો કાગળ નથી મળ્ો? 
મેં ટપાલીને આખો થેલો ભિીને  

આખા ગામના કાગળો લાવતા તો જોયો િતો. 
ફકત બાપુના જ કાગળો તે પોતાને વાંચવા માટ ેિાખતો લાગે છ.ે 

મને લાગે છ ેક ેટપાલી લુચચો છ.ે 
પ્ણ માિી વિાલી મા, તું મનમાં ન લાવતી. 

બાજુના ગામમાં કાલે બજાિ ભિાશે. 
તાિી બાઈને મોકલીને થોડા કાગળો અને પેન મંગાવી લેજ.ે 

પછી િંુ જાતે જ બાપુના બધા કાગળો લખીશ –એક પ્ણ ભૂલ લવના – 
 ક થી પ સુધી. 

પ્ણ મા, તું કમે િસે છ?ે 
તને લાગે છ ેક ેિંુ બાપુ જવેું સિસ નિીં લખી શકુ?ં 

પ્ણ તું જોજ,ે િંુ સિસ લીટી દોિી, સાિા, મોટા અષિિે લખીશ. 
અને લખયા પછી – િંુ કાંઈ મૂિખ નથી ક ે

બાપુની જમે એ કાગળ લુચચા ટપાલીના થેલામાં નાંખું! 
િંુ તો તિત જ એ કાગળ જાતે તાિી પાસે લઈ આવીશ. 

અને એનો અષિિે અષિિ વાંચવામાં તને મદદ કિીશ. 
િંુ જાણં છુ ંક ેટપાલી સિસ કાગળો તને નથી આપતો.

The Crescent Moon 
The Wicked Postman

Why do you sit there on the floor so quiet and silent, 
tell me, mother dear? 

The rain is coming in through the open window, 
making you all wet, and you don’t mind it. 

Do you hear the gong striking four? 
It is time for my brother to come home from school. 
What has happened to you that you look so strange? 

Haven’t you got a letter from father today? 
I saw the postman bringing letters in his bag 

for almost everybody in the town. 
Only, father’s letter he keeps to read himself. 

I am sure the postman is a wicked man. 
But don’t be unhappy about that, mother dear. 

Tomorrow is market day in the next village. 
You ask your maid to buy some pens and papers. 

I myself will write all father’s letters; 
you will not find a single mistake. 
I shall write from A right upto K. 
But, mother, why do you smile? 

You don’t believe that I can write as nicely as father does! 
But I shall rule my paper carefully, 

and write all the letters beautifully big. 
When I finish my writing, 

do you think I shall be so foolish as father 
and drop it into the horrid postman’s bag? 
I shall bring to you myself without waiting, 

and letter by letter help you to read my writing. 
I know the postman does not like 
to give you the really nice letters.

વયાકુલ – લશશુ – 1903
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અંત

મા, માિો જવાનો સમય થઈ ગયો, િંુ જાઉં છુ.ં 
એકાકી પિોઢના આછા થતા અંધકાિમાં 

તું માિે માટ ેચાદિ પિ િાથ ફેલાવીશ, તો િંુ કિીશ, 
‘મા, િંુ અિીં નથી.’ 

િંુ પવનની આછી લિેિ બનીશ અને તને વિાલથી પંપાળીશ. 
પા્ણીમાં િંુ પિપોટો બનીશ 

અને જયાિે તું નિાશે તયાિે તને વાિંવાિ ચૂમીશ. 
તોફાની િાત્રે, પાંદડા પિ પડતાં વિસાદનાં ફોિામાં  

તને માિી કાલી બોલી સંભળાશે. 
વીજપ્રકાશે બાિીમાંથી મારં લખલલખલાટ િાસય ફેલાશે. 

જો તું માિા લવચાિો કિતી મોડ ેસુધી જાગીશ  
તો તાિકગ્ણમાં બેઠો બેઠો િંુ તાિે માટ ેિાલિડુ ંગાઈશ. 

એકાદ ચંદ્રરકિ્ણ પિ બેસી  
ચૂપચાપ આવીને તાિા વષિ:સથળ પિ સૂઈ જઈશ. 

સવપન બનીને 
 િંુ તાિા પોપચાંમાંથી તાિી ઊંઘના ઊંડા્ણમાં ઘૂસી જઈશ 

અને જયાિે તું ચમકીને જાગશે અને આસપાસ જોશે  
તયાિે ચમકતા આલગયાની જમે િંુ ઊડી જઈશ. 

પૂજાના ઉતસવે આસપાસના બાળકો ઘિમાં િમવા આવશે 
તયાિે િંુ વાંસળીના સંગીતમાં ભળીને 
આખો રદવસ તાિા િૈયામાં ધબકીશ. 

માશી જયાિે પ્રસાદ લાવીને પૂછ ેક,ે‘બિેન, બાળક કયાં છ?ે’  

તો એને િળવેથી કિેજ ેક,ે 
‘એ તો માિી આંખોમાં, અંતિમાં, આતમામાં છ.ે’

The Crescent Moon 
The End

It is time for me to go, mother; I am going. 
When in the paling darkness of the lonely dawn 

you stretch out your arms for your baby in the bed, 
I shall say, “Baby is not there!”-mother, I am going. 

I shall become a delicate draught of air and caress you; 
and I shall be ripples in the water when you bathe, 

and kiss you and kiss you again. 
In the gusty night when the rain patters on the leaves 

you will hear my whisper in your bed, 
and my laughter will flash with the lightening 

through the open window into your room. 
If you lie awake, 

thinking of your baby till late into the night, 
I shall sing to you from the stars, “Sleep mother, sleep.” 
On the straying moonbeams I shall steal over your bed,     

and lie upon your bossom while you sleep. 
I shall become a dream, 

and through the little opening of your eyelids 
I shall slip into the depths of your sleep; 

and when you wake up and look around startled, 
like a twinkling firefly I shall flit out into the darkness. 

When, on on the great festival of puja, 
the neighbours’ children come and play about the house, 

I shall melt into the music of the flute 
and throb in your heart all day. 

Dear auntie will come with puja-presents and will ask, “Where 
is our baby, sister?” 

Mother, you will tell her softly, 
“He is in the pupil of my eyes, he is in my body 

and in my soul.”

લબદાય - લશશુ-1903
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તે જતી િિી તયાિે અંધાિી િાત િતી અને બધાં સૂતાં િતાં. 
અતયાિે પ્ણ અંધાિી િાત છ ેઅને િંુ તેને બોલાવું છુ.ં 

‘પાછી આવ, વિાલી, દુલનયા ઊંઘે છ ે 
અને તાિાઓ એકબીજાને જોઈ િહ્ા છ ે 

તયાિે તું ષિ્ણાધતુ માટ ેઆવી જઈશ તો કોઈને ખબિ નિીં પડ.ે’ 
તે જતી િિી તયાિે વસંતની શરૂઆત િતી 

અને ઝાડ પિ નવી કલળ ખીલી િતી. 
અતયાિે ફૂલો લખલયાં છ ેઅને િંુ તેને બોલાવું છુ.ં 

‘પાછી આવ, વિાલી, છોકિાઓ ભેગાં થઈને ફૂલોથી િમે છ.ે 
અને તું આવીને એકાદ ફૂલ લઈશ તો કોઈને ખબિ નિીં પડ‘ે 

જ ેલોકો િમતા િતા તે િજી પ્ણ િમે છ.ે જીવન છૂટ ેિાથે વિેંચે છ.ે 
િંુ તેમની વાતો સાંભળું છુ.ં અને તેને બોલાવું છુ,ં 

‘પાછી આવ, માિી વિાલી, માનું હૃદય પ્રેમથી ભિેલું છ ે 
અને તેમાંથી તું એકાદ ચુંબન ચુપકથેી લઈ લઈશ તો કોઈને વાંધો નથી.’

The Crescent Moon 
The Recall

The night was dark when she went away, 
and they slept. 

The night is dark now, and I call for her, 
‘Come back, my darling; the world is asleep; 

and no one would know, if you came for a moment 
while stars are gazing at stars.’ 

She went away when the trees were in bud 
and the spring was young. 

Now the flowers are in high bloom and I call, 
‘Come back, my darling. 

The children gather and scatter flowers in reckless 
sport. And if you come 

and take one little blossom no one will miss it.’ 
Those that used to play are playing still, 

so spendthrift is life. 
I listen to their chatter and call, 

‘Come back, my darling, 
for mother’s heart is full to the brim with love, 

and if you come to snatch only one little kiss from her 
no one will grudge it.’

આકુલ આહવાન 

લશશુ-1903
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જુઈ, આ સફેદ જુઈના ફૂલો! 
મને આછો, આછો યાદ છ ેએ રદવસ, 

જયાિે પિેલી વાિ િાથમાં લીધા િતા જુઈ – સફેદ જુઈના ફૂલો! 
મને ખૂબ ગમે છ ેતડકો, આકાશ અને િરિયાળી ધિતી. 

મધિાતના અંધકાિમાં સાંભળી છ ેમેં પ્રવાિી ગુંજાિવ કિતી નદી. 
પ્રેમીને સવીકાિવા ઘૂંઘટને ઊંચકતી નવવધૂ જવેા  

લનજ તુન મેદાનમાં િસતાના વળાંક પિ શિદના સૂયાતુસત મેં માણયા છ.ે 

અને છતાં યે બાળપ્ણમાં િાથમાં ધિેલા  
પિેલા સફેદ જુઈના ફૂલોની મીઠી યાદ િજી તાજી છ.ે 

માિા જીવનમાં આવયા છ ેઆનંદના રદવસો, 
િસી ખુશીમાં વીતી છ ેકટેલી યે ઉતસવની િાતો. 

વષાતુની વાદળઘેિી સવાિે ગાયા છ ેમેં ફુિસદના ગીતો. 
લપ્રયતમે ગૂંથેલી બકુલમાળા પિેિીને વીતાવી છ ેમેં સાંજો. 
ને તો યે માિા બાળપ્ણમાં તાજા, સફેદ જુઈના ફૂલોના 

માિા િાથના પિેલા સપશતુની મીઠી યાદ આજ ેયે માિા િૈયામાં તાજી છ.ે

The Crescent Moon 
The First Jasmines

Ah, these jasmines, these white jasmines! 
I seem to remember the first day 

when I filled my hands with these jasmines, 
these white jasmines. 

I have loved the sunlight, the sky and the green earth; 
I have heard the liquid murmur of the river 

through the darkness of midnight; 
Autumn sunsets have come to me at the bend of a road 

in the lonely waste, 
like a bride raising her veil to accept her lover. 

Yet my memory is still sweet with the first white 
jasmines that I held in my hand when I was a child. 

Many a glad day has come in my life, 
and I have laughed with merrymakers on festival nights. 

On grey mornings of rain 
I have crooned many an idle song. 

I have worn round my neck 
the evening wreath of bakula woven by the hand of love. 

Yet my heart is sweet 
with the memory of the first fresh jasmines 

that filled my hands when I was a child.

સનેિસમૃલત 

લશશુ
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તાિી ડાળીમાં માળો બાંધતાં પંખીઓ, જ ેિવે તને મૂકીને જતાં િહ્ાં છ,ે 
તેમની જમે, ઓ તળાવની પાળે ઊભેલા જટા જવેી ઘટાવાળા વટવૃષિ, 

તું પ્ણ પેલા નાના બાળકને ભૂલી ગયો છુ?ં 
એ બાિીમાં બેસીને 

કવેા આચિયતુથી તાિા નીચે ભૂતળમાં જતાં મૂલળયાના ગુંચળાને જોઈ િિેતો, 
એ તને યાદ છ?ે 

સ્ત્રીઓ તળાવમાં તેમના ઘડા ભિવા આવતી  
અને તાિો લવશાળ, કાળો પડછાયો પા્ણી પિ સળવળતો –  

જા્ણે જાગવા મથતી લનદ્રા! 
તડકો નાચતો તળાવના તિંગ પિ – 

જા્ણે નાની, ચપળ, ચંચળ, શાળ – વ્ણતી સુવ્ણતુ શેલું! 
બે બતક, ઘાસછાયા તળાવમાં તેમના પડછાયા પિ તિતા  

અને બાળક શ્સથિ બેસીને લવચાિતો. 
એને પવન બનીને તાિી ડાળી વચચે સિવું િતું 

પડછાયો બની, ચઢતા રદવસે તાિા પા્ણી પિ લવસતિવું િતું,  
પંખી બની, તાિી ઊંચામાં ઊંચી ડાળી પિ બેસવું િતું  
અને બતક બની, ઘાસ અને છાયાની વચચે તિવું િતું.

The Crescent Moon 
The Banyan Tree

O you shaggy-headed banyan tree 
standing on the bank of the pond, 
have you forgotten the little child, 

like the birds that have nested in your branches 
and left you? 

Do you not remember how he sat at the window 
and wondered at the tangle of your roots 

that plunged underground? 
The women would come to fill their jars in the pond, 
and your huge black shadow would wriggle on the 

water like sleep struggling to wake up. 
Sunlight danced on the ripples like restless tiny shuttles 

weaving golden tapestry. 
Two ducks swam by the weedy margin 

above their shadows, 
and the child would sit still and think. 

He longed to be the wind 
and blow through your rustling branches, 

to be your shadow and lengthen with tha day 
on the water, to be a bird and perch on your topmost 

twig, and to float like those ducks 
among the weeds and shadows.

પુિા્ણો વટ 

લશશુ
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આ નાનકડા હૃદયને આલશષ આપજો, 
આ શ્વેત, શુદ્ધ આતમાને, જ ેસવગતુનું ચુંબન આપ્ણી 

ધિતી પિ લઈ આવયો છ.ે 
એને ગમતો પ્રકાશ સૂયતુનો 

એને ગમતો ચિેિો એની માનો. 
ન જા્ણતો એ ધૂળને લધક્ાિતા 
ન દોડતો એ સોનાને સવીકાિવા 

ચાંપજો એને છાતી સિસો અને આલશષ એને આપજો. 
આ અગલ્ણત ચોકઠાની દુલનયામાં એ આવયો છ.ે 

મને નથી ખબિ ક ેએ્ણે કવેી િીતે તમને ટોળામાંથી 
પસંદ કયાતુ અને તમાિી પાસે આવીને, િાથ પકડીને િસતો પૂછો. 

એ તો િસતો, િસતો, વાતો કિતો, મનમાં જિાયે  
શક કયાતુ લવના તમાિા લવશ્વાસે તમને અનુસિશે. 

એનો લવશ્વાસ સાચવજો, 
એને સાચે િસતે દોિજો 

અને એને આલશષ આપજો. 
એના માથા પિ તમાિો િાથ મૂકી પ્રાથતુના કિજો 

ક ે
નીચેથી પ્રચંડ મોજાંની િલચલ મચે, 

તો ઉપિથી આવતો શ્વાસ એના સઢમાં પવન ભિીને 
એને શાંલતના સથાને લઈ જાય. 

તમાિી અધીિાઈમાં એને ભૂલતા નિીં, 
તમાિા હૃદયમાં સથાપીને એને આલશષ આપજો.

The Crescent Moon 
Benediction

Bless this little heart, this white soul 
that has won the kiss of heaven for our earth. 

He loves the light of the sun, 
he loves the sight of his mother’s face. 
He has not learned to despise the dust, 

and to hanker after gold. 
Clasp him to your heart and bless him. 

He has come into this land of an hundred cross-roads. 
I know not how he chose you from the crowd, 

came to your door, 
and grasped your hand to ask his way. 

He will follow you, laughing and talking, 
and not a doubt in his heart. 

Keep his trust, lead him straight and bless him. 
Lay your hand on his head, 

and pray 
that though the waves underneath grow threatening, 
yet the breath from above may come and fill his sails 

and waft him to the haven of peace. 
Forget him not in your hurry, 

let him come to your heart and bless him.

આલશબાતુદ 

લશશુ-1903
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દીકિા, માિે તને ભેટ આપવી છ.ે 
દુલનયાના પ્રવાિમાં આપ્ણે વિી િહ્ા છીએ. 

આપ્ણા પ્રવાિ ફંટાશે અને પ્રેમ ભુલાશે. 
પ્ણ તાિા રદલને િંુ ભેટથી ભોળવવા નથી માંગતો. 

તાિી ઉંમિ કુમળી છ ેઅને િસતો લાંબો છ.ે 
અમાિા પ્રેમનો એક ઘૂંટડો પીને તું આગળ દોડ ેછ.ે 

તાિા સાથીઓ ઘ્ણા છ ેઅને િસપ્રદ ષિ્ણો તાિી સામે છ.ે 
સંધયાકાળે અમાિી પાસે સમય પૂિતો છ ે

–ગત રદવસોને ગ્ણવાનો 
 અને જ ેકાયમને માટ ેગુમાવયું છ ેતેને સપ્રેમ યાદ કિવાનો.

નદી ગીતો ગાતી, બંધનોને તોડતી, ખળખળ વિી જાય છ.ે 
પવતુત યાદોને વાગોળતો, પ્રેમથી નદીના પ્રવાિને નીિખી િિે છ.ે

The Crescent Moon 
The Gift

I want to give you something, my child, 
for we are drifting in the stream of the world. 

Our lives will be carried apart, and our love forgotten. 
But I am not so foolish as to hope 

that I could buy your heart with my gifts.

Young is your life, your path long, 
and you drink the love we bring you at one draught 

and turn and run away from us. 
You have your play and your play-mates. 

What harm is there if you have no time or thought for us.

We, indeed, have leisure enough in old age 
to count the days that are past, 

to cherish in our hearts what our hands have lost forever.

The river runs swift with a song, 
breaking through all barriers. 

But the mountain stays and remembers, 
and follows her with his love.

ઉપિાિ 

લશશુ-1903
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–63–

િતો પ્રેમનો વાસ માિા આવાસે, 
ખોલીને બાિણં, ચાલી ગયો તે અનાયાસે. 
આવશે, અંલતમ અલતલથ લનશ્ચિત આવશે, 

આવીને તે દીપક બુઝાવશે 
અને મને બેઘિ તાિાના માગષે એના િથમાં લઈ જશે. 

તયાં સુધી માિા દ્ાિ ખુલ્ા િિેશે, 
સાંધય આિતીના અંતે, શાંત થતા ઘંટાિવે, 

દિવાજથેી એ મને બોલાવશે. 
બાિણં ખોલીને જતાં, જતાં કહ્ું િતું માિા પ્રેમે, 

‘બીજુ ંકોઈ આવશે જરૂિ, 
ફૂલોમાંથી કાંટા કાઢી, એને ધિાવવા િાિ તૈયાિ િાખજ.ે’

The Fugitive- 1919? 
-63-

Love dwelt in my house, 
but he opened the door and went away. 
The one last guest who must come now 

will put out the lamp and take me in his chariot 
to drive me through the path of the homeless stars. 

I shall keep my door open till then, 
and let him beckon me from the gate 

when the bell is silent at the end of the evening worship. 
For love whispered to me 

when in the night he unbarred the door to depart, 
‘There is another to come.’ 

And he added, 
‘Pluck out the thorns from your flowers 

and make ready your garland to crown him.’

પ્રેમે એસેલછલ 

સમિ્ણ-3-1903
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માિા ઘિનો ખૂ્ણે ખૂ્ણો શોધયો પ્ણ તે ન મળી. 
મારં ઘિ તો નાનકડુ ંછ ેઅને એમાંથી ખોવાયેલું પાછુ ંમળવું મુશકલે છ.ે 

પ્ણ તાિો મિેલ તો, લવિાટ છ,ે માિા નાથ, 
એને શોધતા, આવયો છુ ંિંુ તાિે દ્ાિે, 

કોઈ આશા, કોઈ સુખ, કોઈ અશ્ુસભિ મુખ 
જયાંથી અદૃશય નથી તે શાશ્વતને આિે િંુ આવયો છુ.ં 

ઝબોળો માિા ખાલીપાને સંપૂ્ણતુતાના સાગિમાં. 
ફિી એકવાિ પેલા ખોવાયેલા મીઠા સપશતુનો અનુભવ થવા દો 

સમસત લવશ્વમાં.

Gitanjali 
-87-

In desperate hope 
I go and search for her in all the corners of my room; 

I find her not. 
My house is small 

and what once has gone from it can never be regained. 
But infinite is thy mansion, my lord, 

and seeking her I have come to thy door. 
I stand under the golden canopy of thine evening sky 

and I lift my eager eyes to thy face. 
I have come to the brink of eternity 

from which nothing can vanish - 
no hope, no happiness, no vision of a face                seen 

through tears. 
Oh, dip my emptied life into that ocean, 

plunge it into the deepest fullness. 
Let me for once feel that lost sweet touch 

in the allness of the universe.

આમાિ ઘિે તે આિ નાિી 

સમિ્ણ-૫-1903
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તાિા મોતથી માિી બિાિના સવતુસવને માટ ેતું ગુજિી ગઈ, 
દુલનયાને માટ ેતું અલોપ થઈ ગઈ, 
નવો જન્મ લેવા માિા દુ:ખમાં,  

અને મને લાગયું ક ેઆવી સંપૂ્ણતુતા માિા જીવનમાં. 
સ્ત્રી અને પુરૂષ એક બન્યા કાયમ માટ ેમાિામાં.

Lover’s Gift 
-44-

When in your death you died to all that was outside me, 
vanishing from the thousand things of the world, 

to be fully reborn in my sorrow, 
I felt that my life had grown perfect, 

the man and woman becoming one in me forever.

અપનાિ માઝે આલમ 

સમિ્ણ-12-1903
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મૃતયુ, તાિી પાછળ તું મૂકતું ગયું, માિા જીવનમાં શાશ્વતની ઘેિી લનિાશા. 
તાિી લવદાયના સાંધયિંગોથી તેં િંગી માિી લવચાિોની લષિલતજો  

અને ધિતીથી પ્રેમના સવગતુનો કોયયો એક નવો િસતો. 
તાિા િાથમાં ઝૂલતા, જીવન અને મૃતયુ એક થતા, લગ્નબંધને માિામાં. 

જયાં આિંભ અને અંત એક થાય છ ેતયાં તાિો દીપક પ્રગટાવી,  
 ઝરખે ઊભી િિીને,  

તેં ખોલેલા દિવાજથેી માિી દુલનયાને જતી જોઈ િિેતી. 
માિે મોઢ ેમોતનો પયાલો તું ધિતી અને તેમાં તાિા પયાલાનું જીવન ભિતી.

Lover’s Gift 
-43-

Dying, you have left behind you 
the great sadness of the Eternal in my life. 

You have painted my thought’s horizon 
with the sunset colours of your departure, 

leaving a track of tears across the earth to love’s heaven. 
Clasped in your dear arms, 

life and death united in me in a marriage bond. 
I think I can see you watching there in the balcony 

with your lamp lighted, 
where the end and the beginning of all things meet. 

My world went hence through the doors that you opened 
-you holding the cup of death to my lips, 

filling it with life from your own.

તુમી મોિ જીબનેિ માઝે 

સમિ્ણ-13-1903
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લપ્રયે, 
મૃતયુના અનુપમ સૌંદયતુથી તેં મારં જીવન ભિી દીધું. 

તાિી લવદાયના િંગોમાં  
માિા બધા જ લવચાિો અને સવપનો િંગાઈ ગયા છ.ે 

જીવનના અંલતમ સૂયાતુસતે આંસુમાંથી દેખાતા ઝાંખા પ્રકાશમાં 
સવગતુની ઝાંખી થાય છ.ે 

તાિાજરડત પ્રેમના આકાશ ચુંબનની જયોત 
નીચે ઊતિી દુલનયાની વેદનાનો વૈભવ અજવાળે છ.ે 

લપ્રયે, 
જીવન અને મૃતયુને તેં માિે માટ ેએક 

વ્ણ ઊકલયા આચિયતુ લચહન બનાવી દીધા છ.ે

Poems 
-31-

Love, thou hast made great 
my life with death’s magnificence, 

and hast tinted all my thoughts and dreams 
with radiant hues of thy farewell rays. 
The tear-washed limpid light reveals 

at life’s last sunset-point the hints of Paradise, 
where descending flame of Kiss 

from starry sphere of love 
lights the sorrows of our earth 

to splendour of their end, 
in one blazing ecstasy of uttermost extinction. 

Love, thou hast made one vast wonder 
Life and Death for me.

તુમી મોિ જીબનેિ માઝે 

સમિ્ણ-13-1903
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વસંતે ઘ્ણીવાિ આપ્ણા બાિ્ણે ટકોિા માયાતુ િતા, 
–તે વખતે િંુ વયસત િતો અને તેં બાિણં ખોલયું ન િતું. 

આજ ેિંુ એકલો ઉદાસ હૃદયે બેઠો છુ ં 
અને વસંત ફિીવાિ બાિ્ણે ટકોિા માિે છ.ે 

તેને કવેી િીતે પાછી મોકલવી તે િંુ નથી જા્ણતો. 
તે જયાિે આપ્ણને આનંદનો તાજ પિેિાવવા આવી િતી  

તયાિે આપણં બાિણં બંધ િતું. 
આજ ેજયાિે તે ગમગીનીની ભેટ લઈને આવી છ ે 

તયાિે તેનું સવાગત કિવું જોઈએ.

Lover’s Gift 
-32-

Many a time when the spring day knocked at our door 
I kept busy with my work and you did not answer. 

Now when I am left alone and heartsick 
the spring day comes once again, 

but I know not how to turn him away from the door. 
When he came to crown us with joy the gate was shut, 

but now when he comes with his gift of sorrow 
his path must be open.

યે ભબે િમની રૂપે 

સમિ્ણ-22-1903
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જમે ધૂલળયા રદવસમાં પ્રસિેલા વયથતુ વયય અને માનિાલનના લનશાન 
 સંધયાના આછા પ્રકાશમાં ઘુંઘટની ઘડીમાં સમાઈ જાય છ ે 

તેમ જ લપ્રયતમા, 
તને ગુમાવવાથી મને થતી વયથા,  

માિા જીવન પિ એક સુવ્ણતુજરડત મૌન બનીને પથિાઈ જાય છ.ે 
જમેાં વેદના અને શાંલત એક સાથે ગવાય છ,ે  

તેવી તાિા સમિ્ણની અંતિીન બંદીશથી સતબધ થયેલી  
સાંજના લવશાળ ફલકમાં બધી જ વાંકીચૂંકી તડ અને લવકૃલત,  

બધાં જ અથતુિીન, વેિાયેલા ટુકડા, ભંગાિ અને અવશેષો સમાઈ જાય છ.ે

Poems 
-32-

As the tender twilight covers in its fold of dusk-veil 
marks of hurt and wastage 

from the dusty day’s prostration, 
even so let my great sorrow for thy loss, Beloved, 

spread one perfect golden-tinted silence 
of its sadness o’er my life. 

Let all its jagged fractures and distortions, 
all unmeaning scattered scraps and wrecks 

and random ruins, merge in vastness of some evening 
stilled with thy remembrance, 

filled with endless harmony of pain and peace united.

સમિ્ણ-24-1903
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ઊભિાતું કયું આ ગીત માિા જીવને, 
માત્ર િંુ જાણં અને મારં મન જા્ણે. 

િંુ િાિ જોઉં કોની અને શાને,  
માત્ર િંુ જાણં અને મારં મન જા્ણે. 

લમત્રની જમે, સવાિનું શ્સમત છલકાતું માિે દ્ાિે, 

ફૂલની જમે, સાંજનું ખિી પડવું વનની ધાિે, 
વાંસળીનું સંગીત લિેિાતું િવામાં, સાંજ ેઅને સવાિે, 

એનાથી થતા લવચાિ બેધયાન મનમાં માિે. 
આ છ ેગીત કયું અને વગાડ્ું એ કો્ણે, 

 માત્ર િંુ જાણં અને મારં મન જા્ણે.

Poems 
-35-

What is this melody that overflows my life, 
only I know and my heart knows. 

Why I watch and wait, what I beg and from whom, 
only I know and my heart knows. 

The morning smiles like a friend at my gate, 
the evening droops down like a flower 

by the edge of the woods. 
The flute music floats 

in the air in the dawn and in the dusk. 
It beguiles my thoughts away from my toils. 

What is this tune and who plays it ever, 
only I know and my heart knows.

રક સુિ બાજ ે આમાિ પ્રા્ણે – 1904
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માિી આંખ સામે ઊભા િિી, 
તાિી નજિના સપશતુથી માિા ગીતની જયોત જલાવ. 

તાિા તાિાઓ વચચે ઊભા િિી, 
તેમના પ્રકાશમાં મને શોધવા દે માિો પ્રદીપ્ત પ્રાથતુના દીપક. 

દુલનયાના આંગ્ણે ઊભેલી પૃથવી છ.ે 
તાિા િસતે તે્ણે લબછાવેલી િરિયાળી પિ ઊભા િિી 
તેના પ્ણતુપુષપોમાં મને માિા પ્ર્ણામનો સપશતુ કિવા દે. 

માિા અંતિની એકાકી સાંજ ેઊભા િિી 
તેના એકાંતનો ખોબો ભિી દે. 

અને 
મને પીવા દે, તાિો અનંત પ્રેમ.

Crossing 
–54–

Stand before my eyes, 
and let thy glance touch my songs into a flame. 

Stand among thy stars 
and let me find 

kindled in their lights my own fire of worship. 
The earth is waiting at the world’s wayside; 

Stand upon the green mantle 
she has flung upon thy path; 

and let me feel in her grass and meadow flowers 
the spread of my own salutation. 

Stand in my lonely evening 
where my heart watches alone; 

fill her cup of solitude, 
and let me feel in me the infinity of thy love.

દાંડાઓ આમાિ આંલખિ આગે - ૧૯૦૪ 

બ્હસંગીત-2, ગીતલબતાન-પૂજા–101
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દ્રઢ લનચિય િાખ માિા હૃદય, રદવસ જરૂિ ઉઘડશે. 
વચનનું બીજ ઢબૂિાયું છ ેઊંડ,ે અંકુિ જરૂિ ફૂટશે. 

કલળની જમે લનદ્રાનું િાદતુ જરૂિ લખલશે પ્રકાશે 
અને મૌનને એનો સૂિ જરૂિ મળશે. 

રદવસ નથી દૂિ જયાિે તાિો બોજ તાિી ભેટ બનશે 
અને તાિી વેદના તાિો પથ જરૂિ ઊજાળશે.

Crossing 
–12–

Hold thy faith firm, my heart, the day will dawn. 
The seed of promise is deep in the soil, it will sprout. 

Sleep, like a bud, will open its heart to the light, 
and the silence will find its voice. 

The day is near when thy burden will become thy gift, 
and thy sufferings will light thy path.

લનલશરદન ભિસા િાલખસ - ૧૯૦૫  

ગીતલબતાન-સવદેશ–6
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જન્મ સાથતુક માિો ક ેઆ દેશે જન્મ માિો, 
ભલે નથી એના ભંડાિે િાજવી ખજાનો, 
અમૂલય છ ેએના જીવંત પ્રેમનો ખજાનો. 

એના પુષપનો પરિમલ એ જ પિમ ઉપિાિ મમ હૃદયે, 
નથી સુંદિતિ ચંલદ્રકા બીજ ેકયાંયે. 

એના આકાશેથી માિી આંખે વિસયો પ્રથમ પ્રકાશ, 
વીલાતી આંખને અંલતમ દશતુને પ્ણ િો ચુમતો એ જ પ્રકાશ.

Poems 
-38-

Blessed am I that I am born to this land 
and that I had the luck to love her. 

What care I if queenly treasure is not in her store 
but precious enough is for me 
the living wealth of her love. 

The best gift of fragrance to my heart 
is from her own flowers 

and I know not where else shines the moon 
that can flood my being with such loveliness. 

The first light revealed to my eyes was from her own sky 
and let the same light kiss them 
before they are closed for ever.

સાથતુક જનમ આમાિ 

સવદેસ-1905-ગીત લબતાન
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સૂકા નદીના પટમાં આખિે આવયું છ ેપૂિ, 
બોલાવી નાલવકને, કાપીને બંધન, િંકાિો િોડીને દૂિ. 

વીતાવયા સુસત રદવસો રકનાિે, તેનું ઋ્ણ થયું છ ેભાિે. 
લમત્રો, િાથે િલેસા ઊઠાવો, 

લંગિ ઊપાડો અને સઢ ચઢાવો 
ને જ ેથવાનું િોય તે થવા દો.

Poems 
-39-

The flood, at last, 
has come upon your dry river-bed. 

Cry for the boatman, 
cut the cordage, 
launch the boat. 

Take your own oars, my comrades, 
your debt has grown heavy, 

for you have spent idle days at the landing, 
hesitating to buy and sell. 

Pull up the anchor, 
set the sails, 

let happen what may.

એબાિ તોિ મિા ગાંગે 

સવદેસ -1905
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-41-

તને પાગલ કિેશે તેઓ, 
ચૂપ િિીને િાિ જો. 

તાિા માથા પિ ધૂળ ફેંકશે તેઓ, 
કાલની િાિ જો – તાજ લઈને આવશે તેઓ 

બેસશે અતડા, ઊંચા લસંિાસને તેઓ, 
કાલની િાિ જો – નત મસતક ેનીચે આવશે તેઓ..

Poems 
-41-

They call you mad. 
Wait for tomorrow and keep silent. 
They throw dust upon your head. 

Wait for tomorrow. 
They will bring their wreath. 

They sit apart in their high seat. 
Wait for tomorrow. 

They will come down and bend their head.

જ ે તોિે પાગલ બલે 

સવદેસ-1905
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િે પ્રભુ, માિા દેશના વાયુ, જળ, સથળ અને ફળ મીઠા િજો. 
િે પ્રભુ, માિા દેશના વન, ઘિ, બજાિ અને ખેતિ સભિ િજો. 
િે પ્રભુ, માિા દેશના આશા, વચન, કમતુ અને શબદ સતય િજો. 

િે પ્રભુ, માિા દેશના બાળકોના હૃદયમાં અને જીવનમાં એકતા િજો.

Poems 
-43-

Let the earth and the water, the air and the fruits 
of my country be sweet, my God. 

Let the homes and marts, the forests and fields 
of my country be full, my God. 

Let the promises and hopes, the deeds and words 
of my country be true, my God. 

Let the lives and hearts of the sons and daughters 
of my country be one, my God.

બાંગલાિ માટી, બાંગલાિ જોલ 

સવદેસ -1905
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આ બજાિના િસતે, બાંરયું મારં ઘિ કો્ણે? 
બંધાતી તેમની સામાન ભિેલી િોડી, માિા ઝાડની પડખે. 

આવતા અને જતા તેઓ, મન ફાવે તયાં ફિતા. 
બેઠો, બેઠો જોતો િંુ તેમને, સમય માિો વીતતો. 

તેમને લવદાય િંુ કમે કિી શકુ?ં 
અને આમને આમ પસાિ થતા રદવસો. 

િાત રદવસ સંભળાતો પગિવ માિા દ્ાિે, 
‘િંુ નથી જા્ણતો તમને’ – વયથતુ માિા લચતકાિે. 

કોઈને જા્ણતી આંગળી માિી, તો કોઈને નાલસકા માિી, 
કોઈક માિા િકતના પરિલચત, તો કોઈ માિા શમ્ણાના પરિલચત. 

તેમને િંુ લવદાય કમે કરં? 
િંુ તો બોલાવું છુ,ં ‘આવો, જમેને આવવું િોય તે ભલે આવો.’ 

સવાિે મંરદિમાં આિતી નો ઘંટાિવ–આવતાં તે ધિી પુષપપાત્ર િસતે, 
ગુલાબી ચિ્ણે, પ્રભાત પ્રકાશમાં દીપ્ત મુખે. 

તેમને િંુ લવદાય કમે કરં? 
િંુ તો બોલાવું છુ,ં ‘આવો, માિા બાગમાંથી ફૂલ વી્ણો.’ 

બપોિે મિેલમાં ઘંટ વાગતો–કામ છોડી ટિેલતા શાને માિી વાડ?ે 
લફક્ા, કિમાયેલા ફૂલો તેમના વાળમાં, સૂિ વાંસળીના સુસત. 

િંુ તેમને લવદાય કમે કરં? 
િંુ તેમને બોલાવું છુ,ં ‘આવો લમત્રો, ઠડંક છ ેમાિા ઝાડની છાયામાં.’ 

િાત્રે વનમાં બોલતા તમિા, કો્ણ િળવેથી આવીને ઠોકતું માિા દિવાજા?

(આગળ)

 

The Gardener 
-4-

Ah me, why did they build my home 
by the road to the market town? 

They moor their laden boats near my trees. 
They come and go and wander at their will. 

I sit and watch them; my time wears on. 
Turn them away I cannot. And thus my days pass by. 

Night and day their steps sound by my door. 
Vainly I cry, ‘I do not know you.’ 

Some of them are known to my fingers, 
some to my nostrils, 

the blood in my veins seems to know them, 
and some are known to my dreams. 

Turn them away I cannot. I call them and say, 
‘Come to my house whoever chooses. Yes, come.’ 

In the morning the bell rings in the temple. 
They come with their baskets in their hands. 

Their feet are rosy red. 
The early light of dawn is on their faces. 

Turn them away I cannot. I call them and I say, 
‘Come to my garden to gather flowers. Come hither.’ 

In the midday the gong sounds at the palace gate. 
I know not why they leave their work 

and linger near my hedge. 
The flowers in their hair are pale and faded; 

the notes are languid in their flutes. 
Turn them away I cannot. I call them and say, 

‘The shade is cool under my trees. Come, friends.’ 
At night the crickets chirp in the woods. 

Who is that comes slowly to my door and gently knocks?

(continued)
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સતબધ આકાશ ચોમેિ, નીિવ શાંલત – અબોલ શબદે, 
દેખાતો એક આછો ધુંધળો ચિેિો. 

માિા મૂક અલતલથને િંુ લવદાય કમે કરં? 
જોઈ િિેતો અંધકાિમાં એ ચિેિો ને વીતી જતા કલાકો.

I vaguely see the face, not a word is spoken, 
the stillness of the sky is all around. 
Turn away my silent guest I cannot. 
I look at the face through the dark, 

and hours of dreams pass by.

અબારિતા 

ખેયા-1906
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-46-

આકાશ નીિખી િિેતું એનો નીલ અનંત લવસતાિ અને સવપનો. 
આપ્ણે બેઘિ વાદળો તો એની એક ધૂન માત્ર. 
શાશ્વત પિ ચમકતા િસતાષિિ કાયમી તેમના, 

 આપ્ણા, કામચલાઉ, ષિ્ણમાં ભૂસાતા. 
આપણં કામ છ ેિવાના િંગમંચ પિ આવી વગાડવું આપણં વાલજતં્ર  

અને પીિસવું આપણં િાસય. 
આપ્ણા િાસયમાંથી પ્રગટતો વિસાદ અને ઝંઝાવાત 

–જ ેિસવાની વાત નથી! 
અને છતાં યે સમય પિ આપ્ણો કોઈ જ િક નથી! 

 જ ેશ્વાસે આપ્ણા અશ્સતતવમાં પ્રા્ણ પૂયાતુ 
 તે જ આપ્ણને નામ પ્ણ આપયા પિેલા ફંૂકી દેશે.

Lover’s Gift 
-46-

The sky gazes on its own endless blue and dreams. 
We clouds are its whims, we have no home. 

The stars shine on the crown of Eternity. 
Their records are permanent, while ours are pencilled, 

to be rubbed off the next moment. 
Our part is to appear on the stage of the air 

to sound our tambourines and fling flashes of laughter. 
But from our laughter comes the rain, 

which is real enough, and thunder which is no jest. 
Yet we have no claim upon Time for wages, 

and the breath that blew us into being 
blows us away before we are given a name.

મેઘ 

ખેયા-1906
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-26-

જયાિે વષાતુની સાંજનો પડછાયો નદી ઉપિ પશ્ચિમે વધતા આછા પ્રકાશને 
અનુસિશે, 

જયાિે બચેલા સમયમાં કાંઈ જ ન કિી શકાય, 
તયાિે જો કદાચ તને માિી યાદ આવે, 

તો િંુ તાિે માટ ેગીત ગાઈશ. 
તું બેસજ ેદલષિ્ણ ઝરૂખે એકાકી, 

અંધાિે ઓિડથેી િંુ છડેીશ સંગીત. 
ઢળતી સાંજ ેભીના પાંદડાની ફોિમ બાિીમાંથી આવશે. 

નારિયેળી વને તોફાની પવન ઝંઝાવાત લાવશે. 
દીવાનો પ્રકાશ ઓિડામાં આવતા 

િંુ ચાલયો જઈશ 
અને પછી કદાચ 

તું િાલત્રને સાંભળશે. 
અને સંભળાશે 

મારં ગીત – માિા મૌનમાં

Lover’s Gift 
-26-

If by chance you think of me, 
I shall sing to you when the rainy evening 

loosens her shadows upon the river, 
slowly trailing her dim light towards the west 

- when the day’s remnant is too narrow 
for work or for play. 

You will sit alone in the balcony of the south, 
and I shall sing from the darkened room. 

In the growing dusk 
the smell of the wet leaves 

will come through the window; 
and the stormy winds will become clamorous 

in the coconut grove. 
When the lighted lamp is brought into the room 

I shall go. 
And then, perhaps, you will listen to the night, 

and hear my song when I am silent.

ગાન શોના 
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-22-

આ શિદની સવાિ પ્રકાશના અલતિેકથી થાકી છ.ે 
અને જો તારં ગીત બેસૂરં વાગે તો, 

ઘડીક તાિી વાંસળી મને આપ. 
પ્ણ િંુ તેને મનફાવે તેમ વગાડીશ. 

ઘડીક માિા ખોળામાં મૂકીશ, 
ઘડીક માિા િોઠ ેધિીશ, 

ઘડીક માિી બાજુમાં ઘાસમાં મૂકીશ, 
પછી, ભવય, સતબધ સાંજ ે

ફૂલો ભેગા કિી, તેને માળા પિેિાવીશ, 
તેનામાં સુગંધ પૂિીશ, 

અને દીવો પ્રગટાવી, તેની પૂજા કિીશ. 
પછી િાત્રે તાિી પાસે આવી 

તાિી વાંસળી તને પાછી આપીશ. 
જયાિે એકલો બીજનો ચંદ્ર 
તાિકગ્ણમાં િમતો િોય. 

તયાિે તું એના પિ મધિાતનું સંગીત વગાડજ.ે

Fruit Gathering 
-22-

This autumn morning is tired with excess of light, 
and if your songs grow fitful and languid 

give me your flute awhile. 
I shall but play with it as the whim takes me, 

- now take it on my lap, now touch it with my lips, 
now keep it by my side on the grass. 

But in the solemn evening stillness 
I shall gather flowers, 

to deck it with wreaths, I shall fill it with fragrance; 
I shall worship it with the lighted lamp. 

Then at night I shall come to you 
and give you back your flute. 

You will play on it the music of midnight 
when the lonely crescent moon 

wanders among the stars.

બાંસી 
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તું જો મારં દુ:ખ બનીને આવે  
તો માિે તને ખાસ વિાલથી વળગવું જોઈએ. 
જો તારં મુખ અંધકાિના ઘુંઘટમાં છૂપાયું િોય 

 તો માિે તે ખાસ જોવું જોઈએ. 
તાિા િાથના મૃતયુના પ્રિાિથી માિી ચેતનાની જયોત પ્રજવલલત થશે. 
માિી આંખમાંથી વિેતા આંસુ પ્રાથતુનાપૂવતુક તાિા ચિ્ણસપશતુ કિશે. 

અને માિા િૈયાની વેદના મને કિેશે 
ક ેતું િજી માિો જ છ.ે

Crossing 
-24-

Have you come to me as my sorrow? 
All the more I must cling to you. 
Your face is veiled in the dark, 

all the more I must see you. 
At the blow of death from your hand 

let my life leap up in a flame. 
Tears flow from my eyes 

-let them flow round your feet in worship. 
And let the pain in my breast speak to me 

that you are still mine.

દુઃખમૂલતતુ 
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-39-

ઘ્ણા વખતથી માિે ઘિે કોઈ મિેમાન આવયા ન િતા 
કાિ્ણ મેં દિવાજા બંધ કયાતુ િતા. 

મને િતું ક ેમાિી િાલત્ર એકાકી િશે. 
માિી આંખો ખુલી તો મેં જોયું ક ેઅંધકાિ ગાયબ િતો. 
મેં ઊભા થઈ, દોડીને જોયું તો દિવાજા ખુલ્ા િતા 

અને ખુલ્ા દિવાજામાંથી  
પવન અને પ્રકાશની પતાકા લિેિાતી િતી. 

જયાિે માિા દિવાજા બંધ િતા તયાિે િંુ માિા ઘિમાં બંદી િતો 
અને િંુ ભાગી છૂટવાના લવચાિો કિતો િતો. 
િવે, માિા ખુલ્ા દિવાજ,ે િંુ શાંત બેઠો છુ.ં 

અને તાિા આવવાની િાિ જોઉ છુ.ં 
તેં મને માિી સવતંત્રતાથી બાંધયો છ.ે

Crossing 
-39-

No guest had come to my house for long, 
my doors were locked, my windows barred; 

I thought my night would be lonely. 
When I opened my eyes 

I found the darkness had vanished. 
I rose up and ran and saw 

the bolts of my gates all broken, 
and through the open door 

your wind and light waved their banner. 
When I was a prisoner in my own house, 

and the doors were shut, 
my heart ever planned to escape and to wander. 

Now at my broken gate, 
I sit still and wait for your coming, 

You keep me bound by my freedom.

મુશ્કતપાશ 
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અથતુિીન આનંદથી અંતિ મારં ભિી દે, 
તાિા િાથમાં માત્ર િાથ માિો પકડી લે. 

િાલત્રના અંધકાિમાં માિા હૃદયને તને જમે ગમે તેમ િમાડી લે. 
કોઈ બંધન લવના મને તાિી પાસે બાંધી લે. 
તાિા ચિ્ણ તળે તને સાટિાંગ પ્ર્ણામ કરં, 
આ આકાશ તળે મૌનને ધિીશ મૌન મારં, 

ધિતીને છાતી સિસી લગાડી, િાત સાથે એક થશે અશ્સતતવ મારં. 
વષાતુધાિા ભિી દે આકાશને, એકથી બીજ ેછડે,ે 

ભીના પવને, મસત જુઈ પોતાની સુગંધે, 
વાદળ છાયા તાિા, છાના છાના મિક.ે 

અથતુિીન આનંદથી અંતિ મારં ભિવું માત્ર માિા પૂ્ણાતુનંદે.

Poems 
-45-

For a mere nothing fill me with gladness. 
Only hold my hand in your hand. 

In the deepening night take up my heart 
and play with it as you wish. 

Bind me close to you with nothing. 
I shall spread myself out at your feet and lie still. 

I shall meet silence with silence under this sky. 
I shall become one with the night, 

clasping the earth to my breast. 
Make my life glad with nothing. 

The rains sweep the sky from end to end. 
In the wild wet wind 

jasmines revel in their own perfume. 
The cloud-hidden stars thrill in secret. 

Let me fill my heart to the full 
with nothing but my own depth of joy.

સપશતુસંધયા 
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માિી વી્ણા પિ છડેુ ં િંુ એવા સૂિ, 
જમેાં ભળી જાય દૂિથી છડેાતા તાિા સૂિ. 

સિળ છ,ે સિજ છ,ે 
જાગતું આ સવાિ, પા્ણીનો આ પ્રવાિ, 
પ્ણષે પ્ણષે નીિાિ, વાદળને િંગતો પ્રકાશ, 

નદી રકનાિે પથિાતો ચંદ્ર પ્રકાશ 
ને મધિાતે પડતો વિસાદ. 

માિા ગીતો માટ ેિંુ આવા સાદા અને સભિ સૂિ શોધું છુ.ં 
જમેાં જીવન શી તાજગી અને પ્રવાિ િોય, 

જ ેજગજાિેિ અને સવીકાયતુ િોય. 
પ્ણ માિા તાિ નવા છ ેઅને તેમાં 

નાવીન્યની તીવ્રતા છ.ે 
આથી માિાં ગીતો પવનની માફક લિેિાતા નથી, 
આકાશના પ્રકાશમાં ભળી જઈને ફેલાતા નથી. 

માિા ગીતો એક પ્રયતન બની િિે છ.ે 
અને તેની તિજ તાિા સંગીતની સાથે સુસંગત નથી થતી.

Poems 
-46-

I seek and seek on my harp strings 
the notes that can blend with thine. 

Simple is the awakening of the morning 
and the flow of water, 

simple are the dewdrops on leaves, 
colours in clouds, 

the moonlight on sandbanks of the river 
and showers of rain in the midnight. 

I seek notes for my songs simple and full as these, 
fresh and flowing with life, 

old as the world and known to all. 
But my strings are newly strung 

and they bristle with sharp newness as with spears. 
Thus my songs never have the spirit of the winds, 
they never can mingle with the lights of the sky. 

My effort is an effort 
and my restless strains try hard to drown thy music.

લવચછદે 
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‘બંદી, કિે મને, બાંધયો છ ેકો્ણે તને?’ 
બોલયો બંદી, ‘િતો એ સવામી માિો. 

ધાયુાં મેં ક ેસમૃલદ્ધ અને સત્તામાં સવતુશ્ેષ્ઠ બનું િંુ 
અને પરિગ્િ માિે ખજાને માિા િાજાની સંપલત્તનો. 

લનદ્રાધીન થયો િંુ માિા નાથની શયયામાં 
ને જાગીને જોઉં તો િતો િંુ બંદી માિા જ ખજાનામાં.’ 

‘બંદી, કિે મને બનાવયું કો્ણે આ અતૂટ બંધન?’ 
બોલયો બંદી, ‘ઘડી મેં જ આ સાંકળ, ખૂબ સાવધાનીથી. 

ધાયુાં મેં ક ેમાિી અતુલય શશ્કતથી દુલનયાને બનાવીશ બંદી 
અને મા્ણીશ િંુ માિી મુશ્કત.  

બનાવવા આ સાંકળ, પ્રગટાવી ભીષ્ણ આગ, માયાતુ મેં કૂ્િ આઘાત. 
એક કયાતુ રદવસ િાત. 

અંતે જયાિે કડી બની અતૂટ અને સંપૂ્ણતુ, 
જકડાયો િંુ જ એના બંધને’

Gitanjali                                                              
-31-

‘Prisoner, tell me, who was it that bound you?’ 
‘It was my master,’ said the prisoner. 

‘I thought I could outdo everybody in the world 
in wealth and power, 

and I amassed in my own treasure-house 
the money due to my king. 

When sleep overcame me I lay upon the bed 
that was for my lord, and on waking up I found 

I was a prisoner in my own treasure-house.’ 
‘Prisoner, tell me, 

who was it that wrought this unbreakable chain?’ 
‘It was I,’ said the prisoner, 

‘who forged this chain very carefully. 
I thought my invincible power would hold the world captive 

leaving me in a freedom undisturbed. 
Thus night and day I worked at the chain 

with huge fires and cruel hard strokes. 
When at last the work was done 

and the links were complete and unbreakable, 
I found that it held me in its grip.’

બંદી 

ખેયા-1906
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લપ્રયતમ, પડછાયામાં છૂપાતો બધાંની પાછળ તું કયાં ઊભો છ?ે 
તાિી અવગ્ણના કિી, તને ધક્ો માિી બધાં આગળ ચાલી જાય છ.ે 

િંુ કલાકોથી નજિાણં ધિી, તાિી પ્રતીષિા કરં છુ,ં 
આવતા, જતા બધાં જ એક પછી એક માિા ફૂલો લેતા જાય છ ે

અને માિી થાળી ખાલી થવા આવી છ.ે 
સવાિ વીતી ગઈ અને બપોિ પ્ણ,  

સાંજના ઓળામાં માિી આંખો ઊંઘથી ઘેિાય છ.ે 
ઘિે જતા મા્ણસો માિી સામે િસે છ ેઅને િંુ શિમાઈ જાઉં છુ.ં 

લભખાિ્ણની માફક બેસી, પાલવથી મારં મોં સંતાડુ ંછુ ં
અને જયાિે તેઓ મને પૂછ ેછ ેક ેમાિે શું જોઈએ છ ે 

તયાિે આંખો ઢાળી િંુ ચૂપ બેસી િિંુ છુ.ં 
િંુ કવેી િીતે તેમને કિંુ ક ેિંુ તાિી િાિ જોઉં છુ,ં                                

તેં મને આવવાનું વચન આપયું છ.ે 
મને કિેતા શિમ આવે છ ેક ેમાિી ગિીબી માિો કરિયાવિ છ.ે 

માિા હૃદયમાં છાની િીતે આ ગૌિવને વળગી િિંુ છુ.ં 
ઘાસમાં બેઠા, આકાશને નીિખતા,  

તાિા અચાનક આવવાના સોનેિી સવપન જોઉં છુ;ં 
ચોમેિ ઝળિળતો પ્રકાશ, સુવ્ણતુ પતાકા લિેિાવતો િથ; 

િસતે જતા લોકો સતબધ બનીને જોઈ િિે છ ેક ે
તુ ંતાિા આસનથેી ઊતિી, માિી ધળૂ ખંખેિી મન ેઉપાડી, તાિી પાસ ેબસેાડ ેછ ે
 અન ેઆ લભખાિ્ણ, શિમ અન ેગૌિવથી થથિી ઊઠ ેછ–ેજા્ણ ેવંટોળમા ંવેલી! 

પ્ણ સમય વિેતો જાય છ ેઅને તાિા િથના કોઈ એંધા્ણ નથી, 
 ઘ્ણાં ય જુલુસ દમામભેિ ચાલી ગયા.

(આગળ)

Gitanjali                                                              
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Where dost thou stand behind them all, my lover, 
hiding thyself in the shadows? 

They push thee and pass thee by on the dusty road, 
taking thee for naught. 

I wait here weary hours spreading my offerings for thee, 
while passers-by come and take my flowers, one by one, 

and my basket is nearly empty. 
The morning time is past, and the noon. 

In the shade of evening my eyes are drowsy with sleep. 
Men going home glance at me and smile 

and fill me with shame. 
I sit like a beggar maid, drawing my skirt over my face, 

and when they ask me, what it is I want, 
I drop my eyes and answer them not. 

Oh, how indeed, could I tell them that for thee I wait, 
and that thou hast promised to come. 

How could I utter for shame 
that I keep for my dowry this poverty. 

Ah, I hug this pride in the secret of my heart. 
I sit on the grass and gaze upon the sky 

and dream of the sudden splendour of thy coming 
-all the lights ablaze, golden pennons flying over thy car, 

and they at the roadside standing agape, 
when they see thee come down from thy seat to raise me 
from the dust, and set at thy side this ragged beggar girl 

a-tremble with shame and pride, 
like a creeper in a summer breeze. 

But time glides on and still no sound of the wheels of thy 
chariot. Many a procession passes by with noise and shouts 

and glamour of glory.               (continued)
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માત્ર તું જ પડછાયામાં શાંત િિીને સૌની પાછળ િિીશ? 
અને માત્ર િંુ જ તાિા વયથતુ લવિિમાં લવલાપ કિતી િિીશ?

Is it only thou who wouldst stand in 
the shadow silent and behind them all?                                                  

And only I who would wait and weep and wear out 
my heart in vain longing?

પ્રચછન્ન 
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વયથતુ વીતી લવભાવિી, વાટ એની જોતાં 
થાકીને સવાિે આંખ મળશે માિી 
ને આવશે એ એકાએક માિે દ્ાિે 
લમત્રો, િોકતા ના એનો િસતો. 

એના પગિવથી માિી આંખના ખુલે, તો મિેિબાની કિી 
મને ઉઠાડશો નિીં. માિે નથી ઊઠવું પંખીઓના 

કલશોિથી િંુ પ્રભાતના ઉતસવે ગાજતા પવનના સુસવાટાથી 
માિા નાથ અચાનક માિે આંગ્ણે આવે તો પ્ણ મને 

લનશ્ચિંત સૂવા દેજો. 
આ માિી અમૂલય લનદ્રા અલોપ થશે માત્ર એના સપશષે. 
લનદ્રાના અંધકાિમાં ઉપસતા સવપનની માફક જયાિે ત ે
માિી સામે આવશે તયાિે જ ખુલશે માિી આંખો તેના 

શ્સમતના પ્રકાશમાં 
આરદ પ્રકાશ અને આકાિની માફક પ્રગટવા દો એને માિી સામે 

માિી જાગૃત ચેતનાની પ્રથમ આનંદલિિી ફિકવા દો એની નજિ સામે 
અને માિી જાત સાથેનું પુનલમતુલન બની િિે અમારં લમલન

Gitanjali 
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The night is nearly spent waiting for him in vain. 
I fear lest in the morning he suddenly come to my door 

when I have fallen asleep wearied out. 
Oh friends, leave the way open to him - forbid him not. 

If the sound of his steps does not wake me, 
do not try to rouse me, I pray. 

I wish not to be called from my sleep 
by the clamorous choir of birds, 

by the riot of wind at the festival of morning light. 
Let me sleep undisturbed 

even if my lord comes of a sudden to my door. 
Ah, my sleep, precious sleep, 

which only waits for his touch to vanish. 
Ah, my closed eyes that would open their lids 

only to the light of his smile when he stands before me 
like a dream emerging from darkness of sleep. 

Let him appear before my sight 
as the first of all lights and all forms. 

The first thrill of joy to my awakened soul 
let it come from his glance. 

And let my return to myself be immediate return to him.

જાગિન 

ખેયા-1906
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સવાિના સતબધ સાગિે સંચાિ તિંગનો, 
પંખી ગાને િસતાં ફૂલો, િસતાની બંને કોિે. 
સુવ્ણતુની સમૃલદ્ધ વેિાતી વાદળની લતિાડ ે

ને તો યે બેધયાન અમે ચાલતા અમાિે િસતે. 
ન િમતા અમે ક ેન ગાતાં આનંદના ગીતો અમે, 

ન વયસત વયવસાયે અમે ક ેન શ્સમત ક ેશબદો અમાિે મોઢ.ે 

િસતામાં ન કિતા વયય સમયનો – ઝડપ વધાિતા વીતતા સમયે. 
મધયાિને સૂયતુ ચઢ્ો માથે ને ઘુઘવતા પાિેવા છાંયડ ે

સૂકાં પાનનું નતતુન ભિ બપોિે 
ને ગોવાળો લનિાંતે શમ્ણાં જોતાં વડને છાંયે. 

લંબાવયાં મેં શાન્ત અંગ ઘાસ પિ, ઝિ્ણાને કાંઠ.ે 
સાથી સૌ મને િસતાં ને અવગ્ણી મને, ઉન્નત લશિે િસતે પડ્ા. 

આિામ લવના, પાછુ ંજોયા લવના, દૂિની ભૂિી લષિલતજ ેતે અદૃશય થયા. 
પસાિ કિતા લગરિ કદંિા ને લવલવધ લવલચત્ર દેશલવદેશે લવચિતા. 
વયંગ–લવનોદથી, માિી મિે્ણાં મને ઉઠાડવાને થયો ઘ્ણો પ્રયતન 

પ્ણ િંુ તો િતો ખોવાયો િતો એક સુસત આનંદમાં મગ્ન. 
િરિયાળીમાં વેિાયેલી તડકાની નકશીની ગમગીની છવાઈ માિે િૈયે, 

ભૂલીને માિી મંલઝલ, અપતુ્ણ મારં િૈયું છાંયામાં ગુંથાયેલી ગીતની જાળીને.

          (આગળ) 
 

Gitanjali 
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The morning sea of silence broke into ripples of bird songs; 
and 

the flowers were all merry by the roadside; 
and the wealth of gold was scattered 

through the rift of the clouds 
while we busily went on our way and paid no heed. 

We sang no glad songs nor played; 
we went not to the village for barter; 

we spoke not a word nor smiled; we lingered not on the way. 
We quickened our pace more and more as the time sped by. 
The sun rose to the mid sky and doves cooed in the shade. 
Withered leaves danced and whirled in the hot air of noon. 

The 
shepherd boy drowsed and dreamed 

in the shadow of the banyan tree, and I laid myself down 
by the water and stretched my tired limbs on the grass. 

My companions laughed at me in scorn; 
they held their heads high and hurried on; 

they never looked back nor rested; 
they vanished in the distant blue haze. 
They crossed many meadows and hills, 

and passed through strange, far-away countries. 
All honour to you, heroic host of the interminable path! 

Mockery and reproach picked me to rise, 
but found no response in me. 

I gave myself up for lost in the depth of a glad humiliation - in 
the shadow of a dim delight. 

The repose of the sun-embroidered green gloom 
slowly spread over my heart. 

I forgot for what I had travelled, 
and I surrendered my mind without struggle 

to the maze of shadows and songs.                          
(continued)
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અંતે ઊઠીને માિી લનદ્રામાંથી, જોઉં છુ ંખોલીને આંખ 
અંતે ઊઠીને માિી લનદ્રામાંથી, જોઉં છુ ંખોલીને આંખ                      

તો સન્મુખ ઊભો તું ને તાિા શ્સમતના પૂિનાં ત્ણાતી માિી લનદ્રા 
અન ેમેં તો ધાયુાં િતુ ંક ેતાિા સધુી પિોંચવાનો માગતુ છ ેલાબંો અન ેલવકટ!

At last, when I woke from my slumber and opened my eyes,         
I saw thee standing by me, flooding my sleep with thy smile. 

How I had feared that the path was long and wearisome, 
and the struggle to reach thee was hard!

લનરપમ 

ખેયા-1906
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ગામડાને િસતે, માંગતો િંુ લભષિા દ્ાિે, દ્ાિે. 
જોયો તાિો ભવય સવપન– શો સુવ્ણતુ િથ દૂિ સુદૂિે 
ને લવચાિી િહ્ો િંુ ક ેઆ િાજાલધિાજ કયાં લવચિે? 

માિી દુદતુશાના અંતની મને આશા બંધાઈ, 
થયું ક ેઆજ ેમળશે વ્ણમાંગી સોગાદો 
ને વેિાશે ચોમેિ ધૂળમાં અમૂલય સંપલત્ત. 

િથ ઊભો માિી સામે, ઊતયયો તું િસતો ને જોતો માિી સામે. 
લાગયું ક ેઆવી િહ્ું છ ેસદભાગય માિી સામે, 

ને એકાએક તેં ફેલાવયો તાિો જમ્ણો િાથ, માિી સામે, 
‘મને આપવા શું છ ેતાિી પાસે?’ 

અિે, આ તે કવેો િાજવી વયંગ–ક ેલવનોદ? માંગવી લભષિા લભષિુક પાસે? 

િતો િંુ આકુળ વયાકુળ અને બેબાકળો, 
ધીિેથી માિા થેલામાંથી એક ઝી્ણો ક્ણ કાઢીને તને આપતો. 

રદનાન્તે જયાિે ખાલી કયયો મેં માિો થેલો, 
થયું આચિયતુ અપાિ, જોઈને ઢગલામાં ઝી્ણો સોનાનો દા્ણો. 

વયથતુ આંસુ િંુ સાિી િહ્ો, 
તને આખો થેલો મેં આપી કમે ન દીધો?

Gitanjali 
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I had gone a begging from door to door in the village 
path, when thy golden chariot appeared in the distance 

like a gorgeous dream 
and I wondered who was this King of all kings! 

My hopes rose high and methought 
my evil days were at an end, 

and I stood waiting for alms to be given unasked 
and for wealth scattered on all sides in the dust. 

The chariot stopped where I stood. 
Thy glance fell on me and thou camest down with a smile. 

I felt that the luck of my life had come at last. 
Then of a sudden thou didst hold out thy right hand and 

say ‘What hast thou to give to me?’ 
Ah, what a kingly jest was it 

to open thy palm to a beggar to beg! 
I was confused and stood undecided, 

and then from my wallet I slowly took out the least little 
grain of corn and gave it to thee. 

But how great my surprise 
when at the day’s end I emptied my bag on the floor 

to find a least little gram of gold among the poor heap. 
I bitterly wept and wished 

that I had had the heart to give thee my all.

કૃપ્ણ 

ખેધા-1906
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િાલત્રનો અંધકાિ છવાતો િતો. અમારં રદવસનું કામ પૂરં થઈ ગયું િતું. 
અમને લાગયું ક ેઅંલતમ અલતલથ આવી ગયા છ ે 

અને ગામના દિવાજા બંધ થઈ ગયા છ.ે  
કોઈક કિી િહ્ું િતું ક ેિાજા આવવાના બાકી છ.ે 

અમે િસીને કહ્ું ક ેએ શકય નથી.  
એવું લાગયું ક ેકોઈ બાિણં ખખડાવે છ.ે  

પ્ણ અમે કહ્ું ક ેએ તો પવન છ.ે દીવો બૂઝાવી અમે સૂતા.  
કોઈક ેકહ્ું ક ેએ દૂતના ટકોિા છ.ે અમે િસીને કહ્ું ક ેએ તો પવન છ.ે 

મધિાતે અવાજ થયો. અમને ઊંઘમાં લાગયું ક ેદૂિ વાદળ ગજ ષે છ.ે 
ધિતી ધ્ુજી, દીવાલો િાલી અને અમાિી ઊંઘમાં ખલેલ પડી. 

કોઈક ેકહ્ું ક ેએ િથના પૈડાનો અવાજ છ.ે  
અમે ઊંઘમાં બોલયા, ‘એ તો વાદળનો ગડગડાટ િશે.’ 

જયાિે નગાિા વાગયા તયાિે િાલત્રનો અંધકાિ છવાયો િતો. 
અવાજ આવયો, ‘વાિ ન કિો, જાગો, જાગો,’ 
અમે ભયભીત થઈ છાતી પિ િાથ મૂકયા. 

કોઈક બોલયું. જુઓ, જુઓ િાજાની ધજા એ દેખાય. 
અમે ઊભા થઈ બોલી ઊઠ્ા, િવે વાિ ન કિો. 

િાજા તો આવી ગયા પ્ણ કયાં છ ેદીવા, કયાં છ ેિાિતોિા? 
એમને બેસવાનું લસંિાસન કયાં છ?ે કયાં છ?ે સભા કયાં છ ે

સાજશ્ણગાિ? 
કોઈક ેકહ્ું વયથતુ છ ેઆ લચતકાિ, કિો ખાલી િાથે સતકાિ,  

કિો એમનું સથાપન ખાલી સભાગૃિે, ખોલો દિવાજા – કિો શંખનાદ. 
આપ્ણા અંધાિા, એકાકી ભવનનો િાજા િાત્રે આવયો છ.ે 

(આગળ) 

 

Gitanjali 
-51-

The night darkened. Our day’s works had been done. 
We thought that the last guest had arrived for the night 

and the doors in the village were all shut. 
Only some said the king was to come. 

We laughed and said ‘No, it cannot be!’ 
It seemed there were knocks at the door 

and we said it was nothing but the wind. 
We put out the lamps and lay down to sleep. 

Only some said, “It is the messenger!’ 
We laughed and said ‘ No, it must be the wind!’ 

There came a sound in the dead of the night. 
We sleepily thought it was the distant thunder. 

The earth shook, the walls rocked, and it troubled us in our 
sleep. 

Only some said it was the sound of wheels. 
We said in a drowsy murmur, 

‘No, it must be the rumbling of clouds!’ 
The night was still dark when the drum sounded. 

The voice came ‘Wake up! delay not!’ 
We pressed our hands on our hearts and shuddered with fear. 

Some said, ‘Lo, there is the king’s flag!’ 
We stood up on our feet and cried “There is no time for 

delay!’ 
The king has come – but where are lights, where are wreaths? 

Where is the throne to seat him? 
Oh, shame! Oh utter shame! Where is the hall, the decorations? 

Someone has said, ‘Vain is this cry! 
Greet him with empty hands, lead him into thy rooms all 

bare!’ 
Open the doors, let the conch-shells be sounded! 

In the depth of the night 
has come the king of our dark, dreary house.

(continued) 
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આકાશે ગગડ ેછ ેવાદળા, અંધકાિ ધ્ૂજ ેછ.ે વીજ કડાક ે–                   
લઈ આવો ફાટલેી તૂટલેી સાદડી અને પાથિો એને આંગ્ણે. 

 એકાએક તોફાનમાં, આવયો છ.ે ભયાનક િાલત્રનો આપ્ણો િાજા.

The thunder roars in the sky. 
The darkness shudders with lightning. 

Bring out thy tattered piece of mat and spread it in the 
courtyard. 

With the storm has come of a sudden our king of the fearful 
night.

આગમન 

ખેયા-1906
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મેં તાિી પાસે કાંઈ જ માંગયું નથી. 
મેં મારં નામ પ્ણ – તાિા કાનમાં કહ્ું નથી. 

જયાિે તેં જવા માટ ેિજા લીધી તયાિે મેં િાખી િતી શાંલત. 

જયાં ઝાડનો ત્રાંસો, પડછાયો પડ ેછ ેતે કૂવાની પાસે િંુ એકાકી. 
બીજાં બધાં પોતાનાં માટલા ભિી ઘિે ગયા િતા. 

મને પ્ણ બોલાવતા િતા, ચાલ, બપોિ થવા આવી છ,ે 
પ્ણ િંુ તો સુસત – વયસત લવલવધ લવચાિોમાં, 

તાિો આવવાનો પગિવ મેં ન સાંભળ્ો. 
તાિી આંખો િતી ગમગીન અને અવાજ થાકલેો, 

‘િંુ છુ ંતૃષાતતુ મુસાફિ.’ 
માિા રદવાસવપનમાથંી જાગીન ેમાિા ઘડામાથંી તાિા ખોબામા ંમેં પા્ણી િેડ્ુ.ં 

અને વળતા િસતેથી આવતો બાબલાના ફૂલોનો પરિમલ. 
શિમથી અબોલ િંુ, જયાિે તેં નામ મારં પૂછું. 

અિે, યાદ િાખવા જવેું, મેં કયુાં છ ેશું તાિે માટ?ે 

પ્ણ તાિી તિસ લછપાવવા મેં તને પા્ણી આપયું િતું. 
એની યાદની મીઠાશથી િિેશે મારં િૈયું તિબોળ 
મોડી સવાિે, પંખીના ગાનમાં થાક વિતાય છ.ે 

અને બેઠા, બેઠા મારં મન લવચાિોમાં ખોવાય છ.ે

Gitanjali 
-54-

I asked nothing from thee; 
I uttered not my name to thine ear. 

When thou took’st thy leave I stood silent. 
I was alone by the well 

where the shadow of the tree fell aslant, 
and the women had gone home 

with their brown earthen pitchers full to the brim. 
They called me and shouted, 

‘Come with us, the morning is wearing to noon.’ 
But I languidly lingered awhile 

lost in the midst of vague musings. 
I heard not thy steps as thou camest. 

Thine eyes were sad when they fell on me; 
thy voice was tired as thou spokest low – 

‘Ah, I am a thirsty traveller.’ 
I started up from my day-dreams 

and poured water from my jar on thy joined palms. 
The leaves rustled overhead; 

the cuckoo sang from the unseen dark, 
and the perfume of babla flowers came from the bend of the 

road. 
I stood speechless with shame when my name thou didst ask. 
Indeed, what had I done for thee to keep me in remembrance? 

But the memory that I could give water to thee 
to allay thy thirst will cling to my heart and enfold it in 

sweetness. 
The morning hour is late, the bird sings in weary notes, 

neem leaves rustle overhead 
and I sit and think and think.

કુયાિ ધાિે 

ખેયા-1906
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નદીના રકનાિે, ઢાળ પિ ઊગેલા ઊંચા ઘાસની વચચે ઊભા િિીને 
મેં તેને પૂછું, ‘તાિા પાલવથી તાિો દીવો ઢાંકીને તું કયાં જઈ િિી છુ?ં 

માિા ઘિમાં છ ેએકાંત અને અંધકાિ – આપીશ તું મને પ્રકાશ?‘ 
 ષિ્ણભિ આંખો ઊંચી કિી, સાંધયપ્રકાશમાં માિા મોં સામે જોઈને 

તે બોલી, ‘જયાિે સૂયતુ અસત થશે પશ્ચિમે,  
તયાિે તિતો મૂકીશ માિો દીવો નદીના પ્રવાિે.’ 
 ઊંચા ઘાસની વચચે ઊભા િિીને િંુ જોઈ િહ્ો 

તેના દીવાની જયોતને ઝબૂકતી, નદીના પ્રવાિમાં વયથતુ ત્ણાતી. 
ઘેિી િાલત્રની નીિવ શાંલતમાં મેં એને પૂછું, 

 ‘તાિા દીવા તો પ્રગટી ચૂકયા છ.ે િવે તું આ દીવાનું શું કિીશ? 
માિા ઘિમાં છ ેએકાંત અને અંધકાિ – આપીશ તું પ્રકાશ?’ 

ઊંચી કિીને એની આંખ, શંકાથી જોયું માિી સામે અને અંતે બોલી,  
‘િંુ તો માિો દીવો અપતુ્ણ કિીશ આકાશને.’ 

િંુ ઊભો, ઊભો જોઈ િહ્ો. દીવાને અવકાશમાં વયથતુ બળતો. 
અમાસની મધિાતની ગમગીનીમાં મેં એને પૂછું. 

 ‘તાિા િૈયાની પાસે ધિીને તાિો દીવો, શોધે છ ેતું કોને?  
માિા ઘિમાં છ ેએકાંત અને અંધકાિ – આપીશ તું મને પ્રકાશ? 

 ષિ્ણભિ અટકીને, કાંઈક લવચાિીને, અંધકાિમાં માિા મોં સામે જોઈને તે 
બોલી, ‘લાવી છુ ંિંુ માિો દીપક, દીપાવલલના ઉતસવ માટ’ે  

િંુ ઊભો, ઊભો જોઈ િહ્ો 
એના નાનકડા દીપકને વયથતુ ખોવાતો દીપમાલામાં.

Gitanjali 
-64-

On the slope of the desolate river among tall grasses 
I asked her, ‘Maiden, where do you go 
shading your lamp with your mantle? 

My house is all dark and lonesome - lend me your light!’ 
She raised her dark eyes for a moment 

and looked at my face through the dusk. 
‘I have come to the river,’ she said, ‘to float my lamp on the 

stream 
when the daylight wanes in the west.’ 
I stood alone among the tall grasses                                 

and watched the timid flame of her lamp 
uselessly drifting in the tide. 

In the silence of gathering night I asked her, 
‘Maiden, your lights are all lit -                                      

then where do you go with your lamp? 
My house is all dark and lonesome - lend me your light.’ 

She raised her dark eyes on my face                                 
and stood for a moment doubtful. 

‘I have come,’ she said at last, ‘to dedicate my lamp to the 
sky.’ 

I stood and watched her light uselessly burning in the void. 
In the moonless gloom of midnight I asked her, 

‘Maiden, what is your quest, holding the lamp near your 
heart? 

My house is all dark and lonesome - lend me your light.’ 
She stopped for a minute and thought 

and gazed at my face in the dark. 
‘I have brought my light,’ she said, ‘to join the carnival of 

lamps.’ 
I stood and watched her little lamp 

uselessly lost among the lights.

અનાવશયક 

ખેયા-1906
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જયાિે તારં સજતુન તાજુ ંજ િતું  
અને બધા જ તાિા પ્રથમ પ્રકાશે પ્રગટ્ા િતા, 

તયાિે આકાશે મળેલી દેવોની સભામાં ગીત ગવાતું િતું– 
‘ઓ પરિપૂ્ણતુ લચત્ર, ઓ પરિશુદ્ધ આનંદ’.

તયાં એકાએક કોઈક ેબૂમ પાડી, 
‘એમ લાગે છ ેક ેપ્રકાશની શૃંખલામાં કાંઈક ષિલત છ ે

–એકાદ તાિો ખિી ગયો લાગે છ’ે.

સુવ્ણતુ વી્ણાના તાિ તૂટ્ા, તેમના ગીતો અટકયા, અને તેઓ બોલી િહ્ા; 
‘િા, તે ખોવાયેલો તાિો સવતુશ્ેષ્ઠ િતો,  
અિે, તે તો સવગતુનો સિતાજ િતો’. 

તે રદવસથી ચાલી િિી છ ેતેની અલવિત શોધ, કિી િહ્ા છ ેએકબીજાને 
ક ે

ખોવાયેલા તાિામાં જગતે ગુમાવયો છ ેતેનો એકમાત્ર આનંદ.

િાલત્રની પ્રગાઢ શાંલતમાં તાિાઓ મલક ેછ ે 
અને એકબીજાના કાનમાં કિે છ,ે 

‘વયથતુ છ ેઆ શોધ, 
આ જ છ ેસંપૂ્ણતુ અખંડતા’.

Gitanjali 
-78-

When the creation was new 
and all the stars shone in their first splendour, 

the gods held their assembly in the sky and sang 
“Oh, the picture of perfection! the joy unalloyed!” 

But one cried of a sudden 
-”It seems that somewhere there is a break 

in the chain of light 
and one of the stars has been lost”. 

The golden string of their harp snapped, 
their song stopped, and they cried in dismay 

-”Yes, that lost star was the best, 
she was the glory of all heavens!” 

From that day the search is unceasing for her, 
and the cry goes on from one to the other 
that in her the world has lost its one joy! 

Only in the deepest silence of night 
the stars smile and whisper among themselves 

-”Vain is this seeking! 
Unbroken perfection is over all!”

િાિાધન 

ખેયા-1906
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ઓ માિા સદા પ્રજજવલલત સૂયતુ, 
િંુ તો આકાશમાં નકામા િખડતા શિદના વાદળના અવશેષ જવેો છુ.ં 

તાિા સપશતુથી માિો ધુમાડો િજી ઓગળ્ો નથી 
અને તેથી િંુ તાિા પ્રકાશમાં ઓતપ્રોત થયો નથી 

અને તાિાથી જુદાઈના મરિનાઓ અને વષયો ગણં છુ.ં

જો આ જ તાિી ઈચછા િોય અને તું આમ જ કિવાનો િોય, 
તો આ માિો ષિ્ણજીવી ખાલીપો િટાવ, 

–એને િંગોમાં ઝબોળ, ચઢાવ એને સુવ્ણતુ ઢોળ, 
વિાવ એને પવન પ્રવાિે અને વેિી દે એને લવલવધ કૌતુકમાં.

અને ફિી જયાિે તાિી ઈચછા થાય િમત પૂિી કિવાની, 
િંુ ઓગળીને અદ્રશય થઈ જઈશ િાલત્રના અંધકાિમાં, 

ક ેપછી શુભ્ર પ્રભાતના શ્સમતમાં, 
ક ેપછી શીતલ પાિદશતુક પરિશુદ્ધતામાં.

Gitanjali 
-80-

I am like a remnant of a cloud of autumn 
uselessly roaming in the sky, 

O my sun ever-glorious! 
Thy touch has not yet melted my vapour, 

making me one with thy light, 
and thus I count months and years separated from thee. 

If this be thy wish and if this be thy play, 
then take this fleeting emptiness of mine, 
paint it with colours, guild it with gold, 

float it on the wanton wind 
and spread it in varied wonders. 

And again 
when it shall be thy wish to end this play at night, 

I shall melt and vanish away in the dark, 
or it may be in a smile of the white morning, 

in a coolness of purity transparent.

લીલા 
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લમત્રો, આપ્ણે અિીં સુધી સાથે ચાલયા, 
િવે િંુ આ વળાંક પિ તમાિી લવદાય લઈશ. 
મને લાગે છ ેક ેજ ેતમે શોધો છો તે શોધવા  

ક ેપછી રદલગીિીનું સમૃલતલચન્િ મૂકવા િવે િંુ તમાિી સાથે નિીં આવી 
શકુ.ં 

તમાિો િસતો સીધો, સિળ અને લવશાળ છ,ે 
પ્ણ મને બોલાવે છ,ે વેિાન, એકાકી અિણય. 
િંુ અનુસિીશ પવન અને વાદળના ઈશાિાને, 

િંુ અનુસિીશ તાિાને – પવતુતની પાછળ પડતા પ્રભાત સુધી, 
િંુ અનુસિીશ પ્રેમીઓને,  

– જ ેગૂંથે છ ેરદવસોની માળા, એક ગીતના દોિાથી, 
જનેા શબદો છ,ે ‘િંુ પ્રેમ કરં છુ.ં’

The Fugitive-(1919?) 
-2-

We came hither together, friend, 
and now at the cross-roads I stop to bid you farewell. 

I feel I can no longer walk with you 
to seek what you seek, or build memorials of regret. 

Your path is wide and straight before you, 
but my call comes from the wayside, 
from the wilderness of the unreached. 

I follow the impulse of the wind, and the clouds; 
I follow the stars to the daybreak behind the hills; 

I follow the lovers who, as they walk, 
make a wreath of their days with the one thread of song, 

‘I love.’

લબદાય 

ખેયા
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નથી ગવાયું ગીત, જ ેઆવયો િતો િંુ અિીં ગાવા, 
િજી તો છ ેમાત્ર સિગમ અને ગીત ગાવાની ઈચછા. 
િજી નથી સૂિ મેં બાંધયા ક ેનથી શબદ મેં ગોઠવયા, 
માત્ર માિા અંતિતમે ગીતની સફુિ્ણાની ચંચલતા. 

ખૂલી નથી કળી િજી, િવામાં શ્વાસનો અિેસાસ માત્ર િજી, 
નથી જોયું તેનું મુખાિલવંદ િજી, નથી સાંભળી તેની વા્ણી િજી. 

સાંભળી િિેતો એનો પગિવ વાિંવાિ, 
તે આવતો ને જતો માિા બાિ્ણાની બિાિ. 

આખો રદવસ વીતી ગયો, તૈયાિ કિતા આસન, 
પ્રગટાવયા લવના દીવો, કમે આપું એને આવકાિનું ઈજન? 

આશા મને એને પામવાની, 
કાિ્ણ પામયો નથી એને િંુ િજી!

The song I came to sing here stays unsung. 
It’s still the scales, just the wish carrying me along. 

I haven’t yet hit the notes. I haven’t yet fixed the words. 
Within me there’s just a song’s disquiet. 

The bud’s still closed. Just a breath of air has stirred. 
I haven’t yet seen his face. I haven’t yet heard his speech. 

From time to time I just hear his pacing feet. 
He comes and goes just without my door. 

The whole day’s gone in just preparing a seat. 
My room’s unlit. How can I ask him in? 

I hope to have him, for I haven’t had him yet.

િેથા જ ે ગાન ગાઈતે આસો

પૂજા-૨૨, સપટમેબિ 1909 

English translation by Ketaki Khushari Dyson-Song-5.
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માિી ઈચછાઓ છ ેઘ્ણી અને કાકલુદી હૃદય દ્રાવક, 
પ્ણ િંમેશાં તેં મને બચાવયો છ ેતાિા અસવીકાિથી 

અને તાિી આ પ્રબળ કરૂ્ણા માિા જીવનમાં વાિંવાિ વિસી છ.ે 
રદવસે, રદવસે તું મને લાયક બનાવે છ.ે 

તાિા વ્ણમાંગે અપાયેલા, સિળ અને મિાન ઉપિાિ માટ ે
જવેા ક ેઆ આકાશ અને પ્રકાશ, 

આ તન, ચેતન અને મન – 
અને બચાવે છ ેમને વધુ ઈચછાના નુકશાનથી 

કયાિેક િંુ આળસી જાઊં છુ.ં 
અને કયાિેક જાગીને ઉતાવળે માિા ધયેયને ખોળું છુ.ં 

પ્ણ કૂ્િતાથી તું માિાથી સંતાઈ જાય છ.ે 
તાિા સતત અને અલવિત અસવીકાિથી 
રદવસે, રદવસે તું મને લાયક બનાવે છ,ે 

સવતુદા તાિા સંપૂ્ણતુ સવીકાિ માટ ે
જથેી પાંગળી અને ધૂંધળી ઈચછાઓના નુકશાનથી િંુ બચું

Gitanjali 
-14-

My desires are many and my cry is pitiful, 
but ever didst thou save me by hard refusals; 

and this strong mercy has been wrought into my life 
through and through. 

Day by day thou art making me worthy 
of the simple, great gifts that thou gavest to me unasked- 

this sky and the light, this body and the life and the 
mind - saving me from perils of overmuch desire. 

There are times when I languidly linger 
and times when I awaken and hurry in search of my 
goal; but cruelly thou hidest thyeslf from before me. 
Day by day thou art making me worthy of thy full 

acceptance by refusing me ever and anon, 
saving me from perils of weak, uncertain desire.

આમી બિુ બાસનાય 
ગીતાંજલલ-2-1910
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અપરિલચત લમત્રોનો મને પરિચય કિાવયો – તેં. 
પિગૃિે મને સથાન આપાવયું – તેં. 

પાિકાંને પોતાનાં અને આગંતુકને આપ્તજન બનાવયાં – તેં. 
પરિલચત લનવાસને છોડતાં મને થતી સવભાવગત વયાકુળતા. 

ભૂલી જતો ક ે 
અપરિલચતમાં પ્ણ વાસ પરિલચતનો ને અંતે તો તાિો વાસ સચિાચિમાં. 
આ જગતમાં ક ેઅન્યમાં, જીવનમાં ક ેમિ્ણમાં, બધે જ તાિી આગેવાની,  

 માિી અનંત યાત્રાના એકમાત્ર લમત્ર. 
 માિા િૈયાને આનંદના બંધનથી અપરિલચત સાથે બાંધનાિ તું તો એક જ 

છ.ે 
તને જાણયા પછી નથી કોઈ પરિલચત, નથી કોઈ દિવાજો બંધ. 

સવતુની માયામાં સમાયેલા તાિા સપશતુના આનંદથી િંુ વંલચત ન િિંુ. 
એ જ માિી પ્રાથતુના સવીકાિજ.ે

Gitanjali 
-63-

Thou hast made me known to friends whom I knew not. 
Thou hast given me seats in homes not my own. 

Thou hast brought the distant near 
and made a brother of the stranger. 

I am uneasy at heart 
when I have to leave my accustomed shelter; 
I forget that there abides the old in the new, 

and that there also thou abides. 
Through birth and death, in this world or in others, 

wherever thou leadest me it is thou, the same, 
the one companion of my endless life 

whoever linkest my heart 
with bonds of joy to the unfamiliar. 

When one knows thee, then alien there is none, 
then no door is shut. 

Oh, grant me my prayer that I may never lose 
the bliss of the touch of the one in the play of the many.

કત અજાનાિે 

ગીતાંજલલ-3-1910
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નથી પ્રાથતુના માિી, ભયમાં આશ્ય માટ,ે 
પ્રાથતુના માિી લનભતુય અલભગમ માટ.ે 

ન લવનવું િંુ વેદના િિવા, 
લવનવું િામ દેવા, વેદના જીતવા. 

જીવન સંગ્ામે સાથ માંગું િંુ માત્ર મુજ શશ્કતનો, 
ન બચાવો મને, બનવા સવતંત્ર, મને ધૈયતુ દો. 

માત્ર સાફલયમાં તવ કર્ણા દશતુન કિતો કાયિ ન બનું િંુ, 
લનષફળતામાં તાિા િાથનો સિાિો ચાિંુ િંુ.

Fruit Gathering 
-79-

Let me not pray to be sheltered from dangers 
but to be fearless in facing them. 

Let me not beg for the stilling of my pain 
but for the heart to conquer it. 

Let me not look for allies in life’s battlefield 
but to my own strength. 

Let me not crave in anxious fear to be saved 
but hope for the patience to win my freedom. 

Grant me that I may not be a coward, 
feeling your mercy in my success alone; 

but let me find the grasp of your hand in my failure.

લબપદે મોિ િષિા કિો 

ગીતાંજલલ-4-1910
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આજ ેલીલાપીળા ડાંગિના ખેતિે 
શિદના વાદળોના પડછાયાની 

પાછળ પડ્ા છ,ે વેગીલા િલવરકિ્ણ. 
આ અજવાળાના નશામાં ચકચૂિ 

મધમાખી માધુકિી ભૂલી, મૂખતુ–શું ગુંજી િિી છ.ે 
નદીના પટમાં બતકો અથતુિીન બકબક કિે છ.ે 

દોસત, આજ ેઘિે નથી જવું, આજ ેકામે નથી જવું 

ચાલો આસમાની આકાશે ધૂમ મચાવીએ 
અને દોડતા દોડતા સાિો યે અવકાશ આવિીએ. 

આજ ેમોજા પિ તિતા ફી્ણની માફક 
િવામાં િાસય રિલોળા લે છ.ે 

દોસત, આજની સવાિ, આ સંગીતને નામ.

The Gardener 
-84-

Over the green and yellow rice-fields 
sweep the shadows of the autumn clouds 

followed by the swift-chasing sun. 
The bees forget to sip their honey; 

drunken with light they foolishly hover and hum. 
The ducks in the islands of the river 

clamour in joy for mere nothing. 
Let none go back home, brothers, this morning, 

let none go to work. 
Let us take the blue sky by storm 

and plunder space as we run. 
Laughter floats in the air like foam on the flood. 

Brothers, let us squander our morning in futile songs.

આજ ધાનેિ ખેતે 

ગીતાંજલલ-8-1910
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મા, માિી વેદનાના આંસુના મોતીનો િાિ િંુ ગુંથીશ તાિા ગળા માટ.ે 
લાવયા છ ેતાિા, તેમના પ્રકાશના પાયલ તાિા પગને સજાવવા માટ.ે 

પ્ણ માિો િાિ તો છ ેતાિે િૈયે ઝુલવા માટ.ે 
ખયાલત અને સમૃલદ્ધ – તું તાિી ઈચછા પ્રમા્ણે વિેંચતી. 

પ્ણ આ માિી વેદના છ ેસાવ માિી પોતીકી. 
ને તને અપતુતા, ઉપિાિ તાિી કૃપાનો તું મને દેતી.

Gitanjali 
-83-

Mother, I shall weave a chain of pearls for thy neck 
with my tears of sorrow. 

The stars have wrought their anklets of light to deck thy 
feet, but mine will hang upon thy breast. 

Wealth and fame come from thee 
and it is for thee to give or to withhold them. 
But this my sorrow is absolutely mine own, 
and when I bring it to thee as my offering 

thou rewardest me with thy grace.

તોમાિ શોનાિ ઘાલાય 

ગીતાંજલલ-10-1910
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વાદળ પિ ઘેિાતા વાદળ 
અને છવાતો ઘનઘોિ અંધકાિ, 

અિે લપ્રય, 
એકલા મને, ઊભો િાખયો શાને, બાિ્ણાની બિાિ?

રદવસની વયસત ષિ્ણોમાં 
િચયો પચયો િિંુ છુ ંજનગ્ણમાં. 
પ્ણ આ અંધાિા, એકાકી રદવસે 
માત્ર તાિી જ મને આશા છ.ે

પ્ણ જો તાિા દશતુન ન થાય, 
જો તું મને િેઢો મૂકી દે, 

તો આ વષાતુની દીઘતુ ઘડીઓ 
કમે પસાિ થાય?

આકાશની સુસત લષિલતજો િંુ શોધી િિંુ છુ ં
અને 

અધીિ અલનલના સિવાસે 
મારં િૈયું લચતકાિતું ભમી િિે છ.ે

Gitanjali 
-18-

Clouds heap upon clouds and it darkens. 
Ah, love, 

why dost thou let me wait outside at the door all alone? 
In the busy moments of the noontide work 

I am with the crowd, 
but on this dark lonely day 

it is only for thee that I hope. 
If thou showest me not thy face, 
if thou leavest me wholly aside, 

I know not 
how I am to pass 

these long, rainy hours. 
I keep gazing on the faraway gloom of the sky, 

and my heart wanders 
wailing with the restless wind.

મેઘેિ પિે મેઘ 

ગીતાંજલલ-16
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પ્રકાશ, કયાં છ ેપ્રકાશ? 
કામનાના અશ્ગ્નથી પ્રગટાવો પ્રકાશ. 

દીવો છ,ે પ્ણ જયોત કયાં? 
કવેું તારં નસીબ, િોત નિીં મોત બિેતિ? 

વયથાના ટકોિા તાિા બાિ્ણે, સંદેશો એનો તાિે માટ.ે 
નાથ તાિા સદા જાગૃત, બોલાવતા અલભસાિે, અંધાિી િાત્રે. 

આકાશે ખડકાયા વાદળ ઘનઘોિ ને વિસતો વિસાદ મૂશળધાિ, 
ન જા્ણતો િંુ માિા િૈયાનાં સપંદનો – ન જા્ણતો િંુ એનો અ્ણસાિ. 

ષિલ્ણક વીજપ્રકાશે ડૂબતી ગમગીનીમાં માિી નજિ 
ને શોધતી માગતુ જનેા પિ આમંત્ર્ણ મને િાલત્રના સંગીતનું. 
પ્રકાશ કયાં છ ેપ્રકાશ? કામનાના અશ્ગ્નથી પ્રગટાવો પ્રકાશ.  

કાળી રડબંાંગ િાલત્રમાં ગજતુતા પવનનો અવકાશે લચતકાિ 
વેડફાતો સમય ચીિતો અંધકાિ. 

તાિી ચેતનાથી પ્રગટાવ પ્રેમની જયોત.

Gitanjali 
-27-

Light, oh where is the light? 
Kindle it with the burning fire of desire! 

There is the lamp but never a flicker of a flame - 
is such thy fate, my heart? 

Ah, death were better by far for thee! 
Misery knocks at thy door, 

and her message is that thy lord is wakeful, 
and he calls thee to the love-tryst 

through the darkness of night. 
The sky is overcast with clouds 

and the rain is ceaseless. I know not its meaning. 
A moment’s flash of lightning drags down a deeper gloom 

on my sight, and my heart gropes for the path 
to where the music of the night calls me. 

Light, oh where is the light! 
Kindle it with the burning fire of desire! 

It thunders and the wind rushes screaming through the 
void. The night is black as a black stone. 

Let not the hours pass by in the dark. 
Kindle the lamp of love with thy life.

કોથાય આલો કોથાય ઓિે આલો 

ગીતાંજલલ-17-1910
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અષાઢની વષાતુના ઘેિા પડછાયામાં, 
બધાંની નજિના ઓછાયામાં, 

ચૂપચાપ, િળવા પગલે, 
તું, ચાલતો, િાતે.

આજ,ે પૂવતુના પવનના સુસવાટાને અવગ્ણીને  
પ્રભાતે એની આંખો બંધ કિી છ ે

અને નીલાકાશે જાડો ઘૂમટો તાણયો છ.ે 
વનિાજીનું સંગીત છાનું િિી ગયું છ.ે 

દિેક ઘિના દિવાજા બંધ છ.ે 
વેિાન િસતા પિ તું એકમાત્ર મુસાફિ છ.ે

માિા એક માત્ર લમત્ર, લપ્રયતમ, 
 માિા ઘિના દિવાજા ખુલ્ા છ.ે

તું સવપનની માફક, 
આવીને જતો ન િિેતો.

Gitanjali 
-22-

In the deep shadows of the rainy July, 
with secret steps, thou walkest, 

silent as night, eluding all watchers. 
Today morning has closed its eyes, 

heedless of the insistent calls of the loud east wind, 
and a thick veil has been drawn 
over the ever-wakeful blue sky. 

The woodlands have hushed their songs, 
and doors are all shut at every house. 

Thou art the solitary wayfarer in this deserted street. 
Oh my only friend, my best beloved, 

the gates are open in my house 
-do not pass by like a dream.

આજી શ્ાબન ઘન 
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લમત્ર, આ ઝંઝાવાતી િાત્રે, તું પ્રેમ–લમલન માટ ેનીકળ્ો છુ?ં 
 આકાશેથી અવાજ આવતો લનિાશ લન:શ્વાસનો. 

 આજ ેિાત્રે મને ઊંઘ નથી આવતી, 
 વાિે વાિે બાિણં ખોલીને બિાિ અંધકાિમાં જોઈ િિંુ છુ.ં 

 મને કાંઈ જ દેખાતું નથી. 
 લમત્ર, તાિો િસતો કયાં િશે?  
કાળી રડબાંગ નદીના રકનાિેથી,  

ગાઢ વનની દૂિની ધાિેથી,  
ગમગીનીના અટપટા ઊંડા્ણેથી, 

 તું માિા તિફ આવવાનો િસતો કવેી િીતે ખોળી શકીશ, માિા લમત્ર?

Gitanjali 
-23-

Art thou abroad on this stormy night on thy journey of love,      
my friend? 

The sky groans like one in despair. 
I have no sleep tonight. 

Ever and again I open my door 
and look out on the darkness, my friend! 

I can see nothing before me. 
I wonder where lies thy path! 

By what dim shore of the ink-black river, 
by what far edge of the frowning forest, 

through what mazy depth of gloom 
art thou threading thy course to come to me, my friend?

આલજ ઝડિે િાતે 
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માિા નાથ, 
 તું કવેી િીતે ગાય છ,ે તે િંુ નથી જા્ણતો. 

િંુ તો િંમેશા, ચૂપચાપ, આચિયતુથી સાંભળી િિંુ છુ.ં

તાિા સંગીતનો પ્રકાશ જગતને અજવાળે છ.ે 
તાિા સંગીતનો જીવંત શ્વાસ આકાશેથી ગાજી િિે છ.ે  

તાિા સંગીતનું પલવત્ર ઝિણં,  
બધાં જ પથિાળ બંધનોને તોડી, દોડતું િિે છ.ે

મારં િૈયું તાિા સંગીતમાં સાથ આપવા ઝંખે છ,ે 
પ્ણ માિો અવાજ, લાખ પ્રયતને પ્ણ નથી નીકળતો. 

િંુ બોલું, પ્ણ વા્ણીમાં ગીત નથી પ્રગટતું 
અને િંુ િડી ઊઠુ ંછુ.ં

અિે, માિા નાથ, 
તેં તો માિા િૈયાને તાિા સંગીતની અનંત જાળમાં જકડી લીધું છ.ે

Gitanjali 
-3-

I know not how thou singest, 
my master! 

I ever listen in silent amazement. 
The light of thy music illumines the world. 

The life breath of thy music runs from sky to sky. 
The holy stream of thy music 

breaks through all stony obstacles and rushes on. 
My heart longs to join in thy song, 

but speech breaks not into song, 
and I cry out baffled. 

Ah, thou hast made my heart captive 
in the endless meshes of thy music, 

my master!

તુમી કમેન કોિે 
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જો મળીશ નિીં તને આ જીવનમાં તો િંમેશા દુ:ખ થશે 
ક ેતાિા દશતુન ન થયા. 

ભૂલીશ નિીં િંુ કદા, િિેશે આ વેદના સૂતા અને જાગતા – સવતુદા. 
વીતતા રદવસો આ ભયાતુ બજાિે ને ભિાતા િાથે માિા અનેક લાભ 

ને તો યે લાગશે ખાલીપો સદા. 
ભૂલીશ નિીં િંુ કદા, િિેશે આ વેદના સૂતા અને જાગતા – સવતુદા. 

થાકીને િાંફતો, િાંફતો બેસીશ િંુ િસતે થાક ખાવા 
ને પાથિીશ પથાિી નીચે 

ને તો યે બાકી છ ેલાંબી સફિ એમ લાગશે સદા, 
ભૂલીશ નિીં િંુ કદા, િિેશે આ વેદના સૂતા અને જાગતા – સવતુદા. 
સજલેા માિા આવાસે વાગશે વાંસળી ને ભિાશે લવનોદ સભિ સભા 

ને તો યે તાિી અછત વિતાશે સદા,  
ભૂલીશ નિીં િંુ કદા, િિેશે આ વેદના સૂતા અને જાગતાં – સવતુદા.

Gitanjali 
-79-

If it is not my portion to meet thee in this my life 
then let me ever feel that I have missed thy sight - 

let me not forget for a moment, 
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams 

and in my wakeful hours. 
As my days pass in the crowded market of this world 

and my hands grow full with the daily profits, 
let me ever feel that I have gained nothing - 

let me not forget for a moment, 
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams 

and in my wakeful hours. 
When I sit by the roadside, tired and panting, 

when I spread my bed low in the dust, 
let me ever feel that the long journey is still before me - 

let me not forget for a moment, 
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams 

and in my wakeful hours. 
When my rooms have been decked out and the flutes 

sound and the laughter there is loud, 
let me ever feel that I have not invited thee to my house - 

let me not forget for a moment, 
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams 

and in my wakeful hours.

યરદ તોમાિ દેખા 

ગીતાંજલલ-24-1910
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આ લવિિની વેદના લવખિાતી સચિાચિ જગતમાં 
ને સજતુતી અગલ્ણત આકાિોને અનંત આકાશમાં. 

આ લવિિની વેદના આખી િાત ચૂપચાપ સમાતી તાિાની નજિમાં 
ને શ્ાવ્ણની િાતે ગીત બની ગ્ણગ્ણતી પ્ણતુમંજિીમાં. 

આ લવિિની વેદના બનીને પ્રેમ, કામના, આનંદ, વયથા – 
પ્રસિતી ઘિ ઘિમાં. 

આ લવિિની વેદના જ વિેતી માિા કલવ હૃદયના ગીતોમાં.

Gitanjali 
-84-

It is the pang of separation 
that spreads throughout the world 

and gives birth to shapes innumerable in the infinite sky. 
It is this sorrow of separation 

that gazes in silence all night from star to star 
and becomes lyric among rustling leaves 

in rainy darkness of July. 
It is this overspreading pain that deepens 

into loves and desires, into sufferings and joys 
in human homes; 

and this it is that ever melts and flows 
in songs through my poet’s heart.

િેિી અિિિ તોમાિી લબિિ 

ગીતાંજલલ-25
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રદવસ પૂિો થયો છ.ે 
પડછાયા ધિતી પિ ઊતિી આવયા છ.ે 

નદીએ પા્ણી ભિવા જવાનો સમય આવી ગયો છ.ે

પા્ણીના કર્ણ સંગીતથી સંધયા વયાકુળ છ,ે 
એ મને બોલાવી િિે છ.ે 

એકાંત કડેીએ કોઈ જતું આવતું નથી, પવન ખુલયો છ ે
અને નદીમાં તિંગો અપાિ છ.ે

ઘિે પાછો આવીશ ક ેકમે, તે િંુ નથી જા્ણતો, 
કો્ણ મને મળી જશે તે પ્ણ િંુ નથી જા્ણતો.

નદીપટ,ે નાનકડી નાવમાં, એક અજા્ણ આગંતુક, 
 વી્ણા વગાડતો.

Gitanjali 
-74-

The day is no more, 
the shadow is upon the earth. 

It is time that I go to the stream to fill my pitcher. 
The evening air is eager with the sad music of the water. 

Ah, it calls me out into the dusk. 
In the lonely lane there is no passer-by, 

the wind is up, 
the ripples are rampant in the river. 

I know not, if I shall come home. 
I know not, whom I shall chance to meet. 

There, at the fording, 
in the little boat, 

the unknown man plays upon his lute.

આિ નાઈ િે બેલા 

ગીતાંજલલ-26-1910
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િા, િંુ જાણં છુ,ં–આ માત્ર તાિો પ્રેમ જ છ,ે 
માિા હૃદયની લપ્રયતમા! 

પાંદડ ેપાંદડ ેનાચતો આ સોનેિી પ્રકાશ, 
આકાશે તિતા આ સુસત વાદળ, 

માિા કપાળને સપશતુ કિતો આ શીતલ, મંદ પવન.

પ્રભાતના પ્રકાશથી માિી આંખો અંજાઈ ગઈ છ ે
અને તાિો સંદેશો માિે િૈયે પિોંચયો છ.ે

ઉપિથી તારં વદન નમયું છ ે
અને તાિી આંખો માિી આંખોમાં જોઈ િિી છ ે

અને મારં હૃદય તાિા ચિ્ણ સપશતુ કિે છ.ે

Gitanjali 
-59-

Yes, I know, this is nothing but thy love, 
O beloved of my heart 

-this golden light that dances upon the leaves, 
these idle clouds sailing across the sky, 
this passing breeze leaving its coolness 

upon my forehead.

The morning light has flooded my eyes 
-this is thy message to my heart.

Thy face is bent from above, 
thy eyes look down on my eyes, 

and my heart has touched thy feet.

એઈતો તોમાિ પ્રેમ 
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આ તાિી સભામાં માિી જગા એક ખૂ્ણામાં છ.ે 
િંુ આવયો છુ,ં તાિે માટ ેગીતો ગાવા. 

તાિી દુલનયામાં માિે બીજુ ંકાંઈ જ કામ નથી. 
મારં અથતુલવિીન જીવન માત્ર િેતુ લવિીન ગીતો ગાઈ ઊઠ ેછ.ે

મધિાતના અંધાિા મંરદિમાં તાિી પૂજાનો સમય થાય, તયાિે િે નાથ, 
તાિી સામે ઊભા િિીને ગાવાનો મને િુકમ કિજ.ે

જયાિે પ્રભાતે સુવ્ણતુવી્ણાના તાિ મેળવાય  
તયાિે મને િાજિ િિેવાનો િુકમ કિી સન્માનજ.ે

Gitanjali 
-15-

I am here to sing thee songs. 
In this hall of thine I have a corner seat. 

In thy world I have no work to do; 
my useless life 

can only break out in tunes 
without a purpose. 

When the hour strikes for thy silent worship 
at the dark temple of midnight, 

command me, 
my master, 

to stand before thee to sing. 
When in the morning air the golden harp is tuned, 

honour me, 
commanding my presence.

આમી િેથાય થાકી શુધુ 
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િંુ નથી જા્ણતો 
ક ેતું કટેલા સમયથી મને મળવા આવી િહ્ો છ.ે 

(પ્ણ)  
તાિા સૂયતુ અને તાિા, તને માિાથી દૂિ નિીં િાખી શક.ે 

કટેલી યે સવાિે અને કટેલી યે સાંજ ે

 તાિો સંદેશો ચુપકીદીથી માિે િૈયે પિોંચયો છ.ે

િંુ નથી જા્ણતો 
 ક ેમાિા જીવનમાં આજ ેખળભળાટ કમે છ?ે 

એક આનંદનું તોફાન માિે િૈયે કમે જાગી િહ્ું છ?ે

જા્ણે ક ેમારં કામ પૂરં કિવાનો સમય પાકી ગયો છ ે
 અને 

 ચાિે બાજુ તાિા મીઠા અશ્સતતવની આછી સુગંધ ફેલાઈ ગઈ છ.ે

Gitanjali 
-46-

I know not 
from what distant time 

thou art ever coming nearer to meet me. 
Thy sun and stars can never keep thee 

hidden from me for aye. 
In many a morning and eve 

thy footsteps have been heard 
and thy messenger has come 

within my heart and called me in secret. 
I know not 

why today my life is all astir, 
and a feeling of tremulous joy 
is passing through my heart. 

It is as if the time were come to wind up my work, 
and 

I feel in the air a faint smell of thy sweet presence.

આમાિ લમલન લાગી 
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આ તાલના આનંદથી તું આનંદ પામી શક?ે 
આ ભયાનક આનંદમાં ઉછળી, ઉછળી, તૂટી, ફૂટી, તું ખોવાઈ જઈ શક?ે

બધું જ પ્રચંડ વેગે વહ્ું જાય છ,ે 
કાંઈ જ િોકાતું નથી, પાછળ જોતું નથી, 
કોઈ શશ્કત તેને િોકી શક ેતેમ નથી, 

તે પ્રચંડ વેગે વહ્ું જાય છ.ે

આકુળ, વયાકુળ, દ્રુત તાલની સાથે કદમ લમલાવવા  
ઋતુઓ નૃતય કિતી આવે છ ેઅને લવદાય લે છ.ે 
િંગ, ધૂન અને સુગંધ, અનંત સ્ત્રોતમાં વિસે છ ે

અને પ્રગાઢ આનંદમાં લવખિાય છ,ે લવલાય છ,ે લવિમે છ,ે 
પ્રલત ષિ્ણે.

Gitanjali 
-70-

Is it beyond thee to be glad 
with the gladness of this rhythm? 
to be tossed and lost and broken 
in the whirl of this fearful joy? 

All things rush on, 
they stop not, 

they look not behind, 
no power can hold them back, 

they rush on. 
Keeping steps with that restless, rapid music, 

seasons come dancing and pass away                           
colours, tunes, and perfumes pour in endless cascades 

in the abounding joy that scatters and gives up 
and dies every moment.

પાિબી નારક જોગ રદતે 
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આજ,ે શિદ પ્રભાતે, 
આવયા માિા મિેમાન માિે દ્ાિે, 

ગાઓ, માિા હૃદય, છડેો તેમના સવાગતનું ગીત. 
ગીતમાં ગાજો, 

સૂયતુ જરડત આકાશને, 
ઝાકળ–ભીના અવકાશને, 
સુવ્ણતુ સભિ ખેતિોને, 

ગજતુતા લનઝતુિના િાસયને 

અને નિીં તો 
નીિખતા તેનું મુખ 

ચૂપચાપ ઊભા િિો સન્મુખ 
પછી  

ઘિ છોડી, ચૂપચાપ એમની સાથે બિાિ જજો.

Crossing 
-46-

My guest has come to my door in this autumn morning. 
Sing, my heart, sing thy welcome! 

Make thy song the song of the sunlit blue, 
of the dew-damp air, 

of the lavish gold of harvest fields, 
of the laughter of the loud water. 

Or stand mute before him for a while gazing at his face; 
Then leave thy house and go out with him in silence.

શિતે આજ કોન અલતલથ 
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િંુ આવયો િતો, ગીત ગાવા પ્ણ તે ગવાઈ નથી શકયા. 
માિા રદવસો વીતી ગયા, તાિ મેળવવામાં, શબદો ગોઠવવામાં.  

માિા હૃદયમાં િિી ગયું ગાવાની ઝંખનાનું દદતુ. 
પુષપો ખીલયા નિીં ને િિી ગયો પવનનો લનશ્વાસ!

િંુ આવયો િતો તેને મળવા પ્ણ તે લમલન થઈ ન શકયું. 
નથી મેં તેનો અવાજ સાંભળ્ો ક ેનથી તેના દશતુન થયા. 

મેં તો માત્ર તેનો િળવો પગિવ સાંભળ્ો છ.ે

રદવસ આખો વીતી ગયો સવાગતની તૈયાિીમાં, 
અને િજુ સાંધય–દીપક પ્ણ પ્રગટાવયો નથી. 

િંુ તેને કવેી િીતે માિા ઘિમાં આવવાનું આમંત્ર્ણ આપું?

િંુ જીવું છુ ંતેના લમલનની આશામાં, 
પ્ણ િજી તે લમલન થયું નથી.

Gitanjali 
-13-

The song that I came to sing remains unsung to this day. 
I have spent my days in stringing 
and in unstringing my instrument. 

The time has not come true, 
the words have not been rightly set; 

only there is the agony of wishing in my heart. 
The blossom has not opened; 
only the wind is singing by. 

I have not seen his face, nor have I listened to his voice; 
only I have heard his gentle footsteps 

from the road before my house. 
The livelong day has passed in spreading his seat on the floor; 

but the lamp has not been lit 
and I cannot ask him into my house. 

I live in the hope of meeting him; 
but this meeting is not yet.

િેથા જ ે ગાન 
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આ જગતના મિોતસવમાં મને લનમંત્ર્ણ મળ્ું 
અને મારં જીવન ધન્ય થઈ ગયું.

આ ઉતસવના રૂપ અને િંગ મેં માણયા છ.ે

આ ઉતસવમાં માિે સંગીત િેલાવવાનું િતું, 
તે, મેં મારં સવતુસવ િેડીને િેલાવયું છ.ે

િવે, અંતે, િંુ પૂછુ ંછુ ંક ે
અંદિ આવીને, તાિા દશતુન કિીને, 
તને માિા મૂક પ્ર્ણામ કિી શકુ?ં

Gitanjali 
-16-

I have had my invitation to this world’s festival, 
and thus my life has been blessed.

My eyes have seen and my ears have heard.

It was my part at this feast 
to play upon my instrument, 
and I have done all I could.

Now, I ask, 
has the time come at last 

when I may go in 
and see thy face 

and offer thee my silent salutation?

જગતે આનંદ યજ્ ે
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અરૂપ િતનની આશાથી મેં રૂપસાગિમાં ડૂબકી માિી. 
ઘાટ ેઘાટ ેિવે ફિવું નથી, જી્ણતુ થઈ છ ેિોડી માિી.

મોજાંની થપાટો ખાવાનો સમય નથી િવે, 
સુધાસાગિને તલળયે મિીને અમિ થવું છ ેિવે.

જ ેગીત કાનથી ન સંભળાય, 
તે ગીત જયાં સદાકાળ વગાડાય, 

તેવી અતલની સભામાં પ્રા્ણવી્ણા લઈને જવું છ ેિવે.

સનાતનના સૂિમાં સૂિ મેળવીને, 
અંલતમ ગીતમાં િડી લઈને, 

માિી નીિવ વી્ણા, 
નીિવના ચિ્ણે ધિી દઈશ િવે.

Gitanjali 
-100-

I dive down into the depth of the ocean of forms, 
hoping to gain the perfect pearl of the formless. 

No more sailing from harbour to harbour 
with this my weather-beaten boat. 

The days are long passed 
when my sport was to be tossed on the waves. 
And now I am eager to die into the deathless. 
Into the audience hall by the fathomless abyss 

where swells the music of toneless strings 
I shall take this harp of my life. 

I shall tune it to the notes of forever, 
and when it has sobbed out its last utterance, 

lay down my silent harp at the feet of the silent.

રૂપ સાગિે ડૂબ રદયેલછ 
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ઊતિીને લસંિાસનેથી, આવી ઊભો તું માિી મઢુલીને દ્ાિે. 
િંુ તો ગાતો િતો, બેસીને એક ખૂ્ણે, 

માિી બંદીશને સાંભળીને, આવી ઊભો તું માિી મઢુલીને દ્ાિે. 
તાિી સભામાં છ ેગવૈયા ઘ્ણા ને ગવાતાં ગીતો સવતુદા. 

પ્ણ આ નવોરદતની સિળ તિજ બની તાિા પ્રેમને પાત્ર. 
જગતના મિાન સંગીતમાં ભળી એક સાદી સૂિાવલલ માત્ર 

અને પુષપનો ઉપિાિ લઈ, આવી ઊભો તું માિી મઢુલીને દ્ાિે.

Gitanjali 
-49-

You came down from your throne 
and stood at my cottage door. 

I was singing all alone in a corner, 
and the melody caught your ear. 

You came down and stood at my cottage door. 
Masters are many in your hall, 

and songs are sung there at all hours. 
But the simple carol of this novice struck at your love. 

One plaintive little strain mingled 
with the great music of the world, 

and with a flower for a prize 
you came down and stopped at my cottage door.

તબ લસંિાસનેિ આસન 
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શુષક જીવને કરૂ્ણાધાિા વિસાવો, 
લુપ્ત માધુયષે ગીત સુધાિસ વિાવો.

જગ કોલાિલે, શ્ાંત હૃદયપ્રાંતે, 
િે જીવનનાથ, શાંત ચિ્ણે આવો.

દીન, િીન મન, સંતાય જયાિે લનજ તુન ખૂ્ણે, 

દ્ાિ ખોલી, િે ઉદાિ નાથ, િાજવી દમામે પધાિો.

વાસના વંટોળે લવલાય દૃશ્ટિ ને ભૂલે અબુધ મન, 
િે પલવત્ર, િે અલનદ્ર, પ્રખિ પ્રકાશે પધાિો.

Gitanjali 
-39-

When the heart is hard and parched up, 
come upon me with a shower of mercy. 

When grace is lost from life, 
come with a burst of song. 

When tumultuous work raises its din on all sides 
shutting me out from beyond, 

come to me, 
my lord of silence, 

with thy peace and rest. 
When my beggarly heart sits crouched, shut up in a 

corner, 
break open the door, my king, 

and come with the ceremony of a king. 
When desire blinds the mind with delusion and dust, 

O thou holy one, thou wakeful, 
come with thy light and thy thunder.

જીબન જખન સુકાયે જાય 
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એ આવીને બેઠો માિી પાસે, પ્ણ િંુ ન જાગયો. 
કવેી શાલપત માિી લનદ્રા અને લબચાિી માિી જાત! 

એ આવયો સતબધ િાત્રે, ધિી એનું વાલજતં્ર એના િાથે, 
અને ગુંજી એની બંદીશ, માિા શમ્ણે. 
િાય, કમે વયથતુ વીતતી માિી િાત? 
માિી લનદ્રાને સપશતુ એના શ્વાસનો, 

ને તો યે ન મળતો લાભ એના દશતુનનો.

Gitanjali 
-26-

He came and sat bymy side but I woke not. 
What a cursed sleep it was, O miserable Me! 

He came when the night was still; 
he had his harp in his hands, 

and my dreams became resonant with its melodies. 
Alas, why are my nights all thus lost? 

Ah, why do I ever miss his sight 
whose breath touches my sleep?

સેયે પાસે એસે બોસે લચલ 
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નથી સાંભળ્ો તમે એનો નીિવ પગિવ? 
તે આવી િહ્ો છ,ે સદા, સવતુદા.

દિેક ષિ્ણે, દિેક યુગે, દિેક રદવસે, દિેક િાત્રે, 

તે આવી િહ્ો છ,ે સદા, સવતુદા.

મેં જુદા જુદા ઢાળમાં અનેક ગીતો ગાયા છ,ે 
પ્ણ તે દિેકનો સૂિ એક જ છ–ે 
તે આવી િહ્ો છ,ે સદા, સવતુદા.

ફાગ્ણના પ્રકાશમાં, સુગંલધત રદવસે, વનવગડાને િસતે, 
તે આવી િહ્ો છ,ે સદા, સવતુદા.

અષાઢના વિસાદની ઉદાસીનતામાં, ગજતુતા વાદળોના િથમાં બેસીને 

તે આવી િહ્ો છ,ે સદા, સવતુદા.

માિા દુઃખોની િાિમાળામાં તેના પગલા પડ ેછ ેમાિે િૈયે 
અને તેના ચિ્ણોનો સુવ્ણતુ સપશતુ, 

 માિા અંતિને અજવાળે છ.ે

Gitanjali 
-45-

Have you not heard his silent steps? 
He comes, comes, ever comes.

Every moment and every age, 
every day and every night 

he comes, comes, ever comes.

Many a song have I sung in many a mood of mind, 
but all their notes have always proclaimed, 

“He comes, comes, ever comes.”

In the fragrant days of sunny April 
through the forest path 

he comes, comes, ever comes.

In the rainy gloom of July nights 
on the thundering chariot of clouds 

he comes, comes, ever comes.

In sorrow after sorrow 
it is his steps that press upon my heart, 

and 
it is the golden touch of his feet 

that makes my joy to shine.

તોિા સુલનશલન રક તાિ 
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વિેલી સવાિે, કોઈ મને ધીિેથી કિી ગયું િતું 
 ક ેમાત્ર તું અને િંુ િોડીમાં નીકળી જઈશું 

અને આ આખું જગત 
આપ્ણી આ ધયેયિીન, અંતિીન યાત્રાની વાતથી અજા્ણ િિેશે. 
એ અનંત મિાસાગિમાં તું ચૂપચાપ િસતા, િસતા સાંભળીશ 

અને માિા ગીતોમાં ઊભિાશે મોજાંશી મુકત, શબદ–બંધનથી મુકત બંદીશ.

પ્ણ િજી જવાનો સમય નથી થયો? કામ બાકી છ?ે 
પ્ણ રકનાિે સાંજ તો પડવા આવી છ ે 

અને પષિીઓ માળા તિફ જઈ િહ્ા છ!ે 
કો્ણ જા્ણે, કયાિે બંધન તૂટશે અને આપ્ણી આ િોડી, 

છલે્ાં સૂયતુરકિ્ણની જમે અંધકાિમાં અદૃશય થશે.

* * * * *

પિોરઢયે, શબદ પડ્ો માિા કાને 
ક ેતું અને િંુ િંકાિીશું એકલા નાવે, 

અને કોઈ નિીં જા્ણે, વાત આપ્ણી, આ અનંત યાત્રા ત્ણી. 
એ અનંત મિાસાગિે, તાિા મુકત શ્સમતે અને સિવા કાને, 

તાન ઊભિાશે માિા ગાને, –મોજાશી મુકત, મુકત શબદ– બંધને.

પ્ણ નથી થયો સમય િજી? કામ છ ેઘણં બાકી? 
વીલાતા પ્રકાશે, માળે બેસતા પંખી, લો, સાગિતટ ેસાંજ આવી. 

કો્ણ જા્ણે, કયાિે તૂટશે બંધન અને નાવ છૂટશે 
અને અંલતમ સંધયા રકિ્ણની જમે અંધકાિમાં ઓગળશે.

Gitanjali 
-42-

Early in the day it was whispered 
that we should sail in a boat, 

only thou and I, 
and never a soul in the world 

would know of this our pilgrimage 
to no country and to no end. 

In that shoreless ocean, 
at thy silently listening smile 

my songs would swell in melodies, 
free as waves, 

free from all bondage of words. 
Is the time not come yet? 

Are there works still to do? 
Lo, the evening has come down upon the shore 

and in the fading light 
the seabirds come flying to their nests. 

Who knows when the chains will be off, 
and the boat, 

like that last glimmer of sunset, 
vanish into the night?

કથા લછલો એક તરિતે 
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તાિી સાથે િમતા મને કદી લવચાિ ન િતો આવયો ક ે‘તું કો્ણ છ?ે’ 
તયાિે િંુ શિમ ક ેડિને જા્ણતો ન િતો 

–મારં જીવન ખેલ, કૂદ, તોફાનથી સભિ િતું. 
વિેલી સવાિે તું મને લમત્રભાવે ઊંઘમાંથી જગાડતો 

અને િંુ વને વને તાિી પાછળ દોડતો. 
એ રદવસોમાં તું જ ેગીતો માિી પાસે ગાતો 

તેનો અથતુ િંુ જા્ણતો ન િતો. 
માત્ર તાિો સૂિ ઝીલતો 

અને માિો આતમા એના તાલે નાચતો.

િવે, જયાિે િમત પૂિી થઈ ગઈ તયાિે અચાનક િંુ શું જોઈ િહ્ો છુ?ં 
સમગ્ તાિકગ્ણ સરિત સકળ સૃશ્ટિ નત નયને તાિા ચિ્ણ સપશષે છ!ે

Gitanjali 
-97-

When my play was with thee 
I never questioned who thou wert. 

I knew nor shyness nor fear, my life was boisterous. 
In the early morning thou wouldst call me from my sleep 

like my own comrade 
and lead me running from glade to glade. 

On those days I never cared to know 
the meaning of songs thou sangest to me. 

Only my voice took up the tunes, 
and my heart danced in their cadence. 

Now, when the playtime is over, 
what is this sudden sight that is come up on me? 

The world with eyes bent upon thy feet 
stands in awe with all its silent stars.

આમાિ ખેલા જખન લચલા 

ગીતાંજલલ – ૬૮ – 1910
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જો તું બોલીશ નિીં, 
તો િંુ તારં મૌન માિા હૃદયમાં ભિી, તેનો ભાિ સિન કિીશ. 
તાિાંરકત િાલત્રની જમે, નત મસતક,ે શ્સથિ બેસી, િાિ જોઈશ.

સવાિ જરૂિ પડશે, 
અંધકાિ જરૂિ અદૃશય થશે. 

અને તાિો અવાજ આકાશેથી સુવ્ણતુરકિ્ણોમાં વિસશે.

પછી, તાિા શબદો, દિેક પંખીના માળામાંથી, 
ગીત બનીને આકાશે ઊડશે 

અને  
તાિા સૂિ, માિા બાગમાં ફૂલ બનીને ખીલશે.

Gitanjali 
-19-

If thou speakest not 
I will fill my heart 

with thy silence and endure it. 
I will keep still 

and wait like the night with starry vigil 
and its head bent low with patience. 

The morning will surely come, 
the darkness will vanish, 

and thy voice pour down in golden streams 
breaking through the sky. 

Then thy words will take wings 
in songs from every one of birds’ nests, 

and thy melodies will break forth 
in all my forest groves.

ઓગો મૌન, ના યદી કોઓ 

ગીતાંજલલ-71-1910



268 269

–2–

તાિા આદેશે, ગાવા માટ,ે માથું મારં નમતું ને િૈયું મારં ફૂલયું ન સમાતું. 
િૈયું મારં, તારં મુખ જોતું અને આંસુનું પૂિ આંખે ઊભિાતું.

માિા જીવને જ ેકાંઈ કકતુશ અને કઠોિ િતું, 

તે સમગ્ એક મૃદુ, મધુિ બંદીશે ઓગળતું 
અને 

 સાગિ પાિ કિતા લવિંગની જમે  
મારં િૈયું ભશ્કતભાવની પાંખ પ્રસાિી િિેતું.

જાણં છુ ંિંુ ક ેછ ેતને આનંદ માિા ગાને 
અને છુ ંિંુ માત્ર ગાયક તાિા સાશ્ન્નધયે. 
માિા સંગીતની પાંખ સપશતુતી તવ ચિ્ણે, 

જયાં ન પિોંચત િંુ કોઈ કાળે.

ગાનના આનંદમાં ભૂલીને માિી જાત, મસત િંુ, 
માિા નાથ, લમત્ર તને કિી બેસતો િંુ.

Gitanjali 
-2-

When thou commandest me to sing 
it seems that my heart would break with pride; 

and I look to thy face and tears come to my eyes.

All that is harsh and dissonant in my life 
melts into one sweet harmony 

-and my adoration spreads wings 
like a glad bird on its flight across the sea.

I know that thou takest pleasure in my singing. 
I know that only as a singer I come before thy presence.

I touch 
by the edge of the far-spreading wing of my song 

thy feet which I could never aspire to reach.

Drunk with the joy of singing I forget myself 
and call thee my friend who art my lord.

તુમી યખન ગાન ગાિીતે 

ગીતાંજલલ-78-1910
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રદવસના પ્રકાશમાં માિા ઘિમાં તેમનો પ્રવેશ. 
 તેમ્ણે કહ્ું િતું, 

‘થોડી જ જગા લઈશું અમે, 
કિીશું મદદ તમાિી પૂજામાં અને સવીકાિીશું એમની કૃપા અમે.’ 

અને પછી, બેઠા તે ચૂપચાપ, એક ખૂ્ણે, નત મસતક.ે

િાતના અંધકાિમાં મેં જોયું તો બળજબિીથી ઘૂસીને  
માિા પલવત્ર મંરદિમાં, કિતા િતા ધમાલ  

અને પ્રભુની વેદી પિથી પડાવતા પ્રસાદ અ્ણછાજતી લોલુપતાથી.

Gitanjali 
-33-

When it was day they came into my house and said, 
‘We shall only take the smallest room here.’

They said, ‘We shall help you in the worship of your God 
and humbly accept only our own share of his grace’; 

and then they took their seat in a corner 
and they sat quiet and meek.

But in the darkness of night 
I find they break into my sacred shrine, strong and 

turbulent, and snatch with unholy greed the offerings 
from God’s alter.

તાિા રદનેિ બેલા 

ગીતાંજલલ-80-1910
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ચૂંટી લે આ ફૂલ નાનું – વાિ ન કિ. 
કિમાઈને પડી ન જાય ધૂળમાં, ભય છ ેમને – વાિ ન કિ. 

ભલે ન ઝૂલે એ તાિા િાિમાં, 
સન્માન છ ેએનું તાિા િાથના વેદના સભિ સપશતુમાં. 

રદવસ આમને આમ પૂિો ન થઈ જાય, પૂજાનો સમય વીતી ન જાય, 
ભય છ ેમને – વાિ ન કિ. 

ભલે િહ્ો એનો િંગ ઝાંખો અને પરિમલ આછો, 
ધિજ ેઆ ફૂલ તાિી પૂજામાં, 
ચૂંટી લે એને – વાિ ન કિ.

Gitanjali 
-6-

Pluck this little flower and take it, delay not! 
I fear lest it droop and drop into the dust. 

It may not find a place in thy garland, 
but honour it with a touch of pain from thy hand and 

pluck it. I fear lest the day end before I am aware, 
and the time of offering go by. 

Though its colour be not deep and its smell be faint, 
use this flower in thy service and pluck it while there is time.

લછન્ન કોિે લાઓ િે 

ગીતાંજલલ-87-1910
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માિા અંતિનું અંતિીન િટ્ણ છ ે
ક ે

િંુ ઝંખું છુ ંતને–માત્ર તને.

માિી બધી જ કામનાઓ, 
જ ેમને રદનિાત લલચાવે છ,ે 

તે ખોટી છ ેઅને સદંતિ પોકળ છ.ે

જમે િાતના દુ:ખમાં તેની પ્રકાશની ઝંખના સંતાઈ છ ે
તેમ માિી સુષુપ્ત ચેતનામાં અવાજ ઊઠ ેછ ે

ક ે
િંુ ઝંખું છુ ંતને–માત્ર તને.

જમે શાંલતની સામે અથડાતો ઝંઝાવાત તેનો અંત શાંલતમાં ઝંખે છ,ે 
તેમ માિો લવિોધ તાિા પ્રેમ સાથે અથડાય છ ે

અને તો યે બોલી ઊઠ ેછ ે
ક ે

િંુ ઝંખું છુ ંતને–માત્ર તને.

Gitanjali 
-38-

That I want thee, only thee                                              
let my heart repeat without end. 

All desires that distract me, 
day and night, 

are false and empty to the core. 
As the night keeps hidden in its gloom 

the petition for light, 
even thus 

in the depth of my unconsciousness rings the cry- 
‘I want thee, only thee’. 

As the storm still seeks its end in peace 
when it strikes against peace with all its might, 

even thus 
my rebellion strikes against thy love 

and still its cry is- 
‘I want thee, only thee’.

ગાઈ ગો આમી તોમાિે ચાઈ 

(28.1.1996)
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 માિા પ્રીતમ, સારં થયું ક ેતેં મને આપી આગ વેદનાની. 
બળ્ા લવના નથી આવતી સુગંધ માિા ધૂપની 

અને પ્રગટ્ા લવના િિે છ ેઅંધ આંખ માિા દીવાની. 
લનચિેતન મનને જરૂિ છ ેપ્રેમના વીજ કડાકાની. 

માિી દુલનયાને ઢાંકતો અંધકાિ મશાલશો સળગતો તાિી ગજતુનાથી.

Crossing 
-6-

Thou hast done well, my lover, 
thou hast done well to send me thy fire of pain. 

For my incense never yields its perfume till it burns, 
and my lamp is blind till it is lighted. 

When my mind is numb 
its torpor must be stricken by thy love’s lightening; 

and the very darkness that blots my world 
burns like a torch when set afire by thy thunder.

એ કિેચા ભાલો 

ગીતાંજલલ-91-1910
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તને માિો પ્રભુ માની િંુ દૂિ ઊભો િિંુ છુ.ં 
તને માિો પોતાનો માનીને તાિી પાસે નથી આવતો. 

માિા લપતા સમાન ગ્ણીને તને પગે પડુ ંછુ.ં 
તને માિો લમત્ર માનીને તાિો િાથ નથી પકડતો. 

તું નીચે આવે છ.ે તયાિે તાિી સામે ઊભા િિીને તને માિો નથી માનતો, 
લમત્ર માનીને તને માિે િૈયે નથી ચાંપતો. 

માિા સંબંધીઓમાં સવજન તું, પ્ણ તેમને િંુ નથી ગ્ણતો. 
બધું તને આપી શકુ ંમાટ ેમાિી સમૃલદ્ધ તેમને નથી વિેંચતો.  
તાિી સાથે િિેવાય માટ ેસુખેદુ:ખે તેમની સાથે નથી િિેતો. 

ખચકાઉં છુ ંજીવન સમપતુ્ણ કિતાં  
અને તેથી જીવનના મિાસાગિમાં નથી કૂદી શકતો.

Gitanjali 
-77-

I know thee as my God and stand apsrt - 
I do not know thee as my own and come closer. 

I know thee as my father and bow before thy feet - 
I do not grasp thy hand as my friend’s. 

I stand not where thou comest down 
and ownest thyself as mine, 

there to clasp thee to my heart 
and take thee as my comrade. 

Thou art the Brother amongst my brothers, 
but I heed them not, I divide not my earnings with 

them, 
thus sharing my all with thee. 

In pleasure and in pain I stand not by the side of men, 
and thus stand by thee. 

I shrink to give up my life, 
and thus do not plunge into the great waters of life.

દેબતા જનેે દૂિે 

ગીતાંજલલ-92
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માિા જીવનના છલકાતા પાત્રમાંથી, િે પ્રભુ, 
તું કયું રદવય પીણં પીશ?

માિા કલવ, 
તારં સજતુન માિી આંખેથી જોવાથી, 

માિા ક્ણતુમૂળે ચુપચાપ ઊભા િિી તારં જ સંગીત સાંભળવાથી, 
તને આનંદ આવશે? 

તારં આ જગત શબદો ગૂંથી િહ્ું છ ે
અને તાિો આનંદ એમાં સંગીત ઉમેિે છ.ે

તું મને તાિી જાત અપતુ્ણ કિે છ ે
અને પછી માિામાં અનુભવે છ ે

તારં સકલ માધુયતુ.

Gitanjali 
-65-

What divine drink wouldst thou have, my God, 
from this overflowing cup of my life? 

My poet, 
is it thy delight to see thy creation through my eyes 

and 
to stand at the portals of my ears silently 
to listen to thine own eternal harmony? 

Thy world is weaving words in my mind 
and 

thy joy is adding music to them. 
Thou givest thyself to me in love 

and 
then feelest thine own entire sweetness in me.

િે મોિ દેબતા 

ગીતાંજલલ-101-1910
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નીકળ્ો િતો િંુ એકલો, અલભસાિે 
કો્ણ અનુસિતું મને આ શાંત અંધકાિે? 

ન થાપ આવી શકતો િંુ એને, લાખ પ્રયતને. 
ધ્ણધ્ણતી ધિતી એના પગલે, પગલે. 

ઉમેિાતો એનો અવાજ માિા શબદે શબદે. 
નાથ, એ તો છ ેમાિી જાત, વામ્ણી, 

નથી એ્ણે કોઈની શિમ જા્ણી, 
પ્ણ એની સાથે તાિી સન્મુખ આવતાં શિમ મને આવતી.

Gitanjali 
-30-

I came out alone on my way to my tryst. 
But who is this that follows me in the silent dark? 

I move aside to avoid his presence but I escape him not. 
He makes the dust rise from the earth with his swagger; 

he adds his loud voice to every word that I utter. 
He is my own little self, my lord, he knows no shame; 
but I am ashamed to come to thy door in his company.

અકલેા આમી બારિિ િોલે 

ગીતાંજલલ-103
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ઓ મૂખતુ, તાિે માથે તાિો જ ભાિ નાખે છ!ે  
અિે લભષિુક, તાિે જ દિવાજ ેલભષિા માંગે છ!ે  

જ ેબધું જ વિી લે તેનાં માથે તાિો બોજ નાંખી િિે બેલફકિ,

તાિી કામનાના શ્વાસે બુઝાતો પ્રકાશ જયોતનો. 
તાિા અપલવત્ર િાથે ન કિતો સવીકાિ ઉપિાિનો. 

પલવત્ર પ્રેમથી સમપતુ્ણ જનેું, કિજ ેસવીકાિ માત્ર તેનો.

Gitanjali 
-9-

Ofool, to try to carry thyself upon thy own shoulders! 
O beggar, to come to beg at thy own door! 

Leave all thy burdens on his hands who can bear all, 
and never look behind in regret. 

Thy desire at once puts out the light 
from the lamp it touches with its breath. 

It is unholy-take not thy gifts through its unclean hands. 
Accept only what is offered by sacred love.

આિ આમાય આમી લનજિે લશિે 

ગીતાંજલલ-105-1910
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આ તારં બાજઠ અને લંબાવ તાિા પગ, 
 દીનતમ, લનમનતમ ને માગતુ ભૂલયાની વચચે 

તને નમતાં, ન પિોંચતા માિા પ્ર્ણામ તાિે ચિ્ણે – 
 લંબાયા છ ેજ ેદીનતમ, લનમનતમ ને માગતુભૂલયાની વચચે. 

જયાં ચાલતો તું સાદાવેશે, તયાં ગવતુ કદાલપ ન પિોંચે, 
દીનતમ, લનમનતમ ને માગતુ ભૂલયાની વચચે. 
જયાં વસતો તું, તયાં મન મારં શે પિોંચે? 

લમત્રિીન, દીનતમ, લનમનતમ ને માગતુભૂલયાની વચચે!

Gitanjali 
-10-

Her is thy footstool and there 
rest thy feet where live the poorest, and lowliest, and lost. 

When I try to bow to thee, 
my obeisance cannot reach down to the depth 

where thy feet rest among the poorest, the lowliest, and lost. 
Pride can never approach to where thou walkest 

in the clothes of the humble 
among the poorest, the lowliest, and lost. 

My heart can never find its way 
to where thou keepest company with the companionless 

among the poorest, and the lowliest and lost.

યેથાય થાક ે સબાિ અધમ 
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‘જ ેરદવસે મૃતયુ તારં બાિણં ખખડાવશે, તયાિે તું તેને શું ભેટ ધિીશ?’ 
‘િંુ તેને કદાલપ ખાલી િાથે પાછો નિીં ફિવા દઉં. 

માિી જીવનસંધયાને દ્ાિે જયાિે મૃતયુના ટકોિા પડશે તયાિે, 

માિા શિદના રદવસો અને વસંતની િાલત્રનો મીઠો આસવ, 
માિા પ્રવૃત્ત જીવનની સંલચત લસલદ્ધ, 
–બધું જ તેના ચિ્ણે ધિી દઈશ’.

Gitanjali 
-90-

On the day when death will knock at thy door, 
what wilt thou offer to him? 

Oh, I will set before my guest the full vessel of my life 
-I will never let him go with empty hands. 

All the sweet vintage of 
all my autumn days and summer nights, 

all the earnings and gleanings of my busy life 
will I place before him at the close of my days 

when death will knock at my door.

મિ્ણ યેરદન રદનેિ શેષે 
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જીવનના અંલતમ ધયેય સમા મૃતયુ, 
ઓ માિા મૃતયુ, 

આવ, અને માિી સાથે ધીમા અવાજ ેવાતો કિ. 
રદવસોના રદવસો મેં તાિી િાિ જોઈ છ,ે 

તાિે માટ ેજ જીવનના આનંદ અને વેદના મેં માણયા છ.ે 
િંુ જ ેકાંઈ છુ,ં જ ેકાંઈપ્ણ મારં છ,ે 

જ ેકાંઈની િંુ આશા િાખું છુ,ં 
તે બધું જ અને માિો સમગ્ પ્રેમ, 

ગુપ્ત િીતે સદા તાિી તિફ જ વિેતા િહ્ા છ.ે 
તાિો અંલતમ દૃશ્ટિપાત 

 અને મારં સમગ્ જીવન સદાને મટ ેતારં પોતાનું થઈ જશે. 

ફૂલ ગૂંથાઈ ગયાં છ ેઅને વિમાળા તૈયાિ છ.ે 
લગ્નલવલધ પછી નવોઢા પોતાનું ઘિ છોડીને 

 તેના સવામીને િાલત્રના એકાંતમાં એકલી મળશે.

Gitanjali 
-91-

O thou the last fulfilment of life, Death, 
my death, 

come and whisper to me! 
Day after day 

have I kept watch for thee; 
for thee, have I borne the joys and pangs of life. 

All that I am, that I have, that I hope 
and all my love 

have ever flowed towards thee in depth of secrecy. 
One final glance from thine eyes 

and my life will be ever thine own. 
The flowers have been woven 

and the garland is ready for the bridegroom. 
After the wedding 

the bride shall leave her home 
and meet her lord in the solitude of night.

ઓગો આમાિ એઈ જીબનેિ 
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િિેવા દે તાિા જપ માળા અને ભજન કીતતુન, 
મંરદિના અંધાિા ખૂ્ણામાં, બંધ બાિ્ણે, ભજતો તું કોને? 

ખોલ આંખો ને જો – નથી તાિો પ્રભુ તાિી સામે 
એ તો છ ેતયાં, 

ખેડતો ખેડૂત શુષક ધિા જયાં, 
તોડતો પથથિ મજૂિ જયાં. 

એ છ ેએમની સાથે ગ્ીષમ ને વષાતુમાં 
છ ેએનું વસ્ત્ર ખિડાયું ધૂળમાં, 

ઊતાિીને તાિા પલવત્ર વાઘા, આવા નીચે ધૂળ ભિી ધિતી પિ 
મોષિ! કયાંથી મળે મોષિ? 

નાથ આપ્ણો આનંદથી સવીકાિતો બંધન સજતુનનો 

બંધાયો છ ેતે આપ્ણી સાથે િંમેશા 
બાજુએ મૂકી તાિા ધૂપ અને ફૂલ, છોડી દે ધયાન સંધયા, 

ભલે ખિડાતા ને ફાટતા તાિા વાઘા. 
મળીને એને સાથ દે એને શ્મમાં, મિેનતમાં,

Gitanjali 
-11-

Leave this chanting and singing and telling of beads! 
Whom dost thou worship 

in this lonely dark corner of a temple with doors all shut?            
Open thine eyes and see thy God is not before thee! 
He is there where the tiller is tilling the hard ground 

and where the pathmaker is breaking stones. 
He is with them in sun and in shower, 
and his garment is covered with dust, 

Put off thy holy mantle 
and even like him come down on the dusty soil! 

Deliverance? Where is this deliverance to be found? 
Our master himself has joyfully taken upon him 

the bonds of creation; he is bound with us all for ever. 
Come out of thy meditations 

and leave aside thy flowers and incense! 
What harm is there 

if thy clothes become tattered and stained? 
Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow.

ભજન, પૂજન, સાધન 
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મને લાગયું ક ેમાિી શશ્કતની સીમા  
અને માિી યાત્રાનો અંત આવી પિોંચયો છ.ે 
આગળનો િસતો બંધ છ,ે ભાથું ખૂટી ગયું છ ે

અને ચૂપચાપ એક ખૂ્ણે બેસવાનો સમય આવી ગયો છ.ે

પ્ણ તાિી લીલા અકળ છ,ે 
જીભ પિથી જૂના શબદો સૂકાતા અને હૃદયેે નવા ગીતો સફૂિતા, 

જૂની કડેીઓ ખોવાતા, આચિયતુસભિ નવા પ્રદેશો દેખાતા.

Gitanjali 
-37-

I thought that my voyage had come to its end 
at the last limit of my power,- 

that the path before me was closed, 
that provisions were exhausted 

and the time come to take shelter in a silent obscurity. 
But I find that thy will knows no end in me. 
And when old words die out on the tongue, 

new melodies break from the heart; 
and where the old tracks are lost, 

new country is revealed with its wonders.

ભેબેલચનુ મને 
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આભૂષ્ણલવિીન છ ેમાિાં ગીતો, 
પોષાક ક ેશ્ણગાિ સગવતુ સજતાં નથી માિાં ગીતો. 

આપ્ણા ઐકયને વીંધતાં આભૂષ્ણો, 
તે બનતાં તાિી અને માિી વચચેનાં આવિ્ણો, 
તેનાં િ્ણકાિમાં ડૂબતાં તાિાં િળવા ઉચચિ્ણો. 
તાિી નજિ સમષિ ઝૂકતો માિો કલવનો ગવતુ, 
ઓ કલવવિ, બેઠો છુ ંિંુ તો તાિા ચિ્ણે. 
બની િિે મારં જીવન સિજ અને સિળ, 

જા્ણે તાિા સંગીતથી ઊભિાતી એક સાદી વાંસળી!

Gitanjali 
-7-

My song has put off her adornments. 
She has no pride of dress and decoration. 

Ornaments would mar our union; 
they would come between thee and me; 

their jingling would drown thy whispers. 
My poet’s vanity dies in shame before thy sight. 

O master poet, I have sat down at thy feet. 
Only let me make my life simple and straight, 
like a flute of reed for thee to fill with music.

આમાિ એ ગાન ચડચેે તાિ 
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િાજવી પોષાક અને િતનમાળામાં સજાવેલું બાળક, 
િમતનો આનંદ ગુમાવી બેસે છ.ે  

એનાં આભૂષ્ણો એની દિેક ગલતલવલધમાં લવરનરૂપ છ.ે

એના પોષાક પિ ડાઘ પડશે ક ેએ ફાટી જશે,  
એ ભયથી તે પોતાને દુલનયાથી દૂિ િાખે છ ેઅને ચાલતાં પ્ણ ડિે છ.ે

મા, આ અલંકાિના બંધનથી કોઈ જ લાભ નથી. 
તેનાથી તો ધિતીની ધૂળ સાથેનો સંબંધ તૂટ ેછ ે

અને સામાન્ય જનજીવનના ઉતસવમાં પ્રવેશ મળતો અટક ેછ.ે

Gitanjali 
-8-

The child who is decked with prince’s robes 
and who has jewelled chains round his neck 

loses all pleasure in his play; 
his dress hampers him at every step. 

In fear that it may be frayed, or stained with dust 
he keeps himself from the world, and is afraid even to move. 

Mother, it is no gain, thy bondage of finery, 
if it keep one shut off from the healthful dust of the earth, 

if it rob one of the right of entrance 
to the great fair of common human life.

સાજાિ માતો બેશે 
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માિા જીવનમાં િંમેશા મેં તને શોધયો છ ેમાિાં ગીતોથી. 
માિાં ગીતો જ મને દ્ાિે દ્ાિે લઈ ગયા છ ે

 અને એમના થકી જ અનુભવી છ,ે માિી જાત 
 અને શોધયું છ,ે માણયું છ ેઆખું જગત.

માિાં ગીતોએ જ મને કળેવયો છ ે
 અને અનેક િિસયમય િસતા બતાવયા છ ે

 અને માિા હૃદયની લષિલતજો પિ તાિાનું દશતુન કિાવયું છ.ે

આખો રદવસ તેમે્ણે મને સંવેદનાના પ્રદેશમાં પ્રવાસ કિાવયો 
 અને જુઓ, સાંજ,ે પ્રવાસને અંતે, 

 મને કયા ભવય મિેલના દ્ાિે લઈ આવયા છ,ે 
માિાં ગીતો!

Gitanjali 
-101-

Ever in my life 
have I sought thee with my songs. 

It was they who led me from door to door, 
and with them have I felt about me, 
searching and touching my world. 

It was my songs that taught me all the lessons 
that I ever learnt; 

they showed me secret paths, 
they brought before my sight 

many a star on the horizon of my heart. 
They guided me all the day long 

to the mysteries of the country of pleasure and pain, 
and, at last, 

to what palace gate have they brought me 
in the evening at the end of my journey?

ગાન રદયે ઈ 
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માિાં અંલતમ ગીતમાં વાગશે બધા જ સૂિ આનંદના.

િરિયાળીના અલતિેકથી નાચી ઊઠતી ધિતીનો આનંદ, 
જગ પ્રાંગ્ણે, જીવન અને મૃતયુના નૃતયનો આનંદ, 

સવતુ ચેતનાને િચમચાવી, જગાડી દેતા વંટોળનો આનંદ, 
વેદનાના ખીલેલા લાલ કમળમાં બેઠલેો અશ્ુસભિ આનંદ, 

અને પોતાનું સવતુસવ ધૂળમાં ફગાવતો આનંદ.

માિાં અંલતમ ગીતમાં વાગશે બધા જ સૂિ આનંદના.

Gitanjali 
-58-

Let all the strains of joy mingle in my last song                        
the joy that makes the earth flow over 

in the riotous excess of the grass, 
the joy that sets the twin brothers, 

life and death, 
dancing over the wide world, 

the joy that sweeps in with the tempest, 
shaking and waking all life with laughter, 

the joy that sits still 
with its tears on the open red lotus of pain, 

and 
the joy that throws everything it has upon the dust, 

and knows not a word.

જને શેષ ગાને મોિ સબ િાગીલન 
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જયાિે િંુ અિીંથી જઈશ તયાિે આ િશે મારં લવદાયવચન; 

‘જ ેમેં જોયું છ ેતે ઉતકૃષ્ઠ, અભૂતપૂવતુ છ.ે 
પ્રકાશના સાગિ પિ સદા લવકસતા કમળનું મધુપાન કિી  

િંુ ધન્ય બન્યો છુ.ં

અગલ્ણત આકાિોના િંગમંચ પિ મેં માિો પાઠ ભજવયો છ ે
 અને િંુ અિીં આકાિિીનનું દશતુન પામયો છુ.ં 

જ ેસપશતુથી પિ છ ેતેના સપશતુથી મારં સવતુસવ િોમાંલચત થયું છે

 અને અિીં જ જો અંત આવતો િોય તો ભલે આવે’.

આ મારં લવદાય વચન બની િિો.

Gitanjali 
-96-

When I go from hence 
let this be my parting word, 

that what I have seen is unsurpassable. 
I have tasted of the hidden honey of this lotus 

that expands on the ocean of light, 
and thus am I blessed                                                   

let this be my parting word. 
In this playhouse of infinite forms 

I have had my play 
and here have I caught sight of him that is formless. 

My whole body and my limbs have thrilled 
with his touch who is beyond touch; 

and if the end comes here, let it come                                        
let this be my parting word.

જાબાિ રદને એઈ કથાટી 
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જનેી સાથે મારં નામ જોડાયેલું છ,ે તે તો િડતો બેઠો આ ખંડિેમાં. 
િંુ તો િંમેશા આ દીવાલ ચ્ણવામાં િોકાયેલો િિેતો. 

રદવસે, રદવસે આકાશ તિફ વધતી જતી દીવાલની અંધાિી છાયામાં 
ખોવાતું જાય છ ેમારં અશ્સતતવ 
આ દીવાલનો મને ખૂબ ગવતુ છ.ે  
એના ચ્ણતિમાં કાંઈ ષિલત ન  

િિી જાય માટ ેિંુ ખૂબ સંભાળ લઉં છુ ંઅન ે
ખોવાતું જાય છ ેમારં અશ્સતતવ

Gitanjali 
-29-

He whom I enclose with my name 
is weeping in this dungeon. 

I am ever busy building this wall all around; 
and as this wall goes up into the sky day by day 
I lose sight of my true being in its dark shadow. 

I take pride in this great wall, 
and I plaster it with dust and sand 

lest a least hole should be left in this name : 
and for all the care I take I lose sight of my true being.

આમાિ નામતા રદયે 

ગીતાંજલલ-143-1910
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જરટલ આ બંધનો, તોડતાં જનેે થતી માિે િૈયે વયથા. 
માંગ માિી માત્ર મુશ્કતની – નથી આશા જનેી, 

ને ઝૂકતું મારં માથું શિમથી. 
શ્દ્ધા મને તાિી મૈત્રીમાં અને લવશ્વાસ તાિી અમૂલય સમૃલદ્ધમાં 

ને તો યે ન તયજતો િજક્ણો વેિાયેલ માિા ખંડમાં. 
ઢકંાયો છુ ંિંુ આવિ્ણે – મોતના ને િજક્ણોના. 

વળગતો એને પ્રેમથી, અને તો યે કિતો એની અવિેલના!

ઋ્ણ છ ેમાિે માથે ભાિે, ષિલતઓ છ ેમાિી ઘ્ણી, 

શિમના ભાિથી ઝૂકતું મારં માથું 
ને તો યે માિા મંગલની યાચના કિતાં ભયભીત મારં િૈયું, 

શું ભલવષય મારં, જો કિી દે તું તથાસતુ

Gitanjali 
-28-

Obstinate are the trammels, 
but my heart aches when I try to break them. 

Freedom is all I want, but to hope for it I feel ashamed. 
I am certain that priceless wealth is in thee, 

and that thou art my best friend, 
but I have not the heart 

to sweep away the tinsel that fills my room. 
The shroud that covers me 

is a shroud of dust and death; I hate it, yet hug it in love. 
My debts are large, my failures great, 

my shame secret and heavy; 
yet when I come to ask for my good, 

I quake in fear lest my prayer be granted.

જડાયે આયે બાધા 

ગીતાંજલલ-145
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િે પ્રભુ, મારં સકલ અશ્સતતવ લવસતિીને તાિા ચિ્ણે િિેલ જગતને સપશષે 
છ,ે એક વંદનમાં. 

વિસાદના ભાિથી નીચા નમેલા અષાઢના ઘનશયામ વાદળની જમે 
મારં મન નમતું તાિે દ્ાિે,  

એક વંદનમાં. 
માિાં બધાં જ ગીતોના લવલવધ ઢાળ મળતાં એક બંદીશના પ્રવાિે  

ને ભળતાં શાંલતના સાગિમાં,  
એક વંદનમાં. 

પોતાનાં પવતુતીય ધામ પ્રલત અિલનતુશ ઊડતાં ઘિભૂખયાં િંસની જમે 
માિા જીવનની યાત્રા તેના શાશ્વત આવાસ પ્રલત,  

એક વંદનમાં.

Gitanjali 
-103-

In one salutation to thee, my God, 
let all my senses spread and touch this world at thy feet. 

Like a rain-cloud of July 
hung low with its burden of unshed showers 

let all my mind bend down at thy feet 
in one salutation to thee. 

Let all my songs gather together their diverse strains 
into a single current and flow to a sea of silence 

in one salutation to thee. 
Like a flock of homesick cranes flying night and day 

back to their mountain nests 
let all my life take its voyage to its eternal home 

in one salutation to thee.

એકતી, નમસકાિે પ્રભુ 

ગીતાંજલલ-148-1910
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એ છ ેમાિા અશ્સતતવની અંતિતમ વાસી, 
સાંધય પ્રકાશે જનેી ઝલક અને ઝાંખી. 
પ્રભાત પ્રકાશે બેઠી જ ેઘુંઘટ તા્ણી, 

એને માિા અંલતમ ગીતના શબદોમાં વ્ણી, 
ધિીશ માિા પ્રભુ, તને અંલતમ ભેટ માિી. 

શબદોથી અલજત િિી છ ેએ, 
આજીજીના લવસતિેલા િાથથી મુકત િિી છ ેએ, 
માિા જગત ભ્રમ્ણે વાસ એનો માિા િાદતુમાં, 

માિા જીવનના લવકાસ અને લવલાસની એ મધયમાં. 
એકચક્ી સત્તા એની, માિા લવચાિ, વા્ણી, વતતુન પિે, 

માિા ઘેનસભિ સવપનો પિે, 
ને તો યે વાસ એનો એકાકી આકાશ તળે. 

આવયા ઘ્ણા, પૂછતા એનું સિનામું, માિે દ્ાિે, 
પાછા ફયાતુ, લનિાશ થઈને, ખાલી િાથે. 

ન કોઈને સન્મુખ દશતુન એનું, આ જગતે, 
પ્રતીષિા એને તાિા આલલંગનની, એના એકાંતે.

 

Gitanjali 
-66-

She who ever had remained in the depth of my being, 
in the twilight of gleams and glimpses; 

she who never opened her veils in the morning light, 
will be my last gift to thee, my God, 

folded in my final song. 
Words have wooed yet failed to win her; 

persuasion has stretched to her in eager arms in vain. 
I have roamed from country to country 

keeping her in the core of my heart, 
and around her have risen and fallen 

the growth and decay of my life. 
Over my thoughts and actions, my slumbers and reams, 

she reigned yet dwelled alone and apart. 
Many a man have knocked at my door and asked for her 

and turned away in despair. 
There was none in the world 

who ever saw her face to face, 
and she remained in her loneliness 

waiting for thy recognition.

જીબને યા લચિરદન 

ગીતાંજલલ-149-1910
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અંતે માિી જાતને એના િાથમાં સોંપવા, િંુ પ્રેમની િાિ જોઉં છુ.ં 
તેથી જ ઘણં મોડુ ંથયું છ ેઅને િંુ ભૂલને પાત્ર બનું છુ.ં 

તેમના લનયમોથી મને બાંધવાના પ્રયતનોને િંુ િંમેશાં લનષફળ બનાવું છુ.ં 
કાિ્ણ 

અંતે માિી જાતને એના િાથમાં સોંપવા િંુ પ્રેમની િાિ જોઉં છુ.ં 
લોકો કિે છ ેિંુ તેમની સલાિ સાંભળતો નથી. 
તેઓ સાચા છ ેઅને મને દોષ દઈ શક ેછ.ે 

વયસત લોકોનું કામ પૂરં થયું છ,ે દુકાનો બંધ થઈ ગઈ છ.ે 
જ ેલોકો મને અમસતા જ લેવા 

આવેલા તેઓ ગુસસે થઈને પાછા જતા િહ્ા છ.ે 
અંતે માિી જાતને એના િાથમાં સોંપવા, િંુ તો પ્રેમની િાિ જોઈ િહ્ો છુ.ં

Gitanjali 
-17-

I am only waiting for love 
to give myself up at last into his hands. 

That is why it is so late 
and why I have been guilty of such omissions. 

They come with their laws and their codes to bind me 
fast; but I evade them ever, 

for I am only waiting for love to give myself up 
at last into his hands. 

People blame me and call me heedless; 
I doubt not they are right in their blame.                            

The market day is over and work is all done for the busy.             
Those who came to call me in vain have gone back in anger. 

I am only waiting for love to give myself up 
at last into his hands.

પ્રેમેિ િાતે ધિા દેબો 

ગીતાંજલલ-151-1910
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આ જગતમાં જ ેકોઈ મને ચાિે છ,ે 
તે, કોઈ પ્ણ િીતે મને બાંધી િાખવાનો પ્રયતન કિે છ.ે 

પ્ણ તાિી વાત જુદી છ.ે 
તાિો પ્રેમ તેમના કિતા વધુ ઉતકટ છ ેઅને તું મને મુકત િિેવા દે છ.ે

િંુ તેમને ભૂલી જાઉં, એવા ભયથી  
તેઓ મને એકલો મૂકતા જ નથી.

રદવસોના રદવસો પસાિ થાય છ ે
પ્ણ તાિા દશતુન થતા નથી.

િંુ તને પ્રાથતુનામાં યાદ ન કરં, 
ક ેમાિા હૃદયમાં ન સથાપું, 
તાિો માિા માટનેો પ્રેમ, 

જરૂિ માિા પ્રેમની પ્રતીષિા કિશે.

Gitanjali 
-32-

By all means they try to hold me secure 
who love me in this world. 

But it is otherwise with thy love 
which is greater than theirs, 
and thou keepest me free. 

Lest I forget them 
they never venture to leave me alone. 

But day passes by after day 
and thou art not seen. 

If I call not thee in my prayers, 
if I keep not thee in my heart, 

thy love for me 
still waits for my love.

સંસાિેતે આિ જાિાસ 

ગીતાંજલલ-152-1910
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જો 

 રદવસ પૂિો થયો િોય, 
 પંખીઓ ગાતા ન િોય,  
પવન થાકી ગયો િોય  

તો  
જમે  

તું ધિતીને લનદ્રાના આવિ્ણમાં વીંટ ેછ ે 
અને સાંજ પડ ેિળવેથી કમળની પાંખડી બીડ ેછ ે 

તેમ  
અંધકાિનો ઘટ્ ઘુંઘટ માિા મુખ પિ ઓઢાડી દે. 
 મુસાફિીના અંત પિેલા જનેું ભાથું ખૂટી ગયું છ,ે  

જનેા કપડા મેલા થઈને ફાટી ગયા છ,ે 
જનેી શશ્કત ષિી્ણ થઈ ગઈ છ,ે 

એવા મુસાફિની શિમ અને ગિીબીને દૂિ કિી,  
જમે  

િાલત્રના ઓથાિ નીચે ફૂલોમાં કિે છ ે 
તેમ  

તેનામાં નવજીવનનો સંચાિ કિ. 

Gitanjali 
-24-

If the day is done, 
if birds sing no more, 

if the wind has flagged tired, 
then draw the veil of darkness thick upon me, 

even as thou hast wrapt the earth 
with the coverlet of sleep 

and tenderly closed the petals 
of the drooping lotus at dusk. 

From the traveller, 
whose sack of provisions is ended, 

whose garment is torn and dust-laden, 
whose strength is exhausted, 
remove shame and poverty, 

and renew his life 
like a flower under the cover of thy kindly night.

રદબસ યરદ શંગ િોલા 

ગીતાંજલલ-157-1910
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ભોળવીશ નિીં િંુ તને માિા સૌંદયતુથી, ભોળવીશ િંુ તને માિા પ્રેમથી. 
ખોલીશ નિીં િંુ બાિણં માિા િાથથી, ખૂલશે તે માિા ગીતથી. 

નિીં સોંપું તને ભાિ િતનનો ક ેનિીં લાદું તને ફૂલિાિથી, 
માિી ઋજુતા બનીને િાિ ઝૂલશે તાિા ગળેથી. 

કોઈ નિીં જા્ણે ક ેતાિે િૈયે ઊછળતા મોજા કયા તોફાનથી, 
ચંદ્રની જમે િંુ લાવીશ ભિતી, અદૃશય આકષતુ્ણથી.

I shall not beguile you with my beauty, 
I shall beguile you with my love. 

I shall not open the door with my hand, 
but with my song I shall make it come open. 

I shall not load you with the weight of jewels, 
nor cover you with chains of flowers. 

My tenderness will be the garland 
which I shall swing from your throat. 
No one will know what typhoon it is 
that makes waves heave within you. 

Like a moon by its invisible pull 
I shall raise the tide.

િાજા 1910 

English translation by Ketaki Kushari Dyson–(Songs–6)
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પ્રકાશ, માિો પ્રકાશ, 
દુલનયાને ભિી દેતો, આંખોને ચૂમતો, 

હૃદયને મધુિ બનાવતો પ્રકાશ.

માિા જીવનની વચચે નૃતય કિતો પ્રકાશ; 
માિા પ્રેમના સૂિ છડેતો પ્રકાશ;

આકાશ ખૂલતું, વંટોળ વાતો અને ધિતી પિ િાસય છવાતું. 
પતંલગયા તેમના સઢ પ્રસાિતા પ્રકાશને દરિયે; 
પોય્ણી અને જુઈ ઊભિાતી પ્રકાશના મોજાએ.

દિેક વાદળ પિ સુવ્ણતુ થઈ વેિાતો પ્રકાશ, 
અને અગલ્ણત િતન વિસાવતો પ્રકાશ.

િાસય ઊભિાતું પાંદડ,ે પાંદડ ેઅને આનંદ અપાિ, 
સવગતુ–સરિતાના કાંઠા ઊભિાયા અને આનંદનું પૂિ અપિંપાિ.

Gitanjali 
–57–

Light, my light, 
the world –filling light, the eye–kissing light, 

heart–sweetening light! 
Ah, the light dances, my darling, at the centre of my life; 

the light strikes, my darling, the chords of my love; 
the sky opens, the wind runs wild, 

laughter passes over the earth. 
The butterflies spread their sails on the sea of light. 

Lilies and jasmines surge up on the 
crest of the waves of the light. 

The light is shattered into gold on every cloud, my darling, 
and it scatters gems in profusion. 

Mirth spreads from leaf to leaf, my darling, 
and gladness without measure. 

The heaven’s river has drowned its banks 
and the flood of joy is abroad.

આલો આમાિ આલો ઓગો 

અચલાયતન–1912
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માિા આકાશને તાિા ગજતુતા ઘનઘોિ વાદળો ભિી દે છ.ે 

અચાનક આવતા તોફાનની માફક તું તૂટી પડ ેછ.ે

સૂયતુ સંતાયો છ,ે તાિા ખોવાયા છ,ે 
િસતાની લાલ િેખા, વિસાદના ધુમમસમાં ભૂંસાઈ ગઈ છ.ે 

પવનના સૂસવાટા પા્ણીની પાિ સંભળાય છ.ે

અમાનુષી આંગળીની જમે વષાતુધાિા કોઈ અગોચિ વી્ણાના તાિ છડે ેછ ે
અને અંધકાિનું સંગીત જગવે છ ે

અને થથિતા અવાજથી મારં િૈયું ભિી દે છ.ે

Poems 
–55–

Thou hast come again in the burst of a sudden storm, 
filling my sky with the shudder of thy shadowy clouds. 

The Sun is hidden, the stars are lost; 
the red line of the road is merged in the mist of the rain; 

the wail of the wind comes across the water. 
Fitful showers, like the ghastly fingers, 
strike the chords of some unseen harp, 

waking up the music of the dark, 
sweeping my heart with a shiver of sounds.

આબાિ શ્ાવ્ણ િયે એલો લફિે 

ગીતાલલ– 13–1914
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ગ્ીષમના અતૃપ્ત રદને, શ્ાન્ત પથે, 
જયાિે સાંધય પ્રકાશના પડછાયા પડતા માિા જીવને, 

ઝંખું િંુ સુહૃદ, ન માત્ર તાિા સાદને, 
ઝંખું િંુ તાિા અંગત સપશતુને.

માિી માનલસક સંપલત્ત નથી સમલપતુત કિી તને, 
એની િારદતુક વયથા કોિી ખાતી માિા મનને. 

િાલત્રના અંધકાિમાં પ્રસાિ તાિો િાથ, પકડીને ઝાલી િિંુ એન ે
માણં િંુ સપશતુ એનો, 

માિા એકાંતના લવસતાિમાં.

Fruit Gathering 
–59–

When the weariness of the road is upon me, 
and the thirst of the sultry day; 

when the ghostly hours of the dusk 
throw their shadows across my life, 
then I cry not for your voice only, 

but for your touch. 
There is an anguish in my heart 

for the burden of its riches not given to you. 
Put out your hand through the night, 
let me hold it and feel it and keep it; 

let me feel its touch 
along the lengthening stretch of my loneliness.

શુધુ તોમાિ બાની નાય ગો 

 ગીતાલલ–25–1914
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એનો અંત છ ેજ નિીં, તો છલે્ો શબદ કો્ણ કિેશે? 
આવયું જ ેઆઘાત બની, પછીથી તે જયોત થઈ પ્રગટશે. 

પૂિી થશે વાદળની િમત, તયાિે વિસાદ વિસશે. 
બિફનો આ ખડકલો, નદીમાં જરૂિ ઓગળશે. 
અંત જનેો આવતો તે અંત છ ેમાત્ર આંખ માટ,ે 

બાકી તો અંધકાિના દ્ાિેથી પ્રકાશમાં તે નીકળશે. 
જૂનાના િાદતુમાંથી આપોઆપ નવું જરૂિ ઊભિાશે. 

જીવનનું પુષપ કિમાતાં મોતનું ફળ દેખાશે.

There’s no end to it, so who’s to say the last word? 
What came as a blow will later glow as a fire. 

When clouds have had their show, rain will pour. 
When snow has piled, it’ll melt into a river. 

What comes to an end ends only to the eyes, 
walks through the door of darkness into light. 

Bursting the heart of the old, the new will of itself unfold. 
When life’s flowering’s over, death’s fruits will appear.

(September 14, 1914) 

શેષ નાઈ યે 

ગીતાલલ–1914 

English translation by Ketaki Kushari Dyson–(Songs–10)
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–33–

મને થયું ક ે
માિા જીવનમાંથી તાિી મૂલતતુ બનાવું 

જનેે લોકો પૂજી શક.ે 
અને િંુ લઈ આવયો, 
ધૂળ, માિી કામનાઓ, 

માિા સવપનો અને આભાસ. 
જયાિે મેં તન ે

માિા જીવનમાંથી મૂલતતુ બનાવવા લવનવયો 
જનેે તું ચાિી શક.ે 

તયાિે તું લઈ આવયો. 
અશ્ગ્ન, બળ, સતય, સૌંદયતુ અને શાંલત.

Fruit Gathering 
–33–

When I thought I would mould you, 
an image from my life for men to worship, 

I brought my dust and desires 
and all my coloured delusions and dreams. 
When I asked you to mould with my life 
an image from your heart for you to love, 

you brought your fire and force, 
and truth, loveliness and peace. 

તોમાય સૃશ્ટિ કિબ 

ગીતાલલ–79–1914
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–14–

તારં મને વચન િતું ક ે
આ જગતના સવયોત્તમનો માિો અંશ 

મને તાિે જ િાથે મળશે. 
તેથી જ તો તાિો પ્રકાશ 
માિા આંસુમાં ચમક ેછ.ે 
માિા માગતુદશતુક બનવા 

િાિ જોતા, કોઈક ખૂ્ણે ઊભેલા 
તને િંુ ચૂકી ન જાઉં 

માટ ેિંુ કોઈનું માગતુદશતુન નથી સવીકાિતો. 
િંુ તો માિી સૂઝ પ્રમા્ણે ચાલયા કિીશ 

–કદાચ માિી ભૂલને કાિ્ણે 
 પ્ણ તને માિા બાિ્ણે આવવાની ઇચછા થાય, 

કાિ્ણ ક ે
તારં મને વચન છ ેક ે

આ જગતના સવયોત્તમનો માિો અંશ 
મને તાિે જ િાથે મળશે.

Fruit Gathering 
–14 –

My portion of the best in this world 
will come from your hands: 

such was your promise. 
Therefore your light glistens in my tears. 

I fear to be led by others 
lest I miss you waiting in some road corner 

to be my guide. 
I walk my own wilful way 

till my very folly tempts you to my door. 
For I have your promise 

that my portion of the best in this world 
will come from your hands.

યા દેબે તા દેબે તુમી 

ગીતાલલ–93–1914
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–21–

જો ક ેસમય માિા િસતાને તેની નકામી ધૂળથી ધૂંધળો બનાવે છ ે 
પ્ણ મને ખાત્રી છ ેક ેએક રદવસ તો મને માિા અંતિની ચેતના 

અને તેમાં છૂપાયેલો આનંદ જરૂિ મળશે. 
અવાિનવાિ તેની ઝાંખી મને થઈ છ ે 

અને તેના ત્રૂટક ત્રૂટક શ્વાસથી  
થોડીવાિ માટ ેમાિા લવચાિોમાં સુગંધ ફેલાઈ છ.ે 

એક રદવસ જરૂિ માિી બિાિ  
અને પ્રકાશના આવિ્ણ પાછળ િિેતા આનંદને મળીશ  

અને ઊભો િિીશ એના ઊભિાતા એકાંતમાં,  
જયાં બધું જ સજતુકની નજિથી દેખાશે.

Fruit Gathering 
–21–

I will meet one day the Life within me, 
the joy that hides in my life, 

though the days perplex my path with their idle dust. 
I have known it in glimpses, 

and its fitful breath has come upon me 
making my thoughts fragrant for a while. 
I will meet one day the Joy without me 
that dwells behind the screen of light, 

and will stand in the overflowing solitude 
where all things are seen as by their creator.

જીબન આમાિ યે અમૃત 

ગીતાલલ–96–1914



336 337

–75–

માિા જીવનમાં આવેલા અલતલથઓ, 
તમાિામાંથી, 

કોઈક પિોરઢયે આવેલું અને કોઈક િાત્રે, 
કોઈકની છડી પોકાિેલી વાસંતી પુષપોએ 

અને કોઈકની વષાતુની િેલીએ. 
કોઈક લઈને આવયું સાજ સંગીત 

અને કોઈક પ્રજવલલત દીપક. 
તમાિા સૌના ગયા પછી જોયું તો 

માિા આંગ્ણે પ્રભુનાં પગલાં પડ્ાં િતાં. 
િવે, 

જયાિે માિી યાત્રાનો અંત નજીક છ.ે 
તયાિે 

મૂકતો જાઉ છુ ંસાંધય પ્રાથતુનાના પુષપોમાં 
તમને સૌને માિા પ્ર્ણામ.

Crossing 
–75–

Guests of my life, 
You came in the early dawn, and you in the night, 

Your name was uttered by the Spring flowers 
and yours by the showers of rain. 

You brought the harp into my house 
and you brought the lamp. 

After you had taken your leave 
I found God’s footprints on my floor. 

Now when I am at the end of my pilgrimage 
I leave in the evening flowers of worship 

my salutations to you all.

એઈ તીથતુ દેવતાિ ધિનીિ પ્રાંગ્ણે 

ગીતાલલ–108–1914
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જયાિે લાવે માિી વેદના મને તમાિે દ્ાિે, 

આવો, ઊઘાડી બાિણં, કિો સવાગત તેનું આવકાિે. 
છોડીને બીજુ ંબધું, ઝંખતી તે તમાિા બાિુને, 

મળવા તમને, દોડતી તે કાંટાળા પથે. 
છડેતી માિા તાિ જયાિે વેદના, સૂિ માિા ગુંજતા. 

એ ગીત તમને આકષતુતું ને નીચે તમે પડતા. 
તે પછડાતું, જમે પંખી તોફાની િાતે. 

તો આવો તમે, આવો બિાિ અંધકાિે.

When my pain escorts me to your door, 
come, open the door yourself and call her in. 

Starved of your arms, all else has she forsworn 
and runs o meet you along a path of thorns. 

When pain plucks my strings, my notes vibrate. 
That song pulls you so, you gravitate. 

It flounders down like a bird in a night of storm. 
Come you then. Come out into the darkness.

Calcutta–28–2–1914

આમાિ વયથા યખન આને 

ગીલતમાલય – ૬૪ –1914 

Songs–8 

English translation by Ketaki Kushari Dyson
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એ સંગીતની આગ, જ ેમાિામાં પ્રગટાવી તમે, 
આજ ેજવાળા એની, પ્રસિી છ ેબધે જ બધે. 
ચોપાસ માિી ને મૃત વૃષિોની શાખા પ્રશાખે, 
રૂમઝુમ, રૂમઝુમ નાચતી તે માત્રાબદ્ધ તાલે. 

ને કોઈની તિફ ફેલાવતી િાથ ઊંચા આકાશે. 
સતબધ તાિા જોઈ િિેતા અંધકાિે. 

કયાંકથી આવતો સૂસવાટો પાગલ પવનનો. 
અિે જુઓ, મધિાતને ખોળે આ અદભુત કમળની ખીલતી પાંખડીઓ. 

કવેો અલંકૃત આ અશ્ગ્ન? 
કો્ણ જા્ણે એની શશ્કત?

That fire of music you ignited in me – 
how its flames have reached out everywhere! 

All around me on branches of dead trees 
tarum tarum it dances in rhythmic beats 

and stretches its hands skyward to someone above. 
The stars are stunned. They look on in the darkness. 

And from somewhere a mad wind charges at us. 
See: in the midnight’s bosom this immaculate 

lotus unfolding its petals – so aureate – this fire – 
who knows its power?

Shantiniketan, 7.4.1914 

ગીલતમાલય – ૮૯ –1914

તુલમ જ ે સુિેિ આગુન 

Songs–9 

English translation by Ketaki Kushari Dyson
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–29–

મારં લમલન તાિી સાથે, 
જયાં મળતી િાત રદવસના રકનાિાને, 

જયાં પ્રકાશથી ચમકતો અંધકાિ વિેલા પિોરઢયે, 
અને મોજા વિી જતા એક રકનાિાના ચુંબનોને બીજ ેરકનાિે. 

તલલવિીન નીલાકાશના િાદતુમાંથી ઊઠતો એક સૂિીલો અવાજ, 
અને ઝંખી િિેતો તારં દશતુન, આંસુની સંધયાની પાિ, 

મને તું દેખાશે ક ેકમે, એ માિી જા્ણની બિાિ!

Crossing 
–29–

I have met thee 
where the night touches the edge of the day; 

where the light startles the darkness into dawn, 
and the waves carry the kiss of the one shore to the other. 

From the heart of the fathomless blue 
comes one golden call, 

and across the dusk of tears I try to gaze at thy face 
and know not for certain if thou art seen.

િાલત્ર એશે યેથાય મેશે 

ગીલતમાલય–1–1914
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–99–

જયાિે િંુ સુકાન છોડી દઈશ 
 તયાિે તિત જ તું તે તાિા િાથમાં લઈ લઈશ એની મને ખાત્રી છ.ે 

જ ેકિવાનું િશે તે તિત જ થશે માટ ેમારં ઝઝુમવું વયથતુ છ.ે 
માિા હૃદય, ઊઠાવી લે તાિા િાથ અને માની લે તાિી િાિ. 

તને જયાં બેસાડવામાં આવે 
 તયાં ચૂપચાપ બેસવામાં જ તારં સદભાગય છ ેએમ માન.

પવનની આછી લિેિમાં માિા દીવા િોલવાઈ જાય છ ે
 અને વાિેવાિે એને પ્રગટાવવામાં િંુ બીજુ ંબધું જ ભૂલી જાઉં છુ.ં 

પ્ણ િવે, ઠાવક ેમોઢ,ે 
 જમીન પિ મારં આસન પાથિીને અંધકાિમાં િાિ જોઈશ. 

માિા નાથ, 
 જયાિે તાિી મિજી થાય તયાિે ચૂપચાપ આવીને અિીં બેસી જજ.ે

Gitanjali 
–99–

When I give up the helm 
I know that the time has come for thee to take it. 
What there is to be done will be instantly done. 

Vain is this struggle. 
Then take away your hands 

and silently put up with your defeat, my heart, 
and think it your good fortune 

to sit perfectly still where you are placed. 
These my lamps are blown out 
at every little puff of the wind, 

and trying to light them 
I forget all else again and again. 

But I shall be wise this time 
and wait in the dark, 

spreading my mat on the floor; 
and whenever it is thy pleasure, 

my lord, come silently and take thy seat here.

આમી િાલ છડલે તબે 

ગીલતમાલય–6–1914
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જયાં તડકો પકડવા દોડતો છાયાને અને વષાતુ અનુસિતી ગ્ીષમને, 
તયાં બેસીને િસતાની કોિે, િાિ જોવામાં આવતો આનંદ મને. 

અજા્ણ આકાશથેી ઊતિી, દોડી જતા િસતા પિ, દૂતો પ્ર્ણામ મન ેકિીન,ે 
પસાિ થતા પવનના શ્વાસમાં મીઠી સુગંધ ને આનંદ, આનંદ માિા મને.

સવાિથી સાંજ બેસી માિે દ્ાિે, પ્રતીષિા એ આનંદની ષિ્ણની મને  
જયાિે થશે દશતુન મને. 

આશાની સુગંધનો સંચાિ આજ ેિવામાં 
અને િસવું, ગાવું માિે એકલા એ િવામાં.

Gitanjali 
–44–

This is my delight, thus to wait and watch at the wayside 
where shadow chases light 

and the rain comes in the wake of the summer. 
Messengers, with tidings from unknown skies, 

greet me and speed along the road. 
My heart is glad within, 

and the breath of the passing breeze is sweet. 
From dawn till dusk I sit here before my door, 

and I know that of a sudden the happy moment will arrive 
when I shall see. 

In the meanwhile I smile and I sing all alone. 
In the meanwhile the air is filling 

with the perfume of promise.

આમાિ એઈ પથ આઓયાલત 

ગીલતમાલય–7–1914
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માિા નાથની ઇચછા છ ેતો કોલાિલ નિીં કરં િંુ. 
િવેથી િળવે, િળવે બોલીશ િંુ. 

ને માિા િૈયાની વાત ગીતોના સૂિમાં કિીશ િંુ. 
લોકો દોડતા િાજાને બજાિે, સૌ વયસત તયાં ક્ય–લવક્યે. 

અનેક કામની વચચે, િજા મળી છ ેમને ભિબપોિે, 
તો કમોસમના ફૂલો લખલવા દો માિા ઉદ્યાને. 

ગુજાિવા દો બપોિ મધમાખીને સુસત ગુંજાિવે. 
સાિાસાિની ચચાતુમાં વીતાવયો સમય ઘ્ણો, 

િવે માિો ફુિસદનો સખા લનજાનંદે વસતો માિા અંતિતમે. 
ન જાણં િંુ શાને આ િાક – વયથતુ, લનિથતુક?

Gitanjali 
–89–

No more noisy, loud words from me – 
such is my master’s will. 

Henceforth I deal in whispers . 
The speech of my heart 

will be carried on in murmurings of a song. 
Men hasten to the King’s market. 

All the buyers and sellers are there. 
But I have my untimely leave in the middle of the day, 

in the thick of work. 
Let then the flowers come out in my garden, 

though it is not their time; 
and let the midday bees strike up their lazy hum. 

Full many an hour have I spent in strife of the good and evil, 
but now it is the pleasure of my playmate of the empty days 

to draw my heart on to him; 
and I know not why is this sudden call 

to what useless consequence!

કોલાિલ તો બાિન િલ 

ગીલતમાલય–8–1914
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માિી યાત્રાનો િસતો છ ેલાંબો અને તે લેશે સમય ઘ્ણો. 
પ્રકાશના પ્રથમ રકિ્ણના િથ પિ િતી સવાિી માિી,  

અને માિી યાત્રામાં લવલવધ દુલનયામાં લવચિતા, 
લવલવધ નષિત્રોમાં પડ્ા પગલા માિા.

દૂિતમ માગતુ આવતો સમીપતમ તાિી, 
અને ઉચચતમ લશષિ્ણ દોિતું સિળ સંગીત ભ્ણી.

યાલત્રક ભટકતો દ્ાિે દ્ાિે, પિોંચવા લનજ દ્ાિે, 

અને લવચિતો બાહ્ જગતે, પિોંચવા અંતે, અંતિતમ મંરદિે, 
માિી આંખો ખેંચી ખેંચીને જોઈ િહ્ા પછી બંધ કિીને કહ્ું, 

તું અિીં જ છ.ે 
કયાં? કયાં? વયાકુળ પ્રશ્ન એ ઓગળતો સિસ્ત્ર અશ્ુમાં અને સમસત 

લવશ્વ ડૂબતું લવશ્વાસના પૂિમાં  
– િંુ અિીં જ છુ.ં

Gitanjali 
–12–

The time that my journey takes is long and the way of it long. 
I came out on the chariot of the first gleam of light, 

and pursued my voyage through the wildernesses of worlds 
leaving my track on many a star and planet. 

It is the most distant course that comes nearest to thyself, 
and that training is the most intricate 

which leads to the utter simplicity of a tune. 
The traveller has to knock at every alien door 

to come to his own, 
and one has to wander through all the outer worlds 

to reach the innermost shrine at the end. 
My eyes strayed far and wide before I shut them and said 

‘Here art thou!’ 
The question and the cry ‘Oh, where?’ 
melt into tears of a thousand streams 

and deluge the world with the flood of the assurance ‘I am!’

અનેક કાતેિ જાત્રા 

ગીલતમાલય–14–1910
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માિે માિી નાવ િંકાિવી જ િિી, 
રકનાિા પિ સુસત સમય વીતતો જાય છ.ે 

વસંતની મંજિી આવી અને ગઈ. 
અને િવે િંુ વયથતુ, કિમાયેલા ફૂલોના ભાિ સાથે િાિ જોઈ િહ્ો છુ.ં 

મોજાં િવે ઉછળી િહ્ાં છ ે
અને રકનાિે, છાયામાં પીળા પાંદડાં ઊડતાં, ઊડતાં પડી િહ્ાં છ.ે 

ખાલીપાને શું જોઈ િહ્ો છુ ંતું? 
દૂિસુદૂિના રકનાિા પિથી વિેતા ગીતના સૂિથી ચોમેિ ફેલાતી  

આતુિતા નથી અનુભવતો તું?

Gitanjali 
–21–

I must launch out my boat. 
The languid hours pass by on the shore – Alas for me! 

The spring has done its flowering and taken leave. 
And now with the burden of faded futile flowers 

I wait and linger. 
The waves have become clamorous, 

and upon the bank in the shady lane 
the yellow leaves flutter and fall. 

What emptiness do you gaze upon! 
Do you not feel a thrill passing through the air 

with the notes of the far–away song 
floating from the other shore?

એબાિ ભાલસયે રદતે િબે 

ગીલતમાલય–16–1910
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જ ેરદવસે કમળ લખલયું, તયાિે િંુ બેધયાન િતો અને મને ખબિ ન પડી. 
મારં પાત્ર ખાલી િતું અને તો યે ફૂલ તિફ ધયાન ન ગયું. 

વાિંવાિ, એક ગમગીની ફેલાતી ચોમેિ  
અને સવપનમાંથી જાગીને િંુ અનુભવતો એક આછી મીઠી સુગંધ 

દલષિ્ણના પવનમાં. 
એ અસપૃશય સુગંધથી મારં િૈયું વેદનાથી વયાકુળ થતુ ં

અને મને લાગતું ક ેએ સંપૂ્ણતુતા શોધતાં ગ્ીષમના પવનનો શ્વાસ છ.ે 
તયાિે મને ખબિ ન િતી ક ેએ સુગંધ માિી પાસે જ છ,ે 

માિા જ અંગમાં છ,ે 
અને એ સંપૂ્ણતુ સુગંધ લખલી છ ેમાિા જ અંતિતમે.

 

Gitanjali 
–20–

On the day when the lotus bloomed, 
alas, my mind was straying, and I knew it not. 

My basket was empty and the flower remained unheeded. 
Only now and again a sadness fell upon me, 

and I started up from my dream 
and felt a sweet trace of a strange fragrance 

in the south wind. 
That vague sweetness made my heart ache with longing 

and it seemed to me 
that it was the eager breath of the summer 

seeking for its completion. 
I knew not then that it was so near, that it was mine, 

and that this perfect sweetness had blossomed 
in the depth of my own heart.

યેરદન ફુટલ કમલ 
ગીલતમાલય–17–1910



356 357

–55–

સુસત છ ેતારં મન ને ઘેિાય છ ેતાિી આંખ. 
કાંટાની વચચે લખલેલા ફૂલની શોભાની વાત તાિા કાને નથી પિોંચી? 

ઉઠ જાગ, વયથતુ સમય ન બગાડ. 
પથિાળ પથને અંતે, એકાંત પ્રદેશે, બેઠો છ ેમાિો લમત્ર 

તેને છતેિીશ નિીં – ઊઠ જાગ. 
બળબળતા બપોિે આકાશ ભલે િાંફતું ને થિથિ કાંપતું, 

ભલે બળતી િેતીની તૃષાનો પાલવ ફેલાતો, 
તાિા અંતિતમે આનંદ નથી? 

તાિા દિેક પગલે િસતાનું વાદ્ય વેદનાના મીઠા સૂિ છડેતું નથી?

Gitanjali 
–55–

Languor is upon your heart 
and the slumber is still on your eyes. 

Has not the word come to you 
that the flower is reigning in splendour among thorns? 

Wake, oh awaken! Let not the time pass in vain! 
At the end of the stony path, in the country of virgin 

solitude, my friend is sitting all alone. 
Deceive him not. Wake, oh awaken! 
What if the sky pants and trembles 
with the heat of the midday sun – 

what if the burning sand spreads its mantle of thirst – 
Is there no joy in the deep of your heart? 

At every footfall of yours, 
will not the harp of the road break out 

in sweet music of pain?

એખનો ઘોિ ભાંગે ના 

ગીલતમાલય–18–1914
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ષિ્ણાધતુ મને તાિી પાસે બેસવા દે, 
િાથમાં લીધેલા કામ પૂિા કિીશ ફુિસદે. 

તાિા મુખદશતુન લવના નથી ચેન ક ેઆિામ માિા મને 
અને કામ બની જતું એક અથતુિીન, અંતિીન લક્યા તટલવિીન સાગિે.

આજ ેવસંતની મંજિી મિોિે માિે દ્ાિે, 

મધમાખી મીઠુ ંમીઠુ ંગુંજ ેપુષપકુજં.ે

આ તો સમય છ ેશાંલતથી બેસવાનો સન્મુખે, 
અને શાંત સભિ વાતાવિ્ણે 
ગાવા ગીત જીવન સમપતુ્ણે.

Gitanjali 
–5–

I ask for a moment’s indulgence to sit by thy side. 
The works that I have in hand I will finish afterwards. 

Away from the sight of your face 
my heart knows no rest nor respite, 

and my work becomes an endless toil 
in a shoreless sea of toil. 

Today the summer has come at my window 
with its sighs and murmurs; 

and the bees are plying their minstrelsy 
at the court of the flowering grove. 

Now it is the time to sit quiet, 
face to face with thee, 

and to sing dedication of life 
in this silent and overpowering leisure.

તુમી એકટુ કબેલ 

ગીલતમાલય–20–1914
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આ માિી લવદાયવેળાએ, લમત્રો, મને શુભેચછા પાઠવો. 
આકાશમાં પિોરઢયું પથિાયું છ ે

અને સામે પથિાયેલો માિો પથ સુંદિ છ.ે 
તયાં લઈ જવા માિી પાસે શું છ ેએ મને ન પૂછશો. 

માિી મુસાફિીના આિંભે માિી પાસે ખાલી િાથ અને આતુિ િૈયું છ.ે 
િંુ માિી વિમાળા પિેિીશ. 

મુસાફિો જવેો ભગવો માિો વેશ નથી. 
િસતામાં ખતિો િોવા છતાં માિા મનમાં ભય નથી. 
માિી મુસાફિીના અંતે આકાશે શુક્નો તાિો ચમકશે  

અને િાજાને દ્ાિેથી સાંધયસંગીતના સૂિો વિેશે.

Gitanjali 
–94–

At this time of my parting, wish me good luck, my friends! 
The sky is flushed with the dawn and my path lies beautiful. 

Ask not what I have with me to take there. 
I start my journey with empty hands and expectant heart. 

I shall put on my wedding garland. 
Mine is not the red–brown dress of the traveller, 

and though there are dangers on the way 
I have no fear in my mind. 

The evening star will come out when my voyage is done 
and the plaintive notes of the twilight melodies 

be struck up from the King’s gateway.

એબાિ તોિા આમાિ જાબાિ બેલાતે 

ગીલતમાલય–21–1914
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આ એ જ છ,ે અંતિતમ વાસી, 
જ ેજગાડ ેછ ેમને તેના ઊંડા, છાના સપશતુથી. 

આ એ જ છ,ે 
જ ેવશ કિે છ ેમાિી આંખોને જાદુથી, 

અને આનંદ અને વેદનાના લવલવધ તાલે,  
વગાડ ેછ ેમાિી હૃદયવી્ણાના તાિ આનંદથી. 

આ એ જ છ,ે 
જ ેગૂંથે છ ેમાયાની જાળ, 

–સોનેિી, રૂપેિી, લીલા, નીલા િંગોથી. 
અને એ જાળમાંથી દશતુન દેતા એના ચિ્ણ, 
–ભૂલી જાઉં છુ ંમાિી જાતને જનેા સપશતુથી. 

રદવસો ઊગતા અને યુગો પસાિ થતા, 
અને િંમેશ એ જ માિા હૃદયને છડેતા, સપશતુતા, 

જુદા જુદા નામે, જુદા જુદા વેશે, 
આનંદ અને વેદનાના તિંગે.

Gitanjali 
–72–

He it is, the innermost one, 
who awakens my being 

with his deep, hidden touches. 
He it is, who puts his enchantment 

upon these eyes 
and 

joyfully plays on the chords of my heart 
in varied cadence of pleasure and pain. 

He it is, who weaves the web of this maya 
in evanescent hues of gold and silver, blue and green, 

and 
lets peep out through the folds his feet, 

at whose touch I forget myself. 
Days come and ages pass, 

and it is ever he who moves my heart 
in many a name, 
in many a guise, 

in many a rapture of joy and of sorrow.

ક ે ગો અંતિતિ શ ે
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બનાવી મને અંતિીન, થતો તું િાજી, 
આ નાજુક પાત્રને તું કિતો ખાલી, ફિી, ફિી 

ને નવજીવનથી સદા તું તેને દેતો ભિી. 
આ નાની વાંસળીને લઈને ઘૂમતો તું વને, વને અને પવતુતલશખિે, 

શ્વાસ તાિા પૂિતા પ્રા્ણ એમાં સદા નવી ધૂને. 
તાિા િાથના અમિ સપશષે, મારં નાજુક િૈયું નાચી ઊઠતું અસીમ આનંદ ે

અને ઊભિાતા ઉચચાિલવિીન શબદે. 
તાિા અસંખય ઉપિાિ વિસતા આ નાનકડા િાથ પિ. 

યુગો વીતતા અને અલવિત વષાતુ – ને તો યે િજી અવકાશ િાથ પિ.

Gitanjali 
–1–

Thou hast made me endless, such is thy pleasure. 
This frail vessel thou emptiest again and again, 

and fillest it ever with fresh life. 
This little flute of a reed thou has carried over hills and dales, 

and hast breathed through melodies eternally new. 
At the immortal touch of thy hands 
my little heart loses its limits in joy 

and gives birth to utterance ineffable. 
Thy infinite gifts come to me 

only on these very small hands of mine. 
Ages pass, and still thou pourest, 

and still there is room to fill.

આમાિે તુમી અશેષ કિેચા 
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સજાવીશ તને, શ્ણગાિીશ તને, િાિથી, ઉપિાિથી માિા પિાજયના.  
તાિાથી – અજીત િિેવાનું શકય નથી – એની શશ્કત નથી માિામાં. 

જાણં છુ ંિંુ થશે માિા ગવતુનું ખંડન, 
વેદનાથી તૂટશે મારં જીવનનું બંધન, 

અને વાંસળીના સંગીતમાં ગુંજશે માિા ખાલીપાનું રૂદન 
અને પીગળશે પાષા્ણ જયાિે થશે આંસુસભિ ક્દંન. 
જાણં છુ ંિંુ બંધ ના િિેશે શતદલ કમલના સદા, 
અને ખુલશે બંધ િિેલા કોષો, મધુસભિ એકદા. 

એક આંખ મને નીલાકાશેથી જોશે 
ને મૌન િિીને મને બોલાવશે. 

કાંઈ જ બાકી નિીં િિે માિે માટ ે
ને પિમ મૃતયુ મળશે મને તાિે ચિ્ણે.

Gitanjali 
–98–

I will deck thee with trophies, garlands of my defeat. 
It is never in my power to escape unconquered. 

I surely know my pride will go to the wall, 
my life will burst in exceeding pain, 

and my heart will sob out in music like a hollow reed, 
and the stone will melt in tears. 

I surely know the hundred petals of a lotus 
will not remain closed for ever 

and the secret of its honey will be bared. 
From the blue sky an eye shall gaze upon me 

and summon me in silence. 
Nothing will be left for me, nothing whatever, 

and utter death shall I receive at thy feet.

િાિ માના િાિ પિાબા 

ગીલતમાલય–24–1914
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મને િજા મળી ગઈ છ.ે 
લમત્રો, મને લવદાય આપો. 

િંુ તમને સૌને વંદન કિીને લવદાય લઉં છુ.ં 
માિા દિવાજાની ચાવી પાછી સોંપું છુ ં

અને માિા ઘિ પિના તમામ િક છોડી દઉં છુ.ં 
તમાિી પાસે માત્ર અંલતમ પ્રેમભયાતુ શબદો માંગું છુ.ં 
આપ્ણે ઘ્ણો સમય એકબીજાના સાલનધયમાં િહ્ા 

અને િંુ આપી શકુ ંતેનાથી વધાિે પામયો છુ.ં

િવે પિોઢ થયું છ ે
અને માિા અંધાિા ખૂ્ણાને અજવાળતો દીવો બૂઝાઈ ગયો છ.ે 

તેડુ ંઆવયું છ ે
અને િંુ માિી મુસાફિી માટ ેતૈયાિ છુ.ં

Gitanjali 
–93–

I have got my leave. 
Bid me farewell, my brothers! 

I bow to you all and take my departure. 
Here I give back the keys of my doorand 

I give up all claims to my house. 
I only ask for last kind words from you. 

We were neighbours for long, 
but I received more than I could give. 

Now the day has dawned 
and the lamp that lit my dark corner is out. 

A summons has come 
and I am ready for my journey.

પેયેલછ છૂરટ 
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તારં સૂયતુરકિ્ણ માિી ધિતી પિ આવી, 
િાથ પ્રસાિી, આખો રદવસ માિે બાિ્ણે ઊભું િિે છ,ે 

જથેી માિા આંસુ, લનશ્વાસ અને ગીતોથી બનેલા વાદળન ે
સાંજ ેતાિા ચિ્ણે ધિી શક.ે

ખૂબ પ્રેમથી અને આનંદથી તું એને તાિી તાિાંરકત છાતીએ વીંટાળે છ.ે 
અને એના અગલ્ણત આકાિો ઘડ ેછ ે

અને એને સદા બદલાતા િંગોથી િંગે છ.ે

એ એટલું િલકુ,ં કોમળ અને અંધકાિમય છ ે
તેથી જ ઓ લનષકલંક, સૌમય, તું એને ચાિે છ.ે 

અને માટ ેજ તે કદાચ તેના પડછાયાથી  
તાિા પ્રખિ, શ્વેત તેજને છાવિશે.

Gitanjali 
–68–

Thy sunbeam comes upon this earth of mine 
with arms outstretched 

and 
stands at my door the livelong day 

to carry back to thy feet 
clouds made of my tears and sighs and songs. 

With fond delight 
thou wrappest about thy starry breast 

that mantle of misty cloud, 
turning it into numberless shapes and folds 

and 
colouring it with hues everchanging. 

It is so light and so fleeting, 
tender and tearful and dark, 

that is why thou lovest it, 
O thou spotless and serene. 

And that is why it may cover thy awful white light 
with its pathetic shadows.

તબ િલબકિ આશે 
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સવાિે, પાકા િસતે ચાલતા, મેં બૂમ પાડી, 
‘અિે, મને કોઈ ખિીદો.’ 

િાથમાં તલવાિ લઈ, િથમાં બસી, િાજા આવયો. 
માિો િાથ પકડી કિે, 

‘ખિીદીશ તને માિી સત્તાથી.’ 
પ્ણ ન િતી રકમંત તેની સત્તાની 

ને ચાલયો ગયો તે તેના િથમાં બેસી. 
બપોિની ગિમીમાં બંધ િતા દિવાજા ઘિેઘિના. 

િખડતો િતો િંુ વાંકીચૂંકી ગલીઓમાં. 
થેલો ભિીને સોનું લઈને એક ડોસો આવયો, 

લવચાિ ખૂબ કિીને એ બોલયો, 
‘ખિીદીશ િંુ તને માિા ધનથી.’ 

એક પછી એક તેના લસક્ા તે તોલતો ગયો, 
તયાં તો િંુ ચાલી નીકળ્ો. 

સાંજ પડી, બગીચાની વાડ પિ ફૂલ લખલયા, 
ગોિી એક સુંદિી, બિાિ આવી બોલી, 

‘ખિીદીશ િંુ તને શ્સમતથી.’ 
લફકંુ્ પડીને ઓગળ્ું આંસુમાં એનું શ્સમત, 

અને અંધાિામાં એકલી એ જતી િિી. 
સૂયતુ ચમકતો િતો િેતી પિ. 

ને મોજા વીખિાતા િતા રકનાિા પિ. 
એક બાળક િમતું િતું છીપલાથી. 

મને ઓળખતું િોય એમ માથું ઊંચું કિીને બોલયું, 
‘ખિીદીશ તને મફતમાં.’ 

તયાિથી મુકત થયો િંુ, એ બાળકના િમતના સોદાથી.

The Crescent Moon 
The Last Bargain

 
“Come and hire me,” I cried, 

while in the morning 
I was walking on the stone–paved road. 

Sword in hand, the King came in his chariot. 
He held my hand and said, 

“I will hire you with my power.” 
But his power counted for nought, 
and he went away in his chariot. 

In the heat of the midday 
the houses stood with shut doors. 

I wandered along the crooked lane. 
An old man came out with his bag of gold. 

He weighed his coins one by one, but I turned away. 
It was evening. The garden hedge was all flower. 

The fair maid came out and said, 
“I will hire you with a smile.” 

Her smile paled and melted into tears, 
and she went back alone into the dark. 

The sun glistened on the sand, 
and the sea waves broke waywardly. 

A child sat playing with shells. 
He raised his head and seemed to know me, and said, 

“I hire you with nothing.” 
From thenceforward 

that bargain struck in child’s play 
made me a free man.

ક ે લનલબ ગો રકને આ સામાબ 

ગીલતમાલય–31
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માિા લન:શબદ લવચાિોની છાયામાં 
એકલો બેસી, િંુ તાિા નામનું િટ્ણ કિીશ 

–શબદિીન, અથતુિીન, િેતુિીન િટ્ણ. 
કાિ્ણ ક ે

િંુ તો એક બાળક છુ ં
જ ેપોતાની માને અનેકવાિ પોકાિીને િાજી થાય છ ેક ે

તે ‘મા, મા’ બોલી શક ેછ!ે

Fruit Gathering 
–82–

I will utter your name, 
sitting alone 

among the shadows of my silent thoughts. 
I will utter it without words, 

I will utter it without purpose. 
For I am like a child 

that calls its mother a hundred times, 
glad that it can say “Mother”.

તોમાિી નામ બાલબા નાના ચલે 
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સવાિ સુધી મને ખબિ ન િતી ક ેતાિો િાથ માિે માથે છ.ે 
મને લનદ્રામાં ધીિે, ધીિે એ ખબિ પડી  

અને પછી આચિયતુથી અશ્ુસભિ આંખ મેં ખોલી. 
આકાશમાં છૂપાયા િતા છાના અનેક સંદેશા, માિે માટ ે

અને અંગેઅંગ માિે ઊભિાતા િતા ગીત. 
િૈયું મારં નમતું પ્રાથતુનામાં, ઝાકળભીના ફૂલની માફક, 

અને અનુભવતો િંુ માિા જીવનનો પ્રવાિ, ધસમસતો અનંતની તિફ.

Crossing 
–38–

I did not know that I had thy touch before it was dawn. 
The news has slowly reached me through my sleep, 

and I open my eyes with its surprise of tears. 
The sky seems full of whispers for me 

and my limbs are bathed in songs. 
My heart bends in worship like a dew–laden flower, 
and I feel the flood of my life rushing to the endless.

ભોિેિ બેલા કખન એશે 
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પવન અને પા્ણીના પગિવ વચચે 
ચેતનાના મોજા ઉપિ 

ઝૂલે છ,ે ઝૂમે છ.ે 
કલવનું મન. 

િવે જયાિે સૂયતુ આથમી ગયો છ.ે 
અને થાકલેી આંખો પિ ઢળતા પોપચાંની જમે 

સમુદ્ર પિ અંધારં આકાશ ઝૂકી િહ્ું છ.ે 
તયાિે  

લઈ લો તેની કલમ 
અને 

ડૂબવા દો તેના શબદોને 
અગાધ ઊંડા્ણમાં, 

મૌનના શાશ્વત િિસયની વચચે.

Fruit Gathering 
–23–

The poet’s mind floats and dances 
on the waves of life 

amidst the voices of wind and water. 
Now when the sun has set 

and the darkened sky draws down upon the sea 
like drooping lashes upon a weary eye 

it is time to take away his pen, 
and let his thoughts sink 

into the bottom of the deep 
amid the eternal secret of that silence.

ભોલાિ મત બુક ે ટાલન 
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જો િંુ પ્રેમને પાત્ર નથી 
તો કમે સવાિના િૈયે ગીતો લખલી િહ્ા છ?ે 

અને કમે દલષિ્ણનો પવન આ નવપલ્વો સાથે ઘૂસપૂસ કિે છ?ે 
જો િંુ પ્રેમને પાત્ર નથી 

તો શાને ચૂપચાપ મધયિાલત્ર તાિાની વેદના સિન કિે છ?ે 
અને શાને આ મૂખતુ િૈયું આશા સાથે અંતલવિીન સાગિે ઝંપલાવે છ?ે

Crossing 
–30–

If love be denied me 
then why does the morning break its heart in songs, 

and why are these whispers 
that the south wind scatters among the new–born leaves? 

If love be denied me 
then why does the midnight bear in yearning silence 

the pain of the stars? 
And why does this foolish heart recklessly launch 
its hope on the sea whose end it does not know?

યરદ પ્રેમ રદલે ન પ્રાને 
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તાિા પ્રેમને 
માિા અવાજમાં બોલવા દે, 
માિા મૌનમાં બેસવા દે, 

માિા હૃદયમાં, માિા અંગે અંગમાં પ્રસિવા દે, 
માિી લનદ્રાના અંધકાિમાં તાિક શો ચમકવા દે, 

અને પિોરઢયે ઉષાની જમે ઊગવા દે, 
માિી કામનાની જયોતમાં સળગવા દે, 

માિા પ્રેમના પ્રવાિમાં વિેવા દે. 
તાિા પ્રેમને 

િંુ માિા જીવનમાં ગૂંથીશ 
જમે સાજમાં ગૂંથાતું સંગીત 

અને 
અંતે માિા જીવન સાથે સમલપતુત કિીશ 

તને 
તાિો પ્રેમ.

Crossing 
–55–

Let thy love play upon my voice and rest on my silence. 
Let it pass through my heart into all my movements. 

Let thy love like stars shine in the darkness of my sleep 
and dawn in my awakening. 

Let it burn in the flame of my desires. 
And flow in all currents of my own love. 

Let me carry thy love in my life as a harp does its music, 
and give it back to thee at last with my life.

આમાિ મુખેિ કથા 
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પાિ ગીત સરિતાની માિી, 
સદા, સવતુદા એકાકી િાજિી તાિી. 

માિી બંદીશના મોજા, િમતા તાિા ચિ્ણે, 
ને તો યે િંુ ન પિોંચતો તાિા શિ્ણે. 

આ િમત, તાિી ને માિી, 
–છ,ે એમાં એક દૂિી– 
િંમેશ િિેતી અધૂિી. 

આ લવિિ વેદના ઓગળતી માિી વાંસળીના સૂિોમાં. 
મને એ ઘડીની પ્રતીષિા, 

જયાિે તાિી નાવ આ પાિ આવે, 
અને તું માિી વાંસળી તાિા િાથમાં લે.

Fruit Gathering 
–67–

You always stand alone beyond the stream of my songs. 
The waves of my tunes wash your feet 

but I know not how to reach them. 
This play of mine with you is a play from afar. 

It is the pain of separation 
that melts into melody through my flute. 

I wait for the time 
when your boat crosses over to my shore 

and 
you take my flute into your own hands.

દાંરડયે આછ તુલમ આમાિ 
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માિા નાથ, 
તમાિી વા્ણી સિેલી અને સાદી છ.ે 

પ્ણ જઓે તમાિી વાત કિે છ,ે તેમની નથી. 
તમાિા તાિાઓનો અવાજ, 

તમાિા વૃષિોનું મૌન, 
િંુ સમજી શકુ ંછુ.ં 
િંુ જાણં છુ ંક,ે 

મારં અંતિ ફૂલની માફક ખીલશે, 
માિી લજદંગીનો ઘડો એક છુપા ઝિ્ણામાંથી ભિાશે. 

રિમપંખીની જમે તમાિા ગીતો 
માિા િૈયાની વાસંતી િંૂફમાં માળો બાંધશે 

અને િંુ શાંલતથી ઉતસવની મોસમની િાિ જોઈશ.

Fruit Gathering
–15– 

Your speech is simple, my Master, 
but not theirs who talk of you. 

I understand the voice of your stars 
and the silence of your trees. 

I know that my heart would open like a flower; 
that my life has filled itself at a hidden fountain. 

Your songs, like birds from the lonely land of snow, 
are winging to build their nests in my heart 

against the warmth of its April, 
and I am content to wait for the merry season.

ઓદેિ કથાય ધાંધા લાગે 
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નીકળ્ો છ ેપવન અને ભિતો િંુ સઢમાં માિા ગાન, 
નાખુદા, સંભાળ તું સુકાન. 

માિી નાવ છ ેઆતુિ ગાવાને મુશ્કતગાન 
અને નાચવાને પા્ણી અને પવનને તાલ. 

રદવસ પૂિો થયો ને થઈ છ ેસાંજ, 
રકનાિાના લમત્રો માિા થયા લવદાય, પૂરં કિીને કામ. 
છોડો સાંકળ, ઊપાડો લંગિ, લવચિશું તાિક પ્રકાશે. 
માિી લવદાય વેળાએ ગુંજ ેમંદ, મંદ સમીિનું ગાન, 

નાખુદા, સંભાળ તું સુકાન.

Crossing 
–3–

The wind is up, I set my sail of songs, 
Steersman, sit at the helm. 

For my boat is fretting to be free, 
to dance in the rhythm of the wind and water. 

The day is spent, it is evening. 
My friends of the shore have taken leave. 

Loose the chain and heave the anchor, 
we sail by the starlight. 

The wind is stirred into the murmur of music 
at this time of my departure. 

Steersman, sit at the helm.

િોયા લાગે ગાનેિ પાલે 

ગીલતમાલય–76–1914
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મેં છાતી ફુલાવીને બધાંને કહ્ું ક ેિંુ તને ઓળખું છુ.ં 
િવે તેઓ માિા બધા જ લચત્રમાં તાિી છબી જુએ છ.ે 

તેઓ આવીને મને પૂછ ેછ,ે ‘આ કો્ણ છ?ે’ 
મને નથી સમજાતું ક ેતેમને શું કિેવું. 

િંુ કિંુ છુ,ં ‘િંુ નિીં કિી શકુ’ં 
તેઓ માિો લતિસકાિ કિી, મને દોષ દેતા ચાલયા જાય છ.ે 

અને તું બેઠો, બેઠો િસયા કિે છ.ે 
માિા લચિંતન ગીતોમાં મેં ગુંથી તાિી વાતો. 
માિા િૈયામાં ન છૂપાયું એ િિસય તારં. 

તેઓ આવીને મને પૂછ ેછ,ે ‘અમને એનો અથતુ સમજાવો.’ 
મને નથી સમજાતું ક ેતેમને શું કિેવું. 

િંુ કિંુ છુ,ં ‘અિે, એનો અથતુ કો્ણ જા્ણે?’ 
તેઓ નાસીપાસ થઈને જતા િિે છ.ે 
અને તું બેઠો બેઠો િસયા કિે છ.ે

Gitanjali 
–102–

I boasted among men that I had known you. 
They see your pictures in all works of mine. 

They come and ask me, ‘Who is he?’ 
I know not how to answer them. 

I say, ‘Indeed, I cannot tell.’ 
They blame me and they go away in scorn. 

And you sit there smiling. 
I put my tales of you into lasting songs. 

The secret gushes out from my heart. 
They come and ask me, ‘Tell me all your meanings.’ 

I know not how to answer them. 
I say, ‘Ah, who knows what they mean!’ 
They smile and go away in utter scorn. 

And you sit there smiling.

તોમાય ચીની બલે આમી 

ઉતસગતુ–6–1914
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પોતાની જ સુગંધથી મસત થઈને, ગાઢ વનમાં દોડતા 
કસતુિી મૃગની માફક િંુ પ્ણ દોડી િહ્ો છુ.ં 
િાલત્ર છ ેવૈશાખની અને પવન છ ેદલષિ્ણનો, 

પડ્ો છુ ંિંુ ભૂલો અને િખડી િહ્ો છુ.ં 
જ ેમેળવી શકતો નથી, તેને િંુ શોધું છુ.ં 
જનેે શોધતો નથી તે મને મળી િિે છ!ે 

માિા અંતિમાંથી નીકળીને નાચતા માિી કામનાના પડછાયા, 
એ રદવય દૃશય ઘડીક દેખાતું ઘડીક અદૃશય થતું. 

િંુ તેને પકડી િાખવા મથતો, પ્ણ તે થાપ આપી છટકતું. 
જ ેમેળવી શકતો નથી તેને િંુ શોધું છુ.ં 
જનેે શોધતો નથી તે મને મળી િિે છ!ે

The Gardener 
–15–
I run 

as a musk–deer runs 
in the shadow of the forest 
mad with his own perfume. 

The night is the night of mid–May, 
the breeze is the breeze of the south. 

I lose my way and I wander, 
I seek what I cannot get, 
I get what I do not seek. 

From my heart comes out and dances 
the image of my own desire. 
The gleaming vision flits on. 

I try to clasp it firmly, 
it eludes me 

and leads me astray. 
I seek what I cannot get, 
I get what I do not seek.

પાગલ િવા વનેવને 

ઉતસગતુ–7–1914
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િંુ અસવસથ છુ,ં દૂિસુદૂિ માટ ેિંુ તલસું છુ,ં 
આછી લષિલતજના પાલવના સપશતુને માિો આતમા ઝંખે છ.ે 

તું તો દૂિસુદૂિ છ ેપ્ણ તાિી બંસીનો આતતુનાદ મને સંભળાય છ ે
પ્ણ િંુ ભૂલું છુ ં– િંમેશા ભૂલી જાઉં છુ,ં 

ક ેમને ઊડવા માટ ેપાંખો નથી 
ક ેિંુ આ સથાન સાથે િંમેશ માટ ેબંધાયેલો છુ.ં 

િંુ આતુિ છુ.ં િંુ સજાગ છુ.ં 
િંુ અજાણયા પ્રદેશમાં એક આગંતુક છુ.ં 

તાિો શ્વાસ ચૂપચાપ માિા મનમાં, અશકય આશાનો સંચાિ કિે છ.ે 
તાિી વા્ણી માિા િૈયામાં, એની પોતાની િોય તેમ પ્રગટ ેછ.ે 

તું પામવા માટ ેઘ્ણો દૂિ છ.ે 
પ્ણ તાિી બંસીનો આતતુનાદ મને સંભળાય છ.ે 

પ્ણ િંુ ભૂલું છુ ં– િંમેશા ભૂલી જાઉં છુ,ં 
ક ેિંુ િસતો નથી જા્ણતો ક ેનથી માિી પાસે પાંખાળો ઘોડો. 

િંુ સુસત છુ.ં િંુ માિા હૃદયમાં લવચરં છુ.ં 
સતબધ સમયના ધૂંધળા પ્રકાશમાં, નીલ આકાશમાં, 

તારં લવશાળ દશતુન આકાિ લઈ િિે છ.ે 
તાિો લનવાસ છકે દૂિના છડે ેછ.ે 

પ્ણ તાિી બંસીનો આતતુનાદ મને સંભળાય છ.ે 
િંુ ભૂલું છુ ં– િંમેશા ભૂલી જાઉં છુ,ં 

ક ેજ ેઘિમાં િંુ એકલો િિંુ છુ.ં 
તેના બધા જ દિવાજા બંધ છ.ે

The Gardener 
–5–

I am restless. I am athirst for far–away things. 
My soul goes out in a longing 

to touch the skirt of the dim distance. 
O Great Beyond, O the keen call of thy flute! 

I forget, I ever forget, that I have no wings to fly, 
that I am bound in this spot evermore. 

I am eager and wakeful, I am a stranger in a strange land. 
Thy breath comes to me whispering an impossible hope. 

Thy tongue is known to my heart as its very own. 
O Far–to–seek, O the keen call of thy flute! 

I forget; I ever forget, that I know not the way, 
that I have not the winged horse. 

I am listless, I am a wanderer in my heart. 
In the sunny haze of the languid hours, 

what vast vision of thine takes shape 
in the blue of the sky! 

O Farthest end, O the keen call of thy flute! 
I forget, I ever forget, that the gates are shut 

everywhere in the house where I dwell alone!

આલમ ચંચલ િે 

ઉતસગતુ–8–1914



396 397

–4–

િંુ જાગયો અને સવાિની સાથે મને આ કાગળ મળ્ો. 
િંુ નથી જા્ણતો ક ેએમાં શું લખયું છ.ે 

કાિ્ણ ક ેિંુ વાંચી નથી શકતો. 
પંરડતો પોથી ભલે વાંચતા િિે, 

િંુ એમને િેિાન નિીં કરં. 
માિો કાગળ એ વાંચી શકશે ક ેકમે એ િંુ નથી જા્ણતો. 

િંુ તો એને માિે માથે ધિીશ 
અને િૈયા સિસો ચાંપીશ. 

િાલત્રના સતબધ અંધકાિે, એક પછી એક તાિા નીકળશે તયાિે 
કાગળને માિા ખોળામાં ખોલીને ચૂપચાપ બેસીશ. 

પાંદડાનો સળવળાટ એને મોટથેી વાંચી સંભળાવશે. 
ખળખળ વિેતું ઝિણં એની ધૂન મચાવશે. 

અને સપ્તલષતુ એને આકાશેથી માિે માટ ેગાશે. 
જ ેિંુ શોધું છુ ંતેને મેળવી શકતો નથી. 
જ ેિંુ શીખું છુ ંતેને સમજી શકતો નથી. 

પ્ણ આ વગિ વાંચયા કાગળે માિો ભાિ િલકો કયયો. 
અને માિા લવચાિોને ગીત બનાવી દીધાં!

Fruit Gathering 
–4–

I woke and found his letter with the morning. 
I do not know what it says, for I cannot read. 

I shall leave the wise man alone with his books. 
I shall not trouble him, 

for who knows if he can read what the letter says. 
Let me hold it to my forehead and press it to my heart. 

When the night grows still and stars come out one by one I 
will spread it on my lap and stay silent. 

The rustling leaves will read it aloud to me, 
the rushing stream will chant it, 

and the seven wise stars will sing it to me from the sky. 
I cannot find what I seek, 

I cannot understand what I would learn; 
but this unread letter has lightened my burdens 

and turned my thoughts into songs.

ના જાલન કાિે 

ઉતસગતુ–11–1914
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ધિતી ચૂપચાપ માિી સામે જોઈને  
માિી આસપાસ િાથ ફેલાવે છ.ે 

િાત્રે તાિાની આંગળીઓ માિા સવપનને સપશષે છ.ે 
તે મારં પૂવતુજન્મનું નામ પ્ણ જા્ણે છ.ે 

તેમની ધીિી ધીિી વાતોથી મને ઘ્ણા વખતથી ન  
ગવાયેલું િાલિડુ ંયાદ આવે છ.ે 

અને પિેલા પ્રભાતના પ્રકાશમાં પ્રગટલેાં  
શ્સમતનું સમિ્ણ તાજુ ંથાય છ.ે 
ધિતીની િજિેજમાં પ્રેમ છ ે 

અને આખા આકાશમાં અજવાળું આનંદનું છ.ે 
િંુ આ િેતીમાં ભળી જઈશ તો મને વાંધો નથી 

કાિ્ણ ક ેિેતી તેના ચિ્ણે છ.ે 
િંુ ફૂલ બની જાઉં તો મને વાંધો નથી. 

કાિ્ણ ક ેતે ફૂલને તેના િાથમાં પકડ ેછ.ે 
તે દરિયામાં છ,ે રકનાિા પિ છ,ે સવતુધાિી િોડી પિ સવાિ છ.ે 

િંુ જ ેછુ ંતે જ છુ ંપ્ણ તેના આલશષ પામયો છુ.ં 
અને આ ધૂળની ધિતી પ્ણ તેના આલશષ પામી છ.ે

Poems 
–21–

The dumb earth looks into my face 
and spreads her arms about me. 

At night the fingers of the stars touch my dreams. 
They know my former name. 

Their whispers remind me 
of the music of a long silent lullaby. 

They bring to my mind the smile of a face 
seen in the gleam of the first daybreak. 

There is love in each speck of earth 
and joy in the spread of the sky. 

I care not if I become dust, 
for the dust is touched by his feet. 

I care not if I become a flower, 
for the flower he takes up in his hand. 

He is in the sea, on the shore; 
he is with the ship that carries all. 

Whatever I am, I am blessed 
and blessed is this earth of dear dust.

સબ ઠાંઈ મોિ ઘિ આછ ે

ઉતસગતુ–14–1914
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તાિી વી્ણામાં તાિ છ ેઅનેક, 
ઉમેિવા દે મને માિો તાિ એક. 

પછી છડેશે જયાિે તું તારં સંગીત, 
તયાિે મૌન તોડશે મારં રદલ, 

અને મારં સમગ્ જીવન ગાશે તારં ગીત.

તાિા અગલ્ણત તાિાઓ વચચે મૂકવા દે માિો એક દીપ, 
તાિા દીપોતસવ નૃતયે ધબકશે મારં રદલ 
અને માિા જીવનમાં િસશે તારં શ્સમત.

Crossing 
–68–

There are numerous strings in your lute, 
let me add my own among them. 
Then when you smite your chords 

my heart will break its silence 
and my life will be one with your song. 

Amidst your numberless stars 
let me place my own little lamp. 

In the dance of your festival of lights 
my heart will throb 

and my life will be one with your smile.

તોમાિ બીનાય કત તાિ આછ ે

ઉતસગતુ–18–1914
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િંુ લભષિા માંગતો તાિે દ્ાિે આવયો. 
તયાિે તેં મને પાછો કાઢ્ો તે સારં જ કયુાં. 

તાિી આંખનું શ્સમત જોઈને િંુ તાિો બોધ સમજી ગયો. 
મેં મારં લભષિાપાત્ર તોડી નાંખયું. 

અને િવે જ ેમારં છ ેતે આપી દેવાની તક શોધું છુ.ં

તાિે દિવાજ ેસવાિથી લોકો ભેગા થયા છ.ે 
તેમની બધી જ જરૂરિયાતો પૂિી કિ. 

િાત પડતાં બધાં જયાિે વીખિાય અને શાંલત થઈ જાય, 
જયાિે તાિા તેમનાં જન્મ પિેલાનું,  

નવજાત પ્રકાશ અને પ્રાચીન અધંકાિના યુદ્ધનું મિાકાવય 
સાંભળતા િોય તયાિે િંુ માિી ઝંખનાની અંજલલ 

તાિા ચિ્ણે ધિીને કિીશ, 
‘િે નાથ, માિી વી્ણા તમાિા પોતાના િાથમાં લઈને વગાડો’.

Poems 
–36–

Thou didst well to turn me back 
when I came begging. 

In thy parting glance I saw a smile; 
and since then I have learnt my lesson. 

I break my old alms bowl, 
I wait for my chance to give what is mine. 

From the morning crowds have gathered at thy gateway. 
Let their need be all fulfilled. 

When at the fall of night they disperse, 
and cries are hushed; 

when stars seem listening 
to some epic of the age before their birth–time.– 

of the fight of new–born light with ancient darkness,– 
to thy feet I come with homage of my longing; 

“Take my lute in thine own hand and play it, Master.”

દુવાિે તોમાિ ભીડ કિે જાિા આછ ે

ઉતસગતુ–20–1914
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ઘનશયામ વાદળ પાછળ છૂપાયો પ્રકાશ 
અને અમે પાંજિાનાં પંખી, કિીને લચતકાિ, પૂછતાં તને, 

‘લમત્ર, આવી છ ેઆ સજતુનની અંત ઘડી? 

નથી વિસતા આલશષ એના આકાશેથી?’ 
એક એવો પ્ણ સમય પ્ણ િતો ક ેઅચાનક આવતો વસંતનો શ્વાસ, 

લઈ આવતો દૂિથી, અમાિે િૈયે આશાની સુવાસ  
અને પ્રભાતનો પ્રકાશ વિસાવતો સુવ્ણતુક્ણ અમાિે કાિાવાસ 

અને લાવતો ખુલ્ા જગતનો ઉલ્ાસ 
અમાિા પાંજિાને આવાસ. 

પ્ણ જુઓ, દૂિના પવતુતો પિ છવાયો છ ેઅંધકાિ, 
ન વીંધતું કોઈ પ્રકાશબા્ણ આ ગમગીનીને ભેંકાિ. 

બંધાયા પગ અમાિા ભાિે સાંકળેથી. 
નથી આનંદનો આભાસ ક ેનથી ચમકતો પ્રકાશ આકાશેથી. 

લમત્ર, ન થતો વયલથત અમાિા ભયે ક ેદુ:ખે, 
આવીને િડાતો ના બેસીને પાંજિાને દ્ાિે, 

બંધનમુકત છ ેપાંખો તાિી, 
ઊડજ ેવાદળોની પાિ, િિીને દૂિ અમાિાથી, 

અને ગીતોમાં મોકલજ ેસંદેશો તયાંથી, 
‘પ્રકાશ ઝળિળતો સદા, 

સૂયતુનો દીપક ન િોલવાતો કદા’

Poems 
–29–

Dark clouds have blotted all lights from above; 
and we caged birds cry and ask you: 

“My friend, is it the death moment of creation? 
Has God withdrawn His blessings from the sky?” 

Times were when the sudden breath of April 
would waft the distant fragrance of hope into our hearts, 

and the morning light would gild 
the iron bars of our prison with its golden spell 
and would bring the gladness of the open world 

into our cage. 
But, see, it is all dark in the hills yonder, 

and not a thinnest rift has been made 
by the scimitar of light cutting through the massive gloom. 

Our chains today sit heavy on our feet, 
and not a flush of glow is left in the sky 

with which to build an illusion of joy. 
But let not our fear and sorrow pain you, my friend! 

Come not to sit at the door of our cage to cry with us. 
Your wings are unfettered. 

Far away from us you soar beyond all clouds. 
And from there send us the message in song: 

“The light is shining for ever. 
The lamp of the sun is not out.”

આલજક ે ગિન કાલલમા લેગેછ ે

ઉતસગતુ–31
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ઓ સુંદિી, 
કલવના સાજ પિ છડેલેા સંગીતની સમૃલદ્ધ 
િોળાઈ જતી, પડતાં તાિી એક માત્ર દ્રશ્ટિ. 

પ્ણ પ્રશંસા તને પસંદ નથી 
ને માટ ેજ િંુ તાિા વખા્ણ કરં છુ.ં

ગવયોન્નત મસતક સમસત લવશ્વના, 
ચૂમતા ચિ્ણ તાિા, લલના. 
પ્ણ પૂજ ેતું લપ્રયજનને, 

માટ ેપૂજુ ંિંુ તુજને. 
તાિા સુઘડ, સુદ્રઢ બાિુનો સપશતુ, 

બની શક ેકોઈ પ્ણ િાજવીનો ગવતુ, 
પ્ણ તું તો તેનાથી કિતી તારં ઘિ સવચછ. 

તેથી િિી જતો િંુ દંગ.

The Gardener 
–80–

With a glance of your eyes 
you could plunder all the wealth of songs 

struck from poets’ harps, fair woman! 
But for their praises you have no ear, 

therefore I come to praise you. 
You could humble at your feet 

the proudest heads in the world. 
But it is your loved ones, unknown to fame, 

whom you choose to worship, therefore I worship you. 
The perfection of your arms 

would add glory to kingly splendour with their touch. 
But you use them to sweep away the dust, 

and to make clean your humble home, 
therefore I am filled with awe.

યરદ ઇચછા કિા 

ઉતસગતુ–32–1914
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ભૂતકાળનો િળવો પગિવ સંભળાય છ ેમાિા િકતમાં 
ને તેના છૂપા િાવભાવ દેખાય છ ેરદવસના કોલાિલમાં. 
તે લખે છ ેમાિા પૂવતુજોની અધૂિી વાતાતુનો અદ્રશય સંવાદ  

માિા નસીબના પાનામાં 
ને નવી આકૃલત ઘડવા લઈ આવે છ ેપુિાતન આકાિો જીવનમાં. 

મૂંગી િાતના ભંડાિમાંથી ફંગોળાયેલા નષિત્રની જમે જ  
અધીિ વતતુમાન પ્ણ તાિા જ દ્રશયોનું ઝુમખું નથી?

Poems 
–37–

I have felt your muffled steps in my blood, 
Evermoving Past, 

have seen your hushed countenance 
in the heart of the garrulous day. 

You have come 
to write the unfinished stories of our fathers 
in unseen script on the pages of our destiny; 

You lead back to life 
the unremembered designs for the shaping of new images. 

Is not the restless Present itself 
a crowd of your own visions 

flung up like a constellation from the abyss of dumb night?

આલમ યાિે ભાલોબાલસ 

ઉતસગતુ–35



410 411

–81–

મોત, ઓ માિા મોત, 
માિા કાનમાં આટલું ધીિે ધીિે કમે બોલે છ?ે 

સાંજ ેજયાિે ફૂલો બીડાય અને ગાયો બંધાય, 
તયાિે તું ચૂપચાપ માિી પાસે આવે છ,ે 

અને બોલે છ ેએવા શબદો, જ ેમને ન સમજાય. 
તાિે ભોળવવો છ ેમને, જીતવો છ ેમને, 
ઠડંા ચુંબનો અને ઘેન સભિ સવપને? 

બોલ, માિા મોત, 
આપ્ણા લગ્નની ભવય લવલધ નિીં થાય? 

તાિા વાંકરડયા ઝુલફામાં પુષપગુચછ નિીં ગૂંથાય? 
તાિી આગળ ધવજ પતાકા ફિકાવી, તાિી છડી નિીં પોકાિાય? 

બોલ માિા મોત, 
આવ, લનદ્રાિીન િાત્રે, શંખદ્લન સાથે આવ, 

મને લાલ ચટક પાનેતિ પિેિાવ, 
માિો િાથ પકડ અને મને લઈ ચાલ. 

િાંફતા, િ્ણિ્ણતા િયિાજ અને િથ િાખ સજ્જ માિે દ્ાિ, 
અને ઓ માિા પોતાના જ મોત, 

 જો માિી આંખોમાં, માિા ઘુંઘટની પાિ.

The Gardener 
–81–

Why do you whisper so faintly in my ears, 
O Death, my Death? 

When the flowers droop in the evening 
and cattle come back to their stalls, 

you stealthily come to my side 
and speak words that I do not understand. 

Is this how you must woo and win me 
with the opiate of drowsy murmur and cold kisses, 

O Death, my Death? 
Will there be no proud ceremony for our wedding? 

Will you not tie up 
with a wreath your tawny coiled locks? 

Is there none to carry your banner before you, 
and will not the night be on fire 

with your red torch–lights, 
O Death, my Death? 

Come with your conch–shells sounding, 
come in the sleepless night. 

Dress me with a crimson mantle, 
grasp my hand and take me. 

let your chariot be ready at my door 
with your horses neighing impatiently. 

Raise my veil and look at my face proudly, 
O Death, my Death!

અત છૂપી છૂપી કનેા 

ઉતસગતુ–45–1914



412 413

–30–

યુદ્ધ પૂરં થયું છ,ે િવે ખજાનો ભિાઈ ગયો છ.ે 
સુંદિી, આવ િવે, તારં સૌંદયતુનું સુવ્ણતુપાત્ર લઈને, 
ધૂળ અને કચિો ધોઈને, ષિલત અને તડ સમાિીને,                            

પૂંજને સુઘડ અને સઘન બનાવીને, 
આવ સુંદિી, સૌંદયતુનું સુવ્ણતુપાત્ર માથે ધિીને. 

િમત પૂિી થઈ છ,ે ઘિ વસાવયું છ ેમેં, ગામમાં આવીને, 
સન્નાિી, આવ િવે, તારં પલવત્ર પા્ણીનું પાત્ર લઈને. 

તાિા લનમતુળ શ્સમત અને ભશ્કતસભિ પ્રેમથી પાવન કિ માિા ઘિને, 
આવ સન્નાિી, પલવત્ર પા્ણીનું પાત્ર લઈને. 

સવાિ વીતી ગઈ છ,ે સયૂતુ તપી િહ્ો છ,ે 
ભટકતો અજનબી આશિો શોધી િહ્ો છ,ે 

નાિી, આવ િવે, તાિી મીઠાશની સુિાિી લઈને. 
ખોલીને દિવાજો, આવકાિ એને સવાગતનો િાિ ધિીને, 

નાિી, આવ િવે, તાિી મીઠાશની સુિાિી લઈને. 
રદવસ પૂિો થયો છ,ે લવદાયનો સમય આવી ગયો છ,ે 

નાિી, આવ િવે, તારં અશ્ુસભિ પાત્ર લઈને. 
લવદાયપથ પિ પાથિ આછો પ્રકાશ, તાિી ગમગીન આંખોથી, 

અને લવદાય ઘડીને અલવસમિ્ણીય બનાવ, તાિા ધ્ૂજતા િાથના સપશતુથી. 
આવ, વયલથત નાિી, તારં અશ્ુસભિ પાત્ર લઈને.                            
િાત અંધાિી છ,ે ઘિ લનજતુન છ,ે સેજ ખાલી છ,ે 

માત્ર અંલતમ લક્યાનો દીવો બળે છ.ે 
નાિી, આવ િવે, તાિો સમિ્ણથી ઊભિાતો ઘડો લઈને. 

તાિા શયામ કશેકલાપને છૂટ્ો મૂકીને, લનષકલંક, શ્વેત જામો પિેિીને, 
િિસયનો દિવાજો ખોલીને, નવજીવન દે પ્રાથતુનાના દીપકને. 

આવ, નાિી, તાિો સમિ્ણનો ઊભિાતો ઘડો લઈને.

Poems 
–30–

The battle is over. After strife and struggles 
the treasure is gathered and stored. 

Come now, woman, with your golden jar of beauty. 
Wash away all dust and dirt, fill up all cracks and flaws, 

make the heap shapely and sound. 
Come. beautiful woman, with the golden jar on your head. 

The play is over. 
I have come to the village and have set up my hearth stone. 

Now come, woman, carrying your vessel of sacred water; 
with tranquil smile and devout love, make my home pure. 

Come, noble woman, with your vessel of sacred water. 
The morning is over. The sun is fiercely burning. 

The wandering stranger is seeking shelter. 
Come, woman, with your full pitcher of sweetness. 

Open your door and with a garland of welcome ask him in. 
Come, blissful woman, with your full pitcher of sweetness. 

The day is over. The time has come to take leave. 
Come, O woman, with your vessel full of tears. 

Let your sad eyes shed tender glow on the farewell path and 
the touch of thy trembling hand 

make the parting hour full. 
Come, sad woman, with your vessel of tears.                       

The night is dark; the house is desolate and the bed empty, 
only the lamp for the last rites is burning. 

Come, woman, bring your brimming jar of remembrance. 
Open the door of the secret chamber 
with your unbraided streaming hair 

and spotless white robe, replenish the lamp of worship. 
Come, suffering woman, 

bring your brimming jar of remembrance.

સે તો સે રદનેિ કથા 

ઉતસગતુ–46
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તું મને દોિી જઈશ,  
એક તાિાથી બીજા તાિા પિ  

અને અંતે જગાડીશ મને પ્રેમના નવપ્રભાતમાં. 
તાિા પ્રેમથી માિા અશ્સતતવનો પ્રવાિ  
નવજીવનની અગલ્ણત ધાિાથી વિેશે. 

તાિા અંતિીન જગતમાં,  
િસતાના દિેક વળાંક ેતું મને ચમકાવશે સાફલયના નવા દૃશયથી  
 અને ભિી દેશે અમિ આકાિો આનંદના, માિી ષિ્ણે ષિ્ણમાં. 
સનાતન જીવન ન બંધાય કદી અમિતવના અચલ બંધનમાં 

અને દોડતું િિે એકથી બીજા મૃતયુ પ્રલત  
અને સમાતું દિેક નવા પ્રકાશ મંરદિે,  

જ ેઆવતું તેની અંતિીન પ્રેમ યાત્રામાં.

Poems 
–28–

You will lead me from star to star 
to waken me in new mornings of love. 

It is your love that draws out the flow of my being through 
the maze of channels of new life 

over your endless worlds. 
You will startle me 

with new visions of fulfilment at every bend of the road 
and fashion my moments with immortal forms of joy. 

The infinite life will never remain chained 
in unchanging shackles of immortality 
but will speed through death to death 

to countless new shrines of light 
in its eternal pilgrimage of love.

શેતો શે રદનેિ કથા 

ઉતસગતુ–49–1914
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આપ્ણા જીવનની સફિ, એક વ્ણખેડ્ા સાગિ પિ, 
જનેાં મોજાં, એકબીજાને પકડતાં, એક અંતિીન સંતાકૂકડીમાં. 

આ છ ેએક ચંચળ, લનતનવો સાગિ, 
જનેું ફી્ણ ઊભિાતું અને સૂકાતું વાિંવાિ 

ને ઊછળતા િાથ શાંત આકાશે. 
આ ઊજાસ અને અંધકાિના તાંડવની વચચે તાિો િરિયાળો દ્ીપ, વિાલા, 

જયાં સૂયતુ ચૂમતો શિમાળ અિણયને અને પંખીગાન કિતાં પ્રેમ મૌનને.

The Fugitive 
2–28

Our life sails on the uncrossed sea 
whose waves chase each other 
in an eternal hide–and–seek. 

It is the restless sea of change, 
feeding its foaming flocks 

to lose them over and over again, 
beating its hands against the calm of the sky. 

Love, 
in the centre of this circling war–dance of light and 

dark, yours is that green island, 
where the sun kisses the shy forest shade 
and silence is wooed by birds’ singing.

આકાશ લસંધુ માઝે એક થાઈ 

ઉતસગતુ–15
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મુશ્કત – અજાણયા િસતે લવચિતા વનપંખી શી મુશ્કત. 
મુશ્કત – અનિાધાિ વષાતુધાિા શી મુશ્કત, 

અને ઝુલતા ઝુલાફા સાથે 
અજાણયા અંત તિફ ધસમસતા ઝંઝાવાત શી મુશ્કત. 

મુશ્કત – વનિાવનના દાવાનળ શી મુશ્કત, 
અને ખડખડાટ અટ્િાસય કિતા 

ને અંધકાિને પડકાિતા વીજગજતુન શી મુશ્કત|

Crossing 
–42–

Free me as free are the birds of the wilds, 
the wanderers of unseen paths. 

Free me as free are the deluge of rain, 
and as the storm that shakes its locks 
and rushes on to its unknown end. 
Free me as free is the forest fire, 

as is the thunder that laughs aloud 
and hurls defiance to darkness.

િા િે િે િે-૧૯૧૪ 
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2–16

મને િતું ક ેિંુ પ્રેમના શબદ તેમના જ િંગમાં લખીશ. 
પ્ણ તે તો છૂપાયા છ ેહૃદયના ઊંડા્ણમાં અને આંસુ લફક્ા છ.ે 

લમત્ર, શબદો િંગલવિીન િશે તો તું તેમને સમજીશ? 
મને િતું ક ેિંુ પ્રેમના શબદ તેમની જ બંદીશમાં ગાઈશ. 

પ્ણ એ તો સંભળાય છ ેમાિા હૃદયમાં અને આંખો ચૂપ છ.ે 
લમત્ર, બંદીશ નિીં િોય તો તું તેમને સમજીશ?

The Fugitive 
2–16

I thought I would write love’s words in their own colour; 
but that lies deep in the heart, and tears are pale. 

Would you know them, friend, 
if the words were colourless? 

I thought I would sing love’s words to their own tune, 
but that sounds only in my heart, and my eyes are silent. 

Would you know them, friend, if there were no tune?

તોમાિ િંગીન પાતે લલખબા–૨૫.૬.૧૯૧૪ 
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