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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.

રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૩

(કલવવિ િવીન્દ્રનાથ ટાગોિની બંગાળી કાવયિચનાનો 
અંગ્ેજીમાંથી કિેલો ગુજિાતી ભાવાનુવાદ)

અનુક્મલ્ણકા

 બંગાળી પુસતક     વષતુ            પૃષ્ઠ નંબિ કાવયો

૧. બલાકા ૧૯૧૬ ૬-૯૧ ૩૧ 
૨. ગીતો ૧૯૧૨ ૯૨-૯૩ ૧ 
૩. પલાતકા ૧૯૧૬ ૯૪-૯૫ ૧  
૪. ગીતો ૧૯૧૮/૧૯ ૯૬-૧૦૧ ૩  
૫. લલલપકા ૧૯૨૨ ૧૦૨-૧૫૧  ૧૨  
૬. ગીતો ૧૯૨૨ ૧૫૨-૧૫૩ ૧ 
૭. લશશુ ભોલાનાથ ૧૯૨૨ ૧૫૪-૧૫૭ ૨ 
૮. પ્રબારિની ૧૯૨૫ ૧૫૮-૧૬૩ ૩ 
૯. પૂિબી ૧૯૨૫ ૧૬૪-૧૯૩ ૧૦ 
૧૦. ગીતો ૧૯૨૬/૨૭ ૧૯૪-૨૨૩    ૧૫ 
૧૧. મિુઆ ૧૯૨૯ ૨૨૪-૨૨૫ ૧  
૧૨. પરિત્રા્ણ ૧૯૨૯ ૨૨૬-૨૨૭ ૧ 
૧૩. ગીતો ૧૯૩૦ ૨૨૮-૨૨૯ ૧ 
૧૪. પરિશેષ ૧૯૩૨ ૨૩૦-૨૩૩ ૨ 
૧૫. પુનચિ ૧૯૩૨ ૨૩૪-૨૪૭ ૩ 
૧૬. લબલચલત્રતા ૧૯૩૩ ૨૪૮-૨૫૩ ૨ 
૧૭. બીલથકા ૧૯૩૪ ૨૫૪-૨૫૫ ૨ 
૧૮. શેષ સપ્તક ૧૯૩૪ ૨૫૬-૨૭૯ ૭ 
૧૯. પત્રપુટ ૧૯૩૫ ૨૮૦-૨૮૫ ૧ 
૨૦. સયામલી ૧૯૩૬ ૨૮૬-૩૭૭ ૧૭
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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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તું શું કવેળ છલબ છ,ે માત્ર પટ પિ આલેખેલી? 
આકાશના માળામાં દૂિ સુદૂિ, ગીચોગીચ વેિાયેલી લનિારિકા, 
રદવસ િાત િાથમાં પ્રકાશ લઈને અંધકાિમાં લવચિતા યાત્રી – 

ગ્િ, તાિા, સૂયતુ – 
એ બધાંની જમે તું સતય નથી? 
િાય છલબ, તું કવેળ છલબ? 

ચોમેિ બધું જ િંમેશ ચંચળ અને વચચે તું જ શાંત કમે થઈ ગઈ? 
િે પથિીન, તું કોઈ પલથકનો સંગ કિ. 
િાત રદવસ બધાંની વચચે િિેવા છતાં  

શ્સથિતાના અંતિતમથી આટલી દૂિ કમે િિે છ?ે 
આ ધૂળ, ભુખિો પાલવ ઉપાડીને પવનમાં રદગરદગંતે દોડ ેછ.ે 

વૈશાખમાં લવધવાના આભૂષ્ણ કાઢી નાંખીને  
તપશ્સવની ધિ્ણીને ભગવામાં સજાવે છ.ે 

અને વસંતની લમલન ઊષાના સમયે 
એના અંગ પિ પાંદડાની લલલપ આંકી દે છ.ે 

આ ધૂળ પ્ણ સતય છ.ે 
લવશ્વના ચિ્ણ તળે લીન આ ઘાસ, 

એ પ્ણ અશ્સથિ છ,ે માટ ેએ બધાં સતય છ.ે 
તું શ્સથિ છ,ે તું છલબ છ,ે માત્ર છલબ. 

એકદા આ જ િસતે તું ચાલી િતી અમાિી સાથે. 
ઉિ તારં કપંતું લન:શ્વાસે. 

લવશ્વના તાલ સાથે તાલ લમલાવી, 
તાિા પ્રા્ણે અંગે અંગમાં િચયા નવા છદં – 

કટેકટેલાં ગીતોમાં, કટેકટેલાં નૃતયોમાં.

(આગળ)

Are you just a picture upon a piece of paper? 
Those distant nebulae 

who jostle in the sky’s nest, 
those who, day and night, 

light in hand, are in transit through the dark, 
planets and stars – 

are you as real as they are? 
Alas, picture, are you just a picture? 

In the midst of the ever–restless why are you calm? 
O you without a path, 

find a travelling companion! 
Must you, night and day, 

be amogst all and still be so far away, 
for ever fastened to the fixty’s inner niche? 

Why, this dust that lifts 
the grey end of its cloth 

and wind–blown, runs amuck, 
in Baishakh strips the widowed earth of jewels, 

decks the anchoress in saffron attire, 
in spring’s coupling dawns 

covers her limbs with tracery of patterns: 
even this dust is real, alas, 

like this grass, 
almost hidden under the feet of the universe. 

Because they are mutable, they are real. 
You are immutable, you are a picture. 

You are just a picture. 
One day you walked this road by our side. 

Your breast stirred with your breathing. 
In your limbs 

your life created its very own rhythms 
in songs and dances 

keeping time with the cosmos.

(continued)
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એને આજ ેકટેલો સમય થઈ ગયો? 
આ જીવનમાં, માિા જગતમાં, તું કટેલી સતય િતી. 

માિી આંખોમાં, આ લવશ્વમાં, રદશા, રદશામાં, 
રૂપની પીંછી પકડી, િસની મૂલતતુ તું જ આલેખતી. 

એ સવાિે લવશ્વની વા્ણીની મૂલતતુ તું જ િતી. 
એક સાથે િસતે જતાં િાલત્રના ઓથાિમાં તું થંભી ગઈ. 

તયાિ પછી િંુ કટેકટેલા સુખદુખમાં િાતરદન આગળ ચાલયો છુ.ં 
આકાશના સાગિમાં પ્રકાશ અને અંધકાિના ભિતી–ઓટ આવી ગયા. 

િસતાની બંને બાજુ શાંત પગલે િંગીન ફૂલોનાં દળ ચાલી ગયાં. 
તોફાની જીવન સરિતા વિેતી સિસ્ત્ર ધાિામાં અને વગાડતી મૃતયુઘંટ. 

આગંતુકના સૂિે ચાલયો છુ ંિંુ દૂિે સુદૂિે. 
મસત છુ ંિંુ િસતાના નશે. 

તું િસતા પિથી જયાં ઊતિી, તયાં જ થંભી ગઈ છ.ે 
આ ઘાસ, આ ધૂળ, પેલા તાિા, પેલા ચાંદો, સૂિજ – બધાંના ઓથાિમાં. 

તું છલબ, માત્ર છલબ! 
શાને લવલાપ કિે છ ેકલવ? 

તું છલબ? નથી, નથી, માત્ર છલબ નથી. 
કો્ણ કિે છ ેક ેિેખાના બંધનમાં અને સતબધ ક્દંનમાં તું શ્સથિ િિે છ?ે 

અિે, એ આનંદ જો થંભે તો નદી તેની લિેિની ગલત ગુમાવે. 
અને આ વાદળ તેની સોનેિી લલલપ ભૂંસી નાંખે. 

તાિા સુંવાળા વાળની છાયા જો લવશ્વમાંથી અલોપ થઈ જાય  
તો એક રદવસ કયાિેક ચંચળ પવનમાં ડોલતી માધવીનો ઘૂસપૂસ કિતો 

છાંયો સવપનવત્ બની જાય.

(આગળ)

Ah, that was so long ago, that was! 
In my life and my world how real you were once! 

In every direction, wherever my eyes glanced, 
it was you who inscribed 

the graphics of arts’ delight with beauty’s brush. 
In that morning it was you who was 
the word of the cosmos made flesh. 

As we travelled together, behind the screen of one night 
you came to a stop. 

I’ve kept going with so much pleasure and pain 
for days and nights. 

Flood–tide and ebb–tide in light and dark, sea and sky; 
on either side of the road the flowers march past, 

quietly with all their dyes. 
Life’s wild river rushes in a thousand streams, 

ringing death’s bells. 
The unknown calls me, I walk further, further, 

drugged by my passion for the road. 
But where you stood when you got off the road – 

there you are stuck. 
This grass, this dust, these stars, that sun, that moon – 

screened by them all, 
you are a picture, you are just a picture. 

What a poetic delirium this is! 
You – a picture? 

No, no, you are not just a picture. 
Who says you are bound by still lines and mute cries? 

Nonsense! That joy could have ceased only if 
this river had lost its flow 

or this cloud had wiped this golden writing off itself. 
If the shadow of your fine hair had vanished for ever, 

then one day the murmuring shade 
of wind–blown madhabis too would have been a dream.

(continued) 
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તને કવેી િીતે ભૂલી જાઉં? 
તેં તો માિા જીવનના મૂળમાં વાસ કયયો છ.ે 

માટ ેજ ભૂલ થઈ. 
અન્યમનસકપ્ણે િસતે ચાલતા ફૂલો નથી ભૂલાતા? 

તાિા નથી ભૂલાતા? 
તો પ્ણ તેઓ પ્રા્ણના ઉચછ્ાસને મધુિ કિે છ.ે 

ભૂલના અવકાશમાં સૂિ ભિે છ.ે 
ભૂલ કિી એને ભૂલી ગયો ન કિેવાય. 

લવસમૃલતના િાદતુમાં બેસીને તેં માિા િકતને ઝૂલાવયું છ.ે 
તું આંખની સામે નથી પ્ણ તારં સથાન આંખની અંદિ છ.ે 

તેથી તું આજ ેમાિા શયામલમાં શયામ છ ેઅને નીલલમામાં નીલ છ.ે 
તાિામાં માિા જગતને એના અંતિનો પ્રાસ મળ્ો છ.ે 

ના િંુ જાણં, ના કોઈ જા્ણે, 
પ્ણ વાગે છ ેતાિા સૂિ માિા ગાને. 

કલવના અંતિમાં તું છ ેકલવ, 
નથી છલબ, નથી તું માત્ર છલબ. 

પામયો છુ ંતને કોઈ પ્રભાતે, 
ગુમાવી છ ેતને પછી કોઈ િાતે, 

પછી તો તું અંધકાિમાં અજા્ણે જ મળતી. 
નથી છલબ, નથી તું માત્ર છલબ.

Had I forgotten you?                                                      
It is because you lodge in my life’s roots 

that the error arises. 
With absent minds we walk, 

forgetting the flowers. 
Don’t we forget the stars? 

And yet they sweeten the air we breathe, 
fill with tunes the emptiness that dwells within our errors. 

Being unmindful – I don’t call it oblivion: 
you’ve swayed my blood from your seat 

in my amnesia’s core. 
Before my eyes you are not; 

right within my eyes you are installed. 
That is why 

you are the green of my greens, the blue of my blues. 
My whole world 

has found its inner harmony in you. 
No one knows, not even I, 

that your melodies reverberate in my songs. 
You are the poet within the poet’s heart. 

You are not a picture. No, not just a picture. 
Early one morning I found you, 

then lost you at night. 
And in the darkness you return, unawares to me. 
You are not a picture. No, you are not a picture.

Allahabad, October 1914. 

બલાકા–6–1916 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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શાહજહાં

એ વાત જા્ણતા તમે ભાિત–ઈશ્વિ શાિજિાં, 
ક ેકાલસ્ત્રોતમાં વિી જતાં જીવન, યૌવન, ધન, માન. 

લચિંતન િિે માત્ર તમાિી અંતિવેદના, 
સમ્ાટની એ જ સાધના. 

િાજયશશ્કત – વજ્ર–શી કરઠન, 
સંધયાના િકતિંગ સમ તંદ્રા તળે થતી લીન. 

કવેળ એક જ દીઘતુ શ્વાસ, લનતય ઉચછ્ાલસત થઈને કિે કરૂ્ણ આકાશ, 
એ જ તમાિા મને આશ. 

િીિા, મા્ણેક, મોતીનો ઠાઠ, 
એ તો જા્ણે પથિાયું ઈન્દ્રજાળનું ધનુષય, શૂન્ય રદગંતને ઘાટ – 

તે જોકદાચ િોય લુપ્ત થતું, તો ભલે થતું. 
એક લબંદુ – નયનનું જલ, 

િિેતું સદા કાળના કપાળ પિ શુભ્ર, ઉજજવલ, 
એ જ આ તાજ મિાલ. 

િાય િે માનવ હૃદય, વાિંવાિ, પાછુ ંફિીને જોવાને એક વાિ, 
નથી આ સમય, નથી, નથી. 

જીવનના પ્રચંડ પ્રવાિે વિે સદાયે, જગતના ઘાટ,ે ઘાટ,ે 
એક િાટ ેલેતું માલ, ખાલી કિી દેતું બીજા ઘાટ.ે 

દલષિ્ણના મંત્રગુંજને, તાિા કુજંવને, 
વસંતની માધવી મંજિી, જ ેષિ્ણે દેતી ભિી, 

ઉદ્યાનનો ચંચળ આંચળ લવદાયની ગોિજ વેળાએ ધળૂમા ંવેિાતા લછન્ન દળ. 
નથી, નથી, સમય નથી. 

માટ ેતો લશલશિની િાતે લખલતી નવકુદંની િાિ લનકુજંમાં, 
સજાવવા િેમંતની અશ્ુપૂ્ણતુ આનંદની છાબમાં.

(આગળ)

Shah–Jahan

You knew, Emperor of India, Shah–Jahan, 
That life, youth, wealth, renown 

All float away down the stream of time. 
Your only dream 

Was to preserve forever your heart’s pain. 
The harsh thunder of imperial power 

Would fade into sleep 
Like a sunset’s crimson splendour, 

But it was your hope 
That at least a single, eternally–heaved sigh would stay 

To grieve the sky. 
Though emeralds, rubies, pearls are all 

But as the glitter of a rainbow tricking out empty air 
And must pass away, 

Yet still one solitary tear 
Would hang on the cheek of time 

In the form 
Of this white gleaming Taj Mahal. 

O human heart, 
You have no time 

To look back at anyone again, 
No time. 

You are driven by life’s quick spate 
On and on from landing to landing. 

Loading cargo here, 
Unloading there. 

In your garden, the south wind’s murmurs 
May enchant spring madhabi–creepers 

Into suddenly filling your quivering lap with flowers – 
Their petals are scattered in the dust come twilight. 

You have no time – 
You raise from the dew of another night 

New blossom in your groves, new jasmine 
To dress with tearful gladness the votive tray

(continued)
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િાય િે હૃદય, તાિો સંચય, 
રદનાંતે, લનશાંતે માત્ર િસતા પિ ફેંકાય. 

નથી, નથી, સમય નથી. 
િે સમ્ાટ, તેથી તારં શંરકત હૃદય કિવા સમયનું હૃદય િિ્ણ, 

સૌંદયતુથી ભૂલાવી, કઠં ેમાળા ઝુલાવી,  
વિતું રૂપિીન મિ્ણને મૃતયુિીન અરૂપ સાજ.ે 
િિે ના આ લવલાપનો અવકાશ, બાિે માસ,  

તેથી તાિા અશાંત ક્દંને,લચિ મૌન જાળ દીધી બાંધી રદલે કરઠન બંધને. 
પૂનમની િાતે એકાંત ઓિડ,ે લપ્રયતમાને ધીિે ધીિે બોલાવતા જ ેનામે, 

તે મૂકી ગયા તમે અનંતના કાને. 
પ્રેમની કોમલતા ખીલી ઊઠી આ સૌંદયતુના પુષપપુંજ,ે પ્રશાંત પાષા્ણે. 

િે સમ્ાટ કલવ, આ તમાિા હૃદયની છલબ, 
આ તમારં નવું મેઘદૂત, અપૂવતુ, અદભુત, 

છદંે ને ગાને ઊડ્ું છ ેઅદૃશયની તાને–જયાં તમાિી લવિરિ્ણી લપ્રયા, 
જનેી સાથે છ ેવ્ણાયા, 

પ્રભતના અરૂ્ણ આભાસ, કલાન્ત સંધયાના રદગંતનો કરૂ્ણ લન:શ્વાસ, 
પૂલ્ણતુમાની દેિિીન ચમેલીનો લાવણયલવલાસ, 

ભાષાના અતીત રકનાિે, કગંાળ નયન જનેા દ્ાિેથી પાછા ફિે, 

તમાિો સૌંદયતુ દૂત યુગ યુગથી ચૂકવીને કાળનો પ્રિિી, 
ચાલી આવયો વા્ણીિીન આ સમાચાિ લઈ, 

‘ભૂલયો નથી, ભૂલયો નથી, ભૂલયો નથી તને વિાલી.’

(આગળ)

Of a later season. 
O human heart, All that you gather is thrown 

To the edge of the path by the end of each night and day. 
You have no time to look back again, 

No time, no time. 
Thus, Emperor, you wished, 

Fearing your own heart’s forgetfulness, 
To conquer time’s heart through beauty. 
How wonderful the deathless clothing 

With which you invested 
Formless death – how it was garlanded! 

You could not maintain Your grief forever, 
and so you enmeshed your restless weeping 

In bonds of silent perpetuity. 
The names you softly whispered to your love 

On moonlit nights in secret chambers live on here 
As whispers in the ears of eternity. 

The poignant gentleness of love 
Flowered into the beauty of serene stone. 

Poet–Emperor, 
This is your heart’s picture, 

Your new Meghaduta, 
Soaring with marvellous, unprecedented melody and line 

Towards the unseen plane 
On which your loverless beloved 

and the first glow of sunrise 
And the last sigh of sunset 

And the disembodied beauty of moonlit cameli–flower 
And the gateway on the edge of language 

That turns away man’s gaze again and again 
Are all blended. 

This beauty is your messenger, 
Skirting time’s sentries 

To carry the wordless message: 
‘I have not forgotten you, my love, I have not forgotten you.’

(continued)
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ચાલી ગયા છો તમે આજ, મિાિાજ, 
િાજય તમારં સવપનની જમે થયું અસત, 

લસંિાસન થયું નટિ, 
તમારં સૈન્યદળ, જનેા ચિ્ણના ભાિથી થતી ધિ્ણીમાં િલચલ, 
તેની સમૃલત આજ વાયુમાં ઊડતી આ રદલિીના પથની ધૂળમાં. 

બંદી ગાતા નથી ગાન, 
યમુના કલ્ોલ સાથે નોબત નથી મેળવતી તાન. 

તમાિી પુિસુંદિીના નુપૂિ િ્ણક,ે ભગ્ન પ્રાસાદના ખૂ્ણે, 
ડૂબીને તમિાના સવિે. 

િડાવે છ ેલનશાનું ગગન, તો યે તમાિો દૂત અમલલન, 
શ્ાશ્ન્તકલાશ્ન્તિીન, 

તુચછ ગ્ણી જીવન મૃતયુની ચડતી પડતી, 
યુગયુગાંતિે, કિેતો એક સવિે, 

લચિ લવિિીની વા્ણી લઈ, 
‘ભૂલયો નથી, ભૂલયો નથી, ભૂલયો નથી તને વિાલી’ 

જૂઠી વાત! કો્ણ કિે છ ેભૂલયા નથી? 
કો્ણ કિે છ ેનથી ખોલયું સમૃલતના લપંજિનું દ્ાિ? 

અતીતનો લચિ અસત અંધકાિ, 
આજ ેપ્ણ તમાિા હૃદયને િાખે છ ેબાંધી? 

લવસમૃલતના મુશ્કતપથને દીધી 
લવદાય ને પછી નથી નીકળી ગયું એ બિાિ? 

સમાલધમંરદિ િિે એક સથાને, સદા શ્સથિ, 
ધિાની ધૂળ થકી સમિ્ણના આવિ્ણે િાખે મિ્ણને ઢાંકી. 

જીવનને કો્ણ િોકી િાખી શક?ે

(આગળ)

You are gone, now, Emperor – 
Your empire has dissolved like a dream, 

Your throne is shattered, 
Your armies, whose marching 

Shook the earth, 
Today have no more weight                                                    

than the windblown dust on the Delhi road. 
Your singers no longer sing for you; 

Your musicians no longer mingle their tunes 
With the lapping Jumna. 

The jingle of the anklets of your women 
Has died from your palaces: 

The night skymoans 
With the throb 

Of crickets in their crumbling corners. 
But your tireless, incorruptible messenger, 

Spurning imperial growth and decline, 
Spurning the rise and fall of life and death, 

Utters through the ages 
The same, continuous message of eternal mourning: 

‘I have not forgotten you, my love, I have not forgotten you.’ 
Lies! Lies! Who says you have not forgotten? 

Who says you have not thrown open 
The cage that holds memory? 

That even today your heart wards off 
The ever–falling darkness 

Of history? 
That even today it has not escaped by the liberating path 

Of forgetfulness? 
Tombs remain forever with the dust of this earth. 

It is death 
That they carefully preserve in a casing of memory. 

But who can hold life?

(continued)
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આકાશનો દિેક તાિો સાદ દેતો તેને. 
તેને લનમંત્ર્ણ દિેક લોકમાંથી, પૂવાતુચલના પ્રકાશમાંથી 

સમિ્ણની ગાંઠ તોડી, િિેતું તે દોડી. 
લવશ્વપથે, બંધનલવિીન. 

મિાિાજ, કોઈ પ્ણ મિાિાજય કોઈ રદન શકયું ના તમને િોકી. 
સમુદ્રથી ગાજતી ધિતી, િે લવિાટ, રદલ ન તમારં ભિતી. 

તેથી આ ધિાને , અંતે આ જીવનના ઉતસવને, 
તમે બે પગે ઠલેી, માટીના પાત્રની જમે ફેંકી. 

તમાિી કીલતતુ કિતાં છો તમે વધુ મિાન. 
તેથી તમાિો જીવનિથ કિતો કીલતતુને મિાત. 

તેથી જ લચહન તમાિા િહ્ાં અિીં, ભલે તમે નથી. 
ગલત નથી પ્રેમની જ,ે 

લસંિાસન સંસથાલપત પથ મધયે પ્રેમનું જ,ે 
તેના લવલાસનું સંભાષ્ણ, 

પથની ધૂળની જમે તમાિા પગનું વળગ્ણ – 
તમાિી પાછળની એ પદિજ પિ, લચત્તમાંથી વાયુની સાથે 
કયાિેક, એકાએક, જીવનિાિમાંથી, ખિી પડ્ું બીજ એક.

(આગળ)

The stars claim it: they call it to the sky, 
Invite it to new worlds, to the light 

Of new dawns. 
It breaks 

The knot of memory and runs 
Free along universal tracks. 

Emperor, no earthly empire could ever keep you 
Not even the whole 

Ocean–resounding natural world could supply you. 
And so 

When your life’s commedia was complete 
You kicked this world away 

Like a used clay vessel. 
You are greater than your fame: more and more of it is 

thrown 
From your soul’s chariot 

As it journeys on: 
Your relics lie here, but you are gone. 

The love that could not move or carry forward, 
The love that blocked its own road 

With its own grand throne 
Could adhere to you no more than the dust of a road on your 

feet 
For all its intimate sweetness – 

And thus 
You returned it to the dust behind you, 

And grief’s seed, 
Blown by your heart’s feeling, 

Was shed from the garland of your life.

(continued)
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તમે ચાલી ગયા દૂિ, અને એ બીજનું અમિ અંકુિ, 
ઊડ ેછ ેઅંબિે, ને ગાય છ ેગંભીિ સવિે, 

‘િિંુ છુ ંિંુ દૂિ, દૂિ જોઈ, 
નથી, નથી, એ પલથક નથી 

ન િાખી શકી લપ્રયા એને, િાજયે િાખયો િસતો મોકળો એનો, 
સમુદ્ર અને પવતુતનો ન અવિોધ એને 

આજ ેતેનો િથ ચાલે છ ેિાલત્રના આહવાને, 
પ્રભાતના લસંિદ્ાિ તિફ, નષિત્રના ગાને. 

તેથી, સમૃલતના ભાિથી િંુ છુ ંઅિીં, 
ભાિમુકત તે, નથી અિીં.’

You travelled on afar: 
The deathless plant that grew 

From that seed to meet the sky 
Speaks to us now with sombre melody – 

‘Stare no matter how distantly, 
That traveller is no longer here, no longer here. 

His beloved kept him not, 
His realm released him, 

Neither sea nor mountain could bar him. 
Today his chariot 

Travels at the beck of the night 
To the song of the stars 

Towards the gate of dawn. 
I remain hare weighted with memory: 

He is free of burdens; he is no longer here.’

બલાકા–7–1916 

English translation byWilliam Radice.
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–1–

શાિજિાં, તમે તમાિી િાજયસત્તાને આથમવા દીધી. 
પ્ણ તમાિી ઇચછા િતી,  

તમાિા પ્રેમના એક અશ્ુને અલવનાશ બનાવવાની. 
સમયને નથી સિાનુભૂલત માનવહૃદય માટ.ે 

સમય િસે છ ેએના યાદ િાખવાના પ્રયતનને. 
તમે સૌંદયતુથી સમયને લોભાવયો અને બનાવયો બંદીવાન 

અને આકાિિીન અંતને પિેિાવયો તાજ સનાતન,  
સુંદિતાના આકાિનો. 

સતબધ િાત્રે, ધીમો, ખાનગી તમાિો પ્રેમાલાપ  
અંકાયો અિીં આિસના અતૂટ મૌનમાં. 

સામ્ાજયો તૂટતાં ને મળતાં ધૂળમાં, 
અને શતકો ઓગળતા પડછાયામાં. 

આ આિસ કિેતો તાિક ગ્ણને, મને યાદ છ.ે 
પ્ણ ન યાદ િાખે જીવન– એને િાકલ અનંતની, 

દોડ ેતે તેના પ્રવાસે – મૂકીને તેની યાદો, સૌંદયતુના આકાિોમાં.

Lover’s Gift 
–1–

You allowed your kingly power to vanish, Shah Jahan, 
but your wish was to make imperishable a tear–drop of love. 

Time has no pity for the human heart, 
he laughs at its sad struggle to remember. 

You allured him with beauty, made him captive, 
and crowned the formless death with fadeless form. 

The secret whispered in the hush of night 
to the ear of your love 

is wrought in the perpetual silence of stone. 
Though empires crumble to dust, 
and centuries are lost in shadows, 

the marble still sighs to the stars, ‘I remember.’ 
‘I remember.’ – But life forgets, 

for she has her call to the Endless: 
and she goes on her voyage unburdened, 

leaving her memories to the forlorn forms of beauty.

એ કથા જાલનતે તુમી 

બલાકા–7–1916
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તાજમિાલ એટલે  
સૌંદયતુનો સાષિાત આકાિ, 

જયાં શાિજિાંનો પ્રેમાલાપ અને લવલાપ  
આિસના અખંડ મૌનમાં કોતિાયા છ.ે 

જયાં સૌંદયતુથી લોભાઈને સમય કદે થયો છ.ે 
જયાં ધિતીની ધૂળમાં સમિ્ણના આવિ્ણથી મિ્ણ ઢકંાયું છ.ે 

તાજમિાલ એટલે 
કાળના કપાળ પિ લચિંતન ચમકતું  

શાિજિાંના પ્રેમનું શ્વેત ઉજ્જવળ નયનજળનું લબંદુ. 
તાજમિાલ એટલે 

આકાિિીન અંતને પિેિાવેલો સદાબિાિ આકાિનો તાજ.
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ઓ પાષા્ણ, તને જીવન દેતું કો્ણ? 
વષયોવષતુ, અમૃતાસવથી પોષતું તને કો્ણ? 

સવતુને સદા ધયુાં તેં, આ આનંદકુસુમ ધિાનું, 
તાિા પિ ઉદાસ શ્વસન લવિિની વસંતનું. 

અશ્ુભીના ગીત, વીલાયા જ ેસંભોગ િાલત્રના અંતે, 
પ્રગટીને ઝાંખી જયોતે, અલવિત ગુંજતા તવ અંતિે. 

ઓ પાષા્ણ, અંતિીન પાષા્ણ, 
શોકગ્સત સમ્ાટના લખન્ન અંતિના લવિિિતનનો ઉપિાિ સૃશ્ટિને, 

નીિખવા સવતુને. 
નથી િાજવી સંત્રીનાં બંધન તેને, 
સકલ સવગતુનું આલલંગન તેને. 

મૂક ચુંબન સનાતનનું, ઉતિતું આકાશેથી, િળવેથી, 
પથિાતી િકતપ્રભા આરદ િલવિશ્શમની, 

નજાકત લવદાયના ઉદાસ શ્સમતની – ભેટ તે આછા શશીિશ્શમની. 
સમ્ાજ્ી, સૌંદયતુના પુલરકત આકષતુ્ણે, રદવય તવ પ્રેમ સમિ્ણ – 

લેતું આકાિ એ અલૌરકક, અપાલથતુવ સમિ્ણ  
ને થતો સમ્ાટનો પ્રેમ સમશ્ટિના પ્રેમ સાથે એકાકાિ. 

જીવનના અમિ પ્રેમ પ્રકાશે ફેલાતો તે સકલ જગતમાં – તાિાથી પાિ.

(આગળ)

TAJ–MAHAL
Who gives you life, O Stone? 

Who provides you, Year by year, 
with the nectar of immortality? 

You hold up to the heavens eternally 
This Joy–Flower of earth, 

And round you blows all the year 
The sad breath of parting Spring. 

The tear–dipped songs that died away 
At the end of the night of union, 

Lit by the dim candle, are still echoing 
Ceaselessly in your heart, O Stone, deathless Stone! 

From his torn heart, The bereaved Emperor 
brought out the jewel of separation 

And laid it in the hand of the Universe, 
For all to behold. 

The royal guards are not there to keep watch ; 
All the heavens embrace her ; 

The sky imprints on her gently 
One silent kiss of Eternity. 

The first rays of the morning sun 
Throw their crimson glow upon her, 

And the Pale rays of the moon, 
With a sad smile of parting, Make her tender! 

O Empress! through Beauty’s enchantment 
The memory of your love has become sublime. 

That memory, incorporeal and ethereal, 
Taking form, Merges the Emperor’s love 

with the Love universal, 
And spreads beyond you to the whole world 

In the imperishable light of life!

(continued)



28 29

િાજવી પ્રાસાદે ગોલપત તવ મુગટ 
થયો આજ સવતુ પ્રેમીના મસતક પિ પ્રગટ. 

મિેલ ને મઢૂલીમાં વસતા સવતુ 
થયા તમાિા પ્રેમના સમિ્ણથી પલવત્ર. 

સમ્ાટ ેલીધી લવદાય સામ્ાજયની. 
સનાતન વેદના આજ ેમાનવમનની  

ભેટતી આજ ેઆ શુભ્ર, સુંદિ પાષા્ણ 
ને ઝંખતી રદવસ િાત લનવાતુ્ણ.

From the secrecy of the royal chamber 
You have brought your glorious crown 

And placed it on the heads of all lovers, 
From dwellers in palaces to those in the meanest huts. 

The memory of your love has sanctified them all. 
The Emperor has taken leave of his own royal deed. 

Today, the eternal sorrow of the mind of Man,             
Embracing this marble Beauty, 

Is seeking its realization night and morn!

બલાકા–9–1916 

English translation by Aurobindo Bose
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આવ માિા ઉદ્યાને, માિી વિાલી, 
પથ પિ તેના, િિે તું ચાલી. 

તાિા દ્રશ્ટિપટ પિ અંરકત થતા કુસુમપુંજને બાજુ પિ મૂકી, 
મુગધ બન કો’ અનાયાસ આનંદે, 

જ ેસૂયાતુસતની જમે અચાનક પ્રકાશતો દૂિ િિી. 
પ્રેમની ભેટ તો શિમાળ છ,ે નામ એ એનું એ કદા ન કિેતી, 

છાયામાં ચૂપચાપ દોડતી અને આનંદલિિી િજક્ણમાં પ્રસિતી.. 
મા્ણવી એને ક ેસદાને માટ ેગુમાવવી. 

પ્ણ ભેટ જ ેિાથમાં મૂકાય, 
તે તો માત્ર નાજુક ફૂલ િોય ક ેપછી દીવાની ઝબૂકતી જયોત િોય.

Lover’s Gift 
–2–

Come to my garden walk, my love. 
Pass by the fervid flowers 

that press themselves on your sight. 
Pass them by, stopping at some chance joy, 

which like a sudden wonder of sunset illumines, yet eludes. 
For love’s gift is shy, it never tells its name, 

it flits across the shade, 
spreading a shiver of joy along the dust. 

Overtake it or miss it forever. 
But a gift that can be grasped is merely a frail flower, 

or a lamp with a flame that will flicker.

િે લપ્રય આજી એ પ્રાતે 

બલાકા–10–1916
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ભેટ

લપ્રય, આજ ેસવાિે તને શું ભેટ આપું? 
એક સવાિનું ગીત?  

પ્ણ સવાિ લાંબું ટકતી નથી,  
સૂયતુની ગિમીથી એ ફૂલની માફક કિમાઈ જાય છ ે 

અને ગીતો થાકી જાય છ.ે 
લમત્ર, સાંજ ેમાિે દિવાજ ેઆવીને તું શું માંગે છ?ે  

િંુ તાિે માટ ેશું લાવું? પ્રકાશ? માિા શાંત ઘિના ખૂ્ણેથી એકાદ દીવો? 
પ્ણ તું તાિી સાથે તેને ભિ બજાિે લઈ જઈશ?  

પ્ણ તેને પવન િોલવી નાંખશે!  
િંુ જ ેકાંઈ ભેટ તને આપી શકુ ંતેમ છુ,ં પછી તે ફૂલ િોય ક ેિતન િોય, 

તે જો સમય જતાં કિમાવાની િોય,  
ક ેતૂટવાની િોય ક ેઝાંખી પડવાની િોય, 

 તો તેનાથી તું કવેી િીતે ખુશ થશે?  
 માિા િાથ, તાિા િાથમાં જ ેકાંઈ પ્ણ મૂકશે  

તે તાિી આંગળીઓની વચચેથી સિીને િેતીમાં પડીને,  
િેતીમાં ભળીને ભૂલાઈ જશે. 

 એના કિતાં, જયાિે તને સમય િોય તયાિે  
વસંત ઋતુમાં માિા બગીચામાં આિામથી ફિ  

અને એકાદ અજાણયા, છૂપાયેલા ફૂલની સુગંધથી  
અચાનક તાિા મનને મુગધ થવા દે  

અને એ અદભુત ષિ્ણ માિા તિફથી તને ભેટ આપીશ.

(આગળ)

Gift
O my love, what gift of mine shall I give you this dawn? 

A morning song? But morning does not last long – 
The heat of the sun wilts it like a flower 

and songs that tire are done. 
O friend, when you come to my gate at dusk 

what is it you ask? 
What shall I bring you? 

A light? 
A lamp from a secret corner of my silent house? 

But will you want to take it with you 
down the crowded street? 

Alas, the wind will blow it out. 
Whatever gifts are in my power to give you, 
be they flowers, be they gems for your neck, 

how can they please you, 
if in time they must surely wither, crack, lose lustre? 

All that my hands can place in yours 
will slip through your fingers 

and fall forgotten to the dust to turn into dust. 
Rather, when you have leisure, 

wander idly through my garden in spring 
and let an unknown, hidden flower’s scent 

startle you into sudden wondering 
– let that displaced moment be my gift.

(continued)
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નિીં તો પછી  
કોઈ છાયા સભિ માગતુ પિ જતાં  

સાંજના ઘેિાયેલા ઝુલફામાંથી ઢોળાયેલું  
એકમાત્ર, ચમકતું સાંધયરકિ્ણનું લબંદુ તને અચાનક િોકી લે– 

અને તાિા રદવાસવપનને સુવ્ણતુ બનાવે  
તે પ્રકાશ તને માિી લનદયોષ ભેટ િશે. 

સાચો ખજાનો ષિલ્ણક છ.ે એ એક ષિ્ણ ચમકીને અદ્રશય થાય છ.ે 
 એ નથી એનું નામ કિેતો. એનું ગીત આપ્ણં પગલા િોક ેછ ે 

અને પાયલ તૂટતા એનું નૃતય વીલાય છ.ે 
 કોઈ િાથ, કોઈ શબદ, એના સુધી પિોંચી શકતો નથી,  

એને પામવાનો કોઈ માગતુ િંુ જા્ણતો નથી. 
 લમત્ર, એમાંથી તાિી મેળે માંગયા વગિ, જ્ણાવયા વગિ,  

તું જ ેપ્ણ લઈ શકીશ તે તારં છ.ે 
 બાકી િંુ જ ેપ્ણ તને આપી શકીશ, પછી તે ફૂલ િોય ક ેગીત િોય,  

બધું જ ગૌ્ણ છ,ે તુચછ છ,ે ષિલ્ણક છ.ે

Or if, as you peer your way down a shady avenue, 
suddenly, spilled from the thick gathered tresses of evening 

a single shivering fleck of sunset–light stops you, 
turns your daydreams to gold, 

let that light be an innocent gift. 
Truest treasure is fleeting; 

it sparkles for a moment, then goes. 
It does not tell its name; 

its tune stops us in our tracks, 
its dance disappears at the toss of an anklet. 

I know no way to it 
–no hand nor word can reach it. 

Friend, whatever you take of it, on your own, 
without asking, without knowing, 

let that be yours. 
Anything I can give you is trifling 

–be it a flower or a song.

દાન–બલાકા–1916 

English translation by William Radice.
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િે સુંદિ! 
તેમને પાગલ મસતીમાં પસાિ થતા તાિા પિ 
ધૂળ ફેંકતા જોઈને િડી ઊઠ ેછ ેમારં હૃદય, 

‘િે મિાિાજા, સુ્ણાવી દે તાિો ચુકાદો તેમને’ – 
અને પછી િંુ જોઈ િિંુ છુ:ં 

તાિા ન્યાયાલયના દિવાજા ખુલ્ા છ ે
અને લનશરદન તોળાય છ ેતાિો ન્યાય. 

તેમની િકતિંગી ગુનેગાિ આંખો ચૂપચાપ સનાન કિે છ ેપ્રભાત પ્રકાશમાં, 
તેમના રિંસક શ્વાસને સપશતુતો પુષપ પરિમલ 

અને ભકતે પ્રગટાવેલા મંરદિના દીપક જવેા સપ્તલષતુનો પ્રકાશ  
નીિખી િિેતો તેમની બીભતસ િાલત્રને. 

િે સુંદિ, તાિો ચુકાદો છ ે
ફૂલોની કુજંમાં, લનમતુળ િવામાં, માખીના ગુંજાિવમાં,  

વસંતના પંખીના કલિવના તિંગ સપલશતુત 
રકનાિાના પાંદડાના સળવળાટમાં. 

માિા વિાલા, 
તેઓ છ ેઅનિદ કૂ્િ, તેમની ષિુધા છ ેઅષિય, 

તેઓ છૂપાઈને શોધે છ ેતક, ચોિવાની તાિા આભૂષ્ણો, 
જથેી તેમની નગ્ન કામનાને શ્ણગાિી શક.ે 

જયાિે તેમના પ્રિાિ પ્રેમ પિ પડ ેછ ેતયાિે િંુ આંસુ સાથે બોલી ઊઠુ ંછુ:ં 
‘વિાલા, ઉઠાવ તાિી તલવાિ અને અમલ કિ તાિા ચુકાદાનો’

(આગળ)

O Beautiful one! 
When in mad revelry they pass by 

Throwing dust at thee, my heart cries out : 
‘’ O Emperor, pass thy judgment upon them! ‘’ 

Then, what do I see? 
The doors to thy Judgment Hall are wide open, 

And thy Judgment is being given day and night. 
The morning light bathes silently 

Their blood–shot guilty eyes, 
The perfume of flowers touches their rapacious breath And 

the light of the Seven Saints, 
Like temple–lamps lit by a worshipper, 

Gaze steadily through the night upon their debauchery, They 
who throw dust at thee! 

O Beautiful One, thy judgment is in the fields of flowers, In 
the pure air, in the humming of insects, 
In the warbling of the birds in spring, 

In the murmur of leaves by the wave–kissed shore! 
O my Beloved, they are relentlessly cruel, 

Their appetites irresistible! 
They lurk to steal thy ornaments 
To decorate their naked passions. 

When their blows fall upon love I can endure it no more, In 
tears I cry out: 

‘’ Unsheathe thy sword, O my Beloved, 
Execute thy Judgment! ‘’

(continued)
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અને પછી િંુ જોઈ િિંુ છુ:ં 
જનનીના ષિમાના આંસુ પડ ેછ ેતેમના આવેગ પિ 

વિાલાની અડગ શ્દ્ધા ઝીલે છ ેવેદનાના તીિ 
તેના િકત નીતિતા િૈયા પિ. 

વિાલા તાિો ચુકાદો છ ે
લનદ્રાલવિીન પ્રેમની મૂક વેદનામાં, લનમતુળ પતનીની લનષકલંક નમ્તામાં, 

લમત્રના િકત નીતિતા િૈયામાં, લપ્રયતમની પ્રતીષિાની િાલત્રમાં, 
અશ્ુભીની ષિમાની સવાિમાં! 

િે રૂદ્ર, 
તેઓ છ ેલોભી, કામનાથી અંધ, 

છાનામાના ઘૂસીને તાિા ઘિમાં ચોિતા તાિો ખજાનો. 
ચોિેલા સામાનના વજન તળે તેમને દબાતા જોઈને 

આંસુભિી આંખે િંુ તને લવનવું છુ:ં 
‘ઓ રૂદ્ર, ષિમા કિો તેમને’ 

–અને પછી િંુ જોઈ િિંુ છુ:ં 
તાિી ષિમા અવતિતી ઝંઝાવાતમાં. 

એ ઝંઝાવાતના પ્રચંડ પ્રવાિમાં લવખિાતી ચોમેિ ચોિેલી સમૃલદ્ધ  
અને તેઓ તને સાટિાંગ પ્ર્ણામ કિી િિેતા. 

િે રૂદ્ર, ષિમા છ ેતાિી વીજકડાકામાં, અસતાચલના સૂયતુના અશ્ગ્નમાં, 
િકતધાિામાં, અચાનક યુદ્ધના દ્દં્માં.

Then! What do I see? 
Mother’s tears of forgiveness fall upon their rage, 

The steadfast faith of the beloved 
Takes their dart of pain to her bleeding heart. 

Beloved, thy Judgment dwells 
In the silent ache of sleepless love, 

In the stainless modesty of the pure wife, 
In the bleeding heart of the friend, 

In the lover’s night of waiting, 
In the tear–drenched morn of utter forgiveness! 

My Terrible One, They are greedy, blind with passion! 
Stealthily they break into thy house 

Stealing thy treasures! 
Too heavy is the burden of those stolen goods 

Crushing them relentlessly. 
Then with tears I beseech thee: 
“O Terrible One, forgive them.” 

Then, what do I see? 
Thy forgiveness descends as a hurricane! 

In the fury of that tempest 
Their stolen riches are scattered to the four winds, 

And prostrate they lie! 
O Terrible One, 

Thy forgiveness is in the lightning and thunder, 
In the fiery writing of the setting–sun 

In the pouring of blood, in the sudden clash of battle.

બલાકા–11–1916 

English translation by Aurobindo Bose
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રદવસ િાત આ લવચાિ સતાવતો મને, 
આપીશ તું, આપીશ સદા સવતુદા તું મને. 

સુખમાં ને દુ:ખમાં, તાિી સામે માિા િાથ ફેલાયા, 
માનીને ક ેઆપીશ તું, આપીશ તું સદા સવતુદા.

આપયું છ ેતેં, આપયું છ ેસદા સવતુદા, 
કયાિેક થોડુ ંતો કયાિેક ઔદાયતુના પાિાવાિમાં. 
લઈને મેં વેડફયું છ ેિમત, િમતમાં, િજક્ણમાં. 

આપયું છ ેતેં, આપયું છ ેસદા સવતુદા, 
ને તાિા અલવિત ઉપિાિે છલોછલ ભયુાં છ ેપાત્ર ધિાનું. 

આજ ેઅંતે બોજ સહ્ નથી માિાથી, 
– તેનો ક ેલભષિુક હૃદયની સતત માંગનો – 
મળતું જટેલું વધાિે, વધતી અપેષિા માિી, 

મુકત કિ, મુકત કિ મને આ અસહ્ ઋ્ણથી. 
લઈ જા, લઈ જા મને, ફળશે કયાિે પ્રાથતુના માિી? 

માિી તૃષાથી ઘડાયેલા આ પાત્રને ફંગોળીને 
અપેષિાથી ઝબૂકતી જયોતના પ્રકાશને બૂઝાવીને, 

તાિા કઠંને માિા િાિથી શોભાવીને, 
લઈ જજ ેમને અંતે, 

તાિા ઉપિાિના બોજમાંથી અવકાશના લનમતુળ પ્રકાશમાં.

12
Day and night this thought is always in me– 

You should give, always give. 
In joy and sorrow, my hands I stretched out to you, Thinking, 

you shall give, always give. 
You have given, always given– at times, little by little, 

At times, in a flood–tide of generosity. 
I took and scattered all in wanton play amidst the dust. 

Always, always have you given, 
And your unceasing gift 

Has filled to the brim earth’s cup. 
Today at last, I can bear no more their burden, 
Nor the eternal supplication of a beggar’s heart, 

The more I receive, the more I crave. 
Free, o free me from this crushing debt. 

Me you will take, take, 
When will this prayer be fulfilled? 

Casting away this cup fashioned by my thirst, 
Blowing out the light 

Whose flame quivers with expectation, 
Adorning your neck with my garland? 

You shall take me away at last, 
From the burden of your gifts 
Into the pure light of the Void.
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13

આ પાગલ વાસંતી પવન, 
શાને વીંઝાતો પ્ણતુિીન વન? 

આ ભીના શીતકાલે, ફેલાવતો શાને, 
લનલતુજ્જ, લનભતુય ચાંચલય આકાશે? 

આ કામાતુિ વસંત, એક અલવચાિી ગીતના ઈશાિે, 
લાવી છ ેએક કાગળ, – 

કોઈક લવસિાયેલાનો, યૌવનના રદવસોનો. 
લખયું છ,ે ‘તાિે માટ ેલનદ્રા માિી કોમળ દલષિ્ણના પવને, 

શ્વસું િંુ વસંતના શ્વાસે, 
જાગું િંુ, મધયાહનની મધુિ બંસિીથી, 
વસુ િંુ, યૌવનની જમે સનાતન પ્રદેશે.’ 

લખયું છ,ે 
‘માત્ર િંુ જ છુ ંતાિી, 
આજ ેઅને વષયો પછી, 

અિીં અને બીજ ેરકનાિે, 
આવ, જીવનના શ્ાંત પથના અંતે, 

તાિો કિમાયેલો િાિ તયજીને, 
આવ અને ખોલ મોતનું દ્ાિ, 

સવપનો અને આશા ધૂળમાં મળી જશે, 
ફૂલો અને પાંદડા ખિી જશે 
પ્ણ િંુ, માત્ર િંુ જ િિીશ.’

13
Why does the mad Spring–wind 
Rush through the leafless forest 

In these damp winter hours 
Spreading, shameless and fearless 

And with loud laughter, 
Over the sky, unrest? 

Brought by the hand of capricious Spring, 
With a gesture of thoughtless song , 
Here is a letter out of a youthful day 

From one forgotten. 
It says : 

‘’ For you I lie in the soft southwind, 
For you in the breathing of Spring, 

Awake to the noon day’s pleasant flute, 
And live, as does youth, 

In eternal lands.’’ 
It says : 

‘’ Only I am always yours 
Now and across the years, 
Here and on other shores. 

Come, at the end of life’s worn path, 
Leaving your withered wreath behind. 

Come, and open the gate of death. 
Dreams and hopes will resolve to a dust, 

Flowers and high leaves fall, 
While I, only I, shall remain.’’

બલાકા–13–1916 

English translation by Aurobindo Bose



44 45

14

યુગાંતિની તપસયાને કાિ્ણે 
લખલયાં છ ેફૂલ, આ વેલ પિે, ધિતીના ખોળે આજ,ે 
આનંદની આ છલબ, િતી છૂપાઈ અજ્ાતના પડળમાં, 

તેમ જ 
છ ેમારં શમણં, 

કોક ભાલવ વસંતની કુજં,ે 
 લખલશે એક શ્સમત, પ્રભાતને ચિેિે, 

એવી આશા છૂપાઈ છ ેમાિા અશ્સતતવના ઊંડા્ણમાં.

14
Because of the “Tapasya” of countless ages past, 

This creeper has bloomed on the lap of earth today. 
This picture of joy lay hidden 
In the folds of the Unknown. 

Likewise in my dreams, 
in the grove of a far–distant Spring 

Shall bloom a smile 
On the face of the dawn– 

This hope slumbers in the depth of my being.

બલાકા–14–1916 
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મારાં ગીતો

માિાં ગીતો – જા્ણે પા્ણીમાં તિતાં તૃ્ણ, 
છ ેએ જન્મભૂલમથી મુકત – મૂળિીન, એને છ ેફકત પુષપ અને પ્ણતુ. 

નાચતાં એ, જા્ણે મોજા પિ સૂયતુરકિ્ણ. 
સંઘિતાં ન કાંઈ, કયાં યે ન િિેતાં, 

એ તો અ્ણધાયાાં અલતલથ, સદા લવચિતાં. 
મૂશળધાિ વિસાદે, રકનાિા તોડી વિેતી નદીના પ્રવાિે, 

માિાં પા્ણીમાં તિતાં તૃ્ણ, પ્રચંડ, પ્રગાઢ પ્રવાિે 
ધસમસતા પૂિને અનુસિતાં, 

લવચિતાં દેશલવદેશે, અજાણયા િસતે, 
અને વિેતાં, વિેતાં પડતા અનેક, અગલ્ણત િસતે.

My Songs
My songs they are like water weeds, 
Born in one place, but from it freed. 

They have no roots, only flowers and leaves, 
Which dance like sunbeam on the waves. 

Dwelling nowhere, hoarding nothing, 
They are unforeseen guests, ever roving. 

When the river swells in a monsoon torrent, 
And bursts its banks with its current, 

My water weeds, 
Mad with need, 

Follow the floods 
Along strange roads 
From land to land; 

Float into myriad hands.

બલાકા–15–1916 
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16

આ મિાકાય લવશ્વ િસી પડ ેછ ે
અને કાયમ ધીંગામસતી કિતાં બાળકોની જમે  

આ ધૂળ, આ િેતી, એક તાલબદ્ધ નૃતય કિતાં િિે છ.ે 
માનવીના અગલ્ણત, અદ્રશય લવચાિો અને કામના, પદાથતુના સાદે,  

પાગલ આકાિનો નશો કિે છ ેઅને ઝંખે છ ેતેમની િમતમાં જોડાવા. 
ભટકતા ને ખોવાયેલા સવપનો શોધે છ ેતેમનો રકનાિો. 

આ અસપટિ, અતલ પ્રવાિમાં પડીને  
ધિતીને લોિકાટિની મજબૂત પકડમાં જકડી િિેવા મથે છ.ે 

ષિ્ણમાત્રનો આિામ કિીને મનનો પ્રયતન ઘનીભૂત થાય છ ેપદાથતુમાં 
 અને બને છ ેનગિ – માત્ર પથથિ અને ઈંટનું નિીં. 

અવકાશની સાથે વાતો કિતા, બેઘિ અને અશ્ાવય અવાજો અતીતના, 
શોધતા માિા અવાજને, જનસભામાં. 

એ શયામલ યાલત્રકો છાયામાંથી લવચિતા પ્રકાશ પ્રલત. 
માિા મનની ગુફામાંથી નીકળતા બધાં જ તનિીન શમ્ણાં દોડતાં  

ને આકાિને ઝંખતાં, અંધાિી મરૂભૂલમને પાિ કિતાં. 
આછા પ્રકાશમાં કટેલાને મળશે આકાિ? 

એ રદવસે ભૂલી જવાશે ક ેપાંખ પ્રસાિી િતી કયાિે, 
કયો અજ્ાત કલવ શોધશે તેમને? 

કઈ પલવત્ર ધિતીમાં ઉદભવશે એ અદ્રશય સથાન? 
અને કયા દુંદુલભનાદમાં સંભળાશે તેમનો લવજયઘોષ?

16
THE massive universe breaks out in laughter. 

The dust, the sand, like children in rough, constant play 
Dance eternally, dance in time. 

The unnumbered, unseen thoughts and desires of man At the 
call of Matter, mad with Form, Grow drunk, 

And long to join in their play. 
Dreams, drifting and confounded, seek their shore. 

Falling into the vague, bottomless flood, 
These seek to hold fast to the earth 

With grips of wood and iron, resting a moment there. 
The relentless effort of the Mind congeals into Matter, 

Becoming a city: 
It is not mere brick and stone. 

Whispering to the Void, 
Those homeless, unheard voices of the past 

Seekmine, where men gather. 
Through shadows, those dark pilgrims march to light. 

Leaving the cavern of my mind, 
All unbodied dreams race out and thirsting for Form They 

start to cross the dark desert. 
How many shall take shape in the ineffable light? 

On that day shall be forgotten 
Whence they spread their wings. 

What poet unawares shall find them? 
That palace still unseen, 

From what sacred ground shall it arise? 
And from what canon smoke 

Shall come his triumphant call?
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–72–

ઓ દુલનયા, 
જયાિે માિા હૃદયે તને પ્રેમથી ન ચૂમી, 

તયાિે તાિા પ્રકાશની પ્રલતભા ઝાંખી પડી. 
અને તારં આકાશ આખી યે િાત દીવો પ્રગટાવી જોતું િહ્ું. 

મારં હૃદય તાિે માટ ેમધુિ–ગીતો લાવયું, 
તમે એકબીજાના કાનમાં કાંઈ કહ્ું, 

અને તે્ણે તાિા ગળામાં માળા પિેિાવી. 
િંુ જાણં છુ ંક ેએ્ણે તને આપેલ ઉપિાિ 
સચવાશે તાિા તાિક ગ્ણના ખજાનામાં.

Crossing 
–72–

When my heart did not kiss thee in love, 
O world, thy light missed its full splendour 
and thy sky watched through the long night 

with its lighted lamp. 
My heart came with her songs to thy side, 

whispers were exchanged, 
and she put her wreath on thy neck. 
I know she has given thee something 

which will be treasured with thy stars.

િે ભુવન 

બલાકા–17–1916
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મેં જગતને પ્રેમ કયયો છ ે
અને એને માિા િૈયાના અગલ્ણત પડળમાં વીંટું છ.ે 

િાત અને પ્રભાતના પ્રકાશ અને પડછાયા 
છ ેમાિી ચેતનામાં ઉભિાયા 

ને છ ેમારં જગત અને જીવન એક થયા. 
મેં પ્રેમ કયયો છ ેજગતના પ્રકાશને 
ને માટ ેપ્રેમ કરં છુ ંઆ જીવનને.

છતાં જાણં છુ ંક ેએક રદવસ માિે તેની લવદાય લેવાની છ.ે 
નિીં લખલે માિો અવાજ તેની િવામાં, 
નિીં નિાય માિી આંખો આ પ્રકાશમાં, 

નિીં કિે દોડીને સવાગત મારં િૈયું સવાિનું, 
નિીં કિે તાિા જરડત િાત માિા કાનમાં િિસય એનું. 

એક રદવસ, 
જોઈશ છલે્ી વાિ િંુ એને, 

કિીશ મારં લવદાય વચન એને. 
એને માટનેી આ ઉતકટ ઝંખના એના તયાગ જટેલી જ સાચી છ.ે 

જીવન અને મૃતયુની વચચે િશે જ એક તાલબદ્ધ િાલગ્ણી, 
નિીં તો આવી કૂ્િ છલના, યુગ યુગથી િસતા, િસતા  

જગત સિી ન શકયું િોત,  
એના તાિાનો પ્રકાશ અંધકાિમય થઈ ગયો િોત.

I have loved the world 
And have wrapped it within my heart 

in numberless folds. 
The light and shadow of night and morn 

Have flooded my consciousness, 
Till my life and my world have become one. 

I have loved the light of the world, 
Therefore I love this life. 

Yet I know, I shall have to take leave of it one day. 
My voice will no more blossom in this air, 

Nor my eyes bathe in this light. 
My heart will not rush forth to greet the early dawn, 

Nor will the starry night whisper her secrets 
Into my ears, 

One day, I shall have to see her for the last time, 
And whisper to her my parting words. 

To long for her so ardently 
Is as real as to have to renounce her Utterly! 

Between Life and Death 
There must somewhere be a harmony ; 

Otherwise the world 
Could not have borne through the ages, 

Smiling such a cruel deceit, 
And all the lights of her stars would have darkened!
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20

વાગવા દો સૂિ આનંદ ગાનના, માિી વેદના કિેી બંસિીમાં 
ને ઝૂલવા દો ઊખડલેી ખાલને અશ્ુના સાગિમાં. 

નીકળ્ો છ ેઆજ, ઊપડ્ો છ ેઆજ પવન, 
આખી િાત વીતાવી છ ેમેં લવના લનદ્રા ક ેઘેન. 

નાચતું મારં િૈયું, તાલે, પા્ણીના રિલોળાના િાસયના, 
ઓ અજનબી લમત્ર, વગાડ કોઈ ગીત, માિી વેદના કિેી બંસિીમાં. 

ઓ અજ્ાત, વગાડ, વગાડ લવલચત્ર, નૂતન ગીત માિી વેદના કિેી બંસિીમાં 
ને ઊડી જવા દે માિી નાવ પવનમાં. 

માિે િૈયે સાદ એનો પડતો, 
જનેે િંુ કદાલપ ન જા્ણતો. 
પ્ણ આ મનોિિ સાદે, 

કમે િિંુ િંુ ઘિે. 
આશા છોડીને ઘિની, ઝંપલાવું િંુ નીલ પાિાવાિમાં, 

ઓ પાગલ, વગાડ કોઈ લવલચત્ર ગીત, માિી વેદના કિેી બંસિીમાં.

20
Let the strains of jubilant song play on my flute of pain, And 

the loosed bark sway in the sea of tears. 
The driving wind has risen, oh risen, 

And thc whole night through no sleep has come. 
To the wild laughter of the waters dances my heart ; 

O friend unknown, play out a tune on my flute of pain. 
O thou Unknown, play strange, new melodies 

On my flute of pain, And let my bark drift 
In the rising wind. 

In my heart rings the call from him 
Whom I have never known; 

So wonderfully am I called, how can I stay at home? 
The hope for a home has gone, 

And in the blue abundance I have plunged. 
You madcap, play out some strange melody, 

On my flute of pain.
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21

અિે ભાઈ, તું િાિ ન જોઈ શકયો? 
િજી તો લશયાળો પૂિો નથી થયો, 

કોનો અવાજ સાંભળીને છડે ેછ ેતું ગીત? 
અિે દીવાના ચંપા, ઓ િે પાગલ બકુલ, 

કોને માટ ેઆતુિ, આચિયતુથી અધીિા થયા તમે? 
મૃતયુ પ્રલત ધસી જનાિ તમે પિેલા છો. 

તમે લવચાિતા નથી ક ેિજી તમાિો સમય થયો નથી. 
ડાળીમાં મસતી છ,ે િંગ અને ફોિમ ઉભિાય છ ેવનમાં, 

એકબીજાની સાથે ખભા લમલાવી ખડખડાટ િસતી, 
એ કલળ, એ લખલી, એ પડી, એ ખિી. 

દલષિ્ણના પવનની લિેિમાંથી પ્રગટીને આવશે વસંત એના સમયે. 
તમે તો રદવસ ગ્ણવાની િાિ જોયા લવના સીધી છડેી તમાિી બંસી. 

જ ેિતું તમારં, લવખેયુાં બધું િસતે, િસતા ને િડતા. 
ઓ પાગલ, ઓ મનમોજી, દૂિથી સાંભળીને એનો પગિવ, 

ધસી ગયા તમે મોત તિફ. 
િસતાની ધૂળને ઢાંકવાની ઊતાવળમાં, ન ઊભા તમે એને જોવા. 

પ્ણ સવતુ બંધન તમાિાં થયાં લુપ્ત, 
સાંભળ્ા પિેલા, જોયા પિેલા.

21
O ye, ye could not wait! 

The winter is not yet gone. 
Hearing whose call have ye broken out in songs? 

O mad Chapa, O crazy Bakul, 
For whom have ye rushed out in eager wonder? 

Ye are the first who rush to death. 
Ye do not pause to think 

That your time has not yet come. 
There is tumult in the branches, 

Colour and scent blaze through the woodland. 
Jostling each other in loud laughter, 
Ye bud, ye bloom ; ye drop, ye fall. 

Spring will arrive in time. 
Borne on the flood–tide of the south wind. 

Ye did not wait to count the days 
But straightaway piped your flutes! 

What ye possessed, ye scattered along the path 
In tears, in laughter. 

O ye mad, ye thriftless, hearing his footfall from afar, 
Ye rushed into death to cover the dust along the path. 

Ye tarried not to see him with your eyes, 
But all your fetters vanished 
Before hearing, before seeing.
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23

સજતુનાિંભે, સમુદ્રમંથને, 
પ્રગટી બે નાિી,  

એક ઊવતુશી – અજોડ સુંદિી, 
સવગતુ િમ્ણી, કામનાની િા્ણી. 

બીજી લક્મી – કલયા્ણી, 
જગતજનની, સવગતુસંસથાલપત દેવી.

એક પાત્ર ભિતી, 
પ્રચછન્ન વસંતાસવથી, 

તપોભંગ કિી પુરૂષ હૃદય િિતી 
ને છૂટા મૂકતી 

લખલતા ફૂલોમાં, લનદ્રાિીન યૌવનના ગાનમાં.

બીજી એના આવેગને આંસુના શીતલ ઝાકળમાં ઝબોળતી 
ને પુનસથાતુપન કિતી શાંલત 
ક ેધિતી શાિદ પૂ્ણતુતા, 

આલશષ સવગતુના, મંરદિે સનાતનના, 
જયાં સંગમ જીવન મૃતયુની સરિતાના.

23
At the beginning of Creation, 

Out of the churning of the oceans, merged two women– The 
one, Urbashi, the peerless Beauty, 

The nymph of heaven, Queen in the realm of Desire ; 
The other, Lakshmi, the Good, The Mother of the World,         

The Goddess enthroned in heaven. 
The One, filling the cup 

With the wine of fiery, boisterous Spring, 
Steals the hearts of men, breaking their meditation, 

And scatters them wild 
Among the blossoming flowers 
And songs of sleepless Youth. 
The Other bathes his passion 

In the cool dew of tears, 
And brings him back to the peace of autumn’s fullness, 

To the benediction of the heavens, 
To the temple of the Eternal, 

Where mingle the rivers of Life and Death.
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24

ઓ ભાઈ, જા્ણે છ ેતું સવગતુ કયાં છ?ે 
નથી એનો કોઈ આિંભ ક ેઅંત ક ેનથી એ કોઈ પ્રદેશમાં. 

આગલા જન્મના સતકમયોના કાિ્ણે, 
જન્મયો છુ ંિંુ આ ધિાના અંક ેઆખિે. 
માટ ેસવગતુ અવતિતું આજ ેમાિે અંગે, 

માિા પ્રેમમાં, સનેિમાં, અંતિના આશ્ેષમાં, 
માિા અશ્સતતવના આનંદ અને વેદનામાં. 

લનત નવા િંગે ઝૂલતું તે જીવન–મૃતયુના તિંગે, 
સવગતુનું ઘિ આ શિીિે ને તેની બંદીશ માિા ગીતે. 

આકાશે ઊભિાતા આનંદમાં શોધતું તે મને. 
માટ ેજ આ શંખધવલન ગુંજતો રદગ-રદગંતે 

ને પડઘો તેનો પડતો સપ્ત સમુદ્રે, 
માટ ેજ ફૂલો લખલતા ને આનંદ સપંદન જલિાલશ ને વનપ્ણષે. 

સવગતુ અવતયુાં ધિતીમાને ખોળે ને એનો પુલરકત પડઘો ફેલાતો પવને.

24
O brother, do you know where heaven is? 

It has no beginning, it has no end, 
Nor is it any country. 

In virtue of good deeds performed in former lives, 
I have at last been born in the lap of Mother Earth. 

Heaven therefore is fulfilled today in my body, 
In my loves and affections, in the sighs of my heart, 

In the joys and sufferings of my being. 
She plays in ever new colours 
On the wave of life and death. 

In my heart Heaven finds her home, 
And in my songs her melodies. 

She seeks me in the joy that floods the sky. 
Therefore the trumpet resounds 
In the four comers of the earth 
And echoes in the Seven Seas ; 
Therefore the flowers blossom 

And there is joyous commotion 
In waterfall and forest leaves. 

Heaven has come to birth in the lap of Mother Earth,              
And in glad response 

These tidings are lifted in the wind.
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–33–

આ ચંચળ વસંત આવતી માિા જીવનમાં એકદા, 
એના મુકત િાસય સાથે અને ભિી દેતી એનો સમય ગુલાબોથી, 

લાપિવાઈના, 
અને સળગાવતી આકાશને, િકતચુંબનથી 

નવાંકુિ આસોપાલવના પાંદડાના.

િવે તે છાનીમાની માિા એકાંતમાં આવે છ,ે 
મૌનથી ભાિે થયેલા પડછાયાની પાછળ, વેિાન િસતે, 

 અને બેસીને માિે ઝરખે, દૂિના ખેતિો નીિખી િિે છ,ે  
જયાં ધિતીની િરિયાળી ચૂસાય છ,ે લફક્ા આકાશની લષિલતજ.ે

Lover’s Gift 
–33–

The boisterous spring, 
who once came into my life with its lavish laughter, 

burdening her hours with improvident roses, 
setting skies aflame 

with the red kisses of new–born ashoka leaves, 
now comes stealing into my solitude 

through the lonely lanes 
along the brooding shadows heavy with silence, 

and sits still in my balcony gazing across the fields, 
where the green of the earth swoons exhausted 

in the utter paleness of the sky.

યે બસંત એકરદન 
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–11–

દરિયારકનાિે આવેલા બગીચામાં  
વસંત આવતા ફૂટી નીકળ્ા તાજા પાંદડા, 

 દલષિ્ણના પવનની લિેિ આવી, થોડા ગીતો ગાયા 
અને રદવસ પૂિો થઈ ગયો. 

િવે દરિયારકનાિે આવેલા બગીચામાં, વસંતમાં,  
પ્રેમને લખલવા દો,  

આનંદને ઊભિાવા દો, તાળી પાડી, નાચતા, નાચતા ગાવા દો 
અને સવાિને આચિયતુથી મીઠી, મીઠી મોટી આંખો ખોલવા દો.

Lover’s Gift 
–11–

It was only the budding of leaves in the summer, 
the summer that came in the garden by the sea. 
It was only a stir and rustle in the south wind, 

a few lazy snatches of songs, 
and then the day was done. 

But let there be flowering of love 
in the summer to come in the garden by the sea. 

Let my joy take its birth and clap its hands and dance 
with the surging songs, 

and make the morning open its eyes wide 
in sweet amazement.

એબાિે ફાલગુનેિ રદને 
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29

એકલો િતો તું જયાિે, જા્ણતો ન િતો તાિી જાતને તું, તયાિે. 
તયાિે, ન િતી કિવાની પ્રતીષિા પથની કોિે, 

ક ેન િતો વિેતો અશ્ુસભિ સમીિ, એકથી બીજ ેરકનાિે. 

િંુ આવયો અને લનદ્રા ઊડી ગઈ તાિી, 
અને લખલયાં આનંદ કુસુમ કયાિી, કયાિી. 

લખલવયો તેં મને અગલ્ણત ફૂલોમાં,  
ઝુલાવયો તેં મને અનેક આકાિના પાિ્ણામાં. 

લવખેિીને મને અસંખય તાિકગ્ણે, સંસથાલપત કિતો મને ફિી તાિા અંક.ે 
છૂપાવતો મને મોતના આવિ્ણ તળે,  

જથેી માિી જાત તને લનતય નૂતન મળે. 
િંુ આવયો અને કાંપતું તારં અંતિ, 

િંુ આવયો અને સાથે આવયું તારં દુઃખ અને તાિો પ્રખિ આનંદ, 
ને આવી આવેગવંત વસંત 

લઈને જીવન મૃતયુના ઝંઝાવાત. 
િંુ આવયો ને માટ ેજ આવયો તું, 

જોઈને મને, સપશતીને મને, થતો તાિા સપશતુનો અનુભવ તને. 
છ ેમાિી આંખોમાં લજજા અને અંતિમાં ભય, 

અને માિા ચિેિાને ઢાંકતો ઘુંઘટ – 
કાંપતો િંુ જોતાં તને  

ને તો યે જા્ણતો િંુ માિા નાથ, તલસતો તું મળવાને મને – 
નિીં તો વયથતુ આ સજતુન તારં સૂયતુ તાિા તણં.

29
When you were alone, you did not know yourself; 

There was then no waiting by the wayside, 
And the winds charged with tears 

did not blow from this bank to the other. 
I Came and your sleep Vanished, 

And flowers of joy blossomed everywhere. 
You made me bloom in countless flowers and rocked me in a 

cradle of many forms. 
Scattering me amidst the countless stars 
you gathered me up again in your lap. 
Hiding me behind the curtain of death 

you find me ever anew. 
I came, and your heart trembled. 

I came, and with it came your sorrows 
And your fiery joy and ardent spring, 

Raising storms of life and death. 
I came, and therefore you came too. 

Seeing me, and touching me, you felt your own touch. 
In my eyes is shame and in my heart fear, 

and a veil covers my face. 
I tremble to look at you. 

Yet I know, O Lord, You are longing to meet me; 
Otherwise all suns and stars were created in vain.
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30

આ નાનકડા તિાપા પિ પાિ કિીશ િંુ જીવન સરિતા. 
સાંજ પડતાં તયાગીને એને, યાદ નિીં કરં. 

ભલે એ વિી જાય – પછી શું પડછાયા ને શું પ્રકાશ? 
િંુ તો યાત્રી છુ ંઅજ્ાતનો, 
એ જ છ ેમાિો આનંદ. 

માિી બધી જ લદ્ધાનું એ જ છ ેકાિ્ણ ને એ જ છ ેલનિાકિ્ણ. 
જયાં િંુ બંધાતો જ્ાતની જાળમાં, 

તયાં દશતુન થતાં મને અજ્ાતના અને રદગમૂઢ િંુ થતો. 
અજ્ાત છ ેમાિો ક્ણતુધાિ ને એજ મારં લનવાતુ્ણ! 

એની સાથે છ ેમાિો કિાિ. 
એનો પ્રેમ છ ેભયંકિ, એના જુલમથી એ ભાંગતો માિો ભય. 

વૃદ્ધોની સલાિ એ સાંભળતો નથી. 
તોડીને છીપ, મુકત કિે છ ેએ મોતી. 

કદાચ તમે લવચાિીને પૂછશો ક ેઅતીત પાછો આવશે  
અને તિાપો જૂના ઘાટ પિ બંધાશે? 

ના– એમ નિીં થાય. 
તમને ભય છ ેભાલવનો. 

તમે એટલા દરિદ્ર છો ક ેમાત્ર અતીત જ તમાિો છ?ે 
બધાં જ બંધન તૂટશે, છૂટશે. 

કલવ, સમય આવી ગયો છ.ે પૂિી કિ લમજબાની. 
પૂિનાં મોજા ઊછળી િહ્ા છ.ે 

પ્ણ તેનો ચિેિો િજી દેખાયો નથી માટ ેમારં હૃદય ધડક ેછ ે– 
કવેા આકાિમાં અજ્ાત માિી સામે આવશે? 
કયા નવા િંગમાં, કયા સાગિને રકનાિે?

30
On this tiny raft I shall cross the river of life. 

When twilight descends, 
I shall discard and heed it no more. 

Let it drift away. 
Then what shadows, what lights! 

I am a pilgrim of the Unknown– that is my joy. 
It raises and resolves all my conflicts. 

No sooner has the Known bound me fast in her net, 
than appears the Unknown and it bewilders me! 
The Unknown is my helmsman, my deliverance! 

With him is my covenant. 
His love is terrible, with his terror he breaks my fear 

He heeds not the caution of the old. 
Breaking the shell, he frees the pearl. 

Perhaps you brood and ask if the past returns, 
And the raft pulls alongside the old pier. 

No, it will not. 
You are afraid of what lies ahead. 

Are you so poor that only the past is you? 
All fetters shall break, shall tear. 

O poet! The hour has struck; 
End thy banquet. 

The waves flow in the flood tide. 
He has not yet shown his Face, 

Therefore my heart throbs. 
In what form shall The Unknown come to me? 
In what new colours, at the shore of what sea?
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31

તાિા ચિ્ણ ચૂમતી 
સમગ્ સૃશ્ટિની સમૃલદ્ધ તાિી, 

નથી કાંઈ કમી, 
પૂ્ણતુ છ ેતું, સંપૂ્ણતુ છ ેતું. 

છતાં, તાિી સમૃલદ્ધ ને સન્માનનો આનંદ નથી તને. 
તાિો સંચય સોંપીને મને, 
લનતય નૂતન બનાવતો તું. 

માિી આંખોથી નવીન સૂયયોદય જોતો તું. 
બનાવીને માિા મનને સોનાનું, 

સપશષે તાિા પ્રેમના પાિસમલ્ણને ઓળખતો તું.

31
With all its riches, 

Your universe lies at your feet. 
There is no want. 

In yourself, you are complete. 
Yet all your riches and honour bring you no joy. 

You shall make your treasure my own, 
And thus shall they become ever new to you. 
You buy anew your sunrise through my eyes. 

Thus you come to know 
The touchstone of your love, 
Turning my heart into gold.
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32

રદનાંતે સૂયાતુસતના આકાશે એના ચળકતા વાળમાં ધયુાં એક િતન. 
માિામાં છૂપાયેલા દોિા લવનાના િાિમાં પિોવયું મેં એને. 

શાંત પદ્ાના રકનાિા પિ ઊડતી સંધયા સપશતી માિા ચિેિાને – 
સપશતી મને ફૂલોથી જ ેધયાાં મેં તાિા ચિ્ણે – 
અને શાંત પા્ણી પિ તિી િહ્ાં તાિકગ્ણ 
અને પાથયુાં િાતના ચિેિા પિ ચીિ સુવ્ણતુ. 

સપ્તલષતુના પથ પિ કિતી એના કાળા ઘોડા પિ સવાિી, 
ઊડાડતી આગની િજક્ણ અને અંતે લવદાય લેતી. 

એક કલવના કપાળ પિ મૂકતી ગઈ એનો સનાતન, મૃદુ સપશતુ. 
આવી સાંજ પિેલા પડી નથી ક ેપછી પડવાની નથી. 

િે નાથ, 
ષિ્ણના નાજુક પાત્રમાં િેડીને લનમતુળ, અલૌરકક આસવ, 

તું બનાવ એને લનતય નૂતન.

32
The sunset sky put a jewel in her glistening hair 

At the end of the day ; 
I thread it on my stringless necklace 

Hidden within me. 
Over the still Padma shores flying, 

The evening touched my face– 
Touched me with flowers I brought to your feet– 

And floated on the still waters 
Such a fleet of stars, 

And spread on the face of the night 
Her golden cloth. 

Riding its black steed 
Along the shadowy path of the Seven Saints. 

She raised dust of fire 
And took her leave. 

In one poet, 
She left on his forehead a touch 

Tender in its infinity. 
Such an evening has never been, 

Nor will it ever be again. 
Thus, O Lord, 

Into the fragile moment’s cup 
Pouring the fairest heavenly wine, 

You make it freshly new.

બલાકા–32–1916 

English translation by Aurobindo Bose
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33

િંુ જાણં છુ,ં 
સંભળાય છ ેતને માિો પગિવ રદનિાત. 

તાિો આનંદ 
લખલતો શિદની ભૂિી સવાિમાં 

ને ચમકતો વાસંતી ફૂલોના વિસાદમાં. 
સમીપતિ તાિી આવતો િંુ 

ને જીવંત બનતું નૃતય સાગિનું. 
કમળની પાંખડી જમે ખુલતું મારં જીવન, જન્મે દિેક, 

અને તાિા, સૂયતુ–તાિા આચિયતુથી ચકિાવો લેતા માિી ચોમેિ. 
પ્રકાશથી વ્ણાયેલા જગતના ફૂલો ભિી દેતા તાિો ખોબો, 

અને તાિા શિમાળ સવગતુની ઉઘડતી પાંખડી – 
એક પછી એક, માિા આકાશમાં.

33
My footsteps I knew you hear night and day. 

Your pleasure blooms in the purple of Autumn’s dawn, 
Sparkles in the springtime shower of blossoms. 

The nearer I come to you on your path, 
The livelier dances the sea. 

Like lotus–petals my life unfolds 
From birth to birth, 

And your crowding suns and stars 
Circle mc in wonder. 

The blossom of the world woven of light 
Fills your offering hands, 

And your shy heaven 
Unfolds its love, 

Petal by petal, in my sky.

બલાકા–33–1916 

English translation by Aurobindo Bose
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34

આજ,ે અચાનક, ખુલતી માિા મનની બાિી, તાિી તિફ. 
અને િંુ પ્રભાત પ્રકાશથી તિબોળ, 

સતબધ, ચૂપચાપ જોઈ િિેતો ને કામ મારં ભૂલી જતો. 
જ ેનામથી તું મને િંમેશ બોલાવતો, 
તેનો વાસંતી પ્ણયોમાં પડતો પડઘો. 

માટ ેિંુ પ્રભાત પ્રકાશમાં સતબધ, ચૂપચાપ જોઈ િિેતો 
ને કામ મારં ભૂલી જતો. 

પ્રભાત પ્રકાશમાં તાિી સૃશ્ટિ થકી ગાતો િંુ ગીતો, 
બેસીને તાિે ચિ્ણે, જનેે િંુ શીખતો. 

માટ ેિંુ પ્રભાત પ્રકાશમાં સતબધ, ચૂપચાપ જોઈ િિેતો  
ને કામ મારં ભૂલી જતો.

34
Today, 

The window of mymind opens suddenly towards you, 
And I, remaining and gazing still, 

Bathed in the morning light, 
Forget my work. 

The name with which you always call me, 
Echoed in the trembling of the April leaves. 

Therefore I remain, and gazing still 
Now in the morning light, 

Forget my work. 
In the morning light 

Through your universe I breathe out songs, 
Echoes of your own. 

These I learn, sitting at your feet. 
Therefore I remain, and gazing still 

Now in the morning light, 
Forget my work.

બલાકા–34–1916 

English translation by Aurobindo Bose
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35

સવાિના આકાશના આંસુ જયાિે ઝાકળ બનતા, 
અને નદી રકનાિાના વૃષિો તડકામાં ચમકતા, 
એના પડછાયા માિા અંતિની નજીક પડતા. 

તયાિે મને લાગતું ક ેસૃશ્ટિ માિા માનસ–સિોવિમાં તિતું એક કમળ છ.ે 
તયાિે મને લાગતું ક ેિંુ છુ,ં 

નાદમાં નાદ,  
ગીતમાં ગીત,  

જીવનમાં જીવન, 
અંધકાિના િાદતુને વીંધતો પ્રકાશ.

35
When dew falls as tears from the morning sky, 

When riverside trees sparkle in sunlight, 
So close in my heart their shadows fall, 

Then I know The Universe is a floating lotus 
In the holy lake of my mind. 

Then I know 
I am the voice within the Voice, 

The song within the Song, 
The life within the Life, 

The light breaking through the heart of Darkness.

બલાકા–35–1916 

English translation by Aurobindo Bose
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36

પ્રવાિ જલેમનો, કટાિ જવેો, વળાંક લેતો, 
સાંજના િાજમાં લઝલલમલ લઝલલમલ થતો, અંધકાિમાં ઓગળતો. 

રદનાંતે, ચઢી આવતી િાતની ભિતી, 
કાળા પા્ણીમાં તાિકફૂલોને ખેંચી લાવતી. 

અંધાિી લગરિમાલા તળે ઊભી દેવદાિની કતાિ, 
સવપનસથ સૃશ્ટિ ચિી િિી કિવા કાંઈ ઉચચાિ. 

અવયકત સપટિ શબદ – ગુંજતા ધવલન પૂંજ અંધકાિે, 
સિસા સાંભળ્ો મેં વીજળી શો અવાજ ગગને. 

અવકાશને વીંધતો, લવચિતો ધીિે, ધીિે, દૂિ, દૂિ ને અંતે વીલાતો. 
ઓ મુકત ઊડતા િંસલા,  

પાંખો તમાિી મસત ઝંઝાવાતના આસવે, 
ઉછાળતી આચિયતુના મોજા ને આનંદ, ઉલ્ાસનું િાસય આકાશે. 

આ પંખધવલન – જા્ણે અપસિા બોલકી, 
સતબધતાનો તપોભંગ કિી ચાલી પડી! 

અંધકાિમાં ડૂબેલી આ લગરિમાલા ને દેવદાિનાં વન, 
િોમાંચક સપંદનો અનુભવતાં િોમ, િોમ. 

મને થયું, આ પાંખની વા્ણી, રદલમાં લાવી,  
ષિ્ણમાત્ર માટ ેવેગનો આવેગ, પુલરકત, લનચિલલત અંતિે. 

પવતુતને થવું િતું વૈશાખનું લનરદ્શે વાદળ, 
તરૂવિ ચિે પાંખો પામી, માટીનું બંધન છોડી, રદશા ભૂલી, 

અનુસિવા શબદિેખા, શોધવા આકાશના રકનાિા.

(આગળ)

36
Glimmering in evening’s colours, 

Jhelum’s curved stream faded in the dark, 
like a sheathed curved sword. 

The day ebbed. Night, in full flood, rushed in, 
star–flowers afloat in its black waters. 

In the darkened valley deodars stood in rows. 
Creation, it seemed, had something to say in its sleep, but 

couldn’t speak clearly: 
clumps of inarticulate sound moaned in the dark. 

Suddenly that instant I heard a sound’s lightning–flash 
in the evening sky: 

It darted across that tract of empty space, 
then receded – further, further – till it died. 

Wild birds, how your wings 
drunk on the wine of violent gales 

raised billows of surprise 
and merriment’s loud laughter in the sky! 

That sumptuous whoosh – 
it was a sonorous nymph of the heavens swishing across, 

disturbing stillness seated in meditation. 
They quivered with excitement – 

the mountains sunk in darkness, the deodar–glen. 
What those wings had to say seemed to conduct 

just for an instant velocity’s Passion 
Into the very heart of thrilled stillness. 

The mountain wished to be Baishakh’s vagrant cloud. 
The trees – they wanted to untie themselves 

from the earth, to spread wings 
and follow the line of that sound, 

to lose themselves in the quest for the sky’s limit.

(continued)
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સંધયાનાં સવપન તૂટ,ે વેદનાની લિિ જાગે, સુદૂિને માટ.ે 
ઓ પંખી વૈિાગી, 

લનલખલના પ્રા્ણે વાગતી વયાકુલ વા્ણી, 
‘અિીં નિીં, અિીં નિીં, બીજ ેકયાંક.’ 

ઓ મુકત ઊડતા િંસલા, 
આજ ેિાત્રે માિે માટ ેખોલી દીધું છ ેસતબધતાનું ઢાંક્ણ, 

સાંભળી િિંુ િંુ લન:શબદ તળે આ પાંખોનો લનબાંધ, ચંચળ શબદ. 
તૃ્ણદળ માટીના આકાશમાં ફફડાવતું પાંખો, 

માટીના અંધકાિ નીચે, કો્ણ જા્ણે કયાંથી, મળી છ ેઅંકુિને પાંખો 
અને ઊડતાં લાખ, લાખ બીજ. 

 જોઈ િિંુ િંુ આજ ેઆ લગરિિાજ, આ વનિાજી, ઊડતા મુકત પાંખે, 
દ્ીપ દ્ીપાંતિે, એક અજ્ાતથી બીજા અજ્ાતે. 

નષિત્રોમાં પાંખોનાં સપંદન 
ચમકતો અંધકાિ, સાંભળી પ્રકાશનું ક્દંન. 

સાંભળી િિંુ િંુ, અવાજ માનવ મિેિામ્ણનો, 
જ ેઊડી ચાલતો અદ્રશય પાંખે, 

અસપટિ અતીતથી દૂિ, દૂિના બીડાયેલા યુગાંતિે. 
સાંભળી િિંુ િંુ માિા અંતિે, 

અસંખય પંખીની સાથે રદનિાત ઊડતું એક બેઘિ પંખી, પ્રકાશ– અંધકાિે, 
એક રકનાિેથી બીજા રકનાિે. 

શૂન્ય લનલખલમાં ઊઠતો ધવલન – પાંખના ગાને, 
‘અિીં નિીં, અિીં નિીં, બીજ ેકયાંક, કોઈ બીજ ેઠકેા્ણે.’

(26.2.01)

The dream of that evening burst and ripples rose, 
waves of yearning for what was far, far away. 

Vagabond wings! 
How the universe cried with longing – 

‘Not here, no, not here, somewhere else!’ 
Wild birds, 

You’ve lifted the lid of stillness for me tonight. 
Under the dome of silence in land, water, air 
I can hear the noise of wings – mad, unquiet. 

The grass beat their wings on their own sky – the earth. 
Millions of seed–birds spread their sprouting wings 

from unknown depths of subterranean darkness. 
Yes, I can see these mountains, these forests 

travelling with outspread pinions from island to island, from 
one unknown to another. 

Darkness is troubled by light’s anguished cries 
as the wrings of the very stars vibrate. 

Many are the human speeches I’ve heard 
migrating in flocks, dying on invisible tracks 

from obscure pasts to distant inchoate futures. 
And within myself I’ve heard day and night 

In the company Of countless birds a homeless bird speeding 
through light and dark 

from one unknown shore to yet another. 
On cosmic wings a refrain echoes through Space: 
‘Not here, no, but somewhere, somewhere else!’

બલાકા–36–1916 

Srinagar, autumn I915 (Kartik I322) 

English translation by Ketaki Kushari Dyson
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38

આ માિા તનનો તલસાટ – શું કિેવું છ ેએને? 
લનમતુળ, નૂતન ઊભિાતા માિે અંતિે,  

માટ ેજ પરિધાન નવીન પોષાકનું આજ.ે 
ઊભિાતાં નૂતન તિંગો માિા શિીિે,  

તેના ગીતની રકનાિ વીંટળાતી માિા અંતિે. 
સમપતુ્ણ કિી છ ેમાિી જાત તેને, ને છતાં યે આ લનતય નૂતન ઉપિાિ તેને. 

માિા નયનોમાં ચમકતો નૂતન પ્રકાશ અને લખલતું શ્સમત, 
તેની સાથે આ નૂતન પરિધાન ધિતું મારં શિીિ ફિી એક વાિ તેને. 
માિી આંખોના અશ્ુભીના ગીત થકી ચાંદની ઢોળાશે વનની છાયામાં, 
જમે માિા આ નવા પરિધાનના બે છડેા વાત કિતા એક બીજા સાથે, 

તેમ મળીશું આપ્ણે બે સૃશ્ટિની વચચે. 
અિે, મારં િૈયું તો છ ેસાંજનું આકાશ જ ેિંગના અલતિેકથી ન ધિાય. 

માટ ેજ બદલું િંુ લનત નવું પરિધાન, િંગ બેિંગી. 
જુઓ, આજ ેછ ેમાિો પોષાક વષાતુભીના નભ – શો નીલ, 

િંગ છ ેગગનનો લોભામ્ણો નીલો, ભળી જતો તેમાં વનનો છાંયો. 
આજ ેમાિા શિીિ પિ વીંઝાતો સાગિનો સમીિ, 

અને મારં નૂતન પરિધાન લાવતું વષાતુભીના આકાશનું ગીત.

38
This yearning of my body– what does it want to say? 

Into my heart have come the new and the fresh, 
Therefore I have put on this new veil. 

It is like the wave of the new flooding my body; 
it is bordered with song to draw around my breast. 

I have given myself to him; yet ever anew offer this gift. In 
my eyes sparkles new Light, Blooms a smile; 

And with it my new veil brings my body afresh to him. 
The light of the moon shall shine on the forest’s shadow 

through the tearful songs of my eyes. 
Then we two, as the folds of my new veil 

whisper each to the other, 
Shall meet in the midst of the Universe. . 

Ah, my heart is like an evening sky, 
The wild riot of colours does not cloy. 

Therefore I change my man veils,                                  
From colour to colour. 

Look, Today my veil is blue like rain–washed sky. 
The hue of the sky is bewildering blue, 

Merging with the forest’s shade. 
Today over my body blows the seaward wind 

and the new veil brings me 
the message of the rain–drenched sky.

બલાકા–38–1916 

English translation by Aurobindo Bose
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–39–

માિી આંખોમાં એક દ્રટિા બેઠો છ,ે 
જ ેસમૃલતના રકનાિાની પાિના સથળ અને કાળ જોઈ શક ેછ ે 

અને લવસિાયેલી વાતો ઘાસમાં ચમક ેછ ેઅને પાંદડામાં કપંે છ.ે 
સંધયા સમયે અનેક અનામી તાિાના પ્રકાશમાં નવા ઘુંઘટની અંદિ ઢકંાયેલું 

લપ્રયતમનું મુખ એ્ણે જોયું છ.ે 
માટ ેજ એના આકાશમાં અગલ્ણત લમલન અને લવદાયની વેદના છ ે 

અને આ વસંતના પવનમાં લવિિની ઝંખના ફેલાઈ છ ે 
–જમેાં આિંભિીન યુગોની ધીમી ધીમી વાતો સમાઈ છ.ે 

(3.12.1998)

Lover’s Gift 
–39–

There is a looker–on who sits behind my eyes. 
It seems he has seen things in ages and worlds 

beyond memory’s shore, 
and those forgotten sights glisten on the grass 

and shiver on the leaves. 
He has seen under new veils the face of the one beloved, 

in twilight hours of many a nameless star. 
Therefore his sky seems to ache 

with the pain of countless meetings and partings, 
and a longing pervades this spring breeze, 

–the longing that is full of the whisper 
of ages without beginning.

એઈષિને મોિ હૃદયેિ પ્રાંતે 

બલાકા–40–1916
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–56–

ઘ્ણી યે વાિ જોયું છ ેમેં, વસંતનું આ દ્રશય, 
િાઈના ફૂલો લખલયા છ ેપૂિ બિાિમાં, 

આ પા્ણીની આછી પાતળી િેખા ને ભૂખિી િેતી બાજુમાં, 
નદી રકનાિે આ વાંકોચૂંકો િસતો,  

ખેતિની મૈત્રીને ગામડાની વચચે લઈ જતો, 
આ પવનનો ધીમો ધીમો ઘૂઘવાટ, 

ને પસાિ થતી નાવના િલેસાનો અવાજ, 
– આ બધાંનો મેળવવાનો પ્રાસ, કયયો છ ેમેં પ્રયાસ. 

ઘ્ણી યે વાિ લવચાયુાં છ ેમેં મનમાં, 
કવેું સિજ દેખાય છ ેઆ દ્રશય, આ ભવય જગતનું, 

– કવેા પ્રેમથી, કવેી સિળતાથી ભિી દે છ ેમારં હૃદય, 
આ લમલન, સનાતન અજનબી સાથેનું.

The Fugitive– 1919? 
–56–

I have looked on this picture in many a month of March 
when the mustard is in bloom, 

– this lazy line of water and the grey of the sand across, 
the rough path along the river bank 

carrying the comradeship of the field to the village heart. 
I have tried to capture in rhyme 

the wistfulness of the idle whistle of the wind, 
the sound of the oar–strokes of a passing boat. 

I have wondered in my mind 
how simply it stands before me, this great world, 
with what fond and familiar ease it fills my heart, 

this meeting of the Eternal Stranger.

યે કથા બાલલતે ચાઈ 

બલાકા–41
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42

ફિી ફિીને અવગ્ણના કિી છ ેમેં તાિી. 
આવયો તું સવાિે, લઈને એક ગીત, 

બગાડી લનદ્રા માિી ને મેં ફેંકયા તાિા પિ પથથિ. 
બીજી જ ષિ્ણે ખોવાયો તું જનમેદનીમાં. 

આવયો તું માિે આંગ્ણે લભષિુકની જમે, પ્ણ ન આવકાયયો મેં તને. 
સાંજ ેઆવયો તું લઈને િાથમાં મશાલ, દુ:સવપન શો, ઝાંખો ને લવલચત્ર, 

સમજીને તને દુશમન, બંધ કયાાં મેં કમાડ. 
કપંી િહ્ો અંધકાિ. 

માિા અજ્ાત લમત્ર, િંુ તને નકારં, જાકારં ક ેમારં –  
માટ ેજ તો આવયો િતો તું! 
પછી મધિાતે, બુઝાતા દીપક,ે 

જનેે મેં જાકાિો દીધો, તેના લવના લાગશે મને એકલું. 
આ જીવનમાં, જમેને મેં આવકાયાતુ, ખૂબ સન્માન્યા,  

તે બધા જ અદ્રશય થશે અંધકાિમાં, 
જનેે મેં અવગણયો, ન જાણયો, ન ઓળખયો, 

તેનો ચિેિો ફિી, ફિી દેખા દેશે લનદ્રાિીન આંખો સામે, 
તાિાના પ્રકાશમાં, િજનીગંધાની ફોિમમાં, 

એની અગલ્ણત લવદાયના પડઘા પડશે માિા અંતિે અગલ્ણત આગમનમાં.

42
You, I have humiliated, again and again. 
You came in the morning with a song; 

Because you disturbed my sleep, I threw stones at you. 
Next moment you were lost in the crowd. 

Like a beggar you came to my door, 
but I turned you away. 

In the evening you came, torch in hand, 
Dim and strange like an evil dream. 

Taking you to be an enemy, I barred all my doors. 
A shiver ran through the darkness. 

For this you came, my unknown friend, 
So that I might refuse you, 

Turn you back, and strike you. 
Then at the dead of night, when the lamp goes out, 
I shall feel lonely without him whom I turned away. 

In this life, those whom I have welcomed 
with great honour and eagerness 

Will vanish and merge into darkness. 
He I ignored, did not know, did not understand; 

His face shall appear again before my sleepless eyes 
In the light of the stars. 

In the perfume of the Rajanigandha; 
His many departures shall echo in my heart 

as many returns.

બલાકા–42–1916 

English translation by Aurobindo Bose
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–62–

ઘિમાં બેસીને તાિા આવવાની િાિ નથી જોવી, 
ખુલ્ા મેદાનમાં નીકળી પડીશ. 

લચી પડલેા ફૂલની પાંખડી ખિતી જાય છ ે
અને સમય તેના અંત તિફ ધસતો જાય છ.ે

નીકળ્ો છ ેપવન અને ઉઠ ેછ ેપા્ણીમાં તિંગ, 
જલદી કિ, છોડ દોિડુ,ં 
જવા દે નાવને મઝધાિે, 

સમય તેના અંત તિફ ધસતો જાય છ.ે

લફક્ી િાત્રે, એકલો ચંદ્ર તેની સવપનની િોડીમાં આકાશ પાિ કિે છ.ે 
િસતો અજાણયો છ ેપ્ણ મને એની પિવા નથી, 

સવાતંત્યની પાંખથી, મને શ્દ્ધા છ ેક ેિંુ અંધકાિને પાિ કિીશ. 
પ્ણ મને માિી મુસાફિી શરૂ કિવા દો, 
સમય તેના અંત તિફ ધસતો જાય છ.ે

Poems 
–62–

I shall not wait and watch in the house for thy coming, 
but will go forth into the open, 

for the petals fall from the drooping flowers 
and time flies to its end. 

The wind is up, the water is ruffled, 
Be swift and cut the rope, 

let the boat drift in the midstream, 
for the time flies to its end. 

The night is pale, 
the lonely moon is plying its ferry of dreams 

across the sky. 
The path is unknown, but I heed it not, 

My mind has the wings of freedom 
and I know that I shall cross the dark. 

Let me but start on my journey, 
for the time flies to its end.

કબે તુલમ આસબે બલે - ૧૯૧૨ 

ગીતપંચાલસકા
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બધા િંમેશા કિે છ,ે ‘ગયો’, ‘જતો િહ્ો’. 
પ્ણ મને કિેવા દો,

એમ ન કિેશો ક ેતે અથવા તે્ણી નથી. કાિ્ણ ક ેએ સાચું નથી. 
અને માટ,ે માિાથી એ સિન નિીં થાય. 
માિા આતમાને દુ:ખ થાય છ ેએનાથી. 

મા્ણસો માટ ેઆવવું અને જવું, 
બંને એકબીજાથી સાવ જુદા છ.ે 

અને માટ ેજ તેમની ભાષામાં આશા પ્ણ અડધી જ છ.ે 
પ્ણ િંુ તો સમાઈશ એ દરિયે, 

જયાં ‘છ’ે અને ‘નથી’, સંપૂ્ણતુપ્ણે સમતોલાયેલા.

The Last Establishment
They always say; “has gone”, “Has gone away”. 
Yet let me add this: don’t say he or she is not. 

That’s a lie. 
Therefore I can’t endure it. 

It hurts my soul. 
Coming and going to men are so clearly partitioned 

that their language bears but half a hope. 
But I would unite myself to that ocean 

where is and is not, 
in their fullness, 
are equipoised.

શેષ પ્રલતષ્ઠા

પલાતકા–1918. 

English translation by Ketaki Khushari Dyson.
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ગીતમાં જોતો િંુ જગતને જયાિે, 
સંપૂ્ણતુ જ્ાન અને દશતુન તેના મને તયાિે. 

તયાિે, 
–તેના પ્રેમની ભાષાથી પ્રકાશ સભિ આકાશ, 

–પ્રતયેક િજક્ણેથી પ્રગટતો, બોલાવતો, મને તેનો અવાજ, 
–નથી તે અતડો પ્ણ છ ેમુજ અંતિતમમાં એકાકાિ, 

–તે્ણે સલજ તુત અંકુિ સાથે આનંદથી થનગનતું િૈયું મારં, 
–આકાિનું સૌંદયતુ ઊભિાતું તેની આકૃલતની સીમાની બિાિ, 

અને ઓગળતું આનંદના સાગિમાં 
અને સમસત સૃશ્ટિ તેના અંતિતમનું િિસય કિેતી માિા કાનમાં.

When I see the world as a song, 
I know and comprehend him the best of all. 

Then the language of his love fills the sky with light. 
Then every particle of dust speaks to me with his voice. 

Then He stands aloof no longer, 
but takes His seat within my soul, 
then my heart quivers in ecstasy 

with all the blades of grass that He has made. 
Then the beauty of form overflow the limit of its lines 

and dissolves in an ocean of joy. 
And the whole world whispers to me 

its innermost secrets.

ગાનેિ લભતિ રદયે યખન -- ૧૯૧૮ 

ગીતલબતાન- 

English translation by Ksitish Roy.
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–78–

તોડીને તાળા માિા, લમત્ર માિા, મુકત કિ મને તાિી સાથે. 
પસાિ થતા રદવસો અને િાતો ને થાકયું માર િૈયું, િાિ જોતાં. 
માિા પથના દૂિના છડે ેપથિાતો પેલો પ્રભાતનો પ્રકાશ છ?ે 

તને માિા બાિ્ણે લાવતા િથને આવવાનો સમય થઈ ગયો છ?ે 
પિોઢના પથ પિ પ્રતીષિા કિતી િાત – ધિતી એનો પ્રકાશ 

અને અંધકાિમાં અનુભવતો િંુ, લખલતાં ફૂલો  
અને પ્રથમ સૂિ િ્ણકતો આકાશના સવતુ સુવ્ણતુ તાિે.

The Fugitive–1919? 
–78–

Breakmy door–lock 
and take me out with thee into freedom, my Friend. 

My days pass and my nights 
and my heart is weary with watching . 

Is that the morning light 
which touches the far end of my path, 

and is it time 
when thy chariot may carry thee to my door? 

Night waits at the roadside of the dawn 
to offer up her lights, 

and through the dark I feel that flowers are opening 
and the first note trembles 

in all the golden strings of the sky.

ભેંગે મોિ ઘિેિ ચાબી – ૪.૧.૧૯૧૮ 

ગીતલબતાન–1–58
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સુવ્ણતુ લપંજિે એમને ન િાખી શકયો. 
રદવસો, માિા િંગબેિંગી રદવસો. 

અસવીકાયતુ એમને િાસય અને આંસુનાં બંધનો, 
રદવસો, માિા િંગબેિંગી રદવસો. 

માિા િૈયાના પોતાના ગીતોની ભાષા 
શીખશે તે કદા, એવી િતી માિી આશા. 

પ્ણ ઊડી ગયા તે, શીખયા પિેલા પૂિા શબદો. 
રદવસો, માિા િંગબેિંગી રદવસો. 
એમ ધાિી ક ેકોઈ તયાં આવશે, 

લવચિશે તે માિા ભગ્ન લપંજિની ધાિે, 
એવા િંુ જોતો સવપનો. 

રદવસો, માિા િંગબેિંગી રદવસો. 
શું બધી જ વયથતુ, આટલી બધી લાગ્ણી? 

છ ેમાત્ર પડછાયા, તે પંખી? 
નથી તે લઈ ગયા કાંઈ તેમની સાથે આકાશે. 

રદવસો, માિા િંગબેિંગી રદવસો.

I couldn’t keep them in the golden cage – 
my days, my many–coloured days. 

They couldn’t take it – the bondage of laughter and tears – 
my days, my many–coloured days. 

The language of my heart’s very own songs 
they might pick up: even such was my hope. 

But they flew away before learning all the words – 
my days, my many–coloured days. 

Now I dream that expecting someone there, 
they hop around that broken cage of mine – 

my days, my many–coloured days. 
So much feeling – could it have been in vain? 
Were they all made of shadows – those birds? 

did they take nothing at all with them to the skies – 
my days, my many–coloured days.

રદનગુલલ મોિ સોનાિ ખાંચાય - 1918/1919 

Songs–11 

English translation by Ketaki Kushari Dyson
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પ્શ્ાથ્થ

લપતા પાછા આવયા, સમશાનેથી. 
સાત વષતુનો છોકિો, ખુલ્ા શિીિ પિ સોનાનો અછોડો પિેિી              

જોતો િતો, બાિીએથી. 
એના પોતાના લવચાિોથી એ અજા્ણ િતો. 
સામેના ઘિના લીમડાના ઝાડની ટોચ પિ 

સવાિનો સૂયતુ પ્રકાશી િહ્ો િતો. 
કાચી કિેી વેચવા એક મા્ણસ ગલીમાં આવી, 

થોડી બૂમો પાડી, જતો િહ્ો. 
લપતાએ આવીને તેમના નાનકડા દીકિાને ઊંચકી લીધો.                  

દીકિાએ પૂછું, ‘મા કયાં છ?ે’ 
લપતાએ ઉપિ જોઈને કહ્ું, ‘સવગતુમાં.’ 

એ િાત્રે, દુ:ખથી થાકલેા લપતા, 
ઊંઘમાં અવાિનવાિ ડૂસકાં ભિતા િતા. 
બાિ્ણા પાસે એક ફાનસ બળતું િતું. 

બે ગિોળી દીવાલ પિ ચોકી કિતી િતી. 
રૂમની બિાિ ખુલ્ી અગાશી િતી. 

છોકિો બિાિ જઈને અગાશીમાં ઊભો િહ્ો.                                
ચાિે બાજુ ઊભેલા ઊંચા, ઊંચા મકાન, 

િાષિસના મિેલના ઊભા, ઊભા ઊંઘતા સંત્રી જવેા લાગતા િતા. 
ખુલ્ા શિીિે ઊભેલો છોકિો આકાશને તાકી િહ્ો િતો.                     

તેનું ગૂંચવાયેલું મન કોઈને પૂછી િહ્ું િતું, 
‘સવગતુમાં જવાનો િસતો કયાં િશે?’ 

આકાશ ચૂપ િહ્ું. 
માત્ર તાિા કપંી િહ્ા, મૂક અંધકાિના આંસુથી.   

The Question
The father returned from the cemetery. 

The boy of seven–his body bare, 
a gold amulet round his neckwas 

alone by the window above the lane. 
He was unaware of his own thoughts. 

The morning sun had just touched 
the tip of the neem tree in front of the house opposite. 

A man selling green mangoes came to the lane, 
called several times, then went away. 

The father came and took his little boy in his arms. 
The boy asked: “Where’s Mummy?” 

The father lifted his head upwards and said: “In heaven.” 
That night the father, weary with grief, 

sobbed intermittently in his sleep. 
A lantern glimmered by the door. 

A pair of lizards kept watch on the wall. 
The room faced an open terrace. 

At some point 
the little boy went outside and stood there. 

All around him the houses with their extinguished lights 
looked like guards at a giant’s palace, 

sleeping in a standing position.

The naked child stood staring at the sky. 
His bewildered mind was asking a question of someone: 

“Where’s the road to heaven?” 
The sky didn’t answer; 

only the stars trembled with the dumb darkness’s tears.

પ્રશ્ન - લલલપકા–1922 

English translation by Ketaki Khushari Dyson.
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2–4

ગાડીમાં બેસતાં તે્ણે ઉતાવળી અંલતમ નજિ માિા તિફ કિી. 
આ તેની અંલતમ ભેટ િતી. 

પ્ણ તેને સમયના પ્રવાિથી કવેી િીતે બચાવું? 
સૂયાતુસતના અંલતમ ત્ણખાની જમે આ વેદનાને પ્ણ સંધયા લઈ જશે? 

ભગ્નહૃદય પુષપોના પિાગના ખજાનાની જમે 
તે પ્ણ વિસાદમાં ધોવાઈ જશે? 

િાજવી વૈભવ અને સમૃલદ્ધને ભલે મોત મળતું, 
પ્ણ આવેગની ષિ્ણમાં મળેલી નજિની યાદ 

આંસુમાં તાજી ન િાખી શકાય? 
મારં ગીત બોલી ઊઠું, 
‘એ મને સાચવવા આપો, 

િાજવી વૈભવ અને સમૃલદ્ધ માિા માટ ેઅસપૃશય છ ે
પ્ણ આવી ષિુલ્ક વસતુ િંમેશને માટ ેમાિી જ છ.ે’

The Fugitive 
2–4

While stepping into the carriage 
she turned her head 

and threw me a swift glance of farewell. 
This was her last gift to me. 

But where can I keep it safe from the trampling hours? 
Must evening sweep this gleam of anguish away, 
as it will the last flicker of fire from the sunset? 

Ought it to be washed off by the rain, 
as treasured pollen is from heart–broken flowers? 

Leave kingly glory and the wealth of the rich to death. 
But may not tears keep ever fresh 

the memory of a glance 
flung through a passionate moment? 

“Give it to me to keep,” said my song; 
“I never touch kings’ glory or the wealth of the rich, 

but these small things are mine forever.”

એકરટ ચાઉલન - લલલપકા–1922 2–4
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બંસરી

બંસિીનો નાદ એ છ ેસનાતનનો અવાજ – 

જા્ણે શંકિની જટામાંથી ધિતી પિ વિેતો ગંગાનો પ્રવાિ –                        

જા્ણે ધિતીની ધૂળમાં િમતું સવગતુનું બાળક. 

િસતેથી સંભળાતી બંસિી અને દ્રવી ઊઠતું મારં અંતિ – 

તેને વયકત કિવા નથી કોઈ શબદ માિી પાસે, 

એ વેદનાને િંુ સિખાવું છુ ંસુખ અને દુ:ખના અનુભવ સાથે – 
પ્ણ મને લાગે છ ેક ેતેનો કોઈ જ મેળ નથી. 

એ છ ેવધુ ઉજજવળ – કોઈ પ્ણ શ્સમત કિતાં, કોઈ પ્ણ આંસુ કિતાં. 

મને લાગે છ ેક ેજ ેજા્ણીએ છીએ તે સાચું નથી, વાસતલવક નથી. 

અજ્ાત છ ેવાસતલવકતા. 

વિેલી સવાિે ઊઠતાં સાંભળી િિંુ છુ ંવધુગૃિેથી બંસિીવાદન. 
લગ્નના પ્રથમ રદવસે વાગતી આ સૂિાવલલ 

અને િોજીંદા જીવનમાં છ ેકોઈ તાલમેળ? 

ગલભતુત અસંતોષ, અવિેલના, અપમાન, થાક, સંકુલચત, ગૌ્ણ કામના, કદરૂપી 

બેદિકાિીની વેદના, સામાન્ય જીવનનું ધૂલળયું દારિદ્રય – 

આ બધાંનો અ્ણસાિ પ્ણ બંસિીના અલૌરકક નાદમાં નથી. 

િોજીંદા જીવનની જા્ણીતી ઘટના પિથી આવિ્ણ ચીિતી ગીતની બંદીશ,      

લાલચટક ઘૂંઘટની નીચે પિેલી વાિ શિમાળ નજિ મેળવતા વિવધૂ 

અને તેના થડકાિનો પડઘો સંભળાતો બંસિીમાં. 

બંસિીવાદન સાથે યુગલે એકબીજાને પિેિાવી વિમાળા 

અને માિી નજિે પડી વધૂ – 

એના ગળામાં િતો સોનાનો અછોડો, એના પગમાં પાયલ                           

અને તે જા્ણે ઊડતી િતી આંસુના સમુદ્ર પિ તિતા આનંદના કમળ પિ. 

બંસિીના સૂિમાં લીન, તે લાગતી ન િતી િોજીંદા જીવનનો અંશ. 

એક જા્ણીતા ઘિની કન્યાનું પરિવતતુન થતું િતું અજ્ાત ઘિની વધૂમાં. 

બંસિી બોલતી િતી, ‘આ જ છ ેવાસતલવકતા.’

The Flute
The voice of the flute is the voice of eternity. 

It is like the flow of Ganges 
from Shiva’s matted hair onto this earth;                             

the child of heaven playing on the dust of earth. 
By the roadside I hear the flute and my mind is moved, 

in a way that no words can express. 
That pain I try to compare with joys and sorrows 

that are known – but they cannot, I find, be reconciled. 
It is brighter than any smile, than any tears we know. 

And I feel that what is known is not real – the 
unknown is Reality. Rising early in the morning, 
I hear the flute playing in the home of the bride. 

Where is the harmony between the melody played on this first 
day of marriage and that of daily life? 

Hidden discontent; neglect, humiliation and weariness; 
meanness of petty desires; the strife of ugly callousness; 

the wound inflicted by baseness that cannot forgive; 
the dust–covered poverty of common living – 

in the celestial voice of the flute, there was no trace of all these! 
The melody of the song tore away 

the curtain of these familiar happenings of everyday life. 
Under the blood–red veil, 

the bride and bridegroom exchanged their first, 
shy, blessed look, whose tremor was echoed in the flute. 

As the flute played, while the couple exchanged garlands, 
I cast a glance at the bride – on her neck was a 

golden necklace; on her feet, anklets; and she stood, as it were, 
on the lotus of joy, floating on a sea of tears. 

Swayed in the melody of the flute, 
she did not seem to belong to the world of everyday. 

That girl of the well–known home 
was transformed into the bride of the Unknown home. 

The flute says that this is Reality.

બાંશી - લલલપકા–1922, English translation by Aurobindo Bose
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ઢળતી િતી િાત, સૂયતુનાિાય્ણ, માિા નાથ, કયાં ગયું તમારં પ્રભાત? 
–કયા દેશે ક ેપછી કયા દરિયાને રકનાિે? 

અિીં અંધાિે િજનીગંધા કપંે, 
જમે ઘૂંઘટલવિીન નવોઢા સોિાગ િાતે. 

કયાં લખલતાં કનકચંપાનાં ફૂલ? 
જાગીને કો્ણે બૂઝાવયો દીવો, 

જ ેઆગલી સાંજ ેિતો પ્રગટો? 
ને આ િાત્રે ગૂંથેલો િાિ, તૂટી ગયો શાને? 

અિીં બંધ થતાં બાિ્ણાં, એક પછી એક, અને તયાં ખુલ્ી છ ેબાિી. 
અિીં, છ ેિોડી બાંધી ઘાટ પિ ને સૂતા છ ેખલાસી, 

તયાં પવનથી દોડી િિી નાવડી. 
આવીને સિાઈની બિાિ, કિતા પૂવતુ પ્રલત પ્રયા્ણ. 

નીિખી િિેતી તેમને દિેક બાિીએથી 
ઘેિી એક લવિિ સભિ નાજુક નજિ. 

િસતાનું પિોંચતું લનમંત્ર્ણ, ‘સવતુસવ ન્યોચછાવિ તમાિા પથ પિ.’ 
અંતિમાં તેમના અને તાલમાં તેમના 

રૂલધિના ઊઠી િિેતા જયનાદ દુંદુલભના. 
અિીં આછા સાંધય પ્રકાશે અંલતમ પ્રયા્ણ. પથિાતી સેજ સિાઈને પ્રાંગ્ણ. 

કોઈ એકાકી તો કોઈના શ્ાન્ત સાથી. 
ધુંધળો છ ેમાગતુ આગળ, ઘુસપુસ છ,ે જોયું શું પાછળ. 

વાતાતુલાપે ને શબદને અંતે, છવાતી શાંલત 
ને નજિ આકાશે જોઈ િિેતી સપ્તલષતુ. 

સૂયતુનાિાય્ણ, માિા નાથ, 
ડાબા િાથે િાત ને જમ્ણે તમાિે પ્રભાત. 

લાવોને તેમને એકબીજાને સંગાથ. 
એકની છાયાને ખોળે પડવા દો બીજાનો પ્રકાશ. 

એક નાજુક ચુંબનની પડવા દો છાપ. 
સાંધય સંગીતને આપી આશીવાતુદ, 

પ્રભાત સંગીત ભલે વીલાય.

Night and Morning
Here the night descends. O Lord, the sun! 

To what country, to what ocean’s shore has your morning gone? 
Here, in the dark, the Rajanigandha trembles 

like the newly– wed bride 
who has unveiled herself before the bridal chamber. 

Where blossoms the Kanak–chapa flower of early dawn? 
Who has awakened, extinguishing the lamp lit in the evening, 

throwing away the garland woven in the night? 
Here, one by one, the doors are locked – 

there, the windows open. 
Here, the boats are moored and the boatman sleeps– 

there, the boats are spread out in the wind. 
They have come out of the inn and, 

with faces turned eastwards they march. 
Their foreheads are touched by the morning light, 
and their boat for the last crossing is not yet gone. 

For them, in window after window, 
black eyes tender with longing 

are looking out with steadfast gaze. 
The road unfolds before them the red letter of invitation, saying : 

‘For you everything is ready.’ 
In their hearts, to the rhythm of their blood, 

sounds the drum of victory. 
Here, everybody in the dusky light has made their last crossing. 
In the courtyard of the inn they have spread out their beds – 

some are alone, some have tired companions. 
What lies in front of the road, they cannot see; 

what lies behind, they whisper of to one another. 
While talking, the words come to a stop and they grow silent. 

Then, looking into the sky, they see the seven saints. 
O Sun, the Lord ! 

To your left is night, to your right is the morning – 
bring them together. 

Let the shadow of the one take upon its lap 
the light of the other and imprint upon it one gentle kiss. 

Let the melody of morn bless the melody of night and pass away.

સંધયા ઓ પ્રભાત - લલલપકા–1922 

English translation by Aurobindo Bose 
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પ્થમ વેદના

આજ,ે વનિાજીમાં લવચિતા િસતે, ઊગી ગયું છ ેઘાસ. 
એ એકાંતમાં માિી પાછળથી કોઈ બોલયું, ‘ઓળખા્ણ ન પડી?’ 

પાછુ ંફિીને એની સામે જોઈ િંુ બોલયો, 
‘આછુ,ં આછુ ંયાદ આવે છ ેપ્ણ નામ યાદ નથી આવતું’ 

એ્ણે કહ્ું, ‘ઘ્ણાં વષયો પિેલાં િંુ તમાિી િતી – 
તમે પચીસ વષતુના િતા, તયાિની તમાિી વેદના.’ 

એની આંખોના ખૂ્ણા ભીના િતા – 
તળાવના પા્ણીમાં પડતા ચંદ્રના પ્રલતલબંબ જવેા. 

આચિયતુચરકત થઈને િંુ બોલયો, ‘એ રદવસોમાં જોઈ િતી તને, 
અષાઢના વાદળ જવેી – શયામ. 

આજ ેતું દેખાય છ ેશિદની સોનેિી સવાિ જવેી, 
એ રદવસોનાં આંસુ બધાં લૂછાઈ ગયાં?’ 

તે કાંઈ બોલી નિીં. એક આછુ ંશ્સમત તેના ચિેિા પિ પથિાઈ ગયું. 
િંુ સમજી ગયો. એ શ્સમતમાં બધું જ કિેવાઈ ગયું. 

અષાઢના વાદળને શિદના પારિજાતના ફૂલોનું શ્સમત સમજાઈ ગયું િતું. 
મેં પૂછું, ‘એ પચીસ વષતુના યુવાનને તેં સાચવયો છ?ે’ 

તે્ણે તેના ગળાના િાિ તિફ આંગળી ચીંધી. 
મેં જોયું તો તે માળાની એક પ્ણ પાંખડી કિમાઈ ન િતી. 

મેં કહ્ું, ‘બીજુ ંબધું જ કિમાઈ ગયું 
પ્ણ તાિા ગળે સચવાયેલું મારં યૌવન ઝાંખું નથી થયું.’ 
િળવેથી માિે ગળે િાિ પિેિાવી, તે બોલી, ‘યાદ છ,ે 

તે રદવસે કહ્ું િતું તમે ક ેનથી જોઈતી સિાનુભૂલત – માત્ર વેદના?

(આગળ)

First Sorrow
The path that wound along the forest 

is overgrown with grass today. 
In that solitude, from behind me, someone said : 

‘Can’t you recognise me?’ 
I turned and looked at her. I said : 

‘I vaguely remember, 
but I can’t exactly recall your name.’ 

She said : ‘I was yours long ago – 
that sorrow of yours when you were twenty–five.’ 

The corners of her eyes were slightly moist, 
like the reflection on the moon on the lake’s 
waters. Astonished, I stood still and said : 

‘That day I saw you dark, like the clouds of July; 
today you look like the golden image of Autumn. 

Have you lost all the tears of that day?’ 
She said nothing – only a slight smile illumined her 

face. I understood; everything was said in that smile. 
The cloud of rainy July 

had learnt the smile of Autumn’s Shiuli flower. 
I asked : ‘Have you still preserved within you 

the youth I was at twenty–five?’ 
She replied : ‘Look at my necklace.’ 

I saw : not one petal of that spring garland 
had withered. 

I said : ‘Everything else of mine has withered away. 
But on your neck 

my youth of twenty–five has not grown pale.’ 
Slowly she placed the garland on my neck and said: 

‘Do you remember, that day you said 
you wanted no consolation, but only sorrow?’

(continued)
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શિમાઈને મેં જવાબ આપયો, ‘કહ્ું િતું. 
પ્ણ તે પછી ઘ્ણો સમય વીતી ગયો અને િંુ ભૂલી ગયો.’ 
તે્ણે કહ્ું, ‘એ વિિાજા – માનવહૃદયમાં વસતો ઈશ્વિ – 

નથી ભૂલયો. તયાિથી છૂપાઈને વનિાજીમાં,                                     
િંુ પ્રતીષિા કરં છુ.ં મારં સવાગત કિો.’ 

એનો િાથ માિા િાથમાં લેતા િંુ બોલયો, 
‘આ તે કવેું અદભુત અલવનાશી સૌંદયતુ િંુ નીિખી િહ્ો છુ!ં’ 

તે્ણે કહ્ું, ‘જ ેવેદના િતી, તે આજ શાંલત સવરૂપ છ.ે’

Ashamed, I replied : ‘I did. 
But after that countless years passed away, and I 

forgot! She said : ‘That bridegroom, 
the god who resides in the heart of man – 

he has not forgotten. 
Since then, hidden, 

I have been waiting in the forest glade. 
Welcome me back.’ 

I took her hands in mine and said : 
‘What wondrous, ineffable beauty is this 

I behold today!’ 
She said : 

‘What was sorrow, is transformed today into peace.’

પ્રથમ શોક - લલલપકા–1922 

English translation by Aurobindo Bose
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કથાનક

બાળક બોલતું થાય એટલે તિત કિે, ‘મને વાતાતુ કિો.’ 
અને દાદી તિત શરૂ કિી દે, 

‘એક િાજાનો દીકિો, એક પગીનો દીકિો અને એક વાલ્ણયાનો....’ 
માસતિ બૂમ પાડીને કિે, ‘ત્ર્ણ ચોક બાિ.’ 

એ જ ષિ્ણે વાતાતુમાંનો િાષિસ એનાથી પ્ણ મોટી બૂમ પાડતો, 
‘ખાઊં, ખાઊં, મા્ણસ ગંધાય, મા્ણસ ખાઉં.’ 

–અને પેલા ગુ્ણાકાિ ક ેઘરડયા બાળકના કાન સુધી ન પિોંચતા. 
માસતિ બાળકને એના રૂમમાં પૂિીને કિેતા, 

‘ત્ર્ણ ગુણયા ચાિ બિાબિ બાિ, એ જ સતય છ.ે 
િાજાનો દીકિો, પગીનો દીકિો અને વાલ્ણયાનો દીકિો – 

એ બધી સાચી વાતો નથી....’ 
બાળકનું મન પાિ કિે છ ેએક તળાવ, જનેું અશ્સતતવ કોઈ નકશામાં નથી.   

‘ત્ર્ણ ચોક બાિ’નો નાનકડો તિાપો ખૂબ પ્રયતન કિે છ,ે 
બાળકને ઊંડા્ણમાં આંબવાનો – 

પ્ણ અંકગલ્ણતના સુકાનથી એને પકડી શકતો નથી. 
માસતિ માને છ ેક ેઆ બાળકની આડોડાઈ છ ે
અને એને માિ માિીને સીધો કિવો જોઈએ. 

માસતિની વાત સાંભળી દાદી ચૂપ થઈ જાય છ.ે 
પ્ણ મુશકલેીનો આ અંત નથી. એક પછી બીજી આવે જ જવાની છ.ે 

વાતાતુ કિેનાિ આસન જમાવીને વનમાં મોકલેલી કુવંિીની વાતાતુ શરૂ કિે 
છ.ે ડાક્ણનું નાક કાપવા સુધી વાત પિોંચે તયાં તો 

માસતિ કિે છ,ે 
‘આની કોઈ જ ઐલતિાલસક સાલબતી નથી. 

પ્ણ ‘ત્ર્ણ ગુણયા ચાિ બિાબિ બાિ’ સાલબત થઈ શક ેતેમ છ.ે’

 (આગળ)

Story Telling
As soon as the child could speak, he said : 

‘Tell me a story.’ 
Granny began : ‘One king’s son, one watchman’s 

son, one merchant’s son...’ 
The tutor roared : ‘Three times four is twelve.’ 

But just at that moment, 
the demon in the story gave a louder roar : 

‘Fee–fo–fum! I like man’s flesh –’ 
and the roar of the multiplication table 

could not reach the child ‘s ear. 
The moralist shut the boy in his room and said: 
‘Three times four equals twelve – this is truth; 

but one king’s son, one watch– man’s son, 
one merchant’s son – that is not truth, therefore...!’ 

The child has now crossed that lake of the mind 
whose location cannot be found on any map. 

The slender raft of ‘three times four equals twelve’ 
tries hard to follow the child’s flight – 

but with its rudder of arithmetical tables 
it cannot catch him. 

The moralist thinks that 
this is nothing but a child’s sheer naughtiness – 

it should be cured with a whipping. 
Seeing the tutor acting this way, granny grows 
silent. But troubles never end – as soon as one 

disappears another takes its place. 
The storyteller came and took his seat. 
He began with the story of the Princess 

exiled to the Forest. 
When the story reached the point where the 

she–demon’s nose is being chopped of, the moralist 
said : ‘There is no historical proof of this; 

what can be proved is that 
three times four equals twelve!’ 

(continued) 
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પ્ણ વાતાતુમાં િનુમાને એટલો મોટો ઠકેડો માયયો છ ે                             
ક ેઇલતિાસ એને પિોંચી જ નથી શકતો. 

પ્રાથલમક પછી માધયલમક અને પછી કોલેજ – 
છોકિાના મગજને સુધાિવાની પ્રલક્યા ચાલુ જ િિે છ ે

અને તો યે તેની વાતાતુ સાંભળવાની આતુિતાનો અંત જ નથી આવતો. 
આના પિથી સપટિ થાય છ ેક ેમાત્ર બાળપ્ણમાં જ નિીં, 

પ્ણ કોઈ પ્ણ કાળે મા્ણસને વાતાતુ સાંભળવાનો િસ િોય છ.ે 
માટ ેજ દુલનયામાં બધે જ – 

દિેક ઘિમાં, દિેક યુગમાં, દિેક ભાષામાં વાતાતુનો એવો સંગ્િ િોય છ ે

જ ેમા્ણસના બીજા બધા જ ખજાનાથી બિેતિ િોય છ.ે 
લશષિક એક વાત ભૂલી જાય છ ેક ેવાતાતુનો નશો એ સજતુકનો નશો છ.ે         

જો સજતુક ન સુધિી શક ેતો મા્ણસ કવેી િીતે સુધિી શક?ે 

એક રદવસ સજતુક એના કાિખાનામાં કામમાં ડૂબેલો િતો – 
આગમાંથી પા્ણી બનાવતો અને પા્ણીમાંથી ધિતી – 

સજતુન વાયુ સભિ અને પિસેવાથી લદબદ, ધાતુના ટુકડા 
કઠ્ણ થતા િતા,  કાચો માલ ઠિે ઠિે ફેલાયેલો પડ્ો િતો, 

િથોડીનો અવાજ આવતો િતો – એ રદવસે સજતુકને જોયો િોય                                            
તો તેનામાં બાલલશતાનો અંશ પ્ણ દેખાતો ન િતો. 

અને પછી કો્ણ જા્ણે કયાિે, જીવનની લીલા શરૂ થઈ – 
ઘાસ ઊગયું, ઝાડનું માથું ઊંચું થયું, પ્રા્ણીઓ દોડ્ા, પંખી ઊડ્ાં – 
કોઈક ેધિતી પિ ઊભા િિીને આકાશ તિફ સન્માનથી ખોબો ધયયો,       

કોઈક આિામથી લાંબા થઈને ધિતી પિ સૂતા, 
કોઈક પા્ણીમાં ચૂપચાપ નૃતય કિતા ધિતીને ફિી વળ્ા,

 (આગળ)

Meanwhile, in the story, 
Hanuman has given a great leap into the sky – 

a leap so high that History cannot keep up with it. 
From primary to secondary school, 

and from there to college – 
the purging of the boy’s mind went on. 

But however much the purging continued, 
his childish longing to be told a story could not be 

killed. It is clear from this that, 
not only in childhood but at every age, 
Man is a creature who is nourished by 

‘storytelling’ . Therefore all over the world, 
in every home, in every epoch, in every tongue, 

there is a gathering of stories 
which surpasses all else that Man gathers. 

The moralist overlooks one fact – 
the intoxication of storytelling 

is the intoxication of the Creator. 
If He cannot be corrected, 

then there is no hope of correcting Man. 
One day, in his workshop, the Creator became 

busy, making Water from fire, earth from water. 
Creation was drenched in sweat 

and filled with vapours. 
The lumps of metal were just taking solid form; 

all the raw ingredients were lying scattered about, 
and there was a din of hammers. 

If, that day, one had taken a look at the Creator, 
one would never have thought 

that there was any trace of childishness in Him. 
Then – who knows when – life’s play began : 

the grass grew, trees raised their heads, animals 
ran, birds flew. 

Some, rooted to the ground, raised their cupped 
hands in adoration to the sky;

(continued) 
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બીજા વળી સૂયતુનાિાય્ણ માટ ેપથિાયેલા ગાલીચા જવેા આકાશમાં        
તેમની પાંખો પ્રસાિીને પ્રાથતુનાના ગીતો ગાઈ િહ્ા. 

યુગોના યુગો વીતી ગયા. 
પછી એકાએક કાિ્ણ લવના 

સજતુકના કાિખાનામાં ઓગ્ણપચાસ વાયુ લાવવામાં આવયા. 

એ બધાંનાં લમશ્્ણમાંથી એ્ણે મા્ણસનું સજ તુન કયુાં. 

અગલ્ણત યુગો પછી આખિે વાતાતુ કિેવાના યુગનો આિંભ થયો.            
ઘ્ણા યુગો વીતયા િતા લવજ્ાનમાં, કાિીગિીમાં – 

િવે શરૂ થયો સારિતયનો યુગ. 
એ્ણે મા્ણસને લવકસાવયો, એક પછી એક વાતાતુમાં. 

પ્રા્ણી અને પષિીનું જીવન વીતતું ખાન, પાન, શયન, અને ભિ્ણપોષ્ણમાં 
–   પ્ણ મા્ણસનું જીવન છ ેવાતાતુ જવેું – 
સિન કિવું, અનુભવવું, આનંદ, વેદના, 

સાચા અને ખોટાના દ્દં્ની લક્યા અને પ્રલતલક્યા – 
એકની ઇચછા બીજાની સાથે 

ક ેપછી કામના અને વાસતલવકતા, કુદિત અને આકાંષિા –       
એક બીજાની સાથે અફળાતા અને વમળમાં ચકિાવો લેતા.                  
જમે નદી પા્ણીનો પ્રવાિ છ ેતેમ મા્ણસ વાતાતુનો પ્રવાિ છ.ે 

માટ ેજ એક મા્ણસ બીજાને મળે તયાિે પિેલો પ્રશ્ન એ જ પૂછ ેછ ેક ે

‘કમે છો, શા સમાચાિ છ?ે બીજુ ંશું?’ 
આ ‘બીજુ ંશું’ ઉમેિાતું ‘બીજુ ંશું’માં – અને વ્ણાતી વાતાતુ, 

મા્ણસના જીવનની. વાતાતુ છ ેમા્ણસનો ઇલતિાસ.

 (આગળ)

some, at liberty, 
spread themselves across the earth in all directions; 

some, under the veil of the waters, 
encompassed the world in a silent dance; 
others, spreading their wings in the sky – 

that great carpet spread out for the Sun god – 
were busy composing their songs of worship . 

Thus aeons and aeons passed. Then, on a sudden 
whim, forty nine vapours were summoned 

to the Creator’s workshop. 
Mingling them all, he created Man. 

After countless ages, 
his age of story– telling began at last. 
Long aeons had been spent in Science, 

in Craftsmanship; now began his age of Literature. 
He made Man blossom forth in story after story. 

The life of animals and birds 
consists in eating, sleeping and rearing the young; 

but Man’s life is one of storytellingso 
much endured, so much experienced, joy and 

sorrow, the action and reaction of good and evil; 
such a whirlpool raised by the clash of will against 

will, of one against ten, of desire against reality, 
of nature against aspiration. 

Just as the river is the flow of water, 
so Man is the flow of a story. 

So, when man meets man, the first question asked is 
: ‘What is the news? What has happened? What 

next?’ This ‘what next’ added to ‘what next’ 
weaves the story of Man. 

This makes life’s story, Man’s history.

(continued)
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પ્રભુએ સજયયો ઇલતિાસ અને મા્ણસે સજીતુ વાતાતુ – 
એ બેના લમશ્્ણથી સજાતુયું મા્ણસનું િોજીંદુ જીવન. 

અશોક અને અકબિની વાતાતુ એ જ ફકત સતય નથી – 
સાત િાજાના ખજાનાની શોધમાં નીકળેલા કુવંિની વાતાતુ પ્ણ એટલી જ 

સાચી છ ેઅને તેમ જ િાવ્ણના પવતુતને ઉખાડી નાંખતા 
િનુમાનની વાતાતુ પ્ણ એટલી જ સાચી છ.ે 

મા્ણસને માટ ેદુયયોધન પ્ણ ઔિંગઝેબ જટેલો જ સતય છ.ે 
કઈ વાતાતુને સતયની સાલબતી છ ેએ મિતવનું નથી,                            

કઈ વાતાતુ સૌથી સાચી લાગે છ,ે એ તેને માટ ેસતય છ.ે પ્રભુના સારિતયના 
જગતમાં મા્ણસ, મા્ણસ છ ે– 

એ માત્ર ભૌલતક નથી ક ેમાત્ર તત્તવજ્ાન નથી. 
ગમે તેટલા પ્રયતન છતાં લશષિક મા્ણસને આ િકીકત ભૂલાવી શકતો નથી.  

અંતે, લનિાશ થઈને એ લશષિ્ણ અને વાતાતુ વચચે 
સમાધાન કિવાનો પ્રયતન કિે છ.ે પ્ણ તે સફળ નથી થતો. 

અંતે વાતાતુની મઝા મિી જાય છ ેઅને લશષિ્ણ પ્ણ અધૂરં િિે છ ે
અને વયથતુ ભંગાિ ભેગો થતો જાય છ.ે

History composed by God, and story composed by 
man – from their mixture man’s daily world is created. 

Asoka’ s story and Akbar’s story 
are not the only true ones for Man; 

the story of the prince who, 
in search of the treasure of seven kings 
crosses the seven seas, is no less true; 

and so is the story of the simple heroism 
of the devoted Hanuman, 

who did not hesitate to uproot Ravana’s mountain. 
For Man, Duryodhan is as true as Aurangzib. 

The point is not, 
which event has the greater truth on its side; 

that story is truest which, for him, 
has the greatest ring of truth. 

In God’s world of literature, Man is man; 
therefore he is made neither of pure matter 

nor of pure philosophy – 
for all his efforts 

the moralist could not make man forget this truth. 
At last, in despair, he tried to make a compromise 

between morality and story, 
but he never succeeded. 

In the end the story is spoilt, and morality limps 
while rubbish accumulates.

ગલપ - લલલપકા–1922 

English translation by Aurobindo Bose
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સવગ્થ અને પૃથવી

માટીનું કોરડયું બળતું ધિતીમાતાને ખોળે. 
એને કુતૂિલથી જોતો સાંધયતાિક – નીિખતો પ્રકાશ. 

ખોવાયેલો પોતાનામાં, એ પ્રકાશ છ ેલપ્રયતમની આતુિ નજિ જવેો. 
એ ઝબૂકતો માના અંતિે ધડકતા ભયની જમે. 

એ પ્રકાશ પ્રજજવલલત િરિયાળી ધિતીના અંતિે 
ને વેદનાથી કપંતો ચંચળ સમીિે. 

આકાશેથી આશીવાતુદની વષાતુ સાંધયતાિકના નાદમાં – 
શાશ્વત જયોતની ઝંખના, ભસમ થવા નશ્વિ જયોતમાં.

3.9.2000

Heaven and Earth
The lamp of earth burns in the lap of Mother Earth. 

The evening star looks down upon her wistfully, 
to watch her light. 

That light is like the anxious look of the beloved, 
lost to itself; 

it flickers like a fear that throbs within a mother’s heart. 
That light burns within the heart of the green earth, 

and trembles with pain in the restless wind. 
The voice of the evening star descends from the 

skies, bringing benediction, 
and the immortal flame is athirst 

to burn up in a mortal flame.

સવગતુ-મતતુ - લલલપકા–1922 

English translation by Aurobindo Bose
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જીવન અને મન

માિી બાિીમાંથી દેખાય છ ેલાલ માટીનો િસતો, 
જ ેલષિલતજ પિ દેખાતા ગામ તિફ જાય છ.ે 

સામાન ભિેલું ગાડુ ંકીચૂડ, કીચૂડ અવાજ કિતું િસતા પિ ચાલયું 
જાય છ.ે  માથા પિ ઘાસના પૂળા લઈને ગામના બજાિમાં જઈને                      

સાંજ ેપાછી આવતી સંથાલ છોકિીઓના િાસયથી િવા ગાજી ઊઠ ેછ.ે 
પ્ણ આજ ેમારં મન માનવ પ્રવૃલત્તથી ગાજતા િસતા પિ ચાલવા નથી માગંતુ.ં 
જીવનનો જ ેભાગ લચંતાથી વયલથત અને માનવપ્રવૃલત્તમાં વયસત િોય છ ે        

ત ેઆજ ેશાતં સતૂો છ,ે કાિ્ણ ક ેમારં શિીિ લબમાિ છ ેઅન ેમન સસુત છ.ે 
દરિયો માત્ર સપાટી પિ જ તોફાની િોય છ ે– ઊંડા્ણમાં,                    

જયાં ધિતીનું ગભાતુશય િોય છ ેતયાં મોજાંનો સંદેશો નથી પિોંચતો.        
જયાિે મોજાં શાંત થઈ જાય છ ેતયાિે જ દરિયાને એનું ઐકય સમજાય છ.ે 

દ્રશય અને અદ્રશયનું અને સપાટી અને ઊંડા્ણનું ઐકય. 
તેવી જ િીતે માિા પ્રવૃલત્તમય જીવનની િજા લેતાં જ મને માિા ગિન 
જીવનમાં –જયાં બ્હાંડના પરિબળોની િમત ચાલતી િોય છ ે– મારં 

સથાન મળે છ.ે 
જયાં સુધી િંુ દોડતો િતો િસતા પિ, તયાં સુધી મને ફુિસદ ન િતી      
ચૂપચાપ િસતાની બાજુ ઉપિ ઊભેલા વડના ઝાડની સામે જોવાની. 

િસતાને છોડીને આવયો છુ ંઆજ ેમાિી બાિીપિ 
અને િવે શરૂ થશે અમાિી વાતોની આપલે 

ચૂપચાપ કલાકો સુધી માિી સામે જોઈ િહ્ા પછી વડનું ઝાડ                
જા્ણે ચંચળ થઈને મને કિી િહ્ું છ,ે 
‘તને આ બધી સમજ નથી પડતી?’

 (આગળ)

Life and Mind
In front of my window the red path winds its way 

to some distant villages on the horizon. 
The bullock cart, loaded with goods, 

squeaks along this road, the Santal maidens, 
carrying bundles of straw on their heads, 

go to the village market and return in the evening, 
making the air resonant with their laughter. 

But today my mind is not fixed on that highway 
where the traffic of humanity is carried along. 

That part of life which is restless, 
troubled with worries and busy with human 

activities, lies dormant today – 
for my body is ill and my mind is unattached. 

The stormy sea is only the sea of the upper layers; 
deep down, where lies the womb of the earth, 

the waves cannot carry her message. 
When the waves die down, 

then alone does the ocean realize its undivided 
oneness, of the visible with the invisible, 

of the upper with the deeper layers! 
Similarly, as soon as I took leave of my active life, 

I found my place in that deeper life 
where all the cosmic forces have their play. 
As long as I was hustling along the road, 

I had no time to throw a glance at the banyan tree, 
standing silently by the wayside. 

Taking leave of the road, 
I have come to my window today, 

and now our mutual exchange of talk can begin. 
Gazing silently at me for hours, 

it seems as if the banyan suddenly becomes restless, 
as if he wants to say; 

‘Can you not understand it all?’

(continued)
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િંુ એને સાંતવન આપતો કિી િિંુ છુ,ં 
‘િા, મને બધું જ સમજાય છ,ે આટલા અકળાવાની જરૂિ નથી.’ 

થોડી વાિ વડનું ઝાડ શાંત થઈ જાય છ.ે પછી એકાએક ફિીથી અકળાતું 
િોય તેમ થથિવા અને ધ્ૂજવા માંડ ેછ.ે િંુ ફિી એને સાંતવન આપું છુ,ં 

‘ભાઈ, લચંતા ન કિ – િંુ તાિો ભેરૂ છુ ં
આ ધિતીમાતાના પટાંગ્ણમાં                                               

યુગ, યુગથી મેં પ્ણ પ્રકાશ  માણયો છ ેઅને એનું જ ધાવ્ણ પીધું છ’ે 
પછી અચાનક મને સંભળાય છ ેએને વિાલ કિતો પવન                     

અને એ બબડ ેછ,ે ‘િા, િા.’ 
જ ેસંદેશો નાચે છ ેમાિા લોિીમાં અને ગુંજ ેછ ેઆકાશના 

પ્રકાશમાં,           તે આવે છ ેકાંપતાં પાંદડાનાં સંગીતમાંથી.                                     
એ સૂિાવલલ આખા બ્હાંડનું સંગીત છ ેઅને તેનો વાદી સૂિ છ,ે 

‘િંુ જીવું છુ,ં આપ્ણે બધા જ જીવીએ છીએ.’ 
આ છ ેઆનંદનો સંદેશ – બ્હાંડના ક્ણક્ણમાં ફેલાયો છ ેઆ આનંદ 

–માત્ર અશ્સતત્વનો આનંદ. 
આજ ેિંુ વડના ઝાડ સાથે માણં છુ ંઆ જ આનંદનો સંદેશ. 

વડ પૂછ ેછ,ે ‘ભાઈ, તું કયાં છુ?ં’ 
િંુ જવાબ આપું છુ,ં ‘લમત્ર, િંુ અિીં જ છુ.ં’ 

–2–

માિી અને વડની મૈત્રીની શરૂઆત વસંતમાં થઈ િતી. 
તયાિે એના પાંદડા નવાં જ ફૂટાં િતાં 

અને તોફાની છોકિાની જમે સૂયતુનો તડકો એના પાંદડાની વચચેથી       
ડોરકયાં કિતો અને ધિતી પિના પડછાયા સાથે સંતાકૂકડી િમતો.

(આગળ)

I console him by saying : 
‘Yes, I understand it perfectly. Don’t be so restless.’ 

For a time the banyan quietens down. 
Then, suddenly, he seems to become restless again – 
the same trembling, rustling and shivering all over. 

Again I soothe him : 
‘Yes, yes! Don’t worry – I’m your playmate. 

In this playground of Mother Earth, 
through aeons and aeons of time, 

I too have drunk my fill of the sunlight 
and shared with you the milk of her breast.’ 

Then suddenly, I hear the breeze caressing him, 
and he stammers : ‘Yes ! Yes! Yes.’ 

The message that dances in my blood 
and vibrates in the light of the sky 

comes to me through the music of the tremulous 
leaves. That symphony is the music of the whole Universe. 

The main note in that symphony is : 
‘I am, I exist, we all exist.’ 

It is a joyous message ! 
Every particle of the Universe is thrilling with that 

joy – the joy of sheer existence! 
Today, with the banyan tree, 

I have ban exchanging just that message of joy. 
The Banyan asks : ‘Are you there?’ 
I reply : ‘Yes, I am here my friend.’

II

When my friendship with the banyan 
began in the spring, its leaves had just sprouted 

and the rays of the sunlight, like truant boys, 
could peep through the chinks in the leaves 

and play hide and seek with the shadows of the earth.

(continued)
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અને પછી આવયો અષાઢનો વિસાદ – ધોધમાિ. વડના પાંદડા થઈ ગયા 
ઘેિા – વાદળ જવેાં અને સૂયતુના પ્રકાશને પ્રવેશવાની જગા જ ન િિી. 

વસંતમાં એ ઝાડ િતું, એક ગિીબ કન્યા જવંુે                                
અને િવે આજ ેએ ભિાઈ ગયું છ ે– એક શ્ીમંત ઘિની ગૃરિ્ણી જવેું –     

જા્ણે સંતોષની છલબ! આજ ેસવાિે વડ મને પૂછતો િતો, 
‘આમ ઈંટ, ચૂનામાં ભિાઈને કમે બેસે છ?ે                                   

બિાિ ખુલ્ામાં આવીને માિી જમે ડાળી કમે નથી ફેલાવતો?’ 

મેં જવાબ આપયો, ‘મા્ણસે તાલ મેળવવાનો છ ે                             
એના અંતિ અને બાહ્ જગત સાથે.’ 

માથું િલાવતા ઝાડ બોલયું, ‘મને ના સમજાયું.’ 
‘માિા બે જગત છ ે– અંતિ અને બાહ્.’ 

‘અંતિ – કયાં આવયું આ અંતિ?’ 
‘માિી સીમાની અંદિ.’ 
‘તું તયાં શું કિે છ?ે’ 

‘સજતુન.’ 

‘સીમાની અંદિ સજતુન? નથી સમજાતા તાિા શબદો!’ 

‘જમે નદી રકનાિાની સીમા વચચે િોય છ ે
તેમ સજતુન સીલમતના બંધન વચચે જ થઈ શક ે

એક ખંડમા ંબધંાયેલુ ંઆરદસત્વ કયાકં િતન બન ેતો કયાકં વડ બનીન ેઊગ.ે’ 
‘તને ચાિે બાજુથી ઘેિતા અવિોધ શું છ?ે’ 

‘એ મારં મન છ.ે એમં સપડાયેલું બધું જ સજતુન બની જાય છ.ે’ 

‘આ સૂયતુ અને તાિાની સામે તારં સજતુન કટેલું નાનું લાગતું િશે.’ 

‘એને તાિા અને સૂયતુ સાથે ન સિખાવાય                                   
કાિ્ણ ક ે એ તો બાહ્ જગતના છ.ે’

(આગળ)

Then came the rains of July, 
pouring down upon the earth. 

The leaves of the banyan also took on a sombre hue, 
like the monsoon clouds, 

and through the thick foliage 
the sun’s rays found no path to enter. 

In Spring the tree was bare like a penniless girl, 
today it is full like a woman from a well–to–do 
home – the very picture of perfect contentment. 

This morning the banyan asked me : 
‘Why are you sitting encased in bricks and mortar? 

Why do you not come out into the open 
and spread your branches Iike me?’ 

I replied : ‘Man has to harmonize his inner and his outer 
world.’ The tree shook himself and said : ‘I can’t 

follow you.’ 
‘I have two worlds, the inner and the outer.’ 

‘Inner world! Where is this inner world?’ 
‘Within my own barrier.’ 
‘What do you do there?’ 

‘I create.’ 
‘Create inside your barrier ! 

I just don’t understand the meaning of your words.’ 
‘Just as a river is formed within the barriers of a 

bank, similarly creation can only take place 
within the limitations of the finite. 

The primordial matter caught within an enclosure 
becomes a gem here, a banyan tree there.’ 

‘What kind of a thing is this, 
this barrier that surrounds you?’ 

‘It is my Mind. All that is caught within it, 
is transformed into Creation.’ 
‘Besides our suns and moons, 

how small must your creation look! ’ 
‘One cannot measure it by the suns and moons, 

for these belong to the outer world.’

(continued) 
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‘તો પછી તેને કવેી િીતે મપાય?’ 
‘આનંદથી – અને તેનાથી ય વધાિે તો દુ:ખથી.’ 

‘આ પૂવતુનો પવન માિી સાથે ધીિી ધીિી વાત કિે છ ે
અને મારં સમગ્ અશ્સતતવ એનાં સપંદન અનુભવે છ ે

પ્ણ તાિી વાતોનો એક પ્ણ અષિિ મને સમજાતો નથી.’ 
‘કવેી િીતે સમજાવું? તાિો આ પૂવતુનો પવન 

જયાિે વી્ણાના તાિ સાથે ગુંજ ેછ ેતયાિે એક નવું સજ તુન થાય છ.ે 

સજતુનનું સથાન સમિ્ણના કયા આકાશમાં છ,ે તે િંુ નથી જા્ણતો.  
પ્ણ મન ેલાગ ેછ ેક ેએક બીજુ ંઆકાશ પ્ણ છ–ેજયા ંવેદનાનુ ંસામ્ાજય છ.ે’ 

‘અને એનો સમય?’ 
‘એનો સમય નથી મપાતો બનાવોની િાિમાળાથી – 
પ્ણ સિન કિવાથી – માટ ેજ એ સમય અમાપ છ.ે’ 

‘તું તે કવેું પ્રા્ણી છ,ે જ ેબે આકાશમાં િિે છ ેઅને બે સમયને માને છ!ે         
િંુ તને સમજી નથી શકતો.’ 
‘તાિે સમજવાની જરૂિ છ?ે’ 

‘તું માિા જગતની ભાષા સમજી શક ેછ?ે’ 
‘જયાિે તાિી ભાષાનો માિા આંતિ જગતમાં અનુવાદ 

થાય છ ેતયાિે િંુ એને સમજી શકુ ંછુ ં–                                        
જો તું તેને સમજવું કિે તો – જો તું તેને ગીત કિે તો તે ગીત છ ે

અને જો તું તેને કલપના કિે તો તે કલપના છ.ે’

–3–

એની બધી જ ડાળી ફેલાવીને ઝાડ ેમને કહ્ું, 
‘જિા સાંભળ, તાિી તકલીફ એ છ ેક ેતું બિુ બોલે છ ેઅને લવચાિે છ.ે’

 (આગળ)

‘By what scale then will you measure it?’ 
‘By happiness – but, more so, by Sorrow.’ 

‘This breeze blowing from the East 
speaks to me in whispers, 

and my whole being answers back in response. 
But what you said – 

not a syllable of it could I comprehend.’ 
‘How can I make it clear? 

As soon as your Eastern wind is enmeshed 
within the strings of the Vina, 
it becomes another creation. 

In what vast sky of remembrance 
this new creation finds its place, I do not know. 

I feel as if there is another sky, a sky where pain reigns.’ 
‘And its Time?’ 

‘Its time is not the time reckoned by events, 
but by suffering. Therefore, that Time is 

measureless.’ 
‘You are indeed an unique creature, 

inhabiting two skies and reckoning two Times ! 
You are beyond my understanding.’ 

‘Need you understand?’ 
‘Do you really understand the language of my 

world, what you call the outer world?’ 
When your language is transformed by my inner 

world, if you want to call it understanding, 
then it is understanding; 

if you want to call it song, then it is song; 
if imagination, then imagination.’

III

The tree, raising all its branches, said to me : 
‘Stop a moment, the trouble with you is : 

you think too much and you talk too much.’

(continued) 
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આ સાંભળીને મને થયું ક ેએની વાત તો સાચી છ.ે 
મેં કહ્ું, 

‘ચૂપ િિેતાં શીખવા તો િંુ તાિી પાસે આવું છુ.ં પ્ણ 
ટવે જ એવી પડી ગઈ છ ેક ેચૂપચાપ પ્ણ માિા 

વાદલવવાદ ચાલુ જ િિે છ ે– પેલા ઊંઘમાં ચાલતા 
લોકોની માફક!’ 

કાગળ અને પેશ્ન્સલ બાજુ પિ મૂકી િંુ ચૂપચાપ ઝાડને જોતો બેસી 
િહ્ો. ઉસતાદની આંગળી જવેાં એનાં નાજુક પાંદડાં આકાશમાંથી વિસતા 

પ્રકાશની વી્ણા પિ એક મધુિ બંદીશ છડેી િહ્ાં િતાં. 
એકાએક મને માિા મનનો અવાજ સંભળાયો, 

‘તું જ ેજુએ છ ેઅને િંુ જ ેલવચારં છુ,ં એ બંનેની વચચે છ ેકોઈ સેતુ?’ 
મેં ચીઢાઈને કહ્ું, 

‘ફિી પાછા સવાલો – ચૂપ િિીશ િવે?’ 
ચૂપચાપ િંુ ઝાડને નીિખતો િહ્ો. કલાકો નીકળી ગયા. 

પછી ઝાડ બોલયું, ‘આખિે તું સમજયો?’ 
મેં જવાબ આપયો, ‘િા.’

–4–

શાંત મનનમાં પસાિ થઈ ગયો એ રદવસ. 
બીજ ેરદવસે માિા મને મને પૂછું, 

‘ગઈકાલે ઝાડની સામે જોતાં જોતાં એકાએક તું 
બોલયો િતો ક ેમને સમજાય છ.ે કિીશ મને ક ેતું શું સમજયો?’

 (આગળ)

Hearing this, I thought to myself : 
‘It is quite true!’ I said : 

‘To learn to be quiet, that is why I come to you. 
But, due to habit, even when I am silent 
my arguing and debating do not stop, 

just like one who walks even while asleep.’ 
I cast away my pen and paper and sat silent, 

looking at the tree. 
His tender leaves, like the fingers of an expert 

musician, struck out melodies from the Vina of light 
flooding the skies. 

Suddenly my Mind raised its voice : 
’ Where is the connecting link 

between what you are seeing and what I am 
thinking? ’ 

I chid it sharply : ‘Again your questions ! 
Will you stop now.’ 

I remained silent, gazing at the banyan. 
Hour after hour passed away. 

The tree said : ‘Well, have you at last understood? ’ 
I replied : ‘Yes, I have.’ 

IV 
That day passed away in silent contemplation. 

Next day my Mind asked me : 
‘Yesterday, while gazing at the tree, 

you suddenly exclaimed : 
‘I have understood’. 

Can you tell me what you have understood?’

(continued)
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મેં જવાબ આપયો, 
‘મા્ણસનું મન અંદિ ને અંદિ લચંતા અને આતુિતાથી 
એટલું ડિોળાઈ ગયું છ ેક ેજીવનને પરિશુદ્ધ પરિમા્ણમાં 
જોવા માટ ેએ્ણે આ ઘાસ અને પેલા દૂિના ઝાડ તિફ 

નજિ નાંખવી પડ ેછ.ે’ 
‘અને તને શું દેખાય છ?ે’ 

‘મને દેખાય છ ેજીવનનો પોતાનો આનંદ. એના 
પાંદડાંમાં, એના ફૂલોમાં, એના ફળમાં, એ્ણે કઈ 

િંગોળી નથી પૂિી, કયા િંગ નથી પૂયાતુ, કઈ સુવાસ નથી ફેલાવી?’ 
ચૂપચાપ વડને જોતાં જોતાં િંુ બોલી ઊઠો, 

ઓ વનના િાજા, ધિતીમાતાના જન્મ વખતે ઊઠલેી પિેલી આનંદની 
લિેિનો પડઘો ગુંજ ેછ ેતાિી ડાળીમાં. તાિા પાંદડાના કપંનમાં ચમક ેછ ે

આરદયુગનું શ્સમત. િંુ અનુભવું છુ ંએ આરદયુગનું સપંદન. િંુ તો 
બંદી િતો માિી લચંતાની જાળમાં અને તેં મને બોલાવયો, 

‘આવ, આ ખુલ્ા જીવનમાં, જયાં લિેિાય છ ેપવન 
અને લાવ તાિી આકાિોની પીંછી, િંગની થાળી અને અમૃતનો પયાલો.’ 

મારં મન થોડી વાિ ચૂપ િિીને પછી િતાશ થઈને બોલયું, ‘જીવનની વાત 
કિતાં તું િંમેશા આનંદલવભોિ થઈ જાય છ.ે જ ેબધું મેં ખૂબ સાચવીને 

િાખયું છ ેતેની તને કોઈ જ રકમંત નથી?’ 
‘એને માટ ેિંુ શું કિંુ? એમની લચંતા અને ગુંચવાડાથી તો ધિતીનું િાદતુ 

વેદનાથી વીંધાય છ ેઅને એમની 
માંગ્ણીની ચીસોથી આકાશ ભિાઈ જાય છ.ે એક પછી 
એક પડ અને એક પછી એક ગાંઠ બંધાતી જાય છ.ે 

એનો અંત કયાિે આવશે? ઝાડની પાસે એનો જવાબ છ.ે’

 (આગળ)

I replied : ‘Inside him, 
the Mind of man has become turbid 

through worries and anxieties. 
Therefore, to see Life in its pristine purity, 
he has to turn to this grass, to yonder tree.’ 

‘And what did you see?’ 
‘I saw what joy Life has in itself. 

In its leaves, its flowers, and Its fruits – 
what deslgns has it not drawn, 
what colours has it not painted, 
what scents has it not spread! ’ 

Therefore, gazing silently at the banyan tree, 
I exclaimed : 

O King of forests ! the first paean of joy 
that came out of the heart of Mother Earth 

at her very birth is echoing in all your branches. 
The smile of that primeval Age 

is glistening in your tremulous leaves. 
In me I feel the stir of that primal Life: 

I was a prisoner in the net of my own worries, 
you called out to me : 

‘Come out into the open life where blows the wind 
and, like me, ring forth your brush of form, 

your palette of colours and your cup of nectar.’ 
My Mind remained quiet for a while, 

then said a little saddened : 
‘You always run into ecstasies 

when you start speaking of Life. 
The things I garnered with such care, 

why do you not embellish them? ’ 
‘What can I say about them? 

With their worries and their complications 
they have pierced the heart of earth with pain 
and made the sky shriek with their demands. 

Layer after layer is being added, 
knot after knot is being tied.

(continued)
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‘સાચે જ? શું જવાબ છ?ે’ 
‘જયાં સુધી અંદિ જીવન નથી તયાં સુધી તાિો બધો 

જ પરિગ્િ એક બોજનો ઢગલો છ.ે જીવનના સપશતુથી તેને સૌંદયતુ મળે 
છ,ે જ ેદેખાય છ ેઆ ઝાડમાં અન ે

સંભળાય છ ેએના છાયામાં સંભળાતા સંગીતમાં.’

–5–

એક વિેલી સવાિની વાત છ.ે 
લનદ્રાની સેજ છોડીને ચાલી આવયું જીવન – શુષક, ચેતનાલવિીન દુલનયામાં 

અને નીકળી પડ્ું અજ્ાતની શોધમાં. શિીિમાં ઉદાસીનતા 
ક ેમનમાં લચંતાનો અંશ પ્ણ ન િતો. એના સામાનમાં ધૂળ ક ેકોઈ 

ષિલત ન િતી. 
આજ,ે વષાતુની સવાિે, મને વડમાં એ પ્રશાંત, અજયે જીવનના દશતુન થયા. 

એની ડાળી િલાવીને એ કિી િહ્ો િતો, ‘નમસતે.’ 
મેં પૂછું, ‘અિે િાજા, પેલા મિાકાય િ્ણની સાથેની 

તાિી લડાઈના શા સમાચાિ છ?ે’ 
‘જો, તાિી ચાિે બાજુ જાતે જ જોઈ લે.’ 

જોતાં મને દેખાયું, ઉત્તિમાં ઘાસની લીલોતિી િતી. પૂવતુમાં ડૂડંા 
ઊગતા િતા. દલષિ્ણમાં નારિયેળી લિેિાતી િતી અને પશ્ચિમે આંબા 

અને મિુઆની ગીચ ઘટામાંથી લષિલતજ પ્ણ દેખાતી ન િતી. 
મેં કહ્ું, ‘અિે ભાઈ, તું તો ખૂબ નસીબદાિ છ.ે તું તો છ ેનાજુક બાળક 

અને તે મિાકાય છ ેએક ખડતલ 
યુવાન. તાિા િલથયાિ અને તારં કદ છ ેનાનું અને 

પેલાનું લવશાળ – એનું બખતિ છ ેજાડુ ંઅને ગદા ગંજાવિ!

 (આગળ)

Where will it all end? The tree has an answer to it.’ 
‘Indeed! What, may I enquire?’ 

I said: ‘As long as there is no life within, 
all your garnerings are a mere heap, a burden. 

As soon as Life touches them, 
they blend into one and become beautiful. 

That beauty you see in this tree, 
and in the strains of the music 

you hear playing under his shadow . 
V 

It was the early hour of a far–away dawn. 
Life left its bed of sleep. 

It came out into the arid, lifeless world 
and set out for the Unknown. 

In its body there were as yet no traces of langour, 
in its mind no worries. 

In its armour, 
there were no traces of dust nor any dents. 
That unwearied, calm, unconquerable Life 

I saw revealed this rainy morning in my banyan 
tree. Shaking his branches he said: ‘Good 

Morning.’ 
I replied : 

‘Prince, how goes your battle against that giant, 
the desert?’ 

‘Fine ! Just look around you.’ 
I looked, and I saw : 

to the North the ground tinged green with grass, 
to the East, ears of corn sprouting, 

to the South, rows of Palms along the bank, 
and to the West, trees of Mango, Coconut and 

Mohua, so dense that one could not see the horizon. 
I said : ‘Prince, you are thrice blessed! 

You are tender, you are young, 
while that giant is as hard as he is old; 

you are tiny, and so are your bows and arrows.

(continued)
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અને છતાં ય િંુ જોઈ િહ્ો છુ ંક ેતાિી ધજા બધે જ ફિક ેછ ેઅને તાિા 
પગ તળે દબાયો છ ેએ મિાકાય અને પેલા પાષા્ણ પ્ણ િાિ 

સવીકાિીને બેઠા છ.ે’ 
‘તને માિો લવજય કયાં દેખાય છ?ે’ વડ પૂછી િહ્ો. 

‘તાિી લડાઈમાં મને શાંલત દેખાય છ ેઅને તાિી 
પ્રવૃલત્તમાં આિામ અને તાિા લવજયમાં સદભાવના. 
માટ ેજ સાધક આવે છ ેતાિી છાયામાં લચંતન કિવા 
અને તાિા સિજ લવજયનું િિસય શોધવા. વનમાં 
નાની નાની શાળામાં જીવનનું િિસય શોધાય છ.ે 

માટ ેથાકલેા તાિી છાયામાં આિામ કિે છ ેઅને સંરદગધ 

શોધે છ ેતાિો સંદેશો.’ 
મેં કિેલી પ્રશંસા સાંભળીને વડની આંતિચેતના ખુશ થઈ અને તે બોલયો, 
‘િંુ આવયો છુ ંમિાકાય િ્ણને પડકાિ આપવા. પ્ણ થોડી વાિ પિેલાં તું 

જનેી વાત કિતો િતો તે, માિો 
નાનો ભાઈ આ યુદ્ધના કોલાિલમાં કયાં અદ્રશય થઈ ગયો છ?ે’ 

‘જનેે અમે મન કિીએ છીએ તેની વાત કિે છ?ે’ 
‘િા. એ તો માિાથી પ્ણ વધાિે ચંચળ છ.ે એને કયાં 

ય સંતોષ નથી. એના શા સમાચાિ છ?ે’ 
‘તું જીવવા માટ ેલડ ેછ ેઅને તેની આકાંષિાનો અંત 

નથી. તદુપિાંત એક બીજી પ્ણ લડાઈ ચાલે છ ે– તયાગની. તાિી લડાઈ 
જડની સામે છ ેએની દારિદ્રય 

સામે. અને અંતે એક લડાઈ પરિગ્િ સામે છ.ે ચાલતી 
લડાઈમાં પરિ્ણામ બદલાતાં િિે છ.ે આ ગુંચવાડામાં તાિી લીલી ધજા 

યોદ્ધાને રિંમત આપે છ.ે એ ગાય છ,ે 
‘જય થાઓ, જીવનનો જય થાઓ!’

 (આગળ)

Those of the giant are huge, his armour is thick, 
his club big! 

And yet, I see, it is your flag that is flying 
everywhere; you have your foot on the prostrate giant, 

and even the bare rock has owned defeat.’ 
’ Where did you see all these triumphs?’ 

asked the banyan. 
‘Your fight I see as peace, your work as rest, 

your triumph as gentleness. 
That is why the Sadhak comes to meditate 

under your shade, 
to find the secret of your effortless victory. 
In the forest, little schools have sprung up 

to teach how Life works. 
Therefore those who are tired rest under your 

shade, those who are distraught seek your message.’ 
Hearing my praises, 

the inner life–spirit of the tree seemed to be pleased 
and said : ‘I have come out to give battle to the giant, 

the desert. 
But I have a little brother, 

where has he disappeared in the din of the battle? 
A few moments ago, were you not speaking of him?’ 

‘Yes, it is he whom we have named ‘‘Mind’ ’ 
‘He is more restless than I ! Nothing satisfies him. 

Can you give me news of this restless fellow?’ 
‘Yes, I can a little. You battle to survive, he to 

acquire. And beyond this, another battle is raging – 
the one for giving up. 

Your fight is against inert matter, 
his against penury.

(continued) 
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એક સપ્તકથી બીજા પિ સૂિ ઊંચા ને ઊંચા જતા જાય છ.ે 
આ સૂિાવલલની વચચે તાિો એકતાિો 

આરદજીવનચેતનાનો વાદી સૂિ વગાડી િિે છ,ે 
‘બધી જ બંદીશ એકદા ભળી જશે આનંદની લિેિ સાથે 
સૌંદયતુની બંદીશમાં! બધું જ આપવું અને લેવું ખીલી ઊઠશે                                     

ફૂલોની જમે અને પાકશે ફળોની જમે.’

There is one last struggle – 
the war against accumulation. 

While the battle rages, 
the result sways in the balance! 

In this confusion, 
your green flag gives courage to the warriors. 

It sings : ‘Victory, victory to Life! ’ 
Higher and higher rises the pitch, 

from one octave to another. 
Amid this medley of tunes, 

your tambura plays 
the basic tune of the primeval Life–Spirit, saying : 

all melodies will one day merge with a paean of joy 
into the profound melody of Beauty ! 

All receiving and all giving will blossom 
like flowers, ripen like fruits.’

પ્રા્ણમન - લલલપકા–1922 

English translation by Aurobindo Bose



142 143

મને તે બપોિ બિાબિ યાદ છ.ે થોડો સમય માટ ેવિસાદ ધીિો થતો 
અને એકાએક પવનના સુસવાટા સાથે ફિી તૂટી પડતો. 

રૂમમાં અંધાર િતું અને કામમાં મારં ધયાન ન િતું. 
મારં વાલજતં્ર િાથમાં લઈને મેં મલિાિ િાગ છડે્ો. 

બાજુના રૂમમાંથી તે બિાિ આવી, 
બાિ્ણા સુધી આવીને પાછી જતી િિી, 

ફિી એકવાિ આવીને બાિ્ણાની બિાિ ઊભી િિી. 
પછી ધીિેથી અંદિ આવીને બેસી ગઈ. 

તેના િાથમાં ભિતકામ િતું. નીચા માથે તે ભિતી િિી. 
પછી ભિવાનું બંધ કિીને 

બાિીની બિાિ દેખાતા ધૂંધળા આછા ઝાડને જોતી િિી. 
વિસાદ ધીમો પડ્ો, મારં ગીત પૂરં થયું. 

તે ઊભી થઈને તેના વાળ ઓળવા ગઈ. 
માત્ર આટલું જ. 
એ એક બપોિ, 

જમેાં ફુિસદ, વિસાદ, અંધકાિ અને ગીત અટવાયા િતા. 
િાજા અને તેમની લડાઈની અસંખય વાતાતુઓ 

ઇલતિાસમાં વેિાયેલી છ.ે 
પ્ણ એક બપોિની વાતનો ટુકડો 

સમયના ખજાનામાં અ્ણમોલ િતનની માફક સચવાયો છ.ે 
માત્ર બે જ જ્ણને એની ખબિ છ.ે

એક બપોિ

One Day
I remember that afternoon. 

From time to time the rain would slacken, 
then a gust of wind would madden it again. 

It was dark inside the room, 
and I couldn’t concetrate on work. 
I took my instrument in my hand 

and began a monsoon song in the mode of Mallar. 
She came out of the next room 
and came just up to the door. 

Once more she came and stood outside the door. 
After that she slowly came in and sat down. 

She had some sewing in her hand; 
with her head lowered, she kept working at it. 

Later she stopped sewing 
and sat looking at the blurred trees outside the 

window. 
The rain stopped, my song came to an end. 

She got up and went to braid her hair. 
Nothing but this. 

Just that one afternoon twined with rain and song 
and idling and darkness. 
Stories of kings and wars 

are cheaply scattered in history.

But a tiny fragment of an afternoon story stays 
hidden 

in time’s box like a rare jewel. 
Only two people know of it.

એકરટ રદન - 1916–લલલપકા–1922. 

English translation by Ketaki Khushari Dyson.
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કૃતઘની દુ:ખ
તે ગઈ તયાિે રદવસ ઊગતો િતો. 

સમજાવવાનો પ્રયતન કિતાં માિા મને મને કહ્ું, 

‘બધો જ આભાસ છ.ે’ 

‘કમે?’– મેં સામે પ્રશ્ન પૂછો, ‘આ બધું સાચે જ નથી? 

– મેજ પિ ભિત ગૂંથ્ણની સામગ્ી, અગાશીમાં કૂડંુ,ં 
પથાિી પિ પડલે નામ લખેલો વીંઝ્ણો?’ 

માિા મને જવાબ આપયો, ‘પ્ણ તાિે લવચાિવું જોઈએ–’ 

‘ચૂપ િિે,’ મેં અધવચચે જ કહ્ું, 

‘પાનાની વચચે માથાની લપન નાખેલી આ ચોપડી જો.                                

તે્ણે એ પૂિી વાંચી પ્ણ નથી. એ પ્ણ આભાસ છ?ે 

તો પછી તે એનાથી પ્ણ વધાિે આભાસ છ?ે’ 

મારં મન ચૂપ થઈ ગયું. એક લમત્ર આવીને કિેવા લાગયો,                            

‘જ ેસારં છ ેતે જ સાચું છ ેઅને તેનો નાશ નથી થતો. 

આખી દુલનયા તેને િતનની માફક ગળે બાંધી િાખે છ.ે’ 

‘તને શી ખબિ?’ મેં ગુસસાથી પૂછું. 

‘શું શિીિ સારં નથી? એ શિીિ કયાં ગયું?’ 

જમે નાનો છોકિો તેનો ગુસસો મા ઉપિ કાઢ ેતેમ                                     

મેં પ્ણ આ દુલનયામાં જ ેકોઈ મારં િતું તેના પિ આક્ોશ કયયો. 

મને લાગયું ક ેઆ દુલનયા જ દગાબાજ છ.ે 

એકાએક કોઈ ધીિેથી બોલયું, ‘કૃતઘન’ અને એ સાંભળી િંુ ચમકયો. 
બાિીની બિાિ જોતાં ચંદ્ર દેખાયો 

–કૃષ્ણપષિનો ત્રીજનો ચંદ્ર ઝાડની પાછળ ઊગયો િતો. 

–ગત વયશ્કતના િાસયની સંતાકૂકડી જવેો.                                    

તાિાજરડત અંધકાિમાંથી મને કોઈ લઢી િહ્ું િતું, 

‘મેં માિી જાતને પકડાવા દીધી િતી–એ પ્ણ આભાસ િતો? 

અને આપ્ણા બે વચચે આવેલા 

આ આવિ્ણમાં આટલો અંધલવશ્વાસ શાને?’

Grief’s Ingratitude
It was at daybreak that she took her leave. 

‘Everything’s unreal,’ said my mind, 
attempting an explanation. 

‘Why?’ – I asked in a cross mood – 
‘Aren’t these all real –the sewing–box on the table, 

the flower–pot on the roof terrace, 
the name–inscribed hand–fan on the bed?’ 

My mind replied, ‘But still you have to consider that –’ 
‘Stop it,’ I interrupted. ‘Look at that book of stories 
with a hair–pin stuck half–way through the pages. 

Clearly she hadn’t finished reading it. 
Is that unreal as well? 

If so, why should she be even more unreal than that?’ 
My mind fell silent. 

A friend came and said, ‘What’s good is real 
and never perishes. 

The whole world cherishes it, 
keeping it on its breast like a jewel in a chain.’ 

‘How do you know?’ – I asked angrily – 
‘Isn’t the body good? Where’s that body gone?’ 

As a little boy in an angry mood 
vents his violence on his mother, 

I began to lash out 
against whatever was my refuge in this universe. 

‘This world’s a traitor,’ I said. 
Suddenly something startled me. 

It seemed to me that someone whispered, 
‘Ungrateful!’ 

Looking out of the window, I saw the moon, 
the third of the waning phase, 
rising behind a casurina tree. 

It was like the hide–and–seek of the laughter of her 
who had gone. 

A rebuke came to me from the star–sprinkled darkness, 
‘That I had let myself be caught – was that illusory? 

And why this fanatical faith in the screen 
that’s come between us?’

કૃતઘન શોક-લલલપકા–1919, English translation by Ketaki Khushari Dyson.
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સત્તર વર્થ

માિો અને તેનો, પરિચય સત્તિ વષતુનો. 
કટેકટેલાં આવાગમન, કટેકટેલાં લમલન, કટેકટેલી વાતચીતો, 

એ વષયોમાં લવખિાઈને સમાયા, 
કટેલાં સવપનો, કટેલી આશંકા, કટેલા ઈશાિા, 

ને પછી કયાિેક અધતુજાગૃત અવસથામાં – 
કયાિેક પ્રભાત તાિકનો પ્રકાશ, કયાિેક વષાતુના ઘેિાયેલા આકાશમાં 
ચમેલીની ફોિમ, કયાિેક વસંતની મોડી િાત્રે નોબતના થાકલેા સૂિ. 

એ સત્તિ વષતુમાં આ બધું સમાયું તેના મનમાં. 
આ બધાંની સાથે જતું ભળી, તેનું નામ જ ેતે બોલતી. 

આ નામધાિક ન િતો ઈશ્વિનું સજ તુન – 

સજતુક િતી તેની સત્તિ વષતુની પરિલચતા. 

પ્રેમમાં, અવગ્ણનામાં, કામમાં, આિામમાં, જનમેદનીમાં, એકાંતમાં, 
સજતુન તેનું તેના અંતિમાં. 

પછી સત્તિ વષતુ વીતી ગયાં. 
પ્ણ એ રદવસો અને િાતો, નથી બંધાયા 
એ નામને તાંત્ણે – એ તો છ ેલવખિાયા 

ને િોજ િોજ મને પૂછી િિેતા, 
‘અમને ભેગા કિી તેની સન્મુખ કો્ણ લાવશે?’ 

લનરૂત્તિ િંુ, સતબધ મને લવચારં િંુ, પ્ણ તે તો ઊડતા પવને ને કિેતા, 
‘ચાલયા અમે તો શોધવા.’ 

કોને, તે ન જા્ણતા, આમતેમ ભટકતા, 
ધયેયિીન વાદળની જમે અંધકાિના સાગિે લવચિતા 

ને માિી દ્રશ્ટિમાંથી વીલાતા.

Seventeen Years

I had known her for seventeen years. 
So many comings and goings, so many meetings, 

so many tetes–a–tetes! 
Surrounding those years, so many dreams, 

so many conjectures, so many hints, 
And then, sometimes, when half asleep, 

the light of the morning star; 
sometimes the scent of the Chameli flower 

in the dusk of a rainy day; 
sometime the tired strains of the Nahabat 

in the last hours of the spring night! 
All this had passed round his mind 

in the course of those seventeen years ! 
And, mingling with it all, she used to call his name. 

The person who responded to this name 
was not merely the creation of God – 

he was created 
out of her seventeen years of knowing him. 

Sometimes in love, sometimes in neglect, 
sometimes in work, sometimes in leisure, 

sometimes in the midst of all, sometimes in privacy 
– thus was he built in the heart of one person. 
After that, seventeen more years had gone by. 
But those days and nights are no longer strung 

together by the binding thread of that name – they 
lie scattered. Therefore the days ask me daily : 

‘Who shall call us together 
and surround us with her presence! ’ 

I can give no answer – I pause and ponder. 
But they, flying away with the wind, say : 

‘We go searching.’ 
‘Whom?’ They know not whom. 

So they wander hither and thither. 
Like aimless clouds, they sail across the sea of 

darkness, and I can no longer see them.

સતેિો બછિ - લલલપકા–1922 

English translation by Aurobindo Bose.
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વાદવળ્યો દદવસ

િોજ વયસત છુ ંપ્રવૃ.લત્તમાં અને ચોમેિ છ ેજનમેદની. 
િોજ મને લાગે છ ેક ેિોલજદંા કામમાં અને જનસંપકતુમાં, 

કિેવાનું બધું જ કિેવાઈ ગયું છ ે– કાંઈ જ બાકી નથી. 

જ ેઅંતિતમમાં કિેવાયા લવના િહ્ું છ,ે 
તેને સમજવાની કોઈને ફુિસદ નથી. 

આજ ેસવાિે આકાશમાં છવાયા છ ેવાદળોના ટોળા. 
આજ ેપ્ણ કામ ઘણં છ ેઅને માિી આગળપાછળ ઘ્ણાં મા્ણસો છ.ે 

પ્ણ મને લાગે છ ેક ેજ ેમાિા મનમાં છ,ે                                      
તેને દુલનયા સામે િંુ વયકત નિીં કિી શકુ.ં 

મા્ણસે પાિ કયાતુ છ ેમિાસાગિ, સિ કયાાં છ ેપવતુત લશખિ, 
ખોદીને ઊંડ ેસુધી, ચોિીને િતન, મલ્ણ, લાવયો છ ેતેને ધિતી પિ. 

પ્ણ ખુલીને નીકળવા દેવો એના અંતિતમના અવાજને – 
તે એ કયાિે ય નિીં કિી શક.ે 

આજ ેઆ વાદળછાયી પિોઢ,ે સાંભળી િિંુ છુ ંમાિા અંતિતમના 
અવાજને, બંધ દિવાજાની સાંકળ ખખડાવતા. 

િંુ લવચારં છુ,ં િંુ શું કરં?

 (આગળ)

 

A Cloudy Day
Each day is filled with work and all around me 

there are crowds of people. 
Daily I feel that in the day’s work, 

in the day’s intercourse with people, 
all that there is to say has been said – 

nothing more remains. 
One has no time to become aware of 

what remains unsaid deep down in one’s heart. 
This morning 

the sky is heavy with mass upon mass of clouds. 
Even today work lies ahead, 
and men are all about me. 

But I feel that what is within me 
cannot be completely uttered 

to the world outside. 
Man has crossed the oceans, 

climbed the mountains; 
digging down into the depths of the netherworld, 

he has stolen gems and precious stones 
and brought them to the surface; 

but to reveal completely the inmost utterance of his heart, 
this he can never accomplish. 
Today, in the cloudy dawn, 

I hear that inner utterance                                     shaking 
the chains of the barred door. 
I wonder : What am I to do?

(continued) 
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આ કો્ણ છ ે

જનેા સાદે માિો અવાજ પ્રવૃલત્તની દીવાલ કૂદીને 

િાથમાં બંદીશનો દીવો લઈને એના લપ્રય જગતને મળવા જઈ િહ્ો છ?ે

કો્ણ છ ેએ જનેી નજિ માત્રથી માિી લવખિાયેલી વેદના 

એકાએક એકત્ર થશે એક પૂ્ણાતુનંદની માળામાં 

અને પ્રગટશે એક જયોતમાં? 

જ ેમને જોતાવેંત જ છડે ેસાચી િાલગલ્ણ 

તેને જ આપીશ િંુ માિો ઉપિાિ. 
િસતાના કયા વળાંક ેતે માિી િાિ જોતી િશે – 

એ લભષિુક, જ ેમારં સવતુસવ લઈ જશે? 

માિા અંતિતમની વેદના, પિેિીને તેના વાઘા – ભગવા િંગના – 

નીકળી પડી છ ેખુલ્ા િસતે – માિી પ્રવૃલત્તની સીમાપાિના િસતે – કાંપતી માિા 

અંતિના અજ્ાત લપ્રયતમના સપંદને.

Who is there at whose call my utterance, 
scaling the barriers of my work, 
with lamp of melody in hand, 

shall set out to meet the universe it loves? 

Who is there 
at whose glance all my scattered sorrow 

will be suddenly gathered 
into a garland of perfect joy 
and kindled in one flame? 

Only to her, who looking at me 
strikes the right melody, can I bring my gifts. 

At what turn of the road is she waiting for me – that 
mendicant who will take away all I possess? 

The sorrow of my inner sanctuary 
has put on her robes dyed in ochre 
and wants to take to the open road, 

the road that leads 
beyond the confines of my work, 

trembling with, 
the tread of the unknown beloved of my heart.

મેઘલા રદને - લલલપકા–1922 

English translation by Aurobindo Bose
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ફૂલોની આ આગ ભડકતી નીલાકાશે. 
જયોત એક સુવાસની ઊગતી વસંતે. 

છતેિાતું આકાશ, માનતું સૂયતુ તયાં છ ેબંદી. 
કદાચ ધિતીમાં એ શોધતો સંભોગી, 

તેથી િાઈના ખેતિે ઊગયું તે ફૂલોના રૂપે.

એ છ ેમાિી વેદના, જ ેઅથડાતી નીલાકાશે. 
ઊગયા છ ેશબદો માિા વષયો જૂના વકતવયને. 

માિા કોઈ ખોવાયેલા ફાગ્ણના પવનના ઝપાટાનું 
પુનિાગમન લવના કાિ્ણે. 

કદાચ ઝંખતો તેનો સંભોગ આ ફાગ્ણે 
અને તેથી િાઈના ખેતિે ઊગયો તે મોજાના રૂપે.

A fire of flowers has hit the horizon. 
a flame of fragrance in springtime has risen. 

The sky is cozened, 
thinks the sun’s there imprisoned. 

Perhaps in the earth it seeks its consummation 
and so as flowers in a mustard field has risen. 

It is my ache that’s hit the blue horizon. 
What I’ve wished to say for years has risen. 

From some lost Phagun of mine a gusty wind 
has returned with its unreason. 

This Phagun, maybe, it seeks its consummation 
and so as waves in a mustard field has risen.

1922? 

Songs–12 

English translation by Ketaki Kushari Dyson
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–64–

મને માિી મા યાદ નથી. 
કોઈ વાિ િમતા િમતા જા્ણે માિા િમકડામાંથી 

એક ગીત ગુંજી ઉઠ ેછ.ે 
–એ જ ગીત, જ ેમા મને ઘોરડયામાં િીંચોળતા ગાતી િતી.

મને માિી મા યાદ નથી. 
પ્ણ શ્ાવ્ણની વિેલી સવાિે 

પારિજાતની સુગંધ િવામાં વિેતી િોય છ ેતયાિે, 
મંરદિમાંથી આવતી પ્રભાતની પૂજાની સુગંધમાં 

મને માની સુવાસ આવે છ.ે

મને માિી મા યાદ નથી. 
પ્ણ જયાિે િંુ બાિીની બિાિ, દૂિ દૂિ આકાશમાં નજિ દોડાવું છુ,ં તયાિે 

મને લાગે છ ેક ેમાિા મોં પિ ઠિેલી માની શ્સથિ નજિ, 
આખા યે આકાશમાં ફેલાયેલી છ.ે

Poems 
–64–

I cannot remember my mother, 
only sometime in the midst of play 

a tune seems to hover over my playthings, 
the tune of some song that she used to hum 

while rocking my cradle.

I cannot remember my mother, 
but when in the early autumn morning 

the smell of the shiuli flowers floats in the air, 
the scent of the morning service in the temple 

comes to me as scent of my mother. 
I cannot remember my mother,

only when from my bedroom window 
I send my eyes into the blue of the distant sky, 

I feel that the stillness of my mother’s gaze on my face 
has spread all over the sky.

મને પડા 

લશશુ ભોલાનાથ–1922 
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–65–

મા, તું મને પૂછ ેછ ેને ક ેમને કયાં જવાનું મન છ?ે 
તો સાંભળ, િંુ સૌથી પિેલા, તાિી પાસે કયાંથી આવયો? 

–માિે તયાં જવું છ.ે 
પ્ણ મને તો એ જગા યાદ પ્ણ નથી.

માિી મૂંઝવ્ણ જોઈ, લપતા િસે છ ેઅને કિે છ,ે 
‘સાંજના તાિાના પ્રદેશમાં, વાદળોની પાિ એ જગા છ’ે 

પ્ણ તાિી પાસે મેં સાંભળ્ું છ ેક ે
ધિતીના પેટાળમાં, જયાંથી ફૂલો સૂયતુને શોધવા નીકળે છ,ે 

તયાં એ જગા છ.ે 
તો વળી માશી કિે છ ેક,ે 

‘એ જગા, ન દેખાય તેમ દરિયાના તલળયે, 
અનેક િતનો સંતાડીને બેઠી છ.ે’ 

ભાઈ માિા વાળ ખેંચીને કિે છ ેક,ે 
‘મૂખતુ, તને કયાંથી મળશે એ જગા, 
એ તો િવામાં ઓગળી ગઈ છ.ે’ 

તમને બધાંને સાંભળીને મને તો લાગે છ ેક ેએ જગા બધે જ છ.ે 
ફકત માિા માસતિ માથું ધૂ્ણાવતા કિે છ ેક,ે 

‘એ કયાં યે નથી.’

Poems 
–65–

You ask me, mother, where I most wish to go. 
It is there from where I first came to you. 

But I never can remember the place. 
My father smiles at my trouble and says, 

“It is beyond the clouds in the land of the evening star.” 
But I hear from you, 

it is deep in the bosom of the earth, 
from where the flowers come away seeking the sun. 

“That land lies unseen,” 
my auntie says, 

“in the bottom of the sea, 
hiding all the precious gems in its store.” 

My brother pulls my hair and says, 
“How can you find it, you stupid one, 

for it is mingled in the air.” 
It must be everywhere, it seems to me, 

when I listen to you all. 
Only my school–master shakes his head and says– 

“It is nowhere.”

સંગસાઈ 

લશશુ ભોલાનાથ–1922
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67

જયોત અને જીવનના જગતમાં જોઈને મારં સથાન, 
િૈયે માિે ઊભિાતું આચિયતુનું ગાન. 

અસીમ સમયના લયે િીંચતા સજતુનનો તાલ ધબકતો માિી ધડકને, 

અિણય પયતુટને તૃ્ણની નજાકત ને સિજ પુષપનું સૌંદયતુ ધિી ધયાને, 
જોઈને ઉત્તમનો ઉપિાિ િઝળતો િજક્ણે, 

િૈયું મારં ઉભિાતું આચિયતુ ગાને. 
જ્ાનથી પિ, છ ેજ ેસતય, તેન ે

જોયું છ ેમેં, સાંભળ્ું છ ેમેં, ને જીવયો છુ ંિંુ, 
જ્ાતના ઊંડા્ણમાં અનુભવતો િંુ, 

ને ઊભિાતું મારં િૈયું આચિયષે ને ગાઈ ઊઠતો િંુ.

Poems                                                   
–67–

My heart sings at the wonder of my place 
in this world of light and life; 

at the feel in my pulse of the rhythm of creation 
cadenced by the swing of the endless time. 

I feel the tenderness of the grass in my forest walk, 
the wayside flowers startle me: 

that the gifts of the infinite are strewn in the dust 
wakens my song in wonder. 

I have seen, have heard, have lived; 
in the depth of the known have felt the truth 

that exceed all knowledge 
which fills my heart with wonder and I sing.

આકાશ ભિા સૂયતુ તાિા 

પ્રબારિલન–1925
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આજ ેિાત્રે લષિ નષિત્રોમાં પ્રજજવલલત જવાળા, 
અલનદ્રાના આકાશ તળે. 

આ ભવય આકાશનો ચંદિવો, મસત પ્રકાશના નશે. 
બીજા કોઈ યુગમાં િતો િંુ એનો અલતલથ. 

પ્ણ મન મારં તયાં માનતું નથી. 
નીકળી પડ્ો િંુ સમયના સાગિની પાિ, અલનદ્રાના આકાશ તળે. 
આ આપ્ણી ધિતી પિે, મીઠી, મીઠી વાતો જળ અને સથળ વચચે. 

ફૂલોનાં િંગીન ટપકાં ઘાસ પિે, 
પ્રકાશ અને અંધકાિ તેમનાં અિણયનાં બંધને. 

મને ગમતું અિીં, ખૂબ ગમતું અિીં, ક ેલવચાિતો િિી જાઊં અિીં, 
ને વીતાવું સમય િમત મિીં, 

આ આપ્ણી િરિયાળી ધિતી પિે.

Tonight the fire–flames burn in a million stars 
beneath a sky without sleep. 

That grand marquee of heaven, drunk on light – 
there was I once a guest, in another age. 

But my mind – my mind wouldn’t settle there. 
So I sailed away across the ocean of time 

beneath a sky without sleep. 
Such dulcet whispers between land and water 

in this green earth of ours. 
Floral pigments dappling the grass, 

light and darkness in their sylvan clasp. 
I liked it here – yes, I liked it so much here 

that I thought I’d stay and spend my days in play 
in this green earth of ours.

આજ તાિાય તાિાય દીપ્ત લશખાિ અશ્ગ્ન જવલે 

પ્રબારિની–1925 

English translation by Ketaki Khushari Dyson 
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–68–

તમાિે માટ ેમેં િેડલેો માિા ગીતોનો આસવ તમે પીધો છ ે

અને માિા સવપનના ગૂંથેલા િાિનો સવીકાિ કયયો છ.ે 
વેિાનમાં લવચિતા માિા િૈયાને સપશતુતી વેદના એ તમાિો જ સપશતુ છ.ે 
રદવસના અંતે, જયાિે અંલતમ મૌનમાં િંુ ચૂપચાપ લવદાય લઈશ. તયાિે 

પાછળ સચવાશે માિો અવાજ, 
શિદના પ્રકાશમાં અને ઘનશયામ વાદળોમાં, 

અને કિેશે ક ેઆપ્ણે મળ્ા િતા.

Poems 
–68–

You have drunk the draught of songs 
that I poured for you, 

and accepted the garland of my woven dreams. 
My heart straying in the wilderness 

was ever touched by the pain that was your own touch. 
When my days are done, 

my leave–taking hushed in a final silence, 
my voice will linger in the autumn light 

and rain–laden clouds 
with the message that we had met.

આમાિ ઢાલા ગાનેિ ધાિા 

પ્રબારિની–1921
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અવતવથ

સન્નાિી, તમાિાથી સભિ છ ેઆ માિા દેશવટાના રદવસો, 
એક પિદેશી મુસાફિને બનાવયો છ ેપોતાનો, તમાિી મીઠાશથી. 

એટલી જ સિળતાથી આ પરિલચત નષિત્રો, 
સવગતુમાંથી ચૂપચાપ શ્સમત કિતા મારં સવાગત કિી િહ્ા છ.ે 

આ બાિીમાં ઊભા િિી િંુ દલષિ્ણનું આકાશ જોઉં છુ.ં 
તયાિે આ તાિાના સંગીતમાંથી માિા આતમામાં એક સંદેશો સિક ેછ,ે 

એક પલવત્ર સંગીત ગાઈ ઊઠ ેછ,ે 
‘અમે જા્ણીએ છીએ ક ેતમે અમાિા છો, જ ેરદવસથી તમે અંધકાિમાંથી 
આ દુલનયામાં આવયા, તયાિથી િંમેશા અમાિા પ્રકાશના અલતલથ છો.’ 

સન્નાિી, તમાિી કર્ણા તાિા જવેી છ.ે 
તમાિી નજિમાંથી એ જ પલવત્ર બંદીશ સંભળાય છ,ે 

‘િંુ જાણં છુ,ં તમે માિાં છો.’ 
િંુ તમાિી ભાષા નથી જા્ણતો પ્ણ તમાિી બંદીશ સાંભળું છુ,ં 

‘કલવ, માિા પ્રેમના અલતલથ, માિા શાશ્વત અલતલથ.’

Guest

Lady, you have filled these exile days of mine 
with sweetness, 

made a foreign traveller your own 
as easily as these unfamiliar stars, 

quietly, coolly smiling from heaven, 
have likewise given me welcome. 

When I stood at this window 
and stared at the southern sky, 

a message seemed to slide into my soul 
from the harmony of the stars, a solemn music that 
said, ‘We know you are ours – Guest of our light 
from the day you passed from darkness into the 

world, always our guest.’ 
Lady, your kindness is a star, 

the same solemn tune in your gance seems to say, 
‘I know you are mine.’ 

I do not know your language, but I hear your melody 
‘Poet, guest of my love, my guest eternally.’

અલતલથ – ૧૫.૧૧.૧૯૨૪ 
પૂિબી – ૧૯૨૫ 

English translation by William Radice
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–74–

તે આવી અને મીઠુ ંશ્સમત–કુસુમ આપી ગઈ 
ને બદલામાં મારં વેદનાનું ફળ લેતી ગઈ. 

–અને તાળી પાડી કિેતી ગઈ, 
‘િંુ જીતી ગઈ, ભાઈ, જીતી ગઈ.’

બપોિ પડી અને આકાશેથી અશ્ગ્નવષાતુ થઈ. 
સાંજ પડ ેજોયું, તો ગયાં િતાં બધાં ફૂલ કિમાઈ.

Poems 
–74–

She left me her flower of smile 
taking my fruit of pain. 

She clapped her hands and said, 
she had won. 

The noon had eyes like the mad, 
red thirst raged in the sky. 

I opened the basket and found 
the flower dead.

બદલ 

પૂિબી–1925
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અંતદહ્થતા

દીવો બૂઝાતા, બંધ બાિ્ણે, િતો િંુ એકલો, િાલત્રના અંધકાિમાં, 
લાગયું મને, ઊભું છ ેકોઈ, બાિ્ણાની બિાિ, િાલત્રના અંધકાિમાં. 

ભ્ણકાિા પગિવના, િાલત્રના સન્નાટામાં િ્ણકાિ કકં્ણના. 
ષિ્ણભિ થયું, ઊઠીને ખોલું િંુ બાિણં, 
પળમાત્રમાં લનદ્રાધીન ને ભૂલાયું બાિણં. 

પછી ઝબકીને ફિી જાગતાં, પડ્ો, પડ્ો િંુ લવચાિતો, 
આ એકાકી િાતે, િજી પ્ણ િશે કોઈ અજનબી બાિ્ણાની બિાિ બેઠો? 

િંુ સવગત બબડતો – ‘સવપન માત્ર આ તો.’ 
િાતની નીિવ શાંલતમાં, માિી બાિીમાંથી દેખાતા, 
સવગતુની વચચેથી સપ્તલષતુના તાિા મને બોલાવતા. 

િંુ કિી િિેતો માિી જાતને, 
‘સળગાવ દીવો, પથાિીમાંથી ઊઠીને.’ 

પ્ણ પડી િહ્ો િંુ લનચિેતન, દીવો િહ્ો જયોતિીન, 
વાગતો િહ્ો સમયનો ઘંટ ને િહ્ું બાિણં બંધ. 

એકાએક દલષિ્ણમાંથી આવયો પવન, 
વનિાજીમાં ઊભિાતા આનંદનાં સપંદન. 

પાંદડામાં થતો સળવળાટ, જા્ણે કિતું કોઈ ઊંઘમાં બબડાટ. ઘડીકમાં 
સુગંધ જુઈની છવાતી માિી બાિીમાં, 

સપશતુતી માિા અંગે અંગને, ઝબોળતી આનંદમાં. 
પડી િિેતો થોડી વાિ જાગીને, બીડાતી માિી આંખ થાકીને. લવિિની 

િાલત્રમાં સાિેલા આંસુની જમે 
પ્રભાત તાિક થતો પૂવાતુકાશમાં અસત.

(આગળ)

 

THE PHANTOM

When the lamp was out, and the night was dark, 
when the door was shut – and I was lonely, 

there was some one I thought outside the door 
standing in the dark. 

I could hear the steps, it seemed, 
and there came with the night air 

the soft jingle of bracelets. 
For an instant I wished and wondered 

if I should open the door. 
A while after overcome by sleep I forgot. 

Fitfully awake, later, as I lay, 
the thought returned : 

Perhaps some stranger still sat by the door 
this lonely night? 

‘What should it be, but an idle dream,’ 
I said to myself. 

Deep in the silent night from my window 
I saw the seven stars beckoning to me 

out of the mid–heavens. 
‘Why not leave the bed and light the lamp’ 

– I asked myself. 
But I lay there indolent the lamp unlit, 

and the hours passed by while the door remained shut. 
Sudden arose the southern wind sending a thrill 

across the heart of the woodland, 
and the leaves set up a murmur like one talking in sleep. 

Intermittently the fragrant jasmine 
fell across my window as in a swoon, 
touching my whole body with ecstasy. 

For a while I was awake 
until my eyes closed in lassitude. 

Like a tear drop shed in the night of separation, 
the morning star set in the eastern sky.

(continued) 
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માગષે ઊઠતી વૃષિોની એક વેદનાની ચીસ 
અને ઝાકળભીનું ઘાસ થથિતું અસવસથ.                                   
આખિે છોડીને પથાિી, ખોલયું મેં બાિણં, 

ધૂળમાં પડ્ું આ કોનું જુઈના િાિનું નજિાણં? 
તયાં દૂિ સુદૂિ ઘન વનમાં મને આછો આછો દેખાયો 
ગત િાતના અવગ્ણાયેલા અલતલથનો પડછાયો – 
પ્રભાતના સૂયતુના ધુમમસમાં ઓગળતી ભૂતાવળશો.

આજથી િાખીશ િંુ બાિણં ખુલ્ું િાતે, બાિીમાં દીવો માિો બળશે. 
આજથી જાગીશ િંુ આખી િાત, જોતો વનપથ પિ એના પગિવની વાટ. 

આવશે તે ફિી માિા અંતિમાં, એના જુઈના િાિની સુગંધમાં, 
જ ેઆવતી િિી ગત િાતની ભિતીમાં.

All of a sudden I seemed to hear 
a mourning arise In the avenue of acacias, 

and the dew–drenched grass shivered disconsolate. 
When at last I left my bed and opened the door, 

whose garland was it of fragrant jasmine 
that I saw lying in the dust? 

There in the distance, with downcast eyes, 
a shadow in the shadowy forest, 

I saw her, my forlorn visitor of yesternight, 
vanish like a Phantom in the mist of the morning sun. 

From today I shall keep the door open at night. 
My lamp I shall keep burning by the window. 

From today I shall keep a nightlong vigil, awaiting 
the tread of her feet across the woodland path. 

Will she come once again to my heart, even as the 
fragrance of her garland of jasmine which returns 

with the tide of yester night.

Buenos Aires 16 November, 1924 

અંતરિતુતા - પૂિબી 

English translation by Ksitish Roy
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શેર વસંત

આ રદવસ પૂિો થાય તે પિેલાં કિજ ેમાિી ઇચછા પરિપૂ્ણતુ. 
ચાલ, એક છલે્ી વાિ, વી્ણવા વસંતનાં ફૂલ. 
તાિી ડાળી પિ આવનાિ અનેક વસંતમાંથી 
આપજ ેમને એક – સવીકાિજ ેઅિજ માિી. 

આજ સુધી બેધયાન િંુ િતો અને વયથતુ વીતતો સમય િતો. 
ષિ્ણમાં, સાંધયપ્રકાશમાં, વાંચયું મેં તાિી આંખમાં, 

સમીપ છ ેસમય, માિો જવાનો. 
પોતાના ખજાના પિ બેઠલેા કૃપ્ણની જમે 
આતુિતાથી ગ્ણતો િંુ, એક પછી એક 

િિેલા માિા વસંતના રદવસો શેષ. 
ન ગભિા – રદનાન્તે, લવદાયના સમયે, 

નિીં િોય લાંબો લવસામો પુષપસભિ ઉદ્યાને. 
નથી આંસુની અપેષિા તાિી આંખોમાં, 

કરૂ્ણાના ઝાકળમાં માિી યાદોને ઝબોળવા. 
અિે, સાંભળ, ચાલી ન જા, વાિ છ ેિજી સૂયાતુસતને, 

સમય છ ેિજી, થાપ આપવાનો સમયને. 
વનિાજીની ઘટામાંથી સૂયતુને ડોરકયું કિવા દે, 

અને અટકવા દે ષિ્ણભિ તાિા ઘેિા કશેકલાપે. 
તાિા અકાિ્ણ આનંદથી ઊભિાતી િાસયિેલી – 

તેથી ચમકીને દોડતી તળાવને રકનાિે ગાભરૂ લખસકોલી. 

તાિા કાનમાં કિીને લવસમૃત સમિ્ણને 
નિીં િોકુ ંિંુ તાિા ચંચળ ચિ્ણને.

 (આગળ)

THE LAST SPRING
Before this day is done grant me my wish : 

Let us go gathering spring flowers for the last time. 
Out of many a spring that are yet to visit your 

bower, give me one – I implored. 
All this while I paid no heed to the time 

that is lost and gone in vain. 
In a flash of a twilight I have now read in your eyes 

my time is near and I must go. 
So, eagerly anxious I count one by one, 

like a miser with his hoard 
the last few days of spring left to me. 
Have no fear; I shall not linger long 

in be bloom of your garden, 
when time comes for parting at the day’s end. 

I shall not look for tears in your eyes 
to bathe my memory in the dew of pity, 

Ah! listen to me, do not go. 
The sun is yet to set. 

We can afford time to delude time– be not afraid. 
Let the afternoon sun look through the foliage 

and linger for a while 
glistening on the dark stream of your hair. 

Put the timid squirrel by the lake to sudden flight 
by the peal of your laughter gushing forth 

in unheeding joy. 
I shall not seek to slacken your tripping feet 

by whispering forgotten memories into your ear. 

(continued)
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જતી િિેજ ેપછી જો તાિે જવું જ િોય તો. 
પછી રદનાન્તે, માળામાં પાછા ફિતા પંખીગ્ણના કોલાિલે, 

પડલેા પાંદડા પિથી ચાલી જજ ેતું ઊતાવળી ચાલે – 
જમે સાંધય સંગીતના સૂિ આછા અંલતમ, 

ઘેિા થતા અંધકાિે ઓગળશે તાિો આકાિ અને અંતે થશે લવલીન. 
બધું જ છોડીને માિી યાત્રાના િસતે લવચરં િંુ જયાિે, 

િાલત્રના અંધકાિે, બેસજ ેતાિી બાિીએ તયાિે. 

પિેિાવજ ેમને, સવાિે મેં તને આપેલા, 
રદનાન્તે મુિઝાયેલા, ફૂલની માળા. 
એ જ િશે, શ્ેષ્ઠ, અંલતમ ઉપિાિ, 

લવદાયના તાિા નમસકાિ.

Go away, thereafter, if go you must, 
trampling on fallen leaves in your hasty tread, 

while the homing birds 
make the close of the day clamorous with their cry. 

In the deepening darkness, 
your distant figure will recede 

and then fade away 
like the last faint notes of the even–song. . 

When the night darkens sit by your window 
as I walk past the road on my onward journey 

leaving all behind. 
If it pleases you, throw out to me the flowers 

I gave you in the morning now wilted at the day’s end. 
That will be the last and crowning gift, 

your greetings of farewell.

Buenos Aires 

21 November, I924 

શેષ બસંત - પૂિબી 

English translation by Ksitish Roy.
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હાડવપંજર

તયા,ં િસતાની બાજુમા,ં મદેાનમા,ં પડંુ્ છ ેએક પ્રા્ણીનુ ંિાડલપજંિ ઘાસ પિ. 
એ જ ઘાસ, જ ેએક વખત એને આપતું િતું પોષ્ણ અને આિામ. 

સૂયતુના તડકાથી સફેદ થયેલા િાડકા પડ્ા છ ેઢગલામાં 
અને સમય બોલે છ ેશુષક અટ્ટિાસયમાં. 
જા્ણે આંગળી ચીંધતું મોત કિી િહ્ું છ,ે 

‘તાિો પ્ણ અંત આમ જ પ્રા્ણીની જમે જ, 
કોઈ જ ભેદભાવ લવના – જયાિે તાિો જીવનનો આસવ ખાલી થશે 

તયાિે તૂટલેું પાત્ર આમ જ ધૂળમાં પડી િિેશે.’ 
િંુ બોલી ઊઠો, 

‘મોત, નથી િંુ માનતો, તાિા કટાષિમય, પોકળ શબદો. 
યાત્રાના અંતે સાવ િંક બને તેવું જીવન મારં નથી, 

ક ેજ ેરદવસના અંતે િિેવા ખાવાનું ઋ્ણ ચૂકવે પોકળ અશ્સથથી. 

જ ેબધું મેં લવચાયુાં, જાણયું, બોલયું અને સાંભળ્ું કાનથી, 
જ ેબધું ઊભિાયું માિા ગીતોમાં, 

તે નથી સમાયું એ જીવનમાં, જ ેબંધાયું છ ેમોતથી. 

જ ેમન ેમળંુ્ છ ેઅન ેજ ેમેં આપયંુ છ,ે તનેુ ંમાપ આ મતૃયુલોકમા ંકયા ંમળશ?ે 

ઘ્ણીવાિ, માિા મનનું નૃતય ગયું છ ેજીવન–મૃતયુની પાિ,                  
જયાં છ ેસૌંદયતુ સનાતન, શાશ્વત, –શું અટકશે એ આ િાડકાની સિિદે? 

મારં સાચું અશ્સતતવ નથી સમાયું આ િાડમાંસના પાંજિે 
નથી એ ઘસાતું સમયના પાદપ્રિાિે, નથી એનું દારિદ્રય ધૂળના િજક્ણે. 

કમળના લવકસેલા આકાિમાંથી મેં કયુાં છ.ે મધુપાન લનિાકાિનું, 
વેદનાના િાદતુમાં મળ્ું છ ેમને પ્રલતષ્ઠાન આનંદનું, 

માિા અંતિતમે સંભળાય છ ેગાન શાશ્વત નીિવનું ખાલી,              
અંધાિા અવકાશે જોયું છ ેમેં પ્રયા્ણ તાિકગ્ણનું 
ના, ના, નથી િંુ સજતુક નો એક તુક્ો, ક ેટુચકો, 

ક ેનથી િંુ અઢળક સમૃલદ્ધથી િચાયેલ ભવય પ્રલય.’

Skeleton
There on the plain, on the way–side, 

an animal’s skeleton is lying on the grass, 
the same grass that had once given it strength and gentle rest. 

They lie, bleached bones in a heap, 
time’s loud dry laughter, 

like death pointing its finger, insinuating: 
Where the beast ends, there you end as well; 

there’s no distinction; 
in your case too, when life’s wine’s been drained, 
the broken cup will be left like that in the dust. 

I said: Death, I don’t believe what you say mocking of emptiness. 
My life’s not the sort that becomes a total pauper                  

at its journey’s end, 
that at the end of the day pays with hollow bones 

its last bill of board and bed. 
All that I’ve thought and known, spoken, heard with my ears, 

all that has burst from me in sudden songs 
were not contained in a life hemmed by death. 
What I’ve received and what I’ve given back – 

on this earth of mortals where can that be measured? 
Many a time has my mind’s dance 

transcended life and death, 
and gone where beauty lives eternally. 

Can it then stop for ever at the boundary of bones? 
My true identity cannot be measured by flesh. 

The hours and minutes don’t wear it out by their 
kicks, nor does the wayside dust pauperise it. 

For in the lotus of manifest form 
I’ve drunk the honey of the formless, 

in that bosom of suffering found the dwelling of joy, 
heard within me the voice of eternal silence, 

seen the way of stars through the dark empty spaces. 
No, I’m not a big joke of the Creator, 

not a grand holocaust built with infinite riches.

કકંાલ - પૂિબી–1925 English translation by Ketaki Kushari Dyson
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આજ ેમગ્ન છુ ંિંુ આ બધા કાિભાિમાં, જ ેકાંઈ અશકય નથી. 
જગતના રિતમાં ફિતો ફરં છુ ંઆખા લવશ્વમાં. 

વધતી ચાલી છ ેસાથીઓની ભીડ અને લખાપટ્ટી 
–અનેક ભાષામાં વાદલવવાદ અને તડજોડ,                                     
ક્મે ક્મે ગૂંથાતી જાળ અને ગાંઠ પિ ગાંઠ, 

બંધાતા ખંડ પિ ખંડ અને મંડાતી ઈંટ પિ ઈંટ. 
કીલતતુના કોઈ કિતું વખા્ણ તો કોઈ ફેિવતું મોં. 
લવશ્વાસથી કોઈ આવે પાસે ને કોઈ કિે છ ેશંકા. 

થોડી સાચી તો થોડી ખોટી – ભેગી થતી સામગ્ી, 
આખિે એમાંથી કાંઈ ને કાંઈ ઊભું તો થાય છ.ે

પ્ણ આ બધી નાની આશા અતયંત કરૂ્ણ છ.ે 
સાંભળતા લાગતી સિજ પ્ણ સિેલી જિા ય નિીં.                       

ગીતમાં, સૂિમાં, ગંધમાં ભળેલું એક સુખ, 
વ્ુષિની છાયામાં સવપનદશતુન, અવકાશનો નશો – 
મનમાં િતું ક ેઆટલું તો ધાિતાં જ મળી જશે. 

જયાિે ઇચછા કિી તયાિે જોયું તો ચંચલા કયાં ય નથી! 
લનિાકાિ, અપાિ વિાળની વચચે, કમિ કસીને જયાિે,                     

લવધાતાએ સૃશ્ટિનું સજ તુન કયુાં તયાિે આકાશ કપંી ઊઠુ ં

અને આરદયુગના પરિશ્મે ઊંચા પિાડ થયા 
અને યુગયુગના સવપનને અંતે લવધાતા પિેલો પુષપગુચછ પામયા. 

ઘ્ણા રદવસથી એક આશા િતી – ધિ્ણીના એક ખૂ્ણ ેજમે ફાવે તમે િિીશ. 
ધન નિીં, માન નિીં, માત્ર એક ઘિની આશા.

(આગળ)

Hope

Getting involved in all these projects, 
which are not all that difficult. 

Travel all over the globe in the interest of mankind. 
The crowd of colleagues swells. 

Articles to read and write are numerous. 
Discussions in languages innumerable, 

controversies and compromises innumerable. 
Step by step, knot over knot and the web is woven. 

A brick is laid over another 
and a mansion is built after another. 
Some appreciate fame, others don’t. 

Some come near with faith and others doubt. 
Some genuine, some fake – items are collected 

and something or the other is created. 
But all these small aspirations are indeed sad. 
They appear simple but simple they are not. 

A little happiness – 
in songs, in notes, mixed with the fragrance of 

flowers, dreaming in the shade of a tree, 
intoxication of oblivion– 

I thought all this would be mine for asking. 
But only when I wished for them did I realize 

that there is no glimpse of this ever–flitting! 
Amidst formless and endless vapours 

with sky rendering efforts, 
when the universe was created, 

with the efforts of initial eons, the mountains grew 
tall, and after dreams of eons, 

the first bunch of flowers was delivered. 
For many days I had aspired, 

that in a corner of this earth, I’ll live in my own way. 
No wealth, no fame, only a home, I had aspired for.

(continued) 
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ઝાડની ઘેિી છાયા, નદીની ધાિા, ગોિજટા્ણે દેખાય સાંજના તાિા, 
બાિીની પાસે ચમેલીની સુવાસ, 

સવાિે નદીની પેલી પાિ પ્રભાતનો પિેલો પ્રકાશ – 
આ બધાંને ઘેિીને જીવનમાં કદી િાસય, કદી રૂદન ભિી દેશે. 

ધન નિીં, માન નિીં, માત્ર એક ઘિની આશા. 
ઘ્ણા રદવસથી મને એક આશા િતી – 
િૈયાના ધયાનને મળે એક સંપૂ્ણતુ વા્ણી. 

ધન નિીં, માન નિીં, માત્ર પોતાની ભાષાની આશા. 
આથમતો સૂયતુ જમે વાદળે, વાદળે 

કલપનાના અંલતમ િંગે સમાશ્પ્તની છલબ આંક ેછ ે
તેમ માિો સવપનલોક પ્રકાશ અને છાયાથી, િંગ અને િસથી, 

એવી જ માયાથી િચીશ. 
આ બધાંને ઘેિીને જીવનમાં કદી િાસય, કદી રૂદન ભિી દેશે. 

ધન નિીં, માન નિીં, માત્ર ધયાનની ભાષાની આશા. 
ઘ્ણા રદવસથી મને એક આશા િતી– 

પ્રા્ણની ગંભીિ ષિુધા, પામે તેની અંલતમ સુધા. 
ધન નિીં, માન નિીં, થોડા પ્રેમની આશા. 

મન મૂકીને નામ લઈને બોલાવવું, 
અકાિ્ણ પાસે આવીને િાથમાં િાથ પિોવવો, 

દૂિ જઈને એકલા બેસી મનમાંને મનમાં એને યાદ કિવું, 
પાસે આવતાં બે આંખોનું વા્ણીસભિ ચમકવું, 

આ બધાંને ઘેિીને જીવનમાં કદી િાસય, કદી રૂદન ભિી દેશે.                  
ધન નિીં, માન નિીં, માત્ર પ્રેમની આશા.

Cool shade of a tree, a flowing river, 
at sundown, view of evening star from my window, 

fragrance of chameli from my window, 
first rays of sun on the other side of river. 

Amidst the caresses of all this, 
a few days of my life will be filled with sobs and 

smiles. No wealth, no fame, only a home, I had aspired for. 
For many days I had aspired for 

a complete language for my heart. 
No wealth, no fame, only a language of my own, 

I had aspired for. 
As the setting sun paints with the colours of 
imagination, a picture of end on every cloud, 

in my play, I would create my own dreamworld 
with light and shade, colour and nectar. 

Amidst caresses of all this, 
a few days of my life will be filled with smiles and 

sobs. No wealth, no fame, 
only a language of my own I had aspired for. 
For many days I had aspired for your nectar 

to quench the thirst of my soul. 
No wealth, no fame, only a little love, I had aspired 

for. Call one in a melody from the heart, 
holding hands without reason, 

sitting alone and thinking of one while going away, 
coming back with a live gleam in one’s eyes. 

Amidst caresses of all this, 
a few days of my life will be filled with smiles and sobs. 

No wealth, no fame, only love, I had aspired for.

આશા–19–10–24 

પૂિબી–1925, English version by Shailesh Parekh
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કૃતજ્ઞતા

જયાિે તેં ભીની આંખે માિા ચિેિા સામે જોયું, 
‘િંુ ભૂલી નિીં જાઉં’, એમ મેં કહ્ું. 

જો િંુ ભૂલયો િોઉં, તો મને માફ કિજ.ે 
આ તો કટેલા યે રદવસ પિેલાંની વાત છ.ે 

એ રદવસના ચુંબન પછી  
કટેલી યે વસંતની પુષપ પાંખડીના ઢગલા વેિાઈને વીલાયા, 

કટેલી યે બપોિના પાિેવાના ઘુઘવાટથી થાકલેી લનદ્રા આવીને ગઈ. 

તાિા શયામ નયનની નજિે માિી ચેતના પિ પડ્ો િતો 
પ્રેમનો પ્રથમ શબદ– કટેલો શિમાળ, કટેલો ષિુબધ! તાિા િૈયાના િસતાષિિ 

પિ ચંચળ પ્રકાશ અને પડછાયા વીંઝતા તેમનો વીંઝ્ણો. 
કટેલી યે સંધયા છાંટી ગઈ સુવ્ણતુ લવસમિ્ણ, 

કટેલી યે િાતો મૂકતી ગઈ આડીઅવળી આછી િેખામાં સવપનલેખન, 
પસાિ થતી પળ, મૂકતી જતી આગવી લલલપ મન પિ, 

જા્ણે બેધયાન બાળકના બેડોળ લીટા 
એકબીજા પિ ગૂંથતા જાગિ્ણની જાળ. 

જો આ ફાગ્ણમાં ભૂલથી આગલા એ ફાગ્ણનો સંદેશ ભૂલું, 
જો દુ:ખના દીવાની જયોત ચૂપચાપ બુઝાય, તો મને ષિમા કિજ.ે 

િંુ તો જાણં જ છુ ંક ેતાિા અશ્સતતવને કાિ્ણે જ 
એકદા માિા જીવનમાં પાકલેો ગીતનો મોલ િજી યે ઊતિે છ,ે 
એકદા તાિી આંખોના પ્રકાશે વગાડલેી વી્ણામાં છડેાયા િતા               

સૂયતુપ્રકાશના અંતિતમ સૂિ. 
ભલે લવદાય થયો તાિો સપશતુ, મૂકતો ગયો એ માિે િૈયે પાિસ જ ે

કિાવતો િજી મને સૃશ્ટિનું સનાતન દશતુન, 
કિાવતો મને સંપૂ્ણતુ આનંદનું પાન. 

માિા લવસમિ્ણ માટ ેષિમા કિ.

(આગળ)

Gratittude
‘I won’t forget,’ I had said, 

when your moist eyes had silently gazed at my face. 
Forgive me if I did forget. 

Ah, that was such along time ago! 
On that day’s kiss so many madhabi petals 
of early spring fell in layers and withered, 

so many times noon’s dove–cooings pressed weary 
sleep, going and returning. 

Your black eyes’ gaze had written on my spirit 
that letter of love, so shy, so nervous! 

On that autograph of your heart 
restless lights and shadows 

have through the hours waved their brush–strokes, 
so many evenings have splashed golden oblivion, 

so many nights have left their own dream–writings 
in crisscrosses of faint lines, covering it quite. 

Each minute, second going by 
leaves its souvenir–script upon the mind, 

like the deformed doodlings of a heedless boy, 
each obscuring the other, weaving amnesia’s net. 

If this Phalgun I have perchance forgotten 
the message of that earlier Phalgun, 

if the flame has silently died on grief’s lamp, 
forgive me then.Yet I know, because you had once appeared, 

harvests of song had ripened in my life, which 
continue; once the light of your eyes had played its vina, 

wringing the innermost notes from sunlight itself. 
Gone is your touch, 

but what a touchstone you have left within my 
heart, which shows me still, at times, 

the undying panorama of this universe, 
makes me drink causeless joy’s full cup.                     

Forgive my oblivion.

(continued)
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િંુ જાણં છુ ંક ેતેં એક રદવસ મને તાિા હૃદયમાં નોતયયો િતો 
અને માટ ેજ િંુ માિા નસીબને માફ કરં છુ,ં 

ભૂલીને માિી મુશકલેી, માિા દુ:ખભયાતુ રદવસો, 
માિા તૃષાતતુ િોઠથી ઝૂંટવાયેલું પાત્ર, તેનું છતેિામણં શ્સમત, 
માિા લવશ્વાસનો ગેિલાભ, રકનાિે આવીને ડૂબેલી માિી નૌકા 

–બધું જ ભૂલીને માફ કરં છુ.ં 
તું િવે નથી, તાિા આવવાની કોઈ જ આશા નથી.                      

તાિા લસંદૂિથી ખિઙાયેલી સંધયા ગમગીન છ.ે 
આ ખાલી ઘિમાં સિચિીલવિીન જીવન િસિીન છ.ે 

આ બધું િંુ સવીકારં છુ ંકાિ્ણ ક ેએક વાિ તું અિીં િતી.

I know you had once called me into your heart, 
which is why I myself forgive my own fate, 

forgetting all those miseries, 
those griefs which it has heaped on my days; 

how it has snatched thirst’s water–cup from my 
lips, conned me with smiles, betrayed my confidence, 

suddenly upset my laden ship within sight of shore: 
all I forgive. 

You are no more. You have hopelessly receded. 
Evenings are mournful, 

charged with your smothered vermilion. 
My mateless life in an empty house has no grace. 

All this I accept, and above all, that you were here once.

કૃતજ્ - પૂિબી – ૧૯૨૫
૨.૧૧.૧૯૨૪

English translation by Ketaki Kushari Dyson 
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–1–

એક રદવસ લનદ્રાલવિીન સતબધ િાતે, આવેગના આંદોલનમાં તેં, 

ધીિે, ધીિે, નતલશિે, આંસુભિી આંખે, 

િથેળી માિી ચૂમી ને િળવેથી બોલી, 
‘તમે જો દૂિ જાઓ કદી,                                                   

અસીમ શૂન્યાવકાશના સીમાશૂન્ય બોજથી, 
થશે સમસત જગત મારં, રષિ જા્ણે મરૂભૂલમ. 

આકાશે ફેલાયેલ ગલાલન, િિશે લચત્તની સવતુ શાંલત. 
આનંદિીન, અંધકાિમય ને લન:શબદ શોક – 

એ તો મિ્ણથી ય બદતિ મોત.’

–2–

સાંભળીને વાત તાિી, મુખ તારં છાતીસિસું આ્ણી, કહ્ું િતું                 
ધીિે, ધીિે, તાિા કાને, 

‘ચાલી જશે જો તું દુિે, સુદૂિે, ચમકશે વેદના–લવદ્યુત તાિા સૂિે, 

ચોંકશે મારં લચત્ત િોજ, િોજ એના ચમકાિે. 
ખેલશે એના લવલચત્ર ખેલ, લવિિ માિા અંતિતમે ને આંખે. 

દૂિ માિાથી જઈને વિાલી, 
શોધશે તું જયાિે માિા મમતુનું લનકટતમ દ્ાિ, 

િશે માિા જગત પિ તાિો પૂ્ણતુ, પિમ અલધકાિ.’

 (આગળ)

–1–
On one sleepless and still night, 

in a fit of passion, you kissed my palm 
with head bent low and tears in your eyes 

(and whispered:) 
“If you are far removed from me, 

with infinite weight of endless vaccum. 
my world shall be dry as desert. 

Indifference, spread all over the sky, 
will rob my heart of all its peace. 
The dark, still and joyless pathos 

is a death worse than death.”

–2–

Hearing your words, I pulled your face to my chest 
and whispered in your ears, 

“If you go far away, your notes of pain 
will flash in my songs like lightening 

and my heart will startle with each flash. 
Separation will play its own strange tricks 

on my eyes and heart. 
Dear, when you will find out 

the nearest door to my innermost sanctum, 
from far away, 

you would have established 
your absolute right over my world.”

(continued) 
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–3–

એકબીજાના કાનમાં કિેલી એ છાની વા્ણી, 
ગગનમાં ચમકતા સપ્તલષતુએ સાંભળી લીધી. 
િજનીગંધાના વનમાં વિી ગઈ ધાિા એની. 

તયાિ પછી ચૂપચાપ ચાલી આવયો મૃતયુરૂપ લવચછદે. 
અંત એ દ્રશય, શ્ાવયનો, સપશતુિીન અનંતમાં ન િહ્ો વા્ણીનો દેિ. 
ભલે વયથામય, પ્ણ નથી શૂન્ય આ અશ્ગ્નબાષપ સભિ ગગન. 

એકાકી િંુ, અશ્ગ્નદીપ્ત ગીતથી સજીતુ િહ્ો સવપન ભુવન.

(14.3.2000)

–3–
This secret conversation between the two 

was overheard by Saptarshi in the sky. 
Slowly, the stream of words flowed 

through the cluster of tuberoses. 
Subsequently, silently came the final break 

in the form of death. 
Noone heard, nor was their vision anymore. 

No speech nor touch from that endlass. 
Yet the sky is not vacant. 

It is full with painful vapour of fire. 
All alone, I create a world of dreams 

with songs lit by that fire.

પૂ્ણતુતા–1.10.1924 

પૂિબી–1925 

English version by Shailesh Parekh
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–69–

તાિા ચંચળ મનને માિા િિસયનું ગીત સંભળાવતાં િંુ શિમાઊં છુ ં– 
એના અથતુનો અનથતુ થઈ જાય ક ેતાલ બેતાલ થઈ જાય! 
િંુ િાિ જોઈશ એ શુભ ઘડીની, જયાિે કરૂ્ણાસભિ સાંજ,ે 

એના નાજુક ઝાંખા પ્રકાશમાં તાિી આંખો ડૂબી િોય 
અને સતયની ગિન શાંલતમાં માિો અવાજ તને પિોંચે. 

જમે શાંત વૃષિોની વચચે તમિા 
તેમના એકધાિા સૂિના મ્ણકા િાતની માળામાં પિોવે છ ે

તેમ િંુ મારં િિસય માિી ઘુસપુસમાં ફેિવી ફેિવીને 
તાિા હૃદયના એકાકી ખૂ્ણામાં પિોંચાડીશ.

(20.1.2000)

Poems 
–69–

My heart feels shy to bring to your vagrant mind 
the lyric of my secret 

lest its meaning be missed and its rhythm. 
I shall wait for some auspicious hour 
when the evening is compassionate, 

your eyes drowned in its tender dimness, 
and my voice reaches you in a profound calm of truth. 

I shall turn my secret round and round 
through my whisper at a lonely corner of your heart, 

even as the cricket among the silent sal trees 
turns single–toned beads of its chirping 

in the rosary of night.

આનમના–1924 

પૂિબી–1925
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–70–

ઓ નવજાતક શતાબદીની સુંદિી, 
જયાિે માિી કલવતાની ખાલી જગા એની શાંલતની વષાતુથી ચંદ્ર પૂિતો 
િોય તયાિે તું માિી કલવતા વાંચતી િોઈશ એમ િંુ સગવતુ ધાિી લઉં 

તો તું મને માફ કિજ.ે 
િંુ અનુભવું છુ ંતાિો ધબકાિ અને સાંભળું છુ ંતાિો સવગત ઉદગાિ, 

‘જો એ આજ ેિોત અને મને મળત તો તે મને ચાિતો િોત.’ 
િંુ જાણં છુ ંક ેતું કિેત, 

‘આજની િાતે, માિા ઝરૂખે પ્રગટાવીશ તેને માટ ેમાિો દીપક – 
જો ક ેિંુ જાણં છુ ંક ેતે નિીં આવે!’

Poems 
–70–

Pardon me, if in my pride, 
O maiden of a century, yet to be born, 

I picture you reading my poems, 
while the moon fills the gaps in my verse 

with its shower of silence. 
I seem to feel your heart throb and hear you murmur, 

“If he were alive today and had we met 
he would love me.” 

I know you say to yourself, 
“Only for this night 

let me light my lamp for him at my balcony, 
though I know he may never come.”

ભાબીકાલ–1924 

પૂિબી–1925
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ભૂલો પડ્ા લવના, ચાલયો છુ ંકટેલી યે વાિ, આ કડેી પિ ખોવાયા છ ે
એંધા્ણ એના આજ?ે છવાઈ ગયું છ ેઘાસ એના પિ? 

માિી રદશામાં છૂટો છ ેપવન ને જાણં છુ ંિંુ ક ેડિ નથી મને, 
સમય જરૂિ આવશે ને જા્ણીશ િંુ તને, કાિ્ણ તું જા્ણે છ ેમને. 
િાથે દીવો ધિી, એકલો િંુ ચાલતો, જયોત બુઝાતી િસતામાં, 
મનમાં િંુ જાણં છુ ંક ેસિનામું લખાયું છ ેતાિાની ભાષામાં. 

િંુ જાણં છુ ંક ેિસતાના ફૂલો, ભૂલો માિી સુધાિશે, 
તેમની ફોિમના છાના ઈશાિે મને િળવેથી દોિશે.

So many times I’ve been along this trail 
and never once lost my way. 

Are its traces lost today? 
Has the wild grass covered it all? 

Still, in my mind I know there’s nothing to fear, 
for a wind in my favour suddenly begins to blow. 

I shall surely know you – the time will come – 
for you know me. 

Lamp in hand, I used to go alone. 
Its flame’s gone out.                                                    

Yet in my mind I know the address is written 
in the language of the stars. 

The wayside flowers, I know, 
will check my errors 
and guide me gently                                                     

by their scents’ secret codes.

પ્રેમ-૨૭૬ 
એ પથે આલમ જ ે ગેછ ે - April 1926

English translation by Ketaki Kushari Dyson
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–75–

િાતે િસતા પિ ચાલતા સવપનદ્રટિાને તાિા ઘિમાં બોલાવવાની જરૂિ નથી. 
એની ભાષા છ ેલવલચત્ર પ્રદેશની 

અને એના એકતાિા પિ વાગે છ ેકોઈ લવલચત્ર બંદીશ. 
એને માટ ેઆસન પાથિવાની પ્ણ જરૂિ નથી. 

રદવસ ઊગતાં પિેલાં તો તે ચાલયો જશે,                             
કાિ્ણ તેને લનમંત્ર્ણ છ ેમુશ્કતના ઉતસવમાં, 

નવજાતક પ્રકાશની સતુલત ગાવાનું!

Poems 
–75–

Do not call him to thy house, the dreamer, 
who walks alone by the path in the night. 

His words are those of a strange land, 
and strange is the melody 

played by him on his one–stringed lute. 
There is no need for thee to spread a seat for him; 

he will depart before day–break. 
For in the feast of freedom he is asked to sing 

the praise of the new–born light.

લબલચત્ર-૧૦૮ 

સે કોન પાગલ જાય પથતાિ – 8.9.1926 

ગીતલબતાન–1926
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–76–

િજાની વાંસળી વાગી ઊઠી. 
આ સમય એકલા બેસી મનન કિવાનો નથી. 

આવનાિ પુષપમંજિીના િોમાંચથી કપંતી ડાળીને વને વને સપશતુ ઝાકળનો. 
વનના િસતે પિીઓના જાળામાં અટવાયેલા તડકો છાંયડો 

એકબીજાને પકડતા. 
ઊંચા ઘાસમાંથી ફૂલો થકી આકાશે જતા િાસયનાં મોજાં 

અને િંુ નીિખી િિેતો લષિલતજને, 
શોધી િિેતો માિા ગીતને.

Poems 
–76–

The flute–sound of a holiday music floats in the air. 
It is not the time for me to sit and brood alone. 

The shiuli branches shiver 
with the thrill of an impending flower–time, 
the touch of the dew is over the woodland. 

On the fairy web in the forest path 
the light and shadow feel each other. 

The tall grass sends waves of laughter 
to the sky in its flowers, 

and I gaze upon the horizon, seeking for my song.

પ્રેમ-૨૩ 

છૂટ્ટીિ બંસી બાજલો – 17.9.1926 

ગીતલબતાન–1926
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–77–

કો્ણ છ ેઆ બંદી, જ ેપૂિાયો તાિી કાયામાં અને તિસતો પ્રકાશને?    
ચેતનાનો શ્વાસ ફેલાતો આકાશમાં ને તો યે તેની વી્ણાના તાિ શાંત છ!ે 

પ્રભાતનો પ્રકાશ પ્રગટતો આકાશમાં 
ને તો યે તેની આંખે અંધકાિનો પટ છ!ે 
પંખી વનમાં ગાતાં નવજાગૃલતનું ગીત, 

નવજીવનનો આનંદ ઊછળતો ફૂલોમાં િંગીન, 
દીવાલની પાિની િાતની વાત થઈ િવે અતીત 
ને તો યે બળતો ધૂમારડયો દીવો ઘિની અંદિ! 

અિે, તાિા ઘિ અને આકાશની વચચે શાને આ ભેદ?

Poems 
–77–

Who is this captive that grieves within thee thirsting for light? 
His lute is silent, 

though life’s breath is abroad in the air; 
His eyes do not see, 

though morning lights the sky. 
Birds sing of a new awakening to the forest, 

the joy of new life breaks out in the tints of flowers, 
the night beyond the wall has vanished, 

yet the smoking lamp is still burning in the cell. 
Alas, why is there this separation 
between the home and the sky?

પૂજા-149 

તોિ લભતિે જાગીયા ક ે જ ે – 18.9.1926 

ગીતલબતાન–1926
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–78–

ડિ નિીં, કાિ્ણ તાિો લવજય થશે જ. 
તાિા દિવાજા ખૂલશે ને બંધન તૂટશે જ. 

વાિંવાિ તું લનદ્રામાં ખોવાશે 
ને ફિી ફિી તું તારં જગત ખોળશે. 

બોલાવશે તને ધિતી અને આકાશ પ્ણ તને બોલાવશે, 
ગાવાને ગીત, ભય અને લજજાના, આનંદ અને વેદનાના, 

તને મા્ણસો બોલાવશે. 
તાિા સૂિને તેમના સૂિમાં વિેવા બોલાવશે, 
પુષપ અને પાંદડા, જલિાલશ અને સરિતા. 

અંધકાિ અને પ્રકાશ કાંપશે તાલમાં તાિા ગીતના.

Poems 
–78–

Fear not, for thou shalt conquer, 
thy door will open, thy bonds break. 

Often thou losest thyself in sleep, 
and yet must find back thy world 

again and again. 
The call comes to thee from the earth and sky 

the call from among men, 
the call to sing of gladness and pain, 

of shame and fear. 
The leaves and the flowers, 

the waters that fall and flow, 
ask for thy notes to mingle with their own, 

the darkness and light 
to tremble in the rhythm of thy song.

સવદેશ-૧૨ 

નાઈ નાઈ ભય િબે િબે જય – 18.9.1926 

ગીતલબતાન–1926
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–79–

લવદાયની વેદનાથી વયલથત છ ેપ્રભાત પ્રકાશ. 
કલવ, વગાડ તાિી વાંસળી. 

તાિે જવાનું િોય તો જા, પ્ણ તાિા ગીતને મૂકતો જા, 
આ ઝાકળભીની શિદના ફૂલોમાં. 

પૂવતુ રદશાની સોનેિી રકનાિે, 
પિોવીને કુદંા ફૂલોને એને ઝુલફે, 

આવશે ફિીને એક આવી જ સવાિ. છાયાસભિ ઉદ્યાન પથે, 
ગમગીન પાિેવાના ઘુઘવાટ,ે 

િરિયાળીના િંૂફાળા આહલાદે, 
આજ પ્રકાશ ફિી પ્રગટશે. 

એના પગલે, પાયલ તાિા ગીતના િ્ણકશે. 
તાિે જવાનું િોય તો જરૂિ જા.

Poems 
–79–

The morning light aches 
with the pain of parting. 
Poet, take up thy flute! 

Let be, if thou must depart, and go, 
leaving thy song to the flowers 
in this dew–dripping autumn. 

Such a morning will come again 
at the gold–tinted border of the East 

with kunda flowers in her locks. 
In the shady garden path, 

plaintive with dove’s cooing, 
tender with the caressing enchantment of the green, 

will rise again the vision of this light, 
her steps tinkling with the anklet of thine own songs. 

Let be, if thou must depart.

પ્રેમ-૧૬૬ 

સકાલ બેલાિ આલોય બાજ ે – 20.9.1926 

ગીતલબતાન–1926
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–80–

સૌન્દયતુના સ્ોત પિના તિંગના િંગનું પાન કિી લે આંખોથી, 
વયથતુ છ ેસવતુ પ્રયતન તેને પકડવાનો િાથથી. 

તે તો છ ેપડછાયો, જનેી પાછળ કામના દોડતી, 
સંગીત તો એ, જનેાથી જીવન–વી્ણા િ્ણકતી. 

નથી આકાિ ક ેમાપ, સોમિસના, જ ેપીવાતો સવગતુસભામાં, 
એ તો વિેતો ખળખળ વિેતા લનઝતુિમાં, 

પુષપ મિોિતા તરૂવિમાં, 
ને ઘેિી આંખોના ખૂ્ણે છલકાતા શ્સમતમાં. 

મા્ણ તેને મુશ્કતમાં.

Poems 
–80–

Fill your eyes 
with the colours that ripple on beauty’s stream, 

vain is your struggle to clutch them. 
That which you chase with your desire is a shadow, 

that which thrills your life–chords is music. 
The wine they drink at the assembly of gods 

has no body, no measure. 
It is in rushing brooks, in flowering trees, 

in the smile that dances at the corner of dark eyes. 
Enjoy it in freedom.

લબલચત્ર-૧૦૬ 

ચારિયા દેખો – 24.9.1926 

ગીતલબતાન
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–81–

માિા જીવનના રકનાિાની ઉષાનું સુવ્ણતુલબંદુ–એ જ તું. 
શિદના શ્વેત પુષપ પિનું નીિાિલબંદુ–એ જ તું. 

દૂિ આકાશેથી ધિતી પિ ઢળતું મેઘધનુષ–એ જ તું. 
શુભ્ર નીિદ સપલશતુત બીજકલાનું સવપન–એ જ તું. 

કવલચત્ ધિતી પિ દેખાતું સવગતુનું િિસય–એ જ તું. 
માિા લવસિાયેલા અવતાિના રદવસોમાંથી દેખાતું કલવનું દશતુન–એ જ તું. 

ન ઉચચાિાતો શબદ, બંધનના સવરૂપમાં મુશ્કત–એ જ તું. 
જીવંત પ્રકાશના દિવાજ ેદોિી જતો મને–એ પ્ણ તું.

Poems 
–81–

Thou art a glimmer of gold 
from the dawn on my life’s shore, 

a dew–drop on the first white flower of autumn. 
Thou art a rainbow 

from the distant sky bending o’er the dust, 
a dream of the crescent moon 
touched with a white cloud, 
thou art a secret of paradise 

revealed by chance to the earth. 
Thou art my poet’s vision, 

appearing from the days of my forgotten birth, 
thou art the word that is never for utterance, 

a freedom that comes in the form of a bondage, 
for thou openest the door for me 

to the beauty of a living light.

લબલચત્ર-૯૧ 

તુમી ઉષાિ સોનાિ લબંદુ – 24.9.1926 

ગીતલબતાન
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–82–

િંુ માિી જાતને િંમેશ શોધયા કરં છુ.ં 
પ્ણ જ ેમાિા સવપનોમાં લવલવધ વેષે અને આકાિે સંતાય 

તેને િંુ કવેી િીતે ઓળખી શકુ?ં 
માિા પોતાના ગીતોમાં મેં ઘ્ણીવાિ એનો અવાજ સાંભળ્ો છ ે

પ્ણ િંુ જા્ણતો નથી ક ેએ કયાં િિે છ.ે 
સમય વીતતો જાય છ,ે પ્રકાશ વીલાતો જાય છ,ે 

અને સાંજના પવનમાં 
વટમેાગુતુની વાંસળીમાંથી લવદાયગીતના સૂિો વિેતા થાય છ.ે

Poems 
–82–

I ever go seeking for this self of mine; 
but how can I know the fugitive, 

who flits in dreams in changing forms and guises? 
Often have I listened to its voice 

in the heart of my own songs, 
but never know I where it dwells. 

The hours pass, the light fades, 
the farewell tune is wafted 

in the evening breeze from the flute of a passer–by.

પૂજા-582 

આપની આમાિ કોન ખાને – 6.10.1926 

ગીતલબતાન



212 213

–83–

િે સુંદિ, 
માિા કયા ગુ્ણના બદલામાં મને, એક સામાન્ય ફૂલને, 

એકદા તાિા ગળાની માળામાં સથાન મળ્ું? 
એ રદવસે, તાજી જાગેલી ધિતીની આંખો ખુશ િતી 

અને સદા–નવીનના સપશતુથી વી્ણામાંથી પ્રભાતગાન ફેલાઈ િહ્ું િતું.

પંખીનો કલિવ શમી જાય તયાિે, રદવસના અંલતમ સમયે, 
એ ફૂલ કિમાઈને ખિી પડ,ે તો સંધયાના સમીિને કિેજ ે
ક ેએને તાિા પગલાને અનુસિીને અંધકાિમાં લઈ જાય, 

જથેી તે બેદિકાિ ષિ્ણોના પગ નીચે ધૂળમાં ન િગદોળાય.

Poems 
–83–

For what great reward of my merit, 
O Beautiful, 

had I, a meadow–flower, 
once taken my place in the chain on thy neck? 

The newly awakened eyes of the earth 
were glad on that day, 

and the lute, at the touch of the Ever–new, 
broke out in the melodies of dawn. 

If that flower fades and drops to the earth 
at the dim hour of the day, 

when the bird’s songs are languid, 
let the evening wind sweep it away across the dark, 

following thy departing steps, 
never leaving it to be trodden to the dust 

by the careless moments.

પૂજા-534 

ઓગો સુંદિ એકદા – 11.10.1926 

ગીતલબતાન
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ઓ પંખી, મા્ણ તાિી મુશ્કતને ખુલ્ા આકાશમાં. 
તાિી પાંખોને નીડિ બનાવ. 

િાલત્રના સોિામા્ણા રૂપનો ક ેમાળાના આકષતુ્ણનો મોિ ન િાખ. 
નથી સંભળાતો તને તાિા સવપનમાં એક છૂપી આશાનો ગુંજાિવ? 

નથી દેખાતું તને આશાભિી સવાિના અંધકાિમાં એક મૂક વચન – 
જ ેદેખાય છ ેકલળના મુખ પિથી ચીિાતા ઘૂંઘટમાં?

Poems 
–84–

Feel thy release in the air, O bird, 
let not thy wings be timid. 

Yield not to the lure of the nest, 
to the enchantment of the night. 

Dost thou not feel the hidden hope 
that hums in thy dream when thou sleepest 

and in the expectant dark of the dawn 
the silent promise that reveals itself 

as it rends the veil from the face of the bud.

લબલચત્ર-104 

આકાશે તોિ તેમની આછ ે છૂટ્ટી – 20.10.1926 

ગીતલબતાન –1926
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િસતામાં મેં વાંસળી વગાડી છ.ે તાિે દિવાજ ેમેં ગીતો ગાયા છ.ે 

અગલ્ણત આકાિો અને િંગોથી શ્ણગાિાયેલા 
તાિા મંરદિના પડદાની બિાિ મેં માિા ગીતો ધયાાં છ.ે 

આજ ેચાિે બાજુથી અંતની વાતો કિતા શબદો મને સંભળાય છ.ે 
િસતાના બંધનોને તોડીને, 

લમલન અને લવદાયની અંતિીન ઘટમાળ પાિ કિીને, 
યાત્રાના દૂિના રકનાિા પિ જવા માટ,ે 

તે મને બોલાવી િહ્ા છ.ે

Poems 
–85–

I have played my flute along the path, 
I have sung at thy gate, 

I have offered my tunes before thy temple’s outer 
screen decorated with endless forms and colours. 

Today have come to me 
from everywhere 

the words that speak of the End. 
They ask me to break the bond of the road, 

to come to the farther shore of the pilgrimage 
by crossing the endless refrain of meetings and partings.

પ્રેમ-24 

બાંલશ આલમ બાજાઇ લન રક – 24.11.1926 

ગીતલબતાન
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િે નટિાજ, 
તૂટ ેમાિા બંધન, 
તવ નૃતય તાલે, 

ને સનાતન નાદની મુશ્કતમાં િૈયું મારં જાગે. 
તવ ચિ્ણ સપશષે ઝુલતું સિસવતીનું પદ્ આસન, 

તવ સુગંધે મત્ત સમીિ યુગાંતિે. 
સવચછદંી અણ, પિમાણ આકાિબદ્ધ તવ નૃતય સમયે, 

સૂયતુ, નષિત્ર ને પ્રકાશ પાયલ રમઝુમ ગુંજ ેતવ ચિ્ણદ્યે. 
ગિન લનદ્રા છોડી જાગતું સવતુ યુગાંતિે, 

જીવનની ચેતના મિીં 
ને તવ પિમાનંદ પાિાવાિ ઊભિાતો શોક અને આનંદના મોજા મિીં. 

યૌવનના શ્સમત અને પ્રાચીન શોકની છાયા સભિ અશ્ુ િંગે 
લવદાય પિેલાં િંગજ ેમારં િૈયું ચૂપચાપ તાિા પોતાના િંગે. 

જથેી િંગાય માિા લવચાિો, કાયયો, સાંધયદીપકની જયોત 
ને મધિાતની જાગૃત ષિ્ણો, તવ નૃતયમગ્ન ચિ્ણ તાલે 

ગિન િાલત્રમાં જાગૃત તાિકગ્ણ, લગરિ કદંિામાં લવમુકત લનઝતુિ, 
સઘન ગગને પૂિક નાદ બ્હ, 

અશ્સતતવના સમતોલને ડોલતું અંતિીન ગલતચક્. 
લવદાય પિેલાં, પ્રેિજ ેઉતસાિ માિા િૈયે, એ જ તાલે.

Poems 
–86–

Let the links of my shackles snap 
at every step of thy dance, 

O Lord of Dancing, 
and let my heart wake in the freedom 

of the eternal voice. 
Let it feel the touch of that foot 

that ever sets swinging the lotus–seat of the muse, 
and with its perfume maddens the air through ages. 

Rebellious atoms are subdued 
into forms at thy dance–time, 

the suns and planets, – anklets of light, – 
twirl round thy moving feet, 

and, age after age, Things struggle to wake 
from the dark slumber, 

through pain of life, into consciousness, 
and the ocean of thy bliss 

breaks out in tumults of suffering and joy. 
Befor I leave, tinge my heart in secret 

with thine own colour, the colour of the young smile, 
of tears shaded with ancient sadness. 
Let it tinge my thoughts, my deeds, 

the flame of my evening lamp, 
the waking moment of my midnight.

Before I leave, rouse my heart 
with the swing of thy dancing feet, 

the swing that wakens stars in the deep of the night, 
frees the stream from the rocky cave, 

gives voice to clouds in thunder and rain, 
– the swing by which the balance in the centre of 
existence is swayed in endless cycle of movement.

નૃતયેિ તાલે તાલે, 

નટિાજ – 5/9.3.1927
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મધિાતના તાિા પિ પથિાતો લશયાળાનો આછો આંચળ 
અને ગિનમાંથી ઊઠતો અવાજ, ‘ભાઈ, પ્રગટાવ તાિો દીવો.’ 

વન છ ેપુષપલવિીન અને પંખી ગીતલવિીન, 
નદીરકનાિે ઘાસ પ્ણ શુષક અને પુષપલવિીન. 

આવ, દીપાવલલ, વેિાન અંધકાિમાં પ્રગટાવ છૂપી જયોત 
અને ધિાવ સતુલતની સૂિાવલલ, શાશ્વત પ્રકાશને. 

ઝાંખા છ ેતાિા અને દુ:ખી છ ેિાત 
અને ગિનમાંથી ઊઠતો અવાજ, ‘ભાઈ, તાિો દીવો પ્રગટાવ.’

Poems 
–87–

Early winter spreads her filmy veil over midnight stars, 
and the call comes from the deep, 

“Man, bring out your lamp.” 
The forests are bare of flowers, 
the birds have ceased to sing 

the river–side grass has shed its blossoms. 
Come, Dipali, waken the hidden flames 

out of the desolate dark, 
and offer symphony of praise to eternal light. 

The stars are dimmed 
the night is disconsolate, 

and the call comes from the deep, 
“Man, bring out your lamp.”

પ્રકૃલત-171 

રિમેિ િાતે એઈ ગગનેિ – 9/12.3.1927 

ગીતલબતાન–1927



222 223

ત ેરદવસ ેઝૂલયા િતા આપ્ણ ેબ ેવનમા,ં ગૂથંયા િતા ફૂલો, ઝૂલાના દોિડામા,ં 
યાદ િાખજ ેતે સદા, ભૂલતી ના કદા. 

તે રદવસે પવનમાં લિેિાતી િતી માિા મનની અથતુિીન વાચા, 
અને સવગતુમાં ઊભિાતી િતી તાિા શ્સમતની અનુપમ ભાષા. 

તે સાંજ ેજયાિે ચાલયા આપ્ણે એકબીજાની સાથે, 
પ્રકાશી િહ્ો િતો પૂલ્ણતુમાનો પૂ્ણતુ ચંદ્ર માથે. 

અિે, િતી એ કવેી શુભ ઘડી, જયાિે તું મને મળી. 

િવે નથી સમય મને, નથી તું માિી સમીપે, સિી િિેતો એકાંતે, 
પ્ણ બંધન મૈત્રીનું સવીકાયુાં જ ેહૃદયે, 
બાંધી િાખજ ેસદા, છોડતી ના કદા.

The two of us had swung in the forest that day, 
swing–ropes twined with chains of flowers. 

Recall it, please, from time to time! 
Never forget it, never! 

That day the wind was laced , you know, 
with my mind’s delirious chatter, 

and in the heavens, scattered in plenty, 
were similes of your laughter. 

As we walked along the path that evening, 
the full moon rose in all its lustre. 
Ah, what a splendid hour it was 

when you and I met together! 
Now I have no time of my own. 

I’m far from you and must bear it alone. 
But the friendship’s thread I tied to your heart – 

never untie it, never!

સેરદન દુજને 

પ્રેમ-૧૮૯ 

17.10.1927 

English translation by Ketaki Khushari 

Dyson–(Songs–18)
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અદ્રશય થતા ફલક પિ િંુ જોઉં છુ ંતાિો સનાતન આકાિ, 
આખિે તું આવયો છ ેમાિા અદ્રશય અંતિતમને દ્ાિ. 

પામયો છુ ંિંુ િતન, જનેો સપશતુ છ ેસદાબિાિ. 
તાિી લબનિયાતીથી ખાલી પડલેી જગા 

ભિી દીધી છ ેતેં જ તાિી મેળે. 
જીવનમાં અંધકાિ છવાતા મને મળતો 
સંધયાનો મંરદિ–દીપક, તાિા દ્ાિા. 

સિનશીલતાના પ્રકાશથી પ્રગટતા લવિિના યજ્થી 
આવેગ બની જતો પ્રાથતુના.

Disappearance

On the canvas of disappearance I see your eternal form. 
You’ve finally arrived in my invisible inner domain. 

The jewel of everlasting touch have I obtained. 
You’ve yourself filled the gap made by your absence. 

When life darkened, 
I found you’d left within me evening’s chapel–lamp. 

Through separation’s sacrificial fire 
passion becomes worship, lit by suffering’s light.

અન્તધાતુન - મિુઆ – 1929

English translation by Ketaki Kushari Dyson



226 227

ચંદ્રના શ્સમતનાં બંધન તૂટાં ને ઊભિાયો પ્રકાશ. 
િજનીગંધા, ઢોળી દે તાિી સુવાસ. 

પાગલ પવન – ન જા્ણતો, બોલાવતું એને કો્ણ ક ેકમે. 
મળતો એ જનેે ઉદ્યાને, કિતો તેને તિત પ્રેમ. 

ચંદન ચિેિાયું નીલાકાશને લલાટ.ે 
સિસવતીના િંસ ઊડ્ા આકાશે. 

ચંદ્ર, શાને લવખેિે પારિજાતનો પિાગ ધિા પિે? 
કો્ણ નાિી પ્રગટાવતી એનો લગ્નદીપક ઈન્દ્રના સવગષે?

The moon’s laughter’s dam has burst: 
light spills out. 

Tuberose, pour your odour. 
The crazy wind – he can’t make out 

who calls him and whence; 
whomever he visits in the flower–garden 

he fancies straight away, he does. 
Sandal smothers the blue sky’s forehead 

and Saraswati’s swans have escaped. 
Moon, what d’you think you are doing, 

strewing the earth with all this parijat pollen? 
Which of you women in Indra’s heaven 

have lit yourself this nuptial lamp?

પ્રેમ-94-1929? 

ચાન્દેિ િાલસિ બાંધ ભેન્ગેછ ે - પરિત્રા્ણ(play) 

Songs–19 

English translation by Ketaki Kushari Dyson
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–90–

આપ્ણે બે સૂતા સવપનની સંધયામાં. જાગવાનો સમય થઈ ગયો છ.ે 
તાિા છલે્ા શબદની િાિ જોવાય છ.ે 

માિી સામે જો. 
તાિી અશ્ુસભિ નજિથી લવદાયની વેદનામાં શાશ્વત સૌન્દયતુ ભિી દે. 

દૂિ, એકાકી આકાશમાં એના તાિા સાથે ઉષા દેખાશે. 
આ લવદાયિાલત્રની વેદના માિી વી્ણામાં વાગશે. 
પ્રેમની જયગાથા માિી નજિમાં વ્ણાયેલી િિેશે. 

તાિા પોતાના િાથે ખોલ દિવાજો, 
અંલતમ લવદાયપ્રલત.

Poems 
–90–

We two lay sunk in the dusk of dreams; 
the time of awakening has come 

waiting for the last word from you. 
Turn your face to me 

and with a tear–dimmed glance 
make the sorrow of parting ever beautiful. 

The morning will appear 
with its early star on the far–distant sky of 

loneliness. 
The pain of this farewell night 

has been captured in my vina–strings, 
the lost glory of love will remain woven in my 

visions. Open with your own hands 
the door towards final separation.

પ્રેમ-160 

સવપને દોિે લછનુ – April 1930  

ગીતલબતાન
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ફિી એકવાિ િાલત્રને અંતે િંુ જાગું છુ ં
જયાિે જગત એની પાંખડીઓ ફિીવાિ ખોલે છ ે

અને આ છ ેએક અંતિીન આચિયતુ! 
મિાન દ્ીપો ડૂબી ગયા છ ેઅજા્ણી ખી્ણમાં,                           

તાિાઓના છલે્ા પ્રકાશની જયોત ઝબૂકતી આકાશમાં, 
અગલ્ણત યુગોનું અશ્સતતવ ખોવાઈ જતું અતીતમાં,                  

લવશ્વલવજતેા વીલાતા લવસિાતી વાતાતુમાં, 
મિાન િાટિ્રના લવજયસતંભ જમીનદોસત થતા ધિતીની ધૂળમાં, 

આ બધા તલજ તુતોના ઓગળતા ટોળામાં થતુ ં

પ્રકાશનું લતલક માિા કપાળમાં, 
અને એ છ ેએક અંતિીન આચિયતુ! 

બીજા એક રદવસ માટ,ે 
િંુ ઊભો રિમાલયની સાથે, નષિત્રો માિા માથે, 

અને ઉછળતા જલલધ તિંગે 
ભયાનકનું તાંડવ તાલ લમલાવે એના અટ્ટિાસય સાથે. 

િાજના તાજ જનેા પિ પિપોટાની જમે ચળકીને ડૂબયા, 
એ સદીઓએ િસતાષિિ આ ઘેઘૂિ વડલે મૂકયા. 

એ ઘેઘૂિ વડલાની છાયામાં                                                   
મને વધુ એક રદવસ બેસવાનું મળ્ું સૌભાગય, 

એ છ ેએક અંતિીન આચિયતુ!

Poems 
–92–

Once again I wake up when the night has waned, 
when the world opens all its petals once more, 

and this is an endless wonder. 
Vast islands have sunk in the abyss unnamed, 

stars have been beggared of the last flicker of their 
light, countless epochs have lost all their ladings. 

World conquerors have vanished 
into the shadow of a name behind dim legends, 

great nations raised their towers of triumph 
as a mere offering 

to the unappeaseable hunger of the dust. 
Among this dissolving crowd of the discarded 
my forehead receives the consecration of light, 

and this is an endless wonder. 
I stand for another day with the Himalayas, 

with the constellations of stars. 
I am here where in the surging sea–waves 

the infuriate dance of the terrible 
is rhythmed with his boisterous laughter. 

The centuries on which 
have flashed up and foundered kingly crowns 

like bubbles have left their signature 
on the bark of this aged tree, 

where I am allowed to sit under its ancient shade 
for one more day, 

and this is an endless wonder.

લબસમય 

પરિશેષ–1932
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પ્શ્

પ્રભુ, વાિંવાિ તેં મોકલયા પયગંબિ, 
આ દયાિીન ધિ્ણી પિ. 

ગુંજતો તેમનો પ્રેમભયયો સંદેશ, સમસત માનવજાલત પ્રલત, 
‘સવતુને ષિમા કિો’, 

‘પિસપિને પ્રેમ કિો’, 
‘રદલમાંથી દૂષ્ણ દૂિ કિો’.                                                    

તે બધા કમે કિી ભુલાય? તે તો દેવ તિીક ેપૂજાય! 
 ને તો યે તેમને સૌ કિતા લવદાય, 

કિીને પોકળ પ્ર્ણામ, બાિ્ણાની બિાિ! 
આજ ેકાળી રડબાંગ િાતના ઢાંક્ણા તળે 
ગુપ્ત વેિ ભાવના આધાિિીનને િ્ણે 

અને ન્યાયની દેવી સત્તાના દુરપયોગે મૂંગી, મૂંગી િડ.ે                     
દેખાતી નથી સુધાિાની કોઈ જ આશા, 
ચોમેિ ચાલતા આ બીભતસ તમાશા. 
ભયાનક સવપને ડૂબયું છ ેજગત મારં, 

જોતાં વયાકુળ યૌવનને પછાડતાં મસતક પાષા્ણે, 
અવાજ માિો રંધાતો, ન છડેાતું સંગીત માિા વી્ણાતાિે. 
અમાસની િાતે, કાળા કાિાગાિે પુિાયું છ ેજગત મારં. 

માટ ેજ સજળ નયને પૂછી િિંુ િંુ, 

‘જમે્ણે કલુલષત કિી તાિી િવા, જમે્ણે િોલવયા તાિા દીવા, 
કિી દેશે તું ષિમા તેમને પ્ણ? કિી શક ેતું પ્રેમ તેમને પ્ણ?’

Question

God, again and again through the ages 
you have sent messengers to this pitiless world  

They have said, ‘forgive everyone’, 
they have said, ‘Love one another 

– rid your hearts of evil.’ 
They are revered and remembered, 

yet still in these dark days 
we turn them away with hollow greetings, 

from outside the doors of our houses. 
And meanwhile I see secretive hatred 

murdering the helpless under cover of night; 
And justice weeping silently and furtively 

at power misused, no hope of redress. 
I see young men working themselves into a frenzy, 

in agony dashing their heads against stone to no avail. 
My voice is choked today, I have no music in my flute: 

Black moonless night has imprisoned my world, 
plunged it into nightmare. 

And this is why, with tears in my eyes, I ask: 
Those who have poisoned your air, 

those who have extinguished your light, 
can it be that you have forgiven them? 

Can it be that you love them?

પ્રશ્ન

પરિશેષ–1932

English translation by William Radice
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ભગવાન, તમે યુગે યુગે દૂત મોકલયા, વાિે, વાિે, દયાિીન આ સંસાિે. 

તેઓ બોલતા, ‘ષિમા કિો સૌને,’ બોલતા, ‘પ્રેમ કિો– 
અંતિના લવદ્ષેલવષનો નાશ કિો.’ 

પૂજનીય તે, સમિ્ણીય તે, છતાં બિાિના દ્ાિે 
આજ ેદુરદતુને પાછા મોકલતા તેમને વયથતુ નમસકાિે. 
િંુ જોઊં છુ ંછાની રિંસા કપટથી છાયામાં િાતની 

િ્ણતી લન:સિાયને 
િંુ જોઊં છુ ંપ્રલતકાિિીન શશ્કતના અપિાધે, 

ન્યાયની વા્ણી ચૂપચાપ છાનીમાની િડ.ે 
િંુ જોઊં છુ ંતર્ણ બાળક ઉન્માદથી દોડ,ે 
શી યંત્ર્ણાથી પાષા્ણે લનષફળ માથું ફોડ.ે 

ગળું મારં રંધાય છ ેઆજ,ે બંસિી છ ેસંગીત લવના, 
અમાસની કાલલમા, 

લુપ્ત કિે છ ેમારં જગત દુ:સવપન તળે, 
માટ ેિંુ પૂછુ ંછુ ંતમને અશ્ુજળે, 

જમે્ણે લવષ ઘોળ્ું તમાિા વાયુમાં, િોલવયો પ્રકાશ તમાિો,                   
તમે ષિમા કિી તેમને, તમે તેમને જ પ્રેમ કિો?

(બંગાળીમાંથી સીધો અનુવાદ)
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અંવતમ પત્ર

આ ખાલી ઘિ માિાથી નાિાજ છ.ે 
મેં કાંઈક ખોટુ ંકયુાં છ ેજથેી તે મોં ચઢાવીને બેઠુ ંછ.ે 

અ્ણગમતા અલતલથની જમે િંુ રમે રમે ફરં છુ.ં 
અને થાકીને િાંફતો, િાંફતો બિાિ નીકળું છુ.ં 

આ ઘિને ભાડ ેઆપીને િંુ દિેિાદુન જતો િિીશ. 
કટેલા ય વખતથી િંુ અમલીના રમમાં જઈ શકતો ન િતો. 

મારં િૈયું ભિાઈ આવતું િતું . 
િવે ભાડઆુત આવશે એટલે રમ સાફ કિવો જ િહ્ો. 

તાળું ખોલીને િંુ અંદિ ગયો. 
આગ્ાથી લાવેલા બૂટની એક જોડ, એક કાંશકો, માથાનું તેલ,  
અત્તિની શીશી, છાજલી પિ પડલેી તેની લનશાળની ચોપડી, 
નાનકડુ ંિામયોલનયમ, એક કાપીને ચોંટાડલેા લચત્રોની ચોપડી,  

બીજી છાજલી પિ ટુવાલ, ફ્ોક, ખાદીની સાડી, 
કાચના કબાટમાં જાતજાતની ઢીંગલી, ખાલી પાવડિના ડબબા,  

કાચની શીશી, વગેિે. 
ટબેલની સામે ચૂપચાપ ખુિશી પિ બેઠો. 

સામે તેનું લાલ દફતિ પડ્ું િતું. 
તેમાંથી એક નોટ બિાિ કાઢી–ગલ્ણતની િતી. 

અચાનક એક ખોલયા વગિનું કવિ તેમાંથી પડ્ું. 
એના ઉપિ અમલીના વાંકાચૂંકા અષિિમાં મારં સિનામું લખયું િતું.

(આગળ)

The Last Letter
The empty house seems displeased with me. 

I’ve done something wrong 
and its keeping its face averted. 

I wander from room to room, feeling unwanted , 
come out panting with exhaustion. 

I’m going to let this house and go off to Dehra Dun. 
For such a long time I couldn’t go into Amli’s room: 

it would twist my heart. 
Now that the tenant will come, 

the room must be cleared, 
so I undo the padlock and go in. 

A pair of Agra shoes, a comb, hair oil, 
a bottle of perfume. 

On a shelf her school–books. A small harmonium. 
A scrap–book covered with cut–and–pasted pictures. 

On a clothes–rack towels, dresses, 
saris of homespun cotton. 

In a small glass cabinet a variety of dolls, bottles, 
empty powder tins. 

I sit silent on the seat in front of the table. 
There’s the red leather case 

she used to take to the school. 
From it I pick up an exercise book, 

a maths one, as it happens. 
Out slips an envelope, unopened, 

with my own address in Amli’s childish hand.

(continued)
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એવું સાંભળ્ું છ ેક ેજયાિે મા્ણસ ડૂબતો િોય છ ે 
તયાિે ષિ્ણમાત્રમાં ભૂતકાળના અસંખય દ્રશયો  

એની આંખ સામે આવે છ.ે 
એ જ પ્રમા્ણે માિા િાથમાંનો કાગળ 

 મને ભૂતકાળની યાદો તાજી કિાવે છ.ે 
એની મા ગુજિી ગઈ તયાિે અમલા સાત વષતુની િતી. 
િવે તે લાંબું નિીં જીવે એવો ડિ મને સતાવતો િતો. 
કાિ્ણ ક ેએના ચિેિા પિ ગમગીનીનો પડછાયો િતો. 

–જા્ણે કવેળાની લવદાયનો પડછાયો ભલવષયમાંથી પાછળ ગબડીને  
એની કાળી આંખો પિ પડતો િતો. 

એને એકલી મૂકતા મને ડિ લાગતો િતો. 
ઓફીસમાં કામ કિતાં અચાનક મને થતું  

ક ેઘિે કાંઈ અજુગતું થઈ ગયું છ.ે 
િજામાં એની માશી બંકીપુિથી આવી. 

તે્ણે કહ્ું, ‘આ છોકિીનું ભ્ણતિ બગડ ેછ.ે 
આ જમાનામાં ભ્ણતિ લવનાની છોકિીને કો્ણ સંઘિશે?’ 

આ સાંભળીને મને શિમ આવી અને િંુ તિત બોલી ઊઠો,  
‘કાલે જ એને બેથયુન સકુલમાં દાખલ કિી દઈશ.’ 

એને દાખલ તો કિી  
પ્ણ એની િજાઓ કામના રદવસો કિતા વધાિે િતી. 

રદવસો સુધી સકુલની બસ આવતી અને એના વગિ ચાલી જતી. 
આ બધી યોજનામાં તેના લપતાનો પ્ણ િાથ િતો. 

બીજા વષષે માશી ફિીથી િજામાં આવયા. 
તેમ્ણે કહ્ું, ‘આમ ન ચાલે, તેને લપતાના લાડકોડથી બચાવવા  

બનાિસ છાત્રાલયમાં દાખલ કિવી પડશે.’

(આગળ)

They say when a man drowns, 
pictures from the past in one moment 

press before his eyes. 
So does that letter in my hand in an instant 

bring back so many things to my mind. 
Amala was seven when her mother died. 

The fear that she wouldn’t live long began to haunt me. 
For there was something sad about her face, 

as if the shadows of an untimely parting 
had tumbled backwards from a future time 

to fall on her big black eyes. 
I was so afraid to leave her alone. 

Working at my office, I would suddenly wonder 
if something awful had happened at home. 

From Bankipore came her mother’s sister on holiday; 
She said, ‘The girl’s education’s in a mess. 

Who’s going to bear the burden of an ignorant girl 
in this day and age?’ 

Ashamed to hear her words, I blurted out, 
‘I’ll get her admitted to Bethune School tomorrow.’ 

Admitted she was, 
but her holidays seemed to grow more in number 

than days of academic work. 
There were days 

when the school bus came and went without her. 
Her father was involved in those plots. 

The following year her aunt came on holiday again. 
‘This just won’t do,’ she said, 

‘I’ll take her with me 
and put her in a boarding–school in Benares, 

for she must be saved from her father’s loving excess.’

(continued)
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તે લબલકુલ િડ્ા લવના તેની માશી સાથે ગઈ તો ખિી  
પ્ણ મેં તેને આમ જવા દીધી માટ ેતેને ખૂબ માઠુ ંલાગયું. 

માિી જાતથી દૂિ જવાની તીવ્ ઈચછાથી  
િંુ અચાનક બદ્રીનાથની જાત્રા કિવા ગયો. 

ચાિ મરિના સુધી કોઈ જ સંદેશા વિેવાિ ન થયો. 
િંુ માિા ગુરનો આભાિ માનતો િતો  
ક ેબધાં જ બંધનો તૂટતા જાય છ.ે 

મનથી દીકિીને પ્રભુને સોંપીને  
માિા િૈયાનો ભાિ િલકો લાગતો િતો. 

ચાિ મરિને ઘિે પાછો આવીને  
િંુ અમલીને મળવા બનાિસ જતો િતો તયાં જ મને કાગળ મળ્ો 

–શું કિંુ, પ્રભુએ જ તેને િાખી લીધી િતી. 
પ્ણ માિે એ બધી વાત નથી કિવી. 

અમલાના રમમાં બેસીને મેં એ કાગળ ખોલયો અને વાંચયું, 
‘તમને મળવાનું ખૂબ મન થયું છ.ે’ 

બીજુ ંકાંઈ જ કાગળમાં લખયું ન િતું.

So she went away with her aunt, dry–eyed, 
but deeply hurt because I let her go like that. 

I set out on a pilgrimage to Badrinath 
in a sudden desire to run away from myself. 

For four months there was no communications. 
Thanks to my guru, I reckoned, 

the knot that tied me had slackened. 
In my mind I placed my daughter in God’s hands 

and my chest felt lightened. 
After four months I came home. 

I was running to Benares to see Amli, 
but on my way got a letter. 

What’s there to say? – 
It was God who had taken her. 

But I don’t want to talk about those things. 
Sitting in Amala’s room, 

I opened the unopened letter and read: 
‘I want to see you so much.’ 

There’s nothing else on the paper.

ઑગસટ 1932. 

પુનચિ 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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પત્ર લેખન

તમે મને આપી સોનાના ઢાંક્ણાવાળી પેન, 
અને ઘ્ણાં બધાં સાધનો, જથેી સિળ થાય લેખન. 

અખિોટના લાકડાનું ટબેલ, 
જુદા, જુદા માપના માિા નામ, સિનામાવાળા કાગળો અને લેબલ, 

ચાંદીનું કોતિ્ણીવાળું પેપિ–કટિ, 
 કાતિ, છિી, મી્ણ, લાલ ટપે, કાચના પેપિવેઈટ, 

લાલ, લીલી, વાદળી પેન્સીલ 
અને કહ્ું િતું ક ેદિ બીજ ેરદવસે કાગળ લખવા. 

વિેલી સવાિે નાિીને તૈયાિ થઈને બેસું છુ ંતમને કાગળ લખવા. 
પ્ણ શું લખવું તે સમજાતું નથી. 

માિી પાસે તો એક જ સમાચાિ છ,ે 
તમે બિાિગામ ગયા છો. 

પ્ણ એ સમાચાિ તો તમને ખબિ છ!ે 
છતાં એમ લાગે છ ેક ેકદાચ તમને બિાબિ ખબિ ન પ્ણ િોય! 
તો પછી તમને કમે ન જ્ણાવવું ક ેતમે બિાિગામ ગયા છો? 

પ્ણ જયાિે જયાિે િંુ લખવાનો પ્રયતન કરં છુ ં
તયાિે તયાિે એ સમાચાિ લખવાનું સિેલું નથી લાગતું. 

િંુ કાંઈ કલવ નથી ક ેભાષાને અવાજ આપી શકુ ં
ક ેપછી આંખની દ્રશ્ટિ આપી શકુ!ં 

જટેલું વધાિે લખું છુ ંતેનાથી વધાિે ફાડુ ંછુ.ં 
દસ વાગી ગયા છ,ે તમાિા ભત્રીજાને લનશાળે જવાનો સમય થયો છ,ે  

માિે તેને જમાડવાનો  છ.ે જતા પિેલાં છલે્ીવાિ આ લખી દઉં; 
‘તમે બિાિગામ ગયા છો’ 

બાકી બધા આડા અવળા લીટા અને બલોટીંગ પેપિ પિ ધબબા!

Writing a Letter
You gave me a gold–capped fountain–pen 

and so many accessories to writing. 
The little desk made of walnut–wood. 

Notepaper with printed heads in different sizes. 
A paper–cutter of enamelled silver. 

Scissors, pen–knife, sealing–wax, reel of red tape. 
Paper–weights of glass. 

Pencils – red, blue, and green. 
You said I must write you a letter every other day. 

Here I am, sitting down, ready to write you a letter. 
I’ve had my bath already, – earlier in the morning. 

I can’t think of a subject to write about. 
There’s only one piece of news; 

you’ve gone away. 
That’s an item of news known to you too. 

Yet it seems you may not know it that well. 
Well then, what about letting you know 

that you’ve gone away. 
But each time I begin to write I find that piece of news 

by no means easy to report. 
I am no poet: 

I cannot give language a voice 
or put into it the way eyes look. 

The more I write, the more I tear up. 
Past ten o’clock. 

Time for your nephew Boku to go to school. 
Let me go and give him his meal. 

Before I go, let me write this for the last time: 
you’ve gone away. 

The rest are scribbles and doodles on the blotting–paper.

પુનચિ–1932, 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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પાંજિામાં ગીચોગીચ પૂિેલાં પંખીની જમે 
 આ ચોપડીમાં ઠસોઠસ ભિેલા માિા કાવયો આ સાથે તને મોકલાવું છુ.ં 
નષિત્રોની આસપાસનો અનંત ભૂિો અવકાશ એની બિાિ િિી ગયો છ.ે 

િાલત્રના બાગમાંથી તોડલેા તાિાના ગૂંથેલા િાિની રકમંત, 
 સવગતુનો કોઈ ઝવેિી જરૂિ વધાિે આંક ે 

પ્ણ દેવોને તેમાંથી  
કાંઈક અલૌરકક, અસપટિ, અવયકત તત્વ ખૂટતું જ લાગે. 
  શાંત ઊંડા્ણમાંથી ઊડતી માછલીની જમે ઊડલેા ગીતને 

 તમાિી જાળમાં પકડીને તમાિા કાચના વાસ્ણમાં  
અનેક બંદીવાનોની વચચે પ્રદશતુન કિવું તમને ગમશે? 

 આિામ અને ફુિસદથી સભિ જમાનામાં કલવ 
 રદવસોના રદવસો સુધી 

 એના ઉદાિ મિાિાજાને પોતાની કલવતા સંભળાવતો 
 –એ વખતે અસંબંદ્ધની સંગતે ગુંજતી ફુિસદના પડદાને 

 મૂઢ કાલલમાના ડાઘા પાડતા છાપખાનાં અશ્સતત્વમાં ન િતાં 
–તયાિે ગીતની કડીને બાિાખડીના સુઘડ ખોખામાં વીંટીને 

 ચૂપચાપ ગળી જવાતી ન િતી. 
 અિે, જ ેકલવતા કાનથી સાંભળવાની િતી  

તે આજ ેતેમના ટીકાખોિ આંખોવાળા સવામીની સામે 
સાંકળે બાંધેલા ગુલામોની માફક બંધાઈ છ ે

(આગળ)

Poems 
Introductory

Here I send you my poems 
densely packed in this writing book 

like a cage crowded with birds. 
The blue space, the infinity around constellations, 
through which flocked my verses, is left outside. 

Stars, torn from the heart of night, 
and tightly knit into a chain 

may fetch a high price 
from some jeweller in the suburb of paradise, 

but the gods would miss from it the ethereal value 
of the divinely undefined. 

Imagine a song suddenly flashing up like a flying fish, 
from the silent depth of time ! 

Would you care to catch it in your net 
and exhibit it in your glass vessel 

among a swarm of captives ? 
In the expansive epoch of lordly leisure, 

the poet read his poems day by day 
before his bounteous sovereign, 

when the spirit of the printing press was not there 
to smear with black dumbness 

the background of a resonant leisure, 
alive with the natural accompaniment of the irrelevant; 

when the stanzas were not ranged into 
perfect packets of alphabets, 

to be silently swallowed. 
Alas, the poems which were for the listening ears 

are tied today as chained lines of slaves 
before their masters of critical eyes,

(continued)
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અને તેનો ભોગ ધિાયો છ ેબંદીશલવિીન ભૂખિા કાગળોને  
અને જ ેશાશ્વતના આલશષ પામે છ ેતે ખોવાય છ ેમુદ્રકના બજાિમાં,  

કાિ્ણ ક ેઆ ઉતાવળ અને અધીિાઈનો જમાનો છ ે 
અને ગીતને હૃદયલમલન માટ ેટ્રામ અને બસમાં જવું પડ ેછ.ે 

 લન:શ્વાસ સાથે િંુ ઈચછુ ંછુ ંક ેિંુ કાલલદાસના સુવ્ણતુયુગમાં જીવતો િોત 
 અને તું– પ્ણ શો અથતુ છ ેઆવા વારિયાત તુક્ાનો?  

િંુ તો છુ ંમોડો પડલેો કાલલદાસ, 
જન્મયો છુ ંધમધમતા છાપખાનાના યુગમાં, 
અને વિાલી, તું પ્ણ અતયંત આધુલનક છુ.ં 

તાિી આિામખુિશીમાં બેઠાં બેઠાં 
બેધયાનપ્ણે માિી કલવતાના પાનાં ફેિવીશ 

અને તને અધખુલી આંખે કલવતાનો લય સાંભળવાની  
અને અંતે તાિા કલવને પુષપગુચછનો સિપાવ આપવાની તક કયાંથી મળે? 

 તું તો તારં દેવું ચૂકવવા કોલેજ સકવવૅિના દુકાનદાિને  
થોડા ચાંદીના લસક્ા આપી દેવાની!

and banished into the greyness of tuneless papers, 
and those that are kissed by eternity 

have lost their way in the publishers’ market. 
For it is a desperate age of hurry and hustle 
and the lyric muse has to take her journey 

to her tryst of hearts 
on trams and buses. 

I sigh and wish that I had lived 
in the golden age of Kalidasa, 

that your were, – but what is the use of 
wild and idle wishing ? 

I am hopelessly born in the age of the 
busy printing press, – a belated Kalidasa, 

and you, my love, are utterly modern. 
Listlessly you turn the pages of my poems 

reclining in your easy chair, 
and you never have the chance to listen 

with half–shut eyes to the murmur of metre 
and at the end to crown your poet with a rose–wreath. 

The only payment you make 
is the payment of a few silver coins 

to the keeper of the bookstall 
in the College Square.

 
પત્ર 

પુનચિ–1932
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–97–

િજાિ વષતુની જુદાઈ આવી પડી આપ્ણા બેની વચચે, 
જયાિે મોં ફેિવીને ઓગળી ગઈ તું અતીતે. 

જયાં િિેતી ભૂતાવળ, જ્ેણે ખોયો પ્રેમપથ, એક ભયભીત શંકાની સાંજ.ે 
આપ્ણને જુદા પાડતી જગા નાની છ.ે 

એક નાનકડુ ંઝિણં જ ેવ્ણતું એની વા્ણીમાં, 
આપ્ણી લવદાયની ઘડીમાં તાિા પગલામાંથી ટપકતી ગમગીની 

અને તને ધિી િિંુ િંુ, માત્ર અબોલ પ્રેમનું સંગીત, 
જ ેઅનુસિશે તને અને પછી થશે અલોપ.

Poems 
–97–

A veil of thousand years dropped between you and me 
when you turned your face and merged in a past 

where spectre–like dwell they 
who missed love’s path in a timorous dusk of doubt. 

The space is but narrow that divides us, 
– a tiny stream weaving in its murmur 

the memory of our parting moment 
the pathos of your passing footsteps. 

And all that I can offer to you 
is the music of an unspoken love 
for it to follow you and vanish.

લબદાય 

લબલચલત્રતા–1933
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–96–

લમત્ર, િંુ જાણં છુ ંક ેઆપ્ણે બે જુદા છીએ, 
પ્ણ મારં મન એ સવીકાિતું નથી. 

કાિ્ણ ક ેપંખીના ગાને, આપ્ણે બે જાગયા િતા એક જ અલનદ્રાની િાતે, 
અને એ જ વસંતનો જાદુ ફેલાયો િતો આપ્ણા હૃદયે. 
ભલે િહ્ો તાિો ચિેિો પ્રકાશમાં અને માિો છાયામાં,  
છ ેમીઠાશ અને િિસય, તાિા અને માિા લમલનમાં. 

કાિ્ણ યૌવનના પ્રવાિના તિંગ લાવે છ ેમને તાિી પાસે. 
તાિી યશગાથાથી તું જીતે છ ેજગતને સિળતાથી,  

જયાિે માિો ચિેિો તો લફક્ો છ.ે 
પ્ણ જીવનનો ઉદાિ શ્વાસ મને લાવે છ ેતાિી પાસે 

અને આપ્ણા ભેદની ઘેિી િેખા પ્રજવલલત છ ેપ્રભાત પ્રકાશે.

Poems 
–96–

Though I know, my friend, that we are different 
my mind refuses to own it. 

For we two woke up in the same sleepless night 
while the birds sang, 

and the same spell of the spring entered our hearts. 
Though your face is towards the light 

and mine in the shade 
the delight of our meeting is sweet and secret, 

for the flood of youth in its eddying dance 
has drawn us close. 

With your glory and grace you conquer the world, 
my face is pale. 

But a magnanimous breath of life 
has carried me to your side 

and the dark line of our difference 
is aglow with the radiance of a dawn.

પ્રભેદ–લબલચલત્રતા–1933
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પાછા ફિીને જોતાં અતીતને, દેખાતાં મુસાફિોનાં ટોળેટોળાં મને. 
જાણં છુ ંનામથી, તેમને બધાંને. 

આજ ેદેખાતાં તે, જવેાં તયાિે િતાં, 

સાંધયપ્રકાશમાં પડછાયા, 
નેપથયેથી આવતાં અલભનેતા, પિેિીને લનતનવી કાયા. 
અંતિીન જીવનના ખેલમાં વીતતા રદવસો ને િાતો, 
બોલતા તેમના સંવાદો ને ભજવતા તેમના પાત્રો 

લનયલતના ઈશાિે – કયાિેક િસતા, કયાિેક િડતા, 

લવલવધ િાવભાવે લવધલવધ મનોશ્સથલત પ્રગટ કિતા. 
પાત્ર ભજવી, કાયાનો વેશ નેપથયે બદલતા 

ને સદાને માટ ેઅદ્રશય થતા. 
પ્રતયેક પાત્રનો ગલભતુત અથતુ માત્ર જગતકલવ જા્ણતા. 

નટ, નટી બધાં, તેમના િોજીંદા અશ્ુ, શ્સમત, વેદના ને િષતુને સાચા માનતા 
જયાં સુધી તે પાત્રના વેશ ને મિોિા પિેિતા. 
 પડાદો પડતાં એક પછી એક દીપ બૂઝાતા, 

વેશ ને ચિેિાના િંગ વીલાતા, 
ને સભાગૃિે કોલાિલ ને િલચલ શમતા. 

આ ગમગીન શાંલતમાં િંગમંચથી પ્રસથાન જયાં, 
ઈટિ, અલનટિ, પ્રશશ્સત ને લનંદા – સવતુ એક તયાં, 

અથતુિીન આકાિો િષતુ અને શોકના તયાં, 
પ્રકાશ અને અંધકાિ એક તયાં, 
શિમ અને ભય ભૂલાતા તયાં. 

સીતાના િષિ્ણે કિદ્ય જ ેઝઝુમતા, 
ષિ્ણાધતુ પછી તે જ િચતા લચતા. 

તીવ્ કારૂણય વીખિાતા, અંત કરૂ્ણ ખેલનો, 
જીવંત િિેશે એ ખેલ, કલવની કલવતામાં, 

ભજલનકના ભજનમાં, કલાના આનંદમય ઉપિાિમાં.

As I turn to look far back at the Past, 
I can see throng upon throng of travellers; 
I know them all, I remember their names. 

Today I see them as they really were: 
Shadows in the sunset light, 

actors come from behind the stage 
wearing the body’s disguise. 
In the endless drama of Life 

they spent their days and nights 
saying their lines and playing their parts as fate dictated 

– now laughing, now weeping, their gestures varied, 
their moods diverse. 

His part done, each disappeared behind the scenes, flung off the 
dress he wore – his body – 

and was lost to the sight forever. 
Some meaning there may be somewhere 

in the part each came to play, 
known to the great World–poet. 

Actor and actress, all took their tears and laughter, 
the joy and pain of everyday, as absolutely real, 

as long as they wore 
the costume and the make–up of their roles. 

At last the curtain fell, one by one the lights went out, 
the glow of pain and powder paled, 

the noise and bustle ceased. 
In the gloom and silence 

where they went from the stage, 
praise and blame are one, and good and bad, 

the shapes of joy and sorrow meaningless, 
light and darkness are the same 

and shame and fear have lost all purport. 
The loving hand that fought so hard to rescue Sita, 

built her pyre the moment after. 
That tragic play is ended, its poignant sorrow has spent itself; 

that drama lives in the poet’s lines, in the minstrel’s song, 
in the joyous gifts of Art.

નાટશેષ, બીલથકા - English translation by Somnath Maitra.
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જયાિે મેં બોલાવી તને વનિાજીમાં, ફોિમ ફેલાતી િતી આમ્મંજિીમા ં
પ્ણ, ન જા્ણ ેકમે, બીજ ેિતા તાિા લવચાિો અન ેબધં િતો તાિો દિવાજો. 
એક રદવસ મંજિી મિોિી અને ડાળી ભિાઈ ગઈ ફળના ઝૂમખાથી, 

પ્ણ તેં અવગણયો માિો ભિેલો ખોબો, 
અને બંધ િાખી તાિી આંખ પૂ્ણતુતા પ્રલત. 

વૈશાખમાં , તુમુલ તોફાનમાં, સોનેિી ફળ ધૂળમાં પડતા. 
મેં કહ્ું, ‘માિી ભેટને ધૂળમાં િગદોળાવા દેવા કિતા  

તાિા િાથનું સવગતુ પામવા દે.’ 
પ્ણ તારં મન િજી અલનશ્ચિત િતું. 

તાિો સાંજનો દીવો િજી પ્રગટો ન િતો.  
તાિા અંધાિા દિવાજ ેિંુ વાંસળી વગાડતો િતો. 

મારં મન, તાિાના રકિ્ણોની સાથે એકતાન થઈને નાચી િહ્ું િતું. 
પ્ણ તાિા હૃદયમાં કોઈ સપંદન ન થયા. 

લનદ્રાલવિીન માળેથી વયથતુ ચિેકતું એક પંખી એકલું, 
એના ખોવાયેલા સિચિને બોલાવતું. 

સમય વિેતો ગયો, ષિ્ણ ચૂકીને, 
આકાશમાં િજી યે ચંદ્ર િતો  

ને તો યે ઉદાસીનતામાં ડૂબેલી તું તાિા એકાંત ખૂ્ણે જ િિી. 
લવચાિોને કો્ણ વાંચી શક ે? બીજાને કો્ણ ઓળખી શક ે? 

લબચારં મારં મન વયકત થવા માંગતું શબદોમાં, 
મને િતું ક ેિિેશે કાંઈ શેષ – એકાદ આંસુભીની યાદ. 

કદાચ ઝાંઝિમાં બાકી િશે એકાદ તાલ, 
િાલત્રના િાિમાંથી ખિી પડતો ચંદ્ર પ્રભાતના પગ પાસે. 

શું વાંસળીના કર્ણ સૂિોથી મળ્ો તને સથવાિો? 
લનદ્રાની ધાિ પિ ઊછળ્ા કોઈ તિંગો? 
સવપનમાં પ્ણ િતો આનંદનો અ્ણસાિો?

When I called you in your garden 
mango blooms were rich in fragrance – 

why did you remain so distant, 
keep your door so tightly fastened? 

Blossoms grew into ripe fruit–clusters – 
you rejected my cupped handfuls, 

closed your eyes to perfectness. 
In the fierce harsh storms of Baisakh 
golden ripened fruit fell tumbling – 
‘Dust,’ I said, ‘defiles such offerings; 
Let your hands be heaven to them.’ 

Still you showed no friendliness. 
Lampless were your doors at evening, 

pitch–black as I played my vina. 
How the starlight twanged my heartstrings! 

How I set my vina dancing! 
You showed no responsiveness. 
Sad birds twittered sleeplessly, 
calling, calling lost companions. 

Gone the right time for our union – 
low the moon while still you brooded, 

sunk in lonely pensiveness. 
Who can understand another! 

Heart cannot restrain its passion. 
I had hoped that some remaining tear–soaked memories 

would sway you, stir your feet to lightsomeness. 
Moon fell at the feet of morning, 

loosened from night’s fading necklace. 
While you slept, O did my vina lull with its heartache? 

Did you dream at least of happiness?

જુલાઈ–1934 

બીલથકા–1935 

English translation by William Radice
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તું માિી જ છ ેએની મને ખાત્રી િતી  
અને માટ ેજ તાિી ભેટની રકમંત મૂકવાનો  

મને લવચાિ માત્ર આવયો ન િતો. 
તું પ્ણ એની રકમંત કયાતુ લવના આપતી જ ગઈ,  

તારં પાત્ર ખાલી કિતી જ ગઈ. 
રદવસો એક પછી એક વીતતા ગયા અને િાતો પ્ણ. 

કાંઈ પ્ણ લવચાયાતુ લવના, તેની સામે જોયા લવના,  
તાિી ભેટને િંુ માિા ભંડાિમાં મૂકી દેતો અને બીજ ેરદવસે ભૂલી જતો. 

નવવસંતની માધવી તાિી ભેટમાં એની ટાપસી પૂિાવતી  
અને શિદ પૂલ્ણતુમાનો ચંદ્ર એનો અનોખો સપશતુ આપતો. 
તાિા કાળા વાળના પૂિમાં માિા પગ ડૂબાડી, તેં કિેલું, 

‘તમાિા સામ્ાજયને આપવું જોઈએ એના કિતાં િંુ ઘણં ઓછુ ંઆપું છુ.ં 
િંુ વધુ આપી શકુ ંતેમ નથી કાિ્ણ માિી પાસે વધાિે છ ેજ નિીં.’ 

બોલતા, બોલતા તાિી આંખમાં આંસુ ઊભિાઈ આવયા િતા. 
િવે તું જતી િિી છ.ે 

રદવસો એક પછી એક વીતતા જાય છ ેઅને િાતો પ્ણ. 
પ્ણ તું પાછી નથી આવતી. 
આટલા બધા રદવસો પછી  

માિો ખજાનો ખોલીને તેં આપેલા િતનજરડત િાિને િંુ જોઈ િિંુ છુ.ં 
અને તેને છાતી સિસો ચાંપું છુ.ં 

જ ેગવતુથી િંુ આજ સુધી બેધયાન િહ્ો તે આજ ેજમીનદોસત થઈ ગયો. 
–એ જ જમીન પિ, જયાં તાિા બે પગની લનશાની િિી ગઈ છ.ે 

આજ ેવેદનાથી િંુ તાિા પ્રેમની રકમંત ચૂકવું છુ.ં 
અને આમ તને ગુમાવીને આખિે પૂ્ણતુતામાં પામું છુ.ં

So sure was I that you were mine 
that it never even came to my mind 
to check the real value of your gifts. 

Nor did you claim a price. 
Day went after day, night after night. 

You gave, emptying your baskets. 
Glancing sideways, with an absent mind 

I would put them away in my store 
and not remember them the next day. 

The new spring’s madhabi 
added its presence to your gifts; 

the post–rains full moon lent them its special touch. 
Covering my feet with your black hair’s flood, you said, 

‘What I give you 
is much less than the revenue due to your realm; 

more I cannot give for I have no more.’ 
As you spoke, your eyes filled with tears. 

Now you are gone. 
Day comes after day, night after night, 

but you don’t come. 
After all these days I’ve opened my treasure–chest. 
I’m looking at the jewelled necklaces you gave me, 

pressing them to my breast. 
My pride that partook of indifference 

is bent to the ground – 
there, where your two feet have left their imprints. 

In pain I pay you now the price of your love, 
and thus, having lost you, I have you fully at last.

નવેમબિ 1932), શેષ સપ્તક–1 

from English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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પોષના રદવસો પૂિા થવા આવયા. 
કુતુિલપૂ્ણતુ પિોઢનો પ્રકાશ ધુમમસનું આવિ્ણ બાજુમાં ખસેડ ેછ.ે 
એકાએક મને દેખાય છ ેઝાકળભીના વૃષિ પિ નવપલ્વના અંકુિ! 

વૃષિને પ્ણ એનું આચિયતુ છ.ે 
એક વખત અંધકાિની ધાિે  

વાશ્લમકીને પોતાના ઉચછ્ાસમાં નીકળેલા છદંનું આચિયતુ થયું િતું  
 એ વૃષિ મને તેવું દેખાઈ િહ્ું. 

આ થોડા પાંદડા લઈ આવયા છ ેતેમની મુકત મનની ભાષા, 
લાંબા સમયના કાળજી લવનાના મૌનમાંથી આ ગુલાબી પ્રકાશમાં. 

–પેલા થોડા શબદોની માફક, જ ેતું જ બોલી શકી િોત, 
જ ેબોલયા લવના જ તું ચાલી નીકળી િતી. 

એ વખતે વસંત પાસે જ િતી 
અને તાિી અને માિી વચચે લટકતી એક અજા્ણપ્ણાની પડદી  

–તે લિેિાતી, કયાિેક તે એક ખૂ્ણેથી ઊંચકાતી. 
પ્ણ દલષિ્ણી પવનના ઝપાટ ેપ્ણ તે આખી ન ઊડી ગઈ. 

લનબાંધ મધયાંતિ આવયો જ નિીં, ઘંટનાદ થયો 
અને રદવસના અંતે તું ચાલી ગઈ, 
મૌનના અંધકાિમાં ઓગળી ગઈ.

Days of Poush are coming to an end. 
Inquisitive dawnlight pushes fog’s wrap aside. 

Suddenly I see on the dew–moist shaddock tree 
budding new leaves. 

The tree looks astonished at itself. 
As once Valmiki, on Tamasa’s edge, 

was himself amazed at his own breathed out metre, 
so looks this tree to me. 

From a long silent neglect into the crimson light 
these few leaves have brought their unabashed speech, 
like those few words which you alone could have said 

but left unsaid when you left. 
Then was spring near and between you and me 

hung the curtain of unfamiliarity. 
Sometimes it fluttered; 

sometimes a corner went flying; 
but the south wind, though it grew bold, 

never blew it off entirely. 
Unshackled interval didn’t come to pass. 

The bell tolled and at the day’s end 
you went away into the unspoken’s darkness.

શેષ સપ્તક–3 

from English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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પિોઢના અધતુપ્રકાશમાં િિી િિીને સંભળાતું કોયલનું કૂજન, 
જા્ણે અવાજની આતશબાજી. 

દિેકની ધાિ પિ સુવ્ણતુ અષિિની મિોિવાળા વાદળ વીખિાતા. 
બજાિનો રદવસ છ.ે 

બળદગાડી ધીમે ધીમે ખેતિમાંથી જતા િસતા પિ ચાલી જાય છ.ે 
ડાંગિના કોથળા, તાજો શેિડીનો િસ લોટામાં ભિી,  

ચાલતી ગામડાની ગોિી. 
લીલી ચા, કોથમીિની પત્તી અને કાચી કિેી. 
લનશાળની ઘરડયાળમાં સવાિના છ વાગયા. 

ઘંટનો નાદ અને પ્રભાત પ્રકાશની ઝાંય, માિા અંતિમાં ઓગળતા. 
એક ઝાડની નીચે,  

માિા નાના બગીચાની દીવાલ પાસે િંુ ખુિશીમાં બેઠો છુ.ં 
પૂવતુમાંથી આવતી સૂયતુની શશ્કતથી ઘાસમાં ત્રાંસો પડછાયો પડ ેછ.ે 
બાજુબાજુમાં ઊભેલી બે નારિયેળી પવનમાં પાંદડાં ફફડાવે છ.ે 

જા્ણે બે જોરડયા બાળકોનું તોફાન. 
ચમકતા લીલા િંગથી છવાયેલા  

નાના ફળ દાડમના ઝાડમાંથી ડોરકયા કિે છ.ે 
ચૈત્ર માસનું છલે્ું અઠવારડયું ચાલે છ.ે 

આકાશમાં તિતા વસંતની નાવના સઢ ઢીલા થયા છ.ે  
ઘાસ સૂકુ ંઅને લનચિેતન છ.ે 

િસતાની ધાિે લવલાયતી ફૂલો કિમાવામાં છ.ે 
ચૈત્રના િાજયમાં પિદેશી જવેો પશ્ચિમનો પવન વાય છ,ે  

અલનચછાએ િંુ શાલ ઓઢુ ંછુ.ં  
બાંધેલી પાળ વાળા તળાવમાં પા્ણી થથિે છ.ે પોય્ણીના પાંદડા કપંે છ.ે 

થોડી લાલ માછલી ચંચળ થઈ જાય છ.ે પથથિોની વચચે ઘાસનો અલતિેક છ.ે

(આગળ)

In the dawn half–light the koel’s intermittent calls 
are like fireworks of sound. 

Torn clouds disperse, 
on each a fragment of a golden script. 

Market day. 
Bullock carts trundle on the track that crosses the field. 

Sacks of rice, fresh cane molasses in pitchers, 
and carried on the hip–baskets of village girls, 
kochu greens, green mangoes, shajina sticks. 

Six a.m. in the school clock. 
The bell’s ding–dong 

and the tint of the young sunshine merge with my mind. 
By the wall of my little garden 

I sit on a chair under an oleander. 
From the east 

the sun’s strength casts an oblique shadow on the grass. 
Two coconut trees standing side by side 

toss their branches uniquely in the breeze 
like twin children making an enormous fuss. 

Sheltered by shiny green, 
young fruit peep from the pomegranate tree. 

The month of Chaitra’s moored to its last week. 
The sail slackens in the sky–floating raft of spring. 

The grass is starved and thin; 
by the gravel path the European seasonal flowers 

have lost their bloom and are withered. 
A west wind blows, a foreigner in Chaitra’s yard. 

Reluctantly I wrap myself . 
The water shivers in the pond with the paved surround; 

the leaves of the water–lilies tremble; 
the few red fish grow restless. 

The lemon–grass is rampant in the rockery. 
From the leafage peeps a figure,

(continued)
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િરિયાળીમાંથી પીળા પથથિનો ચતુમુતુખ આકાિ ડોરકયું કિે છ.ે             
વિેતા સમયની દૂિની ધાિે એ િિે છ,ે ઋતુના સપશતુ અને અસિથી પિ. 

એ બોલે છ ેકલાની ભાષા, જ ેવૃષિની વા્ણીથી જુદી જ છ.ે 
ધિતીના અંતિતમેથી નીકળી  

રદવસિાત બધા જ પાંદડા અને ડાળીને પંપાળતી 
ધિતીની કાળજીની મૈત્રીની સીમાની બિાિ ઊભી તે મૂલતતુ. 

ઘ્ણા સમય પિેલાં મા્ણસે એમાં પોતાની ગુપ્ત વા્ણી મૂકી છ,ે 
 જ ેકુદિત સાથે વાતચીત નથી કિી શકતી. 

ઘરડયાળમાં સાતના ડકંા વાગયા. 
છૂટા છવાયા વાદળો વીખિાઈ ગયા. 

સૂયતુ દીવાલથી ઊંચે જઈ પિોંચયો છ.ે ઝાડના પડછાયા ટૂકંા થયા છ.ે 
પાછલા દિવાજથેી એક છોકિી બગીચામાં પ્રવેશે છ.ે 

ફૂમતા બાંધેલા ચોટલા તેની પીઠ પિ ઝૂલે છ.ે  
તેના િાથમાં વાંસની પાતળી લાકડી છ.ે 

તે એક િંસની જોડી અને તેના બચચાંને ખવડાવવા લાવી છ.ે 
િંસ ગંભીિ દેખાય છ.ે 

જા્ણે એક યુગલ તિીક ેતેમની જવાબદાિી સમજતા િોય તેમ. 
 એનાથી યે વધાિે જવાબદાિી છોકિીની છ.ે  

જનેા નાના માતૃ–હૃદયમાં આ જીવંત સજતુનની માંગથી  

પ્રેમનું પ્રવાિી ધબક ેછ.ે 
આ સવાિના ટુકડાને સાચવી િાખવાની માિી ઈચછા છ.ે 

તે તો જટેલી સિજતાથી આવયો છ ેતેટલી જ સિજતાથી લવદાય થશે. 
અને જ્ેણે મોકલયો છ ે 

તે્ણે તો પોતાના આનંદના ખજાનામાંથી તેની રકમંત ચૂકવી દીધી છ.ે

four–faced, in ochre stone. 
On the far margin of flowing time it lives, 

indifferent, untouched by seasons. 
Art’s language it speaks, 

which has no likeness to what the trees have to say. 
The care that seeps from earth’s inner rooms 

day and night to all branches and leaves – 
that statue there stands outside the limits of that vast kinship. 

A long time ago man immured in it his own secret 
speech like a spirit–guarded hoard of buried treasure; 

with nature it cannot communicate. 
The clock strikes seven. 

The scattered clouds have gone. 
The sun climbs above the wall: tree–shadows shorten. 

Through the back gate a girl enters the garden. 
Tasselled plaits swing on her back; 

in her hands is a slender bamboo stick. 
She’s brought a pair of swans and their young ones to feed. 

The swans look grave, aware of their responsibilities as a pair. 
Even greater is the responsibility of the girl, 

in whose young mother–mind love’s liquid throbs 
to the demands of living creatures. 

I’ve wished to preserve this fragment of a morning. 
So easily it came and will so easily leave, 

He who sent it has paid for it already from his own treasury 
of joy.

શેષ સપ્તક–11(1935) 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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વિેતા ઝિ્ણાના પ્રવાિની ધાિ નીચે િંુ માિો નાનકડો ઘડો મૂકતી  
સાડીનો છડેો કમિ પિ ખોસી, પગને છૂટા,લટકતા િાખી 

અને લીલમઢ્ા, લપસ્ણા પથથિ પિ આખી સવાિ બેસતી. 
ઘડો ઘડીકમાં ભિાતો ને પછી તે ઊભિાતો. 

ફી્ણ વીંટળાતું અને પા્ણી પડતું. 
કાંઈ કામ નથી, કોઈ ઉતાવળ નથી. 

સૂયતુના પ્રકાશમાં પા્ણી કિી િિેતું િજાની મસતી 
અને એની સાથે કૂદતી જ ેિમત, માિા મનમાં ઊભિાતી.  

િરિયાળા વન જરડત ખી્ણનો જામ નીલાકાશ. 
એની પવતુતમઢી ધાિ પિથી ઊભિાતો ખિખિ અવાજ, 

પિોરઢયે સૂતી, સૂતી સવપન જોતી ગામડાની ગોિી એ અવાજ સાંભળતી. 
પા્ણીનો અવાજ જતો ઘેિી લીલી વનની સિિદોની પાિ  
અને ઊતિતો તયાં, જયાં જતા આરદવાસી એમને બજાિ. 

છોડીને તેમના તેિાઈ ગામની કડેી, ચઢતા પવતુતને વીંટાતી વાંકીચૂંકી કડેી, 
સાથે ટીન, ટીન વાગતી તેમના બળદની ઘંટડી 

અને પાછળ પીઠ ેપિ બાંધી સૂકી લાકડીની ગાંસડી 
અને આમ વીતી જતો સવાિનો પ્રથમ ભાગ. 

સવાિના સૂયતુના તડકાનો િંગ છ ેલાલ–જા્ણે આગ 
થતો તે સફેદ, સમય વીતતા, પવતુત પિથી સિોવિ તિફ બગલા ઊડતા. 

ઘેિા નીલમાં ઊડતો એક અટૂલો સફેદ પતંગ, 
જા્ણે મોં ચઢાવેલા લશખિના અકળ મનમાં ઊગેલો મનનીય એક છદં, 

બપોિે આવે છ ેઘિેથી સંદેશ, જનેો છ ેમને પૂિો અંદેશ, 

તેઓ માિા પિ લચડાયા છ,ે અને પૂછ ેછ,ે ‘મોડુ ંકમે થયું ?’ 
જવાબમાં માિે કાંઈ જ નથી કિેવાનું. 

બધાં જ જા્ણે છ ેક ેઘડો ભિાતા, વાિ નથી લાગતી. 
કામ લવના ઊભિાતા સમયનો વયય 

તેમને કમે સમજાવું આ લવલચત્ર લવક્ય!

Under the cascading stream I place my pitcher 
and sit all morning, sari–end tucked in to waist, 

dangling my legs on a mossy slippery stone. 
In an instant the pitcher fills 

and after that it just overflows. 
Curling with foam, the water has its holiday play 

in the light of the sun 
and my own play leaps with it from my brimming mind. 

The green–forest–enamelled valley’s cup of blue sky. 
Bubbling over its mountain–bordered rim, 

falls the murmuring sound. 
In their dawn sleep the village girls hear its call. 

The water’s sound crosses 
the violet–tinted forest’s bounds 

and descends to where the tribal people come 
for their market day, 

leaving the tracks of the Terai villages, 
climbing the curves of the winding uphill path, 

with the ting-a-ling-a-ling of the bells of their bullocks carrying 
packs of dry twigs on their backs. 

Thus I while away the day’s first part. 
Red’s the colour of the morning’s young sunshine; 

then it grows white. 
Herons fly over the mountains towards the marshes. 

A white kite flies alone within the deep blue, 
like a silent meditative verse in the far–away mind of the peak 

with its face upturned. 
Around noon they send me word from home. 

They are cross with me and say, ‘Why are you late?’ 
I say nothing in reply. 

Everyone knows that to fill a pitcher it doesn’t take long. 
Wasting time which overflows with no work – 

who can explain to them the strange passion for that?
શેષ સપ્તક - 27 (1932) 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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ઘ્ણા બધા રદવસોમાંથી માત્ર એક જ રદવસ, 
ન જા્ણે કવેી િીતે, પ્ણ અટવાયો િતો જરૂિ, 

એક લચત્રમાં, છદંમાં, ક ેપછી ગીતમાં. 
સમયના દૂતે તેને િાખયો િતો યાતાયાતના અલવિત પ્રવાિની બિાિ. 

યુગોની મૂલતતુ લવસજતુનની લવલધમાં, 

ઘણં બધું ઘાટ પિથી પસાિ થઈ જાય છ.ે 
એ એક જ રદવસ, નદીના સૂકા પટમાં કવેી િીતે ફસાયો, 

તે કોઈ નથી જા્ણતું. 
મિા મરિને, વનમાં, ન જા્ણે કટેલી યે આમ્મંજિી મિોિી  

ને કટેલી યે જમીન પિ ખિી પડી. 
ફાગ્ણમાં ખીલયા બીજા પુષપો અને લબછાવયો જમીન પિ ગાલીચો. 

ચૈત્રનો સૂયતુ આકાશમાં અને ધિતી પિ િાઈના ખેતિો, 
બેની વચચે કલવઓએ ગાયાં કાંઈક ગીતો. 

પ્ણ ઋતુની પીંછી, 
 માિા એ અટવાયેલા રદવસ પિ કોઈ જ િંગ ન લગાવી શકી. 

એક વખત િંુ એ રદવસની વચચે જ િતો. 
ઘ્ણી બધી વસતુઓ–જનેાથી િંુ ઘેિાયેલો િતો, 

તેની વચચે આિામથી આડો પડ્ો િતો તે રદવસ. 
તેને માણયા વગિ િંુ તેને જોઈ િિેતો િતો. 

િંુ ચાિતો િતો જરૂિ, પ્ણ ઉતકટતા જાણયા વગિ. 
અજા્ણતાં, કટેલું ય િિી જતું આસવ પાત્રમાં! 

તયાિે જ ેરદવસને િંુ જા્ણતો િતો તેનો દેખાવ બદલાઈ ગયો છ.ે 
કટેલું ય અસતવયસત છ,ે કટેલું ય આડુઅંવળું થઈ ગયું છ.ે 

કટેલી યે લવગતો ભુંસાઈ ગઈ છ.ે

(આગળ)

Just one day among many days 
had somehow got caught in a picture, metre, or song. 

Time’s envoy had managed to keep it stranded 
outside the path of traffic’s constant current. 
In the image–immersion rituals of the epoch 

many were the things that sped beyond the ghats. 
No one knew when that one day got stuck 

in a dry bend of the river. 
In the Magh forests so many mango blossoms budded, 

so many fell down. 
In Phalgun flowered the polash and carpeted the ground. 

Between the Chaitra sun 
and the full–blown mustard–field in sky and earth 

it was a contest between bards. 
But no brush of any season 

left its mark on that day of mine that got stuck. 
I was once right in the middle of that day. 

The day was recumbent amongst so many things, 
all of which crowded round me, before me. 

I saw them all without taking it all in. 
I loved, but didn’t really know how much. 

So much was wasted, 
absent–mindedly left undrunk in the juice–cup. 

That day, as I knew it then, has changed in looks. 
So much is dishevelled, so much is topsy–turvy; 

details have vanished.

(continued)
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આ બધાંમાંથી તેની જ ેઆકૃલત ઊપસે છ ેતેને િંુ દૂિથી જોઈ િિંુ છુ;ં 
તે રદવસોની નવવધૂ. 

પાતળું, એકવડુ ંતેનું શિીિ, 
મોિની ડોકના િંગની તેની સાડીનો પાલવ ઢાંકતો તેના અંબોડાને. 

બધું તેને કિેવાનો સમય ન મળ્ો. 
જો ક ેએક ક ેબીજા સમયે આમ તો ઘ્ણી વાતો કિી િતી,  

પ્ણ તે બધું ગૌ્ણ િતું. 
અને પછી તો સમય પૂિો થઈ ગયો. 
આજ ેફિી આવી છ ેતેની આકૃલત, 

 અને ઊભી છ ેપ્રકાશ અને છાયાની વચચે. 
તેને કાંઈ કિેવું છ ેપ્ણ તે કિી નથી શકતી. 

િંુ ઝંખું છુ ંતેની પાસે જવા, પ્ણ પાછા જવાનો કોઈ જ િસતો નથી.

She who emerges from it all – I see her today 
against the background of distance: 

a new bride of those days. 
Her body was slim and her sari–end, 

peacock–neck–coloured, reached her head 
just above the hair–coil. 

I couldn’t make time to tell her everything. 
Much was said at random now and then, 

but they were trivial things. 
And soon time was up. 

Today her figure has reappeared, 
quietly stood at the fence between shadow and light. 

She seems to want to say something and can’t. 
How I ling to go back to her side, 

but there’s no way to return.

શેષ સપ્તક–29 

English translation by Ketaki Kushari Dyson
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પડોશની કલબને માિો ભોંયતલળયાનો રૂમ વાપિવા આપયો છ.ે 
એ માટ ેતેમ્ણે સભા ભિી મને િાિ પિેિાવેલો                               
અને સથાલનક છાપામાં માિા વખા્ણ છપાવેલા. 

આઠ વષતુથી મારં ઘિ ખાલી પડ્ું િતું. િવે િંુ સાંજ ેઘિે આવું છુ,ં  
તયાિે એ રૂમમાં કોઈ ટબેલ પિ પગ લાંબા કિીને છાપું વાંચતું િોય છ.ે 
તો બીજા કોઈ પત્તા િમતા િોય છ ેઅન ેકોઈ ગભંીિ ચચાતુ કિતા િોય છ.ે 

રૂમમાંની િવામાં તમાકુનો ધુમાડો ફેલાયો િોય છ.ે 
અને એશટ્રમેાં િાખ, દીવાસળી અને લસગિેટના ઠૂઠંાનો ઢગલો થાય છ.ે 
રદવસોના રદવસો સુધી આવી જાતજાતની વાતોના ભીષ્ણ કોલાિલથી  

િંુ માિી સાંજનો ખાલીપો ભિી દઉં છુ.ં 
જમયા પછી વધેલું ખાવાનું એંઠી થાળીમાં ભેગું પડી િિે 

તેમ િાત્રે દસ વાગયા પછી નો સમય માિે માટ ેખાલી પડી િિે છ.ે 
પસાિ થતી ટ્રામનો અવાજ રૂમની શાંલત પિ આક્મ્ણ કિે છ.ે 

એ વખતે, માિી પાસે જ ેથોડી ઘ્ણી િવૅ કોડતુ છ,ે  

તેને ફિી ફિી ગ્ામોફોન પિ વગાડી, ગીતો સાંભળું છુ.ં 
આજ ેતેમાંનું કોઈ અિીં નથી. તે બધા જ િાવિા સટશેન ગયા છ.ે 
કોઈક સમુદ્ર પાિથી પોતાના નામે તાળીઓનું સન્માન લઈ આવેલા  

મિાશયનું ઉતસાિથી સવાગત કિવા. 
મેં બત્તી બંધ કિી છ.ે 

ઘ્ણા રદવસો પછી, જનેે વતતુમાન સમય કિે છ ે 
તે વતતુમાન –િોજનો છડીદાિ – આજ ેસાંજ ેઆ રૂમમાં નથી. 
મને જા્ણે એક પાછળ િિેલી વેદના સવતુત્ર ફેલાયેલી લાગે છ.ે 

જા્ણે િવામાં ફેલાયેલો એક સપશતુ, 
વાળની એક આછી સુગંધ, જ ેઆઠ વષતુ પિેલા અિીં િતી. 

જા્ણે કોઈ સંદેશાના સવાગત માટ ેમાિા કાન સિવા છ.ે

(આગળ)

I’m letting the neighbourhood club 
have use of my ground–floor room. 

For that, they’ve praised me in the local paper, 
called a meeting, put a garland round my neck. 
For eight years now my home’s stood empty. 

Now when I come back from work, 
I find in a portion of that room 

someone reading a newspaper, his legs thrust on a table, 
others playing cards, 

others locked in some furious argument. 
The enclosed air gets stuffy with tobacco smoke; 

ashtrays pile with ash, matchsticks, 
burnt–out cigarette ends. 

With such turbid conversation’s din day after day 
in huge quantities I fill the emptiness of my evenings. 

Then after ten p.m. a stretch of time 
like a meal’s leftovers piled on dirty plates 

is vacated for me once more. 
The noise of passing tram–cars invades the room 

and at such times I sometimes listen to songs 
on the gramophone – the few records I have, 

the same over and over again. 
Today none of them are here. 

They’ve all gone off to Howrah station to give an 
ovation to someone who’s just brought hand–clappings 

from across the seas clipped to his own name. 
I’ve turned off the lights. 

What’s called ‘current times’ – after many days 
that current time, 

that herald of everyday isn’t in my room this evening. 
Rather, I sense a lingering pain clinging to everything 

from a touch that was air–dispersed, 
a faint scent of hair that was here eight years ago. 

My ears are alert, as if to receive a message.

(continued)
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આ જૂની, ખાલી, ફૂલોની ભાતવાળા ગલેફવાળી ખુિશી પાસ ે
 જા્ણે કોઈના સમાચાિ આવયા છ.ે 

કાળી િાતના અંધકાિમાં બાિીની સામે ઊભું છ ે                            

માિા દાદાના સમયનું એક મિાકાય વૃષિ. 

આ વૃષિ અને િસતાની બીજી તિફના ઘિની વચચે  

આકાશના નાનકડા ટુકડામાં એક તેજસવી તાિો ચમક ેછ.ે 

િંુ એને જોઈ િિંુ છુ ંઅને મારં િૈયું ભિાઈ આવે છ.ે 
કટેકટેલી સાંજ ેએ તાિાનું પ્રલતલબંબ પડ્ું િતું, 

આપ્ણા સિચયતુના જીવન–જળમાં. 

ઘ્ણી બધી યાદોની વચચે એક પ્રસંગ ખાસ યાદ આવે છ.ે 

એ રદવસે કામને લીધે િંુ સવાિે છાપું વાંચી શકયો ન િતો. 
આખિે સાંજ ેછાપું લઈને િંુ બેઠો, 

આ રૂમમાં, આ બાિીની બાજુમાં, આ જ આિામ ખુિશી પિ 
તે્ણે ચૂપચાપ માિી પાછળ આવીને 

ઝડપથી માિા િાથમાંથી છાપું ખેંચી લીધું. 

મોટથેી િસતા, િસતા અમે એકબીજાની પાસેથી તેને ખેંચી લેવા પ્રયતન કયયો. 

મેં માિી ગુમાવેલી મત્તા પાછી મેળવી  

અને છાતી ફુલાવી ફિી એકવાિ છાપું વાંચવા બેઠો. 
એકાએક તે્ણે બત્તી બંધ કિી દીધી. 

એ સાંજની માિી િાિના પ્રતીક સમો અંધકાિ                                   

મને ચાિેબાજુથી આજ ેવીંટળાઈ વળે છ.ે 

જમે તેના લવજતેા બાિુ, શાંત, ચીડવતા, તોફાની િાસય સાથે                    

મને વીંટળાયા િતા, તે બંધ–બત્તીના એકાંતે. 

અચાનક પવનના સુસવાટામાં વૃષિની ડાળીઓ વીંઝાય છ,ે 

બાિી ખખડ ેછ,ે બાિ્ણાનો પડદો ફફડ ેછ.ે 

િંુ મોટથેી બૂમ પાડુ ંછુ.ં ‘વિાલી, આજ ેતું તાિી કથૈ િંગની સાડી પિેિીને  
મોતના સામ્ાજયમાંથી તાિા પોતાના ઘિમાં પાછી આવી છુ?ં’

(આગળ)

The old empty seat with its floral cover 
seems to have someone’s news. 

An old muchukunda tree from my grandfather’s days 
stands in front of the window 
in the black night’s darkness. 
In the scanty sky that there is 

between this tree and the house on the road’s other side 
a star shines brilliantly. 

I stand staring at it and it begins to ache inside my 
chest. How many evenings had seen that star reflected 

in the flood–tide waters of our life together! 
Amongst so many things one tiny incident 

makes a special come–back. 
That day I’d been too busy to read the paper 

in the morning. 
In the evening I’d at last sat down with it 
in this very room, and on this armchair. 

She came ever so quietly behind me 
and quickly snatched the paper from my hands. 

We tried to grab it from each other 
with bursts of loud laughter. 

I recovered my plundered property, 
cheekily once more sat down to read it. 

Suddenly she turned off the light. 
That defeat–acknowledging darkness of mine 

that evening envelopes me totally today 
even as her victorious arms, 

loaded with silent, teasing, mischievous laughter, 
had encircled me in that light–turned–off seclusion. 

Suddenly a wind rustles the tree’s branches. 
The window creeks. 

The doorway curtain flaps restlessly. 
‘Love,’ I blurted out, ‘From death’s kingdom 

have you come back to your very own home today 
with your brown sari on?’

(continued)
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એક શ્વાસ માિા શિીિને સપશષે છ.ે એક લવલચત્ર અવાજ બોલે છ,ે 
‘િંુ કોની પાસે પાછી આવું?’ 

િંુ પૂછુ ંછુ,ં ‘કમે, તું મને નથી જોતી?’ 
િંુ સાંભળું છુ,ં 

‘જનેે િંુ આ ધિતી પિ સૌથી વધુ અંગત િીતે જા્ણતી િતી  
તે માિો લચિ–યુવાન લપ્રયતમ િવે આ રૂમમાં નથી.’ 

મેં પૂછું, ‘શું તે કયાં ય નથી?’ 
શાંલતથી તે્ણે જવાબ આપયો, 

‘એ માત્ર તયાં જ છ,ે જયાં િંુ છુ,ં બીજ ેકયાં યે નથી.’ 
એક ઉતસાિભયુાં ટોળું બાિ્ણાથી માિી તિફ આવી િહ્ું છ.ે  

તેઓ િાવિાથી પાછા આવી ગયા છ.ે

A breath brushes my body; 
a strange voice speaks, 

‘To whom can I return?’ 
I ask, ‘Can you not see me?’ 

I hear, ‘He whom I knew most intimately on this earth, 
that ever–youthful lover of mine 

I no longer find in this room.’ 
I ask, ‘Is he nowhere?’ 

Quietly she says, ‘He is precisely where I am 
and nowhere else.’ 

An excited hubbub reaches me from the door. 
They’ve come back from Howrah station.

શેષ સપ્તક–31(1935) 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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જયાિે િંુ સાત વષતુનો િતો, 
તયાિે પિોઢની બાિીમાંથી છાનોમાનો જોઈ િિેતો  

– અંધકાિનું ઢાંક્ણ ઊંચકાતું  
અને આછા પ્રકાશનું ઝિણં ધીિેધીિે વિેતું 

– જા્ણે તાજુ ંચંપાનું ફૂલ ખીલતું, 
થથિતા નારિયેળીના પાનમાં થતી  

ઊગતા સૂયતુની પ્રથમ પૂજા ચૂકી ન જવાય 
માટ ેકૂકડો બોલે તે પિેલા, પથાિી છોડી િંુ બગીચામાં દોડતો 

તયાિે દિેક રદવસ મુકત િતો, નવો િતો, 
પ્રકાશમાં નાિીને, કપાળે કસેિવ્ણયો ચાંલ્ો કિીને, 

માિી સામે શ્સમત કિતી, ચાલી આવતી, 
સવાિ, પૂવતુના સુવ્ણતુ ઘાટ પિથી 

જા્ણે માિા જીવનમાં નવીન અલતલથ. 
એના શિીિના આવિ્ણ પિ ગઈકાલના કોઈ એંધા્ણ ન િિેતા. 

પછી િંુ મોટો થયો અને વજનના બોજ તળે દબાતો ગયો. 
સમયની લગિદીમાં રદવસો એકબીજા સાથે ધક્ામુક્ી કિતા ગયા. 

અને પોતાનું આગવું અશ્સતતવ અને વયશ્કતતવ ખોતા ગયા. 
એક રદવસના લવચાિો લવસતિતા બીજા રદવસમાં,  

એક રદવસનું કામ, બેસવા આસન પાથિતું, બીજા રદવસમાં.  
આમ સંકોચાયેલો સમય લવસતિતો ગયો, 

પ્ણ તે નવજીવન ન પામયો. 
વય વધતી, સતત, અલવિત– પ્ણ પાછી ન આવતી, 

અંતિા પિ, પોતાને ફિી શોધતી.

(આગળ)

I was then seven years of age. 
Through the dawn window I would spy 

the upper lid of darkness lifting, 
a soft light streaming out 

like a newly opened kantalichampa flower. 
Leaving my bed, I would rush into the garden 

before the crow’s first cry, lest I deprived myself 
of the rising sun’s preliminary rites 

among the trembling coconut branches. 
Each day then was independent, was new. 

The morning that came from the east’s golden ghat, 
bathed in light, a dot of red sandal on its forehead, 

came to my life as a new guest, smiled to me. 
Not a trace of yesterday 

would there be on its body’s wrap. 
Then I grew older and work weighed me down. 

The days jostled against one another, 
losing the dignity that was unique to each. 

One day’s thinking stretched itself to the next day. 
One day’s job spread its mat on the next day to sit down. 

Time, thus compacted, only expands, 
never renews itself. 

Age just increases without pause, 
doesn’t return from time to time to its eternal refrain, 

thus to re–discover itself.

(continued)
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આજ ેિવે જૂનામાંથી નવું બનાવવાનો સમય થયો છ.ે 
આ માિા ભૂતને કાઢવા મેં િકીમને બોલાવયા છ.ે 

જાદુગિના કાગળને માટ ેિોજ આ બગીચામાં બેસીશ 
અને સવાિે ઊઠીને િોજ બાિીમાંથી નવો કાગળ મેળવીશ. 

સવાિ આવીને માિી ઓળખા્ણ કિશે. 
આકાશમાં મટકુ ંમાયાતુ લવના, આંખ ખોલશે અને પૂછશે, 

‘તું કો્ણ છ?ે’ 
મારં આજનું નામ કાલે બદલાઈ જશે. 

સેનાપલત જુએ છ ેએની સેના, સૈલનક નિીં, 
જુએ છ ેએની પોતાની જરૂરિયાત, સતય નિીં, 
નથી જોતો એ વયશ્કતનો સજતુકસૃજ આકાિ, 

એમ જ મેં જોયું છ ેઆજ સુધી સજતુન  

– જરૂરિયાતની સાંકળથી બંધાયેલા બંદીવાનોની સેનાની જમે, 
અને એ જ સાંકળમાં બાંધી છ ેમેં માિી જાતને. 

આજ ેિંુ મુકત કિીશ માિી જાતને. 
દેખાય છ ેમને નવો જ રકનાિો, સાગિની પાિ, 

નિીં લઈ જાઉં તયાં આ રકનાિાનો સામાન 
જાવું માિે એકલા, 

નવીન પ્રલત, નવીન થવા.

Today it’s time for me to make the old new. 
I’ve sent for the medicine–man: he’ll rid me of the ghost. 
For the wizard’s letter every day I shall sit in this garden. 

A new letter each day at my window when I awake. 
Morning will arrive to get introduced to me; 

will open its eyes, unblinking, in the sky and ask me, 
‘Who are you?’ 

What’s my name today won’t be valid tomorrow. 
The commander sees his army, not the soldier; 

sees his own needs, not the truth; 
doesn’t see each person’s unique, creator–shaped form. 

Thus have I seen the creation so far – 
like an army of prisoners bound in one chain of need. 

And in that same chain I have also bound myself. 
Today I shall free myself. 

Beyond the sea I can see the new shore before me. 
I won’t tangle it with baggage brought from this shore. 

On this boat I’ll take no luggage at all. 
Alone I’ll go, made new again, to the new.

શેષ સપ્તક–46 (1935) 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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આંખો ઊંઘથી ઘેિાતી અને ઊઠતો િંુ થોડી થોડી વાિે, 
જમે વષાતુના પિેલા વિસાદનું પા્ણી ઊતિતું જમીનેથી ઝાડના મૂળે, 

તમે જ વષાતુનો ઝાખંો પ્રકાશ ટપકતો, માિી લનદ્રામાથંી સષુુપ્ત ચેતનાના મળેૂ. 
રદવસ આગળ વધતો બપોિ તિફ, 

વાદળાના પાતળા ટપકા, શ્સથિ આકાશે કાિતકના તડક,ે 
જા્ણે પ્રભુના બાળકોએ બનાવેલી કાગળની િોડી! 

પશ્ચિમેથી પવનનો સુસવાટો આવતો, આંબલીની ડાળી િચમચાવતો. 
એક િસતો ઉત્તિમાં ગોવાળોના વાસે જતો. 

તયાંથી બળદગાડીથી ઊડતી ધૂળનો કસેિવ્ણયો િંગ                     
આસમાની આકાશે પથિાતો. 

આ બપોિના શાંત સમયે, મારં મન વિે છ,ે                                  
એક નલફકિા રદવસના તિાપે, ફુિસદના પ્રવાિે. 

જગતના ઘાટ પિના બંધન તોડીને નીકળેલો આ રદવસ                       
કોઈ જ જરૂરિયાતથી બંધાયેલો નથી. 

પાિ કિીને િંગની સરિતા, સાંજ પડતાં, થશે તે અદૃશય, 
ઘેિી લનદ્રાના સાગિમાં. 

સમયના પાના પિ આછી શાિીથી આ રદવસની છાપ પડશે 
અને થોડા જ સમયમાં તે વીલાશે. 

મા્ણસના લવધાતાના લેખમાં કોઈક રદવસોના નસીબમાં 
મોટા, ઘેિા અષિિોમાં લખાવાનું િોય છ.ે 

આવા અષિિોની વચચેની આ ખાલી જગા છ.ે 
ઝાડના સૂકા પાંદડા જમીન પિ પડ ેછ ેઅને ઝાડ ધિતીનું ઋ્ણ ચૂકવે છ.ે 

માિા આ આળસના રદવસોના પડલેા પાંદડાએ                       
માનવતાના વનને કાંઈ જ પાછુ ંઆપયું નથી. 

છતાં મારં મન કિે છ,ે સવીકાિ એ પ્ણ પાછુ ંઆપવાની લક્યા જ છ.ે 
આકાશમાંથી ટપકતા સજતુનના સ્ત્રોતનો િસ 

મેં તનથી અને મનથી સવીકાયયો છ.ે

(આગળ)

Eyes fill with sleep and from time to time I wake up. 
As the water of a new monsoon’s first shower 

seeps through the ground to tree–roots, 
so has the light of the young autumn 

trickled through my sleep 
to my unconscious mind’s roots. 

The day draws towards mid–afternoon. 
This white wisps of clouds are about but still 

in the Kartik sunshine – 
paper boats made by the children of the gods. 

From the west a fast wind begins to blow, 
shaking the branches of the tamarind. 

A road goes north to the neighbourhood of dairymen: 
from there bullock–carts spread saffron dust 

on the pale blue sky. 
In the quiet of this afternoon 

my mind drifts in the currents of non–work 
on the raft of a day without cares. 

This day has torn its mooring from the world’s ghat: 
to no need it is tied. 

Crossing the river of colours, 
in the evening it will vanish 

into the black ocean of unruffled sleep. 
In pale ink is this day’s mark left on time’s page 

and will soon fade. 
In man’s fate–writing it is the luck of some days 

to be inscribed in the thickest alphabet: 
between such scripts this is an empty space. 
A tree’s withered leaves fall on the ground: 
the tree too tries to pay its debt to the earth. 

The fallen leaves of these lazy days of mine have given nothing 
back to humanity’s forest. 

Yet my mind says: 
to accept is also a way of giving back. 

I have accepted in body and mind 
the juice of creation’s fountain dripping from skies.

(continued)
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એ િંગીન ઝિ્ણાએ એનો િંગ આપયો છ ેમાિા જીવનને, 
ડાંગિના ખેતિને, વન પ્ણયોને અને વષાતુન્તે લવચિતા વાદળના આવિ્ણને. 

આ બધું ભિી દે છ ેઆજના જગતના લચત્રને– 
માિા મનમાં અચાનક ચમકલેો પ્રકાશપુંજનો ફુવાિો, 

વષાતુના ગિમ શ્વાસથી ઊઠલેા પા્ણીમાં તિંગો,

જયાં લનદ્રા અને જાગૃત અવસથા, ગંગા અને જમનાની જમે મળે છ ે– 
તે બધું આ સૃશ્ટિના લચત્રનો ભાગ નથી બનતું ? 

માિો અથતુિીન આનંદ, જ ેચળક ેછ ેપીપળાના ચંચળ પાંદડા સાથે 
જળ સથળ અને આકાશના િસભંડાિમાં, 

સૃશ્ટિના ઈલતિાસમાં એની છાપ ભલે ન મૂકતો જાય, 
પ્ણ એની કલા સૃશ્ટિના વકતવયમાં જરૂિ સચવાશે. 

સજતુનના િસમાં ડૂબેલી આ ષિ્ણો, 
બીજ છ ેમાિા િૈયાના લાલ કમળનુ,ં જ ેપિોવાય છ ેિાિમા,ં ઋતનુા િાજદિબાિે,  

માિા સમગ્ જીવનના આનંદનો િાિ. 
એ િાિમાં આ નવિા કલવના અલવખયાત રદવસની જગા ખાલી નથી, 

આ રદવસ પ્ણ બીજ પિોવાયાનો સાષિી છ.ે 
આ બાિી પાસે એકલા બેઠા બેઠા મેં ગત િાલત્ર પસાિ કિી છ.ે 

વનના કપાળ પિ ચંદ્રનું લતલક િતું. – વદ પાંચમનો ચંદ્ર, 
આ એ જ સૃશ્ટિ િતી, પ્ણ ઉસતાદે િાલગ્ણી બદલી િતી. 

–આછા પ્રકાશના આિોિ અને અવિોિ સાથે                               
વયસત મુસાફિ જવેી ધિતી  સતબધ િતી,  

આંગ્ણામાં પાલવ લબછાવીને, ઘિકામની લચંતા કયાતુ લવના,               
સાંભળી િિી િતી તાિાની વાતો. 

દૂિ, દૂિના ધુમાડાની જમે બાળપ્ણની યાદ આવી. 
િાલત્રની શાંલતના શાિીરિક સવરૂપ જવેા ઝાડ શ્સથિ િતા. 

એમનો પડછાયો પડતો લીલા ઘાસ પિ.
 

(આગળ)

The coloured stream has given its tint to my life, 
as it has to rice fields, to forest leaves, 

and to the wrap of the migrant cloud of the post–rains. 
All of them together have filled today’s world–picture. 

That a burst of light has flashed through my mind, 
that autumn’s warm breath has ruffled the waters 

where sleep and waking mingle, like Ganga and Jamuna – 
aren’t these too to be found in the cosmic picture? 

My gladness without reason 
that gleams with the peepul’s restless leaves 

in the juice–hall of water, land, and sky 
may not leave its mark upon the history of this universe, 

yet its art is among the universe’s expressions. 
These moments, drowned in creativity’s juice, 

are the seeds of my heart’s red lotus 
being threaded into a chain in the seasons’ royal court – 

a garland made of the gladness of all my life. 
Nor has this not–famous day of an idle chap 

left a gap in that chain: 
this day too has witnessed the threading of a seed. 

By this window I spent last night alone. 
Stuck to the forest’s forehead was the moon’s curve – 

the fifth of the waning phase. 
The same universe was that, 

save that the maestro had changed its melody 
with the ascents and descents of hazy light. 

The earth, that busy wayfarer, was then motionless, 
sari–end spread on the yard, 

no longer heeding the household by her side, 
listening to the legends murmured by starlight. 

Childhood memories came back – 
from a far–off vaporous age. 

The trees were still, 
the massed embodiment of the night’s quiet, 

their shadows cast in a row 
on the obscure green of the grass.

(continued)
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રદવસે, િોજના કામકાજના િસતે, એ પડછાયા બનતાં પરિચાિક, લમત્ર  
અને આશિો આપતા મા્ણસોને અને બપોિની આગથી શાંલત. 
અતયાિે, ચંદ્રના પ્રકાશમાં, કાંઈ કામ ન િોવાથી તે બેઠા છ,ે  

પ્રકાશની સામે કાળી આકૃલત બનીને, 
 જા્ણે ભાઈ–બિેને એમની ધૂન પ્રમા્ણે પીંછીથી ચીતિેલું લચત્ર! 

માિા રદનચિ મને એના લસતાિનો તાલ બદલયો છ.ે 
જા્ણે િંુ બીજા ગ્િ પિ પિોંચીને ટલેીસકોપથી જોઈ િહ્ો છુ.ં 

માિા મનમાં સજતુન દિલમયાન ભેગી થયેલી લાગ્ણીને િંુ લવખેિી નાંખું છુ.ં     
એ ચંદ્ર, પેલા તાિા, પેલા ઝાડ –  

અંધકાિના ઝૂમખાં એક થઈ ગયા, લવશાળ થઈ ગયા, 
સંપૂ્ણતુ થઈ ગયા, 
માિી ચેતનામાં. 

બ્હાંડને િંુ મળી ગયો, અને માિામાં એને પોતાનો સાષિાતકાિ થયો!  
આ એક નવિા કલવને માટ ેબિુ મોટી વાત છ.ે

In the daytime, by the road of daily living 
those shadows had been nurses, 

companions giving refuge to herdsmen, 
peace from noon’s fire. 

Now in the moonlit night, 
with no more duties to discharge, they sat, 

silhouetted in the night’s light: 
brothers and sisters had together 
made with brushes compositions 

as their whims had dictated. 
My diurnal mind had changed its sitar’s pitch. 

I was like one transported to a neighbouring planet, 
watching through a telescope. 

The deep feeling that gathered mass in my mind 
throughout creation I have dispersed. 

That moon, those stars, those trees – clusters of darkness 
– became one, became vast, 

became complete in my consciousness. 
That the cosmos has found me 

and in me has found itself 
is surely a triumph for an idle poet.

Autumn 1935 

પત્રપુટ–7 (1936) 

English translation by Ketaki Kushari Dyson
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રાણી મહાલોનાવબસને

માત્ર આકાશમાં જ આનંદમાં િિેતા માિા િૈયાને 
 ઈંટ અને લાકડાના આનંદિીન પાંજિામાંથી બિાિ લાવી,  

તેં નજાકતથી લનમંત્ર્ણ આપયું 
નાલળયેિીના વનના પવનથી પાવન થતાં તાિા બગીચામાં આવવા. 

તયાં શિદની સમૃદ્ધ દેવી, એના વાદળના વાળના ચોટલામાં ગૂંથતી સોનેિી 
િાિ અને એિેકા પામ દોિતા લચત્ર નીલાકાશના ફલક પિ. 

દલષિ્ણે, વચચેથી તૂટલેા લાંબા પગલથયા દોિી જતા તળાવ તિફ,  
જનેા ઢાળવાળા રકનાિા પિ છવાયા છ ેપોય્ણાં. 

જામરૂલ વૃષિોના અગલ્ણત ફૂલો–જા્ણ ેનાની છોકિીઓની અસખંય બટુ્ટીઓ! 
જુઈની વેલમાં ગ્ણગ્ણતી મધમાખીઓ, 

તળાવના રકનાિા પિ પથિાતી િજનીગંધાની સુવાસ. 
મેગ્નોલલઆની પાંખડીઓ પડતી લીલા ઘાસમાં  

અને પુમેલોના ફૂલોની િાજિી નોંધાતી. 
િસતાની બાજુમાં સગવતુ માથું ઊંચું િાખીને  

અંગ્ેજ સંત્રીની માફક ઊભી છ ેમિાકાય પામની કતાિ. 
ઝરૂખે બેસીને જોઉં છુ ંિંુ, તળાવના એક ખૂ્ણામાં પા્ણીમાં ઊગતા છોડ. 

બપોિનો તડકો પા્ણી પિ લીલી, કાળી સોનેિી લીટી દોિે છ.ે 
પસાિ થતા પવનની પગલી દોિે છ ેચળકતા તડકો છાંયો. 

ઉનાળામાં આંખો વળતી આંબાવાડી તિફ–શોધતી તેમના સોનેિી મિોિ.

(આગળ)

To Rani Mahalanobis 
Out of a joyless cage of bricks and timber 

You invited my heart, which delights only in the skies, 
With gentle service 

Into your garden yard 
fanned by the breeze from the coconut grove. 

There the goddess of autumn plenty 
Bedecks her plaited hair of clouds with garlands of gold 

And the line of areca palms 
Paints a picture on the canvas of the blue sky. 

On the south are winding steps, broken in the middle, 
Leading to the tank, 

Its sloping banks covered with lilies. 
Countless blossoms of the Jamrul tree 

Have robbed young nymphs of their myriad earrings. 
Bees flit about 

Among the groves of jasmine creepers. 
On the banks of the tank 

Sweet–scented tuberoses scatter their fragrance. 
Loose petals of the magnolia 

keep dropping down on the grass, 
While pumelo blossoms announce their presence 

from behind the house. 
A line of fat proud palms with heads raised arrogantly 

Stands by the roadside like British sentinels. 
When I sit inthe balcony 

I see a bank of water plants at a corner of the tank, 
The afternoon light draws on the water 

Lines of green and gold and black. 
Light and shade shimmer secretly 

Tracing the footprints of the passing breeze. 
In the summer months 

The eye turns to the mango boughs, 
looking for their golden dower.

(continued)
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લલલચના વૃષિો પિ ફળ આવયા છ,ે 
જ ેરદવસ િાત મિેમાનો અને ચામાલચરડયા મા્ણે છ.ે 

વાડની પેલી બાજુ મોસમના ફૂલો િંગીન સવપના ગૂંથે છ.ે 
માિી જ ેબાિીમાંથી િંુ આ દ્રશય જોઈ િિંુ છુ,ં તેનું નામ મેં ‘નેત્રકો્ણ’ 

પાડ્ું છ.ે 
સ્ત્રી અને પુરૂષ ઓિાઓ, સવાિથી બાગમાં કામ કિે છ ે–  

પા્ણી પાવાનું, જમીન ખોદવાનું. 
તેમના ઘાટીલા અંગ જા્ણે માટીમાંથી ઘડાયા િોય તેમ લાગે છ ે– 

તેમના જન્મથી તે બંધાયા િોય છ ેધિતી સાથે  
અને લાગે છ ેતે વૃષિ અને છોડ જવેા. 

રદવસ ઊઘડતા ગામનો ગોવાળ બે ગાયો સાથે આવે છ ે– 
તેમના ચંચળ વાછિડા દોડાદોડ કિી મૂક ેછ.ે 

લગભગ સાડા છ વાગે સૂયતુપ્રકાશ સીધો માિા રૂમમાં આવે છ.ે 
િસતા પિ છાપાવાળો એની સાયકલ પિ દેખાય છ.ે 

કોટની પેલી બાજુ જૂનું બે માળનું મકાન છ.ે 
વાળ છૂટા િાખીન ેસ્ત્રીઓ છાપિા પિની અગાશીમા ંતમેની સાડી સકૂવે છ.ે 

ગામડાની છોકિીઓ તળાવમાં પા્ણી ભિવા આવે છ.ે 
આવી સોનેિી સવાિ,  

િંુ િરિયાળીના ઊંડા્ણમાં માિી આંખોને ઝબોળીને પસાિ કરં છુ.ં 
બંગાળની ગ્ામી્ણ કુદિતનું િાદતુ અિીં શિેિથી દૂિ,  

એક છાયાસભિ ખૂ્ણામાં સજાતુયું છ.ે 
એની સાથે એક બંગાળી ગ્ુરિ્ણીએ મને બધી જ સગવડો 

એક મૂક પૂજા તિીક ેસવિસતે આપી છ.ે 
આ એનો આનંદ કલવતામાં સમાયો છ.ે

(આગળ)

The lichi trees are filled with fruit 
Shared alike by bats and guests, both by day and night. 

Beyond the hedge 
season flowers weave a dream of colours. 

Through looking at them constantly from it 
I have named my window ‘Netra–kona’. 

Oraon gardeners, male and female, 
work since early dawn, 

Now digging the ground, now watering the trees. 
Their smooth limbs look as if moulded of earth, 

Their birth ties with the earth 
Make them akin with trees and plants. 

As soon as day dawns, 
village milkman comes with two cows, 

Their restless calves running about by them. 
Near half past six 

the sunlight streams straight into my room 
While the newsboy is seen in the street on his bike. 

Beyond the compound wall 
there is an old two–storeyed house; 

Women with flowing hair hang down their saris 
From the parapet of its roof. 

Village girls come to the tank steps to fetch water. 
I pass the golden mornings 

dippingmy eyes in the depth of green. 
The heart of the sylvan Nature of Bengal 

Created here away from the cities 
A corner surrounded by shade. 

Along with it a housewife of Bengal 
With her own gentle hands 

Offered me soothing comforts filled with silent service; 
It is joy thereof which has surrendered itself in verse.

(continued)
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મેં સાંભળ્ું છ ેક ેતમાિા આ િાલના લનવાસેથી તમે જવાના છો. 

ધનવાનોની નજિ પડતાં 
આ વાદળ અને તડકાની િમત શિમથી માથું ઝુકાવશે. 

પ્ણ માિા િૈયે કોઈ રદલગીિી નથી કાિ્ણ ક ેિંુ સમયની િમત સવીકારં છુ ં 
અને ધનવાનો મારં આ લચત્રનું સમિ્ણ છીનવી શકવાના નથી. 
તમાિા બગીચામાં મેં તમને જોયા છ ેઅિણયની દેવી તિીક.ે 

લશયાળાના તડકામાં અને વિસાદની િાત્રે, આ યાદ, 
માળા લવનાના પષિીની જમે, વાદળ સાથે વાતો કિશે.

I have heard that this time from your temporary abode 
You will be going away. 

The play of clouds and sunshine on the bank of that tank 
Will shrink in shame when seen by the soulless rich. 

I will give in to the play of time, 
leave no regrets in my heart, 

The rich cannot rob me of my memory of this picture. 
In your garden 

I have seen you like the goddess of the woods; 
It is this memory which 

In winter sunlight or in nights of noisy rain 
Like a bird without a nest 

Will mingle with the clouds.

Santiniketan 

1st Bhadra 1343 

સયામલી–1936 

English translation by Sheila Chatterjee.
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દ્તૈ

સજતુકના સવપનલોકના વસુંધિાને અડતા છડેા તિફ એક પગ લંબાવીને 
જગતના સૌંદયતુના દિવાજામા ંઅંધકાિ અન ેપ્રકાશની વચચે તુ ંઊભી િતી. 

પિોઢના સિજ ઈશાિાની જમે, 
શાલવનના પાંદડામાં થતી આછી િલચલની જમે, 
રદવસ ઊઘડતા પિેલા પ્રકાશની એક ત્રાંસી નજિ  

આનંદની ધ્ૂજાિી જગાવે છ.ે 
ભુલક્ણા પિોઢને એનું વિાલનું નામ સંભળાય છ ે 

પષિીના કલિવમાં, પવતુતના લશખિ પિ, વાદળના િસતાષિિમાં. 
પછી તે ઊતિી આવે છ ેધિતી પિ. 

એના મુખ પિથી અનંતની છાયાનો ઘૂંઘટ લસિી પડ ેછ ે
 સૂયયોદયના સમુદ્રની ગુલાબી ધાિ પિ. 

પૃથવી તેને પિેિાવે છ ેપોતાનો લીલો, સોનેિી પોશાક  
અને પોતાની િવાના િંગીન જામા. 

તેમ જ તું પ્ણ લાવી િતી તારં િેખાલચત્ર 
માિા હૃદયના ફલકની લષિલતજ પિ. 

િંુ છુ ંસહૃદય તાિા સજતુકનો. 
િંુ પ્ણ માિા િૈયાની પીંછી તાિા સૌંદયતુ પિ ફેિવવાનો િતો, 

તાિા આકાિને સભિ બનાવવાનો િતો. 
માિી લાગ્ણીના િંગમાં મેં તને રદવસો સુધી ચીતિી છ.ે 

માિા જીવનના શ્વાસને તાિી આજુબાજુ વીંટો છ ે
–કયાિેક િળવે, િળવે, કયાિેક ઝંઝાવાતે.

(આગળ)

Duality 
You were then between darkness and light, 
standing at the world’s portals of beauty, 

one foot stretched 
towards the earth end of the Creator’s dreamland. 

Like a slight gesture of dawn, 
a faint stir in the leaves of the Sal’s forest, 

an oblique glance of light before the break of day 
raising shivers of delight, 

when dawn is self–forgetful, 
before she finds her pet name in bird’s calls, 
on mountain peaks, in the writing of clouds. 

Then she comes down to earth; 
From over her face the shadow–veil of infinity 

rustles down on the rose–pink edge of the sea of sunrise. 
The earth dresses her up 

in her own green–gold garments, 
clothes her in coloured robes of her own air. 

Thus too you brought the outlines of your portrait 
on the canvas horizon of my heart. 
I am a colleague of your Creator, 

I too was to draw the brush of my mind 
over your beauty, give fulness to your form. 

Day by day I have painted you 
in the tints of my emotions. 

I have made the breath of my own life 
blow all around you, 

now with the fury of a storm, 
now in gentle sway.

(continued)
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એકદા તાિા એકાંતે તું અળગી િતી, 
તું માત્ર તાિા સજતુકની િતી – છૂટી પડી િતી એકમાં. 

બાંધી છ ેમેં તને ગાંઠથી દ્તૈમાં. 
તારં સજતુન બાંધતું તને માિી સાથે, 

તાિી વેદનાને માિી સાથે. 
આજ ેતને તાિો સાષિાતકાિ માિા તને જા્ણવાથી. 

માિી આચિયતુચરકત આંખો સપશતુતી તને સોનાની લાકડીથી  
અને જગાવતી સૌંદયતુનું દ્રશય તાિી પોતાની ચેતનામાં.

Once in your privileged solitude you were unattainable, 
belonging only to your Creator, segregated in the one. 

I have tied you with the knot of duality. 
Your creation binds with me, your pain with mine. 

Today you have known yourself 
through my knowing you. 

My wondering eyes 
have touched you with a wand of gold, 

awakening visions of beauty in your own consciousness.

(23.5.1936) 

સયામલી–1936 

English translation by Sheila Chatterjee.
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રાવત્રના અંવતમ ભાગમાં

પ્રેમને બદલે દયા, એ તુચછતમ ભેટ, મધમાં ડબોળેલી અવગ્ણના જવેી છ ે
કોઈ પ્ણ િાિદાિી, િસતે જતા લભષિુકને આપી શક ે 

અને િસતાના પિેલા વળાંક પિ પિોંચતા તે ભુલાઈ જાય. 
તે રદવસે મેં કાંઈ પ્ણ વધાિેની અપેષિા િાખી ન િતી. 

િાલત્રના અંલતમ ભાગમાં તમે નીકળ્ા, 
મને િતું ક ેતમે મને મળીને જશો. 

જતા પિેલા ‘આવજો’ કિીને જશો. 
જ ેતમે િંમેશા કિેતા, જ ેિંુ ફિી કદી નિીં સાંભળું. 
ફકત એક શબદ, થોડી કર્ણાના કાપડમાં વીંટાળેલો, 

– એ પ્ણ તમાિે માટ ેઘણં વધાિે િતું? 

િંુ જયાિે જાગયો તયાિે મારં િૈયું થડકયું, સમય થઈ ગયો િશે? 
િંુ પથાિીમાંથી ઊભો થયો,  

દૂિના દેવળના ઘરડયાળમાં સાડા બાિના ટકોિા થયા. 
માિા રૂમના દિવાજા પિ માથું ટકેવીને  

તમાિા નીકળવાના િસતા સામે નજિ કિી િંુ િાિ જોતો બેસી િહ્ો. 
એ નાનામાં નાની તક નસીબે માિી પાસેથી ઝૂંટવી લીધી. 

તમાિા જવાની થોડી જ વાિ પિેલા મને ઊંઘ આવી ગઈ. 
ઊંચે ચઢાવેલી, સૂકી, ફૂટલેી, તૂટલેી નાવ જવેા 

માિા ઢળેલા શિીિ પિ તમે કદાચ જતી વખતે નજિ કિી િશે.  
કદાચ િંુ જાગી ન જાઉં માટ ેતમે િળવે પગલે ચાલયા િશો. 

ઝબકીને જાગતા જ મને થયું ક ેમાિી ચોકી વયથતુ િતી.

(આગળ)

At the Last Watch

Pity, in place of love, that pettiest of gifts, 
is but a sugar–coating over neglect. 

Any passer–by can make a gift of it to a street beggar, 
only to forget the moment the first corner is turned. 

I had not hoped for anything more that day. 
You left during the last watch of night. 
I had hoped you would say goodbye, 

just say ‘Adieu’ before going away, 
what you had said another day, 
what I shall never hear again. 

In their place, just that one word, 
bound by the thin fabric of a little compassion 

would even that have been too much for you to bear? 
When I first awoke from sleep 

my heart fluttered with fear lest the time had been over. 
The distant church clock chimed half past twelve. 

I sat waiting near the door of my room 
resting my head against it, 

facing the porch through which you would come out. 
Even that tiniest of chances 

was snatched away by fate from hapless me; 
I fell asleep shortly before you left. 

Perhaps you cast a sidelong glance at my reclining body 
like a broken boat left high and dry. 
Perhaps you walked away with care 

lest you wake me up. 
Awaking with a start I knew at once 

that my vigil had been wasted.

(continued)
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જ ેજવાનું િતું તે ષિ્ણમાત્રમાં જ ગયું  
અને જ ેપાછળ િિેવાનું િતું તે કાયમને માટ ેિિી ગયું. 
ગીતલવિીન વૃષિની ડાળી પિ પષિીલવિીન માળામાં િોય  

તેવી શાંલત સવતુત્ર પથિાઈ િતી. 
લફક્ા ચંદ્રનો ચેતનાલવિીન પ્રકાશ  

પિોઢના આકાશમાં ભળી જતો િતો. 
કાંઈ જ કાિ્ણ લવના િંુ તમાિા શયનખંડ તિફ ગયો. 

બાિ્ણાની બિાિ મેશથી કાળું થયેલું ફાનસ ધુમાડા કાઢતું િતું. 
બળતી વાટની વાસ ફેલાઈ િતી. 

ખાલી પથાિી પિ મચછિદાનીના છડેા પવનમાં ફફડતા િતા. 
બાિીની બિાિ આકાશમાં પ્રભાતનો તાિો  દેખાતો િતો. 

તે બધા જ લનિાશ, લનદ્રાિીન લોકોનો સાષિી િતો. 
ભૂલથી િિી ગયેલી  

તમાિી સુવ્ણતુજરડત, િાથીદાંતની લાકડી એકાએક મને મળી. 
મને થયું ક ેજો સમય િશે તો સટશેનેથી તમે તેને શોધતા આવશો. 

પ્ણ જતા પિેલા મને મળ્ા નથી, માટ ેનિીં!

I realised, what was to go went away in a moment, 
what was to stay behind stayed on for all time. 

Silence everywhere like that of a birds’ nest 
bereft of birds on the bough of a songless tree. 

With the lifeless light of the waning moon 
was now blended the pallor of dawn 

spreading itself over the greyness of my empty life. 
I walked towards your bedroom for no reason. 

Outside the door burnt a smoky lantern 
covered with soot, 

the porch smelt of the smouldering wick. 
Over the abandoned bed 

flaps of the rolled up mosquito–net 
fluttered a little in the breeze. 

Seen in the sky outside through the window 
was the morning star, 

witness of all sleepless people bereft of hope. 
Suddenly I found you had left behind by mistake 

your gold–mounted ivory walking stick. 
If there were time, I thought, you might come back 

from the station to look for it, 
but not because you had not seen me before going away.

(May 23, 1936)

સયામલી 

English translation by Sheila Chatterjee.
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સવ

િંગે છ ેમાિી ચેતના, મા્ણેકને લાલ અને મલ્ણને લીલા, 
િંુ માંડુ ંનજિ સવગષે અને જયોત પ્રકાશની પ્રગટ ેપૂવષે અને પશ્ચિમે. 

મેં ગુલાબને જોઈ કહ્ું, ‘સુંદિ’.  
તે બની ગયું સુંદિ. 

તમે કિેશો આ છ ેતત્વજ્ાન, નથી શબદો કલવતાના. 
િંુ તો કિીશ, આ સાચું છ ેમાટ ેજ સથાન છ ેતેને કલવતામાં. 

આ મારં ગૌિવ છ ે– સમસત માનવ જાલત વતી. 
સજતુકનું સજ તુન છ ેચેતનાના ફલક પિ, માનવીની. 

લફલસૂફનું િટ્ણ છ ેદિેક શ્વાસે, 
ના, ના, ના, ના–મા્ણેક, ના–મલ્ણ, ના–પ્રકાશ, ના–ગુલાબ, ના–તું, ના–િંુ. 

બીજી તિફ, અનંતને સાષિાતકાિ પોતાનો થતો, 
માનવ જગતની સીમામાં, માનવીને કિીને ‘માિી જાત’. 

‘સવ’ના ઊંડા્ણે દશતુન અંધકાિને પ્રકાશના, 
પ્રસથાપન સૌંદયતુના, મીઠાશના. 

જા્ણે જાદુથી પલટાતો નકાિ, િકાિમાં, 
િંગમાં, િેખામાં, આનંદમાં, વેદનામાં. 

આને લફલસૂફી ન કિેતા. 
તે સવતુવયાપી ‘સવ’ના સજતુનકષિમાં 

જયાિે માિા િાથ ઉપાડતા િંગપાત્ર અને પીંછી, 
તયાિે િૈયું મારં નાચી ઊઠતું આનંદથી.

(આગળ)

I 
My consciousness has coloured 

the emerald green, the ruby red. 
I opened my eyes to the heavens. 
Light flamed up in east and west. 

I looked at the rose and said–’Beautiful’. 
It became beautiful. 

You will say this is philosophy, not a poet’s words. 
I will say – this is true, that is why it is poetry. 
This is my pride, pride on behalf of mankind. 

The creation of the Creator 
is on the canvas of man’s proud consciousness. 

The philosopher repeats with each single breath, 
‘No, no, no. No–emerald, no–ruby, 

no–light, no–rose, no–you, no–I’. 
On the other side the Infinite realises Himself 

within the limits of the human world, calling man 
“Myself”. 

In the depths of that ‘I’ darkness met light, 
beauty appeared and sweetness. 

Negation suddenly become assertion as by magic 
in line and colour, in joy and sorrow. 

Do not call this philosophy; 
My heart fills with joy 

when my hands lift brush and colour bowl 
in the creation hall of that universal “I”.

(continued) 
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વૈજ્ાલનકો કિે છ ે– 
કૂ્િ અને લુચચા શ્સમતવાળો વૃદ્ધ ચંદ્ર,  

મોતના દૂતની જમે આગળ વધતો ધિાની પાંસળી તિફ. 
એક રદવસ સમુદ્ર અને પવતુતને ખેંચશે અંલતમ આકષતુ્ણે. 

મૃતયુલોકમાં, લવનાશના દેવની નવી ખાતાવિીમાં  
એક શૂન્યથી ભિાશે આખું પાનું. 

ડૂબી જશે રિસાબ િોજની આવક જાવકના, 
મા્ણસના કમયોમાં નિીં િિે આભાસ અમિતવનો 

શાશ્વત લનશાની શયામલ શાિીથી ખિડાશે ઈલતિાસ એનો.  
એના લવદાયના રદવસે 

 માનવીની આંખો લૂછી નાંખશે તમામ િંગો સૃશ્ટિના, 
એના લવદાયના રદવસે માનવીનું િૈયું ગાળી નાંખશે તિંગો મીઠાશના. 

શશ્કતના સપંદનો ફેલાશે આકાશે, 
નિીં િિે કોઈ પ્રકાશ અવકાશે. 

વી્ણાલવિીન સભાગૃિે સંગીતકાિની આંગળી સંગીત છડેશે  
પ્ણ બંદીશ કયાં યે નિીં સંભળાશે. 

એ રદવસે, અશ્સતતવના આવિ્ણમાં વીંટાઈને િંગલવિીન આસમાને, 
કલવતાથી વંલચત સજતુક એકલો બેસશે. 

પછી આ લવશાળ બ્હાંડમાં દૂિ દૂિ સુધી,  
દૂિની અસંખય સનાતન દુલનયામાં આ શબદો કયાં યે નિીં સંભળાય: 

 ‘તું સુંદિ છ’ે, ‘િંુ તને ચાિંુ છુ’ં. 
શું સજ તુક ફિીથી યુગો સુધી ધયાનમાં બેસશે? 

લવનાશના રદવસની સાંજ ેતે િટ્ણ કિશે, ‘બોલો, બોલો’? 
કિેશે તે, ‘બોલો – ‘તું સુંદિ છ’ે, 

કિેશે તે, ‘બોલો – ‘િંુ તને ચાિંુ છુ’ં?

The scientist says 
– The old moon, his smile cruel and crafty, 
comes crawling like a messenger of death 

towards the ribs of the earth. 
One day it will exercise its final pull on our seas and mountains; 

In the land of the mortals, 
in the new ledger of the god of destruction 

one cipher will fill a whole page, 
swallowing up the daily accounts of income and expense. 

Man’s deeds will lose the pretence of immortality, 
his history will be besmeared with the black ink of eternal night. 

Man’s eyes on that day of his departure 
will wipe away all colour from the universe, 

man’s mind on the day of his departure                             
will strain out all its sweetness. 

The vibrations of strength will pass from sky to sky. 
No lights will burn anywhere. 

In the hall bare of harps the musician’s fingers will play, 
no tune will be heard. 

That day the Creator bereft of poetry 
will sit alone in a sky devoid of blue, 

wrapped in the mathematics of impersonal existence. 
Then in the great universe from distance to distance 

in the far away eternal myriad worlds 
these words will nowhere be heard – 

“You are beautiful”, “I love you”. 
Will the Creator sit again in meditation through the ages? 

Will He repeat in the evening of the day of destruction, 
“Speak, Oh speak”? 

Will He say–”Say, – ‘You are beautiful,” 
Will He say – “Say, –’I love you’ “?

સયામલી–1936(May 29, 1936) 

English translation by Sheila Chatterjee.
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સંબોધન

િોજ િંુ તને તાિા નામથી બોલાવું છુ ં– િંુ તને ચાર કિંુ છુ.ં 
અચાનક તને કોઈ બીજા નામથી બોલાવવાનું મન થયું. 

મને થયું ક ેજમે સુવ્ણતુયુગમાં પ્રેમીઓ કિતાં, તેમ િંુ તને ‘સંબોધું’. 
સિેલામાં સિેલું સંબોધન છ ે‘લપ્રયતમા’. 

મેં ચૂપચાપ મનમાં તેનું િટ્ણ કયુાં. 
જવાબમાં તારં ખડખડાટ િાસય પ્ણ મેં સાંભળ્ું –માિા મનમાં. 

અને મને ખયાલ આવયો ક ેએ નાજુક, કોમળ શ્સમત આ યુગનું નથી, 
કાિ્ણ ક ેઆ અવંતી ક ેઉજૈ્જની નથી. 
તું પૂછીશ ક ે‘મારં નામ શું ખોટુ ંછ?ે’ 

તો માિે તને સમજાવવું પડશે. 
આજ ેકામ ઓછુ ંિતું એટલે િંુ વિેલો ઘિે આવયો. 

બપોિનું છાપું િાથમાં લઈને,  
પાળી પિ આિામથી પગ મૂકીને િંુ વિંડામાં બેઠો િતો. 

એકાએક બાજુના રૂમમાં નજિ ગઈ  
અને તાિો બપોિનો શ્ણગાિનો સામાન જોયો. 

તું અિીસા સામે બેસીને તાિા વાળ ઓળતી િતી. 
ચોટલો ગૂંથતી ને ઝુલફામાં પીન નાંખતી િતી. 

ઘ્ણા વખતથી તને આટલા ધયાનથી જોઈ ન િતી. 
–તાિા સુંદિ કશે કલાપથી સજાવેલું, થોડુ ંનમેલું તારં માથું, 

બંગડીના િ્ણકાિ સાથે તાલ લમલાવતા તાિા બે િાથની દોસતી, 
–છલે્ે તાિી આછી લીલી સાડીનો છડેો,  

કયાંક ઢીલો કિી, કયાંક ખેંચી, કયાંક નીચો કયયો, 
જમે કલવ વાળી, મચડીને છદં બેસાડ,ે તેમ!

(આગળ)

An Address
Everyday I call you by your name, I call you Charu. 

Suddenly I wanted to call you something else, 
to “address” you, as it is called. 
As lovers did in the golden age. 

The easiest form of address is “dearest”. 
I had repeated that silently in my mind; 

I heard your loud laughter in reply –also in my mind. 
And realised that soft gentle smiles 

belong not to this age, 
for this is neither Avanti nor Ujjayini. 

What is wrong with my everyday name? 
This is your question. 
Then let me explain. 

Work had been light and I returned home early. 
The afternoon paper in my hand, 

I sat in the verandah with feet up resting on the railing. 
Suddenly my eyes noticed in the adjacent room 

the rites of your afternoon toilet. 
You were doing your hair before the mirror, 

plaiting and pinning the coils. 
I had not observed you with such attention 

for a long time, 
seen your head like this 

in the fine workmanship of your coiffure, 
such comradeship of your two hands 
in time with your jangling bangles. 

At last the broad end of your soft green sari 
you loosened at some points and tightened at others, 

at places pulled it slightly downwards 
as poets change their metres with little twists and turns.

(continued)
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આજ ેમને પિેલી વાિ ભાન થયું ક ે 
આ બાંધી આવકવાળા મા્ણસ માટ,ે  

માિી પતની, િોજ જુદા, જુદા વેશે તૈયાિ થાય છ.ે 
આ માિી િોજની દેખાતી ‘ચાર’ ન િોય. 

પ્રેમની ચમકલેી આંખોને ખુશ કિવા તૈયાિ થયેલી  
બીજા કોઈ યુગની અવંલતકા આવી જ દેખાતી િશે. 

આમાર–શતકની કડીમાં, લશખરિ્ણી, ક ેસ્ત્રગધિા છદંમાં 
તે સિસ િીતે ગોઠવાઈ જઈ શક.ે 

તેના તૈયાિ થવાના રૂમમાંથી બેઠકમાં તે લમલન માટ ેઆવે છ ે
–જા્ણે આવયો અતીતનો સંદેશો, વતતુમાનમાં. 

મેં નક્ી કયુાં ક ેિંુ પ્ણ માિી વિાલીને સન્માનીશ,  
કોઈ કલાતમક સંબોધનથી. 

િંુ તને માિા રૂમમાં બોલાવીશ  
એક લાષિલ્ણક, સવાગતના સંબોધનથી. 

નીચે બગીચામાં ગયો. માિી સામેની વેલ પિ સફેદ ફૂલ િતાં. 
એનું લવદેશી નામ મને યાદ નથી િિેતું,  
પ્ણ મેં તેનું નામ ‘તાિક–વષાતુ’ પાડ્ું છ.ે 

િાત્રે તેની સુગંધ નશીલી િોય છ.ે 
લશયાળાના અંતની િાિ જોયા વગિ  

અતયાિે તેના પિ કમોસમી ફૂલ આવયાં છ.ે 
તાિે માટ ેતે ફૂલોનો ગુચછો લઈ આવયો છુ.ં 

તેમના િસતાષિિ સાથે િંુ તને માિી ભેટ ધિીશ.

(આગળ)

Today did I first realised that 
for this man of slender means 

my bride of use and wont 
has been dressing herself each day 

in a freshly valued form. 
This cannot be my Charu as seen every day. 

Just like this would have appeared 
Avantika of another age, 

dressed exquisitely to please the startled eyes of love. 
Into the quatrains of the Amaru–Sataka, 

either in the metre Shikharini or Sragdhara, 
would she have fitted perfectly. 

From her dressing room to the sitting room 
there comes the tryster; 

She comes into the present age                                        
like a message of the past. 

I went down into the garden. 
I decided that I too would honour my love 

with an artistically got up address. 
When I invite you into my room 

it shall be like a formal address of welcome. 
The creeper before me is covered with white flowers, 

they have a foreign name I cannot remember, 
I have named them the shower of stars; 

Their fragrance at night 
is like the delirium of a flower garden. 

Now it has flowered out of season 
without waiting till the end of winter. 

I have brought you a bunch of those flowers, 
a signature of theirs will endorse my offering.

(continued)



308 309

સાંજની આ શુભ ઘડીએ તું છ ેસુવ્ણતુયુગની ચારપ્રભા  
અને િંુ છુ ંઅજીતકુમાિ, 

આજ ેિંુ તને ‘બે શબદ’ કિીશ –પ્રયતનપૂવતુક ગોખેલા ‘બે શબદ’! 
તને િસવાની છૂટ છ.ે  

મેં માિા મનમાં આ શબદો ગૂંથયા છ,ે  
જમે તું તાિો કશે કલાપ ગૂંથે છ ેતેમ. 

િંુ કિીશ,  
‘વિાલી, આ લવદેશી ફૂલો, આકાશમાં વસંતની િાલત્ર શોધતા િતા.  

મને તેમની દયા આવી, એટલે લઈ આવયો છુ ંતેમને,  
તાિા કાળા વાળ માટ.ે’

In this auspicious twilight hour 
you are Charuprabha of the classic age 

and I Ajitkumar of the classic times. 
I will say a few words today, 
words deliberately arranged; 
You may laugh if you like. 

I have built up those words in my mind 
as you have prepared your coiffure, 

I will say, 
“Beloved, 

this bunch of foreign flowers 
was searching for a spring night. 

I took pity on them 
and brought them here for that black hair of yours.”

સયામલી–1936(30.5.1936) 

English translation by Sheila Chatterjee.
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શમણં

કાળી રડબાંગ િાત છ.ે 
વષાતુભીનો પવન ચાિેકોિ વીંઝાય છ.ે 
વાદળ ગજ ષે છ,ે બાિ્ણાં ખખડ ેછ.ે 

િંુ બિાિ જોઉં છુ,ં 
એિેકા પામ અને નારિયેળીની કતાિ જોિજોિથી તેમનાં માથાં ધૂ્ણાવે છ.ે 

અનનસનાં જાડા પાંદડાંવાળી ઘટા પિ ઝૂમે છ ે 
ગીચ ભૂતાવળ જવેા અંધકાિના ટુકડા. 

િસતા પિથી ત્રાંસો પ્રકાશ વાંકાચૂંકા સાપની જમે  
તળાવના એક ખૂ્ણા પિ પડ ેછ.ે 
મને પેલું ગીત યાદ આવે છ,ે 

‘અષાઢની અંધાિી િાતે વાદળ ઘેિા ગિજતા 
અને મને આવયું એક શમણં.’ 

એ રદવસ,ે કલવની આખં સામ ેિશ ેકોઈ ખાસ છોકિી, િાલધકાના લચત્ર જવેી! 
કાજળ આંજી આંખવાળી, પ્રેમે ઊભિાતા િૈયાવાળી, 

એ શિમાળ છોકિી, આવતી સનાનઘાટથેી, 
ભૂિી સાડી પિેિી અને ચાલતા, ચાલતા સાડીમાંથી પા્ણી નીચોવતી. 

આજ ેઆ ઝંઝાવાતી િાતે, માિે જોવી છ ેએને –  
જમે જોઈ િતી એને ત્ર્ણસો વષતુ પિેલાં, પેલા બંગાળી કલવએ,  

એવી સવાિે અને એવી સાંજ,ે એના લવચાિ, વા્ણી અને નજિ –  
પ્ણ િંુ સપટિ જોઈ શકતો નથી.

(આગળ)

Dream
The night is pitch dark, 

The rainy wind 
Blows about at random in all directions. 

Thunder rumbles, 
The doors shake, 

Shutters rattle. 
I look out and see 

The line of areca and coconut palms 
Wave their heads restlessly. 

On the thick–leaved boughs of the jackfruit tree 
Sway lumps of darkness 

Like a dense crowd of ghosts. 
From the road a slant of light has fallen 

On a corner of the pond, 
Twisted like a snake. 

I remember that verse – 
“The thunder rumbled deep on a dark July night 

... Then I had a dream.” 
There must have been a certain girl that day 

Behind the picture of Radhika 
Before the poet’s eyes, 

That shy girl 
With love budding in her heart 

And eyes darkened with collyrium, 
Who came from the bathing ghat in a blue sari, 

‘Wringing water’ from it as she walked. 
On this windy night 

I want to bring her back to my mind 
As in her mornings and in her evenings, 

In her words and her thoughts, 
In the glance of her eyes, 

That Bengali girl known to the poet 
Of three hundred years ago. 

I cannot see her clearly.

(continued)
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આજ ેજમે તેઓ સાડીના છડેા ખભા પિ બાંધે છ,ે  

અને પીઠ પિ ઢળતો અંબોડો બાંધે છ ેઅને  
કવેી લનમતુળ આંખે સામે જોઈ િિે છ.ે 

જનેા પડછાયાની પાછળ તે આજ ેસંતાઈ છ ે 
તેવું કોઈ લચત્ર એ ત્ર્ણસો વષતુ પિેલાંનાં કલવની આંખ સામે નિીં   િોય. 

છતાં, 
‘અષાઢની અંધાિી િાતે વાદળ ઘેિા ગિજતા 

અને આવયું મને એક શમણં.’ 
એ અષાઢની િાતે પ્ણ આજની જમે વાયો િતો વષાતુભીનો પવન. 

છડેતા એક જ િાલગ્ણી શમ્ણાં – િોય અતીત ક ેવતતુમાન.

No such picture was there 
Before that poet of three hundred years ago, 

Of those behind whose shadow she is hidden today, 
The way they tie the ends of their saris 

On their shoulders, 
And coil their hair 

Sliding down their backs 
With what clear eyes they look at one’s face. 

Yet “the thunder rumbles deep on a dark July night 
.... Then I had a dream –” 

On that July night like today blew 
The rainy wind; 

there is a harmony 
Between dreams of the past and dreams of today.

30.5.1936 - સ્યામલી–1936 
English translation by Sheila Chatterjee.
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જીવન સત્વ
મને સાંભળવા દો, માિા કાન સાંભળવાની િાિ જુએ છ.ે 

રદવસ આિામ ફિમાવે છ.ે 
તેમના ગળામાંથી સંગીત ખાલી કિવા માટ,ે 

રદવસના અંતે પંખી તેમનાં અંલતમ ગીતો ગાઈ િહ્ા છ.ે 
તે માિાં મન અને શિીિને ખેંચી જાય છ,ે  

િંગબેિંગી, સંગીત–સભિ, આનંદમય જીવન લનકતેને. 
એમનો ઈલતિાસ મૂક છ ે–આના લસવાય, 

‘અમે જીવંત છીએ –અમે આ લવલષિ્ણ ષિ્ણે જીવંત છીએ.’ 
આ શબદો પિોંચે છ ેમાિા અંતિતમે. 

જમે બપોિે બાળાઓ ઘડામાં પા્ણી ભિીને ઘિે લઈ જાય,  

તેમ િંુ મારં મન ઝબોળું છુ ંઆકાશમાં, 
 અને ભરં છુ ંતેમાં જીવનનું સંગીત. 

મને થોડો સમય આપો. મારં મન આતુિતાથી િાિ જુએ છ.ે 
રદવસના છલે્ા કલાકોમાં, ઘાસમાં ઢોળાયેલા બપોિના તડકામાં, 
એક મૂક આનંદ છ ેવૃષિોમાં, સંતાયો છ ેઆનંદ તેમના થડમાં,  

પથિાયો છ ેઆનંદ, પાંદડ,ે પાંદડ.ે 
ચેતનામાંથી ગળાયેલા જગતના આતમાના સપશતુને અનુભવવા 

 મારં હૃદય પથિાય છ ેપવનમાં. 
િવે મને ખુલ્ી આંખે શાંલતથી બેસવા દો. 

તમે લઈ આવો છો તકતુશાસ્ત્ર. 

આજ ેરદનાંતે, આથમતા સૂયતુની સામે મને થોડી ફુિસદ છ.ે 
એમાં નથી કાંઈ શુભ ક ેઅશુભ,  

નથી કોઈના વખા્ણ ક ેનથી કોઈનો દોષ,  
નથી કાંઈ ગેિસમજૂતી ક ેનથી કોઈ આનાકાની

(આગળ)

The Sap of Life 
Let me listen, my ears are waiting to hear. 

The day sinks to rest; 
Birds sing out at the end of day 

the songs that empty their throats of music. 
They have drawn away my body and mind 

to the many–tuned, many–coloured joyful abode of life. 
Their history is mute save for this 

– we are, we are alive, alive at this wonderful moment. 
These words reached the depths of my heart. 

As in the afternoon 
girls fill their pitchers with water and carry them home 

so I dip my mind in the skies, 
filling it with the murmur of life. 

Give me a little time; My mind waits eagerly. 
In this ebbing hour of the day, 

in the afternoon light strewn over the grass 
there is silent joy in the trees, 
joy hidden in their very pith, 
joy scattered from leaf to leaf. 

My heart spreads itself out in the wind 
to feel the touch of the world spirit 

strained through consciousness. 
Now let me sit quietly with eyes open. 

You come with logic. 
Today in the receding sun at the end of the day 

I have a little leisure; 
In it is neither good nor evil, neither praise nor blame, 

confusion or hesitation 
–but only the green of the forest, the sparkle of water, 

on the surface of the tide of life a slight tremor, 
a little gurgle, a little ripple. 

This little leisure of mine is flying along 
like a short–lived butterfly 

in the sunset sky to finish its last play of coloured

(continued)
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–પ્ણ માત્ર વનની િરિયાળી, પા્ણીનો ખળખળાટ,  
જીવનની ભિતીની સપાટી પિ એક િલકી ધ્ુજાિી, એક નાજુક તિંગ. 

આ માિી થોડી ફુિસદ ઊડી ચાલી 
 – સંધયાચળે િંગીન પાંખોની અંલતમ િમત િમતા  

અલપજીવી પતંલગયાની જમે; 
ન કિો વયથતુ વાદ લવવાદ. અથતુિીન છ ેતમાિી માંગ. 

િંુ તો બેઠો છુ ંવતતુમાન તિફ પીઠ ફેિવીને,  
અતીતને જોતા ઢાળવાળા રકનાિે. 

વેદના સભિ જીવન િમયું િતું અિીં એકદા, 
વનિાજીની શાખા પ્રશાખાએ વ્ણેલી તડકા–છાંયડાની જાળીમાં. 
માિી જીવન–વી્ણાના ખાલી સૂિમાં ભિાય છ ેશિદની બપોિે,  

ઘાસ પિથી વિેતા પવનની વાતો. 
જીવનને ઘેિીને વીંટળાઈ વળતા શંકાના જાળામાં  

િવે કોઈ ગાંઠ િિી નથી. 
િસતે જતા મુસાફિો કોઈ જ જરૂરિયાત, ઈચછા ક ેઆતુિતા 

 મૂકતા ગયા નથી. 
ફકત િાલતા પાંદડામાં તેમનો સંદેશો સંભળાય છ,ે 

‘તેઓ પ્ણ જીવંત િતા –એનાથી વધુ સાચું કાંઈ જ નથી.’ 
આજ ેિંુ અનુભવું છુ,ં તેમના વસ્ત્રોના િંગની ઝાંય,  

તેમના પસાિ થતાં િવા સજાગ બને છ,ે  
તેમની આંખોનો સંદેશ, પ્રેમનો તાલ,  

આ જીવનની પૂવાતુલભમુખ ગંગાના પ્રવાિમાં  
તેમના જીવનની યમુનાનો પશ્ચિમાલભમુખ પ્રવાિ.

Do not argue in vain. 
Useless are all your demands. 

I sit with my back to the present 
on the banks sloping towards the past, 

life driven about by many pains had once played here 
in the lattice–work of light and shade 

woven by branches of those forest trees. 
In the autumn moon on this quivering grass 

in the thicket of Kasha reeds 
beyond the meadow 

the conversation of winds amongst themselves 
fills the pauses made by the harp of my life. 

The web of doubt that twisted and coiled about life 
has no knots left. 

The travellers on their way have left behind 
no preparation, anxiety or desire; 

Only in the shivering of leaves this message endures 
–they too were alive, truer than that they are no more. 

Today I only feel a shade of the colour of their garments. 
The air stirred by them as they pass by, 

the message of their eyes, the rhythm of love, 
in the eastward stream of the Ganga of this life 

the westward current of their life’s Yamuna.

સયામલી–1936(1.6.1936) 

English translation by Sheila Chatterjee.
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ખોવા્યેલું મન

તું ઊભી છ ેબિાિ, 
અંદિ આવવું ક ેનિીં, તેનો કિતી લવચાિ. 

તાિી માટી િંગની સાડીનો છડેો પવનમાં ઊડતો, 
દેખાતો બાિ્ણાંની બિાિ. 
િંુ તને નથી જોઈ શકતો; 

પ્ણ દેખાય છ,ે પશ્ચિમના આકાશના સૂયષે ચોિેલો તાિો પડછાયો, 
જ ેમાિા રૂમની ફશતુ પિ પથિાયો.

તાિી સાડીની કાળી રકનાિની નીચે, 
તાિા ગોિા, સોનેિી પગની લદ્ધા, દેખાય છ ેમાિે દિવાજ.ે 

પ્ણ િંુ આજ ેતને નિીં બોલાવું; 
અમાસના અંધાિા આકાશે જમે લનિારિકા, 

શિદના નીલાકાશમાં વષાાંતે જમે સફેદ વાદળો લફક્ા, 
તેમ પથિાઈ છ ેઆછી આજ ેમાિી ચેતના.

માિો પ્રેમ, 
લાંબા સમયથી ખેડૂતે તયજલેા સીમાલવિીન ખેતિ જવેો છ.ે 

એના જાણયા લવના કુદિતે એના ઉપિ એનો િક જમાવયો છ ે  
અને ફૂટી નીકળ્ું છ ેઘાસ અને અસંખય અંકુિો, 

ને એ ચાિે બાજુના જગંલમાં ભળી ગયું છ.ે  
રદવસ ઊગતા પિેલા પોતાનું જ પ્રકાશપાત્ર પ્રભાત પ્રકાશમાં ઝબોળતા  

પ્રભાતના તાિા જવેું છ ેએ.

(આગળ)

The Lost Heart 
You stand outside 

Wondering whether you would come in. 
Once I heard a little tinkle of your bangles. 

A tiny piece of the edge of your terracotta sari 
Is seen fluttering in the breeze 

Outside the door. 
I cannot see you; 

I see, the sun of the western sky 
Has stolen your shadow 

And cast it on the floor of my room. 
I see from under the black border of your sari 

The hesitancy of your fair golden feet 
On my doorstep. 

Today I will not call you. 
Today my light consciousness has spread itself 

Like a nebula in a dark moonless sky, 
Like fading white clouds after a shower 

Against the autumn blue. 
My love 

Is like a field with boundary marks broken down, 
Abandoned long since 

By its tiller; 
Absent–minded Nature 

Over it has spread her own rights 
Unknown to herself. 

It is overgrown by grass, 
By saplings of nameless trees, 

And has merged into the surrounding wilderness. 
It is like the morning star before daybreak 

Which dips in the morning light 
Its own pitcher of light.

(continued)
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આજ ેમાિા મનન ેકોઈ સીમા નથી માટ ેતાિી કાઈં ગિેસમજ થઈ શક.ે 

વીલાયા અતીતના બધા જ અનુભવો. 
તું મને કોઈ બંધનથી બાંધી નિીં શક ે

ક ેમાિી સાથે એક નિીં થઈ શક.ે

Today my mind has no boundaries; 
So perhaps you will misunderstand me. 

All its past impressions have been wiped out; 
You cannot make me one with you anywhere, 

Bind me with any ties.

સયામલી–1936(1.6.1936) 

English translation by Sheila Chatterjee.
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વવદા્ય વચન
આખી િાતના વિસાદમાં ભીંજાઈને ભાિે થયેલા પવનથી સતબધ  સવાિ; 

ગમગીન આકાશની આંખના પોપચા થાકથી લગભગ બંધ છ.ે 
વિસાદથી લપસ્ણા થયેલા િસતા પિ સમય ચૂપચાપ ચાલયો જાય છ.ે 
જુદા જુદા લવચાિોના ઊડતા પડછાયાના ટોળા માિા મનમાં ઘેિાય છ ે

અને એક આછી ઉદાસીનતાનો િંગ ફેલાવે છ.ે 
આ બધાંને મા્ણવા, પામવા, મારં િૈયું તલસે છ.ે 

િંુ તેમને લખા્ણમાં જકડી લઉં પ્ણ શબદો છટકી જાય છ.ે 
તે કાંઈ આંસુ, શ્સમત, લવચાિ ક ેલફલસૂફી નથી. 

એ તો બધા ઝાંખા, ઝાંખા આકાિો છ,ે ઊડી ગયેલા અત્તિ જવેા, 
લવસિાયેલા શબદવાળા ગીત જવેા, 

વેદનાલવિીન સમિ્ણ અને લવસમિ્ણના ધૂપછાંવ િેશમ જવેા, 
આ બધાથી જા્ણ ેએક સવપનીલ લચત્ર ઊપસ ેછ,ે જમેા ંમખુ નથી દેખાતુ.ં 

– જા્ણે ઘૂંઘટમાં છુપાયેલી રિસાયેલી સ્ત્રી! 
મારં િૈયું લચતકાિ કિી ઊઠ ેછ,ે 
બોલાવો, એને પાછી બોલાવો, 

નાવમાં નીકળી પડલેી એને એક વાિ પાછી બોલાવો. 
એના મુખને સાંધયદીપકથી અજવાળો, 
એને લવદાય વચન કિો, કિો એને, 

‘તું સાચી છ,ે તું મીઠી છ ેતારં જ આ દદતુ સંતાકૂકડી િમે છ,ે 
વસંતમાં ખીલતા અને વીલાતા ફૂલોની વચચે, 

તાિી જ લચત્રલલલપ ફેલાઈ છ ેબધે, 
ભૂિા, લીલા, સોનેિી િંગમાં, િકતના લાલ, લાલ િંગમાં.’ 

પલાશ વનમાં વિેતા મોજા પિ, 
વીખિાતા વાદળોની ધાિ પિ, એકાએક ચળકતા સૂયતુપ્રકાશ પિ, 

તિતું મારં િૈયું આજ ેતિબતિ, સભિ.

Farewell Greetings 
With heavy wind soaked by nightlong rain 

the morning stands still; 
The eyelids of the gloomy sky seem almost closed 

with the weariness of its vigil. 
Along paths made slippery by rain tiptoe the hours; 

Flitting shadows of various ideas 
fly in swarms around my mind, 

spreading a colour of faint melancholy. 
The mind wants to capture them; 

I would make them captive in writing; 
But words slip past. 

They are not tears nor smiles 
nor thoughts nor philosophy; 

They are all the forms that have faded away, 
scents that have evaporated, 

songs whose words are forgotten, 
the shot silk of memory and oblivion, 

both without anguish, 
forming altogether a dream picture 

with face turned away 
like a piqued woman with a veil drawn over her. 

My heart cries –call her, call her, 
who is adrift in the ferry boat, call her back once, 

hold up the evening lamp towards her face; 
Offer her a farewell greeting, 

Say, “You are true, you are sweet, 
It is your pain which plays hide and seek 

between the flowering of spring 
and the falling of flowers. 

Your writing in pictured letters lies everywhere, 
in blue, in green, in gold, in the red dye of blood”. 

So my heart has floated today 
on glossy waves of the Palash groves, 

on a sudden burst of sunshine brimming over 
the edge of broken clouds.

સયામલી–1936(3.6.1936), English translation by Sheila Chatterjee.
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આમલીના ફૂલ

જીવનમાં િંુ ઘણં નથી મેળવી શકયો – 
થોડુકં માિી પિોંચની બિાિ િતું, 

પ્ણ તેનાથી ઘણં વધાિે ન માંગવાને કાિ્ણે ન મળ્ું. 
એક અ્ણઘડ ગામડાની ગોિીની જમે ઘુંઘટમાં મોં છૂપાવીને 

 પરિલચત વાતાવિ્ણમાં ખીલયું િતું ફૂલોનું ઝૂમખું – 
અવિેલનાને લતિસકાિથી અવિેલતું આ આમલીના ફૂલોનું ઝુમખું.

 
દીવાલની પાસે ગંઠાઈ ગયેલું એક ઝાડ – 
એને સંપૂ્ણતુ પોષ્ણ ન મળ્ું, કૃપ્ણ માટીમાં. 
એની જટા જવેી ઘટા, મેદાનને સપશતુતી. 
જ્ણાયા લવના એની ઉંમિ વધી ગઈ.

 
બાજુમાં લીંબુ, ચંપા અને ખૂ્ણામાં બોરિનીયા પિ ફૂલ આવતા. 

કુચતીની ઘટા સફેદ થઈ જતી – ધયાન ધિતા ફૂલોથી.

 
સપટિ એમની વા્ણી, મોટથેી મને બોલાવી, કિતી માિી સાથે વાતો ન્યાિી. 

આજ,ે અચાનક જા્ણે એક દબાયેલો અવાજ ઘુંઘટમાંથી સંભળાયો. 
િસતાની બાજુમાં, આમલીની ઘટામાં, મને આછા પીળા િંગનું, 

આછી સુગંધવાળું, નાજુક પાંખડીવાળું, શિમાળ ફૂલોનું ઝુમખું દેખાયું.

(આગળ)

The Tamarind Blossom 
In my life I have missed many riches, 

They were beyond my reach; 
I have lost many more 

Through not asking for them. 
Amidst familiar surroundings 

Like an unpolished village beauty 
Was this blossom with its face veiled. 

Scornfully has it neglected neglect, 
This tamarind blossom.

A stunted tree by the wall 
It could not thrive on the miserly soil; 

It s shaggy boughs have risen hugging the ground. 
It has aged unperceived.

Nearby blossoms the lime. 
The champak is covered with flowers, 
The bauhinia in the corner is in bloom, 

The kurchi boughs are all white 
With flowers in meditation.

Clear is their speech, 
They have called me aloud and conversed with me. 

Today suddenly I thought I heard 
Whispered words from under a veil. 

I found on the roadside in a corner of the tamarind 
bough 

A shy blossom 
Of a pale-yellow shade, 

Faintly perfumed, 
Petals delicately traced.

(continued)
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અમાિા શિેિના ઘિમાં, માિા વડદાદાના વખતથી, ઘિના મા્ણસ જવેું, 
સંત્રીની જમે ઊભેલું, વાયવય ખૂ્ણામાં, પ્રાચીન આમલીનું ઝાડ છ ે–  

જનેાથી અમે નાનપ્ણથી પરિલચત છીએ. 
અમાિા કુટુબંના જીવન–મિ્ણના અગલ્ણત પ્રકિ્ણોનું એ મૂક સાષિી છ ે–  

જા્ણે દિબાિનો મૂંગો ચાિ્ણ! 
જુદા, જુદા સમયે જમેની સત્તા નીચે તે િતું,  

તેમાંના ઘ્ણાં નામો તેના પડી ગયેલા પાંદડાંની જમે ભૂંસાઈ ગયાં છ ે 
અને તેમની સમૃલત તેના પડછાયાથી પ્ણ આછી થઈ ગઈ છ.ે

 
એક જમાનામાં નલળયાના છાપિાવાળો,  

ખિીના અવાજથી ગાજતો, તબેલો, એની નીચે િતો. 
એ ઘોડાગાડીનો જમાનો ઈલતિાસ થઈ ગયો  

અને સાથે સાથે ગાડીવાનોની બૂમો પ્ણ શાંત થઈ ગઈ. 
સમયના લચત્રમા ંિંગ બદલાઈ ગયા અન ેઘોડાના િ્ણિ્ણાટ શાતં થઈ ગયા. 
િાથમા ંચાબકુ લઈન ેદમામથી ફિતા અન ેતમેની દાઢીન ેપપંાળતા ગાડીવાન  
એ જમાનાની વેશભષૂાવાળા સિઘસની સાથે િંગમચંની પાછળ અદ્રશય થયા.

 
સવાિના તડકામાં દસ વાગે એ આમલીના ઝાડ નીચેથી િોજ, ચૂકયા 
લવના, લનશાળે જવા ઘોડાગાડી આવતી અને એક લનસિાય બાળકને 

મિજી લવરદ્ધ ગીિદીવાળા િસતેથી લનશાળે લઈ જતી.

(આગળ)

In our town house there is an ancient tamarind tree 
we have known from our childhood, 
Standing like a sentinel of the skies 

In the north–west corner 
As if it was an old retainer of the family, 
Contemporary of my great–grandfather. 

At chapter after chapter of lives and deaths in the family 
Has it stood silently like a dumb court historian. 

Of those who had absolute possession of that tree at 
different times, 

The names of many 
Are more faded than its fallen leaves, 

Their memories are fainter than its shadow. 
Under it once there was a stable 

Restless with the clatter of hooves, 
Housed in a tiled shed. 

Long over is the noisy shouting of the grooms, 
Gone that age of horse–drawn carriages beyond history 

Still is the horses’ neighing today, 
The colours have changed in the picture of time. 

The carefully dressed beard of the head coachman, 
His arrogant stride, whip in hand, 

Have gone with the fashionable pageant of those days 
Into the great greenroom behind the scenes. 

At ten o’clock in the morning sun 
From under that tamarind tree 

With unfailing regularity each day 
Came a carriage for school. 

It dragged along the helpless load of a boy’s unwillingness 
Through the crowded streets.

(continued)
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આજ ેએ છોકિો દેખાવમાં, ઉંમિમાં ક ેબોલવે–ચાલવે, નિીં ઓળખાય. 
પ્ણ એ આમલીનું ઝાડ ઊભું છ ે– પોતાનામાં મસત –  

મા્ણસોની લનયતીની ચડતી–પડતીથી અલલપ્ત.

 
મને એક પ્રસંગ યાદ છ:ે 

આખી િાત, અલવિત વિસાદ પડ્ો િતો. 
સવાિે આકાશનો િંગ પાગલ મા્ણસની આંખ જવેો િતો. 

અકાિ્ણ પવનનો સૂસવાટો આવતો િતો – 
જા્ણે આખી દુલનયાને આવિી લેતા અદ્રશય પાંજિામાં  
એક મિાકાય પંખી ચાિે બાજુ એની પાંખો ફફડાવતું!  

િસતા પા્ણીની નીચે િતા. 
આંગ્ણામાં પ્ણ પા્ણી ભિાઈ ગયું િતું. 

વિંડામાંથી મેં એ ઝાડને જોયું – 
એક ક્ોધાયમાન બાવા જવેું ઘટામાં ઉપાલંભ સાથે આકાશ સામે માથું 

ઊંચકતું.–િસતાની બે બાજુ ઈંટનાં ઘિ ઊભા િતા, લાચાિ. 
આકાશના પ્રકોપ સામે એમની પાસે લવિોધના શબદો ન િતા. 

માત્ર એ ઝાડના પાંદડાના સળવળાટમાં િતો લવપલવનો સંદેશ –  
એક લવિોધપૂ્ણતુ શ્ાપ. 

ઈંટ અને લાકાડાના અંતિીન, મૂક લન:શ્વાસની વચચે અડીખમ ઊભું િતું, 
એકલું – વનનું પ્રલતલનલધ. 

એ રદવસે જોઈ િતી મેં એની ચંચળ ભવયતા, 
વષાતુની આછી લષિલતજ પિ છવાયેલી.

(આગળ)

Today no longer will that boy be recognised 
In body, mind or manner. 

But all along has stood 
That tamarind tree self–absorbed, 

Wholly unconcerned 
About the rise and fall of human destinies. 

I remember one day’s incident. 
It rained incessantly all night long; 

At dawn the sky wore the hue 
Of the pupils of a madman’s eyes. 
The random wind blew aimlessly. 

In an invisible cage encasing the whole world 
A giant bird 

Flapped its wings violently on all sides. 
The streets were under water, 

The yard was flooded, 
From the verandah I saw that tree 

Like an angry recluse, raise its head to the skies, 
Reproach in all its boughs. 

On both sides of the lane the brick–built houses stood 
helplessly. 

Against the tyranny of the skies 
They had no words of protest. 

In the agitation of the leaves of that tree alone 
Was there a message of rebellion, 

A defiant curse. 
Midst the dumb inertia of the endless mass of bricks and 

timber 
It stood alone, sole representative of the forests. 

That day did I see its turbulent grandeur against the 
pale monsoon horizon.

(continued)
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પછી એક પછી એક વસંત આવતી ગઈ. 
અશોક અને બકુલને માન મળતું ગયું. 

પ્ણ એ તો િતું ઋતુિાજને દિવાજ ેએક માત્ર સંત્રી – 
અતડુ ંઅને અલલપ્ત. 

એની બિછટ છાલની નીચેના નાજુક સૌંદયતુને કો્ણ જા્ણતું િતું? 
વસંતના દિબાિમાં કોને ખબિ િતી એની વંશાવલલ? 
એના ફૂલોના ઝુમખા પિથી આજ ેમને દેખાય છ ે – 
નંદનવનની છાયામાં એકલા ગાતા અજુ તુનને િિાવનાિ 

ગાંધવતુ લચત્રિથની જમે. 
 

જો તે રદવસના નાદાન કલવએ આ પાકટ વૃષિનો છાનોછૂપો નશો 
 કોઈ ખાસ ષિ્ણે જોયો િોત તો કોઈ સુંદિ સવાિ,  

જયાિે મધમાખી આનંદથી પાંખ વીંઝતી િોય  
તયાિે એનું ફૂલનું ઝુમખું ચોિીને કાંપતી આંગળીથી 

કોઈના શિમથી લાલ થઈ જતા કાન પાસે ખોસી દેતે. 
જો તે મને તેનું નામ પૂછતે તો િંુ કિેતે, 

‘તાિી દાઢી પિ પડતા સૂયતુના પ્રકાશને જો તું કોઈ નામ આપી શક ે 
તો િંુ તે જ નામ આ ફૂલોના ઝુમખાને આપીશ.’

But when spring has followed spring, 
The Ashok and the Bakul have been honoured; 

I have known it but as a sentinel, 
arrogant and unconcerned, 

At the outer gate of the king of seasons. 
Who knew then 

The softness of beauty within that rough bulk? 
Who knew its proud lineage in the court of Spring? 

Knowing it from its blossoms, I see it today 
Like the Gandharva Chitraratha, 

The great warrior who vanquished Arjun, 
Practising his songs alone by himself, 

Crooning beside the shadows of the woods of Nandan. 
If in the eyes of the adolescent poet of those days 

The secret intoxication of that ageing tree 
Was revealed at the right moment, 

I think then 
In the young morning of some wonderful day 
When bees’ wings were delirious with delight, 

I would have stolen a bunch of its blossoms 
And put them with trembling fingers 

On somebody’s ears which would redden with joy. 
If she had asked its name, 

Perhaps I would have said – 
“That piece of sunlight which has fallen on your chin, 

If your lips can give it a name, 
That name I shall give to this blossoms as well.”

સયામલી–1936(7.6.1936) 

English translation by Sheila Chatterjee.
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લવના આમંત્ર્ણે િંુ ચાલી આવયો, માિે તેની મજાક કિવી િતી. 
સાડીનો છડેો કમિે ખોસી તે ઘિકામમાં મશગુલ િોય, 

તયાિે અચાનક તેના કામમાં ખલેલ પાડી તેને ચમકાવવી િતી. 
પ્ણ તેના દિવાજ ેપગ મૂકતાં અને તેને ભોંય પિ આડી પડલેી જોતાં જ 

તેના કસમયની લનદ્રાના લચત્રથી માિી આંખો ચરકત થઈ ગઈ. 
દૂિના પડોશના લગ્ન પ્રસંગે વાંસળી પિ સાિંગ િાગ વાગતો િતો. 

સવાિ વીતી ગઈ િતી. 
ઊનાળાની બપોિ અની ગિમીમાં એના ગાલ નીચે એના િાથ દબાયા 

િતા – એકબીજાની ઉપિ. 
આગલી િાતની ઉતસવની પ્રવૃલત્તથી થાકીને તે સૂતી િતી. 

તેનું શિીિ સુસત િતું અને અધૂરં ઘિકામ તેની ચાિે બાજુ પથિાયું િતું. 
જમે દુકાળ વખતે સૂકી નદીના પટમાં પા્ણીની લિેિનો અ્ણસાિ પ્ણ ન 

િોય તેમ કામના પ્રવાિની એક પ્ણ લિેિ તેના અંગ પિ ન િતી. 
એના અધખુલા િોઠમાં બીડાતા ફૂલની નલફકિાઈ સૂતી િતી. 

એની બ ેસતૂી આખંોની પાપં્ણનો પડછાયો પડતો િતો એના લફક્ા ગાલ પિ. 
થાકલેી દુલનયા તેના શ્વાસ સાથે તાલ લમલાવતી,  
ચૂપચાપ તેની બાિીની બિાિ ચાલી જતી િતી. 

સમયને માપતી ઘરડયાળ ખૂ્ણાના ટબેલ પિ ટીકટીક કયાતુ કિતી િતી. 
પવનમાં દીવાલ પિના કલેેન્ડિનાં પાનાં ફિફિતા િતા. 

એની સતબધ ચેતનામાં પસાિ થતી ષિ્ણની ગલત અટકી ગઈ િતી  
અને એ ભળી ગઈ િતી એક શ્વાસલવિીન ષિ્ણમાં  
જ્ેણે પસાિી િતી એની પાંખ, તેની ઘેિી લનદ્રા પિ. 

વેિાન ખેતિના છડે ેસવાિે સુસત દેખાતા પૂલ્ણતુમાના ચંદ્રની જમે  
એના થાકલેા આકાિનું દેિલાલલતય પથિાયું િતું ફશતુ પિ. 

એની પાળેલી લબલાડીએ પોતાની દૂધની જરૂરિયાત જ્ણાવવા  
એના કાન પાસે ‘મયાંઉં’ કયુાં. 

તે ઝબકીને જાગી અને મને જોયો.

આગળ)

Untimely Sleep 
I came unasked, I had wanted to have some fun, 

To surprise her and obstruct her untimely 
While she was busy with household work, 

The sari ends tucked about her waist. 
Stepping across her door, my eyes were struck 

By the picture of her untimely sleep 
As she lay relaxed on the floor. 

In a distant neighbourhood where there was a wedding, 
The flute played in the Sarang tune. 

The first half of the morning was over, 
Drooping in the hot summer sun. 

Her hands were under her cheek. one upon the other, 
She was sleeping, her body limp, 

Exhausted with the festivities of the previous night, 
Beside her unfinished household chores. 

The stream of work lay without a ripple on her limbs, 
Like the trace of tired water at the end of the Ajay 

At the time of a drought. 
On her slightly parted lips reposed 

The sweet insouciance of flowers about to close. 
The dark shadow of the lashes of two sleeping eyes 

Had fallen on her pale cheeks. 
The tired world tiptoes past her open window 

In time with her gentle breathing. 
The signalling timepiece 

Ticks away on a corner table of the unheeding room. 
A calendar flutters in the breeze against the wall. 

The passing moments lost their movement 
In her suspended consciousness, 

They merged into one breathless moment 
Which spread its invisible wings over her profound slumber. 
The pathetic grace of her tired form lies stretched on the floor 

Like the sleepless lethargic moon on a full moon night 
Seen in the morning at the far end of a treeless field. 

Her tame cat reminding her of its need of milk 
Mewed near her ears. 

Startled she awoke and saw me;     (continued)
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જલદીથી પાલવ સિખો કિી, ચીઢથી મને કિેવા લાગી, 
‘શિમાઓ – આટલી વાિ મને ઊઠાડી કમે નિીં?’ 

કમે? – મેં સિખો જવાબ ન આપયો. 
આપ્ણે જમેને ઓળખીએ છીએ તેમને પ્ણ પૂિેપૂિા જા્ણતા નથી –  

આ સતય એકાએક, અકસમાત જ સમજાય છ.ે 
જયાિે િાસય અને વાતાતુલાપ થંભી જાય છ,ે  
જયાિે મનમાં જીવનનો પવન અટકી જાય છ,ે 

તયાિે એ અબોલ ઊંડા્ણેથી આજ આ શું દેખાઈ િહ્ું છ?ે 
આ ન સમજાય તેવી અશ્સતતવની કરૂ્ણતા છ?ે 

આ એ અવાજલવિીન સવાલ છ ે 
જનેો જવાબ પોતાના જ લોિીમાં સંતાકૂકડી િમે છ?ે 

ક ેપછી આ અપૂવતુ લવિિની વેદના છ?ે 
ક ેપછી આગતંકુના બસંિીવાદન ેઅજાણયા પથે લનદ્રામા ંમડંાતા ંપગલા ંછ?ે 

લનદ્રાના પાિદશતુક આકાશની નીચે,  
કયા વા્ણીલવિીન િિસયની સામે મેં ચૂપચાપ એને પૂછું િતું, 

‘તું કો્ણ છ?ે કયા જગતમાં તું તાિી સાચી જાત પ્રગટ કિીશ?’ 
એ સવાિે સામેની લનશાળમાં છોકિાઓ મોટથેી ઘરડયા બોલતા િતા. 

કતંયાન ભિીને જતી બળદગાડીના પૈડાના  
કીચૂડ, કીચૂડ અવાજથી વાતાવિ્ણ તંગ િતું. 
પાસેના ઘિનું છાપરં કરડયા સમાિી િહ્ા િતા. 
બાિીની નીચે બગીચામાં એક ઝાડની નીચે  

કાગડો ચૂસેલી કિેીનો ગોટલો ચૂંથી િહ્ો િતો. 
આજ ેઆ બધાંની ઉપિ અતીતનો જાદુઈ પ્રકાશ પથિાઈ ગયો છ.ે  

જનેે ઈલતિાસ યાદ નિીં િાખે  
એવી એક સામાન્ય બપોિના સુસત પ્રકાશમાં  
મઢાઈ છ ેકસમયની લનદ્રાની મીઠી છલબ!

She said to me in reproach, “For shame – 
Why didn’t you wake me so long?” 
Why? I gave her no correct reply. 

Even those whom we know we know not entirely – 
This truth is discovered suddenly by accident. 

When laughter and conversation are suspended, 
When in the mind pauses the wind of life, 

Then from the depths of that something unspoken 
What is this that reveals itself today? 

Is it that pathos of existence which cannot be fathomed? 
Is it that voiceless question 

The answer to which plays hide and seek in one’s blood? 
Is it that pain of separation without history? 

Is it that sleep–walking through strange paths 
At the call of the unknown? 

Under the transparent sky of sleep 
Before what speechless mystery did I in silence ask her – 

“Who are you? 
In what world will your real self be revealed?” 

That morning in the primary school across the lane 
Boys were repeating aloud multiplication tables; 

Jute–laden buffalo carts 
Twisted the air with the painful creaking of their wheels; 
Workmen were hammering the roof at a house nearby; 

In the garden beneath the window at the foot of a Chalta tree 
A crow pulled at the stone of a sucked mango. 

Today over all this has spread 
the magic light of that distant past. 

In the sluggish sun of a commonplace noon 
Which history will not remember 

They have framed with exquisite sweetness 
A picture of untimely sleep.

સયામલી–1936(10.6.1936) 

English translation by Sheila Chatterjee.
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અમે પડોશી િતા. 
અમાિા ઘિ વચચેની દીવાલ મન ફાવે તયાિે કૂદીને  

કાની િંમશેા તનેી મનમાની કિતી. ત ેઉઘાડા પગ,ે ટૂકું ંપોલકુ ંપિેિી ફિતી. 
તેની તોફાની આંખોમાં િમતા કાળી આગના ત્ણખા. 
પાતળું શિીિ અને ઓળ્ા લવનાના ફેંદાયેલા વાળ. 

તેના ચોટલા લેતા તેની માને મુશકલેી પડતી. 
િંમેશા તેની આગળપાછળ કૂદતું                                            

એક વાંકરડયા વાળ વાળું ગંઠાઈ ગયેલું કુિકુરિયું. 
બંને, જા્ણે પ્રાસથી બંધાયેલું એક જોડકણં! 

િંુ તો એક િોંલશયાિ લવદ્યાથતી િતો – માિા વગતુનો સિતાજ િતો. 
પ્ણ માિી િોંલશયાિીની એને મન કાંઈ જ રકમંત ન િતી. 
એક વષતુ મેં બે ધોિ્ણ સાથે કયાતુ અને એને કિેવા દોડ્ો. 
તે્ણે કહ્ું, ‘એ કાંઈ મોટી વાત નથી – શું કિે છ ેટોમી?’ 

અને એનો કૂતિો ભસી ઉઠો, ‘િા, િા.’ 
એન ેમાિા ગવતુનુ ંખંડન કિવાનુ,ં એક સિળ છોકિાન ેચીઢવવાનુ ંખૂબ ગમતુ.ં 

તેને ફૂલેલા ફુગગા ફોડી નાંખવાનું પ્ણ ખૂબ ગમતું. 
એને અવિોધવાનો પ્રયાસ કિવો  

એ વિેતા ઝિ્ણાને પથથિ નાંખીને િોકવાનો પ્રયતન કિવા સમાન િતું. 
એના િાસયનો ગજતુતો પ્રવાિ િોકવાનું શકય ન િતું. 

િંુ માથું ધૂ્ણાવતા, મોટથેી સંસકૃતના રૂપ ગોખતો િતો. 
તે્ણે એકાએક આવીને એકદમ અસાંસકૃલતક િીતે                           

માિા બિડામાં જોિથી ધબબો માયયો. 
માિા મોંમાંથી સંસકૃતનું બીભતસ રૂપ નીકળે તે પિેલાં 

 તે ચોટલા ઊછાળતી ભાગી ગઈ િતી. 
કોઈ છોકિીએ મશકિીમા ંકિેલા અપમાન ગમ ેતટેલી માિી ઉંમિ થઈ ન િતી.

(આગળ)

Kani

We were neighbours. 
At all times crossing the boundary between our houses 

Kani would go about doing as she pleased, 
A bare–foot girl in a short frock; 

Her mischievous eyes 
Seemed strewn with sparks of black fire. 

Slim was her body, 
Her tangled hair refused to stay in order. 

In plaiting it her mother had difficulty. 
At her heels would jump about all the time 

A curly haired dog of a stunted species; 
The two were like a couplet united in rhyme. 

I was a good scholar, the showboy of the class. 
This excellence of mine was of no value in her eyes. 

The year I got promoted two classes higher 
I ran to tell her; 

She said, “That’s nothing much, isn’t it so, Tommy?” 
Her dog barked out – “Yap.” 

She loved suddenly to humiliate my pride, 
To infuriate the gentle boy, 

As she loved to burst fish bladders with a bang. 
Trying to curb her was like flinging pebbles at a spring. 

The gurgling flow of her laughter 
Nothing could obstruct. 

I sat memorising Sanskrit declensions 
Reading them aloud, nodding my head in time; 

She would suddenly come and bang her fist on my back 
In a very un–Sanskritic way. 

The vulgarised form of Sanskrit 
Did not come out of my lips 

Before she ran away with a wave of her pigtails. 
The age for relishing laughing insults from a girl 

Was still a little away from me.

(continued)



338 339

તથેી તને ેપાઠ ભ્ણાવવા તનેી પાછળ દોડતો પ્ણ કદી ત ેિાથ ન આવતી. 
દૂિથી તેનું િવામાં ઓગળતું ખડખડાટ િાસય િંુ સાંભળી િિેતો. 

સદભાગયે, જનેે નુકસાન પિોંચાડી શકાય                             
તેવી કોઈ જ વયશ્કત આસપાસ ન િતી. 

એક નાનકડી છોકિીના તોફાનોના ત્રાસવાળો િતો 
અમાિી ઓળખા્ણનો પૂવાતુધતુ. 

માિી પુરૂષ–સિજ અધીિાઈથી માિે પાઠ શીખવાડવો િતો 
એક અ્ણઘડ અબુધને. 

માિા વયથતુ પ્રયતનના પ્રલતભાવમાં મને સંભળાતો એક તી્ણો મીઠો અવાજ, 
‘તમે િાિી ગયા, તમે િાિી ગયા.’ 

જમે જમે માિી દેખીતી િાિની સંખયા વધતી ગઈ, 
તેમ તેમ માિા આંતરિક લવજયની શરૂઆત થઈ. 

જો ક ેિેરડયો િજુ શોધાયો ન િતો 
પ્ણ આવા સંદેશાની સાલબતી ભેગી થતી જતી િતી. 

ધીિે, ધીિે જીવનના િંગમંચ ઉપિ અમાિા પોષાક બદલાયા. 
તે્ણે પિેિવા માંડી સાડી અને ખભા પિ ભિાવતી બ્ોચ. 

િંુ પિેિતો ખાખી શોટતુ અને સપોટતુ શટતુ – 
પેલા ફૂટબોલ ખેલાડી બલિામની જમે. 

અંતિમાં અમાિી લાગ્ણી પ્ણ બદલાતી જતી િતી 
અને એનો અંદેશો  પ્ણ મળતો િતો. 

એક રદવસ કાનીના લપતા એક અંગ્ેજી અઠવારડક વાંચતા િતા. 
મને તે સલચત્ર છાપું ખૂબ ગમતું. 

છાનોમાનો પાછળથી િંુ એિોપલનનો આકાિ જોતો િતો. 
એ જોતાં જ તે િસી પડ્ા. 

તેમ્ણે લવચાયુાં િશે, પેલા છોકિાને એના ભ્ણતિનું અલભમાન છ.ે 
એમને પ્ણ એવું અલભમાન િતું  

                   એટલે બીજામાં તે સિન કિી શકતા ન િતા.        
 (આગળ)

So the chastiser ran in pursuit 
But rarely caught his quarry; 

Her receding penetrating laughter 
I heard from a distance; 

Within my reach I did not find a responsible creature, 
A being one could hurt. 

Such was the first period of our acquaintance, 
Much troubled by a little girl’s pranks. 

The untameable I wanted to punish 
in my manly impatience; 

in response to my vain efforts I heard 
In a sharp and sweet voice – 

“You are beaten! You are beaten!” 
When the number of my outward defeats 

Went on increasing 
My victories then perhaps commenced from within. 

That wireless receiver was not yet operating, 
Through proof piled up of such messages. 

Meanwhile our costumes had changed 
On the stage of life. 

She had taken to wearing a sari, 
Pinned a brooch on her shoulder and 

Coiled up her plait in a modern coiffure. 
I had started wearing khaki shorts 

And a sports shirt 
In imitation of a football–playing Balaram. 

Inside too our emotions had begun to change; 
Some evidence of it was to be had. 

One day Kani’s father sat reading an English weekly. 
I was much attracted by that illustrated paper. 

Stealthily I was looking from behind 
At the design of an aeroplane. 

Discovering this he had laughed out. 
He used to think, ‘That boy is very proud of his learning.’ 

As he too had a similar pride, 
He could not stand it in others.

(continued)
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માિી સામે છાપું ધિીને તેમ્ણે કહ્ું, ‘છોકિા, સમજાવ મને આ થોડી લીટી,  
જોઉં તો ખિો તારં અંગ્ેજીનું જ્ાન.’ 

એ કૂ્િ અષિિો જોતાં છૂટો પિસેવો ને થયું શિમથી મોં લાલ. 
રૂમના એક ખૂ્ણામાં બેઠી બેઠી કાની િમતી િતી કોડી. 

મને સમાવી દેવા ફાટી નરિ ધિતી, ને લનદતુય જગત િહ્ું લનચિલ. 
બીજ ેરદવસે ઊઠીને જોયું તો તે છાપું િતું માિા ટબેલ ઉપિ – 

લશવિામબાબુનું સલચત્ર છાપું! 
આવા દુ:સાિસ પાછળનો ભાવ ક ેતેની મિત્તા  
તે સમયે પેલા મૂખતુ છોકિાને સમજાઈ ન િતી. 

મને થયું ક ેમાિા પિ િોફ જમાવવા કાની દેખાડો કિતી િતી. 
અમાિી જા્ણબિાિ અમાિા બંનેની વય વધતી જતી િતી – 

જો ક ેતે માટ ેઅમે જવાબદાિ ન િતાં! 
વય વધવી એ એક ગુનો છ,ે એવું િંુ માનતો ન િતો, 

પ્ણ લશવિામબાબુ  માનતા િતા. 
કાનીની માને િંુ ગમતો િતો પ્ણ તેમના બોલવાથી  

તેમના પલતનો લવિોધ વધુ સપટિ થતો. 
એક રદવસ માિા દેખાવની ઠકેડી ઉડાવતા, 

લશવિામબાબુને તેમની પતનીને કિેતા િંુ સાંભળી ગયો, 
‘અંદિ જો કીડા પડ્ા િોય તો પાકી કિેીની જમે  
આ સુંદિ છોકિાને બગડી જતાં વાિ નરિ લાગે.’ 

તેમનું માિા તિફનું વલ્ણ જોઈને માિા લપતા લચડાઈને કિેતા, 
 ‘તેમના ઘિે જાય છ ેજ શું કિવા?’

(આગળ)

  

Holding up the paper he said, 
“Can you explain these few lines, my lad? 
Let me sound your knowledge of English.” 

Staring at the cruel letters 
I perspired , my face red with shame. 

Kani was playing with some cowrie shells 
Sitting in a corner of the room. 

The earth did not open up to hide me, 
Heartless as ever the world around remained unmoved. 

The next morning on waking I found 
That paper on my table, 

Sivaram Babu’s illustrated paper, 
Where lay the spring of rich feeling                              

behind such supreme adventure, 
What was its value, 

Could not be comprehended 
by the foolish boy at that time. 

I thought that to impress me Kani was only showing off. 
We grew older day by day, unnoticed by us two; 

For this we were not responsible. 
That growing up was an offence 

Had not been noticed by me, 
But it had been by Sivaram Babu. 

Kani’s mother was fond of me; 
Her explanation made her husband’s protests 

sharp and strong. 
One day making pointed fun of my looks 

Sivaram Babu was saying to his wife, 
Which I overheard, 

“A lad beautiful like a ripe mango rots before long, 
The inside being full of worms.” 
Noticing his attitude towards me 
Father would often say in anger, 

“Why on earth do you go to their house?”

(continued)
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શિમાઈને, દાંત પીસીને િંુ કિેતો, ‘િવે કદી તયાં નિીં જાઉં.’ 
પ્ણ થોડા જ રદવસમાં 

છાનોમાનો કૂલના ઝાડની બાજુની ગલીમાંથી િંુ તયાં પિોંચી જતો. 
માિી બે રદવસની ગેિિાજિીથી અકળાયેલી કાની મોં ચઢાવીને બેઠી િતી. 

એકાએક તે બોલી ઊઠતી, ‘િવે કદી તમાિી સાથે નિીં િમું.’ 
િંુ મોં ફેિવી આકાશ સામે જોઈ જવાબ આપતો, ‘કોને પડી છ?ે’ 

અને પછી બંને કુટુબંોને ઘિ બદલવાનો પ્રસંગ આવયો. 
લશવિામબાબુ એન્જીનીયિ િતા –  

તે પશ્ચિમમાં કોઈ શિેિમાં ઈલેશ્કટ્રક લાઈટની કપંનીમાં કામ કિવા જવાના 
િતા અને અમે કલકત્તા – 

ગામડાની લનશાળ માિા લપતાને બિાબિ લાગતી ન િતી. 
જવાના બે રદવસ પિેલાં કાનીએ આવીને કહ્ું, ‘આવો 

અમાિા  બગીચામાં.’ 
મેં પૂછું, ‘શા માટ?ે’ 

કાનીએ કહંુ્, ‘આપ્ણ ેસાથે મળીન ેચોિી કિીએ, આવો વખત ફિી નિીં આવે.’ 
મેં કહ્ું, ‘પ્ણ તાિા લપતા’ – કાની બોલી, ‘કાયિ.’ 

મેં કહ્ું, ‘જિા પ્ણ નિીં.’ 
લશવિામબાબુએ શોખથી બગીચામાં ફળ ઊગાડ્ા િતા. 

કાનીએ પૂછું,‘તમને સૌથી વધુ કયું ફળ ભાવે છ?ે’ 
મેં કહ્ું, ‘પેલા મુઝફફિપુિના લલલચ.’ 

કાનીએ કહ્ું, ‘તમે ઝાડ પિ ચઢીને તોડો,  
િંુ કિંરડયો લઈને નીચે ઊભી છુ.ં’ 

કિંરડયો ભિાઈ જવા જ આવયો િતો  
ને તયાં તો એકાએક મોટી બૂમ સંભળાઈ, ‘કો્ણ છ?ે’ 

લશવિામબાબુ જાતે આવી પિોંચયા. 
તમે્ણ ેકહંુ્, ‘છોકિા તુ ંકાઈં જ શીખી નિીં શક,ે તુ ંચોિીમા ંજ કુશળ થવાનો છુ.ં’ 
માિા ગુનારિત પ્રયતનો સફળ ન થાય માટ ેતે કિંરડયો લઈને જતા િહ્ા.  

(આગળ)

Feeling ashamed I would say through clenched teeth, 
“I will never go there again.” 

But again in a few days I had to go 
Secretly through the lane by the Kool tree. 
With her face turned away Kani would sit 
Offended at my absence of even two days. 

Suddenly she would say, 
“Never, never will I play with you again.” 

I would say, “Who cares?” 
And look towards the sky, twisting my head. 

A day came for both our families to move house. 
Sivaram Babu, engineer, would go westwards 
to join an electric lighting firm in some town. 

We were for Calcutta, 
The village school was not to father’s liking. 

Two days before going away 
Kani came and said, “Come into our orchard.” 

I asked, “Why?” 
Kani said, “We will steal together, 

For we shall never again have a day like this.” 
I said, “But your father –” 

Kani said, “Coward!” 
I said, twisting my head, “Certainly not.” 

Sivaram Babu’s cherished orchard was full of fruits. 
Kani asked, “What fruit do you like best?” 

I said, “Those Muzaffarpur lichis.” 
Kani said, “Climb up the tree and go on plucking them, 

Here I am holding the basket.” 
The basket was nearly full 

When suddenly there was a roar – “Who is there?” 
It was Sivaram Babu himself. 

He said, “You will learn nothing else, my lad, 
Your only hope is in the art of stealing.” 

He went away taking the basket 
Lest my criminal attempts might succeed.

(continued)



344 345

કાનીની આંખમાંથી બોિ બોિ આંસુ ટપકી િહ્ાં. 
ઝાડના થડને અઢલેીને િાલયા ચાલયા લવના તે ચૂપચાપ િડી િિી –  

મેં કોઈ રદવસ એને િડતાં જોઈ ન િતી. 
પછી આવયો એક લાંબો મધયાંતિ. 

લવલાયતથી આવયા પછી મેં સાંભળ્ું ક ેકાનીના લગ્ન થઈ ગયા િતા. 
એના માથા પિ શોભતી િતી લાલ રકનાિની સાડી                      

અને કપાળમાં િતો કકુંનો ચાંદલો. 
એની આંખોમાં િતું એક શાંત ઊંડા્ણ અને ઘેિો થયો િતો એનો અવાજ. 

કલકત્તાના િસાય્ણના કાિખાનામાં િંુ દવા બનાવતો િતો. 
કકતુશ અવાજ અને લનદતુય કામના ચક્માં પસાિ થતા િતા માિા રદવસો. 

એક રદવસ કાનીનો કાગળ આવયો – મને મળવા બોલાવતી િતી. 
ગામમાં એની ભા્ણીનું લગ્ન િતું. એના પલતને િજા મળી ન િતી. 

એ એકલી એની માને તયાં આવી િતી. 
એના લપતા લગ્નની બાબતમાં કાંઈ વાંકુ ંપડવાથી 

િોલશયાિપુિ જતા િહ્ા િતા. 
ઘ્ણા સમય પછી િંુ ગામડ ેપાછો આવયો – માિી પડોશ્ણના ઘિના ગામે! 

તળાવના ઢાળવાળા રકનાિે, પગલથયાની બાજુમાં,  
પા્ણી પિ ઢળતું ઊભું િતું એ જ રિજલનું ઝાડ. 

તળાવમાંથી આવતી િતી એ જ લીલની મીઠી વાસ. 
અને આજ ેપ્ણ લટાકતો િતો એ જ િીંચકો – લસસુની ડાળી પિથી. 

નમીને મને પ્ર્ણામ કિતાં કાની બોલી, 
‘અમલભાઈ, િંુ ઘ્ણે દૂિ િિંુ છુ.ં 

તમને બળેવના રદવસે મળવાની મને કોઈ જ આશા નથી. 
પ્ણ આજ ેમાિા હૃદયની ઇચછા પૂિી કિવા તમને નોતયાતુ છ.ે’ 

બગીચામાં એક ચોિસ આસન પાથયુાં િતું.

(આગળ)

From Kani’s eyes tears in big drops fell silently. 
Leaning against the trunk of a tree 

She wept without a stir as I never saw her before. 
Then there was a big interval. 

Returning from England I found, Kani was married. 
the red border of a sari adorned her head. 
On her forehead a mark of koom–koom; 

There was a quiet depth in the look of her eyes, 
Her voice had deepened. 

In Calcutta in a chemical works 
I manufactured medicines. 

My days followed one another 
With harsh noise of the pitiless wheel of work. 

One day a letter came from Kani 
Entreating me to meet her. 

Her niece was to be married at her village home, 
Her husband did not get leave; 

She had come alone to her mother. 
Har father had gone away to Hoshiarpur 

Through spite over a difference of opinion 
about the marriage. 

After a long time I returned to the village. 
To the home of my girl neighbour, 

On the sloping bank of the tank beside the steps 
Leaned down the same Hijal tree towards the water. 

From the tank came 
The same old sweet smell of moss; 

And from the bough of the Sisu tree hung 
That swing even today. 

Bending down before me in salute Kani said, 
“Amal–dada, I live far away; 

Of meeting you on Brother’s day I have no hope. 
Today out of date I wish to fulfil my heart’s desire, 

Whence this invitation.” 
In the orchard a small carpet–square was spread

(continued)
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અશ્વતથના ઝાડ નીચે રૂરઢગત લવલધ પૂિી કિી. 
માિા પગ પાસે કાનીએ એક કિંરડયો મૂકયો અને બોલી, 

‘પેલા લલલચ.’ 
મેં કહ્ું, ‘પેલા’ લલલચ તો નિીં. 

કાની બોલી, ‘એ મને ખબિ નથી’ 
અને તે ઝડપથી તયાંથી ચાલી ગઈ.

On the platform at the foot of the Ashwattha tree. 
The rites were performed; 

Near my feet Kani placed a basket, 
It was filled with lichis. 
She said, “Those lichis.” 

I said, “Perhaps not quite those lichis.” 
Kani said, “I don’t know,” 
And quickly walked away.

સયામલી–1936(12.6.1936) 

English translation by Sheila Chatterjee.
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બંસી–વાદક

‘ઓ બંસી–વાદક, વગાડ તાિી બંસી, સંભળાવ મને મારં નવું નામ’ 
એમ લખયું િતું મેં તને માિા પિેલા કાગળમાં, 

યાદ છ ેતને? 
િંુ છુ ંતાિા બંગાળની દીકિી. 

મને માનવ સવરૂપ આપવામાં સજ તુકને સમય ઓછો પડ્ો  

અને એ્ણે મૂકી મને અધૂિી. 
મારં અંતિ અને માિો આકાિ, એકબીજા સાથે બંધબેસતા નથી. 

માિા અતીત અને માિા વતતુમાન વચચે કોઈ કડી નથી. 
માિી વેદના અને માિી મેધા, ગાય છ ેજુદા જુદા િાગમાં. 

માિી શશ્કત અને માિી ઈચછા, જુએ છ ેજુદી જુદી રદશામાં. 
એ્ણે નથી બેસાડી મને વતતુમાનની નૌકામાં. 

એ્ણે િેઢી મૂકી છ ેમને િેતાળ રકનાિે, સમયના રકનાિાની પાિ. 

તયાંથી િંુ જોઈ િિંુ છુ,ં ધુંધળું દૂિનું જગત, પ્રખિ પ્રકાશમાં. 
અકાિ્ણ મારં લભષિુક મન થતું ચંચળ. 

ફેલાવું છુ ંબંને િાથ –પ્ણ પિોંચી નથી શકતી કયાંયે, કયાિે પ્ણ! 
સમય વીતતો નથી, બેઠી બેઠી જોઉં છુ ંભિતીનાં મોજાં ઊછળતાં – 

પસાિ થાય છ ેમુશ્કતના રકનાિે જતી નૌકા, 
વિી જતો સમૃલદ્ધનો િાજવી િસાલો, 

સિી જતા વીતતા સમયના પ્રકાશ અને છાયા. 
તયાિે સંભળાય છ ેજીવનના સંગીતથી ઊભિાતી તાિી બંસી 

અને વીલાતા રદવસની નસનસમાં ધબકી ઊઠતાં જીવનનાં સપંદન.

(આગળ)

The Flute–player 
“O flute–player, Play on your flute, 

Let me hear my new name” – 
That is how I wrote you my first letter, 

Do you remember? 
I am a daughter of your Bengal. 

The creator did not spare full time 
To mould me into a human being, 

He left me half–finished. 
My inside and my outside do not fit each other, 

There is no consistency between my past and my present, 
No harmony between my pains and my intelligence, 

No union of my capacity and my will. 
Ha has not lifted me on to the ferry boat of the present; 

Stranded, He has left me 
On sand banks beyond the current of time. 

From there I see 
The distant world hazy in fierce light. 

Without cause my mendicant mind gets restless; 
I stretch out both hands 

But cannot reach anything anywhere. 
My time hangs heavy, 

I sit gazing at the tide waters; 
Floats past the ferry boat 

towards the shores of deliverance, 
Floats by barges of the rich, 

Slides past the light and shade of passing time. 
Then sounds your flute filled with the music of life. 

Into the veins of the dying day 
Throbbing rushes back the impulse of life.

(continued)
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તું કઈ બંદીશ વગાડ ેછ?ે 
કોના હૃદયમાં વેદનાનો કયો સૂિ વાગી ઊઠ ેછ ેતે િંુ નથી જા્ણતી. 

કદાચ તું પંચમ િાગમાં, દલષિ્ણના પવનના યૌવનનું ગીત –  
જ ેખલાસી ગાતા િોય છ ેતે વગાડી િહ્ો છુ.ં 

એને સાંભળતા મને માિે માટ ેલાગે છ ેક ે 

જા્ણે પવતુતની તળેટીમાં વિેતા ના્ણકડા ઝિ્ણાનાં િાદતુ પિ અષાઢની 
તોફાની વિસાદનો અંધકાિ છવાઈ ગયો. 

સવાિે ઊઠીને જતાં રકનાિા ધોવાઈ ગયેલા દેખાયા 
અને અસહ્ પ્રવાિના તુમુલ વમળ માથું પટકી િહ્ા િતા, 

અડગ ખડક પિ. 
તાિી બંદીશથી માિા લોિીમાં ઊઠ ેછ ેએક તોફાન,  

ચઢી અવે છ ેપૂિ, ભડકી ઊઠ ેછ ેએક આગ,  
મૃતયુનો સાગિ અથડાય છ ેપાંસળીને 

અને મસત પવન ઠોકી િિે છ ેદિવાજા. 
ધોિી માગતુ જવેો પ્રવાિ િાિાકાિ કિતો 
અપૂ્ણતુતાની સાંકડી નિેિમાં ધસી જતો,  

જા્ણે તોડી, ફોડી ખેંચી જવા. 
માિા અંગોપાંગની આજુબાજુ વીંટળાતા, વીંઝાતા, 

 પવનમાં ફસાયેલા વનના કોપાયમાન ફંુફાડા. 
પ્રભુએ મને પાંખો નથી આપી, પ્ણ તાિા ગીતથી માિાં શમ્ણાંને મળી છ ે 

આકાશે લિેિાતા પવનમાં ઊડતી ચેતનાની મુશ્કત. 
ઘિે િંુ ઢસિડો કિતી અને બધાંને સાિી લાગતી. 
તેઓ જોતાં ક ેમાિી ઈચછામાં કોઈ શશ્કત નથી, 
માિી કામનાના અશ્સતતવની કોઈ લનશાની નથી. 

માિે માથે તોફાન ઝઝૂમે તયાિે િંુ ધૂળમાં િગદોળાતી.

(આગળ)

What tune do you play? 
I know not what chord of pain it strikes in whose heart. 

Perhaps you play in the Panchama Raga 
A boatman’s song of the south wind’s youth. 

Listening to it I feel about myself as if 
The heart of what was a tickling stream 

at the foot of a hill 
Has suddenly been darkened 

By a wild swirl of the unbearable current 
Knocking against obstinate boulders. 

Your tune brings into my blood 
the call of the storm, the call of floods, the call of fire, 

The call of the sea of death 
Dashing against the ribs, 

the call of the insouciant wind 
rattling knockers on the doors. 

Like a highwayman the full current 
Rushes with a wild call 

Into the narrow channel of the incomplete 
As if to snatch, to flood away. 

Around my limbs 
Twists the angry remonstrance of the forest 

Struck by a whirling nor ‘wester. 
God gave me no wings; 

Your song has given to my dreams 
The wilderness of life flying through wind–swept skies. 

At home I drudge quietly; 
All call me good. 

They see, my will has no strength, 
My desires no sign of existence; 

When storms beat upon my head 
I trail in the dust. 
I lack the courage 

to knock down with a reckless blow 
                                                                                         (continued)
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બંધનની દીવાલોને સવચછદંે પ્રિાિ કિીને તોડવાની રિંમત  
માિામાં નથી. 

િંુ કોઈના પ્રેમમાં મુગધ થઈ શકતી નથી. 
િંુ જાણં છુ ંમાત્ર િડતા અને કોઈને પગે પડતા. 

બંસી–વાદક, એકાએક વાગતી તાિી બંસી  
અને મને મોતલવિીન પ્રદેશે બોલાવતી. 

તયાં પોતાની યશગાથામાં િિેતું મારં લશિ ઉન્નત. 
તયાં મારં જીવન બની જાય છ ેધુમમસના ઘૂંઘટને ચીિતો યુવાન સૂયતુ. 

તયાં માિી લનબાંધ આતુિતા ફેલાવતી આગની પાંખ 
અને આરદ ષિુધાથી વયાકુળ ગરૂડની માફક  

ઊડતી અજાણયા િસતે, અવકાશે. 
જાગી ઊઠતી માિામાં છૂપાયેલી લવપલવી નાિી. 

અને ચોમેિ ફેલાયેલી કાયિોની મેદનીને, દુટિ દુલનયાની કાયિતાને, તેની 
તીક્્ણ, ત્રાંસી આંખે લધક્ાિતી. 

બંસી–વાદક, કદાચ તાિે મને જોવી િશે, 
પ્ણ િંુ નથી જા્ણતી ક ેકયાિે ક ેકયાં િંુ તને મળીશ, 

ક ેકવેી િીતે તું મને ઓળખીશ. 
તમિાના અવાજથી ગાજતી અષાઢની એકાકી િાતે,  

અદ્રશય િસતે, પડછાયાના આકાિમાં આવતી એ સ્ત્રી, 
 તાિા અલભસાિે. 

કટેકટેલી વસંતમાં તેં એ આગંતુકને પ્રાસનો િાિ પિેિાવયો છ ે 
જનેા ફૂલ કદી કિમાતાં નથી?

(આગળ)

I lack the courage 
to knock down with a reckless blow 
the guarding wall of prohibitions; 

I know not to love intensely, 
But only to weep, 

To sink down at one’s feet. 
Flute–player, 

Of a sudden sounds your flute 
Calling me to the land without death; 

There in its own glory 
My head stands high. 

There my life is the young sun 
Which tears apart the veils of mist. 
There my uncontrolled eagerness 

Spreads out wings of fire; 
It flies through space along unknown paths 
Like Garuda desperate in his first hunger. 

Awakes the rebel woman in me, 
With her piercing oblique eyes she expresses disgust 

At the surrounding crowd of cowards, 
At the cowardice of the lean crooked world. 

Flute–player, 
Perhaps you have wanted to see me. 

I know not the exact place where 
Nor the correct time when 

Nor how you would know me. 
On a lonely July night vibrant with the noise of cicadas 

Like a shadowy form 
Has that woman gone to your tryst 
Along paths hidden from the eyes. 

During how many springs have you 
Garlanded that unknown with rhymes 

Whose flowers will never fade?

(continued)
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તાિા પોકાિે, એક રદવસ, અંધાિા ખૂ્ણામાંથી  
એક ચેતનલવિીન ઘિિખખુ ગ્ુરિ્ણી બિાિ આવી – 

જા્ણે ઘૂંઘટમાંથી નીકળેલી નાિી, 
વાશ્લમકીના નવજાત ગીતની માફક, તેનાથી તું પ્ણ આચિયતુચરકત! 

એના ગીતના આસન પિથી એ નીચે નિીં આવે. 
તાિી બંદીશની છાયામાં બેસીને એ તને કાગળ લખશે. 

એ તને એનું સિનામું પ્ણ નિીં જ્ણાવે. 
બંસી–વાદક, િિેવા દે એને તાિા બંસીના ગીતને છડે.ે

At your call one day 
Out of her dark corner 

A home–keeping lifeless girl came out– 
A woman unveiled. 

Like Valmiki’s new–found song 
She struck even you with wonder. 

She will not come down from her seat of song; 
She will write to you 

Sitting in the flitting shadow of your tunes. 
You will not know her address. 

Oh flute–player, 
Let her remain at the distance of your flute’s melody.

સયામલી–1936(16.6.1936) 

English translation by Sheila Chatterjee.
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વવચ્દે

 અપરિપકવ ઉંમિની નજાકત અને લનદયોષતા લઈને તું આવી િતી, 
લાવી િતી, માિા હૃદયમાં પિેલું આચિયતુ 

અને માિા િકતમાં પિેલી ભિતી. 
અધૂિી ઓળખા્ણમાં પ્રેમની મીઠાશ, 

–જા્ણે પિોઢના કાળા ઘૂંઘટ પિ ઉષાની સુવ્ણતુ નકશી.– 
જનેા આવિ્ણ નીચે લગ્ન પછી  

પિેલી વાિ આપ્ણે એકબીજાને જોયા. 
તયાં સુધી આપ્ણા મનમાં પંખીના ગાનથી  

કોઈ સપટિ સપંદન થતાં ન િતાં 
અને વનની વાંસળી કદીક વાગતી તો કદીક વીલાતી. 

એક મોટા કુટુબંની વચચે ચૂપચાપ સજાતુવા લાગી  
આપ્ણા બેની અલાયદી દુલનયા. 

જમે પંખી ધીિે, ધીિે ત્ણખલા ભેગા કિી માળો બાંધે છ ે

તેમ સાદી સામગ્ીથી સજાતુતું િતું આપણં જગત. 
પસાિ થતી ષિ્ણોમાંથી પડલેા ક્ણોથી એ બંધાતું. 

સાધનસામગ્ીમાં નિીં, એની ભવયતા િતી સજતુનમાં. 

અને પછી આપ્ણા બેની એ નાવમાંથી એક રદવસ,  
અચાનક તું એકલી ચાલી નીકળી. 

િંુ પ્રવાિમાં વિેતો િહ્ો. 
તું સામેના રકનાિે બેઠી િિી. 

માિા કામમાં ક ેફુિસદમાં તાિો સાથ ન િહ્ો. 
આપ્ણા જીવતિનું ચ્ણતિ તૂટતું િહ્ું.

(આગળ)

The Break 
You came with the soft grace of unripe life, 
you brought the first marvel into my heart, 

into my blood its first tidal bore. 
Love’s sweetness in imperfect acquaintance 

was like the fine gold–work on the black veil of dawn, 
the cover under which wedded eyes first meet. 

In our minds till then 
distinct had not been the song of birds; 

the murmur of the forests sounded at times 
and at times died away. 

Midst a family of many people quietly began 
to be created a secluded world of us two. 

As birds day after day gather sticks and straws 
to build their nests 

so simple were the materials that made up our world. 
It was built with floating bits dropped off 

from the fleeting moments. 
Its value was in its construction, 

not in richness of material. 
Then one day you slipped away alone unnoticed 

from the boat rowed by us two; 
I floated down with the current, 

you stayed sitting on the bank across the stream. 
Your hands no longer met mine in work or play. 

The brick–work of our lives broke away at their joint. 
As an island 

whose green picture has been freshly painted 
on the canvas of playful waves of the sea 

is wiped out by the wild storm of one tidal wave, 
so vanished away our young world with its green beauty 

wherein joys and sorrows were sprouting afresh. 
Many days have passed since then.

(continued)
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દરિયાના મોજાના ફલક પિ તાજુ ંદોિેલું િરિયાળા દ્ીપનું લચત્ર  
એક તોફાની ભિતીના મોજાથી ભૂસાઈ જાય 

તેમ જ આપ્ણી યુવાન દુલનયા, 
–જમેાં આનંદ અને વેદનાના સપંદનો ઊગતાં–અલોપ થઈ ગઈ.

તયાિ પછી વષયો વીતતા ગયા છ.ે 
વષાતુની સાંજ ેજયાિે િંુ તને મનમાં યાદ કરં છુ,ં  

તયાિે તું મને એવી ને એવી જ 
–યૌવનની તાજગીથી વીંટળાયેલી– દેખાય છ.ે 

એ રદવસોની તાિી વસંતની આમ્મંજિી એમ જ મિેક ેછ.ે 
કબૂતિના ઘુઘવાટમાં તાિી બપોિના લવયોગનો લવિિ ઢબૂિાયો છ.ે 

માિે માટ ેતાિી યાદ આ કુદિતના સદાબિાિ અવશેષોમાં અંકાઈ છ.ે 
તાિા સૌંદયતુની િેખા સદાને માટ ેસપટિ દોિાયેલી છ ે 

અને તારં સથાપન છ ેઅચલ આ ધિા પિ. 
માિા જીવનનો પ્રવાિ કયાં ય અટકયા લવના વિેતો િિે છ.ે 

મુશકલેીમાં, સિળતામાં, શુભાશુભના દ્દં્માં, લવચાિ, પૂજા અને કામનામાં,  
કયાિેક સફળતામાં, કયાિેક લનષફળતામાં, 

 િંુ દૂિ દૂિ વિેતો જાઉં છુ,ં તેં જા્ણેલી સીમાની પાિ. 
તયાં િંુ તાિે માટ ેઅજનબી છુ.ં 

જો તું આજ ેઆ વષાતુની સાંજ ેઆવીને માિી પાસે બેસે  
તો તને માિી આંખોમાં દેખાશે એક બાવિી નજિ,  
જ ેજોઈ િિી છ ેઅજાણયા આકાશના સમુદ્રની પાિ,  

ગાઢ વનમાંથી જતા એક િસતાને! 
તું બેસીશ માિી પાસે અને દોિિાવીશ એ અતીતના અવશેષને?

(આગળ)

On a threatening monsoon evening 
when I picture you in mind, I see, 
you are surrounded by the charm 
of that same freshness of youth. 

Your youth stands still. 
The mango blossom of your spring of those days 

announce the same fragrance. 
That midday of yours 

is still as steeped in the melancholy of separation 
through cooing of doves. 

For me your memory has stayed 
amongst these relics of Nature. 

The lines of your beauty are defined for ever, 
established you are on unchanging ground. 
The current of my life stayed still nowhere. 

Through the difficult and the profound, 
through conflicts of good and evil, 

through thought, service and desire, 
sometimes in success, sometimes in frustration, 

I have drifted away far beyond the limits you knew; 
There I am a foreigner to you. 

If the same you should on this thunder–filled evening 
come and sit before me, 

you would find in my eyes 
the look of one who has lost all bearings, 
gazing beyond the sea of unknown skies 

at a path through the blue forest. 
Will you sit byme and repeat left–overs 

of the whispered past? 
But the waves roar, vultures screech, 

thunder rumbles in the sky, 
the dense sal forest sways its head. 

Your words will be a toy raft in a whirling maelstrom. 
Then my entire heart blended with yours; 

                                                                                     (continued)
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પ્ણ મોજા ગજ ષે છ,ે ગીધડા ચીસો પાડ ેછ,ે  
આકાશમાં ગડગડાટ છ ેઅને સાલ વનમાં પવન ઊપડ્ો છ.ે 
તાિા શબદો એક ઝંઝાવાતમાં િમકડાના તિાપા જવેા છ.ે 
તે વખતે, મારં સમગ્ અંતિ, એકિસ િતું, તાિી સાથે. 
માટ ેજ નવા ગીતો પ્રગટતા, સજતુનના પ્રથમ આનંદમાં. 

મને લાગતું ક ેયુગોના તલસાટનો અંત આવયો છ ે 
તાિા અને માિા લમલનમાં. 

તયાિે દિેક સવાિ લાવતી તાજા પ્રકાશનું એક ગીત, 
–જા્ણે સમયની શરૂઆતમાં 

તાિો પિેલી વાિ આંખ ખોલતો િોય તેમ. 
આજ ેમાિી વી્ણામાં અગલ્ણત તાિ છ,ે જનેે તું નથી જા્ણતી. 

એ રદવસોમાં જ ેબંદીશ િંુ વગાડતો, તે આ તાિ પિ બેસૂિી વાગશે. 
એ રદવસોનું પ્રેરિત, ઉતકૃષ્ઠ સારિતય  

આજ ેસુંદિ, મિોડવાળા અષિિોથી વધાિે કાંઈ જ નિીં લાગે. 
છતાં યે માિી આંખોમાં આંસુ છ.ે 

આ વી્ણા પિ સૌથી પિેલા વિસયું છ ેવિાલ તાિી આંગળીનું  
અને તેનો જાદુ િજી પ્ણ જ્ણાય છ.ે 

શૈશવ અને યૌવનના સંલધકાળે,  
આ નાવને સૌથી પિેલો સાથ તાિો મળ્ો િતો  

અને એના સપંદનો િજી સંભળાય છ.ે 
આજ ેમધદરિયે િંુ જ ેપ્ણ ગાઈશ,  

અજા્ણતાં પ્ણ તારં નામ એની બંદીશમાં લિેિાશે.

Hence new song found expression 
in the first joy of creation. 

I felt, the longings of ages were fulfilled in you and me. 
Then each morning 

brought a welcome song of new light, 
like a star opening its eye at the beginning of time. 

Today my lyre carries hundreds of strings, 
none known to you. 

The tunes I practised in those days will feel out of place 
if played on these strings. 

What was then writing inspired 
will today be mere calligraphy. 

Still my eyes fill with tears. 
On this lyre descended the first affection of your fingers, 

it still retains their magic. 
You gave the first push to this boat 

from the green shores of adolescence; 
It still retains that impulse. 

Today in midstream when I sing the boatmen’s song 
unaware will your name be there caught up in its tune.

સયામલી–1936(20.6.1936) 

English translation by Sheila Chatterjee.
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ગત રાત્રે
ગત િાત્રે, વષાતુની અંધકાિમય ભૂતાવળમાં,                          

િાલત્રનું મંથનશીલ સંગીત ડૂબી ગયું િતું, ધોધમાિ વિસાદના અવાજમાં. 
ષિુધાતુિ િંુ િતો આળસથી ઘેિાયેલો, 

શશ્કત માિી િ્ણાઈને ધૂળમાં િોળાયેલી. 
આખા આકાશની એકલતા માિી છાતી પિ ચઢી બેઠી િતી. 

લનશાચિ પંખીની માફક િાલત્રના દિેક પ્રિિે મારં િૈયું લચતકાિ કિતું,      
‘માિે જોઈએ છ,ે માિે જોઈએ છ.ે’ 

માિા િૈયાના અંધાિા પડમાં ફેલાયા િતા 
 બિુરૂપી લભષિુકવૃલત્તના બીભતસ લચતકાિના વાંકાચૂંકા મૂલળયા,  

િતાંધળાની જમે દિેક ખાલી જગાને પકડતા,  
શું જોઈએ છ ેતે ન જા્ણતા અને પછી અંતે ગુસસામાં બૂમ પાડતા,  

‘નથી, નથી, તે  કયાં યે નથી.’ 
અસતયની ખાલી ગુફામાંથી કાળી કામનાના સાપ  
નીકળીને વીંટળાતા લભષિુકને, નકાિના ગુલામને,  

જનેી પીઠ વળી ગઈ છ ેઅને માથું નમી પડ્ું છ ેવયથતુ બોજથી. 
રદવસ ઊગયો. 
અષાઢની સવાિે  

અચાનક પવનના સુસવાટાથી ઘેિાયેલા વાદળોનો ગઢ તૂટી પડ્ો. 
પ્રભાતનો લનબાંધ પ્રકાશ ધસી આવયો. 

આગની ભાષામાં આકાશેથી મુશ્કતની આનંદમય છડી પોકાિી. 
પંખીના નાના, નાજુક શિીિમાં આતુિ ચેતનાનો તાલ સફુયયો. 

તેમના ગીતો ગુંજી િહ્ા, દિેક ગળામાં, દિેક ડાળી પિ, 
દ્રુત તાલમાં વાગતા લસતાિની જમે,  
પાંદડ,ે પાંદડ ેચમકતા પ્રકાશની જમે. 
િૈયું બોલી ઊઠું, ‘િંુ સભિ છુ.ં’

(આગળ)

Last Night 
Last night in the haunted darkness of the monsoons 

the pattering delirium of rain 
had drowned the meditative hymn of the ascetic night. 

I was overcome with lethargy, I was starving; 
My strength lay limp in the dust. 

Crouched on my chest 
sat the loneliness of the entire sky. 

“I want”, “I want”, cried out my heart 
at each watch of the night, like some nocturnal bird. 

Mendicancy under various guises 
had driven its crooked roots of indecent lament 

into the blind layers of the heart. 
It went grasping at empty space 

like one night–blind, not knowing whom it wanted. 
At last in an angry roar it cried out– 

“Nowhere, nowhere, he is nowhere.” 
Out of the cave of empty untruth 

a host of snakes of black desire emerged 
and twined themselves around the mendicant, 

the manacled slave of negation whose back is bent, 
whose head is bowed with the load of futility. Day dawned. 

On a July morning, shattered by a sudden gust of wind, 
the ramparts of thick–set clouds fell crumbling down, 

the unshackled light of morning came rushing out. 
The joyful proclamation of liberty sounded 

from sky to sky in the language of fire. 
Inside the small soft bodies of birds 

wild became the eager rhythm of life. 
The archery of their songs went on 

from throat to throat, from bough to bough, 
like a sitar played in a quick tempo, 
like light glittering from leaf to leaf. 

The mind stood up and said, “I am full”

(continued)
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પોતાના જ ઊછળતા તિંગોથી તેને તાજ પિેિાવયો િતો. 
ઝિણં જમે પથથિને વીંટળાય તેમ તે પોતાને વીંટળાઈ ગયું. 

ઊભિાઈને તે ભળી ગયું આજુબાજુના સવતુત્રમાં. 
માિી ચેતના અને પ્રકાશની વચચે નથી કોઈ આવિ્ણ, 

સવાિના સૂયતુમાં જોઈ મેં માિી જાત – એક ચેતના સુવ્ણતુ! 
શિીિના પાંજિાને ઓળંગી, સમયની સીમાને પાિ કિી  

િંુ ગાઈ ઊઠો, ‘માિે કાંઈ નથી જોઈતું.’ 
– જમે ગાતી લાલ કમળની િતાશ, જમે ગાતા સાગિ તિંગ,  

સાંધય તાિકની શાંલત અને લગરિશૃંગનું એકાંત.

It was crowned, washed by its own tumultous waves. 
Its own company did it surround 

as a spring encircles a rock; 
Overflowing, it went to merge itself 

in everything all around. 
Between my consciousness and light 

there was no barrier left. 
Inside the morning sun I saw myself a golden spirit; 

I climbed over the enclosure of the body, 
went past the limits of time ans sang out, 

“I want nothing”, “I want nothing”, 
as sings the ruby glow of red lotus, 

as sings the waves of the sea, 
the peace of the evening star, 

the solitude of mountain peaks.

(June 23, 1936) 

સયામલી–1936 

English translation by Sheila Chatterjee.
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અના્યાસ વમલન

ટ્રનેના ડબબામાં અમે અચાનક જ મળી ગયા. 
મને તો િતું ક ેઅમે મળીશું જ નિીં. 
પિેલા ઘ્ણી વાિ એને જોઈ િતી, 

લાલ – દાડમના ફૂલ જવેી લાલ, સાડીમાં. 
આજ ેતે્ણે કાળી િેશમની સાડી પિેિી િતી 

અને સાડીથી માથું ઢાંકયું િતું. 
એનું ચંપા જવેું ગોરં મોં કાળી સાડીમાં વીંટાયું છ.ે 

એ કાળા િંગમાં જા્ણે તે એક અલલપ્ત આવિ્ણમાં વીંટાઈ િતી. 
મારં મન એક આંચકા સાથે અટકી ગયુ ં

–મને અજાણયા પ્રદેશમાં એક જા્ણીતું મા્ણસ મળી ગયું િતું. 
એકાએક તે્ણે છાપું બાજુ પિ મૂકીને મને બે િાથે નમસકાિ કયાતુ. 

સિજ વાતચીતનો માગતુ મોકળો થયો. 
મેં વાત શર કિી, ‘કમે છ?ે શું ચાલે છ?ે’ વગેિે, વગેિે. 

તે બાિીની બિાિ જોતી િિી 
–જા્ણે અમાિી ઓળખા્ણના રદવસોની યાદ  

અળગી િાખતી િોય તેમ. 
તે્ણે એકાદ બે ટૂકંા જવાબ આપયા,  

અમુક પ્રશ્નો સાંભળ્ા ન સાંભળ્ા કયાતુ. 
તેના િાથ અધીિાઈથી કિી િહ્ા િતા, 

શા માટ ેઆ બધી વાતો? એના કિતા ચૂપ િિીએ તો? 
િંુ તેની બાજુની સીટ પિ તેના સાથીઓ સાથે બેઠો િતો. 

તે્ણે િાથનો ઈશાિો કિી મને તેની પાસે બોલાવયો. 
તે્ણે ઘ્ણી રિંમત કિી કિેવાય. િંુ એની બાજુમાં જઈને બેઠો.

(આગળ)

Accidental Meeting 
In a railway compartment we met by chance, 

I never thought it would be possible. 
Often before I had seen her in red saris 

–red like pomegranate blossoms; 
Today she is in black silk, the sari raised to her head, 

draped about the champa–like beauty 
of her fair bright face. 

Through the black colour she seemed to surround 
herself with a profound remoteness, 

the remoteness of the far end of mustard fields 
yielding to the blue of collyrium of sal forests. 

My entire mind stopped with a jolt; 
I saw a known person in the reserve of the unknown. 

Suddenly throwing away her newspaper she greeted me 
with folded palms. 

The path of social intercourse was opened; 
I started conversation 

– How are you? How goes the world? And so on. 
She remained looking out of the window 

with a look as of avoiding contact 
with the days of our closer acquaintance. 

She gave one or two very brief replies, 
some questions she never answered at all. 

She communicated with the impatience of her hands 
– why all this talk? 

It would be far better to remain silent. 
I was in another seat with her companions. 

Once she beckoned me towards her with her fingers. 
Her daring seemed considerable; 
I sat on the same seat with her.

(continued)
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ટ્રનેના અવાજનો લાભ લઈને એ્ણે ધીિેથી મને કહ્ું, 
‘જુઓ, સમય ઘ્ણો ઓછો છ,ે  

િંુ આગલા સટશેને ઊતિી જઈશ, તમે આગળ જશો.  
આપ્ણે કદાચ ફિી કયાિે ય નિીં મળીએ. 

તમને વાંધો ન િોય તો માિે તમને કાંઈ પૂછવું છ.ે 
માિા પ્રશ્નનો જવાબ તમાિે મોઢથેી સાંભળવો છ.ે 

તમે સાચો જવાબ આપશોને?’ 
મેં કહ્ું, ‘િા.’ 

આકાશ તિફ જોતાં જોતાં જ તે્ણે પૂછું, 
‘આપ્ણા અતીતના રદવસો સાચે જ ગયા? 

શું તેમાંનું કાંઈ જ શેષ નથી?’ 
થોડી વાિ શાંત િિીને િંુ બોલયો, 

‘રદવસના પ્રકાશના ઊંડા્ણમાં  
િાલત્રના બધા જ તાિા િંમેશ માટ ેિિે છ.ે’ 
િંુ નથી જા્ણતો ક ેમેં એ જોડી કાઢલેું ક ેકમે. 

તે્ણે કહ્ું, ‘િવે સામે જઈને બેસો.’ 
બીજા સટશેને તેઓ ઊતિી ગયા. 

િંુ એકલો આગળ મુસાફિી કિી િહ્ો.

Screened by the noise of the train 
she said to me in a low voice, 

“Please do not mind; Where is there time to waste? 
I have to get down at the very next station; 

You will go far away; 
We shall never meet again. 
So the answer to a question 

that has remained unanswered till now 
I want to hear from your lips. 

You will speak the truth, won’t you?” 
I said, “I will.” 

Still looking out towards the sky she asked, 
“Are our past days gone for good? Is nothing left?” 

For a little while I remained silent; 
Then I said, 

“All the stars of the night 
remain behind the depth of the light of the day.” 

I had doubts if I had made it up. 
She said, “All right, now go to the other side.” 

They all got down at the next station, 
I went on alone.

સયામલી–1936(24.6.1936) 

English translation by Sheila Chatterjee.
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અધયાપક જમે જમે નાટકનો અથતુ સમજાવવાનો પ્રયતન કિતા 
તેમ તેમ તે વધુ અકળ થતું. 
માિા નાટકની સંપૂ્ણતુ વાતાતુ: 

નામ છ ે‘પત્રલેખન’, 
અને નાયકનું નામ છ ેકુશલસેન. 

નવાનીની િજા લઈને તે ગયો લવલાયત. 
ચાિ વષતુ પછી તે પાછો આવશે અને પછી તેમના લગ્ન થશે. 

પથાિીમાં મોં દબાવી નવાની ખૂબ િડી. 
એને માટ ેતો આ ચાિ વષતુની ફાંસીની સજા જવેું િતું. 

કુશલ નવાનીને ચાિતો ન િતો. 
લવલાયત જવા માટ ેએની જરૂિ િતી. 

નવાની એ જા્ણતી િતી. 
પ્ણ એ્ણે અથાગ પ્રયતનથી એનું રદલ જીતવાનો લનચિય કયયો િતો. 

કુશલ કદી કદી અક્લ અને સન્માનનું ઉલ્ંઘન કિીને  
તેનું અપમાન કિી બેસતો . 

તે એને ચૂપચાપ સિન કિી લેતી. 
કાિ્ણ એને પોતાની યોગયતામાં લવશ્વાસ ન િતો. 

અને માટ ેએ પોતાને જ જવાબદાિ ગ્ણતી. 
જમે ધીિે ધીિે ઘાસ આખા પવતુત પિ છવાઈ જાય છ ે 

તેમ તે પ્ણ નમ્તાથી તેને જીતી લેશે એવો તેને લવશ્વાસ િતો. 
લાગ્ણીસભિ િૈયાના અલવિત પ્રિાિથી 
તે કરૂ્ણાલવિીન પાષા્ણના ટુકડા કિી  

તેમાં સૌંદયતુનું પ્રલતષ્ઠાન કિવા તે તતપિ િતી. 
આજ ેનવાનીના સતત ધયાનની અમૂલય મૂલતતુ  

દૂિ દૂિ જતી િિી િતી.

(આગળ)

 

Incomprehensible 
As the professor tried to explain 

the meaning of the drama, 
It became incomprehensible. 

Here is the story of that drama of mine. 
The title of the book is “Patralekha”. 

The hero Kushalsen. 
Taking leave of Nabani he went to Europe. 

Four years later on his return they would be married. 
Nabani cried in her bed burying her face in it; 

To her it seemed like a death sentence for four years. 
Kushal needed not Nabani by way of love, 

She was needed to make easy his way to Europe. 
This Nabani knew; 

She had vowed to win his heart by utmost endeavour. 
Kushal at times 

Stumbling over taste and intelligence 
addressed her roughly; 
She bore this in silence, 

Admitting herself as unworthy; 
Her complaint was against herself alone. 

She had hoped 
through humility itself finally she would win 
As grass day by day covers mountain sides. 

It would be a work of art that her love would fashion, 
Invoking beauty into the pitiless stone, breaking it up 

With ceaseless blows of her aching heart. 
Today that treasured object of Nabani’s constant 

attention has gone far away. 
The plate of her sorrows had been filled

(continued)
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એની વેદનાનું પાત્ર એના આંસુના પ્રસાદથી ભીનું િતું. 
આજ પછી એની વેદના િિેશે પ્ણ એનો પ્રસાદ નિીં ધિાય. 

િવે તેમની વચચે દરિયાપાિથી લખાતા પત્રોનો સેતુ જ  
લાગ્ણી વયકત કિવાનું સાધન િતો. 

પ્ણ નવાની તેના લવચાિો ને શબદોમાં વયકત કિી શકતી ન િતી. 
તેને તો આવડતું િતું માત્ર શ્દ્ધા અને ભાવથી પૂજા કિતા, 

ફૂલદાનીના ફૂલમાં પ્રા્ણ લસંચતાં 
અને કુશલને ન દેખાય તેમ ખાનગીમાં િાથે બનાવેલું આસન 

કુશલના પગ માટ ેપાથિતા. 
લગ્નની તાિીખ નક્ી કિી કુશલ ઘિે પાછો આવયો. 

લવલાયતથી લાવેલી વીંટી એની આંગળી પિ પિેિાવવા ગયો. 
પ્ણ નવાની તો સિનામું આપયા લવના જતી િિી િતી. 

એની િોજનીશીમાં લખયું િતું, 
‘જનેે િંુ ચાિતી િતી, એ બીજી વયશ્કત િતી, 

જ ેપત્રમાં પ્રગટ થઈ તે નિીં.’ 
કુશલ તો માનતો િતો ક ેએના કાગળો તો લવિિગ્સત પ્રેમીના સનાતન 

ખજાના સમાન ‘મેઘદૂત’ની ગદ્ય પ્રલતકૃલત િતા! 
આજ ેએની લપ્રયતમા ખોવાઈ ગઈ િતી. 
એને એના કાગળો ગુમાવવા ન િતા. 

એની મુમતાઝ ચાલી ગઈ િતી પ્ણ તાજ મિાલ િિી ગયો િતો. 
એના કાગળો એ્ણે નામ લવના,  

‘વયાકુળ પ્રેમી’ – એ શીષતુક નીચે છપાવયા. 
નવાનીના પાત્રની ખૂબ ચચાતુ થઈ. 
તેના જુદા જુદા અથતુઘટન થયા.

(આગળ)

with offerings wet with her tears; 
From today her sorrows would remain 

but not the offerings made of them. 
Now the only line of their communication would be 

Through the bridge of correspondence across the seas. 
But Nabani knew not to arrange her thoughts in writing; 

She knew only to flavour her service with sincere care, 
To make orchids glow in flower vases 

Unseen by Kushal, 
To spread in secret 

A carpet–square made with her own hands 
Where Kushal would place his feet. 

Kushal returned home 
And fixed the date of wedding. 

The ring he had brought from England 
he went to slip around her finger. 
He found Nabani had gone away, 

leaving no address behind. 
In her diary was written, 

“The one I loved was a different person, 
He is not the one revealed in the letters.” 

Now Kushal believed 
His letters were a prose version of the 

“Cloud–Messenger”, 
The eternal treasure of separated lovers. 

Today he had lost his beloved, 
He did not want to lose his letters; 

His Mumtaz had gone, the Taj Mahal remained. 
Anonymously he published his letters 

Under the title of “The Bewildered Lover”. 
Nabani’s character 

Was much analysed and interrupted.

(continued)
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કોઈક ેકહ્ું ક ેલેખક કોઈ બંગાળી છોકિીને  
ઈબસનના મુશ્કતના સંદેશ તિફ લઈ જતો િતો,  

તો વળી કોઈક ેકહ્ું, િસાતાળ તિફ. 
મને ઘ્ણા પ્રશ્નો પૂછતા. 
િંુ કિેતો, ‘િંુ શું જાણં? 

શાસ્ત્રો કિે છ ેપ્રભુ પ્ણ નથી જા્ણતા.’ 
માિા વાચક લમત્રો કિેતા, 

‘વયાકુળ દેવોની જમે સ્ત્રી પાત્રો માટ ેમૌન સેવી શકાય, પ્ણ પુરૂષનું શું? 
એનું અંગત જીવન પ્ણ સનાતન િિસયમાં છૂપાયેલું છ?ે 

કયા જાદુઈ શબદોથી પુરૂષ વશ થયો?’ 
મેં કહ્ું, ‘પુરૂષ ક ેસ્ત્રી, કોઈ જ સપટિ નથી જ્ણાતું, 
 માત્ર તેમના આનંદ ક ેદુ:ખ જ સપટિ જ્ણાય છ.ે                      

પ્રશ્નો પૂછા લવના જ ેકુશલ કિે છ ેતે વાંચો.’ 
કુશલ કિે છ,ે 

‘ચાિ વષતુ નવાની માિાથી દૂિ િતી. માિી દુલનયામાંથી તે જતી િિી િતી. 
માિા મનમાં િિી િતી તેની મીઠાશ અને બીજુ ંકાંઈ જ અગતયનું ન િતું. 

સુંદિ શૈલીમાં કાગળ લખવાનું સિળ િતું. 
જયાિે જયાિે જરૂિ પડતી તયાિે િંુ માિી માંગ િજુ કિતો િતો. 
એના પ્રેમમાં માિી અગાધ શ્દ્ધાથી મારં મન િસ તિબોળ િતું –          

એનો મને ગવતુ િતો. 
દિેક કાગળમાં શબદોથી િંુ માિી જાતને છતેિતો િતો. 

માિા લખા્ણની િંૂફનાં આભૂષ્ણોથી િંુ તેને દેવીની જમે શ્ણગાિતો.         
તેનું નવસજતુન થયું.

(આગળ)

Some said, 
The writer had been leading a Bengali girl forward 

towards Ibsen’s message of deliverance; 
Others said, towards perdition. 

Many came to me with questions; 
I said, “What do I know?” 

I said, “The scriptures say even the gods know it not.” 
My reader–friend said – 

“I may keep silent about women’s character, 
Following the bewildered gods; 

But what about the man? 
Is his unseen life also veiled in eternal mystery? 
What magic words suddenly tamed that man?” 

I said – 
“Be it man or woman, neither is clearly seen; 

All that is clear is the happiness or sorrow 
which they cause. 
Do not question. 

Read what Kushal says.” 
Kushal sys, “For four years Nabani was out of my sight, 

She seemed to go down right away from my world; 
It was her sweetness alone which remained in mymind, 

All else was of little import. 
Easy became writing letters to her in beautiful style 

Whenever in need I made demands. 
My boundless faith in her love 

Sweetened my mind, 
Made it proud. 

In every letter I let my own words fool myself. 
The ornaments cast through the warmth of my writing 

Bedecked the image of her memory like a goddess. 
She was created anew. 

This is why the Christian scripture says –

(continued)
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માટ ેજ લરિસતી શાસ્ત્રો કિે છ,ે 
‘પ્રાિંભમાં શબદ િતો.’ 

માિા વાચક લમત્રે ફિીથી પૂછું, 
‘એ સાચું બોલે છ ેક ેપછી નાયકનું પાત્ર ભજવે છ?ે’ 

મેં કહ્ું, ‘મને શી ખબિ?‘

‘In the beginning was theWord.’” 
My reader friend asked again, 

“Did he speak in earnest? 
Or was it the play–acting of a hero?” 

I said, “What do I know?”

સયામલી–1936(5.7.1936) 

English translation by Sheila Chatterjee.


