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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.* 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.ે

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

રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૪

(કલવવિ િવીન્દ્રનાથ ટાગોિની બંગાળી કાવયિચનાનો 
અંગ્ેજીમાંથી કિેલો ગુજિાતી ભાવાનુવાદ)

અનુક્મલ્ણકા

 બંગાળી પુસતક     વષતુ            પૃષ્ઠ નંબિ કાવયો

૧. પ્રાંલતક  ૧૯૩૮ ૬-૩૧ ૧૨ 
૨. સેંજૂલત  ૧૯૩૮  ૩૨-૪૩ ૨ 
૩. આકાશપ્રદીપ ૧૯૩૯  ૪૪-૫૭ ૩ 
૪. ગીતો  ૧૯૩૯ ૫૮-૬૩ ૩ 
૫. સાનાઈ  ૧૯૪૦  ૬૪-૬૯ ૨ 
૬. િોગશયયાય ૧૯૪૦  ૭૦-૧૨૭ ૨૮ 
૭. આિોગય ૧૯૪૧ ૧૨૮-૧૬૫  ૧૮ 
૮.   જન્મરદને ૧૯૪૧ ૧૬૬-૧૮૫ ૭ 
૯. શેષલેખા ૧૯૪૧ ૧૮૬–૨૧૧ ૧૩ 
૧૦. ????? ???? ૨૧૨-૨૧૯ ૪*

* મૂળ બંગાળી સંદભતુ મળતો નથી.
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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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કુતૂિલપૂ્ણતુ પ્રકાશને જયાં પ્રવેશલનષેધ િતો, 
તયાં અંધકાિના અગલ્ણત િિસયોની પાછળથી ચાલી આવયો સંિાિક 

અને સાંકલેતક ચૂપકીદીની ગમગીનીમાં કિી િહ્ો  
માિા અશ્સતતવના ઊંડા્ણમાં તેની તિકીબો!  

આખિે, જીવનના નવા અંક માટ ેખાલી કિાઈ િંગભૂલમ –  
એ જ વખતે આકાશમાંથી એક અશ્નિિેખા અડકી અંધકાિને રકનાિે  

અને એક પ્રખિ િોમાંચથી ઊંડી લનદ્રા વીંધાઈ  
અને ટુકડ ેટુકડા થઈને વીખિાઈ.  

અષાઢના વિસાદથી આવેલા પ્રથમ પૂિનું પા્ણી  
જમે જુદા જુદા િસતે સૂકા નદીના પટમાં ફેલાઈ જાય  

તેમ એક જાગૃલતનો પ્રવાિ અંધ અવકાશની નસમાં વિેવા લાગયો. 
પડછાયાના કિાળ ખડકો 

 પ્રકાશના માગતુને અવિોધતા અને ઘમસા્ણ મચાવતા –  
અંતે તેમને વીંધીને નવજીવનની ચેતના ઊગી શાંલતની ઝળિળતી લષિલતજ.ે 

અતીતના બોજને વિેતું મારં આ શિીિ 
સુસત સવાિના લશલથલ િાથમાંથી સિી જતા શાંત વાદળ જવેું છ.ે 
એના આલલંગનમાંથી મુકત થયો િંુ એક રદવય પ્રકાશના િાદતુમાં,  

આછા, આછા આકાિોના દૂિના રકનાિે.

Poems 
–106–

Behind an infinite secrecy of the dark 
from which the world of prying lights was shut out 

there walked in the Destroyer, 
and underneath the pall of an ominous hush 
rehearsed reparation in the deep of my being. 

At last the stage was made vacant 
for the new act of life’s play, 

when a fiery finger from the sky 
touched a fringe of the darkness 

and a lightening thrill pierced the immensity of sleep 
breaking it to pieces. 

A stream of awakening 
began to course through the veins of a blind inertness – 

as the first flood of the rainy June 
pursues its branching path 

amidst the emptiness of a dry river–bed. 
Big boulders of shadows barricaded the passage of light 

and created confusion – 
till they were swept away, 

and the spirit of new life unbared herself 
in a luminous horizon of peace. 

This body of mine – the carrier of the burden of a past – 
seemed to me like an exhausted cloud 

slipping off from the listless arm of the morning. 
I felt freed from its clasp 

in the heart of an incorporeal light 
at the furthest shore of evanescent thigs.

25 Sept. 1937 

પ્રાંલતક-૧
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તૂટતી ગુંચવાયેલી જાળ અદૃશય પ્રદેશે, 
જ ેબાંધતી મને ધિતીની સાથે 

અને જોઈ િિેતો િંુ, માિી સામે પથિાયેલો પ્રદેશ – 
એકાકી, આવેગલવિીન, કરૂ્ણાલવિીન. 

લવનાશના બુિજ પિથી પડી એકાએક ટિેલ – 
મિાન એકાકી સતવનો એકાકીને કોલ. 

ખુલી આંખ માિી અગલ્ણત તાિાના મૌન વચચે, 
જાણયું મેં, લનભતુય છ ેએકાકી, 

ભયનું સામ્ાજય જનમેદની વચચે. 
નથી લજજા એકાકીને, સામ્ાજય લજજાનું જનમેદની વચચે. 

એકાકી છ ેસજતુક – બોલાવતો એ મને, 

કિવા એનું કામ – એના લસંિાસનના પડછાયામાં છૂપાયેલા પ્રદેશે. 
માિા કૃશ, નશ્વિ અતીતને છોડી, 

ખાલી િાથે માિે સજતુવું નવજીવન, લવશાળ અવકાશે.

As the invisible blow tore away the tangled net 
That bound me to the earth, 

I saw spread out before me the land– 
Solitary passionless, pitiless! 

Suddenly from destruction’s tower–gate 
The great Solitary Being 

Sent out his call to the lonely one. 
Amidst the silence of countless stars 

I opened my eyes and knew: 
The lonely have no fear– 

Fear reigns only amidst the crowd; 
The lonely have no shame– 

Shame reigns only amidst the many ! 
Lonely is the Creator, 

And his call comes to me to join in his work 
In the hidden land 

That lies in the shadow of his throne. 
Leaving behind my withered past 

That is doomed to perish, 
I must, empty–handed, create new life 

In the wide empty spaces.

29 Sept. 1937 

પ્રાંલતક–3 

English translation by Aurobindo Bose
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માિા અશ્સતત્વનું સતય જડાયું છ ેદીવાલે જગતના િંગમાં. 
બેદિકાિી અને અવગ્ણનાના કાિ્ણે ભૂસાયો છ ેમાિો નવજાત આકાિ– 

અષિય ભલે િોય એ – 
ને ભૂસાઈ ગઈ છ ેપ્રભુની મિોિ. 

માિા માથા પિ િતો લસક્ો – ‘વેચવાનું છ’ે–  
અને ઊભો િતો િંુ ચાિ િસતે. 

જયાિે પ્રકાશ અને છાયો એકબીજામાં ભળતા, 
જયાિે દરિયા રકનાિે મંરદિમાં ઘંટનાદ થતા, 

જયાિે આશા અને અપેષિાના કોલાિલ પિ પથિાતી શાંલત, 
જયાિે બિાિની ચિલ પિલ શાંત થતી, 

તયાિે મને થતું, 
લસતાિ િાથમાં લઈને જવું જોઈએ માિે મન મંરદિને દ્ાિ, 

લૂછીને જનમેદનીની માિા પિ વાગેલી મિોિ. 
સજતુનાિંભે માિામાં આકાિ લીધેલો આનંદ િગદોળાય છ ેધૂળમાં 

ને ખિડાય છ ેલનદ્રાિીન ધૂમાડાથી. 
એ જ આકાિને િંુ લઈ જઈશ મોતની સરિતાની પલવત્ર રકનાિેથી 

સજતુનની સવાિે પ્રગટલેા પલવત્ર પા્ણીમાં. 

કદાચ આ યાત્રા એ જ લનમતુળ પ્રાિંભ પ્રલત છ,ે 
જ ેસજતુનના પ્રવાિમાં ફિી ફિી દેખાય છ ે–  

કોઈ વાિ લવનાશના ગજતુતા નાદમાં, 

કોઈ વાિ અ્ણધાયાતુ આચિયતુ સાથે તાિાના પ્રકાશમાં.

The truth of me is plastered by the daubing of the world. 
Through neglect, through disregard, 

My pristine form is lost– imperishable though it be– 
And the stamp of God erased. 

I stood by the crossroads, 
On my forehead the stamp, saying I was for sale. 

Then at the hour 
When light and shadow mingle, 

And temple bells ring by the sea– 
Peace descends upon the din of hoping and expecting; 

Gone is the bustle of the market. 
Then do I feel, 

With Setar in hand I must go to the silent temple’s door, 
Wiping away the me that is stamped 

With the values of the crowd. 
At Creation’ s beginning, the Joy that took form in me, 

Lies covered in the dust 
Smeared by the smoke of sleepless hungers. 

That form I carry Along the holy shore of the river of Death, 
To the waters that sprang at Creation’s dawn. 

Perhaps this journey is towards that pure Beginning 
Which appears ever again in Creation’s flow– 

Sometimes in the thunderous voice of Destruction, 
Sometimes with sudden wonder In the light of the stars!

1 October 1937 

પ્રાંલતક–4 

English translation by Aurobindo Bose
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િે અતીત, લમત્ર છ ેતું, પચિાતવતતી નજિનો, 
અતૃપ્ત કામનાનો ધુંધળો પડછાયો! 

પુષપલવિીન વનની ગ્ણગ્ણતી મધમાખીની જમે આવતો  
ગત ચેતનાના સામ્ાજયમાંથી ને સાથ માિો આપતો. 

ઉતસાિથી તું તાિી લસતાિ વગાડતો 
ને સાંધયલવદાયે દીઘતુ પડછાયા પડતા. 
િે અતીત, તોડ આ શમ્ણંનાં બંધન! 

મોતના િાથમાંથી છીનવયો તેં વેદનાનો ખજાનો, 
કામનાનો ગવતુ – આપી દે એ મોતને પાછો. 

આજ ેલનિભ્ર નભે એક બંદીશ વાગે છ ેમુસાફિની બંસિીમાં, 
અનુસિીશ િંુ એને.

O Past, you are the mate of the backward–looking gaze, 
The shadowy figure of unsated desires! 

You keep me company, 
Coming from the region of departed spirits. 
Like humming bees from dowerless forests, 

You play your Setar with eager zeal 
And cast long shadows on twilight’s parting. 

O Past, Tear away the fetters of dreams! 
From the claims of Death 

You have stolen 
The treasures of anguish, 

The vanity of desires– Give them back to Death! 
Today in the cloudless sky, 

On the flute of the wanderer, a tune is struck– 
That tune will I follow.

4 Oct. 1937 

પ્રાંલતક–5 

English translation by Aurobindo Bose
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એક પછી એક બુઝાતા દીવા િંગમંચે, 
ખાલી થતું સભાગૃિ અને 

ગાઢ લનદ્રાની જમે એક ડાઘ ઘેિો, 
ભૂસતો માિા સવપનના આકાિો 

અને ઊંચી કિેલી તજતુનીની જમે ચૂપ કિતો માિા મનને. 

પડદો ઊંચકાયો તયાિથી ધાિ્ણ કિેલો વેશ િવે વયથતુ લાગે છ.ે 
સમશ્ટિ માટ ેલવલવધ િંગોમાં અંકાયેલી માિા 

વયશ્કતત્વની ખાલસયતો િવે ભૂસાતી જાય છ.ે 
સૂયાતુસતના અશ્નિદાિે, રદનાંતે, અનંત આકાશ ધિતીના અંધાિા દ્રશયો 

જોતાં તાિકગ્ણનું પ્રકાલશત પ્રલતલબંબ જોઈને જમે ચમકી જાય 
તેમ જ માિા ઊંડા્ણમાં જોતાં િંુ આચિયતુચરકત થઈ જાઉં છુ.ં

One by one the lamps on the stage blow out, 
The meeting place empties, and a dark stain 
Blots out my dream–images like deep sleep, 

Hushes mymind like a raised forefinger. The guise 
In which I have all along projected myself, 
Since the curtain first rose, seems suddenly 

Futile. The various marks of my individuality, 
Embellished in many colours for the multitude, 

Are obliterated; and I look into my depths 
And am astonished – as is the boundless sky 

When at the close of the day, at sunset’s obsequies, 
It gazes at earth’s darkling landscapes and is awed 

By the luminous self–projection of its stars.

પ્રાંલતક–8–1938 

English translation by Krishna Dutta and Andrew 

Robinson.
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માિી થાકલેી ચેતનાની સાંજ ેમેં જોયું, 
માિા શિીિને, શાિી જવેા કાળા પ્રવાિમાં વિેતું. 

–એના લવલવધ લાગ્ણીના સામાન સાથે , 
એની જીવનભિની િંગબેિંગી યાદોના ખજાના સાથે, 

એના જીવનસંગીત સાથે. 
એ વિેતું ગયું જમે જમે, 

તેની આકૃલત ઝાંખી થતી ગઈ તેમ તેમ. 
રકનાિે આવેલા વૃષિોની છાયામાં સૂતેલા જા્ણીતા ગામમાં, 

સંધયા આિતીનો ઘંટાિવ ધીમો થતો ગયો. 
દિવાજા બંધ િતા, દીવા ઢાંકલેા િતા,  

નાવ ઘાટ પિ બાંધેલી િતી. 
પ્રવાિની બંને બાજુથી આવન જાવન સથલગત િતી. 

િાત ઘેિી થતી જતી િતી. 
વનમાંથી ધીિા થતા પંખીગાનનું આતમસમપતુ્ણ મિાન મૌનને. 

લનિાકાિ અંધકાિ પથિાતો જળે અને સથળે. 
પડછાયામાં, ક્ણ, ક્ણમાં મારં શિીિ ઓગળતું અનંત િાલત્રમાં. 

આવીને િંુ અટકતો તાિકગ્ણની વેદી પિ, 
એકલો, આચિયતુચરકત િાથ જોડીને િંુ જોઈ િિેતો ઉપિ, 

‘િે સૂયતુ, રકિ્ણલવિીન થયેલ તું, 
દશતુન દે તાિા સુંદિતમ, કર્ણામય સવરૂપે, જથેી જોઈ શકુ ંિંુ, 

એને, જ ેલબિાજ ેએક જ સવરૂપે તાિા અને માિા શિીિે.’

I saw, in the twilight of flagging consciousness, 
my body floating down an ink–black stream 

with its mass of feelings, with its varied emotion, 
with its many–coloured life–long store of memories, 

with its flutesong. 
And as it drifted on and on its outlines dimmed, 

and among familiar tree–shaded villages on the banks, 
the sounds of evening worship grew faint, 

boats were moored to the ghats. 
Crossings from either side of the stream stopped; 

night thickened; 
From the forest–branches fading birdsong offered 

self–sacrifice to a huge silence. 
Dark formlessness settled 

over all diversity of land and water. 
As shadow, as particles, my body fused 

with endless night. 
I came to rest at the altar of the stars. 

Alone, amazed, I stared upwards with hands clasped 
and said: ‘Sun, you have removed your rays: 

show now your loveliest , kindliest form 
that I may see the Person who dwells in me as in you.’

પ્રાંલતક–9–1938 

from English translation by William Radice
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મોતના મિાિાજા, આવયો છ ેતાિો દૂત માિે દ્ાિે, 
એકાએક તાિા દિબાિેથી, લાવયો છ ેમને તાિા લવશાળ પ્રાંગ્ણે. 

માિી આંખોએ જોયો અંધકાિ, 
તાિા અંધકાિના સતિમા ંક ેઊંડા્ણમા ંકયાયેં ન દેખાયો એ અદૃશય પ્રકાશ. 

પ્રકાશ, જ ેસ્ોત છ ેસૃશ્ટિનો. 
માિી દૃશ્ટિ, ઝંખવાઈ છ ેમાિા પોતાના અંધકાિથી. 

માિા અશ્સતતવના અંતિતમેથી ઊભિાય પ્રકાશની સતુલત 
અને પિોંચે એ સજતુનને રકનાિે પ્રકાશની સૃશ્ટિમાં, 

માટ ેજ તેં મને બોલાવયો િતો. 
જીવનના િંગમંચ પિ આતમાની કલવતા િેલાય, 

એ આશયથી મેં છડેી માિી બંદીશ, 
પ્ણ માિી વી્ણા પિ લવનાશનું સંગીત ન વાગયું, 

લન:શબદ ભૈિવ ન છડેાયો, 
મારં હૃદય ભયાનકની સૌમય મૂલતતુ ન સજીતુ શકયુ ં

અને માટ ેતેં મને પાછો મોકલયો. 
એક રદવસ, જયાિે પાકલેા ફળની માફક,  

પોતાના જ પૂ્ણાતુનંદના ભાિથી માિી કલવતા ચૂપચાપ ખિી પડશે. 
અને ધિાશે સનાતનને, 

તયાિે આખિે તારં ઋ્ણ સંપૂ્ણતુ કિી, માિી યાત્રા પૂિી કિી, 
સવીકાિીશ તાિા લનમંત્ર્ણને.

King of Death, your fatal messenger came to me 
suddenly from your durbar. 

He took me to your vast courtyard. 
My eyes saw darkness; 

I did not see the invisible light 
in the depth and layers of your darkness, 
the light that is the source of the universe; 

my vision was clouded by my own darkness. 
That a great hymn to light should swell 

from the inmost cavern of my being 
and reach to the realm of light at the edge of creation – 

that was why you sent for me. 
I sang, aiming in my melody 

to bring to the theatre of physical existence 
the poetic glory of the spirit. 

But my vina could not play the music of destruction, 
could not compose a raga of silent wrath; 

My heart could not engender 
a serene image of the terrible. 

And so you sent me back. 
The day will come when my poetry, 

silently falling like a ripened fruit 
from the weight of its fullness of joy, 

shall be offered up to eternity. 
And then at last I shall pay you in full, 

finish my journey, meet your call.

પ્રાંલતક–10–1938 

English translation by William Radice.
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િે કલવ, ઊગતી િાલત્રના લનમતુલ જળમાં કિી લે અંલતમ સનાન. 
આ પ્રવૃલત્તમય ધિાએ પોષયો છ ેતને, પાળ્ો છ ેતને, 

પ્ણ તેને વળગી ન િિે. 
એક વાિ આપેલું પાછુ ંલેતા તે ખચકાશે નિીં. 

પ્રવેશદ્ાિે મળેલા ઉપિાિને િૈયા સિસો ચાંપી ન િાખ. 
સમય જતાં લસક્ાનો ચળકાટ ઘસાઈ જશે 

અને અંદિના ડાઘ ઊઘાડા થશે. 
તાિા બાગમા ંઉગાડલેા ફળન ેધિતી પિ ખિીન ેતનેા અંત પ્રલત જવા દે. 

ફૂલોની મોસમ પૂિી થઈ  
તેમ જ માનવશ્ાઘાથી ખુશ થવાનો સમય પૂિો થવા દે. 

આગળ વધતા પાછો ફિીને તાિા િાથ ન ફેલાવતો. 
જીવનમાં જ ેકાંઈ આપયું છ ેતેની રકમંત આંકીને તેનું અપમાન ન કિતો. 

વસંતને આવકાિતા શુષક પ્ણતુની જમે  
તાિા લભષિાપાત્રને તાિો અંલતમ ઉપિાિ બનાવજ.ે 

જનેી તું આશા સાથે પ્રતીષિા કિે છ ેતે નથી ખયાલતનો પ્રકાશ –  
તે તો છ ેનવજીવનને પ્રભાતનો મૂક પોકાિ, 

તે તો છ ેનવજાગૃલતના લલાટ પિ પ્રભાત પ્રકાશનો તાજ.

O Poet, 
Take your last ablution in the limpid waters of the 

emergent night. 
This toiling earth has served you, has nourished you, 

But do not cling to her. 
She has no hesitation 

To take away what once she gave you. 
The reward that you received at the outer gate– 

Do not clutch it to your heart. 
The gilding of the coin will wear away with time, 

Revealing the stain within. 
If you have cultivated the fruit in your orchard, 

Let it find its end dropping to the earth. 
The season of flowers is ended– 

So let also end 
Your being swayed by the breath of human flattery. 

While marching forward, 
Do not turn back and stretch out your hands. 

In life, 
What you gave truly, insult it not by asking for a price. 

Let your begging bowl be your last offering, 
Like withered leaves that greet the Spring. 

That for which you are waiting 
With hope in your heart, is not glory 

It is the silent call of dawn to the new life; 
It is the crown of morning light 

On the brow of the newly awakened.

8 Dec. 1937 

પ્રાંલતક–12 

English translation by William Radice.
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ઓ નવજાતક, 
આ જન્મે, ઉપિાિ તને, 

મળ્ો છ ેલાજવાબ, બેલમસાલ. 
સૂયતુ, ચંદ્રની સાથે મળ્ો છ ેભેટમાં તને આકાિ, 

લવચિતો લનિારિકામાં ને સપશતુતો િરિયાળીને જ ેપ્રકાશ, 
ચૂમતો તાિી આંખને ને બ્હાંડને બાંધતો મૈત્રીબંધને તે જ પ્રકાશ. 

યુગ યુગથી મિાસંદેશ વિેતો સમય પ્રવાિે 
આ શુભ ષિ્ણે દેતો અંજલલ તને. 

સામે અસીમ સુધી પથિાતો પથ ચેતનાનો, 
નથી આ અંતિીન આચિયતુ ક ેઆ પથ છ ેતાિો એકલાનો?

O New–comer, 
This birth has given you value beyond all price. 

With the sun and the stars 
You have received the unique gift of Form. 
The light that travels along the Milky Way 
And touches the green brow of this earth, 

Has kissed your eyes 
And tied you forever in bonds of friendship 

With the Universe. 
From ages past the Great Message 

Has come down the stream of Time, 
And at this blest moment pays you homage. 

In front of you lies the Soul’s path, 
Stretching toward Infinity; 

Along that path you are the solitary traveller– 
This great wonder is without end!

19 December 1937 

પ્રાંલતક–13 

English translation by William Radice.
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પંખીને જવાનો સમય થઈ ગયો છ.ે 
થોડા વખતમાં વનવગડાના ઝંઝાવાતમાં 

એનો ગીતલવિીન, સથાનભ્રટિ, માળો પીંખાઈને ધૂળમાં પડશે. 
શુષક પ્ણતુ અને કિમાયેલા કુસુમ સાથે સવાિે 

િંુ ઊડીશ સૂયાતુસતના સમુદ્રની પાિ–પથલવિીન અવકાશે. 
આ ધિતીની મિેમાનગલત લાંબા સમય સુધી મા્ણી છ.ે 

ફાગ્ણની મીઠી ભેટ સમ આમ્મંજિીની નશીલી વંદના મને પિોંચી છ.ે 
માિા ગીતો પિ અશોકના અંકુિે િસતાષિિ કયાતુ છ.ે 

અને મેં તેમને િસસભિ પ્રેમ આપયો છ.ે 
કોઈકવાિ વૈશાખના વંટોળમાં ધૂળથી માિી વા્ણી રૂંધાઈ છ.ે 

પ્ણ એકદંિે માિા અશ્સતતવને આલશષ મળ્ા છ,ે જીવનના સન્માનના. 
અને જયાિે આ રકનાિાની શાંત યાત્રાનો અંત આવશે, 

તયાિે, જતાં પિેલાં, ષિ્ણાધતુ માટ ેપાછળ જોઈ, 
એક નમ્ વંદના કિી સન્માનીશ, 

એ રદવય સત્વને, 
જનેો વાસ છ ેઆ અવતાિે.

Time for the bird to go. 
Soon its nest, stripped, dislodged, song–silenced, 

will slip to the dust in the forest’s tumult. 
With dry leaves and withered flowers 

at dawn I’ll fly to the trackless emptiness 
beyond the sunset –sea. 

For long has this earth been host to me. 
Heady with mango blossoms, greetings have come to 

me, sweet with Phalgun’s gifts; 
ashok–buds have sign–solicited my tunes 

and I’ve given them, love–juice–filled; 
while at times Baishakh’s storms have gagged me 

with hot dust, maimed my wings. 
Yet with all that I’m blest with the honour of being 

alive. 
And when this shore’s tiring journey ends, 

back–glancing for a moment, I’ll honour, before I go, 
in humble salutation 

the divdnity that inhabited this incarnation.

પ્રાંલતક–14 (1938) 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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શૂન્યાવકાશની અંધાિી ગુફામાંથી મુકત થયેલું મારં મન,  
જાગયું એક અસહ્ આચિયતુમાં. 

એ્ણે જોયો એક નકાતુગાિ શો જવાળામુખી, 
જ ેથૂંકતો િતો માનવીના અપમાનના ધુમાડાના ગોટા. 

એ્ણે જોઈ સમયની ચેતનાને,  
દીઘતુકાળથી આવતી આતમઘાતક વેદના અને મોતથી બદતિ,  

િેવાલનયતની લવકૃલતની આંચકી. 
એક બાજુ િતી મગરૂિ જગંાલલયત અને ગુનારિત નશાની ગજતુના  

અને બીજી બાજુ, 
તેમના સાચવી િાખેલા સંગ્િના બોજથી બંધાયેલી ભીરૂ સત્તા – 

જ ેછૂટાછવાયા, કસમયના ઉતાવળા ઉછાળા પછી ચૂપચાપ સંતાય છ ે
મૂક સલામતીના આંચળમાં. 

જૂના દેશોના દિબાિમાં યોજના અને લવિોધ દબાય છ,ે 
સપાટ, ભીંસાયેલા, શા્ણા િોઠની વચચે  

અને આકાશે આગઝિતી લવકૃત વા્ણી બોલતા, 
લનચિેતન ગીધ શા યંત્રોના ટોળા, લઈ જતાં માનવ શિીિ–ભૂખયા શસ્તો. 

િે શાશ્વત–લસંિાસન–શ્સથત બેિિેમ ન્યાય, 
આપ મને શશ્કત, આપ મને ગજતુતી વા્ણી, 

જથેી િંુ શાપ આપી શકુ ંઆ માનવભષિી પ્રજાને,  
જનેી રિંસક ભૂખથી નથી બચતા આબાલવૃદ્ધ, 
જથેી માિા ઉપાલંભના શબદ આજન્મ ઝઝૂમે  
આ સવઅપમાલનત ઈલતિાસના ધબકાિમાં –  

જયાં સુધી આ રૂંધાયેલા, બંધાયેલા યુગની અંલતમ શયયા  
નિીં િચાય એની પોતાની િાખમાં.

Poems –107–
When my mind was released from the black cavern of 

oblivion and woke up into an intolerable surprise 
it found itself at the crater of a volcanic hell–fire 

that spouted forth a stifling fume of insult to Man; 
it witnessed 

the long–drawn suicidal agony of the Time–spirit 
passing through convulsions of a monstrous deformity 

worse than death. 
On its one side a defiant savagery 

and the growl of homicidal drunkenness, 
on the other timid powers 

tied to the load of their carefully guarded hoardings, 
meekly settling down to a silent safety of acquiescence 

after miscalculated bursts of impatience. 
At the old nations’ council–chambers 

plans and protests are pressed flat 
between the tight–shut prudent lips. 

In the meanwhile across the sky 
rush with their blazing blasphemy 

the soulless swarms of vulture–machines 
carrying their missiles of ravenous 

passion for human entrails. 
Give me power, O awful Judge, 
sitting on the throne of Eternity, 

give me a voice of thunder, that I may hurl imprecation 
upon this cannibal whose gruesome hunger 

spares neither women nor children, 
that my words of reproach may ever rock 

upon the heart–throbs of a history humiliated by itself, 
till this age choked and chained 

finds the bed of its final rest in its ashes.

પ્રાંલતક–17
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ચોમેિ ભીષ્ણ લવષપૂ્ણતુ ફંુફાડા ફંૂકતા સપતુ સકલ, 
વાત અિીં શાંલતની લાગતી બેિુદી ને કમ અક્લ. 

લવદાય પૂવષે વંદના માિી ને માિા નમસકાિ 
સવતુને – જ ેઆજ ેથતા શેતાનને પડકાિવા તૈયાિ.

Everywhere 
The serpents exhale their poisonous breath; 

To speak of gentle peace sounds like mockery. 
Let me therefore, before I depart, 
Send my last greetings to those 

Who everywhere are making ready 
To give battle to the Monster of Evil.

Christmas Day, 1937 

પ્રાંલતક–18 

English translation by Aurobindo Bose.
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અગલ્ણત આંખો ટગિ ટગિ જોતી, જાળ ગૂંથતી  
અને એમાં અટવાતી, કોલાિલના વમળે ફસાતી,  

લવખયાત વયશ્કત. 
ડાળ પિ સિજ ઝૂલતા પાંદડા,  

કોઈનું ધયાન ખેંચયા લવના ધૂળમાં ખિી પડતા, 
એમ જ જમેની જગતમાં ખયાલત નથી,  

તેમને તેમનો જન્મરદન ભૂલી જવાનો અલધકાિ છ.ે 
અને લવખયાત વયશ્કત તેનો એ અલધકાિ ગુમાવી બેઠી છ.ે 
એ સન્માલનત સજ્જન તો બંધાયો છ ેસન્માનની સાંકળે,  

િિે છ ેજનમેદનીમાં એકાંત વાસે ! 
દયા કિો, એને મુકત કિો, 

પ્રશાંત પ્રકાશમાં, િરિયાળી છાયામાં, મીઠા મૌનમાં, લનબાંધ ધૂળમાં, 
–જ ેછ ેશાશ્વત લશશુનું પ્રથમ િમકડુ.ં 

જયાિે અંધકાિમાંથી આવેલી નાવમાંથી તે ઊતયયો િતો જ્ાનના રકનાિે, 
તયાિે તેની નનિતાને સપશતુતા પ્રકાશથી ઢાંકતું કોઈ પ્ણ આવિ્ણ ન િતું. 

એ સવાિની સિજ મુશ્કતમાં ખીલયા િતા ખયાલતિીન ફૂલો ઘાસમાં, 
અને ખૂલી િતી સોનેિી પાંખ વસંતમાં, ફુિસદના લવશાળ ફલકમાં. 

એ િજાના એકાંતમાં, એના નામને મળ્ું િતું અપાિ મૂલય,  
એક મીઠા અવાજમાં, 

જનેું ઝીણં સંગીત, એને ફાગ્ણની બપોિની ફુિસદમાં  
બનાવે છ ેઉદાસીન અને જનેી તાિીખ, લખાઈ છ ેઆજ,ે 

 અશાથ પાંદડાના કપંનમાં. 
એને કલવ તિીક ેઆવકાયયો િતો પદ્ા નદીએ  

અને એના રકનાિા પિના વાંસવનની પાિ ચમકતા પ્રભાત તાિક.ે

(આગળ)

Poems –104–
Entangled in the meshes 

woven by countless gazing eyes, 
he is drawn into a whirl of noise, the man of fame. 

Alas, he has lost his rank among those 
who are privileged to remain unaware of the date of 

their birth, 
whose recognition in the world is slight, 

even as the leaves are that lightly swing on the branches 
and drop on the dust unnoticed. 

He lives in his solitary cell among the crowd 
with a chain of honour ever jangling round his limbs. 

Take pity and free him in the world of cool light, green 
shade and sweet reticence, in the unbound dust, 
–the primeval playground of the eternal child. 

When the ferry boat from the dark brought him to the 
landing on the shore of fresh knowledge, 

he had nothing to cover him from the light 
that touched his nakedness 

as it touches the sail unfurled in the air. 
In the simple freedom of that morning 

flowers without fame bloomed in the grass, 
and the spring hour spread its golden wings, 

in an immensity of leisure. 
In that holiday’s solitude his name received its infinite 
worth from a sweet voice whose farawaymusic makes 

him wistful 
in the langurous afternoon of March 

and whose date is lettered today 
in this glistening quiver of asath leaves. 

He had his poet’s welcome from the river Padma 
and the morning star 

through the intervals of bamboo leaves on her bank.

(continued)
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વિસાદમાં ઝાંખા દેખાતા દૂિના જગંલ પિ પથિાતો  
ઘનશયામ વાદળોનો છાંયો એની આંખ સામે પથિાયો િતો. 

છાયા સભિ ગામની ગલીમાંથી નદીએ જતી બોલકી બાળાઓને  
એની નજિ અનુસિતી અને મા્ણતી, 

સાંધય આકાશની નીચે તલ અને િાઈના ફૂલોના િંગની િમઝટ. 
તે જોઈ િિેતો અને બોલી ઊઠતો, ‘િંુ આ બધાંને પ્રેમ કરં છુ’ં,

અને તે ઈચછતો, 
જયાિે તેના મુખય કામોની લનશાની ન િિે  

તયાિે પ્ણ તેનો પ્રેમ તેની પાછળ િિી જાય  
અને તેના આજીવન આચિયતુની વંદના  

તેના સપશતુની શાશ્વત યાદ આ ધિતીની ધૂળમાં મૂકતી જાય.

The dark masses of cloud had spread before him 
a purple shadow on the distant rain–dimmed forest; 

his eyes had followed the track of noisy girls 
to the river along the shady village lane 

and enjoyed the duet of colours under the sunset sky 
in the blossoming field 

of mustard and linseed sown together. 
He gazed and said, “I love it”, 

and wished that this love of his remained behind him, 
even when his big endeavours had come to nothing, 
and that his salutation carrying his lifelong wonder 

should leave a lasting memory of his touch 
on the dust of this earth.

જન્મરદન 

સેંજૂલત–1937
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–109–

આજ ેમાિો જન્મરદન છ.ે 
આ માિો જન્મરદન  

િાથમાં મોતનું લનમંત્ર્ણ લઈને શૂન્યાવકાશની ખી્ણમાંથી નીકળ્ો છ,ે 
અશ્સતતવના રકનાિે થોડો શ્વાસ ખાવા. 

તેના જી્ણતુ િાિમાંથી વીતેલા વષયોના થોડા મ્ણકા પડી ગયા છ.ે 
આ નવા જન્મરદનથી શરૂ થાય છ ેગ્ણતિી નવા મળેલા જીવનની. 

એક અજાણયો તાિો એને એક વ્ણખેડી સફિ તિફ બોલાવી િહ્ો છ ેપ્ણ 
એ તાિાને માિો જન્મરદન પ્રભાતની આગાિી ગ્ણાવે છ.ે

માિો જન્મરદન અને મોતનો સમય, 
–તે બંનેનો પ્રકાશ,  

પ્રભાતના તાિા અને લવદાય લેતા ચંદ્રની જમે,  
એકબીજામાં ઓગળી જાય છ.ે 

–તે બંનેની વચચે સિખે ભાગે વિેંચાશે,  
મને આજ ેમળેલા સન્માન અને સતકાિ. 

અને િંુ, જીવન અને મોત, બંનેને માટ ેએક જ ગીત ગાઈશ.

િે જગત, મને વિદાન આપ: 
પ્રદીપ્ત તૃષાથી જન્મતું જીવનનું મૃગજળ વીલાય દૂિ લષિલતજ,ે 
માિા મલલન લભષિાપાત્રમાં સંલમલલત દૂષ્ણો વેિાય તુજ િજ,ે 

અને જીવનના ઉતસવના છલે્ા દશતુન કિવા  
પાછુ ંવળીને જોયા લવના િંુ એક અગોચિ રકનાિા તિફ આગળ વધું.

(આગળ)

Poems –109–
My birthday! 

With Death’s passport in hand 
it has emerged from its dive into the chasm of 

nothingness to breathe a while on the outskirts of existence. 
From the worn–out chain have dropped 

the beads of the past years 
and with this newest birthday 

begins the counting of the days of a new–born life. 
The welcome offered me today to me, a passer–by, 

who tries to con the signal of the morning 
of an unknown star 

beckoning him towards an uncharted voyage, 
is shared equally by his birthday and the time of his 

death, who mingle their lights 
like those of the morning star and of the waning moon. 

And I shall sing the same chant to both, to death and to life. 
Grant me, Mother Earth, 

that my life’s mirage born of burning thirst 
may recede in the farthest horizon 

and my unclean beggar’s bowl empty 
into the dust its accumulated defilements; 

and as I start my crossing to the unrevealed shore 
let me never look back with longing 

on the last leavings of the feast of life. 
Now when in this sleep–laden dusk of the day’s end 

the meaning is lost of the keen bladed hunger 
with which you had goaded me to drag life’s chariot 

you begin to withdraw your gifts from me one by one. 
Slight has grown your need of me 
and slight have you made my use 

and set on my forehead the stamp of the discarded.

(continued)
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આજ ેરદનાન્તે, ઘેનભિી સાંજ,ે 
તું તાિી આપેલી ભેટ એક પછી એક પાછી લઈ લે છ.ે 

તને િવે માિી જરૂિ નથી  
માટ ેજ તેં માિો ઉપયોગ ઓછો કિી નાખયો છ ે 
અને મને ‘લબનજરૂિી’નો ઈલકાબ આપયો છ,ે  

એ બધું િંુ અનુભવું છુ ંઅને જાણં છુ.ં 
 તાિા લતિસકાિથી માિી રકમંત ઘટીને શૂન્ય નિીં થઈ જાય. 

તાિી ઈચછા પ્રમા્ણે,  
તું મને અપંગ બનાવ,  

માિી આંખોને પ્રકાશથી વંલચત િાખ,  
મને અશશ્કતની છાયામાં ઘેિી લે,  

છતાં યે આ તૂટુ–ંતૂટુ ંથતા માિા મંરદિમાં  
લસંિાસન પિ પ્રાચીન પ્રભુ તો લબિાજશે જ.  
તું ઘમસા્ણ મચાવ, ભંગાિનો ખડકલો કિી દે,  

છતાં યે એ ખંડિેની વચચ ે
અંતિના આનંદનો પ્રજવલલત પ્રદીપ સદા ઉજ્જવળ જલતો િિેશે,  

કાિ્ણ ક ેસદા એનું લસંચન થયું છ,ે એ ઉતકૃષ્ઠ આસવથી,  
જનેે સવગષેથી દેવોએ દિેક દૃશયમાં, દિેક શબદમાં પૃથવી પિ િેડ્ો છ.ે  

મેં એ બધાંને પ્રેમ કયયો છ,ે એ પ્રેમનાં ગીતો ગાયા છ,ે  
અને એ પ્રેમ મને લઈ ગયો છ ેતાિા બંધનોની પાિ.  
વષયોના ઘસાિાથી એની શશ્કત ભલે ષિી્ણ થઈ િોય,  

પ્ણ એ પ્રેમનું પ્રસથાપન તો િિેશે જ.  
માિા આ પ્રેમ પિ િસતાષિિ છ,ે 

– આમ્મંજિીના, ફૂલોની ફોિમના, પ્રભાતપંખીના કલિવના 
અને વિાલાના સપશતુના.

(આગળ)

I feel it all and yet I know, 
all this contumely of yours 

will not reduce my worth to nought. 
Cripple me, if you will, shut out all light from my eyes, 

shroud me in the shadow of infirmity, 
yet in the dilapidated temple of my being 

the ancient god will remain enthroned. 
Work your havoc and pile up the wreck, 

yet in the midst of this ruin 
the luminous spot of inward joy will burn bright as ever. 

For it was fed day after day on the heavenly wine 
which the gods pour on earth 

through every sight and sound. 
I had loved them all and sung of that love. 
That love has lifted me above your bounds, 

the love that shall abide, 
even though its words grow feeble, 

defaced by constant use. 
On this love of mine have traced their autographs 

the pollen of mango–blossom, 
and the dew–cooled fragrance of the sephalika, 

the twittering of the doels in early dawn 
and the rapturous touch of the beloved. 
When I take my leave of you, O Earth, 

take back from me, carefully reckoning, 
all that you had vouchsafed to me, 

the outfit and provisions for a life’s sojourn. 
Yet never think that I hold your gifts but slight. 

Ever grateful am I to this clay–cast mould 
through which I have had my introduction to the Formless. 

Whenever I have approached your doors 
with the mind free from all covering, 

I have been made welcome to your heart. 
I know your gifts are not for the greedy, 

that you withhold the nectar hidden in your earthen pot

(continued)
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િે જગત, જયાિે િંુ તાિી િજા લઉં, 
તયાિે જીવનની સફિ માટ ેતેં આપેલો તમામ સિસામાન, સાધન–સામગ્ી, 

બધું જ, યાદ કિીને, ગ્ણીને પાછુ ંલઈ લેજ.ે  
તું એમ ન માનીશ ક ેિંુ તાિી ભેટને ષિુલ્ક ગણં છુ.ં  

જનેા થકી માિો લનિાકાિ સાથે સંબંધ થયો,  
તે માટીના પૂતળા માટ ેિંુ તાિો સદા ઋ્ણી છુ.ં  

િંુ જયાિે જયાિે પરિશુદ્ધ, આવિ્ણલવિીન મનથી તાિે દ્ાિે આવયો છુ,ં 
તયાિે તેં મારં િારદતુક સવાગત કયુાં છ.ે 

િવે ઘણં થયું.  
તાિા દિવાજ ેલવદાયનો ઘંટાિવ થઈ િહ્ો છ ે 

અને લવદાયના ખૂલતા દિવાજાના અવાજમાં માિા શબદો ભળી જાય છ.ે 
આ સાંજની ઘેિી થતી ગમગીનીમાં,  

િંુ શેષ િિેલી, ઝબૂકતી જયોતથી માિી ષિી્ણ થતી ચેતનાને પ્રગટાવું, જથેી 
િે દુલનયા, સપ્તલષતુની નજિ નીચે તારં અંલતમ પૂજન કિી શકુ.ં 

માિા અંલતમ ગીતના સૂિ તાિી આસપાસ ફેલાશે  
અને પાછળ િિેશે,  

વ્ણલખલેલા ફૂલોના ખજાના સાથે સુગંલધત પુષપકુજં, 
 પાિ જવાની નાવને માટ ેઆ રકનાિાની વયથતુ ઝંખના, 

 અને 
િોલજદંી ઘટમાળના પડદાની પાછળ અલોપ થતો શાંત યાદોનો પ્રેમપ્રલાપ.

from the ravenous lips of those that hunger obscenely. 
You are waiting, O Earth, 
with your immortal gifts, 
to welcome the wayfarer 

who treads the arduous path of detachment. 
The gluttons who lust for flesh, 

the traffickers in festering carrion, 
have banded today in their orgies of violence, 

day and night. 
Yet mockery tempts my smile, as of old, 

at the pompous folly of the learned, 
at the tyranny of the beggarly rich, 

at the hideous make–up of the showy, 
at the blasphemy that lampoons the divine in Man. 

Enough of this. 
The bell tolls the last hour at your porch, 

and my heart responds 
to the creaking of the opening gates of farewell. 

In this deepening gloom of the twilight, 
I will gather what flickering flame remains 

to light my fading consciousness, 
to offer my last worship to you, O Earth, 

under the gaze of the Seven Rishis. 
And the incense of my last silent song 

will float around you. 
Behind me will remain 

the nagkeshar plant that has yet to flower, 
the anguished heart of this shore 

yearning in vain for a ferry across, 
and love’s self–reproach at its tired memory vanishing 

behind the screen of daily task.

જન્મરદન - સેંજૂલત –1937
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મોરની નજરે
િંુ જ ેઅગાશીમાં બેસું છુ,ં તયાં વસંતનો સવાિનો તડકો નથી આવતો.  

આ આિામ આશીવાતુદ જવેો લાગે છ.ે 
 િજી કોઈ અગતયના કામનું દબા્ણ માિા પિ નથી,  

ક ેનથી લોકોના ટોળાનો માિા સમય પિ િલ્ો. 
 િંુ બેસીને લખું છુ.ં 

 આવી મુકત સવાિની મીઠાશ માિી પેનની નીબમાંથી ટપક ેછ,ે 
–જમે ખજૂિીની છાલમાં કિેલા છદેમાંથી િસ ટપક ેતેમ. 

એક મોિ આવીને માિી બાજુની પાળી પિ બેઠો છ,ે  
એની પૂંછડી નીચે ફેલાવીને. 

એ માિી પાસે સલામતી અનુભવે છ.ે  
અિીં કોઈ એને પકડવા ક ેબાંધવા આવવાનું નથી.  

બિાિ કાચી કિેી ડાળી પિ લટક ેછ.ે  
લીંબુના ઝાડ પિ અઢળક લીંબુ આવયા છ.ે  

એકલું ઊભેલું પેલું ઝાડ  
ફૂલોના અલતિેકથી જા્ણે આચિયતુચરકત થઈ ગયું છ.ે  

મોિ તેની સિજ ચંચલતાથી તેનું માથું આમથી તેમ િલાવે છ.ે 
તેની નજિ માિી ચોપડીમાં પડલેા અષિિો પિ નથી પડતી. 

આ અષિિો જો જીવડા િોત તો જરૂિ તેને દેખાતે. 
તો એને આ કલવ સાવ લબનઉપયોગી ન લાગતે. 

 મોિની આ ગંભીિ ઉદાસીનતા પિ િસવું આવે છ.ે 
પ્ણ માિા લખા્ણને એની નજિથી જુઓ, 

તો દેખાશે એ જ ઉદાસીન નજિ, આ આખા આકાશની,  
લીલી કિેીથી લચકતા ઝાડના દિેક પાંદડાની  

અને આંબલીના ઝાડ પિના મધપૂડાની.

(આગળ)

In the eyes of a peacock 
The terrace where I sit 

is screened from the midsummer dawn sunshine. 
What a boon to have leisure 

e–no pressing tasks encroaching in upon me yet; 
No hordes of people pestering me, 

trampling over my time. 
I sit and write: 

the sweetness of a free morning collects in my pen–nib, 
like the juice that drips from a slit in a date–palm. 

Our peacock has come to sit on the railing next to me, 
tail spread downwards. 

He finds safe refuge with me 
– no unkind keeper comes to him here with shackles. 

Outside, unripe mangoes dangle from branches; 
Lemon trees are loaded with lemons; 
A single kurci–tree seems surprised 

by its excess of flowers. 
The peacock bends his head to this side and that 

with unthinking natural restlessness. 
His detached stare pays not the slightest attention 

to the marks in my note–book. 
If the letters were insects he would look: 

He would not then regard a poet as utterly useless. 
I smile at the peacock’s solemn indifference, 

observe my writing through his eyes; 
And indeed the same aloofness is in the entire sky, 

in every leaf of the tree that is hung with green mangoes, 
in the buzzing of the wild bee–hive in our tamarind tree. 

I reflect that in ancient Mohenjodero, 
on a similarly idle late Chaitra morning, 

a poet must have written poems, 
and universal nature took no account whatsoever. 

The peacock is still to be found 
in the balance–sheet of life,

(continued)
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મને લવચાિ આવે છ ેક ે 
પ્રાચીન મોિેન–જો–ડિેોમાં કોઈ એક કલવએ  

આવી આિામદાયક ચૈત્રની સવાિે કલવતાઓ લખી િશે  
અને તયાિે પ્ણ કુદિતે એની નોંધ નિીં લીધી િોય. 

 જીવનના સિવૈયામાં મોિ તો િજી પ્ણ એમનો એમ જ છ ે 
અને લીલી કિેી િજી પ્ણ ડાળી પિ લટક ેછ.ે 

ભૂિા આકાશથી માંડી લીલા આકાશમાં પથિાયેલી  
કુદિતના લવસતાિમાં તેમની રકમંત જિા યે ઘટી નથી. 
 િસતે ઊગેલા ઘાસમાં ક ેઅંધાિી િાલત્રના આલગયામાં 
 મોિેન–જો–ડિેોનો કલવ તો બાકાત જ િિી ગયો!  

િંુ માિી ચેતનાને લવસતિવા દઉં છુ,ં  
અંતિીન સમયમાં અને અફાટ દુલનયામાં;  

કુદિતના ધયાનનો મરિમા માિા મગજમાં ઉતારં છુ;ં  
માિી ચોપડીમાંના અષિિોને વિસાદમાં થતાં જતંુઓ સાથે સિખાવું છુ–ં 

પછી મને લાગે છ ેક ેજો િંુ આ પાનાં આજ ેજ ફાડી નાંખું  
તો તેમની અંલતમ લક્યા થોડી વિેલી થશે  

એટલો જ ફેિ પડશે, બાકી કોઈ જ ફેિ નિીં પડ.ે 
 એકાએક એક અવાજ સંભળાય છ,ે ‘દાદા, તમે લખો છો?’ 

આ વખતે મોિ નિીં, કોઈ બીજુ ંઆવયું છ.ે 
 જનેે ઘિમાં બધાં સુનયની કિે છ ેતે આવી છ.ે 

 િંુ તેને સુનાયની કિંુ છુ ંકાિ્ણ ક ેતે એક સિસ શોતા છ.ે 
 માિી કલવતા સૌથી પિેલા સાંભળવાનો એનો િક છ.ે 

 િંુ એને કિંુ છુ,ં  
‘આ તાિા સંવેદનશીલ કાનને નિીં ગમે,  

આ તો અછાન્દસ કલવતા છ.ે’

(આગળ)

and green mangoes still hang from branches; 
Their value in the gamut of nature 

from blue sky to green woods will not diminish at all. 
But the poet of Mohenjodero is completely excluded 

from the wayside grass, 
from the dark night’s fireflies. 

I expand my consciousness 
into the endless time and vast earth; 

I absorb the huge detachment of nature’s own 
meditations into my own mind; 

I regard the letters in my note–book 
as a autumnal flocks of insects 

–I conclude that if I were to tear out the pages today 
I would merely be advancing the ultimate cremation 

awaiting them anyway. 
Suddenly I hear a voice – “Grandfather, are you writing?” 

Someone else has come – not a peacock this time 
but Sunayani, as she is called in the house, 

but whom I call Sunayani because she listens so well. 
She has the right to hear my poems before anyone else. 

I reply, “This won’t appeal to your sensitive ears; 
its verse libre.” 

A wave of furrows plays across her forehead 
– “I’ll put up with it,” she says. 

Then adds a little flattery: “Prose, when you recite it, 
can take on the colour of poetry.” 

And she throws her arms round my neck and hugs me. 
I quip, 

“Are you trying to transfer some of that poetic colour 
from my throat into your arms?” 

She answers, “That’s not how a poet should talk: 
I’m the one 

who passes the touch of poetry into your voice: 
I may even have awoken the song.”

(continued)
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તેના કપાળ પિ કિચલી પડ ેછ ેઅને તે કિે છ,ે ‘ચાલશે.’ 
અને પછી માિા વખા્ણ કિતા કિે છ ેક,ે 

‘જયાિે તમે વાંચો છો ને 
તયાિે તો ગદ્ય પ્ણ કલવતા જવેું લાગે છ.ે’ 

અને એના િાથ માિા ગળે નાંખી મને વળગે છ.ે 
િંુ કિંુ છુ,ં  

‘કમે, તાિે કલવતાનો િંગ,  
માિા ગળામાંથી તાિા િાથ પિ લગાવવો છ?ે’ 

તે જવાબ આપે છ,ે 
‘કલવથી આમ વાત ન કિાય,  

િંુ તો તમાિા અવાજમાં કલવતા મૂકુ ંછુ,ં  
કદાચ, મેં આ ગીતની સફુિ્ણા પ્ણ આપી િોય!’ 

આનંદલવભોિ િોઈ, જવાબ આપવાને બદલે િંુ સાંભળી િિંુ છુ.ં 
 િંુ માિી જાતને કિંુ છુ,ં 

–કુદિતની ઉદાસીનતા અલવિત છ,ે  
જ ેપવતુતની જમે અગલ્ણત વષયોથી ઉપિથી જોયા કિે છ,ે  

પ્ણ માિી સુનાયની,  
પ્રભાતના તાિાની જમે સિળતાથી તેને સિ કિી શક ેછ ે 

અને સમયની ઉદાસીનતા ષિ્ણમાં તેને વશ થાય છ.ે 
 મોિેન–જો–ડિેોના કલવ,  

તાિો સાંધયતાિક  
એના અસતાચળેથી આથમીને ઊગયો છ ેમાિા ઉદયાચલે,  

માિા જીવનમાં.

I listen in silence, too happy to reply. 
I say to myself – The aloofness of nature is constant, 

like a mountain it looks down loftily 
from numberless years. 

But my Sunayani, morning star, 
can lightly and suddenly scale its immensity; 

And time’s great disregard surrenders to that instant. 
Poet of Mohenjodero, 

your evening star has passed through its setting 
to surmount again the crest of morning here in my life.

મયૂિેિ દૃશ્ટિ 

આકાશપ્રદીપ–1939 

English translation by William Radice.
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શ્યામ સુંદરી

એનો વાન િતો શયામ અને ચળકતો, 
પિવાળાનો િાિ િતો એના ગળાને ફિતો, 

આચિયતુથી િંુ એને જોઈ િિેતો 
અને એ પ્ણ જિાય શિમ લવના તાકી િિેતી, 
એની મોટી, મોટી, કાજળ–આંજી આંખોથી, 
એક છોકિી–શૈશવ અને યૌવનના સંલધકાળે, 

લગભગ માિી જ ઉંમિે. 
મને એ દૃશય બિાબિ યાદ છ.ે 

રૂમના દલષિ્ણ દિવાજ ેપ્રભાતના સૂયતુનો તડકો આવતો, 
વૃષિની ઘેિી લીલી ઘટા છવાતી આછા આસમાની આકાશે. 

એનું નાજુક, યુવાન શિીિ વીંટળાયેલું સફેદ સાડીમાં, 
એની રકનાિ, કાળી, ફિતી એના અંગે અંગ અને પડતી એના ચિ્ણે. 

બે સુવ્ણતુ કકં્ણ વીંટાતા એના ઘાટીલા કાંડ ે
િજાની બપોિે વંચાતી વાતાતુમાં આવું પ્રલતલબંબ પડતું, 

કોઈવાિ તે મને લઈ જતી એવા અજા્ણ પ્રદેશે, 
જયાં સજતુકની ધૂન જાતજાતના વેશપલટા કિી, 

ઊભો કિતી આભાસ એક અપ્રાપય મૃગજળનો, 
જ ેઆવિી લેતું નાદાન છોકિાના સવપનો 

એક શાિીરિક આનંદલિિી પ્રસિતી માિા તન મને, 
સિળ, સિજ, અગ્ાહ્, તો યે સપશતુતી અંતિતમને. 
એની સાથે વાત કિવાની રિંમત માિામાં ન િતી. 

માિા િૈયે જાગતું સુકોમળ ગાન, 
‘તે દૂિ દૂિ છ ે– લશિીષની દૂિમાં દૂિ ડાળી જટેલી, 

જયાંથી આછી સુગંધ પ્રસિે છ ેઅંતિતમે.’

(આગળ)

Her colour a luminous dark, 
a coral necklace round her neck. 

In amazement I had gaped. 
She’d been staring too, without a trace of 

embarrassment, 
her big eyes lampblack–stained, 

a girl approaching adolescence, close to my age. 
Clearly I recall the scene. 

The room’s south door open to the morning sun. 
The nut tree’s crown with its fine thick foliage 

against the sky’s pale blue. 
Her young tender body draped in white, 

the black border encircling her limbs, 
then falling at her feet. 

Two gold bangles ringed her shapely wrists. 
Such was the reflection that fell on the stories 

I read in vacation noontides. 
At times she beckoned me to lands 

where the creator’s whims in many guises 
weave unattainable mirages skirting a boy’s dreams. 

A bodied enchantment cast its invisible shade 
on my body and mind, subtle yet tactile. 

I dared not speak to her. 
My heart ached with the softest tune that hummed – 

‘She’s far, far away, 
as far as the shirish tree’s furthest branches 

from where slowly the faint scent drips 
to our inner depths.’

(continued)
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એક રદવસ એ્ણે મને મોકલયું લનમંત્ર્ણ એની ઢીંગલીના લનિનું. 
એના મિેમાનો િસી િસીને ઠઠ્ા મશકિી કિતા 

જયાિે િંુ, એક શિમાળ છોકિો, ચૂપચાપ એક ખૂ્ણામાં બેઠો િહ્ો. 
આખી સાંજ પસાિ થઈ અને મને યાદ પ્ણ નથી ક ેમેં શું ખાધું. 
પ્ણ મેં જોયું ક ેએના સફૂલતતુભયાતુ પગ ચાિે બાજુ ફિી વળતા 

અને કાળી રકનાિ તેમની ગલતની આગળ પાછળ નાચતી િિેતી. 
ત્રાંસી આંખે મેં જોયું ક ેએની બંગડીઓથી જા્ણે 

સૂયતુ એના િાથ સાથે બંધાયો િતો. 
મેં એનો સહૃદય અવાજ પ્ણ સાંભળ્ો 

અને ઘિે આવયા પછી મધિાત સુધી તે માિા કાનમાં ગુંજતો િહ્ો. 
પછી એક રદવસ કોઈ પ્ણ અવિોધ લવના િંુ તેને ઓળખી ગયો. 

એક રદવસ મેં તેને તેના વિાલના નામથી બોલાવી. 
માિો ષિોભ દૂિ થયો અને અમે એકબીજાની મશકિી કિતા થયા. 

કોઈવાિ અમે એકબીજા પિ ખોટો ખોટો ગુસસો કિતા 
તો કોઈવાિ કટાષિમય કૂ્િ મશકિીમાં સાચે સાચ ખોટુ ંલાગી જતું. 

કોઈવાિ મને તે ગાળ દેતી અને મને નલફકિો કિેતી, 
કોઈવાિ િંુ તેને આકુળ વયાકુળ થઈને િાંધતી જોઈ િિેતો. 

માિી કટેલી યે પુરષ સિજ ષિલતઓની 
તે સ્તી–સિજ ગવતુથી મશકિી કિતી. 

એક રદવસ તે્ણે કહ્ું, મને િાથ જોતાં આવડ ેછ.ે 
માિો િાથ તેના િાથમાં લઈ, માથું નમાવી તે્ણે િેખા જોઈ, 

અને પછી બોલી 
‘તાિો સવભાવ પ્રેમનું એ દારિદ્રય દશાતુવે છ.ે’ 

િંુ કાંઈ જ બોલયો નિીં. એ સિાસિ જૂઠાણં િતું. 
પ્ણ ડખં પિ એના સપશતુનું મલમ લગાડ્ું િતું. 

અને એ જ મારં સાચું ઈનામ િતું.

(આગળ)

One day she left me a card 
inviting me to her doll’s wedding. 

Boisterously merry were her guests , 
while I, a shy lad, dreadfully embarrassed, kept to a corner. 

The evening passed in vain, 
and I can’t even recall what I had to eat at the party, 

but I observed how her nimble feet 
went busily back and forth 

with the black border dancing round their movements. 
From the corner of my eyes I noticed 
how her bangles seemed to have tied 

the solid sun to her hands. 
Her gentle, coaxing voice I also heard, 

which, when I came home, 
echoed in my head for half the night. 

Then one day I got to know her without impediments. 
One day I called her by her pet name. 

My awe went and even banter was exchanged. 
Sometimes we made up charges against each other 

and made angry scenes – all in pretence. 
Sometimes cruel jokes in cutting words hurled real hurt. 
Sometimes she gave me a bad name, calling me careless. 

Sometimes I saw her in casual disarray, 
busy with cooking, quite unembarrassed. 

How many of my male follies she would deride 
with her sharp, female, pride! 

One day she said, ‘I know how to read palms.’ 
My hand in hers, her head lowered, she read the lines, 

then said, ‘Your temperament shows a poverty in love.’ 
I gave no rejoinder at all. 

False calumny it was, 
but the sting was anaesthetised by her touch, 

my true prize.

(continued)
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અને તોયે અધકચિી ઓળખા્ણની વેદના િિી ગઈ. 
સૌંદયતુની દૂિી જા્ણે કયાિેય ઓછી થતી નથી 
– કટેલું પાસે ને તો યે કટેલું દૂિ, અંત લવનાનું. 

પશ્ચિમની લષિલતજ ેરદવસ વીલાતો, આનંદ અને ગલાલનની લમશ છાયામાં. 
ચૈત્રના નીલ આકાશની લવદાય પછી  

આ આસો માસના પ્રકાશમાં િજાની શિ્ણાઈ વાગે છ,ે 
સોનેિી ડાંગિ ખેતિે. 

ધીિે ધીિે લવિિતી િોડી – ન કોઈ બંદિ પ્રલત, 
એના સવપનના સામાન સાથે.

Yet the pain of incomplete knowing still remained. 
Beauty’s distance never seems to wane – 

so near, and yet so far, without end. 
On the western horizon the days fade, 

mixed with gladness and with sadness’s shade. 
The essence of blue was distilled by Chaitra skies, 

and now this Ashwin light plays 
its holiday shanai in the gold rice–fields. 

Slowly drifts the boat, to no port, weighed with dreams.

શયામા - આકાશપ્રદીપ–1939 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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કાચી કેરી
ચૈત્રની સવાિના આછા તડકામાં ઝાડની નીચે ત્ર્ણ કાચી કિેી પડી િતી. 

એને જોઈને એને લેવા માટ ેમાિા િાથમાં અધીિાઈની ચળ ન ઊઠી. 
ચા પીતા, પીતા મને સમયની સાથે 

 માિા સઢમાં સંચિતા પવનની રદશા બદલાયાનો ખયાલ આવયો. 
તેમ જ પૂવતુમાં આવેલો ઘાટ ધુંધળો થયો છ,ે તેનો પ્ણ ખયાલ આવયો. 

એક વખત એવો િતો ક ેજયાિે એકાદ બે કાચી કિેી િતી  

એક સોનાની ચાવી જવેી. 
જનેાથી એક આખા રદવસના આનંદની ખાનગી પેટી ખૂલી જતી. 

િવે નથી કોઈ એવું તાળું અને તેથી નથી ચાવીની જરૂિ. 
મને માંડીને વાત કિવા દો, માિા જીવનમાં પિેલીવાિ, 

બીજા કુટુબંમાંથી કુટુબંમાં અમાિા, આવતી િતી એક નવવધૂ. 
લંગિ નાંગિેલી નાવ જવેું મારં િૈયું,  

એકાએક ભિતીના મોજામાં ઊછળી િહ્ું. 
માિી આજુબાજુ દોિાયેલી સીમાિેખાને ઓળંગીને  

નસીબનો ઉપિાિ મને મળ્ો. 
 આખા ઘિે બધાં જ જૂના, કટંાળાજનક રદવસ અને િાત ખંખેિી નાંખયા. 

કટેલા યે રદવસો સુધી, રદવસમાં ત્ર્ણવાિ લનિ ગીતો ગવાતા.  
અમાિી િોલજદંી ભાષા જ બદલાઈ ગઈ. 

અને બધા જ ખંડમાં ફાનસ અને ઝુમમિોમાં પ્રકાશ ઝગમગ થઈ િહ્ો. 
સુપરિલચતની વચચે કાંઈક અદભુત ઊગી નીકળ્ું. 

િંગોથી શ્ણગાિેલું, અળતાથી િંગાયેલા પગવાળું, કોઈક આવયું  
અને કિી િહ્ું ક ેછ ેતે અમૂલય, અતુલય, અલૌરકક. 

પિેલીવાિ છોકિાની આંખે કાંઈક જોયું, જ ેદેખાતું પ્ણ ન સમજાતું! 
બંસિીવાદન બંધ થયું પ્ણ તેનું કાિ્ણ િહ્ું. 

અમાિી નવોઢા િિી ગઈ આચિયતુના અદૃશય રકિ્ણોની વચચે.    

(આગળ)

Three green mangoes were lying under the tree 
in the mild sunshine of the Chaitra morning. 

When I saw them, my hands didn’t itch 
to get them with a restless impatience. 

Then I knew, sipping my tea, 
how the wind had changed on my sails, 

how the ferry–ghat in the east had dimmed. 
Once upon a time, 

the chance getting of a green mango or two 
was a golden key, 

unlocking the secret cell of a whole day’s gladness. 
Now there’s no such padlock, nor is a key required. 

Let me begin at the beginning. 
For the first time in my life 

a bride was coming from another family to ours. 
My mind, which was then like a boat at anchor, 

was suddenly tossed by a flood–tide. 
Overflowing the bounds of what I’d been allotted 

came fate’s bounty to me, 
shaking off all those old, torn, mundane 
days and nights from the whole house. 

Three times a day, 
for some days the wedding music played, 
changing the daily language around us, 

and in all the rooms the lights made a fuss 
in lanterns and chandeliers. 

The marvellous opened in the midst of the too familiar. 
Decked in colours, feet dyed in lac, someone came, 

hinting she wasn’t a person of limited value, 
belonging to this world, but was unique, past compare. 

For the first time to the boy’s eyes was revealed 
something that could be seen, but couldn’t be known. 
The flutes stopped playing, but not what they implied: 
our bride remained, girded by marvel’s invisible rays.

(continued)
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એનો ઝઘડો, સંલધ, િમત બધું જ એના વિની બિેન સાથે.  
શિમ બાજુએ મૂકી િંુ તેની નજીક આવવાનો પ્રયતન કિતો. 

એના લિેરિયાની લિેિથી રિલોળા લેતું મારં િૈયું. 
પ્ણ એના ચીરડયાથી મને ખબિ પડતી ક ેિંુ િતો માત્ર એક છોરં 

– ન િતો િંુ સ્તી, િતો િંુ જુદી જ નાતનો. 
તે માિાથી એકાદ બે મરિને મોટી ક ેનાની િશે. 

છતાં માિે કબૂલ કિવું પડશે ક ેઅમે જુદી જુદી માટીથી ઘડાયા િતા. 
 તેને પિોંચવા માટ ેસેતુ બાંધવા– યેન કને પ્રકાિે્ણ– િંુ કટેલું ઝંખતો ! 

એક રદવસ આ કમનસીબ બંદાને કશેથી થોડી કાબિચીતિી, 
 િાથે લખેલી ચોપડી મળી. 

એને થયું ક ેએ જોઈને તે ખુશ થઈ જશે. 
પ્ણ એ્ણે તો િસીને કહ્ું, ‘િંુ આને શું કરં?’ 
ઈલતિાસથી અવગ્ણાયેલી આવી કરૂ્ણાશ્ન્તકા,                             

કોઈની યે સિાનુભૂલત નથી મેળવી શકતી. 
આનાથી િડધૂત થયેલો છોકિો, 

 રદવસો સુધી આ અવગ્ણનાના ભાિ નીચે દબાયેલો િહ્ો. 
એ િાથે લખેલી ચોપડીઓને જોઈને એની રકમંત કિનાિ કો્ણ થાય? 

આમ િોવા છતાં,  
મેં જોયંુ ક ેઆ જાજિમાન સન્ાિીન ેતમેના સામાન્ય સન્માનમા ંિસ િતો. 

– તે બેસતી ફશતુ પિ લાકડાના આસન પિ, 
 તેને લીલા ફુદીના અને મિચા સાથે કાચી કિેી ખાવી ગમતી. 

એક નાના બાિ્ણામાંથી જોઈ િિેતો, 
 માિા જવેો નાનો છોકિો પ્ણ આ ઉજા્ણીમાં ભાગ લઈ શકતો ! 

ઝાડ પિ ચઢવાની મનાઈ િતી.

(આગળ) 

Her treaties, quarrels, sports 
were all with her groom’s sister. 

Conquering shyness, I would try to get a little close, 
my mind in a whirl because of her sari’s stripes, 

but her frowns would soon let me know I was just a kid, 
nor was I a female, but of a different tribe. 

She was just a month or two older 
or perhaps younger than I was. 

Yet I had to concede 
we were made with different ingredients. 

How I yearned to build a bridge towards her 
with something, no matter what! 

One day this unfortunate fellow acquired 
from somewhere some gaudy handwritten books. 
He thought they would stun her, but she laughed, 

and said, ‘What shall I do with these?’ 
Such tragedies, ignored by history, 

cannot draw sympathy from any source. 
This one crushed the boy, 

heaping on him humiliation for whole days and nights. 
Who was the judge who could assess 

and declare the value of those handwritten books? 
Despite all that, I found that the lady of rank 

was quite interested in claiming her petty dues: 
there her wooden seat was at floor–level. 

She loved to eat green mangoes 
mixed with shulpo greens and chillies. 
There was a tiny door through which 

such treats could be shared even by a boy 
and a mere kid like me. 

Climbing trees was strictly forbidden. 
Whenever the wind blew, I would rush into the garden 

and if, by a stroke of luck, 
found even one fruit snatched from its minor rarity, 
I would see how green, how shapely, how beautiful,

(continued)
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જયાિે પવન વાતો તયાિે િંુ બગીચામાં દોડતો, 
અને નસીબ જોગે એક પ્ણ ફળ મને મળતું 

તો િંુ જોઈ િિેતો – કટેલું લીલું, કટેલું ઘાટીલું, કટેલું સુંદિ, 
કુદિતની કવેી આચિયતુજનક ભેટ! 

એને છોલીને, કાપીને ખાતા ખાઉધિાએ એનું સૌંદયતુ જોયું જ નથી. 
એક રદવસ વાવાઝોડામાં પડલેી કિેી મેં ભેગી કિી. 

તે્ણે કહ્ું, ‘કો્ણે તને આ લાવવાનું કહ્ું િતું?’ 
મેં કહ્ું, ‘કોઈએ નિીં.’ 

આખો કિંરડયો ફશતુ પિ મૂકીને િંુ ચાલતો થયો. 
બીજી એક વાિ મને મધમાખીઓ કિડી ગઈ. 

તે્ણે કહ્ું, ‘ફળને માટ ેઆટલી તકલીફ વેઠવાની જરૂિ નથી.’ 
િંુ ચૂપ િહ્ો. 

માિી ઉંમિ વધતી ગઈ. 
એકવાિ તે્ણે મને સોનાની વીંટી આપી. 

તેના પિ કાંઈ યાદ િાખવા જવેું કોતયુાં િતું. 
ગંગામાં નાિતા તે ખોવાઈ ગઈ – મને પાછી ન મળી.  

િજી પ્ણ દિેક વષષે ઝાડ નીચે કિેી પડ ેછ.ે 
પ્ણ તેને શોધવાનો િવે કોઈ િસતો નથી.

what a wonderful gift of nature it was. 
The glutton who splits and eats it 

hasn’t seen its incomparable beauty. 
One day I gathered mangoes in the middle of a 

hailstorm. 
She said, ‘And who asked you to fetch these?’ 

I said, ‘Nobody,’ 
left the whole basket on the floor and went off. 

Another time I got stung by bees. 
She said, ‘There’s no need to take so much trouble to get 

fruit.’ 
I kept quiet. 

I grew in years. 
Once I got a gold ring from her; 

there was something memorable inscribed on it too. 
I lost it, bathing in the Ganges, couldn’t recover it. 
Even now the green mangoes fall under the trees, 

year after year. 
There’s no way I can find her again.

કાંચા આમ - આકાશપ્રદીપ–1939 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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વીલાતા ગીતનો આખિી આસવાદ લેતો જા, 
જતાં જતાં અંલતમ શબદ બોલતો જા. 

સમય નથી, અંધકાિ છવાય છ,ે 
આછા સાંધય પ્રકાશે મુસાફિથી િસતો ભુલાય છ.ે 
સૂયતુના અંલતમ રકિ્ણો વીલાતા પશ્ચિમ આકાશે, 

તમાલ કુજં ગુંજતી અંલતમ મયૂિ ટિુકાિે. 
અ્ણજા્ણને શોધતી તે કો્ણ છ?ે 

માિા ઉદ્યાનનું દ્ાિ અંલતમ વાિ ખોલતી તે કો્ણ છ?ે

Take the last song’s diminuendo with you. 
Speak the last word as you go. 

Darkness falls, there’s little time. 
In the dim twilight the farer loses his way. 

The sun’s last rays now fade from the western sky. 
From the tamal grove comes the last peacock–cry. 

Who is she who searches the unknown 
and for the last time opens my garden–gate?

પ્રકૃલત - ૧૩૨ 

શેષ ગાનેિઈ િેશ લનયે જાઓ - 1939 

English translation by Ketaki Kushari Dyson. 
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તેં આપયું મને પિેલું કદંબ પુષપ, વષાતુનું, 
િંુ લાવયો તાિી ભેટ –ગીત, મારં શાવ્ણનું. 

આ માિા સંગીતના ખેતિનો પૂળો, એનો પિેલો સોનેિી મોલ, 
એને િાખું વીંટાળી, ઘેિા, ઘનશયામ વાદળોના પડછાયે. 

તું લાવે છ ેભેટ આજ,ે કાલે ન પ્ણ લાવે. 
તાિા ફૂલોની ડાળી થાય ઉજ્જડ કાલે – કો્ણ જા્ણે? 

પ્ણ આ ગીત મારં ઊભિાશે તાિી લવસમિ્ણની ભિતીમાં, 
ભિીને િોડીમાં તાિી પ્રશંસા, આવશે ફિી દિેક શાવ્ણમાં.

You gave me the monsoon’s first kadamba flower. 
I’ve brought you a present, my Srabon song. 

I’ve kept it wrapped in the dark shadows of clouds, 
this sheaf from my music’s field, its first golden corn. 
You bring me a gift today; you mightn’t tomorrow. 

Your branches of flowers may be bare by then, – 
who knows? 

But this my song will ride your amnesia’s tide, 
return each Srabon, boat bearing you ovation.

પ્રકૃલત-૧૨૬ 

બાદલ રદનેિ પ્રથમ કદમ ફૂલ - 30–7–1939 
English translation by Ketaki Kushari Dyson. 
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–112–

એક વાિ જમે્ણે પોતાના િાજાના ઓઠા િેઠળ તેને ઠાિ કયયો િતો, 
તેમ્ણે ફિી જન્મ લીધો છ ેવતતુમાનમાં. 

તેઓ ભેગા થયા છ ેપ્રાથતુના મંરદિમાં, પલવત્ર પોષાકમાં, 
ને બોલાવીને તેમના સૈલનકોને, 
‘માિો, માિો‘ ના કિે છ ેનાિા. 

તેમના ભજનના સંગીત ભળે છ ેતેમની ગજતુનામાં. 

અને માનવપુત્ર વેદનાથી કિે છ ેપ્રાથતુના, 
‘િે પ્રભુ, કટુતમ લવષથી ભિેલો આ પયાલો, 

ફંગોળો, – ફંગોળો, દૂિ, દૂિ, દૂિ...’

Poems 
–112–

Those who struck him once in the name of their rulers, 
are born again in this present age. 

They gather in their prayer–halls in a pious garb, 
they call their soldiers, 
“Kill, kill”, they shout; 

in their roaring mingles the music of their hymns, 
while the Son of Man in His agony prays, 

“O God, fling, fling far away 
this cup filled with the bitterest of poisons.”

એકરદન જાિા મિેલચલો 

25.12.1939

આનુષ્ઠાલનક-14 
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આવાગમન

વિાલી આવી, 
એટલા િળવા પગલે ક ેસવપન શી તે મને લાગી. 

મેં તેને બેસવા પ્ણ ન કહ્ું. 
જયાિે તે્ણે જવા માટ ેબાિણં ઊઘાડ્ું,  

તયાિે જ મેં એનો અવાજ સાંભળ્ો અને તેને બોલાવવા દોડ્ો. 
તયાં સુધીમાં તો તે િિી િતી માત્ર શિીિલવિીન આકાિે, 

જા્ણે ઓગળતું કોઈ સવપન િાલત્રના અંધકાિે. 
દૂિ સુદૂિ, વેિાન પથ પિ ઝબૂકતી તેના દીપની જયોત, 

જા્ણે પ્રગટ્ો લાલ, લાલ મૃગજળનો સ્ોત.

Love came with such quiet steps, 
I thought her a dream. 

I didn’t ask her to sit down. 
When she took her leave, 

no sooner had she opened the door 
than I heard the sound. 

I rushed out to call her back. 
By then she was a bodiless dream 

fading into the night’s dark, 
in the far path her lamp–flame a reddish mirage.

28.3.1940 

આસા-યાઓયા-સાનાઈ–1940 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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ડાળ પિ લટકતી વાગોળની જમે ચૂપચાપ િાિ જોતા, 
શાિી શા કાળા વાદળા ખડકાયા વાયવયમાં, 
અપેલષિત તોફાનની શશ્કત સુષૂપ્ત અિણયમાં. 

શાંત, સતબધ, ગીચ પ્ણતુ – વીંટાયા અંધકાિના આવિ્ણમાં – 
 જા્ણે લશકાિ પિ ત્રાટકવા તતપિ વાઘ! 

એકાએક ભયથી ભડકીને ઊડતાં કાગડાના ટોળા, 
જા્ણે અસતવયસત સૃશ્ટિના અવકાશે વેિાયેલા અંધકાિના લીિા. 

આજ,ે તોફાનના વેશમાં તું કયાંથી આવે છ?ે 
તાિા છૂટા વાળમાં અતીતના જગંલી ફૂલોની સુગંધ છ.ે 

માિા યૌવનમાં એક વાિ આવેલ તું, 
તાજગીસભિ વસંતનો પ્રથમ દૂત થઈને આવેલ તું, 
અષાઢના પ્રથમ પુષપોનો ઉપિાિ લઈને આવેલ તું, 

અવ્ણતુનીય સૌંદયતુમાં ઢળેલ તું, 
માિા અસીમ આચિયતુ અને હ્રદયમાં લખલેલ તું. 
ન જા્ણતો િંુ, ક ેકયા ઉજજવળ જગતમાંથી  
દેખાયા લવના માિા દ્રશ્ટિપથ પિ આવેલ તું! 

ષિલ્ણક વીજજયોતમાં પ્રગટ પ્રભાવ પ્રગાઢ તાિા મુખનો,  
કવેા નવીન ભાવ એના? 

તાિો આજનો િસતો માિો લચિપરિલચત છ?ે 
િંુ જોઈ િહ્ો છુ ંએની આછીપાતળી િેખા, 

કવલચત્ ઝાંખી, ઝાંખી, કવલચત્ થતી અદૃશય. 
તાિી છાબમાં છ ેફૂલો, યાદ કિાયેલા ક ેલવસિાયેલા 

ને બીજાં મેં કદી ન જા્ણેલાં. 
અને તાિી મિેકમાં છ ેસંદેશો કોઈ નવી જ મોસમનો.

(આગળ) 

Last Tryst 
Ink–black clouds banked in the north–east: 

The force of the coming storm latent in the forest, 
waiting as quietly as the bats hanging in the branches. 

Darkness blanketing dense leaves that are still and 
silent as a crouching tiger intent on its prey. 

Flocks of crows suddenly aloft in a craze of fear, 
like tattered shreds of darkness 

littered over the void of a cosmos broken into chaos. 
Where have you come from today in the guise of a 

storm, your unbound hair scented with past wild flowers? 
In my youth you came once before on another day, 

first messenger of the freshly shining spring. 
You brought the first flowering Jasmine of Asarh, 

you were indescribably lovely. 
You blossomed in my heart, in my boundless wonder: 

I do not know 
from what radiant world unseen you came 

into the light of vision. 
You meet me today by a path no less mysterious. 

How potent your face 
appears in the brief lightening–flame! 

How novel its expressions seem! 
Is the path by which you come today 

the same as I knew before? 
I see sometimes its faint outline; 

Sometimes not the slightest hint or glimmer can be seen. 
You have brought in your basket 

flowers recalled or forgotten, 
but others I have never hitherto known; 

And in your fragrance 
you carry the message of a season new to me. 

(continued)



68 69

મોતશું ઘેરં આવિ્ણ છાવિતું એનું પ્રાગટ્. 
તાિાના આછા તેજથી પ્રકાલશત મૌનના મિેલમાં  

તેનો િાિ પિેિાવી મારં સન્માન કિ.                                         
આ આપ્ણો અંલતમ અલભસાિ મને લઈ જાય ભૌલતક સીમાની પાિ,        

અનંત િાલત્રમાં અને િંુ એક થઈ જાઊં અજ્ાતની સાથે.

A deathly–dark suffusion obscures its coming revelation. 
O honour me with its garland, 

place it around my neck 
in this dimly starlit palace of silence. 

Let this our last tryst carry me into the infinite night 
beyond all earthly limit; 

Let it make me one with the not known.

શેષ અલભસાિ 

સાનાઈ–1940 

English translation by William Radice.
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અલવિત જીવન તિતું અલવિત મોતના પ્રવાિમાં, 
કયા નામિીન, િેતુલવિીન રકનાિે પિોંચવા, 

આ નાનકડો તિાપો આ ખતિનાક સમુદ્ર પાિ કિે છ?ે 
માિા અંતિમાંથી કયો અદૃશય ક્ણતુધાિ સતત િુકમ છોડ ેછ?ે 

િંુ તો એટલું જ જાણં છુ ંક ે 
લાખો ચાલતા જાય છ ેઅને જતાં જતાંિોકાઈને તેમનો સામાન વેચે છ.ે 

જ ેમેળવવા માટ ેિોકાય છ ેતે પ્ણ થોડી વાિમાં અદૃશય થાય છ.ે 

મોત સતત બધી જ છલનાને ગળી જાય છ ે
અને છતાં ય જીવન માત્ર છલના જ નથી! 

સવતુને અંતે િિે છ ેકાંઈક શેષ. 
અશ્સતત્વની ઉતકૃષ્ઠ સમ્ુલદ્ધ ભિાય છ ેએક સુિાિીમાં 

જનેું તલળયું કાણં છ.ે 
એમાં જ ેસતત ભિાય છ ેતે ટીપે ટીપે ઢોળાય છ.ે 
આ અલવિત ષિયથી દૂિ થાય છ ેપરિગ્િની ષિલત 

અને જતાં જતાં મળતી જાય છ ેશશ્કત. 
લનિાકાિ, ચંચળ ઈશ્વિ – 

જ ેછ ેઅને નથી, જનેો ગુ્ણ છ ેિોવું અને ન િોવું, 

જ ેમુકત અને ગોલપત – બંને છ ે– 
– જનેા નામમાં ષિ્ણભિ દેખાઈને મારં નામ પાછુ ંભળી જશે– 

આ અશ્સતતવના પ્રવાિમાં તેને કયા નામથી બોલાવું?

Ceaseless life floats on the stream of ceaseless death. 
To reach what nameless, purposeless shore 
Does this tiny raft cross the perilous sea? 

What unseen helmsman in my heart Is issuing 
commands without end? 

I know only that millions are moving on– 
Stopping, as they go, to sell their goods. 

He too who stays to receive, 
Vanishes also in a little while, 

All frauds are swallowed ceaselessly by death 
And yet life is not all fraud! 

Something remains, when all is ended. 
The supreme wealth of existence is gathered in a pitcher 

Whose bottom is riddled with holes. 
What ceaselessly it receives it loses drop by drop– 

This constant wastage removes the indolence of 
accumulation, And gathers strength as it goes. 

The formless, ever–moving God, 
Who is and is not, 

Whose quality is in being and non–being, 
Who is both open and hidden: 

In the flow of existence 
By what name shall I call Him, 

In Whom my name After its fleeting emergence Shall 
merge again?

િોગશયયાય–2 

English translation by Aurobindo Bose
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–113– 
એકવાિ, તેં મને તાિા અખૂટ ખજાનામાંથી  

ઉદાિ િાથે માિી આંખોને ઉછીનો પ્રકાશ આપયો િતો.  
િવે રદનાન્તે જયાિે તું તે પાછો લેવા આવે  
તયાિે માિે મારં ઋ્ણ અદા કિવું જ િહ્ું.  

પ્ણ માિા સાંધયદીપક આગળ શાને પડછાયો પાડ ેછ?ે  
તું જા્ણે છ ેક ેતાિા પ્રકાશની દુલનયામાં િંુ થોડા રદવસનો મિેમાન છુ.ં  

તાિા ખજાનામાંથી થોડા પ્રકાશના િજક્ણ બાકી િિી જાય  
તો બેદિકાિીથી તેને િિેવા દેજ.ે  

એ ધૂળમાંથી  
મને થોડો પ્રકાશ, થોડો છાંયડો અને િંગબેિંગી આભાસ વી્ણવા દે,  

જનેાથી િંુ તાિા ઋ્ણના અવશષે સમી માિી નાનકડી દુલનયા બનાવી શકુ.ં

Poems 
–113– 

Once you had lent to my eyes 
a generous portion from your limitless store of light ; 

now at the day’s end you have come to reclaim it, 
my master, 

and I know for certain that I must make good my debt. 
But why cast shadow before my evening lamp? 

I am but a guest for a few days in this world 
that has come of your light, 
but if out of its abundance 

a few fragments of that light are left behind, 
let them remain in careless neglect 

at the last trace of your chariot. 
Let me glean from that dust 

some scattered lights and shadows, 
some gleam of coloured illusion 

with which to build my own little world 
as a slight remnant of your debt, 

not worth gathering for good.

િોગશયયાય–4
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બ્હાંડના ગુંબજ નીચે ઘુમતું વેદના ચક્ 
ને તેની તળે કચડાતા ગ્િ– તાિા. 

ચોમેિ ઊડતા ત્ણખા, ઘેિતા અશ્સતતવની વેદનાને લવનાશની જાળમાં. 
વેદનાની કઈ પ્રયોગશાળામાંથી, ઈજાગ્સત ચેતનાના કયા દ્ાિેથી 

આવતા આ વેદનાના તીિ ને ઘા િકતસ્ાવી? 
નાનકડુ ંઆ માનવ શિીિ – પ્ણ અમોઘ છ ેએની સિનશશ્કત! 

આ સજતુન અને લવનાશના જગતમાં િકતિંગી દીવાનગી  
શાને પલાળતી કાયાના કોરડયાને આંસુથી? 

અજયે આતમા આપતો માનવ શિીિને અસીમ મૂલય પ્રલતષિ્ણે. 
યજ્માં આિુલત અપાતી આ ત્રસત શિીિની. 

આખા ય બ્હાંડમાં છ ેબીજ ેકયાં ય આવું સમપતુ્ણ? 
આવી અજયે રિંમત? 

આવી લનભતુય સિનશીલતા? 
આવો મોતનો સામનો? 

વેદનાનો અંત શોધતી આ લવજય–યાત્રા,  
કયા નામિીન, વેદનાગ્સત મંરદિ પ્રલત આગળ વધી િિી છ?ે 
આગ ઓકતી કદંિામાંથી પ્રગટતો અનંત, પ્રેમલ, સૌમય લનઝતુિ.

Under the dome of the Universe 
The wheel of suffering revolves, 

Crushing to fragments the stars and planets. 
The sparks flying in all directions 

Seek tumultuously to encircle 
The suffering of existence 
In the net of destruction. 

From what workshop of suffering, 
From what threshold of inflamed consciousness, 
Come the darts of pain and the bleeding wound? 

Tiny is man’s body, 
But how infinite his power of suffering! 

In the world of Creation and Destruction, 
Why does blood–red madness 

Drench the earthen vessel of this body with tears? 
Man’s unconquerable soul gives to the body 

Every moment, its infinite value. 
Into the sacrificial fire, 

She throws the offering of the tortured body. 
Is there anywhere in the whole Universe such sacrifice? 

Such unconquered courage? 
Such fearless endurance? 
Such defiance of death? 

Towards what nameless, anguished shrine 
Moves this triumphal journey, 
Seeking the end of suffering? 

From the fiery cave issue springs 
Bearing the waters of healing, 

That sustain love 
And have no end.

4 Nov. 1940, િોગશયયાય–5 

English translation by Aurobindo Bose
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ઓ માિી ‘ચીં, ચીં’ કિતી ચકલી, તું છ ેમારં પ્રભાત પંખી. 
છ ેિજી આછો અંધકાિ છવાયો  

ને માિી લનદ્રાની અંલતમ ષિ્ણોનો િાગ ભૈિવી ગવાયો. 
તયાં તો માિી બાિીના કાચ પિ તાિી ચાંચની ટક ટક. 

–પૂછતી ખબિ અંતિ, ‘કમે છો, કમે નિીં,’ 
અને પછી નાચતી અને કિતી ‘ચીં, ચીં,’તાિી ધૂન મિીં. 

તાલ લવના ઊંચીનીચી થતી તાિી પૂંછડી,  
અવગ્ણના કિતી બધાં બંધનોની. 

પિોઢ ેચિેકતા બુલબુલને ગાતા કલવ, 
અને જયાિે સંતાયેલી કોયલ  

આખો રદવસ એના એ જ પંચમ સૂિમાં બોલયા કિે છ,ે 
તયાિે કાલલદાસ પ્ણ એને વધાવીને 

 બીજા બધા પષિીથી ઊંચું સથાન આપે છ.ે 
પ્ણ તને તેની પિવા નથી. તને સા, િે, ગ, મ,નું બંધન નથી. 

કાલલદાસના ખંડમાં પેસી, 
 તેમના છદંને વેિલવખેિ કિવામાં જ તને આનંદ છ.ે 

તું જયાિે િાજા લવક્મારદતયના દિબાિમાં બેઠી િોય છ ે 
અને કલવઓ ગાય છ–ેતયાિે એમની કલવતાની તને કાંઈ રકમંત છ?ે 

તું તો સમીપતિ છ ેકલવની સામ્ાજ્ીની,  
અને સાથ આપે છ ેતેની અલવિત કચકચમાં. 
તાિે નાચવા માટ ેનથી કોઈ કિાિ વસંત સાથે, 

તું ઊછળતી, કૂદતી, કોઈ લશસત લવના તાિા લનજાનંદે. 
નથી કોઈ લનમંત્ર્ણ તને વનના સંગીત મિોતસવે, 
તું ગપસપ કિતી પ્રકાશ સાથે તાિી ભાષામાં, 

 નથી એના અથતુ કોઈ શબદકોષમાં,  
અથતુ સમાયો એનો માત્ર તાિી ધડકનમાં.

(આગળ)

O my day–break sparrow – 
in my last moments of sleepiness, 
while there is still some darkness, 

here you are tapping on the window–pane, 
asking for news and then dancing and twittering 

just as your whim takes you. 
Your pluckily bobbing tail 

cocks a snook at all restrictions. 
When magpie–robins chirrup at dawn, poets tip them. 

When a hidden koel–bird hoots all day 
its same unvarying fifth, so high is its rating, 

it gets the applause of Kalidasa ahead of all other birds. 
You couldn’t care less – you never keep to the scale – 

to enter Kalidasa’s room 
and chatter and mess up his metres amuses you greatly. 

Whenever you perch 
on a pillar at the court of Vikramaditya 

and bards spout, what are their songs to you? 
You are closer to the poet’s mistress: 

You happily join in her round–the–clock prattle. 
You do not dance under contract from the Spring – 

you strut any old how, no discipline at all. 
You do not turn up politely 

at woodland singing –contests; 
You gossip with the light in broad vernacular – 

its meaning is not in the dictionary – 
only your own throbbing little chest knows it.

(continued)
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ડાબેથી જમ્ણે ફેિવતી ડોક તાિી, િમતી સદા, કોઈ અથતુ લવના, 
ખોતિતી જમીન, નિાતી ધૂળમાં. 

તું છ ેજ એટલી લઘિવઘિ ક ેકયાિે ય અસવચછ ન લાગે! 
તું બાંધતી તાિો માળો છતના કોઈ ખૂ્ણામાં 

 ક ેપછી િાજાના દિબાિમાં, 
–તને કયાં કશાનો ફિક પડ ેછ?ે 

અલનદ્રાની િાલત્ર પછી િંુ િંમેશા િાિ જોતો 
 માિી બાિી પિ તાિા ટક ટક અવાજની. 

જીવનનો લનભતુય, સફૂલતતુપૂ્ણતુ, સિળ સંદેશો લાવતી તું, તે આપ મને, 
જથેી સવતુ પ્રા્ણીમાં પ્રા્ણ પૂિતો સૂયતુપ્રકાશ બોલાવે મને, 

ઓ માિા પ્રભાત પંખી.

Slanting your neck to right or left, how you play about – 
so busy all day for no apparent reason, 

scrabbling at the ground, bathing in the dust – 
you are so unkempt, 

the dirt doesn’t show on you, worry you at all. 
You build your nest in the corner of the ceiling 

of even a king’s chamber, you are so utterly brazen. 
Whenever I spend painful, sleepless nights, 

I always look forward to your first tap–tap at my door. 
The brave, nimble, simple life’s message that you bring – 

give it to me, 
that the sunlight by which all creatures dwell may call me, 

O my day–break sparrow.

િોગશયયાય–6 

from English translation by William Radice.
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–115–

ગિન િાલત્ર – િોગશયયાના અલૌરકક પ્રકાશમાં 
દેખા દેતી જાગૃત િાજિી તાિી 

ને લાગતું મને ક ેલષિ સૂયતુ, નષિત્ર કિતા િષિા માિી. 
તાિી લવદાયના લવચાિે 

 ભયભીત આકાશ ને રદશા દશે. 
ભય – સવતુની ઊદાસીનતાનો ભયાનક ભય!

Poems 
–115–

When in the depth of the night 
in the phantasmal light of the sick–bed 

appears your wakeful presence, 
it seems to me 

that the countless suns and stars 
have guaranteed my little life: 

then I know that you will leave me 
and the fear spreads from sky to sky, 

the fear of the terrible indifference of the All.

િોગશયયાય–7–1940
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િે પ્રાચીન િજની, 
માિી માંદગીની ઊદાસીનતા વચચે િંુ જોઉં છુ,ં 

સમયના પિેલા પ્રભાતે તને સજતુનનું લચંતન કિતાં. 

મૂક છ,ે અંધ છ ેતું અને ભયાનક છ ેતાિી એકલતા. 
આ ઋગ્ણ શિીિના સજતુનના વેદનાગ્સત પ્રયતનનું પ્રલતલબંબ  

મને દેખાય છ ેઆકાશમાં. 
તંદ્રાના અબોટ્ા ઊંડા્ણેથી ચીસ લવકલાંગની; 

ઉકળતી કઢાઈની આગમાં ભભૂકતી ષિુધા આતમવકતવયની 
અને તપસયામાં તાિી આંગળી વ્ણતી કલાનું આનંદાકષતુ્ણ. 

પ્રાચીન સમુદ્રના ગભતુમાંથી અચાનક ઉપસતા માિાકાય આકાિ – 
લવકૃત, લવકલાંગ ને સવપનજન્ય! 

કિતા પ્રતીષિા અંધકાિે પામવા પૂ્ણતુતા, સમયના સપશષે. 
લવકૃત ને લવકલાંગ બનશે સંપૂ્ણતુ આકાિ નૂતન સૂયતુ પ્રકાશે, 

લશલપી મંત્રોચચાિ કિશે 
ને ઈશ્વિની િિસયમય યોજના ધીિે ધીિે પ્રગટશે.

O ancient night, 
Amidst the pervading gloom of my illness I see, 

in Time’s first hazy dawm, you are meditating over Creation! 
You are dumb, you are blind, and terrible is your loneliness! 

I see reflected in the skies 
The distressed effort of the sick body labouring to create. 

From the unplumbed depths of slumber 
cry out the crippled; 

In the fire of the molten furnace 
Glows the hunger for self–expression, 

And, in trance, your fingers weave 
The enchantment of Art. 

Out of the womb of primeval ocean 
Rise suddenly massive shapes: 

Malformed and imperfect– 
Products of dreams! 

They are waiting in the dark 
To attain their perfection 

At the touch of Time’s hand. 
What is misshapen and ugly shall take perfect form 

In the new sunlight. 
The image–maker will recite the spell, 

And slowly shall be revealed God’s most secret plan!

13 Nov. 1940–morning 

િોગશયયાય–9 

English translation by Aurobindo Bose
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માિા અંલતમ રદવસોના પડછાયા, જયાિે વીલાતી બંદીશમાં ભળશે, 
માત્ર િળવો ગ્ણગ્ણાટ િિી જશે  
અને અથતુ એનો પ્ણ ભૂલાઈ જશે. 

જયાિે કોઈ થાકલેો મુસાફિ આ માગતુ પિ િોકાશે, 
આ બંદીશનો ઉદાસ અ્ણસાિ એના અંતિને સપશતુશે 

અને નત મસતક ેએ સાંભળશે. 
બીજુ ંકાંઈ એ સમજ ેક ેન સમજ,ે આટલું તો એ જરૂિ જા્ણશે – 

કોઈક જીવયું િતું, લવસિાયેલા યુગની કોઈ એક આગવી ષિ્ણે, 
જનેે કોઈ જા્ણતું પ્ણ ન િતું, તે તેની પ્રતયષિ છ.ે

When the last shadows of my days 
Merge into the dying melody, 

Only a whispering murmur shall remain– 
Its meaning forgotten ! 

When the weary traveller shall tarry by the wayside, 
The mournful intimations of this melody 

Will touch his heart, 
And with bowed head he will listen. 
Nothing will he grasp, but only this: 

In some rare moment of a forgotten age 
Someone has lived– 

One, of whom men knew nothing, 
Has been revealed to him.

13 Nov. 1940: morning 

િોગશયયાય–10 

English translation by Aurobindo Bose
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યુગાંતિથી ભેગો થતો જાય છ ેઅષિમયનો પૂંજ, 
ન દેખાય તેવી, એક લીટીની પ્ણ િોય જો ષિલત, 

એક રદવસ તે જરૂિ ભૂસાતી – 
પછી ભલે એને ભૂસાતા વીતી જાય યુગોના યુગો! 
સનાતન લાગતા પાયા, ધ્ૂજતા ભૂકપંના તાંડવથી. 

જીવનની િંગભૂલમ પિ આવયા કટેકટેલા શશ્કતશાળી પ્રા્ણી, 
પ્ણ તે જ શશ્કત બની તેમની ષિલત. 

બોજ થયો તેમનો અસહ્ અને બની ગયા તે નામશેષ. 
કો્ણ જા્ણે બ્હાંડના કયા ખૂ્ણે, ષિ્ણે, ષિ્ણે ભેગું થાય છ ેઅષિમય. 

કયાંક છૂપાયેલી ષિલત તોડતી સવતુને બાંધતી દોિી. 
ષિ્ણમાત્રમાં એક ષિલતને ઈશાિે સદાને માટ ેબંધ થઈ જતા  

પાછા ફિવાના માગતુ બધા જ. 
આ કૂ્િ લવનાશ પ્ણ છ ેએ સંપૂ્ણતુ, અખંડની ઈચછા! 
અંતે કવેું નૂતન, આચિયતુજનક સજતુન જન્મ લેશે? 

આ જડ ધિ્ણી થશે ધૂળધા્ણી, િટાવીને અવિોધ બધાં,  
નવજીવન–ધાિક બીજ લખલશે. 

િે અષિમય,  
સજતુનના સામ્ાજયમાં તું જ ઉતકૃષ્ઠ શશ્કત. 

શાંલતના માગતુમાં પડલેા કટંક ચગદાશે તાિા પગ તળે.

Through the ages the world has been gathering 
Its pile of Unforgivingness. 

If, unseen, there is an error of even a line, 
Then it deletes itself one day– 

Though it be after the lapse of ages. 
The foundations that seemed eternal, 

Shake under the earthquake’s dance of destruction. 
So many species appeared on the stage of life 

Endowed with limitless strength; 
But that very strength was their undoing– 

Its weight became unbearable 
And brought them to extinction. 

Nobody knows at what corner of the Universe 
Is gathering every moment relentless Unforgivingness 

A fault lying hidden snaps the string 
That binds all things together. 

One mistake in the flash that gives the signal, 
And the way for retreat is barred for ever. 

This cruel destruction is but the will of the Perfected Whole. 
What creation, wondrous and new, 

Shall emerge at the end! 
The stubborn earth will be pulverized to dust, 

All obstacles removed, 
And the seed will blossom:, bearing new life. 

O Unforgivingness! 
In the realm of Creation 

You are the Supreme Force; 
The thorns that lie on the path of Peace 

Are crushed ever anew 
Under the trampling of your feet.

13 Nov. 1940, િોગશયયાય–11 

English translation by Aurobindo Bose



88 89

અતીતના રકનાિે,  
જો પૂિી થઈ િોય દુ:ખની િાલત્રની અંલતમ યાત્રા, 

તો નવપ્રભાતે, શાશ્વત શૈશવના જગતમાં, 
ઊઠશે એક આચિયતુજનક નવો પ્રશ્ન. 

જૂના પ્રશ્નોના – 
જનેા જવાબ ન આપી શકવાથી િાંસીપાત્ર બની િતી બુલદ્ધ – 

કદાચ મળશે મને જવાબ, 
જમે બાળકને મળતા તેની િમતના આનંદમાં અને સિજ શદ્ધામાં – 

શદ્ધા, જનેો સંતોષ સમાયો પોતામાં, 
જ ેનથી કિતી કદી લવવાદ, 

જનેાથી થતો લનશ્ચિત આનંદનો સપશતુ.

If the night of sorrow has ended her last journey 
On the shores of the Past– 

May a fresh question arise with wonder , 
In a new morn, 

In the world of eternal childhood. 
To the old questions 

(Which the intellect could not solve, 
Drawing on itself but ridicule) 

May I find an answer, 
As a child finds his 

In playful mirth and simple faith – 
The faith that finds content in itself, 

That does not dispute, 
That with the touch of Joy brings certainty.

15 Nov. 1940: morning 

િોગશયયાય–13 

English translation by Aurobindo Bose
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એક અવાજ ઘેિાઈ ગયો છ,ે રૂગ્ણ માનવના અશ્સતતવમાં. 
એ ષિી્ણ અવાજ, ઝાંખા થતા પ્રકાશમાં,  

આછા અને અસપટિ આકાિોમાંથી સજ ષે છ ેએક કાિાવાસ. 
જલિાલશ ધસમસતો જયાિે,  

અશકય અને સુદૂિ પિ લવજયપતાકા ફિકાવવા, 
વજયતુ એને મૈત્રી કુરંઠત કદંિાની. 

ઘોષ્ણા એની બ્હાંડ પિ એના િકની. 
ગ્ીષમના દુકાળમાં પ્રવાિ જયાિે સૂકાઈને થતો ષિી્ણ,  
અનેક છીછિા ખાબોલચયામાં વિેંચાઈને ખોવાતો,  

પોતાની ઓળખા્ણ જાતે જ ખોઈ બેસતો. 
તેમ જ માિો ષિી્ણ અવાજ ખોઈને પોતાનું ગૌિવ,  

ગુમાવી બેઠો છ ેઅશ્સતતવની ભેગી થયેલી અશશ્કતની ટીકા કિવાનું જોમ. 
જીવનના આંતદતુમનનું ધુમમસ ઢાંકી દે છ ેબ્હાંડનું દ્રશય. 

ઓ નવપ્રભાતના સૂયતુ, 
તાિા તેજસવી િાદતુમાં નીિખીશ િંુ માિો ઉજજવળ આકાિ. 

તાિી શશ્કતથી ઝળિળવા દે માિી તપસયા  
અને તાિી સુવ્ણતુ સમૃલદ્ધથી દૂિ કિ માિી ષિી્ણ ચેતનાનું દારિદ્રય  

અને પિાલજત િાલત્રની અવગ્ણના.

The sick mind bears within him a voice imprisoned; 
In the fading light that feeble voice 

Creates a prison out of things dim and obscure. 
When the waterfall rushes in full force 

To conquer the impossible, the far–away, 
It denies kinship with the confined cave 
And proclaims its right to the Universe. 
When in the scorching drouth of April 

The stream grows weak and thin, 
And loses herself in many shallow pools, 
Her own identity becomes lost to herself. 
So too my feeble voice has lost its pride, 

And has not the strength to censure 
The accumulated humiliation of existence. 

The mist of inner tormented life 
Veils from it the vision of the Universe. 

O Sun of early dawn! 
I shall behold my most radiant form 
In the centre of your luminous heart; 

Illumine my meditation with your power, 
And with your golden abundance 

Remove the penury of my feeble spirit, 
Along with the humiliation of defeated night.

21 Nov. 1940 

િોગશયયાય–15 

English translation by Aurobindo Bose
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જયાિે થાક ેછ ેપ્રકાશ, 
એના અંતિના ગીચ અિણય પિ ચૂપચાપ ઊતિી આવે છ ે 

શિદની સાંજ. 
ષિ્ણ, ષિ્ણમાં વિે છ ેમૂક સુશુષાનો પ્રવાિ; 

અંધાિી કદંિામાં મંથિ ગલતથી વિેતો આશાિીન િાતનો સમય, 
ઝાકળભીના, સુગંધી સમીિના આશ્ેષમાં,  

પ્રભાત તાિક પ્રલત. 
પિોઢનો આછો ઉજાસ, 

પ્રભાત પ્રકાશના સપશષે, બદલાતો લનમતુળ, સુંદિ આકાિમાં. 
મેં જોયા, મને ચૂપચાપ અપાયેલા આલશષ,  
પારિજાતના પુષપો સાથે પ્રકાશ પાત્રમાં.

Over the dense forest of his heart 
Silently descends the dusk of Autumn, 

When the light is weary. 
Through every moment 

flows the stream of silent nursing; 
Along the dark caves 

Flow sluggishly 
The hopeless hours of the night 

Towards the morning star, 
Caressed by the dewy scented breeze. 

The faded glow of twilight 
Is transformed by the morning light 

Into a form benign and good. 
I saw blessing quietly borne to me, 

With Sefali flowers 
On a tray of light.

િોગશયયાય–16 

English translation by Aurobindo Bose
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માિા ઋગ્ણ ખંડના અભેદ્ય અંધકાિની વચચે ડોરકયા કિતો પ્રકાશ – 
એનો અથતુ શું છ?ે 

જમે પસાિ થતો મુસાફિ, 
બાિીની લતિાડમાંથી ઉતસવના દીપકના અધૂિા દશતુન કિે છ ે

તેમ જ માિા િાદતુમાં પિોંચતું તે રકિ્ણ મને કિે છ,ે 
‘જયાિે આ ઘેરં આવિ્ણ ઊંચકાશે, 

તયાિે સથળ અને સમયની પાિ, આરદ પ્રકાશ ઝળિળી ઊઠશે.’ 
જમેાં ડૂબતો સૂયતુ સાંધયસનાને 

અને જમેાંથી ઊગતા પિપોટા જવેા તાિા, 
તે પ્રગટ્ના સાગિ પ્રલત, 
તે ઉતકૃષ્ઠ ચેતના પ્રલત, 

િાલત્રને અંતે થતી માિી યાત્રાની ગલત.

Amid the impenetrable darkness of my sick–room, 
The– light that peers through – 

What is its meaning? 
Just as the passing traveller 

Through the slit of a window sees 
Imperfectly the lights of festivity, 

So does the ray that reaches my heart, 
Reveal to me 

That when this thick curtain is lifted, 
Then shall that primal light shine forth 

Beyond time and space ! 
The eternal sea of Unfolding, 

Into which the sun dips for its evening bath, 
And from which the stars rise like bubbles– 

My pilgrim’s journey leads me 
To that sea of Supreme Consciousness 

At the end of the night.

24 Nov. 1940: morning 

િોગશયયાય–20 

English translation by Aurobindo Bose
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આજ ેિંુ સવાિે જાગયો તયાિે ફૂલદાનીમાં એક ગુલાબ િતું. 
માિા મનમાં સવાલ જાગયો, 

જ ેશશ્કત, સમયચક્ને અંતે, દિેક વળાંક ેકદરૂપી અપૂ્ણતુતાથી છટકીને, 

તને સંપૂ્ણતુ સૌંદયતુ આપે છ,ે 
તે અંધ છ?ે તે છ?ે 

તે સંસાિ તયાગી સન્યાસીની જમે સૌંદયતુ અને તેના લવિોધીની વચચ ે
કાંઈ જ ભેદ નથી જોતી? 

છ ેએ માત્ર તારકતુક, માત્ર ભૌલતક અને સપંદનોથી પિ? 

ઘ્ણા એમ કિેનાિા છ ેક ેસજતુનના દિબાિમાં, 

આસન છ ેસિખાં, રૂપ અને અરૂપના, અને બંનેને કોઈ સંત્રી નથી િોકતા. 
કલવ તિીક ેિંુ આવા લવવાદમાં નથી ઊતિતો, 

િંુ તો જોઈ િિંુ છુ ંબ્હાંડને એના સાચા, સમગ્ આકાિમાં, 
આકાશમાં િિેલા અગલ્ણત તાિાને, 

જ ેપ્રકાશે છ ેતેમના લયબદ્ધ સૌંદયતુથી 
તેમની બંદીશ ભૂલયા લવના, તાલ ચૂકયા લવના, 

ઠોકિ ખાધા લવના – 
િંુ તો નીિખી િિંુ છુ ંઆકાશે 

લવસતિતા સતિ એક લવશાળ, ઉજ્જવળ 
પાંખડીવાળા ગુલાબના.

When I woke up this morning 
there was a rose in my flower–vase: 

The question came to me – 
the power that brought you through cyclic time 

to final beauty, 
dodging at every turn 

the torment of ugly incompleteness, 
is it blind, is it abstracted, 

does it, like a world–denying sanyasi, 
make no distinction 

between beauty and the opposite of beauty? 
Is it merely rational, merely physical, 

lacking in sensibility? 
There are some who argue 

that grace and ugliness take equal seats 
at the court of Creation, 

that neither is refused entry by the guards. 
As a poet I cannot enter such arguments – 

I can only gaze at the universe in its full, true form, 
at the millions of stars in the sky 

carrying their huge harmonious beauty – 
never breaking their rhythm or losing their tune, 

never deranged and never stumbling – 
I can only gaze and see, in the sky, 

the spreading layers 
of a vast, radiant, petalled rose.

િોગશયયાય–21 

English translation by William Radice.
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બપોિે, અધતુજાગ્ત અવસથામાં મેં જોયું, 
કદાચ સવપનમાં, માિા અશ્સતતવના કવચને સિકતું, 

સિકીને કોઈ અજા્ણી નદીના પ્રવાિમાં વિેતું. 
સાથે વિેતું મારં નામ, આબરૂ અને કજૂંસે બચાવેલું બધું. 

– િલસક ષિ્ણોની શિમાળ યાદો અને એવું બધું. 
– કલંકની કાલલમાને લવજયપતાકાની ગાથા, 

મોજા બધું જ લઈ જતા, ન એમાંથી પાછુ ંકાંઈ લાવતા, 
તયાિે અિંને બાજુ પિ મૂકી િંુ લવચાિી િહ્ો, 
આ બધામાંથી સૌથી વધુ રકમંતી સામાન કયો? 

આનંદ અને દુ:ખમાં પસાિ થયેલાં રદવસો અને િાતો, 
– એ ભૂતકાળનો લવયોગ નથી મને સાલતો. 

એ છ ેમારં ભોગવયા લવનાનું ભલવષય, 
જમેાં સમાયું તમામ િિસય, 

જમે ધિતીના ગભતુમાં છ ેબીજ સમાયું, 
તેમ માિી કામનામાં આશાનું અંકુિ િોપાયું 

ને આખી િાત તેને સવપન દેખાતું 
ન આવેલા પ્રકાશનું.

In the noontide between sleep and wake, 
perhaps in a dream, I saw the sheath of my being slip 

and fall in the stream of an unknown river, 
carrying with it my name, my reputation, 

all of a miser’s heap, 
shameful memories signed by delicious moments. 
Glories and infamies floated away on the waves, 

couldn’t be brought back. 
Then did I, ego–less, argue with myself: 

of all my losses which one hurt me the most? 
It wasn’t my past, 

with which in joy and sorrows 
my days and nights had passed. 

It was my future, which I’d never had, 
in which my desires, like seeds within the earth’s womb, 

had, with their sprouting hopes, 
dreamt through the long night 
of the light that hadn’t arrived.

24–11–1940 

િોગશયયાય–22–1940 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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–119– 
સાજા થતાં પ્રકૃલતનો પ્રથમ પ્રેમભયયો સંદેશો – 

તે્ણે ધયયો માિી આંખ સામે અંતિીન પ્રથમ આચિયતુનો ઉપિાિ 
અને પેલા પ્રાચીન અને લચિપરિલચત,  

પ્રભાત પ્રકાશમાં સનાત વૃષિો અને નીલાકાશ, 
પ્રગટ કિતાં સજતુનની અમિ, આરદ પળ. 

મને લાગયું ક ેમાિો આ એક જન્મ વ્ણાયો છ ે
લવલવધ બદલાતા સવરૂપોના અગલ્ણત જન્મોની જાળમાં  

અને લવધલવધ રકિ્ણોથી બનેલા સૂયતુપ્રકાશની જમે  
એનાં ઐકયના દિેક દ્રશયમાં ભળ્ાં છ ેબીજા અગલ્ણત અદૃશય દ્રશય.

Poems 
–119– 

On my way to recovery 
when I received Nature’s earliest friendly greetings, 

she held before my eyes 
her precious gift of endless first surprise. 

And those trees and the blue sky 
bathed in morning light 

though ancient and ever–known 
revealed to me in them 

creation’s everlasting first moment 
and I felt that this one birth of mine 
is woven in the web of many births 

of many changing forms 
and like the sunlight composed of varied rays 

every appearance in its unity 
is blended with countless invisible other ones.

િોગશયયાય–23 

25.11.1940
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પિોઢના પરિશુદ્ધ પ્રકાશમાં 
જોયું મેં બ્હાંડને શાંલતમુકુટથી આભૂલષત. 

નત મસતક ેઉચચાિતી આશીવતુચન વનિાજી. 
બ્હાંડના િાદતુમાં સંસથાલપત શાંલત 

સચવાતી યુગાંતિની વેદના અને લવપલત્ત વચચે. 
આ ભૂલા પડલેા જગતમાં શાંલત પ્રગટતી રદનાિંભે ને રદનાંતે. 

િે કલવ, કલયા્ણના છાડીદાિ, 
તને જરૂિ મળ્ું છ ેએનું લનમંત્ર્ણ. 

અવગ્ણીને તેનો સાદ,  
જો તું બને લનિાશાનો સાજ ક ેલવકૃતનો દૂત  

ને છડે ેતૂટલેી વી્ણા પિ બેસૂરં ગીત 
ક ેબ્હાંડના શાશ્વત સતયને મિોડ ેસગવડ,ે 

તો અથતુ શો તાિા જન્મનો? 
ડાંગિના ખેતિે ઝૂલતા ડૂડંા કિવા માનવ ષિુધાનું અપમાન? 

જો માને દદતી દદતુને પિમ સતય, તો બિેતિ છ ેઅંત તે જીવનનો. 
લવચિીને અપલવત્ર, લવલચત્ર પથ પિ 
વિોિશે આ કલવ માનવ નામોશી  

અને પિેિીને લનલતુજ્જ મિોરં  
પાડવું ઝાંખું એ્ણે માનવતાના ગૌિવનું તેજ?

In the pure light of early dawn 
I saw the Universe consecrated with the crown of Peace. 

With bowed heads the trees uttered their benediction. 
The Peace 

That is firmly established at the heart of the Universe, 
Preserves herself 

Through all the strife and pain of the Ages. 
In this distracted world that Peace manifests herself 

At the beginning and at the end of the day. 
O Poet, the herald of the Good, 

You surely have received her invitation. 
If ignoring that call, 

You become the mouthpiece of despair, 
The emissary of the deformed, 

And on the broken harp, playing a false tune, 
Distort the eternal Truth of the Universe– 

Then what purpose was there in your being born? 
In the rice-fields why do thistles thrive 

To affront Man’s hunger? 
If the sick consider illness to be the ultimate truth, 

Far better is it silently to end one’s life_ 
Shall the poet in Man become only an object of disgrace: 

By following the paths of unchaste fancy 
And donning a shameless mask 

Must he dim the lustre of Man’s countenance?

26 Nov. I940: Morning 

િોગશયયાય–24 

English translation by Aurobindo Bose
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જીવનના બધા જ દુઃખ અને વેદનાની વચચે માિા અંતિે ઝળિળતો 
સાધુપુરૂષોનો આ સંદેશ; 

‘અમિ અશ્સતતવ પ્રગટતું આનંદમાં.’ 
લવરૂદ્ધને સાલબત કિવામાં છ ેપોકળ ચાલાકી 

ને મિાનના અપમાનનો પ્રયતન. 
જોતો જ ેપિમ સતયને સંપૂ્ણતુ, 

સમય અને સથળથી પિ, તેનું જ જીવન છ ેઅથતુપૂ્ણતુ.

Through all the sorrows and sufferings of life, 
The message of the sages glows bright in my heart: 

‘The Immortal Being manifests himself in Joy.’ 
To prove the contrary is nothing but empty cleverness, 

Trying to belittle the Great. 
He who sees Supreme Truth 

Beyond Time and Space, in its entirety– 
For him alone has life a meaning.

28 Nov. 1940: morning 

િોગશયયાય–25 

English translation by Aurobindo Bose
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માિી કીલતતુનો નથી મને લવશ્વાસ. 
જાણં છુ,ં કાલલસંધુના મોજાના અલવિત પ્રઘાતે 

ધીિે, ધીિે તે ધોવાઈ જશે. 
માિો લવશ્વાસ છ ેમાિી જાતમાં. 

બે વખત તે જ પાત્ર ભિીને લવશ્વની સુધાનું િોજ પાન કયુાં છ.ે 
ષિ્ણ ષિ્ણના પ્રેમનો તેમાં છ ેસંચય, 

દુ:ખથી નથી તેનો લય, 
ધૂળથી નથી થતું તેનું લશલપ મલલન. 

જાણં છુ ંિંુ, 
જઈશ જયાિે સંસાિની િંગભૂલમ છોડી, 

દિેક ઋતુમાં પુષપપુંજ દેશે સાષિી, 
આ લવશ્વને મેં પ્રેમ કયયો છ,ે 

એ પ્રેમ જ સતય છ,ે આ જીવનનો ઉપિાિ છ.ે 
લવદાય લેતી વખતે 

એ ઉજજવળ સતય મૃતયુનો અસવીકાિ કિશે.

I have no faith in my fame. 
I know that it will be washed away 

by the daily onslaught of the waves of time. 
I trust only myself. 
Twice have I tasted 

the everlasting nectar of the universe. 
Love of every moment is stored in it. 

Sorrow does not destroy it, 
dust cannot tarnish its image. 

I know that when I leave the stage of this world, 
flowers shall vouch in every season 

that I have loved the world. 
That love is the Truth and the gift of my life. 

When I leave, 
that unblemished Truth shall not accept death.

28–11–1940 

િોગશયયાય–26 

English translation by Shailesh Parekh.
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ખોલી નાંખો દિવાજા. 
કોઈ પ્ણ અવિોધ લવના, દો નીલાકાશને ઢોળાવા 

ને માિા ખંડમાં, દો પુષપ પરિમલને પ્રવેશવા. 
સૂયતુના પ્રથમ રકિ્ણથી સનાન કિવા દો માિા સમગ્ અશ્સતતવને, 

ધોવા દો માિી નસનસને. 
‘િંુ જીવંત છુ’ં – આ સવાગતનો સંદેશ મમળાવતા વનપ્ણતુ – 

 એ સંભળાવા દો મને. 
પ્રભાતને એના પાલવમાં વીંટાળવા દો મને, 

જમે વીંટાળતી એ મૃદુતૃ્ણાભૂલષત િરિયાળી ધિાને. 
જીવનમાં મળેલા પ્રેમનો મૂક નાદ સંભળાતો મને, 

ગગનમાં, પવનમાં. 
એના લનમતુળ જળમાં સનાન કિીને નીિખતો  

જીવન સતયને િતન શું ઝળિળતા નીલના િાદતુમાં.

Open the door– 
Let the blue sky pour in unhindered, 

And the scent of the flowers enter my room. 
Let the first rays of the sun 

Bathe my whole being and lave my nerves. 
‘I am alive’–this message of welcome 

Rustles in the forest leaves– 
Let me hear it. 

Let the morning wrap me in her veil, 
As she wraps the green earth decked in tender grass. 

The love that I received in my life– 
Her silent voice I hear in the sky , 

In the wind. 
In her pure waters I take my ablution 

And see life’s Truth sparkling like a gem 
In the heart of the blue.

28 Nov. 1940: morning 
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માિા જીવનની ઝળિળતી આ ચેતનાની જયોત 
જીવનની સાંકડી સીમાની વચચે બંદી નથી. 

આિંભે અવકાશેથી પ્રગટતી 
ને અંતે અથતુિીન મૃતયુને વિતી 

આ જયોત, મધયાંતિને અજવાળતી 
અને તેને મિતવપૂ્ણતુ બનાવતી. 

આ ચેતના ધબકતી આકાશમાં પિમાનંદ સવરૂપે – 
એના સંદેશના પડઘા પડતા માિા અંતિે 

અને સૂયતુ, તાિા બદ્ધ એના તાલે, સજતુનના અનંત ઉતસવે.

The flame of consciousness 
That burns bright in my heart 

Is not a fortuitous prisoner 
Within the narrow confines of life. 

That flame, which at the beginning rises from the Void, 
And at the end encounters meaningless death, 
Illumines the interval And gives it significance. 

This consciousness throbs through the skies 
As Supreme Joy– 

Its message echoes in my heart 
And holds together sun and stars 

In constant rhythm 
Through the endless festival of Creation!

28 Nov. 1940: morning 
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એની અસહ્ વેદનાની વચચે લાચાિ માનવને કયાં મળશે સાંતવના  
તે િંુ નથી જા્ણતો. 

િંુ જાણં છુ ંક ેએની વેદનાનું મૂળ 
એના ઉછાંછળા જીવનમાં છ ેએની મૂખાતુમીમાં છ.ે 

પ્ણ આ જ્ાનથી કાંઈ સાંતવના નથી મળતી. 
માનવના આધયાશ્તમક પ્રયતનોમાં 

છૂપાયેલું સતય આનંદ અને વેદનાથી પિ છ.ે 
એ સમજાય છ ેતયાિે ખયાલ આવે છ ેક ે

જ ેસાધકો આ સતયને પોતાના જીવનમાં ઊતાિે છ ે
તે જ મા્ણસની લનયલતનું પિમ ધયેય છ.ે

When I see Man Helpless within the walls 
Of his unbearable suffering, 

I do not know where he will find consolation. 
I know the root of this suffering 

Is his riotous living, Is in his folly. 
But this knowledge brings no comfort. 
When I know The Truth that is hidden 

In Man’s spiritual striving 
Is beyond pleasure and pain– 

Then do I realize 
That those Seekers who make fruitful 

This truth in their lives, 
Are the ultimate goal of Man’s destiny.

28 Nov. 1940 morning 
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મળતી મને અશ્સતતવની અંજલલ િોજ સવાિે પ્રકાશના મધુમય સપશતુમાં– 
માિી િકતધાિા ભળતી પ્રકાશના પ્રવાિમાં 

અને એના સંદેશાના પડઘા ચૂપચાપ પડતા માિા શિીિમાં, માિા મનમાં. 
વંદનામાં જોડયેલા િાથની જમે માિી આંખો મંડાતી સવગતુ ભ્ણી. 

આ પ્રકાશે કયુાં િતું પ્રથમ સવાગત માિા જીવનનું 
અને સૂયાતુસતના સાગિના રકનાિાની પાછળ માિા જીવનનો અંલતમ 

ઉપિાિ ધિાશે એ જ પ્રકાશની વેદી પિ. 
મને લાગે છ ેક ેકિેવાનું ઘણં બાકી છ ેપ્ણ શબદો બધા જ વયથતુ છ.ે 

માિા િૈયાના સૂિ મળતા નથી આકાશની બંદીશ સાથે 
અને િંુ ખોઈ બેઠો છુ ંમાિા અવાજને.

Every morning in the gracious touch of light 
I receive the homage of Existence– 

My blood–stream merges in the stream of light, 
And its message echoes silently 

In my body, in my mind! 
Like cupped hands in supplication, 

My eyes turn heavenwards. 
This light gave me life’s first welcome, 

And my life’s last offering 
Shall be placed on the altar of light, 
Behind the shores of the sunset sea. 

I feel that all has not been said– 
Yet all words are in vain! 

The melody of my heart has not been tuned perfectly 
To the melody of the sky– 

And I have not found my voice.

1 Dec. I940: morning 
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જયાિે િંુ માિી બંદીશ બેસાડતો િતો માિી વી્ણા પિ 
તયાિે તારં અશ્સતતવ િતું માિી સીમાની પાિ. 

ખબિ ન િતી મને ક ેમાિા ગીત શોધતા િતા તને અજ્ાતને રકનાિે! 
તાિા આગમને, નાચતા માિા ગીત તાિા પગલાના તાલે – 

જા્ણે આ લમલનથી પિમ આનંદનો શ્વાસ ફેલાતો સમસત લવશ્વે, 
ને ફૂલો લખલતા વષષે, વષષે. 

કલવના ગીતમાં એની પ્રેિ્ણા ખોબો ફેલાવતી ઉપિાિ મેળવવા – 
ભાલવના અશ્સતતવનો. 

આ સૃશ્ટિમાં સંતાકૂકડી િમતા જ્ાત અને અજ્ાત.

When I was tuning the harp to my fitful melody, 
You were far away beyond my ken. 

How should I know, those songs were seeking you 
On the shores of the Unknown? 
As soon as you came near me, 

My songs danced to the rhythm of your steps– 
As if in this union 

The breath of supreme joy spread through the world 
And the flowers bloomed, year after year. 

In the song of the poet 
His Muse stretches out her cupped hands 

To receive the gift of what is yet to be. 
In this Universe 

The Known plays hide–and–seek with the Unknown.

2 Dec. 1940: morning 
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જમે ઝંઝાવાતને અંતે, સૂયયોદયના રકિ્ણ માટ,ે  
આકાશ એના મૂક નીલા ઊંડા્ણમાંથી અવિોધમુકત કિતો પથ,  

તેમ જ જીવન મુકત થાય માિા અતીતના ધુમમસથી  
અને માિા નૂતન જન્મના પ્રવેશદ્ાિે પોકાિે છડી નવ જાગૃલતની. 

આશા છ ેમને ક ેપ્રકાશ પિથી ભૂંસાઈ જશે ધબબા, 
લવિમશે જીવન સાથેની આ લનષફળ િમત  

અને આતમસમપતુ્ણથી લનષકામ પ્રેમને મળશે તેનું પિમ મૂલય. 
જીવનના પ્રવાિમાં અંધાિા અને અજવાળામાં તિતા, તિતા  

નથી જોવા પાછુ ંવળીને માિા અતીતના કામ. 
આનંદ અને વેદનાથી ખિડાયેલા માિા અશ્સતતવને મૂકીને માિી બિાિ – 

વિેતા જીવનના પ્રસંગોની કષિામાં, ભય અને કામનાથી મુકત આંખે, 
માિી સાથેના કોઈ પ્ણ સંબંધ લવના  

જોઈ શકુ ંમાિા અશ્સતતવને  
અને અનંત, લનમતુળથી સંપૂ્ણતુ થાય મારં અશ્સતતવ – 

આ જ છ ેમાિી અંલતમ પ્રાથતુના.

Just as after a storm, 
The sky in her silent blue depths 

Makes free the path for the rays of the rising sun, 
So may life become free from the mists of my past, 

And trumpets announce the new awakening 
At the threshold of my new birth. 

I am hoping that the blur of colours 
May be wiped away from the light, 

This fruitless play with life should end, 
And through self–surrender 

Selfless love find its supreme value. 
As I float in light and darkness 

Along the stream of life, 
Let me not look back to my past deeds. 

The self that is soiled with joy and suffering– 
May I be able to place it outside myself, 

In the same category 
As all the drifting events of life; 

And with eyes free from fear or desire, 
Look upon this exiled self As having no relation to me. 

And this be my last prayer– 
May the infinite purity make complete my being.

3 Dec. 1940: Morning 
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ઝંખયો છુ ંજનેે ઉતકટ કામનાથી, 
તે સવતુ પિનો લશલથલ થતો માિો બાિુપાશ જયાિે, 

તયાિે દ્રટિાની જમે નીિખી િિેતો િંુ, 
અખંડને, સંપૂ્ણતુને, 

ઝળિળતો પ્રકાશમાં પ્રભાતના. 
અવકાશ નથી માત્ર ખાલીપો. 

તયાિે જ સમજાતો સાધુનો સંદેશો; 
‘જો સવતુવયાપી આનંદ ભિી ન દે ગગનને, 

ન િિે ગલત ક ેશશ્કત, જીવને.’

When the clasp of my arms is loosened 
From all things that I have ardently desired; 
It is then that with a vision I see the Whole, 

Illumined by the morning light. 
The Void is not mere emptiness! 

Then do I grasp the message of the sages– 
‘None could live or move, 

If the all–pervading joy filled not the sky.’

3 Dec. 1940: Morning 
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સાંજના ધૂંધળા પ્રકાશમાં મને એકાએક દેખાયું – 
મોતનો જમ્ણો િાથ વીંટાયો િતો જીવનને ગળે 
અને બંધાયો િતો તેની સાથે શોલ્ણત તાંત્ણે. 

પછી તિત જ સમજાયું મને – 
નવવધુ જવેું મોત, પોતાના વિ પાસેથી શેષ્ઠ ઉપિાિ લઈને 

પ્રયા્ણ કિતું નવયુગ પ્રલત.

In the dusky twilight I saw suddenly 
That the right arm of Death 

is twined round the neck of Life, 
And bound to it with threads of blood. 

Then, instantly, I recognized them both– 
I saw that the bride of Death, taking 

The supreme gift from her bridegroom, 
And bearing it in her arms, 

Travels towards the New Age.

4 Dec. 1940: Morning 
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િે મૃતયુના નાથ, 
જયાિે તમે આપયો આદેશ સંિાિનો, 

થયો માનવ િત આતમસંિાિે. 
દુ:ખી મનથી િંુ લવચારં છુ,ં 

ભૂલો પડલેો, બદનસીબ મા્ણસ, 
એક મિાકાય લચતામાં, 

કમે સળગાવી નથી દેતો સમગ્ સમશ્ટિને? 
પછી મને લવચાિ આવે છ ેક ે

જો ધીિી વેદનાથી પાપનું મૃતયુ નિીં થાય, 
તો એનું બીજ સુષુપ્ત િિેશે સંિાિના અધતુદગધ ષિેત્રે 

ને ફૂટશે એનાં નવાંકુિ નવસજતુને.

O Lord of Death, 
When you gave your command to destroy, 

Man took upon himself the task of self–destruction. 
In anguish I muse– 

Why has not lost and il1–starred Man 
Destroyed in one vast funeral–pyre his whole kind? 

Then I think– 
If, through slow suffering, sin does not die, 

Its seed will lie dormant in the charred field of 
destruction 

And sprout forth anew in the heart of new creation.

5 Dec. I940: Morning 
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જયાિે િંુ તને નથી જોતો, 
માિી કુરંઠત કલપનામાં જગતને માિા પગ તળે વીલાતું જોતો. 
ભીષ્ણ ભયથી િાથ પસાિી અવકાશને વળગગવા દોડતો. 

ચમકીને શમ્ણામાંથી જાગીને જોતો, તું તો નત મસતક ેબાજુમાં જ બેઠો, 
ધીિે, ધીિે કાપડ વ્ણતો ને સજતુનની શ્સથિ ગલતને સાચવતો.

When I do not see you, 
I think in my oppressed imagination 
That the world is silently conspiring 

to vanish beneath my feet. 
Then in terror I throw out my arms 

To clasp the empty space! 
With a shock I awake from my dream, 

And find that with bowed head 
You are seated beside me, weaving your cloth 

And upholding the changeless peace of Creation.

5 Dec. I940: Morning 
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મધુમય છ ેઆ આકાશ અને મધુમય છ ેધિાની ધૂલલ. 
ચરિતાથતુ જીવનની વા્ણી સમ આ મિામંત્ર રદલમાં િાખયો છ ેસથાપી. 

રદવસે, રદવસે પામયો છુ ંજ ેસતયને ક ેજ ેપ્ણ ઉપિાિ, 
અષિય છ ેતેનો મધુિસ, વિી િિેતો આ પાિ. 
એ જ મંત્રવા્ણી મૃતયુના અંલતમ પ્રદેશે વાગતી, 

બધી ષિલત માફ કિી અંતિે આનંદ લિિી લબિાજતી. 
અંલતમ સપશતુ કિી લવદાય લઈશ જયાિે, કિીશ તયાિે, 

‘તાિી ધૂલલનું લતલક કિી કપાળે, 
જોઈ છ ેશાશ્વત જયોલત માયાની આડશે 

સતય આનંદરૂપે આકાિ લે છ ેઆ ધૂલલમાં, 
મૂકતો જાઊં છુ ંમાિા પ્ર્ણામ આ ધૂલલમાં.’

Captivating is this sky 
and captivating is the dust of this earth. 

This great truth or message of life, 
I have inscribed in my heart. 

The grace of the gift or Truth that I had received, 
does not diminish day by day. 

This great truth resonates 
even on the other side of land of death. 

Forgetting all flaws, joy rules supreme in the heart. 
When I touch this earth 

for the last time before leaving, I shall say, 
“Mark of your dust crowns my forehead, 

From behind the veil of Maya, 
have I had the glimpse of light of Eternal, 

The joyous form of Truth has taken shape in your dust 
and hence, I leave my salutation in this dust

14.2.1941 

આિોગય–1 

English version by Shailesh Parekh.
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પ્રભાત પ્રકાશમાં સનાત, સવતુ આ, પલવત્ર, સુંદિ. 
લનિાકાિ, લન:સીમના પાિસસપશષે સજાતુતા આનંદના આકાિ. 

લચિાયુની વેદી પિ અંજલલ લનતય નૂતનની. 
તડક,ે છાંયડ,ે નીલ, િરિયાળા તા્ણાવા્ણે વ્ણાતા ધિાચીિ. 

પ્ણતુનું નતતુન ગગનની ધડકન તળે. 
વને, વને, પ્રભાતના ગળે ઝૂલતો િીિકિાિ. 

જીવનદેવતાની સતુલત પંખીગાને. 
માનવલચત્તઆનંદ જયાિે ભળતો એમાં, 

સપશતુ થતો અમિતવનો – 
એથી મધુમય ધિાધૂલલ આવિી લેતી સનાતન માનવનું લસંિાસન.

Bathed in morning light 
All things are made holy and beautiful. 

The formless One, the limitless, 
With its touchstone creates forms Joy. 

Under the altar of the ever–old 
Is consecrated the ever–new. 

In sunshine and shadow, 
Is woven the cloth of earth 

With threads of green and blue. 
The leaves dance in rhythm 

With the heart–beat of the sky. 
From forest to forest, 

On the neck of morning 
Sparkles the necklace of diamond. 

The random songs of birds 
Chant their praises to the goddess of life. 

The love in the heart of man, 
Joined to all these, 

Gives them the touch of immortality– 
It makes sweet the dust of earth 

And spreads over it 
The throne of Eternal Man.

12 Jan. 1941: Noon 

આિોગય–2 

English translation by Aurobindo Bose
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એકાકી આ રૂગ્ણખંડ. 
બાિ્ણામાંથી પડતો પડછાયો ત્રાંસો, માિી સેજ પિ. 
શીત સવાિની િંૂફમાં વિેતો તંદ્રાગ્સત સમય ધીિ - 

જા્ણે લીલથી રૂંધાયેલો લનઝતુિ. 
થોડી, થોડી વાિે અતીતનો લન:શ્વાસ ફેલાતો ડૂડંાલવિીન ખેતિો પિ. 

આ એકાકી સવાિે, શાંલતપૂ્ણતુ નજિે િટ્ણ કિતો િંુ,  
શબદિીન સતુલતનું, સૂયતુની: 

‘ધિાના જન્મદાતા, - 
જનેા પ્રખિ પ્રકાશમાં કયાતુ માનવે સાષિાત પ્રભુના પ્રથમ દશતુન - 

જો િંુ ખુલ્ા અવાજ ેગાઈ શકત વેદની ઋચા  
તો ભળી જાત તે આ પ્રકાશમાં.’ 

પ્ણ શબદો નીકળતા નથી, જોઈ િિંુ છુ ંિંુ દૂિસુદૂિે, 
અને ફેલાય છ ેમાિી ચૂપકીદી મધયાહન ગગને.

Solitary is the sick–room. 
Through the door, shadows fall aslant on my bed. 

In the warmth of the wintry morn, 
The drowsy hours flow sluggishly 
Like a stream choked with weeds. 

From time to time, 
A sigh from the distant past 

Sweeps over the cornless fields. 
On this solitary morn with peaceful gaze, 

I recite my wordless chant to the Sun– 
‘Begetter of this earth! 
In whose glorious light 

Man first beheld the veritable form of God– 
If full–throated I could chant the Vedic hymns, 

Then my praise 
Would have mingled with all this light.’ 

But words fail; 
I only gaze at the Far Beyond, 

And spread my silence over the pale midday sky.

1 Feb. 1941 

આિોગય–3 

English translation by Aurobindo Bose
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આ લનજતુન ખંડમાં, આ શાંત સવાિે, બેઠો છુ ંિંુ બાિી પાસે, 
ઊભિાતું તાલમાં, િરિયાળીનું ગીત, સંભળાતું મને, 

નીલાકાશના પ્રકાશમાં, અમિસ્તોતમાંથી વિેતા પ્રવાિમાં તિતું મારં મન. 
કોને માટ ેગાવી માિે સતુલત - માિા મનનો તલસાટ? 

અમૂલયનું મૂલયાંકન કિવા શોધ એને અવાજની, પ્ણ િિે છ ેતે મૌન. 
કિેતો માત્ર, ‘િંુ સુખી છુ.ં’ 

અંત આવતો તાલનો. પ્ણ ઠકેો બોલી િિેતો, 
‘આલશષ માિા છ ેતને.’

In this deserted room, 
On this silent morn, I sit before my window. 

One hears the song of the green pouring out in rhythm. 
Under the light of the blue sky 
The mind floats on the stream 

That flows from the fount of immortality. 
To whom shall I send my hymn of praise– 

This yearning of my heart? 
It seeks voice to give value 

To that which is beyond all value– 
But it remains silent. 

It only says: ‘I am happy.’ 
The rhythm comes to a stop, 

But its cadence says: ‘I am blest.’

28 Jan. 1941: Afternoon 

આિોગય–5 

English translation by Aurobindo Bose
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ચૂપચાપ આવતી, રિંસક િાલત્ર, 
તૂટી પડતી, ષિી્ણ શિીિના કટાયેલા આગળે, 
અંદિ પ્રવેશી, જીવનના ગૌિવના રૂપને િિતી, 
અંધકાિના આક્મ્ણથી મન મારં િાિ સવીકાિતું. 

જયાિે એ િાિની શિમ, અશશ્કતની નાલેશી, સઘન થતી, 
 તયાિે એકાએક લષિલતજ પિ 

 સુવ્ણતુ રકિ્ણથી રદવસની છડી પોકાિાતી 
અને જા્ણે આકાશમાં કોઈ દૂિ પ્રસથાલપત કેંદ્રમાંથી અવાજ ઊઠતો, 

‘લમથયા, લમથયા.’ 
સવાિના પ્રસન્ પ્રકાશમાં િંુ માિી જાતને જોઈ િિેતો, 

-ષિી્ણ શિીિના દેિદુગતુના લશખિ પિ ઊભેલો વેદનાનો લવજતેા!

Silently comes the fierce night, 
batters down the sapped body’s enfeebled door–bolt, 

enters within, commences to ravish 
life’s glorious loveliness, 

till the mind, under darkness’s attack, 
acknowledges it’s beaten. 

When the shame of that defeat, 
that infirmity’s ignominy have done their worst, 

suddenly upon the horizon appears the day’s banner, 
drawn in golden rays, 

and as if from some far centre of the firmament 
arises the clamour – ‘Lies! All lies!’ 

In the morning’s serene light I see myself 
as one who has conquered suffering, 

on the tower of the exhausted body’s fortress.

27–1–1941 

આિોગય–7–1941 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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દુલનયાના એક ખૂ્ણે, બાિીની પાસે એકલો બેસીને  
જોઈ િિેતો નીલિંગે િંગાયેલું જગત, 

જ ેમાિી સાથે વાતો કિતું સનાતન ભાષામાં. 
છાયાની સાથે ગૂંથાયેલો પ્રકાશ ફેલાય છ,ે સંભળાય છ ેમને અંતિા, 

‘દૂિ નથી, િવે બિુ દૂિ નથી.’ 
સૂયાતુસતના પવતુત પાછળથી અદૃશય થાય છ ેિસતો. 
રદનાંતે ચૂપચાપ ઊભો િિંુ છુ ંિંુ સિાઈની સામે, 

દૂિ ચળક ેછ ેમંરદિનો ઘુમટ. 
તયાં સંભળાય છ ેમૃત:પ્રાય રદવસનું ગીત. 

એની બંદીશમાં ભળી જાય છ ેસવતુ, જ ેછ ેસુંદિ, 
યાલત્રકના પથ પિ જ ેસપશતુતું જીવનને, પૂ્ણતુતાના ઈશાિે. 

મને સંભળાય છ ેઅંતિા, 
‘દૂિ નથી, િવે બિુ દૂિ નથી.’

Sitting alone by the window at the world’s end, 
I see the world bathed in blue, 

Speaking to me in the language of eternity. 
Light comes meshed with shadows. 

I hear the refrain: ‘It is not far, not far away.’ 
The path disappears behind the hill of sunset. 
At the day’s end I stand silent before the inn; 

Far away glitters the temple spire– 
There sounds the song of the dying day. 
In its melodymingles all that is beautiful 

And that touches life, along the pilgrim’s path, 
With the gesture of perfection. 

I hear the refrain: 
‘It is not far, not far away.’

3 Feb. 1941: Afternoon 

આિોગય–8 

English translation by Aurobindo Bose
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સજતુનના લવશાળ ષિેત્રે, બ્હાંડમાં સજાતુતી, 

આકાશમાં સૂયતુ-તાિાની આતશબાજી. 
આવયો િતો િંુ પ્ણ અનારદ, અદૃશયમાંથી, 

એક ઝી્ણા ત્ણખા સાથે, એક સથળ, સમયના નાનકડા લબંદુ પ્રલત. 
િવે જયાિે છલે્ો અંક શરૂ થઈ ચૂકયો છ,ે 

દીવાની જયોત ઝબક ેછ ે
અને આ િમતનો માયાવી આભાસ પડછાયામાં દેખાય છ.ે 
આનંદ અને ગલાલન, નાટકીય વેશપલટા, બધું જ ઢીલું છ.ે 

યુગાંતિથી અગલ્ણત નિ, નાિીઓ તેમના લવલવધિંગી પોશાકો 
નાટ્ગૃિની બિાિ મૂકતા ગયા છ.ે 

અગલ્ણત િોલવાયેલા તાિાઓના શ્ણગાિકષિમાં 
મને દેખાય છ,ે નાટ્ગૃિનો િાજા, 

ઊભેલો એકલો, અચલ.

In creation’s vast field the play of fireworks in the skies 
with suns and stars is on a cosmic scale. 

I too came from the invisible without beginning 
with a minute fire–particle 

to a tiny spot of space and time. 
Now as I enter the last act, the lamp’s flame flickers, 

the shadows reveal the illusory nature of play. 
Joys and sorrows, dramatic disguises, 

slowly become slack. 
Hundreds of actors and actresses through the ages 

have left their many–coloured costumes 
outside the door of the theatre. 

I look and see 
in the greenroom of hundreds of extinguished stars 

the king of the theatre standing still, alone.

3–2–1941 

આિોગય–9–1941 

English translation bt Ketaki Kushari Dyson.
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ફુિસદના સમયે, શાંલતથી વિેતા સમયના પ્રવાિે, 
મારં મન વળતું આકાશે. 

એનો ખાલી અવકાશ પાિ કિતાં છાયાલચત્ર દોિાતું માિી આંખે. 
અતીતના યુગાંતિનું અને લવજયના લવશ્વાસથી ધસમસતી અનેક પ્રજાનું. 
સામ્ાજયના લોભે પઠા્ણ આવયા. લવજયપતાકા ફિકાવતા મોગલ આવયા. 

તેમના લવજયિથના પૈડાથી આકાશે ઊડતા ધૂળના જાળા. 
િંુ જોઉં છુ ંઆકાશે - નથી કોઈ લનશાની તેમની આજ.ે 

યુગયુગથી સૂયયોદયે ને સૂયાતુસતે, આસમાની આકાશ લાલ થતું 
સવાિે ને સાંજ.ે 

પછી બીજા આવયા, લોખંડના પાટ,ે અશ્નિિથે, 
મિાન અંગ્ેજ સત્તા સથાપતા એ જ આકાશ નીચે. 

િંુ જાણં છુ ંક ેતેમના િસતા પિ પ્ણ સમય વિેતો જ િિેશે. 
અને તેમનું જગતવયાપી સામ્ાજય પ્ણ કયાંક વિી જશે, 

િંુ જાણ ંછુ ંક ેતમેના વલ્ણક સલૈનકોની કોઈ લનશાની નિીં િિે નષિત્ર પથેં. 
પ્ણ ધિતીને જોઈને મને સંભળાય છ,ે 

લવશાળ મેદાનમાં ભેગી થયેલી જનમેદનીનો કોલાિલ. 
સામાન્ય મા્ણસો, જુદા જુદા વૃંદમાં દોિાતા જુદા જુદા િસતે, 

મા્ણસની સિજ જરૂરિયાતોથી, યુગયુગથી, જીવનમાં અને મિ્ણમાં,  
માિતા તે િલેસા, સંભાળતા સુકાન, િોપતા તે બીજ ખેતિમાં, 

કાપતા તે મોલ પાકલેો. 
કામ કિતા તે નગિમાં ને ખેતિમાં 

સામ્ાજયના ચંદિવા ઊતિતા, યુદ્ધના નગાિા બંધ થતા, 
લવજય સતંભ પોતાના શબદોનો અથતુ ભૂલી જતા, 

યુદ્ધઘેલી આંખો અને લોરિયાળ િલથયાિો, િિી જતા માત્ર બાળવાતાતુમાં 
અને તેમના દૂષ્ણો ઘૂંઘટમાં. 

પ્ણ લોકો કામ કિતા - અિીં અને બીજા પ્રદેશમાં

(આગળ)

Lazily afloat on time’s stream, 
my mind turns to the sky. 

As I cross its empty expanses 
shadowy pictures form in my eyes 
of the many ages of the long past 

and the many peoples that have hurtled forward, 
confident of victory. 

The Pathans came, greedy for empire; 
And the Moghuls, brandishing victory–banners, 

the wheels of their conquering chariots 
raising webs of dust. 

I look at the sky – no sign of them now today: 
Through the ages the light of sunrise and sunset 

continues to redden the sky’s pure blue 
at dawn and dusk. 
Then others came, 

along tracks of iron in fire–breathing vehicles – 
the mighty British, 

scattering their power beneath the same sky. 
I know that time will flow along their road too, 

float off somewhere 
the land–encircling web of their empire. 

I know their merchandise–bearing soldiers 
will not make the slightest impression 

on planetary paths. 
But the earth when I look at it makes me aware 

of the hubbub of a huge concourse of ordinary people 
led along many paths and in various groups 

by man’s common urges, 
from age to age, through life and death. 

They go on pulling at oars, guiding the rudder, 
sowing seeds in the fields. 

Cutting ripe paddy. 
They work – in cities and in fields. 

Imperial canopies collapse, battle–drums stop,

(continued)
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બંગાળ, લબિાિ, ઓરિસસા - નદી અને સાગિના રકનાિે, 
પંજાબ, મુંબાઈ, ગુજિાત. 

રદવસ અને િાતે વ્ણેલા ગડગડાટ અને ગજતુનાથી ભિાતું તેમનું જીવન. 

જીવનનો ઘેિો તાલ તેની વેદના અને આનંદ સાથે, 
અંધકાિ અને પ્રકાશ સાથે,  

સંભળાતો શતશત સામ્ાજયોના અવશેષોમાં, 
જયાં પ્રજા કામ કિે છ.ે

victory–pillars, like idiots, 
forget what their own words mean; 

Battle–crazed eyes and blood–smeared weapons 
live only in children’s stories, their menace veiled. 

But people work – here and in other regions, 
Bengal, Bihar, Orissa, 
by rivers and shores, 

Punjab, Bombay, Gujarat – 
filling the passage of their lives 

with a rumbling and thundering 
woven by day and night – 

the sonorous rhythm of life’s liturgy 
in all its pain and elation, gloom and light. 

Over the ruins of hundreds of empires, the people work.

આિોગય–10–1941 

English translation by William Radice.



146 147

મારં મન ખુલ્ું િતું. 
એકાએક એને વીંધયું વેદનાના તીિે. 

એના પ્રઘાતે મુકત થઈ માિામાં છૂપાયેલી શશ્કત. 
ષિ્ણમાત્રમાં થયું અવતિ્ણ લવજયગાનનું. 

વીંધીને ઘેિા વાદળ, ફેલાતો માિા મનમાં, આનંદસભિ પ્રકાશ. 
અદૃશય થતી માિા રગ્ણ ખંડની અવિેલના. 

જગત માટ ેલબછાવેલા ગાલીચા પિ મળતું મને મારં સથાન,  
આનંદના સામ્ાજયમાં થતો આસવાદ માિા મનને પિમ આનંદનો  
અને બંધનમુકત માનવના સામ્ાજયમાં મળી જતું એને એનું ઘિ. 

અને મનને ઈજા કિતા અને થકવતા દુ:ખના પડછાયા, 
તયાં અદૃશય થતા.

My mind was wide open, 
When suddenly the dart of pain pierced it. 

At the shock, 
The strength that lay hidden in me was released. 

In a moment the song of victory descended, 
And piercing the dark clouds 

Spread the joyous light into my heart. 
The humiliation of my sick–room vanished; 

On the carpet spread out for the world, 
I found my place In the world of Bliss. 

My mind tasted Joy supreme, 
And with gladness 

Found her home in the realm 
Where man is freed from bondage. 

There all shadows disappear– 
The shadows of sorrow that wound 
And bring weariness to the heart.

14 Feb. 1941: Noon 

આિોગય–12 

English translation by Aurobindo Bose
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માિા યૌવનમાં આવયો િતો પ્રેમ 
એક ગજતુતા જલિાલશની જમે. 

આવયો િતો એ દૂિ, દૂિના લશખિ પિથી  
અને લાવયો િતો એક અટકચાળું શ્સમત. 

એને અવિોધતા પથથિોની ઉપિ થઈને વિેતો િતો. 
તે જ્ાતની વચચે લઈ આવયો િતો, 

અભૂતપૂવતુ, િિસયમય અજ્ાતની ભાષા. 
સથાવિ, સીલમત અને િોજીંદા જીવનમાં લઈ આવયો િતો 

તે લવપલવનો ધસમસતો પ્રવાિ. 
શાંલતની મૃદુ સાંતવના સાથે આજ ેએ જ પ્રેમ છૂપાયો છ ેઊંડા્ણમાં, 

આખી સૃશ્ટિમાં ફેલાયેલી શાંલત છ ેતેની સાથે. 
સિજ ઐકય છ ેતેનું. 

એનો પ્રકાશ છ ેતાિાના પ્રકાશમાં, 
એનું સૌંદયતુ છ ેવનશીને વંદનાથી શ્ણગાિતા ફૂલોમાં.

Love came to me in my youth 
Like the babbling gladness of a waterfall. 

It came from the distant peaks 
With a frown and a laugh; 

It overflowed the rocks that barred its way: 
In the midst of the Known 

It brings the language of the Unknown, 
Of the never–thought–of, 

The mysterious; 
Around all that is fixed, limited, and of everyday, 

It brings its turbulent current of revolt. 
Today that love, 

With the tender solace of Silence, 
Lies concealed in the depths; 

It unites effortlessly 
With the Peace that pervades the entire universe. 

Its light is in the light of the stars, 
Its loveliness in the flowers that deck the forest 

With worship.

30 Jan. 1941: Noon 

આિોગય–13 

English translation by Aurobindo Bose
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શુભ-અશુભના પ્રખયાત સાગિને પાિ કિી, જીવનની સાંજ,ે  
આવયો છુ ંિંુ માિા લવદાયના ઘાટ પિ. 
અખૂટ શદ્ધા િાખી છ ેમેં માિી કાયામાં. 

ઊંમિની સાથે એ પ્ણ પોતાને િસે છ ેઅને માિી િકુમતને અવગ્ણે છ.ે 
જઓે િાતરદવસ ધયાન િાખે છ,ે મને આવી નામોશીથી બચાવે છ ે 

અને રદવસની અંલતમ તૈયાિી વખતે માિી સાથે ઊભા છ,ે 
તેઓ ભલે નામ લવનાના િોય, પ્ણ માિા અંતિમાં લબિાજ ેછ.ે 

જીવનનું આખિી સદભાગય તેમને આભાિી છ.ે 
તેઓ જ ભૂલાવે છ ેમાિા નાજુક શિીિનો પિાજય. 

ખયાલત અને કીલતતુ િોય છ ેમિાન અને શશ્કતશાળી માટ ે 
પ્ણ શેષ્ઠ ઉપિાિ મળે છ ેઅશકતને, એના સાષિી છ ેતેઓ. 

ખયાલતને માટ ેકિવી પડ ેછ ેજીવનભિ તપસયા, ષિ્ણભિની લનિાંત લવના. 
પ્ણ મળતું જનેે પ્રેમનું સમપતુ્ણ, તેના પિ મિોિ છ ેઅનંતની,

Crossing the sea of good and evil fame, 
In life’s evening I have arrived at the landing–stage 

For my departure. 
I kept boundless faith in this body. 

Now with age it laughs at itself 
And denies me control over it. 

Those who keep watch night and day, 
To protect me from such indignity, 

And stand by me, at the day’s last preparation– 
They are in my heart, though nameless they abide. 

They have brought me life’s last good fortune, 
And make me forget the frail body’s defeat. 

They stand witness 
That fame and glory are for the great and the strong, 

While the best gift remains for the weak. 
Fame demands hard tribute from life 

And allows no respite; 
But the need that draws to itself the offering of love 

Bears the stamp of infinity.

9 Jan. 1941: morning 

આિોગય–15 

English translation by Aurobindo Bose
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રદવસોના રદવસો, ચૂપચાપ બેઠો બેઠો િંુ લવચારં છુ ંક ે 
માિા વયય અને બચત પછી  

લજદંગીની ભેટમાંથી માિી પાસે બાકી શું િહ્ું? 
મેં ઊતાવળમાં ખચયુાં ઘણં છ,ે 

પ્ણ મને મારં વળતિ મળ્ું છ?ે 
મેં મારં દેવું ચૂકવયું છ?ે 

માિી અંલતમ મુસાફિી માટ ેભાથું િાખયું છ?ે 
કોઈ માિી પાસે આવયા છ,ે કોઈ દૂિસુદૂિ ચાલયા ગયા છ.ે 

માિી કઈ બંદીશમાં તેમની છાપ દેખાય છ?ે 
કોઈકને માટ ેિંુ મૂખતુ, દ્રશ્ટિિીન િતો. 

તેમના લવદાયના પગલા મને સંભળાઈ િહ્ા છ ે
કદાચ તે અજા્ણતા, ચૂપચાપ ચાલયા ગયા  
અને મને લન:શબદ માફી આપતા ગયા. 

માિા ગયા પછી પ્ણ માિી ભૂલોથી કોઈકને ખોટુ ંલાગશે? 
માિ જીવનના થીગડામાંથી ઘ્ણા દોિા તૂટી ગયા છ ે 

પ્ણ તેને સાંધવાનો સમય નથી. 
અંત સુધી માિા જીવનનો આધાિ પ્રેમ જ િહ્ો છ ે 
છતાં યે માિી અવગ્ણનાથી કોઈને ઈજા થઈ િોય  

તો મૃતયુના સપશતુથી તેની વેદના િળવી થાય  
એવો લવચાિ મને વાિંવાિ આવે છ.ે

Day after day I sit silently, 
Wondering what of life’s gift remain to me 

After all my saving and waste. 
I spent so much in haste, 

Have I received my due, given what I owed, 
Kept some provision for the final road? 

Some came near me, others went to far places; 
Which of my melodies bears their traces? 

To some I was unwittingly blind; 
Their departing steps sound vainly in my mind. 

Perhaps these unknowns went away unheard 
But pardoned me without a word. 

If I have made mistakes, will some be sore, 
Aggrieved, even when I am no more? 

Many threads have snapped in my life’s patchwork 
But there is no more time to repair any break. 

In the love that has sustained my life to its end, 
If any disrespect of mine has made a wound, 

May death’s touch heal its pain – 
On this thought I dwell again and again.

આિોગય–16–1941 

English translation by Krishna Dutta and Andrew 

Robinson
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ધીિેથી વિેતો જીવનનો પ્રવાિ, માિી રગ્ણ શયયાની પાસેથી. 
શેવાળમાંથી ઘડતો િંુ નાના, સુંદિ આકાિ. 

નથી એ અમૂલય, 
પ્ણ છ ેએમાં જીવનનો અ્ણસાિ - 

ભલે ખાસ નથી એનું મૂલય.

By my sick. bed 
Sluggishly flows the stream of life. 

With weeds I create little shapes of beauty. 
They have no great value: 

And yet some recognition of life cleaves to them, 
Though slight their value.

23 Jan. 1941: morning 

આિોગય–24 

English translation by Aurobindo Bose
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માનવમનના લવસતાિે વ્ણબોલી વા્ણી 
નષિત્રની જમે અવકાશે લવચિતી, 
માિી અંતિસીમા સાથે અફળાતી, 

લઈને આકાિ પ્રગટતી 
ને માિા સવાધયાયે ચકિાતી.

The unuttered words in the vast mind of Man 
Wander through space like nebulae. 

Striking against the boundary of my mind, 
They condense, take form, 

And revolve round my study.

3 Dec. 194o: Morning 

આિોગય–25 

English translation by Aurobindo Bose
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આ જીવનમાં મેળવયા છ ેસુંદિના મધુિ આશીવાતુદ,  

ને માનવીની પ્રીલતમાં મા્ણતો તેનો સુધામય આસવાદ. 
 દુ:સિ દુ:ખના રદને 

દશતુન અષિત, અપિાલજત આતમાના મને.  
આવતા મૃતયુની છાયાનો જ ેરદવસે થતો અનુભવ, 

તે રદવસે ભયને િાથે ન થતો દુબતુળ પિાભવ.  
 મિાન માનવીના સપશતુથી નથી િંુ વંલચત,  

તેની અમૃતમય વા્ણી કિી છ ેઅંતિે સંલચત.  
જીવનલવધાતાનું જ ેદાલષિણય પામયો છુ ંજીવને, 

તેની સમિ્ણલલલપ િાખી છ ેકૃતજ્ મને.

In this life, I have been blessed by the Beautiful 
and I have tasted the nectar of the same 

in the love of man. 
On a day of unbearable pain, 

I have known the invincible and unconquerable soul. 
Even when I have experienced 

the shadow of impending death, 
I have not been defeated by fear. 

I have not been deprived by the touch of the Great 
and I have accumulated and stored 

His nectar–like words of wisdom in my heart. 
In this life, whatever grace I have received 

from the navigator of life, 
I have put it in the script of memory with a grateful heart.

28.1.1941 

આિોગય–29 

English version by Shailesh Parekh
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-122-

િવે મને લાગે છ ેક ેલવદાયનો સમય પાસે જ છ.ે 
શાંત સાંધયપ્રકાશને લવદાયના સમય પિ છવાઈ જવા દો. 

સમયને શાંત નીિવ િિેવા દો. 
શોકસભાના ગંભીિ દેખાવને ગમગીનીનો આભાસ ન સજતુવા દો. 

લવદાયના દ્ાિે વનિાજીને ધિતીનો શાંલતમંત્ર ભ્ણવા દો. 
સપ્તલષતુના કર્ણામય પ્રકાશમાં  

િાલત્રના શબદિીન આલશષ વિસવા દો.

Poems 
–122– 

Momently I feel the time comes near for me to leave. 
With quiet sunset glow screen the parting day. 

Let the time be peaceful, let it be silent. 
Let not any pomp of memorial meeting 

create sorrow’s trance. 
May the forest trees at the gate of departure 

raise the earth’s chant of peace 
in the dumb cluster of foliage. 

May the night’s wordless blessings descend, 
and the seven stars’ gracious light.

આિોગય–31–1941 

English translation by Dr. Amiya Chakravarty.
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પ્રકાશના િાદતુમાં છૂપાયેલો આનંદ સપશતુતો મન ે
અને જાણં છુ ંિંુ ક ેઐકય એનું માિા આતમા સાથે. 
પ્રકાશના સ્ોતમાંથી વિેતી ચેતનાના પલવત્ર પા્ણી 

ભીનો કિતા મને અને મળતી મને માિા ભાગની અમિવા્ણી. 
આ વૈલવધયપૂ્ણતુ ધિતી પિ લમલન મારં સવયોત્તમ સંગ 
અને પૂ્ણાતુનંદના પથ પિ પ્રવેશતું મારં અંગ, અંગ.

I know the joy that, hidden in the heart of light 
Touches me, 

Is one with my own soul. 
I have been anointed in the holy waters 

Of Consciousness, 
That flow from the font of light, 

And have my share of immortality. 
In this multitudinous earth 

I can be united with the Supreme Me 
And enter the paths of Bliss.

આિોગય–32 

English translation by Aurobindo Bose
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ઓગળવા દો આ અશ્સતતવનો પાલવ. 
વીંધીને ધુંધળું ધુમમસ, ચેતનાના શ્વેત તેજમાં, 

દેખાવા દો સતયનું અમિ સવરૂપ. 
જનમેદનીની વચચે, સનાતન માનવના િાદતુમાંથી  

એક રકિ્ણને પ્રગટવા દો માિી ચેતનામાં. 
આ જગતના કોલાિલની પાિ, 

મૌનના સામ્ાજયમાં પ્રવતતુતી શાંલતની થાય મને ઝાંખી, 
લવદાય લેતા પિેલાં. 

જગતના લમથયા આદશયોવાળી  
જીવનની અથતુિીન આંટીઘૂંટીને બાજુએ મૂકી, 

એનો સાચો અથતુ જોઉં િંુ માિી આંખે, 
લજદંગીની સિિદને પાિ કિતાં પિેલાં.

Let the veil of self dissolve! 
Piercing the haze, let the white lustre of Consciousness 

Reveal Truth’s imperishable form 
In the midst of all men 

Let a ray from the heart of Eternal Man 
Radiate into my consciousness. 

The Peace that reigns in the region of Silence, 
Above the turmoil of this world– 

May I see it before I go! 
The tangled complexities of life That have no meaning, 

And carry with them false values of this world– 
May I brush them all aside 

And before passing the borderline of life, 
May her true meaning be revealed 

To my eyes.

about 25 Jan. 1941 

આિોગય–33 

English translation by Aurobindo Bose
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મને યાદ છ ે
ક ેમેં માિા જન્મરદનના પાત્રમાં  

ઘ્ણી યાત્રાનું પલવત્ર પા્ણી ભેગું કયુાં છ.ે 
એક વખત િંુ ચીન ગયો િતો. 
જમેને િંુ મળ્ો પ્ણ ન િતો,  

તેમ્ણે મને પોતાનો ગ્ણીને માિે કપાળે મૈત્રીનું લતલક કયુાં િતું. 
માિા અજા્ણતાં જ અચાનક અજનબીનું અચકન ઊતિી ગયું િતું  

અને માનવના શાશ્વત અંતિતમના દશતુન થયા  
અને અભૂતપૂવતુ, આનંદમય સંબંધનું પ્રલતષ્ઠાન થયું. 

ચીની પોશાકમાં મેં ચીની નામ ધાિ્ણ કયુાં. 
િંુ મનમાં જા્ણતો િતો  

ક ેજયાં મને લમત્રો મળતા તયાં માિો નવો અવતાિ થતો. 
એ જ જીવનનું આચિયતુ! 

પિદેશની ધિતીમાં અજાણયા ફૂલ ખીલતા, 
એમનું નામ લવદેશી અને માતૃભૂલમ પ્ણ, 
 છતાં આતમાના આનંદમય િાજયમાં 
 તેમની મૈત્રીનું મુકત સવાગત છ.ે

Poems 
–123–

In the vessel of my birthdays 
sacred waters from many pilgrimages have I gathered, 

this I remember. 
Once I went to the land of China, 

those whom I had not met put the mark of friendship 
on my forehead, calling me their own. 

The garb of a stranger slipped from me unknowing, 
the inner man appeared who is eternal 

revealing a joyous relationship unforeseen. 
A Chinese name I took, dressed in Chinese clothes. 

This I knew in my mind 
wherever I find my friend there I am born anew, 

Life’s wonder he brings. 
In the foreign fields blossom flowers unknown, 

foreign is their name, a foreign soil is their motherland, 
yet in soul’s joyful realm 

their kinship finds unbarred welcome.

જન્મરદને–3–1941 

English translation by Dr. Amiya Chakravarty.
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ફિી એકવાિ ઉતસવનો રદવસ આવયો. 
વસંતના માનમાં, કલવના ઝરૂખેથી,  

ડાળીએ ભિી દીધી નવા જન્મરદનની થાળી. 
એક બંધ રૂમમાં િંુ તો દૂિનો દૂિ િિંુ છુ ં

આ વષષે વયથતુ છ ેપલાશનું લનમંત્ર્ણ. 
માિે વસંતબિાિ િાગ ગાવો છ ે

પ્ણ આવનાિ લવયોગના લવચાિોથી મારં મન ઘેિાય છ.ે 
િંુ જાણં છુ ંક ેમાિો જન્મરદન 

 થોડા જ સમયમાં બીજા સામાન્ય રદવસો સાથે ભળી જશે  
અને સમયની ઘટમાળમાં ખોવાઈ જશે. 

આ ગમગીની  પુષપસભિ છાયાની નાજુકતામાં નિીં ફેલાય. 
યાદોની વેદના વનિાજીની ધૂનમાં નિીં સંભળાય. 

િસતે જતા, લવદાયની વેદનાને અવગ્ણી, દયાિીન આનંદ  
આ ઉતસવની વાંસળી વગાડશે.

Poems 
–124–

Once again returns the day of festival, 
with spring’s lavish honour 

the branches at the poet’s balcony 
fill the basket of a new birthday. 

In a closed room I remain at a distance futile, 
this year, is the invitation of the flowering palash. 

In vasant–bahar I want to sing, 
but the dream of impending separation 

gathers in my mind. 
My birthday, I know, 

will soon merge with one unvarying day, 
and be lost in the markless sequence of Time. 
This melancholy does not fill with tenderness 

the shadow of flowering avenues, 
memory’s pain does not sound 

in the murmur and hum of the forest. 
Unmerciful joy will play on this festive flute 

brushing aside, on the road, the pain of parting.

જન્મરદને–4–1941 

English translation by Dr. Amiya Chakravarty.
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એંશી વષષે િંુ આચિયતુથી લવચારં છુ,ં 
જમે અબજો તાિાના અશ્નિિાલશમાંથી વિેતો પ્રકાશનો પ્રવાિ  

ભિી દે છ ેઅથતુિીન અવકાશને,  
તેમ જ સજતુકના યજ્ની જવાળામાં એકાએક થતા ભડકામાંથી  

િંુ ઊગયો છુ ંિાતના અગાધ અંતિમાં,  
આવયો છુ ંિંુ એ ધિતી પિ,  

જયાં, યુગો સુધી સમુદ્રના ગભતુમાં િિેલા કાદવમાંથી લવકસયું છ ેજીવન –  
લવલવધ આકાિોમાં. 

એ અધતુપ્રકાશનો માયાછાયો પડછાયો 
આ િેવાનના જગતને યુગયુગથી આવિી લેતો. 

િજી અપૂ્ણતુ િતું સજ તુન. 

કોની આતુિ આશાથી, ઘ્ણા રદવસોના અંતે,  
આવયો માનવી જીવનના િંગમંચે.  

એક પછી એક પ્રગટ્ા દીવા, નાદને મળ્ા અથતુ નવા. 
અદભુત પ્રકાશમાં, માનવ નીિખતો એના ભાલવનો આકાિ. 
ધિતીના િંગમંચે, અંક,ે અંક,ે ધીિે, ધીિે, લવકસતી ચેતના. 

મેં પ્ણ પિેિી છ ેવેશભૂષા, આ નાટકમાં ભાગ લેવા,  
લનયલતના ઈશાિે, આ આવિ્ણને ચીિવા. 

આ જ છ ેમારં મિાનતમ આચિયતુ! 
કયા ગિન, િિસયમય િેતુથી સૂયતુ લવચિતો  

આતમાના નશ્વિ ઘિ જવેા જગતની ચોપાસ – 
આકાશ, પ્રકાશ, અવકાશ, ધિતી, લશખિ, સાગિની ચોપાસ. 

બંધાઈને આ િિસયમય તાંત્ણે, એંશી વષતુ પિેલાં િંુ આવયો આ જગતે 
અને લઈશ લવદાય, આજથી થોડા વષષે.

Reaching eighty I muse in wonder : 
As the stream of light runs down 

the fire–fall of a billion stars 
flooding the pointless void, 

So have I, 
like some sudden flash in Creation’s sacrificial fire 

risen from the night’s unfathomed heart. 
To that earth I have come 

where slime – in the ocean’s womb through long ages – has 
come to blossom into life, 

showing a multitude of forms. 
That shadow of half–light immersed in illusion 

hung, for ages, over the world of beasts – 
Creation still incomplete!’ 

At whose ardent waiting, at the end of many days, 
came man onto the stage of life! 
One by one, new lamps are lit, 
new meanings find their voice. 

Man, in wondrous light, 
beholds his future’s unique shape; 

On earth’s stage, act by act, 
awareness grows in gradual unfolding. 

I too have dressed myself to play within that play–obeying a 
call from Fate 

to work at tearing this veil away. 
This is my greatest wonder! 

Bearing what deep secret aim 
rolls the sun around the world – 

mortal home of souls – 
around the sky, the light, the air, 

earth’s surface, peaks and sea! 
Wound in that mysterious thread 

I came into the world Eighty years ago. 
And a few years from now I shall depart.

21 February, I941 

જન્મરદને–5, English Translation by Aurobindo Bose
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કટેલું સીલમત છ ેમારં આ જગતનું જ્ાન? 
કટેકટેલા પ્રદેશો, નગિો, નદી, પવતુત, િ્ણ દરિયા,  

મા્ણસના ભગીિથ પ્રયાસ, કટેકટેલા પ્રા્ણી અને વૃષિો –  
આ બધાંથી િંુ અજા્ણ છુ.ં 

આ બ્હાંડમાં કટેકટેલો પ્રયતન, કટેકટેલી સામગ્ી –  

એ બધાંની વચચે માિા મનનું એક નાનકડુ ંઆસન છ.ે 
આચિયતુચરકત થઈ િંુ જોમભયાતુ, નવા, નવા પ્રવાસ વ્ણતુન વાંચું છુ.ં 

દુલનયાના િંગીન લચત્રો જયાંથી પ્ણ મળે તયાંથી ભેગા કરં છુ ં 
અને માિા મનનું દારિદ્રય ઓછુ ંકિવાનો પ્રયતન કરં છુ.ં 

િંુ તો આ જગતનો કલવ છુ.ં 
આ બધાં અવાજોનો પડઘો સંભળાવો જોઈએ માિી વાંસળીમાં  
અને છતાં યે કટેકટેલાં સૂિના સપશતુની અછત િિી જાય છ ે 

માિા રિયાઝમાં, માિી કલપના અને માિી ધૂનમાં. 
નીિવ શાંલતની ષિ્ણમાં,  

જગતના સંગીતના ઉતસવને મેં માણયો છ ેમાિા મનમાં. 
દૂિ સુદૂિના રિમાચછારદત લશખિ,  

નીિવ, સીમાિીન નીલાકાશે મોકલતા તેમનું ઈજન  
ને અશાવય ગીતો ગાતા વાિંવાિ. 

પેલો અજાણયો, એકાકી તાિો, જ ેદલષિ્ણાકાશે ચમકતો,  
તેનો અદભુત પ્રકાશ, માિી લનદ્રાિીન આંખોને સપશતુતો.

 
(આગળ)

How little I know of this world! 
How many lands, cities, capitals, how many rivers, 

mountains, deserts, seas 
and many great deeds of men, 

and how many creatures and many trees 
remain unknown to me! 

In this universe so much effort, so many provisions. 
My mind, within all this, holds but a small niche. 

Dismayed, I greedily read books of travel 
that are imbued with vigour that never wears away! 
Bright pictures of the world, wherever I find them 

I pick them up, 
trying with alms to fill my mind’s poverty. 

I am a poet of this earth. 
All its sounds, in the tunes of my flute, 

should find their echo – 
yet so many sounds are untouched, missing, 

in this practising of tunes. 
Through fancy and through imagination, 

with the concert of the world’s music 
I, in hushed moments, often filled my mind. 
Often, through the unheard song they sing, 

remote and snowy peaks, 
in that silent, boundless blue sent me their invitation. 

The unknown star that shines, solitary, 
in the Southern sky, has touched my sleepless eyes 

with wondrous light. 

(continued)
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દૂિ સુદૂિનો મિાકાય જલિાલશ, માિા મનવને ગાતો એની સૂિાવલલ મીઠી. 
આ કુદિતના સંગીતના પ્રવાિમાં ચોમેિથી કલવ િેડતા ગીતો એમના.         

બંધાયો િંુ એ સવતુ સાથે, 
સિભાગી િંુ આનંદમાં એમના, એમનો સાથ મને, 

છ ેગીતભાિતીના આલશષ મને 
ને બ્હાંડના ગાનનો આસવાદ માિા મને. 

બાહ્ જગતમાં અમાપ છ ેજ,ે માનવી અંતમુતુખ છ ેતે – 
લવકટ િાિ છ ેપિોંચવાનો તેના અંતિતમે. 
થતી માનવીના અંતિતમની ઓળખા્ણ,  
મળતો જયાિે હૃદય સાથે હૃદયનો તાલ. 

આવતા અવિોધ માિા જીવન પથને માગતુ,  
ને ન પિોંચતો િંુ તેના હૃદયને દ્ાિ. 

ખેતી ખેડૂતની, વ્ણાટ કિે વ્ણકિ ને જાળ ફેંક ેમાછીમાિ, 
લવલવધ પ્રવૃલત્ત તેમની, પથિાયેલી ચોમેિ, –  

છ ેએ જ જગત જીવનનો આધાિ. 
િંુ તો બેઠો એક ખૂ્ણે, સન્માનથી સમલપતુત ઊંચા આસને. 

કયાિેક પિોંચયો છુ ંઉંબિે, તેમના આવાસના, 
પ્ણ નથી પ્રવેશ કયયો કદી તેમના આવાસમાં. 

પ્રા્ણનું લમલન જો ન થતું પ્રા્ણ સાથે, વયથતુ છ ેઆ ગીતોનો ભાિ માથે. 
સવીકાયતુ છ ેમાિા ગીતોની અપૂ્ણતુતાનો આષિેપ મને, 

લવચયાતુ ભલે ગીતો માિા લવલવધ િાિે,  
જાણં છુ ંિંુ નથી તે સવતુવયાપી આજ.ે

(આગળ)

The mighty, flooding waterfall of the far–away, 
sent down its melody to the forest of my mind. 

From all sides, into this stream of nature’s music 
many poets have poured their song; 
with them all, this alone binds me : 

I have their company, I share their joy, 
receive the blessing of Gitabharati 

and the taste of the universe’s son . 
But Man, innately inward, is most difficult to reach, 

having no measure in the outer world; 
when heart mingles with heart, 

the inner man is known! 
I do not always find its door – 

barriers built by my way of life bar the way. 
The ploughman pIows. The weaver weaves. 

The fisherman casts his nets – 
Their labour, which is manifold, is spread out wide 

and sustains the life of the world. 
In a little corner, in the eternal exile honour bestows, 

I take a high seat in society. 
Sometimes I have set foot 

on the threshold of their quarter, 
but had not the strength to enter; 

life must be joined to life or the cargo of songs is in vain. 
Therefore I accept the charge that is brought against me 

– the incompleteness of my songs. 
I know my songs, 

though they have walked on many paths, 
have not moved everywhere.

(continued)
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સવજનસમ લમત્ર છ ેજ ેકલવ ખેડૂતનો, સમીપતિ છ ેજ ેકલવ વસુંધિાની, 
તૃષા છ ેમને તેના ગાનની. 

ગીતની મિેલફલમાં ન કિી શકતો િંુ અનુદાન જનેું, 
લેતો અન્યના ખજાનેથી અનુદાન તેનું. 

નથી ગુંગળાવવું લવશ્વને માત્ર ઈશાિાથી, િીઝવવું તેને માત્ર સાચા ગીતથી. 
આવો, અજા્ણ, પિાલજત, વાચાલવિીન અને બલધિના કલવ, 

વેદનાને તેમના હૃદયની, આપો વા્ણી. 
આ ચેતનાલવિીન, ગીતલવિીન પ્રદેશે, લતિસકાિથી શોલષત શુષક પ્રદેશે, 

વિસાવો તમારં જીવનામૃત આ આનંદિીન મરૂપ્રદેશે 
ને મુકત કિો તેમના મનમાં સૂકાયેલા લનઝતુિને. 

આપજો આસન, સિસવતીના ઉતસવે, એ એકતાિાના વાદકને. 
જ ેછ ેમૌન સુખદુ:ખે, જ ેઊભા જગતમાં નત મુખે, 

િે બડભાગી, સાંભળવા દે તેમની વા્ણી ઊભિાતી તાિા ગીતે. 
બની િિે સાથી તેનો, જથેી  સન્માલનત તે તાિા સન્માને, 

વંદના વાિંવાિ માિી તને.

That poet who is the peasant’s friend, 
who has earned his trust through word and deed, 

and who is nearer the earth – 
his singing it is I wait to hear. 

To the feast of songs 
what I cannot give I take from others’ store – 

only let that song ring true 
and not with gestures alone delude the world. 
Come, Poet, of the unknown, the inglorious, 

of the speechless and the dumb, 
give voice to the agony within their hearts! 

In this lifeless, songless land – 
where contempt has dried up everything – 

fill, with your life–giving sap that joyless desert, 
free the spring that’s buried in their hearts! 

Give those a place who play but a one–stringed harp, 
at the banquet of the Muse. 

Those who are dumb in joy, in sorrow, 
those who stand bowed before the world, 

those near and yet remote – 
let me, O gifted One, hear within your songs, their voice. 

Remain their kinsman, 
in your honour, let them find honour – 

I salute you again and again.

21 January, 1941 

જન્મરદને–10 

English Translation by Aurobindo Bose
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સજતુનની િંગભૂલમ પિ ખુલતા પડદે, ઊભીને જોતાં, એકાએક દેખાતું મને, 
સામ્ાજય, અંધકાિની પાિ –  

જયાં ડૂબયો િંુ ચેતનામાં એ મિાન અશ્સતતવની,  
અવયકત છ ેજ ે– અજ્ાત, અજા્ણ. 

આજ ેસવાિે ગુંજી િિેતા મુલનવિના શબદો માિા અંતિે, 

‘િે સૂયતુનાિાય્ણ, છાંડો આવિ્ણ, જ ેઢાંકતું તમાિા પ્રકાશને –  
જથેી તમાિા પૂ્ણતુ પ્રકાશમાં જોઈ િિંુ િંુ માિા અશ્સતતવને.’ 

એ અશ્સતતવ, જ ેયાત્રાને અંતે, ઓગાળતું એનો શ્વાસ અવકાશે  
અને જનેી કાયા મળતી ધિતીની ધૂળે, 

જ ેછદ્વેશે સતય બની, છાયો ન પાડ ેજીવનના િસતે. 
આ જગતના પટાંગ્ણમાં, આનંદમાં ને વેદનામાં,  

એકાએક ભડકતી જવાળામાં, 
નીિખયા છ ેમેં અસીમને – સીલમત ઘૂંઘટની આડમાં. 

સમજયો છુ ંિંુ – અથતુ સમાયો આ જન્મનો લન:શબદ સૌંદયતુમાં –  
અવયકત ગીતમાં. 

આ નાટકના અંતે, ધિતીના મંરદિે  
મૂકતો જઈશ િંુ માિી વંદના, માિી પ્રાથતુના,  

જનેી રકમંત નથી કાંઈ મોતને.

Standing on the threshold 
where Creation’ s drama unfolds, 

I see in sudden flashes the realm beyond darkness, 
where immersed 

I lay in consciousness of the Great Being – 
unexpressed is He, unperceived, unknown! 

In this dawn the words of the Rishis arise in my mind: 
‘Oh Sun! Remove the veil that covers your light! 

In your perfect light may I see my true self.’ 
The self that at journey’s end, 
mingles its breath with the air, 

and transforms the body to dust – 
may it not disguised as truth, 
cast a shadow on life’s path! 

In the playground of this world, 
in joy, in suffering, I have beheld in sudden flash, 

the Infinite, behind the veil of the finite. 
Have comprehended: 

The meaning of this birth lay in that Beauty ineffable, 
in that song inexpressible! 

When the drama ends, 
I shall leave behind in this earth’s temple – 

my salutation, my worship, 
whose value death cannot grasp.

23 January, 194I 

જન્મરદને–13 

English Translation by Aurobindo Bose
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ઘ્ણા વખત પિેલાં, 
જયાિે વતતુમાનના સમાચાિનો કોલાિલ ન િતો ઈલતિાસમાં, 

એ નીિવ યશગાથાના યુગમાં, 
એક જીવનથી ધબકતી સવાિે, 

નીકળ્ા િતા કટેલાક યાત્રી એક ખતિનાક િસતે, 
પોષ્ણ આપવા દૂિ સુદૂિના અજનબીના આતમાને.

તેમાંના ઘ્ણાં યે ન પિોંચયા તેમની મંલઝલે, 
ને ષિુધા, તૃષાતુિ, અશ્સથ િહ્ાં િ્ણભૂલમ લવશે 
ક ેપછી અવશેષ તેમના ધોવાયા સાગિ તિંગે. 

એ લનષફળ િસતે નથી તેમનું જીવન વયથતુ. 
એ તો એક છ ેમિાન, અંગિીન અશ્સતતવ સાથે – 

જ ેઅદૃશય િિી પોષતું સનાતન માનવને.

આજ ેઆ સવાિના પ્રકાશમાં અનુભવતો િંુ સપશતુ તેમની કરૂ્ણાનો 
ને પ્ર્ણામ િંુ તેમને માિા ધિતો.

In days long gone, 
when history was not noisy with the day’s news, 

in the age of silent fame, 
those who, on a morning that pulsed with life, 

set forth on the death–threatening way 
to give immortal food of the Atma – 

to remote strangers; 
Those who in hundreds failed to reach the goal, 

but, tortured with thirst, 
left their bones amid the desert sands, 

or whose traces the sea washed away – 
their lives, on the unattained path, 

have not been in vain. 
They have become one 

with that great and bodiless Being 
who, unseen, gives strength to the Eternal Man. 

Today, in this morning light, 
I receive the touch of their compassion, 

and I bow to them.

12, December, I94O 

જન્મરદને–17 

English Translation by Aurobindo Bose
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િંુ કલપના કરં છુ,ં 
આજ ેઅસંખય ભાષાના શબદો અચાનક બંધનમુકત થઈ ગયા છ.ે 

વયાકિ્ણના રકલ્ાના લાંબા સમયના કાિાવાસમાં, 
િોજ િોજની લશસતબદ્ધ કવાયતથી કટંાળીને  

તેમ્ણે એકાએક બળવો પોકાયયો છ.ે 
વાકયના બંધન તોડીને, કટાષિથી શા્ણપ્ણની સાંકળ તોડીને, 

 સારિતયની મયાતુદાની મશકિી કિીને, 
બુલદ્ધિીન જગતમાં મુકત વયશ્કતતવને ઝંખી િહ્ા છ.ે 

તેમના મુકત આકાિ અને અવાજ માત્ર કાન જ ઓળખી શક ેછ.ે 
તે કિી િહ્ા છ,ે ‘પૃથવીના પિેલા ઉચછ્ાસમાંથી ઉદભવેલા પવનમાંથી 

જન્મેલા અમે, 
રલધિતાલે ઊભિાતી માનવીની મનોિીન શશ્કતનું  

તેના ગળામાં પિેલું નૃતય–તે જ અમે, 
એના શૈશવના પિેલા ઉચચાિો, જગતની પિેલી કલવતા,  

અશ્સતતવના આરદ ઉદગાિ–એ પ્ણ અમે.’ 
શાવ્ણની છડી પોકાિતા,  

લગરિકદંિાથી ગજતુતા જળિાલશના સાગિીત અમે, 
જગતની જનમેદનીમાં સૃશ્ટિનો ધવલનમંત્ર લાવતા પ્ણ અમે. 

વનપ્ણયોનો ઉતસવ નાદ, ઝંઝાવાતના તાલનો નાદ,  
પ્રભાતે લનશાંતનો નાદ, 

–આ બધા નાદમાંથી મા્ણસે પકડ્ો શબદ, 
નાથયો તેને જરટલ લનયમ–સૂત્રની જાળે, જમે પળાતો સવચછદં અશ્વ, 

જથેી પિોંચતો સંદેશો દૂિ, દૂિના ભાલવ પ્રદેશે, 
પલા્ણેલા, લગામ દીધેલા, શબદ પિ સવાિ થઈ મા્ણસે સમયની ધીિી 

ઘરડયાળોને વેગવંતી કિી દીધી છ.ે

(આગળ) 

Today I imagine the words of countless languages 
to be suddenly fetterless – 

after long incarceration in the fortress of grammar, 
suddenly up in rebellion, 

maddened by stamp–stamping 
of unmitigated regimented drilling. 

They have jumped the constraint of sentence 
to seek free expression in a world of intelligence, 

snapping the chains of sense 
in sarcasm and ridicule of literary decorum. 

Liberated thus, 
their queer postures and cries appeal only to the ear. 

They say, 
‘We who were born of the gusty tuning 

of the earth’s first outbreathing came into our own 
as soon as the blood’s beat impelled 

man’s mindless vitality to break into dance in his 
throat. We swelled his infant voice 

with the babble of the world’s first poem, 
the original prattle of existence. 
We are kin to the wild torrents 
that pour from the mountains 

to announce the month of Shraban: 
we bring to human habitations Nature’s incantations –’ 

The festive sound of leaves rustling in forests, 
the sound that measures the rhythm 

of approaching tempests, 
the great night–ending sound of day–break – 

from these sound–fields man has captured words, 
curbed them like a breakneck stallion 

in complex webs of order 
to enable him to pass on his messages 

to the distant lands of the future. 
By riding words that are bridled and reined 

man has quickened the pace of time’s slow clocks:
(continued)
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તેના તકતુની ગલત ભૌલતક અવિોધોને અવગ્ણે છ,ે  

અકળ િિસયોને વીંધે છ.ે

શબદ સેનાને યુદ્ધમાં ઉતાિી, તે લલકાિે છ ેમૂખતુતાના આક્મ્ણને. 
પ્ણ કયાિેક  

તે બાલલશ કલપનાની દુલનયામાં ચોિની માફક છટકી જાય છ,ે 
અવિોધલવિીન, લનદ્રાના ઊતિતા પા્ણી પિ તે તિે છ,ે 

કોઈ પ્ણ તિતા ક ેરકનાિે પડલેા ભંગાિને 
 માિી બાંધીને છદંમાં બેસાડ ેછ.ે 

તેમાંથી મુકત લવચિતું માનસ િચતું કલાતમક સજતુન, 

જનેે નથી સૃશ્ટિના લનયમ–સૂત્રનું બંધન. 
પાતળા, ઢીલા, છૂટા, અલનયંલત્રત તાિ છ ેજનેા, 

દસ, બાિ, ભસતા, લડતા કુિકુરિયા જવેા, 
જ ેએકબીજાને ગળે પકડતા, કિડતા, ચીસાચીસ કિતા, 

કોઈ િેતુ લવના, કોઈ અથતુ લવના, કોઈ વેિની ભાવના લવના. 
તેમનું રિંસાતમક વતતુન છ ેમાત્ર દેખાવનું, તેમાં છ ેમાત્ર પોલી ગજતુના. 

માિા મનમાં િંુ આવા અથતુ લવનાના શબદોની કલપના કરં છુ,ં 
તેમના ટોળેટોળા આખો રદવસ ઘૂમતા િિે છ,ે 

જા્ણે આકાશમાંથી અક્લ લવનાના બાળગીતો ગજતુતા િોય, 

‘અગડમ, બગડમ, ઘોિાડમ,.........’

The speed of his reason has cut through material blocks, 
explored recalcitrant mysteries; 

with word–armies drawn into battle–lines 
he resists the perpetual assault of imbecility. 

But sometimes they slip like robbers 
into realms of fantasy, 

float on ebbing waters of sleep, free of barriers, 
lashing any sort of flotsam and jetsam into metre. 

From them, the free–roving mind 
fashions artistic creations of a kind 

that do not conform to an orderly universe – 
whose threads are tenuous, loose, arbitrary, 
like a dozen puppies brawling, scrambling 

at each other’s necks to no purpose or meaning: 
Each bites another – they squeal and yelp blue murder, 
but their bites and yelps carry no true import of enmity, 

their violence is bombast, empty fury. 
In my mind I imagine words thus shot of their meaning , 

hordes of them running amuck all day, 
as if in the sky 

there were nonsense nursery syllables booming – 
Horselum, bridelum, ridelum, into the fray.

જન્મરદને–20–1941 

English translation byWilliam Radice.
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–130–

સન્મુખ છ ેશાંલત પાિાવાિ, 
િંકાિો િોડી, સંભાળો સુકાન, િે ક્ણતુધાિ. 

િવે તું જ  લચિસાથી, 
લઈ લે ગોદમાં તાિી. 
અનંતના આ પ્રવાસે. 

માત્ર ધ્ુવતાિક ઝળિળે. 
મુશ્કતદાતા, આ દીઘતુ મુસાફિી, 

તેમાં બને અષિય ભાથુ ષિમા તાિી, કરૂ્ણા તાિી, 
તૂટ ેસમસત આ નશ્વિ બંધન, 

દઈ િિે લવિાટ લવશ્વ એક ગાઢ આલલંગન. 
અને થઈ િિે લનભતુય અંતિે 
પરિચય મિાન અજ્ાતનો.

Poems 
–130–

In front lies the ocean of peace. 
Launch the boat, O Captain. 

You will be the companion ever, 
Take O take him in your lap. 

The flame of the star of Dhruva 
will light the endless path. 

Donor of deliverance, your remission, your mercy 
will be wealth inexhaustible in the long journey. 

May the mortal bonds perish, 
may the vast world spread its arms, 

And may the fearless heart know 
The Great Unknown.

શેષલેખા–1 

English version by Shailesh Parekh.
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અમિ જીવનને ગળી ન જાય મોત, 
િાિુની માફક પડ ેમાત્ર એનો પડછાયો, 

એ તો નક્ી જ છ.ે 
પ્રેમના મૂલયનું કિે અવમૂલયન,  

એવો નથી કોઈ જ તસકિ છૂપાયો ધિાની છાની કદંિામા ં
એ તો નક્ી જ છ.ે 

માનતો િતો િંુ જનેે પિમ સતય, 
િતું તે છદ્વેશે પિમ અસતય – 

અશ્સતતવની આ નાલેશી નિીં સિન કિે સૃશ્ટિના લનયમો 
એ તો નક્ી જ છ.ે 

બધું જ ફિતું ચંચલની અલવિત ગલતથી – 
લનયમ આ જ છ ેસમયનો. 

અચલનું અંલતમ સવરૂપ નથી મોત  
એ તો નક્ી જ છ.ે 

માિી જાતે કહ્ું, ‘જગત છ.ે’ 
એ સતયની સાલબતી છ ેમાિામાં િિેલું પિમ સતય – 

એ તો નક્ી જ છ.ે

Death cannot swallow life, which is immortal; 
It only casts its shadow like Rahu 

This I know for certain. 
There is no plunderer 

Hiding in the secret caves of the Universe 
Who can defraud love of its value– 

This I know for certain. 
What was the ultimate Truth for me, 

Was nothing but a disguise 
In which the ultimate Falsehood hid itself– 

This disgrace of Existence 
The law of the Universe could never bear, 

This I know for certain. 
Everything is driven 

By the ceaseless movement of change– 
This is but the law of Time. 

That death is not 
The ultimate expression of the changeless– 

This I know for certain. 
The self said: ‘The world is!’ 

That truth is verified 
By the supreme truth of the ‘I’ within me– 

This I know for certain.

7 May 1940 

શેષલેખા–2 

English Translation by Aurobindo Bose
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અિે પંખી, વાિે ઘડી ભૂલે તું શાને તાિાં ગીત? 
શાને નથી સંભળાતો તાિો કલશોિ? 
તાિા ગીત લવના વયથતુ છ ેઆ સવાિ, 

એની નથી તને ખબિ? 
વિેલી સવાિના પિેલા રકિ્ણ સપશતુતા જયાિે વૃષિને, 

છડેાતી તાિી બંદીશ પ્ણતુકપંને. 
એની નથી ખબિ તને? 

એનો પાલવ ફેલાવી, માિી સેજ પાસે બેઠી, જાગૃલતની દેવી. 
તને ખબિ નથી એની? 

વંલચત ન િાખ એને તાિા ગીતથી. 
તારં પ્રભાત સંગીત દેતું નવજીવનનો સંદેશ, દુઃખની િાલત્રના શમ્ણાને. 

એની ખબિ નથી તને?

O bird, from time to time why do you forget your song? 
Why do you not send out your call? 

Without your songs the morning is profitless– 
Do you not know that? 

The first rays of early dawn touch the trees, 
In the trembling of the leaves your melody awakes; 

You are a friend of the morning light ––– 
Do you not know that? 

The goddess of Awakening is sitting 
With robe trailed loose beside my bed– 

Do you not know that? 
Do not deprive her of your songs. 
Into the dreams of Sorrow’s night 

Your morning hymns bring the message of new Life– 
Do you not know that?

11 Feb. 194 1 : Afternoon: 

શેષલેખા–3 

English Translation by Aurobindo Bose
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આ એકાકી બપોિે સૂયતુ તપતો. 
આ ખાલી ખુિશીને જોતાં આશ્વાસનનો અ્ણસાિ પ્ણ ન મળતો. 

લનિાશાના શબદોથી એનું િૈયું ભિાઈ આવતુ ં
ને આંસુમાં તે ઊભિાતું. 

ખાલીપાનો અવાજ કરૂ્ણાથી છલકાતો 
ને તેનો ગૂઢ અથતુ પ્ણ ન સમજાતો. 

જા્ણે ઉદાસ આંખે એના માલલકને શોધતી કૂતિાની નજિ, 
અંધ વયથા ને િડતા હૃદયથી સભિ, 

ન જા્ણતી, શું થયું ક ેકમે, 
ચકળવકળ આંખે શોધતી ચોમેિ. 

એની વેદનાથી પ્ણ વધુ જલદ અને નાજુક લાગતો ખુિશીનો અવાજ 
અને એના ખાલીપાની મૂક વેદના –  

જ ેિેલાતી પ્રીતમ લવનાના આખા ય ખંડમાં.

Poems 
–125–

The sunlight blazes hot, this lonely mid–day. 
At the empty chair I glance, 

no trace of consolation is there. 
Filling its heart 

words of despair seem to rise in lament, 
the voice of emptiness laden with compassion 

whose inmost meaning cannot be grasped. 
Like a dog looking with sad eyes for his lost master, 

his heart wailing with a blind sorrow, 
not knowing what happened and why, 

seeking everywhere with unavailing eyes: 
More tender and sore even than his pain 

seems the voice of the chair, 
its dumb pain of emptiness 

pervading the room bereft of the dear one.

26.3.1941

શષેલેખા–4 
    English translation by Dr. Amiya Chakravarty.
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એકવાિ ફિી, માિે શોધવી છ ેપેલી ખુિશી, 
જનેા ખોળા પિ પથિાયો છ ેઆશ્ેષ લવદેશી. 
અતીતના ભાગેડ ુસવપન ભેગા તયાં થતા ફિી, 

અને તેમના અસપટિ ઉદગાિો માિે માટ ેમાળો બાંધતા ફિી. 
એ સુખી સમયની યાદોથી થતી માિી જાગૃલત મીઠી, 
અને મૂક માિી વાંસળી, ફિી ગીતોથી ઊઠતી ગુંજી. 

 મધિાતની સૃશ્ટિમાં મિાન મૌનનો પગિવ સંભળાશે, 
બાિીએથી િાથ ફેલાવી, તે વસંતની સુગંધ આંતિશે. 
એ વિાલી સ્તીની વાતોનું માિા કાનમાં થશે ગુંજન, 

જ્ેણે પિદેશના પ્રેમથી પાથયુાં િતું, માિે માટ ેઆ આસન. 

નજાકત અને વંદના ભયયો તેનો સંદેશ જાગૃત િિેશે સદા, 
તે સ્તી, જનેી આંખો િતી વાચાળ, પ્ણ ન જા્ણી જનેી ભાષા મેં કદા.

One more time, if I may, I would like to find that seat 
on the lap of which is spread a caress from a foreign land. 

Runaway dreams from the past may flock there yet 
again and with their inchoate hummings 

build a nest for me once more. 
Resurrecting the happy hours, 
it may make my waking sweet 

and to the flute that has fallen silent 
restore the melodious airs. 

At the window, arms outstretched, 
it may waylay the scents of spring 

as the great silence’s pacing is heard 
in the midnight universe. 

It will lock for ever in my ears 
the whispers of that beloved woman 

who has spread this seat for me 
with her love from a foreign land. 

It will keep for ever unsleeping that message, 
so sad, so tender, 

of that woman whose language I did not know 
but whose eyes were eloquent.

6–4–41 

શેષલેખા–5 

English translation by Ketaki Kushari Dyson.
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િવે આવતો મિામાનવ – પ્રભુના હૃદયમાં વસતો માનવ. 
આચિયતુચરકત છ ેજગત અને તૃ્ણમૂલમાં છ ેકપંન, 
સવગતુમાં શંખનાદ અને ધિ્ણી પિ દુંદુલભનાદ. 

આવી છ ેમિાનના જન્મની પલવત્ર ઘડી. 
અમાવાસયાની િાલત્રના ખુલતા દ્ાિ 
ને ઉદયલગરિ પિ લનભતુયનો નાદ 

કિતો નવજીવનના પ્રભાતનું સવાગત. 
સવગષેથી લવજયગાનનું ગજતુન, 

‘આવયો છ ેમિામાનવ.’

Now has come Man Supreme 
Man after God’s own heart! 

The world is a–tremble with wonder 
And the grass quivers. 

In heaven resounds the couch, 
On earth plays the drum of Victory– 

The sacred moment has come 
That brings the Great Birth! 

The gates guarding the moonless night have fallen 
The hill of sunrise rings with the call ‘Fear not’ 

And ushers in the dawn of a new life! 
The heavens thunder the son of Victory: 

‘Man has come!’

Apr. 1941 

શેષલેખા–6 

English translation by Aurobindo Bose
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િંુ જાણં છુ ંક ેજીવન પલવત્ર છ.ે 
અજ્ાતના સ્ોતમાંથી ઉદભવીને આ અદભુત વાસતલવકતામાં આકાિ લેવા 

કયા અદૃશય માગષે તેનું આગમન થયું,  
તે િંુ નથી જા્ણતો. 

આ સૂિજ, ભિીને એની સુવ્ણતુ સુિાિી, 
સનાન કિાવી, પરિશુદ્ધ કિતો જીવનને, દિેક સવાિે; 

આ જીવન, અવાજ આપતું રદવસને, િાતને, 
અદૃશયની પ્રાથતુના માટ ેશ્ણગાિતું ફૂલોથી મંરદિને 

અને શાંત સાંજ ેપ્રગટાવતું સાંધયદીપકને. 
જીવન, એનો પ્રથમ પ્રેમ ધિતું જગતને. 

એના સુવ્ણતુસપશષે લખલી ઊઠતા માિા સવતુ પ્રેમ – 
પ્રેમ કયયો છ ેમેં લપ્રયતમને, પુષપોને – 

એના સપશષે, સવતુ બની જતું એનું પોતાનું. 
એનું આગમન જગતમાં, એક ચોપડી સાથે, 

જનેા પાના ખાલી છ ેઆિંભે – ભિાતાં ધીિે, ધીિે, 
રદનાંતે સપટિ થતું લચત્ર અને અજ્ાતના મ્ણકા પિોવાતા. 
પછી બેધયાન કલાકાિ દોિતો અષિિ પિ કાળી લીટી – 

ને તો યે િિી જતા થોડા સુવ્ણતુ અષિિો. 
એ ચમકતા ધ્ુવતાિકની સાથે, સવગતુના આનંદે.

I know life is sacred. 
One knows not by what unseen path she has come, 

Rising from the fountain of the Unknown, 
And taken form in wondrous reality . 

Filing his golden pitcher 
The sun bathes and purifies life each morning. 

This life has given voice To the day, to the night; 
It decks with flowers the temple 
For the worship of the Unseen, 

And in silent twilight 
Kindles the lamp of evening. 

Her first love Life offered to the world. 
At her golden touch all my daily loves blossom forth– 

I have loved my beloved, 
I have loved the flowers of this world; 

Whatever she touches, She makes it her very own. 
With a book she enters the world: 

At first the pages are bare, 
Gradually they fill, 

And when the day ends 
The picture becomes clear 

And the beads of self–knowledge are strung together. 
Then the heedless artist 

Draws a black line 
Through the letters; 
But a few remain– 

Those in letters of gold. 
They shine along with the Pole–Star– 

A delight to the heavens.

25 Apr. 1941 

શેષલેખા–7 

English translation by Aurobindo Bose
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ખોવાયો છુ ંિંુ, આ જન્મરદવસમાં માિા, 
ચાિંુ છુ ંિંુ ક ેબંધુ બધા માિા, 

તેમના િાથના સપશષે, 
મૃતયુલોકના અંલતમ પ્રીલતિસે, 

લેતો જાઊં જીવનનો ચિમ પ્રસાદ, 
લેતો જાઊં મનુષયનો શેષ આશીવાતુદ. 

ખાલી છ ેઆજ ઝોળી માિી, 
દીધું છ ેબધું આપવા જવેું આપી. 

પ્રલતદાનમાં જો કાંઈ મળે – 
થોડો સનેિ, થોડી ષિમા – 
તો લઈ જાઊં તેને સાથે 

સામે પાિની નાવમાં જાઊં જયાિે, 
ભાષાિીન અંલતમ ઉતસવે.

On this birthday of mine, my self is lost. 
As I leave, I wish for the last gift of life, 

served with love of this earth, 
by the touch of the hands of loved ones. 

As I leave, I wish for final blessings of men. 
Today, my purse is empty. 

All that I could give, has been given. 
If I can get something in return – 

A little love, some remission – 
I would like to take it with me 

when I leave in a boat taking me to the other shore 
for the final wordless festival.

6.5.1941 

શેષલેખા–10 

English version by Shailesh Parekh.
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રૂપનાિાય્ણને તીિે િંુ જાગું છુ,ં ઊઠુ ંછુ.ં 
આ જગત એક સવપન નથી એ િંુ જાણં છુ.ં  

િકતિંગી શબદોમાં િંુ મારં અશ્સતતવ જોઉં છુ.ં  
વાિંવાિ થતા દુ:ખ અને વેદનાથી િંુ માિી જાતને ઓળખું છુ.ં  
સતય કઠોિ છ,ે તેની કઠોિતા છતેિતી નથી, તેને િંુ ચાિંુ છુ.ં  

આ જીવન છ ેઅંત સુધી સિન કિવાની તપસયા,  
સતયની સાચી રકમંત જીતવા,  
ને મોતમાં ઋ્ણ બધું ચૂકવવા.

Poems 
–126–

On the bank of Rup–Narain, I arise, awake; 
this world, I realise, is not a dream. 

In words writ in blood I saw my being manifest, 
my own self I knew through repeated hurts and pain. 
Hard is truth, that hardness I loved, never it deceives. 

Death–long tapasya of suffering is this life, 
to win truth’s terrible value, 

and to pay all debts in death.

શેષલેખા–11 

English translation by Dr. Amiya Chakravarty.
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તાિો જન્મરદવસ – એ તો ઉપિાિનો ઉતસવ છ.ે 
આ ઉતસવમાં વિેલી સવાિ સજતી લવલવધ િંગ, 
પુષપ અને પ્ણતુમાં િેડતું જીવન તેના ઉપિાિ સવતુ. 

તાિા નામે પ્રકૃલત જોઈ લેતી એનો ખજાનો, 
નાથ આતુિ છ ેઆપનાિ અને લેનાિના લમલન માટ ે– 

આજ ેપરિપૂ્ણતુ થાય છ ેએની ઈચછા 
અને સાનંદાચિયતુ લવશ્વકલવ આલશષ દેતો તને.

આ વષાતુભીના અષાઢના આકાશ તળે મા્ણી િિે તું એની કલવતા.

Your birthday is a festival of gifts– 
At this festival, early dawn 

Decorates herself in many colours. 
In flowers and leaves 

Life pours out its gifts with abandon. 
From time to time 

Nature tests her treasure–house – 
You have given her that chance. 

The Lord is eager to bring together 
Him who gives, and him who receives. 

Today that wish of His is fulfilled 
And in joyous wonder 

The Poet of the universe blesses you. 
In this rain–washed, clear sky of July 

You stand witness to His Poetry.

13 July 1941 : morning 

શેષલેખા–12 

English translation by Aurobindo Bose
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–127–

અશ્સતતવના નવા અવતાિે,  
પ્રશ્ન પૂછ્ો આરદ આરદતયે, 

‘તું કો્ણ છુ?ં’ 
ન કોઈ પ્રલતભાવ–લન:શબદ! 

વષયો વીતતા.  
રદવસનો અંલતમ આરદતય,  

અંલતમ પ્રશ્ન ઉચચિે,  
પશ્ચિમ સાગિતટ,ે સતબધ સાંજ,ે 

‘તું કો્ણ છુ?ં’ 
ન કોઈ પ્રલતભાવ–લન:શબદ! 

Poems 
–127–

The first day’s Sun 
asked at the new manifestation of being– 

Who are you, 
No answer came. 

Year after year went by, 
the last sun of the day 
the last question utters 

on the western sea–shore, 
in the silent evening– 

Who are you, 
He gets no answer.

શેષલેખા–13 

English translation by Dr. Amiya Chakravarty.
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દુ:ખની ઘેિી િાત આવતી માિે દ્ાિે, વાિે, વાિે. 

એનું એક માત્ર શસ્ત છ ે– 
લવપલત્તનો વેદનાગ્સત ચિેિો, ભયનો લબિામ્ણો ઈશાિો, 

છલનાનો છદ્વેશે ઘેિો. 
જયાિે, જયાિે એના આતંકના મિોિાથી િંુ છતેિાયો, 

તયાિે, તયાિે મને મળ્ો ભીષ્ણ પિાજય. 
આ િાિજીતની િમત, આ જીવનની લમથયા માયા, 

આ ડગલે ને પગલે સતાવતો ભય – 
શૈશવથી બંધાયા છ ેજીવન સાથે – 

છ ેએ વેદનાનો કટાષિ. 
મોતની કુશળ કલમે ચીતિાય છ ેઆ લવલવધિંગી વેદનાનું ચંચળ લચત્ર.

The dark night of Sorrow 
Has come again and again to my door. 

Her only weapon was– 
The troubled appearance of suffering, 

The frightened gesture of fear, 
The dark disguise of deception! 

Each time I believed in her mask of terror, 
Each time I suffered meaningless defeat! 

This play of losing and winning, 
This false magic of life, 

This terror at every step – 
Bound up with life from childhood– 

Is full of the taunts of suffering. 
The skilled hands of Death spread through darkness. 

This restless picture of many–hued terror.

29 July 1941 

શેષલેખા–14 

English translation by Aurobindo Bose
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–129–

ઓ છલનામયી, તાિો સજતુનનો િસતો તેં છૂપાવયો છ,ે 
જાતજાતની છતેિામ્ણી જાળ લબછાવીને. 

સિળ જીવનમાં તેં ખોટી માન્યતાની જાળ કુશળતાપૂવતુક લબછાવી છ.ે 
આ છતેિામ્ણીથી તેં મિાનને કલંરકત કયાતુ છ.ે 

એને માટ ેિિસયમય િાત પ્ણ નથી િિેવા દીધી. 
તાિા તાિાઓ એને જ ેિસતે દોિે છ,ે 
એ તો એના હૃદયનો સિજ િસતો છ,ે 
જ ેએના લવશ્વાસથી સદા ઝળિળે છ.ે  

ઊપિથી ભલે તે વાંકોચૂંકો લાગે પ્ણ ખિેખિતો તે સિળ જ છ,ે 
અને તે જ તેનું ગૌિવ છ.ે 
લોકો ભલે તેને વયથતુ કિે,  

પોતાના જ પ્રકાશથી ઉજજવળ અંતિતમમાં તે સતયને પામે છ.ે 
તેને કાંઈ જ છતેિી શકતું નથી  

અને તે અંલતમ પુિસકાિ પોતાના ખજાનામાં લઈ જાય છ.ે  
જ ેસિળતાથી તાિી છલનાને સિી શક ેછ,ે  

તે તાિા જ િાથે અખંડ શાંલત પામે છ.ે

Poems 
–129–

Your creation’s path 
you have covered with a varied net of wiles, 

Thou Guileful One. 
False belief’s snare you have laid 
with skilful hands in simple lives. 

With this deceit have you left a mark on Greatness; 
for him kept no secret night. 

The path that is shown to him by your star 
is the path of his own heart ever lucid, 

which his simple faith makes eternally shine. 
Crooked outside yet it is straight within, 

in this is his pride. 
Futile he is called by men. 

Truth he wins in his inner heart washed with his own 
light. Nothing can deceive him, 

the last reward he carries to his treasure–house. 
He who has easefully borne your wile 

gets from your hands the unwasting right to peace.

શેષલેખા–15 

English translation by Dr. Amiya Chakravarty.
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–45–

આ પળે, િંુ જોઉ છુ,ં તને 
બેઠલેો સવાિના સોનેિી આસને. 
તાજ તાિો ચમકતો િલવરકિ્ણે, 

તાિકો ઝૂકતા તાિે ચિ્ણે. 
જનમેદની આવતી, 
પ્ર્ણમી અને જતી. 

અને 
બેઠો કલવ, વાચાલવિીન, એક ખૂ્ણે.

Crossing 
–45–

In this moment 
I see you seated upon the morning’s golden carpet. 

The sun shines in your crown, 
the stars drop at your feet, 

the crowds come and bow to you and go, 
and the poet 

sits speechless in the corner.
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–67–

જયાિે માિા પિેલ વિેલા ગીતો માિા અંતિે ઊગયા, 
તયાિે મને લાગતું ક ેતે પ્રભાત પુષપના લમત્રો છ.ે 

જયાિે તેમને પાંખો આવી અને તે વેિાનમાં ઊડ્ા, 
તયાિે મને લાગતું ક ેતેમનામાં િાસય વેિતા મેઘની ચેતના છ.ે 

મને થતું ક ેગાંડા તોફાનની િાકલે દોડલેા માિા ગીતો 
સાંધય પ્રદેશની સીમાપાિ ખોવાઈ જશે. 

પ્ણ િવે જયાિે સાંધય પ્રકાશમાં િંુ દૂિ–સુદૂિ રકનાિો જોઈ શકુ ંછુ.ં 
તયાિે મને લાગે છ ેક,ે 

માિા ગીતોની નાવમાં િંુ તોફાની દરિયો પાિ કિી આવયો છુ.ં

Crossing 
–67–

When my first early songs woke in my heart 
I thought they were the playmates 

of the morning flowers. 
When they shook their wings 
and flew into the wilderness 

it seemed to me that they had the spirit of the summer 
which comes down 

with a sudden thunder roar to spend its all in laughter. 
I thought that they had the mad call of the storm 

to rush and lose their way beyond the sunset land. 
But now when in the evening light 

I see the blue line of the shore, 
I know my songs are the boat 

that has brought me to the harbour across the wild sea.
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–70–

જીવનના િંગમંચ પિ તારં સંગીત સાંભળ્ું છ ેમેં, 
વસંતે લખલતા નવપલ્વોમાં તારં શ્સમત િમતા ભાળ્ું છ ેમેં, 

ખેતિમાં ફૂલોની વચચે સૂતા ઘાસમાંથી તાિો ધીિો અવાજ સાંભળ્ો છ ેમેં.

માિા ઘિમાં બાળક લઈ આવયું સંદેશો તાિો આશાનો, 
ને નાિી લઈ આવી સંગીતમય તિાનો તાિા પ્રેમનો.

િવે સાગિતટ ેપ્રતીષિા કિતો અનુભવવાની તને મોતમાં 
અને શોધવાની જીવનના પુનિાવતતુનને િાલત્રના તાિાના ગીતમાં.

Crossing 
–70–

I have seen thee play thy music in life’s dancing hall; 
in the sudden leaf–burst of spring 
thy laughter has come to greet me; 

and lying among field flowers 
I have heard in the grass thy whisper.

The child has brought to my house the message of thy hope, 
and the woman the music of thy love.

Now I am waiting on the seashore to feel thee in death, 
to find life’s refrain back again in the star songs of the night.
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–74–

તાિે માટ ેગીત ગાઈને પૂજા માિે કિવાની છ.ે 

માિા ગીતોમાં 
અવાજ છ ેતાિા વાસંતી પુષપોનો, 

તાલ છ ેતાિા પવનમાં બોલતા પાનનો. 
મેં ગાયું છ,ે 

તાિી સતબધ િાત્રે અને તાિી સવાિની શાંલતમાં. 
માિી બંદીશોમાં 

છ ેઉન્માદ વષયોની પિેલી િેલીનો, 
છ ેઆનંદ શિદે પાકયા મોલનો. 

માિા નાથ, 
જયાિે તમે માિા હૃદયમાંથી માિે ઘિે આવો, 

તયાિે મારં ગીત અટક ેનિીં તે જોજો, 
તેને તમાિા સવાગતમાં ફૂલની જમે ખીલવા દેજો.

Crossing 
–74–

It has fallen upon me, the service of thy singer. 
In my songs I have voiced thy spring flowers, 

and given rhythm to thy rustling leaves. 
I have sung into the hush of thy night 

and peace of thy morning. 
The thrill of the first summer rains 

has passed into my tunes, 
and the waving of the autumn harvest. 

Let not my song cease at last, 
my Master, 

when thou breakest my heart to come into my house, 
but let it burst into thy welcome.


