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‘જીવતી છત ાં મએૂલી’ - રવીન્દ્રન થ ટ ગોરની વ ત ાનો આસ્વ દ 
 ડૉ. વર્ ા એલ. પ્રજાપતત 

ગજુરાતી વિભાગ, એસ.એલ.ય.ુ કોલેજ, એલલસબ્રીજ, અમદાિાદ. મો. ૯૮૨૫૦૨૮૧૩૧ 
 બગંાળી સાહિત્યકારોમા ં રિીન્દ્રનાથ 
ટાગોરનુ ંસર્જક તરીકેનુ ંસ્થાન ખબુ વિવિષ્ટ રહ્ુ ં
છે. મખુ્યત્િે તેઓ માનિ તરીકે િધારે 
મિાસ્થાન પ્રાપ્ત કરે તેવુ ં વ્યક્તતત્િ ધરાિનાર 
કવિ-લેખક છે. પરંત,ુ તેમની બહુમખુી 
પ્રવતભામા ં તમેની િાતાાકળા, કવિત્િ, 
નિલકથાકાર, વનબધં િગરેે સાહિત્ય સાહિત્ય 
તેમની િબ્દસાધનાની પ્રતીવત કરાિે તેિા છે. 
સાહિત્યના વિવિધ સ્િરૂપમા ંઉંડા ઉતરવુ ંતેમને 
રુચયુ ંછે. પછી તે સર્જન િોય કે વિિેચન, કારણ 
કે તેઓ જીિનપ્રેમી સર્જક છે. સર્જનમા ંતમેની 
િાસ્તવિક દૃષ્ષ્ટ સૌંદયામયી નીિડી છે. તેમની 
પ્રવવૃિઓ અસલમા ં તેમનુ ં કમાયોગનુ ં પરીણામ 
છે. તેમને નાનામા ંનાના માણસમા ંરસ પડે છે. 
એ જ સૌથી મોટી િાત છે. કારણ કે, તેઓ મળેૂ 
માનિતાિાદી વ્યક્તત - સર્જક છે. તેઓ િર 
પ્રકારથી વિચારનારા ઉિમ તત્િલચિંતક પણ છે. 
સ્ત્રીઓની પીડા-સિંેદનાની િાત િોય કે 
બગંાળના મધ્યમિગાના કુટંુબોની િાત િોય, ત ે
િાસ્તવિક રીતે જીિનને, માનિને સાહિત્યમા ં
િણાિી િકે છે. ને એટલ ેતેમને સફળતા પછી 
મળતી પ્રિસંામા ંએમન ેરસ નથી. તેમનો ધ્યેય 
છે જીિનને કેિી રીતે જુદી જુદી પ્રવવૃિઓમા ં
ખચી િકાય. તેમની ઘણી િાતાાઓમા ં
સ્ત્રીજીિનની ક્સ્થવત, પીડા, મધ્યમિગા, 
ગરીબિગા, અસમાનતા, અન્દ્યાયની િાતો આિ ે
છે. ત ેજીિનની તમામ ઘટના, સત્યન ેસ્િીકારે 
છે. તેઓ જીિનને ગઢૂ રીતે સમજે છે. તેમની 

આંખોમા ં માણસમાત્ર માટે સિાનભુવૂત અને 
કરૂણા છે. સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા રિીન્દ્રનાથની 
િાતાાઓને જુદી જુદી ભાષાઓમા ં અનિુાદીત 
કરિાનો ઉપક્રમ સેવ્યો છે. તેમાથંી અનિુાદકશ્રી 
બચભુાઈ શતુલએ ગજુરાતીમા ં રિીન્દ્રનાથ 
ટાગોરની ૨૧ ટૂંકીિાતાાઓને ‘રવિ-રક્મમ’ 
િીષાકથી ભાગ-૧ અને ૨ મા ંઅનિુાદ કયો છે. 
પ્રથમ ભાગમા ં ટાગોરની નોંધપાત્ર િાતાાઓ 
જેિી કે, ‘પોસ્ટમાસ્તર’, ‘એક રાતે’, ‘જીિતી 
છતા ંમએૂલી’, ‘કાબલુીિાલા’, ‘સજા’, ‘સમાપ્પ્ત’, 
‘િાદળી અને તડકો’, ‘તલક છાયંો’, 
‘માઝમરાતે’ (મધરાતે), ‘દાદાજી’, ‘ક્ષવુધત 
પાષાણ’, ‘અવતવથ’, ‘દુરાિા’ અને ‘દૃષ્ષ્ટદાન’ 
એમ કુલ ૧૩ િાતાાઓનો અનિુાદ સગં્રહિત છે. 
દરેક િાતાાના મળૂ, ઘટના, ક્સ્થવત, સિંેદના 
જુદા છે. જેમ કે, કાબલુીિાલા અને પાચંિષાની 
બાલલકા વમવન િચચેનો વપતા-પતુ્રીનો પે્રમ 
િણાિાયો છે. ‘િાદળી અને તડકો’ િાતાામા ંત્રણ 
અંગ્રેજો અન ે હિિંદની પહરક્સ્થવતના પ્રતીકરૂપ 
પડઘા છે. ‘સમાપ્પ્ત’ િાતાામા ં એક અડબગં, 
છોકરિાદ બાલલકામાથંી તેનુ ં ‘દૃષ્ષ્ટદાન’ મા ં
અંધપત્નીનો પવતપે્રમને બદલામા ં મળતુ ં
બેિફાઈનુ ં િણાન છે. ‘અવતવથ’, ‘એક રાતે’, 
‘માસ્તરસાિબે’, ‘ક્ષવુધત પાષાણે’, ‘દુરાિા’, 
ઇત્યાહદ િાતાાઓ ઉિમ છે. આ બધામાથંી મન ે
જુદી રીતે વ્યતત થયેલી અને તેની સિેંદના, 
તેનુ ંકથાનક માનસિાસ્ત્રીય રીતે ઘ ૂટંાયેલ લાગયુ ં
તેિી િાતાા છે - ‘જીિતી છતા ં મએૂલી’. 
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સૌપ્રથમ આ િાતાાને લખેકે પાચંેક પ્રકરણ 
પ્રમાણે અનિુાહદત કરેલ છે. આ કૃવત નિલકથા 
નથી, છતા ંદીધા િાતાા િોિાને લીધ ેતેન ેપાચંેક 
પ્રકરણમા ં વિભાજીત કરી તેના કથાઘટકન ે
ઉદઘાહટત કયુું છે, િાતાાન ુ ંકથાિસ્ત ુકંઈક આવુ ં
છેેઃ 
 રાણીિાટના જમીનદાર 
િારદાિકંરબાબનુા ઘરની વિધિા િહુ એટલ ે
કાદંલબની, જેનુ ં વપયરમા ં પણ કોઈ નિીં. 
સાસહરયામા ં પણ પવત કે પતુ્ર નિોતા. જેઠ 
િારદાિકંરબાબનુો એકનો એક દીકરો સતીિ જે 
આખા ઘરની કીકી ગણાય એિો િતો. 
કાદાલંબની માત્ર કાકીરૂપે નિીં, બલ્કે મા સિજ 
િાત્સલ્યભાિથી તનેો ઉછેર કરતી. કાદંલબનીના 
જીિનમા ં આમેય કોઈ અંગત િતુ ં નિીં. પણ 
જેઠાના દીકરાને પોતાના દીકરા કરતાયં િધ ુ
િતે આપતી. અચાનક બન્દ્ય ુ એવુ ં કે શ્રાિણી 
મેઘલી રાતે હૃદય બધં પડતા ં કાદંલબની મતૃ્ય ુ
પામી એમ બધાએ સ્િીકારી લીધુ.ં જો કે ક્સ્થવત 
એિી જ િતી તેને રાણીિાટના સ્મિાન ે
િસવતથી દૂર, તલાિડીને કાઠેં, વિિાળ મેદાન, 
મોટો િડલો ને ત્યા િિતેી એક નદી. જે 
કાળક્રમે સકુાઈ ગઈ ત્યા કાદંલબનીનો દેિ અક્ગન 
સસં્કાર કરિા લઈ જિાઈ આખુ ં િણાન 
લબિામણુ ંલાગ ેતેવુ ંછે િરસાદી માિોલ િોિાને 
લીધે લચતા માટે લાકડાની રાિ જોતા ચાર જણ 
વનતાઈ, ગરુુચરણ વિધ ુઅને િનમાલી િબની 
પાસે બેઠા િતા, એમા ં લાકડા લેિા ગયેલ 
વનતાઈ ગરુુચરણને િાર થઈ. ત્યા ં સધુીમા ં
ખાટલામા ં પડેલ િબમા ં થયેલ સળિળાટથી 
વિધ ુ અને નિમાળી બને્ન ગામ ભણી ભાગયા. 
ભલભલાને પરસેિો છોડાિે એવુ ંદૃમય રચાય છે 
પિન, િરસાદ, િીજળીની ચમક, વનતાઈ અન ે

ગરુુચરણને મળી ફરી પાછા ઝપંડી પાસ ેઆવ્યા 
ત્યા ંઆટલામાથંી િબ ગાયબ થઈ જતા ંચારેય 
ડયાા. આ િાત િારદાિકંરને કિિેાની હિિંમત 
નિોતી એટલે અક્ગનસસં્કાર કરી દીધો છે એમ 
જણાિિાનુ ં નક્કી થયુ.ં આટલી ઘટના પ્રથમ 
પ્રકરણમા ં છે. અિીં એક ઘટના ઘટી છે. 
કાદંલબનીના મતૃ્યનુી અને તેનુ ં િબ અચાનક 
ગાયબ પણ થયુ ંછે. જો કે તે જીિતં છે કે મતૃ 
એ પેલા ચારેય માટે કોયડો છે. 
 બીજા પ્રકરણમા ં લખેક એિો ઉઘાડ 
આપે છે, ‘સહુ કોઈ જાણે છે કે જ્યારે જીિિાનુ’ં 
કશુ ંજ લચિન ન મળે ત્યારે ઘણી િાર જીિ ગઢૂ 
રીતે રહ્યો િોય છે, અને િખત આવ્યે મઆૂિા 
િરીરમા ંિળી એ પોતાનુ ંકામ ચાલ ુકરી દે છે. 
કાદંલબની પણ મરી ન િતી. એકાએક કિાક 
કારણે એની જીિનહક્રયા અટકી પડી િતી, (પ.ૃ 
૧૫. ‘રવિરક્મમ’) એટલે એટલુ ંતો સ્પષ્ટ િત ુ ંકે 
કાદંલબની મરી નિોતી. પણ એનુ ં જીિતંપણુ ં
િિે સાલબત કેિી રીતે કરવુ ં એ જ િાતાાની 
િસ્તસુકંલના છે, એ જ કાદંલબનીની પીડા છે, 
અિઢિ છે, ભાન આિ ે છે ત્યારે ત્યા ં ગાઢ 
અંધાર િત ુ,ં એને પિૂાની આખી ઘટના યાદ 
આિે છે કે કેિી રીતે એના ધબકાર અચાનક 
બધં પડયા િતા. છેલ્લી ઘડીએ એને જેઠનો 
દીકરો ‘ગગો’ યાદ આિે છે ને પછી શુ ં થયુ ં
એને યાદ નથી પણ એ જ ક્સ્થવતમા ંિતી એના 
પરથી એટલો ખ્યાલ એને આવ્યો કે એ મતૃ છે 
એમ સમજી લોકો એને સ્મિાને લાવ્યા, પણ 
અિીં એક િાત એટલીજ ગઢૂ રીતે લખેકે 
આલેખી છે, એ જે ઘટનાક્રમ, પહરક્સ્થવતમાથંી 
પસાર થઈ એમા ંએની પોતાની બદુ્ધિ જાણ ેએમ 
સમજી બેઠી કે પોતે આત્મા થઈ ગઈ છે. 
પોતાના મરણ વિિે એને પોતાને જ મુઝંિણ 
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િતી, ઘરે જવુ ં કે શુ ં કરવુ ંએિી અિઢિ િતી, 
એની માનવસકતા ઝડપથી એ િાતને સ્િીકારી 
ગઈ કે પોતે મતૃ છે. એ વિચારે છે ‘હુ ં તો 
જીિતી નથી! મન ે ઘરમા ં કેમ સઘંરિ ે ? ત્યા ં
અશભુ થાય તો ? જીિજગતમાથંી હુ ં તો િિે 
દેિવનકાલ પામી ચકૂી છ ં - હુ ંતો િિે મારુ જ 
ભતૂ’ (પ.ૃ ૧૬, રવિરક્મમ) િળી વનર્જન જગયાએ 
પોતે એકલી િતી એટલ ેતનેે એમ પણ લાગિા 
લાગયુ ં કે ‘હુ’ં આ જગતના ં માનિીમાનંી એક 
નથી, હુ ંઅત્યતં ભયકંર અપશકુવનયાળ જ છ,ં 
હુ ંમારુ ભતૂ બની છ.ં (પ.ૃ ૧૬) આવુ ં તે સ્િય ં
વિચારે છે. ને સ્િીકારે છે. તેને તો એવુ ં પણ 
લાગિા લાગયુ ંકે તેને કોઈ અદભતૂ િક્તત મળી 
િોય. એને માણસોની ભીડ પણ અવતભયકંર 
લાગિા લાગી. ‘માણસને ભતૂનો ડર િોય છે, 
ભતૂ પણ માણસથી ડરતા િોય છે’ એવુ ં કિીને 
લેખક કાદંલબનીની માનવસકતાને બરોબર 
માનસિાસ્ત્રીય રીતે િાચા આપે છે જ્યારે 
માણસ પોતાન ે પોતે ભતૂ છે એમ માની લે, 
એનુ ં શુ ં થઈ િકે ? આ એક મનોવિજ્ઞાનનો 
વિષય છે. 
 ત્રીજા પ્રકરણમા ં કાદંલબનીની 
અસ્તવ્યસ્ત ક્સ્થવતનુ ં િણાન છે. કોઈ સજ્જન 
એને ‘સારા ઘરની િહુિારંુ જણાય છે’ એમ કિી 
સ્િખચે વનવિન્દ્દાપરુ તેને પિોંચાડે છે, જ્યા ંતેની 
બાળપણની સખી યોગમાયા તેના પવત 
શ્રીપવતચરણ બાબ ુ સાથે સાસરીમા ં રિ ે છે. 
અચાનક આિલેી કાદંલબનીને જોઈ યોગમાયા 
િરખાય છે. થોડા હદિસ તો ખબૂ સારી રીતે રિ ે
છે. પણ અિીં કાદંલબની પોતાને માનિલોકની 
ન ગણીને જુદા લોકની સમજી વ્યિિાર કરતી 
િોઈ, યોગમાયા અને તનેા પવતને આશ્ચયા થાય 
છે, છેિટે સ્ત્રી સિજ સ્િભાિ યોગમાયામા ં

દાખલ થાય છે. ને કાદંલબનીએ િિે તેના સાસરે 
ચાલ્યા જવુ ં જોઈએ એમ પવતને કિ ે છે. 
યોગમાયા અન ેતેના પવત િચચે એ વિિે ખાસી 
ચચાા થાય છે. કારણ કે તે જાણતા િતા ંકે તેન ે
વપયરમા ં પણ કોઈ નથી. છેિટે શ્રીપવત 
કાદંલબનીને સાસરે રાણીિઠ જઈને ભાળ કાઢી 
આિે છે ત્યાનુ ં સત્ય જાણી આશ્ચયાચહકત થઈ 
જાય છે. એ ઘરે આિીને યોગમાયાને આ બધ ુ
રાવત્રના બ ેિાગ ેજણાિે છે કે કાદંલબની તો મતૃ્ય ુ
પામી છે. એ સિંાદ પિૂે પણ શ્રીપવતની 
ગેરિાજરીમા ં જ્યારે યોગમાયાએ કાદંલબનીને 
સાસરે પાછી જિા સમજાિેલુ ં ત્યારે પણ 
કાદંબરીએ સ્પષ્ટ િબ્દોમા ંયોગમાયાને કહ્ુ,ં ‘હુ ં
શુ ંઆ દુવનયાની છ ં? તમે લોકો િસો છો, રડો 
છો, િિાલ કરો છો, બધાને પોતપોતાના ં
સગાિંિાલા ં છે, હુ ંતો ફતત જોતી રહુ ંછ.ં તમે 
લોકો માણસ છો, ને હુ ંએનો પડછાયો’ (પ.ૃ ૧૯, 
રવિરક્મમ) યોગમાયાને આ િાતો લબિામણી, 
આશ્ચયાકારક લાગ ે છે. ચોથા પ્રકરણમા ં
યોગમાયા અને શ્રીપવત િચચે જે સિંાદ થાય છે 
તેમા ં બન્નેને રાતે્ર બે િાગ ે એ િાતનો ખ્યાલ 
આિી જાય છે કે એ મતૃ છે. એજ િેળાએ 
કાદંલબની તેમના રૂમમા ંઆિીને જણાિે છે કે, 
‘બિને, હુ ંતારી જ બિનેપણી કાદંલબની છ.ં પણ 
આજે હુ,ં જીિતી નથી, મએૂલી છ’ં આ સ્પષ્ટ 
િાત સાભંળી કોણ બભેાન ન થાય. યોગમાયા 
ચીસ પાડી ઢળી પડે છે. શ્રીપવત પણ કંઈ કિી 
િકતો નથી. છેિટે કાદંલબની ત્યાથંી ચાલી જાય 
છે. કાદંલબનીને લાગ ે છે કે પોતાનો ક્યાય 
સ્િીકાર થતો નથી. પોતે મતૃ છે એટલ ે ગવત 
થતી નથી, ને માણસલોક તેને િડધતૂ કરે છે. 
આ બધી િજુ તેની ધારણાઓ છે.  
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 પાચંમા ં પ્રકરણમા ં કાદંલબની રાણીિટ 
આિે છે. એ સમય પણ રાવત્રનો છે, એને ઘમૂટો 
તાણી પ્રિેિે છે, કોઈ એન ેઓળખે નિીં તેથી. 
એકતરફ પિન, િરસાદ, બાહ્ય િાતાિરણ પણ 
જાણ ે કાદંલબનીના વિચારોની જેમ લબિામણુ ં
લાગે. િારદાિકંરનો દીકરો ત્યારે ખબૂ લબમાર 
િતો ને તેની પત્ની પિા રમિામા ં મિગલૂ 
િતી. કારણ કે, એ બાળકનો ઉછેર તો 
કાદંલબનીએ જ કરેલો. એટલે તાિમા ં સબડતા 
દીકરાને મળિા કાદંલબની સીધી તેના કક્ષમા ં
જાય છે. ને તાિથી સબડતો િો પામેલ દીકરો 
‘કાકી પાણી’ એમ કિ ે છે. ત્યારે પિલેીિાર 
કાદંલબનીને લાગ ે છે કે પોતે જીિતી છે. તેની 
સમગ્ર ચેતના જાણ ે એના કાકી સબંધંોથી 
ઉજાગર થઈ જાય છે. ત ેિરખિેલી થઈ પાણી 
પાિે છે. દીકરો પણ ‘કાકીમા મને મકુીને ન 
જાતા’ કિી િળગી પડે છે. એિામા ં નોકર સ્ત્રી 
તેને જોઈ ડઘાઈ ચીસ પાડી બેભાન થઈ ઢળી 
પડે છે. િારદાિકંરની પત્ની પણ તનેે જોઈ 
મછૂાા પામે છે. છેિટે િારદાિકંર આિે છે. ન ે
િાથ જોડી કાદંલબનીને કિ ેછે, ‘નાની િહુ આ શુ ં
તને છાજે ? સતીિ મારા િિંમા ં એકનો એક 
દીકરો છે, એના ઉપર ત ુ ંિીદ નજર બગાડિા 
આિી ? અમે શુ ં પરાયા છીએ ? તારા ગયા 
પછી એ હદિસે ને હદિસે સકુાતો જાય છે, 
માદંગી એનો પીછો નથી છોડતી, રાત હદિસ 
ફતત ‘કાકી, કાકી’ કયાા કરે છે. ત ુ ં સસંારમાથંી 
વિદાય થઈ છે, તો િિ ે એ માયાબધંન પણ 
તોડી નાખ. અમે જોઈએ તેવુ ંતારંુ શ્રાધ્ધ કરીશુ’ં 
(પ.ૃ ૨૩, રવિરક્મમ) આ િાત સાભંળી કાદંલબની 
કિ ેછે. ‘અરેરે હુ ંમઈૂ નથી!’ પણ િિે તેની િાત 
કોણ સ્િીકારે ને માને ? ‘હુ ંજીિતી છ’ં એમ તે 
િારંિાર કિ ે છે. કાસંાની િાટકી ભોય પરથી 

ઊંચકી લઈ કપાળમા ં ઠોકી લોિી કાઢે છે. ‘આ 
જુઓ હુ ંજીિતી છ’ં. િારદાિકંર પણ ક્સ્થર ઉભા 
રહ્યા.ં છેિટે તે ઓરડામાથંી દોડી બિાર નીકળી 
અંતેઃપરુની તલાિડીમા ં જઈને પડતુ ં મકેૂ છે. 
પડિાનો અિાજ પણ િારદાિકંરે સાભંળ્યો. 
આમ કાદંલબનીએ મરીને સાલબતી આપી કે ત ે
મઈૂ નિોતી પણ િિે બધુ ંખતમ થઈ ગયેલુ.ં 
 માણસની બદુ્ધિિક્તતની કેિી વિલચત્રતા 
છે. આ પહરક્સ્થવત - સજંોગનો ભોગ બનલેી 
કાદંલબની જાત પર વિશ્વાસ ન રાખી િકી. તેથી 
છેિટે મરીને સાલબત કરવુ ં પડ્ુ.ં બીજી તરફ 
એની મતૃ અિસ્થા બાદ એમા ં િજુ ચેતના છે 
એવુ ંપ્રથમિાર એને પોતાને પણ ના સમઝાયુ.ં 
બીજાઓને તો ના જ  સમઝાયુ ં એટલે એનો 
પણ જાણ ે કોઈ દેખીતો પરુાિો નિોતો, કે 
કાદંલબની જીિ ે છે. આ આિી ઘટના માણસ 
સાથે ક્યારેક ક્યારેક ઘટી જાય છે. જીિ 
િરીરમાથંી નીકળી જાયન ે અચાનક ધબકારા 
પાછા ફરે. અિીં ધબકારા પાછા ફરિામા ંજેઠના 
દીકરાનો પ્રેમ કારણભતૂ િોઈ િકે. છેિટે દીકરો 
એને જીિતી છે એમ ઓળખી જાય છે. બીજા તો 
એને મતૃ જ માને છે. છેક કાદંલબની પોતાને 
પણ મતૃ માની બેઠેલી. આ િાતાા જીિનમાથંી 
જ આિેલી છે. એટલે આ કપોળકપ્લ્પત નથી. 
આિી ઘટનાઓ જગતમા ં બને છે. જે રીત ે
િાતાાની ગ ૂથંણી થઈ છે એ જોઈ િાચકન ેપણ 
એવુ ં લાગે. સિંાદો પરથી ખાસ કરીને 
કાદંલબનીના કથન પરથી કે તે મતૃ છે. પણ 
િાસ્તવિકતા કંઈક જુદી છે. છેિટે િાતાાનો િાદા  
એ છે કે, ઘણીિાર સત્ય પર ભ્રમ એટલો બધો 
િાિી થઈ જાય છે કે માણસ પોતે પણ પોતાને 
સત્ય નિીં ભ્રમ જ માને છે. ને સત્ય સધુી 
પિોંચતા - પિોંચતા તેન ેખાસ્સો સમય િીતી 
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જાય છે. માનવસક સઘંષામાથંી પસાર થવુ ં પડે 
છે. કાદંલબની એિીક્સ્થવતનો ભોગ બની ચકુી 
િતી. સત્ય સધુી પિોંચતા પિોંચતા છેિટે તેને 
મતૃ્યનુા સત્યને અપનાિવુ ંપડે છે. જે લોકો માટે 
ભ્રમ િતો તે સાલબત કરિા ભ્રમને સત્ય કરી 
બતાિતી કાદંલબનીની આ કરૂણકથા છે. આ 
પ્રકારની િાતાા સાહિત્યમા ં આિ ે એ 
માનસિાસ્ત્રીય સમજ માગંી લે તેિો વિષય છે. 
આતો માનિજીિનનો એક જ હકસ્સો છે. ઘણુ ં
બધુ ંઆપણા જગતમા ં બને છે. જીિનનો એક 
ભાગ રિીન્દ્રનાથ ટાગોરે અિીં િાતાાના 
માધ્યમથી રિસ્મય રીતે િણાન કયો છે. આ 
િાતાાની સીરીયલ તરીકે પણ પ્રસ્તવુત થયેલી 
છે. િષો પિલેા ં દૂરદિાન પર જાણીતી 
અલભનેત્રી નતૂનની એક સીરીયલ ‘કાલે ગજંકી 
બહુ’ હિન્દ્દીમા ં આિતી િતી. જે રિીન્દ્રનાથ 
ટાગોરની િાતાાન ુ ં રૂપાતંરણ િતી. આ િાતાામા ં
જે કથાિસ્ત ુ િણાિાઈ છે તે જ કથા એ 
સીરીયલ મારા બાળપણમા ં જોિામા ં આિેલી. 
જેની સ્મવૃત થતા ં અિીં ઉલ્લેખ કરંુ છ.ં આમ 
બગંાળી સાહિત્યકાર રિીન્દ્રનાથ ટાગોરની અન્દ્ય 
િાતાાઓ પણ ગજુરાતી ભાષામા ંઅનિુાહદત છે 
એને તે આસ્િાદ્ય પણ બની રિ ેછે. 


