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‘પલુકિત : એિ વિહંગાિલોિન’ 
ડૉ.ચૈતાલી એન. ઠક્કર 

અધ્યક્ષ, ગજુરાતી વિભાગ, શ્રી રામજી રિજી લાલન કૉલેજ, ભજુ- કચ્છ 
સારાાંશ :  
 અનિુાદની પ્રક્રિયા િડે સાક્રિત્યયક આદાન પ્રદાનની શક્યતાઓને વિસ્તાર થાય છે, જેમાાં એક ભાષાની કૃવત જયારે 
બીજી ભાષામાાં અનિુાક્રદત થાય છે, તે અનિુાદ જયારે સાક્રિયય અકાદમી પરુસ્કૃત િોય, યયારે આ સયિશીલ સર્જન ભાિકને 
સિજ આનાંદાનભુવૂત કરાિે છે, તો પ્રસ્તતુ પસુ્તકમાાં મરાઠીસાક્રિયયના ઉત્તમ સર્જક એિા પ.ુલ.દેશપાાંડેની પ્રવતભાનો પક્રરચય 
પણ થાય છે. િાસ્ય સાક્રિયય, ચક્રરત્ર સાક્રિયયને અંગે િૈવિધ્યસભર લેખો અિીં અરુણાબિનેની અનિુાદકળા તેમજ ઉત્તમ 
પસાંદગીકલાનો ખ્યાલ આપે છે. તેમણે કરેલુાં લેખોનુાં ચયન પણ ભાિકને સપશી જાય છે. 

પરુુષોત્તમ લક્ષ્મણ દેશપાાંડેની કેટલીક 
રચનાઓનો અરુણા જાડેજાએ કરેલો અનિુાદ 
એટલે ‘પલુક્રકત’. સાક્રિયય અકાદમી, ક્રદલ્િી દ્વારા 
પ્રકાવશત આ પસુ્તક અનિુાદનુાં પસુ્તક છે, જે 
૨૦૦૫માાં પ્રગટ થયુાં, જેના અનિુાક્રદકા અરુણા 
જાડેજા છે. મળેૂ મરાઠી એિા ગજુરાતી 
અરુણાબિેનેે મરાઠીસાક્રિયયના પ્રવસદ્ધ 
િાસ્યલેખકની ઓળખ ધરાિતા પ.ુલ.ની કુલ 
૨૪ રચનાઓનો અનિુાદ કરેલો છે; જે આ 
પસુ્તકમાાં સમાવિષ્ટ છે. અનિુાદ વિશે ડોક્ટર 
પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ કિ ેછે, 

"અનિુાદ મળૂની પાછળ, પાછળ મળૂને 
અનસુરીને બોલવુાં તે." 

 આ અનિુાદ િાાંચતા, એમાાંથી પસાર 
થતાાં એક પ્રથમ વિચાર જ એ આિે કે મળૂ કૃવત 
અને અનિુાદ િચ્ચે ભેદ જરૂર િશે, પણ અિીં 
તો િાાંચતા એમ જ લાગે કે આ અનિુાદ નથી 
જાણ ેકે મળૂ કૃવત જ િાાંચતા િોઈએ એવુાં લાગે. 
 ‘પલુક્રકત’ વિશે અને એના અનિુાકમમ 
વિશે અનિુાક્રદકા નોંધે છે કે આ કૃવતના 
અનિુાદ માટે તેમણે કેિી કેિી જિમેત ઊઠાિી. 
પ.ુલ. મરાઠીસાક્રિયયમાાં અને મરાઠી અન્ય 
કલાના ક્ષેતે્ર કેવુાં સ્થાન અને માન ધરાિે 

છે,એની ઊંડાણપિૂમક ચચામ તેમણે પ્રસ્તાિનાના 
લેખમાાં કરી છે અને દરેક પાસાને તેમણ ે રજૂ 
કયામ છે. પોતે આ પસુ્તકના અનિુાદ તરફ કઈ 
રીતે િળ્યા એ ઘટનાના મળૂળયાાં પણ તમેણ ે
િાચકોની સામે મકૂ્યા છે અને સવિતાતાઈ, 
વિનોદ ભટ્ટ, સાક્રિયય અકાદમી- ક્રદલ્િી, ગજુરાતી 
સામાવયકો કઈ રીતે આ પસુ્તકના લખેન સધુી 
પિોંચિામાાં ઘડતરબળરૂપ બની રહ્ાાં એની 
ચચામ અિીં કરી છે. 
 ‘પલુક્રકત’ પસુ્તક અનિુાદનુાં પસુ્તક છે 
અને અનિુાદ અંગે અનિુાક્રદકાએ પ.ુલ.ના 
પયની પાસેથી માંજૂરી માાંગે છે, યયારે જાણિા 
મળ્યુાં કે િાસ્ય અને કવિતાનો અનિુાદ ન થઈ 
શકે અને છેલ્લ ે જે રીતે પ.ુલ.ના લખાણો કઈ 
રીતે અનિુાદ કરિાની માંજૂરી મળી તેની 
માાંડીને પ્રસ્તાિનામાાં િાત કરે છે. અનિુાદ 
વિશે પ.ુલ.એ િાત કરી છે તે અિીં નોંધાઈ છે 
તેમણે કહ્ુાં િત ુાં કે અનિુાદ એ એિી પ્રક્રિયા છે 
કે વપ્રયતમના ગાલ પર િાથ ફેરિો અને િાથમાાં 
મોજુ ાં પિરેીને ગાલ પર િાથ ફેરિો - મળૂ કૃવત 
અને અનિુાદ િચ્ચે આ ફરક છે. તો 
અનિુાદકની રૂએ મળૂ કૃવત અને અનિુાદ 
િચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરે છે, તેમજ પ.ુલ. જેિા 
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ઉત્તમ સર્જકના સાક્રિયયને ગજુરાતીમાાં લાિિા 
પાછળનો એમનો વિશદ દૃષ્ષ્ટકોણ પણ જણાિે 
છે. 
 પ્રસ્તતુ પસુ્તકમાાં જે લખેો સમાવિષ્ટ છે 
તેમાાં િૈવિધ્ય રિલેુાં છે. અિીં બાળપણના 
અનભુિોને આધારે લખાયેલા સાંસ્મરણલેખો, 
વ્યક્ક્તળચત્રો, પ્રાણીળચત્રો, િાસ્યને રાંગ ેરાંગાયેલા 
લળલત વનબાંધો મખુ્યયિે જોઈ શકાય છે. 
પ.ુલ.ની એક િાસ્યસાક્રિયયકાર તરીકેની છબી 
તેમજ ઊંચા ગજાના સાક્રિયયકાર, કોમનમેનના 
લેખક તરીકેની છબી આ વનબાંધોમાાંથી ઉપસે છે. 
િાસ્ય કદાચ અિીં  આપણને જોિા મળે પણ એ 
સકૂ્ષ્મ છે નમમ- મમમયકુ્ત છે અને જાણ ે કે કોઈ 
લેખોમાાં તો કરુણ એ આ લેખોનો સ્થાયીભાિ 
બનેલો જોિા મળે છે. જેમ કે, ‘રસ્તા’માાંનો 
અતીતરાગ.  
 આ પસુ્તકમાાં િાસ્ય સાક્રિયયકાર પ.ુ 
લ.ની સાથે સાથે ચક્રરત્રકાર અને વનબાંધકાર 
પ.ુલ.ની પણ જાણ-ેઅજાણે ભાિકને ઓળખ 
થાય છે. 'બાળપોથીથી મેક્રિક', 'સાતિાર ની 
િાતામ', 'સખુનો કાળ બાળપણનો' જેિા 
આયમચક્રરત્રાયમક લેખો તમેણે આ લખ્યા છે, 
જેમાાં બાળપણના સાંસ્મરણોનુાં સુાંદર આલેખન 
થયેલુાં જોિા મળે છે. 
 આ લખેોમાાં નમમ- મમમ તેમના લેખનનો 
સ્થાયીભાિ રહ્ો છે. પોથી ઘ ૂાંટિા અંગે કિ ેછે, 
  "મેં ચાર િષમ પોથી ઘ ૂાંટી પણ મારા અક્ષરોએ 
એમની જીદ ક્યારેય છોડી નિીં”. તો 'સખુનો 
કાળ બાળપણનો'  લળલત વનબાંધમાાં તેઓ બહુ 
સરસ રીતે બાળકની નજરે રવિિારનુાં મલૂ્ય 
કરતાાં કિ ેછે, 

"નાના બાળકો માટે છ રવિિાર અને ફક્ત એક 
જ સોમિાર િોય એવુાં અઠિાક્રડયુાં શરૂ કરવુાં 
જોઈએ." 
  ‘માખી', 'રસ્તા' લખેોમાાં માખી અન ે
રસ્તાનુાં સજીિારોપણના માધ્યમથી ળચત્રણ કયુું 
છે, તે ખબૂ જ અદભતુ છે. લેખકની વિચારના 
વિસ્તારની શક્ક્ત તેમની પ્રવતભાના અિીં 
ભાિકને દશમન થાય અને બાળકની નજરે 
તેમના વિચારો તેમની કલ્પનાશક્ક્ત એમના 
તકમ ઉપર માન થઈ આિે. 
"આિા વિવિધ પ્રકારના સપના સજાિતી ત ે
માખી ળબચારી શરદી મટાડિા માટે બાટલીમાાં 
પેઠી અને ગઈ તે ગઈ! પણ એનુાં બળલદાન 
એળે ગયુાં નથી. દુવનયામાાં અનેક માખીઓ 
આિી અને ગઈ. પણ આ માખી અમર થઈ 
ગઈ. આજે એ અમતૃના પ્યાલા  પર બેઠી િશે. 
ઈન્રાક્રદ દેિોના મોઢે પોરો ખાતી િશે, કારણ કે 
મયૃયલુોકમાાંય એના મયૃયએુ કેિડો મોટો 
ખળભળાટ મચાવ્યો િતો. આજ સધુી દિા પીને 
લોકો શુાં ઓછા માયામ છે? પણ છાપામાાં કાંઈ 
એમના ફોટા જળક્યા નથી, પરાંત ુઆ માખીને 
તો અગ્રપષૃ્ઠનુાં અને અગ્રલખેનુાં માન મળ્યુાં." 
 એક સામાન્ય એિા વિષય પર કેટલુાં 
સકૂ્ષ્મ વનરીક્ષણ લખેકે કયુું છે! અિીં તેમની 
અિલોકન શક્ક્ત, તીવ્ર વનરીક્ષણશક્ક્તનુાં દશમન 
થાય છે. આિા અનેક ઉદાિરણો તેમના અન્ય 
લેખોમાાં પણ જોિા મળે છે.નમમ- મમમની સાથ ે
અિીં કરુણરસ પણ એટલો જ છે, પણ એ 
િાસ્યનો િેશ પિરેીને એિી રીતે આિે છે કે 
સીધો પ્રગટ ન થાય, સહૃદય ભાિકને જ એ 
સિજ સાધ્ય છે. 'િાસ્યલેખકના દુુઃખો'માાં તેઓ 
કિ ે છે કે સખુ કિવેુાં જનમાાં અને દુુઃખ રાખવુાં 
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મનમાાં આવુાં કોઈએ કહ્ુાં િોય તો તે િાસ્યલેખક 
િોિો જોઈએ.  
 અિીં જે કરુણ અને દુુઃખની િાત છે 
બાંને જુદી ભવૂમકાએ છે, કરુણની િાત પર 
આિીએ તો વ્યક્ક્તળચત્રો હૃદયસ્પશી આલેખાયા 
છે. જેમાાં બે પ્રકારના રેખાળચત્રો ગણી શકાય: 
એક જનસામાન્યમાાંથી આિતા વ્યક્ક્તળચત્રો 
અને બીજા વિવશષ્ટ પ્રવતભા ધરાિતા 
વ્યક્ક્તળચત્રો. 'ચીતળેમાસ્તર', 'નારાયણ', 
'પાનિાળો', 'અમારા આિાાંબિને' પ્રથમ 
પ્રકારમાાં ગણાિી શકાય એિા આ લેખો છે, 
જ્યારે બીજા પ્રકારમાાં નીચેના આ લેખોનો 
સમાિેશ કરી શકાય. 
'જાને ક્ય ુ આજ તેરે નામ પે રોના આયા', 
'જ્યારે મારો નાતો એક સયૂમ સાથે જોડાયો િતો', 
'વડુ િાઉસ', બાઈશે શ્રાિણ'. 
 આ લેખોમાાં જે પ્રવતભા સાથે ક્યાાંકન ે
ક્યાાંક પ્રયયક્ષ અને પરોક્ષ એમને જોડાિાનુાં થયુાં, 
એ સમકાલીન પ્રિાિમાાં જે જે પ્રવતભાઓથી 
પ્રભાવિત થયા અન ે પ્રભાવિત કરતાાં પણ 
વિશેષ એ પ્રવતભાઓની વિવશષ્ટતાઓ 
વિલક્ષણતાઓ એમણે ચકાસી, તપાસી અન ે
એના વિશે એમણે આ લખેોમાાં િાત કરી છે. એ 
બેગમ અખ્તર િોય, એ ગાાંધીજી િોય, એ 
રિીન્રનાથ ટાગોર િોય કે વિદેશની કોઈ 
પ્રવતભા િોય; દરેકના વ્યક્ક્તયિના જુદાાં જુદાાં 
આયામોથી એ ક્યાાં ક્યાાં જોડાયા છે. કઈ કઈ 
રીતે કઈ કઈ બાબત ે જોડાયા છે એની િાત 
અિીં માાંડીને એમણે કરી છે. 
અિીં પ.ુલ.નો સાંગીતપે્રમ, ખબૂ જ સરળ એવુાં 
ગાાંધીયગુના પ્રભાિને ઝીલતુાં તેમનુાં વ્યક્ક્તયિ 
અને રાંગદશી એિા કવિ શ્રી ટાગોરની 

પ્રવતભાથી સિજ એ પ્રભાવિત થયા છે એની 
િાત અિીંયા તેમણે માાંડીને કરી છે. 
એમના લેખોના કેટલાક અંશો જે ક્યાાંક િાસ્ય તો 
ક્યાાંક કરુણ તો ક્યાાંક વનરૂપણરીવતની નોખી 
ભાત રજૂ કરે છે તેના ઉદાિરણો જોઈએ: 

❖ ચીતળે માસ્તર અંગ્રજેી સાળભનય 
ભણાિતાાં. આ અંગ ેજોઈએ,"આય એમ 
સ્લીવપિંગ" િખતે ખરુશી પર ડોકી ઢાળે 
એટલે ટોપી અચકૂ ખરુશી પાછળ પડે. 
છોકરાઓ જાણ ે ગ ૂાંગળાતા િોય તેવુાં 
િસતા. ચીતળે માસ્તરના ધ્યાનમાાં એ 
િાત આિતા "મગુટ પડયો કે 
અમારો?" કિીને ટોપી ઊંચકીને માથા 
પર સરખી ચાાંપતા. આમ સધૂ- બધૂ 
િીસરીને ભણાિનારા માસ્તરો એ પછી 
મેં જોયા નથી.  

❖ નારાયણ અને એના જેિા કેટલાય ે
ઘરના અળભન્ન અંગ એિા વ્યક્ક્તઓન ે
પ.ુલ. અિીં યાદ કરે છે અને કિ ેછે, 

 "..... અંદર બેઠેલુાં બાઈમાણસ પણ 
સમયસચૂકતાિાળા નારાયણને 'કિવેુાં પડે'ના 
ભાિથી  જોઈ રિ ે છે. નારાયણનુાં ધ્યાન ક્યાાંયે 
િોત ુાં નથી. અિીંથી એના ચિો ગવતમાન થાય 
છે. એક  િારનુાં મરુત જોિાયુાં એટલ ે
લગ્ન લેિાિાથી માાંડીને જાન વિદાય થાય યયાાં 
સધુી નારાયણ  વિના પાાંદડુાં પણ િાલતુાં 
નથી....” 

❖ લેખકની તકમશક્ક્તનુાં 'પાનિાળો' 
અદભતુ આલેખન જોઈ શકાય છે, 

 “.....સાક્રિયય, સાંગીત અને કલાનો 
વત્રિેણી સાંગમ પાનિાળાના આ ગલ્લા વસિાય 
બીજે  ક્યાાંય શોધ્યો જડે એમ નથી. આિડા 
અમસ્તા ગલ્લામાાં કેટલાાં બધાાં અણમોલ 
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સાક્રિત્યયક  િચનો ચોડેલાાં જણાશે! જેમ કે 
'દામ કરે કામ',  'જ્યાાં લગણ પૈસો યયાાં લગણ 
બૈસો' માકમસે  પણ બીજુ ાં શુાં કહ્ુાં છે? એક 
બાજુ આ સભુાવષત છે તો બીજી બાજુ 'એક નરૂ 
આદમી િજાર  નરૂ કપડાાં' એિો 
ક્રિતોપદેશ!..." 

❖ બેગમ અખ્તર વિશેના લખેમાાં એમના 
સાંગીતની મિકે્રફલ વિશ ેલેખક નોંધે છે  

 “એ પરોક્રઢયુાં પણ એ સ્િરગભમરાવત્રને 
ખીલેલા પષુ્પ જેવુાં જ િત ુાં.” 
 આ લેખોમાાં આલાંકાક્રરક િણમન છે, 
વિશેષ પ્રાસાક્રદક શૈલીમાાં લખાયેલા આ લખેોમાાં 
લેખકની આગિી વનરૂપણરીવત જોઈ શકાય છે. 
કરુણગભમ આ લખેની સકૂ્ષ્મભાિની અળભવ્યક્ક્ત 
એ પ.ુલ.ની વિશષેતા છે અન ે ખાસ તો 
અનિુાક્રદકા કિ ેછે એમ િસ્તનેુ પ્રગટ કરી અને 
પ.ુલ.ની વિશેષતાથી તો ભાિકને પક્રરળચત 
કરાવ્યા છે, પણ એક અનિુાદક તરીકેનો ઉત્તમ 
ધમમ પણ બજાવ્યો છે એમ કિી શકાય. તો 
કિિેતો, રૂક્રઢપ્રયોગો અને કેટલાક વિશેષ 
શબ્દપ્રયોગો પણ અિીંયાાં યોજાયા છે. 
 આ ઉપરાાંત ‘બેતાળા’, ‘િાસ્યલેખકોના 
દુુઃખો’, ‘બટાકાની ચાલ’માાં મુાંબઈની 
ચાલસાંસ્કૃવત ‘રાક્ષસાંસ્કૃવતમાાંથી રુરાક્ષસાંસ્કૃવત’ 
જેિા લખેોમાાં આપણ ે જ જોિા મળે એક 
િાસ્યકારની મનોિેદના  પક્રરિાસ કે ઉપિાસરૂપે 
જોિા મળેતેમજ વનદુંશ િાસ્ય અિીં છે, તો સાથ ે
સાથે એમની જે પ્રાસાક્રદક શૈલી છે તેમાાં ક્યાાંક 
વિદેશની સાંસ્કૃવતનો પક્રરચય આસ્િાદ્ય રીત ે
કરાિે છે. તમેની આગિી ઓળખ પણ છે આ 
સાક્રિયયકાર જાણે સૌનો છે. અિીંયા આિતા 
રૂક્રઢપ્રયોગો, કિિેતો શબ્દો કેટલાક એિા છે કે 
જેનો અનિુાદ શક્ય નથી તો આિા શબ્દો ને 

કઈ રીતે મળૂમાાંથી ગજુરાતીમાાં લાિિા, ઢાળિા 
અને જાણે કે આ બધા લખેો ગજુરાતીમાાં જ ન 
લખાયા િોય એિી સુાંદર શૈલીમાાં અરુણાબિને ે 
તેમનો અનિુાદ કરેલો છે જે અિીંયા પત્ર 
લેખનના પણ એમના જે અનિુાદ સ્િરૂપ પર 
લેખો છે એમાાં પણ જોઈ શકાય છે. તો મળૂ 
લેખકનુાં સર્જન છે એ ઉત્તમ જણાતા 
અનિુાક્રદકાએ એને ગજુરાતી ભાષામાાં 
જાણિાનો ખરેખર ઉત્તમ પ્રયાસ કરેલો છે. 


