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 ‘અલ કોલેરા’ – વેદના અને સવેંદનાન  ંકાવ્ય 
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ભગવદ્ગોમડંલ મજુબ ‘મહામારી’ એટલે 
કોગળીયાની દેવી અથવા તો દુગાા કે મહાકાલી. 
કે પછી ઘણા ંમરણ થાય તેવો ભયકંર જીવલણે 
રોગ. વળી, દુષ્કાળને પણ મહામારીના અથામા ં
દર્ાાવેલો છે. સાથા જોડણીકોર્મા ં તેને મરકી કે 
કોલેરા જેવો ચેપી રોગ ગણાવ્યો છે. સમયાતંરે 
રોગનો પ્રકાર અન ે નામ બદલાતા ં ગયા ં પણ 
એની અસર અને ભયાનકતા એ જ રહી. 
કોલેરાથી કોરોના સધુી વ્યાપેલી, ફેલાયેલી આ 
મહામારી ઈતતહાસ બદલવાની ક્ષમતા રાખે છે 
તેવી જ રીતે સાહહત્યનો ઈતતહાસ પણ બદલ ે
છે. આપણે જાણીએ જ છીએ કે સાહહત્ય એ 
સમાજજીવનનો અરીસો છે અને સમાજન ે
સ્પર્ાતી પ્રત્યેક ઘટના સાહહત્યમા ં પ્રતતબબિંબબત 
થાય જ છે. એટલે જ ક્રમાનસુાર કે પછી સદી 
અનસુાર આવતી આ મહામારીઓ સાહહત્યને 
પોતાના પ્રભાવમા ં લીધા વગર રહતેી નથી. 
આવી જ એક મહામારી જે ઈજીપ્તના 
ઈતતહાસને લખ ે છે એ છે 1947ના અંતમા ં
આવેલી કોલેરાની મહામારી.     

 1947, સપ્ટેમ્બરના અંતમા ં ઇસ્ટના 
નાઇલ ડલે્ટામા ં રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો  અને 
ધીમેધીમે તેણે સાવાતિક પગપેસારો કયો. 45 

વર્ામા ં ઇજજપ્તન ે ફટકારનાર તે પ્રથમ કોલેરા 
રોગચાળો હતો.  

 આ સદંભે 1947 ના અંતમા,ં ઇરાકી 
કવતયિી નાબિક અલ-મલાઇકાએ "કોલેરા" 
પ્રકાતર્ત કરી. જે ઈજીપ્તમા ં ફાટી નીકળેલી 
કોલેરાની મહામારી અંગેના રેહડયો અહવેાલોથી 
પ્રેહરત એક કતવતા હતી. રોબબન ક્રસેલ લખ ેછે, 
“ ‘Cholera’ was a watershed in Arabic 

literature.”  

 તેમણે "અલ-કોલેરા"  કતવતા લખી 
હતી જે તવવેચકો દ્વારા 1947 મા ં અરબી 
કતવતામા ં ક્રાતંત માનવામા ં આવતી હતી. જેનો 
ભાવાનવુાદ અંગ્રજેી અનવુાદના આધારે મેં નીચ ે
મજુબ કયો છે.  

"અલ-કોલેરા"   
રાિ પડી છે... 

સભંળાય છે ચોિરફ આકં્રદના પડઘા, 
આ ગાઢ અંધકારમા ંમૌનથી પણ ઉપર ઉગે છે. 

… 

અનિ પીડાથી ઉભરાિી વ્યથા 
આ આકં્રદો સાથે અથડામણ 

દરેક હૃદયમા ંઅગ્નન પ્રજ્વલલિ છે, 

ઘરેઘરમા ંસ્મશાનવિ શાનંિ, દ :ખ અને 

સવ્ત્ર આ પીડાના અંધકારમા ંરડિો આત્મા. 
… 

સવાર પડી. 
વટેમાગ ્ઓના આ પગરવને સાભંળો  

પરોઢઢયાની નીરવ શાનંિમા ં
સાભંળો, અન ભવો કેવો છે આ આકં્રદ !  

અને... નીકળી પડલેા ડાઘ ઓ
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દસ, વીસ, ના… અગલણિ. 
… 

ચોિરફ મડદા,ં લાશો અને લચત્કારો  
પ્રશસંા કે મૌનની ક્ષણ નવના. 

… 

મતૃ્ય ના ગ નાઓ સામે માનવિા નવરોધ નોંધાવે 
છે. 
… 

કોલેરા એ મતૃ્ય નો બદલો છે. 
… 

ગે્રવીઢડગરે પણ દમ િોડી દીધો છે, 

મ્ય લિન મરી ગયો છે, 

િો હવે મિૃકો પાછળ કોણ રડશે, કોણ એમને 
યાદ કરશે ? 

… 

હ ેઇજજપ્િ !  માર ં  હૃદય મતૃ્ય ના આ ધ્વસંથી 
ફાટી પડ્  ંછે ! 

 
 

 મહામારીને લીધે થતી મતૃ્યનુી 
હારમાળા. આ રોગ ના હદવસ જુએ છે, ના રાત. 
ના બલિંગ જુએ છે ના ઉંમર. સામાજજક દરજ્જો 
પણ તે જોતો નથી. એ તો ભરખ ે છે એ સૌ 
કોઈને જે આ પથૃ્વી પર શ્વસે છે. કુદરતની આ 
એક થપાટ છે સમગ્ર માનવજાતને. એ 
માનવજાતને જે કુદરતનો મહહમા, એની 
મહાનતા સમજી નથી ર્કતો. અને રહેંસી નાખંે 
છે એ પ્રકૃતતને બળાત્કારી બનીને પોતાના ર્ોખ 
અને સગવડ માટે. એટલે હવે કુદરત જ્યારે રૂઠી 
છે ત્યારે પાછ ં વળીને જોતી નથી. રાતના 
સન્નાટામા ં મતૃ્યનુી ર્ાતંત નહી પણ સ્વજનોના 
બચત્કાર અને ચીસો સભંળાય છે. મતૃ્યનુો ડર 
આકં્રદ બનીને પડઘાય છે. વારંવાર. મતૃ્યનુા 
મૌનને પીડાનો આ ગાઢ અંધકાર ભરખી જાય 
છે.        

 આ પીડાથી ઉત્પન્ન થતો આકં્રદ. મતૃ્યનુ ુ ં
ગાન જીતવત એ દરેક વ્યક્તતના હૃદયમા ં
તવરહનો, દુ:ખનો અક્નન પ્રગટાવે છે. આ અક્નન 
હવે કાયમ રહી જર્ે સ્વજનોની આંખમા,ં 
હૃદયમા.ં મહામારીના આ મહારાક્ષસે એક ઘર 
સનૂ ુ ંમકૂ્ુ ંનથી. ડર, ભય, અજપંો, રુનણતા અને 
મતૃ્યનુી બીક અને રાહ ... આ બધુ ં જ 
અનભુવતો પ્રત્યેક જીતવત આત્મા રુદન તસવાય 
કંઈ જ કરી ર્કતો નથી. લાચાર છે કુદરતના 
આ કહરે સામે ! કવતયિી અહી ‘પીડાનો 
અંધકાર’ રૂપક દ્વારા રોગના બબહામણા સ્વરૂપન ે
પ્રગટ કરે છે.   

 સમયનુ ંચક્ર ક્ા ંરોકાય છે ? પ્રાકૃતતક 
રાત પછી સવાર આવે જ છે. પણ આ આર્ાની 
સવાર નથી. ઉજાર્ની સવાર નથી. આજે સવાર 
માિ જાણે પડી જ છે, ઔપચાહરક... અન્ય 
નૈસબગિક સમયચક્રની જેમ. કેમકે આજે આ 
વહલેી સવારની નીરવ ર્ાતંત અજપંો લઈને 
આવી છે. ઉચાટ લઈન ેઆવી છે. આજે વહલેી 
સવારે પખંીઓનો કલરવ નથી સભંળાતો પણ 
સભંળાય છે માિ મરતર્યા ં ! ડાઘઓુનુ ં ‘રામ 
બોલો ભાઈ રામ’. ઈશ્વરીય આ નામ આજે 
આકં્રદ બનીને હૃદયમાથંી વહી રહ્ુ ંછે. અગબણત 
મતૃકો અને ઓછા પડતા ડાઘઓુ. કલર્ોર 
દબાયો છે બચત્કારોમા.ં પ્રકાર્ના ંહકરણોનુ ંસ્થાન 
આજે મડદા ંઅને લાર્ોએ લઈ લીધુ ંછે. ચોતરફ 
બસ લાર્ જ લાર્. રુનણ ર્રીરની લાર્.  કોણ 
કોને સાતં્વના આપ ે?  

 કુદરતની આ ક્રૂરતા સામે કવતયિી 
આક્રોર્ નોંધાવે છે. કુદરતે સામહૂહક 
માનવવધનો ગોિારો ગનુો કયો છે. ક્ાકં ક્ાકં 
હૃદયમા ં રહી ગયેલી માનવતા આ હત્યાકાડં 
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સામે તવરોધ નોંધાવ ે છે.  આ મહામારી – આ 
કોલેરા એ કાળનો, મતૃ્યનુો બદલો છે એ સમગ્ર 
માનવજાત માટે જેણે કુદરતને કોડીની કરી છે 
પોતાના સ્વાથાને સાધવા માટે.  

 ગ્રેવીડીગર હોય કે મ્યિુીન ... સ્વજન 
કોઇપણ હોય નજીકનો કે દૂરનો સમગ્ર સતૂા છે 
આજે મતૃ્યરુ્ય્યા પર કોલરેાનો ભોગ બનીને. 
જયારે કાળદેવતાને ચરણે બધા ંજ પડી ગયા ંછે 
તો હવે મતૃ્યનુ ુ ંમાતમ કોણ મનાવરે્ ? એમને 
યાદ કરવા માટે પણ કોઈ બચરે્ ખરંુ ? 
કવતયિીનો આ પ્રશ્ન  ખરેખર વેધક છે. 
કોલેરાનો આ કહરે જાણ ે સમગ્ર માનવજાતનો 
ભોગ લેવા બેઠો છે ! જો કોઈ જ નહી બચ ેતો 
ઈતતહાસ કોણ લખર્ ે ?  સ્વજનોની યાદમા ં
આંસ ુવહવેડાવવા માટે પણ કોઈ જ નહી બચ ે
? પથૃ્વી શુ ં ખરેખર માનવતવહોણી બનરે્ ? 
અને એટલેજ અંતે કવતયિી પોકારી ઉઠે છે, “ હ ે
ઇજજપ્િ, માર ં  હૃદય મતૃ્ય ના આ ધ્વસંથી ફાટી 
પડ્  ંછે ! ’  

 

 અરબ તવશ્વમા ં એક પ્રભાવર્ાળી 
સાહહજત્યક સસં્કૃતત છે. કતવતા રાજા તરીકે 
જાણીતા, આરબોની તવશ્વની સૌથી ભવ્ય અન ે
તવર્ાળ કાવ્યાત્મક પરંપરા છે. જેમા ં તેઓ  
લય, અથા અન ેપ્રતીકો સારી રીતે સ્થાતપત કરે 
છે.  આ કાવ્યરચનાઓમા ં કાતસદાહ એક 
સાહહજત્યક ર્ૈલી અને છદંનો એક પ્રકાર છે.  
પરંત ુ નાબિક અલ-મલાઇકાના આવવા સાથ ે
આ બધુ ંબદલાઈ ગયુ.ં આરબ તવશ્વમા,ં નાબિક 
અલ-મલાઇકાને આધતુનકતાવાદી અરબી 
કતવતાના પ્રણેતા તરીકે વ્યાપકપણે માનવામા ં
આવે છે. તમેની પ્રખ્યાત રચનાઓમા ં 'રાતનો 

પ્રેમી', 'સ્પાકા અને રાખ,' ચદં્રનુ ં િાડ, 'સમદુ્રનો 
રંગ તવર્ેર્ ઉદાહરણો છે. આ કતવતાઓમા ં
સતત સઘંર્ાની બચનગારી એ સાબબત કરે છે કે 
જ્યારે સમગ્ર ક્ષેિમા ં મહાર્ક્તતઓની ઉગ્ર 
ઉત્તજેના ચાલે છે, અને સામાન્ય માણસ પોતાના 
અક્સ્તત્વ માટે લડવામા ં વ્યસ્ત છે. રાજકીય 
પષૃ્ઠભતૂમ ઉપરાતં, આ કતવતાઓ આપણામા ં
દુ:ખ અને પીડા જાગતૃ કરે છે જે દરેક 
મનષુ્યના સ્વરૂપમા ં હૃદયના દરેક સ્વરૂપમા ં
હોય છે અને જીવનભર તેનાથી છૂટકારો 
મેળવવા માટે છલકાતી રહ ેછે.  

 તેની કતવતા નવી કાવ્યાત્મક પ્રણાલીના 
આધાર તરીકે ર્ાસ્ત્રીય અરબી શ્લોકના નાના 
કદના ંપગલા ંલે છે,  જે કતવને દરેક પકં્તતમા ં
પદની સખં્યામા ં ફેરફાર કરવાની મજૂંરી આપે 
છે. અલ-મલાઇકાના મતુત શ્લોકના સસં્કરણ ે
કતવને પ્રતર્ષ્ટ ચસુ્તતાથી મતુત કરવાનો પ્રયાસ 
કયો.   

 પ્રસ્તતુ કતવતા પણ મહામારીને લીધે 
થયેલા માનવના તવનાર્ને સપેુરે પ્રગટ કરે છે. 
પણ માનવતા હજુ પણ ક્ાકં બાકી છે એટલ ે
તો લખનાર નાબિક હોય કે વાચંનાર તવશ્વ ક્ાકં 
તીણી પીડા હૃદયમા ં ઉઠે છે, અને આ પીડા 
માિ નાબિક પરૂતી તસતમત નથી એ છપ્પતનયા 
દુકાળમા ં ભરખાયેલા ભખૂથી હાડ-માસં બની 
ગયેલા લાચાર માનવોન ે જોઇન ે પન્નાલાલના 
મનમા ં પણ ઉઠતી પીડા છે જે કહ ે છે -  
‘ભખૂથીયે ભ ૂડંી ભીખ છે.’ છતા ંવાસ્તતવકતા એ 
છે કે મહામારી માનવતાને મારી નથી ર્કતી 
પણ માનવોને ચોક્કસ ભરખે છે. જીવનની, 
પ્રકૃતતની આ વાસ્તતવકતા તો આપણે સ્વીકારવી 
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જ રહી. આલ્બેર કામ ુ કહ ે છે એમ , “We tell 

ourselves that pestilence is a mere bogy of 

the mind, a bad dream that will pass away. 

But it doesn't always pass away and, from 

one bad dream to another, it is men who 

pass away.  (આપણે આપણી જાતને કહીએ 
છીએ કે રોગચાળો એ માિ મનનો હાઉ છે, એક 
ખરાબ સ્વપ્ન છે કે જે દૂર થઈ જરે્. પરંત ુ તે 
હમંેર્ા પસાર થઈ જતુ ંનથી અને, એક ખરાબ 
સ્વપ્નથી બીજામા ં ખરાબ સ્વપ્નમા ં એમ 
માનવજાતમા ં પ્રસરતુ ં રહ ે છે અને માણસો 
વામણા થઈને મતૃ્યનેુ ભેટે છે.) 


