ુ કિત : એિ વિહંગાિલોિન’
‘પલ
ડૉ.ચૈતાલી એન. ઠક્કર
અધ્યક્ષ, ગુજરાતી વિભાગ, શ્રી રામજી રિજી લાલન કૉલેજ, ભુજ- કચ્છ
સારાાંશ :
અનુિાદની પ્રક્રિયા િડે સાક્રિત્યયક આદાન પ્રદાનની શક્યતાઓને વિસ્તાર થાય છે , જેમાાં એક ભાષાની કૃવત જયારે
બીજી ભાષામાાં અનુિાક્રદત થાય છે , તે અનુિાદ જયારે સાક્રિયય અકાદમી પુરસ્કૃત િોય, યયારે આ સયિશીલ સર્જન ભાિકને
સિજ આનાંદાનુભ ૂવત કરાિે છે , તો પ્રસ્તુત પુસ્તકમાાં મરાઠીસાક્રિયયના ઉત્તમ સર્જક એિા પુ.લ.દે શપાાંડેની પ્રવતભાનો પક્રરચય
પણ થાય છે . િાસ્ય સાક્રિયય, ચક્રરત્ર સાક્રિયયને અંગે િૈવિધ્યસભર લેખો અિીં અરુણાબિેનની અનુિાદકળા તેમજ ઉત્તમ
પસાંદગીકલાનો ખ્યાલ આપે છે . તેમણે કરે લ ુાં લેખોનુ ાં ચયન પણ ભાિકને સપશી જાય છે .

પુરુષોત્તમ

કેટલીક

છે ,એની ઊંડાણપ ૂિમક ચચામ તેમણે પ્રસ્તાિનાના

રચનાઓનો અરુણા જાડેજાએ કરે લો અનુિાદ

લેખમાાં કરી છે અને દરે ક પાસાને તેમણે રજૂ

એટલે ‘પુલક્રકત’. સાક્રિયય અકાદમી, ક્રદલ્િી દ્વારા

કયામ છે . પોતે આ પુસ્તકના અનુિાદ તરફ કઈ

પ્રકાવશત આ પુસ્તક અનુિાદનુ ાં પુસ્તક છે , જે

રીતે િળ્યા એ ઘટનાના મ ૂળળયાાં પણ તેમણે

૨૦૦૫માાં પ્રગટ થયુ,ાં જેના અનુિાક્રદકા અરુણા

િાચકોની સામે મ ૂક્યા છે અને સવિતાતાઈ,

જાડેજા

ગુજરાતી

વિનોદ ભટ્ટ, સાક્રિયય અકાદમી- ક્રદલ્િી, ગુજરાતી

પ્રવસદ્ધ

સામાવયકો કઈ રીતે આ પુસ્તકના લેખન સુધી

િાસ્યલેખકની ઓળખ ધરાિતા પુ.લ.ની કુ લ

પિોંચિામાાં ઘડતરબળરૂપ બની રહ્ાાં એની

૨૪ રચનાઓનો અનુિાદ કરે લો છે ; જે આ

ચચામ અિીં કરી છે .

છે .

અરુણાબેિન
ે ે

લક્ષ્મણ

મ ૂળે

દે શપાાંડેની

મરાઠી

એિા

મરાઠીસાક્રિયયના

પુસ્તકમાાં સમાવિષ્ટ છે . અનુિાદ વિશે ડોક્ટર
પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ કિે છે ,

‘પુલક્રકત’ પુસ્તક અનુિાદનુ ાં પુસ્તક છે
અને અનુિાદ અંગે અનુિાક્રદકાએ પુ.લ.ના

"અનુિાદ મ ૂળની પાછળ, પાછળ મ ૂળને

પયની પાસેથી માંજૂરી માાંગે છે , યયારે જાણિા

અનુસરીને બોલવુ ાં તે."

મળ્યુ ાં કે િાસ્ય અને કવિતાનો અનુિાદ ન થઈ

આ અનુિાદ િાાંચતા, એમાાંથી પસાર

શકે અને છે લ્લે જે રીતે પુ.લ.ના લખાણો કઈ

થતાાં એક પ્રથમ વિચાર જ એ આિે કે મ ૂળ કૃવત

રીતે અનુિાદ કરિાની માંજૂરી મળી તેની

અને અનુિાદ િચ્ચે ભેદ જરૂર િશે, પણ અિીં

માાંડીને પ્રસ્તાિનામાાં િાત કરે છે . અનુિાદ

તો િાાંચતા એમ જ લાગે કે આ અનુિાદ નથી

વિશે પુ.લ.એ િાત કરી છે તે અિીં નોંધાઈ છે

જાણે કે મ ૂળ કૃવત જ િાાંચતા િોઈએ એવુ ાં લાગે.

તેમણે કહ્ુાં િતુાં કે અનુિાદ એ એિી પ્રક્રિયા છે

‘પુલક્રકત’ વિશે અને એના અનુિાકમમ
વિશે અનુિાક્રદકા નોંધે છે

કે

આ કૃવતના

કે વપ્રયતમના ગાલ પર િાથ ફેરિો અને િાથમાાં
મોજુ ાં પિેરીને ગાલ પર િાથ ફેરિો - મ ૂળ કૃવત

અનુિાદ માટે તેમણે કેિી કેિી જિેમત ઊઠાિી.

અને

પુ.લ.

અન્ય

અનુિાદકની રૂએ મ ૂળ કૃવત અને અનુિાદ

કલાના ક્ષેત્રે કેવ ુ ાં સ્થાન અને માન ધરાિે

િચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરે છે , તેમજ પુ.લ. જેિા

મરાઠીસાક્રિયયમાાં

અને

મરાઠી

અનુિાદ

િચ્ચે

આ

ફરક

છે .

તો
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ઉત્તમ સર્જકના સાક્રિયયને ગુજરાતીમાાં લાિિા

"નાના બાળકો માટે છ રવિિાર અને ફક્ત એક

પાછળનો એમનો વિશદ દૃ ષ્ષ્ટકોણ પણ જણાિે

જ સોમિાર િોય એવુ ાં અઠિાક્રડયુ ાં શરૂ કરવુ ાં

છે .

જોઈએ."
પ્રસ્તુત પુસ્તકમાાં જે લેખો સમાવિષ્ટ છે

‘માખી', 'રસ્તા' લેખોમાાં માખી અને

તેમાાં િૈવિધ્ય રિેલ ુાં છે . અિીં બાળપણના

રસ્તાનુ ાં સજીિારોપણના માધ્યમથી ળચત્રણ કયુું

અનુભિોને આધારે લખાયેલા સાંસ્મરણલેખો,

છે , તે ખ ૂબ જ અદભુત છે . લેખકની વિચારના

વ્યક્ક્તળચત્રો, પ્રાણીળચત્રો, િાસ્યને રાં ગે રાં ગાયેલા

વિસ્તારની

લળલત

છે .

ભાિકને દશમન થાય અને બાળકની નજરે

પુ.લ.ની એક િાસ્યસાક્રિયયકાર તરીકેની છબી

તેમના વિચારો તેમની કલ્પનાશક્ક્ત એમના

તેમજ ઊંચા ગજાના સાક્રિયયકાર, કોમનમેનના

તકમ ઉપર માન થઈ આિે.

લેખક તરીકેની છબી આ વનબાંધોમાાંથી ઉપસે છે .

"આિા વિવિધ પ્રકારના સપના સજાિતી તે

િાસ્ય કદાચ અિીં આપણને જોિા મળે પણ એ

માખી ળબચારી શરદી મટાડિા માટે બાટલીમાાં

સ ૂક્ષ્મ છે નમમ- મમમયક્ુ ત છે અને જાણે કે કોઈ

પેઠી અને ગઈ તે ગઈ! પણ એનુ ાં બળલદાન

લેખોમાાં તો કરુણ એ આ લેખોનો સ્થાયીભાિ

એળે ગયુ ાં નથી. દુ વનયામાાં અનેક માખીઓ

બનેલો જોિા મળે છે . જેમ કે, ‘રસ્તા’માાંનો

આિી અને ગઈ. પણ આ માખી અમર થઈ

અતીતરાગ.

ગઈ. આજે એ અમ ૃતના પ્યાલા પર બેઠી િશે.

વનબાંધો

મુખ્યયિે

જોઈ

શકાય

આ પુસ્તકમાાં િાસ્ય સાક્રિયયકાર પુ.

શક્ક્ત

તેમની

પ્રવતભાના

અિીં

ઈન્રાક્રદ દે િોના મોઢે પોરો ખાતી િશે, કારણ કે

લ.ની સાથે સાથે ચક્રરત્રકાર અને વનબાંધકાર

મ ૃયયુલોકમાાંય

પુ.લ.ની પણ જાણે-અજાણે ભાિકને ઓળખ

ખળભળાટ મચાવ્યો િતો. આજ સુધી દિા પીને

થાય છે . 'બાળપોથીથી મેક્રિક', 'સાતિાર ની

લોકો શુ ાં ઓછા માયામ છે ? પણ છાપામાાં કાંઈ

િાતામ',

એમના ફોટા જળક્યા નથી, પરાં ત ુ આ માખીને

'સુખનો

કાળ

બાળપણનો'

જેિા

આયમચક્રરત્રાયમક લેખો તેમણે આ લખ્યા છે ,
જેમાાં બાળપણના સાંસ્મરણોનુ ાં સુદ
ાં ર આલેખન
થયેલ ુાં જોિા મળે છે .
આ લેખોમાાં નમમ- મમમ તેમના લેખનનો
સ્થાયીભાિ રહ્ો છે . પોથી ઘટાં ૂ િા અંગે કિે છે ,

એના

મ ૃયયુએ

કેિડો

મોટો

તો અગ્રપ ૃષ્ઠનુ ાં અને અગ્રલેખનુ ાં માન મળ્યુ.ાં "
એક સામાન્ય એિા વિષય પર કે ટલુાં
સ ૂક્ષ્મ વનરીક્ષણ લેખકે કયુું છે ! અિીં તેમની
અિલોકન શક્ક્ત, તીવ્ર વનરીક્ષણશક્ક્તનુ ાં દશમન
થાય છે . આિા અનેક ઉદાિરણો તેમના અન્ય

"મેં ચાર િષમ પોથી ઘટાં ૂ ી પણ મારા અક્ષરોએ

લેખોમાાં પણ જોિા મળે છે .નમમ- મમમની સાથે

એમની જીદ ક્યારે ય છોડી નિીં”. તો 'સુખનો

અિીં કરુણરસ પણ એટલો જ છે , પણ એ

કાળ બાળપણનો' લળલત વનબાંધમાાં તેઓ બહુ

િાસ્યનો િેશ પિેરીને એિી રીતે આિે છે કે

સરસ રીતે બાળકની નજરે રવિિારનુ ાં મ ૂલ્ય

સીધો પ્રગટ ન થાય, સહૃદય ભાિકને જ એ

કરતાાં કિે છે ,

સિજ સાધ્ય છે . 'િાસ્યલેખકના દુ ુઃખો'માાં તેઓ
કિે છે કે સુખ કિેવ ુ ાં જનમાાં અને દુ ુઃખ રાખવુ ાં
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મનમાાં આવુ ાં કોઈએ કહ્ુાં િોય તો તે િાસ્યલેખક

પ્રવતભાથી સિજ એ પ્રભાવિત થયા છે એની

િોિો જોઈએ.

િાત અિીંયા તેમણે માાંડીને કરી છે .

અિીં જે કરુણ અને દુ ુઃખની િાત છે

એમના લેખોના કેટલાક અંશો જે ક્યાાંક િાસ્ય તો

બાંને જુ દી ભ ૂવમકાએ છે , કરુણની િાત પર

ક્યાાંક કરુણ તો ક્યાાંક વનરૂપણરીવતની નોખી

આિીએ તો વ્યક્ક્તળચત્રો હૃદયસ્પશી આલેખાયા

ભાત રજૂ કરે છે તેના ઉદાિરણો જોઈએ:

છે . જેમાાં બે પ્રકારના રે ખાળચત્રો ગણી શકાય:
એક
અને

જનસામાન્યમાાંથી આિતા
બીજા

વ્યક્ક્તળચત્રો.

વિવશષ્ટ

માસ્તર

અંગ્રેજી

સાળભનય

વ્યક્ક્તળચત્રો

ભણાિતાાં. આ અંગે જોઈએ,"આય એમ

ધરાિતા

સ્લીવપિંગ" િખતે ખુરશી પર ડોકી ઢાળે

'નારાયણ',

એટલે ટોપી અચ ૂક ખુરશી પાછળ પડે.

પ્રવતભા

'ચીતળે માસ્તર',

❖ ચીતળે

પ્રથમ

છોકરાઓ જાણે ગગ
ાં ૂ ળાતા િોય તેવ ુ ાં

પ્રકારમાાં ગણાિી શકાય એિા આ લેખો છે ,

િસતા. ચીતળે માસ્તરના ધ્યાનમાાં એ

જ્યારે બીજા પ્રકારમાાં નીચેના આ લેખોનો

િાત

સમાિેશ કરી શકાય.

અમારો?" કિીને ટોપી ઊંચકીને માથા

'જાને ક્યુ આજ તેરે નામ પે રોના આયા',

પર સરખી ચાાંપતા. આમ સ ૂધ- બ ૂધ

'જ્યારે મારો નાતો એક સ ૂયમ સાથે જોડાયો િતો',

િીસરીને ભણાિનારા માસ્તરો એ પછી

'વુડ િાઉસ', બાઈશે શ્રાિણ'.

મેં જોયા નથી.

'પાનિાળો',

'અમારા

આિાાંબિેન'

આિતા

"મુગટ

પડયો

કે

આ લેખોમાાં જે પ્રવતભા સાથે ક્યાાંકને

❖ નારાયણ અને એના જેિા કેટલાયે

ક્યાાંક પ્રયયક્ષ અને પરોક્ષ એમને જોડાિાનુ ાં થયુ,ાં

ઘરના અળભન્ન અંગ એિા વ્યક્ક્તઓને

એ સમકાલીન પ્રિાિમાાં જે જે પ્રવતભાઓથી

પુ.લ. અિીં યાદ કરે છે અને કિે છે ,

પ્રભાવિત થયા અને પ્રભાવિત કરતાાં પણ

"..... અંદર બેઠેલ ુાં બાઈમાણસ પણ

વિવશષ્ટતાઓ

સમયસ ૂચકતાિાળા નારાયણને 'કિેવ ુ ાં પડે'ના

વિલક્ષણતાઓ એમણે ચકાસી, તપાસી અને

ભાિથી જોઈ રિે છે . નારાયણનુ ાં ધ્યાન ક્યાાંયે

એના વિશે એમણે આ લેખોમાાં િાત કરી છે . એ

િોતુાં નથી. અિીંથી એના ચિો ગવતમાન થાય

બેગમ અખ્તર િોય, એ ગાાંધીજી િોય, એ

છે . એક

રિીન્રનાથ ટાગોર િોય કે

લગ્ન લેિાિાથી માાંડીને જાન વિદાય થાય યયાાં

વિશેષ

એ

પ્રવતભાઓની

વિદે શની કોઈ

િારનુ ાં મુરત જોિાયુ ાં એટલે

પ્રવતભા િોય; દરે કના વ્યક્ક્તયિના જુ દાાં જુ દાાં

સુધી નારાયણ વિના

આયામોથી એ ક્યાાં ક્યાાં જોડાયા છે . કઈ કઈ

નથી....”

રીતે કઈ કઈ બાબતે જોડાયા છે એની િાત

❖ લેખકની

પાાંદડુાં

પણ

તકમ શક્ક્તનુ ાં

િાલતુાં

'પાનિાળો'

અિીં માાંડીને એમણે કરી છે .

અદભુત આલેખન જોઈ શકાય છે ,

અિીં પુ.લ.નો સાંગીતપ્રેમ, ખ ૂબ જ સરળ એવુ ાં

“.....સાક્રિયય,

સાંગીત

અને

કલાનો

ગાાંધીયુગના પ્રભાિને ઝીલતુાં તેમનુ ાં વ્યક્ક્તયિ

વત્રિેણી સાંગમ પાનિાળાના આ ગલ્લા વસિાય

અને

બીજે

રાં ગદશી

એિા

કવિ

શ્રી

ટાગોરની

અમસ્તા

ક્યાાંય શોધ્યો જડે એમ નથી. આિડા
ગલ્લામાાં

કેટલાાં

બધાાં

અણમોલ
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િચનો ચોડેલાાં જણાશે! જેમ કે

કઈ રીતે મ ૂળમાાંથી ગુજરાતીમાાં લાિિા, ઢાળિા

'દામ કરે કામ', 'જ્યાાં લગણ પૈસો યયાાં લગણ

અને જાણે કે આ બધા લેખો ગુજરાતીમાાં જ ન

બૈસો' માકમ સે

પણ બીજુ ાં શુ ાં કહ્ુાં છે ? એક

લખાયા િોય એિી સુદ
ાં ર શૈલીમાાં અરુણાબિેને

બાજુ આ સુભાવષત છે તો બીજી બાજુ 'એક ન ૂર

તેમનો અનુિાદ કરે લો છે જે અિીંયા પત્ર

આદમી િજાર

લેખનના પણ એમના જે અનુિાદ સ્િરૂપ પર

ન ૂર

કપડાાં'

એિો

ક્રિતોપદે શ!..."

લેખો છે એમાાં પણ જોઈ શકાય છે . તો મ ૂળ

❖ બેગમ અખ્તર વિશેના લેખમાાં એમના

લેખકનુ ાં

સર્જન

છે
એને

એ

ઉત્તમ

ગુજરાતી

જણાતા

સાંગીતની મિેક્રફલ વિશે લેખક નોંધે છે

અનુિાક્રદકાએ

ભાષામાાં

“એ પરોક્રઢયુ ાં પણ એ સ્િરગભમરાવત્રને

જાણિાનો ખરે ખર ઉત્તમ પ્રયાસ કરે લો છે .

ખીલેલા પુષ્પ જેવુ ાં જ િતુ.”ાં
આ

લેખોમાાં આલાંકાક્રરક િણમન છે ,

વિશેષ પ્રાસાક્રદક શૈલીમાાં લખાયેલા આ લેખોમાાં
લેખકની આગિી વનરૂપણરીવત જોઈ શકાય છે .
કરુણગભમ આ લેખની સ ૂક્ષ્મભાિની અળભવ્યક્ક્ત
એ

પુ.લ.ની

વિશેષતા

છે

અને

ખાસ

તો

અનુિાક્રદકા કિે છે એમ િસ્તુને પ્રગટ કરી અને
પુ.લ.ની વિશેષતાથી તો ભાિકને પક્રરળચત
કરાવ્યા છે , પણ એક અનુિાદક તરીકેનો ઉત્તમ
ધમમ પણ બજાવ્યો છે એમ કિી શકાય. તો
કિેિતો,

રૂક્રઢપ્રયોગો

અને

કેટલાક

વિશેષ

શબ્દપ્રયોગો પણ અિીંયાાં યોજાયા છે .
આ ઉપરાાંત ‘બેતાળા’, ‘િાસ્યલેખકોના
દુ ુઃખો’,

‘બટાકાની

ચાલસાંસ્કૃવત

ચાલ’માાં

‘રાક્ષસાંસ્કૃવતમાાંથી

મુબ
ાં ઈની
રુરાક્ષસાંસ્કૃવત’

જેિા લેખોમાાં આપણે જ જોિા મળે

એક

િાસ્યકારની મનોિેદના પક્રરિાસ કે ઉપિાસરૂપે
જોિા મળે તેમજ વનદું શ િાસ્ય અિીં છે , તો સાથે
સાથે એમની જે પ્રાસાક્રદક શૈલી છે તેમાાં ક્યાાંક
વિદે શની સાંસ્કૃવતનો પક્રરચય આસ્િાદ્ય રીતે
કરાિે છે . તેમની આગિી ઓળખ પણ છે આ
સાક્રિયયકાર જાણે સૌનો છે . અિીંયા આિતા
રૂક્રઢપ્રયોગો, કિેિતો શબ્દો કેટલાક એિા છે કે
જેનો અનુિાદ શક્ય નથી તો આિા શબ્દો ને
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