ુ ાદની પ્રક્રિયા અને પ્રાપ્તિ"
"કાવ્યાનવ
ુ ે
ડૉ. ક્રિરામિી બી. સવ
ગુજરાતી વિભાગ, શ્રી કે.આર.ડી. કોલેજ, ઝાલોદ, hiramatisurve1@gmail.com

1)

અનુવાદ પ્રક્રિયા -

અનુિાદ મ ૂળ કૃવતને બદલે તેની અિેજીમાાં િોય

પ્રથમ િખત શાળા જીિનમાાં અનુિાદ

છે –

શબ્દનો પરરચય થયો. સાંસ્કૃત, રિન્દી ઇંગ્લીશ

1) પ્રકૃવત વિજ્ઞાન

ભાષાઓમાાંથી

2) માનિીય શાસ્ત્રો

ગુજરાતીમાાં

અનુિાદ

કરિા

થોડાાંક િાકયો પ ૂછાતા, આ િાકયોનો અનુિાદ

3) વનબાંધ

કરતા આનાંદ થતો કારણ પ ૂરે પ ૂરા માકસસ

4) લલલતેતર સારિત્ય

મળતા, એ યાદ આિે છે .

5) લલલત સારિત્ય

સમાજમાાં દરે ક

માનિીને

ત્રણ-ચાર

ભાષાઓ તો આિડે જ છે . પરાં ત ુ જે ભાષાઓ

6) કાવ્યાનુિાદ
7) પ્રાદે વશક બોલીઓ િગેરે

નથી સાાંભળી, નથી આિડતી તેન ુ ાં શુ?ાં તો.....

ઉપર

જણાિેલ

સિસ

સારિત્યમાાં

એ ભાષાઓનો પોત પોતાની માત ૃભાષામાાં

અનુિાદ સાંપ ૂણસ થિો જોઇએ. પરાં ત ુ એ ઘણી

અનુિાદ થાય પછી જ, એ ભાષાઓ અને એ

િાર મુશ્કેલ બની રિે છે .

સાંસ્કૃવત

વિશે

જાણિા

મળે

છે .

આમ

તો

લલલત સારિત્યની કૃવતઓનો અનુિાદ

અનુિાદો પરાપ ૂિસથી થતા આવ્યા છે . સાંસારની

કેટલેક અંશે સિજ શક્તત કે સ ૂઝ પર મિાિરાથી

સાંસ્કૃવતઓ

િચ્ચે

સમજણ

કે તાલીમ પર આધાર રાખે છે .

અનુિાદોનો

ફાળો

સિાસવધક

િધારિામાાં
છે .

વિવિધ

અનુિાદ મ ૂળ કૃવત જેિો જ વિચાર

ભાષાઓની તુલના પણ અનુિાદોને આધારે જ

બોધ કરાિતો િોિો જોઇએ. જેટલુાં શકય છે ,

શકય બને છે . વિશ્વની તમામ સમ ૃદ્ધ ભાષાઓમાાં

તેટલુાં

સત્િિાંતી અનુિાદ પ્રવ ૃવિ થતી આિી છે .

કરાિિાનુ ાં શકય નથી કારણ ભાષાની રૂરિઓ,

તેિો

જ

ભાિબોધ

કે

સૌંદયસબોધ

પરાં પરા, સાંસ્કૃવત અને પ્રાદે વશક બોલીઓ િગેરે
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જુ દી – જુ દી િોય છે . છતાાં અનુિાદ ભાિક શુદ્ધ
ભાિ સમજી શકે તેિો િોિો જોઇએ.

"અનુિાદનો
પ્રભાિાત્મક

સક્ષમતા

મુખ્ય

પાયો

તાકતો

છે

અનુિાદ".

અનુિાદ મ ૂળ સાંસ્કૃત શબ્દ છે તેનો

અનુિાદ ભાષાના સાંદેશ અને સાંદેશ પ્રાપ્ત

અથસ થાય છે – "પુનઃ કથન". તેના પયાસયો

કરનાર િચ્ચે જેિો સાંબધ
ાં િતો. તેિો જ સાંબધ
ાં

છે -

તત્િતઃ અનુિાદ ભાષાના સાંદેશ અને સાંદેશ

→

અંગ્રેજી 'ટ્ાાંન્સ્લેયશન' એ સાંજ્ઞા માટે
આપણે ત્યાાં 'તરજુ મો', 'ભાષાન્તર' અનુિાદ

પ્રાપ્ત કરનાર િચ્ચે સચિાય અને ભાિ વસદ્ધ
થાય એ જરૂરી છે .

જેિા શબ્દો પ્રયોજાય છે . પછીથી 'લલટરલ ટ્ા',

ફોસ્ટર અનુિાદની વ્યાખ્યા આપતા કિે

'ફેથફુલ ટ્ા', 'વમકેવનકલ ટ્ા', િગેરે પ્રકાર ભેદ

છે કે, "મ ૂળ કૃવત તેની ભાષામાાં જે પ્રયોજન

માટે 'શબ્દશઃ અનુિાદ', 'મ ૂલાનુસારી અનુિાદ'

સાધતી તે જ પ્રયોજન નિી ભાષામાાં જે સાધે

'યાક્ન્ત્રક અનુિાદ', 'ભાિાનુિાદ', 'સારાનુિાદ',

તે ઉિમ અનુિાદ."

િગેરે િપરાય છે . તો કયારે ક 'રિએટીિ ટ્ા', કે

એડિર્ડ સ ઝ પણ કિે છે કે, "અનુિાદમાાં

'ટ્ાન્સરિએયશન' માટે 'અનુસર્જન' શબ્દ પણ

આપણે શકય િોય તેટલે અંશે મ ૂળના સાચે

પ્રચલલત છે .

સાચા ભાિસ્પશસની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. પાત્રો

ભાષાન્તર

કે

અનુિાદનો

આપણો

– પરરક્સ્થવતઓ ને લચિંતનો જેિાાં મ ૂળ કતાસના

િતસમાન વિભાિ અિાસચીન યુગનો છે અને તે

લચિમાાં િતા, તેિા આપણને પ્રાપ્ત થિાાં

પવિમની દે ણ છે . અપિાદ રૂપ આપણે ત્યાાં

જોઇએ."

સાંસ્કૃત ગ્રાંથોના ભારતીય ભાષાઓમાાં થતાાં
અનુિાદો. ઉપરાાંત મુક્સ્લમ શાસન દરમ્યાન

અનુિાદની મ ૂળભ ૂત ચાર જરૂરરયાતો
છો-

ફરમાન િગેરેના અનુિાદો તથા દે શ-વિદે શની

1) કૃવતનો સુઘડ અથસ.

િાતોના અનુિાદો જોિા મળે છે . સાંસ્કૃત પાલલ

2) મ ૂળની રીવત અને ભાિ અિગત

કે પ્રાકૃત બૌધ્ધ – ગ્રાંથોના વતબ્બતી કે ચીની

કરાિિા.

િગેરે ભાષાઓમાાં ત્રીજી – ચોથી શતાબ્દીથી

3) સાિજજક

છે ક દસમી બારમી શતાબ્દી સુધી અનુિાદો

4) મ ૂળ જેિો પ્રવતભાિ વનષ્પન્ન કરિો.
આ બધુ વસધ્દ કરતા કયારે ક તીવ્ર સાંઘષસ પણ

'મિાભારત',
જાતકકથાઓ'

આયાસમુતત

અલભવ્યક્તત.

થતા રિયા છે . તેમનુ ાં સ્થાન ઊંચુ અને મિત્િનુ ાં
બની રિે છે .

અને

'રામાયણ',

પૌરાલણક

'પાંચતાંત્ર

આખ્યાનો

અને

ઉત્પન્ન થાય છે .
2)

બ ૃિત્કથાઓ – એ બધી કથાઓ જે તે સમયની

કાવ્યનો અનુવાદ જગતના સિસ પ્રાણીઓને મન મળે લ ુાં

જરૂરરયાત પ્રમાણે કરિામાાં આિેલા અનુિાદે જ

છે ,

છે . એ કૃવતઓ જે તે સમયના લોકોને મ ૂળ કૃવત

થયેલ ુાં િરદાન છે .

અને

પોતપોતાની સભ્યતા – સાંસ્કાર અને વશક્ષણના

સાંસ્કૃવતની

આપતી રિી છે .

મારિતી

આપીને

જીિાંતતા

સહ્રદયતા

માનિમાત્રને

પ્રભુથી

પ્રાપ્ત

વિકાસ અનુસાર તેનો વિકાસ થતો આપ્યો છે .
બીજાનાાં સુખ-દુ ઃખ જાણિા તેની કલ્પના કરિી
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અને તે કલ્પનાને આધારે રચનાનુ,ાં કૃવતનુ ાં

ક) મ ૂળ પધનો મ ૂળ છાંદમાાં.

અલભિાદન કરવુ ાં માણસનો સ્િભાિ છે . ત્યારે જ

ચ) લક્ષ્ય ભાષામાાં

તો આપણે બીજી ભાષાની કવિતા અને ગીત

છ) મુતત છાંદમાાં

સાાંભળીને

ભાિિશ

થઈએ

છીએ

–

તેની

→

રશિયન શવદ્વાન લોટમેનના અનુસાર

અસરમાાં આિીએ છીએ માનિીની મ ૂળ સિેદના

કાવ્યાનુવાદની ચાર દૃ ષ્ટટ િોય છે –

સમગ્ર વિશ્વમાાં સમાન િોય છે . આ સાંિેદનાનુ ાં

અ) વિષય પ્રધાન

અનન્ય માધ્યમ સારિત્ય છે .

બ) રચનાત્મક દૃ ષ્ષ્ટ

સારિત્યના પ્રકારોમાાં કવિતા જ બધા

ક) ભાવષક પ્રધાન

કરતાાં લોકવપ્રય અને સશતત માધ્યમ રિી છે .
આથી જ વિવિધ ભાષાઓના કવિઓ દે શ-

ચ) સારિત્યેિર પ્રધાન
→

વિદે શની ભાષાઓની કવિતાના અનુિાદમા રસ

લેઐવરે એ કાવ્યાનુવાદના છઃ પ્રકાર
આતયા છે –

લેતા આવ્યા છે .

અ) સ્િવનવમક

ભારતની પ્રાચીન જ્ઞાન રાવશનો સાંચય

બ) શાષ્બ્દક

(ગીતાજી, પુરાણો, ઉપવનષદો િગેરે) છદોમાાં

ક) છાંદોબદ્ધ

ટેક્તનકલ વિષયોના અનેક ગ્રાંથો છદમાાં જ

ચ) અનુપ્રાસ પરક

લખાયા છે . કેટલાક ગ્રાંથ સ ૂત્રો નાટયશાસ્ત્ર િગેરે

છ) મુતત છાંદ પરક

ગધમાાં લખાયા છે ખરાાં, પરાં ત ુ કાવ્યતત્િનુ ાં

જ) ગધાનુિાદ

મિત્િ િધુ રિયુ ાં છે .

→

મોટા ભાગના સાંસ્કૃત કાવ્યોનો આધુવનક
ભાષાઓમાાં અનુિાદ થયો જ છે . કાવ્યનુિાદનુ ાં
વિભાજન બે દૃ ષ્ષ્ટએ કરિામાાં આિે છે – 1)
ભાષાની દૃ ષ્ષ્ટએ

2) રૂપ અને માધ્યમની

મારી અિીં કાવ્યાનુવાદની દૃ ષ્ટટ છે –
1) મ ૂળ

ભાષાની

કવિતાનો

લક્ષ્યભાષામાાં અનુિાદ.
2) એક ભાષાની કવિતાના ભાષાતર
પરથી બીજી ભાષામા અનુિાદ.
1) પિેલ ુાં અંગ િણસઘટના તથા તેનો

દૃ ષ્ષ્ટએ
1) ભાષાની દૃ ષ્ષ્ટએ અ)

એક

ભારતીય

ધ્િવન છે . મ ૂળ ધ્િવનમય પ્રભાિને
ભાષાની

અનુિાદમાાં

કવિતાનુ ાં અન્ય ભારતીય ભાષામાાં.

વિચારણીય

બ)

ભાષાઓના

પ્રાચીન

ભાષાની

કવિતાનુ ાં

લાિિાની
છે .
પરસ્પર

િાત
ભારતીય

અનુિાદમાાં

આધુવનક ભાષામાાં.

તત્સમ

ક) વિદે શી ભાષાની કવિતાનુ ાં દે શી

ધ્િવનસામ્ય

ભાષામાાં.

કરે છે . જ્યારે પરદે શી શબ્દોનુ ાં

2) રૂપ અને માધ્યમની દૃ ષ્ષ્ટએ આમાાં
પાાંચ પ્રકાર છે –
અ) પધનો ગધમાાં.
બ) પધનો પધમાાં.

શબ્દોની

ધ્િવનસામ્ય

સમાનતા

લાિિામાાં

સિાયતા

અનુિાદમાાં

લાિવુ ાં

મુશ્કેલ છે .
2) બીજા િમે શબ્દનો ઘટક આિે છે .
મ ૂળ

કવિતાના

શબ્દોનો

અથસ
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બતાિનારા લક્ષ્યભાષાના શબ્દોનો

સાંગીતતત્િ સાથે ટકે છે . એટલે

પ્રયોગ અનુિાદમાાં કરિામાાં આિે

મ ૂળ કવિતાને લક્ષ્યભાષામાાં પણ

છે . શબ્દના અથસની સાાંસ્કૃવતક અને

છાંદોબદ્ધ રૂપમાાં પ્રસ્તુત કરિી પડે.

ભાિાત્મક ભ ૂવમકાઓ િોય છે .
ભૌગોલલક

અને

કાવ્યનુ ાં માધુયસ – નજાકત, ચારૂતા,

ઐવતિાવસક

ભાિ િગેરે અનુિાદમાાં યથાતથ જળિાય તે

કારણોને લીધે ભાિાત્મક ભાિોને

અત્યાંત જરૂરી છે .

સ્પષ્ટ કરનારી શબ્દાિલી ભાષા –

→

ભાષામાાં બદલી શકાય છે .

કાવ્યનુવાદની શવભિન્ન મયાાદાઓ –
જેમ્સ િોલ્મ્સે કિયુ ાં છે

કે

કાવ્યનો

કોશગત શબ્દોમાાંથી પ્રસાંગાનુસાર

અનુિાદ મ ૂળતઃ વ્યાખ્યા છે . તે વિલભન્ન રૂપ

શબ્દની પસાંદગી કરિી પડે છે .

ધારણ કરે છે .

ઔલચત્ય

આની

સિસપ્રથમ

બેચન શમાસ ઉગ્રનો એક લેખ છે –

કસોટી છે .
કેિળ

"હુાં રૂવપયો છાં" – આમાાં રૂવપયો કિે છે –

િાચ્યાથસથી

કાવ્યમાાં કામ

"મામેકાં શરણમ વ્રજ". આ એક પ્રાચીન શ્લોકનુ ાં

ચાલતુાં નથી, તેમાાં લક્ષણા અને

ચરણ છે . આનો આશય છે – "એકલા મારે

વ્યંજનાનો પ્રયોગ કરિામાાં

શરણે આિો".

આિે

છે .

અનુિાદને પોતાની મયાસદાઓ િોય છે .

3) કલ્પન

–

પુરૂકલ્પન,

પ્રતીક

એિી પણ ઘણી રચનાઓ છે , જેનો અનુિાદ

િગેરેનો વિવનયોગ પ્રત્યેક દે શના –

કરી

ભાષા, પ્રાચીન ઇવતિાસ ધમસ આરદ

લક્ષ્યભાષાના

સાંકળાયેલાાં િોય છે . દા.ત. 'િીનસ'

અનુિાદની મયાસદા ઊભી થાય છે .

સૌંદયસન ુ ાં અને ભારતીય પરાં પરામાાં

શકાતો

નથી.

સ્ત્રોત

વ્યાકરણના

અનુિાદની

ભાષા
ફરકને

શકયતા

–

અને
લીધે,

અશકયતા

સપ્તપદી, આરતી વસિંદુર િગેરેન ુ ાં

પ્રસાંગ અનુસાર જ નકકી કરી શકાય . સ્િતાંત્ર

મિત્િ છે .

પધાનુિાદ જ સૌ કરતાાં લોકવપ્રય અને આદશસ

4) અલાંકાર

પણ

શબ્દાથસ

સાથે

અનુિાદ મનાય છે . કારણ આમાાં અનુિાદક

જોડાયેલા િોય છે . મ ૂળ અલાંકાર

કવિ મ ૂળ ભાષાનો ભાિ ગ્રિણ કરીને પોતાની

અનુિારદત

અનુિાદ સમીક્ષાનુ ાં અનુસર્જન કરે છે .

કાવ્યમાાં આિી

શકે

નરિ. તેમાાં પયાસય જ આિે. પ્રત્યેક
ભાષાના

કવિસમય,

સાાંસ્કૃવતક

મ ૂળ

કવિ

પોતાની

કવિતા

પ્રત્યે

અવતશય મમતા રાખે છે . ગિસ લે છે . પરાં ત ુ

રૂરિઓ આરદની કસોટી િોય છે .

બીજા

દા.ત.

ચારૂતાાં

અનુિાદ માટે તે આનાંદ પ્રગટ કરતાાં શાંકાશીલ

વિદે શીભાષામાાં કેિી રીતે લાિી

બને છે . જે કવિ પોતે જ બીજી ભાષામાાં

શકાય?

અનુિાદ કરે છે તે ઉિમ રીતે અનુિાદ કરે છે .

ગજની

ગવત,

5) છાંદની િાત અત્યાંત મિત્િપ ૂણસ છે .
છાંદના

તાલ

–

લય

કવિઓએ

કરે લા

પોતાની

રનાના

ઉ.ત.

અને
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મિાકવિ રિીન્રનાથ ટાગોરે પોતાની

अंधाराने सर्
ू य पहिला तेव्िा

બાંગાળી કવિતાનો પોતે અનુિાદ કરીને અંગ્રેજી

शब्द िं कारले

"ગીતાાંજલલ" પ્રસ્તુત કરી િતી. તેના માટે તેમને

नरकाच्र्ा कोंडवाडर्ात
ककती हदवस रािार्चे आम्िी ?

"નોબેલ" પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો િતો.
દુ વનયાભરના

કાવ્યોનો

અનુિાદ

ભારતીય ભાષાઓમાાં થયો છે

જેિા કે –

યુરોવપયન કાવ્યોમાાં િોમરનુ ાં "ઇલલયડ", દાન્તેન ુ ાં
"રડિાઇન કોમેડી" આરદ અનુિાદ દ્વારા જ
જગતમાાં પિોંચ્યા છે .
ભારતીય
મિાભારત,
અનુિાદ

કાવ્યોમાાં

શાકુ ન્તલ
દ્વારા

જ

િેદ,

આરદ

અન્ય

રામાયણ,

કાવ્યો

દે શી

–

પણ
વિદે શી

ભાષાઓમાાં પિોંચ્યા છે . તો રિન્દી, મરાઠી,
કન્નડ, તાવમળ, ઉરડયા, બાંગાળી અને ઉદૂસ િગેરે
ભારતીય

ભાષા

સારિત્યમાાંથી

ભાષાાંતરો

ગુજરાતીમાાં આવ્યા છે . એમજ એક બીજામાાં
આંતર પ્રાાંવતય ભાષાઓમાાં અનુિારદત થયા છે .
સારિજત્યક કૃવતના અનુિાદને એઝરા
પાઉણ્ડે

સારિજત્યક

પુનસજીિન

કિયુ ાં

છે .

અનુિાદને કેટલાક વિદ્વાનો કલા કિે છે , કેટલાક
વિજ્ઞાન કિે છે , તો કેટલાક કૌશલ્ય ગણે છે . તે
ખરે ખર સાચુ ાં છે .
ગુજરાતી

ભાષામાાં

અન્ય

કૃવતઓના

ઉિમ અનુિાદ થયા છે . તેનાથી ગુજરાતી
સારિત્ય અને તેનો િાચક – ભાિક સવિશેષ
સમ ૃદ્ધ થાય અને એ દ્વારા ભારતની ભાિાત્મક
એકતાને બળ તથા િેગ મળે છે .
3)

કાવ્યાનુવાદ – મરાઠીમાંથી ગુજરાિીમાં

પધ્મશ્રી પુરસ્કૃિ મરાઠી દભલિ કશવ શ્રી
નામદે વ ઢસાળની કશવિાअंधाराने सूर्य पहिला तेव्िा

श्वास घसमटत !
.......न .... नष्टचर्ेच्र्ा गटरात
सडत िोतो आम्िी अगततक ककडर्ांसारखे
आजपर्ंत........
लक्त ् रात गंडाळलेली आमची अब्र
गोलपपडर्ावर नागपवणापर्ांनो –
तमचा ह्रास जवळ आलार्ः
मक्तछं दाच्र्ा संजीवनीने
आम्िी जजवंत झालो आिोत
----

तमच्र्ा पापाचे तछनाल घट
फोडण्र्ासाठी
शब्द म्िाणाले

अंधाराने सूर्य पाहिला तेव्िा
कवि – नामदे ि ढसाळ
અંધારાએ સ ૂયા જોયો ત્યારે
અંધારાએ સ ૂયસ જોયો ત્યારે
શબ્દ સ્ૂયો
નરકરૂપી ગોંધી રાખેલ િાડામાાં
કેટલા રદિસ રિેિાનુ ાં છે િજી અમારે ?
શ્વાસ રૂાંધાઈને ?
...... ન ..... નષ્ટ વનકાંદનની ચચાસના ગટરમાાં
સડતા િતા અમે વનષ્ષ્િય રિડાઓ જેિાાં આજ
પયંત....
ઉઝરડાયેલી – છોલાયેલી ચામડીમાાં, લોિીમાાં
લપટાયેલી અમારી આબરૂ
(ગોલપીઠા) િેશ્યા બજારમાાં નાગીન
અિનારાઓ
તમારો અંત નજીક આવ્યો છે .
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મુક્તતની ઘેલછાની સાંદીિનીથી

છે , એ સાંગ્રિમાાંથી મેં અિી પસાંદ કરી

અમે જીિતા થયા છીએ

છે .

--- તમારા પાપોના વછનાલ ઘડા ફોડિા માટે

→

આસ્વાદ –

શબ્દો બોલ્યા

આ

અંધારાએ સ ૂયસ જોયો ત્યારે .
થોડોક આસ્વાદ –
ડૉ.ભીમરાિ

કવિએ

દલલત

સ્ત્રીઓ માટે ન્યાય મેળિિાનો િકક,

કશવ - નામદે વ ઢસાળ
4)

કાવ્યમાાં

અવધકાર

જોરદાર

રીતે

કલમને

તલિારની ધાર બનાિીને વ્યતત કરે લો
વિચારોને

દે ખાય છે . સોવષતસમાજની જે િેદના

સાંભાળીને આગળ િધારનાર, 'દલલત પેંથર'

તેમને રજૂ કરી છે તે એટલી તો

સાંસ્થાના સ્થાપક અને સરિય સદસ્ય, મરાઠી

અસ્સલ છે કે એમની સાંિેદના, તીવ્રતા

દલલત કવિતાઓના સિસશ્રેષ્ઠ કવિ નામદે િ

અને પ્રામાલણકતા, નૈવતકતા પર આપણે

િસાળની

વનમસળ મને ન્યોછાિર થઈ જઇએ.

ખ ૂબ

આંબેડકરના

િખણાયેલી

કવિતા

–

अंधाराने सूर्य पाहिला तेव्िा

એમનુ ાં જીિન મુબ
ાં ઈ નગરીના

અથાસત ડ

ફોકલેન્ડ રોડ પર વિત્યુ ાં છે . આ વિસ્તાર
િેશ્યાવ ૃવિ

અંધારાએ સ ૂયસ જોયો ત્યારે
િીસમી

સદીના

માટે

જાણીતો

છે .

તેઓ

સાતમા

ખાટકીનો ધાંધો કરનાર વપતાના પુત્ર છે

દાયકામાાં અને ત્યારથી અત્યાર સુધી

એમને એ વિસ્તારમાાં દલલત વિસ્તારમાાં

દલલત

દલલત સમાજની રદકરીઓ સાથે થતી

ચળિળને

નામદે િનો

મોટો

જીિાંત

તેમની

છે તરવપિંડી સોવષત વ્યિિાર, મારઢૂડ,

કવિતાઓએ

અમાનુવષિતસન િગેરે જોયા છે . એ

તો મરાઠી કાવ્યક્ષેત્રે પરાં પરાને ઝાંઝોડી

વિસ્તારમાાં સાાંજે પુરૂષો િાથ પર ગજરા

નાખી છે – 'કાવ્યના આશય અને

લપેટીને અિર લગાિીને આિતા અને

અલભવ્યક્તત' – આ બાંને ક્ષેત્રોમાાં "િાાંવત"

મોડી

લાિી મ ૂકી છે . નામદે િની કવિતા દરે ક

લથરડયા ખાતા. એ સ્ત્રીઓને શારરરરક –

દલલત – અદલલત યુિક – યુિતીઓના

માનવસક રીતે પીડા આપીને અસિય

ઓઠ

ભાગના

િેદનામાાં સબડતી એમની લાચારીનો

સામાવયકોના પાનાઓ પર ઝલકતી

ગેરલાભ ઉઠાિીને પાછા ફરતા જોય છે .

રિી છે . કવિ નામદે િ િસાળને અનેક

અિીં દારૂ – મટકા, જુ ગાર,

ગોલવપઠા

કાવ્યસાંગ્રિની

પર

પુરસ્કારો

ફાળો

રાખિામાાં

અને

સાથે

છે .

મોટા

પધ્મશ્રી

રાત્રે

દારૂ

પીધેલી

િાલતમાાં

પુરસ્કારથી

રાાંડબાજી, ખ ૂના – મારકી િગેરે જેિા

નિાજિામાાં આવ્યા છે . આ કવિતા

ગુનાઓ સિજ રિયાઓ છે . જયાાંની

મરાઠી દલલત સારિત્ય અકાદમી એ

બોલીમાાં પણ અશ્શ્લલતા િતાસય છે .

પ્રકાવશત કરે લ મરાઠી દલલત કવિતા

જયાાં માણસ બકરાાં – મરધાની જેમ

અને જેના સાંપાદક છે બી. રાં ગારાિ

કપાય છે ને ફેંકાઈ જાય છે . જયાાં

જેઓ પણ પ્રખ્યાત દલલત સારિત્યકાર

રદિસ રાત્રે શુરૂ થાય છે . અને જયાાં
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રકન્નરોના શરીર પણ ભોગિાય છે . તેિાાં

ખરે ખર,

અનુિાદને

'કોંડિાડા' – 'ગોંધી રાખેલા મકાનોમાાં'

મરાઠીભાષામાાંથી

– 'ગોલપીઠા'માાં દલલત મજબ ૂર મા-

કાવ્યાનુિાદ થયો અને ત્યાાંના દલલતો

બિેનોના શરીર ઉઝરડાય છે . ચામડી

પોતાના િકક માટે, સમાનતા મેલિિા

ઉતારી નાખી િોય તેિા લોરિયાળ

માટે કેિાાં તરફડી રિયા છે . કેિી –

શરીરિાળી અમારી આત્માથી પવિત્ર

કેિી િેદનાઓ સિી રિયા છે તેનો

પણ મોં પર તાળાં લાગ્યુ ાં િોય એિી

લચતાર

વિિશ રદકરીઓની આબરૂના લીરે લીરા

અનુિાદ પ્રરિયાની પ્રાશ્પ્તનો આ સૌથી

ઉડતા િોય ત્યારે એક ભાવુક કવિ

મોટો ફાયદો છે .

હ્રદય. દલલત આત્મા ચીસ પાડી ઊઠે

સંદિા ગ્રંથો –

છે , ને એના દદસ ભયાસ ઉદગાર આ

1)

શબ્દરૂપે સ્ૂરે છે કે ....

બી.રાં ગારાિ

આપણે

લીધે

જ

આ

ગુજરાતીમાાં

જોઇ

શકયા

છીએ.

મરાઠી દલલત કવિતા – સાં.

"ક્ાાં સુધી અમારે જીિિાનુ ાં છે

2)

અનુિાદ કલા –

આ નરકમાાં ?" ને વિરોિ પ્રગટે છે –

3)

મરાઠી દલલત – ગોલપીઠા –

િિે નિીં, િિે મુક્તત જોઇએ છે આમાાં

નામદે િ િસાળ.

થી.

સ ૂરડ

રકરણોની

ચૈતન્યરૂપે

લાલચોળ

જેમ

ઊવમિઓ

બનીને

ૂટી

નીકળે છે કે......
'અંધારાએ સ ૂયસ જોયો ત્યારે
પિેલીિાર !'
િિે કવિ નામદે િે કલમરૂપી
મશાલ િાથમાાં લીધી છે . ખાટકીનો ઘ ૂટો
છોડી દીધો છે . તેમની કલમની ધાર
સળગીને જિલાંત થઈ છે . આ કવિ
મિારાષ્ટ્માાં

દલલતોના

પેંથર

તરીકે

ઓળખાય છે તે તેમનુ ાં સમગ્ર સારિત્ય
જોતાાં તો ઠીક પણ, આ એક જ કાવ્ય
પરથી સાચુ લાગે છે .
કવિતાએ
ઊવમિનો

માનિીય

સ્િાભાવિક

મનની

આવિષ્કાર

છે .

પ્રાચીન સમયથી માણસ માત્રના સુખ
– દુ ઃખ સિજપણે વ્યતત કરિાની રીત
ચાલી આિી છે . પછી ઙલે તે કોઇપણ
પ્રાાંત િોય, દે શ િોય કે ભાષા િોય,
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