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;કાશકીય

યુનાઇટેડ )ક+ ,ડમ./ત ગુજરાતી સા)હ7 અકાદમીની 
નવમી ભાષા-સા)હ7 પ)રષદ(ર૯ અને ૩૦ અાૅગB, 

ર૦૧પ)ના અDEપદેથી, 
અદમ ટંકારવીઅે અેઝરા 
પા ઉ J નું વા K 
“ C h o o s e f o r 
translation, writers 
whose work marked 
a significant turning 
p o i n t i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f 

world literature.” ટાંકીને કLું હતું, “યુગવતM કૃOતઅાેના 
Pભાવે અાપણા સા)હ7કારની સજRકચેતના સંમાTજUત-પ)રVૃત 

થશે અને ગુજરાતી સા)હ7 વધુ Pાણવાન, તેYેમય બનશે. 
કાળ\મે કદાચ અાપણી ભાષામાં કાફ્ કા વાં_છત _ધ+ ગું પુaતક 

નીપb અાવશે. અેવું પુaતક જ ે મaતક પર ધડ દઈને ફટકાે 
મારી અાપણને Ydત કરી દે, અાપણી અંદર થીb ગયેલા 
)હમસાગરને કુહાડાે બની કાપે.”
અાના અનુસંધાને, અા પ)રષદે ઠરાવેલું કે સા)હ7 Eેgે ચુનંદા 
નાૅબેલ પા)રતાે Oષક Oવજેતાઅાેનાં Pવચનાેના ગુજરાતી 
અનુવાદાેનાે અેક સંચય તૈયાર કરવાે; અા કામનું સંપાદન અદમ 

ટંકારવી અને પંચમ શુiને સાjપવું; તેમ જ અકાદમીના ચાર-

સાડા ચાર દાયકાના પડાવે અા સંચયને સાંPત અકાદમી Pમુખ 

Oવપુલભાઈ કlાણીના ગુજરાતી ભાષા-સા)હ7-સંmૃOત અને 
ડાયાnાેરા Eેgે કરેલા કામની કદર oપે Pગટ કરવાે.
અા પુaતક માટે સંપાદકાેઅે સહpાqીના સં_ધકાળની 
અાસપાસના વષાr(૧૯૯૧થી ર૦૧૬)ની પસંદગી કરી હતી. 
નાૅબેલ Pવચનાેના અંdેbમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ માટે 

યાે,ય અનુવાદકાેની પસંદગી અનાૈપચા)રક રીતે સંપાદકાે અને 
અકાદમીના સંપકાr tારા સવRસમાવેશક અuભગમને અનુસરીને 
કરવામાં અાવી હતી. અલબv, વૈwxક સા)હ7થી પ)રTચત 

હાેય; સંપાદકાે અને અકાદમી સાથે )નyાRજ zેહના સેતુથી 
Yેડાઈને  કામ  કરી  શકે  અેવી  દેશ-પરદેશની  ({|ટન,  નાૅથR 

સા,હ.= – સા)હ7 Eેgે નાેબેલ પા)રતાેOષક-Oવજતેાઅાેનાં 
વ}yાે (1991-2016); સંપાદક : અદમ ટંકારવી – પંચમ 

શુi; સંવધRક : કેતન રુપેરા; Pકાશક : ગુજરાતી સા)હ7 

અકાદમી – યુનાઇટેડ )ક+ ,ડમ; Pા~�/ાન : dંથOવહાર, 

ગુજરાતી સા)હ7 પ)રષદ, અમદાવાદ, 380 009, Pથમ 

અાવૃ�v, અે�Pલ 2022; પાકંુ પૂઠંુ, સાઈઝ : 5.5” x 8.5”; પૃ. 
432 (30 + 402); o. 675 • £ 8 • $ 10

———————————————-
અમે)રકા, અાૅB�ે wલયા અને ભારત) y�}અાેને )નમંgણ 

માેકલવામાં અાyા હતા. માેટાભાગના �ીકૃત )નમંgણાે 
સમયાંતરે અનુવાદ મેળવવામાં સફળ થયાં હતાં. સાથાેસાથ 

કેટલાક અનુવાદક �મgાેઅે અેકથી વધુ અનુવાદાે કરી અાપી, 
ન મેળવી શકાયેલા અનુવાદાેની ખાેટ પડવા દીધી ન હતી. ર૧ 

અનુવાદકાે પાસેથી મળેલા ર૬ અનુવાદાેમાં ભાષાની OવOવધ 

લઢણાે, વૈOવDસભર સાંmૃOતક પ)રવેશ અને ડાયાnાે)રક 

અનુભવાેની ઝાંય ઝીલતું અા પુaતક અેટલે અમારી અા 
દ)રયાપારની ગુજરાતી સં/ાની અાગવી મથામણનાે અેક 

અનાેખાે Pય�.

અા બધા અનુવાદાે The Nobel Prizeની સvાવાર 

વેબસાઈટ nobelprize.org પરથી વ}yાે ઉતારીને 
કરવામાં અાyા છે. �ાં ખપ પ�ાે 7ાં છબીઅાે પણ માેટે 

ભાગે અેમાંથી જ વાપરવામાં અાવી છે. અે રીતે વતRમાન અને 



અાવનારી પેઢી માટે અા ઉ�વળ અને ઉમદા ખYનાે ખુ�ાે 
મૂકનાર નાૅબેલ ફાઉJેશન માટે સાભાર સાૈજ�ની લાગણી 
અને ફરજ બની રહે છે.

અા પુaતકના Pકાશનની યાેજનાને, અારંભથી અંત સુધી 
નાણાકીય અન ેઅાયાેજનની તમામ ગOતOવ_ધઅામેાં, ગુજરાતી 
સા)હ7 અકાદમીના અ_ધકારીગણ અને કાયRવાહી સ�મOત 

tારા સાંપડેલા સંપૂણR પીઠબળને સહષR વધાવું છંુ. અEરે 

અEરે પાનાંઅાે Pગટાવી, Pકાશન Pક�ને સાકાર કરી 
અાપવા માટે તમામે તમામ અનુવાદકાેનાે અંતરમનથી અાભાર 

માનું છંુ. અકાદમી વતી સંપાદકાેના સમય, શ�}, ધીરજ અને 
અનુવાદકાે સાથેના સુચારુ પgyવહારની કદર કરંુ છંુ. 

‘Enhancer Only’ના અ_ધપOત કેતન રુપેરાઅે સાબરમતીના 
તીરેથી અા પુaતકન ે અાખરી અાેપ અા�ાે છે. ઉપરાંત, 

સYવટ, મુ�ણ અને Oવતરણ સ)હતની તમામ જવાબદારી 
સંભાળી સં/ા અને સંપાદકાેને જ ેગાેવધRન-ટેકાે કરી અા�ાે 
છે તેની અાે�શ+ ગણ ભાવે નાjધ લઉં છંુ. અાખરે, અા Pક�ના 
દરેક ચરણે જમેણે સતત માગRદશRન અને હંૂફ અાપી છે અે 
અકાદમીના Pમુખ અને ગુજરાતી ડાયાnાેરાની દીવાદાંડી સમા 
Oવપુલભાઈ કlાણીન ે zેહવંદન કરી અા પુaતક સંપાદકાે 
અને સં/ા વતી અેમન ેઅપRણ કરતા ંગાૈરવ અનુભવું છંુ.
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હેરાે, ર૮ ,ડસેEર, ર૦ર૧
==================================

સા)હ7� : સા)હ7 Eેgે નાેબેલ પા)રતાેOષક 

Oવજતેાઅાેનાં વ}yાે : અનુભૂOતની અuભy�} – 

બકુલા દેસાઈ-ઘાસવાલા 

અદમ ટંકારવી અને પંચમ શુકલ સંપા)દત નાેબેલ 

પા)રતાેOષક Oવજતેાઅાેના ં વ}yાેની ૧૯૯૧-૨૦૧૬ સુધીની 

�ેણીને અાવરી લેતું સંપાદન અેક Oવ�શ� સા)હ�7ક ઘટના 

છે. અેનું Pકાશન Oવપુલ કlાણીની સા)હ�7ક સેવાઅાેને 

{બરદાવવા માટે થયું છે, અે વધારે સંતપRક છે. 

�ીડીશ અેકેડેમી tારા અપાતુ ં નાેબેલ પા)રતાેOષક 

Oવxaતરે અ)tતીય અન ેઅણમાેલ ગણાય છે. નાેબેલ પછી 

કાેઈ મહાેરની જoરત રહેતી નથી અેટલે દરેક સજRકનું અે 

YગOતક-અYગOતક સપનુ ંબની રહે છે. છ�ીસ Pકરણાેમાં 

Oવx ભરના Oવજતેાઅાેઅે પાેતાની કે)ફયત વણRવી છે અને અે 

સીમાTચહ્નoપ છે. {|ટન, નાેથR અમે)રકા, અાેB�ે wલયા અને 

ભારતનાં અેકવીસ જટેલાં �ી-પુરુષ અનુવાદકાેઅે પાેતાનાે 

કસબ દશાRવીને પુaતકને અા�ા� બનાવવાની મહેનત કરી 

છે, જમેાં નવ લે�ખકાઅાે અને બાર લેખકાે છે. સંપાદકીય 

ચીવટ અને સૂઝસમજના ે DાનાકષRક Oવ)નયાેગ થયાે છે. 

અદમ ટંકારવીથી અેમના ં નામ-કામનાં કારણે પ)રTચત તાે 

પંચમ શુકલ “મા પાસે શી�ાે છંુ હંુ “ કાyનાં કારણે મને 

પાેતીકા લા,યા છે. Oવપુલભાઈ તાે ખા�ા નbક લાગે, 

કારણ કે અેકાદ અછડતી મુલાકાત છતા ં અેમણ ે મને 

વખતાેવખત યાદ કરીને સા)હ7Eેgે Oવશાળ વતુRળનાે 

પ)રચય કરાyાે છે. સાથૈી વધારે યાદ રહી ગયાે છે અે 

કાયR\મ જ ેઅuભy�}ની oંધામણને ટાઢી પાડતી નાગ)રક 

)હલચાલના સંદભr હતાે. 

અહ� Oવજતેાઅાેમાં સાત લે�ખકાઅાે અને અાેગણીસ 

લેખકાે છે. Oવxભરના સજRકાેની કે)ફયત મૂળસાેતી, 

પારદશRક, Oવચારવંત અન ે સહજ અનુભૂOતની અuભy�} 

છે. અા પુaતક અેક બેઠકે વાંચી શકાય અેવું નથી, કારણ કે 

અેક અેક Pકરણમાંથી પસાર થઈઅે અેટલે જ ેતે સજRક અને 

તેના વસવાટના દેશની વાaતOવક ./Oતમાં વાચક તરીકે 

સહયાgા માણવાનું ચૂકી શકાય અેમ નથી. અ�ાસપૂણR 

સંપાદકીય લેખ જ DાનાકષRક છે, જ ેચારસાે છ�ીસ પાનાનાં 

ફલક પર ફેલાયેલી કે)ફયતાેનું POત{બ+ બ છે. OવOવધ ભાષાના 

સજRકાેઅે પાેતાની કે)ફયત માતૃભાષામા ંઅાપી હાેય તાે તેનાં 

અંdેb અનુવાદના અાધારે અેનું ગુજરાતીકરણ થયું છે. 

પુaતક વાંચતા મૂળ ગુજરાતીમા ંલખાયું હાેય અેવી છાપ પડે 

છે. બે સજRક Yતે ઈનામ �ીકારવા હાજર રહી શKા નહ�, 

અેટલે ટાેમસ ટ� ા��ાેમર વતી અેમના bવનસં�ગની માે)નકાઅે 

સં{E�માં અેમની કે)ફયત અાપી છે અને બીb અuભy�} 

અેwલસ મુનરાેની છે તે મુલાકાતoપે છે. 

મારા પર પડેલી Pથમ છાપ અે છે કે દરેક સજRક માટે 

Personal is Political – यथा िपंडे तथा ब्रह्मांडे – જ ે�પ+ ડમાં 

છે તે | ાંડમાં કે વૈwxક છે તે ભાવના બરકરાર છે. લગભગ 

દરેકના લેખનનાં મૂwળયા ં બાળપણમાં સાંભળેલી વાતાRઅાે, 

અનુભવાે પર Oવaતરેલાં છે. અામ નકરી વાaતOવકતાની ભાjય 

પર અેમની સજRકતા Oવaતરેલી છે. સા)હ7નાં કાેઈ 

ધારાધાેરણાેની કે માળખાગત )નયમાે અાધા)રત સજRનની 

બાેલબાલા અહ� નથી દેખાઈ. પાેતાના વાaતOવક અનુભવાેની 



)નભrળ અનુભOૂત જ લેખનશૈલીને Oવxસનીય, ધારદાર, 

મંYયેલી રાખે છે તે મુ� સૂર ¡ુટ થતાે રહે છે. બીb અાંખે 

ઊડીને વળગે અેવી વાત અે છે કે માણસYત અg તg સવRg 

કાેઈ પણ ભેદભાવ વગર સરખી જ છે અેટલે કે અેનાં વૃ�v-

વલણમાં Pગટતી સારીનરસી તમામ લાગણીઅાેમા ંકાેઈ ફરક 

નથી. ખાસ કરીને )હ+ સક મનાેવૃ�v તાે સાવROgક જણાય. 

युद्धस्य कथा रम्या:॥ ભલે કહેવાયું હાેય પરંતુ યુ£ Kારે ય 

કાેઈને માટે અાશીવાRદ નથી ને નથી જ તે અહ� વારંવાર 

દાેહરાતું જણાયું છે. દુ)નયાના તમામ Pદેશાેમાં વણR, વગR, 

YOત, wલ+ ગનાે Pભાવ અકેરસ કે સમરસ છે. અા)દવાસીઅા,ે 

Oવ/ા�પતાે, દwલતાે, �ીઅાે, ગરીબાેની ./Oતમાં કાેઈ ફરક 

નથી. 

નામાેના ઉ¤ાર કરતા ન અાવડે અને અથR યાદ ન રહે 

તેવી અuભy�}માં પણ સરેરાશ-સામા� �ી પુરુષાેનાે 

દર�ાે, કસાેટી, Oવટંબણા, પડકારાે જગતભરમા ંસરખા છે 

તે મને સમYયું છે. ઘર-વર-છાેકરાંને સાચવીને લખતી 

લે�ખકાઅાે સાવROgક છે. પાેતે કેમ લખે છે, Kારથી લખે છે, 

શું અનુભવે છે, કદરદાનીની માેહતાb વગર લખે છે ઉપરાંત 

બાેલી કે ભાષાના ભOવ¥થી લઈ ગરીબી, ભૂખ, અપમાન, 

અવગણના અને /ા�પત )હતાે સામે સામે પૂરે તરનારી 

PYનાે અવાજ બુલંદ કરવા મથતા ંસજRકાે અેક નાતના છે તે 

અહ� સુપેરે અાલેખાયું છે. સvાધારીઅાે કેવી રીત ે તમામ 

સંશાધનાે પર Pભાવક બને છે અને વખત અાવે અેમની ખાલ 

ઊતરી Yય છે અને તેમનાે અહંકાર, �ાથR, �કેિ§�તતા, 

કહેવાતાે રા��Pમે, પ)રવારPેમ, અાેળખની કટાેકટી અને 

અ� પ)રબળાે મુખર થઈ સવRનાશ વેરે છે ત ેસમYતાં વાર 

નથી લાગતી અેટલી હદે અે જગતભરમાં પાેતાનાે પંYે 

ફેલાવીને બેઠા છે. અાવી નકારા¨કતાઅાે વ¤ે પાેતાની 

અuભy�} tારા પાેતાનાે નગરખાનામાં તતૂડી જવેાે અવાજ 

દુ)નયાભરમાં સંભળાયાે તેનું કારણ અેમની સજRન કે લે�ખત 

અuભy�}ને OવOવધ ભાષાના અનુવાદકાેઅે પાેતાના 

અવાજમાં તબ)દલ કરી છે, વૈwxક મંચ પર પાjખાવાનાં કારણે 

સજRકાે પાેતાની વાત કે§�માં અાવી કહી શકે છે ત ેમાટે દરેક 

વ}ા કૃત©તા y} કરે છે. 

પાેતાની અuભy�}ન ે સા)હ7 થકી ઉYગર કરનારાં 

કંઈકેટલા સજRકાેન ે માેતને ઘાટ ઉતરવુ ં પ�ું કે જલેાેમાં 

સબડવું પ�ું, દેશપાર થવું પ�ું તેની દાaતાન પણ સરખી 

છે. તાકાતવર, સંપª, સvાધારી લાેકાે કેવી રીતે વતr છે છતાં 

કલમનાે અેક ઝટકાે અેમન ે કેટલી અસલામતી અન ે

અ)નT«તતાનાે અહેસાસ કરાવે છે તે અહ� બુલંદ અવાજ ે

કહેવાયું હાેય અેમ લાગે છે કારણ કે અહ� અાપણે જ ે

દુ)નયામાં byાં છીઅે કે bવી રLાં છીઅે તેનાે પડઘાે પડે છે 

અને દશRન સુપેરે થાય છે કારણ કે હવે અેક અવાજ અંત)હન 

અવાYેમાં પલટાઈ ગયાે છે, પરંતુ અ ે કકRશ નથી અેમાં 

અા\ંદ, અા\ાેશ, ચુપકીદીનાે Pભાવ, નીડરતા, )હ+ મત, 

સરફરાેશીની તમªા સમેત સઘળું  વણાઈ ગયું છે. અા 

સજRકાેનું સજRન કે વ}yા ેફ} )નરાશા, દુ:ખ, હાjસાતાjશી, 

ઈ¥ાR, અદેખાઈ, વેરઝેરનુ ંજ વમન કરે છે અેવું નથી. અાશા, 

ઉ¬ાહ, અાનંદ, ગાૈરવ, Pેમની સકારા¨કતાને પણ ઘૂંટે છે. 

મને જ ેસ7દશRન થયું ત ેઅા : અંતે તાે Pેમ જ દુ)નયાને 

Tજવાડે છે અન ેTજવાડશે. 
સાૈજI : બકુલાબહેન દેસાઈ-ઘાસવાલાની ફેઇસબૂક દીવાલેથી સાદર 

+++++++++++++++++++++++++++ 

Qવન જવ સુકાઈ Rય
કરુણા વષUVા અાવા ે!
માધુરી મા6 છુપાઈ Rય
ગીત સુધા ઝરVા અાવા ે!

કમUના Zારે કાળાં વાદળ
ગરQ ગગડી ઢાંકે સહુ ]ળ
^દય-અાંગણે, હે નીરવ-નાથ
;શાV પગલ અાવાે ! 

માેટંુ મન Zારે નાનું થઈ
ખૂણે ભરાયે તાળું  દઈ,

તાળું  તાેડી, હે ઉદાર નાથ !

વાજVા ગાજVા અાવાે !

કામ aાેધનાં અાકરાં તૂફાન
અાંધળાં કરી ભુલાવે ભાન,

હે સદા RગV ! પાપ ધુવV !

વીજળી ચમકVા અાવાે !

— રbવ ઠાકુર

[મૂળ બંગાળી - ‘Qવન જખન શુકાયે Rય, કરુણા ધારાય અેસાે !-નાે 
અનુવાદ]




