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વનરંજન ભગત મેમોરરયલ ટ્રસ્ટના આદરણીય ટ્રસ્ટીઓ, તરલાબહને ભગત, 
પ્રફુલ્લ અનભુાઈ, ચ િંતનભાઈ પરીખ, પવનભાઈ બકેરી અને શૈલેશભાઈ 
પારેખ; આદરણીય રૂપલબહને મહતેા, વપ્રય કવવ હરીશ મીનાશ્ર,ુ આ પ્રિગંે 
વીજાણ ુમાધ્યમે ઉપસ્સ્િત રહનેારા અન્દ્ય િવવ આદરણીય િારહત્ય રવિકો,  

 

 બોદલેર વવશે વનરંજનભાઈને િાભંળતા ંઆપણે િહુ એવા ંએકકાન િઈ 
ગયા ંછીએ કે હવે બીજુ ંકશુ ંિાભંળવા માટે કોઈની પાિે કાન મળવો અને 
મારી પાિે કશુ ંવધારે કહવેા માટે વાણી મળવી મશુ્કેલ છે. આપણે માટે 
પહલેો  વવકલ્પ છેઃ પ્રિન્ન મૌનનો વવકલ્પ. પણ વનરંજનભાઈને ગમે એવો 
બીજો વવકલ્પ છે આપણે હમણા ંજે િાભંળ્ુ ંએ વક્તવ્ય દ્વારા શરુ કરાયેલા 
રિરટકલ રિસ્કોિવને આગળ વધારવો તે. જો કે વનરંજન ભગતે આરંભેલો એ 
વવમશવ જારી રાખવો, એ જે તે કામ નિી. વનરંજન ભગતનુ ંકવવકમવ અને  
મીમાિંાકમવ એટલે એક પ્ર િં િેતબુધંનુ ંિગવદીર્વ ઉદ્યોગપવવ. જગતભરના ં
કોસ્મોપોચલટન કલ્ િવના ંઅનેકાનકે લોકેશન્દ્િ િાિ ેગજુરાતના અનબુધંો 
બધંાતા આવે, એ માટે વનરંજન ભગત, કવવ લેખ,ે મીમાિંક લેખે અને 

અધ્યાપક રૂપે પ્રજ્ઞાપવૂવક આજીવન  િરિય રહ્યા. િેતબુધંનુ ંએમન ુએ કામ 
આગળ વધારવુ ંએ આપણી કિોટી કરી જાય એવુ ંઅને કરીએ તો આપણુ ં



કૌવત વધારત ુ ંજાય એવુ ંકામ  છે. તો એ મશુ્કેલ કામ હઠુેં ન મકૂતા ંઆગળ 
વધારીએ.  

 

કવવ અને કાવ્યમીમાિંક વનરંજનભાઈએ ર્ણાએંક ઉમદા કાવ્યજગતો િાિે 
ગજુરાતને િાકંળી આપ્ુ.ં પણ મીરા ંઅને ટાગોરિી ઓિન, એચલયટ અને 
બોદલેર સધુીના ંએ કાવ્યવવશ્વોના આપિી િબંધંો િકુંલ છે. એટલે વનરંજન 

ભગતને માગે આગળ વધવુ,ં એ એક દુગવમ યાત્રા છે. જમવન કવવ 
હોલ્િરચલનની પલેી પસં્ક્તઓ યાદ કરીને આગળ વધીએ. હોલ્િરચલન પહલેા ં
તો વા કને વવશ્વાિ અપાવે છે કે ‘Always, at every moment, the Universe 
is complete,’ પછી એ કવવ વા કને  ેતવે છે કે ‘But often, / The Great 
do not assert themselves in union with the Great.’ અને, છેવટ, એક  
પ્રભાવશાળી કલ્પનિી એ પોતાની વાત આટોપે છેઃ “Alaways, as on the 

edge of the abyss, they stand side by side.”  

 

બોદલેરની િર્જક લેખેની િમગ્રતાને તપાિીએ ત્યારે આવી એક અતળ, ભય 
જગાિતી, ભવ્ય એચબિ યા કંદરાને રકનારે પાશ્ચાત્ય વવ ારવવશ્વની આવી 

કેટલીક િામિામી ભીિાતી મહાનતાઓ પિખોપિખ ઊભી દેખા દે છે! વનરંજન 
ભગતે પોતાની પ્રવતભાને બળે આમાનંા અનેકોની વાત ગજુરાતને કરી છે. 



બોદલેરની કવવતાને કેંરમા ંરાખીન ેઆજે, સ્નેહાજંચલ રૂપે, એવી િોિીક વાત 
આપણે અરિપરિ કરીએ.       

 

                                     * 1 *.     

એવા વનરંજન-માગે આગળ વધવાનુ ંએ કપરંુ છતા ંકરવા જેવુ ંકામ માગ્ુ ં
મળે એવુ ંનિી, મહનેત કરીને મળેવવુ ંપિે એવુ ંછે. એ માટે બે કિોટી પાર 
કરવી પિેઃ પહલેી કિોટી તે આગળ જવાના માગવ ગોતવા તે. તે પછી, જો 
એવી કોઈ નવી વકવ િાઇટ સધુી પહોંચ્યા તો બીજી કિોટી તે ત્યા ંમળતુ ંકામ 
કઈ રીતે પાર પાિવુ,ં એ અંગેની. એ બન્ને બાબત વશવિલતા અને વનબવળતા 
રાખવા માટે વનરંજન-જગતમા ંઅવકાશ હોતો નિી, એ િહુ સપુેરે જાણે છે!   

 

તો આ કામ આગળ વધારવા માટે બે સ્સ્િત્યતંરો કે વવ લનો જરૂરી બનેઃ 
ફીલ્િ ઓફ ઓબ્ઝવેશન અને પોસ્ટ ઓફ ઓબ્ઝવેશન, એ બેમા ંિેવવએશન 
કરવુ ંજરૂરી બને. આ મદુ્દો જરા નજીક જઈ, ધ્યાનિી જોઈએઃ  

(i)  અવલોકન કે્ષત્રમા ંવવ લન કરવુ ંએટલે શુ?ં બોદલેરના એક કાવ્ય, ‘Le 

Cygne’ / ‘ધ સ્વાન’ ઉપર એકાગ્ર િઈ એ કવવની િર્જકતાના કેટલાકં પાિાનંે 
વનરંજન ભગતે તપાસ્યા ંછે. હવે એ વિવાયના ંબોદલેરના ંકાવ્યો (એની એ 
જ રીત)ે જોવા ં- એ તો િહલેો રસ્તો! વનરંજન-માગે જનારે એ વિવાયના ં
કાવ્યો જ નહીં,  બોદલેરની િર્જકતાના ંબીજાં પાિા ંપણ તપાિવા ંરહ્યા.ં  



(ii)  એ નવા ંઅવલોકન ક્ષેત્રોની તલાશી લેવા માટે વનરંજન ભગતના એન 
આઇ િી વ્યાખ્યાનમા ંએમણે પિદં કરેલા અવલોકન સ્િળો, પોસ્્િ ઓફ 
ઓબ્ઝવેશનમા ંપણ વવ લન કરવુ ંજરૂરી બને. મારા આ વક્તવ્યમા ંએવા ં
ત્રણ અન્દ્ય અવલોકન સ્િળો િામેલ કરાયા ંછે. એ છે બોદલેર (1821 – 
1867) ના ત્રણ િમિવ ઉત્તરકાલીન િર્જક-વવ ારકો, ટી. એિ. એચલયટ 
(1888 – 1965) , ઝ્ા ંપૉલ િાત્રવ ( 1905 -1980) અને વોલ્ટર બેન્દ્જાવમન 
(1892 – 1940)-ના બોદલેર વવશેના કેટલાક લેખો.  એ લેખોમા ંસ ૂવાતા ં
ત્રણ પરરપ્રેક્ષ્યો, હોલ્િરચલનની પસં્ક્ત (‘The Great do not assert 
themselves in union with the Great.’)-ની યાદ અપાવે એવા ંછે!  એ દરેક 
વવલક્ષણ અવલોકન સ્િળે જઈ ત્યાિંી બોદલેર કેવા દેખાય છે, એ જોઈએ.  

*  
 

‘ધ એચબિ’ની વાત જેમ કવવ હોલ્િરચલન (1770 – 1843) જ નિી કરતા.  

 બોદલેરના ંએક કાવ્યનુ ંશીર્વક છેઃ ‘Le Gouffre / The Abyss’.  ‘Pascal 
had his abyss that moved along with him’, એ શબ્દોિી શરૂ િતી એ 
ર નામા ંપાસ્કાલની જગયાએ બોદલેરનુ ંનામ મકૂી શકાય. એ ર નામા ંએક 
પસં્ક્ત છેઃ “I see only infinite through every window.” પોતાના ર્રની એકે 
બારી ખોલતા ંકોઈ એકાદો રસ્તો, કોઈ જાણીતો બાગ, કોઈ એક રોજજિંદી 
દુકાન કે પખંી કે ઝાિ કે માણિ, કશુયં પોતીકંુ દેખાય નહીં, કેવળ એક 
ખાલીખમ અનતંતા ઠેઠ સધુી નજરે પિે, એ જીરવવુ ંકેવ ુ ંઅધરંુ બન!ે એવી 



કોઈ િોહામણી-િરામણી એચબિન ેકાઠેં એચલયટ, િાત્રવ અને બેન્દ્જાવમન એ 
ત્રણ ‘મહાનતાઓ’એ બતાિેલા વવચભન્ન ‘બોદલેરો’, પાશ્ચત્ય િારહત્યવવવે નમા ં
કેવા પિખોપિખ ઊભા છે, એ જોઈએ. અને એમને પછૂીએ કે દુવનયા 
આખીની િમધૃ્ધ્ધ ઉિેટીને પોતાન ેઆંગણે ઓગણીિમી િદીમા ંઠાલવનારંુ 
ભ્ુુંભાદ્ુું અને ઝાકઝમાળ િામ્રાજ્યવાદી, િસં્િાનવાદી ્રુોપ એના લેખકો 
અને વવ ારવતંોને ‘એચબિ’ની આવી યાદ અપાવે, એવુ ંકેમ બન્દ્્ુ?ં 
બોદલેરને વ્યસ્ક્ત અને કવવ લેખે પામવા અને માણવા માટે આ કલ્પન અને 
આ પ્રશ્ન બન્ને ર્ણી મદદ કરે એવા ંછે. 

પણ હાલ તો આપણે બોદલેરને તપાિનારા પેલા ત્રણ ્રુોપીય 
વવ ારકોમાિંી પહલેા, કવવવર ટી. એિ. એચલયટએ બોદલેર વવશે કરેલી 
મીમાિંા જોઈએ.    

     

                                         * 2 * 

 

ઇ. 1921મા ંપ્રકાવશત લેખ, "The Lesson of Baudelaire"-મા ંએચલયટે પોતાની 
બોદલેર-મીમાિંાની પવૂવભવૂમકા બાધંી આપી છે. પોતાના ્ગુપ્રવતવક અને 
મહત્ત્વાકાકં્ષી કાવ્ય ‘ધ વેઇસ્ટ લૅન્દ્િ’નુ ંપ્રકાશન ઇ. 1922 મા ંિ્ુ ંએના એક 
જ વર્વ પવૂે એચલયટે પોતાના પ્રખ્યાત પરુોગામી કવવ બોદલેર વવર્ે આ લેખ 
લખ્યો. એમા ંએચલયટ બોદલેરને ને કેવળ ‘ફસ્ટવ રેઇટ’ કવવતાના ર નાર 



તરીકે એમને રજૂ કરે છે, ન કે એક ્ગુારંભ કરનારા, ઉત્તમ ્રુોપીય 
આધવુનક પ્રતીકવાદી કવવ તરીકે, એ નોંધપાત્ર છે. એ િદંભે યાદ આવે કે 
વનરંજન ભગત બોદલેરના કાવ્ય, ‘The Swan’ ને ‘a great symbolic poem, 

the first great symbolic poem. It is paradise lost, with no hope of a sequel. 

Thus it is also a great modern poem, the first great modern poem.’ – એ 
રીતે ઓળખાવે છે.   

 એચલયટ એ લેખમા ંશેને ‘the lesson of Baudelaire’ ગણાવે છે, એ જોઈએ. 
એ કહ ેછેઃ 

“All first-rate poetry is occupied with morality: this is the lesson of 

Baudelaire. More than any poet of his time, Baudelaire was aware of what 

most mattered: the problem of good and evil.” 

 

‘દુરરતના ંપષુ્પો’ના કવવને ‘દુરરત/શભુ’ ‘ઇવવલ/ગિુ’ ની િમસ્યાનો ખ્યાલ, 
એના બીજા િમકાલીનો કરતા ંવધારે હતો, અને એ ‘ધ લેિન ઓફ બોદલેર’ 
હત ુ,ં એટલુ ંકહી એચલયટ બોદલેર વવશેની પોતાની વાતની શરુઆત કરે છે.  

પછી ઉમેરે છેઃ  

What gives the French Seventeenth Century literature its solidity is the 

fact that it had its Morals, that it had a coherent point of view. 

Romanticism endeavoured to form another Morals--Rousseau, Byron, 

Goethe, Poe were moralists. But they have not sufficient coherence; not 

only was the foundation of Rousseau rotten, his structure was chaotic and 

inconsistent.” 



રૂિો આરદ વવશેની એચલયટની રટપપણી વવશે વાત કરવાનુ ંકામ આ 
વ્યાખ્યાનના કાયવકે્ષત્રની બહાર છે. પણ એચલયટે કરેલો મહાકવવ દાન્દ્તેનો 
ઉલ્લેખ અહીં તપાિવા જેવો છે. એચલયટ કહ ેછેઃ 

 

 Baudelaire, a deformed Dante (somewhat after the intelligent Barbey 

d'Aurevilly's phrase), aimed, with more intellect plus intensity, and 

without much help from his predecessors, to arrive at a point of view 

toward good and evil.” 
 

--એચલયટનુ ંઆ મતંવ્ય તપાિવા જેવુ ંછે. એ કહ ેછેઃ ‘બોદલેર, અ રિફોર્મિવ 
દાન્દ્તે’. દાન્દ્તે ખરો પણ ‘રિફોર્મિવ’ કે ‘વવ-કૃત’. – એટલે શુ?ં એ એક િવાલ. 
બીજો િવાલ એ કે ‘બોદલેર એઇર્મિ . . . ટુ અરાઇવ ઍટ એ પોઇન્દ્ટ ઓફ 
વ્્ ૂટોવર્ડવઝ ગિુ ઍન્દ્િ ઇવવલ’ –એટલે શુ?ં અહીં જોઈ શકાય કે એચલયટના 
મત મજુબ બોદલેરે ‘[T]o arrive at a point of view’: એક દૃષ્ષ્ટચબિંદુ સધુી 
પહોં વાનો યત્ન કયો, એિી વધારે કશુ ંનહીં. એચલયટના આ ‘વવ-કૃત દાન્દ્ત’ે 
એવા બોદલેરે, િા ા મહાકવવ દાન્દ્તેએ કરી હતી એવી ત્રણ લોકમા ંકોઈ 
મિુાફરી કરવાનો યત્ન પણ નહોતો કયો. વારુ, બોદલેર દાન્દ્તે જેવો નહોતો. 
તો શ ુહતો એ, ‘ધ વેઇસ્ટ લૅન્દ્િ’ના ર વયતા ટી. એિ. એચલયટને મતે? 
બોદલેરની કવવ લેખે કોઈ વવશેર્ શસ્ક્ત ખરી? 

એ િવાલનો જવાબ મેળવવા માટે આપણે નવ દિ વરિની રાહ જોઈ, 
એચલયટના ઇ. 1930ના એક લેખ સધુી પહોં વુ ંપિશે.  



ઇ. 1930ના ‘Baudelaire’ એ શીર્વક વાળા લેખમા ંએચલયટ બોદલેર વવશે 
એક વવલક્ષણ નોંધ, લગભગ એક ફરરયાદ કરે છે. એચલયટ કહ ેછેઃ “ 
[Baudelaire] was one of those who have great strength, but strength 
merely to suffer. He could not escape suffering and could not transcend 
it, so he attracted pain to himself. But what he could do, with that 
immense passive strength and sensibilities which no pain could 
impair, was to study his suffering.”  

 

એચલયટ જેવા અન્દ્યિા અનકંુપાશીલ કવવએ વાપરેલા આ શબ્દો, ‘મીઅરલી 
ટુ િફર’, ‘માત્ર િહન કરવાની’ ક્ષમતા, આપણુ ંધ્યાન ખેં ે. ‘ગે્રટ સ્ટે્રન્દ્િ’ 
ખરી પણ ‘સ્ટે્રન્દ્િ મીરરલી ટુ િફર’ એટલ?ે આગલુ ંવાક્ય એ િમજવાની 
 ાવી આપે છેઃ ‘હી કુિ નોટ એસ્કેઇપ િફરરિંગ ઍન્દ્િ કુિ નોટ ટ્રાન્દ્િને્દ્િ ઇટ’. 
િા ો (અને પાકો) ચિસ્તી એવો એચલયટ ઈશ ુપણ જો ‘ક્રૂિારોહણ’ આગળ 
અટક્યા હોત તો એમને કહતે કે પ્રભ,ુ હવે ‘પનુરુથ્િાન પણ કરી બતાવો, 
એટલે વાત પરૂી િાય!” ક્રૂવિરફક્શન જ નહીં, રરઝરેક્શન પણ એચલયટ (અને 
ઉમાશકંર) જેવા કવવવરોના કાવ્યજગતમા ંઅવનવાયવ છે.  

 

બીજી તરફ, વનરંજન ભગત, જે એચલયટ અને ઉમાશકંર બન્નેની કવવતાના 
(આ લખનાર જેમ)  ાહક અને પ્રશિંક હતા, એ બોદલેરની ર ના, ‘ધ 
સ્વાન’ િદંભે પેલા વ્યાખ્યાનમા ંઆટલુ ંજ કહ ેછેઃ “The immense majesty of 

the poet’s grief shines in the entire poem but the poet does not say it in 

so many words.” એમના (અને મારા) અન્દ્ય વપ્રય કવવ લાભશકંર ઠાકર 



માફક વનરંજન ભગત ‘બટ સ્ટે્રન્દ્િ વમઅરલી ટુ િફર’ એવા શબ્દો નિી 
યોજતા, બલ્કે ‘ઇર્મમેન્દ્િ મેજેસ્ટી ઓફ ધ પોએટ’િ ગ્રીફ’ની વાત કરે છે.  
 

તો, એચલયટની અપેક્ષા શી હતી અને એમને બોદલેર ક્યા ંઓછા પિતા 
લાગયા? હવે પછીના વવધાનમા ંએચલયટ આ મદુ્દો સ્પષ્ટ કરે છેઃ “And in this 

limitation [Baudelaire] is wholly unlike Dante, not even like any 

character in Dante’s Hell.” એચલયટ અહીં સ ૂવે છે કે દાન્દ્તેનો પ્રવાિ 
‘ઇન્દ્ફનો’મા ંશરુ ભલે િતો હોય, (જેમ બોદલેરનો પ્રવાિ બલ્કે એમની 
‘લટાર’ નરકાગાર અને યાતનાર્ર જેવા ‘પેરરિ’મા ંશરુ િાય છે, તમે.). પણ 
દાન્દ્તે ત્યા ંઅટકતા નિી, ‘પગેટોરરયો’ને રસ્તે એ ‘પેરેરિઝો’ સધુી પહોં ી શકે 
છે. બોદલેર નહીં. એચલયટને (ઉમાશકંર જેમ) આ પરવિત ુનિી. આજે 
ગજુરાતી િારહત્યમા ં‘મોિનવ ચલટરે ર’ િામેનો જે ભારે ઉકળાટ જોવા મળે છે 
એના ંમળૂ આવા ‘સ્વગાવરોહણ’ માટેના એચલયેરટયન (કહો ઉમાશકંરીય) 
આગ્રહમા ંકદા  હોય. 

બોદલેરનો કાવ્યનાયક જેમ પેરરિના ‘ઇન્દ્ફનો’મા ંજ આજીવન ભટક્યો, એ 
નરકાગારમા ંઆજીવન િપિાયેલા ંબીજાં ‘વધારે, હજી વધારે’ની વદેનાને 
(જુઓ ‘ધ સ્વાન’ કાવ્યની અંવતમ પસં્ક્તઓ) વાણી આપતો, એમ પાશ્ચાત્ય 
આધવુનક િારહત્યમા ંજેર્મિ જોય્િની નવલકિાનો ‘્ચુલવિિ’ િબ્બ્લનના 
‘ઇન્દ્ફનો’મા ંજ આખો રદવિ ભટકતો રહ્યો છે, કોઈ ‘વેરટકન’ કે ‘ઇિાકા’ સધુી 
પહોંચ્યાના ભ્રમ વવના, અને િેર્મ્અુલ બેકેટના નાટકના બે માણિો, 



લારિમીર અને એસ્ત્રાગોન, કોઈ પરાત્પર ‘ગોિો’ન ેમળયા વગર નાટકનો 
પિદો પિે કે મ ં પર અંધારંુ િઈ જાય ત્યા ંસધુી રાહ જ જોયા કરે છે. 

 

એચલયટની નજરે જોતા ંબોદલેરની જે છબી એ, આ રીતે, ‘અ રિફોર્મિવ દાન્દ્તે’ 
-ની છે.  

                                      * 3 *  

ઝ્ા ંપૉલ િાત્રવ બોદલેર વવર્ે જે િવાલો ઊભા કરે છે એ એચલયટ કરે છે 
એના િામે છેિેિી આવે છે. અને એમનો િદંભવ પણ અલગ છે. એચલયટ જો 
બોદલેરને એમના પરુોગામી મહાકવવ દાન્દ્તેના િદંભે તપાિે છે તો િાત્રવ 
બોદલેરને એમના અનગુામી ફ્રેં  વવ ારક જ્યોર્જ બતેઇયના (George 
Bateille) િદંભે તપાિે છે. એ ભવૂમકાએિી િાત્રવ બોદલેરની કહવેાતી 
મહાનતાને ‘based on a philosophic fraud’ એવા આકરા શબ્દોમા ંવણવવે 
છે. 

િાત્રવનો 1943મા ંલખાયેલો બતેઇય વવશેનો અવતકઠોર લાગે એવો લેખ (‘Un 
nouveau mystique’ ‘A new mysticism’) આ િદંભે જોવા લાયક છે. 
બતેઇય  જેને ‘ઇનર એક્િપીરરયન્દ્િ’ કહ ેછે એને િાત્ર ‘ટ્રાન્દ્િેન્દ્િેટલ’ ની 
‘ઇમૅનન્દ્ટ’મા ંિતી ઘિુણખોરી ગણાવે છે, જે અંતે માનવીય િમયનુ ંજે 
‘ઇવતહાિરૂપ પરરમાણ’ છે, એનો કોચળયો કરી જનારંુ િત્રવને લાગે છે. હગેલની 
રફલસફુીમા ંજે ‘િીવિિ, એષ્ન્દ્ટિીવિિ અને વિન્દ્િેવિિ’-ની માનવયત્નમલૂક 



ગવતશીલતા છે, એની કમવવનષ્ઠાનો મરહમા િાત્રવ કરે છે. માનવીય ઇવતહાિની 
ભીતરિી આવતા (ન કે કોઈ પરાત્પર શસ્ક્ત દ્વારા અપાયેલા) એવા  આ 
હગેેચલયન ‘વિન્દ્િેવિિ’ની જગયાએ બતેઇય અને બોદલેર બન્ને માત્ર ‘ટે્રજેિી’ને 
ગોઠવી દે છે, એટલે કે કોઈ પરાત્પર શસ્ક્તનો, દુદૈવનો મરહમા કરે છે, એવો 
આરોપ િાત્રવ મકેૂ છે. મહનેતકશ માણિને બદલે ભાગયને અધીન એવા 
માણિની વાત િાત્રવ કઈ રીતે  લાવી લે?! બોદલેરને તો એ દુઃખના 
બધંાણી કે વ્યિની જેવા ગણે છે.  વ્યસ્ક્ત રૂપે બોદલેર કેવા અનેક રીતે 
વનષ્ફળ ગયા છે એ અનેક પ્રમાણો આપીને િાત્રવ પરુવાર કરે છે અને એમની 
કવવતાને એ વનષ્ફળતાના ંવનવેદન રૂપ ગણી કાઢે છે. આ િદંભે વીગતે 
અભ્યાિ કરવા ઈચ્છનાર માટે Francoise Meltzer-ના ંપસુ્તકો,  On the 
Question of Aufhebung: Baudelaire, Bataille and Sartre અને Double 
Vision: Baudelaire’s Modernity (2011) ઉપયોગી બને. 

 

િાત્રવ એમના િરિય અસ્સ્તત્વવાદ અને માક્િવવાદની ભવૂમકાએિી બોદલેરને 
જુએ છે. કાઇંક એવી જ ભવૂમકાએિી વવવે ક ગયોગી લ્્કુા ે કાફકાની 
તલુનાએ ટોમિ માનની ક્રુવતઓન ેપિદં કરી હતી, એ યાદ આવે. એની 
વવગતોમા ંન જતા ંઆજે િાત્રવની બોદલેમીમાિંાની પાયાની ક્ષવત વવશે એવા 
જ મોટા ગજાના વવવે ક-ચ ન્દ્તક મૉરરિ બ્લાશંો (1907 – 2003)-ના 
મતંવ્યનો પરર ય કરીએ. The Work of Fire: Meridian Crossing 



Aesthetics નામના, 1947મા ંપ્રકાવશત પસુ્તકમા ંબ્લાશંો િાત્રવના મતંવ્યનો  
ઉત્તર આ શબ્દોમા ંવાળે છેઃ  

‘Sartre’s demonstration is very impressive and, as a whole, quite fair. 
Baudelaire has the life he deserved., a sordid life without refinement, 
conformist in his revolt, liar in the frankness that elevated him, a life 
faked and failed; all these judgments demand few reservations,’ (The 
Work of Fire, Meridian Crossing Aesthetics, Maurice Blanchot, 
Stanford University, 1995. P. 132.) 

પ્રમાચણકતા અન ેનૈવતકતાનો િદંતર અભાવ બોદલેરના જીવનમા ંહતો એવો 
િાત્રવનો આરોપ અને ચકુાદો છે. એને બ્લાશંો માન્દ્ય રાખે છે. પછી ઉમેરે છેઃ  

‘But if we accept them, as we must, we must accept snother, which 
Sartre neglects: it is that Baudelaire also deserved Les fleurs du Mal, 
that the life responsibke for his ‘bad luck’ (guignon) is responsible for 
this single good fortune. [લે ફ્લ્યરૂ દુ માલ/ દુરરતનાાં પષુ્પો જેવો શકવતી 
કાવ્યિગં્રહ ર વાનુ ંિદ્ભાગય], one of the the greatest of the century.’ 
િાત્રે પરુવાર કરેલી બધી વનષ્ફળતાઓ છતા ંબોદલેરે ‘દુરરતના ંપષુ્પો’ના ં
્ગુપ્રવતવક કાવ્યો ર વા રૂપ જે િફળતા વિધ્ધ કરી હતી, એ કેવી હતી?  
“Not an accidental success but one premeditated, and one that does 
not add to the failure but that finds it reason of being in this failure,”, 
એટલે કે બોદલેરના વ્યવહારજીવનની વનષ્ફળતાઓમા ંતો જેના ંમળૂ છે એવી 



બોદલેરના કાવ્યજીવનની િફળતા શુ ં ીંધે છે? ‘[It] makes impotence 
incredibly fertile, draws out the most shining truth from a fundamental 
imposture.’(Blanchot, 1995. p.133). 
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‘એવા રે અમો એવા, તમો કહો છો વળી તેવા’ એવુ ં(અલબત્ત એમને વવશે 
િાવ વનરાધાર કરાયેલા આરોપો અંગે) નરવિિંહ મહતેા કહતેા હતા, એ યાદ 
આવે. અહીં, જો કે, મખુ્ય મદુ્દો એ છે કે વ્યસ્ક્તનુ ંજીવન ધમવિત્તા કે 
રાજ્યિત્તાના હુકમનામાઓ અનિુારનુ ંહોય, અિવા અિવકારણની નજરે, 
િસં્કૃવતબજારમા ંિફળ હોય, તો જ એની િારહજત્યક ર નાઓ ઉત્તમ બને, 
એવી િમજણ કેટલી િા ી? એ ધમવ ચિસ્તી હોય કે ઇસ્લામ, યહુદી કે રહિંદુ, કે 
અન્દ્ય કોઈ અને વવ ારિરણી માક્િવની હોય, રહટલરની કે ગાધંી, આંબેિકર, 
હિેગેવારની કે કોઈ બીજી, દરેક રાજકીય-આવિિક વવ ારિરણી પોતે માન્દ્ય 
કરેલી રાજકીય, આવિિક આરદ વ્યવસ્િાઓ અંગે રૂરઢચસુ્તતાની માગં તો કરે 
જ. પોતાના આ કઠોર શાિન વિે  િારહત્ય અને બીજી કલાઓ અનશુાવિત 
રહ,ે એ માટેના ંતતં્ર દરેક ધમવ અને દરેક વવ ારિરણી બને તેટલા ં
જિબેિલાખ ગોઠવવામા ંકમી ન રાખે.   

 

તો શુ ંઆ િત્તાઓએ માન્દ્ય રાખેલા કલાવવ ાર/એસ્િેરટક્િની િશસ્ત્ર 
િરહદોની અંદર રહીને કામ કરે એ જ િા ો કવવ અને િારહત્યકાર? કે 
બ્લાશંો જેને ‘મેરરરિઅન િોવિન્દ્ગ એસ્િેરટક્િ’ કહ ેછે એવી, એટલે કે મયાવરદત 



દૃષ્ષ્ટફલકને ઓળંગી શકતી િૌંદયવમીમાિંા માટે, િારહત્યમીમાિંા માટે 
આપણા જગતમા ંજગયા રાખી છે? –  આ છે બ્લાશંોએ ઉઠાવેલા પ્રશ્નો. 
આજના આપણા િદંભે પણ આ િવાલ તાકીદનો યક્ષપ્રશ્ન બને છે. 

*  
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એકવીિમી િદીના ભારતીય, તમેા ંયે ગજુરાતી ભાવકને ઓગણીિમી 
િદીના પૅરરિના કવવ બોદલેરની કાવ્યર નાઓને અને કવવ-વક્તવ્યને 
જાણવા-માણવાનો એક રસ્તો વીિમી િદીના જમવન વવ ારક વોલ્ટર 
બેન્દ્જાવમનના ંબોદલેર વવશેના લેખોમા ંમળી શકે. બોદલેર પૅરરિમા ંઓતપ્રોત 
હતા છતા ંયે એમા ંપરાયા હતા અને પોતાના ંતમે જ એમના જેવા અન્દ્ય 
અનેક ઉવેખાયેલા ંપેરરિવાિીઓના ંદુઃખ, અવહલેના અને હતાશાિી પીિાતા 
હતા. એમ, લગભગ એક િદી પછી રહટલરના જમવનીમાિંી, પોતે યહદૂી 
હોવાિી જેમણે જીવ બ ાવવા ભાગી જવુ ંપિ્ુ ંહત ુ ંએ વોલ્ટર બેન્દ્જાવમન 
પણ પોતાના વનષ્કાિન (એક્ઝાઈલ)-ના ંપૅરરિમા ંવીતેલા ંવર્ો (193૩ - 
1940) દરર્મયાન પૅરરિ િાિે ઓતપ્રોત હતા અને પોતાના ંઅને અન્દ્ય 
પૅરરિવાિીઓમા ંદુઃખ, અવહલેના અને હતાશાિી પીિાતા હતા.  

 



બોદલેર જે પેરરિને એક આધવુનક કવવની ઇન્દ્ટયઇુરટવ નજરે જોતા હતા એ 
પેરરિને, એક િદી પછી, બેન્દ્જાવમન એક િસં્કૃવતમીમાિંકની રિસ્કવિિવ 
દૃષ્ષ્ટએ જોતા હતા. પેરરિ નગરને જો એક ‘ટેક્સ્ટ’ રૂપે લઈએ (જેમ બોદલેર 
અને બેન્દ્જાવમન બન્નેએ ક્ુું એમ) તો બોદલેરનો એ ટેક્સ્ટ વા ંવાનો 
કોન્દ્ટેક્સ્ટ બેન્દ્જાવમન કરતા ંિાવ અલગ હતો – માત્ર ઓગણીિમી અને 
વીિમી િદીન ભેદને કારણે નહીં. બોદલેર એક કવવની નજરે જેને વનરખી 
લેતા હતા, એ હાઈ કેવપટાચલઝમના ંપરરબળોને બેન્દ્જાવમન વવશ્લેર્ણપવૂવક 
તપાિતા હતા.   

Paris: Capital of the 19th Century, એ નામની, 1936મા ંલખેલી એક 
વવ ક્ષણ નોંધમા ંબેન્દ્જાવમન પૅરરિને ફ્રાન્દ્િની નહીં, ઓગણીિમી િદીની 
રાજધાની ગણાવ ેછે એ એમનુ ંશૈલીસખુ નહોત ુ.ં બલ્કે, એ દ્વારા બેન્દ્જાવમન 
કેવપટાચલઝમ કહતેા ંમિૂીવાદની આખા ્રુોપમા ં(અને એ દ્વારા એ દેશોએ 
જેમનુ ંભારે આવિિક શોર્ણ ક્ુું એ અન્દ્ય ખિંોમા)ં ફરી વળેલી િત્તાનુ ં
વવશ્લેર્ણ સ ુવતા હતા. બોદલેરને કવવ લેખે એક માત્ર ‘પૅરરિમા ંટહલેવા 
નીકળેલા છેલછબીલા’ રૂપે, (‘Flaneur’ અને ‘Dandy’ રૂપે) જોવાનુ ંકારણ 
ભલે એ કવવએ પોતે આપ્ુ ંહોય, પણ બેન્દ્જાવમન એ ‘ફ્લાન’ર’ની દેખીતી 
બેદરકારી અને બેજવાબદારીના મહોરા ની ેના પોતાના િમયની પીિાઓને 
જાણનાર કવવના  હરેાને જોઈ શક્યા છે. બોદલેર પોતાની અંગત 
ઉપાધીઓને જ નહીં, પોતાના િમગ્ર િમયની ઊંિી વેદના અને ભયને 
અનભુવતા. કુજત્િતતા અને દુરરતની આંખોમા ંનજર નમાવ્યા વવના અને 



આિોશની કોઈ  ીિો પાિ્ા વવના જોઈ શકતા. આવા એક િશક્ત, 
અનકંુપાશીલ, ઓછાબોલા કવવના  હરેાને બેન્દ્જાવમન ઓળખી ઓળખાવી 
શકે છે. 

‘Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism’, એ નામના 
એક અપણૂવ રહલેા લેખમા ંવોલ્ટર બેન્દ્જાવમન વકરેલા મિૂીવાદ િાિે ફેલાતા 
્રુોપીય િામ્રાજ્યવાદ અને િસં્િાનવાદના ંપરરબળોની મીમાિંા કરે છે. 
રહટલરના હત્યારા શાિનમાિંી છટકીને પૅરરિમા ં(આત્મહત્યા પવૂેના,ં 1933-
1940, એ વર્ોમા)ં રહનેાર આ યહુદી વવ ારક બેન્દ્જાવમન, ‘ઓગણીિમી 
િદીની રાજધાની’ને અને એ પેરરિના અકહ્યાગરા કવવ બોદલેરને બરાબર 
ઓળખી કાઢે છે.  

 

એ કરવા માટે બેન્દ્જાવમન બે પ્રશ્નો પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરે છેઃ (1) મહામિૂીવાદ 
(િામ્રાજ્યવાદ અને િસં્િાનવાદ) ની ે જીવતો ઓગણીિમી િદીનો પેરરિનો  
િમાજ કેવો હતો? અને (2) એ િમાજમા ંરહતેા છતા ંએના મખુ્ય 
વવસ્તારમાિંી બહાર ફેંકાયેલા કવવ બોદલેર એ િમાજને, એ નગરને કઈ રીતે 
જુએ અને આલેખે છે? 

બેન્દ્જાવમન બરાબર િમજે છે કે મહામિૂીવાદી જીવનવ્યવસ્િામા ંમહાલતા, 
આકેઇિ બજારોમા ંટહલેતા પૅરરિમા ંહવે િમાજ નિી, જે છે તે છે આઃ “An 

endless mass of people where no one can clearly see their neighbour, but 

no one is completely out of sight.”  એક રીતે એકબીજાિી અજાણયા ંિઈ 



ગયા ંછે, લોકો; પણ બીજી રીતે કોઈનો ને કોઈનો  ોકેપહરેો  ોવીિે કલાક 
રહ ેછે, િહુ ઉપર.  

 

વીિમી િદીમા ંએચલયટે લખ્્ઃુ A crowd flowed over London Bridge, so 
many, I had not thought death had udone so many!” પણ એમના િમિવ 
પરુોગામી તો હતા બોદલેર. બોદલેરના આ વવખ્યાત કાવ્ય, ‘Meditation’-ની 
આ પસં્ક્તઓ જુઓઃ ‘The restless crowd,/ whipped on by pleasure / our 
dogged torturer / carry their heart’s raw remorse with them / as they 
serve their vapid leisure.’ સખુોની  ાબકૂોના ફટકા વિે િતત તગેિાતા ં
ઉપભોક્તાઓના ંટોળાનંે બોદલેર ઓળખી ગયા હતા. જુલમ નિી, 
સખુોપભોગ એમની ગલુામીની િાકંળ બને છે, એ આ કવવ ‘કવવપ્રજ્ઞા’ વિે 
જાણી ગયા હતા. બોદલેર આ ‘િાઉિ’ને બહુ નજીક જઈને, એમાનંા એક 
િઈને, ઝીણવટિી અને િમભાવિી જુએ છે. એચલયટને ઊં ે આિનેિી જ્યા ં
કેવળ હાલતા ં ાલતા ંમિદા ંદેખાયા ંત્યા ંબોદલેરને પોતાના જેવા હરેાન 
પરેશાન, બલ્કે સખુ પરેશાન િમકાલીન લોકો દેખાયા. પોતાની ભલૂે, જાણ ેકે 
િામેિી માગીને એ િજા પાર્મયા છે. એ િહુની જેવા એક શાલવ બોદલેર છે, એ 
િહુની વચ્ ે રહીને પીિા ભોગવે છે, જાણે િરહયારી. અને એ વવશે એ ફક્ત 
પોતે જ લખી શકે એવા ંકાવ્યો લખે છે. 

અસ્વસ્િ, અજપં ટોળં જે સખુ-ઉપભોગમા ંિપિા્ુ ંછે, એને આ કવવ  ‘our 
dogged torturer’, ‘આપણો કદી ઢીલુ ંન મકૂતો યાતનાદાતા’ કહ ેછે. સખુ 



અને યાતના એક બને છે, એને જોવા ંકઈ રીતે? કવવ શોકનો અનભુવ 
કરવાની પોતાની ક્ષમતાને  વીનવે છેઃ ‘You, my Sorrow, drop by here, 
take my hand and draw / me apart from them.” – ઉપભોગમસ્ત દેખાતા 
લોકોની ઊંિી વદેનાને એમના વતી અનભુવવા અને િમજવા માટે આ કવવ 
પોતાના શોકને વીનવે છે. ‘આવ, મારો હાિ ઝાલ, મને દોરી જા, મને કર 
આ િહુિી અલગ’. શા માટે? જરા દૂરિી જોઈ, િમજી, એ સખુ-યાતનાના ં
ચ ત્ર હુ ંઆલેખી શકંુ, મારી કવવતામા,ં એટલા માટે.  

બોદલેર પીિાતા પેરરિ િાિે એકાકાર છે અને િાિોિાિ એ પોતાની 
વેદનાનો હાિ ઝાલી એ પેરરિિી અળગા પણ છે. એ પેરરિના ઇન્દ્ફનોમા ં
એકાકાર છે, દાન્દ્તે જેવા માત્ર મિુાફર નિી. અન ેદાન્દ્તે જેમ અંતે પેરેિીઝોમા ં
(ઈશનુા રાજ્યમા)ં જો કે બોદલેર પહોં તા નિી, પણ િાત્રવ જે વાત ન 
િમજી શક્યા એવુ ંકવવ બોદલેરનુ ંકાવ્યિત્ય આ છેઃ બોદલેર જ કહી શકે, ન 
દાન્દ્તે, ન એચલયટ કે, ‘You, my Sorrow, drop by here, take my hand 
and draw / me apart from them.” બોદલેરનુ ંપેરેરિઝો ધમવનુ ંસ્વગવ નિી, 
કાવ્યનુ ંછેઃ પરેેરિઝો ઓફ મોિનવ પોએટ્રી. એ પેરેરિઝો, એ જ પગેટેરરઓ,  એ 
જ ઇન્દ્ફનો. આ વાત બોદલેર જાણતા હતા અને એની કવવતા એ લખતા 
હતા. 

*  

બેન્દ્જાવમન લખે છેઃ “In the years around 1840, it was fashionable to walk 

one’s tortoise in an arcade. The tortoise would set the right pace for a 



flâneur.”  પહલેી નજરે જોનાર િાવ બેદરકાર, ચબનજવાબદાર લાગે; પણ 
બેન્દ્જાવમન બતાવે ત્યારે કા બાની ગવતએ  ાલતો કવવ પોતાની  ોતરફની 
વેદના અને વવકૃવતને કેવી નજીકિી જોઈ શકે, એ આપણે પણ જોઈ શકીએ. 
‘Flâneur’-ની બેન્દ્જાવમને કરેલી મીમાિંા કેટકેટલુ ંઆપણને બતાવી શકે છે! 
‘હુ ંતો બિ ફરવા આવ્યો છ’ં, એમ કહતેા આપણા કવવ પણ ‘ફ્લેન’ર’ અને 
‘િેન્દ્િી’ જેવા લાગે. મોજીલા િહલેાણી હોય, એમ એ પસં્ક્ત વા ંતા ંલાગે. 
પણ  વનરંજન ભગતની ઘુટેંલી અને ઊંિી, પણ ઓછાબોલી વેદના 
‘પ્રવાલદ્વીપ’ના ંકાવ્યોમા ંજે વ્યજંનાભરી વ્યક્ત િઈ છે, એ યે કયો ગજુરાતી 
વા ક ભલૂી શકે? ‘અહીં હવા મહીં વહી રહી અનન્દ્ય વાિ’- જેવી પસં્ક્તમા ં
હીબકે  ઢેલી ગજુરાતી ભાર્ા જેણે એક વાર િાભંળી હોય, એને આજીવન 
િભંળાય! અને એ કાવ્યગચુ્છમા ં‘મોિનવ ગજુરાતી પોએટ્રી’ના ંઅરદ્દ સ્વરો 
િભંળાય.     

                          

બોદલેરની વવખ્યાત કવવતા, ‘Spleen’- નુ ંઆ કલ્પન જુઓઃ ‘When a heavy 
lid of low sky / covers a soul moaning with annui and fright,/ . . . 
When the earth is turned to a muggy dungeon/ where hope I  the 
shadow of a bat/ . . . Long hearses roll, slow, silent, hypnoyic / 
through my soul.” – પેલો છેલછબીલો (િેન્દ્િી) પૅરરિમા ંટહલેતો નજરે  ઢે 
ત્યારે કોઈ જોનારને પાલત ુકા બાને દોરીએ બાધંી ધીમી ગવતએ ફરતો કોઈ 
શોખીન જીવિો દેખાય. પણ ફરી જોતા ંદેખાય કે અરે આ જ તો છે બોદલેરે 



આલેખેલી ‘સ્પીન’, ઉદાિી, રંજ, નરી અકળામણ. એનુ ંકેવ ુ ંઅદ્ભુત કલ્પન 
બોદલેર આલેખે છેઃ ‘Long hearses roll, slow, silent, hypnoyic / through 
my soul.’ લાબંી લાબંી શબગાિીઓ ધીમે ધીમે (કહો કા બાની ગવતએ) 
ચપુ ાપ જાય છે, કવવની નજર િામે, એમના પેરરિમા.ં 

બેન્દ્જાવમન િાિે રહી બોદલેરને ઓળખનારને િમજાય કે કવવ બોદલેર સ્પેિ 
અને ટાઈમ, બન્નનેી આધવુનકતાન ેકઈ રીતે આલેખે છે. સ્િળ તો કેવલ 
પૅરરિ શહરેનુ ંછે, પણ કવવ એ ઊંિળમા ંલીધેલો િમય જગતવ્યાપત અને 
આખી ઓગણીિમી િદીનો છે, બોદલેર જાગવતક આધવુનકતાનો આરદ કવવ 
છે,  

 

આ િદંભે બેન્દ્જાવમનના બોદલેર વવશેના લેખોનુ ંએમ. િબ્લ્્.ુ જેવનન્દ્ઝ દ્વારા 
િપંારદત પસુ્તક, The Writer of Modern Life (Harvard Univ. Press, ) 
વા ંી શકાય. િપંાદક કહ ેછે તેમઃ ‘In these essays, Benjamin challenges 

the image of Baudelaire as late-Romantic dreamer, and evokes instead the 

modern poet caught in a life-or-death struggle with the forces of the 

urban commodity capitalism that had emerged in Paris around 1850. The 

Baudelaire who steps forth from these pages is the flâneur who affixes 

images as he strolls through mercantile Paris, the ragpicker who collects 

urban detritus only to turn it into poetry, the modern hero willing to be 

marked by modern life in its contradictions and paradoxes.’ 
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વનરંજન-માગે  ાલી વનતનવા બોદલેરની શોધમા ંઆપણે આમ બેન્દ્જાવમન 
સધુી આવ્યા. એચલયટ, િાત્રવ અન ેબેન્દ્જાવમન જેવા વીિમી િદીના ત્રણ 
મહાન વવ ારકોના ંત્રણ વવચભન્ન દૃષ્ષ્ટકોણિી બોદલેર કેવા દેખાય છે, એ 
જો્ુ.ં હજી તો અલબત્ત એ ત્રણે વવ ારકોની બોદલેર-મીમાિંામા ંઅને એ 
ત્રણે જેને જુએ-બતાવે છે એ કવવ બોદલેરમા ંર્ણુ ંર્ણુ ંજોવા િમજવાનુ ં
બાકી છે, એ તરફ આ િમયમયાવરદત વક્તવ્યમા ંકેટલાક ઇંચગતો જ કરી 
શકાયા છે.  

 

મારા આ વ્યાખ્યાનના િમાપનમા ંફરી પેલા વવલક્ષણ જમવન કવવ 
હોલ્િરરનની પસં્ક્તઓ યાદ કરીએઃ ‘Always, at every moment, the 
Universe is complete,’ એ ખરંુ, ‘But often, / The Great do not assert 
themselves in union with the Great.’ એટલુ ંજ નહીં, “Alaways, as on 
the edge of the abyss, they stand side by side.” આ એકવીિમી િદીના 
પહલેા  રણના ંઅંવતમ વર્ોમા,ં આ કોરોનાના વરિોમા,ં એક અમયે, 
ભયપ્રદ, ભવ્ય એચબિ યા ખાઈને રકનારે આપણ ેઊભા છીએ.  ત્યારે 
બોદલેરની કવવતાનુ ંવળી એક નવુ ંપરરમાણ આસ્તે આસ્તે ખલુત ુ ંઆવે છે. 

 બોદલેરની એક કવવતા, ‘Be Drunk’ આપણા આજના ભયકંર જીવનિદંભે 
યાદ આવે. ‘બી ડ્રન્દ્ક’ એમ જ્યારે એક ઉત્તમ અધવુનક કવવ કહ ેત્યારે એ શુ ં
સ ૂવે છે? કોઈ રોમાષ્ન્દ્ટક કવવ, કોઈ આધ્યાત્મવાદી કવવ, કોઈ વમષ્સ્ટક, કોઈ 



આ કે તે વવ ારિરણીનો પ્રવતબધ્ધ કવવ સ ૂવે એિી િાવ અલગ વાત 
બોદલેર સ ુવે છે. 

 

અરે, પણ આ આધવુનકોમા ંઅગ્રણી અને વેદનાના અનરુાગી એવા આ કવવ 
શુ ંસ ૂવે છે?  

એ કહ ેછેઃ  

Be Drunk. 

You have to be always drunk. That’s all there is to it–it’s the 

only way. 

 

આ કોણ? કોઈ મસ્તાનો શાયર, મશુાયરા લટૂતો?! કે કોઈ ‘ગોિ ડ્રન્દ્ક’ 
વમષ્સ્ટક? કે ગરુુના વપયાલા એક પછી એક  ઢાવતો ‘ગરુુપ્રતાપે’ ગાતો 
 ેલો? કે માઓની રેિ બકુ પી પીને મતવાલો િયલેો  ીની કલ્ રલ 
રેવોલ્્શુનનો શરેીમા ંત્રાિ ફેલાવતો રેિ ગાિવ? કે બચ્ નજીની 
મધશુાલામાિંી તાજો નીકળેલો નવકવવ?   

 

પછીની પસં્ક્તઓ તો રાજેશ ખન્નાની કોઈ દેવદાિ જેવી રહિંદી મવૂીમા ંપણ 
 ાલે એવી છે, જો ઉતાવળે અને એટલી જ વા ંી તો! બી ડ્રન્દ્ક, એ માટેનુ ં
કારણ બોદલેર આ આપે છેઃ 



 So as not to feel the horrible burden of time that breaks 

your back and bends you to the earth, you have to be continually 

drunk. 

 

પણ હવે બોદલેર જ પછૂી શકે એવો પ્રશ્ન પછૂાય છે, ઔર મેરા તો નશા હી 
ઉતર ગયા, રબ્બા! કેમ કે બોદલેર પછેૂ છેઃ 

 But on what? 

એનો જે જવાબ છે. એ લાજવાબ છેઃ 

 Wine, poetry or virtue, as you wish. But be 

drunk. 

એમ હત ુ ંકે આટલો બધો આગ્રહ કરે છે તો કશુકં ખાિ રેકમેન્દ્િ કરશે, કોઈ 
ખાર પેરરવશયન વાઈન કે પછી ઓવપયમ બોવપયમ…  

પણ ના, શુ ંપીવુ ંએ નક્કી કરવા બાબત ભલે એચલયટ અને િાત્રવ મદદ કરે, 
માક્િવ, ગાધંી, રોનાલ્િ રીગન, મેગી િે ર, આંબેિકર અને હિેગેવાર 
આગ્રહપવૂવક (બલ્કે હુકમ કરીને) આ કે તે રડ્રન્દ્ક સ ુવે, પણ બોદલેર તો હાવ 
હાિ ઊં ા કરીન ેઊભા રહી ગયા!  

તો ય હઠ કરો કે કાકં તો ક્યો, બોદલેર ભાઈ, તો આટલુ ંકહઃે 

  
‘And if sometimes, on the steps of a palace or the green grass of 

a ditch, in the mournful solitude of your room, you wake again, 

drunkenness already diminishing or gone, ask the wind, the wave, 

the star, the bird, the clock, everything that is flying, everything 



that is groaning, everything that is rolling, everything that is 

singing, everything that is speaking. . .’ પણ પછૂવુ ંશુ,ં એ તો કહો, કવવ? 

 

‘ask what time it is and 

wind, wave, star, bird, clock will answer you: “It is time to be 

drunk! So as not to be the martyred slaves of time, be drunk, be 

continually drunk! On wine, on poetry or on virtue as you wish.’ 

 

લ્યો મારા એકવીિમી િદીના ગજુરાતી, ભારતીય, દચક્ષણ એવશયાઈ, બલ્કે 
ગલોબલ ભાઈ-બેન! આપણને હત ુ ંકે કોક ગરુુ કે નતેાજી કે ચ તક કે કોકનુ ં
નામ આવો આ પાિશે. પણ આ તો આટલુ ંજ કહ ેછેઃ ‘[A]sk what time it 

is and / wind, wave, star, bird, clock will answer you: “It is time to be 

/ drunk!’ 

 

આ છેલ્લી વાર તને પછૂ ંછ ંભાઈ બોદલેર, કવવ કહવેિાવવુ ંહોય ગજુરાતમા ં
આજે તો િાફિાફ બતાવ કે શુ ંપીવુ?ં એ તો કહઃે [B]e drunk, be 

continually drunk! On wine, on poetry or on virtue as you wish.’ 

 

‘As you wish?’ લ્યો આ શલવ બોદલેર તો હાિ ખખંેરીને ઊભા િઈ ગયા! 
તમે જ કહો, હવે આવા આને શુ ંકહવેો? 

આજના ગજુરાતી િારહત્ય જગતમા ંકોક તો એવુ ંહશે ક્યાકં જે મારા 
િવાલનો રોકિો જવાબ પરખાવશેઃ ‘એને જ કહવેાય, કવવ.’  
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તો એવા कवि બોદલેરની એક વધારે ર ના અન ેએમના એક પવૂવ 
િમકાલીન અને એક ઉત્તરકાલીન એવા જ મસુ્ક્તપ્રદ કવવઓની એક એક 
ર નાના વા ન િાિે આ બોદલેર િાિેનુ ં‘િાત િગનુ’ં આજે લાધેલુ ં
‘િખ્ય’, એના છેલ્લા (અને બીજી રીતે પહલેા) પગલે માણીએઃ  

* ક * 

ત્રણ કાવ્યોમાનં ુ ંપહલે ુ ંકાવ્ય, પવૂવ્ રુોપના નાનકિા દેશ સ્લોવાવનયાની 
આધવુનક કવવતાના આદ્ય કવવ ગણાતા France Preseren (1800-1849.)નુાં. 

 

કવિને સાંબોધન / ફ્રાન્સ રેસેરેન / અન.ુ વસ. 

આજે હવે જેને ભાગે આવ્્ુ ંછે કામ 

આત્માના વવર્ાદ-ભારને જરી હળવો કરવાનુ.ંજે કદા  તગેિી મકૂી શકે           
માનવ હૈયાને પોતાનુ ંભક્ષ્ય બનાવતા આ પેલા ંગીધિાનંે,ઝાઝ ંનહીં તો બિ 
આ પરોઢ અઅંધકાિી                    ઓ અંધકાર સધુી બીજી પરોઢના. 

 

જે શીખવે છે િહનુે 

કે કેમ કરીને આપણે આગચળયો મારી શકીએ 

વીતેલા દીવિોની વ્યિા-વેદનાઓની અિહ્ય સ્રવુતઓને આિે. 



અને આવનારી વવભીવર્કાઓના કોલાહલ છતા ં

કેમ કરીને બીિી શકીએ િોિીક ઊંર્મા ંઆપણી આંખોને. 

દારુણ િખં દેતી આજિી કઈ રીત ેછટકી જવુ.ં 

 

તારી એ ખેવનાઓ, કવવ, વનષ્ફળ નહીં નીવિે,  

જો ત ુ ંકૌવત કેળવે 

              તારી છાતીમા ંઝીલવા                                                 
બન્નેને, જન્નતને અને જહાન્નમને.  

-- િાભંળ્ુ,ં સજુ્ઞ વા ક? આજના કવવનુ ંકેવ ુ ંકવવકમવ અહીં આલેખા્ુ ંછે, તે? 
‘કેમ કરીને આપણે આગચળયો મારી શકીએ,/ વીતેલા દીવિોની વ્યિા-
વેદનાઓની સ્મવૃતઓને આિે?’ ક્યારેક સ્રવુતઓ જીવનને પોર્ે; ક્યારેક 
વવસ્રવુત જરૂરી બને જીવન િોરુ્કેં આગળ જીવવા માટે. આજના કવવએ 
દુઃસ્વપનોને, અિહ્ય સ્મરણોને આિે આગચળયા દેવા પિે. ‘અને આવનારી 
વવભીવર્કાઓના કોલાહલ છતા ં/ કેમ કરીને બીિી શકીએ િોિીક ઊંર્મા ં
આપણી આંખોને.’ 

વવકટ કાળમા ંટકી રહવેાનો કીવમયો પ્રજાને શીખાવવો, એ પણ આ િમયનુ ં
એક કવવકમવ છે. ‘વવર્કા પયાલા રાણાજીએ ભેજ્યા દેજો બાઈ મીરાનંે હાિ’-
િી ‘છેલ્લો કટોરો ઝેરનો ત ુ ંપી જજે, બાપ’ુ સધુી તો વવર્ ઓળખી શકાત ુ ંહત ુ.ં 
આઅપના િમયમા ંએ અમતૃ જેવુ ંલાગે, એવુ ંએનુ ંપેકેજજિંગ િાય છે. કવવનુ ં



કામ આજે વધારે કપરંુ બન્દ્્ુ ંછે. વવશ્વકવવતાના આધવુનકોમા ંઆદ્ય એવા 
બોદલે’ર એ વાત પહલેેિી પારખી ગયા હતા. 

* ખ * 

રેિેરેન જેવા અલ્પખ્યાત એવા જ બોદલે’ર વવશ્વવવખ્યાત. એમનુ ંએક કાવ્ય 
જોઈએ. એક નાનકિા નગર લબુ્બ્લઆનાનો વનવાિી, બીજો વવશ્વવવખ્યાત 
પૅરરિનો. પણ બન્ને ‘કવવ’ છે, આધવુનક કવવ છે. આપણા િમયની જે િચ્ ાઈ 
છે, એને નરી આંખે જોનાર અને બતાિનાર. 

બન્ને કવવઓની ઓગણીિમી િદી, જેવી અંધારી એવી જ ઝાકઝમાળ હતી. 
િામ્રાજ્યો અને િસં્િાનવાદી િત્તાઓની િદી. વ્યસ્ક્તનો  હરેો ભિૂી નાખતા ં
યતં્રો અને ‘િાકવ િેટાવનક વમલ્િ’ની િદી.  ૅધ્પલન ‘મોિનવ ટાઈર્મિ’મા ંઅને 
ગાધંી ‘રહિંદ સ્વરાજ’મા ંજેની મમવગામી મીમાિંા કરે છે, એવા ંપરરબળોની 
િદી. એના ંઅંધારા ંઝટ ઓળખાય એવા ંનહોતા.ં વળી એ જ િદી જ્ઞાન 
વવજ્ઞાનની અપવૂવ પહલેોની, ગાધંીના ‘િત્યાગ્રહ’ની શરૂઆતની, માક્િવના 
‘િાિ કેવપટાલ’ના દશવનની, િાવવિન અને ફ્રોઇિની િદી પણ હતી. એ િમયને 
અને આવનારા િમયને વરતી લેનારો કવવ તે શાલવ બોદલે’ર. વીિમી 
િદીના િા ા  હરેાની ઓળખ ટી. એિ. એચલયટ િહુને આપે, એ પહલેા ંજ 
એને આગોતરી વરતી લેતો બોદલે’ર પોતાની કવવતામા ંઆધવુનક િમયમા ં
િપિાયેલા ‘કવવ’નુ ંઅને ‘માણિ’નુ ંવ્યજંનાિભર કલ્પન આલેખે છે. એની 
મહાન કાવ્યક્રુવત, ‘આલ્બત્રોિ’, વા ંીએ. 

Charles Baudelaire (1821 -1876. France.) 



 

આ્બત્રોસ /શાલલ બોદલે’ર. / અન.ુ વસ. 

 

ર્ણી યે વાર, ફકત બે ર્િી મોજ ખાતર, ક્યારનુ ંકંટાળેલુ ંખલાિીલોક  

પેલા જાજરમાન િાગરપખંીને જાળમા ંિપિાવે છે. 

પેલા આલ્બત્રોિને, જે  

આ એદીઓના જહાજ ભેગો ઊિતો િાિ દે છે એમને, 

લિરતો, હતાશાઓના ંઅતળ જળ ઉપર. 

 

એક વાર એને જાળે ઝાલી જહાજના તતૂક ઉપર ગોઠવી પાિ્ો,કે પછી પેલો 
નીલ ગગનનો રાજવી, હવે કઢંગો અને શરમનો માયો, 

ઢિિાવા દે છે, દ્યામણો, પોતાની પહોળી ધોળી ધોળી પાખંોને, 

મેલા ંફીણ પર અમિા ંઅિિાતા ંહલેિા ંજેવી. 

 

એ પખંાળો પ્રવાિી હવે તો જણાય છે સ્થળૂકાય, િાવ નકામો, વનબવળ, 
હાિંીપાત્ર. 

હજી ગઈ કાલ સધુી તો કેવો સુદંર દેખાતો હતો જે, 



એની  ા ંમા ંઆજે આ ખારવો તબંાકુની  લમ ખોિવાનુ ંકરે છે, 

બીજો નકલ કરી બતાિે છે એના લગંિાવાની, 

જેના ંહતા ંકેવા ંઊં ા ંઉડ્ડાણ. 

 

કવવ તો છે નીલાકાશના રાજકુમાર જેવો, 

બન્ન,ે પવનના ંતોફાનોમા ંતરતા રહ,ે તીર તાકતા પારવધઓને હિી કાઢે, 

અને, છેવટ, દેશવટો પામે ખીખીયાટા મારતા આ માણિોના ર્ેરામા,ં  

જ્યા ંએમની પેલી પાખં પણ બની રહ ેછે એક ન્ુું નિતર. 

* *  

આપણે ગમે તેટલુ ં ાહીએ કે આપણા િમયનો કવવ આગલા ્ગુોમા ંહતો તે 
જ રહ.ે આપણે યાદ તો કરીએ કે ‘ કવવ તો છે નીલાકાશના રાજકુમાર જેવો, 
/ બન્ને, પવનના ંતોફાનોમા ંતરતા રહ,ે તીર તાકતા પારવધઓને હિી કાઢે’. 
પણ વવશ્વકવવતામા ંઆધવુનકતાના આરંભનો (પોતાના િમયમા ંઝાઝો 
અવગણાયેલો) આ કવવ, બોદલે’ર, આવતા િમયના કપરાપણને ઓળખીને 
ઉમેરે છેઃ ‘અને, છેવટ, દેશવટો પામે ખીખીયાટા મારતા માણિોના ર્ેરામા,ં / 
જ્યા ંએમની પેલી પાખં પણ બની રહ ેછે એક ન્ુું નિતર.’ કવવ અંગેના 
કોઈ રૂમાની, આધ્યાજત્મક, ધાવમિક કે, બાદમા,ં વવ ારિરણીપરસ્ત ખ્યાલોને 
બોદલેર અહીં આગોતરા જ રદ કરે છે. એક વાર જે કવવની વવશાળ, ધવલ 



પાખં હતી, એ જ આ નવી જગયામા,ં આધવુનક અને અન-ુઆધવુનક 
કાવ્યવવશ્વમા,ં આજના કવવને ‘ન્ુું નિતર’ બની રહ ેછે. બોદલેર આ વાત 
વનમવમતાિી જાણે અને કહ ેછે. એ છે એમનુ ંઆજની વવશ્વકવવતામા ંઅનન્દ્ય 
પ્રદાન. િામી તરફ, આજે ગજુરતામા ંનરવિિંહ અને મીરાનંો વેશ કાઢતા 
અિવા બાચલશ રૂમાની વલવલાટો કરતા ર્ણા કવવઓ, વવવવધ િત્તાઓના 
ર્રના ંગલરૂિયા,ં પાળેલા પોપટ બની રહ્યા છે. અિવા એ મોટા મહલેોના 
િોળર્ાલ ુમેજર િોમો કહતેા ંિારહજત્યક તમાશાઓના પહોળા િઈ ફરતા 
આયોજકો અને િ ંાલકો બની રહ ેછે. પૅરરિના કોઈ પણ ચલટરરી િાલોં 
(િલનૂ)િી છેટો રહનેારો શાલવ બોદલે’ર આ ઝાકઝમાળ ભયસ્િાનોને બરાબર 
ઓળખે છે. એ જ્ઞાનનો એક વવર્ાદ એણે આલેખેલા કવવના સ્વરમા ંઅને 
બોદલેરની પોતાની ર નાઓમા ંિભંળાય છે.  

* ગ * 

રેિેરેન અને બોદલે’ર પછી આવે છે પાબ્લો નેરૂદા. ઓગણીિમી િદીના 
િમયની તાવણીમાિંી તવાઈને આવે છે વીિમી િદી. એ િદીની િવવગ્રાહી 
અને િવવભક્ષી િત્તાઓને કવવતા કેવો જવાબ આપી શકે? કેવી હોઈ શકે 
ત્રીજા વવકલ્પના કવવની વકૈધ્લ્પક છબી?  

એની એક ઝાખંી લેવા માટે જોઈએ પયોતો રીકન કવવ માવતિન એસ્પાદા 
(Martin Espada)-ની એક ર ના.  પેલા ત્રીજા વવકલ્પની એક છબી 
એસ્પાદાને મળે છે વીિમી િદીના ઉત્તરાધવના મહાન કવવ પાબ્લો નરેૂદામા.ં 
નેરૂદા તો પોતાના દેશના અત્યા ારી શાિન િામે અણનમ રહી ઝૂઝનારા 



કવવ. વતન ચ લે (Chile, South America, ઉચ્ ારભેદે ચ લી)-ની 
વનલવજ્જજ્પણે િરમખુત્યારી અને નરી મિૂીવાદી રાજ્યિત્તા િામે અણનમ 
રહલેા કવવ નેરૂદાની આ છબી, ્.ુએિ.એંઆ ‘આવિત દેશ’ પયોતો રીકોના 
કવવ એસ્પાદાની નજરે જુઓઃ  

Martin Espada (b. 1957, U.S.A.)  

બગીચામાાં બન્દૂકધારીઓ (ઇએલા નેગ્રા, ચચલે, સપ્ટેમ્બર 1973) / 

મારટિન એસ્પાદા./ અન.ુ વસ. 

 

તખ્તાપલટ પછી 

નેરૂદાના બગી ામા,ં એક રાતે, 

િોલ્જરો તનૈાત કરવામા ંઆવ્યા 

ઝાિવાનંી ઉલટતપાિો કરવા ફાનિ ઊં કતા 

ની ે પિેલા પાણાઓમા ંઠોકર-ઠેિ ખાતા, 

ગાળો બોલતા. 

બેિરૂમની બારીમાિંી જોતા,  

એ લોકો, 

િદીઓ પહલેાના ંકોઈ તાજા ર્ૂબેલા ્ધુ્ધજહાજમાિંી તરી નીકળી, 



દરરયા કાઠેં લટૂફાટના ઇરાદે આવી પહોં ેલા 

આિમક વવદેશી વવજેતાઓ જેવા દેખાઈ શકે. 

 

કવવ મરતા જતા હતા 

કેન્દ્િરે એમના બદનમા ંઆગ લગાિી દીધી હતી 

અને ચબછાનામા ંઆળોટી આળોટી ભિકા બઝુાવવા માટે 

એમને છોિી દેવાયા હતા. 

 

તો પણ જ્યારે લેફટેનન્દ્ટ ઉપલે માળે ધિી આવ્યા  

ત્યારે નેરૂદાએ એમની બરાબર િામે જોઈને કહ્ઃુ 

તમારે અહીં ફકત એક  ીજનુ ંજોખમ છેઃ કવવતા. 

 

લેફ્ટેનન્દ્ટે અદબિી પોતાના માિિેી ટોપો ઉતાયો  

િેનોર નરેૂદાની માફી માગી  

ને દાદરા ઊતરી ગયો.  

ઝાિવા ંપર લટકાવેલા ંફાનિ એક બાદ એક બઝુાવા લાગયા.ં 

 



આજકાલ કરતા ંત્રીિ વરિિી  

અમે તો ગોત કરીએ છીએ 

એવા બીજા એક મતં્રની  

જેને બોલતા ં 

બગી ામાિંી બદૂંકધારીઓ છૂ િઈ જાય.  

* * * 

િમા, વિોદરા. મે, 2021. 
 

 

 

 


