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O એક શરૂઆત - પલુ બાધંિાની 
 
      ગત હિસેમ્બરમા ંસાહિત્િ અકાદમી, હદલ્િી  દ્વારા આિોજજત ઑલ ઈન્ન્દ્િિા પોએટ્રી ફેન્સ્ટિલમા ંભાગ લેિા માટે મણિપરુ 
(ઈમ્ફાલ) જિાનુ ંથયુ ંત્િારે મારા મનમા ંએક ઇચ્છા િતી, મણિપરુની કવિતાને માિિાની,મણિપરુી કવિઓને મળિાની. પિ 
ઈમ્ફાલની સામ્િત પહરસ્સ્થવતઓ અને કાિષક્રમની વ્િસ્તતાને લીધે એ શક્ય ન બન્દ્યુ.ં ઘિા મણિપરુી કવિઓ કાિષક્રમમા ંિાજર 
િતા છતા ં તેમની સાથે િાતો થઈ ના શકી. ઘરે પરત આવ્િા પછી ત્િાથંી લાિેલા નોથષ ઈસ્ટ રાઈટસષ ફૉરમ (મણિપરુ 
ચેપ્ટર)ના મખુપત્ર ‘તામ્ના’ માથંી ફોન નબંર મેળિીને બે મણિપરુી કવિઓ શ્રી રાજકુમાર ભબુોનસાના અને શ્રી તિેન્દ્જમ 
ણબજોિકુમાર વસંિ સાથે ફોન પર િાત થઈ અને ‘વનસ્િદંન’ના મણિપરુી કવિતાના વિશેર્ાકંની ભવૂમકા બધંાઈ ગઈ. આ બને્ન 
કવિઓએ ઉમળકાભેર આ કામ માટે જરુરી એિો માિોલ રચી આપ્િો. રાજકુમાર ભબુોનસાનાએ મણિપરુીના કવિઓના 
ફોનનબંર ઉપલબ્ધ કરાવ્િા અને પોતે પિ બધા કવિઓને આ ઉપક્રમ વિરે્ અિગત કરાવ્િા. સપંાદન માટે જરૂરી અન્દ્િ 
સામગ્રી સહિત મણિપરુી કવિતાનુ ંમંઘુ ંપસુ્તક પિ ગાઠંનુ ંગોપીચદંન કરીને મોકલાવ્યુ.ં પછી મને પિ દરેક કવિ સાથે િાત 
કરિામા ંસગુમતા થઈ ગઈ. અલબત્ત ભાર્ાના ંઘિા ંવ્િિધાનો રહ્યા ંપિ એકંદરે બધા જ મણિપરુી કવિઓએ આ ઉપક્રમ 
બાબતે રાજીપો બતાિીને તેમની કવિતાઓ અને અન્દ્િ જરૂરી માહિતીઓ મોકલી આપી. આ દરમ્િાન કિવિત્રી મોઈરાઙથેમ 
બોરકન્દ્િા દેિીનો સપંકષ થિો. તેમિે ખબૂ જ ભાવકુતાથી અને ખેિનાપિૂષક આ ઉપક્રમમા ંસિિોગ આપ્િો છે. અસખં્િ ફોન 
કિાષ છે, મને અને મણિપરુી કવિઓને. સપંાદનમા ં આિતી દરેક અિચિને તેમિે અને મણિપરુના સિષ કવિઓએ 
સૌિાદષપિૂષક આસાન બનાિી આપી છે. 
  

       સપંાદનની આ િાત્રાએ મને પિ ઘણુ ંઆપ્યુ ં છે. સદૂુરના ઘિા ં કવિઓ કે જેમને હુ ંક્યારેિ રૂબરૂ મળ્િો જ નથી 
તેમનો મૈત્રીસભર સ્નેિ પામ્િો છુ.ં કવિતાની િાતો દ્વારા મણિપરુના સામાજજક પહરિેશની અને સસં્કૃવતની આછી ઝલક 
પામિાનો મોકો મળ્િો છે. મણિપરુની િાલની સામાજજક અને રાજકીિ વિક્ચ્છન્ન પહરસ્સ્થવતને સમજિાની કોવશશ કરી શક્યો 
છુ.ં આ કવિતાઓ દ્વારા અને કવિઓ સાથે થિેલી િાતો મારફતે ત્િાનંા જનમાનસના ગસુ્સાને અને સિેંદનને સ્પશષિાનુ ંપિ 
બન્દ્યુ ં છે. ત્િા ંઅતિા અને હરસાિેલા લાગેલા લોકોને ફોન પર અનરાધાર િરસતા માણ્િા છે. કવિ નાઓરેમ  ણબદ્યાસાગરે 
અિધી રાતે િલકથી સભંળાિેલ મણિપરુી ગીતો તો ઘિા લાબંા સમિ સધુી િાદ રિશેે. ઘિી રોમાચંક પળો આપી છે આ 
સપંાદને મને. 



 

       શ્રી રૉણબન ન્દ્ગાઙગમ અને શ્રી નાઓરેમ  ણબદ્યાસાગરે અવત વ્િસ્તતાઓ િચ્ચે પિ ‘વનસ્િદંન’ માટે ખાસ અગ્રલેખો 
લખી આપ્િા છે. 
        

      બધા ં જ કાવ્િો અને લેખોને અંગ્રજેીમાથંી ગજુરાતીમા ં અનિુાદ કરી આપિાની કપરી કામગીરી સિષશ્રી વિરાફ 
કાપહિિા, મનીર્ા દિે, નીલાબેન પિંયા,મિને્દ્ર ઓધાહરિા તથા સિુાગ  દિેએ પાર પાિી છે. ઘિા અનિુાદો મં પિ કિાષ છે. 
 

       અંકમા ંમકૂિા માટેના િોગ્િ ફોટોગ્રાફસ શોધિામા ંશરૂઆતમા ંખબૂ જ મશુ્કેલી પિી પિ અંતે યિુા ફોટોગ્રાફર શ્રી 
કોસાઈજજન  લૈશાઙથેમની અિીના સમિની મદદે કામ કરી આપ્યુ.ં મણિપરુના ચાર યિુા ફોટોગ્રાફર સિષશ્રી બીમલ થોઙમ, 

દેિેન્દ્ર હિજામ, દીપક અિેક્પમ તથા કોસાઈજજન  લૈશાઙથેમે તેમના કામને ઉપિોગમા ંલેિા માટેની સિર્ષ પરિાનગી આપી  
છે. 
 

        સાિંત મણિપરુી કવિતા ત્િાનંી વિક્ચ્છન્ન સામાજજક પહરસ્સ્થવતઓ િચ્ચ ે સ્સ્થર ઊભિા મથી રિી િોિ અને તેના 
આંતર-બાહ્ય કલામિ ઘાટને પામિા માટે સઘંર્ષ કરી રિી િોિ તેવુ ંજિાઈ રહ્યુ ં છે. મણિપરુી કવિતા વિરે્ આથી વિશેર્ 
અતે્રથી કશુ ંકિિેાનુ ંનથી. સિષશ્રી રૉણબન ન્દ્ગાઙગમ અને નાઓરેમ  ણબદ્યાસાગરના લેખોએ આ કામ િોગ્િ રીતે કરી આપ્યુ ં
છે. 
 

        અંતે આપના િવતસાદ અને સિકાર જ આિા ં કાિો કરિાની િેરિા અને ઊજાષ આપશે. આ વિશેર્ાકંની તેની 
ગિુિત્તાના આધારે િોગ્િ નંધ લેિાશે તેિી આશા છે. 
 
        આ ઉપક્રમમા ંિત્િક્ષ અને પરોક્ષ રૂપે મદદરૂપ થનારા દરેકનો આભાર માનુ ંછુ.ં 
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O સાિંત મણિપરુી કવિતા : િાથવમક વનરીક્ષિ                                                      O રૉણબન ન્દ્ગાઙગમ  

   

 
     મારો િતે ુ અિંિા ં મણિપરુી કવિતા વિરે્ એક િાથવમક સમજ રજૂ કરિાનો છે અને એ માટે સણંક્ષપ્ત ઐવતિાવસક 
પષૃ્ઠભનૂી િાત કરિી િોગ્િ લેખાશે. મણિપરુ એ બીજા વિશ્વયદુ્ધની ભલુાિેલી રંગભવૂમનો એક હિસ્સો છે અને આધવુનક 
મણિપરુી કવિતાના બીજ કદાચ એ મિાયદુ્ધના વિનાશક અત્િાચારો સાથે જ રોપાિા ંિશે. સમાજિાદી કવિ હિજામ ઈરાબત 
તેમની ક્રાવંતકારી ભાર્ા અને  વિર્િિસ્તનેુ લીધે આધવુનક કવિતાના મશાલચી મનાિ છે.( વિમાન રૂપી ગીધિા ં તેમની 
પાખંો પર ઝળંૂબી રહ્યા ં છે/ ચેતિિીની સાઈરન રૂપી િરુ ગજી રહ્યા છે/ ખરેખર જોિા જેવુ ં છે આ દૃશ્િ ) હિજામ 
ઈરાબતની કવિતા ચાઓબા અને કમાલ દ્વારા લખાિેલી અવત રંગદશી કવિતા સાથે છેિો ફાિ ેછે. ભવ્િતાના સ્િપ્ન સાથેનુ ં
એક િખતનુ ંદેશી રાજ્િ મણિપરુ ણિહટશ સસં્થાનિાદી રાજ િિીિટના સકંજામા ંજકિાયુ ંઅને  છેિટે મકુ્ત થિા પછી પિ 
સિેંદનાત્મક સજંોગોમા ંભારતીિ સમિાિતતં્રનો ભાગ બની , આ નિી રાજ્િવ્િિસ્થામા ંએ એક  રષ્ષ્ટ અને વનરષ્ાન્દ્ત રાજ્િ 
બની ગયુ.ં બીજા વિશ્વયદુ્ધના આઘાતો પછી, એક િખતના આ સામતંશાિી  રાજ્િના રાજકીિ અને સામાજજક જીિનમા ંસ્પષ્ટ 
પહરિતષનો આવ્િા ં િતા.ં ઘિા બધાને માટે અનભુવૂતના સમાન ક્ષેત્રોમા ં માનિીિ બાબતોના પરંપહરત મલૂ્િોનો અભાિ, 

આવથિક અને રાજકીિ સત્તા ધરાિનારની જોહકુમી, મણૂળિાવિિીનતાની ભાિના, િણંચતતા, ઘર અને કુટુમ્બની વિભક્તતા, 
શિરેીકરિ િગેરેની સાથે જ જે આ નિા સસં્થાનિાદી રાજ્િવ્િિસ્થામાથંી સ્િતતં્રતા ઇચ્છતા િતા તેમની લિતોની 
ક્ષોભજનક  અસરો તથા જેઓ પોતે પોતાની ઓળખાિ અને સસ્કૃવત ગમુાિી રહ્યા િોિ તેવુ ં અનભુિતા િતા તેમની 
આશકંાઓનો પિ સમાિેશ થાિ છે. 
 

      કવિઓ તેમના રંગદશી પિૂષ કવિઓ સાથે છેિો ફાિી, બદલાિેલા િાતિરિને અનકુળૂ િવતસાદ આપિા લાગ્િા તથા 
સમિને અનરુૂપ ભાર્ા િિોજિા લાગ્િા. તેઓ િધ ુઅંતમુષખી બન્દ્િા અને પહરિામે િક્રોસ્ક્તભિાષ અને અજનબી જેિા ંિલિો 
અપનાિી જગતને પોતાને અનકુળૂ બનાિિાનો િિત્ન કરિા લાગ્િા. ટૂંકમા,ં આધવુનકતાિાદી મણિપરુી કવિઓએ સદેંિાત્મક 
સ્િાતતં્ર્િેતર કાવ્િશાસ્ત્ર ઘિયુ ં ; જેમા ંિક્રોસ્ક્ત, કટાક્ષ અને અલગાિ અને સામનો કરિાનુ ંિલિ સ્િને ઓળખિાના ંમખુ્િ 
સાધનો બન્દ્િા.ં આ નિી કવિતા સામાજજક પહરસ્સ્થવત અને  આધવુનક મણિપરુના વિક્ચ્છન્ન માનિ અંગ ે પોતાના સતત 
પચૃ્છાત્મક િલિથી વિવશષ્ટ બની. આ એ યગુ િતો જ્િારે ‘ભાગ્િ સાથેની મલુાકાત’ના િચનથી ઉદ્.ભિેલ નિરુેનો 
આશાિાદ િધ ુવનરાશાત્મક,  િધ ુિતાશાજનક અને સદેંિાત્મક માનવસક પહરસ્સ્થવત સામે િારી રહ્યો િતો અને આધવુનક રાજ્િ 
જે મલૂ્િોને આધારે સ્થપાયુ ંિત ુ ંતેમાથંી તીવ્ર વનરષ્ાષન્દ્તતામા ંપહરિવતિત થઈ રહ્યુ ંિત ુ.ં 
 

      આધવુનક મણિપરુી કવિતાના બીજા નંધપાત્ર ઘિિૈિા બેશક ઈ. નીલકાતં છે. આ વિદ્વાન કવિએ ૧૯૪૦થી લખિાનુ ં
શરૂ કયુ ંિત ુ.ં આદશષિાદી િલિ ધરાિતા િોિા છતા ંનીલકાતં િાસ્તિદશી ભાર્ાનો ઉપિોગ કરતા િતા ( મણિપરુ, તારા 
વિરે્ ણચન્દ્તા કિાષ િગર હુ ંરિી શકતો નથી) અને તેઓ બદલાતી િાસ્તવિકતાના તીવ્રાનભુવૂતિાળા સાક્ષી િતા. અન્દ્િ એક 
નંધનીિ કવિ એલ. સમરેન્દ્ર છે જે પોતાની તથ્િાત્મક બોલચાલની ભાર્ા,  ગભંીરતાથી લેિાની ન િોિ તેિી રમજૂ અને 
કાપી નાખંે તેિા કટાક્ષથી અલગ તરી આિે છે. તેમનુ ંદશષન મખુ્િત્િે માનિતાિાદી છે. 
 
       પરંત ુસીત્તેરના દાિકાની શરૂઆતમા ંયિુાન કવિઓનુ ંએક જૂથ આવ્યુ ંજેમિે મનમા ંકવિતાના કંઈક નિા જ મસુદ્દા 
સાથે લઈ કશુકં મળૂભતૂ રીતે નવુ ંકરિાનો િિત્ન કિો. તેઓ તેમના દૃન્ષ્ટણબન્દ્દુમા રૂહિથી જૂદા િતા. અસભ્િ ગિાિ તેિા 
અને િાચકોને સભાનતાથી આધાત પિંચાિનાર અને દરેક પવિત્ર કે ગભંીર બબતોની મજાક ઉિાિનાર િતા. શ્રી બીરેન આ 
નિા સિંદાિના નેતા ગિાિ છે, આ જૂથના બીજા અગત્િના કવિ આર. કે. મધબુીર છે. િળી ૧૯૭૪મા ંરિજીત િબલ્ય.ુ, 
થાઙજમ ઈબોવપશાક વસંિ અને યમુ્લેમ્બામ ઇબોમ્ચા –જે પોતાને ‘ક્રોધી યિુાન કવિઓ’ કિતેા િતા તેમિે બે ભાગમા ં  
‘પિકાર’ નામક કાવ્િગ્રથં િકાવશત કિો. આ કાવ્િ સગં્રિ વિરે્ એક વિિેચકે લખ્યુ ં છે કે “ તેમની કવિતાઓ રાવત્રના 



સનૂકારમા ંરીતભાત િગરના યિુાનો દ્વારા અચાનક કરાતા ઘોર અિાજ જેિી છે. જો તમે માનતા િો કે તમે જે કંઈ કિો તે 
કોઈપિ િકારના અંકુશ વિના બોલી શકાિ અને િમનની જેમ તેની ઊલટી કરી શકાિ તો એ ગધંાિ છે અને તેને નિી 
કળા કિી ન શકાિ.” આ વિિેચકે તેમને ઉછાછંળા, પિૂાષગ્રિયકુ્ત અને તેમના દશષનમા ંમિાષહદત ગિાવ્િા છે પરંત ુસાથે જ 
તેમના સાિસનો કમને સ્િીકાર કિો છે. આ વસત્તેરના દશકમા ં જ (આસામમાથંી) િજેશ્વર અને ખૈરુદીન જેિા મણિપરુી 
કવિઓએ પોતાના સગં્રિો િકાવશત કિાષ અને આધવુનક િિાિમા ંજોિાિા. 
  

           થોિો સમિ શાવંત રિી અને ૧૯૭૯મા ં“વસત્તેરના દશકમા ંત્રાટકેલ તોફાન” નામનો કાવ્િ સગં્રિ િકાવશત થિો, આ 
પેિીના કવિઓમા ં ભબૂોનસના, એમ. બોરકન્દ્િા, ચેતન થોઙજમ, િમેચન્દ્ર અને અન્દ્િ કવિઓનો સમાિેશ થાિ છે. આ 
કવિઓએ “ક્રોવધત યિુાકવિઓ”ના અમિાષહદત િલિને અિગણ્િા અને ગભંીર ઇરાદા સાથે સકૂ્ષ્મ, નાજુક કલ્પનો અને 
સિુોગ્િ િતીકોને તેમની કવિતામા ંિાપિાં. આ સમિગાળા દરવમિાન કાચર (આસામ) સ્સ્થત શિીદ ચૌધરી, ઈલાબન્દ્ત, 
ણબશ્વનાથ, કલેન્દ્જાઓ અને અન્દ્િ મગુ્ધ કવિઓનો અિાજ પિ સાભંળિા મળ્િો. આમ “ક્રોવધત યિુાકવિઓ” પછીના ંિર્ોમા ં
વિસ્તરતા પહરિેક્ષ્િ અને દશષનનુ ંઊંિાિ જોિા મળ્યુ.ં 
 

         ૧૯૮૦થી ૧૯૯૦ના દશકમા ંપોતાની ફરતેના વિરોધાભાસી જગત સાથે બાથ ભીિિાનો િિત્ન કરતા નિા કવિઓનો 
અિાજ સભંળાિો. સ્ત્રીઓના િશ્નો ગભંીરતાથી િાથમા ંલેિાિ, અલબત્ત તેમા ંકોઈ િવતબદ્ધ નારીિાદી ન િતા. આ પેિીમા ં
કાવ્િસર્જનમા ંિવતૃ્ત ઘિા કવિઓ છે ; જેમા ં મેમચૌબી, લનચેનબા મીતૈ, ણબરેન્દ્રજજત નાઓરેમ, શરતચદં  વથિામ, રઘ ુ  

લૈશાઙથેમ, થૌદામ  નેત્રજજત, દોનેશ્વર કોન્દ્સામ, વત્રપરુાના ગાક્મ્ભની દેિી, કાચરના નાઓરેમ ણબદ્યાસાગર અને અન્દ્િ છે;  
પરંત ુતે સહનુો નામોલ્લખે અિં કરતો નથી. 
 
          મણિપરુી કવિતા અત્િારે એક વત્રભેટે આિીને ઊભી િોિ તેમ લાગ ે છે. દર િરે્ કવિતાના ં નિા ં નિા ં પસુ્તકો 
િકાવશત થિા ં કરે છે અને ‘મિાકાવ્િ’ આિશે એિી આશા સાથે સમરુમથંન થિા કરે છે. જાતીિ હિંસા, રષ્ષ્ટાચાર, 
બળજબરી, આતકંિાદ, દમન અને નશાની આદત જેિી ધ્િાનાકર્ષક િરિી િાસ્તવિકતાઓ બધા કવિઓના મનમા ંદૃિપિ ે
ઘર કરી ગઈ િોિ તેમ લાગ ે છે. આથી િિોગાત્મકતા કંઈક અંશે ધીમી પિી ગઈ છે. બદૂંકના સતત ભિ નીચે જીિતા  
મણિપરુી કવિ શાબ્દીક જાદુગરી કે ગ ૂચંિિ લઈ સંદિષશાસ્ત્રમા ંિવતૃ્ત થઈ શકતો નથી ( અલબત્ત આ બાબતો જ્ તેને સારો 
કવિ બનાિે એ જરૂરી નથી) પિ આનાથી સતત એક િાદ આપિામા ંઆિે છે કે કવિએ સાક્ષીભાિની કળા પર કાબ ૂ
મેળિિો જ રહ્યો. આ એક અવત મશુ્કેલ કામ  છે જે કામ્યએુ લેખક માટે ખાસ આરણક્ષત રાખેલ છે. “આપિી િૈિસ્ક્તક 
નબળાઈઓ ગમે તે િોિ, પરંત ુઆપિી કળાની ઉદાત્તતા જાળિિી અઘરી છે. તે બે િવતબદ્ધતા પર આધાહરત છે- પોતે જે 
જાિે છે તે અંગ ેખોટંુ બોલિાનો ઈન્દ્કાર અને દમનનો િવતકાર”. સાિંત મણિપરુી કવિતામા ંબદૂંકની ગોળીઓ, લોિી, માસં, 
લાલ રંગ અને વિરોધાભાસી રીતે ફૂલોના ંકલ્પનો વિપલુ િમાિમા ંદેખાિ છે. ઈમ્ફાલના એક કવિએ મને જાિાવ્યુ ંકે તેઓ 
તેમના ં બને્ન લમિે બદૂંક ધરબાિેલી િોિ ત્િારે અસ્સ્તત્િ ટકાિી રાખિાની કવિતાને તીક્ષ્િ બનાિે છે. આ બદૂંકો છે 
ક્રાવંતકારીઓની બદૂંક અને રાજ્િની બદૂંક. ભાગ્િે જ કોઈ કવિ રંગદશી કવિતા લખ ેછે કે શારીહરક કે જાતીિતાના કોઈ પાસા 
અંગે કંઈ કિ ેછે. અત્િારે કેહફિતની કવિતા કે આત્મકથાત્મક કવિતા પિા ભાગ્િે જ લખાિ છે અને  જાિે કે અિૈિસ્ક્તક, 
તટસ્થતાિાદી રીતભાત આદશષ  બની ગઈ છે. શુ ંઆના કારિે સાિંત મણિપરુી કવિઓ ‘અસ્સ્તત્િ ટકાિી રાખિા માટેની  
કવિતાઓ’ લખિામા ંજ તલ્લીન થઈ ગિા છે ? આ બધાને કારિે એવુ ંવિિેચન થાિ છે કે સાિંત મણિપરુી કવિતા અવત 
િાસ્તિિાદથી ઘરેાઈ ગઈ છે. અને ઉપર દશાષિેલ કલ્પનો શષુ્ક, ચીલાચાલ ુબની જાિ છે. કદાચ કવિઓએ િાસ્તિિાદ 
અને ણચંતન િચ્ચ ેસકૂ્ષ્મ સતંલુન સાધિા િિત્ન કરિો જોઈએ એમ લાગે છે. 
 
            પરંત ુકવિઓએ અિંના સ્થળ અને અત્િારના સમિ વિરે્ પિ લખવુ ંજોઈએ. અને તે અંગ ેલખિાથી તેમની 
કવિતાને વનકટતા અને જીિતંતા િાપ્ત થાિ છે. આ જ કદાચ ‘સાક્ષીભાિની કવિતા’ બનાિે છે. સદ્.ભાગ્િે થોિા સુદંર 
કવિઓ માત્ર િસગંોની નંધ લેિાથી આગળ ગિા છે અને તેઓએ પોતાની અને પહરિેશ િચ્ચેના સકુંલ સઘંર્ષને પોતાની 
અંદર આત્મસાત કિાષ િોિ તેવુ ંલાગ ેછે. મણિપરુમા,ં જ્િારે િાસ્તવિકતા અસહ્ય બની જાિ ત્િારે આ કવિઓ ઘિીિાર પોતા 
િત્િે જ કરેલી અસબંદ્ધ િક્રતાનો આશ્રિ લ ે છે અથિા િવતકાવ્િ કે કટાક્ષકાવ્િ લખ ે છે. મં અગાઉ ઉલ્લેખેલા અવત 
િાસ્તિિાદને આ રીતે એ કવિઓ નકારે છે. પરંત ુ આ કવિઓ કેટલીક િાર પરાિાસ્તિિાદ તરફ િળી પિ ેછે. મણિપરુી 



કવિ યમુ્લેમ્બામ ઇબોમ્ચાના કાવ્િ ‘સ્િપ્નની િાતાષ’મા ંખનૂખાર ગોળીઓ રસાળ ફળોમા ંરૂપાતંહરત થાિ છે અને થાઙજમ 

ઈબોવપશાક વસંિની કવિતા ‘હુ ં એક ભારતીિ ગોળીથી મરિા ઈચ્છુ ં છુ’ંમા ં આતકંિાદીઓ તેના ઘરની મલુાકાત પચં 
મિાભતૂોના સ્િરૂપમા ંલે છે. ઈબોવપશાક (પોતાના લોકોના ઝખ્મો ‘પવિત્ર’ ન બની જાિ તે માટે તેને ચમૂિા ન માગતા 
વમલોજોની જેમ ) લખ ેછે : 
 
મણિપરુ, 
લોકો તને માતા કિ ેછે 
મને પિ કૃપિા તને માતા કિિેા દે. 
પિ હુ ંતારા માટે મરી નિં શકંુ ... 
 

જો કોઈએ મરિાનુ ંજ િોિ તો એમને મરિા દે. 
જેમિે તારા સ્રોતોને ચસૂીને  સકૂા કરી નાખ્િા છે, 
અને સાત સાત પેિીઓ સધુી છેતરીને, ચોરીને, 
ધાક ધમકી આપીને અને સપંવત્ત એકઠી કરીને. 
એમને તારા માટે મરિા દે 
હુ ંશા માટે મરંુ ? 
 

       હુ ંએિો તો દાિો નિં કરંુ કે મણિપરુી કવિતા બગંાળી કે આસામી કવિતા જેટલી સગુહઠત છે કે વત્રપરુાની ‘કોકબોરોક’ 
કવિતાની જેમ સમિૂના એકત્િની શદુ્ધ ભાિનાના ંમળૂ ધરાિે છે. સાિંત મણિપરુી કવિતાની વસદ્ધદ્ધઓ અંગે આ અિં  આપેલ 
કવિતાઓને આધારે‘વનસ્િદંન’ના િાચકો જ  જાતે ચકૂાદો આપે. 
(અન.ુ મિને્દ્ર ઓધાહરિા )  Read This in English Click Here  
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               મણિપરુી સાહિત્િની શરૂઆત મૌણખક સાહિત્િની િિાણલકાને અનસુરીને થઈ. લેણખત સાહિત્િમા ં જુિાળ આવ્િો તે 
પિલેા ંમૌણખક િિાણલકા સૈકાઓથી ધારાિિાિ િિતેી જ િતી. આહદથી અત્િાર સધુીની મણિપરુી કવિતાને ત્રિ વિભાગોમા ં
િિચંી શકાિ: િારંણભક મણિપરુી કવિતા, મધ્િયગુીન મણિપરુી કવિતા અને આધવુનક મણિપરુી કવિતા. સાહિજત્િક 
ઇવતિાસકાર ચ. મણિિર વસંિ પોતાના ‘મણિપરુી સાહિત્િનો ઇવતિાસ’ નામના લેખમા ંજિાિે છે: “મણિપરુી ણલવપમા ંલખિાનુ ં
કદાચ બારમી સદીના અંતમા ંશરૂ થયુ ં િશે, પિ પદંરમી સદીના અંતની પિલેા ંતો જરૂર.” િારંણભક મણિપરુી કવિતાની 
રચના િભભુસ્ક્ત, રાજદરબારના કાિષક્રમ, શ ૃગંારી ઘટનાઓ, પરાક્રમી કાિો અને િકૃવતપજૂા- એિા એિા વિર્િોને લઈને 
થઈ. મોટા ભાગના ંકાવ્િો લિબદ્ધ િતા.ં ક્યારેક કાવ્િો સીવમત અક્ષરોમા ંલખાતા.ં એ સઘળા ંકાવ્િો તારીખ કે રચનાકારના ં
નામ વિનાના ં છે. લખાિો જૂની મણિપરુી ભાર્ામા ંથિા ંિતા.ં વિદેશી અને અપનાિેલા શબ્દો ત્િારે ઉપલબ્ધ નિોતા. એ 
કાવ્િોમા ંબીજી રચનાઓની સાથે આ રચનાઓનો સમાિેશ છે: ઔગરી, ખેમ્ચો, આનોઇરોલ, લૈરેમા પાઓસા, િાકૈબા, હિજાન 
હિરાઓ, આિોન્દ્ગલોન, પખાઙબા લાઙગ્િેનશેઈ, લાન્દ્ગમૈલોન, વનન્દ્ગથૌરોલ, મેઇ, થારોન, નોઙગ્લાઓ એશેઇ, લઇેચીનલોન, 
લારોલ, ણચંગોઇરોલ િગેરે. મણિપરુી કવિતાનો િારંભકાળ િાસ્તિમા ંસત્તરમી સદી સધુી ચાલે છે, અને મધ્િયગુ સત્તરમીથી 
અિારમી સદી સધુી. રાજા ગારીિાનીિાજના સમિમા ં હિંદુત્િના િબળ િભાિને કારિે મણિપરુી સાહિત્િમા ંનિો ઉન્દ્મેર્ 
આવ્િો. રામાિિ અને મિાભારત મણિપરુીમા ંલખાિા.ં હિંદુ ધમષિિાલીના ંઘિા ંપસુ્તકો તે અરસામા ંિગટ થિા,ં ખાસ તો 
લક્ષ્મીચહરત અને ભસ્ક્તચહરત. બગંાળી, સસં્કૃત અને વિદેશી શબ્દોનો મણિપરુી ભાર્ામા ં ઉમેરો થિા લાગ્િો. િકાવશત 
કૃવતઓમા ંરચનાકારના ંનામ અને રચનાની તારીખનો પિ ઉલ્લખે થિા લાગ્િો. 
 

        િીસમી સદી મણિપરુી સાહિત્િના પનુરુજ્જજીિનનો સમિ ગિાિ. અંગ્રેજોએ ૨૭મી એવિલ, ૧૮૯૧ના હદિસે મણિપરુ 
પર કબજો કિો તે પછી મણિપરુી સમાજમા ં અમકુ પહરિતષનો આિિા લાગ્િા.ં પાશ્ચાત્િ વશક્ષિનો મણિપરુી સમાજમા ં
સ્િીકાર થિો. મણિપરુી વનિાસીઓ (વિશેર્ત: મીતઓૈ) વશક્ષિ મેળિિા લાગ્િા. વશણક્ષત મીતઓૈએ પોતાનુ ંરચનાત્મક કામ 
સાહિત્િ, સસં્કૃવત અને કળાના ક્ષેત્રમા ંઅજમાવ્યુ.ં જે મણિપરુી ભાર્ા બગંાળી અને સસં્કૃતની અસરોથી ણચરકાળ દબાિેલી િતી 
તેમા ંનિા લખેકોએ નિી જાગવૃત પેદા કરી. ખ્િાઇરાક્પામ ચાઓબા રણચત ‘શત્ર માચા’ ૧૯૩૨મા ંિકાવશત થયુ.ં એ પસુ્તકનુ ં
વિવશષ્ટ કાવ્િ ‘ઈશ્વરદા’ (રચના તારીખ હિસેમ્બર ૧૭, ૧૯૧૭) એ મણિપરુીની િથમ આધવુનક કવિતા ગિાિ. આધવુનક 
મણિપરુી કવિતાનો નિો ચીલો આ કાવ્િથી શરૂ થિો. આ પિલેા ંપાશ્ચાત્િ આધવુનકતાની સમજિ મણિપરુીમા ંમોટે ભાગ ે
નિોતી. એ તબક્કાના કેટલાક કવિઓની િાદી આ િમાિે છે: ખ્િાઇરાક્પામ ચાઓબા, િૉક્ટર લમાબમ કમાલ, હિજામ 
અન્દ્ગાઙઘલ, િિાઇબામ નબદ્વીપચરં, અરમબામ દોરેન્દ્રજજત, ણચન્દ્ગખામ મયરુધ્િજા, હિજામ ઇરાબોત, અશગંબામ 
મીનાકેતન, રાજકુમાર શીતાલ્લ્જત, સજંેન્દ્બામ નોહદિા, ખમુાનથેમ ઇબોિલ, ખમુાનથામ ગૌરકીશ્વર અને બીજા કવિઓ. એ 
યગુમા ં જે લખેનશૈલી વ્િક્ત થઈ તે અંગ્રજેી સાહિત્િમા ં િિવતિત અલૌહકક રોમાચંક તત્ત્િની શૈલીને (Romanticism) 
અનસુાર િતી. દેશાણભમાનની ભાિના, ‘ગૌરીિ’ િૈષ્િિ ધમષની િીવત, માનિમલૂ્િોની કદર,  મનષુ્િ-િકૃવત-િભ ુએ ત્રિે 
િચ્ચેની સાપેક્ષતા પરત્િે ણચંતા, એિા ંએિા ંઆત્મલક્ષી અને ઝુરાપાના ં તત્ત્િો ત્િારની કવિતામા ં જોિા મળતા.ં કવિઓ 
સકુોમળ ઋજુ શબ્દોની, લિ અને છદંની તથા સીવમત અક્ષરોની રચનાઓ કરતા. 
 
        ચાઓબા, કમાલ અને અન્દ્ગાઙઘલ કવિઓએ જે ‘રોમાહંટક’ િિાલીનો ચીલો પાિયો િતો તે બીજા વિશ્વયદુ્ધ પછી 
એકદમ બદલાઈ ગિો. પિલેાનંી પદ્ધવતને તોફાનની જેમ ધસી આિતી નિી પેિીએ વછન્નણભન્ન કરી નાખી. કવિતામા ંનિા ં
લક્ષિો દેખાિા લાગ્િા.ં પાશ્ચાત્િ આધવુનકતા અને િતષમાન સસં્કૃવતની નિી ઝલક મણિપરુી કવિતામા ં જિાિા લાગી. 
“ન્દ્ગાસી“ નામના ૧૯૪૯મા ંિકાવશત અને કૈશમ કંુજણબિારી દ્વારા સપંાહદત સામવિકમા ંિગટ થિેલુ ંએલઙબામ નીલકાતંનુ ં
કાવ્િ ‘મણિપરુ’ એક વિવશષ્ટ કાવ્િ િત ુ;ં એ આધવુનક મણિપરુી કવિતાનો િથમ પાિો કિિેાિ. એટલે નીલકાતંને આપિ ે
આધવુનક મણિપરુી કવિતાના જનક તરીકે માનીએ છીએ. આ કાવ્િ યદુ્ધોત્તર વછન્નણભન્ન થિેલા મણિપરુી સમાજનુ ં ણચત્ર ખડુ ં
કરે છે, અને બીજા વિશ્વયદુ્ધની અસરો, નીવતરષ્ષ્ટ રાજનીવતજ્ઞોનુ ંકુહટલ રાજકારિ, લથિતુ ંજત ુ ંઅથષતતં્ર, નૈવતક ધોરિો િત્િે 



મનષુ્િની અિગિના, તથા આશા-િતાશા િચ્ચેનુ ંઅસતંલુન એ પહરસ્સ્થવતઓનો ણચતાર આપે છે. િળી, લશૈરામ સમરેન્દ્ર 
એમના ં‘સીતા’ નામક કાવ્િમા ં(સામવિક ‘કવિ તપષિ’, તતં્રી ખૈદમ િમોહદની, ૧૯૬૦) મણિપરુની સ્ત્રીઓને સતીની ભારતીિ 
િથામાથંી મકુ્ત થિાનુ ં વનિેદન કરે છે. આ બ ેકાવ્િોએ તે યગુના યિુાન કવિઓને િભાવિત કિાષ. તો િળી નીલકાતંના 
‘લમ્મઙનાબા’ અને સમરેન્દ્રના ‘કોનઙુ કાઙ તબુાદા’ કાવ્િોએ આધવુનક મણિપરુી કવિતાની સ્થાપનામા ંિધ ુફાળો આપ્િો. પછી 
૧૯૭૦ના દાિકાની શરૂઆતમા ં આવ્િા નોઙથોમબામ શ્રી બીરેન, રાજકુમાર મધબુીર, થાઙજમ ઈબોવપશાક, યમુ્લેમ્બામ 
ઇબોમ્ચા જેમિે આધવુનક મણિપરુી કવિતાને િધ ુસમદૃ્ધ કરી. એ કવિઓએ િિવતિત સામાજજક વ્િિસ્થા, ધાવમિક આચરિ, 
રાજનૈવતક કારભાર, સસં્કૃવત, અને રષ્ષ્ટ નીવતમત્તાનો સખત વિરોધ કિો. તેમિે દુ:ણખત સ્િરે િખોિણુ ંકયુ ંકે ભગિાન મરી 
ગિો છે. ગદંા,ં નગ્ન રૂપકોનો, ઘણૃિત અને ક્રોવધત લાગિીનો છૂટથી ઉપિોગ કિો. આિી જ જાતના ંિતીકોને ણચવત્રત કરતો 
યમુ્લેમ્બામ ઇબોમ્ચા, થાઙજમ ઈબોવપશાક અને રિજજત િબલ્ય.ુ એ કવિઓ રણચત ‘વસન્દ્ગનાબા’ (૧૯૭૪) નામનો એક 
કાવ્િસગં્રિ બે ખિંોમા ં બિાર પિયો. કવિતાના આ ઝોકને અનસુરીને ‘િમરાદા િમલાકપા નોઙલઇે’ શીર્ષક િઠેળ એક 
કાવ્િસગં્રિ ૧૯૭૯મા ં િકાવશત થિો, જેના કવિઓ િતા રાજકુમાર ભબૂોનસના, મોઈરાઙથેમ બોરકન્દ્િા દેિી, કોન્દ્જેઙબામ 
િમેચરં િગેરે. બીજા કવિઓ પિ આ િકારની કવિતા લઈને આગળ આવ્િા જેિા કે સૌગાઇજામ િજેશ્વર, સાગોલસેમ 
ધબાલ, અબ્દુસ સિીદ ચૌધરી, સનમાચા, યમુ્નામ નિન, િાઓરોઙબામ પહરમલ, ઈલાબન્દ્ત યમુ્નામ, કોનસામ કુલધ્િજા, 
કોન્દ્થૌજામ કલને્દ્જાઓ, થોકચોમ ણબશ્વનાથ, બી. એસ. રાજકુમાર, આહદ. આ કવિઓએ કવિતાના ંજે લક્ષિો આકાિાં તેમા ં
આપિને જોિા મળે છે આધવુનકતાનો રસાસ્િાદ, િાસ્તવિક અને િસ્તલુક્ષી દૃન્ષ્ટકોિ તથા િાસ, લિ ને અક્ષરોની 
નકશીમાથંી મસુ્ક્ત. 
 

        િીસમી સદીના છેલ્લા દાિકામા ં ઉત્તર-આધવુનકતાનો નિો ઝોક આવ્િો. આધવુનક કવિઓની યરુોપ-િતી 
વિચારસરિીનો કેટલાક કવિઓએ વિરોધ કિો. નિા સાહિજત્િક મિંળ અશૈલપુ દ્વારા િકાવશત ‘શૈરેઙ’મા ં (૧૯૯૩) કવિ 
મેમચૌબીએ આધવુનક કવિઓ પર આક્ષેપ મકૂ્યો કે તેઓ “સજાને પાત્ર છે અને પવશ્ચમના નગરજીિનનુ ં તથા ત્િાનંા 
બદ્ધદ્ધજીિીઓના ધોરિોનુ ંઅનકુરિ કરે છે.”  આ કવિઓએ કવિતાિિાલીના વિકંરીકરિ માટે િિત્ન કિો, અને સસં્થાવનક 
શાસન બાદની તેમ જ નારીિાદની વિચારસરિીની ઝુબંશે ઉપાિી. આ કવિઓમા ંગિાિ છે અરામ્બમ મેમચૌબી, ણબરેન્દ્રજજત 
નાઓરેમ, લનચનેબા મીતૈ, સરતચદં વથિામ, હદલીપ મિેઙબમ, લૈરેન્દ્લાકપામ ઇબેમિાલ, રઘ ુ  લૈશાઙથેમ, લોઙજામ 
કંુજરાની, કોઇજામ શાવંતબાલા તેમ જ અન્દ્િ કવિઓ. જેિી રીતે આધવુનક મણિપરુી કવિઓનો પોતાનો હક્રિાશીલ દૃન્ષ્ટકોિ છે 
તેિી જ રીતે ઉત્તર આધવુનક કવિઓનો પિ નિો હક્રિાશીલ દૃન્ષ્ટકોિ છે. આ નિા કવિઓની વિચારસરિીના ંખાસ તત્ત્િો 
જીિન ઉપરની શ્રદ્ધા અને આશાિાદની રક્ષા છે, અને એ આધવુનક કવિઓના નકારાત્મક દૃન્ષ્ટકોિથી સાિ વિપરીત છે. 
પોતાના મનને સ્િધમષ, સસં્કૃવત અને સ્થાવનક વિવશષ્ટતાઓમા ંપરોિીને, પિેૂના ઇવતિાસ અને અત્િારના અંધાધ ૂધં સમાજમા ં
સતંલુન સાધીને એમિ ે નિા ં મલૂ્િો શોધિાની કોવશશ કરી છે. આ િાહિિાત લોકશાિીમા ં એમિે નિા સ્િતતં્ર રાજ્િનુ ં
તરૃ્ાતરુ સપનુ ં જોયુ ં છે. પહરિામે, કિવિત્રીઓના ં કાવ્િો નારીિાદને અણભવ્િક્ત કરે છે, અને સ્ત્રીની સામાજજક િવતષ્ઠા 
સધુારિાનો આગ્રિી સ્િર ઉપાિ ેછે. પોતાના વિચારોને વ્િક્ત કરિા આ રચનાકારોએ પરુાિકથા, દંતકથા અને લોકકથાના ં
સાધનોનો ઉપિોગ કિો છે. 
 

        જેિા મણિપરુી કવિતામા ંનિા કવિઓ આવ્િા કે તરત ઉત્તર આધવુનક કવિઓએ વિદાિ લીધી. આ નિા યિુાન 
કવિઓમા ં શામેલ છે આર. જે. મીત,ૈ થૌદામ નેત્રજજત, ઈમોજજત વનઙોમ્બા, િો. ઇરુઙબામ દેિેન, સોણબતા બાચસ્પવત, 
રિધીરકુમાર િેન્દ્રમેબામ, સોરોખૈબમ ગાક્મ્ભની, લમાબામ લીલી, ઓઇનામ ઉર્ારાની, ક્ષેત્રી રાજેન, નાઓરેમ ણબદ્યાસાગર, 
અબ્દુલ િમીદ, લૌખામ નદંકુમાર અને બીજા કવિઓ. આ કવિઓના ં કાવ્િોમા ં નિા શબ્દિિોગો અને નિા ં િતીકોનો 
પહરચિ થાિ છે, અને ગ્રામ્િજીિનના વિલીનીકરિનુ ંતથા િાલના મણિપરુી સમાજમાથંી સરલતા અને સાદાઈના લિનુ ં
આલેખન જોિા મળે છે. તેઓ જીિનના િૈવશ્વક ઉદે્દશ તરફ િળે છે. આ કવિઓની વનષ્ઠા માનિીના ભગ્ન અને બાિરી 
મલૂ્િોની મિાષદા િચ્ચે શાતં અને સ્િસ્થ અસ્સ્તત્િની શોધમા ંકાિષરત છે. તેમના લખાિમા ંસુદંર અને નિીન કલાકૃવતના ં
દશષન થાિ છે. િજી આ નિા જૂથની કવિતાનુ ંિગીકરિ થઈ શકે એમ નથી. આ પેિી પછી આિે છે આન્દ્ગોમ સહરતા, 
પશરુામ વથઙનામ, લૈશરામ લેનીન, િાઙથોઇ ખમુાન, રાજકુમાર કેનેબો, ક્ષેત્રીમિમ મનોજકુમાર, ટોઙિામ અમરજજત િગેરે. 
એમની કૃવતઓ આજની મણિપરુી કવિતામા ં બદલાતા સમાજનુ ં નવુ ં દશષન, નિો રસાસ્િાદ ઉમેરે છે. (અનિુાદ: વિરાફ 
કાપહિિા) Read This in English Click Here 
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O િશમા ંકરેલ િાથી અને બાળક 

  

જાિા દોરિાથી બાધંીને 

પરૂી રીતે િશમા ંકરેલ એક િાથી 
તમે જે લોઠકા રથમા ંબેઠા છો તેને ખંચિા જોતિો છે 

તમે તમારંુ ફક્ત માથુ ંજ રથમાથંી બિાર કાિી  

અિં-તિં,  ચકર-િકર જોઈ રહ્યા છો. 
 

તમે ભારે શસ્ક્તશાળી માિસ છો- એ િાતથી અજાિ 

એિા ંનાના બાળકોની ટોળકી 
પૈિાનેં ચોટેલો ગારો ઉખેિિા  

અને તેનાથી તેમના ંકપાળે ટીલા ંકરિા 
તમારા રથ ફરતે ઊમટી પિી છે 

તમે ખશુીથી ઊછળી પિો છો. 
વિચારો છો કે તમે તો આ બાળકોના મન જીતી લીધા ં! 
તમારંુ ખાતા ંિધેલુ ંતેમને આપો છો. 
બાળકો અકરાવંતિાની જેમ તેના પર તટૂી પિ ેછે 

જાિ ેતે તેમની માએ લાિી આપેલ ણબન્સ્કટ િોિ. 
તમારો પરૂી રીતે િશમા ંકરેલો આ િાથી 
એક િાિી િોઈને 

કોઈક હદિસ તમને છોિીને ચાલ્િો જઈ શકે છે 

ઘોર જગંલોમા-ં એવુ ંસમજાતા 
તમે એક જાડુ ંદોરડુ ંતેની િોકમા ંબાધંી રાખ્યુ ંછે. 
તમારો પાળેલો િાથી 
તેની લાબંી સ ૂિંમાથી 
એક બાળકના ંકાનમા ંએક િળિી ફૂકં મારે છે 

બાળક પોતાની તર્જની ઉઠાિીને 

ફક્ત પોતાનુ ંમાથુ ંિલાિે છે 

તમે આશ્ચિષમા ંગરકાિ થઈ 

પ્િોળી આંખે તેમનો આ ખલે જોઈ રિો છો.  

તમને એમ લાગે છે  

કે આ કોઈ નતૃ્િ થઈ રહ્યુ ંછે. 

 

O શરતચદં વથિામ 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય  

(ણબજોિકુમાર તિેન્દ્જમ ના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 

Read This in English Click Here 
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O ગલહૂિયુ ં
 

રોજ રાતે્ર બાળકો સઈૂ જાિ એ પછી 
હુ ંએમની મા સાથે િાતો કરંુ છુ.ં 

‘આપિે આ કતૂરા,ં વશિાળ અને િાદંરાઓ સાથે બચોણળિા ંબનીને કઈ રીતે રિી શકીએ ? 
મારે તો કદાિર મોટા િાઘમા ંતબહદલ થવુ ંછે.’ 

ઉત્સાિપિૂષક, િેમાળ નજરે મારી સામે જોતા ંએ િસી, છોકરાઓંની રંગીન પેનો બિાર કાિી, 
િસતા ંિસતા ંએિે મારા ંબધા ંકપિા ંકાિી નાખં્િા,ં 
પછી મારી છાતી, પેટ, ચિરેો, આંખો— 
એમ આખા શરીર પર જાત જાતના ંરંગીન પટાઓ અને આકારો ચીતિાષ. 
એનુ ંસતૂરાઉ ઓિણુ ંકાિી એિે એક પ ૂછંિી પિ બનાિી 
અને િળિેથી કહ્યુ,ં ‘કાલે સિારે ઊઠીએ ત્િારે મોટા િાઘની જેમ છલાગં મારજે.’ 
મારી કાનની બટૂ પર ચમૂી ભરી, જેની નીચે કશુ ંિસ્ત્ર નિોત ુ ંએિા એના ચણિિાની નીચે મને િાકંી દીધો. 
કોઈ િોગીની જેમ આખી રાત તપ કરતો હુ ંએ હુફંાળા ંઓછાિ નીચે સઈૂ રહ્યો. 
સિારે જાગીને મં એ કપડુ ંમારા ચિરેા પરથી િટાવ્યુ.ં 
િાશ! મારી ઇચ્છા પરૂી થઈ. 

મં મારી દેિીને મારી સામે ઊભેલી જોઈ. 

આછુ ંસ્સ્મત કરીને તે બોલી, 
‘વિિ, ઘરુકાટ અને ગર્જના કર, 
ને તારા સાથીદારોની જેમ જ િરિા-ંસાબર પકિ.’ 
મારી નસો તિાઈ ત્િા ંસધુી, પરૂી તાકાત લગાિી, સ્ત્રી આગળ છાતી કાિીને િગલા ંભરતા ં
મં ગર્જના કરી 
અને પથારીમાથંી છલાગં મારી.  

પિ આ શુ ં? 
શુ ંથયુ ં? 
મારા ગળામાથંી ફકત ણબલાિીની જેમ 

વમિાઉં વમિાઉં અિાજ નીકળ્િો. 
મારી દેિીએ િેધક નજરે વતરસ્કારથી 
મારી સામે જોયુ ં
‘જતો રિ ેઅિંથી, તુ ંમને જરાિ ગમતો નથી !’ 
એમ કિતેા ંએિે સાિરિાથી મને બિાર ખદેિી મકૂિો. 
દોસ્તો, એટલા ંમાટે હુ ંતમારી િચ્ચે સતંાિા માટે ભાગતો આવ્િો છુ.ં 

 

યમૂ્લેમ્બમ  ઈબોમચા  વસિં 

અન.ુ મનીર્ા દિે  

)રૉણબન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે)                                                                                                                                                                                     Devendra Hijam 
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O એક કરોણળિો િસિાટ કરિા આવ્િો છે 

 

એક કરોણળિો િસિાટ કરિા આવ્િો છે 

મારા હૃદિના ગભષમા,ં 
એક અંધારા ખિૂામા,ં 
જ્િા ંિકાશ પિંચી શકે એમ નથી.  
 

એક ખિૂાથી બીજા ખિૂા સધુી તાિીને 

એ જાળંુ ગ ૂથંિા લાગ્િો છે,   

એના રંુિાટીદાર પગોની િત્િેક હિલચાલથી  

મારા હૃદિમા ંગલીપચી કરતો. 
 

અને સિાનભુવૂતિાળો માિસ હુ ં
એને િાકંી કાિતો નથી. 
આિડુ ંનાનુ ંજીિડુ,ં 

એ શુ ંિાવન કરિાનુ?ં  

િોઠ કરિતો 
ચિરેો મરિતો 
હુ ંબળતરા િેઠી લઉં છુ.ં 
 

એિે મારા સિલેાઈથી ઘિાતા હૃદિને 

પળિારમા ંએની રેશમી જાળમા ંફસાિી લીધુ ંછે. 
રોજ સિારે હુ ંિેદનામા ંઊઠંુ છુ.ં 
મને તો એ વિચાર આિતા ંજ ધ્રજુારી થાિ છે 

કે મારા હૃદિના ગભષમા ંઘર કરી ગિેલો આ કરોણળિો 
ક્યારે મારંુ જીિન શોર્ી લશેે અને ક્યારે રિી જશે માત્ર 
િાિવપંજર?  

 

તે હદિસને સભંારીને હુ ંગાળ દઉં છુ ં 

જ્િારે મં િજમાન થઈને  

એને આશરો આપ્િો િતો. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મારા હદિસો લાબંા થઈ ગિા છે, 

મારા ંકષ્ટો તાતા ંથઈ ગિા ંછે. 
મારી રાવત્રઓ અંતિીન દુ:સ્િપ્ન બની ગઈ છે. 
 

રોજ રાતે હુ ંપથારીમા ંઆમથી તેમ પિખા ંફેરિતો રહુ ંછુ,ં  

રોજ હદિસે હુ ંિેદનામા ંચીસતો રહુ ંછુ.ં 
 

િેમ, મમતા, સિાનભુવૂત, દદષ  કે વધક્કાર 

મારા કોશેટામા ંિંટાિેલા હૃદિને કંઈ સ્પશી શકતુ ંનથી. 
અને િિે િસિાનુ ંપિ મં સાિ બધં કરી દીધુ ંછે. 
 

O તિેન્દ્જમ ણબજોિકુમાર વસિં 

O અન.ુ વિરાફ કાપહિિા 
(કવિના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 

Read This in English Click Here 
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O વદૃ્ધાનુ ંમાટલું  
 

એના મરિ પછી જ બધાનેં  

સાચી િસ્તસુ્સ્થવતની સમજિ પિી છે.  

ગામની આ વદૃ્ધા  

પાિીથી છલોછલ જે માટલુ ંછોિી ગઈ છે 

તે તો મોટી વિનાશકારી આગ બઝુાિિા માટે િત ુ.ં 
 

કોઈ આ જાિતુ ંનિોત ુ ં
કે એ મિા મિનેતે 

છલોછલ ભરીને તેને લઈ આિી િતી 
પોતાની જાતને પિ પીિામાથંી િણંચત રાખીને. 
 

એને ખબર િતી 
કે એ તેમાથંી ખોબો માત્ર પિ પીશે  

તો ગામલોક બમુરાિ કરી મકૂશે, 

અને એને 

તેમનો શોરબકોર સાભંળિો ગમતો નિોતો.  

 

કોઈને વિચાર આવ્િો નિં 
કે આ માટલુ ંઉપાિનારી વદૃ્ધા 
તરસથી મરી જઈ રિી િતી 
જ્િારે તેઓ સૌ પોતપોતાનુ ં
સભંાળિામા ંપિયા ંિતા.ં 
 

કોઈએ એના િોઠ પર એક છાટંોિ રેિયો નિં 
તે શીતલ જલનો 
જેને એ ભરી લાિી િતી 
સીધા ંચિાિો ઉપરથી અનેક િગલા ંચાલીને, 

કેિલ ગામના લોકો માટે જ.  

 

વિનાશકારી આગ જીભ કાિીને 

સપાટાબધં િસરી રિી છે, 

કોિ બઝૂિશે એને?  

માટલુ ંતો લોકોએ  

એને માટે લિતા ંલિતા ંતોિી નાખ્યુ ંછે. 
િિે વનમષલ જલ  

લાિશે કોિ ?  

 

O રઘ ુ લૈશાઙથેમ 

O અન.ુ વિરાફ કાપહિિા 
(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદ પરથી) 

Read This in English Click Here 

                                                                                       Devendra Hijam 

 
 
 
 
 

O હુ ંઅને રસ્તો 
 

એક રસ્તો આતરુતાથી િાટ જોતો િતો. 
એક શબ્દ પિ બોલી શકાિ તે પિલેા ં
જેિો એ આવ્િો િતો તેિો જ 

મારી ભિી પીઠ ફેરિીને પાછો િહ્યો ગ્િો. 
હુ ંપિ પીઠ ફેરિીને નીચે જોતો જોતો 
પાછો આિી ગિો છુ,ં એકે િેિ ઊચિાષ વિના. 
કેમ? 

એકબીજાની અિોઅિ પીઠ ટેકિીને ઊભેલા અમે બ ે

એક હદિસ પરૂતા પિ 

પરસ્પર િાત કરી શકતા નથી. 
 

િિે તો 
બીજા ઘિા રસ્તા 
બની ચકૂ્યા િશે 

અમારા બને્નની િચ્ચ ે

અમારા બને્નની જાિ બિાર. 
 

      O રાજકુમાર ભબૂોનસના વસિં  
        O અન.ુ વિરાફ કાપહિિા 
                Read This in English Click Here 
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O તમારંુ અને મારંુ આકાશ  

 

હુ ંએક કાનફટો, ગરીબ વશક્ષક છુ ં

ગળચટી ભાર્ામા ંકહુ ંતો માિસ છુ ં

સાિ નજીક મને સભંળાિ છે જરીપરુાિા ચંથરાનો અિાજ, સિકા મારતા અંગોને  બાધંતા ં
અમારી દીિાલો પર રાજકારિ ધબકે છે 

યગુોજૂનો સફેદો ખરી પિ ેત્િારે ઓરિાના અિશેર્ો જ્િાતં્િા ંરખિિા માિં ેછે 

િચારમા ંથાકેલા ચિરેાઓ તટેૂલા અરીસામા ંઝીલાિ છે 

આિોશપાિોશમાથંી આિતા લોકોને બસેાિિા માટે મારી પાસે ખરુશી પિ નથી 
ગોળાની આ બાજુએ શ્રીબર અને લખીપરુની પીઠ પર મળત્િાગ કરી એ લોકો રાિત અનભુિે છે  

નૌકામા ંબેસી બરાક નદીને પાર કરતા ં
મદં િિતેી િિાના કારિે ઊઠતી લિરેોને જોતા ં
ખખિી ગિેલી ઝૂપંિીમા ંચલૂામાનંી આગ વિખેરાઈ ગઈ છે.  

વિવિધ પક્ષના ફાટી ગિેલા ંચોપાવનિા ંઅમારા જીિન પર ચીપકી ગિા ંછે 

પિન જોિ ેધળૂ ઊિ ેછે ત્િારે છૂટા પિી ગિેલા શબ્દો સાથે 

જ્િા ંહુ ંઅને તમે આશ્રિ શોધીએ છીએ ત્િા ંઊિી પિંચ ેછે 

 

O ઈલાબન્દ્ત યમુ્નામ 

O અન ુ.મનીર્ા દિે 

) રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદ પરથી( 

Read This in English Click Here 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deepak Ayekpam   

O મરઘીની ક્રાવંત  

 

મરઘીના ંઈંિા ંસેિાઈ રહ્યા ંિતા ં
ક્રાસ્ન્દ્તની ચાચં િધ ુરાિ જોઈ ન શકી 
અધીરાઈમા ંતેિે ખોતરી કાિયા ંઈંિા ં
હદિસો પરૂા થાિ તે પિલેા ંજ. 
 

મરઘાનંો િશંિેલો 
બની ગિો રક્તનો રેલો. 
 

લોિીઝાિ ક્રાસ્ન્દ્તની પાછળ મરઘો-મરઘી દોિયા ં
બદલાિનુ ંમ્િોરંુ કાિી-ફંકતી  
ભટકેલી ક્રાવંત અજ્ઞાત હદશમા ંદોિી ગઈ; 
ક્રાસ્ન્દ્ત મરઘીનુ ંિોગદાન સમજી ન શકી 
પિ મરઘી 
ક્રાવંત ધબકારને પામી ગઈ. 
ક્રાવંત ગીચ જગંલોમા ંપનપતી નથી 
તે િોિ છે લોકોના વનણબિમા ં 
નદી-નાળા ંથઈને િિતેી. 
 

O સૌબામ તોમ્બા  
O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય 

( કવિના અંગ્રેજી અને હિન્દ્દી અનિુાદના આધારે) 
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O એક કવિને પત્ર 
  

હુ ંપથારીમા ંચત્તોપાટ પિયો છુ ં

મારી ભીતર આગ લાગી છે 

એક જ્િાળામખુી ફાટિાની અિી પર છે જાિ ે

પિ 

કોઈ અજાણ્િા કવિ માટે 

આજ સધુી છુપાિીને રાખલે થોિા શબ્દો લખી લેિા છે. 
  

“વિિ કવિ, 
મારો બાપ મને િમેંશા ંકિતેો- 

બદૂંક કલમ કરતા ંબળિાન છે. 
મારો બાપ િમેંશા ંબદૂંક સાથે રાખતો 
અને મારી માના ચિરેા પર 

ગ્લાવનના ંિાદળ ઘરેાિેલા ંરિતેા.ં 
મારો બાપ જે િમેંશા ંબદૂંક સાથે રાખતો 
કદી પાછો આવ્િો નિં. 
મારી મા મને િેરતી કે હુ ંબદૂંકથી રમુ.ં 
હુ ંહટ્રગર પર આંગળી ગોઠિી રાખીને 

બદૂંકથી રમતો રહ્યો. 
આંખ ઝીિી કરીને વનશાન તાકતો 
મં અનેક િખત લક્ષ્િ િંધ્િા ંછે 

હુ ંફરી ફરીને ગોળીઓ છોિીશ 

જ્િા સધુી મારા બાિિામા ંજોર િશે ત્િા ંસધુી 
મારી માની ઇચ્છા પરૂી કરિા માટે.  

 

કવિ ! જો  

આજે હુ ંફૂલોની પથારી પર સતૂો છુ ં

મારી સેજ ફૂલોથી િંકાિેલી છે 

ફૂલો જે તેઓ આ ભવૂમના ખિૂે ખિૂાથી િીિી લાવ્િા ંછે. 
મારા શરીરના લોિીમા ં
આ ભવૂમની બધી જ સ્ત્રીઓના ંઆંસઓુ ભળ્િા ંછે 

તોિે આ િૈયુ ંઠયુ ંનથી 
ફૂલોથી િંકાિેલુ ંછે મારંુ શરીર 

ઘિા ંફૂલ-છોિ ઊગી નીકળ્િા ંછે તેમાથંી 
લોિી ને આંસ ુભળી જઈને 

નિા જીિને જન્દ્મ આપી રહ્યા ંછે 

હુ ંમારી માતભૃવૂમને છોિિાનો નથી 
મારા બાપની રાિ જોઈશ હુ ં
જે બદૂંક લઈને ગિો િતો 
 

 

 

 

હુ ંઘિી ઉત્સકુતાથી ફૂલ-છોિને અંકુરાતા ંજોઈ રહ્યો  

િતષમાન જ્િા ંભવિષ્િના રસ્તાને મળે 

તે ણબંદુ ઓગળી ગયુ ંછે. 
 

િ ેકવિ ! 
આ એક સદેંશો પિંચાિજે. 
ભલે હુ ંદેખાતો નથી, 
આ ધરતીમા ંભળી ગિો છુ ં

ઋતઓુ થઈને 

આ માટીની ફળદ્રપુતા થઈને 

પિ 

મારા પચંમિાભતૂ િજુિે રહ્યા ંછે અવિઘહટત. 
  

O ઈમોજજત વનઙોમ્બા 
O અન.ુ િોગશે િૈદ્ય 

( બી.એસ. રાજકુમારના ંઅંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 
                Read This in English Click Here 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Kosygin Leishangthem   
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O લાલ શતાિરી  

 

ઈચાઈ નદીને કાઠેં  જિ થઈને ઊભેલુ ં
ખાલી દેિળ ,બારિા ંભીિલેા ં
ને ઘટં કોઈના માટે ન િાગ.ે 
દેિળ ઊભેલુ ંશનૂ્દ્િમનસ્ક, ચપૂ. 
સકુ્કા િાસંની નાનકિી ઝૂપંિીઓના ંઆંગિામંા ં
લાલ ગલુાબ િેરાિેલા.ં 
ખાલીપાની લ્િરેખી િાિ 

ત્િા ંહદશાઓનુ ંરખોપુ ંકરતી દેિી 
કપાસના ંફૂલોના ંપરાિે કપિા ંઉતરાિે.  િતાશ. 
દૂરના ંછાજલી જેિા ંખેતરોમા ં
પિાિી ચોખાના ંકિસલા ંલિાિા ંબાકી છે 

ત્િા ંવનણભિક રંજાિ જગંલી સિૂર ને િાદંરાનંો. 
 

પછી અચાનક લીલા ંપાદંિામંાથંી નીકળી આિે છે 

શતાિરીના ફૂલ-ગચુ્છાઓ 

પ્િલેિારકંુ િસતા 
વનદોર્ ને વ્િાલુડું,ં  પ્િલેાનંા સમિ જેવુ.ં 
પિ તે એક એક કરીને ભંિ પર ખરી પિ ેછે સિસા 
અગણિત ,લાલ રંગના બધા.ં 
અધષખીલ્િા ંફૂલોની દાિંલીઓમા ં
જીિન ક્યા ં?  સ્િપ્ન ક્યા ં? 
 
શતાિરીના ંથિમા ં
માતા બેઠી પિષતીિ પ્િરેિેશમા ં
એકલી ને મૌન. 
પાથરીને બઠેલી િાથશાળને સામે 

પોતાની કમ્મરે બાધંીને 

શતાિરીના ંખરેલા ંલાલ ફૂલોને િીિી િીિીને 
કપિામા ંિિતી જાિ 
તેના િાબા િાથે તાિા ઉપાિ ે
અને કાઠંલાને ધબ દઈને ફટકો મારે. 
ધારીને જોઉં તો મને દેખાિ 
લોિીના આંસઓુની ધાર 
માની આંખથી િિતેી વનરંતર. 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
ઈચાઈની પાતળી લાલ ધારામા ં
ખળ ખળ લોિી િિ ેભારે ચાલ.ે 
બાળીને કોલસો થઈ ગિેલી ફરતી ટેકરીઓ 
દુ:ખની મારી ઊભી છે નતમસ્તક 
િિાલી ઈચાઈને હદલાસો આપિાને અસમથષ. 
 
O અરામ્બમ મેમચૌબી  

        O અન.ુ િોગેશ િદૈ્ય 
         (ણબજોિકુમાર તિેન્દ્જમ ના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 

                  Read This in English Click Here 
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O પથૃ્િી તારંુ ભાગ્િ 

 

પથૃ્િી ત ુ ંિિે મતૃ પશ ુજેિી છે 

અને માિસો છે પેટે િસિાતા કીિા 
તારા મતૃ શરીરમા ંઊંિા ંકાિા ંપાિી રહ્યા ંછે 

પોતાના સખુના અભરખા લઈને. 
તારી  છાતી, તારંુ પેટ, તારી પ ૂઠં. 
અને પછી પેટે િસિાઈ રહ્યા ંછે. 
ક્યારેક ઘુસંી જાિ છે કોઈ કાિામા ં
પછી નીકળી જાિ કોઈ બીજા કાિામાથંી 
સ્િાદના ચક્કરમા ંગોબરા ંશરીરે. 
 

સિતા ંજઈ 

સિતા ંજઈ 

ઓગળી જઈને ઊિિા લાગશે િરાળ થઈ 

િધશે તો બસ િાિકા ં
પછી કીિાઓ નિં પેટે િસિાિ 

ભલૂી જશે તને પિ. 
 

O હદલીપ મિેઙબમ  

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય 

 (કવિના હિદી અનિુાદના આધારે) 

Read This in Hindi Click Here 

O મસાિનો ઈવતિાસ 

 

મસાિમાથંી ઊઠી રિલેા િાિવપંજરોના િાથ 

લખી રહ્યા છે એક નિો ઇવતિાસ અમારો. 
 

લોિીઝાિ રસ્તા પર ચાલી રહ્યા છે 

ઘાિલ શરીરને લઈને લોકો. 
 

બદૂંકના અિાજ સભંળિાના શોખીન છોકરા ં
િીજળીની જ્િોત તળે ચોપિીઓ િાચંે છે. 

 

લોક્તાલની માછલીથી પિ સસ્તા 
જીિ પાસે કરાિી રહ્યા છે મસાિના ંનાટક 

 

એક એક થર તળે 

સતત ધરબાઈ રિી છે મરેલી આઝાદી 
 

O હદલીપ મિેઙબમ  

O અન.ુ િોગશે િૈદ્ય 

(એલ. ઈબેમિલ દેિીના હિદી અનિુાદના આધારે) 

Read This in Hindi Click Here 
લોક્તાલ   : મણિપરુ સ્સ્થત પવૂિિત્તર ભારતનુ ંસહુથી મોટંુ મીઠા પાિીનુ ંતળાિ. 
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O ગ્રામ્િ કન્દ્િા 
 

હુ ંમારો ચોટલો નિં છોડુ ં

હુ ંછુ ંએક ગ્રામ્િ કન્દ્િા 
ગ્રામ્િ કન્દ્િાઓ પોતાનો ચોટલો ના છોિ ે

અમારા િાળની એક પિ લટ િિામા ંના વિખરાિ. 

 

હુ ંઅંધારા આકાશમાનંા  
ચમકતા તારા તરફ ના જોઉં, 

હુ ંછુ ંએક ગ્રામ્િ કન્દ્િા. 
ગ્રામ્િ કન્દ્િા 
આકાશ તરફ આંખ ઉઠાિીને ના જુએ 

અમારા કારિે એક પિ તારો ખરિો ના જોઈએ. 

 

હુ ંના ચાલુ ંસિારમા ં 
ઝાકળભીના ચરાિ ઉપરથી 
અમારા કારિે ઝાકળનુ ંએક ટીપુિં ના ખરવુ ંજોઈએ. 

અમે ગ્રામ્િ કન્દ્િાઓ છીએ. 

એક પિ સિારનુ ંપષુ્પ 

ખરીને અમારા પગ ઉપર ના પિ.ે 

માટે જ તો 
જ્િારે કોઈ પિૂષ ખીલેલા પષુ્પને સ ૂઘંીએ, 

અમે ખિખિાટ ના િસીએ. 

 

અમે  હૃદિમા ંજ િસીએ- 

અમારી માના િાળને ચલૂાના કોલસા િિ ેરંગતા ં
સોનેરી િાગંરને અને માટીને જ્િારે અમે સ ૂઘંીએ. 

અમે ગ્રામ્િ કન્દ્િાઓ છીએ . 

 

O ગાક્મ્ભની દેિી સોરોખબૈમ 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય 

) રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 

Read This in English Click Here 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ચાિીઓનો ઝૂિો 
 

આજે એક ફહરિાદ કરિી છે. 

જો તમે ધ્િાન નિં આપો તો માનીશ 

કે તમે પક્ષપાતી છો. 
 

તમે ચાિીઓનો ઝૂિો તો રાખો છો  
પિ તમે દરેકને સરખ ેભાગ ેિાપરતા નથી. 
કેટલીક ચાિેઓ અવત િપરાઈને ઘસાઈ ગઈ છે 

કેટલીકને નરી ઉપેક્ષાનો કાટ લાગ્િો છે. 

અમે બધી જ ચાિીઓ િાપરી શકાિ તેિી િાલતમા ંછીએ 

એક પિ બગિીને નકામી થઈ નથી, 
તમે જ અમને બનાિી છે 

માટે તમે કિિેાઓ છો માણલક. 

 

જ્િારે તમે અમને બનાિી જ છે 

તો અમરી સાથે વનષ્પક્ષપિ ેિતો. 
ઊંિાિપિૂષક વિચારો  ,  

અમારી દરેકની ખરી લાિકાતને વપછાિો. 
 

પિ આજના હદિસે તો 
એવુ ંકંઈ જ બનતુ ંનથી. 
 

O શરતચદં વથિામ 

O અન ુ.િોગેશ િૈદ્ય 

(ણબજોિકુમાર તિેન્દ્જમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 

                Read This in English Click Here 
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O મારી પત્ની વપિરમા ંછે 

 

મારી પત્ની પિષતોથી દૂર, વપિરમા ંગઈ છે. 
તિે તેના જાઈનસેમ૧માથંી પિદા બનાિીને 

ઘરની બારીઓને િાકંી દીધી છે. 
 

ગઈ રાતે ચરં ેતેના  ભરતકામમાથંી છાનુ ંિોહકયુ ંકરેલુ ં
પિ તે મને ફોસલાિી ના શક્યો 
કેમકે  હુ ં ત્િારે પેલા જજદ્દી પિદામાથંી છૂટતી 
મારી પત્નીની િભાિી ખશુ્બોમા ંકેદ િતો. 
 

મધરાત અને મળસ્કા િચ્ચ ેઘિી િખત 

સપનામા ંએક ખલુ્લુ ંબારંુ આવ્યુ ં
ખારી િોિીઓના ંમોજાંઓને 

પોતાના સળગતા મખુથી ગળી જતુ.ં 
 

પિ સિારે  ઉત્તરનો પિન 

મારી પત્નીએ િાકેંલા ંપિદા સાથે છેિછાિ કરે ત્િારે 

મને ડબૂી મરેલા ચાણંચિાઓની દિા આિે છે 

આ છાકટી કામાતરુ રાત સામેની તેમની િાર માટે. 
 

પછી મને સમજાિ છે 

કે તેમને જરૂર છે એક સમવપિત કવિની 
આ ઉત્પાતને શમાિિા, 
જે આ તોફાની સમરુના દુ:ખદાિક ચીરાઓ પર 

પોતાના સાચકુલા શબ્દોના ંલોિીછાટિા ંકરી આપે. 
 

પિોશીઓ 

મારા એકાતંિાસ અને ક્ષેમકુશળના 
ઔપચાહરક ખબર પછૂિા આિે છે. 
પિ તેમની ચાપંતી નજરની કાળજીમાથંી છતા થતા ં
િંવશિારીપિૂષક છુપાિેલા કટાક્ષ 

મને િબસીઓની સાભંળીલી િાતાષઓની િાદ અપાિે છે- 
ધમકાિેલ પત્નીઓ દ્વારા થતી યસુ્ક્તઓની િાતાષઓ. 
 

એ પિલેા ંકે 

કાળા ંિાદળ સતેુલા ઘિુિને  િેમ-આમતં્રિ આપી દે, 

એ પિલેા ંકે 

ઘરિો કાગિો પીળા ંદાવંતિા ંકરી શાપ આપી દે, 

 મારે અબઘિી પિષતોની પાર દોિી જઈને 

તેને ઘરે પાછી લઈ આિિી પિશે 

નિંતર આ સમિ 

 

આ બદલી ગિેલા તારીણખિામાથંી 
મારા જીિનના બધા જ દીિસોને 

ફાિી નાખશે. 
 

મારી પત્ની પિષતોથી દૂર, વપિર ગઈ છે. 
 

O ઈબોિલ  ક્ષેવત્રમિમ      

O અન.ુ િોગશે િૈદ્ય                    

(કવિના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 

૧  જાઈનસેમ   = ખસી સ્ત્રીનો પિરેિેશ.  

 Read This in English Click Here  
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O િસંપહદકા 
 

િસંપહદકા ! મારે તારો મતૃ ચિરેો જોિો છે 
િસંપહદકા ! તારંુ ગાિન બધં કર 

જો કે ગીત જેવુ ંતો કશુ ંરહ્યુ ંનથી 
લોકોને મન તો નાનકડુ,ં સાદંુ ગીત છે આજે.  

કાલે ઊઠીને કોઈ તારા વિક્ષબુ્ધ આત્માના વિલાપને 

ગીતની સજં્ઞા આપી દે તે પિલેા,ં  થોભી જા, 

િીજળીના તાર પર 

ચામાચીહિિાની જેમ લટકી 
કોિિાઈ જતી, ભરભર ભકુ્કો થઈને ખરતી રિતેી 
એ લોકોના ંમસ્સ્તસ્ક પર 

જે લોકો માને છે કે તારો વિલાપ એ ગીત છે 

િસંપહદકા ! 
તારંુ ગાિન બધં કર િસંપહદકા ! 
મારે તારો મતૃ ચિરેો જોિો છે. 
 

O ગાક્મ્ભની દેિી સોરોખબૈમ 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય 

 (રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 

  Read This in English Click Here        
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O હુ ંભારતીિ ગોળીથી િંધાિા માગંુ ંછું  
 

મને ક્યારનાિ સમાચાર મળ્િા છે કે તેઓ મને શોધે છે; સિારે, બપોરે, અને રાતે્ર. 
મારા ંબાળકોએ મને કહ્યુ;ં મારી પત્નીએ મને કહ્યુ.ં 
એક િિલેી સિારે તે પાચંેિ મારા બેઠકખિંમા ંિિેશ્િા:ં અસ્ગ્ન, જલ, િાય,ુ પથૃ્િી અને આકાશ. 
આ નામ છે એમના.ં 
તેઓ માિસને સજી પિ શકે છે અને મન થાિ તો મારી પિ નાખે. 
તેઓ શસ્ક્તના અિતાર છે, મનચાહ્યુ ંકરતા ંરિ ેછે 

હુ ંપછૂુ ંછુ,ં ‘મને ક્યારે મારી નાખિાના ંછો ?’ 
તેમના આગેિાને જિાબ આપ્િો: ‘ િમિા ંજ, અમે અબ્બીિાલ જ મારી નાખીશુ.ં 
આજની ઘિી ખબૂ શભુ છે. ભગિાનને િાદ કરી લે. તં નાિી લીધુ ંછે ને ? આજે જમ્િો ?’ 
‘તમે મને કેમ મારી નાખિા માગો છો ? મારો ગનુો શુ ંછે? મં શુ ંપાપ કિાં છે?’ મં ફરી િશ્ન કિો 
‘ત ુ ંકચરાપટ્ટી અને રોદિા ંલખનારો કવિ છે ? તારી જાતને દૃષ્ટા માને છે, અદ્.ભતુ શસ્ક્તઓ છે તારી પાસે ? 
કે પાગલ છે ત ુ ં? આગેિાને િશ્ન કિો 
‘હુ ંજાણુ ંછુ ંકે પિલેા બેમાથંી તો એકેિ નથી. પિ છેલ્લી બાબતે કશુ ંકિી શકંુ એમ નથી. 
હુ ંમારી જાતે જ કઈ રીતે કિી શકંુ કે મારંુ ખસી ગયુ ંછે !’ 
આગેિાન બોલ્િો: ‘ તારે જે બનવુ ંછે એ બન. અમને એનાથી કોઈ મતલબ નથી. અમે િમિા ંજ તને મારી નાખીશુ.ં અમારંુ 
ધ્િેિ છે માિસને મારી નાખિાનુ.ં’ 
મં પછૂયુ:ં ‘તમે મને કઈ રીતે મારી નાખશો? ચપ્પાથી મારશો ? કે પછી ગોળીએ દેશો ? કે પછી છૂદંી નાખશો ?’ 
‘અમે તને ગોળીએ દેશુ.ં’ 
‘તમે કઈ વપસ્તોલની ગોળીથી મને ઠાર કરશો? ભારતીિ કે પરદેશી ?’ 
‘પરદેશી- જમષની, રવશિા કે ચીનમા ંબનેલી. અમે ભારતમા ંબનેલી વપસ્તોલ નથી રાખતા. સારી વપસ્તોલની િાત જિા દો, 
ભારતને તો પ્લાન્સ્ટકના ંફૂલો બનાિતા ંપિ નથી આિિતુ.ં જ્િારે એમને પ્લાન્સ્ટકના ંફૂલો બનાિિાનુ ંકિિેામા ંઆિે ત્િારે 
ટથૂિશ ધરી દે છે.’ 
મં કહ્યુ ં‘ તો એ તો સારી િસ્ત ુથઈને ? સગુધં વિનાના ંપ્લાન્સ્ટકના ંફૂલો શા ંકામના ં?’ 
આગેિાન બોલ્િો: ‘કોઈ પોતાના બેઠકખિંને સશુોણભત કરિા ફૂલદાનીને ટથૂિશથી તો ના સજાિે ને ? 
સજાિટ પિ જજદંગીનો એક ભાગ છે.’ 
‘એ જે િોિ તે, તમે મને ગોળીએ જ દેિાના િો તો એ વપસ્તોલ ભારતીિ બનાિટની જ િોિી જોઈએ. હુ ંપરદેશી ગોળીએથી 
િંધાિા માગતો નથી. તમે જાિો છો કે હુ ંભારતને કેટલુ ંચાહુ ંછુ ં! ’ 
‘આ કદાવપ શક્ય નથી. એ ઇચ્છા પરૂી થઈ શકે એમ નથી. ભારતનુ ંતો નામ પિ લેતા નિં અમારી આગળ.’ 
આટલુ ંકિીને તેઓ મને માિાષ િગર જ જતા રહ્યા, જાિે કે તેમિે કશુ ંકયુ ંજ નથી. 
કઈ રીતે મરવુ ંએની મારી ચીકિાશમા ંમને એમિે જીિતો જિા દીધો. 
 

 

O થાઙજમ ઈબોવપશાક વસિં 

O અન.ુ મનીર્ા દિે 

(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે)  
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O જ્િારે તમે પાછા ફરતા નથી  

 

જ્િારે તમે િતનની ટેકરીઓ તજી જાિ છો 
ત્િારે વશિાળો િીતેલા બધા વશિાળાઓની 
િાદ માત્ર બની જાિ છે, અને ખોઈ દીધેલા બધા િેમની;  

વદૃ્ધ અને અશક્તની કાળજી રાખનાર કોઈ રહ્યુ ંનથી.  

બધં થઈ ગિા છે દરિાજા બધા ંરુગ્િાલિોના. 
 

પિો ઋતનુા રસાિિનો િત્યતુ્તર આપતા ંનથી. 
હૃદિ ખેિયા વિનાનુ ંપિી રહ્યુ ંછે 

વશિાળુ િરસાદની અપેક્ષામા.ં ધહરત્રી 
ફરીથી ણબિાઈ ગઈ છે સ્ત્રીની જેમ 

જ્િારે તમે પાછા ફરતા નથી, અને સપના ં
કાટમા ંબદલાઈ જાિ છે, કળાને  

કોળિી શકતી નથી તરુિી અને િારુિી. માત્ર  
િાસના ફૂટી નીકળે છે રાતની િાળીઓ પર, અને માિસો 
જુગકુ્પ્સત મખુિટા પિરેી લ ેછે, 

િન્દ્િ ગલુાબનો પમરાટ ખોિાઈ જાિ છે, અને ફક્ત  

બજારુ ફૂલો િેચાિ પર મકુાિ છે.  

 

કવિ એનુ ંરૂપક ગમુાિી બેસે છે 

જ્િારે તમે પાછા ફરતા નથી, અને એ 

માત્ર પનુરાિતી પાઠ કિાષ કરે છે 

સમિના ત્રાસદાિી અંકગણિતમા.ં  

જગત મને સખુી તરીકે ઓળખતુ ંિત ુ ં 

જ્િારે મારી ઉપર તારો સ્િાસ્થ્િકર િસ્ત િતો 
અને િિે એ મારા અિસાદને અિગિ ેછે કારિ કે 

તુ ંનથી. સિૂષ-િીિા રાજ્િમા ં
પોતાનો નદીપથ ખોઈ બેસતા ં
કલકલ કરતી નદી ચપૂ થઈ જાિ છે.  

 

જ્િારે તમે િતનને તજીને તિીપાર કરો છો 
ત્િારે તારિિાર સમા તરુિો વસદ્ધાતંોને છેિ દે છે,  

અને એમની આંખોમા ંકોઈ દેશદાઝ દેખાતી નથી. 
વિદ્યાથીઓ નિા આિેલા દેશભક્તને માટે 

ગળંુ ફાટી જાિ ત્િા ંસધુી સિકો પર જિઘોર્ કરે છે. 
જમિેરી અને િાબેરી બને્નિ સમાનાથી થઈ ગિા છે,  

અને િજાજનો ફક્ત ધતુારાઓને િાર પિરેાિે છે. 
ભગિાનનો માિસ  

માત્ર િાથષનાની પાખિંી વિિબંનાનો પાઠ કરે છે,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Devendra Hijam 

ગરીબો નાગા અને થથરતા રિ ેછે જ્િારે ઉપદેશકો  

હૂફંમા ંહૃષ્ટપષુ્ટ થાિ છે. જ્િારે તમે  

પાછા ફરતા નથી, ત્િારે અિાિરુ પાિી  

આપિા માનસમા ંસપોનુ ંસિંધષન કરે છે, ટેકરીઓ પર  

બદૂંકમારો પિઘાિ છે, અને બારીઓમાથંી 
જરેવનઅમને બદલ ેગોળીઓ ફૂટે છે. જ્િારે તમે  

લોિીતરસ્િા શદુ્ધીકરિ પછી પાછા ફરતા નથી, 
ત્િારે લચી ગિેલા ધ્િજ ફરતે માખીઓ ટોળે િળે છે. 
અને સમિનો 
બાબષિાિર આપિને ઘરેી લે છે  

જેિા આપિે િિેશીએ છીએ 

ખનૂ-યગુમા.ં 
 

જ્િારે તમે િતનની ટેકરીઓ તજી જાિ છો, 
ત્િારે હુ ંફક્ત આ જ િાતો કરી શકંુ છુ ં— 

ખોિાિેલા સમિની  

તથા વિર્ાદ અને લોિીની. અને હુ ંઆ વશિાળુ  

કાગળો લખુ ંછુ,ં ટેકરી પર 

પાછા ફરિાનુ ંસચૂન કરતા,ં આ રાખોહિિા ં 

પાનો પર પાઠવુ ંછુ ંપમરતો પરમ આનદં, 

કેમકે એ મારંુ ઘર ક્યારનો તજી ગિો છે.  

 

O રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમ  

O અન.ુ  વિરાફ કાપહિિા 
 (કવિના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે)  

Read This in English Click Here        

http://yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Manipuri%20Poetry%20Special/Robin2.pdf


 

O પિાિ પરનુ ંગામ 

   

જ્િા ંપિષત અને આકાશ મળે છે ત્િા,ં 
કોઈ પખંીએ એની ચાચંમા ંઆિીને અિં મકેૂલુ,ં 
હૃદિ સધુી પિંચતા ં
ડુગંરિાસીઓના ંગીતોથી ગ ૂજંત ુ ં
આ પિાિ પરનુ ંગામ, 

આ રક્તસંચી જમીન 

એ લોકો છોિી દેિા માગે છે. 
  

ધીમે ચાલતા ગામિાસીઓને બારી બિારથી અિીને જતા ંિાદળ, 

નજરમા ંવ્િાપ્ત 

ટોચથી તળેટી સધુી 
ઘરોની િારમાળા, 
જગંલમા ંખોિાઈ જતા રસ્તા. 
એ લોકો ત્િજીને જિા માગે છે આ ગામ 

બીજી ધરાના સ્તન તરફ. 
  

જપંિા નથી દેતા એ લોકો આમને 

ન જમિા, ન કામે જિા. 
િારંિાર આિે છે 

બોમ્બ અને બદૂંકો લઈને, 

પીિા પિંચાિિા, મારી નાખિા. 
ણગટારના થરથરતા તાર 

સકુાઈ ગિેલા ંપિાિી ગળા.ં 
  

બેપરિા િાદળો 
આિે છે 

પિાિી કન્દ્િાઓની પાપંિ ભંજિિા 
ચપૂચાપ, 

એકધાિાં િગલા ંભરી. 
  

િાસંની િોચકીઓમા ં
પિાિી ઝરિામંાથંી પાિી ભરી લાિી 
કોતરો ચિ ેછે યિુાન િહઆુરુઓ. 
તરસથી તરિાિેલા એમના ંબાળકોના િોઠ. 
મમ્મી આિી ગઈ છે બેટા, રિ નહિ. થોડુ ંપાિી પી, 
જો હુ ંરડુ ંછુ ં? 
  

પિષતની ટોચ ેતારાની ણબન્દ્દી 
એવિલ લાવ્િો છે મોસમી પિનો 

 

િાદળની સિારી લઈ 

ઉફાિે ચિલેુ ંઆકાશ, 

પિાિના િાળ પર અસ્ગ્નવશખાઓ 

બદૂંકધારીઓના આગ સકંોરિાના સણળિા. 
  

મરિશીલ શરીરને હૃદિ આપીને  

િેમ બધુ ંવનચોિીને મસળી નાખે છે. 
એ લોકો છોિી જિાના છે આ ગામ 

જીિિા માગતા ગામિાસીઓ 

ધીમી ગસુપસુ કરે છે. 
  

અધીરી નજર પિંચે છે 

આ છેિાિાના ગામની િચ્ચોિચ 

એક જગાએથી બીજે 

ઘર િસાિિાની ગામની આ રીત 

પિાિની ટોચે, દેિળના વમનારે 

ઊિી આિતા ંપખંી, માળો બદલતા ં
ચોમાસુ ંિીત્િે એ ક્યા ંપાછા ફરશે? 

  

ઝુકેલુ ંઆકાશ દૂર દેખાતા ંપાસેના ંવશખરને સ્પશે. 
ધરતી સઈૂ ગઈ છે. 
 

O ઈલાબન્દ્ત યમુ્નામ 

O અન ુ. સિુાગ  દિે 

) રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદ પરથી( 
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O આંખ 

 

સામેના અરીસામા ંજોયુ ંતો 
તો દેખાઈ આંખોની બે જોિી 
એક જોિી મારા બાળકની બ ેઆંખોની 
અને બીજી જોિી મારી પોતાની. 
જ્િારે તે િસ્યુ ં
મારા બાળકની કીકી ફરતે 

પરોહિિાના સિૂષહકરિોની રેખાઓ ઊછળિા લાગી  
બહરંુગી ફૂલો ઝૂલિા લાગ્િા ં
બગીચામા ંઝૂલ ેતેમ. 

પિ 

મારી પોતાની આંખોમા ંજોયુ ં
તો ધ્રાસ્કો પિયો. 
માિસજાતમા ંવિશ્વાસ કરિાની ,હૃદિપિૂષક િેમ કરિાની 
અસમથષતાના રક્ત-ણબંદુઓ 

દુશ્મનના ંશરીરના ંઅંગ-ઉપાગંો બની ગિા.ં 
ધારદાર છરો િાથમા ંસજ્જજિ પકિીને 

મારી કીકી િચોિચ કોઈ ઊભુ ંછે. 

ભારે વતરસ્કારભારી નજરે તેિે મારી તરફ જોયુ.ં 
ભિનુ ંલખલખુ ંપસાર થઈ ગયુ ંમારામાથંી 
જાિે મને સાત ટુકિામા ંિંતરી નાખી િોિ. 

હુ ંઆ ઓથારમાથંી બિાર આિી 
અને 

મારા બાળકની આંખોમા ંજોયુ ં
તો તની પાપંિોમા ંઆશા અને મિત્ત્િાકાકં્ષાના ંલોિ 

ઊછળતા ંકદૂતા ંિતા ં
મારી આંખોના ંઆંસઓુએ દૃિ િિત્ન કિો 
હૃદિની બધી જ પીિાઓને શાતા આપિાનો. 
 

O મોઈરાઙથેમ બોરકન્દ્િા દેિી 
O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય  

(ણબજોિકુમાર તિેન્દ્જમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 
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O મને પછૂશો નિં  
 
ઉઘાિપગી ચાલી છુ ં
ધીમે ધીમે, સભંાળી સભંાળીને 
પગતળેના ઘાસને સ્િજેેિ નકુસાન ન થાિ  
પથૃ્િીને પગલા ંપિયાનંી સિેંદના પિ ન થાિ તેમ. 
શામાટે ? 
એ ન પછૂશો. 
હુ ંફક્ત ચાલી. 
કઈ હદશામા ં? 
 - એ પિ નિં કિી શકંુ. 
સપષની જેમ નીચી િોક ઘાલી ચાલતા રસ્તા પર 
રસ્તાની સપાટીને સ્પશીને સરકી છુ.ં 
પગ કાટંાઓમા ંફસાિેલા. 
હુ ંચાલી રસ્તા પર 
ધીમે ધીમે, સભંાળી સભંાળીને 
ક્યારેક ધણૂળિા મારગ પર 
અથિા વસમંટ-કંહક્રટના પાકા રસ્તા પર. 
અથિા ક્યારેક ઘાવસિા મારગ પર. 
શા માટે ચાલી ? –અત્િારે ન પછૂશો મને. 
કેમકે 
મં મારા કાનને ધરતીના ંહૃદિ પર મકૂી રાખ્િા છે 
તે મને કશુકં કિિેા તલસી રિી છે.. 
 
O ગાણંભની સોરોખબૈમ 
O અન.ુ િોગશે િૈદ્ય 
(કિવિત્રીના અંગ્રઅેજી અનિુાદના આધારે) 
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O ટપાલ 
 

આ એક પોસ્ટ ઑહફસમા ં
ટપાલો આિી છે 

આિતી રિી છે સતત. 

 

આ ચપોચપ બીિલેા ંપરબીહિિામંા ં
શુ ંલખ્યુ ંછે  ?  

શાની ખેપ લઈને આિી છે આ સહુ  ?  

 

કોઈ એક ટપાલ બીજીને ઓળખતી નથી 
સાિ થોિોક જ સમિ સાથે રિીને 

સહ ુપોતપોતાના સરનામે પિંચી ગઈ છે. 

 

બીજી અનેકને લિાઈ રિી છે 

તેઓ એક બીજાના મનને િાચં્િા િગર. 

રાિ જુએ છે રિાના થઈ જિાની. 
 
O ણબરેન્દ્રજજત નાઓરેમ 

O અન.ુ િોગશે િૈદ્ય 
Read This in English Click Here      

O િોદ્ધો 
 

હુ ંકિષ છુ ં

અથાકપિે લિતો. 
કદાચ આ કુરુક્ષેત્રનુ ંયદુ્ધ છે 

મારા અને મારી વનિવત િચ્ચનેુ.ં 
 

મારી વિરુદ્ધમા ંકોઈ સેના નથી પાિંિોની 
કે નથી કોઈ િચનબદ્ધ અજુ ષન ઊભો એ તરફ 

ક્યારેિ પાિંિો તરફ િેરભાિ રાખ્િો નથી 
કે ન્દ્િોતો કદી હુ ંકૌરિોનો વમત્ર. 

હુ ંફકત યદુ્ધ લિી રહ્યો િતો. 
 

હુ ંકિચ કંુિળ સાથે જન્દ્મ્િો ન્દ્િોતો 
કોઈ છ્દ્મિેશી ઇંર મારી પાસે આવ્િો ન્દ્િોતો, 
કોઈ પાચં પતુ્રોની જનેતા રિતા ચિરેે સામે આિી ન્દ્િોતી. 
છતાિં મારા અંગઠૂા અને તર્જની ઉપરાતં 

મારા િાથ અને પગને પિ 

િેરવ્રવુત્તથી આંચકી લેિાિા િતા. 
મને દિશેત છે,  હુ ંઅણલપ્ત થઈ ગિો છુ ંબધાથંી 
મં સ્િીકારી લીધુ ંછે કે 

મારામાનંો િોદ્ધો શાતં પિી ગિો છે. 

 

આજીિન કોઈ િાહ્મિની ગાિને મારી નથી 
ક્યારેિ છેતિાષ નથી મારા ગરુુને 

મારા રથના ંખીલા સાબતૂ જ છે. 

મે િાર માની જ નથી. 
 

હુ ંજરૂર મરીશ એક હદિસ 

આ નૈવતકતાની કઠોર ભવૂમ પર 

પિ તે મારી િાર શા માટે ? 

ફકત યદુ્ધમેદાનમા ંમરી જાઉં એટલે ? 

મરી શકિાની ક્ષમતા કેળિિી એ જ વિજિ છે. 

 

હુ ંલિતો રિીશ 

લેશ માત્ર પાછી પાની નિં કરંુ 

આ મારા અને મારી વનિવત િચ્ચેના ંકુરુક્ષેત્રમા.ં 
 

O ણબરેન્દ્રજજત નાઓરેમ 

O અન.ુ િોગશે િૈદ્ય 
( કવિના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 
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O પાછા ફરિાની રાિ  

 

મ ૂગંુ ંમતંર 

પથ્થરનુ ંપતૂળંુ 

મારા પાછા ફરિાની રાિ જોત ુ ંરિ.ે 

 

હુ ંજ્િારે પિ પાછો િયો છુ ં

રાતના અંધારાનો ચસુ્ત પિરેો િોિ મારા ફરતે. 

 

પથ્થરના પતૂળાના મોિે ગિો 
તેની પિખે ઊભો  
ને કહ્યું - હુ ંપાછો આિી ગિો છુ.ં 

અવનમેર્ નજરે મારી રાિ જોઈ જોઈને  

ણબિાિાનુ ંભલૂી ગિેલા ંતેના ંપોપચાનેં 

બીિિાની કોવશશ  કરી 
પિ તે ના ણબિાિા.ં . 
 

પેલા રાતના અંધકારે ઇશારો કિો. 
 

ને હુ ંચાલી નીકળ્િો છુ ં

આ પથ્થરના પતૂળાને  

હુ ંબીજી ખપેમાથંી પાછો આવુ ંતેની રાિ જોત ુ ં 
એકલુ ંછોિીને. 

 

O શરતચદં વથિામ 

O અન ુ.િોગેશ િૈદ્ય 

 (રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 
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O િેમ 

  

તારા એક પિછાિાએ મારી નાખંી તારી માને 

લાત મારી મારીને 

જ્િારે તારો નાનો ભાઈ િતો તેના ગભષમા ં
અને કહ્યુ:ં 
િેમ કરંુ છુ ંમાને ,ખરેખર િેમ કરંુ છુ ં

 

તારા બીજા પિછાિાએ મારી નાખ્િા ં
ભાઈ-બિનેને ગોળીઓ િરસાિીને 

અને કહ્યું  :  

હુ ંભાઈ-બિનેને િેમ કરંુ છુ ં,િેમ કરંુ છુ ંખરેખર. 

 

આજે 

િળી તારો એક પિછાિો આવ્િો મારી સામે 

ભરેલી વપસ્તોલ લઈને િાથમા ં
અને કિિેા લાગ્િો: 
હુ ંતને િેમ કરંુ છુ ં,િેમ કરંુ છુ ંખરેખર 

 

ભિભીત છુ ંહુ ં
ખરેખર ભિભીત 

તારા આ િેમથી . 
  

O એસ. લનચેનબા મીતૈ 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય 

(વસદ્ધનાથા િસાદના ંહિંદી અનિુાદ પરથી) 

                                                                                                                                                           Read This in Hindi Click Here            
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O સ્િપ્નની િારતા 
 

આવુ ંસપનુ ંબીજુ ંતો કોિ જોશે? 

શરૂઆતમા ંઓથાર જેવુ ંપિ મઝાનુ.ં 
અમારા અંધાહરિા ઘરમા ં
ફરસ પર 
બાળકોના મતૃદેિો પિિા છે. 

આંતરિા બધા બિાર, 
જાિ ેસિક પર છૂદંાઈ ગિેલા ઉંદર. 
સાિચેતીથી લાબંા િગ ભરંુ છુ ં

છતા ંદદિલેા ંલોિીથી મારા ંતણળિા ંચીકિા થિા છે. 

બહ ુજ સાિધાનીથી, ભારે િિાસથી 
દરિાજો ખોલીને હુ ંબિાર નીકળંુ છુ.ં 

મારી સામે પથરાિો છે ખોલી દીધેલો લાબંો રસ્તો. 
ઝાખંા,ં ધ ૂધંળા,ં આઘ ેલોકો પિ ચાલે છે 

બદૂંકના ંનાળચા ંરસ્તાની બઉે બાજુએ િારબધં િોહકિા ંકરે 
છે. 

ખેતરના, ચહરિાિના ખિૂેખાચંરે પિ 

બદૂંકના ંમોહિિા.ં 
એક નાળચુ ંમારા ગાલ પર 
બીજુ ંિોઠ નજીક 
કોઈ ણચલ્લાિ છે  :‘ ફાિર !’  

આિ !એમિે ગોળીબાર ચાલ ુકરી દીધો છે, મને ગોળી 
લાગી છે. 

મારા ગાલ પર એક અથિાઈ. 

આ શુ?ં 
કોઈ યિુતીનો િાથ ફરતો િોિ એિી સુિંાળપ. 

કેટલુ ંસારંુ લાગે છે, ગોળીએ િંધાવુ?ં 
મારા મંમા ંઘસૂી ગિેલી ગોળી પિ નરમ રાક્ષ જેિી લાગે 
છે. 

હુ ંબમૂ પાડુ ંછુ—ંરાક્ષ જ ગોળીઓ િોિ તો 
મને િારંિાર ગોળીએ દો. 
‘ફાિર !’  

જૂનના સૈલાબ જેવુ ં
એમનુ ંસતત ગોળીઓ છોિતા ંરિવે ુ.ં 
મારી સામે ટેકરા થિા છે—રાક્ષ, બદામ, હકશવમશ. 

મઝા આિે છે. 

બદૂંકના ધિાકા મઝાના છે. 

િાસંળી, વસતાર, િાિોણલનના શાતા પમાિતા સરૂો છે. 

એની મઝા િિષિિા મારી પાસે શબ્દો નથી. 
બદૂંકના નાળચામાથંી ફૂલોની ઝિી—અનેક રંગો. 
િળિો પિન િિિેા માિંયો છે. 

 

 

કંુિારા સોના જેિો તિકો ખીિડૂગંરમા ંિિી નીકળ્િો છે. 

િનસ્પવતની ગધંથી સભર િાળ, 

આનન્દ્દથી છલકાતા ંચિરેા— 
યિુતીઓના ઝૂિં 
ચાલિા માિંિા ંછે ખશુખશુાલ યિુાનોની પિલેા.ં 
િિીલો પિ 

જાિ ેલગ્નમા ંજતા ંિોિ એમ 

મિાલિા નીકળ્િા છે. 

િટાિે જતી સ્ત્રીઓ પરસ્પર અણભિાદન કરે છે. 

અને િસે છે એક સાથે. 

આ કેિળ સ્િપ્ન છે. 

હુ ંજાણુ ંછુ ંકે હુ ંઊંઘમા ંછુ.ં 

છતા ંમારે િજી ઊઠવુ ંનથી. 
આવુ ંસ્િપ્ન બીજુ ંતો કોિ જોશે? 

 

O યમુ્લેમ્બામ ઇબોમ્ચા 
O અન.ુ મનીર્ા દિે 

(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 
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O પિલેો િરસાદ 

 

પિલેો િરસાદ મે મહિનાના પિલેા કાગળની જેમ  

ડુગંરની િસ્તીમા ંસમાચાર લાિે છે. 
કરાિની ધાર પર રિલેા ંઘરોની જેમ િળગીને 

હુ ંદેશિટામા ંજીવ્િો છુ ં 

મારા ગરીબિા બાલપિ કરતાિેં િધ ુહદિસો.  

િજી હુ ંપદંર િરસનો િલખા ંમારતો હકશોર િતો 
ને સ્િદેશના મારા અગમદશી લોકોને છોિી ગિો, 
લોકો જેમિે આતકં, ડ્રગ, અને એક સસં્કારી મિામારી 
બાળકોને સંપી દીધા ંિતા.ં 
ભલૂી જવુ ંઅને ખશુ થવુ ંએ િધારે સારંુ 

કે િાદ રાખવુ ંઅને દુ:ખી થવુ?ં  

કેિળ આટલુ ંજ  

કે એક મરૂખ છોકરો પખુ્ત થિા થોભી નથી શકતો, 
વશિાળાને ચાિ ેછે, અને કવિતા લખિા ગિૃત્િાગ કરે છે . 
 

િૉલકાસ્ટ એક માપદંિ બની ગિા પછી 
કોઈ િજાને અપરાધી ઠરાિી સજા કરિાનુ,ં   

તથા સસં્કાહરતા અને િત્િાને સાથોસાથ રાખિાનુ ં 

સભંવિત બની ગયુ ંછે. 
જો હુ ંતમને કહુ ંકે કેિી રીતે વશશઓુને 

તેમની માતાની છાતી ઉપરથી ઠાર કરિામા ંઆવ્િા ંછે 

તો તમે એને કવિના હૃદિનો અવતશ્રમ ગિીને ઉતારી પાિશો, 
પિ આપિને નેતાઓમા ંમાનવુ ંગમે છે,  

જેઓ રાજધાની પર જઈ ટોળે િળે છે 

કેિળ અિાષચીન ભિૂા બની જાદુમતં્ર લઈને પાછા ફરિા. 
 

જે િાિી પર વિનાશની ધમકી આિી પિ ે

તેને પોતાની માદા અને શાિક સારુ 

એક બોિની જરૂહરઆત તો રિિેાની,  

હુ ંકંઈ જુદો નથી. 
મને સિારની જરૂર છે એના ઉજ્જજ્િળ લોહિત માટે, 

અને મને રાતની જરૂર છે એને ઝિપી લેિા માટે. 
 

મારો હદિસ ફરે એિો એકે હદિસ આવ્િો નિં. 
જ્િારે હુ ંટેકરીઓ તરફ કાન માડું ંછુ,ં  

ત્િારે મારા ભ ૂસંાતા જીિનના સ્િરો સાભંળંુ છુ.ં 
વિશેર્તા વિનાની સાજંે ન્વ્િસ્કી, 
 

 

 

 

 

 

મેિદી િસન અને ણબલી િૉણલિ ે

‘સ્ટે્રન્દ્જ ફ્રુટ’* તરફ લઈ જાિ છે        . 
 

તેઓ માગો ઉપર નીકળિામાથંી 
અમને રોકી શકશે, પિ અમારા વિચારોને નિં, 
અમને ગોળી મારી શકશે પિ આ િિા, 
જે અમારા સાદને િિી જાિ છે, તેને નિં. 
 

ઓ વિિા, ત ુ ંિજી વનરાિશ છે 

જ્િારે િરસાદ તો લઈ ચાલ્િો રાતને િભાત સધુી. 
તારા સપનામા ંસઈૂ ગિા પછી હુ ંજાગુ ંછુ ં 

રોટલાના અને ખબરપત્રના એક બીજા હદિસમા.ં 
 

એક મરિા પિલેા સામ્રાજ્િની છેલ્લી છાિિી સધુી 
મને િાકંી કાિિામા ંઆવ્િો છે,  

જેની િાદગારો બની ગઈ છે સ્થાવનકોની ચીજિસ્તઓુ: 
કંઠી, વપિાનો, કસબની કોર ને કબરનો પથ્થર. 
 

હુ ંજન્દ્મકંુિળીઓની પાછળ પિયો  

અને મારી પાછળ પિયા ંકેિળ આપેલા ંિચનો અને 
બદદુિાઓ . 
એક હદિસ િીનસની િેમદેિી મારી િતી, મધમીઠો આનદં, 

બીજે હદિસે શવનને રીઝિીને હુ ંછટકી ન શક્યો. 
મારી નાનકિી પતુ્રીના ચિરેામા ં 

મને ક્ષિિાર શાવંત મળી. 
તારા વમલનની પિલેા ંતો  

મારા ંસપના ંિજી અજ્ઞાનની સીમામા ંબદ્ધ િતા ં. 
ક્યારેક રાતના િિરે 

મં આપિા અતીતના ંબે ટીપા ંમારી આંખોમા ંઆંજ્િા ંિતા ં 

પરંત ુતેમિે બધં થિાની ના પાિી. 
 

શુ ંબદૂંક અને ડ્રગની જેમ કવિતા પિ ચોરીછૂપીથી લઈ 
જિાિ?  

આપિી સીમાઓ આપિ ેલોિીથી આંકી છે. 
આપિી માતભૃાર્ામા ંલખિા માટે પિ 

આપિે નસોને કાપી નાખીએ છીએ 

અને આપિી જીભ લોહિિાળ ચમષપત્રને ચાટે છે. 
 
 
 



હુ ંમારા ચોરીછૂપીથી લઈ આિેલા નેરુદાને િાચં ુ ંછુ ં

અને કદીક સણુુ ંછુ ંક્ષીિ થતી સારંગીઓને 

અને સ્િદેશના વિલાપતા સ્િરોને. 
 

હુ ંકપાઈ ગિેલા ંમણૂળિાનંી િેદના છુ,ં 

બેઘરનો િર છુ,ં 

અને પિેૂના ંચુબંનોનુ ંઆતરુ અરમાન છુ.ં 
કિો, કેટલી જમીન જોઈએ છે મારા શત્રનેુ?  

 

ઓ મારી વિિા, ત ુ ંમારી જજંદગીની ભલુભલુામિીમા ં
શા માટે ધીમેથી લોપ થઈ ગઈ 

અને મને છોિી ગઈ  

ણચરકાળ પિષત ઉપર મીટ માિંિા?  

 

કપાઈ ગિેલા ંમણૂળિાનંી પીિા છુ ંહુ,ં  

અને અિં તો ક્યારનો આ છેલ્લો િરસાદ િરસી રહ્યો છે. 
િિે મારા દેશના ંઆ ણચરાિેલા ંખેતરો  

અને મળસકે આંસ ુસારતા ંચરાિોને છોિીને હુ ંચાલ્િો જઈશ. 
લો, િરુઓને ફાિી ખાિા દો આપિા હદલોજાન ડુગંરો. 
 

હુ ંજઈશ િિે તજીને  

મારા શૈશિની િાિીમા ંવિકસતા િાસંને. 
ભલેને ઉંદરો કોતરી ખાતા આ ચત્તોપાટ નકશો 
તે મલુકનો  

ક્યારેક જે મારા જનમનો દેશ િતો. 
 

O રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમ 

O અન.ુ  વિરાફ કાપહિિા 
* ‘સ્ટે્રન્દ્જ ફ્રુટ’ એ 1937નુ ંબહુ જાિીત ુ ંગીત છે જેમા ંઆહિકન અમહેરકનોના 
તરુ પર ટાગંીન ેથતા ગેરકાિદેસર િધ સામ ેવિરોધ પોકારાિો છે. ણબલી 
િૉણલિે એ ગીતની િખ્િાત ગાવિકા િતી. 
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O વશશ ુઅને માતા 
 

આજે 

માતાઓ પોતાના ંવશશઓુને કિી રિી છે: 
મારા ગભષમા ંસ્સ્થર પિી રિજેે,  

વિકરાળ યદુ્ધ મચી રહ્યુ ંછે ! 
 

અત્િારે 

વશશઓુ ગભષમા ંરિી રહ્યા ંછે 

જરાિ અિાજ કિાષ વિના: 
મા, અમને દુવનિા દેખાિને,  

અમને ઋિ અદા કરિા દે 

તારા દૂધનુ.ં 
 

આજે 

જીવિત પિ લગભગ મરેલા જેિા જ છે, 

મારા મિામલૂા દીકરા,  

મારા ગભષમા ંતારી જગ્િાએ જ સ્સ્થર રિજેે;  

અંધકાર બધુ ંિિપ કરિા લાગ્િો છે, 

ક્યાિં િકાશ રહ્યો નથી િિે . 
 

વશશઓુ  

ગભષમા ંખસિા ંલાગ્િા ંછે: 
મા, મને િકાશ જોિો છે, 

અમારો પિ અવધકાર છે આકાશના થોિાક ટુકિા 
પર. 
 

િિે 

વશશઓુ અને એમની માતા િચ્ચ ે

સ્િપ્ન અને િાસ્તિ ઉપર ઝગિો ચાલી રહ્યો છે. 
 

O રઘ ુ લૈશાઙથેમ 

O અન.ુ વિરાફ કાપહિિા 
(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદ પરથી) 

Read This in English Click Here 

Deepak Ayekpam  
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O ફક્ત એક ઇમારત  

 

આ પાિા ઉપર એક ઈમારત ચિિી છે 
જે યગુો સધુી ટકી રિ.ે 
 
આખીિે જજંદગી 
આ ઇચ્છા નદીના કાઠંાઓને છલકાિતી રિી છે કેિી ! 
 
ફક્ત એક ઇમારત 
 
જીિોની આરપાર થઈને 
જે આ િૈિાઓંએ, આ બદુ્ધદ્ધઓએ ઊભા કિાષ છે 
તે ઊંચા અિરોધોને ચીરી નાખંીને 
આ વિખિાદના ંિાદળોને વિખેરી નાખીને. 
 
જોકે એક જ ઇમારત ચિિી છે 
  
(પિ) જે રીતે આ એક જ ગોત્રના ંિશંજો 
પોતપોતાના એકાકી રસ્તે િળ્િા છે, 
જે રીતે દરેક ઝૂપંિીની િારતાઓ નાશ પામીને પિ 
આ કમનસીબ કિાિીઓને આગળ િધારી નથી શકતી. 
 
એક જ ઇમારત ચિિી છે જોકે 
 
કેમ કરીને 
જીિનના ંમોિક ફૂલોનુ ંસૌન્દ્દિષ વનખરશે 
િેમ અને  લગાિનુ ંસોનેરી સિાર 
કેમ કરીને ઊગશે 
આ િૈિાઓં અને મનના દ્વાર પર. 
  
ફકત એક ઇમારત 
  
િા ! 
સિૂાષસ્ત પિલેા.ં 
 

O થૌદામ  નેત્રજજત  વસિં 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય 

 (બી.એસ. રાજકુમારના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 
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                                                                                                          Devendra Hajim 

 
O શરિાથીની ગીતા 
  

સિારે જ્િારે હુ ંચાલિા જાઉં છુ ં 

ફૂટપાથ પર 

લીમિા તળેની છાપરીમા ં
એક જુિાન શરિાથી  
દરરોજ િાચંતો િોિ છે શ્રીમદ ભગિત ગીતા. 
 

એક હદિસે 

મં તેની એ ગીતા ઉઘાિીને જોઈ 

- અરે ! આ શુ ં? 

પસુ્તકના ંપાના ંઉથલિતા જોયુ ંતો 
તેમા ંક્યાિં જીિાત્મા-પરમાત્મા 
કે પાપ-પણુ્િ વિરે્ લખાિ ન્દ્િોત ુ.ં  
કે ન્દ્િોત ુ ંસત્િમ ્શીિમ ્સુદંરમ ્ કશે  

જાિો છો, શુ ંિત ુ ંતેમા ં? 
એક રોજગાર કચેરીનુ ંનંધિી કાિષ 
એક બી.પી.એલ .કાિષ 
ઈંહદરા આિાસ િોજનામા ંબધંાિેલ 
 મકાન-જમીનનો િક દસ્તાિેજ 

મતદાર નંધિી કાિષ 
ઉપરાતં લખ્ય ુિત ુ ં‘ગોદાન’  
એ પસુ્તક 
અિધા બળેલા કુટંુબ-ફૉટોગ્રાફમા ંિાળીને 

ગામમા ંછોિી અવ્િો િતો તે 
નદીથી િાકંુંચુકંું બાધેંલુ.ં 
ઉપર લખેલુ ંએક નામ. 

 

O નાઓરેમ  ણબદ્યાસાગર  

O અન ુ.િોગેશ િૈદ્ય 

(તિાન્દ્જમ  ણબજોિકુમારના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 

Read This in English Click Here            
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O િકાશ 

 

આ ફૂલો કદીિ કરમાિાના ંનથી 
જે લાિી છુ ંમહંદરના ગભષગિૃમાથંી 
અને આ પાદંિામંા ંમકેૂલુ ંણચત્તફળ 
આ િર્ષ-અશ્રઓુ કદીિ સકુાિાના ંનથી 
એ તો છે ઝરિાનુ ંપાિી 
જે હુ ંતારા માટે લાિી છુ,ં જે હુ ંતારા માટે લાિી છુ. 
 
કેટલાિં િરસો થઈ ગિા ં
હ ુતને શોધતી રિી 

થાક્યા િગર, િાત્રાની પીિાઓ ભલૂી જઈને. 
આજે આ િાત્રા અટકાવુ ંછુ.ં 
ગભષગિૃ વસિાિ 
 
ક્યાિં કોઈ દૂરના િદેશોમા ંતને શોધતી નથી િિે. 
તુ ંઅિં જ છે, મારી આંખો સામે, મારા હૃદિ સમક્ષ. 
જ્િારે હુ ંતને ભાળંુ છુ ં
મારા હૃદિમા ંઘટંારિ થાિ છે સિસા. 
 
મારંુ શરીર દીિો બની જાિ છે 
મારંુ ણચત્ત હદિેલ 
 
જજહ્વા હદિેટ બનીને િજળી ઊઠે છે 
ધીમેથી વિલાઈ જાિ છે બધા ંજ વિલાપો, પોકારો 
અિકંારની સાકંળ ખલૂિા લાગે છે. 
ઈર્ાષના ંવકૃ્ષો ધરાશાિી થઈ ગિા ંછે 
બધુ ંજ  હૃદિથી દૂર ચાલ્યુ ંગયુ ંછે. 
દહરિાની િચ્ચે એક દીિાદાિંી બની ગઈ છુ ંહુ ં
 
ખંચાઈ આિી છુ ંચુબંકથી 
કાટ ન લાગે તેવ ુલોખિં છુ ંહુ.ં 
 
O ક્ષેવત્રમિમ સબુદાની 
O અન ુ.િોગેશ િૈદ્ય 

( કે. કુલધ્િજાના અંગ્રેજી અનિુાદ પરથી ) 
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O લીલુ ંફનેક 

 

લગભગ તે એવિલ મહિનો િતો 
ગિા િર્ષનો 
તેના ંલીલા ંફનેક૧ના છેિાને 
છાતી ઉપર ખંસી લઈને, લપૈાકલૈ 
િીિી િીિીને તેના ખોળામા ંભરતી િતી 
પનેરિાના ંકસુબંી ફૂલ 
જમીન પર ખરેલા ંઅિં-તિં. 
  
આજે 
 
સિારમા ંજાગીને જોઉં  છુ ંતો 
આ પિષતોમા,ં આ ખલુાિમા ં
આ િાગંરના ંખતેરોમા,ં આ ઘાવંસિા ંબીિોમા ં
જ્િારે પનેરિાના ંવકૃ્ષો 
કસુબંી ફૂલોથી લચી પિયા ંછે 
લૈપાકલ,ૈ રસ્તાની કોરે ઊભી છે 
િધી ગિેલી કાટંાળંી િાળખીઓ 
તેના લીલા ફનેકનો છેિો ખચેી રિી છે. 
ત્િારે તે અધીરાઈથી પછેૂ રિી છે 
કોિ િતા તેઓ ? 
જે ભં પર પિી ગિા 
તેમના વિરે્ કિ.ે 
શુ ંદેશભક્ત િતા તેઓ ? 
કે િતા ત્રાસિાદીઓ ? 
  
O નાઓરેમ ણબદ્યાસાગર  
O અન.ુ િોગશે િૈદ્ય 
(તિાન્દ્જમ બીજોિકુમારના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 

૧ - મણિપરુી સ્ત્રીઓના પિરેિેશનો અિધો ભાગ   
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O લીલી વકૃ્ષટોચો અને આકાશ  
 

એક હદિસ એકાએક 

આકાશ નીચે આવ્યુ ં
અને િધ ુને િધ ુઝૂકીને 

અિકી ગયુ ંદાદીમાની ‘એકદા’િાળી િાતાષને. 
 

જ્િારે આકાશ નીચે ઝૂક્યુ ં
ત્િારે ઘિાિેં િિના ંઝાિો 
અને ઘિાિેં આમ્રવકૃ્ષો 
તેમની લીલી ગીચ ટોચ િિ ેભેદીને 

આકાશની ઉપર રિી ગિા.ં 
 

જે પખંીઓએ વકૃ્ષટોચ ેમાળા બનાવ્િા િતા 
અને ત્િા ંઆનદંક્રીિા કરી િતી, 
જે પખંીઓએ દૂરથી આિીને િાળીઓ પર આશ્રિ લીધો િતો, 
જે પિનલિરી ટોચ આગળ િાિા કરતી િતી, 
એ બધા ંવ્િવથત થઈ ઊઠયા.ં 
 

તેમને સૌને ણચંતા થિા લાગી, 
િિે જ્િારે વકૃ્ષની ટોચો આકાશને ભેદી ગઈ છે 

ત્િારે તેઓ વકૃ્ષની ટોચ કોને કિ ે?  

અને કેમ કરીને પિંચે ટોચ લગી ? 

 

O રાજકુમાર ભબૂનસના વસિં 

O અન.ુ વિરાફ કાપહિિા Read This in English Click Here            

 

 

O રાજકારિની લિજેતનો 
   િી. આઈ. પી. સપૂ 

 

અસ્ગ્નની ઉપર એક મોટો િાિંો મકૂો 
અને પાિી ગરમ કરો. 
એમા ંસમાઈ શકે એટલા ‘માિસો’નો ખીમો કરો. 
ઉમ્મર અને ણલંગ ? 

િિષ અને પથં ?  

જાવત અને રંગ ? 

કોઈ િવતબધં નિં. 
 

પાિી જ્િારે નિશેકંુ થાિ 

ત્િારે ‘માિસો’નો બારીક ખીમો એમા ંરેિી દો. 
િાિંાને િધારે ગરમી આપો 
વમશ્રિ ઊકળિા લાગે ત્િા ંસધુી,  
અને ‘પોલીસ’ના કિછાથી સતત િલાિતા રિો. 
 

વમશ્રિ જેવુ ંપરૂત ુ ંગરમ થશે 

કે એમાથંી િરાળ નીકળશે 

િાતનાની ચીસના વસસકારા સાથે. 
જેટલુ ંતમે િધારે િલાિશો 
તેટલો અિાજ મોટો થતો જશે. 
તમારા કાનમા ંરૂના પમૂિા ંઘાલી દો 
કે ચીસ જરા દબાઈ જાિ. 
 

વમશ્રિને એમ જ થોિો િખત સીઝિો,  
એ જોઈએ તેટલુ ંઘટ્ટ થાિ ત્િા ંસધુી.  

પછી િાિંાને અસ્ગ્ન ઉપરથી ઉતારતા ંપિલેા ં
એમા ંએક ચપટી ‘પોણલહટવશઅન’ પાઉિર નાખો. 
િિે સપૂ પીરસિા માટે તૈિાર થઈ ગિો છે. 
 

િધારે મસાલેદાર સપૂના ચાિકો માટે 

ઉપર ‘રાજકારિ અને ધમષ’નુ ંચિૂષ ભભરાિો. 
ને ગરમાગરમ એ સપૂને ‘પસૈા’ના િાટકામા ં 

િી. આઈ. પી.ઓને,  
િગર ઈમાનના િમાદીઓને,   

ઉષ્માભરેલા સ્સ્મત સાથે પીરસો. 
  

O તિેન્દ્જમ ણબજોિકુમાર વસિં 

O અન.ુ વિરફ કાપહિિા 
(કવિના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે)  

Read This in English Click Here            
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O ગાધંી અને રોબોટ  

 

ઘિા સમિ પિલેા ં
નિરુે રવશિાથી એક રોબોટ લાવ્િા િતા 
જે એક વમવનટમા ંિજાર િાર ‘િરે રામ’ બોલતો િતો. 
એક કલાકમા ંચરખા પર સતૂરની દસ આંટી કાતંી શકે એિો 
એિો ગાધંી સરદારે ણબિલા પાસેથી ઉછીનો લીધો િતો. 
વિક્રમ સારાભાઈએ િજાસત્તાક હદને જાિરે કયુ ંકે 
હુ ંટ્રોમ્બેમા ંવિજ્ઞાનનુ ંિાત્રાધામ સજીશ. 

હદલ્િીના લાલ હકલ્લાના ંભખૂ્િા ંઅને તરસ્િા ંગધેિા ંભ ૂકેં છે. 

એમના માણલકો એમને ‘િહરજન’ની જૂની િતોના ટુકિા કરી 
તેમને ખિિાિે છે. 

આજે સાધઓુ જાિરેાત કરે છે: 

નિા બદુ્ધ માટે 
પોખરિમા ંઅમે પૅગોિા બધંાિીશુ.ં 
ગિષથી હુ ંચીખી ઊઠંુ છુ:ં 

શાબાશ ભારત શાબાશ. 

 

O થાઙજમ ઈબોવપશક 
O અન.ુ મનીર્ા દિે 

(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 
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O આહિકા 
 

સકુ્કીભઠ્ઠ વતરાિો. 
 

શેકાઈ ગિેલી ધરતી પરની વિશળ વતરાિો  
જેમા ંઘિાના પગ ખ ૂપંી ગિા 
જેમા ંઘિાના પગ ભાગંી ગિા. 
 

પતગં ઉિાિતા ંઉિાિતા ં 
અમારા તરફ દોિતા ંબાળકો 
વતરાિોમા ંપિી ગિા.ં 
તેમની ચીસો સાભંળી 
ગેલમા ંઆિીને ગીધિા ંચોગમ ઊિિા લાગ્િા.ં 
 

ઊગીને ઊભી થતી છોકરીઓ 

પોતાના ંપિરેેલ કપિાનેં ફાિતી રિ ે

અને સ્િાદપિૂષક ખાિ તેને. 
માથે ઊિતા ંઍરોપ્લેનને  

તેઓ અપેક્ષાભરી નજરે જુએ. 
જે લોકો ચાલી નથી શકતા 
પોતાનુ ંપેટ પકિીને જીિ બચાિે. 
ખમતીધર લોકોની િારોની િારો 
રાિ જુએ- 
બોમ્બ પિિાની અથિા તો કંઈક ખાિાનુ ંપિિાની. 
 

તમના ંપોતાના કાનને ઉખિેી કાિી 
તેને સતત ચાિતા 
અને રસ ચસૂતા યિુાનો 
આ વતરાિો ફરતે ટોળે િળીને ઊભા છે. 
અસખં્િ તકલાદી જીભિીઓ 

ફાટી જઈને ક્યાિં ફંકાઈ ગઈ છે 
આ આહિકાના વિશાળ ભખૂિં પર. 
આ વતરાિો તો મિદાઓંથી પરુાશે. 
 
 O શરતચદં વથિામ 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય  

( રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે ) 

Read This in English Click Here            
 
 

 

 

 

 

 

http://yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Manipuri%20Poetry%20Special/Ibopishak2.jpg
http://yogish.co.in/wp-content/Nisyandan/Manipuri%20Poetry%20Special/Saratchand4.pdf


 

 

 

 

O તમારી લીલી કુમળી િાળીઓ 

 

કિિેાિ છે કે 
તારા કોમળ ચિરેામાથંી દેખીતી વનદોર્તા ઝરે છે 
એક સૌમ્િ સ્સ્મત તારા ંબે ‘કમળ નિનો’મા ં
સ્સ્મત, િૌિનના  ઉમળકાથી ભયુ ંભયુ.ં 
મં પિ સાભંળ્યુ ંછે જે કવિઓએ તારા માટે લખ્યુ ંછે. 
મં પિ િારમિાર જોઈ છે ણચતારાઓએ આળેખલેી 
તારી મોિક છબી. 
પિ તારા સૌમ્િ સ્સ્મત પાછળ ઘિી કિાિીઓ છે 

તારા ચિરેા પરથી 
ઉગ્ર સઘંર્ષ અને દુશ્મનાિટની છપ ઊપસે છે 

વિિેતનામના યદુ્ધ, નાઝીઓની ગૅસ ચેમ્બરો, 
જણલિાિાલા બાગ, 
એક પછી એકમા,ં અંત િગર  

સામનો કિો છે ગોળીબારનો, 
બટૂનો, બૅિોનેટનો 
અને ધારિતંા ંિવથિારોએ િાતાષઓ કોતરી છે. 
ભલે તારંુ પોચુ ંઅને કોમળ શરીર 

િિોગશાળાઓ માટેની નમનૂા-જિસ બનીને રિી ગયુ ંિોિ 
છતા ં
તુ ંફરીને ઊગી નીકળે છે 

કોમળ અને તરોતાજા, નિપલ્લવિત 

ફૂલોથી લચોલચ 

મીઠા ંરસભિાં ફળોથી સ્િક્પ્નલ 

એક વકૃ્ષમા ંપહરિવતિત થઈને. 
પિ તારી લીલી કુમળી િાળીઓને  

કાળના કદાિર િાથોએ 

ફરીથી લાલચ ુથઈને એક-એક કરીને પકિમા ંલીધી છે. 
હિરોવશમા, નાગાસાકીએ 

તને ભંિ-ભેગો કરિાની કોવશશ કરી છે. 
મને ખબર છે  િસતં આિે છે 

રાક્ષ અને પીચના ંફૂલોનો પોર્ાક શિગારતી. 
પિ તુ ંઊભો રહ્યો છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઊભો રિજેે થાક્યા િગર, સખુની અનભુવૂત કિાષ િગર 

તારો માિાળુ િાથ 

િળિેથી િલાિતો 
િોઠોમા ંિળિે દબાિેલી વિખટૂા પિિાની િાત લઈને. 
વમત્ર,  હુ ંતારા જીિનને જોઈ શકતી નથી 
કે નથી સાભંળી શકતી તારી કિાિી 
 

માટે હુ ંએક કવિતા લખુ ંછુ ં

જે તારા ઉઘાિા શરીરને િાકંિા 
પિરેિ બની શકે 

અને મારા હૃદિના ઘાિમા ંરૂઝ લાિે. 
 

O મોઈરાઙથેમ બોરકન્દ્િા દેિી  
O અન.ુ િોગશે િૈદ્ય 
(તિેન્દ્જમ ણબજોિકુમાર વસંિ ના અંગ્રજેી અનિુાદના આધારે ) 

Read This in English Click Here            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       Devendra Hijam 
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O િરસાદ િરસી રહ્યો છે 

 

ભારે િરસાદ િરસી રહ્યો િતો 
ધોધમાર િરસતો િરસાદ સિષત્ર, વનરંતર. 
  

શેલોઈ પિષત 

ણબિામિા અને અસ્પષ્ટ  પિછાિા જેિો ધ ૂધંળા ચિરેે 

તેની આંખોને સખત બીિીને 

િર્ાષના અણિિાળા ઝાપટાનેં ખમતો ઉભો િતો 
લાગંોઈ પિષત પિ મૌન ઉભો. 
િરસાદ તેમના ચિરેાને ગારાથી રગદોળી રહ્યો િતો. 
 

મં તેમને પછૂયુ ં: 
આમ તે ક્યા ંસધુી સિન કરશો ? 

રાિ પાિી નથી શકતા ? 

બમૂ પાિોને મોટેથી : 
‘રોકાઈ જા, િરસાદ, રોકાઈ જા!’ 
તેમિે કશો જિાબ ન આપ્િો 
મ ૂગંા રહ્યા બને્ન. 
  

પિ મારા પર આફત ઊતરી આિી.  

જેઓ મારા રક્ષક િોિાના બિગા ંફૂકતા િતા  

મારંુ ગળંુ ઘોટિા લાગ્િા 
હુ ંમોટેથી ણચત્કારી ઊઠયો 
હુ ંમોટેથી ણચત્કારી ઊઠયો 
મને મારી નાખોમા 
મને મારી નાખોમા 
મારે મરવુ ંનથી 
મારે મરવુ ંનથી 
મારે આ રીતે નથી મરવુ ં 

મારે આ રીતે નથી મરવુ ં 

મારા વિલાપને કોઈએ સાભંળ્િો નિં 
કોઈએ ધ્િાન સધુ્ધા ંઆપ્યુ ંનિં 
બને્ન- શેલોઈ પિષત અને લાગંોઈ પિષત 

ઊભા રહ્યા મૌન ને અવિચણલત 

િરસતા િરસાદમા ંઆંખો બીિીને  

 

િરસાદ સતત િરસી રહ્યો છે 

ધોધમાર ચારેકોર 

ગારાથી રગદોળતો સતત 

 

O જોધચન્દ્ર સનસમ 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય 
(કવિના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે ) 

Read This in English Click Here            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O વિઘટન 
 

એક સળંગ િાહ્યો માિસ 

િગર કહ્ય ે

ભાગંિા લાગ્િો તેની પત્નીને 

એક પછી એક અંગ 

પિલેા ંિાથ 

પછી પગ અને આગળ. 

વિિશતા કશુ ંબોલી નિં 
ધીમા શ્વાસ લેતી 
ગરીબિી આંખે જોતી રિી. 
માિસે પછી ખાનદાની બતાિી 
બઘા ંઅંગોને ફરી આિા ંઅિળા ંજોિિા લાગ્િો તે 

િાબો િાથ જમિા િાથની જગ્િાએ 

ને જમિો િાબાની જગ્િાએ 

અને આશ્ચિષ  !!!  

તે એકાએક િચમચિા લાગી 
હિિાગં અથૌબા૧ થઈને 

ભાગંિા લાગી એ ઘરને 

જે પરુુરે્ તેની ઇચ્છા િમાિ ેબાધં્યુ ંિતુ ં
બધી દીિાલો તોિી પાિી 
પાખિં િિ ેબાધેંલી િતી જે. 

બધા જ િવતબધંોને ફાિી નાખ્િા 
પછી તે માિસ સામે જઈ ઊભી રિી. 
અને 

ભિભીત થઈને  

તે માિસ ભીખતો રહ્યો- 

તુ ંફક્ત સ્ત્રી થઈને જ રિ.ે 

 

O સલામ તોમ્બા 
O અન ુ.િોગેશ િૈદ્ય 
(કવિના અંગ્રેજી અનિુાદ પરથી)         ૧-વપશાચ                                      
Read This in English Click Here            
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O િાત એક રાતની 
 

 

ગઈકાલની પાછલી રાતે  
િૈયુ ંચીરી નાખંતી 
તીિી ણચણચિારીઓ સભંળાઈ. 
 

દારૂગોળાની િાસિાળા, િાફંતા િાફંતા, 
આવ્િા િશે પારધીઓ 
જોિા ંપિરેીને  
 

પરોહિિે,  
કેટલાિં નાનકિા ંિરિાઓં 
જમીન પર પિલેા ંમળ્િા ં
પાકીને ખરેલા ંઅંજીરની માફક, 
છૂટા છિાિા,ં વનશ્ચષે્ટ, ઊંધા-ચત્તા,ં 
કપાિેલા ંઅંગોિાળા.ં 
 

સંપાિા ંજલ્લાદને તેઓ 
િાકં ગિાિી દરેકનો  
જલ્લાદે તેમને ગણ્િા ં
 

નરકનો રાજા તો આિી જાિ ગેલમા ં
જિારે િધે મરતકનો આંકિો 
આનદંમા ંિાથ-પગ િલાિે. 
 

જેિે શોધી કાિયા’તા ંઆ િાિીઓને,  
જે પારધીઓએ કિો’તો આ વશકાર,  
નિાજાિા ચરંકોથી સહનેુ 
ધ્િજારોિિના હદિસે. 
 

તમસથી શરૂ થતી અને તમસમા ંખતમ 
આ િાત છે એક રાતની 
ઘટનાસભર, સાક્ષીઓ િગરની, 
લખાિેલ રાતના ંપષૃ્ઠ પર. 
(AFSPA-કાળા કાનનૂનો સદંભષ) 

 
O બવુધચરં િઇેસ્નમ્બા 
O અન.ુ નીલા કે. પિંયા 
Read This in English Click Here            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O દાિા 
 

પખંીઓની એક ટોળી  
તીિી વસસોટીઓ િગાિતી 
ઊિી રિી છે મારા હૃદિમા ં
ભાતભાતના ંપંછાિાળા ંઅસખં્િ પખંીઓ 

દાિા ઊપર ચાચં મારતા ં
આખાિે હૃદિમા ંફેલાિેલા 
તે સતત કરકોલે દાિાને 

એક એક કરીને 

 

O ગાક્મ્ભની દેિી સોરોક્ખાઈબ ં

O અન.ુ િોગશે િૈદ્ય 
( રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 

Read This in English Click Here            
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O સ્ત્રી 
 

તારી આંખો, એક સિાલ, 

તારી મસુ્કાન, એક પિલેી, 
તારી લટકિચાલ, એક ઇશારો, 
લે, જ્િા ંગમે ત્િા ંદોરી જા મને. 
 

પિ પરિાનો આપ મને િસિાનો 
તારા હૃદિના ગભાષગારમા.ં 
કસીને જકિ મને તારા િક્ષ:સ્થલમા;ં 
એક ભગંરુ ક્ષિ માટે પિ મને પરમ આનદંની ઝાખંી કરાિ, 

કે મારી સ્મવૃત જીિનભર િરીભરી રિ.ે 
 

મને છોિી દઈશ નિં, તારી કૃપા િરસાિ 

મને અંદર લઈ લ,ે 

હૂફંનો અનભુિ કરાિ. 
આણલંગન દે મને 

સસંારચક્ર થમી જાિ ત્િા ંસધુી 
અને સમિ કચિૂ કરતો વિરમી જાિ ત્િા ંસધુી.  

 

તુ ંઅને હુ ંસાથે મળીને 

ઘહિિાળને પાછળ ફેરિી શકીએ છીએ, 

પાછા લાિી શકીએ છીએ 

ते हि तो गता: સરખા હદિસો, 
અને જગતને કરી શકીએ છીએ પનુજીવિત.  

 

િિાને બાળકોના િાસ્િથી ભરી દે 

કે દુવનિા વનવિિઘ્ન ચાલ્િા કરે —  

એ કતષવ્િથી તો આપિ ેબદ્ધ છીએ.  

 

આપિે બીજુ ંકંઈ નથી 
પિ જીિનની વનરિવધ સાકંળમા ંમાત્ર નાના મિકા જ. 
ફક્ત તારામા ંજ સામથ્િષ છે 

નિા જીિનને અિં લાિિાનુ ં
અને સાકંળને અખિં રાખિાનુ.ં  

 

મને ઉપિોગી બનાિ; 

તારા બાહમુા ંિસાિ; 

પવૃથિીલોકને પરચો બતાિ  

તારી રિસ્િમિી શસ્ક્તનો ! 
  

O તિેન્દ્જમ ણબજોિકુમાર વસિં 

O અન.ુ વિરાફ કાપહિિા 
(કવિના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે)  

Read This in English Click Here          

O વન:શસ્ત્ર 

 

મા, 
જ્િારે હુ ંતારા ગભષમાથંી બિાર આવ્િો 
ત્િારે મને કોઈ તલિાર ભેટમા ંમળી 
ન્દ્િોતી 
ન કોઈ બદૂંક મળી િતી 
કે ન તો કોઈ બોમ્બ. 
મને તો તં જીિનથી સપંન્ન કિો િતો 
તો શુ ંિિે તારી સામે િાધંો ઉઠાિિા 
તને કબરમાથંી બિાર કાિીને 

દોર્ી ઠેરિિી તને ? 

  

સમાજ, 
શુ ંઆપિે હદિસે ભિકા કરીને રસ્તાઓ રોકિા 
અને રાતે કરિી નજરે યદુ્ધ ચાલ ુરાખિા 
સમાજ, 
રખેને આમ થયુ ંતો 
આપિા જીિનની પિ અિનવત થઈ જશે. 
 

મા, 
તં શા માટે મને તારંુ અમતૃ પાયુ ંબાળપિમા ં
મને લોિી પાઈને કેમ ન ઊછેિો 
જીિતુ ંલોિી 
  

આજે તો લોિી લોિીનુ ંતરસ્યુ ંછે 

માસંને ખાઈ રહ્યુ ંછે માસં 

ભિાિિ ઓળા ! 
સહ ુિેતની છાિા બની ગિા છે 

હુ ંિજારો દુઆ માટે તલસ્િો છુ ં

િ ેલાલ આંખો 
િ ેદૈત્િના હૃદિ 

મં શસ્ક્ત માગી છે 

અનેક જીિોને કચિતા ભારેખમ કદમોને ખદેિિા 
 

ઓ યદુ્ધ ! 
યદુ્ધની જ્િાળા 
યદુ્ધભિાષ ગૌરિ 

િિે હુ ંવન:શસ્ત્ર છુ ં

હુ ંકોઈ વપશાચી પિછાિો નથી. 
 

O થૌદામ  નેત્રજજત  વસિં 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય  

(િો. લૈમાપોક્પમ દામોદરના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 

 Read This in English Click Here            
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O શબ્દોની પેલે પાર 

 

ભાર્ા તો બસની હટહકટ છે 

ગતંવ્િ સધુી પિંચિા પરૂતી 
ત્િા ંપિોચતાિંંત તે રદ્દી કાગળ 

ણખસ્સામા ંિજન િધારતી. 
પલુ છે તે 

દૂરના હૃદિોને બને્ન હકનારીઓથી જોિતો, 
પાર થિાનુ ંસાધન, 

મનષુ્િ માટે મનષુ્િે બનાિેલો. 
 

પિ વિટંબિા એ છે કે- 

જોિાઈ રિિેાના નામ પર 

માિસ પશ ુજેમ જોતરાિો છે િત્િાઓમા ં
જૂની કટાઈ ગિેલી તલિારો શોધીને 

જિ લોકોના ંસ્મશાનોમા ંકપાઈ રહ્યા ંછે, મરાઈ રહ્યા ંછે 

એકબીજાના ંગળા,ં માથા ંઅને કુમળા ંિૈિા.ં 
 

વિશ્વ-ઈવતિાસમાથંી ફાિીને ફંકી દીધેલા 
જીિષ પત્તાઓંને ઉપાિીને લખાઈ રિી છે 

લાલ લોિીથી લોિીની કથા 
િેરની, વિજિ લાલસાની 
ફકત અલગ અલગ છે હટહકટનો રંગ માટે 

ફકત અલગ અલગ છે પલુનો આકાર માટે. 
  

ચાલો આજે ફંકી દઈએ બધી જ ભાર્ાઓને 

અને ચાલી નીકળીએ શબ્દોની પેલે પાર. 
  

ચપૂ રિીએ, એકદમ ચપૂ રિીએ, 

ચપૂકીદીમા ંછુપાિેલ અગાધ શબ્દો સાથે 

િળીએ-મળીએ, િેમથી ગળે િળગીએ 

હૃદિના ંકુમળા ફલક પર. 
નિંતર બાળી નાખશે આ ભસ્માસરુ 

જોતા રિતેા અને ઠારી ન શકાતા આ દાિાનળમા ં
રાખ થઈ જશે બધા ં
કેમકે- િેરનો કોઈ અંત નથી િોતો 
િોિ છે ફકત મટી જિાનુ ં
વિજિ નથી ક્યાિં 

પરાજિ જ પરાજિ છે. 
 

O એસ. લનચેનબા મીતૈ 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય            
(વસદ્ધનાથા િસાદના ંહિંદી અનિુાદ પરથી) 
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O બારી 
 

જ્િારે આ બારી ખોલિામા ંઆિે છે 

ત્િારે શ્િામલ ક્યારામા ં
રાતા ંફૂલો પરુબિાર ખીલતા ંદેખાિ છે.  

 

બરાબર અત્િારે 

‘સમિ’ બારી તરફ 

ગોળી િરસાિિા લાગ્િો છે, 

લોિી ચોપિલે િોઠને િાથ િિ ેધીરેથી લછૂી કાિતા ં
લોકો િાટ જોઈ રહ્યા ંછે  

‘સમજિના સરૂજ’ને ઊગિાની.  

 

અત્િારે 

શ્િામલ ક્યારામા ં
રાતા ંફૂલો પરુબિાર ખીલી રહ્યા ંછે.  

 

બારીના કાચની તકતીઓ 

ગોળીઓ િરસિાથી ભાગંીને ભકુ્કો થઈ ગઈ છે.  

આજે 

આ તટેૂલી બારીમાથંી 
દૂર એક નાનુ ંિન દેખાઈ રહ્યુ ંછે,  

એમા ંઓણચંતી એક ભિકંર આગ ભભકૂી ઊઠી છે. 
 

O રઘ ુ લૈશાઙથેમ 

O અન.ુ વિરાફ કાપહિિા  
(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદ પરથી) 
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O ભગ્ન નીિ 

 

એક િાદળઘરેી સિારે 

ભારે તોફાનમા ંજોશથી ફંકાઈ ગિેલો 
એક તટેૂલો માળો 
કોિ જાિે ક્યાથંી ઉચ્છેદાઈને 

િિામા ંધીરે ધીરે ચકરાતો 
નીચે મારા પગ આગળ આિીને પિયો, 
અને એિે િશ્નસચૂક આંખો ખોલી — 

         ‘મારા પોપચા ઉપરની ભીનાશ 

                  તે સિારનુ ંઝાકળ છે  

                               કે આંસ?ુ’  

 

હુ ંશુ ંજિાબ આપુ ં!  

 

હુ ંઆસપાસ જોઈ રહ્યો િતો તેટલામા ં
એક બીજો ઉચ્છેહદત માળો,  

િધ ુમોટો,  

અજાિી હદશામાથંી િિામા ંતરતો તરતો  

નીચે આવ્િો અને િાથ િસારી  

નાના માળાને િક્ષમા ંઊંચકી લેતો બોલ્િો,  

‘શા માટે આંચકી લીધુ ંમારા ખોળામાથંી?  
પાછુ ંસંપી દે મારંુ િિાલુ ંબાળક મને.’  

તેટલામા ંતો પિનના એક જોરદાર સપાટાએ 

બને્નને દૂર સધુી જુદી જુદી હદશામા ં
ફગંોળી દીધા.  

છૂટા પિીને પિનમા ંિિી જતા  

બને્ન માળા એકબીજાને જોતા રહ્યા,  

ચિરેા ઉપર આશ્ચિષની મોટી મિોર લઈને,  

બને્ન એકબીજાથી ખબૂ આઘા, 
દૂર દૂર ફંકાઈ ગિેલા,  

ચકરાતા, ઝોલા ખાતા, ગોળ ગોળ ફરતા. 
 

એકલો રિી ગિેલો હુ ં
અધ્ધર ખાલીપાને તાકતો  

જાતને પછૂી બેઠો 
         ‘મારા પોપચા ંઉપરની ભીનાશ 

                   તે સિારનુ ંઝાકંળ છે  

                               કે આંસ?ુ’ 

 

O રાજકુમાર ભબૂનસના વસિં 

O અન.ુ: વિરાફ કાપહિિા 
Read This in English Click Here 

Devendra Hijam 

 

O એકાકી જગંલ  

 

તે પીળંુ જગંલ. 
તુ ંજે જગંલમાથંી પસાર થઈ 

સકુ્કા પાદંિા ંપરથી ચાલીને 

તને આંતરી તારા કેશે અને તારી સાિીના છેિાથી. 
કતારબધં ઉગલેા ંવ્રકુ્ષો  

સકુા ંપિોથી શિગારેલા.ં 
પિો તારા પર ખરીને િગલો થઈ ગિા ં
જાિ ેિરસાદ િરસ્િો િોિ ! 
તારંુ આખુ ંશરીર પીળા ંપિોથી િંકાઈ ગયુ ં
પછી ત ુ ંપોિી ગઈ 

તારંુ શરીર માટીમા ંભળી ગયુ ં
જીિિા ંખાઈ ગિા ંબધુ.ં 
કોઈ આિે નિં, કોઈ જાિ નિં 
સાિ એકાકી ત ુ ંબધો િખત 

પિ એક અજાણ્યુ ંગીત સભંળાિ 

ઉત્તરમાથંી, દણક્ષિમાથંી- બધા ખિૂેથી 
આ કોનો અિાજ છે ? 

તારા આત્મા વસિાિ કોિ િોિ બીજુ ં? 

આ તારંુ જગંલ છે સદાિનુ ં
તારા આતમનુ ંફણળયુ ંઆ 

તુ ંજ સતંાકકૂિી રમતી રિી છે એકલી. 
તં એકલીએ ગાિેલા ંગીતો 
આ વકૃ્ષોએ જોિા-ં સાભંળ્િા ંછે 

અને તેઓ તને કિ ેછે- દોસ્ત. 
  

O કે. કુલધ્િજા 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય  

(કવિના અંગ્રેજી અનિુાદ પરથી) 
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O પત્ર 
 

િવત, 

અશોક પાઠક 

જનકપરુી રોિ, નિી હદલ્િી. 
  

વિિ દોસ્ત, 

મને માફ કરી દઈશ 

તારા પત્રનો સમિસર જિાબ નથી આપી શકાિો. 
  

મારા શિરેમા ં
થોિાક જ હદિસોના ંિરસાદે 

ણબસમાર નદીના કાઠંાને 

ખેદાનમેદાન કરી નાખ્િો હ્તો. 
માિસો ને પશઓુ મરી ગિા ં
ઊભા પાક નાશ પામ્િા. 
  

તં જે પત્ર મને મોકલ્િો 
મખુ્િ પોસ્ટ ઑહફસના લેટર બોક્સમા ંપિયો રહ્યો 
પોસ્ટ ઑહફસમા ંપરૂ ઓસરે તેની રાિ જોતો. 
અંતે ઘિા હદિસે લેટર બોક્સ ખલૂ્યુ ં
અને મને તારો પત્ર મળ્િો. 
  

તને નિી ખલૂેલી સોફ્ટિેર કંપનીમા ં
નોકરી મળી ગઈ છે 

એ જાિીને મને ઘિો આનદં થિો. 
પિ મં તો ત્િા ંઆિીને નોકરી કરિાની 
આશા જ છોિી દીધી છે. 
  

જો દોસ્ત ! 
પાચં િર્ષ પછી હુ ંજ્િારે પાછો ફિો’તો 
મારી શેરીઓ એિી જ ણબસમાર િાલતમા ંમળેલી મને. 
  

રસ્તાઓ પર બોમ્બ ફાટિાથી ફરફોલા પિી આવ્િા છે. 
માટી ને પથ્થર ચોતરફ ઊિી રહ્યા ંછે. 
રોિ-કાઠંાનંા ંમકાનો પર ઊપસ્િા ંછે માનિ રક્તના ંધાબા ં
અને વિસ્ફોટની કરચ. 
 

િીજકાપ િાળી રાતે 

મીિબત્તીના લબકૂ-ઝબકૂ િકાશમા ં
આખી રાત જાગીને 

તારા પત્રનો જિાબ લખી રહ્યો છુ ં

પિ- 

બલાત્કાર સામે, 

 વનદોર્ોની િત્િાઓની સામે, 

 કે પગાર ન મળિાથી 
ઘિા ંસગંઠનોએ એલાનો આપ્િા છે તે 

િિતાલો, રસ્તા રોકો આંદોલનો, બધંને લીધે 

તને આ પત્ર થોિો મોિો મળશે. 
 

દોસ્ત ! 
તને જેિો આ પત્ર મળે 

તારો જિાબ તરત જ પોસ્ટ કરી દેજે. 
નિંતર મારંુ આ સરનામુ ંજ અસ્સ્તત્િમા ંનિં રહ્યુ ંિોિ. 
આ ધરતી પર 

જ્િા ંવનિાહરકાઓ િજળે છે રાતના ંઆકાશમા ં
ગોળીબાર અને બોમ્બબ્લાસ્ટની િીજળી ઝબકીને 

િમેંશા ંઉજાળે છે 

હદિસ અને રાતને. 
  

ણલ. તારો એક વમત્ર 

ઇમ્ફાલ, મણિપરુ 

  

O ઈમોજજત વનઙોમ્બા 
O અન.ુ િોગશે િૈદ્ય 

( બી.એસ. રાજકુમારના ંઅંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 
Read This in English Click Here 
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O સકુાતા અશ્રઓુ 

  

માએ બાથમા ંલઈને મને કહ્યુ:ં 
વ્િાલા દીકરા, 
તારે િિે બાળક બની જવુ ંજોઈએ. 
િમિા ંજ ત ુ ંનાનુ ંબાળક બની જા. 
મં તરત જ આજ્ઞાનુ ંપાલન કયુ ં
અંતે તો એ મારી માની આજ્ઞા િતી 
હુ ંતેની છાતીને િળગલેો રહ્યો. 
 

રાતે 

વસપાિીઓનુ ંટોળંુ ધસી આવ્યુ ં
દરિાજો તોિી પાિયો 
મને મારી માની છાતીએથી િેગળો કરી નાખ્િો 
બૅિોનેટ અને બટૂથી હુ ંકચરાિો 
મારી માના િાથમા ંરક્ષાિેલો િતો માટે. 
અને મને તેમિે ભાગેડુ અપરાધી જાિરે કરી દીધો 
માએ તેના નાના બાળુિા માટે વિલાપ કિો. 
મા લોિીના ંઆંસએુ રિી. 
  

હદિસે 

ફરશ પર મને ચત્તોપાટ સતેૂલો જોઈ 

માએ રિમસ અિાજે પછૂયુ ં
વ્િાલા દીકરા 
કોને િણ્િો તં, મારા લાલ ? 

કોના વશિળને લટૂયુ ંતં ? 

કઈ કઈ ચોરીઓ કરી તં ? 

 

હુ ંિસતો રહ્યો. 
લોિી િચાળે 

ભિકાઓ િચાળે 

મારી માની ઇચ્છાને િશ થઈને. 
  

િિે 

મારા પર ફૂલની પાખંિીઓ થઈને ગોળીઓ િરસે છે. 
મારંુ લોિીઝાિ શરીર 

કિસ્તાનમા ંફૂલોની પથારી પર સતૂો છુ ં

ઘોર અંધારામા ંમશાલ લઈને. 
 

આજે 

જે સકુાઈ જ ગિા ંછે 

 

 

તે પોતાના આંસ ુલછૂતી 
મા આિી અને મને કિિેા લાગી 
મારા લાલ, િિે ત ુ ંબાળક મટીજા 

મારો પોતાનો દુશ્મન થઈ જા 

મારો કટ્ટર દુશ્મન. 
 

O થૌદામ  નેત્રજજત  વસિં 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય 

(ણબિચદંના અંગ્રેજી અનિુાદ પરથી( 

Read This in English Click Here 

 

 

O બદૂંક અને જજદંગી 
 

દરરોજ અચકૂપિ ે

સરકારી વસપાિીઓ  

સાફ કરેલા અગ્ન્દ્િસ્ત્ર લાદીને ફરજ પર ચિ ે

ગોળીઓથી ભરેલી બદૂંકો 
લાલ આંખ સાથે 

ગસુ્સામા ં
િવથિારોને સખત િાથે પકિીને 

તેમના ખભે લટકાિે અને 

તેમના સ્થળેથી બિાર નીકળી ચોમેર ફેલાઈ જાિ 

અિંની શેરીઓમા,ં રસ્તાઓમા.ં 
 

ગામિાઓંમા ંઅને શેરીઓમા ં
સરંુગો ધરબાિેલી છે 

બદૂંકધારીઓ ફરી રહ્યા છે 

બદૂંકને બદૂંકની બીક લાગ ે

માટે જ્િારે તેઓ બદૂંકને ભાળે 

ધાિીફૂટ ગોળીઓ છોિ ેતેની સામે 

ધિધિાટી બોલાિતી.  

ગોળીઓને ગોળીઓ વિંધતી નથી 
તે તો ફક્ત માિસના ંિૈિાઓનો ભકુ્કો કરે છે. 
અસખં્િ માિસો કશીિ નંધ િગર 

અનતં આકાશમા ંઊિી જાિ છે 

દોરી િગરના પતગંની જેમ. 
 

O ઈમોજજત વનઙોમ્બા 
O અન.ુ િોગશે િૈદ્ય 

( બી.એસ. રાજકુમારના ંઅંગ્રેજી અનિુાદના આધારે) 
Read This in English Click Here 
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O પત્ર 

 

િરખિુા ંસાગવકૃ્ષો  

િોકા ંછુપાિતા,ં ઊંચકતા ં
લીલી ટેકરીઓમા ંઊભા. 
  

પોતાના િાથમા ંપત્રને મજબતૂીથી પકિી 
બાળકો 
ઘરેા ંસાગવકૃ્ષો િચ્ચથેી દોિી રહ્યા ંછે 

પગમા ંજોિા નિં 
અને શરીર પર કપિાિં નામપરૂતા.ં 
એ કાગળની કાપલીમા ં
પેસ્ન્દ્સલના ઠંૂઠા િિ ેભાર દઈ દઈને 

ખીચોખીચ ભરીને લખ્યુ ંછે 

મા મા મા 
‘મા’ એિા સરૂના ઘિા શબ્દો.  
 

ખભેખભા મેળિી ઊગી આિેલા ંસાગવકૃ્ષો, 
પાછળ દોિતા,ં 
છોકરાઓંના ંિાથમાથંી પત્રો ઝૂટંિી લેતા,ં 
પત્રોને ખોલતા,ં રમે. 
રગ્બીની રમતની જેમ ! 
  

છોકરા ંવિલાપ કરે છે 

છોકરા ંઅકળાઈ ઊઠે છે 

છોકરા ંઆંસિુા ંપાિ ેછે 

તેમની માના પત્રો માટે 

જેને તેમિ ેઠેકાિે પિંચાિિા છે 

તે પત્રોમાનંા સદેંશા માટે 

જેમને તેમિે કોઈને િચંાિિા છે 

 

પેટમા ંદુ:ખી જાિ એટલુ ંદોિીને 

તેઓ આ ટેકરીની પગદંિીઓ પર ઘિે દૂર આવ્િા છે. 
ભખૂ્િા-તરસ્િા, 
થાકીને લોથપોથ િળી ગિેલા 
આ પગદંિીઓ પર 

પિ પેલા અજાણ્િા સરનામાિાળા પત્રો 
જરાિ પીળા પિયા નથી 
કે નથી પિી ગિા તે છોકરાનંા િાથમાથંી ક્યાિં. 

 

 

તેમિે ઘિા લાબંા િખતથી કશુ ંખાધુ ંનથી 
ભખૂથી અધમઆૂ, કુપોવર્ત છે તેઓ  

કેટલાિ લાબંા િખતથી દોિી રહ્યા ંછે 

િાફં ચિી છે તેમને. 
પિ તેમના િાથ િજુ ઊંચા જ છે 

તેમની આંખોમા ંતેમની મા તરિરે છે. 
 

સાગવકૃ્ષો: જેમિે પત્રો િાચં્િા છે 

તે અનકંુપાપિૂષક નાના છોકરા તરફ જોઈ રહ્યા ંછે. 
છોકરા,ં  જેમના પગની આંટી િાળી ગઈ છે. 
“મા” શબ્દ ઉચ્ચારતા ંઉચ્ચારતા ં
અને જેમિે અજાણ્િા સરનામાિાળા પત્રોને 

મજબતૂીથી પકિી રાખ્િા છે. 
 

O શરતચદં વથિામ 

O અન.ુ િોગેશ િૈદ્ય  

( રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનિુાદના આધારે ) 

Read This in English Click Here 

 

                                                                                                                                                                                Devendra Hijam 
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O  આ અંકના ફોટો-કલાકાર 
          

આ મણિપરુી કવિતા વિશેર્ાકં માટે ચાર યિુા મણિપરુી ફોટોગ્રાફરોના કામને પસદં કરાિા ંછે. બીમલ થોઙમ , દેિેન્દ્ર હિજામ,  

દીપક અિેક્પમ તથા  કોસાઈજજન  લૈશાઙથેમ આ ચારેિ ફોટોગ્રાફરો ફોટોગ્રાફીમા ંનંધપાત્ર કામ કરતી મણિપરુની સસં્થા 
મણિપરુ ફોટોગ્રાફી ક્લબ (https://www.facebook.com/ManipurPhotographyClub) સાથે જોિાિેલા છે. 
  

 
 

 

 

 

 

બીમલ થોઙમ 

 (Bimal Thongam)  

કલા દ્વારા સ્િની શોધ કરી રિલેા આ યિુા મણિપરુી ફોટોગ્રાફર વ્િિસાિે બૅન્દ્કર છે, તેમનુ ંકામ 
ઘિી આશાઓ જગાિી જાિ છે. તેમના ફેઈસબકુ પેઇજ https://www.facebook.com/bimal.thong/photos 
પર અને ઘિી ફોટોગ્રાફી સાઈટ પર તેમનુ ંકામ ઉપલબ્ધ છે. તેઓ ઈમ્ફાલમા ંિસે છે. 
 

 

 
 

 

 

 

 

દેિેન્દ્ર હિજામ 

( Devendra Hijam ) 

ઈમ્ફાલના સરકારી વિભાગમા ંનોકરી કરતા આ યિુા મીતભાર્ી ફોટોગ્રાફર મણિપરુ ફોટોગ્રાફી 
ક્લબના સહક્રિ સભ્િ છે. વનષ્ઠા અને ગભંીરતાથી કામ કરતા આ આશાસ્પદ કલાકારન ુ કામ 
https://www.flickr.com/photos/devendra_hijam/ અનેhttp://www.panoramio.com/user/5318574 પર 

ઉપલબ્ધ છે. તેમને ઘિા પરુસ્કારો પિ િાપ્ત થિા છે. ઘિા ંિવતન્ષ્ઠત સામવિકોના ંમખુપષૃ્ઠો 
પર તમનુ ંકામ સ્થાન પામ્યુ ંછે.  
 

 
 

 

 

 

દીપક અિેક્પમ 

( Deepak Ayekpam) 

િાલ દુબઈમા ંલોન ટેવનસના િવશક્ષક તરીકે કામ કરતા આ યિુા મણિપરુી ફોટોગ્રાફર ઉત્સાિ 
પિૂષક ફોટોગ્રાફી કરી રહ્યા છે. સાદાઈ અને ખશુવમજાજીમા ંમાનતા આ ફોટોગ્રાફરનુ ંકામ અનેક 
સસં્થાઓ દ્વારા પંખાયુ ંછે. 
તેમનુ ંકામ તેમના ફેઈસબકુ પેઇજ https://www.facebook.com/ayekpam.deepak/photos પર તેમ જ 
અનેક ફોટોગ્રાફી સાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે. 
 

 
 

 

 

 

 

કોસાઈજજન  લૈશાઙથેમ 

(Kosygin Leishangthem) 

અથષક્િેક એન્દ્જીવનિહરંગમા ંમાસ્ટર હિગ્રી ધરાિતા આ યિુા ફોટોગ્રાફર મણિપરુના િવસદ્ધ કવિ 
રઘ ુ લૈશાઙથેમના સપુતુ્ર છે. મણિપરુ ફોટોગ્રાફી ક્લબના સ્તભં પિ છે. તેમનુ ં કામ ફેઈસબકુ 
પેઈજ https://www.facebook.com/King.1106/photos તથા http://www.pixoto.com/king.1106 પર 
ઉપલબ્ધ છે. એક આશાસ્પદ યિુા ફોટોગ્રાફર. 

   

 
 
 

https://www.facebook.com/ManipurPhotographyClub
https://www.facebook.com/bimal.thong/photos
https://www.flickr.com/photos/devendra_hijam/
http://www.panoramio.com/user/5318574
https://www.facebook.com/ayekpam.deepak/photos
https://www.facebook.com/King.1106/photos
http://www.pixoto.com/king.1106


        

 
We are indeed thankful to…. 
 

O All Manipuri poets for giving their whole hearted support. 

 

O Rajkumar Bhubonsana and Tayenjam Bijoykumar Singh for inspirations and helping us in establishing 

    initial  communications   with all poets of Manipuri. 

 

O Moirangthem Borkanya Devi for all care, bolongingness and phone calls  as if this is her project. 

 

O Robin Ngangom and Naorem Bidyasagar for the special articles for this special issue  on Manipuri  

    Poetry. 

 

O Translators : Viraf Kapadiya, Manish Dave, Suhag Dave, Nilaben Pandya and Mahendra Odhariya. You  

   made this project possible. 

 

O Manipuri Photographers : Bimal Thongam, Devendra Hijam, Deepak Ayekpam  and Kosygin Leishangthem 

   for their permission to use their work. 

 

 

 
 

 

એક નંધ : 
 

આ વિશેર્ાકંમા ંઅન્દ્િ વિભાગોને વિરામ અપાિો છે. આગામી અંકથી તે રાબેતા મજુબ આપિી સાથે િશે. 
- સપંાદક 

 
 
 
 
 
 
 
આ અંકના કાવ્િોના અનિુાદકો : 
 

     

 

   મનીર્ા દિે 

 

નીલા કે. પિંયા 
 

સિુાગ  દિે વિરાફ કાપહિિા િોગેશ િૈદ્ય 

 
 



O અસ્સ્મતા પિષ : એક કોલાજ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

  

 

 



 

  

મણિપરુી કવિ હિજામ ઈરાબત  

      સમાજિાદી કવિ હિજામ ઈરાબત તેમ્ની ક્રાવંતકારી ભાર્ા અને  
વિર્િિસ્તનેુ લીધે આધવુનક મણિપરુી કવિતાના મશાલચી મનાિ છે. હિજામ 
ઈરાબતની કવિતા ચાઓબા અને કમાલ દ્વારા લખાિેલી અવત રંગદશી કવિતા 
સાથે છેિો ફાિ ેછે.  

 

   ૩૦મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૬મા ંઈમ્ફાલમા ંજન્દ્મ. વપતા હિજામ ઈબનુ્દ્ગોિલ, માતા 
ચોન્દ્ગથામ વનન્દ્ગોલ થામ્બાલન્દ્ગમ્બી. બાળપિમા ં જ વપતછૃાિા ગમુાિી 
બેઠેલા હિજામ માતા સાથે માસીને ત્િા ં ઉછિાષ. િાથવમક વશક્ષિ ઈમ્ફાલમા ં
અને માધ્િવમક વશક્ષિ (૯ ધોરિ સધુી) િાકંામા ંલીધુ.ં પૈસાની અછતને લીધે 
િાકાથી વશક્ષિ છોિી અગરતલા ગિા. ૧૯૧૫મા ં તેઓ મણિપરુ આવ્િા અને 
રાજ-પહરિાર સાથે અંગત પહરચિમા ં આવ્િા. રાજાના મોટાભાઈની પતુ્રી 
ખોમદોનસાના સાથે તેમનુ ંલગ્ન થયુ.ં ૧૯૩૪થી તેઓ મણિપરુની રાજનીવતમા ં
સહક્રિ રહ્યા. 
 

   તેમની રાજકીિ િવવૃત્તને લીધે તેમના સાહિત્િને અિગિિામા ંઆવ્યુ ંછે. 
પાછળથી તેમના ંકાવ્િોને પંખાિા.ં ‘મીતૈ’ નામક િસ્તણલણખત સામવિક ૧૯૨૨ 
મા ં બિાર પાિયુ.ં ૧૯૪૭થી ‘અનૌબા જુગ’ નામક સાપ્તાહિકના સ્થાપક 
સપંાદક રહ્યા. ‘મોહિની’ નામક ધારાિાહિક નિલકથા ૧૯૩૧મા ં ‘િાકાઈરોલ’ 
નામક માવસકમા ં િગટ થઈ. ‘દાલીલ અમાસનુ્દ્ગ દરખાસ્ત ઈબા’ ૧૯૩૩મા ં
છપાયુ.ં તમના જેલિાસ દરમ્િાન લખાિેલા ં કાવ્િોનો સગં્રિ ‘ઈમાગી પજૂા’  
છેક ૧૯૮૭મા ંિગટ થિો અને ખબૂ પંખાિો. 
 

    ૧૯૩૭ અને ૧૯૩૮ દરમ્િાન તેઓ મણિપરુ સાહિત્િ પહરર્દના સ્થાપક 
િભારી રહ્યા. લોકમાન્દ્િ વતલકની આત્મકથા, ‘જિમતી’ અને ‘ગોમતી’ નામક 
નાટયો અને બહકમચરંની નિલકથાના અનિુાદો પિ કિાષ ( આમાનંા ઘિા 
િજુ છપાિા િગરના છે!) 

 
    તેઓ સારા નટ અને રમતિીર પિ િતા. મણિપરુની અનેક સામાજજક, 
કલા અને સાહિજત્િક સસં્થાઓ સાથે જોિાિેલા રહ્યા. રાજકીિ સઘંર્ો દરમ્િાન 
જેલિાસ પિ ભોગવ્િો. 
 

એક સફળ જન નેતા તરીકે પિ એટલા જ લોકવિિ િતા. 
 
૨૬ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૧ના રોજ તેમનો દેિાતં થિો. 
 
 

 

               


