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O એક શરૂઆત - પુલ બાંધિાની
ગત હિસેમ્બરમાં સાહિત્િ અકાદમી, હદલ્િી દ્વારા આિોજજત ઑલ ઈન્ન્દ્િિા પોએટ્રી ફેન્સ્ટિલમાં ભાગ લેિા માટે મણિપુર

(ઈમ્ફાલ) જિાનુ ં થયુ ં ત્િારે મારા મનમાં એક ઇચ્છા િતી, મણિપુરની કવિતાને માિિાની,મણિપુરી કવિઓને મળિાની. પિ

ઈમ્ફાલની સામ્િત પહરસ્સ્થવતઓ અને કાિક્ર
ષ મની વ્િસ્તતાને લીધે એ શક્ય ન બન્દ્ય.ુ ં ઘિા મણિપુરી કવિઓ કાિક્ર
ષ મમાં િાજર
િતા છતાં તેમની સાથે િાતો થઈ ના શકી. ઘરે પરત આવ્િા પછી ત્િાંથી લાિેલા નોથષ ઈસ્ટ રાઈટસષ ફૉરમ (મણિપુર
ચેપ્ટર)ના મુખપત્ર ‘તામ્ના’ માંથી ફોન નંબર મેળિીને બે મણિપુરી કવિઓ શ્રી રાજકુમાર ભુબોનસાના અને શ્રી તિેન્દ્જમ
ણબજોિકુમાર વસંિ સાથે ફોન પર િાત થઈ અને ‘વનસ્િંદન’ના મણિપુરી કવિતાના વિશેર્ાંકની ભ ૂવમકા બંધાઈ ગઈ. આ બન્ને
કવિઓએ ઉમળકાભેર આ કામ માટે જરુરી એિો માિોલ રચી આપ્િો. રાજકુમાર ભુબોનસાનાએ મણિપુરીના કવિઓના

ફોનનંબર ઉપલબ્ધ કરાવ્િા અને પોતે પિ બધા કવિઓને આ ઉપક્રમ વિર્ે અિગત કરાવ્િા. સંપાદન માટે જરૂરી અન્દ્િ
સામગ્રી સહિત મણિપુરી કવિતાનુ ં મંઘુ ં પુસ્તક પિ ગાંઠનુ ં ગોપીચંદન કરીને મોકલાવ્યુ.ં પછી મને પિ દરે ક કવિ સાથે િાત
કરિામાં સુગમતા થઈ ગઈ. અલબત્ત ભાર્ાનાં ઘિાં વ્િિધાનો રહ્યાં પિ એકંદરે બધા જ મણિપુરી કવિઓએ આ ઉપક્રમ

બાબતે રાજીપો બતાિીને તેમની કવિતાઓ અને અન્દ્િ જરૂરી માહિતીઓ મોકલી આપી. આ દરમ્િાન કિવિત્રી મોઈરાઙથેમ
બોરકન્દ્િા દે િીનો સંપકષ થિો. તેમિે ખ ૂબ જ ભાવુકતાથી અને ખેિનાપ ૂિષક આ ઉપક્રમમાં સિિોગ આપ્િો છે . અસંખ્િ ફોન

કિાષ છે , મને અને મણિપુરી કવિઓને. સંપાદનમાં આિતી દરે ક અિચિને તેમિે અને મણિપુરના સિષ કવિઓએ
સૌિાદષપ ૂિષક આસાન બનાિી આપી છે .
સંપાદનની આ િાત્રાએ મને પિ ઘણુ ં આપ્યુ ં છે . સુદૂરના ઘિાં કવિઓ કે જેમને હુ ં ક્યારે િ રૂબરૂ મળ્િો જ નથી
તેમનો મૈત્રીસભર સ્નેિ પામ્િો છું. કવિતાની િાતો દ્વારા મણિપુરના સામાજજક પહરિેશની અને સંસ્કૃવતની આછી ઝલક
પામિાનો મોકો મળ્િો છે . મણિપુરની િાલની સામાજજક અને રાજકીિ વિક્ચ્છન્ન પહરસ્સ્થવતને સમજિાની કોવશશ કરી શક્યો

છું. આ કવિતાઓ દ્વારા અને કવિઓ સાથે થિેલી િાતો મારફતે ત્િાંના જનમાનસના ગુસ્સાને અને સંિેદનને સ્પશિ
ષ ાનુ ં પિ
બન્દ્યુ ં છે . ત્િાં અતિા અને હરસાિેલા લાગેલા લોકોને ફોન પર અનરાધાર િરસતા માણ્િા છે . કવિ નાઓરે મ ણબદ્યાસાગરે
અિધી રાતે િલકથી સંભળાિેલ મણિપુરી ગીતો તો ઘિા લાંબા સમિ સુધી િાદ રિેશે. ઘિી રોમાંચક પળો આપી છે આ
સંપાદને મને.

શ્રી રૉણબન ન્દ્ગાઙગમ અને શ્રી નાઓરે મ ણબદ્યાસાગરે અવત વ્િસ્તતાઓ િચ્ચે પિ ‘વનસ્િંદન’ માટે ખાસ અગ્રલેખો

લખી આપ્િા છે .

બધાં જ કાવ્િો અને લેખોને અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતીમાં અનુિાદ કરી આપિાની કપરી કામગીરી સિષશ્રી વિરાફ
કાપહિિા, મનીર્ા દિે, નીલાબેન પંિયા,મિેન્દ્ર ઓધાહરિા તથા સુિાગ દિેએ પાર પાિી છે . ઘિા અનુિાદો મં પિ કિાષ છે .
અંકમાં મ ૂકિા માટેના િોગ્િ ફોટોગ્રાફસ શોધિામાં શરૂઆતમાં ખ ૂબ જ મુશ્કેલી પિી પિ અંતે યુિા ફોટોગ્રાફર શ્રી

કોસાઈજજન લૈશાઙથેમની અિીના સમિની મદદે કામ કરી આપ્યુ.ં મણિપુરના ચાર યુિા ફોટોગ્રાફર સિશ્ર
ષ ી બીમલ થોઙમ,
દે િેન્દ્ર હિજામ, દીપક અિેક્પમ તથા કોસાઈજજન લૈશાઙથેમે તેમના કામને ઉપિોગમાં લેિા માટેની સિર્ષ પરિાનગી આપી
છે .

સાંિત મણિપુરી કવિતા ત્િાંની વિક્ચ્છન્ન સામાજજક પહરસ્સ્થવતઓ િચ્ચે સ્સ્થર ઊભિા મથી રિી િોિ અને તેના

આંતર-બાહ્ય કલામિ ઘાટને પામિા માટે સંઘર્ષ કરી રિી િોિ તેવ ુ ં જિાઈ રહ્યું છે . મણિપુરી કવિતા વિર્ે આથી વિશેર્

અત્રેથી કશુ ં કિેિાનુ ં નથી. સિષશ્રી રૉણબન ન્દ્ગાઙગમ અને નાઓરે મ ણબદ્યાસાગરના લેખોએ આ કામ િોગ્િ રીતે કરી આપ્યુ ં
છે .
અંતે આપના િવતસાદ અને સિકાર જ આિાં કાિો કરિાની િેરિા અને ઊજાષ આપશે. આ વિશેર્ાંકની તેની
ગુિિત્તાના આધારે િોગ્િ નંધ લેિાશે તેિી આશા છે .
આ ઉપક્રમમાં િત્િક્ષ અને પરોક્ષ રૂપે મદદરૂપ થનારા દરે કનો આભાર માનુ ં છું.

O િોગેશ િૈદ્ય
Read This in English Click Here

તારીખ: ૩૧ . ૦૪ . ૨૦૧૫

O સાંિત મણિપુરી કવિતા : િાથવમક વનરીક્ષિ

O રૉણબન ન્દ્ગાઙગમ

મારો િેત ુ અિંિાં મણિપુરી કવિતા વિર્ે એક િાથવમક સમજ રજૂ કરિાનો છે અને એ માટે સંણક્ષપ્ત ઐવતિાવસક

પ ૃષ્ઠભ ૂની િાત કરિી િોગ્િ લેખાશે. મણિપુર એ બીજા વિશ્વયુદ્ધની ભુલાિેલી રં ગભ ૂવમનો એક હિસ્સો છે અને આધુવનક

મણિપુરી કવિતાના બીજ કદાચ એ મિાયુદ્ધના વિનાશક અત્િાચારો સાથે જ રોપાિાં િશે. સમાજિાદી કવિ હિજામ ઈરાબત

વિર્િિસ્તુને લીધે આધુવનક કવિતાના મશાલચી મનાિ છે .( વિમાન રૂપી ગીધિાં તેમની
પાંખો પર ઝળૂંબી રહ્યાં છે / ચેતિિીની સાઈરન રૂપી િરુ ગજી રહ્યા છે / ખરે ખર જોિા જેવુ ં છે આ દૃશ્િ ) હિજામ
તેમની ક્રાંવતકારી ભાર્ા અને

ઈરાબતની કવિતા ચાઓબા અને કમાલ દ્વારા લખાિેલી અવત રં ગદશી કવિતા સાથે છે િો ફાિે છે . ભવ્િતાના સ્િપ્ન સાથેન ુ ં
એક િખતનુ ં દે શી રાજ્િ મણિપુર ણિહટશ સંસ્થાનિાદી રાજ િિીિટના સકંજામાં જકિાયુ ં અને છે િટે મુક્ત થિા પછી પિ

સંિેદનાત્મક સંજોગોમાં ભારતીિ સમિાિતંત્રનો ભાગ બની , આ નિી રાજ્િવ્િિસ્થામાં એ એક રષ્ષ્ટ અને વનરષ્ાન્દ્ત રાજ્િ

બની ગયુ.ં બીજા વિશ્વયુદ્ધના આઘાતો પછી, એક િખતના આ સામંતશાિી રાજ્િના રાજકીિ અને સામાજજક જીિનમાં સ્પષ્ટ
પહરિતષનો આવ્િાં િતાં. ઘિા બધાને માટે અનુભ ૂવતના સમાન ક્ષેત્રોમાં માનિીિ બાબતોના પરં પહરત મ ૂલ્િોનો અભાિ,
આવથિક અને રાજકીિ સત્તા ધરાિનારની જોહક
ુ મી, મ ૂણળિાવિિીનતાની ભાિના, િંણચતતા, ઘર અને કુટુમ્બની વિભક્તતા,
શિેરીકરિ િગેરેની સાથે જ જે આ નિા સંસ્થાનિાદી રાજ્િવ્િિસ્થામાંથી સ્િતંત્રતા ઇચ્છતા િતા તેમની લિતોની
ક્ષોભજનક અસરો તથા જેઓ પોતે પોતાની ઓળખાિ અને સસ્કૃવત ગુમાિી રહ્યા િોિ તેવ ુ ં અનુભિતા િતા તેમની
આશંકાઓનો પિ સમાિેશ થાિ છે .

ૂ િવતસાદ આપિા લાગ્િા તથા
કવિઓ તેમના રં ગદશી પ ૂિષ કવિઓ સાથે છે િો ફાિી, બદલાિેલા િાતિરિને અનુકળ

સમિને અનુરૂપ ભાર્ા િિોજિા લાગ્િા. તેઓ િધુ અંતમુખ
ષ ી બન્દ્િા અને પહરિામે િક્રોસ્ક્તભિાષ અને અજનબી જેિાં િલિો
ૂ માં, આધુવનકતાિાદી મણિપુરી કવિઓએ સંદેિાત્મક
ૂ બનાિિાનો િિત્ન કરિા લાગ્િા. ટંક
અપનાિી જગતને પોતાને અનુકળ

સ્િાતંત્ર્િેતર કાવ્િશાસ્ત્ર ઘિયું ; જેમાં િક્રોસ્ક્ત, કટાક્ષ અને અલગાિ અને સામનો કરિાનુ ં િલિ સ્િને ઓળખિાનાં મુખ્િ
સાધનો બન્દ્િાં. આ નિી કવિતા સામાજજક પહરસ્સ્થવત અને

આધુવનક મણિપુરના વિક્ચ્છન્ન માનિ અંગે પોતાના સતત
પ ૃચ્છાત્મક િલિથી વિવશષ્ટ બની. આ એ યુગ િતો જ્િારે ‘ભાગ્િ સાથેની મુલાકાત’ના િચનથી ઉદ્ ભિેલ નિેરુનો
.

આશાિાદ િધુ વનરાશાત્મક, િધુ િતાશાજનક અને સંદેિાત્મક માનવસક પહરસ્સ્થવત સામે િારી રહ્યો િતો અને આધુવનક રાજ્િ
જે મ ૂલ્િોને આધારે સ્થપાયુ ં િતુ ં તેમાંથી તીવ્ર વનરષ્ાષન્દ્તતામાં પહરિવતિત થઈ રહ્યું િતુ.ં

આધુવનક મણિપુરી કવિતાના બીજા નંધપાત્ર ઘિિૈિા બેશક ઈ. નીલકાંત છે . આ વિદ્વાન કવિએ ૧૯૪૦થી લખિાનુ ં

શરૂ કયું િતુ.ં આદશિ
ષ ાદી િલિ ધરાિતા િોિા છતાં નીલકાંત િાસ્તિદશી ભાર્ાનો ઉપિોગ કરતા િતા ( મણિપુર, તારા
વિર્ે ણચન્દ્તા કિાષ િગર હુ ં રિી શકતો નથી) અને તેઓ બદલાતી િાસ્તવિકતાના તીવ્રાનુભ ૂવતિાળા સાક્ષી િતા. અન્દ્િ એક
નંધનીિ કવિ એલ. સમરે ન્દ્ર છે જે પોતાની તથ્િાત્મક બોલચાલની ભાર્ા, ગંભીરતાથી લેિાની ન િોિ તેિી રમ ૂજ અને
કાપી નાંખે તેિા કટાક્ષથી અલગ તરી આિે છે . તેમનુ ં દશષન મુખ્િત્િે માનિતાિાદી છે .

પરં ત ુ સીત્તેરના દાિકાની શરૂઆતમાં યુિાન કવિઓનુ ં એક જૂથ આવ્યુ ં જેમિે મનમાં કવિતાના કંઈક નિા જ મુસદ્દા
સાથે લઈ કશુકં મ ૂળભ ૂત રીતે નવુ ં કરિાનો િિત્ન કિો. તેઓ તેમના દૃન્ષ્ટણબન્દ્દુમા રૂહિથી જૂદા િતા. અસભ્િ ગિાિ તેિા
અને િાચકોને સભાનતાથી આધાત પિંચાિનાર અને દરે ક પવિત્ર કે ગંભીર બબતોની મજાક ઉિાિનાર િતા. શ્રી બીરે ન આ

નિા સંિદાિના નેતા ગિાિ છે , આ જૂથના બીજા અગત્િના કવિ આર. કે. મધુબીર છે . િળી ૧૯૭૪માં રિજીત િબલ્યુ.,

થાઙજમ ઈબોવપશાક વસંિ અને યુમ્લેમ્બામ ઇબોમ્ચા –જે પોતાને ‘ક્રોધી યુિાન કવિઓ’ કિેતા િતા તેમિે બે ભાગમાં
‘પિકાર’ નામક કાવ્િગ્રંથ િકાવશત કિો. આ કાવ્િ સંગ્રિ વિર્ે એક વિિેચકે લખ્યુ ં છે કે “ તેમની કવિતાઓ રાવત્રના

સ ૂનકારમાં રીતભાત િગરના યુિાનો 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 ગંધાિ છે અને તેને નિી

કળા કિી ન શકાિ.” આ વિિેચકે તેમને ઉછાંછળા, પ ૂિાષગ્રિયુક્ત અને તેમના દશષનમાં મિાષહદત ગિાવ્િા છે પરં ત ુ સાથે જ
તેમના સાિસનો કમને સ્િીકાર કિો છે . આ વસત્તેરના દશકમાં જ (આસામમાંથી) િજેશ્વર અને ખૈરુદીન જેિા મણિપુરી
કવિઓએ પોતાના સંગ્રિો િકાવશત કિાષ અને આધુવનક િિાિમાં જોિાિા.

થોિો સમિ શાંવત રિી અને ૧૯૭૯માં “વસત્તેરના દશકમાં ત્રાટકેલ તોફાન” નામનો કાવ્િ સંગ્રિ િકાવશત થિો, આ

પેિીના કવિઓમાં ભ ૂબોનસના, એમ. બોરકન્દ્િા, ચેતન થોઙજમ, િેમચન્દ્ર અને અન્દ્િ કવિઓનો સમાિેશ થાિ છે . આ
કવિઓએ “ક્રોવધત યુિાકવિઓ”ના અમિાષહદત િલિને અિગણ્િા અને ગંભીર ઇરાદા સાથે સ ૂક્ષ્મ, નાજુક કલ્પનો અને

સુિોગ્િ િતીકોને તેમની કવિતામાં િાપિાં. આ સમિગાળા દરવમિાન કાચર (આસામ) સ્સ્થત શિીદ ચૌધરી, ઈલાબન્દ્ત,
ણબશ્વનાથ, કલેન્દ્જાઓ અને અન્દ્િ મુગ્ધ કવિઓનો અિાજ પિ સાંભળિા મળ્િો. આમ “ક્રોવધત યુિાકવિઓ” પછીનાં િર્ોમાં
વિસ્તરતા પહરિેક્ષ્િ અને દશષનનુ ં ઊંિાિ જોિા મળ્યુ.ં

૧૯૮૦થી ૧૯૯૦ના દશકમાં પોતાની ફરતેના વિરોધાભાસી જગત સાથે બાથ ભીિિાનો િિત્ન કરતા નિા કવિઓનો

અિાજ સંભળાિો. સ્ત્રીઓના િશ્નો ગંભીરતાથી િાથમાં લેિાિ, અલબત્ત તેમાં કોઈ િવતબદ્ધ નારીિાદી ન િતા. આ પેિીમાં
કાવ્િસર્જનમાં િવ ૃત્ત ઘિા કવિઓ છે ; જેમાં મેમચૌબી, લનચેનબા મીતૈ, ણબરે ન્દ્રજજત નાઓરે મ, શરતચંદ
લૈશાઙથેમ, થૌદામ

વથિામ, રઘુ

નેત્રજજત, દોનેશ્વર કોન્દ્સામ, વત્રપુરાના ગાક્મ્ભની દે િી, કાચરના નાઓરે મ ણબદ્યાસાગર અને અન્દ્િ છે ;

પરં ત ુ તે સહન
ુ ો નામોલ્લેખ અિં કરતો નથી.

મણિપુરી કવિતા અત્િારે એક વત્રભેટે આિીને ઊભી િોિ તેમ લાગે છે . દર િર્ે કવિતાનાં નિાં નિાં પુસ્તકો

િકાવશત થિાં કરે છે અને ‘મિાકાવ્િ’ આિશે એિી આશા સાથે સમુરમંથન થિા કરે છે . જાતીિ હિંસા, રષ્ષ્ટાચાર,
બળજબરી, આતંકિાદ, દમન અને નશાની આદત જેિી ધ્િાનાકર્ષક િરિી િાસ્તવિકતાઓ બધા કવિઓના મનમાં દૃિપિે

ઘર કરી ગઈ િોિ તેમ લાગે છે . આથી િિોગાત્મકતા કંઈક અંશે ધીમી પિી ગઈ છે . બંદૂકના સતત ભિ નીચે જીિતા
ં ૂ િિ લઈ સંદિશ
મણિપુરી કવિ શાબ્દીક જાદુગરી કે ગચ
ષ ાસ્ત્રમાં િવ ૃત્ત થઈ શકતો નથી ( અલબત્ત આ બાબતો જ્ તેને સારો

કવિ બનાિે એ જરૂરી નથી) પિ આનાથી સતત એક િાદ આપિામાં આિે છે કે કવિએ સાક્ષીભાિની કળા પર કાબ ૂ
મેળિિો જ રહ્યો. આ એક અવત મુશ્કેલ કામ

છે જે કામ્યુએ લેખક માટે ખાસ આરણક્ષત રાખેલ છે . “આપિી િૈિસ્ક્તક

નબળાઈઓ ગમે તે િોિ, પરં ત ુ આપિી કળાની ઉદાત્તતા જાળિિી અઘરી છે . તે બે િવતબદ્ધતા પર આધાહરત છે - પોતે જે
જાિે છે તે અંગે ખોટું બોલિાનો ઈન્દ્કાર અને દમનનો િવતકાર”. સાંિત મણિપુરી કવિતામાં બંદૂકની ગોળીઓ, લોિી, માંસ,
લાલ રં ગ અને વિરોધાભાસી રીતે ફૂલોનાં કલ્પનો વિપુલ િમાિમાં દે ખાિ છે . ઈમ્ફાલના એક કવિએ મને જાિાવ્યુ ં કે તેઓ
તેમનાં બન્ને લમિે બંદૂક ધરબાિેલી િોિ ત્િારે અસ્સ્તત્િ ટકાિી રાખિાની કવિતાને તીક્ષ્િ બનાિે છે . આ બંદૂકો છે

ક્રાંવતકારીઓની બંદૂક અને રાજ્િની બંદૂક. ભાગ્િે જ કોઈ કવિ રં ગદશી કવિતા લખે છે કે શારીહરક કે જાતીિતાના કોઈ પાસા
અંગે કંઈ કિે 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 સાંિત મણિપુરી કવિઓ ‘અસ્સ્તત્િ ટકાિી રાખિા માટેની
કવિતાઓ’ લખિામાં જ તલ્લીન થઈ ગિા છે ? આ બધાને કારિે એવુ ં વિિેચન થાિ છે કે સાંિત મણિપુરી કવિતા અવત
ે કલ્પનો શુષ્ક, ચીલાચાલુ બની જાિ છે . કદાચ કવિઓએ િાસ્તિિાદ
િાસ્તિિાદથી ઘેરાઈ ગઈ છે . અને ઉપર દશાષિલ
ુ ન સાધિા િિત્ન કરિો જોઈએ એમ લાગે છે .
અને ણચંતન િચ્ચે સ ૂક્ષ્મ સંતલ

પરં ત ુ કવિઓએ અિંના સ્થળ અને અત્િારના સમિ વિર્ે પિ લખવુ ં જોઈએ. અને તે અંગે લખિાથી તેમની

ં
કવિતાને વનકટતા અને જીિંતતા િાપ્ત થાિ છે . આ જ કદાચ ‘સાક્ષીભાિની કવિતા’ બનાિે છે . સદ્ ભાગ્િે થોિા સુદર
કવિઓ માત્ર િસંગોની નંધ લેિાથી આગળ ગિા છે અને તેઓએ પોતાની અને પહરિેશ િચ્ચેના સંકુલ સંઘર્ષને પોતાની
.

અંદર આત્મસાત કિાષ િોિ તેવ ુ ં લાગે છે . મણિપુરમાં, જ્િારે િાસ્તવિકતા અસહ્ય બની જાિ ત્િારે આ કવિઓ ઘિીિાર પોતા
િત્િે જ કરે લી અસંબદ્ધ િક્રતાનો આશ્રિ લે છે અથિા િવતકાવ્િ કે કટાક્ષકાવ્િ લખે છે . મં અગાઉ ઉલ્લેખેલા અવત
િાસ્તિિાદને આ રીતે એ કવિઓ નકારે છે . પરં ત ુ આ કવિઓ કેટલીક િાર પરાિાસ્તિિાદ તરફ િળી પિે છે . મણિપુરી

કવિ યુમ્લેમ્બામ ઇબોમ્ચાના કાવ્િ ‘સ્િપ્નની િાતાષ’માં ખ ૂનખાર ગોળીઓ રસાળ ફળોમાં રૂપાંતહરત થાિ છે અને થાઙજમ
ઈબોવપશાક વસંિની કવિતા ‘હુ ં એક ભારતીિ ગોળીથી મરિા ઈચ્છું છું’માં આતંકિાદીઓ તેના ઘરની મુલાકાત પંચ

મિાભ ૂતોના સ્િરૂપમાં લે છે . ઈબોવપશાક (પોતાના લોકોના ઝખ્મો ‘પવિત્ર’ ન બની જાિ તે માટે તેને ચ ૂમિા ન માગતા
વમલોજોની જેમ ) લખે છે :
મણિપુર,

લોકો તને માતા કિે છે
મને પિ કૃપિા તને માતા કિેિા દે .
પિ હુ ં તારા માટે મરી નિં શકું ...
જો કોઈએ મરિાનુ ં જ િોિ તો એમને મરિા દે .

જેમિે તારા સ્રોતોને ચ ૂસીને સ ૂકા કરી નાખ્િા છે ,
અને સાત સાત પેિીઓ સુધી છે તરીને, ચોરીને,
ધાક ધમકી આપીને અને સંપવત્ત એકઠી કરીને.
એમને તારા માટે મરિા દે
હુ ં શા માટે મરંુ ?

હુ ં એિો તો દાિો નિં કરું કે મણિપુરી કવિતા બંગાળી કે આસામી કવિતા જેટલી સુગહઠત છે કે વત્રપુરાની ‘કોકબોરોક’

કવિતાની જેમ સમ ૂિના એકત્િની શુદ્ધ ભાિનાનાં મ ૂળ ધરાિે છે . સાંિત મણિપુરી કવિતાની વસદ્ધદ્ધઓ અંગે આ અિં આપેલ
કવિતાઓને આધારે ‘વનસ્િંદન’ના િાચકો જ જાતે ચ ૂકાદો આપે.
(અનુ. મિેન્દ્ર ઓધાહરિા ) Read This in English Click Here

O

ૂ ો ઇવતિાસ
મણિપુરી કવિતાનો ટંક

O

નાઓરે મ ણબદ્યાસાગર

મણિપુરી સાહિત્િની શરૂઆત મૌણખક સાહિત્િની િિાણલકાને અનુસરીને થઈ. લેણખત સાહિત્િમાં જુિાળ આવ્િો તે

પિેલાં મૌણખક િિાણલકા સૈકાઓથી ધારાિિાિ િિેતી જ િતી. આહદથી અત્િાર સુધીની મણિપુરી કવિતાને ત્રિ વિભાગોમાં
િિંચી શકાિ: િારં ણભક મણિપુરી કવિતા, મધ્િયુગીન મણિપુરી કવિતા અને આધુવનક મણિપુરી કવિતા. સાહિજત્િક

ઇવતિાસકાર ચ. મણિિર વસંિ પોતાના ‘મણિપુરી સાહિત્િનો ઇવતિાસ’ નામના લેખમાં જિાિે છે : “મણિપુરી ણલવપમાં લખિાનુ ં
કદાચ બારમી સદીના અંતમાં શરૂ થયુ ં િશે, પિ પંદરમી સદીના અંતની પિેલાં તો જરૂર.” િારં ણભક મણિપુરી કવિતાની
ં ારી ઘટનાઓ, પરાક્રમી કાિો અને િકૃવતપ ૂજા- એિા એિા વિર્િોને લઈને
રચના િભુભસ્ક્ત, રાજદરબારના કાિષક્રમ, શૃગ

થઈ. મોટા ભાગનાં કાવ્િો લિબદ્ધ િતાં. ક્યારે ક કાવ્િો સીવમત અક્ષરોમાં લખાતાં. એ સઘળાં કાવ્િો તારીખ કે રચનાકારનાં
નામ વિનાનાં છે . લખાિો જૂની મણિપુરી ભાર્ામાં થિાં િતાં. વિદે શી અને અપનાિેલા શબ્દો ત્િારે ઉપલબ્ધ નિોતા. એ
કાવ્િોમાં બીજી રચનાઓની સાથે આ રચનાઓનો સમાિેશ છે : ઔગરી, ખેમ્ચો, આનોઇરોલ, લૈરેમા પાઓસા, િાકૈ બા, હિજાન
હિરાઓ, આિોન્દ્ગલોન, પખાઙબા લાઙગ્િેનશેઈ, લાન્દ્ગમૈલોન, વનન્દ્ગથૌરોલ, મેઇ, થારોન, નોઙગ્લાઓ એશેઇ, લેઇચીનલોન,

લારોલ, ણચંગોઇરોલ િગેરે. મણિપુરી કવિતાનો િારં ભકાળ િાસ્તિમાં સત્તરમી સદી સુધી ચાલે છે , અને મધ્િયુગ સત્તરમીથી
અિારમી સદી સુધી. રાજા ગારીિાનીિાજના સમિમાં હિંદુત્િના િબળ િભાિને કારિે મણિપુરી સાહિત્િમાં નિો ઉન્દ્મેર્
આવ્િો. રામાિિ અને મિાભારત મણિપુરીમાં લખાિાં. હિંદુ ધમષિિાલીનાં ઘિાં પુસ્તકો તે અરસામાં િગટ થિાં, ખાસ તો
લક્ષ્મીચહરત અને ભસ્ક્તચહરત. બંગાળી, સંસ્કૃત અને વિદે શી શબ્દોનો મણિપુરી ભાર્ામાં ઉમેરો થિા લાગ્િો. િકાવશત
કૃવતઓમાં રચનાકારનાં નામ અને રચનાની તારીખનો પિ ઉલ્લેખ થિા લાગ્િો.

િીસમી સદી મણિપુરી સાહિત્િના પુનરુજ્જજીિનનો સમિ ગિાિ. અંગ્રેજોએ ૨૭મી એવિલ, ૧૮૯૧ના હદિસે મણિપુર

પર કબજો કિો તે પછી મણિપુરી સમાજમાં અમુક પહરિતષનો આિિા લાગ્િાં. પાશ્ચાત્િ વશક્ષિનો મણિપુરી સમાજમાં
સ્િીકાર થિો. મણિપુરી વનિાસીઓ (વિશેર્ત: મીતૈઓ) વશક્ષિ મેળિિા લાગ્િા. વશણક્ષત મીતૈઓએ પોતાનુ ં રચનાત્મક કામ
સાહિત્િ, સંસ્કૃવત અને કળાના ક્ષેત્રમાં અજમાવ્યુ.ં જે મણિપુરી ભાર્ા બંગાળી અને સંસ્કૃતની અસરોથી ણચરકાળ દબાિેલી િતી

તેમાં નિા લેખકોએ નિી જાગૃવત પેદા કરી. ખ્િાઇરાક્પામ ચાઓબા રણચત ‘શત્ર માચા’ ૧૯૩૨માં િકાવશત થયુ.ં એ પુસ્તકનુ ં
વિવશષ્ટ કાવ્િ ‘ઈશ્વરદા’ (રચના તારીખ હિસેમ્બર ૧૭, ૧૯૧૭) એ મણિપુરીની િથમ આધુવનક કવિતા ગિાિ. આધુવનક
મણિપુરી કવિતાનો નિો ચીલો આ કાવ્િથી શરૂ થિો. આ પિેલાં પાશ્ચાત્િ આધુવનકતાની સમજિ મણિપુરીમાં મોટે ભાગે

નિોતી. એ તબક્કાના કેટલાક કવિઓની િાદી આ િમાિે છે : ખ્િાઇરાક્પામ ચાઓબા, િૉક્ટર લમાબમ કમાલ, હિજામ

અન્દ્ગાઙઘલ, િિાઇબામ નબદ્વીપચંર, અરમબામ દોરે ન્દ્રજજત, ણચન્દ્ગખામ મયુરધ્િજા, હિજામ ઇરાબોત, અશંગબામ
મીનાકેતન, રાજકુમાર શીતાલ્લ્જત, સંજેન્દ્બામ નોહદિા, ખુમાનથેમ ઇબોિલ, ખુમાનથામ ગૌરકીશ્વર અને બીજા કવિઓ. એ
યુગમાં જે લેખનશૈલી વ્િક્ત થઈ તે અંગ્રેજી સાહિત્િમાં િિવતિત અલૌહકક રોમાંચક તત્ત્િની શૈલીને (Romanticism)
અનુસાર િતી. દે શાણભમાનની ભાિના, ‘ગૌરીિ’ િૈષ્િિ ધમષની િીવત, માનિમ ૂલ્િોની કદર, મનુષ્િ-િકૃવત-િભુ એ ત્રિે

િચ્ચેની સાપેક્ષતા પરત્િે ણચંતા, એિાં એિાં આત્મલક્ષી અને ઝુરાપાનાં તત્ત્િો ત્િારની કવિતામાં જોિા મળતાં. કવિઓ
સુકોમળ ઋજુ શબ્દોની, લિ અને છંદની તથા સીવમત અક્ષરોની રચનાઓ કરતા.
ચાઓબા, કમાલ અને અન્દ્ગાઙઘલ કવિઓએ જે ‘રોમાંહટક’ િિાલીનો ચીલો પાિયો િતો તે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી

એકદમ બદલાઈ ગિો. પિેલાંની પદ્ધવતને તોફાનની જેમ ધસી આિતી નિી પેિીએ વછન્નણભન્ન કરી નાખી. કવિતામાં નિાં
લક્ષિો દે ખાિા લાગ્િાં. પાશ્ચાત્િ આધુવનકતા અને િતષમાન સંસ્કૃવતની નિી ઝલક મણિપુરી કવિતામાં જિાિા લાગી.
“ન્દ્ગાસી“ નામના ૧૯૪૯માં િકાવશત અને કૈ શમ કુંજણબિારી દ્વારા સંપાહદત સામવિકમાં િગટ થિેલ ું એલઙબામ નીલકાંતનુ ં
કાવ્િ ‘મણિપુર’ એક વિવશષ્ટ કાવ્િ િતુ;ં એ આધુવનક મણિપુરી કવિતાનો િથમ પાિો કિેિાિ. એટલે નીલકાંતને આપિે
આધુવનક મણિપુરી કવિતાના જનક તરીકે માનીએ છીએ. આ કાવ્િ યુદ્ધોત્તર વછન્નણભન્ન થિેલા મણિપુરી સમાજનુ ં ણચત્ર ખડું
ં , નૈવતક ધોરિો િત્િે
કરે છે , અને બીજા વિશ્વયુદ્ધની અસરો, નીવતરષ્ષ્ટ રાજનીવતજ્ઞોનુ ં કુહટલ રાજકારિ, લથિતુ ં જતુ ં અથષતત્ર

ુ ન એ પહરસ્સ્થવતઓનો ણચતાર આપે છે . િળી, લૈશરામ સમરે ન્દ્ર
મનુષ્િની અિગિના, તથા આશા-િતાશા િચ્ચેન ુ ં અસંતલ

એમનાં ‘સીતા’ નામક કાવ્િમાં (સામવિક ‘કવિ તપષિ’, તંત્રી ખૈદમ િમોહદની, ૧૯૬૦) મણિપુરની સ્ત્રીઓને સતીની ભારતીિ
િથામાંથી મુક્ત થિાનુ ં વનિેદન કરે છે . આ બે કાવ્િોએ તે યુગના યુિાન કવિઓને િભાવિત કિાષ. તો િળી નીલકાંતના

‘લમ્મઙનાબા’ અને સમરે ન્દ્રના ‘કોનુઙ કાઙ તુબાદા’ કાવ્િોએ આધુવનક મણિપુરી કવિતાની સ્થાપનામાં િધુ ફાળો આપ્િો. પછી
૧૯૭૦ના દાિકાની શરૂઆતમાં આવ્િા નોઙથોમબામ શ્રી બીરે ન, રાજકુમાર મધુબીર, થાઙજમ ઈબોવપશાક, યુમ્લેમ્બામ
ઇબોમ્ચા જેમિે આધુવનક મણિપુરી કવિતાને િધુ સમ ૃદ્ધ કરી. એ કવિઓએ િિવતિત સામાજજક વ્િિસ્થા, ધાવમિક આચરિ,
રાજનૈવતક કારભાર, સંસ્કૃવત, અને રષ્ષ્ટ નીવતમત્તાનો સખત વિરોધ કિો. તેમિે દુ:ણખત સ્િરે િખોિણુ ં કયું કે ભગિાન મરી
ગિો છે . ગંદાં, નગ્ન રૂપકોનો, ઘ ૃણિત અને ક્રોવધત લાગિીનો છૂટથી ઉપિોગ કિો. આિી જ જાતનાં િતીકોને ણચવત્રત કરતો

યુમ્લેમ્બામ ઇબોમ્ચા, થાઙજમ ઈબોવપશાક અને રિજજત િબલ્યુ. એ કવિઓ રણચત ‘વસન્દ્ગનાબા’ (૧૯૭૪) નામનો એક
કાવ્િસંગ્રિ બે ખંિોમાં બિાર પિયો. કવિતાના આ ઝોકને અનુસરીને ‘િમરાદા િમલાકપા નોઙલેઇ’ શીર્ક
ષ િેઠળ એક
કાવ્િસંગ્રિ ૧૯૭૯માં િકાવશત થિો, જેના કવિઓ િતા રાજકુમાર ભ ૂબોનસના, મોઈરાઙથેમ બોરકન્દ્િા દે િી, કોન્દ્જેઙબામ
િેમચંર િગેરે. બીજા કવિઓ પિ આ િકારની કવિતા લઈને આગળ આવ્િા જેિા કે સૌગાઇજામ િજેશ્વર, સાગોલસેમ
ધબાલ, અબ્દુસ સિીદ ચૌધરી, સનમાચા, યુમ્નામ નિન, િાઓરોઙબામ પહરમલ, ઈલાબન્દ્ત યુમ્નામ, કોનસામ કુલધ્િજા,

કોન્દ્થૌજામ કલેન્દ્જાઓ, થોકચોમ ણબશ્વનાથ, બી. એસ. રાજકુમાર, આહદ. આ કવિઓએ કવિતાનાં જે લક્ષિો આકાિાં તેમાં
આપિને જોિા મળે છે આધુવનકતાનો રસાસ્િાદ, િાસ્તવિક અને િસ્તુલક્ષી દૃન્ષ્ટકોિ તથા િાસ, લિ ને અક્ષરોની
નકશીમાંથી મુસ્ક્ત.

િીસમી સદીના છે લ્લા દાિકામાં ઉત્તર-આધુવનકતાનો નિો ઝોક આવ્િો. આધુવનક કવિઓની યુરોપ-િતી

ુ દ્વારા િકાવશત ‘શૈરેઙ’માં (૧૯૯૩) કવિ
વિચારસરિીનો કેટલાક કવિઓએ વિરોધ કિો. નિા સાહિજત્િક મંિળ અશૈલપ

મેમચૌબીએ આધુવનક કવિઓ પર આક્ષેપ મ ૂક્યો કે તેઓ “સજાને પાત્ર છે અને પવશ્ચમના નગરજીિનનુ ં તથા ત્િાંના
બદ્ધદ્ધજીિીઓના ધોરિોનુ ં અનુકરિ કરે છે .” આ કવિઓએ કવિતાિિાલીના વિકંરીકરિ માટે િિત્ન કિો, અને સંસ્થાવનક
ે ઉપાિી. આ કવિઓમાં ગિાિ છે અરામ્બમ મેમચૌબી, ણબરે ન્દ્રજજત
શાસન બાદની તેમ જ નારીિાદની વિચારસરિીની ઝુંબશ
નાઓરે મ, લનચેનબા મીતૈ, સરતચંદ વથિામ, હદલીપ મિેઙબમ, લૈરેન્દ્લાકપામ ઇબેમિાલ, રઘુ લૈશાઙથેમ, લોઙજામ
કુંજરાની, કોઇજામ શાંવતબાલા તેમ જ અન્દ્િ કવિઓ. જેિી રીતે આધુવનક મણિપુરી કવિઓનો પોતાનો હક્રિાશીલ દૃન્ષ્ટકોિ છે
તેિી જ રીતે ઉત્તર આધુવનક કવિઓનો પિ નિો હક્રિાશીલ દૃન્ષ્ટકોિ છે . આ નિા કવિઓની વિચારસરિીનાં ખાસ તત્ત્િો

જીિન ઉપરની શ્રદ્ધા અને આશાિાદની રક્ષા છે , અને એ આધુવનક કવિઓના નકારાત્મક દૃન્ષ્ટકોિથી સાિ વિપરીત છે .
ં ૂ સમાજમાં
પોતાના મનને સ્િધમ,ષ સંસ્કૃવત અને સ્થાવનક વિવશષ્ટતાઓમાં પરોિીને, પ ૂિેના ઇવતિાસ અને અત્િારના અંધાધધ

ુ ન સાધીને એમિે નિાં મ ૂલ્િો શોધિાની કોવશશ કરી છે . આ િાહિિાત લોકશાિીમાં એમિે નિા સ્િતંત્ર રાજ્િનુ ં
સંતલ
ત ૃર્ાતુર સપનુ ં જોયુ ં છે . પહરિામે, કિવિત્રીઓનાં કાવ્િો નારીિાદને અણભવ્િક્ત કરે છે , અને સ્ત્રીની સામાજજક િવતષ્ઠા

સુધારિાનો આગ્રિી સ્િર ઉપાિે છે . પોતાના વિચારોને વ્િક્ત કરિા આ રચનાકારોએ પુરાિકથા, દં તકથા અને લોકકથાનાં
સાધનોનો ઉપિોગ કિો છે .

જેિા મણિપુરી કવિતામાં નિા કવિઓ આવ્િા કે તરત ઉત્તર આધુવનક કવિઓએ વિદાિ લીધી. આ નિા યુિાન
કવિઓમાં શામેલ છે આર. જે. મીતૈ, થૌદામ નેત્રજજત, ઈમોજજત વનઙોમ્બા, િો. ઇરુઙબામ દે િેન, સોણબતા બાચસ્પવત,
રિધીરકુમાર િેન્દ્રેમબામ, સોરોખૈબમ ગાક્મ્ભની, લમાબામ લીલી, ઓઇનામ ઉર્ારાની, ક્ષેત્રી રાજેન, નાઓરે મ ણબદ્યાસાગર,
અબ્દુલ િમીદ, લૌખામ નંદકુમાર અને બીજા કવિઓ. આ કવિઓનાં કાવ્િોમાં નિા શબ્દિિોગો અને નિાં િતીકોનો

પહરચિ થાિ છે , અને ગ્રામ્િજીિનના વિલીનીકરિનુ ં તથા િાલના મણિપુરી સમાજમાંથી સરલતા અને સાદાઈના લિનુ ં
આલેખન જોિા મળે છે . તેઓ જીિનના િૈવશ્વક ઉદ્દે શ તરફ િળે છે . આ કવિઓની વનષ્ઠા માનિીના ભગ્ન અને બાિરી
ં
મ ૂલ્િોની મિાષદા િચ્ચે શાંત અને સ્િસ્થ અસ્સ્તત્િની શોધમાં કાિષરત છે . તેમના લખાિમાં સુદર
અને નિીન કલાકૃવતનાં
દશષન થાિ છે . િજી આ નિા જૂથની કવિતાનુ ં િગીકરિ થઈ શકે એમ નથી. આ પેિી પછી આિે છે આન્દ્ગોમ સહરતા,
પશુરામ વથઙનામ, લૈશરામ લેનીન, િાઙથોઇ ખુમાન, રાજકુમાર કેનેબો, ક્ષેત્રીમિમ મનોજકુમાર, ટોઙિામ અમરજજત િગેરે.
એમની કૃવતઓ આજની મણિપુરી કવિતામાં બદલાતા સમાજનુ ં નવુ ં દશષન, નિો રસાસ્િાદ ઉમેરે છે . (અનુિાદ: વિરાફ
કાપહિિા) Read This in English Click Here

O

િશમાં કરે લ િાથી અને બાળક

જાિા દોરિાથી બાંધીને

પ ૂરી રીતે િશમાં કરે લ એક િાથી

તમે જે લોઠકા રથમાં બેઠા છો તેને ખંચિા જોતિો છે
તમે તમારંુ ફક્ત માથુ ં જ રથમાંથી બિાર કાિી
અિં-તિં, ચકર-િકર જોઈ રહ્યા છો.

તમે ભારે શસ્ક્તશાળી માિસ છો- એ િાતથી અજાિ
એિાં નાના બાળકોની ટોળકી
પૈિાંને ચોટેલો ગારો ઉખેિિા

અને તેનાથી તેમનાં કપાળે ટીલાં કરિા
તમારા રથ ફરતે ઊમટી પિી છે
તમે ખુશીથી ઊછળી પિો છો.

વિચારો છો કે તમે તો આ બાળકોના મન જીતી લીધાં !
તમારું ખાતાં િધેલ ું તેમને આપો છો.
બાળકો અકરાંવતિાની જેમ તેના પર ત ૂટી પિે છે

જાિે તે તેમની માએ લાિી આપેલ ણબન્સ્કટ િોિ.
તમારો પ ૂરી રીતે િશમાં કરે લો આ િાથી
એક િાિી િોઈને

કોઈક હદિસ તમને છોિીને ચાલ્િો જઈ શકે છે

ં
ઘોર જગલોમાં
- એવુ ં સમજાતા
તમે એક જાડું દોરડું તેની િોકમાં બાંધી રાખ્યુ ં છે .
તમારો પાળે લો િાથી

ંૂ
તેની લાંબી સિમાથી

એક બાળકનાં કાનમાં એક િળિી ફૂંક મારે છે
બાળક પોતાની તર્જની ઉઠાિીને
ફક્ત પોતાનુ ં માથુ ં િલાિે છે

તમે આશ્ચિષમાં ગરકાિ થઈ
પ્િોળી આંખે તેમનો આ ખેલ જોઈ રિો છો.
તમને એમ લાગે છે

કે આ કોઈ ન ૃત્િ થઈ રહ્યું છે .

O શરતચંદ વથિામ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(ણબજોિકુ માર તિેન્દ્જમ ના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O

ગલ ૂહિયુ ં

રોજ રાત્રે બાળકો સ ૂઈ જાિ એ પછી
હુ ં એમની મા સાથે િાતો કરંુ છું.

‘આપિે આ કૂતરાં, વશિાળ અને િાંદરાઓ સાથે બચોણળિાં બનીને કઈ રીતે રિી શકીએ ?
મારે તો કદાિર મોટા િાઘમાં તબહદલ થવુ ં છે .’

ઉત્સાિપ ૂિષક, િેમાળ નજરે મારી સામે જોતાં એ િસી, છોકરાંઓની રં ગીન પેનો બિાર કાિી,
િસતાં િસતાં એિે મારાં બધાં કપિાં કાિી નાંખ્િાં,
પછી મારી છાતી, પેટ, ચિેરો, આંખો—

એમ આખા શરીર પર જાત જાતનાં રં ગીન પટાઓ અને આકારો ચીતિાષ.
ં ૂ િી પિ બનાિી
એનુ ં સ ૂતરાઉ ઓિણુ ં કાિી એિે એક પછ

અને િળિેથી કહ્યુ,ં ‘કાલે સિારે ઊઠીએ ત્િારે મોટા િાઘની જેમ છલાંગ મારજે.’

મારી કાનની બ ૂટ પર ચ ૂમી ભરી, જેની નીચે કશુ ં િસ્ત્ર નિોતુ ં એિા એના ચણિિાની નીચે મને િાંકી દીધો.
કોઈ િોગીની જેમ આખી રાત તપ કરતો હુ ં એ હફ
ુ ં ાળાં ઓછાિ નીચે સ ૂઈ રહ્યો.
સિારે જાગીને મં એ કપડું મારા ચિેરા પરથી િટાવ્યુ.ં
િાશ! મારી ઇચ્છા પ ૂરી થઈ.

મં મારી દે િીને મારી સામે ઊભેલી જોઈ.
આછું સ્સ્મત કરીને તે બોલી,

‘વિિ, ઘુરકાટ અને ગર્જના કર,

ને તારા સાથીદારોની જેમ જ િરિાં-સાબર પકિ.’

મારી નસો તિાઈ ત્િાં સુધી, પ ૂરી તાકાત લગાિી, સ્ત્રી આગળ છાતી કાિીને િગલાં ભરતાં
મં ગર્જના કરી

અને પથારીમાંથી છલાંગ મારી.
પિ આ શુ ં ?
શુ ં થયુ ં ?

મારા ગળામાંથી ફકત ણબલાિીની જેમ
વમિાંઉ વમિાંઉ અિાજ નીકળ્િો.

મારી દે િીએ િેધક નજરે વતરસ્કારથી
મારી સામે જોયુ ં

‘જતો રિે અિંથી, તુ ં મને જરાિ ગમતો નથી !’

એમ કિેતાં એિે સાિરિાથી મને બિાર ખદે િી મ ૂકિો.

દોસ્તો, એટલાં માટે હુ ં તમારી િચ્ચે સંતાિા માટે ભાગતો આવ્િો છું.
ય ૂમ્લેમ્બમ ઈબોમચા વસંિ
અનુ. મનીર્ા દિે

)રૉણબન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O

એક કરોણળિો િસિાટ કરિા આવ્િો છે

મારા હદિસો લાંબા થઈ ગિા છે ,

એક કરોણળિો િસિાટ કરિા આવ્િો છે

મારાં કષ્ટો તાતાં થઈ ગિાં છે .
મારી રાવત્રઓ અંતિીન દુ:સ્િપ્ન બની ગઈ છે .

એક અંધારા ખ ૂિામાં,

રોજ રાતે હુ ં પથારીમાં આમથી તેમ પિખાં ફેરિતો રહુ ં છું,

એક ખ ૂિાથી બીજા ખ ૂિા સુધી તાિીને

િેમ, મમતા, સિાનુભ ૂવત, દદષ કે વધક્કાર
મારા કોશેટામાં િંટાિેલા હૃદિને કંઈ સ્પશી શકતુ ં નથી.

મારા હૃદિના ગભષમાં,

જ્િાં િકાશ પિંચી શકે એમ નથી.

ં ૂ િા લાગ્િો છે ,
એ જાળું ગથ
એના રુંિાટીદાર પગોની િત્િેક હિલચાલથી
મારા હૃદિમાં ગલીપચી કરતો.
અને સિાનુભ ૂવતિાળો માિસ હુ ં
એને િાંકી કાિતો નથી.
આિડું નાનુ ં જીિડુ,ં
એ શુ ં િાવન કરિાનુ?ં
િોઠ કરિતો

ચિેરો મરિતો

હુ ં બળતરા િેઠી લઉં છું.
એિે મારા સિેલાઈથી ઘિાતા હૃદિને

પળિારમાં એની રે શમી જાળમાં ફસાિી લીધુ ં છે .
રોજ સિારે હુ ં િેદનામાં ઊઠું છું.
મને તો એ વિચાર આિતાં જ ધ્રુજારી થાિ છે

કે મારા હૃદિના ગભમ
ષ ાં ઘર કરી ગિેલો આ કરોણળિો
ક્યારે મારું જીિન શોર્ી લેશે અને ક્યારે રિી જશે માત્ર
િાિવપંજર?

તે હદિસને સંભારીને હુ ં ગાળ દઉં છું
જ્િારે મં િજમાન થઈને

એને આશરો આપ્િો િતો.

રોજ હદિસે હુ ં િેદનામાં ચીસતો રહુ ં છું.

અને િિે િસિાનુ ં પિ મં સાિ બંધ કરી દીધુ ં છે .

O
O

તિેન્દ્જમ ણબજોિકુમાર વસંિ
અનુ. વિરાફ કાપહિિા

(કવિના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O વ ૃદ્ધાનું માટલું
એના મરિ પછી જ બધાંને

સાચી િસ્તુસ્સ્થવતની સમજિ પિી છે .
ગામની આ વ ૃદ્ધા

પાિીથી છલોછલ જે માટલું છોિી ગઈ છે

તે તો મોટી વિનાશકારી આગ બુઝાિિા માટે િતુ.ં
કોઈ આ જાિતુ ં નિોતુ ં
કે એ મિા મિેનતે

છલોછલ ભરીને તેને લઈ આિી િતી

પોતાની જાતને પિ પીિામાંથી િંણચત રાખીને.

Devendra Hijam

એને ખબર િતી

કે એ તેમાંથી ખોબો માત્ર પિ પીશે
તો ગામલોક બુમરાિ કરી મ ૂકશે,
અને એને

તેમનો શોરબકોર સાંભળિો ગમતો નિોતો.

O હુ ં અને રસ્તો

કોઈને વિચાર આવ્િો નિં

એક રસ્તો આતુરતાથી િાટ જોતો િતો.

તરસથી મરી જઈ રિી િતી

જેિો એ આવ્િો િતો તેિો જ

કે આ માટલું ઉપાિનારી વ ૃદ્ધા
જ્િારે તેઓ સૌ પોતપોતાનુ ં
સંભાળિામાં પિયાં િતાં.

એક શબ્દ પિ બોલી શકાિ તે પિેલાં

મારી ભિી પીઠ ફેરિીને પાછો િહ્યો ગ્િો.
હુ ં પિ પીઠ ફેરિીને નીચે જોતો જોતો

કોઈએ એના િોઠ પર એક છાંટોિ રે િયો નિં

પાછો આિી ગિો છું, એકે િેિ ઊચિાષ વિના.
કેમ?

જેને એ ભરી લાિી િતી

એક હદિસ પ ૂરતા પિ

તે શીતલ જલનો

સીધાં ચિાિો ઉપરથી અનેક િગલાં ચાલીને,
કેિલ ગામના લોકો માટે જ.

વિનાશકારી આગ જીભ કાિીને
સપાટાબંધ િસરી રિી છે ,
કોિ બ ૂઝિશે એને?
માટલું તો લોકોએ

એને માટે લિતાં લિતાં તોિી નાખ્યુ ં છે .
િિે વનમષલ જલ
લાિશે કોિ ?

એકબીજાની અિોઅિ પીઠ ટેકિીને ઊભેલા અમે બે
પરસ્પર િાત કરી શકતા નથી.
િિે તો

બીજા ઘિા રસ્તા
બની ચ ૂક્યા િશે

અમારા બન્નેની િચ્ચે

અમારા બન્નેની જાિ બિાર.

O રાજકુમાર ભ ૂબોનસના વસંિ
O અનુ. વિરાફ કાપહિિા
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O રઘુ લૈશાઙથેમ
O અનુ. વિરાફ કાપહિિા
(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)
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O તમારું અને મારું આકાશ
હુ ં એક કાનફટો, ગરીબ વશક્ષક છું

ગળચટી ભાર્ામાં કહુ ં તો માિસ છું

સાિ નજીક મને સંભળાિ છે જરીપુરાિા ચંથરાનો અિાજ, સિકા મારતા અંગોને બાંધતાં
અમારી દીિાલો પર રાજકારિ ધબકે છે

યુગોજૂનો સફેદો ખરી પિે ત્િારે ઓરિાના અિશેર્ો જ્િાંત્િાં રખિિા માંિે છે
િચારમાં થાકેલા ચિેરાઓ ત ૂટેલા અરીસામાં ઝીલાિ છે

આિોશપાિોશમાંથી આિતા લોકોને બેસાિિા માટે મારી પાસે ખુરશી પિ નથી
ગોળાની આ બાજુએ શ્રીબર અને લખીપુરની પીઠ પર મળત્િાગ કરી એ લોકો રાિત અનુભિે છે
નૌકામાં બેસી બરાક નદીને પાર કરતાં

મંદ િિેતી િિાના કારિે ઊઠતી લિેરોને જોતાં

ખખિી ગિેલી ઝૂંપિીમાં ચ ૂલામાંની આગ વિખેરાઈ ગઈ છે .

વિવિધ પક્ષના ફાટી ગિેલાં ચોપાવનિાં અમારા જીિન પર ચીપકી ગિાં છે
પિન જોિે ધ ૂળ ઊિે છે ત્િારે છૂટા પિી ગિેલા શબ્દો સાથે
જ્િાં હુ ં અને તમે આશ્રિ શોધીએ છીએ ત્િાં ઊિી પિંચે છે

O ઈલાબન્દ્ત યુમ્નામ
O અનુ .મનીર્ા દિે
) રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદ પરથી(
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O મરઘીની ક્રાંવત
મરઘીનાં ઈંિાં સેિાઈ રહ્યાં િતાં
ક્રાસ્ન્દ્તની ચાંચ િધુ રાિ જોઈ ન શકી
અધીરાઈમાં તેિે ખોતરી કાિયાં ઈંિાં
હદિસો પ ૂરા થાિ તે પિેલાં જ.
મરઘાંનો િંશિેલો
બની ગિો રક્તનો રે લો.
લોિીઝાિ ક્રાસ્ન્દ્તની પાછળ મરઘો-મરઘી દોિયાં
બદલાિનુ ં મ્િોરું કાિી-ફંકતી
ભટકેલી ક્રાંવત અજ્ઞાત હદશમાં દોિી ગઈ;
ક્રાસ્ન્દ્ત મરઘીનુ ં િોગદાન સમજી ન શકી
પિ મરઘી
ક્રાંવત ધબકારને પામી ગઈ.
ં
ક્રાંવત ગીચ જગલોમાં
પનપતી નથી
તે િોિ છે લોકોના વનણબિમાં
નદી-નાળાં થઈને િિેતી.

Deepak Ayekpam

O સૌબામ તોમ્બા
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

( કવિના અંગ્રેજી અને હિન્દ્દી અનુિાદના આધારે )
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O એક કવિને પત્ર
હુ ં પથારીમાં ચત્તોપાટ પિયો છું
મારી ભીતર આગ લાગી છે

હુ ં ઘિી ઉત્સુકતાથી ફૂલ-છોિને અંકુરાતાં જોઈ રહ્યો

એક જ્િાળામુખી ફાટિાની અિી પર છે જાિે

િતષમાન જ્િાં ભવિષ્િના રસ્તાને મળે
તે ણબંદુ ઓગળી ગયુ ં છે .

કોઈ અજાણ્િા કવિ માટે

િે કવિ !

પિ

આજ સુધી છુપાિીને રાખેલ થોિા શબ્દો લખી લેિા છે .
“વિિ કવિ,

મારો બાપ મને િંમેશાં કિેતો-

બંદૂક કલમ કરતાં બળિાન છે .
મારો બાપ િંમેશાં બંદૂક સાથે રાખતો
અને મારી માના ચિેરા પર

ગ્લાવનનાં િાદળ ઘેરાિેલાં રિેતાં.
મારો બાપ જે િંમેશાં બંદૂક સાથે રાખતો
કદી પાછો આવ્િો નિં.

મારી મા મને િેરતી કે હુ ં બંદૂકથી રમુ.ં
હુ ં હટ્રગર પર આંગળી ગોઠિી રાખીને
બંદૂકથી રમતો રહ્યો.

આ એક સંદેશો પિંચાિજે.
ભલે હુ ં દે ખાતો નથી,

આ ધરતીમાં ભળી ગિો છું
ઋતુઓ થઈને

આ માટીની ફળદ્ર ુપતા થઈને
પિ

મારા પંચમિાભ ૂત િજુિે રહ્યાં છે અવિઘહટત.

O ઈમોજજત વનઙોમ્બા
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( બી.એસ. રાજકુ મારનાં અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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આંખ ઝીિી કરીને વનશાન તાકતો
મં અનેક િખત લક્ષ્િ િંધ્િાં છે
હુ ં ફરી ફરીને ગોળીઓ છોિીશ

જ્િા સુધી મારા બાિિામાં જોર િશે ત્િાં સુધી
મારી માની ઇચ્છા પ ૂરી કરિા માટે.
કવિ ! જો

આજે હુ ં ફૂલોની પથારી પર સ ૂતો છું
મારી સેજ ફૂલોથી િંકાિેલી છે

ફૂલો જે તેઓ આ ભ ૂવમના ખ ૂિે ખ ૂિાથી િીિી લાવ્િાં છે .
મારા શરીરના લોિીમાં

આ ભ ૂવમની બધી જ સ્ત્રીઓનાં આંસુઓ ભળ્િાં છે
તોિે આ િૈય ુ ં ઠયું નથી

ફૂલોથી િંકાિેલ ું છે મારું શરીર

ઘિાં ફૂલ-છોિ ઊગી નીકળ્િાં છે તેમાંથી
લોિી ને આંસુ ભળી જઈને

નિા જીિને જન્દ્મ આપી રહ્યાં છે

હુ ં મારી માત ૃભ ૂવમને છોિિાનો નથી
મારા બાપની રાિ જોઈશ હુ ં
જે બંદૂક લઈને ગિો િતો

Kosygin Leishangthem

O લાલ શતાિરી
ઈચાઈ નદીને કાંઠે જિ થઈને ઊભેલ ું

ઈચાઈની પાતળી લાલ ધારામાં

ને ઘંટ કોઈના માટે ન િાગે.

બાળીને કોલસો થઈ ગિેલી ફરતી ટેકરીઓ
દુ:ખની મારી ઊભી છે નતમસ્તક

ખાલી દે િળ ,બારિાં ભીિેલાં

દે િળ ઊભેલ ું શ ૂન્દ્િમનસ્ક, ચ ૂપ.

સુક્કા િાંસની નાનકિી ઝૂંપિીઓનાં આંગિાંમાં
લાલ ગુલાબ િેરાિેલાં.

ખાલીપાની લ્િેરખી િાિ

ત્િાં હદશાઓનુ ં રખોપુ ં કરતી દે િી

કપાસનાં ફૂલોનાં પરાિે કપિાં ઉતરાિે. િતાશ.
દૂ રનાં છાજલી જેિાં ખેતરોમાં

પિાિી ચોખાનાં કિસલાં લિાિાં બાકી છે

ં
ત્િાં વનણભિક રં જાિ જગલી
સ ૂિર ને િાંદરાંનો.
પછી અચાનક લીલાં પાંદિાંમાંથી નીકળી આિે છે
શતાિરીના ફૂલ-ગુચ્છાઓ
પ્િેલિારકું િસતા

વનદોર્ ને વ્િાલુડં ુ ,ં પ્િેલાંના સમિ જેવુ.ં

પિ તે એક એક કરીને ભંિ પર ખરી પિે છે સિસા
અગણિત ,લાલ રં ગના બધાં.

અધષખીલ્િાં ફૂલોની દાંિલીઓમાં
જીિન ક્યાં ? સ્િપ્ન ક્યાં ?
શતાિરીનાં થિમાં

માતા બેઠી પિષતીિ પ્િેરિેશમાં
એકલી ને મૌન.

પાથરીને બઠેલી િાથશાળને સામે
પોતાની કમ્મરે બાંધીને

શતાિરીનાં ખરે લાં લાલ ફૂલોને િીિી િીિીને
કપિામાં િિતી જાિ

તેના િાબા િાથે તાિા ઉપાિે

અને કાંઠલાને ધબ દઈને ફટકો મારે .
ધારીને જોઉં તો મને દે ખાિ
લોિીના આંસુઓની ધાર

માની આંખથી િિેતી વનરં તર.

ખળ ખળ લોિી િિે ભારે ચાલે.

િિાલી ઈચાઈને હદલાસો આપિાને અસમથષ.

O અરામ્બમ મેમચૌબી
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(ણબજોિકુ માર તિેન્દ્જમ ના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O મસાિનો ઈવતિાસ
મસાિમાંથી ઊઠી રિેલા િાિવપંજરોના િાથ
લખી રહ્યા છે એક નિો ઇવતિાસ અમારો.
લોિીઝાિ રસ્તા પર ચાલી રહ્યા છે
ઘાિલ શરીરને લઈને લોકો.

બંદૂકના અિાજ સંભળિાના શોખીન છોકરાં
િીજળીની જ્િોત તળે ચોપિીઓ િાંચે છે .
Deepak Ayekpam

લોક્તાલની માછલીથી પિ સસ્તા

જીિ પાસે કરાિી રહ્યા છે મસાિનાં નાટક
એક એક થર તળે

સતત ધરબાઈ રિી છે મરે લી આઝાદી

O પ ૃથ્િી તારું ભાગ્િ
પ ૃથ્િી તુ ં િિે મ ૃત પશુ જેિી છે

અને માિસો છે પેટે િસિાતા કીિા

O હદલીપ મિેઙબમ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(એલ. ઈબેમિલ દે િીના હિદી અનુિાદના આધારે )
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લોક્તાલ : મણિપુર સ્સ્થત પ ૂવિિત્તર ભારતનું સહુથી મોટુ ં મીઠા પાિીનું તળાિ.

તારા મ ૃત શરીરમાં ઊંિાં કાિાં પાિી રહ્યાં છે
પોતાના સુખના અભરખા લઈને.
તારી છાતી, તારું પેટ, તારી પઠં ૂ .
અને પછી પેટે િસિાઈ રહ્યાં છે .

ં ી જાિ છે કોઈ કાિામાં
ક્યારે ક ઘુસ

પછી નીકળી જાિ કોઈ બીજા કાિામાંથી
સ્િાદના ચક્કરમાં ગોબરાં શરીરે .
સિતાં જઈ
સિતાં જઈ

ઓગળી જઈને ઊિિા લાગશે િરાળ થઈ
િધશે તો બસ િાિકાં

પછી કીિાઓ નિં પેટે િસિાિ
ભ ૂલી જશે તને પિ.
O હદલીપ મિેઙબમ

O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(કવિના હિદી અનુિાદના આધારે )
Read This in Hindi Click Here
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O ગ્રામ્િ કન્દ્િા
હુ ં મારો ચોટલો નિં છોડું
હુ ં છું એક ગ્રામ્િ કન્દ્િા

ગ્રામ્િ કન્દ્િાઓ પોતાનો ચોટલો ના છોિે

અમારા િાળની એક પિ લટ િિામાં ના વિખરાિ.
હુ ં અંધારા આકાશમાંના

ચમકતા તારા તરફ ના જોઉં,
હુ ં છું એક ગ્રામ્િ કન્દ્િા.
ગ્રામ્િ કન્દ્િા

આકાશ તરફ આંખ ઉઠાિીને ના જુએ

અમારા કારિે એક પિ તારો ખરિો ના જોઈએ.
હુ ં ના ચાલું સિારમાં

O ચાિીઓનો ઝૂિો

ં ના ખરવુ ં જોઈએ.
અમારા કારિે ઝાકળનુ ં એક ટીપુિ

આજે એક ફહરિાદ કરિી છે .

એક પિ સિારનુ ં પુષ્પ

કે તમે પક્ષપાતી છો.

ઝાકળભીના ચરાિ ઉપરથી
અમે ગ્રામ્િ કન્દ્િાઓ છીએ.

ખરીને અમારા પગ ઉપર ના પિે.

જો તમે ધ્િાન નિં આપો તો માનીશ

માટે જ તો

તમે ચાિીઓનો ઝૂિો તો રાખો છો

અમે ખિખિાટ ના િસીએ.

કેટલીક ચાિેઓ અવત િપરાઈને ઘસાઈ ગઈ છે

ંૂ
જ્િારે કોઈ પ ૂિષ ખીલેલા પુષ્પને સઘીએ,

અમે હૃદિમાં જ િસીએ-

અમારી માના િાળને ચ ૂલાના કોલસા િિે રં ગતાં
ંૂ
સોનેરી િાંગરને અને માટીને જ્િારે અમે સઘીએ.
અમે ગ્રામ્િ કન્દ્િાઓ છીએ .

O ગાક્મ્ભની દે િી સોરોખૈબમ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
) રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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પિ તમે દરે કને સરખે ભાગે િાપરતા નથી.
કેટલીકને નરી ઉપેક્ષાનો કાટ લાગ્િો છે .

અમે બધી જ ચાિીઓ િાપરી શકાિ તેિી િાલતમાં છીએ
એક પિ બગિીને નકામી થઈ નથી,
તમે જ અમને બનાિી છે

માટે તમે કિેિાઓ છો માણલક.
જ્િારે તમે અમને બનાિી જ છે

તો અમરી સાથે વનષ્પક્ષપિે િતો.
ઊંિાિપ ૂિષક વિચારો,

અમારી દરે કની ખરી લાિકાતને વપછાિો.
પિ આજના હદિસે તો

એવુ ં કંઈ જ બનતુ ં નથી.

O શરતચંદ વથિામ
O અનુ .િોગેશ િૈદ્ય
(ણબજોિકુ માર તિેન્દ્જમના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O મારી પત્ની વપિરમાં છે

આ બદલી ગિેલા તારીણખિામાંથી

મારી પત્ની પિષતોથી દૂ ર, વપિરમાં ગઈ છે .
તિે તેના જાઈનસેમ૧માંથી પિદા બનાિીને

ફાિી નાખશે.

મારા જીિનના બધા જ દીિસોને

ઘરની બારીઓને િાંકી દીધી છે .

મારી પત્ની પિષતોથી દૂ ર, વપિર ગઈ છે .

ગઈ રાતે ચંર ે તેના ભરતકામમાંથી છાનુ ં િોહકયુ ં કરે લ ું

O ઈબોિલ ક્ષેવત્રમિમ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

પિ તે મને ફોસલાિી ના શક્યો

કેમકે હુ ં ત્િારે પેલા જજદ્દી પિદામાંથી છૂટતી
મારી પત્નીની િભાિી ખુશ્બોમાં કેદ િતો.

(કવિના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
૧ જાઈનસેમ = ખસી સ્ત્રીનો પિેરિેશ.
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મધરાત અને મળસ્કા િચ્ચે ઘિી િખત
સપનામાં એક ખુલ્લું બારું આવ્યુ ં
ખારી િોિીઓનાં મોજાંઓને

પોતાના સળગતા મુખથી ગળી જતુ.ં
પિ સિારે ઉત્તરનો પિન

મારી પત્નીએ િાંકેલાં પિદા સાથે છે િછાિ કરે ત્િારે
મને ડૂબી મરે લા ચાંણચિાઓની દિા આિે છે

આ છાકટી કામાતુર રાત સામેની તેમની િાર માટે.
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પછી મને સમજાિ છે

O િંસપહદકા

આ ઉત્પાતને શમાિિા,

જે આ તોફાની સમુરના દુ:ખદાિક ચીરાઓ પર

િંસપહદકા ! મારે તારો મ ૃત ચિેરો જોિો છે
િંસપહદકા ! તારંુ ગાિન બંધ કર

પિોશીઓ

કાલે ઊઠીને કોઈ તારા વિક્ષુબ્ધ આત્માના વિલાપને

ઔપચાહરક ખબર પ ૂછિા આિે છે .

િીજળીના તાર પર

િંવશિારીપ ૂિષક છુપાિેલા કટાક્ષ

કોિિાઈ જતી, ભરભર ભુક્કો થઈને ખરતી રિેતી

કે તેમને જરૂર છે એક સમવપિત કવિની

પોતાના સાચુકલા શબ્દોનાં લોિીછાટિાં કરી આપે.

મારા એકાંતિાસ અને ક્ષેમકુશળના

જો કે ગીત જેવુ ં તો કશુ ં રહ્યું નથી
લોકોને મન તો નાનકડુ,ં સાદું ગીત છે આજે.
ગીતની સંજ્ઞા આપી દે તે પિેલાં, થોભી જા,

પિ તેમની ચાંપતી નજરની કાળજીમાંથી છતા થતાં

ચામાચીહિિાની જેમ લટકી

મને િબસીઓની સાંભળીલી િાતાષઓની િાદ અપાિે છે ધમકાિેલ પત્નીઓ દ્વારા થતી યુસ્ક્તઓની િાતાષઓ.

એ લોકોનાં મસ્સ્તસ્ક પર

એ પિેલાં કે

જે લોકો માને છે કે તારો વિલાપ એ ગીત છે
િંસપહદકા !
તારંુ ગાિન બંધ કર િંસપહદકા !

ે ા ઘુિિને િેમ-આમંત્રિ આપી દે ,
કાળાં િાદળ સુતલ

મારે તારો મ ૃત ચિેરો જોિો છે .

ઘરિો કાગિો પીળાં દાંવતિાં કરી શાપ આપી દે ,

O ગાક્મ્ભની દે િી સોરોખૈબમ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

એ પિેલાં કે

મારે અબઘિી પિષતોની પાર દોિી જઈને
તેને ઘરે પાછી લઈ આિિી પિશે
નિંતર આ સમિ

(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O હું ભારતીિ ગોળીથી િંધાિા માંગ ું છું
મને ક્યારનાિ સમાચાર મળ્િા છે કે તેઓ મને શોધે છે ; સિારે , બપોરે , અને રાત્રે.
મારાં બાળકોએ મને કહ્યુ;ં મારી પત્નીએ મને કહ્યુ.ં
એક િિેલી સિારે તે પાંચેિ મારા બેઠકખંિમાં િિેશ્િાં: અસ્ગ્ન, જલ, િાયુ, પ ૃથ્િી અને આકાશ.
આ નામ છે એમનાં.
તેઓ માિસને સજી પિ શકે છે અને મન થાિ તો મારી પિ નાખે.
તેઓ શસ્ક્તના અિતાર છે , મનચાહ્યું કરતાં રિે છે
હુ ં પ ૂછું છું, ‘મને ક્યારે મારી નાખિાનાં છો ?’
તેમના આગેિાને જિાબ આપ્િો: ‘ િમિાં જ, અમે અબ્બીિાલ જ મારી નાખીશુ.ં
આજની ઘિી ખ ૂબ શુભ છે . ભગિાનને િાદ કરી લે. તં નાિી લીધુ ં છે ને ? આજે જમ્િો ?’
‘તમે મને કેમ મારી નાખિા માગો છો ? મારો ગુનો શુ ં છે ? મં શુ ં પાપ કિાં છે ?’ મં ફરી િશ્ન કિો
‘તુ ં કચરાપટ્ટી અને રોદિાં લખનારો કવિ છે ? તારી જાતને દૃષ્ટા માને છે , અદ્ ભુત શસ્ક્તઓ છે તારી પાસે ?
કે પાગલ છે તુ ં ? આગેિાને િશ્ન કિો
‘હુ ં જાણુ ં છું કે પિેલા બેમાંથી તો એકેિ નથી. પિ છે લ્લી બાબતે કશુ ં કિી શકું એમ નથી.
હુ ં મારી જાતે જ કઈ રીતે કિી શકું કે મારું ખસી ગયુ ં છે !’
આગેિાન બોલ્િો: ‘ તારે જે બનવુ ં છે એ બન. અમને એનાથી કોઈ મતલબ નથી. અમે િમિાં જ તને મારી નાખીશુ.ં અમારું
ધ્િેિ છે માિસને મારી નાખિાનુ.’ં
મં પ ૂછયુ:ં ‘તમે મને કઈ રીતે મારી નાખશો? ચપ્પાથી મારશો ? કે પછી ગોળીએ દે શો ? કે પછી છૂંદી નાખશો ?’
‘અમે તને ગોળીએ દે શ.ુ ં ’
‘તમે કઈ વપસ્તોલની ગોળીથી મને ઠાર કરશો? ભારતીિ કે પરદે શી ?’
‘પરદે શી- જમન
ષ ી, રવશિા કે ચીનમાં બનેલી. અમે ભારતમાં બનેલી વપસ્તોલ નથી રાખતા. સારી વપસ્તોલની િાત જિા દો,
ભારતને તો પ્લાન્સ્ટકનાં ફૂલો બનાિતાં પિ નથી આિિતુ.ં જ્િારે એમને પ્લાન્સ્ટકનાં ફૂલો બનાિિાનુ ં કિેિામાં આિે ત્િારે
ૂ િશ ધરી દે છે .’
ટથ
ં વિનાનાં પ્લાન્સ્ટકનાં ફૂલો શાં કામનાં ?’
મં કહ્યું ‘ તો એ તો સારી િસ્તુ થઈને ? સુગધ
ૂ િશથી તો ના સજાિે ને ?
આગેિાન બોલ્િો: ‘કોઈ પોતાના બેઠકખંિને સુશોણભત કરિા ફૂલદાનીને ટથ
સજાિટ પિ જજંદગીનો એક ભાગ છે .’
‘એ જે િોિ તે, તમે મને ગોળીએ જ દે િાના િો તો એ વપસ્તોલ ભારતીિ બનાિટની જ િોિી જોઈએ. હુ ં પરદે શી ગોળીએથી
િંધાિા માગતો નથી. તમે જાિો છો કે હુ ં ભારતને કેટલું ચાહુ ં છું ! ’
‘આ કદાવપ શક્ય નથી. એ ઇચ્છા પ ૂરી થઈ શકે એમ નથી. ભારતનુ ં તો નામ પિ લેતા નિં અમારી આગળ.’
આટલું કિીને તેઓ મને માિાષ િગર જ જતા રહ્યા, જાિે કે તેમિે કશુ ં કયું જ નથી.
કઈ રીતે મરવુ ં એની મારી ચીકિાશમાં મને એમિે જીિતો જિા દીધો.
.

O થાઙજમ ઈબોવપશાક વસંિ
O અનુ. મનીર્ા દિે
(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદના 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;
વ ૃદ્ધ અને અશક્તની કાળજી રાખનાર કોઈ રહ્યું નથી.
બંધ થઈ ગિા છે દરિાજા બધાં રુગ્િાલિોના.
પિો ઋતુના રસાિિનો િત્યુત્તર આપતાં નથી.
હૃદિ ખેિયા વિનાનુ ં પિી રહ્યું છે

વશિાળુ િરસાદની અપેક્ષામાં. ધહરત્રી
ફરીથી ણબિાઈ ગઈ છે સ્ત્રીની જેમ

જ્િારે તમે પાછા ફરતા નથી, અને સપનાં

કાટમાં બદલાઈ જાિ છે , કળાને
કોળિી શકતી નથી તરુિી અને િારુિી. માત્ર

િાસના ફૂટી નીકળે છે રાતની િાળીઓ પર, અને માિસો
જુગક્ુ પ્સત મુખિટા પિેરી લે છે ,

ગરીબો નાગા અને થથરતા રિે છે જ્િારે ઉપદે શકો

કવિ એનુ ં રૂપક ગુમાિી બેસે છે

આપિા માનસમાં સપોનુ ં સંિધષન કરે છે , ટેકરીઓ પર
બંદૂકમારો પિઘાિ છે , અને બારીઓમાંથી

િન્દ્િ ગુલાબનો પમરાટ ખોિાઈ જાિ છે , અને ફક્ત
બજારુ ફૂલો િેચાિ પર મુકાિ છે .

જ્િારે તમે પાછા ફરતા નથી, અને એ
માત્ર પુનરાિતી પાઠ કિાષ કરે છે
સમિના ત્રાસદાિી અંકગણિતમાં.

જગત મને સુખી તરીકે ઓળખતુ ં િતુ ં

જ્િારે મારી ઉપર તારો સ્િાસ્થ્િકર િસ્ત િતો

અને િિે એ મારા અિસાદને અિગિે છે કારિ કે
તુ ં નથી. સ ૂિ-ષ િીિા રાજ્િમાં

પોતાનો નદીપથ ખોઈ બેસતાં

કલકલ કરતી નદી ચ ૂપ થઈ જાિ છે .
જ્િારે તમે િતનને તજીને તિીપાર કરો છો
ત્િારે તારિિાર સમા તરુિો વસદ્ધાંતોને છે િ દે છે ,

અને એમની આંખોમાં કોઈ દે શદાઝ દે ખાતી નથી.
વિદ્યાથીઓ નિા આિેલા દે શભક્તને માટે

ગળું ફાટી જાિ ત્િાં સુધી સિકો પર જિઘોર્ કરે છે .
જમિેરી અને િાબેરી બન્નેિ સમાનાથી થઈ ગિા છે ,
અને િજાજનો ફક્ત ધુતારાઓને િાર પિેરાિે છે .
ભગિાનનો માિસ

માત્ર િાથષનાની પાખંિી વિિંબનાનો પાઠ કરે છે ,
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ં ૂ માં હૃષ્ટપુષ્ટ થાિ છે . જ્િારે તમે
હફ
પાછા ફરતા નથી, ત્િારે અિાિરુ પાિી

જરે વનઅમને બદલે ગોળીઓ ફૂટે છે . જ્િારે તમે
લોિીતરસ્િા શુદ્ધીકરિ પછી પાછા ફરતા નથી,

ત્િારે લચી ગિેલા ધ્િજ ફરતે માખીઓ ટોળે િળે છે .
અને સમિનો

બાબષિાિર આપિને ઘેરી લે છે
જેિા આપિે િિેશીએ છીએ
ખ ૂન-યુગમાં.

જ્િારે તમે િતનની ટેકરીઓ તજી જાિ છો,
ત્િારે હુ ં ફક્ત આ જ િાતો કરી શકું છું —
ખોિાિેલા સમિની

તથા વિર્ાદ અને લોિીની. અને હુ ં આ વશિાળુ
કાગળો લખું છું, ટેકરી પર

પાછા ફરિાનુ ં સ ૂચન કરતાં, આ રાખોહિિાં

પાનો પર પાઠવુ ં છું પમરતો પરમ આનંદ,
કેમકે એ મારંુ ઘર ક્યારનો તજી ગિો છે .

O રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમ
O અનુ. વિરાફ કાપહિિા
(કવિના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O પિાિ પરનું ગામ
જ્િાં પિષત અને આકાશ મળે છે ત્િાં,
કોઈ પંખીએ એની ચાંચમાં આિીને અિં મ ૂકેલ,ું
હૃદિ સુધી પિંચતાં
ં રિાસીઓનાં ગીતોથી ગજ
ં ૂ તુ ં
ડુગ

િાદળની સિારી લઈ
ઉફાિે ચિેલ ું આકાશ,

પિાિના િાળ પર અસ્ગ્નવશખાઓ
બંદૂકધારીઓના આગ સંકોરિાના સણળિા.

આ પિાિ પરનુ ં ગામ,

મરિશીલ શરીરને હૃદિ આપીને

એ લોકો છોિી દે િા માગે છે .

એ લોકો છોિી જિાના છે આ ગામ

આ રક્તસંચી જમીન

ધીમે ચાલતા ગામિાસીઓને બારી બિારથી અિીને જતાં િાદળ,
નજરમાં વ્િાપ્ત

િેમ બધુ ં વનચોિીને મસળી નાખે છે .
જીિિા માગતા ગામિાસીઓ
ધીમી ગુસપુસ કરે છે .

ટોચથી તળે ટી સુધી

અધીરી નજર પિંચે છે

ં
જગલમાં
ખોિાઈ જતા રસ્તા.

એક જગાએથી બીજે

ઘરોની િારમાળા,

એ લોકો ત્િજીને જિા માગે છે આ ગામ
બીજી ધરાના સ્તન તરફ.

ં
જપિા
નથી દે તા એ લોકો આમને
ન જમિા, ન કામે જિા.

આ છે િાિાના ગામની િચ્ચોિચ
ઘર િસાિિાની ગામની આ રીત
પિાિની ટોચે, દે િળના વમનારે

ઊિી આિતાં પંખી, માળો બદલતાં
ચોમાસુ ં િીત્િે એ ક્યાં પાછા ફરશે?

િારં િાર આિે છે
બોમ્બ અને બંદૂકો લઈને,

ઝુકેલ ું આકાશ દૂ ર દે ખાતાં પાસેનાં વશખરને સ્પશે.

ણગટારના થરથરતા તાર

O ઈલાબન્દ્ત યુમ્નામ
O અનુ . સુિાગ દિે

પીિા પિંચાિિા, મારી નાખિા.
સુકાઈ ગિેલાં પિાિી ગળાં.

ધરતી સ ૂઈ ગઈ છે .

) રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદ પરથી(

બેપરિા િાદળો
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આિે છે

પિાિી કન્દ્િાઓની પાંપિ ભંજિિા
ચ ૂપચાપ,

એકધાિાં િગલાં ભરી.
િાંસની િોચકીઓમાં

પિાિી ઝરિાંમાંથી પાિી ભરી લાિી
કોતરો ચિે છે યુિાન િહઆ
ુ રુઓ.

તરસથી તરિાિેલા એમનાં બાળકોના િોઠ.
મમ્મી આિી ગઈ છે બેટા, રિ નહિ. થોડું પાિી પી,
જો હુ ં રડું છું ?
પિષતની ટોચે તારાની ણબન્દ્દી
એવિલ લાવ્િો છે મોસમી પિનો
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O આંખ
સામેના અરીસામાં જોયુ ં તો

તો દે ખાઈ આંખોની બે જોિી

એક જોિી મારા બાળકની બે આંખોની
અને બીજી જોિી મારી પોતાની.
જ્િારે તે િસ્યુ ં

મારા બાળકની કીકી ફરતે

પરોહિિાના સ ૂિષહકરિોની રે ખાઓ ઊછળિા લાગી
બહર
ુ ં ગી ફૂલો ઝૂલિા લાગ્િાં
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બગીચામાં ઝૂલે તેમ.
પિ

મારી પોતાની આંખોમાં જોયુ ં
તો ધ્રાસ્કો પિયો.

માિસજાતમાં વિશ્વાસ કરિાની ,હૃદિપ ૂિષક િેમ કરિાની
અસમથષતાના રક્ત-ણબંદુઓ

O મને પ ૂછશો નિં

ધારદાર છરો િાથમાં સજ્જજિ પકિીને

ઉઘાિપગી ચાલી છું

ભારે વતરસ્કારભારી નજરે તેિે મારી તરફ જોયુ.ં

પગતળે ના ઘાસને સ્િેજેિ નુકસાન ન થાિ

દુશ્મનનાં શરીરનાં અંગ-ઉપાંગો બની ગિાં.
મારી કીકી િચોિચ કોઈ ઊભુ ં છે .

ભિનુ ં લખલખું પસાર થઈ ગયુ ં મારામાંથી
જાિે મને સાત ટુકિામાં િંતરી નાખી િોિ.
હુ ં આ ઓથારમાંથી બિાર આિી
અને

મારા બાળકની આંખોમાં જોયુ ં

તો તની પાંપિોમાં આશા અને મિત્ત્િાકાંક્ષાનાં લોિ
ઊછળતાં કૂદતાં િતાં

મારી આંખોનાં આંસુઓએ દૃિ િિત્ન કિો

હૃદિની બધી જ પીિાઓને શાતા આપિાનો.

O મોઈરાઙથેમ બોરકન્દ્િા દે િી
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

(ણબજોિકુ માર તિેન્દ્જમના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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ધીમે ધીમે, સંભાળી સંભાળીને

પ ૃથ્િીને પગલાં પિયાંની સંિેદના પિ ન થાિ તેમ.
શામાટે ?

એ ન પ ૂછશો.

હુ ં ફક્ત ચાલી.

કઈ હદશામાં ?

- એ પિ નિં કિી શકું.

સપષની જેમ નીચી િોક ઘાલી ચાલતા રસ્તા પર
રસ્તાની સપાટીને સ્પશીને સરકી છું.
પગ કાંટાઓમાં ફસાિેલા.
હુ ં ચાલી રસ્તા પર

ધીમે ધીમે, સંભાળી સંભાળીને
ક્યારે ક ધ ૂણળિા મારગ પર

અથિા વસમંટ-કંહક્રટના પાકા રસ્તા પર.
અથિા ક્યારે ક ઘાવસિા મારગ પર.

શા માટે ચાલી ? –અત્િારે ન પ ૂછશો મને.
કેમકે

મં મારા કાનને ધરતીનાં હૃદિ પર મ ૂકી રાખ્િા છે
તે મને કશુકં કિેિા તલસી રિી છે ..

O ગાંણભની સોરોખૈબમ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

(કિવિત્રીના અંગ્રેઅજી અનુિાદના આધારે )
Deepak Ayekpam
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O િોદ્ધો
હુ ં કિષ છું

અથાકપિે લિતો.
કદાચ આ કુરુક્ષેત્રનુ ં યુદ્ધ છે

મારા અને મારી વનિવત િચ્ચેન.ુ ં
મારી વિરુદ્ધમાં કોઈ સેના નથી પાંિિોની
કે નથી કોઈ િચનબદ્ધ અજુન
ષ ઊભો એ તરફ
ક્યારે િ પાંિિો તરફ િેરભાિ રાખ્િો નથી
કે ન્દ્િોતો કદી હુ ં કૌરિોનો વમત્ર.
હુ ં ફકત યુદ્ધ લિી રહ્યો િતો.

હુ ં કિચ કુંિળ સાથે જન્દ્મ્િો ન્દ્િોતો
Kosygin Leishangthem

કોઈ છ્દ્મિેશી ઇંર મારી પાસે આવ્િો ન્દ્િોતો,

કોઈ પાંચ પુત્રોની જનેતા રિતા ચિેરે સામે આિી ન્દ્િોતી.
છતાંિ મારા અંગ ૂઠા અને તર્જની ઉપરાંત
મારા િાથ અને પગને પિ

િેરવ્રુવત્તથી આંચકી લેિાિા િતા.

મને દિેશત છે , હુ ં અણલપ્ત થઈ ગિો છું બધાંથી

O ટપાલ
આ એક પોસ્ટ ઑહફસમાં
ટપાલો આિી છે

આિતી રિી છે સતત.
આ ચપોચપ બીિેલાં પરબીહિિાંમાં
શુ ં લખ્યુ ં છે ?

શાની ખેપ લઈને આિી છે આ સહ?ુ
કોઈ એક ટપાલ બીજીને ઓળખતી નથી
સાિ થોિોક જ સમિ સાથે રિીને

સહુ પોતપોતાના સરનામે પિંચી ગઈ છે .
બીજી અનેકને લિાઈ રિી છે

તેઓ એક બીજાના મનને િાંચ્િા િગર.
રાિ જુએ છે રિાના થઈ જિાની.

O ણબરે ન્દ્રજજત નાઓરે મ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
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મં સ્િીકારી લીધુ ં છે કે

મારામાંનો િોદ્ધો શાંત પિી ગિો છે .
આજીિન કોઈ િાહ્મિની ગાિને મારી નથી
ક્યારે િ છે તિાષ નથી મારા ગુરુને
મારા રથનાં ખીલા સાબ ૂત જ છે .
મે િાર માની જ નથી.

હુ ં જરૂર મરીશ એક હદિસ

આ નૈવતકતાની કઠોર ભ ૂવમ પર
પિ તે મારી િાર શા માટે ?

ફકત યુદ્ધમેદાનમાં મરી જાઉં એટલે ?

મરી શકિાની ક્ષમતા કેળિિી એ જ વિજિ છે .
હુ ં લિતો રિીશ

લેશ માત્ર પાછી પાની નિં કરું

આ મારા અને મારી વનિવત િચ્ચેનાં કુરુક્ષેત્રમાં.

O ણબરે ન્દ્રજજત નાઓરે મ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( કવિના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O પાછા ફરિાની રાિ
ં ૂ ું મંતર
મગ

પથ્થરનુ ં પ ૂતળું

મારા પાછા ફરિાની રાિ જોતુ ં રિે.
હુ ં જ્િારે પિ પાછો િયો છું

રાતના અંધારાનો ચુસ્ત પિેરો િોિ મારા ફરતે.
પથ્થરના પ ૂતળાના મોિે ગિો
તેની પિખે ઊભો

ને કહ્યું -હુ ં પાછો આિી ગિો છું.

અવનમેર્ નજરે મારી રાિ જોઈ જોઈને

ણબિાિાનુ ં ભ ૂલી ગિેલાં તેનાં પોપચાંને

O િેમ

પિ તે ના ણબિાિાં. .

તારા એક પિછાિાએ મારી નાંખી તારી માને

પેલા રાતના અંધકારે ઇશારો કિો.

જ્િારે તારો નાનો ભાઈ િતો તેના ગભષમાં

બીિિાની કોવશશ કરી

લાત મારી મારીને

ને હુ ં ચાલી નીકળ્િો છું

અને કહ્યુ:ં
િેમ કરું છું માને ,ખરે ખર િેમ કરંુ છું

હુ ં બીજી ખેપમાંથી પાછો આવુ ં તેની રાિ જોતુ ં

તારા બીજા પિછાિાએ મારી નાખ્િાં

આ પથ્થરના પ ૂતળાને
એકલું છોિીને.

O શરતચંદ વથિામ
O અનુ .િોગેશ િૈદ્ય
(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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ભાઈ-બિેનને ગોળીઓ િરસાિીને
અને કહ્યુ:ં

હુ ં ભાઈ-બિેનને િેમ કરું છું ,િેમ કરું છું ખરે ખર.
આજે

િળી તારો એક પિછાિો આવ્િો મારી સામે
ભરે લી વપસ્તોલ લઈને િાથમાં

અને કિેિા લાગ્િો:
હુ ં તને િેમ કરંુ છું ,િેમ કરું છું ખરે ખર
ભિભીત છું હુ ં

ખરે ખર ભિભીત

તારા આ િેમથી .
O એસ. લનચેનબા મીતૈ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

(વસદ્ધનાથા િસાદનાં હિંદી અનુિાદ પરથી)
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O સ્િપ્નની િારતા
આવુ ં સપનુ ં બીજુ ં તો કોિ જોશે?

ં રમાં િિી નીકળ્િો છે .
કુંિારા સોના જેિો તિકો ખીિડૂગ

અમારા અંધાહરિા ઘરમાં

આનન્દ્દથી છલકાતાં ચિેરા—

શરૂઆતમાં ઓથાર જેવુ ં પિ મઝાનુ.ં
ફરસ પર

બાળકોના મ ૃતદે િો પિિા છે .
આંતરિા બધા બિાર,

જાિે સિક પર છૂંદાઈ ગિેલા ઉંદર.
સાિચેતીથી લાંબા િગ ભરંુ છું

છતાં દદિેલાં લોિીથી મારાં તણળિાં ચીકિા થિા છે .
બહુ જ સાિધાનીથી, ભારે િિાસથી

દરિાજો ખોલીને હુ ં બિાર નીકળું છું.

મારી સામે પથરાિો છે ખોલી દીધેલો લાંબો રસ્તો.

ં ૂ ળાં, આઘે લોકો પિ ચાલે છે
ઝાંખાં, ધધ
બંદૂકનાં નાળચાં રસ્તાની બેઉ બાજુએ િારબંધ િોહકિાં કરે
છે .

ખેતરના, ચહરિાિના ખ ૂિેખાંચરે પિ
બંદૂકનાં મોહિિાં.
એક નાળચુ ં મારા ગાલ પર
બીજુ ં િોઠ નજીક
કોઈ ણચલ્લાિ છે ‘ :ફાિર’!

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

મારા ગાલ પર એક અથિાઈ.
આ શુ?ં

ં
કોઈ યુિતીનો િાથ ફરતો િોિ એિી સુિાળપ.
કેટલું સારંુ લાગે છે , ગોળીએ િંધાવુ?ં

મારા મંમાં ઘ ૂસી ગિેલી ગોળી પિ નરમ રાક્ષ જેિી લાગે
છે .

હુ ં બ ૂમ પાડું છું—રાક્ષ જ ગોળીઓ િોિ તો
મને િારં િાર ગોળીએ દો.
‘ફાિર’!
જૂનના સૈલાબ જેવુ ં

એમનુ ં સતત ગોળીઓ છોિતાં રિેવ.ુ ં

મારી સામે ટેકરા થિા છે —રાક્ષ, બદામ, હકશવમશ.
મઝા આિે છે .
બંદૂકના ધિાકા મઝાના છે .

િાંસળી, વસતાર, િાિોણલનના શાતા પમાિતા સ ૂરો છે .
એની મઝા િિષિિા મારી પાસે શબ્દો નથી.
બંદૂકના નાળચામાંથી ફૂલોની ઝિી—અનેક રં ગો.
િળિો પિન િિેિા માંિયો છે .

િનસ્પવતની ગંધથી સભર િાળ,
યુિતીઓના ઝૂંિ

ચાલિા માંિિાં છે ખુશખુશાલ યુિાનોની પિેલાં.
િિીલો પિ

જાિે લગ્નમાં જતાં િોિ એમ
મિાલિા નીકળ્િા છે .

િટાિે જતી સ્ત્રીઓ પરસ્પર અણભિાદન કરે છે .
અને િસે છે એક સાથે.
આ કેિળ સ્િપ્ન છે .

હુ ં જાણુ ં છું કે હુ ં ઊંઘમાં છું.

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

O યુમ્લેમ્બામ ઇબોમ્ચા
O અનુ. મનીર્ા દિે
(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O પિેલો િરસાદ
પિેલો િરસાદ મે મહિનાના પિેલા કાગળની જેમ
ં રની િસ્તીમાં સમાચાર લાિે છે .
ડુગ

મેિદી િસન અને ણબલી િૉણલિે

હુ ં દે શિટામાં જીવ્િો છું

તેઓ માગો ઉપર નીકળિામાંથી

િજી હુ ં પંદર િરસનો િલખાં મારતો હકશોર િતો

અમને ગોળી મારી શકશે પિ આ િિા,

કરાિની ધાર પર રિેલાં ઘરોની જેમ િળગીને
મારા ગરીબિા બાલપિ કરતાંિે િધુ હદિસો.

ને સ્િદે શના મારા અગમદશી લોકોને છોિી ગિો,

લોકો જેમિે આતંક, ડ્રગ, અને એક સંસ્કારી મિામારી
બાળકોને સંપી દીધાં િતાં.

ભ ૂલી જવુ ં અને ખુશ થવુ ં એ િધારે સારું
કે િાદ રાખવુ ં અને દુ:ખી થવુ?ં
કેિળ આટલું જ

કે એક મ ૂરખ છોકરો પુખ્ત થિા થોભી નથી શકતો,

‘સ્ટ્રેન્દ્જ ફ્રુટ’* તરફ લઈ જાિ છે

.

અમને રોકી શકશે, પિ અમારા વિચારોને નિં,
જે અમારા સાદને િિી જાિ છે , તેને નિં.
ઓ વિિા, તુ ં િજી વનરાિશ છે

જ્િારે િરસાદ તો લઈ ચાલ્િો રાતને િભાત સુધી.
તારા સપનામાં સ ૂઈ ગિા પછી હુ ં જાગું છું

રોટલાના અને ખબરપત્રના એક બીજા હદિસમાં.

વશિાળાને ચાિે છે , અને કવિતા લખિા ગૃિત્િાગ કરે છે .

એક મરિા પિેલા સામ્રાજ્િની છે લ્લી છાિિી સુધી

િૉલકાસ્ટ એક માપદં િ બની ગિા પછી

જેની િાદગારો બની ગઈ છે સ્થાવનકોની ચીજિસ્તુઓ:

કોઈ િજાને અપરાધી ઠરાિી સજા કરિાનુ,ં

તથા સંસ્કાહરતા અને િત્િાને સાથોસાથ રાખિાનુ ં
સંભવિત બની ગયુ ં છે .

જો હુ ં તમને કહુ ં કે કેિી રીતે વશશુઓને

મને િાંકી કાિિામાં આવ્િો છે ,

કંઠી, વપિાનો, કસબની કોર ને કબરનો પથ્થર.
હુ ં જન્દ્મકુંિળીઓની પાછળ પિયો

તેમની માતાની છાતી ઉપરથી ઠાર કરિામાં આવ્િાં છે

અને મારી પાછળ પિયાં કેિળ આપેલાં િચનો અને
બદદુિાઓ .

પિ આપિને નેતાઓમાં માનવુ ં ગમે છે ,

બીજે હદિસે શવનને રીઝિીને હુ ં છટકી ન શક્યો.

તો તમે એને કવિના હૃદિનો અવતશ્રમ ગિીને ઉતારી પાિશો,
જેઓ રાજધાની પર જઈ ટોળે િળે છે
કેિળ અિાષચીન ભ ૂિા બની જાદુમંત્ર લઈને પાછા ફરિા.
જે િાિી પર વિનાશની ધમકી આિી પિે
તેને પોતાની માદા અને શાિક સારુ
એક બોિની જરૂહરઆત તો રિેિાની,
હુ ં કંઈ જુદો નથી.

મને સિારની જરૂર છે એના ઉજ્જજ્િળ લોહિત માટે,

એક હદિસ િીનસની િેમદે િી મારી િતી, મધમીઠો આનંદ,
મારી નાનકિી પુત્રીના ચિેરામાં
મને ક્ષિિાર શાંવત મળી.

તારા વમલનની પિેલાં તો

મારાં સપનાં િજી અજ્ઞાનની સીમામાં બદ્ધ િતાં .
ક્યારે ક રાતના િિરે

મં આપિા અતીતનાં બે ટીપાં મારી આંખોમાં આંજ્િાં િતાં
પરં ત ુ તેમિે બંધ થિાની ના પાિી.

અને મને રાતની જરૂર છે એને ઝિપી લેિા માટે.

શુ ં બંદૂક અને ડ્રગની જેમ કવિતા પિ ચોરીછૂપીથી લઈ

મારો હદિસ ફરે એિો એકે હદિસ આવ્િો નિં.
જ્િારે હુ ં ટેકરીઓ તરફ કાન માંડું છું,

આપિી સીમાઓ આપિે લોિીથી આંકી છે .

ં ૂ ાતા જીિનના સ્િરો સાંભળું છું.
ત્િારે મારા ભસ
વિશેર્તા વિનાની સાંજે ન્વ્િસ્કી,

જિાિ?

આપિી માત ૃભાર્ામાં લખિા માટે પિ
આપિે નસોને કાપી નાખીએ છીએ

અને આપિી જીભ લોહિિાળ ચમષપત્રને ચાટે છે .

હુ ં મારા ચોરીછૂપીથી લઈ આિેલા નેરુદાને િાંચ ુ ં છું
અને કદીક સુણ ુ ં છું ક્ષીિ થતી સારં ગીઓને
અને સ્િદે શના વિલાપતા સ્િરોને.

હુ ં કપાઈ ગિેલાં મ ૂણળિાંની િેદના છું,
બેઘરનો િર છું,

ં નોનુ ં આતુર અરમાન છું.
અને પ ૂિેનાં ચુબ

કિો, કેટલી જમીન જોઈએ છે મારા શત્રુન?ે

O વશશુ અને માતા

ઓ મારી વિિા, તુ ં મારી જજંદગીની ભુલભુલામિીમાં

આજે

અને મને છોિી ગઈ

મારા ગભષમાં સ્સ્થર પિી રિેજે,

શા માટે ધીમેથી લોપ થઈ ગઈ

ણચરકાળ પિષત ઉપર મીટ માંિિા?

માતાઓ પોતાનાં વશશુઓને કિી રિી છે :
વિકરાળ યુદ્ધ મચી રહ્યું છે !

કપાઈ ગિેલાં મ ૂણળિાંની પીિા છું હ,ુ ં

અત્િારે

િિે મારા દે શનાં આ ણચરાિેલાં ખેતરો

જરાિ અિાજ કિાષ વિના:
મા, અમને દુવનિા દે ખાિને,

અને અિં તો ક્યારનો આ છે લ્લો િરસાદ િરસી રહ્યો છે .
અને મળસકે આંસુ સારતાં ચરાિોને છોિીને હુ ં ચાલ્િો જઈશ.
ં રો.
લો, િરુઓને ફાિી ખાિા દો આપિા હદલોજાન ડુગ
હુ ં જઈશ િિે તજીને

વશશુઓ ગભષમાં રિી રહ્યાં છે

અમને ઋિ અદા કરિા દે
તારા દૂ ધનુ.ં

મારા શૈશિની િાિીમાં વિકસતા િાંસને.

આજે

તે મુલકનો

મારા મિામ ૂલા દીકરા,

ભલેને ઉંદરો કોતરી ખાતા આ ચત્તોપાટ નકશો
ક્યારે ક જે મારા જનમનો દે શ િતો.
O રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમ
O અનુ. વિરાફ કાપહિિા

* ‘સ્ટ્રે ન્દ્જ ફ્રુટ’ એ 1937નું બહુ જાિીતું ગીત છે જેમાં આહિકન અમેહરકનોના
તરુ પર ટાંગીને થતા ગેરકાિદે સર િધ સામે વિરોધ પોકારાિો છે . ણબલી
િૉણલિે એ ગીતની િખ્િાત ગાવિકા િતી.
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જીવિત પિ લગભગ મરે લા જેિા જ છે ,
મારા ગભષમાં તારી જગ્િાએ જ સ્સ્થર રિેજે;
અંધકાર બધુ ં િિપ કરિા લાગ્િો છે ,
ક્યાંિ િકાશ રહ્યો નથી િિે .
વશશુઓ

ગભષમાં ખસિાં લાગ્િાં છે :
મા, મને િકાશ જોિો છે ,

અમારો પિ અવધકાર છે આકાશના થોિાક ટુકિા
પર.
િિે

વશશુઓ અને એમની માતા િચ્ચે

સ્િપ્ન અને િાસ્તિ ઉપર ઝગિો ચાલી રહ્યો છે .

O રઘુ લૈશાઙથેમ
O અનુ. વિરાફ કાપહિિા
(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)
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O ફક્ત એક ઇમારત
આ પાિા ઉપર એક ઈમારત ચિિી છે
જે યુગો સુધી ટકી રિે.
આખીિે જજંદગી

આ ઇચ્છા નદીના કાંઠાઓને છલકાિતી રિી છે કેિી !
Devendra Hajim

ફક્ત એક ઇમારત
જીિોની આરપાર થઈને

જે આ િૈિાંઓએ, આ બુદ્ધદ્ધઓએ ઊભા કિાષ છે
તે ઊંચા અિરોધોને ચીરી નાંખીને
આ વિખિાદનાં િાદળોને વિખેરી નાખીને.
જોકે એક જ ઇમારત ચિિી છે
(પિ) જે રીતે આ એક જ ગોત્રનાં િંશજો
પોતપોતાના એકાકી રસ્તે િળ્િા છે ,

જે રીતે દરે ક ઝૂંપિીની િારતાઓ નાશ પામીને પિ

આ કમનસીબ કિાિીઓને આગળ િધારી નથી શકતી.
એક જ ઇમારત ચિિી છે જોકે
કેમ કરીને

જીિનનાં મોિક ફૂલોનુ ં સૌન્દ્દિષ વનખરશે
િેમ અને લગાિનુ ં સોનેરી સિાર
કેમ કરીને ઊગશે

આ િૈિાંઓ અને મનના દ્વાર પર.
ફકત એક ઇમારત
િા !

સ ૂિાષસ્ત પિેલાં.

O થૌદામ નેત્રજજત વસંિ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

(બી.એસ. રાજકુ મારના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O શરિાથીની ગીતા
સિારે જ્િારે હુ ં ચાલિા જાઉં છું
ફૂટપાથ પર

લીમિા તળે ની છાપરીમાં
એક જુિાન શરિાથી

દરરોજ િાંચતો િોિ છે શ્રીમદ ભગિત ગીતા.
એક હદિસે

મં તેની એ ગીતા ઉઘાિીને જોઈ
- અરે ! આ શુ ં ?

પુસ્તકનાં પાનાં ઉથલિતા જોયુ ં તો
તેમાં ક્યાંિ જીિાત્મા-પરમાત્મા

કે પાપ-પુણ્િ વિર્ે લખાિ ન્દ્િોતુ.ં

ં
કે ન્દ્િોતુ ં સત્િમ્ શીિમ્ સુદરમ્
કશે
જાિો છો, શુ ં િતુ ં તેમાં ?

એક રોજગાર કચેરીનુ ં નંધિી કાિષ
એક બી.પી.એલ .કાિષ

ઈંહદરા આિાસ િોજનામાં બંધાિેલ
મકાન-જમીનનો િક દસ્તાિેજ

મતદાર નંધિી કાિષ

ઉપરાંત લખ્યુ િતુ ં ‘ગોદાન’
એ પુસ્તક

અિધા બળે લા કુટુંબ-ફૉટોગ્રાફમાં િાળીને
ગામમાં છોિી અવ્િો િતો તે
ુ ં ુ ં બાંધેલ.ું
નદીથી િાંકુંચક
ઉપર લખેલ ું એક નામ.

O નાઓરે મ ણબદ્યાસાગર
O અનુ .િોગેશ િૈદ્ય
(તિાન્દ્જમ ણબજોિકુ મારના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O િકાશ
આ ફૂલો કદીિ કરમાિાનાં નથી

જે લાિી છું મંહદરના ગભગ
ષ ૃિમાંથી
અને આ પાંદિાંમાં મ ૂકેલ ું ણચત્તફળ

આ િર્-ષ અશ્રુઓ કદીિ સુકાિાનાં નથી
એ તો છે ઝરિાનુ ં પાિી

જે હુ ં તારા માટે લાિી છું, જે હુ ં તારા માટે લાિી છુ.

O લીલું ફનેક
લગભગ તે એવિલ મહિનો િતો

હુ તને શોધતી રિી

ગિા િર્ષનો
તેનાં લીલાં ફનેક૧ના છે િાને

થાક્યા િગર, િાત્રાની પીિાઓ ભ ૂલી જઈને.

િીિી િીિીને તેના ખોળામાં ભરતી િતી

કેટલાંિ િરસો થઈ ગિાં

આજે આ િાત્રા અટકાવુ ં છું.
ગભષગિૃ વસિાિ

છાતી ઉપર ખંસી લઈને, લૈપાકલૈ
ં ફૂલ
પનેરિાનાં કસુબી

જમીન પર ખરે લાં અિં-તિં.

ક્યાંિ કોઈ દૂ રના િદે શોમાં તને શોધતી નથી િિે.

આજે

જ્િારે હુ ં તને ભાળું છું

સિારમાં જાગીને જોઉં છું તો

તુ ં અિં જ છે , મારી આંખો સામે, મારા હૃદિ સમક્ષ.
મારા હૃદિમાં ઘંટારિ થાિ છે સિસા.
મારું શરીર દીિો બની જાિ છે
મારું ણચત્ત હદિેલ
જજહ્વા હદિેટ બનીને િજળી ઊઠે છે

ધીમેથી વિલાઈ જાિ છે બધાં જ વિલાપો, પોકારો
અિંકારની સાંકળ ખ ૂલિા લાગે છે .

ઈર્ાષનાં વ ૃક્ષો ધરાશાિી થઈ ગિાં છે
બધુ ં જ હૃદિથી દૂ ર ચાલ્યુ ં ગયુ ં છે .

દહરિાની િચ્ચે એક દીિાદાંિી બની ગઈ છું હુ ં
ં કથી
ખંચાઈ આિી છું ચુબ

કાટ ન લાગે તેવ ુ લોખંિ છું હ.ુ ં

O ક્ષેવત્રમિમ સુબદાની
O અનુ .િોગેશ િૈદ્ય
( કે. કુ લધ્િજાના અંગ્રેજી અનુિાદ પરથી )
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આ પિષતોમાં, આ ખુલાિમાં
આ િાંગરનાં ખેતરોમાં, આ ઘાંવસિાં બીિોમાં
જ્િારે પનેરિાનાં વ ૃક્ષો

ં ફૂલોથી લચી પિયાં છે
કસુબી

લૈપાકલૈ, રસ્તાની કોરે ઊભી છે

િધી ગિેલી કાંટાંળી િાળખીઓ

તેના લીલા ફનેકનો છે િો ખેચી રિી છે .
ત્િારે તે અધીરાઈથી પ ૂછે રિી છે
કોિ િતા તેઓ ?

જે ભં પર પિી ગિા
તેમના વિર્ે કિે.

શુ ં દે શભક્ત િતા તેઓ ?
કે િતા ત્રાસિાદીઓ ?

O નાઓરે મ ણબદ્યાસાગર
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(તિાન્દ્જમ બીજોિકુ મારના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
૧ -મણિપુરી સ્ત્રીઓના પિેરિેશનો અિધો ભાગ
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O લીલી વ ૃક્ષટોચો અને આકાશ
એક હદિસ એકાએક

O રાજકારિની લિેજતનો
િી. આઈ. પી. સ ૂપ

આકાશ નીચે આવ્યુ ં

અસ્ગ્નની ઉપર એક મોટો િાંિો મ ૂકો

અિકી ગયુ ં દાદીમાની ‘એકદા’િાળી િાતાષને.

એમાં સમાઈ શકે એટલા ‘માિસો’નો ખીમો કરો.

અને િધુ ને િધુ ઝૂકીને

જ્િારે આકાશ નીચે ઝૂક્યુ ં
ત્િારે ઘિાંિે િિનાં ઝાિો
અને ઘિાંિે આમ્રવ ૃક્ષો

તેમની લીલી ગીચ ટોચ િિે ભેદીને

અને પાિી ગરમ કરો.
ઉમ્મર અને ણલંગ ?
િિષ અને પંથ ?

જાવત અને રં ગ ?

કોઈ િવતબંધ નિં.

આકાશની ઉપર રિી ગિાં.

પાિી જ્િારે નિશેકું થાિ

જે પંખીઓએ વ ૃક્ષટોચે માળા બનાવ્િા િતા

િાંિાને િધારે ગરમી આપો

અને ત્િાં આનંદક્રીિા કરી િતી,

જે પંખીઓએ દૂ રથી આિીને િાળીઓ પર આશ્રિ લીધો િતો,
જે પિનલિરી ટોચ આગળ િાિા કરતી િતી,

ત્િારે ‘માિસો’નો બારીક ખીમો એમાં રે િી દો.
વમશ્રિ ઊકળિા લાગે ત્િાં સુધી,

અને ‘પોલીસ’ના કિછાથી સતત િલાિતા રિો.

એ બધાં વ્િવથત થઈ ઊઠયાં.

વમશ્રિ જેવુ ં પ ૂરતુ ં ગરમ થશે

તેમને સૌને ણચંતા થિા લાગી,

િાતનાની ચીસના વસસકારા સાથે.

િિે જ્િારે વ ૃક્ષની ટોચો આકાશને ભેદી ગઈ છે
ત્િારે તેઓ વ ૃક્ષની ટોચ કોને કિે ?

અને કેમ કરીને પિંચે ટોચ લગી ?
O રાજકુમાર ભ ૂબનસના વસંિ

O અનુ. વિરાફ કાપહિિા Read This in English Click Here

કે એમાંથી િરાળ નીકળશે

જેટલું તમે િધારે િલાિશો

તેટલો અિાજ મોટો થતો જશે.

તમારા કાનમાં રૂના પ ૂમિાં ઘાલી દો
કે ચીસ જરા દબાઈ જાિ.

વમશ્રિને એમ જ થોિો િખત સીઝિો,
એ જોઈએ તેટલું ઘટ્ટ થાિ ત્િાં સુધી.

પછી િાંિાને અસ્ગ્ન ઉપરથી ઉતારતાં પિેલાં

એમાં એક ચપટી ‘પોણલહટવશઅન’ પાઉિર નાખો.
િિે સ ૂપ પીરસિા માટે તૈિાર થઈ ગિો છે .
િધારે મસાલેદાર સ ૂપના ચાિકો માટે

ઉપર ‘રાજકારિ અને ધમષ’નુ ં ચ ૂિષ ભભરાિો.
ને ગરમાગરમ એ સ ૂપને ‘પૈસા’ના િાટકામાં
િી. આઈ. પી.ઓને,

િગર ઈમાનના િમાદીઓને,

ઉષ્માભરે લા સ્સ્મત સાથે પીરસો.
O તિેન્દ્જમ ણબજોિકુમાર વસંિ
O અનુ. વિરફ કાપહિિા

(કવિના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
Read This in English Click Here
Kosygin Leishangthem

O ગાંધી અને રોબોટ

O આહિકા

ઘિા સમિ પિેલાં
નિેરુ રવશિાથી એક રોબોટ લાવ્િા િતા

સુક્કીભઠ્ઠ વતરાિો.

એક કલાકમાં ચરખા પર સ ૂતરની દસ આંટી કાંતી શકે એિો

ં ૂ ગિા
જેમાં ઘિાના પગ ખપી

જે એક વમવનટમાં િજાર િાર ‘િરે રામ’ બોલતો િતો.

શેકાઈ ગિેલી ધરતી પરની વિશળ વતરાિો

એિો ગાંધી સરદારે ણબિલા પાસેથી ઉછીનો લીધો િતો.

જેમાં ઘિાના પગ ભાંગી ગિા.

વિક્રમ સારાભાઈએ િજાસત્તાક હદને જાિેર કયું કે
હુ ં ટ્રોમ્બેમાં વિજ્ઞાનનુ ં િાત્રાધામ સજીશ.

હદલ્િીના લાલ હકલ્લાનાં ભ ૂખ્િાં અને તરસ્િાં ગધેિાં ભકં ૂ ે છે .
એમના માણલકો એમને ‘િહરજન’ની જૂની િતોના ટુકિા કરી
તેમને ખિિાિે છે .

આજે સાધુઓ જાિેરાત કરે છે :
નિા બુદ્ધ માટે

પોખરિમાં અમે પૅગોિા બંધાિીશુ.ં
ગિષથી હુ ં ચીખી ઊઠું છું:
શાબાશ ભારત શાબાશ.
O થાઙજમ ઈબોવપશક
O અનુ. મનીર્ા દિે

(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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પતંગ ઉિાિતાં ઉિાિતાં

અમારા તરફ દોિતાં બાળકો
વતરાિોમાં પિી ગિાં.

તેમની ચીસો સાંભળી

ગેલમાં આિીને ગીધિાં ચોગમ ઊિિા લાગ્િાં.
ઊગીને ઊભી થતી છોકરીઓ

પોતાનાં પિેરેલ કપિાંને ફાિતી રિે
અને સ્િાદપ ૂિષક ખાિ તેને.
માથે ઊિતાં 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.
તમનાં પોતાના કાનને ઉખેિી કાિી
તેને સતત ચાિતા

અને રસ ચ ૂસતા યુિાનો

આ વતરાિો ફરતે ટોળે િળીને ઊભા છે .
અસંખ્િ તકલાદી જીભિીઓ

ફાટી જઈને ક્યાંિ ફંકાઈ ગઈ છે

આ આહિકાના વિશાળ ભ ૂખંિ પર.

આ વતરાિો તો મિદાંઓથી પુરાશે.
O શરતચંદ વથિામ

O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

( રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O તમારી લીલી કુમળી િાળીઓ
કિેિાિ છે કે

તારા કોમળ ચિેરામાંથી દે ખીતી વનદોર્તા ઝરે છે
એક સૌમ્િ સ્સ્મત તારાં બે ‘કમળ નિનો’માં

સ્સ્મત, િૌિનના ઉમળકાથી ભયું ભયુ.ં
મં પિ સાંભળ્યુ ં છે જે કવિઓએ તારા માટે લખ્યુ ં છે .
ે ી
મં પિ િારમિાર જોઈ છે ણચતારાઓએ આળે ખલ
તારી મોિક છબી.

પિ તારા સૌમ્િ સ્સ્મત પાછળ ઘિી કિાિીઓ છે
તારા ચિેરા પરથી
ઉગ્ર સંઘર્ષ અને દુશ્મનાિટની છપ ઊપસે છે

વિિેતનામના યુદ્ધ, નાઝીઓની ગૅસ ચેમ્બરો,
જણલિાિાલા બાગ,

એક પછી એકમાં, અંત િગર

સામનો કિો છે ગોળીબારનો,
બ ૂટનો, બૅિોનેટનો

અને ધારિંતાં િવથિારોએ િાતાષઓ કોતરી છે .
ભલે તારંુ પોચુ ં અને કોમળ શરીર

ઊભો રિેજે થાક્યા િગર, સુખની અનુભ ૂવત કિાષ િગર
તારો માિાળુ િાથ
િળિેથી િલાિતો

િોઠોમાં િળિે દબાિેલી વિખ ૂટા પિિાની િાત લઈને.
વમત્ર, હુ ં તારા જીિનને જોઈ શકતી નથી
કે નથી સાંભળી શકતી તારી કિાિી
માટે હુ ં એક કવિતા લખું છું

જે તારા ઉઘાિા શરીરને િાંકિા
પિેરિ બની શકે

અને મારા હૃદિના ઘાિમાં રૂઝ લાિે.

O મોઈરાઙથેમ બોરકન્દ્િા દેિી
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(તિેન્દ્જમ ણબજોિકુ માર વસંિ ના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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િિોગશાળાઓ માટેની નમ ૂના-જિસ બનીને રિી ગયુ ં િોિ
છતાં

તુ ં ફરીને ઊગી નીકળે છે

કોમળ અને તરોતાજા, નિપલ્લવિત
ફૂલોથી લચોલચ

મીઠાં રસભિાં ફળોથી સ્િક્પ્નલ
એક વ ૃક્ષમાં પહરિવતિત થઈને.
પિ તારી લીલી કુમળી િાળીઓને
કાળના કદાિર િાથોએ

ફરીથી લાલચુ થઈને એક-એક કરીને પકિમાં લીધી છે .
હિરોવશમા, નાગાસાકીએ

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

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

Devendra Hijam

O િરસાદ િરસી રહ્યો છે
ભારે િરસાદ િરસી રહ્યો િતો
ધોધમાર િરસતો િરસાદ સિત્ર
ષ , વનરં તર.
શેલોઈ પિત
ષ
ંૂ
ણબિામિા અને અસ્પષ્ટ પિછાિા જેિો ધધળા
ચિેરે
તેની આંખોને સખત બીિીને
િર્ાષના અણિિાળા ઝાપટાંને ખમતો ઉભો િતો
લાંગોઈ પિત
ષ પિ મૌન ઉભો.
િરસાદ તેમના ચિેરાને ગારાથી રગદોળી રહ્યો િતો.
મં તેમને પ ૂછયું :
આમ તે ક્યાં સુધી સિન કરશો ?
રાિ પાિી નથી શકતા ?
બ ૂમ પાિોને મોટેથી :
‘રોકાઈ જા, િરસાદ, રોકાઈ જા!’
તેમિે કશો જિાબ ન આપ્િો
ં ૂ ા રહ્યા બન્ને.
મગ
પિ મારા પર આફત ઊતરી આિી.
જેઓ મારા રક્ષક િોિાના બિગાં ફૂકતા િતા
મારું ગળું 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 સાંભળ્િો નિં
કોઈએ ધ્િાન સુધ્ધાં આપ્યુ ં નિં
બન્ને- શેલોઈ પિત
ષ અને લાંગોઈ પિત
ષ
ઊભા રહ્યા મૌન ને અવિચણલત
િરસતા િરસાદમાં આંખો બીિીને
િરસાદ સતત િરસી રહ્યો છે
ધોધમાર ચારે કોર
ગારાથી રગદોળતો સતત
O જોધચન્દ્ર સનસમ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

(કવિના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O વિઘટન
એક સળંગ િાહ્યો માિસ
િગર કહ્યે

ભાંગિા લાગ્િો તેની પત્નીને
એક પછી એક અંગ
પિેલાં િાથ

પછી પગ અને આગળ.

વિિશતા કશુ ં બોલી નિં
ધીમા શ્વાસ લેતી

ગરીબિી આંખે જોતી રિી.

માિસે પછી ખાનદાની બતાિી

બઘાં અંગોને ફરી આિાં અિળાં જોિિા લાગ્િો તે
િાબો િાથ જમિા િાથની જગ્િાએ
ને જમિો િાબાની જગ્િાએ
અને આશ્ચિષ!!!

તે એકાએક િચમચિા લાગી
હિિાંગ અથૌબા૧ થઈને

ભાંગિા લાગી એ ઘરને
જે પુરુર્ે તેની ઇચ્છા િમાિે બાંધ્યુ ં િતુ ં
બધી દીિાલો તોિી પાિી

પાખંિ િિે બાંધેલી િતી જે.

બધા જ િવતબંધોને ફાિી નાખ્િા

પછી તે માિસ સામે જઈ ઊભી રિી.
અને

ભિભીત થઈને

તે માિસ ભીખતો રહ્યો-

તુ ં ફક્ત સ્ત્રી થઈને જ રિે.

O સલામ તોમ્બા
O અનુ .િોગેશ િૈદ્ય

(કવિના અંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)
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૧-વપશાચ

O િાત એક રાતની

ગઈકાલની પાછલી રાતે
િૈય ુ ં ચીરી નાંખતી

તીિી ણચણચિારીઓ સંભળાઈ.
દારૂગોળાની િાસિાળા, િાંફતા િાંફતા,
આવ્િા િશે પારધીઓ
જોિાં પિેરીને
પરોહિિે,

કેટલાંિ નાનકિાં િરિાંઓ
જમીન પર પિેલાં મળ્િાં

પાકીને ખરે લાં અંજીરની માફક,

છૂટા છિાિાં, વનશ્ચેષ્ટ, ઊંધા-ચત્તાં,
કપાિેલાં અંગોિાળાં.

સંપાિાં જલ્લાદને તેઓ
િાંક ગિાિી દરે કનો

જલ્લાદે તેમને ગણ્િાં
નરકનો રાજા તો આિી જાિ ગેલમાં
જિારે િધે મરતકનો આંકિો
આનંદમાં િાથ-પગ િલાિે.

જેિે શોધી કાિયા’તાં આ િાિીઓને,

O દાિા

જે પારધીઓએ કિો’તો આ વશકાર,

પંખીઓની એક ટોળી

ધ્િજારોિિના હદિસે.

ઊિી રિી છે મારા હૃદિમાં

નિાજાિા ચંરકોથી સહન
ુ ે

તમસથી શરૂ થતી અને તમસમાં ખતમ
આ િાત છે એક રાતની

ઘટનાસભર, સાક્ષીઓ િગરની,
લખાિેલ રાતનાં પ ૃષ્ઠ પર.

તીિી વસસોટીઓ િગાિતી
ભાતભાતનાં પંછાિાળાં અસંખ્િ પંખીઓ
દાિા ઊપર ચાંચ મારતાં

આખાિે હૃદિમાં ફેલાિેલા
તે સતત કરકોલે દાિાને
એક એક કરીને

(AFSPA-કાળા કાન ૂનનો સંદભષ)

O બુવધચંર િેઇસ્નમ્બા
O અનુ. નીલા કે. પંિયા
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O ગાક્મ્ભની દે િી સોરોક્ખાઈબં
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O સ્ત્રી

O વન:શસ્ત્ર

તારી આંખો, એક સિાલ,
તારી મુસ્કાન, એક પિેલી,
તારી લટકિચાલ, એક ઇશારો,
લે, જ્િાં ગમે ત્િાં દોરી જા મને.
પિ પરિાનો આપ મને િસિાનો
તારા હૃદિના ગભાષગારમાં.
કસીને જકિ મને તારા િક્ષ:સ્થલમાં;
ુ ક્ષિ માટે પિ મને પરમ આનંદની ઝાંખી કરાિ,
એક ભંગર
કે મારી સ્મ ૃવત જીિનભર િરીભરી રિે.

મા,
જ્િારે હુ ં તારા ગભમ
ષ ાંથી બિાર આવ્િો
ત્િારે મને કોઈ તલિાર ભેટમાં મળી
ન્દ્િોતી
ન કોઈ બંદૂક મળી િતી
કે ન તો કોઈ બોમ્બ.
મને તો તં જીિનથી સંપન્ન કિો િતો
તો શુ ં િિે તારી સામે િાંધો ઉઠાિિા
તને કબરમાંથી બિાર કાિીને
દોર્ી ઠેરિિી તને ?

મને છોિી દઈશ નિં, તારી કૃપા િરસાિ
મને અંદર લઈ લે,
ં ૂ નો અનુભિ કરાિ.
હફ
આણલંગન દે મને
સંસારચક્ર થમી જાિ ત્િાં સુધી
અને સમિ કચ ૂિ કરતો વિરમી જાિ ત્િાં સુધી.

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

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 પુનજીવિત.

મા,
તં શા માટે મને તારું અમ ૃત પાયુ ં બાળપિમાં
મને લોિી પાઈને કેમ ન ઊછે િો
જીિતુ ં લોિી

િિાને બાળકોના િાસ્િથી ભરી દે
કે દુવનિા વનવિિઘ્ન ચાલ્િા કરે —
એ કતવ્ષ િથી તો આપિે બદ્ધ છીએ.
આપિે બીજુ ં કંઈ નથી
પિ જીિનની વનરિવધ સાંકળમાં માત્ર નાના મિકા જ.
ફક્ત તારામાં જ સામથ્િષ છે
નિા જીિનને અિં લાિિાનુ ં
અને સાંકળને અખંિ રાખિાનુ.ં
મને ઉપિોગી બનાિ;
તારા બાહમ
ુ ાં િસાિ;
પ ૃવથિીલોકને પરચો બતાિ
તારી રિસ્િમિી શસ્ક્તનો !

આજે તો લોિી લોિીનુ ં તરસ્યુ ં છે
માંસને ખાઈ રહ્યું છે માંસ
ભિાિિ ઓળા !
સહુ િેતની છાિા બની ગિા છે
હુ ં િજારો દુઆ માટે તલસ્િો છું
િે લાલ આંખો
િે દૈ ત્િના હૃદિ
મં શસ્ક્ત માગી છે
અનેક જીિોને કચિતા ભારે ખમ કદમોને ખદે િિા
ઓ યુદ્ધ !
યુદ્ધની જ્િાળા
યુદ્ધભિાષ ગૌરિ
િિે હુ ં વન:શસ્ત્ર છું
હુ ં કોઈ વપશાચી પિછાિો નથી.

O તિેન્દ્જમ ણબજોિકુમાર વસંિ

O થૌદામ નેત્રજજત વસંિ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

(કવિના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )

(િો. લૈમાપોક્પમ દામોદરના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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O અનુ. વિરાફ કાપહિિા

O શબ્દોની પેલે પાર
ભાર્ા તો બસની હટહકટ છે

ગંતવ્િ સુધી પિંચિા પ ૂરતી

ત્િાં પિોચતાંિંત તે રદ્દી કાગળ
ણખસ્સામાં િજન િધારતી.
પુલ છે તે

દૂ રના હૃદિોને બન્ને હકનારીઓથી જોિતો,
પાર થિાનુ ં સાધન,
મનુષ્િ માટે મનુષ્િે બનાિેલો.
પિ વિટંબિા એ છે કેજોિાઈ રિેિાના નામ પર

માિસ પશુ જેમ જોતરાિો છે િત્િાઓમાં
જૂની કટાઈ ગિેલી તલિારો શોધીને

જિ લોકોનાં સ્મશાનોમાં કપાઈ રહ્યાં છે , મરાઈ રહ્યાં છે
એકબીજાનાં ગળાં, માથાં અને કુમળાં િૈિાં.
વિશ્વ-ઈવતિાસમાંથી ફાિીને ફંકી દીધેલા
જીિષ પત્તાંઓને ઉપાિીને લખાઈ રિી છે
લાલ લોિીથી લોિીની કથા
િેરની, વિજિ લાલસાની

ફકત અલગ અલગ છે હટહકટનો રં ગ માટે
ફકત અલગ અલગ છે પુલનો આકાર માટે.
ચાલો આજે ફંકી દઈએ બધી જ ભાર્ાઓને
અને ચાલી નીકળીએ શબ્દોની પેલે પાર.
ચ ૂપ રિીએ, એકદમ ચ ૂપ રિીએ,
ચ ૂપકીદીમાં છુપાિેલ અગાધ શબ્દો સાથે
િળીએ-મળીએ, િેમથી ગળે િળગીએ
હૃદિનાં કુમળા ફલક પર.
નિંતર બાળી નાખશે આ ભસ્માસુર

જોતા રિેતા અને ઠારી ન શકાતા આ દાિાનળમાં
રાખ થઈ જશે બધાં

કેમકે- િેરનો કોઈ અંત નથી િોતો
િોિ છે ફકત મટી જિાનુ ં
વિજિ નથી ક્યાંિ
પરાજિ જ પરાજિ છે .

O બારી
જ્િારે આ બારી ખોલિામાં આિે છે
ત્િારે શ્િામલ ક્યારામાં

રાતાં ફૂલો પુરબિાર ખીલતાં દે ખાિ છે .
બરાબર અત્િારે

‘સમિ’ બારી તરફ

ગોળી િરસાિિા લાગ્િો છે ,

લોિી ચોપિેલ િોઠને િાથ િિે ધીરે થી લ ૂછી કાિતાં
લોકો િાટ જોઈ રહ્યાં છે

‘સમજિના સ ૂરજ’ને ઊગિાની.
અત્િારે

શ્િામલ ક્યારામાં

રાતાં ફૂલો પુરબિાર ખીલી રહ્યાં છે .
બારીના કાચની તકતીઓ

ગોળીઓ િરસિાથી ભાંગીને ભુક્કો થઈ ગઈ છે .
આજે

આ ત ૂટેલી બારીમાંથી

દૂ ર એક નાનુ ં િન દે ખાઈ રહ્યું છે ,

એમાં ઓણચંતી એક ભિંકર આગ ભભ ૂકી ઊઠી છે .

O એસ. લનચેનબા મીતૈ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

O રઘુ લૈશાઙથેમ
O અનુ. વિરાફ કાપહિિા

(વસદ્ધનાથા િસાદનાં હિંદી અનુિાદ પરથી)

(રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)
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O ભગ્ન નીિ
એક િાદળઘેરી સિારે

ભારે તોફાનમાં જોશથી ફંકાઈ ગિેલો
એક ત ૂટેલો માળો

કોિ જાિે ક્યાંથી ઉચ્છે દાઈને
િિામાં ધીરે ધીરે ચકરાતો

નીચે મારા પગ આગળ આિીને પિયો,
અને એિે િશ્નસ ૂચક આંખો ખોલી —

‘મારા પોપચા ઉપરની ભીનાશ

Devendra Hijam

તે સિારનુ ં ઝાકળ છે

કે આંસુ?’

હુ ં શુ ં જિાબ આપુ ં !

ં
તે પીળું જગલ.

હુ ં આસપાસ જોઈ રહ્યો િતો તેટલામાં
એક બીજો ઉચ્છે હદત માળો,

અજાિી હદશામાંથી િિામાં તરતો તરતો
નીચે આવ્િો અને િાથ િસારી

નાના માળાને િક્ષમાં ઊંચકી લેતો બોલ્િો,
‘શા માટે આંચકી લીધુ ં મારા ખોળામાંથી?
પાછું સંપી દે મારંુ િિાલું બાળક મને.’

તેટલામાં તો પિનના એક જોરદાર સપાટાએ
બન્નેને દૂ ર સુધી જુદી જુદી હદશામાં
ફંગોળી દીધા.

છૂટા પિીને પિનમાં િિી જતા

બન્ને માળા એકબીજાને જોતા રહ્યા,

ચિેરા ઉપર આશ્ચિષની મોટી મિોર લઈને,
બન્ને એકબીજાથી ખ ૂબ આઘા,
દૂ ર દૂ ર ફંકાઈ ગિેલા,

ચકરાતા, ઝોલા ખાતા, ગોળ ગોળ ફરતા.

કતારબંધ ઉગેલાં વ્રુક્ષો

સુકાં પિોથી શિગારે લાં.

પિો તારા પર ખરીને િગલો થઈ ગિાં

જાિે િરસાદ િરસ્િો િોિ !
તારંુ આખું શરીર પીળાં પિોથી િંકાઈ ગયુ ં
પછી તુ ં પોિી ગઈ
તારંુ શરીર માટીમાં ભળી ગયુ ં
જીિિાં ખાઈ ગિાં બધુ.ં

કોઈ આિે નિં, કોઈ જાિ નિં
સાિ એકાકી તુ ં બધો િખત

પિ એક અજાણ્યુ ં ગીત સંભળાિ

ઉત્તરમાંથી, દણક્ષિમાંથી- બધા ખ ૂિેથી
આ કોનો અિાજ છે ?

તારા આત્મા વસિાિ કોિ િોિ બીજુ ં ?
ં
આ તારંુ જગલ
છે સદાિનુ ં
તુ ં જ સંતાકૂકિી રમતી રિી છે એકલી.

અધ્ધર ખાલીપાને તાકતો

તં એકલીએ ગાિેલાં ગીતો

જાતને પ ૂછી બેઠો

‘મારા પોપચાં ઉપરની ભીનાશ

તે સિારનુ ં ઝાંકળ છે

કે આંસુ?’
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સુક્કા પાંદિાં પરથી ચાલીને

તારા આતમનુ ં ફણળયુ ં આ

એકલો રિી ગિેલો હુ ં

O અનુ.: વિરાફ કાપહિિા

ં
તુ ં જે જગલમાં
થી પસાર થઈ
તને આંતરી તારા કેશે અને તારી સાિીના છે િાથી.

િધુ મોટો,

O રાજકુમાર ભ ૂબનસના વસંિ

ં
O એકાકી જગલ

આ વ ૃક્ષોએ જોિાં- સાંભળ્િાં છે
અને તેઓ તને કિે છે - દોસ્ત.
O કે. કુલધ્િજા

O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(કવિના અંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)
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O પત્ર

પિ-

િવત,

વનદોર્ોની િત્િાઓની સામે,

અશોક પાઠક

બલાત્કાર સામે,

કે પગાર ન મળિાથી

જનકપુરી રોિ, નિી હદલ્િી.

ઘિાં સંગઠનોએ એલાનો આપ્િા છે તે

વિિ દોસ્ત,

તને આ પત્ર થોિો મોિો મળશે.

મને માફ કરી દઈશ

િિતાલો, રસ્તા રોકો આંદોલનો, બંધને લીધે

તારા પત્રનો સમિસર જિાબ નથી આપી શકાિો.

દોસ્ત !

મારા શિેરમાં

થોિાક જ હદિસોનાં િરસાદે

તારો જિાબ તરત જ પોસ્ટ કરી દે જે.
નિંતર મારંુ આ સરનામુ ં જ અસ્સ્તત્િમાં નિં રહ્યું િોિ.

ખેદાનમેદાન કરી નાખ્િો હ્તો.

જ્િાં વનિાહરકાઓ િજળે છે રાતનાં આકાશમાં

ણબસમાર નદીના કાંઠાને

માિસો ને પશુઓ મરી ગિાં
ઊભા પાક નાશ પામ્િા.
તં જે પત્ર મને મોકલ્િો

મુખ્િ પોસ્ટ ઑહફસના લેટર બોક્સમાં પિયો રહ્યો
પોસ્ટ ઑહફસમાં પ ૂર ઓસરે તેની રાિ જોતો.
અંતે ઘિા હદિસે લેટર બોક્સ ખ ૂલ્યુ ં
અને મને તારો પત્ર મળ્િો.

તને નિી ખ ૂલેલી સોફ્ટિેર કંપનીમાં
નોકરી મળી ગઈ છે

તને જેિો આ પત્ર મળે

આ ધરતી પર

ગોળીબાર અને બોમ્બબ્લાસ્ટની િીજળી ઝબકીને
િંમેશાં ઉજાળે છે

હદિસ અને રાતને.
ણલ. તારો એક વમત્ર
ઇમ્ફાલ, મણિપુર

O ઈમોજજત વનઙોમ્બા
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( બી.એસ. રાજકુ મારનાં અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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એ જાિીને મને ઘિો આનંદ થિો.

પિ મં તો ત્િાં આિીને નોકરી કરિાની
આશા જ છોિી દીધી છે .
જો દોસ્ત !

પાંચ િર્ષ પછી હુ ં જ્િારે પાછો ફિો’તો
મારી શેરીઓ એિી જ ણબસમાર િાલતમાં મળે લી મને.
રસ્તાઓ પર બોમ્બ ફાટિાથી ફરફોલા પિી આવ્િા છે .
માટી ને પથ્થર ચોતરફ ઊિી રહ્યાં છે .

રોિ-કાંઠાંનાં મકાનો પર ઊપસ્િાં છે માનિ રક્તનાં ધાબાં
અને વિસ્ફોટની કરચ.
િીજકાપ િાળી રાતે

મીિબત્તીના લબ ૂક-ઝબ ૂક િકાશમાં
આખી રાત જાગીને

તારા પત્રનો જિાબ લખી રહ્યો છું

Bimal Thongam

O સુકાતા અશ્રુઓ

તે પોતાના આંસુ લ ૂછતી

માએ બાથમાં લઈને મને કહ્યુ:ં

મારા લાલ, િિે તુ ં બાળક મટીજા
મારો પોતાનો દુશ્મન થઈ જા

વ્િાલા દીકરા,

તારે િિે બાળક બની જવુ ં જોઈએ.
િમિાં જ તુ ં નાનુ ં બાળક બની જા.

મં તરત જ આજ્ઞાનુ ં પાલન કયું
અંતે તો એ મારી માની આજ્ઞા િતી
હુ ં તેની છાતીને િળગેલો રહ્યો.

મા આિી અને મને કિેિા લાગી

મારો કટ્ટર દુશ્મન.

O થૌદામ નેત્રજજત વસંિ
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(ણબિચંદના અંગ્રેજી અનુિાદ પરથી(
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રાતે

વસપાિીઓનુ ં ટોળું ધસી આવ્યુ ં
દરિાજો તોિી પાિયો

O બંદૂક અને જજંદગી

બૅિોનેટ અને બ ૂટથી હુ ં કચરાિો

દરરોજ અચ ૂકપિે

માએ તેના નાના બાળુિા માટે વિલાપ કિો.

સાફ કરે લા અગ્ન્દ્િસ્ત્ર લાદીને ફરજ પર ચિે
ગોળીઓથી ભરે લી બંદૂકો

મને મારી માની છાતીએથી િેગળો કરી નાખ્િો
મારી માના િાથમાં રક્ષાિેલો િતો માટે.
અને મને તેમિે ભાગેડુ અપરાધી જાિેર કરી દીધો

સરકારી વસપાિીઓ

મા લોિીનાં આંસુએ રિી.

લાલ આંખ સાથે

હદિસે

િવથિારોને સખત િાથે પકિીને

માએ રિમસ અિાજે પ ૂછયું

તેમના સ્થળે થી બિાર નીકળી ચોમેર ફેલાઈ જાિ

ગુસ્સામાં

ફરશ પર મને ચત્તોપાટ સ ૂતેલો જોઈ

તેમના ખભે લટકાિે અને

વ્િાલા દીકરા

અિંની શેરીઓમાં, રસ્તાઓમાં.

કોના વશિળને લ ૂટયું તં ?

ગામિાંઓમાં અને શેરીઓમાં

કોને િણ્િો તં, મારા લાલ ?

હુ ં િસતો રહ્યો.

સુરંગો ધરબાિેલી છે
બંદૂકધારીઓ ફરી રહ્યા છે
બંદૂકને બંદૂકની બીક લાગે

ભિકાઓ િચાળે

ધાિીફૂટ ગોળીઓ છોિે તેની સામે

કઈ કઈ ચોરીઓ કરી તં ?

લોિી િચાળે

માટે જ્િારે તેઓ બંદૂકને ભાળે

મારી માની ઇચ્છાને િશ થઈને.

ધિધિાટી બોલાિતી.

િિે

તે તો ફક્ત માિસનાં િૈિાઓનો ભુક્કો કરે છે .

મારા પર ફૂલની પાંખિીઓ થઈને ગોળીઓ િરસે છે .
મારું લોિીઝાિ શરીર

ગોળીઓને ગોળીઓ વિંધતી નથી

અસંખ્િ માિસો કશીિ નંધ િગર
અનંત આકાશમાં ઊિી જાિ છે

કિસ્તાનમાં ફૂલોની પથારી પર સ ૂતો છું

દોરી િગરના પતંગની જેમ.

આજે

O ઈમોજજત વનઙોમ્બા
O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

ઘોર અંધારામાં મશાલ લઈને.

જે સુકાઈ જ ગિાં છે

( બી.એસ. રાજકુ મારનાં અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
Read This in English Click Here

O પત્ર
િરખુિાં સાગવ ૃક્ષો

િોકાં છુપાિતાં, ઊંચકતાં
લીલી ટેકરીઓમાં ઊભા.

પોતાના િાથમાં પત્રને મજબ ૂતીથી પકિી
બાળકો

ઘેરાં સાગવ ૃક્ષો િચ્ચેથી દોિી રહ્યાં છે

તેમિે ઘિા લાંબા િખતથી કશુ ં ખાધુ ં નથી
ભ ૂખથી અધમ ૂઆ, કુપોવર્ત છે તેઓ
કેટલાિ લાંબા િખતથી દોિી રહ્યાં છે
િાંફ ચિી છે તેમને.

પિ તેમના િાથ િજુ ઊંચા જ છે

તેમની આંખોમાં તેમની મા તરિરે છે .

પગમાં જોિા નિં

સાગવ ૃક્ષો: જેમિે પત્રો િાંચ્િા છે

એ કાગળની કાપલીમાં

છોકરાં, જેમના પગની આંટી િાળી ગઈ છે .

અને શરીર પર કપિાંિ નામપ ૂરતાં.
પેસ્ન્દ્સલના ઠૂંઠા િિે ભાર દઈ દઈને
ખીચોખીચ ભરીને લખ્યુ ં છે
મા મા મા

‘મા’ એિા સ ૂરના ઘિા શબ્દો.
ખભેખભા મેળિી ઊગી આિેલાં સાગવ ૃક્ષો,
પાછળ દોિતાં,

છોકરાંઓનાં િાથમાંથી પત્રો ઝૂંટિી લેતાં,

તે અનુકંપાપ ૂિષક નાના છોકરા તરફ જોઈ રહ્યાં છે .
“મા” શબ્દ ઉચ્ચારતાં ઉચ્ચારતાં

અને જેમિે અજાણ્િા સરનામાિાળા પત્રોને
મજબ ૂતીથી પકિી રાખ્િા છે .
O શરતચંદ વથિામ

O અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( રૉબીન એસ. ન્દ્ગાઙગમના અંગ્રેજી અનુિાદના આધારે )
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પત્રોને ખોલતાં, રમે.

રગ્બીની રમતની જેમ !
છોકરાં વિલાપ કરે છે

છોકરાં અકળાઈ ઊઠે છે
છોકરાં આંસુિાં પાિે છે

તેમની માના પત્રો માટે

જેને તેમિે ઠેકાિે પિંચાિિા છે
તે પત્રોમાંના સંદેશા માટે

જેમને તેમિે કોઈને િંચાિિા છે
પેટમાં દુ:ખી જાિ એટલું દોિીને

તેઓ આ ટેકરીની પગદં િીઓ પર ઘિે દૂ ર આવ્િા છે .
ભ ૂખ્િા-તરસ્િા,

થાકીને લોથપોથ િળી ગિેલા
આ પગદં િીઓ પર

પિ પેલા અજાણ્િા સરનામાિાળા પત્રો
જરાિ પીળા પિયા નથી

કે નથી પિી ગિા તે છોકરાંના િાથમાંથી ક્યાંિ.
Devendra Hijam

O આ અંકના ફોટો-કલાકાર
આ મણિપુરી કવિતા વિશેર્ાંક માટે ચાર યુિા મણિપુરી ફોટોગ્રાફરોના કામને પસંદ કરાિાં છે . બીમલ થોઙમ , દે િેન્દ્ર હિજામ,
દીપક અિેક્પમ તથા કોસાઈજજન લૈશાઙથેમ આ ચારે િ ફોટોગ્રાફરો ફોટોગ્રાફીમાં નંધપાત્ર કામ કરતી મણિપુરની સંસ્થા
મણિપુર ફોટોગ્રાફી ક્લબ (https://www.facebook.com/ManipurPhotographyClub) સાથે જોિાિેલા છે .

કલા દ્વારા સ્િની શોધ કરી રિેલા આ યુિા મણિપુરી ફોટોગ્રાફર વ્િિસાિે બૅન્દ્કર છે , તેમનુ ં કામ
ઘિી આશાઓ જગાિી જાિ છે . તેમના ફેઈસબુક પેઇજ https://www.facebook.com/bimal.thong/photos
પર અને ઘિી ફોટોગ્રાફી સાઈટ પર તેમનુ ં કામ ઉપલબ્ધ છે . તેઓ ઈમ્ફાલમાં િસે છે .
બીમલ થોઙમ
(Bimal Thongam)
ઈમ્ફાલના સરકારી વિભાગમાં નોકરી કરતા આ યુિા મીતભાર્ી ફોટોગ્રાફર મણિપુર ફોટોગ્રાફી
ક્લબના સહક્રિ સભ્િ છે . વનષ્ઠા અને ગંભીરતાથી કામ કરતા આ આશાસ્પદ કલાકારનુ કામ
https://www.flickr.com/photos/devendra_hijam/ અનેhttp://www.panoramio.com/user/5318574 પર

દે િેન્દ્ર હિજામ

( Devendra Hijam )

ઉપલબ્ધ છે . તેમને ઘિા પુરસ્કારો પિ િાપ્ત થિા છે . ઘિાં િવતન્ષ્ઠત સામવિકોનાં મુખપ ૃષ્ઠો
પર તમનુ ં કામ સ્થાન પામ્યુ ં છે .

િાલ દુબઈમાં લોન ટેવનસના િવશક્ષક તરીકે કામ કરતા આ યુિા મણિપુરી ફોટોગ્રાફર ઉત્સાિ
પ ૂિષક ફોટોગ્રાફી કરી રહ્યા છે . સાદાઈ અને ખુશવમજાજીમાં માનતા આ ફોટોગ્રાફરનુ ં કામ અનેક
સંસ્થાઓ દ્વારા પંખાયુ ં છે .
દીપક અિેક્પમ
( Deepak Ayekpam)

તેમનુ ં કામ તેમના ફેઈસબુક પેઇજ https://www.facebook.com/ayekpam.deepak/photos પર તેમ જ
અનેક ફોટોગ્રાફી સાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે .

અથષક્િેક એન્દ્જીવનિહરંગમાં માસ્ટર હિગ્રી ધરાિતા આ યુિા ફોટોગ્રાફર મણિપુરના િવસદ્ધ કવિ
ુ છે . મણિપુર ફોટોગ્રાફી ક્લબના સ્તંભ પિ છે . તેમનુ ં કામ ફેઈસબુક
રઘુ લૈશાઙથેમના સુપત્ર
પેઈજ https://www.facebook.com/King.1106/photos તથા http://www.pixoto.com/king.1106 પર
કોસાઈજજન લૈશાઙથેમ
(Kosygin Leishangthem)

ઉપલબ્ધ છે . એક આશાસ્પદ યુિા ફોટોગ્રાફર.

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 વિશેર્ાંકમાં અન્દ્િ વિભાગોને વિરામ અપાિો છે . આગામી અંકથી તે રાબેતા મુજબ આપિી સાથે િશે.
- સંપાદક

આ અંકના કાવ્િોના અનુિાદકો :

મનીર્ા દિે

નીલા કે. પંિયા

સુિાગ દિે

વિરાફ કાપહિિા

િોગેશ િૈદ્ય

O અસ્સ્મતા પિષ : એક કોલાજ

મણિપુરી કવિ હિજામ ઈરાબત
સમાજિાદી

કવિ હિજામ ઈરાબત તેમ્ની ક્રાંવતકારી

ભાર્ા

અને

વિર્િિસ્તુને લીધે આધુવનક મણિપુરી કવિતાના મશાલચી મનાિ છે . હિજામ
ઈરાબતની કવિતા ચાઓબા અને કમાલ દ્વારા લખાિેલી અવત રં ગદશી કવિતા
સાથે છે િો ફાિે છે .

૩૦મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૬માં ઈમ્ફાલમાં જન્દ્મ. વપતા હિજામ ઈબુન્દ્ગોિલ, માતા

ચોન્દ્ગથામ વનન્દ્ગોલ થામ્બાલન્દ્ગમ્બી. બાળપિમાં જ વપત ૃછાિા ગુમાિી

બેઠેલા હિજામ માતા સાથે માસીને ત્િાં ઉછિાષ. િાથવમક વશક્ષિ ઈમ્ફાલમાં
અને માધ્િવમક વશક્ષિ (૯ ધોરિ સુધી) િાંકામાં લીધુ.ં પૈસાની અછતને લીધે
િાકાથી વશક્ષિ છોિી અગરતલા ગિા. ૧૯૧૫માં તેઓ મણિપુર આવ્િા અને

રાજ-પહરિાર સાથે અંગત પહરચિમાં આવ્િા. રાજાના મોટાભાઈની પુત્રી

ખોમદોનસાના સાથે તેમનુ ં લગ્ન થયુ.ં ૧૯૩૪થી તેઓ મણિપુરની રાજનીવતમાં
સહક્રિ રહ્યા.

તેમની રાજકીિ િવ ૃવત્તને લીધે તેમના સાહિત્િને અિગિિામાં આવ્યુ ં છે .

પાછળથી તેમનાં કાવ્િોને પંખાિાં. ‘મીતૈ’ નામક િસ્તણલણખત સામવિક ૧૯૨૨
માં બિાર પાિયુ.ં ૧૯૪૭થી ‘અનૌબા જુગ’ નામક સાપ્તાહિકના સ્થાપક
સંપાદક રહ્યા. ‘મોહિની’ નામક ધારાિાહિક નિલકથા ૧૯૩૧માં ‘િાકાઈરોલ’

નામક માવસકમાં િગટ થઈ. ‘દાલીલ અમાસુન્દ્ગ દરખાસ્ત ઈબા’ ૧૯૩૩માં
છપાયુ.ં તમના જેલિાસ દરમ્િાન લખાિેલાં કાવ્િોનો સંગ્રિ ‘ઈમાગી પ ૂજા’
છે ક ૧૯૮૭માં િગટ થિો અને ખ ૂબ પંખાિો.

૧૯૩૭ અને ૧૯૩૮ દરમ્િાન તેઓ મણિપુર સાહિત્િ પહરર્દના સ્થાપક

િભારી રહ્યા. લોકમાન્દ્િ વતલકની આત્મકથા, ‘જિમતી’ અને ‘ગોમતી’ નામક
નાટયો અને બહકમચંરની નિલકથાના અનુિાદો પિ કિાષ ( આમાંના ઘિા
િજુ છપાિા િગરના છે !)
તેઓ સારા નટ અને રમતિીર પિ િતા. મણિપુરની અનેક સામાજજક,

કલા અને સાહિજત્િક સંસ્થાઓ સાથે જોિાિેલા રહ્યા. રાજકીિ સંઘર્ો દરમ્િાન
જેલિાસ પિ ભોગવ્િો.

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

