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સુંપાદકીિ
િમિપુરી કમિતાના મિશેષાાંકને િળેલા વ્યાપક આિકારે આિુાં જ કાિ અસમિયા કમિતા િાટે પિ કરિાની પ્રેરિા આપી છે.
શરૂઆતિાાં અસમિયા કમિ અનુભિ તુલસી અને એિ. કિાલુદ્દીન અહે િદ પાસે આ મિશેષાાંકની િાત િૂકી. તેિનો
ઉિળકાસભર આિકાર કાિ કરી ગયો. પછી શરૂ થઈ કમિઓ અને કમિતાઓની પસાંદગીની કિાયત જ ે લગભગ અાંત સુધી ચાલી.
િમિપુરી કમિતાના મિષેશાાંક િિતના બધા જ અનુભિને કાિે લગાડ્યા. શ્રી અનુભિ તુલસીએ એક િહત્ત્િનુાં પુસ્તક ‘One
Hundred Years Of Assamese Poetry‘ િોકલાવ્યુાં. અન્દ્ય સાંદભય ગ્રાંથો િેળવ્યા. સાદહત્ય અકાદેિીના િુિપત્ર ‘સિકાલીન
ભારતીય સાદહત્ય’ના જૂ ના અાંકો દદલ્હીથી િાસ િગાવ્યા. અને શરૂ કયુું કમિતાઓના અનુિાદનુાં કાિ. ઉત્સાહિાાં ને ઉત્સાહિાાં પચાસેક કમિતાઓનો
અનુિાદ ક્યારે થઈ ગયો ખ્યાલ જ ન આવ્યો. પછી નક્કી કયુું કે આ િિતે બધા જ અનુિાદો જાતે જ કરિા. અને કયાય.
િારી સાિે આસાિના સાાંસ્કૃ મતક અને સાિામજક પદરિેશને સિજિાનો આ એક અનોિો અને દુલયભ િોકો હતો અને િેં તેને બન્ને હાથે િધાિી
લેિાનો પ્રયાસ કયો છે. હકીકતે આ કાિે િને અાંદરથી સિૃદ્ધ થિાની ઘિી તકો પિ આપી છે. કાિ આગળ િધતુાં ગયુાં તેિ તેિ અનેક અસમિયા
કમિઓની સાથે સાંપકય સ્થપાયો. સદ્ભાગ્યે િમિપુરી કમિતા મિશેષાાંકનુાં કાિ અસમિયા સાદહત્ય જગતિાાં પિ નોથય-ઈસ્ટ રાઈટસય ફોરિ અને અન્દ્ય
સાંસ્થાઓને કારિે જાિીતુાં હતુ,ાં આથી િૂબ જ સુગિતાથી સાંપકો સ્થાપી શકાયા.
આ આિી પ્રદિયાિાાં શ્રી અનુભિ તુલસી અને શ્રી એિ. કિાલુદ્દીન એહિદ ઉપરાાંત સિયશ્રી મનલીિકુ િાર, પ્રાાંમજત બરા, કમિતા કિયકાર અને
બીપુલ કુ િાર દત્તાનો પિ જરૂરી સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે. યુિા કમિ અલકેશ કમલતાનો ઉત્સાહ પિ િરે િર સ્પશી ગયો. બધા સાથે ફોન પર લાાંબી
લાાંબી િાતો થઈ છે. આપ સિેના મનવ્યાયજ પ્રેિ અને સહકારને લીધે આ કાિ સાંપન્ન થઈ શક્યુાં છે. સાંપાદનના આ કાિે િને એિા ઘિા નિા મિત્રો
આપ્યા છે જ ેિને હાંુ રૂબરૂિાાં હજુ સુધી િળ્યો નથી. આિા થોિા મિત્રો આસાિિાાંથી પિ ઉિેરાયા છે તેનો આનાંદ છે. અહીં સિામિષ્ટ ઘિા હયાત
કમિઓનો સાંપકય નથી થઈ શક્યો તેનો િસિસો પિ છે. હા, કમિ નીલિમિ ફુકન સાથે ફોન પર િાત કરિાનો અને આશીિાયદ િેળિિાનો િોકો જરૂર
િળ્યો છે.
કમિ નિકાાંત બરુઆ અને ત્યાર પછીના કમિઓને અહીં સિાિાયા છે. સાિમયકનુાં કદ અને અસમિયા કમિતાના વ્યાપ િછચેથી આ િધ્યિાગય
કાઢી શકાયો છે. જો કે તેિાાં થોિા અપિાદો પિ રહ્યા છે. આ અનુિાદો િૂળ અસમિયાિાાંથી થયેલા ઉપલબ્ધ દહાંદી કે અાંગ્રેજી અનુઆિાદો પરથી થયા
છે. આથી જ ેિના આિા અનુિાદો ઉપલબ્ધ હતા તેિને જ તપાસી શકાયા છે. અને જ ેિની કમિતાઓ િળી છે તે તેિની ઉત્તિ કે નોંધપાત્ર રચના જ છે
તે બાબતે િનિાાં ઘિા પ્રશ્નો રહ્યા છે. જો કે સાંદભય તરીકે ઉપલબ્ધ સિયસાંગ્રહો અને િેબ-પોટયલોના સાંપાદનની ગુિિત્તા તેિાાં જ ે ઉત્તિ કે નોંધપાત્ર હશે
તેને જ સિાિાયુાં હશે તેિ િાનિા પ્રેરે છે. કેટલાક સિાિિા ધારે લા કમિઓની રચનાઓ તેિના અાંગ્રેજી કે દહાંદી અનુિાદો ન િળી શકિાથી સિાિી
શકાઈ નથી. આ અાંકિાાં એાંસી જ ેટલા કમિઓની કુ લ સો કમિતાઓ સિાિાઈ છે.
અહીં થયેલા અનુિાદ િૂળ કમિતાના દહાંદી કે અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી થયા છે આથી િૂળ કમિતાના હાદય સુધી પહોંચાયુાં છે કે કેિ તેની સતત
િૂાંઝિિ રહ્યા કરી છે. િૂળ કમિતાના હાદય સુધી પહોંચિાિાાં ઘિી િિત અિચિો આિી છે. આ અનુિાદોને ત્રિ-ચાર િિત તપાસિાિાાં િાસો સિય
પિ િીત્યો છે. દરે ક અનુિાદકે િાધ્યિ દ્વારા ઊભા થતા આિા પિકારોનો સાિનો કરિાનો હોય જ છે. િેં પિ િારા ગજા પ્રિાિે કોમશશ કરી છે.
આસાિની સહુથી િોટી ફોટોગ્રાદફ સાંસ્થા ‘Photography Club Of Assam‘ એ આ ઉપિિને આિકારીને તેિના િેબ પોટયલ અને ૪૫૦૦૦થી
િધુ સભ્યો ધરાિતા ફે ઇસબૂક પેઈજ
પર િુકાયેલા કોઈપિ ફોટોને િાપરિાની આ સાિમયકને િાંજૂરી આપી છે તે બદલ તેિનો િૂબ િૂબ આભર િાનીએ છીએ. તેિના આ સૌહાદયપિ
ૂ ય
અમભગિે આ કાયયને ઘિી િોટી વ્યાપકતા બક્ષી છે.
કદાચ પહે લી જ િિત કોઈ સાિમયક ‘ સાંિમધયત થઈ શકે તેિા રૂપે’ પ્રગટ થાય તેિુાં પિ સૂઝયુાં છે. આ અાંક્િાાં કેટલીક િધારાની સાિગ્રી
આિનારા સિયિાાં તેના અસમિયા િાચકોને પિ ધ્યાનિાાં રાિીને ઉિેરીશુાં અને અન્દ્ય િૂલ્યિધયન સાથે સાંિમધયત પુન: પ્રકાશન કરીશુાં જ ેની િાચકોને
સાંિધયન િાદહતી સાથેની કિી ( As an Update) િોકલીશુાં .
અાંતે આ કાયયિાાં િદદ રૂપ થયેલા સિે કમિશ્રીઓનો, ફોટો-કલાકારોનો આભાર િાનીએ છીએ. આ અાંક પ્રગટ કરિાિાાં ઘણાં િોિુાં થઈ ગયુાં છે તે બદલ
સુજ્ઞ િાચકોની ક્ષિાયાચના અને ફરીથી મનયમિત થઈ જિાની િાતરી.
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તારીખ: ૨૮. ૨. ૨૦૧૬

અસવમિા કવિતાનો ઇવતિાસ
એિુાં િનાય છે કે અસમિયા સાદહત્યનો ઉદ્ભિ તેરિી સદીિાાં થયો. તેનુાં પ્રારાંમભક રૂપ ચયાયપદના દોહાઓિાાં િળે છે, જ ે છઠ્ઠી સદીથી તેરિી
સદીની િછચેનો સિય ગિાય છે. બારિી સદીના અાંત સુધી લોકગાથાઓ, ગીતો િગેરે િૌમિક રૂપિાાં જ હતાાં. િમિકુાંિર- ફૂલકુ ાંિર ગીત એક લોકગાથા
જ છે. તાંત્ર-િાંત્ર પિ િળે છે પિ લેમિત અસમિયા સાદહત્ય તો તેરિી સદી પછી જ િળે છે.
ઈ.સ. ૧૨૦૦થી ૧૪૪૯ સુધીના સદહત્યને આરાંમભક કાળનુાં સાદહત્ય કહે િાયુાં છે (િૈષ્િિ યુગ પહે લાનુાં) ઈ.સ. ૧૪૫૦થી ૧૬૫૦ સુધી િૈષ્િિ કાળ.
ઈ.સ. ૧૬૫૧થી ૧૯૨૫ સુધીનુાં સાદહત્ય બુરાંજીકાળનુાં સાદહત્ય. અને ઈ.સ. ૧૯૨૫ પછી શરૂ થાય છે અસમિયા સાદહત્યનો આધુમનક કાળ જ ે ઈ.સ.
૧૯૪૭િાાં ભારતની આઝાદી સુધી લાંબાય છે. તે પછીનુાં સાદહત્ય તે સ્િાતાંત્ર્યેતર કાળનુાં સાદહત્ય ગિાય છે.
આરાંમભક કાળિાાં (િૈષ્િિ કાળ પહે લાાં) બે પ્રકારે કાિ થયુ.ાં એક સાંસ્કૃ ત ગ્રાંથોનુાં ભાષાાંતર અથિા તેના પત્રોના આધારે નિી રચનાઓ જ ે િોટાભાગે
ધામિયક અને ભમક્તસાદહત્ય હતુાં અને બીજુ ાં કાિ તે િીરોના િહાકાવ્યોની રચના. ‘પ્રહલાદ ચદરત્ર’ એ પ્રથિ ઉપલબ્ધ અસમિયા ગ્રાંથ છે જ ેના રચમયતા
હતા કમિ હે િ સરસ્િતી. તેરિી શતાબ્દીના જ અન્દ્ય સાદહત્યકાર હતા પમિિ કાિરૂપના કિતાપુરના રાજા દુલયભ નારાયિ. િાધિ કન્દ્દલી આ કાળના
સહુથી િોટા કમિ હતા જ ેિિે રાિાયિનો અસમિયાિાાં કાવ્યાનુિાદ કયો. દુગાયિર, પીતાાંબર અને િનકર પાસેથી ગીતો પિ િળ્યાાં. દુગાયિરે રાિાયિને
ગીતોિાાં ઢાળ્યુાં. પીતાાંબરે ‘ઉષા પદરિય’ તથા િનકરે ‘બેઉલા લમિન્દ્દર’ નાિનાાં પ્રિય-કાવ્યો રછયાાં. આ જ કાળિાાં તાંત્ર-િાંત્ર, િનસા પૂજા, ભૂતમપશાચથી િુમક્તના િાંત્રો અને સપયના મિષ ઉતારિાના િાંત્રો િગેરે પિ લેમિત રૂપિાાં આવ્યા. જ ે આ કાળની સાિામજક પદરમસ્થમતઓનુાં પ્રમતમબાંબ પાિે
છે.
િૈષ્િિ કાળિાાં શાંકરદેિ જ ેિા કમિ અને ધિયપ્રચારક થયા. જ ેની સાિે આ યુગના શાક્ત બ્રાહ્મિો, આહોિ તથા કોચ રાજાઓ દ્વારા અિરોધો પિ
ઊભા થયા. પરાંતુ ધીિે ધીિે િૈષ્િિ ભમક્તથી તેઓ પિ પ્રભામિત થિા લાગ્યા. શાંકરદેિે અસમિયા સાદહત્ય જ નહી; આસાિના જનજીિનને પિ નિી
દદશા પ્રદાન કરી. તેિિે ભાગિતી ધિય સ્થાપ્યો. ‘કીતયનઘોષા’ એ શાંકરદેિની પ્રિુિ રચના છે. તેઓ એક નાટ્યકાર પિ હતા. તેિના એકાાંકી નાટકોિાાં
બરગીત નાિનુાં પદ્ય પિ સિામિષ્ટ થતુાં. િૈષ્િિ કાળના બીજા િહાન કમિ છે િાધિદેિ. ‘નાિ-ઘોષા’ એ તેિની પ્રિુિ રચના. અન્દ્ય િોટા કમિઓિાાં
અનાંત કાંદલી, શ્રીધર કાંદલી અને રાિ સરસ્િતી િુખ્ય છે. રાિ સરસ્િતીએ િહાભારતને અસમિયાિાાં ઉતાયુું. અસમિયા ગદ્યસાદહત્યનો મિસ્તાર
સોળિી સદીિાાં ભટ્ટદેિ દ્વારા થયો. અને ત્યાર પછી ગદ્ય, બુરાંજી ( અજ્ઞાત કથાઓનો ભાંિાર) તથા અન્દ્ય સાદહત્ય આવ્યુાં. ધિયથી અલગ એિુાં સાદહત્યનુાં
સજયન આ કાળિાાં થિા લાગ્યુાં હતુાં. કમિરાજ ચિિતી તથા ધિયદેિ ભટ્ટ એ આ કાળના અન્દ્ય િહત્ત્િપૂિય કમિઓ. આ કાળિાાં સાદહત્ય ઉપરાાંત
જ્યોમતષ, આયુિેદ, ગમિત િગેરે પર પિ ઘણાં લિાયુાં.
ઓગિીિી સદીનો પ્રારાંભ થતાાં થતાાં આહોિ રાજા કિજોર થઈ ગયા અને ઈ.સ. ૧૮૧૭-૧૮િાાં આસાિ બિાયના કબજાિાાં આિી ગયુાં. ત્યાર
પછી ઈ.સ. ૧૯૨૬િાાં આસાિ પર અાંગ્રેજોનુાં શાસન આવ્યુાં જ ેની આસાિના જનજીિન અને મિચારધારા પર લાાંબા ગાળાની અસર પિિી શરૂ થઈ.
અસમિયા સાદહત્યને િળતો રાજ્યાશ્રય સિાપ્ત થઈ ગયો. સાદહત્ય ધિયસ્થાનો અને િઠોથી પિ અલગ થિા લાગ્યુાં. બાંગાળથી અનેક લોકો નોકરી
કરિા આસાિિાાં આવ્યા અને અસમિયા એ કોઈ સ્િતાંત્ર ભાષા નથી પિ બાંગાળીનુાં જ એક રૂપ છે એિુાં ઠસાિિાના પ્રયાસો થયા. પદરિાિસ્િરૂપ
અાંગ્રેજોએ ઈ.સ ૧૯૩૬િાાં રાજકાજ અને મિદ્યાલયોિાાંથી અસમિયા ભાષાને કાઢી નાિી. પછી અસમિયા મશમક્ષત સિુદાયે અસમિયાને અલગ ભાષા
તરીકે સ્થામપત કરિાના પ્રયત્નો કયાય. ઈસાઈ પાદરીઓ, િાસ કરીને અિેદરકન પાદરીઓએ ધિય પ્રચાર િાટે અસમિયા ભાષાનો જ ઉપયોગ કયો.
અસમિયાના છાપિાનાાં િૂલ્યાાં અને અસમિયાિાાં પુસ્તકો છપાિાાં શરૂ થયાાં. ઈ.સ. ૧૮૧૩િાાં બાઇબલનો અસમિયા અનુિાદ પ્રકામશત થયો જ ે
અસમિયાનો પહે લો છપાયેલો ગ્રાંથ છે. ઈ.સ. ૧૮૪૬િાાં પહે લુાં અસમિયા િામસકપત્ર અરુિોદય છપાિાનુાં શરૂ થયુાં. આ આાંદોલનના કારિે અાંતે ઈ.સ.
૧૮૭૩િાાં સરકારે અસમિયાને એક અલગ ભાષા તરીકે િાન્દ્યતા આપી. આ કાળિાાં પાિાત્ય મિચારો પર આધાદરત અસમિયા સાદહત્યનુાં સ્િરૂપ
ઊભરિા લાગ્યુાં. આનાંદરાિ ઢેકમલયા ફુકન આ કાળના પ્રિુિ લેિક.
ઓગિીસિી સદીના અાંતિાાં કલકત્તાની કૉલેજિાાં ભિતા મિદ્યાથીઓએ ‘જોનકી’ નાિક એક અસમિયા સાિમયક કાઢ્ુાં. જ ે અસમિયા સાદહત્ય
િાટે નિી દદશા િોલી આપનારુાં સામબત થયુાં. અસમિયા સાદહત્યિાાં આ સાિમયકિાાં લિનારા સાદહત્યકારોને જોનકી સિૂહના સાદહત્યકારો કહે િાય છે.
જ ેિાાં િુખ્ય હતા લક્ષ્િીનાથ બેજબરુ(૧૮૬૮-૧૯૩૮), હે િચાંર ગોસ્િાિી, ચાંર કુ િાર અગરિાલ (૧૮૬૭-૧૯૩૮) અને રજનીકાંત બરદૌલે. આ
અગાઉના કમિઓિાાં કિલકાાંત ભટ્ટાચાયય (૧૮૫૮-૧૯૩૬) એક દાશયમનક કમિ હતા. ભોલાનાથ દાસ (૧૮૫૮-૧૯૨૯) એ અન્દ્ય ઊમિય કમિ. દહતેશ્વર
બરુઆએ(૧૮૭૬-૧૯૩૯) િુક્તકો અને સોનેટ લખ્યાાં. રઘુનાથ ચૌધરી પ્રકૃ મતના કમિ હતા તો અાંમબકામગદર રાયચૌધરી (૧૮૮૫-૧૯૬૭) અને

પ્રસન્નલાલ ચૌધરી મિરોહી કમિ તરીકે પ્રખ્યાત થયા. ચાંરધર બરુઆ ( ૧૮૭૬-૧૯૬૧) રાંગદશી કમિતાના પ્રિેતા રહ્યા. રઘુનાથ ચૌધરીને (૧૮૭૯૧૯૬૮) આસાિના મિહગકમિ કહે િાયા. અન્દ્ય િુખ્ય કમિઓ જતીન્દ્રનાથ દુિારા (૧૮૯૨-૧૯૬૪), રત્નકાાંત બરકાકતી (૧૮૯૭-૧૯૬૩), નીલિમિ
ફુકન સીમનયર (૧૮૮૦-૧૯૭૮), શૈલાધર રાજિોિા, લક્ષ્િીનાથ ફુકન, દિમ્બેશ્વર નેઓગ (૧૯૦૦-૧૯૬૬) મબનાંદચાંર બરુઆ, પદ્મધર ચમલહા
(૧૮૯૫-૧૯૬૮), ઉિેશચાંર ચૌધરી, જ્યોમતપ્રસાદ અગરિાલ અને િુખ્ય કિમયત્રીઓ ધિેશ્વર દેિી (૧૮૯૨-૧૯૬૦), નમલનીબાલા દેિી અને પદ્માિતી
દેિી.
લગભગ આ જ ગાળાિાં આકાશિાિીના મશલોંગ- ગૌહાદટ સ્ટેશનની સ્થાપના થઈ અને અસમિયા ગીતોનો એક નિો પ્રિાહ શરૂ થયો. સાંખ્યાબાંધ
ગીતસાંગ્રહો પ્રગટ થિા લાગ્યા. જ ેિાાં િહે શ ગોસ્િાિી, િલીના બરા, ભૂપેન હઝાદરકા, લક્ષ્ય હીરા, તફઝઝુલ અલી, કિલા ચૌધરી, સૂયય બરા,
અલીિુન્નીસા મપઆ, દેિેન શિાય, કેશિ િહાંતા િગેરે િુખ્ય ગીતકમિઓ આ સિયગાળાિાાં થયા.
બીજા મિશ્વયુદ્ધના ગાળાિાાં અિૂલ્ય બરુઆની કમિતાઓથી પ્રગમતશીલ અસમિયા કમિતાનો પ્રિાહ શરૂ થયો. નિસાદહત્યનો આ ઉદયકાળ.
િીસિી સદીના પ્રથિ અઢી દાયકાઓિાાં અસમિયા કમિતા પર િુખ્યત્િે અાંગ્રેજી કમિતાનો પ્રભાિ રહ્યો. અને મિશ્વયુદ્ધ પછી ફ્રેંચ, રમશયન, જિયન,
જપાની અને ચીની કમિતાની અસરો પિ દેિાિા લાગી. બોદલેર, પૉલ િાલેરી, સ્તેફાન િાલાિે અને દરલ્કેની કમિતાિાાં છે તેિાાં સાંગીત, કલ્પનો અને
રૂપકો રૂપાાંતદરત થતાાં જોઈ શકાય છે. શરૂઆતે હોિ બરુઆ, નિકાાંત બરુઆ, હદરબર કાક્તી, હોિેન બરગોહાઈ, િીરે ન્દ્ર ભટ્ટાચાયય, િહે ન્દ્ર બરા િગેરે
પ્રિુિ કમિ થયા. ત્યાર બાદ દદનેશ ગોસ્િાિી, નીલિમિ ફુકન(જુ મનયર), મબરે શ્વરા બરુઆ, અમજત બરુઆ, હરે દિશ્ના િેકા, ભાબેન બરુઆ, હીરે ન
ગોહાઈ, િાદહિ બરા, રાજીિ બરુઆ, હીરે ન ભટ્ટાચાયય, કેશિિહાંતા, નમલનીધર ભટ્ટાચાયય, મનિયલપ્રભા બરદોલોઈ, સૈયદ અબ્દુલ હાલીિ, તોષપ્રભા
કલીતા, દહરે ન્દ્રનાથ િેકા, કમબન ફુકન િગેરેએ નોંધપાત્ર કાિ કયુું.
ત્યાર પછીના ( અનુ-આધુમનક ) કાળિાાં મનલીિ કુ િાર, અનુભિ તુલસી, સનાંત તાંતી, અમનસ ઉસ ઝિાન, અનુપિા બાસુિતારી, સિીર તાંતી,
મબપુલજ્યોમત સૈદકયા, કિલુદીન અહે િદ િગેરે અનેક કમિઓ પ્રિૃત્ત છે અને તે ઉપરાાંત પોતાનો નિો જ અિાજ પ્રગટાિિાની કોમશશ કરતા જીબન
નરાહ, કુ શાલ દત્ત, િૃદુલ હાલોઈ, પ્રતીિ બરુઆ, પ્રાાંમજત બરા જ ેિા અનેક યુિા કમિઓની એક ટોળકી અસમિયા કમિતાને પોતીકી રીતે સિૃદ્ધ કરી
રહી છે.
અરે , એથી આગળ પિ ઘિા આશાસ્પદ નિોદદતો (તેિાાંના દશેક કમિઓને આ સાંચયિાાં સિાવ્યા છે ) ઉત્સાહભેર કાવ્યસજયન કરી રહ્યા છે.
એક મિશાળ સિૂહિાાં અસમિયા કમિઓ કમિતાના સજયનિાાં પ્રિૃત્ત છે. પાાંચેક શુદ્ધ સાદહમત્યક સાિમયકો પ્રગટ થઈ રહ્યાાં છે. આ ઉપરાાંત લગભગ
દરે ક સાિમયક અને દૈમનક્િાાં અસમિયા કમિતાઓ છપાઈ રહી છે. બીહુ અને દુગાય પૂજા પર મિશેષાાંકો પ્રગટ થઈ રહ્યાાં છે. પુસ્તક-પ્રકાશન પિ મિપુલ
િાત્રાિાાં થઈ રહ્યુાં છે. જો કે છપાઈ રહે લા આ મિપુલ સાદહત્યિાાંથી કેટલુાં ટકી રહે શે તે તો આિનારો સિય જ નક્કી કરશે.

O િોગેશ િૈદ્ય

સાંદભય: અસમિયા સાદહત્યના ઇમતહાસની રૂપરે િા ( મબરાંચીકુ િાર બરુઆ, અનુ. રિેશ દિે. સાદહત્ય અકાદેિી, નિી દદલ્હી.)
તથા ઇન્દ્ટરનેટ પર ઉપલબધ સાિગ્રી.

Binoy B Gogoi

અિીંથી આગળ પાણી જ પાણી
નીલમવણ ફુકન
અહીંથી પાિીનો મિસ્તાર
મક્ષમતજની પિ પેલી પાર સુધી
તુાં બાજુ ઓને ફે લાિ ને
કેળનાાં પાન ઝૂલિા લાગે
તુાં તારો કેશકલાપ છોિે
ને િરસાદ તૂટી પિે
Binoy B Gogoi

િારા હૃદયિાાં
એક બીજ થઈને ફિગાયુાં છે કશુાંક
િાતાાં િાતાાં છોિી દીધેલુાં જ ે કોઈ અલ્લિ અલગારીએ.

બે-એક હદિસમાું જ
નીલમવણ ફૂકન

એક પાંિી ઊિીને આવ્યુાં છે
તેની ચાાંચિાાં એક તિિલુાં
કે જમસ્િનની િાળા !

બે-એક દદિસિાાં જ
ધુમ્િસ ઘેરી લેશે આ આિાય શહે રને
સોય જ ેટલીય જગ્યા નહીં બચે.

હિે કોઈ પિ િરતુાં નથી કશેય
ન બાળક
ન િૃદ્ધ

નદી અને પિયતોની જ ેિ
લોકોના ઉછછિાસિાાંય ધુમ્િસ નીકળશે
લોકોને િબરે ય નહીં પિે

અહીંથી દેિાય સૂરજ આથિતો
અને
અહીંથી ચાંર ઊગતો દેિાય
અહીંથી
દ્વાર ઊઘાિીએ તો દેિાય
મનતાાંત ભ્રિિશીલ
સ્નેહહાં ૂફાળી એક પૃથ્િી
પેલી બે મચરયૌિના સ્ત્રીઓ
દા-પ્રબાતીયાના* દ્વારે ઉભેલી સ્િાગતિુરાિાાં
તારા પગતળેથી જ
નીકળીને મિસ્તરતુાં પાિી
છેક મક્ષમતજની પેલી પાર સુધી.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(હીરે ન ગોહાઈના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

* દા-પ્રબાતીયા – બ્રહ્મપુત્રાના ઉત્તરે ય કાાંઠ,ે તેજપુર પાસેનુાં નાનુાં ગાિિુ.ાં જ્યાાં ગુપ્તિાંશીય
િાંદદરના દરિાજાની બન્ને બાજુ એ બે જળ-દેિીઓના મશલ્પ જળિાયેલા છે.

લાલચટાક સૂયયને ટગર ટગર જોતાાં જોતાાં
પાકી ગયેલી નારાંગીઓ િરી જશે
સ્ત્રીઓની આાંગળીઓ ઠીંગરાઈ જશે ટાઢની િારી
લોકોના િનની ઠિાં ી ઉજ્જિ િીમથકા પરથી
સૂકાાં પાાંદિાાંઓનો મિન્ન િિિાટ પસાર થઈ જશે
િાઘુઓનો પદરિ થઈને
િુમનયાઓના એક પછી એક ઝુાંિ ઊિી જશે શાશ્વતીિાાં
ચુપચાપ મિહરશે નભિાાં
એક િધુ પીળો સિય પસાર થઈ જશે
છતાાંય લોકોને તેની િબર સુધ્ધાાં નહીં પિે
અને પછી
તેઓ એક એક કરીને ફે રિાઈ જશે
મશયાળાના મનસ્તેજ આકારિાાં
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(નીરે ન્દ્રનાથ ઠાકુ દરયાના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

માપ
નિકાુંત બરુઆ
બપોર થઈ છે
તો ચાલો દરજીને ત્યાાં જઈને િાપ લેિિાિીએ
િાપ લેિિાિીએ ગળાનાાં, છાતીનાાં, હાથ અને બાિિાનાાં
િાપ હથેળીનાાં અને હૈ યાનાાં
િાપ આપીશુાં આપિે આાંતરિાાંનાાં
ગુરદાનાાં અને મપત્તાશયનાાં
આપિા હોિોનનાાં િાપ દઈએ અને િાપ દઈએ અનુરાગનાાં
ચલો મજદગીનાાં
િાપ આપીએ
ાં
ફલાિાનાાં અને ઢીકિાનાાં િાપ આપીએ
ફક્ત િાપ જ આપીએ
કપિાાં મસિિાિિાનુાં તો આપિે છે....ક પછીથી મિચારીશુાં
અત્યારે ફકત િાપ આપીએ.
આપિે ફક્ત ગિતરી જ િાાંિી શકીએ
આપિે નોંધીએ કે
આપઘાતો િધી પડ્યા છે ઠીકોઠીક
આપિે અક્ષરોની ગિતરી કરી બતાિશુાં ભાષિોિાાંથી
કે અરબસ્તાનિાાં િસતા મિસ્તીઓની િસ્તીનો આાંક આપીએ.
ફકત િાપ જ આપીએ.
કપિાાં મસિિાિિાનુાં તો આપિે પછીથી મિચારશુ.ાં
તે પિ કેિળ મિચારશુાં જ.
આપિાાં પછી
કોઈનાાં નિાાં િાપ આિશે
કહે શે કે આપિાાં િાપ િોટાાં લેિાયાાં હતાાં
નિા નક્કોર િાપ લેશે તેઓ.
ફકત િાપ જ લેશ.ે
તો, કોઈ ક્યારે સીિશે
િાિસને બાંધબેસતુાં કપિુાં ભલા?
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

રેં હટિાનો દોરીપટ્ટો
નિકાુંત બરુઆ
િારી િાના રેં દટયાને ઘુિાિતો દોરીપટ્ટો
રહસ્યિય હતો િારા િાટે.
એક પછી એક ફરકિીઓ િપરાઈ ગઈ.
દોરા ભરાયેલ કોકિાાંનો ઢગલો થઈ ગયો ટોપલીિાાં.
િાલી થઈ ગયેલુાં રીલ
એક-બે આાંટા ફરી અને અટકી ગયુાં.
પિ આ રેં દટયાનો દોરીપટ્ટો
અટકતો નથી
િને તે અટકે તેિુાં લાગતુાંય નથી, જોયા કરુાં છુ ાં તેને ઘૂમ્યા કરતો.
હાં ુ િારી પાટીિાાં ચીિટપૂિયક શબ્દ પાિુાં છુ ાં શાશ્વત.
એક દદિસ રેં દટયાનો દોરીપટ્ટો, દોરીપટ્ટો િટી જઈને
કાંઈક બીજુ ાં જ બની ગયો.
િેં સાિ ગળી ગયેલી એક દોરીને
મસિેન્દ્ટની ફરસ પર પિેલી જોઈ
અને તે પછી
અિેં િાને ભોં પર લીધી અને તેને બાળી.
હિે ચરિો ફરે છે
પિ ફરકિી ફરતી નથી,
કોકિાિાાં છે એક ગાાંઠાળુાં દોરાનુાં ગૂાંચળુાં....
િારા િનના અાંધારાિાાં બેઠલ
ે ુાં છાનુાંિાનુાં
અને રિીમન્દ્રય અક્ષરોિાાં લખ્યુાં ચોપિે :
અાંમતિ,
સાિરના અજિાળે.
િેં - એક તોતિા કમિએ તેને િાાંછયુાં :
અાંન- દટિ..
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

માટી
નિકાુંત બરુઆ
કેસૂિાાંની ફાટી આગના દદિસો િહી ગયા છે
િહી ગયા છે
સાલ અને દેિદારનાાં જગલોિાાં
થઈને િાસાંતી િાયરા
ાં
બિાયની ચિાઈઓના એ દદિસો
કેટલાાં સપનાાં િરીને પડ્યાાં, કોિે ગણયાાં છે ?
કોલોંગ, કમપમલ, દિજુ ના કાાંઠ ે
દટાઈને પડ્યાાં છે દાદાજીનાાં અમસ્થઓ
એક જગલી
ફૂલ ઊગી નીકળેલુાં
ાં
દાદીના હૃદય સોંસરુાં.

Vikramjit Kakati

મીનીની બાતમી
કે શિ મિુંતા

િાદળાાંએ શુાં કહ્યુાં’તુ,ાં
આપ, િધુ ને િધુ આપ, તારુાં બધુાં જ આપી દે,
િૃક્ષો િાિ રસ્તાની ધારે , એક મનશાળ િોલ,
પેલો પ્રિાસી તો રસ્તા પર જ િળશે હાંિેશાાં
મનસાસો િૂક.
છાપરાાંઓ પરથી િહી જાઓ પાિી
કરોમળયાના િરિોલાનુાં પૂર ઊિટી પિો
આપિી િાટીથી કોલોંગના કાાંઠાઓ ફળરુપ થાઓ.

આ પાાંદિી ચૂાંટતા હાથ છે કેળિાયેલા
અને કેળિાયેલા છે િાટે જ છે ઝિપીલા પિ

આપિે જાગતા રહીશુાં
આપિા પૌત્રોની નિી િાિીના ચાસિાાં, ચીલાઓિાાં
આપિાાં અમમિલોિાાં તેઓ િાાંચશે
રસપ્રદ િાતાયઓ જામતસ્િરની

આજ ે અિને તો િીનીની કોઈ બાતિી જ નથી િળતી
ચાના બગીચાિાાં
તે જિિા ગઈ
અને બસ િોિાઈ ગઈ ક્યાાંક
પાાંદિાાંથી ઢકાં ાયેલ ઝળાાં-ઝાાંિળાાંિાાં.

આપિે રહીએ છીએ
આાંધળાાં સપનાાંઓની ગલીઓિાાં.
તેિનુાં ભમિષ્ય છે ગટરોિાાં.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

િીનીની આાંિો
છાતીભેર ચાના છોિિાઓ પર િોિાયેલી રહે
તેનુાં હૈ યુાં જોકે બીજ ે હોય.
િીનીના પાાંદિી ચૂાંટતાાં હાથ બહુ ઝિપીલા
પિ એ બધુાં તો ટેિિશ િાત્ર.

ન તેની કુ શળ આાંગળીઓની કોઈ બાતિી િળે
કે ન તેની લચકતી કિરની
ન કોઈ બાતિી તેના દાિિની કળી જ ેિી
દન્દ્ત પાંમક્તના હાસ્યની િળે
અરે તેના અિીદાર સ્તનોની બાતિી પિ ન િળે.
ક્યારે ક કોઈને તે પાાંદિાાંના અાંધાદરયા િાાંિિાિાાં દેિાય
પિ એ તો સહુ તેને તે રીતે જોિા ટેિાયેલા હોય ને, એટલે િાત્ર!
કોઈક તકે
ક્યાાંક અનમભજ્ઞ પરગ્રહિાસી પળ થઈને
િીની દેિા દે
રહસ્યિય અને ધુાંધિાયેલી.
આ િીનીની બાતિીઓ તો જાિે બગીચાના કારિાનાનુાં બળતિ
ચીિની િાટે ગોટા િળીને નીકળ્યા કરે .

Asutosh Kashyap

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી )

જગ
ું રાઈ ૧૯૬૩
અવજત બરુઆ
અાંધારુાં થિાને થોિી િાર હતી
અિે સુબાંસીરીિાાં નાિ ઉતારી
અને લોટો એક પાિી સુબાંસરીનુાં લઈને
નાિના તૂતકને પિાળ્યુાં.

સિાર પિી ત્યારે અિારી નાિનુાં લાંગર છોડ્યુાં
અને
( િારા િાટે આ બધુાં અિમચાંત્યુાં બની ગયુાં)
બે િાબગલીઓ ધુમ્િસિાાં ઘુિરાિા લાગી.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

અિે અાંધમિશ્વાસુ
પૂરેપૂરા
એકપિ મછર િગરના અાંધમિશ્વસિાળા
અાંધ.
રાતે સુબાંસરીના એક નાનકિા ટાપુના કાાંઠ ે
અિે અિારી નાિને લાાંગરી
( ટાપુનો રિોમલયો આત્િા અિારા પર નજર રાિતો હશે કે શુાં ? )
ઉપર તારોદિયુાં આકાશ
બ્રહ્માાંિનુાં સાંગીત િાગે અિારી ભેંસોની ઘાંટિીઓિાાં
અને આ શુાં શુાં આ ભય છે
પેલા િાઘની ગાંધથી થથરી ઊઠીને
મિિેરાઈ ગયેલી ભેંસોની ઘાંટિીઓનો ?
િિળોની ગાંધ ફાટી પિતી
તારાઓની ગાંધ િીલી જતી.
િિળોની ગાંધ િીલી જતી
તારાઓની ગાંધ ફાટી પિતી !!!
તૂતક પર સૂઈને
જોઈ શકાય ગારાને અને તારાઓને હારોહાર.
િાઘની ત્રાિ, ભેંસની ઘાંટિીઓ,
િત્સ્યકન્દ્યાનુાં ગાયન
આ બધાાં સાથે િળીને િગાિે એક સરગિ મિસાંિાદી.
અિધી રાતે
દૂરના સીિાિે ઝાાંિાપાિાાં નજરે પિતા
કે પછી જાિે િારી કીકીની અાંદર જ ભળાતા
બે આગના કાકિા
આિે અને જાય અમિરતપિે
કીચિ પર ઝાાંિુાં બળતા સ્ફુરદીપ,
જાિે યિરાજના દ્વારપાલ િારા અાંતસિયના
તે ભિકા જ કદાચ િારી મચતાને દેન દેશે .
“ ભાઈ ભિકા, િારા પર દયા કરો બાપલા આ ઘિીએ “*
“ ઓહ.. કેિી આગે બાળી આાંિો “
“ જો તુાં મિચારે ને લીલીિાઈ, આ જીિનિાાં કશુાં જ નથી”

( કમિના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી )
જગ
ાં રાઈ – આસાિના લિિીપુર મજલ્લાિાાં આિેલ નદી. બ્રિપુત્રાની એક ધારા
સુબાંસારી- જગ
ાં રાઈ નદીિાાં મિલીન થઈ ગયેલી નદી.
*- ભાઈ ભિકા, િારા પર દયા કરો બાપલા આ ઘિીએ - સેંટ ફ્રાાંમસસ ઑફ અમસમસ
(૧૧૮૨-૧૨૨૬) નુાં મિધાન તેિની આાંિના ઑપરે શન દરમ્યાન (તે દદિસોિાાં
લોિાંિના ગરિ સમળયા િિે આાંિનુાં ઑપરે શન થતુાં.)

લટકતાું ચામાચીહડિાુંઓની રાત
અવજત બરુઆ
આપઘાત કરાિે તેિી સૌરભ ઉિાિે છે
આ ટીંબરિાનાાં ફળ અને સાગનાાં ફૂલો
ઓહ, િારા હૃદયનુાં આ જીિલેિ પલળિુાં
આ ભીંજાયેલી કન્દ્યાને િીંટાળિાની ચાદર
કે એ નાિી
જ ે તેને બાાંધી છે....
બે સાગિાાં શુાં આટલાાં બધાાં સિાાંતર ? એક સરિા ?
આ રાત, આ દદિસ અને આ ઘાટ્ટાાં િેતરો
શુાં એટલાાં બધાાં મન:સ્પૃહી હશે જીિન અને િૃત્યુ પ્રત્યે ?
આ લટકતાાં ચાિાચીદિયાાંઓની રાત
ઉજ્જિ આાંિોિાળા ચાિાચીદિયાાંઓનુાં આાંધળુાં ભટકિુાં આ
તે કોઈ આાંધળુાં ચાિાચીદિયુાં છે કે ટીિરાાં છે
કે પછી કોઈ આત્િા છે આપઘાતીનો
જ ે મિટાિી દે છે એકાએક
નેત્રપટલ પર કેમન્દ્રત થયેલી ચેતનાઓને.
પિ િારી ટરને તો દોિશે
િારુાં ભમિષ્ય પિ.
રાતની ટરને , કરાાંજતા હરિાાં જ ેિી ટરને
દોિશે િારાાં પાાંસળાાંઓના સલેપાટ પર
દોિશે અાંધત્િની પેલે પાર સુધી
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી )

ઉદિ
િરે હક્રશ્ન ડેકા
નીમતભ્રષ્ટ બેરેક્સ પર
કાગિા કરાાંજ ે છે
રાત દૂર ધકેલાઈ ગઈ છે
રાહ જોતી નદીના પાિીિાાં
લાકિાના ભાાંગેલા પૂલ નીચે
શુાં સૈમનકો છુ પાયેલા છે ?

Hirak J Das

નહાિા આિેલ પિયતીય સ્ત્રીઓને
તેની િબરે ય નહીં હોય
તેિના ઊજળાાં િક્ષ પર તિકો પડ્યો
અને પીળા સરસિ ધ્રૂજી ગયા
ફરીથી
બેરેક્સ િાથે ઘોર અાંધારી રાત પિી છે
પિયતીય સ્ત્રીઓ િિિિાટ હસી રહી છે
હજુ સુધી તેિને િબર નથી કે
આિી રાત લોહીિાાં િૂબકી િાયાય પછીનુાં
સિારનુાં આકાશ કેિુાં લાલ હશે
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

મિજાયેલો છોકરો જગાં લિાાં
નલીનીધર ભટ્ટાચાયય
કળિિાાં િૂાંપી ગયેલા હરિા જ ેિો
ભૂિ અને તરસ િિે ચોંટી ગયેલો
તે છોકરો હિે ગુસ્સે ભરાયો છે
િસાંત ફાટી પિે તેની રાહ જુ એ છે તે
જગાં લનુાં એકેએક ઝાિિુાં હિે ગાય
િાાંસળીના સૂરિાાં સૂર િેળિીને
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
Pranjit Boruah

( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

અિૂલ્ય બરુઆ

નમલનીબાલા દેિી

ડિમ્બેશ્વર નેઓગ

અાંમબકામગદર રાયચૌધરી

મુઠ્ઠીભર ચોખા
બીરે ન્ર કુ માર ભટ્ટાચાિષ

મારી પાુંસળી
રામ ગોગોઈ
િારી પાાંસળીિાાંથી
િેં બનાિી હતી િાાંસળી ગોિામળયાની
અને એક િાર િારુાં ઉછછગ
ાં િન નાછયુાં છે તેની ધૂનિાાં.
િારુાં િન હિા થઈને ભળી જતુાં
તાંતુિાદ્યનો એક આછો તરાંગ થઈને
િહાસાગરોના અફાટ જળરામશિાાં
ભયાિહ જગલોની
પ્રગાઢ શાાંમત સાદ પાિે છે
ાં
િારુાં હૈ યુાં ઊગી નીકળે છે સહસા
સાંિેદન ઝાકળનુાં બુાંદ થઈને ટપકે છે
િારી િાાંસળીિાાંથી
જ ે બનાિી છે િેં િારી પાાંસળીિાાંથી
િારી ઊમિયઓ, પેલો પ્રગટ ઉછછૃ િ
ાં લ પ્રેિ
ફાં ૂક થઈ જઈને ઊઠતા સૂરિાાં
બ્રહ્માાંિના ॐિાાં ભળી જાય છે
પરસેિો
િેતરિાાં કાિ કરતા િારા બાપનો
અને કારિાનાઓિાાં ઢસરિા કરતા સાંબાંધીઓનો
ભીંજિી નાિે છે િારી િાાંસળીને
જ ે બનાિી છે િેં િારી પાાંસળીિાાંથી
આ ગોિામળયાની િાાંસળીને િેં િાંગાળી છે
િારી િાનાાં આાંસુઓથી
અને પછી ફાં ૂકના અાંતરાલોિાાં
પિઘા પાડ્યા છે િેઘગજયના જ ેિ
િારા બાપના, િારા સાંબાંધીઓના સાચુકલા અિાજોના
આાંસુઓ પાડ્યાાં છે કરુિાનાાં,
િારી અને બીજી અનેકો અજાિી િાતાઓ િાટે
િારી િાાંસળીિાાં પછી નાછયુાં છે અદમ્ય યૌિન
જ ેિે િને િૂકી આપ્યો છે જીિનના ઉન્દ્િત્ત રસ્તા ઉપર
િાાંસળી િારી પાસળીિાાંથી બનેલી
િારી શમક્ત, િારો સાંિાદ.

એક િુઠ્ઠીભર ચોિા િાટે
તલસે છે િન
ગાાંિીતૂર નદીના
બન્ને કાાંઠ ે
િરે છે આાંસુઓ અસહાય
ચાંર સોદાગર
નાિિાાં લઈ જાય િાાંગર છાનીિાની
ન લૂાંટીએ ગોદાિ
તો જીિીએ કેિ કરીને ?
િાંદદરિાાં ઘીના દીિા
રસોિે ઠિાં ા ચૂલા
િોતી ચારો હાંસલાઓને
ભૂિે િરે બીચારી ગાય
ભૂખ્યો રોટલો િાગે તો
ચીમપયાથી ચાિિી ઊિિે
... જ ેરેં ગાના િેદાનિાાં
પ્રાિાાંતક યાતનાના િૂક સાક્ષી તે િૃક્ષો
આજ પિ ત્યાાં જ ઊભાાં છે.
હજુ ય કેટલી યાતનાઓ છે બાકી
િાિસના ભાગ્યિાાં ?
મનયમતની કેિી િજાક બની ને
િોિાઈ ગઈ સોનેરી કમિતા
એક િુઠ્ઠીભર ચોિા િાટે હાય રે !
તલસતુાં રહી ગયુાં છે િન.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી)

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદના આધરે )
Jeetu Dk

વશિાળાની એક વનસ્તેજ સાુંજ
િરી બરકાલતી
મશયાળાની કોઈ એક મનસ્તેજ સાાંજ ે
ઘેરાતા ધુમ્િસના સપય જ ેિા ઠિાં ા સ્પશયથી ઉભિક થઈ ગયેલુાં િન
જો એિના મિષે મિચારે
જ ેિને તુાં િરે િર તો ભૂલી જ ગયો છે
પિ તેની છાયાઓ અચેત િનિાાં ઊપસિા િથી રહી છે
જો િનોજિની રે િાઓ ફાંટાઈ પિીને ફૂટી નીકળે
આ કરિાયેલા જીિનના િીત્યા યૌિનના રોિાાંચ સાથે
તો તેને રોકીશ નહીં

બસ અાંતે આટલુાં જ કહે િાનુાં છે
આ શીયાળાની મનસ્તેજ સાાંજ ે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

અમસ્તત્િની શૂન્દ્યતાના જુ ગજૂ ના ઇમતહાસને
પાિિા
તુાં તારા કાનને સરિા કર
ત્યાાં હાંુ િળીશ તને
જો કે હાંુ િોિાઈ ગયો છુ ાં
તે તને કહે શે િારી કરિી
કહે શે કે
િારી ઝાંિના રહી છે સતત
રસ્તાની ધારે િોિાયેલા રાિોિી અને ધોળા પથ્થર બનીને રહે િાની
જીિનિસાંતનો છટાં કાિ કરતુાં કોઈક
ક્યારે ક આિી ચિશે અને િને જગાિશે
બની શકે તો
તારી આાંિોિાાં આાંજી લે સૂરિો
દાિાનળની ઊિતી રાિનો અને
સળગતી જૂ ની યાદનો
બધા ટુકિા ભેગા કર
કાંઈક અથય કાઢિા.
િેં જ કહ્યુાં હતુાં એ બધુાં અનાયાસ
એ િારાાં જ પદમચહ્નો છે.
આ પૃથ્િીના કૂિા ફૂલિાાં પિેલાાં
સજયનનાાં બીજને િાિતો હાંુ
આિતો રહ્યો છુ ાં
જતો રહ્યો છુ ાં
િને િબર છે તુાં શોધી રહ્યો છે હજુ તેિને
તેં ભૂાંસી નાખ્યાાં નથી

Saurabh Hazarika

તળપદા અિાજોનુું િિે ણ
િીરે ન ભટ્ટાચાિષ
શબ્દો આપિી બોલીિાાં પ્રજળે છે ફરી ફરીને.
અને કરિાઈ જાય છે ગ્લામનના િાયાય જ્યારે તેની ઉપેક્ષા થાય છે.
કેટલાયે શબ્દો
આપિી જાિ બહાર મિસ્િૃમતના મલસોટાઓિાાં િહી જાય છે
આપિે આપિી િાની આાંિોિાાં જોઈએ તો ખ્યાલ આિે છે કે
િોિાઈ ગયેલા શબ્દોની િોટ કોઈ પૂરી શકતુાં નથી.
આજ ે િારી િાના ચહે રાને ઘિા લાાંબા સિય સુધી હાં ુ જોતો રહ્યો.
તળપદા શબ્દોનુાં એક િહે િ
િારી િાના હસતા િોઢાિાાંથી નીકળી
િળી રહ્યુાં હતુાં દૂરના રસ્તે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(પલ્લિી બરુઆના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

કવિતા તેમના માટે છે
નીલમવણ ફુકન
કોઈ કમિએ કહ્યુાં છે
કમિતા તેિના િાટે છે જ ેઓ તેને કદી િાાંચતા જ નથી
તેિના હૈ યાના ઘાિ િાટે
તેિના કાાંટા િૂચ
ાં ેલા હાથ િાટે
તેિના જીિન અને િૃત્યુના સાંતાપ િાટે અને આનાંદ િાટે
રસ્તાઓ પર રાત દી ઘસિાતી તેિની બૂિરાિ િાટે
િેરાન સૂરજ િાટે
િૃત્યુના અથય િાટે અને
જીિતરના િાલીપા િાટે
મિધ્િાંસિાાં ભાાંગીને ભુક્કો થઈ ગયેલ કાળા પથ્થરો િાટે.
કુાંિારકાઓના કાિુક હોઠોની િછચેના લાલ ટપકા િાટે
કાાંટાળા તાર પર પાાંિ ફે લાિી બેસેલા પીળા પતાંમગયા િાટે.
જીિ-જતાં ુઓ િાટે, ગોકળગાયો િાટે, શેિાળ િાટે
સાાંજના આકાશિાાં ઊિતા એકાકી પાંિી િાટે
આગ અને પાિીિાાં રહે લા ધલિલાટ િાટે
પચાસ કરોિ િાાંદાાં અને ભૂખ્યાાં બાળકોની િાિિીઓ િાટે
લોહી જ ેિ લાલ થઈ જતાાં ચાંરના ભય િાટે
દરે ક મનિઃસ્તબ્ધ પળ િાટે
ધૂિતા રહે તા શબ્દો િાટે
તારા એક ચુમ્બન િાટે
ધૂળનો િાિસ ફરીથી ધૂળ થઈ જશે
- એ કહે િત િાટે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(નીરે ન્રનાથ ઠાકુ હરિાના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Sheikh Abdul Nadim

લીલીનો રોંઢો
વબરે શ્વર બરુઆ
િારી આાંગળીના િેઢા પર ગિાિી શકુ ાં
ક્ષમિક અનુભૂમતના
એ લેિાજોિા
જ ે રહે છે મસસ્િોગ્રાફના ચગદાની બહાર
એકાદ િાયાળુ શબ્દ કે
િારા હાથિાાં િુકાયેલ એક કપ કૉફીનો
કાલીપ લીંપાય
તેિા દહસાબી ટીપિાાંઓ િાથે
ન્દ્યાયનો દેિ ? મિધાતા ? કોિ એ ?
કોિ અાંતે ટાાંકી શકે સપનાાં
એ પાાંદિાાંઓને અને િાળીઓને
જ્યાાં મિસકોલીની પૂાંછિીની તોફાની દોિાદોિ થાય છે
િરુાં કહો તો તેિિે ન્દ્હોતાાં સાાંભળિાાં બાળગીતો
કે તેઓ તિને કોયલના િાળાિાાં પૂરીને રાિે
અરે િારા ચિિ !
સિારે આકાશનાાં િાદળાાંને
તિે કેિ કરીને મિિેરી શકશો
તિારા બે હાથ િિે ?
તેઓ બનાિે છે તરકટી રોંઢાને
તિારા યૌિનની સિામધ પરનો ચાંદરિો.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

Saurabh Hazarika

( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

વમતભાર્
નગેન શાઈકીિા
ધિલ કપાસ
ધિલ કપાસ જ ેિી િાદળોની ચાદર ઉપર થઈને
હાંુ જ્યારે ચાલ્યો આિતો હતો, િબર નહીં કેિ
િારી બન્ને પાાંિોને આગ લાગી ગઈ. િબર નહીં કેિ
િહે તી હિાએ આગની જ્િાળાઓને પોષી
અને બન્ને પાાંિોને બાળી નાિી.
હાંુ િાદળોના િક્ષ િછચે થઈને નીચે પિિા લાગ્યો.
કોણ િતુું તે
કોિ હતુાં તેની િને િબર નથી. ક્યાાં જોયુાં હતુાં તેને તે પિ નહીં.
ભૂલી ગયો. પિ તેના ચહે રાની છબી સાથે લઈને
ફરુાં છુ ાં હાં ુ . તેની ભીતર પ્રસ્ફુદટત થઈ હતી
તેના હૃદયની પ્રમતછબી. કોિળ. આસો િાસ જ ેિી
કોિળ, શાાંત- િરે લા શેફાલીનાાં ફૂલોના દુ:િથી
ભીંજાયેલુ રૂપ. ઘિી િિત પ્રયત્ન કયાું િેં તેના
ચહે રાનુાં મચત્ર બનાિીને રાિિાનો, પિ કરી ન શક્યો.
કારિ કે તેનુાં કોઈ પ્રમતરૂપ જ નહીં. આ રીતે જ કદાચ બધા લોકો
એક ન બની શકતા મચત્રનો ભાર ઉપાિતા ફરે છે.
આ ફૂલ બીજી િખત નિીં ખીલે
આ જ એક ફૂલ બીજી િિત નહીં િીલે. નહીં આિે કદી
તેના રૂપ-રસ-રાંગ-ગાંધ લઈને ફરીથી. તે જ્યારે જશે,
સદાકાળ િાટે અનાંતિાાં સિાઈ જશે. િાટે તો
તને હૈ યાિાાં છુ પાિી લેિાની ઇછછા છે. પિ કાળના અિોઘ
શસ્ત્રથી હાંુ છુ ાં ઘિાયેલો જજયદરત. એક િૃક્ષની જ ેિ
િેં પિ િારી લીલપ િોઈ નાાંિી છે અને પીળો પિિા લાગ્યો છુ .ાં
ક્યાાં રાિુાં, ક્યાાં રાિુાં િારા આ ફૂલને ?
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(દીિેપ્રસાદ બાગોંદદયાના દહાંદી અનુિાદ પરથી)

Keshar Jyoti Das

ઋતુઓ
વનમષલપ્રભા બરદોલોઈ
િસુંત
૧)
આિુાંય ગાિ
ઝૂલી રહ્યુાં છે નિાાંઅકુ દરત થઈને
કેતકીની સુગાંધિાાં
કૂિો સૂરજ બોમધિૃક્ષ િછચે ઊગ્યો છે
શરીરના જગાં લિાાં
કોયલનો ટહુકો
ઝરણાં થઈને િળિળ િહે .
૨)
જાિે દૂરના જગલોિાાં
થી
ાં
એક પતાંમગયુાં હળિેથી િહી આિતુાં
તેની સોનેરી પાાંિો જાિે કે ફૂલ
સિાર તેિાાં િિયરે
૩)
ગોિામળયા ધિને ઘર ભિી હાાંકતા
કેળના પાનની સીટી િગાિતા
ટેકરી ઊતરી ને
હળિેકથી હૃદયિાાં િહી આિતા.
૪)
જાિે કે નિોનક્કોર ચકચદકત અરીસો
પીળકના સાિટા ઉડ્ડયનોની સોનેરી ફ્રેિિાાં જિાયેલો
કેતકીનાાં ફૂલો ઊિતાાં રહે દદિસ આિો
પીળી પરાગ-રજ સાથે.

ગ્રીષ્મ
૧)
િેિતૂ ની િૂધ
ાં પર સિાર
ગ્રીષ્િની સિાર, બપોર અને રોંઢો
૨)
ફિસની લીલી પેશીઓ જ ે તિે િાઓ છો
સાચિીને રાિે છે ગ્રીષ્િના રાંગોને.
૩)
એક સૂયયિુિી ઊઘિતુાં િોટ્ટ ુ ાં અને ઊજિાળુાં
તેની દરે ક પાાંિિીનુ ઊઘિિુાં – તાજા િબર !
૪)
ભીના સૂરજ તરફ ઢળેલી
પાકી કુાંિારકાઓ રાહ જોતી
ચાંપકના ફૂલ જ ેિા િીલતા ચહે રાઓની.
સોનિષાય જ ેિુાં હસતી
તેિના અાંબોિાિાાં ગુલિહોર.
૫)
િરસાદ :
બશીષ્ઠાના પથ્થરો પર
કોઈ ભરે લો ઘિો છલકાયો
૬)
િરસાદ :
ગારાથી િરિાયેલી િાલિ બાઈઓએ
મશયાળુ ઉજાિીઓના કેળના કુ િળાાં પત્તાાંઓને ભાગ્યે જ બચિા દીધા છે
ઢાાંકી દીધાાં છે િેતરોના િેતરોને

Himanka B Deka

બેસતી પાનખર
ગલનાાં ફૂલો ચોફે ર
કેિસિાિા, પુરબહાર
અરે આકાશ પિ સફે દ ઉપરણાં ઓઢી
તાબે થઈને રહે આિોય િદહનો.
પાનખર
૧)
કેિુાં મિમચત્ર
કે એની એ જ લીલૂિી જાત
સ્ફુયાય કરે સીટી થઈને
આિાયે િગિાિાાં.
૨)
ભાદરિા પાસે કયુાં સાંગીત છે !
એક લીલી નદી
તેની ઉપર િહે બીજી નદી
ધુમ્િસના રાંગની.
સલૂકાઈથી.
૩)
ગુાંજતી સૌરભ પાનિરની
ે ો પૂલ િળોટે
તૂટલ
પિે દૂર
નાજુ ક પિછાયા પિે િક્ષ પર
સપનુાં થઈને.

Vikramjit Kakati

૪)
પાનિર
સૌરભ છે અભીપ્સાઓની
ઝાંિિાઈ રહે લા તુલસી તળે.

ભર વશિાળો
૧)
આ પગ પછાિતી ભગરી ભેંસોની િછચે
િેતરનાાં િૂપરાાં નીચેની લહે રિીને તો
તુાં ભાગ્યે જ સાાંભળી શકે, ઓ રાંગ-ઘર*
Bhrigu Kumar Bayan

પાકી પાનખર
૧)
કારતક એક કસાયેલો યુિાન છે
પાાંદિાાં અને િનસ્પમતઓથી
િાાંગર અને િાછલીઓથી
ફાટફાટ
૨)
સૌરભ પોતાની પાાંિો ફે લાિે છે
િળભળે છે પીગળેલા સોનાનો રાંગ.
૩)
ઝાકળે ટેકરી પર રાિટી નાિી છે
શીિિિા પથ્થરોને : કેિ ઊિિુાં
બેસતો વશિાળો
૧)
પીળા પતાંમગયાનો બુટ્ટો
સરસિનાાં ફૂલ
ઊિીને આિે
ઊિીને જાય
૨)
ઓહોહો !
આ સરસિનાાં ફૂલો તો
બાકી સરસિનાાં ફૂલો જ !
૩)
ઉલ્લામસત િન
િેતરનાાં િૂપરાાં પર થઈને િહી જાય છે
ઘામસયાાં િેદાનોનાાં
બધાાં જ જગલી
ફૂલ ફરતે ચકરાિા લેતો
ાં
ઈંધિાાં િીિતો
મશયાળો.

૨)
સૂયય નહાતો હતો સિારિાાં
ધુમ્િસે નદી પર પિદો િેંછયો.
ઊતરતો વશિાળો
૧)
ગયા િષયનાાં ગીતો લોહીિાાં ફિગાયાાં
હૃદય ધબકારો ચૂકી ગયુાં, શ્વાસ અધૂદરયો
૨)
આિા કોઈક દદિસે
આકાશ નીચે ઊતરી આિે
તિકો અને ચાાંદની
હારોહાર િીલે િૃક્ષો પર.
૩)
ભૂરા રે શિી િસ્ત્ર પર
હોળીની િીંિાભાત
૪)
કોિે િાાંસળી પર આાંગળીઓ િૂકી
કે ગુાંજી ઊઠ્ાાં ફૂલો તેનાાં િૂળ સુધી
બેસતી િસુંત
એક છોકરી િોજીલી, રિમતયાળ
તેિે બાિ િાછલીઓને ગોઠિી ચોફે ર
મબલાિીના ટોપનો બુટ્ટો ભયો
િેતરિાાં, છીછરી નદીિાાં
અને તેની અસ્તવ્યસ્ત બપોરને
સફે દ રે તી પર પિેલા કાચબાની પીઠ પર િૂકી દીધી.
છોકરી રિમતયાળ !
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)
( * આસાિનુાં પ્રાચીન િીિાઘર જ્યાાં ભેસોની લિાઈ યોજાતી)

તુું અને િુંુ - ઑહફસ રૂમમાું
રાજીિ બરુઆ
ઑદફસનો સિય પૂરો થઈ ગયા પછી
ક્યારે ક સાિ એકલો પિુાં છુ ાં
િાલી થઈ ગયેલા ઓરિાિાાં
િાલી િુરશીઓ િછચે આાંટા િારુાં છુ ાં
અને િારા ટેબલની સાિેની એકાદ િુરશી પર બેસુાં છુ .ાં
થોિી િાર પહે લાાં જ્યાાં િુલાકાતીઓ બેઠા હતા હારબાંધ
ત્યાાં જ બેસીને,
તેિની આાંિો િિે ધ્યાનપૂિયક જોઉ છુ ાં િારી જાતને.
િારી સુાંિાળી ગાદીિાળી આરાિદાયક િુરશી
જ ેને િોકળાશ છે આજુ બાજુ નુાં બધુાં જ જોિાની.
સાિેની બાજુ થી હાંુ િારી જાતને તેિની નજરે નીરિુાં છુ .ાં
િારી િાત કરિાની રીત, િારો મિજાજ અને તેિના ઉભરિ.
િારી જાતને અત્યારે ફરીથી પૂછુ ાં છુ ાં
તેિિે િને પૂછલ
ે ા પ્રશ્નો
અથિા તો એિા પ્રશ્નો જ ે તેઓ િને પૂછિા િાગતા હતા
પિ પૂછી ન્દ્હોતા શક્યા.
પછી િારો જિાબ સાાંભળિા સરિા કરુાં છુ ાં હાં ુ
તેિના કાન.

જ્યારે ઉદાસ સાાંજ અાંધારુાં લઈને િારા ઓરિાિાાં પ્રિેશે છે
મિષાદની છાાંટિાળો એક ગોળિટોળ ચહે રો
સ્પષ્ટપિે ઊભરીને આિે છે િારી સાિે.
કોનો છે આ ચહે રો ?
િારો છે ?
કે કોઈ એક જિનો છે, જ ે આવ્યો છે િને િળિા?
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(હીરે ન્દ્રનાથ દત્તના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

હાંુ તેિની ઇછછાને ઇછછુ ાં છુ .ાં
ધ્યાનપૂિયક નીરિુાં છુ ાં
તેિના એકના એક સિાલને ફરી ફરી પૂછિાથી
િારા ચહે રા પર ઊપસી આિતા ચીિના ભાિને,
પછી એિની આાંિો દ્વારા જોઈને એ પિ િાતરી કરી લઉં છુ ાં કે
િારી ફાઇલોિાાં છૂ પાયા છબરિાઓને
ક્યાાંક તેઓ ભાળી તો નથી ગયા ને?
િાત્ર એક જ કાિ કરાિિા િાટે
િાિા પિતા દશ દશ ધક્કાના તેિના થાકને િાપુાં છુ ાં
‘તેિના’ થાકને અિગિિાની કોમશશ કરતો
અને તેિના અયોગ્ય અનુરોધને નકારી કાઢતો રહી
હાંુ ‘તેિના’ ઊંિા મનસાસા િૂકુાં છુ .ાં
જ્યારે હાંુ સાછચે જ તેિના મિચારોિાાં પ્રિેશી શકુ ાં છુ ાં
અને તેિની અપેક્ષાઓને સિજી શકુ ાં છુ ાં
ત્યારે એક સછચાઈને ક્યાાંય છુ પાિી નથી શકતો
કે નથી કરી શકતો તેને બુઠ્ઠી.
િને દેિાઈ ગયુાં છે એક અક્ષત સત્ય પૂરેપૂરુાં.
િારા કાચિઢ્ા ટેબલ પર
સાિસાિેના બે મિરુદ્ધોની આરપાર

Binoy B Gogoi

ઉંચે ચડિાનો ઘોડો
રાજીિ બરુઆ
િને સ્પષ્ટ સાંભળાય છે કે
િારી પત્ની િને સાદ પાિે છે
તેની જરૂદરયાતો ઊંચાઈ પરની છે
એટલી ઊંચાઈ કે જ્યાાં તે પહોંચી નથી શકતી
તેને જોઈએ છે િારી ઊંચાઈ.
તેને હાંુ શોધ્યો જિતો નથી
આ જ રીતે હાંુ િારે િારે િોિાઈ જાઉં છુ ાં
અને તે રઘિાઈ થઈને િારી શોધિોળ કયાય કરે છે.
અિારા લગ્નની પ્રથિ રાતે
હાંુ િોિાઈ ગયેલો
તેના કદરયાિરના ચળકાટિાાં.
આજ ે પિ હાં ુ ઊંઘી જિાનો ઢોંગ કરુાં છુ .ાં
જો કે હાંુ તેનો અિાજ સાાંભળી શકુાં છુ .ાં સપય જ ેિો ઠિાં ો.
કોઈ જિાબ ન િળતા તેિે પલાંગ નીચેથી
એક ઘોિો િેંચી કાઢ્ો
(આ અગાઉ તો િેં આ ઘોિો કદી જોયો ન્દ્હોતો ! )
અને તે ઘોિા ઉપર ચિીને
તેિે પોતાની જરૂદરયાતોને ચાંચળ હાથ િિે પકિિાાં લીધી
એક પછી એક
અિારા સાંસારજીિનનુાં પૈિુાં ફરીથી ગબિિા લાગ્યુાં
આ િિતે તેિે િને સુિાિિા રીતસરનુાં હાલરિુાં ગાયુાં
િારી ગાઢ મનરાિાાં
િને ઈષાય ઉપજી પેલા લાકિાના ઘોિાની.....
તા.ક. િારી પુત્રી તેર િષયની થઈ ગઈ છે
પ્રાથયના કરુાં કે તે એટલી તો ઊંચી થઈ જાય કે
લાકિાના ઘોિાની જરૂર ન પિે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(દિષ્ના દુઆલ બરુઆના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Swarnav Choudhury

એક કાવ્િ
નીલિમિ ફુકન
દદિસો સુધી
િેં સાાંભળ્યો ફ્કક્ત એક જ અિાજ.
દદિસ અને રાત
એક સળગતુાં ટાયર દુગુંધ િારે છે
િેં આાંસુઓને િેરિી નાખ્યાાં
એને લૂછી નાખ્યાાં
એક હાથથી
બેઉ હાથથી.
િારાાં આાંસુઓિાાં પથ્થર પલળ્યા
લોહીઝાિ ઘાસ હતુાં ત્યાાં
તે પલળ્યુાં આાંસુઓિાાં.
ફૂલફટાકિા સૂરજિુિી કરિાઈ જિાનાાં હતાાં
તે કરિાયા નહીં.
દીચોઈ અને દીબાાંગ ઠરીને દહિ થઈ જિાના હતા
દહિ થયા નથી.
દદિસો સુધી
દીરોઈ રાંગાલી ઉપર ચાંરોદય થયો નથી.
તેં કદાચ તારા કિિાાં આાંસુઓને િેરિી નાિીને
ભીના અાંબોિે
િાટીના કોદિયાિાાં દીિો પેટાવ્યો હોય.
સળગતા ટાયરની િાસ હજુ યે આિે છે.
અને િને તેનો તે જ અિાજ ફરી સાંભળાય છે
કાલ સિારે સૂરજ નજરે ચિશે,
લાલ કે કાળો ?
તેની તને પિ િબર નથી.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
નીરે ન્રનાથ ઠાકુ હરિાના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

િે મ બરુઆ

નમલનીધર ભટ્ટાચાયય

મબરે શ્વરા બરુઆ

અમજત બરુઆ

એ પાછો આિી રહ્યો છે કદાચ
િે માુંગ વબસ્િાસ
બે’ક લીટર જ ેિિી તરસ લઈને
ગોળીઓથી િીંધાઈને ચાળિી થઈ ગયેલી થેલી
િાબોમચયા પાસે પિી છે ભર બપોરે
કીચિથી િરિાયેલી.
છોકરો આજ ે પિ પાછો નથી આવ્યો
તે ઊભો હતો રોજીરોટીની કતારિાાં
તેની ભૂિે િરતી િા
ભીની આાંિે રાહ જોયા કરે છે
રાહ જોયા કરે છે
પછીના જ દદિસે
પાિીની એક છાલકે પાકા રાજપથ પરના
તે લોહીના િાઘાને ધોઈ નાખ્યા.
પોપિા અને લોહીનાાં િાબોમચયાાં
તપસ્િી જ ેિા સાંયિ સાથે આછરી ગયાાં
કાાંટાળા પાદરજાત પર
ફૂલ બનીને ઊગી જિા િાટે.
િસાંત બેઠી છે
લાલ ધજાના સપાટા અને ફિફિાટ
અને દૂરની દદશાિાાં
કૂચના સૂત્રોછચારો.
આજ ે તે દહાંિત કરીને બહાર નીકળી આિી છે
કદાચ તે પાછો આિી રહ્યો છે...
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી )

Palash Nath

કુ થોરી
ચુંર ફૂકન
ગાિ અને કસબાઓથી દૂર
ઘેરાાં જગાં લો અને પિયતિાળાઓની િછચે
અિધા ઢકાં ાયેલ આદદિાસીઓનાાં યાયાિરી ધાિાાં
પાળેલાાં પ્રાિીઓ સાથે હરીફાઈિાાં ઊતયાું છે
અને આદદિાસીઓની એક નિી આિૃમત્ત જ ેિો
હાં ુ ત્યાાં તેિની િછચે.
િારા હૃદયિાાં આદદિ અનુરમક્ત
અને િારા ટેબલ પર
રિીન્દ્રનાથના ઊંઘરે ટા ગ્રાંથો દળદાર.
આદદિાસીઓ આપી જાય છે
દારૂની બોટલ અને હરિના િાાંસનો ટુકિો
િારા કમિિનિાાં ચાલી રહે લાાં મચાંતન અને
કમિતાિાાં ભજિાતાાં દૃમયો િછચે
એકાએક ઊભરી આિે છે
નાિપૂરતાાં જ િસ્ત્રો પહે રેલી એક કન્દ્યા
મસાંહ-ચિય િેંચાયેલુાં તેના િક્ષને ઢાાંકતુાં
બસ આ જ છે કુ થોરી
િરા અથયિાાં.
(અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)
# કુ થોરી – નાગાાંઓ મજલ્લાિાાં આિેલુાં આદદિાસી િસ્તીિાળુાં સ્થળ

Himangshu Lahkar

કવિ
અવનસ ઉઝ ઝમાન
અજાણયા શબ્દો રિક્યા કરે
કમિના હૃદયિાાં
એકલી અટૂલી રાત જાગે
પાિાના સૂરિાાં
ક્યારે ક િોકો િળે તો
કમિના હૈ યે િારા કાન ચાાંપુાં
કમિ કોઈ િદદરા પીધેલ છાકટો લાગે.
એકાાંત અને પાંિીઓનો ચહકાટ
ઊભા ઘાસનુાં હિાિાાં હલિુાં
ઝરિાાંનુાં કરાિ પરથી દિદિિુાં
બધા અિાજો િારાિાાં ઊંિે ઊતરી રહ્યા છે.

હસ્ના હાનાની સુગાંધિાાં
ધૂાંધળા કાચિાાં
અને ભીંજાયેલા તારોદિયાઓિાાં
કોઈ એકાાંતિાસી યમત, પૂજારી, કિયધાર
પ્રેિી, નટ, લિિૈયો
દરે ક કમિ
ચાંર છે િકાઈના િેતર પર નાચતો
ના, હાં ુ એકલો નહીં
તિે પિ જો સરિા કાને સાાંભળશો તેના િક્ષને
તો સાંભળાશે તિને એકાાંતનો રઘિાટ.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

રાતે હાં ુ િારી પત્નીના નીકળેલા, આશાિાન પેટ પર
કાન િાાંિુાં છુ .ાં
રાતની સ્તબ્ધતાિાાં
શબ્દોનો કોલાહલ ગીતોિાાં િળી જાય છે
જ ેિી રીતે
િારી એકાાંતની પળો
સગભાય સ્તનોના ભારથી ઝૂકી જાય છે
શબ્દો કમિના હૃદયિાાં શીિય-મિશીિય
બુમદ્ધ, સાિાન્દ્ય જન, યુદ્ધરત અશ્વો,
આ શબ્દોને જિનાર કમિએ
ગઈ રાતે આપઘાત કયો છે.
કમિને ફાટેલો અને રિતો છોિીને
શબ્દોની ટેક તરિાઈ છે
અથોની શોધ ગૂચ
ાં િાઈ ગઈ છે
પિ
મબલાિીનાાં નિ નિ જન્દ્િારા તો
કમિને િળગેલા જ રહ્યા છે
તે આદદપુરુષ છે
તેિે તોફાનોને િાળ્યાાં છે
પૃથ્િીને ઉજાળી છે
તેને તિે દેશમનકાલ કરો કે ઝેર પાઈ દો
તેના શબ્દો તો રહે શે ત્યાાં ને ત્યાાં જ, અમિચળ

Sagar Sarma

વઝબ્રાઇલ- આકાશગુંગામાું
સૈિદ અબ્દુલ િાલીમ
અઝાઝેલ િારા પર હસ્યો
કેિકે હાંુ છુ ાં અત્તદરયો
અઝાઝેલ શેતાન છે.
આજકાલ એ હર કોઈ પર હસે છે
અને આ હસિુાં તેને પોતાને જ મિટાિી દેશે
લોહી જ ે િાટીના િાટલાિાાં ભિતુાં
લોહી જ ે અદ્ભુત જીિાંત-કિોથી ઊભરાતુાં
છસો કરોિ પ્રકાશિષયિાાં ફે લાયેલુાં
ફૂલોની સુગાંધિાળુાં લોહી.
બે લાિ કરોિ પ્રકાશિષયનો થાક િારી પાાંિોિાાં
ઠીંગરાયેલા તારાઓનો
જાિે હાંુ ક્ષિોનાાં િનોિાાંથી પસાર થઈ રહ્યો
ે ુાં ટીપુાં દકરિજી ઝાકળનુાં
એક તૂટલ
એક તીર િાફક હાંુ પસાર થઈ ગયો
દૂમધયલ આકાશગાંગાની આરપાર
રાતિા રાક્ષસી ગ્રહોની તીિી ચીસો
અાંધકારના મપશાચી આત્િાના ગિગીન બોગદાાં
જાિે અદૃમય જીભથી ટપકતુાં પોતાનુાં જ િૃત્યુ
ઇછછા અને સાંતુમષ્ટનુાં ઊઘિતુાં હૃદય
અનાંત અિાપતા
હાંુ અશરીર છુ ાં
આ યાત્રાની અકથ્ય ત્િરાિાાં હાંુ સળગીને રાિ થઈ ગયો છુ ાં

જો કે િને ફૂલોને મનચોિીને
એક ટીપુાંય અત્તર કાઢતાાં નથી જ આિિતુાં.
આ એન્દ્િોર િેિાનો કરોિોનો તારકગિ
આ નક્ષત્રો અને આ કાાંઠાઓ
એકલતાના િાિદરયા કાળા દદરયાને પાર કરતાાં
એ સપનાાંઓ કે જ ેનો કોઈ છેિો નથી,
િારા શરીરના અણએ અણને, હૃદયના દરે ક ધબકારને કોરી િાય છે
આ યાંત્ર કરોિો ગ્રહોને હિી નાિે છે
હાં ુ પિ અાંધારુાં, પથરો, અશરીરી
કાાંટાળી ઝાિીઓિાાંનો ઝબકારો
અસાંખ્ય સૂયોના અગમિત િાંશજો
શાાંત કબરોિાાંથી જગાં લ િાફક ઊગી નીકળે
મનહાદરકાના ભૂરા િઠિાસીઓ
આજુ બાજુ હોિીઓ હાંકારે
તેિના િૃત્યુ-પ્રાથયનાનાાં ભૂરાાં રુદન ગૂાંગળાિે
તેિની તરફ એક અનાંત મત્રજ્યાનો િાલી કૂિો
પ્રકાશથી ઝળહળે
અને હાં ુ ? હાં ુ સોફુરાનો પમત
ફે અરોની ભૂમિિાાં ધાિ પાિતો.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

અત્તદરયાના વ્યિસાયને છોિીને
િને એક િાસ શોિ થાય છે
ગુલાબ ઉગાિિાનો.
જોકે િને ફૂલો નીચોિી અને અત્તર કાઢિાની
સ્હે જ ેય આિિત નથી.
જૂ ની આકાશગાંગાિાાંથી છૂ ટુાં પિીને
રથનુાં પૈિુાં સેસાિુિના િદટયલ િારગના કળિિાાં િૂાંપી ગયુાં
કાદિ અને પાિી ઉિાિતુાં
ઝીિકા સૂયયનુાં નાનકિુાં કુ ટબ
ુાં
જ ેના ફમળયાિાાં િાિ બનાિીને િેં ઉગાડ્યાાં છે ગુલાબ અનેક
ઉગાડ્યાાં છે ગુલાબ
એ પ્રાિીઓનાાં હૈ યાઓિાાં જ ે બળે છે અણઊજાયિાાં,
ઇમજમપ્શયન નેતા ફે અરોની ભૂમિિાાં,
જામ્બુ દ્વીપના ભૂિે િરતા મભિારી છોકરાના ચહે રા પર,

*- મઝબ્રાઈલ = શ્રેષ્ઠ કક્ષાનો દેિદૂત
*- અઝાઝેલ= ઓલ્િ ટેસ્ટાિેન્દ્ટનો દુષ્ટ આત્િા જ ેને પ્રાયમિતના દદિસે ‘હોળીનુાં નમળયેર’ િોકલાયુાં.
*- એન્દ્િોર િેિા= આ નાિની કુાંતલાકાર આકાશગાંગા
*- સેસાિુિ = આસાિનુાં એક નાનકિુાં ગાિિુાં

Nabajyoti Kalita

કેશવ મહંતા

હરી બરકાક્તી

નીલમણિ ફૂકન

નવકાંત બરુઆ

તેઓ આિશે
સનુંત તાુંતી
તેઓ રાતે અહીં આિશે
િાતો કરશે, સલાહ-સૂચન કરીને
ચાલ્યા જશે પાછા.
ત્યારે તિે હશો
ગાઢ નીંદરિાાં અથિા સપનાાં જોતા હશો
તિને િબર નહીં પિે કે તેઓ અહીં આવ્યા’તા
અને િારી સાથે િાતો કરી હતી
નહીં જાિી શકો કે તેઓ તિારા ઘર-ફમળયાિાાં ઊછરતી
યાંત્રિાના ચહે રા અાંધારાિાાં જોઈને પાછા િળી ગયા હતા
તિને િબર નહીં પિે કે તેઓ આવ્યા હતા અને
િારી સાથે મિતાિી હતી કેટલીક ઉદાસ ક્ષિો.
રાતે તેઓ અહીં આિશે
િારી સાથે સાથે રિશે. િારા શ્વાસોિાાંથી
સિેટીને લઈ જશે િારી આકૃ મત
િારા લોહીિાાંથી લઈ જશે લોહીની ગાંધ
િારા િક્ષિાાંથી લઈ જશે થોિી ઇછછાઓ.
િેં તેિને ઘિા દદિસોથી સાચિી રાખ્યા છે
િાટે દૂર રાખ્યા છે સ્પશયથી
નજરથી છુ પાિીને રાખ્યા છે
રાતે તેઓ લઈ આિશે િારા િાટે
િાયુિેગી એક ઘોિો
જ ેની પર સિાર થઈને હાંુ આગળ િધી જઈશ.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી)

Ajoy Dutta

ગેંડો
સનુંત તાુંતી
િારા ઘરની સાિે જ્યાાં આકાશના જ ેિુાં િુલ્લુાં િેદાન છે
બસ એ જ િેદાનિાાં તે લોકોએ જગલી
પશુઓ િાટે તાંબુ તાણયા છે
ાં
િાઘથી પિ િધારે બબયર અને દયામિહીન એ બેપગાાંઓ મિષે બધાાં જાિે છે
િારા ચાર િષયના દીકરા સ્િાગતને જો પૂછો તો તે પિ કહે શે કે
આ પ્રાિીઓ કેટલા બબયર અને દહાંસક છે.
િારી અિોશપિોશિાાં રહે તા લગભગ બધા જ લોકો જાિે છે કે
આ પ્રાિીઓ ગળી ગયાાં છે
યુિક-યુિતીઓનાાં સરકાર મિરોધી આાંદોલનને
ગળી ગયાાં છે સૃમષ્ટશીલ બુમદ્ધજીિીઓને
ક્યારે ક આ પ્રાિીઓ બાળકોનુાં લોહી પીએ છે પાિીની જ ેિ
ક્યારે ક સ્ત્રીના ગભયિાાંથી ભૃિ કાઢી લેતા કે િક્ષના િાસમપાંિને ચૂાંથે
આદદિ અસભ્ય નિ િિે
આ પ્રાિીઓ શાસકોના રક્ષક આતતાયી છે
આ લોકોને પાળીને રાિે છે શાસક તેના મનષ્ઠ ુર ભિનિાાં
હિે તેિનુાં નાિ રિાયુાં છે ‘ ગેંિા’
એ પ્રાિીના ગુિ પ્રિાિે આ લોકો પિ દહાંસક અને તાાંિિમપ્રય
તીિા અને જદટલ
ચોિીસે કલાક યૌન-અધીરા, બલાત્કારી મનલયજ્જ કાિુક
િારા ઘરની સાિે જ્યાાં હતો સહુથી સુાંદર બગીચો
બરાબર તે જ સ્થળે
પ્રાિીઓના પદમચહ્નો જોઈ હિે િરી ગયો છે િુદ સિય.
.

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી)
Binoy B Gogoi

તે હદિસે રવિિાર િતો
નીલમવણ ફૂકન

ફાટફાટ
િીરે ન ભટ્ટાચાિષ

તે દદિસે રમિિાર હતો
એક તાજા લોહીનો રે લો િાટકીને ત્યાાંથી નીકળી
શેરીિાાંથી િહીને બાજુ ના િાિાિાાં ગયો
ઘોંઘાદટયા રાહદારીઓએ નોંધ ન લીધી
આ લોહીના રે લાની.
િાાંકી પૂાંછિીિાળા િમસયા કૂતરાની એક જોિી
આ અક્ષમ્ય લોહીને ચાટતી હતી
બેચેન લોકોના ચહે રા િોપિી જ ેિા હતા
શબઘરિાાંથી ઊભા થયેલા િાિસની ચીસ
ટેલીફોનના તારિાાંથી આિ-જા કરતી રહી.
ચકલાાંની જોિી બેઠી’તી ટેલીફોનના તાર પર.

તિને િબર છે
આ કમિ પાસે કશુાં જ નથી
મસિાય કે આ એક શટય
મસલાઈિાાંથી ફાટી ગયેલુાં.
પ્રેિનુાં પિ લગભગ એિુાં જ છે
હૃદયને ધરિી દેિા જાતે અનાિૃત થઈ જિુાં

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(આલોપ આગોતે આિી કી કથા પાતી આશીલો- નાિક પુસ્તકિાાંના
અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

તે દદિસે રમિિાર હતો
બજાર સાંતરાાંઓથી ઊભરાઈ પિી હતી
હરાજી પૂરી થાય તે પહે લાાં જ
બીજો રમિિાર શરૂ થઈ ચૂક્યો હતો
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(આલોપ આગોતે આિી કી કથા પાતી આશીલો- નાિક પુસ્તકિાાંના
અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

કવિતા માટે એકલ પ્રાથષના
િીરે ન ભટ્ટાચાિષ
િને આ કમિતા િારી રીતે જ પૂરી કરી લેિા દો
ભમિષ્યનો અજાણયો ઝાંિો લઈને.
ઝાંિો એ સાંદેશાનો કે બેચેન િોતે િરી રહ્યુાં છે લોહી
આ મિરૂપ નગ્ન શરીરિાાં.
િને છૂ ટ આપો કે
હાં ુ આ અમતપદરમચત શબ્દોની ઉદાસીનતાને
ભાાંગીને ભુક્કો કરી નાિુ.ાં
કે પછી
કાપીને કટકેકટકા કરી નાિુાં
આ પાાંિરુ ોગી, િરિોન્દ્િુિ અને િસૂકી ગયેલા િાસ્તિના
કોઈ તેજીલી અને અજ ેય તલિારથી
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)
Bitu Chetia

શૈશિ
નીવલમ કુ માર
એક
ઉધેઈનો રાફિો હતો ત્યાાં
બાજુ િાાં િાાંસનો પદરિાર, િૃદ્ધ પુરુષો હતા ભાલુકા િાાંસ
િાાંસ જામતની હતી તેની સુાંદર સ્ત્રીઓ
જ ેના પાલિને ઝાલ્યા હતા મબજુ લી િાાંસે, જાિે તેનાાં નાનાાં બછચાાં.
અિે પિ રમ્યાાં હતાાં તેની િાળે-િાળે, પાને-પાને અને છાાંયિાિાાં
તેની સાથે અિને જોઈને ભાલુકા િાાંસ બિબડ્યાાં
િારી વ્હાલુિી બહે ન બેઠી’તી ઉધઈના રાફિા પર
જ ેની છાતી પર હતાાં બે સ્તન-મચહ્ન
.

બે
અિબનાિની ગીચ ઝાિીઓિાાં હતાાં િોટા િોટા સાપ
દાદાએ અિને શીિિેલુ િરિાનુાં, િારા હાથિાાં હતી નાની લાકિી
અને ઊભાાં રુાંિાિાાં સાથે અિે બગીચાઓિાાં રમ્યાાં હતાાં
ચાવ્યાાં હતાાં િાટ્ટાાં પાાંદિાાં અને લીલી ગાંધ.
િાાંસના િાચિા પર હતી પથારી,
િનિાસી થઈને પડ્યાાં હતાાં સપનાાંઓ ઓશીકા નીચે.
એક દરિાજા િગરનો જૂ નો કબાટ
પાટી-પેનની બાજુ િાાં
જ્યાાં અિે ભેગા કયાય હતા રાંગીન કપિાના લીરા
તૂટ્યા કાચનાાં સુાંદર અાંગ, ચિકતા પથ્થર
તૂટ્યાાં ફૂટ્યાાં અને િળેલાાં સપનાાં.
ત્રણ
એક ગળતા સપનાની નીચે, કદીક મપતાજીએ િને બરાબરનો પીટ્યો હતો
અને દુ:િના િાયાય િારી પાિીના ઊંિા પ્રમતમબાંબિાાં
િૂબી િરિાની ઇછછા થઈ ત્યારે યાદ આિી નાની જાકોઈ,
ઠિાં ી િાછલીઓનાાં નાનાાંિોટાાં કૂાંિાાં, જ્યાાં કાગળની હોિીઓ બનાિીને
તરાવ્યાાં હતાાં િારી આાંિોનાાં સપનાાંઓ અને આાંગળીઓનો સ્પશય.
અને એ પછી ચોતરફ હષોલ્લાસ : બપોરે િેતરિાાંથી િાઢ્ાાં હતાાં પરાળ
અને તેના ઢગલાિાાં ગાળ્યા હતા પીળા િાિા
જ્યાાં અિારા નાના-નાના શરીરે પહે લી િૈથુનિુરા પ્રાપ્ત કરી હતી
અને િહે કી ઉઠ્ાાં હતાાં અિે જાિફળની જ ેિ.
ચાર
એક દદિસ િારા દાદાએ પહે રાિી’તી
િને દુ:િના રાંગની નાની ધોતી.
હાથિાાં િશાલ લઈને ઉત્સિ અને આિદાં ના સિૂહને ચીરતો ગયો હતો હાં ુ
િાની અરથીની પાછળ પાછળ. િરે લા ઝરિાની બાજુ િા હતુાં સ્િશાન.

Sadhana Konwar Gogoi

િાની પથારી ન્દ્હોતી. િારી યાતનાનો એ પહે લો દદિસ હતો.,
કેિકે આગની િછચેથી િને જોઈ િા પાછી આિિા િાગતી’તી,
મપતાને જોઈને નહીં.
અને િારા અભામગયા હાથોને
દાદાજીએ તેની સફે દ ભુજાઓિાાં ભીંસી લીધા’તા
પાુંચ
િને ગિતુાં હતુાં ઘરિા િાિસનાાં હોઠ અને નાક ચૂિિાનુાં
જ ે પ્રસરી જતાાં હતાાં દાદાજીના િાથા અને ગળાની રે િાઓ સુધી
એક અધયમિકમસત નોકરે િને કપિાાં િોલીને બતાવ્યો હતો
તેની નામભની નીચેનો અરણયપથ.
એિી જ રીતે કોઈક રાતે િૈધવ્ય ઓઢેલી નિયૌિનાએ
િને ચૂમ્યો હતો તેની પ્રલાંબ રાતો િિે
અને િને સારુાં લાગિાનુાં શરૂ થયેલ.ુાં
છ
આિી રીતે રાંગ-બેરાંગી રોશનીિાાં
જૂ ની ચોપિીઓના ઢગલા અને તલસાાંકળીની િછચે
રાંગહીન સપનાાંઓ અને નાપસાંદ રાંગીલા િેલની િછચે
એક િૃક્ષની જ ેિ મિકસી રહ્યો હતો
લીલાથી પીળા સુધીનો રસ્તો.
યાતનાઓની મિકૃ ત રે િાઓિાાં
દોિતા રહીને િેં શ્વાસ લીધા હતા
તે બોલચાલની હરીભરી બપોર અને સાાંજિાાં
લાકિાાંના િેર જ ેિા સુક્કા રસ્તા પર થઈને
હાં ુ એક લથિતા િુસાફરની જ ેિ ક્યાાંક જઈ રહ્યો છુ .ાં
િારી મનયમત લીલો િગલો ઓઢીને રિિે છે િારા શૈશિિાાં
અને િેં જ ે ગીત રછયુાં હતુાં
તે હતુાં ભમિષ્યહીન શરીરનુાં ગીત.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(રાંજના ગુાંજનના દહાંદી અનુિાદ પરથી)

િરસાદ
નીવલમ કુ માર
હાથ ઊંચો કરીને િરસાદે બસ રોકાિી
અને ફટાફટ બસિાાં અાંદર સિાઈ ગયો
કોઈ સીટ િાલી નહોતી
િારી અિોઅિ આિીને ઊભો રહી ગયો િરસાદ
હે ન્દ્િલ પકિીને.
હિા કે િાદળ કે િીજળી કે ગિગિાટ,
િરસાદનુાં કોઈ જ જોિીદાર બેઠુ ાં નહોતુાં સીટ પર
સીટ પર જ ે લોકો બેઠા હતા
તેઓ અજાણયા હતા િરસાદ િાટે.

આકાશને જોતાાં જ
િરસાદ િરસિા લાગ્યો.
ભીતરથી અને બહારથી પલળતાાં પલળતાાં
હાં ુ જ્યારે બેહાલ થઈ ગયો
િરસાદે િારા કાનિાાં ફાં ૂક િારતાાં પૂછ્ુાં‘તુાં ક્યાાંય પલળ્યો તો નથીને િરસાદિાાં?’
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી)

બસના હલિાથી િછચે િછચે
િરસાદનાાં ટીંપાાં અને િાછટાં નો અિાજ
લોકોના દેહ પર પિતો’તો છાાંટો છાાંટો
કેટલાાંક લોકો ગરદન ઉઠાિીને, કેટલાક લોકો
બીજાના િભાની ઉપરથી જોતા હતા િરસાદ
જ ે એક નિરાળી છોકરીની જ ેિ
હૅ ન્દ્િલ પકિીને ઊભો હતો
ધીિે ધીિે બસનુાં આિુાં તમળયુાં
િરસાદના પાિીથી થઈ ગયુાં હતુાં ભીનુાં-ભીનુાં
તોપિ કોઈ કશુાં બોલતાાં નહોતાાં
બધાાં િૌન હતાાં
હળિેથી િારા િભા પર
તેનો એક હાથ િૂકી દીધો િરસાદે
િારા મિસ્સાિાાંના કાગળો
પલળી ગયા િિીસની સાથે
અને ભીંજાઈને રે ળાઈ ગઈ
કાગળોની િછચે િારી એક અધૂરી કમિતા પિ
નાક પરથી ઊતરતુાં ટીપુાં ટીપુાં પાિી
પીધુાં િારા હોઠે અજાિતા
આ રીતે િરસાદ અજાિતા
િારી અાંદર સિાઈ ગયો.
િારી અાંદર હતુાં એક નાનકિુાં આકાશ
Arpan Kalita

૭૧
અનુભિ તુલસી

િરસાદ
અનુભિ તુલસી

આ તે નથી
ના, આને ‘ઇકોતેર’ - એિ ન િાાંચો
સાત દશુ િત્તા એક કે ત્રિ િીસુાં િત્તા અમગયાર,,
અરે કહ્યુાંન.ે . પહાિા ન ફાિો..

કાાંટા જ ેિુાં જ કાંઈક
િરસાદિાાં પિ છે

આદત સિજો આદત
દરે ક અિગુિનુાં િૂળ
તેને તિે કહો છો
એકિાત્ર િૂલો રસ્તો

એક ઓશીકાિાાં િોં છુ પાિી દઈને
તે પોતાિાાં મસ્થર થિા િાગે છે.
અને સપનાને બાળે છે સાાંઠીકિાાં સાથે
િરસાદ િને લઈ જાય છે
એક િિદીઠી નદીના
કોઈ કલકલતા ઘાટ તરફ

આ તે નથી
તિારી ધારિા પિ જ્યાાં ન પહોંચી શકે
િેં તેને ત્યાાં રોપી દીધુાં છે.

િરસાદના એક ઊગતા બુાંદને લઈ
હાં ુ િીિબત્તીના સ્ટૅન્દ્િને શિગારુાં છુ .ાં

પુનરાિૃમત્તિાાં
બુમદ્ધ મિિિય, િન ફુગાઈ ગયેલુાં

િરસાદ િને િેિે છે
અને તેના હૈ યાિાાં હાંુ િાિુાં છુ ાં િાાંગરના દાિા

આ કાચુાં, સાચુાં િમનજ છે
િેં સિજ્યુાં, િેં િોદી કાઢ્ુાં છે
અાંધારાની જાળિાાં ફસાવ્યુાં છે.

કોઈક િિત
િરસાદ સાથે હાં ુ પતાંગ ચગાિુાં છુ ાં

ચાિાચીદિયાાંના દેશિાાં લટકી ન શક્યુાં આ
તે જિીન પર ઊતરી આવ્યુાં

અિે બન્ને
રસ્સાિેંચની રિત રિીએ છીએ.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

આ અજાણયુાં છે એટલે કે બદહરાગત છે
એટલે બરછી-ભાલાાં લઈને તેને િદેિો િા

(નીરે ન ઠાકુ દરયાના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

આ િારી મસ્થમત છે
આ તિારુાંય ઠેકાણાં છે
આજ ે કે કાલે
કે પછી પરિ દદિસે પિ
અહીંથી તિને કે િને
પત્ર િળશે જ.
નક્કી છે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી)

Krishna Chauhan

કૂ તરો
અનુભિ તુલસી
િારા લોહીિાાં એક કૂતરો ચચરાટ ભરીને ભસી રહ્યો છે ક્યારનો
મત્રભેટા પર અાંધારુાં થિાનુાં ટાણાં છે
િેનના પિિાાંિાાંથી
િાાંકાચૂકા નિજાત બાળક જ ેિો એક ટરક નીકળે છે
અને કોલસાની ભૂકીની િિરી ચિી છે
એક ચોપિી િાાંચી હતી, સિારની બારીિાાંથી એક દફલિ જોઈ હતી
સાાંજનો રસ્તો ટૂકાં ાિિા િાટે બસ-કાંન્દ્િકટર સાથે લડ્યો હતો
ગીતની આકૃ મતિાાં સજાવ્યા હતા ઍશ ટર,ે અમસ્થપાત્ર અને આકાશ
જ્યારે કે એક કૂતરો ચચરાટ ભરીને ભસી રહ્યો છે ક્યારનો
રાિિાાં મિચારનુાં સત્િ નહીં,
જાિે ચાના બગીચાના છોિિા, એક સરિા ઊંચા, એક સરિા લીલા,
પાાંદિાાંય એકસરિાાં. ભર બપોરે મશરીષના છાાંયિે
ચોતાલ જોબન આિે પિિે થયુાં છે.
િગિાાં ભરે લ ચાના પહે લા ઘૂટાં િે જ શુાં સાાંભળ્યો હતો
તેના ભસિાનો અિાજ ?
સાંબાંધના ઊંિાિિાાં સાંદેહની સાંભાિના ન હોિા છતાાંય
ભસિાના અિાજ સાથે ઢોલકીના સિને િછચે િછચે િધઘટ કરુાં છુ ાં
ઇમતહાસ, િેદ, ભૂગોળ, કથાના લાાંબા રસ્તાને કાાંઠને ી ધિયશાળાિાાં
અથિા કપિાાંની કોઈ િોંઘી દુકાનિાાં કદાચ
પહે લી િાર પદરચય થયો હતો તેનો.
કેટલાક દદિસો પહે લાની િાત છે એ ?
પહે લા િરસાદનાાં હળિા છાાંટિાના સિયની ?
ત્યારે પાંિીની ચાાંચિાાં લખ્યુાં હતુાં શુાં ઊિતી િાટીનુાં સરનાિુાં ?
પાિી નીચે કોઈએ શ્વાસ લીધા’તા શુાં ?
કદાચ આ દરમ્યાન
રે સાદાર ઊનની િછચે નારીના સળગતા રૂપને હાં ુ શોધી ચુક્યો છુ .ાં ..

Binoy B Gogoi

આ ભસિાના અિાજના પિઘા જરૂર બીજાઓને આકમષયત કરી રહ્યા છે
એક અમગ્નશાિક દળ પિ બન્દ્યુાં છે.
અથાગ જળના મદ્વઅથી ઊંિાિોિાાં િૂબકી લગાિી છે
કેટલાયે અજાણયા િરજીિાઓએ.
દાાંત અને નિના ધારદાર ઉછચારિોથી ઘિાયાાં છે નક્ષત્રો જ ેિાાં કેટલાાં
નીલકિળો .
આ અનુશામસત કૂતરા સાથે સાાંજ ે દદરયાદકનારે લટાર િારિાની
િને જૂ ની આદત છે;
જ્યારે કે તેના જોરથી ભસિા સાથે
આજ ે મત્રભેટા પર િારી ભારે જીભાજોિી થઈ ગઈ.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી)

Pulak Nath

અુંધકારના િાથ
ભાબેન બરુઆ

તારા હાથનો સ્પશય
જાિે િાિદરયા રસ્તા પર
રાતે ઠિાં ીનુાં લિલિુાં થઈને આિે
ગીતના િોિગ
ાં ાતા લયિાાં
તારા હાથનો સ્પશય
ચાિિાના ટુકિા પર િૂપ
ાં ી ગયેલા
કૂતરાના દાાંતની િછચે.
તારા હાથિાાં
કાાંપતાાં પીળાાં પાાંદિાાં.
હિાથી તૂટી જતા કાચનો અિાજ
તારા હાથિાાં.
જોજનો સુધી ફે લાયેલી મનજયનતા
ફરતી કાાંટાળી િાિ
અિાજ ફક્ત પિનનો
ફક્ત પિનનો અિાજ
ભૂરા તરાંગોના અફાટ મિસ્તારિાાં
સપોના શ્વાસોછછિાસ િછચે
તારા હાથિાાં ઊગે
અિર ઊંઘનાાં કિળ
ચાાંદની ઝળકે
િાિના કાાંટાળા તાર પર.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( કમિના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

િત્િા
દીનેશ ગોસ્િામી
આ જ સિય છે કાંગામલયતને હિી નાિિાનો.
આ જ તો એ ઘિી છે.
િારા બારિે એક ટકોરો પડ્યો પાછલી રાતે
િેં બારિાનો આગમળયો િોલ્યો
હસતી હસતી કાંગામલયત અાંદર આિી
આ તો અગમિત નાિોિાળી અત્યાકષયક કાંગામલયત
કોઈ સિોપરી દૈિીતત્ત્િને ભાિપૂિયક બોલાિતો હોઉં
તેિ િેં તેનુાં નાિ ઉછચાયુું –કાંગામલયત
િારાંિાર ઉછચાયુું એનુાં નાિ
પિ પછી િને બીજો જ મિચાર આવ્યો.
હાં ુ કાંગામલયતના સજ્જિ ઘેરાિાાં હતો
િેં તેના હોઠ પર સળગતુાં ચુાંબન ચાાંપ્યુાં
અને તેના એક પછી એક િસ્ત્રો ઉતાયાું
તેની ભૂરી ચાદર, તેનાાં અાંત:િસ્ત્રો
તેનાાં સ્તનો બહાર નીકળી અવ્યાાં,
થોિાાં ત્રાાંસાાં થઈ ગયેલાાં અને ઘાટ ગુિાિી ચૂકેલાાં સ્તનો
િેં તેનાાં સ્તનોને હિી નાખ્યાાં.
તેના દેહના નકશાઓ તપાસ્યા.
કાંગામલયતે િને ચુાંબન કયુું
તુાં વ્યમભચાદરિી છે? િારા િગજિાાં એિ જ ઊગી આવ્યુાં
તેની ફરતે મિલ મિલ હસતુાં અને પ્રકામશત થતુાં.
એક સળગતા હાસ્ય સાથે
તેિે િને તેના શરીર પર િેંછયો
એકાએક હાં ુ િારી સભાનતાિાાં પાછો ફયો.
તે પૂરી સાંતુષ્ટ હતી અને હાં ુ િચાયઈ ચૂક્યો હતો
તે અને તે જ ક્ષિે િેં તેના િાબા સ્તન પર છરીથી િાઢ િૂક્યો.
તે જોરથી થિથિી અને પછી િોિગ
ાં ાઈને મિરિી ગઈ
ચાલો, હિે સિય થઈ ગયો છે સૂઈ જિાનો
સિય થઈ ગયો છે સિાર િાટે તૈયાર થિાનો.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

Arik Yusuf

( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

હરે દિશ્ન િેકા

હીરે ન ભટ્ટાચાર્ય

માડહમ બરા

મનિયલપ્રભા બરદોલોઈ

માછીમારનાું ગીત
હિરે ન્રનાથ દત્ા
એક
( કાુંઠે ઊભેલાની પ્રાથષના)
અિને લઈ જા
નદી પર આથિતા પેલા દકરિજી ગોળા સુધી
લઈ જા અિને
સાાંજના આછા અાંધારાથી ઘેરાયેલા એક પદરમચત ગાિના
કોઈ શાાંત ઊંઘરે ટા નદી દકનારે
અિે પીિાગ્રસ્ત, રોગના િૂળ અિારી ભીતરે
િીંધાયેલા અને ક્ષીિ થઈને િરિા મનિાયયેલા,
અિારી છેલ્લી ઇછછા પૂરી કરીશ ?
એક યાત્રા કરાિીશ િુલ્લી સિારિાાં
જળપાંિીઓના ચહકાટની િછચે ?
અિે ગટરની દુગુંધથી ભરાઈ પિેલા
અિને શ્વસિા દે
નદીના વ્હે િિાાં પિતી
ચાંરપ્રકાશની ઝાાંયિાળા નાિદિયાના ગીત જ ેિી
મનભેળ અને અબોટ તાજી હિાિાાં
અિને
અિળાતા જળ-તરાંગો પર
તરતી નાિનુાં િહે િુાં આપ
અિે િૂાંપી ગયા છીએ
મનષ્ઠ ુર ઇછછાઓના કળિિાાં.

wapnil Bora

બે(માછીમારનો ઉત્ર )
દદિસ ને રાત, તિકાિાાં અને ચાાંદનીિાાં
અિારો પરસેિો પાિીએ
િટિેલા િહે િિાાં.
અિારુાં હોિુાં એ તો છે િારી મચિલની ગાંધ
અિારી ચાલિાાં જાળની કિીઓનો ધામત્િક રિકો
તૂતક પર બળતા દીિાને
અિારી ધૂાંધળી પ્રતીક્ષાની સાથે
બાળતા ને ઠારતા રહીએ રાતે.
ધસિસ પ્રિાહનુાં ઝલિલ નૃત્ય,
અને ધોિાતા ઢાળ પરના ભીની ભાષાના ચહકાટ
ભળી જાય અિારી ઊંઘિાાં.
ધૂળભયાય િાથાિાળુાં
શમિયારનુાં એક અધિૂઉં ઝૂિિુાં
ચિતા પાિીિાાંથી ક્યારે ક ક્યારે ક િોદકયાાં કાઢે
કાાંઠ ે ઊભેલાાં આ ભાિશૂન્દ્યો
જાિે કે કુ ટબ
ુાં કોઈ ઘરિછોયા પૂરપીદિતોનુાં
જ ેને હાાંકી કાઢેલુાં હોય ડ્હોળા પાિીએ.
િારા પાિીના આ લોઢ
મલસોટા કરતા જાય તેિના કપાળે
એ તેિની ભાગ્યરે િા
અને અિારી પિ
ઘૂમ્યા કરીએ અિે આ મિનાશરે િાઓ ફરતે
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

Kanchan Choudhury

( કમિના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

ગૌિાટી
હકશોર ભટ્ટાચારજી
૧)
લોકો રાતે રાત્રી-સુપર ટરને પકિે છે
દદિસે તેઓ બેસે છે લાઇન બસોિાાં
તેઓને રસ્તાના કાાંઠ ે જ ઉતારી પિે છે
સ્ટેશનનુાં ચલિ જાિે િોિાઈ ગયુાં છે.
દરે ક િિસ ઘર શોધતો
શોધતો તાળાાં અને ચાિીઓને
જો ક્યાાંય કોઈ ઘર હોય અને તેની ચાિી ન હોય
તો લોકો આકાશ-પાતાળ એક કરી નાિે છે
ચાિી એ તો મશષ્ટાચાર છે
જરૂર પિે તો તેઓ
‘આિજો’-ની આપ-લે કયાય િગર પિ ચલાિી લે
૨)
દકતાબઘરથી લુઈત કેટલુાં દૂર છે
શાંકરદેિથી લઈને આજ સુધીિાાં ઘણાં શોષાઈ ગયુાં છે
જ્યોમત અગ્રિાલનાાં ગીતો, હાઈકુ , લોકાય અને લોકગીતો
દિશ્નકાાંતા હે ન્દ્િીક, રાધાગોમિાંદ બરુઆ
અને િોનાલીસાનુાં મપાંગ પોંગ
હજુ તો તિે લુઈતથી ઘિા દૂર છો.
કેટલાક ભિેશરીઓએ ઇમતહાસને ફાિી નાખ્યો છે
અને ધીિે ધીિે મિલાઈ રહ્યા છે
કરબી અને કચારી ગાિ.
તિે સૌરભ ચાલીહાને િાાંછયા નથી
પિ તિારી પાસે ઝૂ રોિ પર એક પ્લૉટ છે તિારી િામલકીનો
એક નાિઘર બનાિિા સિામધ સ્થળ પર
આ સિય છે આપિે લુઈતનુાં હૈ યુાં િોદી અને ઉસરિી નાિીએ
૩)
જુ ના ગૌહાટીના ગિેશનાાં પૂતળાાં હજુ ત્યાાં જ પડ્યાાં છે
િાછીિારી કરતાાં ગાિિાાંનાાં લોકોિાાં સૌહાદય નથી રહ્યો.
હદરસભા હજુ છે
પિ ઘિા સિય થયે િેં ત્યાાં પૂજા નથી કરી.
મચક્કાર ગદી
તિારે દરિાજાઓથી બહાર નીકળી જ જિુાં પિે.
ગોએન્દ્કા રે િીિેિ અને .એસી િાકેટ
ટાઈમપન્દ્ગ સ્કૂલ અને ટ્યુશન ક્લાસીસ

Vikramjit Kakati

અને તિને ઊંચી આશાઓ હોય તો
કમ્પ્યુટર ટરમે નાંગ અને સ્થામનક ઉદ્યિ કેન્દ્રો
જો તિારી િગદાર લોકોની સાથે ઓળિાિ હોય તો
િાંત્રીનુાં પીઠબળ અથિા બૅંકની િોટી લોન.
પાનબજારના ચાના ગલ્લે
િરસને ટકાિી રાિનારી ભ્રિિાઓ ભેગી થાય છે
પાછલી અિધી મજદાં ગીિાાં તિારે જોઈએ છે
મસલાઈ િશીન તિારા કુ ટબ
ુાં િાટે.
તિને ફૂટપાથ પર િળી જાય છે
’િોબા િોબી’ની િાતાયઓ
અથિા ઋદકિિીહરિનુાં નાટક
અને જાિકારો િાટે દત્તા બરુઆ પિ
રિીન્દ્રભિન છે ત્યાાં
૪)
બાર કે જ્યાાં આનાંદ અને િોત
એક સાથે બન્ને બાજુ થી આિે
બધા મિિિાદો ભૂલીને
જીિન શોધતો તુાં
રાત આિી લતાસીલિાાં બીહુના કાયયિિો જુ એ
અને ઝાલુકબારી જા
થોિા િગલાાં ઢીલાાં-ઢાલાાં િૃત્યુ તરફ
એક નાનકિો રસ્તો

દીસપુરથી કોટય સુધી
અથિા ફક્ત છત્રકાર સિામધ પર
કોઈ કદાચ કશુાંક અલગ કરિાના હે તુથી આિે
કશુાંક સજયનાત્િક કે ગિે તે કરે
પોતાની યાદદાસ્તના આધારે .
૫)
િારે તે પાછાાં જોઈએ
િારા દુિઃિ, િારો ગુસ્સો અને પ્રેિ
એક રાતે િારી બારીઓને િોલી નાિીને
િારે બાિેશ્વર િાંદદરના િૂલ્લા િેદાનોિાાં સૂતાાં લોકોની
અસહાયતા અનુભિિી છે
આપિી ઘેલછા અને આપિો િાલીપો.
ઘિાાં િષો પછી આજ ે િને િન થયુાં છે
સિારે િહે લાાં ઊઠિાનુાં
( િારી િાને કહીશ કે િહે લો ઊઠાિે િને )
સિારના પહોરિાાં
એક પિ કાર પસાર થાય એ પહે લાાં
હાંુ આિા રસ્તાને રાંગીશ
અને એક ગુલાબનો ગજરો િૂકીશ
તારા બારિે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Beda Dutta

સોગાત
લક્ષિીરા દાસ
આ કેળનાાં પાાંદિાાંની ભૂાંગળી ફાિી
નીકળતી મસસોટી તો કિાલની છે !
હિાિાાં સફે દ ધૂમ્ર-િલય
હાં ુ જીિુાં કે િરી જાઉં.
આ શાાંત સુિનો પિછાયો
િારા પર પિશે કે પાછો હટી જશે.
તિને િબર નહીં હોય
પિ ફૂલો પરથી આિતી દરે ક લહે રિી
અને પાંિીનો દરે ક ટહુકાર
િોલી આપે છે એક પ્રલાંબ અને અિૂટ રસ્તાને.
િારાિાાં રહે લો િાિસ
હજુ િગ્યો નથી હઠીલો.
તે જ પોતાના બન્ને હાથ િિે ઊંચકી લેશે
તારી આ બધી જ સોગાતોને
પ્રેિની કે મધક્કારની.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

Tanvir Parves Ahmed

( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

જીિન
મિે શ્વર નેઓગ
રસ્તાના કાાંઠ ે ઊભા િાિસે
ફાટી પિેલ આાંિો સાથે પૂછ્ુાં
-પિ તુાં તો ગયા શમનિારની ભયભીત સાાંજ ે જ િરી ગયો હતો ને ?
બધાાંય એિ જ કહે છે
સાચ્ચે ? કહે િા દો તેિને.
િૃત્યુની ઝાાંયિાળી આાંિો
ઝાકળનો ઠિાં ો સ્પશય છોિે નહીં
કે શોધી શકાય તાજાાં ઊગેલાાં પિોના કોંટા
ગિે ત્યાાં સાંતાિી દીધુાં હોય તેની આાંિોનુાં જીિાંત િૃત્યુ.
હાંુ િરી ગયો છુ ાં ? કદાચ એટલા િાટે જ
તિે િને જોઈ રહ્યા છો જીિતો અને સચેત
ઠીંગરાિી દેતા મશયાળાિાાં, આ ધૂમળયા િારગે
કરિાઈને િરી જતા ઘાસનો
કોયલના ગીતના સ્પશયિાળો એક િૃત્યુ-કોલ છેહાંુ તો ફરી નાચીશ આિતી િસાંતે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Bitu Chetia

વિકલ્પ
િે મોન બોરગોિાઈ
આ ધૂમળયો િારગ
આશનો, પ્રેિનો અને અસાંખ્ય સૂક્ષ્િ િૃત્યુનો.
આ સ્િમપ્નલ નગર સાાંજનુાં
અને સૂયાયસ્તના સોનેરી શરાબના મિષાદ-છાાંટિાાં
િને િૂબ વ્હાલાાં છે તારા ચહે રાની જ ેિ.
દીિાઓ બળતા દરે ક ઘરિાાં
પછી ભલે ઊિટતુાં હોય અજગરી અાંધારુાં
અપેક્ષા, પ્રેિ અને દુ:િનુ.ાં
અાંધારુાં, આ િૃત શહે રની સૂરજિુિીની સાાંકિી ગલીના િોઢે ભેગુાં થતુાં
જ ેના આત્િાની સૌરભ ઉપર ચિતી હો ધૂમ્રસેર થઈ.
બસ આટલો જ અિસ્તો ઇમતહાસ છે
આ ઊતરતાાં િૂલ્યોના કાળિાાં
ટૂકાં ી િારતા કાંઈક અગ્યારે ક શૈલીઓિાાં ચાલતી
કે એક સૉનેટ અમનતા િિાયનુાં મનમિત પિે
‘એક ભૂતપૂિય પ્રેિી’
લિાયેલ,ુાં સળગ્યા કરે િારા આત્િાની દદિેટ થઈને.
સ્ત્રીના દેહની ઉષ્િા
ફૂલો, તારાઓ, રાતનુાં આકાશ
અને તારો દીધેલો અિૂલ્ય વ્હાલો દેહ
જીિિા િાટે િૂબ જરૂરી...
બધુાં જાિે એ નુકસાનની ભરપાઈ રૂપે
જ ે નુકસાન પહોછયુાં છે આપિા ઈશ્વર સાથેના મિછછેદનથી.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

Tanvir Parves Ahmed

( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

મને કશુું દેખાતુું જ નથી
સમીર તાુંતી
િને કશુાં દેિાતુાં નથી- નદી, નાિ કે નગર
રાબેતા િુજબ હર એક દદિસ
િારી આાંિ સાિેથી પસાર થઈ મિલાઈ ગયો છે
િકાનો; અાંદરથી અજિાસિાળાાં કે પરગ્રહનાાં રાચરચીલાાં
િને કશુાં દેિાતુાં જ નથી, િૂમળયાાં, સ્ટોન-સ્િોક,
કે રૂપાળી સ્ત્રીની પ્રબળ કાિેછછા
લોઢુાં કેિી મિન્નતા સાથે પીગળે છે
અને આગ ઉતારી પાિે છે લોઢાના ગિયને. આ દેિાિો અને હસિુાં,
નાયલોનનાાં િોજાાંિાાં સુરમક્ષત બધાય પગ િોિાઈ ગયા છે
એ મબચારી સાથે કે જ ેને આિતીકાલ કહે િાય છે.
જો કે આ િસ્તુઓ પિ અથય િગરની છે.
આજ, આિતીકાલ કે પરિદદિસ
તે હતુાં કે તે છે કે તે હશે - તે ચાલ્યા કરશે. િને કશી િેિના જ નથી
કમિતાની પ્રશાંસા, એક િુલ્લી િોપિીની અાંદરનો કમિ-અભરિો
િારી આાંિોિાાંથી ધીિે ધીિે મિલાઈ રહ્યા છે સુકાઈ રહે લા આાંગળા
િધી રહે લી દૃમષ્ટની ઝાાંિપ, ભારઝલા થઈ ઢળી પિેલા હોઠ.
આ બધાાં િારા પર શાસન ચલાિિાનાાં છે
પિ હાંુ તેની િક્કિપિે અિહે લના કરુાં છુ ાં
હાંુ િારાિાાં રહે તા ઝાંિના નાિના જગલી
પ્રાિીને િશિાાં કરી, પાળુાં
ાં
તેને ચારો આપુાં, તેને પેધાિુ,ાં પલાંગ નાિની સપાટ જિસ પર સુિાિુાં
િને કશુાં જ દેિાતુાં નથી, િૃત્યુની કલાકારી, રોગિીિાાંસા કે આ િૃદ્ધોના મનસાસા.
િાસ્તિિાાં દરરોજ હાંુ એક આાંધળી સ્ત્રીની પ્રસૂમતની પીિાિાાં પાછો ફરુાં છુ ાં
અને અહીં એકિાત્ર જગ્યાએ જ િને િળે છે એક પદરત્યક્ત િીરિો.
એક મિમચત્ર ગભરાટ તારાઓ અને ગ્રહોિાાં ઊછરી રહ્યો છે
આ ગૂાંચિાયેલા ગૂઢ અઘોરી કેશની જ ેિ, આ મનરાંતર સળગતી આગની જ ેિ
હાંુ પિ િોધાિેશિાાં બળીને રાિ થઈ જાઉં અને સૂરજ થઈ ઊગુાં પાછો
પિન નહીં, પાિીની હાં ૂફ નહીં, નહીં ચાંર કે નહીં દહિાછછાદદત મશિર
બસ એક અજ્ઞાત િબર ઈસુઅિતરિની
જ ેિ પેલાાં પાંિીઓ ઊિી ગયાાં.

Beda Dutta

તેનો દોર્ કે મ કાઢુ ું
સમીર તાુંતી
આ ભૂિને હાં ુ ગુનેગાર કેિી રીતે ઠેરિી શકુ ાં
ભૂિ તો િારી બાળપિાની બમક્ષસ
તેના પિછાયાિાાં સૂઈને તો િેં િાાંસળી િગાિી છે
િાાંસળી િગાિી છે ‘મયાિ-કાનુ’ થઈને
તેની હારોહાર િેં સપનાાં જોયાાં છે
અને એક દદિસ શ્રદ્ધાપૂિયક દારુ પિ પીધો છે.

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

િારે તેની સાથે કોઈ ઝગિો જ નથી
આ ભૂિને હાં ુ ગુનેગાર તો કેિી રીતે ઠેરિી શકુ ાં
ભૂિ તો છે િારી િાની પહે લી કસુિાિિ
ત્રીજુ ાં મિશ્વ છે િારી યાતનાનુાં
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

ે રમાું ફૂલ ખરીદતાું
શુક્રશ્વ
એમ. કમાલુદ્દીન અિમદ
એક
ે રિાાં ફૂલ િરીદતાાં િરીદતાાં
શુિશ્વ
તુાં સિાઈ જાય છે
આકાશના ભૂરા ગભયિાાં
કુ શળ તરિૈયાની જ ેિ
આકાશિાાં તરતાાં તરતાાં
બે િૂબકીઓ લગાિી અને
તુાં બહાર આિી જાય છે.
બે
ચાંર કુ િાર સાથે
બસિાાં કચિાઈ-ભીંસાઈને
શહે રની બાજુ િાળા મિસ્તારિાાં ગયો’તો તે દદિસે
સરસિનાાં ફૂલોિાળા િેતરો મનહાળિાને.
પહે રિના મિસ્સાિાાંથી શોધી ન શક્યો પાદકટ
ન સાાંભળ્યો પીળો રાગ, પૈસાની મચાંતાિાાં
મનરાશ થઈને પાછો ફયો ચાંર કુ િાર સાથે.
તેના હાથિાાં હતો જીિય-શીિય થઈ ગયેલ
’જોનાકી’નો* પહે લો અાંક.
* - અસામિયા ભાષાનુાં ૧૯૮૯િાાં શરૂ થયેલુાં સાિમયક જે ૧૯૦૩િાાં બાંધ થયુાં

Himangshu Lahkar

ત્રણ
તેં િરીદી હતી
રજનીગાંધાની થોિી છિીઓ
તેના મસ્નગ્ધ દબાિથી
બ્રહ્મપુત્રાના િક્ષિાાં ઊઠ્ુ’ાં તુાં પૂર
તે પૂરે
િળભળાટ િચાવ્યો હતો
િારી છાતીિાાં.
ચાર
એ દદિસે િુશળધાર િરસાદ િરસતો’તો
કોઈ સ્ત્રીનો શૃાંગાર ધોિાઈ ગયો’તો
મસટી બસની બારીિાાંથી િેં જોયુાં
તેના હાથિાાંનાાં રજનીગાંધાનાાં ફૂલ
પાિીનાાં ટીપાાં પિિાથી િધારે ચિકી ઊઠ્ાાં’તાાં
િીજળીને િભે િૂકિાથી
ઉજિાળાાં થઈ ગયાાં’તાાં રજનીગાંધાનાાં ફૂલ
પાુંચ
ે રના આકાશિાાં
શુિશ્વ
તુાં ફે લાઈ ગઈ છે.
નીચે ઢગલો એક ફૂલ.
જ્યારે કે
થોિી િાર પહે લાાં જ
છ નાંબરની મસટીબસિાાંથી
ે ર ઘાટ પર તુાં ઊતરી હતી.
શુિશ્વ
ે ર –ગોહાટી પાસે બ્રહ્મપુત્રા કાાંઠ ે આિેલુાં એક સ્થાન
*શુિશ્વ
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

Hirak Jyoti Das

(દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી)

િિા
એમ. કમાલુદ્દીન અિમદ
જિરૂિના પાાંદિાાં પર
ધ્રુજારી લાિિાિાળી હિા.
એક કાંપારી
ભાદરિાની ઉજિાળી બપોર
સુકાઈ રહે લા ચહે રા પર
સુિ ચોપિતી
બોરિીનાાં પાન હલાિિાિાળી હિા
આજ ે નથી.

Pulak Nath

બાળપિનુાં મિશાળ શેરિીનુાં િેતર
તેનાાં લાાંબાાં પાન પર લહે રાઈને
િારા હૈ યાને ઘસીને ચાલી જાય છે
હિા.
આળસની પૂતળીને
ભાાંગીને ભુક્કો કરીને
ઘાાંમસયાાં િનોની િછચે આિી
જ ે હિાએ િને થથરાિી દીધો છે
તે હિા િાટે તો
િેં સાચિીને રાિી’તી
હજારો પળ
શાિળા રાંગની.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી)

ઢુંઢેરા
કરબી ડેકા િજાહરકા
િાત જ ે ફક્ત તુાં િારા કાનિાાં જ કહી શકે
આ કોયલિી તે બધી િાતને િોટેથી કહી આિે આિી દુમનયાને
પોતાની પાાંિોિાાં ભરીને
બધે છતાાં કરતી ફરે હૃદયનાાં રહસ્યો.
હોઠનો બટિો ચાંર પાસે િોલે
અને ચાંર તો શરિનો િાયો થઈ જાય રાતોચોળ.
અને હળિે હાથે તે ભૂરી ઘેરાશનો પિદો પાિી દે.
કોઈ િાતોિી છોકરીની જ ેિ
સતત બકબક કરતી
કોયલ િુગ
ાં રે થી ઊિીને છેક સીિાિે જાય
અને ચાિાચીદિયાાં મચાં મચાં કરતાાં જાગી જાય.
એક ઝરણાં
પોતાના એકાલાપનુાં િૂળ શોધતુાં
શાાંત પિયત પરથી િળિળ િળિળ િહે તુાં રહે નીચે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Reitesh Khabia

ચૂલો
રબીન્ર સરકાર
ચૂલો રાહ જુ એ છે દીિાસળીની
તેના પર પિે છે પિછાયા
હિાઈ ગયેલા ગન પાઉિર જ ેિા લોકોના
લોકો સુકાઈ ગયેલાાં કેળનાાં પાાંદિાાં જ ેિા લાગતા
જાિે કે ઉપિાસી બુધ્ધના હાિમપાંજર
ઉદ્યિપૂિયક રાહ જોતા જ્ઞાનના અાંમતિ મિસ્ફોટની.
િોઢે િેશ ભૂાંસેલો આ િાલી ચૂલો ઠરી ગયો છે
ચોિા નહીં કે નહીં િાસિ રાાંધિાનાાં
ઝાિ-પાનના જિિ સાથે આદદિાસી છોકરિાાં
બેઠાાં છે ચૂલાની ફરતે
દૂધ જ ેિા સફે દ ચોિાની પરીકથાઓ સાાંભળિાને.
પ્રભુ જગન્નાથના િાંદદરે રોજ ઊઠીને ચોિા રાંધાય
ચોિાના િુગ
ાં રા ને દાળના દદરયાઓ...
સી-બીચ પરની હોટલોિાાં પાકતા િટનની સોિિ
અને હિા સૂરાિલીઓ છેિ ે આ િાલી ચૂલા પર
કાાંઠ ે તિાઈ આિેલા એક િરે લા કાચબા િાટે
કેટલાક ઉદ્દિાં કૂતરાાં અને ગીધિાાં ઝગિે
શેરીનાાં બે છોકરાાં
ચોિાની સફે દીને ચાટે
અને દદરયાકાાંઠાના સૌંદયયને બગાિે.
લોકો કહે છે કે એક િોટો ધરતીકાંપ થિાનો છે
ત્યારે બધુાં જ ઊંધુાંચત્તુાં થઈ જિાનુાં છે
ચૂલો રાહ જૂ એ છે
એક ઠિાં ી ચૂપકીદી સાથે અને
િોધે ભરાયેલા ઝેરીલા સપયના રાફિાઓની િછચે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(રીતુરાજ કલીતાના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Aditya Kumar Bordoloi

એક કાવ્િ
લુત્ફા િનુમ સવલમા બેગમ
િરે લાાં પાાંદિાાં શોધે છે
એક લીલો રસ્તો
િૃક્ષોની િાળીઓિાાં પાછાાં ફરિાનો
પાંિી ઝાંિે છે
ઈંિાની પીળી ઝરદી બની જિા.
નદી પાછી િાગે છે
તેની િરે લી િાછલી
પિછાયો
ઝાિ બનિા િાગે,
િાિસનુાં હૈ યુાં બનિા િાગે.
ધુિાિો ઝાંિે છે એક લાલ કેિો
અમગ્નના હૃદયિાાં પાછા જિાને
પાિી પથ્થર થિાને,
અને પથ્થર ઇછછે િાિસોનાાં હૈ યાાંિાાં ઓગળી જિાને.
અને
તારાિાાં ઓગળી ગયેલી હાં ુ
શોધુાં છુ ાં િારગ
લીલાશિાાં થઈને
પાિીિાાંથી, પથ્થરિાાંથી,
શબ્દો અને સૂરિાાંથી.
િારાિાાં પરત જિાનો.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

કાવ્િો
રહફકુ લ િુસેન
૧)
કસબાઓિાાં અને શહે રોિાાં
કબરો િાલી છે
ફાંુ ગાઈ ગયેલાાં હાિમપાંજરો પિ રોટલી િાટે મિલાપ કરે છે
પદરમસ્થમત પદરિાિદાયી નથી
ટોપાધારી સૈન્દ્યનો સાંદેશો
ફકત પિન જ સાાંભળે છે ધ્યાનથી
લોકશાહીના ભાટ-ભજમનયાાં
પહોંચે છે એકલાાં િૃક્ષો સુધી જ
અરે ! ચકલીનાાં ‘ચીંચી’ િાત્રથી
ઈંિાનુાં કોચલુાં તૂટી શકે.
૨)
કસબાઓિાાં અને શહે રોિાાં
કબરો િાલી છે
પ્રમતબાંમધત હમથયારધારીઓ મિરુદ્ધનુાં
િૃત્યુ-દિન
બેજીિી બાઈઓનાાં કપિાાં ઉતરાિી
િાાંિાાંિોળા કરે
તો ચાલો, આિા દેશને ફક્ત ગીધિાાં અને કૂતરાાંનાાં જ
િાઘા પહે રાિીએ
અહીં િાિસજાતનો કોઈ અિાજ જ ન રિકિો જોઈએ.
૩)
જો કસબાઓિાાં અને શહે રોિાાં
કબરો િાલી હોય
જો ફુગાઈ ગયેલાાં હાિમપાંજરો પિ રોટલી િાટે મિલાપ કરતા હોય
પદરમસ્થમત સ્હે જ ેય પદરિાિદાયી ન જ હોય
તો પછી, ફરીથી શાાંમત સ્થાપિા અને ફરીથી કલ્યાિકારી કાિો કરિાાં
હાલ પૂરતુાં તો
બીજી િિત િૂાંગા થઈ જિુાં તે આજની જરૂદરયાત છે
હાલ પૂરતી
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Binoy B Gogoi

તારો ઊતરતો વશિાળો
કવબન ફૂકન
તારો ઊતરતો મશયાળો સૌમ્ય, સુગાંધી
હાં ૂફાળા શ્વાસ અને ઉત્તેજના
આાંગળા અને હોઠની બમક્ષસ
ભીનુાં શરીર
અને તેનીય પેલે પાર મિિેરી રહ્યાાં છે
િનના ધુમ્િસને અને શરીરની ટાઢને દૂર દૂર સુધી...
આ િધુર અિાજ
આ ચહે રાની પાકી ગયેલી કાાંમત
આ શરીરનો સૂક્ષ્િ સાંસ્પશય
િિિિાટ હાસ્ય
સુઘિ છાતી પરની આ ઊની આાંચ
અને બરફનુાં પીગળિુાં.
આ મશયાળાના શોકે
તને જકિીને રાિી છે ગીતોિાાં ને ઘુઘિાટિાાં...
તારો ઊતરતો મશયાળો
જરા િધુ નજીક લાિે છે િારી િસાંતને.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

િુંુ
રિીન્ર બરા
રાતે શહે રના
કારિાનાની મનસ્તબ્ધતાિાાં સાંભળાય
િારુાં અમસ્તત્િ
દીિાલો પર લાગેલા પોસ્ટરોને ભીંજિતી
રિતી શાહી
િારી દૃમષ્ટ
સિાાંતરે િહી જતી.

Vikramjit Kakati

કારિાનાિાાં
અને દીિાલો પરનુાં
આ સુસ્ત અિરત્િ
િારુાં છે
િારુાં જ છે
જ ે પાંગુને રાખ્યુાં છે િેં જીિતુાં િારા જ પ્રયત્નો િિે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(કૈલાશ ચૌધરીના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

માટીની ભીની સુગુંધ
રિીન્ર બરા
હિે લોકોના િોઢે
પ્રચાંિ તોફાનની
ઉલ્કાપાતની િાતો
કોઈ કોઈને ઓળિતુાં નથી
સુકાયેલા િૃક્ષ નીચે
સહુ રોકાઈ પડ્યા છે
અપરાધના અાંમતિ દદિસની પ્રતીક્ષાિાાં
હાં ુ પિ નીકળીને આિી ગયો છુ ાં
તિારી સાથે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(રત્નેશ કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી)
Rupam Chakraborty

મારુું ગીત
ચેની રામ ગોગોઈ
દુમનયાની ગૂઢિાાં ગૂઢ મલમપ ઉકેલી શકનારો
હાંુ કમિ છુ ,ાં
સાદો અને નયો-નકરો કમિ ;
એના પદરિાિે કબરની બેચેનીએ
અનમધકૃ ત ઘર કયુું છે િારાિાાં
ગીત જ ે નિજાતને િોતની પીઠી ચોળે
એ છે િારો જાિીતો પ્રદેશ
હાંુ બદનાિ રાતોનેય ઊજિુાં
િને િબર છે
મજદાં ગી ઉપજાઉ િાટી છે. કલાનુાં િિછેડ્યુાં ગાન છે
અને એ બનાિે છે કમિતાને િાાંસલ.
િારી કૂિિાાં રાતે જાગતાાં રહે છે શબ્દનાાં મબયાાં,
ઉજાશનુાં ગાણાં
એિના િાટે જ ેિિે િને ચાહ્યો
િને િિિાવ્યુાં, િને કપિાાં પહે રાવ્યાાં
અને િારાાં આાંસુ લૂછ્ાાં હળિા હાથે
આ કિાયત, આ િારા સભાન મિગ્રહો ટકાિી રાિે છે જીિન પ્રિાહને
તેના સૂક્ષ્િ િાચનને.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

કાગળ જે આિિાનો િતો
ઉદિ કુ માર શમાષ
જ ે કાગળ આિિાનો હતો, તે આવ્યો નહીં
છાપરાિાાં િોસી રાિેલી િાાંસળીને પાિીના તમળયે િાગતી સાાંભળીને
ફરીથી પૂર આિિાની િાત હતી, ફરી પૂર આવ્યુાં નહીં
અાંધ ગાયકોના દરદીલાાં ગાિાાં સાાંભળી સિકોનાાં, ગલીઓનાાં
રૂાંિાિાાં ઊભાાં થઈ જિાની િાત હતી, રૂાંિાિાાં ઊભાાં થયાાં નહીં.
દુમનયાભરનાાં કેટલાાંયે ઝરિાાંઓનુાં કલકલ કલકલ િહે િુાં
લોહીિાાં સાંભળાિાની િાત હતી, તે સાંભળાયુાં નહીં.
જ ે કાગળ આિિાનો હતો, તે આવ્યો નહીં
બાંધ પર પડ્યા રહે તા એક રુદનના આાંધળા કૂિાિાાં
મિરોહ કરિાની િાત હતી, કયો નહીં
આાંદાિાિીિાાં ચિા િેચતા એક છોકરાની કક્કો િાાંચિાની
િાત હતી, િાાંચી શક્યો નહીં
મબહૂના તહે િારિાાં િાસિ િાાંજતી છોકરીના
તેની િા પાસે જિાની િાત હતી, તે ગઈ નહીં. તેની િા પાસે
જ ે કાગળ આિિાનો હતો, તે આવ્યો નહીં
નદી ને તળાિ, જાળ ને ટોપલીઓ ભેગાાં િળી જશે
તેિુાં મિચાયુું હતુાં, ભેગાાં િળ્યાાં નહીં.
ઝાિ-પાન પર સપનાાં હસી ઊઠશે, મિચાયુું હતુાં,
સપનાાં હસ્યાાં નહીં.
ગોળ અને કેળાાંની સાથે દૂધ દોસ્તી કરી લેશે, મિચાયુું હતુાં,
દોસ્તી થઈ નહીં.
જ ે કાગળ આિિાનો હતો, તે આવ્યો નહીં
કેટલા જલતરાંગો દહલોળાઈને પિયતને તરાંગાિુાં શીિિિાના હતા
શીિવ્યુાં નહીં.
દિયાંતીએ નળને લખ્યુાં નહીં, કૃ ષ્િની સાથે પિ રાધા રોકાઈ નહીં
જ ે કાગળ આિિાનો હતો, તે આજ ે પિ આવ્યો નહીં.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

Vikramjit Kakati

( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

ગોકળગાિ
અનુપમા બાસુમતારી

ક્રોસ કનેલશન
અતનુ ભટ્ટાચાિષ

એ દદિસે િેં િેતરિાાં ઊગેલા અનાજના િૂિાં ાાંઓ પરથી
ગોકળગાય િીિી િીિીને
િાાંસની ટોપલીિાાં ટોચ સુધી ભરી.
તેિને હાંુ બાફાંુ એ પહે લાાં
તેિનાાં કોચલાાં ઉિેિિાની અને તેિની લબલબતી જીભ જોિાની
િને િજા પિી હતી.
િેં તેિનુાં જીિનસત્ત્િ ચૂસી લીધુાં ને ફેં કી દીધાાં
તે કોચલાાં કકયશ અિાજ કરતા ફરસ પર િેરાયાાં
એક ચોક્કસ મિમચત્ર લયિાાં તેિનો મિલાપ
તેિના િૃત્યુની િેદનાિાાં િીંટળાયેલો.

થોિી િાર પહે લાાં િારા ફોનની ઘાંટિી િાગેલી
પિ હાં ુ જ ેના ફોનની રાહ જોતો હતો તેનો ફોન ન્દ્હોતો તે
કોઈ બીજાનો હતો

હિે હાંુ દદરયાકાાંઠ ે ભાિોદિયા ભરુાં છુ ાં
હાથ-પગના બળે જિીન અને પાિીિાાં ઢસિાઈ ઢસિાઈ શોધતી ફરુાં છુ ાં
પેલી અજાિી સ્િરમલમપના િૂળને
દદરયાના ધાિપાિુ િોજાાંઓએ િને િેંચી કાઢી
અને અહીં પાિીથી દૂર ફાંગોળી દીધી છે.
અચાનક એક અદીઠ હાથ િને ઉપાિે છે
િારા જીિનસત્ત્િને ચૂસીને િને િાલી કરી િૂકે છે.
હૃદય તૂટિાની પીિાથી
િારા શરીરનુાં કોચલુાં ભાાંગી જાય છે
અને એક અજાિી ઓલાદનુાં કોઈ મિમચત્ર પદરિાિ ઘિાઈ જાય છે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

થોિી િાર પહે લાાં એક ફોન આવ્યો હતો
પિ જ ેના િાટે એ ફોન આવ્યો હતો તે હાં ુ ન્દ્હોતો
કોઈ બીજુ ાં હતુાં.
તોય
તેને કાંઈક કહે િુાં હતુાં
એક દુ:િની કમિતા સાંભળાિિી હતી તેિે કોઈકને
ભલે ફોનના સાિે છેિ ે હાં ુ િિદાની જ ેિ મનિેષ્ટ બની ગયો હતો
ભલે ફોનના સાિે છેિ ે કોઈ ગૂાંગાની જ ેિ અિાક બેઠો હતો હાં ુ
ભલે િારા િાટે અનપેમક્ષત હતો તે અને તેના િાટે હાં ુ
પિ આિયયની િાત હતી,
તે જ પદરમચત મનસાસો, તે જ ઘટનાિિ
િને થયુાં, ચાલ થોિા મનશ્વાસોની આપ-લે કરી લઉં
થોિોક થાક, એક લાાંબો મનશ્વાસ હાં ુ પિ િોકલાિુાં
ત્યાાં જ અચાનક તિે આિી ભળી ગયા અિારી િાતચીતિાાં િછચે
િને એિુાં લાગ્યુાં
જાિે થોિા સિય પહે લાાં જ ે સાાંભળી હતી તે તિારી જ િાતો હતી
િને એિુાં લાગ્યુાં
જાિે તિારા જ ઘાિને િેં જોયા હતા કાઈ બીજાની પીઠ પર.
જ્યારે િને િાતરી થઈ કે
તિારા પર થોિો ભરોસો કરી શકાશે
જ્યારે િને િાતરી થઈ કે
તિારી સાથે થોિી ભાગીદારી થઈ શકશે
બરાબર ત્યારે જ િારા ધ્યાને પડ્યુાં કે
સાિે છેિ ે તિે લાઈન પર રહ્યા ન્દ્હોતા.
તિારી જગ્યાએ કોઈ બીજુ ાં હતુાં
કોઈ બીજુ ાં થાકેલ, તૃતીય પુરૂષ
અને ફોનના આ છેિ ે હાં ુ ઘાાંટા પાિતો રહ્યો
હે લ્લો..
હે લ્લો..
હે લ્લો..
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

Monjurul Hoque

પિષતનાું આુંસુ
કૌસ્તુભમોની સાઈહકિા
િૃક્ષો અને ઝાિીઝાાંિરાાંની હજારો ફાટી આાંિે
પિયત જોઈ રહ્યો છે.
તેના પથરીલા પગ હલાિતો
તે િાથુાં ઊંચકે છે અને
િારી શાાંત ઊંઘને બાથિાાં ભરી લે છે.
આ પિયત જાિે છે િારા જન્દ્િની કહાિી
આ પિયત જાિે છે િારી પ્રેમિકાનુાં નાિ
િારા બાપદાદા આ પિયત િાથે પોઢ્ા છે
પિ હિે આ પિયત પડ્યો છે િાાંદો

Sheikh Abdul Nadim

તેને બીિારી લાગી છે િિાિની.
જ્યારથી સભ્યતા આિી િસી છે તેના િક્ષિાાં
પોતાના િિાિને પળે પળે િેઠી રહ્યો છે તે.

િાદગીરી
અબોની ચક્રિતી
( કમિ અને પોલીસ ઓદફસર મનત્ય દત્તાની યાદિાાં, જેની અાંમતિિાદીઓએ હત્યા કરી)

િેં તેના મનરાશ હૈ યા પર હાથ રાખ્યો
તો િાટી જ ેિા લાલ આાંસુઓ નીચે િહે િા લાગ્યા.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

ના, ત્યારે નહીં જ્યારે શ્વાસની પરે િ ચાલુ હતી,
પિ હિે કૂચ કરી જાઓ અને તેના પગ પાસે ફૂલોના ગુછછા િૂકો
કે તે િૃત્યુ પામ્યો છે

(આનાંદા બોિુયદોઈના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

તે ત્યારે ગિિેશિાાં ન્દ્હોતો,
કે ન્દ્હોતો પરે િિાાં
એ ગિિેશ, એ રોમજદો
ાં ઘટનાિિ
હજુ ય
આપિે તો કોઈને તેના પહે રેલા ગિિેશથી જ ઓળિીશુાં.
કમિતા મધક્કારે છે તે અસાંગત પોષાકને
છતાાંય આપિે તે નગ્ન સછચાઈને તેલ ચિાિિાના
અને મિસ્ફોટો સાિે આત્િસિપયિ કરિાના
મનિાયયક લિાઈિાાં મસઝરનુાં પિિુાં ચીરી નાાંખ્યુાં હતુાં બ્રૂટસે
મજસસની બે ગફલતભરી ચોરીઓ િાટે
જ ે ક્યારે ય ફરી થિાની ન્દ્હોતી
હાં ુ િારા હાથ િીલાઓ પર ફે લાિીશ નહીં
આ એક િિત િરી જિા િાટે
પાછો ફરી િરિા િાટે
ફરી પાછો
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)
Nikunja Das

સાિકલ
દેિપ્રસાદ તાલુકદાર
ભયભીત રાતના અાંતે
થાકેલી હિા
ઊતરી આિે છે સિારના અજિાળાિાાં
હાંુ લીલા ઘાસ પર હાથ િૂકુાં તો
લીલી થઈ જાય છે િારી પાાંપિો
હાંુ સાયકલની ઘાંટિી ઉતારીને
િોંસૂઝિાની િાાંસળીનો એકાદ સૂર લટકાિી દઈ
ભીિની િચોિચ
પેિલ પર પગ િૂકુાં છુ ાં
સાયકલની ઊતરી ગયેલી ચેઈન
ફરી ફરી ચિાિુાં છુ ાં
પરસેિે રે બઝેબ થઈ જાઉ છુ ાં છતાાં
પાંિીના કલરિ પર આસક્ત છાાંયાિાાં
િારા કલેજાને ટાઢક િળે છે
ઠિાં ીિાાં કાાંપતા કાાંપતા
બન્ને હાથ ઘસીને હાં ૂફ શોધુાં છુ ાં
કઠિ અને અમિયાળા પથ્થરો િારી સાયકલના ટાયરને ઘસી નાિે છે
ઊિિિાબિ પથરા પર ચાલતી જીિય સાયકલના િિિિાટથી
દુ:િી થઈ જાય છે સિય
સાયકલ િભે ઉપાિીને
ે ો પૂલ મિમછછન્ન
ફક્ત જોયા કરુાં છુ ાં તૂટલ
આ પાર પેલે પાર.
વ્યસ્ત ચોક િછચે સાયકલ પર ઝૂકીને
આકાશિાાં ઘેરાયેલાાં િાદળાાં તરફ
સર ઉઠાિીને જોઉં છુ ાં
િૂશળધાર િરસાદની રાહ જોતાાં
સપનાાં તરી રહ્યાાં છે િક્ષની બારીઓ િોલીને.

ઉંદર
વબપુલ કુ માર દત્ા
એક છૂ પો ઘરફોિુ થઈને
તેિે શુાં શુાં નથી કોતરી િાધુાં ?
ઘરિાાં દર બનાવ્યાાં.
એક પાિરધા મશકારીની જ ેિ
તેની પાસે બધી જ આિિતો છે કાિતરાાં કરિાની.
તેના મશકારી દાાંતોથી તેિે કોતરી િાધી
િાાંગર િારી કોઠીિાાંથી
કોતરી િાધા િારા કાગળો અને ચોપિીઓ
રાતે અાંધારાિાાં
તે િારા ઓશીકાિાાં સરકી આિે છે
િારા િગજને બગાિે
િારા િગજના િજ્જાતાંતુને કોતરી િાય.
શુાં શુાં હોઈયાાં કરી નથી જતો તે !
હિે તેિે બાસિતી ચોિાની કોઠી િોલી છે.
રાતના અાંધરાનો ફાયદો ઉઠાિીને
તે િસ્તુઓને એક સ્થાનેથી બીજ ે સ્થાને પહોંચાિી આિે છે
િાંદદરની ભગિત ગીતા િમસ્જદિાાં
અને િમસ્જદનુાં કુ રાન િાંદદરિાાં.
ઈશ્વર-અલ્લાહના ભક્તોના િગજ પર
તે યુદ્ધની બધી જ યુમક્તઓ કાિે લગાિે છે.
હાં ુ તેને ઓળિી ગયો છુ ાં
અત્યાર સુધી શુાં હાંુ દહે શતિાાં હતો ?
હિાિાાં તેનુાં લોહી ઉિાિિુાં પિે તો પિ ભલે
હાં ુ તેને િારી નાિીશ.

સૂરજ આથિિા ટાિે
હાંુ પાછો ફરુાં છુ ાં
િારી સાયકલ પર િિકીને.
થોિી આશા, થોિી મનરાશા.

તિે પિ તેને સારી પેઠ ે ઓળિો છો
તિે તેને અિેદરકન કે જાપાનીસ ઉંદર કહે શો
િાાંમતની ભાષાિાાં તેને
સામ્રાજ્યિાદ કહે છે.

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

(દિષ્ના દુલાલ બરુઆના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

મનલીિ કુ િાર

અનુભિ તુલસી

,

સનાંત તાંતી

વપ્રપેઇડ, પોસ્ટ પેઇડ અને આઉટ ઑફ સવિષસ
પૂણાષ ભટ્ટાચાિષ
૧)
એ સ્ત્રી જ ેને હાં ુ િા કહે તો
તેને મસિકાિયિાાં નાિી હતી િારા બાપે
જિીનદારને ત્યાાં િૈતરુાં કરનારી
હાંુ તેના ગભયિાાં રહ્યો તે પહે લાાંથી.
િળસ્કે જિીનદારનો દરાંગટોન િોટેથી રિકે
િારી િાના ચાજય થયેલા નોદકયા િક્ષિાાં
િારી િા છાતીએ િેથોની* બાાંધતીક ઊભી થાય ઝિપભેર
દરાંગટોને િારી િાની ગરીબ ઝૂાંપિીની ઝાાંપલી િોલી આપી છે

બાપે કેળના પાાંદિાને ભાાંડ્યુાં
જ ેના પર તે પહાિા લિતો
િને ‘રોંગ નાંબર’ અને ‘મિસ્િ કોલ’ કાાં ના આિડ્યા
િારી જાતને એસ ટી િી કાાં ના બનાિી શક્યો ?
િારા બાપને િારી જરૂર ના પિે તો સારુાં
િારા બાપથી િારો સાંપકય તૂટી ગયો છે
િારી િાનો સેલ ફોન પિ
આઉટ ઓફ સમિયસ છે હિે.
* - િેથોની- છાતીથી નીચે બાંધાતુાં િસ્ત્ર

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

૨)
િારી િાને તેની સ્ત્રી હોિાની પીિાિાાંથી િુમક્ત િળી
જ્યારે હાંુ એક મિક્ષુબ્ધ િેસેજ થઈને જન્દ્મ્યો
અને સોફ્કટિેર િછચે સ્ટોર થઈ ગયો
એકિીસિી બપોરે (િારા જીિનની)
એક નિો િેસેજ આવ્યો જિીનદારના ઘરે થી
િારી િાની સાાંઈઠ ટકા બેલેંસ ઊિી ગઈ
અને તે ફરીથી જોિાિ િેળિી શકે તે પહે લાાં
િારી િાએ પોસ્ટ પેઈિ કાિય થઈ જિુાં પડ્યુાં

(એસ એન ચિિતીના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

૩)
જિીનદારનાાં ઘરબાર િછચે
હિેલીના દ્વાર પયુંત
િારી િાનુાં નેટિકય હાંિેશાાં બીમઝ રહે
અિે િારી િાના હૈ યાથી સાંપકય જ િોઈ નાખ્યો
િારા બાપે કદી મનશાળના ઉંબરે પગ ન્દ્હોતો િૂક્યો
તેિે ‘સિયમશક્ષા’ની તાલીિ કે મશક્ષિ ન્દ્હોતુાં લીધુાં
કે તે િોબાઈલની મસ્િચને દબાિી શકે
તેિની િોબાઇલ દિરે ક્ટરીિાાં કશુાં લિેલ નહોતુાં
બીએસએનએલ, દરલાયન્દ્સ કે એરટેલના સમિયસ સેંટર મિષે.
િારા બાપને િબર ના પિી
કેિકરીને આ બધુાં છપરાિાાંથી ટપકીને આવ્યુાં
અને િારી િાને મનસ્તેજ અને િાાંદી બનાિી દીધી
અને તેની િુઠ્ઠીને લકિો લાગી ગયો
જ ે િુઠ્ઠીિાાં તે દાતરિુાં પકિતી
Panku Saikia

નેઇલકટર
અનુપમ કુ માર
પત્ની બોલી :
કાલથી મિદદશા સ્કૂલે જિાની છે
તેના નિ િધી ગયા છે
કાપિા પિશે
ઑદફસેથી પાછા આિો ત્યારે
એક નેઇલકટર લેતા આિજો.
હા, દીકરીના નિ
િરે િર િધી ગયા છે...
ઑદફસેથી નીકળીને
સીધો એક દુકાનિાાં ઘૂસ્યો
અને
એક નેઇલકટર િરીદી, મિસ્સાિાાં નાિી
ઘર તરફ જતી બસિાાં ચિી ગયો.
બસના િુસાફરોના પિ નિ િધી ગયા છે
શુાં તેિિે નેઇલકટર િરીદ્યા છે ?
બસનો િરાઇિર
બસ ચલાિે છે નિ િિે
અને
કાંિક્ટર નિ િિે જ
પરચૂરિ ગિે છે.
એક િુસાફરે
બારીની બહાર તેના નિને ફે લાિી દીધા
અને પલકારાિાાં જ
આકાશિાાં ઊિતા બગલાના ઝુાંિિાાંથી
થોિા બગલાને ઝપટી લઈ
થેલીિાાં ભરી લીધા.
બગલા થોિો અિાજ કરી કરીને
થઈ ગયા ઠિાં ા તેની થેલીિાાં.
િુસાફરે મિસ્સાિાાંથી રૂિાલ કાઢીને
હાથ પરનુાં લોહી લૂછ્ુાં અને
ચિકતી ધારિાળા નિને
મિસ્સાિાાં િૂકી દીધા.
પિ
તેની જાિ બહાર જ
તેની થેલીિાાંથી િહી રહ્યુાં છે લોહી
અને િારા પગરિાાં િછચે થઈને
રે લાઈ રહ્યુાં છે

Binoy B Gogoi

લોહીથી ભીંજાઈ રહી છે
આિી બસ
હાં ુ ભીંજાઈ રહ્યો હતો પરસેિાથી
પરસેિાથી ભીંજાઈ ગયુાં
િારી ત્િચા નીચેનુાં લોહી.
િારા મિસ્સાિાાં રાિેલા નેઇલકટરને
િેં સિત રીતે જકિી લીધુાં.
ઊતરો,
ત્રિ નાંબરનો ગેઇટ આિી ગયો.
પેલા િુસાફરોના તીક્ષ્િ નિથી
જાતને બચાિતો
કાંઈ જ બોલ્યા િગર
ગુાંગાની જ ેિ
ઊતરી ગયો બસિાાંથી.
િરે િર લોકોના નિ િધી ગયા છે.
હાં ુ નેઇલકટરને સિત રીતે િુઠ્ઠીિાાં જકિીને
સિસિાટ આગળ િધી જાઉં છુ .ાં
ઘરના આાંગિાાંની બહાર જ
રિી રહી હતી મિદદશા
આ કઈ રિત રિી રહી હતી તે?
હાં ુ પૂતળુાં બની ગયો
સ્િગયિાાંથી ટપકેલા િનુષ્યની જ ેિ.

તેના નિ ધીરે ધીરે
લાાંબા થઈ રહ્યા છે.
લાાંબા થઈ રહ્યા છે.
િધતા િધતા એક સિયે
તેના એક હાથના નિ
બદલાઈ ગયા
બુલિોઝરના પોલાદી સૂપિાિાાં
અને
એ સૂપિાથી
તે દહરોમશિા અને નાગસાકીના
પેટાળિાાંથી િોપિીઓ િોદીને લાિી
રિિા િાટે
બીજા હાથના સૂપિાથી
પોિરિની રાિ ભેગી કરીને
િોપિીઓના િાથા પર ઉિાિી રહી છે તે.
અને
બહે નપિીઓને બોલાિી રહી છે
..આિો..આિો...
આપિે સભ્યતા સભ્યતા રિીએ..
હાંુ અિાક.
ધીિે ધીિે આગળ િધ્યો
અને તેને બાથિાાં જકિી લીધી
અને
તરત જ મિસાિાાંથી
નેઇલકટર કાઢી
કાપી નાખ્યા તેના બધાય નિ ત્યાાં ને ત્યાાં જ.
હિે
તે ક્યારે ય સભ્યતા-સભ્યતા નહીં રિી શકે.
કેિકે
કાલથી તે સ્કૂલે જશે
અને
તેની ભિિાની પાટલીના િાનાિાાં જ રહે શે
એક નેઇલકટર
જ ે હશે તેના ભિતરનો
પહે લો પાઠ.

પલાસિાડી- ૧૯૫૪
અનુપમ કુ માર
“પાિી િરે તરસ્યુાં, અગન િરે ઠિાં ીથી.
િુદા છુ પાઈને રહે િૌલિીની પાછળ”
(આસામિયા પ્રાથયનાગીત ‘ મજકર’ની પાંમક્તઓ)

િરુભૂમિને
નદીની હૃદયિાંદના
પૂરની કારીગરી
દુ:િની ફસલ
લીલુાં હાસ્ય
અને ઇમતહાસનુાં એક પાનુાં
િારી સ્િૃમતિાાં
મસાંધુના પૂરની કારીગરી
િૃતકોનો િાંિપ િોહન-જો-દરો
સ્િૃમતની તળેટીિાાંથી
પાિીનુાં પૂર રિભેરી િગાિતુાં
યુદ્ધિેદાનિાાં આિી ગયુાં હતુાં.
બાજુ િાાં જ પૂરનો રાક્ષસી હુિલો
હુિલાિાાં જિીનદોસ્ત થઈ ગયાાં હતાાં...
આશાઓનાાં પીળાાં સરસિ મનહત્થાાં
લીલાાં સપનાાં, હાઇસ્કૂલનુાં સાઇનબોિય
રાષ્ટ રીય ધોરીિાગય, ચદરયાિ,
લાલુિહારાજનુાં ત્રિ િાળનુાં િકાન,
િારા દાદાજીની અક્ષરપોથી, પિયતો
અને િાગશર િદહનાનુાં ઉજિાળુાં િેતર
હિે હાંુ ઘિાયેલુાં પાંિી છુ ાં
નદીની હૃદયિાંદનાિાાં
રિિી રિિીને શોધી રહ્યો છુ ાં
લીલી લિાિટના ઇમતહાસિાાં
િોિાયેલુાં ઠેકાણાં િોહન-જો-દરોનુાં

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

( કમિના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

તૂુંબડાનુું ફૂલ
જીબન નરાિ

મૃત્િુ
જીબન નરાિ

િરસાદિાાં પાિો િાગતો રહ્યો ભીનુાં ભીનુાં.

એક
ઘાંટ રિકતો કાંપ્યો
મનિગ્ન શાાંમતને ચીરતો
ગાિ લગીરે ક જાગ્યુાં ઉપરછલ્લુાં
અને પાછુ ાં િૂમછયત થઈ ગયુાં

એક એક કરીને સપનાાં િરતાાં રહ્યાાં
પાાંદિાાં િાફક
હાંુ એક નાનકિી હોિી.
િને કાાંઠાઓ પર િેંચીને લઈ જાય
પાિાના સૂર
નદીની જ ેિ હાંુ નહીં જ િીતાિુાં રાત એકાકી
હાંુ જગાં લના દિનુાં એકલુાં પહે લુાં ફૂલ
ધુિાિાની િિરી ભેગો
એક આમગયો ભીંજાયેલો આવ્યો ક્યાાંકથી
અને કહે િા લાગ્યો :
“ તને પાિાની ભીની ભીની ધૂન સાંભળાય છે ?
હાંુ તો તેના અદીઠ બજિૈયાને શોધિા નીકળ્યો’તો
પિ આ િાિિો િને અહીંયાાં તાિી લાવ્યો છે
તુાં કોઈને કહે તો નહીં કે હાં ુ અહીં આવ્યો છુ ાં
િાિિો પિ આ િાતને છુ પાિી રાિશે
ક્યાાંક જો આભને િબર પિી જશે
તો એ તારોદિયાને કહી દેશ.ે
તારી સાથે આજની રાત મિતાિીશ હાં ુ
િારા શરીરે તૂાંબિાના ફૂલનો રાંગ લગાડ્યો છે.
દીિો ઠારી નાાંિ
આપિને ફૂલો ઊગી આિશે રાતિાાં.”

ઘર-ઘોલકાાંઓનાાં પાદમચહ્ન
ધૂમળયા િારગ પર િૂમછયત થઈ ગયાાં, શાાંમતિાાં ગરક.
િૃત્યુઘાંટના છાાંટા ઊડ્યા
િોઢાાંઓની ઉપર અને ભીતરે .
મિષાદથી િળી ગયેલાાં કેળનાાં પાન ઓઢીને
લોકો બહાર નીકળ્યા
સાંિેદનબુઠ્ઠા અને પીદિત િાબા હાથને
બાાંયની સાથે ચાિિી ઊિિતી લાગી.
એક જીિતી બપ્પોર બળી ગઈ
ઢબૂરી દીધી તેને લાલ િાાંપિની નીચે
બે
ગઈ પેઢીએ ઊંધેથી ગાયા
દોતારાના િૂાંગા રાગ.
હૈ યાના બેઠા પૂલ પર ઊભીને
લોકોને કેિ સિજાિિા કે
દરે ક અાંત પછી એક શરૂઆત હોય છે
એક શરૂઆત પછી બીજી એક શરૂઆત
બધી ઘટનાઓ છે એક ગાણાં અાંતનુાં.

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

ત્રણ
પાયાની હળિી ધ્રુજારી
મિિરાઈ ગઈ ઘાંટ પર
અાંગૂઠાથી અિશેષો ઊગે
િાંિાિાાં કોદિયુાં બળે િાટીનુાં
પાછળ ન જોઈશ
પાછળનો િૃત્યુઘાંટ મિરિી ગયો છે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(નીરે ન્દ્રનાથ ઠાકુ દરયાના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Kuntala Roychoudhury

પોતાનુું
મનોજ બરપૂજારી
આજીિન મિચારતો રહ્યો છે તે
મિચારિુાં સહે લુાં નથી હોતુાં
જ ેિ પોષના િરસાદિાાં પલળિુાં
મિચાયાય િગર પિ ચાલે નહીં
જન્દ્િથી મિકલાાંગ હોિા છતાાંય
તેિે મિચાયુું હતુાં એક સિકથી જ ગુજારો થઈ જશે
આજ સુધી પોતાની સિક પર જ તે ચાલતો રહ્યો છે
િાળો બનાિિાની િાત મિચારતાાં જ કોઈ
પહોંચી શકે છે તેના િૂળ સુધી
ઉનાળાિાાં આિી શકે છે કોઈ તેની નાિ લઈને નદી પાર કરીને
નાિ રોકીને તે બેઠો રહે છે
એક પથ્થરની છાતીિાાં શોધતો ફરે છે તે
મિચારે લી િાતોને
પોષનો િરસાદ પિ તેને તાપિા સુધી ન લઈ જઈ શક્યો.
તે કોઈને પિ પોતાની ધરતી પર પગ િૂકિા દેતો નથી
ક્યાાં સુધી િૂાંગો રહે શે તે
આજીિન એ જ મિચારતો રહ્યો છે તે
તેની પાછળની સિક ટૂકાં ી થતી જાય છે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

Soumen Biswas

રાતનાું ફૂલો
જનાન પૂજારી
ઠક ઠક ઠક
િળસકે બારણાં િિડ્યુાં
િાએ દીકરા સાિે જોયુ,ાં દીકરાએ બાપ સાિે
અને બાપે જોયુાં તેની વ્હાલસોયી દીકરી સાિે.
કશુાં મચાંતાજનક નથી, અને તે કાલે તો પાછો આિી જશે
થોિી પૂછપરછનો જ િાિલો છે ફક્ત
નાનકિો િાિલો છે સિાલ પૂછિાનો
સિાલો કરિાના છે, બસ, િા બિબિી
શુાં થઈ રહ્યુાં છે ? શુાં ?
િાની આાંિો ઢળી ગઈ
બાપ દીકરી સાિે જોિા લાગ્યો
દીકરીએ કહ્યુાં ; સિાલો પૂછિાના છે
સિાલો પૂછિાના છે, લોકો ગિગણયા
ઠક ઠક ઠક
લોકો ભેગાાં થઈ ગયાાં આજુ બાજુ
અને બની ગયાાં ટોળુાં
અને કહે િા લાગ્યાાં;
સિાલો પૂછિાના છે
હા, અિારે (પિ) સિાલો પૂછિાના છે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(ગોપલ દાસના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Bidyut Bikash

છુ કછુ ક ગાડી
અચષના પુઝારી

કવિતા
અવજત ગોગોઈ

કાનિજૂ રાની જ ેિ
કાળો ઉછછિાસ આકાશિાાં ફે લાિતી
એક લાાં...બી કાળી મવ્હસલ
લોહીિાાંથી પસાર થઈ જાય.
કોલસાની ભૂકી ઉિાિતી જાય
િારા બાળપિની રે લગાિી

તને ઊંચકીને ફરુાં છુ ાં સતત

આ નાનાાં નાનાાં ઘરોિાાં શુાં છે
શુાં ભયુું છે આ ઘરોિાાં
લોકો ચિે, લોકો ઊતરે
તેિનાાં શ્વાસોનાાં િાદળાાં ચિે
અને આિુાં આભ આિયયિાાં ગરકાિ.

કદાચ તુાં િરી ગયો છે
તારી છાતીિાાંથી દુગુંધ આિી રહી છે
તારી સ્િૃમતઓિાાંથી પિ દુગુંધ આિી રહી છે
તારી દુગુંધથી ફે લાઈ રહી છે િારા શરીરની પિ ધૃિાજનક દુગુંધ

બારીઓિાાંથી િોકાય
રીંછની મિધમિધ ભાિભાંમગિા.
થાાંભલા જ ેિો લાાંબો સ્ટેશન િાસ્તર
હાથિાાંના ફાનસને ધુમ્િસ અને ટાઢ િછચેથી િીંઝતો
અિને હે રત પિાિતો.
હાથિાાં મસગારે ટ લઈ દૂર ચાલ્યો જતો કોઈ અજાણયો િાિસ
“િટક િટ િટક િટ
તીનસુદકયા અને પરત “
ચાલો નાસી છૂ ટીએ.
આપિી છાતી પર આપિા હાથ િૂકીએ
આ તો છુ કછુ ક ગાિી !
એક પાછળ એકના િભે હાથ િૂકીને
મવ્હસલ િારતી ફરે .
પિોશીના િાિાિાાં ઘૂસી જાય.
િને ખ્યાલ પિ નહીં ને હાંુ તો રાતની ગાિીિાાં બેસી ગઈ
અને ત્યાાં જ રોકાઈ ગયાાં
તારોદિયાાં િકાનોનાાં સપનાાં જોતાાં.
અિને બેબાકળા કરી િૂકતો એક આભાસી ઓળો
અિારા પર તરાપ િારે છે.
ગાિિાાં, બીિિાાં, િેતરિાાં,
િા પર અને ભાઈ પર
િારી બહે નનાાં હૈ યાિાાં....
પેલી મનષ્ઠ ુર લાંબાતી મવ્હસલ.
પેલી રે લગાિી.
પેલાાં પ્રેિનાાં િૂમળયાાં .

મશિને િભે સતીનુાં મનજીયિ શરીર જાિે
તુાં િજનદાર થઈ રહ્યો છે િારા િાટે
છતાાંય તને ઊંચકીને ફરુાં છુ ાં
િાતાાં-પીતાાં, ઊઠતાાં-બેસતાાં, સપનાિાાં ને જાગતાાં જાગતાાં

િારા લાાંબા-ટૂકાં ા શ્વાસ
િારા મન:સાસા તુાં સાાંભળે છે, શુાં તુાં સાાંભળે છે?
ના, તુાં નથી સાાંભળતો
તુાં તો છે અથિય જ ેને ભૂતકાળ નથી કે નથી કોઈ ભમિષ્યકાળ
તારો અતીત હોત તો તે અતીતને દોષ દઈને
તને ઉતારી નાિત િભા પરથી
તારુાં ભમિષ્ય હોત તો તારા ભમિષ્યની આશાંકાઓ બતાિીને
ઉતારી નાિત તને િારા િભા પરથી.
તુાં તો છે કેિળ િતયિાન
તને છોિીને હાં ુ િરી ન શકુાં
િાટે તને ઊંચકીને ફરુાં છુ ાં સતત.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Hirak J Das

માટી, માણસ,નદી અને મેદાન
મીરા ઠાકુ ર
આ ઊિટતી જનિેદનીિાાંથી જન્દ્િે છે યાત્રા અથિા
પાછી ફરતી ધારા,
અહીં શરૂ થાય છે કૃ મત્રિ કે અકૃ મત્રિ મિલાસિાાં પ્રેિના ભાિતાલ
લેિ-દેિના મનયમિત િેલ.
હા, હા, બજાર શરૂ થાય છે અહીંથી જ.
અહીંથી બધુાં િળી જાય છે, દેિા િાગો તો દદલ િોલીને બધુાં જ આપી શકાય છે
િન થાય તો સિુરિાંથન કરીને અિૃતને કે ઝેરને નસેિસિાાં િહાિી શકાય છે
ક્યારે ય ન મછપાતી તરસને ધરતી ચીરીને લાિી શકાય છે.
અથિા હથેળી પર ઉગાિી શકાય છે મિશ્વનુાં સિોત્તિ મિશાળ િૃક્ષ,
આાંગળીના િેઢ ે દઈ શકાય છે સ્નેહહીન સપનાનુાં પરચૂરિ
મિલાપ
ઇછછો તો સિુરના પેટાળથી લાિી શકાય છે શાંિ
ઠરી શકે છે આગિાાં બળેલ કલેજાની યાંત્રિા
જ ે રીતે હોય કોઈની શોધિાાં કાાંટાળાાં જગાં લ
શબ્દોની કોઈ દહરણયિય સિારે
એક અાંધાદરયા િષયને પાર કરીને રોકાઈ ગઈ છુ ાં હાં ુ
તારા િોિાઈ ગયેલા દદિસોના ઠેકાિાની શોધિાાં
આ ઊભરાતો દદરયો જ એક દદિસ લઈ આિશે
જીિનની ‘સફળ કહાિી’
િાટી, િાિસ, નદી અને િેદાનની.

Banajit Axom

માટીનો દીિડો
મીરા ઠાકુ ર
કાલ રાતે
તારી શોધિાાં
તારોદિયાઓિાાં ભટકતી રહી હાં ુ
સિારના આકાશિાાં
જોયો ચાંર
લાશ જ ેિો.

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(દકશોરકુ િાર જનૈ ના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

હિે
પહાિો પર
પીંજાયેલા રૂની જ ેિા િાદળના ટુકિા
શેિાલીનાાં ફૂલો પર ઠરે લા શોકના મબાંદુઓ.
િારા િાટે
થથરે છે દદિસ
ટાઢીબોળ છોકરી જ ેિો.
ક્યાાં િૂકુાં
િારા દેહનો ભાર.
તારુાં
સ્િાગત કઈ રીતે કરુાં.
િારા
િાટીના દીિિાની તો
િાટ જ નથી સળગતી.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

Ravindra Tanwar

કુંપતાું અુંકુર
કુ શાલ દત્ા
...કેિી જીિાંત હયાતી !
જાિે કોઈ કાિાતુર જોિાની
મશલ્પિાંદિત રમતિીિા
ધબકતી બે ક્ષિો િછચેની હિાિાાં
ે ા છોિિાનો લાલ અાંકુર
એક તાજા જ ફૂટલ
િહે ળોના કાાંઠ ે

Iftikar Ali

આ છોિિાના િૂળને
નદીના આ કાાંઠાથી એક મનમિત કોિથી જુ ઓ તો
તે લાગે મનસગાયતીત
છોિિાથી લઈને નદીના િધ્ય િહે િ સુધી
કોઈ સાપોમલયા જ ેિ સેલારા લેતુાં િૂળ
થોિી િાર રહી
નહાિા આિેલી કોઈ િાથાબોળ કન્દ્યા
આ િૂળને જોઈને ગોથુાં િાઈ જશે,
િૂછાય આિી જશે તેને.
અને તેનુાં મશલ્પ કાંિારાઈ જશે બીજી જ પળે છોિિાનાાં િૂળિાાં
અને ત્યાાં સુધીિાાં તો
િૂબી રહ્યો હશે સૂરજ ઘરે પાછી ફરતી ભેંસોનાાં મશાંગિાાંઓિાાં.
રાઈનાાં િેતરોિાાં
રાિાાં અને િાભ િાટે ઊતરી જતો
ઊતરી જતો ઊંિા જગલિાાં
ાં
સાિચેત આાંિે બધુાં કળી જઈને
ે ા છોિિાનો લાલ અાંકુર.
તાજા જ ફૂટલ

તેનો આસમાની દેિ
નીવલમા ઠાકુ હરિા િક
તેનો આસિાની દેહ
ઊગે છે ગગનિાાં
ન જાિે ક્યાાં છોિી આિી છુ ાં ઋતુઓને
હિે કદાચ આ બ્રેઇલમલમપથી ટેિાયેલી
આાંગળીઓ
કશુાં નહીં સિજી શકે.

નદીના સાિા કાાંઠ ે
જ્યાાંથી રસ્તો ફાંટાઈને જગાં લ તરફ જાય છે
ત્યાાં શાાંત મબિાયેલાાં આાંિોનાાં બે પોપચાાં
કાંપતા રહે શે બે ક્ષિોની િછચે
અને ભેંસોની ઘાંટિીઓ દૂર િહી જઈને
ભળી જશે ચુપકીદીિાાં.

ચાાંદનીની ચકલી
અાંધારાને િોતરી િોતરીને
િાિા લાગી ત્યારે જ અસાર થઈ ગયુાં બધુાં
અસાર થઈ ગયા ઊંચા ઘાસની જ ેિ કાંપતા હોઠથી લાગ્યા તેના હોઠ
તપાિેલ સૂયાથી િીંધાયેલા તેના િક્ષિાાંથી
િહે તુાં તેનુાં લોહી
હે િાંતના િળાાંકે ધુમ્િસિાાં
છાનુાંિાનુાં િોિાઈ ગયુાં
હિે તેની પાાંપિોિાાં છે ઓસ
દુ:િની ક્ષિોિાાં દેહિાાં હજારો નીલ કિલ.

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

આપણે કોઈને કેટલા જાણીએ
નીલકાુંત સૈહકિા

આજની રાત
પ્રાુંવજત બરા

આપિે કોઈના મિષે કેટલુાં જાિીએ છીએ ?
જ ે કાંઈ જાિીએ છીએ તે પૂરતુાં પિ હોય છે શુાં ?

આજની રાત ફરીથી ઝીિાાં ઝીિાાં શાાંત ફૂલો લીિિાનાાં
તારો શ્વાસ થઈ રહ્યો છે સફે દ
તારુાં આિુાંય શરીર થઈ રહ્યુાં છે સફે દ
અને આ અિકો ત્યાાં ભાાંગી જાય તેિી કુ ાંિારી રાત સફે દ
તારી પહે લા િરસાદની લટ ફરતે ઘૂિે

જ ે કાંઈ જાિીએ છીએ તે એક દહસ્સો છે બસ જીિનનો
બાકી જ ે નથી જાિતા તે જ ઢાાંકીને રાિે છે આિા જીિનને
બધુ જાિીએ છીએ એિ િાનીને જ શરૂ કરીએ છીએ સફર
કોઈ દીકરો બને છે કોઈ બાપ બને છે
કોઈ િાતા કોઈ બહે ન
કોઈ સગો કોઈ બાંધુ
પમત-પત્ની બનીને સાથે સાથે સપનાાં જુ એ છે
સપનાનો અથય જ જાણયા િગરનો રહી જાય છે એકબીજાાં િાટે
િાટે તો અજિાળાિાાંય ચોંકી ઊઠે છે પત્ની
પ્રાથયના પમતનુાં િીસુાં ભારે બનાિે છે
કોઈને કહ્યા િગર અચાનક ગુિ થઈ જાય છે એક કમિ
એકલતાના ઓરિાિાાં શુાં શોધતા ફરે છે ઘિપિના દદિસો ?

કોની રાહિાાં તુાં આિ બારીએ ઊભી છે આિી મનમબિ અને િૌન
આિી ભૂરી પિી ગયેલી, શાાંત - કોને શોધી રહી છે
તુાં આિ ચાંરપ્રકામશત ઘાસિાાં ?
કોની રાહ જોઈ રહી છે તુાં આિ ?
શુાં તેના શરીર પર લહલહતી કુાંજારો છે ?
તેં તારા બન્ને હાથોથી લચી પિેલી િાળોને િાંિેરી ?
શુાં ફૂલો િરી રહ્યાાં છે તારા દેહ પર ?
તારા િક્ષની ટોચે અને આ રાતની લટોિાાં ?
લીિિાનાાં ફૂલો િરી રહ્યાાં છે તારા દેહ પર?
શુાં તુાં પલળી રહી છે આ બટકિી ઉત્સિ રાતિાાં ?
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(અરુાંધતી ગોહાઈનના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

આપિાથી િધુ જાિકાર છે ફૂલો તે પતાંમગયાાંઓને જાિે છે
આપિાથી િધુ જાિકાર છે તારાઓ તે આકાશનો િતાયિ સિજ ે છે
આપિે જાિીએ થોિુાં અને કહીએ પૂરુાં
બીજાના જીિન િાાંચતાાં િાાંચતાાં
પદરપકિ િાચક હોિાનો ઢોંગ કરીએ છીએ

બધાું ફૂલો રાતનાું
પ્રાુંવજત બરા

જ ે કાંઈ િાાંચીએ તે હોય કેિળ પ્રસ્તાિના
જીિનનો મિશાળ ગ્રાંથ તો િાંચાતો જ નથી

રાતના બધાાં જ ફૂલો
ઊઘિી ગયાાં છે
સ્હે જ ેય અિાજ કયાય િગર

આપિે કોઈના મિષે કેટલુાં જાિીએ છીએ ?
જ ે કાંઈ જાિીએ છીએ તે છે સાિ સાિાન્દ્ય
જ ે નથી જાિતા તે જ છે અસલ જીિન.

નદી પાર કરતો ચાંર
િને તેની જોિે લઈ જાય છે
તારાાં સપનાાંઓ જ ેિા રાઈનાાં પીળાાં ધિરિ ફૂલોનાાં પાથરા િછચે.

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

(પલ્લિી દાસના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

નદી અને માણસ
વબપુલજ્િોવત સાઇહકિા
૧)
નદી િાિસનો ભૂતકાળ સાંભારે છે
રૂપાળાાં અથિા કદરૂપાાં વ્યમક્તમચત્રો
ભેગાાં કરે લા બધાાં જ ગીતો અને બધાાં જ સપનાાંઓ
પાંિી થઈને ઘરિાાં ગળાાંઓિાાં િૂકે છે ગીત યૌિનનુાં
યુિાનના હાથિાાં િૂકે છે તારુણયનાાં દીિાસ્િપ્નો
તરુિના હોઠિાાં િૂકે છે
સોનેરી િારતાઓ શૈશિની
પોતાની જાતને ફરી શોધી કાઢિાની લ્હાયિાાં
સરનાિાાંઓના ફાાંટા જ ભૂલી જતો તે.
૨)
ક્યારે ક નદી ગાય છે િાિસની મશરાઓિાાં
તેને મચરાંજીમિતાની ક્ષિ બક્ષે છે
તેના રક્તિાાં ગ્લામન તરી આિતા
જીિનની બધી જ પાિન શ્રદ્ધાઓ
િાિસના તરસ્યા િોબાિાાં િૂકી દે છે.
૩)
નદી સ્પશયની અનુભૂમત આપે છે
આપે છે શ્રદ્ધાળુ હાથ, સાાંભળતાાં હૈ યાાં
જ્યારે િાિસને યુદ્ધનાાં મબયાાં િળી આિે પોતાના હૈ યાિાાંથી
તે દોિી જાય છે નદીની પાસે
જ ેિ કોઈ મિન્ન કમિ તેની સ્ત્રી પાસે જાય.

Nishad Mankar

િરસાદ ! આિ
વબપુલજ્િોવત સાઇહકિા
િરસાદ ! આિ
િેં અધૂકિુાં જ િાસ્યુાં છે િારુાં બારણાં
અને બારીઓ પિ છે િુલ્લી
આ એકધારાપિાને ધોઈ નાિ
પૃથ્િીને ઢાાંકી દે સફે દ દદરયાથી
પુરાિ-પૂજનીય સૂરજ ભલે આથિી જાતો ઘરના િાિાિાાં
ધોઈ દે આ ધૂમળયા હાથ
કે હાં ુ શરૂ કરુાં ફરીથી જળયાત્રા
હલેસાાં િારતો.
ધોઈ દે..
લોહીથી નહીં ! ધોઈ દે તેને િારા મિષાદની યિુનાના િાદળી પાિીથી
કે હાં ુ પ્રિાહની મશરાને િીછળી, તેની આરપાર જોઈ શકુ ાં

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

ધોઈ દે િારા રક્તરાંમજત ચહે રાના પિછાયાને
કે હાં ુ આ કિળ આછછાદદત તળાિિાાંથી િોબો ભરીને પાિી પી શકુ ાં
કે હાં ુ મઝરકના ફૂલો હટાિીને ફરીથી જોઈ શકુાં
આાંિની લિિીના દદિસો
િરસાદ ! આિ
િેં અધૂકિુાં જ િાસ્યુાં છે િારુાં બારણાં
અને બારીઓ પિ છે િુલ્લી
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

Prabal Paplu Deuri

( મપ્રયાંકુાં શિાયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી )

ખોિાિેલા િાથ
અરૂપા બરુઆ
બીજા દરજ્જાના નાગદરકને
કોઈ જ િાન્દ્ય અમધકાર નથી હોતો !
દાસી હતી તે જ સારુાં હતુાં
એક દદિસે તેિિે કહ્યુ-ાં
” ઊઠ, તારી પૂજા થશે ! ”
િારા દશ સશસ્ત્ર હાથ થયા
પગિાાં પડ્યો અસુર
નતશીશ થયા અગમિત લોક
મસાંહિાદહની થઈને િેં ગિય સાથે પૂજા સ્િીકારી
પૂરી પાાંચ રાત અને પાાંચ દદિસ.
પછી એક દદિસ તેિિે કહ્યુાં
’ચાલ, અિે તારુાં મિસજયન કરશુાં !‘
તે પછી હાંુ મનિયસ્ત્ર થઈ
શેર-શેર, પા-પા શેર જોિાઈને િેચાયુાં િારુાં િાાંસ.
દાસીિાાંથી દેિી બનિાના સિયગાળાિાાં
સ્ત્રી બનિાની છૂ ટ નથી હોતી
િાટે હાંુ નદી બની, પથ્થર અને િેતર બની.
આગ, િાટી અને આકાશ બની તિારી કમિતાઓિાાં.
હિે
પાછા િાગિાથીય તેઓ નથી દેતા
િારા પેલા દશ િોિાયેલા હાથ.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

Jayanta Aakaash Barman

ભિ
વબજોિશુંકર બમષન
િાાંસના ટેકે ઊભેલી ઝૂાંપિીની દીિાલ પર બનેલા
ભિરીનાાં ભોિને ઉિેિી નાિતા તેં કહે લુાં કશો ફરક નહીં પિે
આને આજ ે ઉિેિી નાિુાં છુ ાં પિ આ ફરી પાછુ ાં બાંધાઈ જશે
જ્યારે લિિી પછી િાાંગરનુાં િેતર
સૂરજથી તપીને તરિાઈ જશે.
એક ભિકો ઓગળી ગયો
અાંધારાિાાં
શાંિની બાંગિીિાાંથી તેં જોયો હતો
એક િાિસને
અાંધારા બોગદાિાાં થઈને િહી જતો
તેના સૂકલકિી હાથિાાં તારો કાળો ચહે રો હતો.
સપ્તપિીના િૃક્ષ પરથી ઓસનાાં ટીપાાં પિે
અને પિયતની ટોચે કાંઈક દીિો થઈને બળે.
એ દીિો
િારી તરફ આિી રહ્યો છે
કે હાં ુ દીિા તરફ જઈ રહ્યો છુ ાં ?
િને એિુાં લાગ્યુાં એક દદિસ
જ્યારે હાં ુ
એક િાાંગ લઈને િારા િાિાનાાં િનિાાં
ભૂમતયા િૃક્ષ પરથી
એક લાલ છાાંટિાળી કેરી પાિિાની કોમશશ કરતો હતો.
*- સપ્તપિી જ ેને બાંગાળિાાં છમતયાન કે દીતા કહે છે. તેને દૈત્યનુાં િૃક્ષ ગિાય છે

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(નરે ન્દ્રનાથ ઠાકુ દરયાના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)
Himangshu Lahkar

ભાઈને
મૃદુલ િાલોઈ
અિારા મશયાળુ િેતરોિાાં
અિાબીિ ઘાસ ઊગિા લાગ્યુાં છે
િારા શબ્દો
ધાનના બીજની જ ેિ
કોઠારની કોટિીિાાં પોઢી ગયા છે છાનાિાના.
શુાં તારા શબ્દો પિ ??
આ તે જૂ ના દદિસોની જ સુક્કી િાાંગરની સાદિી છે
જ ેના પર થઈને િધ્યાહ્ન િહી રહ્યુાં છે.
બે છોકરા િાત્ર –
જ ેઓ િાાંગરના ક્યારાઓ િછચે દોિી રહ્યા છે
હાાંફતા હાાંફતા.
અિે નથી
- અિારા જ ેિા છે કોઈક.
એ િીતેલાાં િષોના અિારી િાિીના િકાન પાસે
આાંબે િોર આવ્યા છે
એક કબૂતરનુાં ઘૂ ઘૂ
નિતી સાાંજને િીંધી નાિે છે
અને િરજનો સૂર જ ે તુાં છોિી ગયેલો િારા હૈ યાિાાં
અત્યાર સુધી રોકી રાિેલી તે ધાિ પાિી દે છે....
જ્યાાંથી આપિી આાંિોના દીિિા દેિાતા નથી
િને િબર છે
તુાં હજુ ય સાાંભળી રહ્યો છે
પાંિીનો ચહકાટ
અને દોિી રહ્યો છે
એક િોિાયેલા અાંજીરને શોધતો.
અને અહીં હાંુ એકલો
ભાગી રહ્યો છુ ાં
પેલા ઝીિી પાાંિાળા લાલ િામિયા પાછળ
જ ેની પાછળ આપિે સાત િેતરિા દોડ્યા હતા છતાાંય
આપિને દઈ ગયો હતો તે હાથતાળી.
આપિા િેતરે િાાંગર લહલહે છે
આપિાાં હૈ યાિાાં સાચિીને રાિેલા શબ્દોના અાંકુર
અધીરા થઈ ગયા છે
કોઠીના દાિાની જ ેિ.

Mainak Goswami

તારો શ્વાસ િારા હૈ યાને િીંધતો નીકળે છે
પેલા લાલ િામિયા પાછળ દોિતા બે છોકરા
અદ્દલ આપિા જ ેિા જ લાગે છે
જ ેિા આપિે હતા િષો પહે લાાં .
એ જ જૂ ના િામિયા ઊિતા
અને એ જ બે છોકરિા
એ બે આાંસુિાાં રે ળાઈ રહ્યા છે
જ ેને હાંુ રોકી નથી શકતો.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(જ્યોમતિયય તાલુકદારના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

કેદીઓ
િે માુંગકુ માર દત્ા
કેદિાાં પૂરિાની િાત હોય તો
’ઘરિાાં જ પૂરી રાિિા’ તે મિચાર ઉત્તિ
સગિિ િાટે
તિારી પાસે તિારુાં પોતાનુાં જ ઘર છે
કેદિાાં પુરાઈ જિા િાટે.
જોકે આ િાટે જ ેલ પિ કાાંઈ િોટી નહીં !
અાંતે તો તે પિ કોઈકનુાં ઘર જ છે.
િાંમચતો કેદ કરાયેલા દહજરતીઓ છે
હાંિેશ િાટે બહાર જ રિાયેલા.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(પ્રદીપ આચાયયના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

કાવ્િ
પ્રતીમ બરુઆ
પ્રાચીન પીપળાની િાળે
પિન જાતે ગળાફાાંસો િાય
રાતના બીજા પહોરે
પાિીનુાં િહે િ થાંભી ગયુાં
નદીના િક્ષ પર
િારી બધી િૂાંગી મિપમત્તઓિાાં
િારાાં બધાાં છાનાાં િૂસકાાંઓિાાં
તારો સાથ રહ્યો છે હર પળ
યાતના છાાંિતી નથી
આ ધૂધ
ાં ળી સાાંજનો મનમિત િારગ
પ્રાચીન પીપળાની િાળે
પિન જાતે ગળાફાાંસો િાય
રાતના અાંમતિ પહોરે
ધૂતારા પિ િૂસકાાં ભરે
નીરિતાિાાં

બધુાં જ િતિ થઈ ગયુાં છે તે મિચાર
સાચો નથી હકીકતે.
આ પ્રલાંબ રાત સાથે યુદ્ધ કયાય પછી જ
સૂરજ આપિા આકાશિાાં ઊગે છે
જ ે રાતના અાંધારાિાાં ઇમતહાસ બની ગયુાં છે
તેને
આપિે સૂરજના અજિાળે પિ ફાંફોસતા રહીએ
સછચાઈના પિછાયાિાાં
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(દિષ્ના દુલાલ બરુઆના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)
Ashish Jalan

પાનખરમાું
અલકેશ કલીતા
પાનિરે િને શીિવ્યુાં છે
કોઈ પિ કારિ િગર અિસાદી થઈ જિુાં
એક ઉંિર હતી કે જ્યારે પાાંસળાાંના પાાંજરાિાાં
એક િીઠુાં ફળ
એની શરૂઆતની તૂરાશિાાં હતુાં
પછી દૈયિની તીિી ચીિની જ ેિ
એક મબયાએ ફળિાાંથી ઇશારો કયો.
હાંુ આ ઓધાન િાટે તૈયાર નહોતો.
િને િહાલુાં લાગતુાં હતુાં ગમિત
િને ગમિત િહાલુાં લાગતુાં કેિકે હાં ુ પહાિા સારી પેઠ ે યાદ રાિી શકતો
અને િને એક ગાાંઠ હતી
ભોલુકા િાાંસને તાજો કોટો ફૂટ્યો હોય તેિી
પુષ્પકોશથી ઢકાં ાયેલી
કુ તૂહલિશ થતા અિતરાઓ િછચે એક દદિસ
િને થઈ ગયુાં’ તુાં સ્િલન પહે લિારકુાં; કોઈ જગાં લી કાગિાની કરાાંજ જ ેિુાં
હાંુ એ મનરાદરની મસ્થમત િાટે પિ તૈયાર નહોતો.
િારુાં બાળપિ મનચોિાઈ ને િાલીિિ
અને હાંુ કોઈ નિી ગિતરી િાાંિુાં તે પહે લાાં તો
િારી પોથીિાાં ચીતરાઈ ગયુાં’તુાં િોટુાં િીંિુાં
એ જ હતી િારી પેલ્લીિેલ્લી કમિતા !
આ વ્યમક્તગત ક્ષોભની મસ્થમત િાટે િારી પાસે કોઈ જ બચિનાિુાં નથી
અને િને હજુ ય િહાલુાં છે ગમિત.
કોઈ િાાંદરો એક કાચુાં ફળ તોિી લઈ
તેના દાાંત ભરાિે તેિાાં અને ફેં કી દે, િેિફી નાિે તેને
ફળિાાં રહે લુાં આિતી કાલનુાં ઝાિ
હિાના સુસિાટા સાિે ઝૂઝતુાં રહે
ઓ િારા હૃદય !
ઓ ! સ્ત્રીઓને િહાલા િીઠા ફળ
તારી િાતાય તો પાનિરિાાં શરૂ થાય છે
કારિ િગરના અિસાદની િછચે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(કમિના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Arup Mazumder

આશાિાન કુ તરો
અલકેશ કલીતા
ફકત બદલાિ િાટે
પોતાના ઘાિને ચાટતાાં ચાટતાાં
તેિે
અાંદર િળેલા કાાંટાિાળા
એક ઝાિની છાલને ચાટી,
ઘિી બધી આશઓ હતી કે
છાલના જ ે ભાગને તેિે ચાટ્યો છે
તે પોતે જ ઘાિ બની જશે તરત
પોતાના ઘાિ જ ેિો જ તાજો
અને તેનાથી પિ ઊંિો.
હાંિેશાાં રાહ જુ એ
ભિરીઓના ઝુાંિની
કે તેઓ તેની હગારના ચોસલાને પ્રેિાદર આપિાને આિે.
તે તેના ( જ) પ્રેિિાાં પિી જાય છે
જ ે તેિે એક િિત િાધુાં હતુાં
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(કમિના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

જ્િારે પણ તમે જાલુકબારી આિો...
પ્રનબકુ માર બમષન
.
તિે જ્યારે પિ જાલુકબારી આિો
િને િળજો
આર.સી.સી. કે એ.ટી. હાઉસનાાં બાંધ બારિાાં િિિાિજો
પૂછજો- “ અહીંયાાં લિર બિય રહે છે ?”
િારા પીધેલા મિત્રો બહાર આિશે
અને કહે શે –અહીં નહીં, અહીં નહીં
તે રહે છે ઊંચાઈએ , ધુિાિાિાાં રહે છે
જ ે િાસાંતી કમિતાઓ િાાંચે છે
જ ે િોટેથી સૂત્રોછચારો કરે છે કે
કોનો ભય છે તિને ?
કોનો ભય છે તિને ?
*
બોરદોઈશીલા ને આિિુાં હશે
તો જરૂર આિશે.
તે તેનાિાાં જ સિાયેલા છે ત્યાાં.
જ્યારે પિ તિે જાલુકબારી આિો
િને િળજો
હાંુ તિને ઓળિી જઈશ, કદાચ ના પિ ઓળિુાં
તોય આપિે સાથે હસશુાં
હાંુ પૂછીશ કેિ છો તિે
તિને સારુાં હશે તો િને આનાંદ થશે
જો તિને સારુાં નહીં હોય તો
તિારા મિષાદને લઈ લઈશ થોિો
પછી આપિે દેશ મિષે િાતો કરી શકીશુાં
રાજા અને સાિયભૌિત્િ મિષે િાતો
જ્યારે િાત મિષણિ બની જશે
આપિે પાછા પ્રેિની િાતો પર આિી જઈશુાં
તિારી ઇછછા હશે તો આપિે દારૂ પીશુાં
અને મસગરે ટના ધુિાિાના ગોટા ઉિાિશુાં
પ્રકાશ અને જીિન મિષેનાાં કાવ્યોનો પાઠ કરશુાં
હાંુ તિારી પાસે તેનો સ્િીકાર કરીશ કે
હુ છુ ાં એક સ્િ-પીદિત મનિાયમસત આ શહે રનો
હાંુ મબલકુ લ નાિુશ િાિસ છુ ાં
જ્યારે પિ તિે જાલુકબારી આિો
િને જરૂર િળજો
આરસીસી કે એ.ટી. હાઉસનાાં બાંધ બારિાાંઓને
તિે િાલી િિિાિીને જ ચાલ્યા ન જતા.

તે એક જ ે દેિાય છે બળતો
બધાય ગુલિહોરિાાં.
તે એક જ ે િોિાઈ ગયો છે
સાાંજના બજારની સ્ત્રૈિ િાિાિીિીિાાં
તે એક જ ે ઊભો છે
એકાકી બસ-સ્ટોપ પર
એકાદ સપનુાં ક્યાાંકથી આિે તેની રાહ જોતો.
તેને જઈને પૂછજો – તિે પેલા લિર બિય છો ?
* બોરદોઈશીલા – આસાિિાાં ધોધિાર િષાય લાિતો પિન

અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(ઉપાસના ગોસ્િાિીના અાંગ્રેજી અનુિાદ પરથી)

Sheikh Abdul Nadim

ખમીસ
પુંકજ ગોવિુંદા મેધી
જ ેિાાં િારા શરીરની ગાંધ સિાિી છે તે િારુાં િિીસ છે.
જ ેિાાં તિારા શરીરની ગાંધ સિાિી છે તે િિીસ તિારુાં .
દુકાનિાાં પિેલા િિીસને અલગ ગાંધ છે તેની પોતાની
તે િિીસિાાં દુકાનદારના શરીરની ગાંધ નથી.
આથી તેનો િામલક એ દુકાનદાર નથી.
િિીસ પોતે જ િિીસનુાં િામલક છે પોતાના શરીરની ગાંધ સાથે.
થોિીિાર પહે લાાં હાં ુ િળી અવ્યો છુ ાં
તે િિીસને
એક દુકાનિાાં જઈને.
િિીસ પોતાના શરીરની ગાંધને િેચિા રાહ જોઈ રહ્યુાં છે િરીદનારની .
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
(કમિના દહાંદી અનુિાદ પરથી)

પહરિાર
કનકચુંર રાિ
િારા મપતા પાસે હતુાં બરફનુાં એક ઘર
તેની અાંદર ગમિત મસિાય કશુાં ના ચાલે
કમિતા િમજયત હતી
િારી િા હતી પિછાયો તે ઘરનો
જ્યાાં ઊછરતી હતી
િારી અગમિત ઇછછાઓ
િારી બહે ન હતી દીિાસળીનુાં એક બાકસ
જ ેને હાંુ મિત્રો બનાિિા દેતો ન્દ્હોતો
કિેળાના ફાગિનો િને િર લાગતો હતો
ક્યાાંક દાઝી ન જાય િારી બહે ન
િારી બહે નના હૈ યાિાાં આકાર લેતો મતિારો
સિય જતાાં અસહ્ય થઈ ગયો હતો
તે દદિસે સપનાાંના બજારિાાં
હાંુ તેનાથી જરા દૂર ગયો જ હતો
ને તે સહસા સળગી ઊઠી
અને િારા મપતા થઈ ગયા પાિી
િારી િા તે પાિીનો પિછાયો
અને હાંુ એ પિછાયાની
રિિી પિેલી ચીસ
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

બાપુજી તમે ધીમેધીમે ગુમ થઈ રહ્યા છો
અપરાવજતા બુઢા ગોિાઈ
સુકાયેલ પિો િછચે
ઝાકળનાાં બુાંદ ઠરી રહ્યાાં છે
ઓ બાપુજી
તિે ગુિ થઈ રહ્યા છો સિયના િક્ષિાાં
અને તિારી દીકરી આગળ િધી રહી છે તિારા પગલે પગલે
િારા શરીરે ચોળશો નહીં અિદ-હળદરની પીઠી
િારી બીિાર િાને છોિી નહીં શકુ ાં
કાંઈ જ છોિી નથી શકતી
િાયાની પૃથ્િી
િાિીના િૂિાિાાં ઔષધની િેલ ઊગી છે
તિે ધ્રૂજતા હાથે પાઈ નહીં શકો તેનો રસ િાને
આ દીકરીના હૈ યાિાાં
એક િાંજૂષા છે પથ્થરની ઓ બાપુજી
પથ્થરની િાંજૂષા
િરસાદિાાં પલળી રહી છે તિારી દીકરી
આાંસુનો િરસાદ
િેં કાિનાઓના િહે લને તોિી નાાંખ્યો છે
નષ્ટ કરી નાખ્યા છે સ્િપ્નાાંના સ્તાંભોને
ગઈ રાતે પિ તિે બિબિતા હતા ઊંઘિાાં
તિે ગુિ થઈ રહ્યા છો સિયના િક્ષિાાં
તિારા િક્ષિાાં તિારી દીકરી
તિે ગુિ થઈ રહ્યા છો સિયના િક્ષિાાં
તિારા િક્ષિાાં તિારી દીકરી
તિે ગુિ થઈ રહ્યા છો સિયના િક્ષિાાં
તિારી દીકરી તિારા પગલે પગલે આગળ િધી રહી છે
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

Binoy B Gogoi

ડાિણ
પ્રશાુંત રાભા

ગામ
નીલ નિન

એક અિધી લિેલી કમિતાથી
ગઈ રાતે િારુાં સપનુાં નાંદિાયુાં
એક િૃદ્ધ દાંપતી િારી કમિતાનો મિષય
જ ેિની આાંિોની પૂતળીઓિાાં
ઢળી ગયો હતો સાાંજનો સૂરજ
જીિનને પીળુાં બનાિી દઈને
પગદાંિી પર એક સાાંજ અાંધારા તરફ આગળ િધી રહી હતી..
ધીિે ધીિે, ભય સાથે, સાંશય સાથે
િધી રહી છે રાતની ઉંિર

ભાાંગીને ભુક્કો થઈ ગયેલા ગાિને
હીરાના ટુકિાની જ ેિ છાતીએ િળગાિીને ફરુાં છુ ાં
શહે રોિાાં, િહાનગરોિાાં.
ગાિની મિનિિી અને ગાયનની ગોધૂમલ અસ્ત થઈ ગયા પછી
રજનીગાંધાનાાં ફૂલો એક સપનુાં થઈને િીલી ઊઠ્ાાં છે
આકાશ, િેતર, ફૂલો, પાંિેરુાં, ચદરયાિો અને નદીને િોયાાં પછી
એકલતાને એક પ્રેમિકાની જ ેિ આસુાં િાટે િહાિી રહ્યુાં હતુાં
હૃદય દુ:િી
િેિઓ
ૂ , િૃદ્ધ, બાળકો, યુિતીઓ અને એક-બે
નોકરી કરીને ગાિનુાં નાિ રોશન કરિાિાળા નોકદરયાતો

િૃદ્ધ િૃદ્ધાને છોિીને
િૃદ્ધા િૃદ્ધને છોિીને
પાર કરિા નથી િાગતા િૈતરિી

હિે એક જૂ ના મિત્રના જ ેિા...
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

એક દદિસ પૌત્ર-પૌત્રીને
અિધી િારતા સાંભળાિતાાં સાંભળાિતાાં
બન્નેએ પોતાની જ આાંિે જોઈ
જગાં લાના સ્થાને સ્કૂલ બનતી
જોયાાં હતાાં લોકોને અજિાળાની િદદથી રાતને દદિસ બનાિતા
આકાશિાાં મિિાન ઉિાિતા જોયા
સાછચે જ લોકો તો બદલી ગયા !

( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

આટલી બધી મિિેકબુમદ્ધ િછચે પિ
િરતાાં િરતાાં િૃદ્ધ-િૃદ્ધાના િક્ષિાાં
એક સાંશય ઊગી નીકળે છે
જો દુકાળિાાં િેરાન થઈ જાય િેતર
જો બીિાર થઈને િરી જાય હળે જોતયાય બળદ
કોઈ નિા રોગચાળાથી
જો ગાિ આિુાં કકળી ઊઠે
કેિીઓ પર થઈને આિેલી ગાિદિયિ બાઈ
જો િેધક નજરે જોતી ચાલી જાય
તો કેિ કરીને તેઓ બન્ને સૂઈ શકશે, કેિ કરીને
આ અાંધારી ઓરિીિાાં
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )
Subha Sarkar

રાતના અુંધારામાું ગભષિતી થતી એક નદી
મણીકા દાસ
એક ચટ્ટાનનુાં હૈ યુાં ફાિીને િહી આિે છે
રાતના અાંધારાિાાં ગભયિતી થયેલી એક નદી
બકુ લના ફૂલોની કવિતા
સત્િવજત નાથ

ઊજળી પીળી િાછલીઓ
ચાલી જાય છે મિદાયનાાં ગીતો ગાઈ ગાઈને

બકુ લનાાં ફૂલો િીિતાાં એક દદિસ
આપિે એક-બીજાાંને િોઈ નાખ્યા હતાાં

પ્રાચીન પીપળાનાાં બે િૃક્ષ
શોકના િાયાય ઝૂકી જાય છે

જોઈ હતી
લોદહયાળ પિયતની પેલી પાર
કપાઈને નીચે પિેલી
એક લાલ પતાંગને
જ ે ઘરે પાછા ફરતા પાંિીની પાાંિોથી કપાઈ ન્દ્હોતી

િધુ એક જાળને ગૂાંથી ન શકનારી હાં ુ
તરફિતી પિી છુ ાં
પેલા બન્ને પીપળાનાાં થિ પાસે.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

ચોિાસુ નદીિાાં
િહે તી હોિી અચાનક િોટકાઈ ગઈ હતી
ઘૂાંટિભર પાિીના અજિાળાિાાં
નાનીનાની િાછલીઓને મિહરતી જોઈ હતી
એક િોટી િાછલીની પાછળપાછળ
બકુ લનાાં ફૂલ િીલ્યાના એક દદિસ પછી
લીલાાં પાંિીઓનુાં એક ઝુાંિ
ગીત ગાતુાં નીકળ્યુાં હતુાં આકાશિાાંથી
લીલૂિો થઈને સળગી ઊઠ્ો હતો એક સૂરજ
બકુ લનાાં ફૂલો િીિતાાંિીિતાાં આજ
બન્ને હાથ કાાંપી રહ્યા છે
હાિકાાંઓની િછચે િીલી ઊઠ્ુાં છે
બીજુ ાં એક અિદીઠુાં બકુ લનુાં ફૂલ
ક્યાાંક
અિાજની સાથે બટકી જતા
એક સૂરજનો ધ્િમન સાાંભળી રહ્યો છુ ાં
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

Saurav DebNath

વપતાજી પથર બનીને બેઠા રિે છે
સુંસ્કૃ ત સૌરભ બરા

મારા બન્ને િાથ
(નીલમવણ ફુકન માટે)

િુગજ્િોવત દાસ
જગલને
સાફ કરી દાદાજીએ બનાિેલો
ાં
લાકાિાાંનો મિશાળ બાંગલો હિે ધૂળ િાય છે
મપતાજીની આાંિે િોમતયો આવ્યો છે
બારીિાાંથી પમિિની હિા આિે છે
બારીિાાંથી ઉત્તરની હિા આિે છે
બારીિાાંથી પૂિયની હિા આિે છે
બારીિાાંથી દમક્ષિની હિા આિે છે
મપતાજીની છાતીિાાં દહિિષાય થઈ છે
મપતાજી પથ્થર બનીને બેઠા રહે છે ઓસરીિાાં
દરિાજાિાાંથી કોિ બહાર નીકળે છે
દરિાજાિાાંથી કોિ અાંદર આિે છે
દરિાજાને કોિ િોલે છે
દરિાજાને કોિ િાસે છે

િારા બન્ને હાથને સ્પશીલ્યો
દુ:િના રાંગના ભૂરા િારા બન્ને હાથ
આ િીિનો સહુથી ક્ષીિ હાથ
ફે લાિી દીધો છે
ત્યાાં જ આાંસુ ટપકાિો
સૂરજ ે શેકેલા િારા બન્ને હાથ
હસિુાં િોઈ નાિીને િારા બન્ને હાથ
અત્યાંત એકાકી
આિો આાંસન
ુ ે સથિારો દ્યો
ફે લાિી દીધા છે
િારા આ મિનમ્ર હાથને
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

આિિા-જિા અને િોલિા-િાસિા બાબતે
પૂછિા હાંુ મપતાજી પાસે જાઉં છુ ાં
મપતાજી પથ્થર બનીને બેઠા રહે છે ઓસરીિાાં

બાંગલાની અાંદર હાસ્ય
બાંગલાની અાંદર થોિા મસસકારા
બાંગલાની ફરસ પર કોઈનો પદરિ
બાંગલાના કોઈ ઓરિાિાાં કોઈનો ગિગિાટ
હર દરિાજ ે મસસોટી
કાગિાનાાં ઝુાંિિાાંથી કોઈ એક કાગિાના દાાંત તૂટ ે છે.
તે પાતાળકૂિાિાાં ટકરાઈ-ટકરાઈને ગોકીરો િચાિે છે પિોશિાાં
પાછો ફરીને હાંુ મપતાજીની ભાળ લેિા જાઉં છુ ાં
િક્ષનુાં અાંધારુાં લઈને અાંધકારિાાં જ બેઠો રહે છે િાટીનો એક
ઘિો.
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )
Sazid Khan

તૂટેલી રાશિાળી સાુંજ
મૃણાલ આકાશ મેધી
તૂટીલી રાશિાળી સાાંજ
દોડ્યા કરે છે
ફે ફસાાંિાાં મશાંગિાાંની અિી કાઢીને
સાાંજ ભાગતી ફરે છે િાિીએ-િાિીએ
ે ી રાશને સાાંધીને
હાંુ તૂટલ
હાાંકતો ફરુાં છુ ાં સાાંજને પાછળ-પાછળ

ધીિે-ધીિે રાશ
િીંટળાઈ જાય છે િારા હાથિાાં
િારા પગિાાં
િારી ગમત ઘટી જાય છે
હાંુ ક્યાાંક જઈને રોકાઈ પિુાં છુ ાં
ને થોિી િારિાાં ગાયબ થઈ જાય છે સાાંજ
હાંુ જ્યાાં છુ ાં
આજ ે ત્યાાં ફેં ફસાાંનો ઢગલો છે.
ને કાળિિે ગાયબ થઈ રહ્યો છુ ાં હાંુ .
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય
( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

Sandip Das

રાત
કવિતા કમષકાર
રાત પડતા જ
શ્વાસ ખોઈ નાખે છે છદું , ઊપડી જાિ છે એક પીડા
છાતીના જૂ ના જખમ ફૂલ બની જાિ છે
રાત પડતાું જ
મિોરુું પિે રનારાઓ મિોરાું ઉતારી નાખે છે
તેના નખોહરિા લાુંબા થઈ જાિ છે
લબલબિા લાગે છે તેમની કામનાઓની લાુંબી જીભડી
રાત પડતાું જ
બ્િાિરુું બની જાિ છે અુંધારુું
છાતીની તૂટી ફૂટી ઝૂુંપડીમાું
એકલો સળગ્િા કરી છે એક દીિડો
રાત પડતાું જ
સુદૂર પિાડી ઝરણું
િળિે િળિે જગ
ું લમાું ઊતરી આિે છે
તેના સાથમાું િિે છે
ચાુંદનીનો ઠુંડો પીળો અજિાસ
નદી હકનારે િાુંસ ઝૂકીને ચૂમે છે
અલ્લડ લિે રોને
રાત પડતાું જ
ભેરુિછોિુું એક પુંખી રડ્યા કરે છે
મારી બારીની સામે.
રાત પડતાું જ
દાદીની િારતાના અશરીરી પડછાિાને
મોટા થિેલા ભાળુું છુ .ું
અનુ. િોગેશ િૈદ્ય

Jameson Sahariah

( દદનકર કુ િારના દહાંદી અનુિાદ પરથી )

O આ અાંકનુાં ફોટો-સૌજન્દ્ય

ફોટોગ્રાદફ ક્લબ ઑફ આસાિ એ ઉત્તરપૂિયની સહુથી િોટી ફોટોગ્રાદફ સાંસ્થા છે. સિગ્ર આસાિ અને ઉત્તરપૂિયિાાં ફોટોગ્રાફરોનુાં મિશળ
િતૂયળ ધરાિે છે. અનેક રામષ્ટ રય અને આાંતરરામષ્ટ રય ખ્યામતપ્રાપ્ત ફોટોગ્રાફર આ સાંસ્થા સાથે જોિાયા છે. બધી જ જાતની ફોટોગ્રાદફને
પ્રોત્સાહન આપિાનુાં કાિ િોટા પાયા પર કરી રહે લી આ સાંસ્થા સતત ફોટોપ્રદશયનો અને મશમબરોનાાં અયોજન કરતી રહી છે. તાલીિ અને
પ્રકાશનો કરિા ઉપરાાંત ફોટોગ્રાફરોના વ્યાિસામયક મિકાસ અને ઊગતા ફોટોગ્રાફરોને પગભર કરિા િાટે અનેક ઉપિિો પિ આ સાંસ્થા
કરી રહી છે. ‘મનસ્યાંદન’ને તેિના િેબ પોટયલ અને ફે ઇસબૂક પેઈજ પરથી કોઈ પિ ફોટોગ્રાફ િાપરિાની સૌહાદયપૂિય િાંજૂરી આપી છે.
સાંસ્થાની િેબસાઈટ http://photographyclubofassam.org/ અને ફે ઇસબૂક પેઈજ Photography Club of Assam
Photography club of Assam1 ની િુલાકાત લેતાાં સાંસ્થાની વ્યપકતા અને સિૃમદ્ધનો અાંદાજ આિી શકે છે.
અિે ફોટોગ્રાદફ ક્લબ ઑફ આસાિ અને સિે ફોટોગ્રાફરોના આભારી છીએ. ( ફોટોગ્રાફ નીચે ફોટોગ્રાફરોનાાં નાિ િૂક્યાાં છે.)

Pulak Nath

* શ્રદ્ધાાંજમલ *

કવિશ્રી લાભશુંકર ઠાકર

૧૪/૦૧/૧૯૩૫

૬/૦૧/૨૦૧૬

કવિશ્રી વનદા ફાઝલી

૧૨/૧૦/૧૯૩૮

૮/૦૨/૨૦૧૬

અને

િે મચુંર બરુઆ : અસવમિા લેખક, કોશકાર અને સુધારક ( ૧૮૩૬ – ૧૮૯૭ )
હે િચાંર બરુઆનો જન્દ્િ ૧૮૩૬િાાં મશબસાગર િુકાિે થયો. મપતાજી િુક્તારાિ બરુઆનુાં તેિની બાલ્યાિસ્થાિાાં િૃત્યુ થયુાં. કાકા
લમિનાથ બરુઆએ તેિનો ઉછેર કયો.
હે િચાંર બરુઆએ અસમિયા ભાષાના પ્રથિ શબ્દકોશની રચના કરી જ ે આજ ે પિ ‘હે િાકોશ’ તરીકે ચલિિાાં છે. તેિિે
અસમિયા ભાષાના વ્યાકરિની પિ રચના કરી. તેિના આ કાિે અસમિયા ભાષાને એક સુગદઠત ઢાાંચાિાાં બાાંધી આપિાનુાં કાિ
કયુ.ું એક રીતે તેિના આ પ્રદાને અસમિયા ભાષાને તેની રદ થયેલી િાન્દ્યતાની પુનસ્થયપના કરિાિાાં પિ અગત્યનુાં યોગદાન
આપ્યુાં.
હે િચાંર બરુઆની નોંધપાત્ર કૃ મતઓિાાં કમનયાર દકતયન (નાટક ૧૮૬૧), આદદપથ (૧૮૭૩), પાઠિાલા (૧૮૮૨), બાહીરે
રોંગચોંગ ભીતોરે કુ આભાતુરી (નિલ કથા), પોહાયસોમલઆ અમભધાન છે. તેઓ ૧૮૮૨થી ૧૮૮૫ના ગાળાિાાં ‘આસાિ ન્દ્યઝ
ુ ’ના
સાંપાદક પિ રહ્યા.
હે િચાંર બરુઆને આધુમનક અસમિયા ભાષાના જનક કહે િાયા છે.

