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૧- ગમતાાંનો કરીએ ગિુાિ 

સ્વ. મકરાંદ દવેની આ કપ્રવતા ગજુરાતી નટે જગતની પ્રસગ્નેચર કપ્રવતા બની ગઈ છે- 

ગમતાાંનો કરીએ ગિુાિ 

ગમતુાં મળે તો અલ્્ા, ગૂાંજે ન ભરી્ે ન ે

ગમતાાંનો કરીએ ગિુાિ 

આડા દે આંક એ તો ઓપ્રશ્ાળી આંગળી 
પાંડમાાં સમા્ એવી પ્રીપ્રત તો પાાંગળી 

સમદરની લ્હરે િાખ સિૂી ક્યાા્ં  સાાંકળી 
ખાડા ખાબોણચ્ાને બાાંધી બેસા્ 

આ તો વરસે ગગનભરી વ્હાિ 

ગમતાાંનો કરીએ ગિુાિ 

ગાાંઠે ગરથ બાાંધી ખાટી શુાં જજિંદગી 
સરીસરી જા્ એને સાચવશે ક્યાાં િગી 
આવે તે આપ કરી પળમાાં પસાંદગી 
મઠુ્ઠીમાાં રાખતાાં તો માટીની પાાંદડી ન ે

વે્ે ફોરમનો ફાિ 

ગમતાાંનો કરીએ ગિુાિ 

આવે મળ્ુાં તે દઈશ આંસડુે ધોઈન ે

ઝાઝેરુાં જાળવ્્ુાં તે વ્હાિેરુાં ખોઈન ે

આજ પ્રાિ જાગ ેતો પછૂવુાં શુાં કોઈન ે

માધવ વેચતી વ્રજનારી સાંગ તારાાં 
રિકી ઊઠે કરતાિ 

ગમતાાંનો કરીએ ગિુાિ 

ગમતુાં મળે તો અલ્્ા, ગૂાંજે ન ભરી્ે ન ે

ગમતાાંનો કરીએ ગિુાિ 
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                                                              –મકરાંદ દવે 

વાત ગમી જા્ એવી તો છે જ. સાાંઈ કપ્રવની એ કપ્રવતાના શબ્દો એટિા સરળ છે કે, કોઈ રસ દશયન પિ 

જરૂરી નથી. પિ આ કપ્રવતા આજે સાાંભળતાાં જરાક જદૂા પ્રવચારો ઉદભવ્્ા. 

નેટ જગતની શરૂઆત ક્યારે થઈ , એની તવારીખ તો ખબર નથી પિ ૨૦૦૫માાં એમાાં પ્રવેશ કરેિ આ 

િેખકે એ ગિુાિની ઉછામિીની શરૂઆત ત્ારથી જો્ેિી છે. એ પહિેાાં પ્રપ્રન્ટ પ્રમરડ્ામાાં કોઈનુાં પીરસેલુાં 
જ જમવુાં પડતુાં. પોતાનુાં િખાિ છપા્, એવાાં તો સપનાાં પિ આવતાાં ન હતાાં! બહુ ઉતસાહી હો્ તે, 
અખબારો કે સામાપ્ર્કોનાાં ચચાય પત્રોમાાં પત્રો િખીને મોકિતા. નસીબ વાળાના પત્રો છપાતા અન ે

કોઈકની પર ચચાય જામી જતી. 

પિ નેટ પર પોતાની રચના મકૂવાની સ્વતાંત્રતા મળ્ા પછી, એ જમાના જનૂી વ્્વસ્થામાાં આમિૂ 

પરરવતયન આવી ગ્ુાં. પોતાનાાં સર્જન પ્રપ્રસદ્ધ કરવાની કે બીજાનાાં સર્જન પર પ્રપ્રતભાવ આપવાની આ 

‘મફત’ સવિતનો ખબૂ વ્્ાપ આ પાંદરેક વર્યમાાં થઈ ગ્ો. બ્િોગ અને વેબ સાઈટો પર અબીિ, ગિુાિ 

અને કદીક કાદવ પિ ઉછાળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. 

એ જ ગાળામાાં રીતસરના ચચાય માંડપની શરૂઆત પિ ગગૂિના ‘ઓરકુટ’થી થઈ હતી. પિ એની ઘિાાં 
પહિેાાં આ જિને બહુ જૂના બ્િોગ ‘ફોર એસ વી.’ પર ‘વાતચીત’ પ્રવભાગની ખબર પડી હતી. એ નવી 
નક્કોર સવિતનો બહ ુજ રસપવૂયક ઉપ્ોગ પિ કરેિો. એમાાં પ્રવભાગવાર ચચાય માટે વ્્વક્સ્થત માળખુાં 
હત ુાં અને તમેાાં પ્રવર્્વાર પ્રવચારોનુાં મજાનુાં આદાન-પ્રદાન થતુાં હત ુાં. 

પછી તો એ ચોરો બહુ વધ્્ો – ફેસબકુ, વોટ્સેપ, ટ્પ્રવટર, ણિન્લડ ઈન, ઈન્સ્ટાગ્રામ અન ેબીજા વળી 
કેટિા્ ચોરા પર ગિુાિના ઢગિે ઢગિા ઊછળવા િાગ્્ા! શબ્દો જ નહીં – ણચત્રો અને પ્રવરડ્ો પિ 

ધડાધડ ફેંકાવા િાગ્્ા. એનો પ્રશષઠ શબ્દ છે – ફોવયડય! સહજે કાાંક ગમી ગ્ુાં અને…… ફોવયડય ; ગિુાિ ફટ 

કરીને વરેી દીધો! આવા સોપ્રશ્િ પ્રમરડ્ા પર એટલુાં બધુાં મરટરર્િ પીરસા્ છે કે, ‘રડણિટ’ બટન પિ 

બહુ વપરા્ છે! 

અમારા જેવા વ્સ્કો માટે તો બગીચાનો બાાંકડો કે ગામનો ચોરો હવ ેવાદળોમાાં મ્હાિતો થઈ ગ્ો છે! 

હવે ગિુાિી રાંગ વાદળોમાાં એટિો બધો ફેિાઈ ચકૂ્યો છે કે, એનુાં વાદળતવ જોખમમાાં હો્ તમે િાગ ેછે! 

કદાચ ગિુાિી વરસાદ પિ પડવા માાંડે! ‘બઢુ્ઢા થઈ જવુાં , એ શુાં ચીજ છે?’ એમ બોિનાર સ્વ. રમેશ 

પારેખને સ્વગયમાાં અફસોસ થતો હશે કે, ‘થોડો મોડો પ્રવદા્ થ્ો હોત તો હુાં પિ ‘ગમતાાંનો ગિુાિ’ 

વાદળોમાાં ક્ાય પછી વાદળવાસી થાત!’ સાંઘરી રાખવા કરતાાં ગમતુાં વહેંચવુાં, એ સારી ચીજ તો ગિા્ 
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જ, પિ હવે એનો અપ્રતરેક થઈ રહ્યો છે. ગાંદકી પિ એ વહેંચિીમાાંથી બાકાત નથી રહી.આ સાંદભયમાાં 
શ્રીમપ્રત કાજિ ઓઝા વૈદ્યનો આ પ્રવરડ્ો આપિને પ્રવચારતા કરી દે તવેો છે. 

https://www.youtube.com/watch?v=eVK7tv5x5mw 

ખેર… એકિતાના આ ઈિાજનો વાાંધો નથી પિ કદાચ આપિ ેપ્રવચાર શનૂ્્તા અને સર્જન શનૂ્્તાના 
નવા તબકે્ક આવીન ેઊભા છીએ – એમ આ િખનારનુાં માનવુાં છે. એ પ્રનવેદનો માહોિ પ્રવતયમાન હતો 
ત્ાાં જ સાાંઈ કપ્રવની આ બીજી કપ્રવતા એ જ આલ્બમમાાંથી વહતેી થઈ. 

હૈ્ાની વાત 

કોકના તે વેિને વીિી વીિીને વીરા!  
ઊછી- ઉધારાાં ન કરીએ; 

હૈ્ે ઊગ ેએવી હૈ્ ાની વાતને,  
ફૂિ જેમ ફોરમની – ધરીએ. 

કો્િ તો કોઇનો ટહકુો ન માગ ેન ે

મોરિો કોઇની કેકા, 
માનવીનુાં કાળજ તે કેવુ ાં ક્ુું ? 

પીડ પોતાની, પારકા લ્હકેા ! 
રૂડા રૂપાળા સઢ કોકના શુાં કામના? 

પોતાને તુાંબડે તરીએ. – કોકના તે વેિને… 

પોતાની વાાંસળી પોતે બજાવીએ 

ને રેિાવી દઇએ સરૂ, 

ઝીિનારુાં એને ઝીિી િેશે, ભિે 

પાસે જ હો્ કે દૂર : 

ઓલ્્ા તો મોતમાાં જીવી ગ્ા, વીરા! 
જીવતાાં ન આપિ ેમરીએ. – કોકના તે વેિને… 

– મકરાંદ દવે 

http://sureshbjani.wordpress.com/2006/10/23/makrand_dave/
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અને કદાચ એ કપ્રવતામાાં જ આ પ્રવર્ાદનો ઉકેિ છે. પ્રનભેળ પ્રનજાનાંદની એ વાત છે. સ્વગૌરવનો મરહમા 
છે. ‘દાદ અને વાહ વાહ’ ની ખવેના પ્રવના, પોતાના સ્વ-સ્વરૂપન ેખીિવા દેવાની શક્યતા એમાાં પોરસાઈ 

છે. એમાાં પોતાના તુાંબડે તરવાની ગરરમા છે. 

બ્િોગ, વેબ સાઈટ કે સોપ્રશ્િ પ્રમરડ્ાનો પ્રવરોધ નથી પિ એને એક નવો વળાાંક આપવાનો સમ્ 

પાકી ગ્ો છે. એમ ન બને કે, ગિુાિ બહુ ઉછાળવા કરતાાં એક સરખા પ્રવચારો ધરાવતા સજ્જનો અન ે

સન્નારીઓની લિબો વાદળોમાાં શરૂ થા્? 
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૨- મોહતાજ ના કશાનો હતો 
મોહતાજ ના કશાનો હતો, કોણ માનશ?ે 

મારો ય એક જમાનો હતો, કોણ માનશે? 

ડાહ્યો ગણી રહ્યયું છે જગત જનેે આજકાલ, 

એ આપનો દિવાનો હતો, કોણ માનશે? 

તોબા કયાા દવના કિી પીતો નથી શરાબ, 

આ જીવ ભક્ત છાનો હતો, કોણ માનશે? 

માની રહ્યો છે જનેે જમાનો જીવન-મરણ, 

ઝગડો એ હા ને ના નો હતો, કોણ માનશ?ે 

હસવાનો આજ ેમેં જ ેઅદભનય કયો હતો,  

આઘાત િયિા શાનો હતો, કોણ માનશે? 

‘રૂસવા’ કે જ ેશરાબી મનાતો રહ્યો સિા,  

માણસ બહય  મઝાનો હતો, કોણ માનશે? 

–  ‘રૂસવા’ 

       ‘રૂસવા’ની(  ઇમામયદ્દીન મયતયાઝાખાન બાબી ) આ બહુ જાણીતી ગઝલ છે. અનેક 

વાર સાાંભળેલી  અને માણેલી આ ગઝલ વાાંચતાાં નનષ્ફળ/ વયસ્ક માણસની અાંતર વેદના 

ઉજાગર થઈ આવે છે.  ૬૦/૭૦ની ઉમર પછીના મોટા ભાગના લોકોની  આ મનોવેદના છે. 

યુવાનીના કાયયકાળમાાં કુદરતી રીતે મ્હોરી ઊઠતી કાબેનલયતો અને નસનિઓ ધીમે ધીમે 

પનિમાકાશમાાં અસ્ત થતા સૂરજની જમે નવલય પામવા માાંડતી હોય છે.  આવુાં જ નનષ્ફળ 

બનેલા માણસનુાં પણ હોય છે. જીવનની  આબડ ખૂબડ ગલીઓમાાં આથડતા, ઠોકરો ખાતા 

અને ફરી ઊભા થઈ ચાલવા માાંડતા અદના આદમીની જીવનકથાનો એમાાં પડઘો પડે છે.   

    ઈનતહાસો  નવજતેાઓ લખાવતા હોય છે! પણ અસફળ માણસનો ઈનતહાસ પણ હોય 

જ છે. તે  પ્રચ્છન્ન હોય છે એટલુાં જ. એનો પણ એક સમય હતો. એ કોઇકનો વ્હાલો હતો, 

કોઈનો વીર હતો. કોઈકનો તારણહાર હતો. એ પોતાના પગ પર ઊભેલો અને પોતાના બળ 
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અને શનિ પર મુસ્તાક હતો. એની પણ એક નાનકડી સલ્તનત હતી!  ‘તમાચો મારીને 

ગાલ લાલ રાખવો પડે.’ એવા  એના બનાવટી હાસ્યની પાછળ કોઈક દુદયશા ડૂસકાાં ભરતી 

હતી.      

    એ ‘રૂસવા’નુાં કનવત જ નથી; સામાન્ય માણસના જીવન અને કવનનુાં આલેખન છે.    

‘રૂસવા’ ના જીવન નવશે બહુ ઓછી ખબર સામાન્ય ગુજરાતીને હશે. જુનાગઢ અને 

પોરબાંદરની વચ્ચે  ‘પાજોિ’ નામના નાનકડા ગામના સૂબાનો એ વાંશજ બહુ ઉમદા અને 

કનવ-હૃદય માણસ હતો.  

    તેમના સેકે્રટરી તરીકે તેમના આનિત હતા, તેવા સ્વ. અમૃત ‘ઘાયલ’ અને ‘શૂન્ય’ 

પાલનપુરી એમનાથી ઘણા વધાર ેજાણીતા ગઝલકારો છે. સાવ નાના ગામના દરબાર હોવા 

છતાાં, તે નખશીશ ભારતીય હતા. ભારતને આઝાદી મળ્યા બાદ રજવાડાાંઓ અને 

નરયાસતોના ભારતીય સાંઘમાાં નવલીનીકરણ વેળાએ ભારતમાાં જોડાવા કબૂલાત આપનાર 

રાજવીઓમાાં, તે કદાચ પહેલા દસની અાંદર હતા. એ વેળા એમનો પણ એક જમાનો હતો. 

   પણ ત્યાર બાદ સાનલયાણામાાં મળતી રકમ તેમના શાહી ખચાય માટે પૂરતી ન હતી. તેમણે 

અનસ્તત્વ માટે આદરલેા પ્રયત્નોની વાતો વાાંચીએ ત્યાર ેઉપરોિ ગઝલનો એક એક શેર 

જીવાંત બની રહેતો હોય તેમ લાગે છે.  

તેમનો ટૂાંક પનરચય ‘ગુજરાતી પ્રનતભા પનરચય’ પર આ રહ્યો – 

https://sureshbjani.wordpress.com/2006/12/11/rooswaa/  

   હા! એમનુાં જીવન અને એમની આ ગઝલ તમારી, મારી,  ઘણાની કથા છે. આ ગઝલ 

એવાાં જીવન જીવેલા ઘણાાંની તવારીખ છે. એમાાં સામાન્ય માણસના જીવનની નાનકડી 

સુવાસ ઊભરી આવે છે - ‘નાના માણસની મોટી વાતો’ . નદલમાાં થોડીક કસક પણ ડાંખી 

જાય છે.  

   પણ આ જ તો સમાજની આધારનશલા નથી વારૂ? એવી પાયાની ઈાં ટો પર જ ગગનચુાંબી 

ઈમારતો અને સામ્રાજ્યો ખડાાં નથી? એવા મઝાના, બેનામ માણસો જ શેરીઓ અને 

ગલીઓમાાં આપણી સામે ભટકાતા નથી હોતા? કોઈના મોહતાજ બન્યા નવના જીવન 

સાંઘર્યને પૂણય પે્રમથી સ્વીકારતા, એ નદવાનાઓ જીવાતા જીવનની અદભૂત શાયરી નથી? 

નજાંદગીનો બેવડો પીધેલા એ શરાબીઓ હોય છે.  ‘હા’ અને ‘ના’ -સફળતા અને નનષ્ફળતા- 

વચ્ચે ડામાડોળ થતી જીવનનૌકાના સુકાનીની એ જવાાંમદી નથી લાગતી?  

    સમાપને - આ જ ભાવને પોર્તી,  એક બહુ ગમતીલી અાંગે્રજી કનવતા – 
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It is not growing like a tree 
In bulk doth make Man better be; 

Or standing long an oak, three hundred year, 
To fall a log at last, dry, bald, and sere: 

*** 
A lily of a day 

Is fairer far in May, 
Although it falls and dies that night –  

It was the plant and flower of light. 
In small proportions we just beauties see; 

And in short measures too, life may perfect be 

- Ben Johnson 
 

  

http://www.poetseers.org/poets/ben-johnson-poetry/index.html
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૩- કોિ બોિે ન ેકોિ સાાંભળે? 
કોણ બોલે ને કોણ સાાંભળે, કોઇને ક્ાાં કોઇ સમજ ેર!ે 

બોલ નવનાના શબ્દ નબચારા, હોઠે બેસીને ફફડે ર!ે – કોણ બોલે ને…. 

પો’ ફાટે ને સૂરજ ઊગે, ઝાકળમાાં થઇ લાલાંલાલ, 

ઝળહળતી આભાદેવી સારી, રાતની વેદના અપરાંપાર, 

આાંખ રાતના કરી જાગરણ, આશ નકરણને શોધે ર!ે 

પાાંપણથી જ્યાાં સ્વપ્ન રાનિના, ઓગળવા તરફડતા ર ે! – કોણ બોલે ને…. 

સાાંજની લાલી મેઘધનુર્માાં રાંગ સૂરજના ગણતી ર!ે 

સાત રાંગ જોઇ હૈયુાં જાણે, કામળી રાતની ઓઢે ર ે! 

જોતી રહી એ આભની આભા, રાંગ મળ્યા ના માણ્યા ર ે! 

આનાંદો મન વનફૂલે જ્યાાં ઉપવન કોઇ ન થાતા ર ે! – કોણ બોલે ને…. 

શ્યામલ નભના તારા વીણજ,ે અઢળક વેયાય સૌને કાજ, 

ચાાંદ સૂરજની વાટ ન જોજ,ે ઊગે આથમે વારાંવાર. 

દુુઃખ અમાપ ને સુખ તો ઝીણાાં, સત્ય કોઇ ક્ાાં સમજ ેર!ે 

ચૂાંટજ ેઝીણા તારલીયા, તારી છાબે ના એ સમાશે ર!ે – કોણ બોલે ને…. 

– મનોજ મયદન 

       અહીાં કનવને નદવસ નહીાં પણ રાનિનુાં આકર્યણ છે! સૂયયપ્રકાશ અને મેઘધનુર્નો નહીાં 

પણ કાળી રાતનો મનહમા કનવ ગાય છે.સૂયયનકરણથી ઝળહળ થતા ઝાકળનબાંદુ તેમને 

પસાંદ નથી. કારણકે, કદાચ કનવને જ ેભાવની વાત કરવી છે; તે કોઇ સાાંભળવા તૈયાર 

નથી. તેમનાાં સ્વપ્નો માટે તો તેમને રાતનો મહોલ જ બરાબર લાગે છે. જીવનનાાં અમાપ 

દુુઃખ જવેા તારલા તેમને વધાર ેપસાંદ છે! 

      સાંતૂરના કણયનપ્રય રણકારની સાથે સોલી કાપનડયાના મધુર કાંઠે ગવાતા આ ગીતનો 

મનહમા પણ અપરાંપાર છે! 
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      અનેક વખત સાાંભળેલ અને માણેલ આ ગીત જ્યાર ેજ્યાર ેસાાંભળ્યુાં છે , ત્યાર ેબે નવચાર 

આવ્યા છે.  

    એમ કેમ  કે, આ અને આવા બીજા સાતેક  નવચારતા કરી દે તેવા, મધુર અને લયબિ 

ગીતોના લેખક નવશે કશી જ માનહતી ઉપલબ્ધ નથી? કદાચ દેશથી બહુ દૂર રહેતા આ 

નવચારનારની એ નનબયળતા હશે.  પણ પહેલી વાર એ ગીતનો જમેાાં સમાવેશ થયેલો છે તે 

આલ્બમ - ‘ મારા હૃિયની વાત’ હાથમાાં આવ્યુાં ( આશર ે૨૦૦૩ ની સાલ?) ત્યાર બાદ 

અનેક નમિોને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે - એ મધુર ગીતો ગાનાર િી સોલી કાપનડયા સમેત. 

   પણ એક જ જવાબ મળ્યો છે કે, િી મનોજ મુનન દેશની બહાર ક્ાાંક છે. ગુજરાતી 

સાનહત્યની આ કરૂણતા ગણીશુાં કે દનરદ્રતા? કે પછી કોઈ સજ્જન કે સન્નારી આ અજ્ઞાનની 

વ્યથા દૂર કરી આપશે?  

   અને બીજો નવચાર પણ આ જ વેદનાનો પડઘો પાડે છે – ગીતના મત્લાની જમે. જ્યાર ે

સુગાંધ ઊાં ચકીને ઊભેલા ગુલાબને કોઈ ન ચૂાંટે અને દેવના નશર ેન ચઢાવે ત્યાર ેઆવુાં જ ગીત 

િી. મનોજ મુનન અથવા િી. ભાગ્યેજ જહા ગાય ને?  

ઊું ચકી સયગુંધ એક ઊભયું ગયલાબ, એની વેિનાની વાતોનયું શયું?  

કાુંટાુંથી છોલાતી લાગણી ને સપનાુંઓ, ઊું ઘ છતાું જાગવાનયું શયું? 

      આવા દદયમાાંથી જ આ ગીત જવેો વૈરાગ જાગતો હશે? સામાનજક અવજ્ઞાએ આવાાં 

કેટલાાં રત્નોને રઝળતાાં કરી દીધાાં હશે? ‘જીવનમાું િય ુઃખો અમાપ હોય છે અને સયખની 

વેળા આુંગળેવીને વેઢે ગણાય એટલી જ હોય છે.’ – એ સત્ય લાખો માનવોએ 

આત્મસાત કરલેુાં હોય જ છે. પણ જ્યાર ેએ દુુઃખનો મનહમા ગાનાર આવા જણ મળી આવે 

ત્યારે, એવા અદના, અનામી જણના જીવન જીવવાના ખમીરને પ્રણામ કરવા મન થઈ આવે 

છે.  

   ઈ-માધ્યમના આગમન બાદ તો ભીડ વચ્ચેની એકલતા વધાર ેતીવ્ર બની ગઈ છે. કનેક્ટ 

થવાની લ્હાયમાાં  ‘માણસ’ નડસ-કનેક્ટ થઈ ગયો છે. ( અાંગે્રજી શબ્દ વાપરવા બદલ વાચક 

ક્ષમા કરે, પણ એ જ આ દુઃખદ ભાવને પૂરી વાચા આપે છે. ) કોઈ કોઈને સાાંભળવા તૈયાર 

જ નથી. સૌને પોતાનાાં જ ગીત ગાવાાં છે;  અથવા મળેલ ઉછીનો માલ ફોવયડય  કયાય કરવો છે. 

ઘોાંઘાટ એટલો બધો છે ,કે હવે બ્રહ્ાાંડના કોક દૂરના ખૂણે કદાચ શાાંનત મળે! 

     અથવા એમ ન  બને કે, અાંતરના ઊાં ડાણમાાં જ ક્ાાંક એ ઝીણો તારનલયો મળી જાય?  
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૪ - કોઈ પ્રપ્રત કરી તો જાિ ે
અાંતરમાાં આ શીતળ અગનને કોઇ ભરી તો જાણે! 

કોઇ નપ્રત કરી તો જાણે! 

 

નદવસ ઊગ્યે બેચેન રહેવુાં, રાત પડ્યે મટકુાં  ના લેવુાં, 

ખોવાયા ખોવાયા જવેી, પળ પળને નવસરાવી દેવી… 

જીવતેજીવત આમ જીવનમાાં કોઇ મરી તો જાણે! 

કોઇ નપ્રત કરી તો જાણે! 

 

દુનનયાની તીરછી દ્રનિમાાં, વેધક વાણીની વૃનિમાાં, 

મસ્ત બનીને ફરતા રહેવુાં, મનનુાં કૈં મન પર ના લેવુાં… 

ખુલ્લે પગ કાંટકભર પથ પર કોઇ ફરી તો જાણે! 

કોઇ નપ્રત કરી તો જાણે! 

 

મોજાઓના પછડાટોથી, ઝાંઝાનનલના આઘાતોથી, 

નૌકા જ્યાાં તૂટી પણ જાયે, સાગર જ્યાાં રૂઠી પણ જાયે… 

એવા ભવસાગરમાાં ડૂબી, કોઇ તરી તો જાણે! 

કોઇ નપ્રત કરી તો જાણે! 

 

– મહેન્દ્ર વ્યાસ ‘અચલ’ 

     જીવનની હનકકત છે કે, ગમતી અને અણગમતી ઘટનાઓ અને પળો, એ બન્ને 

અવસ્થાઓ જીવનની વાસ્તનવકતાઓ છે. આપણે બેયનો અનુભવ કરવો જ પડે છે. કોઈ 

જીવન સવાાંગ સમ્પૂણય નથી હોતુાં.   ઉપરના ગીતમાાં આ વાસ્તનવકતાનો સ્વીકાર છે – અને 

એમને સહજ ભાવથી સ્વીકારી લેવાની વાત છે. ડૂબીને તરવાની ખુમારીની વાત છે. સતત 

પ્રીતના ભાવમાાં રહેવાની વાત છે – જીવન સાથેની પ્રીત.  

જીવવાની કળા એટલે મરવાની કળા! 

     કદાચ આ નવધાન નવરોધાભાસી લાગે; પણ એને સમજવુાં જરૂરી છે. અહીાં ‘મરતાાં મરતાાં’ 

– મડદાની જમે જીવવાની વાત નથી. પણ ગયેલી પળને વીસારી દેવાની અને એમાાં ઘટેલી 

ઘટનાને પણ વીસારી દેવાની વાત છે. હરકે પળમાાં નવો જન્મ અને એ પળ નવત્યે મૃત્યુ. એ 

વીતેલી પળોને યાદ ન કરવાનુાં, એમને દફનાવી દેવાનુાં ગૌરવભયુાં ગીત છે.  
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     વતયમાનમાાં જીવવાનો સાંદેશ સૌ કોઈ આપે છે.  પણ આપણે સૌ સારી રીત જાણીએ 

છીએ કે, આ કેટલુાં મુશ્કેલ કામ છે. આનુાં કારણ એ છે કે, આપણે આપણી આદતોના, 

આપણા ભૂતકાળના ગુલામ હોઈએ છીએ. આપણે પાાંજરામાાં પૂરાયેલા પાંખી બની, આખી 

નજાંદગી ઊાં ઘતાાં જ રહેવા ટેવાયેલા હોઈએ છીએ. અધુરામાાં પૂરાં  – ઊજળા ભનવષ્યની 

આશામાાં આપણે પેલા શેખચલ્લીની જમે  હવાનતયાાં મારતાાં હોઈએ છીએ.  

     પણ જમે જમે જાગૃનત આવતી  જાય, તેમ તેમ, ધીમે ધીમે, ગુલામીની એ જાં નજરો તોડી 

શકાય છે. આઝાદ બનવાની એ પ્રનક્રયા એ મરતાાં મરતાાં જીવવાની નહીાં પણ જીવતાાં 

જીવતાાં મરવાની આવડત છે! જ્યાર ે ‘વતયમાનમાાં જીવન’નો પવન ફૂાંકાવા લાગે છે, ત્યાર ે

અાંતરમાાં આ શીતળ અગનને ભરી શકાય છે !  

    નીચેની મારી બહુ માનીતી  ગઝલ આ જ વાતનુાં પુનરાવતયન છે.  

અહીાં  જ ે લોક  જોઉાં   છુાં   બધા પા’માલ લાગે  છે 

નસકાંદરના   નસકાંદર  છે  છતાાં  બેહાલ  લાગે  છે 

કદી પણ કોઈની આગળ ન ધરજ ેહાથ ઓ રજની 

જગત આખુાં મને  નનધયન  અને  કાંગાલ  લાગે  છે 

 

બની આઝાદ જ્યાર ેમાનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે 

સમય જવેો સમય  આધીન  થઈને ચાલ બદલે છે 

પુનનત પગલાાં કોઈનાાં થઈ  રહ્યાાં છે આાંગણે મારા 

મને લાગે છે  આજ ે નજાંદગીની  કાલ બદલે  છે 

સમય જવેો સમય  આધીન  થઈને ચાલ બદલે છે 

અર ેઓ  આવનારા આવ નાજુક છે બહુ અવસર 

જીવનના હાલ જોઈને  મરણ પણ ખ્યાલ બદલે છે 

 

સમય જવેો સમય  આધીન  થઈને ચાલ બદલે છે 

ઉર્ાના  પે્રમથી  રાંગાય  છે  રજની  તણી  આાંખો 



અનકુ્રમણિકા 16 

સવાર આવે છે  ત્યાર ે રાંગ  એનાાં  લાલ બદલે છે 

સમય જવેો સમય  આધીન  થઈને ચાલ બદલે છે 

બની આઝાદ જ્યાર ેમાનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે 

- રજની પાલનપયરી 

https://www.youtube.com/watch?v=dMgVXD1kFR8 

     જીવવાની આ કળામાાં  હરખ અને શોકના મોજાાંઓથી અનલપ્ત રહીને જીવનસાગરમાાં 

મોજથી સનફાંગ કરતા રહેવાની ચાવી નથી વારૂ? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dMgVXD1kFR8
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૫ - પતાંણગ્ાાંઓન ેકહી દો 
આ સઘળાાં ફૂલોને કહી દો યુનનફોમયમાાં આવે 

પતાંનગયાાંઓને પણ કહી દો સાથે દફ્તર લાવે 

મનફાવે ત્યાાં માછલીઓને આમ નહીાં તરવાનુાં 

નસ્વનમાંગ પુલના સઘળા નનયમોનુાં પાલન કરવાનુાં 

દરકે કૂાંપળને કોમ્પ્યૂટર ફરનજયાત શીખવાનુાં 

લખી જણાવો વાલીઓને તુતય જ ફી ભરવાનુાં 

આ ઝરણાાંઓને સમજાવો સીધી લીટી દોર ે

કોયલને પણ કહી દેવુાં ના ટહુકે ભરબપ્પોર ે

અમથુાં કાંઇ આ વાદળીઓને એડનમશન દેવાનુાં ? 

ડોનેશનમાાં આખેઆખુાં ચોમાસુાં લેવાનુાં 

એક નહીાં પણ મારી ચાલે છે અઠ્ઠાવન સ્કૂલો 

આઉટડેટ થયેલો વડલો મારી કાઢે ભૂલો ! 

- શ્રી. કૃષ્ણ િવે 

      રમનતયાળ અને અવનવા નમજાજની કનવતાઓના સજયક િી. કૃષ્ણ દવેની આ રચના 

સહેજ ે સમજાવવી પડે તેમ નથી.  અવાયચીન નશક્ષણ પિનત અને વ્યાપારૂ નશક્ષણ 

સાંસ્થાઓ પર એમાાં ભારોભાર કટાક્ષ અને આક્રોશ હળવાશથી અનભવ્યિ થયો છે.  

     સમાજમાાં ભાગ્યે જ કોઈ એવુાં હશે જનેો આ આક્રોશ નહીાં હોય. આ એ જ ગુજરાત છે, 

જમેાાં ગીજુભાઈ બધેકાએ બાળકોના બેલી બનીને નવી તરાહની નશક્ષણ પિનત શરૂ કરી 

હતી. આ એ જ ગુજરાત છે જમેાાં નાનાભાઈ ભટ્ટ, મૂળ શાંકર ભટ્ટ, જુગતરામ દવે, અને 

મનુભાઈ પાંચોળી ( દશયક) જવેા સમથય નશક્ષકોએ પાયાના નશક્ષણ માટે ધૂણી ધખાવી હતી 

અને પોતાના સમગ્ર જીવન દરનમયાન ઝઝૂમ્યા હતા.  

     શાળાઓ ચાર નદવાલો વચ્ચે બાંનધયાર નથી જ. આાંખ પડે અને ખુલ્લી હોય તો(!) કોઈ 

પણ ચીજ કાાંઈક શીખવી જતી હોય છે. આખુાં જીવન એક શાળા છે, અને આપણે જીવનના 

અાંત સુધી શીખતા રહી શકીએ છીએ, શીખતા હોઈએ જ છીએ. નશક્ષણ અને કેળવણીની 
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સાંસ્થાઓ ખરખેર આમ આાંખ ખોલવા માટે જ  ઊભી થયેલી નથી? સનટયનફકેટો અને 

ડીગ્રીઓ તો પકડ,હથોડી અને નડસનમસ માિ જ છે – નશક્ષણનુાં ખરાં  ધ્યયે તો સમાજને 

સાચી નદશામાાં આગળ ધપાવનાર કારીગરો પેદા કરવાનુાં છે, જ્ઞાનના સીમાડાઓમાાં 

વહાણને હાંકારી શકે તેવા કોલમ્બસને જન્મ આપવાનુાં છે ! 

      સમૃનિ માટેની દોડમાાં આાંધળા બનીને દોડતા વાલીઓ આ કનવતાના પદોને અને આ 

નવચારને હસીને કાઢી જ નાાંખશે.  સનન્નિ નશક્ષકો બળાપો કરીને , હાથ જોડીને બેસી રહેશે. 

‘આપણે કરી પણ શયું શકીએ?’ – એવો નનમાયલ્ય બચાવ કરીને સૌ શાહમૃગની જમે ચહેરો 

સાંતાડી દેશે. આપણે પણ આ કનવતાના રમનતયાળપણાથી ખુશ થઈને કૃષ્ણ ભાઈને 

નબરદાવીને આપણા કામમાાં પરોવાઈ જઈશુાં! 

      પણ હાલત છેક એટલી ખરાબ નથી. ઈ-નશક્ષણ દ્વારા બાળક નાનપણથી જ જાતે 

ભણતુાં થાય, એનામાાં કુતૂહલ જાગે અને ખાાંખાખોળાાં કરી પોતાની શનિઓ નવકસાવી 

શકે -  એ શક્તા આ એકવીસમી સદીમાાં જન્મી ચૂકી છે. નવનડયો, ઈ-કસોટી, રમત દ્વારા 

નશક્ષણ નવ. નવજાણુ સવલતો નવકસી રહી છે.  છેક છેવાડાની શાળાઓમાાં પણ 

મનલ્ટનમનડયા માધ્યમો પૂરા પાડવામાાં આવી રહ્યાાં છે. બાળકો અને નવધાથીઓને નરનવઝન 

અને પે્રનક્ટસ માટે ઘેર ટેબ્લેટો આપવાની વ્યવસ્થા મોટા પાયા પર આકાર લઈ રહી છે. 

પતાંનગયાાંઓની એ જ મોજ અને ભમરા અને કોયલોના ગુાંજારવ હવે ઓન -નડમાન્ડ, 

આાંગળીઓના સ્પશે સજીવન થવા લાગ્યા છે. હવે ઘેર ઘેર, ઝૂાંપડીઓમાાં પણ કૂાંપળો ફૂટી 

શકે છે, અન ેપાણી નવના માછલીઓ તરી શકે છે! જૂની આાંખોને આ અાંદાજ કદાચ નહીાં 

ગમે, પણ સમગ્ર નવશ્વ આ નદશામાાં આગળ ધપી રહુ્યાં છે. અલબત્ત રમત ગમત અને હસ્ત 

કૌશલ્યનો એ નવકલ્પ ન જ બની શકે , પણ વ્યાપારૂ બની ગયેલ નશક્ષણ પિનતમાાં આ જ 

એક સુભગ ઉકેલ જણાય છે – ધીમે ધીમે સવય નસ્વકૃત થતો જાય છે.  

   ‘ઈ-નવદ્યાલય’માાં આ નવી તરાહની એક ઝલક અહીાં જોઈ શકાશે – 

http://evidyalay.net/ 

    ગુજરાતમાાં આ નદશામાાં પહેલ કરનાર િીમનત હીરલ શાહને સો સલામ. 

    અાંતે આવો જ આક્રોશ િીમનત નમનાક્ષીબહેન પાંનડતની આ રચનામાાં માણી, સમજી 

નવરમીએ- 

સ્કૂલમાાંથી મારાાં દીકરા-દીકરી આવીને 

જ ેરીતે પોતાનાાં દફ્તરો ફાંગોળે છે 

એ જોઇને હુાં  દાંગ રહી જાઉાં  છુાં . 
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દફ્તરોનો બોજ લાદતાાં, ઘર ેઆવી 

લુશલુશ નાસ્તો કરી બેસી જાય છે 

હોમવકય  કરવા માટે. 

હુાં  પરાણે એમને બહાર રમવા જવાનુાં 

કહુાં  છુાં  તો તેઓ મારા પર વરસી પડે છે : 

‘અમારાં  લેસન પૂરાં  કરી લેવા દો, 

નહીાં તો અમને અમારી નસનરયલ જોવા નહીાં મળે. 

આજ ેતો હુાં  રૂરૂશ્ જોવાનો છુાં . 

ના, માર ેતો કાટૂનય નેટવકય  જોવુાં છે.’ 

બાંને બાળકો પોતપોતાની મનપસાંદ 

ટીવી નસનરયલો જોવાની લમણાાંઝીકમાાં પડી જાય છે: 

હુાં  એમને બહાર જઇ આાંધળોપાટો, પકડદાવ, 

કબ્બડી, નગલ્લીદાંડો કે દોરડા કૂદવા કહુાં  છુાં  તો 

એમના ચહેરા પર મસમોટુાં  પ્રશ્નાથય નચહ્ન જોવા મળે છે 

મમ્મી આ બધુાં શુાં બકી રહી છે ? 

આવી તો કોઇ રમત રમાતી હશે ? 

ટીવી અને નવનડયો ગેમ્સે બાળકોના 

મનનો કબજો કયો છે. 

લાગે છે આપણે આપણી જૂની રમતોનુાં 

એક પુસ્તક છપાવવુાં પડશે અથવા 

એની સીડી તૈયાર કરાવવી પડશે ! 

બાળકો કદાચ કોમ્પ્યૂટર સામે બેસી 

રમતો શીખી તો શકે!  
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૬ – હાિો મળેે 
હાલો ર ેહાલો મેળે જઈએ 

મેળાનુાં નામ ના પાડો…(૨) તો સારાં  કે મારામાાં મેળાની ભરતી 

મેળાને હોય નહીાં માંનદરનુાં સરનામુાં મેળો તો મળવાની ધરતી..(૨) 

હાલો ર ેહાલો મેળે જઈએ 

મેળ નવણ મેળામાાં છલકે અવાજ અને ભનિ તણાય જાણે ચીડમાાં, 

માણસની જાત એના સગા ભગવાન માટે ટોળે મળી છે ભીની ભીડમાાં, 

મેળાનુાં ગીત ક્ાાંય ફરકે ધજામાાં ને આાંખ થઈ એકલતા ફરતી.. 

મેળાને હોય નહીાં માંનદરનુાં સરનામુાં મેળો તો મળવાની ધરતી. 

હાલો ર ેહાલો મેળે જઈએ 

માંનદરના ખોબામાાં ઊભરાણુાં આજ કશુાં મારા નસવાય મને ગમતુાં 

અધરાતે જન્મોનો ખોળ્યો ઊકેલ કશુાં કાન જવુેાં આભમાાંથી ઝમતુાં 

ભીની નજર મારી મોરલીની ધાર તેમાાં રાધાની વારતા કરતી … 

મેળાનુાં નામ ના પાડો…(૨) તો સારાં  કે મારામાાં મેળાની ભરતી 

હાલો ર ેહાલો મેળે જઈએ 

–ભાગ્યેશ ઝા 

[ અહીાં સાાંભળો - https://prarthnamandir.wordpress.com/2009/01/25/halorehalomele/] 

   મેળાની મસ્તીથી ભરલેુાં ગીત અને સરકારી  ‘મેળા’ માાં ક્વનચત જ જોવા મળતા કનવ િી. 

ભાગ્યેશ જહા ની કલમથી…. અહીાં મેળાની વાત છે, અને નથી! કદાચ કોઈક જૂદા જ  

મેળાની વાત ભાગ્યેશ ભાઈ કર ેછે. અલબત્ત અહીાં કનવતાનુાં રસ દશયન કરવાનુાં ઘ્યેય નથી. 

પણ એ ગીત સાાંભળતાાં આવેલા નવચારો છે. 

   મેળો – મળવાની, મ્હાલવાની, ઉલ્લાસવાની જગ્યા. આપણને માણસોને મળવાનુાં બહુ  

ગમતુાં હોય છે. માણસ એક સામાનજક પ્રાણી છે – એનુાં ઉત્તમ ઉદાહરણ એટલે મેળો-  

Carnival. એકલો મેળો જ શા માટે? મળવા હળવાની અનેક જગ્યાઓ અને તકો માણસે, 

માનવ સમાજ ે ઊભી કરી છે. ટોળીઓ, જૂથો, જાનતઓ, દેશો, સાંગઠનો, ચચાયસભાઓ, 

સત્સાંગો નવ. અને નવા જમાનાના મેળા તો તરત યાદ આવી જાય – ફેસબુક, નિટર ફેસબુક 

અને  એવા બીજા સોનશયલ નમનડયા જ તો ! 

https://prarthnamandir.wordpress.com/2009/01/25/halorehalomele/
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      એકલો હોય અને એકલતા કોરી ખાતી હોય તો પણ આટલી બધી ભીડમાાં ય માણસ 

એકલો પડી જતો હોય છે. એમાાં એની જાત , એની પોતીકી ઓળખ ખોવાઈ ગયાનુાં દદય  

એને સતાવતુાં હોય છે. માનવ મનનો કેટલો ગજબનો નવરોધાભાસ? જ્યાાં હોઈએ એનાથી 

કાાંઈક બીજાની જ શોધમાાં  એ વ્યસ્ત હોય છે.  ભનિનુાં તો એક ઓઠુાં  જ મોટા ભાગે હોય 

છે. એકલતાનુાં દુુઃખ માણસને મેળા તરફ દોડાવી દે છે. અને ત્યાાં ફરી પાછો એ ભીડમાાં પણ 

આગવી ઓળખ ગુમાવીને કશાકથી સોરાય છે ! 

    આ ભાવ જ આ અવલોકન લખવા આ જણને પે્રરી રહ્યો છે ને?!  

    અને આ ગીતના અાંતની જમે જ એના મનમાાં પણ આ સમસ્યાનો એ જ ઉકેલ ઊભરાય 

છે – ‘કાના’ ની પ્રીત. એને આપણે કાનો, નજસસ, ખુદા ,યહોવા … ગમે તે નામ આપી 

શકીએ. પણ એમાાં આપણી પોતીકી અને પાયાની ઓળખ તરફ અાંગુનલનનદેશ છે.  જાતમાાં 

ડૂબી જવાની, માિ વતયમાનમાાં જ એની સાથે જીવવાની રીત તરફ સાંકેત છે. જ્યાર ેઅને 

જમે જમે આપણી ખોવાયેલી એ ઓળખ સાથે આપણી મુલાકાત થવા  લાગે છે; ત્યાર ેઅને 

તેમ તેમ આપણી અાંદર જ મેળો ઊભરાવા લાગે છે – નનભેળ આનાંદ અને ચેતનાનો મેળો.  

    મુકુલ ચોકસીના આ શેર સાથે આ નવચારનુાં સમાપન કરીએ. 

હો ભીડમાાં જ સારુાં બધામાાં ભળી જવા્ 

એકાાંતમાાં તો જાતને સામે મળી જવા્ 

સામે મળી જવા્ તો બીજુ ાં તો કાંઈ નરહ 

પિ કેમ છો? કહીને ન પાછા વળી જવા્! 
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૭ - અમ ેજજિંદગીન ેસાંવારીને બઠેા 
અમે નજાંદગીને સાંવારીને બેઠા, 

તમે આવશો એવુ ધારીને બેઠા. 

 

તમારાં  ફકત હા! નદલ જીતવાને, 

અમે આખો સાંસાર હારીને બેઠા. 

 

તમે ના જુઓ તો અમારી ખતા શી, 

અમે તો પોકારી પોકારીને બેઠા. 

 

અમે પણ હતા કેવા સાચા જુગારી, 

ના જીતીને બેઠા, ના હારીને બેઠા. 

 

અમે ક્ા કશુાં નવચારીને બેઠા, 

તમે જ ેદીધુાં તે સ્વીકારીને બેઠા. 

 

- અિી દમઝાા 

      આમ તો આ પે્રમની કનવતા છે. પે્રમ અાંગે અઢળક કનવતાઓ પરાપૂવયથી લખાતી આવી 

છે, અને લખાતી રહેશે. પણ આ સાાંભળતાાં બે નવચાર ઉદભવ્યા.  

     પે્રમની કનવતા વાાંચીએ કે સાાંભળીએ ત્યાર ેબે નવજાતીય વ્યનિ વચ્ચેની લાગણીની 

આપ-લે કલ્પી લેવાનો નરવાજ છે! પણ અનેક વાર ઘણા બધાએ કહુ્યાં છે તેમ, પે્રમ એ 

જીવનનો બહુ નવસ્તાર વાળો ગુણ છે. પે્રમમાાં ગણતરીઓ કે સોદાબાજી નથી હોતાાં – એ 

જુગાર હોય છે. એમાાં ગુમાવવાનુાં અનભપે્રત હોય છે. હાર અને જીત તો એમાાં પણ હોય છે 

પણ એનુાં પ્રાધાન્ય નથી હોતુાં. પે્રમની એ નવલક્ષણતા અહીાં ઉજાગર થઈ છે.  

    બીજો નવચાર તરત એ આવી જાય છે કે, આટ આટલાાં ઉદાત્ત પે્રમકાવ્યો લખાયાાં, 

ગવાયાાં, સાંભળાવાયાાં, દોહરાવાયાાં હોવા છતાાં પણ કેમ સોદાબાજીઓ, ગણતરીઓ, 

વ્યાપાનરકતાઓ પણ જમાનાજૂની વાસ્તનવકતાઓ રહી છે?  આપણો ઈશ્વર સાથેનો સાંબાંધ 

તો સાવ વ્યાપારી. માગણીઓ જ માાંગણીઓ. એ જો હોય તો એ નબચારાની હાલત માટે 
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દયા આવી જાય ! અબજો લોકોની માગણીઓ રનજસ્ટર કરવા ય એને કેટલી મોટી ઓનફસ 

રાખવી પડતી હશે ? ! 

       આ સમસ્યાનો એક જ ઉકેલ છે;  જીવન  ખાલીખમ અને અથયહીન છે, એ સત્યને 

આત્મસાત કરતાાં રહેવુાં. આ ક્ષણમાાં, આ જગ્યાએ, જીવન જવુેાં છે – એવુાં સ્વીકારતા જવુાં.   
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૮ - એ્! સાાંભળન ે
આ બે નવનડયો જુઓ – 

એય! સાાંભળને… નામ તારાં  દેશે?  

એય! સાાંભળને… નદલ તારાં  દેશે? 

[https://www.youtube.com/watch?v=GFU6lkdHeGc&t=2s ]  

મહેતાબ સમ મધુરો, નદલકશ નદદાર તારો 

ઘડવા તને ખુદાએ , બેહદ કમાલ કીધી છે. 

[https://www.youtube.com/watch?v=16mXqjWbHTQ&t=12s] 

      પહેલી ગઝલ છે પાંદરકે વર્ય જૂની અને બીજી છે - કમ સે  કમ ૮૦ વર્ય જૂની. બન્નેના 

શબ્દો મારી પાસે નથી અને આ અવલોકન માટે એ જરૂરી પણ નથી. માિ બન્ને નવનડયો 

મુિ મનથી માણો અને પછી આ અવલોકનને.  

      અહીાં વાત એના શબ્દોની નથી કરવાની. વાત સાવ અલગ જ છે. આ બે ગઝલોની 

mp3 ફાઈલો જ મારી પાસે છે. એની મૂળ કેસેટ અને સીડી અતીતમાાં ખોવાઈ ગયાાં છે – 

કદાચ આ ગીતોની જમે. બન્નેના શબ્દો ઈન્ટરનેટ પર ગોત્યા પણ ન મળ્યા, એટલે આ બે 

નવનડયો એ ફાઈલો વાપરીને ખાસ આ અવલોકન માટે બનાવ્યા.  

     પહેલાાં ‘મહેતાબ’ની વાત. મહેતાબ એટલે ફારસી ભાર્ામાાં ચન્દ્ર. કદાચ પારસી 

રાંગભૂનમનુાં એ ગીત છે. કદાચ ગુજરાતી નફલ્મ ઉદ્યોગ શરૂ થયો એ વખતનુાં. એમાાં સાંગીત 

પણ એ વખતના પારસી કણોને ગમી જાય એવુાં છે. ગુજરાતીમાાં ગઝલ લખવાની શરૂઆત 

થઈ, તે વખતે ગઝલના શેરોમાાં ભારોભાર ફારસી શબ્દો ઠાાંસી ઠાાંસીને ભરવાનો નરવાજ 

હતો. એ પારસી નમજાજને આ ગઝલ અનભવ્યિ કર ેછે.  

   બીજી ગઝલ કે ગીત સાવ આધુનનક છે.  એકવીસમી સદીની પેઢીના નમજાજને એ બરાબર 

ઊજાગર કર ેછે. એમાાં ખાસ કનવતા જવુેાં પણ કદાચ આપણને ન લાગે. પે્રનમકાનો એ સીધો 

સાદો સાંવાદ છે. એના સાંગીતમાાં પણ પે્રનમકાના નદલની જમે પોપ મ્યુનઝક નાચે છે!  

   સમયના ખાસા મોટા ફલકને આવરી લેતી આ બે ગઝલોની વચ્ચે ગુજરાતી કનવતા અને 

સુગમ સાંગીતનો આખો વણયપટ ( spectrum ) આવી જાય છે. છેલ્લા બે નદવસમાાં સ્માટય  

https://www.youtube.com/watch?v=GFU6lkdHeGc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=16mXqjWbHTQ&t=12s
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ફોન(!)  પર સાાંભળેલી આ બે ગઝલોએ આ અવલોકનને જન્મ આપ્યો છે. બન્નેના સાંગીતમાાં 

પણ પાિાત્ય તત્વ વધાર ેછે.  બન્નેના પોતમાાં આભ જમીનનો ફરક હોવા છતાાં વાસ્તવમાાં 

મૂળ તત્વ એક જ છે – ‘પે્રમ’.  

      પે્રમની વાત આવે ત્યાર ે-  માળખુ ગમે તે હોય;  એનો પ્રાણ તો માનવજીવન જ નહીાં – 

સમગ્ર સજીવ સૃનિનુાં પાયાનુાં તત્વ હોય છે. અહીાં પણ એ તત્વ અલગ અલગ નમજાજમાાં 

નવલસે છે.  એ નવશે એટલુાં બધુાં લખાયુાં છે કે, એમાાં વધારો કરવાની જરૂર જ નથી. 

      બીજી વાત – એ પારસી રાંગભૂનમ કેમ સાવ અદૃશ્ય થઈ ગઈ? ગુજરાતમાાં જમે નમયદને  

ગદ્ય સાનહત્યના પ્રણેતા ગણવામાાં આવે છે; તેમ તજજ્ઞોના કહેવા મુજબ દાદાભાઈ 

નવરોજીના ઉતે્તજનથી ગુજરાતી રાંગભૂનમની શરૂઆત પારસીઓએ કરલેી. એ પહેલાાં 

ભવાઈ જ એકમાિ નાટ્ય તત્વ ગુજરાતી જીવનમાાં પ્રચનલત હતુાં. હવે કેમ પારસી નાટ્ય 

સજયનો સાવ ગાયબ થઈ ગયાાં છે?  

      િીજી વાત- પાિાત્ય સાંગીતની સામે આપણામાાંના ઘણા – ખાસ કરીને આ લખનારની 

ઉમરના – મોાં મચકોડશે . પણ એના જોમ અને ઊત્સાહ યુવાનોમાાં છલકતાાં જ રહ્યાાં છે, 

એમને નાચતા અને કૂદતા રાખ્યાાં છે -સદાકાળ રહેશે. એને આવકારીને આ અવલોકનનુાં 

સમાપન કરીએ. કહેતાાં રહીએ- 

એય! સાુંભળને ! 
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૯ - ગઝિની ગુાંજતી સરગમ 
ગઝલની ગુાંજતી સરગમ, સરળ ભાર્ામાાં કહી દઈએ, 

મુલાયમ મૌનનુાં રશેમ, સરળ ભાર્ામાાં કહી દઈએ. 

 

પવનનુાં પોત દોયુાં છે, હજી હમણાાં જ લહેરોએ, 

ચલો, આજ ેકોઈ મોસમ, સરળ ભાર્ામાાં કહી દઈએ. 

 

સમય આવી ગયો છે, લાગણીને નામ દેવાનો, 

સાંબાંધો આપણા મોઘમ, સરળ ભાર્ામાાં કહી દઈએ. 

 

ફરી એને સ્મરી, છલકાઈ જાતાાં, ઓ નયન મારાાં! 

કોઈને ભૂલવાનો ગમ, સરળ ભાર્ામાાં કહી દઈએ. 

 

હઠીલા પૂવયગ્રહ કાયમ, સરળ ભાર્ામાાં કહી દઈએ.  

ગઝલની ગુાંજતી સરગમ, સરળ ભાર્ામાાં કહી દઈએ 

 

-  શોદભત િેસાઈ 

     ગઝલ અને કનવતા નવશે ઘણી બધી ગઝલો અને કનવતાઓ આપણા સાનહત્યમાાં છે. 

પણ આ ગઝલ આપણને કાવ્ય અને સાનહત્યના જમાનાજૂના નવવાદ તરફ ખેંચી જાય છે. 

થોડામાાં ઘણુાં કહી જવા માટે  કનવ પોતાના સજયનમાાં જાતજાતનાાં તત્વો ઉમેર ેછે. ઉપમા, 

સજીવારોપણ, વ્યાંગ નવ. કદાચ આમ કરવાથી એને વાચકની દાદ મેળવવાની અપેક્ષા હોય 

છે. અમૂક રચનાઓ તો એટલી બધી સાંકૂલ હોય છે, કે, એનુાં રસદશયન કરાવવામાાં આવે ત્યાર ે

જ આપણને કનવ શુાં કહેવા માગે છે – તેની જાણ થાય છે. Art for the sake of art.’  

       અલબત્ત કનવએ શુાં લખવુાં અને શા માટે લખવુાં –એ એનો નવશેર્ાનધકાર છે જ. પણ 

શોનભત ભાઈની આ ગઝલમાાં વ્યિ થતી સાદી અને સરળ ભાર્ાની આરજૂ આપણને 

જચી જાય છે. જ ેજ ેગઝલો કે ગીતો લોકનપ્રય બને છે અન ેસદાકાલ ગવાતાાં રહે છે – એ 

સૌનો આ સામાન્ય ગુણ છે - સોાંસરવાાં નદલમાાં ઊતરી જાય તેવા શબ્દો. અલબત્ત એમણે 

આ ગઝલને આપેલ શણગાર આપણને કદાચ આ સાંદભયમાાં ખૂાંચે. પણ નદલમાાં ઊતરી જાય 
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એવા શબ્દો વાળી કનવતા લખવાની વાત ગમી જાય એવી છે. અહીાં ‘Art for the sake of 

an end.’ અનભપે્રત છે.  

     ખરખેર જુઓ તો ઊાં ડી લાગણીની વાત આપણે ભાગ્યે જ વાચા કે ભાર્ાથી કહેતા 

હોઈએ છીએ. એ ભાવની અનભવ્યનિ માટે તો આપણો ચહેરો અને આાંખો જ પૂરતાાં હોય 

છે. એ ભાવજગતની ભાર્ા બહુ જ સરળ હોય છે. એમાાં ‘I love you.’ કહેવુાં નથી પડતુાં!  

      બીજી એક ગમી ગયેલી વાત - દરકે રચના કાાંઈક સાંદેશ જીવન માટે આપી જતી હોય 

છે. આપણા વ્યવહારોમાાં આપણે સીધી વાત કહેવાનુાં ટાળતા હોઈએ છીએ અને મનમાાં 

કોઈને પણ માટે ગાાંઠ વાળી દેવાની આપણને  કુટેવ હોય છે! અહીાં માનવજીવનને   નડતી 

આ બહુ જ મોટી બલા – ‘પૂવયગ્રહ’ નવશે કહીને કનવએ બહુ જ કામની વાત કહી દીધી છે.   

    આપણે આમ  સરળ અને સીધા સાદા બનીએ તો?  

      મરીઝ સાહેબની પણ મૌનની ભાર્ાને  આનુર્ાંનગક એક પાંનિ છે – ‘  

એ સૌથી વધય ઉચ્ચ તબક્કો છે દમલનનો, 

કહેવાનયું ઘણયું હો ને કશયું યાિ ન આવે. 
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૧૦ - જ્ાાં જ્ાાં નજર મ્હારી ઠરે 
જ્યાાં જ્યાાં નજર મ્હારી ઠર ેયાદી ભરી ત્યાાં આપની, 

આાંસુ મહીાં એ આાંખથી યાદી ઝર ેછે આપની! 

માશૂકોના ગાલની લાલી મહીાં લાલી, અને 

જ્યાાં જ્યાાં ચમન જ્યાાં જ્યાાં ગુલો ત્યાાં ત્યાાં નનશાની આપની! 

જોઉાં  અહીાં ત્યાાં આવતી દનરયાવની મીઠી લહર, 

તેની ઉપર ચાલી રહી નાજુક સવારી આપની! 

તારા ઉપર તારા તણાાં ઝૂમી રહ્યાાં જ ેઝૂમખાાં, 

તે યાદ આપે આાંખને ગેબી કચેરી આપની! 

આ ખૂનને ચરખે અને રાતે હમારી ગોદમાાં, 

આ દમબદમ બોલી રહી ઝીણી નસતારી આપની! 

આકાશથી વર્ાયવતા છો ખાંજરો દુશ્મન બધા, 

યાદી બનીને ઢાલ ખેંચાઇ રહી છે આપની! 

દેખી બૂરાઇ ના ડરાં  હુાં , શી નફકર છે પાપની? 

ધોવા બૂરાઇને બધે ગાંગા વહે છે આપની! 

થાકુાં  નસતમથી હોય જ્યાાં ના કોઇ ક્ાાં એ આશના, 

તાજી બની ત્યાાં ત્યાાં ચડે પેલી શરાબી આપની! 

જ્યાાં જ્યાાં નમલાવે હાથ યારો ત્યાાં નમલાવી હાથને, 

અહેસાનમાાં નદલ ઝૂકતુાં, રહેમત ખડી ત્યાાં આપની! 

પ્યારાં  તજીને પ્યાર કોઇ આદર ેછેલ્લી સફર, 

ધોવાઇ યાદી ત્યાાં રડાવે છે જુદાઇ આપની! 

રોઉાં  ન કાાં એ રાહમાાં બાકી રહીને એકલો? 

આશકોના રાહની જ ેરાહદારી આપની! 
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જૂનુાં નવુાં જાણુાં અને રોઉાં  હસુાં તે તે બધુાં, 

જૂની નવી ના કાાંઇ તાજી એક યાદી આપની! 

ભૂલી જવાતી છો બધી લાખો નકતાબો સામટી, 

જોયુાં ન જોયુાં છો બને જો એક યાદી આપની! 

નકસ્મત કરાવે ભૂલ તે ભૂલો કરી નાખુાં બધી, 

છે આખર ેતો એકલી ને એ જ યાદી આપની! 

-કલાપી 

ગાગી વોરાના કાં ઠે અને અમર ભટ્ટની તજયમાાં આ અમર રચના માણો - 

https://www.youtube.com/watch?v=96_Zitykqsk 

     અહીાં વાત ‘કલાપી’ની આ યાદગાર ગઝલની કરવાની નથી! ‘તેમણે કયા સાંજોગોમાાં એ  

લખી હશે?’ તેની વાત કરવા પણ ઈરાદો નથી. સાચુાં કહુાં  તો એની કશી ખબર પણ આ 

જણને નથી. રસદશયનની તો કોઈ વાત જ નથી; એ જરૂરી પણ નથી.  માિ સવાલ પૂછવાનો 

છે કે,   

‘આને ભજન ન કહેવાય? અને ન કહેવાય તો શા માટે?’ 

     મારી પાસે માિ આ એક સાંશય જ છે – એનો કોઈ જવાબ જડ્યો નહીાં, એટલે આ 

સવાલ પૂછી નાાંખ્યો. 

      હા, આવો સાંશય કેમ થયો? - એ જરૂર કહીશ. કદાચ ગુજરાતી કનવઓની બધી 

કનવતાઓ અને ગઝલો ભેગી કરી દો તો પણ ‘ રઘયપદત રાઘવ રાજા રામ, પતીત પાવન 

સીતારામ’ ધૂન  જટેલી ગવાઈ હશે - તેટલી એ બધી ગઝલો અને કનવતાઓ  ભેગી થઈને 

પણ ગવાઈ નહીાં હોય! એ ધૂનમાાં  િીરામના નામના ગાન નસવાય બીજી કોઈ વાત જ નથી. 

બસ પરમકૃપાળુ પરમાત્માના નામનુાં સ્મરણ માિ જ.   

     જ્યાર ે‘કલાપી’ની આ ગઝલમાાં તો એ  પરમાત્માના ગુણગાન ભરપૂર ભરલેાાં છે. બીજી 

કોઈ પણ ઈશ્વર સ્તુનત  જવેા પરમ તત્વ માટેના ભાવ અને સન્માન એમાાં છલકાય છે. કોઈ 

કહેશે કે, એ તો પે્રમી કનવ હતા, અને એમની પે્રનમકાને આ સાંબોધન છે.  પણ આપણી પાસે 

એવો કોઈ પૂરાવો છે ખરો? એમ કદાચ બને કે, તેમના જીવનથી માહેર કોઈ નવદ્વાન એવો 

પૂરાવો રજૂ કરી પણ આપે!  

https://www.youtube.com/watch?v=96_Zitykqsk
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      પણ તમે જ કહો કે, લોક હૈયે સદા માટે વાસ કરી ગયેલા રાધા અને કૃષ્ણના પે્રમનાાં 

ગીતો ભજન ગણાય તો આ કેમ નહીાં? માનનીય સૂરનસાંહજીનુાં આ પે્રમગીત છે કે નહીાં – એ 

તો સાંશોધનનો નવર્ય છે. પણ એમાાં પણ પરમાત્માના સવય વ્યાપી પણાની સ્તુનત છે જ.  

  કોઈ એમ પણ કહે કે, ભજન લખનાર જાણીતો ભિ હોવો જોઈએ કે, ભિાણી હોવી 

જોઈએ! પણ આ ગીત જુઓ – 

એકલા જ આવ્યા મનવા,   એકલા જવાના 

સાથી  નવના, સાંગી  નવના,  એકલા જવાના. 

આપણે એકલાાં  ને  નકરતાર એકલો 

એકલા જીવોને તારો આધાર એકલો 

એકલા રહીએ ભલે, વેદના સહીએ ભલે 

એકલા  રહીને  બેલી  થાઓ  ર ેબધાાંના.   – સાથી નવના….. 

કાળજાની   કેડીએ    કાયા ના સાથ દે 

કાળી કાળી રાતડીએ છાયા ના સાથ દે 

પોતાના  જ   પાંથે    પોતાના   નવનાના. – સાથી નવના….. 

-  બરકત દવરાણી  ‘બેફામ’ 

   એ પણ કલાપી જવેા જ, અર!ે એમના કરતાાં વધાર ેઆધુનનક કનવ અને પાછા મુસ્લીમ . 

પણ નદવાંગત સ્વજનની પ્રાથયના સભામાાં આ ગીતે કોને રડાવી નહીાં ગયુાં હોય?  

   આથી …. ‘જ્યાાં જ્યાાં નજર મારી ઠરે…..’ ને ભજન કહેવાય કે નહીાં?  
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૧૧ - સામે નથી કોઈ 
સામે નથી કોઈ અને શરમાઈ રહ્યો છુાં , 

હુાં  પોતે મને પોતાને દેખાઈ રહ્યો છુાં . 

આ મારો ખુલાસાઓથી ટેવાયેલો ચહેરો, 

ચૂપ રહુાં  છુાં  તો લાગે છે, કસમ ખાઈ રહ્યો છુાં . 

એક વાર મેં ફૂલો સમો દેખાવ કયો’તો, 

આ એની અસર છે કે, હુાં  કરમાઈ રહ્યો છુાં . 

ગઈ કાલે અમસ્તાાં જ હુાં  થોડુાંક હસ્યો’તો, 

આજ ેએ યાદ આવતાાં ગભરાઈ રહ્યો છુાં . 

તારા લીધે લોકો હવે નીરખે છે મને પણ, 

કાગળ છુાં  હુાં  કોરો, અને વાંચાઈ રહ્યો છુાં . 

મારા નવશે કોઈ હવે ચચાય નથી કરતુાં, 

આ કેવી નસફતથી હુાં  વગોવાઈ રહ્યો છુાં ! 

કહેવુાં છે ઘણુાં ‘સૈફ’ અને કહી નથી શકતો, 

શબ્દોની છે દીવાલ ને દફનાઈ રહ્યો છુાં . 

– સૈફ પાલનપયરી 

       આ ગઝલમાાં પોતાની સાથેનો સાંવાદ સ્પિ છે. ઊડીને આાંખે વળગે અને કઠે - એવી 

લઘુતાગ્રાંનથ પણ છે. પણ વાત એની નથી કરવાની!  

     મોટા ભાગે માણસો બનહલયક્ષી હોય છે. બહુ ઓછા અાંતલયક્ષી હોય છે. પોતાના નવચાર, 

વાણી કે વતયનનુાં પરીક્ષણ કરવા બહુ ઓછા ટેવાયેલા હોય છે. બીજાની ભૂલ જોવામાાં 

આપણે વધાર ેમાહેર હોઈએ છીએ! આપણી મુશ્કેલીઓ કે પરાજય માટે આપણે મોટા 

ભાગે સાંજોગો કે બીજાઓને દોર્ દઈને કે, દુભાયગ્ય માટે રોદણાાં રડી લઈ, અટકી જતાાં હોઈએ 

છીએ. 

      પણ એ હકીકત છે કે, કોઈ પણ સુધારા કે પ્રગનત માટે  વેધક પૃથક્કરણ જરૂરી હોય 

છે. જો આપણને આપણા દોર્ દેખાય જ નહીાં તો, આપણે કદી સુધરી ન જ શકીએ. આ 

https://xitijdhimmar.wordpress.com/tag/%e0%aa%b8%e0%ab%88%e0%aa%ab-%e0%aa%aa%e0%aa%be%e0%aa%b2%e0%aa%a8%e0%aa%aa%e0%ab%81%e0%aa%b0%e0%ab%80/
https://xitijdhimmar.wordpress.com/tag/%e0%aa%b8%e0%ab%88%e0%aa%ab-%e0%aa%aa%e0%aa%be%e0%aa%b2%e0%aa%a8%e0%aa%aa%e0%ab%81%e0%aa%b0%e0%ab%80/


અનકુ્રમણિકા 32 

વૈજ્ઞાનનક રીત છે. જાગૃત  થવાની  રીત છે. મેનેજમેન્ટની ભાર્ામાાં એને SWOT analysis 

કહે છે . [ Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats]  

  આ ગઝલમાાં નનરાશા અને લઘુતાનો ભાવ પ્રધાન છે. પણ અાંદર તરફ જોવાની વાત પણ 

છે. સાથે સાથે, એ પણ સાચુાં છે કે, ગમે તેવા સાંજોગો હોય, પડેલો માણસ સ્વગૌરવ નવના 

ઊભો ન થઈ શકે. ‘નનજ દોર્ પરીક્ષણ’ની દાદા ભગવાનની  રીતમાાં ‘સ્વગનરમા’, એક 

નમ્બરની ફાઈલને ચોખ્ખી રાખવાની વાત છે જ! 

    આ વાત નીચેની એકદમ હકારાત્મક ગઝલમાાં ઉજાગર થાય છે – 

કોઇની પણ વાતમાાં પડતો નથી, 

એટલે હુાં  કોઇને નડતો નથી. 

 

જ ેઘડીએ જ ેમળ્યુાં માંજૂર છે, 

ભાગ્ય સાથે હુાં  કદી લડતો નથી. 

 

કોણે છલકાવ્યાાં નજરના જામને, 

આમ તો હુાં  જામને અડતો નથી. 

 

હામ હૈયામાાં છે મારા એટલે, 

ઠોકરો ખાઉાં  છુાં  પણ પડતો નથી. 

 

– દવનય ઘાસવાલા 

     આ બન્ને ગઝલોને આપણે આત્મસાત કરીએ તો?  
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૧૨ - સદીઓથી એવુાં જ બનતુાં રહ્ુાં છે 
સદીઓથી એવુાં જ બનતુાં રહુ્યાં છે, 

કે પે્રમાળ માણસ નથી ઓળખાતા. 

સખી એને જોવા તુાં ચાહી રહી છે, 

જ ેસપનુાં રહે છે હાં મેશાાં અધૂરૂાં . 

પ્રીતમનો પનરચય તુાં માગી રહી છે, 

નવર્ય તારો સુાંદર, કુતૂહલ મધુરૂાં . 

લે સાાંભળ, એ સામાન્ય એક આદમી છે, 

હૃદય એનુાં ભોળુાં, જીવન એનુાં સાદુાં . 

ન ચહેરો રૂપાળો, ન વસ્ત્રોમાાં ઠસ્સો, 

ન આાંખોમાાં ઓજસ ન વાતોમાાં જાદુ. 

કનવતાના પણ એ નથી ખાસ રનસયા, 

ન સાંગીતમાાં કાંઇ ગતાગમ છે એને. 

પસાંદ એ નથી કરતા નકસ્સાકહાણી, 

કલાથી ન કોઇ સમાગમ છે એને. 

એ મૂાંગા જ મહેનફલમાાં બેસી રહે છે, 

છે ચુપનકદી એની સદાંતર નનખાલસ. 

નથી એની પાસે દલીલોની શનકત, 

કદી પણ નથી કરતાાં ચચાયનુાં સાહસ. 

જુએ કોઇ એને તો હરનગઝ ન માને, 

કે આ માનવીમાાં મહોબ્બત ભરી છે. 

કોઇના બુરામાાં ન નનાંદા કોઇની, 

નસેનસમાાં એની શરાફત ભરી છે. 

જગતની ધમાલોથી એ પર રહે છે, 

છે પોતાના રસ્તે જ સૂરજની માફક. 

સખી તારા પ્રીતમની છે એ જ ઓળખ, 

છે સૌ સ્ત્રીઓ માટે જીવન એનુાં લાયક. 

નભખારણની પાસે કે રાણીના પડખે, 

પરાંતુ સખી! આવી દુનનયાની અાંદર, 

ભલા એવા માણસને કોણ ઓળખે છે. 
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સદીઓથી એવુાં જ બનતુાં રહુ્યાં છે, 

કે પે્રમાળ માણસ નથી ઓળખાતાાં. 

- 'મરીઝ' 

      ઓછી જાણીતી એવી આ નઝમ  સાવ જૂદી જ વાત કહી જાય છે. પ્લેટોનનક પે્રમની, 

શૂરાતનની, શહીદીની, જાન ફેસાનીની,  સખી દાતારની,  પરાક્રમી સમ્રાટની કે વળી મેધાવી 

નવદ્વાનની  કે અનેક નવનશષ્ઠતાઓ વાળા નાયકને માટે કથાઓ લખવાનો સામાન્ય નનયમ 

હોય છે!  

વીર પ્રશદતત કાવ્ય 

     પણ અહીાં સાવ સામાન્ય માણસનુાં વણયન છે.  એ માણસ આપણને રસ્તામાાં ગમે ત્યાાં, 

ગમે ત્યાર ેભેટી જતો હોય છે. આપણા જાણીતા સમ્પકોમાાં પણ આવા ઘણા જણ હોય જ 

છે. એવા માણસની કોઈ કથા નથી લખાતી. એના માટે કોઈ કનવ કનવતા નથી લખતો.  

એની કોઈ ખાાંભી નથી પૂજાતી. કરોડો  માણસોમાાંનો એ એક સાવ અદનો માનવી છે.  

      પણ એનાાં સ્વજનો માટે એ સવયસ્વ હોય છે. તમારા, મારા, સૌના જવેો એ ધબકતો 

માણસ છે – માણસ જવેો માણસ.  આ નાના માણસની મોટી વાત છે.   ભલ ેએમ કહેવાની 

ફેશન હોય કે, ‘એવા માણસને કોણ ઓળખે છે?’ પણ અમે એવા માણસનો આદર કરીએ 

છીએ. બહુ ઓછી જાણીતી આ નઝમની સાથે બહુ ઓછા જાણીતા - એ સામાન્ય માણસને 

સલામ. 
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૧૩ - માનવીનો પ્રમજાજ તો આપો! 
મેલુાં ઘેલુાં મકાન તો આપો ! 

ઘૂળ જવુેાંય ધાન તો આપો. 

સાવ જૂઠુાં  શુાં કામ બોલો છો, 

કોક સાચી જબાન તો આપો. 

થોડો ઝાઝો નહસાબ તો આપો ! 

ખોટો સાચો જવાબ તો આપો ! 

બાગમાાં ભાગ છે અમારો પણ, 

એક વાસી ગુલાબ તો આપો. 

સુખના બેચાર શ્વાસ તો આપો ! 

નજાંદગાની ભાસ તો આપો ! 

મુિ વાતાવરણના સ્વામીઓ, 

કૈં હવા કૈં ઉજાસ તો આપો ! 

મુનિનુાં એને સાજ તો આપો ! 

આદમીનો અવાજ તો આપો ! 

માઈના પૂત માનવીને પ્રથમ, 

માનવીનો નમજાજ તો આપો ! 

– અમૃત ‘ઘાયલ’ 

      ઘાયલ સાહેબનો નમજાજ આ ગઝલમાાં પૂરબહાર ખીલ્યો છે. કોઈ પણ શેર સમજાવવો 

પડે તેવો અઘરો નથી. પણ આ ગઝલ સાાંભળતાાં જ આધુનનક માનવજીવનની કરૂણતા પર 

આક્રોશ ઉભરાઈ આવ્યો. આજના જમાનાથી પચાસેક વર્ય પહેલાાં ઘાયલ સાહેબે હૈયે હૈયુ  
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દબાય તેવી ભીડમાાં પણ એકલતા અનુભવતા આજના માનવીની મજબૂરી બહુ વ્યથાથી 

આલેખી છે. ગરીબ હો કે તવાંગર… દરકેના જીવનમાાં કદી ન ભરાય એવો ખાલીપો ભરપૂર 

ભરલેો છે! કશુાં ન હોય અથવા દોમ દોમ સાહ્યબી હોય તો પણ આધુનનક જીવન કેમ આવુાં 

ખાલીખમ હોય છે? હવે તો અન્યોન્ય સમ્પકય  માટે અવનવા સોનશયલ નમનડયાની માયાજાળ 

એક જ નલલકે હાજર થઈ જાય છે. અને છતાાં માણસ એકલતામાાં સોરાય છે.  પોળના ઓટલે 

કે બગીચાના બાાંકડે બેસી ગપસપની મજાઓ ક્ાાં શોર્ાઈ ગઈ છે? મતલબ નસવાયની 

વાતો કેમ સાવ વ્યથય લાગતી થઈ ગઈ છે?  

      નવકાસની દોડમાાં ચકચૂર સમાજ  કેમ સાવ ચહેરા નવનાનો બની ગયો છે? - જાણે કે 

રોબોટ સમાજ ! આવતાાં દાયકાઓમાાં આ પ્રનક્રયા વધાર ેને વધાર ેભીર્ણ બનતી જશે, 

તેવાાં એાંધાણ વતાયઈ રહ્યાાં છે. કુટુમ્બ જીવનમાાં પણ કોઈને શાાંનત નથી. છૂટા છેડા અને ઉષ્મા 

નવહીન નલવ-ઈન સાંબાંધોમાાં માનવતા ખોવાઈ રહી છે.  

       તમે જ કહો – ‘ઘાયલ સાહેબનો આ નમજાજ આપણને હલાવી શકે ખરો?’ 

  



અનકુ્રમણિકા 37 

૧૪ – પરરણચત છાં છતાા્ં ે 
પનરનચત છુાં  છતાાંયે દૂર ખૂણામાાં ઊભેલો છુાં , 

મને શુાં ઓળખે લોકો સમય વીતી ચકેૂલો છુાં . 

નતરસ્કારો અનભમાની ગણીને યોગ્ય એ ક્ાાં છે? 

મનાવી લેશો હુાં  તોય ગણતરીથી રૂઠેલો છુાં . 

ના કોઈ નોાંધ ના ઉલ્લેખ મારો થાય નકસ્મત છે, 

મુગટની જમે ક્ારકે મસ્તકે હુાં  પણ રહેલો છુાં . 

ઉપેક્ષાઓ જમાનાની સહી હસતે મુખે ‘અબ્બાસ’, 

રહુ્યાં છે શીશ અણનમ પણ કમરથી તો ઝુકેલો છુાં . 

– ગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’ 

      સ્વમાની, નવોનદત સજયકની મનોવ્યથાની આ ગઝલ ઘણા બ્લોગરોને ગમી જાય તેવી 

છે! દાદની અપેક્ષા કયા સજયકને ન હોય? ભલે કોઈ કહે કે, ‘હુાં  તો નનજાનાંદ માટે સજયન કરાં  

છુાં .’ પણ અાંતરમાાં એ આરજૂ તો રહે જ કે, ‘કોઈક તો વાહ! કહે.’ અર!ે નવોનદત શુાં ? - 

લબ્ધપ્રનતષ્ઠ સાનહત્યકાર કે કલાકારને પણ આ વ્યથા કઠતી હોય છે. પણ બ્લોગરની વ્યથા 

વધાર ેતીવ્ર હોય છે. ઈ-માધ્યમની ઝડપથી એ ટેવાયેલી વ્યનિ છે. એને તરત પનરણામ 

જોઈએ છે.  

   સામે પક્ષે , વાાંચનાર માટે વ્યથા એ હોય છે કે, ‘કેટલાને દાદ આપવી? હવે તો ઢગલાબાંધ  

સજયકો ફૂટી નીકળ્યા છે.’ આનો ઉકેલ નમનડયામાાં છે   
       પણ પાછી નવી વ્યથા -  ‘કોને કેટલી ‘લાઈક’ મળી! જનેે વધાર ેમળે – તેનો ડાંકો! પણ 

એ ય પોતાની જ પીઠ થાબડવાની ને? ઘણા તો એની જાહેરાત પણ કર ે– ‘આટલી લાઈક 

મળી! ‘ 

    બાલાશાંકર કાંથાનરયા તો કહી ગયા. 

કનવરાજા  થયો  શી છે  પછી પીડા તને  કાાંઈ 

નનજાનાંદે હમ્મેશાાં  ‘બાલ’ મસ્તીમાાં મઝા લેજ.ે 
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      પણ એ ગાવામાાં ઠીક લાગે. એનાથી તો વાાંઝણો સાંતોર્ જ મળે ને?  સૌ જાણે છે કે, આ 

નવો રોગ છે.  શીશ અણનમ રાખતાાં કમર ઝૂકી જાય , એવુાં દદય ! પણ એનો કોઈ ઉકેલ છે 

ખરો?  તમને હોય તો કહો. 
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૧૫ - અંધારુાં િઇ પાાંખમાાં 
દદડે દસ – દસ ધારથી રસ નીતરતુાં વ્હેણ 

ઝીલો તો જળધાર બને લખીએ તો લાખેણ. 

ચૌદ કળાએ ચાંદ્ર, તો સોળ કળાએ આાંખ 

વ્હાલપ ફૂટે વૃક્ષને, શરીર ેફૂટે શાખ 

તારામાાં તુાં ઓતપ્રોત, હુાં  મારામાાં લીન 

ઘરની જજયર ભીાંત પર મૂક લટકતુાં બીન 

તુાં ચૈતરની ચાાંદની, તુાં માંિોના જાપ 

સ્પશુાં, ચાખુાં, સાાંભળુાં, સઘળે તારો વ્યાપ 

મારા મદીલ ‘સા’ ઉપર તુાં પાંચમની ટીપ 

લય સાંધાયો જોગ-નો ઝળહળ પ્રગટ્યા દીપ 

ઝળઝનળયાાં-ની જોડ તુાં, તુાં ઘનઘેરી સાાંજ 

નેહે તન-મન કોળતા, વ્રેહે હૈયે દાઝ 

ગહન ગૂફના ગોખમાાં, તેં પ્રગટાવી જ્યોત 

અાંધારાં  લઇ પાાંખમાાં, ઉડ્યાાં અાંધ કપોત 

– સુંજય  વાળા 

      અાંતરની અાંધકાર ભરી ગુફામાાં જાગૃનતનુાં કોનડયુાં પ્રગટે અને અાંધ કપોત ( કબુતર) બધી 

જ લાચારી અને અશનિને અનતક્રમી,  ઊડવા માટે શનિમાન બને, એની ઝાાંખી કરાવતો 

આ દોહો વાાંચતાાં જ ગમી ગયો.  િીજા દોહામાાં એ અાંધકારનુાં, એ અજ્ઞાનનુાં સરસ વણયન 

છે.  નકરી સ્વાથયલક્ષી બેભાનાવસ્થામાાં ક્ાાંથી સાંગીત પ્રગટે? – નબન વારસી   બીન લટકતુાં 

જ રહે ને? 

તારામાું તયું ઓતપ્રોત, હય ું  મારામાું લીન 

ઘરની જજાર ભી ુંત પર મૂક લટકતયું બીન 

     એ વ્યથાના અાંતની વાત છેલ્લા દોહામાાં છે. અને એટલે જ એને આ અવલોકનનુાં 

નશર્યક બનાવી દીધુાં. 
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   આપણા સાંવાદો મોટા ભાગે આવા જ હોય છે. સાવ ઉપરછલ્લા. દરકેને પોતાની વાત 

કહેવા ઉમળકા થતા હોય છે. આખુાં નવશ્વ અને બધા નમનડયા કેવળ પોતપોતાના બૂમ 

બરાડાથી સુસજ્જ હોય છે. ‘કોણ સાાંભળે જ છે?’– એ આપણી સૌની અણકથી વેદના હોય 

છે.  મનના આવા અાંધકાર અને સુરુ્નપ્ત અાંગે ઘણો બધો આક્રોશ કનવઓએ એમની આવી 

રચનાઓમાાં ઠાલવ્યો છે. અને એ પણ એમની અાંગત વેદના જ ને?!  

      અાંતરની વાણી માટે કદાચ કોઈ સાંવાદ જરૂરી નથી હોતો. બાળક અને માતા એકમેકને 

જમે સમજ ેછે;  એક કૂતરો કે નબલાડી એના માનલકના ભાવને જ ેરીતે સમજી જતાાં હોય છે 

– એ વાણી આપણા જીવનમાાં કનદક જ અલપઝલપ ડોનકયુાં કરીને સાંતાઈ જતી હોય છે.  

      જ્યાર ેજાગૃનત આવે અને અાંધકારમાાંથી આાંતનરક  પ્રકાશ તરફ ગનત થવા લાગે તે 

બાદનુાં  આ મનભાવન ગીત આ ટાણે યાદ આવી ગયુાં . 

અાંદર તો એવુાં અજવાળુાં, અજવાળુાં…….. 

સળવળતી હોય આાંખ જનેે જોવાને, એ મીાંચેલી આાંખે ય ભાળુાં. 

અાંદર તો એવુાં અજવાળુાં, અજવાળુાં ……. 

ઊાં ડે ને ઊાં ડે ઊતરતાાં જઇએ, ને તો ય લાગે કે સાવ અમે તરીએ. 

મરજીવા મોતીની મુઠ્ઠી ભર ેને એમ ઝળહળતા શ્વાસ અમે ભરીએ. 

પછી આરપાર ઉઘડતાાં જાય બધાાં દ્વાર, નહીાં સાાંકળ કે ક્ાાં ય નહીાં તાળુાં 

અાંદર તો એવુાં અજવાળુાં…… 

સૂરજ કે છીપમાાં કે આપણમાાં આપણે જ ઓતપ્રોત એવાાં તો લાગીએ, 

ફૂલને સુવાસ જમે વાગતી હશે ને તેમ આપણને આપણે જ વાગીએ. 

આવુાં જીવવાની એકાદ ક્ષણ જો મળે તો એને જીવનભર પાછી ના વાળુાં. 

અાંદર તો એવુાં અજવાળુાં……. 

– માધવ રામાનયજ 
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૧૬ – ખદુાની મહરેબાની 
ખુદાની મને મહેરબાની ઘણી છે 

ઘણાની મહોબ્બત અને લાગણી છે 

 

અમસ્તી નથી નામના થઈ અમારી 

અમે વાવણી જ ેકરી, તે લણી છે 

 

બધે પેશ આવ્યા અમે લાગણીથી 

અમે લાગણી લોહી સાથે વણી છે 

 

ધરા ધુ્રજશે તોય પડશે નહીાં એ 

મહોબ્બતની ઊાં ચી ઈમારત ચણી છે 

 

મને એવા ‘આઝાદ’ નમિો મળ્યા છે 

જ ેનમિો નથી નકન્તુ પારસમણી છે 

- કયતયબ આઝાિ 

    નેટ પર ગુજરાતીમાાં લખી શકાવાની શરૂઆત, ઈમેલથી પિ વ્યવહાર, અને ‘કાના 

માતર વગર’ બ્લોનગાંગની સવલતે જ ેરીતે સહૃદયી નમિો મેળવી આપ્યા છે – એ મહેરબાનીને 

આ િેણી અપયણ છે- ખુદાની મહેરબાની અને એવા નદલદાર નમિોની મહેરબાની. 

        ગઝલનો એક પણ શેર એવો નથી કે, જનેે સમજાવવો પડે –સાવ  સીધી, નદલમાાં ઉતરી 

જાય એવી ગઝલ.  આપણે આમ નમિોનો, નમિો અને ઘણુાં બધુાં મેળવી આપનાર એ 

‘ખુદા’ની મહેરબાનીનો ઋણ સ્વીકાર કરીએ એ એકદમ યથાયોગ્ય તો છે જ. પણ થોડીક 

નવશેર્ વાત પણ છે.  આમ મહેરબાનીની લણણી કરવી હોય તો;એ માટે આપણે એવી 

વાવણી કરવી પડે. એ લાગણીમાાં લોહીની રિતા ઉમેરવી પડે. 

        થોડીક જ વધાર ેનજર ફેલાવીએ તો તરત જણાશે કે, આપણા સમસ્ત જીવનમાાં 

કેટકેટલી નામી, અનામી; જાણીતી, અજાણી;  ગમતી, અણગમતી વ્યનિઓનો આપણી 

પર ઉપકાર છે? વ્યનિઓ તો શુાં? કેટકેટલાાં પ્રાણીઓ, વનસ્પનતઓ, કુદરતી તત્વોનાાં 

પ્રદાન ન હોય તો આપણે કશુાં પણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ? –  જીવન જરૂનરયાતની ચીજોથી 

માાંડીને હાં ધુાંય ગનાન, બધી સાંપદા! પ્રત્યેક શ્વાસની સાથે આપણે એ સૌનો ઋણ સ્વીકાર 
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કરતાાં થઈએ તો? આપણી ઘણી બધી સમસ્યાઓ, વ્યથાઓ, ઉલઝનો આપોઆપ શમી 

જાય; એમ કદાચ બનવા લાગે. 

     અને એ ખુદા પણ કોણ? ક્ાાં છે એ મહેરબાન? કહે છે કે, આપણી અાંદર જ તો એ 

છુપાયેલો પડ્યો છે. જ્યાર ેજ્યાર ેઆપણે આમ એ મહેરબાનનો આભાર માનીએ ત્યારે, એ 

હમ્મેશ યાદ કરતા જઈએ કે, એ જ્યાાં વસી રહ્યો છે; શ્વસી રહ્યો છે –  એ માંનદર, એ મનસ્જદ, 

એ દેવળ, એ દેરાસર, એ સાયનેગોગ આપણે એની અસીમ નકરપાને લાયક રાખ્યુાં છે ખરાં ? 

આપણી કાયા; આપણા નવચાર; આપણી વાણી; આપણુાં વતયન, આપણાાં બધાાં કાયો એ 

મહેરબાનને લાયક છે કે, કેમ એ નનહાળતાાં થઈએ તો? 

        તો જ આ ગઝલ આપણે સમજ્યા; એને જીવનમાાં ઉતારી – એમ કહી શકાય; નહીાં 

વારૂ?! 
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૧૭ – જરા તો નજીક આવ 
છે પે્રમનો સવાલ, જરા તો નજીક આવ ! 

ઊભી ન કર દીવાલ, જરા તો નજીક આવ ! 

મોટેથી કહી શકાય, નથી એવી વાત એ; 

સુણવા હો નદલના હાલ, જરા તો નજીક આવ ! 

અાંતર હાંમેશા પે્રમમાાં અાંતરાય થાય છે, 

રાખીને એ ખયાલ, જરા તો નજીક આવ ! 

ટાઢક વળે છે નદલને મહોબતની આગથી; 

જોવાને એ કમાલ, જરા તો નજીક આવ ! 

જાવુાં છે માર ેદૂર ને ઝાઝો સમય નથી, 

છોડીને સૌ ધમાલ, જરા તો નજીક આવ ! 

વાગી રહી છે મોતની શરણાઇઓ અમર, 

જોવા જીવનનો તાલ, જરા તો નજીક આવ ! 

– અમર પાલનપયરી 

     સરસ ગઝલ , સરસ શબ્દો.      પે્રમ સાંબાંધ હોય તો પણ અાંતર હોય છે – એની વ્યથા. 

સૌની એ કથા. બધે આમ જ બનતુાં હોય છે. નવજાતીય પે્રમ સાંબાંધ હોય કે બે નમિો વચ્ચેનો 

– એ બહુ ટકતો નથી હોતો. આમ તો આપણે ઘેરથી નમિોને શોધવા જ નીકળતા હોઈએ 

છીએ. પણ કોણ જાણે કેમ ? – દુશ્મની દ્વાર ઠોકતી ઘુસી જતી હોય છે. 

      કશુાં જ અાંતર ન રહે – તેવો પે્રમસાંબાંધ પ્લેટોનનક જ હોય છે, લયલા- મજનૂ કે હીર રાાંઝા 

કથાઓમાાં જ રહેતાાં હોય છે. સામાન્ય જીવનમાાં લગ્ન પહેલાાં જ ેસ્વર ઘાંટડી વાગતી હોય 

તેવો મધુર લાગતો હોય છે – એ મોટા ભાગે કકયશ અને માાંગણીઓથી ઘોાંઘાનટયો કેમ 

લાગવા માાંડે છે? કેમ નાની નાની વાતો પર ઘેર ઘેર યુિો ખેલાય છે? બેડરૂમ 

નડપ્લોમસી! કેમ પ્રસન્ન દામ્પત્ય જવલ્લે જ જોવા મળે છે? 

    કદાચ એમ હશે કે, આખો સમાજ પ્લેટોનનક બની જાય તો કોઈ વાતાય કે 

કનવતા  લખાય  જ નહીાં !  ખેર… જ ેછે તે આ છે!  
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૧૮ – હાટો જુદી કરી 
હાટો જુદી કરી ને હટાણા જુદા કયાય 

એકેક વીણી વીણી ઘરાણાાં જુદા કયાય 

જોવાનુાં દૃશ્ય જ્યાર ેવહેંચી શક્ા નહીાં 

ત્યાર ેબધાયે ભીાંતમાાં કાણાાં જુદા કયાય 

જીવતર પછેડી જનેે બધા ઓઢતા હતા 

તેના બધાયે તાણા ને વાણા જુદા કયાય 

ભેગા મળીને જનેા ઉપર ઘર ચણ્યુાં હતુાં 

પાયાઓ ખોદી ખોદી તે પાણા જુદા કયાય 

અવકાશમાાં ધૂમાડો બધે એક થઈ રહ્યો 

ધરતી પર ભલે તમે છાણાાં જુદા કયાય 

ખેતરમાાં સહુએ સાથે મળીને ખેડ તો કરી 

જ્યાર ેફસલ લણાઈ તો દાણાાં જુદા કયાય 

ભૂખ્યાાંજનોને પારણાાં કરવાને નોતરી 

મોઢાાંઓ જોઈ જોઈને ભાણાાં જુદા કયાય 

બે આાંખનીય કોઈને નડતી નથી શરમ 

પાડોશીઓ જ ેજોઈ લજાણા જુદા કયાય 

કોઈએ ગદ્ય ગીત અને કોઈએ ગઝલ 

આનદલ બધાયે પોતાના ગાણાાં જુદા કયાય 

- આદિલ મન્દ્સૂરી 

      આમાાંના એક પણ શેરનુાં રસદશયન કરાવવાની જરૂર છે ખરી? સીધાાં, સોાંસરવાાં હૃદયમાાં 

ઊતરી જાય તેવાાં -ક્ાાંક સાવ ગામઠી ભાર્ામાાં – વાત, કનવત અને ઉપમાઓ. 

      પણ ગઝલાવલોકન માટે બહુ મજાનો નવર્ય મળી ગયો! 

     અબજો લોકોને જન્મથી નજાંદગીનુાં સ્ટેજ તો એક સરખુાં જ મળ્યુાં છે. એ જ હાથ, પગ, 

ધડ, મગજ અને માણસના નજન્સ! પણ કશુાંક એવુાં છે, જ ેએક માણસને અને એના માનસને 
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બીજાથી જૂદા પાડી દે છે. એટલા બધા જૂદા કે, એકમેક સામે તલવારો, ભાલાઓ, 

તીરકામઠાાં, બાંદૂકો, બોમ્બો અને એનાથી ય ભયાનક … વાગ્બાણો અને નવચાર શસ્ત્રો લઈને 

સૌ નજાંદગીની લડાઈમાાં મહાવીર યોિા બની, રણહાક લલકારતા ધોડી જાય છે. 

       કેમ કાાંઈક પ્લેટોનનક ચમત્કાર નથી સજાયતો કે, ‘મૂળ એક જ છે.’ – એ સત્ય આત્મસાત 

બની જાય? 

      કદાચ એમ બને તો?  આવી ગઝલો લખાય જ નહીાં! 
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૧૯ – ઢોિ ધબકૂ્યો આંગણિ્ ે
      જાન ઉઘલવાનુાં ગીત. ઉલ્લાસનુાં ગીત. પગ થનગનતા નાચી ઉઠવા લાગે, તેવા ઢોલ 

ધબૂકવાનુાં ગીત. નવા સાંબાંધની શરૂઆતનુાં ગીત. 

ઢોલ ઢબુક્ો આાંગનણયે ને, ગાજ્યુાં આખુાં ગામ; 

નપત્તનળયા લોટા માાંજીને ચળક્ુાં આખુાં ગામ. 

ઢોલ ઢબુક્ો આાંગનણયે.... 

 

બે હૈયાના દ્વાર ખુલ્યાની ચીસ હવામાાં પ્રસરી; 

ઘાસ ઢબૂરી ઓરડો સૂતો, જાગ્યુાં આખુાં ગામ. 

ઢોલ ઢબુક્ો આાંગનણયે.... 

 

કાંકોતરીમાાં અત્તર છાાંટી ઘર-ઘર નોતરાાં દીધાાં; 

ભેટ-સોગાદો થાળ ભરીને લાવ્યુાં આખુાં ગામ. 

ઢોલ ઢબુક્ો આાંગનણયે.... 

 

ભીનાાં વાને જાતાાં વાલમ, દેશ થયો પરદેશ; 

ઘરનો ઊાં બર તો શુાં છોડ્યો, છોડ્યુાં આખુાં ગામ. 

ઢોલ ઢબુક્ો આાંગનણયે.... 

 

એક-મેકના નવશ્વાસોને ઠેસ જરા-શી લાગી; 

કાચનુાં વાસણ ફૂટે એવુાં ફૂટ્યુાં આખુાં ગામ. 

ઢોલ ઢબુક્ો આાંગનણયે.... 

- ખદલલ ધનતેજવી 

પણ એ કરૂણાાંનતકા છે! 

        એક પણ શેર એવો નથી કે એનુાં રસદશયન કરાવવુાં પડે. સીધી અાંતરમાાં ઉતરી જાય 

એવી કનવતા.    પણ ચીસ પડાવી દે, તેવો તેનો મિાનો શેર છે -  કાચનૂ વાસણ ફૂટે અને 

હાયકારો થઈ જાય, તેવો કરૂણ અાંત.  
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        આમ શા માટે? કેમ લગભગ હમ્મેશ એમ જ બનતુાં હોય છે? આપણા જીવનના નરયર 

વ્યૂ નમરરમાાં જોઈશુાં તો જણાશે કે, આપણા દુશ્મનોમાાં કોઈ સાવ અજાણ્યુાં જણ હોતુાં નથી. 

દરકે દુશ્મન કોઈને કોઈ કાળે આપણો નમિ રહી ચૂક્ો હોય છે. 

       એવી તો નમિતા કેવી કે, જનેે સહેજ ઠેસ લાગે અને નાંદવાઈ જાય? જ ેનપ્રયતમાનો 

અવાજ મીઠી ઘાંટડી જવેો લાગતો હતો, એ લગ્ન થયા પછી, બે ચાર વરસમાાં જ કેમ 

માાંગણીઓ કરતો, બેસૂરો લાગવા માાંડે છે? 

      આપણા સાંબાંધો મોટા ભાગે પે્રમ સાંબાંધો હોતા જ નથી. મોટા ભાગે એ સ્વાથયના/ 

સગવડના/ લેવડ દેવડના સમીકરણો જ હોય છે. સાંબાંધોના તાણા વાણામાાં પણ 

મેનેજમેન્ટના નસિાાંતો જડબેસલાક વણાયેલા હોય છે !  જ્યાાં સુધી એ ગનણતના દાખલાની 

રકમો બરાબર સરખે સરખી હોય ત્યાાં સુધી જ  ‘ = ’ ની સાંજ્ઞા સાચી. નહીાં તો 

તરત  જ…… ‘ ≠ ‘ 

     કહે છે કે, ભનિ એ પરમ તત્વની શરણાગનતનુાં સૌથી સરળ સાધન છે. પણ કેટલી 

ભનિ અવ્યનભચાનરણી ભનિ હોય છે?  નરનસાંહ કે મીરાાં જવેી ભનિ, એમના જવેી 

નબનશરતી  શરણાગનત કેમ વ્યવહારમાાં , સમાજમાાં, અાંગત સાંબાંધોમાાં ભાગ્યે જ જોવા મળે 

છે? એમ થાય કે, નનસ્વાથય પે્રમ અને ભનિ દુન્યવી પણ હોતાાં હશે? 

   બીજા નવચાર ે– ‘જમે છે, તેમ છે જ.’  એમાાં કોઈ અપેક્ષા શીદ રાખવી? જ ેછે, જ્યાાં છે, 

જમે છે – એને પે્રમપૂવયક સ્વીકારવાની કળા આત્મસાત થાય તો – જીવન કેટલુાં તણાવ રનહત 

બની જાય? ઓશો યાદ આવી ગયા – 

જીવનમાાં જે પિ આવે અને જે રીતે આવ ે

તનેે પિૂય રીતે, પ્રેમપવૂયક સ્વીકારવાની કળા હાાંસિ કરવા જેટિો પ્રવકાસ તમે કરી શકો -ત ે

તમને તમે પોતે આપિેી સૌથી મોટી ભેટ છે. 

*** 
જીવનની પ્રત્ેક ઘડી પિૂય ધ્્ાન અને શક્લત સાથે ગાળી, 

એક સાથે માત્ર એક જ ડગલુાં ભરવાની કળા 
તમારા જીવનન ેનવી તાજગી,નવી તાકાત અને સર્જનાતમકતાથી 

સભર કરી દેશે. 
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૨૦ – નદી એક પાછી ચઢી છે પહાડ ે
ચડી કોને ચાનક? ચડ્યુાં તાન…? આહા! 

ભુવન આખુાં જાણે કે લોબાન… આહા! 

ન શ્વાસોનુાં પણ કાંઈ રહુ્યાં ભાન… આહા! 

અચાનક ચડ્યુાં આ કેવુાં ધ્યાન… આહા! 

ખુદાએ બનાવ્યુાં કેવુાં સ્થાન… આહા! 

ખરાં  કહુાં  તમારી આ મુસ્કાન… આહા! 

હથેળીમાાં સાક્ષાત છે સરસતીજી, 

ખરો હાથ લાગ્યો છે દીવાન… આહા! 

કોઈ પારકુાં  થઈ, જતુાં’તુાં એ વેળા, 

શુાં આાંખોએ આપ્યુાં’તુાં સન્માન… આહા! 

આ મન જ્યાર ેમાંજીરા જવુેાં બની જાય, 

ખરખેર પછી માાંડી જો ! કાન… આહા! 

‘ફૂલોએ કદી પણ ન મુરજાવુાં ક્ાાંયે,’ 

– કયુય રાજવીએ આ ફરમાન… આહા! 

નદી એક પાછી ચડી છે પહાડે, 

પહાડોમાાં જાગ્યુાં છે તોફાન… આહા! 

– દજગર જોશી ‘પે્રમ’ 

      કનવ શુાં કહેવા માાંગે છે – તેની તો આપણે કલ્પના જ કરવી રહી. એ તો તેમના નમજાજની 

વાત છે. જાણકારો એને   સારી રીતે  મૂલવી શકે. જો કે, સારી રીતે જ. સાચી રીત તો માિ 

કનવ કહે, તે જ. 

       પણ આ એક શેર પરથી નવચારવાયુ પ્રનદપ્ત બની ગયો ! અવળો પ્રવાહ, ન બને તેવી 

ઘટના, કદાચ કપોલ કનલ્પત વાત. પણ એમ બને ખરાં  ? કદાચ એમ બને પણ ખરાં ! 

     જ્યાર ેચીલાચાલુ જીવનમાાં પરોવાયેલા, ગૂાંચવાયેલા, મુરઝાયેલા, ઘવાયેલા, ડામાડોળ 

મનની નસ્થનત કોઈક જુદી જ નદશામાાં ગનત કરવા લાગે ત્યાર ેમનની જ ેનસ્થનત થાય એને 
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આવો પ્રવાહ કહી શકાય? આપણે આમ નવચાર કરવા લાગીએ, એ નદશામાાં મન પરોવીએ 

તો કદાચ મનના પ્રવાહો શાાંત થવા લાગે અને ધીમે ધીમે એમ બને કે, જીવનના પ્રવાહને 

આઝાદીની નદશામાાં વાળી શકાય. 

    જો અને જ્યાર ેઆમ બને, તો અને ત્યાર ેઆપણે પહાડ જવેી માની લીધેલી વ્યથાઓમાાં 

ધરતીકાંપો સજાયય, પ્રભાંજનો ફૂાંકાવા લાગે અને આકાશને અડતા હોય, તેવા પવયતો સાવ 

કાાંકરી જવેા ભાસવા માાંડે. 

     કદાચ… 

બની આઝાદ જ્યાર ેમાનવી નનજ ખ્યાલ બદલે છે. 

સમય જવેો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે. 

– રજની પાલનપુરી 
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૨૧ – બસ એટિી સમજ  
બસ એટલી સમજ મને પરવરનદગાર દે, 

સુખ જ્યાર ેજ્યાાં મળે, ત્યાાં બધાના નવચાર દે. 

માની લીધુાં કે પે્રમની કોઈ દવા નથી, 

જીવનના દદયની તો કોઈ સારવાર દે. 

ચાહુ્યાં બીજુાં  બધુાં તે ખુદાએ મને દીધુાં, 

એ શુાં કે તારા માટે ફિ ઈન્તજાર દે. 

આવીને આાંગળીમાાં ટકોરા રહી ગયા, 

સાંકોચ આટલો ન કોઈ બાંધ દ્વાર દે. 

પીઠામાાં મારાં  માન સતત હાજરીથી છે 

મનસ્જદમાાં રોજ જાઉાં  તો કોણ આવકાર દે ! 

નવરાશ છે હવે જરા સરખામણી કરાં , 

કેવો હતો અસલ હુાં , મને એ નચતાર દે. 

તે બાદ માાંગ મારી બધીયે સ્વતાંિતા, 

પહેલાાં જરાક તારી ઉપર ઈનખ્તયાર દે. 

આ નાનાાં-નાનાાં દદય  તો થાતાાં નથી સહન, 

દે એક મહાન દદય  અને પારાવાર દે. 

સૌ પથ્થરોના બોજ તો ઊાં ચકી લીધા અમે, 

અમને નમાવવા હો તો ફૂલોનો ભાર દે. 

દુનનયામા કાંઇકનો હુાં  કરજદાર છુાં  ‘મરીઝ’, 

ચૂકવુાં બધાનુાં દેણ જો અલ્લાહ ઉધાર દે. 

- મરીઝ 

  અહીાં આપણે આ ગઝલનુાં રસદશયન કરવુાં નથી; એ જરૂરી પણ નથી. એક પણ શેર 

સમજાવવો પડે તેવો નથી. ‘મરીજ઼’ની આ જ તો ખુબી છે – સીધા નદલમાાં ઉતરી જાય તેવા 

શબ્દો.  પણ આખી ગઝલમાાંથી નમ્રતા અને કૃતજ્ઞતા શબ્દે શબ્દે છલકાય છે. આપણા 

મોટા ભાગનાાં દદોની દવા આ જ તો છે. બસ! આટલી જ સમજની જરૂર છે ને? 

     દુુઃખમાાં તો સૌ ઈશ્વર, અલ્લા, નજસસને યાદ કર;ે પણ સુખમાાં આપણે કોઈને યાદ કરીએ 

છીએ ખરા? બસ એ મજાઓ માણીને બેસી જ પડ્યા. મરીઝ એટલી સમજ માાંગે છે કે, 

આવી ચાંદ ક્ષણોમાાં પણ બીજાને યાદ કરીએ. 
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     પીઠામાાં જ આપણુાં માન હોય છે! – બધા ભાન ભુલેલા, બેહોશ, બકવાસ કરતા, લથડતા, 

આથડતા, માનના ભુખ્યાઓનો સમૂહ.આપણે માનના કેટલા બધા ભુખ્યા હોઈએ 

છીએ?  જ્યાાં પરમ તત્વની વાત હોય ત્યાાં આપણા જવેા ભાન ભુલેલાનુાં શુાં સ્થાન? 

   મત્લાના શેરમાાં ઋણસ્વીકાર છે; પણ એ ઉપકારોનો  બદલો આપવા માટે આપણી પાસે 

શુાં છે? કશુાંય આપણુાં પોતાનુાં, આગવુાં છે ખરાં ? એ પણ અલ્લા ઉધાર આપે તો જ બદલો 

વાળી શકીએ. 

    આઝાદ બનવા માટેની પ્રારાંનભક પૂવયશરતો. 

• હુાં  કાાંઈ નથી. 

• મારી પાસે કશુાં નથી. 

• માર ેકશુાં જોઈતુાં નથી. 

      બસ! આટલી જ સમજ આપણા રોમે રોમમાાં; આપણા નજન્સમાાં આવી જાય તો? 

  



અનકુ્રમણિકા 52 

૨૨ – મજા જે હો્ છે ચપૂમાાં  
પ્રશાંસામાાં નથી હોતી કે નનાંદામાાં નથી હોતી; 

મજા જ ેહોય છે ચુપમાાં, તે ચચાયમાાં નથી હોતી. 

દયામાાં પણ નથી હોતી, નદલાસામાાં નથી હોતી, 

કહે છે જનેે શાાંનત નદલની, દુનનયામાાં નથી હોતી. 

ગુલાબી આાંખની રાંગીની શીશામાાં નથી હોતી; 

નજરમાાં હોય છે મસ્તી તે મનદરામાાં નથી હોતી. 

મજા ક્ારકે એવી હોય છે જ ેએક ‘ના’ માાં પણ, 

અનુભવ છે કે એવી સેંકડો ‘હા’ માાં નથી હોતી. 

જઇને તૂર ઉપર એમણે સાનબત કરી દીધુાં 

કે આદમ જટેલી નહાંમત ફનરસ્તામાાં નથી હોતી. 

તમારી આ યુવાનીની બહારો શી બહારો છે ! 

બહારો એટલી સુાંદર બગીચામાાં નથી હોતી. 

અર ેઆ તો ચમન છે, પણ યનદ વેરાન જાંગલ હો, 

કહો જ્યાાં જ્યાાં તમે હો છો મજા શામાાં નથી હોતી ? 

મોહબ્બત થાય છે પણ થઇ જતાાં બહુ વાર લાગે છે 

,મોહબ્બત ચીજ છે એવી જ ેરસ્તામાાં નથી હોતી. 

ગઝલ એવીય વાાંચી છે અમે ‘લીલા’ની આાંખોમાાં, 

અલૌનકક-રાંગમય જ ેકોઇ ભાર્ામાાં નથી હોતી. 

અનુભવ એ ય ‘આનસમ’ મેં કરી જોયો છે જીવનમાાં 

જ ેઊનમય હોય છે તાપીમાાં, ગાંગામાાં નથી હોતી. 

- આસીમ રાુંિેરી 

         સાત આઠ વરસ બ્લોગ જગતમાાં લેખો/ કનવતાઓ લખી/ વાાંચી; કોમેન્ટો મેળવી/ 

આપી … હવે ચુપ રહેવાનો મનહમા; આટય ઓફ સાયલન્સ!   અાંતરયાિાનુાં એક પ્રદાન – 

ભાવજગતની અનભવ્યનિ નહીાં; આખુાંને આખુાં એ જગત જ, રોમે રોમમાાં રમમાણ. જમે 
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જમે એમાાં ડુબકી વધાર ેને વધાર ેસમય રહેતી થાય; તેમ તેમ ઝાાંઝવાના જળ જવેા 

‘ગાંગાજળ’ માટે કોઈ વલોપાત નહીાં. અાંદર રહેલા, પોતીકા, તાપીના શીતળ જળનો આકાંઠ 

આસ્વાદ. 
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૨૩ – િગાવ એવા કહો કેવા? 
લગાવ એવા, કહો કેવા, કે વારાંવાર ધક્કા દે? 

અરે, લાગ્યુાં ન લાગ્યુાં નદલ ને પારાવાર ઝટકા દે! 

પડો,વાગે, ને નીકળે લોહી, ઊાં ડો ઘા ઘણો ચચરે, 

પછી થોડા, સમજ કેરા મલમના એ લસરકા દે. 

પરોવાયા સમયની સોય ને શ્વાસોના દોર ેજીવ, 

ગજબનુાં પોત રશેમનુાં, વળી મખમલના ભપકા દે. 

ભલે કશ્મીરી ટાાંકો લો, ભરો સોનેરી સાાંકળી પણ, 

ન જાણે વસ્ત્ર  રનદયાના, કે ક્ાર ેક્ાાંથી કટકા દે.. 

અજબ આસ્તે ભણાવી દે, પલકમાાં તો ગણાવી દે. 

શીખી લીધુાં, જરા માનો, નવા ત્યાાં કોઈ  કકકા દે. 

અને માંનદર, મસ્જીદો, ગુરદ્વાર ેફરી આવો, 

પછી ઘર પહોાંચતા જુઓ ઘડીભર ત્યાાં એ મક્કા દે! 

કદી ગૂાંચળા વળે, ગાાંઠો પડે, મુશ્કેલ, હાથોથી. 

અગર ઝટકો, જરા મલકો, પછી રસ્તા તો પક્કા દે! 

- િેદવકા રાહય લ ધ્રયવ 

      લગાવની વાત – passion ની વાત.  અહીાં પ્રયત્ન એનુાં રસદશયન કરાવવાનો નથી. 

પણ ‘બ્લોગર’ હોવાના સબબે આ વાત બરાબર સમજાઈ ગઈ છે. બ્લોનગાંગ એ લગાવની 

વાત છે. જીવનની ઘણી બધી બાબતો પણ લગાવની વાત હોય છે. ખરાં  પુછો તો, લગાવ 

વગર કશુાં થતુાં જ નથી.  

     નખશીશ, ગળાડૂબ ભૌનતકતામાાં ડૂબેલો, અબજોપનત  માણસ હોય કે, પોતે જણેલા 

બાળલના પ્યારમાાં ગાાંડી ઘેલી બનેલી માતા હોય કે, કનવતા લખવામાાં ખૂાંપેલો અને ખુવાર 

થઈ ગયેલો માણસ હોય , અથવા ભીતરની ખોજમાાં સાંસાર ત્યજીને દૂર – સુદૂર એક ખૂણામાાં 

ધ્યાન લગાવીને બેસેલ તપસ્વી હોય…એકે એક જણ કાાંઈક ને કાાંઈક લગાવમાાં ફસાયેલો 

હોય છે! 
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       જ ેક્ષણે આપણે આ જગતમાાં આવીએ અને પહેલા શ્વાસ સાથે ચીસ પાડીએ , ત્યારથી 

આપણે જીવન સાથે બહુ જ ઊાં ડા પે્રમમાાં પડી જઈએ છીએ. એ બાાંધે છે, ગૂાંચવે છે, ઝાટકે 

છે, ખુવાર કરી દે છે –  અને તાર ેપણ છે. 

      લગાવનો મનહમા, પે્રમનો મનહમા, જીવનનો મનહમા.  

       પણ … એ લગાવ આપણી અાંદર એટલો બધો ઊાં ડો ઊતરી જાય છે કે, એમાાં નવકાર 

આવી જાય છે! જીવનની કઈ ચીજ નવકાર નવહીન હોય છે વારૂ? મારો લગાવ તમારા લગાવ 

કરતાાં વધાર ેઉત્તમ. િેિતાની હરીફાઈ.  ગાાંઠ પડી જવાની, ગાાંઠ વાળી દેવાની એ વાત બની 

જાય છે. એને સહેજ ઝટકો મારવાની જરૂર નથી? ગવયથી ફુાંગરાયેલુાં મોાં જરાક ઢીલુાં કરીને 

જરીક મલકી  જવાની જરૂર નથી વારૂ?  
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૨૪ – પ્રવસામાન ેગિી માંણઝિ  
પરાયાના ચરણ ચાાંપી, અનુસરવુાં નથી ગમતુાં, 

તણખલાનો સહારો લઇ મને તરવુાં નથી ગમતુાં. 

જીવન નઝાંદાનદલીથી હુાં  જીવ્યો છુાં , એટલુાં બસ છે, 

ફકીરી હાલમાાં છુાં  મસ્ત. કરગરવુાં નથી ગમતુાં. 

અચળ ધ્રુવસમ, આકાશ જવેી મારી દુનનયામાાં 

નજીવા કો’ નસતારા, સમ મને ખરવુાં નથી ગમતુાં. 

હુાંફાળી હુાંફ આપુાં છુાં  થથરતી આશને હરદમ, 

સૂરજ સમ ઉગી ઉગીને પછી ઢળવુાં નથી ગમતુાં. 

ખુદા ખાતર મને ખેંચી ન જા મસ્જીદ મહીાં ઝાનહદ, 

મને દેખાવ કાજ ેક્ાાંય દેખાવુાં નથી ગમતુાં. 

સતત ચાલી રહેલા કાફલાનો, મીર છુાં  ‘રૂસ્વા’, 

નવસામાને ગણી માંનઝલ, મને ઠરવુાં નથી ગમતુાં. 

– રુતવા મઝલૂમી 

      માંનઝલનુાં મહાત્મ્ય… ધ્યેયની લગની…..ધ્રવુ કેવી અટલતા…..જીવનનુાં સાફલ્ય…આ 

મત્લાને વાચા આપતી ગઝલ… વાાંચતાાં જ  ગમી જાય તેવી ગઝલ. પણ, જીવનની સફળતા 

અથવા સમસ્યાઓનુાં મૂળ પણ એ જ – ધ્યેય, મહત્વાકાાંક્ષા, નક્ષનતજ આાંબવાના ઉમળકા 

       માનવ જીવન અને માનવ સમાજના ઘણા બધા માઈલ-સ્ટોન  આવા ‘ભાગ્યના 

સૂિાઓ’ અને તેમના ‘આગળ ધસો’ ના ધખારાના પ્રતાપે છે – નનનવયવાદ. પણ મોટે ભાગે, 

એ ધખારામાાં જીવન જીવવાનો આનાંદ નવસરાઈ જતો હોય છે. માંનઝલને ઢૂાં ઢવા કપરી નદશા 

પકડવી પડે. નવસામાને વેગળો મેલવો પડે. પણ જીવનના અાંતે અથવા અાંત નજીક આવે 

ત્યાર ે એ સત્ય સમજાય કે…સઘળુાં, સતત, સદા, સવયિ પનરવતયનશીલ જ હોય છે. કોઈ 

અવસ્થા અહીાં કાયમી નથી હોતી. અલગ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન જરૂર કરીએ, પણ 

‘જવેા છીએ, તેવા રહીને’ -કશુાંક બનવા કાજ ેનહીાં, પણ હોવાપણાની મજા માણતાાં માણતાાં 

જ સફરનો આનાંદ અનુભવતા રહીએ. 

         મોક્ષ  જરૂર, પણ આ ક્ષણમાાં મળી શકે તેવા મોક્ષની મોજ  
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૨૫ – ઊંચકી સગુાંધ 
ઊાં ચકી સુગાંધ એક ઊભુાં ગુલાબ 

એની વેદનાની વાતોનુાં શુાં? 

કાાંટાાંથી છોલાતી લાગણી ને સપનાાંઓ 

ઉાંઘ છતાાં જાગવાનુાં શુાં? 

સુવાસે પડઘાતુાં આખુાં આકાશ 

છતાાં ખાલીપો ખખડે ચોપાસ. 

ઉપવનના વાયરાની  લે છે કોઇ નોાંધ? 

કોણ નવણે છે એકલી સુવાસ? 

વાયરો કહે તેમ ઉડવાનુાં આમ તેમ 

વાયરાનુાં ઠેકાણુાં શુાં? – ઉાંચકી સુગાંધ…… 

ધારોકે ફૂલ કોઇ ચૂાંટે ને સાચવે, 

ને આપે ને સુાંઘે તો સારાં . 

ધારો કે એક’દીની નજાંદગીમાાં મળવાનુાં, 

થોડુાં  રખાય તો ય સારાં . 

પણ ઉપવનમાાં ઝુરવાની હોય જો સજા, 

તો મળવાના ખ્વાબોનુાં શુાં ? – ઉાંચકી સુગાંધ…… 

– ભાગ્યેશ જહા 

       ભાગ્યેશ જહા, કનવ જીવ અને કાયયક્ષેિ -સરકારી કાવાદાવા અને કાદવ, સરકારી 

માયાજાળમાાં સુગાંધ ઊાં ચકીને ઊભેલુાં ગુલાબ. એમની અાંતરની વેદનાનુાં આ કાવ્ય છે. ભીડની 

વચ્ચે અનુભવાતા ખાલીપાની એ વ્યથા છે. કદાચ ઘણાના મનની એ વેદના. સવાયઈવલ માટે 

જ ે કામ મળે તે કરવુાં પડે, પણ અાંતરની આરજૂ તો અલગ હોય – એ મોટા ભાગની 

સાંવેદનશીલ વ્યનિઓની મનોવ્યથા હોય છે.  

       ભાગ્યેશ ભાઈએ બહુ નાજૂકાઈથી આ વ્યથાનુાં અહીાં આલેખન કયુાં છે. આપણે એ 

આક્રોશની અાંદર થોડાક જઈએ.  શુાં માણસે આમ અાંદર ને અાંદર રોતાાં જ રહેવુાં જોઈએ? 

જીવનના એક નદવસમાાં આપણને ૨૪ કલાક મળતા હોય છે. આઠ – દસ કલાકની એ વ્યથા 

શા માટે ઓથાર બનીને બાકીના સમયમાાં  જીવનના પ્રકાશને બુઝાવતી રહે? કોઈ કહેશે, 

‘ઘેર ે આવીને બીજી અકળામણો, નવા પ્લેટફોમય પરના સાંઘર્ો.’ કોઈ સામાનજક પ્રસાંગે 
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જઈએ અને ત્યાાં વાતાયલાપ અને ચચાયઓમાાં પણ હૂાંસાતુાંસી – ‘પોતે જ સાચા છે.’ એ પુરવાર 

કરવા માટેની મલ્લકુસ્તી!  

  બહુ જાણીતી પઝલ યાદ આવી ગઈ –    પાણીથી ભરલેો પ્યાલો – અડધો ખાલી કે અડધો 

ભરલેો? નકારાત્મક નજર – અડધો ખાલી; હકારાત્મક નજ્રર – અડધો ભરલેો;  અને ખરખેર 

નસ્થનત?  – અડધો ખાલી અને અડધો ભરલેો.  

    પુખ્ત નવચાર િીજો છે. એ જ હકીકત છે. આમ છે અને તેમ  હોવુાં જોઈએ – એ  નવચાર 

વમળમાાં ફસાયા નવના હકીકતનો સ્વીકાર અને એમાાંથી જ ે મળે તે થોડી ઘણી સુગાંધ 

આપણી પોતીકી કરવાનો આનાંદ. 

     અને આ જ વાત અહીાં કહેવી છે. શુાં આપણને બહુ જ વહાલી છે એવી આપણી જાત 

માટે એ ચોવીસ કલાકમાાં એક અને માિ એક જ કલાક ન ફાળવી શકીએ?  ભાગ્યેશ ભાઈએ 

આવી સુાંદર કનવતાઓ લખી લખીને એમના મ્હાાંયલાને નસાંચ્યો જ છે ને? -  એ રીતે?   
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૨૬ – રસ્તો 
કાખઘોડીથી સરકતો હોય છે, 

હાાંફતો નચક્કાર રસ્તો હોય છે. 

ભીડનુાં ભેલાણ આઘુાં રાખવા, 

પગરવોને એય કસતો હોય છે. 

સાાંજ પડતાાં ટૂાં નટયુાં વાળી પછી, 

દદયથી એ પણ કણસતો હોય છે. 

શૂન્યતા એનેય ગભરાવે સતત, 

હમસફરને એ તરસતો હોય છે. 

આખરી માંનઝલ સુધી પહોાંચાડવા, 

એ પ્રયત્નો ખૂબ કરતો હોય છે. 

મૂક સેવા, આશ બદલાની નહીાં, 

નસ્થરતા એનો નશરસ્તો હોય છે. 

માગયભૂલ્યા માનવો માટે કદી, 

એ પ્રગટ ગેબી ફનરશ્તો હોય છે. 

ચામડી ‘ચાતક’ ભલે આસ્ફાલ્ટની, 

લાગણીથી એ ધબકતો હોય છે. 

- િકે્ષશ કોન્દ્ટર ાક્ટર ( ચાતક) 

        માણસની સાંવેદનાનાાં તો ઘણાાં કાવ્યો લખાયાાં છે. પણ આ કાવ્યમાાં રસ્તાને કનવએ 

સજીવ બનાવી દીધો છે; એની સાંવેદનાને અનભવ્યિ કરી છે. સામાન્ય રીતે કનવઓ 

જીવનને રસ્તા સાથે સરખાવતા હોય છે. અહીાં એનાથી સાવ અલગ જ વાત કનવ લઈ 

આવ્યા છે. દક્ષેશ ભાઈ નવોનદત કનવ અને નેટ નમિ છે.  
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૨૭ – સાાંજ પહિેાાં આથમી ગ્ેિો સ ૂ્ ય 
      આજના ગઝલાવલોકનમાાં કોઈ અવલોકન નથી , પણ યુવાન વયે અવસાન પામેલા 

આપણા પાાંચ કનવઓને િ્િાાંજનલ છે. – 

કલાપી, રાવજી પટેલ,  મદણલાલ િેસાઈ,  

દહમાુંશય ભટ્ટ અને શીતલ જોશી. 

      મૃત્યુને અલપઝલપ અડી જતી એમની આ રચનાઓમાાં  જીવનનો મનહમા ડોકાય છે - 

ભલે ને, એ જીવન સાવ ટૂાં કુાં  ન હોય ?  

ફુલ વીણ સખે! ફુલ વીણ સખે! 

હજુ તો ફુટતુાં જ પ્રભાત, સખે! 

અધુના કળી જ ેનવકસી રહી છે, 

ઘડી બે ઘડીમાાં મરતી નદસશે. 

સુમહોજ્વલ આ નકરણો રનવનાાં, 

પ્રસર ેહજુ તો નભ ઘુમ્મટમાાં; 

ન નવલમ્બ ઘટે, કાંઇ કાલ જતે, 

રનવ એ પણ અસ્ત થવા ઢળશે, 

નમતાાં નશર સૌ કુસુમો કરશે, 

પછી ગાંધ પરાગ નહીાં મળશે, 

ફુલ વીણ સખે! ફુલ વીણ સખે! 

હજુ તો ફુટતુાં જ પ્રભાત સખે! 

નકી ઉત્તમ અનગ્રમ કાળ સખે! 

ભર યૌવન આ હજુ રિ સખે! 

ગનત કાલની ચોક્કસ ન્હોય સખે! 

ભરતી પછી ઓટ જ હોય સખે! 

ફુલ વીણ, સખે! તક જાય, સખે! 

ઢળતી થઇ તો ઢળતી જ થશે, 

રજની મહીાં ચાંદ્ર ઉગે ને ઉગે; 
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હજુ નદવસ છે,ફુલડાાં લઇ લે, 

ફરી લે, રમી લે, હસી લે તુાં સખે! 

મૃગલાાં રમતાાં, 

તરઓ લડતાાં, 

નવહગો ઉડતાાં, 

કલીએ કલીએ ભ્રમરો ભ્રમતા; 

ઝરણુાં પ્રનત હર્ય ભયુાં કૂદતુાં, 

ઉગતો રનવ જોઇ ન શુાં હસતુાં? 

પછી કેમ નવમાસી રહ્યો તુાં સખે! 

ફુલ વીણ, સખે! ફુલ વીણ, સખે! 

હજુ તો ફુટતુાં જ પ્રભાત સખે! 

– કલાપી  [  ૧૮૭૪ – ૧૯૦૦ ] 

માર ેઆાંખે કાં કુના સૂરજ આથમ્યા… 

મારી વે’લ શાંગારો વીરા, 

શગને સાંકોરો ર ે

અજવાળાાં પહેરીને ઊભા શ્વાસ ! 

માર ેઆાંખે કાં કુના સૂરજ આથમ્યા… 

પીળે ર ેપાાંદે લીલા ઘોડા ડૂબ્યા, 

ડૂબ્યાાં અલકાતાાં રાજ, 

ડૂબ્યાાં મલકાતાાં કાજ, 

ર ેહણહણતી મેં સાાંભળી સુવાસ ! 

માર ેઆાંખે કાં કુના સૂરજ આથમ્યા… 

મને રોકે પાંછાયો એક ચોકમાાં, 

અડધા બોલે ઝાલ્યો, 

અડધો ઝાાંઝરથેી ઝાલ્યો; 

મને વાગે સજીવી હળવાશ ! 

-રાવજી પટેલ  [ ૧૯૩૯ – ૧૯૬૭ ] 
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સરકી જાયે પલ… 

કાળ તણુાં જાણે કે એ તો વરસે ઝરમર જલ ! 

નહીાં વર્ાયમાાં પૂર, 

નહીાં ગ્રીષ્મ મહીાં શોર્ાય, 

કોઈના સાંગનન:સગની એને 

કશી અસર નવ થાય, 

ઝાલો ત્યાાં તો છટકે એવી નાજુક ને ચાંચલ ! 

છલક છલક છલકાય 

છતાાં યે કદી શકી નવ ઢળી, 

વૃન્દાવનમાાં, 

વળી કોઈને કુરક્ષેિમાાં મળી, 

જાય તેડી પોઢેલાાંને યે નવે લોક, નવ સ્થલ ! 

-મદણલાલ િેસાઈ  [  ૧૯૩૯ – ૧૯૬૬ ] 

ચાલો પછી તો આપણે મળશુાં ફરી કદી 

બાકી રહી જ ેવાત તે કરશુાં ફરી કદી 

ભીનાશ કોઇ પણ હવે તો સ્પશયતી નથી 

ઝાકળ  થઇને ફુલથી ઝરશુાં ફરી કદી 

ઘરથી પર ેઆ ઘર કયુાં, ચાલો ભલુાં થયુાં 

શુાં મેળવ્યુાં ને શુાં ગયુાં? કળશુાં ફરી કદી 

ગુાંજ્યા કર ેછે ચોતરફ, પડઘા અનતતના 

વાળીને આજ, કાલમાાં વળશુાં ફરી કદી 

મારામાાં પણ હવે કદી, હુાં  કયાાં મળુાં છુાં  દોસ્ત? 

મળશે ફરી જો ‘હુાં ’ કદી, મળશુાં ફરી કદી 

-  દહમાુંશય ભટ્ટ ( [  ૧૯૬૬  -   ૨૦૧૩ ] 
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કોઈ ભાગાકાર અથોના કર ેછે, 

શબ્દ જવુેાં શેર્માાં તો પણ વધે છે. 

હુાં  ભણુાં છુાં  એમનો ચહેરો, અને એ- 

લલાસમાાં ભૂગોળનુાં પુસ્તક ભણે છે. 

મૂળ શોધ્યાાં ના જડે એનાાં કદી પણ, 

પીપળા જ ેભીાંત ફાડીને ઊગે છે. 

કોઇએ જોયો નથી ઈશ્વર અહીાંયા 

તોય એના નામથી વાાંધા પડે છે. 

હુાં  'શીતલ જોશી અર ે! હા, એ જ છુાં  હુાં , 

સાાંજ પહેલાાં સૂયય જનેો આથમે છે. 

- શીતલ જોશી  [ ૧૯૫૯ – ૨૦૦૬ ] 
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૨૮ – આ્નાની જેમ 
આયનાની જમે હુાં  તો ઊભી ‘તી ચૂપ 

ગયુાં મારામાાં કોઇ જરા જોઇને 

ભાનનો તડાક દઇ તૂટી જાય કાચ 

એના જોયાની વેળ એવી વાગે 

છુાં દણાના મોર સાથે માાંડુાં  હુાં  વાત 

મને એટલુાં તો એકલુાં ર ેલાગે 

આજ તો અભાવ જવેા અાંધાર ેઊભી છુાં  

પડછાયો મારો હુાં  ખોઇ ને 

આયનાની જમે હુાં  તો ઊભી ‘તી ચૂપ 

ગયુાં મારામાાં કોઇ જરા જોઇને. 

એવુાં તે કેવુાં આ નસાંચાતુાં નીર 

મારા નામનાાં સુકાય પાન લીલાાં 

લેતી આ શ્વાસ હવે એમ લાગે જાણે કે 

છાતીમાાં ધરબાતા ખીલા 

પરપોટો ફૂટે તો જળને શુાં થાય 

નથી જાણ થતી કોઇ નદવસ કોઇને 

આયનાની જમે હુાં  તો ઊભી ‘તી ચૂપ 

ગયુાં મારામાાં કોઇ જરા જોઇને. 

– મનોજ ખુંડેદરયા 

       નદલને કોરી ખાતી વ્યથાની આ કનવતા એક નવનશષ્ઠ છાપ મૂકી જાય છે. ખાલીપાની 

આ વ્યથા નપ્રયજન દૂર હોય કે સ્વદેશથી દૂર સ્થળાાંતર કરવુાં પડ્યુાં હોય – તે સૌની વ્યથા 

છે. એકધારાાં ચાલ્યા કરતા જીવનમાાં કોઈ પ્રવેશે અને આયના જવેી જડ અવસ્થામાાં ન સાાંધી 

શકાય એવી તરાડ પડી જાય – એની આ વાત બહુ જ અલગ અાંદાજમાાં મનોજ ભાઈએ 

કહી છે. ખાલીપાના અાંધારામાાં સૂરજ કે દીવો પડછાયો પાડી શકતા નથી, અથવા નવરહી 

હૃદય તે જોવા અશિ બની જાય છે.  કદાચ આવી જ અવસ્થા ઇશ્કે હકીકીમાાં પણ પ્રસ્તુત 

બની જાય છે.  



અનકુ્રમણિકા 65 

૨૯ – ચાિ અજવાળાં અજવાળાં રમીએ 

ઉગમણે ઝળહળ ઉગ્યાનુાં સુખ લઈ પછી 

આથમણે જઈને આથમીએ. 

ચાલ,અજવાળુાં અજવાળુાં રમીએ. 

તમરાની િાડથી નચત્કારી રાતભર 

અાંધારાં  સીમને ધમરોળે. 

ભટકેલી ઝાંખનાનુાં ભૂતાવળ સરનામુાં 

જઈ બેઠુાં  ખીજડાને ખોળે. 

ચાલ,અજવાળુાં અજવાળુાં રમીએ. 

કાળાધબ્બ સપનાનો પડછાયો પકડીને 

કાળમીાંઢ નીાંદરમાાં ભમીએ. 

ચાલ,અજવાળુાં અજવાળુાં રમીએ. 

મુઠ્ઠીમાાં બાંધ કરી ટમટમતો આગીયો 

અજવાળુાં પકડ્યાનુાં સુખ.. 

રાતભર પડછાયા કાળા પીધાાં 

ત્યાર ેભાળ્યુાં મેં તડકાનુાં મુખ. 

રાતભર સૂરજની જોઈને રાહ પેલી 

ઝાકળ જવુેાં થઈ ગમીએ. 

ચાલ, અજવાળુાં અજવાળુાં રમીએ. 

- રદવ પરમાર, સયરત 

     આ રચના વાાંચવા મળી અને તરત ગમી ગઈ - એને અવલોકન યાિામાાં સમાવવા મન 

થઈ ગયુાં. મારી પસાંદગી જાગૃનતનાાં ગીતો પર હમ્મેશ ઢળતી રહી છે. એમ જ આ પણ 
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જાગૃનતનુાં ગીત છે. આમ તો આ નવર્ય પર ઘણી બધી રચનાઓ ગુજરાતી કનવઓએ રચી 

જ છે. પણ આની નવશેર્તા બે છે – 

     એક તો આ એક ઓછા જાણીતા કનવએ લખી છે.     મૂળ અમરલેીના અને હાલ સુરતમાાં 

ઝવેરાતની દુકાનમાાં કામ કરતા માિ ૪૨ વર્યની ઉમરના રનવ પરમારની કનવતાઓમાાં સાવ 

નવી નક્કોર ઉપમાઓ અને કલ્પનાઓ ભારોભાર ભરલેાાં હોય છે.  

     બીજી વાત – આ કનવતામાાં અનભવ્યિ થતી કલ્પના વાાંચી હરખ થઈ જાય છે કે, 

ગુજરાતી કનવતા નવાાં નક્ષનતજો સર કરી શકે તેટલી બળૂકી છે જ.  

    રનવ ભાઈની આવી જ એક બીજી રચનાનો આસ્વાદ પણ માણીએ.  

મારૂાં  હોવાપણુાં નથી મળતુાં. 

મારાાં જ ભીતરનુાં ઝાાંઝવુ સતત મારી તરસને રહે છળતુાં. 

ખખડધજ શરીર અને રઝળતા શ્વાસો 

રઢુેાં  મૂકવા નનહાં  રાજી.. 

હાાંફી જવાય તોય હરફ ઉચ્ચાર ેના 

ખુશ નહીાં બગાડવા બાજી. 

પોતે નદવાસળીથી ચાાંપ ેપલીતો  

ને અગનગોળો થઈ બળતુાં. 

મારૂાં  હોવાપણુાં નથી મળતુાં. 

મારાથી હુાં  ક્ાાંક ભૂલો પડી 

હુાં  મને જ શોધવાને હાલ્યો. 

ભાલા ભીતરથી મને ભોાંકાવી 

પછી મને જ મેં ઘેરો ઘાલ્યો.. 

હસ્તરખેા શોધવાાં હથેળીની  

જઈ ટેરવે ટેરવે રઝળતુાં..! 

મારૂાં  હોવાપણુાં નથી મળતુાં..! 
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   બન્નેમાાં જીવનના ખાલીપાથી થાકેલા જીવની તરસ અને શોધ આપણા અાંતરમનમાાં પણ  

એવા જ પડઘા પાડતી રહે છે. અાંતે…. આ જણે લખેલા એક જાગૃનત હાઈકૂ સાથે સમાપન– 

 

અંગત છે હોં! 
કહવેા શબ્દ નથી. 
જાગી ગ્ો છાં. 
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૩૦ – ધીરજની પ્રધિંગી ઢાિ 

નતરસ્કારની તાતી તલવાર સામે 

ધીરજની નધાંગી ઢાલ હતી 

આખરે, તલવાર ટૂટી ગઈ. 

- િીપક બારડોલીકર 

સાથે સાથે ‘શૂન્ય’ સાહેબની ગમતીલી રચના પણ યાદ આવી ગઈ. 

દુ:ખમાાં જીવનની લ્હાણ હતી, કોણ માનશ ે? 
ધીરજ રતનની ખાણ હતી, કોણ માનશ ે? 

શૈયા મળે છે શૂળની, ફૂલોના પ્યારમાાં ! 
ભોળા હૃદયને જાણ હતી, કોણ માનશે ? 

લૂાંટી ગઇ જ ેચાર ઘડીના પ્રવાસમાાં. 

યુગ-યુગની ઓળખાણ હતી, કોણ માનશે? 

કારણ ન પૂછ પ્રમેી હૃદય જન્મ-ટીપનુાં, 

નનદોષ ખેંચ-તાણ હતી, કોણ માનશે ? 

ઈશ્વર સ્વરૂપે જનેે જગત ઓળખી રહુ્ાં, 

એ ‘શૂન્ય’ની પીછાણ હતી, કોણ માનશ ે? 

-શનૂ્ય પાલનપરુી 

      ‘શૂન્ય’ મારા બહુ માનીતા શાયર છે. એમનો નમજાજ નજાંદાદીલ આદમીનો નમજાજ છે 

–  જીવનના અાંતરતમ સુધી લટાર મારી આવેલા નફલસૂફનો નમજાજ. ખુદ્દારી વાળો જીવ. 

એમની રચનાઓનુાં ભાગ્યે જ રસદશયન કરાવવુાં પડે. પણ એમની કલ્પના અને નજર એક્સ-

ર ેને પણ પાછાાં  પાડી દે તેવી ! 

      જીવનની અડાબીડ ગલીઓમાાં ગૂાંચવાઈ ન હોય, તેવી  વ્યનિ ભાગ્યે જ મળે. આપણે 

જાણી જોઈને શૂળની શૈયા વ્હોરી લેતા હોઈએ છીએ. આપણી જલે મોટા ભાગે આપણે જ 

રચેલી હોય છે. બહુ જ જાણીતી અને એક વખતની નપ્રય વ્યનિઓ જ આપણને લૂાંટી લેતી 

હોય છે; તલવારના ઘાથી પણ અસહ્ય એવા ‘ઘા’થી એ જ આપણને તહસ-નહસ કરી દેતી 

હોય છે.   એવા જીવનમાાં જરૂર એક જ હોય છે. -  ધીરજની ધીાંગી ઢાલ.  
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૧ – ગઝિમાાં ઉપમા/ રૂપક 
            ગુજરાતી ગઝલમાાં મૃગજળ – ઝાાંઝવાાંની ઉપમાનો અનતરકે થઈ ગયો છે. 

‘ઝાાંઝવાનાાં જળ ક્ાાં ક્ાાં ઝળક્ાાં?’ – એની યાદી બનાવીએ તો દસ બાર પાનાાં તો સહેજ ે

ભરાઈ જાય. જાણેકે, ગુજરાતી કનવઓને બીજી કોઈ ઉપમા સૂઝતી જ નથી!  

      પણ છેક એમ નથી. બળૂકાાં ગુજરાતી કનવઓ અને કવનયિીઓએ જાતજાતની અને 

ભાત ભાતની કલ્પનાઓ કરીને ગુજરાતી સાનહત્યને શણગાયુાં છે. એના પરથી મનમાાં એવો 

નવચાર આવ્યો કે, ‘ઝાુંઝવાું જ શા માટે? – વાિળની અભરાઈ પરથી ગોતી ગોતીને 

આવી અવનવી  ઉપમાઓ/ રૂપકો નયું તનેહ સુંમેલન રાખયયું હોય તો?’ 

     મજા આવી જાય! તો લો, આમ જડેલી, વીણેલી થોડીક ઉપમાઓ/ રૂપકો - 

૧)  કમલવત ગણીને બાલના ગાલ રાતા 

રનવ નીજ કર તેની ઉપર ેફેરવે છે. 

– કલાપી 

૨)  આયનાની જમે હુાં  તો ઊભી’તી ચૂપ 

ગયુાં મારામાાં કોઈ જરા જોઈને  

– મનોજ ખુંડેદરયા  

૩) મારી આાંખે કુંકય ના સૂરજ આથમ્યા… 

મારી વે’લ શણગારો વીરા, શગને સાંકોરો 

અજવાળાું પહેરીને ઊભા શ્વાસ! 

મારી આાંખે કાં કુના સૂરજ આથમ્યા… 

– રાવજી પટેલ 

૪) ટાવર ધબકે, રતતા ધબકે, અરધો-પરધો માણસ ધબકે 

કોનો ધબકારો કોણ અહીાં અટકાવી દે, કહેવાય નહીાં 

– રમેશ પારખે 

૫) કચકડાની ચૂડી ર!ે મારાં  કૂણયું માખણ કાુંડય ું  ર!ે સનહયર શુાં કરીએ? 

સપનાનયું સાુંબેલયું લઈને, ઉજાગરાને ખાુંડય ું  ર!ે સનહયર શુાં કરીએ? 
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-   દવનોિ જોશી 

૬) ગઝલની ગયુંજતી સરગમ,  સરળ ભાર્ામાાં કહી દઈએ. 

મયલાયમ મૌનનયું રશેમ, સરળ ભાર્ામાાં કહી દઈએ. 

- શોદભત િેસાઈ 

૭) જાાંબુડાનાઝાડ પર લટકતો,  

લીલો લીલો મારો સયરજ ક્ાાં છે? 

ક્ાાં છે મારા ખેતર, કુવાના ખુણામાાં  

કબુતરાની પાાંખો પર સુતેલો 

ભોળો ભોળો અુંધકાર ક્ાાં છે? 

- જયાંત પાઠક  

૮) અમે ર ેસૂકય ું  રૂનયું પૂમડયું , તમે અત્તર રુંગીલા રસિાર.  

… 

અમે રે, સૂના ઘરનયું જાદળયયું, તમે તાતા તેજના અવતાર. 

…. 

અમે ર ેઊધઈખાધયું ઈધણયું, તમે ધગધગ ધૂણીના અુંગાર. 

- મકરાંદ  દવે  

૯) જીવનમાાં આમ જો કે પ્રલોભન અનેક છે, 

   જળમાું કમળની જમે નવકસવાની ટેક છે. 

- ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી 

૧૦) એક મ્ખાનુાં ચાિે છે આિમ મહીં  
  ચાંદ્ર પિ જામ છે સ ૂ્ ય પિ જામ છે. 

- ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી 

      અને ચીલાચાલુ ‘ઝાાંઝવાનાાં જળ..’ પર પાછા આવીએ તો, એ કલ્પનાને શૂન્ય સાહેબે 

આમ પણ  બહેલાવી છે! 
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સમજવો નથી સાર કૈં નજાંદગીનો. 

કે સમજીને સુખથી બસર કોણ કરશે? 

નછપાવી ગયુાં પ્યાસ મૃગલુાં જો એની;  

તો મૃગજળની સામે નજર કોણ કરશે? 
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૨. ગઝિમાાં – અપ્રતશ્ોક્લત 
 

     ઉપમા, ઉતપ્રેક્ષા, રૂપક ની વાત કરી અને તરત અપ્રતશ્ોક્લત ્ાદ આવી ગઈ. 
કપ્રવ આતમા એના પ્રપ્ર્ પાત્રની સરખામિી બીજી કોઈ ચીજ સાથે કરતાાં કરતાાં એટિો 
તો ભાવાવેશમાાં આવી જા્ છે કે, એ સીમા ઓળાંગી અપ્રતરેક કરી બેસે છે! જ્ારે 
કપ્રવના અંતરમનનો આ જુવાળ આપિને સ્પશે છે, ત્ારે આપિને પિ એ ભાવાવેશના 
પ્રદેશમાાં ખેંચી જા્ છે – ભિે ને એ વાત અવાસ્તપ્રવક હો્, અપ્રતશ્ોક્લત હો્! 

  તો ચાિો… ગજુરાતી કાવ્્ જગતમાાં અપ્રતશ્ોક્લતઓ ગોતીએ – 

૧) આપનુાં મખુ જોઇ મનમાાં થા્ છે, 

    ચાાંદ પર િોકો અમસ્તા જા્ છે.  

     – ‘આરદિ’ મન્સરુી 

૨) કોિ જાિે હતી કેવી વર્ો જૂની 
જજિંદગીમાાં અસર એક તન્હાઇની 
કોઇએ જ્ાાં અમસ્તુાં પછૂય ુકેમ છો? 
એને આખી કહાિી સિુાવી દીધી. 

- બરકત પ્રવરાિી’ બેફામ’  

૩) એકે ડાળીથી હવે ઝીલ્્ો ન જા્ 
કોઈ રાતી કીડીનો્ ભાર ! 
એક પછી એક ડાળ ખરતી જોઉં ને થા્ 
પડવાને છે કેટિી વાર ? 

-અપ્રનિ જોશી 



અનકુ્રમણિકા 74 

૪) તમારાાં અહીં આજ પગિાાં થવાનાાં,  
ચમનમાાં બધાાંન ેખબર થ ૈગઈ છે. 
ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ,  
ફૂિોની ્ નીચી નજર થઈ ગઈ છે. 

– ગની દહીંવાિા 

૫) કસુાંબિ આંખડીના આ કસબની વાત શી કરવી? 
કિેજુ ાં કોતરી નાજુક મીનાકારી કરી િીધી. 

-અમતૃ ‘ઘા્િ’  

૬) ચાાંદો નીચોવી એના વાટકા ભ્ાય, 
ને એને મોગરાની કળીએ હિાવ્્ા 
આટિા ઉઝરડાને શમણુાં ઓઢાડી 
અમે ઉંબરની કોર િગી િાવ્્ા 
આપી આપીને સજન ટેકો આપો, 

-પ્રવનોદ જોશી 

૭) એક સાથે ચમન ખીિી ઉઠે છે; 
જ્ારે ગનુ-ગનુ સરીખુાં ગા્ સસિી. 
ચાંદ્ર પિ શનૂ્્વત જોતો રહ ેછે; 
છાપરે બે ઘડી દેખા્ સસિી. 

- ્ોગેન્દુ જોશી 

૮) આંસનુે પી ગ્ો છાં, મને ખ્્ાિ પિ નથી, 
એક રિ તરી ગ્ો છાં, મને ખ્્ાિ પિ નથી. 

- હરીન્દ્ર દવ ે
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૯) રસમ અહીંની જુદી, પ્રન્મ સાવ નોખા 
અમારે તો શબ્દો જ કાંકુ ને ચોખા. 
હવા્ેિી સળીઓ જ ભીતર ભરી છે 
અહીંના જીવન જાિ ેબાકસના ખોખા 

– મનોજ ખાંડેરર્ા 

૧૦) હાથને ચીરો તો ગાંગા નીકળે  
છેવટે એ વાત અફવા નીકળે  
બૉમ્બની માફક પડે કા્મ સવાર  
એ જ કચ્ચરઘાિ ઘટના નીકળે 

 

કોઇ સપનુાં છીછરુાં વાગ્્ુાં હતુાં ન ે
જનોઇવઢ સબાકા નીકળે 
સ્તબ્ધ આંખોની કરો ખલુ્િી તપાસ,  
ભોં્રાઓ એના ક્યાાં ક્યાાં નીકળે ?  

-રમેશ પારેખ 

ચાિો આપિે પિ અપ્રતશ્ોક્લતઓ કરીએ કે ગોતીએ ! 
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૩. ગઝિમાાં…’ગઝિ’ 
       ગઝલમાાં ગઝલ ! અહીાં કોમાઈ નવનશષ્ઠ અથય અનભપે્રત નથી! માિ ગઝલોના એવા 

શેર ગોતવા પ્રયાસ છે , જમેાાં એક શબ્દ ‘ગઝલ’ હોય. 

૧)   ગઝલની ગૂાંજતી સરગમ સરળ ભાર્ામાાં કહી દઈએ. 

      મુલાયમ મૌનનુાં રશેમ, સરળ ભાર્ામાાં કહી દઈએ.  

  - શોદભત િેસાઈ 

૨) એક પ્રણાનલકા નનભાવુાં છુાં  લખુાં છુાં  ‘સૈફ’ હુાં  

બાકી ગઝલો જવુેાં જીવન ક્ાાં હવે જીવાય છે ? 

– સૈફ પાલનપયરી 

૩) અનાનદ મથામણ છે મારી ગઝલમાાં,  

નશીલુાં નનવારણ છે મારી ગઝલમાાં. 

 – મકરુંિ િવે 

૪) ફિ હુાં  એમના માટે ગઝલ લખુાં છુાં  ‘મરીઝ’, 

આ ચાર પાાંચ જ ેમારો કમાલ સમજ ેછે. 

– મરીઝ 

૫) ભૂલાતી પે્રમ મસ્તીની કહાની લઈને આવ્યો છુાં . 

કલાપી કાલની અાંનતમ નનશાની લઈને આવ્યો છુાં . 

કદી ગઝલોય સાાંભળવી ઘટે સાનહત્ય સ્વામીઓ, 

નહીાં માનો હુાં  એ રાંગીન વાણી લઈને આવ્યો છુાં . 

- અમૃત ‘ઘાયલ’ 

૬) જુઓ શી કલાથી મેં તમને છૂપાવ્યા  

ગઝલમાાં પણ આવ્યા તો નામે ન આવ્યા. 

- મરીઝ 
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૭) દીવો થઈને ઝળહળ્યા તારી ગઝલના શેર 

આાંખોમાાં રોશનીએ રચી ભાત ગઝલની   

- તયષાર શયકલ 

૮) જાહેરમાાં જ ેસાાંભળી શરમાઈ જાય છે, 

 તે ખાનગીમાાં મારી ગઝલ નદલથી ગાય છે.  

– અમૃત ‘ઘાયલ ‘ 

૯) દેહના કોનડયે, પ્રાણની વાટને,  

લોહીમાાં ભી ાંજવીને જો બાળી શકો, 

તો જ પ્રગટી શકે દદયની મ્હેનફલે,  

નદલને રોશન કર ેએવુાં નૂર ેગઝલ. 

જન્મ-મૃત્યુ છે, મત્લા ને મિા ઉભય, 

 શ્વાસના કાનફયા, નજાંદગીનો નવર્ય ; 

રાંગ લૌનકક છે પણ અલૌનકક લય ,  

ગાય છે ‘ શૂન્ય’ ખુદની હજૂર ેગઝલ. 

-“શૂન્દ્ય” પાલનપયરી 

૧૦) ગામ શહેર સુતાાં છે રશેમી રજાઈમાાં 

કોક બેઠા જાગે છે, લો ગઝલ સરાઈમાાં. 

-રાજને્દ્ર શુકલ  
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૪ – બ ેપ્રશ્નગીત,રમશે પારેખ 
દનરયામાાં હોય એને મોતી કહેવાય છે, તો આાંખોમાાં હોય તેને શુાં? 

                        અમે પૂછ્યુાં : લે બોલ, હવે તુાં. 

પાંખીવછોઇ કોઇ એકલી જગાને તમે માળો કહેશો કે બખોલ? 

જોવાતી હોય કોઇ આવ્યાની વાટ ત્યાર ેભણકારા વાગે કે ઢોલ ? 

બોલો સુજાણ, ઊગ્યુાં મારામાાં ઝાડવુાં કે ઝાડવામાાં ઊગી છુાં  હુાં? 

                        અમે પૂછ્યુાં : લે બોલ, હવે તુાં. 

ઊાં ચી ઘોડી ને એનો ઊાં ચો અસવાર: એના મારગ મોટા કે કોલ મોટા? 

દનરયો તરવાની હોડ માાંડે તો દનરયાનુાં પાણી જીતે કે પરપોટા? 

સૂરજ ન હોય તેવી રીતે ઝીાંકાય છે એ તડકાઓ હોય છે કે લૂ? 

                         અમે પૂછ્યુાં : લે બોલ, હવે તુાં. 

----------------------------------------------  

પાાંદડુાં  કેવી રીતે પીળુાં થયુાં કોને ખબર ? 

એટલે કે ઝાડમાાંથી શુાં ગયુાં કોને ખબર ? 

શ્હેર પર ખાાંગી થઈ વરસી પડી આખી વસાંત, 

એક જણ નખનશખ ઉજ્જડ રહી ગયુાં કોને ખબર ? 

શાહીમાાંથી આમ કાાં ઢોળાય છે તારાાં સ્મરણ? 

એને મારાં  એક મન ઓછુાં  પડ્યુાં ? કોને ખબર ? 

સ્વપ્નમાાં વહેતી’તી નહેરો તારા ચહેરાની સતત, 

ને સવાર ેઆાંખમાાંથી શુાં વહુ્યાં ? કોને ખબર ? 

માછલીએ એકદા જળને પૂછ્યુાં : તુાં કોણ છે ? 

એનો ઉત્તર શોધવા જળ ક્ાાં ગયુાં, કોને ખબર ? 

મેં અરીસાને અમસ્તો ઉપલક જોયો, રમેશ 

કોણ એમાાંથી મને જોતુાં રહુ્યાં, કોને ખબર ? 
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૫ – ગઝિમાાં પ્રવરોધાભાસ 
          ઉપમા કે રૂપકથી ઊાં ધો ભાવ એટલે નવરોધાભાસ.  એમાાં સરખામણી હોય પણ 

ઊાં ધી! એકમેકથી  નવરોધી બાબતો એક જ પદ કે શેરમાાં રજૂ કરીને, કનવ અલગ જ રીતે 

પોતાની વાત કહેવા માાંગે છે. અથવા નવરોધનો ભાવ  વાપરીને કનવ મૂળ બાબતના ગૌરવને 

પ્રાધાન્ય આપવા માાંગતો હોય છે. ‘પણ’, પરાંતુાં’, ‘છતાાં’  એવા શબ્દો શેર કે પાંનિમાાં વપરાય 

ત્યાર ેનવરોધાભાસ એકદમ સ્પિ રીતે દેખાઈ આવતો હોય છે.  

     જગત અરસ પરસ નવરોધી બાબતોથી ભરપૂર હોય છે. એક નવચાર પ્રમાણે તો પરસ્પર 

નવરોધી બાબતો એકેમેકની પૂરક હોય છે! દા.ત. પે્રમ અને નધક્કાર. આપણે જમેને 

નધક્કારવા  લાગીએ છીએ, એ મોટે ભાગે એક કાળમાાં આપણા નમિો જ હતા. સાવ અજાણ્યુાં 

માણસ મોટા ભાગે આપણુાં દુશ્મન નથી હોતુાં. જ ે નપ્રયાનો ઘાંટડી જવેો અવાજ પે્રમીના 

મનમાાં અવનવા ભાવ ઉપજાવતો હોય છે, એ જ નપ્રયા પત્ની બને પછી, તેનો અવાજ વર્ો 

પછી  કકયશ અને અનપ્રય કે ડરામણો લાગવા માાંડે છે! 

     આજ ેગઝલમાાં આવા નવરોધાભાસ ભેગા કરવા પ્રયાસ કયો છે. 

૧. હસવાનો આજ ેમેં જ ેઅનભનય કયો હતો. 

આઘાત દુદયશાનો હતો કોણ માનશે?  

ડાહ્યો ગણી રહુ્યાં છે જગત જનેે આજકાલ, 

એ આપનો નદવાનો હતો, કોણ માનશે? 

- રૂતવા મજલૂમી 

૨. થાય  સરખામણી  તો  ઊતરતા  છીએ  તે  છતાાં  આબરને દીપાવી દીધી 

એમના  મહેલને  રોશની  આપવા   ઝૂાંપડી  પણ  અમારી  જલાવી  દીધી 

- બેફામ 

૩. વ્યથય  દુનનયામાાં   પ્રણયને  આાંધળો  કહેવાય  છે 

તુાં  નયન  સામે  નથી  તો  પણ  મને  દેખાય  છે 

- બેફામ  
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૪. આભાર ભરલેા મસ્તકને ઊાં ચકવુાં ‘શયદા’ સહેલ નથી, 

 હુાં  આમ તો મસ્તીમાાં આવી, આકાશ ઉઠાવી જાણુાં છુાં . 

- શયિા 

૫. નજર રૂપની એટલે એક પારો, હૃદય પે્રમનુાં એટલે એક જ્વાળા, 

સમાવ્યો છે પારો અમે આગ માાંહે, જીગર ‘શૂન્ય’ એવુાં અવર કોણ કરશે. 

– ‘શૂન્દ્ય’ પાલનપયરી 

૬. ગુસ્સે થયા જો લોક તો પત્થર સુધી ગયા, 

પણ દોસ્તોના હાથ તો ખાંજર સુધી ગયા. 

‘ઘાયલ’ નનભાવવી’તી અમાર ેતો દોસ્તી, 

આ એટલે તો દુુઃશ્મનોના ઘર સુધી ગયા. 

– અમૃત ‘ઘાયલ’ 

૭. છે ઘણા એવા કે, જઓે યુગને પલટાવી ગયા, 

પણ બહુ ઓછા છે, જઓે પે્રમમાાં ફાવી ગયા. 

હુાં  વીતેલા નદવસો પર એક નજર કરતો હતો. 

યાદ કૈં આવ્યુાં નહીાં પણ આાંસુઓ આવી ગયાાં. 

– સૈફ પાલનપયરી 

૮. એ ઓર વાત છે કે નથી મોહ નામનો, 

બાકી તમારો ‘શૂન્ય’ તો લાખોમાાં એક છે… 

 

– ‘શયન્દ્ય’ પાલનપયરી 

 

૯. ગગનવાસી ધરા પર બે ઘડી શ્વાસો ભરી તો જો! 

જીવનદાતા, જીવન કેરો અનુભવ તુાં કરી તો જો! 

સદાયે શેર્ શૈયા પર શયન કરનાર ઓ ભગવન, 

ફકત એકવાર કાાંટાની પથારી પાથરી તો જો! 

 

- નાદઝર િેખૈયા 
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૧૦. વૃક્ષ એક જ સેંકડો ફળનુાં જતન કરતુાં રહ્યુાં, 

સાંકડો ફળથી જતન એક વૃક્ષ કેરાં  ના થયુાં; 

એમ પોર્ે છે નપતા બે-ચાર પુિોને છતાાં, 

સવય પુિથી જતન એક જ નપતાનુાં ના થયુાં. 

 

- દવનય ઘાસવાલા  
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૬ – ગઝિમાાં સજીવારોપિ 
 

     ગઝલ કે ગીતમ ાં  ઉપમ  કે રૂપક ઉમેરવ ાં , એ કવવ પ સે કલ્પન  મ ાંગી લે છે. પણ 

સજીવ રોપણ મ ટે તો કલ્પન થી ઘણી વધ ર ે મ વજત જરૂરી બની જાય છે. વનજીવ 

ચીજમ ાં જાન રોપી દેવ  મ ટે એક મ ત ન  જવેી કુશળત  આવશ્યક હોય છે. એમ ાં કદીક 

ઉપમ  કે રૂપક ડોવકય ાં કર;ે  પણ એક પથ્થરને બોલતો કરવ  મ ટે, નવ  નક્કોર જીવને 

જન્મ આપતી અને જન્મ બ દ પોષણ અને મ વજત કરતી મ ત   જવેી સજજકત  જરૂરી 

બની જાય છે.  

     આ લખન ર પુરૂષને મ ટે સજીવ રોપણન  ઉદ હરણ શોધવ ાં બહુ મુશ્કેલ હત ાં. તેણે 

આપણ ાં જાણીત ાં સજજક દેવિકા બહેન ધ્રુિ પ સે ધ  ન ાંખી. પૌત્ર / પૌત્રીઓની મ વજતમ ાં 

વ્યસ્ત હોવ  છત ાં,  મ ત્ર ત્રણ જ વદવસમ ાં એમણે નીચેનો ઢગલો આ જણ મ ટે હ લતો, 

ચ લતો, બોલતો કરી દીધો. આ જણ મ ટે સજીવ રોપણ જ સજીવ બની ગયુાં. 

     લો એ સૌને ધબકત ાં, સરકત ાં, સળવળત ાં મ ણીએ  - 

    

૧) કુદરતની મનોહર ગોદ મહીાં રમતી’તી વિઝ ાંઓ આલમની. 

આક શન  પડદ  ચીરીને,હસતી'તી ઘટ ઓ આલમની. 

- સૈફ પાલનપુરી 

૨)  હજારો વષજ વીતય ાં તો યે વશષ્ટ ચ ર ન  શીખ્યો. 

 કોઈ બોલ વે,ન  બોલ વે આવી જાય છે તડકો. 

  જર  મ ાંઝ ઈને  જો બાંધ બ રીઓ ઉઘ ડુાં  છુાં , 

  તમ રાં  ન મ લઈને અાંદર આવી જાય છે તડકો.  

- સૈફ પાલનપુરી 

 

૩) બર બર ય દ છે કે, એક  એનુાં રોમ ખેંચયુાં તય ાં 

વદશ ઓ  ચીરતો ઉઠ્યો હતો વચતક ર પીાંછ ઓનો. 

- મનોજ ખંડેવરયા   

 

૪) છોડી મને ક દી પડયુાં, બચપણ તળ વમ ાં. 

    તય ાં દોડતુાં આવ્યુાં સ્મરણનુાં ધણ તળ વમ ાં. 

    વ ત વરણમ ાં યોગન  આસન કરી કરી 

    સ ત  શવ સનમ ાં બધ ાં રજકણ તળ વમ ાં. 
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    વરસ દન  એ ભ ાંભર  જળ બ મ પ ડત  

    છોડી મને ક દી પડયુાં બચપણ તળ વમ ાં  

- િંવિત ફકુમાિાલા 

 

૫) પાંખીઓએ કલશોર કયો, ભ ઈ! ધરતીને સ રજ ચ મ્યો, 

ક થલી લઈને સ ાંજનો સમીર આજ વનેવન ઘ મ્યો. વનેવન ઘ મ્યો..... 

ત ળી દઈ કર ેઠેકડી તીડો, તમર ાં વસસોટી મ ર,ે 

જોવ  તમ શો આવગય  ચ લ્ય  બત્તી લઈ દ્વ ર ેદ્વ રે.  િરી દ્વ ર ેદ્વ રે....... 

- વનનુ મઝુમદાર 

 

૬) એક સુસ્ત શરદની રાતે 

આળસ મરડી રહી’તી નક્ષનતજ ેને વ્યોમ બગાસુાં ખાતુાં હતુાં; 

આાંખો ચોળી નનદ્રાભાર ેપાાંપણ પલકાવતી તારલીઓ, 

ભમતી’તી આછી વાદળીઓ કાંઈ ધ્યેય નવના અહીાંયા ત્યહીાંયાાં; 

ચાંદાએ દીવો ધીમો કરી મલમલની ચાદર ઓઢી લીધી. 

 

- વનનુ મઝુમદાર 

 

૭) લીલ લપ ઈ બેઠી જળને તવળયે; 

સ યજવકરણને એમ થયુાં કે લ વ જઈને મળીયે! 

 

હળવે ઊતર ેઆખુાં વ્યોમ;નેણને અણજાણી આ ભોમ 

લખ લખ હીર  ઝળકે ભીન  તૃણ તણી આાંગળીએ! 

- સુરશે દલાલ 

૮)  રસ્ત ઓ રઝળય ાં કર ેનગરમ ાં માંજાર સપો સમ ,  

ને એની ચમટી ય કોઈ ઘરમ ાંથી ન  દવ  નીકળે. 

પોત ન ાં મુઠ્ઠીક સ્વપ્ન લઈને આ ક િલ  જાય છે,  

એની અાંતવરય ળ લ ાંટ કરવ  રસ્ત  બધ ાં નીકળે.  

-  રમેશ પારખે 

 

૯) વરસોન  વરસો દોડે છે ડ મવચય  પર, 

વીતી ગયેલી પળ બોલે છે ડ મવચય  પર. 
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ર તે આાંખોન  િવળય મ ાં લ્યો આળોટી, 

શમણ  ભેગ  થઈ પોઢે છે ડ મવચય  પર. 

આ ઓવશક  ને ચ દર તય ાં નવર  બેઠ ાં, 

સાંબાંધોન  પડ ખોલે છે ડ મવચય  પર.   

 – યાવમની વ્યાસ 

૧૦) ઘણ ર ેબોલે ને એરણ સાાંભળે હો... જી: 

બાંધુડો બોલે ને ભેનડ સાાંભળે હો... જી. 

એ જી સાાંભળે વેદનાની વાત -  

વેણે ર ેવેણે સત-ફૂલડાાં ઝર ેહો... જી 

બહુ નદન ઘદી ર ેતલવાર, 

ઘદી કાાંઈ તોપુાં નેમનવાર; 

પાાંચ-સાત શૂરાના જયકાર 

કાજ ખૂબ ખેલાણા સાંહારુઃ 

હો એરણ બ્હેની! - ઘણ ર ેબોલે ને(૨) 

-  ઝવેરચુંિ મેઘાણી 
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૭ – ગઝિમાાં ‘કેમ છો?’ 
      એક ગુજરાતીની ઓળખ એટલે – ‘કેમ છો? ‘ - કદાચ સહુથી વધાર ેવપરાતુાં વાક્! 

મળતાાંની સાથે જ આવી પૂછપરછ ન થાય તો એ બે જણ ગુજરાતી કહેવાય?!  કનવઓએ 

પણ આની નોાંધ લીધી છે.  

        અહીાં પ્રયત્ન છે – કનવતા કે ગઝલમાાં ‘કેમ છો?’ અથવા ‘કેમ છે?’ વાક્ ક્ાાં ક્ાાં 

વપરાયુાં છે?  આમ તો આ શોધ સાવ સરળ બની જશે એમ લાગતુાં હતુાં. પણ ધાયાય મુજબ 

એ શોધ આ વાક્ જવેી સરળ ન રહી. માિ આટલી પાંનિઓ જ શોધી શકાઈ –  

૧) કોણ   જાણે   હતી  કેવી  વર્ો  જૂની 

  નજાંદગીમાાં  અસર  એક  તનહાઈની 

કોઈએ  જ્યાાં  અમસ્તુાં  પૂછ્યુાં  ‘કેમ  છો?’ 

એને  આખી  કહાણી સુણાવી દીધી 

- બેફામ 

૨) હો ભીડમાાં જ સારૂાં , બધામાાં ભળી જવાય, 

એકાાંતમાાં તો જાતને સામે મળી જવાય; 

સામે મળી જવાય તો બીજુાં  તો કાંઈ નહીાં, 

પણ કેમ છો કહીને ન પાછા વળી જવાય. 

– મયકયલ ચોકસી  

૩) મારાાં પહેલાાં કોણ આવીને ગયુાં, 

એશ-ટર ે  ને કપરકાબી કેમ છે? 

-ખલીલ ધનતેજવી 

૪) હેમન્તનો શેડકઢો તડકો સવારનો 

પીતાાં હતાાં પુષ્પ. 

પીતાાં હતાાં ઘાસતૃણો 

હીરાકણીશાાં નહમચકુ્ષએ મૃદુ 
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પુષ્પો ફોર ેસૌરભપ્રશ્ન મૂક : 

પૃથ્વીજાયાાં તોય પ્રસન્ન શાાં અમે ! 

કેમ છો તમે ? 

– ઉમાશુંકર જોશી 

૫) દપયણમાાં જોએલા ચહેરાને રોજ રોજ 

આમ  જ  પૂછવાનુાં  કામ  મારાં   છે? 

કેમ છો ? સારાં  છે ? 

– દચનય મોિી 

૬) કેટલા વરસે મળી ગ્યા ‘કેમ છો?’ 

સાવ બસ ભૂલી ગયા’તા ‘કેમ છો?’ 

અથય એના કેટલા એ કાઢશે? 

કોકને પૂછુ્યાં’તુાં અમથા, ‘કેમ છો?’ 

- કૈલાસ પુંદડત  

૭) મુખ પર ઢાંકાયેલી 

મૃત્યુની ચાદરને સહેજ આઘી કરીને 

તમે માિ ‘કેમ છો?’ એટલુાં જ પૂછ્યુાં હોત 

તો હુાં  જીવી ગયો હોત. 

- જયુંત પાઠક 

૮) આકાશે આમ ક્ાાંક ઝુકી લીધુાં 

ને ફૂલોને ‘કેમ છો?’ પૂછી લીધુાં 

પણ મૂુંગી આ વેિનાનયું શયું? 

– જગિીશ જોષી 

૯) મળે જો કોઈ રસ્તામાાં મુાંઝાયેલુાં ને રત ખુદમાાં 

કશુાં નનહ તોય એને ‘કેમ છો?’ પૂછાય ને, એમ જ 

ઘણુાં છે તોય, ‘અનહાંયા કેમ ?’ પૂછે કોઈ’ને સામે 

હસીને આપણાથી એટલુાં કહેવાય ને – ‘એમ જ !’ 



અનકુ્રમણિકા 87 

– ડૉ. નીરજ મહેતા 

૧૦) આ નકાબો ને ફગાવી સાદ દેજો, ‘કેમ છે?’, 

પે્રમને સાંતાડતા અમને કહેજો, ‘વ્હેમ છે’. 

- મનીષ િેસાઈ 
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૮ - ગઝિમાાં દ્રષટાાંત 
      એક દ્રિાાંત આપીએ એટલે વેદ , પુરાણ, ઉપનનર્દ, કે નફલસૂફીના થોથેથોથાાં 

ચપનટકમાાં સમજાવી  દેવાય. એટલે જ તો કથાકારોનો ધાંધો ચાલતો હોય છે! કોઈ પણ 

અઘરી વાત સમજાવવી હોય તો જીવનમાાંથી એનુાં ઉદાહરણ આપો તો તરત સમજાઈ જાય. 

કનવઓ પણ આ વાત બરાબર જાણતા હોય છે. એટલે જ ઘણી બધી ગઝલ અને કનવતામાાં 

દ્રિાાંત આપતા હોય છે. અહીાં આવાાં થોડાક શેર/ પદ ભેગાાં કયાાં છે.  

   બીજુાં  એક સરસ અવલોકન એ પણ છે કે, આવા શેર/  ગઝલ વાાંચીએ ત્યાર ેગુજરાતી 

કનવઓની સજયકતાને સો નહીાં – હજાર સલામ  ભરવી જ પડે.  

 

૧) નનરખને ગગનમાાં કોણ ઘૂમી રહ્યો? 

‘તેજ હુાં ’, ‘તે જ હુાં ’ શબ્દ બોલે; 

શ્યામનાાં ચરણમાાં ઇચ્છુાં  છુાં  મરણ રે, 

અહીાંયા કો નથી કૃષ્ણ તોલે! 

બત્તી નવણ, તેલ નવણ, સૂિ નવણ, જો વળી, 

અચળ ઝળકે સદા નવમળ દીવો; 

નેિ નવણ નનરખવો, રૂપ નવણ પરખવો, 

વણ નજહ્વાએ રસ સરસ પીવો! 

– નરનસાંહ મહેતા 

૨) ડાંખ નદલ પર કાળ કાંટકના સહન કીધાાં વગર 

પે્રમ કેરા પુષ્પને ચૂમી શકે ના કો અધર 

કાાંસકીને જો કે એના તનનાાં સો ચીરા થયા, 

તો જ પામી સ્થાન જઈને એ નપ્રયાની ઝુલ્ફ પર. 

- ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી 

૩) કેટકેટલુાં મથે ? દેહ પાછળ ને પાછળ, 

મન હાંમેશાાં આગળ થઈને ચાલ્યુાં આઘે. 
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પથ્થરનો અવતાર મળ્યો આ જન્મે નમસ્કીન, 

શુાં ય હશે જ ેખળખળ થઈને ચાલ્યુાં આઘે… 

– રાજશે વ્યાસ ‘નમસ્કીન’ 

૪) ઘણીએ ચીજ આલમમાાં નથી તજતી અનસલયતને, 

વસીને કોલસા વચ્ચે નથી પડતાાં રતન કાળા. 

– નકસ્મત કુરશેી 

૫) બધાની ચાદરોનાાં રાંગ નોખાાં, 

બધુાં રાંગરજેને આધીન, મનવા! 

હવે બસ, જાત બાજુ દોટ મૂકો! 

ગણી લો એક, દો ને તીન, મનવા! 

– હર્ાય દવે 

૬) નહીાં ઝી ાંક ઝીલી શકે કોઈ કાળે, 

મળ્યાાં કાચી માટી ‘ને કાચો ની ાંભાડો. 

કદી તૂટવાનો અનુભવ કયો છે? 

કહી શકશે, કોને કહે છે નતરાડો? 

– સાંજુ વાળા 

૭) જનોઈવઢ કૈ ઘાવ ઝીાંકતી ચુપ્પીની તલવાર, 

નહીાં હવે ઊાં ચકાય તમારા નહીાં બોલ્યાનો ભાર 

 

ફૂાંક નવના તો સ્વયાં વાાંસળી પણ છે વાાંસ એક પોલો, 

બોલો, કાંઈક તો બોલો… 

– અનનલ ચાવડા 

૮) સ્મરણની શ્વેત કાગળ-નાવ જ્યાાં તરવા મૂકી જળમાાં, 

ચીરાયુાં વસ્ત્રની માફક ઝરણ, એની ઉદાસી છે. 
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હુાં  જાણુાં છુાં  કથા પણ તોય પાછળ દોડવુાં પડશે, 

ફર ેછે એક માયાવી હરણ, એની ઉદાસી છે. 

– નમનલન્દ ગઢવી 

૯) એક હૉનસ્પટલ અહીાં સામે જ છે, 

ઝૂાંપડી તો પણ હજુ ખાાંસે જ છે. 

આભ પાસેથી હવે શુાં માાંગવુાં ? 

મા મને કાયમ દુઆ આપે જ છે. 

– રાકેશ હાાંસનલયા 

૧૦) અથડાતી-પછડાતી પ્હોાંચી પચાસમે ત્યાર ેચકુ્ષદેવ િુઠયાાં, 

પારલદેનાાં ચશ્મા તડાક્ દઈ તૂટયા. * 

ઘરડીખખ ફે્રમને વળગીને બેઠેલા કાચ હતા પેલ્લેથી ઝાાંખા 

આઘા-ઓરામાાં કર ેભેળસેળ, ઉપ્પરથી ચોખ્ખુાં દેખાનડયાના ફાાંકા 

દૃશ્યોએ-સત્યોએ ટોળે વળીને એનાાં નામનાાં છાનજયાાં કૂટયાાં 

પારલદેનાાં ચશ્મા તડાક્ દઈ તૂટયા. 

– પારલ ખખ્ખર 

* ( મોનતયો !) 
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૯ - ગઝિમાાં કોિ માનશે? 
      ગઝલમાાં સમજ પડે કે ન પડે અથવા એમાાં લેખક જ ેકહે , તે આપણે માનવા તૈયાર ન 

પણ હોઈએ. એ તો કનવકમય કહેવાય. એમાાં સામાન્ય માણસને ગમ ન પણ પડે! 

  પણ અહીાં વાત એની નથી કરવાની. ‘કોણ માનશે?’ એ રદીફ (*) વાપરીને આપણા 

શાયરોએ ઘણી ગઝલો લખી છે. અહીાં એમાાંથી થોડાક શેર સાંઘયાય છે. 

(*)    રિીફ અને કાદફયા દવશે સમજ અહી ું મળશે. 

૧) મોહતાજ ના કશાનો હતો . કોણ માનશે? 

મારો ય એક જમાનો હતો. કોણ માનશે? 

- ‘રૂતવા’ મઝલૂમી 

૨) દુુઃખમાાં જીવનની ભાળ હતી, કોણ માનશે? 

ધીરજ રતનની ખાણ હતી. કોણ માનશે? 

- ‘શૂન્દ્ય’ પાલનપયરી 

 

૩) જ ેવાત પર બધાએ નશખામણ દીધી ‘મરીઝ’, 

સાંમત હતો હુાં  એમાાં ભલા, કોણ માનશે… 

– ‘મરીઝ’ 

૪) તારા નગરની જાણ હતી કોણ માાંનશે? 

લજ્જાની વચ્ચે આણ હતી કોણ માાંનશે? 

મયહમ્મિઅલી ”વફા”. 

૫) કાંટકની સાથે પ્યાર હતો કોણ માનશે? 

એમાાંયે કાાંઈ સાર હતો કોણ માનશે? 

- રદતલાલ “અદનલ” 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%9D%E0%AA%B2
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૬) ફિ ડોઝ તો દવાનો હતો કોણ માનશે? 

ચમત્કાર બસ દુવાનો હતો કોણ માનશે? 

 -દજદ્દી લયવારવી 

૭) દુુઃખ એય સુખ સમાન હતુાં કોણ માનશે ? 

મૃગજળમાાં જળનુાં સ્થાન હતુાં કોણ માનશે ? 

– વજ્ર માતરી 

૮) રહેવા ન કોઈ સ્થાન હતુાં, કોણ માનશે? 

તો પણ અમારાં  સ્થાન હતુાં, કોણ માનશે? 

- જલન માતરી 

૯) એને ગઝિથી પ્્ાર હતો કોિ માનશે? 

સસરો્ સમજદાર હતો કોિ માનશે? 

- રવીન્દ્ર પારખે  

૧૦) મારાં   ય  માનપાન   હતુાં,  કોણ  માનશે ? 

એથી ય વધુ  ગુમાન  હતુાં, કોણ  માનશે ? 

- અશોક વાવડીયા,( રોચક ) 

૧૧) પાાંદડુાં  કેવી રીતે પીળુાં થયુાં કોને ખબર ? 

એટલે કે ઝાડ માાંથી શુાં ગયુાં કોને ખબર ? 

– રમેશ પારખે 
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૧૦ - ગઝિમાાં વ્્ાંગ 
     વ્યાંગ એટલે શુાં? એ શુાં સમજાવવુાં પડે? સૌને એ ગમતો હોય છે. એની મજા અનેરી હોય 

છે. એ આપોઆપ પ્રગટ થઈ જતો હોય છે. અહીાં પ્રયત્ન છે – ગઝલો અને કનવતાઓમાાં એ 

વપરાયો હોય તેવા શેર કે પદ નુાં સમ્મેલન! 

       આભાર વલીભાઈનો કે. એમની લેખિેણી ‘ વ્યગ કવન’ માાંથી ઘણો બધો માલ(!) મળી 

ગયો! 

૧) નતલક કરતાાં િેપન વહ્યાાં, જપમાળાનાાં નાકાાં ગયાાં 

તીરથ ફરી ફરી થાકયા ચરણ, તોય ન પોહોાંચ્યાાં હનરને શરણ 

કથા સુણી સુણી ફૂટ્યા કાન, અખા તોય ન આવ્યુાં બ્રહ્જ્ઞાન 

- અખો  

૨) પોલુાં છે તે બોલ્યુાં તેમાાં કરી તેં શી કારીગરી ? 

સાાંબેલુાં બજાવે તો હુાં  જાણુાં કે તુાં શાણો છે.” 

- િલપતરામ 

૩) સરસ્વતીનુાં સ્મરણ કરીને કરમાાં લીધી લેખણ જોને; 

અડધા હાથે લકવો નયનભાઈ, અડધા હાથે ઝણઝણ જોને! 

- નયન િેસાઈ 

૪) ગવયભેર વદતા આપણા ઘઇનડયાઓ, 

તેઉની સોાંઘવારીને નબરદાવતાાં 

અને અવ મોાંઘવારીને ભાાંડતાાં, 

તોલમોલ વગરનાાં કટુ અને કચવાાં વેણે! 

 –વલીભાઈ મયસા 
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૫) ઘાંટના નાદે કાન ફૂટે મારા, ધૂપથી શ્વાસ રૂાં ધાય 

ફૂલમાળા દૂર રાખ પૂજારી, અાંગ મારાં  અભડાય 

ન નૈવેદ્ય તારાં  આ, પૂજારી પાછો જા 

– કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી 

૬) પચરાંગી ઓચ્છવ ઊછળ્યો’તો અન્નકૂટની વેળા 

ચાાંદીની ચાખડીએ ચડીને ભિ થયા’તા ભેળા 

શાંખ ઘોરતા ઘાંટ ગુાંજતા ઝાલરાં  ઝણઝણતી 

શતશગ કાંચન આરતી હનરવર સન્મુખ નતયન્તી 

દનરદ્ર દુબયળ દીન અછૂતો અન્ન નવના અડવડતા 

દેવદ્વારની બહાર ભટકતા ટુકડા કાજ ટળવળતા 

તે નદન આાંસુ ભીનાાં ર ે

હનરનાાં લોચનનયાાં મેં દીઠાાં 

– કરસનિાસ માણેક 

૭) હુાં  ઈશ્વરને માફ નનહ કરાં  

પણ સજયલને ઈશ્વર કહુાં  છુાં  

માટે ઈશ્વરને તેના ગુનાઓની માફી આપુાં છુાં ! 

– રમેશ પારખે 

૮) માંનદર ભીતર છપ્પન છપ્પન ભોગ લગાવી, 

આ પત્થરનો ઇશ્વર શાના જલસા માર ે? 

ને માંનદરની બહાર ભભુક્ા કરતી, 

આ જઠરોની જ્વાળા, 

કોઇ ન ઠાર?ે કોઇ ન ઠાર ે? 

- કૃષ્ણ િવે 

૯) નજાંદગીની નસરીયલમાાં બ્રેક ના હોય. 

મોતના લાસ્ટ સીનમાાં નરટેક ના હોય. 

- ડો. િેવાુંશ પુંદડત (‘અધીર’ અમિાવાિી) 
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૧૦) પન્નીને પહટાય ટો કેટો ની, 

ને વાહન અઠડાય ટો કેટો ની 

પહેલા ટો કેટો છે, ટને પાપન પર ઊાં ચકી લૅઊ 

પછી માથે ચડી જાય ટો કેટો ની 

- રઈશ મનીઆર 

 

 

 


