
 

1                  www.pgondaliya.blogspot.in                       Gondaliya Puran 

Fi[rNFi[rNFi[rNFi[rN----8 :8 :8 :8 :                                                5.S$ait kr)a[   {p5.S$ait kr)a[   {p5.S$ait kr)a[   {p5.S$ait kr)a[   {p\\\\vZ(t :vZ(t :vZ(t :vZ(t :----gzl s>ggzl s>ggzl s>ggzl s>g\\\\hpi[Y) bnivi[}hpi[Y) bnivi[}hpi[Y) bnivi[}hpi[Y) bnivi[}    

s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.ai(s.(Sxk : ~) Frmp&r ps>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.ai(s.(Sxk : ~) Frmp&r ps>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.ai(s.(Sxk : ~) Frmp&r ps>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.ai(s.(Sxk : ~) Frmp&r p\\\\i.SiLii.SiLii.SiLii.SiLi----(j.pi[rb>dr(j.pi[rb>dr(j.pi[rb>dr(j.pi[rb>dr    

• અર� �ાર�ધ તો ઘે ુરહ� છે �ૂર માગેંતો 

ન માગેં દોડ� ુઆવે, ન િવ�ાસે કદ  રહ�! -                    બાલાશકંર કંથાર યા 

• (યા(ંયા ંનજર માર  ઠર�,યાદ  ભર  ,યા ંઆપની 

/0 ુમહ1યે /ખથી યાદ  ઝર� છે આપની-                      0રુિસ4હ5 ગોહ�લ ‘કલાપી’ 

• 6દયમા ંએવી રમે છે આશા, ફર થી એવી બહાર આવે 

તમાર  /ખે શરાબ છલક�, અમાર  /ખે 9મુાર આવે-   શયદા 

• :જ4દગીના ંરસને પીવામા ંજ;દ  કરો “મર ઝ” 

ઍકતો ઓછ  મ>દરા છે ને ગળ� ુ@મ છે.-    મર ઝ 

• લાખ 0CૃDટની 0રુાહ  િન,ય છલકાયા કર� 

:જ4દગી પીનારની તFળયા િવનાGુ ં@મ છે.    -HIૂય પાલનJરુ  

• છતી થઇ :જ4દગી ક�વી અગમ-િનગમ બની ગઇ 

ભર�લી Lઠૂ  !વી એ નર  Mમણા બની ગઇ-    અLતૃ ‘ઘાયલ.’ 

• ‘બેફામ’ તો યે ક�ટ ુથાક  જO ુપડP ુ

(નહ1 તો)5વનનો માગR હતો ઘરથી કબર 0ધુી -   બરકત િવરાણી ‘બેફામ’ 

• હવે તો એવી કબરમા ંSુ ંપોTું 
, 

ન JUૃવી FબછાGુ,ં ન આકાશ ઓTું-      મકરંદ દવે 

• જો 6દયની આગ વધી ‘ગની’તો 9દુ ઇ�ર� જ Vૃપા કર  

કોઇ �ાસ બધં કર  ગW ુક� પવન ન @ય અગન 0ધુી   – ગની દહ1વાલા. 

• તાર  પાસે પહXચવાની વાત કોરાણે રહ  

Sુ ંજ મારાથી હZુ ક�ટલેય �ૂર [?ં-      >ક\મત Vુર�શી 

• રમતા રમતા લઢ  પડ� ભૈ, માણસ છે 

હસતા હસતા રડ  પડ� ભૈ, માણસ છે      -ડો જયતં પાઠક 

• ભલે ભપકા ભર�લો [,ંછતા ં/ગાર વે_ુ ં[ ં

મને નીચો નમાવે એ બધો આભાર વે_ ુ[-ં     મનહર મોદ  

• પવRતને નામે પUથર, દ>રયાને નામે પાણી 

‘ઇશાRદ’આપણે તો ઇ�રના ંનામે વાણી-     ડો ચીG ુમોદ  ‘ઇશાR�્’ 
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• ક�વા Hકુનમા ંપવRતે આપી હશે િવદાW ્

િનજ ઘરથી નીકળ  નદ  પાછ  નથી વળ -    જલન માતર  

• માર  હaતી માર  પાછળ એ ર તે િવસરાઇ ગઇ 

/ગળ  જળમાથંી નીકળ ને જગા Jરુાઇ ગઇ-    ઓજસ પાલનJરુ  

• આમ તો [ ંએક પરપોટો સમય ના ંહાથમા ં

તોય ઊભો િવ�ને લેવા Sુ ંમાર  બાથમા-ં    રમેશ પાર�ખ 

• ગયો હાથથી છટક , હવે Hુ ંબાધંશે �ુિનયા? 

બધાયેં બધંનો ,યાગી ‘અમર’ હમણા ંજ 0તૂો છે-   અમર પાલનJરુ  

• વતનની cળૂથી માdુ ંભર  લe ‘આ>દ’્ 

અર� એ cળૂ પછ  ઉgભર મળે ન મળે-’    આ>દલ’ મન0રુ  

• (યા ં0કુાવા નાખી એણે ઓઢણી 

લીમડાની ડાળ મીઠ  થઇ ગઇ-      ડો. અદમ ટંકારવી 

• વમળમા ંધ0 ુ[ ને ક�વો હ0ુ ં[?ં 

મને માર  મા0મૂ જવાની ગમે છે.-     શેખાદમ આhવુાલા 

• ન ધરા 0ધુી ; ન ગગન 0ધુી ;ન તો ઉiિત  ક� પતન 0ધુી; 

આપણે તો જOુ ં હ� ુ ં,બસ એક મેક ના મન 0ધુી                             ગની દહ1વાલા 

• ધાIય, પાણી, લjમીના ઢગલા કર  વહkચી લીધા,ધમR અને ઈમાનના >હaસા કર  વહkચી લીધા, 

આખર� કંઈ ના મmWુ ંતો બાળકોએ હઠ કર ,મા ભોમની લાશના કટકા કર  વહkચી લીધા. 

(ભારત પા>કaતાનના ભાગલા  પડnા ,યાર� એક શાયર� લખેલી ગઝલ) 

• વધાર� હોય પૈસો યાર,તો માણસોને ઊભા કર, 

�ુ ંઈ�રના ંનવા ંમ>ંદર,નવા ંઆવાસ રહ�વા દ�.            …………………..>હતેન આનદંપરા 

• �ેમ આખી :જ4દગીનો મમR છે,એ િવનાની સવR વાતો તકR છે.………………..>હતેન આનદંપરા 

“બેફામ, મારા L,ૃW ુઉપર સૌ રડ� ભલે, 

મારા જનમ ઉપર તો ફpત Sુ ંજ રોe [.ં                            ……………….બરકર વીરાણી – બેફામ 

* * * * * * 
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Sુ ંહાથને મારા ફ�લાOુ,ં તો તાર  9દુાઇ �ુર નથી, 

Sુ ંમાqં ુને � ુ ંઆપી દ�, એ વાત મને મZુંર નથી. 

શા હાલ થયા છે �ેમીના, કહ�વાની કશી ય જrર નથી, 

આ હાલ તમારા કહ  દ�શે, કા ંસsથીમા ંિસ4�ુર નથી? 

આ /ખ ઉધાડ  હોય છતા,ં પામે જ નહ1 દશRન તારા, 

એ હોય ન હોય બરાબર છે, બેGરુ છે એમા ંGરુ નથી. 

! >દલમા ંદયાને aથાન નથી, ,યા ંવાત ન કર >દલ ખોલીને, 

એ પાણી િવનાના સાગરની, ‘નાઝીર’ ને કશી ય જrર નથી. 

                                                                                                                                    મનોજ ખડં�>રયા 

* * * * * * 

એવો “Sુ”ં નથી ક� !વો “�ુ’ં (ઈ�ર) છે, 

Sુ ં.. � ુ ં.. � ુ ં.. ની રમતમા ં� ુ ંજ 5તનાર છે. 

9દુ  કો કર hલુદં ઇતના ક� તેર  હર તકદ ર સે પહલે, 

9દુા 9દુ બદં� સે Jછેૂ ક� બોલ તેર  ર@ tા હu…. 

5વનGુ ંJછુતા હો તો 5વન છે ઝેર ‘ઘાયલ’ Gુ ં

છતા ં>હ4મત Zુઓ ક� નામ ‘અLતૃલાલ’ રાખે છે ……………………..અLતૃ ઘાયલ 

ઇ�રની Lvૂીમાથંી ! છટક  ગઇ કદ , 

તે તો માણસ નામની જણસ હતી.…………………..                         ભગવતીVુમાર શમાR 

થાક  ગયો તો Sુ ંક� ચાલી શકત ન Sુ,ં 

સાwુ થWુ ંક� લોક તો eચક  ગયા મને.                      ………………..    કuલાસ પ>ંડત 

પ>રચય છે મ>ંદરમા ંદ�વોને મારો,અને મxaજદોમા ં9દુા ઓળખે છે; 

નથી માwંુ yયxpત,વ છાGુ ંકોઇનાથી,તમારા �તાપે બધા ઓળખે છે.………   HIૂય પાલનJરુ  
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રડnા બેફામ સૌ મારા મરણ પર એ જ કારણથી, 

હતો મારો જ એ અવસર, ને  માર  હાજર  Iહોતી.………………………. બેફામ 

થઇ ગયો એક જ ચમ,કાર� � ુ ં ઇ�ર, 

મને માનવ થતા ંબSુ ંવાર લાગી.                   ……. :જગર ટંકારવી 

�ાસ 9ટૂ  @ય અને ઈzછાઓ બાક  રહ  @ય એ મોત છે 

અને ઈzછાઓ 9ટૂ  @ય અને �ાસ બાક  રહ� એ મો{ છે ! 

* * * * * ** * * **  ** * * * * ** **************** **************************** 

ગૉષીઅ દરૉ ઝ્ ગૉ  દરૉ ઼ૐફૉ ઙરૂ ઙલીઅ 

ક�વા ંતમે છો ક� તમે સૌને ગમી ગયા,ં  

જગને }કાવનાર પણ તમને નમી ગયા.ં 

આછ  શરમથી આપના ંનયનો નમી ગયા,ં  

માર  નજરમા ંઈI~ધG ુછમછમી ગયા.ં 

આકાશ rપે આપનો પાલવ મળ  ગયો.  

/0 ુઅમારા તારલા થઈ ટમટમી ગયા.ં 

આભાર �જુ Zુદાઈનો ક� એને આશર�,  

5વનના સૌ અભાવના �ુ:ખો શમી ગયા.ં 

સૌ આપના સમા જ છે શમણા ંય આપના,  

તે પણ અમાર  :જIદગી સાથે રમી ગયા.ં 

એ માર  નgતા ક� તમારો અહમ હતો,  

Sુ ં_પૂ રSુ ંએ જોઈ તમે સમસમી ગયા.ં 

‘બેતાબ’ �ધકારનો પયાRય [,ં મગર  

0રૂજ તમે હતા ંછતાયં આથમી ગયા.ં 

          - >રષભ મહ�તા ‘બેતાબ’ 
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ક�ટલા મગrર છે બે-ચાર લીલા �ાસ પર,  

tા ંખબર છે પાનખરGુ ંરાજ છે મcમુાસ પર. 

ક�ટુ ંકથળ  ગયેુ ંછે કથાનક એમGુ,ં  

>ટ�પણી કરતા ર�ા ! િવ�ના ઈિતહાસ પર. 

એક ક�વળ રણ ન એને સાચવી શકતે કદ ,  

ક�ટલા ંLગૃજળ ટtા ંછે એક માર  �યાસ પર. 

એમને તો માર  હaતીની ખબર પણ ના પડ ,  

Sુ ંસતત �સતો ર�ો [ ં!મના અહ�સાસ પર. 

આપ Hુ ં@ણો �તી{ા કઈ બલાGુ ંનામ છે ?  

કોઈ >દ’ તડ�યા છો મારા આગમનની આશ પર ? 

કોઈ >દ’ ‘ બેતાબ’ એ સળગી જશે Lજુ આહથી,  

9બૂ આવે છે દયા Lજુને કબરના ઘાસ પર. 

- >રષભ મહ�તા ‘બેતાબ’ 

નન� ઑષૃઅ ઈબઞૉ ગૉ  ઞૉ ગુષદીરીઅ યશૉ 

દદR  એOુ ંઆપ! ક� ! કિવતામા ંભળે,  

Sુ ં[પાઈ @e એમા,ં �ુ ંજગતભરને મળે. 

ભ1ત સામે yયથR કા ંમાdુ ંપછાડો છો તમે ?  

tા ંકદ  ભ1તોના પUથરમાથંી પાણી નીકળે. 

�ુ ંકર� મારા વગરની :જ4દગીની ક;પના,  

ને મને તારા વગરની ક;પના પણ ના મળે. 

એટલે /0 ુગણી એને છૂ  શકતો નથી,  

એ તમારા ંaવ�ન ! /ખોમા ંઆવી ઝળહળે. 
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માનOુ ંક� એ નથી અજવા�ં >કI� ુઆગ છે,  

કો શમા ‘બેતાબ’ (યાર� બેઉ છેડ�થી બળે. 

- >રષભ મહ�તા ‘બેતાબ’ 

�લીળ ટશઽશ ઝૉ : ઢઙીળૂ ટઅઘફી રીળૂ ઽદૂ 

�યાર ઝળહળ છે : ઠગાર  ઝખંના માર  હતી,  

આગ આખર નીકળ  ! (યોત મs ધાર  હતી. 

એક �ગત વાત 5વનભર ન તમને કહ  શtો,  

! મને નડતી રહ  તે હાજર  માર  હતી. 

Hુ ંકર� આ એકલી /ખો Fબચાર  � ુ ંકહ�,  

મા� /0ઓુ જ નો’તા યાદ પણ તાર  હતી. 

માwંુ મન @ણે હ� ુ ંપનઘટ �ણયના દદRનો,  

યાદ તાર  @ણે ભ1@યેલ પિનહાર  હતી. 

એ િમલનની ચદં ઘડ ઓ ! 0ખુી લાગી હતી,  

આજ @�Wુ ંતે જ અમને દદR  દ�નાર  હતી. 

લોક સાચા �ેમ rપે !ને Fબરદાવે છે, તે,  

ના તને છોડ  શtાની માર  લાચાર  હતી. 

ઓ  મરણ ! � ુ ંઆવ, પણ માwંુ થઈને આવ ના,  

:જ4દગી પણ ના રહ  ! એક >દ’ માર  હતી. 

�ાણ લેવા yયથR કા ં‘બેતાબ’ �ુ ંઆવો થયો,  

�ાણ ધરવા �ેમમા ંમાર  જ તૈયાર  હતી. 

- >રષભ મહ�તા ‘બેતાબ’ 

 

 



 

7                  www.pgondaliya.blogspot.in                       Gondaliya Puran 

ગૉડવી રઙ$ળ ઝૉ મૉ-જીળ વૂવી (ી઼ બળ 

ક�ટલા મગrર છે બે-ચાર લીલા �ાસ પર,  

tા ંખબર છે પાનખરGુ ંરાજ છે મcમુાસ પર. 

ક�ટુ ંકથળ  ગયેુ ંછે કથાનક એમGુ,ં  

>ટ�પણી કરતા ર�ા ! િવ�ના ઈિતહાસ પર. 

એક ક�વળ રણ ન એને સાચવી શકતે કદ ,  

ક�ટલા ંLગૃજળ ટtા ંછે એક માર  �યાસ પર. 

એમને તો માર  હaતીની ખબર પણ ના પડ ,  

Sુ ંસતત �સતો ર�ો [ ં!મના અહ�સાસ પર. 

આપ Hુ ં@ણો �તી{ા કઈ બલાGુ ંનામ છે ?  

કોઈ >દ’ તડ�યા છો મારા આગમનની આશ પર ? 

કોઈ >દ’ ‘ બેતાબ’ એ સળગી જશે Lજુ આહથી,  

9બૂ આવે છે દયા Lજુને કબરના ઘાસ પર. 

- >રષભ મહ�તા ‘બેતાબ’ 

દૃઅ ઙટવફૂ )થ $બૉ રશદૂ ળઽૉ 

�ુ ંગઝલની {ણ rપે મળતી રહ�,  

દદRના કારણ rપે મળતી રહ�. 

�ાસમા ં9\ૂh ૂભર ને નીક�ં,  

ને મને � ુ ંરણ rપે મળતી રહ�. 

સૌ સબંધંોએ તરછોડnો મને,  

લાગણી સગપણ rપે મળતી રહ�. 

Sુ ંઅનાયસે ઉગેલો 0યૂR [,ં  

�ુ ંમને �ાગંણ rપે મળતી રહ�. 



 

8                  www.pgondaliya.blogspot.in                       Gondaliya Puran 

ભીડ પણ ‘બેતાબ’ આ તનહાઈમા,ં  

એક �યારા જણ rપે મળતી રહ�. 

- >રષભ મહ�તા ‘બેતાબ’ 

યૂણરીઅ જઽૉળ્ દરીળ્ સ્પદ્ 

ભીડમા ંચહ�રો તમારો શોધતો,  

પUથરોમા ં@ણે પારો શોધતો. 

! જગાએ � ુ ંમને Lકૂ  ગયો,  

તે જગામા ંaપશR તારો શોધતો. 

�ુ ંZુએ તો Sુ ંય qલુ�હોર  ઊ�ુ,ં  

મા� Sુ ંતારો ઈશારો શોધતો. 

Sુ ં�બૂી જવા ચSુ ં�જુમા ંઅને,  

�ુ ંસદા મારો >કનારો શોધતો. 

�ુ ંબધા શ�દોની પેલે પાર, ને,  

Sુ ંગઝલમા ંઅથR તારો શોધતો. 

મs મને ‘બેતાબ’ ખોયો એ ર તે,  

ક� મને Sુ ંએકધારો શોધતો. 

- >રષભ મહ�તા ‘બેતાબ’ 

ળથફી .નલરીઅ ટીઅગષીફૃઅ રફ ધલૃઅ ઽદૃઅ 

રણના 6દયમા ંઝાકંવાGુ ંમન થWુ ંહ� ુ,ં  

Lગૃજળ તમામ ચાખવાGુ ંમન થWુ ંહ� ુ.ં 

લjમણને શી ખબર ક� ર�ખા દોરવાથી Hુ ં?  

Lગૃને (યા ંહuયે ચાપંવાGુ ંમન થWુ ંહ� ુ.ં 
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આ તારા aમરણ-JDુપના સૌગદં છે મને,  

આ �હkકને મહkકાવવાGુ ંમન થWુ ંહ� ુ.ં 

આકાશને ય કાશ એની થઈ જતે ખબર,  

0રૂજને રાત રાખવાGુ ંમન થWુ ંહ� ુ.ં 

એ ઠ ક ક� ‘બેતાબ’ રાશ આyયો �ધકાર,  

ન>હ4તર 0રૂજને બાળવાGુ ંમન થWુ ંહ� ુ.ં 

- >રષભ મહ�તા ‘બેતાબ’ 

01 ઑષ્ બૄઝઞૉ ઞૉફ્ ઞષીમ ઈબૂ સગૃઅ  

�� એવો Jછૂ! !નો જવાબ આપી શVંુ,  

નાની સરખી નXધથી માડં  >કતાબ આપી શVંુ. 

કંટકો વzચે સ@વી છે મs માર  @તને,  

એટલા માટ� ક� Sુ ંતમને qલુાબ આપી શVંુ. 

tા ંખબર છે બધં ક� ઊઘડતી િસ;લક ક�ટલી ?  

Jરૂ�Jરૂો શી ર તે મારો >હસાબ આપી શVંુ ? 

ક�ટલા વેરાન zહ�રા છે �લોના બાગમા ં–  

ક�વી ર તે કોઈના કરમા ંSુ ંછાબ આપી શVંુ ? 

એક એવો zહ�રો ! ‘બેતાબ’ ગમતો ના મને,  

કાશ ! �ુિનયાની Vુrપતાને નકાબ આપી શVંુ ! 

- >રષભ મહ�તા ‘બેતાબ’ 
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ગ્થ ઝૉ ઞૉ ઈઅઘફૉ ફ3નળ દ્ નૉ, ઼ૃષી ફ નૉ 

કોણ છે ! /ખને ન1દર તો દ�, 0વુા ન દ�,  

રોજ 0રુજ લઈને આવે ને છતા ંઉષા ન દ�. 

કમ-સે-કમ લાલાશ તો દઈ દ� � ુ ંઢળતા 0યૂRની,  

Sુ ંનથી કહ�તો ક� માર� /ગણે સ�ંયા ન દ�. 

ચાલતા રહ�વાની >હ4મત આપતા તો હોય છે,  

લોક >કI� ુમFંઝલે પહXચી જવા રaતા ન દ�. 

એક તરફ /ખ ક� !ને જગત નાGુ ંપડ�,  

એક તરફ /ખનો અહ�સાસ ! જોવા ન દ�. 

એટુ ં�તર રહ� તદબીર ને તકદ રમા,ં  

એક �યાલો છલછલાવે ને બીZુ ંપીવા ન દ�. 

દદR ને િનaબત ફpત અ�થુી tા ં‘બેતાબ’ છે ?  

કંઈક એવા પણ મmયા છે દદR  ! રોવા ન દ�. 

- >રષભ મહ�તા ‘બેતાબ’ 

* * * * * *************************************** 

વતનની cળૂના એ�ેક કણને સાચવજો, 

ને આરપાર આ િવaતરતા રણને સાચવજો. 

હવાને, બાગને,વહ�તા ઝરણને સાચવજો, 

ને હ�મખેમ આ વાતાવરણને સાચવજો. 

Wગુોના ભાર�લા અx�નની રાખ ખખેંર  

સમયના ચોકમા ંએક�ક {ણને સાચવજો. 

બc ુજ 9 ૂપંી ર�ુ ંછે {ણે {ણે �ડ�, 

તમારો પગ ન પડ� ,યા ંકળણને સાચવજો. 
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બધા એક Wગુલમાથંી જIમ તો પા�યા, 

Vુ�ંુબમા ંહવે �િતમ મરણને સાચવજો. 

tહ1 ન હાથથી છટક ને આપને વાગે, 

હવામા ંeચે ઉગામેલા ઘણને સાચવજો. 

આ �ુિનયા @ય જહiમમા ંતો જવા દ�જો, 

કોઈના નામના �ાતઃaમરણને સાચવજો. 

બી@ બધાને ઉપરવાળો સાચવી લેશે, 

બની શક� તો તમે એક જણને સાચવજો. 

‘કશો જ અથR નથી’ કહ�Oુ ંયે િનરથRક છે, 

આ � ૂડં  ભાષાના પોપટરટણને સાચવજો. 

િતિમરને તેજના િમ�ણ ઉપર બધો આધાર, 

િસતારા ચાદં ને 0રૂજ>કરણને સાચવજો. 

વતનની cળૂ િવખેરાઈ @ય તે પહ�લા,ં 

વતનની cળૂના સૌ સaંમરણને સાચવજો. 

દબાઈ @ય ના ક ડ ના કાફલા ‘આ>દલ’, 

                                              િવજયની Vચૂમા ંધસમસ ચરણને સાચવજો.                      -આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ  
 

વzચે આવશેવzચે આવશેવzચે આવશેવzચે આવશે.... 

લાગણીને આમ ના િવaતાર વzચે આવશે, 

આપણા હોવાપણાનો ભાર વzચે આવશે. 

કાન મ1ચી મૌનના ંખડં�રમા ંબેઠા પછ , 

0jૂમતમથી 0jૂમતમ ઉદગાર વzચે આવશે. 

આ સડકની સામસામે આપ�ુ ંહોOુ ંઅને, 

સાયકલ, ર {ા, ખટારા, કાર- વzચે આવશે. 
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/ગ� ુસબંધંGુ ંકોwંુ રહ  @શે અગર, 

એક >દ વરસાદ Lશૂળધાર વzચે આવશે. 

વzચેની >દવાલ ક�વી પારદશRક છે હ5 ! 

પણ સમય િવ,યે સમયનો {ાર વzચે આવશે. 

માગRના ં�તે હશે એક બાર�ુ,ં પણ તે �થમ 

ઝખંનાનો �ખૂરો િવaતાર વzચે આવશે. 

�ુ ંબcુ ંછોડ ને ચાલી તો નીકળ પહ�લા, પછ  

ડગલે ને પગલે ભયાR ભડંાર વzચે આવશે. 

કોના કોના /ગળાની છાપ છે ગરદન ઉપર, 

દોaતોના નામ વારંવાર વzચે આવશે. 

આ ગઝલના આયનાઘરમા ંકદમ Lકૂો અને 

q�ુર  સોળે સ5 શણગાર વzચે આવશે. 

આ ગઝલ ’આ>દલ’ �દય સXસરવી ઉતર  @ય, પણ 

                             પ>ંડતોને પાઘડ નો ભાર વzચે આવશે. -                આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ  

***************************************************  

ઓળંગી @, 

લખચોયાRસી ઈzછાઓના ઢગલાને ઓળંગી @, 

ઘટનાના ંપહ�લા L,ૃWનુી ઘટનાને ઓળંગી @. 

એક જ પગલામા ંસાતે દ>રયાને ઓળંગી @, 

વzચે જો શકંા આવે તો શકંાને ઓળંગી @. 

પાપંણ ઢાળ  દ�વાની આ ઈzછાને ઓળંગી @, 

હ� �ઘણશી! @ગ, ઊભો થા, સપનાનેં ઓળંગી @. 

સોનેર  હરણાની !મ જ માયા છે સીમાઓ પણ, 

સકં;પોના ંવેગે લjમણર�ખાને ઓળંગી @. 
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‘! કાઈં દ�ખાય ર�ુ ંતે માયા છે, ક�વળ માયા !’ 

આOુ ંકહ�O ુ ંપણ માયા છે, માયાને ઓળંગી @. 

આ�9ુ ંયે ��ાડં તો એની ઈzછાGુ ંએક ટપVંુ છે, 

થાય તને પણ જો ઈzછા તો ટપકાને ઓળંગી @. 

આ કાઠં� તો અવઢવના ંમો@ંઓ ઉછાળા માર� પણ, 

સાભંળવી જો હોય બસંર , જમનાને ઓળંગી @. 

બ�ી લાલ થતા ંધસમસતા ંવાહન થ�ંયા જો! 

                            ચાલ, હવે આ ખાબળ9બૂળ રaતાને ઓળંગી @.   -આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ  

*************************************************** **** 

હા, એજ ગામ એજ હા, પાદર તને મળે, 

cળેૂ ભર�લ શેર Gુ ંએક ઘર તને મળે. 

એકલતા વzચે મૌનGુ ં! દર તને મળે, 

એમા ંજ કોઈ શ�દનો અવસર તને મળે. 

>દવસો ગયા ક� પીઠની પાછળના ંઘા ગણો, 

છાતી જરા ઉઘાડ ક� ખજંર તને મળે. 

!ની સભાને ,યાગીને � ુ ંનીકળ  ગયો, 

કાબાના ંબારણામા ંએ કાફર તને મળે. 

કંટક છવાયેલી રહ  5વન સફર ભલે, 

L,ૃW ુપછ  તો �લની ચાદર તને મળે, 

પ,થર Ltૂો છે એટલે ‘આ>દલ’ કબર ઉપર, 

                                          �ુિનયા તરફથી આખર  ઠોકર તને મળે.                         -આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ આ>દલ મI0રૂ  
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રીષદળ ઑ ઞ રઅનૂળ 

5વતા માબાપ ને aનેહ થી સાભંળશો , 

qમુાyયા પછ  ગીતા5 સાભંળવા નો Hુ ંઅથR ? 

સાથે બેસી જમવા ની ઈzછા એમની �ેમ થી Jરુ  કરો , 

પછ  ગામ આખા ને લાડવા જમાડવા નો Hુ ંઅથR .? 

વહાલ ની વષાR કરનારા ને વહાલ થી ભીજવી દ�જો , 

ચીર િવદાય પછ  /0 ુસારવા નો Hુ ંઅથR ? 

ઘર મા ંબેઠ�લા માબાપ rપી ભગવાન ને ઓળખી લેજો , 

પછ  અડસઠ તીથR ફરવા નો Hુ ંઅથR ? 

સમય કાઢ  O�ૃ વડલા પડખે બેસી લેજો , 

પછ  બેસણા મા ંફોટા સામે બેસવા – બેસાડવા નો Hુ ંઅથR ? 

લાડકોડ Jરૂનારા માબાપ ને સદાય હuયે રાખજો , 

પછ  દ વાન ખડં મા ંતaવીર રાખવા નો Hુ ંઅથR ? 

હયાતી મા ંજ હuW ુ ંએમGુ ંઠાર  સેવા Gુ ં0ખુ આપજો , 

પછ  ગગંાજળ મા ંઅaથી પધરાવવા નો Hુ ંઅથR ? 

‘માવતર એ જ મ>ંદર’ એ સનાતન સમ5 રાખજો , 

પછ ’ રામ નામ સ,ય છે’ બોલવા નો Hુ ંઅથR ? 

****************************************** 

 * 
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સ4ન્ ગમૂળ-ષણફૂ રીભગ – રફ્ઞ ઘઅણૉ 6ળલી 

ઘરમા ંઊભા જડની માફક 

દપRણની એક તડની માફક 

ડાળ બટકતી જોયા કર એ 

સમય ઊભો છે થડની માફક 

Sુ ંજ મને અથડાતો રહ�તો 

ઘરમા ં[ ંસાકંડની માફક 

આડ�ધડ ઊગી નીકmયા છે 

aમરણો તારા ંખડની માફક 

માર  ધરતી પર ફ�લાયા 

                                      શ�દો કબીર-વડની માફક                 - મનોજ ખડં�>રયા 

* *********************** * * * * * 

પવRતને નામે પUથર દ>રયાને નામે પાણી, 

’ઈશાRદ’ આપણે તો ઈ�રને નામે વાણી. 

/0 ુઉપર આ કોના નખની થઈ િનશાની ? 

ઈzછાને હાથ-પગ છે એ વાત આ! @ણી. 

આ �ાસની રમતમા ંહાર  ગયો [ ંતો પણ, 

મારા ઘર� પધારો ઓ ગ5ંપાની રાણી. 

tાર�ક કાચ સામે tાર�ક સાચ સામે, 

થાક  જવાGુ ંકાયમ તલવાર તાણી-તાણી. 

થાક  જવાGુ ંકાયમ તલવાર તાણી-તાણી, 

                                     ’ઈશાRદ’ આપણે તો ઈ�રને નામે વાણી.           - FચG ુમોદ  ‘ઈશાRદ’ 

*  *  ** * * * * * *  * ** ****** 
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છે ઘણા ંએવા ક� !ઓ Wગુને પલટાવી ગયા 

પણ બSુ ઓછા છે !ઓ �ેમમા ંફાવી ગયા. 

�ુદRશા !Oુ ંહ� ુ ં>ક4� ુસમજ નો’તી મને, 

દોaતો આyયા અને આવીને સમ@વી ગયા. 

Sુ ંવીતેલા >દવસો પર એક નજર કરતો હતો, 

યાદ કંઈ આyWુ ંનહ1 – પણ /0ઓુ આવી ગયા.ં 

મs લખેલો દઈ ગયા – પોતે લખેલો લઈ ગયા, 

છે હ5 સબંધં ક� એ પ� બદલાવી ગયા. 

‘સૈફ’ આ તા5 કબર પર નામ તો માwંુ જ છે, 

                                      પણ ઉતાવળમા ંઆ લોકો કોને દફનાવી ગયા!  -             સૈફ પાલનJરૂ સૈફ પાલનJરૂ સૈફ પાલનJરૂ સૈફ પાલનJરૂ  

* * ** *  ** * 

માગR મળશે -- ગની દહ1વાલા 

માગR મળશે હ� 6દય તો L ૂઝંવણGુ ંHુ ંથશે 

ધાર ક� મ:ંજલ મળ  ગઈ તો ચરણGુ ંHુ ંથશે 

હાય ર� ઝાકળની મજhરૂ  રડPુ ંઉ ાનમા ં

ના િવચાWુ¡ ર�ય આ વાતાવરણGુ ંHુ ંથશે 

કંઈ દલીલો ના કરો અપરાધીઓ ઈ�ર કને 

આપણે થાHુ ંસફળ તો દ�વગણGુ ંHુ ંથશે 

Zૂvી તો Zૂvી જ આશે 5વવા દ�જો મને 

Zૂજવા Lગૃજળ જતા ંર�’ શે તો રણGુ ંHુ ંથશે 

(યા ંસમજ આવી તો Sુ ં�થમ બો;યો ગની 

આજથી િનદ¢ષ તારા બાળપણGુ ંHુ ંથશે 

 


