ગઝલ
-બીનીતા પુરોહીત ‘બી ી’
.1.
શોધ તુ,ં ખાનાખરાબી યાં નથી?
યાં હતી, નખશીખ નવાબી યાં નથી?
તાપમાં ચીમળાય શા માટે કળી,
સુયમુખી આફતાબી યાં નથી?
નામ પુછો તો સુગંધ સામે ધરે ,
ફુ લ પણ હાજર–જવાબી યાં નથી?
ઉઠ હવે, ની ફળતાને રોયા ના કર,
તારે માટે કામયાબી યાં નથી?
મા ખુ બુની કસર બાકી રહે ,
આમ રં ગત ગુલાબી યાં નથી?
ચં કહું , એમાં તને વાંધો છે શુ?ં
તારો ચહે રો માહતાબી યાં નથી?
મયકદામાં કેમ ‘બી ી'

હું ?

તારી આંખો પણ શરાબી યાં નથી?

.2.
આમ તો છેક લગ નકારી; પણ,
છેવટે વાતને વીકારી પણ.
રાત વ નોમાં ગુજરી પણ;
એ જ પીડાને ઈ તે રી પણ.
કેવી ખુ ાર લાગણી મારી!
થોડી સં ગવશ બેચારી પણ.
એની સામે તું નીખાલસ રહે જ ે,
રાખજ ે થોડી હોશીયારી પણ.
આજ ફુ લોને હું મળી તેથી,
ઘેર આવી નજર ઉતારી પણ.
ઈ રે યારે જ ે રીતે આપી,
દગી એ રીતે ગુ રી પણ.
તોય ‘બી ી’ ગઝલ નથી ગાંઠતી,
કેટલી વાર મ મઠારી પણ.

.3.
દીવસ આથમે છે,
અગન યાં શમે છે!
ખ ં છે આ ઝાકળ,
બપોરે ઝમે છે!

નજર કેમ તારી,
ગમે યાં ભમે છે?
તે ચુંટી ખણી 'તી,
હજુ ચમચમે છે!
તને ગમતું હોતે,
મને પણ ગમે છે.
વધી આગ દીલની,
બદન તમતમે છે.
હવે મ તા લાવો,
કલમ પણ થમે છે.
શબદ સાથ ‘બી ી' ,
રમત શું રમે છે!
.4.
પાંપણો ચકાયને પડદા ખુલ,ે
ચોતરફથી દીલના દરવા

ખુલ.ે

હોઠ પર તાળાં સમજદારીનાં છે,
મારી આંખે મૌનના પડઘા ખુલ.ે
હોય

પા ો ઈરાદો તો પછી,

આંખ સામે ચોતરફ ર તા ખુલ.ે
દીલથી ખખડાવે કોઈ સાંકળ કદી,
તો પછી હે રો ઉઠે, ઝાંપા ખુલ.ે

શ ુની ઈમાનદારી

ઈને,

મી આવે યાદ, જુ ના ઘા ખુલ.ે
દગીનાં અ ુભીનાં મીત પર,
હષની મુ ીમાંથી ઈષા ખુલ.ે
આમ દી'ભર, ‘બી ી' ના આવે કશુ,ં
સાંજ પડતાં યાદના તડકા ખુલ.ે
.5.
ેમની લગન માટે, વીરહની અગન માટે,
લાગણી જ રી છે, સાવ કોરા મન માટે.
છે તરસ ચકોરીને, ચાંદના મીલન માટે,
ચાંદ પોતે તરસે છે, સુયનાં કીરણ માટે.
ની ય કરગરે છે દીલ એમના મીલન માટે,
હોઠ સાથ યાં આપે છે, કદી કથન માટે!
હોઠ ચુપ રહે તો પણ મનના ભેદ ઉઘડે છે,
શ દોની કમી યાં છે, બોલકા નયન માટે!
ફુ લની આ કોમળતા નહ તો કોણ

વાનુ?ં

કાંટા પણ જ રી છે, કોઈ પણ ચમન માટે.
આભ એકલું રોયુ,ં યારે પણ એ રોયું છે,
ધરતી અ ુ સારે છે યાં કદી ગગન માટે!

ઝેર ખુદ બને અહ યાં ઝેરની દવા, ‘બી ી',
દદની અગન– વાળા, દદના શમન માટે .
.6.
ફુ લ પણ છુ ં ને હું કળી પણ છુ ં,
પાનખરમાં સતત બળી પણ છુ .ં
યાંક પ થર બનીને

વી છુ ,ં

મીણની જ ેમ ઓગળી પણ છુ .ં
હું પવન છુ ં ને હું જ ચીનગારી,
આગ ચાપુ,ં દીવાસળી પણ છુ .ં
સુયની જ ેમ હું ગટ થઈ છુ ,ં
સાંજની જ ેમ હું ઢળી પણ છુ .ં
એ હજુ પણ અ

યો લાગે મને,

એને બે- ણ વખત મળી પણ છુ .ં
ભીડ મારાથી યાં અ ણી છે!
ભીડની સાથે હું ભળી પણ છુ .ં
મ જ અંધારાં ઉલે યાં, ‘બી ી';
દીપની જ ેમ ઝળહળી પણ છુ .ં
.7.
આપણે બે જણ હતાં ને રાત પુનમની હતી,
ઓસબ દુ ચાંદની ખેરાત પુનમની હતી.

આપણી હે લા મીલનની રાત પુનમની હતી,
રે શમી અલબેલડી સોગાત પુનમની હતી.
રાતનો ચડતો નશો, એમાં ખુમાર આ આંખનો;
તરબતર આખીએ માઝમ રાત પુનમની હતી.
જ ે અમાવસના ઈલાકામાં વગોવાઈ ગઈ,
નાત પુનમની હતી, એ

ત પુનમની હતી.

રાતભર ચચા, ‘બીનીતા' થતી'તી કોના પની?
વાત હે રાની હતી કે વાત પુનમની હતી!
.8.
બસ, મહોબતમાં બધી હદ હોય છે,
યાં તી ામાં કદી હદ હોય છે?
હદની મયાદાઓ વીશે કહે શો મને?
હદની યાંથી યાં લગી હદ હોય છે?
આયનામાં તું જ દેખાયા કરે ,
યાદને તો યાં વળી હદ હોય છે!
આંખની સીમા વીશે પુછીશ મા,
આંખથી તે દીલ સુધી હદ હોય છે.
સામસામે થૈને પણ મ ાં નહ ,
કેટલી સંકોચની હદ હોય છે!

દગીભર અ યની ઝંખના રહે ,
કેવી આ અણછાજતી હદ હોય છે!
કોણે સીમા આપણી ન ી કરી?
યાં ‘બીનીતા’, આપણી હદ હોય છે!
.9.
એવું નથી કે ગમ નથી,
એનો હવે માતમ નથી.
એ ના સમજ કંઈ દમ નથી,
તારાથી કઈ હું કમ નથી.
પીડા છે પડછાયા સમી,
પડછાયા કંઈ કાયમ નથી!
દપણ ને યાગું એટલી,
ધીરજ નથી; સંયમ નથી.
ફુ લો ર ાં છે રાતભર,
અ ુ છે આ, શબનમ નથી.
ગાલીબના ઘર જ ેવી દશા,
ચાદર નથી;

જમ નથી.

લખજ ે ‘બીનીતા’, તું ગઝલ
એમાં કશું

ખમ નથી.

.10.
કાંટાઓ સંભાળી ચાલી,
ઠોકર તો ફુ લોની વાગી!
સમજણ એની ઝાંખીઝાંખી,
વાતો પણ અધકચરી લાગી.
મારી વાતો સીધી સાદી,
તો પણ તમને ના સમ તી.
ત ખોબામાં ઝી યાં યારે ,
અ ુઓએ ચીસો પાડી.
નીધનના આનંદ અવસરથી,
ધનવાનોમાં ખુ સ

ગી.

અંગેઠી ઠારી નાખી 'તી,
તો પણ તું શેનાથી દાઝી?
‘બી ી', પોચીપોચી ફુ ો,
ભેગી કરજ ે બનશે આંધી.
.11.
એક રઝળતી ણ મને વળગી પડી,
છે ટચુકડી તોય બહુ અઘરી પડી.
બંધ આંખોમાં મ કયુ ડોકીયુ,ં
ઘ જ ે કાચી હતી વણસી પડી.

લાગણીના સુના જંગલમાં જતાં,
પાતળી પગદંડી પર ભુલી પડી.
હું નથી સીતા ને એ રાવણ નથી;
તોય લ મણરે ખા ઓળંગવી પડી.
પુછ સાગરને કે આ તોફાનમાં,
તારી લહે રોને હવા ઓછી પડી?
લીલ તો પ થર ઉપર બાઝી પડે,
રે ત પરથી શી રીતે લપસી પડી?
આધે વ ને આંખ કાં ઉઘડી ગઈ?
બોલ ‘બી ી', ઘ યાં કાચી પડી!.
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