ગઝલ
મેહુ લ એ. ભ
.1.
ન આદીલ થવાયુ,ં ન ઘાયલ થવાયુ,ં
ફ ત એક ટોળામાં સામીલ થવાયુ.ં
છે દાનતની બાબતમાં હાલત લટકતી,
ન વ કલ થવાયુ,ં ન મલમલ થવાયુ!ં
સદા ક મકશમાં રહે માં લો, દો ત,
ન કાશી થવાયુ,ં ન ચંબલ થવાયુ!ં
ડહાપણનું ટીલું કપાળે કયુ’તુ,ં
કોઈનીય પાછળ ન પાગલ થવાયુ!ં
સદા એક અફસોસ રહે શે

વનમાં,

ન ‘હા’ પાડવામાં મુસલસલ થવાયુ!ં
ભયુ યાં સુધી તો અધુરા ર ા; પણ
કરી મનને ખાલી છલોછલ થવાયુ!ં
આ છાતી વચોવચ છે રજવાડુ ં રણનુ,ં
મ ું નામ, યાં તોય ‘મેહુ લ’ થવાયુ?ં

.2.
થોડુકં ેય યાં અંતર છે ‘હું ને તુ'ં ની વ ચે,
બસ મનના રચેલા તર છે, ‘હું ને તુ'ં ની વ ચે.
ના એકલો ‘હું' ક છે, ના એકલો ‘તુ'ં ક છે,
હો ‘આપણે' તો હે તર છે, ‘હું ને તુ'ં ની વ ચે.
તું ગામ તરફ ખચે, હું સીમ તરફ ખચુ;ં
સુનસાન પડેલું ઘર છે, ‘હું ને તુ'ં ની વ ચે.
જળ-થળ-હવા-અ ી ને આકાશ મ ાં સરખાં,
કઈ બાબતની ટ ર છે, ‘હું ને તુ'ં ની વ ચે?
થોડુકં તું ઓળંગ,ે થોડુ ં હું ય ઓળંગ;ું
કૈલાસનું યાં શીખર છે, ‘હું ને તુ'ં ની વ ચે!

.3.
મનખે-મનખે નોખી રામાયણ અહ ,
રામના વેશે મળે રાવણ અહ !
ણ પણ થાતી નથી કે શાહુ કાર,
કઈ પળે થઈ

ય છે માગણ અહ !

બે'ક ડગલાં ચાલતાં શીખે અને
ર ત ભુલી

ય છે ધાવણ અહ !

એની ઓફરમાં તમે શું ખાટશો?
જળની સાથે ી મળે છે રણ અહ !
પી ગયો છે એ કવીતા ઘુંટડો’ક,
યારથી મળતો નથી એ જણ અહ !

.4.
રાત–દી’ - વરસોવરસ - આઠે હર,
કરગ ં છુ ,ં યાદ તું આ યા ન કર.
મારો સુરજ - મા ં ઘર - મારી સફર
છે છતાં મારાં નથી તારા વગર!
વાવ, આજ ે પણ સજળ છે, છે ભલે;
છાતીમાં રણ ને ઉપર તડકો ખર!
ર તા, હે રા, ઘર ને તું છે આંખમાં
દીવી, છેટુ ં તો'ય કાં તા ં નગર!
દુર લગ રણ, રણ અને રણ છે છતાં;
આ આંખો, આ હૈ ય,ું આ

.5.
ટીલાં ભું યાં, કાઢી માળા,
તોડીને ખોલીશું તાળાં.

વર!

ગર -ગર

ગજવે છે, પણ

ક બોલે નૈ કરવાવાળા.
આજ ે મારો, કાલે તારો,
વારાફરતી આવે ગાળા.
સાવ સરળ ઓળખ ેષીની,
દીલ, શ દો ને પગલાં કાળાં.
માથું ધોળુ,ં ગાલે ખાડા;
તો પણ યાં ભુલે છે ચાળા!
.6.
સંવાદનો વળી આ તલસાટ કેમ છે?
ર તા ર ા નથી, તો હવે વાટ કેમ છે?
વાદળ વગરનું આભ, ન ઠેકા ં વીજનુ,ં
આજ ે પવનમાં આટલો ઉકળાટ કેમ છે?
મન ક પના જ ના કરે , એ ઘાટ તો ઘ ા;
તો પાંખ કાપવામાં આ ખચકાટ કેમ છે?
ફા ો છે છેડો ડાળથી માળાએ આજ શુ?ં
પંખીની ચાંચ-પાંખમાં ફફડાટ કેમ છે?
છે ભ ત આસપાસ, ને પાટો છે આંખ પર;
તો આરપાર

વાનો રઘવાટ કેમ છે?

.7.
ચાલવા માટે અહ યાં માગ છે?
દોડ– પધાનાં બધે મેદાન છે!
પાટીયાં પણ આવે છે ર તા ઉપર,
‘ યાં જવું છે'નું મગજને ભાન છે?
એ જ કરશે વાત મોટી કોક દી',
ભ નહ ; પણ જ ેના મોટા કાન છે.
મારા સંદેશા મહે ક,ે કેમ કે
ટેરવે મારા મ નો બાગ છે!
ભ સ પડતાં શ ને છોડી દીધુ,ં
ઓહ! તારો ખુબ મોટો યાગ છે!

.8.
દુનીયા, હું પોતે અને તારો અભાવરોજ દીલ પર ેવડી ચાલે કટાર!
ઓરડે, કાં આંગણે, કાં ગઝલોમાં,
લઈ સમય, તું યાંક તો યારે ક આવ!
નેહમાં પણ થાય છે શું ગોલમાલ?
ઉદભવે છે યાંક ને વીકસે છે યાંક!

પાને-પાને ઝુરવાની વાત છે,
વારતામાં યાંય ના આ યો વળાંક!

.9.
આ પેન ગોથાં ખાય છે, બેસો ઘડીક વાર;
‘મેહુ લ’, બફાટ થાય છે, બેસો ઘડીક વાર.
ભીતર , માંડ માંડ તો આ યા છો લાગમાં,
થોડુ ં તરત જવાય છે! બેસો ઘડીક વાર.
હે ઘટનાખોર નયનો, અધીરાં થશો નહ ;
ઘટના હ

બફાય છે, બેસો ઘડીક વાર.

તમનેય રા

કરવા છે, ખોટાં વખાણથી;

પણ

ભ થોથવાય છે, બેસો ઘડીક વાર.

આમ જ અલપઝલપ તમે આવો ને
બી માં યાન

વ તો;

ય છે, બેસો ઘડીક વાર.
.10.

વ ન પાછળ આયખું ખચ શકુ,ં
ધા ં તો હું ઝાંઝવાં પણ પી શકુ.ં
એ ભલે બદ યા કરે આબોહવા,
હું અચળ છુ ,ં રં ગ નૈ બદલી શકુ.ં

આ તો એની આંખ સઘળું બોલે છે,
ના લ યું હો’ એય હું વાંચી શકુ.ં
લાગણીને બાંધવી

હોત તો

સાવ કાચા દોરથી બાંધી શકુ.ં
દુ મનોને રોજ યાં જઈ શોધવા ?
દો તની પણ આંખમાં ખટકી શકુ.ં
.11.
આંખોની સામે ર તથી લથબથ કફન હતુ,ં
માનવ પી એ દૈ યોનું ધનમાં જ મન હતું !
થઈ છે ખુવારી બેઉ પ ે યથમાં જ તો,
કોના વીચારે એમનું હસતું વદન હતુ?ં
ર તા ઘણા એના સુધી હ ચી જવા હતા,
પણ એકબી

સાથે, યાં ક સંકલન હતુ?ં

તપ- યાન-જપથી ડામતી વખતે જ ાન યુ,ં
ઈ છાનું ઈ છામાં જ તો સાચું શમન હતુ!ં
આ યા'તા મળવા તો એ આંખોમાં દમામ લઈ,
તો પાંપણે દડતુ'ં તું એ કોનું નમન હતુ?ં
.12.
ભ લાંબી ને વણનાં ટુકં ાં લોલ,
વાત કોડીની ને શ દો બુ ા લોલ!

પવતોનાં ચી ો દોરી કાગળે
પામતા સંતોષ મનનાં લુલા લોલ!
સાવ સુકું ભઠ કવીત છે તળ લગી,
રં ગથી કીધાં છે લીલાં ઠુઠં ાં લોલ!
પેન પર થાપીત કરે લા ભાવ મ,
એક ટપલી સ યથી યા ભુકા લોલ!
રે શમી ઝ ભા ને ગં

ફાટલી,

ભપકા ભારે ને છે ખાલી ગું ં લોલ!

મેહુ લ એ. ભ ,
( વણમંદ બાળકોના શી ક)
૧૨/એ, ી કૃ પા સોસાયટી, પીપળી સામે, મુ ા રોડ, અંતર ળ,
આદીપુર(ક છ)
Mobile : 94279 76732 / 79840 23870
eMail : bhattma123@gmail.com
FaceBook : https://www.facebook.com/mehul.bhatt.5

♦●♦
‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ના આ અંકના અતીથી સ પાદકો સુરતના યુવાગઝલકારો ભાઈ

ી ગૌરાંગ ઠાકર – (gaurang_charu@yahoo.com) અને ભાઈ ી સુનીલ શાહ
(sunilshah101@gmail.com)નો ખુબ ખુબ આભાર..
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♦●♦
Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?

More than 3,52,03,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com

More than 1,03,80,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com

More than 10,09,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com

More than 10,07,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com
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