ગઝલ
નીલેશ પટેલ
.1.

કોઈના પડછાયામાં ફરતો નથી,
હું ખુમારી વેડફી શકતો નથી.
તમાં ઝળહળ બધું

ઈ લીધુ,ં

બહાર ખાંખાંખોળા કં ઈ કરતો નથી.
ઝાડની વ ચે જ બેઠાં પંખીઓ,
ટોચ પર કં ઈ છાંયડો મળતો નથી.
ન તા નમવાની જ ેને આવડે,
એમનો પડછાયો પણ ખરતો નથી.
બહુ સુખી છુ ,ં એનું કારણ એ જ છે;
માથા પર મોટાઈ લઈ ફરતો નથી.
એવું અંદર કં ઈ ઉમેરાઈ ગયુ,ં
એ પછીથી એકલો પડતો નથી.
.2.

આફતોએ બહુ પછા ો છે મને,
પણ દીલાસાએ

વા ો છે મને.

સહે જ અજવાળું વે યું

તમાં,

ારની માફક ઉઘા ો છે મને.

ત કાગળની હતી તો થાય શુ?ં
જ ેમ ફાવે એમ ફા ો છે મને.
તારા ો સાહનની આ તાકાત છે,
હું પ ો યારે , ઉપા ો છે મને.
કં ઈ વધારાની અપે ાઓમાં રોજ,
એમ લાગે કે ખુટા ો છે મને.
.3.

બહાર ભટકી એટલું સમ યું છે,
આપણી ભીતર ઘ ં સચવાયું છે.
ે

માણસ માને છે એને બધા,

પણ મને મૃગજળ સમું દેખાયું છે.
એ બધા ચળકાટ પાછળ દોડે છે,
સાચું અજવાળું જ યાં દેખાયું છે?
યારથી ખટપટ બધી મુકી દીધી,
વવા જ ેવું પછી

વાયું છે.

રોજ ઘરનું ાર ખોલો છો તમે,
ાર માફક શું દય ખોલાયું છે?
કેટલી તોફાની છે એની નજર,
છેક અંદરથી બધું છલકાયું છે.
.4.

તને મળવું લાગે તીર કાર જ ેવુ,ં
ય

નાખ મનથી અહં કાર જ ેવુ.ં

અભરખા હટાવો ને સુખને સ વો,
વન લાગશે યારે દમદાર જ ેવુ.ં
ની નંદની યારે મ તી માણી,
હવે બહાર લાગે છે બેકાર જ ેવુ.ં
નીયમ બહુ સરળ રાખવાના બને તો,
કે બી ને લાગે નહ ભાર જ ેવું.
મ ા ના મ ા ને યાં છુ ટાં પ ાં,
નહ ફાવે આપણને આ યાર જ ેવુ.ં
સતત લખતાં રહે વામાં આ ફાયદો છે,
દયમાં ન પથરાય સુનકાર જ ેવુ.ં
.5.

એમ લાગે કે અટકવા જ ેવું છે,
મન કહે એ ર તે વળવા જ ેવું છે.
રોજના લોહી ઉકાળા ના ગમે,
કં ઈ નીવારણ આનું કરવા જ ેવું છે.
આગવા અંદાજથી આપે સલાહ,
સાલું આ માણસથી બચવા જ ેવું છે.
એ બધું આફતમાં ન ી થાય છે,
હટવા જ ેવું છે કે ટકવા જ ેવું છે.

.6.

સમ યા અહ રોજ સ ય છે, દો ત,
તો પણ સાવ બી દાસ

વાય છે, દો ત.

સહજ સમજ ે તો વાત લંબાવું આગળ,
નહ તર એ મારામાં સચવાય છે, દો ત.
મને દીલ સુધી આવવા નહોતો દીધો,
એ લોકોને મારી ફીકર થાય છે, દો ત.
થયો થાકનો બહુ ભયંકર અનુભવ,
તણખલાનો પણ ભાર વતાય છે, દો ત.
અરીસો ને તારી ગઝલ એક સરખા,
ઘ ં બેઉમાં પ દેખાય છે, દો ત.
.7.

નબળાઈ ટુકં ી રીતથી ઢંકાઈ
બી ના

રથી ઘણા ચકાઈ

પધા કરીને

ય છે,
ય છે.

ા ગુમાવી દીધી છે ત,

તારામાં તેથી ચ તા ઉમેરાઈ

ય છે.

ફોરમ ફુ લોની દુર સુધી વી તરી ઉઠે,
માણસની યાતી એ રીતે ફે લાઈ

ય છે.

વરસાદમાં તું છ ી લઈ નીકળી પ ો,
પણ આંસઓ
ુ થી રોજ તું ભ ઈ

ય છે.

પીડા ને ાસની રહે ઉરમાં અવર–જવર,
કાયમ દયમાં પીડા જ રોકાઈ

ય છે.

.8.

કોઈના પગમાં તું પથરાઈ ન

,

છે મને ડર, યાંક અટવાઈ ન

.

ભ પણ આરામ ઈ છે છે હવે,
એટલું બોલીને ખચાઈ ન
એક સરખો

.

વા ઝંખું છુ ં તને,

યારે આવે યારે બદલાઈ ન

.

આપ ં સરનામું પણ દુ:ખ પાસે છે,
સુખ મ ું છે હમણાં હરખાઈ ન

.

કાંકરા સરખુંય થોડુ ં થાન રાખ,
ધુળ માફક સાવ ચકાઈ ન

.

બારી પર તડકો કહે અંધારને,
ચાર ભ તો વ ચે સંતાઈ ન

.

.9.

બધાને નમ કાર કરવા પડે છે,
સમય પર ઈરાદા બદલવા પડે છે.
અહ સારા માણસની છે છાપ જ ેની,
વધારે તો એને સમજવા પડે છે.

હતા છ ી સરખા જ ઉપકાર બે ણ,
ગગન સરખા બદલા ચુકવવા પડે છે.
નીયમમાં ન

વાય કાયમ અહ યાં,

ઘણીવાર મુ યો બદલવાં પડે છે.
ઘણાને સરળતાથી અઢળક મળી

ય,

ઘણાને ખુણા ખુંદી વળવા પડે છે.
.10.

દદનો યારે વધારો થઈ જશે,
તા ં આ ાસન સહારો થઈ જશે.
એક દીવા સરખી નાની યાદ પણ,
લાગે છે, દીલમાં સીતારો થઈ જશે.
કોઈની આંખે ચ ા તો શું થયુ?ં
સહે જ હી મતમાં વધારો થઈ જશે.
આમ તું સંકટમાં શરણાગતી ન લે,
ભીતરે કાયમ ઉતારો થઈ જશે.
આફતો અડફે ટમાં લઈ લો મને,
એ બહાને કં ઈ સુધારો થઈ જશે.
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