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સંદીપ પુ રા
.1.
થાય

રડવાનું મન, કેવળ રડી લેવાનું હોય;

એના અથવામાં બીજુ ં તો શું કરી લેવાનું હોય?
‘કેમ છે’? એ બે જ શ દો ાણ છે સંબધ
ં નો,
હું ભુલી જ તો મને તારે પુછી લેવાનું હોય.
છે ખબર પા ી જ કે હારી જવાનું છે છતાં;
રમત ગમતી મળે તો બસ, રમી લેવાનું હોય.
થાક પણ આખા દીવસનો એક પળમાં ઉતરે ,
ઘેર જઈ બાળકના મ તકને ચુમી લેવાનું હોય.
એમનો ઠપકોય મંદીરની સાદી લાગશે,
બા કહે ને, એ તો બ ધું સાંભળી લેવાનું હોય.
વતાં

આવડે તો

દગી ણ ણમાં છે,

ાસ ને ઉ ાસ વ ચે પણ

વી લેવાનું હોય.

.2.
જ ેણે જવાબ મીત ધરી આપવા નથી,
એને સવાલ મારે કોઈ પુછવા નથી.

પુ તકની જ ેમ ફાટે એ સંબંધને હવે,
પુંઠા ચડાવી, સાચવીને રાખવા નથી.
ઓચ તુ યાદ આવે હવે કોઈ, તો ભલે;
પણ ભાર દઈને કોઈને સંભારવા નથી.
યુ ે ચડાવવા નથી મારે ફરીને, તો
જ મી થયેલ શ દને ઝાવવા નથી
આંસુથી જ ેને ધોવા પડે રોજ ઉઠીને,
રા ે એ વ ન આંખે કદી આંજવાં નથી.

.3.
મી છે હોડ એવી દસેદસમાં, પશવા,
લાગે છે, આંગળીથી છુ ટાં પડશે ટેરવાં.
મ લા, રદીફ, કાફીયા, મકતા ને શેરીયત;
રાખું છુ ં ને હું ય યસન કેવાં અવનવાં!
કાગળ આ કોરો ત જ મને મોક યો હશે,
દે ચડે ન હોઠ, અમ તા જ ચુમવા.
દોલત છે મ
ે ની ને તી રીયે ખુ ી છે,
હ મત

હોય, આવી શકો છો એ લુંટવા.

લખતો રહું છુ ં રોજ ગઝલમાં જ ે નામ હું ,
કં કોતરીએ

દ કરી છે એ જ છાપવા.

.4.
એક જ વીચારે દદમાં પણ હું નથી ર ો,
વૃ ોને પાનખરમાં મલમ કોઈએ ધય ?
બુ ીનો છે કાશ, જ ે આંખોય આં

દે;

સા થયું કે એટલુ,ં એવું ન હું ભ યો.
વી ાસનો છે વાંસ, જ ે પકડીને ચાલું છુ ;ં
સ ચાઈ કેરા દોરડેથી હું નથી પ ો.
છે કેટલાય ખેલ અને એય અટપટા,
વીકારી યાં છે હાર? ભલે ના કદી

યો!

ખચીને કોઈને કદી, યાં ખીણ લઈ ગઈ;
થા યો જ ે અડધે ર તે, એ પવતને ના ગ યો.

.5.
ેમમાં, શું પાપ જ ેવું હોય છે?
ના મળે, તો ાપ જ ેવું હોય છે.
શું ક ં ?
મારે મન તો

હે ડકી તમને ચડે.,
પ જ ેવું હોય છે.

થાક એવા સંબંધોનો લાગશે,
નેહમાં, યાં માપ જ ેવું હોય છે.
એ દયની હું ક ં પુ

કે જ ે,

દીકરીના બાપ જ ેવું હોય છે.

દગી સૌ કોઈની, સંગીત છે;
કા યમાં આલાપ જ ેવું હોય છે.

.6.
સાવ મુરઝાયેલી ઈ છાઓ સુધી પહ ચી ગયો,
આજ તો વરસાદ સાલો એ રીતે વરસી ગયો.
એમ એ વળગી પ ો

ણે કે અડધું અંગ હો,

હું ય વીતેલા સમયને ેમથી પરણી ગયો.
એક કે બે હોય તો ઈલાજ એનો થઈ શકે,
ઝંખનાનો આખેઆખો મધપુડો ડંખી ગયો.
દુરથી જ ેને નીહાળી નાચવાનું મન થયુ,ં
એ જ માણસ મા ં સરનામું મને પુછી ગયો.
જ ે રમતમાં, મ કદી નાદારી ન ધાવી હતી,
કોણ

ણે એ જ રમવા આજ હું દોડી ગયો.

‘એક હું ફાળો જવાબ આવી જશે’ની આશમાં,
ખુદ સળગીને છે ે રાખ થઈ ઉડી ગયો.

.7.
તું મળે યારે જ આવું થાય છે,
દગીમાં

દગી દેખાય છે.

દોડીને ખારાશને ભેટે નદી,
એટલે માતા સમી પુ ય છે.

અંગ અડધું આપવાનું આમ તો,
આમ ક યાદાન જ ે કહે વાય છે.
એ જ મંદીર, એ જ છે મ

દ, પણ;

બાળકોમાં રામ છે, અ ાય છે.
એ રીતે પણ તું મને

ઈ શકે,

મારો ચહે રો મારા શ દોમાંય છે.

.8.
સાવે મફતમાં સૌને સલાહો અપાય છે,
તારા દયને પુછ, અમલમાં મુકાય છે ?
આ ેમ છે, ને ેમની યા યા લખું છુ ં તો;
‘ ેમ એટલે કે ેમ' બસ એવું લખાય છે.
એવું નથી સદાય કે

ો જ દોષી હોય,

મુંઝવણ વધારે એવા જવાબો ઘણાય છે.
કેવાં છે માન એનાં જુ ઓ સુખ–દુઃખમાં,
બંને સંગે આંસુનો શણગાર થાય છે.
શ દોનું આગમન એ બીજુ ં કાંઈ પણ નથી,
વાગત છે કોઈનું કે કોઈની વીદાય છે.

.9.
નથી

વુ,ં નથી

વું કરીને એ જતા રહે શ,ે

ગમે તેવા હો દીવસો પણ સરીને એ જતા રહે શ.ે
દુ:ખોને કેમ તું માથે ઉપાડીને ફરે કાયમ?
દબાવી રાખ પગ નીચે, ડરીને એ જતા રહે શ.ે
સમય થોડોક તારો ફ ત માંગે માવતર ઘરડાં,
તું આપે કે ન આપે, કરગરીને એ જતાં રહે શે.
વનની વારતા લખવા કલમ ન સ પ બી ને,
બને એવુય
ં , કેવળ આદરીને એ જતા રહે શ.ે
ન કર ગુમાન તારા આંગણે બે ફુ લ ખી યાંનુ,ં
લગાવે લાખ તું પહે રા; ખરીને એ જતાં રહે શે.

.10.
ખમે છે ભાર જ ે મારો, હું એ કણકણનો ઋણી છુ ,ં
છતાં માતા–પીતા, શી ક વીશેષ એ ણનો ઋણી છુ ં
મ ું વષ પછી તો જળ, મને અમૃત લા યું છે;
તરસ મારી વધારી છે સતત એ રણનો ઋણી છુ .ં
ભલે છુ ટાંછવાયાં છે છતાં, રે ખાને

ડે જ ે;

સીધી લીટીમાં રહે નારાં એ બ દુ ગણનો ઋણી છુ .ં

ક 'ું તું જ ેમણે કે એ મને કંઈ પણ નહ આપે,
રહી છે આબ તો એમના ‘કં ઈ પણ'નો ઋણી છુ .ં
મ ચાહી

દગીને, મોતનોયે દબદબો રાખીશ;

મને મૃ યુ સમીપે લઈ જતી હર ણનો ઋણી છુ .ં

.11.
નથી અમ તું સાવ, વતાં

વી જવાયું છે,

મરણને રોજ પાછુ ં વાળતાં વી જવાયું છે.
વીચારતો

વન વીશે, તો દુર ભાગતુ'ં તું એ,

પછી વીચારશુ ય થઈ જતાં
બનીને મજનુ

વી જવાયું છે.

દગીને લૈલા સમ

મીલન જુ દાઈ બેઉ માણતાં

છે સદા,

વી જવાયું છે.

કદીય પાનખરમાં વૃ ને મ ો નથી મલમ,
મ ખુદને એક વૃ ધારતાં

વી જવાયું છે.

જગતમાં કોઈએ તો યાદ પણ કય નથી મને,
છતાં, મ ભુલવાનું શીખતાં

વી જવાયું છે.
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