ગઝલ ગુલદ તો - 2
(11 કવીઓનો સંયુ ત ગઝલસં હ– ‘પગથાર’)
કવી ી મગન મકવાણા સંચાલીત ફે સબુક પુ ‘ગઝલ તો હું લખુ’ં ારા ગઝલશી ણ મેળવી
રહે લા કવીઓ પૈકી 11 કવીઓના સંયુ ત ગઝલસં હ ‘પગથાર’માંથી આજ ે બી
કવીઓની 12 રચનાઓ માણીશુ.ં

તબ ામાં 5

.1.
એટલા શુ ક ાસ ચાલે છે,
ફું ક મા ં તો આગ લાગે છે.
દગી છે વાસ એવો કે,
વવાનોય થાક ભારે છે.
એ તરફથી સુગંધ જ ે આવે,
એ તરફ કોઈ બાગ
ભુખ

ણે છે.

તી નથી કશુ,ં સુકા–

રોટલામાંય વાદ આવે છે.
ફુ લ રો યાં છે ફુ લદાનીમાં,
મહે ક તેથી ઉદાસ ભાસે છે.
.2.
હે જ કડવું વાદમાં લા યા પછી,
લોક થુંકી નાંખશે ચા યા પછી.
એ જ તો મહીમા ખરો છે દાનનો,
કોઈને કહે વું નહ ; આ યા પછી.
શ દમાં થોડુ ં વજન મુકી જુ ઓ,
કોઈ સમજ ે નહ

સમ

યા વગર.

પુરી દીધો મ સમય ઘડીયાળમાં,
એને ચારે બાજુ થી કા યા પછી.

પ છી હળવા હાથથી ફે રવ જરા,
રં ગ ઉખડશે નહ ; લા યા પછી.

વીણ

દવ

કવી સંપક: 20, ઓમ બંગલોઝ, જકાતનાકા પાછળ, સાંગોળપુરા રોડ, આણંદ–388001
Mobile- 9898629759, eMail: punjami08@gmail.com
.3.
લાગણીનો હીસાબ રાખે છે,
હાથમાં તે કીતાબ રાખે છે.
દી યતા સ યની ભરીને તુ,ં
આંખમાં આફતાબ રાખે છે.
છુ ટતો યાં સવાલોનો વંટોળ,
યાં વીચારે નકાબ રાખે છે.
પાનખરની મનોદશા વ ચે,
વટ વસંતી ગુલાબ રાખે છે.
શ દના કોરડે ટીખળ

ડી,

અ રે કીનખાબ રાખે છે.
છે ચહે રા ઉપર ખુશીની લહે ર,
દદમાં પણ આબ રાખે છે.
.4.
સવ યાપી આપ છો; પણ હું નથી,
કોઈનું

વન રસાયણ હું નથી.

એમનો વરતાવ આજ ે છે અલગ,
છે અગર એ ખુદા; તો કારણ હું નથી.
એ દયમાં ફ ત મારો ેમ છે,
તોય ાસોની ભલામણ હું નથી.
આંખમાં લહે રાઈ લહે રો યાદની,
ગરણમાં
લખ ઉગમણાં

ગતી ણ હું નથી.
ય દોયા રે તમાં,

હાથથી ભુંસાતી રજકણ હું નથી.

શીતલ ગઢવી
કવી સંપક: A/10, વૃંદાવનવીહાર લેટ–2, ધરણીધર દહે રાસર પાછળ, વાસણા, અમદાવાદ–7
Mobile- 9974581290, eMail: mannzeel10@gmail.com
.5.
રોફ કે તલવાર કે ના રાજથી,
વવાનું પોતીકા અંદાજથી.
નાસમજ ખંડીત કરે

વન–વીણા,

રાગ– વન તુટશે એ સાજથી.
સૌ ટહુ કા મોરના બેકાર છે,
મેઘ તો આનંદ આપે ગાજથી.
હા, કમર કસવી પડે અજુ ન થવા,
કૌરવો થથરે નીશાનેબાજથી.

ચાલ, મનવા! આપણે વી તારીએ,
સાંકડી સમજણ ીતી

આજથી.

.6.
સાચું કહું ? ભગવાન તો તું પણ નથી; હું પણ નથી,
માનવ ખરા, શયતાન તો તું પણ નથી; હું પણ નથી.
યારે ક છોકરમત હવે ખંખરે વી પડશે બધી,
, આખરે નાદાન તો તું પણ નથી; હું પણ નથી.
ચડવી તબ ાવાર સીડીઓ પડે માનવ થવા,
પા યા થમ સોપાન તો તું પણ નથી; હું પણ નથી.
‘અજુ ન’ કે ‘ગોવ દ’ ઓળખનામ રા યે શું વળે?
અંતીમ ગીતા ાન તો તું પણ નથી; હું પણ નથી.
અપમાન કે સ માન, વૃ ીની કમાણી છે અસલ,
વરદાનથી ગુણવાન તો તું પણ નથી; હું પણ નથી.

ગુણવંત વૈ
કવી સંપક: 42, Lemox Road, Hill Top, West Bromwich, B70 0QT, UK
Mobile- 00447958736682, eMail: gunvantvaidya@outlook.com
.7.

એક ખીસકોલી મળી ગઈ

ત તામાં,

બેખબર હું આથડી ગઈ

ત તામાં.

અંધકારે તરફડી પાંખો પતંગીયાની,
રાત મદમાતે સરી ગઈ

ત તામાં.

આ ં લઈ આવી છે કીડીબાઈ પીયરથી,
ગાલ પર ચુંબન કરી ગઈ

ત તામાં.

એક સસલી ખાય છે તર ં મજ ેથી, ને
વાત હોઠેથી કહી ગઈ

ત તામાં.

એક મંતરે લું વળી પહે યુ યાં માદળીયુ,ં
ચાંચ ચકલીની વળી ગઈ

ત તામાં.

આજ દરીયો હાંફશે, લુ હે લ છે ભારી;
ખુબ મોજ ેથી તરી ગઈ

ત તામાં.

.8.
યુગોની નીરાંતે સુહાગણ બની છુ ,ં
કદી દીપ તો યાંક દરપણ બની છુ .ં
ઉપા ાં કદમની મથામણ બની છુ ,ં
અ ણી ગલી, તા ં સગપણ બની છુ .ં
વળી હાથ ખાલી ને રે ખાઓ સુકી,
વીધાતા કને રોજ માગણ બની છુ .ં
ન ા ખુદના લીધે બેહદ જ ે વહે મો,
મુક મલ સફરની વીમાસણ બની છુ .ં
મને આયખાની આ સાં

નડી છે,

ફરી યામ રાતોની સાજણ બની છુ .ં

ભલે બાતમી હ તરે ખાએ દીધી,
‘હવે શું થશે’ની મથામણ બની છુ .ં

નલીનીસ હ સોલંકી ‘નીશી’
કવી સંપક: C/403, વણ એ લેવ, જયઅંબે વી ાલય પાસે, એમ.એસ.હૉ ટેલ પાછળ,
સમા–સાવલી રોડ, વેમાલી, વડોદરા–390008, eMail : nalineesinhsolanki@gmail.com
Mobile - 9998661267
.9.
કોઈ જુ એ નહ , એ એવી જ યાએ બેઠો છે;
લાગે છે કે, એ ખોટી જ યાએ બેઠો છે!
આ અણધાય બદલાવ અમ તો તો આવે નહ ;
સહે જ જુ ઓને, એ કોની જ યાએ બેઠો છે!
એ ભાઈ! મારો નહ ધ ા,

યહ

યાં દુર?

ખસતાં ખસતાં એ છે ી જ યાએ બેઠો છે!
કોઈ કોઠુ ં દેશે નહ , એને કોઈ વાતે,
અહ , નહ તો યાં; એ ચોથી જ યાએ બેઠો છે!
કુ દે છે? કુ દવા દો,

વા તો મળશે મી ો,

કોઈ ન ર કે એ બોદી જ યાએ બેઠો છે!
માના ખોળે રમતાં બાળકનો

યો છે ઠાઠ?

જગની સૌથી, એ મ ઘી જ યાએ બેઠો છે!
.10.
ફુ લને ભમરો નથી પ ય જરી,
વાયરાએ વાત યાં વહે તી કરી!

પુ પ ડાળીએ મ નું એકલુ,ં
ઝુલતુ’ં તું ાસમાં ખુશબો ભરી.
પાંખડીઓ કેમ કરમાઈ હશે?
લાગ

ઈ લાગે છે, છેડી ખરી!

પવતે ટો યો, નદીએ ઝાટ યો,
સુર સહુ નો એક છે: ‘ભારે કરી! ’
કામ આવી મી તા યાં ઓસની,
દોડી આવી તુત ને હામી ભરી!
કેદમાં છે સાંજથી ભમરો વયં,
વાયરો કહે શે ફરી? ‘જુ ઓ જરી!’
.11.
મારી સામે

ઈ, અટકી છે,

સૌને યારે એ બહુ ખટકી છે.
લીલીછમ રહે શો તો શુભ થાશે,
સુકાયેલી ડાળ જ બટકી છે.
અફવા એવી બળકટ થઈ ચાલી,
પાછળ સમજણ ઘરઘર ભટકી છે.
કેમ હ

છે ચુપ સભામાં સૌ,

કોઈ કમાન હ

યાં છટકી છે?

ચાલો, રં ગીએ કોઈ ચહે રો,
યાં આકં ઠ ઉદાસી લટકી છે.

.12.
તોડ નીકળે કુ રાન–વેદથી?
સામ–દામ કાં તો દંડ–ભેદથી!
ઈને જના , બોલી બાળકી,
હાલો, હું ય ઢીબી નાખું બેદથી.
એ વધુ કશું નહ કરે હ ,
આકરામાં આકરા જ ખેદથી!
શોધવું તો પડશે, છે જ રી એ,
ગોળી આવી છે કયા એ છેદથી!
તું ફરી શકે યાં, પણ ના રહી શકે,
થાય છે અનથ બહુ આ ભેદથી!

મગન મકવાણા ‘મંગલપંથી’
કવી સંપક: આર–3, સરદાર પટેલ સોસાયટી, નવા અનાજ માકટ યાડની પાછળ,
મઘીયા, ધોળકા–387810,

. અમદાવાદ

Mobile- 9974928932, eMail: mangalpanthi@gmail.com

‘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..

@@ @
‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ – વષ : ચૌદમું – અંક : – 418 – January 20, 2019
‘ ઝા ડણી’માં અ રાંકન : સુનીલ શાહ - sunilshah101@gmail.com
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ગુજરાતી ભાષાની સ યેલી અને સ તી આવી, શી કૃ તીઓ વાંચવાનો શોખ અને અવકાશ
હોય તો, તમા ં નામ, આઈડી.. વગેરે માહીતી મોકલી મને લખ ..
તમને પણ અમારી આ ‘સ ડે ઈ.મહે ફીલ’ દર પંદર દીવસે,
એક મેલ સાથે, અલગ પીડીએફમાં મળતી રહે શ.ે .

–ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com અને
–મૈ ી શાહ - maitri@gujaratilexicon.com
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com ?

More than 3,59,79,000 Gujarati Language lovers have visited
http://www.gujaratilexicon.com

More than 1,18,04,000 have visited Digital Bhagwadgomandal
http://www.bhagwadgomandal.com

More than 10,54,000 have visited Lokkosh
http://lokkosh.gujaratilexicon.com

More than 12,54,000 have visited Global-Gujaratilexicon
http://global.gujaratilexicon.com
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