ગઝલ
ગૌરાંગ ઠાકર
.1.
જ ે મી

વભાવ રોકે છે,

કેટલા અણબનાવ રોકે છે!
આપણે શ દના ઉપાસક પણ,
મૌન વાણીનાં ઘાવ રોકે છે.

તડકાનો યાં છે; પણ અમને,
ઝાડનો આ ઝુકાવ રોકે છે.
લીલ તો જળનો કાટ છે અહ યાં,
જ ે ઘડી જળ વહાવ રોકે છે.
ેમ છે આરપાર દેખાશે,
કેમ તું હાવભાવ રોકે છે?
મૃ યુથી ખાસ ક થયું નહ , તો
ાસની આવ વ રોકે છે.
18-02-2017

.2.
ઈ છુ હું ભીતરમાં મને દેખાય અરીસો,
તો ભ ત ઉપરથી આ ખસેડાય અરીસો.
તીબ બ યથાવત એ અમુક હદ સુધી આપે,
દેખાય

પડછાયા તો મુંઝાય અરીસો.

કહે વાતા અરીસા હવે બદલે છે અરીસાઈ,
માણસની ખુશામત કરી હરખાય અરીસો.
ફોડુ ં તો હવે કેટલા ફોડુ ં હું અરીસા.
એની જ મ

છે

પચાવાય અરીસો.

બસ, થાય છે હું વૃ બની
ને ઉ વમુળે

કીનારે ,

હું જળમાંય અરીસો.
07-02-2018

.3.
મણકે મણકા થીર થયા છે,
તારાં પગલાં પીર થયાં છે.
જ ે જ યાએ તું મળતી'તી,
આજ ે યાં મંદીર થયાં છે.
તારામાંથી તું ચાલી ગઈ,
તડકા પાછા તીર થયા છે.
આશીવાદ ફરે છે ઘરમાં,
મોભી સૌ ત વીર થયા છે.
આંસુથી બંધાયો છુ ં ,
જળ

ણે જં ર થયાં છે.

દપણ તુટી કાચ થયું યાં,
પ ઘણાં ગંભીર થયાં છે.
પડછાયાનાં પરસેવાથી
ર તા પણ તકદીર થયા છે.
16-12-2016

.4.
હતી આમ તો એ ધીરજની ઉતાવળ,
બધા એ ગણાવી સમજની ઉતાવળ.
સમય રોજ નાહક વગોવાઈ ચા યો,
ખરે ખર તો છે આ સુરજની ઉતાવળ.
તમે નામ એનું જ વંટોળ રા યુ,ં
છે ઉડવાને માટે જ ે રજની ઉતાવળ.
બધા જ ેને ની ફળતા કહે તા ફરે છે,
એ છે તો છે કેવળ ઉપજની ઉતાવળ.
જગત જ ેને ‘મુખાઈ’થી ઓળખે છે,
હકીકતમાં છે એ ‘ગરજ’ની ઉતાવળ.
ઘણાંનાં હ

આંસુ લુછ
ં ી શકાશે,

જવા દઈએ કરવાની હજની ઉતાવળ.
07-03-2017

.5.
આ પવન યારથી ખુ બુ થશે, પ ખાઈ જશે,
બાકી વંટોળ ગણાશે ને વગોવાઈ જશે.

દરવખત જ ેવું થશે હાથ ઉઝરડાઈ જશે,
હાથથી તારો અનુભવ કશે મુકાઈ જશે.

ટોચ ભ ઈ જશે, ખીણ જળોટાઈ જશે;
શું થશે તા ં તું ભીતરથી

સુકાઈ જશે?

તું બધાથી જુ દું બો યો જ છે એ કારણથી,
ઈ લેજ ે હવે જ દી ખીલે ઠોકાઈ જશે.
હાલવા
ઢાળ

ય છે; પણ હાયલાને સાચવજ ે,
ઈને એ

જ ે બહુ હરખાઈ જશે.

ક જ આગળ ન થશે, જ મ અને મૃ યુ સીવાય;
અંક બી

અને છે ો જ છે, ભજવાઈ જશે.
11-03-2017

.6.
કોણ આ બાગમાં દાતાર હતો?
હક ફુ લોનો પુર કાર હતો.
પળમાં ફુ ટી ગયો એ પોતે તો,
પાણીમાં વાયુનો અવતાર હતો.
તારાં મરણોનું ઘ ં કામ ર ,ું
મારે જ ે દીવસે રવીવાર હતો.
કાલથી આવી છે ડાહપણની દાઢ,
આજ ે ભ વાનો નીધાર હતો.

વીજ ચમકારમાં મોતી ન મ ,ું
હું ય સરકારી અમલદાર હતો.
દાખલો જ મનો લઈ લીધા બાદ,
દાખડો

ંદગીનો સાર હતો.
31-07-2018

.7.
કબુતર ઉ ાં છે તો સાબીત થયું છે,
જગત યાંકથી ર તરં ત થયું છે.
બગીચેથી એવું સારીત થયું છે,
આ ઝાકળ ફુ લોથી વીવાહીત થયું છે.
આ પડછાયો મારો બને છાંયડો બસ,
મને વ ન એવું અપે ીત થયું છે.
વીરહ તો હતો ને ઉપે ા ઉમેરાઈ,
જ ે ખંડીત હતું મન વીભા ત થયું છે.
બધી ડાળ પર સાંભ ો યારે કલરવ,
પછી ઝાડનું મન ફુ ીત થયું છે.
થમ આંખ સૌની હું વાંચી ગયો છુ ,ં
પછી જ ે લ યું તે સુભાષીત થયું છે.
22-11-2010

.8.
હું મને સૌનો ગ ં એવું નથી,
તેથી ક તારા થવુ,ં એવું નથી.

રાખ ખંખેરી ને અડકી તો જુ ઓ,
તમને એમાં ના મળુ,ં એવું નથી.
તારા હું ગમતા જગતમાં છુ ં છતાં ;
તું કહે એમ જ ક ં , એવું નથી.
હું વીનયમાં ‘હા’ ભણી લ છુ ,ં કબુલ,
‘હા એ હા’ બ ધે ભ ,ં એવું નથી.
હું ય મોતી રાખું છુ ં પેટાળમાં,
એકલો ખારો

વુ,ં એવું નથી.

કોઈપણ ઘડીએ કશું પણ માંગ ,
તુટતો તારો જ છુ ,ં એવું નથી.
10-03-2017

.9.
થમ શ દને ર તના કોષ મળશે,
તો કા યોમાં શ દોને જયઘોષ મળશે.
દયની જ વાતો સીધીસટ લખી છે,
બને, યાં તને યાકરણદોષ મળશે.
અહ યાં બધું હું ખરીદી ચુ યો છુ ,ં
કહો, કઈ દુકાનેથી સંતોષ મળશે?
તને તારી સાથે રહીને લુંટી
કદી

ય,

સફરમાં તને રોષ મળશે.

તું વાંચે સમાચાર, હું વાંચુ છુ ં પુત ;
મને લાગે છે આપણા

ષ મળશે.

08-11-2017

.10.
ખુબ બોલાચાલી થઈ કાગળ ઉપર,
શ દ પણ આવી ગયા, ચળવળ ઉપર.
છેવટે તડકા જ આ યા હાથમાં,
આપનું ભાષણ હતુ,ં ઝાકળ ઉપર.
વાત પાણીદાર લાગી જ ેમની,
એમનો આ મ હતો મૃગજળ ઉપર.
તારી સૌ લીલાને વંદન, પણ કહે ;
બોલ, દીવો થાય, દાવાનળ ઉપર?
ચાલ ભીતરની કમાણી કર હવે,
કોઈ કરવેરો નથી, ઝળહળ ઉપર
ભાર ડુમાનો જ હોવો

ઈએ,

પ પધરા યા તો ડુ યા, જળ ઉપર

જ ે હતુ,ં એ તો સમય પાસે હતુ;ં
પણ ઉતાવળ છેક લઈ ગઈ, છળ ઉપર.
21-10-2017

.11.
યાંક સી ીમાં હાય પરસેવો,
યાંક જળમાં તણાય પરસેવો.
કામમાં આવી

ય પરસેવો,

નવરા હો; તોય થાય પરસેવો.
દુનીયા ઝાકળ કહે છે એને, પણ;
દો ત, ખીલવામાં થાય પરસેવો.
ફ ત ભીનું જ હોય તો સુકવું
બોલ, તડકે મુકાય પરસેવો?
ચમકે પરસેવાથી જ

વન પણ,

તો શુ?ં પહે રી ફરાય પરસેવો?
આજનો કાલે કામ લાગે છે
તેથી ભેગો કરાય પરસેવો?

આપ થોડો તો પાડો પરસેવો,
તો કવીનો કળાય પરસેવો.
06-06-2017

.12.
કદાચ કાલે તમારે માથે, પડે જગતને ઉઠાડવાનુ,ં ભુ તો લાંબી ર

ઉપર છે.

ધરાથી લઈ ને ગગન સુધીનુ,ં તમારે અંધા ં ખાળવાનુ,ં ભુ તો લાંબી ર

ઉપર છે.

કળી કળી ને ફુ લો બનાવી, સુગંધ એમાં પછી ઉમેરી, અને તમારે ઉપરથી અહ યાં,
બધાં જ પંખીની ચાંચ માટે, કશુંક ચણવા ઉગાડવાનુ,ં ભુ તો લાંબી ર

ઉપર છે.

સુરજ સમયસર ઉગાડવાનો, અને સમયસર ડુબાડવાનો, નહ કરો તો નહ જ ચાલે,
અને બીજુ ં કે તમારે સાંજ ે, ગગનને રં ગોથી રં ગવાનુ,ં ભુ તો લાંબી ર

ઉપર છે.

દરે ક બાળકનાં મીતમાં જઈ, દરે ક માતાની આંખમાં રહી, તમારે હાજર થવું જ પડશે;
પછી તમારે બધાંની અંદર, વહાલ થઈ ને રહી જવાનુ,ં ભુ તો લાંબી ર

ઉપર છે.

થમ તમારે હવા ને અહ યાં બનાવવાની છે – ાસ સૌનો, પછીથી

ા

વાડવાની,

તમે જ બોલો, થશે બધું આ? નહ તો છોડો ભુ થવાનુ,ં ભુ તો લાંબી ર

ઉપર છે.

20-05-2016

(દરે ક ગઝલની નીચે આપેલી તારીખ, તે રચનાની જ મતારીખ છે.)
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