
ગઝલ 
  સી ીક ભ ચી 

 
.1. 

ધનુ યના ંતીર કમાનમા ંછુ,ં 
કે ણ ેસૌના હંુ યાનમા ંછુ.ં 

 
અદ ય ઈ છા શી છુ ંજ રત, 
ખરીદ મુજન,ે દુકાનમાં છુ.ં 

 
શરાબ શ દોની રોજ લ  પણ, 
કલમની સાથ ેહંુ ભાનમા ંછુ.ં 

 
ચારની સુખ ઓમા ંખુશ તંુ, 
હંુ રા  મારા મકાનમા ંછુ.ં 

 
હંુ લાગણી કોઈની લખેલી, 

ગઝલ છુ,ં કોઈ દીવાનમાં છુ.ં 
.2. 

એક ખત મ ો છ ેસરનામા વગર, 
મૌનન ેચા યંુ ન દીવાના વગર? 

 
એટલા ‘ગાલીબ’ છ,ે મારા શહેરમા,ં 

શેર પણ લખતા ન મયખાના વગર. 
 



છ ેસડક પર વાહનો અપરાધના,ં 
આ બધા છુ ા છ,ે જુમાના વગર. 

 
આ હ ના સમ યો એનો, અવસરે, 
કાજ તો થઈ ય છ ેમારા વગર! 

  
પુણ સૌ થઈ ય છ ેઅજવાસમા,ં 
હર નવી ઈ છાઓ અંધારા વગર. 

 
સુયની સામ ે‘દીવા' વટ પાડવા, 

શી તમા ંઉભા છ ેશરમાયા વગર. 
.3. 

 માવજત કરાય તો ઈ સાન થઈ શકે, 
પ થરમાં ાન હોય તો સ માન થઈ શકે. 

 
એમાં થમ પં તીના હીરા થતા મુરખ, 

 કે, ઈલાજ થાય તો સંતાન થઈ શકે. 
 

આનંદ કે ખુશીનો ભલે પવ હોય પણ; 
ધડકન રહે છ ે હેરને, તોફાન થઈ શકે. 

 
યારે, ઉલેચવાનુ ંઅગર કામ તંુ કરે, 

સાધુની એ જ રીતથી ધનવાન થઈ શકે. 
 

ગઝલો લખો, ને ટાંટીયા દાબો શરાબથી, 
હેરમા ંતમા ં યે સ માન થઈ શકે. 



 
.4. 

મન ેએટલી બસ ખબર ના મળે, 
હંુ આવંુ, અન ેતુજ ઘરના મળે. 

 
અહ  એક થા છ,ે નવા ગામની; 
તન ેકોઈ કારણ વગર ના મળે. 

 
દુઆના બ ેશ દોથી, કર  મરણ, 
અગર તમને મારી કબર ના મળે. 

 
હ રો હો' ર તા, ન ેતંુ ના મળે, 
મન ેએવી કોઈ ડગર ના મળે. 

 
સદાચાર પણ યાં કરે ખુદકુશી, 
રહંુ યા ંસુધી એ નગર ના મળે. 

 
જગતન ેપચાવે એ દીલ, છ ેઘણાં; 
લુંટાવી દ ેએવંુ, ગર ના મળે. 

.5. 
હા, નવી મોસમના ંપણ સમણા ંજુઓ, 

આવતી પેઢીના દીવાના જુઓ. 
 

કેમ યાં યાસી ઉભી છ,ે એક તરસ! 
આંગણ ેઆવી છ ેખુદ ગંગા જુઓ. 

 



હંુ હવે કઈ કઈ ફીલમમા ંઆવંુ છુ,ં 
ટીવીની ચેનલ ન ેસૌ છાપા ંજુઓ. 

 
દેશમા ંજ મી વીદેશી થઈ ગયા? 
મારા પુ ોના ંનવા ંવાઘાં જુઓ! 

 
આપણ ેઉભા છીએ યાં શોધવા, 
કોઈ દી’ કુઆન ન ેગીતા જુઓ. 

 
આજ ુશન લાસથી શીખવા મ ુ,ં 

સૌ સલામત હોય તે જ યા જુઓ. 
.6. 

ઘરોની ચાવીઓ ખોવાઈ ગઈ છ,ે 
હવે ઈ સાનીયત ધોવાઈ ગઈ છ.ે 

 
હતી સુફીયાણી વાતો જનેા મુખ પર, 

ચડીને મંચ પર બદલાઈ ગઈ છ.ે 
 

સમયની અટકળો, હલચલને નીરખી, 
ફળીની બારીઓ શરમાઈ ગઈ છ.ે 

 
નવી મૌસમના ઝેરીલા પવનમા,ં 
મહો બત વાસમાં ઘુંટાઈ ગઈ છ.ે 

 
ઉછરેી દીકરી, ધીરાણ કરતા; 

પહાડોની નજર ભ ઈ ગઈ છ.ે 



 
.7. 

પુ પ સૌ મ તીમાં ગુ શનમાં હતા,ં 
ઈન ેમાળીન,ે ઉ ઝનમાં હતા. 

 
નામ પ તીનુ ંઅપાયંુ થંન,ે 

જ ેવીચારો કાલ સજનમા ંહતા. 
 

હાથતાળી મી  મ ા યાં મન,ે 
જ ેગુણો મારા એ દુ મનમાં હતા. 

 
આપ, મારા શેર, ગઝલોના ંસુમન, 
આપ કોના દો ત, ચ તનમાં હતા? 

 
એ ભલ ેકૉમે ટ ના આપી શ યા, 
પણ અમે તો એમના મનમાં હતા. 

  .8. 
 

મન ેઆદત છ,ે થ ગડા ંમારવાની; 
તન ેછ,ે ટવે પણ  તોડવાની. 

 
નરી આંખ ેજરા ઈ શકે છ,ે 
મનાઈ એમન ેછ,ે પશવાની. 

 
ઉડી છ ેઆધંીઓમા ંએક અફવા, 
મુલાયમ લોકમાં જઈ હ ચવાની. 



 
જગત-રણમાં છ ેવૈભવ ઝાંઝવાંઓ, 
હરણ - લોકોની હ મત, દોડવાની. 

 
કરી દો ક લ, કા ંઈ ઝામ આપો, 
અમ ેઆપી છ ેસ ા વતવાની. 

 
કબુતર કૈ' રીતે વી ાસ રાખ!ે 
અમારી ટવે પ થર ફકવાની. 

 
તમારા હેરમાં ‘સી ીક' આ મોસમ, 

અતી ચાહંુ, મળે તક ચાહવાની. 
 

.9. 
ભ તન ેવાંધો કે હાથો ના મળે, 

ઘરને એ ચ તા કે સાંધો ના મળે. 
 

કો' અધી ં  થાય છ,ે ના ઈન,ે 
ને કદી બે જણની આખંો ના મળે. 

 
દદના પોશાકમા ંછ,ે એક જગત, 

ઈએ જનેે એ સા  ના મળે. 
 

ફ ત મૈયતન ેછ ેટકેાનો રીવાજ, 
વતાન ેકોઈ કાંધો ના મળે? 

 



એ રીતે તુટીન ેવીખરાયા સંબંધ, 
કોઈનો કોઈથી નાતો ના મળે. 

 
ચકચકીત સડકોની બ ે બાજુએ, 
‘પારડી' આવો તો વૃ ો ના મળે. 

 
એટલો બદલાવ ‘સી ીક' છ ેહવે, 
ભી ુકો માંગ ેતો યાલો ના મળે. 

.10. 
છાંયડો છોડીન ેતડકામાં ગયા, 
સૌ વફા કરવાન ેધંધામા ંગયા. 

 
એમની વાતોમાં ની ાનુ ંવજન, 
ને અમારા શ દો ચચામા ંગયા. 

 
એમ સરનામુ ંમ ુ ંએ નામનુ,ં 

કે ઝરણ મ ુ ંતો દરીયામાં ગયા. 
 

વાયદો આ યો ન ેઆ યા ના તમ,ે 
ને અમ ેકંઈ કંઈ કુશંકામા ંગયા! 

 
તોય નજરોમાથંી લોહી ના ગયંુ, 
નાહવા અપરાધ ગંગામા ંગયા. 

 
એટલ ેઆઝાદ અ ો થઈ ગયા, 
કુંભકણ  ફ ત ઘવામા ંગયા. 



 
.11. 

એક પ થરની ઘણી સેવા કરી, 
એક નવોઢાએ ભ-ુપુ  કરી. 

 
અડચણોના એમણે ર તા કયા, 

એમ દીલના હેલમાં જ યા કરી. 
 

એક સંુદર આંખવાળી માછલી, 
એક દરીયાન ે તી સ ા કરી. 

 
યાં હ  અંધાર છ ેએ વ તીમા,ં 

મં ીઓ આ યા'તા યાં  દીવા કરી. 
 

કાલ બારી–બારણા ંથઈશુ ંઅમ,ે 
આજ તો ઉભા ંછીએ છાયા કરી. 

 
કાચબા જવેા ગયા આગળ વધી, 
આપણ ેહારી ગયા ચચા કરી. 

 
શ દની કાતરથી ત ચીયા દય, 
ને અમે યા સંબંધ ભેગા કરી. 

 
દુ મનો કરતા ંવધારે દો તો, 

દુર થઈ યા હાથ સૌ ચા કરી. 
 



.12. 
વૃ  પર સંબંધના ંપણ  નથી, 

આ ચલણનો રંગ ઘ વણ  નથી. 
 

 છુ,ં એન ેલખુ ંછુ ંશેરમા,ં 
હેરની ભ તોના હંુ કણ  નથી. 

 
રાહમા ંપ થર નથી ખાડાઓ છ,ે 
વાહનો છ,ે યા ંહવે ચરણો નથી. 

 
ઓગણીસસો વીસના આ હેરમા,ં 
સુય છ;ે પણ સુયના ંકીરણો નથી. 

 
ંદગી બેનામ એક અખબાર છ,ે 

મોટીમસ ખબરો છ;ે અવતરણો નથી. 
 

શોધુ ંછુ ં‘સી ીક' મારા ગામમા,ં 

બાળપણના ં યાંય સં મરણો નથી. 
સી ીક ભ ચી 

મોબાઈલ : 83201 95967 
સજકસ પક : 
આચાય સી ીક ભ ચી, 
એમ.ઈ.એસ.નુરાની હાઈ કુલ, વાટર, રાજપારડી, તાલુકે ઝઘડીયા, ે ભ ચ -393115 
મોબાઈલ : 83201 95967 ઈ.મેલ : siddiq948212@gmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/siddiq.bharuchi.1 
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સજકનાં કાશનો : 
1. ગઝલસં હ : યાદોના પડછાયા; થમ આવૃ ી: 1997; પાનાં: 50; મુ ય : 20 પીયા 

2. ગઝલસં હ : અમે કયા?ં થમ આવૃ ી: 2012; પાનાં: 100 મુ ય: 60 પીયા 

3. ગઝલસં હ : એસ.એમ.એસ.ઈ સાન, થમ આવૃ ી: 2014; પાનાં: 50, મુ ય: 20 પીયા 

4. ગઝલસં હ : એકવીસમી સદી (છપાય છ.ે) 

કવીએ પોતે જ ઉપરો ત બધાં ગઝલસં હો કાશીત કયા છ.ે સુરતના ‘ગ નન પુ તકાલય’, 
ટાવર રોડ, સુરતમાં તે ઉપલ ધ છ.ે છતાં ન મળે તો ઉપરો ત સરનામે કવીને લખી શકાય.. 

@@@ 

 ‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’ના આ અંકના અતીથી સ પાદકો, સુરતના યુવા ગઝલકારો ભાઈ 
ી ગૌરાંગ ઠાકર  – (gaurang_charu@yahoo.com) અને ભાઈ ી સુનીલ શાહ 

(sunilshah101@gmail.com)નો ખુબ ખબુ આભાર ..    
@@@ 

 ‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’ - વષ : પંદરમું - અંક : 439 – November 10, 2019 

‘ ઝા ડણી’માં : અ રાંકન સુનીલ શાહ - sunilshah101@gmail.com 
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 
More than 3,67,95,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

More than 1,44,44,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  
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http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 11,05,000 have visited Lokkosh 
http://lokkosh.gujaratilexicon.com 

More than 13,24,000 have visited Global-Gujaratilexicon 
http://global.gujaratilexicon.com 

@ 

 
ગુજરાતી ભાષાની આવી, સ યેલી અને સ તી શી – વનપોષક કૃતીઓ 

વાંચવાનો શોખ અને અવકાશ હોય તો, તમા ં  નામ, આઈડી, સરનામંુ, કૉ ટે ટ નંબર.. 
વગેરે માહીતી લખી અમને ઈ.મેલ લખ .. તમને પણ અમારી આ ‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’, 

દર પંદર દીવસે એક મેલ સાથ ેઆમ, પીડીએફ પે મળતી રહેશે.. 
અને તમે  ફેસબુક તા હો તો..... 

 

https://www.facebook.com/sundayemehfil.uttamgajjar  
 

 ‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’નંુ આ ઉપરો ત પાનંુ છ.ે જ ર  ને ે સ રી વે ટ મોકલ .. 
–ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com  અને 

–મૈ ી શાહ - maitri@gujaratilexicon.com 
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