
   મ લા પંચક-1  
(ગઝલનો થમ શેર ‘મ લા’ કહેવાય છ.ે યેક કવીના પાંચ મ લા લીધા છ.ે) 

 
.1. 

વાદળની જમે આભમા ં ચે ચડી શકે; 
ક તુ ધુમાડો કોઈ દી' ના ઝરમરી શકે. 

*** 
સાલું મન લોભાય તો કહેવાય નહ , 
તા ં  એ થઈ ય તો કહેવાય નહ . 

*** 
શ દ કેવળ નથી, ખુમારી  છ,ે 

ત કાગળ ઉપર ઉતારી છ.ે 

*** 
જ ેહતી શંકા એ નીવારી  છ,ે 
આંખ પહેલાં નજર સુધારી છ.ે 

*** 
વૈભવ છ ેયાદનો, સદા તંુ આસપાસ છ,ે 

કહેવાનું એ જ કે હ  પણ તંુ જ ખાસ છ.ે 
આસીફખાન આસીર: 98247 77852 

 
.2. 

મ ું છ ેખટકતંુ ક ં વારસાગત, 
તરસ, ફાંસ જવંુે ઘ ં વારસાગત. 

*** 
ધારણાની પાર છુ,ં તંુ ધારવાનું બધં કર; 
કોઈ પણ રીતે મને આકારવાનું બંધ કર. 



*** 
આખરી ણ છ ેદીવાનો ઠાઠ વધતો ય છ,ે 
‘ વવંુ છ'ે, ‘ વવંુ છ'ે; પ વધતો ય છ.ે 

*** 
લડુ,ં પડુ,ં રડુ,ં  છતાંય કરગ ં  ન આજથી; 

મ  ન લઈ શકું  એ ખેલ આદ ં ન આજથી. 

*** 
વળાંક, ઠસે, કાંકરા અને વાસની કથા, 
નથી વીરામ પામતી લંબ રાસની કથા. 
પા લ ખ ખર:94298 89366 

 .3.  
આ જગતના મંચ પરથી એટલું સમ ય છ,ે 

આપણાથી આપ ં પણ પા  યાં ભજવાય છ?ે 

*** 
વાત યાં બદલાવની થાશે નહ , પાછા વળો; 

‘શ યતા’ના ાર પર છ,ે ‘સ યતા’ની સાંકળો. 

*** 
એમ કરી એ સંબંધોને કાયમ હંુફાળા રાખ,ે 

હૈયામાં હો પીડા; તો પણ મા હોઠ ેતાળા ંરાખ.ે 

*** 
લીલોતરી ક ખાસ છ,ે યાંનાં બધાયેં ઝાડની; 
ઘરડાઘરે સ ચી હશ,ે યાદો ઘણી સંતાનની. 

*** 
મખમલ સમા એ પશના તારા કમાલથી, 
પલળી ગયો હંુ ભીતરે કોરા ગલુાલથી. 

વીપુલ માંગરોલીયા-વેદાંત: 98251 32610 
 



.4. 
 તમે પાયાના પ થર છો, તમે એ ણતા હોતા? 

દટાવાના જ અંદર છો, તમે એ ણતા હોતા? 

*** 
કહો ન!ે યાં સુધી આ દગી પર કાટ હોવાનો? 
કદી એવો દીવસ પણ આવશ,ે ચળકાટ હોવાનો! 

*** 
દદ એ રીતે દીલમાં ઉતારી લીધું; 
એય હમદદ છ ેએમ ધારી લીધું! 

*** 
દય લઈને આ યા છો, તમને ખબર છ?ે 

આ સંવેદનાઓ વગરનું નગર છ.ે 

*** 
મ ઘણી વાર એ વીચાયુ છ ે: 
કે વીચારીને કોણ ફા યંુ છ?ે 

હીમલ પં ા: 98790 49553 
  .5. 

લાગે કે ણે કોઈ મહેમાન હોય છ,ે 
એવાયં કેટલાકંને સંતાન હોય છ.ે 

*** 
ેમથી આવી તંુ બોલી કાનમા,ં 

યારથી આ યો નથી હંુ ભાનમા.ં 

*** 
કોણ પડ ેઝઘડાની વ ચે? 
સ ય અને સપનાનંી વ ચે! 

*** 
 



વવંુ એ પણ ગઝલ છ ે દગી, 
મોત હેલાની લડત છ ે દગી. 

*** 
ખબર હોવા છતાં પુછ ેછ,ે ‘તબીયત કેમ છ’ે? 
સગાં હાલાં બધા ંપછુ ેછ,ે ‘તબીયત કેમ છ’ે? 

શાંત સોમાણી: 74051 37001 
 

.6. 
આ તમાં થયા છ ેસુધારા સમય જતા;ં 
કેડીથી જમે થાય છ ેર તા સમય જતા.ં 

*** 
વસંતના ને પાનખરના વારનો નીખાર છ,ે 
સમય મુજબ કરેલા ફેરફારનો નીખાર છ.ે 

*** 
સુય નહ ; દીવો થવા જવંુે થયંુ, 
મારી અંદર આયના જવંુે થયંુ. 

*** 
ચં ની સોળે કળાની જમે બસ, 
હંુ રહંુ મારા ગ ની જમે બસ. 

*** 
એની તરફ નહ ; તો ખુદની તરફ વળાશ,ે 
સંભાવના ઘણી છ,ે પગલું ભયુ છ ે યારે. 
લ મી ડોબરીયા: 96875 19952 

.7. 
સુખ શું છ ે ણવા, બે ચાર ણ તો ઈએ; 
સાંજ ેમે ગાળવા, એકાદ જણ તો ઈએ. 

*** 



એવંુ નથી કે સવને આફત નડી નથી; 
બસ, એક એવી હંુ હતી, નજરે ચડી નથી. 

*** 
તને કાંતી મ ની દગી વી ગયો, 

હંુ કપાસી ફુલ થઈ મારી રીતે હકી ગયો. 

*** 
આપ-લેનો યાં કશે અણસાર છ,ે 

વૃ  સાથ ેવાટકી વહેવાર છ.ે 

*** 
છ ે દગી તો દગીને માણવી રહી, 
એની બધી દાદાગીરી પડકારવી રહી. 

ા વશી: 92283 31151 
 

.8. 
આજ તો વષાય અવસર થઈ ગઈ, 
સીમ આખી આયનાઘર થઈ ગઈ! 

*** 
ટરેવાં બેભાન થાતાં ય છ,ે 

તોય આ લેસન યાં પુ ં  થાય છ!ે 

*** 
એક હૉ પીટલ અહ  સામે જ છ,ે 
ઝુંપડી તો પણ; હજુ ખાંસે જ છ!ે 

*** 
થેલીનુ ંકેવંુ પાંતર થાય છ!ે 

ચોપડી ભરવાથી દફતર થાય છ!ે 

*** 
 



આખરે એની કૃપા તો થાય  છ,ે 
આપણાથી રાહ યાં વાય છ?ે 

રાકેશ હાંસલીયા: 98248 85416 
.9. 

સમજણનો સોયદોરો  આરપાર થાશ,ે 
ફાટલે દગીની તો સારવાર થાશ.ે 

*** 
યારેક દુ મની કરે, યારેક મી  છ;ે 
ને ઋણાનુબંધ, આ કેવા વીચી  છ!ે 

*** 
થોડીક  હજુરી છ,ે થોડો દમામ પણ; 
બેગમનો બાદશાહ છુ,ં એનો ગુલામ પણ. 

*** 
મીલાવંુ હાથ તો એમાં મીલાવટ, હંુ નથી કરતો; 
સંબંધોમાં સમયવત  સ વટ, હંુ નથી કરતો. 

*** 
યવહારમાં ગૃહ થ, છતાં વાન થ છુ;ં 

ભરતી ને ઓટ બેઉમા,ં હંુ તો તટ થ છુ.ં 
ડૉ. હરીશ ઠ ર: 98254 94968 

 
.10. 

કવીતાથી હોજલાલી નહ  થાય; 
પરંતુ ભીતર પાયમાલી નહ  થાય. 

*** 
ઓ સાંકડા દય, તને સૌ ઓળખી જશ;ે 
મા-બાપને  ગામડાની બસ મળી જશ.ે 

*** 



જળથી વરાળ થઈ, પછી વાદળ બનાય છ;ે 
મારામાં શું થયા પછી માણસ થવાય છ?ે 

*** 
ખુ ું દય છ ેમા ં , ભલે પારખાં કરો; 
પણ બાર ં નથી, કે બધાં આવ-  કરો! 

*** 
આ બધું કેમ નવંુ લાગે છ?ે 
કોઈ હૈયામાં ગયંુ લાગે છ!ે 

ગૌરાંગ ઠાકર: 98257 99847 
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