
મ લા પંચક-2 
(ગઝલનો થમ શેર ‘મ લા’ કહેવાય છ.ે યેક કવીના પાંચ મ લા લીધા છ.ે) 

 
.1. 

બસ, એ વીચારે ગઝલ પણ મને રડાવે છ,ે 
હંુ એનો કાંઈ નથી, જ ેગઝલ લખાવે છ.ે 

*** 
આઘાત ંદગીન,ે હંુ બમણો આપવાનો; 
ટાળીશ નહી પીડાન,ે ઉપરથી ભેટવાનો 

*** 
કદી હસાવે, કદી રડાવે, કદી બચાવે, કદી ફસાવે, 

સમયની દુગરી છ ેકેવી, બધાને બ ધો સમય બતાવે! 

*** 
થમ તો ઘાવ આપીને પછી જ ેમાફી માંગે છ;ે 

સમજવંુ શુ,ં કે દીધેલી પીડા એ પાછી માંગે છ?ે 

*** 
વીચારો તમ,ે એ માણે લખાશ?ે 
ગઝલ છ,ે ગઝલ આપમેળે લખાશ.ે 

સંદીપ પુ રા: 88496 03904 
 

.2. 
ખુદને મળવંુ ઘ ં જ રી છ ે
બાકી જ ેછ ેબધી મજુરી છ ે

*** 
યારે મળે તંુ આમ તો ણે મ  પડ,ે 

વ ચે ન આવે ‘હંુ’ તો વધારે મ  પડ.ે 



*** 
મારી સાથે હંુ યારથી બેઠો. 

યારથી એકલો નથી બેઠો. 

*** 
કક એવા મન ઉપર ડાઘા પ ા, 
આંખના ંપાણીથી એ ધોવા પ ા. 

*** 
કોઈ છલકાયા કરે, કોઈ ઉલેચાયા કરે; 
કક એવા હોય જ ેઅંદર વલોવાયા કરે. 
મહેશ દાવડકર: 99984 90115 

 
.3. 

થમ રેતી ઉપર દોરી હશે માણસ સમી છાયા, 
અલગ બે ત રાખી બેઉમાં રાખી પછી માયા. 

*** 
હવાએ ાસ આપીન,ે આ તનને હાંફતંુ રા યંુ, 
વીચારોએ દીવસ ને રાત મનને હાંફતંુ રા યંુ. 

*** 
માગ સૌને યાંનો યાં લઈ ય છ!ે 

ંદગી તો યાંની યાં રહી ય છ!ે 

*** 
સમય શું છ,ે સમજવામાં બહુ મોડુ ંકરી ના યંુ, 
હતંુ સોનુ;ં પરખવામાં બહુ મોડુ ંકરી ના યંુ. 

*** 
કાયમ રહે છ ેમન હ  એની તલાશમા,ં 

શેની હશે આ આવ–  હર એક ાસમા?ં 
મનસુખ નારીયા: 94268 12273 



 
.4. 

છ ેસ તા જ રી, નહ તર જવાય નહ ; 
ઘર ચુ હોય છ ેકવીનુ,ં એ ભુલાય નહ . 

*** 
હો તડકો કે છાંયો કંઈ પણ, સઘળંુ ઉ મ! 

વવાનું ફાવે તો હર ણ, સઘળંુ ઉ મ! 

*** 
મને હંુ યારે મળંુ છુ ં યારે હમશેાં એવો વીચાર આવે, 
બધાનું વન હયુભયુ હો, કદાચ એવી સવાર આવે. 

*** 
થવાનું હશે એ થવાનું જ છ,ે 
તમારે કે મારે જવાનું જ છ.ે 

*** 
છોડ હવે.. મંદીરે શું દીવો કરવાનો, 
માણસ ગબડ ેતો એને બેઠો કરવાનો. 
સુનીલ શાહ: 94268 91670 

 
.5. 

અધીરો છ ેતને ઈ ર બધુંયે આપવા માટ,ે 
તંુ ચમચી લઈને ઉભો છ;ે દરીયો માગવા માટ?ે 

*** 
સંપ માટીએ કય  તો ટ થઈ, 
ટનું ટોળંુ મ ું તો ભ ત થઈ. 

*** 
યારથી એ જણ કશાની શોધમાં છ,ે 
યારથી આખું જગત વીરોધમાં છ.ે 



*** 
આથમી ચુ યો છુ ંહંુ એવંુ નથી, ઉ યો છુ ંએવંુ પણ નથી; 
ટકુડ ેટકુડ ે વંુ છુ ંહંુ , પણ તુટી ચુ યો છુ ંએવંુ પણ નથી. 

*** 
ઘ યાંથી આવે બાળકનેય બીછાને હવે, 
વારતા એકેય આવડતી નથી બાને હવે! 
અનીલ ચાવડા: 99256 04613 

 
.6. 

દદ ઓનાં મનમાં અહ  જ ેભય ટકેલો હોય છ,ે 
ડૉ ટરોનો એના પર વૈભવ ટકેલો હોય છ.ે 

*** 
સ વટ હોય સંુદર, તે છતાં સંુદર નથી હોતા, 

છ ેકારણ એ જ, કે સઘળા ંમકાનો ‘ઘર’ નથી હોતા.ં 

*** 
નવા કલરવ, નવી મૌસમને જઓે પ ખતા રહેશ,ે 

બુઢાપામાંય લીલાં પણથી એ શોભતા રહેશ.ે 

*** 
તાળીઓથી લઈને તાબોટાય અહ  કુટવા પ ા, 

વવાના નામ પર કંઈ તાયફા કરવા પ ા! 

*** 
ખુ ી આખંે ગવાની એની તૈયારી નથી, 

યંુ એને ણવાની એની તૈયારી નથી. 
ગુણવંત ઠ ર ‘ધીરજ' : 98255 67575 

 
 
 



.7. 
  આ નાચમનાચમાંથી આપણે નીકળી જવાનું છ,ે 

પદારથ પાંચમાંથી આપણે નીકળી જવાનું છ.ે 

*** 
યારેક થાય ભલુ તો ગુલમોર ચીત ં , 
કાયમ તને હંુ યાદ કરી થોર ચીત ં. 

*** 
લગાવંુ શું ‘મ'ને હંુ કાનાથી આગળ? 
લખી શું શકે કોઈ આનાથી આગળ! 

*** 
સવાલો તીર થઈ ખુંચે છ,ે મારો વ લઈ લેશે; 
બધા તારા વીશે પછુ ેછ,ે મારો વ લઈ લેશ.ે 

*** 
યાં કહંુ છુ ંકે દાવ છોડી દો, 
ખેલ ખલેો; તણાવ છોડી દો. 

ડૉ. મનોજ શી ‘મન': 98242 28598 
 

.8. 
પહેલો અઘરો છુ,ં પછી આસાન છુ;ં 

પહાડની ચાઈ પર મેદાન છુ.ં 

*** 
સપનું ઉડી ગયા પછી બાકીમાં કંઈ નથી; 

અડધી પથારી ખાલી છ,ે અડધીમાં કંઈ નથી. 

*** 
બધી છ ે યથ તારી કમાલ, છોડી દે; 

ન ટહુકે ચી નું પંખી, ખયાલ છોડી દ.ે 

*** 



ધરતીથી ડ,ે આભમાં ચે ગયો હશ,ે 
એમ જ તો કોઈ માનવી પુ પીત થતો હશ.ે 

*** 
ઉદાસી ઈ નથી બસ, ઉમંગ ઈ ગયા; 
ન યો કોઈએ દરીયો, તરંગ ઈ ગયા! 
પંકજ વખારીયા : 98241 43951 

 
.9. 

એક કપ કોફી અને તા  હવા દ,ે 
કાં મને રા ખશુીથી તંુ જવા દ!ે 

*** 
ક અજબ ખચાણ લઈને વતા’તા, 
હાથમાં સૌ ાણ લઈને વતા’તા. 

*** 
બોલવામાં ચાલવામાં ફેર છ,ે 
એટલે તો, આટલું અંધેર છ!ે 

*** 
ખુબ ચે થાન હોવી ઈએ, 
લાગણી ધનવાન હોવી ઈએ. 

*** 
ડગલે પગલે એટલે વાંધા પડ ેછ,ે 
સાવ ખોટા માણસો સાચા પડ ેછ.ે 

દીનેશ કાનાણી : 98242 19096 
 

.10. 
મણકો છુ,ં પણ હંુ માળાની હાર ઉભો છુ,ં 
સા ચંુ કહંુ તો સરવાળાની હાર ઉભો છુ.ં 



*** 
દપણનું બ બ કામ કોઈ આવશે નહ ; 
સરનામું પુછશો નહ , બતાવશે નહ . 

*** 
રેતના  ઘરમાં  રહંુ  છુ,ં રણ નથી; 
આંસુમા ં દેખા   છુ,ં દપણ  નથી. 

*** 
શ યતાને આ રીતે સાધંો નહ , 
બરા પર ઘર તમે બાંધો નહ . 

*** 
કક યુગોથી થીર ઉભો છુ,ં ર તામાં છુ;ં 
હંુ યાં સાચો પડવાનો છુ?ં સપનામાં છુ.ં 

 અંકીત ીવેદી : 9913196969 
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