
ગઝલ 
શાંત સોમાણી 

 
(1) 

સવનો આપના દીલમાં વીકાર છ?ે 
કે પછી મુડ પર સઘળો આધાર છ?ે 

 
એક બે હારથી શંુ હરાતું હશે? 

ચાલ ઉભો થા, તંુ થોડો લાચાર છ?ે 
 

આવ , મંચ છોડી હવે  છુ,ં 
ઘરમાં મારા અલગથી બે કીરદાર છ.ે 

 
ેમથી વાત ઘરન બધા માની લે, 

એની બોલી ખરેખર અસરદાર છ.ે 
 

પુછવાની ફરજ એ તો મારી ‘ શાંત’, 
બાકી તો યાં કશો મારો અધીકાર છ?ે 

 
 

(2) 
આપણો યારે સમય બદલાય છ,ે 

હોય સાથે એય સામે થાય છ.ે 
 

સાવ ખોટાં આંસુડાં સારે સગા, 
પીઠ પાછળ મુછમાં મલકાય છ.ે  

 



ભાર દફતરનો હટાવીને જુવો,  
ફુલ જવેા ંબાળકો કરમાય છ.ે 

 
આંખ તારી ખાય છ ેચાડી બધી, 
મારો ખાલીપો તને વતાય છ.ે 

 
ેત, લીલંુ હોય ક ેભગવંુ ‘ શાંત’, 
ધમના નામે બધું વેચાય છ.ે 

 
(3) 

કહો કોણે કોની સ વટ કરી છ,ે 
ધરા સાથ આભે સખાવત કરી છ.ે 

 
હા, મ છદં સાથે શરારત કરી છ ;ે 
છતાં મારી ગઝલે કરામત કરી છ.ે 

 
અમીરી–ગરીબી બધંુ ઈ લીધું, 
પછી આજ સાથે પતાવટ કરી છ.ે 

 
હતા સ યને ચાહનારા છતાં પણ; 
તમે મારી સાથે બનાવટ કરી છ.ે 

 
ઉદાસી નથી આવતી કઈ અમ તી, 
ખુશીએ જ ન ી બગાવત કરી છ.ે 

 
(4) 

ગામમાં થોડા આશરા રાખો, 
બારણાં છ ેતો આવ-  રાખો. 

 



એકબી નંુ સ ય વંુ છ?ે 
સામસામે બે આયના રાખો. 

 
નોટ–સી ા બધે નહ  ચાલે, 
પસમાં કોઈની દુવા રાખો. 

 
જમે રાખી છ ેઅ ય રંગોની,  
માણસાઈની પણ ધ  રાખો. 

 
બંધ કર  ભલે બધા ર તા, 
એક ર તો તો ચાલવા રાખો! 

 
(5) 

સાંજ હેલાં કામયાબી પામવા માંગી હતી, 
એટલે તો રાહ કપરી દોડવા માંગી હતી!  

 
સાવ ખોટી ગેરસમજણ આપણી વ ચે થતી, 
યાં કદીયે ભુલ સાચી શોધવા માંગી હતી? 

 
એમણે માંગી; પરંતુ કેમ આપું એમને? 
તઅનુભવની કહાની વાંચવા માંગી હતી. 

 
એ સબબ એના ગુ હાઓ માફ કરજ,ે હે ભ;ુ  

અંત વેળા વાત સાચી બોલવા માંગી હતી. 
 

ંદગીનાં આખરી પાને પહ ચીને ‘ શાંત’,  
એક ચી કારે ઈ છા દોરવા માંગી હતી. 

 
 



(6) 
ઈએ છ ેશંુ થમ એ શોધવાનું હોય છ,ે  

એ પછી મહેનત કરીને પામવાનંુ હોય છ.ે 
 

કોઈ ચાહે કે ના ચાહે એની ચ તા છોડી દો,  
સૌ થમ પોતે વયંને ચાહવાનું હોય છ.ે 

 
સાંજના કરમાઈ તાં ફુલ પાછળ ના રડો, 

યાં સવારે કોઈ બીજુ ંખીલવાનું હોય છ.ે 
 

રોષમાં ર તો ભલે નોખો લીધો છ ેએમણે, 
એમને તારા વગર યાં ચાલવાનંુ હોય છ!ે 

 
ેમ કરવો એટલો આસાન થોડો છ ે‘ શાંત’, 

છકે દીલથી દીલનું અંતર કાપવાનું હોય છ.ે 
 

(7) 
ભલેને પાન પીળાં છ,ે 
 ભીતરથી એ લીલાં છ.ે 

 
થવાના પીઠ પાછળ ઘા, 

અહ  સહુ ઓળખીતા છ.ે 
 

નથી દેખાતંુ અંદરથી, 
કરમની એ જ પીડા છ.ે 

 
કદી આંસુ જુવો મારા,ં  

તો સમ  લો, ખુશીનાં છ.ે 



 
થયો નીલકંઠ ના યારેય,   
ભલે મ વીષ પીધા ંછ.ે 

 
(8) 

સડક પર ભલે ને પડુ ંઆથડુ ંછુ ં, 
છતાંયે હંુ મારામાં કાયમ રમું છુ.ં 

 
શરીફોની આંખે સદા ખુંચતો’તો, 
જુગારી, શરાબી બધાને મળું છુ.ં  

 
બધી આફતોને પચાવી હંુ બેઠો, 

ખુશી હોય કે દદ, હસતો જડુ ંછુ .ં 
 

અ ુને હંુ મોતી ગણી વેચવા યો, 
મ ા ભાવ પાણીના, પાછો વળું છુ.ં 

 
સવારે મળીને હંુ આવંુ સનમન,ે 
ફરી સાંજ ેએના વીચારે ચડુ ં  છુ ં. 

 
બહુ સાચવેલી દયની હવેલી, 
હવે આજથી તારા નામે ક ં  છુ.ં 

 
(9) 

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

 



સાચંુ પણ દેખાશે તમન,ે 
શંકા ને અફવાની વ ચે. 

 
કંકર ને શંકર છ ેનોખા, 
ફક પડ ે ાની વ ચે. 

 
પોતાને ભીતર શોધું યા,ં 
દેખાયો ર તાની વ ચે. 

 
બહુ મોટુ ંઅંતર છ,ે હાલા, 
‘કરશંુ’ ને ‘કરવા’ની વ ચ.ે 

 
(10) 

કોઈ પાસે બેસવાનો યાં સમય છ ેતારી પાસે, 
બોલ મીઠા બોલવાનો યાં સમય છ ેતારી પાસ?ે 

 
આમ આંખે પાટા બાંધી પૈસા પાછળ શીદ દોડ,ે 
તારા માટ ે વવાનો યાં સમય છ ેતારી પાસે?  

 
 ભા યમાં લ યંુ હશે તો આપશે ઈ ર ઘ ંયે, 

પણ ભરોસો રાખવાનો યાં સમય છ ેતારી પાસ?ે 
 

મા રડ ેઘરના ખુણે ને બાપ પ ો ખાટલે તોય, 
‘શંુ થયંુ છ’ે પુછવાનો યાં સમય છ ેતારી પાસ?ે 

 
વેદ વાં યા ગીતા વાંચી ભાગવત આખું છ ેમોઢ,ે 

‘માની આંખો’ વાંચવાનો યાં સમય છ ેતારી પાસ?ે 

શાંત સોમાણી 
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