
 

ગઝલ 
સંદીપ પુજારા 

 
(1) 

તમે માનો છો જવંુે, સાવ એવંુ પણ નથી હોતંુ, 
ન આવે અંત જનેો, ક્ાં્ એવંુ રણ નથી હોતંુ. 

 
જીવન સાથે તમારે ઠામકંુ સગપણ નથી હોતંુ, 

જો તમને જીંદગીમાં કોઈપણ વળગણ નથી હોતંુ. 
 

શું એની ભવ્્તા છ,ે જાણવા ભીતર જવંુ પડશે, 
હૃદ્ નામે હવેલીને કોઈ આંગણ નથી હોતંુ. 

 
ગમે તેવી હો મોટી તો્, એ ખુશીઓ રડાવે છ;ે 
જો એને વહેંચવાને એક ગમતંુ જણ નથી હોતંુ. 

 
ને એનંુ આગમન પણ કષ્ટદા્ક એટલે લાગે, 

જીવનમાં દુુઃખને માટ ેક્ાં્ આરક્ષણ નથી હોતંુ. 
 

(2) 

 
પરસ્પર એકબીજાનું હમેશાં ધ્્ાન રાખ્ંુ છ,ે 

સમ્નુ ંમેં, તો ક્ારેક એણ ેમારં માન રાખ્ંુ છ.ે 
 

‘ગીતા’ રાખુ ંછુ ંને, ત્ા ંબાજુમાં ‘કુરાન’ રાખ્ંુ છ,ે 
હૃદ્માં એમ આખેઆખું ‘હીન્દુસ્તાન’ રાખ્ંુ છ.ે 



 
પ્રણ્ના ગ્રંથ લખનારે લખી છ ેવાત અધુરી, ને 
તમારી આંખમાં, એનંુ અનુસંધાન રાખ્ંુ છ.ે 

 
કરે છ ેદાન એનંુ; પણ ખરં સોનુ ંબનાવીન;ે 

મેં નામ એ દીકરીના બાપનું ‘ભગવાન' રાખ્ંુ છ ે

 
ચલાવંુ છુ ંહંુ જ,ે એ નાવમાં મીત્રો્ બેઠા છ;ે 

બસ, એ કારણથી મારા હાથમાં સુકાન રાખ્ંુ છ.ે 
 

(3) 

 
એવા તે ક્ા રોગમાં પટકાઈ રહ્ું છ?ે 
આખું્ જગત રાત'દી પીડાઈ રહ્ું છ!ે 

 
શસ્ત્રોની હરીફાઈથી સમજાઈ રહ્ું છ;ે 
જ ેચીત્ર હતંુ શાંતીનંુ, ખરડાઈ રહ્ું છ.ે 

 
ખચાાઈ, વીતાવાઈ કે વેચાઈ રહ્ુ ંછ;ે 

જીવન જ ેમળંુ્, કોઈથી જીવાઈ રહ્ુ ંછ?ે 
 

જ્ાં છ ેજરરી, ત્ાં તો નથી રાખતું કોઈ; 
મંદીરમાં, મન ઈશ્વરનું્ે મંુઝાઈ રહ્ું છ!ે 

 
દરરોજ જ ેવધતી રહે બ ેમાનવી વચ્ચે, 

કારણ તો એ ખાઈનું ‘અદેખાઈ' રહ્ું છ.ે 

 



આવ્્ંુ નથી તન પર હજી મૃત્ુ એ અલગ છ,ે 
ભીતરથી તો એ ક્ારનું પડઘાઈ રહ્ુ ંછ.ે 

(4) 

 
ડલેીએ સાંકળ દઈને જવેો હંુ પાછો ફ્ો, 
એટલામાં તો પ્રતીક્ષાએ તરત બળવો ક્ો. 

 
મોટો – મોટો કહી બધાએ ખોટો એને છાવ્ો, 

મોટો છ,ે તો કઈ રીત ેદરી્ો મેં આંખોમા ંભ્ો? 
 

ઝેર તો પીવે ઘણા, પણ મેં અલગ રીતે પીધું, 
્ાદ, શ્વાસોમાં ભરીને શ્વાસ ેશ્વાસ ેહંુ મ્ો. 

 
કોણ છ ેઅહીં ચાહવા જવંુે? મેં ઈશ્વરને પુછંુ્ : 

એટલંુ પુછતા જ એણે આ્નો સામે ધ્ો 
 

આવડત પણ ઠાંસી ઠાંસીને ભરી છ ેલોકમાં, 
‘ખોટો સીક્કો’ કહી મને બેફામ સૌએ વાપ્ો. 

(5) 

 
ના, એવંુ કંઈ નથી કે ફકત કાન આપું છુ,ં 
પાગલની વાત પર તો પુરં ધ્્ાન આપુ ંછુ.ં 

 
હોવા છતાં્ આપું ન ઉત્તર જો કોઈને, 

સમજી લો, એના પ્રશ્નને બહુ માન આપું છુ.ં 
 

ચોંકાવવા બધાને, એ મારો સ્વભાવ છ;ે 
દુશ્મન મળે તો જોઈને મુસકાન આપું છુ.ં 



 
ઘેરી વળી છ ેશુષ્કતા, મેં એટલંુ કીધું; 

એણે કહ્ું, લે, આંસુઓનંુ દાન આપું છુ.ં 
 

શંકા છ ેમારી શ્રદ્ધા ઉપર જમેને સતત, 
મારી દુઆમા ંએમને પણ સ્થાન આપું છુ.ં 

 
ઈશ્વરને પ્રેમનંુ જ બીજુ ંરપ માનો તો; 
ચાહે મને જ,ે એમને ભગવાન આપું છુ.ં 

(6) 

 
ભલે કરો ન એ જાહેર, ખાનગી તો કરો? 
કરો છો આંસુઓનું મુલ્્, વાજબી તો કરો! 

 
ચલો, આ છલે્લો અભીન્ છ,ે બે ઘડી તો કરો! 
હૃદ્ કહે છ ેપ્રણ્ છ,ે ‘નથી, નથી' તો કરો! 

 
મેં સ્મીત સાથે સ્વીકારી તમારી અવગણના, 
જરા પ્રશંસા હવે આ સ્વભાવની તો કરો! 

 
સહન કરી શકંુ સઘળંુ, આ તરફડાટ નહીં; 
સજા જ કરવી છ,ે તો એકસામટી તો કરો! 

 
તમે્ સાથે રડો, એવંુ ઈચ્છતો જ નથી 

કરો છો રંજ જ,ે એમાં બરાબરી તો કરો! 
 

 

 

 



(7) 

 
રમંુ છુ ં‘દાવ ઉપ્પર દાવ’ હંુ જનેા ભરોસા પર, 
રહે છ ેગેરહાજર એ જ કા્મ ખાસ મોકા પર. 

 
હંુ એવા માણસોને જોઈને પણ દુર ભાગું છુ;ં 

સતત લઈને ફરે જ ેદદાનંુ અખબાર મોઢા પર. 
 

સમા્ા છ ેએ આંખોમાં, બીજુ ંસપનંુ્ શું આવે? 
વરખ ચાંદીનો લાગ ેનહીં, કદી ચકચકતા સોના પર! 

 
કોઈના હોઠની તુલના કરી મેં એમની સાથે, 

પ્રતીબંધીત થ્ો છુ ંત્ારથી ફુલોના જોવા પર 
 

મનોમન ચાર ફેરા મેં ‘ગઝલ’ સાથ ેફરી લઈન,ે 
લગાવી છ ેચબરખી જીંદગીની ખાલી ખોખા પર. 

 (8) 

 
આમ તો દરી્ાની વચ્ચે લીધા છલે્લા શ્વાસ, પણ; 
પોસ્ટ મોટામ જો કરો, તો આવે એમાં પ્્ાસ પણ. 

 
માન્્ંુ કે સોને મઢ્યો છ ેઆપણો ઈતીહાસ, પણ; 

આજ એનો સહેજ સરખો ક્ા ંરહ્ો છ ેભાસ પણ! 
 

આમ એ કહેતી, નથી ઉદ્દશે કોઈ ખાસ, પણ; 
કંઈક વેળા મળવા માટ ેછોડી દેતી તાસ પણ. 

 



રોજ એ તો આવીને ઉભી રહે છ ેપાસ, પણ; 
જીંદગીનો તો્ ક્ા ંકાઢી શકા્ો ક્ાસ પણ! 

 
ઠાઠ એનાં સૌ સ્મરણનો શેઠ જવેો હો્ છ,ે 
આવે ત્ારે સાથ ેલાવે આંસુ નામે દાસ પણ. 

(9) 

 
ઘટતી ગઈ સમજ ને વળી ઝંખના વધી, 
તારી ને મારી એટલે તો વેદના વધી. 

 
દીવસે વધી, ને એથી વધુ રાતના વધી, 
એવંુ બન્્ંુ નથી કે કદી પ્્ાસ ના વધી. 

 
મંદીર, ને મુતીઓની બધે સ્થાપના વધી, 
કોઈ જગાએ કોઈ દીવસ પ્રાથાના વધી? 

 
વધતંુ રહ્ું બધંુ છતાં પણ કેમ ના વધી? 
માણસ ઉપર તમારી પ્રભુ! ધાક ના વધી! 

 
એ જો વધી, તો ચોપડ ેસરકારના ંવધી, 

ઘરમાં ગરીબનાં, કોઈ પણ ્ોજના વધી? 
 

એના સીવા્ કોઈ બીજી ચાહ, ના વધી, 
બસ, એ પછી જ જીંદગીની ચાહના વધી. 

(10) 

 
ધરા પરના સૌ પ્રદેશો, તંુ જીતી શકે નીરંતર, 
જો હૃદ્ જીતે કોઈનું, તો કહંુ ખરો સીકંદર. 



 
નથી એવંુ કે, પરુાવો એ સદા્ પીને આપે, 

જ ેબીજાને વીષ ન આપે; છ ેહવે તો એ્ શંકર. 
 

ન એ રંગ–રપ જુએ, ન તો મોહ સ્વાદનો પણ, 
જો તરસ હશે જુની તો, શું નદી કે શુ ંસમંદર! 

 
જો એ છ,ે તો પૃથ્વી પર છ,ે કોઈ માનવી સ્વરપે; 
હજી ક્ાં ખબર છ ેપાક્કી, હશે સ્વગામાં્ ઈશ્વર! 

 
તંુ ઈમારતો ચણાવે, હંુ ઈરાદા રાખું ઉંચા, 

હવે એ્ જોઈ લઈએ કે મળે છ ેકોને અંબર! 
 (11) 

 
ચાહવાનો સ્વભાવ મોંઘો પડ્યો, 
એક સાચો લગાવ મોંઘો પડ્યો. 

 
નહોતંુ કંઈ અણબનાવ જવંુે પણ; 
એટલો બસ, બનાવ મોંઘો પડ્યો. 

 
જણેે જો્ા, ઈલાજ કરતા ગ્ા, 
માત્ર અદૃશ્્ ઘાવ મોંઘો પડ્યો. 

 
હારની તો ગણતરી રાખી હતી, 
તો્ એ છલે્લો દાવ મોંઘો પડ્યો. 

 
પાણી પહેલા જ પાળ બાંધીને, 
મેં કરેલો બચાવ મોંઘો પડ્યો. 



 
એ ગ્ા, ને વળી સરળતાથી! 

ચહેરા પરનો ઉઠાવ મોંઘો પડ્યો. 
 

મારી રીતે જીવી શક્ો નહીં, ને 
એમનો પણ સુઝાવ, મોંઘો પડ્યો. 

 (12) 

 
નાનકડો ગુનો મોટા સમાચાર ગણાશે, 

ત્ારે જ તો ભ્મુકત આ સંસાર ગણાશે. 
 

જો તારી ગઝલ દદાનો ઉપચાર ગણાશે, 
*બસ, એ જ ઘડીથી તંુ કલાકાર ગણાશે* 

 
ક્ાં, કેટલા ને કોણ ેક્ાા વાર, ગણાશે? 

અઢળક છ ેસ્મરણ, બધ્ધા ગુનેગાર ગણાશે. 
 

કર ગજ ાના, અસ્તીતવનો આધાર ગણાશે, 
નહીંતર તંુ ગઈકાલનું અખબાર ગણાશે. 

 
જો સુખ લઈને સુખ ધરે, વહેવાર ગણાશ ે

પણ દુ:ખ લઈને સુખ ધરે, એ પ્્ાર ગણાશ ે
 

ના સુ ા્ કે ના ચંદ્રની એ હાર ગણાશ ે
હો બંધ ન્ન, એટલે અંધાર ગણાશ ે

સંદીપ પુજારા 
(*તરહી પંકતી : ગૌરાંગ ઠાકર*) 
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http://www.gujaratilexicon.com 

More than 1,79,28,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 11,27,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 
More than 13,53,000 have visited Global-Gujaratilexicon 

http://global.gujaratilexicon.com 
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