ગઝલ
વીકી ત્રીવેદી
(1)
ઈચ્છા ત્યજી નથી ને કંઈ ખંત પણ નથી!
જીવી રહ્યો છ ં હં ને જીવંત પણ નથી!
જીવી શકાય નહીં એ પીડા મળી મને,
મૃત્યને ચાહં એવી અત્યંત પણ નથી.
આવે નવા જખમ તો તૈયાર છો નથી,
જના જખમનો મારે કંઈ તંત પણ નથી.
ખાઈ પી ને મજા તો અંતે કરે છે સૌ,
મારી કથા છે ચાલ હજ અંત પણ નથી.
એવો ગરીબ કયાં છ ં કે માંગી પણ શકં,
સખને ખરીદં એવો ધનવંત પણ નથી.
દોસ્તો, તમે છો દીધી લાખો દવા મને,
સાચં કહં એ એકે ફળવંત પણ નથી!
મારા હૃદય ને મનથી પરો ભરે લ છ,ં
ને બહારથી હજી હં સાદ્યંત પણ નથી.

હં આ જગતની સઘળી વ્યાખ્યાથી છ ં પરે ,
માણસ અલગ છ ં હં ને ભગવંત પણ નથી.
બીજ ં તો શં ‘ઉપેક્ષીત' ખદના વીશે કહે ?
કરતો નથી ગના ને કંઈ સંત પણ નથી!

(2)
કયારે ક ધપ મળશે, કયારે ક છાંવ મળશે;
યાને સમયના કાયમ નોખા સ્વભાવ મળશે!
છે ખેલ ભાગ્ય કેરા ગેબી અને વીલક્ષણ,
દરીયો જો શાંત મળશે; તો કાણી નાવ મળશે!
બીજા બધા અભાવો ભલી જવાશે ત્યારે ,
જીવનમાં એક પણ જો સાચો લગાવ મળશે.
વેંઢારવાની ક્ષમતા એથી વધારી છે મેં,
ઉપચાર જ ેના ના હો એવાય ઘાવ મળશે!
ભલી ગયો છે તં કે આ જીંદગી રમત છે,
રાજી ન થા ઓ દશ્મન અમનેય દાવ મળશે.
પથ્થર ભલે હં લાગં; પણ છ ં નહીં ખરે ખર,
ઉતરી શકો હૃદયમાં તો એક વાવ મળશે!
પરીશ્રમને દીધં છે મેં સરનામં મારા ઘરનં,
સખની હવે તો થોડી અહીં આવજાવ મળશે.
હં પ્રેમ શબ્દરુપે કરતો નથી કદી પણ;

સમજી શકો તો સમજો, બસ, હાવભાવ મળશે.
જીવન નદી છે એવી નક્કી નથી કશં જયાં,
સીધો કદી, કદી બહ આડો વહાવ મળશે!
વસમી રહી ન પતજડ બસ એક આ વીચાર,
જયારે બહાર મળશે કેવો ઉઠાવ મળશે?
મંજીલ ભલેને ભાગી મારાથી દર હમણાં;
બીજ ં શં થાશે? બે ત્રણ બીજા પડાવ મળશે.
તં જ ે ગમે છે તે કર ને કર ખરા હૃદયથી;
સાચો ઝવેરી મળશે, તો ખબ ભાવ મળશે.
આખં જગત ‘ઉપેક્ષીત' ઝળહળ કરી જવાનો,
જયારે મને આ સરજ જ ેવો પ્રભાવ મળશે.

(3)
શોધ્યા છે મેં આ પારથી, ઓ પારની દનીયા સધી;
ઈશ્વર, ખદા ને ઈશ છે, પણ છે ફકત અફવા સધી!
હં પારકાં દુઃખને ગણી મારાં, રડ્યો છ ં કાયમી;
નહીંતર કદી અંગત દુઃખો પહોંચ્યાં નથી મારા સધી.
ભોળં હતં ઝાકળ, સમયની ચાલ જાણી ના શકયં;
તો હાથ પકડી ચાંદની, ખદ લઈ ગઈ તડકા સધી!
ઘરમાં જરા ખટપટ વધી ને બારણાં ખલી ગયાં,
અંગત હતી એ વાત; પણ પ્હોંચી ગઈ રસ્તા સધી.

(4)
હકીકતમાં તો મારી પવવતૈયારી નથી હોતી,
બધી આફત નહીંતર; સાવ અણધારી નથી હોતી.
ઘણી ઈચ્છા કંવારી હોય છે, ઘડપણ સધી શાને?
હૃદય તારી બધી ઈચ્છાઓ સંસારી નથી હોતી.
તપાસો તો ઘણી ઈચ્છા અધરી હોય છે ભીતર,
ભલા, અમથી જ કોઈ લાશ કંઈ ભારી નથી હોતી!
ફકત શણગાર કોઈ આંખને ગમતો નથી યારો,
નહીં તો ફલથી શં લાશ શણગારી નથી હોતી?
તમોને ચાહવામાં એ નીયમ ભલી ગયો'તો હં ,
શમાને તો પતંગાથી કશી યારી નથી હોતી.
કવીતાઓ કવી લખશે, ભલે એના ઉપર મબલખ;
હકીકતમાં બધીયે યાદ કંઈ સારી નથી હોતી,
સતત ભાગ્યો ‘ઉપેક્ષીત' તં બધા અવસરથી છેટો, પણ;
મરણ ટાણે શં કરશે? ત્યાં છટકબારી નથી હોતી!

(5)
બધા કહે છે અલ્લાહની, રહે મ થઈ સૌ પ્રવાસી ઉપર;
ખબર શં કે તોફાનમાં કેવી વીતી ખલાસી ઉપર?

‘હૃદય’ નામના ‘રાજકંવરે ’ કયો'તો ગનો ઈશ્કનો,
ને અરજી કરી ‘લાગણી’ નામની એક ‘દાસી’ ઉપર.
સખોમાં દુઃખોમાં, એ રીતે અમે સ્મીત રાખ્યં સતત;
જ ે રીતે અહીં ફલ ખીલયાં કરે બારમાસી ઉપર.
કણેકણમાં ‘ઈશ્વર’ ને ‘અલ્લાહ’ જો છે, ખરે ખર અગર;
ભલા, આટલી ભીડ શં કામ ‘કાબા’ ને ‘કાશી’ ઉપર?
સમય અન્યનાં દુઃખ તરફ ધ્યાન દેવામાં ખરચ્યો હતો,
જગા મારી નહીંતર તો હોતી, છ ં એથીય ખાસ્સી ઉપર.
નજર હોય જો એમ મંજીલ ઉપર તો ન છટકી શકે,
જ ે રીતે નજર રાખતા ગોરા અંગ્રેજ ઝાંસી ઉપર.
સણયં છે કે એ મ્હે લ ખંડરે થઈને પડ્યો છે હવે,
સદી પહે લાં હસતો'તો જ ે ઝંપડાની ઉદાસી ઉપર.
હૃદયનો પટારો અમે એમ હળવો બનાવ્યો હતો,
ભલે લાગણી નીકળી નહીં; સમજદારી ઠાંસી ઉપર.
લગન, ખંત, મહે નત, પસીનો નીયમ છે સફળતાના આ,
સફળતા નથી મળતી કંઈ હસ્તરે ખા કે રાશી ઉપર.
એ આવ્યા બપોરે અગાસીએ તો ખાતરી થઈ મને,
બપોરે ય જોઈ શકં ચાંદને હં અગાસી ઉપર.
‘ઉપેક્ષીત’ હૃદયમાં વસે ફકત ગજરાતી ‘મા’ની ગઝલ,

ભલે ને રહ્યં હે ત બહ ‘હીન્દી’ ‘અંગ્રેજી’ માસી ઉપર.

(6)
વાત મારી સાવ સીધી સાદી છે,
ફકત કહે વા પરતી આઝાદી છે.
બંગલા ગાડીમાં ફરતા હોય છે,
પહે રવા જ ેને અહીંયાં ખાદી છે.
આવડત તો ઝંપડામાં કેદ છે,
મખવ પાસે આજ સઘળી ગાદી છે.
સૌ હકીકતથી તો છે વાકેફ, પણ;
બોલશે નહી, મોમાં ભયની ચાંદી છે.
હીંસા ચાલે છે નવી વહ જ ેમ ભૈ,
ને અહીંસા આજ ઘરડી દાદી છે.
સોયથી લઈ શસ્ત્ર આયાતી બધં,
દેશમાં બેકાર બહ આબાદી છે.
એક શાળા સામે દશ મંદીર બને,
રે ! ધરમના નામ પર બરબાદી છે.
સત્યના ચાહક ગણયા ગાંઠ્યા મળે,
ભ્રષ્ટ લોકોની જ લાંબી યાદી છે.

માંગો જો હક તો તરત ડફણાં મળે,
ને ગધેડા જ ેમ ફરજો લાદી છે.
નેતા ને ઉદ્યોગપતી ચસી ગયા,
હીંદ માતા પણ બીચારી માંદી છે!
ખદ ‘ભગત’ કે ‘ગાંધી’ સમજી ના શકે,
આપણે એવી ગજબ આઝાદી છે!

(7)
આપણં મળવં - ઝઘડવં - યાદ લઈ ચાલયો જવાનો
પ્રેમના સંવાદ ને વીખવાદ લઈ ચાલયો જવાનો.
સાચવી રાખેલ ટકડા ખંચશે જો અંત વેળા,
હં અધરાં સ્વપ્નની ફરીયાદ લઈ ચાલયો જવાનો.
જીંદગીભર હં હસ્યો છ,ં આંસને અંદર દબાવી;
એટલે હં આંખમાં વરસાદ લઈ ચાલયો જવાનો.
જીંદગી તારી ગઝલના શેર છે, આ સખ અને દુઃખ;
હં બધાએ શેરનો આસ્વાદ લઈ ચાલયો જવાનો.
આ મહોબ્બત છે દુઃખોની રે તનં મૃગજળ ‘ઉપેક્ષીત’,
હં હરણ જ ેવો કશો ઉન્માદ લઈ ચાલયો જવાનો.

(8)
પ્રતીકળ હવાઓમાં પણ હં કયાં અટવાઉ છ?ં
હં ધજાની જ ેમ ગમે તે બાજ લહે રાઉ છ.ં

મારા ચહે રાના ઓજસને તં નહીં સમજ ે
‘સત્ય’ અને ‘કરુણા’નો સાબ ઘસીને ન્હાઉં છ.ં
જખ્મો પણ મારું હાસ્ય કદી લંટી ન શકે
હં તો દુઃખની ચટણીમાં પીડાને ખાઉં છ.ં
ખાલીપો સાગર છે, તો હં ય ખલાસી છ;ં
કાયમ સ્મરણોની હોડીમાં બેસી જાઉં છ.ં
અય દશ્મન મારું માથં તો ઉંચં રહે શે,
મફલીસ છ;ં પણ હં કયાં તારી જ ેમ બીકાઉ છ?ં
સરજને છાતી કાઢીને દે છે ગાળો
હં તો ઘરના દીવાને પણ દારુ પાઉં છ.ં
દુઃખો એકેક નહીં ભેગા થઈને આવો,
સહે લાઈથી નહીં તટ;ં હં તો ખબ ટકાઉ છ.ં

(9)
લાગણીએ જીંદગીમાં કાયમી વંટોળ મકયો.
ઠોકરોની કેટલી સોટીએ બરડે સોળ મકયો.
એમ પીસ્યો છે મને મારા બધા એ સદગણોએ,
જીવરુપી ‘તેલ’ કાઢી માત્ર તનનો ‘ખોળ’ મકયો.
સત્યને દનીયા પચાવી ના શકી કોઈ હીસાબે,
એ પછી આત્માએ મોંમાં જઠરુપી મોળ મકયો.

સૌ હવે પછે છે, કાં લાગી રહ્યા છો સાવ નોખા?
મેંય મારી જાત પર લે, આજ ખોટો ડોળ મકયો.
શં કરું કે ત્યાં હવાઓ રકત–તરસી ચાલતી'તી,
એટલે માથા ઉપર સાફોય રાતોચોળ મકયો.
એક પીત્તળનો નકામો હાર લઈ ફરતો હતો હં ,
એય ચમકયો! જયાં મેં સોનાનો જરા સો ઢોળ મકયો.
આપણે સૌને હવે ગમતા થઈ જાશં ‘ઉપેક્ષીત'
આજથી લયો, આપણે પણ જીભ માથે ગોળ મકયો.

(10)
ડસકાં, ડમા, રુદનને માપ જ ેવં કંઈ નથી.
એટલે કે લય અને આલાપ જ ેવં કંઈ નથી.
સૌ ગનેગારો કરે છે એશ ને આરામ ભૈ;
હા, ખરે ખર આ જગતમાં પાપ જ ેવં કંઈ નથી.
શં કરે બીજ?ં સતત શાળા તરફ તાકયાં કરે ;
ભાગ્યમાં જ ેના અહીં માબાપ જ ેવં કંઈ નથી.
સયવ સામે એકલં ઝાકળ લડયં'તં જયાં સધી,
ત્યાં સધી તો ફલ કહે 'તં તાપ જ ેવં કંઈ નથી.
લંટનારા આદમી સૌ ખબ આગળ હોય છે,
એટલે કે બદદવા કે શ્રાપ જ ેવં કંઈ નથી.
માંડવો, ચોરી, મરત એ તો ‘ઉપેક્ષીત' દંભ છે,

હાથમેળો છે; હૃદય–મેળાપ જ ેવં કંઈ નથી.
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કવીનં સજ વન
નવલકથાઓ
મૃગજળ; સંધ્યા સરજ; શમણાંની શોધમાં; ધ ફે ન એ મેડનેસ; એજન્ટ A સીરીઝ (ભાગ 1, 2,
3); ભાગ 1 - અંતર આગ; ભાગ 2 – ખેલ; ભાગ 3 - શીકાર
નાગમણી સીરીઝ (ભાગ 1, 2, 3); ભાગ 1 – નક્ષત્ર; ભાગ 2 – મહતવ; ભાગ 3 - સ્વસ્તીક

વાતાવ સંગ્રહ
એક દજ ે કે લીયે...

અંગ્રેજી નવલકથા
Kaliyuga : Age of Darkness
●

પ્રકાશક : ત્રીવેદી પ્રકાશન, Mobile : 8154973150
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‘સન્ડે ઈ.મહે ફીલ’ના આ અંકના અતીથી સમ્પાદકો સરતના યવાગઝલકારો ભાઈ
શ્રી ગૌરાંગ ઠાકર – (gaurang_charu@yahoo.com) અને ભાઈ શ્રી સનીલ શાહ
(sunilshah101@gmail.com)નો ખબ ખબ આભાર..
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