
ગઝલ 
દકે્ષશ કોન્ટ્રાક્્ર ‘ચાતક’(અમેરીકા) 

 

મુક્તક 
ક્યારે નહીં, કદીનો પ્રશ્ન છ;ે 
ક્ષણની સામે સદીનો પ્રશ્ન છ.ે 
દરીયા સાથે લગ્ન કયાાં પછી, 

આગળ વધાય? નદીનો પ્રશ્ન છ.ે    

ગઝલ 
(1) 

એક પારેવાથી જો ઉડી શકાયુું હોત તો, 
પત્રથી હૈયા સુધી પહોંચી શકાયુું હોત તો! 

 
માત્ર સરનામુું કરીને આુંખમાું રાખી મુક્યુું, 
આુંસુનુું પરબીડીયુું નાખી શકાયુું હોત તો! 

 
મહેકને રસ્તાની વચ્ચે આુંતરીને બે ઘડી, 
ફુલનુું સરનામુું જો પુછી શકાયુું હોત તો! 

 
જુંદગી જવી જવાનુું કૈંક તો બ્હાનુું મળત, 
સ્વપ્નને અભરાઈ પર મુકી શકાયુું હોત તો! 

 
આપણાું હોવાપણાુંની વારતાનુું શુું થતે? 
એક પરપો્ાથી જો ડબુી શકાયુું હોત તો! 

 
જાત બાળી એનો ‘ચાતક’ વસવસો રહેતે નહીં, 

થોડુું અજવાળુું ઘરે લાવી શકાયુું હોત તો. 
 



(2) 

વસવસા આ જુંદગીના સ્હેજ થોડા હોય છ?ે 
વેદનાના દોસ્ત, દસ્તાવેજ થોડા હોય છ?ે 

 
લાગણી માઝા મુકે ત્યારે જ નીકળે આુંસુઓ, 
આુંખના ખુણે હમેશાું ભેજ થોડાું હોય છ?ે 

 
પે્રમ તો પહેલી નજરમાું પાુંગરેલી વારતા, 
પે્રમની પ્રસ્તાવનાનાું પેજ થોડાું હોય છ?ે 

 
પે્રમમાું ખો્ા પડ ેછ ેદોસ્ત, બધ્ધાયે ગણીત, 
એક વત્તા એક કાયમ બે જ થોડા હોય છ?ે 

 
હર્ષથી કોઈ લગાવે ગાલ પર ચપ્ી ગલુાલ, 
રુંગ કરનારા બધા રુંગરેજ થોડા હોય છ?ે 

 
સોરી કહેવાથીય માફી ના મળે એવુું બને, 
માફ કરનારા બધા અુંગ્રેજ થોડા હોય છ?ે 

 
પે્રમમાું ‘ચાતક’ બીડલેા હોઠ કહી દે છ ેઘણું, 
હર ખુલાસા સનસના્ીખેજ થોડા હોય છ?ે 

 
(3) 

અશ્રુઓ જળથી વધારે કૈં નથી, 
જુંદગી પળથી વધારે કૈં નથી. 

 
ઉંઘને માનો પથારી જો તમે, 

સ્વપ્ન એ સળથી વધારે કૈં નથી. 
 



હસ્તરેખા છ ેઅધુરા દાખલા, 
હાથ કાગળથી વધારે કૈં નથી. 

 
હોય ખુદ્દારી જો માનવનુું શીખર, 
યાચના તળથી વધારે કૈં નથી. 

 
મીત્રતા છાુંયે નીતરતાું ઝાડવાું, 
શત્રુ બાવળથી વધારે કૈં નથી. 

 
દેહ પીંજર છ ેને પુંખી પ્રાણનુું, 
શ્વાસ સાુંકળથી વધારે કૈં નથી. 

 
મસ્ત ઝરણાું જવેી ‘ચાતક’ની ગઝલ, 
‘વાહ’ ખળખળથી વધારે કૈં નથી. 

 
 (4) 

 
સુંબુંધોના સગપણમાુંથી બ્હાર નીકળવુું અઘરું  છ,ે 

દોસ્ત, ત્વચાના પ્હેરણમાુંથી બ્હાર નીકળવુું અઘરું  છ.ે 
 

જ ેઆુંખોની અુંદર વસતા હોય સુરાલય, સાકી, જામ, 
એ આુંખોના કામણમાુંથી બ્હાર નીકળવુું અઘરું  છ.ે 

 
કેમ ફસાયા છ,ે એની ચચાષ કરવાનુું માુંડી વાળ, 

કારણ, એના કારણમાુંથી બ્હાર નીકળવુું અઘરું  છ.ે 
 

ઈશ્વરમાું શ્રદ્ધાનો મતલબ જ ેકરશે, સારું  કરશે, 
મીથ્યા હૈયાધારણમાુંથી બ્હાર નીકળવુું અઘરું  છ.ે 

 



સ્વપ્નાુંઓ સાકાર થવામાું મુશ્કેલી તો રહેવાની, 
બીડાયેલી પાુંપણમાુંથી બ્હાર નીકળવુું અઘરું  છ.ે 

 
‘ચાતક’ ના પુછ ેકોઈને તરસ્યા હોવાનાું કારણ, 

એ જાણે છ ેકે રણમાુંથી બ્હાર નીકળવુું અઘરું  છ.ે 
 

(5) 

કૈંક ખીં્ીઓ ભલે તૈયાર છ,ે 
ભીંત પર લ્કી જવાની વાર છ.ે 

 
ચાર દીવસ પ્રેમના પુરા થયા, 
ચાર એની યાદના ઉધાર છ.ે 

 
શ્વાસ મેળવવા પડ ેછ ેપે્રમમાું, 
કુુંડળીઓ મેળવો, બેકાર છ.ે 

 
હર્ષમાું કે શોકમાું સરખા રહે, 

આુંસુઓ બહુ ફાુંકડા ફનકાર છ.ે 
 

માત્ર શુંકાથી જ એ તુ્ી ગયા, 
કે્લા નાજુક પ્રણયના તાર છ!ે 

 
મન વીશે થોડુું વીચાયુાં, તો થયુું, 
આ વીચારો કે ફરારી કાર છ?ે 

 
મોત, ‘ચાતક’ આવશે પુછ્યા વગર, 
દોસ્તનો એ આગવો અધીકાર છ.ે 

 
 



(6) 
રઝાયેલા ઘણાયે જખ્મ આવે છ ેમને મળવા, 

તથાગત થઈ ગયેલા શબ્દ આવે છ ેમને મળવા. 
 

ત્વચા ને સ્પશષની વચ્ચ ેહજુ પણ કૈંક બાકી છ,ે 
હૃદય ધબકાર લઈને રક્ત આવે છ ેમને મળવા. 

 
હશે કેવા પ્રયત્નો પામવા મુંઝીલતણા યારો, 

અધીરા થઈ ગયેલાું લક્ષ્ય આવે છ ેમને મળવા. 
 

કુતુહલથી નીહાળુું છુું મને, હુું રોજ દપષણમાું, 
અજાણ્યા કે્લાયે શખ્શ આવે છ ેમને મળવા. 

 
કુુંવારી લાગણીના હાથ પીળા થઈ જશે જલ્દી, 

વીવીધ પ્રસ્તાવ લઈને જખ્મ આવે છ ેમને મળવા. 
 

તમે ચાલી ગયા તો શુું, જરા સમજાવો આુંસુને; 
અકારણ, સામ્ા કમબખ્ત આવે છ ેમને મળવા. 

 
કયુાં છ ેપાર ‘ચાતક’ જુંદગીનુું રણ મુસીબતથી, 
હજયે ઝાુંઝવાુંનાું સ્વપ્ન આવે છ ેમને મળવા. 

 

(7) 
 

પીડા ક્યાું પુછીને આવે, 
ઘર એનુું સમજને આવે! 

 
શાલીનતા તો જુઓ સ્મીતની, 

પાુંપણ પણ લુુંછીને આવે! 



 
પતુંગીયાને બેઠુ ું જોતાું, 

પાુંખ નવી પીંછીને આવે. 
 

માપ લીધુું એણે સપનાુંનુું, 
ઉંઘ પછી દરજને આવે? 

 
‘ચાતક’ અહીંયા માથુું ફોડ,ે 

આઈડીયા સરજ(sirji)ને આવે ! 
(Idea સેલફોનની જાહેરાત what an idea, sirji! થી પ્રેરીત) 

 

(8) 
ડાળને છોડી જતાું બેહદ મુુંઝાતુું હોય છ,ે 
પાન, નક્કી પાનખરથી ભોળવાતુું હોય છ.ે 

 
આુંગળી કોની અડ ેએના ઉપર આધાર છ,ે 
સાવ નાજુક સ્પશષથી દાઝી જવાતુું હોય છ.ે 

 
બાુંકડાની હુુંફ, પડછાયો, બગીચાની હવા; 
આપણાથી ક્યાું બધુું ઘરમાું લવાતુું હોય છ!ે 

 
આપણે જન્ટમીને માતાની કુખે, બાળક થયા; 
કે્લા યત્નો પછી માણસ થવાતુું હોય છ!ે 

 
એ ખરું , આશા જ ‘ચાતક’ને જવાડ ેરાતદી’, 
પણ નીરાશામાુંય જવન તો જવાતુું હોય છ!ે 

(9) 
ઘ્ ેછ ેકૈંક ઘ્નાઓ, તમે જ ેચહી નથી હોતી; 
અમસ્તી આુંખમાું અશ્રુની ખાતાવહી નથી હોતી. 



 
હુું તમને પે્રમ કરવાનો પુરાવો લઈને આવ્યો છુું, 
મને સમજાય છ ેવાતો, તમે જ ેકહી નથી હોતી. 

 
ઘણાું વરસો પછી જોયા તો મનમાું પ્રશ્ન ઉદભવ્યો, 

અમુક ચહેરા ઉપર શાને સમયની સહી નથી હોતી? 
 

અને એ યાદ આવ્યુું તો ચકાસ્યા મેંય હોઠોને, 
સુખદ સ્પશોની કોઈપણ નીશાની રહી નથી હોતી. 

 
હુું હમણાું ‘પે્રમ’ કરવા પર પ્રવચન દઈને આવ્યો છુું, 
ઘણાું છ ેદદષ જમેાું દોસ્ત, આુંખો વહી નથી હોતી. 

 
ગઝલ આવે જ છ ેમળવા સમય પર, પુછ ‘ચાતક’ને, 
સમયસર આપણે કેવળ કલમને ગ્રહી નથી હોતી. 

 
(10) 

 
પુંથને કાયમ ચરણની ખોજ હોવી જોઈએ, 

મુંઝીલો પણ રાહબર હો, તો જ હોવી જોઈએ. 
 

જુંદગી દોઝખ ભરેલી હોય તો ચાલી જશે, 
કમ-સે-કમ સપનામહીં તો મોજ હોવી જોઈએ. 

 
રોજ ઉગી આથમે એ સુયષને કહેજો જરા, 
ચાુંદની મારા ઘરે દરરોજ હોવી જોઈએ. 

 
કોઈ તો કારણ હશે એને વળાવી આ રીતે, 
આ નદીઓ બાપને ઘર બોજ હોવી જોઈએ. 



 
એક-બે સપનાું ઝઝુમે કે્લુું ‘ચાતક’ અહીં, 
જવવા મા્ ેજરરી, ફોજ હોવી જોઈએ. 

 
 

(11) 
ઘરચોળાું ને પાનેતરનાું મેઘધનુર્ી રુંગો ઓઢી, કોઈ હજ પણ રાહ જુએ છ;ે 

આુંખોના દરીયામાું મકુી તરતી કૈં સપનાની હોડી, કોઈ હજ પણ રાહ જુએ છ.ે 
 

શ્વાસ નામનુું એક સરોવર કાુંઠ ેઆવી છલકાવાની અણી ઉપર છ,ે (એક તરફ ને) બીજ બાજુ, 

બેય અધર, અુંગાગ, તરસના ભમ્મરીયાળા કુવા ખોદી, કોઈ હજ પણ રાહ જુએ છ.ે 
 

સ્પશષ નામનો રાજકુુંવર આવીને એના શે્વત અશ્વ પર તાણી જાશે, એ આશાએ; 
ત્વચા નામની રપસુુંદરી ભીતરથી શણગારી થોડી, કોઈ હજ પણ રાહ જુએ છ.ે 

 
આુંખોનાું ચશ્માું પહેરીને દૃશ્યોના દરવાજા ઉપર ઉભી ‘ચાતક’ એ જ વીચારે, 

આવે છ ેદોડીને મળવા વીતેલા દીવસોની ્ોળી? કોઈ હજ પણ 
રાહ જુએ છ?ે 

 

 (12) 
 

નર મ્ી નારી થવાનુું હોય, એવુું કેમ લાગે છ ેમને? 
(આ) બારણું બારી થવાનુું હોય, એવુું કેમ લાગે છ ેમને? 

 
એક તો સુરજ ડબુ્યાનો વસવસો છ ેઆુંખમાું, એની ઉપર; 

આુંસુ પણ ભારી થવાનુું હોય, એવુું કેમ લાગે છ ેમને? 
 

એક સુખથી સો દુુઃખો વચ્ચે જ છ ેસુંભાવનાનો વ્યાપ; પણ 
માત્ર ગાુંધારી થવાનુું હોય, એવુું કેમ લાગે છ ેમને? 

 



આપણે ઈતીહાસ રચવા ક્યાુંકથી આવ્યા છીએ પૃથ્વી ઉપર, 
હોવુું અખબારી થવાનુું હોય, એવુું કેમ લાગે છ ેમને? 

 
પીંગળા માની દીધાું મેં શ્વાસનાું અમૃતફળો, ઓ જુંદગી; 
ભાગ્ય ઐયારી થવાનુું હોય, એવુું કેમ લાગે છ ેમને? 

 
ગાુંસડી રની લઈ ‘ચાતક’ વીચારે છ ેબરફના શહેરમાું, 
‘કોઈ ચીનગારી થવાનુું હોય’, એવુું કેમ લાગે છ ેમને?’ 

દક્ષેશ કોન્ટ્રાક્્ર ‘ચાતક’ 

@@@ 

 
કવીસમ્પકષ: 

Daxesh Contractor 
eMail : daxesh68@yahoo.com 

Address: 9091- McBride River, Fountain Valley, CA-92708-USA 

Website: www.mitixa.com 
  

@@@ 

‘સન્ટડ ેઈ.મહેફીલ’ના આ અુંકના અતીથી સમ્પાદકો સુરતના યુવાગઝલકારો ભાઈ  

શ્રી ગૌરાુંગ ઠાકર – (gaurang_charu@yahoo.com) અને ભાઈ શ્રી સુનીલ શાહ 

(sunilshah101@gmail.com)નો ખુબ ખુબ આભાર..   

@@@ 

‘સન્ટડ ેઈ.મહેફીલ’- વર્ષ : સોળમુું - અુંક : 469- January 03, 2021 

‘ઉંઝાજોડણી’માું: અક્ષરાુંકન સુનીલ શાહ - sunilshah101@gmail.com 

@@@ 
 

 

 

Have you ever visited  : http://www.gujaratilexicon.com  ? 
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More than 4,05,12,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

 

More than 1,86,15,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

 

More than 11,32,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 
 

More than 13,60,000 have visited Global-Gujaratilexicon 

http://global.gujaratilexicon.com 
 

@@@@@@@@@ 

Happy Christmas to All Our Readers 
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