
 

ગઝલ 
સુનીલ શાહ 

 

(1) 

ફુલો પણ જો કાાંટા થાય, 
તો કોના પર શ્રદ્ધા થાય! 

 
દીવો નહી, અાંગારા છ,ે 

એ ફુાંકો તો જ્વાળા થાય! 
 

થાય પરીક્ષા ખેડતુની, 
વાદળ જ્યારે વાાંકાાં થાય. 

 
હોય સમજ પુરેપુરી, 

તોય ઘણા તો ભોળા થાય! 
 

દરીયા વચ્ચે ફરવાથી, 
માણસ તે કાંઈ મોજાં થાય? 

 

(2) 

તારા ગજ મુજબ તો આ નબળો પ્રહાર છ,ે 
ઝાકળના બુાંદ બાગમાાં તારો શીકાર છ.ે 

 
અાંધારાં  ચોતરફ છ ેએ મનનો વીચાર છ,ે 
જગી જવાય તો બધ ેઝળહળ સવાર છ.ે 

 



 
સમજવયુાં જાંદગીએ મન,ે એ અહીં જ છ;ે 
છો કેટલાયે માન ેકે, સુખ પેલે પાર છ.ે 

 
અસ્તીત્વ મારાં  કોઈ રીતે કામનુાં નથી, 
મારો નહીં; પરાંતુ, એ તારો વીચાર છ.ે 

 
વડલો જો થઈ શકાય તો ફેરો સફળ થશે, 
નહીંતર તો જાંદગી અહીં કેવળ લટાર છ.ે 

 

(3) 

 

બધાનાાં દદદનો પડઘો સમાવો, 
પછી અમન ેકવીતા સાંભળાવો. 

 
શુાં કરશો એમની ટીકા કરીન?ે 
જ ેભુલ્યા એમન ેરસ્તો બતાવો. 

 
સફળતા મેળવી છ ેબાળકે તો; 
ભલે નાની હશે, એને વધાવો. 

 
કરો પુરવાર, સાચા હો તમે તો; 
બધી વાતે શરત શાને લગાવો? 

 
સાંબાંધો જ્યારે કાાંટા જમે ચુભે, 
ફુલો પાસે સમય થોડો વીતાવો. 

 

  



(4) 

 

એવી રીતે તો ફક્ત ધમુાડા કરી શકો, 
ઈર્ષયાદનુાં તેલ લઈન,ે ન દીવા કરી શકો. 

 
ખુલ્ુાં રહે હૃદય, ને હો સૌ માટ ેઆવકાર; 
જવનમાાં એટલી તો સરળતા કરી શકો. 

 
એવા જ સાંત કે ગુર સાચા ગણાય છ,ે 
કે જનેી સામે પ્રશ્ન ને શાંકા કરી શકો. 

 
ટોળાની વચ્ચે રહી તમે બીજુ ાં કરોય શુાં? 

બહુ બહુ તો સાથ ેસૌ મળી ‘હો-હા' કરી શકો. 
 

મારી શકાય એન,ે ન એના વીચારને, 
જવયા છ ેસત્ય એને, ન ઝાાંખા કરી શકો. 

 

(5) 

શક્યતાના એક એવા દ્વારની વચ્ચે ઉભો છુાં, 
એમ લાગયુાં, ફુાંક ને અાંગારની વચ્ચે ઉભો છુાં. 

 
જાંદગીના કેટલા પડકારની વચ્ચે  ઉભો છુાં, 

મધ્યમાાં; આ પાર કે ઓપારની વચ્ચે ઉભો છુાં. 
 

કોણ  છુાં હુાં; પ્રશ્ન ખુદન ેએટલ ેપુછુાં સતત કે, 
હુાં વીશેષણની સતત ભરમારની વચ્ચે ઉભો છુાં. 

 
એક માણસ અન્યન ેઆપે ખભો એ જોઈ લાગયુાં, 
આજ ઈશ્વરના નવા અવતારની વચ્ચે ઉભો છુાં! 



 
કેટલુાં રાખુાં વજન, ને કેટલુાં ત્યાગી શકુાં હુાં? 

કોઈ નીણદય થાય નહીં, એ ભારની વચ્ચે ઉભો છુાં. 
 

દદદ નામે માછલીની આાંખ હુાં તાક્યા કરાં  રોજ, 
કરવુાં છ ેસાંધાન, એ નીધાદરની વચ્ચે ઉભો છુાં. 

 

(6) 

ભીંત ઘડીભર બારી થઈ ગઈ, 
શ્વાસની યાત્રા સારી થઈ ગઈ. 

 
ઘટના એક ગોઝારી થઈ ગઈ, 
માનવતા નોંધારી થઈ ગઈ. 

 
સાચુાં જણયુાં, સ્વીકાયુું નહીં, 

મન પર ઈચ્છા ભારી થઈ ગઈ. 
 

એણ ેઆશ્ચયો સજ દવા ’તા, 
વાત એની અખબારી થઈ ગઈ. 

 
જોઈ સામા ઘરની રોનક, 

ઈચ્છાઓ દરબારી થઈ ગઈ. 
 

સાંતે સુાંદર ચહેરો જોયો, 
સાધુતા સાંસારી થઈ ગઈ. 

 

 

 



(7) 

પ્રથમ નજરે જ જ ેઘટના વીશે સાંશય થવા લાગે, 
બન ેએવુાં પછીથી સત્યનો પરીચય થવા લાગે. 

 
અલગ આકાર, રાંગો હોય; પણ સાથ ેજ રહે ફુલો, 
આ ઉપવન જોઈ સૌને એટલે વીસ્મય થવા લાગે. 

 
ભલે દુભાદગયનો અાંધાર લઈ સૌ કેદ થઈ બેઠા, 

સમય જ્યાાં તાળુાં ખોલે ત્યાાં જ, સુયોદય થવા લાગે. 
 

કદમ દોડી રહ્ાાં છ,ે અન્યન ેબસ પાડવા માટ;ે 
ન લાગે જ્યાાં લગી ઠોકર, બધા નીભદય થવા લાગે. 

 
ખરેખર એની ચાંચળતા જ એનુાં હોય છ ેલક્ષણ, 

હશે રસનો વીષય, બાળક તરત તન્મય થવા લાગે. 
 

(8) 

તમે જ્યાાં બેફીકર હો, એ સમયની વાત કહેવી છ;ે 
મળ્યો'તો કાચબાને, એ વીજયની વાત કહેવી છ.ે 

 
સભર સાંવેદના હો, ને મળે ટહુકો સતત ડાળે; 

ન હો અખબારમાાં, એવા વીષયની વાત કહેવી છ.ે 
 

તમે ચાંચળતા એની જોઈ, ના જોયો શીકારીન;ે 
અહીં ધ્રુજતા હરણન ેખુદના ભયની વાત કહેવી છ.ે 

 
ન કેવળ શબ્દથી કાંઈ ગીત પુરાં  થાય જવનનુાં, 

હજ આગળ વધી સુરતાલ, લયની વાત કહેવી છ.ે 



 
તમે છો તકદના ભુખ્યા, ગળે તમન ેઉતરશે નહીં; 
અમારે સઘળુાં નીચોવી, હૃદયની વાત કહેવી છ.ે 

 

 (9) 

 

હો તડકો કે છાાંયો કાંઈ પણ, સઘળુાં ઉત્તમ! 
જવવાનુાં ફાવે તો હર ક્ષણ, સઘળુાં ઉત્તમ! 

 
જો નીકળો ઘર બ્હાર તમે મક્કમ ઈરાદે; 
સામે આવે દરીયો કે રણ, સઘળુાં ઉત્તમ! 

 
કેવળ હો ભીનાશ હૃદયમાાં એ ચાલે નહીં, 
ત્યાાં જો વહાલપ ઉગે તત્ક્ષણ, સઘળુાં ઉત્તમ! 

 
હુાં નહીં આવુાં.. કહીને પણ જ્યાાં એ આવી રહી; 
ત્યાાં ખુશ થઈને બોલ્યુાં આાંગણ : ‘સઘળુાં ઉત્તમ!' 

 
સ્પશદ ભળ ેએનો, એ મારે મન પુરતુાં છ;ે 

‘મા' આપે, એ મણ હો કે કણ; સઘળુાં ઉત્તમ! 
 

પે્રમ કયો છ ેજનેે એ મનગમતી વયક્તી, 
મૌન રહે કે આપે ભાષણ, સઘળુાં ઉત્તમ! 

 
કેવળ પે્રરક વગોમાાં જઈએ નહીં ચાલે, 

આવે અાંદરથી જો સમજણ, સઘળુાં ઉત્તમ! 
 

  



 

(10) 

 

મન ેહુાં જ્યારે મળુાં છુાં ત્યારે, હમેશાાં એવો વીચાર આવે; 
બધાનુાં જવન હયુુંભયુું હો, કદાચ એવી સવાર આવે. 

 
પછી હુાં વાાંધો નહીં જ કાઢુાં, ભલેને દીવાલ હોય પહોળી; 

શરત છ ેબસ, એટલી જ મારી, કે વચ્ચે બારી ને દ્વાર આવે. 
 

વીચાર કરતાાં જ રહી ગયા, ને વીચાર આગળ નહીં ચલાવયો; 
પછી વીચારો, તમારી પાસે નવુાં તે શુાં ધારદાર આવે? 

 
કદાચ નાટક કશેક અટક,ે તો માગદ જતે જ કાઢવાનો; 
તમે જુઓ કેમ રાહ એવી, બચાવવા સુત્રધાર આવે! 

 
હતા તમે જ ેપ્રમાણે પહેલાાં, નથી કશો ફેરફાર એમાાં; 

મળ્યાાં ન ખુદને, ન ગુફતગુ થઈ; પછી તો ક્યાાંથી સુધાર આવે? 
 

 (11) 

 

મેં જ ેજોયુાં, એણ ેજોયુાં, બાંનેનુાં વણદન નોખુાં છ;ે 
દૃશ્ય હતુાં એક જ, પણ સૌ સૌનુાં એમાાં ચીન્તન નોખુાં છ.ે 

 
ખીણ સમી અાંધારી ગઈકાલે, વાણીમાાં પે્રમ હતો; પણ, 

આજ ેએ ટોચ ેબેઠા છ ેતો એનુાં વતદન નોખુાં છ.ે 
 

હો તનની કોઈ પીડા, કે દીકરો વહુ તરછોડ ેત્યારે; 
બાંન ેઘટનામાાં વૃદ્ધોમાાં ઉદ્દભવતુાં કાંપન નોખુાં છ.ે 

 



કોઈ અનાથાશ્રમમાાં ઉછયુું તો કોઈ પોતાના ઘરમાાં; 
બેઉ થયા મોટા, પણ એમાાં વહાલપનુાં સીંચન નોખુાં છ.ે 

 
પે્રમ પ્રતીક્ષા જોઈ પ્રભુએ એઠાાં બોરાાં પણ ચાખ્યાાં છ,ે 
આ દુનીયાનાાં સૌ પાત્રોમાાં શબરીનુાં દશદન નોખુાં છ.ે 

 

 (12) 

ગલત છ ેધારણા કે તારો એ આધાર માાંગ ેછ,ે 
કશુાં બીજુ ાં નહીં; મા–બાપ બસ, સાંસ્કાર માાંગ ેછ.ે 

 
સભર હો લાગણીથી એટલો વયવહાર માાંગ ેછ,ે 
આ બાળક ક્યાાં વધારે કોઈ શીષ્ટાચાર માાંગ ેછ!ે 

 
સરળ, સીધો હશે અહેવાલ તો એને નહીં ગમશે, 
અહીં અખબારનો માલીક સતત ચકચાર માાંગે છ.ે 

 
હુાં વેઠુ ાં છુાં બધીયે વેદનાઓ એકલ ેહાથ;ે 

મળે છ ેજ્યાાં ખુશી, મન એક ભાગીદાર માાંગે છ.ે 
 

ફરજ એની બજવી રોજ એ અજવાસ આપે છ,ે 
આ સુરજ એના બદલામાાં શુાં પુરસ્કાર માાંગ ેછ?ે 
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More than 4,12,85,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

More than 1,91,59,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 11,38,000 have visited Lokkosh 

http://lokkosh.gujaratilexicon.com 

More than 13,68,000 have visited Global-Gujaratilexicon 

http://global.gujaratilexicon.com 
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