ુ ાયરો-શાયરી-કવિતા-ભાગ-૨
મશ
वक़्त अच्छा ज़रूर आता है ; मगर वक़्त पर ही आता है !
कागज अपनी ककस्मत से उड़ता है ; लेककन पतंग अपनी काबिललयत से!
इसललए ककस्मत साथ दे या न दे ; काबिललयत जरुर साथ दे ती है !
दो अक्षर का होता है लक; ढाई अक्षर का होता है भाग्य;
तीन अक्षर का होता है नसीि; साढे तीन अक्षर की होती है ककस्मत;
पर ये चारों के चारों चार अक्षर, मेहनत से छोटे होते हैं!........
जजंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना िहुत जरुरी है !

पपता: जजसने तम्
ु हारी जीत के ललए सि कुछ हारा हो!
मााँ: जजसको तुमने हर दुःु ख में पुकारा हो!
काम करो ऐसा कक पहचान िन जाये; हर कदम चलो ऐसे कक ननशान िन जायें;
यह जजंदगी तो सि काट लेते हैं; जजंदगी ऐसे जजयो कक लमसाल िन जाये!
भगवान की भजतत करने से शायद हमें मााँ न लमले;

लेककन मााँ की भजतत करने से भगवान ् अवश्य लमलेंगे!
अहं कार में तीन गए; धन, वैभव और वंश!

ना मानो तो दे ख लो; रावन, कौरव और कंस!

બેટી એક બહુમ ૂલ્ય અમાનત હૈ!
બેટી બનકર આઇ હુું મા-બા૫ કે જીિનમેં, બસેરા હોગા કલ મેરા કકસી ઔર કે આંગણમેં,
ક્ ું ૂ યે રીત ભગિાનને બનાઇ હોગી ? કહતે હૈ આજ નહીં તો કલ ત ું ૂ ૫રાઇ હોગી,

દે કે જનમ પાલ પોષકર જજસને હમે બડા કકયા, ઔર િક્ત આયા તો ઉન્હી હાથોને હમે વિદા કકયા,
ત ૂટકે બબખર જાવત હૈ હમારી જજિંદગી િહી, ૫ર ફીર ભી ઉસ બુંધનમેં પ્યાર વમલે જરીરી તો નહીં !
ક્ ૂ રીશ્તા હમારા ઇતના અજીબ હોતા હૈ, ક્યા બસ યહી બેટીયો કા નસીબ હોતા હૈ ?
एक एक कर इतनी कलमयां ननकाली लोगों ने 'मुझमें ';
कक अि िस 'खबु ियां' ही रह गई हैं मुझमें !

तया खुि ललखा है ककसी ने ...

"ितश दे ता है 'खद
ु ा' उनको, जजनकी 'ककस्मत' ख़राि होती है !

वो हरगगज नहीं 'ितशे' जाते है, जजनकी 'ननयत' खराि होती है !"

न मेरा 'एक' होगा, न तेरा 'लाख' होगा, न 'ताररफ' तेरी होगी, न 'मजाक' मेरा होगा!
गरु
ु र न कर "शाह-ए-शरीर" का, मेरा भी 'खाक' होगा, तेरा भी 'खाक' होगा!

जजन्दगी भर 'ब्ांडड
े -ब्ांडड
े ' करने वालों, याद रखना 'कफ़न' का कोई ब्ांड नहीं होता!
कोई रो कर 'ददल िहलाता' है , और कोई हाँ स कर 'ददद ' छुपाता है !
तया करामात है 'कुदरत' की,

जज़ंदा इंसान' पानी में डूि जाता है और 'मुदाद' तैर के ददखाता है !
'मौत' को दे खा तो नहीं, पर शायद 'वो' िहुत "खि
ू सूरत" होगी,
"कम्िख़त" जो भी 'उस' से लमलता है , "जीना छोड़ दे ता है "!

'ग़ज़ि' की 'एकता' दे खी "लोगों की ज़माने में , 'जज़न्दों' को "गगराने में " और 'मद
ु ों' को "उठाने में "!
'जज़न्दगी' में ना ज़ाने कौनसी िात "आख़री" होगी, ना ज़ाने कौनसी रात "आख़री" होगी!

लमलते, जुलते, िातें करते रहो यार एक दस
ू रे से ना जाने कौनसी "मुलाकात" "आख़री होगी" ... !
खवादहश नही मझ
ु े मशहुर होने की।
आप मझ
ु े पहचानते हो िस इतना ही काफी है ।
अच्छे ने अच्छा और िरु े ने िरु ा जाना मझ
ु ।े

तयों की जीसकी जीतनी जरुरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझ।े
जज़न्दगी का फ़लसफ़ा भी ककतना अजीि है ,

शामें कटती नहीं, और साल गुज़रते चले जा रहे हैं....!!

एक अजीि सी दौड़ है ये जज़न्दगी,
जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं ,

और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं।.
यहााँ सि कुछ बिकता है , दोस्तों रहना जरा संभाल के !!!
िेचने वाले हवा भी िेच दे ते है , गुब्िारों में डाल के !!!

सच बिकता है , झूट बिकता है , बिकती है हर कहानी !!!

तीन लोक में फेला है , कफर भी बिकता है िोतल में पानी!!!
कभी फूलों की तरह मत जीना,

जजस ददन खखलोगे... टूट कर बिखरद जाओगे ।
जीना है तो पत्थर की तरह जजयो;

जजस ददन तराशे गए... "खद
ु ा" िन जाओगे ।। --हररवंशराय
कोई रो कर ददल िहलाता है , और कोई हाँ स कर ददद छुपाता है .
तया करामात है कुदरत की, जज़ंदा इंसान पानी में डूि जाता है
और मुदाद तैर के ददखाता है ...
मौत को दे खा तो नहीं, पर शायद वो िहुत खि
ू सरू त होगी,
कम्िख़त जो भी उस से लमलता है , जीना छोड़ दे ता है ..
ग़ज़ि की एकता दे खी, लोगों की ज़माने में ,

जज़न्दों को गगराने में और मुदों को उठाने में !
घड़ी की कफतरत भी अजीि है , हमेशा दटक -दटक कहती है .....!!

मगर ना खद
ु दटकती है और ना ही दस
ू रों को दटकने दे ती है ...!!!
માણસને જરાાં ખોતરો, ને ખજાનો નીકળે , સાચવીને સાંઘરે લો, એક જમાનો નીકળે .
મળે કશે આખી જજિંદગી જીવતી દટાયેલી, થાય બેઠી, બસ એક જણ પોતાનો નીકળે .
જરૂરી નથી કે સીધાાં દે ખાતાાં જ સારાાં હોય, કદી કોઈ અડીયલ પણ, મજાનો નીકળે .
રખે માનશો, હૈવાનીયત હૈવાનો જ કરે , કદી, સજ્જનમાાંથીય ઘણાાં, શૈતાનો નીકળે .

ઘા, બધે જ મળે છે , ચાહે ગમે તેને ખોતરો, કદી બહાર, કદી અંદર, નનશાનો નીકળે .
કાંઈ જ નક્કી નહીં, આ તો માણસ કહેવાય, બહારથી પોતાનો, અંદર બીજાનો નીકળે .
वक़्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ.....
पर अपनों का पता चलता है , वक़्त के साथ...
वक़्त नहीं िदलता अपनों के साथ,

पर अपने ज़रूर िदल जाते हैं वक़्त के साथ...!!!
जज़न्दगी पल-पल ढलती है , जैसे रे त मुट्ठी से कफसलती है ...
लशकवे ककतने भी हो हर पल, कफर भी हाँ सते रहना...तयोंकक ये
जज़न्दगी जैसी भी है , िस एक ही िार लमलती है ।
एक पथ्थर लसफद एक िार मंददर जाता है और भगवान िन जाता है ..
इंसान हर रोज़ मंददर जाते है कफर भी पथ्थर ही रहते है ..!!

एक औरत िेटे को जन्म दे ने के ललये अपनी सन्
ु दरता त्याग दे ती है.......
और वही िेटा एक सुन्दर िीवी के ललए अपनी मााँ को त्याग दे ता है
जीवन में हर जगह हम "जीत" चाहते हैं...
लसफद फूलवाले की दक
ू ान ऐसी है , जहााँ हम कहते हैं कक "हार" चादहए।
तयोंकक हम भगवान से "जीत", नहीं सकते।
हम और हमारे ईश्वर, दोनों एक जैसे हैं।

जो रोज़ भूल जाते हैं, वो हमारी गलनतयों को,
और हम उसकी मेहरिाननयों को।

कुए में उतरने वाली िाल्टी यदद झुकती है , तो भरकर िाहर आती है ...
जीवन का भी यही गखित है , जो झक
ु ता है वह प्राप्त करता है ...

जीवन में ककसी का भला करोगे, तो लाभ होगा... तयोंकक भला का उल्टा लाभ होता है ।
और जीवन में ककसी पर दया करोगे, तो वो याद करे गा... तयोंकक दया का उल्टा याद होता है ।
भरी जेि ने ' दनु नया ' की पहे चान करवाई और खाली जेि ने ' इन्सानो ' की.
मागचस की ज़रूरत यहााँ नहीं पड़ती, यहााँ आदमी आदमी से जलता है ..
अगर जींदगी मे कुछ पाना हो तो तरीके िदलो, ईरादे नही..
ग़ाललि ने खि
ू कहा है ..: ऐ चााँद तू ककस मजहि का है , ईद भी तेरी और करवाचौथ भी तेरा..
जि पांच सेकंड की मुस्कान से फोटो अच्छी आ सकती है तो
हमेशा मुस्कुराने से जजन्दगी अच्छी तयों नही हो सकती !!!!!
जजंदगी का फलसफ़ा िस इतना है यारों,
"अपनों से िचो, गैरो से तो ननपट लेंगे"
ददन की रोशनी ख्वािों को िनाने मे गज
ु र गई,
रात नींद को मनाने मे गुजर गई।

जजस घर मे मेरे नाम की तखती भी नहीं,
सारी उमर उस घर को सजाने मे गुजर गई.
कोई तया जानेगा कभी अपना भी जमाना था, सारा शहर कभी अपना भी दीवाना था...
लोग तो करते है लसफद दोस्तों से दोस्ती, अपना तो दश्ु मनों से भी याराना था...
हमें ना ही हुकुम का ईका ना रानी का िादशाह िनना है ....

हम तो जोकर ही अच्छे हैं, जजस की िाझी में आएगें , िाझी पलट दे गें....
करो सोने के सौ टुकडे तो कीमत कम नहीं होती.

िुज़ुगों की दआ
लेने से इज्जज़त कभी कम नहीं होती.
ु

जरूरतमंद को कभी दे हलीज से ख़ाली ना लौटाओ,
भगवन के नाम पर दे ने से दौलत कम नहीं होती..
पकाई जाती है रोटी जो मेहनत के कमाई से,
हो जाए गर िासी तो भी लज्जज़त कम नहीं होती,
याद करते है अपनी हर मुसीित में जजन्हें हम..
गुरु और प्रभु के सामने झुकने से
गदद न नीचे नहीं होती....!!!

કડલ ની લાગેટો મેં હુું કરું ુ ?
ટાપ બો લાગે ટો મેં હુું કરું ુ ?
ટુ માુંગટે ટો ચાુંદ-ટારા તોરી લાિટે,
પન ટુ બપ્પોરે માુંગેટો મેં હુું કરું ુ ? – હુરતી શાયરની શાયરી

હથેળીમાું િાળ નહી, ગધેડાને ગાળ નહી
ઉદરને ઉચાળો નહી, વમદડીને માળો નહી
કુ િારાને સાળો નહી અને કયાય હુંસ કાળો નહી
સુંસારીને ભેખ નહી, મરણમાું કેક નહી
સાઇકલમાું જેક નહી અને િાુંઢાને બરે ક નહી
કડી ઉપર તાળુ નહી, લાડુ ઉપર િાળુ નહી
કોટ ઉપર શાલ નહી, બખતર ઉપર ઢાલ નહી
કેરડામાું પાન નહી અને ઘર જમાયને માન નહી
કુ તરાની પ ૂછડી સીધી નહી અને કજીયામાું વિવધ નહી
ુ કફ ગરમ નહી
ડૂુંગરા નરમ નહી, ગલ
પાપીને ધરમ નહી ,અને કદગુંબરને શરમ નહી
ફળ ફુલમાું કયાય હાુંધો નહી અને હિે ઉંઘમાું તમે તાળી પાડો તો િાુંધો નહી.
"ितश दे ता है 'खद
ु ा' उनको,

जजनकी 'ककस्मत' ख़राि होती है ...

वो हरगगज नहीं 'ितशे' जाते है ,
जजनकी ननयत खराि होती है ..."
न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा,
न ताररफ तेरी होगी, न मजाक मेरा होगा.
गरु
ु र न कर "शाह-ए-शरीर" का,...........

मेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा !!!

"રગ રગ ને રોમ રોમથી ત ૂટી જિાય છે
તો પણ મઝાની િાત કે જીિી જિાય છે
ખાલી ગઝલ જો હોય તો ફટકારી કાઢીએ
આ તો હ્રદયની િાત છે હાુંફી જિાય છે "
ુ ને મહોબત્ત બનાઈ ન હોતી
દુવનયામે જીનેકી ચાહત ના હોતી, અગર ખદ
લોગ મરને કી આરઝુ ના કરતે, અગર મહોબત્ત મેં બેિફાઈ ના હોતી
ુ ી આંખોસે િો ભી કભી સોયે હોંગે
યાદોમે હમારી િો ભી ખોયે હોંગે , ખલ
માના હસના હૈ અદા ગમ છુપાનેકી, પર હસ્તે હસ્તે િો ભી કભી રોયે હોંગે
नयी सदी से लमल रही, ददद भरी सौगात!
िेटा कहता िाप से, तेरी तया औकात!!
अि तो अपना खन
ू भी, करने लगा कमाल!

िोझ समझ मााँ-िाप को, घर से रहा ननकाल!!
पानी आाँखों का मरा, मरी शमद औ लाज!
कहे िहू अि सास से, घर में मेरा राज!!
भाई भी करता नहीं, भाई पर पवश्वास!
िहन पराई हो गयी, साली खासमखास!!
मंददर में पज
ू ा करें , घर में करें कलेश!

िापू तो िोझा लगे, पत्थर लगे गिेश!!

िचे कहााँ अि शेष हैं, दया, धरम, ईमान!
पत्थर के भगवान हैं, पत्थर ददल इंसान!!

पत्थर के भगवान को, लगते छप्पन भोग!
मर जाते फुटपाथ पर, भूखे, प्यासे लोग!!

फैला है पाखंड का, अन्धकार सि ओर!
पापी करते जागरि, मचा-मचा

कर शोर!

पहन मुखौटा धरम का, करते ददन भर पाप!
भंडारे करते कफरें , घर में भूखा िाप!!
मैनेददल कै दरवाजे पर ललखा
अन्दर आना सख्त मनाहै.
मौहब्ितहं सती हूई आई
और आकर िड़ैप्यार से िोली
माफ करना मै तो अन्धी हुं.
नींद और मौत में तया फकद है ...?
ककसी ने तया खि
ू सूरत जवाि ददया है ....

"नींद आधी मौत है " और "मौत मुकम्मल नींद है "
जजंदगी तो अपने ही तरीके से चलती है ....
औरों के सहारे तो जनाज़े उठा करते हैं।
सि
ु हे होती है , शाम होती है , उम्र यू ही तमाम होती है ।

कोई रो कर ददल िहलाता है और कोई हाँ स कर ददद छुपाता है .

तया करामात है कुदरत की, जज़ंदा इंसान पानी में डूि जाता है और मद
ु ाद तैर के ददखाता है ...
िस के कंडतटर सी हो गयी है जजंदगी ।

सफ़र भी रोज़ का है और जाना भी कही नहीं।.....

ભ ૂલી જિાની િાતો ભ ૂલી શક્યાું નહી, અક્ક્ડ રહીને ઉખડયા ઝૂકી શક્યાું નહી
બેસી રહ્ાું અહમને પુંપાળી બારણે, ઘરમાું રહીને ઘરમાું ડૂબી શક્યાું નહી
એિી તે કેિી ગચ
ું ુ ઉકેલ્યામાું પડયા કે ? બાળકને સ્સ્મત સાથે ચ ૂમી શકયા નહી
ુ ી સ્િયુંમાું એિા તે રત રહ્ાું, છે િટ સધ
ુ ી સ્િયુંથી છૂટી શક્યાું નહી
છે િટ સધ

गजिका हौंसला ददया है खद
ु ाने हम इंसानोको

वाककफ हम अगले पलके नहीं, और वादा जन्मो जन्मका करते है !

हज़ारों ऐि ढूाँढते है हम दस
ू रों में इस तरह,

अपने ककरदारों में हम लोग, फररश्तें हो जैसे....!!!!

ये दनु नया वाले भी िड़े अजीि है , कभी हमसे दरू तो कभी करीि है ,
ददद ना िताये तो कायर कहते है , औ ददद िताये तो शायर कहते है .

कतरा अि अहतजाज करे भी तो तया मीले ,
दररया जो लग रहे थे समंदर से जा लमले ,
हर सखश दोडता हे यहा भीड की तरफ ,
फीर ये भी चाहता हे उसे रास्ता लमले.
रि ने नवाजा हमें जजंदगी दे कर;और हम शौहरत मांगते रह गये;
जजंदगी गुजार दी शौहरत के पीछे ;कफर जीने की मौहलत मांगते रह गये।
सीदढया उन्हे मुिारक हो, जजन्हे छत तक जाना है .....

मेरी मजन्जल तो आसमान है , रास्ता मुझे खद
ु िनाना है ..
जजंदगी तो अपने ही तरीके से चलती है ....
औरों के सहारे तो जनाज़े उठा करते हैं।

ુ ધ
વમત્રો, સગ
ું નો મોહ નથી ગયો, નહીં તો કાગળના ફૂલો તો જજિંદગીભરનો સાથ આપિા તૈયાર
હતા!
मांगो तो अपने रि से मांगो; जो दे तो रहमत और न दे तो ककस्मत;

लेककन दनु नया से हरगगज़ मत मााँगना; तयोंकक दे तो एहसान और न दे तो शलमिंदगी।
कभी भी 'कामयािी' को ददमाग और 'नकामी' कोददल में जगह नहीं दे नी चादहए।
तयोंकक, कामयािी ददमाग में घमंड और नकामीददल में मायूसी पैदा करती है ।
उसे गजि का शौंक है हररयाली का, ..!! रोज आकर जख्मों को हरा कर जाती है ...!!!!
गन
ु ाह करके सज़ा से डरते हैं, जहर पी के दवा से डरते हैं,

दश्ु मनों के लसतम का खौफ नहीं, हम तो दोस्तों की वफ़ा से डरते हैं....

पैर की मोच और छोटी सोच, हमें आगे िढने नहीं दे ती ।

टुटी कलम और औरो से जलन, खद
ु का भाग्य ललखने नहीं दे ती ।
काम का आलस और पैसो का लालच, हमें महान िनने नहीं दे ता ।

अपना मजहि उं चा और गैरो का ओछा, ये सोच हमें इन्सान िनने नहीं दे ती ।
खाने में कोई जहर घोल दे , तो उसका इलाज है, लेककन,

कान में कोई जहर घोल दे , तो उसका कोई इलाज नहीं है ..!!
जीवन की भाग-दौड़ में - तयूाँ वक़्त के साथ रं गत खो जाती है ?

हाँसती-खेलती जज़न्दगी भी आम हो जाती है । एक सवेरा था जि हाँ स कर उठते थे हम
और आज कई िार बिना मुस्कुराये ही शाम हो जाती है !!
मजु श्कलें जरुर है , मगर ठहरा नही हूाँ मैं.
मंजज़ल से जरा कह दो, अभी पहुंचा नही हूाँ मैं.
कदमो को िााँध न पाएंगी, मस
ु ीित कक जंजीरें ,
रास्तों से जरा कह दो, अभी भटका नही हूाँ मैं.
सब् का िााँध टूटे गा, तो फ़ना कर के रख दं ग
ू ा,

दश्ु मन से जरा कह दो, अभी गरजा नही हूाँ मैं.
ददल में छुपा के रखी है , लड़कपन कक चाहतें ,

मोहब्ित से जरा कह दो, अभी िदला नही हूाँ मैं.

" साथ चलता है , दआ
ु ओ का काकफला,

ककस्मत से जरा कह दो, अभी तनहा नही हूाँ मैं.
ુ કો પીના શીખા દે તા હૈ, જમાના હકીકત કો આયના દીખા દે તા હૈ,
િક્ત આંસઓ
ુ ા કહેતે હૈ, યે દદદ હૈ જો ઇન્સાન કો જીના શીખા દે તા હૈ!
જાને કયો લોગ દદદ કો બર

ફીઝાઓ કે બદલને કા ઇન્તેઝાર નહીં કરતે, આંધીયો કે રુકને કા ઇન્તેઝાર નહીં કરતી,
યાદ કર લેતે હૈ હમ અપનો કો, ઉનકે યાદ કરનેકા ઇન્તેઝાર નહીં કરતે!

ददल मे आने का रास्ता है , जाने का नही

''ददल मे आने का रास्ता तो होता है! लेककन जाने का नही होता,
इसललए इाँसान ददल से जि भी जाता है ! ददल तोड़कर ही जाता है !
पानी से तस्वीर कहा िनती है , ख्वािों से तकदीर कहा िनती है,

ककसी भी ररश्ते को सच्चे ददल से ननभाओ, ये जजंदगी कफर वापस कहा लमलती है
कौन ककस से चाहकर दरू होता है , हर कोई अपने हालातों से मजिरू होता है ,

हम तो िस इतना जानते है , हर ररश्ता "मोती"और हर दोस्त "कोदहनूर" होता है ।......

શીખિાડજે પ્રભ.ુ
સફળતા નકહ આપે તો ચાલશે, વનષ્ફળતાને ધીરજથી હેન્ડલ કરતા શીખિાડજે પ્રભ.ુ
ધન દોલત નકહ આપે તો ચાલશે, કોઈ ગરીબને પ્રેમથી ગળે મળતા શીખિાડજે પ્રભ.ુ
બહુ પ્રવસદ્ધિ નકહ આપે તો ચાલશે, કોઈ અજાણ્યાને પોતાનો ગણતા શીખિાડજે પ્રભ.ુ
િધારે આયષ્ુ ય નહી આપે તો ચાલશે, સદ
ુંુ ર રીતે જીિી, સદ
ુંુ ર રીતે મરતા શીખિાડજે પ્રભ.ુ
સારી િાક્છટા નકહ આપે તો ચાલશે, કઈ ખરાબ બોલતા પહેલા ડરતા શીખિાડજે પ્રભ.ુ
સારું ુ શરીર શૌષ્ઠિ નકહ આપે તો ચાલશે, ભારોભાર અન્યાય સામે લડતા શીખાિાડજે પ્રભ.ુ
બહુ બદ્ધુ િ નકહ આપે તો ચાલશે, જેટલી છે એ સારી રીતે િાપરતા શીખિાડજે પ્રભ.ુ
ઉડિા માટે પાુંખો નકહ આપે તો ચાલશે, કોઈના કદલમાું ખ ૂબ ઊંડા ઉતરતા શીખિાડજે પ્રભ ુ
- અવિન.

ચાલ એક આંટો બહાર મારી આિીએ,
બુંધનોથી મક્ુ ત હિાને માણી આિીએ.
આમ તો સ્થળ ક્યાું કોઈ પણ બાકી હિે ?
ુ ી લટાર મારી આિીએ.
કોઈના કદલ સધ
િદ્દીને દશકા બધ ુંુ છોડીને સુંસારમાું,
આપણુંુ ગબણત ખોટુંુ પાડીને આિીએ.
આપિાની મઝા શુંુ હોય છે એ જાણિા,
વ ૃક્ષ કે પછી િાદળને મળી આિીએ.
પ્રાથદનામાું આજે હિે માુંગવ ુંુ કશુંુ નથી,
બસ, ખાલી એકિાર હાુંક મારી આિીએ.
શબ્દની સાધનામાું જજિંદગી ઓછી પડે,
હોય એ તો, નાની મોટી ભ ૂલ કરી આિીએ.
હસ્તરે ખાઓ સકુ ાઈ જાય એ સારું ુ નકહિં,
કો’કના આંસ ુ લ ૂછી એને પલાળી આિીએ - અવિન દે સાઇ.
वक़्त अच्छा ज़रूर आता है ; मगर वक़्त पर ही आता है !
कागज अपनी ककस्मत से उड़ता है ; लेककन पतंग अपनी काबिललयत से!
इसललए ककस्मत साथ दे या न दे ; काबिललयत जरुर साथ दे ती है !
दो अक्षर का होता है लक; ढाई अक्षर का होता है भाग्य;
तीन अक्षर का होता है नसीि; साढे तीन अक्षर की होती है ककस्मत;
पर ये चारों के चारों चार अक्षर, मेहनत से छोटे होते हैं!........
काम करो ऐसा कक पहचान िन जाये; हर कदम चलो ऐसे कक ननशान िन जायें;
यह जजंदगी तो सि काट लेते हैं; जजंदगी ऐसे जजयो कक लमसाल िन जाये!

भगवान की भजतत करने से शायद हमें मााँ न लमले;
लेककन मााँ की भजतत करने से भगवान ् अवश्य लमलें गे!
अहं कार में तीन गए; धन, वैभव और वंश!
ना मानो तो दे ख लो; रावन, कौरव और कंस!
'इंसान' एक दक
ु ान है , और 'जुिान' उसका ताला;
जि ताला खल
ु ता है , तभी मालुम पड़ता है ;
कक दक
ू ान 'सोने' कक है , या 'कोयले' की!

आपको कौन लमलता है , यह समय तय करता है !
आप उनमें से ककसका साथ चाहते हैं, यह आप तय करते हैं!
और उनमें से कौन आपके साथ रहता है , यह आपका व्यहार तय करता है!
मीठे िोल िोललये तयोंकक अल्फाजों में जान होती है ;
इन्हीं से आरती, अरदास और इन्हीं से अज़ान होती है ;
यह समुंदर के वह मोती हैं; जजनसे इंसानों की पहचान होती है !"
"मागचस की ज़रूरत यहााँ नहीं पड़ती...
यहााँ आदमी आदमी से जलता है ...!!"

कहते हे कक पत्थर ददल रोया नही करते
तो कफर, पहाड़ो से ही झरने तयों िहा करते है ?

मौत से िचने का सिसे शानदार तरीका है ,
दस
ू रो के ददलों में जजन्दा रहना सीख लो.....!!

ये कफन, ये जनाज़े, ये कब्, लसफद िातें हैं मेरे दोस्त,

वरना मर तो इंसान तभी जाता है ,
जि याद करने वाला कोई ना हो!
"दीदार की 'तलि' हो तो नज़रे जमाये रखना 'ग़ाललि'
तयुकी, 'नकाि' हो या 'नसीि'.....सरकता जरुर है ."
रफ़्तार कुछ इस कदर तेज है जजन्दगी की..

की सुिह का ददद शाम को, पुराना हो जाता है ..
जरुरी नहीं रौशनी गचरागो से ही हो.
िेदटयां भी घर मैं उजाला करती हैं.. !!
मुझे कुछ अफ़सोस नहीं के मेरे पास सि कुछ होना चादहए था ।
मै उस वक़्त भी मुस्कुराता था जि मुझे रोना चादहए था ।
अभी सरू ज नहीं डूिा ज़रा सी शाम होने दो"
मैं खद
ु लौट जाउं गा मझ
ु े नाकाम होने दो"

मुझे िदनाम करने का िहाना ढूाँढते हो तयों"

मैं खद
ु हो जाऊंगा िदनाम पहले नाम होने दो..
प्यार मै कोइ तो दील तोड दे ता है ।
दोस्ती मेँ कोइ तो भरोसा तोड दे ता है ।
जीन्दगी जीना तो कोइ गुलाि से सीखे।

जो खद
ु टुट कर दो दीलो को जोड दे ता हैँ
पानी दररया में हो या आाँखोंमें ,
गहराई और राज़ दोनोंमें होते हैं!!
िुलंददयों पर पहुाँच कर गुरुर ना करना,

सफ़र की ढलान अभी िाकी है ....!
खोजा िहुत खद
ु ा को, पर कहीं लमला नहीं,
ना मंददर में , ना मजस्जद में , ना चचद में , ना गुरूद्वारे में ,
ति ककसी फकीर ने कहा, खद
ु ा "खोजने" से नहीं
खद
ु को "खो-दे ने" से लमलता है

खोजl िहुत जहााँ में, पर पाया तेरा पता नहीं !

और पता लमला जि तेरा, तो मेरा पता नहीं ।।
मेरे िारे मे कोइ राय मत िनाना गाललि,
मेरा वतत भी िदलेगा, और तेरी राय भी ।
तू छोड़ दे कोलशशें, इन्सानों को पहचानने की...!

यहााँ जरुरतों के दहसाि से , सि नकाि िदलते हैं...!

सच िोलता हूाँ तो टूट जाते हैं ररश्ते,
झूठ कहता हूाँ तो खद
ु टूट जाता हूाँ....

तेरी इस दनु नयां में ऐसा मंजर तयों है ?

कही जखम तो कहीं पीठ पर खंजर तयों है ?
सुना है कक तू हर जरे -जरे में रहता है ..

तो कफर जमी पर कहीं मजस्जद और मजन्दर तयों है?
जि रहने वाले इस दनु नयां के है तेरे ही िन्दे ..
तो कफर कोई ककसी का दोस्त और कोई दश्ु मन तयों है ?
तू ही ललखता है जि सवका मुकद्दर...

तो कोई िदनसीि और कोई मक
ु द्दर का लसकंदर तयों है ?

"घांव इतना गहरा है ियां तया करे

हम खद
ु ननशाना िन गये अि वार तया करे

जान ननकल गयी मगर खल
ु ी रही आंखें

अि इससे ज्जयादा उनका इंतझार तया करे "
िहुत दे खा जीवन में समझदार िन कर,
पर ख़श
ु ी हमेशा पागल िनने पर ही लमली है ........

पलकों में आाँसु और ददल में ददद सोया है ,

हाँसने वालो को तया पता, रोने वाला ककस कदर रोया है ,

ये तो िस वही जान सकता है मेरी तनहाई का आलम,
जजसने जजन्दगी में ककसी को पाने से पहले खोया है ..!!

चप
ु के से धड़कन में उतर जायेंगे, राहें उल्फत में हद से गज
ु र जायेंगे,

आप जो हमें इतना चाहें गे....., हम तो आपकी सााँसों में पपघल जायेंगे.

नींद आए या ना आए, गचराग िुझा ददया करो,

याँू रात भर ककसी का जलना, हमसे दे खा नहीं जाता....!!!!

ददल भी आज मुझे ये कह कर डरा रहा है ..

करो याद उसे वरना, मैं भी धडकना छोड़ दं ग
ू ा

कल रात मैंने अपने सारे ग़म कमरे की दीवारों पे ललख डाले,
िस हम सोते रहे और दीवारें रोती रहीं ...

इस दनु नया के लोग भी ककतने अजीि है ना ...
सारे खखलौने छोड़ कर जज़िातों से खेलते हैं
जींदगी गुझर गई सारी
कांटो की कगार पर,

और फुलो ने मचाई है भीड़
हमlरी मझार पर.....

ટચલી આંગલડીનો નખ
લટમાું પરોિી હુું તો બેઠી, સજન !
મન
ુંુ ે એકિાર કાગળ તો લખ
કું પ
ૂ ળ ગોત ુંુ ને જડે ઝાકળન ુંુ ઝૂમખ,ુંુ
વ્હાલમજી બોલ, એિા અંજળન ુંુ નામ શુંુ

?

ચ ૂમી ચ ૂમીને કરી એંઠી, સજન !
હિે લ ૂછી દે પાુંપણનાું દખ
છાતીમાું સ ૂનમ ૂન પાળયાું રે પારે િડાું,
પાતબળયા પ ૂછ, એના પડછાયા કેિડા

?

છાલક ના જાય જરી િેઠી, સજન !
હિે ઘોળી દે ઘ ૂઘિતાું િખ – અજ્ઞાત

सर झक
ु ाने से नमाज़ें अदा नहीं होती...!!!

ददल झुकाना पड़ता है इिादत के ललए...!!!
पहले मैं होलशयार था,

इसललए दनु नया िदलने चला था,
आज मैं समझदार हूाँ,
इसललए खद
ु को िदल रहा हूाँ।।

िैठ जाता हूं लमट्टी पे अतसर...
तयोंकक मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है ..
मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका,

चप
ु चाप से िहना और अपनी मौज में रहना ।।

ऐसा नहीं है कक मुझमें कोई ऐि नहीं है पर सच
कहता हूाँ मुझमे कोई फरे ि नहीं है

जल जाते हैं मेरे अंदाज़ से मेरे दश्ु मन तयूंकक एक
मुद्दत से मैंने

न मोहब्ित िदली और न दोस्त िदले .!!..

ુ ાઈશ ના કર, અપને નસીબકી અજમાઈસ ના કર,
અપને ગમકી નમ
ુ આયેગા, હરરોજ ઉસે પાનેકી ખ્િાઈશ ના કર
જો તેરા હૈ તેરે પાસ ખબ
તકદીર બદલ જાયેગી અપને આપ હી એ દોસ્ત, મશ્ુ કરાના શીખ લે, િજહ કી તલાશ ન કર

ુ દ
મસ્જીદ નાું દ્વાર પાસે ઉભા રહી એક બુંદો બલ
ું અિાજે આંખ મીંચીને કહે છે .
ુ ા તેરે કદલકે દ્વાર ખોલ દે ! યા ખદ
ુ ા તેરે કદલકે દ્વાર ખોલ દે !
યા ખદ
ુ ા તેરે કદલકે દ્વાર ખોલ દે ! તયાું રહેલ બીજા બુંદા એ કહ્ું ુ
યા ખદ
ુ ે હૈ બસ ત ુ તેરી આંખ ખોલદે !
દ્વાર તો ખલ

જે ઘરમાું મા દુુઃખી છે તે ઘરમાુંથી ક્લેશ જતો નથી....
જે ઘરમાું િહુું દુુઃખી છે તે ઘરમાુંથી ગરીબી જતી નથી...
જે ઘરમાું કદકરી દુુઃખી છે તે ઘરમાુંથી બબમારી જતી નથી...

સાચો યા ખોટો જોઈએ, ઈિરનો ફોટો જોઈએ !
આખો સમદ્રુ શુંુ કરું ુ ?, અડધો જ લોટો જોઈએ
કેિી રીતે અરીસામાું- પીઠનો બલસોટો જોઈએ ?
ુ ુંુ સ્િગદમાું, અકહયાું તો નોટો જોઈએ
ચાલે પ્રભન
ફૂલોને સ્પશદિા નકહ, િાસોથી બોટો, જોઈએ
જૂનો સબુંધ તોડિા, ઝગડોય મોટો જોઈએ - - મેહુલ પટેલ ‘ઈશ’

બાકી શરીર કૈં નથી ચહેરો છે દોસ્તો, ઓળખ, અટક ને નામનો પહેરો છે દોસ્તો
ુ ી તો કઈ રીતે પહોંચી શકે કોઈ, દે ખાય તેથી પણ િધ ુ ગહેરો છે દોસ્તો - નયન દે સાઈ
માણસ સધ

ईश्वर का ददया कभी अल्प नहीं होता; जो टूट जाये वो संकल्प नहीं होता;
हार को लक्ष्य से दरू ही रखना; तयोंकक जीत का कोई पवकल्प नहीं होता।
जजंदगी में दो चीज़ें हमेशा टूटने के ललए ही होती हैं: "सांस और साथ"

सांस टूटने से तो इंसान एकही िार मरता है ; पर ककसी का साथ टूटने से इंसान पल-पल मरताहै ।
जीवन का सिसे िड़ा अपराध - ककसी की आाँख में आंसू आपकी वजह से होना।
और जीवन की सिसे िड़ी उपलजब्ध - ककसी की आाँख में आंसू आपके ललए होना।
जजंदगी जीना आसान नहीं होता; बिना संघषद कोई महान नहीं होता;
जि तक न पड़े हथोड़े की चोट; पत्थर भी भगवान नहीं होता।
जरुरत के मुताबिक जजंदगी जजओ - ख्वादहशों केमुताबिक नहीं।
तयोंकक जरुरत तो फकीरों की भी परू ी हो जाती है ; और ख्वादहशें िादशाहों की भी अधरू ी रह जाती है ।
मांगो तो अपने रि से मांगो;

जो दे तो रहमत और न दे तो ककस्मत;
लेककन दनु नया से हरगगज़ मत मााँगना;
तयोंकक दे तो एहसान और न दे तो शलमिंदगी।
कभी भी 'कामयािी' को ददमाग और 'नकामी' कोददल में जगह नहीं दे नी चादहए।
तयोंकक, कामयािी ददमाग में घमंड और नकामीददल में मायूसी पैदा करती है ।
कौन दे ता है उम्र भर का सहारा। लोग तो जनाज़े में भी कंधे िदलते रहते हैं।

मेरी तरह दे श से कभी इश्क करके दे ख लेना
कभी ठं ड में दठठुर के दे ख लेना

कभी तपती धप
ू में जल के दे ख लेना
कैसे होती है दहफाज़त मुल्क की

कभी सरहद पर चल के दे ख लेना
कभी ददल को पत्थर करके दे ख लेना
कभी अपने जज्जिातों को मार के दे ख लेना
कैसे याद करते है मुझे मेरे अपने

कभी अपनों से दरू रहकर दे ख लेना

कभी वतन के ललए सोच के दे ख लेना
कभी मााँ के चरि चम
ू के दे ख लेना

ककतना मज़ा आता है मरने में यारो
कभी मुल्क के ललए मरके दे ख लेना
कभी सनम को छोड़ के दे ख लेना

कभी शहीदों को याद करके दे ख लेना
कोई महिि
ू नहीं है वतन जैसा यारो

मेरी तरह दे श से कभी इश्क करके दे ख लेना

एक शरािी की सोच वैसे तो हम ज्जयादा पीते नहीं …

थोड़ी सी ज्जयादा हो भी जाए,
तो हमें नशा होता नहीं …
और नशा हो भी जाए,

तो हम नाले में गगरते नहीं …
अगर नाले में गगर भी जाएाँ,
तो कुत्ते हमें चाटते नहीं …

और अगर कुत्ते चाट भी लें ,

तो हमें कौनसा पता लग जाता है यार !!! Ranjeeta Nath Ghai
कभी कभी मेरे ददलमे ख्याल आता है ,

अगर जजंदगी तेरी ज़ुल्फ़ोकी छावमे गुजर जाती तो
"होमलोन" लेनेकी जरुरत नहीं पड़ती
गाललिन यह कहकर तोड़ दी माला, गगनकर तयों नाम लू जो िेदहसाि दे ता है !
ग़ाललि से एक दोस्तने कहा
जो शराि पीते है उनकी दव
ु ा किल
ू नहीं होती
गाललिने जवाि ददया

जजन्हे शराि लमल गई उन्हें , दव
ु ाकी जरुरत नहीं होती
ચાહતમાું એકબીજાની કફકર હોિી જોઇએ,
આ િાતની તને ય ખબર હોિી જોઇએ.
એક રોશની રહે છે સતત મારા પુંથમાું,
મારા ઉપર તમારી નજર હોિી જોઇએ.
લાગે છે ઠોકરો ને છતાું દુુઃખ થત ુંુ નથી,
ુ ર હોિી જોઇએ.
બસ આ જ તારી રાહગજ
વનષ્ફળ પ્રણયનો દોષ તો દઉં હુું તને મગર,
મારી ય લાગણીમાું કસર હોિી જોઇએ.
ચાલ ું ુ છુું એમ થાઉં છુું મુંબઝલથી દૂ ર હુું,

ઊલટી કદશાની મારી સફર હોિી જોઇએ.
હટિા દો અંધકાર, એ દે ખાઇ આિશે,
આ રાતમાું જ ક્યાુંક સહર હોિી જોઇએ.
આ બહારન ુંુ જગત તો જૂઠાણાુંનો ખેલ છે ,
દુવનયા ખરી તો કદલની ભીતર હોિી જોઇએ.
‘બેફામ’ જયાું ચણાયો હશે એમનો મહેલ,
એની જ નીચે મારી કબર હોિી જોઇએ. - બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
ુ ી ગયો
તરવ ુંુ કદી ન ફાવ્ય ુંુ મને, તળ સધ
ુ ી ગયો
ૃ ની ઝુંખનામાું હળાહળ સધ
અમત
ુ ી ગયો
હુું કદવ્યતાની શોધમાું દે િળ સધ
ુ ી ગયો
પ્રતયેક બુંધ દ્વારની સાુંકળ સધ
ુ ી અટકી ગયા સહુ
મુંકદર કે મસ્જીદો સધ
ુ ી ગયો
જજજ્ઞાસાિશ જરાક હુું આગળ સધ
મારી તરસના સાચા સ્િરીપને વપછાણિા
ુ ી ગયો
હકરયાળી ભોમ છોડી મરીસ્થળ સધ
ભાલાનો તીરકામઠાુંનો િારસો હતો
ુ ી ગયો
માણસ છતાુંય એક કદિસ હળ સધ
લોહીનો રું ગ લાલ નહીં, કાળો હોય છે
ુ ી ગયો
એિી પ્રતીવત થઈ અને કાગળ સધ
આખા જીિનમાું દુુઃખની મળી એક પળ ‘રઈશ’
ુ ી ગયો - - રઈશ મનીઆર
એનો જ પ્રતયાઘાત પળે પળ સધ

જજિંદગી
જજિંદગીને જશ્ન સમજીને માણી લો...
અધો જામ ભલે ખાલી દે ખાતો
અધો ભરે લો છે એ જામ એ જાણી લો..
ન મળય ુંુ જે એનો ગમ ન કરો

જે મળય ુંુ છે તમને એને ભરપ ૂર માણી લો.....
મારી છત્રીમાું કાણાું હતાું પણ
એમાુંથી આિતી બદ
ું ૂ ો એ પલળિાની મજા સમજાિી..
મારા સ્િેટરમાું કઇંક કાણા હતાું,
શીતળ પિનની લહેરખીઓ રું ુ િાડા ઉભા કરતી હતી....
મારી ચુંપલના તબળયાનાું કાણાએ મને
ુ િ કરાવ્યો ગ્રીષ્મમાું......
તપ્ત ધરતીનાું ક્રોધનો અનભ
મેં હિે જાણી લીધ ુંુ છે ..
જજિંદગી તો હુંમેશ મજાની જ છે ...
બસ આપણા ચશ્મા ઉતારિાની જરુર છે ...
એને પ્રાકૃવતક રુપે માણિી
એ જ એક માત્ર સચ્ચાઇ છે ......કથા ગજ્જર
અય મારા દોસ્ત ..
એ માત્ર દુ:ખોનો દકરયો નથી,
એ ઉમુંગોનો ઉછળતો મહાસાગર પણ છે ...

ફૂલો સે ભી ક્યાું દોસ્તી કરની, જો કુ છ પલ બાદ મ ૂરઝા જાતે હૈ
ુ ને કે બાદ ભી યાદ આતે હૈ!
દોસ્તી કરો તો કાુંટો સે કરો, જો ચભ

ग़लनतयों से जुदा तू भी नही, मैं भी नही,
दोनो इंसान हैं, खद
ु ा तू भी नही, मैं भी नही ... !
" तू मुझे ओर मैं तुझे इल्ज़ाम दे ते हैं मगर,

अपने अंदर झााँकता तू भी नही, मैं भी नही " ... !!
" ग़लत फ़हलमयों ने कर दी दोनो मैं पैदा दरू रयााँ,

वरना कफतरत का िरु ा तू भी नही, मैं भी नही...!!

WORLD'S BEST MESSAGE for FRIENDS
I Love you
But i am not your Lover.
i Hug you
But i am not ur Life Partner.
I Care for you
But i am not from your Family.
I am ready to share your pain
But i am not in your Blood Relation.
They are... Friends !
A True Friend scolds like a Dad !
Cares like a Mom !
Irritates like a Sister !
Teases like a Brother !
And finally
Loves you more than a Lover

શબ્દો શાપ પણ છે , તો આશીિાદદ પણ છે
બેધ્યાન રીતે બોલેલા કે લખેલા શબ્દો ઝગડા કરાિી શકે છે
શબ્દો તમારી આંખમાું આંસ ુંુ લાિી શકે છે , ક્રૂર શબ્દો જજિંદગી બરબાદ કરી શકે છે
ુ અને યધ્ુ ધો પણ કરાિી શકે છે
કડિા શબ્દો વધક્કાર ઉપજાિી શકે છે , શબ્દો ખન
દ્રૌપદીના “આંધળાના આંધળા” શબ્દોએ, કેવ ુંુ મહાભારત રચ્ય ુંુ હત ુંુ !
ભલાઈના શબ્દો જીિન પથને સરળ બનાિે છે ,
ુ ારે છે
હષદ , આનુંદ અને પ્રશુંસાના શબ્દો તમારો કદિસ સધ
િખતસર બોલેલા શબ્દો તમારો તણાિ ઘટાડે છે , સ્નેહ અને પ્રેમના શબ્દો જુના ઘા રુઝાિે છે
શબ્દો તમારા માટે કાતર બની શકે છે , શબ્દો તમારે માટે સોય પણ બની શકે છે

જજિંદગી મારી પણ હતી, સુરતી માાંજા જેવી.
સ્વાથી લોકો મળતા ગયા અને ગાાંઠો વધતી ગઇ!
कब्र की आगोश में जब थक कर सो जाती है माां,

तब कह ां जाकर थोडा शकुन पाती है

माां.

फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसे धल
ु जाती है माां,
नौं जवाां होते हुए भी बढ
ू नजर आती है माां.
रूह के ररश्तों की ये गहराईयाां तो दे खिये,
चोट लगती है हमें और रोती है माां.

घर से जब परदे श जाता है कोई नूरे नजर,
हाथों में 'कुरान' लेकर दर पे आ जाती है माां.
जब परे शनी में घघर जाते हैं हम परदे श में ,

आांसुओां को पोंछने ख्वाबों में आ जाती है माां.
चाहे हम िशु शयों में माां को भूल जाएां दोस्तों,

जब मस
ु ीबत सर पे आ जाए तो याद आती है माां.
शफु क्रया हो नह ां सकता कभी उसका अदा,
मरते-मरते भी दआ
ु दे जाती है माां.

लौट कर सिर से जब भी घर आते है म हम,
डाल कर बाहें गले में सर को सहलाती है माां.

प्यार कहते हैं फकसे और ममता क्या चीज है,
ये उन बच्चों से पूछो जजनकी मर जाघत है माां.

-मोहम्मद िशु शिद उल-हक-सौजन्यः शब्द सष्ृ ट ..भारतीय गझल ववशेषाांकः

દીકરી:
લીલડુ ા પાુંદડા ની ઉછરતી િેલ હિે કું કુ ના પગલાું લઈ ચાલી।.
રાખડીના તાુંતણે બાુંધેલ ું ુ ફબળય ુંુ હિે લાગે છે સાિ ખાલી ખાલી,
દીકરીનો માુંડિો જો સરુ જને ઘેર હોત તો જાણત અંધારુ શી ચીજ છે ?
કળ
ૂ ના આંબામાું જે પાુંદડા જુલે એની ભીતર કઈ મમતા ન ુંુ બીજ છે ?
ધીમા પગલાુંથી ત ુંુ ઉંબરો ઓળન્ગતી આંસ ુ ની આંગળી ઝાલી
ુ ી િળિા જાવ ુંુ
દીકરી િળાિતા એિો રીિાજ છે કે પાણી સધ
ુ ી િળિા આવ?ુંુ ?
ઉઘલતી જન ટાણે આંખ્ય ુંુ તો નદીય ુંુ બની કહે પાણી સધ
જાગરણની રાતે ત ુંુ રમતી જે રસ એની ખોિાઈ ગઈ રે ક્યાુંક તાલી।..

લીલડુ ા પાુંદડા ની ઉછરતી િેલ હિે કું કુ ના પગલાું લઈ ચાલી।.
રાખડીના તાુંતણે બાુંધેલ ું ુ ફબળય ુંુ હિે લાગે છે સાિ ખાલી ખાલી,
અનીલ જોશી
तु इस कदर इंसान को िेिस ना िना ए मेरे खद
ु ा,

की तेरा िंदा तुझसे पहले ककसी और के आगे झुक जाये.

જજન્હેં સપને દે ખના અચ્છા લગતા હૈ, ઉન્હેં રાત છોટી લગતી હૈ
જજન્હેં સપને પ ૂરે કરના અચ્છા લગતા હૈ ઉન્હેં દીન છોટા લગતા હૈ.

ના પીિાનો શોખ હતો કે ના પીિડાિિાનો શોખ હતો. મને તો ખાલી નજર વમલાિિાનો શોખ
હતો. પણ શુંુ કરું ુ , મેં નજર જ એિા સાથે વમલાિી કે જેને નજરથી પીિડાિિાનો શોખ હતો

दनु नया में कोई भी चीज़ अपने आपके ललए नहीं िनी है । जैसे:
दररया - खद
ु अपना पानी नहीं पीता।
पेड़ - खद
ु अपना फल नहीं खाते।

सरू ज - अपने ललए हररात नहीं दे ता।

फूल - अपनी खश
ु िु अपने ललए नहीं बिखेरते।
मालूम है तयों?

तयोंकक दस
ू रों के ललए ही जीना ही असली जजंदगी है ।
तयों िेवजह मरते हो, िेवफा सनम के ललये
मरनेपर दो गज जमींन लमलेगी कफ़न के ललये
मरना ही हे तो मरो, लमट्टी और वतन के ललये
हसीनाए भी उतार दे गी, दप
ु ट्टा कफ़न के ललये
ऐ मुल्क तेरी ििाददी के, आसार नज़र आते हैँ...

चोरों के ही साथ खड़े, पहरे दार नज़र आते हैँ...
ये अंधेरा कैसे लमटे , तू ही िता ऐ आसमााँ...
रोशनी के दश्ु मन, चौकीदार नज़र आते हैँ...

हर गली में , हर सड़क पे, मौन पड़ी है जज़ंदगी ...
हर जगह मरघट से िद्तर हालात नज़र आते हैँ...
सन
ु ता है आज कौन यहााँ, द्रौपदी की चीख़ को...

हर जगह 'दस्
ु सासन' ही, लसपहसालार नज़र आते हैँ...
सत्ता से समझौता कर के, बिक गयी है लेखनी...
ख़िरों को तो केवल अि, िाज़ार नज़र आते हैँ...
सच का साथ दे ना भी, िन गया है जम
ु द अि...
सच िोलने वाले ही, गुनाहगार नज़र आते हैँ...

मुल्क की दहफाज़त सौंपी है , जनता ने जजनके हाथों मेँ...
वे ही हुकुमशाह आज हमेँ, गद्दार नज़र आते हैँ...
खंड खंड मे खंडडत भारत, रो रहा है ज़ोरों से...

हर गली मेँ जानत धमद के, ठे केदार नज़र आते हैँ...
જાય તો શુંુ થાય?
આયનામાું કોઈ ડૂબી જાય તો –
કાચન ુંુ આકાશ ત ૂટી જાય તો –
રાહમાું તો આિિાનાું જ ુંગલો,
ક્યાુંક લીલો િાુંસ ફૂટી જાય તો…
તો ખજૂરી સાિ લીલી થૈ જશે,
ઝાુંઝિાું ભ્રમણાનાું એ પી જાય તો.
નામ તારું ુ ભીંત પર હુું કોતરું ુ ,
પણ સમયનો હાથ ભસ
ું ૂ ી જાય તો…
બસ, હિે બેસીએ લીલા ઘાસમાું,
માગદ િચ્ચે િાસ ખ ૂટી જાય તો…
શોધતાું અસ્સ્તતિ મારું ુ તયાું જડે,
શબ્દના પોલાણે કજી
ૂ જાય તો !
– હેલ્પર કક્રસ્ટી

ઉમ્મીદ ઐસી હો, જો મુંઝીલ તક લે જાયે
મુંઝીલ ઐસી હો, જો જીના શીખલાયે
જીના ઐસા હો જો, જો રીશ્તોકી કદર કરે
કરશ્તે ઐસે હો, જો યાદ કરનેકો મજબરુ કરે !

ના જાને કૌનસી રાત આખરી હોગી,
ુ ાકાત આખરી હોગી,
ના જાને કૌનસી મલ
અભી િક્ત હૈ કરલો જી ભરકે હમસે બાુંતે
ક્યાું પતા કૌનસી સાુંસ આખરી હોગી!

એક દીન જબ હુિા ઈશ્કકા અહેસાસ ઉન્હેં, િો હમારે પાસ આકાર સારા દીન રોતે રહે
ુ ગરજ વનકલે યારો કી, આંખે બુંદ કર કર કફનમેં સોતે રહે
ઔર હમભી ઇતને ખદ

રાુંઝા તેરી દુવનયામે પૈસા સબકા પીર, નોટોકી ખાતીર ફીર રહે હે બનકે ફકીર,
ભ ૂલ ગયે કરશ્તેનાતે ઔર ભ ૂલ ગયે ઝમીર,
રાુંઝા માુંગે પલ્સર ઔર એક્ટીિા માુંગે હીર!

આજે ફરી તેને મલિાન ુ મન થાય છે ,
પાસે બેસી િાત કરિાન ુ મન થાય છે ,
ુ િાનો અંદાજ,
એટલો લાજિાબ હતો તેનો આંસ ુ લછ
કે આજે ફરી રડિાન ુંુ મન થાય છે ….

िेटा िाप से इंटैललजेंट हो रहा है !
अमीरों का काम अजेन्ट हो रहा है ;
गरीि िेचारा साइलैन्ट हो रहा है !

ररश्वत से कायद है ण्ड टू है ण्ड हो रहा है ;
ईमानदार िेचारा सस्पेण्ड हो रहा है !

प्रदष
ू ि आज हण्रेड परसेन्ट हो रहा है ;
चोरी-डकैती परमानेन्ट हो रहा है !

“कफर भी ‘दे श में डेवलपमेन्ट’ हो रहा है ..!”

ઘણ ુંુ સારું ુ :
કોકિાર આિતા ને જાતા મળો છો એમ, મળતા રહો તો ઘણ ુ સારુ
ુ ે તો હિે આંખોથી હૈયાની િાતો કરો તો ઘણ ુ સારુ
હોંઠ ના ખલ
ુ મનો ચાુંદ જયા ઉગે આકાશમાું તયાું ઉછળે છે સાગરના નીર
પન
મારુ એ ઉર હિે ઉછળિા ચાહે એવ ુ બન્ય ુ છે આજ તો અધીર
સાગરને તીર તમે આિોને ચાુંદ સા ખીલી રહો તો ઘણ ુ સારુ
ુ ે તો હિે આંખોથી હૈયાની િાતો કરો તો ઘણ ુ સારુ
હોંઠ ના ખલ
મારી છે કુું જ કુું જ િાસુંતી િાયરે કોયલ કરે છે ટહુકારો
આિો તમે તો મન ટહુકે આનુંદમાું, ખીલી ઉઠે આ બાગ મારો
શાને સતાિો મારી ઉરની વસતારના, તારો છે ડો તો ઘણ ુ સારુ
ુ ે તો હિે આંખોથી હૈયાની િાતો કરો તો ઘણ ુ સારુ
હોંઠ ના ખલ
કોકિાર આિતા ને જાતા મળો છો એમ, મળતા રહો તો ઘણ ુ સારુ
ુ ે તો હિે આંખોથી હૈયાની િાતો કરો તો ઘણ ુ સારુ – અજ્ઞાત
હોંઠ ના ખલ

માું

ललपट जाता हूाँ मााँ से और मौसी मुस्कुराती है
मैं उदद ू में ग़ज़ल कहता हूाँ दहन्दी मुस्कुराती है
उछलते खेलते िचपन में िेटा ढूाँढती होगी

तभी तो दे ख कर पोते को दादी मुस्कुराती है
तभी जा कर कहीं मााँ-िाप को कुछ चैन पड़ता है
कक जि ससुराल से घर आ के िेटी मुस्कुराती है
चमन में सुिह का मंज़र िड़ा ददलचस्प होता है

कली जि सो के उठती है तो नततली मुस्कुराती है
हमें ऐ जज़न्दगी तुझ पर हमेशा रश्क आता है

मसायल से नघरी रहती है कफर भी मुस्कुराती है
िड़ा गहरा तअल्लुक है लसयासत से तिाही का

कोई भी शहर जलता है तो ददल्ली मस्
ु कुराती है - मन
ु व्वर राना
लिों पे उसके कभी िद्दुआ नहीं होती
िस एक मााँ है जो मुझसे ख़फ़ा नहीं होती

કદલસે કુ છ દે ર ઉસે જુદા રખ,ુંુ મેરે બસમેં નહીં મૈ ઉસે ખફા રખ ુંુ
નહીં હૈ મેરે કદલમે વસિા ઉસકે, મૈ ઉસકો ભ ૂલાદૂ તો યાદ ક્યાું રખ?ુંુ

લમ્હા લમ્હા સાુંસે ખતમ હો રહી હૈ,
ઝીંદગી મૌત કે ફુલો મેં સો રહી હૈ,
ઉસ બેિફા સે મત પ ૂછો મેરી મૌત કી િજહ,
િો તો બસ જમાને કો કદખાને કે બલયે રો રહી હૈ

કૈ સે હમ અપની મહોબત્તકો ઉસકે સામને બતાયા કરે
િોહ હમારી જજિંદગી હૈ યહ કહેકર કય ુંુ ઉસે હેરાન કરે
હમ તો ઊજડ ચકુ ે હે મહોબત્તકી રાહો પર ચલકર
અબ ઉસકી જજિંદગીકો કય ુંુ હમ િેરાન કરે
છોડ દેં ગે ઉસકી દુનીયાકો એકદીન હુંમેશા કે લીએ
ુ કો ઇતના પરે શાન કરે ! – દીપક
ઉસે કહે દો કી િો ના ખદ

દીકરી વિદાય
દીકરી હુું તને કરું ુ આજ વિદાય,
મારી લાડલી ઘર છોડી ને જાય…
ફૂલોથી તારી રાહ સજાિી,
આંસ ુ થકી આંખ છલકાય,
ુ ્ નો સ ૂરજ આંગણ મલકાય,
સખ
દુુઃખ કેરી છાયા દૂ ર દૂ ર જાય,
મારી લાડલી ઘર છોડી ને જાય…
બાળપણ તારું ુ મારી સુંગ વિતાવ્ય,ુંુ
હરપળ એ ક્ષણ ને વિચારું ુ ,
ુ ાલી તારા,હ્ર્દયે મેં આજ ખુંડારી,
આંસ ુ ને ખશ
તારા સ્સ્મતથી આખ ુંુ ઘર મલકાય,
મારી લાડલી ઘર છોડી ને જાય…
ુ િધામણી,
તારા જનમની એ શભ
હરપળ એ ક્ષણને સુંભારું ુ ,
વપતા નહીં, એક સાચા વમત્ર બની,
તારા નજૂક હાથને થામ્યો,
તારા નાજુક પગલાની આહટ,
આજ હજુ એ આહટ સુંભળાય.
મારી લાડલી ઘર છોડી ને જાય…
સ ૂરજ ઉગશે,તારા ઊગશે,
ચાુંદની ચુંદા સાથ ચમકશે,
તારી ચડુ ી ,તારા પાયલ,
સાસરીયાના આંગનમાું છનકશે,
ુ ુંુ સન
ુ ુંુ આ ઘર મારું ુ ,
સન
તારી યાદો હરપળ આિે,

ત ુંુ નથી આ ઘરમાું તોયે,
તારી હાજરી હરક્ષણ િતાદય,
મારી લાડલી ઘર છોડી ને જાય…

તમે છલકાત ુંુ રીપસરોિર, અમે ખાલીખમ બેડુું,
જરા સજન સમજાિ મને, કેમ તરસ હુું રે ડુું? હેમત
ું ગોકહલ

વનવ ૃત્ત જીિન
જયારે થયો વનવ ૃત્ત ખ ૂણામાું ધકેલાતો ગયો
જીિતે જીિત સ્મરણમાુંથી ભસ
ુંુ ાતો ગયો.
જજિંદગીભરની કમાણી પસ્ુ તકો એવ ુંુ બધ,ુંુ
રોજ એ ભુંગારમાું, પસ્તીમાું િેચાતો ગયો.
સાુંજ પડતા રાહ જોત’ુ ત ુંુ કદી’ય આખ ુંુ ઘર,
છે હિે ઘરમાું અને ઘરનાથીય ભ ૂલાતો ગયો.
જાય ક્યાું? પાસે િધારે એકલ ું ુ મુંકદર હત,ુંુ
સાુંજના ઈિર કને એ ઠોકરો ખાતો ગયો.
ુ ન્સ આિીતી અચાનક રાતના,
કાલ એમ્બ્યલ
તયારથી કેિળ કુ તહુ લિશ એ ચચાદ તો ગયો.
ુ થાત, એણે જોય ુંુ હોત દ્રશ્ય આ,
કેટલો ખશ
બેસણુંુ રાખ્ય ુંુ હત ુંુ એ હોલ, છલકાતો ગયો. રાજેશ વ્યાસ-વમસ્કીન

કક્રકેટરો નો િાક નથી, આ દુનીયા આખી કફક્સ છે ,
નેતાઓ ને ખાદી અને પોલીસ ને ખાખી કફક્સ છે .
સોનોગ્રાફી ની શોધ થતા બાબો કે બેબી કફક્સ છે ,
મોત ન ુ ભલે નક્કી નથી, પણ મરિા ન ુ તો કફક્સ છે .
બોગસ િોટીંગ થાય પછી ચટ
ુંુ ાિા ન ુ કફક્સ છે ,

ને પ્રજા ના પૈસે પ્રધાનો ને પરદે શ જિાન ુ કફક્સ છે .
ગોખેલા િચનો ની િષાદ , િરસિાન ુ કફક્સ છે .
ને િફાદારી ના સોગુંદ ખાઈ ની મારી ખાિાન ુ કફક્સ છે .
ડોનેશન આપો ડુુંટી ઉપર, એડમીશન તો કફક્સ છે ,
ફુટી ગયેલા પેપર ઉપર એક્ષામીનેશન તો કફક્સ છે .
ઇન્ટવ્યદ ુ ઓપન રાખે, પણ સીલેક્શન તો કફક્સ છે ,
જયા કારકુ ન, જયા કચેરી, કરપ્શન તો કફક્સ છે
રડયા બેફામ સૌ મારા મરણપર એજ કારણથી,
હતો મારો જ એ અિસર અને મારી હાજરી ન હતી! – બેફામ

કોઈ સાથે લાગણી બુંધાય છે ,
મ ૂળ દુુઃખના તયાું જ નખાય છે
પોતપોતાની ઉકેલે સૌ વ્યથા,
ક્યાું પીડાઓ પારકી િેચાય છે ?
એમનાથી માળિા પહોચાય નહીં,
જેમન ુંુ મન હરઘડી શુંકાય છે !
િાતાદ શરીઆતમાું સારી ભલે,
િાતે િાતે એ પછી િુંકાય છે .
રું ગ સુંસારી બધા ભોઠા “કકરીટ”,
સાિ ઠાલી આંખ આ અંજાય છે ! – કકરીટ ગોસ્િામી

હમસે ઝયાદા કોઈ બેચૈન ક્યાું હોગા,
હમસે ઝયાદા કોઈ બેતાબ ક્યાું હોગા,
ઉનકી યાદો કો બાહો મેં લેકર સોયે રહે,
ઇસ્સે ઝયાદા ઉનકે પ્યાર કા જિાબ ક્યાું હોગા…..???

મરિા માટે થોડુું ઝેર કાફી છે દોસ્તો
પરું ત ુ જીિિા માટે ઘણુંુ ઝેર પીવ ુંુ પડે છે !

દુુઃખી થાિાને માટે કોઇ ધરતી પર નહીં આિે;
હિે સદીઓ જશે ને કોઇ પયગમ્બર નહીં આિે
હિે તો દોસ્તો ભેગા મળી વ્હેંચીને પી નાખો,
જગતનાું ઝેર પીિાને હિે શુંકર નહીં આિે.- -અજ્ઞાત
कदम रुक गये जि पहुाँचे हम िाजार में ,
बिक रहे थे ररश्ते खल
ु े आम व्यापार में ,
कांपते पछ
ू ा- तया भाव है ररश्तो का..
दक
ु ानदार िोला- कौनसा लोगे?
िेटे का दाँ ु या िाप का,

िहन का दाँ ू या भाई का,
कौनसा लोगे,
इंसाननयत का दं ू या प्यार का,
दोस्ती का या पवश्वास का,
िािूजी तया दाँ .ू . िोलो तो सही..

चप
ु चाप खडे हो मुंह खोलो तो सही...
मैंने डर के पूछा...
'मााँ' का ररश्ता.......
दक
ु ानदार नम आाँखों से िोला..
संसार इसी ररश्ते पर तो दटका है िािू

माफ करना.. ये ररश्ता बिकने को नहीं..
इसका कोई मोल नहीं लगा पायेगा...

ये बिक गया तो संसार उजड जायेगा....है प्पी मदसद डे
અમારા કિનમાું તમારી અસર જાનદાર છે ,
બધાયે કહે છે તમારી ગઝલ શાનદાર છે .
મને રોજ આદત પડી આપની રાહ જોિાની હિે,
અકહયા જીિવ ુંુ આપની રાહમાું ધારદાર છે .
તમે રોજ સપનામાું આિો એ ગમે છે મને
અને એ ઝલક રોજની રોજ તો સારિાર છે .
ન સમજાય દીિાનગી, કાકલ ૂદી કદી અહી,
હૃદયની બધી િાતો શબ્દો થકી આરપાર છે .
ગ્રહો ને નક્ષત્ર હાલ દૂ રી વનભાિે છતાું કદી,
ુ ત
ુ ર પાર થાિા તમારી મદાર છે .
બધ ુંુ સમસ
હતો પ્રાસ િગડાઉ, મારા કિનનો અહી કદી,
હિે જોઈ લ્યો તયાું, કિન-વ ૃક્ષમાું પણ બહાર છે - નરે શ.કે.કોકડયા

મારી વનવ ૃવત્તએ
ુ દસ્તા િહાિે ફોરમ છે ;
ફૂલોના ગલ
સાથે નોકરી છોડો િહીિટી હુકમ છે ;
ઉંમરની આડશે ઘડાયેલો વનયમ છે ,
પાલન કરવ ુંુ હસીને આપણો ધરમ છે ;
પડેલી કરચલીથી કયાું મને શરમ છે
પ ૂરાું કરિા બાકી રહેલા હિે કરમ છે ;
થાક્યો છુું એ દુવનયાનો ભરમ છે

મન મક્કમ છે ,તન સક્ષમ છે !
મન મક્કમ છે ,તન સક્ષમ છે !
"વિશેષ" – અનીલ

ધીિાળા

દીકરી:
કદકરી તારા સોભાગ્યન ુંુ વસિંદુર આજ ઘોળી લાવ્યો છુું,
વિઘાતાએ જે લખ્ય ુંુ હત ુંુ તે સરનામ ુંુ શોઘી લાવ્યો છુું,
કાળજા કેરો કટકો ત,ુ િેગળી નથી કરી ક્યારે ય ,
તારી ને મારી જુદાઇન ુંુ કોઇને િચન દઇને આવ્યો છુું,
કદકરી તારા માટે આજ પાનેતર લઈને આવ્યો છુું ,
સપના મારા જે હતા પાલિમાું બાુંઘી લાવ્યો છુું,
ુ ી સુંભાળુ,
પારકી અમાનત છે ત ુ બીજાની ક્યાું સઘ
ભારે હૈયે તારી કું કોત્રી હેતના તેડા લખિા લાગ્યો છુું,
ઢીંગલી જેિી લાડલી માટે રણઝણ ઝાુંઝર લાવ્યો છુું,
ુ પર સ્સ્મત લાવ્યો છુું ,
હદય મારું ુ રડે છે પણ મખ
પથ્થર જેિો બાપ પણ રડી પડે છે કદકરી ની વિદાયથી,
ુ ુંુ થાશે હુું વિિશ બની ઉભો છુું,
આંગણુંુ મારી સન
સુંસાર તારો સ્િગદ બને એજ આવશષ ગથ
ું ુ ી લાવ્યો છુું,
ુ મારી એિો અરીસો લાવ્યો છુું,
દપદણ છે તજ
પારકાને પોવતકા ગણી બન્ને કુ ળને શોભાિજે ,
ુ ી નાુંખ આંસ ુ કદકરી ખશ
ુ ીનો અિસર લાવ્યો છુું,
લછ
ુ ે ખણ
ુ ે સુંભળાશે તારો નાદ , હરપળે આિશે અમોને તારી યાદ,
ખણ
કોને પાડીશુંુ હિે અમે સાદ, સાસરિાસને શોભાિજે એિી અમ આસ.
- લેખક

અજ્ઞાત

મારી લાડલી દીકરી:
દીકરી તારા િીનાની સકુ ી મારા સુંસારની િાડી !
ુ ી પડી િાડી યાદ કરજે દીકરી મારી
ફુલો િીના સન
ઉમી તણો કો છોડ ઊગ્યો પણ અન્નજળ થયા પરુ ા

સ્નેહના ખાતરથી ખીલિી હતી ફુલ સમી દીકરી મારી
લેખ હશે તયારે તારી ચાહે દીકરી દોડી આિજે
પુંચ્મ સરુ ે પાપાની યાદમાું ગીતો ગાશે દીકરી મારી
ુ ે ખબર મારી
મારે માથે હેતાળ હાથ ફેરિી પછ
કોઇ જુિે ના તેમ છાની ખબર લેશે દીકરી મારી
ઉછળતી કુ દતી ને હસતી ગાતે ખોળે રમતી મારા
શાુંત ઝરણાુંની જેમ દુર િહેતી રહેશે દીકરી મારી
જીિનની ઉવમિઓને ખોળે ભરી દીકરી સાસરે જશે
હૈયામાું જીિનભર એક ખાબલપો ભરી જશે દીકરી મારી
ુ અને દુખની આિન-જાિન નશીબના ખેલ
સખ
ુ ી રહેજે દીકરી મારી - -નરે શ કે.ડૉડીયા
ના અડકે એકેય દુુઃખ તને સખ

દીકરી ચાલી સાસરે :
ખેલત ુંુ કદ
ૂ ત ુંુ ફબળય ુંુ લઇને, દીકરી ચાલી સાસરે
આંગણુંુ ઘરન ુંુ સ ૂન ુંુ કરીને, દીકરી ચાલી સાસરે
બારી-બારણા ય રડતાું મ ૂકી,દીકરી ચાલી સાસરે
છોડી ગજ
ુંુ તાું ઘરનો સાથ રે ,દીકરી ચાલી સાસરે
સખીઓ સાથે જનેતા ભળી,શ્રાિણ િરસે નયન,
માને મેલી વપતાને સાથ રે ,દીકરી ચાલી સાસરે
આંખો બની દકરયો આજ, દીકરી ચાલી સાસરે
બાપને મ ૂકી ભાઇને આશરે , દીકરી ચાલી સાસરે
‘શ્યામ’ના

આંસ ુ શેં સકુ ાય,દીકરી ચાલી સાસરે

દીકરીની વિદાય બાદ ઘર ભેંકાર લાગે :
આ ઓરડો, આ ઓસરી, આ ફબળય,ુંુ હિે
લાગે સાિ સ ૂનાું સ ૂનાું, દીકરી વિદાય પછી.
સદાય હસતી આંખમાું ઘટના બની નિી,
આંસ ુ િહ્ાું ઊના ઊના, દીકરી વિદાય પછી.

હુંમેશા હેતથી બોલાિતી,ને પ્રેમથી પકુ ારતી,
એ અિાજ પડઘાય ઓરડે, દીકરી વિદાય પછી.
આ બારણ,ુંુ આ મુંડપ ઊભા સાિ સ ૂનાું,
ુ ાું, દીકરી વિદાય પછી.
લટકે છે તોરણ આંસન
આસોપાલિના તોરણ અને ઉદાસ આ હિા
વ ૃક્ષો ઊભા બધાું છાનામાના, દીકરી વિદાય પછી.
ઊડી ગય ુંુ પુંખી, કલરિ કરત ુંુ આંગણેથી,
લ્યો,ઘ ૂઘિે છે દકરયા લ ૂના, દીકરી વિદાય પછી.
આ પાદર આખય
ુંુ કહબકાું ભરે ને
હૈયડાું િલોિાય,’શ્યામ’નાું, દીકરી વિદાય પછી.
-ઘનશ્યામ િઘાસીયા

िड़े अजीि हैं ये जजन्दगी के रास्ते,
अनजाने मोड़ पर कुछ लोग
दोस्त िन जाते हैं.

लमलने की खश
ु ी दें या न दें ,

बिछड़ने का गम जरुर दे जाते हैं.
मौत तो नाम से ही िदनाम है ,वरना
तकलीफ तो जजन्दगी ही दे ती है .

મુંબઝલ માનિીના મનોબળને અજમાિે છે ,
સપનોંના પડદા આંખો પરથી હટાિે છે ,
કોઈ પણ િાતે કહિંમત હારશો નહીં,
કારણ કે ઠોકર જ માનિીને ચાલતા શીખડાિે છે - અજ્ઞાત

તયારે પ્રોબ્લેમ થાય છે
પાણી િગર હોડી ના ચાલી શકે એ હકીકત છે
પણ હોડીમાું પાણી આિી જાય તયારે પ્રોબ્લેમ થાય છે
પૈસા િગર સારી રીતે ના જીિાય એ હકીકત છે ,
પણ પૈસો માણસને નમાિી જાય તયારે પ્રોબ્લેમ થાય છે
સુંબધ
ું વિના માનિી અધરુ ો છે એ હકીકત છે ,
પણ પોતાન ુંુ માણસ રડાિી જાય તયારે પ્રોબ્લેમ થાય છે
વિિાસ રાખ્યા િગર ચાલત ુંુ નથી એ હકીકત છે ,
પણ કોઈ ખોટો લાભ ઉઠાિી જાય તયારે પ્રોબ્લેમ થાય છે
કોઈ માણસ પોતે સિદજ્ઞાની નથી એ હકીકત છે ,
પણ કોઈ અધરુ ો બહુ છલકાઈ જાય તયારે પ્રોબ્લેમ થાય છે -રજુઆત: પ્રિીણ મહેતા
अपने गमकी नुमाइश न कर,

अपने नशीिकी आजमाइश न कर,
जो तेरे है तेरे पास खद
ु आयेंगे,

हररोज उन्हें पानेकी ख्वादहश न कर,
छू ले तू आसमान, जमीनकी तलाश न कर,
जी ले जजंदगी तू, खश
ु ीकी तलाश न कर,

तकदीर िदल जायेगी अपने आपही दोस्त,
मुश्कुराना लशख ले, वजह्नी तलाश न कर! – रे खा शमाद
ુ ોબત્ત બદલ ગઇ,
બદલા જો િક્ત તો ગે હરી મહ
સરુ જ ઢલા તો સાયેકી સ ૂરત બદલ ગઇ,
એક ઉંમર તક હમ ઉનકી જરીરત બને રહે,
ફીર ય ુંુ હુિા કી ઉનકી જરીરત બદલ ગઇ!

બોટલ પે બોટલ પીને સે કયા ફાયદા દોસ્તો...
ુ રી તો સારી ઉતર જાયેગી,
રાત ગજ

અગર નશા હી કરના હૈ તો ,
વસફદ એકબાર કકસીકી બેિફાઈ પીઓ,
ુ ર જાયેગી!
પ્યારકી કસમ ઉમર સારી નશેમે ગજ
તેરી દુવનયામે એ મુંઝર કય ુંુ હૈ?
કહી ઝખમ તો કહી પીઠમેં ખુંજર કય ુંુ હૈ?
ુ ા હૈ કે ત ુ હર જગહમેં રહેતાું હૈ
સન
તો ફીર જમીપે કહી મુંકદર તો કહી મસ્જીદ કયો હૈ?
જબ રહેનેિાલે ઇસ દુનીયાકે હૈ તેરે હી બુંદે,
તો ફીર કોઈ કકસીકા દુશ્મન તો કોઈ કકસીકા રાહબર કયો હૈ?
ુ દ્દર,
કહેતે હૈ કે ત ુ બનાતા હૈ લોગોકા મક
ુ દ્દર કા વસકું દર કયો હૈ? – અજ્ઞાત
તો ફીર કોઈ બદનશીબ ઔર કોઈ મક
જયારે પણ તેના ઘર પાસેથી નીકળુું છુું તો એ દરિાજો બુંધ કરી દે છે
અફસોસ એ નથી કે એ દરિાજો બુંધ કરી દે છે ,
ુ ી એ િાતની છે વમત્રો કે એ આજે પણ મારા પગરિ ઓળખી લે છે !
પણ ખશ

રાધા અને મોરલી
અજુ દન પ ૂછી બેઠો કૃષ્ણ ને િધ ુ િહાલ ુ શુંુ છે તમને, મોરલી કે રાધા ?
જિાબમા શ્રી કષ્ૃ ણ બોલ્યા.
મોરલી મારો રાગ છે ને રાધા મારો સાદ છે .
મોરલી મારો સરુ છે ને રાધા મારી રીપ છે .
મોરલી તો મારી સાથી છે ને રાધા મારી રાની છે .
છાયો છે મોરલી ને પડછાયો છે રાધા.
મોરલી મારો હક છે તો રાધા મારો અવધકાર છે
જેમ મોરલી વિનાનો કષ્ૃ ણ અધરુ ો
તેમ રાધા વિનાનો શ્યામ અધરુ ો,

એટલે મોરલી કરતા મને રાધા િધારે િહાલી છે ,
કારણ કે મોરલી હુું છુું એટલે તેને તરછોડીસ તો દુખ મને જ થશે
પરું ત ુ રાધા મારો પ્રેમ છે એટલે તેને તરછોડીસ તો દુવનયા આખી ને દુખ લાગશે
ુ ા પછી મેં મોરલી નથી િગાડી
તેથી ગોકુ ળ મક્ય
કારણ કે પછી મને રાધા ક્યાુંય મળી નથી - p.v.dodiya

દવા શોધી તમે લેજો …”ભાવ”—-’ભાનવન ગોપાણી
પહાડો માાં નવો રસ્તો હવે ખોદી તમે લેજો .
તમારી પાાંપણોથી પથ્થરો તોડી તમે લેજો .
જમાનાની રસમથી આપ પણ વાકેફ થઇ જાઓ ,
દરદ આપુાં તમોને હુ ાં , દવા શોધી તમે લેજો .
સફરમાાં આંગળી ચીંધી , ઘણાાં પાછા વળી જાશે ,
અને કહેશે કે આગળની સફર , ફોડી તમે લેજો .
ખબર પડશે છે શુ ાં સાગર, અને શુાં હોય છે આફત !
વમળની પાસથી ક્યારે કતો હોડી તમે લેજો .
ઉઠાવેલા તમારા હાથનો , અફસોસ જો સાલે ,
અહમ હેઠે મુકીને હાથ બે જોડી તમે લેજો .
બધા મતભેદ ને મનભેદ ભ ૂલી નમત્રતા કરવા ,
જરા આગળ વધે કોઈતો જરા દોડી તમે લેજો …

બધુાં ચોરી તમે લેજો..ચચરાગ ઝા “ઝાઝી”
તમે લેજો નવો મારગ, દદશા નોખી તમે લેજો,
નવા રસ્તા નવા નક્શા હવે દોરી તમે લેજો.
ાં ૂ ુ ,ાં તને મારો ગણુ ાં ઈશ્વર,
તને ચાહ,ુ ાં તને પજ
શ્રદ્ધા મારી બને પથ્થર, તરત તોડી તમે લેજો.
તરસ મારી તમે છો તો, તડપ મારી તમે જૂવો,

પ્રણયના આ દરદ કેરી દવા શોધી તમે લેજો.
સજળ આંખે રહુ ાં ક્યાાંથી, મળી સોબત સહારાની,
નથી જોયુાં અમે મ ૃગજળ, જરા ગોતી તમે લેજો.
હશે ચાલો તમે જીત્યા, અમે હારી ગયા બાજી,
હવે માનો અમારુાં તો, બધુ ાં ચોરી તમે લેજો.
નથી ગમતા હવે રાં ગો, નથી ગમતા ચમન, ઉપવન,
સુકુલ ટહુકો વળાવ્યાની, દશા જોઈ તમે લેજો.

બધુ ફોડી તમે લેજો ….સ્પશશ – મોહસીન મીર
દરદ આપુ તમોને હુ ાં , દવા શોધી તમે લેજો
તબીબો તો ઉપસ્સ્થત છે ખ ૂદા ગોતી તમે લેજો
સમય છુ હુ ાં સમયસર થર બનાવુ ાં જીન્દગાની
પર સ્મરણનો પાવડો લઇને ઝખમ ખોદી તમે લેજો
સબર તો લોદહમા છે મરજીવાના એટલે કહે છે
મને છીપલા જ આપી દો ભલે મોતી તમે લેજો
દદવસને રાત વચ્ચે સાાંજ આ અટકી જતી લાગે
સ ૂરજના અસ્ત થાવા લગ નનશા ખોળી તમે લેજો
અગર દફક્કુાં તરલ લાગે કદદ જો આખુયે જીવતર,
જરા લઇ સુ:ખ અને દુ:ખ ચમચીથી ઘોળી તમે લેજો.
ખ ૂમારી સાથ જીવો છો પ્રભુને જાણ છે એની
નદહ વચમાાં પડે ઇશ્વર બધુ ફોડી તમે લેજો

દવા શોધી તમે લેજો—મુહમ્મદઅલી વફા
બધા આ લાગણીનાાં બાંધનો જોડી તમે લેજો

અમે લેશ ુાં હલેસ ુાં તો પછી હોડી તમે લેજો
મળે જે પણ મુકદ્દરથી વહેંચીને ભલા પીશુ,ાં
બધા નવષના કટોળાઓ જરા શોધી તમે લેજો.
પછી આ ફૂલની ખ ૂશ્બ ૂ થકી મ્હેકી જશે ગુલશન,
ઊગેલા દ્વેષનાાં કાંટક બને તોડી તમે લેજો.
પ્રણયની આ રમતમાાં તો ઘણી એ વેદના થાશે,
દરદ આપુાં તમોને હ,ુ ાં દવા શોધી તમે લેજો
હ્રદયનુાં રક્ત બાળીને,તમોને યાદ પણ કરશુ,ાં
નવરહનાાં અશ્રુ ભીનામાાં નયન બોળી તમે લેજો.
વફા આ જજિંદગીની કટુ સફર ગુલતાન થૈ જાશે,
અમારી પાાંખ સાથે પાંખ તમ જોડી તમે લેજો.
સ્િપ્ન પાછળ આયખ ુંુ ખચી શકુું ,
ઘારુ તો હુું ઝાુંઝિા પણ પી શકુું .
એ ભલે બદલ્યા કરે આબોહિા,
હુું અચળ છુું, રું ગ નૈ બદલી શકુું .
આ તો એની આંખ સઘળુું બોલતી,
ના લખ્ય ુંુ હો એ’ય હુું િાુંચી શકુું .
લાગણીને બાુંધિી જો હોત તો
સાિ કાચા દોરથી બાુંધી શકુું .
દુશ્મનોને રોજ ક્યાું જઈ શોધિા ?
દોસ્તની પણ આંખમાું ખટકી શકુું - મેહુલ એ. ભટ્ટ

કેમ મરો છો ગભરું ુ બેિફા સનમ માટે
એ દુપટ્ટો પણ નહીં આપે તમારા કફન માટે

મરવ ુંુ જ હોય તો મરો િતન માટે
કું ઈ નહીં તો વતરું ગો તો મળશે કફન માટે!

જાકહદ શરાબ પીને ડે મસ્સ્જદમે બેઠકર,
ુ ા નહીં હૈ! – મીઝાદ ગાલીબ
યા િો જગહ બતા, જહાું ખદ
ુ ાકા ઘર હૈ, પીનેકી જગહ નહીં હૈ
મસ્જીદ ખદ
ુ ા નહીં હૈ! – અલ્લામાું ઇકબાલ
કાકફર કે ઘરમે જા, િહાું ખદ
કાકફર કે કદલસે આયા હુું, યે દે ખકર,
ુ ા મોજૂદ હૈ િહાું, પર ઉસે પતા નહીં! – અહમદ ફરાઝ
ખદ

અહીં કોણ ભલા ને પ ૂછે છે ?
અહીં કોણ બ ૂરા ને પ ૂછે છે ?
મતલબ થી બધા ને વનસ્બત છે ,
અહીં કોણ ખરા ને પ ૂછે છે ?
અત્તર થી નીચોિી કોણ અહીં
ફૂલો ની દશા ને પ ૂછે છે ?
આતો સુંજોગ ઝુકાિે છે નહીતર
ુ ા ને પ ૂછે છે ???
અહી કોણ ખદ
ડોક્ટરની ભ ૂલો કબરમાાં દટાઈ જાય છે ;
વકીલની ભ ૂલો ફાઈલમાાં દટાઈ જાય છે ;
એન્જીનીયરની ભ ૂલો ઈમારતમાાં ચણાઈ જાય છે ;
પણ નશક્ષક ની ભ ૂલો સારા સમાજમાાં છવાઈ જાય છે !!!
િાસ જો શરીરને ટકાિે છે તો વિિાસ સબુંધને ટકાિે છે

ુ દ સુંસ્કારી નથી હોત,ુંુ અંવતમ સુંસ્કાર તો બીજા જ આપે છે !
કોઈપણ સુંપણ

HINDI FILM SONGS & THEIR MEDICAL INTERPRETATIONS
ુ
જીયા જલે જાન જલે, રાતભર ધઆ
ચલે : FEVER

તડપ તડપ કે ઇસ કદલ સે આહ નીકળતી રહી : HEART ATTACK
ુ મે કહીં બાકી હૈ : CONSTIPATION
જુદા હો કે ભી ત ુંુ મઝ

બીડી જલાઈ લે જીગરસે વપયા જીગરમાું બડી આગ હૈ : ACIDITY
ુ મે રબ દીખતા હૈ યારા મૈ ક્યાું કરું ુ : CATARACT
તઝ

ુ ે યાદ ના મેરી આયી કકસી સે અબ ક્યાું કહેના : ALZEIMERS
તઝ
મન ડોલે મેરા તન ડોલે : VERTIGO.

ટીપ ટીપ બરસા પાની, પાની ને આગ લગાઈ : BURNING SENSATION WHILE URINATING
કદલ ધડક ધડક કે કહે રહા હૈ : HIGH BP

આજ કાલ પાઉં જમીનપર નહીં પડતે મેરે : CORN ON FEET
હાય રે હાય નીંદ નહીં આયે : INSOMNIA – અજ્ઞાત
પ્રેમ ઇશ્ક અને મહોબ્બત .........
એ બધુાં સ્ટોક માકે ટ જેવુાં છે .
આમાાં તો એવુ ાં છે કે ફાવી ગયા તો ...
હષશદ મહેતા.....
નદહતર....
નરશી મહેતા !!!!!!!
*બુદ્ધીની વાતો, ને સમજ ની વાતો..
ઘુવડ કરી રહ્યુ છે સુરજ ની વાતો..
એ હતા ઉતાવળમાાં એટલે દોસ્તો….
બે ઘડી બેસી કરી ગયા નધરજ ની વાતો - નવઝન રાવલ ” નવજ “

ज़्यादातर समय
उन बातों का अथि ढूूँढने में बीत जाता है ,
जो घनरथिक होती हैं..!!!

यार, अपने साथ ह तो जीना है ज ांदगी भर
िद
ु को बेहतर बनाने की कोशशश कर रहा हूूँ,

ताफक अांघतम क्षणों तक जीने का म ा आये !
बचपन से जवानी तक कािी वक़्त बबता ददया सीिने में ,

उससे ज्यादा वक़्त लग रहा है कई ग़लत सबक़ भल
ु ाने में ..!!
*પ્રાથદનામાું હુું માુંગુંુ છુું ઉપરિાળાથી યાતના,
મન્ુ તઝીરને આમ પણ ગમની િધ ુ છે ચાહના.
કડિી, મને ચ ૂભતી ખચ
ૂું તી તારી યાદ છે , તારી ભાિના,
વસતમગરોની મહેકફલમાું મેં સાુંભળી છે તારી નામના.
હસરતોને દફનાિી દીધી પણ હજી જીિે છે તારી કામના,
ભીંજેલા નયનો શોધી રહ્ા છે તારા આિિાની સુંભાિના.
પ્રાથદનામાું હુું માુંગું ુ છુું ઉપરિાળાથી યાતના,
મન્ુ તઝીરને આમ પણ ગમની િધ ુ છે ચાહના - મન્ુ તઝીર

*ગુજરી હુઈ જજિંદગી કો કભી યાદ ન કર,....તકદીર મેં જો ચલખા હૈ ઉસકી ફદરયાદ ન કર.
જો હોગા વહ હોકર હી રહેગા....ત ૂ દફકર મેં અપની હાંસી બરબાદ ન કર.!!!!
કૌન દકસે દદલ મેં જગહ દે તા હૈ..પેડ ભી સુખે પત્તે ગીરા દે તા હૈ..
વાદકફ હૈ હમ દુનીયાકે રીવાજોસે..મતલબ નનકલ જાયે તો હર કોઈ ઠુકરા દે તા હૈ..
ખુશીયોકા એક સાંસાર લેકે આયેંગે...પતઝડ મેં ભી બહાર લે કે આયેંગે...
જબ ભી પુકારો આપ પ્યારસે હમેં, ... જજિંદગી સે સાાંસે ઉધાર લે કે આયેંગે......

તમારી ઉડતી જુલ્ફોને જરા કાબુમાાં રાખો....
હજારોના દદલ ઘાયલ થયાાં છે ... હવે તો માથામાાં તેલ નાખો....!!!
વક્ત દફસલતા હૈ રે ત કી તરહ... હમ બસ ઉસે સાંભાલના ભ ૂલ જાતે હૈ.....
કુછ લોગ બહુત ખાસ હોતે હૈ જજિંદગીમે....હમ બસ ઉસે બતાના ભ ૂલ જાતે હૈ.....
સાંગીત સુનકર જ્ઞાન નદહ નમલતા... માંદદર જાકર ભગવાન નદહ નમલતા....
પથ્થર કો લોગ ઈસચલયે પ ૂજતે હૈ ક્યોંદક નવશ્વાસ કે લાયક ઇન્શાન નદહ નમલતા...
કોઈના અવગુણોને તુ બેનકાબ ના કર,.....
ઈશ્વર બેઠો છે , તુ દહસાબ ના કર....

સદા એનેય સહરામાાં પડી રહેવ ુ ાં નથી ગમત ુાં
કદી વાંટોળની વાટે નવહરતી હોય છે રે તી
દદવસ ને રાત સૌ ‘બેફામ’ છે પળનાાં પદરવતશન
સમયના ફેરફારે માત્ર ફરતી હોય છે રે તી -બરકત નવરાણી ‘બેફામ’

કોઈ ને ખબર નથી કે આ રસ્તો ક્યાાં જાય છે ?
થાકેલા છે બધાય પણ છતાાંય ચાલતા જાય છે .
કોઈ ને સામે ખુરશી કે કોઈ ને રૂપીયો દે ખાય છે .
તમેજ કહો દોસ્તો શુાં આને જ જીંદગી કહેવાય છે ?

હમને માુંગા થા સાથ ઉનકા
િો જુદાઈકા ગમ દે ગયે
હમ યાુંદો કે સહારે હી જી લેતે

િો ભ ૂલ જાનેકી કસમ દે ગયે!

ુ ે યકીન હૈ!
મૌત પે ભી મઝ
ુ પે ભી મઝ
ુ ે ઐતબાર હૈ!
તમ
દે ખના હૈ પહેલે કૌન આતા હૈ
હુંમે દોનોકા ઇન્તઝાર હૈ!

નાગર ન્યારી
ૃ ાુઃ :)
નિબભુઃ નાગરાુઃ સ્મત
વશક્ષણકે સુંસ્થામાું, રાજનીવત કે ધુંધામાું,
રું ગભ ૂવમકે રણભ ૂવમ જયાું વનરખ ુંુ તયા નાગર છે .
પાટખાટનેહોય કહિંડોળા ખાટ રીડી બાજઠ છે ,
ડબોપાનનો હોય સમીપ તો વનશ્ચય એ નાગર છે .
કલાકાર, સાકહતયકાર, વિધિાન પ્રથમ પુંસ્ક્તનો,
ધમદઅથદ ને કામ મોક્ષને કાજે સદા ખુંતીલો,
કલમ, કડછી ને બરછીનો એ કસબી જાદુગર છે .
ભલેન પૈસાદાર છતાું એ પાણીદાર તો છે ,
અમીરનથી પણ ખમીરથી એ ખશ્ુ બ ૂદાર તો છે .
બગડયોતો કોડીનો, નકહતો કદલનો સાગર છે .
નાતનીરું ગતમાું, પુંગતમાું પીળા પીતાુંબરપહેરી
બેઠોપાુંટલે લલાટ અચાદ કરી કેસરી ઘેરી
જાજયાું શ્લોકોની રમઝટ એ ધરતીથી અધ્ધર છે .
વશિશુંકરનેશરણે એ છે અંબામાને ખોળે ,
એનીરક્ષા કરે વનરું તર વશિને શસ્ક્ત સજોડે,

નારનાગરી ગરબે જયાું ઘમ્ુ મર લઇ ધમ્ુ તી ગરજે,
તયાુંત્રણે ભ ૂિનની મહારાણી મા અંબા હાજર છે .
હાટકેશપકરિાર તમારો આલમમાું આગળ છે - શ્રી શરદ જોષી

ુ જ કાબેલ અને હોવશયાર ગણાય એટલે જ એમના િીશે કટાક્ષમાું નીચે
નોંધ: નાગર લોકો ખબ
ુ બ કોઈએ િાત લખી છે .
મજ
નાગરનો મતલબ જાણો છો?
પહેલા બે અક્ષર નાગ એટલે ઝેર
બીજો અને ત્રીજો અક્ષર ગર એટલે પરિલ્લીનો ગર એટલે ઝેર
પહેલો અને ત્રીજો અક્ષર નાર એટલે ઝેર........બોલો શુંુ કયો છો?

ના ઇધર કે ......ના ઉધર કે રહે .....બીચ અિર અટકે રહે
ના ઇન્ન્ડયા કો ભ ૂલા સકે,ના અમેકરકા કો અપના સકે,બસ,ઇન્ન્ડયન-અમેરીકન બન કે ચલતે રહે ....
ુ રાતી કો છોડ સકે,ના અંગ્રેઝી કો પકડ સકે,દે સી accent મેં ગોરોં કો confuse કરતે ચલે…
ના ગજ
ુ ી કો દમ દે કે thanksgiving મનાતે ચલે ......
ના ટરકી કો પકા સકે ...ના ગ્રેવિ બના સકે......મગ
ના Christmas ટ્રી લગા સકે,ના બચ્ચોં કો સમજા સકે Diwali,પર Santa બનકે gifts બાુંટતે ચલે
ના શોટ્દ સ પહેન સકે, ના સલિાર છોડ સકે,jeans પર કુ તાદ ઔર sneakers ચઢા કે ઇતરાતે ચલે.
ના નાશ્તે મેં donut ખા સકે,ના ખીચડી કઢી ભ ૂલા સકે,વપઝ્ઝા પર વમચી છીડક કર મઝા લેતે રહે
ે ે રહે
ના ભ ૂલા સકે ગવમિયો કો,ના બરફ કો અપના સકે,બખડકી સે સરુ જ કો દે ખે,"beautiful day” કેહત
અબ જબ આયી બારી ભારત જાને કી...તો ...હાથ મેં પાની કી બોતલ લે કર ચલે .....
લેકકન િહાું પર ...ના તો ભેલ પ ૂરી ખા સકેં .... ના તો લસ્સી પી સકેં.....બસ .... પેટ કે દદદ સે
ુ ખા ખા કે કામ ચલાતે રહે ......
તડપતે મારે .... હરડે ઔર ઇસબગલ
ુ લી કો રોક સકે ...cream લગા લગા કે કામ ચલાતે રહે ....
ના મચ્છર સે ભાગ સકે....ના ખજ
ના ફકીરો સે બચ સકે.....ના ડોલર કો છુપા સકે ......નૌકરો સે ભી પીછા છુડા કર ભાગતે રહે ......

ના સુંડાસ પર બૈઠ સકે,ના કોમોડ કો ભ ૂલા સકે,બસ બીચ અિર ઝુકે ઝુકે જૈસે તૈસે કામ ચલાતે રહે
ના ઇધર કે રહે ના ઉધર કે રહે .....કમ્બક્ત ....કહીં કે ના રહે ....
બસ 'ABCD ' ઔલાદ કો....ઔર confuse બનાતે ચલે ......
ના ઇધર કે રહે ના ઉધર કે રહે ....... બીચ અિર અટકે રહે........

શ્વાસોની રફતારને વધારી ગયુાં કોઇ,
સ્વપ્નાનાાં મહેલને સજાવી ગયુ ાં કોઇ.
કોણે વરસાવ્યા છે આ મેઘઘનુષ્યનાાં રાં ગો,
ભર ઉનાળે મને ભીંજવી ગયુ ાં કોઇ.
આંખેથી નીંદર ઊડાવી ગયુ ાં કોઇ,
અઘરોની પ્યાસ વધારી ગયુ ાં કોઇ.
રોમરોમમાાં ઘબકે છે નવરહની વેદના,
થીજી જતી ટાઢમાાં બાળી ગયુ ાં કોઇ.
જીવવાનો અભરખો વધારત ુ ાં ગયુ ાં કોઇ,
માયાની કેડીએ સાંગાથી બન્યુ ાં કોઇ.
કોણ છે ડી ગયુ ાં પેલાાં સ ૂતેલાાં સ્પાંદનો,
ાં ૂ વણમાાં મસ્તી ભરી ગયુ ાં કોઇ.
મઝ
હારીને બેઠા તોયે ઇનામ પકડાવી ગયુ ાં કોઇ – લેખક: અજ્ઞાત

હુું િારું િાર એક પાપ કરતો રહ્ો
આખી જીન્દગી હુું િારું િાર એક પાપ કરતો રહ્ો,
ધ ૂળ મારા પર હતી ને હુું અરીસો સાફ કરતો રહ્ો.
કેિી અજીબ િાત બની ગઈ જીિનમાું મારી સાથે,
ભ ૂલ મારી હતીને એ દોસ્ત હુું તને માફ કરતો રહ્ો.
ન્યાય દે િાિાળો મારી ઉપર બેઠો છે એ ભ ૂલીને,
હુું ન્યાયાલય ખોલીને બધાનો ઇન્સાફ કરતો રહ્ો.
જે મારી વિરુિ હતા એમને મનાિિાના પ્રયતનોમાું,

જે મારી સાથે હતા એમને મારી બખલાફ કરતો રહ્ો.
ુ મારા વિષે તો રતીભારનય
ુ જાણતો નહોતો,
ખદ
ુ ાના અસ્સ્તતિ વિષે િાદવિિાદ કરતો રહ્ો.
ને ખદ
જીિન આખ ુંુ કેિળ હિામાું કકલ્લાઓજ બાુંધ્યા,
ને જે આંખ સામે હત ુંુ એ બધ ુંુ બરબાદ કરતો રહ્ો.
ુ મનેજ સમજિામાું હુું જબરી થાપ ખાઈ ગયો,
ખદ
તયાગના બહાને િરસોના િરસો પ્રમાદ કરતો રહ્ો.
િતદમાનમાું શુંુ થઇ રહ્ું ુ છે એન ુંુ ધ્યાન ના રહ્,ું ુ
ભવિષ્યમાું શુંુ થશે એ વિષે બહુ સુંતાપ કરતો રહ્ો.
બીજાઓને પણ કૈ ક કહેવ ુંુ છે એ સમજયા િગર,
ુ ની સાથેજ આખ ુ જીિન િાતાદ લાપ કરતો રહ્ો.
ખદ
ુ મનેજ કહી સુંભળાિીને,
મારી કવિતાઓ ખદ
ુ થઈને િાહ જનાબ, િાહ જનાબ કરતો રહ્ો – રમેશ સોનૈયા
હુું ખશ

બધાાંને એમ છે કે હુ ાં ફાવી ગયો છુાં,
કોણ જાણે આ કેિા દે શમાું આિી ગયો છુું, બધાુંને એમ છે કે હુું ફાિી ગયો છુું,
અહીં કોઈ કોઈને બોલાિતાું બીિે છે , ને મારા દે શમાું લોકો એકબીજાને જોઈને જીિે છે ,
અનહદ ઠું ડીમાું લેપટોપ સાથે એક રીમમાું પરુ ાઈ ગયો છુું, ને બધાુંને એમ છે કે હુું ફાિી ગયો છુું,
અહીં માણસમાુંથી દોસ્ત નીકળી ગયો છે ને, ધોળીયાનો સ્િભાિ બધાુંને ભરખી ગયો છે ,
લાગણી િગરના માણસો સાથે ફસાઈ ગયો છુું, ને બધાુંને એમ છે કે હુું ફાિી ગયો છુું,
કોણ જાણે આ કેિા દે શમાું આિી ગયો છુું, બધાુંને એમ છે કે હુું ફાિી ગયો છુું,
એક ટાઇમ ખાઉં છુું, ને ઓફીસ જાઉં છુું, માણસમાુંથી જાણે મશીન બની ગયો છુું,
ુ ામ બની ગયો છુું, ને બધાુંને એમ છે કે હુું ફાિી ગયો છુું,
આઝાદ ભારતમાુંથી અહીં આિી ફરી ગલ
પોતાના લોકોથી છુટો પડી ગયો છુું , ને બધાુંને એમ છે કે હુું ફાિી ગયો છુું. લેખક: અજ્ઞાત

शायद जज़ंदगी िदल रही है!!

जि मैं छोटा था, शायद दनु नया

िहुत िड़ी हुआ करती थी..
मुझे याद है मेरे घर से "स्कूल" तक

का वो रास्ता, तया तया नहीं था वहां,
चाट के ठे ले, जलेिी की दक
ु ान,
िफद के गोले, सि कुछ,

अि वहां "मोिाइल शॉप",
"पवडडयो पालदर" हैं,
कफर भी सि सन
ू ा है ..

शायद अि दनु नया लसमट रही है ...
जि मैं छोटा था,
शायद शामें िहुत लम्िी हुआ करती थीं...
मैं हाथ में पतंग की डोर पकड़े,
घंटों उड़ा करता था,
वो लम्िी "साइककल रे स",
वो िचपन के खेल,

वो हर शाम थक के चरू हो जाना,

अि शाम नहीं होती, ददन ढलता है
और सीधे रात हो जाती है .
शायद वतत लसमट रहा है ...
जि मैं छोटा था,
शायद दोस्ती
िहुत गहरी हुआ करती थी,
ददन भर वो हुजूम िनाकर खेलना,
वो दोस्तों के घर का खाना,
वो लड़की यों की िातें ,
वो साथ रोना...
अि भी मेरे कई दोस्त हैं ,
पर दोस्ती जाने कहााँ है ,
जि भी "traffic signal" पे लमलते हैं

"Hi" हो जाती है ,
और अपने अपने रास्ते चल दे ते हैं,
होली, दीवाली, जन्मददन,
नए साल पर िस SMS आ जाते हैं,
शायद अि ररश्ते िदल रहें हैं...
जि मैं छोटा था,
ति खेल भी अजीि हुआ करते थे,
छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग,
पोषम पा, कट केक,
दटप्पी टीपी टाप.
अि internet, office,
से फुसदत ही नहीं लमलती..

शायद जजन्दगी िदल रही है .
जजंदगी का सिसे िड़ा सच यही है ..
जो अकसर कबब्स्तान के िाहर
िोडद पर ललखा होता है ...
"मंजजल तो यही थी,

िस जजंदगी गुज़र गयी मेरी
यहााँ आते आते"

जज़ंदगी का लम्हा िहुत छोटा सा है ...
कल की कोई िुननयाद नहीं है

और आने वाला कल लसफद सपने में ही है ..
अि िच गए इस पल में ..
तमन्ना ओं से भरी इस जजंदगी में
हम लसफद भाग रहे हैं..
कुछ रफ्तार धीमी करो,
मेरे दोस्त,

और इस जज़ंदगी को जी यो...
खि
ू जी यो मेरे दोस्त,

और औरों को भी ज़ीने दो...

શેરબજાર:

શેરબજાર હસાિે, રડાિે, ચડાિે, પડાિે, ગબડાિે.
કોઈ અભાબગયાને ચૌદમે માળથી કુ દાિે કે પુંખે લટકાિે.
ક્યારે ક કલાકદ માુંથી કોઈને કરોડપવત બનાિે.
તો ઘણાને કરોડપવતમાુંથી રોડપવત બનાિે.

કોઈને ચાલીમાુંથી ‘મઢુલી’માું મહાલતા બનાિે.
તો ઘણા મેન્શનિાળાને ટે ન્શનમાું લાિે.

લેહમેને તો પરુ ે પરુ ી દુનીયાની જ લગાડી દીધી િાટ.

ઘરડાઓને પણ ન છોડયા રિડાિીને કરાિી દીધો કકળાટ .
ુ ાતા મ્યચ્ુ યઅ
ુ લ ફું ડમાું, કે પાછળની જજિંદગી સધ
ુ ારશુંુ .
મક્ય

લાખના થઈ ગયા બાર હજાર, ક્યાું ખબર હતી કે ધોિાઈ જઈશ.ુંુ
જોબ છૂટયા, ઘર ત ૂટયા, ધુંધા પડયા ને લાખો થયા હેરાન.
પૈસા કમાિાની આંધળી દોડમાું લોકોના જીિન થયા િેરાન.
ુ ાકફર’ ને વિચાર થાય.
ગાડકરયો પ્રિાહ જોઇને ‘મસ

ુ ાકફર’
લાુંબા સાથે ટુંુ કો જાય મરે નહીં પણ માુંદો થાય - વનધીશ દલાલ ‘મસ

*Man O Man !

ઓ મારા ભાઈ, ઓ મારા ભાઈ !
પૈસા ન હોય તો ઘરે બેસી શાકભાજી ખાય;
પૈસા હોય તો સરસ હૉટે લમાાં ખાય.
પૈસા ન હોય તો સાઈકલ પર કામે જાય;

પૈસા હોય તો કસરત કરિા સાઈકલ ચલાિે.
પૈસા ન હોય તો ખાિા માટે માઈલો ચાલે;
પૈસા હોય તો ખાધેલ ું ુ પચાિિા માટે માઈલો ચાલે.
પૈસા ન હોય તયારે પરણિાન ુંુ મન થાય;

પૈસા હોય તયારે છૂટાછે ડા લેિાન ુંુ મન થાય.
પૈસા ન હોય તો પતનીને સેક્રેટરી બનાિે;
પૈસા હોય તો સેક્રેટરી પતની બની જાય.
પૈસા ન હોય તયારે શ્રીમુંત હોિાનો ડોળ કરે ;
પૈસા હોય તયારે ગરીબ હોિાનો ડોળ કરે .
શેરબજારમાું મુંદીની િાત કરે ; પણ સટ્ટો રમતો જાય;
પૈસો બધાું અવનષ્ટન ુંુ મ ૂળ’ હોિાની િાતો કરે ; પણ પેસા માટે મરતો ફરે .
કહે, ‘ઉંચા પદમાું એેકલતા છે ’; પણ ઉંચો હોદ્દો મેળિિા મરબણયા પ્રયતનો કરે ;
‘જુગાર–શરાબ ખરાબ’ છે તેમ કહે; પણ પોતે એેમાું ડૂબતો જાય.
ઓ મારા ભાઈ, ઓ મારા ભાઈ !
બોલે તેવ ુંુ ક્યારે ય માનતો ન હોય અને માનતો હોય તેવ ુંુ બોલે નહીં;
ટૂું કમાું, તે સતય તો કહી જ ન શકે!!!
લેખક: અજ્ઞાત
ત ુંુ ઘણી મજબ ૂત અને ઘાતક હોઈ શકે ‘વનષ્ફળતા’
પણ મનોબળને મારા તોડી શકે એિી તારામાું ધાર નથી,
ઘણુંુ મેળવ્ય ુંુ છે મેં આ જજિંદગીની કસોટીઓ માુંથી
ુ ના થતી ..કારણ કે આ મારી હાર નથી
ત ુંુ ખશ

એક અજનબીસે મુઝે ઇતના પ્યાર કયો હૈ
ઇતના કરનેપર ચાહત કા ઈકરાર કયો હૈ
ઉસે પાના નહીં મેરી તકદીરમે શાયદ
દફર હર મોડપે ઉસી કા ઇન્તઝાર કયો હૈ?

*એક બારી પણ હતી
આપણી િચ્ચે ભીત હતી પણ એમાું એક બારી પણ હતી,
આપણે એ જોઈ ના શક્યા, એ ભ ૂલ આપણી સકહયારી હતી.

િેરાન રણની િચ્ચોિચ્ચ પણ ફૂલોની સદ
ુંુ ર િાડી હતી,
પણ આપણેતો એકબીજાના કાુંટાઓ જોિાની ટેિ પાડી હતી.
આપણી બન્ને િચ્ચે ઘણો સમય ચાહત બહુ સારી હતી,
ુ સીની તો એિી ને એિી ક્યારી હતી.
ફૂલો ભલે સકુ ાયા, તલ
હુું સામે ચાલીને તારી માફી માુંગું ુ એ માગણી તારી હતી,
તો ત ુંુ મારા પગે પડે ને મને મનાિી લે એ જીદ મારી હતી.
પ્રેમ કયો પણ સમજયા નકહ કે એ એક જિાબદારી હતી.
ુ ા એ ફૂલોની નકહ પણ કાુંટાની પથારી હતી.
જેના પર સત
ખોટી દલીલો કરીને આપણે આપણી વતરાડ િધારી હતી,
આપણી જીભ એ જીભ નકહ, પણ એક ધારદાર કટારી હતી.
કોઈનીય સાચી િાત આપણે ક્યાું કદી ગણકારી હતી?
એક સદ
ુંુ ર જીન્દગી રોળાઈ ગઈ જે આપણે સાથે મઠારી હતી.
મળયા તયારે તે મને અને મે તને કેિી ધારી હતી?
છુટા પડયા તયારે થય ુંુ કે આિી જુદાઈ ક્યારે ય વિચારી હતી?
લેખક:અજ્ઞાત

ડોક્ટરની ભ ૂલો કબરમાાં દટાઈ જાય છે ;
વકીલની ભ ૂલો ફાઈલમાાં દટાઈ જાય છે ;
એન્જીનીયરની ભ ૂલો ઈમારતમાાં ચણાઈ જાય છે ;
પણ નશક્ષક ની ભ ૂલો સારા સમાજમાાં છવાઈ જાય છે !!!

HINDI FILM SONGS & THEIR MEDICAL INTERPRETATIONS
ુ ચલે : FEVER
જીયા જલે જાન જલે, રાતભર ધઆ
તડપ તડપ કે ઇસ કદલ સે આહ નીકળતી રહી : HEART ATTACK
ુ મે કહીં બાકી હૈ : CONSTIPATION
જુદા હો કે ભી ત ુંુ મઝ
બીડી જલાઈ લે જીગરસે વપયા જીગરમાું બડી આગ હૈ : ACIDITY

ુ મે રબ દીખતા હૈ યારા મૈ ક્યાું કરું ુ : CATARACT
તઝ
ુ ે યાદ ના મેરી આયી કકસી સે અબ ક્યાું કહેના : ALZEIMERS
તઝ
મન ડોલે મેરા તન ડોલે : VERTIGO.
ટીપ ટીપ બરસા પાની, પાની ને આગ લગાઈ : BURNING SENSATION WHILE URINATING
કદલ ધડક ધડક કે કહે રહા હૈ : HIGH BP
આજ કાલ પાઉં જમીનપર નહીં પડતે મેરે : CORN ON FEET
હાય રે હાય નીંદ નહીં આયે : INSOMNIA – અજ્ઞાત

દદશમેં કોઈ મૌસમ પ્યારા નહીં હોતા,
દદલ હો પ્યાસા તો પાનીસે ગુજારા નહીં હોતા,
કોઈ દે ખે તો હમારી બેબસી ,
હમ સબ કે હો જાતે પર કોઈ હમારા નહીં હોતા.

આ રીવપયો...........................
કાગળ નો હોય કે લોઢાનો, િજન િાળો છે આ રીવપયો,
ુ શાુંવત ને પાછળ રાખી, મગજ બગડતો આ રીવપયો
સખ
ભાઈ થી િેર કરાિે, સગો નથી કોઈનો આ રીવપયો
દોસ્તી અને યારીમાું બસ સૌનો સગો છે આ રીવપયો
લાચ રીસ્િત અને ભ્રષ્ટાચાર ની ભાષા છે આ રીવપયો
એનાથી સૌ કામ કરે છે સૌથી મોટો બન્યો આ રીવપયો
કાળા ને પણ સદ
ુંુ રી અપાિે એિો છે આ રીવપયો
કુ ડા ને રીડા મનાિે, એિો રીપાળો આ રીવપયો

એના િગર સઘળુું અંધારું ુ , ચળકાટ છે આ રીવપયો
િગર અક્કલે માન અપાિે, અબભમાની આ રીવપયો
મકદરમાું ભગિાન પાસે પેટી માું પડયો છે આ રીવપયો
ભગિાનની સાથે સાથે પ ૂજનીય બન્યો છે આ રીવપયો

સબુંધ, લાગણી,પ્રેમ ને બાયપાસ કરે છે આ રીવપયો

ુ માું સૌ પ્રેમથી બોલે, સૌથી મોટો છે આ રીવપયો
ક્લયગ
સૌ કહે છે મારો મારો, પણ કોઈનો નથી આ રીવપયો

આજ ભલે મારો કાલે બીજાનો, પડયો રહેશે આ રીવપયો – અજ્ઞાત

આપ મેરે પ્યારકી સહી દકિંમત કબ કરોગે
આપકો પાને કે લીયે હમ કીતનાભી ગીર શકતે હૈ
આજ આપકી ચાહતને હાંમે ઇતના ગીરા દદયા
નીચે લે જા કે ૫૬ તક પહચ
ુ ાં ા દદયા
ઓ મેરે પ્યારે ડોલર અબ તો મેરી બાહોમે આ જાઓ
યા ઔર ભી મેરા બજાઓગે બેન્ડ-બાજા
આપકા દીવાના રૂનપયા!

કવિતા હોય કે કલાકૃવત
પસ્ુ તક હોય કે નાટક,
દરે ક સર્જક નામ પોતાન ુંુ આપે છે ,
પણ “માું” જેવ ુંુ સર્જક કોઈ નહીં,
સુંતાનને જન્મ આપે છે ,
ને નામ “વપતા”ન ુંુ આપે છે .

*કુ તરાન ુંુ ગલડુ ીય ુંુ ગમે તેટલ ું ુ સદ
ુંુ ર હોય, પણ તેણે કુ તરું ુ જ કહેિાય,
પ્રેમ ગમે તેટલો કદલથી હોય, લગન િગર તો લફરું ુ જ કહેિાય!
ુ દ કોઈના માટે નમતો નથી, ડુુંગર કોઈના માટે િધતો નથી
*સય
ુ રાતી હોિાનો ગિદ છે
અમને ગજ
કારણ કે,
ુ રાતી માણસ બાયડી છોડી, કોઈના બાપથી ડરતો નથી!
ગજ

*િાસ જો શરીરને ટકાિે છે તો વિિાસ સબુંધને ટકાિે છે
ુ દ સુંસ્કારી નથી હોત,ુંુ અંવતમ સુંસ્કાર તો બીજા જ આપે છે !
કોઈપણ સુંપણ
*કેટલાક સુંબધ
ું ો જીિન સાથે િણાઈ જાય છે ,
કેટલીક યાદો સ્િપ્ન બનીને રહી જાય છે ,
ુ ાકફર પસાર થઇ જાય તો પણ,
લાખો મસ
કોઈકના પગલા કાયમ માટે યાદ રહી જાય છે

હે પરમકૃપાળુ પરમાતમા!
અમારા વિચારોને એટલા ઉદાર કરો કે,
બીજા માણસન ુંુ દ્રષ્ટીબીંદુ અમે સમજી શકીએ.
અમારી લાગણીઓને એટલી મક્ુ ત કરો કે,
બીજાઓ પ્રતયે અમે તેને િહાિી શકીએ.
અમારા મનને એટલ ું ુ સુંિેદનશીલ કરો કે,
બીજાઓ ક્યાું ઘિાય છે તે અમે જાણી શકીએ.
અમારા હૃદયને એટલ ું ુ ખલ્ુ લ ું ુ કરો કે,
બીજાઓનો પ્રેમ અમે ઝીલી શકીએ.
અમારા બચત્તને એટલ ું ુ વિશાળ કરો કે,
પોતાના/પારકાના ભેદથી ઉપર ઉઠી શકીએ.
હે પરમાતમા! અમારી દ્રષ્ટી એટલી ઉજ્જિળ કરોકે,
જગતમાું રહેલા તમારા સૌંદયો ને સતયોને નીરખી શકીએ.
અમારી ચેતનાને એટલી સ ૂક્ષ્મ કરોકે,
તમારા સુંકેતો અને માગદ દશદનને સમજી શકીએ.-અજ્ઞાત
*મોત:
કોઈ શાયરે “મોત” માટે શુંુ સદ
ુંુ ર શબ્દો કહ્ા છે .....
જજિંદગીમાું કોઈ બે મીનીટ માટે મારી પાસે ન બેઠુું
આજે બધા મારી આજુબાજુ ટોળુું કરીને બેઠા છે
ુ ી કોઈએ મને કોઈ ભેટ નથી આપી
આજ સધ

આજે મારી ઉપર ફૂલ-હારનો ઢગલો કરી દે િામાું આવ્યો છે
કોઈના હાથે એક કપડાના ટુકડા માટે અમે તરસી રહ્ા હતા
જયારે આજે બે નિા નક્કોર કપડા પહેરાિિામાું આવ્યા છે
તયારે કોઈ બે ડગલા સાથે ચાલિા રાજી ન હત ુંુ
આજે મોટો કાફલો બનાિીને લઈ જઈ રહ્ા છે
આજે ખબર પડી કે મોત આટલ ું ુ સદ
ુંુ ર હોય છે
કમબખ્ત અમે તો એમ જ જીિી રહ્ા હતા

ુ ધ
*એક સદ
ુંુ ર િાક્ય ઉપરની શાયરીને અનસ
ું ાનમાું છે
માણસે કફન માટે રાખ્યો નિા કાપડનો રીિાજ
કોઈ એમ નહીં કહે કે મને ન મળય ુંુ નવ ુંુ કાપડ!

*કકિંમત પાણીની નહીં તરસની હોય છે ,
કકિંમત મોતની નહીં, િાસની હોય છે ,
લોકો તો ઘણા હોય છે આ દુવનયામાું,
પણ કકિંમત સબુંધોની નહીં,
સબુંધો નીભાિિાની હોય છે !

*નયન મળતા નયન શરમાઈ જશે,
મન મળતા મન હરખાઈ જશે,
જીંદગી છે તો માું-બાપની સેિા કરી જો જો,
સ્િગદ શુંુ છે ?....તે જીિતા જીિતા સમજી જશે

*જીિનના કપરા-કટોકટીના પ્રસુંગે આટલ ું ુ વિચારજો….
જે થયુાં સારુાં થયુ.ાં
જે થઈ રહ્યુાં છે , તે સારુાં થઈ રહ્યુાં છે .
જે થશે તે પણ સારુાંજ થશે.

તમારુાં શુ ાં ગયુ ાં જેથી તમે રડો છો ?
તમે શુાં લાવ્યા હતા જે તમે ગુમાવ્યુ ાં ?
તમે શુાં બનાવ્યુ ાં જે નાશ પામ્યુ ાં ?
તમે જે લીધુ,ાં અદહયાાંથી જ લીધુ.ાં
જે આપ્યુ,ાં અદહયાાં જ આપ્યુ.ાં
જે આજે તમારુાં છે , કાલે બીજા કોઈનુાં હતુ.ાં પરમ દદવસે ત્રીજા કોઈનુ ાં થઈ જશે.
પકરિતદન સુંસારનો વનયમ છે .
*હુું સિાર ને પ ૂછુું ,
હે સિાર ત ુંુ રોજ પડે તો તને િાગત ુંુ નથી ?
સિાર કહે ,
અરે પાગલ િાગે તો છે , પણ ઝાકળ બની રડુું એ કોઈને સમજાત ુંુ નથી !!!!!!!!!!
*સ્પશદ દઈ ને પાણી િહી જાત ુંુ હશે ,
તયારે પથ્થરો ને પણ કૈ ક તો થાત ુંુ હશે !!
તેથી જ તો માનિી પતથર ને પ ૂજે છે ,
પછી તે કાબા માું હોય કે કાશી માું!
*અગર િો નહીં મીલી તો પાકર જન્નત હમ ક્યાું કરેં ગે?
છુપ કે લે ચલ બોટલ કફનમેં, િહી બૈઠકર વપયા કરેં ગે.
નશેકી બોટલ કફનમેં રખકર િહી વપયા કરેં ગે,
ુ ા સે મુંગિા લીયા કરેં ગે!
અગર નશેમે કમી હુઈ તો ખદ

*એક િાર માણસે કોયલને પ ૂછય ુંુ કે
કોયલ તારામાું કાળાશ ન હોત તો
ત ુંુ કેટલી સારી હોત?

*એક િાર માણસે સાગરને પ ૂછય ુંુ કે
સાગર તારામાું ખારાશ ન હોત તો
ત ુંુ કેટલો સારો હોત?
ુ ાબને પ ૂછય ુંુ કે
િળી, એક િાર તેણે ગલ
ુ ાબ તારામા કું ટુંક ન હોત તો
હે ગલ
ત ુંુ કેટલ ું ુ સારું ુ હોત?
ુ ાબ
આ સાુંભળી કોયલ, સાગર અને ગલ
ત્રણેય એક સાથે બોલી ઉઠયા……
હે માનિ!!! તારામા બીજાના દોષ જોિાની કુ ટેિ ના હોત…
તો ત ુંુ કેટલો સારો હોત?…લેખક:અજ્ઞાત

*જે પ્રેમને નહીં સમઝે તે માણસ નથી
દુનીયામાાં કોણ એવુ ાં છે જે પરે શાન નથી?
જો તમે જવાબ આપશો તો જ અમે મેસેજ/એસ.એમ.એસ. કરીશુ ાં
અમે કાંઈ મેસેજ કે એસ.એમ.એસ.ની હાટડી ખોલીને નથી બેઠા!

*પ્રેમ પણ ગજબની િસ્ત ુ છે
માુંને પ્રેમ કરો તો પ ૂજા કહેિાય
બાપને પ્રેમ કરો તો ઈજ્જત કહેિાય
ભાઈને પ્રેમ કરો તો વિિાસ કહેિાય
બહેનને પ્રેમ કરો તો ફરજ કહેિાય
અને પતનીને પ્રેમ કરો તો દુનીયા કહે છે .....
ુ ામ”
“જોરીકા ગલ

*अमेररका
आये थे अमेररका में ये सोच कर
चले जायेंगे िस पैसे िटोर कर

कफर रहें गे भारत में िडी शान से
गाडी होगी िंगले होंगे आललशान से
तया तया खवाि लेकर था आया

अपना पवचार दे सी भाई को िताया
दे सी भाई सुन कर िहुत मुस्कुराया
िोला गया नहीं जो अमेररका आया
वहां घर में थे कई नौकर चाकर
धोिी दे जाता था कपडे धो कर

खद
ु नहीं था कभी खाना िनाया

लमल जाता था िस पका पकाया
पता नहीं था आटे दाल का भाव
इन िातों से नहीं था कोई लगाव
मजी से सोते थे, मजी से उठते थे
नवािजादों की तरह रहते थे

यहां वीक एंड में होते लाखों काम
खद
ु ही करने पड्ते हैं सि इंतजाम
घर के ललये जरुरी सामान लाना
रपववार को परू ा खाना िनाना
अपने कपड़े धोना और सुखाना
झाड़ू पोछा खद
ु ही लगाना
समय पता नहीं कहां है जाता

अपनी परे शानी ककसको िताता
टे न्शन ददन ि ददन िड रही है

जजन्दगी भी ऐसे दौड रही है
दोस्त पुराने कहां बिखर गये हैं

खलु शयों के पल जाने ककधर गये हैं
अपनी गाथा हम ककसे सुनायें
दे श को वापपस भी कैसे जायें

नौकरी का नहीं पतका दठकाना
मुजश्कल है घर वालों को िताना
सच्ची िात हम िता नहीं सकते
असलीयत को छुपा नहीं सकते

तया मुंह लेकर वापपस जायें हम
अमेररका को कैसे अपनायें हम

यदद आ ही गये हो तो जम जाओ
परु ानी िातें को नतलक भूल जाओ
मेहनत करो और पैसे कमाओ
अमेररका को ही वतन िनाओ
अमेररका को ही वतन िनाओ

*માનિ ઉપર છે ઍિા ભરોસા ના જોઈ ઍ,
ુ બ ના ના જોઈ ઍ,
બદલા જગત ની રીત મજ
તારુ ઍ બહાન ુ હોય જો અમને નીભાિિા ન,ુ
ુ ા અમારે ઍિી શ્રિા ના જોઈ ઍ!
તો ઑ ખદ

*કદલ પર હજાર પહેરા મ ૂકી ત ુંુ કરે છે હ્રદયની િાત,
પછી કહે છે કોઈ સમજત ુંુ કેમ નથી આ મારી િાત,
પણ ભલા જો કહેિીજ હોય તારે તારા કદલની િાત,
તો મ ૂકને બીજી બધી પુંચાત ને માુંડને સીધી િાત,

*તમે મને જીિતા શીખિાડી દીધ,ુંુ
પ્રેમના રસ્તા પર ચાલતા શીખિાડી દીધ,ુંુ
જયારથી મળયો પ્યાર તમારો...
દુુઃખમાું પણ હસતા શીખિાડી દીધ,ુંુ

*પ્રણયને જે કહે છે આંધળો, એ લોકો સાચા છે ,
તમારું ુ રુપ જોય ુંુ એ પછી ન્હોતી રહી આંખો,
હિે તો જો કે આવ ુંુ સ્થાન હોવ ુંુ જોઈએ તારું ુ ,
ન એને જોઈ મેં કકન્ત ુ મને જોતી રહી આંખો.

*બે ધડકતા કદલોની અજબ રોશની હશે,
ુ ા હશે તો ખદ
ુ ાની બુંદગી હશે,
પ્રેમ ખદ
તારે ખાતર તો મોત પણ મીઠુું લાગશે,
એ મરિા માુંય એક નિી જજિંદગી હશે.

*મન માું જો "Sim card" હોત
તો યાદો ને Delete કરી શકાતી હોત...
મગજ માું જો"Printer" હોત તો,
વિચારો ની Print Out કાઢી શકાતી હોત...
હૈયા માું જો"Pen Drive" હોત
તો જીન્દગી નો Data એમાું સમાયો હોત...
મોઢામાું જો"Blue Tooth" હોત તો,
િાતો ને Transfer કરી શકાતી હોત...
આંખો માું જો "SMS" હોત તો,
તસ્િીરો ને Receive કરી શકાતી હોત...
કદાચ...
જીન્દગી જો"Computer" હોત તો,
તેને પણ Restart કરી શકાતી હોત

*ચાલ મળીએ કોઇ પણ કારણ વિના,
રાખીએ સુંબધ
ું કું ઇ સગપણ વિના,
એક બીજાને સમજીએ આપણે,
કોઇ પણ સુંકોચ કે મઝ
ુંુ િણ વિના,
કોઇને પણ ક્યાું મળી છે મુંબઝલો,
કોઇ પણ અિરોધ કે અડચણ વિના,

*છે લ્લે તો આપણે બે જ હોઈશ ુ
ભલે ઝગડીએ, ક્રોધ કરીએ, એકબીજા પર તટુ ી પડીએ,
એકબીજા પર દાદાગીરી કરિા, છે લ્લે તો આપણે બે જ હોઈશ.ુંુ
જે કહેવ ુંુ હોય એ કહી લે, જે કરવ ુંુ હોય એ કરી લે,
એકબીજાનાું ચોકઠાું(ડેન્ચર–ચશ્માું) શોધિા છે લ્લે તો આપણે બે જ હોઈશ.ુંુ
હુું રીસાઈશ તો ત ુંુ મનાિજે, ત ુંુ રીસાઈશ તો હુું મનાિીશ,
એકબીજાને લાડ લડાિિા, છે લ્લે તો આપણે બે જ હોઈશ.ુંુ
આંખો જયારે ઝાુંખી થશે, યાદશક્તી પણ પાુંખી થશે,
તયારે , એકબીજાને એકબીજામાું શોધિા, છે લ્લે તો આપણે બે જ હોઈશ.ુંુ
ુ શે,
ઘટ
ુંુ ણ જયારે દુુઃખશે, કેડ પણ િળિાન ુંુ મક
તયારે એકબીજાના પગના નખ કાપિા, છે લ્લે તો આપણે બે જ હોઈશ.ુંુ
‘મારા રીપોટદ સ ્ તદ્દન નોમદલ છે , આઈ એમ ઓલરાઈટ’,
એમ કહીને, એકબીજાને છે તરિા, છે લ્લે તો આપણે બે જ હોઈશ.ુંુ
સાથ જયારે છુટી જશે, િીદાયની ઘડી આિી જશે,
તયારે , એકબીજાને માફ કરિા, છે લ્લે તો આપણે બે જ હોઈશુંુ

*વજન વગર ની વાત નકામી
ભજન વગર ની રાત નકામી
સાંગઠન વગર ની નાત નકામી

માનવતા વગર ની જાત નકામી
કહ્યુાં ન માને એ નાર નકામી
બેસી જાય તેવી ઘોડી નકામી
બ્રેક વગર ની કાર નકામી
ાં ૂ સાવ અધ ૂરી નકામી
પજી
સમજણ સાવ થોડી નકામી
ભણતર વગર નુ ાં જીવન નકામુ ાં
સ્વાદ વગર નુાં જમણ નકામુ ાં
ાં વગર નુાં ફુલ નકામુાં
સુગધ
સુધારે નહીં તેવો માર નકામો
બોલ્યો ફરે એ બાંદો નકામો
કઈ ઉપાડે નહીં તે કાાંધો નકામો
છોલે નહીં તે રાં ધો નકામો
નફા વગર નો ધાંધો નકામો
ખરાબ સમયમાાં જે સાથ ન આપે તે નમત્ર નકામો
લેખક: અજ્ઞાત

રજુકતાશ : પ્રવીણભાઈ મહેતા

ુ ી ગયા,
*ગસ્ુ સે થયા જો લોક તો પથ્થર સધ
ુ ી ગયા.
પણ દોસ્તોના હાથ તો ખુંજર સધ
'ઘાયલ' વનભાિિી'તી અમારે તો દોસ્તી,
ુ ી ગયા.
આ એટલે તો દુશ્મનોના ઘર સધ
*રહી રહીને કદલને દદદ સતાિે તો શુંુ કરું ુ ?
હરદમ જો તેની યાદ રડાિે તો શુંુ કરું ુ ?
ુ ાકાત સ્િપ્નામાું,
ખબર મળયાું હતા કે થાસે મલ
પણ રાતભર જો ઊંઘના આિે તો શુંુ કરું ુ ?

*નથી મળી લાગણી મને પણ ૂ હુું લાગણીથી બધાયેલો છુું.
જે નફરત કરે છે દોસ્તો મને,હુું તેના પ્રેમથી બધાયેલો છુું.
એક બેિફાને પ્રેમમા પણ હુું નફરત ક્યા કરી શક્યો છુું.
યાદોમા જીિિાની આદત છે જીદગી ક્યા જીિી શક્યો છુું.

*છે કહ્રદય વનમદળ પણ ક્યારે ક કા કઠોર બની જા ?
જીદ તો તારી આદત છે બસ ત ુંુ થોડી મળતાિડી બની જા ...
છે આ હાથ કે ત ુંુ એમાું રાખી તારો હાથ વનવશ્ચિંત બની જા ,
તારા ડુસકા ને હુું સમાવ ુંુ બસ ત ુંુ ફરી હસતી થયી જા ...
છે મારી આંખ કેરો અરીસો એમાું તારી તસ્િીર જોઈ લે ,
જેિી ત ુંુ બહાર છે એિી આબેહુબ ત ુંુ મારી ભીતર જોયી જા ...

ુ તપાસ્ય ુંુ છે ?
*પૈસાન ુંુ ગ્રપ
મનષ્ુ ય જયારે જન્મે છે તયારે નગ્ન જન્મે છે
મરે તયારે બચતા ઉપર નગ્ન થઈને બળે છે
જન્મે તયારે તેન ુંુ િજન અઢી કીલો હોય છે
બળે તયારે રાખન ુંુ િજન અઢી કીલો હોય છે
પહેલા પોશાકને ખીસ ુંુ નથી હોત ુંુ
તેના કફનને પણ ખીસ ુંુ નથી હોત ુંુ
તો તેના િચલા ગાળાના ખીસા માટે આટલી બધી ઉપાવધ શા માટે?
આટલી બધી દોડધામ શા માટે?
આટલા દગા અને પ્રપુંચ શામાટે?
ુ ચેક કરાય છે
લોહી લેતા પહેલા ગ્રપ
ુ ચેક કરજો
પૈસા લેતા પહેલા તેન ુંુ ગ્રપ
ુ નો છે ?
એ ક્યાું ગ્રપ
હકનો છે ? હાયનો છે ? કે પછી હરામનો છે ?
ુ ના પૈસા જેના ઘરમાું આવ્યા
ખોટા ગ્રપ

તેના ઘરમાું કલેશ, કું કાસ અને કજીયો લાવ્યા
હાય, હરામનો પૈસો જો ઘરમાું આિે, તો તે
દિા, દારુ અને ગબણકાના ઘરે છોકરા ઉડાિે
તમારું ુ બેંક બેલેન્સ િધશે મગજન ુંુ બેલેન્સ ઘટશે
ુ ાર કરીને જ અટકશે.
અણહકનો પૈસો તમને ખિ
ુ જોજો! - વિપલ
ુ એમ દે સાઈ
માટે જ કહુું છુું કે પૈસો લેતા પહેલા એન ુંુ ગ્રપ

*અંતર ને સળગાિી નાખે એિી આગ માુંગું ુ છુું,
ુ ાન કદલોની જલન માુંગું ુ છુું,
હુું બે યિ
બીજુ ું તો શુંુ માુંગુંુ વપ્રયા તારી પાસે ?
બસ તારી ઓઢણીન ુંુ કફન માગું ુ છુું.

*માનિ ઉપર છે ઍિા ભરોસા ના જોઈ ઍ,
ુ બ ના ના જોઈ ઍ,
બદલા જગત ની રીત મજ
તારુ ઍ બહાન ુ હોય જો અમને નીભાિિા ન,ુ
ુ ા અમારે ઍિી શ્રિા ના જોઈએ.
તો ઑ ખદ

માણસ છે , બીઝનેસ કરે છે
પતુંગીયાની પાુંખો છાપે, માણસ છે , બીઝનેસ કરે છે ,
ઝાકળ પણ પાઉચમાું આપે, માણસ છે , બીઝનેસ કરે છે …
અજિાળાનો સ્ટોક કરીને, સ ૂરજને પણ બ્લોક કરીને,
પોતે તડકો થઇને વ્યાપે, માણસ છે , બીઝનેસ કરે છે …
સુંબધ
ું ોની ફાઇલ રાખીને ચહેરા પર સ્માઇલ રાખી,
લાગણીઓ લેસરથી કાપે, માણસ છે , બીઝનેસ કરે છે …
શબ્દ, શબ્દને િાટી િાટી, અથોન ુ કેમીકલ છાુંટી,
જળમાું પણ બચનગારી ચાુંપે, માણસ છે , બીઝનેસ કરે છે …

કલરિને પણ ટેપ કરીને, કું ઠ ઉપર પણ રે પ કરીને,
માુંગો તે ટહકૂ ા આલાપે, માણસ છે , બીઝનેસ કરે છે …

ચક્મક લોઢુું ઘસતાું ઘસતાું, ફૂું ક લગાિી હસતા હસતા,
જયાું જયાું સળગે તયાું તયાું તાપે, માણસ છે , બીઝનેસ કરે છે …
પોતાન ુંુ આકાશ બતાિી, સ ૂરજ, તારા ચન્દ્ર ગણાિી,
િાદળ ફુટપટ્ટીથી માપે, માણસ છે , બીઝનેસ કરે છે … - અજ્ઞાત

જજિંદગી ની દરે ક ક્ષણ કદલ થી માણો
"મોત ઉભ ુંુ છે ઇન્તેઝાર માું, પણ સાલ ું ુ કદલ અટક્ુું છે કદલદાર માું."
શુંુ કરું ુ ?
કોણ છે એવ ુંુ જેને એના જીિન સાથે પ્યાર નથી?
મોત તો સહુ કોઈ માુંગે છે પણ મરિા કોઈ તૈયાર નથી......
જો આપણા મનમાું શાુંવત ન હોય તો એન ુંુ કારણ એ છે કે
આપણે ભ ૂલી ગયા છીએ કે આપણે એકબીજાનાું છીએ.
જે નથી થય ુંુ તેનો અફસોસ શાને કરો છો .. .. ??
આ જજિંદગી જીિિા માટે છે .. .. !!
આમ રોજ રોજ શાને મરો છો .. .. ??
ુ ી તો કોઈ નથી
આ દુવનયા માું સુંપ ૂણદ સખ
એક આંખ તો બતાઓ મને .. .. !!
જે ક્યારે ય રોઈ નથી
બસ એટલ ું ુ જ કહેવ ુંુ છે મારે .. .. !!
જજિંદગી ની દરે ક ક્ષણ કદલ થી માણો
નસીબ થી મળી છે જજિંદગી તો એને જીિી જાણો .. .. !!
સુંસાર સાગર ની એક નાિ છે જીંદગી,
કદી ધ ૂપ કદી છાુંિ છે જીંદગી,
કરી જુઓ સઘળા સુંબધ
ું ો નો સરિાળો,
લાગણી થી બુંધાયેલો ભાિ છે જીંદગી,

સબુંધ ભલે થોડા રાખો પણ,
એિા રાખો કે હૈયે હરખ ની હેલી પડે.
ુ માું થી જીદું ગી િરસી પડે,
મોત ના મખ
અને મ ૄતય ુ બાદ સ્મશાન ની રાખ પણ રડી પડે.
કલ્પના સદ
ુંુ ર હોય છે પણ જીિી શકાતી નથી,
િાસ્તવિકતા કડિી હોય છે પણ, મારી શકાતી નથી,
આખરી િાતુઃ મને કોઇ સમજે એ કરતાું હુું કોઇ બીજાને સમજુ ું એિો વિચાર કરનારને સમજનારા
મળી જ જાય છે . દરે ક શ્રેષ્ઠ બાબતમાું શરીઆત આપણાથી કરિામાું િધ ુ સાથદકતા છે .

અષાઢને શ્રાિણ ગયા કોરા,
ઝાપટા તો લાપતા ને ફોરાું ને બદલે,
પાણી માુંથી નીકળે પોરા.
ુ ાદ તારી મેલી,
હેલી ના બદલે નીકળી મર
ને શ્રાિણ ના સરિકરયા તો સરુ સકુ રયા,
િાદળાું ઘેરાય ને તોય ના િરસે?
આ તે કેિો છે તારો ત્રાસ?
રે ઇન રે ઇન ગો અિે તો ખાલી બધા બોલે,
તારે 'આિરે િરસાદ રાખવ ુંુ યાદ'
ઊની ઊની રોટલી એકલી ગળે ઉતરે ?
મોંઘા કારે લા જો થાય બાદ!
પડ ભઇ પડ હિે, ના બન જડ હિે,
સ ૃન્ષ્ટ વિરુિ ના કામ ત ુંુ છોડ હિે,
નકહતર....
આ સાલ તો દુકાળ ને પાછો અવધક માસ..... લેખક:અજ્ઞાત

ઈશ્વર ને રડતાાં જોયા

તેજ નથી નનસ્તેજ બનેલા
માનવ કેરાાં મડદાાં જોયા
તપ ના કયુું , નથી સાધના
નસદ્ધદ્ધ માટે મરતાાં જોયાાં
બળ ની તો શી વાત કરુાં હુ ાં ?
હાડનપિંજર મેં જીવતાાં જોયાાં
ઉપનનષદ ના આદશો ની
સૌ ને હાાંસી કરતાાં જોયાાં
નસિંહસુત ને મેંહ બકરારૂપે
જયારે બેં બેં કરતાાં જોયાાં
ત્યારે સત્ય હકીકત કહુ ાં છુાં
ઈશ્વર ને મેં રડતાાં જોયાાં .......
સાંકચલત ...................કૌનશક પટે લ

શકુાંતલાએ દુષ્યાંતથી અને નળે દમયાંતીથી છુટા છે ડા લઇ લીધા છે
હવે નળ અને દુષ્યાંત અને શકુાંતલા અને દમયાંતી
એકમેક ની સાથે રહે છે
હવે તેઓ સમાન હક ના સાંગ્રામના સેનાનીયો છે .
દુશાશનને હવે વસ્ત્રો ખેચવા પડતા નથી
માત્ર થોડુાં ધન વાપરવાથી
દ્રૌપદી જાતેજ
પોતાના વસ્ત્રો કાઢી નાખે છે
શ્રી કૃષ્ણનો ચીર પુરા પાડવાનો
ધાંધો સાવ બેસી ગયો છે અને તેમણે નાદારી નોધાવી છે
પાાંડવો હવે નત મસ્કતે હવે ઉભા રહેતા નથી
તેઓ ઉદગ્રીવ દ્રષ્ટીએ આ દ્રશ્ય માણેછે
સાંકચલત ...................કૌનશક પટે લ

પ્રીતની એકપક્ષી રમત થઇ ગઇ,
કેિી નાદાની સુંજોગિત થઇ ગઇ.
હાર કે જીત જેવ ુંુ કશુંુ ના રહ્,ું ુ
જજિંદગી એક અમસ્તી શરત થઇ ગઇ.
નામ આવ્ય ુંુ તમારું ુ કે કકસ્સો ખતમ,
લાગણીઓ બધી એકમત થઇ ગઇ.
મારા કદલ પર િધ ુ ભાર એનો રહ્ો,
એમની જો કદી ‘હા’ તરત થઇ ગઇ.
જજિંદગીએ હસીને કહ્ું ુ મોત ને,
આપણી િચ્ચે કેિી રમત થઇ ગઇ.
સ્િપ્ન નો’ત ુંુ - છતાું જઇને ભેટી પડયા,
‘સૈફ’થી ભ ૂલ કેિી સખત થઇ ગઇ.
-સૈફ પાલનપરુ ી

બાત રાખી કદલ મા, બાત કહી ના શક્યા
યાદ કયાદ ઍમણે ને િાસ લઈ ના શક્યા
ુ ય ુ આ કદલ ને કે તે પ્રીત કરી કોઈને?
કોઇકે પછ
જાણિા છતા પણ નાું એમન ુંુ નામ ન લઈ શક્યા!
યે ભી અજીબ હૈ નાું???
બીસકા નોટ બહુત જયાદા લગતા હૈ
જબ ગરીબકો દે ના હોતા હૈ!
મગર હોટલમેં ટીપ દે ના હો તો
કદલકો બહોત કમ લગતા હૈ
યે ભી અજીબ હૈ નાું???
તીન મીનીટ કે લીએ
ભગિાનકો યાદ કરના કકતના મશ્ુ કીલ હૈ

મગર તીન ઘુંટેકી કફલ્મ દે ખના
બહોત આસાન હૈ !
યે ભી અજીબ હૈ નાું???
પ ૂરે દીન કામ કરને કે બાદ
જીમમેં જાનેસે નહી થકતે,મગર
માું-બાપકે પૈર દબાના હો તો હમ થક જાતે હૈ!
યે ભી અજીબ હૈ નાું???
ુ ાને કી ખાતીર જબ રાત આતી હૈ,
હમે સલ
ુ સો જાતી હૈ,
હમ સો નકહ પાતે રાત ખદ
પ ૂછને પર કદલ સે યે આિાઝ આતી હૈ,
આજ ઉન્હેં યાદ કર લે રાત તો રોજ આતી હૈ.
સબ કુ છ વમલા સકુ ુ ન કી દૌલત નકહ વમલી,
સબ કુ છ વમલા સકુ ુ ન કી દૌલત નકહ વમલી,
ુ કો ભ ૂલ જાને કી મોહલત નકહ વમલી,
એક તજ
કરને કો બહુત કામ થે અપને બલયે મગર,
હમકો તેરે ખયાલ સે ફુરસત નકહ વમલી.
યહા લોગો કે અંદાઝ બદલતે રે હ્તે હૈ,
યહા કદન તો ક્યાું રાત બદલતે રે હ્તે હૈ ,
ઇન હુસ્ન િાલો કા ક્યાું ઐતબાર કરે ,
યે તો દૌલત કી ખાતીર યાર બદલતે રે હ્તે હૈ.
ુ નકહ આતી,
અરમાનો કી બગનતી તો મજે
પર કદલ કા એક ખયાલ આપશે કેહ દુ,
અગર પાની કી હર 1 બદ
ું ૂ પ્યાર બન જાયે,
તો તોફે મેં આપકો સારા સમુંદર દે દુ…

જીન્દગી જબ અપના પતા દે તી હે
ઇસમે કકતના ગમ હે બતા દે તી હે
ભ ૂલ કર ભી કકસી અપનો કો નહી ખોના
ક્ુકી યહી િો બાત હે જો અક્સર રુલા દે તી હે..
તારાથી છુટ્ટા પડયા પછી ફક્ત આટલ ુ થય ુ
તારી કશ ુ ગય ુ નથી અને મારી કશ ુ રહ્ ુ નથી
જીન્દગી જબ અપના પતા દે તી હે
ઇસમે કકતના ગમ હે બતા દે તી હે
ભ ૂલ કર ભી કકસી અપનો કો નહી ખોના
ક્ુકી યહી િો બાત હે જો અક્સર રુલા દે તી હે..
િેલેન્ટાઈન ડે કે લીએ
હમ પ ૂરે સાલ ઇન્તજાર કરતે હૈ મગર,
મધર ડે કબ આતા હૈ, હુંમે પતા નહી!
યે ભી અજીબ હૈ નાું???
રાત સિારની રાહ નથી જોતી ,
ખશ્ુ બ ુ ઋત ુ ની રાહ નથી જોતી ,
ુ ી થી મળે દુવનયામાું ,
જે પણ ખશ
એને શાન થી સ્િીકારજો ,
કેમકે જજિંદગી સમય ની રાહ નતી જોતી ….
િો સો જાતે હે અક્ષર હમે યાદ કકયે બગૈ ર
હમકો નીંદ નહી આતી ઉનસે બાત કકયે બગૈ ર
કસરુ ઉનકા નહી હમારા હૈ
ઉન્હેં ચાહા ભી તો ઉનકી ઇજાઝત કે બગૈ ર

બીના ચોટકે અહેસાસ નહીં હોતા
હર કોઈ દુનીયા મેં ખાસ નહીં હોતા
મગર જજસકી જરીરત કદલ સે હોતી હૈ
િો હી શખ્સ હમારે પાસ નહીં હોતા
ુ કો
એક રોટી નાું દે સકા ઉસ માસમ
લેકકન િો તસ્િીરકો લાખોમે બેચા
ઇસ તસ્િીરકો દે ખકર લોગ હાય હાય કરતે હૈ
ઉનકો મદદ કરના કકસીકે કદમાગને નહી સોચા!
યે ભી અજીબ હૈ નાું???
ઇસ મેસેજકો ફોરિડદ કરના મશ્ુ કીલ લગતા હૈ
ફીઝુલકે જોક્સકો ફોરિડદ કરના યા તો
ુ પે ગપ્પે મારના અચ્છા લગતા હૈ
ફેસબક
સચ્ચા કભી કદલકો અચ્છા નહી લગતા!
યે ભી અજીબ હૈ નાું??? – અનજાન

રાહ રાહ કર આપકી યાદ આતી હૈ
એસ.એમ.એસ. ન આને પર આપકી િજહ સતાતી હૈ
સોચ રહે હૈ જરીર કોઈ ગમ હોગી
યા, આપકે કદલમે હમારે લીયે જગહ કમ હોંગી
કરસ્તે તોડ દે તી હૈ ગલદ ફ્રેન્ડ
ઈન્સા કો તન્હા કર દે તી હૈ ગલદ ફ્રેન્ડ
નાું આને દે ના કદલ કે કરીબ ઇસ્કો
કયોકી કદલ સે ધડકનકો જુદા કર દે તી હૈ ગલદ ફ્રેન્ડ

ગલદ ફ્રેન્ડ બોલે તો ગલત ફરે બી
જો અભી આપકો હુઈ!
કાશ,ફીલીંગ ભી એસ.એમ.એસ. કી તરહ હોતી
આપકે ગમ હમ રીસીિ કરતે
ુ ીયા હમ આપકો સેન્ડ કરતે
આપકી ખશ
આપકી નારાજગી હમ ડીલીટ કરતે
ઔર
આપકી યાદો કો સેિ કરતે!
િખ્ત આને દો બાત કરેં ગે
ુ ાકાત કરેં ગે
જજિંદગીમે હમ ભી મલ
રાસ્તા ચાહે જીતના ભી કઠીન હો
ુ ે પાનેકી કોવશશ બાર બાર કરેં ગે!
તઝ
કબભ કબભ મેરે કદલ મે યે સિાલ આતા હે
કબભ કબભ મેરે કદલ મે યે સિાલ આતા હે
ુ રાતી ના હોતે તો ક્યા હોતા!!
કે અગર દુવનયા મે ગજ
ુ રાત
ક્યા કદન, ક્યા રાત બબના સન ઓફ ગજ
દુવનયા લગવત જેસે બબના બચકડયા કા ઘોસલા
without ભાખરી, ફાફડા , ખાખરા એન્ડ માય ફેિરીટ ઢોકળા
ના હોતે ઝિેરી ના હી હોતે પટે લ
બબના અંબાણી કે સબ ધુંધે હોતે ફેઇલ
સમજ મેરી બાત યાર સીધી સી હે બાત
ુ રાત
બબના સન ઓફ ગજ
કબભ કબભ મેરે કદલ મે યે સિાલ આતા હે
ુ રાતી ના હોતે તો ક્યા હોતા
કે અગર દુવનયા મે ગજ

એસા લગતા જેસે પહેના હે કુ તાદ બગે ર પજામા
કોન કહેતા 'કેમ છો..??' ને કોન કહેતા 'મજા મા'
કોન કહેતા પેપ્સી કો ફેફ્સી
રમેશભાઇ , સરુ ે શભાઇ , કદનેશભાઇ ના હોતે
ના હોતે બા-ઓર બાપ ુ ઓર નાહી હોતે પોતી-પોતે
શવુ શલાબેન,દક્સાબેન,વનશાબેન ના હોતી
અરે ઓર તો ઓર ઇંગ્લેન્ડ મે બીગબેંગ ભી ના હોતી
અંગ્રેઝ ભી રખતે સર પે અપને હાથ
ુ રાત
બબના સન ઓપ ગજ
છોકરીઓ મીન્સ ગલ્સ
ુ રાતણ ના હોતી
લડકકયા તો હોતી પર ગજ
ુ રોતી
ગરબા દે ખને કે બલયે છોકરાઓ કી આંખ ખબ
પતા નકહ િો કેસે ઝેલતે
જબ િો અકેલે અકેલે ડાુંકડયા ખેલતે
હર બાર મે વમવસિંગ હોતી કુ છ બાત – લેખક – અજ્ઞાત
આ છે જજિંદગી એક પરદે શીની
જે દે શ છોડીને ચાલ્યો મોટા મોટા ખ્િાબોની શોધમાું
ુ ો એણે પહેલો કદમ
વિદે શની ધરતીપર, જયારે મક્ય
ભ ૂલી ગયો પોતાન ુંુ ઈમાન, એ ઈમાનનો ધરમ
દોડિા લાગ્યો જયારે તે, િધ ુ રફતારમાું આગળ
પાછળ કેટલ ું ુ છોડતો ગયો, ન હતી એની એને ખબર
ુ -ચેનને
ઘણી ઝીલ્લતો એણે િેઠી, પામિા સખ
એની તો એને ખબર નથી કે, પાછળના રસ્તા હિે થઇ ગયા બુંધ
જયારે વિચાર આવ્યો એને, પાછળ રહી ગય ુંુ મારું ુ ઘર
પણ રસ્તો હિે રહ્ો નથી, કોઈ એની પાછળ જિાનો
ુ ાકાત થશે હિે, બસ જયારે છે દમ નીકળિાનો! – અનીલ અમદાિાદી
મલ

ુ ધ
ફૂલોની સગ
ું તમારા મનને મેહકાિી જાય,
ઠું ડી હિા તમારા કદલને સ્પશી જાય,
જયારે યાદ કરો તમે જીિનની મીઠી ક્ષણો,
ભગિાન કરે તમને અમારી યાદ આિી જાય.
सच्चा है दोस्त, हरगगज़ जूठा हो नहीं सकता।

जल जायगा सोना कफर भी काला नहीं हो सकता।

અપની જજિંદગીકી તો અજીબ કહાની હૈ
જજસ ચીઝ કો ચાહા િો હી બેગાની હૈ
હુંસતે હૈ દુવનયા કો હસને કે લીયે
િરના દુવનયા ડુબ જાયે ઇન આંખો મેં ઇતના પાણી હૈ
કાચનદીને પેલે કાુંઠે
કાચનદીને પેલે કાુંઠે શબ્દ ઊભો અજિાળાું લઈને
ુ ોને છે ડે સપનાુંઓ હુંફૂ ાળાું લઈને
થરથરતા કહમયગ
કાચનદીને પેલે કાુંઠે કોઈ આપણી રાહ જુએ છે
ચાલ આંખમાું ભીનાશ લઈને
છાતીમાું ગરમાળા લઈને
કાચનદીને પેલે કાુંઠે નામ ધધ
ું ૂ ળુું ચહેરા ઝાુંખા
આ કાુંઠે ચ ૂપચાપ ઊભો છુું
િાસોની જપમાળા લઈને
કાચનદીને પેલે કાુંઠે કોની પહેલી તરસ પહોંચશે
જલપરીઓની રાણી ઊભી હાથોમાું િરમાળા લઈને

કાચનદીને પેલે કાુંઠે ગબણત બધાુંયે સાિ નકામાું
તરી ગયા એ શ ૂન્ય ઊંચકી ડૂબી ગયા સરિાળા લઈને
કાચનદીને પેલે કાુંઠે પાગલ પુંખી માળો બાુંધે
ડાહ્ા લોકો ભેટ આપિા આિે કું ચ
ૂ ીતાળાું લઈને –સુંદીપ ભાકટયા

કહેિાય છે હાથની રે ખામાું આપની કકસ્મત હોઈ છે ,
પણ કકસ્મત તો એની પણ હોઈ છે જેના હાથ નથી હોતા.
કેડેથી નમેલી ડોશી દે ખીને જુિાન નર,
કહે શુંુ શોધો છો કશી ચીજ અછતી રહી;
કહે ડોશી બાળપણુંુ ખબર વિના મેં ખોય,ુંુ
જુિાનીમાું દીિાની તારા જેિી ગવત રહી;
છિાઈ જરાની છાયા, કાયાના વિિંખાયા બુંધ,
ગાયા ન ગોવિિંદરાયા, માયામાું મવત રહી;
ઝૂકી ઝૂકી ડોકી િાુંકી રાખી દલપતરામ,
જોતી હુું ફરું ુ છુું જે જુિાની ક્યાું જતી રહી.-દલપતરામ કવિ
ુ મે બહે ગયે
કદલકે અરમાું આંસઓ
હમ ગલીમે થે ગલી મેંહી રહે ગયે
જો બાત ઉનસે કહેનીથી ઔર લાઈટ ચલી ગયી
ુ મે બહે ગયે
િોબાત ઉનકી મામ્મીસે કહે ગયે……. કદલકે અરમાું આંસઓ
જીન્દગીકી રાહ મશ્ુ કીલ હૈ તો ક્યાું હૈ?
ુ ચલો...થોડા હમ ચલે
થોડા તમ
રીક્ષા વમલે તો બૈઠ કર સાથ ચલે જાયેંગે!
ુ ાબ કો કમલ બના દેં ગે
હમ ઐસે આવશક હૈ જો ગલ

ઉસકી હર અદાપર ગઝલ બના દેં ગે
અગર િો આજાયે હમારી જજિંદગીમે
ુ ેશ કા બમ્બૈયા મકાન
રીલાયન્સકી કસમ, મક
હમ ઉનકે લીયે ખરીદ લેંગે
પ્રસ્િેદમાું પૈસાની ચમક શોધે છે
હર ચીજમાું એક લાભની તક શોધે છે
આ દુષ્ટ જમાનાન ુંુ રુદન શુંુ કરીએ?
ુ ાું ગરીબોના નમક શોધે છે !
આંસમ

સમજયા િગર કોઈ ને પસુંદ ના કરો,
ુ ાિી પણ ના કદયો
સમજયા િગર કોઈ ને ગમ
કેમ કે કફકર કદલ માું હોઈ છે શબ્દો માું નકહ,
અને ગસ્ુ સો શબ્દો માું હોઈ છે કદલ માું નકહ…

સ્િપ્ન પણ ક્યારે ક કડવ ુંુ લાગશે,
એ હકીકતથી જો મળત ુંુ લાગશે.
આપ કહીને આપ જો બોલાિશો,
સાથ હોિાનય
ુંુ અળગું ુ લાગશે.
પ્રેમ તો એિી બલા છે , દોસ્તો,
ડૂબિાની િાત તરવ ુંુ લાગશે.
ટોચ પર પહોંચી જિાનો ફાયદો,
એક ચપટીમાું ઉતરવ ુંુ લાગશે.
જજિંદગીના ખેલને જોયા કરો,
અંતમાું સઘળુું ય સરખ ુંુ લાગશે.

આ ગઝલ લખિાન ુંુ કારણ એટલ,ું ુ
શબ્દથી એને સ્પરશવ ુંુ લાગશે.
લાગણીની િાત ‘ચાતક’ ના કરો,
ુ અઘરું ુ લાગશે – અજ્ઞાત
જીિિાન ુંુ ખબ
સબુંધો ક્યાું કોઈ ના કાયમના હોય છે ,
આજે આપણા તો કાલે પરાયા હોય છે ,
મન થી મન મળે એજ સબુંધ સાચો,

બાકીના સબુંધ તો કાચી માટીના િાસણ હોય છે .

જજિંદગી જીિી જાણો
લાુંબી આ સફરમાું જજિંદગીના ઘણા રીપ જોયા છે
તમે એકલા સાને રડો છો, સાથી તો અમેય ખોયા છે
આપ કહો છો આમને શુંુ દુ:ખ છે , આ તો સદા હસે છે
અરે આપ શુંુ જાણો આ સ્સ્મતમાું કેટલા દુ:ખ િસે છે
ુ ી નાું પહોચ્યા તમે એ િાતથી દુ:ખી છો
મુંજીલ સધ

ુ ી છો!
અરે , ચાલિા મળયો રસ્તો તમને એટલા તો સખ
ુ ્ ુંુ નથી
આપને છે ફકરયાદ કે કોઈને તમારા િીશે સઝ
અરે , અમને તો “કેમ છો?” એટલય
ું ુ કોઈએ પ ૂછ્ ું ુ નથી
જે થય ુંુ નથી એનો અફસોસ શાને કરો છો?

આ જજિંદગી જીિિા માટે છે , આમ રોજ રોજ શાને મારો છો?
ુ દ સખ
ુ ી કોઈ નથી
આ દુવનયામાું સુંપણ
એક આંખ તો બતાિો મને જે ક્યારે ય રોઈ નથી
બસ, એટલજ
ું ુ કહેવ ુંુ છે , જજિંદગીની કરે ક ક્ષણ કદલથી માણો
નસીબથી મળી છે જજિંદગી તો એને જીિી જાણો
કોઈ ને સારું ુ કહેિામાું મજા છે ,

તો કોઈક ને સાચ ુંુ કહેિાડિા માું મજા છે ,

પણ કઈ કીધા િગર બધ ુંુ સમજી જાય
તેની સાથે જીિિા માું એક અલગ મજા છે
જેના કદલ પર િાગે છે તે આંખોથી નથી રોતા.
જે પોતાના નથી થતા એ કોઈનાય નથી થતા.
સમય એજ શીખિાડે છે ….
સપના ત ૂટી જાય છે પણ પરુ ા નથી થતા….

િજન િગર ની િાત નકામી
ભજન િગર ની રાત નકામી
સુંગઠન િગર ની નાત નકામી
માનિતા િગર ની જાત નકામી
કહ્ું ુ ન માને એ નાર નકામી
બેસી જાય તેિી ઘોડી નકામી
બ્રેક િગર ની કાર નકામી
પજી
ૂું સાિ અધ ૂરી નકામી
સમજણ સાિ થોડી નકામી
ભણતર િગર ન ુંુ જીિન નકામ ુંુ
સ્િાદ િગર ન ુંુ જમણ નકામ ુંુ
ુ ધ
સગ
ું િગર ન ુંુ ફુલ નકામ ુંુ
ુ ારે નહીં તેિો માર નકામો
સધ
બોલ્યો ફરે એ બુંદો નકામો
કઈ ઉપાડે નહીં તે કાુંધો નકામો
છોલે નહીં તે રનધો નકામો
નફા િગર નો ધુંધો નકામો
ખરાબ સમયમાું જે સાથ ન આપે તે વમત્ર નકામો – અજ્ઞાત

બાટલી

જન્મીને બાટલી, મરતાું બાટલી, જીિન જાય બધ ુંુ બાટલીમાું …..જન્મીને બાટલી
માસ છ નો થયો હુું જયારે , દૂ ધ પીધ ુંુ મેં બાટલીમાું …..જન્મીને બાટલી
છ િરસનો થયો હુું જયારે , પેપ્સી વપધ ુંુ મેં બાટલીમાું ….જન્મીને બાટલી…

ુ ા િયનો થયો હુું જયારે , બબયર પીધ ુંુ મેં બાટલીમાું ,….જન્મીને બાટલી
યિ
જયારે જયારે ટેન્શન આવ્ય,ુંુ ન્વ્હસ્કી લીધ ુંુ મેં બાટલીમા …જન્મીને બાટલી..

અસપતાલમા હતો હુું જયારે , ગ્લકુ ોષ આપ્ય ુંુ મને બાટલીમાું ,,….જન્મીને બાટલી
ઓપરે શનના ટે બલ ઉપર લોહી ચડાવ્ય ુંુ મને બાટલીમાું …જન્મીને બાટલી..
જેની જેની જરીર પડી તે મળય ુંુ બધ ુંુ મને બાટલીમાું ,….જન્મીને બાટલી

જયારે પણ હુું મરી જિાનો, ગુંગાજળ તૈયાર છે બાટલીમાું ..જન્મીને બાટલી..
-પી. કે. દાિડા

ુ રહે તે પ્રેમ
સતત બોલ્યા કરે તે મૈત્રી, અને ચપ
વમલન કરાિે તે મૈત્રી, ને જુદાઈ સતાિે તે પ્રેમ
મનને મલકાિે તે મૈત્રી, ને હૃદયને ધબકાિે તે પ્રેમ
હાથ પકડીને ચાલવ ુંુ તે મૈત્રી, આંખોમાું નીરખ્યા કરવ ુંુ તે પ્રેમ
વમત્રોને િહેચિાની િસ્ત ુ તે મૈત્રી, પોતાનામાું છુપાિિાની િસ્ત ુ તે પ્રેમ
હસાિે તે મૈત્રી, ને રડાિે તે પ્રેમ

ુ ીને કરે છે પ્રેમ?
છતાું ખબર નથી લોકો કેમ મૈત્રી મક
ુ બનાિી રાખજો
વિિાસની દોરી મજબત
અમે ક્યાું કીધ ુંુ કે અમારા જ દોસ્ત બનીને રહો
પણ તમારા દોસ્તો ની યાદીમાું
એક નામ.... અમારું ુ પણ રાખજો !!!
કોણ કહે છે "સુંગ એિો રું ગ",
માણસ "વશયાળ" સાથે નથી રે હતો તોયે"લ ૂચ્ચો" છે ,
માણસ "િાઘ" સાથે નથી રે હતો તોયે "ક્રૂર" છે ,

અને માણસ "કુ તરા" સાથે રહે છે તોયે"િફાદાર" નથી.....
ુ નહી,
માણસને પ્રેમ કરો. િસ્તને
ુ િાપરો. માણસને નહી"........
િસ્તને
કેટલાક સુંબધ
ું ો જીિન સાથે િણાઈ જાય છે
કેટલીક યાદો સ્િપ્ન બની ને રહી જાય છે
ુ ાકફર પસાર થઇ જાય તો પણ.
લાખો મસ
કોઈકના પગલા કાયમ માટે યાદ રહી જાય છે !!!
ઝીંદગી મળિી એ નસીબની િાત છે ....
મોત મળવ ુંુ એ સમયની િાત છે .....
પણ મોત પછી પણ કોઈના કદલમાું જીિતા રહેવ.ુંુ .
એ ઝીંદગીમાું કરે લા કમદની િાત છે
ુ હોય કે દુખ, પણ જીિિા માું મજા છે ,
સખ
કોઈકે દીધેલ દદદ ને સહેિામાું પણ મજા છે
મારુતો ગબણત છે બધાથી અલગ,
પામિા કરતા જત ુંુ કરિામાું મજા છે .
પાનખરમાું િસુંત થવ ુંુ મને ગમે છે
યાદોની િષાદમાું ભીંજાવ ુંુ મને ગમે છે
આંખ ભીની તો કાયમ રહે છે
તો પણ કોઈના માટે હસતા રહેવ ુંુ ગમે છે .
મોકલ ું ુ છુું મીઠીયાદ ક્યાુંક સાચિી રાખજો
વમત્રો હમેશા અમ ૂલ્ય છે યાદ રાખજો
તડકામાું છાયો ના લાિી શકે તો કું ઈ નકહ

ુ ા પગે તમારી સાથે ચાલશે એ જ યાદ રાખજો
ખલ
જીિનમાું સમયની સાથે ચાલવ ુંુ પડે છે ...
જે નામજુર હોય તે જ કરવ ુંુ પડે છે ......
રોિાનો અવધકાર પણ નથી આપત ુંુ આ જગત..
ક્યારે ક લોકોને બતાિિા માટે પણ હસવ ુંુ પડે છે
આંસ ુ સકુ ાયા પછી જે મળિા આિે...એ સુંબધ
ું છે
ને...આંસ ુ પહેલા મળિા આિે ....એ પ્રેમ છે
દરે ક ઘર ન ુંુ સરનામ ુંુ તો હોય પણ
ગમતા સરનામે ઘર બની જાય....એ જીિન છે ..
પ્રેમમા કોઈની પરીક્ષા ના લેશો,
જે નીભાિી ના શકો એિી શરત ના કરશો,
જેને તમારા િગર જીિિાની આદત નથી,
તેને િધ ુ જીિિાની દુઆ ના આપશો.

"ક્યારે ક ઉદાસીની આગ છે જજિંદગી,
ુ ીનો બાગ છે જજિંદગી,
ક્યારે ક ખશ
હસતો ને રડાિતો રાગ છે જજિંદગી,
પણ આખરે તો કરે લાું 'કમદ'નો જિાબ છે જજિંદગી...”
ભ ૂતકાળમાું કોઈ માણસ પાસે ઘકડયાળ નકહ હતી,
પરું ત ુ સમય હતો.
જયારે આજે બધા માણસ પાસે ઘકડયાળ છે ,
પરું ત ુ સમય નથી...!!!
बिदटया!

तया ललखू !

की वों परर यों का रूप होती है !

या कड़कती ठं ड में सुहानी धप
ू होती है ,
वों होती है

उदासी के हर मजद की दवा की तरह!

या उमस में शीतल हवा की तरह.
वों गचडड़यों की चहचहाहट

है या कफर ननश््ल खखलखखलाहट है !

वों आंगन में फैला उजाला है ,
या मेरे ग़स्
ु से पे लगा ताला है !

वों पहाड़ की चोटी पे सूरज की ककरन है ,
वों जजंदगी सही ज़ीने का आचरि है .

है वों ताकत जो ककसी छोटे से घर को महल कर दे ,
वों काकफया जो ककसी गजल को मुकम्मल कर दे .
वों अक्षर

जो न हो तो विदमाला अधरू ी है ,

तया ललखू ?

वों जो सिसे ज्जयादा जरूरी है .
ये नहीं कहूाँगा की वों हर वकत सााँस सााँस होती है ,
तयोंकक िेटी या तो लसफद एहसास होती है !
वों मझ
ु से ओस्रे ललया में छुट्टी या, मलसदडीस की राइव,

फाइव स्टार में खाने या नये नये आईपोड नहीं मााँगती है .
नहीं वों िहुत सारे पैसे अपनी पपगी िैंक में उड़ेलना चाहती है .
वों िस कुछ दे र मेरे साथ खेलना चाहती है !
में वही!!!!!!!

िेटा काम है , िहुत जरूरी काम है , शूदटंग करना जरूरी है ,
नहीं करुं गा तो कैसे चलेगा?
जैसे
मजिूरी भरे दनु नयादारी के जवाि दे ने लगता हु!!
और वों जठ
ू ा ही सही, मुझे एहसास कराती है जैसे सि समझ गयी हो.
लेककन आंखें िंद करके रोती है ,
सपने में खेलते हु वे मेरे साथ सोती है .
जजंदगी न जाने तयों उलज जाती है ,
और हम समझते है की िेटी या सि समझ जाती है !!!!!!!!! - Sailesh Lodha

ુ ાની ના આકષદણ ને પ્રેમ ના સમજો
યિ
હમદદદ ને હમસફર ના સમજો
કહેવ ુંુ અને કરવ ુંુ આમાું તફાિત છે ઘણો
ગહેરી આ ઝીંદગી ને મજાક ના સમજો

ુ પશે એમ વિચારનારા મેનેજર બને છે .
દુવનયા મને શઆ
દુવનયાને હુું શુંુ આપ ુંુ એમ વિચારનારા લીડર બને છે .
ककतनी िुरी लगती है जजंदगी,

जि हम तन्हा महसस
ू करते है .
मरने के िाद लमले है चार कंधे,

और जीते जी हम एक के ललए तरसते है !!!!!!!!!!!

एक ददन जजंदगी ऐसे मुकाम पै पहुंच जाएगी!
दोस्ती तो लसफद यादों में रह जाएगी....
हर कप कोफ़ी के साथ याद दोस्तों की आए गी.
और हाँ सते हाँ सते कफर आाँखें नम हो जाएगी!
ऑकफस के चेम्िर में

तलास रूम नजर आए गी!

पर चाहने पर भी प्रोतसी नदह लग पाये गी.
पैसा तो िहुत होगा...........
पर उन्हें लुटाने की वजह ही खो जाएगी.
जज ले खल
ु के इस पल को मेरे दोस्त...
तयों की जजंदगी ये पलों को कफर
વિિાસ ની એક દોરી છે ઝીંદગી,

से नहीं दोहराएगी!!!!!!!!!!!

વિિાસ વિના કોરી છે ઝીંદગી.
ક્યારે ક થેન્ક્સ તો ક્યારે ક શોરી છે ઝીંદગી,
ને માનો તો ઈિર ની પણ કમજોરી છે ઝીંદગી!!!!!!!
પ્રેમ ઇશ્ક અને મહોબ્બત .........
એ બધુાં સ્ટોક માકે ટ જેવુાં છે .
આમાાં તો એવુાં છે કે ફાવી ગયા તો ...
હષશદ મહેતા.....
નદહતર....
નરશી મહેતા !!!!!!!
સુખ નથી આવતુ ાં દુુઃખ વગર,
પ્રેમ નથી મળતો નફરત વગર,
માટે ભરોસો રાખો ભગવાન ઉપર,
કેમકે ભગવાને સાગર નથી બનાવ્યો………દકનારા વગર

સપના પણ કેટલા છે તરામણા હોય છે ,
એમાય કેટલા કરસામણા-મનામણા હોય છે ,
ુ ી ગયા પછી વિરાન જણાય છે બધ,
ખલ
ુંુ
એ બુંધ આંખે જ સોહામણા હોય છે .
દુુઃખી થાિાને માટે કોઇ ધરતી પર નહીં આિે;
હિે સદીઓ જશે ને કોઇ પયગમ્બર નહીં આિે
હિે તો દોસ્તો ભેગા મળી વ્હેંચીને પી નાખો,
જગતનાું ઝેર પીિાને હિે શુંકર નહીં આિે. -અજ્ઞાત

તારી ઍક યાદ જાણે ઘાયલ બની ગઈ,
પ્રેમથી પીધેલી ઘટ
ુંુ જાણે શરાબ બની ગઈ.
મોજાઓ ઉછળિાન ુ ભ ૂલી ગયા,
ને જાણે સાગરની મસ્તી પણ ઓટ બની ગઈ.

કોરા કાગળમાું કઈક આમ લખ ુ છુું,
મોગરાના તેજને પણ શ્યામ લખ ુ છુું ,
ુ ાસ તારી,
ઉડી ન જાય સિ
ઍટલે બુંધ ઍકાન્તમાું પણ નામ લખ ુ છુું

ુ ચટ
ઍક ઇલજામ માથે પડયો આિતા જતા હુ સૌને નડયો, બસ અમસ્તજ
ુંુ ્ ુ ફૂલ ને જાણે હ ૂ િસુંત
ને નડયો. – ઍમ.બાકરયા

ુ ાિાન ુંુ જીિન માું ઘણુંુ હોય છે ,
ગમ
પણ પામિાન ુંુ માપસર ન ુંુ હોય છે .
“ખોિાય”ુંુ છે તેનો અફસોસ કદી નાું કરતા,
જે નાું ખોિાય એજ “આપણ”ુંુ પોતાન ુંુ હોય છે .

વિિાસ માત્ર શબ્દ છે દોસ્તો,
તેને િાુંચતા સેકન્ડ લાગે છે .
વિચારો તો વમવનટ લાગે છે .
સમજાિો તો કદિસ લાગે છે .
પણ તેને સાબબત કરિામાું
આખી જજિંદગી લાગી જાય છે .

પ્રેમ સાચો હોય તો સમય પણ રોકાઈ જાય છે ,

આકાશ લાખ ઊંચ ુંુ હોય તો પણ ઝુકી જાય છે ,
પ્રેમ માું દુવનયા લાખ બને અડચણ,
ુ ા પણ ઝુકી જાય છે
પણ હમસફર જો સાચો હોય તો ખદ

યે દોસ્તી કે રીસ્તેભી દકતને અજીબ હોતે હૈ,
સબ અપને અપને નશીબ હોતે હૈ,
રહતે હો જો નીગાહો સે દુર,
વોહી દદલ કે કરીબ હોતે હૈ!

કોઈ એટલ ું ુ અમીર નથી કે તે
પોતાની જુિાની ખરીદી શકે,
.............અને ............
કોઈ એટલ ું ુ ગરીબ પણ નથી
કે પોતાન ુંુ ભવિષ્ય બદલી ના શકે!!

મેંરી દોસ્તી સ ૂરજ જૈસી નદહ,
જો રાત કો ચલી જાયે,
મેરી દોસ્તી ચાાંદ જૈસી ભી નદહ,
જો દીન મેં દદખાઈ નાાં દે ,
અપની દોસ્તી હૈ આંસુ જૈસી,
જો ખુશી ઔર ગમ દોનો મેં નઝર આયે

હકીતત સમઝો યા અફસાના,
બેગાના કહો યા દીવાના
સુનો મેરે દદલકા અફસાના
તેરી દોસ્તી હૈ મેરે જીનેકા બહાના

ररश्ते और रास्ते के बिच एक अजीि संिध है .
कभी ररश्ते ननभाते ,ननभाते रास्ते खो जाते है .
तो कभी रास्ते पे चलते चलते ,
ररश्ते िन जाते है .

દાન નવષે – કબીરવાણી
૧. કહે કબીર કમાલકો, દો બાતાાં શીખ લે,
કર સાહેબ કી બાંદગી, ઓર ભુખે કો કછુ દે .
૨. ધમશ કીયે ધન ના ઘટે , નદી ન સાંચે નીર,
અપની આંખે દે ખીયે, યુ ાં કહે દાસ કબીર.
૩. મરૂાં પણ માાંગ ુાં નહી, અપને તનકે કાજ,
પરમારથ કે કારણે, માગન ન આવે લાજ.
૪. ભુખેકો કછુ દીજીયે, યથા શસ્ક્ત જો હોય,
તા ઉપર શીતલ વચન, લખો આત્મા સોય.
૫. જહાાં દયા વહાાં ધમ,શ જહાાં લોભ વહાાં પાપ,
જહાાં ક્રોધ વહાાં કાળ, જહાાં ક્ષમા વહાાં આપ.
૬. દાતા દાતા ચલ ગયે, રહ ગયે મખ્ખીચુર,
દાન માન સમજે નહી, લડને મેં મજબુર.
અહી સાંત તુલસીદાસે એમની આ શાખીઓમાાં ઘણી સમજવા જેવી વાત કરી છે .
એરણકી ચોરી કરે , દદયે સોયકા દાન
દફર દે ખે આકાશકો , કયુ ાં ન આવે નવમાન.
દયા ધરમકા મ ૂલ હૈ , પાપ મ ૂલ અચભમાન
તુલસી દયા ન છાન્ડીયે, જબ લગ ગટમે પ્રાન .

“અપનેલીયેજીજાયેિોહૈજજિંદગી, ઔરોંકોજોકામઆયેિોહૈબુંદગી.“

ઍક ઇલજામ માથે પડયો આિતા જતા હુ સૌને નડયો,
ુ ચટ
બસ અમસ્તજ
ુંુ ્ ુ ફૂલ ને જાણે હ ૂ િસુંત ને નડયો. – ઍમ.બાકરયા
દુુઃખી થાિાને માટે કોઇ ધરતી પર નહીં આિે;

હિે સદીઓ જશે ને કોઇ પયગમ્બર નહીં આિે
હિે તો દોસ્તો ભેગા મળી વ્હેંચીને પી નાખો,
જગતનાું ઝેર પીિાને હિે શુંકર નહીં આિે.

-અજ્ઞાત

હુ જાગતો રહયો આખી રાત,
પણ ક્હી ના સક્યો મારા કદલ ની િાત,
આંખોમા હતા આશા ભયાદ સપના,
પણ આિીના નીંદર ને િીતી ગયી રાત.
આંખને ખ ૂણે હજીયે ભેજ છે
આ ગઝલ લખિાન ુંુ કારણ એ જ છે
ુ ારી હોય છે
જાત ઝાકળની પણ કેિી ખમ
કે પષ્ુ પ જેિા પષ્ુ પ પર મારી સિારી હોય છે .
કોઇ ઇચ્છાન ુંુ મને િળગણ ન હો,

એ જ ઇચ્છા છે , હિે એ પણ ન હો.

તારી ઍક યાદ જાણે ઘાયલ બની ગઈ,
પ્રેમથી પીધેલી ઘટ
ુંુ જાણે શરાબ બની ગઈ.
મોજાઓ ઉછળિાન ુ ભ ૂલી ગયા,
ને જાણે સાગરની મસ્તી પણ ઓટ બની ગઈ.

કોરા કાગળમાું કઈક આમ લખ ુ છુું,

મોગરાના તેજને પણ શ્યામ લખ ુ છુું ,
ુ ાસ તારી,
ઉડી ન જાય સિ
ઍટલે બુંધ ઍકાન્તમાું પણ નામ લખ ુ છુું

મક્ુ તક
ુ ાર છે
દ્રશ્યો છે બે સમ
આંખો છે કે િખાર છે
નામ જિા દે ઈિરન ુંુ
ગામ આખાનો ઉતાર છે

ફોન પણ કરતો નથી ફેક્સ પણ કરતો નથી
ક્યાું િસે છે એ કહી રીલેક્સ પણ કરતો નથી
જીવ ુંુ છુું આમ ને શુંુ કામ છુું હુું ?
સ ૂરાલય માું પ ૂછાત ુંુ નામ છુું હુું.

હશે બેમાુંથી કોની બદનસીબી ?
દોસ્તી માું જીિજો, દોસ્તી માું મારજો
કહિંમત ના હોય તો દોસ્તી ના કરજો,
ઝીંદગી નથી અમને દોસ્તો થી પ્યારી
દોસ્તો માટે જ છે જીંદગી અમારી
સતાિે છે મને નાહક જગતના લોક એિા છે
ભલા મદો વિષે ઓરતને શુંુ પ ૂછો છો કેિા છે !
બધાએ બાપ જેિા છે , બધાએ ભાઈ જેિા છે

ુ ને હુું એક એક જનને િેચ ુ છુું
છતાું મજબ ૂર છુું ખદ

ફક્ત એક પેટને ખાતર હુું આખા તનને િેચ ુ છુું - કવિ ‘નઝ‘

તારી ઍક યાદ જાણે ઘાયલ બની ગઈ,
પ્રેમથી પીધેલી ઘટ
ુંુ જાણે શરાબ બની ગઈ.
મોજાઓ ઉછળિાન ુ ભ ૂલી ગયા,
ને જાણે સાગરની મસ્તી પણ ઓટ બની ગઈ.

કોરા કાગળમાું કઈક આમ લખ ુ છુું,
મોગરાના તેજને પણ શ્યામ લખ ુ છુું ,
ુ ાસ તારી,
ઉડી ન જાય સિ
ઍટલે બુંધ ઍકાન્તમાું પણ નામ લખ ુ છુું

મારા મરણ પર દોસ્તો તમે આંશ ુ નહી િહાિતા
મારા મરણ પર દોસ્તો તમે ગમ નહી કરશો
મારી યાદ આિે તો સીધા ઉપર જ આિજો

જીિનમાું જશ નથી,પ્રેમમાું રસ નથી
ધુંધામાું કસ નથી,જવ ુ છે સ્િગદ મા
પણ એની કોઇ બસ નથી

ત ુ હસે છે જયારે જયારે
તયારે તયારે તારા ગાલમાું ખાડા પડે છે
હુ વિચારી છુ બેઠો બેઠો

મારા સીિાય, આ ખાડામાું પડે છે કેટલા તયારે
પતી પતનીને:
મેં તારું ુ નામ રે તીમાું લખ્ય ુંુ જે ધોિાઈ ગય ુંુ
મેં તારું ુ નામ હિામાું લખ્ય ુંુ જે પિનમાું ઘસડાઈ ગય ુંુ
પછી તારું ુ નામ મેં હૃદયમાું લખ્ય,ુંુ ને મને હાટદ એટે ક આવ્યો!

ુ રહે એ પ્રેમ
બોલ્યા કરે એ મૈત્રી,ચપ
મીલન કરાિે એ મૈત્રી,જુદાઇ સતાિે એ પ્રેમ
હસાિે એ મૈત્રી,રડાિે એ પ્રેમ
ુ ીને કેમ કરે છે પ્રેમ
તો પણ લોકો મૈત્રી મક

કોણ ભલાને પ ૂછે છે ? અહીં કોણ બ ૂરાને પ ૂછે છે ?
મતલબથી બધાને વનસ્બત છે , અહીં કોણ ખરાને પ ૂછે છે ?
અત્તરને વનચોિી કોણ પછી ફૂલોની દશાને પ ૂછે છે ?
ુ ાને પ ૂછે છે ?
સુંજોગ ઝુકાિે છે નહીંતર અહીં કોણ ખદ
સકુ ાયેલી નદીના ક્યાુંકથી પગરણ મળી આિે
વિખ ૂટુંુ થઈ ગયેલ ું ુ એ રીતે એક જણ મળી આિે
ઘણા િરસો પછી, િાુંચ્યા િગરની કોઈ બચઠ્ઠીમાું
‘તને ચાહુું છુું હુું‘ બસ આટલી ટાુંચણ મળી આિે

જમાનો જો હોય કાળો નાગ તો હુું પણ મદારી છુું;
પછાડુું હુું ઉડતા પુંખી ને એિો હુું વશકારી છુું.
ખરે ખર બાદશાહ બેતાબ છુ આખી આલમ નો;
છતાું આપની મીઠી નજર કાજે ભીખરી છુ.

” ધરો ધીરજ િધ ુ પડતો પ્રણય સારો નથી હોતો
ૂ ને પ્યારો નથી હોતો.”
અવત િરસાદ કૈં ખેડત

મેં કયો એકજ સ્થળે ઊભા રહીને ઈસ્ન્તઝાર,
ુ ી મારાથી પહોંચાય ુંુ નહીં…
એટલે તારા સધ

અમે જીત્યા દરે ક બાજી અને મશહર
ુ થઈ ગયા
તારા હાસ્ય માાં હસ્યા તો આંસુ દુર થઈ ગયા
શુાં કદરશ્મા છે તમારી આ દોસ્તી નો જુઓ
આજે અમે કાાંચ માથી કોદહન ૂર થઈ ગયા.

ુ ને પલટાિી ગયા,
છે ઘણા એિા કે, જેઓ યગ
પણ બહુ ઓછા છે , જેઓ પ્રેમમાું ફાિી ગયા.
હુું િીતેલા કદિસો પર એક નજર કરતો હતો,
ુ આિી ગયાું.
યાદ કું ઈ આવ્ય ુંુ નહીં, પણ આંસઓ

જીિનમાું મશ્ુ કેલીઓ તો અનેક હોય છે .
પરું ત,ુ તે દરે કનો એક રસ્તો હોય છે .
અને એ રસ્તો એને જ મળતો હોય છે
કે જેનો ચહેરો સદાય હસતો હોય છે

દાિો અલગ છે પ્રેમનો દુવનયાની રીતથી,
એ ચ ૂપ રહે છે જેને અવધકાર હોય છે .

સદ
ુંુ ર જો હો તબીબ તો છે એક િાત નો ડર,
સાજા થિાની કોઈ ઉતાિળ નહીં કરે .

માનિ ઉપર છે ઍિા ભરોસા ના જોઈ ઍ,
ુ બ ના ના જોઈ ઍ,
બદલા જગત ની રીત મજ
તારુ ઍ બહાન ુ હોય જો અમને નીભાિિા ન,ુ
ુ ા અમારે ઍિી શ્રિા ના જોઈ ઍ……
તો ઑ ખદ

પ્રેમ એટલે કે તારા ગાલો ના ખાડા મા ડુબી જતાાઁ મારા ચોયાદસી લાખ િહાણો નો કાફલો….

આ જજિંદગી આમ જુઓ તો અમારી છે
પણ એમા થોડી મહેરબાની તમારી છે
ભલે ને ઉગી તમારા હાથમાું એ રે ખાઓ
પણ એમા કકસ્મત લખેલી અમારી છે

જજગરના ટુકડાઓને વિણિા વનકળયોછુ
નાજાણે કોના પ્રેમને શોધિા વનકળયોછુ
રાતના અંધારામા કદિો લઇને વનકળયોછુ
પ્રેમના નગરમા પ્રેમને શોધિા વનકળયોછુ

બસ દુદદ શાનો એટલો આભાર હોય છે ,
ુ થી સમજદાર હોય છે .
જેને મળુું છુું મજ

ના તને ખબર પડી ના મને ખબર પડી,
કે હુું પ્રેમમાું પડયો કે ત ુંુ પ્રેમમાું પડી
કારણમાું કઇ નહીં બે આંખ લડી
હુું પ્રેમમાું પડયો કે ત ુંુ પ્રેમમાું પડી

ધુંધો ના કોય ગમતો ના નોકરી ગમે છે , જયાર થી અમને ઍક છોકરી ગમે છે ,
ઍનો જ ચહેરો ગમ્ુ યા કરે છે મગજ મા, ના ઘર ગમે છે ના ઓસરી ગમે છે ……

“સકુ ાયેલી નદીના ક્યાુંકથી પગરણ મળી આિે
વિખ ૂટુંુ થઈ ગયેલ ું ુ એ રીતે એક જણ મળી આિે
ઘણા િરસો પછી, િાુંચ્યા િગરની કોઈ બચઠ્ઠીમાું

‘તને ચાહુું છુું હુું‘ બસ આટલી ટાુંચણ મળી આિે”

જીિનમાું મશ્ુ કેલીઓ તો અનેક હોય છે .
પરું ત,ુ તે દરે કનો એક રસ્તો હોય છે .
અને એ રસ્તો એને જ મળતો હોય છે
કે જેનો ચહેરો સદાય હસતો હોય છે

માનિ ઉપર છે ઍિા ભરોસા ના જોઈ ઍ,
ુ બ ના ના જોઈ ઍ,
બદલા જગત ની રીત મજ
તારુ ઍ બહાન ુ હોય જો અમને નીભાિિા ન,ુ
ુ ા અમારે ઍિી શ્રિા ના જોઈ ઍ……
તો ઑ ખદ

િો હમપે અજીબ અસર રખતે હૈ

હર જસબાત એ કદલકી ખબર રખતે હૈ
શાયદ કી હમ ઉન્હેં ભ ૂલ જાતે
મગર િોહ યાદ આનેકા
હર એક હુન્નર રખતે હૈ!
મન માું જો "Sim card" હોત
તો યાદો ને Delete કરી શકાતી હોત...
મગજ માું જો"Printer" હોત તો,
વિચારો ની Print Out કાઢી શકાતી હોત...
હૈયા માું જો"Pen Drive" હોત
તો જીન્દગી નો Data એમાું સમાયો હોત...
મોઢામાું જો"Blue Tooth" હોત તો,
િાતો ને Transfer કરી શકાતી હોત...
આંખો માું જો "SMS" હોત તો,
તસ્િીરો ને Receive કરી શકાતી હોત...
...કદાચ...
જીન્દગી જો"Computer" હોત તો,
તેને પણ Restart કરી શકાતી હોત

રાખજે
વિિની સાથે ભલે સુંબધ
ું રાખજે
આગણે પાછો ફરે પ્રબુંધ રાખજે
ુ ાુંટો ખાઈ બેઠા થયા હતા
જયાું ગલ
એ િતનના પ્યારને અકબુંધ રાખજે
િીંટળાઈ જોખમો પગમાું નડે ભલે
ત ુંુ વિસામો શોધિાન ુંુ બુંધ રાખજે
એન ુંુ છે અસ્સ્તતિ જો તારી હયાવત છે
ુ ધ
નાળ જોડી રાખજે અનબ
ું રાખજે

સળિળે માળો થતાું ચી ચી બખોલમાું
બારીઓ ખોલી હિા વનબંધ રાખજે
દે હ માટીનો ઘડો છે એ કબ ૂલ છે
પણ ઘડાને ત ુંુ ટકોરાબુંધ રાખજે
‘કીવતિ’ને અપકીવતિ બે વસક્કાની બાજુઓ
લોક ઉછાળે નકહ પ્રવતબુંધ રાખજે
કીવતિકાુંત પરુ ોકહત.
કેમ ના િુંદેમાતરમ કહીએ, યાર ! ધરતી અમારી માડી છે .- ખલીલ ધનતેજિી
અઢી અક્ષરન ુંુ ચોમાસ,ુંુ ને બે અક્ષરના અમે;
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, પ ૂરી કરજો.. તમે!
ત્રણ અક્ષરના આકાશે આ બે અક્ષરની િીજ,
બે અક્ષરનો મોર છે ડતો સાત અક્ષરની ચીજ.
ચાર અક્ષરની ઝરમર ઝીલતાું રીુંિાડાું સમસમે,
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, પ ૂરી કરજો.. તમે!
ચાર અક્ષરના ધોધમારમાું છ્લબલ આપણાું ફબળયાું;
આંખમાું આવ્યાું પાુંચ અક્ષરનાું ગળાબ ૂડ ઝળઝબળયાું!
ત્રણ અક્ષરન ુંુ કાળજુ ું કહો ને, ઘાિ કેટલા ખમે ?
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, પ ૂરી કરજો.. તમે!
પાુંચ અક્ષરનો મેઘાડું બર, બે અક્ષરનો મેહ,
અઢી અક્ષરના ભાગ્યમાું લબખયો અઢી અક્ષરનો વ્રેહ!
અડધા અક્ષરનો તાળો જો મળે , તો સઘળુ ગમે,
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, પ ૂરી કરજો.. તમે!
ુ સુંગ અટકળ અટકળ રમે!
ત્રણ અક્ષરન ુંુ માિઠુું મજ
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, પ ૂરી કરજો.. તમે!
-ભગિતીકુ માર શમાદ

દદદ દે િા િાળા બહુજ મળશે

પણ દદદ લેિા િાળા ઓછા મળશે
નાજુક સમયમાું અમને યાદ કરજો
કારણકે કદલ થી પ્રેમ કરિા િાળા દોસ્ત બહુ ઓછા મળશે.
સબુંધના મોવત પરોિી રાખજો,
ુ બનાિી રાખજો,
વિિાસની દોરી મજબત
અમે ક્યાું કીધ ુંુ કે અમારા જ દોસ્ત બનીને રહો,
પણ તમારા દોસ્તો ની યાદીમાું,
એક નામ અમારું ુ પણ રાખજો .......
પ્રેમ કરે એને જગત માફ નથી કરત,ુ
કોઈ એની સાથે ઇન્સાફ નથી કરત,ુ
લોકો પ્રેમને પાપ કહે તો છે ,
પણ કોણ એવ ુંુ છે જે આ પાપ નથી કરત?ુ
ઝીંદગી મળિી એ નસીબની િાત છે
મોત મળવ ુંુ એ સમયની િાત છે
પણ મોત પછી પણ કોઈના કદલમાું જીિતા રે હવ ુંુ
એ ઝીંદગીમાું કરે લા કમદની િાત છે ..
મોકલછુ
ું ુ ુંમીઠીયાદક્યાુંકસાચિીરાખજો,
વમત્રો હમેશા અમ ૂલ્ય છે યાદ રાખજો,
તડકામાું છાયો ના લાિી શકે તો કું ઈ નકહ,
ુ ા પગે તમારી સાથે ચાલશે એ જ યાદ રાખજો.
ખલ
મેં જજિંદગીને પ ૂછય ુંુ ત ુંુ શા માટે સહુને દદદ આપે છે .??
ુ ી,
જજિંદગીએ હસીને જિાબ આપ્યો મેં તો આપી છે સહુને ખશ
ુ ી બીજાન ુંુ દદદ બની જાય છે …
પણ એકની ખશ

જીિનમાું સમયની સાથે ચાલવ ુંુ પડે છે ,
જે ના મજુર હોય તે જ કરવ ુંુ પડે છે ,
રોિાનો અવધકાર પણ નથી આપત ુંુ આ જગત,
ક્યારે ક લોકોને બતાિિા માટે પણ હસવ ુંુ પડે છે . . .
આંસ ુ સકુ ાયા પછી જે મળિા આિે...
એ સુંબધ
ું છે ..., ને...
ે ા મળિા આિે ....,
આંસ ુ પેહલ
એ પ્રેમ છે ......

હસવ ુ નથી છતા હસવ ુ પડે છે ,
કોઈ પ ૂછે કેમ છે ? તો જલસા એમ કહેવ ુ પડે છે ,
જીિન નો આ એિો રું ગમુંચ છે ,
જયા બધા એ ફરજીયાત નાટક કરવ ુ પડે છે !

અટપટો રસ્તો હશે તો ચાલશે,
ભોવમયો સાચો હશે તો ચાલશે.
જે બતાિે, હોય કેિળ સતય તો,
આયનો જૂનો હશે તો ચાલશે.
પણદ લીલ ું ુ હોય કે પીળુું ભલે,
ડાળથી નાતો હશે તો ચાલશે.
સહેજપણ હો છાુંયડાની શક્યતા,
માગદમાું તડકો હશે તો ચાલશે.
મેળવ ુંુ જો જાત રાખીને અખુંડ,
રોટલો અડધો હશે તો ચાલશે.
ુ ને મળિા શુંુ િધારે જોઈએ..?
ખદ
ુ ીલ શાહ
ઘરનો એક ખ ૂણો હશે તો ચાલશે. - સન

બધી ઇચ્છાઓ અમારી અધરુ ી નથી હોતી
દોસ્તોમાું ક્યારે ય દુરી નથી હોતી
જેના કદલમાું રે હતા હોય દોસ્ત તમારા જેિા
એમને ધડકનની જરીરત નથી હોતી.

દોસ્તી ત ૂટશે તો જીંદગી વિખરાય જશે
આ તમારા િાળ નથી જે સેટ થઈ જશે
ુ ી આપે
પકડી લો હાથ એમનો જે તમને ખશ
નહી તો રડતાું-રડતાું જ જીંદગી િીતી જશે.

પ ૂનમની રાતે ચાુંદની િળ ખાતી હતી,
શીતળતાભયાદ સ્પશદથી રાત મલકાતી હતી,
ુ ાબી મખ
ુ પર શરમના ફૂલ,
તારા ગલ
એની મદહોશી જોઈ શરમ, શરમાતી હતી.

સપના પણ કેટલા છે તરામણા હોય છે ,
એમાય કેટલા કરસામણા-મનામણા હોય છે ,
ુ ી ગયા પછી વિરાન જણાય છે બધ,ુંુ
ખલ
એ બુંધ આંખે જ સોહામણા હોય છે .
ુ ીમા રાત વિતાિે છે ઘણા છતાું ગમની સાથે સિાર થાય છે …
ખશ
ક્યાુંથી ચેન પડે કદલને હિે,જયાું જુઠ્ઠી મહોબતનો માર ખાય છે …
કદલથી કદલના સોદા નથી, ફક્ત શરીરના િેપાર થાય છે …
ુ રામાું ફૂલ િરસે છે ને સિારે મુંકદરમાું હાર થાય છે …
રાત્રે મઝ
ુ ા કેમ આટલો ઉદાર થાય છે
મને હજી સમજાત ુંુ નથી કે ખદ

ડરો નહીં વનષ્ફળતાથી, તેનો પણ કકનારો હોય છે .
છકો નહીં સફળતાથી, આ નશો ઉતરનારો હોય છે .
રડો નહીં ઠોકરથી, તે દદદ જનારો હોય છે .
થાકો નહીં મહેનતથી, તે જુસ્સો ફળનારો હોય છે .
હારો નહીં સમાજથી, તે ફક્ત બોલનારો હોય છે .
મારો નહીં દીન-દુખીયાને, ઉપરિાળો જોનારો હોય છે .
ુ ની શોધમાું, જીતનો જશ્ન ફક્ત તમારો હોય છે
ચાલો સખ

ુ કહા હે
કકસી શાયરને મૌત કો ક્યા ખબ

જજિંદગી મેં દો મીનીટ કોઈ મેરે પાસ ના બૈઠા,
આજ સબ મેરે પાસ બૈઠે જા રહે થે
ુ ે,
કોઈ તોહફા ના વમલા આજ તક મઝ
ઔર આજ ફૂલ હી ફૂલ કદયે જા રહે થે
તરસ ગયે હમ કકસી કે હાથ સે કદયે એક કપડે કો,
ઔર આજ નયે નયે કપડે પહેનાયે જા રહે થે.
દો કદમ સાથ ના ચલને કો તૈયાર થા કોઈ,
ઔર આજ કાકફલા બનાકર લે જા રહે થે.
આજ પતા ચલા કે “મૌત” ઇતની હસીન હોતી હે,
કમબખ્ત “હમ” તો યહુ ી જીયે જા રહે થે.
નનખાલસ મન નો નનખાર અલગ હોય છે ,
પ્રેમ સામે દુનનયા નો વ્યવહાર અલગ હોય છે ,
આંખો તો હોય છે સૌની સરખી,
બસ જોવાનો અંદાઝ અલગ હોય છે .

અન્યની શી રીતે કરશે માપણી,
કૈં અલગ ઊંચાઈ પર ખુદને ગણી.?
સ્નેહની કૂાંપળ નવશે સમજે શુ ાં એ..?
જેણે જીવનભર નવી ભીંતો ચણી.
થાકનો તો પ્રશ્ન ક્યાાંથી ઉદભવે,
છે સફરનો માગશ તારા ઘર ભણી.
હોય પરપોટો અને પથ્થર નજીક,
ફૂટવાની શક્યતા રહે છે ઘણી.!
પાાંખ આવી કે એ બસ ઊડી જશે,
એ ગણીને, રાખજે તુ ાં લાગણી..! – અજ્ઞાત
ુ ામ છે તારા હાથ માું,
એક પ્રેમ નો મક
ક્યારે ક વિશ્રામ તો ક્યારે ક તોફાન છે તારા હાથ માું,
રાધા નો હાથ જોઈને કહ્ું ુ હત ુંુ એક જયોવતષે,
ત ુંુ ભલે ગોરી, પણ એક શ્યામ લખ્યો છે તારા હાથ માું.
રસ્તા પર લખેલ ું ુ હોય છે ,”યહાું ચલના મના હૈ”
સરકારી ઓફીસ માું લખેલ ું ુ હોય છે , “યહાું થક
ુંુ ના મના હૈ.”
પણ કોલેજ માું એમ કેમ નથી લખેલ ું ુ હોત ુંુ કે “યહાું કદલ તોડના મના હૈ”?

અંતર થી યાદ કરીને એક િાર મળી લેજો,
હયાતી નકહ હોય તયારે યાદ કરીને શુંુ કરશો?
હેત ની ભરતી આિીને ચાલી જશે,,,,
પછી કકનારે છીપલાું િીણી ને શુંુ કરશો..??
િીતેલા પળ યાદ આિતા રોવ ુંુ પડે છે ,

જે અમ ૂલ્ય હોય એનેજ ખોવ ુંુ પડે છે .
િાસ્તવિકતા અને કલ્પના ભલે વિરુધ હોય,
ુ પડે છે .
તોય સાકાર કરિા સપન ુંુ તો જોવજ
કોઈની રાહ જોિી એ અઘરું ુ છે ,
કોઈને ભ ૂલી જવ ુંુ એ એનાથી પણ િધારે અઘરું ુ છે ,
પણ સૌથી િધારે અઘરું ુ એ નક્કી કરવ,ુંુ
કે એની રાહ જોિી કે ભ ૂલી જવ.ુંુ .???
ુ ાિાન ુંુ જીિન માું ઘણુંુ હોય છે ,
ગમ
પણ પામિાન ુંુ માપસર ન ુંુ હોય છે .
“ખોિાય”ુંુ છે તેનો અફસોસ કદી નાું કરતા,
જે નાું ખોિાય એજ “આપણ”ુંુ પોતાન ુંુ હોય છે .

આકાશમાું ચમકતા બધા તારા નથી
મુંકદરે જતા બધા સારા નથી
નકદઓ ના પાણી બધા ખારા નથી
અને મને ગમતા બધા મારા નથી.

શરમ એને આિે છે જે શરમ થી શરમાય છે ,
અમે તો રહ્ા બેશરમ,શરમ અમારાથી શરમાય છે …!!!

જેને અમે પ્રેમ કરતા હતા,
એને અમારા પ્રેમ પર શક હતો
જયારે એમને અમારા પ્રેમ પર વિિાશ આવ્યો.

તયારે અમારા પર હક કોઇ ઓર નો હતો.

કદલ ની િાત હોંઠો પર આિીને અટકે છે …..,
આંસ ુ બની આંખ માુંથી કોઈ ટપકે છે …..,
ુ નસીબ છે , જેને સાચા સમજનારા મળે છે …..,
ખશ
બાકી સાચી લાગણી માટે લાખો તરસે છે …..

કદલ કદલસે .....
કદલ કદલસે કભી જબ વમલતા હૈ તો કૌન પરાયા લગતા હૈ,
કદલ કદલસે નકહ કભી જલતા હૈ, કદલ અપના રું ગ બદલતા હે,
કદલ અપના રું ગ બદલતા હૈ, તબ પ્યારા પરાયા લગતા હૈ,
કોઈ કહેતા હે કદલ ગોરા હૈ, કોઈ કહેતા કદલ કાલા હૈ
કદલ અપના રું ગ બદલતા હૈ, તબ કદલકા રું ગ વનરાલા હૈ,
જબ કદલસે પ્યાર વનકલતા હૈ, તબ કદલકા રું ગ વનખરતા હૈ,
કદલ કદલકી બાત સમજતા હૈ, તબ ખ ૂવશયોં સે િો ઉછલતા હૈ,
જબ કદલ પે ચોટેં ગીરતી હૈ, તબ કદલ યે મરીઝ હો જાતા હૈ,
કદલ અપના રું ગ બદલતા હૈ, તબ કોઈ ક્યા કર સકતા હૈ,
જબ કદલ પે દોરે પડતે હૈં, સબ દૌડે દૌડે રહતે હૈં,
જબ કદલકા કરપેરીંગ હોતા હૈ, તબ જેબેં ખાલી હોતી હૈ,
હર જજસ્મમેં એક કદલ હોતા હૈ, િહ અપના ખ ૂન પરખતા હૈ,
જબ કદલસે સૌદા હોતા હૈ, ક્યા ઉસકી કકમત હોતી હૈ?
કદલ કદલસે કભી નકહ ડરતા હૈ, િહ કદલકા પ્યાર સમજતા હૈ
જબ કદલકી જૂબાું કુ છ કહેતી હૈ, આંખોસે ઈશારા હોતા હે,
કદલ કદલકો કદિાના કરતા હૈ, કદલ કદલકો બેગાના કરતા હૈ,
ુ કો માયસ
ુ કરતા હૈ – નટુભાઈ મોઢા – માયસોર
જબ કદલકો કદલ ઠુકરાતા હૈ, કદલ મઝ

હતા જયારે સાથે તયારની િાતો યાદ આિે છે ,

તમે ભ ૂલી જાિ પણ તમારી દોસ્તી યાદ આિે છે ,
ુ ી અને મસ્તી નાું પલ કોને નાું સતાિે,
હ્સીખસ
િીતેલા કાલ ની િાતો આજે યાદ આિે છે .
ુ રતે હૈ તેરી ગલીયોસે,
જબ ગજ
મેરી નજરે એક ઝલક દે તી હૈ.
ગમ યે નહીં કી આપ દરિાજા બુંધ કર દે તે હો,
ુ ી તો યે હૈ કી આપ હમેં અબભી પહેચાન લેતે હો! – અજ્ઞાત
ખશ
ગીલે કાગજકી તરહ યહ જજિંદગી હમારી
કોઈ લીખતાભી નહીં, કોઈ જલાતાભી નહીં
ઇસ કદર અકેલે હો ગયે હૈ હમ આજકલ
કોઈ સતાતાભી નહીં, કોઈ મનાતાભી નહીં! – અજ્ઞાત
દીકરો કે દીકરી?
દીકરો િારસ તો દીકરી પારસ
દીકરો િુંશ તો દીકરી અંશ
દીકરો આન તો દીકરી શાન
દીકરો તન તો દીકરી મન
દીકરો સુંસ્કાર તો દીકરી સુંસ્કવૃ ત
દીકરો દિા તો દીકરી દુઆ
દીકરો ભાગ્ય તો દીકરી વિધાતા
દીકરો શબ્દ તો દીકરી અથદ
દીકરો ગીત તો દીકરી સુંગીત
દીકરો પ્રેમ તો દીકરી પ ૂજા
પરું ત ુ

દીકરીમાું દીકરો બનિાની ક્ષમતા છે
પણ
દીકરો ક્યારે ય દીકરી ના બની શકે!-અજ્ઞાત

સરિાળા ની અપેક્ષા એ પ્રેમ નાું થાય,
ુ ાકાર ની લાલચે પણ પ્રેમ નાું થાય,
ગણ
બાદબાકી ની તૈયારી હોય તો અને
ભાગાકાર નો સહેજ પણ ડર નાું હોય તો જ પ્રેમ થાય……ફેસબ ૂકમાુંથી…
કેવ ુંુ થાય જયારે ગમત ુંુ સ્િપ્ન તટુ ી જાય
ફકરયાદ પણ કેમ થાય જયારે કોઇ અંગત રુકઠ જાય,
શુંુ દોષ આપ ુ હુું મારાું ઇિરને,જુનો કરિાજ છે ,
કોઇ મળે છે તો કોઇ છુટી જાય છે ……………....ફેસબ ૂકમાુંથી…
હોઠ પર રમત ુ હત ુ તે નામ છોડી જાઊ છુ,
તે સુંબધ
ું ો થી ભરે લ ુ ગામ છોડી જાઊ છુ;
જે હત ુ તે ગટગટાિી ને પી ગયો છુ દોસ્તો,
ને હિે બસ ખાલી પડેલો જામ છોડી જાઊ છુ…..-ફેસબ ૂકમાુંથી…
લખેલા શબ્દ લીટા મારિા થી ભ ૂસાતા નથી,
કદલ માું પ્રેમ ના મોજા એમ જ ઉભરાતા નથી,
સબુંધો નક્કી થયા હોય છે ઉપર થી જ,
એટલે તો આપને એક બીજા ને ભ ૂલતા નથી. -ફેસબ ૂકમાુંથી…
અશ્રુ જેપીિેછે તેમાહોયછે ,
મનમાુંજેરીિેછે તેમાહોયછે .

ડાઘજેપાડેતેબાકીનાબધા,
ુ છે તેમાહોયછે .
ડાઘજેધએ
આિનારકોઈનહોયતેછતાું,
રાહજેજુએછે તેમાહોયછે .
આખાઘરનેપ્રેમથીઊંઘાડયાબાદ,
ુ ેછે તેમાહોયછે ." - અજ્ઞાત
અંતેજેસિ

કોને ખબર હતી કે પ્રેમનો એક દી એિો અંજામ આિશે.
કોઈ પ ૂછશે મારું ુ નામ તો મારા હોઠે તારું ુ જ નામ આિશે.
સાચવ્યા કયાદ છે જે કપનાઓના ભારા જાગતી જાતોમાું;
એકલતાની અંધારી ગલીઓમાું રોશની કરિા કામ આિશે.
સાચિીને આપ્યો છે ચાકીએ મને આજની આ મહેકફલમાું;
મને શી ખબર મારે હાથ આજ એ જ ગળતો જામ આિશે.
રોજ રોજ જાઉં હુું અલગ અલગ મુંકદરોમાું અકહિં હર ગજીએ;
એક દી તો એમાું ક્યાું રામ આિશે ક્યાું રાધાનો શામ આિશે.
બોલાવ્યા તયારે કદી ન આવ્યા હતા મારા દુુઃખ સાુંભળિા;
નટિર તારી મૈયતમાું તારા એ તાળી વમત્રો તમામ આિશે - નટિર મહેતા

દુુઃખી થાિાને માટે કોઇ ધરતી પર નહીં આિે;
હિે સદીઓ જશે ને કોઇ પયગમ્બર નહીં આિે..
હિે તો દોસ્તો ભેગા મળી વ્હેંચીને પી નાખો,
જગતનાું ઝેર પીિાને હિે શુંકર નહીં આિે…

કોને શુંુ દે ખાત ુંુ નથી ? (Unknown)
શ્રીમુંતને ગરીબાઇ દે ખાતી નથી.

ભાગ્યને સુંજોગ દે ખાતો નથી.
લોભને વિનાશ દે ખાતો નથી.
ક્રોધને દયા દે ખાતી નથી.
ુ ને કબલ
ુ ાત દે ખાતી નથી.
ભલ
નાસ્સ્તકને શ્રધ્ધા દે ખાતી નથી.
આશાને વનરાશા દે ખાતી નથી.
દુશ્મનને દોસ્તી દે ખાતી નથી.
ઇષ્યાદને ઇન્સાફ દે ખાતો નથી.
દુર્જનને સજ્જન દે ખાતો નથી.
સ્િાથીને સુંબધ
ું દે ખાતો નથી.
શસ્ક્તશાળીને કમજોર દે ખાતો નથી.
ઘમુંડીને લાચાર દે ખાતો નથી.
ુ ાનીને ઘડપણ દે ખાત ુંુ નથી.
યિ
ભણેલાને અભણ દે ખાતો નથી.
મહેલને ઝુપડુું દે ખાત ુંુ નથી.
અનાડીને સચ્ચાઇ દે ખાતી નથી.

જીિનમાું
• ખાિા જેિી ચીજ હોય તો ‘ગમ’ છે .
• ગળિા જેિી ચીજ હોય તો ‘અપમાન’ છે .
• પચાિિા જેિી ચીજ હોય તો ‘બદ્ધુ િ ‘ છે .
• પીિા જેિી ચીજ હોય તો ‘ક્રોધ’ છે .
• આપિા જેિી ચીજ હોય તો ‘ધન’ છે .
• લેિા જેિી ચીજ હોય તો ‘જ્ઞાન’ છે .
• જીતિા જેિી ચીજ હોય તો ‘પ્રેમ’ છે .

• હારિા જેિી ચીજ હોય તો ‘અબભમાન’ છે .
• દે ખાડિા જેિી ચીજ હોય તો ‘દયા’ છે .
ુ ’ છે .
• સાુંભળિા જેિી ચીજ હોય તો ગણ
• બોલિા જેિી ચીજ હોય તો ‘સતય’ છે .
• ભ ૂલિા જેિી ચીજ હોય તો ‘ભ ૂતકાળ’ છે .
ુ ારિા જેિી ચીજ હોય તો ’િતદમાન’ છે .
• સધ
• વિચારિા જેિી ચીજ હોય તો ‘ભવિષ્ય’ છે .
ુ ાું રાખિા જેિી ચીજ હોય તો ‘િાણી’ છે .
• કાબમ

સમયના િહેણમાું સમાઈ ન જતા,
કદલના દકરયામાું ડૂબી ન જતા,
આપની મૈત્રી છે જજિંદગીથી અનમોલ,
ક્યાુંક આપની આ વમત્રતા ને ભ ૂલી ના જતા.
ુ ાહ િગરનો હુું ગન્ુ હેગાર છુ,
ગન
તમારે જેમ ગણવ ુંુ હોય એમ ગણો,
ઘકડયાળના કાુંટા ફેરિી નાખ અરે દોસ્ત,
પછી નકહ મળે આ ક્ષણો !

તમારા જેિા વમત્રો મારી મ ૂડી છે ,
એથી િધ ુ બીજી કઈ િાત રીડી છે ?
બીજી તો સહુ ચીજ મામ ૂલી છે ,
વમત્રો જ ઈિરની ભેટ અણમોલી છે .

સુંસારમાું આ પ્રમાણે રહેવ ુંુ :
એટલા નરમ ના બનશો કે લોકો તમને ખાઈ જાય.
એટલા ગરમ ના બનશો કે લોકો તમને સ્પશી પણ ન શકે.

એટલા સરળ ના બનશો કે લોકો તમને બનાિી જાય.
એટલા અતડા પણ ના બનશો કે લોકો તમને મળતા ખચકાય.
એટલા ગુંભીર ના બનશો કે લોકો તમારાથી કું ટાળી જાય.
એટલા છીછરા ના બનશો કે લોકો તમને ગણકારે જ નહીં.
એટલા મોંધા પણ ના બનશો કે લોકો તમને બોલાિી પણ ના શકે.
એટલા સસ્તા પણ ના બનશો કે લોકો તમને નચાિી જાય.

ઘડપણની વ્યથા (Unknown)
ુ ે ના નજર ધધ
કાન સણ
ુંુ ળી
કોઇ ન ફરકે વ્હાલા,
ચહેરા ઉપર ઉપસી આવ્યાું કરચલીઓના જાળાું.
સુંવધિાની વ્યાવધ સાથે પગમાું લાગ્યાું તાળાું,
નસીબ આડે ફરતા ભાસે કરોડીઆના જાળાું.
ધિલ કેશને બોખા મોઢે, ડગમગ કાયા હાુંફે,
દૂ ર દૂ ર ભાગે રે અજિાળા, ક્ષણ ક્ષણ હૈય ુંુ િાગોળે છે જન્મારાની ગાથા,
જીિતર ની સુંધ્યા એ ડું ખે વ્યથા િેદના માયા.

માણસ ભલ્ુ યો... (UNKNOWN)
આજે માણસ માણસાઇ ભલ્ુ યો માટે કોટો ઓછી પડી,
આજે માણસ ખાિામાું ભાન ભલ્ુ યો માટે હોસ્સ્પટલો િધતી ગઇ,
આજે માણસ ઘરમાું ખાિાન ુંુ ભલ્ુ યો માટે હોટલોનો રાફડો ફાટયો,
આજે માણસ સુંસ્કાર આપગાન ુંુ ભલ્ુ યો માટે વ ૃધ્ધાશ્રમ ઉભા થયા,
આજે માણસ ધમદને ભલ્ુ યો માટે વસનેમાઘરો ઉભરાિા લાગ્યા,
આજે માણસ ખિડાિીને ખાિાન ુંુ ભલ્ુ યો માટે ગરીબી ફાટી નીકળી.

તારા પર હિે એક મારો જ અવધકાર છે ;
તારા વિના જીિવ ુંુ હિે મારે વધક્કાર છે .
ુ પર;
કરમ કર સનમ કે કર વસતમ મજ
સનમ ત ુંુ જે કરે એ બધ ુંુ મને સ્િીકાર છે .
ત ુંુ પ્યારને પ્યાર રહેિા દઈ પ્યાર કર.
કહે પ્યારના ક્યાું કોઈ અલગ પ્રકાર છે ?
સાચિીને ડગ માુંડજે પ્રેમપુંથે આજકાલ;
ક્યાુંક પ્રેમના ઓથે સુંતાયેલો વિકાર છે .
આજે તો સાકી તારી નજરોથી પીવ ુંુ છે .
ત ુંુ જ કહે હિે મને તારો શો વિચાર છે ?
ક્યાુંથી ભલ ું ુ થાય મેરા ભારત મહાનન?ુંુ
નપાિટ નેતાઓ ને નકામી સરકાર છે .
શા માટે ત ુંુ લખ્યા રાખે નટિર હિે અકહિં?
અકહિં ક્યાું કોઈને લાગણીની દરકાર છે ? - નટિર મહેતા

પૈસો બોલે છે (અજ્ઞાત)
મારા મરણ િખતે બધી નોટો અકહિં પધરાિજો,
ુ ો બુંધાિજો,
મારી નનામી સાથે કોરી ચેક-બક
ુ માું સુંઘરાખોરોને પ્રથમ બોલાિજો,
ડાઘઓ
કોઇ ચૌદવશયાને પેલા દોણી દઇ દોડાિજો,
ુ ી બધી મક
ુ ી દઇને જાઉ છુું
માલને મડ
ુ તો જાઉ છુું,
બુંગલા અને મોટરો પણ અકહિંયા જ મક
લખપવત કહેિાઉં, પણ ખાલી હાથે જાઉ છુું,
શુંુ કરીું લાચાર છુું, બસ એકલો હુું જાઉ છુું,
ુ શો,
જીિ મારો ધન મકહિં છુું, એટલ ું ુ ના ભલ

ુ થઇ પાછો આિીશ એ કહીને જાઉ છુું,
ભત
છે તયો વનજ આતમાને, છે તરી સરકારને,
છે તયાદ કું ઇક ગરીબો, છે તયાદ લાચારને,
કોઇ વિધિાઓને રડાિી, લઇ લીઘા ફુલ હાર મેં,
ભરબજારે શેઠ થઇ લટ
ું ુ ી લીધા શણગારમેં,
દીઘો દગો વમત્રો સુંબધ
ું ીઓ બધાનાું પ્યારને,
મેં છે તરી કુ દરતને, છે તયો સુંસારને,
ુ ીને જાઉ છુું, દમડી રહી સાથે નથી,
લાખો મક
જાઉ છુું તો િાલની િીંટીએ પણ હાથે નથી,
ભરબજારે ચોકમાું, ખાુંતી તમે ખોદાિજો,
એ પણ્ુ યનો પૈસો નથી, એ દાનમાું દે શો નકહિં,
ને લખપવત કાલો ગયો, એ લેખ માકહ લખાિજો,
હેિાનના પૈસા, કોઇ ઇન્સાન ને દે શો નકહિં.

આશાઓ પર પાણી ફરી જતાું િાર નથી લાગતી
કકનારે આિી ડૂબી જતાું િાર નથી લાગતી
જીતનો જલસો માનિાની ઉતાિળ ન કર
જીતેલી બાજી હારી જિામાું િાર નથી લાગતી

મહેકફલમાું ગયો, હુું કોઈને કામ ન આવ્યો.
ુ ી આજ તારો જામ ન આવ્યો.
શાકી મારા સધ
ક્યારની લોગ ઇન થઈ છે રાધા આજે
ફેઈસબકુ પર આજ એનો શ્યામ ન આવ્યો!
ઇમેઈલ ચેક કરી િારું િાર ગોપીએ
કનૈયાનો આજ કોઈ પયગામ ન આવ્યો!

િડદ પ્રેસ જોયા ને બ્લોગસ્પોટ ખુંખોળયા
મારા જેિો તયાું કોઈ બદનામ ન આવ્યો.
ચાલતો રહ્ો ‘નટિર’ જજિંદગીભર એકલો
ુ ી થઈ જજિંદગી, કોઈ મકુ ામ ન આવ્યો – નટિર મહેતા
પર

દીકરો અને દીકરી
દીકરો િારસ છે તો દીકરી પારસ છે !
દીકરો િુંશ છે તો દીકરી અંશ છે !
દીકરો આન છે તો દીકરી શાન છે !
દીકરો તન છે તો દીકરી મન છે !
દીકરો માન છે તો દીકરી સ્િમાન છે !
દીકરો સુંસ્કાર છે તો દીકરી સુંસ્કૃવત છે !
દીકરો આગ છે તો દીકરી બાગ છે !
દીકરો દિા છે તો દીકરી દૂ િાું છે !
દીકરો ભાગ્ય છે તો દીકરી વિધાતા છે !
દીકરો શબ્દ છે તો દીકરી અથદ છે !
દીકરો ગીત છે તો દીકરી સુંગીત છે !
દીકરો પ્રેમ છે તો દીકરી પ ૂજા છે !
દીકરો િાદળ છે અને િરસે છે તો દીકરી ધરતી છે અને તરસે છે !
દીકરો એક પકરિારને તારે છે તો દીકરી દસ પકરિારને તારે છે !!

ુ ુ આત કરતે હૈ,
જો સફરકી શર
િોહ મુંઝીલ કો પાર કરતે હૈ,
એકબાર ચલાનેકા હોશલા રખો’
ુ ાફીરોકા તો રાસ્તેભી ઇન્તઝાર કરતે હૈ!
મસ

મતદારોમે ઘ ૂમ લેતા હુું, સેિકોમેં ઝૂમ લેતા હુું!
ુ દે સાઇ
ખરુ સી ત ુંુ જહાું ભી વમલે, તેરે કદમોકો ચમ
ુંુ લેતા હુું! – વિપલ
પ્રજા માટે રડતો સુંસદ એ રડે, ન રડે તોય શ?ુંુ
એના જુઠા િચનો એ પાળે , ન પાળે તોય શ?ુંુ
ખરુ સી છે અંધ, એને શુંુ માન-અપમાન?
ુ ી સુંસદ મળે ન મળે તોય શ?ુંુ - વિપલ
ુ દે સાઇ
પાુંચ િષદ સધ

જજિંદગી ચાલી ગઈ છે િાતમાું ને િાતમાું
ને અમે બેઠા રહ્ા છઈ હાથ રાખી હાથમાું
ુ છો સમજી જશો આ શે’રને
આપ સૌ તો સજ્ઞ
ુ ાદમાું
કાવ્યના મ ૃતયુ થયા છે છીછરા અનિ
િાુંઝણુંુ આંગણ હશેને તો’ય એ ચાલી જશે
છાુંયડો આપે નહીં એ ઝાડને ઊગાડ મા
કોણ જાણે પાુંગરીને એ હિે કેવ ુંુ થશે
લાગણીન ુંુ બીજ રોપ્ય ુંુ છે અમે પથરાળમાું
એ હળાહળ સતય હો કે હોય અફિાનો વિષય
જે તને ગમતી નથી એ િાતને અપનાિ મા
બારમો છે ચુંદ્રમાું મારે અને આ થાકને
મુંબઝલોને પીઠ દે ખાડી ગયો છુું રાહમાું
આંખન ુંુ સન્માન રાખી, સ્સ્મત રાખી હોઠ પર
દદદ જેિા દદદ ને ભીડી શકુું છુું બાથમાું
એ પછી તો શબ્દનો મેળાિડો યોજાય છે
એ ખરું ુ સુંકોચ જેવ ુંુ હોય છે શરીઆતમાું
‘પ્રેમ’ પણ ગઝલોની માફક થઈ ગયો મ ૃતયુપરું ત
આંખ મીંચેલો ગણીને ત ુંુ કફન ઓઢાડ મા.

– જજગર જોષી ‘પ્રેમ’

અમે ઝીંદગી સિારી ને બેઠા..
તમે આિશો એવ ુ વિચારી ને બેઠા.
ફક્ત તમારા એક કદલ ને જીતિા,
અમે આખો સુંસાર હારી ને બેઠા…..

અરે ઓ મતદારો, હુું એટલા માટે રડુું છુું કે
નથી ચટ
ુંુ યા પ્રધાનોને તમારા ખીસામાુંથી ?
મળી જયાું ખરુ સી,મતદારો બધા ભ ૂલાય ગયા.
ુ દે સાઇ
બુંદુકની ગોળીથી, તમે બધા ગભરાય ગયા. - વિપલ

ુ ીબત કહેજો
અમારા સતયાગ્રહને ચાહેતો મશ
તમારા ગોળીબારને અમારા પ્રતયેની નફરત કહેજો
કકન્ત,ુ ચટ
ુંુ ણી ટાણે, અમારા જખ્મો યાદ આિે
ુ દે સાઇ
તો,તમારી ગોળીના જખ્મોને,અમારી શહાદત કહેજો. - વિપલ

ગમે તેટલો સતયાગ્રહ કરીને ન્યાય મેળિીશુંુ
તમારા ગોળીબાર સામે આંખો ચાર કરીશુંુ
સતયાગ્રહમાું ઝુકાિીને,ડૂબિાનો અમને ડર નથી.
ુ દે સાઇ
ડુબીશુંુ તો લાશ બનીને કકનારો પાર કરીશ.ુંુ - વિપલ

ચટ
ુંુ ણી ટાણે મતદારોમાું ઉઠે છે આંધી
હુું પણ સમય પારખીને બન ુંુ છુું ગાુંધી
ગાુંધીને નામે િટલાવ ુંુ છુું મતદારોને
ુ દે સાઇ
ચટ
ુંુ ાયા પછી અટિાવ ુંુ છુું મતદારોને - વિપલ

ટીકીટ બકુ કિંગ અથે ફોન કયો બોરીબુંદર
કમનશીબે લાગ્યો રોંગ નુંબર
પ ૂછ-પરછનો જિાબ મળયો સ્મશાનેથી
ુ દે સાઇ
કોઈ પણ સમયે આિી શકો છો અંદર - વિપલ

અમે ઝીંદગી સિારી ને બેઠા..
તમે આિશો એવ ુ વિચારી ને બેઠા.
ફક્ત તમારા એક કદલ ને જીતિા,
અમે આખો સુંસાર હારી ને બેઠા…..

અંધારામાું પ્રકાશતા બધા કઈ આબગયા નથી હોતા
ુ ારા બધા કઈ પવત-પતની નથી હોતા.
એક શય્યા પર સન
સેિાને નામે ચટ
ુંુ ાનારા બધા કઈ સેિક નથી હોતા
ુ દે સાઇ
તેમ ગોળીબાર કરાિનારા બધા કઈ બહાદુર નથી હોતા - વિપલ

સ્િાથદ માટે સહુ સગા થાય છે , સ્િાથદ માટે સહુ સગા થાય છે
સબુંધના નામે દગા થાય છે , ક્યાું વનભાિે છે આજે દોસ્તી કોઈ!
દોસ્તો સાિ બેિફા થાય છે , કરે જે સુંકલ્પ સાથે રહેિાનો

ુ ા
એ લોકોજ જલ્દીથી જુદા થાય છે , બનીને આિે છે ઇન્સાન ખદ
ુ ા થાય છે ?, ઘણા યગ
ુ ોથી રામ ગયા ને
અહી આિીને ક્યાું કોઈ ખદ
આજે રામના નામે રાિણો બધા ભેગા થયા છે , ને કહે છે કે આજ તો િફા છે આ જ ઇન્સાફ છે પ્રભ ુ
ુ ેગારોને નકહ, વનદોષને સજા થાય છે - અજ્ઞાત
તારો?, કે અહી ગન

મૌન સાથે જાતને ઘોળયા કરો.
બુંધ આંખે બારણા જોયા કર
ુ દ ઉગશે પણ ખરો ,
આથમેલો સય
ઉંબરા બસ આશથી ધોયા કરો.
કોણ આવ્ય ુંુ કોણ તયાુંથી જાય છે ,
સાિ ખલ્ુ લા ભીતરે જોયા કરો.
કોણ સુંભાળશે ગઝલ જેિા હિે,
શબ્દે શબ્દે રોદણાું રોયા કરો.
-અસલ પાલનપરુ ી

રોટલો માુંગે, કોઈ જગતમાું, કોઈ તો િળી, માુંગે પીઝા રે
ુ રાતી કે’, િેઠ કરીને, પેટ ભરીશ,ુંુ આપો િીઝા રે
ગજ
શસ્ક્તથી હુું, ભસ્ક્ત કરું ુ , માત ક્યારે , કળશ ઢોળે રે
એક કદિસ તો, જઈને પડુું, હુું લીબટી-માના ખોળે રે
ુ માણે બીજા રે
કેમ અમે રે આહીં પડયા, જઈ મહાસખ
ુ રાતી કે’ િેઠ કરીને પેટ ભરીશ,ુંુ આપો િીઝા રે
ગજ
જસીના, ચોકમાું જોને, કેટલા બધા, પુંખી ચણે રે
મા..માન ુંુ ઘર, કેટલે હજુ, દીિા બળે જો ને પણે રે
ઓલ્યા ઓબામા, મારા રે મામા, ઊંચકી લે! થઈ પગમાું ઈજા રે
ુ રાતી કે’ િેઠ કરીને પેટ ભરીશ,ુંુ આપો િીઝા રે
ગજ
મુંગલ ફાઈલ, ખોલો દયામય, ખોલો ને િા’લા, જલદી ખોલો રે
હુું ઘ ૂસ ુંુ ને, મારી પાછળ, ખાનદાન આખ,ુંુ કરે ફોલો રે !

ભાઈભત્રીજા, સાસ ુ સસરા, સાળા સાઢુ, બેન ને જીજા રે
ુ રાતી કે’ િેઠ કરીને પેટ ભરીશ,ુંુ આપો િીઝા રે
ગજ
- રઇશ મબણયાર
એક સચ્ચાઈ છે જેને હુું સહી શકતો નથી,
ખ ૂબ સીધી િાત છે પણ હુું કહી શકતો નથી;
ને એમ પણ હુું ભોગવ ુંુ છુું મૌન રહેિાની સજા,
તો લે કહુું, તારા િગર જા… હુું રહી શક્તો નથી.
હુું તને કારણ િગર બોલાિી પણ શકતો નથી,
કે કોઈ બહાના િગર હુું આિી પણ શકતો નથી;
એક મજબ ૂરી છે જેન ુ નામ શાયદ પ્રેમ છે ,
તયાગી પણ શકતો નથી અપનાિી પણ શકતો નથી. -ફેસબકુ માુંથી…
ુ મળે છે તારી બાહો માું
સખ
સમાિી લે તારા કદલ માું
સપન ુંુ નકહ મને આવશક બનાિી લે કેમ કે
થોડો સમય તો રહી છુું હુું તારી આંખો માું. -ફેસબકુ માુંથી…
િાત ઇશારે સમજાય તેન ુંુ નામ….પ્રેમ
એકને િાગે ને બીજા ને દદદ થાય એન ુંુ નામ….પ્રેમ
કદલ ભલે ધબકત ુંુ હોય જુદા જુદા
ધબકારા બન્ને ને સાથે સુંભળાય એન ુંુ નામ….પ્રેમ –ફેસબકુ માુંથી

"વમલાિી જામ અમે તો જજિંદગી પી ગયાું,
મકદરા તો શુંુ આપની કમી પણ પી ગયાું,
રડાિી જાય છે અમને બીજાનાું દદો,
બાકી અમારાું દદો તો અમે હસીને પી ગયાું...”

ુ ા નો તાગ કદી જડતો નથી
માનિીનાું મનસબ
કેિી કરામત છે કુ દરતની
એક સરખા માનિી કદી ઘડતો નથી
ે ાર
તારા વિના નકહ જીિી સકુ એવ ુંુ કેહન
કદી સાથે મરતો નથી…

મરતા નથી હોતા બધા લોકો મોતથી,
કોઈને જજિંદગીનો માર લાગે છે .
અમથા નથી િળતા વ ૃિો કમરથી,
ુ ો એને ભાર લાગે છે .
સુંઘરે લા આંસન
ુ ા ભગિાનનીય સામે,
લડી જુએ છે શર
નસીબમાું આપણાું હાર જ હાર લાગે છે .
ુ ી એની સામે,
ચાલ્ય ુંુ નથી કોઈન ુંુ આજ સધ
તકદીરની તલિાર ધારદાર લાગે છે .
મશ્ુ કેલ બને છે જીિવ ુંુ જયારે ,
મોત સહેલ,ું ુ જીિન પડકાર લાગે છે .
માગે છે ઘણા મોત એ પણ નથી મળત,ુંુ
એને તો આિતા ય કેટલી િાર લાગે છે – ડૉ. કદલીપ પટે લ

કદલ મેં દીધ ુંુ આપને દીઠા વિના
મુંઝીલે પહોંચી ગયો રસ્તા વિના
એમનાું દશદન થયાું મોકા વિના
સ્િપ્ન એક જોય ુંુ હત ુંુ વનદ્રા વિના
કોઈ માને કે ન માને સતય છે
ચાુંદ જોયો છે અમે ડાઘા વિના
આપણે પણ મૌનનો દકરયો હિે
પાર કરીએ શબ્દની નૌકા વિના

જાય છે ક્યાું ઘરની દીિાલો બધી
આજ અમને કાુંઈપણ પ ૂછયા વિના
કોણ અચાનક આવ્ય ુંુ ઘરમાું અદમ
કેમ અજિાળુું થય ુંુ દીિા વિના ?
કદલ – અદમ ટું કારિી

ચાલતા રહ્ા જજિંદગીભર જે સાથે એ કામ ન આવ્યા;
મારી મય્યતમાું મારા એ દોસ્તો તમામ ન આવ્યા.
ગયો મયખાને તેં આપેલ ગમને િીસરિા સનમ;
સાકીએ જે ભયાદ હતા મારે હાથ એ જામ ન આવ્યા.
ુ માું;
બોર ચાખીને ચાખીને બોખી થઈ શબરી કબળયગ
થાકી હારી ગઈ એ,એઠાું બોર ખાિા રામ ન આવ્યા.
ક્યારની લૉગ ઈન થઈ છે રાધા ને ઘેલી ગોપીઓ;
ુ પર કેમ એમના શ્યામ ન આવ્યા?
આજે ફેઈસબક
કેિી શરુ કરી છે સફર નટિર તેં અકહિંયાું જજિંદગીની?
ુ ા થઈ ગયા રસ્તાઓ, કોઈ પણ મક
ુ ામ ન આવ્યા - નટિર મહેતા
પર

ભારે સખત પહેરા અને એ જાપતા ઓછા પડયા
સરકી ગય ુંુ પુંખી પલકમાું ફાુંસલા ઓછા પડયા
રાખી ન’તી સહેજે કસર બરબાદ કરિામાું મને
પણ એમના એ છળ-કપટના ત્રાગડા ઓછા પડયા
ખલ્ુ લી પડી ગઈ િાત એનાું નેણના અણસારથી
ધારણ કયાદ’તા મૌનના એ અંચળા ઓછા પડયા
સમજયા નકહ એ િાત મારી, દોષ એ મારો જ છે
આપ્યા હતા મેં ખુંતથી એ દાખલા ઓછા પડયા
કું ઈ કેટલી લાુંબી હતી એના વિરહની રાત એ
ગણતો ગયો, ગણતો રહ્ો ને તારલા ઓછા પડયા

આવ્યા હતાું એ લઈ કટક ‘બેજાન’ને હુંફાિિા
જખમો હતા કાવતલ બધા, પણ બાપડા ઓછા પડયા
– ‘બેજાન’ બહાદરપરુ ી

રાત સિારની રાહ નથી જોતી ,
ખશ્ુ બ ુ ઋત ુ ની રાહ નથી જોતી ,
ુ ી થી મળે દુવનયામાું ,
જે પણ ખશ
એને શાન થી સ્િીકારજો ,
કેમકે જજિંદગી સમય ની રાહ નતી જોતી ….

ુ ાની સાથે િધ ુ પ્યાર હોય છે
જેને ખદ
એ હોય છે ગરીબ ને લાચાર હોય છે .
એના ઉપર તો જીતનો આધાર હોય છે
મરિાને માટે કેટલા તૈયાર હોય છે .
ઊડતા રહે છે ચોતરફ કોઈ રોક-ટોક વિણ
આકાશમાું જે પુંખીઓ ઊડનાર હોય છે .
વ્યસ્ક્તને જોઈને એ ખ ૂલી જાય છે તરત
દ્વારો ઘણી જગાના સમજદાર હોય છે .
હદમાું રહીને જીિિા જે માગતી નથી
એિી જ વ્યસ્ક્તઓ બધી હદપાર હોય છે .
ુ ાઓ માફ સૌ અલ્લાહ એટલે,
કરશે ગન
પાપોની લીલા મારી લગાતાર હોય છે .
એનાથી બચિા માટે પ્રયતનો કરે છે સૌ
મરિાને માટે આમ સૌ હકદાર હોય છે .
એના ઉપરથી લાગે છે થાશે ગઝલન ુંુ શુંુ ?
સોમાુંથી એંસી આજે ગઝલકાર હોય છે .

થોડી લખ ુંુ છુું િષોથી તેથી તો ઓ ‘જલન’
ચોટીલી મારી સૌ ગઝલ દમદાર હોય છે – જલન માતરી

કરાચીના વિખ્યાત શાયર િલીમોહમ્મદ ‘ફકીર’ એક ગઝલમાું કહે છે ુઃ
છે બાજીગરોની આ બધી ધ ૂતદ ચાલ,
સદા જીત છે પ્રેમમાું, હાર ક્યાું છે ..?!
ુ ા, તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી
જાણીતા શાયર ‘બેફામ’ ઉપરિાળાને ફકરયાદ કરતાું કહે છે ુઃ ખદ
હોતી (કારણ) કે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી હોતી..!!
સ્િગદસ્થ કૈ લાસ પુંકડતની એક ગઝલની કેટલીક પુંસ્ક્ત એલચી રીપે…
મારી વ્યથા તો ફૂલમાું પરુ ાયેલો ભ્રમર,
તારી વ્યથા તો ફૂલ ઉઘડિાની િાત છે .
મારા સમયને રાત-કદિસ ઠીક છે બધ,ુંુ
તારો સમય તો સ ૂયદ નીકળિાની િાત છે .
મારું ુ જીિન તો આખરી સપ્તાહ માસન,ુંુ
તારું ુ જીિન તો ચેકમાું લખિાની િાત છે .
પૈસો આહારની ખાતરી આપે, ભ ૂખની નહીં
પૈસો સબુંધોની ખાતરી આપે, પ્રેમની નહીં
પૈસો મકાનની ખાતરી આપે, ઘરની નહીં
પૈસો બેડરીમની ખાતરે આપે, ઊંઘની નહીં
પૈસો િૈભિની ખાતરી આપે, આનુંદની નહીં
પૈસો દિાની ખાત્રી આપે, આરોગ્યની નહીં
પૈસો ખાતરી આપે, સમાધાન નહતી! – ઈિર િાઘેલા

શાયરી
"ન અિગણશો તમારા આ કદિાનાને પાગલ પ્રેમી સમજીને, અમે કું ઇક દકરયાને ડાહ્ા બનાવ્યા છે
એક કાકરીના ચાળાથી!"
ુ ી કકિંમત શ ુ જાણશો? જયાું સધ
ુ ી તમારી આંખોમાુંથી અશ્રન
ુ ીનદી વનરાશાના સાગરમા
"બીજાના અશ્રન
ભળે નહી?"
"જો તારાથી કોઇ સદ
ુંુ ર હશે તો તે પ્રેમ હશે અને ના માને તેને સદ
ુંુ રતા પર વ્હેમ હશે!"
"કોણે કીધ ુંુ દુુઃખની ભાષા રુદન છે , એ મારું ુ હસવ ુંુ પણ હોઇ શકે!
गुनाहो को वो माफ कर दे ती है , गुस्से मे हो तो भी प्यार दे ती है

लिो पे उसके हमेशा दव
ु ा होती है , ऐसी गलद फ्रेन्ड नही लसफद मा होती है !

ુ સારી મને બતાવ્યાું છે ,
તેં ફક્ત આંસઓ
અમે તો જળનાું ય વશલ્પો ઘણાું બનાવ્યાું છે .
ઘણી િખત તો અનાયાસે શબ્દો આપ્યા છે ,
કદી ઉજાગરા ગઝલે મને કરાવ્યા છે .
હસી, મજાક તને ખ ૂબ આિડે છે દોસ્ત,
ઉદાસી, શોકના ઉતસિ તેં ક્યાું મનાવ્યા છે .
કદીક જાતથી પડછાયો થાય છે આગળ,
જરીર હિાએ જ રસ્તો ગલી બતાવ્યાું છે .
કશક
ુંુ કહેિા તમે રોજ મુંકદરે ચાલ્યા,
બધ ુંુ જ સાુંભળીને ઈિરે બચાવ્યા છે ?
આ ફૂલની અહીં શોભા િધારિા માટે,
બધા જ કું ટકે મસ્તકને પણ ઝુકાવ્યાું છે .
ઉદાસ થઈને ત ુંુ દ્વારે થી નીકળે પણ કેમ ?
મે માનપાણી બધાુંને દઈ િળાવ્યાું છે .

તને હિે જે વિશે લખવ ુંુ હોય તે લખજે,
મેં બારી બ્હારનાું દશ્યો ઘણાું બતાવ્યાું છે .
– નીલેશ પટેલ
પ્રાથદનામાું એકસાથે કેટલ ું ુ માુંગી શકો ?
જીણદ િસ્ત્રોથી િરસતા આભને ઢાુંકી શકો ?
આપ બહુ બહુ તો કરીએ શુંુ શકો દુવનયા વિશે ?
સતય જેિા સતયને બસ ક્રોસ પર ટાુંગી શકો.
અંધ આંખો, પાુંગળુું મન ને લથડતા હો કદમ,
તો સફળતાને ભલા કઈ રીતથી આંબી શકો.
કોણ ફૂલો મ ૂકિા આવ્ય ુંુ હત ુંુ કોને ખબર ?
કબ્રમાું તીરાડ ક્યાું છે કે તમે ઝાુંખી શકો.
જો, ફરી સુંધ્યા સમય આિી ગયો છે ‘પ્રેમ’નો,
ુ ી બાુંધી શકો ?
સ ૂયદને બાુંધી શકો તો ક્યાું સધ
– જજગર જોષી ‘પ્રેમ’
લાગણીઓ અટિાય છે ,
ચહેરા ક્યાું િુંચાય છે !?
કહમબગકરના વશખરે
તડકો પણ ઠૂુંઠિાય છે !
સાગર કાુંઠે પિન જુઓ,
ુ પરસેિે ન્હાય છે !
ખદ
જાતને જાણે કટકે કટકે
બચિંતા કોરી ખાય છે .
સાિ સરળ જીિનમાું શાથી
અઘરું ુ સહુ િરતાય છે ?
થૈ ભેગાું સૌ ‘આનુંદ’ કરીએ,
સાિ મફત વ્હેંચાય છે .
– અશોક જાની ‘આનુંદ’

હજીપણએમનેખાનાખરાબીનીખબરક્યાછે ,
ુ ીરહ્ાછે કેતારુઘરક્યાછે .
હજીપણઅમનેપછ
મનેપણકોઇશકપહેલીનજરનાપ્રેમપરક્યાછે ,
મગરમારાતરફએનીહિેપહેલાજેિીનજરક્યાછે .
ુ દઅંજામઉલ્ફતનો,
મળીલઈએહિેઆિેસખ
તનેમારીફીકરક્યાછે , મનેતારીફીકરક્યાછે .
બીછાવ્યાતોનથીએમાયકાુંટાકોઇયે“બેફામ”
મરણપહેલાજરાહુજોઇલઊમારીકબરક્યાછે .
-”બેફામ”
લગ્ન અને અંવતમકક્રયા િચ્ચેનો ફરક
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે
તારી ડોલી ઉઠી,
મારી મૈયત ઉઠી!
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે
ફૂલો તારા પર ફેંકાયા અને
ફૂલો મારા પર પણ ફેંકાયા!
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે
તે જાતે શણગાર કયો,
મને શણગારિામાું આવ્યો!
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે
ત ુંુ ઘરે જિા નીકળી અને
હુું પણ ઘરે જિા નીકળયો!
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે
ત ુંુ ઉઠીને ડોલીમાું ગઇ
મને ઉચકીને જનાનામાું લઈ ગયા!
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે

મહેકફલ તયાું પણ હતી અને
લોકો અકહયા પણ હતા!
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે
તારું ુ તયાું હસવ ુંુ અને
મારું ુ અકહયા રડવ!ુંુ
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે
કાઝી તયાું પણ હતા,
મૌલિી અકહયા પણ હતા!
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે
બે શબ્દો તારા માટે બોલાયા
તો બે શબ્દો મારા માટે બોલાયા!
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે
તારો વનકાહ થયો ને
મારો જનાનો થયો!
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે
તને અપનાિી લીધી
મને દફનાિી દીધો!
ફકદ ફક્ત એટલો જ હતો કે
તારે સફાઈ આપિા શાયરીની જરીર પડી
મારે પણ સફાઈ આપિા શાયરીની જરીર પડી!

કોઈ મારી આંખમાું તરત ુંુ હશે
કોઈ મારા શબ્દમાું રમત ુંુ હશે
હુું અમસ્તો સ્િપ્નથી ઘેરાઉં ના
કોઈ નક્કી જાગરણ કરત ુંુ હશે

ફૂલને પ ૂછિામાું આવ્ય-ુંુ તે તો બસ ખશ્ુ બ ુ જ આપ્યા કરી છે તેમાું તને શુંુ મળય.ુંુ .?

ફૂલે કહ્-ું ુ આપીને લેવ ુંુ તે િેપાર છે ,જે આપીને કઈ ના માગે તે જ "પ્યાર" છે .
ના કર સાસુ દીકરા દીકરા, હવે તો હસબન્ડ મારો
જ્યારે પહેરતો બાબાસ ૂટ, ત્યારે દીકરો તારો હતો
હવે તો પહેરતો થ્રીપીસ સ ૂટ, હવે તો ડાચલિંગ મારો
જ્યારે પીતો બોટલમાાં દૂ ધ, ત્યારે ગગો તારો હતો
હવે તો પીતો ગ્લાસમાાં વ્હીસ્કી, હવે તો મીસ્ટર મારો
જ્યારે લખતો ક,કા,કી,કુ ત્યારે નાનકો તારો હતો
હવે તો કરે SMS, હવે તો પનત મારો
જ્યારે ખાતો ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ, ત્યારે વ્હાલો તારો હતો
હવે તો ખાય પીઝા પાસ્તા, એ તો છે હસબન્ડ મારો
ના કર દીકરા દીકરા સાસુ, હવે તો છે હસબન્ડ મારો
હવે તો જાય ગોલ્ફ રમવા, હવે તો ચેસ્મ્પયન મારો
ના કર સાસુ દીકરા દીકરા, હવે તો હસબન્ડ મારો
કોલેજમાાં લાઈન મારતો હતો, તે દીકરો તારો
હવે કહુ ાં ત્યાાં સાઈન કરતો, વર છે મારો
શાકભાજીની થેલી તને ઉચકાવતો તે દીકરો તારો
છોકરાઓની ગાણ ધોતો વર છે વ્હાલો મારો
ના કર સાસુ દીકરા દીકરા, હવે તો હસબન્ડ તો છે મારો

સુંત િાણી
ક્રોધન ુંુ પોતાન ુંુ પણ એક ખાનદાન છે .
ક્રોધની લાડલી બહેન છે 'જીદ',
ક્રોધની પતની છે 'કહિંસા',
ક્રોધના મોટાભાઈન ુંુ નામ છે 'અહુંકાર',
ક્રોધના વપતાન ુંુ નામ છે 'ભય',
ુ ીઓ છે , આ બેમાુંની એક મખ
ુ આગળ રહે છે
'વનિંદા' અને 'કુ થલી' ક્રોધની પત્ર
અને બીજી કાન આગળ,

ુ છે િેર,
તેનો પત્ર
ઈષ્યાદ આ ખાનદાનની બહેન છે ,
ુ ા', જે હુંમેશાું નાકપાસે રહે છે ,
આ પકરિારમાું એક પૌત્રી પણ છે 'ધ્રણ
'ઉપેક્ષા' ક્રોધની માતા છે .
તરુનસગરજી મહારાજ.

ુ જળ બની જાએ
ઝરણ સકુ ાઈને આ રીતથી મ્રગ

મને લાગે છે એને કોઈ પ્યાસાની નઝર લાગી
હિે એવ ુંુ કહીને મારુ દુ:ખ શાને િધારો છો.
કે આખી જીંદગી ફીકી મને તારા િગર લાગી.- મરીઝ
અમે તો ફક્ત વમત્રતા માુંગી હતી,
એમા પણ આના-કાનીકરો છો,
તમે તો નફરત પણ ઍિી રીતે કરો છો,
કે જાણે, મહેરબાની કરો છો!!!
આપન ુંુ હોવ ુંુ એ પ્રથમ કેવ ુંુ હત?ુંુ
ક્યાુંક ત ુંુ ને ક્યાુંક હુું એવ ુંુ હત ુંુ
ને પછી કેિા મળયા આપણે !
ના કઈ લેવ ુંુ હત ુંુ ના કઈ દે વ ુંુ હત.ુંુ -અજ્ઞાત
રે સમાું જીતેલા ઘોડાને નથી ખબર હોતી કે જીત શુંુ છે ?
એ તો માબલકથી અપાતી તકલીફથી દોડે છે .
તો જયારે તકલીફ પડે તયારે સમજો,
કે માબલક તમને ” જીતાડિા ” જ માુંગે છે ..!!
મારી જજિંદગી તમારી યાદ માું િહી ગઈ

ુ ી જજિંદગી રહી ગઈ
તમે હતા તયાું સધ
હિે તો આ જજિંદગી પણ..
જીિ-િાની ના કહી ગઈ.
-અજ્ઞાત
બહુ સહેલાઇ થી કહી કદલ ની િાત
ભલે રહે કેિળ દદદ નો સાથ
જેને હતી વનભાિ-િાની એને ના વનભાિી
આ ઝખ્મો ને ભરશે હિે અંધારી રાત.-અજ્ઞાત
ુ ીચાલ્યાઅમે,
છે કગળથ ૂથીથીગુંગાજળસધ
એમલાગ્યુંુ ફક્તબસમ ૃગજળસુધીચાલ્યાઅમે.
છાતીચીરીનેબતાિીનાશક્યા,તેથીજતો,
ુ ીચાલ્યાઅમે.
કાળજેથીનીકળીકાગળસધ
સીંદરીનીજાતછઈએ,જાતપરજઈએજને,
ુ ીચાલ્યાઅમે.
રાખથઈગ્યા,તોયછે લ્લાિાસસધ
સાધના,સાધનઅનેશુંુ સાધ્યછે સ્િાહાબધ,ુંુ
ુ ીચાલ્યાઅમે.
ધ ૂપદાનીલઈઅનેગ ૂગળસધ
બળકહોકેછળકહોકેકળકહો,કું ઈપણકહો,
ુ ીચાલ્યાુંઅમે- સરુ ે શિીરાણી
અંતમાુંકહેવુંુ પડે:અંજળસધ

અશ્ર ુ જે પીિે છે તે મા હોય છે ,
મનમાું જે રીિે છે તે મા હોય છે .
ડાઘ જે પાડે તે બાકીના બધા,
ુ છે તે મા હોય છે .
ડાઘ જે ધએ
આિનાર કોઈ ન હોય તે છતાું,
રાહ જે જુએ છે તે મા હોય છે .

આખા ઘરને પ્રેમથી ઊંઘાડયા બાદ,
ુ ે છે તે મા હોય છે .
અંતે જે સિ
ુ ુ લ ચોકસી
મક

કોઈ ને પ્રેમ ની ખબર નથી હોતી
તો કોઈ ને પ્રેમ ની અસર નથી હોતી
બહુ ઓછાને મળે છે સાચો પ્રેમ આ જગત માું
પણ જેને મળે છે એને કદર નથી હોતી …

સમયનાસ ૂયદનુંુ ચાલેતોસળગાિીમ ૂકેસઘળુું ,
વ્યથાનાિાદળોિાતાિરણજીિતુંુ રાખે.
કકનારાઓઅલગરહીનેઝરણનેજીિતુંુ રાખે,
અલગતાઆપણીએમજસ્મરણનેજીિતુંુ રાખે.
તળાિોમ ૃગજળોનાજેમરણનેજીિતુંુ રાખે,
બસએમજસ્િપ્નતારું ુ એકજણનેજીિતુંુ રાખે.
અનાયાસેપણજીિનમાુંબધુંુ ભ ૂલીજઈએપણ,
ુ સ્મરણનેજીિતુંુ રાખે - રઈશમનીઆર
પ્રયાસોજસ્મરણનાખદ

મહેકફલની તયારે સાચી શરીઆત થઈ હશે,
મારા ગયા પછી જ મારી િાત થઈ હશે.
આજે હિામાું ભાર છે ફૂલોની મહેકનો,
ુ ાકાત થઈ હશે.
રસ્તાની િચ્ચે એની મલ

ઢળતા સ ૂરજને જોઉં છુું જોયા કરું ુ છુું હુું,
લાગે છે એના શહેરમાુંયે રાત થઈ હશે.
મારે સજાન ુંુ દુુઃખ નથી છે દુુઃખ એ િાતન,ુંુ
ુ ાત થઈ હશે.
િાતો થશે કે મારે કબલ
લોકો કહે છે ભીંત છે તયાું ભીંત છે ફકત,
‘કૈ લાશ’ મારા ઘર વિશેની િાત થઈ હશે.
કૈ લાશ પુંકડત

ુ ને પલ્ટાિી ગયા,
છે ઘણા એિા કે જેઓ યગ
પણ બહુ ઓછા છે જેઓ પ્રેમમાું ફાિી ગયા.
દુદદ શા જેવ ુંુ હત ુંુ કકન્ત ુ ! સમજ નો’તી મને,
દોસ્તો આવ્યા અને આિીને સમજાિી ગયા.
હુું વિતેલા કદિસો પર એક નજર કરતો ગયો,
ુ આિી ગયા.
યાદ કું ઈ આવ્ય ુંુ નહીં ને આંસઓ
મેં લખેલો દઈ ગયા, પોતે લખેલો લઈ ગયા,
છે હજી સુંબધ
ું કે એ પત્ર બતલાિી ગયા.
સૈફ ! આ તાજી કબર પર નામ તો મારું ુ જ છે ,
પણ ઉતાિળમાું આ લોકો કોને દફનાિી ગયા?
ુ ી
સૈફ પાલનપર

અહીં કોણ ભલા ને પ ૂછે છે ?
અહીં કોણ બ ૂરા ને પ ૂછે છે ?
મતલબ થી બધા ને વનસ્બત છે ,
અહીં કોણ ખરા ને પ ૂછે છે ?
અત્તર થી નીચોિી કોણ અહીં
ફૂલો ની દશા ને પ ૂછે છે ?

આતો સુંજોગ ઝુકાિે છે નહીતર
ુ ા ને પ ૂછે છે ???
અહી કોણ ખદ

કરિતને કહો વ ૃક્ષમાું સોપો ન પડી જાય,
જો જો તમે આ ડાળથી ટહુકો ન પડી જાય.
એવ ુંુ નથી કે કોઈથી આિે ન જુદાઈ,
ુ થી અહીં અળગો ન પડી જાય.
પણ માનિી ખદ
મારામાું તને રાખિાનો ગિદ મને છે ,
ત ુંુ એમ મને મળ કે આ મોભો ન પડી જાય.
મોટી છબી ટાુંગતાું રાખ ુંુ છુું અહીં ધ્યાન,
શૈશિની કદિાલેથી આ ફોટો ન પડી જાય.
હુું રોજ અહીં મનને સતત એમ કહુું છુું,
ુ ોનો તને ચસ્કો ન પડી જાય.
બે-ચાર સખ
હુું પાત્રનો અબભનય હિે સાચો કરું ુ છુું, દોસ્ત,
અધિચ હિે આ મુંચનો પડદો ન પડી જાય.
ગૌરાુંગ ઠાકર
અમે ધારી નહોતી એિી અણધારી કરી લીધી,
અજાણી આંખડીને …. ગોઝારી કરી લીધી.
મને કું ઈ િાત તો કરિી હતી અલગારી મન મારા,
િળી કોના થકી તેં પ્રીત પરબારી કરી લીધી?
ઘડીઓ આ જુદાઈની અને તે પણ જિાનીમાું,
અમે આ પણ સહન તલિાર બેધારી કરી લીધી,
કસબ
ુંુ લ આંખડીના આ કસબની િાત શી કરિી?
કલેજુ ું કોતરી નાજુક …. તારી કરી લીધી.
હિે વમત્રો ભલે ગસ્ુ સો ગઝલ પર ઠાલિે ‘ઘાયલ’
અમારે િાત બે કરિી હતી જારી કરી લીધી.
ૃ ઘાયલ
અમત

શબ્દથી મન મોકળુું થઈ જાય તયારે આિજે,
મૌન જયારે તારાથી સહેિાય તયારે આિજે.
છે ત ુંુ હમણાું વ્યસ્ત તારી જાતના શ્રગ
ૂું ારમાું,
આઈનો જોઈ તને તરડાય તયારે આિજે.
તારી માફક સ્િસ્થ રહેિા હુું કરીશ કોશીશ જરીર,
પણ એ કોશીશમાું નયન છલકાય તયારે આિજે.
ફક્ત હમણાું કે અહીં પ ૂરતો નથી સુંબધ
ું આ,
કાળ સ્થળ તારાથી ઓળું ગાય તયારે આિજે.
ત ુંુ નહીં આિી શકે તારા અહમ ને છોડીને,
મારો ખાલીપો તને િરતાય તયારે આિજે - શોબભત દે સાઈ
કોઇને ખબર નથી આ રસ્તો ક્યાું જાય છે ?
થાકેલા છે બધા છતાું, લોકો ચાલતા જ જાય છે .
કોઇક ને સામે રીવપયા તો કોઇક ને ડોલર દે ખાય છે .
તમે જ કહો વમત્રો શુંુ આને જ જીંદગી કહેિાય છે ?
અશ્ર ુ વિરહની રાતના ખાળી શક્યો નહી,
પાછા નયનના ન ૂરને િાળી શક્યો નહી.
હુું જેને કાજ અંધ થયો રોઈ રોઈ ને,
એ આવ્યાું તયારે એને વનહાળી શક્યો નહી.
નયનને બુંધ રાખીને મેં જયારે તમને જોયા છે ,
તમે છો તેના કરતાું પણ િધારે તમને જોયાું છે .
ઋત ુ એક જ હતી પણ રું ગ નો’તો આપણો એકજ,
મને સહેરાએ જોયો છે બહારે તમને જોયાું છે .
પરું ત ુ અથદ એનો એ નથી કે રાત િીતી ગઈ,
નહીં તો મેં ઘણી િેળા સિારે તમને જોયાું છે .
હકીકતમાું જુઓ તો એ એક સપન ુંુ હત ુંુ મારું ુ ,
ુ ી આંખે મેં મારા ઘરના દ્વારે તમને જોયાું છે .
ખલ

નહીંતર આિી રીતે તો તરે નહી લાશ દકરયામાું,
મને લાગે છે કે એણે કકનારે તમને જોયાું છે .
બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
આમ છો લાગે સભર તારુાં નગર વ્હાલમ, ન મળશે વાાંસળી…
આંગળી જો સળવળે તો બેધડક તુ ાં મારી પાસે આવજે.
ઊવમિ
મારો સાહ્યબો અષાઢીલો મેઘ છે સખી, એને વરસાંતા લાગે છે વાર,
પણ, વરસે ત્યારે અનરાધાર !
ુ ાર શક્ુ લ
તષ
અઢી અક્ષરન ુંુ ચોમાસ,ુંુ ને બે અક્ષરના અમે;
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, સજન, પ ૂરજો તમે!
ત્રણ અક્ષરના આકાશે આ બે અક્ષરની િીજ,
બે અક્ષરનો મોર છે ડતો સાત અક્ષરની ચીજ.
ચાર અક્ષરની ઝરમર ઝીલતાું રીુંિાડાું સમસમે,
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, સજન, પ ૂરજો તમે!
ચાર અક્ષરના મેઘમાું છલબલ આપણાું ફબળયાું;
આંખમાું આવ્યાું પાુંચ અક્ષરનાું ગળાબ ૂડ ઝળઝબળયાું!
ત્રણ અક્ષરન ુંુ કાળજુ ું કહો ને, ઘાિ કેટલા ખમે ?
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, સજન, પ ૂરજો તમે!
પાુંચ અક્ષરનો મેઘાડું બર, બે અક્ષરનો મેહ,
અઢી અક્ષરના ભાગ્યમાું લબખયો અઢી અક્ષરનો વ્રેહ!
ુ સુંગ અટકળ અટકળ રમે!
ત્રણ અક્ષરન ુંુ માિઠુું મજ
ખોટ પડી અડધા અક્ષરની, સજન, પ ૂરજો તમે!
- ભગિતીકુ માર શમાદ
દૂ ર દે શ વસ્યુાં ધબકતુાં એક ગામ યાદ આવે છે

વાળુ ટાણે જાણે માનો મીઠો સાદ આવે છે
‘ચોરતા હતા બચપણમાાં કાચી કેરીઓ હવે ક્યાાં ખોવાયા છો?’
ક્યારે ક સ્વપનમાાં ખેતર લઈને આ ફદરયાદ આવે છે .
પરદે શમાાં મળે તો છે ભોજન ભાતભાતનાાં ન ખટેાં ૂ એવાાં
આંબા તળે માણેલા ક્યાાં મરચુ ાં રોટલાનાાં સ્વાદ આવે છે ?
શીખ્યા અમે ભાષા પરદે શી, ને ભાષાઓ અનેક યાંત્રોની પણ
ક્યાાં બસાંતીની બકબક, કે એમાાં ગબ્બર-ઠાકુરના સાંવાદ આવે છે ?
અલ્લાહનો પૈગામ આપતી, નથી નવસરાતી એ મીઠી અઝાન
ઢાંઢોળતો જે મહાદે વનુાં ધ્યાન, યાદ હજુ એ શાંખનાદ આવે છે .
કોરો વરસાદ, કોરી હવા, ને કોરા સમયનો છે સાથ અહીં
બે ટીપાાં ભીંજાઈ લઈએ, જો વતન વાવડનાાં વરસાદ આવે છે
મત્ત છે િાતાિરણ િરસાદમાું,
ુ , સદી, કદિસો ને ક્ષણ િરસાદમાું.
યગ
મનને શુંુ કરવ ુંુ કઠણ િરસાદમાું ?
ત ુંુ તયજી દે આિરણ િરસાદમાું.
કું ઈ પરુ ાણા બુંધ ત ૂટતા જાય છે ,
કું ઈ નિા ફૂટે ઝરણ િરસાદમાું.
ુ ની તયજીને આખરે ,
ઉચ્ચતા ખદ
નભ ધરાન ુંુ લ્યે શરણ િરસાદમાું.
મન કરે તો મન મ ૂકી ભીંજાઈ જા,
આમ ટીપાુંઓ ન ગણ િરસાદમાું !
હુું ઉકેલ ું ુ છુું આ િાદળની બલવપ,
ના ! નથી રહેવ ુંુ અભણ િરસાદમાું.
લ્યો, ફરીથી આ િખત પણ જઈ મળયાુંઅશ્રબુ બિંદુ બે કે ત્રણ િરસાદમાું.
મેઘ મ ૂશળધાર અંદર ને બહાર,
યાદ આિે એક જણ િરસાદમાું.
-રઈશ મનીઆર

ઈિર છે ત ુંુ – ક્યાું છે ?
(અંદર ક્યાુંક તો… ઈિર, છે જ ત ુંુ )
માત્ર ત્રણ અક્ષર છે ત,ુંુ ઈિર છે ત,ુંુ
લાગણીથી પર છે ત,ુંુ ઈિર છે ત.ુંુ
ઘર મને, ભીંતો મને, સગપણ મને;
મક્ુ ત છે , બેઘર છે ત,ુંુ ઈિર છે ત.ુંુ
પ્રશ્ન છુું, કટ
ૂ પ્રશ્ન છુું, માણસ છુું હુું;
ક્યાું કોઈ ઉત્તર છે ત ુંુ ? ઈિર છે ત.ુંુ
હુું જ નતદન છુું અનાકદ ને અનુંત,
માત્ર એક ઝાુંઝર છે ત,ુંુ ઈિર છે ત.ુંુ
પગ મ ૂકી તો જો ધરા પર એકિાર !
ક્યાું હજી પગભર છે ત ુંુ ? ઈિર છે ત.ુંુ
સ્િસ્થ હુું હોઉં તો ત ુંુ હોતો નથી,
ને ક્િબચત ્ કળતર છે ત,ુંુ ઈિર છે ત ુંુ - રઈશ મનીઆર

ગઝલની જરૂરત મહેદફલમાાં હોય છે ,
પ્રેમ ની જરૂરત દદલ માાં હોય છે .
નમત્રોની વગર અધુરી છે જજિંદગી…
કેમકે નમત્રોની જરૂરત દરે ક પળ માાં હોય છે .
ભલે અલ્પ તોયે િધારે લખ્ય ુંુ છે ,
લખ્ય ુંુ તે બધ ુંુ રક્તધારે લખ્ય ુંુ છે ;
લખાણે લખાણે પ્રહારો થયા છે ,
અમે પણ પ્રહારે પ્રહારે લખ્ય ુંુ છે .
આખ ુંુ જીિન અમે ધીરે ધીરે લખ્ય,ુંુ
રે ત પર જેમ પાગલ સમીરે લખ્ય.ુંુ

કોરા કાગળ ઉપર બસ સખી રે ! લખ્ય,ુંુ
એથી આગળ નથી મેં લગીરે લખ્ય.ુંુ
મજન ૂ ફરહાદ મકહિાલ હીરે લખ્ય,ુંુ
લીરે લીરે ને આખા શરીરે લખ્ય.ુંુ
રોજ માણસ ઘિાતો રહ્ો ચ ૂપચાપ,
જે લખ્ય ુંુ તે નીતરતા ઝમીરે લખ્ય.ુંુ
આપણે ક્યાું કદી કું ઈ લખ્ય ુંુ છે ‘રઈશ’ !
એક મીરાએ લખ્ય ુંુ એક કબીરે લખ્ય.ુંુ
-ડૉ. રઈશ મનીઆર
“હે રામ”…ગાાંધી ફરી હણાયો
મારા આશ્રમમાું દું ગો કરી શકે છે
ુ રાતી આટલા વનિદસ્ત્ર થઇ શકે છે .
ગજ
બબ્રટીશ શાસનમાું મારી લુંગોટી તો સલામત હતી
અહી તો નપસ
ુંુ ક પણ બાળાતકાર કરી શકે છે .
મને તો ડબ્બામાુંથી ફેંક્યો માત્ર હતો…ને
બબ્રટીશ રીખસદીનો પાયો

નુંખાયો હતો

અહી તો ડબ્બામાું રાખ માત્ર બચી હતી

માનિતા કકળતી રહી,અમન હણાઈ ગય,ુંુ
ને ભાઈચારાની લાશો ખડકાઈ ગઈ.
ુ રાત
બીજુ ું જબલયાનિાલા થય ુંુ મારું ુ જલી જલીને ગજ
ના

અહીના જનરલ(ડાયર)પર ચાલ્યો ખટલો,

ના લાગ્યો બટ્ટો,ના મળી સજા.
િેંત છાતી ફુલાિી જલસા કરે અહીના ડાયર
આગમાું શેકાયેલ ઘરોની માતાઓના રીદનથી
ચીમળાઈ ગયા છે જેમના સ્તનો,
એમના લોહીના ખાબોબચયામાું છબછબબયાું કરિાના
અભરખાુંથી રતબ
ુંુ ડા લઇ ગાલ ફરે છે .

અકહિંસક(?)…કહિંદુ…ભારતમાતા…ના નામે માતાઓની
ુ િતા
મમતા કચડી,ઝૂમી , મખમલી આનુંદ અનભ
મદદ મ ૂછાળા મ ૂછે તાિ દઈ રહ્ા છે .

“અનકુ ું પા”? એ િળી કઈ નારીન ુંુ નામ છે ?પ ૂછી રહ્ા છે
”લાિો, આજે તો એનય
ુંુ િસ્ત્રહરણ કરીએ…”
ગેલમાું અટ્ટહાસ્ય

કરી રહ્ા છે .

નગ્નતાન ુંુ તાુંડિ ક્યા જઈ અટકશે?
ક્યાુંય છે બીજો ગાુંધી?
મારું ુ બાિલ ું ુ બાળી દો,મારો દે શ…વનકાલ કરી દો,
ુ રાતને
હુું નથી લાયક ગજ
મારે તો ફરી ઉપડવ ુંુ છે સાઉથ આકફ્રકાની

સફરે …પણ..

હિે,મારો સમાન ફેંકાશે તો
હુું નત મસ્તકે ઉભો રહી,
આભાર માનીશ, કરગરીશ,

મને બાળશો નકહ….મને બાળશો નકહ - ગૌરાુંગી પટે લ

ુ રી હુઈ જજિંદગી કો કભી યાદ ન કર, તકદીર મેં જો બલખા હૈ ઉસકી ફકરયાદ ન કર.
ગજ
જો હોગા િહ હોકર હી રહેગા, ત ૂ કફકર મેં અપની હુંસી બરબાદ ન કર.!!!!
ુ ે પત્તે ગીરા દે તા હૈ
કૌન કકસે કદલ મેં જગહ દે તા હૈ, પેડ ભી સખ
િાકકફ હૈ હમ દુનીયાકે રીિાજોસે, મતલબ વનકલ જાયે તો હર કોઈ ઠુકરા દે તા હૈ
િક્ત કફસલતા હૈ રે ત કી તરહ, હમ બસ ઉસે સુંભાલના ભ ૂલ જાતે હૈ
કુ છ લોગ બહુત ખાસ હોતે હૈ જજિંદગીમે, હમ બસ ઉસે બતાના ભ ૂલ જાતે હૈ
ુ કર જ્ઞાન નકહ વમલતા, મુંકદર જાકર ભગિાન નકહ વમલતા
સુંગીત સન
પથ્થર કો લોગ ઈસબલયે પ ૂજતે હૈ, ક્યોંકક વિિાસ કે લાયક ઇન્શાન નકહ વમલતા

ક્યારે ક રહેતાું ગાજીથી માુંડીને શરીરની ખામોશી જેિી બધી િાતો પણ આિી જાય છે . ડોસીનાું
ઘટૂું ણ દુ:ખે તો ડોસો ધીમે ચાલે, એ પણ પ્રેમની જ એક અબભવ્યસ્ક્ત છે ને ! સમય સાથે
અબભવ્યસ્ક્ત ભલે બદલાય પણ પ્રેમ તો એ જ રહે છે ...
વિિેક ટેલર

ડોસા ડોસીની િાત
ડોસી શોધે છે ચોકઠુું ને ડોસાના કાને છે ધાક,

ડોસી બોલે ક્યાુંક અને ડોસો સાુંભળતો ક્યાુંક !
સમજાય જયારે સાિ સાચી િાત બેઉ હસતાું દઈ દઈ તાલ.
ડોસો િાુંચે રામાયણ અને ભાગિત, ગીતા મધરાત.
ડોસી સાુંભળતાું સાુંભળતાું કરતી રહે ઝોકમઝાક .
ઝોકાુંમઝાકમાું જોઈ લીધાું એણે છૈ યાુંછોકરાું અને સુંસાર.
ડોસાને છે દરદ ખાુંસીન ુંુ ડોસીને કાયમનો ઉચાટ,
ડોસીનાું નસ્કોરાુંની ડોસો કરતો રોજ રોજ પુંચાત.

લડતાું–ઝગડતાું પોઢી જતાું બેઉ, એઈ િહેલ ું ુ પડજો પરભાત.
ડોસીના પગ માુંહ્ છે ટે કા, ટે ભા છે ડોસાના હાડ
લાકડીના ટેકા, ભીંતના ટે કા, ટે કાથી દોડવ ુંુ કદનરાત,
ટેકાટેકીની રમત રમતાું રમતાું પહોંચી જશુંુ રામજીને દરબાર.
-સરુ ે શ દલાલ

સાિ અમસ્તાું !

િરસાદ નયે આિે, ચાલને, સાથે િરસીએ, સાિ અમસ્તાું.. !

મોસમ ભલે બદલે, પણ ન આપણે બદલીએ, સાિ અમસ્તાું.. !
ન સજવ,ુંુ સજાિવ,ુંુ મહેકવ,ુંુ મહેકાિવ,ુંુ ઘર, મુંદીર યા બાગમાું,

આપણે તો બસ, ખીલીને, કરમાઈએ સાથે, સાિ અમસ્તાું..!

ક્યાું કોલ માગિા છે કે ક્યાું િચનો તોડિાું છે , આપણે અહીં ?
ુ ીને હાથ હાથમાું, ચાલતાું રહીએ, સાિ અમસ્તાું..!
બસ, મક

આ ઝરણ,ુંુ કીરણ, ઘટા, તારા, ફુલ, પહાડો અને આ દરીયો,
અહીં આમ જ બસ, નીરથદક ફરતાું રહીએ, સાિ અમસ્તાું..!

ુ ી હસતાું રહીએ, સાિ અમસ્તાું..!
‘ભગ્ન’ િાસ બુંધ થિા સધ
બસ, અમસ્તાું હસતાું હસતાું, જીિતાું રહીએ, સાિ અમસ્તાું..!
–જયશ્રી િીન ુ મચદન્ટ ‘ભગ્ન’–

ઓસરીએ..

ચાલ, િષો પછી બેસીએ આજે સાથે ઓસરીએ !
િીતેલાું અબોલાનો ઉતસિ ઉજિીએ, ઓસરીએ.
માછલી બની દરીયામાું ક્યાું તરતાું–રમતાું રહેવ ુંુ છે ?
તારી સાથે જળ િીના તરફડવ ુંુ છે , બેસી ઓસરીએ.

ુ ીયાુંભેર જ ઉખડી ગયાું !
િાિેલાું હરીત વ ૃક્ષો સહુ મળ
ખરે લાું પાનનો ખડકલો રહી ગયો હિે ઓસરીએ.

પડુું પડુું થતી ઘરની ભીંત કે છતનો શો છે ભરોસો ?
ઘરનો આભાસ તો બાકી રહેશ,ે સદાએ ઓસરીએ.

િન–ઉપિનને શહેરોના અજગર ભલેને ગળી ગયા !
ુ સી ક્યારો ઓસરીએ.
બાકી તોયે રહ્ો છે હજુયે તલ
‘ભગ્ન’ સુંબધ
ું ોની સીલક છે િષો જુના થોડા પત્રો !
િાુંચ્યા કરો બેસી હિે, એને, એકાુંતની ઓસરીએ.
–જયશ્રી િીન ુ મચદન્ટ ‘ભગ્ન’

‘ચાલ, કાગળ િાુંચીએ..’
ચાલ, સાથે બેસી કાગળ િાુંચીએ,

િીતયાું િષોની પળે પળ િાુંચીએ.
છે બરડ કાગળ ને ઝાુંખા અક્ષરો,
કાળજીથી ખોલીને સળ િાુંચીએ.

પત્ર સૌ પીળા પડયા તો શુંુ થય?
ુંુ
તાજે તાજુ ું છાુંટી ઝાકળ િાુંચીએ.

કેમ ત ુંુ રહી રહીને અટકી જાય છે ?
મન કરી કઠ્ઠણ ને આગળ િાુંચીએ.
પત્રના શબ્દો ચહેરાઈ ઝાુંખા થયા,
ુ ી લઈ જળ, િાુંચીએ.
આંખથી લછ
ુ ાસ,
લ્યો, ટકી રહી છે હજી થોડી સિ
િાસમાું ઘટ
ુંુ ીને પીમળ િાુંચીએ.
માત્ર આ પત્રો સીલકમાું રહી ગયા,
કું ઈ નથી આગળ તો પાછળ િાુંચીએ.
–ભગિતીકુ માર શમાદ , સરુ ત

હાથના હળિાશ ભરે લાું હલેસાું

"હાથે તે સાથે" એ સૌ લોકો જાણે છે .
પારકી આશે કેટલાય જીિન માણે છે .
હેઠે પડેલો હાથ,

સાહસે બેઠો થાય છે .

હાથ કરામતથી, સમજો કમાણી થાય છે
હાથ બતાિિાની દાનત દળદર િધારે છે
ુ ારે છે
હાથ મેળિિાની આદત જીિતર સધ
હાથ ભાુંગિાન ુંુ કામ તો, સૌ માટે સહેલ ું ુ છે
હાથ ઉપર રાખિાન ુંુ કેટલાકને મન પહેલ ું ુ છે
હાથ આપિાન ુંુ કામ, ભલા કોણ સમજે

છે ?

હાથ લીધેલ કામ પ ૂરું ુ કરિા કોણ તરસે છે ?

હાથના કયાં હૈયે િાગ્યાું આખરે સમજાય છે ! .
હાથના હલેસાથી નિલા સર્જનો રચાય છે !
હાથનો મેલ પૈસો છે , તોય સૌ એને ઝુંખે છે !
હાથ તાળી દઈ દે િાન,ુંુ કોઈ ને ક્યાું ડું ખે છે ?
હાથ ધોઈ નાખિામાું ધરાર- ઉલાળ ક્યાું છે !
હાથ ખુંખેરિામાું પાિરધાનો તોટો ક્યાું છે ?
હાથનો હથોડો, કરાટે િાળાને જ ગમે છે ,
હાથન ુંુ હવથયાર,

હીર રીપે જીિન ઘડે છે .

દબાયેલા હાથને સેરિતા શીખવ ુંુ જરીરી છે ,
હાથ વિનાના આ સુંસારમાું તરવ ુંુ જરીરી છે .
હાથ - કરામતની કાળી કળા સૌ ને સદા ડુબાડે છે !
ુ ાિે છે !
હાથ-સફાઈના િહીિટમાું ઘણા ગકરમા ગમ
હાથ હોય જો હાજર, એ સો હવથયાર ગણાય છે !
ઝાઝા હાથ રબળયામણા, સૌના સાથી મનાય છે !
"આંગળી આપી, પોંચો પકડે" એ કાબેબલયત હાથ છે
વ્હાલ િરસાિે, કોળીયો ખિડાિે, એ માતના હાથ છે - By-SATISH PARIKH

ૃ જળ થઇ ગય ુંુ
જે ગમ્ય ુંુ એ બધ ુંુ મગ
બાકી જે હત ુંુ એ િાદળ થઇ ગય ુંુ
આંખો થી લખતો રહ્ો રાતભર જે
સ ૂરજ ઉગતા એ બધ ુંુ ઝાકળ થઇ ગય.ુંુ
નઝરકો બદલો તો નઝારે બદલ જાયેંગે
સોચકો બદલો તો વસતારે બદલ જાયેંગે

કશ્તીયા બદલનેકી જરીર હી નકહ હૈ
દીશાકો બદલો તો કકનારે બદલ જાયેંગે
જીિનમાું કાશ એિી એક રાત આિી જાય
સમય પણ અમને બુંનેને સાથે જોઈને તયાું જ થોભી જાય
હુ ચ ૂપ રહુ ત ૂ પણ ચ ૂપ રહે
કુ દરત પણ આપણા પ્રેમ આગળ નમી જાય. -ફેસબ ૂકમાુંથી
સકુ ાયેલી નદીના ક્યાુંકથી પગરણ મળી આિે
વિખ ૂટુંુ થઈ ગયેલ ું ુ એ રીતે એક જણ મળી આિે
ઘણા િરસો પછી, િાુંચ્યા િગરની કોઈ બચઠ્ઠીમાું
‘તને ચાહુું છુું હુું‘ બસ આટલી ટાુંચણ મળી આિે. - ફેસબ ૂકમાુંથી
અપને અપનોસે ક્યા ગીલા, ક્યા વશકિા
લાખ કરેં કોશીશ ગમ જાહીર હોતે હૈ...
પતા ચલતા અલતાફ આખીર યે બાતકા,
હમદમહી દુુઃખ દે નેમેં માહીર હોતે હૈ.

મારો જજગરી દોસ્ત આજે મારા માટે અજનબી છે ;
દોસ્તો મારા આ જાબલમ દુવનયા બડી મતલબી છે .
કદલમાું મારા કોઈ ઓર િસે છે મને કહ્ા વિના;
ઘરની દીિાલે મારી સાથે કોઈ બીજાની છબી છે .
િહાિી છે જજિંદગી મારી એની આંખોનાું પ્રિાહીમાું;
એના એ આંસઓ
ુંુ ની નદીમાું જજિંદગી મારી ડૂબી છે .
નથી કરિી યાદ કદી એને, તો ય યાદ આવ્યા કરે ;
ુ ી છે .
કેમ થાય આવ?ુંુ જરીર એનામાું કોઈ ભારે ખબ

કદલને મેળિે, જોડે, તડપાિે ને બેરહમીથી તોડે;
મારો બેટો ઉપર બેઠો એ ભગિાન બડો કસબી છે .
લોકોના કદલની બધી િાત જાણે, સમજે ને સમજાિે;
માનો યા ન માનો દોસ્તો, આ નટિર

બડો નબી છે - નટિર મહેતા

ુ
SMS ન ુંુ મધરુ મનોરું જન – લેખકો અજ્ઞાત – મારા એમને સલામ અને ક્ષમાું યાચના – વિપલ
દે સાઇ
दोस्ती न कभी इजम्तहान लेती है , न कभी इजम्तहान दे ती है
दोस्ती वो है जो िाररश में भीगते चेहरे पे भी आंसओ
ु को पहचान लेती है

પ્રેમની એ મધરુ યાદો પણ બહુ છે
એ ના મળયા તો એમની કલ્પના પણ બહુ છે
ુ ો રહ્ો એ િાત નથી
પ્રેમ પામ્યા કે અધર
પ્રેમ કરિાનો અિસર મળયો એ પણ બહુ છે

કોણ આપે છે જીદગીભરનો સહારો અય મારા દોસ્ત
લોકો તો જનાનામાું પણ ખભા બદલતા રહે છે

મનને પણ િહેમ થયો છે
હુું જાણુંુ છુું કે એ કેમ થયો છે !
કહુું છુું તમને પણ કોઈને કહેશો નકહ
મને પહેલી નજરે પ્રેમ થયો છે
કેવ ુંુ થાય જયારે ગમત ુંુ સ્િપ્ન તટુ ી જાય,
ફકરયાદ પણ કેમ થાય જયારે કોઇ અંગત રુકઠ જાય,

શુંુ દોષ આપ ુ હુું મારાું ઇિરને,જુનો કરિાજ છે ,
કોઇ મળે છે તો કોઇ છુટી જાય છે .
-ફેસબ ૂકમાુંથી…

અમનેય શ્રિા હતી તમારી આંખો પર,
હિે તેમાય ઉતારા થઇ નથી શકતા,
કદલ ની લેતી દે તી એક િખત થાય છે ,
ધારીએ તોય લટુ ારા થઇ નથી શકતા
-ફેસબ ૂકમાુંથી…
કકિંમત પાણીની નકહ તરસની થઇ છે
કકિંમત મ ૃતયુની નકહ િાસની થઇ છે
સબુંધો તો ઘણા છે પણ......
કકિંમત સબુંધોની નકહ પણ
ુ ેલા વિિાસની થઇ છે
એના ઉપર મક
કોઈ હસીને દદદ છુપાિે છે
કોઈ રડીને કદલ બહેલાિે છે
અહી તો સુંજોગોને આધીન છે બધ ુંુ
તરતો માણસ ડૂબે છે અને
લાશ તરતી કકનારે આિે છે !
જે વનરાશાને કદી જોતા નથી
તે આશા કદલની ખોતા નથી
જે પ્રયતનો પર જીિી જાણે સદા
તે કદી કકસ્મત ઉપર રોતા નથી

ટી.િી.સેટ,સોફા સેટ,ડાઈનીંગ સેટ,ડાયમુંડ સેટ
ઘણા સેટ િચ્ચે આજનો માણસ અપ સેટ છે
પણ ઝુુંપડીમાું રહેતો ગરીબ
આિા એક પણ સેટ િગર િેલ સેટ છે !
હોઠ પર રમત ુ હત ુ તે નામ છોડી જાઊ છુ,
તે સુંબધ
ું ો થી ભરે લ ુ ગામ છોડી જાઊ છુ;
જે હત ુ તે ગટગટાિી ને પી ગયો છુ દોસ્તો,
ને હિે બસ ખાલી પડેલો જામ છોડી જાઊ છુ - ફેસબ ૂકમાુંથી…
ત ુંુ હસે છે જયારે જયારે
તયારે તયારે તારા ગાલમાું ખાડા પડે છે
હુું વિચારું ુ છુું બેઠો બેઠો કે
મારા વસિાય આ ખાડામાું કેટલા પડે છે !
જીિનમાું જશ નથી, પ્રેમમાું રસ નથી
ધુંધામાું કસ નથી, જવ ુંુ છે સ્િગદ માું પણ
એની સીધી કોઈ બસ નથી!
મારો સમય હતો તયારે મારી પાસે સમય ન હતો
અતયારે મારી પાસે સમય છે પણ અતયારે મારો સમય નથી!
જીિનમાું એક વ્યસ્ક્તનો સાથ હોય તો
આખી જીદગી જીિી શકાય છે
પણ ક્યારે ક્યારે એિી વ્યસ્ક્ત ની શોધમાું
આખી જજિંદગી િીતી જાય છે !

ુ ાય એ પ્રીતના કહેિાય
પળમાું ભલ
આપણી યાદના આિે એ વમત ના કહેિાય
અમે પ્રેમથી તમને સુંદેશો મોકલ્યો અને
તમે સામેથી જિાબ ન મોકલ્યો \
એ તમારી રીત ના કહેિાય!
પ્રેમ કરિાની કોઈ રીત નથી હોતી
લાગણીઓ રાખી શકે એિી કોઈ ભીત નથી હોતી
સબુંધો જો જાળિે સાચા મનથી તો
જીિનની કોઈપણ બાજીમાું હાર-જીત નથી હોતી!
કોઈને હુું પ્રેમ લાગ ુ છુું, તો કોઈને હુું િહેમ લાગ ુ છુું
કોઈને હુું જેમ-તેમ લાુંગ ુ છુું, પણ બધા ગયા તેલ લેિા
ત ુંુ જ કહે કે તને હુું કેમ લાુંગ ુ છુું?
િાસ અને વિિાસ એક જ િખત ત ૂટે છે
િાસ ત ૂટે તો જીિન ુંુ મતૃ ય ુ થાય છે
ને વિિાસ ત ૂટે તો જીિનન ુંુ મતૃ ય ુ થાય છે
માટે બુંને સાચિ જો!
ુ ી સાચી કકિંમત
જીિનમાું દરે ક વ્યસ્ક્ત કે િસ્તન
ફક્ત બે સુંજોગોમાું જ સમજાય છે
તેને પામ્યા પહેલા
ુ ાવ્યા પછી!
તેણે ગમ
પીછા વિના મોર ના શોભે, મોતી વિના હાર ના શોભે
તલિાર વિના િીર ના શોભે, માટે તો કવિ લખે છે કે

મોજ કે મસ્તી વિના સરુ તી ના શોભે!
રાત સિારની રાહ નથી જોતી
ુ રાહ નથી જોતી
ખશ્ુ બ ુ ઋતની
જેિો પણ સમય મળે એને સ્નેહથી જીિી લેજો
કારણ કે જજિંદગી સમયની રાહ નથી જોતી
સમયને ઓળખાતા, પ્રસુંગને સાચિતા
માણસને સમજતા અને તકને ઝડપાતા
જો આિડી ગય ુંુ તો સમજી લો કે
તમે જીિન જીિી ગયા અને જજિંદગી જીતી ગયા
આસન છે એનાથી પ્રેમન ુંુ નાટક કરવ,ુંુ જેનાથી પ્રેમ ના કરતા હોય પણ
મશ્ુ કેલ છે એનાથી નફરતન ુંુ નાટક કરવ,ુંુ જેનાથી સાચો પ્રેમ કરતા હોય
ુ ાું િધ ુ પ્રેમ કરશે
જજિંદગીમાું બે લોકો તમને િધમ
એક કે જે તમારાથી નારાજ હોય તે અને
બીજુ ું કે જે તમારા ઉપર ગસ્ુ સો કરે તે
આ દુવનયાના લોકો અને એમની રીતો,સાચા માણસો ને ફાિતી નથી
જીિતા હો તયારે તમને દફનાિિાની િાતો કરે
અને મરો તયારે દફનાિિા પણ આિે નકહ
આંખો િરસી જાય છે િેદના િગર
હૈય ુંુ ભરાઈ જાય છે પીડા િગર
જીિિાના તો છે લાખ કારણ પણ
િાસ અટકી જાય છે તમારી યાદ િગર

પ્રેમ તો અમારે પણ કરિો હતો
પણ િાત ખાસ નકહ થઇ
તાજમહાલ તો અમારે પણ બુંધાિિો હતો
પણ, અફસોસ કે લોન પાસ નકહ થઇ!
લખી લે જો હથેળીમાું નામ મારું ુ
સ્નેહના સાગરમાું છે ધામ મારું ુ
કોક કદિસ તો તરસ લાગશે તમને
હથેળીથી પાણી વપતા, યાદ આિશે નામ મારું ુ
ુ રે ,અજીબ ઇત્તેફાક થા,
ઉનકી ગલી સે ગઝ
ુ રે ,અજીબ ઇત્તેફાક થા,
ઉનકી ગલી સે ગઝ
ઉન્હોને ફૂલ ફેંકા,ઘમેલા ભી સાથ થા!!
ુ કો દે ખા તો એક ખયાલ આયા
તમ
ુ કો દે ખા તો એક ખયાલ આયા
તમ
તમ્ુ હારી સહેલી કો દે ખા તો દુસરા ખયાલ આયા!!

ના િો ઇનકાર કરતી હે,
ના િો ઈકરાર કરી હે,
કમબખ્ત મેરે સપનોમે આકર,
મેરે દોસ્ત સે પ્યાર કરતી હે!!

જબ જબ ગીરે બાદલ,તેરી યાદ આઈ,
ઝૂમ કે બરસા સાિન,તેરી યાદ આઈ

ભીગા મેં, લેકકન કફર ભી તેરી યાદ આઈ,
કયો ન આયે તેરી યાદ?
ુ ે જો છત્રી અબતક નાું લૌટાઈ!!
તન

ઉનકી ગલી કે ચક્કર કાટ કાટકર,
કુ ત્તે ભી હમારે યાર હો ગયે,
િો તો હમારે હો ન સકે,
હમ તો કુ ત્તો કે સરદાર હો ગયે!!
ુ હો તો બરુ ે હમ ભી નકહ,
હસીન તમ
ુ હો તો, સડકપર હમભી નકહ,
મહેલોમે તમ
ુ ા હો,
પ્યાર કર કે કહેતે હો, શાદીશદ
ુ લો, કુું િારે હમ ભી નકહ!!
કાન ખોલકર સન
ુ થા!
મચ્છરને કાટા, કદલ મેં મેરે ઝુનન
ુ લી હુઈ ઇતની, કદલ બેકસરુ થા!
ખજ
ઉસે પકડા ઔર છોડકદયા યે સોચકરકી,
સાલેકી રગોમે, અપના હી તો ખ ૂન થા!!

આજ દીદાર,કલ યાર,પરસો પ્યાર,
કફર એકરાર, કફર ઇન્તેઝાર,કફર તકરાર,
કફર દરાર,સારી મહેનત બેકાર,
ઔર આબખર મેં એક ઔર દે િદાસ ઇન બીયરબાર!!

તેરે દરપે સનમ હઝાર બાર આયેંગે,
તેરે દરપે સનમ હઝાર બાર આયેંગે,
ઘુંટી બજાયેંગે, ઔર ભાગ જાયેંગે!!
દુવનયામે બેિફાઓકી કમી નકહ હે
અબ સરુ જ કો હી દે ખ લો
આતા હે ઉષા કે સાથ,
રહેતા હે કકરણ કે સાથ,
ઔર જાતાહે સુંધ્યા કે સાથ.
ુ ી તારા પર િરસિાન ુંુ મન થાય..
મન મક
ુ ભીંજાિાન ુ મન થાય..
ભીંજ્િી તને ખદ
હાથમાું રાખી હાથ નજીક બેસિાન ુંુ મન થાય..
ને તારા જ સ્પશદ થકી મહેંિાન ુંુ મન થાય..
તારા જ રું ગે રું ગાિાન ુંુ મન થાય..
ને પછી,તારામાું જ ભળી જિાન ુંુ મન થાય..
ફક્ત તને એક ને જ પામિાન ુંુ મન થાય..
ને માઋ તારે કારણે જ મને જીિિાન ુંુ મન થાય..
-ફેસબ ૂકમાુંથી

આજે પાછા એ યાદ આિી રહ્ા છે ,
રહી રહી ને મને સતાિી રહ્ા છે ,
કહેતા હતા એ મને હસતા રહેજો તમે,
પણ પોતે જ એમની યાદ થી રડાિી રહ્ા છે .
-ફેસબ ૂકમાુંથી

એવ ુંુ નથી કે એ છુપાિિા ની ક્ષમતા નથી,
પણ કદલ માું જ રહે એ દદદ ગમતા નથી….
ુ ા બની જઇશ,ુંુ
એવ ુંુ કરીશુંુ તો કદાચ ખદ
પણ સમય ને માન આપી અમે હસતા નથી….

બની શકે કે મારી ગઝલો પણ વનષ્ફળ રહે,
જે િીતી ગય ુંુ છે એ બધ ુંુ અમે લખતા નથી….
મૌન ને જ અંવતમ પડાિ માની લીધો છે ,
એ કું ઇ કહેતા નથી, કે અમે કું ઇ પ ૂછતા નથી….!!!! -ફેસબ ૂકમાુંથી…

ના કોઈ કોઈક ના થી દૂ ર હોય છે ,
ના કોઈ કોઈક ની નઝીક હોય છે ,
ઝીંદગી પોતે જ નઝીક લાિી દે છે ,
જયારે કોઈ કોઈક ના નસીબ માું હોય છે - ફેસબ ૂકમાુંથી
સરિાળા ની અપેક્ષા એ પ્રેમ નાું થાય,
ુ ાકાર ની લાલચે પણ પ્રેમ નાું થાય,
ગણ
બાદબાકી ની તૈયારી હોય તો અને
ભાગાકાર નો સહેજ પણ ડર નાું હોય તો જ પ્રેમ થાય - ફેસબ ૂકમાુંથી
ુ ી ગયા,
ગસ્ુ સે થયા જો લોક તો પથ્થર સધ
ુ ી ગયા.
પણ દોસ્તો ના હાથ તો ખુંજર સધ
દોસ્ત અમારે તો વનભાિિીતી દોસ્તી,
ુ ી ગયા.
ને એટલે તો દુશ્મનો ના ઘર સધ
-ફેસબ ૂકમાુંથી

કહિંમત કરીને હા પડી છે હિે વનભાિજો,
દુવનયાના મોંઢા નીચા કરીને દે ખાડજો,
સિદસ્િ તમને સોંપી દીધ ુંુ હિે વનરાુંત છે ,
યોગ્ય લાગે તો મને છાતી સરસી ચાુંપજો.
-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાુંથી

આશાઓ પર પાણી ફરી જતાું િાર નથી લાગતી
કકનારે આિી ડૂબી જતાું િાર નથી લાગતી
જીતનો જલસો માનિાની ઉતાિળ ન કર
જીતેલી બાજી હારી જિામાું િાર નથી લાગતી
તારી ઊંચાઇન ુંુ નાહક અબભમાન ન કર
કે વમનારોને ત ૂટી જિામાું િાર નથી લાગતી
બાુંધ્યો છે માળો તો જરા કદલથી જતન કર
કે માળાને પીંખાઇ જતાું િાર નથી લાગતી
માણી લે હર એક પળ ત ુંુ આજે
આંખોને વમિંચાઇ જતાું િાર નથી લાગતી
િસ્ત્રો થઇ ગયાું ટૂુંકા, લાજ ક્યાુંથીહોય?
અનાજ થઇ ગયાું હાઇબ્રીડ, સ્િાદ ક્યાુંથી હોય?
નેતા થયાું ખરુ શીના, દે શદાઝ ક્યાુંથી હોય?
ુ ધ
ફુલો થયાું પ્લાસ્ટીક્ના, સગ
ું ક્યાુંથી હોય?
ચહેરા થયાું મેક-અપના, રીપ ક્યાુંથી હોય?

ુ નીયા, વિદ્યા ક્યાુંથી હોય?
વશક્ષકો થયાું ટ્શ
ભોજન થયાું ડાલ્ડાના, તાકાત ક્યાુંથી હોય?
માણસ થઇ ગયો પૈસાનો, દયા ક્યાુંથી હોય?
ભક્તો થયા સ્િાથદના, ભગિાન ક્યાુંથી હોય?
શરીર થય ુંુ સ્િાથી, આતમા ક્યાુંથી હોય?

जि जजन्दगीको समझा तो जजन्दगीसे दरु थे हम
मरना चाहा पर जीनेको िेवजह मजिुर थे हम

हर सजा िीना आवाज किुलकी हमने सरझुकाकर
कसुर लसफद इतनाथाकी िस िकसुरथे हम!

જજિંદગી હસતા મ ૂકી દે છે ,
જજિંદગી રડતા મ ૂકી દે છે ,
નથી પ ૂણદવિરામ દુુઃખમાું,
ુ માું,
નથી પ ૂણદવિરામ સખ
બસ જયાું મજા આિે તયાું,
જજિંદગી
'અલ્પવિરામ મ ૂકી દે છે ..'
- અજ્ઞાત

જયારે કાંઈ બ ૂરુાં કરવુાં હોય ત્યારે જ તાકાતની જરૂર હોય છે
નહીં તો, દુનીયામાાં બધુાં જ પામવા માટે પ્રેમ કાફી છે .
"ये तेरी िेरुख़ी की हम से आदत ख़ास टूटे गी ,

कोई दररया न ये समझे कक मेरी प्यास टूटे गी ,
तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है ,

कक जजस ददन सााँस टूटे गी उसी ददन आस टूटे गी.....!"

ડ્રેસમાું તમે સારા લાગો છો,
પુંજાબીમાું તમે પ્યારા લાગો છો,
સાડીમાું કોઈ દી તમને જોયા નથી

માટે તમે કુું િારા લાગો છો!
જીિનમાું જશ નથી, પ્રેમમાું રસ નથી,
ધુંધામાું કસ નથી, જાવ ુંુ છે સ્િગદ માું
પણ એની કોઈ બસ નથી!
કદલના દદોને પીનારા શુંુ જાણે?
પ્રેમના કરિાજોને જમાનો શુંુ જાણે?
છે કેટલી તકલીફ કબરમાું,
ુ નારો શુંુ જાણે?
તે ઉપરથી ફૂલ મક
જજિંદગીને જીિિાની કફલસફુ ી સમજી લીધી,
ુ ી આિી જીિનમાું, આખરી સમજી લીધી!
જે ખશ
શુંુ કરું ુ ફકરયાદ તારી,
ફકરયાદમાું યાદ છે ફરી ફરી તારી
એજ મારી ફકરયાદ છે !

ડૂબતા જીિનના તમે િાસ છો!
કહુું કેમ કે તમે કું ઈક ખાસ છો!
લોકો કહે છે કે હસ્યા તેના ઘર િસ્યા,
પરું ત ુ એ કોણ જાણે છે કે,
ઘર િસ્યા પછી કેટલા હસ્યા?

