
http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 

 

 

એક હરુતી હઝલ 

*પન્નીને પહતાયા તો કે'ટોની  
વાહણ જો અથડાય તો કે'ટોની 
અમના તો કે'ટો છે પાપણ પર ઉચકી લેમ 
પછી માથે ચડી જાય તો કે'ટોની 
અમના તો પ્યાર જાણે રેહમની દોરી 
એના પર લગુડા હુકવાય તો કે'ટોની 
"એની આંખોના આભમાાં પાંખીના ટોળા" 
પછી ડોળા દેખાય તો કે'ટોની 
હમ,તમુ ઔર ટન્હાઇ, એ બધ ુઠીક મારા ભાઇ 
પછી પોયરા અડ્ડાય તો કે'ટોની-------- લેખકઃઅજ્ઞાત 

*હરુતી હઝલના જવાબમા 

પહતાયા પછી પસડાય તો કે'ટોની 
પછી વાહણ ફુટી જાય તો કે'ટોની 
પાપણ ઉસકી લીધા પછી 
ટાલ પડી જાય તો કે'ટોની 
તારી રેહમની દોરી કોઇ લટુી જાય ને 
તારા પોતીયા ઢીલા થાય તો કે'ટોની 
પખંીના ટોળા આંખમા ંડંખી જાય 
ને ડોળા ફાટી જાય તો કેટોની 
હમ,ટુમ,ટન્હાઇ બધી બાથરૂમમા ન્હાય 
વગર જણ્યે હુવાવડ થાય તો કે'ટોની___________ લેખકઃવવપલુ દેસાઇ 
 

પ્રભ ુતારી લીલા પણ ખરી છે  
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*ઉંદર  બબલાડીથી ગભરાય છે  
બબલાડી કુતરાથી ગભરાય છે  
કુતરો માણસથી છે ગભરાય છે  
માણસ બૈરીથી ગભરાય છે  
બૈરી ઉંદરથી ગભરાય છે ------ લેખકઃવવપલુ દેસાઇ 
 

*રાવણની લાંકા સળગાવી 
પે્રમન ુપ્રતીક સાબબત કરવા 
હનમુાનજીએ સીતાજીને ઉગાયાા 
પરાંત ુતમે! 
મારા દીલની દુનીયા સળગાવી 
મારા હ્ર્દય મહલેને ખાક ક્રયો 
કોક'દી એની રાખ,કામ આવશે 
તમારા કો ઘા પર ઘા બાજરીય ુબનવા - વીપલુ દેશાઇ 
 

પે્રમમાાં કયાાં જાણકારી જોઇએ? 
બસ, હદય વચ્ચે કટારી જોઇએ 
શ્રીહરર ને પે્રમીમાાં છે સામ્યતા, 
બેઉ જણ માટે પજુારી જોઇએ…!! લેખકઃ અજ્ઞાત 
 

અમેરીકા રહવેામા મારુ હીત નથી 

હુ એય જાણ ૂછુ કે અમેરીકા રહવેામા મારુ હીત નથી 

ઇચ્છા થાય છે અમેરીકાના અનભુવો લખ ુતમને 

શ ુલખ ુઅહીયા સ ાંસ્કાર કે સ ાંસ્ુવત સ ાંકબલત નથી. 

મને ઘણૉ થાય છે વતન છોડયાનો અફ્સોસ હવે 

રહમાલય છોડીને સ્નોના ઢગલા મેળવામા કાઇ જીત નથી. 
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અમેરીકન રેપ સોંગ સાાંભળીને કાન ને એઠા કરવાના 

અહીંયા નરવસિંહ મીરા ના પ્રભાવતયા કે ભજન સ ાંબગત નથી. 

સ ાંતાનો ના ઉછેરીકરણ નોય અહીંયા હોય છે રહસાબ રકતાબ 

અહીયા ભરતીય માબાપ જેવ ુઉદારીકરણ ગબણત નથી 

બદલાતી ફેશનના નખરા અહીંયા હોય છે વનત્ય નવા 

સ્ત્રીના બાહ્ય સૌદયા જેટ્લ ુઆંતરીક સૌદયા ચકચકીત નથી. 

પે્રમ વવસ્વાસ અને અનકુુલીન આઘરીત સ ાંબઘો નથી 

ઇન્ડીયન કલ્ચર જેવ ુલગ્નજીવન અહીંયા વ્યવસ્સ્થત નથી 

દુઃખી થવાની ઘણીજ રીતો હશે દુવનયા મા હ ેપ્રભ ુ

મનને મારીને જીવ્યાકરવ ુએ સારી રીત નથી - જયકાાંત જાની 
 

જે દેશનો રોટલો ખાવો છે-તેને ગાળો ભાાંડવી ઠીક નથી.  

વતનને તરછોડી આવ્યા છો જાતે હવે રોદડાાં રડવા ઠીક નથી.  

લો કટના બ્લાઉઝ અને ખલુ્લા પેટ ગજુરાતમાાં જોયા પછી, 

 અમેરરકાની સાંસ્કૃવતની વાતો કરવી ઠીક નથી.  

સરસ્વતી માંદીરોમા જયાાં વવદ્યાથીનીઓ સેઇફ નથી, 

 ત્યાાં રોજે સાંસ્કૃવતના બણગાાં ફાંકવા ઠીક નથી.  

બોબલવડુના બબભત્સ ન્રતુ્યોને રોજ ટીવી પર જોયા પછી, 

 મનમાાં ગમતી-અમેરરકાની ફેશન વખોડવી ઠીક નથી.  

જયાાં ઘરડાાંઘર નીત નવા બાંધાતા હોય ત્યાાં, 

 ભારવતય માબાપોની સેવા કરતાાં શ્રવણોની વાતો ઠીક નથી.  

મહારાજો ,બાબાઓ,ઠાકરેઓ,ભાઇઓ નો. દેશ છોડી આવ્યા પછી, 

 હવે ઓબામાને ગાળો દેવી ઠીક નથી.  

જે માને તમે તરછોડીને આવ્યા છો તે હજુ ત્યાાં જ છે, 

પાછા પહોંચી જાવ કોઇ રોકે નહી મગરના આ આંસ ુઠીક નથી. - હરવનશ જાની-ય.ુએસ.એ 
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હરવનશ જાનીને વવનોદ પટેલ અમારો જવાબ 

જે દેશનો રોટલો ખાધો તેને ગાળો ભાાંડવી ઠીક નથી 

તો,દુવનયાના પોલીસમેન બનનારની ભાટાઇ કરવી પણ ઠીક નથી 

સત્ય,અરહિંસા એ તો ભારતભવૂમના વપ્રય છોરૂ છે 

દુવનયાને નગ્નતામા પલટનારના આજે તમે છોરૂ છો 

લો કટના બ્લાઉઝ અને ખલુ્લા પેટ તમે જોયા 

અમેરરકન કપતૂોને એ આ દેશમા લાવતા જોઇ અમે રોયા 

બબભત્સ નતૃ્યો ન્હોતા જોતા કે અમારી સાંસ્કતી નથી ખોતા 

ત્યાાંથી બધ ુઅહી લાવી, અમારી સુાંદર સાંસ્કતીને લજાવી 

મા મળૂૉ ને બાપ ગાજર,એ અમેરરકન ફેશન અમને નથી ગમતી 

અમને દુઃખ છે કે તમારી પેઢીઓ એમા થઇ જશે રમતી 

ઓ બા! ઓ મા! ના ભણકારા તમારા કાનમાાં સતત વાગે છે 

અહી ધરડા ધરો તમારા મા-બાપની ચીસોથી ગાજે છે 

ધરડા ધરો નથી અહી અમને કોઇને પોષાતા 

ઇન્ડીયન-અમેરરકનના મા-બાપ ત્યાાં છે શોષાતા! 

મહારાજો,બાબાઓ,લાલઓુ,ઠાકરે અને ભાઇઓથી ભરેલો આ દેશ છે 

વીએટનામ,કાંમ્બોડીયા,ઇરાકની લાશો પર મહફેીલ માણતો તમારો દેશ છે 

સાંજોગોને આવધન અમારા મગરના આંસઓૂ જો ઠીક નથી 

તો અમેરરકાના અમીચાંદોની આ ભાટાઇ પણ ઠીક નથી 

ઇકોનોવમ ખરાબ થતા માતભૃવુમને યાદ કરશો 
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સોવસયલ સીક્યરુીટી જતાાં કોને ફરરયાદ કરશો 

આખરે એક ગજુરાતી કવવતા યાદ આવે છે 

ઉંટ કહ ેઆંસ મામા, પોપટની ચાાંચ વાાંકી,બગલાની ડોક વાાંકી 

એ જોઇ વશયાળ બોલ્યુાં, આપના તો અઢારે અઢાર અંગ વાાંકા છે? 

માટે તમે અમેરરકન સીટીઝનો,તમારા અઢાર અંગો વાાંકા છે તેની બચિંતા કરો 

"અમેરરકન પરેશાન ક્યો, સારી દુવનયાકી ફીકર" 

આપ આપકી સાંભાલીયે,હમ હમારી ફોડેંગે 

વવનોદ પટેલ  

(નોધ: ભદેૂવો તો ભારતીય સસં્કૃવતનુ ંનાક હતા...સસં્કૃવતના ભામાશા હતા. પરંત ુચદં રૂવપયા માટે 

પોતાની માને ભાડંનારા થોડા ભદેૂવો અમેરરકામા ંગજુરાતના નાથ બનવાનો પ્રયત્ન કરે એ 

આડંબર નહીતો બીજુ ંશુ ંછે? એ તો ઠીક આજ લોકોને પાછો માતભૃવૂમના ઇલકાબ સ્વીકારવાનો 

ઘણોજ શોખ છે!!!)-વવનોદ પટેલ  

 

પે્રમ મા એક ગોટો વનકળ્યો, ધાયાા કરતા બહુ મોટો વનકળ્યો, 
આખી દુવનયા સાથે એક્લે હાથે લડી લેત, પણ નશીબ એવા કે પોતાનો રૂવપયો ખોટો નીકળ્યો – 
અજ્ઞાત 

 
મ્હકેે ભલે ને સ્પશાનાાં ફલોની ચાાંદની 
આંખોથી અંધકારનુાં રેશમ સરી નજાય - લેખકઃ અજ્ઞાત 

 

સ્પશી લે છેક મૌનનાાં તબળયાને આજ તો 
વાણી,અવાજ,શબ્દ સ્વરથી બહાર આવ- લેખકઃ અજ્ઞાત 

 

સાગરની લહરેોને જોઈને વવચાર આવે છે કે  
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લહરેો રકનારાને અથડાઈને પાછી કેમ ફરે છે! 
તે રકનારા સાથે બેવફાઈ કરે છે કે પછી  
સાગર સાથે વફાદારી વનભાવે છે? – વવપલુ દેસાઇ  
 

*પ્રવાસમાાં ભસ્ક્ત ભળે ત્યારે યાત્રા બને 
ભોજનમાાં ભસ્ક્ત ભળે ત્યારે પ્રસાદ બને 
શ્રમમાાં ભસ્ક્ત ભળે ત્યારે શ્રમયજ્ઞ બને 
વનરાહારમાાં ભસ્ક્ત ભળે ત્યારે ઉપવાસ બને 
મકાનમાાં ભસ્ક્ત ભળે ત્યારે માંરદર બને 
નદીમાાં ભસ્ક્ત ભળે ત્યારે માતા બને 
પત્થરમાાં ભસ્ક્ત ભળે ત્યારે શાલીગ્રામ બને 
શબ્દમાાં ભસ્ક્ત ભળે ત્યારે પ્રાથાના બને 
ત્યાગમાાં ભસ્ક્ત ભળે ત્યારે આનાંદ પ્રગટ થાય-અજ્ઞાત  
 

અંધશ્રદ્ધા છે આંધળી.. 
 
અંધશ્રદ્ધા છે આંધળી, વહમેને વટંોળે વહ;ે 
અતીશ્રદ્ધા છે અવળચડંી, વેવલાપણાનંા ંવાવેતર કરે. 

યરુોપે અટપટા ંયતં્રો શોધી ફીટ કયાાં ફૅક્ટરીમા;ં 
આપણે સીદ્ધીયતં્રો બનાવી, ફીટ કયાાં ફોટામા.ં 

પશ્ચીમે ઉપગ્રહ બનાવી, ગોઠવી દીધા અંતરીક્ષમા;ં 
આપણે ગ્રહોના નગં બનાવી, મઢી દીધા અંગઠુીમા.ં 

જાપાન વીજાણ ુયતં્રો થકી, સમદૃ્ધ બન્યુ ંજગમા;ં 
આપણે વૈભવલક્ષ્મીના ંવ્રતો કરી, ગરીબી રાખી ઘરમા.ં 
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અમેરીકા વૈજ્ઞાનીક અભીગમથી બળવાન બન્યો વીશ્વમા;ં 
આપણે અંધ કમમકાડંો થકી, કંગાળ બન્યા દેશમા.ં 

ઍડવડમ જેનરે રસી શોધી, શીતળા નાબદુ કયામ જગમા;ં 
આપણે શીતળાના ંમદંીર બાધંી, મખુમ ઠયામ આખા જગમા.ં 

પયામવરણ–પ્રદુષણથી જયારે જગત આખુ ંછે ચીંતામા;ં 
આપણે વકૃ્ષો જગંલો કાપી, લાકડા ંખડક્ા ંચીતામા.ં. 

વાસ્તશુાસ્ત્રનો દંભ ને વળગાડ, લોકોને પીડ ેઆ દેશમા;ં 
ફાલતશુાસ્ત્ર છે એ, છેતરાશો નહીં, ઠગનારા ઘણા છે આ દેશમા.ં 

સાયટંીફીકલી બ્લડ ચૅક કરી, ઍંગેજમેન્ટ કરે પશ્ચીમમા,ં 
સતંાનોને ફસાવી જન્મકંુડળીમા,ં લગ્નકંુડાળા ંથાય આ દેશમા.ં 

લસણ–ડંુગળી–બટાકા ખાવાથી પાપ લાગે આ દેશમા,ં 
આખી ને આખી બેન્ક ખાવા છતા ંપાપ ન લાગે આ દેશમા.ં 

અંધશ્રદ્ધા છે આંધળી, વહમેને વટંોળે વહ;ે 
અતીશ્રદ્ધા છે અવળચડંી, વેવલાપણાનંા ંવાવેતર કરે. - લેખકઃ અજ્ઞાત 

 

શાાંત નદી સમજી તમને 
પે્રમના પ્રવાહમા મે ઝાંપલાવ્ય ુ
ખબર હતી છતા બેખબર બન્યો 
"શાાંત પાણી હાંમેશા ઉંડા હોય છે" 
પરૂ કેમ ઉમટી આવ્ય ુઆ પ્રવાહમાાં 
હુ ડુબવા લાગ્યો લાગણીઓના વમળમાાં 
એક આશાએ તરી રહ્યો છુ 
રકનારો મને મળી રહશેે - વવપલુ દેસાઇ 
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આજે દુવનયામાાં કેટલુાં ઝેર છે, 
કોણ જાણે લોકોને મારાથી શુાં વેર છે ? 
મારી કબર પર લીલુાં ઘાસ જોઇને કહ ેછે લોકો, 
…આને તો મયાા પછી પણ લીલા લહરે છે લેખકઃ અજ્ઞાત 

વષામ ઋતનુા આગમનને સૌ એ વધાવી લીધુ ં
પષુ્પો એ ખીલીને ધરતી સજાવી દીધી 
પરંત,ુ 
પાનખરના આગમને દવ લગાડયો આ બાગમા ં
અરે! 
મજુ અબધુને ક્ા ંખ્યાલ હતો, તેથી જ તો  
શીશીરમા મે પે્રમના બીજ રોપી દીધા 
વષામના આગમનની રાહ જોતો હતો 
સુદંર ફુલોના બાગની કલ્પનામા રાચતો હતો 
પરંત,ુ 
વષામની હલેી આવી નહી મજુ જીવનમા 
મારા પે્રમમા પાનખર આવી ગઇ 
મારા આશા ભયામ શમણા, એ પાનખરમા ખરી ગયા,  
મજુ હ્રદયની આગમા ંભસ્મીભતુ થઇ ગયા.------- વવપલુ દેસાઇ 

 

માનવીએ રરવાજ રાખ્યો કફન માટે નવા કાપડનો કારણકે  
ઉપર જઇને કોઇ એમ નહી કહ ેકે  મને ન મળ્યુાં નવુાં કાપડ –અજ્ઞાત  

 

ધરો ધીરજ, વધ ુપડતો પ્રણય સારો નથી હોતો, અવત વરસાદ કૈ ખેડુતને પ્યારો નથી હોતો 
ઘણાય એવા તોફાનો ઉઠે છે મનની નગરીમા કે જેનો કોઇ અણસારો કે વરતારો નથી હોતો 
લેખકઃ અજ્ઞાત 
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કલાકાર હાથો વડે જીવનને શણગારે 
કલાકારરતાના અનેક ૫ક્ષ છે, 
૫રાંત ુદરેકની વ્યાખ્યા એક જ છે કે 
અણગઢને સગુઢમાાં બદલી દેવામાાં આવે. 
કુાંભાર નકામી માટીને રમકડાાંમાાં બદલી નાખે છે. 
સોની ધાતનુા ટુકડામાાંથી ઘરેણા બનાવી દે છે. 
લોખાંડને ઓગાળનારા તેના ઉ૫યોગી દાગીના 
ભાગ બનાવીને સુાંદર મશીન ઉભુાં કરી દે છે. 
વશલ્પી ૫ત્થરના નાના મોટા ટુકડાઓને છીણી 
હથોડીની મદદ વડે દેવપ્રવતમાઓમાાં બદલી નાખે છે. 
સૌજન્યતા-આદરણીયશ્રી .કાાંવતભાઈ  કરશાળા 

 

નાના-મોટોઓને કોમ્પ્યટુર પર બેસતા કરી દીઘા! 
‘સેલ-ફોન’ પર શાકભાજી પણ વેચતા કરી દીઘા! 

ટેક્નોલોજી તો ભઇ વઘી રહી છે જુઓ ચારે કોર, 
ગણુાકાર ને ભાગાકાર બઘાના ભલૂતા કરી દીઘા! 

સવારના પહોરમાાં વનયવમત ન્હાવાન ુજે છોડીને, 
‘ઇમેલ’ના સરોવરમાાં ડબૂકી મારતા કરી દીઘા! 

ખાવાનો ચસ્કો બઘાનો જુઓ વઘતો જાય છે આજે, 
‘સ્પેસ’માાં સનુીતાને પણ સમોસા ખાતા કરી દીઘા! 

પૈસા પડાવનાર પાત્રો વઘી રહ્યા જુઓ અરહ પણ? 
વવમાનો ને વહાણો ઉપર કથાઓ કરતા કરી દીઘા! 
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સમયની મારામારી વઘી ગઈ છે ઘેર ઘેર આજે તો, 
સડાસમાાં ‘સેલ્યલુર’પર વાતો પણ કરતા કરી દીઘા! 

‘લેક્સસ’ ને ‘મરસીડીઝ’માાં આમતેમ ફરો છો તમે, 
અમારા અવસરો પર મોડા કેમ આવતા કરી દીઘા? 

કથાઓ કરાવીને પણ વ્યથાઓ કોઈની ઘટી નથી, 
ક્લેશો કુટુાંબો વચ્ચેના ભઇ કેમ વઘારતા કરી દીઘા? 

હાથ લાંબાવત ુાં નથી કોઇ સહારો આપવા માટે તો, 
ઇષાામાાં એક બીજાના જૂઓ પગ ખેંચતા કરી દીઘા! 

સ્મશાન વૈરાગ્ય આવવો શક્ય નથી ‘ચમન’ હવે? ‘ 
ઇલેક્ટી ક’ ભઠ્ઠામાાં મડદાાં પણ બળતા કરી દીઘા! -બચમન પટેલ ( ચમન ) 

 

દપાણમાાં કેમ ઘડી ઘડી જુઓ છો 
તમે તો છો ઇન્રની પરી 
તમારા રૂપમાાં ક્યાાંય ખામી નથી 
દપાણમા શ ુનીહાળો છો વારાંવાર 
તમારા હ્રદયનુાં પ્રતીબીંબ શોધો છો 
હ્રદયનુાં ઢાકણ શોધો છો? 
રખે, લાગણીના પરુ ઢાકણ ખોલી નાાંખે 
હુાં તો મખુા છુાં, 
તમારૂ જોઇ દપાણ નીહાળવા ગયો 
મારા હ્રદયનુાં પ્રતીબીંબ જોવા ગયો 
આ પામર જીવને ક્યાાંથી ખબર હોય કે 
તટેુલા હ્રદયના પ્રતીબીંબ નથી હોતા--------વવપલુ દેસાઇ 
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સગા સગા સૌ શુાં કરો છો? 

સગા તો સ્મશાનેથી પાછા વળી જાય છે,સાચા સગા છે જ ાંગલના લાકડા જે સાથે બળી જાય છે. 
છૂટેના શ્વાસ છેલ્લા ત્યાાં સધુી સૌ આશા રાખે છે,દગા અને દુવામાાં લોકો ખબુ વવશ્વાસ રાખે છે. 
ઉઘાડી આંખથી વનસ્બત છે દુવનયાને દોસ્તો, બાકી જરૂરતથી વધ ુવધારે કોણ રાખે છે ઘરમાાં લાશ 
લોકો? 
 
મરનારની બચતા પર ચાહનાર કોઇ ચડતુાં નથી, કહ ેછે હુાં મરી 
જઇશ પણ સળગતી લાશને કોઇ અડતુાં નથી. 
જુવે છે દેહને બળતો આગમાાં પણ તેમાાં કોઇ પડત ુનથી, 
આગમા તો શ ુપડે એની રાખને પણ કોઇ અડતુાં નથી 
પાંખી સમજે છે કે ચમન બદલાયુાં છે,વસતારા સમજે છે કે ગગન બદલાયુાં છે 
પણ,સ્મશાનની ખામોશી ચીસો પાડીને કહ ેછે કે લાશ તો એની એ જ છે,ફક્ત કફન બદલાયુાં છે.- 
અજ્ઞાત  

 

પ્યાસો હતો હું, પ્યાસ છીપાવવા ચાહતો હતો 
સમદુ્દ્ રન ુ ંસાનીધ્ય શોધ્યુ,ં  
પણ તેના જીવનમા ંખારાશ હતી 
હસ્યો એની ખારાશ પર ત્યા ંતો 
તમે મને આવકાયો 
પ્યાસ છીપાવવા હું આકષામયો 
તમે મને એ કેડી બતાવી 
રણ મધ્યે મને જળ બતાવયુ ં
જળની શોધમા ત્યા ંગયો તો એ મ્રગુજળ નીકળયુ ં
તમારો સહારો શોધવા પાછો ફયો, 
ત્યા ંતો તમે તમારી પ્યાસ છીપાવી લીધી--------- વવપલુ દેસાઇ 
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ચચત્તભ્રમ ચચત્તને રોકી લે, હવે એ નહી મળે 
આતમનો અગ્ગ્નઠાર, હવે એ નહી મળે 
હાસ્યમા જે ન આવયા, શુ ંઆવે ગમગીનીમા 
થઇ ગયો છે અંધકાર, હવે એ નહી મળે 
પથ ન પકડી શક્ા જે, પ્રણય ભીની પાપંણનો 
ખટુી ગઇ છે અશ્રધુાર, હવે એ નહી મળે 
આતમ! ખોટા છે વલખા મેળવવાના એને 
તોડી ગયા જે હ્રદયદ્વાર, હવે એ નહી મળે 
થાકી ગયા છે નયનો, ખટુી ગયા છે સ્વપ્નો 
આરામ કરી લે આંખડી, હવે એ નહી મળે 
ધન જોતા પીગળતી પ્રીતીની જોઇલે મઝા 
જેની છે ફરી-યાદ, હવે એ નહી મળે 
તણખો નથી નશીબમા રહ્યો, હવે અગ્ગ્નદાહ માટે 
છૂટાકર બધંન દેહના, હવે એ નહી મળે-----------અજ્ઞાત 

 

ગસુ્સો તમારો અમારે માટે સારો નથી 
મ્રતુ્ય ુપછી મળવા,બીજો કોઇ રકનારો નથી 
છતાાં તમે મળવા જ માાંગો છો,તો જાણી લો કે 
ચાર કાાંધે ચડનારને,પછી કોઇનો સહારો નથી! - વવપલુ દેસાઇ 

 

વકૃ્ષના મળૂમાાં બ્રહ્મા, 
છાલમા વવષણુાં ડાળીઓમાાં રુર તથા મહશે 
તેમજ પાને પાને દેવતાઓનો વનવાસ છે. 
વકૃ્ષરાજને હાંમેશા નમસ્કાર કરો…!! લેખકઃ અજ્ઞાત 
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હ ેપ્રભ ુ! 
સાંજોગો વવકટ હોય ત્યારે 
સુાંદર રીતે કેમ જીવવુાં તે મને શીખવ 
બધી બાબતો અવળી પડતી હોય ત્યારે 
હાસ્ય અને આનાંદ કેમ ન ગમુાવવા તે મને શીખવ 
પરરસ્સ્થવત ગસુ્સો પે્રરે તેવી હોય ત્યારે 
શાાંવત કેમ રાખવી તે મને શીખવ 
કામ અવતશય મશુ્કેલ લાગત ુહોય ત્યારે 
ખાંતથી તેમા લાગ્યા કેમ રહવે ુાં તે મને શીખવ 
ક્ઠોર ટીકાઓનો વરસાદ વરસે ત્યારે તેમાાંથી 
મારા ખપનુાં ગ્રહણ કેમ કરી લેવુાં તે મને શીખવ 
પ્રલોભનો,પ્રશાંસા,ખશુામતની વચ્ચે 
તટસ્થ કેમ રહવે ુાં તે મને શીખવ 
ચારે બાજુ મશુ્કેલીઓ ઘેરી વળે, 
શ્રધ્ધા ડગમુગ ુથઇ જાય, વનરાશાની ગતાામાાં 
મન ડુબી જાય ત્યારે ધૈયા અને શાાંવતથી 
તારી ુપાની પ્રતીક્ષા કેમ કરવી તે મને શીખવ 

 

કેવા છો તમે? 
ઘડીમાાં હસાવો છો તમે,ઘડીમાાં રીસાવો છો તમે 
ઘડીમાાં મનાવો છો તમે,તો ઘડીમાાં બનાવો છો તમે 
કેવા છો તમે? 
નઘી કશ ુબોલતા તમે ,નથી કશુાં સાાંભળતા તમે 
નથી કશ ુસઝુાવતા તમે, મનમાાં જ મઝુાતા તમે 
કેવા છો તમે? 
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નથી કોઇને નડતા તમે, નથી કોઇ સાથે ભળતા તમે 
એકલા અટુલા છો તમે,છતા નથી કોઇને જડતા તમે 
કેવા છો તમે? 
સઘળુ જ રહો છો સહતેા તમે,નથી કોઇને કહતેા તમે 
મનમાાં જ મરો છો તમે, મનમાાં જ રાંડાવો છો તમે 
કેવા છો તમે?---------------- વવપલુ દેસાઇ 
 

ખાવા જેવી ચીજ હોય તો ગમ છે,ગળવા જેવી ચીજ હોય તો અપમાન છે 
પચાવા જેવી ચીજ હોય તો બદુ્ધિ છે,પીવા જેવી ચીજ હોય તો ક્રોધ છે 
આપવા જેવી ચીજ હોય તો ધન છે,લેવા જેવી ચીજ હોય તો જ્ઞાન છે 
જીતવા જેવી ચીજ હોય તો પે્રમ છે,હારવા જેવી ચીજ હોય તો અબભમાન છે 
દેખાડવા જેવી ચીજ હોય તો દયા છે,સાાંભળવા જેવી ચીજ હોય તો ગણુ છે 
બોલવા જેવી ચીજ હોય તો સત્ય છે,ભલૂવા જેવી ચીજ હોય તો ભતૂકાળ છે 
સધુારવા જેવી ચીજ હોય તો વતામાન છે,વવચારવા જેવી ચીજ હોય તો ભવવષય છે 
 

ધીરજ જેમના વપતા છે અને ક્ષમા જેમની જનની છે, 
બચર શાાંવત જેમની પત્ની છે, સત્ય પતુ્ર છે, 
દયા બહને છે, મનને સાંયમ ભાઈ છે, 
પથૃ્વી જ જેમની શય્યા છે, રદશાઓ વસ્ત્ર છે, 
જ્ઞાનામતૃ ભોજન છે - આ બધાાં જેમનાાં કુટુાંબીજનો છે, 
એવા યોગીજનોને કોનો ભય હોઈ શકે? સૌજન્યતા-શ્રી .કાાંવતભાઈ કરશાળા  

 

 

હ્ર્દયની પાળ પર આપણે બેઠા હતા,પે્રમના તરંગો વનહાળતા હતા 
એકાએક વવજળી પડી,હ્ર્દયના કટકા થયા 
ઋવધરના પરૂ ઉમટવા માડંયા,હુ વવરહની વેદનામા ંડુબવા માડંયો 
નશીબદાર તમે છો,સહારો તમને મળી ગયો 
તીરે ઉભા જુવો છો તમાશો,મારી ડુબતી લાશનો---- વવપલુ દેસાઇ 
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બ્રહમચારી બનવા માગંતો હતો,સ્વપ્નમા નહોતો ધારતો છતા ં
મેનકા આવી મજુ દરબારમા,કૃતવનશ્ચીત્તતાથી સામનોકયો પરંત ુ
આ અબધુને ક્ાથંી ખબર હોય,મનુીઓના તપભગં કરાવનાર મેનકા 
મારા હ્ર્દયમા ંગાબડુ પાડી ગઇ,અશ્રઓુના પરુ વહછેે એ બાકોરામાથંી 
બાકોરૂ મોટુ થતા હ્ર્દય મારૂ તટૂી જશે,અશ્રઓુના પરુમા,હ્ર્દય મારૂ ઘસડાઇ જશે 
કાબેલ કડીયો હોંવા છતા,ંગાબડુ હુ પરુી નથી શકતો--- વવપલુ દેસાઇ 

 

\u lp¡e ? 
\u h÷p¡ Ap¡R>p \ \u lp¡e? 

-_L$gu \ \u lp¡e? 
op_ hNf_p dp_h \ \u lp¡e? 
A_pS> fkpeZ \ \u lp¡e? 
bmS>bfu_p hl¡hpf \ \u lp¡e? 
fpd- \u lp¡e? 

p¡R>p \ \u lp¡e? 
\u lp¡e? - _Vy$cpC `fdpf,Åd_Nf 

 

 

 

જો દરેકની જીદગીના કાડીયોગ્રામ નીકળતા હોત, 
તો દરેકના દીલ કે દેહના દદો જાણી શકાત 
ત્યારે સૌને એક સખુદ આશ્વાસન મળતે કે 
તે બીજાના કરતા ઘણા સખુી છે…… વવપલુ દેસાઇ 
 

 

હુ હસ ુતેથી કોને શ?ુ હુ રડુ તેથી કોને શ?ુ 
મારા માટે કોઇને શ?ુ કારણ, હુ કોઇનો શ?ુ- 
 

વમલન માણં્ય ુના માણં્ય,ુ ત્યા વવખરાઇ ગય ુસમણ ુ

અમારી પષુ્પ સૈયાને, કોઇની નજર લાગી ગઇ 
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અમીવષૃ્ષ્ટ કોઇની કેમ અટકી ગઇ અમારા પર 
વરસતા પે્રમને જાણે,કોઇ દુશ્મનની નજર લાગી ગઇ 

 

તમારી યાદોની કો મોટી ફરીયાદ મકૂી ગયા છો 
તમારા પ્યારની શાંકા કરતો એક વવવાદ મકૂી ગયા છો 
રીબાવવા મહોબત્તતણ ુએક કફન મકૂી ગયા છો  

તોડી હ્રદય,તડપતા ટુકડાઓ રઝળતા મકૂી ગયા છો 
તમારો પ્યાર બતાવવા,આંસઓુની હારમાળા મકૂી ગયા છો 
નખરાળી આંખોમાાં,નફ્ફટાઇન ુનઝરાણ ુમકૂી ગયા છો 
ધણૂી ધખાવી પ્યારની,હ્રદયમા અગન મકૂી ગયા છો 
હ્ર્દયને જલાવી,પ્યારની વ્યાપક જ્વાળા મકૂી ગયા છો 
દુઃખ ફક્ત એટલુાં જ છે, હ્રદયમા આગચાાંપી અમને જીવતા મકૂી ગયા છો - વવપલુ દેસાઇ 

 

એક દુલ્હનને સજાવવા માટે હજારો ફલો ઓછા પડ ે  

કબરને મનાવવા માટે એક જ ફલ બસ છે! 

ગમને ભલૂાવવા માટે હજારો ખશુીઓ ઓછી પડે  

જજિંદગીને જલાવવા માટે એક ગમ પરુતો છે! – વવપલુ દેસાઇ  

 

બોસ  આ ગજુરાત છે !  

 

અહીં પે્રમ કેરો સાદ છે,પ્રભજુીનો પ્રસાદ છે 
ને પ્રકૃવતનો વરસાદ છે ! બૉસ, આ ગજુરાત છે ! 
અહીં નમમદાના ંનીર છે,માખણ અને પનીર છે 
ને ઊજળં તકદીર છે ! યસ, આ ગજુરાત છે ! 

http://www.readgujarati.com/sahitya/?p=3851
http://www.readgujarati.com/sahitya/?p=3851
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અહીં ગરબા-રાસ છે,વળી જ્ઞાનનો ઉજાસ છે 
ને સોનેરી પરભાત છે,અલ્યા, આ ગજુરાત છે ! 
 અહીં ભોજનમા ંખીર છે,સસં્કારમા ંખમીર છે 
ને પ્રજા શરૂવીર છે !,કેવુ ંઆ ગજુરાત છે ! 
  
અહીં વવકાસની વાત છે,સાધઓુની જમાત છે 
ને સઘળી નાત-જાત છે,યાર, આ ગજુરાત છે ! 
 અહીં પવોનો પ્રાસ છે,તીથો તણો પ્રવાસ છે 
ને શૌયમનો સહવાસ છે !,દોસ્ત, આ ગજુરાત છે !- અજ્ઞાત 
 

પષુપ જોઇ ભ્રમર લલચાયો 
પષુપોથી તેણે પે્રમ કયો 
પષુપોએ તેને આલીંગન્માાં લીધો 
ત્યાાં તો રાત પડી 
ભ્રમર સહારો શોધવા નીકળ્યો 
દીપજ્યોવતએ તેને આકષયો 
થોડા ચક્કર માયાા ભ્રમરે આસપાસ 

આલીંગન કરવા ગયો રદપજ્યોવતને 

બબચારો ભ્રમર! 
પોતાનો જાન ગમુાવી બેઠો. વવપલુ દેસાઇ 

 

 

વશયાળે સોરઠ ભલો,  ઉનાળે ગજુરાત 
ચોમાસે વાગડ ભલો, કચ્છડો બારે માસ 
 
જનની જણ તો ભક્તજન, કા ંદાતા કા ંશરૂ 
નરહ  તો  રહજેે  વાઝંણી,  રખે ગમુાવે નરૂ 
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જે ઊગ્યુ ંતે આથમે, જે ફૂલ્યુ ંતે કરમાય 
એહ વનયમ અવવનાશનો, જે જાયુ ંતે જાય 
 
નહીં આદર, નહીં આવકાર, નહીં નૈનોમા ંનેહ 
ન  એવા ઘેર કદી જવુ,ં ભલે કંચન વરસે મેઘ 
 
રાતે  જે વહલેા સઈૂ  વહલેા ઊઠે  તે નર વીર 
બળ, બદુ્ધદ્ધ, ને ધન વધે, સખુમા ંરહ ેશરીર 
 
 
નામ રહંતા ઠક્કરા,ં નાણા ંનવ રહંત 
કીવતિ કેરા કોટડા,ં  પાડયા નવ પડંત 
 
જાનમા ંકોઈ જાણે નરહ કે હું વરની ફુઈ 
ગાડ ેકોઈ બેસાડે નરહ ને દોડી દોડી મઈૂ 
 
જયા ંન પહોંચે રવવ   ત્યા ંપહોંચે  કવવ 
જયા ંન પહોંચે રવવ ત્યા ંપહોંચે અનભુવવ 
 
કરતા હોય સો કીજજયે ઓર ન કીજજયે કગ 
માથુ ંરહ ેશેવાળમા ં ને  ઊંચા રહ ેબે પગ 
 
નીચ  દ્રષ્ષ્ટ  તે  નવ  કરે, જે  મોટા  કહવેાય 
શત લાઘંણ જો વસિંહ કરે, તો ય તણૃ નવ ખાય 
 
હું કરંુ, હું કરંુ એ જ અજ્ઞાનતા 
શકટનો ભાર જયમ શ્વાન તાણે 
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ભલુ ંથયુ ંને ભાગંી જજંાળ, સખેુ ભજીશુ ંશ્રી ગોપાળ 
 
વાડ થઈ ચીભડા ંગળે,  સોંઘી વસ્ત ુક્ાથંી મળે 
ખળં ખાત ુ ંહોય જો અન્ન, તો જીવે નરહ  એકે જન 
 
પે્રમ પથં પાવકની જ્વાળા, ભાળી પાછા ભાગે 
માહંી પડયા તે મહાસખુ પામે, દેખણહારા દાઝે 
 
અરે ન કીધા ંકેમ  ફૂલ આંબે 
કયામ વળી કંટક   શા ગલુાબે 
સલુોચનાને વશર અંધ સ્વામી 
અરે વવધાતા તજુ કૃત્ય ખામી 
 
કોયલ નવ દે કોઈને,  હરે  ન  કોનુ ં કાગ 
મીઠા ંવચનથી સવમનો, લે કોયલ અનરુાગ 
 
કાણાને કાણો કહ ેતો કડવા ંલાગે વેણ 
હળવે રહીને પછૂીયે શાથી ખોયા ંનેણ 
-દલપતરામ 
સહુ ચલો  જીતવા જગં, બ્યગૂલો  વાગે, 
યા  હોમ કરીને પડો,  ફતે્તહ  છે  આગે-નમમદ 
 
જયા ંજયા ંવસે એક ગજુરાતી ,  
ત્યા ં ત્યા ં સદાકાળ ગજુરાત-ખબરદાર 
 
અરે પ્રારબ્ધ તો ઘેલુ,ં  
રહ ે છે દૂર માગેં તો--બાલાશકંર 
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ન જાણ્યુ ંજાનકીનાથે સવારે શુ ં થવાનુ ં છે-બાલાશકંર 
 
પીપળ  પાન  ખરંતા, હસતી કંુપચળયા,ં 
મજુ વીતી તજુ વીતશે, ધીરી બાપરુડયા-ંનરવસિંહરાવ 
 
સૌંદયો વેડફી દેતા ં ના ના સુદંરતા મળે, 
સૌંદયો પામતા ંપહલેા ંસૌંદયમ બનવુ ંપડે-કલાપી 
 
હા! પસ્તાવો વવપલુ ઝરણુ ંસ્વગમથી ઉતયુાં છે, 
પાપી તેમા ં ડુબકી દઈને  પણુ્યશાળી બને છે-કલાપી 
 
કંઈ લાખો વનરાશામા ંઅમર આશા છુપાઈ છે-મચણલાલ નભભુાઈ દ્ધદ્વવેદી 
 
નથી જાણ્યુ ંઅમારે પથં શી આફત ખડી છે, 
ખબર છે આટલી કે  માતની હાકલ પડી છે-ઝવેરચદં મેઘાણી 
 
ભખૂ્યા ંજનોનો જઠરાગ્ગ્ન જાગશે, 
ખડંેરની ભસ્મકણી ના લાધશે-ઉમાશકંર જોશી 
  
 
કોક  રદન  ઈદ અને  કોક  રદન રોજા, 
ઊછળે ને પડે નીચે, જજિંદગીના મોજા-મકરંદ  દવે 
 
મને આ જોઈને હસવુ ંહજારો વાર આવે છે, 
પ્રભ ુતારા બનાવેલા  તને આજે બનાવે છે-હરજી લવજી દામાણી 'શયદા'  
 
રડયા ‘બેફામ’ સૌ મારા મરણ પર એ જ કારણથી, 
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હતો  મારો જ એ અવસર  ને મારી હાજરી નહોતી–બરકત વીરાણી ‘બેફામ’ 
 
હું કરંુ, હું કરંુ એ જ અજ્ઞાનતા, 
શકટનો ભાર જયમ શ્વાન તાણે-નરવસિંહ મહતેા 
 
ઓ હૃદય, તેં પણ ભલા  કેવો ફસાવયો મને, 
જે નથી મારા ંબન્યા,ં એનો બનાવયો છે મને–બરકત વીરાણી ‘બેફામ’ 
 
આ બધા ં'બેફામ' જે આજે રડે છે મોત પર, 
એ બધાએં  જજિંદગી આખી રડાવયો છે મને–બરકત વીરાણી ‘બેફામ’ 
 
ખદુા તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી, 
કે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી હોતી–બરકત વીરાણી ‘બેફામ’ 
 
શ્રદ્ધાનો હો વવષય તો  પરુાવાની શી જરૂર, 
કુરાનમા ંતો ક્ાયં પયગમ્બરની સહી નથી-જલન માતરી 
 
અમતૃથી હોઠ સૌના એંઠા ંકરી શકંુ છંુ 
મતૃ્યનુા હાથ પળમા ંહઠેા  કરી શકંુ છંુ 
આ મારી શાયરીયે સજંીવની છે 'ઘાયલ' 
શાયર છંુ, પાચળયાને બેઠા કરી શકંુ  છંુ-અમતૃ 'ઘાયલ' 
 
જાત ઝાકળની  છતા ંકેવી ખમુારી હોય છે 
પષુ્પ જેવા પષુ્પ પર એની સવારી હોય છે- ચચન ુમોદી 'ઈશામદ' 
 
આંખ ભીની હોય ત્યારે ગ્સ્મત મખુ પર જોઈએ 
જજિંદગીની  બેઉ  બાજુ  એમ  સરભર  જોઈએ 
છો રહ ેફોરમ વવહોણા જજિંદગીના વસ્ત્ર સૌ 
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ફૂલ પીસીને કદી મારે ન અત્તર  જોઈએ-મનહરલાલ ચોક્સી 
 
હોઠ હસે તો ફાગનુ, ગોરી! આંખ ઝરે તો સાવન 
મોસમ મારી તુ ંજ, કાળની વમથ્યા આવનજાવન-હરીન્દ્ર દવે 
 
મૈત્રી ભાવનુ ંપવવત્ર ઝરણુ,ંમજુ હૈયામા ંવહ્યા કરે 
શભુ થાઓ આ સકળ વવશ્વનુ ંએવી ભાવના વનત્ય રહ-ે ચચત્રભાન ુ
 
અમે બરફના ંપખંી રે, ટહુકે ટહુકે પીગળયા-અવનલ જોશી 
 
અહીં આપણે બે અને વરસાદ ભીંજવે  
મને  ભીંજવે તુ ં તને વરસાદ ભીંજવે -રમેશ પારેખ 
 
સ્પશમ  દઈ  પાણી  વહી   જાતુ ં  હશે 
ત્યારે આ પત્થરોને કંઈક તો થાત ુ ંહશે-રમેશ પારેખ 
 
(મોતી વેરાયા ચોકમા- માવજીભાઇના પરબમાથંી સાભાર) 
 

તમે સાંતોની કીકીમા જગતનુાં પ્રવતબબિંબ જોયુાં, 
સગી આંખે આંખન ુઅવલોકન હાથે કરીને ખોયુાં - ડો.અસરફ  ડબાવાલાસ 
 

પે્રમરસ પાને ત ુાં મોરના વપચ્છધર 

તત્વનુાં ટૂાંપણુાં તચુ્છ ભાસે--------નરવસહ મહતેા. 

જો મૈ ઐસા જાનતી પ્રીત રકયે પસ્તાય 

નગર રઢિંઢોરા પીટતી પ્રીત ન કરરયો કોઇ---------મીરા 
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કોઇને આમ સમજાયો,કોઇને તેમ સમજાયો 

અઢી અક્ષરના હતા તોયે,ન પરૂો પે્રમ સમજાયો-----હરજીવન દાફડા 

કાંઠમાાં પદ,હાથમાાં તાંબરૂ છે,બાઇ મીરા આજ તો મશહરૂ છે 

પે્રમનો પયાાય બીજો શુાં હશે,ભક્તથી ભગવાન કયારે દૂર છે?-----નાંદન અંધારરયા 

કોણ ફરીથી આવી ને આ રદલમાાં માળો બાાંધે છે?  

આંસનુા આ હીરામોતી શબ્દોમાાં ટાાંકે છે....અજ્ઞાત  

 

જયારે પ્રણયની જગમાાં,શરૂઆત થઇ હશે 

ત્યારે પ્રથમ ગઝલની,રજૂઆત થઇ હશે.----------આરદલ મન્સરુી 

 

પે્રમની ઉઘડે કળી તે બે જણની હોય છે, 

તેની જે ખશુ્બ ુવહ ેછે તે બધાની હોય છે.--------------રમેશ પારેખ. 

 

જતાાં જતાાં સનમ તુાં એટલુાં કામ કર. 

મારા મોતના સામાનનો ઇંતેજામ કર. 

 
 

ન મળ મને તુાં આમ સાંતાય સાંતાયને 

કરવો હોય પ્યાર મને તો સરેઆમ કર. 

 
 

કયાા જે હસીન ગનુ્હા આપણે પ્યારમાાં. 
હવે તે સવા આજ તુાં મારે નામ કર. 

 
 

મશહુર થઇ ગયો છુાં હુાં તારા પ્યારમાાં 
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તુાં આજ મને ભલે થોડો બદનામ કર. 

 
 

પઢી નમાજ ને કરી છે તેં બહુ બાંદગી 
માંરદરમાાં જા હવે તુાં થોડુાં રામ રામ કર. 

 
 

સઇુ જા હવે તુાં નટવર શાાંવતથી કબરમાાં 
જાગ્યો છે જીંદગીભર હવે તુાં આરામ કર. .---------- નટવર મહતેા 
 

પ્રાચીન હાલરડુઃ 

છમ લીલી છમ લીલી છમ, 

નાચે છે મોરલો ચોગરદમ લીલી છમ 

ઓ ખેડુ ઓ ખેડુ મારે ખેતરીયે ખેડવાને આવ, 

સોનલે ઘડા,રૂપલે બેડા નાના બે ઝાાંઝરીયા લઉ, 

બેન મારીને પહરેાવી દઉ, 

લાલને લીલી, જાાંબડુી ભરુી, કેસરી વાદળી ઓઢણી ઓઢજો 

પગમાાં ઝાાંઝર પહરેજો, માાંથામા વેણી નાાંખ જો 

બાગમા ફરી, રહચકે ઝુલી, વહલેા વહલેા ઘેર આવજો 

બેનને સાથે લાવજો...છમ લીલી છમ લીલી છમ, 

નાચે છે મોરલો ચોગરદમ લીલી છમ. – સાંગ્રાહક: વવપલુ દેસાઇ  
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બદલે બદલે મે મઝેુ બદલાવ નજર આતે હ ે

ઋતઓુ બદલાય છે, ઉગમણી રદશાના વાયરા વાય છે 
સાથે માનવીની વીચાર ધારા પણ બદલાય છે 
કુદરતનો કાનનુતો એજ છે,દેશનો કાનનુ બદલાય છે 
માનવના હ્ર્દયનો હ્ર્દય પલટો થતો જાય છે 
છોકરાએ નથી છોકરી કે છોકરીએ નથી છોકરાને શોધવાનો 
વાસનામાાં ક્યાાં હવે સવુાસ રહી છે 
ગમે એને ગમે તે મળે પે્રમ થઇ જાય છે 
હવે તો ઘરોમાાં મછૂોવાળી ભાભીઓ ફરતી હશે 
છોકરી છોકરીને જીજૂ જીજૂ કહીને અધી થઇ જશે 
આ મકુ્ત હવામાાં ના તો છોકરા-છોકરીના જોડા રચાશે 
છોકરાઓ છોકરાને પટાવતા થઇ જશે 
પોલીસને ચોપડે છેડછાડના કેસો વધી જશે 
સરુતમાાં સવારે છોકરાઓ છોકરા પર કારમાાં મકુ્ત મને બળાત્કાર કરશે 
મોદીને મન હવે કાયમની વનરાાંત થશે  
સ્ત્રીઓ સ્ત્રીઓની અને પરુુષો પરુુષોની છેડતી કરશે 
દરેક વસક્કાની બે બાજુઓ હોય છે,કમસે કમ 
આ બદલાવ દેશને વસ્તી વધારાથીતો બચાવશે-----વવપલુ દેસાઇ  

 

ચા   બગડી   એની   સવાર   બગડી.  
દાળ   બગડી   એનો   રદવસ   બગડયો, 
સાસ ુ  બગડી   એની   જજિંદગી   બગડી.” 

આ   ત્રણેયમાાં   ચકાચૌંધ   કરીદે   એવુાં   સામ્યછે, 
ત્રણેય   પડયાાં   પડયાાં   ઊકળે! 
ઊકળવુાં   એજ   એમનો   સાંદેશ. 
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ઊકળે   નરહ   ત્યાાં   સધુી   જામેય   નરહ. પરફોમાન્સજ ના   આપે. 
ઊકળેતો જ   પરસનાલીટીમાાં   વનખાર   આવે. 
વનખાર   એટલે   કેવો? 
ચા   ઊકળે   તો   લાલ   થાય, 
દાળ   ઊકળે   તો   પીળી   થાય   અને    
સાસ ુ  ઊકળે   તો…લાલપીળી   થાય! 
(આ ત્રણેયના કલર ન પકડાય તો ખામી ચલૂામાાં સમજવી!)   
એક   સવાર   બગાડે,  બીજી   રદવસ   બગાડે,  ત્રીજી   જજિંદગી   બગાડે. 
ચા   ની   ચસૂકી,  દાળનો   સબડકો   અને   સાસનુો   ફડકો! 
આ   ત્રણનુાં   કોમ્બીનેશન   જુઓ! 
ત્રણેય   સ્ત્રી   જાવત,  અને   સધુારવુાં–  બગાડવુાં   કોના   હાથમાાં !  

 

દરેક ખશુી છે અરહ NRI લોકો પાસે 
પણ હસવા માટે સમય નથી 
રદવસ-રાત દોડતી દુવનયા મા 
જજિંદગી માટે પણ સમય નથી 
 
મા ના હાલરડાાં નો અહસેાસ છે 
પણ મા ની મમતા માટે સમય નથી 
બધા સાંબાંધો તો મરી ગયા જાણે 
પણ તેમને દફનાવવાનો સમય નથી 
 
બધા નામ મોબઈલ મા છે પણ 
વમત્રતા માટે સમય નથી 
પારકા ઓ ની શુાં વાત કરવી 
પોતાના માટે પણ સમય નથી 
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આંખો મા છે ઊંઘ ઘણીયે 
પણ સવુા મટે સમય નથી 
રદલ છ ગમો થી ભરેલુાં 
પણ રોવા માટે સમય નથી 
 
પૈસા ની દોડ મા એવા દોડયા 
કે થાકવા નો પણ સમય નથી 
પારકા અહસેાનો ની શ ુકદર કરીએ 
જ્યાાં પોતાના સપના ની જ કદર નથી 
 
ત ુજ કહ ેમને એ 
શ ુથશે આ જજિંદગી ન ુ
દરેક પળે મરવા વાળા ને 
જજવવા માટે પણ સમય નથી. લેખકઃ અજ્ઞાત 

 

 “મારા ભરેલા ખોબા માથી એક મોતી ક્યાાંક ઢોળાઇ ગયુાં 
ન કહલેા શબ્દોથી મારુાં  કોમળ હૃદય વીંધાઇ ગયુાં”-“માનવ” 

 

શબ્દ એક જ મકુાય ને અથા ફરી જાય છે 

આંકડો એક જ મકુાય ને દાખલો ફરી જાય છે  
ડગલુાં એક જ મકુાય ને રદશા ફરી જાય છે  
ડાચુાં તમારુાં  જ દેખાય ને પથારી ફરી જાય છે! - અજ્ઞાત  

 

 

મહરેફલમાાં ગયો, હુાં કોઈને કામ ન આવ્યો. 
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શાકી મારા સધુી આજ તારો જામ ન આવ્યો. 
ક્યારની લોગ ઇન થઈ છે રાધા આજે 

ફેઈસબકુ પર આજ એનો શ્યામ ન આવ્યો! 
ઇમેઈલ ચેક કરી વારાંવાર ગોપીએ 

કનૈયાનો આજ કોઈ પયગામ ન આવ્યો! 
વડાપે્રસ જોયા ને બ્લોગસ્પોટ ખાંખોળ્યા 
મારા જેવો ત્યાાં કોઈ બદનામ ન આવ્યો. 
ચાલતો રહ્યો ‘નટવર’ જજિંદગીભર એકલો 
પરુી થઈ જજિંદગી, કોઈ મકુામ ન આવ્યો.---------- નટવર મહતેા 

 

મારે ફરી એક વાર શાળાએ જવ ુછે 

દોડતા જઇને મારી રોજની બાકડીએ બેસવ ુછે, રોજ સવારે ઉચા અવાજે રાષ્ગીત ગાવ ુછે 
નવી નોટની સુાંગાંધ લેતા પહલેા પાને, સુાંદર અક્ષ્રરે મારૂ નામ લખવ ુછે 
મારે ફરી એક વાર શાળાએ જવ ુછે, રરસેસ પડતાાં જ વોટર બેગ ફેંકી 
નળ નીચે હાથ ધરી પાણી પીવુાં છે, જેમ તેમ લાંચ બોક્ષ પરુુ કરી...મરચુાં મીઠુાં ભભરાવેલ 
આમલી-બોર-જમરૂખ-કાાંકડી બધ ુખાવુાં છે, સાયકલના પૈડાના સ્ટમ્પ બનાવી ક્રીકેટ રમવુાં છે 
કાલે વરસાદ પડે તો નીશાળે રજા પડી જાય, એવા વવચારો કરતા રાતે સઇુ જવ ુછે 
અનપેક્ષીત રજાના આનાંદ માટે, મારે ફરી એક વાર શાળાએ જવ ુછે 
છુટવાનો ઘાંટ વાગવાની રાહ જોતા, વમત્રો સાથે ગપ્પા મારતા વગામા બેસવ ુછે 
ઘાંટ વાગતાજ વમત્રોન ુકુાંડાળુ કરીને, સાયકલની રેસ લગાવતાાં ઘેર જવ ુછે 
રમત-ગમતના વપરરયડમાાં તારની વાડમાાંના, બે તાર વચ્ચે સરકીને બહાર ભાગી જવુાં છે, 
તે ભાગી જવાની મોજ માણવા, મારે ફરી એક વાર શાળાએ જવ ુછે 
રદવાળીના વેકેશનની રાહ જોતા, છમાસીક પરીક્ષાનો અભ્યાસ કરવો છે 
દીવસભર રકલ્લો બાાંધીને માટીને પગથી તોડી,હાથ ધોયા વીના ફરાળની થાળી પર બેસવ ુછે 
રાતે ઘણા બધા ફટાકડા ફોડયા પછી, ન ફટેલા ફટાકડા વીણવા મારે જવુાં છે 
વેકેશન પત્યા પછી બધી ધમાલની વાતો કરવા, મારે ફરી એક વાર શાળાએ જવ ુછે-લેખકઃઅજ્ઞાત 
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જન્મરદવસની શભેુચ્છા: 
આમ તો દરેક રદવસ એ, ભગવાન ! તમે આપેલી તાજી ભેટ છે.  
જાગતૃ માણસ માટે દરેક નવો રદવસ નવી શરૂઆત બની શકે  

પણ ભગવાન આજે મારો જન્મરદવસ છે. અને એટલે આજનો રદવસ  

વવશેષ પ્રાથાનાનો, વવશેષ જાગવૃત, વવશેષ સાંકલ્પનો રદવસ છે.  
   

આજના રદવસે, ભગવાન !  
હુાં ધન માન કીવતિ અને આરોગ્ય નથી માાંગતો  
પણ આ બધ ુમને મળે તો એનો ઉપયોગ હુાં સહુના  
કલ્યાણ અથે કરી શકુાં એવો સવા પ્રત્યેનો મૈત્રીભાવ માગુાં છુાં.  
 

આજના રદવસે ભગવાન !  
હુાં એમ નથી માાંગતો કે મારો રસ્તો સરળ બને,  
મારા કાયો વનવવિઘ્ને પાર પડે પણ એમ બને તો,  
તો એ વનષફળતા મને નમ્ર બનાવે એ હુાં માાંગ ુછુાં. 
 

લોકો કહ ેછે યૌવનનો કાળ ઉત્તમ કાળ છે  

તરુણાઈ અને તરવરાટ જીવનને એક ઐશ્વયા આપે છે  

પણ આ ઐશ્વયા, આ શસ્ક્ત, આ મસ્તી ને આ અબભમાનમાાં  
મારો માગા તમારાથી દૂર ન નીકળી જાય એ હુાં માાંગ ુછુાં.   
જીવનને સાચી અને સારી રીતે જીવવા માટેની સમજણ માગુાં છુાં.  
   

અત્યારે તો બસ કમાવાનો, વધ ુને વધ ુસાંપવત મેળવવાનો  
જીવનની હરણફાળમાાં બીજાથી આગળ ને આગળ  
નીકળી જવાનો અવસર છે: અને પ્રાથાના તો પછી ઘરડા થઈશુાં ત્યારે કરીશુાં  
અત્યારે એ માટે કાાંઈ સમય કે સગવડ નથી - એવુાં હુાં માનવા ન લાગુાં,  
એ આજે માગુાં છુાં કારણ કે, પ્રાથાના કરવી તમારી નીકટ આવવુાં  
એ કાાંઈ પૈસાનો સવાલ નથી, એ તો હૃદયનો સવાલ છે.    

   

જુવાન હોઈએ ત્યારે એમ વતીએ છીએ,જાણે અમે ક્યારેય વિૃ થવાના નથી  
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પણ સયુાને ઢળતો અટકાવી શકાતો નથી,ફલને કરમાત ુાં રોકી શકાત ુાં નથી.  
એટલે અમારી આ ખમુારી, આ થનગનાટ, આભવીંઝતી પાાંખો  
અમારી આ કરમાઈ જનારી વસ્તઓુ, સદાકાળ ટકી રહો એવી મારી માાંગણી નથી.  
પણ એ બધુાં અસ્ત પામે ત્યારે એવી અદકી સુાંદર બાબતો-  
પરરપકવતા, સૌમ્યતા, માયાળુતા, બીજાને સમજવાની શસ્ક્ત  
મારામાાં ઉદય પામે તેમ ઈચ્છુાં છુાં. 
 
આ દુવનયામાાં તમે મને જન્મ આપ્યો છે,તે માટે હુાં તમારો આભાર માનુાં છુાં.  
હુાં એવુાં હૃદય માાંગુાં છુાં, જે આ દુવનયાને તમારા માટે ચાહી શકે.  
આ સષૃ્ષટ તમે આનાંદ વડે આનાંદ માટે સરજી છે  

એને હુાં મારા સ્વાથા અને બેકાળજીથી ક્ષવત ન પહોંચાડુાં  
મ ૂાંગા પ્રાણીઓ અને મધરુ વનસ્પવત-સષૃ્ષટને ચાહુાં  
હવા, પાણી અને ભવૂમને દૂવષત ન કરૂાં. 
 

દરેક રદવસે હુાં એક પગવથયુાં ઊંચો ચઢુાં  
દરેક પગલે હુાં થોડોક તમારી નીકટ આવુાં  
રોજેરોજ, કોઈક સત્કમાથી મારા હૃદયમાાં રહલેા તમને વ્યક્ત કરુાં   
દુવનયાને મારા થકી થોડી વધ ુસુાંદર બનાવુાં  
દરેક વષે આજનો રદવસ આવે ત્યારે આગલા વષા કરતાાં મારુાં  જીવન વધ ુકતૃાથા બન્યુાં છે 
એમ કહી શકુાં - એ હુાં માગુાં છુાં.  
   

એક એક જન્મરદવસ આવે છે, એક એક વષા જીવનમાાં ઉમેરાય છે.  
એ મને યાદ આપે છે કે સમય કેટલી ઝડપથી વહી રહ્યો છે.  
દરેક ક્ષણ મલૂ્યવાન છે, અંત ક્યારે આવશે તેની ખબર નથી  
આવતીકાલે કદાચ હુાં ન પણ હોઉં  

તેથી આજનો રદવસ હુાં સાંપણૂા રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન કરુાં .  
દરેક રદવસે મારો નવો જન્મ જ થાય છે તેમ માનુાં  
અને પ્રત્યેક રદવસે વવદાય લેવા  
મારા જીવનની ચાદર ઊજળી રાખીને તમને ધરી દેવા તત્પર રહુાં  
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આજે, જન્મરદવસે ભગવાન !  
એ હુાં તમારી પાસે માાંગ ુછુાં  
   

(‘પરમ સમીપે’ માાંથી.. સાભાર) 
 

 

લખતા આવડે છે કે નહી, એ ખબર નથી! 
પણ વવચારોને ઘણીવાર કાગળ પર ઉતારી લઉ છંુ 

વાચંતા આવડે છે કે નહી, એ ખબર નથી! 
પણ બીજાના મન ને જાણવાની કોશીશ કરી લઉ છંુ 

જોતા આવડે છે કે નહી, એ ખબર નથી! 
પણ પોતાના કમોની ઝલક અચકુ લઇ લઉ છંુ 
 
ચાલતા આવડે છે કે નહી, એ ખબર નથી! 
પણ રણમા ંપાણીના આભાસથી દોટ મકૂી દઉ છંુ 

બોલતા આવડે છે કે નહી, એ ખબર નથી! 
પણ અપશબ્દ નીકળતા પહલેા જીભને સભંાળી લઉ છંુ 

સાભંળતા આવડે છે કે નહી, એ ખબર નથી! 
પણ મળેલી સાચી સલાહ જીવનમા ંઆવરી લઉ છંુ 

રમતા આવડે છે કે નહી, એ ખબર નથી! 
પણ જીવનની રમતોમા ંકોઇક રમત જીતી લઉ છંુ 

વયક્ત કરતા આવડે છે કે નહી, એ ખબર નથી! 
પણ આ સસંારમા ંમારો લખાયેલો ભાગ ભજવી લઉ છંુ 



http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 

 

જીવતા આવડે છે કે નહી, એ ખબર નથી! 
પણ ક્ષણ ક્ષણ માથંી નાની મોટી ખશુીઓ છીનવી લઉ છંુ 

  

અનભુવતા આવડે છે કે નહી, એ ખબર નથી! 
પણ કુદરતના રહસ્સા તરીકે પોતાની તરફ ઇશારો કરી લઉ - લેખકઃઅજ્ઞાત 

 

આળસ વગરનો માણસ એક્ટીવ કહવેાય  
નકારાત્મકતા વગરનો માણસ પોઝીટીવ કહવેાય 
સકારાત્મકતા વગરનો માણસ નેગેટીવ કહવેાય 
સેન્સ વગરનો માણસ સેન્સીટીવ કહવેાય  
અગર વવપલુમા ંથોડી વધારે સેન્સ હોત  
તો,  લોકોમા ંએ ફેન્ટાસ્ટીક કહવેાત – વવપલુ દેસાઇ  
 
દૂર રહીને પણ પાસે રહવેાની મને આદત છે 
યાદ બનીને આંખોમાથંી વહવેાની મને આદત છે 
પાસે ના હોવા છતા ંપાસે જ લાગીશ 
મને અહસેાસ બની ને રહવેાની આદત છે લેખકઃ અજ્ઞાત 
 

આપણી વચ્ચે અભરખો એક સોડમનો હતો, 

વાકં કયા ંતારો કે મારો,વાકં મોસમનો હતો.-----------મકુુલ ચોકસી. 

 

દુઃખીને, ન્યાલને, સમજી શકંુ છંુ 
સમયની ચાલને સમજી શકંુ છંુ 
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અમારા પ્રશ્નના ઉત્તરમા ંઆંસ?ુ 
તમારી ઢાલને સમજી શકંુ છંુ 

અધર અડવા જતા સામા મળેલા 
ગલુાબી ગાલને સમજી શકંુ છંુ 

ફંૂટી નીકળયો છે પાપંણમા ંઅનાયાસ 
નકામા ફાલને સમજી શકંુ છંુ 

બધે હોવા છતા ંક્ાયેં ન હોવુ ં
હવાના હાલને સમજી શકંુ છંુ -------------હમેતં 

 

 સ્વપ્નમા ંઆવજાવ રાખે છે 
 હલકો હલકો તણાવ રાખે છે 
 કાટંા જેવો સ્વભાવ રાખે છે 
 ફક્ત કાગળની નાવ રાખે છે 
યાદ એક અણબનાવ રાખે છે – હમેતં 
 

 ધન દવા ખરીદી શકે, આરોગ્ય નહીં. 

 ધન માણસ ખરીદી શકે, લાગણી નહીં. 

 ધન મવૂતિ ખરીદી શકે, ભગવાન નહીં. 

 ધન સત્તા ખરીદી શકે, શાસન નહીં. 

 ધન શરીર ખરીદી શકે, પ્રાણ નહીં. 

ધન મરંદર ખરીદી શકે, પવવત્રતા નહીં. લેખકઃઅજ્ઞાત 
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આંખોમાાં આવી રીતે ત ુાં દૃશ્યો  ન મોકલાવ, 

ખાલી થયેલ ગામમાાં જાસો ન મોકલાવ. 

ફલો ય પરૂબહારમાાં રહિંસક  છે આજકાલ, 

રહવેા દે, રોજ ત ુાં મને ગજરો ન મોકલાવ. 

તુાં આવ કે પાડી રહ્યો છુાં સાદ હુાં તને, 

પહાડોની જેમ ખોખરો પડઘો ન મોકલાવ. 

ખાબોબચયુાં જ આમ તો પયાાપ્ત હોય છે, 

હોડી ડુબાડવાને ત ુાં દરરયો ન મોકલાવ. 

થોડોક ભતૂકાળ મેં આપ્યો હશે કબલૂ, 

તુાં એને ધાર કાઢીને પાછો ન મોકલાવ. - રમેશ પારેખ 

 
શાયરી જો ઘર ઘર ફીરે તો શાયરી શા કામકી? 
રહજડા જો બાળક જણે તો બાયડી શા કામકી? 

હક હતો, માગંતા શરમ આવી, હાથ ફેલાવતા ંશરમ આવી. 
ઘરથી મગ્સ્જદ છે બે કદમ છેટે, એટલુ ંચાલતા ંશરમ આવી. 
મારી પાસે હજાર અનભુવ, પણ દાખલો આપતા ંશરમ આવી. 
ડોળ કરવો પડયો, અજાણ્યા છે, નામ ઉચ્ચારતા ંશરમ આવી. 
આયના રૂબરૂ નજર કરતા,ં સામસામે થતા ંશરમ આવી. 
પારકાનો તમાશો જોયો, પણ - ખદુનુ ંઘર બાળતા ંશરમ આવી  
આંખ ‘નાશાદ’ પાણી પાણી છે, અંતરે ઝાખંતા ંશરમ આવી. - ગલુામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’ 

સ્વભાવે થોડો અતડો છંુ, ને શબ્દે શબ્દે કડવો છંુ 
મારી સામે કોઇ ફાવે નહીં, માણસ નામે અઘરો છંુ. 

આફત સામે નડતર છંુ, ને દુ:ખ ભગાડત ુમતંર છંુ 
મને કોઇ ભરમાવે નહીં, માણસ નામે જબરો છંુ —  કુમાર મયરુ 
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પછી કોણ નીકળે ? 
કોરે બદન બહાર પછી કોણ નીકળે ? 
વરસે તુાં ધોધમાર… પછી કોણ નીકળે? 
તુાં ખદુ નદી થઈને અગર વહતેી હોય તો 
ડબૂીને પેલે પાર પછી કોણ નીકળે ? 
તારો સફરમાાં સાથ જો ક્ષણભરનો હોય તો 
લઈ શ્ર્વાસ બેસમુાર પછી કોણ નીકળે ? 
સાથે રહીને વસિ કરો, આજીવન છો સાથ 
જીવનથી ધારદાર પછી કોણ નીકળે ? 
અડવાના ના હો તારા જો અહસેાસને કદી, 
શબ્દોની આરપાર પછી કોણ નીકળે - ડૉ. વવવેક ટેલર 
 
ઈશ્વરના મેં વાઘા જોયા, ત્યાાં પણ દોરાધાગા જોયા. 
પાર વગરનાાં છટકાાં જોયાાં, જ્યાાં જ્યાાં ટીલાાંટપકાાં જોયાાં.  
દેખાવે તો એક જ લાગે, એમાાં દસદસ માથાાં જોયાાં! 
સગપણને શુાં રોવુાં મારે, વળગણમાાં પણ વાાંધા જોયા. 
ભીનુાં જેવુાં સાંકેલાયુાં, ગાંગાજળના ડાઘા જોયા! 
વવધવા સામે કાંકુ કાઢે, અવતારી સૌ બાબા જોયા. - સરેુશ ઝવેરી 

 

નજીક આવે છે એ મારી ને અડવા પણ નથી દેતી 
મને છંછેડીને પાછી ઝગડવા પણ નથી દેતી 

કરી વાતો જુદાઈની મને રડમસ કરી મકૂશે 
પછી ગમ્મત કરી કહ ેછે ને રડવા પણ નથી દેતી 
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હું એની છેડતી કરનાર પર ગસુ્સો કરંુ ત્યારે 
એ ઝાલી બાવડંુ રોકે છે લડવા પણ નથી દેતી 

જુદાઈની પળે જળ આંખના ખણેૂ તો બાઝે છે 
પણ એ આંસ ુનયનમાથંી દદડવા પણ નથી દેતી 

ધરી ધીરજ ઘણી તો પણ મને એ મારી ધીરજના 
ફળો મીઠા નથી દેતી ને કડવા પણ નથી દેતી 

કહ ેછે વમત્ર છો મારા તમે સૌથી કરીબી પણ 
નથી એ પે્રમમા ંપડતી ને પડવા પણ નથી દેતી – હમેતં 

 

ક્ા ંમળે ફે્રન્ડસ મા આટલો પ્યાર, 
કઇંક થાય ને મળવા આવે દોસ્ત હજાર, 
ક્ા ંએવી CNG રીક્ષા અને ક્ા ંએવા રસ્તા, 
ત્યાની રેસ્ટોરન્ટ મોઘીં ને ત્યાના પાન સસ્તા, 
સરુત મા જાત જાત ના લોકો વસતા, 
ફે્રન્ડસ જોડે ટાઇમ નીકળે હસતા હસતા. 
ક્ા ંએવો વરસાદ, ક્ા ંએવી ગરમી, 
ક્ા ંમળે છોકરીઓ આટલી હસતી શરમાતી, 
ક્ા ંમળે કોઇને જીવન મા આટલી મસ્તી, 
સૌથી બેસ્ટ આપડી સરુતની વસ્તી.. ક્ા ંએવી ઉત્તરાયણ, ક્ા એવી હોળી, 
તહવેારો મા ભેગી થાય આખી ફે્રન્ડસની ટોળી, 
ક્ા ંએવી નવરાવત્ર, ક્ા ંએવી રદવાળી, 
ક્ા મળે Ci ty Light Roadની રંગીલી સાજં, 
kya male ghod road no sunday no t raf f i c. 
ક્ા મળે Lake View-ગાડમનની ચટાકેદાર રાત, 
kya male chok jeva "RASAWALA KHAMAN",kya male dumas jeva "BHAJIYA" 
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kya male rander ni "AALOO-PURI",kya male che ja laram no "LOCHHO"  
ક્ા મળે kAkI જેવી પાવ-ભાજી, ક્ા મળે BANARASI જેવ ુપાન, 
ક્ા મળે GOKULUM jevo "coco", ક્ા મળે રડસન્ટ જેવો "KASMIRI PULAV". 
સરુત નો રંગ નીરાળો, સરુત નો ઢંગ નીરાળો, 
હોય એમા ભલે કોઇ ખરાબી, તો પણ ગવમથી કહો હુ છંુ "સરુતી"  

લેખકઃઅજ્ઞાત 

 

આવી તો જો 
હ ેકૃષણ એક વાર આ દુવનયામાાં આવી તો જો 
ગોકુલમાાં તે ગાયો બહુ ચરાવી  
રસ્તાની ગાયો હઠાવી તો જો  
ચૌદમાાં વષે મામા કાંસને  તે માયો  
બબન લાદેન ને આંગળી અડાડી તો જો  
ચીર પયૂાા તે રૌપદીના ભર સભાએ  
મલ્લ્લકાને દુપટ્ટો તો પહરેાવે જો  
ગોકુળમાાં તે ગોપીઓ સોળસો રાખી  
કોલેજની એક છોકરીને પટાવી તો જો  
સારથી બન્યો કુરુશેતે્ર ત ુાં અજુ ાનનો  
અહી રસ્તે ત ુાં ગાડી તો ચલાવી જો  
હ ેસવાવ્યાપી  !!શસ્ક્તમાન  !!મધસુદુન !!  
હ ેકૃષણ, એકવાર આ દુવનયામાાં તો આવીજો  - કવવ તષુાર  

 

રદવસો જુદાઇના જાય છે – ગઝલ ગની દહીંવાલા 
રદવસો જુદાઇના જાય છે, એ જશે જરૂર વમલન સધુી, 
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મને હાથ ઝાલીને લઇ જશે, હવે શત્રઓુ જ સ્વજન સધુી. 

ન ધરા સધુી, ન ગગન સધુી, નરહ ઉન્નવત, ન પતન સધુી, 

અહીં આપણે તો જવુાં હત ુાં, ફક્ત એકમેકના મન સધુી. 

હજી પાથરી ન શક્યુાં સમુન, પરરમલ જગતના ચમન સધુી, 

ન ધરાની હોય જો સાંમવત, મને લૈ જશો ન ગગન સધુી. 

છે અજબ પ્રકારની જજિંદગી ! કહો એને પ્યારની જજિંદગી, 

ન રહી શકાય જીવ્યા વવના ! ન ટકી શકાય જીવન સધુી. 

તમે રાાંકનાાં છો રતન સમાાં, ન મળો, હ ેઅશ્રઓુ, ધળૂમાાં, 

જો અરજ કબલૂ હો આટલી, તો હ્રદયથી જાઓ નયન સધુી. 

તમે રાજરાણીના ચીર સમ, અમે રાંક નારની ચ ૂાંદડી ! 

તમે બે ઘડી રહો અંગ પર, અમે સાથ દઇએ જીવન સધુી. 

જો હ્રદયની આગ વધી ‘ગની’, તો ખદુ ઇશ્વરે જ કૃપા કરી, 

કોઇ શ્વાસ બાંધ કરી ગયુાં, કે પવન ન જાય અગન સધુી. 

 

એક નોકરીથી જજિંદગીમાાં કેવો વળાાંક આવી ગયો ! 

શાનદાર નોકરીના ધાંધાદારી જીવનમાાં આવી ગયો ! 

પણ, કોલેજની સ્વૈરવવહારી જીંદગી ક્યાાં ગઈ ? 

ઝીણાાં બખસ્સા ખચામાાંથી પગારની મોટી રકમ પર આવી ગયો, 

પણ, આનાંદમાાં ઘટાડો કેમ થયો ? 

થોડાાંક સ્થાવનક જીન્સ પરથી ઘણાાં બ્રાન્ડેડ જીન્સ કબાટમાાં આવીગયા, 

પણ, તે પહરેવા માટે વ્યસ્ક્તઓ ઘટી કેમ ગયા ? 

સમોસાની નાનકડી પ્લેટ પરથી મોટા પીત્ઝા કે બગાર આવી ગયા, 

પણ, ખાવાની ભખૂ કેમ ઘટી ગઈ ? 

રાતે્ર ઑફીસમાાં બેઠોબેઠો વવચારી રહ્યો છુાં કે, 



http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 

 

એક નોકરીથી જજિંદગીમાાં કેવો વળાાંક આવી ગયો ! 

કાયમ રીઝવામાાં રહતેી બાઈકની પેટ્રોલટાાંકી આજકાલ ફલ થઈ ગઈ 

પણ, ફરવાની જગ્યાઓ કેમ ખટૂી પડી ? 

ચાની કીટલીનુાં સ્થાન કાફે કોફી ડે એ લઈ લીધુાં 

પણ, તે પહોંચની બહાર કેમ થઈ ગઈ ? 

મોબાઈલનુાં વપ્ર-પીઈડ કાડા હવે પોષટપેઈડ થઈ ગયુાં 

પણ, કોલની સાંખ્યા ઘટીને એસએમએસની સાંખ્યા વધી કેમ ગઈ ? 

રાતે્ર ઑફીસમાાં બેઠોબેઠો વવચારી રહ્યો છુાં કે, 

એક નોકરીથી જજિંદગીમાાં કેવો વળાાંક આવી ગયો ! 

જનરલ ડબ્બાની મસુાફરીનુાં સ્થાન હવાઈ મસુાફરીએ લઈ લીધ ુ

પણ, એંજોયમેંટ માટેના વેકેશન કેમ ઓછા થઈ ગયા ? 

એસેમ્બલ કરેલા પીસીનુાં સ્થાન આધવૂનક લેપટોપે લઈ લીધુાં 

પણ, તેના પર બેસવાનો સમય ઘટી કેમ ગયો ? 

કોલેજના વમત્રોની ટોળીનુાં સ્થાન ઑફીસના સહ કમાચારીએ લઈ લીધુાં 

પણ, શા માટે એકલતા અને તે વમત્રોની ખોટ સાલે છે ? 

રાતે્ર ઑફીસમાાં બેઠોબેઠો વવચારી રહ્યો છુાં કે, 

એક નોકરીથી જજિંદગીમાાં કેવો વળાાંક આવી ગયો !  - અજ્ઞાત  
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-આરદલ મનસરૂી 
 

 

જજિંદગી મળવી એ નસીબની વાત છે, 

મતૃ્ય ુમળવુાં એ સમયની વાત છે, 

પણ મતૃ્ય ુપછી પણ કોઈના હૃદયમાાં જીવતા રેહવુાં, 

એ જજિંદગીમાાં કરેલા કમાની વાત છે. 

 

પોતાનાાં વગર દુવનયા અટકી પડશે એવુાં માનનારાઓથી કબરો ભરેલી છે. 

કોણ કહ ેછે ભગવાનના ઘરે અંધેર છે, 

સખુ અને દુખ તો છે ઈશ્વરની પ્રસાદી, 

બાકી તો માનવીની સમજ સમજમાાં ફેર છે. 

 

નસીબ 
નસીબથી મળી છે જીંદગી તો એને જીવી જાણો. 
લાાંબી આ સફરમાાં જીંદગીના ઘણા રૂપ જોયા છે 
તમે એકલા શાને રડો છો, સાથી તો અમેય ખોયા છે 
 
આપ કહો છો આમને શુાં દુઃખ છે, આ તો સદા હસે છે 
અરે! આપ શુાં જાણો આ સ્સ્મતમા કેટલા દુઃખ વસે છે 
 
માંઝીલ સધુી ના પહોંચ્યા તમે એ વાતથી દુઃખી છો 
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અરે! ચાલવા મળ્યો રસ્તો તમને, એટલા તો સખુી છો 
 
આપને ફરરયાદ છે કે કોઇને તમારા વવશે સઝુય ુનથી 
અરે! અમને તો “કેમ છો?” એટલુાંય કોઈએ પછુ્ુાં નથી 
 
જે થયુાં નથી એનો અફસોસ શાને કરો છો, 
આ જીંદગી જીવવા માટે છે, આમ રોજ રોજ શાને મરો છો? 
 
આ દુવનયામા સાંપણુા સખુી તો કોઈ નથી 
એક આંખ તો બતાવો મને જે ક્યારેય રોઈ નથી. 
 
બસ એટલુાંજ કહવે ુાં છે કે જીંદગીની દરેક ક્ષણ રદલથી માણો 
નસીબથી મળી છે જીંદગી તો એને જીવી જાણો. 
 

 

 Å_ lp¡su l¥  
        - L$dg¡i `V¡$g 

 

 
 - S>e R>_uepfp 

 

हमे भुलनेकी इजाजत नही है 

तुम्हे याद करनेकी आदत नही है 

तम्हारी ये आदत तम्हे मुबारक 
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हमे तुमस ेकोइ शीकायत नही है—વવપલુ દેસાઇ  

 

हमने सोचा की ससर्फ  हम ही उन्हे चाहते है ! 

मगर उनके चाहनेवालोका तो बडा काफर्ला नीकला 

मैने सोचाकी शीकायत करु खदुासे! 

मगर, वो भी उनके चाहनेवालोमे से ननकला લેખકઃ અજ્ઞાત 

 

वह खशुनशीब, जीनके तमु नशीब हो 

उसे और क्या चाहहये,जीनके तुम करीब हो! 

 

म ैतैरनेम ेबडा काबील था 

कंइ लोंगोको डुबत ेमैने बचाये 

लेकीन, दीलकी दनुीयामे तैरन ेगया 

दील तोडके, लडकीने मुझे डुबा दीया!--------- વવપલુ દેસાઇ  

 

आत ेहस्ते हो, जाते हस्ते हो 

सुबहको भी हस्ते हो, रातको भी हस्ते हो 
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सुखमे हस्ते हो, दुुःखमे हस्ते हो 

तुम्हे क्या लगता है? 

अकेले आप ही क्लोझप धीसते हो! લેખકઃ અજ્ઞાત 

 

 

अपने दीलकी बात उन्हे कहे नही शकते 
बीन कहे भी जी नही शकते 
ए खदुा ऐसी तकदीर बना 
वो हमसे खदु आकर कहे 

हम आपके बबना रह नही सकते! 
अपनी दोस्ती कोइ पेप्सी नही, जो हदल मांगे मोर 

नीरमा नही जो पहेले इस्तमाल करो, र्ीर ववस्वास करो 
अपनी दोस्ती तो LIC है,जजन्दगीके साथभी, जजन्दगीके बादभी! લેખકઃ અજ્ઞાત 

 

जब गुजर जायेगी बहार तो क्या करोगे? 

याद आयेगा मेरा प्यार तो क्या करोगे? 

सतात ेहो ऐसे जैस ेअजनबी हंु मै 
जब रुठेगा यार तुमसे तो क्या करोगे? 

अपनाओगे फकसी औरको मुझ ेतन्हा छोडकर! 
उसे न होगा प्यार तुमसे तो क्या करोगे? 

आखीर लौट आओगे मेरी रांहो पे 
र्ीर मीलेगा ना पहेला प्यार तो क्या करोगे? 

अभी तो हस्त ेहो मेरी वर्ाओपे "मोहसीन" 

यार र्ीर रोनाभी होगा बेकार तो क्या करोगे?----- चयन जैन 
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तुम्हारी याद आइ तो मै रो पडा 
लेकीन जब तुम आइ तो दील रो पडा 
मेरे दीलम ेएक गहरा दाग है 
मेरा दील एक जलता हुआ चीराग है!--------- વવપલુ દેસાઇ  

 

ये एक्झामके फकस्सेभी अजजब होते है! 
सब अपन ेअपने नशीब होते है! 
रहते हे जो ननगाहोसे दरु, 
साले वोहह क्वेसच्न कम्पलसरी होते है! 
 

तेरे प्यार म ेरूस्वा होकर,जाये कहा हम दीवाने लोग 
जाने क्या क्या पुछ रहे है, ये जाने पहेचाने लोग! 

 

जीवनमे सर्ल होने के लीये तीन रे्क्टरी लगाओ 
१) दीमागमे आइस रे्क्टरी 
२) जुबान पे सुगर रे्क्टरी 
३) दील म ेलव रे्क्टरी 
र्ीर लाइर् होगी सेटीस्रे्क्टरी 

 

एक दीन सागरने नदीसे पुछा 
कब तक मील्ती रहोगी मुझ खारे जलसे? 
नदी न ेहसकर कहा, 
जब तक तुझम ेमीठासना आजाये तब तक 
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उसको कहत ेहै संबंध! 
 

दोस्ताना अदंाजमे मुझसे कीसीने पुछा, 
तुम सबको sms भेजते हो? तुम्हे क्या मीलता है? 
म ैने हसकर कहा, देना-लेना तो व्यापार है, 
जो देकर कुछ ना मांगे, वो ही तो प्यार है! 
 

चहेरेकी हसी से हर गम छुपावो, 
बहुत कुछ बोलो पर कुछ न बतावो, 
खदु ना रूठो कभी, पर सबको मनावो 
ये राझ हे जींदगीका, बस जीते चले जाओ. 

 

जजन्दगी ये फकस मोड पे ले आयी है  
जजन्दगी ये फकस मोड पे ले आयी है , 
ना मा, बाप, बहन , ना यहा कोई भाई है . 
हर लडकी का है Boy Friend, हर लडके ने Girl Friend पायी है , 
चदं हदनो के है ये ररश्ते , फर्र वही रुसवायी है . 
 
 
घर जाना Home Sickness कहलाता है , 
पर Girl Friend से समलने को टाईम रोज समल जाता है . 
दो हदन से नही पुछा मां की तबीयत का हाल , 
Girl Friend से पल - पल की खबर पायी है, 
जजन्दगी ये फकस मोड पे ले आयी है ….. 
 
कभी खलुी हवा मे घुमते थे , 
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अब AC की आदत लगायी है . 
धपु हमसे सहन नही होती , 
हर कोई देता यही दहुाई है . 
 
मेहनत के काम हम करत ेनही , 
इसीसलये Gym जाने की नौबत आयी है . 
McDonalds, PizaaHut जाने लगे, 
दाल- रोटी तो मुश्कील से खायी है . 
जजन्दगी ये फकस मोड पे ले आयी है ….. 
 
Work Relation हमने बडाये , 
पर दोस्तो की संख्या घटायी है . 
Professional ने की है तरक्की , 
Social ने मुंह की खायी है. 
जजन्दगी ये फकस मोड पे ले आयी  
 

 

 

कोसशश करने वालो की हार नही ंहोती! 
लहरों से डर कर नौका पार नही ंहोती, 
कोसशश करने वालो की हार नही ंहोती ! 
  
नन्ही चींटी जब दाना लेकर  चलती है, 
चढ़ती दीवारों पर सौ बार फर्सलती है, 
मन का ववश्वास रगों मे साहस भरता है, 
चढ़कर गगरना, गगरकर चढ़ना न अखरता है, 
आखखर उसकी मेहनत बेकार नही ंहोती, 
कोसशश करने वालो की हार नही ंहोती ! 
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दबुफकया  ससन्धु में गोताखोर  लगाता है, 
जा जाकर खाली  हाथ लौट आता है, 
समलते न सहज ही मोती गहरे  पानी में  
बढ़ता दनूा उत्तत्तसाह इसी हैरानी में, 
मुठ्ठी उसकी खाली  हर बार नही ंहोती, 
कोसशश करने वालो की हार नही ंहोती ! 
  
असर्लता एक चनुौती है - स्वीकार करो, 
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, 
जब तक  सर्ल हो नींद चनै की त्तयागो तुम, 
संघर्षो का मैदान छोड़ मत भागो तुम, 
कुछ फकये बबना ही जयजयकार नही ंहोती, 
कोसशश करने वालो की हार नही ंहोती! 
 

 

दरीयां वर्ाओके कभी रुकता नही 
मोहोबत्ततम ेइन्सान कभी झुकता नही 
खामोस है हम उनकी खसुीके लीये 

वो समझ बैठी है की दील हमारा दखुता नही 

 

जजन्दगी के कुछ लम्हे , यादगार होत ेहै 
यादो म ेकुु्छ लोग , खास होत ेहै 
य ुतो वो दरु होते है नजरोसे 
पर उनके एहसास , हदलके पास होत ेहै - दीलीप चवेली 
 

 

ઊપડતી જીભ અટકે છે, હૃદય પર ભાર લાગે છે, 
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પ્રણયની વાત છે, કહવેામા ંથોડી વાર લાગે છે 

ઘણા વષો થયા,ં હું આ શહરેમા ંહ ૂંફ શોધુ ંછંુ 

અહીં જેને મળ છંુ, સાવ ઠંડોગાર લાગે છે 

ફડક ડબૂી જવાની મનમા ંપેસી જાય છે ત્યારે 

તણખલુ ંએક પણ દેખાય તો આધાર લાગે છે 

ટકોરા મારવા દે, શક્ છે એનુ ંઉઘડવુ ંપણ 

તુ ંજેને ભીંત સમજયો છે, મને એ દ્વાર લાગે છે 

સરૂજ સાથે વમલાવી આંખ એની આ અસર થઈ છે 

બીજે ક્ાયેં નજર નાખુ ંછંુ, બસ અંધાર લાગે છે 

નયનમા ંઅશ્ર ુઆવે છે તો એ વાતે હસી લઉં છંુ 

ચલો ક્ારેક તો આ આંખ પાણીદાર લાગે છે! 
- હમેતં પણેુકર 

 

નયનમા ંઅશ્ર ુઆવે છે તો એ વાતે હસી લઉં છંુ 
ચલો ક્ારેક તો આ આંખ પાણીદાર લાગે છે! 
 

ક્ા ંસધુી એને છુપાવી રાખીએ ? 
જે હૃદયમા,ં આજ બોલી નાખીએ. 
હાથમા ંલઈ હાથ, આંખોમા ંવફા 
દ્વાર રદલના ંઆજ, ખોલી નાખીએ. 
પ્રીતના ઉન્માદની મ્હેંકે ભયામ 
શ્વાસમા ંશ્વાસો ઝબોળી નાખીએ 
લોક એને છો કહ ેપાગલપણુ,ં 
એ ડહાપણ આજ ડહોળી નાખીએ. 
રોજ મળીએ આપણે જૂદા ંથઈ, 
તાર મનના ંએમ જોડી નાખીએ. 
પે્રમમા ં‘ચાતક’ મળે ગહરેાઈ તો 
લો, રકનારાનેય તોડી નાખીએ 
- દકે્ષશ કોન્રાકટર ‘ચાતક’ 
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એવુાં નથી કે એ છુપાવવા ની ક્ષમતા નથી, 
પણ રદલ માાં જ રહ ેએ દદા  ગમતા નથી…. 

એવુાં કરીશુાં તો કદાચ ખદુા બની જઇશુાં, 
પણ સમય ને માન આપી અમે હસતા નથી…. 

બની શકે કે મારી ગઝલો પણ વનષફળ રહ,ે 

જે વીતી ગયુાં છે એ બધુાં અમે લખતા નથી…. 

મૌન ને જ અંવતમ પડાવ માની લીધો છે, 

એ કાંઇ કહતેા નથી, કે અમે કાંઇ પછૂતા નથી….!!!! 

-ફેસબકૂમાાંથી… 

હુું હવ ેથાકી ગયો છુું માણસોથી , રાતન ેદીવસ સતત એ કુંઈન ેકુંઈ માગ્યા કર ે   

બુંઘ આુંખ,ે હાથ જોડ,ે શીશ ઝુકાવ,ે ઘુુંટણીયાભરે થઈ જઈન ેપગ ેલાગ્યા કર ે 

હુું હવ ેથાકી ગયો છુું માણસોથી ........ 

ધપુન ેદીવા કર,ે પજુન કર,ે અર્ચન કર ેછે ન ેકથાકીતચન, હવન–હોળી કર,ે  

મારી સજેલી બઘી વસ્તઓુથી લલર્ાવ,ે મન ેફળફુલ, નવૈદે ન ેશ્રીફળ ધર ે

માગણીની રોજ માળા ફરેવ,ે મણકા ગણ ેન ેકોથળીમાું હાથ સુંતાડ્યા કર ે

હુું હવ ેથાકી ગયો છુું માણસોથી ........ 

આ સકળ બ્રહ્ાુંડ ર્ૌદ ેલોકમાું નીવાસ મારો છે ધરા, પાતાળ ન ેઆકાશમાું  

તો પણ મન ેપરુ ેછે મુંદીર – મસ્ીદોની જેલમાું, છુું હુું ઘણાું યુગોથી કારાવાસમાું,   

હુું એક ઉર્જચરુપ છુું પણ સૌ અલગ નામ,ે અલગ રુપ ેહર્જરો ઘમચન ેસ્થાપ્યા કર…ે  

હુું હવ ેથાકી ગયો છુું માણસોથી   

 માણસો સર્જીન ેકીઘી ભલુ મેં, આજે જુઓ એ મુતીઓ મારી જ સજે છે *  

હવ ેએ ડુબાડ ેછે, વીસજચન પણ કર ેછે, ઉત્સવો નામ ેસતત ઘોંઘાટ ગજે છે હવ…ે*  

રોડ પર કાઢીન ેશોભાયાત્રા, ડીસ્કોન ેડીજે. તાલમાું ર્જહરેમાું નાચ્યા કર…ે*  

હુું હવ ેથાકી ગયો છુું માણસોથી…  

 માુંગણી છે એડમીશન ન ેપરીક્ષામાું ટકા ન ેનોકરી–ઘુંઘો,સગાઈન ેસીમુંત  

બુંગલોન ેકાર, સીદ્ઘી–સુંપત્તી ન ેરોગમકુ્તી, એવી અઢળક માુંગણોઓ છે અનુંત  
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એ મુંત્રલેા દોરાઘાગાઓ અન ેતાવીજ બાુંઘી મારી કાયમ માનતા માન્યતા કર ે 

હુું હવ ેથાકી ગયો છુું માણસોથી… 

 

આ  કેવી સુદંર જેલ છે, જેમા ંસચળયા નથી. 
સેન્રલ રહટીંગ છે, પણ તાજી હવા નથી. 

બહાર વકૃ્ષો દેખાય છે, ઉપર એક પણ પાદંડંુ  નથી. 
કુદરતે સફેદ ચાદર પાથરી છે, બીજો કોઈ રંગ પણ નથી. 

રસ્તા પર માણસો જોવા છે, પણ બહાર ચકલુયં નથી. 
નાહીને તૈયાર થવુ ંછે, પણ નહાવાનુ ંમન નથી 

પેરોલ પર ફરવા નીકળવુ ંછે, પણ નીકળાત ુ ંનથી. 
એકસ્રીમ  કોલ્ડ એલટમ   છે, જવાય તેમ પણ નથી. 

આખો  રદવસ  ટીવી સામે બેસુ ંછંુ, પણ મજા નથી. 
સરાઊંડ સાઊન્ડ છે,  પણ પખંીઓના કલરવ નથી. 

આ વેધરમા ંજામ છલકાવા માટે  પણ કોઈ કંપની નથી. 
ગોદડા ઘરણ  વસવાય બીજો કોઈ વવકલ્પ નથી. 

શનૂ્યમાથંી સર્જન કરવા ‘મસુારફર’ ને કવવતા લખવી  છે. 
કાગળ છે, પણ અસહ્ય ઠંડીમા ંકલમ પકડાતી  નથી. 

વનધીશ  દલાલ ‘મસુારફર’ 

 

 
 

જુદા જુદા રોજગારમાાં રોકાયેલ વ્યસ્ક્ત પોતાના પે્રમનો  
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એકરાર પોતાની ભાષામાાં કેવી રીતે વ્યક્ત કરે છે 
  
સથુાર 
છોલવુાં કારણ વવના એ એમની લત હોય છે 
પે્રમનો રાંધો નવો ને રોજ કસરત હોય છે 
છે ટકાઉ સાગ જેવુાં રદલ છતાાં વ્હરેાય છે 
એમની પાસે નજરની એક કરવત હોય છે 
 
લહુાર 
ઘણની સાથે કોની જોડી હોય છે ? 
લાગણી ટીપી ને તોડી હોય છે 
બેવફા તારા હૃદયની એરણે – 
રોજ બદલાતી હથોડી હોય છે ! 
 
ટપાલી 
તારી ગલીમાાં જાતને વેચ્યા કરુાં છુાં હુાં 
તારા પ્રણયના બોજને ખેંચ્યા કરુાં છુાં હુાં 
કોની કૃપાથી હુાં ઘસુાં છુાં તારા ઉંબરા ? 
પત્રો લખે છે કોક ને વહેંચ્યા કરુાં છુાં હુાં ! 
 
ટાલ ધરાવનાર 
હુાં ઘસાયો એકલો ને ત ુાં સદા વ્હતેી ગઈ 
‘લ્યો લપસજો’ કહીને લીસ્સા ઢાળ ત ુાં દેતી ગઈ 
તેં રદધેલો કાાંસકો ઝાલીને હુાં બેસી રહ્યો 
બેવફા ત ુાં મસ્તકેથી વાળ પણ લેતી ગઈ ! 
 
સેલ્સમેન 
સાવ રીઝનેબલ અમારા રેટ છે 
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પે્રમપત્રોનુાં અસલ પેકેટ છે 
હર વસઝનમાાં ચાલતી પ્રોડક્ટ આ – 
વાપરો તો રદલ મફતમાાં ભેટ છે. 
  
પાયલોટ 
રન-વે પ્રણયનો વ્યસ્ત છે, પ્લેનો હજાર છે 
તારી નજરનો જોકે જુદેરો પ્રકાર છે 
જગ્યા તો તરત થઈ જશે, તુાં લેન્ડ કરી જો 
વસગ્નલ સતત ઝીલે છે, હૃદયનુાં રડાર છે. 
 
દરજી 
ગાજ-ટાાંકામાાં નવુાં શુાં ? રોજ એ કરતો રહુાં ? 
પે્રમનો ગ્રાહક મળે તો રોજ છેતરતો રહુાં 
આમ તો કાતર જૂની છે, તોય રઘવાયી રહ ે
પારકા તાકા મળે તો રોજ વેતરતો રહુાં ! 
 
પોલીસ 
હથકડી હૈયાની નહીં તટૂી શકે ! 
મજુ વવના કોઈ નહીં લ ૂાંટી શકે ! 
તુાં ભલે ઝડપાઈ મારા પે્રમમાાં – 
પણ વગર હપ્તે નહીં છૂટી શકે ! 
 
ઈંગ્લીશ બોલતો ગજુરાતી 
રફલ્ડ છે લવનુાં ડીયર, તુાં ફલટા  કર ને ફ્લાય કર 
તન થયુાં ટાયડા, તો ત ુાં મનને મેગ્નીફાય કર 
પે્રમમાાં ઈનફેક્ટ, ય ુસી, ન્હોય પરમેનન્ટ કૈં 
તુાંય થા બીઝી ગમે ત્યાાં, ને ગમે ત્યાાં ટ્રાય કર ! 
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દૂરદશાનનો ઉદ્દઘોષક 
પે્રમનુાં આ છે પ્રસારણ રદલની ચેનલ વન ઉપર 
હ ેવપ્રયે ચેનલ બદલ ના વાત લેજે મન ઉપર 
ખેંચ ના વસરરયલ હવે સાંબાંધની દશાને 
એક એવપસોડ તો કર પાસના દશાન ઉપર 
 
રક્રકેટર 
છે વપ્રયે બલવમટેડ ઓવસા, ને પ્રણયની ખેંચ છે 
ડડે-પીચ પર ચાલતી આ એક વન-ડ ેમેચ છે 
થડા અમ્પાયરને વચમાાં નાાંખ ના, આ પે્રમ છે 
આપણો સાંબાંધ શુાં છૂટી ગયેલો કેચ છે ? 
લેખક:અજ્ઞાત  

 

 

ફલો કી વાદીઓમે બસેરા હો આપકા  
વસતારો કે આંગનમેં બસેરા હો આપકા 
દુઆં હ ેહમારી કી સારે જહાનમેં સબસે ખબુસરુત સવેરા હો આપકા  
 

એ દોસ્તી કે રરસ્તે ભી અજીબ હોતે હ,ે સબ અપને અપને નશીબ હોતે હ ે

રહતેે હ ેજો વનગાહો સે દૂરે, વહી રદલ કે કરીબ હોતે હ!ે  

 

કોવશશ કરો કોઈ આપશે ના રૂઠે, જજિંદગીમે આપકા સાથ ના છૂટે 

રરસ્તા કોઈ ભી હો, ઉસે ઐસે નીભાઓ કી ઉસ રરસ્તે કી ડોર જજિંદગીભર ના તટેૂ!   
 

પ્યારકી તડપ કો રદખાયા નરહ જાતા, રદલમે લગી આગકો બઝુાયા નરહ જાતા 
લાખ જુદાઈ હો પ્યારમે, મગર જજિંદગીકા પહલેા પ્યાર ભલુાયા નરહ જાતા!  
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એક છોટીસી ફીશને અપની માાં સે પછૂા, હમ પાનીમે કયો રહતેે હ?ે જમીન પે કયો નરહ? 

ઉસકી માને હાંસકર કહા, હમ ફીશ હ ેઇસીબલયે પાનીમે રહતેે હ.ે  
જમીન પર તો સબ સેલફીશ રહતેે હ!ે 

Kisi khush nasib ki takdir hay aap, khwabo say saji tasvir hay aap, aur kaya kahu apki shaan 
mai, humaray hato mai dosti ki ek pyari see lakir hay aap. 

Khuda ki ibadat humnay bahut ki hogi, tabhi to usnay apki dosti humay tohfay mai dee hogi, 
hum nahi kehtay achay karam humnay he kiye hongay, thori mehnat to apnay bhi ki hoti. 

Savan nay bhi kisi say pyar kiya tha, usnay ussay baadal ka naam diya tha, rotay thay dono ek 
doosray ki judai may, aur logo nay ussay barish ka naam diya tha. 

Mainay aansu say pucha, kyon mera mazak banatay ho, subkay samnay he chalay aatay ho. 
Ansu bollay, mehfil mai bhi apko tanha paatay hay, isiliye sath daynay challay aatay hay. 

Ehsaan nahi ehsas hay dosti, zindgi kay imtehan may ek mukam hay dosti, jaan dayna koi 
badi baat nahi, umar bhar sath nibhanay ka naam hay dosti. 

Rukti dharkan ki sans hay aap, bhujti nazro ki pyas hay aap, tarasti zindgi ki aas hay aap, phir 
kaisay na khanu ki zindgi may subsay khas hay aap. 

Dosti karo itni ki hud na rahay, intezar karo itna ki waqt na rahay, bharosa karo itna ki shaq 
na rahay, aur apna samjho itna ki aur kisi ka haq na rahay. 

Gum bhi zindgi ki ek story hay, musafir phir bhi tera zeena zaruri hay, mat ho zindgi say khafa, 
teri zindgi kay bina ek aur zindgi adhuri hay. 

Kisi ko itna mat chaho ki usko khud pay garur ho jaaye, kisi say itna mat rutho ki woh door ho 
jaye, per her rishtay may itni mithas bhar do ki samnay walla apki chahat may choor-choor ho 
jaye. 

Zindgi ki hakikat sirf itni hoti hay, jub jagta hay insan to kismat soti hay, insan jispay apna 
haqa subsay zyada samjhta hay, woh amanat kis aur ki hoti hay. 

Dil agar CPU hota to sabhi yaadon ko save ker saktay. Dimag may agar Printer hota to khayalo 
ka print-out nikal daytay. Dharkan may agar Pen-drive hota to jindgi ka back lay laytay. Mun 
may jo Bluetooth hota to baaton ko transfer ker laytay. Ankhon may jo Webcam hota to 
tasviro ko receive ker saktay. Kash zindgi bhi ek Computer hoti to ussay bhi restart ker laytay. 

 


