
તમારા વિના સાાંજ  
ડસૂકે ચડી છે  

મરૂ્ધન્ય સાહિત્યકાર ભગિતીકુમાર શમાધના 
૮૬ માાં જન્મહિન વનવમતે્ત તેમની પાંક્તતઓ 

પર આર્ાહરત તરિી મશુાયરો ઈ-પસુ્તક રૂપે   
આયોજન:  

રાષ્ટ્રીય કલા કેન્ર, સરુત  
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સપંાદકીય  
  
મરૂ્ધન્ય સાહિત્યકાર-પત્રકાર ભગવતીક માર શમાધના 
વવરાટ કાયધથી આપણ ે અજાણ નથી. સાહિત્ય અને 
પત્રકારત્વ ક્ષેતે્ર તેમના ંઅનન્ય પ્રદાનને કદી ભલૂી નિીં 
શકાય. સાહિત્ય ક્ષેતે્ર તેમણ ે તમામ પ્રકારોમા ં ઉત્કૃષ્ઠ 
સર્જન કાયધ કરીને ગ જરાતી ભાષાની ગરીમા વર્ારી છે. 
તેમના ં ઉત્તમ ગઝલ સર્જન સાથે નવી પેઢીના 
કવવવમત્રોન ેજોડવાના શ ભ આશયથી રાષ્રીય કલા કેન્રએ 
ભગવતીક મારના ૮૬મા ં જન્મહદને ‘તરિી મ શાયરા’ન  ં
આયોજન યોગ્ય રીતે જ કર્ ું છે.  
કોરોના કાળમા ં બધ  ં જ બદલાર્  ં છે, તેમ આ ‘તરિી 
મ શાયરો’ પણ ‘ઈ-મ શાયરો’ બન્યો અને રાજ્યભરના 
કવવવમત્રોએ તેમા ંભાગ લીર્ો. શ ભ સાહિત્ય દ્વારા થોડા ંજ 
કલાકોમા ં તેન   ં ‘ઈ-પ સ્તક’ બનાવીન ે કવવશ્રીના જન્મ 
હદનની સાજંે યોજાયેલા ં વેબબનારમા ંતમારા વવના સાજં 
ડૂસકે ચડી છે ઈ-પ સ્તક રૂપે રજ  કરતા ં શ ભ સાહિત્યન ે
પણ આનદં થાય છે.  
રાષ્રીય કલા કેન્રના ઈ-મ શાયરામા ંભાગ લેનારા તમામ 
કવવવમત્રોન ે અમે ર્ન્યવાદ આપીએ છીએ અને અમન ે
તેની સાથે રિવેાની તક આપવા બદલ આભારી છીએ. 

દીપક નાયક – નરેશ કાપડીઆ 
શભુ સાહિત્ય  
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રાષ્ટ્રીય કલા કેન્ર 
યોજીત ‘ઈ તરિી મશુાયરો’ 

તમારા વિના સાાંજ ડસૂકે ચઢી છે 
  

  
રાષ્રીય કલા કેન્ર દ્વારા મરૂ્ધન્ય સાહિત્યકાર શ્રી 
ભગવતીક માર શમાધના ૮૬મા ંજન્મહદને ૩૧ મે, ૨૦૨૦ના 
રોજ ઈ-તરિી મ શાયરો ‘તમારા વવના સાજં ડૂસકે ચઢી છે’ 
ન  ંઆયોજન કરવામા ંઆવર્  ંિત  .ં    
  
આ તરિી મ શાયરામા ં૭૦થી વધ  કવવઓએ પોતાની ૧૦૩ 
જેટલી કાવય રચનાઓ મોકલી િતી. એમા ંઅડર્ાથી વધ  
કાવયો સ રતની બિારના ગ જરાત-મ બંઈના કવવવમત્રોના છે. 
આ પ્રસગં ે આટલી મોટી સખં્યામા ં કવવવમત્રોએ 
ભગવતીક મારને યાદ કરીને કાવય સર્જન કર્ ું અને તેન  ં
સકંલન કરીને આ ઈ-બ ક બનાવવામા ં આવી છે. જેનો 
લાભ સાહિત્યકારો અને સાહિત્યરવસક જનતા લઈ શકશે 
એવી આશા છે.  ૦૪  



જ્યારે તરિી ગઝલ સાંગ્રિનુાં ઈ પસુ્તક બનાિિાનુાં 
આયોજન કર્ુધ ત્યારે સ્િપ્ને પણ ખ્યાલ નિોતો કે તેના ઈ-
પસુ્તકના વિમોચનનો કાયધક્ર્મ પણ ડીજીટલ મીડીયા દ્વારા 
કરી શકીશુાં. રાષ્ટ્રીય કલા કેન્રએ પિલેીિાર િેબીનાર 
દ્વારા શ્રી ભગિતીકુમાર શમાધની પાંક્તતઓ પર આર્ાહરત 
તરિી ગઝલ સાંગ્રિના ઈ-પસુ્તકનુાં વિમોચન કર્ુધ અને 
ડીજીટલ ગઝલ ગોષ્ટ્ઠીનુાં આયોજન કર્ુધ.   
આ પ્રસાંગે સાંસ્થાના કલાકારો અને સાહિત્યકારો દ્વારા શ્રી 
ભગિતીકુમારની ગઝલનુાં પઠન થર્ુાં. મિામાંત્રી રૂપીન 
પચ્ચીગરે ભગિતીભાઈનો વિસ્તતૃ પહરચય આપ્યો અને 
ઈ-પસુ્તકનુાં વિમોચન કરાવર્ુાં.  
 
આ ઈ-ગઝલ ગોષ્ટ્ઠીનુાં સફળ સાંચાલન શ્રી નરેશ 
કાપડીઆએ કર્ુધ. એ ઈ-ગોષ્ટ્ઠીમાાં સિધશ્રી નૈનાક્ષીબેન િૈદ્ય, 

રૂપીન પચ્ચીગર, મેહલુ શમાધ, હકરણવસિંિ ચૌિાણ, ગૌરાાંગ 
ઠાકર, યાવમની  વયાસ, ભરત ભાિસાર, હિલીપ 
ઘાસિાળા, મયાંક વત્રિેિી, પરૂ્ણિમા ભટ્ટ, રીના મિતેા અને 
નરેશ કાપડીઆએ  ભગિતીકુમારની ગઝલોનુાં સરસ 
પઠન કર્ુધ.  
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વેબબનારના અયોજન માટે SVNIT AA Surat Chapter & 

ICEA Surat ના શ્રી અક્ષયભાઈ પચ્ચીગર અને શ્રી 
વનલેશભાઈ શાિનો સિકાર પ્રાપ્ત થયો એ બદલ 
એમનો અંત:કરણપવૂધક આભાર. 
વમત્રો, રાષ્રીય કલા કેન્ર માટે અનિદ આનદંની ઘડી  છે 
કે સાહિત્ય જગતના ઈવતિાસમા ંકદાચ પિલેીવાર કોઈ 
નામી ગઝલકારની પકં્તત પરથી ૧૦૩ તરિી ગઝલ 
લખાઈ િોય અને એન  ંદળદાર ઈ પ સ્તક બન્ર્  ંિોય.  
આ તબકે્ક કાયધક્રમની અદ્વદ્વવતય સફળતા માટે હ  ંરાષ્રીય 
કલા કેન્રની કારોબારીના તમામ સભ્યો અને સવવશેષ 
શ્રી િમેતંભાઈ માવાવાળાનો પણ આભાર માન  ંછ ં
‘તરિી મ શાયરા’ના આ કાયધક્રમના આયોજન અને ઈ-
બ કના પ્રકાશન માટે અમો શ ભ સાહિત્યના શ્રી દીપક 
નાયક અને નરેશ કાપડીઆ, કવવશ્રી ગૌરાગં ઠાકર અને 
ભગવતીક મારના દીકરી રીના મિતેાના આભારી છીએ. 
અમારી સસં્થાની સાહિત્ય સવમવત, યાવમની વયાસના 
કન્વીનર પદે ઘણા ં વષોથી કવવ સમેંલનો અને 
સાહિત્યના કાયધક્રમો કરતી આવી છે. એમા ં પબૂણિમા 
ભટ્ટનો સિકાર પણ િરિમેંશ પ્રાપ્ત થતો રહ્યો છે. જેની 
સસં્થા નોંર્ લે છે.    
આશા રાખ  છ કે આ ઈ-પ સ્તક આપને ગમશે.  

રૂપીન પચ્ચીગર 
મિામતં્રી 

સરુત, ૩૧ મે, ૨૦૨૦ 
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તમારા વિના સાાંજ ડસૂકે ચડી છે  

મરૂ્ધન્ય સાહિત્યકાર ભગિતીકુમાર શમાધના 
૮૬ માાં જન્મહિન વનવમતે્ત તેમની પાંક્તતઓ 

પર આર્ાહરત તરિી મશુાયરો   
 

આયોજન:  
રાષ્ટ્રીય કલા કેન્ર, સરુત  

રવિિાર, તા. ૩૧ મે, ૨૦૨૦  
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તમારા વિના સાાંજ ડસૂકે ચડી છે 
કવિશ્રી ભગિતીકુમાર શમાધની પાંક્તતઓ પર  

તરિી મશુાયરો   

 કવિશ્રી ભગિતીકુમાર શમાધની ૮૬મી જન્મજયાંવત વનવમતે્ત  
રાષ્ટ્રીય કલા કેન્ર, સરુત આયોજજત  

તરિી મશુાયરાની પાંક્તતઓ 
 
 

  

1) તમારા વિના સાાંજ ડસૂકે ચઢી છે 
છાંિ: લગાગા/ લગાગા/લગાગા/લગાગા  
કાહફયા: ડૂસ્કે, ભીંતે, તડકે, િોઠે,  
રિીફ: ચઢી છે.  
  
2)  છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ  
 
છાંિ: ગાલગાગા/ ગાલગાગા/ ગાલગાગા/ગાલગા  
કાહફયા: ઉકળવુાં, પલળવુાં, મળવુાં, ઢળવુાં ... 
રિીફ: જોઈએ  
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તમારા વિના સાાંજ ડસૂકે ચડી છે 
કવિશ્રી ભગિતીકુમાર શમાધની પાંક્તતઓ પર  

તરિી મશુાયરો  
 3) બારણુાં ડસૂકાાં ભરે િરસાિમાાં 
  
છાંિ: ગાલગાગા/ગાલગાગા/ગાલગા  
કાહફયા: ભરે, ખરે, તરિરે, ર્રે, સાાંભરે, પાાંગરે,  
રિીફ: િરસાિમાાં  
 
4) તમારા બર્ાનાાં હિલાસાથી થાક્યો 
  
છાંિ: લગાગા/લગાગા/ લગાગા/લગાગા  
કાહફયા: હિલાસા, ખલુાસા, પરુાિા, હકનારા, સરુ્ારા, 
િર્ારા, મોજા, અજ ાંપા..  
રિીફ : થી થાક્યો 
  

5) છે લાગણીની િાત તો રકઝક નિીં કરુાં   
છાંિ: ગાગાલ/ ગાલગાલ/ લગાગાલ/ગાલગા  
કાહફયા: રકઝક, નાિક, તક, છક, િસ્તક, બેશક  
રિીફ: નિીં કરુાં  
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 ૧.   
  

ઉિાસી આ સરૂજની આંખે ચઢી છે, 

તમારા વિના સાાંજ ડસૂકે ચઢી છે. 
  
મને ઉંબરે એકલો છોડી િઈને, 

િિે ખિુ પ્રવતક્ષા ઝરૂખે ચઢી છે. 
  
અનભુિ છે િહરયાના તોફાનનો પણ, 

આ રેતીમાાં નૌકા ખરાબે ચઢી છે. 
  
લખ્ર્ુાં’ત ુાં તમે નામ મારુાં  કિી જ્યાાં, 
મધમુાલતી એ જ ભીંતે ચઢી છે. 
  
ઝરી જાય જળ, કે મળે જળસમાવર્, 

જુઓ, પાાંપણો કુિાકાાંઠે ચઢી છે. 
  
ઘણા રૂપ લૈ લૈ ને જન્મે છે સીતા, 
િિે લાગણી પણ ર્ચતા એ ચઢી છે. 
  
જરા ગણગણી લૌં તમારી સભામાાં, 
ભલુાયેલ પાંક્તતઓ િોઠે ચઢી છે. 

*ભગિતીકુમાર શમાધ* 
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૨.  
 

પામવુાં જો િોય ચોમાસુાં, પલળવુાં જોઈએ; 

છાપરુાં , છત કે નયન થઈનેય ગળવુાં જોઈએ. 
  
એ શરત છે કે પિલેાાં તો પ્રજળવુાં જોઈએ; 

તે પછી લેખણથી શબ્િોએ ‘પીગળવુાં’ જોઈએ. 
  
સયૂધની માફક ઊગ્યા છો તે ઘણુાં સારુાં  થર્ુાં; 
સયૂધને માફક સમયસર હકન્ત ુઢળવુાં જોઈએ; 

  
માત્ર શોભા પરૂતા અક્સ્તત્િનો શો અથધ છે? 

પષુ્ટ્પ છો તો શ્વાસ છોડીને પીગળવુાં જોઈએ. 
  
છે ઘણી રેખા વિરિની િાથમાાં એ છે કબલૂ ; 
પણ નિી રેખાઓ ચીરીનેય મળવુાં જોઈએ. 
  
માત્ર શબિત જજિંિગી જીિી ગયાનો અથધ શો ? 

છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઊકળવુાં જોઈએ. 
  
આિી પિોંચ્ર્ુાં છે જળાશય આંખનુાં ; હુાં જાઉં છાં; 
ને તમારે પણ અિીંથી પાછા િળવુાં જોઈએ. 
 

*ભગિતીકુમાર શમાધ*  
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યાિ આછી ફરફરે િરસાિમાાં, 
આંખ ઝીણુાં ઝરમરે િરસાિમાાં. 
  
બારીની જળમાાં થઈ કાલાપલટ, 

બારણુાં ડસૂકાાં ભરે િરસાિમાાં. 
  
કેટલી વયાકુળ તરસની છે તરસ ! 
કિૂાથાળે કરગરે િરસાિમાાં. 
  
વમટ્ટીની ખશુ્બનેુ પરૂી પામિા, 
આભ િઠુેાં ઊતરે િરસાિમાાં. 
  
મોરના ટહકુા ને સણકા છાતીના; 
કોણ, ક્યાાં ક્યાાં વિસ્તરે િરસાિમાાં ! 
  
પાતળો કાગળ લઈ આકાશનો; 
કોઇ િોડી ચીતરે િરસાિમાાં. 
  
આંખ ને નભ સિધ એકાકાર છે; 
કોણ આિે ખરખરે િરસાિમાાં. 

*ભગિતીકુમાર શમાધ* 
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આ કારણ-અકારણ અજ ાંપાથી થાક્યો; 
હુાં કાાંઠો છાં, મોજાાંથી મોજાાંથી થાક્યો. 
  
ન િેખાય છે ડુગડુગી કે ન ચાબકુ; 

અગોચર, અનાિત તમાશાથી થાક્યો. 
  
બલેુટોની ફૂટતી નથી ર્ણર્ણાટી; 
વનરાંતર તકાતા તમાંચાથી થાક્યો. 
  
ન છૂટી શકાત ુાં, ન બાંર્ાયલો છાં; 
હુાં શ્વાસોના કાયમ સકાંજાથી થાક્યો. 
  
સજાની િિે કેટલી રાિ જોિી ? 

િલીલો-તિોમત-પરુાિાથી થાક્યો. 
  
ક્ષમા તો કરી િીર્ી છે ક્યારની મેં; 
છતાાં મોકલાતા ખલુાસાથી થાક્યો. 
  
મબુારક મને મારાાં આંસ ુઅટલૂાાં; 
તમારા બર્ાાંના હિલાસાથી થાક્યો. 

*ભગિતીકુમાર શમાધ* 
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છે લાગણીની િાત તો રકઝક નિીં કરુાં , 
િકિાિો તારી સામે હુાં નાિક નિીં કરુાં . 
  
શત્ર ુજો િોય સામે તો શાંકા થઈ શકે, 

વમત્રોનો મામલો છે તો હુાં શક નિીં કરુાં . 
  
મોઘમમાાં જીિિાની મજા િોય છે છતાાં, 
જો વયતત થઈ શકુાં તો જતી તક નિીં કરુાં . 
  
છે તારી મનુ્સફી જુિી, મારો વનયમ અલગ, 

મારા િચનનો ભાંગ હુાં બેશક નિીં કરુાં . 
  
િીિાની જેમ ર્ીમે ર્ીમે હુાં બઝુાઈ જઈશ, 

અણર્ારી લઈ વિિાય તને છક નિીં કરુાં . 
  
ખશુ્બ ુસ્મરણની એ જ તો છે મારી સાંપિા, 
છેિટ સરુ્ીય ઓછી આ વસલ્લક નિીં કરુાં . 
  
એ પણુ્ય િો કે પાપ, હુાં પોતે બધુાં કરીશ, 

સારુાં  કે ખોટુાં કોઈના િસ્તક નિીં કરુાં . 

*ભગિતીકુમાર શમાધ* 
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૧ અલ્પા િસા  ૧૮   ૨૦ ધ્િવનલ પારેખ    ૩૭ 
૨ અમર કઠિાડીયા ૧૯  ૨૧ હિલીપ ચાિડા    ૩૮  
૩ અવનલ ભાિસાર ૨૦  ૨૨ હિલીપ ઘાસિાલા ૩૯  
૪ અવનલ ભાિસાર ૨૧  ૨૩ હિલીપ ઘાસિાલા ૪૦  
૫ અંજના ભાિસાર ૨૨  ૨૪ હિલીપ સોલાંકી    ૪૧ 
૬ અંશ ખીમતિી  ૨૩  ૨૫ ગીરીશ ચૌિાણ    ૪૨ 
૭ અશોક લાલિાની ૨૪   ૨૬ િમેા ઠક્કર     ૪૩ 
૮ બકુલેશ િેસાઈ  ૨૫  ૨૭ િમેાંત મરાસી      ૪૪   
૯ ભાિેશ જેતપહુરયા૨૬ ૨૮ િમેાંત મરાસી      ૪૫  
૧૦ ચેતના ગણાત્રા ૨૭  ૨૯ િમેાંત પટેલ       ૪૬   
  
    ૩૦ હિમાની શાિ     ૪૭ 
૧૧ ર્ચરાગ પાધ્યા  ૨૮   ૩૧ ડૉ. હિમાાંશ ુપટેલ  ૪૮ 
૧૨ િેિવષિ વયાસ   ૨૯   ૩૨ િીના પાંડયા     ૪૯   
૧૩ િેિવષિ વયાસ   ૩૦   ૩૩ હિતેશ પટેલ     ૫૦ 
૧૪ િેિીબેન વયાસ ૩૧   ૩૪ ઈશ્વર ચૌર્રી     ૫૧  
૧૫ િેિીબેન વયાસ ૩૨   ૩૫ જય હિક્ષીત     ૫૨  
૧૬ િેિીબેન વયાસ ૩૩   ૩૬ જીગીષા ચૌર્રી   ૫૩ 
૧૭ િેિીબેન વયાસ ૩૪   ૩૭ જીજ્ઞાસા ઓઝા    ૫૪ 
૧૮ િેિીબેન વયાસ ૩૫   ૩૮ જીજ્ઞાસા ઓઝા    ૫૫  
૧૯ ર્ાવમિક પરમાર ૩૬   ૩૯ જીજ્ઞાસા ઓઝા    ૫૬  
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૪૦ જીજ્ઞાસા ઓઝા      ૫૭  ૬૦ નરેન્ર રાઠોડ   ૭૭ 
૪૧ જીજ્ઞાસા ઓઝા     ૫૮  ૬૧ નીતેશ ટાાંક     ૭૮  
૪૨ જીગ્નેશ વત્રિેિી      ૫૯  ૬૨ નીવતન મિતેા  ૭૯  
૪૩ જીતેન્ર ભાિસાર    ૬૦   ૬૩ નતૂન કોઠારી   ૮૦  
૪૪ કાજલ શાિ      ૬૧   ૬૪ પરબત નાઈ   ૮૧  
૪૫ કાવસમ શેખ      ૬૨   ૬૫ પરબત નાઈ   ૮૨  
૪૬ લીના પટેલ      ૬૩   ૬૬ પાયલ ઉનડકટ ૮૩  
૪૭ લીલાબેન પટેલ    ૬૪   ૬૭ પાયલ ઉનડકટ ૮૪  
૪૮ મિને્રવસિંિ પઢીયાર ૬૫    ૬૮ પીર્ષૂ ભટ્ટ    ૮૫  
૪૯ મિને્રવસિંિ પઢીયાર ૬૬   ૬૯ પીર્ષૂ ભટ્ટ    ૮૬     
  
 
૫૦ મિશે      ૬૭    ૭૦ પ્રજ્ઞા િશી     ૮૭  
૫૧ મનોજ પાંચાલ      ૬૮   ૭૧ પ્રમોિ આહિરે     ૮૮  
૫૨ માંથન ડીસાકર      ૬૯    ૭૨ પ્રમોિ આહિરે     ૮૯ 
૫૩ મર્રુ કોલડીયા     ૭૦   ૭૩ પ્રશાાંત સોમાણી   ૯૦  
૫૪ મેહલુ વત્રિેિી      ૭૧   ૭૪ પ્રવતક પટેલ      ૯૧    
૫૫ વમહિર પટેલ      ૭૨   ૭૫ પરૂ્ણિમા ભટ્ટ       ૯૨  
૫૬ ડૉ. વમર્લન્િ પારેખ  ૭૩   ૭૬ પરૂ્ણિમા ભટ્ટ       ૯૩   
૫૭ ડૉ. વમર્લન્િ પારેખ  ૭૪   ૭૭ સીએ રાજ અસ્તી ૯૪  
૫૮ મોતીજી ઠાકોર      ૭૫   ૭૮ સીએ રાજ અસ્તી ૯૫   
૫૯ મોતીજી ઠાકોર      ૭૬   ૭૯ રાજેશ હિિંગ ુ      ૯૬   
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૮૦ રિીન્ર પારેખ     ૯૭    ૧૦૦ ઉિી પાંચાલ    ૧૧૭ 
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૮૬ સાંજય બોસવમયા  ૧૦૩ 
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૯૦ શરિ વત્રિેિી      ૧૦૭       
૯૧ શવમિષ્ટ્ઠા કોન્રાતટર ૧૦૮  
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૯૫ વશલ્પા શેઠ     ૧૧૨       
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૯૭ સષુમ પોળ        ૧૧૪    
૯૮ તનસખુ શાિ       ૧૧૫ 
૯૯ ઉમેશ તામસે     ૧૧૬   
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જિાની છે, ચ્િકેીને માથે ચઢી છે. 
લતાઓ મલકતી િસાંતે ચઢી છે. 
  
જુઓ, શમધની ગાલે લાલી િતી એ, 

થઈ કાંકુિણી ને સેંથે ચઢી છે. 
  
જરા શાાંવતથી સાાંભળો તો કહુાં હુાં, 
િતી િૈયે જે િાત, િોઠે ચઢી છે. 
  
િતો સાંગ આખી બપોરે ઉભયનો, 
તમારા વિના સાાંજ ડૂસ્કે ચઢી છે*.  
  
કે પકડયો િતો િાથ લઈ િાથમાાં જ્યાાં, 
પછી એમ ખાલી એ િાથે ચઢી છે. 
  
િચન િઈને પાળી બતાિો તો માનુાં, 
પ્રણયની પરીક્ષા પ્રિાસે ચઢી છે. 
  

અલ્પા િસા – કાવયાલ્પ 
૯૮૧૯૦ ૧૯૦૫૧  
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તમારા બર્ાના હિલાસાથી થાક્યો,* 

ને હકિંમત િગરના ખજાનાથી થાક્યો, 
  
નકામા બર્ા આ બિાનાથી થાક્યો, 
સફળતાનાાં ખોટા ર્ખારાથી થાક્યો, 
  
પ્રણય ક્યાાં કિી કો પરુાિો છે માાંગે? 

સતત છે કયાધ એ ખલુાસાથી થાક્યો, 
  
તમારો કશો િોષ જોયો નથી મેં, 
તમારા નિીં પણ અમારાથી થાક્યો, 
  
ખલાસી િિે નાિ મઝર્ારમાાં લે, 

સમાંિર નિીં પણ હકનારાથી થાક્યો, 
  
"અમર" આ ગઝલ ભાિનાથી ભરેલી, 
કલાના વિરોર્ી જમાનાથી થાક્યો, 
  

અમર સવુનલ કઠિાહડયા, િડોિરા 
િતન :- ધ્રોલ, જામનગર4291 90315 
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શ્યામ મેઘ આવયા ગયા િાયરામાાં તણાઈ ગયા, 
તોયે તારી કને િરસાિની માાંગણી નિીં કરુાં. 
  
વિવિર્ ફૂલોના ગચુ્છાથી છો ને ભરેલો બાગબાન િોય, 

ગલુાબની એક પાંખડુીની આશ તારી પાસે નહિ કરુાં. 
  
ભલે િિતેી નિી ભલે િેિતા ઝરણાઓ, 

એક બુાંિ પાણીની િાાંછા તારી પાસે નિીં કરુાં. 
  
ત ુાં તો છે િઝાર િાથ િાળો તને શુાં ખોટ વયક્તત વિશેષની, 
હુાં એક પામર માનિી તોયે તારી પાસે યાચના નિીં કરુાં. 
  
િાત તો છે તારા ને મારા મનની  
છે જો લાગણીની િાત તો રકઝક નિીં કરુાં,* 

  

અવનલ ભાિસાર "યોદ્ધા" 
નિસારી, ૯૮૨૫૧ ૧૧૨૯૯ 

૨૦  



િૈશાખી બપોરની કાળઝાળ ગરમીના આસ્િાિમાાં; 
બારણાાંની લાલી ર્લપસ્સ્ટક થયી વિષાિમાાં. 
  
જેઠની ભર તપતી ર્રા અને એની ઉડેલી ધળૂ; 

અથડાય બાંર્ બારણાાંના નકચૂા બારસાખ અને ઉમરામાાં. 
  
િા િાયોને િાિળ છાયા અલગ જ ફરક પડયો િિામાનમાાં; 
બે ચાર િરસાિી ર્બિંદુઓની બારણુાં પ્રતીક્ષા કરે આ તાપમાાં. 
  
જેિા મેઘના િાિળ છાયા ને ઝરમર અમતૃ ર્બિંદુઓ આયા; 
રાગ મલ્િાર શુાં ગાયો કુિરતે ખશુીના મારે  
બારણુાં ડૂસકાાં ભરે િરસાિમાાં.* 
  

અવનલ ભાિસાર "યોદ્ધા" 
નિસારી – 9825111299  

૨૧  



જીિ સરૂજ આંબિાની છે તો બળવુાં જોઈએ, 

આિે જો અિરોર્ આડે, પે્રમે મળવુાં જોઈએ. 
  
અંર્કાર આિે ઉિાસીનો તો એ પણ દૂર થાય, 

જ્યોત થઈને ક્સ્મત િોઠો પર પ્રજળવુાં જોઈએ. 
  
િોત સમથળ રોકી રાખત, પણ વિચારો  ગોળ છે, 

એ ઢળે તારા ભણી, એને ન ઢળવુાં જોઈએ. 
  
જ ાંગને જો જીતિી િો, શસ્ત્ર કેિળ કાફી છે? 

છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ.* 
  
િોય ના સાંિેિના એમાાં તો એ શુાં કામનુાં? 

િેિના બીજાની જોઈ  મન પીગળવુાં જોઈએ. 
  

અંજના ભાિસાર 'અંજુ' 

મુાંબઈ – ૯૩૨૧૨ ૨૧૧૩૫ 

૨૨    



બારણુાં ડૂસ્કા ભરે િરસાિમાાં,*  
ભીને આંખે તરિરે  િરસાિમાાં. 
  
આખરે હુાં િિધ  રોકી ના શક્યો , 
આંસઓુ ઝરમર િરે િરસાિમાાં ! 
  
કોઈ તરસુાં પ્રાણ ગમુાિે  કિી, 
તો કોઈ  ડૂબી મરે િરસાિમાાં ! 
  
 એથી હુાં કયારેય ભીંજાતો નથી , 
 એ સફરમાાં ક્યાાં ફરે િરસાિમાાં ! 
  
 છત્રી જાણી જોઈને ભલૂતાાં િતાાં, 
 યાિ લથબથ સાાંભરે િરસાિમાાં. 
  

અંશ ખીમતિી  
મ ુપોસ્ટ ખીમત,  તા, ર્ાનેરા, 

 બનાસકાાંઠા, 96243 99950 

૨૩  



ઝાાંઝવુાં છે  છો હૃિયમાાં પણ પીગળવુાં જોઈએ. 
િોય  ના  િરસાિ  તો તડકે  પલળવુાં  જોઈએ. 
  
િાથને  ત ુાં  કર  િલેસા  વિણે  સામુાં િોય  તો, 
પથ્થરે   કૂાંપળ   બની   ફૂટી  નીકળવુાં  જોઈએ. 
  
બાગને    ચ ૂાંથી   પછી   માળી   ફરે   ગમુાનમાાં, 
છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ.* 
  
જજિંિગીના     રાંગમાંચે,  જાતને    પરૂિાર    કર, 

ક્સ્મત  આપી  િિધ ને  આબાિ   છળવુાં  જોઈએ. 
  
પાાંપણોની   બારસાખે   આંસનુુાં   તોરણ   બને, 

છે  િરખ  કે  િિધ   છે  તારે  એ  કળવુાં  જોઈએ. 
  
છે  પર્ારી  આશ  લઈ  તારા  હૃિયના  આંગણે, 

િિધ    સાથે   િતે  પિૂધક   િળવુાં  મળવુાં  જોઈએ. 
  
ભાલ  પર  ચુાંબન  પ્રણયનુાં  તો  બને  વસિંદૂર  છે, 

ટેરિાના    સ્પશધમાાં    ગલુાલ  ભળવુાં   જોઈએ. 
  

અશોક આઈ. લાલિાણી ‘આશ’ુ 
સરુત - 81418 49503 

૨૪   



એકલો જણ શુાં કરે િરસાિમાાં ?  

ક્યાાં સરુ્ી ર્ીરજ ર્રે િરસાિમાાં ? 

  
એકલો જણ શુાં કરે િરસાિમાાં? 

થોભ થોડુાં :કરગરે િરસાિમાાં 
  
એકલો જણ શુાં  કરે િરસાિમાાં ? 

શબ્િ થોડા ઝરમરે િરસાિમાાં. 
       
એકલો જણ શુાં કરે િરસાિમાાં ? 

બારણુાં ડૂસકાાં ભરે િરસાિમાાં * 
  
એકલો જણ શુાં કરે િરસાિમાાં ?  

જે ગમુાવર્ુાં તે સ્મરે િરસાિમાાં ! 
      
એકલો જણ શુાં કરે િરસાિમાાં ? 

શ ુકરે બોલો, મરે િરસાિમાાં ?!  

  
એકલો જણ શુાં કરે  િરસાિમાાં ? 
સ્િજે િરફરથી ડરે િરસાિમાાં. 
 

બકુલેશ િેસાઈ   
સરુત - ૭૪૩૩૦ ૫૩૯૮૦  

૨૫    



૨૬    

તમારાાં બર્ાનાાં હિલસાથી થાક્યો. 
ચણાતા ઉચેરા વમનારાથી થાક્યો 
  
મળે ડાળ કલ્પતરુ જાસાથી થાક્યો. 
રમત એક પોબાર પાસાથી થાક્યો. 
  
બબચૂક રમત છે તાંબ ૂગઝલમાાં, 
કરે જે લઘગુરુૂ વિિાિોથી થાક્યો. 
  
અને િોય એની નજરમાાં વસિંિાસન, 

ચરણ પજૂિાની આશાથી થાક્યો. 
  
નગર આ તમારુાં  નથી કે અમારુાં  
િગાડી રિ ેઢોલ ત્રાસાથી થાક્યો. 
  
ખબર પણ નથી ને ખબર કાઢિાની, 
અપેક્ષી રિલેી એ ભાષાથી થાક્યો. 
  

ડૉ. ભાિેશ જેતપહરયા 
મોરબી - ૯૮૭૯૮ ૩૫૭૧૭ 



સ્મરણના ઉછળતા હુાં મોજાથી થાક્યો 
મને   રોજ  છળતા  હકનારાથી થાક્યો. 
  
હુાં   છાં   કોણ  ભલૂી ગયો  છાં  સિાંતર! 
મિોરાની    માથે   મિોરાથી   થાક્યો. 
  
સિાલો  સરળ છે જિાબો છે  મોઘમ, 

િિે  તારા  પોકળ  ખલુાસાથી થાક્યો. 
  
િિે  શ્વાસ  ચાલે,  ફકત  નામ ખાતર, 

હૃિયના  ર્બકતા   અજ ાંપાથી થાક્યો. 
  
હૃિય  મારુાં   જાણી  ગર્ુાં  છે  િકીકત, 

તમારા બર્ાના હિલાસાથી થાક્યો.* 
  

  

ચેતના ગણાત્રા "ચેત"ુ 
મુાંબઈ – 91672 61361 

૨૭   



કેમ ત ુાં ભીંજયા કરે  િરસાિમાાં ? 

પે્રમ   નાિક  પાાંગરે  િરસાિમાાં. 
  
ક્યાાંક લે આકાર ભીતર  કલ્પના, 
સ્િપ્ન થઈ  િોડી તરે  િરસાિમાાં. 
  
િેિ તો ભીંજાઈ ગ્યો નખશીખ પણ, 

મનડુાં  કોરુાંકટ   ફરે   િરસાિમાાં. 
  
છે  પરાકાષ્ટ્ઠા  ઉપર તરસ્ર્ુાં હૃિય, 

કલ્પનાઓ  થરથરે   િરસાિમાાં. 
  
આિ બાિોમાાં  ભરી  લે  ત ુાં િિે , 
તો જ  આશાઓ  ઠરે િરસાિમાાં. 
  
પાાંપણો  ભીની  થયેલી  જોઈને ,  
બારણુાં  ડુસકાાં  ભરે િરસાિમાાં.* 
  

ર્ચરાગ પાધ્યા 
ભરા, વસદ્ધપરુ – 98250 36972 

૨૮    



આમ જ્યાાં ફરતી ફરે િરસાિમાાં, 
એ નશો ભળતો કરે િરસાિમાાં... 
  
આંગણુાં છોડીને જ્યાાં ચાલી ગઈ,  

બારણુાં ડૂસ્કાાં ભરે િરસાિમાાં...* 
  
ર્ોર્મારે ર્ભિંજિે કે માિઠે,  

એ છબી જે તરિરે િરસાિમાાં... 
  
અંર્કારોમાાં ભરેલુાં ઘર િત ુાં,  
હિપ વતરાડે પાાંગરે િરસાિમાાં... 
  
િા, ર્ક્ષવતજ િરબાર હુાં ર્ભિંજાિ છાં, 
િરપળે જ્યાાં સાાંભરે િરસાિમાાં... 
  

િેિવષિ વયાસ "ર્ક્ષવતજ"  
સરેુન્રનગર – ૭૮૭૮૩ ૬૦૦૨૫ 

૨૯  



અમારી કલમ આજ જીિે ચઢી છે, 

લખી િો ગઝલ એક જીભે ચઢી છે. 
  
ઘણીિાર એવુાં બન્ર્ુાં છે અમારે, 

વનકળતી નથી િાત િોઠે ચઢી છે. 
  
િસી પર હફિા છે નયન આ અમારા, 
િિે ર્ડકનો એના િાિે ચઢી છે. 
  
અગર િો તસલ્લી મને હિલ ત ુાં િઇ િે,  

િિે લાગણી સૌ જે િાાંફે ચઢી છે! 
  
કહુાં આખરે કોને જઇને 'ર્ક્ષવતજ' હુાં,  
તમારા વિના સાાંજ ડૂસ્કે ચઢી છે.* 
  

  

િેિવષિ વયાસ "ર્ક્ષવતજ" 
સરેુન્રનગર, ૭૮૭૮૩ ૬૦૦૨૫ 
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છે ભાિની સફર તો નાટક નિીં કરુાં  
છે લાગણીની િાત તો રકઝક નિીં કરુાં* 
  
જ્ઞાની નથી અજ્ઞાન ભરેલુાં છે આ હિલે 

છે પે્રમની ઝલક તો ચકચક નિીં કરુાં  
  
છે બેઅિબ નજરની કરામાત લાગતી 
છે રાગમાાં અસર તો બકબક નિીં કરુાં  
  
એ યાિમાાં સમાિ ખરાાં હિલથી સાાંભળી 
છે પ્રીતની રસમ તો ટકટક નિીં કરુાં  
  
લઇ િાથમાાં કલમને લખી નામ પ્યારનુાં 
છે અંતરે પડાિ તો રાિક નિીં કરુાં  
  

િેિીબેન વયાસ-િસરુ્ા 
સરેુન્રનગર – ૯૯૭૯૪ ૭૫૧૩૭ 

૩૧    



  
સિારા વિના શાખ ભીંતે ચઢી છે 

તમારી અમીરી વનશાને ચઢી છે 

  
કિો ના કિો પણ તલસતાાં અર્ર પર 

નશાની કિાની વનખારે ચઢી છે 

  
હિલે િાત સાર્ી ફરો એકલાાં પણ 

ચમનમાાં સગુાંર્ો  િકારે ચઢી છે 

  
કટારી િિે ના રિ ેમ્યાન ર્ારી 
એ અંતર ગજાિી ર્ખારે ચઢી છે 

  

િેિીબેન વયાસ ‘િસરુ્ા’  
સરેુન્રનગર ૯૯૭૯૪ ૭૫૧૩૭ 

૩૨  



તમારા કરેલાાં તમાશાથી થાક્યો 
િિે તો ખરેખર જમાનાથી થાક્યો 
  
નથી જજિંિગી ખેલ કોઈ રમાડે 

નિેલાાં મળે એ ઘરાનાથી થાક્યો 
  
કિી લાગણીને જતાિો હિલેથી 
અધરૂી નડેલી તમન્નાથી થાક્યો 
  
ખશુીને હ્રિયથી બતાિો ખરાાં તો 
બનાિે જે દૂરી  વપપાસાથી થાક્યો 
  
ભલાનો િિે તો જમાનો નથી ભૈ 

ઘણાાં એ મળેલાાં બિાનાથી થાક્યો 
  
ઉડીને જવુાં ક્યાાં? અિીં છે વિસામો 
નડે જે અિીં એ ઠગારાથી થાક્યો 
  
રસમ જાણતો ના િશે શુાં?ખબર ના 
તમારા બર્ાાંના હિલાસાથી થાક્યો 
   

િેિીબેન વયાસ-િસરુ્ા 
સરેુન્રનગર – ૯૯૭૯૪ ૭૫૧૩૭ 
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લાગણીની િાત કરતાાં અહિ વનખરવુાં જોઇએ 

છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઇએ* 

  
દૂર માંજજલ િોય પણ મનની અટલતા રાખજે 

સાાંજ િેળા સાાંપડે તોયે ચળકવુાં જોઇએ    
  
િોય બાજી જજિંિગીની, ઈશના એ િાથમાાં 
કમધના નક્કર ઇરાિાથી િમકવુાં જોઇએ 

  
શ્વાસ તારા જ્યાાં સરુ્ી છે આ જગતમાાં ચાલતાાં 
સદ્વદ્વચારોથી ગ્રિીને એ ર્ડકવુાં જોઇએ 

  
િારસામાાં જે મળયાાં સાંસ્કારને ના ભલૂજે 

ર્મધ તારો તો વનભાિીને પ્રસરવુાં જોઇએ  
  
ભાર ર્રતીનો કિીયે થાય ના જીિન અિીં 
એટલો િળિો થઈને અહિ મલકવુાં જોઇએ 

  

િેિીબેન વયાસ-િસરુ્ા  
સરેુન્રનગર - M-૯૯૭૯૪૭૫૧૩૭ 
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ભાિના તરસી મરે િરસાિમાાં 
લાગણી હિલથી ઝરે િરસાિમાાં 
  
કામનાઓ કેટલી જીિે ચઢી 
અંતરે િાગી ખરે િરસાિમાાં 
  
કેટલાાં કરિાાં ઉપાયો ઘાિના 
આખરી ખ્િાબો ર્રે િરસાિમાાં 
  
િઇ કસોટી પે્રમની થાક્યાાં િિે 

કલ્પના સકુ્કી ફરે િરસાિમાાં 
  
િાખિી સ્િભાિ સાલસ શુાં કરુાં  
િાિ પણ ખોટો ઠરે િરસાિમાાં 
  
માાંગિાની ટેિને ના િળેિી 
સાન જો િલખી ઠરે િરસાિમાાં 
  
ભીતરે થામી િમળને તાકતી 
બારણુાં ડૂસ્કા ભરે િરસાિમાાં* 

  

િેિીબેન વયાસ-િસરુ્ા  
સરેુન્રનગર – ૯૯૭૯૪ ૭૫૧૩૭ 
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બારણુાં ડૂસકાાં ભરે,િરસાિમાાં,* 
આભથી આંસ ુઝરે,િરસાિમાાં. 
  
ટેરિાાંનો સ્પશધ થ્યો જ્યાાં ફૂલને, 

મ્િેંક મીઠી પાાંગરે, િરસાિમાાં. 
  
એટલી તાકાત તારા નામમાાં, 
જ્યાાં લખુાં, િોડી તરે િરસાિમાાં. 
  
એ પછી તો 'ઘર' જુઓ નાચી ઉઠ્ુાં, 
આપ ટહકૂ્યાાં છાપરે,િરસાિમાાં. 
  
શબ્િ મેં િાવયા િતાાં, કૂાંડા મિીં. 
ને, ગઝલ થઇ અિતરે િરસાિમાાં. 
  

  

ર્ાવમિક પરમાર 'ર્મધિ' 

મુાંબઈ – 98921 89826 
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ન પરૂાાં થતાાં એિાાં સપનાાંથી થાક્યો, 
તમારા બર્ાના હિલાસાથી થાક્યો.* 
  
તમારાથી થાક્યો, અમારાથી થાક્યો, 
હુાં તો  કાળજાના બે કટકાથી થાક્યો. 
  
સરળ, સીર્ી, ખળખળ િતી મારી ગવત પણ, 

મને ખેંચતા બે હકનારાથી થાક્યો. 
  
િર્ારે અપેક્ષા મેં રાખી નથી પણ, 

રિી જાય જે ખાલી, ખોબાથી થાક્યો. 
  
તેં સાંિેિના સઘળી આંખોમાાં રાખી, 
ન સમજાય એિી આ ભાષાથી થાક્યો. 
  
મને મારી આખી ગઝલ બોલિા િો, 
તમારા દુબારા દુબારાથી થાક્યો. 
  
મળર્ુાં પોટલુાં માત્ર િાતોનુાં સહનેુ, 

કશુાં ના કરે એિા રાજાથી થાકયો. 
  

ઘ્િવનલ પારેખ 

ગાાંર્ીનગર - ૯૪૨૬૨ ૮૬૨૬૧ 
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આંખ ભીની કરગરે િરસાિમાાં, 
બારણુાં ડૂસકાાં ભરે િરસાિમાાં.* 
  
આગમનને આપના સત્કારિા, 
મોર પણ ટહકુા કરે િરસાિમાાં. 
  
શોર્તા'તા આંસઓુ જે લાગને, 

એ મળી ગ્યો આખરે િરસાિમાાં. 
  
િોઠની માસવૂમયતને સ્પશધિા, 
રોજ  ફોરાાં તરિરે િરસાિમાાં. 
  
સ્નેિની પીંછી બનાિી સયુધ ખિુ, 

સાત રાંગો ચીતરે િરસાિમાાં. 
  
લાગણીમાાં એ િિે િાંટોળ છે, 

કોઇ ના િહરયો તરે િરસાિમાાં. 
  

હિલીપ ચાિડા 'હિલ'ુ   

સરુત – ૯૯૭૯૬ ૧૪૪૫૦  
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િિાલના િાિળ ચડે િરસાિમાાં, 
યાિના ફોરા પડે િરસાિમાાં. 
  
બારણુાં ડુસકા ભરે િરસાિમાાં,* 

અટકળો આિી ચડે િરસાિમાાં. 
  
કે વતવમર મેઘલ બને છે તેજીલો, 
વિરિી રાત્રી અડે િરસાિમાાં. 
  
છે િરસવુાં રોજ તારી આંખમાાં , 
તેજ સરૂજનુાં નડે િરસાિમાાં. 
  
પાાંપણો છલકાય આષાઢી ક્ષણે, 

યાિ તારી ગડગડે િરસાિમાાં. 
  
એક ર્ારા રાત'હિ ભીંજાિિા , 
મેઘના ટીપાાં લડે િરસાિમાાં. 
  
મન તરાિે િોડી કાગળની "હિલીપ", 
મૈત્રીની મડૂી જડે િરસાિમાાં. 
 

હિલીપ િી ઘાસિાલા 
સરુત - ૯૮૨૫૯ ૧૭૮૮૫ 
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બનીને સવત, એ ર્ચતાએ ચડી છે. 
તમારા વિના સાાંજ ડૂસકે ચડી છે.* 
  
નથી ઝુલ્ફ ની લટ કપાળેથી િટતી, 
જે નટખટ બની ખબુ માથે ચડી છે. 
  
ઝૂલાના કડા આજ પણ સાચવયા છે. 
પ્રણયમાાં િજી ઠેસ ઝૂલે ચડી છે. 
  
ફૂટે માનિી માટલી જોઇ પિલેાાં, 
પનીિાહર કિૂાને કાાંઠે ચડી છે. 
  
ગઝલ િો કે કાવયો સજાવુાં તને બસ. 
જૂઓ, િાત િૈયાની િોઠે ચડી છે. 
  
સમાંિર એ ખેડી શકે છે, સરળ છે. 
ગરમ રેતમાાં િોડી િાાંફે ચડી છે. 
  
પહરષિ ભરાતી ફૂલોની “હિલીપ” જો,  
િસાંતોની ઉમ્મીિ આંખે ચડી છે. 
  

હિલીપ િી ઘાસિાલા   
સરુત – ૯૮૨૫૯ ૧૭૮૮૫  
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છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ.* 
કાળજુ ાં અન્યાય સામે રોજ બળવુાં જોઈએ. 
  
કેમ લોકો ઊગતો સરૂજ પજૂે અવિરત િળી, 
આથમે એનેય જઈને રોજ મળવુાં જોઈએ. 
  
એક બે ને તો મિિ સૌ કોઈ કરશે એકિાર, 

ભાિનાનુાં વિણે હિલમાાં રોજ ભળવુાં જોઈએ. 
  
િાત જો સમ્માનની િો તો િઢાિી પણ શકો, 
પણ કિી મસ્તક ગમે ત્યાાં ના જ ઢળવુાં જોઈએ. 
  
"િીપ" માફક જાત બાળી જજિંિગી રોશન કરો. 
ત્યાાં પ્રભનુી આંખનુાં આંસ ુપલળવુાં જોઈએ. 
  

હિપક વસિંિ સોલાંકી ‘િીપ’ 
આણાંિ – ૬૩૫૩૯ ૨૮૪૭૮  
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તમારા અકારણ ખલુાસાથી થાક્યો, 
તમારા બર્ાના હિલાસાથી  થાક્યો.* 
  
ઢળેલી િતી સાાંજ, પલકો નશીલી, 
કે આંખો િિ ેઆ, અજ ાંપાથી થાક્યો. 
  
ડગર ક્યાાં કિી ચાલતી િોય બોલો , 
પળેપળ િયાતી પરુાિાથી થાક્યો. 
  
સમાંિર રૂિે ને ર્િલ ચમકે મોતી, 
ઘઘુિતો િિે એ હકનારા થી થાક્યો. 
  
સમજ ત ુાં અિીં િો, ન િોિા પછી શુાં ? 

બર્ાના સરુ્ારા િર્ારા થી થાક્યો. 
  
સફર તો સરળ છે, છતાાંયે છે ફેરા,  
જરૂરત િગરના વિસામા થી થાક્યો. 
  

ર્ગરીશ ચૌિાણ 

સરુત ૬૩૫૫૩ ૬૪૮૮૮ 
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વિરિ  િેિનાઓ  વિષાિે  ચઢી  છે,  

અને  લોક  િાતો  પ્રિારે   ચઢી  છે.  
  
પ્રભ,ુ આંસઓુ  પણ થયા સાિ ગાાંડા,  
તમારા  વિના  સાાંજ  ડૂસકે ચઢી  છે * 
  
સતાિો, ન  આિો, નજરથી ન જાઓ,  

પ્રિર આઠની  લત  જે માથે ચઢી છે.  
  
તમે  રણઝણો   અંતરે   એકર્ારા,  
પગે  ઝાાંઝરીઓય   નાિે   ચઢી  છે.  
  
િિ ે છે   સતત   રતતર્ારા   કરેથી,  
છતાાં   આંગળી  એકતારે  ચઢી  છે.  
  

  

િમેા ઠક્કર "મસ્ત" 
9099925010 
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આ દુવનયાના ખોટા ઠઠારાથી થાક્યો, 
સતત ચાલતા આ તમાશાથી  થાક્યો! 
  
િિે તો સમાંિર આ ખારાથી થાક્યો, 
સતત દૂર રિતેા હકનારાથી થાક્યો! 
  
નથી સિજે પણ સ્પશી શકતા મને એ! 
તમારા બર્ાાંના હિલાસાથી થાક્યો!* 
  
િિે રાિ જોિાનુાં મેં છોડી િીધુાં! 
કિી પણ નિીં આિનારાથી થાક્યો! 
  
જરા િાતમાાં ખોટુાં લાગે છે તમને! 
કહુાં કઈ રીતે કે તમારાથી થાક્યો! 
  
મળે હિલથી, તો મલૂ્ય છે એનુાં િોસ્તો! 
હુાં આ મન િગરના સિારાથી થાક્યો! 
  
મથામણ કરુાં  છાં, છતાાં શેહરયત ક્યાાં? 

િિે આ ગઝલના સરુ્ારાથી થાક્યો! 
  

િમેાંત મરાસી 
સરુત – ૯૩૨૭૩૮૦૬૭૦ 
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અચાનક નિીં કરુાં  
  
ત ુાં ખાતરી રાખ, િાર અચાનક નિીં કરુાં ! 
સાિર્ કયાધ વિના તો ઘા બેશક નિીં કરુાં ! 
  
ઈચ્છા વિરુદ્ધ તારી, એ િસ્તક નિીં કરુાં , 
છે લાગણીની િાત તો રકઝક નિીં કરુાં !* 
  
જીિનનો છે સિાલ, તો ર્ચિંતન જરૂરી છે! 
એના વિષે વિચાર હુાં ઉભડક નિીં કરુાં ! 
  
હુાં જાણુાં છાં મહિમા આ િાણીનો, એટલે 

હુાં ખોટી રીતે તો કિી બકબક નિીં કરુાં ! 
  
મારા વસિાય અન્યને ત ુાં ચાિી નિીં શકે! 
આ પે્રમ બાબતે જરા પણ શક નિીં કરુાં ! 
  

િમેાંત મરાસી 
સરુત – 93273 80670 
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ગલુાબી એની મારા ગાલે ચઢી છે  
તમારા વિના સાાંજ ડૂસ્કે ચઢી છે* 
  
વિતાિી િતી જે બર્ી પળ સાંગાથે, 

િિે તે બર્ી િાત િોઠે ચઢી છે. 
  
િળી મીટ માાંડી ઠરી ગઈ છે આંખો, 
ને મારી નજર એમ આભે ચઢી છે. 
  
તમારી સરસ લાગતી ઓઢણી તો, 
હરસાઈ ને જાણે ઝરુખે ચઢી છે. 
  
િતો િાથમાાં િાથ મ્િેંિી ભરેલો, 
તમારી એ તસિીર િાથે ચઢી છે. 
  

િમેાંત પટેલ 'િમે' 

બાજીપરુા  - 98255 08782 
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ક્સ્મત એવુાં તરિરે િરસાિમાાં,  
યાિ તારી સાાંભરે િરસાિમાાં.  
  
રાિ જેની જોઈ, એ આવયા નિીં,  
બારણુાં ડૂસકાાં ભરે િરસાિમાાં. * 
  
િાિળો ઉમટી પડયાાં છે આભમાાં,  
'આત્મા' હક્રડા કરે િરસાિમાાં.  
  
િીજના ચમકાર આિીને સતત,  

આંસઓુ માપ્યા કરે િરસાિમાાં.  
  
શ્વાસેશ્વાસે ધ્યાન તો 'તારુાં  ' િિે,  

ત્યાાં તો મકુ્તત ઝરમરે િરસાિમાાં. 
  

હિમાની હકરણભાઈ શાિ  
વયારા – 63524 07101 
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હ્યિય ની બર્ી િાત આંખે ચઢી છે, 

 તમારા વિના સાાંજ ડૂસકે ચઢી છે.*  
  
ભલાની ગલુાબી સજાિટ કરાિી, 
જુિાની કળી ના રિાડે ચઢી છે. 
  
સમયના િિણેે સમજ કેળિી છે, 

િિે પે્રમની િાળ તડકે ચઢી છે. 
  
િિાથી બર્ા તાાંતણા ખોરિાયા, 
અર્ીરી નિી િેલ ભીંતે ચઢી છે. 
  
સખુી સાફ મનની સગુાંર્ી સિારી, 
ઉની લાગણી ખબૂ જીિે ચઢી છે. 
  
િબાયેલ સાંિેિના ને િલોિી, 
િમામી ગહરમા જ આભે ચઢી છે. 
  

ડૉ. હિમાાંશ ુપટેલ 

9925030505 
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નકામી ઘણી િેલ ભીંતે ચઢી છે. 
િર્ીને એ હિિસે ને રાતે ચઢી છે. 
  
તમન્ના િર્ી ક્યાાંક િોઠે ચટકતી, 
વનિાળી બધુાં, આંખ રોજ્જજે ચઢી છે. 
  
ન િો મલૂ્ય શમશાનની ધળૂ થઇને! 
ચરણરજ ખિુા રોજ માથે ચઢી છે. 
  
જુઓને! નજર ક્યાાંથી ક્યાાં જાય ભાગી, 
િળી એક ર્ખસકોલી ઝાડે ચઢી છે. 
  
કે ઈચ્છાય ફરતી રે કાંતાન ઓઢી, 
ફકીરી ફરીથી એ ગામે ચઢી છે. 
  
િિાની વનસરણી લઈને ફટાફટ, 

અમીરી બર્ાની જ આભે ચઢી છે. 
  
હૃિય થાય ખાલી તો ભેંકાર ભાસે, 

"ખશુી" એકલી છે ને િાતે ચઢી છે. 
  

િીના પાંડયા (ખશુી) 
િડોિરા – 84699 94796 
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તમારાાં  વિના સાજ ડૂસકે ચઢી છે* 

રહુાં છાં સમીપે  ખશુાલથી પઢી છે 

  
તમારી િગરની  મજા ન આિતીને 

ગયાાં જયાાં, િિે શુાં પસુ્તક મિીં બચી છે 

  
ભલુાશે નિીં આજ પણ અિીં રિોને 

ગઝલનો ગઢે તો સરુત િધુાં ગઢી છે 

  
અમોને મળોને  વનરાંતર ઉપરથી 
પર્ારો ઘડીભર, ખશુી ખશુી ચગી છે 

  
િટે ના જ યાિો  રગેરગે છિાતી 
નથી ને તમે તો, પકુારતી રિી છે 

  
તમારાાં અિાજે  મશુાયરો સિાયે 

છિાયો, કિીશુાં સરુ્ા િજી ગમી છે 

  
હિતેશ આર. પટેલ (સાિન) 
બારડોલી ૯૪૦૮૭ ૪૯૭૭૫ 
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છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ,*  
િોય પથ્થર હિલ, જરૂર લાગ્યે પીઘળવુાં જોઈએ.  
  
મતુત જીિન જીિિાનો સિધને અવર્કાર છે,  

સિધિા ખલુ્લુાં ગગન પાંખીને મળવુાં જોઈએ.  
  
ખિુને બચવુાં કોઈથી મશુ્કેલ લાગે ત્યારે બસ,  

િોંવશયારીથી તરત ત્યાાંથી નીકળવુાં જોઈએ.  
  
ભાિના  કોઈથી  ના  વતરસ્કારની  િો  કિી,  
દૂર્માાં સાકર ભળે છે એમ ભળવુાં જોઈએ. 
  
નમ્રતા  ને  સાિગીમાાં   જજિંિગીની  છે  મજા,  

બસ િડાની જેમ ના ઊંચે ઊછળવુાં જોઈએ. 
  

ઈશ્વર ચૌર્રી 'ઉડાન'  

મ.ુ પો. થાિર, તા. ર્ાનેરા, 
જજ. બનાસકાાંઠા 99243 81765 
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છે લાગણીની િાત તો રકઝક નિીં કરુાં ,* 
તુાં વિાલથી ના પણ કિ ેતો િક નિીં કરુાં . 
  
લાગે સતત કે કઈંક તો ખોટુાં કરે છે પણ, 

બાકાત છે વિશ્વાસ જ્યાાં ત્યાાં શક નિીં કરુાં . 
  
સાચુાં કિિેાની િિે હિમ્મત નથી રિી, 
તો પે્રમના નામે મમત બેશક નિીં કરુાં . 
  
કર મૌનની મારા કસોટી થાય તેટલી, 
સમ આપણા સાંબાંર્ના ઉફ તક નિીં કરુાં . 
  
મારા હ્રિય પર િક જતાિી ખાતરી કરો, 
ર્બકાર પણ યમને કિી િસ્તક નિીં કરુાં . 
  
ભરચક િશે મ્િફેીલને ચચાધ થશે 'કલ્પ' 

વિત્યા પ્રણયની િાતથી હુાં છક નિીં કરુાં . 
  

જય હિવયાાંગ િીર્ક્ષત કલ્પ 
સરુત – ૯૯૦૯૧ ૦૯૭૫૦ 

૫૨   
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પથ્થર  બની છાં સાિ હુાં, ર્કર્ક નિીં કરુાં , 
કર  દ્વાર  હિલના બાંર્ ત ુાં, ઠકઠક નિીં કરુાં . 
 
તમને  પરાણે  ચાહુાં  એ  તાસીરમાાં  નથી, 
માફક  મને  જો િોય ના, માફક નિીં કરુાં .  
 
ફરતો  રિ ે જો  ચાાંિ  ગગનમાાં  ગમુાનથી, 
મારી  નજરને હુાં પછી  ચાતક  નિીં  કરુાં . 
 
મેં પાાંખ સ્િપ્નને ર્રી ઉડિાને મન મજુબ,  
છે  મતુત  મારી  લાગણી, બાંર્ક નિીં કરુાં . 
 
અપધણ  કરી  હુાં  જાતને  પામી  લઉં  બધુાં, 
છે લાગણીની િાત તો રકઝક નિીં કરુાં . 
 
રમતી નથી હુાં લાગણીથી  કોઈ પણ રમત,  
ને  િાત  પે્રમની  િો' તો ભ્રામક  નિીં  કરુાં . 
 
િૈયે  િશે  જો  લાગણી   િેખાય  આિશે,  
હુાં  ઢોલ   પીટી  ગામમાાં  નાટક  નિીં  કરુાં . 
 

કષૃ્ટ્ણવપ્રયા જજગીશા ચૌર્રી  
વયારા -.88668 65554 



પ્રવતક્ષા આ પાાંપણમાાં,  વપ્રયે ચઢી છે,  

ઉિાસી જગતની મજારે ચઢી છે.  
  
અમે યાિમાાં ચાાંિ જોિા ગયા પણ,  

તમારા વિના સાાંજ ડૂસકે ચઢી છે.*  
  
કનડગત કરે,  િર િખત િોસ્ત 
સ્િપ્નો,  
વમરાતો બર્ી જો કુછાંિે ચઢી છે.  
  
િિામાાં નજાકત કિો શાને લાગે?  

સગુાંર્ી તમારી શુાં  રસ્તે ચઢી છે.  
  
રમુાં હુાં તમારી અલકલટની સાથે,  

જો િાલત અમારી ખરાબે ચઢી છે.  
  

જજજ્ઞાસા ઓઝા  
9825329663 
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શુાં ડુમાઓ આંખમાાં  આંજી નીકળવુાં જોઈએ?  

નાહિિંમત થઈને કિી પણ ના ઓગળવુાં જોઈએ!  
  
ક્સ્થતપ્રજ્ઞ થઈને ક્યાાં સરુ્ી સિન કરશો તમે?  

છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ,* 
  

  
લાખ વતરાડો અરીસે ચાલશે,  ચિરેો િીસે,  

ર્બિંબ જો તરડાય તો નકકી  કકળવુાં જોઈએ.  
  
આ જમાનો છે ગજબ! અન્યોની ઊણપ ખોતરે!  
િેિના સાંતાડી તારે ના કથળવુાં જોઈએ.  
  
એ કલાને ધળૂ ગણજો જે ન સ્પશે િિધ ને,  

િિધ  શબ્િો,  રાંગ,  ગીતોથી  વનગળવુાં જોઈએ! 
  
ટેરિેથી આપમેળે જો સાંિેિન વનતરે,  

લાગણીથી તરબતર થઈ,  હિલ પીગળવુાં જોઈએ! 
  
રશ્ય ચભેૂ આંખમાાં એ રશ્યને નાબિૂ કર,  

િીન કૃત્યો જોઈ રૂિાાંડુ સળગવુાં જોઈએ!  
  

જજજ્ઞાસા ઓઝા  
9825329663 
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સ્િપ્ન કેિા કરગરે િરસાિમાાં,  
બારણુાં ડૂસકાાં ભરે િરસાિમાાં.* 
  
કોરુાંકટ આકાશ િૈયે છે અજ ાંપ,  

આંખ મારી  વનતરે  િરસાિમાાં. 
  
હૂાંફ પામુાં,  અંકુહરત નકકી થઈશ, 

લાગણી અિીં ઝરમરે િરસાિમાાં. 
  
સાવથયા ઈજન તણા ચીતરુાં  અને,  

ક્સ્મત એનુાં વનખરે િરસાિમાાં. 
  
રોજ મારી સૌ તમન્ના  તરફડે,  

તોય આશા પાાંગરે િરસાિમાાં. 
  

જજજ્ઞાસા ઓઝા  
98253 29663 
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છે લાગણીની િાત તો રકઝક નિીં કરુાં ,*  
ત ુાં ના કિીશ તો હિલે િસ્તક નિીં કરુાં .  
  
શ્વાસો ભરુાં  છાં  તે છતાાં  જીિાંત ક્યાાં  રહ્યો?  

ચાિી શકુાં તને તો બીજો િક નિીં કરુાં !  
  
તારા જ સ્િપ્ન સાથે મને પે્રમ છે,  વપ્રયે!  
પણ પે્રમનો જ િક િિે નાિક નિીં કરુાં ,. 
  
િિી બની ગયો છાં હુાં તો તારી યાિીમાાં, 
િા,  એકરારે િિધ  હુાં બેશક નિીં કરુાં .  
  
આંસથુી તરબતર છે આ આંખો છતાાં જુઓ,  

જીિી ઘણુાં છે,  જાિ છો!  ઊફ તક નિી કરુાં .  
  

જજજ્ઞાસા ઓઝા 
98253 29663  
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મખુૌટા લિાયેલ મા'ણાથી થાક્યો,  
નથી બોલવુાં કાંઇ, ખલુાસાથી થાક્યો. 
  
ન લાવુાં કિી આંસઓુ આંખ સરુ્ી,  
તમારા બર્ાના હિલાસાથી થાક્યો.*  
  
જખમ ખોતરીને, મીઠુાં િાિ,  ર્રો છો!  
િિે તો તમારા સકાંજાથી થાક્યો.  
  
પલળતાાં શીખી લીધુાં કોરા નયનમાાં,  
િકીકત કહુાં તો અજ ાંપાથી થાક્યો.  
  
જુઓ સ્િાથધના નીર ઉછળે છે કેિાાં!  
હુાં આભાસી વિાલપના મોજાથી થાક્યો.  
  

જજજ્ઞાસા ઓઝા  
98253 29663 
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છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ,* 
પાપ િરિા તીર તરકસથી ઊછળવુાં જોઈએ. 
  
એમ પાિન ક્યાાં થિાત ુાં જજિંિગીમાાં કોઈથી! 
જાતનો  આપી િિનમાાં િોમ બળવુાં જોઈએ. 
  
પે્રમ નામે વપિંજરાને ગોઠિીને બેઠા છે, 

પે્રમ સાચો પામિા િિથી નીકળવુાં જોઈએ. 
  
મનમાાં ને મનમાાં કરી ને ઝેર બેઠા છો તમે, 

િાતનો કરિા ખલુાસો, તારે મળવુાં જોઈએ. 
  
િેિનાને ભાિથી ભેટી લે જીિન એકિાર, 

એ પછી ખિુ િેિના બોલે કે ખળવુાં જોઈએ. 
  
મોિ માયા પકડી રાખે જજિંિગીભર મકૂ તે, 

સાાંજ થઈ, વનજની તરફ પાછા તો િળવુાં જોઈએ. 
  
રાખને સમજી લે તારો આખરી ઉતારો, ને 

એ પછી ઈશ આભમાાં વિાલપથી ઢળવુાં જોઈએ. 
  

જજજે્ઞશકુમાર િેિેન્રકુમાર વત્રિેિી 'પ્રકાશ' 
  9662749582 
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કહુાં છાં ઘણાનાાં સિારાથી થાક્યો, 
તમારા બર્ાનાાં હિલાસાથી થાક્યો.* 
  
મને ગામમાાં સૌ ગણે છે હિિાનો, 
હિિાનો જુઓ હિલ હિિાનાથી થાક્યો. 
  
ખલુાસા તો લોકોને લાગે િિાલાાં, 
નકામા અપાતાાં ખલુાસાથી થાક્યો. 
  
મને ભોળિી લોક જલસા કરે છે, 

હુાં લોકોનાાં એિા તમાશાથી થાક્યો. 
  
ઘણી િાર તો જીિ લીર્ો છે એણે, 

ઘણી િાર સાજન સુાંિાળાથી થાક્યો. 
  
હકનારે હકનારે કશે ક્યાાં પિોંચાય? 

નજર આિતાાં આ હકનારાથી થાક્યો. 
  
જે િરસે સતત આભમાાંથી ર્રા પર, 

ઇશારાથી થાક્યો, વસતારાથી થાક્યો. 
  
જીતેન્ર ભાિસાર - Whatsapp : +91 6351 226 271 

Calling : +1 437 238 2744 bhavsarjg@gmail.com 
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કોણ   ઈશારા   કરે  િરસાિમાાં! 
એક  ચિરેો  તરિરે  િરસાિમાાં! 
  
સ્પશધ  એના  િાથનો  ઝાંખે  િિે, 

બારણુાં  ડૂસ્કાાં   ભરે   િરસાિમાાં, 
  
આંખ નીચે  લાગણીનાાં  ઝાડિા, 
આંસઓુ પણ પાાંગરે િરસાિમાાં? 

  
નાિડી,  ખાબોર્ચયાાં   ને   િેડકાાં, 
બાળપણ એ સાાંભરે  િરસાિમાાં, 
  
િીજની સાથે  ચમકતી  જાય  છે, 

યાિ   જીિે   ને   મરે   િરસાિમાાં, 
  
ખાતરી  જો  મેં કરી,  ચ ૂાંટી  ખણી, 
એકલો 'જલ'  આખરે  િરસાિમાાં! 
  

કાજલ શાિ "જલ"  
સરુત – 70487 48901 
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આિેશ, મનવિકારી પ્રભાિક નિી કરુાં   
છે લાગણીની િાત તો રકઝક નિી કરુાં*  
  
વિશ્વાસ જાત પર ને મનોબળ સતકધ છે 

તાિીજ માળા-જાપ તો બેશક નિી કરુાં   
  
રસ્તો અલગ છે મારો મસુાફર છાં દૂર નો 
સાંગાથ તારો એટલે વયાપક નિી કરુાં   
  
કાપેલ કોઈ મરઘીનો ફફડાટ ભીતરે 

આક્રાંિ એિો આમ અચાનક નિી કરુાં   
  
બેઠો છે શ્વાસે શ્વાસમાાં વિશ્વાસ જીતનો 
"કોરોના"તજુને આયખુાં િસ્તક નિી કરુાં   
  

કાવસમ શેખ "સાહિલ" 
નિસારી – 70164 83880  
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બારણુાં ડૂસકાાં ભરે, િરસાિમાાં,* 

આંખમાાં જળ તરિરે, િરસાિમાાં. 
  
હૂાંફને માણી િતી,જે સ્પશધમાાં;  
પ્રીત એિી સાાંભરે, િરસાિમાાં. 
  
જાગતી એ રાતમાાં સપનાાં બળે;  

આગ ઠરશે આખરે, િરસાિમાાં.  
  
િાિળોને શુાં સમજ સાંગીતની? 

તાર િીણાના ઝરે, િરસાિમાાં.  
  
શષુ્ટ્ક િૈયાની ફળી છે કામના; 
તપૃ્પ્તનો ખોબો ભરે, િરસાિમાાં. 
  

  
થનગને પાગલ બનીને મોરલો; 
વયતત એ ખિુને કરે, િરસાિમાાં! 
  
તપ્ત ર્રતીની કિર નભને િિે;  

િતે કેવુાં ઝરમરે, િરસાિમાાં!  
  

લીના પટેલ  
નિસારી 63529 44693 
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તમારા વિના સાાંજ ડૂસકે ચઢી છે,* 
કબલૂાતની  િાત  િોઠે  ચઢી  છે. 
  
ઉતરતી રિી જજિંિગીની  જે ગાડી,  
મસુાફર  ભરી  િાલ પાટે ચઢી છે. 
  
ઉિાસી  િટાિી  નિી આશ આપી, 
છતાાં  ભીતરે સ્િજે જીિે ચઢી છે. 
  
મઢાિી મેં સારપ જરા કાચ પાછળ,  

જગતમાાં ચમક લોક આંખે ચઢી છે. 
  
નજરના પરુાિા મળયા જ્યારથી ત્યાાં,  
પ્રણયની  ગિાિી  તો છાપે ચઢી  છે. 
  
મળયા સામસામે  અચાનક તમે તો, 
બનીને છબી હિલની ભીંતે ચઢી છે. 
  

લીલાબેન પટેલ 'ઝલક' 

નિસારી -  94288 82566 
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ખીણ,પિધત કે નિી કાાંઠે રઝળવુાં જોઈએ , 
અન્ય માફક જાતને ક્યારેક મળવુાં જોઈએ .  
  
થાય જો અન્યાય તો િૈર્ુાં કકળવુાં જોઈએ,  

 છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઊકળવુાં જોઈએ .*  
  
જો સમય છે બેઉનો ભારી વિકટ તો શુાં થર્ુાં ? 

આપણે માઠાાં સમયમાાં રોજ મળવુાં જોઈએ . 
  
પે્રમનુાં પહરણામ છે સાંિેિના સાથે વમલન , 
બે અમીમય આંખથી મોતી નીકળવુાં જોઈએ . 
  
આિતા િરસાિમાાં 'મરમી' પલળવુાં જોઈએ , 
આપણે બસ બાળકોની જેમ રમવુાં જોઈએ . 
  

મિને્રવસિંિ પહઢયાર 'મરમી' 
જૂનાગઢ – ૯૪૨૭૧ ૮૩૩૦૫ 
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છોકરી જ્યાાં નીતરે િરસાિમાાં , 
કેટલી આંખો ઠરે િરસાિમાાં ! 
  
બાળપણ પાછાં ફરે િરસાિમાાં , 
કાગજી િોડી તરે િરસાિમાાં . 
  
આપ્તજન જ્યાાં સાાંભરે િરસાિમાાં , 
 બારણુાં ડૂસકા ભરે િરસાિમાાં .* 
  
મોર , કોયલ , ચાતકો કેલી કરે , 
આગિાાં ટહકુા ખરે િરસાિમાાં . 
  
ઝાડ પર પાંખી ડરે િરસાિમાાં , 
ફૂલ 'મરમી' થરથરે િરસાિમાાં .  
  

મિને્રવસિંિ પહઢયાર 'મરમી' 
જૂનાગઢ – ૯૪૨૭૧ ૮૩૩૦૫ 
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જિા  િો  િતનમાાં  અજ ાંપાથી  થાક્યો 
તમારા  બર્ાનાાં   હિલાસાથી   થાક્યો* 
  
બચાવુાં  કિી   વપિંજરે  પરૂી  રાખ્યો 
નેતાઓના  પોકળ  ખલુાસાથી થાક્યો  
  
એ રઘિાયો  િડકાયો  માણસ  િરાયો 
ઘરે  પરૂિાના   તમાશાથી  થાક્યો  
  
ન  જાણ્યો  ન  લાગ્યો  સમાંિર  પરાયો 
હકનારે  ડૂબાડે  એ મોજાાંથી  થાક્યો  
  

મિશે  
મહિુા (સરુત) – ૭૬૦૦૩ ૭૩૫૮૮ 

૬૭  



હરિાજો િિેથી વમનારે ચઢી છે, 

 દુવનયા વમલનની વિચારે ચઢી છે. 
  
તમારા વિના સાાંજ ડૂસકે ચઢી છે,* 
 ફહરયાિની િિ વમનારે ચઢી છે. 
  
જુઓ ચાાંિનીના વિયોગે ગગન જો, 
 નયનનાાં વશકારે િલ્લારો ચઢી છે. 
  
રટણમાાં િિે ગીત તેનુાં જ આિે, 

પે્રમીની કિાની વસતારે ચઢી છે. 
  
સકુાયેલી 'મન'ની ઊગી જાય કુાંપળ, 

અધરુી જજિંિગી સિારે ચઢી છે. 
  

મનોજકુમાર પાંચાલ 'મન' 

97371  00680 
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તેં માાંગ્ર્ુાં સતત તો પ્રભ ુ'િા'થી થાક્યો, 
એ આપે છે ત્યાાં તારી 'ના, ના'થી થાક્યો.  
  
કરુણતા તો આથી િર્ારે િશે શુાં? 

કિ ેિીકરો કે, હુાં તો માથી થાક્યો! 
  
િતા િોસ્તો કામમાાં તો ન આવયા, 
તો હુાં એકલો પી પીને ચાથી થાક્યો.  
  
તેં છેડયો પ્રથમ 'સા' મજા આિી ગઈ'તી 
પછી 'રે', પછી એના એ 'ગા', 'ગા'થી થાક્યો 
  
ભલૂી ગઈ છે દુવનયા કે હુાં હુાં જ છાં તો, 
'ફલાણો થા' ને 'ઢીંકણો થા'થી થાક્યો.  
  
તમે આંગળી છોડિાની રજા િો, 
ભરી આમ પગલીઓ પા-પાથી થાક્યો. 
  
અરે, આ પ્રવતક્ષાની કેિી પરીક્ષા!  
બીજાની સતત 'આિ ને જા'થી થાક્યો! 
  

માંથન ડીસાકર  
સરુત – 98795 75135 
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'હુાંપણુાં' મારુાં  મને પીંછાાંથી િળવુાં જોઈએ 

એક બસ આ સ્િપ્ન છે, આ સ્િપ્ન ફળવુાં 
જોઈએ. 
  
છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ.* 
માટીમાાં દુશ્મન ભળે કાાં તારે ભળવુાં જોઈએ. 
  
ક્યાાં? સતત ઉગેલ રિવે ુાં એ કિાવપ શક્ય ક્યાાં? 

સયૂધની માફક ફરી ઉગિાને ઢળવુાં જોઈએ. 
  
આટલાાં નજિીક આિીને પછી અળગા રિો ! 
જો તમે મળિા જ આિો છો તો મળવુાં જોઈએ. 
  
આ ગઝલ નામે િીિો પ્રગટે, શરત છે એટલી- 
રાત બળિી જોઈએ ને જાતે બળવુાં જોઈએ. 
  
જેમ કાાંટો સોયથી કાઢી શકાતો િોય છે, 

કારસો એિો કરીને મનને છળવુાં જોઈએ. 
  

મર્રૂ કોલહડયા 

૭૦   



તમારા વિના સાાંજ ડૂસકે ચઢી છે.* 
િિા પણ ભલી આજ હિબકે ચઢી છે. 
  
વનરાશા તડપતી હૃિયના હકનારે, 

ઉગેલી ભલી આશ ડચકે ચઢી છે. 
  
નજરના િમળ જો તરે છે ગગન પર, 

ભરેલી વિરિ ચીસ આંખે ચઢી છે. 
  
ઉડે છે અગન ઉર હિલોળે હિલોળે, 

ઘણી િેિના એમ પાાંખે ચઢી છે. 
  
નયનથી ટપકશે રુિનની અટારી, 
કટારી ઝખમની લો પડખે ચઢી છે. 
  
સજોડે વિતેલી એ સઘળી ક્ષણોની, 
મઢેલી બર્ી યાિ િલખે ચઢી છે. 
  

મેહલુ વત્રિેિી 
ખેરાળી, તા. િઢિાણ જજ. 

સરેુન્રનગર 
૯૮૯૮૩ ૬૫૮૭૩ 

૭૧  



પે્રમમાાં ડૂબેલ િૈર્ુાં ઉભરાવુાં જોઈએ. 
મૌનમાાં હકરે્લ િાક્ય સાંભળાવુાં જોઈએ. 
  
બાંર્ આંખે રોજ ભરુાં  છાં તને શ્વાસો મિી,  
છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ* 
  
ફૂલની સગુાંર્ છાાંટી મોકલુાં  છાં ગીતડુાં,  
ગીતના ગલુાલથી ખાંજન ખીલવુાં જોઈએ. 
  

વમહિર પટેલ 

િડોિરા – 98795 40867 

૭૨ 



જો જુઓ અન્યાય તો અંતર સળગવુાં જોઈએ, 

છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ.* 
  
જો િિધય-સાંબાંર્ િો, શાંકાથી બચવુાં જોઈએ, 

ક્રોર્ના સૌ વિષને પે્રમે ગટકવુાં જોઈએ. 
  
સૌ જનમથી બસ તિાંગર નામના બનતા ફરે, 

દુુઃખ જોઈ કોઈનુાં હિલ પણ પીગળવુાં જોઈએ. 
  
આંગળી િચ્ચે મને આપી છે જે થોડી જગા, 
એ જગાને પરૂિા હિલભર તો મળવુાં જોઈએ. 
  
જામ થઈ ને સરૂ મિહફલમાાં બરે્ ફરતા રિ,ે 

બસ ગઝલ-સરુાથી આ અંતર પલળવુાં જોઈએ. 
  

ડો. વમર્લન્િ પારેખ 

બારડોલી –  ૯૯૭૯૦ ૪૯૨૨૨ 

૭૩   



બારણુાં ડૂસ્કાાં ભરે િરસાિમાાં* 
મૌનના આંસ ુખરે િરસાિમાાં. 
  
નાિ કાગળની િિે તરતી નથી, 
બાળપણ બસ સાાંભરે િરસાિમાાં. 
  
નામ એનુાં ભલૂિાનો ડોળ છે, 

યાિ જેની તરિરે િરસાિમાાં. 
  
પાાંજરુાં  તોડી ગગનમાાં જે ગયા, 
એ બની પાંખી ફરે િરસાિમાાં. 
  
િેિના જો િો ર્બકતી ર્ભતરે 

તો ગઝલ પણ પાાંગરે િરસાિમાાં. 
  

ડો. વમર્લન્િ પારેખ 

બારડોલી – ૯૯૭૯૦ ૪૯૨૨૨ 
  

૭૪   



પાણી  ખિુના  િેગથી  જાતે  ઉછળવુાં જોઇએ, 

છે  રાંગોમાાં  લોિી  તો  લોિી  ઉકળવુાં જોઇએ.* 
  
આ રીતે શુાં કામ જઇ રણમાાં રઝળવુાં જોઇએ ? 

છે  નિી  કુાંિારી  તો  િહરયાને  મળવુાં જોઇએ ! 
  
તો જ  મોટાાં  થઇને  માયા  માટી  સાથે રાખશે, 

બાળકોએ   ધળૂ   રેતીમાાં  જ   રમવુાં  જોઇએ. 
  
વિેંત નમિાની ય જોિી િાટ  એ તો છે અિમ, 

આપણે  બે  િાથ  જોડી  િાથ  નમવુાં જોઇએ. 
  
જીિ  ઠરે  છે   જેમ  આ  લીલોતરીને  જોઇને, 

ઝાડ  મરતાાં  જોઇને  આ  હિલ  રડવુાં  જોઇએ. 
 

 
મોતીજી ઠાકોર  

૯૯૭૮૪ ૦૫૬૪૧ 

૭૫  



ભીંત ને છત સાાંભરે િરસાિમાાં, 
બારણુાં ડૂસકાાં ભરે િરસાિમાાં !* 
  
આગ   અંિરની  ઠરે  િરસાિમાાં ? 

જ્યાાં ભીતર ભડકા કરે િરસાિમાાં. 
  
પાણી પાણી પાણી છે ચારે તરફ, 

કોઇ છતાાં તરસે મરે િરસાિમાાં ! 
  
િોય કોઇ સાંગાથ તો પલળાય,પણ 

એકલુાં  કોઇ  શુાં  કરે  િરસાિમાાં ?! 

  
જળને પણ જળ છેતરે િરસાિમાાં, 
નભ   નયનનુાં   નીતરે   િરસાિમાાં ! 
  
આયખુાં  આખુાં  એમાાં  ર્ોિાય છે, 
કાાંગરા   ગઢના   ખરે   િરસાિમાાં. 
 

મોતીજી ઠાકોર 

99784 05641 

૭૬  



િતધમાન િોય કે ભવિષ્ટ્ય સાચી હિશામાાં િર્વુાં જોઈએ 

િાત સાચી અને ખરી િોય તો ખોટાથી લડવુાં જોઈએ 

  
વદૃ્ધ િોય કે બાળક િરેકને ધ્યાનથી સાાંભળવુાં જોઈએ 

સ્પષ્ટ્ટ િકતા થવુાં િોય તો સઘન શ્રોતા બનવુાં જોઈએ 

  
ર્મધ જાવત પિ પ્રવતષ્ટ્ઠા થી માણસે ના ઓળખાવુાં જોઈએ  
પરોપકારના ભાિનાથી સારા કમધ કરી પલળવુાં જોઈએ 

  
ગાાંર્ી,સરિાર,આઝાિ નુાં બર્લિાન યાિ કરત ુાં કરાિવુાં જોઈએ 

માતભૃવૂમ ના રક્ષા માટે િર િાંમેશ ત્યાગી થઈ પીગળવુાં જોઈએ  
  
અસત્યના િિનની સામે સત્ય ટકાિિા સળગવુાં જોઈએ 

છે રગો માાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ..* 
  

નરેન્ર બાંસીલાલ રાઠોડ 

સરુત – 9974017063 

૭૭   



તમારા   બર્ાના  હિલાસાથી  થાક્યો,* 
બર્ાયે હુાં  મોઘમ  બિાનાથી થાક્યો 
  
પરાયાની તો આશ  પણ ક્યાાં કરી'તી, 
સફરમાાં  ખરેખર  અમારાથી  થાક્યો. 
  
જરૂરત  નથી   પણ   છતાાંયે  કરાિે, 

કહુાં કોને  આિા  ખલુાસાથી  થાક્યો. 
  
િતા ઘા ઘણા તોય ફીકર એ  ન્િોતી, 
હ્રિયમાાં જે ઘમુતા ર્ખારાથી થાક્યો. 
  
ને ઘટિાનુાં તો નામ  પણ ક્યાાં કિી લે, 

થતા  ભાિમાાં સૌ  િર્ારાથી  થાક્યો. 
  
મને મોજ  સઘળી  વનજાનાંિ  પ્યારી, 
સમય તેં  કરાવયા હિખાિાથી થાક્યો. 
  
ખમુારી  છતાાં  ખબુ  ભીતર  ભરી છે, 

નથી એમ તો'વનત' જમાનાથી થાક્યો. 
  

નીતેશ ટાાંક 'વનત'  

સરુત – 99795 84130 

૭૮   



માન છે વમથ્યાર્ભમાન જ તો મસળવુાં જોઈએ, 

જ્ઞાન છે ભીતર અમાપ જ તો અકળવુાં જોઈએ. 
  
છે વતવમર ના તાાંતણા િેરાન વિરિી િાટ માાં, 
તેજ ની છે આશ તો થઈ આગ બળવુાં જોઈએ. 
  
છે રણો ના ઝાાંઝિા ના ગિન વિસ્તારો બરે્, 

નયન ના અંજિાસે જો' ભીનાશ  ઢળવુાં જોઈએ. 
  
ને પજૂાવુાં છે જગત માાં પ્રભ ુથઈ માનિ બની, 
તો બની શાંકર ગળે વિષ પણ વનગળવુાં જોઈએ. 
  
પાળયા એને િસોટા છોડયા અર્ મારગે, 

છે રગો માાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ..* 
  
અટક્યા એ તો હકનારે ,નૌ ડુબી વન સ્તર જ્યાાં, 
તો વનરાંતર હિલ ના િહરયે ખખળવુાં જોઈએ. 
  
છાંિ માત્રા,કાહફયા શબ્િો, છે માપે ગઝલ માાં, 
િિધ   ઘ ૂાંટેલી  છે  તો  મોતી નીકળવુાં જોઈએ.. 
  

નીવતન મિતેા  
જસિણ.જી. રાજકોટ - 95375 95295  

૭૯   



રાિ જોતી આંખડી થાંભી ગઈ, 

બારણુાં ડૂસ્કાાં ભરે િરસાિમાાં. 
  
તારલાાં નભથી ખરે િરસાિમાાં, 
સ્િપ્ન આંખેથી સરે િરસાિમાાં. 
  
નેિ ઝળિળતો આભલે િીજમાાં! 
િાત તારી સાાંભરે િરસાિમાાં. 
  
ઉમડે િાિળ હૃિયમાાં પે્રમનાાં, 
અંગને લથબથ કરે િરસાિમાાં. 
  
ઝીલતી પથૃ્િી િરસતા મેઘને, 

પે્રમ િૈયે પાાંગરે િરસાિમાાં. 
  
પે્રમ િાવયો યાિના ખાતર િડે, 

સળિળે એ ભીતરે િરસાિમાાં. 
  
'નીલ' સૌને સાત રાંગે રાંગતી, 
રાંગ િૈયે ઉભરે િરસાિમાાં. 
  

નતૂન તષુાર કોઠારી 'નીલ' 

િાપી – ૭૪૦૫૫ ૯૫૫૧૭    

૮૦   



બારણુાં ડૂસકાાં ભરે િરસાિમાાં,* 

એક ચિરેો તરિરે િરસાિમાાં ! 
  
કોણ એવુાં સાાંભરે િરસાિમાાં ? 

આંસનુો િહરયો તરે િરસાિમાાં ! 
  
તો મજા સમજાય ભીના ઘાસની,  
પગ ઉઘાડા લઇ ફરે િરસાિમાાં. 
  
એને માણસ જીિતો ક્યાાંથી કહુાં ? 

કાગડો થઇ જે ફરે િરસાિમાાં ! 
  

પરબતકુમાર નાયી ‘િિધ ’ 
૭૯૯૦૨ ૮૮૧૯૩ 

૮૧  



છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ * 
આપણે જીવિત છીએ પ્રમાણ મળવુાં જોઈએ.  
  
આંગણે િરસાિ છે ને આંખ સામે મોગરો,  
યાંત્રના માણસ િિે તારે પલળવુાં જોઈએ.  
  
હુાં અને ત ુાં કેિ ઘરમાાં થઇ ગયાાં તો શુાં થર્ુાં  ? 

યાિના મેસેજ લઈને રોજ મળવુાં જોઈએ ! 
  
તો ગઝલના આયનામાાં રૂપ સાચુાં આિશે,  

ગાલગાની પાસે બેસી સ્િજે બળવુાં જોઈએ.  
  
પીંડ લઇને શબ્િનો ત ુાં શેર નિીં આપી શકે,  

તારા િૈયાનુાંય એમાાં િીર ભળવુાં જોઈએ.  
  

પરબતકુમાર નાયી ‘િિધ ’ 
૭૯૯૦૨ ૮૮૧૯૩  

૮૨  



અર્ર પર ર્રેલા જુઠાણાથી થાક્યો, 
ના સચ્ચાઇ જેમાાં પરુાિાથી થાક્યો, 
  
નસીબે િત ુાં એ પલકમાાં ગમુાવર્ુાં, 
લકીરોના એિા સરુ્ારાથી થાક્યો, 
  
વનિાળે સતત પણ ના સાંગમ કિીયે, 

હુાં ને ત ુાં સરીખા હકનારાથી થાક્યો, 
  
ઉછળતા પિોંચી જિા માંજજલે જે, 

સમાંિર સમાતા એ મોજાાંથી થાક્યો, 
  
સબાંર્ોને માની ઘરેણુાં સજાવયા, 
એ ફહરયાિ કરતા ખજાનાથી થાક્યો, 
  
કરી'તી દુઆ મેં તો નિરાશની બહ,ુ 

મેં જાતે જે ઝાંખ્યો અજ ાંપાથી થાક્યો, 
  
કિતેા ફરો છો થશે કાલ સારુાં , 
તમારા બર્ાના હિલાસાથી થાક્યો.* 
  

પાયલ ઉનડકટ 

રાજકોટ – ૯૪૦૮૭ ૭૫૦૪૧  

૮૩  



૮૪       

તફુાની નિી આજ કાાંઠે ચઢી છે, 
સમાંિરની ર્ચિંતા એ ઝોલે ચઢી છે, 
 
ફણીર્ર સમી લાગણીઓના ડાંખે, 
તમારી તમન્ના નશાએ ચઢી છે, 
 
ગલુાબી ગલુાબી છે મોસમ િિાની, 
ગજબની કૈં મસ્તી બિારે ચઢી છે, 
 
નિી આશ સાથે ઉગ્યો'તો  હિિાકર, 
તમારા વિના સાાંજ ડૂસકે ચઢી છે, 
 
તમારો કયો છે મે ઉલ્લેખ જેમાાં, 
ગઝલ એ જમાનાની નજરે ચઢી છે. 
 

પાયલ ઉનડકટ 
રાજકોટ - 94087 75041 



આ ઘરની િીિાલો ય અબખે ચઢી છે, 

છતાાં જાણે પગમાાં યે બેડી જડી છે. 
  
ઘસાઇ ઘસાઈને ઉજળી થઈ પણ, 

િિે જજિંિગી જાણે ઠેબે ચડી છે, 

  
બર્ાાં રાંગ હફક્કા થયા આસમાની, 
તમારા વિના સાાંજ ડૂસકે ચડી છે.* 
  
અરીસા નાાં ટુકડા ય જાણે િસે છે,  

બર્ી તસ્િીરોમાાં ય ખિુ ત ુાં ખડી છે, 

  
અરે,આ થર્ુાં શુાં કે હિઝરત કરી ગઇ, 

િિે તો  ઉિાસી ય ધ્રસુકે ચડી છે, 

  
શબિ, અક્ષરો ને ગઝલ ગીત રોયા, 
કલમ ભગિતીની ય હિબકે ચડી છે. 
  

પીર્ષૂ ભટ્ટ  
સરુત 94272 07939 

૮૫  



કોઈ લીલાાં ઘાિથી િૈર્ુાં પલળવુાં જોઈએ, 

ઝેર વિાલાઓનાાં શબ્િોનુાં ય ગળવુાં જોઈએ, 

  
મત ભલે અંગત એ પોતીકો જ િોિો જોઈએ,  

કોઈ ટોળામાાં કિી કયાાંયે ન ભળવુાં જોઈએ, 

  
ત ુાં ભલે ને રોશનીથી તરબતર રઈશ છો, 
ઝુાંપડીનાાં િીિડા સાથે ય બળવુાં જોઈએ, 

  
રોજ આિે છે જીિનમાાં કાંઈક તો લીસ્સી ક્ષણો, 
ઢાળ જોઈને ન હકન્ત ુકયાાંયે ઢળવુાં જોઈએ, 

  
માત્ર સાક્ષી થઈ જવુાં ના પાલિે તારે કવિ,  

છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ 

  

પીર્ષૂ ભટ્ટ  
સરુત – 94272 07939 
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એક જણ આ સાાંભરે િરસાિમાાં 
બારણુાં   ડૂસકાાં  ભરે  િરસાિમાાં* 
  
લોક પછેૂ આંખથી આ શુાં  ઝરે ?  

કૈ ડૂમા બસ અિતરે  િરસાિમાાં 
  
છાં  હુાં  ઘરમાાં ને  છતાાં  ભીજાઉં ? 

યાિ   િેરણ  ઝરમરે  િરસાિમાાં 
  
લે  ઉભી છાં  બારણે ત ુાં  આિને 

જો  પ્રવતક્ષા  કરગરે  િરસાિમાાં 
  
સાિ સનૂી છે અટારી મન તણી 
એક  પગરિ  તરિરે િરસાિમાાં 
  
દૂર જા  બસ  એટલો  ત ુાં  દૂર જા 

સ્મવૃત ના કો ' આંતરે  િરસાિમાાં 
  
રણ બરે્ પ્રસરે એ પિલેાાં આિી ને 

શ્વાસ  એ  ભીનાાં  કરે   િરસાિમાાં 
     

પ્રજ્ઞા િશી  
સરુત – ૯૮૭૦૦ ૮૧૨૦૩ 

૮૭   



૮૮     

સાંકેત, શબ્િ, િાણી કે આિેશમાાં નથી;  
સાંિેશ મારો સાચો આ સાંિેશમાાં નથી.  

  
પાણી પિન ને માટીનો સિયોગ જોઈએ  
પષુ્ટ્પોનુાં ઊગવુાં માળીના વનિેશમાાં નથી – 
  
પરગ્રિ િો કે વિિેશ, છે અંતર ભગૂોળનુાં,  
ત ુાં મારે મન, ગમે ત્યાાં િો પરિેશમાાં નથી.  
  
મારા િતી મે જીિવુાં છોડી િીધુાં પછી-  
ઉદે્દશ મારો કોઈ પણ ઉદે્દશમાાં નથી.  
  
મેં નગ્નતામાાં હિવયતા જોઈ છે જ્યારથી,  
મારી મનષુ્ટ્યતા કોઈ ગણિેશમાાં નથી.  

  
પ્રમોિ આહિરે  

સરુત – ૯૮૨૪૧ ૩૪૦૬૧  



૮૯   

મ્િોરુાં ઉતારુાં  છાં તો ચિરેો ર્ચરાય છે;  
ફેરી અગર ફરુાં  બરે્ – શ્વાસો ર્ચરાય છે.  

  
િિથી િધ ુિો ગવત તો વિનાશક બની શકે,  
ક્યારેક િાર્ ુિેગથી પષુ્ટ્પો ર્ચરાય છે.  

  
આિે નિીં અિાજ ને આંસ,ુ ઢળી પડે,  
જયારે કોઈ હૃિયનો ભરોસો ર્ચરાય છે.  

  
િોિા િોિાપણામાાં કોઈ ઊણપ િોિી જોઈએ,   
પ્રવતર્બિંબ જોતાાં લાગે અરીસો ર્ચરાય છે.  

  
ત ુએક બાિ એક સતત માાંગણી ન કર- 
તારા અિાજથી જ અિાજો ર્ચરાય છે. 
 

પ્રમોિ આહિરે  
સરુત – ૯૮૨૪૧ ૩૪૦૬૧  



અરે સાિ ખોટા ખલુાસાથી થાક્યો, 
ગલુાબી ગલુાબી બિાનાથી થાક્યો. 
  
જરાિાર મઝર્ારમાાં છોડી જાશો? 

કસમથી િિે તો હકનારાથી થાક્યો. 
  
મને િિધની બસ મજા માણિા િો, 
તમારા બર્ાના હિલાસાથી થાક્યો.* 
  
ઘણાને સમય પાકતા િાર લાગે, 

અને હુાં સમયના સિારાથી થાક્યો. 
  
કિી તો સભામાાં નવુાં લાિતા િો, 
ગઝલમાાં પ્રણયના પરુાિાથી થાક્યો. 
  
સકળ મોિ-માયા લે સાંકેલી લીર્ી, 
બરે્ પાથરેલા પથારાથી થાકયો. 
  
બને તો વમલનિેળા જલ્િી કરાિો, 
આ માણસ િતનના ઝુરાપાથી થાક્યો. 
  

પ્રશાાંત સોમાણી 
સરુત ૭૪૦૫૧ ૩૭૦૦૧ 

૯૦   



બારણુાં ડૂસકાાં ભરે િરસાિ માાં;* 

યાિ તારી તરિરે િરસાિ માાં, 
  
જો, પિન પાગલ થયો,ચેતી જજો; 
પાન લીલુાં પણ ખરે િરસાિ માાં, 
  
મૌન િાિેલુાં અમે તો પે્રમ થી; 
શબ્િ મારાાં પાાંગરે િરસાિ માાં, 
  
િાત હિલની િોઠ પર આિી છતાાં; 
આમ પાછા થરથરે િરસાિ માાં, 
  
િા, સફર ટૂાંકી િતી તો શુાં થર્ુાં? 

કોઇ જળ પણ ન ર્રે િરસાિ માાં? 

  
ટેરિે ગણતાાં અમે વમલન ર્ડી; 
કોણ આવુાં સાાંભરે િરસાિ માાં. 
             

પ્રવતક ડી. પટેલ  
સરુત – ૯૧૭૩૧ ૩૮૩૮૧ 

૯૧  



પીડા, િરિ, જખમનાાં પ્રભાિક નિીં કરુાં , 
ઘાયલ આ સ્પાંિનોને હુાં યાચક નિીં કરુાં . 
  
મોઘમ તમે કહ્ુાં િશે, એ યાિ તો નથી, 
છે લાગણીની િાત તો રકઝક નિીં કરુાં .* 
  
ખામોશ છે ટકોરા, સ્મરણની ક્ષણો તણાાં, 
ઘહડયાળ પર સતત ફરી ત્રાટક નિીં કરુાં  
  
િપધણમાાં જળનાાં જોઈ પ્રવતર્બિંબ, ડર નિીં, 
ત ુાં મત્સ્ય તો નથી, તને મારક નિીં કરુાં . 
  
ઈચ્છાના ગઢથી કાાંકરી ખરતી રિી સતત, 

અશ્વોની ઠેકને છતાાં ભ્રામક નિીં કરુાં . 
  
વિિેારનો ગણુક કિી જો શનૂ્યથી ગણેુ, 

સાંબાંર્ને રકમનો વિભાજક નિીં કરુાં . 
  

પરૂ્ણિમા ભટ્ટ 

સરુત – 7096210709 
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પ્રતીક્ષા તમારી, તો પાાંખે ચઢી છે, 

તમારા વિના સાાંજ ડૂસકે ચઢી છે. 
  
સ્મરણની જે શાખો ભીંતે ચઢી છે! 
સમયની ક્ષણે ક્ષણ હિલોળે ચઢી છે. 
  
થર્ુાં'ત ુાં કિી જ્યાાં વમલન બાાંકડે, ત્યાાં, 
િરખની એ િેલીઓ શાખે ચઢી છે. 
  
સમી સાાંજની આ િતાશા લઈને, 

અપેક્ષા નઠારી યે જીદે્દ ચઢી છે. 
  
િતાાં શબ્િનાાં ગાલ પર કાંઈ ઉઝરડા, 
ને પીડા, ગઝલની વત્રલોકે ચઢી છે. 
  
ખરે પાન સઘળાાં જુઓ પાનખરમાાં, 
છતાાં લાગણીઓ િસાંતે ચઢી છે. 
  

પરૂ્ણિમા ભટ્ટ 

સરુત – 7096210709 

૯૩    



લાજ લ ૂાંટાતી રિ,ે મન જોઈ બળવુાં જોઈએ, 

છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ. 
  
શદુ્ધ આ સાંસાર આખો, ના કરી શકશે કોઈ, 

િોય કો' જણ શદુ્ધ, એવુાં એક મળવુાં જોઈએ. 
  
િો ભલે આકાર નોખાાં, છે ઘડા એક માટીનાાં, 
િો ઝરણનુાં કે નિીનુાં, નીર ઢળવુાં જોઈએ. 
  
તો ર્રાની ભીતરેથી આિશે મોિક સિુાસ, 

પે્રમ સીંચી, પષુ્ટ્પ ઝાકળમાાં પલળવુાં જોઈએ. 
  
ઈશ ગરીબી કે અમીરીની કરે તલુના કિી? 

િક છે સૌનો, સૌને સરખે સરખુાં મળવુાં જોઈએ. 
  

સી.એ. રાજ અસ્તી 
સરુત – ૯૦૯૯૬ ૪૨૦૯૭ 

૯૪    



 અગન ભડભડે છે રે ભીતરમાાં, ઠરશે?  
તમારાાં બર્ાાંના હિલસાથી થાક્યો. 
 
કે બેરાંગ હુાં પણ નથી માનશે એ? 

એનાાં રાંગ માાંગે પરુાિાથી થાક્યો. 
 
કેિાાં મતલબી છે આ દુવનયાનાાં આરોપ, 
અમસ્તા િઈ સૌ ખલુાસાથી થાક્યો. 
 
િતી તો નજીક જ ઘણી મારી માંજજલ, 
ને પગલાાં ગણી હુાં હકનારાથી થાક્યો. 
સિાલો િતાાં જજિંિગીના િર્ારે, 
જિાબોનાાં અઘરાાં સરુ્ારાથી થાક્યો. 
 
અજ ાંપા ભરી શાાંવત મિહેફલમાાં પ્રસરી, 
બઝુી ના શમા એ નજારાથી થાક્યો. 
 

સી.એ. રાજ અસ્તી 
સરુત – ૯૦૯૯૬ ૪૨૦૯૭ 

૯૫    



હિલથી કરીશ પ્રીત હુાં, ઉપલક નિીં કરુાં , 
છે લાગણીની િાત તો રકઝક નિીં કરુાં .* 
  
ચાિત કિી હુાં અન્યની માફક નિીં કરુાં  
તારાાં ઉપર હુાં શક વપ્રયે ! બેશક નિીં કરુાં . 
  
ઢાળીશ શેરમાાં છતાાં વયાપક નિીં કરુાં , 
હુાં િારતાને આપણી રાંજક નિીં કરુાં . 
  
સ્થાપી િીધુાં છે સ્થાન હૃિયમાાં મેં આપનુાં, 
ઈશ્વરનુાં ક્યાાંય પણ બીજે સ્થાનક નિીં કરુાં .  
  
ચેતિણી પણ િઈશ પ્રથમ િાતચીતમાાં, 
વિસ્ફોટ પે્રમનો હુાં અચાનક નિીં કરુાં . 
  

રાજેશ હિિંગ ુ 
થાણા (મુાંબઈ) – 98676 52042 

૯૬   



ઈચ્છા હુાં તારી એમ કૈં િસ્તક નિીં કરુાં , 
તારા ઉપર હુાં કોઈ િિે િક નિીં કરુાં . 
  
આંસ ુનથી જે આંખમાાં એમાાં ડૂબી ગયો, 
બચિા જરાય કોવશશ નાિક નિીં કરુાં . 
  
તાળાાંકૂાંચીમાાં વિશ્વને મકૂી િીધુાં િો ત્યાાં, 
એને િિે જરાય વિનાશક નિીં કરુાં . 
  
વિશ્વાસનો આ િોર થયો માાંડ િો શરુ, 

તેને િિે હુાં બાંર્ અચાનક નિીં કરુાં . 
  
મારા િગર હુાં જીિી શકુાં એકલો અગર, 

તો પાસ ત ુાં િો, એમ હુાં નાટક નિીં કરુાં . 
  
શોરે્ છતાાં હુાં લોકને જડતો નથી િિે, 

ઈશ્વર ગણી લે કોઈ તો રકઝક નિીં કરુાં . 
  
સામે હુાં િોઉં ને એ તને જો બતાિી િે, 

િપધણ ઉપર હુાં તેથી કિી શક નિીં કરુાં . 
  
એકલપણાથી આમ ઠસોઠસ થિામાાં િો, 
ત્યાાં ખાલીખાલી હુાં તને ભરચક નિીં કરુાં . 

રિીન્ર પારેખ – 93779 39123 

૯૭   



િો ભલેને ક્ષણજીિી, આંખે તો ચડવુાં જોઈએ, 

િોય ઝાકળ તો ફૂલો પર એ ટપકવુાં જોઈએ. 
  
કાગિી ફૂલોય અત્તરથી મિકેતાાં િોય ત્યાાં, 
જે ખીલે છે ડાળ પર,એણે પમરવુાં જોઈએ. 
  
આભ િો કે આંખ, ભીનાાં િોય કે ના િોય પણ, 

બેઉ કોરાાં િો છતાાં સ્નેિ ેિરસવુાં જોઈએ. 
  
તેજ િીિાએ કે િૈયાએ પ્રગટ કરિાાં બરે્, 

બેઉએ અંર્ારમાાં ચપૂચાપ બળવુાં જોઈએ. 
  
માત્ર િૈયાથી િમેશાાં જીિવુાં બનત ુાં નથી, 
એક િૈયાએ બીજે િૈયે ર્બકવુાં જોઈએ. 
  
ગિધનુાં એવુાં ગમે ત્યારે એ માથુાં ઊંચકે, 

િો ભલેને સયૂધ એ,એણેય ઢળવુાં જોઈએ. 
  
િો હિશાઓ ભીંત,ઘરની,કોઈને િાાંર્ો નથી, 
પણ િિા આિે તો બારીએ ખખડવુાં જોઈએ. 
  
કે સ્મરણ ના િોત તો માણસ મરણ ના પામતે, 
જજિંિગીમાાંથી સ્મરણને દૂર કરવુાં જોઈએ. 

રિીન્ર પારેખ – 93779 39123 

૯૮   



ખરાની િચાળે એ ખોટાથી થાક્યો, 
સગાાંઓ કરે છે એ ર્ોખાથી થાક્યો. 
  
ગજબ છે જગતમાાં બર્ી લોક-રીતો, 
પળોપળ મગાતા પરુાિાથી થાક્યો. 
  
સમય એિો આિે ન, કે'વુાં પડે કે, 

તમારા બર્ાના હિલાસાથી થાક્યો.* 
  
ભલેને થયો લીમડો સાિ કડિો, 
છતાાં કોઈ એની એ છાાંયાથી થાક્યો? 

  
િશે ભેિ 'સાગર' ના પેટાળમાાંયે, 

છતાાંયે કિી' ક્યાાં હકનારાથી થાક્યો? 

  

'સાગર' રામોર્લયા 
જામનગર – ૯૯૯૮૯ ૭૧૮૨૩   

૯૯   



નાત અલગારી કરી ખિુને જ મળવુાં જોઈએ, 

જો મળે અિસર કિી, બીબામાાં ઢળવુાં જોઈએ. 
  
િાથતાળી િઈ છળી ગઈ, જજિંિગી પલિારમાાં, 
હુાં િિે આગળ િધુાં કે, બસ કકળવુાં જોઈએ? 

  
મોકલ્યો છે શે્વત કાગળ મેં  ઝબોળી આંસમુાાં, 
કાશ ! એનાાં સ્પશધથી ભીતર પલળવુાં જોઈએ. 
  
કાળના મારણથી તારા શ્વાસ ઉકળાિીશ ના, 
છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ.* 
  
તેં ઘણાાં હકરિાર ભજવયા આંસ ુસારીને "કસક"! 
જો િશે સચ્ચાઈ, એનુાં મન વપગળવુાં જોઈએ. 
  

સાંહિપ પટેલ ‘કસક’ 
ઈડર – 94297 45229 

૧૦૦   



મીણ જેિી જજિંિગી છે, રોજ ગળવુાં જોઈએ. 
જાત ચલૂા પર ર્રી છે, તો ઉકળવુાં જોઇએ.  
  
કાચનો છે આયનો, શુાં સાચનાાં ર્બિંબો મળે?  

ભીતરે જે આયનો છે, ત્યાાં જ મળવુાં જોઈએ.  
  
કોણ કિ ેછે કે, પલળિા સ્પશધ સરિર જોઈએ?  

નેિથી તાકે સનમ તો, મન પલળવુાં જોઇએ.  
  
િોઠ મલકે છે મજાથી, આંખ અિઢિમાાં રિ,ે  

ચાલિા િઇશુાં અર્ભનય, કે વનગળવુાં જોઇએ?  

  
'હુાં સખુી છાં ' અેેમ સો -સો િાર રટજે ઠાઠથી,  
મ્િાત િિોને કરી, િાસ્તિ શુાં છળવુાં જોઇએ?  

  
આપ ઇશ ત ુાં, મોત અેેવુાં, જજિંિગી કૌતકુ કરે,  

સાાંજ માનીતી મળે તો, ત્યાાં જ ઢળવુાં જોઈએ! 
  
રાંકની તો ભખૂ પણ ,સગડી કને લાચાર છે,  

છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ.*   
  

સાંગીતા સવુનલ ચૌિાણ "તપસ્યા" 
સરુત - ૬૩૫૬૩ ૮૧૫૫૧ 

૧૦૧  



વયથાઓ હ્િયનાાં વપટારે ચઢી છે,  

કથાઓ પ્રથાની ય ધ્રસૂ્કે ચઢી છે.  
  
હિિસ રાત ઝૂલો, સિા ચાલિા િે,  

વિરિની વયથા શુાં, વમનારે ચઢી છે!  
  
સિાથી પરમનો ભરોસો હુાં રાખુાં,  
નયનની પલક પણ, વસતારે ચઢી છે.  
  
બરે્ થાય િડધતૂ, ચાિત અમારી , 
િફા ઠેકડી થઇ, ર્ખારે ચઢી છે!  
  
ઉિાસી અમારી, બર્ાાં ગણગણે છે,  

જુઓ, િેિના પણ વનખારે ચઢી છે!  
  
પ્રણયની બર્ી પળ, વિસારે પડી છે,  

તમારા વિના સાાંજ, ડૂસ્કે ચઢી છે!*  
  

સાંગીતા સવુનલ ચૌિાણ "તપસ્યા" 
63563 81551 

૧૦૨ 



બારણાાં ડૂસકાાં ભરે િરસાિમાાં* 
પે્રમ એમજ પાાંગરે િરસાિમાાં 
  
જીિતર જેવ ુિિે છે ક્યાાં રહ્ુાં 
જીંિગી આ તરિરે િરસાિમાાં 
  
યાિ ક્યારે મે નથી એને કરી 
બસ મને એ સાાંભરે િરસાિમાાં 
  
મેઘ િાિળ ને થઈ જ્યાાં િીજળી 
આભ આખુાં ઝરમરે િરસાિમાાં 
  
નીર ફેલાર્ુાં િિે છે ચો તરફ 

ખેત સઘળા ઊગરે િરસાિમાાં 
  

સાંજય બોસવમયા 
સરુત – ૯૯૧૩૦ ૦૯૯૧૪ 
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કલમ, થૈને તલિાર ર્દેુ્ધ ચઢી છે; 

લઈ જાત ઝાકળની તડકે ચઢી છે. 
  
છબી, જ્યારથી એક ભીંતે ચઢી છે; 

િીિાલો બર્ી રોજ િીબ્કે ચઢી છે. 
  
બધુાંયે ફગાિી અિીંથી ગયા છો, 
તમારા વિના સાાંજ ડૂસ્કે ચઢી છે.* 
  
અમે ઝળઝર્ળયાાં જો આંખોમાાં આંજયાાં, 
અને પાાંપણો આ હરસાિે ચઢી છે. 
  
ચઢી છે, પડી છે, ચઢીને પડી છે; 

છતાાં એક કીડી િીિાલે ચઢી છે. 
  
િવસયત શબિની જરા જો મળી તો, 
કલમ સાતમાાં આસમાને ચઢી છે. 
  

સપન પાઠક 

98983 24341 

૧૦૪  



િલીલો બર્ી આજ તડકે ચઢી છે, 

સમસ્યા અધરૂી જ ખીલે ચઢી છે. 
  
રટણમાાં િિે ગીત કોઈ ન આિે, 

ગઝલ બસ તમારી જ િોઠે ચઢી છે. 
  
વમલનની અપેક્ષા ફળે ત્યાાં સરુ્ીમાાં, 
વિરિની સિારી તો રસ્તે ચઢી છે. 
  
જુિોને ઉિાસી ઉભી બારણામાાં, 
તમારા વિના સાાંજ ડૂસકે ચઢી છે.* 

  
સગાાંને સમય પર મિિમાાં ન આિે, 

પ્રવતષ્ટ્ઠા નકામી જે ભીંતે ચઢી છે. 
  

ડૉ. સેજલ િેસાઈ 

સરુત – 9426776673 
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છે રગોમાાં લોિી તો લોિી  ઉકળવુાં જોઇએ* 
ને  કલમથી  આગ  માફક એ નીકળવુાં જોઈએ 
 
લો હુાં તો િાિળ ની માફક બસ િરસ્યા જ કરુાં   
છે શરત  એ  કે તમારે  પણ  પલળવુાં  જોઈએ  
 
હુાં    તને  પથ્થર   ગણિાનુાં   પછી  છોડી   િઉં  
પ્રભ ુ બની તારે  મને  ક્યારેક  ફળવુાં   જોઈએ  
 
નીકળી   આિે   સમસ્યાના  ઉકેલો  શક્ય  છે  
છો  અબોલા િોય, િારાંિાર  મળવુાં   જોઈએ  
 
આ  િિે  અતડા  રિશેો  ક્યાાં સરુ્ી કિો શરિ  
ગિધ સૌ છોડી  તમારે  સૌ   માાં  ભળવુાં  જોઈએ 
 
 

શરિ કે. વત્રિેિી 
પાલનપરુ – 99042 31900  
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લતાઓ પ્રણયની સૌ ભીંતે ચઢી છે; 
તમારા વિના સાાંજ ડૂસ્કે ચઢી છે.* 
 
ત ુાં જ બસ ત ુાં જ છે ખયાલોમાાં મારા;  
આ  િૈયાની  િાતો જ િોઠે  ચઢી છે.  
 
તમારા  નગરમાાં  પડયો  હુાં ય  ભલૂો;  
ને આ લાગણી પણ જો ઠેબે ચઢી છે.  
 
એ મરિાની થઈ  છે, હુાં સાચુાં કહુાં છાં;  
બરફની  નિી  છે   ને તડકે   ચઢી  છે. 
 
આ કાગળ ની સાથે શબિ પણ રડે છે;  

કલમ પણ િિે તો જો િીબ્કે ચઢી છે. 
 

શરિ કે.વત્રિેિી 
પાલનપરુ – 99042 31900  
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યાિ તોરણ ફરફરે િરસાિમાાં. 
બારણુાં ડૂસ્કા ભરે િરસાિમાાં.* 
  
મન લતાએ ઝૂલતા થ્યા' સ્નેિ જળ 

આંગણુાં ઝરમર ઝરે િરસાિમાાં. 
  
િરપળે સાજન િસે છે આંખમાાં 
થઇ છબી એ તરિરે િરસાિમાાં. 
  
િો વમલન પ્યારુ ઘણુાં આ રૂતમાાં 
ને વિરિી તડપી મરે િરસાિમાાં. 
  
રાગ મનના કેમ રે આલાપિા ? 

તાંગ કમખે લ ૂઝરે િરસાિમાાં. 
  
ર્ોર્મારે ત ુાં િરસ, પલળાિને ! 
નાિડી થઇ હિલ તરે િરસાિમાાં. 
  

શવમિષ્ટ્ઠા કોન્રાતટર 

"શબ્િકલરિ" 
સરુત – 8460155260  
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તમારાાં વિના સાાંજ ડૂસ્કે ચઢી છે.* 
ઉિાસી સજીને મજારે ચઢી છે. 
  
નજરને અમારીજ લાગી નજર છે. 
તમોને સમાિી વમલાપે ચઢી છે. 
  
ન િાિે વિિાિે, ન જાણે, અજાણે, 

બર્ી લાગણીઓજ િાાંકે ચઢી છે. 
  
તરાપો સ્મરણનો નયનમાાં ફરે છે. 
નજર આંસઓુના રિાડે ચઢી છે. 
  
િિ ેના િિ ેરકત શુાં ફકધ  પડશે ? 

અિીં જીંિગી તો ખરાબે ચઢી છે. 
  
મિીરા, મિીના મને એક લાગે, 

મિબેબૂની ચાિ માથે ચઢી છે. 
  

શવમિષ્ટ્ઠા કોન્રાતટર 

 "શબ્િકલરિ" 
સરુત – 8460155260 
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કહુાં કેમ ? જૂઠા સિારાથી થાક્યો. 
તમારાાં બર્ાનાાં હિલાસાથી થાક્યો.* 

  
ન િેખાય એિા તમાશાથી થાક્યો. 
નશીબે લટકતાાં તમાંચાથી થાક્યો. 
  
છપા તીરથી જે કરે િાર વનશહિન 

વનરાંતર કશાતા સકાંજાથી થાક્યો. 
  
િિ ેના અવિરત નિી સ્નેિ કાાંઠે 

અિમના અલગ બેિ ફાાંટાથી થાક્યો. 
  
જુઓ ભેળિે ઝેર ભોળા બનીને 

સરળ લાગણીના ભિાડાથી થાક્યો. 
  
ન સમજી શકાર્ુાં ગર્ણત સ્નેિ કેરુાં  
સગા સ્િાથધના સૌ, પરુાિાથી થાક્યો. 
  

શવમિષ્ટ્ઠા કોન્રાતટર 

"શબ્િકલરિ" 
સરુત – 8460155260  
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છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઈએ.* 
પે્રમ ભીતરમાાં િિ ેતો હિલ પલળવુાં જોઈએ. 
  
જે નયન શમણાાં સજે છે ઊડિાને આભમાાં. 
િાથપગ ને હિલ હિમાગે, એજ કળવુાં જોઈએ. 
  
સાિ પોકળ મન િશે જો સ્િાથધના સગપણ મિીં 
રાખવુાં ના આશ કે સાંબાંર્ ફળવુાં જોઈએ. 
  
છીછરા તળની નથી કો' િાત જીિન સાગરે, 

સ્નેિ ઢાળે તો સિજતાથી જ ઢળવુાં જોઈએ.  
  
સૌ અિીં રાખે હિસાબો જીંિગીભર કામના, 
આપણાાં કમો તણો પણ તાગ મળવુાં જોઈએ. 
  

શવમિષ્ટ્ઠા કોન્રાતટર 

સરુત – 84601 55260 
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૧૧૨      

બારણુાં ડૂસ્કાાં ભરે િરસાિમાાં. 
પાાંપણો મોતી ઝરે િરસાિમાાં.  
  
ર્બિંદુઓ કોના છે એ ના કિી શકો,  
એકસાથે જે ખરે િરસાિમાાં.  
  
પે્રમના િાિળ છિાયા જ્યારથી,  
િેિના ખોબો ભરે િરસાિમાાં.  
  
નાિડી મારી મજાની ડૂબતી,  
કેમ આવુાં ત ુાં કરે િરસાિમાાં?  

  
અંતમાાં તો કાંઈજ નક્કી ના થર્ુાં,  
કોણ કોને છેતરે િરસાિમાાં.  
  
આંગળી એમજ નથી ફરતી િિે,  

એ ગઝલ પણ ચીતરે િરસાિમાાં.  
  
'વશલ્પ' છે બેજાન એમાાં પ્રાણ પરુ,  

તો પ્રભ ુપણ વિસ્તરે િરસાિમાાં.  
  

વશલ્પા શેઠ "વશલ્પ" 
મુાંબઈ – 98218 94654 



મર્રૂ મલ્િાર ગાયે િરસાિમાાં 
ભીંજાય તન મન િરસાિમાાં 
  
ટહકુાનો શોર્ી લાિે પ્રણય િરસાિમાાં 
રાર્ા િોડી આિે કાનિાના એક સાિમાાં 
  
ખળખળ િિતેા િિણે બોલે િરસાિમાાં 
િૈયા ના રાજ એિા ખોલે િરસાિમાાં 
  
ધ્િવન સાંભળાય તારી લાગણીનો િરસાિમાાં 
વિરિ િહરયામાાં િલેસાાંય િરસાિમાાં 
  
ખીલે પાન ને કુાંપળ ડાળ ફુલ િરસાિમાાં 
ખીલયો પિલેો પ્રણય ત ુજ થી િરસાિમાાં 
  

શોભના કાકહડયા 
સરુત – 96014 52887 
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એક કાગળ કરગરે િરસાિમાાં 
ક્યાાંક તો િોડી તરે િરસાિમાાં 
 
િેિનાઓ એમ જાણે દૂર થઈ 

ડાળથી પણો  ખરે િરસાિમાાં 
  
યાિ કોઈ આિતા બળત ુાં હ્રિય 

આંખને  ર્ોયા  કરે  િરસાિમાાં 
  
સૌ વયથાઓ િોઠથી મ ૂાંગી બની 
ભીતરે બબડયા કરે િરસાિમાાં 
  
િીજળીના  તેજથી  અંજાઈને 

આંખ િાિળની ઝરે િરસાિમાાં 
  
વપ્રયજનના ટેરિાના સ્પશધ વિણ 

બારણુાં ડૂસ્કાાં ભરે િરસાિમાાં 
  

સષુમ પોળ 

સરુત – ૯૩૭૪૨ ૭૨૪૦૦ 
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ટોડલા ઝૂયાધ કરે િરસાિમાાં, 
બારણુાં ડૂસ્કાાં ભરે િરસાિમાાં.* 
  
જ્યાાં સમયની ઘઘુરી રણક્યા કરે, 

ગોંિરો એ સાાંભરે િરસાિમાાં. 
  
િાાંસિનમાાં િાાંસળી િાગી રિી, 
મોરવપચ્છાં ફરફરે િરસાિમાાં. 
  
કેમ હુાં પ્િોંચી શકુાં તારે નગર ? 

આંસનુી કેડી તરે િરસાિમાાં. 
  
આંગણેથી એ િળી ચાલ્યાાં ગયાાં, 
આિશે પાછાાં ઘરે િરસાિમાાં ? 

  

તનસખુ શાિ 'સ્િપ્પ્નલ' 

99793 45866 
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પે્રમથી  લોકોએ લોકો  સાથે ભળવુાં જોઈએ; 

િાંભ ભીતર રાખી કોઈ હિ' ના છળવુાં જોઈએ.  
  
શ્વાસને સાથધક અિીં સાચે જ કરિા િોય તો; 
મીણબત્તી જેમ  ભીતરથી પીગળવુાં જોઈએ.  
  
જજિંિગાનીમાાં  સ્િયાંને  જાણવુાં જો િોય તો; 
મોિમાયાનાાં  નગરમાાંથી  નીકળવુાં  જોઈએ.  
  
તારા હિલને ઠેસ પિોંચાડ ેછે દુશ્મન જોઈને; 

છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઊકળવુાં જોઈએ.*  
  
િીનજન કેિી  રીતે  જીિન વિતાિે જાણિા!  
એમના ઘરમાાં જઈને  સિજે મળવુાં જોઈએ. 
  
આપણા ભાગે ભલેને િખ મળર્ુાં 'ર્બકાર' 

પણ; 

આપણે  હિિંમત  કરીને  એને ગળવુાં જોઈએ.  
  

ઉમેશ તામસે 'ર્બકાર',  

વયારા (તાપી)  ૯૬૩૮૬ ૯૯૫૫૩ 



કોક'હિ  એકાાંતમાાં ખાલી રઝળવુાં  જોઇએ. 
ને કિી પોતેજ પોતાનેય મળવુાં જોઇએ. 
  
માણસાઇ નામનો જે ર્મધ ઢળતો જાય છે , 
છે રગોમાાં લોિી તો લોિી ઉકળવુાં જોઇએ.* 
  
લાગણીભીના પડે જો શબ્િ કાને કોઇના,  
તો હ્રિય પણ આપણુાં બેશક પલળવુાં જોઇએ. 
  
સયૂધ સાથે રોજ આશાનાાં હકરણ ઉગતા રિ ે,  
સાાંજ સાથે રોજનાાં એક દુ:ખ ઢળવુાં જોઇએ. 
  
તોજ અજિાળી રિ ે"ઉરુ" રાત કાયમ 
આપણી, 
રોજ રાતે એટલે એક સ્િપ્ન બળવુાં જોઇએ. 
     

ઉિી પાંચાલ "ઉરુ" 
નિસારી – 98799 61267 
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તમારા વિના સાાંજ ડૂસકે ચઢી છે* 
નિી યાિની જ્યાાં તરાપે ચઢી છે. 
  
થયાાં શ્વાસ પીળાાં, અધરૂાાં અજ ાંપા 
ઉિાસી જીિનના ઝરૂખે ચઢી છે. 
  
િિે આયખુાં િાય! સચિાય કેમે ? 
અમરિેલ જેના સિારે ચઢી છે. 
 
 

  
િમળમાાં ફસાયો, ગજેન્ર પકુારે 

ભલુાયેલ શ્રધ્ર્ા િિારે ચઢી છે. 
  
ચલો આજ 'ચાતક' તષૃા ના બઝુાશે 

ફકત ધળૂ,ડમરી વિતાને ચઢી છે. 
  

વિનોિ માણેક 'ચાતક' 

અંજાર-કચ્છ – ૯૪૨૮૦૮૦૫૯૬ 
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લાગણી ભીની ખરે િરસાિમાાં; 
આંખ એ ખાલી કરે િરસાિમાાં. 
  
રાિ જોતા મઢૂ એ કાયા બની; 
આશ કેિી તરિરે િરસાિમાાં! 
  
સાથ છોડી સાિ પડયાાં એકલા; 
પ્રીત ઝીણી સાાંભરે િરસાિમાાં. 
  
યાિ આિે જેમ ડૂમો તે ભરે; 

બારણુાં ડૂસકાાં ભરે િરસાિમાાં.*  
  
માણિાને સાથ તારો રાંગમાાં; 
સનૂુાં મનડુાં કરગરે િરસાિમાાં. 
  

વિરલ 'તપસ્િી' 
નિસારી -  ૭૬૦૦૯ ૪૦૬૮૯ 
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િારોમિાર રાખુાં ખિુા શક નિીં કરુાં ,  
હકસ્મત તણાાં કમાડને િસ્તક નિીં કરુાં :  
  
શુાં એમ કાંઈ ત્િચાની કરચલી મટી શકે?  

િેખાિનો લગાિ હુાં નાિક નિીં કરુાં :  
  
હુાં ક્યાાં કહુાં છાં દુુઃખમાાં ખભે િાથ મકૂજો,                      
છે લાગણીની િાત તો રકઝક નિીં કરુાં :  
  
મખુપષૃ્ટ્ઠ પર ભલે છબી મારી જ લાગશે,  

િણધનમાાં તારુાં  પારકુાં પસુ્તક નિીં કરુાં :  
  
તારા િગાની જાદુગરી છે કમાલની  
હુાં પણ કરી શકુાં એ સ્િિસ્તક નિીં કરુાં .  
  

યોગેશ ટેલર 
કનકપરુ-સર્ચન, સરુત - ૯૫૫૮૨ ૯૪૮૮૨ 
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