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‘ગઝર કાવ્મસ્લરૂ અન ેગઝરકાય યાધાલલ્રબ ત્રિાઠી’ 

ળાસ્િી ત્રશયરફને ધનંજમકુભાય  
ત્રલવનગય, ત્રજ. ભશવેાણા 

 

 પ્રસ્તાલના : - 

વંસ્કૃત વાત્રશત્મન આધુત્રનકકા અત્રત વભૃદ્ધ છે. આ આધુત્રનકકાભાં અનેક વાત્રશત્મ 

સ્લરૂ વર્જામા. જેલાં ક ે– નલરકથા, નલત્રરકા, ભશાકાવ્મ,ખંડકાવ્મ, ગઝર, શાઇક,ુ તાન્કા લગેયે 

ગદ્ય – દ્ય સ્લરૂનુ ંવજાન વંસ્કૃત વાત્રશત્મની ળબા અન ેવભૃદ્ધદ્ધ લધાયનાય ફની યહ્ા ંછે. એભાંમ 

વંસ્કૃત વાત્રશત્મભાં ‘ગઝર’ એ એક ત્રલત્રળષ્ટ આત્રલષ્કાય છે.બાયતભા ં ગઝરનુ ં આગભન ભગર 

ફાદળાશ અન ેભગર વંસ્કૃત્રત વાથે થમુ ંઉદુા બાા અત્રસ્તત્લભાં આલતાં ઉદુાના ભશાન ળામય ભીય 

તકી ભીય અને ત્રભઝાા ગાત્રરફના ‘વાશફે ે દીલાન’ ગઝરન ે ત્રલદ્લદ્બગ્મ અને રકત્રપ્રમ ફનાલે 

છે.છેલ્રા ભગર ફાદળાશ ફાશદુય ળાશ ‘ઝપય’એ ણ ગઝરની યચના કયી દભ તડ્મ ૧.ગઝરએ 

ભૂ અયફી બાાન ઊર્મભકાવ્મન પ્રકાય છે.વંસ્કૃતભાં ગઝરન ે રઇ આલલાનું ભાન બટ્ટ શ્રી 

ભથુયનાથ ળાસ્િીન ેપા ેર્જમ છે.તેઓ વસં્કૃત ગઝરના વાચા બગીયથ છે. તેભને વસં્કૃત ગઝરના 

ળામય કશી ળકામ. આ ઉયાંત શ્રી પ્રા. કભરેળ ત્રભશ્રને ણ વંસ્કૃતના આદ્ય ગઝરકાય કશી ળકામ; 

યંતુ તેભની ગઝર શાર અપ્રાપ્મ છે. વામ્પ્પ્રત વભમના ગઝરકાયભાં શ્રી શાદેલ ભાધલ,શ્રી 

યાધાલલ્રબ ત્રિાઠી,,શ્રી યાજેન્ર ત્રભશ્ર લગેય ેગઝરન ેવંસ્કૃતભાં ત્રચતયી યહ્ા છે  

 ગઝરનુ ંસ્લરૂ : -  

           ગઝરનુ ં સ્લરૂ અયફી,પાયવી, ઉદુા દ્લાયા ગુજયાતી અને વસં્કૃતભાં વર્જાલાનું ળરુ થમું. 

‘ગઝર’ ળબ્દ ભૂ અયફી બાાન છે.તેન અથા–ત્રપ્રમ વાથે યભણ કયલું ક ે સ્િીઓ વાથ ેલાતચીત 

કયલી-ત્રલરાવ કયલ એલ થામ છે.‘ગઝર’ને ‘યાગ’ કશેલાની ણ એક પ્રથા પ્રચત્રરત છે.આ યાગભા ં

ળંૃગાયયવ ભુખ્મ શમ છે.અને તેભાં પ્રેભીઓનુ ં સ્ષ્ટ કથન અથલા પ્રેભીના હ્રદમના ઉદ્ગાય ક ે

યમ્પ્મરશ્મના,ં ંખી, ફૂર, કુંજ, ત્રનકંુજ આદદના ંલણાન શમ છે.૨ 

           ગઝર ત્રલળે કૃષ્ણરાર ઝલેયી રખે છે.’ગઝર’એ છંદનુ ં નાભ નથી ણ ગઝરએ એક 

કાવ્મપ્રકાય છે.ભૂભાં એ અયબ્ફીન ળબ્દ છે. તેન અથા ‘પ્રેભમુક્ત બાા’ અથલા ‘કાવ્મરૂે ફરલુ’ં 

એલ થામ છે.૩ત્રચચભના એક ત્રલલેચકે ‘ગઝર’ળબ્દન દયચમ આપ્મ છે- “ડ.ઇત્રસ્ટન ગાવ,ે 

ગઝર એટર ેવૂતય કાંતલુ ં કે વૂતય લણલુ ંએલ અથા કહ્ છે. ફીજ અથા એ છે ક ે સ્િીઓ જડ ે

પ્રેભથી પ્માયની લાત કયલી. કેટરાક રક ભાને છે ક ેઅયફસ્તાનભાં ગઝર નાભની એક વ્મત્રક્ત શતી. 

આખી જીંદગી એણ ેઇશ્કને શુચનની,પ્રેભની અન ેવોન્દમાની લાત કમાા કયી શતી. વારુંમ જીલન એને 

પ્માયભા ંજ ત્રલતાવ્મુ ંશતું. એટર ેઆ પ્રકાયના ળે’ય જેભાં ઇશ્ક-શુચનની લાતન ેલણાન શમ તે ગઝર 
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કશેલામા.૪ પ્રેભની તીવ્ર ઝંખનાની અત્રબવ્મત્રક્તનંુ ભાધ્મભ ગઝર. આભ ગઝરએ પ્રેભનુ ંપ્રગટીકયણ 

કયતંુ એક કાવ્મુષ્ છે. 

                  વંસ્કૃત બાાભાં ગઝર કાવ્મપ્રકાયનુ ં વજાન એક ડકાય છે. વંસ્કૃત બાાના 

ભાખાભાં એની ત્રળસ્તઅને યંયાભા ંગઝરનુ ંફાહ્ અન ેઆંતય સ્લરૂ કેટરાક અંળે ફંધ ફેવ ેછે. 

અન્મ વો વાત્રશત્મ સ્લરૂની જેભ ગઝરની ઓખનાં કેટરાક ત્રચહ્ન છે. અશીં ળે’ય, ભતરા, 

ત્રભવયા,ભક્તા,યદીપ, કાદપમા,કાદપમા,ફશયે જેલી કેટરીક વંજ્ઞાઓન પ્રાથત્રભક દયચમ અત્રનલામા ફન ે

છે. 

(1)  ળે’ય :-   

          વૉનેટની છેલ્રી ફે ંત્રક્તઓની જડની જેભ ગઝરભા ંણ સ્લતંિ ણે ળરૂઆતભાં ફ ે

ંત્રક્તઓ જલા ભ ે છે. આ ંત્રક્તઓને ળે’ય કશલેાભાં આલ ે છે.ગઝરભા ં આલા પ્રત્મેક ળે’ય 

તાનંુ સ્લતંિ અત્રસ્તત્લ ધયાલે છે. અથાાતૌ દયેક ળે’ય એક સ્લતંિ ત્રલચાય ભતી છે.તે તાના 

અન્મ ળે’યથી એક અરગ જ સ્લતંિ ત્રલચાય યજૂ કયે છે.ક્માયેક ગઝરના ફધા જ ળે’ય ભાિ એક 

જ બાલ કે ત્રલચાયનુ ંકથન ણ કયતા જલા ભ ેછે. જેભ કે, 

          घनच्छन्नं नभो मेघैर्घनच्छन्ना जलैर्मेघा: । 

          जलैराप्लाविता पृथ्वी पृथिव्यां दुर्दिनं जातम् ॥૫ 

(2)  ભતરા :-  

           ગઝરની જુદીજુદી ંત્રક્તઓને અરગ-અરગ વંજ્ઞાઓથી ઓખલાભાં આલે છે. 

ગઝરના પ્રથભ ફે ંત્રક્તઓના ળે’યને ‘ભતરા’ કશલેાભાં આલ ેછે.’ભતરા’ એ ગઝરન મારૂ 

ામ છે. જેના ઉય વુંદય ઇભાયત (ગઝર) ની યચના થામ છે. 

(3)  ત્રભવયા :- 

           ગઝરભાં ભતરા તથા તે છી આલતા દયેક ળે’યની પ્રથભ ંત્રક્તને ‘ઉરા ત્રભવયા’ અને 

ફીજી તં્રક્તને ‘વાની ત્રભવયા’ કશલેાભાં આલે છે.  

(4)  ભક્તા :- ગઝરના છેલ્રા ળે’યભાં ગઝરકાયનુ ંનાભ અથલા તખલ્રવુ આલ ેત જ એન ેભક્તાન 

ળે’ય કશલેાભા ંઆલ ેછે. ગજુયાતી કાવ્મભા ંપ્રથા શતી ‘બણે નયવૈમ.....તથા ‘ફાઇ ત્રભયા ંકશ’ે એ 

પ્રકાયે દસ્તાલેજીકયણ થતું.૬ અહશ ગઝરકાય યાધાલલ્રબજીના આધ્માત્રત્ભકબાલને યજૂ કયત 

ળે’ય જઇએ. 

             गता ये किन्नु तै: कार्यं भवेयुर्येऽपि किं तैर्वा । 

            समस्तं ‘वल्लभ’- प्रेम्णा तु सिध्धिं वर्तमानेस्मिन् ॥૭ 

(5)  યદીપ :-  

          ગઝરભાં યદીપનું ણ એક ત્રલત્રળષ્ટ સ્થાન છે. ગઝરના વોથી પ્રથભ ળે’ય (ભતરા)ને અંતે 

યદદપનું સ્થાન શમ છે. ભતરાભાં ‘યદીપ’ એક અક્ષયથી ભાંડી એકાત્રધક ળબ્દન શઇ ળકે છે. 
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(6)  કાદપમા:-  

          ગઝરના ફાહ્વોન્દમાનું વોથી ભશત્લનુ ં ઘટક તે કાદપમા છે. એક પ્રકાનો પ્રાવ મુક્ત 

ળબ્દ તે કાદપમા. ક્માયેક વભગ્ર ગઝરભાં વંગ એક જ પ્રાવ કે કાદપમા જલા ભે છે. કત્રલશ્રી 

યાધા લલ્રબ ત્રિાઠીએ ગઝર ભાં યદીપ-કાદપમાન ત્રલત્રનમગ વજ્જતાથી કમો છે. યદીપની 

વંદગી ણ ગઝરના બાલને અનુરૂ કયલાભાં આલી છે. ક્માયેક કાદપમાના વમંજનભાં 

ત્રળત્રથરતા ણ દૃત્રષ્ટ ગચય થામ છે. 

            गुहा रुध्धा गुहा रुध्धा: सुखा मार्गास्तथा रुध्धा: । 

          समीरे वाति पाश्चात्ये हतं पूर्वं जगत् सर्वम् ॥૮  

                     કત્રલની ગઝર નખત્રળખ વુંદય કાવ્મનુ ંદષ્ટાંત ફની છે.  કત્રલની ભટાબાગની 

ગઝર તેના ફંધાયણન ેવલાાંગ વંૂણા યીતે લપાદાય યશીન ેવર્જામરેી કૃત્રતઓ છે, છી બરે એ 

ટૂંકી ફશેયભા ંશમ ક ેરાફંી ફશેયભા,ં  

           दृश्यते सर्वथा चाद्य मूल्यक्षय:। 

           रक्षिता मूलता शब्दकल्पद्रुमे ॥૯ 

યાધાલલ્રબજીએ ગઝરકાય તયીકે તાની ભશત્તભ ગઝરનુ ંવજાન ટૂંકી ફશયેભા ંકમુાં છે. 

                     કત્રલ તાની ગઝરભાં પ્રતીકન ઉમગ કદય મગ્મ વબય ત્રચિ દયી ળકે છે 

પ્રતીકન ઉમગ કયી વભાજ ય કયરેા વ્મંગનુ ંદૃષ્ટાંત જઇએ. 

         बन्धुता सा हता जृम्भते दुष्टता । 

        सधुता सङगता शब्दकल्पद्रुमे ॥૧૦ 

       અલાાચીન વંસ્કૃત  ગઝરનાં કલ્ન ણ અલાાચીન છે. કત્રલએ તાજગીવબય કલ્ન 

આપ્માં છે. જઇએ ત,  

          प्रकाशो लम्बते दूरात् तदीया दृश्यते रेखा। 

          तम: सञ्चीयमानं तत् तु नद्धं वर्तमानेस्मिन ॥૧૧ 

      કત્રલની ગઝરભાં પ્રણમબાલનું ત્રનરૂણ જલા ભે છે. તેભની ગઝરભાં પ્રવન્ન યીતે ણ 

ળે’યની ચચાદ્બૂત્રભભા ંપ્રણમન યંગ પ્રવયામરે જલા ભે છે. જુઓ,  

         वक्तुकामो यदा ह्रद्गतं खल्वहम् । 

         ओष्ठयो: कान्तया योज्यते तर्जनी ॥૧૨ 

      ગઝરના ફંધાયણને અનુરૂ ચભત્કૃત્રત તથા ત્રભર્જજનુ ં ત્રનયવન ણ કત્રલની ગઝરન 

ત્રલળે કશી ળકામ. ત્રભર્જજએ ગઝરનુ ંપ્રાણતત્ત્લ છે. તેને તગઝ્ઝુર કે ગઝત્રરમત ણ કશેલાભા ં

આલે છે. કત્રલની ગઝરભાં ત્રભર્જજ જઇએ. 

         किं नभो नम्यते नम्यते किं धरा दीर्यते । 

         कथ्यतां यत् त्वयोत्थाप्यते तर्जनी  ॥૧૩ 

                ગઝરએ વય અત્રબવ્મત્રક્તન ઊર્મભપ્રકાય છે.કત્રલ ફરચારની બાાભાં વુગભ 

અને વચટ યજૂઆત કયી ળકે છે. ગઝરની બાા વય,વચટ,અથાગંબીય અને તાજગીૂણા 

શલી જઇએ. કત્રલની ગઝરભા ંવભાવ વમંજ્ન યમ્પ્મ, પ્રાવાદદક, કણાત્રપ્રમ તથા અથાપ્રાત્રપ્તભાં 

ત્રલક્ષે ન નાખનારું ફની યશે છે.ણ કત્રલની ગઝરભાં ક્માંક ત્રભર્જજ ખૂટત જણામ છે. 



Research Guru Volume-10 Issue-2(September,2016) (ISSN:2349-266X) 

Page | 17  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed) 
 

ત્રિાઠીજીની ગઝર કાવ્માત્ભક છે, યંતુ આંતદયક ફધંાયણભાં ક્માંક ત્રળત્રથરતા યશી ર્જમ છે એ 

ણ એક શકીકત છે. જુદા જુદા ત્રલમ વાથે વામ્પ્પ્રત દયત્રસ્થત્રતના બાલન ેતાની ગઝરભા ં

તેભનું ત્રનરૂણ  નોંધાિ યહ્ું છે. 

 

                                    

-: ાદટી :- 

 

         ૧.   ‘ ગઝર:- ત્રળલ્ અન ેવજાન’ ૃ. ૧ 

              ૨. વંત્રક્ષપ્ત બગલદ્ગ ભંડ. ૃ. ૨૪૧ 

              ૩. ગુજયાતી ગઝર. .ૃ નં.- ૬ 

              ૪. ‘છીન ચશેય ગઝર ‘ૃ. ન.ં-૮૮ 

              ૫. ‘संप्लव:’  ૃ. ન.ં-૩૭ 

              ૬. ‘संप्लव:’  ૃ. ન.ં-૩૩ 

              ૭. ‘સ્લરૂ વત્રન્નધાન’  .ૃ નં.-૧૨૭ 

              ૮. ‘संप्लव:’  ૃ. ન.ં-૩૬ 

              ૯. ‘संप्लव:’  ૃ. ન.ં-૪૦ 

              ૧૦.‘संप्लव:’  .ૃ નં.-૪૦ 

             ૧૧.‘संप्लव:’  ૃ. ન.ં-૩૩ 

             ૧૨.‘संप्लव:’  ૃ. ન.ં-૩૮ 

             ૧૩.‘संप्लव:’  ૃ. ન.ં-૩૫ 

 

                                     -: વદંબા ગ્રન્થ :-  

 

 ૧. વંસ્કૃત ગઝર (વંયચના અને વંવજાન) 

    રેખક અન ેપ્રકાળક : ડૉ. સ્નેશર જી.  

  પ્રથભ આલૃત્રત્ત : ૨૦૧૨  

    ત્રલતયક : ગૂજાય એજન્વી – અભદાલાદ  

 ૨. વંત્રક્ષપ્ત બગલદ્ગભંડ  

  કતાા : બગલતહવશજી 

  (નલવંસ્કયણ લા : ૨૦૦૨)  

  પ્રકાળક : પ્રલીણ પ્રકાળન. યાજકટ.  
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          ૩. ગજુયાતી ગઝર  

 વંાદક : દી.ફ. કૃષ્ણરાર ભશનરાર ઝલેયી. 

 પ્રકાળક : વસ્તુ વાત્રશત્મ લધાક કામાારમ ભંુફઇ. 

 પ્રથભ વંસ્કયણ : ૧૯૯૯ 

૬.   ‘ ગઝર:- ત્રળલ્ અન ેવજાન’ 

 ડૉ. જમંત વ્માવ, 

 પ્રત્રલણ ુસ્તક બંડાય,યજકટ. ૧૯૮૧  

   

૭. ‘છીન ચશયે ગઝર’  

 વંા.- અભૃત ઘામર/ ભકયન્દ દલે, 

 ત્રદ્લતીમ આલૃત્રત:૨૦૦૦   

 પ્રકાળક : નલબાયત વાત્રશત્મ ભંદદય, અભદલાદ-  

૮. ‘સ્લરૂ વત્રન્નધાન’   

        રેખક: વુભન ળાશ,  

                     પ્રકાળક : ાચલા પ્રકાળન. – અભદાલાદ 

                  પ્રથભ આલતૃ્રત:૧૯૯૭  
          -------------  
 


