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ગજુરાતી ગઝ – એક અભ્યાસ 

પટે જયેશકુમાર નટવરા 
(એભ.એ.(ગોલ્ડ ભેડારીસ્ટ),ફી.એડ.,એભ.ફપર.,યજુીવી નેટ) ીએચ.ડી.સ્કોરય(શભેચદં્રાચામય 

ઉ.ગ.ુયનુન.,ાટણ)મ.ુ-ફાજીયુા,ોસ્ટ-કુલાવણા, તા-નલવનગય,જજ-ભશવેાણા,ભો.ન.ં9909527138 
                          ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાફશત્મ મખુ્મત્લે દ્યપ્રધાન વાફશત્મ છે. ભધ્મકારીન 
ગજુયાતી વાફશત્મભા ં આખ્માન, પાગ,ુ ગયફી, છપ્ા, યાવ, દ લગેયે જેલા દ્ય 
વાફશત્મસ્લરૂોનો નલકાવ થમો છે, જ્માયે ગદ્યક્ષેતે્ર અલ્ નલકાવ થમો છે. જ્માયે અલાયચીન 
ગજુયાતી વાફશત્મભા ં દ્યના ભબન્ન વાફશત્મ સ્લરૂો સ્લરૂો જેલા કે કરુણપ્રળસ્સ્ત, વોનેટ, 
ખડંકાવ્મ, શાઈકુ, ગઝર લગેયે, તો આત્ભકથા-જીલનકથા, નલરકથા, નલભરકા, એકાકંી-નાટક, 
નનફધં જેલા ગદ્ય કરાપ્રકાયોનો નલકાવ થમો છે. અલાયચીન ગજુયાતી વાફશત્મભા ંખેડામેરા દ્ય-
ગદ્યના કરાપ્રકાયો ભોટે બાગે ાશ્વાત્મ વાફશત્મના વંકયથી આણે ત્મા ંપ્રચભરત થમા ંછે. તેભા ં
ગઝર ણ આણે ત્મા ંનલદેળથી આલેરો કાવ્મપ્રકાય છે.  

             ગઝર એ વાફશત્મનુ ંવૌથી લધ ુખેડામેલુ ંઅને ોટામેલુ ં સ્લરૂ છે. ગઝર મૂ 
અયફી બાાનુ ંવાફશત્મ સ્લરૂ છે. ગઝરના ઉદબલ નલળે આણ ે ત્મા ંજાત જાતની અટકો, 
અનભુાનો થમેરા જોલા ભે છે. તેભજ ગઝર નલળે કેટરીક ફકલદંતીઓ ણ પ્રચભરત છે. જોકે, 
આલી ફકલદંતીઓના આધાયે ગઝરનુ ંવાચુ ંસ્લરૂ ાભી ળકાત ુ ંનથી. કાયણ કે, એના ભાટે કોઈ 
ચોક્કવ આધાયભતૂ યુાલાઓ પ્રાપ્ત થતા નથી.  

            ગઝર નલળે ઘણા નલદ્ધાનોએ વ્માખ્માઓ આી છે. તેના ય એક ર્્દય ્ટટાત કયીએ 
તો-  

           ‘બશૃદ યાટરબાા કોળ’ભા ંગઝર નલળે નોંધલાભા ંઆવ્યુ ં છે – “ગજર(ગઝર) : સ્ત્રી 
(પાયવી અથલા ઉરૂ્દયભા ં ફબ્ફ ે કડીઓના એક એક ચયણલાળં દ. વૌન્દમય –પ્રેભથી વબય 
કનલતા.)”  

           ‘વાથય જોડણીકોળ’ભા ંગઝરનો અથય આ પ્રભાણે આલાભા ંઆવ્મો છે. “ગઝર : (અ.) 
એક પાયવી યાગ; યેખતો (ય) એ યાગનુ ંકાવ્મ.”  

           ‘ગજુયાતી નલશ્વકોળ’ભા ંઆ પ્રભાણ ે નોંધલાભા ંઆવ્યુ ં છે.- “ગઝર ળબ્દ મગુાઝેરત 
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અથલા તગઝઝુર યથી આવ્મો છે. મઝુરેતનો અથય કુભાફયકાઓ વાથે પે્રભગો્ટિ કયલી એલો 
છે. તગઝઝુરનો અથય પે્રભનો યંગ થામ છે. ટૂંકભા,ં વલંનન અને પ્રેભગો્ટિ ગઝર 
કાવ્મસ્લરૂભા ંભશત્લના ંરખેામા ંછે.”  

  એક વલયવાભાન્મ વ્માખ્મા મજુફ ‘ગઝર એટર ેપે્રભીજનો લચ્ચે થતો પ્રભારા કે ગફૂ્તેગ.ૂ’  

     ગઝર અયફસ્તાનથી ઈયાકની પાયવી બાાભા ંનલકાવ ાભી છે. ગઝર ળબ્દનો મૂ અથય 
પાયવી રેખકો એલો જણાલે છે કે ગઝર એટરે નપ્રમતભની નપ્રમતભા વાથેની પે્રભલાતાય. ગઝર 
એટરે નપ્રમતભા વાથેની લાતચીત, ગઝર એટરે ઇશ્કની લાતો, ઇશ્કના આ વાકંડા અથે જ 
ગઝરને ઘણુ ંનકુવાન કયુય છે. અને આ જ કાયણ ેગઝર નલમની ર્્દય ્ટટએ ઘણા લય ફધંામેરી 
યશી એ આણ ેજોઈ ળકીએ છીએ. કદાચ આજ કાયણે ઉરૂ્દય  ગઝરભા ંઇશ્કની લાતો લો સધુી 
ચારી. આજે ઉરૂ્દય  ગઝર ણ નલમ લૈનલધ્મ ધયાલે છે. ગજુયાતી ગઝરે આયંબકાથી જ 
ગઝરના આ વાકંડા અથયનો ત્માગ કયી બશૃત્તના પે્રભનો અથય રીધો. આને ગઝરભા ં થમેરા 
પ્રમોગની એક શરે આણે અલશ્મ ગણાલી ળકીએ. ગજુયાતી બાાભા ંગઝરને વભજલૂયક 
આરેખલાભા ંવૌપ્રથભ જો કોઈ કનલનુ ંનાભ રેવુ ંશોમ તો તે છે – ફારાળકંય કંથાફયમા. તેભની 
ાવેથી આણન ેવૌપ્રથભ ઇમત્તા અને ગણુલત્તા એભ ઊબમ દય ્ટરએ ગઝરો પ્રાપ્ત થામ છે. 
ગજુયાતીભા ં ગઝરનુ ં અલતયણ થયુ ં ત્માયે ફારાળકંય કંથાફયમા જેલા ફારાનત્રયુસુદંયની 
ઉાવક અન ેભભણરાર ફદ્રલેદી જેલા અદ્વતેના અભ્માવીઓ દ્વાયા ગઝરનુ ંખેડાણ થયુ.ં ફયણાભ ે
ગજુયાતી ગઝરભા ં આયંબકાથી જ પે્રભની લાતોની વાથે વાથે તત્લદળયન અને ગઢૂ- 
અનભુનૂતઓની લાતો થમેરી જોલા ભે છે. જોકે, આયંબકાભા ંઉરૂ્દયબાા અને ગઝરોનો પ્રબાલ 
એટરો ફધો શતો કે અનેક ઉરૂ્દય  ળબ્દો ગજુયાતી ગઝરભા ંછૂટથી પ્રમોજામેરા જોલા ભે છે.  

      નલમ નનરૂણની ર્્દય ્ટટએ ગઝરના ફ ેપ્રકાય છે: (1) ઈશ્કે નભજાજી : દદય- ખળુી- ભસ્તીનુ ં
નનરૂણ કયતી ગઝર (2) ઈશ્કે શકીકી : ઈશ્વયીમ વાનનધ્મની ઝખંના અને નભરનના ચયભ 
વૌબાગ્મને નનરૂણ કયતી ગઝર.  

      ગઝરભા ંફે સં્તત – ચયણની એક એલી દંયથી વત્તય કડીઓ શોમ છે. જે કડીને ળે’ય 
અથલા ફેત કશલેામ છે.ળે’ય એ ગઝરનુ ં તરેલય કશલેામ છે. ળે’યનો અથય થામ “ઇયાદાલૂયક 
રખામેરી વભી પ્રાવયતુત લાણી.”ગઝરનો પ્રત્મેક ળ’ેય સ્લતતં્ર એકભ છે.આલા સ્લતતં્ર એકભ 
ધયાલતા ળ’ેયને ‘ફેત’ તયીકે ઓખલાભા ં આલે છે.જ્માયે ળબ્દોના દ્યાત્ભક વમશૂને કોઈ 
ચોક્કવ લજન કે છદંભા ંગોિલલાભા ંઆલે તેને ‘ભીવયઅ’ કશલેામ છે. તેભાથંી પ્રથભ સં્તતને 
નભસ્ત્રઅ-એ-અવ્લર અથલા ઉરા નભસ્ત્રા કશલેામ, તો ફીજી સં્તતને વાની નભસ્ત્રા કશલેામ છે. 
પ્રથભ સ્થાનના ભત્રાના ળયેને ઉરા ભત્રા અનેલ છીના ક્રભે આલતા ભત્રાના અન્મ ળેયોને 
વાની ભત્રા કશલેામ છે. ગઝરના અંનતભ ળેયને ભકતઅ / ભતતાનો ળેય કશલેામ છે. ભતતાનો 
અથય થામ: ‘કિણ લસ્તનેુ કાલી’ અથલા ‘ફવ’ એલો થામ છે. ગઝરની છેલ્રી કડીભા ંગઝરને 
ણૂય કયલાની શોલાથી ઘણા ગઝરકાયો ોતાનુ ં‘તખલ્લવુ’ મકૂી ોતાના ભાભરકીણાને યજૂ કયે 
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છે. ‘તખલ્લવુ’ નલનાનો ળેય ભતતા ફનતો નથી. ગઝરના ભત્રા છીના અને ભતતા લેૂના 
અથાયત લચ્ચેના  ળેયને દાલા-દરીરના ળેય કશ ેછે. આ ળેયની રાક્ષભણકતા એ છે કે તેના વાની 
નભસ્ત્રાભા ંજ યદીપ-કફપમાનુ ંનનલયશણ થતુ ંશોમ છે.  

      ગઝરભા ંયદીપ અને કાફપમા એક નલનળટટ પ્રાવમોજના છે. ‘કફપમા’નો વાભાન્મ અથય થામ 
છે. ‘જલા ભાટે તૈમાય !’ કાવ્માત્ભક ફયબાાભા ંકશવે ુ ં શોમ તો એભ કશી ળકામ કે, ગઝરના 
ળે’યોભા ંઅંત બાગે પ્રાવ જ અંત્માનપુ્રાવયતુત ળબ્દ આલે છે તે-‘કાફપમા'.જ્માયે ‘યદીપ’નો અથય 
થામ છે. – ‘ાછા પયવુ’ં, ‘પયીથી રખવુ’ં, ‘રટવુ’ં. યદીપ શભેળા ંકાફપમા છી જ આલે. યદીપને 
કાયણે ગઝરભા ંરમનુ,ં વગંીતનુ ંએક અનોખુ ં નલશ્વ ખડુ ંથત ુ ંઆણે જોઈ ળકીએ છીએ. જોકે, 
દયેક ગઝરભા ંયદીપ શોલી જ જોઈએ તેલો કોઈ નનમભ નથી. ક્યાયેક કેટરીક ગઝરોભા ંયદીપ 
અને કાફપમા અરગ ન યશતેા ં નભશ્રરૂે ણ મોજામ છે. આલી યદીપ-કાફપમા ધયાલતી યચનાને 
શભયદીપ શભકાફપમા ગઝર કશલેામ છે.  

      અયફી-પાયવી-ઉરૂ્દયભા ં છદંને ‘ફશય’ , અંગ્રેજીભા ં ‘meter’ ગજુયાતી ‘છદં’ તયીકે 
ઓખલાભા ંઆલ ેછે. ‘ફશય’નો અથય થામ છે – ‘કાવુ’ં , ચીયવુ’ં કે લધ ુડતુ ંરાબુ ંકયવુ.ં” 
આજે ઉરૂ્દયભા ં 74 જેટરી ફશય અસ્સ્તત્લ ધયાલે છે, જોકે, તેભાનંી 15 જેટરી ફશયનો નલળે 
ઉમોગ થામ છે. ગઝરના પ્રાયંબકાભા ંઘણા ઓછા છદં પ્રચભરત શતા અને ભોટાબાગે એજ 
છદંોભા ંવૌ ગઝરકાયો ગઝર રખતા શતા. યંત,ુ ગઝરના નલકાવની વાથે વાથે છદંોનુ ંલૈનલધ્મ 
ણ લધે છે. આજે ગજુયાતી ગઝરો ઉય એક નજય કયતા ંજ ખ્માર આલે છે કે છદંોનુ ંલૈનલધ્મ 
નલરુ ભાત્રાભા ં આણન ે જોલા ભે છે. ગજુયાતી ગઝરભા ં ભાત્રાભે અને અક્ષયભે ફનેં 
પ્રકાયના છદંો લયામ છે.  

     ગઝરભા ં ળરૂઆતથી અંત સધુી એક જ બાલનુ ં નનરૂણ અનનલામય ગણાત ુ ં ન શોલાથી 
ગઝરનો ળેય બાલ-નલમના નનરૂણ વદંબ ે સ્લમવંંણૂય અને સ્લામત્ત એકભ ફનીને આલતો 
શોમ છે. જો ગઝરભા ં બાલનલશ્વનુ ં વંગસતૂ્ર જલામ તો એલી ગઝરને મવુરવર ગઝર 
કશલેામ છે. લી, મળુામયાઓભા ં અગાઉથી આરેા નભસ્ત્ર-એ-તયશ (ાદનૂતિ) આધાફયત 
ગઝરન ે‘તયશી મળુામયા’ કશલેામ છે, જેભા ંગઝરની યજૂઆતની ગાન ધ્ધનત ‘તયન્નભ’ અન ે
ાિધ્ધનતને ‘તગઝ્ઝર’ તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે.  

      ભફન-જરૂયી ળબ્દો ગઝરના વૌંદમયને નકુવાન કયે છે. ગઝરના ળેયભા ંજો કોઈ ચોક્કવ 
પ્રકાયની ચોટ અયલાની ક્ષભતા ના શોમ તો તેલી ગઝરભા ંયોભાચં ેદા થતો નથી.ગઝરકાય 
લાતાયરા કે લાતચીતની બાા દ્વાયા પ્રત્મક્ષતા, વચોટતા, અવયકાયકતા ેદા કયીને એક 
અનોખી ચોટ ઊબી કયે છે.ગજુયાતી ગઝર વભમની વાથે વાથે આગલો નભજાજ પ્રગટાલે છે. શલે 
તો ગઝર પ્રેભ-ભસ્તી કે પ્રભપેુ્રભ નલમક જ યશી નથી. આજે ગઝરભા ં ગયીફી-
અભીયી,લતનયસ્તી,સ્નેશ,દેળદાઝ, રુ્દશ્ભની,ભાનલીમ બાલો,લેદના,જીલનનો અવર નભજાજ 
લગેયે નલમો ય શલે ગઝર યચામ છે.ગઝર ભાત્ર ઉરૂ્દય-પાયવી-અયફી બાાના ળબ્દો દ્વાયા જ 
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રખામ એલી ભાન્મતા ણ શલે યશી નથી. વાપં્રત ગઝરકાયો તો શલે ગઝરોભા ંવસં્કૃત તત્વભ, 
ફશન્દી,વ્રજ,ઉરૂ્દય-પાયવી-અયફી,ગજુયાતી એભ નલનલધ બાાના ળબ્દો ણ કુળતાથી પ્રમોજી 
જાણ ેછે. શલે તો ગઝરભા ંઅંગ્રેજી બાાના ળબ્દો ણ વયતાથી પ્રલેળી ચકૂ્યા છે. 

      ગજુયાતી ગઝર ય દય ્ટટાત કયતા ં જણામ છે કે ફારાળકંય-ભભણરાર-કરાીના 
વભમગાાની ગઝરો ઉરૂ્દય  ગઝરના પ્રબાલ શિે શતી.યંત ુઅભબવ્મસ્તત અને નલમના વદંબ ે
તેઓએ ગઝરના વાકંડા અથયને સ્લીકામાય નથી. 

       ળમદા-વગીય-નવીભના ગાાભા ંરખામેરી ગઝરો ય ર્્દય ્ટટાત કયીએ તો ખ્માર આલ ે
છે કે આ ગાાના ગઝરકાયોને ગજુયાતી ગઝરને છદં અને બાાની દય ્ટટએ વય ફનાલી છે. 
બાા ભાટે તેભનો આદળય દરતયાભની બાા છે.તેભણે ગઝરને ગજુયાતીણુ ં ફક્ષયુ ં તેભજ 
ફોરચારની બાા પ્રમોજી છે.અશીં ગઝરભા ંભાત્ર પે્રભારા જ નફશ યંત ુજીલનનુ ંભચિંતન ણ 
આણન ેજોલા ભે છે. 

      ભયીઝ-ગનીના વભમગાાભા ં ગજુયાતભા ં ભશાગજુયાત ગઝર ભડં સ્થાયુ ં અને આ 
વભમના ગઝરકાયોએ ગઝરને રોકો સધુી શોંચાડી. ગની દશીંલારા,યતીરાર અનનર,જરન 
ભાતયી તેભજ ફીજા અન્મ ગઝરકાયો  મળુામયાના આફોશલાભા ંજ નલકવેરા ગઝરકાયો ગણી 
ળકામ. આ ગાાના ગઝરકાયોની નલળેતા એ છે કે તેભણે ભચિંતનપ્રધાન અન ેબાાપ્રધાન 
ચોટદાય અનેક ળેય ગજુયાતને આપ્મા છે. આ વભમગાાભા ં જ િનકરા- યજૂઆતકરાનો 
નલકાવ થમો અને તેનો ભફશભા ણ થમો. 
    આફદર-યાજેન્દ્રના તફક્કાને આધનુનકતાલાદી લરણોનો પ્રબાલ વોંડયો છે. ગજુયાતી 
કનલતાભા ં સયેુળ જોી દ્ધાયા આધનુનકતાલાદના લરણો પ્રગટ્ા.ં જેના ફયણાભ ેવલંેદન અન ે
અભબવ્મસ્તતની દય ્ટટએ નલી કેડીઓ કંડાયલાના પ્રમત્નો થમા. આ લરણ આફદર – યાજેન્દ્રની 
ગઝરોભા ં ણ આણન ે જોલા ભે છે. આ તફક્કાના ગઝરકાયોએ નલમ , બાલ અન ે
નનરૂણભા ં સકૂ્ષભ અભબવ્મસ્તત વાધલાના તેભજ કાવ્મના અન્મ પ્રકાયોભા ં પ્રગટતા આધનુનક 
ચેતનાને વભાતંય યશલેાના પ્રમાવો જોલા ભે છે. 
આભ, ફારાળકંયથી રઈને વાપં્રત ગઝરકાયો સધુીની ગઝરો ય દય ્ટટ કયીએ તો ચોક્કવ 
ખ્માર આલળે કે ગજુયાતી ગઝર બાલ, બાા અને અભબવ્મસ્તતના નલનલધ  સ્તયે વદામ નલશયી 
અને નલકવી છે. વાપં્રત ગઝર એટરે પે્રભની લાતચીત કે નપ્રમતભા વાથેની લાતચીત કે ભાત્ર 
પે્રભની લાતો એવુ ંગજુયાતી ગઝરભા ંશલે જોલા ભતુ ંનથી. ગજુયાતી ગઝરભા ંપે્રભ જેટલુ ંજ 
કદાચ એથી એ લધ ુભચિંતન જીલન નલળે થમેલુ ંઆણ ેજોઇ ળકીએ છીએ. ગજુયાતીભા ંગઝરના 
પ્રાયંબથી રઈને આજ સધુીની ગઝરો ય દય ્ટટ કયતા ં એભ અલશ્મ કશી ળકામ કે, ગઝર 
વાફશત્મ સ્લરૂે ગજુયાતી કનલતાને ઘણી વમદૃ્ધ ફનાલી છે.  
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