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ગઝરની  વલકાસમાત્રા 
સાહિર ી. આચામય 

ીએચ.ડી. વલદ્યાથી(ગજુયાતી)બાાવાહશત્મ બલન, ગજુયાત યવુન., અભદાલાદ 
સાયાાંળ-   
             ગઝર એ એક ાયકુું વાહશત્મ સ્લફૃ છે. જેનુું લતન ભધ્મ-વિભ એવળમા છે. 
અયફી-પાયવીભાુંથી આણે ત્માું આ દ્ય સ્લફૃનુું અલતયણ થયુું છે. ઉછીનો શોલા છતાુંમ આજે 
એ એટરો ભાતફય વાહશત્મ પ્રકાય ફની ફેઠો છે કે કદાચ એને ાયકો કશતેા અજૂગતુું રાગે છે. 
ગજુયાતી વાહશત્મભાું આજે વૌથી લધ ુખેડાતો વાહશત્મ પ્રકાય શોમ તો તે ‘ ગઝર ’ છે.  ગઝરનુું 
લતન ભધ્મ વિભ એવળમા છે. અયફી,પાયવીભાુંથી આણ ેત્માું આ કવલતાયો ઉછીનો રેલામો 
છે. યુંત ુઆજે તેણે યકીમ વાહશત્મ પ્રકાય ભટી સ્લકીમ કશડેાલલા જેટરો અવધકાય પ્રાપ્ત કયી 
રીધો છે. ‘ગઝર’ ળબ્દનો અથથ  ‘પ્રેભગોષ્ઠી કયલી’ એલો થામ છે. એક હકિંલદન્તી ણ પ્રચલરત 
છે કે ગઝર નાભના ભાણવે આખી જજિંદગી સ્ત્રીઓ વાથે  ભોજભજા ભાણલાભાું ગજુાયેરી જે 
ઉયથી એલી ભજા લણથલનાયા કાવ્મને ‘ગઝર’ નાભ અાયુું. ‘ગઝર’ ળબ્દ મૂ અયફી 
બાાનો શોલા છતાું સ્લતુંત્ર કાવ્મ સ્લફૃ તયીકે તેનો વલકાવ ઈયાનભાું થમો છે. યુંત ુ તેભાું 
લાયાતાું ાહયબાવક ળબ્દો મૂ અયફી બાાના જ યાખલાભાું આવ્મા છે. પ્રસ્તતુ રખેભાું 
ગજુયાતી વાહશત્મભાું થમેરો ગઝરનો વલકાવ આરખેલાનો ઉક્રભ છે. 
ચાલીરૂ ળબ્દો- ગઝર, ગજુયાતી વાહશત્મ, વલકાવમાત્રા 
પ્રસ્તાલના:  
        યદેળથી જે વાહશત્મ સ્લફૃો ગજુયાતીભાું આવ્માું એ ફધાું જ સ્લફૃો  અંગ્રેજી બાાની 
આંગી ઝારીને આવ્મા છે જેલા કે વોનેટ, શાઈકુ, તાન્કા, ટૂુંકીલાતાથ લગેયે. ગઝર એક એવુું 
વાહશત્મસ્લફૃ છે જે અયફી,પાયવી અને  ઉરૂ્થ  બાાભાુંથી ગજુયાતીભાું આવ્યુું છે॰  ભધ્મકારીન 
વાહશત્મભાું દમાયાભ અને તેભના વભકારીન જૈન-જૈનેતેય કવલઓએ ગઝરનાભી કવલતાઓની  
યચના કયી છે જેન ે યેખ્તા નાભે ઓખલાભાું આલતી.  વલુંત ૧૮૭૦ભાું કૃષ્ણ ભશાયાજે 
‘કલરકારના ગયફા’ભાું યેખ્તાના નાભે જાણીતા થમેરા આ સ્લફૃભાું વજૉન કયુું છે.  જેભ કે, 
 

                          ‘પયવળમોના િયપ લસ્મા વલપ્રની લાણે 

                           ગઝર યેખતા તયપ ગભતા દીઠા ગાણે.’ 
ગઝરની વલકાસમાત્રા: 
            ગજુયાતીના પ્રથભ ગઝરકાય ફારાળુંકય ઉલ્રાવયાભ કુંથાહયમા છે॰ એભને પાયવી 
અને ઉરૂ્થ  બાાનુું વારુું એવુું જ્ઞાન શત ુું આથી ઉરૂ્થ  વાહશત્મના આગલા અભ્માવ છી એભણ ે
ગજુયાતી બાાભાું ગઝર યચી. ફારાળુંકયે ૧૮૮૭ભાું ‘બાયતી ભૂણ’ના પ્રથભ અંકભાું ‘દીઠી 
નશી’ યદીપ ની પ્રથભ ગજુયાતી ગઝર આી . 
                        “ફલરિાયી તાયા અંગની ચાંફેરીભાાં દીઠી નહિ, 
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                         સખ્તાઈ તાયા હદરની ભેં લજ્રભાાં દીઠી નહિ.”  
આ વવલામ એભણે ‘શાપીઝ’ની ગઝરોનુું ગજુયાતીભાું બાાુંતય કયુું છે. ફારાળુંકયના વભકારીન 
ભલણરાર દ્વિલેદીની ગઝરોભાું પે્રભબક્તતનુું હયણાભ દેખામ છે. 
                       ‘પના કયવ ાં, પના થાવ ાં, પનાભાાં ળેિ સભાઈ  છે 

                       ભાયીને જીલલાનો ભાંત્ર, હદરફયની દ િાઈ છે’ 
      કરાીએ ગઝરને પ્રચલરત અને રોકવપ્રમ ફનાલી. ઈશ્કેવભજાજી ગઝરનો પાર 

કરાી આે છે અને ગઝર ક્ષેતે્ર ોતાનુું નાભ આગલી શયોભાું મકૂી દે છે. 
                     ‘ેદા થમો છાં ઢ ાંઢલા ત  ને સનભ 

                        ઉમ્ભય ગ જાયી ઢ ાંઢલા ત  ાંને સનભ. 
                ‘જમાાં જમાાં નજય ભાયી ઠયે, માદી બયી તમાાં આની, 
                 આંસ  ભિીં એ આંખથી માદી ઝયે છે આની’ 
            ત્માય ફાદ આલે છે ‘ળમદા યગુ’. ‘ળમદા યગુ’ એટરે શયજી રલજી દાભાણીનો 
વભમગાો.  ળમદાએ  ગઝરને ઘડલાભાું, વલકવલાભાું ખફૂ જ ભોટો પાો આપ્મો છે. ભાત્ર ચાય 
ચોડી બણેરા ‘ળમદા’, ‘ફે ઘડી ભોજ’ નાભનુું વાપ્તાહશક ચરાલતા શતા અને એભાું ગઝરને 
ગવત આલાનુું કામથ કયતા શતા.  એ વભમના ઘણા ગઝરકાયો જેલા કે અભીન આઝા, વાલફય 
લટલા, હકસ્ભત કુયેળી, ‘આવવભ’ યાુંદેયી, ફદયી કાચલારા, ભસ્ત શફીફ વાયોદીએ ણ ગઝર 
પ્રત્મેનો ોતાનો રગાલ એભની યચનાઓભાું ફતાવ્મો છે. આ વવલામ અમતૃ ‘ઘામર’, યવતરાર 
‘અવનર’, જવભમત ુંડયા, તીર લગેયે ગઝરકાયોએ શદુ્ધ ગઝરો આી  છે. ભાુંડ ત્રણેક 
ગજુયાતી ચોડી બણેર ‘ગની’ દશીંલારા, દયજી કાભ કયતા શોતા છતાું ભયજી પ્રભાણે આગવુું 
કાભ ગઝર વજૉનનુું ણ કયતા શતા. એભણે ‘ગાતાું ઝયણાું’, ‘ભશકે’, ‘ભધયુ’, ‘વનયાુંત’, 
‘પાુંવફૂર’ જેલા કાવ્મવુંગ્રશ આપ્મા છે.  ગઝરક્ષેત્રને રઈને યણજજતયાભ સલુણથચુંદ્રક ભેલનાય 
અમતૃરાર રારજીબાઈ બટ્ટ ઉપે ‘ઘામર’, ગઝરને ખફૂ જ કાજીલૂથક અને શદુ્ધતાથી આગ 
ઘાલે છે. તેઓ ‘શૂ અને ળભણાું’, ‘ફૃ’, ‘યુંગ’, ‘ઝાુંમ’, ‘અક્નન’ અને આશ્ર્ચમથ લચ્ચે’ જેલા 
ગઝર વુંગ્રશ આ ેછે.  ઇભામદુ્દીન મતૂથઝાખાન ફારીએ ‘રુસ્લા ભઝલભૂી’ ઉનાભથી ગઝરક્ષેત્ર ે
પ્રદાન કયુું છે. એભણે ‘ભહદયા’ નાભે ગઝર વુંગ્રશ આપ્મો છે. 
                      ‘ફાંધ મ ઠ્ઠી જેવ ાં છે ભાર ાં  જીલન 

                      આભ છાં ખારી છતાાં બયપ ય છાં’ 
જીલાતા જીલનની ગઝર આનાય ‘ભયીઝ’-અબ્ફાવ અબ્રુ્રઅરી લાવીએ ‘આગભન’ 

અને ‘નકળા’ વુંગ્રશ િાયા ગઝરની વલકાવમાત્રાભાું તેભનુું આગવુું પ્રદાન  કયુું છે. 
                      ‘અભે આડા ડી તમાાં ણ વલસાભા ભેલી રીધા 
                                ઊબા યિલેાનીમે સગલડ જે યસ્તાભાાં નથી િોતી’ 
                      ‘ભીઠા તભાયા પે્રભના ત્રો સભમ જતાાં, 
                                ન્િોતી ખફય કે દદયન ાં લાાંચન ફની જળે.’ 

‘શનૂ્મ’ ારનયુી – અલરખાન ઉસ્ભાન ખાન ફલચૂ ગઝરક્ષતે્રે ‘શનૂ્મનુું વજૉન’, ‘શનૂ્મનુું 
વલવજૉન’, ‘શનૂ્મના અલળે’, ‘શનૂ્મનો દયફાય’ જેલા ગઝર વુંગ્રશોનુું ગજુયાતીભાું પ્રદાન કયે છે. 
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                      ‘િયદભ તને જ માદ કર ાં , એ દળા ભે, 
                                એવ ાં દયદ ન આ ,કે જેની દલા ન ભે' 

                 ઘડીબય જીલન થાક રેલા ચિ ેતો                      '  

                      ભયણ ભાની એને ઉતાયી ના ાડો.’ 
કુતફુ આઝાદ ‘આગ અન ેફાગ’‘ ,શવતાું ઝખ્ભો  ,’‘ ળયણાઈ‘ ,’અયભાન‘ ,’ધૂછાુંલ‘ ,’નઘટ ,’

‘અલવય ’જેલા ગઝર વુંગ્રશ આે છે. 

                       ‘લસભી વલદામ ટાણે થોડી સિામ દેજો, 
                      ાછાં લીને જોજો, ાછા લામ નિીં તો’ 

‘વૈપ’ ારનયુી-વૈફુદ્દીન ગરુાભઅરી ખાયાલારા ‘ઝફૃખો’ તથા ‘હશિંચકો’ જેલા ગઝર 
વુંગ્રશ આ ેછે. 
                          ‘ભને દોસ્તોનો અન બલ ન પછૂો 
                             િલે દ શ્ભનો ય બયોસો કર ાં  છાં’ 
‘ઓજવ’ ારનયુી-ભોટોભીમા અરીભીમાું વૈમદ-‘ઓજવ’ વુંગ્રશ િાયા ગજુયાતી ગઝર ક્ષેતે્ર 
પ્રદાન કયે છે. 

          ‘અભાયો પે્રભ છે હકન્ત   અભાર ાં  કૈ નથી એભાાં, 
                 વભરન ! એ ણ તભાર ાં  છે, વલયિ ! એ ણ તભાયો છે.’ 
ળેખાદભ આબલુારા ‘હદલાને આદભ’ જેલો ગઝર વુંગ્રશ આે છે. 
                    ‘જીતતાાં જીતાઈ ગઈ ફાજી ફધી, 
                    એક આ હદરની રડત ભોંઘી ડી.’                                                          
                    ‘એથી તો કહ ાં છાં કે મતૃય ની લાત કય, 
                    જીલનનો બેદ ાભી જનાયા ઉદાસ છે.’ 
          શ્માભ વાધએુ ‘મામાલયી’ નાભે ગજુયાતી ગઝર વુંગ્રશ આપ્મો છે. 
                           ‘લસ્ત્ર બીનાાં િો,નીતયી નાખીએ  
                            ણ ઉદાસી ક્ાાં ઉતાયી નાખીએ’                             
                           ‘લાત દહયમાની કયી છરકામ છે 

                            ભાણસો ણ કેલા કેલા થામ છે.’ 
 

યવતરાર ‘અવનર’- ‘ ડભયો અને તરુળી ’ , ‘ ભસ્તીની ોભાું ’ જેલા કાવ્મ વુંગ્રશ આે છે. 
 

                      ‘નથી એક ભાનલી ાસે ફીજો ભાનલી િજી િોંચ્મો  
                       ‘અવનર’ ભેં સાાંબળય ાં છે ,ક્ાયનો ફાંધામ છે યસ્તો.’ 
 

                         ‘અસ્સ્તતલનાાં યાક્રભે આ શ ાં કય ું ‘અવનર’, 
                          દયણ ફનાલલા જતાાં ચિયેો ફૂટી ગમો.’ 
        ભનોજ ખુંડહેયમાએ ‘અચાનક’, ‘અટક’ , ‘અંજની ’, ‘શસ્તપ્રત’, ‘યસ્તા લવુંતના ’, ‘ીછું’ 
લગેયે ગઝર વુંગ્રશો આપ્મા છે. 
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                           ‘જે ળોધલાભાાં જજિંદગી આખી સાય થામ,  
                           ને એજ િોમ ગની તે એભ ણ ફને.’ 
ફયકતઅરી વલયાણી – ‘ફેપાભ ’, ‘ભાનવય’, ‘ઘટા’ અન ે ‘ પ્માવ ’ જેલા ગઝર વુંગ્રશ આ ેછે. 
                          ‘ફેપાભ’ તોમ કેટલ ાં થાકી જવ ાં ડ્ ાં , 
                           નહિતય જીલનનો ભાગય છે ઘયથી કફય સ ધી’  
                                            

                         ‘ખ દા તાયી કસોટીની પ્રથા સાયી નથી િોતી, 
                          જે સાયા િોમ છે એની દળા સાયી નથી િોતી.’    
            યાજેન્દ્ર શતુર અધ્માત્ભને અનરુક્ષતી ગઝરો આે છે. ‘કોભરહયબ’, ‘અંતય 
ગાુંધાય’, ‘સ્લલાચકની ળોધભાું’, ‘ગઝરવુંહશતા’, ‘વેંજ’ જેલા વુંગ્રશભાું એભની ગઝરો ભે છે. 
                           ‘કીડી સભી ક્ષણોની આ આલ જા શ ાં છે ! 
                            ભાર ાં  સ્લરૂ શ ાં છે ? ભાયો સ્લબાલ શ ાં છે ?’  
 

આહદર ભન્સયૂી  ‘ગયલ’, ‘વતત’ નાભે ગઝર વુંગ્રશ આે છે. 
                           ‘નદીની યેતભાાં યભત ાં નગય ભે ન ભે.. 
                           પયી આ દ્રશ્મ સ્મવૃતટ ઉય ભે ન ભે.’ 
        

        ભનશય ભોદી ‘આકૃવત’, ‘ઓભ તત ્વત,્’, ‘૧૧ દહયમા’ , ‘શસભુતી અને ફીજા’, ‘ભનશય 
અને ભોદી’ જેલા ગઝર વુંગ્રશ આ ેછે. 
                             ‘ફને તો એભને કિજેો કે ખ ળફો મ્માનભાાં યાખે , 
                              ફગીચાભાાં ફધા ફૂરોની િભણા ઘાત ચારે છે’  
         લચન ુભોદી ‘ક્ષણોના ભશરેભાું ’, ‘ઇળાથદગઢ ’, ‘અપલા ’, ‘ઈનામત’, ‘નકળાના નગય ’, 
‘આઘા ાછા શ્વાવ’, ‘ખાયાું ઝયણ’ જેલા કાવ્મ- ગઝર વુંગ્રશ આ ેછે. 
                              ‘કોઈ ઈચ્છાન ાં િલે લગણ ન િો, 
                               એ જ ઈચ્છા છે િલે એ ણ ન િો ’ 
                              ‘આ ગઝર રખલાન ાં કાયણ એ જ છે  
                               આંખને ખણેૂ િજીએ બેજ છે.’  
બગલતીકુભાય ળભાથ ‘વુંબલ’, ‘છુંદો છે ાુંદડા જેના’ , ‘ઉજાગયો’ જેલા ગઝરવુંગ્રશ આે છે. 
                              ‘ઉદાસી  આ સ યજની આંખે ચડી છે, 
                               તભાયા વલના સાાંજ ડસૂકે ચડી છે.’ 
       શયીળ કૃષ્ણયાભ દલે – ‘શયીળ વભનાશ્ર’ુ, ‘તાુંબરુ’, ‘તાુંરુ્ર’ , ‘જૉન્મ સતૂત ’ , ‘સનુો બાઈ 
વાધો ’ જેલા વુંગ્રશોભાું ગઝર આ ેછે. 
                                ‘એક તાી દેતાભાાં બલ લીતે, 
                                 િલે ભાણસ જીલે તો કઈ યીતે !’   

         શથ બ્રહ્મબટ્ટ ‘એકરતાની બીડભાું ’, ‘અંદય દીલાદાુંડી’, ‘ભૌનની ભશહેપર’, ‘જીલલાનો 
હયમાઝ’, ‘ઝાક અને તડકાની લચ્ચ ે’ ‘ખદુને મ ક્ાું ભળ્મો છું ’ જેલા વુંગ્રશભાું ગઝરો આે છે. 
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                               ‘ભેં જ તો એને સતત ઝાંખી િતી, 
                                લેદના ભાયી જીલન સાંગી િતી.’                                
                               ‘બાગ્મ ણ કેવ ાં ઘડ્ ાં છે ઈશ્વયે, 
                                ખેતયો  ખોલામ  ને િ ભે ’ 
              આ ઉયાુંત ખરીર ધનતેજલી, શથદ ચુંદાયાણા, મકુુર ચોકવી, અદભ ટુંકાયલી, 
ઉદમન ઠક્કય, ળોલબત દેવાઈ, એવ.એવ.યાશી, ઉલીળ લવાલડા, તીર, હકવન વોવા, નમન 
દેવાઈ, યઈળ ભનીઆય, બયત વલિંઝુડા, હદરી વ્માવ, શયીળ ધોફી, અળયપ ડફાલારા, શથદ 
વત્રલેદી, શભેેન ળાશ, મકુુર ચોકવી, ભકયુંદ મવુે, હદનેળ ડોંગયે, અળોક ચાલડા, અવનર ચાલડા, 
બાલેળ બ્રહ્મબટ્ટ, રલરત વત્રલેદી, હકયણ ચૌશાણ, યળીદ ભીય, યાજેળ વ્માવ ‘વભસ્કીન’ જેલા ગઝર 
વજૉકોએ ણ ગઝરક્ષેતે્ર ોતાનુું મોગદાન આપ્યુું છે.  

ઉસાંિાય- 
          ગઝર આટરી આગલી ગવતએ આગ લધે છે. તો વાભ ેક્ષે ઘણાું બમસ્થાનો ણ 
વજાથમા છે. અત્માયે ગઝર વૌથી લધાયે રખામ છે, છામ છે. sms ભાું પયતી થઇ છે અન ે
ગઝરકાયો ‘પેવબકુ’ અને ‘લોટ્વ અ’ ઉય ોતાની ગઝરો મકેૂ છે. ગૌયલ વબય મળુામયા 
થતાું શતા એ ચફયાક વુંચારકો િાયા વાલ વનમ્ન કક્ષાએ શોંચી ગમાું છે. ગઝર વલલચેનની 
લાત વાલ છૂટતી ગઈ છે.  ગઝર વુંગ્રશોનો, ગઝરગ્રુંથોનો અભ્માવ કયલાની લાત છૂટતી ચારી 
છે. કોઈણ લાત કાહપમા-યદીપ ભાું ગોઠલો એટરે ગઝર કશલેામ એ ભાન્મતાને  રીધે ગઝર 
સ્લફૃનુું સ્તય વનમ્ન ફનતુું જામ છે॰  પાયવીભાું ૧૦૦૦ લથ, ઉરૂ્થભાું ૬૦૦ લથ અને ગજુયાતીભાું 
રગબગ ૧૨૮ લથની સદુીઘથ યુંયા ધયાલતા વાહશત્મ સ્લફૃ ગઝરનો ાક આજે ભફરક 
ઉતયે છે. એ છતાું એભાું વત્લળીરતા કેટરી ? જેલાું પ્રશ્નો અનેક યીતે વજાથમ  છે. તે છતાું આજેમ 
એના પ્રલાશને રઈન ેગઝર આગ લધી યશી છે.  ક્ાુંક ખફૂ જ ઓછી છતાું વાચી ગઝર ભે 
છે, અને આ યીતે ગઝર એના પ્રલાશને  રઈને આગ લધી યશી છે.    
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