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સારાું-  
ગઝર એ એક ાયક ું વાહશત્મ સ્લરૂ છે. જેન ું લતન ભધ્મ-શ્ચિભ એશ્ચળમા છે. અયફી-  
પાયવીભાુંથી આણે ત્માું આ દ્ય સ્લરૂન ું અલતયણ થય ું છે. ઉછીનો શોલા છતાુંમ આજે એ 
એટરો ભાતફય વાહશત્મ પ્રકાય ફની ફેઠો છે કે કદાચ એને  ાયકો  કશતેા અજૂગત ું રાગે છે. 
ગ જયાતી વાહશત્મભાું આજે વૌથી લધ  ખેડાતો વાહશત્મ પ્રકાય શોમ તો ત ે‘ ગઝર ’ છે. ‘ ગઝર ’ 
વાહશત્મ સ્લરૂના ઉદ્દબલ શ્ચલળે એક કથાનો ઉલ્રખે ણ લાયુંલાય થતો આવ્મો છે. ગઝરનો 
જન્ભ ભાત્ર પ્રેભ-ચચાા ભાટે જ થમો શતો. અયફભાું ગઝર નાભનો એક ભાણવ શતો તેણે ોતાન ું 
વભગ્ર જીલન ‘ઈશ્ક્ફાજી’ ભાું વ્મતીત કય ું શત  ું. તે શુંભેળા પે્રભ અને વોંદમાની લાતો કમાા કયતો 
શતો અને એજ શ્ચલમના ળેઅય લાુંચતો યશતેો શતો. ત્માયથી જે કશ્ચલતાભાું પ્રેભ અને વોંદમાનો 
ઉલ્રખે શોમ, રોકો તેને ગઝરની માદભાું ‘ગઝર’ કશલેા રાગમાું. 
 

ચાલીરૂ ળબ્દો-   ગઝર, કવીદશ, તશ્કફીફ, તખલ્લ વ, કાહપમા – યદીપ, ઈશ્કે મમજાજી, ઈશ્કે 
િકીકી 
ગઝરન ું  લતન ભધ્મ શ્ચિભ એશ્ચળમા છે. અયફી,પાયવીભાુંથી આણ ે ત્માું આ કશ્ચલતાયો 
ઉછીનો રેલામો છે. યુંત   આજે તેણે યકીમ વાહશત્મ પ્રકાય ભટી સ્લકીમ કશડેાલલા જેટરો 
અશ્ચધકાય પ્રાપ્ત કયી રીધો છે. ‘ગઝર’ ળબ્દની વ્ય ત્શ્ચત અયફી  ‘મ ગાઝરા’ કે ‘પ્રેભગોષ્ઠી 
કયલી’ એલો થામ છે. એક હકિંલદન્તી ણ પ્રચલરત છે કે ગઝર નાભના ભાણવે આખી જજિંદગી 
સ્ત્રીઓ વાથ ે ભોજભજા ભાણલાભાું ગ જાયેરી જે ઉયથી એલી ભજા લણાલનાયા કાવ્મને ‘ગઝર’ 
નાભ અાય ું. ‘ગઝર’ ળબ્દ મૂ અયફી બાાનો શોલા છતાું સ્લતુંત્ર કાવ્મ સ્લરૂ તયીકે તેનો 
શ્ચલકાવ ઈયાનભાું થમો છે. યુંત   તેભાું લાયાતાું ાહયબાશ્ચક ળબ્દો મૂ અયફી બાાના જ 
યાખલાભાું આવ્મા છે. 

  આનો ઉલ્રેખ યાભનયેળ શ્ચત્રાઠીએ ‘કશ્ચલતા કૌમ દી’ ભાું, કૃષ્ણરાર ભો.ઝલેયીએ 
‘ગ જયાતની ગઝરોભાું’ મ ક ુંદરાર મ નળીએ ઉત્તય બાયત વાુંસ્કૃશ્ચતક વુંઘ (લડોદયા)ની 
મ ખશ્ચત્રકા ‘ઉત્તયા’ ભાું તેભજ યળીદ ભીયે ોતાના ભશાશ્ચનફુંધ ‘૧૯૪૨ છીની ગ જયાતી 
ગઝરની વૌંદમા ભીભાુંવા’ભાું કમો છે. જો કે આભાુંના કોઈણ શ્ચલદ્વાને આ કથાનો સ્ત્રોત 
ફતાવ્મો નથી કે મૂ  સ્તકનો વુંદબા આપ્મો નથી. અયફી બાાના પ્રશ્ચતષ્ષ્ઠત ળબ્દકોળભાું 
ણ ગઝર સ્લરૂ વાથે આલી કોઈ કથા વાુંકલાભાું આલી નથી. આ વ્મક્્ત ક્ાું થઈ ગઈ 
શતી તે અંગ ેણ ભતબેદ છે. અર – ગલઝર ઉનાભધાયી એક વ્મક્્ત ઈ.વ ૮૪૦ ભાું જેન 
ખાતે થઈ શતી.યુંત   તેન ું મૂ નાભ માશમ લફન ફક્રી શત  ું .તે ય લાન અને વૌંદમાલાન 
શોલાથી ય લાનીભાું તેને રોકો ગલઝર કશતેા શતા, ’ ગઝર ’ નહશિઁ .ગઝીરનો અથા થામ છે 
‘શયણન ું નાન ું ફચ્ ું’ આ ળબ્દને ગઝર વાથે સ્નાનસતૂકનોમ વુંફુંધ નથી. આ વ્મક્્ત 
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ઇસ્રાભની સ્થાના છીના ૨૦૦ લે થઈ શોલાથી તનેી માદભાું તેને રોકો ત ેજે કશ્ચલતા 
લાુંચતો શતો તેને ગઝર કશલેા રાગમા શોમ એભ ભાની ળકામ નશી . કાયણકે અયફસ્તાનભાું 
કવીદશના અંતગાત બાગરૂ ે‘ગઝર’ ‘તશ્કફીફ’ કે ‘નવીફ’ના રૂભાું શરેાથી જ શતી .ભાત્ર 
ઈયાનીઓએ તેને  કશ્ચવદશથી છૂટી ાડી અને યદીપનો તેભજ તખલ્લ વ નો ઉભેયો કયીને 
સ્લતુંત્ર સ્લરૂ ન ું રૂ આપ્ય ું. ૧  

ફીજ ું  ‘ગઝર’ ળબ્દ  અયફી બાાનો છે. યુંત   તે ઈયાનીઓની ાહયબાશ્ચક દેન 
છે.ઈયાન ઉય આયફોના શ્ચલજમ છી અયફી કાવ્મ પ્રકાય  કવીદા ઈયાનભાું આવ્મો . તેના 
ચાય બાગો ૈકી પ્રથભ બાગ ‘તશ્કફીફ’ કે ‘નવીફ’ભાું કશ્ચલ ોતાની કાલ્શ્ચનક શ્ચપ્રમતભાન ું 
લણાન કયતો ,કૃતક ઊશ્ચભિઓ  ઠારલતો. આ બાગન ે ઈયાની કશ્ચલઓએ કવીદાથી અરગ 
કયીને તેણે સ્લતુંત્રરૂ આી ‘ગઝર’ તયીકે ઓખાવ્ય ું.૨ 

   ગઝર સ્લરૂના ઉદ્દબલ અંગેની આ સ્ષ્ટતા છી ગઝરના અથો તેભજ 
વ્માખ્માઓભાું જોઈએ તો – 

૧. ગઝર : સ્ત્રી (અયફી) પાયવી–ઉરૂ્ાભાું  મ ્ તક કાવ્મનો એક બેદ જેનો મ ખ્મ શ્ચલમ પે્રભ 
શોમ છે. 

૨.  ગઝર (ગઝર) : સ્ત્રી (પાયવી) પાયવી અથલા ઉરૂ્ાભાું ફબ્ફે કડીઓના એક એક 
ચયણલાળું દ ,વૌંદમા પ્રેભથી વબય કશ્ચલતા. 

૩.  ગઝર : (વુંજ્ઞા –સ્ત્રી) (પાયવી) પાયવી અને ઉરૂ્ાભાું શ ૃુંગાયયવની કશ્ચલતા જેભાું કોઈ  
શ્ચનમત   છુંદ શોતો નથી. 

૪.  ગઝર : (વુંજ્ઞા –સ્ત્રી) (પાયવી) પાયવી અને ઉરૂ્ાભાું એક પ્રકાયની કશ્ચલતા 
તેભાુંની એક –ફે વ્માખ્માની ચચાા કયીએ તો પ્રથભ વ્માખ્માભાું ‘ગઝર’ ન ે

મ ્ તક કાવ્મનો એક બેદ ગણી તેનો મ ખ્મ શ્ચલમ પે્રભ ગણાવ્મો છે. યુંત  , તે મ ્ તક 
કાવ્મનો એક બેદ નથી.ણ મ ્ તક કાવ્મથી લબન્ન છે. ફીજી વ્માખ્માભાું ણ ગઝરને 
વૌંદમાપે્રભથી વબય કશ્ચલતા ગણલાભાું આલી છે. યુંત   ગઝરને  ‘ગઝર’  તેના ળાષ્બ્દક 
અથાને અન વયીને કશતેા નથી. તેના શ્ચલશ્ચળષ્ટ સ્લરૂને કાયણે કશ ેછે. ગઝરનો વાભાન્મ 
અથા ‘ The Talk, and action, and circumstances, occurring between the lover and the 

object of love’  એલો થામ છે. જમાયે ફીજો ળબ્દ ‘ગઝર’  છે.જેને cotton and flox or 

wool’ જેલી લસ્ત  ઓ વાથે વાુંકલાભાું આલે છે. 
ફીજી વ્માખ્માભાું ગઝરને ફબ્ફ ેકડીઓના ચયણલાળું દ કશલેાભાું આલી છે. 

યુંત   ઉરૂ્ા  અને ગ જયાતીભાું એલી નઝભો જોલા ભે છે જેના ફબ્ફે ચયણ શોમ છે અને 
એ જ પ્રભાણે આલી નઝભની યચના કયાઈ શોમ છે. ગ જયાતીભાું એક જ શ્ચલમ 
ધયાલતી આલી નઝભો ઘણા ગઝરકાયો એ રખી છે. જેભાું શ્ચલચાયન ું વાતત્મ જોલા 
ભત ું શોલા છતાું ,ગઝર પ્રભાણે તેભાું કાહપમાઓની યચના થતી નથી.ગઝરભાું કાહપમા 
– યદીપ ની યચનાની ચોક્કવ વ્મલસ્થા શોમ છે.એટરે ગઝરને ભાત્ર ફબ્ફે ચયણલાળું 
દ કશી ળકામ નહશ.તેજ યીતે ત્રીજી વ્માખ્માભાું ણ ગઝર ની શ્ચલશ્ચળષ્ટ ઓખ 
આલાભાું આલી નથી.તેભાું ‘ગઝર નો કોઈ શ્ચનમત છુંદ શોતો નથી’ એભ જણાલલાભાું 
આવ્ય ું છે.યત ું ભસ્નલી તેભજ અન્મ કાવ્મ સ્લરૂોના (રૂફાઈ ના અલાદ શ્ચવલામ) ણ 
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શ્ચનમત છુંદ શોતો નથી. તે ગઝર ના કોઈણ છુંદ ભાું રખી ળકામ છે.જો કે ભસ્નલીના 
છુંદ ભોટાબાગ ે ટૂુંકા વુંદ કયલાભાું આલે છે. વ્માખ્માભાું લાયલાભાું આલેરા ‘શ્ચનમત 
છુંદ શોતો નથી’ એનો અથા એ નથી કે અમ ક છુંદોભાું જ ગઝર યચી ળકામ ,ફલ્કે એલો 
થામ છે કે ગઝર ભાટેના શ્ચલલબન્ન છુંદોભાુંના  કોઈણ એક છુંદને વુંદ કયીને એજ 
છુંદભાું આખી ગઝર રખી ળકામ. જ્માયે ફીજી ગઝર રખલી શોમ ત્માયે પ્રથભ ગઝર 
ભાું લયામેર છુંદ અથલા તેનાથી લબન્ન છુંદ ણ લાયી ળકામ. ચોથી વ્માખ્માભાું 
ગઝર ળબ્દ પાયવી શોલાન ું જણાલલાભાું આવ્ય ું છે. ગઝર નાભ તયીકે કાવ્મ સ્લરૂને 
રાગ  ડ ે ત્માયે ણ  તે પાયવી ળબ્દ ફન ે  છે અને જ્માયે હક્રમાદ તયીકે કાવ્મ 
સ્લરૂને રાગ  ડ ેત્માયે તે પાયવી ળબ્દ ફને છે અને જ્માયે હક્રમાદ તયીકે આલે છે 
ત્માયે અયફી ળબ્દ ફન ેછે તેભ છતાું તે મૂ તો અયફી ળબ્દ જ છે. 

                         ગઝરભાું પ્રણમ આગલી ઈજાયાળાશી બોગલ ેછે. પ્રણમ શ્ચલના ગઝરભાું 
કશ ક ખટૂત  ું શોલાની તાણ અન બલામ છે. આ પ્રણમ જ ગઝર ને આગલા રૂે ભઠાયે છે અને 
વાભે ક્ષે ગઝર પ્રણમની ઘણી ફધી શ્ચલળેતાઓને ફમાન કયલાનો થ ફને છે. 
 પ્રણમ ના આધાય ગઝરના ફે પ્રકાય ડ ેછે. 

૧. ઈશ્કે મમજાજી (ભાનલીમ પ્રણમ) 
૨. ઈશ્કે િકીકી (ઈશ્વયીમ પ્રણમ) 
 

ઈશ્કકે શ્ચભજાજી ગઝરભાું પ્રણમ ઊશ્ચભિથી અરગ એલી ભસ્તી અને આવક્્ત બયી ઊભીઓ 
ગઝરની રાક્ષલણકતા છે. પે્રશ્ચભકાને ાભલા પે્રભી ખ લાયી ભાટે ણ તૈમાય યશ ેછે. અશીં પ્રણમ 
,શ્ચભરન ,શ્ચલયશ,કરશ જેલી ફાફતોનો શ્ચનદેળ થામ છે. 

“સામ ું કર્ ું તે સ્સ્મત,તો મેં આ ગઝ ખી , 
ળચ્ચેથી તોડી ભીંત,તો મેં આ ગઝ ખી ” 

                  - રમે પારેખ  
 ઈશ્કકે શકીકી ગઝરભાું ઈશ્વયને શ્ચપ્રમતભા ભાની તેની વાથેના ઐહશક પે્રભની કલ્ના જેભાું 
અધ્માત્ભ ,દળાન અને લચિંતન ણ આલ ે.આલી ગઝર ઉય સપૂીલાદ નો પ્રબાલ જોલા ભે છે. 
ઈશ્વય પ્રત્મેની આયત,શ્રદ્ધા ,શ્ચલશ્વાવ,અને આ ફધાથી અરગ ક્ાયેક ખેદ અને ડકાય જેલી 
ફાફત ણ આ પ્રકાયની યચનાઓભાું જોલા ભે છે. 

‘ િજો િાથ કરતા ને ચચત્ત ચાનક , 
 તલેટી સમીપે િજો ક્ાુંક થાનક ’         - રાજેન્દ્ર શ ક્  

ગઝરનો અથા અન ેવ્માખ્મા જોમા છી ગઝરના સ્લરૂ અંગેની શ્ચલચાયણા – સ્ષ્ટતા 
કયીએ તો ગઝરના આંતહયક અને ફાહ્ય રક્ષણોને આધાયે તેના સ્લરૂને વભજલાભાું વયતા 
યશળેે.ફને્ન રક્ષણોભાું ચોક્કવ ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે. 

ગઝરના ફાહ્ય સ્લરૂભાું વભાશ્ચલષ્ટ શ્ચભવયા ,ભત્રઅ ,ળેઅય,ભ્તઅ ,કાહપમા –
યદીપ,ફશયે-છુંદ લગેયે અને આંતય સ્લરૂભાું શ્ચભજાજ ,અંદાજે ફમાું, હ શ્ન ે ખમાર 
,તવવ્વ પ લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. કાવ્મ સ્લરૂ તેના ફાહ્ય સ્લરૂની ભાપક 
આંતયસ્લરૂ ણ ધયાલે છે. આંતય સ્લરૂભાું તેની આંતહયક ફાફતોને ધ્માનભાું રલેામ 
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છે. ગઝરભાું ભશત્લનો ગણાતો શ્ચભજાજ આ આંતયસ્લરૂ અને યુંગને કાયણે જ પ્રગટ 
થામ છે. ગઝરના આંતયસ્લરૂભાું અંદાજે બયાું (અચભવ્યસ્ક્ત રીમત), મૌસીકીયત 
(સુંગીત મયતા), હ શે્ન ખયા (મળચાર સૌંદયય) , માહરફત (અધ્યાત્મળાદ), ગઝનો 
મમઝાઝ  જેલી  ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે.  
       ગઝર આટરી આગલી ગશ્ચતએ આગ લધે છે. તો વાભે ક્ષે ઘણાું બમસ્થાનો 
ણ વજાામા છે. અત્માયે ગઝર વૌથી લધાયે રખામ છે, છામ છે. આજે યાજેળ વ્માવ, 
હકયણ ચૌશાણ, શા ્રહ્મભબ્ટ  ,શહયળ શ્ચભના્ , બયત શ્ચલિંુડડા, રલરત શ્ચત્રલેદી, મ ક ર 
ચોકવી, ઉદમન ઠક્કય, શાદ ચુંદાયાણા, નીશ્ચતન લડગાભા, યઈળ-ભલણમાય, યળીદ ભીય, 
અળોક ચાલડા, હશતેન આનુંદ યા, ભકયુંદ મ વે જેલા વર્જકો ગઝરને એના મૂણાું  
વાથે શ્ચલકવાલલા પ્રવતૃ્ત છે. શ્ચલલેચકો ણ શલે ગઝરના સ્લરૂને રઈને એને વત્કાયલા 
અને સ્લીકાયલા તયપ રક્ષ્મ વેલતા થમા છે. જેના હયણાભ સ્લરૂ આજે ગઝર 
વાચાણાને ાભતી થઈ છે. 
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