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        ગીત, ગઝર જલેા વલવલધ વાહશત્મપ્રકાય ભાં અનેક કૃવતઓ છે, ગઝર ભાટે વોથી લધુ 
પ્રવવદ્ધ છે.ગઝર વળિમન ળબ્દ છે. ગઝર ળબ્દ ન અથિ સ્ત્રી વાથે પે્રભ ની લાત કયલ 
એલ થામ છે. ગઝર વૂપીઓનું બવતતવંગીત ગણામ છે. તે હશન્દી અને ઉદૂિભાં રખામ 
છે.ગઝર : (અયેવફક) (સ્ત્રીવરંગ) : 

- પે્રભની રાગણી દળાિલલી - સ્ત્રીની વુંદયતાનાં લખાણ કયલા-ં સ્ત્રીઓ વાથે લાતચીત કે 
વલરાવ કયલ- પે્રભમુતત બાાભાં કે કાવ્મરૂ ફરલું- વપ્રમતભા વાથે પે્રભલાતાિ કયલી- 
સ્ત્રીઓની અને એભના પે્રભની લાત કયનાય વ્મવતત- પાયવી અને ઉદૂિ કાવ્મન પ્રકાય (જ ે
ગુજયાતીભાં ણ રકવપ્રમ છે) - જનેી શેરી અને આઠભી ભાત્રા જ રઘુ શમ એલ 
ચોદભાત્રાન છંદ. (૨૦) 

અંવતભ ળબ્દાથિને ફાદ કયતાં ફાકીના અથિ વાથે વંભત થઈ ળકામ. ફારકરાી મુગની 
ગઝર ભટે બાગે અઠ્ઠાલીવ ભાત્રાના શજ્ઝ ૨૮ છંદભાં રખાતી શલાથી , એની અધિંવતતને 
ચોદ ભાત્રાની ગણી આલી વ્માખ્મા અાઈ છે , જ ેબૂરબયેરી છે. આ ત ગઝરભાં લયાતા 
અનેક છંદભાંથી ભાત્ર એકની લાત કયાઈ છે. „ગુજયાતી પ્રવતવનધી ગઝર ‟ના વંાદકીમ 
વલદ્વત્તાૂણિ રેખભાં ડૉ. વચનુ ભદી રખે છે કે „ગઝર‟ એ અયફી વાહશત્મવંજ્ઞા છે. આ ળબ્દ 
„ગઝર‟ એ અયફી ળબ્દ યથી ફન્મ છે. „ગઝર‟ન અથિ છે શયણનું ફચ્ચું. શ્રી હપયાક 
ગયખુયી „ઉદૂિ વાહશત્મન ઇવતશાવ ‟ભાં આથી જ એભ નંધે છે કે તીય ખૂંેરા શયણની 
ચીવ એટરે ગઝર. (૨૧) શકીકતભાં „ગઝર‟ ળબ્દન અથિ „શયણનું ફચ્ચું ‟ થત નથી. 
શયણના ફચ્ચા ભાટે „વગઝાર‟ ળબ્દ છે અને શયણીને „વગઝારા‟ કશેલાભાં આલે છે. 
ધ્લવનવાભીપ્મ વવલામ આ ફે ળબ્દ લચ્ચે કઈ વંફંધ નથી. હપયાક ગયખુયીના 
અવબપ્રામને કાવ્માત્ભક અવબવ્મવતત ભાનીને ચારલું જોઈએ. એભના જલેા ભશાકવલને આલી 
વ્માખ્મા કયલાન અવધકાય છે જ . ણ ળાવબ્દક યીતે „ગજર‟ અને „શયણ‟ ને કઇ વંફંધ 
નથી, એભ ભાનલું જ લધુ ઉવચત છે. વ્મુત્વત્તના વનમભ પ્રભાણે ણ વગઝાર કે વગઝારા 
ળબ્દ યથી ગઝર ળબ્દ ફની ળકે નશં. 

 ગઝનો અથથ 

                            ભુશમ્ભદ ભુસ્તપાખાન ભદ્દાશ વંાહદત ઉદૂિ હશન્દી ળબ્દકળભાં 
ગઝરન અથિ આ પ્રભાણે આપ્મ છે ગઝર  : (અયેવફક ) (સ્ત્રીવરંગ)  : પે્રભીકા વાથે 
લાતાિરા, ઉદૂિ–પાયવી કવલતાન એક વલળે પ્રકાય જભેાં વાભાન્મ યીતે થી ૧૧ ળેય શમ 
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છે. તભાભ ળેય એક જ યદીપકાહપમાભાં શમ છે. દયેક ળેયભાં વલમ અરગ શમ છે. શેરા 
ળેયને ભત્રા કશે છે. છેલ્લા ળેયને ભતતા કશે છે જભેાં ળામય તાનંુ ઉનાભ લણી રે છે. 
(૨૨) આ લણિનાત્ભક વ્માખ્મા એકંદયે સ્લીકામિ રાગે છે. વપ્રમતભાની વાથેની ગવિ અને 
રૂનાં લખાણ જલેા વીવભત વલમભાથી ળરૂ થમેર કવીદાન આ ેટાપ્રકાય આજ ેજ્માયે 
એના ળાવબ્દક અથિની વીભાઓને ાય કયી ચૂતમ છે ત્માયે ગઝરને “ખાવ છંદભાં રખાતંુ, 
વલવળષ્ટ સ્લરૂ અને સ્લબાલ ઘયાલતું ઊવભિકાવ્મ ” ગણી ળકામ. ળેય  : ળેય ળબ્દની 
ઊત્વત્ત અયફી બાાના „ળઉય‟ ળબ્દ યથી થઈ છે , જને ળાવબ્દક અથિ છે જાણલું , (૨૩) 
ળેયન ઉચ્ચાય „ળેઅય‟ જલે કયલાભાં આલે છે. ળેયન વાભાન્મ અથિ જાણલા જલેી લાત 
એલ કયી ળકામ. ળેય ગઝરન ભૂબૂત એકભ છે. ગઝરભાં દયેક ળેય તે અથિની દૃવષ્ટએ 
સ્લતંત્ર શમ છે. અથાિત કઈ એક ગઝરન ત્રીજો ળેય વભજલા ભાટે ફીજો કે ચથ ળેય 
લાંચલાની જરૂય ન ડલી જોઈએ. એક ળેયભાં છેડેરી લાત એ જ ળેયભાં વંૂણિ થલી જોઈએ. 
એ યીતે ળેય ગઝરન અંળ શલા છતાં તાની યીતે સ્લતંત્રતા એકભ છે. 

                     એક ગઝરના અરગ અરગ ળેય અથિની દૃવષ્ટએ એકફીજાથી વંફંવધત કે 
એકફીજા ય આધાહયત શલા જરૂયી નથી. એક ગઝરભાં આલેરા તભાભ ળેય એક જ છંદભાં 
શમ અને યદીપ-કાહપમા જાલીને રખામા શમ , એટરું જ અવનલામિ છે. એભ કશી ળકામ કે 
એક ગઝરના તભાભ ળેય કઈ એક બાલ કે વલળે અથિથી નશં , યંતુ છંદ , યદીપ અને 
કાહપમાથી જોડામેરા શમ છે. 

                       એક ગઝરના તભાભ ળેયભાં બાલવાતત્મ અવનલામિ નથી એટરું નંધ્મા 
છી ઉભેયલું જોઈએ કે ગઝરભાં બાલવાતત્મ લજ્મિ કે અસ્લીકામિ છે , એલું શયવગજ નથી. 
ખયેખય ત બાલવાતત્મલાી ગઝર ઘણીલાય લધાયે ઉચ્ચ યવાનુબૂવત કયાલે છે.  

                      આ ગઝર લાંચતાં અચૂક ખ્માર આલળે કે વભગ્ર ગઝર કઈ એક વલળે 
પ્રવંગે, લતનથી વલદામ રેતાં રખામેરી શલાથી વભગ્ર કૃવતભાં બાલવાતત્મ છે , જ ે
યવાનુબૂવતને વઘન ફનાલે છે. વાથે-વાથે આ ગઝરન દયેક ળેય તાની જગ્માએ , 

અથિની દૃવષ્ટએ સ્લતંત્ર છે, એ ણ એટરું જ વાચું છે. 

          ળેય ફે ંવતતઓન ફનેર શમ છે. ંવતતઓની રંફાઈ વંદ કયેરા છંદ અનુવાય 
શમ છે. ળેયની ફે ંવતતઓ અથિની દૃવષ્ટએ એકફીજાની ૂયક શમ છે. „એક ંવતતભાં દાલ 
શમ છે અને ફીજી ંવતતભાં દરીર શમ છે. ‟ એલી પ્રચવરત વભજણ દયેક હકસ્વાભાં વાચી 
નથી શતી. એ ખરંુ કે ઘણા ચટદાય ળેય તાવતાં એભની વંયચનાભાં દાલ અને 
દરીરની મજના જોલા ભે છે , યંતુ ળેય યચલાની એ એકભાત્ર તયકીફ નથી. ફે 
ંવતતઓભાં વલવલધ અથિછટા વનજાલી તકિ , વંદમિ કે ઊવભિની દૃવષ્ટએ એભની લચ્ચે વલવલધ 
પ્રકાયન વંફંધ યાખી ળેય અનેક યીતે રખી ળકામ છે. ળામયનાં વંલેદનળીરતા , ચતુયાઈ 
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અને અવબવ્મવતતકોળલ્મના વનચડરૂે રખાતા ળેય અવંખ્મ પ્રકાયે રખી ળકામ , ળેય 
રખલાની તયકીફને વ્માખ્માના ચકઠાભાં ફદ્ધ કયલાની કઈ આલશ્મકતા જણાતી નથી. 

           વાભાન્મત: ળેય ગઝરના અંળરૂે જ આલે છે , યંતુ કદીક એલું ફને કે કવલ એક 
ળેય રખ્મા છી ફીજો ળેય ન રખી ળકે ત્માયે , જો એ એકભાત્ર ળેય વાહશવત્મક દૃવષ્ટએ 
ઉચ્ચ ભૂલ્મ ધયાલત શમ ત એ „છૂટા ળેય‟ તયીકે પ્રવવવદ્ધ ાભી ળકે. ઘણી લાય વંૂણિ 
ગઝરભાંથી ણ એકાદ ળેય જ રકવપ્રમ થામ છે અને અલતયણ તયીકે એ જ લાયંલાય 
ટાંકલાભાં આલે છે. જભે કે, „ઓજવ‟ ારનુયીન આ ળેય : 

                 ભાયી શસ્તી ભાયી ાછ એ યીતે લીવયાઈ ગઈઆંગી જભાંથી નીકી ને 
જગા ુયાઈ ગઈ .આખી ગઝરભાંથી ઘણી લાય આલ એકાદ ચટદાય ળેય જ તાની 
અલતયણ-ક્ષભતાને કાયણે પ્રવવવદ્ધ ાભે છે , યંતુ એ માદ યાખલું જોઈએ કે કવલ તાની 
વંદગી કે ઇચ્છાથી „છૂટ ળેય ‟ નથી રખત , એભ થઈ જામ છે. ગઝરની વંૂણિ 
યવાનુબૂવત ભાટે એક જ છંદ , યદીપ અને કાહપમા જાલીને રખામેરી અનેક ળેયલાી 
ગઝર જ લધુ સ્લીકામિ ગણામ. એકાદ છૂટ ળેય નશં , યંતુ આખી ગઝર જ ળામયની 
કવલત્લળવતતની વાચી કવટી છે. 

               ળેય ઉયથી જ „ળામય‟ અને „ભુળામય‟ ળબ્દ આવ્મા છે , એ દેખીતું છે. 
ભુળામયાન અથિ છે જ્ઞાનીઓની વબા , જભેાં ફરનાય અને વાંબનાય ફંને જ્ઞાની અથલા 
જ્ઞાનવાવુ શમ એ જરૂયી છે! આટરા વલલયણ છી એટરંુ વભજી ળકામંુ શળે કે બાયતીમ 
યંયાભાં શ્ર્લકની વલબાલના અયફી-પાયવીના ળેયની ખૂફ નજીક ફેવે છે. પયક ભાત્ર 
યદીપ-કાહપમાની મજનાન છે. એભ કશી ળકામ કે છંદ , યદીપ અને કાહપમાની એક દયી 
ય ગૂંથેરાં અરગ અરગ ુષ્ જલેી ળેયની ુષ્ભાા એટરે જ ગઝર. 

 મિસરા 

                એક ળેયની ફે ંવતતઓને ફે વભવયા તયીકે ઓખલાભાં આલે છે. „વભવયા‟ 
ળબ્દન અયફી બાાભાં અથિ છે, ફાયણાનાં કભાડભાંનું એક કભાડ. (૨૪) કેલ ઉવચત ળબ્દ 
છે! જભે ફે કભાડ ફયાફય ફેવે ત દયલાજો ફયાફય ફંધ થામ તેભ ફે વભવયા ફયાફય ફેવે 
ત ળેયરૂી દયલાજો યચામ. 

                  ળેયની પ્રથભ ંવતતને „ઉરા વભવયા ‟ અને ફીજી ંવતત „વાની વભવયા ‟ 

કશેલાભાં આલે છે. અયફી બાાભાં „ઉરા‟ એટરે પ્રથભ અને „વાની‟ એટરે હદ્વવતમ. એક 
જ ળેયના ફંને વભવયાઓ એક જ છંદભાં શલા અવનલામિ છે. આભ ત , એક આખી ગઝરના 
તભાભ વભવયાઓ એક જ છંદભાં શમ છે. એક ળેયના ફે વભવયાભાંથી શેર વભવય 
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સ્લરૂની દૃવષ્ટએ ભુતત શમ છે. એના ય છંદ જાલલા વવલામ કઈ ફંધન શતંુ નથી. 
યંતુ ળેયના ફીજા વભવયાભાં આખી ગઝર ભાટે જ ેયદીપ કાહપમાની મજના વનમત કયી 
શમ, એનંુ ારન કયલું ડે છે. ગઝરના પ્રથભ ળેયભાં ફંને વભવયાઓભાં યદીપ-કાહપમાની 
મજના સ્થાવત કયલી ડે છે , એ વલળે આગ વભજ ભેલીળું. ફંને વભવયા અથિની 
દૃવષ્ટએ એકભેકના ૂયક શમ છે. એક વભવયાભાં એક આખું લાતમ અથલા અધૂરંુ લાતમ 
શઈ ળકે. ઉદાશયણથી જોઈએ ત વંદબિ ગઝર-૧૨ ન એક ળેય છે : 

વજદંગીના યવને ીલાભાં કય જલ્દી „ભયીઝ‟એક ત ઓછી ભહદયા છે ને ગતું જાભ છે 

અશં ફંને વભવયા ફે અરગ અરગ લાતમરૂે છે, શલે વંદબિ ગઝર-૧ તયીકે ભૂકેરી ળેખાદભ 
આફુલારાની ગઝરન આ ળેય જુઓ : 

જભાનાની ભયજીન આદય કયીનેવલખૂટા ડીને ભુરાકાત કયળું 

અશં ફંને વભવયા ભીને એક લાતમ ફને છે. પ્રથભ વભવયાભાં લાતમ અધૂરંુ યશે છે. ળેય 
યચલાની ફંને યીત સ્લીકામિ છે. 

ઘણી લાય આખ વભવય વંૂણિ કે અધૂયાં લાતમ તયીકે નશં, યંતુ ળબ્દ કે ળબ્દવભૂશના 
ટુકડા તયીકે આલે છે. ઉદાશયણ જોઈએ, વંદબિ ગઝર-૧૬ ન એક ળેય છે : 

વચતાઓ, વ્મથાઓ, અશ્રુઓ, વનશ્વાવ, વનયાળા, રાચાયીએક જીલને ભાટે જીલનભાં , 
ભૃત્મુનાં ઘણા મભ યાખું છંુ 

વભવયા તયીકે વલવળષ્ટ ંવતત રઈને આલેર ભનશય ભદીન એક ળેય જુઓ (વંદબિ ગઝર- 
૧૧) : એ જ છે ભાયા હયચમની કથાગારગા ગાગારગા ગાગારગા 

ગઝરના એક વભવયાભાં કઈ એક દ્દષ્ટાંત કે પ્રતીકમજના શમ અને એના આધાયે ફીજા 

વભવયાભાં કઈ વત્મનું પ્રવતાદન થામ , એલું ફની ળકે. એક વભવયાભાં કઈ વલધાન કે 
દાલ શમ ફીજાભાં એના વભથિન ભાટે કઈ દરીર યજૂ કયલાભાં આલી શમ એભ ણ ફને. 
કેટરીક લાય એક વભવય કઈ „પ્રેટપૉભિ‟ કે „યન-લે‟ તૈમાય કયી આે છે , જનેા ઉયથી 
ફીજો વભવય કાવ્માત્ભક ઉડ્ડમન કયે છે. ફે વભવયા લચ્ચે અનેક પ્રકાયન વંફંધ શઈ ળકે , 

ળયતભાત્ર એટરી જ યશે છે કે અન્મન્મના આધાયથી ળેયને અથિવાધકતા ભે. 

 રદીફ 

યદીપ ળબ્દની ઉત્વત્ત અયફી બાાના „યદ‟ ળબ્દ યથી થઈ છે. જને ળાવબ્દક અથિ છે 
„પયીથી આલલું‟ „ાછા આલલું‟ (૨૫) વંગીતકાય જભે પયી પયીને અંતે વભ ય આલે છે , 
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ગામક પયી પયીને જભે ભુખડા ય આલે છે એ યીતે ગઝરકાય ળેયને અંતે „યદીપ‟ ય આલે 
છે. યદીપન અથિ ઘડા ય વલાય થમેર ઘડેવલાયની ાછ ફેઠેરા ભાણવ એલ ણ 
કયલાભાં આવ્મ છે. અથાિત કાહપમાને ઘડેવલાય ગણીએ ત યદીપ શંભેળા એની ાછ 
ફેઠેરા વાથી તયીકે શમ જ. 

વંદબિ ગઝર ક્રભ-૧૩ „ક્ષણને… ને ધ્માનભાં યાખીએ ત પ્રાવરૂે આલતા ળબ્દ „તડલા‟ 
„જોડલા‟ લગેયે છી પ્રથભ ળેયના ફંને વભવયાભાં અને ત્માય ફાદના ળેયભાં ફીજા 
વભવયાભાં આલત „ફેવું ત લયવના લયવ રાગે‟ એ આખ ળબ્દ વભૂશ કઈ ણ પેયપાય 
લગય ુનયાલવતિત થામ છે, એ જ ગઝરન યદીપ છે. વંદબિ ગઝર ક્રભ- ૬ની લાત કયીએ ત 

એભાં „ભે ન ભે ‟ ળબ્દવભૂશ પ્રથભ ળેયના ફંને વભવયાભાં અને ત્માય ફાદના દયેક 
ળેયના ફીજા વભવયાભાં ુનયાલવતિત થત શલાથી એ યદીપ છે. યદીપ ગભે તેટર રાંફ કે 
ગભે તેટર ટંૂક શઈ ળકે. યદીપ ગઝરને એકવૂત્રથી ફાંધે છે. રાંફ યદીપ ગઝરને એક 
આગલું બાલવલશ્વ આે છે. જભે કે , „ફેવું ત લયવના લયવ રાગે ‟ જલે યદીપ 
અવનલામિણે પ્રરંફ પ્રમાવની વન:વશામતાન બાલ દયેક ળેયભાં રઈ આલે. એ જ યીતે 
„ભે ન ભે ‟ જલે યદીપ દયેક ળેયભાં અવનવિતતાન બાલ રઈ આલે. યદીપ જભે લધુ 
રાંફ* તેભ યદીપ લધુ ચુસ્ત ગણામ , કેભ કે એ ગઝરના અથિવલસ્તાય કે વ્માની ક્ષભતાને 
એટરે અંળે વીવભત કયે છે , યંતુ એ વીવભત ટાંગણભાં જ ેવલવલધ અથિછટાઓના ખેર 
ખેરલાની ગઝરકાયની ક્ષભતાને રરકાયે છે અને ચુનંદા ગઝરકાય આ ડકાય ઝીરીને 

ભેદાન ભાયી જામ છે , એ લાતની પ્રતીવત આ ફંને ગઝરભાં થામ છે. યદીપ જભે લધુ ટંૂક તેભ 
લધુ ભુકત ગણામ. યદીપ વલનાની ગઝરને „ગેય-ભુયદપ‟ ગઝર કશેલાભાં આલે છે. કેટરાક 
આલી ગઝર ભાટે „શભયદીપ શભકાહપમા‟ ળબ્દન પ્રમગ કયે છે. ઉદાશયણ તયીકે જોઈએ ત 
વંદબિ ગઝર-૧૪ „તભાયા ગ ભશી જ્માયે ડ્ય છંુ‟ભાં યદીપ „છંુ‟ ભાત્ર એકાક્ષયી છે. આલ 
યદીપ ગઝરના અથિવલશ્વને ખૂફ ભુતત કયી દે છે. વંદબિ ગઝર તયીકે ભૂકેરી ભયીઝની ગઝર 
ગઝર-૫ „એલ કઈ હદરદાય જગતભાં નજય આલે ‟, ગઝર- ભનશય ભદીની ગઝર-૧૧ „એ 
જ ભાયા હયચમની કથા ‟, તેભ જ શ્રી યભેળ ાયેખની ગઝર-૨ „આણે આણ ધભિ 
વંબાીએ‟- આ ત્રણે ગઝરભાં યદીપ નથી. એટરે કે આ ગઝર „ગેયભુયદદૂક „ છે. આલી 
ગઝર ણ સ્લીકામિ છે. અથાિત ગઝરભાં યદીપ અવનલામિ નથી. યદીપ ટંૂકા શમ 
ત્માયે,અથલા યદીપ ન શમ ત્માયે ગઝરકાય ય ખાવ ફંધન યશેતંુ નથી. યદીપને કાયણે 
ગઝરના અથિ-ઉડ્ડમનના વ્માની જ ેવીભા ફંધામ છે , તેને કાયણે ઘણી લાય ગઝરન 
એકવૂત્ર બાલવંડ ફંધામ છે. યદીપની ગેયશાજયીભાં , જો ગઝરકાય વબાન ન યશે ત આખી 
ગઝર અથિ કે બાલની દૃવષ્ટએ વલવચ્છન થઈ જલાની વંબાલના યશે છે. વભગ્રતાન અનુબલ 
થત નથી અને અરગ અરગ વલમના ળેયને કાયણે યવાનુબૂવતભાં વલક્ષે ડલાની 
વંબાલના યશે છે. વવદ્ધ ગઝરકાય જ્માયે ણ ટંૂકા યદીપન ઉમગ કયે અથલા યદીપ 
લગયની ગઝર રખે ત્માયે ભટે બાગે વભગ્ર ગઝરન બાલવંડ અન્મ યીતે કઈક વૂક્ષ્ભ 
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અન્લીવતથી ફાંધી ગઝરનંુ એક કૃવત તયીકેનંુ ત જાલી યાખે છે. ગઝરના ળેયના 
વલમની વંદગી અને ક્રભની ગઠલણીભાં વૂક્ષ્ભ પ્રકાયે વાતત્મ દાખલીને તેઓ યચનાને 
વલવચ્છન થતી ફચાલી રે છે. ઉદાશયણની ત્રણે ગઝરભાં આ તથ્મની ેઅતીવત કયી ળકાળે. 
આભ, રાંફા યદીપભાં વીવભત ટાંગણભાં ખેરલાની ક્ષભતાની કવટી થામ છે. 

 યદીપ ળબ્દને અભુક ગઝરકાય સ્ત્રીવરંગભાં ઉલ્લેખી „રાંફી યદીપ અથલા ટંૂકી યદીપ ‟ 
એ પ્રકાયે ળબ્દપ્રમગ કયે છે. „કાહપમા‟ ળબ્દ „ુવલ્લંગ‟ શલા વલળે એકભતી છે. 
કદાચ, ઘડા ય આગનાં „ુવલ્લંગ‟ શમ અને ાછન વલાય „સ્ત્રીવરંગ‟ શમ, 

એ કલ્ના લધુ યભેવન્ટક રાગે , યંતુ એલા કઈ દાવક્ષણ્મ લગય અશં „યદીપ‟ 

ળબ્દને ુવલ્લંગ ગણલાનું લરણ યાખ્મું છે.  

ટંૂકા યદીપ તયીકે ઘણી લાય યેતી , યણ, ીછંુ, ટશુક, ભાણવ, લન, ગ લગેયે ળબ્દ-
વંજ્ઞાઓ-પ્રતીકન ઉમગ થામ છે. આ ળબ્દને પ્રતીક તયીકે લાયી કવલ તાની 
કલ્નાળવતતથી દયેક ળેયભાં જુદી જુદી અથિછટાઓ વનજાલે છે. ભનજ ખંડેહયમાની ગઝર 
„ંછંુ‟ના થડા ળેય આ વંદબિભાં જોઈ ળકામ. અશં યદીપ „જામ ંછંુ‟ એભ ફે ળબ્દન છે. 

ગગન વાથ રઈ ઊતયે એ પયકતંુવલશગ-ાંખથી જ ેખયી જામ ંછંુ 

પયકતંુ ડે ત્માયે બૂયી શલાભાંઝીણાં વળલ્ કંઈ કતયી જામ ંછંુ 

હ્રદમભાં લસ્માં ંખીઓ ફશાય આલેકદી આંખભાં જો તયી જામ ંછંુ 

યદીપ-કાહપમાની જુગરફંધીથી યચાતી એક પ્રકાયની ચભત્કૃવતની ણ લાત કયી રઈએ. 
પ્રથભ ઉદાશયણ જોઈએ. ધાય કે એક ઉદૂિ ગઝરભાં તા ના રગે , દુઆ ના રગે , લપા ના 
રગે,- પ્રકાયની યદીપ-કાહપમાની મજના શમ અને એ ગઝરન એક ળેય આ પ્રભાણે 
આલ…ે. તુમ્શાયે ળશેય કા ભવભ ફડા વુશાના રગેભં એક ળાભ ચૂયા રંૂ અગય ફૂયા ના રગે 
અશં ગઝરની તભાભ અન્મ ંવતતઓભાં „ના રગે‟ યદીપ નકાયાત્ભકતા વૂચક છે, યંતુ આ 
ળેયની પ્રથભ ંવતતભાં „વુશાના‟ ળબ્દભાં કાહપમા અને યદીપ ફંનેન વભાવ થઈ જામ છે. 

„વુશા‟ ળબ્દાંળ કાહપમાની ગયજ વાયે છે અને „ના‟ ળબ્દાંળ „રગે‟ વાથે ભી યદીપ 
વનબાલે છે. જો આ ગઝરભાં આગ જણાવ્મું તેભ તા ના રગે , લપા ના રગે , દુઆ ના રગે , 
એ પ્રકાયની પ્રાવમજના શમ , એભાં „વુશાના રગે ‟ જલેા કાહપમા-યદીપ આલે ત એને 
„કાહપમાએ ભાભુરા તશરીરી‟ નાભન અરંકાય ગણલાભાં આલે છે. યંતુ જો આખી ગઝરભાં 
જભાના રગે , ખઝાના રગે , વુશાના રગે જલેી પ્રાવમજના શમ અને એભાં „ફૂયા ના રગે ‟ 
જલેા કાહપમા-યદીપ આલે ત એને „કાહપમાએ ભાભુરા તયકીફી‟ નાભન અરંકાય ગણલાભાં 
આલે છે. આણે ઉદાશયણ તયીકે ભૂકેર વંદબિ ગઝર-૪ આ દ્દવષ્ટએ જોઈએ. આ ગઝરભાં 
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વલચાય દે, દ્વાય દે , ઉધાય દે, પ્રકાયની કાહપમા-યદીપની મજના છે. થડી ગુસ્તાખી કયીને 
આણે આ કાહપમા-યદીપ જાલીને એક આલ ળેય રખીએ…. 

નાનકડંુ ઘય છે ભારંુ , ઉતાય તમાં આલ ?ભાયી ગઝરભાં આલી લવ ભાત ળાયદે  ! અશં 
„ળાયદ‟ે ળબ્દના ફે અંળ થઈ , પ્રથભ ળબ્દાંળ „ળાય‟ કાહપમાની ગયજ વાયે છે અને ફીજો 
ળફદાંળ „દે‟ યદીપ વનબાલે છે. આ ણ કાહપમાએ ભાભુરા તશરીરીનું ઉદાશયણ થમું. આ 
અરંકાય ઘણી લાય ઉચ્ચ કક્ષાની યવાનુબૂવત જન્ભાલે છે, ણ આલી પ્રમુવતતઓના અવતયેક 
વાભે ણ વાલધ યશેલું જોઈએ. યદીપ વલળેની ચચાિનું વભાન કયતાં એક ઇળાય 
„તકાફીર યદીપ ‟ એટરે કે યદીપના વંઘિ તયીકે ઓખાતા એક દ પ્રત્મે કયી રઈએ. 
ભયીઝની ઉયતત ગઝરભાં એક ળેય આ પ્રભાણે છે. ીઠાભાં ભારંુ ભાન વતત શાજયીથી 
છેભવસ્જદભાં યજ જાઉં ત કણ આલકાય દે ? પયી એક લાય ગુસ્તાખી કયી આ ળેયભાં થડ 

પેયપાય કયીએ. ીઠાભાં દઉં જો શાજયી , વઘાં મ ભાન દે ભવસ્જદભાં યજ જાઉં ત કણ 
આલકાય દે? 

અશં યદીપ „દે‟ શેરી ંવતતભાં જરૂયી નથી , ત ણ રાલલાભાં આવ્મ છે. તેથી એ દ 
ફને છે. યદીપ વાથે જો કાહપમ ણ શત ત આ ળેય ભત્રાન ળેય થઈ જાત , ણ અશં એલું 
નથી. આ યીતે ભત્રાના ળેય વવલામના ળેયભાં , ળેયની પ્રથભ ંવતતના અંતે યદીપ 
રાલલાથી ળેયનું વંદમિ જોખભામ છે. આ દને „તકાફીર યદીપ‟ તયીકે ઓખલાભાં આલે 
છે. ત્તાની યભતભાં કવભમે ત્તાં ખરી દેલાની નાદાની કયલા જલેા આ દને જાણકાય 
યદીપન ભટ દ ગણે છે. ગઝરકાયે આ દ ફાફતે વબાન યશેલું જોઈએ. 

 કાફફયા 

કાહપમા ળબ્દન ઉદબલ અયફી ળબ્દ „કપુ‟ યથી થમ છે , જને અથિ છે ાછ આલલા 
ભાટે તૈમાય, (૨૬) ready to follow. કાહપમા એક અવલાયની ભાપક , તાની ાછ 
યદીપ નાભના વાથીને ફેવાડીને , દયેક ળેયની ાછ આલલા તૈમાય શમ છે , એલ વંકેત 
આ નાભકયણની ાછ છે. ગુજયાતીભાં જનેે આણે „પ્રાવ‟ અથલા „તૂકાન્ત‟ તયીકે 
ઓખીએ છીએ, એ જ ગઝરભાં કાહપમા છે. ળરૂઆતભાં અયફી યંયાભાં ણ , બાયતીમ 
યંયાની જભે જ પ્રાવ તયીકે ંવતતના અંતે જ કાહપમા રાલલાનંુ લરણ શતંુ , યંતુ પાયવી 
અને ઉદૂિ યંયાભાં યદીપન લયાળ લધ્મ અને કાહપમા યદીપની આગ આલતા થમા. 

વંદબિ ગઝર-૧ભાં લાત , ભુરાકાત, જાત, યાત લગેયે કાહપમા છે અને „કયળું‟ યદીપ છે. 
કાહપમા તયીકે લયાત ળબ્દ ફદરાત યશે છે , યદીપ એક જ યશે છે. વંદબિ ગઝર-૩ભાં ણ 
કાહપમા આ જ પ્રકાયના છે , લરાત, ળરૂઆત, લાત, ભુરાકાત, યજૂઆત, લવૂરાત લગેયે. 
યદીપ તયીકે „લગય‟ ળબ્દ છે , વંદબિ ગઝર-૪ભાં યલયહદગાય , વલચાય, દ્વાય, આલકાય 
લગેયે કાહપમા છે , અને યદીપ તયીકે „દે‟ ળબ્દ છે. વંદબિ ગઝર-૬ભાં નગય , ઉય, અવય, 
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નજય, કફય લગેયે કાહપમાની વાથે „ભે ન ભે ‟ યદીપ છે. ગઝર-૨ભાં વંબાીએ , 

ંાીએ, ટાીએ, ગાીએ, જાીએ લગેયે કાહપમા છે. આ ગઝર યદીપ લગયની છે. 
ગઝર-૫ભાં આલે, ફનાલે, ફતાલે, ભનાલે લગેયે કાહપમા છે અને યદીપ નથી. 

કાહપમા તયીકે લયામેરા ળબ્દભાંથી ળબ્દન ાછન જ ેઅંળ તભાભ કાહપમાભાં વાભાન્મ 
(common) શમ છે એને આણે „કાહપમાન આધાય ‟ કશીળું. પ્રથભ ગઝરભાં લાત , 

ભુરાકાત, જાત, યાત લગેયે કાહપમા શલાથી „આત‟ ળબ્દાંળ કાહપમાન આધાય ગણાળે. 
ફીજી ગઝરભાં વંબાીએ , ંાીએ , ટાીએ લગેયે કાહપમાઓભાં „આીએ‟ ળબ્દાંળ 
કાહપમાના આધાય તયીકે છે. ચથી ગઝરભાં કાહપમાન આધાય „આય‟ ળબ્દાંળ છે , 

ાંચભી ગઝરભાં „આલે‟ ળબ્દાંળ કાહપમાન આધાય છે. છઠ્ઠી ગઝરભાં „અય‟ ળબ્દાંળ 
કાહપમાન આધાય છે. 

કાહપમાન આધાય રાંફ શમ ત એ કાહપમાને તંગ અથલા ચુસ્ત કાહપમા કશેલામ , ગઝર-
૨ભાં „આીએ‟ કાહપમાન આધાય પ્રભાણભાં ચુસ્ત કશેલામ. વંબાીએ , ંાીએ, 

જાીએ લગેયેને ફદરે વંબાીએ , દળાિલીએ, ળણગાયીએ જલેા કાહપમાઓ વંદ કયીએ 
ત કાહપમા પ્રભાણભાં ભુતત ફને. કાહપમાન આધાય „આીએ‟ ને ફદરે „ઇએ‟ થલાથી 
કાહપમાને વંદગી ભાટે લધુ ળબ્દન વ્મા ભે , તેથી ગઝર યચલાનંુ વશેરંુ ફને. ગઝર-
૧૧ભાં કથા , રગા, થમા, લેગા, જગા લગેયે કાહપમાભાં કાહપમાન આધાય ભાત્ર „આ‟ 

ળબ્દાંળ શલાથી આ કાહપમા પ્રભાણભાં ખૂફ ભુતત છે , કવલને ઘણા વલકલ્ ભી યશે છે. 
કાહપમ ચુસ્ત કે તંગ શમ , લધુ વલકલ્ ન શમ ત્માયે કાહપમાનુવાયી ળેય રખલાની 
ળતમતા લધી જામ છે. 

„ળબા‟ની વાથે કયા , ધમા, નખા, ફદા જલેા કાહપમા આલે ત્માયે કાહપમાન આધાય 
ભાત્ર „આ‟ ળબ્દાંળ છે તેથી ડઘા , જૂઠા, બીના જલેા આકાયાન્ત કાહપમા ણ નબે. છતાં 
કાહપમાના આધાયની આગન સ્લય ણ વાચલીએ ત કાહપમાભાં થડી ચુસ્તી આલે છે. 
તેથી ળબાની વાથે ડઘા, જૂઠા, બીના લગેયે કાહપમા થડા ભુતત ગણામ અને કયા , ધમા, 
નખા, ફદા લગેયે પ્રભાણભાં ચુસ્ત ગણામ. તીરની ગઝર „શતા કાપીળાાઓ ભશં વાથે 
થનાયા‟ભાં થનાયા , આનાયા, વવતાયા, તભાયા લગેયે કાહપમાઓ દ્વાયા કાહપમાન 
આધાય „આયા‟ સ્થાવત થામ છે, યંતુ આ જ ગઝરભાં „ખાયાં‟ કાહપમા આલે છે જભેાંથી 
„આયા‟ં ળબ્દાંળ છૂટ ડે છે. આભ , અનુસ્લાયને કાયણે કાહપમાની ળુદ્ધતા ખડંગામ છે. 
બગલતીકુભાય ળભાિની ગઝર „ભાણવ‟ ભાં ઘટના , વભસ્મા, તડકા, ટશુકા લગેયે 
કાહપમાઓભાં „આ‟ કાહપમાન આધાય છે , જ્માયે એક કાહપમ „તણખરાં‟ભાંથી „આં‟ 
ળબ્દાંળ છૂટ ડે છે. આ પ્રકાયના દને ગુજયાતી બાાભાં દ ન ગણલ જોઈએ , કેભ કે 
આણી બાાભાં અનુસ્લાય વલવળષ્ટ યીતે લયામ છે. વરંગ કે લચન ફદરાતાં અનુસ્લાયન 
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પયક ડી જામ છે, તેથી અનુસ્લાય ૂયતી, કાહપમાઓભાં છૂટછાટ ભાન્મ શલી જોઈએ. ગમા , 
થમા, યહ્યા જલેા કાહપમાલાી અથલા આભાંથી એકાદ ળબ્દ યદીપ શમ ત્માયે ણ 
અનુસ્લાયને કાયણે કાહપમા અને યદીપની ળુદ્ધતાની વભસ્મા થામ છે , ણ આણી 
બાાની રાક્ષવણકતાને ધ્માનભાં રઈ આ છૂટછાટ ક્ષમ્મ ગણલી જોઈએ.. 

કાહપમાના ફીજા એક ભશત્લના દ ભાટે ણ „તીર‟ની ઉયતત ગઝર જ જોઈએ. 
ભત્રાના ળેયભાં „થનાયા‟ અને „આનાયા‟ કાહપમાઓ દ્વાયા „અનાયા‟ ળબ્દાંળ 
સ્થાવત (establish) થામ છે , છીના ળેયભાં વવતાયા , તભાયા લગેયે કાહપમાઓભાંથી 
„અનાયા‟ ળબ્દાળં નીકત નથી. આખી ગઝરભાં કાહપમાન આધાય „આયા‟ વચલામ 
છે, યંતુ પ્રથભ ળેયભાં જ ેકાહપમાન આધાય સ્થાવત થમ શમ , એ જ આખી ગઝરભાં 
જલામ એ જરૂયી છે. 

નઝીય બાતયીની એક ગઝરન પ્રથભ ળેય આ પ્રભાણે છે  : કદી ન્શત થમ શેરાં શંુ એલ 
કેભ યવત છંુભને રાગી યહંુ્ય છે આજ શંુ તે જ દવત છંુ 

અશં „યવત‟ અને „દવત‟ કાહપમાઓ દ્વાયા „ઓવત‟ ળબ્દાંળ કાહપમાના આધાય 
તયીકે સ્થાવત(establish) થામ છે. શલે ગઝરને આગ લધાયલા ભાટે કવલ વુલાવવત , 

હયવચત, વુયવક્ષત કે પ્રબાવલત જલેા કાહપમા લાયે છે જભેાં કાહપમાન આધાય „ઓવત‟ 

જલાત નથી ભાત્ર „ઇત‟ જલામ છે. આ દ ગણામ. બગલતીકુભાય ળભાિની એક 
ગઝરન પ્રથભ ળેય છે: વમ્રાટભાં નથી અને દયલેળભાં નથીભાયી ભનુષ્મતા કઈ ગણલેળભાં 

નથી અશં ણ „અલેળ‟ જલે કાહપમાન આધાય સ્થાવત કમાિ છી આદેળ , ઝુંફેળ, 

શંભેળ જલેા કાહપમા ળાસ્ત્રીમ યીતે ન લાયી ળકામ. જલ્દી ધ્માનભાં ન આલત આ દ ઉદૂિ 
– પાયવીભાં ભશત્લન દ ગણામ છે. આ દ વનલાયલા ભાટે ભત્રાના ળેયભાં અવતચુસ્ત 
કાહપમા ન યાખલા જોઈએ. તીરની ગઝરભાં શેરા ળેયભાં „થનાયા‟ની વાથે „આનાયા‟ 
ને ફદરે „વવતાયા‟; નઝીય બાતયીની ગઝરભાં „યવત‟ની વાથે „વુલાવવત‟ અને 
બગલતીકુભાય ળભાિની ગઝરભાં દયલેળની વાથે આદેળ જલેા કાહપમા લયામા શત , ત 
પ્રભાણભાં ભુતત એલી કાહપમાની મજના સ્થાવત થાત. અને આ દનું વનલાયણ થઈ 
ળતમું શત. કદીક આલી ચુસ્ત મજનાલાા કાહપમા ભત્રાભાં લયાઈ જામ અને છી એને 
વનબાલી ળકામ એભ ન શમ , ત શ્રેિ ઉામ છી એ છે કે એ ભત્રાને ફીજા ક્રભે ભૂકી , એક 
નલ ભત્ર યચલ જભેાં પ્રભાણભાં ભુતત એલી કાહપમાની મજના શમ. 

ઉયછલ્લી નજયે એકવયખા કાહપમા ણ ચુસ્તતાની દ્દવષ્ટએ તાવલા જલેા શમ છે. 
આલત, ચારત , બાલત, ભાયત જલેા કાહપમાની વયખાભણીભાં આલત , બાલત, 

રરચાલત, ળબાલત લગેયે કાહપમાઓની મજના લધુ ચુસ્ત ગણામ. એ જ યીતે યટણ , 
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ફાણ, વ્માકયણ જલેા કાહપમાની વયખાભણીભાં ઝયણ , ળયણ, ભયણ, આલયણ, 

સ્ભયણ જલેા કાહપમા લધુ ચુસ્ત ગણામ. 

ઉદૂિ-પાયવી યંયાભાં કાહપમાળુવદ્ધ ભાટે આખું „કાહપમાળાસ્ત્ર‟ યચામું છે. જ ેવાભાન્મ 
લાચક ભાટે જરૂયી ન જણાતાં , એન વાય હયવળષ્ટ-૨ તયીકે આપ્મ છે. કેટરીક ગઝરભાં 
કાહપમાના સ્થાન ઉયાંત અન્મ સ્થાને ણ પ્રાવ જોલા ભે છે , એન વનદેળ કયી રઈએ. 
યભેળ ાયેખની એક ગઝરન ભત્ર આ પ્રભાણે છે: તાયાં જ છે તભાભ , ન પૂરનાં ૂછ નાભ, 

ગભે તે ઉઠાલ તંુરૂછી રે બીની આંખ , ન દયલાજા ફંધ યાખ , પયી ઘય વજાલ તું અશં ઉઠાલ , 

વજાલ કાહપમા ઉયાંત દયેક ંવતતભાં તભાભ-નાભ, આંખ-યાખ જલે આંતહયક પ્રાવ છે. 

ભયીઝની એક ગઝરના ફે ળેય જોઈએ  : કવળળની કઈ બાલના પે્રભ જગતભાં રાલ નાઆલી 
ળકામ આલ ના, આલી જલામ આલ તંુ કંગા છંુ કૃા ન કય , ા કરંુ ક્ષભા ન કયદૂય યશી 
દમા ન કય , ાવ યશી વતાલ તું અશં ણ આલ , વતાલ લગેયે કાહપમાઓ ઉયાંત પ્રથભ 
ળેયભાં બાલના, રાલ ના, આલ ના અને ફીજા ળેયભાં કૃા , ક્ષભા અને દમા જલેા આંતહયક 
પ્રાવ જોલા ભે છે. આ લધાયાની પ્રાવમજના અવતહયતત ળબા ભાટે છે. શજાયભાં એકાદ 
ગઝરભાં આલી પ્રાવયચના જોલા ભે છે. ગુજયાતી વાહશત્મભાં ગઝર તયીકે ઓખાલામેરી 

કરાીની ગઝર „આની માદી ‟ભાં „આની‟ યદીપ ત દયેક ળેયભાં જલામ છે , યંતુ 
કાહપમા જલામ નથી. આ ગઝરભાં કાહપમા નથી , એ ક્ષવતને ફાદ કયતાં આ યચના 
ગઝરના અન્મ ભાદંડ ય ખયી ઉતયે છે. લી , ગુજયાતી ગઝર ઇવતશાવના ળરૂઆતના 
તફક્કાની આ ગઝરનું ઐવતશાવવક ભૂલ્મ ણ છે , યંતુ શલે ગુજયાતી બાાભાં ગઝરના 
આટરા વલકાવ છી આજન ળામય કાહપમા વલનાની ગઝર રખે ત તે અક્ષમ્મ ગણામ. 

અભુક વલદ્વાન ગઝરભાં ઓછાભાં ઓછા ાંચ ળેય જરૂયી ભાને છે. જોકે ગુજયાતી બાાભાં 
ઓછાભાં ઓછા ત્રણ ળેયની ગઝર ણ રખાઈ છે અને સ્લીકાયાઈ છે , એ જોતાં કાહપમાની 
વંદગી કયતી લખતે ઓછાભાં ઓછા ત્રણ ળેય યચી ળકામ તે ભાટે ઓછાભાં ઓછા ચાય 
કાહપમા ઉરબ્ધ શલા જોઈએ. ાંચ ળેયની રઘુતભ ભમાિદા સ્લીકાયીએ ત છ કાહપમા જરૂયી 
ગણામ. નલા ગઝરકાય રાંફી ગઝર રખલાનું લરણ ધયાલતા નથી , યંતુ યંયાના 
કેટરાક ગઝરકાય ડઝનફંધ ળેયલાી ગઝર રખલાનંુ વંદ કયતા. ઉરબ્ધ શમ એલા 
તભાભ કાહપમાઓ લાયી રાંફી રચક ગઝર રખતા જભેાં કાહપમાનુવાયી બયતીના ળેયન 
ખડકર જોલા ભત. વદબાગ્મે આ લૃવત શલેના ળામયભાં નથી. શ્રેિ ળામયની એ 
ખાવવમત શમ છે કે તે વંદ કયેરા પ્રત્મેક કાહપમા ય જ્માં વુધી શ્રેિ ળેય ન રખી ળકામ 
ત્માં વુધી પયી પયી પ્રમત્ન કયે છે. વાયા ળામય ઉરબ્ધ કાહપમાને ઉતાલે લેડપી 
નાખલાના ફદરે ધૈમિૂલિક એ કાહપમાની તભાભ ળતમતાઓ તાગી , એભાંથી શ્રેિ ળતમતા 
વંદ કયી ળેય વનજાલે છે. 
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ગઝરને જો તંફૂનું રૂક આીએ ત કાહપમા એન લાંવ છે. કાહપમાના મગ્મ વંતુરન લગય 
ગઝરની ઇભાયત ધયાળામી થઈ જામ. કાહપમાને અનુવયલું ડે છે એ ગઝરકાય ભાટે એક 
ભમાિદા છે. આ ભમાિદાભાં યશીને ગઝરકાય એકાવધક ઉત્તભ ળેયનંુ એક ભજાનંુ બાલવલશ્વ ખડંુ 

કયી દે છે એ ગઝરકાયની ઉરવબ્ધ છે. આભ , વજિનાત્ભકતાના ઉવચત સ્ળિથી કાહપમાનંુ 
ફંધન, ફંધન યશેતંુ નથી. યદીપ ગઝરને એકવૂત્રની અથલા એક વલમ કે વલચાયની 
આવાવ ફાંધી યાખે છે. કાહપમા , યદીપના ખૂંટે ફંધાઈને ણ વલવલધ વલમ કે વલચાયની 
વપય કયી રે છે. યદીપ અને કાહપમાની આ રીરાથી આકાય ધાયણ કયતી ગઝરન આ જ 
યભાંચ છે. યદીપ , કાહપમા અને છંદના ફંધનભાં યશીને કળુંક વનફંધ તાકલું એ જ ગઝરની 
ઉરવબ્ધ છે. 

 િત્ા 

„ભત્રા‟ ળબ્દની ઉત્વત્ત અયફી બાાના ળબ્દ „તુરુ‟ યથી થઈ છે , જ ેવાભાન્મત  : 
„વૂમિના ઉદમ થલા‟ ન વંકેત કયે છે. (૨૭) આભ , „ભત્રા‟ ળબ્દ ગઝરન ઉદમ થઈ યહ્ય 
છે, અથલા ળરૂઆત થઈ યશી છે એભ વૂચલે છે. ભત્રાન અથિ „આકાળ‟ અથલા 
„નબભંડ‟ જલે ણ થઈ ળકે. ગઝરના શેરા ળેયના ફંને વભવયાભાં કાહપમા-યદીપની 
મજના ાલાભાં આલે છે. ગઝરના આલા શેરા ળયને ભત્રા કશેલાભાં આલે છે. એક 
ગઝરભાં ઓછાભાં ઓછ એક ભત્રા શમ એ જરૂયી છે. ગુજયાતી બાાભાં કેટરીક ભત્રા 
લગયની ગઝર જોલા ભી છે. ળાસ્ત્રીમ દ્દવષ્ટએ એ સ્લીકાયી ન ળકામ. ગઝરભાં એકથી 
લધુ ભત્રા શઈ ળકે. વંદબિ ગઝર-૩ભાં ત્રણ જટેરા ભત્રા છે એ જોઈ ળકાળે. ભત્રાના ળેય 
ગઝરની ળરૂઆતભાં જ આલે. 

ભત્રાના ળેયથી ળામયને યદીપ-કાહપમાની કઈ મજના અવબપે્રત છે એન લાચક કે શ્રતાને 
ખ્માર આલે છે. ગઝરના યદીપ-કાહપમા ભત્રાના ળેયથી સ્થાવત થામ છે. ઘણી લાય 
આખી ગઝરના અન્મ ળેય રખાઈ જામ છે , યંતુ ભત્રા યચી ળકાત નથી. ફંને ંવતતભાં 

યદીપ-કાહપમા જાલલાના શલાથી ભત્રા ળામય ભાટે ભટી કવટી ફની યશે છે. લી , 

ભત્રાથી ગઝરન ઉાડ થત શલાથી એ ળેય વાય શમ , ચટદાય શમ, પ્રબાલળાી શમ 
એલી અેક્ષા ણ યશે છે. 

 િક્તા અને તખલ્લુસ 

ભતતા વંજ્ઞા ભૂ અયફી ળબ્દ „કત્અ‟ યથી આવ્મ છે, જને અથિ થામ છે , કાીને ૂરંુ 
કયલુ,ં અટકલું. (૨૮) અથાિત્ જ ેળેય ય ગઝર ૂયી થામ એ ળેયને ભતતા કશે છે. 
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અભુક વલદ્ધલાન ભાને છે કે ગઝરના અંવતભ ળેયભાં જો ળામયનંુ ઉનાભ એટરે કે તખલ્લુવ 
લણી રેલામું શમ ત જ એ ળેયને „ભતતા‟ કશેલામ, અન્મથા તખલ્લુવ વલનાના અંવતભ 
ળેયને „આવખયી ળેય ‟ કશેલાની યંયા છે , યંતુ „ભતતા‟ ળબ્દના અથિભાં તમાંમ એલ 
કઈ બાલ અવબપે્રત નથી કે એભાં તખલ્લુવ અવનલામિ છે. યંતુ કઈ ણ સ્લરૂના 
વલકાવભાં નમાિ ળબ્દાથો ઉયાંત યંયાઓનંુ ણ ભશત્લ શમ છે. તેથી કઈ „ભતતા‟ના 
ળેયભાં તખલ્લુવ અવનલામિ ગણે ત એ ભાન્મતા યંયાથી રૂઢ થઈ શલાથી એને ડકાયી ન 
ળકામ. ઉદૂિ – પાયવીભાં રગબગ દયેક ળામનંુ આગલું તખલ્લુવ શમ છે અને છેલ્લા ળેયભાં 
રગબગ અચૂકણે તખલ્લુવ જોલા ભે છે. ગુજયાતીના ઘણા આધુવનક ળામય તખ્લ્લુવ 
યાખતા નથી. ટંૂકભાં, ગઝરભાં તખ્લ્લુવ અવનલામિ નથી. 

તખલ્લુવન ઇવતશાવ યવપ્રદ છે. ગઝરના વલકાવના ળરૂઆતના તફક્કાભાં છેલ્લા ળેયભાં 
તખલ્લુવ ભૂકલાન હયલાજ ન શત. આ ગઝર જ્માયે તલામપના કંઠે ગલાતી ત્માયે ગઝરની 
તભાભ ખૂફીઓ ભાટે દાદ તલામપને ભતી અને ળામય વફચાયાન નાભલ્લેખ ણ થત 
નહશ. આભ, ગઝર યનું તાનંુ કતૃિત્લ વવદ્ધ કયલાના ભયવણમા પ્રમાવરૂે ળામયએ છેલ્લા 
ળેયભાં તાનું તખ્લ્લુવ ભૂકલાનું ળરૂ કમું , એભ કશેલામ છે. ગાવરફની ળરૂઆતની ગઝરભાં 
„અવદ‟ તખ્લ્લુવ જોલા ભે છે , છી „અવદ‟ તખ્લ્લુવ ધયાલતા અન્મ એક વાભાન્મ 
કક્ષાના ળામય પ્રકાળભાં આલતાં , ગાવરફે એ તખ્લ્લુવન ત્માગ કયી „ગાવરફ‟ તખ્લ્લુવ 
અનાવ્મુ.ં ( „અવદ‟ તખલ્લુવ ગાવરફના ભૂ નાભ અવદુલ્લાશખાનનંુ ટંૂકુ રૂ શતંુ.) 

તખલ્લુવ ટંૂકુ શમ છે , છંદવાધ્મ શમ છે , એટરે કે ગઝરના એકાવધક છંદભાં ફંધ ફેવે એલું 
શમ છે. તખ્લ્લુવ અથિવબય ણ શમ ત ભતતાના ળેયભાં ખૂફીૂલિક એન ઉમગ કયી 
ળકામ. જભેકે , ફયકત લીયાણીનું તખલ્લુવ „ફેપાભ‟ એભની ગઝરભાં વાથિક યીતે 
પ્રમજામેરંુ જોલા ભે છે. 

કેટરીક ગઝરભાં અંવતભ ળેય વવલામના ળેયભાં ણ કવલનંુ તખલ્લુવ જોલા ભે છે. ભીય 

તકી ભીયની એક ગઝરના પ્રથભ ળેયભાં જ તખલ્લુવ જોલા ભે છે. જો ઇવ ળય વે „ભીય‟ 

યતા યશેગાત શભવામા કાશે ક વતા યશેગા! કવલ યભેળ ાયેખે તખલ્લુવન વલવળષ્ટ 
ઉમગ કમો છે. „ય‟ વનયંતય „ભેળ‟ ભાં વફડે અનેવૂમિ ણ નીકે ત કાા નીકે 

 ફદથ 

ળામય કેટરાક એલા છૂટા ળેય યચી નાખે છે , જનેે ૂયી ગઝરનંુ સ્લરૂ આી ળકાતંુ નથી. 
આલા ળેયને „પદિ‟ અથલા છૂટા ળેય સ્લરૂે યજૂ કયલાભાં આલે છે. ભટા બાગે જરૂયી 
વંખ્માભાં કાહપમા ન ભે ત્માયે અથલા આખી ગઝરભાં એકાદ ળેય જ વાય રખામ શમ 
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ત્માયે વલલેકમુતત ળામય નફા ળેયને યદ કયી ભાત્ર એક છૂટ ળેય „પદિ‟ તયીકે પ્રગટ કયે 
છે. 

 કત્આ 

આભ ત ફે વભવયાન ફનેર એક ળેય એ જ ગઝરકાયનું ટાંગણ છે. એણે જ ેકઈ લાત 
કશેલી શમ તે એક જ ળેયભાં વંૂણિ થલી જોઈએ. યંતુ અલાદરૂે કઈક લાય વલચાય 
દીધિવૂત્રી શમ ત્માયે ળેય ફે ને ફદરે ચાય , છ કે આઠ ંવતત વુધી રંફાલી ળકે છે. જ્માયે 
એક વલચાય એકથી લધુ ળેયભાં વંગ પેરામેર શમ , એલા ળેયના વભૂશને કત્આ 
કશેલાભાં આલે છે. કત્આ ગઝરથી અરગ ણ યજૂ કયી ળકામ. કત્આની ફીજી , ચથી, 
છઠ્ઠી, આઠભી ંવતતભાં યદીપ-કાહપમા જાલલા અવનલામિ છે. ગુજયાતીભાં કત્આનું ચરણ 
ઓછંુ છે. ઉદૂિભાંથી ણ કત્આની યંયા રુપ્ત થઈ યશી છે. ભુળામયાભાં ગઝર યજૂ કયતાં 
શેરાં કેટરીક લાય લાતાલયણ જભાલલા ભાટે ળામય ફે ળેયનંુ „ભુતતક‟ યજૂ કયે છે. 
„ભુતતક‟ વંસ્કૃત યંયાન ળબ્દ છે. ચાય ંવતતનું આ „ભુતતક‟ કત્આના વનમભ 
જાલતું શલાથી એને „કત્આ‟ કશીને યજૂ કયી ળકામ. ચાય ંવતતના „કત્આ‟ભાં ફીજી 
અને ચથી ંવતતભાં યદીપ-કાહપમા અવનલામિ ગણામ. શેરી ંવતતભાં ણ યદીપ-કાહપમા 

શમ ત ળબા લધે. „કત્આ‟ ગઝરના છંદભાં રખામ છે. (અને એ યીતે રુફાઈથી વબન્ન 
છે.) 

 રુબાઈ 

રુફાઈન અથિ છે ચાય ંવતતની કવલતા. રુફાઈભાં શેરી , ફીજી અને ચથી ંવતતભાં 
યદીપ-કાહપમાની મજના વાચલલાભાં આલે છે. રુફાઈના છંદ ગઝરના છંદ કયતા જુદા છે. 
રુફાઈના છંદભાં એક ગુરુ છી ટ્કરનાં ત્રણ આલતિન શમ છે. ૨૦ કે ૨૧ ભાત્રાના 
છંદના રુફાઈ રખી ળકામ છે. રુફાઈના ૧૨-૧૨- છંદનાં ફે જૂથ ાડલાભાં આવ્માં છે. 
એક રુફાઈની ચાય ંવતત એક જૂથના કઈ ણ ચાય અરગ અરગ છંદભાં ણ રખી 

ળકામ. આભ, રુફાઈની ચાય ંવતતઓ છંદની દ્દવષ્ટએ અરગ અરગ શઈ ળકે , ણ એના 
વલવળષ્ટ ફંધાયણને કાયણે રમ અને તારની દ્દવષ્ટએ એકરૂ રાગે છે. 

 ગઝના બાહ્યસ્વરૂપનું સંમિપ્ત મવવરણ 

ગઝરન ભૂબૂત એકભ ળેય છે. એક ગઝર ત્રણ કે તેથી લધુ ળેયની ફનેરી જોલા ભે છે. 
એક ગઝરના ળેય એક જ વયીખા યદીપ , એક જ પ્રકાયના કાહપમા અને એક જ છંદથી 
જોડામેરા શમ છે. એક ળેયની ફે ંવતતઓને ફે વભવયા કશે છે. ગઝરના શેરા ળેયને 
ભત્રા કશે છે , જનેા ફંને વભવયાભાં યદીપ-કાહપમાની મજના જાલલી ડે છે. ભત્રાભાં 
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સ્થાવત કયેર યદીપ-કાહપમાની મજના ત્માય ફાદ આખી ગઝરભાં વનબાલલી ડે છે. 
ભત્રા એકથી લધુ શઈ ળકે. ભત્રા વવલામના ળેયભાં પ્રથભ વભવયાભાં યદીપ શતા નથી. 
ફીજા વભવયાભાં યદીપ-કાહપમાની મજના જાલલી ડે છે. દયેક ળેયના અંતે કઈ હયલતિન 
લગય અચૂક આલતાં ળબ્દ કે ળબ્દવભૂશને યદીપ કશે છે. યદીપ ગભે તેટર રાંફ કે ટંૂક શઈ 
ળકે. ગઝર યદીપ વલનાની ણ શઈ ળકે. યદીપ કયતાં આગ આલતા પ્રાવના ળબ્દને 
કાહપમા કશેલાભાં આલે છે , કાહપમા તયીકે લયાતા ળબ્દભાં ાછન અભુક ળબ્દાંળ 
એકવયખ શમ છે , જનેે કાહપમાન આધાય કશે છે. આખી ગઝરભાં કાહપમાન આધાય 
એકવયખ યશેલ જોઈએ. ગઝરના અંવતભ ળેયભાં કેટરીક લાય ળામય તાનંુ તખલ્લુવ 
લણી રે છે. આ ળેયને „ભતતા‟ન ળેય કશે છે. 


