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ગઝલ 
લાલસ િંગ ચિંદનસ િંગ રાજપૂત 

આચાર્ય, 

 પ વાદળ પ્રા.શાળા  

મ િં.પો. રજો ણા, તા. વડગામ,(બ.કાિં.) 

 

અરબી ભાષામાિં ક ીદા કાવ્ર્ સ્વરૂપના અિંગ તરીકે પ્રર્ોજારે્લ અને પછી ફાર ી ઉદૂયમાિં થઈન ે સ િંદી, ગ જરાતી, મરાઠી વગેર ે ભારતીર્ 

ભાષાઓમાિં પ્રચલલત થર્ેલો કાવ્ર્ પ્રકાર. ગ જરાતમાિં ગઝલ પ ેલાિં ફાર ીમાિં પછી ઉદૂયમાિં અન ે છેવટે વ્રજ અન ે ગ જરાતીમાિં લખાર્ાનો 

ઇલત ા  છે. “ગઝલ શબ્દ મ ગાઝેલત અથવા તગઝ્ઝ લ પરથી આવ્ર્ો છે. મ ગાઝેલત નો અથય પ્રેમનો રિંગ થાર્ છે. ટૂિંકમાિં  િંવનન અન ે

પ્રેમગોલિગઝલ કાવ્ર્ સ્વરૂપ માિં મ ્વના લેખાર્ા છે, ”  ગઝલના  િંગ્ર ને ‘દીવાન’ ક ેવામાિં આવછેે અન ે મગ્ર ગઝલ  િંગ્ર ને ‘બર્ાજ ’ 

ક ેવામાિં આવછેે. 

 

ત્વતઃગઝલ એ સ્વતિંત્ર કાવ્ર્ પ્રકાર છે. એમાિં મ્લા અન ેમક્તા ઉપરાિંત ઓછામાિં ઓછા ત્રણ શેર  ોર્ છે. શેરની  િંખ્ર્ા એકી  ોર્ એ ઇષ્ટ 

લેખારે્લ િં છે. એ એકજ બ ર – વજન કે છિંદ માિં લખારે્લ  ોવી અલનવાર્ય છે. પ્ર્રે્ક શેરમાિં બે પિંલક્તઓ  ોર્ છે. પ્રથમ પિંલક્તને ‘ઉલા’ અન ે

બીજી પિંલક્તને ‘ ાની ’લમ રા ક વેામાિં આવેછે.મ્લામાિં બેર્ પિંલક્તમાિં રદીફ આવેછે અને બેર્ પિંલક્તમાિં કાફફર્ા  ચવાર્ છે. શેરની બીજી 

પિંલક્તમાિં રદીફ અન ે કાફફર્ા  ાચવવા અલનવાર્ય છે.  મક્તાના શેરમાિં/અિંલતમ શેરમાિં કલવન િં નામ અથવા તખલ્લ   લાવી શકાર્ છે.  વ ે

ગીજરાલતમાિં એ અલનવાર્ય લનર્મ લેખાર્ો નથી. રદ્દીફ મ્લાની પ્રથમ પિંલક્તમાિં લનલચચત થાર્ અને બીજી પિંલક્તથી દ્દઢ dyથાર્ છે. મ્લાની 

પ્રથમ પિંલક્તના અિંતમાિં આવત િં એક પદ કે લવશષે પદો બીજી પિંલક્તમાિં પણ એમ ન ેએમ જ પ ન: આવે ્ર્ારે રદ્દીફ લેખાર્ છે. કાફફર્ા ચ સ્ત પણ 

 ોઈ શકે અન ેમ ક્ત પણ  ોઈ શકે. કાફફર્ા પ્ર્રે્ક શેરમાિં બીજી પિંલક્તમાિં રફદ્દફ્ની જેમજ જાળવવા અલનવાર્ય છે.   વ ેગ જરાતી ગઝલ જોઈએ, 

 

જાતન ેઅજરામર કલ્પી તો જો 

જીણય ઘર, ભેંકાર ઘર કલ્પી તો જો 

કોક દફરર્ા ને મળેલી   ેનદી 

ત િં તન ેમારા વગર કલ્પી તો જો 

મોત વા ી વાત છે ‘ ઈશાયદ ’ પણ 

અન્ર્ ત િં તાજા ખબર કલ્પી તો જો. 

(ચીન િં મોદી ‘ઈશાયદ ’ ) 

 

 ‘કલ્પી તો જો એ પદ મૂ  આ ગઝલમાિં રદીફ છે. અ ીં પ ેલા શેરમાિં બેર્ પિંલક્તમાિં ‘કલ્પી તો જો ’ રદ્દીફ  ચવાર્ છે અને બેર્ પિંલક્તમાિં ‘મર’ 

‘ઘર’ કાફફર્ા છે. આથી આ મ્લાનો શેર ક વેાર્ છે. ગઝલ માિં એ પ્રારિંભ ેપ ેલો જ આવેછે. બીજી કડીમાિં, પ ેલી પિંલક્તમાિં મ્લાનો કવેળ છિંદ 

જ  ચવાર્ો છે અન ેબીજી પિંલક્તમાિં ‘કલ્પી તો જો’ રદ્દીફ અન ે ‘ગર’ કાફફર્ા  ચવાર્ો છે. આથી, આ કડીન ેશેર ક વેામાિં આવછેે. આ જ 

ગઝલમાિં નો અિંલતમ શેર કલવના તખલ્લ   ‘ઈશાયદ’  મેતનો છે. અ ીં ‘બર’ કાફફર્ા અને ‘કલ્પી તો જો’ રદ્દીફ કડીના બીજા લમ રામાિં  ચવાર્ાિં 

છે. મક્તા ગઝલમાિં અિંલતમ શેર જ  ોર્. અ ીં ‘મર’ ‘ઘર’ ‘ગર’ ‘બર’ એ ચ સ્ત કાફફર્ા છે. કોઈક કોઈક ગઝલોમાિં મ ક્ત કાફફર્ા પણ રાખવામાિં 

આવછેે : મન ર મોદીનો મ્લા જોઈએ. 

આપણ ેબ ેએ રીતે ભેગા થર્ા અલગર્ાર દફરર્ા 

એક ટીંપ  લાગણી છે  ામટા અલગર્ાર દફરર્ા. 
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‘અ ીં અલગર્ાર દફરર્ા’ એ બ ેશબ્દની રદ્દીફ છે. ‘થર્ા’ / ‘મટા’ એવા ‘આ’ કારાિંત મ ક્ત કાફફર્ા છે. કોઈક કોઈક ગઝલોમાિં રદ્દીફ અને કાફફર્ા 

એકજ શબ્દમાિંથી પૃથક ્ થાર્ છે. એટલે ક ે શબ્દનો અિં્ર્ અક્ષર રદીફ બન ે અન ે આફદ અક્ષર કાફફર્ા બને. આમ જ્ર્ારે થાર્ ્ર્ારે 

‘ મરદીફ’/ મકાફફર્ા’ ગઝલ ક વેાર્ છે. 

કોઈક બિંદૂક લઇ ઊભ િં છે નાક ે

ગલી થથરી ર ી છે એની ધાક ે  (આદીલ) 

અ ીન ‘કે’ રદ્દીફ ચી અને ‘આ’ એ કાફફર્ા છે. 

 

મૌલાના  ાલીએ ગઝલમાિં છિંદની અલનવાર્યતા જોઈ નથી. પરિંત , આ એક તજજ્ઞ લ વાર્  ૌ ગઝલલવદ ્છિંદન ે/વજનન ેગઝલ માટ ેઅલનવાર્ય 

ગણે છે. છિંદરચના માટે આવશ્ર્ક જ્ઞાનને ‘ઈલ્મે અરૂઝ’ ક ેવામાિં આવછેે. અરૂઝનો અથય છે ‘ અભરાઈ પર વ્ર્વલસ્થત વા ણ ગોઠવવા’. 

વ્ર્વલસ્થત ગોઠવણ સપિંગળ માટે પણ અલનવાર્ય છે. છિંદને ફાર ીમાિં બ ર ( ાગર)  ક વેામાિં આવછેે.  ાગરમાિં મોજાિંની વધઘટ એમ બ રમાિં 

માત્રાઓની વધઘટનો મલ મા છે.અરૂઝ અરબીમાિં છે અને અરબી વજનને રશીદ મીર ક છેે એમ “અક્ષરમેળ, માત્રામેળ કે શ્ર તીમળેથી 

ઓળખવાન િં ર્ોગ્ર્ નથી. અલબત્ત માત્રાઓ તને ે  ાર્ક છે” પણ “તેમાિં ધ્વલન જ પ્રધાન છે” આઠ રુકન ( ગણ ) પર આ સપિંગળશાસ્ત્ર 

લનભયર છે. ફઉલ ન,ફાઈલ ન, મફાઈલ ન,ફાઇલાત ન, મ સ્તફઈલ ન, મ ફાઈલત િંન, મ તફાઈલાત િંન, મફઉલાત  આ આઠ ગણ છે. ગ જરાતી છિંદ શાસ્ત્ર 

ની પફરભાષામાિં એ માપ આ પ્રમાણે છે. લગાગા / ગાલગા/ લગાગાગા/ ગાલગાગા/ ગાગાલગા/ લગાલલગા/ લલગાલગા/ ગાગાગાલ. આ 

ઉપરથી ૧૯ બ ર (છિંદ ) પ્રચલલત થર્ા. જેનાિં નામ  જ્ઝ , રજઝ,  રમલ, કાલમલ, વાફફર,મ તકાફરબ, મ તદાફરક, મ  ર ૈ, મ ક્તલઝબ, મ જારઅ, 

મ જત , તવીલ,મદીદ, બ ીત,  રીઅ, ખફીફ,જદીદ, કરીબ અન ેમશાફકલ છે. આ બ ારોમાિં નવા  િંર્ોજન પછી ઉપછિંદો પણ પ્રાપ્ત થર્ા છે. 

મીર ક ેછે: ગ જરાતી ગઝલકારોએ આ છિંદોન ેબવેડાવીને, દોઢવીન ેક ેઅડધા કરીન ેતનેા પ્રર્ોગો કર્ાય છે. ગ જરાતી ગઝલમાિં અરૂઝનાિં લનર્મોન િં 

પાલન અલનવાર્ય નથી, ગ જરાતી સપિંગળ ગઝલન ે  વ ે માફક આવી ગર્ િં છે.  ોનેટ જેમ ઇટાલલર્ન છિંદોમાિં નથી લખાતા એમ ગઝલ 

અરૂઝ્માની બ ારો અન િં ાર લખવી અલનવાર્ય નથી. ગઝલને મૂલવતી વખત ે ‘અિંદાજે બર્ાન’  ‘  શને ખર્ાલ’ ‘મૌલ કી’ અન ેમારીફતનો 

ખ્ર્ાલ રાખી શકાર્. અિંદાજે બર્ાન એટલે અલભવ્ર્લક્તની છટા,   શને ખર્ાલ એટલે લવચારોન િં  ૌદર્ય, મૌલ કી એટલે શ્ર તીગમ્ર્,   મળે અને 

માફરફત એટલે આદ્યાલ્મકતા.  

 

ગઝલના લવલવધ ભાવ અન િં ાર ઢાળમાિં સ્વરાિંકન થત િં  ોર્છે. દ  ાની જેમ ગઝલનો એક ખા  પ્રકારનો પ્રાચીન ઢાળ છે, જેન િં સ્વરાિંકન નીચે 

મ જબ છે : 

  (૧)  ા ા ર ેા  ારગે ગગગ  ા _ _ ગગગમ રેગર ેરેગમગ  

  (૨) ગપ પપપમરે રગેગમપ ગમમરે ા  

 

આ રીતે શાસ્ત્રીર્  િંગીત અને   ગમ  િંગીત બિંનેમાિં ગઝલન િં સ્વરાિંકન થાર્છે. ગઝલ પ ેલાિં અરબસ્તાનમાિં ક ીદા સ્વરૂપમાિં ખેડાતી થઇ, 

ક ીદા દીઘય કાવ્ર્નો અરબી પ્રકાર છે અને એના એક અિંગ રૂપે ગઝલોનો  માવેશ થતો રહ્યો. અમીર ખ શરો (૧૨૫૩ થી ૧૩૨૪ ) એ સ િંદી 

ઉદૂય શબ્દોના પ્રર્ોગવાળી ફાર ી ગઝલો લખી અન ેઉદૂયના આફદ કલવ પણ લેખાર્ા. જોક ેઉદૂય ગઝલના આફદ કલવન િં માન વલી દખ્ખણી ને 

ફાળે જાર્ છે. એ બાબા એ રેખ્તા ક ેવાર્ા. 

 

૧૯૨૪ થી ૧૯૬૨   ધીનો ગાળો ગ જરાતી ગઝલ માટ ેમ ્વનો છે, આ ગાળામાિં કલવ શર્દા એ ગઝલને ગ જરાતી રિંગ આપ્ર્ો.  રળ, 

  જ ગ જરાતી વાણી અન ેઅસ્ખલલત ભાવ પ્રવા થી ગ જરાતી ગઝલે ઉદૂયથી અલગ એવ િં પોતાન િં અલસ્ત્વ લ ધ્ધકર્ ું.  

તમારા પગ મ ીં જ્ર્ારે પડ્ર્ો છ િં 

  િં  મજ્ર્ો એમ આકાશે ચડ્ર્ો છ િં. 

જેવી ઘણી ગઝલ પિંલક્તઓ શર્દાએ આપી છે. ઘણીવાર મ  ાવારાઓથી એમની ગઝલ શોભી ઊઠે છે. ક્ર્ારેક એમની પિંલક્તઓ ક વેત રૂપ 

બની જાર્ છે. 

મન ેએ જોઈન ે  વ િં  જારો વાર આવે છે 

પ્રભ  ! તમારા બનાવેલા તન ેજ્ર્ારે બનાવ ેછે. 

 

મરીઝ ગ જરાતી ગઝલન િં એક ઉ્કષૃ્ટ લશખર છે, એમન િં  ાસ્ર્ ડિંખીલ િં નલ  પણ લવશેષ રહ્ય િં છે.  



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author: Lalsingh C. Rajput] [Subject: Gujarati/Soc. Science]        

Vol. 5, Issue: 11, November: 2017 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

  21   Print, International, UGC Approved,  Reviewed & Indexed Monthly Journal               www.raijmr.com 
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

ટોળે વળે છે કોઈની દીવાનગી ઉપર 

દ લનર્ાના લોક કવેા લમલન ાર  ોર્ છે. 

 

પરિંપરા અને આધ લનકતાન િં અનોખ િં  િંર્ોજન કરનાર ગની દ ીંવાલાની ગઝલોમાિં  િંમો ક છે લર્મધ ર પદાવલી. 

તમારાિં અ ીં આજ પગલાિં થવાનાિં, 

ચમનમાિં બધાને ખબર થ ૈગઈ છે, 

ઝ કાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, 

ફૂલોનીરે્ નીચી નજર થ ૈગઈ છે. 

 

ગ જરાતી ગઝલે  ો – વા ો વષયના એના ટૂિંકા ઇલત ા માિં અન્ર્ ભાષાઓની ગઝલોના મ કાબલે ઘણી લ લધ્ધઓ મેળવી છે. 
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