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ગઝલ – આજકાલ 
 

અમીર ખુશરોના જમાનાથી સતત વિકસતી રહેલી ‘ગઝલ’ આજ ેતેના ઉતુ્ુંગ વશખર ેપહોુંચી છે . 
ગઝલની આ વ્યાપક સ્િીકૃવત પાછળ એના સરળ અને પ્રિાહી છું દો ઉપરાુંત ગઝલકારોના 

ઝીણિટભયાા કાુંતણનો પણ મહત્િનો ફાળો રહ્યો છે. ગઝલ સાવહત્ય સ્િરૂપે ગજુરાતી સાવહત્યમાું 

જ્યારથી પગરણ માુંડ્યા ત્યારથી લઈને આજવદન સુધી તેનાું માનપાન વદિસેને વદિસે િધતાું રહ્યાું છે. 
ફેસબુકની િૉલ પર કે વ્હોટસેપના કોઈ ગ્રુપ માું આખા વદિસ દરવમયાન ગઝલનો કોઈ શેર કે આખી 

ગઝલ શૅર ના થાય એિુું ભાગ્યે જ બનતુું હોય છે. જ ેઆ સાવહત્ય સ્િરૂપની લોકવપ્રયતાની ચાડી ખાય 

છે !  
 ગઝલની ઉત્પવત્ કે તેની વ્યુત્પવત્ વિષે ચચાા કરિાનો અહીું મારો ઉપક્રમ નથી. એના વિશે તો 

ઢગલાબુંધ પુસ્તકો લખાઈ ચૂક્યા છે – લખાતાું રહ્યાું છે ! અહીું તો માત્ર ગઝલ સાવહત્ય સ્િરૂપમાું 

આજકાલ જ ેખેડાણ થઈ રહ્યુું છે – જ ેરીતે ખેડાણ થઈ રહ્યુું છે તેનાું તરફ થોડી મીટ માુંડિી છે .  
  ‘તમાર ેગઝલ શીખિી છે?’ માું ડૉ.અદમ ટુંકારિી ‘જત લખિાનુું કે...’ શીષાક હેઠળ લખે છે કે 

આજકાલ ગઝલ કાવ્ય પ્રકાર એટલો બધો લોકવપ્રય થઇ ગયો છે કે કોઇ પણ નિોવદત કવિ એની 

કવિતા લખિાની શરૂઆત ગઝલથી જ  કર ેછે !  જો કે સારી ,સાચી અને હ્રદયસ્પશી ગઝલ લખિી 

એ ઘણુું અઘરૂ છે. અલબત્ અશક્ય નથી !  
 ગઝલ પ્રકાર પોતાની  શૈલીગત સરળતા,સચોટતા અને કાવફયા , રદીફની ગોઠિણના  કારણે 

અન્ય કાવ્ય પ્રકારો કરતાું સરળતાથી સમજી શકાય એિો કાવ્ય પ્રકાર છે એટલે કવિતામાું ગઝલ 

પ્રકારને સહેલો કે સરળ સમજીને નિોવદત કવિ ગઝલ લખિા માટે પ્રેરાય એ સ્િાભાવિક છે. પણ 

નિોવદત કવિ ગઝલ પ્રકારની ગુંભીરતા અને તેનાું ઊું ડાણને  સમજ્યા િગર,ગઝલ શાસ્ત્રના યોગ્ય 

અભ્યાસ િગર માત્ર પોતાના  મનની લાગણીઓમાું િહી ગઝલ લખી નાુંખે તો તે ગઝલ ન બનતાું માત્ર 

તૂકબુંધી બનીને રહી જાય છે. 
  જો કવિતા અથિા કાવ્ય ગમે તેમ લખી શકાતાું હોત તો પછી કોઇ પણ પ્રકારના છું દો 

શોધિાની કે તેના શાસ્ત્રો રચિાની કે પછી તેના સ્િરૂપગત માળખાની આિશ્યક્તા જ ન રહે. તમે જ ે

પ્રકારની કાવ્ય રચના કરિા ઈચ્છતા હોિ તે કાવ્ય જ ેતે કાવ્ય પ્રકારના છું દ શાસ્ત્રના  વનયમ મુજબ 

તેની સ્િરૂપગત લાક્ષવણકતા મુજબ જ હોિુું  જોઇએ.તેથી  કોઇપણ પ્રકારની રચના કરિા માટે જ ેતે 

કાવ્ય પ્રકારના અભ્યાસની ખૂબ આિશ્યકતા રહે છે.  
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 આ સ્િરૂપગત િાત બાજુ પર મૂકી આપણે મૂળ િાત પર આિીએ. ગઝલ મૂળ ઉદૂા  અને 

ફારસી કાવ્યપ્રકાર છે જનેો શાવદદક અથા ‘વપ્રયતમાને સુંબોધન’ થાય છે. શરૂના દાયકાઓની ગઝલો 

આ અથાને િળગીને જ લખાતી હતી અને ગઝલમાું પ્રેવમકા, સાકી-શરાબ અને ઈશ્વરની િાતો જ થતી 

હતી. કાળક્રમે ગઝલમાું નિા સુંદભો ઉમેરાતા ગયાું આજકાલ ગઝલ સ્િરૂપમાું લગભગ બધા જ 

સુંદભો ઉમેરાતા રહ્યા છે .  
 જુદા જુદા સાવહવત્યક સામાવયકોમાું પ્રકાવશત થયેલી નિા સુંદભો ઉમેરલેી ચુનુંદા ગઝલકારોની 

ગઝલોને ગઝલ સાવહત્ય સ્િરૂપના સુંદભામાું મૂલિીએ.  
વડસેમ્બર-૨૦૧૬માું શદદસૃવિમાું પ્રકાવશત થયેલી કવિશ્રી રાજશેવ્યાસ વમસ્કીનની ‘ આુંસુ ખારાું મળે’ 
ગઝલ ઊડીને આુંખે િળગે એિી છે. તેનાું થોડા શેર મત્લા સાથે અહીું રજૂ કયાા છે: 

સિા દીિાની નીચેથી માત્ર અુંધારા મળે, 
કોઈપણ હો આુંખ આુંસુ તો ફક્ત ખારાું મળે . 

**** 
ક્યાું રહે છે કોઈ એનાથી ફરક પડતો નથી ,  
આ ધરા પર જીિનારા સિા િણજારા મળે.  

**** 
સાિ વનમોહી બની ના જાય તો એ થાય શુું ? 

કોઈને  જ્યાર ેબધા સુંબુંધ  ગોઝારા મળે.  
**** 

 ગઝલકાર પોતાની પવરપક્વ કલમના સારરૂપે ઘણીિાર જ ેજીિનના તથ્યો રજૂ કર ેછે તેનાું 

કારણે જ-ેતે ગઝલની લોકવપ્રયતા ઓર િધી જાય છે.જ ેઅહીું સુપેર ેપ્રતીત થાય છે. 
 ‘કલાવિમશા’ જાન્યુઆરી-૨૦૧૭ માું પ્રકાવશત થયેલી સાવહલની ગઝલના શેરમાું પ્રવતવબુંવબત 

થતુું દાશાવનક જ્ઞાન-વફલસૂફાના કેિુું સ-ચોટ રીતે નિા સુંદભા સાથે રજૂ થયુું છે તે જુઓ :   
જગતના લોક ઢળિા માટે કેિળ ઢાળ શોધે છે , 
િહે છે ખુદ સમય સાથે અને ઘવડયાળ શોધે છે . 
સ્િભાિે કાલના જિેી છે માણસજાત આજ ેપણ , 
સ્િયું ના ભાવિ બદલે અન્યનો ભૂતકાળ શોધે છે. 

  આિા શેર દ્વારા કહેિાતી િાત ભાિકના મનોજગત પર એક અમીટ છાપ છોડી જાય એમાું નિાઈ 

નહીું .    
 તગઝઝુલનો રુંગ-પ્રેમરુંગ  એ ગઝલના બીજા રુંગો કરતાું ખૂબ મહત્િનો રુંગ છે. ગઝલ હોય 

અને   તગઝઝુલ ના આિે એિુું ભાગ્યે જ  બને !  
 ‘પત્રમાું’ રદ્દીફ િાળી કવિ શ્રી હરીશ ધોબીની જાન્યુઆરી -૨૦૧૭માું શદદસૃવિમાું પ્રકાવશત 

થયેલી એક પ્રેમ વિષયક ગઝલ આ નિા સુંદભા સાથે રજૂ થઈ છે જુઓ :  
અક્ષરો કે આુંસુઓ છે શુું છે આખર પત્રમાું 
સુંભળાય છે ડૂસકાું એનાું વનરુંતર પત્રમાું 

આ જ ગઝલનો પાુંચમો શેર સુંિેદન ઝુંકૃત કયાા વિના રહેતો નથી-   
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  િાુંચુું િારુંિાર તોપણ ખૂટતુું લાગે કશુું 
કૈ ન સમજાતુું શુું ખૂટે છે ખરખેર પત્રમાું 

**** 
પત્ર તો પૂરો થયો પણ છે નજર એમાું હરીશ 

િાુંચિુું’તુું ખાસ જ ે– છે ગેરહાજર પત્રમાું 
 ‘તમન્ના’ જૂન-૨૦૧૬માું પ્રકાવશત થયેલી જાણીતા કવિ શ્રી અવનલ ચાિડાની ગાલગાગા 

ગાલગાગા ગાલગાગા બહરમાું લખાયેલી ગઝલનો મત્લા ચોટદાર છે .  
જ્યારથી એ જણ કશાની શોધમાું છે, 
ત્યારથી આખુું જગત વિરોધમાું છે.   

ચાહુું  છુ એને િધાર ેતીવ્રતાથી,  
વ્યવક્ત જ ેજ ેમારી પ્રત્યે ક્રોધમાું છે .  

આ જ ગઝલનો ત્રીજો શેર આપણા ગઝલસમ્રાટ સુખનિર અમૃત ઘાયલ સાહેબની શેરીયતની યાદ 

દેિડાિે એિો છે :  
કૂુંપળો તો છેિટે ઊગી જ જાશે , 

સેંકડો પથ્થર ભલે અિરોધમાું છે .  
 આ તો િાત થઈ નિા સુંદભોની ! આજકાલ ગઝલ સાવહત્ય સ્િરૂપમાું બીજા સાવહત્ય 

સ્િરૂપોની સરખામણીમાું  સારું  કામ થાય છે એમાું બે મત નથી પણ એકિાત ખૂુંચ્યા વિના રહેતી 

નથી અને તે છે ‘કોયલિૃવત્’ – બીજાના માળામાું ઈું ડા મૂકી દેિાની િૃવત્. નિોવદતો કે ગઝલના 

રવસયાઓ પોતાના નામની પ્રવસવિ િધારિા કે એિા કોઈ બીજા આશયથી અન્ય કવિની ગઝલ 

પોતાના નામે ચડાિી દે છે . આિા ‘કોયલિૃવત્’િાળા ઘણા કવિઓ સોશ્યલ મીવડયા પર અને 

સામાવયકોમાું ફયાા કર ેછે . અર ે! એકના એક રદ્દીફ કાવફયાિાળી ગઝલ લઈને તેના કેટલાક શે’રમાું 

થોડોઘણો ફેરફાર કરીને નીિડેલા ગઝલકારો પણ આિી ‘કોયલિૃવત્’થી પર નથી . તમને એ જાણીને 

આશ્ચયા થશે કે વહન્દી તથા ઉદૂામાું લખાયેલી કેટલીક ગઝલોના રદ્દીફ અને કાવફયાઓનુું સીધેસીધુું 

ગજુરાતીકરણ કરીને આપણી ભાષામાું ઉતારી દેિાની અમુક ગઝલકારોએ તક જિા દીધી નથી ! આ 

પ્રકારની િૃવત્ ગઝલ સ્િરૂપને રાસ ન આિે ! ખાસ કરીને જ્યાર ેઆપણે ગજુરાતી ભાષામાું ગઝલ 

સ્િરૂપને પોુંખતા હોઈએ ત્યાર ે!  
 બીજુું  એક ભયસ્થાન ગઝલ સાવહત્ય સ્િરૂપમાું આજકાલ ‘તરહી ગઝલ’નુું છે . કોઈ ગઝલકાર ે

પોતાની કલમથી જ્યાર ેકોઈ ઉત્મ ગઝલનુું સજાન કયુું હોય અને એ ગઝલના મત્લામાું િપરાયેલા રદ્દીફ 

કાવફયા લઈને બીજો કવિ આખેઆખી ગઝલ તે જ રદ્દીફ કાવફયા લઈને લખે તે  ‘તરહી ગઝલ’ . 
આજકાલ વ્હોટસેપ પર કે ફેસબુકના કોઈ ગ્રુપમાું આખે આખો વદિસ આ પ્રકારની ‘તરહી ગઝલ’ 
માટે ફાળિિામાું આિે છે ! જમેાું ગ્રુપના તમામ સભ્યો કોઈ કવિની ગઝલના મત્લામાું િપરાયેલા રદ્દીફ 

કાવફયા લઈને પોત પોતાના શે’ર રજૂ કર ેછે . અુંતે આ બધા શે’ર ભેગા કરીને તેમાુંથી સારા શે’ર િીણી 
‘આખી ગઝલ’ પૂરી કરિામાું આિે છે . આ તૈયાર થયેલી ગઝલ જ ેતે ગ્રુપના ગઝલકારોના  નામ સાથે 

િળી પાછી કોઈ પસાનલ દલોગ કે િેબસાઇટ પર પ્રવસિ કરિામાું આિે છે ! ક્યારકે તેની ‘ઈ –બુક’ 
પણ બનાિિામાું આિે છે ! આ પ્રકારનુું ‘પોસ્ટમોટામ’ કરીને આપણે શુું સાવબત કરિા માુંગીએ છીએ 
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? આ તરહી સજાકો મૂળ કવિ કે ગઝલને ફાયદો કર ેખરા  ? શુું આને આપણા સાવહત્યની સેિા ગણાિી 

શકાય ?  આ વદશામાું મનોમુંથન કરિુું આિશ્યક જણાય છે .   
 ખેર ! કવિ જમે કવિતા રચે છે, એ જ પ્રમાણે કવિતા પણ કવિને સતત રચતી રહે છે.  કવિતાએ  

અુંતઃસ્ફુરણાની િાત છે.ગઝલ શી રીતે લખાય ? એ વિશે ડો. મુકુલ ચોકસીનો એક શે’ર ટાુંકીને હુું  

મારી િાત પૂરી કરું  છુું .  
“ખાઈ પી ને ન્હાઈને કવિતા નથી બનતી, એ દોસ્ત! 

લોહી િહે ત્યાર ેજ કાગળ િચ્ચે ધરિો જોઈએ.”                                                                             
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