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Continuous issue-13 |January – March 2016 

પ્રમોગળીર ગજુયાતી ગઝરના અગ્રણી ગઝરકાય ‘આદદર ભન્સયુી’ 

 ગજુયાતી વાહશત્મભાાં ફારાળાંકય કાંથાહયમાની ભનોભમૂભભાાંથી પ્રગટેરો અનલદ્ય આમલષ્કાય એટરે ગઝર. 

બરે એની ઉત્મિ મિભભાાં થઈ, યાંત ુનલરકથા અને નલલરકા જેલા વાહશત્મસ્લરૂોની જેભ ગઝરના વાહશત્મ 

સ્લરૂે ણ અશીં રૂઆફબેય ગદાંડો જભાવ્મો છે.ફારાળાંકય કાંથાહયમાના શાથે એનુાં સવુ્મલસ્સ્થત પ્રગટીકયણ 

થયુાં,ત્માયફાદ અનેક વાહશત્મયમવકો એના નજાકત અને નકળીદાય રૂ ય ભોશમાાં છે. શુાં એના ળબ્દો ? શુાં એની 

ગ ૂાંથણી ? શુાં એની અલબવ્મસ્તત ? અને શુાં એભાાં ઘ ૂાંટાતી રાગણી ? લાત જ ન છૂો.વાહશત્મયમવકોન ેજ નહશ, અયમવક 

જનોને ણ ડોરાલલાની એનાભાાં ગજફની તાકાત છે.એની અલબવ્મસ્તત  અને બાલ ાછ બરબરા પ્રણમીજનો 

ઘેરાાં ફન્મા છે.આલા કભનીમ ગઝરસ્લરૂે ગજુયાતી વાહશત્મભાાં ધીભી છતાાં ભકકભ ળરૂઆત કયી છે, જો કે 

વભમના લશતેા લશણે વાથે એણે એની ગમત તેજ કયી છે.બાયતની કોઈણ બાાની અેક્ષાએ ઈમિા અન ે

ગણુલિા એભ ફને્ન દ્રષ્ષ્ટએ ગજુયાતી ગઝર એક ડગલુાં આગ યશી છે. એને એની ઉચ્ચ કક્ષાએ શોંચાડલાભાાં 

ગજુયાતી ગઝરકાયોની મનવફત જ મખુ્મ યશી છે. ગઝર સ્લરૂને વભમિત એલા અનેકાનેક ગઝરકાયોભાાંથી થોડી 

લાત ગજુયાતી ગઝરના પ્રમોગળીર ગઝરકાય ‘આહદર ભન્સયુી મલળે. 

    ‘‘જ્માયે પ્રણમની જગભાાં ળરૂઆત  થઈ  હળે,  

    ત્માયે  પ્રથભ  ગઝરની  યજૂઆત  થઈ  હળે.'' 
 

 –ગજુયાતી ગઝરના ગામકો અને બાલકોભાાંથી કોણ આ ગઝરના ળબ્દોથી અહયલચત શળે ? ‘આહદર' 

ભન્સયુીના હુરાભણા નાભથી ગજુયાતી ગઝરમલશ્વભાાં ોંખાતા થમેરા પયીદભશમ્ભદ ગરુાભનફી ‘આહદર' ભન્સયુી 

આધમુનક ગજુયાતી ગઝરના અગ્રણી ગઝરકાય છે. ઈ.વ. ૧૯ છી ગજુયાતી વાહશત્મભાાં જે હયલતતનો જોલા 

ભળમાાં તેભાાં આધમુનકતાનો પ્રબાલ સ્ષ્ટણે જોલા ભળમો.હયણાભે ૧૯ છીનુાં આધમુનક ગજુયાતી વાહશત્મ 

ોતાની યાંયાથી વાલ નોખુાં ફની ગયુાં.પ્રચલરત વાહશત્મક મલૂ્મોનો છેદ ઉડાડીને આકૃમત, ઈફાદત અને 

અલબવ્મહકત યત્લે એક નલો જ અલબગભ કેલામો.યાંહયત ઓઝાયો આ નલીન આફોશલાને ઝીરલા ભાટે ઊણાાં 

ઉતયતાાં ગજુયાતી ગઝરકાયો ણ પ્રમોગળીરતા તયપ લળમાાં.કમલ બાાકભત અને અલબવ્મસ્તત  યત્લે લધ ુવબાન 
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ફન્મો.ગઝરભાાં અલબવ્મહકત ાભતા રૂઢ પ્રતીકો, કલ્નો અને અનભુમૂત લગેયે ફદરામા.હયણાભે ગજુયાતી ગઝર 

કેલ પ્રણમના આરેખનને ફદરે નતૂન મલમો વાથે પ્રગટ થઈ.આ નતૂન કાવ્મમલબાલનાનો ગઝરભાાં વૌપ્રથભ 

ફલિય સયૂ આહદર ભન્સયુીની ગઝરોભાાં વાાંબલા ભળમો, આથી આહદર નલી પ્રમોગળીર ગજુયાતી ગઝરના 

અગ્રણી ગઝરકાય ગણામા.એભના ગઝરવાંગ્રશો ‘લાાંક' (૧૯૬૩), ‘ગયલ' (૧૯૬૬), ‘વતત' (૧૯૭૦) ‘ન્યમૂોકત 

નાભે ગાભ' (૧૯૯૬) અને ‘ગઝરના આમનાઘયભાાં' (ય૦૦૩)ભાાંની ગઝરો આની પ્રતીમત કયાલે છે. ‘ભે ન ભે' 

એભની વભગ્ર કમલતાનો વાંચમ છે. 

 આધમુનકયગુના નતૂન લાાંકને ઝીરતા શ્રી આહદર ભન્સયુીએ એક ળે'યભાાં ોતાનો હયચમ આ પ્રભાણે 

આપ્મો છે : 

 જી હા, આદદર તો તખલ્લસુ ભાત્ર છે, 

 નાભ  ધાંધો  ધભમ  ને  જાતત   ગઝર. 
 

આહદરની વઘી ઓખ ‘ગઝર' નાભના એક ળબ્દભાાં આલીને વભાઈ જામ છે.એભની ગઝરોની ફાની, તેનાાં 

બાલપ્રતીકો અને યચનાયીમતભાાં નાલીન્મ અનબુલામ છે.ગઝરની યાંહયત ળૈરી, ચલાઈ ગમરેા પ્રતીકો અન ેએભાાં 

પ્રમોજાતા ળબ્દોને આહદરે નલેવયથી અનપુ્રાલણત કમાત છે.અંદાજે ફમાનની આગલી મલળેતાથી તથા ોતીકાાં 

અલાજથી તેઓ ગજુયાતી ગઝરમલશ્વભાાં નોંખા તયી આલે છે.ગઝરના યાંયાગત સ્લરૂને નલો લાાંક આનાય 

આહદર મલનમ્રતાલૂતક કશ ેછે : 

 ગઝરનો ‘ગ' પકત ઘ ૂાંટમો, આદદર, 

 હજુ  ફાકી  કલન   ફાયાખડી   છે. 
 

એટલુાં જ નશી, આહદર ોતાના ગઝરરેખનને ોતાની કોઈ મલમળષ્ટ પ્રમતબા ન ફતાલતાાં નમ્રતાલૂતક એનો 

વઘો મળ ઈશ્વયને આતાાં કશ ેછે : 

 જ્માયે કતલતા રખલાનુાં ઈશ્વયને ભન થયુાં, 

 ત્માયે  હુાં  એના કાવ્મના અક્ષય ફની ગમો. 
 

ઓછાભાાં ઓછા ળબ્દોથી ગઝર મવધ્ધ કયલાની કરા આહદરને વશજ વાધ્મ છે. આ ળેય જુઓ : 
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 યેતભાાં ડફૂી ગમા, 

 ાણી તલનાના ભાણસો. 
 

તો કમાયેક કેલ ફે જ ાંસ્તતભાાં જીલનના દદત ને આહદર કુળતાલૂતક વ્મકત કયી દે છે : 

 એ  જ  હાથોભાાં  છે  ભાયી  જજિંદગી, 

 સાચલી  જે  ન  ળકમા  ભેંદીનો  યાંગ. 
 

 ગઝર પ્રરણાલરત કાવ્મસ્લરૂ છે, તેથી તેની ઉત્મતનો ઈમતશાવ ઘણો જૂનો છે.આહદર ોતાના ગઝરાના 

અંદાજભાાં ગઝરની ઉત્મિ આ પ્રભાણે ફતાલે છે : 

 જ્માયે પ્રણમની જગભાાં ળરૂઆત થઈ હળે, 

 ત્માયે પ્રથભ ગઝરની યજૂઆત થઈ હળે. 
 

આહદર અશીં ગઝરના ઉદ્ બલનુાં મનમભિ પ્રણમબાલના વાથે જોડે છે અને એભાાં વશજે ણ અમતળમોસ્તત  નથી. 

કાયણ કે ગઝર સ્લરૂનો ઉદ્ ગભસ્રોત જ પ્રણમાનભુમૂત છે.અયફી બાાભાાં તો ‘ગઝર ળબ્દનો અથત જ ‘મપ્રમ અન ે

મપ્રમાત્ર લચ્ચે થતી લાતચીત'–એલો થામ છે. આણે ણ ગઝરના આયાંબથી અત્માય સધુીની મલકાવમાત્રાનુાં 

અલરોકન કયતા જોઈ ળકીએ છીએ કે ગઝરભાાં સ્ત્રીના પે્રભ અને વૌન્દમતનુાં પ્રમતપરન આજ સધુી થત ુાં યશયુાં 

છે.એભાાં સ્ત્રી–પ્રેમભકા વાથનેો લાતાતરા કેન્દ્રભાાં શોમ છે.તેથી એભાાં મલમલસ્ત ુતયીકે શ ૃાંગાયયવ પ્રાધાન્મ બોગલે છે 

અને જમાાં સધુી તેનુાં આરેખન ગઝરભાાં થત ુાં નથી ત્માાં સધુી ગઝર ખીરતી નથી. જો કે લતતભાન વભમભાાં એણે 

શલે મલમનુાં ફાંધન પગાલી દીધુાં છે.હયણાભે આજે તો પ્રણમ મવલામના અન્મ બાલો ણ એભાાં ફખફૂી મનરૂમત 

થામ છે. આહદર ભન્સયુીની આ ગઝર જુઓ : 

 તાયા અલાજનુાં હલે અજલાળાં કમાાં યહયુાં, 

 ઘભેૂ  છે  ખાંદડમેયભાાં  ડઘાનો  અંધકાય. 
 

 ‘અલાજનુાં અજલાળાં અને ‘ડઘાનો અંધકાય’ જેલા કલ્નો ગઝરને અનેયી તાજગી ફકે્ષ છે. આહદરના 

આગભનથી ગજુયાતી ગઝરનો યાંહયત ચશયેો નલા રૂ–યાંગ અને નલા લરફાવ વાથે પ્રગટે છે.  
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 અભદાલાદ એ આહદર ભન્સયુીનુાં મૂ લતન. ણ તેભને લવલાનુાં થયુાં મલદેળની ભમૂભભાાં જઈને. ણ 

એભનો લતન વાથેનો અનફુાંધ ગજફનો શતો. આભ તો કોઈણ વ્મસ્તત ભાટે લતન છોડલાની ઘટના તી્ર  લેદના 

આનાયી જ શોમ છે. જે નગયની યેતભાાં ઘય ઘય યમ્મા શોમ, એ જ લતનની લવભી મલદામની લેા કોઈક ઘડીએ 

આલી ડે ત્માયે પહયમાદ કયત ુાં ભન ભતૂકાની એ ક્ષણને ગઝરની દાફડીભાાં કેલી આફેહફૂ યીતે વાંઘયી રે 

છે.આહદર ભન્સયુીના જીલનની એ વાચી ઘટના આણા શૈમાને સ્ળી જામ છે. ળે'ય જોઇએ : 

 જે નદીની યેતભાાં ઘય ઘય યમ્મા, 

 એ  નદીની યેતભાાં  ખોયુાં  નગય. 
 

 લતન છોડલાની ક્ષણે આહદર જે લેદનાનો અનબુલ કયે છે,એ જ લેદનાનો અનબુલ ોતાના બાલકોને ણ 

કયાલે છે.કામભ ભાટે લતનથી દૂય જલાની લેદનાએ તેભની ાવેથી જે કૃમત વજાતલી તે ગજુયાતી ગઝર વાહશત્મનુાં 

લચયસ્ભયણીમ વર્જન છે : 

 નદીની  યેતભાાં  યભત ુાં  નગય  ભે  ન ભે. 

 પયી આ દ્રશ્મ સ્મતૃતટ ઉય ભે ન ભે. 

 બયી રો શ્વાસભાાં  એની  સગુાંધનો  દદયમો, 

 છી આ ભાટીની બીની અસય ભે ન ભે. 
 

ગઝરને પ્રણમ વાથે ઘમનષ્ટ વાંફાંધ છે અને વૌન્દમત એ પ્રણમનુાં અમલનાબાલી અંગ છે. તેથી પ્રણમની વાથે 

વૌન્દમત લણતલલાનુાં ણ કમલ ચકૂતા નથી. મપ્રમ ાત્રના વૌન્દમતને કમલ કેલી અદ્ ભતૂ યીતે લણતલે છે એ જોવુાં શોમ 

તો આહદરનો આ ળે'ય જુઓ : 

 ઘ ૂાંઘટ ખલૂ્મો હળે ને છી થઈ હળે સલાય, 

 ઝુલ્પો ઢી  હળે  ને  છી  યાત  થઈ  હળે. 

 ઊતયી ગમા છે ફૂરના ચહયેા લસાંતભાાં, 

 તાયા જ રૂયાંગ તલળે લાત થઈ હળે. 
 

 આભ, આહદરની નતૂન બાાળૈરી, તેનાાં મલમળષ્ટ બાલપ્રતીકો અને યચનાયીમત તેભને આધમુનક ગઝરના 

અગ્રણી ગઝરકાય તયીકે પ્રસ્થામત કયે છે.તેભના આગભનથી સ્લાતાંત્ર્મોિય ગજુયાતી ગઝરને એક નલી હદળા 
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વાાંડી છે, જેનો તાંત ુઅનગુાભી ગઝરકાયો–લચન ુભોદી, ભનોજ ખાંડેહયમા, બગલતીકુભાય ળભાત, યાજેન્દ્ર શકુર, યભળે 

ાયેખ –આહદના ગઝરવાંગ્રશોભાાં રાંફામેરો જોઈ ળકામ છે.આથી તેભને સ્લાતાંત્ર્મોિય આધમુનક ગઝરના પ્રલતતક 

ણ ભાની ળકામ. 
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******************************************************************** 
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