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Continuous Issue -27 | December – January 2019 
 

                          ૧૦૮ ગઝલનો સગં્રહ:‘હાથ સળગે છે હજી’ 
 

પ્રસ્તાવના: 
            ગજુરાતી પદ્ય સાહિત્યમાાં આજે જો સૌથી વધ ુકોઈ સાહિત્ય સ્વરૂપ ખેડાત ુિોય તો તે ગઝલનુાં છે. આ 
સાહિત્ય સ્વરૂપમાાં શે’રના માધ્યમ દ્વારા ટ ાંકમાાં ઘણુાં બધુાં કિી શકવાની શક્તત રિલેી છે, આજે ગઝલનો જે ફાલ 
ઉતરી રહ્યો છે એમાાં કેટલીક સત્વશીલ ગઝલના સાંગ્રિો પણ પ્રકાશશત થાય છે, આવા જ એક સત્વશીલ 
ગઝલસાંગ્રિ ‘િાથ સળગે છે િજી’નો અિીં પહરચય કરવાનો ઉપક્રમ છે. 
 

કવવ પરિચય: 
 

અમરેલીનુાં નામ પડે એટલે આપણને કશવશ્રી રમેશ પારેખ અને કશવશ્રી શવનોદ જોશી યાદ આવે, મારે 
જે સર્જકની વાત કરવી છે એ ડૉ. પીય  ષ ચાવડા પણ અમરેલી જજલ્લાના મોટાલીલલયાના વતની છે, િાલ આ 
સર્જક ઉત્તર ગજુરાતની ખ્યાતનામ કૉલેજ પી. કે. કોટાવાલા આટટ્સ કૉલેજ, પાટણમાાં ગજુરાતી શવષયના 
અધ્યાપક તરીકે ફરજ બજાવે છે તેમણે ‘મનોજ ખાંડેહરયા’ની ગઝલો ઉપર M.Phil કયુું છે અને ‘પ્રયોગશીલ 
ગજુરાતી ગઝલ’ ઉપર Ph.D પણ કયુું છે. આથી એમણે ગઝલના સાંસ્કારોને ઝીલ્યા છે એવુાં કિી શકાય. આ 
સર્જકનો  અભ્યાસ ગઝલ સાંજ્ઞા અને સ્વરૂપ ‘પ્રયોગશીલ ગઝલનુાં ભાવશવશ્વ’, ‘પ્રયોગશીલ ગઝલના 
અલભવ્યક્તતશવશેષો’. વગેરે પસુ્તકોમાાં ગ્રાંથસ્થ થયો છે. 

 

પસુ્તક પરિચય: 
‘િાથ સળગે છે િજી’ ગઝલસાંગ્રિ તાજેતરમાાંજ (પ્રથમ આવશૃત્ત જુલાઈ ૨૦૧૮) પ્રકાશશત થયો છે. 

તેમાાં કશવની કુલ ૧૦૮ ગઝલ રચનાઓ છે. પ્રત્યેક ગઝલ એક આગવુાં સ્થાન ધરાવે છે. દરેક ગઝલના આંતર-
બાહ્ય સ્વરૂપકીય માળખાને પરીલચત કરવા લક્ષણો જોવા મળે છે જેવા કે, શવચારનુાં સૌંદય્, અલભવ્યક્તતમાાં 
કલ્પન, પ્રશતક, શેહરયત, અલાંકાર, કાહફયા-રદ્દીફ, છાંદ, લાાંબી બિરે, ટ ાંકી બિરેની ગઝલો સાંહ્રિની શવશેષ 
લાક્ષલણકતા છે. સાંગ્રિના મખુપષૃ્ઠ પર મશાલ પકડેલ નરશસિંિ મિતેાનો િાથ અને ‘િાથ સળગે છે િજી’ 
શીષ્કવાળી ગઝલને લચશિત કરવામાાં આવી છે. સાંગ્રિના અંશતમ પષૃ્ઠ પર જાણીતા કશવ નીશતન વડગામાએ 
પોતાના િસ્તાક્ષરોથી કશવ શવષે  આવકારલેખ  લખ્યો છે અને આ સાંગ્રિને અન્ય સર્જકો શ્રી મનોિર શિવેદી, સાંજુ 
વાળા તથા ગૌરાાંગ ઠાકર વગેરેની પણ શાબ્દદક હ  ાંફ મળી છે. 

િવે સાંગ્રિના કેટલાક શે’ર જોઈને પસુ્તકનો પહરચય કરીએ- 
   

આહદકશવ નરશસિંિ મિતેા અને કશવ મનોજ ખાંડેહરયાના સાંદભ્ સાથેનો શે’ર લઈ આ ગઝલ સાંગ્રિના 
દ્વાર કશવ ખોલે છે- 
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‘ભીતિે  નિવસિંહ  અને  ખડંેરિયા  ધબક્યા  કિે, 
ક્યા ંઠિે છે! આજ પણ આ હાથ સળગે છે હજી.’ 

                             (પ.ૃ ૧) 
 
કોણ જાણે કશવઓને શવરિની વેદના કેમ આટલી પસાંદ િશે? કશવની અશતસ  ક્ષ્મ શવરિની વેદના 

તેમના આ શે’ર કરાવે છે- 
‘સયુય  સાથે િોજ  ઊગે િાત કાળી, હ ેસખી, 
લે, તને સભંાિતા મેં જાત બાળી, હ ેસખી.’ 

                                (પ.ૃ ૪૦) 
 

‘આવજે પપંાળવાને ત ુ ંહવે આ ઘાવને , 
દદય  સાથે કેટલી મેં િાત ગાળી, હ ેસખી.’ 
                                (પ.ૃ ૪૦) 
‘હિક્ષણે  છંટાય  કેિોસીન  તાિી  યાદનુ,ં 
િોજ મોટંુ થાય છે ભીતિ સળગતુ ંતાપણુ.ં’  
                                 (પ.ૃ ૮) 

સર્જક જલન માતરી સાિબેને કશવએ તેમના અંદાજમાાં પાાંચ શે’ર વાળી  સુાંદર ગઝલાાંજલલ આપી છે, 
ગઝલના બે-િણ શે’ર જોઈએ- 

‘સગુધંી  કબિમા ં પથાિી  કિી  છે, 
દફન આજ જુઓ જલન માતિી છે.’ 
* 
‘થશે આજ મહરેફલ ખદુાના નગિમા,ં 
...અને દાદવર્ાય,  મને  ખાતિી  છે.’ 
* 
‘મળી છે તો કેવળ આ શ્વાસોની હલચલ, 
જલનની  ગઝલ  ક્યા ં કદીયે મિી છે?’ 

       (પ.ૃ ૬)   
 

જગતની વાસ્તશવકતા બતાવી કશવ કિ ેછે કે સાચુાં બોલનારા અળખા થાય છે અને મીઠુાં અને સારુાં 
બોલનારાઓના વખાણ થાય છે- 

‘આપણે શીખ્યા નહીં બસ એટલે અળખા થયા, 
માત્ર  મીઠંુ  બોલનાિાઓ સદા  વખણાય  છે.’ 
                                      (પ.ૃ ૭) 
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સુાંદર મઝાની કશવની હફલોસોફી તેમના આ શે’રમાાં જોવા મળે છે, શે’ર જોઈએ- 
‘મરંદિ,  દેવ,  ઈશ્વિ, મસ્સ્જદ  ને ખદુા  પણ, 
એ વ્યથય છે બધુ ંજો ખદુને મળી શક્યો નરહ.’ 
                                   (પ.ૃ ૯૯) 

 

ગઝલમાાં ‘ગઝલ’ શદદને જ રદ્દીફ લઈને કાંઈક જુદો જ ભાવ શનરુપ્યો છે, બે શે’ર જોઈએ- 
‘એક  ખાલીપો  ઉતારંુ હું  ગઝલના  શે’િમા,ં 
ને તમે કીધા કિો- ‘કેવી સિસ છે આ ગઝલ.’ 
‘જજિંદગીની   હિ ક્ષણોનુ ંછે  અહીં સિવૈયુ ંઆ, 
આમ તો આખુયં પીડાનુ ંવિસ છે આ ગઝલ.’ 
                                     (પ.ૃ ૩૬) 

 
 

કશવએ પોતાના સાંગ્રિમાાં એક જ  શવષય લઈને કેટલીક ગઝલો લખી છે જેમ કે ‘જલન માતરી 
સાિબેને અંજલી’(પ.ૃ ૬), ‘અલીડોસાની ગઝલ’(પ.ૃ ૫૨), ‘તરછોડાયેલ વદૃ્ધ’(પ.ૃ ૫૮), ‘લભખારીની ગઝલ’(પ.ૃ 
૭૧), ‘મતૃ્યનુી ગઝલ’(પ.ૃ ૭૬) વગેરે. એક ગઝલ ‘મા’ શવષય લઈને લખી છે. જોઈએ બે શે’ર-  

 

‘તુ ંહજી પણ સ્વપ્નમા ંઆવી મળે છે મા; 
આયખાની  હા, બધી  પીડા ટળે છે મા.’ 
તેજ આખા ઘિને આપે, જાત સળગાવી, 
કોડીયાની શગ થઈ હિપળ બળે છે મા.’ 
                               (પ.ૃ ૫૦) 

 

કશવનો ગઝલ પ્રત્યેનો ઊંડો પ્રેમ તેમના આ શે’ર માાં જોઈ શકાય છે- 
 

‘જાત સાથે વાત કિવાની મજા કંઈ છે અલગ, 
હું મને  મળતો િહું છં હિ  ગઝલના  શે’િમા.ં’ 
                                   (પ.ૃ ૧૦૪) 

 

સાંગ્રિમાાં કશવએ લાાંબી બિરેને સારી એવી શનભાવી છે, લાાંબી બિરેની પણ કેટલીક કશવએ ગઝલોનો 
સમાવેશ કયો છે. એક-બે લાાંબી બિરેના શે’ર જોઈએ – 

 

‘તમે અમાિા હૃદયદ્વાિ પિ હળવા હાથે દસ્તક દઈને સ્સ્મત કિો છો, વળગણ જેવુ ંલાગ્યા કિત ુ.ં 
આવીને  કલ્લાકો બેસો પછી નીકળો  તો પણ સાલ્્ુ ંમળવુ ંતો બસ, પળભિ જેવુ ંલાગ્યા કિત ુ.ં’ 
                                                                                    (પ.ૃ ૧૦) 
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‘જખ્મ માિા  છે હજી તાજા અને ઉપિ લગાવો છો તમે બહુ પે્રમથી મીઠંુ બધે, 
ફૂલ જેવા સાવ નાજૂક આપના આ હાથથી કૃપા સતત વિસ્યા કિે હું શુ ંકરંુ?’  
                                                                      (પ.ૃ ૭૦) 
ટ ાંકી બિરેની ગઝલના બે-િણ શે’ર જોઈએ- 
 

‘હું સફિ  પિુી કિીને જાઉં છં, 
જાતને ખદુ છેતિીને જાઉં છં.’ 
                    (પ.ૃ ૮૩) 
‘શસ્ત્ર માિા ંસામટા ંબઠૂા ંથયા,ં 
પાપંણો નાજુક ઝુકાવી તમે.’ 
                     (પ.ૃ ૬૮) 
 

સાંગ્રિની છેલ્લી ગઝલ એટલે કે ૧૦૮મી ગઝલનો એક શે’ર સાથે આ પસુ્તકના દ્વાર બાંધ કરીએ – 
 

‘શ્વાસના મણકા ફિે છે, હિ ઘડી છે જાપ તાિા, 
હું કદી ગણતો નથી કંઈ એકસોને આઠ માળા.’ 
                                    (પ.ૃ ૧૦૮) 
 

 

સાંગ્રિમાાં કશવએ રમલ છાંદ પર વધારે ભાર મકુ્યો છે, તે શસવાય પણ મતુકાહરબ, િઝજ, રજઝ, 
મતુદારીક  જેવા અન્ય છાંદોનો પણ સારો પ્રયોગ કયો છે. સાથે સાથે કલ્પનો, પ્રતીકો, ગઝલનુાં શાબ્દદક અથ ્
સૌન્દય્ પ  રુાં પાડવામાાં ભાગરૂપ નીવડે છે. 

 

ઉપસહંાિ:  
  

      આમ, તો આ સાંગ્રિના પાનેપાને અટકી અને નોંધી શકાય એવા રસસ્થાનો છે, ખરેખર ૧૦૮ ગઝલના 
ગલુદસ્તાથી આખો સાંગ્રિરૂપી બાગ મધમધે છે. આવો ઉત્તમ ગઝલસાંગ્રિ આપવા બદલ સર્જકને ખ  બ ખ  બ 
અલભનાંદન. 
 

         ************************************************************************************ 
 

હારદિક પ્રજાપવત  

શ્રી અને શ્રીમતી પી.કે. કોટાવાલા આટટ્સ કૉલેજ 

પાટણ 
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