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‘ઇશા�દ’ ની �યોગશીલતા ‘ઇશા�દગઢ’ માં

�જુરાતી કિવતામાં સૌથી વ�ુ ખેડાતા કા�ય�વ�પો માં ગઝલ તરફ �યાન તરત જ �ય છે.�જુરાતી ગઝલની પરંપરાથી પ�રવત�ન
અને �યોગ તરફ ની ગિત અનેક ર�તે િવકસી છે.  �વાત�ંયો�ર �જુરાતી કિવતામાં છ�ા દાયકામાં � પ�રવત�નો આ�યા તેમાં
આ�િુનકતાનો �પશ� �પ�ટ જોઇ શકાય છે. તેના પ�રણામે ગઝલમાં �તીક અને ક�પનનાવી�ય, ��િતદશ�ન, છદં�યોગ, છદંવિૈવ�ય,

�ાદ�િશક લોકબોલી, ભાષા સામ�ય� વગેર� �યોગો આપ�ું �યાન ખ�ચે છે. આ �યોગો િવષય, અ�ભ�ય�કત અને ભાષા વડ� �ય�ત થાય
છે. પરં� ુ કિવતામાં નવો�મેષ તો મોટા ભાગે તેની અ�ભ�ય�કતથી જ થાય છે. સ�ક �ી ચી� ુ મોદ� �ું સ�નકમ� સતત િવકસ� ું અને
િવ�તર� ું ર�ું છે.  એમણે  ‘વાતાયન’,’�ણોના મહ�લમાં  ‘,ઊ�ના�ભ’  ,’શાિપત વનમાં  ‘,�તે સ��ુો’,  વગેર� ગ�લસ�ંહો આ�યા
છે.’�ણોના મહ�લમા’ં થી માડં�ને ‘ખારા ઝરણ’ �ધુી ના સ�ંહોમાથી એમને � રચનાઓ ગમી તેને ફર�થી વાચંી, મઠાર�ને ‘ઇશા�દગઢ’
માં સમાવી છે. � ગઝલોમાં મઠારવાની જ��રયાત ન જણાઇ એવી ગઝલો એમના એમ જ રહ�વા દ�ધી છે.

ડા�.�ચ�ુ મોદ� ‘ઇશા�દ’  એ ગઝલમાં �ણુવ�ા અને ઇય�ાની દ� ��ટએ ઘ�ું જ મહ�વ�ું કામ ક�ુ� છે. ઉ.દા. તર�ક� ગઝલના શ�દોને
વદેનાના ટાકંણા વડ� કંડારતા તે કહ� છે-

“��ુ ઉપર આ કોના નખની થઇ િનશાની ?
ઇ�છાને હાથપગ છે, એ વાત આ� �ણી.” (1)

એક તો ��નુી વાત, એના ઉપર નખની િનશાની અને એ િનશાની પણ ઇ�છાએ કર� ક�વી સરસ વાત કિવએ કહ� છે. ‘��’ુ  અને
‘નખ’ �તીકો �ારા ગઝલમાં એક ન�ું જ ક�પન િનમા�ણ ક�ુ� છે. ��નુી કોમળતા સામે નખની કઠોરતાને �કૂ� �ણય ની ઉ�કટતા
�ગટ કર� છે. �નો ઉઘાડ સાની િમસરામાં થાય છે. ‘ઇ�છાને હાથપગ છે’ આ ���યસવંેધ ક�પન �ણય િવ�છેદ પછ�ની નાિયકા ��થિત
�ચૂવી �ય છે.

અ�ભ�ય�કતની �તૂનતાની દ� ��ટએ �ચ�ુ મોદ�નો આ શરે –

“કાપ કરવત કાપ । મારા �ગળાની છાપને,

�ું ક��ૂ ું �ં �લુાબો � ૂટંવાના પાપને.” (2)

અહ� એક �નુાની ક�લૂાત કિવ કર� છે- �લુાબો � ૂટંવાનો �નુો. �નુો પણ ક�વો ના�ુક છે ? આ શરેમાં અ�ભ�ય�કત�ું નાવી�ય �યાન
ખ�ચે છે. સાવ સામા�ય ઘટના છે – �લુાબ � ૂટંવાની પણ આટલી સામા�ય ઘટનાને પણ �ચી �િૂમકાએ �કૂ� આપે છે. આ કૌશલ
તેમનામાં રહ�લી સ�કચેતના અને સવંદેના� ું પ�રણામ છે. સ�કચેતના �ારા કિવએ ભાષાએ ઘડ� છે. તેથી ભાષાની સાથે ગઝલની
તાજગી માણી શકાય છે.

ચી�ુ મોદ� એ ગઝલમાં ��ણકા અને ત�બીનો � �યોગ કય� છે તે ન�ધપા� છે. ��ણકા એટલે ચાર શરે ભાવસાત�ય માટ� હોય, અને
પહ�લા શરેનો કા�ફયો છે�લા શરેમાં ફર� ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો હોય તે. �ૂંકમાં કહ� શકાય ક� ગઝલના ઘર�ું પણ ગઝલથી અલગ
એ�ું �વ-ત�ંીય �વ�પ એટલે ��ણકા. નીચે નો શરે �ુઓ-

“ભર�લા નગરની �ું ખાલીમાં
તને �ારનો સાદ પા�ું અમ�થો.
અવાજોની સીમા વટાવી દઇને
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અહ� ર�ય પડઘો થયો પખંી �વો
નહ� �ાયં તે નીડ, ભરચક નગરમાં
અ-વાચક પવન �મ અથડાયો પડઘો.
ઉતાર� લઇ દપ�ણોના અચબંી

તને શોધશે કોઇ પડઘો અમ�થો. (3)

અહ� મ�લાના શરેનો ‘અમ�થો’ કા�ફય છે�લા શરેમાં પણ ફર�થી �યો�યો છે. બી� ��ણકા �ુઓ-

“પાલખીમાં કોણ બેસીને જ� ુ ં?
�સૂકાનંે �ચક� �તે પવન.

ગામ�ું પાધર અ���ું થાય છે,

�ાન શરે�માં ભસે , ક�� ું પતન ।
એક ચ�લીને હવે જડ� ું નથી,
�ાં અલોપાઇ ગ�ું એ�ું ગગન ?

ન�ન પડછાયા પહ�ર�ને હવે,
પાદં�ું દોડાવીએ , બાધંી પવન.” (4)

અહ� મ�લાના શરેનો ‘પવન’  કા�ફયા છે�લા શરેમાં પણ �નુ: �યો�ય છે. અહ� અ�ભુવ�ું એક વ� ુ�ળ ��ંુૂ થાય છે. તે અ�સુાર
ગઝલના �ળૂ�તૂ િનયમ �માણે ��યેક એકમ પોતાની �વત�ંતા �ળવવાની સાથે સમ��પે એક થઇ જવાનો ભાવ આપતા �કારને
��ણકા તર�ક� ઓળખા�યો છે. આ દ� ��ટએ આ �યોગ ગઝલને ભાવદ� ��ટ સાકંળવાનો કિવ �યાસ �શસંનીય છે. આમ, ��ણકામાં
ગઝલના બધા જ લ�ણ જોઇ શકાય છે.

ત�બી એટલે મ�લામાં કિવ�ું નામ-  તખ��સુ આવ.ે એ જ પ�ંકત મકતાના અગાઉના શરેની બી� પ�ંકત સાથે �કૂાઇ છે. ત�બીની
આટલી શરતો છે.

“�ખ પાસે �તે �તરપટ હ� આવે નહ�
ક�મક� ‘ઇશા�દ’ તા�ુ ઘર હ� આવે નહ�.

................
બધં દ�ખાતો થ�, એ �ણ હ� આવે નહ�
ક�મ ક� ‘ઇશા�દ’ તા�ુ ઘર હ� આવે નહ�. (5)

આમ, આ ત�બીમા ં‘ઇશા�દ’ તખ��સુ મ�લામાં અને મ�તામાં આવે છે. આમ, ત�બી ગઝલમાં મ�લામાં કિવ� ું તખ��સુ અથવા કિવનો
નામિનદ�શ કરતા સાની િમસરાને મ�તાના સાની િમસરામાં ફર�થી �યો�ય છે. એમ કહ�એ તોયે ચાલે ક�- આખો સાની િમસરા �નુ:

�યો�ય છે. �યાર� મ�તા પહ�લા આવતા શરેના ઉલા િમસરામાં �નુ: �યો�ય છે �ુઓ-

“પવ�તને નામે પ�થર, દ�રયાને નામે પાણી,
‘ઇશા�દ’ આપણે તો ઇ�રને નામે વાણી.

...............
થાક� જવા�ું કાયમ, તલવાર તાણી તાણી,

‘ઇશા�દ’ આપણે તો ઇ�રને નામે વાણી.” (6)

આમ, જોઇ શકાય ક� ત�બી ગઝલમાં મ�લા અને મ�તા�ું ભાવિવ� એક કર�ને તખ��સુને દોહરાવીને આરંભ અને �તને જોડ� માળાની
�મ સાકંળવાથી �િત �ણૂ� બને છે. ત�બીમાં મેરના મણકાથી ઇ�ટદ�વ�ું �મરણ, ��િુત, મ�ંનો �પ કર� શકાય છે. અને �તે એ ‘મેર’
�નુ: નામ�મરણ, ��િુત, મ�ંનો �પ શ� કરવામાં આવે છે. આમ, આ ર�તે જોતાં કિવએ ગઝલના આ �યોગને ત�બી નામ આ�� ું છે.

માળાના ��યેક મણકાની �મ ગઝલનો દર�ક શરે �વત�ં છે,  પરં� ુ �ત�રક દ� ��ટએ તે એકમેક સાથે સકંળાયેલા જ હોય છે ક�
“ગઝલમાં ��ણકા અને ત�બી આ બનંે �યોગો ગઝલના �તરંગ અને બા� િવશેષોને �ળવીને થયા હોવાથી તેમાં િવશષે �વ�પ
િસ��ધ �ા�ત કયા�� ું કહ� શકાય નહ�. પરં� ુ એક �યોગ તર�ક� એમાં નવો�મેષ જ�ર �કટ થાય છે.” (7)
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આમ, �ચ�મુોદ�ની ગઝલમાં �ણય િન�પણ અને ભાષાસામ�ય�ની સ��ુ�ધની સાથે સાથે ��ણકા અને ત�બીનો �યોગ ન�ધપા� છે.

ડા�. �ચ�ુ મોદ�એ ��રદ�ફનો �યોગ પણ તેમની ગઝલોમાં કય� છે. ‘અકારણ’ અને ‘પછ�થી’ નામની ગઝલોમાં તેમને આ ��રદ�ફનો
�યોગ કય� છે, તેમાં ગઝલના દર�ક શરેની શ�આતમા ં‘અકારણ’ અને ‘પછ�થી’ રદ�ફ �યો�યા છે અને િમસરાને �તે ‘છે’ અને ‘અટક�’
રદ�ફ �યો�યા છે. આ ર�તે િમસરાના આરંભે અને �તે રદ�ફનો બેવડો ઉપયોગ થયો છે. આ �યોગ દશા�વતો નીચેનો શરે �ુઓ-

“અકારણ ‘નથી’ �ું જગત નાથ�ું છે ?

અકારણ ભલે , શાતં મન રાખ�ું છે.

બ�ુ શ� છે ભ�તને ભાગંવાથી,
અકારણ સરોવર સતત પામ�ું છે.” (8)

“પછ�થી સમય �ાસ- ઘ�ડયાળ અટક�
પછ�થી પવન અ�નો ફાળ અટક�.” (9)

‘છે’ અને ‘અટક�’ રદ�ફથી િવચાર શોભે છે અને સાની િમસરાના �ારંભે ‘અકારણ’ અને ‘પછ�થી’ રદ�ફથી નવો િવચાર �થમ િમસરાના
આરંભે આગળ વધે છે. આ ર�તે આ �યોગ ન�ધનીય છે.

આ ઉપરાતં પણ આ કિવએ ગઝલમાં અનેક પ�રમાણે �યોગ કયા� છે. ઉપરના શરેમાં આપણે જો� ુકં� તેમને ��રદ�ફનો �યોગ કય� તો
બી� બા�ુ તે કોઇ ચો�સ રદ�ફ ન �યોજતા ‘અ’ �વી સઘંાને રદ�ફ તર�ક� �યો� છે �ુઓ-

“આપણી વ�ચે હતો ‘અ’

એ પછ�થી �ાં જતો ‘અ’ (10)

અહ� ‘અ’ રદ�ફ ને તેમનો નવો �યોગ કહ� શકાય.

“તણખલાથી �ુગંર ઢા�ંો છે,

�ું મને ઢાકં� શ�ંુ એવી જગા �ાં છે ?” (11)

કિવને �ુગંરની ઓથ લઇને તણખ�ું �પાવ�ું છે- માથે ચઢાવલેા તણખલાની ઘટનાને �ુગંર િવશે દ�રયાવ કહ� �બરદાવી છે. તો કિવ
કહ� છે-

“�ુગંરની ઓથ લઇને તર�ું �પાવ�ુ ં‘ �ુ
પ�થરની ખાધી થાપ , ક�ું પણ નથી હવ.ે” (12)

હ�િસયતથી વધાર� મળ� ગયેલી મહ�ાથી �લાઇને ટોચે બેઠ��ું તણખ�ું �રૂજના ખબર �છૂ�, મોટપ દ�ખાડ� ું જોઇને...... મી�ું મી�ંુ
હસતો ગે�ુઓ થયેલો �રૂજ � ૂગંા રહ� �બૂી જવામાં જ એની સાથ�કતા સમ� છે.

કિવ ચી�ુ મોદ�એ ગઝલમાં કર�લા �યોગો એ એમની �ત�રક જ��રયાત છે. એમણે કરવા ખાતર �યોગો કયા� નથી ક� �યોગ કર�
ભાવકને �� નાખવાની એમની �િુ� પણ નથી. ચો�સ લ�ય સાથે ક�ુકં િસ�ધ કરવા અને ગઝલમાં નવો�મેષ �કટાવવા જ એમને
�તર અ��ુિૂતને ખપમાં લીધી છે. ગઝલના �વ�પ અને સ�દય�ને હાિન ન પહ�ચે, ઝખંવાય નહ� કા�ય�વને પોષક બની રહ� તે ર�તના
તેમના �યોગો �યાનાહ� બ�યા છે �ુઓ-

“ક�ક વષ�થી �સુાફરને �સુાફર �ું ર�ો,
આ નગર ને નગર , નગર� નગર �લૂો પડ�ો.” (13)

વદેનાથી પીડાતો કિવ આ�ું કહ� છે. ગામની મહ�કતી માટ�થી િવ�ટૂો પડ�લો કિવ નગરમાં આવીને વસે છે તે એની વદેના� ું કારણ છે.

અહ� માનવસ��ત પ�રબળો માનવ�ાસને �ધંવા લા�યા છે. અહ� માણસ પોતાની �તથી એકલો પડ� ગયો છે. આ� માણસ એકલતા,
શીણ�- િવશીણ�તા, િછ��ભ�તા અને ભય��તતા વ�ચે ઉભો છે, ��ૂયમન�ક થઇને �જુરાતી સા�હ�યના બદલાતા વહ�ણમાં �વાત�ંયો�ર
�વાહ� સૌ�ું �યાન ખે��ું છે. એક શરેમાં ચી�ુ મોદ� એ નાર� સવંદેનાને વાચા આપી છે �ુઓ-

“એ નદ�ના તટ ઉપર ફર�ું હવ,ે
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� અમે ભરચક કર� ��ુ દઇ.” (14)

‘નદ�ને ��ઓુથી ભરવાની’ કિવની વાતમાથંી નાર� સવંદેના �ગટ� છે. તો કિવ એક શરેમાં કહ� છે –

“શાિપત ગણાતા �હ�રમા ં, દપ�ણની ગલીમા,ં
�ું કામ � ું ય �હ�લ �ણોનો ધરાર કર.” (15)

અ�યાર� વિૈ�ક પ�ર��થિતએ માણસને ભીડમાં લીધો છે. માણસને પોતાના અ��ત�વને ટકાવ� ું જ ઘ�ું ��ુક�લ બની ગ�ું છે. માનવસ��ત
પ�રબળો �ાસનો �ધવા લા�યા છે. માણસ માણસ વ�ચે પણ �યાર� લાગણી રહ� નથી �યાર� સા�ંત �વનના દ�ખાડા ��યે કિવનો
આ�ોશ અહ� �ગટ થાય છે કિવ કહ� છે ક� –

“�ું અર�સામાં મને જો� અને ના ઓળ�ુ ।“ (16)

માણસ �યાર� પોતાની જ ઓળખ ખોઇ બેઠો છે એનાથી િવશષે પીડા બી� કઇ હોઇ શક� ? આમ, માણસ પોતાની �તથી જ �ટો પડ�
ગયો હોવાથી તે એકલતા અ�ભુવે છે.  અનામાથંી ક�ુકં �ટૂ� ગ�ું હોય એવી ખોટ અ�ભુવી રહયો છે.  ક�ટલીયે �ચ�તા અને
િવટંબણાઓથી એ ઘરેાયેલો છે. અને એટલે જ કિવએ ઉપ�ુ��ત શરે કહયો છે.

“ક�ક વષ�થી �સુાફર રહયો છે” – એવી િછ��ભ�તા અને ભય��તતા વ�ચે તે ઉભો છે �યાર� તે ��ૂયમન�ક થઇને પોકાર� ઉઠ� છે-

“લાખ જણ લખતા �વીને ક�ટલા લખતા ગઝલ,

આપણી પાસે ફ�ત ‘ઇશા�દ’ �ું દ� �ટાતં છે. (17)

ગઝલ બા� દ� ��ટએ જ�તા આપણને સાવ સરળ લાગે છે પણ તેટલી લખવામાં સરળ નથી જ નથી. તેનો �તર અને બાહય ર�તે
ઉઘાડ થવો જ�ર� છે. નવા �પે તેને �કટ કરવાની �ટલી જ�ર છે એથી અિધક તો સ�કની લાગણીને અ�ભ�ય��ત �ારા નવીન ર�તે
�ગટ કરવાની.

“�ું �ણોના �હ�લમાં �� અને,
કોઇ દરવાજો કર� દ� બધં તો ?” (18)

�વા શરેમાં ભાવકને કંઇક નવી જ ચમ��િતનો અ�ભુવ થાય છે. �ણયજ�ય વદેનાની તી�તા આલેખતો આ શરે-

“�ાકં �ું �,ં કયાકં � ું છે ને સમય ��યા કર�,
આપણી વ�ચે વહ�� ું જળ મને વા�યા કર�.” (19)

કિવ કહ� છે ક� આપણી બનંેની વ�ચે � લાગણી છે એ મને વા�યા કર� છે અને તાર� અને માર� વ�ચે આ સમય સતત ��યા કર� છે.

કિવની લાગણી ને ‘વહ��જુળ’ �તીકથી નાવી�ય �ા�ત થાય છે. આ શેરમાં અ�ભ�ય��ત અને �તીકની નવીનતા જણાય છે. તો બી�
બા�ુ કિવ વારંવાર આવી ફનાગીર� દાખવે છે �ુઓ-

“ઠાઠ – ભપકા એ જ છે ‘ઇશા�દ’ ના,
ઘર બળે તો તાપી જ�ું જોઇએ.” (20)

અહ� ‘ઘર બળે તો તાપી જ�ુ’ં કહ�વત નો �ુદંર �યોગ થયો છે. આ ઉપરાતં કિવ �ાર�ક �ાર�ક �પક સાર� ર�તે �યો� છે, નીચેનો શરે
�ુઓ-

“આમ તો પયા��ત છે એ �ખનો િવ�તાર પણ,

�રૂ આવલેી નદ�ને તટ નાનો પડ�ો ઘણો.” (21)

એક બા�ુ પયા��તતા માટ� ‘�ખનો િવ�તાર’ અને બી� બા�ુ અપયા��તતા માટ� ‘નદ�નો તટ’ �પકોનો �યોગ �યાનાકષ�ક લાગે છે.

કિવએ તેમની ગઝલોમાં ��ે� શ�દો નો ઉપયોગ કય� છે. ��ે� શ�દો સાથ�ે ું કિવ�ું ભાષાકમ� �ુઓ-

“ર�ગ નબંર ર�ગ નબંર બસ બમળતાં રાત-�દન,
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કોઇ પરવશ, કોઇ ઇ�છાવશ રમળતા રાત-�દન.” (22)

આ શરેમા ં‘ર�ગ નબંર, ર�ગ નબંર’ એમ ���ુ��તનો �યોગ કિવએ કય� છે. ર�ગ નબંર �વા ��ે� શ�દ વાપરવાની તેમની કળા પણ
એક �યોગ છે. િવષાદ વારંવાર કિવની ��ુય ભાવ��થિત બને છે, � નીચેના શરેમાં જોઇ શકાય છે.-

“નામ- સરનામાં હવ ે‘ઇશા�દ’ ના શાં �છૂવા ં?
સાત �કૂા પાદંડા પર ��ઓુની છાપ છે.” (23)

આમ, િવષાદમાં કિવ કહ� છે- �કૂા પાદંડા પર ��ઓુ�ું � િનશાન છે એ જ મા�ંુ સરના�ુ એટલે ક� કિવ�ું �ચ� િવષાદ��ુત લાગણીથી
ભર��ું ભર��ું છે. આમ, િવષાદ એ કિવનો ��ુય ભાવ આ શરેમાં બને છે.

�ચ�ુ મોદ�ની ગઝલો એ આ�િુનક �જુરાતી ગઝલોનો એક ઉજળો અ�યાય છે. કિવ કહ� છે-

“પાણી વ�ચે ના�ું અમ�ું રણ હશે,
��ુ �ું આ ક��ું બધંારણ હશે ।“ (24)

ગઝલનો એક શરે ક�ટલો ��ૂમ બની શક� છે તે� ુ ઉદાહરણ ઉપ�ુ��ત બે પ�ં�તઓમાથંી આપણને મળ� રહ� છે. આ શરેનો એકએક શ�દ
પોતી�ંુ અથ�ગૌરવ ધરાવે છે. રણ છે પણ ના�ું અમ�ું ને તેય પા�ં પાણીની વ�ચે. એટલે ક� ��ુ ના બધંારણને રણ ના �તીક �ારા
અ�ભ�ય�ત ક�ુ� છે ��ુ નો ભીનાશ ને રણ �વા કોરા, વરેાન �તીક �ારા વણ�વાઇ છે � વાચકને જોતા જ ગમી �ય તેવી છે. ચી� ુ
મોદ�ની મોટાભાગની ગઝલો પાચં શરેની તેમજ મ�યમ બહ�રની હોય છે. જો ક�, તેઓ �વ�પ ��યે પણ �યોગશીલ વલણ �ર� રાખે
છે. એમની ગઝલો�ું સવંદેન વ�ુ ��ુત હોય છે.-

“ પછ�થી સમય �ાસ ઘ�ડયાળ અટક� “ આ દ��ટાતં એમના ગઝલ સહજ િમ�જ અને અ�ભ�ય��તની �મતાને બરાબર �ગટ કર� છે.

ગઝલનો ��યેક શરે �વત�ં અને �વયપંયા��ત હોય છે, છતાં માળા ના મણકાની �મ તેમ� ું પર�પર �તરસયંોજન હોય છે. શરેને
વધેક બતાવવા માટ� િવચારસૌદય�, શ�દમા�યુ� અને અ�ભ�ય��તની �ુશળતા અિનવાય� છે. �મક�-

“આપણો �યવહાર �ૂઠો આપણી સમજણ, ગલત
લાગણીમય તોય છે, તાર� રમત, માર� રમત.” (25)

ચી�ુ મોદ� િવષયદ� ��ટએ ગઝલમાં વિૈવ�ય લાવીને, બોલચાલની ભાષામાથંી હળવી વાત �કૂ�ને, ગભંીરતમ એવા તા��વક િવ�માં સર�
પડ� છે. તેમની ગઝલો અનોખા િમ�જ, સૌદયા��ભ�ય��ત અને અ��ુિૂતજ�ય સામ�ીને લીધે આ�વા�ધ બની રહ� છે.

“માર� ઇ�છા તો હમંેશા સીધી સાદ� હોય છે,

લાકડ� જળમાં ઝબોળ� ક� તરત વાકં� હતી. (26)

બી� એક શરેમાં તે કહ� છે-

“થાક�ું કા�ં ક�તૂર કયાં ગ�ુ ં?
શોધ ભરચક �ઘમાં માડં� હતી. (27)

ઉપરના શરેમા ં‘ક�તૂર’ �તીક સાર� ર�તે કિવએ આલે��ું છે.

“ચા�ું તો કયાં ચા�ું �ુ,ં
આ�ુ આવે સા�ું �ુ ં ।“ (28)

“�તે ન�� મોત જ છે,

એ મારગ પર ચા�ું �ુ ં ।“ (29)

કિવ આ શરેમાં પોતાની �તને જ કહ� છે ક� હ�રો જ�યાએ પહ�ચવાની આપણી ઇ�છા હોય, આપણે ઘ�ું બ�ું કર� નાખં�ુ હોય પણ
એમની આડ� ‘�’ુ આવે છે. ‘સા�ુ’ં શ�દમાં કિવનો અણગમો અને િમ�જ દ�ખાઇ આવે છે. કિવને બી�ુ ં કોઇ નડ� ું નથી પરં� ુ‘�’ુ જ નડ�
છે. બી� જ શરેમાં કહ� છે ક� ‘�તે ન��મોત જ છે’ આ મોતની ખબર હોવા છતાં આપણે તો અિવરતપણે ચા�યા જ કરવાના છ�એ.
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“બે બને છે મયા�દા
�ાથંી ��ું ફા�ું �ુ.ં” (30)

અહ� ‘બે’ નો અથ� એક કિવના �દરનો ‘�’ુ અને બીજો બહારનો ‘�’ુ. આમ, અહ� કિવના બેવડા �ય��ત�વનો પ�રચય થાય છે. કિવ કહ�
છે ક� �દર અને બહાર�ું ઘમસાણ ચા�ું રહ�વા�ું ક�મક� બનંે ‘�’ુ �ાર�ય એક થવાના નથી. કિવ કહ� છે ક� �વન મ��ુ મને અને એની
સાથે હ�ર �તની પીડાઓ મળ�. �વન સામે ઘણી ફ�રયાદો કરવાની ઇ�છા થઇ અને સાથે સાથે �ત સાથે તો તેનાથીયે વ�.ુ એટલે
જ કિવ કહ� છે-

“�ાર�ક કાચ સામે, �ાર�ક સાચ સામે,
થાક� જવા�ું કાયમ, તલવાર તાણી તાણી.” (31)

આ એક �દં ��ુધ છે. કિવ�ું પોતાની �ત સાથ�ે ું ��ુધ, � ઉપરના શરેમાં જોઇ શકાય છે.

આમ, �ી �ચ�ુ મોદ�ના ‘ઇશા�દગઢ’  સ�ંહની ગઝલો પરથી એ��ું તો ચો��સપણે કહ� શકાય ક� અ�ય કા�ય�વ�પો કરતાં ગઝલ�ું
�વ�પ એમને િવશષે ફા��ું છે. �જુરાતી ભાષાની ગઝલ�મતા એની ઉ�ચતમ ક�ાએ અહ� પામી શકાય છે. �મક�-

“રાતભર �ધાર વ�ચે એક�ું �ગી શક�,
��ૂયઘર દ�વાલ છોડ� ક�ટ�ું ભાગી શક� ?” (32)
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