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રખેર્વાળ દૈશનક પત્ર,03-02- 2021 

બે- ચાર ર્વર્વના ટૂંકા સમયગાળામા ંગઝલ ક્ષેત્રે થોડાકં નર્વા નામોમાથંી એક 

નર્વોદદત નામ કે જેમણે ગઝલ શર્વશ્વના ભશર્વષ્યની સભંાર્વનાઓ મજબતૂ કરી છે 

એ કર્વશયત્રી પરૂ્વી અપરૂ્વવ બ્રહ્મભટ્ટનો જન્મ 5 ફેબ્રઆુરી1976ના રોજ અમદાર્વાદ 



મા ંથયો હતો.તેમનુ ંમળૂ ર્વતન રાજપીપળા નુ ંઅછાલલયા ગામ. હાલ તેઓ 

અમદાર્વાદ ખાતે રહ ેછે અને શિલક્ષકા તરીકે પાર્વ  ર્ાઇમ જોબ કરે છે. તેમણે તેમનુ ં
પ્રાથશમક શિક્ષણ શ્રી ભક્ત ર્વલ્લભ ધોળા શર્વદ્યાશર્વહાર અમદાર્વાદ અને 
માધ્યશમક શિક્ષણ શ્રી મકૂ્તજીર્વન શર્વદ્યાલય અમદાર્વાદ તથા નર્વગજુરાત 

કોલેજ, આશ્રમ રોડ,અમદાર્વાદ માથંી બી. કોમ. કર્ુું છે. સગંીત અને સાદહત્યનો 
શર્વિેર્ િોખ ધરાર્વતા આ સર્જકે સગંીતની પ્રારંલભક ત્રણ પરીક્ષા ઉત્તીણવ કરેલ 

છે.અને હામોશનયમ ર્વગાડર્વાનો પણ િોખ છે.હાલમા ં શ્રી મકુ્તજીર્વન 

શર્વદ્યામદંદર ઘોડાસર અમદાર્વાદમા ં શિલક્ષકા તરીકે પાર્વ  ર્ાઇમ જોબ કરે છે. 

સાદહત્યમા ંપરૂતો સમય મળી રહ ેતે મારે્ તેમને ફૂલ ર્ાઇમ જોબ છોડીને પાર્વ  
ર્ાઇમ જોબ િરુ કરી. 

  તેમની સાદહત્ય સફર જોઈ એ તો તેમણે તેમની સૌ પ્રથમ રચના બારમા ં
ધોરણમા ંર્વાશર્િક પરીક્ષા  ના પદરણામ બાદ શમત્રોથી શર્વખરુ્ા પડર્વાની પીડા ના 
કારણે શમત્રો મારે્ એક કાવ્ય જેવુ ંલખેલુ.ં સમયે અપાયેલા કશર્વતા નોલેજ  આજે 

પોર્ણ પામીન ેહયાવભયાવ  વકૃ્ષની માફક લહરેાઈ રહ્ય ુછે.  કોલેજમા ંબીજા ર્વર્વ 
દરમ્યાન ખાસ સખીનુ ંઅર્વસાન થર્ુ ંહત ુ ં એ દુુઃખદ પ્રસગંે તત્ર્વજ્ઞાન તરફ ર્વળી 
અને જજિંદગી પ્રત્યે ર્વધ ુ શર્વચારિીલ  અને સરં્વેદનિીલ બનતા ં કાગળ પર 

સરં્વેદનાઓ પણ ઉતરર્વા લાગી.ત્યારબાદ લગ્ન પછી લગભગ ર્વાચંર્વામા ંતો 
નહી પણ લખર્વામા ંલગભગ 16 ર્વર્વનો એક મોર્ા સમયનો અંતરાલ પડી ગયો. 
કોલેજ સમયમાથંી જ ર્વાલણજ્ય શર્વર્યના ં શર્વદ્યાશથિની હોર્વા છતા ં સાદહજત્યક 

ર્વાચંન પણ િરૂ થર્ુ ંફીલોસોફીના પસુ્તકોનુ ં શર્વિેર્ ર્વળગણ. ન્ર્જૂ઼ પેપરમા ં 
આર્વતા ંસશૂર્વચારો,સરૂ્વાક્યો,તથા સારા ંિેર નજરે પડે તો  ડાયરીમા ંર્પકાર્વી 



લેર્વાની રે્ર્વ બસ ત્યારે આર્લો જ સાદહત્ય પ્રત્યે શનસ્બત.  ફક્ત અંગત ડાયરી 
પરૂત ુ ંછુટંુ છર્વાર્ ુલખર્વાનો િોખ હતો.  

  ઘણા ંબધા કાવ્ય પ્રકારોમા ંગઝલ પ્રત્યે શર્વિેર્ લગાર્વ ધરાર્વે છે પરંત ુ2016 

મા ં જ્યારે જાણકારી મળી  કે ગઝલ છદંના બધંારણ સાથે જ લખી િકાય 

ત્યારબાદ શર્વશર્વધ શિલબર તથા પસુ્તકોના માધ્યમથી છદં િીખી લખર્વાનુ ંિરૂ 

કર્ુવ. તેમના શપતપૃક્ષે  શપતા ગજ ેઁદ્રભાઈ રીર્ાયડવ શિક્ષક છે.માતા ચદંદ્રકાબેન 

ગદૃહણી અને ખબૂ સારા ંગાશયકા છે.તથા બે મોર્ાભાઈ પણ સગંીતમા ંખબૂ રૂલચ 

ધરાર્વે છે એર્લે શિક્ષણ સાદહત્ય અને સગંીત ર્વારસામા ંમળર્ુ ં છે એમ કહી 
િકાય.તેમના  મોર્ા કાકા શ્રી ચદં્રકાતંરાર્વ પણ કશર્વ અને લેખક છે.જેમના ત્રીસેક 

ઉપરાતં પસુ્તકો પ્રકાશિત થયેલ છે. સગંીતનો ર્વારસો મોસાળ તરફથી અને 
સાદહત્યનો ર્વારસો  શપતપૃક્ષ તરફથી મળેલ છે એવુ ં તેઓ માન ે છે.આમ 

સાદહજત્યક ર્વાતાર્વરણ મા ંઉછેર તો ખરો પણ પોતીકી મથામણ પણ ભળતા ં
આજે ગઝલક્ષેત્રે સારી એર્વી નામના કરી ચકૂયા ં છે. પોતાની આ સાદહત્ય 

સફરમા ંમાગવદિવનનો શ્રેય તેઓ પોતાના સમકાલીન ર્રુ્વાકશર્વ શમત્રોનો શર્વિેર્ 

ફાળો હોઈ તેમને આપે છે તથા પોતાના  સાદહત્ય  સર્જન મારે્  સદા અનકુૂળ 

સમય સજંોગો પરુા  પાડર્વાનો શ્રેય પોતાના જીર્વનસાથી અપરૂ્વવને આપે 
છે.તેમના જીર્વનમા ંઓિો રજનીિના શર્વચારોનો  ખબૂ પ્રભાર્વ છે એવુ ંતેઓ 

માન ે છે  તેમની રચનાઓ િબ્દસષૃ્ષ્ર્, કુમાર, નર્વનીત સમપવણ, કશર્વલોક, 

િબ્દસર ,  જનકલ્યાણ,એતદ,કશર્વતા જેર્વા સામાશયકોમા ંપ્રકાિન પામેલ છે.તો 
દદવ્ય ભાસ્કર,ગજુરાત સમાચાર લયસ્તરો.શર્વ.મા ંગઝલ પ્રકાિન પ્રગર્ થઈ 

છે.ગજુરાત સાદહત્ય અકાદમી દ્વારા પ્રકાશિત પસુ્તકમા ંપણ કાવ્યો સ્થાન પામેલ 

છે.ગઝલ પ્રકાિન પામેલ પસુ્તકના નામ આ મજુબ છે. 



(1)'સ્ર્વ ને િોધ ુિબ્દોમા'ં  

(2)'રે્રેર્વે ઉગ્ર્ ુઆકાિ'  

કશર્વતાના શર્વશર્વધ કાયવક્રમો અને મિુાયરાઓમા ંતેમને સહર્વ આમતં્રણ હોય છે. 

2019 મા ં ઉત્તરકાિી ખાતે યોજાયેલ શ્રી મોરાદરબાપનુી રામ કથામા ં
ગજુરાતમાથંી આમશંત્રત કરાયેલ સર્જકોમા ં સ્થાન પામી સર્જક્યાત્રાનો ભાગ 

બનર્વાની તક પ્રાપ્ત થયેલ છે. જી. ર્ી. પી.એલ ગજુરાતી પર પ્રસાદરત થતા ં
કાવ્યરસ કાયવક્રમમા ંકાવ્્પાઠ તથા શર્વશર્વધ કાવ્યપઠનના કાયવક્રમનો ભાગ બની 
રહયા છે. 

 

** 

આજે તેમના જન્મદદર્વસે થોડાક ચ ૂરેં્લા િેર માણીએ. 

* 

જગમા ંચહલ પહલ બધીયે બરકરાર છે, 

મારા ંમયાવ પછની આ પહલેી સર્વાર છે. 

 

શ્વાસોની આર્વજાર્વને જીર્વવુ ંગણે છે જે,  

ઇલાજ એમનો કરો,નક્કી લબમાર છે. 

 

* 

કરી શર્વદ્રોહ સૌ સામ.ે જરા દહિંમત બતાર્વી છે, 



મેં ખોર્વાયેલી મારી જાત ને ખદુથી મળાર્વી છે. 

 

થર્ ુશનદાન કે આંખોમા ંગાઠંો આંસનુી થઈ છે, 

કોઈ કારણ પછેૂ તો  મેં ફક્ત પાપંણ નમાર્વી છે. 

** 

કરી િકો તો કરી બતાર્વો, 

ને કોરી આંખે રડી બતાર્વો. 

 

ગલણત તમારંુ જો હોય પાકંુ, 

ર્વહ્ા ંજે આંસ ુગણી બતાર્વો 

* 

લઈ ભાર ઘરનો ચાલતા ંહાફંી ગયા છે પગ, 

શર્વસામો ક્યાકં રાખજો થાકી ગયા છે પગ. 

 

દદલ તો મેં ફક્ત ખોલ્ર્ુતં ુ ં અંગતની સામે- પણ  

ક્યાથંી હર્વ ેએ ર્વાત ને આર્વી ગયા છે પગ? 

** 

'હુ ંહાજર છુ'ં એવુ ંહમેિા જતાર્વ,ે 

ઘણા ંદદવ  ઝાઝંર પહરેીને આર્વે. 



 

એ જાણી ગયા કાચની જાત છે તો, 

બતાર્વીને પથ્થર ગમે ત્યા ંનચાર્વે. 

** 

મળીને ચાલર્વાનો ફેંસલો બદલી િકે છે તુ,ં 

તને જોખમ જો લાગે તો,અહી અર્કી િકે છે તુ.ં 

જરીકે દદવ  ઓછુ ંના થતુ ંહો દોસ્ત જો તારંુ, 

તને રાહત થતી હો તો મને ર્વળગી િકે છે તુ.ં 

* 

એ કારણથી સબંધંોની હાલત છે લબસ્માર હમેિા, 

'હુ'ંથી 'હુ'ંની જુઓ કેર્વી ચાલે છે તકરાર હમેિા. 

 

હદ્પાર નિો હો તો જ મજા છે પ્રેમ.સરુા કે ભક્ક્તનો  

ઓછુ ંર્વધતુ ંતમને સોપ્ર્ુ,ંહુ ંતો થઈિ લચક્કાર હમેિા. 

** 

અંતર તો રાખર્ુ ંએ છતા ંઅડકી ગયા કે શુ ં? 

ઝપંડીની અશ્રધુારથી દાઝી ગયા કે શુ ં? 

 

કડર્વાિ છે નજરમા ંને ર્વાણી છે તોછડી, 



લખસ્સુ ંઅમારંુ ખાલી છે,જાણી ગયા કે શુ ં? 

** 

ર્વેરાઈ ગઈ પીડા, હતી મઠુ્ઠીમા ંસાચર્વી, 

કેર્વી રીતે છુપાર્વર્વી ક્યા ંજઇને દાર્ર્વી? 

 

 પાણીય ના મળે છતા ંજે  ઉગર્વા મથે, 

એ કંુપળોની પીઠ જરૂર થપથપાર્વર્વી. 

***** 


