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રોકનાટ્ય બલાુઇની વલળેતાઓ 

 
  
બલાુઇ ગજુયાતનુું રોકનાટ્ય છે.એક જભાનાભાું બલાુઇનાું ભાધ્મભથી જ પ્રજાનુું ભનોયુંજન ુને વળક્ષણ 
(રોકઘડતય) થતુું શત ુું.બલાુઇલેળ બજલલા ુઅલતા બલૈમાની યાશ જોલાતી.બલાુઇભાું ુનેક કરાઓનો 
વુંગભ થમરેો શોમ છે. ગામન, લાદન ુને નતતનકાની વિલેણી બલાુઇભાું એકરૂ થુઆન ેપ્રજાજીલનને 
ુભબનમકરાનો ુચ્છો રયચમ કયાલલાભાું બલાુઇ સ્લરૂે કોુઇ કચાળ યાખી નથી. બલાુઇના લેળોનુું 
કથાલસ્ત ુધાવભિક ૌયાભણક ુઈયાુંત વાભાજજક ઐવતશાવવક ણ છે. 

બલાુઇનો યચનાકાય ુવાુઇત શોલાનુું ભનામ છે. યુંત ુવાથે વાથે એ ણ કશી ળકામ કે ુઅ સ્લરૂ કુઇ 
એક જ રદલવભાું જન્મયુું  ુને વલકસ્યુું શળે એભ ભાની ળકામ તેભ નથી. બલાુઇ ુનેક યુંયાનો વુંગભ 
છે. ુવાુઇતે ૩૬૦ જેટ્રા લેળ રખીને બલાુઇને વ્મલસ્સ્થત કયી છે. ુવાુઇતનો વભમ ચૌદભી વદીનો 
છે. ચૌદભી વદીથી ુઅ સ્લરૂને વ્મલસ્સ્થતતા વાુંડી ુને  ુઅજમંત એનુું મલૂ્મ ઓછું  થયુું નથી.  
ુઅજે બલાુઇ ળાસ્ત્રીમ ગણામ છે. એની બજલણી કયનાયા કરાકાયોની વુંખ્મા રદન-પ્રવતરદન ઘટ્તી યશી 
છે.  

ુવાુઆતે બલાુઇલેળોની યચના કેભ કયી એનો પ્રવવદ્ધ રકસ્વો છે.ુલ્રાુઈદ્દીનનુું ળાવન જમાયે રદલ્શીભાું શત ુું 
ત્માયે એનો વયદાય જશાનયોઝ ગજુયાત ય ચડી ુઅવ્મો શતો.ુઅ વભમે ઊંઝાના શભેાા ટે્રની 
સ્લરૂલાન િુી ગુંગાનુું તેણે ુશયણ કયેંુું.ુઅ વભમે ુવાુઇત કાકયે શભેાા ટે્રની ભદદ કયલા 
ભાટે્ તેની િુીને છોડાલલા તે વયદાય ાવે જામ છે ુને એને યીઝલી ગુંગાને છોડલાની ભાુંગણી કયે 
છે.એ લખતે ુઅ તભાયી જ િુી છે એવુું વાભફત કયલા ભાટે્ ુવાુઇતને ગુંગા વાથે બોજન કયલાનુું 
કશલેાભાું ુઅલે છે.ુવાુઇત બોજન કયલા તૈમાય થામ છે. ગુંગા-ુવાુઇતે વાથે બોજન કયુ.ંુઅ ઘટ્નાથી 
બ્રાહ્મણ જ્ઞાવતએ ુવાુઇતને લટ્રામેરો ગણ્મો ુને નાતફશાય મકુ્યો.કણફી જ્ઞાવતએ તેને 
લુંળયુંયાગત ુમકુ શક્કો રખી ુઅપમાું.ુવાુઇતનુું કુટુુંફ તયગાા તયીકે ઓખાયુું.છીથી તેણ ે
બલાુઇ સ્લરૂને વ્મલસ્સ્થત કયી ૩૬૦ લેળ રખ્માું.   

બલાુઇ ળબ્દની વ્યતુ્વિ વલળે વલવલધ ભતો છે.શ્રી ભશીતયાભ રૂયાભ નીરકુંકે રખ્યુું છે : ‘બલ: એ 
વળલનુું નાભ છે.કેટ્રાક ધાયે છે કે એ યથી બલાુઇ ળબ્દ ુઈત્ન્ન થમો શળે ને એનો ુથત વળલની યભત 
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કશીએ તો ચારે.બલામા કશ ેછે કે ુભને અંફા બલાનીએ હનુ્નય ળીખવ્મો ને ુવર બલાની ુઅગ એ 
નાચ થતો ત્માયે કદાવ બલાની ુઈયથી બલાુઇ ળબ્દ થમો શળે. 

 

શરયલલ્રબ બામાણી કશ ેછે કે:  

‘બલાડવુું એટ્રે વુંદ કયવુું. ળોબા લધાયલી ુને તેના યથી બલાુઇ ળબ્દનો ુથત બકો કે ળોબા-
વજાલટ્ થુઇ ળકે છે.’    

શ્રી જમળુંકય સુુંદયીએ જુદી જ લાત યજુ કયી છે: 

‘બલાુઇની વ્માખ્મા બલની લશી – જગતનુું જભાુઈધાય ાસુું એલી કયલાભાું ુઅલે છે. ભનષુ્મજીલનની 
ણુ્મપ્રવવૃિ ુને ાવવૃત એભ ફુંનેનુું ભચિ તેભાું દોયેંુું છે. એભ વ્માખ્મા ુઈયથી વભજામ છે.’ 

ડો. સધુાફેન દેવાુઇએ કહ્ુું છે કે : 

‘ બાલન એટ્ર ેબસ્તત ુથલા ગણુગાન કે રીરા વલસ્તાય’ 

 ુઅ બાલન ળબ્દ બલાુઇભાું ઘણ ે સ્થે લયામેરો જોલા ભે છે. ભાુંડણ નામકે ોતાની યચનાઓને 
બાલન કશી છે.ુઅણે ત્માું બાલન બજલે તે બાલક કશલેામ છે. તે જ યીતે બલાુઇ બજલે તે બલૈમો. 
બલાુઇને ળસ્તતજૂા વાથે ણ વુંફુંધ છે.નલયાવિભાુંણ બલાુઇ બજલામ છે.એનો ુથત એ થામ કે 
બલાુઇ અંફા ભાતાના ચાચયભાું થત ુું બાલન છે. 

યવતરાર નામક કશ ેછે: 

‘ઓછાભાું ઓછા વાધનોનો ુઈમોગ કયીને,યુંગભુંચની ણ યલા ન કયીને,પ્રકે્ષકો વાથે તાદાત્મમ 
વાધીને,પે્રક્ષકગણની લચ્ચ ે લતુતાકાય જગ્મા આંતયી તેભાું વુંગીત નતૃ્મ ુને વુંલાદ લડ ે લણામેરા 
વલવલધ પ્રવુંગો બજલલાની રિમાને ‘બલાુઇ’નાભ ુાયુું છે.’ 

બલાુઇભાું ઓછાભાું ઓછી વાધનવાભગ્રીનો ુઈમોગ થામ છે.બલાુઇ બજલલા ભાટે્ ફ ે લાુંવડા ખોડી 
એકાદ રાુઇટ્ રગાલલાભાું ુઅલે છે.એક ડદો ફાુંધલાભાું ુઅલે છે.જેભાું ાછ ાિો ુઉબા યશ ે
છે.ગાભના ચોકભાું ફહધુા બલાુઇ બજલામ છે.જુદાું જુદાું ાિ બજલતા ાિો જરૂય યૂતી વાભગ્રીનો 
ુઈમોગ કયે છે.વુંગીતના વાધનોભાું ભ ૂુંગ,તફરાું,શાભોવનમભ,કાુંવીજોડાુંશોમ છે.પે્રક્ષકો ણ લધ ુ
વાભગ્રીની ુેક્ષા યાખતા નથી. 

બલાુઇનુું સ્લરૂ એક વલવળષ્ટ્ સ્લરૂ છે.બલાુઇ ુનેક રાક્ષભણકતાનો વુંગભ છે.બલાુઇ રોકવળક્ષણનુું એક 
ુવયકાયક ભાધ્મભ શતુું.બલાુઇ કયનાયા રોકો ગાભડ ે ગાભડ ે પયતા ત્માયે તેભની ાવે રોકજીલનનો 
વ્માક ુનબુલ યશતેો.વભાજની ચડતી-ડતી ,ઘયઘયની વાયી-નયવી ફાફતોથી એ રયભચત 
યશતેાું.ગાભેગાભના પે્રક્ષક લગતની નાડ બલાુઇ કયનાય જાણતાશોમ છે.ુવાુઇત કાકયે ોતાના લેળો  દ્વ્રાયા 
વભાજસધુાયણાને પ્રોત્વાશન ભે એ ભાટે્નો પ્રમત્ન કયેરો જણામ છે.પ્રજાનાું લશભેો,કુરયલાજોનો ચાચય 
ચોકભાું ખલુ્રા ાડી એનાું ુવનષ્ટ્ો પ્રત્મે પ્રજાનુું ભાનવ જાગરૂક કયલાનો પ્રમત્ન બલાુઇભાું થમો છે. 
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બલાુઇ સ્લરૂને શાસ્મ વાથે વનકટ્તભ વુંફુંધ યહ્યો છે.શાસ્મ વલના બલાુઇ ુધયૂી ગણામ.બલાુઇની 
સષૃ્ષ્ટ્ભાું શાસ્મને ભાનબયુ ંસ્થાન ભળયુું છે.બલાુઇ વાથે પ્રજાને જોડી યાખનાય શાસ્મયવ છે.બલાુઇ જોલા 
ુઅલતા રોકોને શાસ્મની વલળે ુેક્ષા યશતેી.બલાુઇભાું યુંગરો વૌથી ુગત્મનુું ાિ ગણામ છે. 
યુંગરાને ુભાયા વલસ્તાયભાું ‘પાયવવમો’ કશતેા.ુઅ પાયવવમાને ુઅધાયે જ બલાુઇ ભુંડીની રકિંભત થતી.જો 
પાયવવમો ળબ્દને મોગ્મ યીતે ફશરેાલી જાણનાય શોમ તો રોકોને ભજા ડ.ેબલાુઇનુું શાસ્મ વલળે તો 
ળબ્દયભત ુઈય વનબતય શોમ છે.પ્રાવનુું તત્લ એભાું વલળે શોમ છે. જુદી જુદી અંગબુંગીભાઓ ણ શાસ્મ 
જન્ભાલાભાું કાયણરૂ ફને છે.યુંગરાનુું ાિ બલાુઇભાું ગભે ત્માયે પ્રલેળ કયી ળકે છે.એ ગભે તેને વત્મ 
ણ વુંબાલે.એનુું વાચાફોરાણુું ુને ુઅખાફોરાણુું રોકોને શાસ્મભાું તયફો કયે છે.મખુ્મ લેળની 
લચ્ચે લચ્ચે ણ ુઅ યુંગરાને યજૂ કયલો ડ ેજેથી પે્રક્ષકોનુું ભનોયુંજન થુઇ ળકે.બલાુઇભાું યુંગરો વલવલધ 
ફેહદૂા ાિ બજલે છે.તેની ાવે લાભચક ુને આંભગક ુભબનમની વલળે ુેક્ષા યશ ેછે. જેભ જેભ વભમ 
ફદરાતો ગમો તેભ તેભ ુઅ યુંગરો લધનેુ લધ ુછૂટ્છાટ્ રેતો ગમો.પ્રજાને યીઝલલાની રારચભાું ચાચય 
ચોકભાું જ ફીબત્વ ચેનચાા ુને ુશ્રીર વુંલાદોની બયભાય ળરુ થુઇ.જે બલાુઇ એક વભમે ભુંરદયભાું 
બજલાતી તેનાથી વભાજનો ુમકુ લગત દૂય થમો ુને તે ાદય સધુી શોંચી ગુઇ. 

બલાુઇના મૂ લેળોભાું ણ ઘણી જુદી જુદી જાતનુું ુઈભેયણ થમેંુું જોલા ભે છે.બલાુઇભાું લચ્ચે લચ્ચ ે
ુઅલતાું ગીતો ણ બલાુઇની ુઅગલી ળોબા ગણામ છે.ગણવતની સ્તવુત શોમ કે ળસ્તત ુઈાવનાનાું 
ગયફા શોમ કે છી કથાને ુનરુૂ પ્રાવુંભગક ગીતો શોમ એ ફધુું બલાુઇભાું ગલામ છે.એભાું કેટ્રીક 
પ્રાવફદ્ધ યચનાઓ ણ ુઅલે.ભેં જે બલાુઇ જોુઇ છે એભાું ‘શભચડુૂું’ ુઅલતુું.ુઅ શભચડૂાભાું જે તે વ્મરકતને 
ફાય ફાય સ્ત્રી શોલાની લાત કશલેાભાું ુઅલે ુને એ સ્ત્રી કોુઇ ળાયીરયક ખોડખાુંણ ધયાલતી (રદવ્માુંગ) 
સ્ત્રી શોમ.ુઅ સ્ત્રીની ભાુંગણી વલભચિ શોમ.ગ ન શોમ એ સ્ત્રી કડરાું ભાુંગે,આંખ ન શોમ એ સ્ત્રી કાજ 
ભાુંગે.ુઅ ગલાત ુું ગીત કોુઇ વ્મસ્તત વલળેનુું શોમ જેને એ વ્મરકત લધાયે ૈવા ુઅીને કટ્ કયાલે ુને 
છી ફીજી વ્મરકતના નાભ વાથે ગીત ળરુ થુઇ જામ.ગાભરોકોને ભનોયુંજન ભે ુન ે એકફીજાની 
ભશ્કયી કયલાનો વનદો ુઅનુંદ ભે.બલાુઇભાું ભનોયુંજન ભાટે્ પાયવવમો ડોળીભાની લાત ણ ભાુંડ ેછે. 
ુઅ ડોળીભાની લાત પયભાુઆળથી યજૂ થતી.ડોળીભાની લાત ફીબત્વ ુને શાસ્મ યવના વભશ્રણથી યતુત 
યશતેી. ુઅ લાતનુું કથાનક એ પ્રકાયનુું શોમ છે કે જેભાું એક ડોળી તેના વત વાથે ળશયેભાું જામ છે.તેની 
ુઅ શરેીલાયનાું ુભદાલાદ માિાના ુનબુલોને તે ફશરેાલીને યજૂ કયે છે. ુઅ વુંલાદભાું ગ્રાભ ુને 
ળશયેી જીલનની ભબન્નતતાને કાયણે જે જે ુગલડો ડ ે છે તેને યજૂ કયલાભાું ુઅલે છે.બલાુઇભાું ુઅલી 
લાતાતઓનુું પે્રક્ષકોને ખફુ જ ુઅકતણ યશતે ુું. ુઅ લાતાતભાું લીવ રૂવમા કેલી યીતે લયામા તેની વલગતો 
ણ ુઅલે. જેભાું  રૂવમા લધ્મા લીવ; બાગી ખાટ્રાની ુઇવ,રૂવમા લધ્મા ઓગણી, ઘયભાું ેકી 
જોગણી,રૂવમા લધ્મા ુઢાય;ગાભભાું ુઅવ્મા ઢાય;રૂવમા લધ્મા વિય;ડોવા લાુંવે યૂી િય એભ દયેક 
લખતે એક એક રૂવમો લયામો એલી પ્રાવ યભતથી ણ રોકોનુું ભનોયુંજન થતુું.બલાુઇનુું સ્લરૂ જ 
એવુું છે કે એભાું લચ્ચ ેલચ્ચ ેુઈખાણાું,વભસ્મા,છપા,બજન,દૃષ્ટ્ાુંત ુને કશલેત છૂટ્થી ુઈભેયામાું છે.સ્થ-
કા ુનવુાય એભાું રયલતતન રાલલાભાું ુઅલતુું.પે્રક્ષક પ્રભાણે બલાુઇ બજલાતી. 

બલાુઇભાું કેટ્રીક વલવળષ્ટ્ યચનાયીવત છે.ખાવ કયીને બલાુઇની ળરૂુઅતભાું ભ ૂુંગ લગાડીને કયલાભાું 
ુઅલતી.ગણવતનો લેળ પ્રાયુંબે યજૂ કયલાભાું ુઅલે. જેભાું એક ાિ ગણવત ફનીને શાથભાું ઊંધી થાી 



 

 
Page URL: http://www.sahityasetu.co.in/issue44/mahesh.html                                                                                                               Page 4 of 6 

રુઇ ુઅલે.ુઅ થાી ુઈય સ્લસ્સ્તક દોયેરો શોમ.એ છી કાકા ભાતાનો લેળ ણ ુઅલે.ુઅ લેળભાું 
તુઇ યાજાના તનની કથા ુને ગયફો યજૂ થામ.એ છી કોુઇ લેળ યજૂ થામ.વભમ જતા બલાુઇનાું 
લેળોની જગ્માએ વાભાજજક નાટ્કોનુું કથાનક ણ બલાુઇભાું યજૂ થલા રાગેં ુું.બલાુઇના યુંગભુંચ વાથે 
બલાુઇ કયનાય બલૈમાનો બાલનાત્ભક વુંફુંધ યશતેો.બલાુઇ ળરુ થતા શરેા નાભમેય લધેયલાભાું 
ુઅલે.બલાુઇભાું ુઅલણુું શોમ છે. ુઅ ુઅલણુું એટ્ર ેાિનો ડભાું પ્રલેળ થલાનો શોમ કે લેળ ળરુ થતાું 
ગીત લગેયે દ્વ્રાયા ાિનો રયચમ કયાલલાનો શોમ ત્માયે જે ભાધ્મભનો ુઈમોગ કયલાભાું ુઅલે છે તે. 

બલાુઇ કયનાય રોકો ાવે વાભગ્રી ઓછી શોમ ુને છતાું એની ુવયકાયકતા ઘણી યશતેી.ભોટે્ બાગે તો 
ખબા ુઈય રુઇને એક ગાભથી ફીજે ગાભ જુઇ ળકામ એટ્રી વાભગ્રી યશતેી.બલૈમાઓ જે તે ગાભભાું 
જુઇ ખટૂ્તી વાભગ્રી ભેલી રેતાું.કોુઇકને ત્માુંથી લસ્ત્રો ભાુંગે,જભલાનુું ફનાલલા ભાટે્ તો વીધુું તો 
ગાભરોકો તયપથી ભી યશતે ુું.ખટૂ્તી લસ્તઓુ ભેલી ુઅલાભાું યુંગરો ફહ ુભદદ કયતો.યુંગરાની યમજૂ 
બયેર ભાુંગણીને  કોુઇ બાગ્મે જ ભના કયત ુું.બલાુઇના યુંગભુંચને ખાવ કોુઇ વજાલટ્ની જરૂય  ન 
ડતી.બલાુઇ કયનાય રોકો ાિ પ્રભાણેના લસ્ત્રો શયેતાું.યુંગભુંચની કોુઇ વજાલટ્ કયલાભાું ન ુઅલે. 
પ્રેક્ષકો ણ એલી કોુઇ ુેક્ષા યાખતા નરશ. 

બલાુઇભાું ગીત-વુંગીત નતૃ્મનો બાયે ભરશભા થમેરો છે.બલાુઇ લેળનો ુઅયુંબ ભ ૂુંગ લાગલાથી 
થામ.ભ ૂુંગ વલનાની બલાુઇ વુંબલે જ નરશ.તફરાું,કાુંવીજોડા,ઢોર,શાભોવનમભ લગેયે વાધનોનો ુઈમોગ 
ણ બલાુઇભાું થતો.વુંગીતની વાથે વાથે બલાુઇભાું નતૃ્મનો ણ બયયૂ ભાિાભાું ુઈમોગ થતો.તત ્થા 
તત ્થા કેકાઓ ુઈય બલાુઇના ફોર ફોરામ ુને એ પ્રભાણે બલાુઇની યભઝટ્ જાભે.ભાતાજીનો ગયફો 
ુઅલે ત્માયે તો ફધાું જ ાિો ગયફે યભલા ભુંડી ડ.ેયુંગરાનુું તો પ્રત્મેક ગંુું નતૃ્મના રમભાું જ ુઈડ.ે 
બલાુઇભાું લચ્ચે લચ્ચે ગીત યજુ કયલાનો ચર ુઅલેરો. એ ગીત નતૃ્મ વાથે જ યજૂ થામ છે. ુઅ ગીતો 
પયભાુઆળથી યજૂ કયલાભાું ુઅલે છે. 

બલાુઇ બજલનાય રોકોનુું એક ટ્ોળું શોમ છે. ુઅ ટ્ોાભાું દવેક ભાણવો શોમ. ઓછાું લધાયે શોુઇ  ળકે. 
ુઅ ટ્ોાભાું એક લેળગોય શોમ છે જે ભુંડનો મખુ્મ નામક છે. રુુ ાિોની ભવૂભકા બજલનાય છથી 
વાત મછૂફુંધ શોમ છે. ફ-ેિણ કાુંચભમા શોમ છે જે સ્ત્રીનુું ાિ બજલે છે. એક બગત શોમ છે જે 
ડાગરો,વલદૂક,જૂકણ,યુંગરો,શવાુઈરો,નટ્ાલો,પાયવવમો લગેયે ફને છે.લાદ્યકાયોભાું ફે ભ ૂુંગીમા એક 
તફરચી શોમ છે.ફધાનુું કાભ કયનાય એક કાભગયો ણ શોમ છે.બલૈમાનો ગયાવ શોમ છે.જે ગાભ 
તેભના શોમ ત્માું જુઇ બલાુઇ કયે છે.તેભના મજભાન તયપથી તો તેભને ફભક્ષળભે જ છે.ગાભનાું ફીજા 
રોકો ણ તેભને મથાળસ્તત પાો ુઅી યાજી કયે છે.એક ગાભભાું બલૈમાનો ફે-િણ રદલવ ડાલ 
યશ.ેભોટુું ગાભ શોમ તો ચાય-ાુંચ રદલવ ણ ડાલ યશ.ે દયેક રદલવે જુદી જુદી યીતે ભનોયુંજન 
થામ.બલૈમાને દયેક ગાભના ુઅગેલાનોનો ગાઢ રયચમ થુઇ જામ છે.મજભાનોનો ણ ગાઢ રયચમ 
થુઇ જામ છે.કોણ કેટ્ંુું ુઅી ળકે તેભ છે એ તેઓ જાણતા શોમ છે ુને એ પ્રભાણે ુઅગ્રશ ણ કયતા 
શોમ છે. 

બલાુઇ કયનાય રોકોની રદનચમાત જુદી શોમ.યાિે તે બલાુઇનો લેળ બજલી રીધા છી જભે છે.બલાુઇ 
ળરુ થતા શરેા તે તૈમાય થામ છે. સ્ત્રી ાિો બજલનાયા બલૈમાઓ લશરેા તૈમાય થલા રાગે છે. સ્ત્રી 
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તયીકે તૈમાય થતો બલૈમો સ્ત્રીનો લેળ ુઅફેહફુ બજલે છે. એનો શયેલેળ ુને એનો ળણગાય ુદભતુ 
શોમ. રુુ ાિો ાવે ણ જુદા જુદા શયેલેળ સુુંદય શોમ છે. ભનભોશક શયેલેળથી એભના ાિને 
વાયો ુઈકાલ ભે છે. યુંગરાની લેળભૂા વલભચિ શોમ છે.બલાુઇ ગાભડાભાું યાિે ૯:૦૦ થી ૧:૦૦ સધુીના 
વભમભાું વાભન્મ યીતે બજલાતી. 

બલાુઇભાું ગીતો ુને ધભમ વુંલાદોની ફોરફારા યશતેી. ‘ઝુંડાઝૂરણનો લેળ’ભાું ુઅલતુું ુઅ ગીત 
જુઓ: 

 ‘ગોયભા,ુઅ ત ેળો ુલતાય 

  કે ુફરા જાતનો યે  

 વો લયવની યાજ હુું સુુંદયી  

  ભાયો એંળી લયવનો બયથાય  

 ભને જોડુું વલધાતા એવુું ભળયુું  

  ભાયો એે ગમો ુલતાય 

 ગોયભા,ુઅ ત ેળો ુલતાય 

  કે ુફા જાતનો યે.’ 
કમાયેક બલાુઇ લેળભાું રગ્નગીત ણ ગલામ. ‘જવભા’ના લેળભાું ુઅલતુું ુઅ રગ્નગીત જુઓ: 
 

 ‘શરેા શરેા ભુંગર લયતાલો યે,ભાયી જવભાનાું  રગન રેલામ 

 ફીજા ફીજા ભુંગર લયતાલો યે ભાયો યણે રૂડીમો યાભ 

 િીજા િીજા ભુંગર લયતાલો યે ભાડીને શૈમે શયખ ન ભામ  

 ચોથા ચોથા ભુંગર લયતાલો યે,જવભા યણીને વાવયે જામ.’ 
ગીતની વાથે વાથ ેદ્યભાું વુંલાદ ણ ુઅલે. ‘જવભા’નો ુઅ વુંલાદ જુઓ: 
                         યાજા :જવભા,તાયે ખોદલી કાું ભાટ્ી યે ફનો ભાયી યાણી યે 

 જવભા :ભને ગભે ભાયી ભાટ્ી યે નથી ફનવુું ભાયે યાણી યે. 
 યાજા : જવભા,તને ળીયો ને વેલ ુઅલા યોટ્રા ન ખાલા યે. 
 જવભા :ળીયો ને વેલ યાણીને વોશામ ુભને બરા છે યોટ્રા યે. 
 

બલાુઇની ુઅજની સ્સ્થવતનો વલચાય કયીએ છીએ ત્માયે દુુઃખ થામ એલી સ્સ્થવત છે.ુઅજે બલાુઇ કયનાય 
રોકો ોતાનો લુંળયુંયાગત વ્મલવામ છોડીને ુન્મ વ્મલવામભાું જોડાુઇ યહ્યાું છે.ટ્ી.લી. ુન ે
વેરપોનના ુઅ યગુભાું ભનોયુંજન શલે શાથલગુું ફન્યુું છે ત્માયે બલાુઇને પે્રક્ષક લગત ક્યાુંથી રાલલો એ 
વૌથી ભોટ્ી વભસ્મા છે.બલાુઇને ફચાલલાભાું વયકાયનુું લરણ ણ ુઈદાવીન યહ્ુું છે.બલાુઇને રોકાશ્રમ 
ભતો ફુંધ થમો છે રયણાભે બલાુઇ જેવુું વળતત ભાધ્મભ ુઅજે ુળતત ફન્યુું છે એ ભચિંતાનો વલમ 
છે.બલાુઇ ુઅજે તરાવવકર સ્લરૂ ફનીને યશી ગયુું છે.બલાુઇ વાથે વાુંસ્કૃવતક વુંદબત જોડામેરો શતો.એક 
મલૂ્મલાન ભાધ્મભ ુઅણે ગભુાવ્યુું એનો ખેદ ણ જોુઇએ એલો કોુઇને થમો નથી.બલાુઇ વાથેનો ુઅ 
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ુભબગભ ુઅણુું નીચાજોણુું છે.ુઅજે તો ગજુયાતી બાા ુઈય જ વુંકટ્ના લાદો ઘયેાુઇ યહ્યાું છે ત્માયે 
ભ ૂુંગનો ુલાજ કોણ વાુંબે ? 

 

સદંર્ભગ્રથં: 
1. રોકનાટ્ય-બલાુઇ,કડરકમા,કૃષ્ણકાન્ત,પ્રકા.ગજુયાત યવુનલવવિટ્ી, નલયુંગયુા, ુભદાલાદ-

૯,૧૯૯૦,શરેી ુઅવવૃિ  

2. વલલેચનની લાટે્, નામક, યવતરાર, પ્રકા.ુઅદળત પ્રકાળન, ુભદાલાદ-૧, ૧૯૮૩, પ્રથભ 
ુઅવવૃિ  
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