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બલાઈની સ્લરૂગત રાક્ષણણકતાઓ વલળ ે

બાયતના વલણબન્ન પ્રદેળભાાં જુદાાં- જુદાાં રકનાટ્યન ઉદ્ભબલ તથા પ્રચરન જુદા- જુદા તફકે્ક થમેલુાં છે. 
વલવલધ પ્રદેળભાાં તે અરગ રૂે- યાંગ ે ને નાભે ઓખાત ુાં યહ્ુાં છે. રકનાટ્યન વાંફાંધ રકજીલન, રક તેભની 
યવરુચી અને વાંલેદના વાથે યહ્ય છે. ઈવલીવન લૂે ચથી – ાાંચભી વદીભાાં વાંસ્કૃત નાટ્કનુાં અસ્સ્તત્લ શત ુાં તેલા 
વાંકેત ભે છે; એ યીતે રકનાટ્યના પ્રચરનની, તેના અસ્સ્તત્લની શમાતી ઇ.વ.ની ૧૨ભી વદીની આવાવ ભે 
છે. યૂા બાયત દેળભાાં ફે પ્રકાયનાાં રકનાટ્ય પ્રાપ્ત ત થામ છે. શરેાાં રોકકક તથા ફી પ પ્રકાયનાાં ધાવભ.ક. 
બાયતની નાટ્યયાંયાભાાં રકનાટ્યન ઉદબલ અને સ્લરૂ અરગ – અરગ યહ્ુાં છે. દણક્ષણનાાં ’કુકટ્મટ્ટભ્' જેલાાં 
નાટ્યરૂન ઉદ્ભબલ દવભી –અણગમાયભી વદીભાાં થમ શત. એટ્રે વભમની યીત ેબાયતીમ રકનાટ્યભાાં જઈએ 
ત ’કુકટ્મટ્ટભ્' વોથી પ્રાચીન ગણામ. આ વવલામ દણક્ષણનાાં મક્ષગાન, બાભકરાભ, બાગલતભેર, જેલાાં રકનાટ્ય 
રૂન આયાંબ ાંદયભી – વભી વદીભાાં જઈ ળકામ છે. આજ વભમભાાં લૂવભાાં 'અંકકમા’ અને 'માત્રા’ જેલાાં 
રકનાટ્યની યાંયા ઉદબલી છે. ગજુયાતી બલાઈન ઉદ્ભબલ વત્તયભી વદીભાાં થમ શલાનુાં ભનામ છે. 

બલાઈ ળબ્દની વ્યતુ્વત્ત અંગે નાટ્યવલદ કૃષ્ણકાાંત કડકકમા ગજુયાતી વાકશત્મક- ૩ ભાાં વલવલધ ભત 
અંગેની અભ્માવવનષ્ઠ ચચાવ કયે છે જેભ કે; “બલાઈ ળબ્દની વ્યતુ્વત્ત અંગે અનેક ભત પ્રલતે છે. કેટ્રાક બલ એ 
વળલનુાં નાભ છે અને તે યથી બલાઈ ળબ્દ આવ્માનુાં કશ ેછે. ત કઈએ એન અથવ બલની લશી, જગતનુાં જભા-
ઉધાય ાસુાં, એભ કમો છે. બક, ળબાના અથવભાાં ણ એ ળબ્દ વભ પલામ છે. છતાાં બલામાઓ એવુાં દ્રઢણે 
ભાને છે કે અંફા બલાની આગ તે નાચ થત. આજે ણ રકભાતાની આગ- યાંગભાંચ લગય, પ્રેક્ષકગણની 
લચ્ચે, લત ુવ આકાયે જ્ગ્મા આંતયીને વાંગીત, નતૃ્મ તેભ વાંલાદ લડે એક-ભેકથી ણબન્ન પ્રવાંગ, આ નાચ, જેને લેળ 
એભ કશલેામ છે – તે બજલામ છે. અંફાભાતાના ચાચયભાાં થત ુાં તે બાલન છે. બાલન એટ્રે બસ્તત અથલા 
ગણુગાન કે રીરા વલસ્તાય. આભ છતાાં એના લેળ ભાત્ર ધાવભ.ક પ્રકાયના જ છે એભ નથી. એ વાભાજજક તેભજ 
ઐવતશાવવક લગેયે પ્રકાયના ણ છે. અને રકવળક્ષણના અવયકાયક ભાધ્મભ તયીકે ણ તેણે કાભ કયુું છે જે તેની 
વલળેતા છે.”(.ૃ ૪૨૯) 

બલાઈના જન્ભ અને ઉત્વત્ત વલળે અવાઈતના જીલન વાથે જડામેરી કથા ઘણી ખ્માત છે. બલાઈના 
પ્રલતવક તયીકે અવાઈત ઠાકુયને જ વલવભાન્મ યીતે સ્લીકાયલાભાાં આવ્મા છે. અવાઈત ઠાકુય ઊંઝા ગાભના શભેાા 
ટે્રના યુકશત શતા. અવાઈત ઠાકુય પ્રાયાંણબક જીલનભાાં કથા અને ગામન-લાદનભાાં વનષ્ણાત શતા. વવધ્ધયુના 
ભાંકદયભાાં તેભને તેભની આ કરાના કાયણે આજીવલકા વાયી યીતે પ્રાપ્ત ત થઈ જતી શતી. યાંત ુએતલાય તે વભમના 
મસુ્સ્રભ યા પએ શભેાા ટે્રની તુ્રી ગાંગાને ફજફયથી તાને ત્માાં યાખી રીધી. આથી અવાઈતે નક્કી કયુું કે 
તે ગાંગાને મવુરભાન યા પ ાવેથી છડાલળે. અવાઈતે તાની કરાથી મવુરભાન યા પનુાં ભન જીતી રીધુાં અને 
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ગાંગાને તાની તુ્રી તયીકે ઓખાલી તેની યત ભાગણી કયી. યા પને ખફય શતી કે અવાઈત બ્રાહ્મણ છે અન ે
ગાંગા ટે્ર છે આથી તેભણે એક જ થાીભાાં વાથે ખાલાની ળયત યાખી. અવાઈત ઠાકુયે ગાંગા ભાટે્ થઈને એકવાથે 
થાીભાાં બજન કયુવ અને ગાંગાને છડાલી. યાંત ુઆથી અવાઈતન વભાજ તેભને લટ્રામેરા ગણીને નાતફશાય 
મકેૂ છે. અવાઈત તાના ત્રણ તુ્ર યાભરાર, યતનરાર, અને ભદનરારને રઈને નીકી ડે છે. જુદી-જુદી 
જ્માએ પયી પયીને ગાઈ-લગાડીને રકના ભનનુાં ભનયાંજન કયનાયા તેભણે જુદા-જુદા ૩૬૦ જેટ્રા લેળ રખ્મા 
જેને 'બલાઈ' તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 

બલાઈન ખેર કયનાયા બલાઈના કરાકાયની એક ભાંડી શમ છે જેને 'ેડુાં' તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે 
છે. આ ભાંડીભાાં નલથી ઓછા નકશ અને લીવથી લધ ુનકશ તેટ્રા રકની વાભેરગીયી શમ છે. આ ભાંડી લવભાાં 
વાતથી આઠ ભાવ બલાઈની જુદા જુદા ગાભભાાં બજલણી કયે છે. કેટ્રાક ભાતાના બતત શલાથી આવ કે ચૈત્ર 
નલયાવત્ર અથલા જન્ભાષ્ટ્ભી જેલા તશલેાય ય જ બલાઈ યભે છે. બલાઈ યભલાન પ્રમખુ ઉદે્દળ ભાતાજીની 
ઉાવના છે. કઈણ ભાંડી લવભાાં શરેીલાય જ્માયે બલાઈના ખેર કયલા નીકે છે ત્માયે ળરૂઆતભાાં શબુ 
મહુતૂવભાાં ભાતાજીના કે બગલાન ળાંકયના ભાંકદય વાભે બલાઈ કયીને છી જ  આગ લધે છે. ભાંડીના મખુ્મ 
નામકને 'લેળગય’ કશલેાભાાં આલે છે. ભાંડીભાાં સ્ત્રીની ભવૂભકા કયનાયને 'કા ાંચણમા’ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 
ભાંડીભાાં કા ાંચણમાની વાંખ્મા છ-વાત જેટ્રી શમ છે. રુુની ભવૂભકા કયનાયને 'મછૂાા’ તયીકે ઓખલાભાાં આલે 
છે. આ ઉયાાંત બગત, ડાગ, વલદૂક, જૂઠણ, યાંગર, શાંવાલર, નટ્લ જેલી વલવલધ ભવૂભકા કયનાયા રુુ શમ 
છે. 

બલાઈભાાં ગદ્ય અને દ્ય ફને્નન ઉમગ થામ છે યાંત ુબલાઈન નામક ભટ્ાબાગે ગદ્યભાાં જ ફરે છે. 
બલાઈની કથાન ઘણ બાગ ગદ્ય ઉયાાંત દ્યના- વલૈમા, યેખતા, દશયા, છપ્ત ા, વયઠા જેલા ભાત્રાભે છાંદન 
ઉમગ કયલાભાાં આલે છે. આ છાંદ ઉયાાંત જુદા-જુદા તારન ણ ઉમગ બલાઈભાાં થામ છે. બલાઈના 
લેળભાાં ભોણરકતાનુાં તત્લ ણ ખાસ્સુાં પ્રાધાન્મ ધયાલે છે તેથી તે ફાંધન વલનાનુાં અને સ્લતાંત્ર છે. ભોણરક 
શાસ્મવનભાવણની ળસ્તત દ્વાયા બલાઈ કરાકાય શાસ્મની વાથે વાથે વભાજવનભાવણ અને ધભવ તથા રકવાંસ્કૃવતની 
 પલણીનુાં કામવ ણ સેુયે ફ પલે છે. બલાઈભાાં પ્રાથવના, બજન, વાખી, દશા, યેખતા લગેયેન વભાલેળ જરૂકયમાત 
મજુફ કયલાભાાં આલે છે. 

બલાઈની બજલણી ગાભના ાદયે ખલુ્રી જ્માભાાં કે ભાતાના ભાંકદયે ત ઘણીલાય ળાાના ખલુ્રા 
ભેદાનભાાં ણ કયલાભાાં આલે છે. બલાઈ યભલાની મખુ્મ જ્મા ચાચયની આજુફાજુ ચાયેકય પે્રક્ષક ગઠલાઈ  પમ 
છે અને તેની ભધ્મભાાં બલાઈન ખેર થામ છે. બલાઈની ળરૂઆતભાાં ગયફ થામ છે છી ક્રભળઃ બલાઈ બજલામ 
છે આ અંગે બલાઈ સ્લરૂના ઊંડા અભ્માવી કૃષ્ણકાાંત કડકકમા નોંધે છે તેભ; “પ્રથભ ગયફા થામ છે. છી 
લૂવયાંગભાાં ચાચયભાાં ગણેળ આલે અને કાંકુ છાાંટે્. કારી આલે અને તેર વીંચી યગ-દગ દૂય કયે. બ્રાહ્મણ આલે, 
મહુતૂવ જુએ, આળીલાવદ આે. ડાગર આલે, યગ-દગ એ વમદુ્રભાાં નાખે. લૂવયાંગ છી ડાગર યાંગર થઈ  પમ 
અને લેળ ળરૂ કયતાાં શરેાાં તે અથલા નામક લસ્તનુ ુાં વનરૂણ કયે.  લેળ તેની લાતાવ અને લાતાવ તેન લેળ, બલાઈ 
લાતાવને લેળભાાં અણબવ્મતત કયે છે. લેળભાાં એક જ ાત્ર શમ ત ણ લેળધાયી લાતાવ કશી  પમ, કેટ્રાક 
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અલાદરૂ લેળભાાં લાતાવને ફદરે અંગ-કવયતના પ્રમગ, ભદાયીના ખેર, ળીળાનતૃ્મ લગેયે ણ યજૂ થામ છે. 
લૂવયાંગ છી ભણણમાય, પકીય, નામકા જેલા મવુરભાન મખુ્મ ાત્રલાા, શયૂ, વધયા-જેવાંગ, જવભા જેલા 
યાજતૂ મખુ્મ ાત્રલાા કે વલવલધ કભલાા જેલા કે, લણઝાય, કાંવાય, દયજી લગેયે લેળ બજલામ છે. 
ઈવતશાવ-યુાણવલમક લેળ દા.ત. તાઈ યાલ, કાન-ગી, ફહુચય, અધવનાયી-નટે્શ્વય અને ફી પાં ણ લેળ 
બજલામ છે. બલાઈ ભશત્વલને અંતે યાભદેલન લેળ થામ છે. તે યૂ થતાાં થાા ભાયી, ઉતાયે ભાંગર દીલા ાવે 
ભાતાજીની છેલ્રી ગયફીઓ ગાઈ, ઘઘૂયા છૂટે્ છે, ત્માાં બલાઈ યૂી થામ છે.” (.ૃ૪૨૯-૪૩૦, ગજુયાતી 
વાકશત્મકળ-3) 

બલાઈભાાં ગીત ખાસ્સુાં પ્રાધાન્મ બગલે છે. આથી સ્લાબાવલક યીતે જ વાંગીતનુાં ભશત્લ લધી  પમ છે. 
વાંગીતનાાં ઉરબ્ધ વાધન જેલાાં કે; તફરાાં, ભાંજીયા, ભ ૂાંગ, ઝાાંઝ, ઘ ૂાંઘરુાં તથા લા પેટ્ીન ઉમગ કયલાભાાં 
આલે છે. ધ્લવન-આમજન તથા યવની આકવક જભાલટ્ ભાટે્ ભ ૂાંગ ખફૂ જ ભશત્લનુાં લાજજિંત્ર ફની યશ ેછે. લેળની 
જરૂકયમાત મજુફ અન્મ વાધન ણ જેભ કે; લાાંવી, ાલ, યાલણશથ્થ લગેયેન ઉમગ થામ છે. 

બલાઈભાાં લેળભૂા ભશત્લનુાં અંગ છે. યાંત ુ બલાઈભાાં વાભાન્મ પ્ર પ કાભ કયતી શલાને કાયણે તેની 
લેળભૂા કપલ્ભની જેભ ભોંઘીદાટ્ નથી શતી. એ જ યીતે યાંગભાંચની વ પલટ્ ણ વીધીવાદી અને વાભાન્મ 
ડદાઓથી ચરાલી રેલાતી શમ છે. 

બલાઈ તેના પ્રાયાંણબક ઉદબલના તફક્કાભાં અને છી ણ વ-દઢવ લવ સધુી રકના ભનયાંજનનુાં 
અગત્મનુાં ભાધ્મભ યશી છે. કપલ્ભ અને ટે્ણરવલઝનના આગભને બલાઈના અસ્સ્તત્લને ભીટ્ાલી દીધુાં છે તેભ કશીએ ત 
ખટુાં નથી. યાંત ુબલાઈએ ઘણા રાાંફા વભમ સધુી રકના ભનયાંજનની વાથે વાથે જનવળક્ષા અને કેલણીનુાં 
ણ ઉભદા કામવ ફ પવ્યુાં છે. અવાઈતના બલાઈ લેળભાાં ધાવભ.ક અને ોયાણણક કથાઓની વાથે વાથે વાાંપ્રત 
વભાજની પ્રલતવભાન વાભાજજક વભસ્માઓને ણ લણી રીધી છે. આથી આલી વભસ્માઓ પ્રવત રક વાંલેદનળીર 
ફન્મા અને  પગવૃત આલી. વાભાજજક કુરૂકઢઓ, અંધશ્રદ્ધા અને લશભેભાાંથી વાભાન્મ પ્ર પને કાંઈક અંળે ઉગાયલાનુાં 
કામવ બલાઈ સ્લરૂે વાયી યીતે ફ પવ્યુાં છે. યાંત ુવભમાાંતયે રક ભનયાંજન ભાટે્ પ્રલેળેરી અશ્લરરતાને કાયણે 
રક બલાઈથી દૂય થતા ગમા અને એભ બલાઈને લેઠલાનુાં આવ્યુાં. 
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I. ટ્ીલાા, ચાંદ્રકાાંત(૧૯૯૬), ગજુયાતી વાકશત્મ કળ ખાંડ-૩, ગજુયાતી વાકશત્મ કયદ 
II. વત્રાઠી, લવળષ્ઠ નાયામણ (૨૦૦૧), બાયતીમ રકનાટ્ય (કશન્દી), લાણી પ્રકાળન. 
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