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ગભતીરો ગીતકાય ગરુઝાય 
 

ગરુઝાય નાભથી જગખ્માત આ ળખ્ખ્ળમતનુું રુૂું નાભ વુંયૂણ સવિંઘ કારયા. ળરૂઆતભાું ઉનાભ ગરુઝાય 
દીનલી યાખેલુું જે ાછથી ભાત્ર ગરુઝાય તયીકે જ ખ્માસત ામયુું અને વતત સલસ્તયત ુું યહ્ુું.  ુંજાફના ઝેરભ 
જીલ્રાના (શૈદય ફપલ્ભનુું ગરુઝાય લરલખત ઝેરભ નાભની નદીના વુંદબભલાળું ઝેરભ ઝેરભ ગીત માદ છે ?) 
દીના ખાતે ૧૮ ઓગસ્ટ૧૯૩૪ના યજ જન્ભ. શાર તેભનુું આ જન્ભસ્થાન બગોલરક દ્રષ્ટીએ ાફકસ્તાનભાું છે. 
કસલ, ગીતકાય, લાતાભકાય,ટકથા-વુંલાદ રેખક અને ફદગ્દળભક તેભજ સનભાભતા તયીકે વદા વફિમ એલા 
ગરુઝાયની ળબ્દસયુાએ રક ભસ્તીના નળાભાું ઝુમમા છે. અલબનેત્રી યાખી વાથે રગ્ન કમાભ અને એકાદ લભ 
ફાદ છૂટા ણ ડયા. ફપલ્ભી દુસનમાભાું ગરુઝાયના ળબ્દ વદૈલ યલુાન ફનીને સલશયી યહ્યા છે. અનકે યાષ્રીમ 
એલડભ, અનેક ફપલ્ભપેય એલડભ,વાફશત્મ અકાદભી એલડભ, થડભ શાઈએસ્ટ સવસલરીમન એલડભ ઇન ઇન્ન્ડમા-
દ્મભૂણથી લભ ૨૦૦૪ભાું તેભને વન્ભાનલાભાું આવ્મા, અને ભશત્લના કશી ળકામ તેલા શાઈએસ્ટ એલડભ ઇન 
ઇન્ન્ડમન સવનેભા-દાદા વાશફે પાકે એલડભ,વાફશય એલડભ, એકેડભી એલડભ,ગે્રભી એલડભ ણ તેભને એનામત 
થઇ ચકૂ્યા છે. 

ગરુઝાય મખુ્મત્લે ગીતકાય તયીકે રકસિમ છે. તેભની અનેક ફપલ્ભના ગીતની યચના શ્રતાઓને આજે ણ 
બીંજલે છે. ૧૯૬૯ભાું‘ખાભળી’ ફપલ્ભ ભાટે તેભણે રખેલુું ‘શભને દેખી શૈ ઉન આંખ કી ભશકેતી ખશુ્બ’ૂ શમ કે 
૧૯૭૧ભાું ‘ગડુ્ડી’ ફપલ્ભ ભાટે રખેર િાથભના ‘શભ ક ભન કી ળક્તત દેના’ શમ. ‘ફદર વે’ન ુું ‘છૈમા છૈમા’ ણ 
ગરુઝાયનુું જ વર્જન. લી ‘સ્રભડગ સભલરમનેય’ભાું એ.આય. યેશભાન વાથે ભી ‘જમ શ’ આપયુું અને આ 
ગીતને આંતયયાષ્રીમ ખ્માસત-વન્ભાન િાપત થમા. ગરુઝાયના ગીતભાું જૂના અને નલા માદગાય ગીતની 
વુંખ્મા ભટી છે. દા.ત.-‘મવુાફપય હુ ું માય’, ‘તેયે ફીના જજિંદગી વે સળકલા ત નશીં’, ‘ભેયા કુછ વાભાન તમુશાયે 
ાવ ડા શૈ’, ‘નાભ ગભુ જામેંગા’, ‘માયા વીરી વીરી’, ‘આને લારા ર જાન ેલારા શૈ’, ‘ફદર હુભ હુભ કયે’, 
‘ચપા ચપા ચયખા ચરે’, ‘ફદર ઢુુંઢતા શૈ ફપય લશી’, ‘ફીડી જરામ રે જીગય વે સમા’, ‘નભક ઈશ્ક કા’, ‘ઓ 
વાથી યે’, ‘કજયાયે કજયાયે તેયે કાયે કાયે નૈના’, ‘ઈવ ભડ વે જાતે શૈ’, ‘ચુકે વે રગ જા ગરે’, ‘શભ ચીજ શૈ 
ફડે કાભ કી માયભ’, ‘ફદર ત ફચ્ચા શૈ જી’ લગેયે. 

       તેઓ ફપલ્ભના વુંલાદ રખે છે. શભણાું શભણાું યજૂ થમેરી સલળાર બાયદ્વાજની ફપલ્ભ ‘યુંગનૂ’ના વુંલાદ 
ણ ગરુઝાયે રખ્મા છે, ફતવ ઓફપવ ઉય શીટ ન ગમેરી ણ શકીકતભાું શીટ કશી ળકામ એલી આ ફપલ્ભના 
વુંલાદ ભાટે સભત્ર અનલયે પેવબકુભાું આભ રખેલુું-गुरज़ाय साहफ के शब्द जो नासा के हालरमा खोज ेग्रहों से 
आगे की कल्ऩना स ेबी ऩये है।  આ કથન તેભની અનેક ફપલ્ભના વુંલાદને ભાટે વાચુું ઠયે છે. ઉયાુંત ફદગ્દળભક 
તયીકે ણ ભશત્લની કાભગીયી કયી છે. ફદગ્દળભક તયીકેની તેભની િથભ ફપલ્ભ ‘ભેયે અને’ શતી. 
ફયચમ,કસળળ,અચાનક,આંધી,ખશુ્બ,ૂહુતતુ,ુભાલચવ અને ભોવભ જેલી ભશત્લની ફપલ્ભનુું ફદગ્દળભન કયુું. અશીં 
વર્જક ગરુઝાયન સ્ળભ આણને થામ છે કાયણ કે ઘણી ફપલ્ભ વાફશત્મ કૃસતઓ ઉયથી જ ફની છે. લી 
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ભોવભ ત યાષ્રીમ એલડભભાું છલાઈ ગમેરી માદગાય ફપલ્ભ ફની યશી. દુયદળભન ઉય યજૂ થમેરી ‘સભયઝા 
ગારીફ’ સવફયમર કે જેભાું સભયઝા ગારીફની ભસૂભકા નસવરુદ્દીન ળાશ ેબજલી શતી એ સવફયમરનુું ફદગ્દળભન ણ 
ગરુઝાયે જ કયેલુું. િેભચુંદની નલરકથાઓને આધાયે ‘તશયીય મનુળી િેભચુંદ કી’ સવફયમર ણ માદગાય ફની 
યશી. 

       શા ત શલે મદુ્દાની લાત એ કે આ અનેકસલધ િસતબા ધયાલનાય ગરુઝાયની કેટરીક નઝભ,સત્રલેણી અને 
ગઝરના ગજુયાતીભાું થમેરા અનલુાદનુું  એક સુ્તક શાથ રાગ્યુું જેભાું ગરુઝાયની િસતસનસધ યચનાઓ મૂ 
બાા અને અનલુાફદત ગજુયાતી બાાભાું ભે છે. સુ્તકનુું નાભ છે “ફુંધ કાચની ેરે ાય” અને અનલુાદક છે 
યઈળ ભનીઆય. આ સુ્તકભાું યજૂ થમેર ગરુઝાયની યચનાઓ આકભક અને અવયકાયક ણ છે. કારાતીત 
અને વાુંિત વભમના સલસલધ સલમ ઉયની તેભની આ યચનાઓ બાલકને વુંદ ડે એ વશજ છે. અશીં 
એભાુંની કેટરીક યચનાઓ સલળે ચચાભ કયલાનુું અલબિેત છે. 

        ભાનલીમતાના ચાશક આ વર્જક ભાનલવજર્જત આધસુનક આદાઓથી વ્મસથત છે. એક વભમના 
ગાભડાના ળાુંત જીલનને ફદરે શલે કદરૂા ળશયેની ળયભજનક શયકત કે જેભાું ખાવ કયીને ભાનલીમતાનુું 
શનન દયયજ થત ુું યશ ેછે એલા ળશયેની ક્રુયતા અને કુરૂતા તેભજ અને િકૃસત- માભલયણ તયપની ભનષુ્મની 
વાલ ફેદયકાયી એ તેભના સલમ ફનીને યચનાભાું છરકામ છે. ળશયેભાું ભાનલીમતાને દુંગ કયી નાખતાું થતાું 
યશરેા દુંગા સલળે તેઓ રખે છે- 

“शहय भें आदभी कोई बी नह ॊ क़त्र हुआ 

नाभ थे रोगो के जो क़त्र हुए 

सय नह ॊ काटा ककसी न ेबी कह ॊ ऩय कोई 

रोगो न ेटोपऩमाॊ काट  थी, की जजन भे सय थे 

ળશયેભાાં ભાનલી તો શણામો જ નથી 

જે ભમાા એ તો શતાાં નાભ પક્ત 

કોઈએ ક્ાાંમ કોઈ ભાથુાં નથી કાપ્ુાં કદી 

ભાત્ર ટોીઓને કાી’તી, શતાાં જેભાાં શળય.” ૧ 

  ભાત્ર શયેલેળ-નાભને આધાયે એટરે કે કઈ ચક્કવ જાસત કે ધભભને નાભે જ થતી શજાય રાખ સનદો 
રકની શત્માને ગરુઝાયે અશીં કરુણ યીતે આરેખી છે. ભાથુું કાનાયાઓએ ત ટી જ કાલી શતી ભાથુું ત 
એ ટીઓ વાથે વશજ જ કાઈ જત ુું શમ છે.દુયદળભનના ‘આજ વલેયે’ કામભિભભાું દેળના બાગરા સલળે 
ગરુઝાય કશ ેછે કે ऩार्टिशन देखा है भैने, वो दंगे बी देखे हैं, सडक ऩे फेहता हुआ खनू बी देखा है औय उसे वही ऩे 
जभ के कारा होत े हुए बी देखा है। अधजरी राशो को चिऩके हुए देखा है जजन को खयेुिके-ननकारके ट्रको भें 
बया गमा था। भैंन ेवो फड़ा हेयतनाक सा भंजय बी देखा है। फहोत सारो तक, ऩच्िीस सारो तक ख्वाफ आत ेथे 
जजस से भें डयकय जाग जाता था, उस खौप से दोफाया सोता नही ंथा की मे ख्वाफ भेया फपय से आमेंगा....। ફવ 
આ જ ઘા તેભની આલી યચનાઓ દ્વાયા ફશાય આલ ેછે. 
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    આલા ળશયેભાું માભલયણની ત કને લચિંતા શમ ? લો જૂના વકૃ્ષ વાથેના કસલના વુંફુંધને તથા એ 
વુંફુંધને યૂ કયી નાખતી ઘટનાને વર્જક આ યીતે યજૂ કયે છે- 

“भोड़ ऩे देखा है वह फूढा-सा इक ऩेड़ कबी ? 

भेया वाककफ़ है, फहुत सारो से भैं उस ेजानता हूॉ 

सुफह से काट यहे है वह कभेट  वारे 

भोड़ तक जाने की हहम्भत नह ॊ होती भुझको 

વકૃ્ષ એ વદૃ્ધ – શુાં જો્ુાં છે લાાંકે ક્ાયેમ? 

ઓખુાં છાં, ઘણાાં લોથી હુાં જાણુાં એને 

આજે કાી યહ્યા છે એને કશભટીલાા 

શાભ થાતી નથી ભાયી કે લાાંકે જાઉ.” ૨ 

નાનણથી જે વકૃ્ષ વાથેની અનેક માદ જડામેરી શતી એ વકૃ્ષ કસલ ભાટે અત્મુંત ભશત્લનુું જીલુંત ાત્ર શલા 
છતાું તેને કાત ુું અટકાલલા ભાટે કસલ અવભથભ છે. ળશયેી સલકાવનુું એક જરૂયી ગલુું એટરે વકૃ્ષનુું સનકુંદન. 
વયકાયી યાશ ે કામદેવય આ સનકુંદન નીકતુું શમ ત કણ એને અટકાલી ળકે ? અને શલેના વભમભાું ત 
કસલની ઓખ  આભ ણ લફચાય, ફાડ અને રાચાય તયીકેની જ શમ છે. વકૃ્ષ વાથેની સલદામની લેદના 
અશીં નોંધનીમ છે. 

એક  નઝભભાું અ ટુ ડેટ ળશયેભાું ગઠલામ ગમેરા ભાણવનુું  લચત્ર આ યીતે દયાયુું છે- 

“भैं शहय की इस भशीन भें कफ़ट हूॉ जैस ेहढफय , 

ज़रूय  है मे जया सा ऩुज़ाा... 

अहभ बी है क्मोंकक योज के योज  तेर देकय, 

इसे जया औय कस के जाता है चीफ़ भेया... 

वो योज कसता है, 

योज इक ऩेंच औय चढ़ता है जफ नसों ऩय, 

तो जीभें आता है जहय खा रूॉ... 

मा बाग जाऊ.... 

‘ળશયેના આ ભળીનભાાં એક સ્ક્રુની ભાપક જડામો છાં હુાં 

છાં વાલ નાનો., ણ ઉમોગી... 

જરૂયી એલો કે યોજ એને રગાડી ઊંજણ 
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જયા લધ ુજોયથી કવીને જતો યશ ેયોજ ઉયી ભાયો... 

કવે છે એ યોજ 

એક આંટો લધ ુચડે યોજ આ નવો ય 

તો થામ છે ઝેય ધોી રઉં હુાં... 

કે બાગી જાઉં...’” ૩ 

    ળશયેની નક્કી થમેરી યીતભાું- ળૈરીભાું દયેક વ્મક્તત આ યીત-ળૈરીન એક જરૂયી ફશસ્વ ફનીને મુંત્રલત જ 
તાની ભસૂભકા સનબાલી યહ્ય છે, ફીજા અથભભાું જીલી યહ્ય છે. ણ આ જીલન શકીકતભાું જીલન નથી એટરે જ 
વર્જકને ઝેય ીલાન અથલા ત બાગી જલાન સલચાય આલે છે...ણ He is Helpless, કાયણ કે એ ળશયેન 
જરૂયી ફશસ્વ છે અને ળશયેભાું તાની આ સ્ક્રુની કાભગીયી સનબાલલાભાુંથી જ તેને ફુયવદ નથી ભતી અને 
તાને ભાટે જ તે વભમ કાઢી ળકત નથી, સિમ ાત્રને ણ વભમ આી ળકત નથી એટરે જ અન્મ એક 
યચનાભાું વર્જક કશ ેછે- 

“भुझ ेखची भें ऩूया एक हदन, हय योज मभरता है 

भगय हय योज कोई छीन रेता है,झऩट रेता है, अॊट  स!े 

फड़ी हसयत है ऩूया एक हदन इक फाय भैं अऩने मरमे यख रूॉ ’ 

तुम्हाये साथ ऩूया एक हदन फस ख़चा कयने की तभन्ना है !! 

ભે છે યોજ આખો એક દા’ડો મજુને ખચીભાાં 

યાંત ુયોજ કોઈ છકટથી શછનલી રે છે! 

અંત- ફહુ અયભાન છે એકલાય આખો દા’ડો 

ભાયે ભાટે હુાં મ યાખી રઉં, 

કે તાયી વાથ આખો એક દા’ડો ખચા કયલાની તભન્ના છે!!” ૪ 

   સિમાત્રની જેભ જ શલે સુ્તકને ણ વભમ પાલી ળકાત નથી અને જે ક્સ્થસત વજાભમ છે તેનુું ફમાન 
વર્જક આ યીતે કયે છે- 

“ककताफें झाॊकती है फॊद अरभाय  के शीशो से 

फड़ी हसयत से तकती हैं 

भह नों अफ भुराकातें नह ॊ होतीॊ 

जो शाभे इन की सोहफत भें कटा कयती थी, अफ अक्सय 

गुजय जातत है ‘कॊ प्मूटय’ के ऩदों ऩय 
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फड़ी फैचने यहती है ककताफें... 

इन्हें अफ नीॊद भें चरने की आदत हो गई है 

फड़ी हसयत से तकती हैं 

કફાટો ફાંધ છે ને કાચભાાંથી ચોડીઓ 

તાકતી આયતબયી નજયે 

ભહશનાઓશલતે છે ણ મરુાકાતો નથી થાતી 

જે વાાંજો એભની વાંગતભાાં કામભ લીતતી’તી એ 

શલે કમ્પપ્ટુયોના સ્ક્રરીન ય લીતે 

ફહુ વ્માકુ યશ ેછે ચોડીઓ... 

શલે તો એભને આદત ડી છે ઊંઘભાાં ણ ચારલાની 

તાકતી આયતબયી નજયે...” ૫  

     સલજાણુુંમ ુંત્ર-કુંપયટુય એ ત ળશયેીકયણના નલા રૂ યુંગ ભાટે અત્મુંત ભશત્લનુું વાધન છે અને આ કમપયટુયે 
શલે સુ્તકનુું સ્થાન રઈ રીધુું છે. વ્મક્તત લાુંચનથી દૂય થત જામ અને કફાટભાું ડેર સુ્તકની જે શારત 
થામ એ શારતને ગરુઝાય અશીં લેધક યીતે યજૂ કયે છે. સુ્તક ણ વ્માકુ ફની ળકે અને ફેચેન ફની ઊંઘભાું 
ણ ચારી ળકે એ કલ્ના વર્જકની કભારની કલ્ના છે. આટરી વ્મસ્તતા લચ્ચે ભાણવ ખયી જજિંદગી 
જીલલાનુું ભરૂી જ ગમ છે અને એ જીલી નથી ળકત એટરે જજિંદગીને જાણી ણ નથી ળકત. જુઓ- 

“जजॊदगी क्मा है जानने के मरमे 

जजन्दा यहना फहुत ज़रूय  है  

आज तक कोई बी यहा तो नह ॊ.” ૬ 

     આળા-સ્લપન અને લાસ્તસલકતાને ગરુઝાય ધાયદાય યીતે ળબ્દસ્થ કયે છે. જુઓ ગયીફીનુું લચત્ર- 

“भाॉ ने जजस चाॉद सी दलु्हन की दआु द  थी भुझें 

आज की यात वह पुटऩाथ से देखा भैंने 

यात बय योट  नज़य आमा है वो चाॉद भुझें !” ૭ 

   ચુંદ્ર જેલી ત્નીના આળીલાભદ શતા એટરે ચુંદ્રની સુુંદયતા તયપ ધ્માન આતા આ ચુંદ્રભાું સુુંદયતાને ફદરે 
યટરીનુું જ લચત્ર દેખામ છે. કેટલુું િસતકાત્ભક ! ચુંદ્ર જેલી સુુંદયતાની લાત ત છીની લાત છે, ામાની 
િાથસભક જરૂફયમાત યટરી છે. 

Man v/s god, man v/s natureન વુંઘભ વાફશત્મભાું ખફૂ આરેખામ છે. બગલાન-ખદુા-ઈશ-ુકુદયત જે કશ તે 
ણ ભનષુ્મ એની વાભે રાચાય છે. છતાું ભનષુ્મ તાનાથી ફનતી તાકાત રગાલી તાની આળાને પરીભતૂ 
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કયલા વદા િમત્નળીર યશતે શમ છે. આ િમત્નભાું કેટરીકલાય એ વપ ણ થત શમ છે. કસલ અશીં ખદુા 
નાભની યચનાભાું ખદુાને કશ ેછે-  

“तुभने शामद सोचा था, भेये सफ भोहये पऩट जामेंगे, 

भैंने एक चचयाग़ जरा कय, 

अऩना यस्ता खोर मरमा ” ૮ 

ખદુાના અસ્સ્ક્રતત્લની વાભે જ વર્જક વલાર ઉઠાલતા શોમ એભ કશ ેછે- 

“ जजस्भ औय जाॉ टटोर कय देखें 

मे पऩटाय  बी खोर कय देखें 

टुटा-पूटा अगय खदुा तनकरे-! ” ૯ 

અન્મ એક શત્રલેણીભાાં ણ ખદુાના વાંદબે જ વર્જક રખે છે- 

“ उम्र के खेर भें इक तयफ़ा है मे यस्सा कशी 

इक मसया भुझको हदमा होता तो इक फात बी थी . 

भुझसे तगड़ा बी है औय साभने आता बी नह ॊ.” ૧૦ 

 ખદુા જ શમ ત એ ખફૂ તાકતલય છે અને છૂ યશીને જ દયડાખેંચ જેલી યભત યભી યહ્ય છે. વાભે આવ્મા 
સલના જ ાછથી લાય કયનાય ખદુા ભશાન કઈ યીતે શઈ ળકે? 

    ગ્રશની માદીભાુંથી પલટૂની ફાદફાકીની ઘટનાના વુંદબભને વ્મક્તતગત જભા-ઉધાય જેલા ાુંવા વાથે વાુંકી 
આે છે. પલટૂની જેભ કઈના ખલાઈ જલા તયપ ણ વર્જક આ યીતે  સનદેળ કયે છે- 

“ सेंकड़ों फाय चगने थे भैंने 

जेफ भें नौ ह  कॊ च ेथे 

एक जेफ से दसूय  जेफ भें यखते-यखते 

इक कॊ चा खो फैठा हूॉ ! 

न हाया, न चगया कह ॊ ऩय, 

“प्रूटो” भेये आसभान स ेगामफ है !! 

વેંકડોલાય ગણી’તી ભેં 

ગજલાભાાં નલ જ રખોટી શતી 

એકથી ફીજા ગજલાભાાં મકૂતા મકૂતા 
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એક રખોટી ખોઈ ફેઠો! 

શામો નથી કે ડી નથી ગઈ, 

‘પલટૂો’ ભાયા ગગનથી ગામફ.” ૧૧ 

   આલા વાચા ખલાઈ ગમેરા વુંફુંધની લચ્ચે ટાઓથી બયેરા વુંફુંધભાું કઈ એક વુંફુંધન વુંણૂભ ચશયે 
વર્જકના બાગ્મભાું શલે નથી, જાણે કે ટકૂડે ટકૂડે જ રક ભતાું યશ ેછે, ણૂભરૂે ભવુું અળક્ય છે. જુઓ- 

“कोई सूयत बी भुझ ेऩूय  नज़य आती नह ॊ 

आॉख के शीश ेभेये चटखे हुए है 

टुकड़ोटुकड़ो भें सबी रोग मभरे है भुझको।”૧૨ 

દુયદળભનના ‘આજ વલેયે’ કામભિભભાું ગરુઝાય કશ ે છે કે जैसा भहसूस कयते हो वैसा कहो। િેભને ગરુઝાયે 
તાની યચનાઓભાું ઘ ૂુંટી ઘ ૂુંટીને નળેદાય બાુંગની જેભ યજૂ કમો છે. િેભની યજૂઆત કયતાું તેભના અનેક 
ફપલ્ભી ગીત માદગાય છે. આ સુ્તકભાું ણ ગરુઝાયની િણમને કેન્દ્રભાું યાખીને યચામેરી સલસલધ યચનાઓ 
ઉરબ્ધ ફની છે. શદમબગ્ન અલસ્થા, અતીત, અધયૂાું યશરેાું સ્લપન તેભજ િેભની ભફશભાગાથાની લાત 
ગરુઝાય અવયકાયક યીતે મકૂી આે છે. જુઓ આ યચના- 

“ वो नाक की नथ ना फेचना तुभ... 

वो झूटा भोती है, तुभ से सच्चा कहा था भैंने, 

सुनाय के ऩास जाके शमभिंदगी सी होगी 

એ નાકની નથ નલેચજે ત ુાં 

એ જૂઠુાં ભોતી છે, ભેં તને ‘વાચુાં છે’કહ્ુાં’ત ુાં 

જળે જો વોનીની ાવે તો ાભળે ત ુાં બોંઠ’” ૧૩ 

    તાના જુઠાણાન એકયાય અશીં ભાત્ર એટરા કાયણ ભાટે છે કે સિમાત્ર બોંઠ ન અનબુલે એની લચિંતા છે. 
અન્મ એક યચનાભાું િેભની સ્મસૃતનેअराव-તાણુું ળીભકથી આ યીતે કુંડાયી છે- 

“ भैंने भाज़ी स ेकई ख़शु्क सी शाखे काट  

तुभने बी गुजये हुए रम्हों के ऩत्ते तोड़ े

भैंने जेफों स ेतनकार  सबी सूखी नज़्भे 

तुभने बी हाथो स ेभुयझाए हुए ख़त खोरे 

अऩनी इन आॉखों से भैंने कई भाॊजे तोड़ े

औय हाथो स ेकई फासी रकीयें पें की 

तुभने ऩरकों ऩे नभी सूख गई थी सो चगया द  
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यात बय जो बी मभरा उगते फदन ऩय हभको 

काट के डार हदमा जरत ेअराव भें उसे” ૧૪ 

ભતૂકાના સભરનને લતભભાનભાું માદ કયીને અરગ થમાન ઝૂયા આ યીતે યજૂ થામ છે- 
 

“ तुम्हें बी तो माद होगी वो यात सहदामों की 

जफ औॊधी कश्ती के नीच ेहभने 

फदन के चलू्हे जरा के ताऩे थे, हदन ककमा था! 

मे ऩत्थयो का बफछौना हयचगज ना सख्त रगता 

जो तुभ बी होतीॊ 

तुम्हे बफछाता बी, ओढ़ता बी 

તનેમ ઠાંડી એ યાતડી માદ તો શળેને ? 

એ ઊંધી શોડી તે રાઈ 

ળયીયનુાં તાણુાં કયી આખી યાત કાઢી! 

કઠણ ન રાગે આ થ્થયોની થાયી, વાથે 

જો ત ુાં મ શો તો તને બફછાલી ઓઢી રેતે’” ૧૫ 

સલદામની લેા એ લવભી લેા છે...નજય પેયલી રેલી ડે એલી છૂટા ડલાની ઘટના કસલન ે ભન કઠય 
ઘટના ફની યશ ેછે. જૂઓ સલદામની - 

“ जैस ेझन्नाके चटख जामे ककसी साज़ का ताय 

जैस ेयेशभ की ककसी डोय से कट जाती है ऊॉ गर  

ऐसे इक जफा-सी ऩड़ती है कह ॊ सीनेभें 

खीॊचकय तोडनी ऩड़ जाती है जफ तुझसे नज़य 

तेये जाने की घड़ी सख्त होती घड़ी है” ૧૬ 

લો શરેાના સિમજનના  ત્રની ફકભત ત શમ જ ણ એ ત્રના યફીફડમાની ણ એટરી જ ફકભત શમ 
છે. યફીફડમાને જાલી યાખીને માદને જાલી યાખલાની લાત અશીં આ યીતે યજૂ થઈ છે- 

“ धऩू रगे आकाश ऩ ेजफ 

हदन भें चाॉद नजय आमा था 

डाक से आमा भुहय रगाएक ऩुयाना-सा तेया, चचट्ठी का मरफ़ाफ़ा माद आमा 
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चचट्ठी गभ हुए तो अयसा फीत चकुा, 

भुहय रगा, फस भहटमारा-सा, 

उसका मरफ़ाफ़ा यक्खा है !” ૧૭ 

સિમાત્રને આલલા ભાટેનુું આભુંત્રણ  આવુું ણ શઈ ળકે- 

“ तभाभ सफ़हे ककताफों के पडपडाने रगे 

हवा धकेर के दयवाज़ा आ गई घय भें ! 

कबी हवा की तयह तुभ बी आमा जामा कयो !” ૧૮ 

છૂટા ડલાના કાયણ અનેક શમ ળકે જેભાુંન ુું એક ભશત્લનુું કાયણ ગયીફી ણ શમ ળકે. લસ્તનુી ફકભત જેટરા 
ૈવા ન શલાથી લસ્ત ુન ખયીદી ળકામ એ જ યીતે કેટરીક લાય સિમાત્રને ણ શાયી જવુું ડે છે- 

“ कबी कबी फाज़ाय भें मूॉ बी हो जाता है 

क़ीभत ठीक थी, जेफ भें इतने दाभ नह ॊ थे 

ऐसे ह  इक फाय भें तुभको हाय आमा था .” ૧૯ 

તાન િેભ જમાયે િેભની દયી કાી નાખે ત ફયફાદીરૂી દયીને આખ ભશલ્ર ભજાલૂભક લ ૂુંટે એ વશજ 
છે. 

“ वह जजससे साॉस का रयश्ता फॊधा हुआ था भेया 

दफा के दाॊत के तरे साॉस काट द  उसने 

कट  ऩतॊग का भाझा भुहल्रे बय भें रुटा !” ૨૦ 

 ગયીફીન લધુું એક વુંદબભ આ વર્જક આ યીતે મકૂી આે છે- 

“ वह भेये साथ ह  था दयू तक भगय इक हदन  

जो भुड़ के देखा तो वह औय भेये साथ न था 

पट  हो जेफ तो कुछ मसक्के खो बी जाते है.” ૨૧ 

જેના સલના જીલનની કલ્ના ન કયી શમ એના સલના જીલલાની ક્સ્થસત વજાભમ ત્માયે જે ફયક્સ્થસત સનસભિત થામ 
તે જૂઓ- 

“ ऐसे बफखये है यात हदन, जैस े 

भोततमों वारा हाय टूट गमा  

तुभने भुजको पऩयो के यखा था.” ૨૨ 
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સિમાત્રની છેલ્રી ઘડી સધુી યાશ જલાની લાત જૂઓ- 

“ जाते जाते एक फाय तो काय की फत्ती सुखा हुई  

शामद तुभ ने सोचा हो की रुक जाओ, मा रौट आओ  

मसग्नर तोड़ के रेककन तभु एक दसूय  जातनफ घूभ गमे.” ૨૩ 

ભતૂકાની બીની માદના સનળાન લતભભાનભાું ભે ત્માયે- 

“ इतने अयस ेफाद हैंगय स ेकोट तनकरा  

ककतना रम्फा फार मभरा है कोरय ऩय 

पऩछरें जाड़ों भें ऩहना था माद आता है.” ૨૪ 

દૈફશક યીતે દૂય થઇ જલાથી શકીકતભાું ચૈતસવક યીત ેદૂય થઇ ળકાત ુું નથી...અંતય માદને સભટાલી ળકત ુું નથી- 

“ साथ ह  साथ चरा आमा है, जजतना बी सफ़य है  

यस्ते ऩैयों भें यजस्समाॉ की तयह मरऩटे हुए हैं  

रौट के जाने से फर खखरते नह ॊ, औय चढ़ेंगे.” ૨૫ 

 આ સુ્તકભાું જે ગઝર યજૂ થઇ છે એભાું જગજીત સવિંઘના અલાજભાું ગલામેરી આ ગઝર ત િેભની શ્રેષ્ઠ 
અલબવ્મક્તત વભાન ફની યશી છે. 

“ एक ऩुयाना भौसभ रौटा, माद बय  ऩुयवाई बी 

“ एसा तो कभ ह  होता है, वो बी हो तन्हाई बी” ૨૬ 

કઈ કાયણલળ શાથ છડલ જ ડે એભ શમ ત ણ વુંફુંધ ક્યાયેમ છડી ળકાત નથી એ યભ વત્મ છે- 

“हाथ छूटे बी तो रयश्ते नह ॊ छोड़ा कयते 

वक्त की शाख से रम्हे नह ॊ तोडा कयते” ૨૭ 

િેભની આટરી બવ્મ ભીભાુંવા છી ણ આ ક્રુય દુસનમાભાું તાના શદમની અલબરાા આવાનીથી વ્મતત કયી 
ળકાતી નથી...િેભને છૂાલી યાખલાની તકેદાયી શભેંળા યાખલી ડતી શમ છે અને એભાું આંખની બાાએ 
ણ વુંમભ દાખલલ જ ડે. જૂઓ િેભ છુાલલાની લાત- 

“ इतने रोगो भें, कह दो आॉखों को 

इतना ऊॉ चा न ऐस ेफोरा कयें ! 

रोग भेया नाभ जान जाते है ! ” ૨૮ 
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     ગેયેજ સભકેસનક તયીકે કાભ કયતા કયતા આ રેખક-ગરુઝાયને અન્મ રેખક સભત્રની વફત પી અને જે તે 
વભમના ભશત્લના રેખક તેભજ ફપલ્ભ ફદગ્દળભક વાથે વુંકભ થતાું આણા ફપલ્ભ ઉદ્યગને આ ઊંચા ગજાના 
રેખક િાપત થમા. ગાલરફ, ટાગયને ચાલી ગમેરા આ વુંલેદનળીર વર્જક આજની ફપલ્ભી દુસનમાભાું સલળાર 
બાયદ્વાજ જેલા ફદગ્દળભક દ્વાયા તાના વુંલેદનળીર વુંલાદ-ગીત દ્વાયા આણને ભતાું યશ ેછે. માદી કયીએ ત 
ભટી થામ. આ સુ્તકભાું તેભની યચનાઓ છે એ ભાત્ર િસતસનસધ યચનાઓ છે અને િસતસનસધ છે એટર ે 
આટરી જ યચનાઓ ઉત્તભ છે એવુું ણ નથી. તેભની આ સવલામની યચનાઓ લાતાભઓ ણ ભશત્લણૂભ છે. 
તેભના સભત્ર જગજીત સવિંઘ દ્વાયા ગલામેરી તેભની ગઝર આજે મ અભય છે. અંતભાું લાત કયીએ તેભની 
યચનાઓના યઈળ ભનીઆયે કયેરા અનલુાદની ત ગજુયાતી બાાભાું તેણે ઉતાયલાનુું તેભનુું આ કામભ 
અલબનુંદનીમ ખરુું યુંત ુવાથવાથ એ લાત ણ સ્લીકાયલી યશી કે ગરુઝાયની મૂ યચનાઓન મૂ બાાભાું 
જે નળીરા જાભ જેલ charm છે તે આ અનલુાફદત બાાભાું નશી જ અનબુલામ, છી તે કઈ ણ બાા બરે 
શમ. શાું, અનલુાદકની એ લાત વાથે વુંભત કે એકાદ ઉદુભ  ળબ્દને રીધે ણ આખી યચનાનુું બાલન અટકી ળકે. 
ણ જ એ ઉદૂભન અથભ જાણીને પયીથી બાલન ળરુ થામ ત એન  આનુંદ ણ ફેલડ...ણ યઈવ ભનીઆયે 
મૂ યચનાઓ ઉરબ્ધ કયાલી આી એ ણ ખફૂ જ નોંધાત્ર કાભ છે ભાયી નજયે. મૂ યચનાઓની વાભ ે
એન ગજુયાતી કાવ્માનલુાદ એ એક લધ ુનોંધનીમ કદભ.... ૪૫ જેટરી નઝભ, ૪૧ જેટરી સત્રલેણી અને ૮ 
ગઝરને વભાલત ુું આ સુ્તક ગરુઝાયની કૃસતઓનુું ભશત્લનુું સુ્તક છે જેના લાુંચનથી આણા વોના ગભતીરા 
ગીતકાય ગરુઝાયને ભાણ્માન આનુંદ થઈ આલે છે. That’s all for this time only….ફપય કબી ઔય ગપુતેગ.ુ.. 
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