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લોભવ ૃત્તિન ું વરવ ું દર્શન કરાવતી વાતાશ- ‘ગોપી’(સન્દરમ)્
‘ગી’ લાતાા ‘ગીથી શીયાકણી’ વંગ્રશભાં વંગ્રહશત છે . લાતાા ભાં લાતાા કાયે છે લાડાના એલા યાલળમા
કભની વંલેદનાને લાચા ‘ગી’ના ાત્ર દ્વાયા આી છે . સુન્દયમ ૌ ાવે ગ્રાભીણજીલન અને નગયજીલન એભ
ફન્નેમનું વંત ુળરત આરેખન ભે છે ને તેભાં કરાસ ૂઝ દાખલી ણ ળક્યા છે , તે ભશત્લની ફાફત છે .આ લાતાાભાં
વલચયતી કભની(યાલીમાકભની–ઢરી)-વભાજની વંલેદના, ફાની રબવ ૃવિ, ચત ુય ટે રની ૈવા લસુર
કયલાની ખટી દાનતતથા વંલેદનશીન વભાજ લગેયે ફાફત ગીના ાત્ર દ્વાયા લાતાા કાયે યજૂ કયી છે .
‘ગી’(ગા-ગાળમ) એલ ગાન જન્ભ ભતી યાલને ત્માં થામ છે . નાનણભાં ભાતા-ફશેનની
છત્રછામા ગુભાલનાય આ ગાન ભતી યાલ ‘ભતીના છડ’ની જેભ ઉછે ય કયે છે . વભમ જતાં તે ‘ભતીન
છડ’ જ ફની જામ છે . ગાભ, ળશેય, જજલ્રાભાં જે નાચ-ગાનયજૂ કયત, લેળ બજલત તેનાથી ‘ભતી યાલની’
ટુકડીને ફદરે ‘ગીની ટુકડી’ નાભ લધુ જાણીતુ ં ફને છે .
લાતાાભાં ‘ગીની ટુકડી’ જે યં ગત જભાલતી શતી તેનાથી ગાભ-ળશેયભાં ‘ગીની ટુકડી’ રાલલાની
શયીપાઈ જાભતી શતી. ‘ગીની ટુકડી’ વલના રગ્નપ્રવંગ અધ ૂય ગણાત શત. એલા ગીની ટુકડીને ચત ુય
ટેરને ત્માં રાલલાભાં આલે છે . આખા રગ્નની જે યં ગત જભાલી છે અને અંતે જે કામાક્રભ મજામ છે તેભાં
ગીન થાક-લેદનાને જલાભાં આલત નથી. કામાક્રભની રાજ યાખલા પ્રમત્ન કયત એલ ગી ચત ુય ટે રના
લેલાઈને ત્માં જે કામાક્રભ કયે છે તેભાં નાચતા-નાચતા ઢગર થઈ જામ છે . અવતળમ રબવ ૃવિને કાયણે ભતી
યાલન ભતીન છડ-ગી નંદલામ છે . તેની કરુણગાથા ‘ગી’ લાતાાભાં વનરૂાઈ છે .
લાતાાભાં છે લાડાના લગાના એલા યાલળમા- ઢરીના વભાજની ગાથા વનરૂાઈછે . લાતાાના આયં બભાં ગી
પ્રેક્ષકગણને જે યીતે આનંદ-ભજ કયાલે છે તેનાથી ળરૂ થામ છે . લાતાા કાયે આ ગી-ગાભાંથી કેલી યીતે ફન્મ
તેની ટૂંકભાં ગાથા આરેખી છે . યં ત ુ લાતાા ન પ્રાણ પ્રવંગ ત ચતયુ ટે રને ત્માં જે યં ગત જાભે છે તે વભમન છે .
‘ગી’ નાચ દયવભમાન જે ‘ગીત’ ગાત, લેળ બજલત, તેનાથી લેળ બજલનાયાઓની તયકીફ, કેલી યીતે તેભાં
યં ગત રાલલી લગેયેની સ ૂઝ લાતાા કાય ાવે છે તેન ખ્માર ગીના ાત્ર દ્વાયા આલે છે . લાતાાકાયે આ લાતાલયણ
વલળે રખ્યુ ં છે કે, ‘ભતી યાલ વવલામ ચાયે યાલળમાઓએ લ ૂગડાં શેમાાં શતાં. ગી અને કૃષ્ણ થનાય છકયા
વવલામના ફીજા ફે યાલળમા આધેડ શતા. એભની ળબા ઓય ખીરી નીકતી શતી. કાાં ળયીય, ફેઠેરાં ડાચાં,
મ ૂછ મ ૂડેલ ું ભોં અને તે ઉય સુદયીના
ં
વ ળણગાય! ખબે ઢરકાં ટાંગી ધભધભાટ ધભકચકડ વાથે ચકયીઓ રેલી
અને ગીના નાચ ભાટે લાતાલયણ જભાલવુ ં એ એભનુ ં કતાવ્મ શત.ુ ં ગી અને કા’ન યભતાં ત્માયે એ ફે જણ
ફાજુએ ઊબા યશી ઢરક લગાડયે જતા અને ભતી યાલ એક ફાજુએ ફેવી એની ધી ાઘડીલાળં ભાથુ ં
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શરાલત ગાર ફુરાલી ળયણાઈ લગાડત.’(સુન્દયમ ૌ ની શ્રેષ્ઠ લાતાા ઓ, વં. ચન્રકાન્ત ળેઠ, આદળા પ્રકાળન,
અભદાલાદ, ત્રીજુ ં ુનમુર
ા ણ:૨૦૦૮,  ૃ.૨૫)
આ ઉયાંત સુન્દયભેૌ ‘ગી’ને વજાલલા-ળણગાયલા ભતી યાલ જે વાભગ્રીન ઉમગ કયે છે તેન ુ ં
આરેખન ખ ૂફ જ ચીલટથી કયુાં છે . જેભકે, ‘ભટા ઘેયલાા ઘાઘયને ગુરાફી, લાદી, રીરી વાડીઓ કાઢી. એક
કટામેરા તયાના દાફડાભાંથી ખટાં ભતીનાં કંઠા, ફંગીઓ અને ફીજી શૃગ
ં ાયવાભગ્રી કાઢી. ગીએ તથા કા’ન
ફનનાય છકયાએ તૈમાય થલા ભાંડયુ.ં કઈ સુકેળીને ણ ળયભાલે એલ ચટર ગીએ તેર નાખીને ગથ્ં ૂ મ. ગ
ચશેય ાઉડય રગાલતાં લધાયે ખીલ્મ. આંખભાં ભેળ, ગારે તથા ળચબુકે લાદી ટીકી, નાકભાં ભટી લાી
કાનભાં ઝુમ્ભય, વેંથાભાં ભતીની ભાંગ, કાંડે ભતીની ફબ્ફે શાયના ચાડા, તંગ સથણ
ંૂ
ઉય હકયભજી યં ગન
ઘેયદાય ઘાઘય, ઉય દળક્ષણી ઢફે જાંફરી ઓઢણી અને છે લટે , મુવનલયનાં ણ ભન ચાલે એલી ભીઠી ઘ ૂધયીઓ
એભ ગીન શૃગ
ં ાય વજામ.’ (એજન,  ૃ.૨૪)
આ ળણગાય-વાભગ્રી આણને તે વભમની માદ અાલે છે . દે ળી વાભગ્રી તથા લણાન ‘ગી’ કેલ રાગત
શળે તેન ળચતાય ભી યશે છે . તેભાં અવર જીલન વનરૂાયુ ં છે . ત લાતાા ભાં પ્રમજામેર ગીત-બજન દે ળી
હયલેળ યચલાભાં ભશત્લની ભ ૂવભકા બજલે છે . તે દ્યયચનાઓ આ મુજફ છે .
‘શાં... થઈ પ્રેભલળ ાતળમા...આ...
ભાયા ભનના ભાળરક ભળમા યે ... થઈ!’ (એજન,  ૃ.૧૯)
‘ભાયી વજની, ત ું ક્યાં યભી આલી યજની?
વાચુ ં ફર, ફર, ફર.’ (એજન,  ૃ.૨૦)
‘છે ટ છે ટ યશે નંદના છકયા યે ,
ભાયા યાંધળમાં અબડામ યે ,-’
શાં યે , ગી ! ઘેરી તું ઘેરી શાં યે રૂચંદનની લેરી, છકેરી, ઓ ઘેરી!’ (એજન,  ૃ.૨૬)
આ ગીત લાતાા ભાં દે ળી હયલેળ યચલાભાં ભશત્લન બાગ બજલે છે . આ ગીત લુપ્ત થઈ યહ્યા છે . ત લેળ
બજલનાય ાત્ર-તેની કા ણ મંત્રવંસ્કૃવતને અવયને કાયણે વલવયાઈ યશી છે . તેની માદ આ લાતાા અાલે છે .
લાતાા ભાં ગીની ટુકડી તાના ઘેય આવ્માથી ચત ુય ટે રની આફરૂ યશી ગઈન વંત છે . વાથે વાથે
ચાવ રૂવમા જેલી ભટી યકભ આલી ડળે તેન યં જ ણ છે યં ત ુ તેન કઈ ઉામ નથી શલે ત આ ૈવા
લસ ૂર ફયાફય કયલા તે તયપ જ તેઓ ધ્માન આે છે . ને આભેમ ગીની ટૂંકડીને કઈને કઈ ફશાને ગીત
લગાડીને નચાલી રે છે . કઈ પ્રવંગ એ ઢરી લગય જલા દે તા ણ નથી. ‘ગીની ટુકડી’ ણ જાણે છે યં ત ુ
ફચાયી ઢરીની જાત વાભે થડી ફરી ળકે? લી ભતી યાલના ભનભાંમ થડ રબ ણ ખય કે નાચ-ગાન
દયવભમાન થડી ફક્ષીવ ભે તેને. ણ આ ફધાભાં ભય થત શત ગીન. તે ફાની રબવ ૃવિ અને ચતુય
ટેરની આફરૂને ણ વાચલત શત.
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લાતાા ના અંતે ચતુય ટેરના લેલાઈને ત્માંન અંવતભ પ્રવંગ લાતાા ને નલ ઘાટ આે છે . થાકેરા એલા
ગીની કઈ દયકાય કયતુ ં નથી. ‘રાજ યાખજ ભા ખડીમાય, તને યાજી કયીળ, છકયાને યભાડાજે, ભાયી
ભા!’(એજન,  ૃ.૨૬) જેલા ળબ્દ ભતી યાલ ફલ્મે જામ છે . ચતુય ટે રને ણ થામ છે કે લેલાઈના ભાંડલે જે
લટ ડમ છે તે જાણી આ છકય-ગી આલીને જે ભાગળે તે આપ્મા વલના તાને તથા લેલાઈને છુટક નથી.
ત આ ફાજુ ભતી યાલને ણ રબ છે . લાતાા ભાં રેખકે રખ્યુ ં છે કે, ‘આખી ફેઠક તયપ નજય નાખી; જાણે ત્માં
રૂવમાની લાડી ન ઊગી શમ અને શભણાં દીકય એને લેડી આલળે અને ભાય ખ બયી દે ળે! ભતી યાલની
આંખ ધે દશાડે સ્લપ્ન દે ખલા રાગી. રૂવમાના બાયથી જાણે તેન ુ ં ગજવુ ં બાયે થલા રાગ્યુ’ં (એજન,  ૃ.૨૭).
આભ ફાાની રબવ ૃવિને કાયણે અંતે ભતી યાલન ગી લેયાઈ જામ છે . ‘નાચલાના કુડાાની લચ્ચે
ગી ઢગર થઈને ડમ શત.’ (એજન,  ૃ.૨૭) આ ળબ્દ લાતાા ને જુદી જ હદળાભાં રઈ જામ છે . ણ રેખકે
‘અંતે મ ૃત્યુ ામ્મ’ એલી સ્ષ્ટતા કયી નથી, યં ત ુ ‘ભતી યાલનુ ં સ્લપ્ન લેયાઈ ગયુ ં શતુ’ં જેલ ઉલ્રેખ સ્ષ્ટ
કયી દે છે કે અવતળમ રબથી શુ ં હયણાભ આલે છે ?
ગીની ઈચ્છા કે અવનચ્છાન ખ્માર યાખ્મા વલના તેને ભનયં જનના વાધન તયીકે જત વભાજ ભાનલીમ
વંલેદના ગુભાલી ફેઠમ છે . તે લાતાાભાંથી પ્રગટ થામ છે . ણ જે ભનયં જન કયાલે છે તે ણ ભાણવ છે . એ ચતુય
ટેર, ભતી યાલ અને અન્મ રક ભ ૂરી જામ છે . અવતળમ રબને કાયણે આલી ડતી મુશ્કેરીને જીલનન અંત
લાતાાભાં વનરૂામ છે .
ગી’ લાતાાના ળીાકના વંદબે વલજમ ળાત્રી નોંધે છે કે ‘‘ગી’ લાતાાન ભભા તેના ળીાકભાં છે . ગકુની
ગી જેભ કૃષ્ણઘેરછાભાં વાનબાન ભ ૂરી વભવિત થઈ જતી, ચતયપના વલશ્વના સ્થ ૂ, ભળરન વ્મલશાયથી ય
ફની જતી, તેની લચ્ચે સ્થ ૂ દે શે યશેલા છતાં ળચિથી તે તેનાથી ઊપયી-ઊધ્લા-થઈ જતી એલી બાલતન્ભમતા અને
બાલતીવ્રતાની કક્ષાએ લાતાાના કેન્રભાં યશેરા ભતી યાલન ુત્ર ગા ણ શોંચે છે . એ યીતે ગકુના
ુયાણપ્રવવદ્વ ગીના અને ગાના ાત્રને યસ્યના મામા તયીકે રેખકે ઉવાલલા ધામાા છે . શીયાફેન ાઠકે
એક લાય લાતચીતભાં સુન્દયમ ૌ ની લાતાા ઓનાં ાત્રને અનુરક્ષીને કંઈક એલા ભતરફનુ ં કશેલ ું કે શ્રી. સુન્દયમ ૌ ના
એક લાતાાવગ્ર
ં શનું ‘વમાવી’ એવું નાભ સુન્દયમ ૌ ની ઘણી લાતાા ઓનુ ં સ ૂચક છે . એભનાં ાત્રભાં કઈક હદવ્મ,
અાવથિલ, બાલ, વલચાય, ઝંખના દે ખામ છે . ઝંખનાનુ,ં આયતનુ ં તત્ત્લ અશીં ગાભાં ણ છે .’ (ચાય લાતાાકાય
એક અભ્માવ, વલજમ ળાસ્ત્રી, ાશ્વા લિબ્રકેળન : અભદાલાદ, ત્રીજી આવ ૃવિ:૨૦૦૩,  ૃ. ૯૧) લાતાાન ુ ં ળીાક મુખ્મ
ાત્રને આધીન છે . તથા લાતાા ને કેન્ર સ્થાને ગીની જ વંલેદના વનરૂાઈ છે . ભાટે ળીાક મગ્મ છે .
લાતાાભાં ‘ગી’ ઉનાભ વલળે સ્ષ્ટતા કયતા લાતાા કાયે રખ્યુ ં છે કે, ‘વોબાગ્મ-સુદયીના
ં
ખેરભાં અદ્દભુત
કાભ કયલાથી શ્રી જમળંકય બજકને જેભ ‘સુદયી’નુ
ં
ં ઉનાભ ભળયુ ં છે તે પ્રભાણે ભતી યાલળમાના છકયા
ગાળમાને રગ્ન લખતે ગીન લેળ સુદય
ં
યીતે રેલા ફદર ‘ગી’નુ ં ઉનાભ ભે લ.ું ’ (સુન્દયમ ૌ ની શ્રેષ્ઠ
લાતાાઓ, વં. ચંરકાન્ત ળેઠ, આદળા પ્રકાળન, અભદાલાદ, ત્રીજુ ં ુનમુર
ા ણ:૨૦૦૮,  ૃ.૨૧) તે ઉનાભ લાતાાભાં
વાથાક છે . કૃષ્ણ વાથે જડામેરી ‘ગી’ન લેળ અશીં વાથાક ફને છે .લાતાાભાં ભાંડલા-મુહત
ૂ ાથી ભાંડી ગુજયાં
ગયભટી, લયધ બયલાની, ળ બયલાની લગેયે વલવધનુ ં આરેખન ગ્રાભીણ જીલનને યજૂ કયે છે . ત ‘જગદંફા, ભાયી
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ભા’, ‘ધન્મ ભાતા ખડીમાય’, ‘જે શ તાયી, ખહડમાય ભાયી ભા’, ‘યભાડાજે ભા’, ‘તને યાજી કયીળ’ જેલા ળબ્દ ભતી
યાલ ફરે છે તેભાં તેભની શ્રદ્ધા પ્રગટે છે . આ વભગ્ર ફાફત સુન્દયભેૌ જઈ-અનુબલી શમ એવુ ં રાગે છે . ભાટે
તેન ું વચટ ફમાન લાતાાભાંથી પ્રાપ્ત થામ છે .
લાતાાના અંત વંદબે સુયેળ દરારન ભત જુઓ- ‘ગીના કરાકાય જીલની નયી મુગ્ધતા અને તલ્રીનતા
ત વશદમને સુન્દયમ ૌ ના કાવ્મ ‘ફક્ષીવ’ની માદ આે એલી છે ... આલાતાા ના અંતે જે મ ૂછાા આલે છે તે ગીને
રાગેરી વભાવધન સ્થ ૂ આવલષ્કાય છે કે પ્રાણની તલ્રીનતા વાથે કદભ ન વભરાલી ળકતા ળયીયની ળયણાગવત?’
(સુન્દયમ ૌ ની શ્રેષ્ઠ લાતાાઓ, વં. સુયેળ દરાર, આદળા પ્રકાળન, અભદાલાદ, ફીજુ ં ુનમુર
ા ણ:૨૦૦૭ , ૃ.૭) આ પ્રશ્ન
બાલકને ણ થામ છે . કેભકે લાતાા કાયે ભતી યાલનુ ં ‘સ્લપ્ન લેયાઈ ગયુ ં શત’ુ ં એભ કહ્ું છે .
જમાયે ગી’ લાતાાના વંદબાભાં ચન્રકાન્ત ળેઠ નોંધે કે ‘ભતીના છડની જેભ ભતી યાલે ઉછે યેર
ગા-‘ગી’ એના તાના ભાટે આજીવલકાનુ-કભાણીનુ
ં
ં ભજબ ૂત વાધન શત; ણ એ વાધન તાની જ
રબવ ૃવિ અને ભજબ ૂયીના કાયણે જે યીતે નંદલાઈ જામ છે તે એક કરુણ લેદનાકય ઘટના છે .’ (સુન્દયમ ૌ ની શ્રેષ્ઠ
લાતાાઓ, વં. ચંરકાન્ત ળેઠ, આદળા પ્રકાળન, અભદાલાદ, ત્રીજુ ં ુનમુર
ા ણ:૨૦૦૮,  ૃ.૯) લાતાાભાં ફે હયસ્સ્થવત
જડાજડ ચારે છે . એકફાજુ ગીની બાલતન્ભમતા અને ફીજી ફાજુ વભાજના પ્રેક્ષકની જુદી-જુદી ભાગ તથા
શરકટ ચેનચાાઓ. ‘ગી’નું નંદલાનુ ં કાયણ આ જુદી વલભ હયસ્સ્થવત ણ છે .
દે ળી રકકરાકાયનુ ં વભાજભાં સ્થાન અને તેભનુ ં રકઉત્વલભાં જલા ભત ુ ં સ્થાન તથા આ રક પ્રત્મે
વંલેદનશીન વભાજ કેલી નજયે જુએ છે તે દૃષ્ષ્ટ ણ લાતાા ભાં વનરૂાઈ છે . ‘યાલ ઢરી’ જાવત તાન
યં યાગત વ્મલવામ ભ ૂરી ગમા છે . તેન ુ ં અસ્સ્તત્લ જખભાયુ ં છે . બાયતીમ વંસ્કૃવતની બાલનાને જાલી યાખતા
આ કરાકાયની કા લધુ ડતી આંધી આધુવનકતાને કાયણે લુપ્ત થઈ યશી છે . સુન્દયમ ૌ ની કરાસ ૂઝ તથા
ગ્રાભીણ જીલનને સ ૂક્ષ્ભ દૃષ્ષ્ટકણથી જીવ્માન અનુબલ શલાથી લાતાા ના લસ્ત ુભાં અવળરમત જલા ભે છે . તે
અથાભાં ‘ગી’ લાતાા એ કૃષ્ણભમ ફની જતા ગા યાલળમાની કથા છે .
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