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‘બોલીએ ના કંઈ’ વિષેન  ંપે્રરક ગીત 

પટેલ ધ્ર વિનક માર રમણભાઈ 

૨૦૩૫, મગેશ્વયનગય વવામટી, 

ગ.ુશા.ફડડ, કનકયુ, કનવાડ, વચીન(સયૂત),તા : ચમાડવી 

જજ : સયુત , પન : ૩૯૪૨૩૦, ભ.૯૪૨૯૮ ૮૫૧૦૦ 

 

ફરીએ ના કંઈ                                                                                                                                                

આણુ ંહૃદમ ખરીએ ના કંઈ, લેણને  યે’વુ ં ચૂ                                                                                             

નેણ બયીને જઇ રે, લીયા !                                                                                                           

વ્શણેના ંાણી ઝીરનારંુ તે વાગય છે લા કૂ ...ફ ૦ 

લન લેયાને ભાયગ પલજન,                                                                                                                         

વીભ જમા ંસનૂી ગુજંતી કેલ આણુ ંગાયુ ંગાન ;                                                                                  

ગાભને આયે શમ ફહુ જન,                                                                                                                      

રખન  ભે ભીઓ યે તમા ં કણને કની નાત ?                                                                                  

ભાનભા ંજવુ ંએકર લીયા !                                                                                                             

તાયલરમ અંધાય કે ઓઢી યણન દારુણ  ધૂ...ફ ૦ 

આણી વ્મથા,                                                                                                                                    

અલયને ભન યવની કથા, ઈતય ના કંઈ તથા                                                                                              

જીયલી એને જાણીએ, લીયા !                                                                                                           

પ્રાણભા ંજરન શમ ને ત મે  ધાયીએ ળીતરરૂ...ફ ૦ 

 

(‘વકંલરત કપલતા’,.ૃ૨૧૪)                                   યાજેન્દ્ર ળાશ 
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યાજેન્દ્ર ળાશ અનગુાધંીયગુના પ્રથભ કં્તતના પવદ્ધિ પળખય વભા વાયસ્લત કપલ છે. 

સ્લાતતં્ર્મત્તય ગજુયાતી કપલતાને વૌંદમડરક્ષી લાકં આનાય યાજેન્દ્ર ળાશની કાવ્મધાયા 

શભુ્ર યેખા જેલી દેદીપ્મભાન થઇ પલપલધયંગી પ્રલાશ લચ્ચે એક નખી આબા પ્રગટાલે છે. ઈ 

.વ .  ૧૯૫૧ભા ં ‘ ધ્લપન’ થી ઈ .વ . ૨૦૦૪ભા ં ‘આ ગગન’ સધુીના એભના દંયથી લધ ુ

કાવ્મવગં્રશભા ં એક શે્રમસ્કય કપલની પ્રપતબાની પ્રપતષ્ઠા કયે તેલી સ્લરૂલૈપલધ્મ અને 

લચયંતન દાળડપનક અલબવ્મક્તતની પલપળષ્ટ ઉન્દ્ભે વબય યચનાનુ ંવાતતમ પ્રતમક્ષ થામ છે. 

તેભની કપલતા સ્થૂ અનબુલના સ્તયેથી ઊધ્લડ ગપત કયતી ચેતનાની કઈ અરોકકક ામયી 

યચે છે. જીલનદળડનના ં વીધાવંાદા ંણ લચિંતનબમાડ પલમને વપં્રજ્નન્દ્મ  કયતી ‘ફરીએ ના 

કંઈ’ એ યાજેન્દ્ર ળાશની પલપળષ્ટ ગીત યચના છે. 

‘ફરીએ ના કંઈ’ ળીડક છે. આ ‘ફરીએ ના કંઈ’ લાચંતાની વાથે ભનભા ંકપલ અશીં  ન 

ફરલાન વકેંત સ્ષ્ટ કયતા જણામ છે કપલ કશ ેછે – 

‘ફરીએ ના કંઈ                                                                                                                                 

આણુ ંહૃદમ ખરીએ  ના કંઈ, લેણને  યે’વુ ં ચૂ                                                                                             

નેણ બયીને જઇ રે, લીયા !                                                                                                                 

વ્શણેના ંાણી ઝીરનારંુ તે વાગય છે લા કૂ’           

 આ ગીતના વસં્ળડથી બાલન ઇન્દ્ન્દ્રમાનબુલ થામ છે લચત્ત અને ઇન્દ્ન્દ્રમ બાલથી 

કયપ્રાપલત થઇ જામ છે. ળરૂઆતભા ં‘હૃદમ’ ખરલાની ક્સ્થપત કપલ વશજ યીતે પ્રપતાકદત 

કયી છે, ત ‘ના’ ળબ્દ િાયા પલયધાબાવનુ ંલર્ ુડ યચી આપ્યુ ંછે. કપલ જણાલે છે કે બીતયન 

ઊથર જેની વાભે વ્મતત કયલાના છે એ વ્મક્તત મગ્મ છે કે અમગ્મ તે પલલેકબદુ્ધિથી 

પ્રભાણીને હૃદમના દ્વાય ખરલા જઈએ. તમાયફાદની કાવ્મકં્તતભા ંઆલર્ુ ંઅલ્પલયાભ એ 

સલૂચત કપથત જ છે. અશીં, કપલ કં્તતના છેડે ‘ચૂ’ ળબ્દ મકૂી ભોનની કયબાાની ગકયભા 

પ્રગટ કયે છે. વાગય તાની અંદય અનેક વકયતઓને વભાલી ળકે  છે, જમાયે કલૂાભા ંલધ ુ

જને વભાલલાની ક્ષભતા નથી. ટૂંકભા ં જેનુ ં શૈયુ ં પલળા નથી તેની વાભે લીતક કથા 

કશલેાન કઈ ભર નથી ણ જે વ્મક્તતની વાભે તભે જાશયે થાલ છ તે વ્મક્તતને ભાી-
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પ્રભાણીને જ અલબવ્મકત થવુ ં એ કશતકાયક છે. છીની કં્તતઓભા ં યાજેન્દ્ર ળાશ લેધક 

ધનીભતૂ આરેખન તયપ લે છે.   

‘લન લેયાને ભાયગ પલજન,                                                                                                                         

વીભ જમા ંસનૂી ગુજંતી કેલ આણુ ંગાયુ ંગાન ;                                                                                           

ગાભને આયે શમ ફહુ જન,                                                                                                                      

રખન  ભે ભીઓ યે તમા ં કણને કની નાત ?’ 

‘લન લેયાને ભાયગ પલજન’ કં્તતભા ંલણાડનપુ્રાવ અરકંાયન સગુભ વભન્દ્લમ કયી ગીતની 

પ્રસ્ર્પુતને રમાતભકતા ફક્ષી છે. કપલ કશ ેછે કે લેયાન લનભા ંભાણવના અલયજલય લગયના 

યસ્તા ઉય કેલ વીભભા ંઆણે ગામા ગાનન ગણગણાટ વબંાળે યંર્ ુજમા ં ‘રખન 

ભે’ ગાભને ાદયે બયામ છે તમા ંકઈ કઈન વગ નથી વો તતાની જ કથની કશળે. 

આલી ક્સ્થતભા ંકપલ વપં્રજ્ઞાત ફની ‘ભાનભા ંજવુ ંએકરલીયા’ કશી ‘સ્લ’ને ઉજાગય કયી આે 

છે.    

‘ભાનભા ંજવુ ંએકરલીયા !                                                                                                                   

તાયલરમા અંધાય કે ઓઢી યણન દારુણ ધૂ...’ 

યણભા ં પનદડમ અક્ગ્ન લયવત શમ છતા ં તડક ઓઢીને વ્મથાને કપલ વાખંલા કશ ે છે. 

જીલનભા ંઅનામાવે આલી ડેરી પલકટ યીક્સ્થપતઓભા ં શૈમાભા ં શાભ યાખી મશુ્કેરીઓન 

સ્લીકાય કયલ એ ઇષ્ટ છે. 

‘આણી વ્મથા,                                                                                                                                    

અલયને ભન યવની કથા, ઈતય ના કંઈ તથા’ 

કપલ કશ ેછે કે હૃદમના વંટુભા ંવાચલેરી આણી વ્મથા એ ફીજાને ભન યવની કથા છે. 

વાકંડુ ંભન ધયાલતા ંરક આણુ ંદુુઃખ જાણીને અંદયઅંદય યાજી અનબુલે છે એ 

પવલામન અન્દ્મ કઈ વફફ નશીં શમ. લાતાડકાય ધભૂકેર્નુા ળબ્દભા ંકશીએ ત... ‘ભનષુ્મ 

તાની દૃન્દ્ષ્ટ છડી ફીજાની દૃન્દ્ષ્ટથી જુએ ત અયધુ ંજગત ળાતં થઇ જામ.’૧  ણ તે બાલ 
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કશણેા યુત વીપભત થઈ ગમ છે. એ ક્સ્થતભા ંપનજ દુુઃખને કઈને કહ્ા ંલગય પનજાનદંથી 

જીલવુ ંએ જ મગ્મ છે. આથી કપલ કશ ેછે...’જીયલી એને જાણીએ, લીયા !’  

‘પ્રાણભા ંજરન શમ ને ત મે  ધાયીએ ળીતરરૂ’ 

અંપતભ કં્તતભા ંકપલ યાજેન્દ્ર ળાશની કપલતલ ળક્તતન  એક ચેતશય આપલષ્કાય થમ છે. આ 

ગીતના ંવદંબડભા ંવમંજનની યીપત પલળે નોંધાત્ર છે. કં્તતને છેડે આલત ‘ચૂ’, ‘કૂ’, 

‘ધૂ’, અને ‘રૂ’  ળબ્દન વયવ પ્રાવ ભે છે. ‘લન લેયાને ભાયગ પલજન.... તાયલરમ 

અંધાય કે ઓઢી યણન દારુણ  ધૂ’ની કં્તત ઠીક ઠીક રાફંી છે. એભા ંપ્રાવની જે જગ્માએ 

અેક્ષા જાગે છે તે ઘણા ંાછના ંસ્થાને આલે છે છતા ંપલરલંફત થમેર પ્રાવ અવયકાયક 

ફની યશ ે છે. કાવ્મભા ં પ્રમજામેર ‘લીયા’ ળબ્દ અટર પનયાળાભા ં ગયકાલ થમેરા જીલને 

શયૂલીયતા પ્રદાન કયર્ ુ ંવફંધન રૂ છે.                                                                                                                                          

ભનષુ્મ જીલન અવગંત અને અસ્ષ્ટ નાઉભેદના બડંાયથી બયામેલુ ં શમ છે ણ 

પનયાળાના લાદની ભધ્મભા ં એક આળા રૂી તાય તાના તેજથી ેરી પનયાળાઓથી 

અલરપ્ત કયે છે. આલા દુુઃખની વાભે ખભીયથી ઝઝૂભલાન પનદેળ કયર્ ુ ંઉદેળાતભક ગીત 

છે. જેભા ંગશનતાભા ં પનભગ્ન થતા ંથતા ંવ્માક દૃન્દ્ષ્ટએ તાને ાભલાની ઝખંના પ્રફ 

છે. ચરંકાન્દ્ત ળેઠના ંળબ્દભા ંકશીએ ત... ‘જમા ંવબયતાને શનૂ્દ્મતા એકાકાય રાગે છે ; જમા ં

‘નેપત’ ‘નેપત’ કશતેા ં ભોનભા ં વયલાની પયજ ડે છે એ રક્ષ્મલફિંદુ તયપ – ‘અરક્ષ્મ’ તયપ 

ઘવતી એભની ળબ્દ ગપત છે.’૨  

આભ, કપલની ભભડગાભી વર્જકતાન વતંડક અનબુલ કયાલર્ ુ ં‘ફરીએ ના કંઈ’ ગીત યાજેન્દ્ર 

ળાશની વગડ ળક્તતન રાક્ષલણક આપલષ્કાય છે. 

નોંધટી  : 

૧) તણખા ભડં ૧ લુ,ં રે. ધભૂકેર્,ુ .ૃ૧૪  

૨) વાયસ્લત લદંના, ચરંકાન્દ્ત ળેઠ, .ૃ૯૪ 

વદંબડગ્રથં : 
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૧. અલાડચીન ગજુયાતી વાકશતમન ઈપતશાવ, ડૉ. ફશચેયબાઈ ટેર, પ્ર. આ.- ૧૯૯૪ 

૨. આધપુનક કપલતા પ્રલાશ, જમતં ાઠક, પ્ર.આ.- ૨૦૦૭ 

૩. કપલતાનુ ંયવાસ્લાદન, શભેતં દેવાઈ, પ્ર.આ.-૧૯૯૧ 

૪. વદંબડ વાકશતમશ્રેણી, નટુબાઈ ઠક્કય (અન્દ્મ), પ્ર.આ.-૧૯૯૯                


