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હ�� ુગઢવીહ�� ુગઢવીહ�� ુગઢવીહ�� ુગઢવી 

અ઼ગવફ ; - ષૉ�અપ ઙતષૂ,રૃઅ.ર્ડી યીણૂલી,દી.રીઅણષૂ,ુઞ.ગ�ઝ 

                                 સૌરા�ટની લોકકલાની વાત આવે �યાર� �યાર� 

આપણા લોકગાયકો યાદ આ�યા િવના ન રહ� અને આવા લોકગાયકો મા ં

ક!ુબંલ કંઠના મા$લક હ��ભુાઇનો જોટો ન મળે .. 

”મા*ંુ વનરાવન છે *ુ,ું ..વ-.ંુઠ નહ/ આ0ું..કંઠની મીઠાસ અને હલક બેજોડ 

હતાસંાભંળો તો લોકગીતોની !રૂાવ$લમાં સમાયે3ુ ં સ4દય5 છ6 ુ ં થાય…….. 

એવી હલકથી ગાવાની 9મતા ધરાવતા ……..અને કથાનકમા ંરહ�લા વીર ક� 

ક*ુણ રસને બહ�લાવે એવો કંઠ ધરાવતા ;હ<મતદાન ગઢવીનો જ=મ સૌરા� >ના 

!રુ�=?નગર @જAલાના ઢાકં$ણયા ગામે ઈ  .૧૯૨૯ના સF ટ�Gબર માસની ૮મી 

તાર/ખ ેથયો હતો . પછ/થી તેઓ ‘હ��‘ુ નામના લાડ/લા ઉપનામથી ઓળખાતા 

હતા.�ળૂ નામ હ��ભુા નાનભા ગઢવી,િપતાL;ુ નામ નાLભુા .માતા – બા3ભુા; 

નાLભુા પોતે િનર9ર હતા અને ખેતીનો ધધંો કરતા હતા  .માતા બા3બુાએ 

હ�મને ભવાઈ અને Mવાસી નાટક-મડંળ/ઓનો પ;રચય કરા�યો .બા3બુાના 

ભાઈ એટલે ક� હ��નુા મામા નાટક મડંળ/ ચલાવતા .Pથી તેઓ  ૧૪ વષ5ની 

Sમર� શUVત Mભાવ કલામ;ંદરમા ંમ;હને ૧૨ Wિપયાના ંપગાર� જોડાયા હતાં .

Pમા ં તેને Mથમ નાટક �રુલીધરમા ં .ૃ�ણની Yિુમકા ભજવીને પોતાના ં

અ$ભનયથી જોવા આવનાર લોકોના ંમન મોહ/ લીધા હતાં .તે દરિમયાન તેને 

” ગામ,ુ �જુને FયાW ં ગો.ુળ ” Mથમ ગીત ગાZ ુ હ6 ું  .એક વખત તેઓ 

[મનગર શહ�રમા ં રાણકદ�વી નામLુ ંનાટક ભજવવા ગયેલા .Pમા ંતેઓએ 
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રાણકદ�વી L ુ ં\ીLુ ંપા] ભજ�Z ુહ6 ુઅને લોકોના ંદ/લ ^તી લીધેલા અને 

તેનાથી Mભાિવત થઈને તે સમયે [મનગર શહ�રમા ં ચાલતા રાણકદ�વી 

ચલ$ચ]ના ં િનમા5તા છેક �ુબંઈથી આવીને તેઓએ બાળકલાકાર હ��ભુાઈને 

નવા_યા હતાં  .હ�� ુ એ કંપનીના ં નાટકોમા ં \ીપા]ો ભજવતાનાટક-મડંળ/ 

Mવાસ કરતી રહ�તી .પ;રણામે િવિવધ `થળોએ િવિવધ aોતામડંળ/ સમ9 

લોકગીતો, રાસ, ગરબા વગેર� રbૂ કરવાની તક તેમને સાપંડ/ .આમ તેઓએ 

ઈ.સ.૧૯૫૫ !ધુીમા ંવાકંાનેર ની નાટક કંપની અને  રાજકોટની ચૈત=ય નાટક 

કંપનીમા ં પણ કામ કZુ5 હ6 ુ.ં આકાશવાણી રાજકોટમા ં યોગદાન 

લોકસા;હ�યમા ં રસ પડતા ં તેનો �યવU`થત અeયાસ શW કયf  .મોરબીના 

િવgારામ હ;રયાણીને તેમણ ે પોતાના h*ુુ તર/ક� `થાF યા હતા .િવgારામે 

લોકસા;હ�યની iબૂીઓ અને િવિવધતાઓથી હ��નુે !પુરિ◌$ચત કયા5.1955 – 

આકાશવાણી ક�=?મા તાનkરુા આ;ટl`ટ તર/ક� જોડાયા ઈ  .૧૯૫૬મા ં તેઓ 

રાજકોટ આકાશવાણીમા ં જોડાયા . તે દરિમયાન અસરકારક પnિતએ 

લોકસગંીત શી ર/તે રbૂ કર0ુ ં તેની �યવU`થત તાલીમ તેમણ ે લીધી .તે 

દરિમયાન તેઓએ ઝવેરચદં મેઘાણી અને qુલા કાગના ંસા;હ�યનો અeય◌ાસ 

કર/ને લોકસગંીતને વાચા આપી હતી અને આકાશવાણી rારા hજુરાતના ંઘર 

ઘર !ધુી પહsચાડZ ુહ6 ું  .પછ/ તો તેમણ ેસtંયાબધં [હ�ર કાય5uમો આF યા .

તેમનો અવાજ ઝવેરચદં મેઘાણી Pમ vલુદં અને !રુ/લો હતો. 1962-1963 – 

કોલwંGબયા કંપનીએ તેમની 78 `પીકની ર�કડ5 ‘સોની હલામણ મે ઉજળ/’ 

બહાર પાડ/ હતી તેમણ ેગાયેલા ંઅસtંય લોકગીતોની xામોફોન ર�કડ5 તૈયાર 

થઈ zમૂ વેચાવા લાગી .એચ.એમ.વી .એ અમે  મ;હયારા ર�, િશવા^Lુ ં
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હાલર,ંુ, મોરબીની વા$ણયણ વગેર� ગીતો ની ર�કડ5 રbુ કર/ હતી P ગીતો 

આPય યાદગાર છે .આકાશવાણીમા ં તેમને લોકસગંીતના સહાયક િનદ{શ ક 

તર/ક� બઢતી આપવામા ંઆવી હતી  .તેમના સહકાય5કર હતા .દ/નાબહ�ન 

ગાધંવ5 .એમના સાથમા ં તેમણ ે અનેક લોકસગંીત -Wપકો ર|યાં .એમાનંાં 

‘રાકંL ુ ં રતન‘, ‘શેણી િવ[ણદં‘, ‘કવળા ં સાસ;રયા‘ં તથા ‘પાતળ/ પરમાર‘ 

આP પણ એટલા ંજ લોકિMય ર}ા ંછે .આકાશવાણી રાજકોટ આP P કંઇ છે 

એમા◌ં સૌથી વz ુ Mદાન હ��ભુાઇ Lુ ં છે .હ�� ુ ગઢવીને ડૉ .સવ5પAલી 

રાધા.ૃ�ણ^ ના હ`તે લોકસગંીત kરુ`કાર એનાયત કરવામા ં આ�યો છે.  

રાજકોટ �કુામે 1998 મા ં GZુ  .કોપf .rારા બંધાયેલ ઑડ/ટો;રયમ ને ‘હ�� ુ

ગઢવી’ નામ આપવામા ંઆ�Z ુ છે રાજકોટ GZિુનિસપલ કોપfર�શને રાજકોટ 

શહ�રમા ં [હ�રમાગ5ને હ�� ુ ગઢવી માગ5 નામ આFZુ.ં hજુરાતી ભાષાના ં

સા;હ�યને પોતાના ં કંઠ rારા વાચા આપનાર હ��ભુાઈ તા .૨૦ -૦૮ -૧૯૬૫ના ં

;દવસે સૌરા� >ના પડધર/ ગામે કોળ/ મ;હલાઓના ંગીતોLુ ં�વિન - �?ુણ કર/ 

ર}ા હતા �યાર� રાસડાઓના ંર�કોડ�ગ વખતે હ�મર�જ થવાથી ચકર આ�યા ને 

ધરતી ઉપર કાયમને માટ� ઢડ/ પડ�ા અને બધાને અલિવદા કર/ને ચાAયા 

ગયા  .આમ ફVત ૩૬ વષ5Lુ ં આZ�ુય ભોગવીને તેમL ુ અવસાન થZુ .

લોકસગંીતનો ^વ આકાશવાણીનો તારલો હમંેશને માટ� આકાશવાણી બની 

ગયો.આP પણ તેઓના ંલોકગીતો માણસને તેમની યાદ અપાવે છે .તેમના ં

વારસાને આગળ ચલાવનાર તેમના ંk]ુ $બહાર/દાન ગઢવી પણ હ��ભુાઈની 

Pમજ લોકસગંીતને ^વતં રાખવા માટ� લોકગીતો ગાય છે  .hજુરાત 

સરકારનો aે�ઠ લોકગાયકનો ગૌરવ kરુ`કાર !રૂમણી `વ .aી હ��ભુા ને 
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લાખ લાખ વદંન હ�� ુ ગઢવીને ડૉ  .સવ5પAલી રાધા.ૃ�ણ^ ના હ`તે 

લોકસગંીત kરુ`કાર એનાયત કરવામા ં આ�યો છે. 

રાજકોટ �કુામે 1998 મા ં GZુ  .કોપf .rારા બધંાયેલ ઑડ/ટો;રયમ ને ‘હ�� ુ

ગઢવી’ નામ આપવામા ંઆ�Z ુછે. 


