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ુ રાતના ોકગીતોન ુંુ સુંાદન
ઉત્તર ગજ
પ્રસ્તાવનાાઃગુજયાત યાજ્મના ઉત્તયે આલેરા ગાાંધીનગય, વાફયકાાંઠા, ભશેવાણા, ાટણ અને ફનાવકાાંઠા એભ ાાંચ
જીલ્રાઓનો વલસ્તાય ઉત્તય ગુજયાત તયીકે જાણીતો છે . જેને રોક ાંયાંયાગત ફોરીભાાં જતલાડ, નકાાંઠો, ચુલાડ, દાં ઢામ,
લઢીમાય, ડીવાલય, શીંદલાણી, થયાદયી, ભેલાવ, જાટલાડ, યાધનુયી, ાટણલાડો, ધાાંધાય, લાગડ, અને લારભ જેલા
વલવલધ નાભોથી પ્રદે ળીકતા અનુવાય ઓખલાભાાં આલે છે .
ઉત્તય ગુજયાત વલસ્તાય લેદ પ્રવવધ્ધ આનતત પ્રદે ળ તયીકે ણ જાણીતો છે . એક વભમે આ વલસ્તાય ભોમત અને
ગુપ્ત વાભજ્મનો બાગ શતો. વોરાંકી યુગભાાં ભાયલાડ, ભેલાડએ ઉત્તય ગુજયાત નો એક બાગ શતો. બ્રિટીવયોના ફોમ્ફે
પ્રોવલન્વનો ઉત્તય બાગ છે ક વવિંધ, ઓભાન, કુલૈત જેલા આયફ દે ળો સુધી પેરામેરો શતો.
ચોથી ાાંચભી વદીભાાં અશી ગુજૉયો આવ્મા આઠભી વદીભાાં વૌયાષ્ટ્રભાાં લલ્રબીનુ ાં તન થયુ જેથી આયફોનો
પ્રબાલ લધતા જૈનો ણ ભોટી વાંખ્માભાાં આ વલસ્તાયભાાં આલી લસ્મા. ફાયભી વદીભાાં ઉત્તય બાયતભાાંથી એક શજાય લૈદીક
િાહ્મણ કુટુાંફોને વનભાંત્રીને મ ૂયાજે લવાલેરા. તે ઉયાાંત કડલા, રેઉલા ાટીદાયો, આંજણા, ચૌધયીઓ, ઠાકોય, યાજુતો,
મુવરભાનો, શયીજનો, તુયી, બયથયી, નામક, ફાયોટ અને લાણીમા જેલી જાતીઓનો લવલાટ શતો.
ુ ની વાથે વાથે માંત્રો તાંત્રોની ુજા ણ
ભાત ૃુજા તેભજ ળક્તતુજાની આગલી યાં યા તો અશીમાાં શતીજ. મુવતિજા
થતી શતી. ફહચ
ુ યાજી અને અંફાજી ભાંદદયોભાાં આજેણ માંત્રોની ુજા થામ છે . તો લી ઉત્તય ગુજયાતભાાં ળૈલ ુજાના
વાંસ્કાયો છે ક જાલા, કાંફોીમા સુધી શેરી ફીજી વદીભાાં પેરામા શતા.
ઉત્તય ગુજયાતની રોકબાા ભાન્મ,તદી અને આદીલાવી બીરી એભ વત્રલીધ છે . વભસ્ત બાયતભાાં આ એકજ
એલો પ્રદે ળ છે , કે જ્માાં ફાયભી વદીથી આજની ફોરાતી બાા સુધીના ફે છે ડાના ફે ભાતફય અભ્માવો ભળ્મા શોમ. એક
શેભચાંદ્રાચામતનો અને ફીજો ડો. ળાન્તીબાઇ આચામતનો. ફાંને એ બાા અભ્માવ ભાટે વાદશત્મને નશી ણ રોકલાડ્ભમને
આયાધ્યુ છે .
બાાની દષ્ટ્રીએ તો ઉત્તય ગુજયાત વહુ ગુજયાતી બાીઓનુ ાં ભોટુ વતથતસ્થાન છે . ઉભાળાંકય જોી કશે છે . તેભ
આણી બાાનુ ાં ાયણુ ાં અશીજ ફાંધાયુ શતુ.ાં
ુ રાત અને ોકગીત સુંશોધન-સુંાદનાઃઉત્તર ગજ
ઉત્તય ગુજયાતના બીરી ગીતોને ઝળુકે ઝળુકે તો છે ક લેદ લાણીના દળતન થામ છે . ગીત કથાઓ દ્રાયા બીરી
અનુષ્ટ્ઠાનો વાંદબે ડો. બગલાનદાવે રાકાખ્માનો દ્રાયા તેભજ ડો. અમ ૃત ટેરે રોક ધભતના ગીતો, આખ્માનોની વાયી એલી
ભાશીતી તેભના વલવલધ વાંાદદત વાદશત્મભાાં ુયી ાડી છે .
આ પ્રદે ળના રોકગીતો અશીના રોકો જેટરા પ્રાચીન છે , જ્માયથી રોકો કલ્ના કયતા થમા કે વલચાયતા થમા
ત્માયથી રોકગીતો ફુરોની જેભ ાાંગમાત છે . આલા રોકગીતોનુ ાં વાંાદન, વાંળોધન ખુફજ ભોડેથી થયુ.ાં ૧૮૫૭ના વલપ્રલ
ફાદ કેટરાક વલદે ળીઓ રોકવલધ્માના યવીકો શોઇ એભણે એળીમાટીક વોવામટી જેલા ભાંડો સ્થાપ્મા. વાભાવમકો પ્રકાવળત
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કમાત. સ્થાવનક શ્રેષ્ષ્ટ્ઠઓનો વશમોગ ભેવ્મો અને આણી વલવલધ રોક કરાવલધ્મા એકત્રીત કયલા રાગ્મા. જેભાાં પોફવત
દરતયાભની યુવત વનણાતમક ફની.
નુતન કેલણી ાભેરા વલચાયળીર સ્લદે ળી પ્રેભી ભાણવો ોતાના મુની ળોધ કયલા રાગ્મા. ગાાંધીજીએ ણ
આ દદળાભાાં ઝુકાવ્યુ અને ગુજયાત વલધ્માીઠની સ્થાના કયી. ઉેબ્રિતો પ્રત્મે વશાનુભવુ તનો બાલ પ્રગટ થમો. ભેઘાણીએ
રોકવાદશત્મ ભાટે યીતવયની પકીયી ધાયણ કયી. આણને યાજકીમ સ્લાતાંત્ર્મ ભળ્યુ.ાં મુફઇ
ાં
યાજ્મે ગુજયાત રોકવાદશત્મ
વવભવતની યચના કયી. વૌયાષ્ટ્ર અને ગુજયાત યુવનલવવિટીએ અભ્માવ ક્રભભાાં રોકવાદશત્મને સ્થાન આપ્યુ.ાં ગુજયાત વાદશત્મ
અકાદભીની યચના થઇ અને શાર ઝલેચદ
ાં ભેઘાણી રોકવાદશત્મ કેન્દ્ર સ્થાાયુ. આભ આલા ફધા કયાણો તથા જોગવાંજોગો ભતા રોકવાદશત્મના વાંળોધન અને વાંાદનને લેગ ભળ્મો શતો.
ુ ય પ્રકારોાઃગીતના મખ્
ગીતના મુખ્મ ત્રણ પ્રકાયો તેના બાલ, લણતન, વલમલસ્તુ તેભજ યાગ ઢાના આધાયે ાડયા છે . (૧) ભુવભ,
પ્રકૃવતગીતો (૨) ભાનલ વફાંધો કે વાભાજીક લશેલાયના ગીતો (૩) ધભત કે વાાંસ્કૃવતક યીલાજોને આધાદયત ગીતો. કે જેભાાં
વાંગીત બતાાં તે લધુ રોકવપ્રમ ફન્મા. રોક શૈમે લસ્મા તો કેટરાક કાંઠસ્થ થતા પ્રવાંગોચીત ગલાલા રાગ્મા.જેભ કે
લયવાદના ટીંાનુ ાં વામુદાવમક ગાન જેવુ ાં ળીળુાં, વાતાદામક, પ્રફુલ્રતા પ્રેયક ગાન શોમ છે . ડો.અમ ૃત ટેરનુ ાં દ્રષ્ટ્ટાાંત રૂે
આરેખામેલ ુાં ગીત
“લલ્રાનુ ાં ાાંદુ ચટાચટ ફોરે
આકડાનુ ાં ાાંદુ ફોફળુ ફોરે”
હેમચુંદ્રાચાયયન ુંુ ોકગીત ક્ષેત્રે પ્રદાનાઃશેભચાંદ્રાચામે બાત બાતના ૧૩૦ જેટરા દુશાઓ આેરા છે . તેભજ સુક્તતઓ, કશેલતો, ઉખાણાાં જેલા સુબાવતો
આેરા છે .
વત્રળષ્ષ્ટ્ટળરાકાુરૂ ચદયત્રભાાં વાંસ્કૃત ધભાાં રગ્નગીતો યચેરાાં છે . જેભકે
“કોયી ગાગયડીભાાં વોાયીનો કટકો”…
આલા આજે ગલાતા આઠવો લતથી જુના રગ્નગીતો આજે અલાતચીન થઇ ગમા છે . તદઉયાાંત ૧૨૫ જેટરા દોશાઓનુ ાં
વાંાદન ણ થમેલ ુાં છે . જેભાાં ઉદકતઓ, ઉખાણા, કે સુબાવતોનો ણ વભાલેળ કયે રો છે . એ દષ્ષ્ટ્ટએ રોકગીત વાંગ્રાશક
તયીકે શેભચાંદ્રાચામતન ુ ાં નાભ પ્રથભ રેવ ુ ાં ડે તે આણા આદદ  ૂલતજ.
મહહતરામ-૧૮૭૬માું વનરાજ ચાવડોાઃઅંદાજે દોઢવો લત શેરાાં તે વભમના ઉત્તય ગુજયાતના રોકજીલન તેભજ વભાજ જીલનને તેભાાં આરેખાયુ ાં છે .
જેભાાં જૈનો, િાહ્મણો અને લનલાવીમોના ચદયત્ર્મો આરેખામેરા છે . જેભ રોકગીત વભાવમક ને કાયણે લનયાજ ચાલડો
નલરકૃવત પ્રવવધ થઇ શતી જેના ફીજા પ્રકયણના ફીજા ખાંડભાાં શારયડાાં છે .
ચોથા પ્રકયણના ફીજા ખાંડભાાં ભુલાના લણતન છી નાગય જાતીના રગ્નગીતો તેભજ ઇતય કોભના રગ્નગીતો
મુક્યા છે . જેભાાં પટાણા તેભજ યન્નાદે ના ગીતો ણ છે .
ભદશતયાભે તેભના બલાઇ વાંગ્રશભાાં ઉત્તય ગુજયાતના રોકગીતો ભોટી વાંખ્માભાાં મ ૂક્યા છે .
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એભણે „ગુજયીનો યાવડો‟ ણ આપ્મો છે . જે „યાવભાા‟ભાાંનો છે . યાં ત ુ તેની ઘટના ભુવભ ઉત્તય ગુજયાતની છે .
જે વભગ્ર ગુજયાતભાાં પેરામેરો. જે  ૂતીફાઇ કાફયાજીને તેભજ પાફત-દરતયાભ છી યાવભાા ના ગુજયાતી
અનુલાદક યણછોડબાઇ ઉદમયાભને ણ સુયત-અભદાલાદથી ભે રો.
ુ રાતના ોકગીતોનો સુંચયાઃઉત્તર ગજ
આ વાંચમ વૌથી શેરાાં ૧૯ભી વદીના ઉત્તયાધભાાં થમો શોલાનુ ાં ભાલુભ ડે છે . ૨૦ભી વદીના  ૂલાતધભાાં રોકગીત
વાંળોધન-વાંાદનનુ ાં કામત ધીમુ ાં શતુ યાં ત ુ ૨૦ભી વદીના ઉત્તયાધતભાાં આ કામત ફુલ્યુ પાલ્યુ. જે આજે વાંતોપ્રદ યીતે ચારે
છે .
૧૯ભી વદીના ભધ્મબાગભાાં દરતયાભની વશામથી એરેકઝાતડય પોફવત ગુજયાતની રોકવલધાની ભાદશતી વાયા
પ્રભાણભાાં એકત્રીત કયી શતી. ૧૮૫૬ભાાં એણે “યાવભાા ઓય ધ દશન્દુ એનલ્વ ઓપ ધ પ્રોવલન્વ ઓપ ગુજયાત” ની
યચના કયી. શ્રી ભેઘાણી એને કાંઠસ્થ ગુજૉય વાદશત્મનો શેરો સુલણત સ્ળત કશે છે . જેભાાંથી જવભા ઓડણભો યાવડો
“જેવાંગ ફેઠો બયી યે વબામ, જાચક આવ્મો જાચલા યે ”
પ્રાપ્ત થામ છે . આ છે ઉત્તય ગુજયાતના રોકગીતોનુ ાં આયાં બબ્રફિંદુ.
આ છી ઉત્તય ગુજયાતના જુદા જુદા વલસ્તાયો જુદી જુદી જાતની બાાઓ, યીલાજો, ભાન્મતાઓ, ધભોને
આધાયીત પ્રવાંગોચીત કાક્રભે ગીતો, રોકગીતો, યાવડા, પટાણા, રગ્નગીતો, ભયવીમા લગેયે યચામા છે . ગલામા છે .
વાંળોધામા છે કે વાંાદદત થમેરા છે . જેની પ્રાપ્મ ભાદશતી ટુકભાાં અત્રે યજુ કયે ર છે .
સુંશોધક સુંાદનનુું નામ
(૧) ફાાફશેન દદલેટીમા

તેમની રચનાનો સુંદર્ય અને વવસ્તાર
અભદાલાદના લડનગયા નાગયની સ્ત્રીઓભાાં

ગીતોની સુંખ્યા
૮૩ રોકગીતો ભે છે

ગલાતાાં રોકગીતોનો વાંગ્રશ
(૨) યતનવવિંશ યભાય

૧૯૦૦ ૂલેના નાગયકોભના ગ્રાંથસ્થ રગ્નગીતો

૮૩ રોકગીતો

(ભાગતદળતક કનુબાઇ જાની)

ઉય ળોધ વનફાંધ તૈમાય કયે ર છે .

૬૭ રગ્નગીતો
૧૫૦ કુ ર ગીતો

(૩) નાથજી ભશેશ્વય ાઠક

બીરી રોકગીતો એકત્રીત કમાત શતા ૧૯૧૫ભાાં

૬૨ રોકગીતો શતા જે વાંાદક

(કરજી  ૂનાના વશમોગથી)

જે “બીરોના ગીતો” તયીકે આ રોકગીત વાંગ્રશ

ોતે ગાઇ ળકે છે . જેની ટીપ્ણી

પ્રગટ

થમેરા

જે

શેલ ુાં

વ્મલક્સ્થત

શતદ ધ્રુલે કયે રી

આદદલાવીઓના રોકગીતોનુ ાં વાંાદન શતુ ાં
(૪) ગુજયાતી રોકવાદશત્મ વવભવત.

ઉત્તય

૧૯૫૬ભાાં

વલસ્તાય આ વવભવતના અધ્મમન શેઠ વાંળોધન

ના ુસ્્ તકો રખામા છે .

અને વાંાદનભાાં આલયી રેલામો છે .

-કુ ર ફધાભીને ૪ શજાય

ઉભાળાંકય

જોીની

અધ્મિતાભાાં જેની સ્થાના થમેરી.
જેભાાં

ુષ્ટ્કય

ચાંદયલાકય,

ગુજયાતનો

ભોટા

બાગનો

પ્રાદે વળક

સુધાફેન

-૪૫ જેટરાકુ ર રોકવાદશત્મ

જેટરા રોકગીતોનો વાંગ્રશ છે . જેભાાં

દે વાઇ, ભાંજુરાફેન ભજમુદાય, રારચાંદ

ઉત્તય

વનનાભા, ભાધુબાઇ ટે ર આ વવભવતના

સ્થાન અગત્મનુ ાં છે .

ગુજયાતના

રોકગીતોનુ ાં

વભ્મો શતા
(૫) ુષ્ટ્કય ચાંદયલાકય

3|Page

-ઉત્તય ગુજયાત વલસ્તાયના રોકગીતો નુ ાં ચમન

- નલો શરકો(૧૯૫૬) ૪૧

- વાફયકાાંઠાના ોળીના ટ્ટાની ડુ ગ
ાં ય

જેટરા રોકગીતો અને તેન ુ ાં

ભાા વલસ્તાયના ગીતો

યવદળતન

- નકાાંઠાના ઢોયના

- નકાાંઠાના ઢોયજાતીના

- ઉત્તય ગુજયાતના ઠાકોયોના

૧૪ રોકગીતો.

- શનુભાનજીના ત્રણ યાવડા

- તેભજ ુનઃ પ્રકાળનભાાં ફીજા
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- વીતાની લાડી

વાત રોકગીતો ફધા ભી કુ ર ૯૨

- બયથયીનો બેખ , - ભાભેરૂ લગેયે લગેયે ભે

જેટરા રોકગીતો આેરા છે .

છે .
(૬) ુરૂોત્તભ વોરાંકી(૧૯૬૭ થી

- નકાાંઠો, ચુલા, લદઢમાય, દાંઢાઇ અને

૪૨૫ ફધા ભી કુ ર રોક-ગીતો

૧૯૭૧)

ફનાવકાાંઠા વલસ્તાયના રોકગીતોનો વાંચમ.

આેરા છે .

- છપ્નીમા દુ કાનુ ાં રોકગીત.
-કૈ કમીનુ ાં દળયથ ાવેન ુ ાં લયદાન
-બયત-યાભની ાદુ કાઓ ભેલે છે .
-ુનઃ યાભનુ ાં અમોધ્મા આલવુ ાં જેલા વલવલધ
પ્રવાંગો આરેખતા રોકગીતો વાંચમ કયે રાાં છે .
(૭) વનયાં જન વયકાય

ઉત્તય ગુજયાતના નકાાંઠા, લદઢમાય, ચુલા

૯૦ રોકગીતો વાંાદીત કયે ર છે .

અને કચ્છ-લાગડ વલસ્તાયના વેનભા, લુશાદયમા,
તુયી, ફાયોટ, નાડોદા જેલી જાતીઓના વલવલધ
પ્રવાંગો, યીલાજો ને રગતા રોકગીતો આપ્મા
છે .
(૮) ભાધલ ચૌધયી

ઉત્તય

ગુજયાત

ના

ભશેવાણા

જીલ્રાના

આંજણાઓના રોકગીત વાંાદદત કયે ર છે .
-૧૯૮૩ભાાં રોકગીતભાાના પ્રથભ ભણકાભાાં
જે વાંગ્રશામેરા છે .
-“યાતો યે યાં ગ કેલડો” ભાાં ુનઃ પ્રકાવળત આ
ગીતો થમેરા છે .
-જેભાાં ફજાણીમા, યફાયી, જાતીના રોકગીતો
તેભજ ભયળીમા છે .
(૯) ખુળાર જશાાં ૧૯૬૪ થી ૧૯૯૬ના

ઉત્તય ગુજયાત ની નાગય જાતીભાાં ગલાતા

કુ ર ૩૨ ગીતો આેરા છે જે ોતે

વભમ ગાાના વાત જેટરા રોકગીત

રગ્નગીતોનો વાંચમ કયે ર છે .

તેને ગાઇ ળકે છે .

(૧૦) એર.ડી.જોળી

લાગડ વલસ્તાયના રોકગીતો આેરા છે જેભાાં

કુ ર ફધા ભી ૧૫૧ રોક-ગીતો

(૧૯૭૬ભાાં આેરા રોકગીતો)

શૃગાયગીતો, વાભાજીક ગીતો, બીરીગીતો, અને

આપ્મા છે .

વાંચમો પ્રાપ્ત થામ છે .

ભયવળમાઓ વાંાદદત કયે ર છે .
(૧૧) જમાંવતરાર દલે

-

ફનાવકાાંઠા

(૧૯૮૬ભાાં આેરા રોકગીતો)

રોકલાણી

શ્રી કનુબાઇ જાની ભાગતદળતક

ભેાના

વલસ્તાયના

વાંદબે
ગીતો,

રોકવાંસ્કાય

અને

બજન,

અયથ,

જોડકણાાં,

શડીરા,

આયતી

લગેયેનો

વભાલેળ થામ છે .
- ભશાબાયતના પ્રવાંગો
- ફનાવકાાંઠાના ઠાકોયો દદલાી ઉય શડીરા
ગામ છે . વલયોના યાક્રભોનુ ાં લણતન જેભાાં શોમ
છે . જેનો વાંચમ કયે રો છે .
(૧૨) ગ ૂજયાત વલધાીઠ, અભદાલાદ.

- રોકવાદશત્મના વાંળોધન અને વાંાદનની

પ્રાચ્મ વલધાભાંદદયની સ્થાના

પ્રવ ૃવતભાાં

ભશત્લનુ ાં

મોગદાન

ગ ૂજયાત

વલધાીઠનુ ાં છે . - - પ્રાચ્મ વલધાભાંદદયની
સ્થાના થતાાં તેન ુ ાં મુખત્ર ણ ળરૂ કયાયુ.ાં
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ભશાબાયતના

પ્રવાંગોની

છ

ાાંદડીઓ વાંાદીત કયે રી છે .

એક
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યા.વલ.ાઠક અને કાકાવાશેફે જેને પ્રોત્વાશન
આેલ.ુાં
- ડો. બગલાનદાવ ટે ર અને ડો. અમ ૃત
ટે ર

ઉય

ણ

ગુજયાત

વલધાીઠના

વલચાયોનો જ પ્રબાલ છે .
(૧૩) ડો. બગલાનદાવ ટે ર

- ૧૯૮૩ભાાં „રીરા ભોયીમા‟ અને „ફુરયાાંની

- ૬૭૭ જેટરા રોકગીતો વાંાદદત

૧૯૮૦થી આ િેત્રભાાં દાણત કયે ર છે .

રાડી‟

કયે ર છે .

-૧૯૯૩ભાાં „ગોય‟

- અઢી દામકાના કામતિેત્ર

- ૧૯૯૫ભાાં બીરોના શગ અને લતાાંભણા

ભાાં તેભણે ૧૫૦૦ ઓદડમો કેવેટ,

બીરોના શોીગીતો, ધાવભિકગીતો.

૩૬

- દાાંતા, ખેડિહ્મા તાલુકા અને યાજસ્થાનના

બીરીરોડલાડ્ભમાંન ુ ાં

કોટડા તાલુકાના લવતા ગયાવવમા બીર તેભના

કયણ કયે ર છે .

લીવીડીઓભાાં
દસ્તાલેજી

ઉાવક ફન્મા શતા.
નોંધઃ-ડો. બગલાનદાવના આ િેત્રે થમેર ળોધ
વાંળોધન કે વાંચમ વાંદબત શસુ માબ્રિક કશે છે કે
ગુજયાતભાાં કે બાયતભાાં નશી, યાં ત ુ વલદે ળોભાાં
ણ કોઇ એક વાંળોધકે આવુ કામત કયુત નથી.
(૧૪) ડો.અમ ૃત ટે ર

- ૧૯૮૩થી ોતાના લતન ભકતુુય

કુ ર ૮૨૫ જેટરા રોકગીતો

ગુજયાત વલધાીઠના કનુબાઇ જાની

(ઉંઝા)થી રોકગીતોના વાંળોધન વાંાદનની

નુ ાં વાંાદન ભે છે .

ાવેથી દીિા ભેલી

માત્રા પ્રાયાં બી.

ઉત્તય ગુજયાત ની વૌથી લધુ ળાસ્ત્રીમ

જેભના વાંાદનોભાાં

ધ્ધવતએ રોકગીતો એકત્ર કયલાનુ ાં

- ૧૯૯૨ભાાં કાંકુયે લાયુ-૧૪૭ રોકગીતો

શ્રેમ ડો. અમ ૃત ટે રને ભળ્યુ છે .

- ૧૯૯૪ભાાં ભેંદી રાર ગુરાર-૧૮૦ રોકગીતો
- ૧૯૯૫ભાાં મુ ાં તો ઢોરે યમુ-૧૧૧ રોકગીતો
- ૧૯૯૮ભાાં ઝભયખ દીલડો-૧૮૯ રોકગીતો
૨૦૦૧ભાાં
પટાણા,

આણો
વરોકા,

ઉેબ્રિત
યાભગીતો,

લાયવો

જેભાાં

ભયવીમા

નો

વભાલેળ થામ છે કુ ર-૧૨૯ છે .
(૧૫) લીયાં ચદ યભાય

- ૨૦૦૧ભાાં દાાંતા તાલુકાના વોખરા ગયાવવમા

ફધાભી

૧૯૮૬થી બગલાનદાવ ના વભાનધભી

બીર

રોકગીતો આપ્મા છે .

કશેલામ

રોકગીતોને દળ જેટરા વાંાદનોભાાં આપ્મા,

- તેભને ચુવનબાઇ ચેયીટે ફર રસ્ટ નો

જેભાાં

વશમોગ ભે રો છે .

- ગોદઠમા ગોઠણના- ૭૫ ગીતો

- તેઓ આદીલાવી ઢોરના લાદક છે .

- ગયાવવમા રોકોત્વલના- ૮૦ ગીતો

જાતીના

રોકોના

૨૦૦

જેટરા

કુ ર

૨૦૦

જેટરા

- શોીગીતો-૪૬ ગીતો
આ રોકગીત વાંગ્રશને શસુબાઇ માબ્રિકે ભોટાભાાં
ભોટા અને પ્રાચીન ગણાવ્મા છે .
(૧૬) નલજીબાઇ ડાબી

-

૨૦૦૧ભાાં

વોખરા

ચુવનબાઇ ચેયીટે ફર રસ્ટનો વશમોગ

રોકોના ૫૧ જેટરા રગ્નગીતો આપ્મા શતા.

ભળ્મો શતો.

-

૨૦૦૫ભાાં વોખરા

આદદલાવી
ગયાવવમાના

જાતીના
દદલાી

ગીતો આપ્મા.
-
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ગયફાનો એક વાંચમ ણ છે . જેભાાં ૫૨-ગયફા,
૨૩-યાવડા આેરા છે .
(૧૭) અયવલિંદબાઇ ટે ર

વાફયકાાંઠાની ળદકતુજા અને ગયફા નો એક

૫૨-ગયફા

વાંચમ ભે છે .

૨૩-યાવડા
૭૫-કુ ર વાંચમ ભે છે .

(૧૮) ડો. પ્રભુદાવ ટે ર

- ૨૦૦૯ભાાં „અયલલ્રીની રોકવાંદા‟

૨૧-રોકગીતો

નાભનો વાંગ્રશ ભે છે .
- જેભના રોકગીતો ખેલના, યફ,
તાદથ્મ, ળબ્દવય જેલા વાભવમકોભાાં પ્રગટ થઇ
ચ ૂક્યા છે .
- વાફયકાાંઠાના અબ્રબનલ પ્રલેળદ્રાય વભા આ
રોકગીતો છે .

આભ ૧૯ભી વદીના ઉત્તયાધતભાાં આયાં બામેર આ વાંળોધન-વાંાદનની પ્રવ ૃવત આજે ળાસ્ત્રીમતાના કે શ્રધ્ધેમતાના
એક નલા દયભાણભાાં પ્રલેળી છે . દોઢ વતાપ્દીના આ ઉક્રભભાાં ૩૨ જેટરા વાંાદકો દ્રાયા ૩૧૦૦ જેટરા રોકગીતો
ગ્રાંથસ્થ થમાાં છે .
આ રોકગીતોભાાં આદદકાથી તે આજ સુધીના વાંકેતો અક્સ્ભરૂે કે પ્રગટરૂે ભી આલે છે . રોકજીલનને
વભજલાની ગુરૂચાલી આ રોકગીતોભાાં યશેરી છે . યાં યાગત ગુજયાતણની છફી કયતાાં કાંઇક જુદી જ નાયી આ
રોકગીતોભાાં પ્રગટ થામ છે .
ગુજયાતી રોકવાદશત્મના ભણકાભાાં ુષ્ટ્કય ચાંદયલાકય, ુરૂોત્તભ વોરાંકી અને વનયાં જન વયકાયનુ ાં કાભ ઉત્તય
ગુજયાતના રોકગીતો વાંદબે વલળે રૂે છે . તો લી જેઠારાર વત્રલેદી, જગદીળ ચાલરા, યાજન ટણી, દદનકયયાલ
લોયા, ગોવલિંદ યફાયી, ભાણેકરાર યાલર, લવાંત ભેઘાણી, કોદકરાફેન ાઠક, ભધુકાન્તા જાની, વવલતા યાણુયા, ભપત
યણેરાકય જેલા વાંળોધકો-વાંાદકોનો ણ પાો આ િેત્રે વયાશનીમ છે .
ોકગીતો સુંદર્ે વવશેષ મુંતવયોાઃ* આવુ વાદશત્મ વાભાજીક વાંસ્કાય અને ધાવભિક અનુષ્ટ્ઠાન વાથે વાંકામેર છે . અને વલધીવલધાન વાથે દક્રમાળીર થઇ લતપ્રવાંગે રોકમુખે અબ્રબવ્મકત થામ છે . આવુ વાદશત્મ વ્મક્તતજીલનને વભાજજીલનભાાં ગોઠલલા વશામક ફને છે . જેભાાં
રોકોને અબ્રબપ્રેત જીલન અને જગતને જાણલાનુ ાં દળતન થામ છે .
* રોકગીતો વમુશભાાં રોકોના વાભાજીક, ધાવભિક, તશેલાયો કે વાશજીક પ્રવ ૃવત વભમે આનાંદ ભાટે ગલામ છે .
* રોકગીતો રોકલાાંધ્મો, રોકન ૃત્મ ઉયાાંત રોકનાટય વાંરગ્ન શોમ છે .
* રગ્નવલવધ વાથે જોડામેર રગ્નગીતો એક યીતે આણો વાભાજીક-વાાંસ્કૃવતક દસ્તાલેજી લાયવો છે . આધાય છે . જે
વાંસ્કાય ગીતોના નાભકયણને ામ્મો છે . જેણે વશજ બાલે વળિણનુ ાં કામત કયુત છે .
* કાકાવાશેફ કારેરકયે કહ્યુ છે કે ભાણવ જેભ જેભ આધુવનક ફનતો ગમો તેભ તેભ કુવત્રભ વલલેક અને વનમભોભાાં ોતાનુ ાં
સ્લરૂ ઢાાંકી દે છે . તેભજ કોઇણ વભાજનુ ાં વાચુ ાં સ્લરૂ જોવુ ાં શોમતો તેના રોકગીત તયપ જોવુ ાં ડે.
* રોકગીતોને ઋતુચક્ર અને જીલનચક્ર-વ્મલશાય વાથે નાતો છે . જેભ કે “ટાણુ શોમ ત્માયે જ ગાણુ ાં ગલામ” જે ભાણ્યુ,
જાણ્યુ કે લેઠયુ તે ગાયુ.
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* ઉત્તય ગુજયાતના તભાભ વલસ્તાયોના વભાજજીલન વાથે શારયડાાં, વ્રતગીતો, રગ્નગીતો, યાવડા, યાદરના ગીતો,
ગોયભાના ગીતો, ઉત્વલો-ભેાઓ, ખાભણાાં, ભયવવમા લગેયે લગેયે મથોબ્રચત પ્રવાંગોાત ગલામા છે .
* ઝલેયચાંદ ભેઘાણીજીએ કહ્યુ છે કે કોઇણ વભાજ વાંસ્કાયનુ ાં ભા કાઢવુ ાં શોમતો તેના રગ્નવાદશત્મની વાભે દષ્ટ્ટી કયી
રેલી.
* ઉત્તય ગુજયાતના વાભાજીક વાંદબતને યજુ કયતા ગીતોભાાં
“લહુ કયે છે ભોટા ઘયની લાત જો.... (ડો. અમ ૃત ટેર „મુ તો ઢોરે યમુ‟- ુષ્ટ્ઠ-૨૧૧)
ખેતી વાથે વાંકામેર ભાનલ વભાજભાાં લશેરી વલાયે લરોણુ ાં લરોલતા, ઘાંટીએ દયણુ ાં દયતા, છાણ-લાવવદુ
કયતા, ખેતયભાાં વનદાભણ કયતાાં કે ાકની લાલણી-રણણી કયતાાં કે ઉત્વલો-લત પ્રવાંગે ગલાતા રોકગીતો
ભાનલાજીલનને શયુબ
ત યુ,ત આનાંદીત તેભજ તાંદુયસ્ત યાખલાભાાં વશામભ ૂત વનલડતા.
* ગુજયાતની સ્ત્રીઓભાાં મુખલાયીએ ગલાતાાં કાંઠસ્થ ગીતોનુ ાં રોકગીત નાભાબ્રબધાન શ્રી યણજીતયામ લાલાબાઇએ ઇ.વ
૧૯૦૫ની પ્રથભ ગુજયાતી વાદશત્મ દયદભાાં આપ્યુ શતુ.ાં
* રોકગીત એ દે ળજ પ્રજાનુ ાં વમ ૂશ કતતવ્મનુ ાં પ્રદાનવાંઘ જીલનને ભાટે અવિત થમેલ ુાં શોલાથી જે તે ગીત સ્લરૂભાાં
વયતા, રાઘલ અને રમફધ્ધતા, દે ળજ ઢાની ગેમતા એ તેન ુ ાં આગવુ ાં રિણ છે .
* રોકગીતોની પ્રચાયક પ્રામઃ નાયી છે . અન્મ લાશકોભાાં ઢાઢી, ભીય, યાલબ્રમા, બયથયી, શદયજન, ગુરૂ, ચાયણ, ફાયોટ,
નામક કે વાધુ વાંતો છે .
* વાાંપ્રતકાભાાં વલતશ્રી યભેળ ાયે ખ, ભનોજ ખાંઢેદયમા, બાનુપ્રવાદ ાંડમા, ભનશય વત્રલેદી લગેયેની ઘણી ગીત
યચનાઓભાાં ગ્રાભ રોકવાંસ્કૃવતનો યણકાય વાંબામ છે .

સુંદર્ય સાહહત્યાઃ-„ગુજયાતના રોકગીતો‟, વાંા-યભાય ખોડીદાવ, બા.વાદશત્મ અકાદભી,
- „રોકવાદશત્મ તત્લ અને તાંત્ર‟, વાંા.અમ ૃત ટેર, ાશ્વ બ્બ્રકેળન અભદાલાદ, પ્ર.આ-૨૦૧૪
- ઉત્તય ગુજયાતના રોકગીતો-કનુબાઇ જાની  ૃષ્ટ્ઠ-૯-૧૯
- ઉત્તય ગુજયાતના રોકગીતોના વાંાદનો-ડો.યભ ાઠક- ૃષ્ટ્ઠ-૨૦-૩૦
- ઐવતશાવવક ઘટનાનુ ાં રોકગીતભાાં રૂાાંતય-ડો.અમ ૃત ટેર- ૃષ્ટ્ઠ-૪૧ થી ૫૦
- બીરી આદદલાવીઓના રોકગીતો-ડો.બગલાનદાવ ટેર- ૃષ્ટ્ઠ-૫૨ થી ૬૧
- ઉત્તય ગુજયાતના રગ્નગીતોભાાં વાાંસ્કૃવતક વાંદબત-ડો.બયત ાંડમા- ૃષ્ટ્ઠ-૮૫ થી ૯૬
- ઉત્તય ગુજયાતના જુના રોકગીતોભાાં વાભાજીક વાંદબત-ડો.યાજેળ ભકલાણા- ૃષ્ટ્ઠ-૯૮ થી ૧૦૪
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