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Continuous issue-25 | June – July  2016 

ક ુંકણા બોીના ોકગીતોમાું પ્રય ક્ત નામકરણો  
 

પ્રસ્તાળના 

ફાકના જન્ભ છી નાભકયણ ભાટે ભા-ફા ન જાણે કેટરા પ્રમત્નો કયતાાં શોમ છે. નાભ યાખલા અને 

ફદરલા ભાટે કેલા કેલા પ્રમત્નો થતા શોમ છે. નાભ ફનાલલા અને નાભને ફગાડલા ભાટે ણ રોકો શ ાં ન કયતા 

શોમ? તેભ છતાાં ણ કશલેાભાાં આલે છે કે નાભભાાં શ ાં યાખય ાં છે? ળેક્વપમયે ણ રખી નાખય ાં કે “What's in a 

name? that which we call a rose By any other name would smell as sweet.”1
 આભ નાભ અન ેતનેી વાંદગીના 

ભશત્લની ફાફતે વાભાન્મ યીતે રોકોનો ભત એલો જ દેખામ કે નાભભાાં શ ાં યાખય ાં છે?    

 

‘ત રવીદાવે ણ કહ્ ાં છે કે “दखेहह रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहीं नाम बिहीना।। रूप बिसेष नाम बिन ुजानें। 

करतल गत न परहह पबहचानें।।”2 તો હશિંદીના પલદ્વાન ડૉ.શજાયીપ્રવાદ દ્વદ્વલેદીના ભતે-“नाम में क्या रखा ह-ै ह्वाट्स दयेर 

इन ए नेम ! नाम की जरूरत ही हो तो सौ ददए जा सकत ेहैं। ...पर मन नहीं मानता। नाम इसबलए िडा नहीं ह ैदक वह नाम ह।ै 

वह इसबलए िडा होता ह ैदक उस ेसामाबजक स्वीकृबत बमली होती ह।ै रूप व्यबि सत्य है, नाम समाज-सत्य ह।ै नाम उस पद को 

कहते हैं दक, बजस पर समाज की मुहर लगी होती ह,ै आधुबनक बिबित लोग उसे ‘सोिल सैक्िन’ कहा करते हैं।‘’ અથાાત ્
“નામમાું શ  રાખય ું છે? નામ રાખળાું જ ષોય તો શો રાખી કાય. .....નામ એટા માટે મષત્વૂણા છે કે તે નામ છે. 

તે એટા માટે મોટ ું ષોય છે કે તેને શામાજજક સ્ળીકૃતત મલેી ષોય છે. રૂ વ્યક્ક્ત-શત્ય છે, નામ શમાજ-શત્ય. 

નામ તે દને કષળેામાું આળે છે, જેનાું ર શમાજનો તશક્કો ાગેો ષોય.”3  
 

બાયતીમ વભાજભાાં જમાાં જાપતથી  વ્મક્ક્તની ઓખ પનપિત થતી શોમ, ત્માાં વાભાન્મ યીતે અભીય અન ે

વલણણ રોકોના નાભ વાથણક, સ ાંદય, સ ર ચિણૂણ અને પ્રબાલળાી શોમ છે જમાયે ગયીફ અને નીિી જાપતના રોકોના 

નાભો તેભની શીનતાની ઓખ આનાયાાં શોમ છે. આભ વાભાન્મ રોકો દ્વાયા સ ાંદય, પ્રબાલળાી નાભો યાખલાાં 

ઉચ્િલણણના રોકો ભાટે શાાંવીને ાત્ર થતા આવ્માની કશલેતો કે રોકોક્ક્તઓથી આણે અજાણ નથી.  
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ક ાંકણા ફોરીના રોકગીતોભાાં બગલાન શ્રીયાભના પ્રબાલથી ‘રામ ’ વાંજ્ઞાનો પ્રમોગ ધયભ ય-કયાડાના 

આહદલાવીઓભાાં જોલા ભે છે. આ વાંજ્ઞાનો દળયથ  ત્ર કે બગલાન ભાટે પ્રમોગ ખફૂ જ અલ્ પ્રભાણભાાં જોલા 

ભે છે. જેભકે નીિેનાાં ગીતોભાાં કશલેાય ાં છે-  
 

1. યાભ રક્ષીભન દોધો બાલરી, પળકાયીરા ગેર ફાઈ લ (2) 

  પળકાયીરા નાશીં ફાઈ, શાાંગ ારા ગેર લ ફાઈ લ (2) 

(યાભ-રક્ષ્ભણ ફાંન્ને બાઈ પળકાય કયલા ગમા છે. પળકાય કયલા નશીં ણ સ્નાન કયલા ગમા છે.) 
2. રામ  લ જડ જડ િાર અ... 

શીતા લ યડકડ ખે અ... 

શીતા લ ભાઈયાને લાટ અ.... 

ફીજ યી ફના ફાઈ લાટ અ... 

(યાભ જલ્દી જલ્દી િાર ે છે. વીતા યડતાાં યડતાાં યભે છે. વીતા પમયની લાટે. ફીજ યીના લનની લાટે યે 

ફેન.) 
 યાંત   ભોટેબાગે તો ‘રામ’ વાંજ્ઞાનો પ્રમોગ વાભાન્મ અથણભાાં જ થમો છે. જેભકે-  

1. રામ કા ગલેમે ધલે ગાઈ... 

ગાઈ, ફાઈ ધલે ગાઈ...ગાઈ...ગાઈ...લ (2) 

(યામ  ગોલાચમાની ધોી ગામો. ગામ ધોી ફેન, ગામ ધોી છે.) 
 2. ઉભયા િે કોયે રામ  ટાાંકલ કાઢલ કાઢે (2) 

 રામ  ટાાંકા કાઢ ભોયા ાનીલ ેતી (2) 

(ઉંફયાની ભેયે યામ  ખોદીને કાદલ કાઢીને નાાંખે, યામ  કાઢીને નાાંખે, રોકો ાણી ીળે.)  
 તો કેટરાાંક ગીતોભાાં ટેકના ફૃે યે રામા ળબ્દનો પ્રમોગ થમો છે. જેભકે- 

    ગુંભીરા િે ઘયી ાહ ના વાંતા િા બોજન ખામેર 

    તીબય અન્ન નાાંશી રે રામા શયી.. 

 (ગાંબીય ના ઘયે વાંત આવ્મા, શ ેયાભ, ગાંબીય ના ઘયે બોજન ભાટે તર જેટલ ાંમ અનાજ નથી.) 

 રક્ષ્ભણ ના નાભનો ઉલ્રેખ ણ કેટરાાંક ગીતોભાાં જોલા ભે છે જેભકે- 

   1. વીતા ગેરીલ લયરે તય એકાભાાં દૂયા ાં, 
    શાકા ભાયલ શમન એ ભાઝા ફાારા. 

    શાકા ભાયલ શમન એ ભાઝે ભામરા. 
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  2. યાભ ક્ષીમન દોધો બાલરી, પળકાયીરા ગેર ફાઈ લ (2) 

   પળકાયીરા નાશીં ફાઈ, શાાંગ ારા ગેર લ ફાઈ લ (2) 

   શાાંગ ીરા ગેર તઠ, વેંદયા વે યઘાફાઈ લ (2) 

શાાંગ ીરા ગેરા તઠ, દૂધા વે શાાંગ ે ફાઈ લ (2) 

શાાંગ ીરા નાશીં ફાઈ, ક નફે િા રગ્ના જારા, 

રગીનાભાાં ગેર ફાઈ લ (2) 

(યાભ-રક્ષ્ભણ ફાંન્ને બાઈ પળકાય કયલા ગમા છે. પળકાય કયલા નશીં ણ સ્નાન કયલા ગમા છે. સ્નાન કયલા 

ગમા ત્માાં પવિંદ યન ાં પતરક જોય ાં. સ્નાન કયલા ગમા ત્માાં દૂધથી ન્શાલાન ાં ભળય ાં. સ્નાન કયીને ક ાંકણાના રગ્નભાાં 

ગમા.) 
 તો ફીજી ફાજ  દીકયીઓના નાભ ભાટે આહદલાવીઓની શરેી વાંદગી ‘શીતા’ વાંજ્ઞાની યશી છે. આ 

ગીતોભાાં શીતા ળબ્દનો પ્રમોગ યાભની ત્ની વીતા કે વીતા ભાતાના વાંદબણભાાં ખફૂ જ ઓછા પ્રભાણભાાં પ્રય ક્ત 

થમો છે. જેભકે- 

                    1. શીતા એકરી (2) સ ને લનેરા (2) 

 (સનૂાાં જ ાંગરભાાં વીતા એકરી.) 
 2.  લનાાંથરા લન દાદા, નાાંઈ દેખરી શીતા ફાઈ...(2) 

શીતા ત દેખરી ન, 

 ફૃઈ િેં ફુરાર રગ ન ઝારી ફાઈ... 

  રગ ન ઝારી લ... (2) 

 (વીતા-શયણની ઘટના ફાદ યાભ જમાયે વીતાને ળોધે છે અને લનદાદા (ભાી) ને છેૂ છે- શ ેલનદાદા, 

તભે ભાયી વીતાને જોઈ છે? ભાી કશ ેછે- વીતાને તો ભેં જોઈ ણ આંકડો ખીરી ઊઠયો છે અથાણત ્લવાંત ઋત  

આલી ગઈ છે.) 

     2.  ફાયીક ાં ાની લ ડીર, ફાયીક ાં ાની લ (2) 
શીતાના ભીયલે બીંજલરા, શીતાના ભીયલે લ    

ફાયીક ાં ાની લ ડીર, ફાયીક ાં ાની લ (2) 
શીતાની િોી બીંજલરી, વીતાની િોી લ (2) 

(ઝયભય ઝયભય લયવાદ લયવે છે. વીતાભાતાની વાડી બીંજામ છે. સમૂણના તાથી વીતાભાતાની વાડી 

સ કામ છે. ઝયભય ઝયભય લયવાદ લયવે છે. વીતાભાતાની વાડી બીંજામ છે. સમૂણના તાથી વીતાભાતાની િોી 

સ કામ છે.) 
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ક ાંકણા ફોરીના રોકગીતોભાાં ‘શીતા’ નાભનો પ્રમોગ દીકયીઓ ભાટે પલળે ફૃે જોલા ભે છે. યાંત   ત્માાં આ 

વાંજ્ઞા શીતા બાઈ કે શીતાય બાઈર તયીકે પ્રમોજામી છે- 

  1.  ડોંગય પોડ ને યસ્તા હદરા 

ફાગ રાલરા ગ રાફી િા (2) 
 શીતા બાઈ િે રગ્ના વાટી, 

 કોયે કાગદા િે કેરે નોટી (2) 

(ડ ાંગય તોડીને યસ્તો ફનાવ્મો, તેની આજ -ફાજ  ગ રાફનો ફગીિો ફનાવ્મો. વીતા ફેનના રગ્ન ભાટે કોયા 

કાગની નોટો ફનાલી.) 
     2.  નીગરીં લ શીતાય બાઈર, ફાઈ યલમે 

  ાતા િે ઘડે દેખીન તાશાલ નીંઘીન, 

  ફાઈલ, ફાઈ યલમે...  

 (એક સ્ત્રી ફીજીને કશ ે છે- ફશાય નીક વીતા ફેન, શ ે ફેન, તને યાંગી દીધી છે. ત્માયે વીતા કશ ે છે- 

કડાાંની ગડી જોઈળ ત્માયે જ નીકીળ.) 

     3.  સ યે ની ટાાંકરે તાય લ... 
  શીતા કામ લલ ની ગેરી લ (2) 

(સયૂજે તાયા પેંક્યા, વીતાએ ઝીરી રીધા.) 

     4.  શીંલાફૄ ાાંખેર  ફાઈ, અલની ડીર ફાઈ... 

  બાત   જ પોરીર ફાઈ, 

  કોના િે રગ્ના ર ફાઈ, 
 શીતા િે રગ્ના ર ફાઈ.  

(એક રીરા યાંગન ાં ક્ષી ઊડી યહ્ ાં છે. જે ળાચરધાન (એક પ્રકાયન ાં ધાન્મ) ને પોરીને ખામ યહ્ ાં છે. તે ક્ષી 

ળાચરધાન કોના ભાટે બેગ ાં કયે છે તે ક્ષી વીતાના રગ્ન ભાટે બેગ ાં કયે છે.) 
        5.  શીતા ગેરીલ લયરે તય એકાભાાં દૂયા ાં, 

 શાકા ભાયલ રવભન એ ભાઝા ફાારા. 

 શાકા ભાયલ રવભન એ ભાઝી ભામરા. 

 શાકા ભાયલ રવભન એ ભાઝે બાવ રા. 

 શાકા ભાયલ રવભન એ ભાઝે કાકારા. 

 શાકા ભાયલ રવભન એ ભાઝી કાકીન. 
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(વીતા દૂય એકાાંતભાાં ભરૂી ડી છે, ફોરાલી યશી છે તે રક્ષ્ભણ ભાયા પતાને, ભાયી ભાતાને, ભાયા બાઈને, કાકાને, 

ભાયી કાકીને. ) 

આ જ ગીત ાઠાાંતયભાાં આ પ્રભાણે છે- 
     અ.  શીતા ગેરીલ લયરે ત ખેતી દૂયભાાં દૂય (2) 

   શાકા ભાયલ રક્ષીભન એ ભાજે ફાાર (2) 

 શાકા ભાયલ રક્ષીભન એ ભાજી ભામર (2) 

 શાકા ભાયલ રક્ષીભન એ ભાજે લાડફાર (2) 

 શાકા ભાયલ રક્ષીભન એ ભાજી લડાઈર (2) 

(વીતા ખેતયે જલા નીકી ણ ખેતય તો ફહ  દૂય છે. રક્ષ્ભણ, બભૂ ભાયી પતાને ફોરાલે છે. રક્ષ્ભણ, બભૂ 

ભાયી ભાતાને ફોરાલે છે.) 
    બ.  શીતા ગેરીલ લયરે લડખાાંબા દ ય િા દ ય 

 શાાંકા ભાયરે રક્ષીભન લ ભાજે ફાાર  (2) 

 શાાંકા ભાયરે રક્ષીભન લ ભાજે ભામર  (2) 

 શાાંકા ભાયરે રક્ષીભન લ ભાજે બાવ ર  (2) 

(વીતા યણીને લડખાંબા (ગાભે) જામ છે ત્માયે ભા-ફા, બાઈ લગેયે ર દન કયે છે ભાયી 

 ત્રી-ફેન ને કેટરે દૂય આી-યણાલી દીધી) 
શીતા પવલામ તન, શયને, શુંગીતા, મેના લગેયે વાંજ્ઞાઓનો પ્રમોગ ણ આ રોકગીતોભાાં થમો છે. જેભકે- 

     1.  ઊઠ લ ને, કોંફડા ફોરીર, 

   ઊઠ લ ળને... 

(ભા દીકયીને  કાયી કશ ેછે- ળપન, શલે ઉઠ, કકૂડો ફોલ્મો છે.) 
     2.  શયને શોી ફાઈ ગ રાર ટાાંકત જામ લ...(2) 

  ગ રારા િે ોયી ભાઝે ાટરે ઝારે રાર લ.. (2) 

  

(વમને (નાભની સ્ત્રી) શોી લખતે ગ રાર નાાંખતી જામ છે. ગ રાર નાાંખલાથી ભાયી ાટરી રાર થઈ ગઈ 

છે.)  
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    3.  જામજ  િે ફૂરાાં (2) 

  વાથી લટ ગેરે ગેરે આભીં ભોગયા િે... 

  અવા પલજમજી બાઊ ભાઝા, 

  ગામ રીજો યે રીજો યે ડોંગયેર, 
  અવી શુંગીતાજી ફઈન ભાઝી (2) 

 (જાસ દ અને ભોગયાના ફૂર રઈ ફધા વાથ ેઆલો. આલા છે ભાયા પલજમ બાઈ, ગામોને િયાલલા શાડ 

ઉય રઈ જળો. એલી છે ભાયી વાંગીતા ફેન, જે આયતી કયી યશી છે, આંગણાાંભાાં હદક પ્રગટાલી યશી છે.)  

 4.  શાલ  ફાઈની ઈનેરી દોયી, ટાકેરી દોયી.. 

(ભેના જેલી સ ાંદય કન્માની ભાતાએ દોયો લણ્મો.) 
આભ ‘રામ’ (યામ ) અને શીતા ળબ્દોના પ્રમોગ રોકગીતભાાં થમા છે યાંત   ‘રાધા-કૃષ્ણ’ વાંજ્ઞાનો પ્રમોગ 

થમો શોમ તેવ ાં એક ભાત્ર રોકગીત ભને ભળય ાં છે. જે રગ્ન-પ્રવાંગના પ્રાયાંબે ભાંગરાિયણ તયીકે ગલામ છે. જેભાાં 
કૃષ્ણ ભાટે ‘ષરર’ વાંજ્ઞાનો પ્રમોગ થમો છે- 

   ષરર મ યરીલારે યાધે ફોરાલી તે ત  ર... 

   ફોરલી તે ત  ઝ ર કી રાધે ફોરલી તે ત  ઝ ર.. 

  શહય િી નેલ્શી કાઠી દેલાિી નેલ્શી કભ કાઠી.. 

  શહય ર નેલ્શા ભાડી લયતી દેલાર 

  નેલ્શા ભાડી લયતી.. 

  શહય ર દેલ્શાાં દશીં બાત દેલાર  

 દેલ્શાાં દશીં બાત.. 

    શહય તો જેલરાાં દશીં બાત દેલ તો  

 જેલરાાં દશીં બાત.. 

    સ યસ્તી આરી નેતયાાં વી ભાઝે વેજે િે 

  નાયી કદી શોવી ભોઠી.. 

  ભાઝે મેંગિ બયતાર ભાર ઉવીય નાાંમ રાગ... 

(મ યરીધાયી બગલાન તને ફોરાલે છે યાધા, ફોરાલે છે યાધા, ફોરાલે છે યાધા. શહયની રઈ ગમા કભ રાકડી, 

બગલાનની રઈ ગમા કભ રાકડી. શહયને રઈ ગમા ારખીભાાં, બગલાનને રઈ ગમા ારખીભાાં. શહયને આપય ાં 

દશીં-બાત, બગલાનને આપય ાં દશીં બાત. શહયએ જભી રીધ ાં દશીં-બાત, બગલાને જભી રીધ ાં દશીં-બાત. સ્લસ્થતા 
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આલી આંખો વાભે, નભણી છોકયી ક્યાયે થળે ભોટી. ભાર ાં અંગ બયી દે, ભને રોક ભેંણાાં રાગે નશીં (રોક ભેંણાાંની 

યલા નથી). 
આ ગીત એ સિૂલે છે કે અશીંના આહદલાવીઓ દ્વાયા પ્રય ક્ત ‘ષરર’ ળબ્દ કૃષ્ણનો સિૂક છે. જેનો પ્રમોગ 

 ફૃોના નાભ ભાટે પ્રિચરત છે. 
આભ, રાધા-કૃષ્ણ વાંજ્ઞાઓનો પ્રમોગ રોકગીતોભાાં નશીંલત ્ શોલા છતાાં આિમણની લાત એ છે કે  દીકયીના 

નાભકયણ ભાટે ‘રાધા’ અને દીકયાઓ ભાટે ‘રકન’ વાંજ્ઞાનો પ્રમોગ અશીંના આહદલાવીઓભાાં ખફૂ જ પ્રિચરત છે. 

તો િોય ભાટે પતયસ્કાયય ક્ત વાંજ્ઞા ‘ચીમન’ નો પ્રમોગ જોલા ભે  છે-    

    આરા ગાંબીયે ડોંગય ડોંગયગ (2) 

    ડોંગય ધસ ન ડરા ડરા ગ (2) 

    તેશથે  ન પનઘરા િીભને િીભને ગ (2) 

    િીભને ફૄન રાગરા રાગરા ગ (2) 

    ગેરો મ ાંફઈ ળાશયાર ળાશયાર ગ (2) 

 (ગાંબીયે નાભનો લણત શતો. તે ધવી ડયો. તેભાાંથી નીકળમો ચીમનો િોય. િીભન બાગલા રાગ્મો. શોંિી 

ગમો મ ાંફઈ.)  

 તો ખેતયના નાભ ભાટે ‘બાબર’ ળબ્દનો પ્રમોગ જોલા ભે છે- 

    ાની લારા લ મ ાંફઈ વાશયા ર (2) 

    બીર ફાાંધેર લ બાબરે લાડી ર (2) 

(ફાફય (ખેતયન ાં નાભ) ભાાં ા ફાાંધલાભાાં આલી છે. (તેન ાં) ાણી મ ાંફઈ ળશયે તયપ લાલાભાાં આવ્ય ાં છે.) 

તનષ્કવા - વાંકે્ષભાાં કશી ળકામ કે આહદલાવી વભાજભાાં નાભકયણ પલપધ ફહ  વય શતી. ધયભ યના ક ાંકણા 

આહદલાવીઓ ય યાભામણ તથા ભશાબાયતનો ગજફનો પ્રબાલ છે. જેનાાં કાયણે આ આહદલાવીઓએ ોતાના 

વાંતાનોના નાભો જમોપતળાસ્ત્રના આધાયે નશીં યાંત   યાભામણ કે ભશાબાયતના પ્રપવદ્ધ ાત્રોના નાભ યથી યાખમાાં 

છે. આ ઉયાાંત ક્ષીઓ જેલા કે ભેનાના નાભ યથી. આ ઉયાાંત જમોપતળાસ્ત્રની જાણકાયીના અબાલ તથા 

અજ્ઞાનતાને કાયણે ણ નાભકયણની પલપળષ્ટ યાંયાઓ આ પલસ્તાયભાાં જોલા ભે છે. જેભકે વોભ, ભાંગ, બ ધ, 

શ ક્ર, ળપન, યપલલાયે જો દીકયાનો  જન્ભ થામ તો તેના નાભ અન ક્રભે વોભરો, ભાંગ, બ પધમો, શ ક્કય, છપનમો કે 

યપલમો યાખલાભાાં આલતા. જો આ હદલવે દીકયી નો જન્ભ થામ તો વોભરી, બ ધી, છપન લગેયે નાભો યાખલાભાાં 
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આલતાાં. જો ફાક જન્ભ છી વતત યડત  ાં યશ ેતો જો દીકયો શોમ તો યહડમો કે યડકો અને દીકયી શોમ તો યડકી, 

જો ફાક ખફૂ ખાઉધર ાં શોમ તો બીભરો લગેયે નાભ યાખલાભાાં આલતાાં. આભ હદલવના નાભો કે ફાકોની 

જન્ભજાત વાશજજક હક્રમા કે તેભના ળયીયના લણણને આધાયે નાભકયણ કયલાભાાં આલતાાં. તો કેટરાક આહદલાવી 

જેઓ યાભ કે કૃષ્ણની કથા તેભજ  યાણોની કથાથી હયચિત શતા તેઓ ોતાના વાંતાનોના નાભો એ કથાના 

ાત્રોના નાભોના આધાયે યાખતા શતા. જેનો પ્રબાલ રોકગીતોભાાં ણ જોઈ ળકામ છે. િોય ભાટે પતયસ્કાય ય કત 

નાભ ‘િીભન’ પ્રપવદ્ધ છે જ. જો કે આ પ્રકાયના નાભો જૂજ પ્રભાણભાાં રોકગીતોભાાં જોલા છે. આધ પનક વભમના ભા-

ફાો તો ોતાના વાંતાનો નાભો એકદભ રેટેસ્ટ ઢફે યાખતા થમા છે. 

 

શુંદભા-શુંકેત   

   
                                                 
1
 Romeo and Juliet, by William Shakespeare. Volume-3 Book-9, page no.38, Peht http://learningstorm.org/wp-

content/uploads/2016/02/RMEOJLET-1.pdf 
2
 ફારકાાંડ-।। 20 ।। 2, યાભિહયતભાનવ-ત રવીદાવ  

3
 ક ટજ-આિામણ શજાયીપ્રવાદ દ્વદ્વલેદી,.ૃ08 
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