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ોકસાહિત્યના સ્વરૂપ તરીકે ોકગીત અને ગ્નગીત 

(રગ્નગીતો ઉત્તયગજુયાતના લૂોત્તય પ્રદેળના આદદલાવીઓના વદંબભભા)ં 

ટેર જીતેન્દ્રકુભાય ભગંાજી 

ગાભ-દંતોડ, તા-વલજમનગય, જજલ્રો-વાફયકાઠંા,ીન-૩૮૩૪૬૨ 

             રોકગીત એ રોકો લડ,ે રોકો દ્વાયા, અને રોકો ભાટે યચાત ુ ં વાદશત્મ છે. તેભા ં

રોકોનો ભશત્લનો પાો યશરેો છે. રોકવાદશત્મ રોકોના કંઠે વચલામ છે અને ેઢી દય  ેઢી 

ચારે છે. રોકગીતો આજે ણ ઘણા વભાજોભા ંગલામ છે, અન ેોત ેોતાના વભાજની આગલી 

ઓખ પ્રસ્તતુ કયે છે. આદદલાવી વભાજભા ંણ અનકે પ્રકાયના રોકગીતો પ્રચલરત છે અન ે

આજે ણ તેભના જુદા જુદા પ્રવગંોએ ગલામ છે.  

            આદદલાવી વભાજભા ંજો ભોટાભા ંભોટો પ્રવગં શોમ તો તે છે તેભનો રગ્ન પ્રવગં. 

રગ્ન પ્રવગંે ગલાતા જુદા જુદા ગીતો જે રગ્નની જુદી જુદી વલવધઓને આધીન શોમ છે, જે 

આણ ે આગ જોઈશુ.ં આદદલાવી વભાજ આટરો અબણ અને  વનયક્ષય શોલા છતા ં ણ 

તેભનાભા ંયશરેી આ પ્રવતબા આગવુ ંરક્ષણ ફનીને ઉબયી આલે છે. કશી ળકામ કે જો વાચી યીતે 

રોકવાદશત્મ વચલામેલુ ં શોમ તો તે ઉત્તય ગજુયાતના આદદલાવીઓ ાવેજ વચલામેલુ ં છે. 

તેભની વલવધઓ અને જુદી જુદી વલવધઓભા ંગલાતા ગીતો અરગ જ છા છોડી જામ છે.  

 રોકવાદશત્મના વલવલધ સ્લરૂો : 

          “રોકવાદશત્મ” એ વિભભાથંી ઉતયી આલેરો વાદશત્મ પ્રકાય છે. યંત ુ ગજુયાતભા ં

ઓગણીવભી વદીના ઉત્તયાધભ અને લીવભી વદીનો લૂાભધભભા ં તેનો વલકાવ બયયૂ ભાત્રાભા ં

થમેરો જોલા ભે છે. ગજુયાતભા ંલીવભી વદીભા ંમરુણકરાનો વલકાવ થમો અને ત્માય છી 

અલાભચીન યગુભા ંરોકવાદશત્મ પ્રચલરત ફની ગયુ ંઅને ગજુયાતી રોકવાદશત્મના વલવલધ સ્લરૂો 

અસ્સ્તત્લભા ંઆવ્મા. આ સ્લરૂો તે નીચે પ્રભાણે છે :  

(૧) ગદ્ય 

(૨) દ્ય 

(૩) ગદ્ય-દ્ય વભવિત 

(૧) દ્ય  

(૨) ગદ્ય 
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(૩) ગદ્ય-દ્ય   

   રોકવાદશત્મનાદ્યસ્લરૂો : 

                 રોકવાદશત્મનુ ંઆ સ્લરૂ ખફુજ પ્રખ્માત છે. જે દયેક વભાજના રોકો ાવેથી 

ભી આલતુ ં શોમ છે. રોકવાદશત્મના ંદ્ય સ્લરૂોભા ંજે સ્લરૂો ગાઇને વ્મક્ત કયલાભા ંઆલે 

તેને દ્ય સ્લરૂો કશલેાભા ંઆલે છે. રોકવાદશત્મના દ્ય સ્લરૂોને અશીં જોઈશુ.ં રોકવાદશત્મભા ં

પ્રખ્માત એલા દ્ય સ્લરૂો નીચે દળાભલેર છે.  

(૧) રોકગીત              (૨) દુશો-વોયઠો  

(૩) શારયડા ં              (૪) ભયવવમા  

(૫) ાચકડા ં              (૬)જોડકણા 

(૭)રગ્નગીતો              (૮) રોકબજનો-દો 

૧) રોકગીત : 

રોકગીતો દ્વાયા દયેક વભાજના રોકો ોતાની રાગણીઓ,બાલનાઓ અને વ્મથાઓની 

અલબવ્મસ્ક્ત કયતા શોમ છે. રોકગીત એ રોકવાદશત્મનુ ંઅગત્મનુ ં વાદશત્મસ્લરૂ છે. રોકગીત 

વજં્ઞાને અંગ્રેજીભા ં‘Folfolk song’ કશલેાભા ંઆલે છે. ડૉ. શસ ુમાલજ્ઞક રોકગીત વલળે નોંધે છે કે, “ 

‘’જે યચનાઓ વલિના ભોટાબાગના ફધા જ પ્રદેળોભા,ં એભા ં લવતી જાવત કે જાવતઓ દ્વાયા 

ગલાતા આલે છે. અન ેજેભનો કોઈ એક યચવમતા વનવિત કયી ળકાતો નથી, તલેી યચનાઓન ે

રોકગીત કશલેાભા ંઆલે છે’’.” આલી યચનાઓ રોકયંયાભા ંકંઠોકંઠ લશતે ુ ંયશ ેછે. રોકગીત 

તે જે તે જ્ઞાવત-પ્રદેળ-વગં અને વભમ પ્રભાણે વતત ફદરાત ુ ંયશ ેછે. દયલતભનળીર છે, એટલ ુ

જ નદશ, તે રોકોનુ ંવદશમારંુ વર્જન છે. અને રોકવમશૂ તેભા ંગાતા ગાતા નલી સં્ક્તઓ ઉભેયતો 

અને જોડતો જામ અને છી તેભાથંી એક નવુ ં રોકગીત પ્રગટ થામ છે. એ વલળે ઝલેયચદં 

ભેઘાણી નોંધે છે કે, “ જેના યચનાયાએ કદી કાગ અને રેખન કડયા નદશ શોમ, યચનાયા કોણ 

તેની કોઈને ખફય નદશ શોમ, અને પે્રભાનદં કે નયવવિંશ ભશતેાની લેૂ કેટરો કા વલિંધીને આ 

સ્લયો ચાલ્મા આલે છે તેની કોઈ બા નશીં રઇ ળક્ુ ંશોમ એનુ ંનાભ રોકગીત.” 

                 રોકગીત એ જનવમશૂભાથંી પ્રગટીઆલેલુ ંએવુ ંઅમલૂ્મ અને ભશત્લનુ ં સ્લરૂ 

છે. તે ભાનલજાવતની ભોંઘી વભયાત છે. રોકગીતભા ં ભાનલ ભનના બાલોનુ ં વાશજજક યીતે 

વનરૂણ થામ છે. ભાણવને જો કઈ વ્મક્ત કયવુ ં શોમ તો તે રોકગીતના ભાધ્મભે તેને વ્મક્ત 

કયતો જોલા ભતો. તેથી તેની લાત વયતાથી અન્દ્મ સધુી શોચતી એભ ભાની ળકામ. એથી 

જ ડૉ. વત્મેન્દ્ર નોંધે છે કે, “ मानव की उऩऱब्धधया में गीत का महत्वऩरू्ण स्थान है l सभंवतः 
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आददमानवने वार्ी का प्रथम दर्णन गीत के रूऩमें ही ककया था l ब्ितना गीत मानवके 

स्वाभाववक स्ऩदंनो से सम्बन्ध है l उतना वार्ी का कोई और रूऩ स ेनहीं l” 

                 રોકગીત એ રમ અન ેપ્રાવના વભિણથી વનભાભણ ાભેલુ ંશોમ છે. રોકગીત તે 

સ્લયભા ંએલી સભુધયુ યીતે ગલામ છે કે, વાબંનાયના ભન ઉય ઊંડી અવય છોડી જામ છે. 

અને કેટરીક કડીઓ તયત માદ યશી જામ છે. રોકગીત તે આનદં-પ્રભોદ ભાટે જ નથી, યંત ુ

તેભાથંી ઘણી લાય વાયા વસં્કાયોનુ ં વસં્કાયોની પ્રાપ્તત થતી જોલા છે. કેટરીકલાય વભાજભા ં

ફનતી વાયી-ખયાફ ઘટનાઓ કે વભાજભા ંપ્રલતભતા વ્મવનોને રોકગીતના ભાધ્મભથી પ્રકાળ 

ાડલાભા ં આલે છે અને વભાજની આંખો ઊઘાડલાભા ં આલ ે  છે. આભ, એક યીતે વભાજભા ં

ચારી યશરેા દોોને દૂય કયલા ભાટે ણ રોકગીત ભશત્લનુ ંદયફ ફની યશ ેછે.  

                  રોકગીતનો ઋતચુક્ર, જીલનચક્ર, અને રોકજીલન વાથે ઘણો જૂનો વફધં 

યશરેો છે.  ઋતચુક્ર અને જીલનચક્રભા ંપેયપાય થતા તેભા ંઘણા રોકગીતો ગલાતા જોલા ભે છે. 

જે વભાજજીલનનો ભશત્લનો આધાય છે. અને આ રોકગીતોભા ં સ્ત્રીની ભવૂભકા તે અગત્મની 

ફનલા ાભે છે. તેભા ં સ્ત્રીના ં ભનોબાલોને યજુ કયતા ઘણા રોકગીતો પ્રાતત થામ છે. સ્ત્રીએ 

વવંાય જીલનની વ્મલસ્થાનો ભશત્લનો આધાય છે એના જીલનની વલવલધ અલસ્થાઓનુ ંવનરૂણ 

રોકગીતભા ંવલવલધ યીતે થમેલુ ંજોલા ભે છે. સ્ત્રી જ્માયે એક દીકયી શોમ છે ત્માયે તેના ભનભા ં

લય ભાટેની ચારી યશરેી જજજ્ઞાવા તે દાદા ને રોકગીતના ભાધ્મભે યજુ કયે છે. ફીજી તયપ સ્ત્રીએ 

વશનળીરતાની મવૂતિ છે. સ્ત્રીને જે જે દુુઃખો, તકરીપો ડ ેતેને તે મ ૂગંા ભોઢે વશન કયે છે અને 

ોતાના દદભન ેરોકગીતના ભાધ્મથી ભાતા-બાઇ અને વતને કશ ેછે. તે ોતાના દુુઃખને ળબ્દો 

દ્વાયા લણભલી ળકતી નથી, તેથી તે રોકગીતનો વશાયો યજુ કયતી જોલા ભે છે.  

                   રોકગીતનુ ંલશન રોકવાદશત્મના ફીજા સ્લરૂોની જેભ કંઠોકંઠ થતુ ંઆવ્યુ ં

છે. જૂની ેઢી લયવોથી ોતાના કંઠભા ંવચલામેર રોકગીતને લાયવા સ્લરૂે નલી ેઢીને આે 

છે. અને નલી ઢેી તનેે ોતાની સ્ભયણળસ્ક્તભા ં વાચલી તેભા ં ોતાની યીતે નલી કડીઓ 

ઉભેયીને એ લાયવાને આગ ધાલે છે. 

(૧) રોકગીતનો યચઈતા તે અજ્ઞાત જ યહ્યો છે. કોઇક ગીત કોઇ એક વ્મસ્ક્તના અનબુલભાથંી 

પ્રગટ્ુ ંશોમ છે. યંત ુતે કોઇ એક વ્મસ્ક્તનુ ંગીત ન ફની યશતેા વભગ્ર જનવભાજનુ ંગીત ફની 

યશ ેછે.  

(૨) રોકગીત કંઠોકંઠ લશતે ુ ં આવ્યુ ં છે. એ ચાયે દદળાઓભા ં પેરાયુ ં છે. ેઢી દય ેઢીથી 

વચલામેર રોકગીતનો રોકલાયવો વદામને ભાટે અભય યહ્યો છે. 
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(૩) રોકગીત દયલતીમ છે. જે તે જ્ઞાવત, પ્રદેળ, પ્રવગં કે વભમ અનવુાય તેભા ં દયલતભન 

આલતુ ંયશ ેછે. 

(૪) રોકગીત રોકો લડ,ે રોકો ભાટે, રોકો દ્વાયા યચામેલુ ં છે. રોકગીત એ કોઇ એક વ્મસ્ક્તનુ ં

વર્જન નથી, તેભા ંવભગ્ર જનવમદુામના કેન્દ્ર સ્થાને શોમ છે. એથી જ તો તે રોકોનુ ંવદશમારંુ 

વર્જન ફની યશ ેછે.  

(૫) રોકગીત તે ગેમ વાદશત્મ સ્લરૂ છે, તેભા ંયશરેો ગીત ળબ્દ તે ગાલા ભાટેની સચૂના આે 

છે. આભ, રોકગીતભા ંયશરેી ગેમતા વગંીત અને રમ ય આધાદયત શોમ છે.  

(૬) રોકગીત ગેમતાની વાથે વાથે વગંીત વાથે ણ વફધં ધયાલે છે. વગંીત વલના ગીત 

અધરંુૂ રાગે છે. ગીતભા ંવગંીત જીલ યેૂ છે. તેથી રોકગીત અને રોકવગંીતના ળબ્દે-ળબ્દભા ં

વગંીત ઉછાા ભાયત ુ ંશોમ છે. વગંીતનો આસ્લાદ ત્માયે જ ભાની ળકામ જ્માયે ગીત મોગ્મ યીતે 

ગલાત ુ ંશોમ. મોગ્મ યીતે ગલામેલુ ંગીત વાબંનાયના ભન ય ઊંડી અવય કયે છે, અને તેના 

ભાટે તે કણભવપ્રમ ફની જામ છે, અને તે ોતે તેને કંઠસ્થ  કયી ગણગણલા રાગે છે.   

(૨) રગ્નગીતો :  

રગ્ન વભમે ગલાતા ગીતો તે રગ્નગીતો. બાયતીમ વસં્કૃવતભા ં રગ્નને એક વસં્કાય તયીકે 

જોલાભા ંઆલ ેછે. જીલનનો એક વસં્કાય છે. રગ્ન એ વલત્ર ફધંન છે. રગ્ન એકભેકને સખુ-

દુુઃખભા ંવાથ આલાનો કોર રલેામ છે. રગ્ન એ લય અને કન્દ્માને જ વલત્ર ફધંનભા ંનથી 

ફાધંતા ણ તેની વાથે વાથે તેભના દયલાયને ણ  જોડી દે છે, ફાધંી દે છે. રગ્નલાા 

ઘયભા ંરગ્નના આગના દદલવથી ભાડંીને વલદામ સધુી ઘયનુ ંલાતાલયણ આનદં ઉલ્રાવથી 

શયુું-બયુું ફની યશ ે છે. રગ્નની દયેક વલવધ પ્રભાણે અરગ અરગ ગીતો ગલામ છે. જે નીચ ે

પ્રભાણે છે. અશી પ્રસ્તતુ રગ્નગીતો તે ભાદશતીદાતા ાવેથી વાબંીને લરવફદ્ધ કયલાભા ં

આલેર છે. 

 વાજંીના ગીતો  અને ીઠી ચોલાના ગીતો : 

                 વાજંીના ગીતો રગ્ન રખમા છી ગલાતા શોમ છે. આ ગીતો વાજં ઢતા 

ગલાતા શોલાથી તેને વાજંીના ગીતો કશલેાભા ં આલે છે. આદદલાવીઓભા ં આ વલવધને ીઠી 

ચડાલલાની વલવધ ણ કશલેાભા ંઆલે છે. રગ્ન રેલાઈ ગમા ફાદ કુટંુફના રોકો દયયોજ યાતે્ર 

લય કે કન્દ્માના ઘયે બગેા થામ છે અને લય કે કન્દ્મા ને કુટંુફના રોકો ીઠી ચડાલતા જઈને આ 

ગીતો ગામ છે જેભ કે, 
 

ીઠી જૂો યે લોય ફેઠો ાટરે, 
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“ીઠી વડાલો યે, લોય ફેઠો ાટરે, 

લોયની ફેન ને બરુાલો યે, લોય ફેઠો ાટરે......”  

 ગણેળ ફેવાડલાના ગીતો :  

રગ્નના દદલવે ગણવતની સ્થાના કયલાભા ંઆલે છે, ત્માયે ગણેળ ફવેાડલાના ગીતો ગાલાભા ં

આલે છે. જેભ કે, 
 

દૂદે દુદાા, ગણત ગણી વે ફેશાડો 

ગણત ગણી વે ફેશાડો, 

 તોયણ લધાલલાના ગીતો :  

                   રગ્નની વલાયે કે વાજંે મહુતુભ પ્રભાણ ેતોયણ લધાલલાની વલવધ કયલાભા ંઆલે 

છે. આ વલવધ અંતગભત ઘયની ભોબી સ્ત્રી ગોયને કંકુ-ચાલં્રો કયે છે. અને ગો ખલડાલે છે. ત્માય 

છી ફીજી સ્ત્રીઓ જેલી કે દેયાણી જેઠાણી તે એક છી એક આલીને ગોય ભશાયાજને ચાલં્રો 

કયી, ચોખા લધાલી, ગો ખલડાલીને ભોઢું ભીઠંુ કયાલે છે. ત્માયફાદ ગોય કે ભશાયાજ વગાઓના 

ઘયે જઇ આવોારલના તોયણ ફાધેં છે. યંત ુફધાજ વભાજભા ંઆજ પ્રકાયની યીત જોલા ભે 

તે સ્લાબાવલક નથી કાયણ કે જુદા જુદા વભાજભા ં ોતાની લબન્ન લબન્ન યીતો શોમ છે જેભકે 

આદદલાવી વભાજભા ં આ વલવધભા ં લય જ્માયે ભાડંલા નીચ ે આલે ત્માયે લાવં અને આંફાના 

ાનની તોયણ ફનાલલાભા ં આલે છે અને લયને ત ે તોયણ ને  તરલાયનો સ્ળભ કયાલી 

ભાડંલાભા ંપ્રલેળ કયલો ડતો શોમ છે. તે વભમે ગલાતા ગીતો... 

“હતૂો ોખુ ંભાયા શીયરાના કુલાયને 

તેભે આલો ભાડંલે ઉય યાખી તરલાય” 

  ભશેંદીના ગીતો : 

દયેક વભાજને ોતાની જુદી જુદી યીતો શોમ છે તે પ્રભાણે તેઓ વલવધલત પ્રવગંને આગ 

ધાલતા શોમ છે. ભશેંદીનો પ્રવગં ખાવ કયીને કન્દ્મા ભાટે શોમ છે યંત ુઆદદલાવી વભાજ અન ે

એલા અનેક વભાજ છે જેભા ંલય ભાટે ણ આ પ્રવગં કયલાભા ંઆલે છે. અને આ પ્રવગંે ગલાતા 

ગીતો ખાવ કયીને જ્માયે ભશેંદીનુ ં જૂન થઇ જામ અને લય કે કન્દ્માના શાથભા ં રાગી જામ 

ત્માયફાદ નાચતા જઈને રોકો ગીતો ભશેંદીના ગીતો ગાતા શોમ છે. જેભ કે, 
 

“ભીદી નો કુણ શ ે ફાો ભીદી કુલાયી યે’ 

ભીદીનો યોભજી ફાો ભીદી કુલાયી યે...” 

 ભાડંલાના ંગીતો : 
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                 ભશેંદીના પ્રવગં ફાદ ફીજા દદલવે યાતે્ર કન્દ્મા વાજ-ળણગાયો વજીને ભાડંલાભા ં

આલે છે. કેટરાક વભાજભા ંઆ પ્રવગં અને ભાભેયાનો પ્રવગં વાથે થતો શોમ છે, જેભકે ઉત્તય 

ગજુયાતભા ંલવલાટ કયતા આદદલાવીઓ અને અન્દ્મ કેટરાક વભાજો, અને કેટરાક વભાજોભા ં

ભાડંલાનો પ્રવગં અરગ થામ છે ગીત અને ભાભેયાનો પ્રવગં લય-કન્દ્માના રગ્ન ણૂભ થામ છી 

કયલાભા ંઆલે છે. અને તે પ્રવગંે જે ગીતો ગલામ તેભા ંએક ગીત અચકૂ માદ આલે કે, 
 

“નાણાલટી યે વાજણ ફેઠંુ ભાડંલે  

એલા બય વબાના ંયાજા ---(૨) 

એલા લય કન્દ્માના દાદા,---(૨) 

        નાણાલટી યે વાજણ ફેઠંુ ભાડંલે........” 

 ચોયી પેયાના ગીતો : 

                       લય અને કન્દ્મા જ્માયે ભડંભા ં વતતદીના લચન રેતા શોમ છે, તે 

વભમે ગલાતા ગીતો...... 

“શલેુ ંભગંલયુ ંલતાભમ યે, 

શરેે ભગં ળેના યે દાન દેલામ યે”  

 કન્દ્માવલદામના ગીતો : 

                     કન્દ્મા જ્માયે ોતાના ઘયને, ોતાના ભાતા-વતા,બાઈ-ફશનેને, વખીઓને 

અને વગા-વ્શારાઓને છોડીને વાવયે જામ છે ત્માયે ગલાતા ગીતો...... 

“અભે દીકયી દઈને તભાયો દીકયો યે ામ્મા, 

રાખ ાડ અભાયા ચઢાલો યે, લેલાણ ! એને શતેે સ્લીકાયજો” 

 પટાણા : 

                  પટાણા તે રગ્નગીતો નો જ એક પ્રકાય છે અથલા એક બાગ છે એભ કશી 

ળકામ. તે રગ્ન  વભમે ભજાક-ભશ્કયીરૂે ગાલાભા ંઆલે છે તેને વલનોદ ગીતો ણ કશલેાભા ં

આલે છે. શરેાના વભમભા ંરગ્ન વભમે પટાણા ગાલાની ણ એક પ્રથા શતી, દયલાજ શતો જે 

રગ્ન પ્રવગંને ભજેદાય ફનાલી દેતા. એ વલળે સ્ષ્ટતા કયતા નુ્દ્ડલરક વી. લાય નોંધે છે કે, 

“રગ્નગીતોભા ંપટાણાની આગલી ભજા શોમ છે. પટાણા લઘય રગ્ન અધરંુૂ અધરંુૂ રાગે છે. પટાણા 

એ રગ્નગીતોની એક વમદૃ્ધ યંયા છે. પટાણા દ્વાયા લયના ભાતા-વતા તેભજ લયને ગાોની 

દપટકાય લયવાલલાભા ંઆલે છે. પટાણાભા ંગાો દેલાતી શોલા છતા ંતે રગ્નપ્રવગં ેભીઠી રાગતી 

શોમ છે.” 
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“કરેડા જેલો લોય કીશો રાલજા વલલાઈ  યે, 

ઠીગણો લોય કીશો રાલજા વલલાઈ યે, 

બેંવ જેલો જાડો લોય કીશો રાલજા વલલાઈ યે...” 

આભ, રગ્નગીતો,પટાણા એ આણી રોકવસં્કૃવતનો એક બાગ છે. તેભા ંભધયુ વગંીતત્લ શોમ છે. 

જે લય અને કન્દ્માના ભનભા ંપ્રેભની રાગણી જગાલે છે તથા આ ગીતો તે રગ્નના ભાગંલ્મ 

અલવયને પે્રભબમો આનદં અને ઉલ્રાવબમો ફનાલી દે છે.  

ઉવશંાય:- ગજુયાતી વાદશત્મ ખફુજ વલળા અને વાદશત્મ સ્લરૂોથી બયયુ છે. છેલ્રા 

દામકાભા ં ગજુયાતી વાદશત્મભા ં થમેર ખેડાણ વલરુ છે. રોકવાદશત્મ ગજુયાતી વાદશત્મનુ ં

અવલબાજ્મ અંગ ફની ગયુ ં છે. ઘણા વભમ શરેા ગજુયાતી વાદશત્મભા ંરોકવાદશત્મભા ંથમેર 

વળંોધન અને ખેડાણ ખફુજ નશીલત શતુ ંયંત ુઆજને વભમભા ંરોકવાદશત્મ ોતાનુ ંઆગવુ ં

અને ભશત્લનુ ં સ્થાન ધયાલી ચકુ્ુ ં છે. રોકગીતો આજે રોકોના કંઠે વચલામેરા છે. અને રોકો 

અલાયનલાય તેભના વાભાજજક પ્રવગં ે ગાતા શોમ છે, જેભા ં બજનો, શોીના ગીતો, જન્દ્ભ 

વભમના ગીતો લગેયે જેલા રોકગીતો પ્રચલરત છે. અશી આદદલાવીઓના રગ્નગીતોનો અભ્માવ 

કયતા જણાયુ ંકે આજે વળક્ષણ અને વશયેીકયણ વ્માને કાયણે રગ્નગીતો ભવૂાતા જામ છે. યંત ુ

તેભનો આ લયવો ળબ્દફદ્ધ થામતો આલનાય ેઢીને એક નવુ ંબાથુ ંભી ળકે તેભ છે.  

 વદંબભગ્રથં સલૂચ 

(૧) ‘ચંાની કીઓભા ંકસ્તયૂી’,પ્રકાળક: અમતૃ ટેર ોત,ે પ્રથભ આવવૃત્ત:  

      ૧૯૯૨ 

(૨) ‘લીયડો’, વ:ંનયોત્તભ રાણ, જૂન:૧૯૮૧ 

(૩) ‘રોકવાદશત્મ આરોક’, વ.ંજવલતં ળખેડીલાા,પ્રકાળક:ાિભ બ્બ્રકેળન,  

      વનળાો, ઝલયેીલાડ,દયરીપ યોડ, અભદાલાદ, આવવૃત્ત:૧૯૯૭ 

(૪) ‘રોકવલદ્યાવલજ્ઞાન’, વ.ં શસ ુમાલજ્ઞક, પ્રકાળક:યવુન. ગ્રથં વનભાભણ ફોડભ  

      અભદાલાદ, પ્રથભ આવવૃત્ત:૨૦૦૧ 

(૫) કેટરીક વ્મસ્ક્તઓની રૂફરૂ મરુાકાત 

 


