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રકગીત યાંયાગત કાંઠસ્થ રકવારશત્મન એક પ્રકાય છે. 

રકવારશત્મ ત ેયાંયાગત રકવલદ્યાન  એક અંળ છે. 

રકગીત રકબાા અથાસત ૌ વાભાન્મ ભાણવની ફરીભાાં 

શમ છે. આ રકગીતભાાં રકજીલનનુાં આદાન પ્રદાન કયી 

ળકામ છે. ભનષુ્મ આરદકાથી આ રકગીતના 

ભાધ્મભથી તાનુાં ભનયાંજન કયી ળકે છે, એનાથી એભની 

રકયાંજન પ્રવવૃત્ત ને તપૃ્તત ભે છે. રકગીત જીલનની 

વાચી અનભુવૂતનુાં રયળીરન શમ છે. ર્ૂાંકભાાં  રકગીત 

ભાનલજીલનના અથાગ અને નવૈર્ગિક ગેમ અર્બવ્મક્તતનુાં 

એક ભશત્લણૂસ તથા ભજબતૂ વાધન છે.  

       ભાનલજીલનની ઘટભા ઘણી વલભ છે, 

જીલનચક્રન ચાકડ  સખુ-દુુઃખની દાાંડીએ વતત પમાસ કયે 

છે. ઘડી તડકી ઘડી છાાંમડીની આ યભતભાાં ગીત એન 

વલવાભ શમ છે. ભાણવ ગાઈન ેતાની એ રાગણીઓ-

બાલનાઓન ે લશતેી મકૂી શલ ફનત જામ છે. રુુ 

કયતાાં સ્ત્રીઓ  લધ ુ રાગણીળીર શમ છે ન ે એથી જ 

રુુની વયખાભણીએ સ્ત્રીઓ દ્વાયા ગલાતાાં ગીત વલરુ 

ભાત્રાભાાં ભે છે.  “રકગીત ન ત યુાણુાં છે કે ન ત નવુાં. 

ત ેત જ ાંગરી ઝાડ જેવુાં છે, જેના મૂ અતીતના ઊંડાણ 

સધુી ઘવૂરેા શમ છે. યાંત ુતભેાાં વનતનલી ળાખાઓ નલા 

ાાંદડા અને નલા ફૂર ખીરેરા યશ ે છે.”૧ રકગીતભાાં 

ફહુજન વભાજન ઊવભિધફકાય અન ે વામરુશક ચતેનાન 

યણક વાંબામ છે. ત ેજનજીલનના ફહુમખુી અનબુલની 

ઉજ શમ છે. રકગીત ભાનલજાત જન્ભ જેટરાાં જ જૂના 

છે. અન ે તભેાાં ાંયયાગત તદા વાંસ્કાય વચલામરેા 

છે. ઉત્તય ગજુયાતના રકગીતભાાં ણ આલા 

ભાનલજાતના ગશન તદા વાંસ્કાય જલા ભે છે, જેભ 

કે,- 

હુાં ત ચાં ચડુાં નાં ળયેી ઉતરુાં, 

હુાં ત જઉં ભાયા ભાડી જામાની લાટ. 

લીયવા આમાન ેલાડીમ ેઉતમાસ, 

ઈમાાંનાાં ફનેીનાાં ઓયાાં ઉતમાસ. 

હુાં ત ચાં ચડુાં નાં ળયેી ઉતરુાં, 

હુાં ત જઉં ભાયા ભાડી જામાની લાટ. 

       રકગીતની વયખાભણી ફાભાનવ વાથે કયી 

ળકામ. કેભકે ફાણનુાં બણ અન ેફ તભેાાં જલા 

ભે છે. ભાણવ જેભ જેભ ભટ થત જમ છે ને વાંસ્કાયી 

ફનત જામ તભે તેભ તનેાભાાં કૃવત્રભતા દાખર થતી જામ 

છે. વલલકે વળષ્ટાચાયના દાંબન ેકાયણ ેએનુાં અવરી સ્લરૂ 

ઢાંકાઈ જામ છે. તથેી જ કઈ ણ વભાજનુાં વાચુાં સ્લરૂ 

જવુાં શમ ત તેના રકગીત તયપ જવુાં એભ કશી ળકામ. 
ોકગીતોર્માાં ર   

       રકગીતભાાં યવ સ્લબાલથી જ આલી ગમા શમ છે. 

એભાાં કૃવત્રભતા નથી શતી સ્લાબાવલકતા શમ છે. 

રકગીતન યવ ઘણીલાય વળષ્ટ વારશત્મના યવ ણ રપક્કા 

ડી જામ એવુાં એનુાં ત શમ છે. રકગીતન પ્રાણ યવ 

છે. રકગીતભાાં ત એનુાં ળબ્દભાધમુસ જ ભશકતા વજ ે

અન ેતભેાાંમ તને પ્રાદેવળક રશકે તને ુાં વોથી લધ ુઉજ્જલ 

અંગ છે. “રકવારશત્મભાાં યવ પ્રવતષ્ઠાની ક્સ્થવત ભનીી 

વારશત્મથી ર્બન્ન પ્રકાયની શમ છે. એભાાં બાલન એટર 

રયાક નથી શત જેટર હ્રદમની વવૃતના ઉદગાયન 

શમ છે.”૨ વવૃત એ ર્ચતની વલળે અલસ્થા છે. ક્ષબભાાં 

રક્રડા, બમ, કરુણા, વનયાળા લગેયેન વાંચાય થામ છે. ઉત્તય 

ગજુયાતના રકગીતના ઉર્લરાવાલસ્થાભાાં યવત, શાવ, પ્રેભ, 

લાત્વર્લમ, ઐશ્વમસ, રયશાવ તેભજ લૈબલથી જન્ભતી 

ભન:ક્સ્થવતન વભાલેળ થામ છે. જમાયે ઓજવભાાં ઉર્લરાવ, 

લીયતા તભેજ અદભતૂ યોદ્ર યવન વભાલેળ થામ છે. 

ઊંડણ દેળની ચકરી ઊડી દેળ યદેળ, 

લાાં યે ફજૈીળા ાવયેા દાદા કયી યે લયેાગ. 

લયેાગ કયી નાં દાદા શુાં કયાાં; અભને દીધા યે યદેળ,
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ઊંડણ દેળની ચકરી ઊડી દેળ યદેળ. 

       આ ગીતભાાં કરુણતાનુાં આરખેન થયુાં છે. ત ે કન્મા 

વલદામ લખત ે ગલાત ુાં ગીત છે. લી, તે લદેનાનુાં ગીત 

ણ છે.  

ઊંચી ઊંચી ભડેીઓન ેઅંદય ઝરુખ યે, 

દયે રાગી ફાંદગી દયલત લાાાં નાય યે. 

ત્માાં ભાયા કુાંલયળાનાાં ઢરીમા ઢાલ યે, 

દયે રાગી ફાંદગી દયલત લાાાં નાય યે. 

આ ગીતભાાં (રયશાવ) એટર ે ભજાક-ભશ્કયીનુાં આરખેન 

થયુાં છે, ન ેરગ્ન લખત ેગલામ છે.  
 

ોકગીતોર્માાં નાટ્યાત્મકર્મકતા 

       રકગીતભાાં રકજીલનની સ્લાબાવલકતાનુાં 

પ્રવતર્ફિંફ શમ છે. રકગીતભાાં નાટયાત્ભકતા ફ ેસ્લરૂની 

જલા ભે છે. એક ગીતભાાં પ્રશ્ન છુાતા યશ ેઅને જલાફનુાં 

આરખેન થામ. જમાયે અમકુ ગીતભાાં પ્રશ્ન દ્વાયા જ 

પ્રવાંગનુાં વનરૂણ થતાાં શમ છે. ત ેપ્રશ્નના જલાફભાાં ગીત 

અધ્માશાય યશતેાાં શલા છતાાં ત ેસ્ફૂટ થત શમ છે. પ્રશ્ન કે 

વાંલાદ દ્વાયા પ્રવાંગનુાં વનરૂણ કયલાની પ્રવવૃત્ત રકગીતભાાં 

વલળે દેખામ છે. અન ેરકકર્લનાની વમદૃ્ધિનુાં દળસન થામ 

છે.  

      ઉત્તય ગજુયાતના રકગીતની આ પ્રશ્નકા રાાંફા 

ગીતભાાં તનેા દીધસવતૃાાંત વનરૂણની વનયવતાન ે દૂય કયી 

ગીતભાાં લવૈલધ્મ અન ે યવ જન્ભાલ ે છે. આથી બાલકની 

ઉત્સકુતા અનકે ઘણી લધી જમ છે. નાટયાત્ભક યીતે યજૂ 

થતી કથા વાથ ેરમ એકરૂ ફનતાાં ગીતનુાં ભશક વૌંદમસ 

જન્ભ ે છે. રગ્નગીતભાાં લય-કન્માના રગ્નગીત ભાટેના 

થનગનાટ વાથ ેયવવાગયની ા ણૂ્મથી ફાંધામેરી છે. 

તનેી રકકર્લના આ યીત ેનાટયાત્ભક વ્મતત થઈ છે.  

રગન ેફાજઠીમાાં રશયર ેજરડમા, 

કુલાયી કન્માએ કાગ રખીને ભકરીમ 

હુાં કેભ આવુાં ઘરેડી રાડી એકર, 

દાદા વલનલતાાં ભન ેલાય યે રાગી. 

       રગ્ન ફાદ રાાંફ વલયશ કન્માન ેઆક્ર થઈ ડે છે. 

છતાાં ભમાસદા કેભ રામ, આ અંગેન વાંલાદ આ ગીતભાાં 

યજૂ થમ છે.  
ોકગીતોર્માાં ભાવ – અભભવ્યક્તત  

       રકજીલનની ઊવભિઓ અન ે વાંલદેનાઓ ઉત્તય 

ગજુયાતના રકગીતભાાં ફાયીકાઈથી તભેજ નાજુકાઈથી 

અર્બવ્મતત થામ છે. રકગીતના સ્લય અન ે રમ 

બાલાર્બવ્મક્તતભાાં વાંલારદતા વાધ ે છે. રકવમદુામના 

વલવલધ પ્રવાંગથી વાંમગ-વલમગ, પ્રણમ, વલયશ, આળા, 

વનયાળા લગેયે જે વલવલધ બાલ અનબુલામ છે. ઉત્કટ 

બાલનભુવૂત એ રકગીતનુાં વર્જક ફ છે. રકગીતભાાં 

વ્મતત થતાાં બાલ યવના ામાભાાં યશરેા છે. ટેાભાાં 

લશતેા સ્થામી બાલના યવ પ્રલાશ વાટી ય વલર્બન્ન યવ 

રશયે જન્ભાલ ેછે.  
 

ોકગીતોર્માાં ભાષા 

       ઉત્તય ગજુયાતના રકગીતન બાલ લવૈલધ્મવબય, 

વય અન ે સ્લાબાવલક છે. કરા રકહ્રદમની અર્બવ્મક્તત 

છે. એનુાં વળર્લવલધાન કઈ ફીફાઢા નથી ણ પ્રત્મકે 

રકગીતભાાં કઈકને કઈક વલળેતા જલા ભે છે. 

રકગીતનુાં મરૂ્લમાાંકન કયવુાં શમ ત વો પ્રથભ એના 

વર્જનાત્ભક અંળ એભાાં એના વળર્લવલધાનન ેજવુાં જઈએ. 

રકગીતની બાા એ એના વળર્લવલધાનનુાં અવત ભશત્લનુાં 

અંગ છે. દયેક ભાનલીના સ્લબાલ અનરુૂ રકગીતની 

બાા પ્રમજાતી શમ છે. તેની રઢણ જુદી યીતે તયી 

આલ ે છે. ઉત્તય ગજુયાતના રકગીતની પ્રકૃવત ભરૈ્ખક 

શલાથી મૂાઠન અબાલ જલા ભે છે. વલવલધ સ્થે 

ગ્રાંથસ્થ થમરે ગીત ત ે પ્રદેળની રકફરીન ે ઉત્ક્રાાંવતન 

ઈવતશાવ વજી ળકામ છે. વર્જક શાંભળેા અજ્ઞાત યશલેાનુાં 

વાંદ કયે છે. રકગીતભાાં બાા પ્રમજાતી શલાથી તભેાાં 

લધેકતા જન્ભે છે. આના કાયણ ે રકગીતના ળરૈીનુાં 

ઘડતય થામ છે. ધાવભિક ગીતભાાં જૂા-અચસના અન ે તે 

દ્વાયા લાાંવછત ભનકાભનાઓનુાં વનરૂણ થમેલુાં શમ છે.      
ોકગીતોન ાં ર્મહત્મકવ 

       ઉત્તય ગજુયાતના રકગીતભાાં વભાજના 

યીતરયલાજ અન ેરકજીલનની યશણેીકયણીનુાં દળસન થામ 

છે. એ અથસભાાં રકગીત એ રકજીલનના અમરૂ્લમ અને 

અનુભ વારશત્મ વનવધ છે. ઉત્તય ગજુયાતના વલવલધ 

પ્રદેળના રકગીતભાાં જે ત ે પ્રદેળના પ્રાદેવળક અંળ 

વવલળે જલા ભે છે. જે જે પ્રદેળભાાં લસ્તઓુ ઉરબ્ધ 

શમ ત ે ત ે પ્રદેળના રકગીતભાાં તભેન ે સ્થાન ભે છે. 

આથી રકગીત દ્વાયા આણા જનજીલનભાાં તભાભ ક્ષનુાં 
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દળસન થામ છે. “રકગીતની અંદય વભગ્ર રકસષૃ્ષ્ટ જેલી 

ન ેતલેી વજીલન ઊબી છે.... રકગીતભાાં પ્રલળે કયનાય 

લાચક જાણ ેગ્રામ્મ જીલનન પ્રલાવી ફની જામ છે.”૩  

       આભ રકગીતનુાં ભશત્લ ભાત્ર તેના કાવ્મ વૌંદમસ 

યુત ુાં જ ભમાસરદત નથી, ણ એક વલળા ભાનલ વભ્મતા 

જે ભરૂાઈ ગઈ છે કે ખટી વભજલાભાાં આલી છે, તને ે

વાચા સ્લરૂ ેપ્રગટ કયલાભાાં રકગીત ખફુ જ ભશત્લન 

બાગ બજલે છે. રકજાવતઓના વમયવભા બાયતની 

રકજાવતઓભાાં વલવલધતાભાાં એકતા વભામરેી છે. તને ુાં 

બાન બાયતના વલવલધ પ્રદેળભાાંથી પ્રાતત થતાાં રકગીત 

કયાલ ે છે. તનેી પ્રત્મકે ાંક્તત રૂી નાડીભાાં બાયતીમ 

રકજીલનનુાં ખભીયલાંત ુ રશી ધફકે છે. રકગીતભાાં 

અરાંકાય અનામાવ ેઆલતા શમ છે. એ અરાંકાય ભરૈ્રક 

શમ છે. રકકવલ અરાંકાય પ્રમજાતાાં ઉભાનની વાંદગી 

તનેા આવાવ લાતાલયણ ભાાંથી યશ ે છે. રકગીતભાાં 

છાંદની જગ્માએ રમ જ તભેાાં ભાધમુસ અને યભર્ણમતાની 

સષૃ્ષ્ટ વજ ેછે. આભ ભાનલજીલન ભાટે વાંગીત રકગીતની 

અરયશામસ આલશ્મકતા ફની યશી છે. આથી રકગીત 

વાાંબલાભાાં જે આનાંદ થામ છે. ત ે આનાંદ લાાંચલાથી 

આલત નથી. ઉત્તય ગજુયાતના રકગીતભાાં ણ એલ 

રમ જલા ભે છે. જેભ કે,  

ચમાાં જમાાં યે ભાયા નલરા લેલાઈ 

ઉતાયા અરાલ યે, 

ઉતાયાની ાાંચ ન’તીત નલયેીમા 

એ ળીદ લમાસ યે. 

નલયેીમા ભાયા બરયેા 

તાયી તયે ત ેબાણા ખાળ ેયે, 

બેંત્મ શમ ત બાય જારળી. 

છાયાાં ઉડી જાળી યે. 

જૂના ઓયડે નશીં ઉતયીએ 

નલા ભશરે ચણાલ યે. 

ચમાાં જમાાં યે ભાયા નલરા લેલાઈ 

ઉતાયા અરાલ યે, 

       આ રકગીત યવાત્ભકતાને કાયણ ેહ્રદમસ્ળી ફની 

યશ ે છે. રકગીતભાાં ભટાબાગે ફધાજ યવનુાં આરખેન 

થામ છે. રકગીતનુાં ગન અન ે વાંલધસન ભટાબાગે 

નાયીના શાથે જ થત ુાં આવ્યુાં શલાથી તભેાાં નાયી હ્રદમની 

છટાદાય યેખાઓ ઠેય-ઠેય લયેામરેી શમ છે. રકગીતભાાં 

નાભ જડલાની પ્રવવૃતનુાં ણ દળસન થામ છે. યજફયજના 

વ્મલશાયની ચીજલસ્તઓુ વલવલધ પ્રકાયની બજન-

લાનગીઓ, અરાંકાય કુરુ્ાંફીજનના નાભ લગેયે 

રકગીતભાાં લાયાંલાય આલ ે છે. ઉત્તય ગજુયાતના 

રકગીતભાાં નાભ આલ ેછે જેલા કે,  

ર્ચમાાં ભાાંભળેા લરેયેા આલ, 

કુાંલયળા ન ેાટેથી ઉતયાલ.... 

કુાંલયળાના ભાભાન ેલશારા 

કુાંલયળા ન ેાટેથી ઉતયાલ.... 

રશિંભતબા ભાાંભ લરેયેા આલ, 

કુાંલયળા ન ેાટેથી ઉતયાલ.... 

ર્ચમાાં ભાાંભળેા લરેયેા આલ, 

કુાંલયળા ન ેાટેથી ઉતયાલ.... 

વલવલધ પ્રવાંગ વાથ ેવાંકામરેા ાત્રના યવભમ વાંલાદ 

ગીતભાાં ગ ૂાંથામ છે. વભાજન દયજ્જ અન ેભબા પ્રભાણ ે

જે ત ે વ્મક્તતઓન ે  મગ્મ સ્થાન ભતુાં શમ છે. ાાંચ 

કલાન, વ વાંસ્કાય, ફત્રીવ બજન, ાંદય રાળી અને 

ફત્રીવ રક્ષણ લગેયેભાાં શબુ ભનાતી વાંખ્માઓન ે ઉત્તય 

ગજુયાતના રકગીતભાાં સ્થાન ભળયુાં છે.  
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