
 



ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ ઇ-બુક શ્રેણી : 18

શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ા શ્રેણી : 2  

  

  

લોકવિદ્યા-પરિચય
  

  

 

લરેખક 

હસુ યયાવઞિક
  

  

  

  

    

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના પ્રકાશનો ઓનલાઈન જોિા માટરે વલંક

https://gujarativishwakosh.org/ebooks    

  

     

     

  

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ પ્રકાશન



 Lokvidya-Parichay
By Hasu Yaganik

Published by

Gujarat Vishvakosh Trust, Usmanpura,

Ahmedabad 380 013

© ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ

પ્રકયાશક

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ

રમરેશ પાક્કની બાજુમાં, વિશ્વકોશમાગ્ક, ઉસમાનપુરા, 

અમદાિાદ - 380 013. ફોન : 2755 1703

Email : drthakerad1@sancharnet.in, vishvakoshad1@gmail.com

પહરેલી આિૃવતિ 2005

કકંમત રૂ. 100 

ISBN : 978-93-80065-21-2

મુદ્રક

ચંરદ્રકયા વપ્રન્ટિી

વમરઝાપુર રોડ, અમદાિાદ 38૦૦૦1

મુખય વિક્રેતયા

ગૂર ્જિ સયારહતય ભિન

રતનપોળ નાકા સામરે, ગાંધીમાગ્ક, અમદાિાદ - 380 001

ફોન : 2214 4663, 2214 9660

*

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ



4

પ્રકયાશકનું વનિરેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનરે ઉપક્રમરે જ્ાન-વિજ્ાનની વિવિધ શાખાઓની માકહતી 
આપતા વિશ્વકોશ ઉપરાંત મહતિના લોકોપયોગી વિષયો પર પ્રમાણભૂત અનરે સિ્ક-
ગ્ાહી માકહતી અલગ ગ્ંથ રૂપરે પ્રગટ કરિાની યોજના કરરેલ છરે. તરે અનુસાર  ‘શ્ી 
કસતૂરભાઈ લાલભાઈ વિદ્ાવિસતાર ગ્ંથશ્રેણી’ તથા ‘સિ. કમ્કયોગી સાંકળચંદ પટરેલ 
જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણી’નું આયોજન થયરેલું છરે. બંનરે શ્રેણીમાં આજ સુધીમાં અવગયાર 
પ્રકાશનો થયાં છરે.

હિરે ત્ીજી ‘શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ા શ્રેણી’ શરૂ થાય છરે. તરેમાં 
વિવિધ ક્રેત્ોનાં અભયાસ, સમજ અનરે ખરેડાણમાં વિવિધ સતરના વજજ્ાસુઓનરે રસ પડરે 
અનરે ઉપયોગી નીિડરે તરેિા વિષયોનો પકરચય આપતાં પુસતકો પ્રગટ કરિાનો ઉપક્રમ 
રાખયો છરે. તરેમાં પ્રથમ તબક્ રે ‘જનીનવિજ્ાન’ (વિજ્ાન), ‘આપણાં રાષ્ ્રીય પ્રતીકો’ 
(ઇવતહાસ), ‘વલવપ’ (પુરાતતિ) અનરે ‘લોકવિદ્ા-પકરચય’ (સંસકૃવત) એમ ચાર વિવભન્ન 
વિષયોનાં પુસતકોનો સમાિરેશ કયયો છરે. તરે પૈકી ‘લોકવિદ્ા-પકરચય’ અહીં પ્રગટ કરતાં 
આનંદ અનુભિીએ છીએ.

લોકવિદ્ા જ રેિો અવતપકરવચત લાગતો છતાં વશવક્ત–અવશવક્ત સિવેનરે અનરેક 
રીતરે અપકરવચત વિષય અહીં ડૉ. હસુભાઈ યાવજ્ક જ રેિા તરેના ઊંડા અભયાસી દ્ારા 
વનરૂપણ પામયો છરે. લોકસંસકૃવતનાં અનરેક પડો ખોલીનરે તરેમણરે મનુષય સમાજના િત્કમાન 
સાથરે ભૂતકાળનો જીિંત સંસપશ્ક લોકવિદ્ાના પકરચયથી કરેિો થાય છરે તરે દશા્કવયું છરે. 
ટ્રસટ તરફથી તરેમનો આભાર માનીએ છીએ. આશા છરે કરે વજજ્ાસુઓ અનરે અભયાસી-
ઓનરે તરે ઉપયોગી થશરે.

તારીખ : 2-1૦-2૦૦4 ધીરુભયાઈ ઠયાકિ

અમદાિાદ કુમયાિપયાળ દરેસયાઈ
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પ્રસતયાિનયા

લોકવિદ્ા(Folklore)નો, એક વિદ્ાશાખા રૂપરે અભયાસ હિરે વિશ્વના લગભગ 
બધા જ દરેશોમાં વસથર થઈ ચૂકયો છરે. ભારતનાં વિવિધ રાજયોની જ રેમ ગુજરાતમાં 
પણ યુવનિવસ્કટી કક્ાએ એનો અભયાસ આંવશક રૂપમાં હિરે શકય બનયો છરે. લોકવિ-
દ્ાનાં લોકસાકહતય અનરે લોકસંગીત જ રેિાં, મુખય બરે અંગોથી તો સહુ કોઈ પકરવચત છરે, 
પરંતુ એનાં બીજં અંગો અનરે એના સાંસકૃવતક મૂલયની સપષ્તા સિ્કસામાનય સુવશવક્ત 
બૌવધિકોમાં પણ પ્રમાણમાં ઓછી છરે. િળી, લોકવિદ્ા એટલરે ભૂતકાળનો પડઘો, જ રેનરે 
સામપ્રત સાથરે હિરે કોઈ સીધો સંબંધ નથી, એિી પણ વયાપક માનયતા છરે. હકીકત એ 
છરે કરે વશક્ણ અનરે આધુવનકતાના વિકાસ પછી પણ આજના ટકૅનૉલૉજીના વિકાસની 
સિ્ક પ્રકારની સુવિધા પછીયરે લોકવિદ્ાનરે સામપ્રત જીિન સાથરે સીધો સંબંધ છરે. આ 
એક સિ્કકાલીન સાતતય ધરાિતી સાંસકૃવતક પ્રકક્રયા છરે. ‘લોક’નો અથ્ક પણ હિરે ભદ્રથી 
ઇતર એિો ગ્ામીણ નરે આકદિાસી સમાજ એિો મયા્કકદત નથી રહ્ો. લોક એટલરે સમાન 
સાંસકૃવતક િારસો અનરે સમાન જીિનશૈલી તથા અવભગમ ધરાિતો સામાવજક એકમ.

આ િાત અહીં રસ પડરે અનરે સમજય એ રીતરે આપી છરે. કફનીશ તથા અમરેકરકન, 
રવશયન લોકવિદ્ાકુળનાં મહતિનાં પ્રકાવશત પુસતકો, ઇનટરનરેટ પર ઉપલબધ થતી 
જરૂરી સંદભ્કસામગ્ી અનરે ગુજરાતની લોકસંપદા : એ બધાંનરે આધારરે  અહીં લોકવિ-
દ્ાનાં પાયાનાં મૂળભૂત તતિોનો પકરચય આપિાનો પ્રયતન કયયો છરે.

વિશ્વકોશ ટ્રસટની કોશ વનમા્કણપ્રકાશનની સાથોસાથ જ્ાનોપાસના અનરે એના 
વિતરણ એિાં હરેતુપ્રિૃવતિ અનુષંગરે મનરે મારા મનગમતા અભયાસક્રેત્નું આ કામ કરિા 
મળું એ માટરે હંુ ટ્રસટનો તથા સવિશરેષ ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર અનરે ડૉ. ચનદ્રકાંત શરેઠનો 
હૃદયપૂિ્કક આભાર માનું છુ.ં

તારીખ : 19-8-2૦૦4 હસુ યયાવઞિક

અમદાિાદ
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1. લોક, લોકતતિ અનરે લોકવિદ્યા

આ પુવસતકામાં મુખય હરેતુ લોકવિદ્ાનાં મુખય અંગો અનરે તરેના વિવિધ પ્રકારો 
તથા તરેનાં પ્રિત્કન અનરે આધુવનક સમયમાં થતા તરેના અભયાસ અનરે તરેની ગવતવિવધનરે 
સંક્રેપમાં વનરૂપિાનો છરે. માનિસમુદાયના સાંસકૃવતક વિકાસનરે અનરે એનરે ઘડનારાં 
પકરબળોનરે જણિા-સમજિાનો વિશરેષ અિકાશ આ વિદ્ાશાખા આપરે છરે. સભયતા-
સંસકૃવતના અભયાસરે અનરે રાજકીય સામાવજક ઇવતહાસરે માણસનરે એની ગઈકાલની 
ગવતવિવધઓની જણકારીનરે આધારરે  આજની વસથવતનરે અનરે કૂટ સમસયાઓનરે 
સમજિામાં, િત્કમાનનરે િધારરે  સારી રીતરે સમજીનરે પડકારરૂપ સમસયાઓનરે હળિી 
બનાિિામાં અનરે નિી દૃવષ્ના ઉઘાડથી િત્કમાનની સાથરે જ ભવિષયનરે વિશરેષ સુખદા-
યક બનાિિામાં પ્રજજીિનની સંસકાર નરે સંસકૃવતની પરંપરાનાં આ પ્રકારનાં સંશોધનો–
અધયયનો ઉપયોગી બનયાં. ઐવતહાવસક સામગ્ીના અભયાસ પછી પણ માનિ એના 
વયવકતગત અનરે સામાવજક જીિનમાં, એની પોતાની જ રૂઢ થઈ ગયરેલી કરેટલીક િત્કણૂક-
વનશ્ાયક ગ્વનથઓ, ગૃહીતો અનરે ધારણાઓના પ્રાબલયનરે િશ િત્કતો હોય છરે. પોતાની 
સમજ અનરે ઇચછા છતાં વયવકત નરે સમાજ બંનરે પોતાનાં કરેટલાંક િલણો બદલી શકતાં 
નથી. આનાં કરેટલાંક કારણો વયવકતગત માનસ અનરે સામૂકહક માનસના મનોવિજ્ાનના 
અભયાસથી સપષ્ થયાં. એ સાથરે ભૂતકાળમાં માણસરે જ રે કથાઓ અનરે ગીતો રચયાં, 
વશલપો-સથાપતયો બનાવયાં, નૃતય-સંગીત િગરેરરેનો વિકાસ કયયો, એની પાછળના સંકુલ 
ભાિો પણ સપષ્ થયા. આરંભથી જ માણસ જ રે કંઈ હોય છરે અનરે ખરરેખર જ રે કંઈ 
હોિું જોઈએ એિું ઇચછરે તરે ‘છરે’ અનરે ‘હોિું જોઈએ’ અથિા તો ‘િાસતિ’ અનરે ‘આદશ્ક’ 
એ બરેના સંઘષ્કનરે જ કથા, કવિતા, નૃતય, સંગીત, નાટ્ય િગરેરરેનાં માધયમોથી વનરૂપતો 
આવયો છરે. આિા સંઘષ્કનાં મૂળ માનિના વયવકતગત અનરે સામૂકહક મનોવયાપારમાં 
પડરેલાં હોય છરે.

આમ મનોવિજ્ાનના વિકાસની સાથરે જ માનિવિદ્ાઓની વિવિધ વિદ્ાશાખા-
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ઓમાં નિા આયામો વસધિ થયા. માનિરે િાણી, પદાથ્ક અનરે શરીર – એ ત્ણ મુખય 
માધયમો દ્ારા કલા અનરે કસબના વિવિધ પ્રકારો વિકસાવયા હતા, એનરે નિા નરે જુદા 
જ દૃવષ્વબંદુથી જોિાનો, મનોિૈજ્ાવનક તથયનો સહારો લઈનરે વિશરેષ ઊંડાણમાં જિાનો 
અિકાશ મળતો ગયો. આનો લાભ કાળક્રમરે મનોવિજ્ાન, સમાજશાસ્ત્ર, નૃિંશવિજ્ાન 
એ બધી જ વિદ્ાશાખાઓનરે મળો. વિવિધ વિચારો અનરે એમાંથી જનમરેલા વસધિાંતો 
અનરે િાદોનરે કારણરે અનરે બરે મહાયુધિોના સિા્કશ્રેષી પકરણામોનરે કારણરે વિજ્ાન જ રેટલું 
જ મહતિ માનિવિદ્ાઓનરે મળું. તરે સાથરે ‘નૉમવેકટિ’ પ્રકારની મનાતી આ વિદ્ાશા-
ખામાં પણ સામગ્ીના તાટસથયમૂલક પરીક્ણનો િૈજ્ાવનક અવભગમ વિકસયો. આના 
પકરણામરે જ Folk એટલરે કરે લોક, Folk-element એટલરે કરે લોકતતિ અનરે Folk-lore 
એટલરે કરે લોકવિદ્ાની પાયાની વિભાિનાઓ જનમી અનરે કાલક્રમરે વિકસતી બદલાતી 
અનરે ચકાસાતી ગઈ અનરે એિી કક્ાએ એ પહોંચી કરે તરેથી Folk-loristics એટલરે કરે 
લોકવિદ્ા વિજ્ાનનો પાયો બંધાયો. આનરે કારણરે જ સાકહતય, સંગીત, નૃતય, નાટ્ય, 
વશલપ, વચત્ાકદ કલાઓનરે કરેિળ સૌનદય્કપરક દૃવષ્થી – એસથરેકટક દૃવષ્થી જોિું-મૂલિિું 
પયા્કપ્ત ન લરેખતાં લોકતાવતિક ભૂવમકાએથી જોિા-મૂલિિાની પધિવતનો પણ વિકાસ થયો.

લોકવિદ્યાકીય અભયયાસનયાં મૂળ
લોકોનરે – તરેમના જીિનનરે જોિાજણિાની દૃવષ્ તો કોઈ પણ સજ ્કકનરે, ઉતિમ 

બૌવધિક તરીકરે હોિી જ જોઈએ. એિી સંપ્રજ્તાનાં મૂળ ભારતમાં તો પ્રાચીનકાળથી 
જ દૃઢ થયાં હતાં. આથી કાવયના સજ ્કનની ચચા્ક કરતાં હરેતુ અનરે પ્રયોજનનાં મૂળ 
મીમાંસકોએ જુદાં પાડાં અનરે હરેતુમાં પ્રવતભાનરે મૂળભૂત માની, છતાં સજ ્કકમાં લોક, 
શાસ્ત્ર આકદનું અનિરેક્ણ આિશયક હોિાનું મનાયું. સજ ્કનની જ રેનામાં શવકત છરે, પ્રવતભા 
છરે એણરે કરેિળ વિદ્ાનરે જ અનરે શાસ્ત્રનરે જ નહીં, પરંતુ ‘લોક’નરે પણ, એની પરંપરાઓ, 
ગવતવિવધઓ, ઉપલવબધઓ સમરેત ઓળખિો રહ્ો. સંસકૃત ભાષામાં કાવયના હરેતુની 
ચચા્ક કરતાં મીમાંસકોએ ‘લોકશાસ્ત્રરેષુ વનપુણતા’ એિો વનદવેશ કયયો છરે. એમાં લોકશાસ્ત્ર 
એટલરે કરે લોકોનું શાસ્ત્ર એિો અથ્ક નથી પરંતુ લોકો અનરે શાસ્ત્ર એિો અથ્ક છરે અનરે તરે 
બંનરેનરે ઉચચ બૌવધિકના જ્ાનપ્રાવપ્તનાં ઉપયોગી સાધનો માનિામાં આવયાં છરે. આપણાં 
ધમ્કશાસ્ત્રોએ પણ કોઈ પણ વયવકતવનષ્ઠ અનરે સામાવજક જીિનનાં કાયયોનરે ઉવચત અનરે 
અનુવચત, અનુમોદન-પુરસકાર પાત્ અનરે દંડપાત્ ઠરેરિતાં લોકદૃવષ્નરે, પરંપરાગત 
એિાં ધોરણોનરે પણ નજર સામરે રાખિાનું અવનિાય્ક માનયું છરે. રાજ છૂપાિરેશરે રાતરે 
નગરચયા્ક કરિા નીકળરે એિી કથાઓમાં જ રે વનરૂપણ જોિા મળરે છરે તરે પણ, સજ ્કક, 
બૌવધિક, ધમ્કશાસ્ત્રી, નયાયાધીશ િગરેરરેની જ રેમ રાજયના મુખય શાસકરે પણ લોકોનું, એની 
િાસતવિક પકરવસથવત, ગવતવિવધ, માનયતાકદનું પ્રગટ કરે પ્રતયક્ રૂપનું જ્ાન મરેળિિું 
જોઈએ, એ હરેતુ જ પ્રકટ કરરે  છરે. આમ લોકોનરે એમની પરંપરાઓ, ગવતવિવધઓ, મા-
નયતાઓ િગરેરરેનરે જણિાની સંપ્રજ્તા ભદ્ર સમાજમાં હતી. એ માટરેનું કોઈ અલગ નિું 
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શાસ્ત્ર નહોતું બંધાયું; પરંતુ લોકમાનયતા, રૂકઢ િગરેરરેનું મહતિ તયારરે  પણ સમજયું હતું. 
જોકરે નિી, જુદી અનરે મહતિની વિદ્ાશાખા તરીકરે, એક મહતિના શાસ્ત્ર તરીકરે એનું 
મૂળ પવશ્મમાં બંધાયું.

અહીં એનાં ઘટક અંગોનો સંક્રેપમાં સિ્કગ્ાહ્ એિો પકરચય આપિાનો ઉપક્રમ 
છરે. હિરે લોક, લોકતતિ અનરે લોકવિદ્ાનાં મુખય તતિો નરે લક્ણો જોઈશું :

લોક અનરે લોકતતિ
‘લોક’નો સિ્કસામાનય અથ્ક અહીં સમાન પરંપરા ધરાિતો વનવશ્ત ભૌગોવલક 

ક્રેત્માં વનિાસ કરતો માનિસમૂહ એિો થાય છરે. સામાનય રીતરે તો એમાં ગ્ામીણ એિા 
અલપવશવક્ત જનસમાજનો એકમ – એિો અથ્ક લરેિામાં આિરે છરે; પરંતુ લોકવિદ્ા(-
folklore)માં જ રેનો સમાિરેશ થાય છરે તરે લોકસાકહતય, લોકસંગીત, લોકનૃતય, લોકનાટ્ય, 
લોકવચત્કલા, લોકકસબ, લોકમાનયતા િગરેરરેમાં ‘લોક’ શબદ અંગ્રેજી Folkનો સિીકૃત 
એિો ગુજરાતી પયા્કય છરે અનરે એની વિભાિના પણ વનવશ્ત છરે.

લોકવિદ્ાનાં વિવિધ અંગોમાં ‘લોક’ પાકરભાવષક અથ્કમાં પ્રયોજતો રહ્ો છરે, 
પરંતુ એની વિભાિના પણ બદલાતી રહી છરે. ભારતમાં પ્રાચીનકાળથી જ ‘લોક’ શબદ 
પ્રયોજતો રહ્ો છરે. જમ્કન ભાષાનો, ‘િોક’ (volk), અંગ્રેજી ભાષાનો ‘ફોક’ (folk) અનરે 
ભારતીય સંસકૃતજનય ભાષાઓનો ‘લોક’ – ત્ણરેય ભારત-યુરોપીય ભાષાનાં સમાન 
એિાં કુળ અનરે મૂળના શબદ છરે. લોક અનરે ‘લૂક’ (look) એટલરે કરે જોિું પણ એક જ 
ભાષાકુળના શબદો છરે. સંસકૃત ‘લોક’માં જ રે પોતરે જુએ છરે અનરે જ રે પોતરે જ જોઈ શકાય 
છરે – એ બંનરે અથ્ક સમાયરેલા છરે. ‘આલોક’ અનરે ‘પરલોક’માં પણ જ રે દૃશયમાન છરે 
એિો િસિાટનો પ્રદરેશ અનરે પ્રતયક્ રૂપરે દૃશયમાન નથી એિો પ્રદરેશ – એિા બરે અથ્ક 
જોઈ શકાય છરે.

‘લોક’ શબદ ‘પ્રજ’ કરે ‘જવત’થી જુદો છરે. ‘નાગકરક’, ‘પ્રજ’, ‘જવત’ િગરેરરેનો 
સંબંધ વનવશ્ત એિા ભૌગોવલક ક્રેત્ સાથરે છરે. આિી બધી જ જવતઓ અનરે પ્રજઓનો 
સમાિરેશ ‘લોક’માં થાય છરે.  ‘લોકાપિાદ’, ‘લોકાશ્ય’ િગરેરરેમાં ‘લોક’ શબદનો ‘વનવશ્ત 
ભૌગોવલક ક્રેત્માં િસિાટ કરતી અનુશાવસત પ્રજ’ એિો અથ્કવિસતાર થયો અનરે 
એમાં નાગકરક અનરે ગ્ામીણ તથા િનિાસી – એિી ત્ણરેય પ્રજઓનો સમાિરેશ થયો. 
આય્કકુળના અંગ્રેજી અનરે જમ્કન જ રેિી ભાષાઓના Folk અનરે Volk શબદોની લોક-
સમૂહની િાચક એિી સંજ્ાની અથ્કચછાયા પણ આ રીતરે બદલાતી ગઈ. ગુજરાતીમાં 
‘લોક’, ‘લોકાં’ િગરેરરેમાં જ રેમ વતરસકારનો ભાિ છરે તરેમ અંગ્રેજીમાં પણ you folk જ રેિા 
પ્રયોગોમાં ‘લોક’ એટલરે ‘વનમન સતરના અલપવશવક્ત લોકોનો સમૂહ’ એિો અથ્ક જોઈ 
શકાય છરે.

યુરોપમાં ‘રંગદશશી’ (romantic) સાકહતય વિશરેષ લોકવપ્રય બનયું; એ કારણરે 
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વિવિધ જવતઓની કંઠ્ય અનરે વલવખત પરંપરાના સાકહતયની કથાઓ અનરે ગીતોની 
રચનાઓના સંચયો પ્રકાવશત થિા લાગયા. એમાં ભૂતકાળના અનુભિોના પડઘા હતા 
તો િત્કમાન જીિન માટરે માગ્કદશ્કન મળરે એિી ક્મતા પણ હતી. આ પ્રકારનાં સાકહ-
તયથી ગત જીિન અનરે સંસકૃવતનાં પદવચહનો પામી શકાયાં અનરે આ સામગ્ી વિવિધ 
જવતઓનાં મૂળ અનરે વસથતયંતરો જણિામાં સહાયક બની. આ સામગ્ીમાં સંબંવધત 
પ્રજના જીિનના ભાિોચછિાસ કાયમી પ્રકારનું વસથર રૂપ પામયા હતા, એથી એ 
સામગ્ીનરે ઍવનટવકિકટઝ (Antiquities) – પુરાિસતુ વિચાર રૂપરે ઓળખિામાં આિી 
અનરે જમ્કનીના જ રેકબ અનરે વિલહરેલમ નામના વગ્મબંધુઓએ ‘Popular Antiquities’નરે 
બદલરે ‘Volk–Kunde’ – પયા્કય યોજયો અનરે Volk–Folk – પયા્કય િપરાતો થયો 
અનરે વિવલયમ જૉન ટૉમસરે ઈ. સ. 1846થી ‘ફોકલોર’ (Folklore) પયા્કય આપયો. આમ 
ઈ. સ. 1812થી Volk–Folk અનરે ઈ. સ. 1846થી folklore એટલરે કરે લોકવિદ્ા પયા્કય 
િપરાશમાં આવયા.

આ બધી સામગ્ી અલપવશવક્ત લોકોની કંઠ-પરંપરામાંથી મળી હતી અનરે એનો 
પ્રગટ સંબંધ લોકજીિન અનરે લોકસંસકૃવત સાથરે હતો એથી ‘લોક’માં િનિાસી અનરે 
ગ્ામિાસી માનિસમુદાય એિો અથ્ક સંકળાયો. ઈ. બી. ટરેઇલર નામના નૃિંશશાસ્ત્રીએ 
સપષ્તા કરી કરે આ સમુદાય અવશવક્ત લોકોનો છરે અનરે િનમાં; ડુગંરા અનરે કંદરામાં 
કરે સાગરકાંઠરે િસિાટ કરરે  છરે. આમ લોક એટલરે જનજવતના લોકો – ‘tribal’ િનિાસી 
એિો અથ્ક જ ધયાનમાં લરેિામાં આવયો. ટરેઇલરની જ રેમ બટ્કન, મૉગ્કન, ફ્રેઝર િગરેરરે  પણ 
‘લોક’માં િનિાસી, ગ્ામિાસી, અવશવક્ત લોકસમૂહના અથ્ક હોિાનું સિીકારીનરે ચાલરે 
છરે. મોટાભાગની સામગ્ી િનિાસી અનરે એિી અનય પ્રજઓની કંઠ-પરંપરામાંથી જ 
મળી હતી અનરે એમનાં જીિન અનરે સંસકૃવતનો જ એમાં પ્રગટ એિો સંદભ્ક હતો. તરેથી 
આિો સીવમત અનરે વનવશ્ત અથ્ક િાસતવિક પણ હતો. પછીના તબક્ રે ‘લોક’ એટલરે 
‘ગ્ામિાસી’ એિો જ અથ્ક લક્માં લરેિાતો રહ્ો. અનરેક જવતગત એિી સામાવજક અનરે 
ધાવમ્કક પરંપરાઓ ગ્ામસમાજમાં જ પ્રિત્કક રહી. તળપદી દરેશી એિી જીિનપધિવતએ 
જ લોકવિદ્ાઓનરે જીિતી રાખી. આથી લોક એટલરે મુખયતિરે તો નાગકરક અનરે વશવક્-
તથી ઇતર એિો ગ્ામીણ સમાજ એિો જ અથ્ક પ્રિતવે છરે. આનરે આધારરે  જ સંસકૃવતના 
પણ િનિાસી, જનપદી અનરે નાગકરક – એિા ત્ણ ભરેદ દશા્કિાય છરે. લોકસંસકૃવત, 
ભદ્રસંસકૃવત અનરે આકદિાસી સંસકૃવત એિા પ્રકારોના મૂળમાં પણ ‘લોક’નો આિો 
પરંપરાગત સીવમત અથ્ક રહરેલો છરે.

આધુવનક મત પ્રમાણરે ‘લોક’ એટલરે ‘જ રેમની જીિનનરે જોિા-જણિા-માણિાની 
દૃવષ્ સમાન છરે એિો સામાવજક એકમ અનરે એનો સમૂહ.’ આિા સમૂહમાં તરેમની પરંપ-
રાઓ સમાન હોય છરે અનરે તરેમની લોકવિદ્ાનાં વિવિધ અંગોમાં જ તરેમની તળસંસકૃવત 
પ્રગટ થતી હોય છરે. સામાવજક પરંપરા, િસ્ત્ર, આભૂષણ, ખાનપાન, ઉતસિ, વનિાસ, 
રાચરચીલું, કથાિાતા્ક, ગીત, નૃતય, મરેળા – આિી અનરેક બાબતોમાં તરેમની એકસમાન 
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એિા સામાવજક એકમ તરીકરેની ઓળખ પ્રગટ થાય છરે.

આિો સમૂહ કંઈ િનિાસી અનરે ગ્ામીણ જ હોય એિું નથી. શહરેરમાં િસતા 
લોકોમાં પણ આિી સમાનતા ધરાિતા સામાવજક એકમો હોય છરે અનરે તરેમનરે પણ 
‘લોક’-folkની સંજ્ાથી જ ઓળખી શકાય. ડૉ. એલન ડૂડંરેએ ‘લોક’ની સંજ્ાના અથ્કનો 
વિસતાર કરતાં દશા્કવયું કરે જ રે સામાવજક એકમ સમાન પરંપરાની ઓળખ ધરાિરે છરે 
તરે ‘લોક’ છરે. નગરમાં પણ જ રેમનાં રીતકરિાજ, િસ્ત્રાભૂષણ, ખાનપાન, માનયતા િગરેરરે  
સમાન છરે એિો િગ્ક છરે જ. એમની પરંપરાઓ અસખવલત અનરે અતૂટ છરે; અવલવખત 
પણ પ્રચવલત અનરે પ્રિવત્કત છરે.

અધુનાતમ લોકવિદ્ાવિદોની દૃવષ્એ તો શહરેરના સુવશવક્ત એિા બૌવધિક િગ્કનો 
સમાિરેશ પણ ‘લોક’માં થાય છરે. આમ સિીકારિાનું મુખય તાવતિક કારણ એ છરે કરે 
વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના વિકાસ પછી પણ, વશક્ણ અનરે બૌવધિકતાનું સતર વિકવસત 
બનયા પછી પણ, લોકવિદ્ા–folklore–નું એક લોકવિદ્ાકીય સાંસકૃવતક પ્રકક્રયા – 
As a folkoric cultural process – તરીકરેનું અવસતતિ લુપ્ત થતું નથી. માત્ એનું 
સિરૂપ અનરે પ્રકારો જ બદલાય છરે. આથી આધુવનક સમાજના સુવશવક્ત અનરે બૌવધિક 
િગ્કમાં પણ વનવશ્ત પરંપરાઓ ધરાિતો અનરે પોતાની આગિી ઓળખ ઊભી કરતો 
સામાવજક એકમ છરે અનરે તરેમનરે તરેમની આગિી લોકતાવતિક સાંસકૃવતક ઓળખ પણ 
છરે. આ િગ્કની લોકવિદ્ાનું સાકહતય કંઠ-પરંપરા ઉપરાંત વલવખત પરંપરાનું પણ હોઈ 
શકરે છરે. આમાં અધયાપકો, વિદ્ાથશીઓ, િકીલ-ડૉકટર-ઇજનરેર-િરેપારી જ રેિા વયાિસા-
વયકોનો સમાિરેશ થાય છરે. અમરેકરકન ફોકલોકરસટ આિા આધુવનક લોકિગ્કનો વનદવેશ 
કરતાં જણાિરે છરે કરે ‘લોક’નો અથ્ક ગ્ામીણ પરંપરાગત લોકસમૂહ પૂરતો મયા્કકદત 
રહરેતો નથી. પરંતુ એમાં કોઈ પણ એકમ, જ રેની સપષ્ અનરે પ્રગટ એિી સમાન પરંપરા 
અનરે ઓળખ છરે, તરેનો પણ સમાિરેશ થાય છરે.

આમ વનવશ્ત એિા જીિન-અવભગમ અનરે સાંસકૃવતક પકરિરેશ કરે છત્માં જ રે 
માનિ-સમુદાયનો એકમ છરે તરેના આંતરનરે ઘડનારંુ, બાંધનારંુ અનરે સપશ્કનારંુ તતિ તરે 
લોકતતિ. એનરે વયાખયામાં, વનવશ્ત સીમામાં તક્કથી બાંધી ન શકાય પરંતુ એનો મમ્ક 
સહજ રીતરે પ્રતીત કરી શકાય છરે. આપણા કરેટલાક મનોભાિો એિા હોય છરે, જ રે અનયનરે 
સમજતા કરે ગ્ાહ્ બનતા નથી. એ વિશરેવષત પ્રકારના હોય છરે, અમુક કક્ા અનરે રુવચદૃ-
વષ્ હોય તો જ એ જણી શકાય, પામી શકાય અનરે જીિનમાં ઉતારી શકાય છરે. એ રીતરે 
જ કરેટલાક નીવતવનયમો એિા પણ હોય, જ રે અમુક વનવશ્ત િગ્ક જ સમજીનરે જીિનમાં 
ઉતારી શકરે, પરંતુ એ જ સામાવજક એકમ કરે સમાન જીિનરીવત અનરે અવભગમના 
વિશાળ છત્માં રહરેતો એના જ ખુદના સમુદાયનો બીજો મોટો િગ્ક એનરે સિીકારી ન 
શકરે. આમ વિચાર કરે ભાિની જ રેમ કરેટલીક અવભવયવકતઓ – એ પછી િાણીની હોય, 
સૂરની હોય, શરીરની હોય કરે પછી અનય કોઈ ભૌવતક માધયમોની – એિી હોય છરે જ રે 
વનવશ્ત કક્ા અનરે રસરુવચ ધરાિતો સીવમત િગ્કનો ખાસ એકમ જ સમજીનરે માણી-
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-આસિાદી શકરે છરે, પરંતુ એના એકમનો બીજો આમસમુદાય તરે અવભવયવકતનરે જણી-
માણી ન શકતો હોય. આિી વિચારની, િાણીની કરે બીજં માધયમોની અવભવયવકતઓની 
િળી કરેટલીક બાબતો એિી છરે જ રેનરે આમિગ્ક અનરે ખાસિગ્ક બંનરે માણી શકરે છરે. આિું 
જ રેમાં બંનરે િગયોનરે વયાપક નરે વિશદ રૂપમાં સમજય છરે અનરે સપશવે છરે તરેના મૂળમાં 
સામગ્ીનું જ પોતાનું લોકતતિ Folk element છરે.

લોકતતિ બહુસપશશી કરે સાિ્કવત્ક પ્રકારનું હોય છરે, પરંતુ એનો અથ્ક એિો નથી કરે 
એનું સિરૂપ કાયમ સીધું-સાદું-સરળ જ હોય. એિું તતિ સૂક્મ અનરે સંકુલ પણ હોય 
છરે અનરે તરે પરંપકરત હોિાનરે કારણરે જ સહુનરે ગ્ાહ્ બનરે છરે. લોકસાકહતયમાં જ જ રેમનો 
સમાિરેશ કરીએ છીએ એિાં કથા અનરે ગીતોમાં પણ સાકહવતયક કરે અધ્ક-સાકહવતયક 
(semi literary) તતિો હોય છરે, છતાં એમનાં રૂપક, ઉતપ્રરેક્ા, દૂરાનિયી ધિવનઓ એટલાં 
પરંપરાગત (traditional) હોય છરે કરે તરે સહુનરે સમજતાં હોય છરે – સપશ્કતાં હોય છરે. 
વયવકતસાકહતયમાંથી જનમરેલાં અનરે આવિષકૃત થઈનરે વિકસરેલાં અનરેક રૂપકગ્વનથ કાવયો, 
પ્રિાહમાં રહીનરે લોકસાકહતયનાં બનયાં છરે અનરે તરેિાં કાવયો અનરે કથાઓથી વિવિધ 
સિરૂપ-જવતઓનાં સિરૂપ બંધાયાં છરે અનરે તરેિા પ્રકારની બીજી લોકરચનાઓ પણ 
લોકપ્રિાહમાં રચાતી રહી છરે.

આમ લોકતતિમાં જ રે કંઈ છરે તરે બધું જ નહીં, પરંતુ મોટાભાગનું લોકમાં જ 
ઉદભિ-વિકાસ પામરેલું જણાય છરે અનરે કરેટલુંક તો ઉપરના ભદ્ર કરે વશવક્ત ગણાતા 
એકમનું હોય છરે. પરંતુ, પરંપરાથી એનરે લોકોએ પોતાનું બનાવયું હોય છરે અનરે એ રીતરે 
લોકતતિનો ભાગ બનયું હોય છરે.

લોકતતિનું સામગ્ી અનરે સિરૂપનરે આધારરે  પૃથક્રણ કરીનરે તરેનરે િગશીકૃત કરી 
શકાય. લોકતતિની મૂળભૂત પાયાની સામગ્ી તરે જીિન અનરે જગતનરે જોિા અનરે 
જણિાની લોકદૃવષ્ છરે. એમાંથી જ લોકમાનયતા બંધાય છરે. આ લોકમાનયતાની 
વિભાિના નીવત, ધમ્ક, સામાવજકતા િગરેરરેનાં ધોરણોના વનમા્કણમાં ભાગ ભજિરે છરે. 
વિવધ-વનષરેધના અવભગમો પણ ઊભા થાય છરે અનરે સિીકાય્ક નરે પકરહાય્કનાં િલણો પણ 
જનમરે છરે.

લોકતતિનું બીજુ ંઅંગ છરે વયવકતગત, કુટુબંગત, જવતજ્ાવતગત, ગ્ામ અનરે પ્રદરે-
શગત એિા જીિન સાથરે સંકળાયરેલા તરેના સંકુલ સંબંધનું. એમાં જીિન નરે વિવધવિધાન, 
િાતાિરણ, િાણીગત અનરે અનય અવભવયવકતઓ  એ બધાંનો સમાિરેશ થાય છરે. આ 
લોકતતિનું પ્રકારાનતરરે  પ્રગટ થતું િૈવિધયસભર સિરૂપ તરે લોકવિદ્ા.

લોકવિદ્યા
લોકવિદ્ા એટલરે માનિસમુદાયની બાંધીનરે ગાંઠ રે કરરેલી બધા જ પ્રકારની ઉપ-

લવબધઓ. માણસ જ રેમ જ રેમ પ્રકૃવત સાથરે જરૂર પડી તયાં સંઘષ્ક, અનયથા અનુકૂલન 
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કરીનરે પોતાના વયવકતગત અનરે સામૂકહક જીિનની વયિસથા ગોઠિતો ગયો તરેમ તરેમ 
એ પોતાનરે જ રે કંઈ સીધું, ઉપયોગી અનરે અવનિાય્ક જણાયું તરે બધું મૂત્ક રૂપમાં જળિતો 
ગયો. જીિન અનરે જગત વિશરેની વિભાિનાઓનરે એણરે વિચાર, િત્કન અનરે િાણી ત્ણરે-
યમાં બાંધી અનરે એમાંથી લોકમાનયતા – જ રેનો આગળ વિચાર કયયો છરે – જનમી. એણરે 
પ્રજમાનસ નરે વયવકતમાનસ બાંધયું. એમાંથી જ વિવિધ કહરેિતો, રૂઢ પ્રયોગો, વિવધઓ 
િગરેરરે  જનમયાં. કુદરતી વિષમતાઓ હળિી કરીનરે આજીવિકા માટરે વશકાર, પશુપાલન, 
કૃવષ િગરેરરેનો આધાર લીધો. એમાંથી જ રે જ રે અનુભિો મળા, જ્ાન-વિજ્ાન વિકસયું એનરે 
એ અપનાિતો ગયો. ખોરાક મરેળિિા માટરે, ઉતપન્ન કરિા માટરે, જળિિા માટરે સતત 
અિનિી પધિવતઓ વિકસાિતો રહ્ો. પોતાનાં અનરે પશુઓનાં આરોગયની જળિણી 
માટરે રોગનરે જણિાનો, હાથિગાં ઔષધોનો ઉપયોગ કરિાનો અનુભિ મરેળિતો ગયો. 
આિી બધી જ ઉપલવબધઓનરે અંકરે કરી તરેમાંથી લોકવિદ્ા – Folklore વસધિ કરી.

‘Folklore’માં ‘Lore’ શબદ છરે. તરેના મૂળમાં સરેકશન ભાષાનો ‘Lar’ શબદ છરે, 
જ રેનો અથ્ક જ રે શીખિામાં આિરે છરે તરે વિદ્ા. પરંતુ એ માટરે શાસ્ત્ર અનરે અધયયન જરૂરી 
નથી. વયવકત પરંપરામાં રહીનરે અનુકરણથી તરે મરેળિરે છરે. આથી ‘વિદ્ા’નો આપણરે જ રે 
સિ્કસામાનય અથ્ક કરીએ છીએ એના કરતાં જુદો જ અથ્ક છરે. કહંદીમાં Folklore માટરે 
‘લોકિાતા્ક’ એિો પયા્કય યોજય છરે. ‘િાતા્ક’ એટલરે કરે ‘કથા-િારતા’ એિો અથ્ક અહીં 
નથી. ‘િાતા્ક’ના ‘અમરકોશ’, ‘પ્રિૃવતિિૃતિાનત’, ‘જનશ્ુવત’ અનરે ‘આજીિો-જીવિકા’ – 
એિા અથયો આપરે છરે. ગ્ીક Lar (Lore) પોતરે જીવિકા-આજીવિકામાંથી અનરે એના જ 
માટરે જનમયું છરે. આથી Folklore માટરે જનિાતા્ક પણ ઉવચત પયા્કય છરે.

આરંભના આ ક્રેત્ના અભયાસોમાં કરેનદ્રમાં તો લોકસાકહતય જ હતું. દંતકથા અનરે 
પુરાકથાનો જ એમાં વિશરેષ આધાર રહ્ો; આથી, પ્રારંભમાં ‘Folklore’નો અથ્ક ‘લોક-
કથાઓ’ એિો સીવમત રહ્ો અનરે ‘ઇનટરનૅશનલ એનસાઇકલોપીકડયા ઑવ્ સોવશયલ 
સાયનસીઝ’માં વિવલયમ બાસકમરે ‘‘it is the verbal art : Folk tale, myths, leg-
ends, folksongs, ballads, epic poems, proverbs, riddles and formula of 
various kind.’’ (લોકિાતા્કવિજ્ાન, ડૉ. હરદ્ારીલાલ શમા્ક, ઉતિરપ્રદરેશ કહંદી સંસથાન, 
ઈ. સ. 199૦, પ્રથમ ખંડ, પૃ. 19) એિી સીવમત વયાખયા આપી. ‘સનલોર’, ‘મૂનલોર’ 
િગરેરરે  પયા્કયો પ્રયોજયા તરેમાં પણ સૂય્કનરે લગતી કથાઓ, ચંદ્રવિષયક કથાઓ એિો 
જ અથ્ક છરે; પરંતુ પછી સપષ્ થયંુ કરે Folklore – લોકવિદ્ા એટલરે િાણીના માધયમરે 
કંઠસથ પ્રિાહમાં િહરેતાં કથા અનરે ગીતો જ નહીં એમાં લોકકલા-કસબ, માનયતા, રીત-
કરિાજનો પણ સમાિરેશ થાય છરે. ‘‘Folklore, in its broadest sense, includes all 
knowledge that is passed on by word of mouth and all crafts that are 
learnt by imitation or example.’’ (એજન, પૃ. 19) અથા્કત્, લોકવિદ્ાના વયાપક 
અથ્કમાં તો જ રે જ્ાન શબદો દ્ારા મૌવખક રીતરે િહરેતું રહ્ું તરેનો તરેમજ જ રે કલાઓ અન-ુ
કરણથી કરે કોઈ નમૂનાનરે આધારરે  શીખી શકાય છરે તરે બધાંનો તરેમાં સમાિરેશ થાય છરે.
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આ વિદ્ાશાખાએ લોકવિદ્ાના કરેનદ્રમાં માનિસમુદાય અનરે તરેની પરંપરાનરે રાખી 
છરે; તરેથી તરેમાં માનિીના પોતાના અંગરેના કરે અનય પ્રાણીઓ અંગરેના Lore રૂપ જ્ાનનો 
જ સમાિરેશ થાય છરે. ‘જગંલલોર’માં માણસના  િન અનરે િનયપ્રાણીઓ વિશરેના જ્ાનનો 
સમાિરેશ થાય છરે. માણસની જ રેમ પશુપક્ી અનરે અનય પ્રાણીઓએ પણ કુદરત સાથરે 
અનરે પરસપર અનુકૂલન સાધીનરે પોતાના પણ Loreનો વિકાસ કયયો છરે. પક્ીઓ માળા 
બાંધરે, ગુફામાં િસરે, ભોણ બનાિરે, બચચાંનરે ઉછરેરરે , પરસપરનરે ધિવનસંકરેતથી જણ કરરે  તરે 
પ્રાણીજીિનનું Lore છરે. વિવિધ પ્રાણીઓ, જતંુ અનરે કીટકોના અભયાસ કરીનરે એમના 
જીિનની વયિસથામાં પણ Lore જોિા મળરે છરે. ભવિષયમાં જ રેમ Folklore તરેમ Ani-
mal Lore પણ પ્રકાશમાં આિરે એમ છરે. આજ રે ‘ઍવનમલ-લોર’માં માણસ પ્રાણી વિશરે 
પરંપરાગત રીતરે જ રે જણરે છરે, એનો સમાિરેશ થાય છરે. ભવિષયમાં પ્રાણીઓના પોતાના 
Loreની Animals’ own Loreની જણકારી પણ મળરે.

આમ, લોકવિદ્ા એક વિકસતી વિદ્ાશાખા છરે અનરે પ્રજના મનહૃદયનરે ખોલીનરે 
એમાં પ્રિરેશિાનો માગ્ક પણ છરે.



 

2. લોકસંસકકૃ વત

લોકમાનયતા અનરે લોકસંસકૃવત બંનરે લોકવિદ્ાના આધારસતંભો છરે. લોકમાનયતા 
Folkbelief પોતરે જ લોકવિદ્ાનો એક પ્રકાર ગણાય છરે અનરે તરે લોકના વિવધવનષરે-
ધનાં િલણોમાં તથા કહરેિતાકદમાં પ્રગટ થાય છરે. અહીં એનો વિચાર લોકસંસકૃવતના 
આરંભમાં કયયો છરે, કારણ કરે લોકસંસકૃવતના ઘડતર અનરે પ્રગટીકરણ – બંનરેમાં લોક-
માનયતા કામ કરરે  છરે. લોકસંસકૃવતનું પ્રગટ અનરે પ્રયોવજત રૂપ લોકવિદ્ામાં કળાય છરે. 
પ્રગટ કરે પ્રચછન્ન રીતરે લોકવિદ્ાના પ્રકારમાં લોકસંસકૃવત જ મુખય આધાર છરે. આથી 
લોકવિદ્ાનું મૂળ લોકસંસકૃવતમાં છરે એમ કહી શકાય. આ રીતરે લોકસંસકૃવતનરે એનું 
કરેટલુંક રૂપ લોકમાનયતા બાંધી આપરે છરે. આથી લોકસંસકૃવત જો લોકવિદ્ાનો પાયો 
છરે, તો લોકમાનયતા લોકસંસકૃવતનો પાયો છરે, એમ પણ કહી શકાય. માનયતા જ કોઈ 
કાયા્કવનિત રૂપ બાંધરે અનરે એ રૂપ જ સંસકૃવતનું રૂપ બાંધરે.

આમ લોકવિદ્ાનરે ઘડિામાં લોકમાનયતા અનરે લોકસંસકૃવત સંલગ્ન એિી ક્રવમક 
કડીઓ છરે. આથી આરંભમાં એની પહરેલી કડી જોઈએ :

લોકમાનયતા

લોકમાનયતાનરે સપષ્ કરિા માટરે તરેનરે વિચાર-િલણનો વિભાિનાતમક આધારતંતુ 
છરે એમ કહી શકાય. આ અથ્કમાં લોકમાનયતા એટલરે કાય્કકારણ-પકરણામ અંગરે તક્કની 
અપરેક્ા િગરના સામાવજક પરંપરાના ગૃહીતોનો આધારતંતુ. પ્રતયરેક પ્રદરેશમાં િસિાટ 
કરતી જવત કરે જવતઓના સમૂહમાં જીિન અનરે જગતનરે સમજિાની મથામણમાંથી 
લાધરેલી ધારણાઓ અનરે માનયતાઓ હોય છરે. લોકોની આિી સિ્કસિીકૃત ધારણાઓ, 
વનગમનો અનરે એમાંથી જનમથી માનયતાઓનરે લોકમાનયતા (folk belief) કહરેિામાં 
આિરે છરે. લોકસાકહતય, લોકસંગીત, લોકનૃતય, લોકકલા, લોકકસબ િગરેરરે  લોકવિદ્ા–
folklore–નો ભાગ છરે, તરેમ લોકમાનયતા પણ છરે. લોકજીિનનું એ ચાલક અનરે ધારક 
બળ છરે. સમગ્ લોકવિદ્ામાં લોકમાનયતા આધારતંતુ જ રેિી છરે. એક જ ભૌગોવલક 
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ક્રેત્માં િસતા લોકોનાં ધમ્ક, રીતકરિાજ, જવત-જ્ાવત વભન્ન હોય તોપણ અનરેક લોક-
માનયતાઓ સમાન હોય એિું જોિા મળરે છરે.

લોકમાનયતાનું િચ્કસ્ કરેિળ આકદિાસી-િનિાસી કરે ગ્ામીણ સમુદાય પૂરતું જ 
મયા્કકદત નથી, શહરેરી અનરે વશવક્ત સમુદાયોમાં પણ એની અસર જોિા મળરે છરે. આનું 
કારણ એ છરે જનમ અનરે મૃતયુ ઉપરાંત પણ જીિનમાં એિું ઘણં છરે જ રેના પર માણસનો 
પોતાનો કાબૂ નથી. આથી એનરે ઇચછા અનરે પ્રયતન છતાં કોઈ ત્ીજ હાથની સતિાનો 
સંપ્રજ્ાત કરે અસંપ્રજ્ાતપણરે સિીકાર કરિો પડરે છરે. બીજુ ં કારણ એ છરે કરે સંસકૃત, 
વશવક્ત અનરે વિકવસત અિસથામાં પણ માનિમનના ઊંડરે ખૂણરે જવતગત આકદમ 
અનુભિો નરે ધારણાનાં મૂળ પડરેલાં જ હોય છરે. આથી જ માણસ પોતાની સફળતા કરે 
વનષફળતાનરે બીજં કારણો સાથરે જોડરે છરે. એમાં ગૃહીત એિી માનયતા જ હોય છરે.

માનયતાનો જનમ વિવશષ્ પકરવસથવતના વનમા્કણ પછી એ થિાનાં કારણની 
શોધમાંથી થાય છરે. અમુક બનયું તરે તમુકનરે કારણરે, એિા ગૃહીતથી માનયતા બંધાય છરે 
અનરે જયારરે  પણ એનું પુનરાિત્કન થાય તયારરે  તરે માનયતા સાચી હોિાનું દૃઢ થતું જય 
છરે. અનરેક લઢણો, પ્રયોગો, કહરેિતો, વિધાનો, કથાઓ આિી માનયતાઓનું િહન કરરે  
છરે અનરે પરેઢી-દર-પરેઢી એમનું સંક્રમણ થતું રહરે છરે. આમ લોકમાનયતા લોકવિદ્ામાં 
અનુસયૂત રહી પોતાની પરંપરા ટકાિરે છરે. આકદ માનિ પાસરે તો જગતનાં અનરે જીિનનાં 
અનરેક રહસયો હતાં. પોતરે ઊભો છરે એ ધરતી શાના આધારરે  છરે, રોજ ઊગતો સૂય્ક 
કયાંથી આિી કયાં જય છરે, રાતરે ઊગતો ચંદ્ર અનરે બીજ તારાઓ કદિસરે કયાં જય 
છરે, િરસાદ કરેમ િરસરે છરે, હિાના ઝંઝાિાત કરેમ થાય છરે, ધરતીકંપ કરેમ થાય છરે, જળ 
હોય તયાં સથળ અનરે સથળ હોય તયાં જળ કરેમ થાય છરે, જનમ કરેમ થાય છરે, મૃતયુ પછી 
શું થાય છરે  આિા આિા અનરેક પ્રશ્ો જનમયા. એમનો જ ઉકરેલ શોધતી ધારણાઓ 
બાંધી અનરે એમાંથી માનયતાઓ બંધાતી ગઈ. માણસનરે પોતાનરે ન સમજય તયાં એક 
તબક્ રે ગાંઠ િાળિી જરૂરી હતી. એમ થાય પછી જ બીજુ ંઘણં ઉકરેલી શકરે. આમાંથી 
માનયતારૂપી ગાંઠ િાળી. અનરે એ જ માનયતાનાં વિવિધ કલપનોનું પુરાકલપનમાં રૂપાંતર 
થયું અનરે પુરાકથાઓએ ધારણાઓનું મૂત્ક રૂપ બાંધયું. પુરાકથાઓ વિસતરતી ગઈ એ 
સાથરે જ જુદી જુદી ધારણાઓ બંધાતી ગઈ. આમ આકદમ કાળનાં અનરેક આશ્યયો નરે 
અકળ રહસયોનરે પામિાની પ્રિૃવતિ ચાલી. આતમા, ઈશ્વર, ધમ્ક અનરે કલાઓ પણ આ 
માગવે વસધિ થયાં. વિશ્વસમગ્ની કરેનદ્રસથ લોકમાનયતા આતમા અનરે પરમાતમા છરે. એ 
માનયતાનરે સૂક્મ વિચાર અનરે તક્કનો લાભ મળો. એમાંથી તતિજ્ાન વસધિ થયું અનરે જ રે 
પ્રમાણમાં સથૂળ અનરે વયાપક હતી એમાંથી લોકમાનસનરે જીિનોપયોગી વયિહારુ કારણ 
અનરે િારણ મળાં.

પ્રકાર, સિરૂપ, પ્રચલન િગરેરરે  અનરેક દૃવષ્એ માનયતાનો ક્રેત્વિસતાર વયાપક 
છરે. એમાં જીિન અનરે પ્રકૃવતની અનરેક બાબતો સંકળાયરેલી છરે. અમુક િારરે  જનમરે તરેનાં 
અમુક લક્ણો હોય, અમુક િારવતવથએ અમુક કદશામાં જિાય કરે ન જિાય, અમુક 
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પદાથ્ક કરે િસતુથી અમુક લાભ કરે ગરેરલાભ થાય – આિી આિી અનરેક બાબતો વિશરે 
ચોક્સ માનયતાઓ વિશ્વની પ્રતયરેક જવતમાં જોિા મળરે છરે. ચમતકારી પદાથ્કનું પૂજન 
(fatishism), િનસપવતપૂજ, વપતૃપૂજ, પ્રરેતપૂજ, પશુપૂજ, પશુરૂપ મૂળ કુલપુરુષની 
પૂજ (totem) – આ બધાંનાં મૂળ લોકમાનયતાઓમાં જોિા મળરે છરે.

લોકમાનયતાનું િળગણ એટલું દૃઢ અનરે અફર હોય છરે કરે જવત અનરે જવતઓના 
સમૂહોનાં ધમાાંતર થાય, ધમ્કની મૂળભૂત શ્ધિાઓમાં પકરિત્કન થાય પરંતુ લોકમાનય-
તાનાં મૂળ ન જય. ફ્ૉઇડ જ રેનરે collective mind કહરે છરે તરે સાથરે માનયતાનરે સંબંધ છરે. 
યૂથમાનસ (group mind) અનરે જવતગત મનોવિજ્ાન(Racial psychology)માં પણ 
પ્રબળતમ અંશ લોકમાનયતાનો હોય છરે.

લોકમાનયતાનું િહન અનરે પ્રસતુતીકરણ વિવિધ રીતરે થાય છરે. માનયતાઓ જ 
કયારરેક વિવધનું તો કયારરેક િસતુ કરે પદાથ્કનું રૂપ લરે છરે. દોરાધાગા, તાિીજ, રાખડી, 
માદવળયાં, અંજન, વતલક, ઘોડાની નાળ, ખીલી, લીંબુ, મરચાં, શૂનય અનરે રરેખાઓ 
િડરે બનતી વિવિધ પ્રકારની આકૃવતઓ, ખંડ-રંગોળી–લક્મીનાં પગલાં – ધાવમ્કક અનરે 
માંગવલક પ્રતીકો – આમ વિવિધ સિરૂપરે અનરે પ્રકારરે  લોકમાનયતા મૂત્ક રૂપ ધારણ કરરે  
છરે. તંત્ અનરે ગુપ્ત અનરે પ્રગટ વિવધવિધાન િગરેરરેમાં પણ માનયતાનાં રૂપ આવિષકૃત 
થતાં હોય છરે.

લોકમાનયતાનાં જ કરેટલાંક તતિો, જીિન અનરે જગતની માનિીની ધારણાઓ 
બાંધીનરે સંસકૃવતનરે બાંધરે છરે.

લોકસંસકૃવત

લોકસંસકૃવત એટલરે તળપદી જીિનપધિવતિાળા જનસમૂહનો સિ્કસામાનય એિો 
જીિન અનરે જગતનરે જોિા-જણિા-સમજિાનો પરંપરાિલંબી અવભગમ. આતમા સૂક્મ 
અનરે અદૃશય તતિ મનાય છરે, પરંતુ શરીર દ્ારા એ પ્રતીત થાય એમ લોકસંસકૃવત પણ 
લોકવિદ્ા દ્ારા પ્રગટ થાય છરે. લોકવિદ્ાનરે બાંધનારંુ, ઘડનારંુ, રૂપરંગ આપનારંુ મુખય 
અંગ લોકસંસકૃવત છરે.

લોકવિદ્ાની સામગ્ીનું ચયન આકદિાસી અનરે ગ્ામીણ લોકોની પરંપરાઓમાંથી 
થયું છરે અનરે ‘લોક’માં મુખયતિરે નગરિાસીથી ઇતર એિા સમૂહોનો જ આરંભમાં 
સમાિરેશ થતો હતો; એથી લોકસંસકૃવતનરે પણ ગ્ામજીિનમાં િસિાટ કરતી પ્રજઓની 
જીિનદૃવષ્ અનરે પરંપરા સાથરે સાંકળિામાં આિી અનરે લોકસંસકૃવત એટલરે ગ્ામવનિાસી 
સમુદાયની તળપદી સંસકૃવત એિો સીવમત અથ્ક કરીનરે તરેનરે આકદિાસીઓની અનરે 
નગરિાસીઓની સંસકૃવતથી જુદી પાડીનરે જનપદી સંસકૃવત રૂપરે ઓળખિામાં આિી. 
આથી સંસકૃવતનરે િનિાસી, જનપદી અનરે નાગકરક કરે ભદ્ર એિા ત્ણ િગ્કમાં િહેંચિામાં 
આિી.

આ દૃવષ્એ લોકસંસકૃવત તળપદા જીિનની પધિવતનરે સિીકારનારી અનરે પરંપરા-
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ઓમાં રહીનરે જ જીિનની વયિસથા ગોઠિનારી હોિાનું દશા્કિિામાં આિરે છરે. સંસકૃવતનો 
એ બૃહદ એકમ છરે. એમાં િનિાસી જ રેિી–જ રેટલી મુકત સિતંત્તા નથી તરેમ ભદ્ર િગ્કના 
જ રેિાં ચુસત બંધનો અનરે ધોરણો નથી. આ સંસકૃવતનરે પોતાની આગિી ઓળખ આપતાં 
કરેટલાંક મહતિનાં લક્ણો પણ લોકવિદ્ાવિદો તારિરે છરે :

સહજતાનો સિીકાર અનરે કૃવત્મતાનો અભાિ આ સંસકૃવતનું મૂળભૂત અનરે મુખય 
લક્ણ માનિામાં આિરે છરે. એ જીિનનરે, ધમ્ક અનરે નીવતનરે પારસપકરક સંબંધ અનરે સામા-
વજકતાનરે સહજ રૂપમાં સિીકારરે  છરે. આથી એમની બોલી, પહરેરિરેશ, ખાનપાન, ઉતસિ, 
પારસપકરક સંબંધ – એમ પ્રતયરેક અંગમાં સહજતાનો સિીકાર છરે. આ સાહવજકતાનરે 
કારણરે જ દંભ કરે ઉપચારનો આધાર લરેિો પડતો નથી અનરે વયવકતગત અનરે સામાવજક 
સતરરે  વનદાંભ નરે િાસતવિક િલણ અનરે િત્કન દાખિી શકરે છરે.

લોકસંસકૃવત ધમ્ક, નીવત અનરે સમાજનાં ધોરણો અનરે વનયંત્ણો પાળરે છરે, પરંતુ 
તરેમાં પણ અસંકુલ સરળતા અનરે સાલસતાનો જ આધાર લરે છરે. કરેટલાંક શબદો અનરે 
િત્કનો માટરેનો છોછ ભદ્ર િગ્કમાં હોય છરે તરેનો અહીં અભાિ હોય છરે. એની અસર 
બોલીના શબદ, લઢણો, પ્રયોગો, કહરેિતો, કથાઓ અનરે ગીતો પર પડરે છરે. કોઈના 
સાંયોવગક વયવકતગત સખલન કરે નયૂનતાનરે સમજિાની ઉદારતા અનરે સમાનતા પણ 
ભદ્ર િગ્કનરે મુકાબલરે આમ િગ્કમાં લોકમાં વિશરેષ પ્રમાણમાં જોિા મળરે છરે.

એક મુખય સાંસકૃવતક છત્માં રહરેતા સમુદાયનું જીિન પરંપરાગત હોય છરે. પ્રકૃ-
વતના એ પ્રતયક્ પકરચયમાં હોય છરે. એની જ અસર એમનાં ખાનપાન, ભરતગૂંથણ, 
રાચરચીલું, વનિાસ બધાં પર પડરે છરે. ભદ્ર કરે નાગકરક જીિનશૈલી વિશરેષ રૂપમાં પરાિ-
લંબી છરે. એનરે મુકાબલરે સિાશ્ય લોકસંસકૃવતનું મુખય અંગ છરે. કૃવષ, પશુપાલન, વનિાસ, 
અન્નિસ્ત્રાકદની જરૂરત િગરેરરેમાં લોકસંસકૃવત વિશરેષ સિાશ્યી છરે અનરે પરંપરાગત 
વયાિસાવયકોનાં અનરે િસિાયાં લોકિૃંદોનાં રોજીરોટી તરેણરે જળવયાં છરે. જીિનશૈલી અનરે 
જીિનધોરણનો જ રે મોટો ભરેદ શહરેરી િસિાટના િગયોમાં જોિા મળરે છરે તરેના પ્રમાણમાં 
આિો ભરેદ જનપદી જીિનપધિવતમાં ઓછો છરે. કૌટુવંબક અનરે સામાવજક ઉતસિોમાં 
સમગ્ સમૂહની સામરેલગીરી અનરે સહભાગીપણં લોકસંસકૃવતની વિશરેષતા છરે. એમનાં 
લગ્નાકદ પ્રસંગરે, ઉતસિ-પિવે પશુઓ પણ શણગારાય છરે અનરે વમષ્ િાનગીનાં ભોજન 
પામરે છરે. સંબંધનો આિો અનુભિ અનરે વિસતાર ભદ્ર સંસકૃવતમાં જળિાયો નથી. કલા-
ભાિના અનરે કસબમાં પણ આિો અનુબંધ વિસતરરે  છરે. આકદમ કાળના અનરેક અનુભિો 
પર આધાર રાખતાં કલપનો લોકસંસકૃવતનાં બધાં જ અંગોમાં પ્રતીકના રૂપરે પ્રયોજય 
છરે. એ કલા અનરે કસબ તથા વિવધવિધાનમાં ઘટક–motif રૂપરે હોય છરે. કલાના વિવિધ 
પ્રવશષ્ પ્રકારો અનરે એમનાં સિરૂપોમાં જ રે પ્રતીકો આવયાં છરે અનરે ધાવમ્કક તથા તાવનત્ક 
વિવધવિધાનમાં જ રે વચહનો, આકૃવતઓ, એકાક્રી સંજ્ાઓ, આપવતિ અનરે અવનષ્ોનું 
વનિારણ કરતાં વિવિધ પ્રકારનાં રક્ાકિચો પ્રચવલત બનયાં છરે તરેમનાં મૂળ પણ લોક-
સંસકૃવતમાં છરે.
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આમ, મૂળભૂત કરે મુખય એિી સંસકૃવતનું પ્રગટ અનરે કારગત એિું અંગ લોકસંસકૃ-
વત છરે. પશુપૂજ, પ્રાણીપૂજ, િનસપવતપૂજ, વપતૃપૂજ, પ્રરેતપૂજ, ચમતકારમૂલક િસતુની 
પૂજ િગરેરરેની વયાપક અસર વિશ્વના બધા જ ધમયો પર અનરે અનુયાયીઓની માનયતા 
અનરે વિવધવિધાન પર પડી છરે. તરેનાં મૂળભૂત તતિો લોકસંસકૃવતનાં વિવિધ પ્રતીકોમાં 
જોિા મળરે છરે.

આમ લોકસંસકૃવતનું પોતીકંુ એિું રૂપ છરે એનો સીધો સંબંધ ગ્ામજીિન સાથરે 
છરે; પરંતુ ‘લોક’માં જ રેમ માત્ જનપદી એકમો જ સમાવિષ્ નથી થતા તરેમ લોકસંસકૃ-
વતમાં પણ કરેિળ જનપદી લોકોનો જ સમાજ નથી. આનાં મુખય કારણ બરે છરે : એક 
તો આધુવનક મત પ્રમાણરે સંસકૃવતના પ્રકાર હોતા નથી, પરંતુ સતર હોય છરે. એટલરે 
કરે સામાવજક એકમ િનિાસી હોય, જનપદી હોય કરે નગરવનિાસી હોય, દરરેકના 
માનસમાં સરેિરેજ અનરે બબ્કરયુગના અનુભિો પણ અસંપ્રજ્ાત સતરરે  પડરેલા છરે. આથી 
આ ત્ણરે સામાવજક એકમોના માનસમાં અનરેક યુગોના અનુભિો પડરેલા છરે, જ રે એમના 
સાહવજક એિા વયવકતગત અનરે સામૂકહક પ્રતયાઘાતમાં વયકત થાય છરે. બીજુ ંકારણ 
એ છરે કરે જ રેનરે આજ રે નગરવનિાસી કહરેિામાં આિરે છરે અનરે ભદ્ર સંસકૃવતના મુખય છત્માં 
જ રેનો સમાિરેશ થાય છરે એના બૃહદ એકમમાં આકદિાસી અનરે જનપદીના પરેટા એકમો 
પણ છરે. આજના કોઈ પણ નગર કરે મહાનગરના વનિાસીઓનો મુખય સામાવજક એકમ 
સંકુલ પ્રકારનો હોય છરે. એમાં અનરેક જવત-જ્ાવતના લોકો રહરે છરે અનરે તરેમનરે પોતાનો 
અલગ એિો િસિાટનો િાડો કરે પોળ હોય છરે. એમાં સમાન પરંપરા ધરાિતા સમૂહોનો 
િસિાટ હોય છરે. એથી એ સમુદાય પોતપોતાની જ આગિી નરે તળપદી પરંપરા 
સાથરે જીિરે છરે. વિશ્વક્રેત્રે જોઈએ તો યહૂદીઓ અનરે આકફ્કન સીદીઓ યુરોપ અનરે 
અમરેકરકામાં જયાં જયાં િસયા તયાં તયાં પોતપોતાના જવતગત િાડાઓમાં િસયા અનરે 
તયાં બધરે જ એમની જવતગત પરંપરાઓ ટકી રહી. ભારતમાં મધયકાલરે, મુઘલકાલરે પણ 
જ રે નગરો િસયાં એમાં જવત-જ્ાવતના િાડા-પાડા બનયા અનરે પટરેલિાડો, બ્ાહ્મણિાડો, 
નાગરિાડો, વસપાઈિાડો, ઘાંચીિાડો િગરેરરે  રહ્ા. સિતંત્તા પછી મહાનગરોમાં જ રે સો-
સાયટીઓ થઈ તરેમાં પણ જવત-જ્ાવત-ધમ્ક િગરેરરેની દૃવષ્એ પણ એકમો રચાયા. આમ, 
નગર-સંસકૃવત કરે મહાનગર-સંસકૃવતનું છત્ જુદું છરે. એનરે એની પણ આગિી ઓળખ 
છરે, છતાં આ છત્માં પણ લોકસંસકૃવતનું અવસતતિ તો રહ્ું જ છરે.



3. લોકવિદ્યા : પ્રકયાિો

માનિજીિનના પ્રાચીન, મધયકાલીન કરે આધુવનક એિા કોઈ પણ જીિનના તબ-
ક્ામાં વિવિધ માધયમો વિવિધ રૂપ ધારણ કરીનરે જીિનની વયિસથા ગોઠિરે છરે. આ રીતરે 
એનાં િાણી, પદાથ્ક કરે માનયતા આકદનરે આધારરે  બંધાયરેલાં જવતગત પરંપરાઓનાં રૂપ 
વયવકતગત, કૌટુવંબક અનરે જવતગત જીિનનરે આગળ િધારિામાં વનવમતિ થઈ સતત 
પ્રસાર-પ્રચાર પામતાં રહરે છરે.

આ દૃવષ્એ લોકવિદ્ાના મુખય ત્ણ પ્રકારો છરે : (1) શબદ અનરે સિરના માધયમરે 
આકાર લરેતી લોકવિદ્ા, (2) કોઈ િસતુ કરે પદાથ્ક રૂપરે વસધિ થતી લોકવિદ્ા, (3) માનયતા 
કરે ધારણા રૂપરે મુખય ચાલક બનતી લોકવિદ્ા.

શબદ અનરે સિર સાથરે સંબંધ ધરાિતી જ રે લોકવિદ્ાઓ વસધિ થઈ તરેમાં લોકસાકહ-
તય અનરે લોકસંગીત મુખય છરે. એની સાથરે જ શરીર-માધયમરે લોકનૃતય અનરે લોકનાટ્ય 
વસધિ થયાં.

િસતુ કરે પદાથ્ક દ્ારા જ રેનરે રૂપ કરે આકાર મળાં છરે તરેિી લોકવિદ્ાઓમાં લોકવચત્, 
લોકવશલપ, લોકસથાપતય ઉપરાંત જ રેમાં ધાતુવનમા્કણ, પાત્વનમા્કણ, રંગકલા િગરેરરેનો 
તથા ભરતગૂંથણ, લીંપણ, િસ્ત્રાભૂષણ વનમા્કણ િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે – તરેિી સિ્ક 
લોકકળાઓ.

માનયતા, ધારણા અનરે અનુભિ એિાં તતિો છરે, જ રેમનો સંબંધ ઉપરની બંનરે પ્રકા-
રની લોકવિદ્ાઓ સાથરે છરે. િળી એ માનયતા-ધારણા નરે અનુભિોમાંથી માનિીનાં તથા 
પશુઓનાં દદયોનરે જણીનરે તરેમનો ઉપચાર કરિાની અનરે આરોગયપ્રદ ઔષધો તૈયાર 
કરિાની પરંપરા જનમી. ગભા્કધાન, જનમ, વિિાહ, લગ્ન, અંતયરેવષ્ િગરેરરેનાં વિવધવિધાન 
અનરે તરે સાથરે જોડાયરેલાં ગીતો, સૂટકા કરે ટચુકા – મરેશ આંજિી, વખસસામાં કરે પાઘમાં 
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ખીલી, ઘોડાની નાળ જ રેિા િમ્કરૂપ પદાથયો રાખિા જ રેિા વિવિધ ઉપચારો અનરે વનવશ્ત 
પધિવત અનરે ઘાટીના રીતકરિાજ, ચાલ િગરેરરે  જનમયાં.

આમ, લોકવિદ્ાનું ક્રેત્ વિશાળ અનરે વયાપક છરે. એનું કારણ – સમગ્ જીિનનરે 
વયવકતગત, કૌટુવંબક અનરે સામાવજક રીતરે જોડિાના અનરે પારસપકરક રૂપમાં ટકિા 
અનરે ટકાિિાના માનિીય અવભગમનું એ પકરણામ છરે. આકદમકાળથી માણસરે જ રે 
અનુભિો મરેળવયા અનરે એનો આધાર લઈનરે જીિનની વયિસથા ગોઠિી એમાંથી જ 
લોકવિદ્ાઓ જનમી અનરે વસધિ થઈ. સામાવજક બનતા માણસનરે અનય માનિીઓ સાથરે 
અનરે પ્રકૃવત સાથરે પણ અનુકૂલન સાધિું પડરે છરે. આમાં સભયતાથી માંડીનરે સંસકૃવત 
સુધીના વિકાસમાં લોકવિદ્ાઓ જ સહાયક બની છરે. માણસ શાખા પરના િૃક્વસથત 
વનિાસ કરે ગુફા-કંદરાના વનિાસ છોડીનરે પોતાના વનિાસ પોતરે બનાિતો થયો, પોતાનો 
ખોરાક પોતરે મરેળિતો થયો અનરે પારસપકરક જરૂરત અનરે રક્ણ માટરે કુટુબંમાં, ટોળીમાં, 
ગામમાં અનરે શહરેરોમાં િસતો થયો. એ વિકાસપંથની મથામણો અનરે અંતરે મળતી વસ-
વધિઓનરે કારણરે તરેનરે વનિાસ, અવગ્ન, ખોરાક, િસ્ત્ર, પાવલત પશુઓ, યંત્ િગરેરરે  મળાં. 
આ બધું મરેળિતાં જ રે કંઈ તારણ રૂપરે જણયું, જ રે કંઈ કુનરેહ-કસબ-કલપના-ધારણા િગરેરરે  
અિગત થયાં એમાંથી જ વિવિધ પ્રકારની લોકવિદ્ાઓ વસધિ થઈ.

લોકવિદ્ામાં (1) લોકસાકહતય, (2) લોકસંગીત, (3) લોકનૃતય, (4) લોકનાટ્ય, (5) 
લોકવચત્, (6) લોકવશલપ, (7) લોકસથાપતય, (8) લોકકલા, (9) લોકકસબ અનરે (1૦) 
લોકમાનયતા મુખય છરે.

આ ઉપરાંત પણ દદ્કવનિારણ અનરે ઔષધોપચાર, િણાટ, રંગકામ, ધાતુસંયો-
જન, ફળ અનરે અનાજ ઉગાડિા અનરે જળિિાની પધિવત, વિવિધ ખાદ્પરેય બનાિિાની 
રીત, ઓજરવનમા્કણ, લોકમનોરંજન, લોકોતસિ અનરે મરેળાઓ  – એમ લોકવિદ્ાનાં 
અનરેક અંગો સમાવિષ્ છરે.
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‘લોકવિદ્ા’ એ અંગ્રેજી Folkloreનો પયા્કય છરે. ‘વિદ્ા’ એિા શબદથી ‘શાસ્ત્ર 
અનરે વશક્ણ’ – એિો બોધ થાય છરે. પરંતુ ‘લોર’માં એ બંનરે નથી. એ િસતુ, વિચાર કરે 
માનયતા રૂપરે આિરે છરે અનરે સહભાગી બનીનરે અનુકરણથી વસધિ થાય છરે. ‘Lore’ શબદ 
‘Lar’ પરથી આવયો છરે. ‘Lar’ એટલરે જ રે વશખિાડાય છરે તરે વિદ્ા. પરંતુ એનું માધયમ, 
શાસ્ત્ર અનરે વશક્ણ નથી; પરંતુ અનુકરણ છરે. આચ્કર ટરેલરરે  આથી જ લોકવિદ્ાની 
વયાખયા આપતાં તરેનરે મુખય પરંપરાથી કરે રીતકરિાજથી પરંપરાગત રીતરે જ ઊતરી 
આિરેલી સામગ્ી કહી છરે. આિી સામગ્ીની જણકારી અનરે તરેની પરંપરા તરે ‘લોર’.

આ પ્રકારની ‘લોકવિદ્ા’માં વિવિધ અંગોનો સમાિરેશ થાય છરે. જોકરે કલાથી 
લોકવિદ્ા જુદી પડરે છરે. એનું કારણ એ છરે કરે લોકવિદ્ા ઉપકારક, પૂરક કરે યથાિકાશ 
નરે યથાશકય સથાન પામરે એિી કલા નથી; પરંતુ જીિનની અનરેકવિધ િૃવતિઓ અનરે પ્રિ-ૃ
વતિઓ સાથરે એનરે સીધો – અવનિાય્ક એિો સંબંધ છરે. કોઈ લોકોતસિ, ધાવમ્કક કક્રયાકાંડ 
કરે લગ્નાકદ સંસકારવિવધમાં નૃતય થાય, ગીત ગિાય, કથા કહરેિાય–સંભળાય, વિવિધ 
પ્રતીકોનાં વચત્ાંકન થાય, પટ-રંગોળી-ખંડ િગરેરરે  ભરિામાં આિરે; એની પાછળ કલામાં 
હોય છરે એિી એકમાત્ સજ ્કનદૃવષ્ અનરે સૌનદય્કબોધ જ હોય એિું અવનિાય્ક નથી. એ 
બધું જ મુખય પ્રિૃવતિમાં અનુસયૂત – અવનિાય્ક એિું અંગ છરે.

જીિન સાથરેના જ પ્રતયક્ સંબંધ અનરે પ્રયોવજત રૂપમાં જીિનવનિા્કહ સાથરે  તરે 
માટરેની આજીવિકાની પ્રિૃવતિ સાથરે પણ લોકવિદ્ા પ્રતયક્ રીતરે સંકળાયરેલી છરે.

લોકવિદ્ા બધા જ પ્રકારનાં વિજ્ાનો – એનાં શાસ્ત્રો અનરે વિદ્ાનો આકદસ્ોત છરે. 
માણસરે કુદરત સાથરે અનરે અનય સાથરે અનુકૂલન સાધીનરે પોતાની જીિનપધિવતનો વિકાસ 
કયયો છરે. એમાંથી જ લોકવિદ્ા વસધિ થઈ છરે. કોઈ એકની હૈયાઉકલત અનરે આિડત 
ઉપયોગી અનરે કાય્કસાધક લાગતાં બધાંએ એનરે અપનાિી અનરે એની પરંપરા ચાલી. 
આમાં વિકાસના તબક્ રે અિનિું ઉમરેરાતું ગયું અનરે ‘લોર’નું રૂપ બંધાયું. એ પછી જ 
એનું પ્રવશષ્ રૂપ વસધિ થયું અનરે તરેનરે વલવખત રૂપ મળું. ખરેતી, પશુપાલન, પાત્વનમા્કણ, 
ધાતુસંયોજન, દદ્કવનિારણ અનરે ઔષધ – આમ અનરેક ક્રેત્ોનાં જ્ાન ‘લોર’ના રૂપમાં 
પરંપરા બાંધતાં ગયાં નરે એ અંતરે બોલીમાંથી ભાષા જનમી તરેમ બીજી ભૂવમકાએ એ 
ક્રેત્ોનાં જ્ાન શાસ્ત્ર રૂપરે વલવખત પરંપરામાં આવયાં અનરે વિવભન્ન વિદ્ાશાખાઓમાં 
પકરણમયાં. શરીરવિજ્ાન, આરોગય, કૃવષ, િાવણજય, યંત્વિજ્ાન, પશુપાલન-સંિધ્કન, 
રસાયણશાસ્ત્ર – આિી આિી અનરેક આધુવનક વિદ્ાશાખાઓ અનરે તરેમનાં શાસ્ત્રો છરે, 
જ રેમના વિકાસના આકદસ્ોતમાં લોકવિદ્ા છરે.

વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના વિકાસના આધુવનક યુગમાં લોકવિદ્ાનું સથાન સિ્કથા 
લુપ્ત છરે, એમ માનિું બરાબર નથી. વશક્ણના પ્રસાર-પ્રચાર પછી પણ માણસનું 
જનમતાં જ રે સામાવજક વયવકતતિ બંધાય છરે, તરેમાં પણ મહતિનું યોગદાન લોકવિદ્ાથી 
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થતી લોકસાંસકૃવતક પ્રકક્રયાનું છરે. વલવખત માધયમ મુખય હોિા છતાં પ્રતયક્ વયિહારમાં 
બધરે જ કંઠ-પરંપરાનું ચલણ છરે. બાળકનરે ‘છીછ્’, ‘ચૂપ’, ‘એય’ િગરેરરે  કહરેિાય છરે તરે 
બધું જ લોકવિદ્ાનું રૂપ છરે અનરે િૃવતિ અનરે િત્કનનું વનયંત્ણ કરરે  છરે. હાલરડાં, જોડકણાં, 
રમતગમત-ગીત, રાસ, ગરબા, કથા એ બધું અસંપ્રજ્ાતપણરે વયવકતતિનું ઘડતર કરરે  છરે. 
જીિનનરે અનરે જગતનરે જોતાં શીખિરે છરે; કઈ સાહવજક િૃવતિનરે સમાજમાનય કયા ધોરણરે 
અનરે સિ-વનયંત્ણરે તૃપ્ત કરિી તરેનું તરે વશક્ણ આપરે છરે. આમ આજ રે પણ લોકવિદ્ા 
જીિનનું અંગ છરે.

યુગ પ્રમાણરે લોકવિદ્ામાં પણ રૂપાંતર થતું રહરે છરે. પહરેલાં જ રે સથાન કંઠ-પરંપરાનું 
હતું એ આજ રે ઓછુ ંછરે, પરંતુ આધુવનક સમૂહમાધયમના રરે કડયો, દૂરદશ્કન અનરે તરેનાં 
શ્ાવય અનરે દૃશય રૂપ પણ કંઠ-પરંપરાનો જ વિસતાર છરે.

આમ, લોકવિદ્ા જીિનસંલગ્ન છરે. એ રૂપ બદલરે છરે, પરંતુ સિ્કથા લુપ્ત થતી નથી.

કોઈ પણ િાણીગત, િસતુગત, વિચાર કરે જ્ાનગત એિી પરંપરા અનરે એના ઉપ-
લબધ થતાં પ્રગટ રૂપનરે આપણરે લોકવિદ્ા એમ કહીએ છીએ તયારરે  એનો સિ્કમાનય અનરે 
સિીકૃત એિો અવભપ્રાય એ છરે કરે કોઈ એક જ િગ્કની િસતુ નથી, હરકોઈની છરે. એમાં 
શાસ્ત્ર નરે વશક્ણની, ઔપચાકરક એિી તાલીમની જરૂરત નથી, એ પણ વિવિધ સંદભવે 
કહ્ું છરે. હરકોઈ નમૂનાનરે આધારરે  કરે સહભાગી બનીનરે અનુકરણથી એિી લોકવિદ્ામાં 
ગવત કરી શકરે છરે. એ સકહયારી મૂડી છરે. પરંતુ એના પ્રકારની િાત કરીએ છીએ તયારરે  
અંતરે એ પણ સપષ્તા કરિી જોઈએ કરે સિ્કસામાનય અનરે વયાપ્ત એિી લોકવિદ્ાનરે 
લોકજીિનમાં પણ વયાિસાવયક અનરે વબનવયાિસાવયક એિા બરે પ્રિત્કનના પ્રકારો છરે 
અનરે જ રેનરે લોકકસબ કહીએ છીએ તરે જવતજ્ાવતગત કૌશલય છરે.

લોકગીત કરે લોકકથા સૌ કોઈ માટરે છરે. એમાં સહભાગી થઈ પ્રિૃતિ થઈ શકાય 
છરે. હાલરડાં, સીમંતગીત, રાસગરબા ગાતાં કોઈનરે પણ વશક્ણ કરે તાલીમ લરેિાં પડતાં 
નથી. સહભાગી થઈનરે સહુ પોતપોતાની રીતરે ગાય છરે, નાચરે છરે. ગરબા કરે રાસ લરેતાં, 
હીંચ, હમચી, િીંછૂડો, ચાલ બતાિો જ રેિી રમતગમમત માટરે પણ કોઈનરે બીજ કોઈ 
પાસરેથી તાલીમ લરેિી પડતી નથી. આમ છતાં લોકસાકહતય, લોકસંગીત, લોકનૃતય અનરે 
લોકનાટ્ય જ રેિી કરેટલીક લોકવિદ્ાઓ વનવશ્ત જવતજ્ાવતના વયાિસાવયક કલાકારો રજૂ 
કરરે  છરે. એમાં કયાંક વયવકતગત કૌશલય અનરે કુદરતી બવક્સ હોય, કયાંક કુળકુટુબંગત 
અનૌપચાકરક તાલીમ અનરે િાતાિરણ હોય છરે. લોકવિદ્ાનું આ પ્રકારનું વયાિસાયી-
કરણ થાય, એમાં વયવકતગત તતિો–લક્ણો પ્રિરેશરે, મૂળ લોકવિદ્ાનું પકરષકૃત અનરે 
આયાસપૂણ્ક સંમાવજ ્કત, સંિવધ્કત, કયાંક વિકવસત તો કયાંક વિકૃત પણ ખરંુ, એિાં એિાં 
રૂપો હોય છરે. પરંતુ આથી કંઈ વયિસાવયક રૂપમાં થતી રજૂઆત લોકવિદ્ા નથી એમ 
કહી ન શકાય. લોકવિદ્ાનું જ આ દ્તૈીયીક એિું રૂપ છરે. લોકવિદ્ાઓમાંથી વિદ્ાઓ 
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અનરે શાસ્ત્રોનો વિકાસ થયો એમાં લોકવિદ્ાના વયિસાયીકરણની આ મધય કડી જ 
ઉપયોગી બની છરે. એમના િગર લોકવિદ્ાનરે શાસ્ત્રની કક્ાએ પહોંચિાનું શકય ન હતું. 
આમ, એક પરંપરા તરીકરે, લોકકલાકારો અનરે કસબીઓ દ્ારા રજૂ થતું રૂપ લોકવિદ્ા 
જ છરે; પરંતુ એની આંતરસામગ્ીમાં લોકમૂળની સાથરે વયવકતગત મૂળની પણ કરેટલીક 
સામગ્ી હોય છરે, આથી અભયાસીએ, વયાિસાવયક સ્ોતનરે આધારરે  જ જયારરે  એની 
સામગ્ીનરે આધારરે  સંબંવધત લોકવિદ્ા તપાસિી હોય તયારરે  એણરે વિશરેષ સાિધ રહરેિું 
પડરે અનરે વિિરેકદૃવષ્નરે કામરે લગાડિી પડરે છરે.
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લોકવિદ્ાના વિવિધ પ્રકારોમાં લોકસાકહતય વિશરેષ વયાપક અનરે પકરવચત છરે. 
આ વિદ્ાશાખાના આરંભમાં જ મુખય યોગદાન કથાઓ અનરે ગીતોનું છરે. છરેક પ્રા-
ચીનકાળથી જ લોકોના કંઠરે વિહરતી કથાઓનું દસતાિરેજીકરણ થયું હતું. ‘ઋગિરેદ’ 
દશમ-મંડળમાં પુરુરિા-ઉિ્કશીની કથા પર સૂકત છરે તરે માનિ અનરે અપસરા િચચરેની 
ભારતોપીય આયયોની પ્રચવલત લોકકથાનું દસતાિરેજરૂપ વનયત શાબદી રૂપ છરે. આ મુખય 
કથાવબંબનાં સમયરે સમયરે અનરેક રૂપાંતરો અવસતતિમાં આવયાં અનરે કથાનું નાટકના 
સિરૂપમાં પણ પ્રવશષ્ રૂપ બંધાયું. ‘ઋગિરેદ’માં આિતી યમ-યમીની કથા પણ એિું જ 
પ્રાચીનતમ કથાનક છરે, જ રે લગ્નસંસથા હજુ વસથર મૂલયની બની ન હતી, તરે કાળનું છરે. 
એના સંઘષ્કમાં જ બહરેનના ભાઈ પ્રતયરેના આકષ્કણની કથા છરે. આિું જતીય આકષ્કણ 
યમી સાહવજક માનરે છરે; પરંતુ યમ એક જ લોહીનો સંબંધ ધરાિતી વયવકતઓ િચચરે 
જતીય સંબંધ યોગય નથી, એમ કહીનરે અસિીકાર કરરે  છરે. ભાઈ-બહરેનનાં િલણ િચચરેનો 
આ ભરેદ સપષ્ કરરે  છરે કરે લગ્નસંસથાનો, એક નૈવતક સામાવજક મૂલયનો જનમ થઈ ચૂકયો 
છરે, પરંતુ આ મૂલય હજુ નિું અનરે સથપાતું જતું હોિાથી વયાપક રૂપમાં એનરે સિીકૃવત 
મળી નથી. સભયતા અનરે સંસકૃવતના આટલા પ્રાચીન કાળના વયવકતસંઘષ્કનરે આલરેખતી 
બીજી કોઈ કથા મળતી નથી. લોહી સંબંધરે ભાઈ-બહરેન હોય એિાં પાત્ો િચચરેના શરી-
રસંબંધની આિી કથા પ્રાકૃતમાં પુષપચુલ–પુષપચુલાની છરે.

આ પછી મધયકાલીન સમયરે તો વિશ્વમાં વિવિધ ક્રેત્રે વિવિધ લોકકથાઓનાં 
વલવખત દસતાિરેજી રૂપો બંધાયાં. ભારતમાં તો સંસકૃતમાં ‘કથાસકરતસાગર’, ‘કહતો-
પદરેશ’, ‘પંચતંત્’; પ્રાકૃતમાં ‘િસુદરેિ-કહંડી’, ‘ઉપદરેશમાલા’; પાવલમાં ‘જતકકથા’ 
િગરેરરેમાં પણ પ્રાચીન અનરે મધયકાલીન સમયમાં અનરેક લોકકથાઓનું વલવખત દસતા-
િરેજીકરણ થયું હતું. િૈકદક, બૌધિ અનરે જનૈ જ રેિા ભારતીય ધમયોનાં સાકહતયમાં વિપુલ 
માત્ામાં કહરેિાતી કથાઓનાં વલવખત દસતાિરેજી રૂપો બંધાયાં અનરે કંઠસથ પ્રિાહની 
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અનરેક વબનવયવકતકૃત એિી સમાન િારસાની કથાઓ એમાં કાયમ માટરે જળિાઈ તો 
બીજી બાજુ લોકોમાં, છરેક આજ સુધી જ રે કથાઓ કહરેિાતી આિરે છરે તરેમાં આિી પ્રા-
ચીન-મધયકાલીન કૃવતઓનું કોઈ રૂપાંતર હોય છરે. ઇટાલીમાં ‘ડરેકામરેરોન’ અનરે ફ્ાનસમાં 
‘સો િાતા્કઓ’માં પણ આ પ્રકારનું જ લોકકથાઓનું રૂપ વલવખત નરે દસતાિરેજી બનયંુ. 
વલવખત માધયમમાં પણ કથાનાં કથનનાં કરેટલાંક મુખય લક્ણો જળિાયાં.

રંગદવશ્કતા પછી પવશ્મમાં પ્રાચીન-મધયકાલીન કથાઓ પ્રતયરે વિશરેષ ધયાન 
ખેંચાયું. આિી કથાઓમાં લોકોનરે એટલો તો રસ પડો કરે ખૂણરેખૂણરેથી લુપ્ત થતા 
િારસાનરે શોધીનરે, ગદ્માં અનરે પદ્માં બંધાયરેલી કથાઓનાં સંપાદનો પ્રગટ થયાં. વિ-
શ્વક્રેત્ની આ કથાઓમાં મોટાભાગની ભારતની જ હતી. ભારતીય કથાઓ જ પ્રિાસ 
કરીનરે યુરોપમાં પ્રચવલત બની હતી. કરેટલીક તો ઈરાન અનરે ભારતમાં તરેમ જ યુરોપના 
વિવિધ દરેશોમાં સથાયી થયરેલા આયયોના સમાન િારસાની હતી. આથી િૈકદક સંસકૃત, 
પહરેલિી, ગ્ીક, લૅકટન જ રેિી એક જ કુળ-મૂળની ભાષાઓના સામયમૂલક અભયાસની 
જ રેમ તરે તરે ભાષાની કથાઓનો પણ સામયમૂલક અભયાસ આરંભાયો.

આમ, લોકવિદ્ાનો પાયો બંધાયો, મૂળ નંખાયાં એ સમયરે મુખય સામગ્ી તો 
કથાઓની જ હતી. આથી લોકવિદ્ા Folklore એટલરે કથાઓ એિું જ દૃવષ્માં આવયું. 
આ પછી ગીતોએ ધયાન ખેંચયું અનરે પ્રજના બૃહત્ માનસનરે પામિાના સમાજવિદ્ાકીય 
અનરે મનોિૈજ્ાવનક અભયાસદૃવષ્એ લોકજીિનનાં નૃતય, સંગીત, નાટ્ય, વચત્, વશલપ, 
સથાપતય િગરેરરે  આમાં સમાિરેશ પામયાં અનરે લોકવિદ્ા એટલરે કરેિળ લોકસાકહતય જ 
નહીં; પરંતુ અનય કળાઓ, કસબો, પરંપરાઓ િગરેરરે  પણ ખરાં એિો વિભાિનાતમક 
વિકાસ થયો.

આથી લોકસાકહતય એટલરે કોઈ પણ પ્રદરેશ અનરે એની ભાષાબોલીમાંની કથાઓ 
અનરે ગીતો જ રેિી પરંપરાથી કહરેિાતી-ગિાતી રચનાઓ જ રે લોકમાનસમાંથી ઉદભિરેલી, 
લોકમાનસ દ્ારા ઘડાયરેલી અનરે લોકલક્ી હોય. આમ લોકસાકહતયની રચનાઓ લોક-
પરંપરામાં જ જનમતી, વિકસતી અનરે તરતી રહરે છરે. સમય, પ્રદરેશ, જૂથ જ રેમ બદલાય 
તરેમ આિી તરતી રચનાઓનું અંતરંગ-બકહરંગનું રૂપ પણ બદલાતું હોય છરે.

લોકવિદ્ામાં િાણીના માધયમરે અવભવયકત થતી સામગ્ીમાં ઉદગારધિવનરૂપ અનરે 
શબદરૂપ એિા બરે મુખય પ્રકારો છરે.

ઉદગારધિવનરૂપમાં આશ્ય્ક, આનંદ અનરે શોકનાં ઉચચારણોનો સમાિરેશ થાય છરે. 
આમાં લલકાર–yodels અનરે વચતકાર–hollers–નો સમાિરેશ થાય છરે. ઉદગારધિવન-
રૂપ એિા ઉદગારોમાં ધિવન એકમ જ અથ્ક કરે હરેતુનરે અવભવયકત કરરે  છરે.

બાળકનરે િારિા માટરે ‘વછછ્’, ‘કચકચ’, ગાયનરે ભરિાડ દ્ારા અપાતી િાંભ, 
આશ્ય્ક–અહોભાિ–હષ્ક–શોક–ઇતરાજી –િગરેરરે  માટરેના ‘ઓહ’, ‘અરરેરરે ’, ‘હા..શ’, 
‘હાય’, ‘િોય’, ‘ઊંહ’, ‘આઉચ’ િગરેરરે  જ રે ઉદગારો છરે તરેમનરે વલવપમાં અક્રો અનરે 
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લોકવિદ્યા-પરિચય

શબદોમાં એનરે વયકત કરિાનો પ્રયતન કરાય છરે, પણ તતિત: એ પૂરા વલવપથી 2જૂ 
ન થાય એિા ‘ઉદગારધિવનરૂપ’ જ છરે. એમાં શ્ુવત અનરે સિર છરે, જ રે નજીકનાં કોઈ 
અક્રવચહનો વયકત કરિાનો પ્રયાસ થાય છરે. આમ છતાં બધા ઉદગારો વલવપલરેખય 
નથી. ગાયનરે અપાતી િાંભ કરે ડચકારો વલવપથી પૂરાં દશા્કિી શકાતાં નથી. યોડલી 
ધિવનઓ એ બરે શ્ુવતસંવધના વિસફોટ રૂપ છરે. એક શ્ુવત પરથી તરત નજીકમાં નજીકની 
શ્ુવત પર જતાં અિાજ ફાટરે છરે. એ સિરથી કરે વલવપના અક્રથી દશા્કિી ન શકાય. શુધિ 
વનષાદ અનરે કોમળ વનષાદની શ્ુવતસવનધ પરના સિરનરે સંગીતની પકરભાષામાં કાક-
વલ-વનષાદ કહરે છરે અનરે સિરસપ્તકના પૂિા્કધ્કના સિરમાંના ગાંધારનરે અંતરાલ ગાંધાર 
કહરે છરે. િાંભમાં તથા દુહા િગરેરરે  ગાતાં અિાજ ફાટરે છરે તયારરે  આ શ્ુવત મળરે છરે. આિી 
શ્ુવતઓ િડરે બનરેલા ધિવનએકમનો ધિવનઘટક – Sound Motif દ્ારા અથ્કસંકરેત થાય 
છરે. લોકજીિનની પરંપરાથી આિા ધિવનસંકરેતોનરે વિવશષ્ અથ્કનું િહન કરિાની ક્મતા 
મળી અનરે તરે પરંપરામાં પ્રયોજતા ગયા. આથી ધિવનઘટક રૂપરે આિા ઉદગારો લોક-
વિદ્ાની ઉદગારધિવનરૂપ એિી િાણીમાં થતી અવભવયવકતનો પ્રકાર છરે.

શબદરૂપ રચનામાં મુખય બરે પ્રકારો તરે કથય અનરે ગરેય. કથય એટલરે જ રેનું કથન 
થાય છરે તરેિા કહરેિત, ટચુકો, કથા િગરેરરે  પ્રકારો. ગરેય એટલરે જ રે વિવશષ્ લયમાં બોલાય 
છરે તરેિી – જોડકણાં, િરત-ઉખાણાં જ રેિી અનરે લય તથા સિર સાથરે ગિાતી – રાસ, 
ગરબા, ભજન, લોકગીત જ રેિી રચનાઓ. કથાગીત, ગીતકથા અનરે લોકમહાકાવય જ રેિી 
દીઘ્ક કથાતમક પદ્રચનાઓ પણ ગરેય લોકસાકહતયના િગ્કની છરે.

લોકસાકહતયની રચનાઓનરે તરેના પાઠનરે આધારરે  પણ 1. વનયત શબદરૂપ અનરે 
2. અવનયત શબદરૂપમાં વિભકત કરિામાં આિરે છરે. આમાં પાઠ્ય અનરે ગરેય બંનરેનો 
સમાિરેશ થાય છરે. કથય વનયત શબદરૂપમાં કહરેિતોનો અનરે ગરેય વનયત શબદરૂપમાં મંત્ો 
અનરે ઉખાણાંનો સમાિરેશ થાય છરે.

કથય અવનયત શબદરૂપ રચનાઓમાં લોકકથા, લોકનાટ્ય, ઓઠાં કરે ટચુકા, લૌકકક 
વયુતપવતિઓ િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે. એમાં ઘટના અનરે ક્રમ વનવશ્ત હોય છરે. એ કયા 
શબદોમાં મૂકિાં તરે કથન કરનારનાં સૂઝ-શવકત અનરે કથન માટરેના હરેતુ અનરે સમય પર 
આધાર રાખરે છરે. આ પ્રકારોમાં પાઠ શાવબદક રીતરે વનયત હોતો નથી પરંતુ યાદ આિરે 
તરેમ કહરેિાતો (remembered) હોય છરે. વનયત પાઠનરે યાદ રાખરેલો પાઠ (memorized) 
કહરેિામાં આિરે છરે.

ગરેય વનયત શબદરૂપ રચનાઓમાં લોકગીત, કથાગીત, રાસડા, લોકમહાકાવય 
િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે. લોકગીતમાં મુખય માળખું વનવશ્ત હોય છરે નરે એમાં સથળકાળ, 
પ્રસંગ, પ્રદરેશ, જવતજ્ાવત િગરેરરે  પ્રમાણરે શબદપકરિત્કનો અનરે પાઠફરેરો થાય છરે. િળી 
કથાગીત અનરે ગીતકથામાં પણ પદ્નો પાઠ વનવશ્ત જ રેિો હોય છરે, પરંતુ જ રે તરે પ્રસંગ 
અનરે સમયનરે અનુરૂપ બનાિાતાં એનું સિરૂપ પણ અવનયત શબદરૂપ જ રેિું બની રહરે 
છરે. મંત્ોમાં અનરે િરત-ઉખાણાંમાં શબદો અનરે પાઠ વસથર–અફર અનરે વનવશ્ત હોય છરે.
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4. લોકસાકહતય

લોકસાકહતયમાં મોટો ભાગ લોકકથા અનરે લોકગીતોનો હોય છરે. જ રે કથા પરંપ-
રાથી પ્રિાહમાં તરતી રહરે અનરે જ રેનું કથાનક કોઈ એક વનવશ્ત વયવકતની કલપનામાંથી 
ન જનમયું હોય તરેનરે લોકકથા કહરે છરે. લોકકથાનું સજ ્કનાર–ઘડનાર, ચલાિનાર નરે પ્રસા-
રનાર પકરબળ લોકમાનસ–લોકપરંપરા હોય છરે, તરેિું લોકગીતમાં કરે સુદીઘ્ક કથાતમક 
પદ્રચનાઓમાં હોતું નથી. જોકરે પદ્માં હોિાનરે કારણરે એનો પાઠ લોકગીતના મુખય 
માળખાની જ રેમ પ્રમાણમાં તો વનયત શબદરૂપ જ રેિો રહરે છરે; પરંતુ તરે અફર રહરેતો 
નથી. સમૃવત, સંજોગ, હરેતુ, સમય િગરેરરેની દૃવષ્એ એક જ રચના જ રે પૂણ્ક જમાિટ 
સાથરે રજૂ થઈ શકરે તરે ઓછા સમયગાળામાં સંક્રેપમાં પણ રજૂ થઈ શકરે છરે. આ રીતરે 
લોકમહાકાવયનો પાઠ પણ અવનયત શબદરૂપ અનરે (Remembered) પ્રકારનો – યાદ 
આિરે તરેમ કહરેિાતો જય એિો માનિામાં આિતો હતો, પરંતુ રાજસથાની પાબુજી 
કથાના અભયાસી ડૉ. વસમથરે પુરિાર કયુાં કરે જયારરે  પણ આિી દીઘ્ક લોકરચના વિવધનો 
ભાગ બનરે છરે તયારરે  તરે વસથર અનરે અફર બનરે છરે. એનો પાઠ વનયત શબદરૂપ જ રેિો અનરે 
યાદ કરી રાખરેલો (Memorised) હોય છરે.

વિવિધ ધોરણરે અનરે દૃવષ્વબંદુએ લોકકથાના રસ પ્રમાણરે, કદવિસતાર પ્રમાણરે, 
હરેતુની દૃવષ્એ, વિષયપ્રકારની દૃવષ્એ અનરેક પ્રકારો છરે. આમાં વસટથ ટૉમસન દંતકથા 
(lygend), પુરાકથા (myth) અનરે કથા (tale)  એ ત્ણ પ્રકાર દશા્કિરે છરે. અભયાસની 
સરળતા માટરે રસ-વિષયની દૃવષ્એ હાસયકથા, શૌય્કકથા, પ્રરેમકથા, સાહસ-પ્રિાસકથા, 
જદુઈ વતલસમાતી કથા, સંતજીિનચકરત્જનય ચમતકાર તરેમજ પરચાઓની કથા, વયુ-
તપવતિકથા, દૃષ્ાંતકથા, પશુકથા, પ્રરેતકથા, આિું કરેમ – Why it’s so કરે આિું કરેમ બનયું 
– How it happen જ રેિી કરેમકથા કરે કારણદશ્કકકથા, િીરકથા, બહારિકટયાકથા, 
પરીકથા, બાલકથા, મૂખ્કકથા, ચાતુય્કકથા, કામકથા – એિા એિા અનરેક પ્રકારો છરે.

લોકકથાઓના િૈવશ્વક સતરના સામયમૂલક અભયાસમાં 1. કથાચક્ર–(story-
-cycle), 2. કથાવબંબ (story-type) અનરે 3. કથાઘટક (story-motif)  એ ત્ણ પધિવત 
મુખય છરે. કથાચક્રમાં કોઈ એક જ પાત્ વિશરેની જુદાં જુદાં સથળરે પ્રચવલત લોકકથાઓનરે 
સાંકળીનરે અભયાસ થાય છરે; દા. ત., વશયાળ-કથાચક્રમાં વશયાળનરે લગતી અનરે વિક્રમ-
કથાચક્રમાં વિક્રમનરે લગતી કથાઓનો અભયાસ કરિામાં આિરે છરે. વિશ્વના વિવિધ 
દરેશોમાં મળતી અનરેક કથાઓનાં કથાનકનું માળખું સમાન હોય તો તરેનરે મુખય કથાનું 
નામ દશા્કિીનરે, કથાનકના મુખય તબક્ા અનરે િળાંક ક્રમશ: દશા્કિીનરે તરે કથાવબંબનરે 
વનવશ્ત ક્રમાંક આપિામાં આિરે છરે. કથાવબંબની આિી વનવશ્ત ક્રમાંકની વયિસથાનરે 
કારણરે કઈ કઈ લોકકથાઓનરે કયા કથાવબંબ સાથરે સામયસંબંધ છરે તરે દશા્કિી શકાય 
છરે. એક જ મુખય કથાના કથાનકમાં કરેિાં–કરેટલાં રૂપાનતર થયાં તરેનો સપષ્ વનદવેશ 
આ પધિવત આપરે છરે. બન્ક દ્ારા 7૦ જ રેટલાં કથાવબંબોની યાદી તૈયાર થઈ. કફવનશ 
કુળના ક્રોહનના માગ્કદશ્કનમાં ઍનટી આનવેએ િગશીકૃત સટૉરી-ટાઇપ-ઇનડરેકસ 3૦ જ રેટલા 
ગ્ંથોમાં આપી છરે.
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કથાઓના સામયમૂલક અભયાસમાં આરંભમાં કથાનકની ઘટનાઓનરે ચાિીરૂપ 
શબદોની નોંધ દ્ારા તારિી લરેિામાં આિતી હતી. એ પરથી ધયાનમાં આવયું કરે મકાન 
જ રેમ જુદી જુદી ઈંટોથી બનરે છરે તરેમ લોકકથા પણ સિતંત્ કથાઘટકો દ્ારા બનરે છરે. 
આિાં કથાઘટકો(story-motif)નું વસટથ થૉમપસનરે િગશીકરણ કયુાં અનરે દશાંશ-પધિવતએ 
વિષય અનરે િગ્ક પ્રમાણરે કથાઘટકોનરે વનવશ્ત ક્રમાંક આપયા અનરે એ રીતરે મોટીફ-ઇનડરે-
કસના છ ગ્નથો તૈયાર કરી આપયા. કથાઘટકની વયાખયા આપતાં એણરે જણાવયું કરે 
કથાઘટક એ કથામાં પ્રયોજતો નાનામાં નાનો પોતાની રીતરે પૂણ્ક અનરે સિતંત્ એિો 
ઘટક છરે, જ રેનરે એનામાં રહરેલા ચમતકારનરે કારણરે પરંપરા બાંધીનરે ટકાિિાની ક્મતા 
મળરે છરે. વસટથ થૉમપસનરે આિા કથાઘટકોનરે 1. પાત્ 2. પદાથ્ક અનરે 3. ઘટના – ત્ણ 
િગયોમાં િહેંચયા. માતા પાત્ છરે, પરંતુ કથાઘટક બનિાની ક્મતા અપરમાતામાં છરે, 
તરેથી તરે ઘટક બનરે છરે. શરેતરંજી માત્ પદાથ્ક છરે; પરંતુ ઊડતી શરેતરંજી ઘટક છરે. અંધારી 
રાતરે પ્રરેયસી પ્રરેમી સાથરે ઘોડાની પીઠ પર ભાગી જય તો તરે માત્ ઘટના થઈ; પરંતુ 
અંધકારનરે કારણરે ઓળખિામાં ભૂલ કરરે  નરે પ્રરેમીનરે બદલરે ઘોડો પકડીનરે ઊભરેલા ચોર 
સાથરે ભાગી જય તો તરે ઘટકરૂપ બાબત છરે. લોકિાતા્કઓમાં આ િગ્કના ઘટકોનું પ્રમાણ 
ઘણં મોટુ ંછરે. કોઈ પણ લોકકથાના કથાનકનું પૃથક્રણ કરી તરેના કથાઘટકો તારિીનરે 
‘મોટીફ-ઇનડરેકસ’ના સંદભ્કનરે આધારરે  એિો ઘટક વિશ્વની કઈ કઈ લોકકથાઓમાં પ્રયો-
જયો છરે, તરે જણી શકાય છરે. જો કોઈ નિો જ ઘટક હોય અનરે તરે ‘મોટીફ-ઇનડરેકસ’માં 
ન હોય તો દશાંશપધિવતનરે કારણરે એનો પણ યાદીમાં ઉમરેરો કરીનરે વનવશ્ત ક્રમ આપી 
શકાય છરે. આમ આ પધિવતથી લોકકથાઓના િૈવશ્વક સતરના સામયમૂલક અભયાસમાં 
પકરપકિતા આિી.

લોકકથા વિશરે કયારરેક એિો પ્રશ્ ઊઠરે છરે કરે અમુક ઘટના સથાવનક દંતકથાના 
આરંભના ટચુકા સિરૂપની– Anecdote જ રેિી છરે, જ રે શુધિ લોકકથા ન ગણાય. આિી 
કથાઓ વિવિધ જવતપ્રદરેશના વિસતારરે  પ્રસરરે , પોષણ પામરે, તરે પછી જ તરેનું લોકકથા 
તરીકરેનું રૂપ વનબધિ અનરે પૂણ્ક થાય છરે. લોકકથાનો પણ જનમકાળ અનરે ઘડતરનો ગાળો 
હોય છરે અનરે દંતકથાતમક ટચુકો કરે લોકકથાનું રૂપ દીઘ્ક પ્રકક્રયા પછી જ બંધાય છરે.

બીજો પ્રશ્ એિો છરે કરે અમુક કથા તો પ્રાચીન કરે મધયકાલીન કોઈ વલવખત સ્ોતની 
કૃવતની કરે ચારણી સાકહતયની છરે, તરેથી લોકકથા નથી. આ વસથવતમાં અભયાસીએ વિિરેક 
કરિો જોઈએ કરે લોકકથાનાં કથાનકો સંસકૃત ‘કથાસકરતસાગર’, પ્રાકૃત ‘િસુદરેિ-કહંડી’ 
કરે એિા કોઈ ‘પંચતંત્’, ‘કહતોપદરેશ’, ‘વસંહાસન-બત્ીશી’, ‘િરેતાળપચીસી’ કરે જનૈ 
સ્ોતની રાસાકદ કૃવતઓમાં શામળ જ રેિા પદ્િાતા્કકારની કૃવતઓમાં કરે ચારણી પરંપ-
રામાં આિરે એથી કંઈ લોકકથા મટી જતી નથી. વિશ્વના પ્રતયરેક દરેશમાં – અંગ્રેજીમાં 
ચૉસરની ‘કરેનટરબરી ટરેઈલસ’માં, ઇટાલીમાં ‘ડરેકામરેરોનમાં’, ફ્ાનસમાં ‘સોિાતા્કઓ’માં 
અનરે ભારતમાં ‘જતકકથા’ જ રેિા અનરેક ગ્નથોમાં તરે તરે દરેશની તરે તરે કાળની લોકકથા-
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ઓનું વલવખત રૂપમાં દસતાિરેજીકરણ થયું છરે. એ કૃવતઓ વલવખત રૂપ પામરેલા સાકહતય-
ની છરે, પરંતુ એમાં આિતી કથાસામગ્ી તો લોકકથાની જ છરે. કોઈ લોકકથા વલવખત 
રૂપ ધારણ કરરે  છરે, તયારરે  તરેના સંપાદક–વનરૂપક–લરેખક દ્ારા તરેમાં કરેટલાક ફરેરફાર 
થતા જય છરે અનરે લરેખકનું આગિું શૈલીગત તતિ ઉમરેરાતું હોય છરે; પરંતુ લોકકથાનું 
કથાનકનું હાડ પોતરે એટલું ચુસત અનરે મજબૂત હોય છરે કરે સંપાદક–લરેખકનો હરેતુ પણ 
એમાં મૂળભૂત ફરેરફાર કરી શકતો નથી અનરે ધમ્ક, નીવત, ઉપદરેશ િગરેરરેના હરેતુની 
દૃવષ્એ જ રે કંઈ આરંભ કરે અંતનાં પકરિત્કનો અનરે ઉમરેરણો હોય છરે, એ તો અભયાસીની 
આંખરે પકડાતાં હોય છરે. આથી વલવખત રૂપ પામરેલી કથાઓ સિ્કથા લોકકથાઓ રહરેતી 
નથી, એમ માનિું ઉવચત નથી. લોકકથાના વિશ્વસતરના અભયાસની બધી જ શાસ્ત્રીય 
પધિવત વલવખત રૂપ પામરેલી લોકકથાઓનરે આધારરે  જ અવસતતિમાં આિી, વિકાસ પામી 
અનરે પૂણ્ક બની છરે.

લોકગીત
લોકસાકહતયનો કથાઓ જ રેટલો જ મોટો વયાપક વિભાગ લોકગીતોનો છરે. જ રે 

રચનાઓ વિશ્વના મોટાભાગના બધા જ પ્રદરેશોમાં એમાં િસતી જવત કરે જવતઓ 
દ્ારા ગિાતી આિરે છરે અનરે જ રેમનો કોઈ એક રચવયતા વનવશ્ત કરી શકાતો નથી, 
તરેિી રચનાઓનરે લોકગીતો કહરેિામાં આિરે છરે. વયવકતકૃત રચનાઓથી આ પ્રકારની 
રચનાઓનું રૂપ કરેટલરેક અંશરે જુદું હોય છરે. આિી રચનાઓ કંઠપ્રિાહમાં િહરેતી રહરે છરે 
અનરે તરેમાં જવત-જ્ાવત-પ્રદરેશ-પ્રસંગ અનરે સમય પ્રમાણરે પકરિત્કન થતાં રહરે છરે. એનો 
પ્રાણ કરે આતમા લોકતતિ છરે. એ સરલ અનરે તરલ હોય છરે. એ આતમલક્ી ઉદગાર 
સિરૂપરે હોય તોપણ વનરૂવપત ભાિ આતમલક્ી નકહ, પરંતુ સિ્કસપશશી હોય છરે. લોકોનરે 
એમાં પોતાનો ભાિોચછિાસ નરે નાડીનો ધબકાર અનુભિાય છરે. એના ઢાળ મધુર, પરંતુ 
સરળ હોય છરે. આરંભના મુખડામાં મમ્કનરે સપશ્કિાની શવકત હોય છરે. એનું માળખું 
પણ વનવશ્ત પ્રકારનું પરંપરાગત હોય છરે, જ રેથી એક િખત સાંભળતાંની સાથરે જ એ 
યાદ રહી જય છરે.

કરેટલીક કવિકૃત રચનાઓ પણ લોકોના કંઠરે જ િહરેતી હોય છરે. આિી રચના-
ઓનો કુળગત અનરે મૂળગત સંબંધ લોકગીત સાથરે હોય છરે, પરંતુ એ કવિકૃત રચના 
હોિાથી એનો સમાિરેશ લોકગીતમાં કરિામાં આિતો નથી. લોકગીત તરીકરે અવસતતિ 
ધરાિતી કરેટલીયરે રચનાઓ આરંભમાં તો કોઈ એક વયવકતએ રચરેલી હોય છરે. લોક-
સમૂહ પોતરે જ કંઈ કોઈ નિી રચના કરતો નથી, કરી શકતો નથી. જોડકણાં, ફટાણાં, 
શ્મગીત, ધૂન િગરેરરે  કરેટલાક એિા ગીતપ્રકારો છરે, જ રે ગિાતા જય અનરે ગાનાર એમાં 
કડી જોડીનરે ઉમરેરણ કરતા જય નરે એ રીતરે આખું નિું ગીત તૈયાર થાય. આ રીતની 
સામૂકહક રચનાનો અિકાશ ઓછો હોય છરે અનરે આ રીતરે તૈયાર થાય એ જ રેટલું નિું 
હોય એટલું જુદું ન હોય અનરે પોતાની પરંપરા ઊભી કરીનરે ટકાિી રાખિાનું કૌિત 
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પણ એમાં ન હોય. આથી લોકગીતમાં પણ જ રે વસધિ રચનાઓ છરે તરે પણ આરંભરે તો 
વયવકતકૃત જ હોય છરે; પરંતુ એનું આંતરબાહ્ સિરૂપ પરંપરાગત લોકગીતના કુળનું 
હોય છરે અનરે લોકોના કંઠરે ચડી વિહરતું જય છરે. તરેમાં વબનજરૂરી અનરે સામાનય હોય 
તરે ઘસાતું જય છરે અનરે એમાં જ રે બદલાય કરે ઉમરેરાય છરે તરેમાં લોકગીત તરીકરે ટકાિરે 
એિું કૌિત હોય છરે. એક તબક્ રે આિી પ્રકક્રયા પૂરી થાય અનરે રચના લોકગીત તરીકરે 
વસધિ થઈનરે રહરે. આમ લોકગીત પણ આરંભમાં વયવકતકૃત રચના તરીકરે જનમરે છરે 
અનરે એનું પૂરંુ રૂપ લોકપરંપરામાં બંધાય એમ બનરે. આથી વયવકતકૃત અજ્ાતકતૃ્કક 
ગીતરચના કરતાં લોકગીત તાવતિક રીતરે જુદું પડરે છરે અનરે એનરે વયવકતકૃત ન માનતાં 
લોકકૃત માનિામાં આિરે છરે.

લોકગીતનો જીિનચક્ર અનરે ઋતુચક્ર સાથરે  – લોકજીિન સાથરે પ્રતયક્ સંબંધ 
હોય છરે. જીિનચક્ર સાથરે સંકળાયરેલાં લોકગીતોમાં સીમંત, છઠ્ી, જનોઈ, વિિાહ, લગ્ન 
િગરેરરેનાં સંસકારગીતોનો સમાિરેશ થાય છરે. જનમ અનરે મૃતયુ એ બરે આરંભ અનરે અંતના 
સંસકારવિવધના એિા તબક્ા છરે; જ રેમાં વયવકત પોતરે સામરેલ હોઈ શકતો નથી. નિ-
જતના જનમનો આનંદ અનરે મૃતયુનો શોક અનય અનુભિરે છરે. આથી સીમંતનાં અનરે 
મરણોતિર સંસકારવિવધ અનુષંગરે ગિાતા છાવજયા-રાવજયા-મરવશયા વસિાયનાં સંસકા-
રગીતોમાં મુખય વયવકત અનરે તરેનો મનોભાિ કરેનદ્રમાં હોય છરે. કરેટલાંક લોકગીતો એિાં 
છરે, જ રેનો પ્રતયક્ સંબંધ વયવકતજીિનના સંસકારવિવધ સાથરે નથી, પરંતુ િયના તબક્ા 
સાથરે હોય છરે. હાલરડાં, જોડકણાં, િરતઉખાણાં, રમત-ગમતગીતો, કકશોરોની લગ્નરે-
ચછા અનરે ભાવિ દામપતયનાં સુખદુ:ખનું વનરૂપણ કરતાં ખાયણાં, કોઈ ભાગરેડ ુલગ્નના 
પકરણામનો ભોગ બની દુ:ખી બનરેલી બાળાની િરેદનાના રાસડા, પવત-સાસુ-નણંદ જ રેિા 
સંબંધીઓના ત્ાસથી હારરેલી-થાકરેલી સ્ત્રીની િરેદનાનાં ગીતો, પવત પરદરેશ જતો હોય 
કરે પરદરેશથી આિતો હોય તરે સમયની ક્ણ ઝડપીનરે ગીતોમાં ગિાતી અિનિાં િસ્ત્રા-
ભૂષણની અપરેક્ાઓ અનરે ઇચછાઓનરે વયકત કરતાં ગીતો : આિાં અનરેક લોકગીતોનો 
સંબંધ સ્ત્રીજીિનના િયના વનવશ્ત તબક્ા સાથરે છરે. ભારતનાં અનરેક રાજયોનાં આિાં 
ગીતોમાં ઘણં સમાન છરે; એટલું જ નહીં, પરંતુ પવશ્મના સમાજમાં ગિાતાં ગીતો સાથરે 
પણ અનુબંધ છરે. તયાં પણ પકરણીતા માતાવપતા અનરે ઘરકુટુબંનરે ઝંખતી હોય એિા 
મનોભાિનાં ગીતો ગિાતાં રહ્ાં છરે. જીિનચક્ર સાથરે વિવિધ પ્રકારનાં શ્મગીતો પણ 
સંકળાયરેલાં છરે.

ઋતુચક્ર સાથરે સંકળાયરેલાં લોકગીતોમાં ઋતુગીતો મુખય છરે. એમાં િષા્ક, િસંત 
પર વિશરેષ ગીતો અનરે પ્રકારો છરે. નૃતય અનરે ગાનપ્રકાર પણ લોકગીત સાથરે જ સંકળાય 
છરે. ખાયણાં, કજરી, સાિની, દોલ-કહંદોલ, હોરી, ફાગ, રવસયા જ રેિા અનરેક પ્રકારોમાં 
લોકગીત, નૃતય અનરે સંગીતનો વત્િરેણીસંગમ છરે. ભારતની ઉપશાસ્ત્રીય સંગીતની 
ધારાના અનરેક પ્રકારો લોકગીતના આ પ્રકારમાંથી વસધિ થયા છરે.

ઋતુચક્ર સાથરે વ્રત-ઉતસિ-પિા્કકદનરે સંબંધ છરે. એ વનવમતિરે ગિાતાં લોકગીતોમાં 



35

4. લોકસાકહતય

ગોરમાનાં ગીતો, રાંદલનાં ગીતો, કુમાકરકા અનરે પકરણીતાઓના રાસ, મરેળાનાં ગીત, 
અવગયારસ િગરેરરે  વતવથ અનરે તરેનાં વ્રતનાં ગીતો; ધૂન, ભજન, થાળ, આરતી, અષ્ક, 
િાર, બારમાસી િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે. વલવખત પરંપરાનાં સાકહતયમાં જ રે વિવિધ 
કાવયસિરૂપો વિકસયાં તરેનાં મૂળ લોકગીતની આ પરંપરામાં છરે અનરે વલવખત સાકહતયનાં 
સિરૂપની અસર લોકગીતો પર પડી. સાકહતય અનરે લોકસાકહતયનું પ્રદાન આ રીતરે 
પારસપકરક હોય છરે.

લોકગીતોનરે સાહવજક અનરે સીધો સંબંધ સ્ત્રીઓ અનરે સંસારજીિન સાથરે છરે. ગરેય 
માધુય્ક એનો પ્રાણ છરે અનરે કક્રયા અનરે નૃતયની એમાં સંગત હોય છરે. આથી લોકગીત-
ના શબદો અનરે ગરેય ઢાળમાં લયનું ચુસત અનરે સાહવજક રૂપ બંધાયરેલું જોિા મળરે છરે. 
એકરેએક શબદ એમાં િપરાઈ, ઘડાઈનરે તૈયાર થતો હોય છરે. વતસ્ અનરે ચતુસ્ માત્ાના 
ખંડો ધરાિતા હીંચ, અધ્ક હીંચ, દાદરા, ખરેમટા, કરેરિા જ રેિા તાલની સાથરે વિષમ 
સંખયાની માત્ાઓના ખંડ ધરાિતા દીપચંદી અનરે દશ માત્ાના ઝપતાલ જ રેિા તાલમાં 
લોકગીતો ગિાય છરે અનરે લયમાં કરે તાલમાં કયાંય ચૂક થતી નથી, એનું કારણ રચના-
ઓના ગાનનો કક્રયા સાથરેનો સંબંધ છરે. વિલંવબત, મધય અનરે દ્રુત – આ ત્ણરેય પ્રકારના 
લય લોકગીતોનાં ગાનમાં જોિા મળરે છરે. ધ્ુપદ, ધમાર, ખયાલ, ઠમૂરી જ રેિા શાસ્ત્રીય 
અનરે ઉપશાસ્ત્રીય ગાનના પ્રકારોમાં તાલબધિ આલાપચારી, સિરનરે બમણી-ત્ણગણી-
-ચારગણી ગવતએ લઈનરે લરેિાતી અનરે મુખડામાં જોડાતી તાન, હરકત, મુરકી, ગમક, 
આંદોલન જ રેિાં સિરલગાિનાં કરેટલાંક લક્ણો પણ લોકગીતનાં ગાનમાં જોિા મળરે છરે. 
લોકસંગીતનો શાસ્ત્રીય સંગીત સાથરેનો સંબંધ જનય-જનક જ રેિો છરે. અનરેક લોકધૂનોનરે 
આધારરે  જ શાસ્ત્રીય સંગીતના કરેટલાક રાગો બનયા છરે. રાગસંગીતની અસર પણ 
લોકગીતનાં ગાન પર પડરે છરે. આમ, બંનરે ધારાઓમાં પારસપકરક આદાન-પ્રદાન ચાલરે છરે.

લોકગીત કરેિળ ઉતસિ ઊજિિાનું અનરે આનંદ અવભવયકત કરિાનું માધયમ જ 
નથી. સંસકારવસંચન કરિાનું, વયવકત અનરે સમવષ્ના આંતરનું ઘડતર કરિાનું તથા 
વિવધઓ અનરે એનાં ક્રમનરે દસતાિરેજી રૂપમાં જળિી રાખિાનું કામ પણ લોકવિદ્ાનો આ 
પ્રકાર કરરે  છરે. સમાજમાં જ રે કંઈ સારી કરે માઠી ઘટના ઘટી હોય છરે તરેના પર લોકગીતની 
રચના થાય છરે અનરે તરેમાં આિી ઘટના કાય્કકારણ સાથરે જ આલરેખિામાં આિરે છરે. આિું 
ગીત સમાજની અંતરની આંખ ઉઘાડરે છરે. મોહિશ બનીનરે કોઈ કનયા કોઈ અજણયા 
સાથરે ભાગી ગઈ હોય કોઈ પકરણીતા પવત અનરે સંતાનનરે મૂકીનરે કોઈ રંગીલા સાથરે 
ભાગી ગઈ હોય, નિિધૂ કોઈ વપયકરયા સાથરે િાત કરતી હોય તરે નણંદ જોઈ જય 
અનરે ભાભી સાસરાની બદબોઈ કરરે  છરે એિું આળ ચડાિરે, અનાથ બનરેલાં ભાઈબહરેનનરે 
મામી દુ:ખ આપરે : આિી આિી ઘટનાઓ પણ લોકગીતોમાં રાસ-ગરબા રૂપરે ગિાય 
છરે. જ રે કાળરે કનયાઓનરે કરેળિણી અપાતી ન હતી એ કાળરે આિાં ગીતોએ જ જીિનની 
દૃવષ્ આપી છરે. અનાથ બનરેલાં આવશ્ત બાળકો પ્રતયરે કરે સાસુ, જ રેઠાણી કરે નણંદ નિિધૂ 
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પ્રતયરે રાગદ્ રેષથી િતશીનરે અનયાય અનરે દુ:ખ પહોંચાડતી હોય તો એની િરેદનાનરે પણ 
ગીતો િાચા આપીનરે અનયાય કરતી વયવકતની અનરે સમાજની આંખ ઉઘાડરે છરે. લગ્ન-
ગીતોમાં મંડપ, પીઠી, હસતમરેળાપ, ચોરી, વિદાય િગરેરરેનાં વિવધ પ્રમાણરેનાં જ રે ગીતો છરે 
તરે વિવધઓ અનરે એના ક્રમનરે જણીનરે તરે પ્રમાણરે કરિાનું એક પ્રકારનું દસતાિરેજીકરણ 
પણ છરે. કયારરે , શું, કરેમ કરિાનું છરે તરેની સમજ આિાં સંસકારગીતો આપરે છરે.

જીિનનરે અનરે જગતનરે જોિાની અનરે મળું છરે તરેનરે રૂડી પરેરરે  સિીકારીનરે સમજ 
અનરે સંસકારનો વિકાસ પણ આિાં ગીતો કરરે  છરે. લગ્નસમયરે વશિપાિ્કતીવિિાહ કરે સી-
તાસિયંિર ગિાય છરે. વશિપાિ્કતી અનરે રામસીતા દામપતયનો ઉતિમ આદશ્ક છરે, એની 
અસંપ્રજ્ાત અસર આ ગીતોના માધયમરે છરે. િર ફૂલરેકરે ચડરે છરે, તયારરે  રામાયણ અનરે 
મહાભારતના સલોકા ગિાય છરે. આિી રચનાઓ સંસાર માંડતાં કૂટપ્રશ્ો કરે સમસયાઓ 
આિરે તરેનરે સમજ, સમભાિ અનરે ધૈય્કથી હળિી બનાિિાની સંપ્રજ્તા આપરે છરે. આમ 
ગીતો, લોકવિદ્ાના અંગ તરીકરે, કરેિળ આનંદાવભવયવકતથી વિશરેષ એિા હરેતુઓ પૂણ્ક 
કરિાનું માધયમ છરે. એમાં નૈવતક, ધાવમ્કક, સાંસકૃવતક અવભગમ ઉપરાંત મનોિૈજ્ાવનક 
માિજત પણ છરે. કરેટલાંક સાંસાકરક દુ:ખદદયો અનરે સમસયાઓ સિ્કસામાનય અનરે 
રમતના એક અવનિાય્ક ભાગ જ રેિાં હોય છરે. એ બધું સમયસમયરે શમી જતું હોય છરે. 
આથી આિી બાબતોનરે બહુ ગંભીરતાથી લરેિાનરે બદલરે એમનરે હસી કાઢિી નરે હળિી 
બનાિિી, એિો એક હરેતુ પણ સંસકારગીતો અનરે સંસારગીતોનો હોય છરે. એમાં સાસુ, 
જ રેઠાણી, નણંદ માટરેની હળિી મજક પણ હોય છરે. આમ તો ખુલ્ી રીતરે જ રેમનરે કશું 
કહી ન શકાય એમનરે ગીતનરે માધયમરે હસી શકાય છરે. આિું મનોિૈજ્ાવનક કૅથાવસ્કસનું 
કામ પણ આિાં ગીતો કરરે  છરે. જમાઈ, િરેિાઈ-િરેિાણ એિા સંબંધો છરે જ રેમનરે દરરેકરે 
સાિધાનીથી, કરેટલીક કૃવત્મતા અનરે ઔપચાકરકતાથી નભાિિા પડરે છરે. એનો કયારરેક 
ભાર પણ લાગરે છરે; પરંતુ પ્રગટ રીતરે જ રેમનરે કશું લાગતું હોય એિું કહી શકાતું નથી. 
એમનરે ગીતમાં ફટાણાથી હસી શકાય છરે. નિા કરે જૂના સંબંધની ઔપચાકરકતા અનરે 
કૃતકતાનો ભાર ઉતારીનરે સંબંધનરે એના સાહવજક સતરરે  લાિિાનું કામ પણ આિાં 
ફટાણાં કરરે  છરે. આમ કરેટલીક િાર ભદ્રિગશીય સાકહતયથી વિલક્ણ એિું વિવશષ્ કાય્ક 
આ આમિગશીય લોકગીતોનું હોય છરે.

આ રીતરે વયવકતગત કરે સામૂકહક પ્રકારનાં કરે કૃવષકાય્કનાં જ રે શ્મગીતો છરે તરેમનું 
કાય્ક પણ વિવશષ્ પ્રકારનું છરે. આિાં ગીતો એકના એક કામની એકવિધતા તોડરે છરે 
તરે સાથરે જ એક જ કાય્કમાં એક વનવશ્ત ક્ણરે બધા જ કાય્કકરોની શવકતનરે જોડરે છરે. 
અનાજ દળતાં, સોતાં-ઝાટકતાં, લણણી કરતાં, માછલાં પકડતાં, શઢ ચડાિતાં, હલરેસાં 
મારતાં, લંગર નાખતાં અનરે ઉઠાિતાં, િજનદાર પથથર ઊંચકતાં, ધાબું ભરતાં, સડક 
બાંધતાં, પલાસટર કરતાં – આમ અનરેક પ્રકારનો શ્મ કરતાં દળિાનાં ગીત, લણણીનાં 
ગીત, ઘાસ િાઢિાનાં ગીત, માટી ખોદિાનાં ગીત, સડક બાંધિાનાં ગીત, માછીમારોના 
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હરેઈસા.... સાથરે ગિાતાં ગીત, અબાિાણી અનરે ભામણી જ રેિા િહાણનાં ગીત શ્મગીત 
છરે. એનાં મુખય બરે કાય્ક (function) છરે. કામની એકવિધતા તોડિી અનરે લયથી બધાના 
શ્મની વનવશ્ત ક્ણનરે વનવશ્ત સમયરે બાંધિી. કોઈ ભારરે  શ્મ માટરે જયારરે  અનરેક 
વયવકતઓ કાય્કમાં જોડાય તયારરે  બધાનો શ્મ કોઈ એક જ પલકારામાં એક સાથરે જ 
સંલગ્ન થિો જોઈએ. આિી ક્ણ િીજના ઝબકારરે  મોતી પરોિિા જ રેિી હોય છરે. આિું 
વિકટ અનરે સંકુલ શ્મસમનિયનું કાય્ક ગીતરચના અનરે એનું ગાન સહજ રીતરે વસધિ 
કરી આપરે છરે.

આમ, સાકહતય પ્રિાહની જ રે વયવકતકૃત રચના છરે અનરે એનાં જ રે કાય્ક (function) 
છરે તરે કરતાં લોકગીતનાં આ રીતરે તતિત: વભન્ન છરે. આથી સાકહતયપ્રિાહના કોઈ પણ 
ગીતપ્રકારથી લોકગીતનો પ્રકાર (જ રેનર) તરીકરે જુદો છરે. લોકગીત લોકોના કાય્કનો જ, 
એ પછી શ્મ હોય, વિવધ હોય, કરે ભવકત પણ હોય, તરેનો સંલગ્ન ઘટક છરે.

લયબધિ પદ્-ગદ્

લોકસાકહતયમાં મુખય બરે પ્રકારો લોકકથા અનરે લોકગીત છરે, તરેમાં ગદ્ તથા પદ્ 
અનરે કિવચત્ ગદ્ની સાથરે પદ્ એમ ગદ્ અનરે પદ્ પ્રયોજય છરે. આમાં ત્ીજો પ્રકાર 
છરે પદ્ગંધી લયાતમક ગદ્નો. એનો બંધ ગદ્નો જ હોય છરે, પરંતુ વિવશષ્ િાવગમતા 
વસધિ કરિા એમાં લય વસધિ કરરે  તરેિા પદ્ના અંશો પણ હોય છરે. આ પ્રકારના લયા-
તમક પદ્-ગદ્નો ઉપયોગ િરત-ઉખાણાં, જોડકણાં, વયાિસાવયક કથાકથકો દ્ારા રજૂ 
થતી િાતા્કનાં પાત્ કરે પ્રસંગનાં િણ્કનોમાં, કડગં, પાંચકડાં, હડલૂા, પ્રહરેવલકા, ભિાઈ, 
રામાિળા–ચંદ્રાિળા િગરેરરેમાં પ્રયોજય છરે. દુહા-ચોપાઈ જ રેિા માત્ાબંધના વચતિ પરના 
લયસંસકારનરે આધારરે  આિી રચનાઓ કરિામાં આિરે છરે. છદંનો બંધ દુહા, ચોપાઈ, 
રોળા, હકરગીત િગરેરરેનો હોય; પરંતુ એમાં છૂટછાટ લઈનરે અંતરે ગદ્ જ પ્રયોજીનરે િાતનરે 
નિો િળ ચડાિીનરે હાસય વનષપન્ન કરિાનો હરેતુ પણ હોય. દા. ત., હડલૂામાં દીકરી 
પોતાની માતાની ઓળખાણ આ રીતરે આપરે છરે :

           અમારંુ સગપણ ઓટણ-ઘોંટણ, તમરે શું જણો ભાઈ િાસુ ?

           ગાડાખરેડનુા બાપની બૈયર, મારા સગા ધણીની સાસુ !

કડગંમાં વનરૂપણરીવત આિી હોય છરે :

           બરે હતાં ગામ

           ઈમાં એક ઉજ્જડ નરે બીજુ ંિસરેલું નૈં !

           એમાં બરે નકદયું

           એક કોરીભઠ્ નરે બીજીમાં પાણી નૈં !

આમ િાતમાં િળ ચડરે નરે કડગં આગળ િધરે.

પાંચકડા એટલરે હાસ-ઉપહાસ-પકરહાસનાં પાંચ પદ :
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           ભગિાન પટરેલરે ભેંશ લીધી, તરે મોટરે વશંગરે મોહ્ા

           બોઘડુ ંલઈનરે દોહિા બરેઠા, નરે પોકરેપોકરે રોયા !

           હકર ! તારાં પાંચકડાં ગાઈં, પ્રભુ ! તારરે  ટાંકટયરે િળગયાં જઈં !

આ રીતરે સીદીઓના ધમાલનૃતયમાં, લગ્નપ્રસંગરે જનૈયાનરે બાંધિા-છોડિાનાં 
જોડકણાં િગરેરરેમાં વિવશષ્ પદ્ હોય છરે. મદારી અનરે મલ્ જ રેિા લોકમનોરંજનના 
વયાિસાવયક કલાકારોના ખરેલસમયનાં ઉદબોધનમાં તથા વ્રતકથાના કથનમાં વિવશષ્ 
ગદ્લય હોય છરે. ભાટ, ચારણ િગરેરરેની કથાની કહરેણી માટરે પાત્ અનરે પ્રસંગનાં િણ્કન-
માં છટાદાર ગદ્નો પ્રયોગ થાય છરે અનરે યુધિ જ રેિા પ્રસંગનાં િણ્કનમાં દોડતા ઘોડાના 
દાબડા, હાથીની ચીસો, ગડગડતાં વનશાન નરે નગારાં ઇતયાકદના રિાનુસારી ધિવનઓ 
ગદ્માં િાવગમતાનાં લક્ણો ઉમરેરિામાં સહાયભૂત બનરે છરે.

લોકસાકહતયની મોટાભાગની રચનાઓ વિશરેષત: સ્ત્રીઓ દ્ારા ગિાય છરે. પુરુષો 
દ્ારા તો મુખયતિરે લગ્નસમયના સલોકા, સંતિાણીનાં ભજનો િગરેરરે  ગિાય છરે. વયા-
િસાવયકો દ્ારા પણ લોકકથા ગરેય રૂપમાં તરેમજ કથન દ્ારા રજૂ થાય છરે, તરેમાં પણ 
રજૂઆત કરનાર મુખયતિરે તો પુરુષો જ હોય છરે. મીર, ભરથરી, નાથબાિા િગરેરરે  
િીરતાનરે વબરદાિતી રાસડાની રચનાઓ ગાય છરે. આ રીતરે ઢાઢી, રાિવળયા, લંઘા, 
ભાટ-ચારણ, ભોપા િગરેરરે  દ્ારા જ રે રચનાઓ રજૂ થાય છરે તરેમની રજૂઆતમાં મુખય 
ગાયક કરે કથક પુરુષો હોય છરે.

અહીં ખાસ નોંધિું જોઈએ કરે સ્ત્રીિૃંદનરે મુકાબલરે પુરુષો દ્ારા રજૂ થતી રચનાઓ 
લોકસાકહતયમાં ઓછી છરે. એમાં મોટો ભાગ તો વયવકતકૃત રચનાઓનો જ છરે. આથી 
આિી રચનાઓ શુધિ લોકસાકહતયની હોતી નથી; પરંતુ લોકપ્રચવલત કરે લોકવપ્રય 
સાકહતય(popular literature)ની પણ હોઈ શકરે છરે.

સંતિાણીનાં ભજનો પણ વયવકતકૃત રચનાઓ હોય છરે. રાિળ ડાક િગાડીનરે 
માતાનાં છદં, અષ્ક, વબરદાિલી, સતુવત િગરેરરે  ગાય છરે તરેિી રચનાઓ પણ વયવકતકૃત 
છરે. આ રીતરે આરણયું અનરે સરજુ જ રેિી માતૃસતિનની રચનાઓ તથા રરેગડી તરીકરે 
ઓળખાતી અનરે માતાના સતિન રૂપરે કરે ભૂતપ્રરેતના ઓથારનરે દૂર કરિા માટરે ગિાતી 
રચનાઓ પણ વયવકતકૃત હોય છરે.

અંતરે લોકસાકહતયનરે નામરે ચડરેલી કરેટલીક કૃતક અનરે વચંતય રચનાઓનો વનદવેશ 
કરિો જરૂરી છરે. રરે કડયો, ટરેવલવિઝન, કફલમ – આમ અનરેક માધયમો દ્ારા તથા ડાયરા 
જ રેિા કાય્કક્રમોમાં લોકસાકહતયનરે નામરે કરેટલીક ભળતી અનરે ભ્ામક સામગ્ી રજૂ થતી 
હોય છરે. પરંતુ લોકસાકહતયમાં તો અંતરે જ રે સાચું સોનું છરે તરે જ ટકરે છરે.
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ભોપો-ભોપી દ્ારા પાબુજી કથા

લોકમહયાકયાવય (folk-epic) : પદ્માં ગિાતી સુદીઘ્ક કથાના સિરૂપનો પ્રકાર. 
મહાકાવયના િગ્કમાં સાકહવતયક મહાકાવય (literary epic), અધ્કસાકહવતયક મહાકાવય 
(semi-literary epic), વિરાટ િટિૃક્ જ રેિાં epic of growth અનરે લોકમહાકાવય જ રેિા 
વિવિધ પ્રકારો છરે.

લોકમહાકાવયો લોકજીિનમાં જ જનમરે છરે, વિકસરે છરે અનરે વનવશ્ત હરેતુએ અનરે 
પધિવતએ કોઈ એક કરે વિશરેષ પ્રદરેશમાં િસિાટ કરતી કોઈ એક કરે અનરેક જવતઓ દ્ારા 
ગિાય છરે. આિી રચના ખૂબ જ દીઘ્ક હોય છરે. એમના ગાનારનરે મોઢરે હોય છરે અનરે પરેઢી 
દર પરેઢી એમનો કંઠપ્રિાહ ચાલતો રહરે છરે.

લોકવિદ્ાના આ વિવશષ્ અનરે અદભુત એિા પ્રકાર પર ધયાન ખેંચિામાં વનવમતિ 
કફનલૅનડનું કફવનશ ભાષાનું લોકમહાકાવય ‘કાલિાલ’ બનયું. કફવનશમાં ‘કાલિા’ એટલરે 
િીરની અનરે ‘લ’ એટલરે ભૂવમ. આમ ‘કાલિાલ’ એટલરે ‘િીરની ભૂવમ’. એમાં આકદમ 
પ્રાકૃવતક કાળના પ્રજના િીરની કથા ગાિામાં આિતી હતી. એવલયસ લોનરૉટ નામના 
સંશોધકરે વિવિધ પ્રદરેશોમાં ગિાતી રચનાઓનું સંકલન કયુાં અનરે ખૂટતા ત્ુટક અંશો 
એમાં ઉમરેયા્ક અનરે કંઠપ્રિાહના મહાકાવયની અદભુત રચના અભયાસ માટરે તો ઉપલબધ 
બની જ, પરંતુ એણરે હતોતસાહ બનરેલી કફવનશ પ્રજમાં ચરેતના જગાિી. લોકવિદ્ાકીય 
અધયયનના વપતામહ જ રેિા જૂવલયસ ક્રોહન અનરે કાલ્ક ક્રોહન નામના કફનલૅનડની 
યુવનિવસ્કટીના પ્રાધયાપક વપતા અનરે પુત્રે આ પરંપરા વિશરે ઊંડુ ંઅધયયન કયુાં અનરે 
એક િીરની કથા કરેટકરેટલા પ્રદરેશોમાં વિસતરી, પોષણ પામી અનરે એમાંથી જ કાળક્રમરે 
લોકમહાકાવય જનમરે છરે તરે દશા્કવયું.

આ પછી અનરેક વિદ્ાનોનું કંઠ-પરંપરાનાં આિાં મહાકાવયો તરફ ધયાન ખેંચાયું 
અનરે એ આધારરે  ધયાન પર આવયું કરે હોમર, દાનતરે િગરેરરે  મહાકવિઓરેએ જ રે મહાકાવયોની 



40

લોકવિદ્યા-પરિચય

રચના કરી છરે, એના પાયામાં પણ લોકમહાકાવયની સામગ્ી પડી છરે.

વિશ્વની અનરેક જવતઓમાં એમના િીરની ગાથાઓ ગાિાની પરંપરા હતી જ રે િીર 
મહાસંકટથી જવતનરે મુકત કરાિરે, જતનું બવલદાન આપરે. એના વિજયની કીવત્કગાથા 
અનરે મૃતયુ પર મરવશયા ગાિાનો કરિાજ હતો. આિા િીરનાં સમારકો પણ રચાતાં અનરે 
વનવશ્ત િાર-વતવથએ િાવષ્કકોતસિ થતા અનરે િીરગાથાઓ ગિાતી. કાળક્રમરે આિા િીર 
અનરે તરેમની કથાઓનું પુરાકથાઓમાં રૂપાંતર થયું, કરેમ કરે સમગ્ જવતએ ધમ્કથી એમનો 
સિીકાર કયયો. પાત્ અનરે કથાનું રૂપાંતર થતાં એ પાત્માં અનરે એની સાથરે સંકળાયરેલી 
વિવિધ કથાઓમાં આકદમ અનુભિોના વિસમયના અંશો પણ ઉમરેરાતા ગયા. આમાંથી 
જ કાળક્રમરે લોકમહાકાવય વસધિ થયાં અનરે આિાં લોકમહાકાવયનરે કોઈ પ્રવતભાશાળી 
લોકકવિએ પદ્બંધમાં મઠાયાાં નરે એ રીતરે અધ્કસાકહવતયક મહાકાવય વસધિ થયાં. કોઈ 
મરેધાિી મહાકવિ દ્ારા આિી પરંપરાગત કથાનરે સંઘરેડાઉતાર કૃવતનું પદ્ રૂપ અપાયું. 
એમાંથી સાકહવતયક મહાકાવયો વસધિ થયાં.

ભારતમાં રામચકરત, કૃષણચકરત અનરે પાંડિકથા પરની પુરાણરૂપ અનરે મહા-
કાવયરૂપ રચનાઓ આ રીતરે જ વસધિ થઈ છરે. ભારતના અનરેક પ્રદરેશોમાં િસતી 
વિવિધ જવતઓમાં આ મુખય ત્ણ મહાકથાઓ અનરે તરેમના પરની ગદ્મય અનરે 
પદ્મય રચનાઓ અવસતતિ ધરાિતી હતી અનરે આકદિાસી-િનિાસી અનરે ગ્ામિાસી 
જવતઓમાં આજ રે પણ એ પરંપરા ટકી છરે. આિી કંઠ-પરંપરાઓમાં કરેટલુંક પ્રાચીનતમ 
મૂળનું છરે, કરેટલુંક વલવખત પ્રિાહની કૃવતમાંથી આવયું છરે, તો કરેટલુંક આ મહાકથાઓના 
બૌધિ અનરે જનૈ સ્ોતોમાં કરેટલાક ફરેરફાર થયા તરેમાંથી આવયું છરે.

લોકમહાકાવયની કરેટલીક પરંપરાઓ એિી પણ છરે જ રે કરેટલીક જવત-જ્ાવત પૂરતી 
મયા્કકદત હોય છરે અનરે તરેમનું પ્રવશષ્ ભાષામાં પ્રવશષ્ રૂપ બંધાતું નથી. આ વસથવતમાં 
લોકમહાકાવયમાં મૂળભૂત અનરે સંબધિ હોય એટલું જ ટકરે છરે અનરે આયાત થયરેલું, નિું 
કરે જુદું ઉમરેરાતું નથી અનરે કથાનકનો વિકાસ સાહવજક રૂપમાં થાય છરે. રાજસથાન અનરે 
ગુજરાતની પરંપરાની પાબૂજી કથા અનરે બગડાિત કથા આ પ્રકારની છરે અનરે તરેમનાં 
અધયયન નોંધપાત્ બનયાં છરે. ડૉ. વસમથરે પાબૂજીની કથાનો ક્રેત્કાય્ક કરીનરે અભયાસ 
કયયો અનરે પરસપરનરે જણતા નથી એિા ગાયકોનાં કથાગાનનાં ધિવન-મુદ્રાંકનો કયાાં અનરે 
એમનરે આધારરે  વસધિ કયુાં કરે પરસપરનરે જણતા નથી એિા ગાયકોની કથાના પાઠ સમાન 
છરે, જ રે દશા્કિરે છરે કરે આ મહાકાવયોનો પાઠ વનયત છરે. એ યાદ આિરે તરેમ કહરેિાતો નથી, 
પરંતુ યાદ રાખરેલો કહરેિાય છરે. આ મહાકાવયનો પાઠ સાકહવતયક વલવખત પરંપરાના 
મહાકાવય જ રેિો વનયત બનયો એનું કારણ દશા્કિતાં ડૉ. વસમથરે વસધિાંત તારવયો કરે જયારરે  
પણ કોઈ િીર લોકદરેિનું સથાન લરે છરે અનરે તરેની રચનાઓ ગિાતી થાય છરે તયારરે  તરે 
વિવધનો જ ભાગ બનરે છરે અનરે વિવધનો ભાગ બનયા પછી એમાં કોઈ ગાયક પોતાનું 
કોઈ નિું ઉમરેરણ કરતો નથી કરે મૂળમાં ફરેરફાર કરતો નથી. વિવધ સાથરેનો વિવનયોગ 
પાઠનરે વનયત અનરે અફર બનાિરે છરે.
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રાજસથાનની બગડાિતની કથા, ખરેડબ્હ્માના આકદિાસીઓમાં ‘ગુજરાંના અરરેલા’ 
તરીકરે ગિાય છરે. એનું સંપાદન ડૉ. ભગિાનદાસ પટરેલરે કયુાં છરે, અનરે ડૉ. શાંવતભાઈ 
આચાયવે એનો સમીવક્ત પાઠ આપયો છરે. સ્ત્રી અનરે દારૂનરે કારણરે સમથ્ક િંશનો પણ 
કાળક્રમરે કરેિો વિનાશ થાય છરે, તરે આ મહાકાવય િાઘજી અનરે તરેના સો પુત્ોની કથામાં 
આપરે છરે. િીસમી સદીના અંત સુધી પણ લોકમહાકાવયની કંઠપરંપરા અવિરત ટકી 
રહી, એ અહીં જોઈ શકાશરે.

સામાનય વસધિાંત એિો છરે કરે લોકમહાકાવયનું વલવખત પરંપરામાં પ્રવશષ્ બંધાયા 
પછી કંઠપરંપરા કાળક્રમરે લુપ્ત થાય છરે. યુરોપમાં આમ બનયું છરે; પરંતુ ભારત એમાં 
અપિાદ છરે. રામકથા, કૃષણકથા અનરે પાંડિકથાનાં પ્રવશષ્ રૂપ બંધાયાં પછી પણ લો-
કપરંપરામાં આ ત્ણરેય કથાઓ ટકી રહી અનરે તરેમાં લોકમહાકાવયનાં કરેટલાંક લક્ણો 
પણ ‘લોકાખયાન’ રૂપમાં જળિાતાં રહ્ાં.
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લોકસાકહતયની જ રેમ લોકસંગીત પણ લોકવિદ્ામાં મહતિનું સથાન ધરાિરે છરે. 
એનો મુખય વિવનયોગ ગીત અનરે નૃતયમાં થાય છરે. કલાની પ્રવશષ્ અનરે શાસ્ત્રીય ધારામાં 
પણ સંગીતનો આિો સહકારી અનરે સહાનુસયૂત સંબંધ રહ્ો છરે. ‘સંગીત’નો અથ્ક જ 
‘સમ્’ એટલરે ‘સારી રીતરે’, ‘ગીત’ એટલરે ‘ગાયરેલું’. આમ ‘ગીત’ અથા્કત્ િાણીની કલા 
સાથરે સંગીત સંલગ્ન હોય છરે. ‘ભરતનાટ્યશાસ્ત્ર’માં પણ નૃતય અનરે નાટકના સહાનુસયૂત 
અંગ તરીકરે જ સંગીતનો વિચાર થયો છરે. તરેમાં પણ લોકપરંપરાનું સીધું અનુસંધાન છરે.

લોકવિદ્ાના અંગ તરીકરે લોકસંગીત એટલરે એક બૃહત્ સાંસકૃવતક ક્રેત્માં સમા-
વિષ્ થતાં લોકો એમનાં સામાવજક, ધાવમ્કક સંસકારવિવધઓ, પિયો, ઉતસિો, અનુષ્ઠાન 
િગરેરરેમાં ગાયન-િાદનનાં અંગો સમરેત થતો ગીતરચનાઓનો પ્રયોગ. પરંપરાથી મરેળિરેલી 
ઉપલવબધની એ સંપદા છરે. વનવશ્ત ભૌગોવલક ક્રેત્માં િસતી જવત કરે જવતઓની સુદીઘ્ક 
લોકવિદ્ાની પરંપરાનો આ એક પ્રાચીનતમ–મૂળ ધરાિતો મહતિનો પ્રકાર છરે.

લોકસંગીત અનરે લોકનૃતય માનિની આકદકાળની, બોલી કરે ભાષા પણ પૂરી 
શોધાઈ ન હતી તયારની, ઉપલવબધ છરે. બોલી કરે ભાષાની શોધ થઈ, ઉપલવબધ થઈ 
તયારરે  અનરે પછી પણ લોકસંગીત વિશરેષ સહયોગી અનરે ઉપયોગી બનયું. સંગીતની 
માણસરે શોધ કરી તયારરે  પ્રકૃવતએ જ એનરે સીધાં પ્રરેરણા અનરે પૂરક સામગ્ી પૂરાં પાડાં.

સંગીતનો આતમા નાદ છરે. સંગીતનરે જનમ આપરે છરે નાદ. નાદની સાથરે જ સિર 
અનરે લય બંનરે સંકળાયરેલા છરે. નાદ ધિવનનો નાનામાં નાનો એકમ છરે. એની સાથરે સમય 
સંલગ્ન છરે. સમયના, કાલના તતિનો અમુક રીતરે વિવનયોગ થાય તયારરે  તરે નાદ વનવશ્ત 
અનરે વનયંવત્ત બનરે છરે અનરે તરેનું વિવશષ્ સિરૂપ બંધાય છરે. આમ નાદના વનયંવત્ત 
આવિષકાર સાથરે જ સિર અનરે લયની યુગપત્ સહજોપલવબધ  વસવધિ શકય બનરે છરે. 
નાદનાં આિાં અનરેક વસધિ રૂપો પ્રકૃવતમાં સથળરે સથળરે પ્રગટ થતાં રહરેતાં હોય છરે. 
સાગરનાં મોજં હિાના સંઘષ્કણમાં આિરે, કાંઠા પરની વશલાઓ પર અથડાય, હિા 
િરેગથી િહરેતી હોય અનરે પિ્કતના કોઈ ખંડ કરે વશલાની ધાર પરથી કરે િૃક્નાં પણયો પરથી 
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પસાર થાય, િાંસની વતરાડોમાંથી કરે જીિડાંએ કોરીનરે બનાિરેલાં વછદ્રોમાંથી હિા પસાર 
થાય, પહાડના ઊંડા કોતરો અનરે ગુફાઓમાં તરે ઘૂમરાય, િષા્કની ધારા િૃક્નાં પણ્ક પર 
અથડાય કરે પિ્કતની િા જમીનની વશલાઓ પર પડરે : આ બધી જ કક્રયા પકરવસથવત-
ઓમાંથી વિવિધ ઉતકટતાિાળા નાદ અનરે તરેમના એકમ દ્ારા વિવશષ્ અનરે વયાિત્કક 
ધિવનઓ જનમરે છરે. આકાશમાં િાદળો એકબીજં સાથરે અથડાય નરે િીજળી થાય, 
જિાળામુખીમાંથી િરેગથી લાિારસ નીકળી િહરેિા લાગરે તયારરે  પણ નાદના સંયોજનરે 
વચત્વિવચત્ ઉતકટ ધિવનઓ વનષપન્ન થાય છરે. પૃથિી પરની જીિસૃવષ્ના ઉદગમ 
કાળથી જ આિી બધી પ્રાકૃવતક ઘટનાઓ ઘટતી રહરેતી જોિા મળરે છરે. માણસરે એનો 
જ પહરેલો અનુભિ કયયો. વિશ્વસમગ્ અનરે પૃથિીનો આકદમ અનુભિ માણસરે નાદ દ્ારા 
પણ કયયો છરે. આંખ તો એની દૃવષ્વક્વતજમાં હોય એટલું જ જોઈ શકરે, પરંતુ ધિવન 
તો ન દરેખાતું હોય એટલરે દૂરથી આિતોયરે સાંભળી શકાય. એ ધિવન અશય નરે દૃવષ્ 
બહારની કોઈ પ્રાકૃવતક પ્રકક્રયાનો બોધ પણ કરાિરે એમ બનરે. પ્રાણીમાત્નરે વિશ્વનો કરે 
પ્રકૃવતનો પોતાની ઉતપવતિની સાથરે જ જ રે પહરેલો અનરે કાયમી અનુભિ થયો તરે ધિવનનો 
થયો. આમાંથી એની કુદરતનરે જણિાની શવકતદૃવષ્નો પણ વિકાસ થયો. ધિવનએકમ 
નાદથી જનમરે અનરે નાદ બરે િસતુના સંઘષ્કણથી જનમરે; એ રીતરે થઈ માણસનરે પ્રકૃવતની 
સિ્કપ્રથમ જણકારી. બધી જ વજજ્ાસાના મૂળમાં અનરે પ્રાપ્ત થતી જણકારીના મૂળમાં 
આમ કાનથી થતી ધિવનની પ્રતીવત મહતિની બની. એ જનમરે નાદ દ્ારા. નાદ જનમરે 
હિાના સંઘષ્કણ દ્ારા. બરે પદાથ્ક ટકરાય તયારરે  એના પ્રાકટ્ય નરે સંપ્રરેષણ માટરે હિાનું 
માધયમ જોઈએ. આથી જ ભારતીય સંગીતશાસ્ત્ર ‘નાદ’ હિા અનરે અવગ્નના સંયોજનરે 
વસધિ થાય છરે એમ કહરે છરે. વિશરેષત: તો હિાના અનય પદાથ્ક સાથરેના સંઘષ્કણથી.

નાદનું બીજુ ંપ્રભિસથાન જીિમાત્નું સિરતંત્. પ્રકૃવતમાં જ રેટલી જગંમ કરે હલન-
-ચલન કરી શકરે એિી જીિસૃવષ્નો આરંભ થયો તરેમાં પ્રકૃવતએ શ્વસનતંત્ અનરે 
સિરતંત્ની પણ રચના કરી. શ્વસન કરતાં પણ હિા જ લરેિા-મૂકિામાં આિરે એ હિા 
લરેતાં-મૂકતાં નાદ જનમરે. આ ઉપરાંત જ રે સજીિોમાં સિરતંત્ અનરે જીભનો વિકાસ થયો 
એ પોતરે સિૈવચછક રીતરે ઇવચછત નાદ પરેદા કરિા સક્મ બનયા. આ સાહવજક ઉપલ-
વબધ જ એમનરે એમનાં સુખદુ:ખના મનોભાિો વયકત કરિામાં અનરે પોતાની ઇચછાઓ 
– આકાંક્ાઓ અનયનરે જણાિિામાં, સંક્રાનત કરિામાં સહાયક બની. આમાંથી જ 
દરરેક પ્રાણીનરે પોતાની આગિી એિી વચતકારરૂપ િાણી મળી. એના નાદમાંથી વનવશ્ત 
એકમ રચાયા અનરે વચતકારો પણ વિવશષ્ અથ્કિાહક સંકરેતો બનયા. એ દ્ારા જ પશુ, 
પક્ી, કીટક, જલચર, માનિ આકદ બધા જ સજીિો ધિવનસંકરેતો પ્રયોજતા થયા. 
આિા ધિવનસંકરેતોનરે આધારરે  જ હષ્કશોકાકદ ભાિો અનરે દૈકહક આિરેગો અનરે જરૂરતો 
વયકત કરતા થયા અનરે માનવસક વિભાિોનરે પણ િાચા આપી શકયા. સંિરેદના માટરેના 
હષ્કશોક, આહિાનાકદના વચતકારો, લલકારો, સંિનન માટરેના ધિવનસંકરેતો (Mating 
Calls), ભય સામરે સાિધાન થિાનું સૂચિતા ધિવનસંકરેતો (Alarming Calls), િાતસ-
લયસૂચક ધિવનસંકરેતો (Pating Calls) આમ વિવિધ ધિવનસંકરેતો અવસતતિમાં આવયા. 
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આમાંથી જ ધિવનમૂલક લોકવિદ્ા(Sound Lore)નું સિરૂપ બંધાયું. માણસરે પોતાના 
સહજવસધિ ‘સાઉનડ લોર’માં કુદરતના અનરે જીિસૃવષ્ના વિવિધ નાદ વસધિ કયા્ક નરે 
એમાંથી જ એનાં સંગીત અનરે બોલી બંનરે વસધિ થયાં.

પ્રકૃવતમાંથી અનરે સજીિસૃવષ્માંથી માણસનરે જ રે વિવિધ ધિવનએકમો મળા અનરે 
પોતાના ગળામાં અનુકરણથી એમનરે વસધિ કરિા મથયો એમાંથી જ નાદ પરેદા કરિાનું 
અનરે તરેની ઊંચાઈ-ઉતકટતા િધારિા-ઘટાડિાનું કૌશલય એણરે પ્રાપ્ત કયુાં. 

બીજં પ્રાણીઓનું જીિનકાય્ક એટલરેથી પૂણ્ક થયું, પરંતુ માણસ વિશરેષ બુવધિશાળી, 
તક્ક કરી શકરે અનરે બીજનું અનુકરણ કરીનરે પોતાનું સહજવસધિ કૌશલય પણ આગળ 
િધારી શકરે એિું પ્રાણી ! એથી વસંહની ગજ ્કના, િાઘની ઘુરઘુરાટી, વશયાળની લાળી, 
કોયલનો ટહુકો, મોરનો કરેકારિ, અશ્વની હણહણાટી, હાથીની ચીસ િગરેરરેનાં ધિવનએક-
મોનાં સિરૂપો જ એિાં છરે જ રેમાં વનવશ્ત આંદોલન સંખયા ધરાિતો વનયંવત્ત એિો નાદ 
વનવશ્ત ઊંચાઈએ પહોંચીનરે પાછો ફરરે  છરે. આમાંથી જ માણસનરે શ્ુવત અનરે સિર મળા. 
એક વનવશ્ત ઊંચાઈના વસથર નાદનરે દોઢગણો ઊંચો લઈ જતાં પંચમ અનરે બમણો 
ઊંચો લઈ જતાં અનુગામી સપ્તકનો આરંભ વસધિ થયો. આ નાદ માણસરે િાદ્થી વન-
ષપન્ન કરિાનો પ્રયતન કયયો અનરે વિવિધ પ્રકારનાં િાદ્ બનાિતો થયો તયારરે  એનરે વસથર 
નાદનરે વનવશ્ત ગવતએ વનવશ્ત સથાનરે પહોંચાડતાં િચચરે જ રે વિવિધ શ્ુવતઓ અનરે તરેના 
પરના સિરો આિરે છરે તરેની જણકારી મળી. એનરે આધારરે  જ માણસ ગાતો-િગાડતો 
થયો અનરે લોકસંગીત અવસતતિમાં આવયું.

બોલી કરે ભાષાની વસવધિ તથા સભયતા અનરે સંસકૃવતના વિકાસની સાથરે જ આકદમ 
કાળરે જનમરેલી અનરે વસધિ થયરેલી લોકવિદ્ા લોકસંગીતનું સિરૂપ પામી. એનો જ રે અંતરમાં 
છરે તરેનરે બહાર પાડિા માટરે, અવનિ્કચનીય એિા ભાિનરે અવભવયકત કરિા માટરે વિકાસ 
થયો તરેમાં સમૂહનો અનરે એિા સમૂહોમાં રહરેલી કરેટલીક સાહવજક સૂઝશવકત ધરાિતી 
વયવકતઓના કૌશલયનો પણ ફાળો છરે. વયવકતવનષ્ઠ સૂઝશવકતઓ જ સમૂહમાં પ્રયોજ-
તી થતાં એની પરંપરા જ લોકવિદ્ા વસધિ કરરે  છરે.

બોલીમાં જ રેમ શબદો સાથરે અથ્ક આવયા અનરે અથ્કિાહકતા ઊભી થઈ તરેમ માણસરે 
વસધિ કરરેલા સંગીતમાં પણ એિી જ અથ્કિાહકતા ઊભી થઈ. િળી અમુકતમુક સિર-
જૂથોના પણ વિવશષ્ એિા ભાિઅથયો પ્રગટ થયા. જ રેમ જ રેમ સભયતા અનરે સંસકૃવતનો 
વિકાસ થતો ગયો અનરે માણસરે પોતાનો સમાજ ઊભો કયયો, સામાવજકતાનું ઘડતર 
કરિા માટરેના િયના તબક્ા પ્રમાણરે જનમ, નામકરણ, વિદ્ાગ્હણ, લગ્ન િગરેરરેના 
સંસકારવિવધઓ અવસતતિમાં આિતા ગયા. જવતના િીરની કીવત્કગાથાઓ ગિાતી થઈ, 
િીરના બવલદાનની વબરદાિલીઓ ગિાતી થઈ, વિવિધ કુલદરેિ-કુલદરેિી, ગ્ામદરેિ-ગ્ા-
મદરેિી, લોકદરેિ-લોકદરેિી, ધમ્કપંથના મુખય દરેિ-દરેિી િગરેરરેનાં પૂજન-અચ્કન થતાં ગયાં 
અનરે તરેિી વિધવિધ રચનાઓ ગિાતી થઈ તરેમ તરેમ ગાનપરંપરા પણ વિકસતી ગઈ 
અનરે તરેનું ‘લોર’ ઘડાયું, પરંપરાગત અથ્ક અનરે ભાિ વસધિ થયા, નિા નિા ઢાળ મળા, 
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તાલ મળા અનરે લોકસંગીત ઘડાયું.

આ દૃવષ્એ લોકસંગીત એટલરે યુગોનાં સાધના અનરે પરંપરાથી સંવસધિ થયરેલું 
‘Sound Lore’નું પકરણત પકરપકિ એિું ફળ. જ રેમ બોલીનું વસધિ થિું એ માનિસંસકૃ-
વતની એક પરાકાષ્ઠા છરે તરેમ લોકસંગીતનું વસધિ થિું એ પણ લોકસંસકૃવતની પરાકાષ્ઠા 
છરે. બોલીની વસવધિ િગર માનય ભાષાની પ્રાવપ્ત  શકય નથી, તરેમ લોકસંગીતની વસવધિ 
િગર પ્રવશષ્ સંગીતનું અવસતતિ પણ આકાશ-કુસુમિત્ જ રહરે. બોલી જ રેમ વશષ્ 
ભાષાની વસવધિ પછી લુપ્ત થઈ જય એિું રૂપ નથી, બલકરે વશષ્ ભાષા માટરેની મૂળભૂત 
કરે આધારભૂત સામગ્ી છરે, જ રે લુપ્ત કરે કાળગ્સત િા વબનઉપયોગી બની જતી નથી, તરેમ 
પ્રવશષ્ સંગીતની ઉપલવબધ પછી લોકસંગીત પણ લુપ્ત થઈ જય એિું રૂપ નથી, બલકરે 
પ્રવશષ્ સંગીત માટરેની તરે મૂળભૂત નરે આધારભૂત સામગ્ી છરે, જ રે લુપ્ત કરે કાળગ્સત કરે 
વબનઉપયોગી બનતી નથી. બોલી જો માનિવયિહારની તો લોકસંગીત માનિસંસકૃવતની 
ધોરી નસ છરે. સમાજનો જ રે મૂળભૂત બૃહત્ એકમ છરે તરેનો સંબંધ જ રેમ બોલી સાથરે તરેમ 
લોકસંગીત સાથરે પણ રહ્ો છરે.

લોકસંગીત એટલરે અમુક જવત-જ્ાવત નરે એના ગાયકો દ્ારા ગિાતું કરે ગ્ામીણ 
સમાજમાં પ્રિત્કતું સંગીત એિો સંકુવચત અથ્ક થાય છરે. તરે ઉવચત નથી. લોકસંગીત 
એટલરે માત્ દુહા, છદં, દરેશીઓ, અષ્કો જ નકહ. જનસામાનય દ્ારા સિ્કસામાનય સંગીત 
સંસકાર અનરે રસરુવચથી જ રે ગિાય છરે તરે લોકસંગીતના કુળનું છરે. પ્રવશષ્ સંગીતમાં 
Classical Music, અમુક િગ્ક માટરેનું સંગીત, એિો જ રે ખયાલ છરે તરે સમજિા જ રેિો છરે. 
જ રેમ ભાષા ઉતિમ સાંસકૃવતક સંવસવધિ છરે નરે બોલીનરે પણ બાંધી રાખરે છરે, બળ આપરે છરે 
તરેમ પ્રવશષ્ સંગીત પણ લોકસંગીતમાં સહાયક આધાર છરે. પરંતુ વયાપ અનરે પ્રિત્કનની 
રીતરે, એક ‘લોર’ના રૂપમાં લોકસંગીતનું જ રે તાવતિક સિરૂપ છરે, તરે લક્માં રાખિા જ રેિું 
છરે. લોકસંગીતની વયાખયા અવતસંકુવચત થઈ ગઈ છરે તરે ફરેરતપાસ માગરે છરે. અમુક 
જવતજ્ાવતના સમૂહ દ્ારા કરે તરેના વયાિસાવયકો દ્ારા જ રે પરંપરાગત સંગીત ગિાતું હોય 
છરે તરે લોકસંગીતના બૃહત્ છત્નો એક ભાગ માત્ છરે. એ વસિાય પણ જનસમુદાયના 
બૃહદ િગ્કમાં ઘરરેઘર હાલરડાં, સીમંતગીત, વિિાહગીત, જનોઈગીત, લગ્નગીત, રાવજ-
યા-મરવશયા, િાિણી-લણણીનાં ગીત, મરેઘનરે મનાિિાનાં ગીત, હોળી-ગીત-ફાગ, રાસ-
-ગરબા, કથાગીત, ધૂન, ભજન, રમતગીત, સામૂકહક શ્મકાય્ક દરવમયાન ગિાતાં શ્મ-
હારી ગીત, લોક-દરેિદરેિીનાં વિવિધ પ્રકારનાં સતુવત-સતોત્ો, આખયાનાકદની દરેશીઓના 
ઢાળ – આ બધાંનું કુળ લોકસંગીતનું છરે. ગિાતી રચનાઓ કવિકૃત સાકહતયની અથિા 
લોકપ્રચવલત લોકવપ્રય સાકહતયપ્રકારની હોઈ શકરે છરે, પરંતુ એના ગાનના ઢાળ-તાલ, 
અથા્કત્ એનું સંગીત લોકસંગીત છરે. આમ લોકસંગીતનો વયાપ, એનું ક્રેત્, પ્રવશષ્ 
સંગીત, ઉપશાસ્ત્રીય સંગીત અનરે હળિા કંઠ્ય સંગીતસુગમ સંગીત િગરેરરેથી ઘણં 
જ મોટુ ંછરે. પ્રવશષ્ સંગીતની ઉપલવબધના પાયામાં લોકસંગીત છરે, એ આપણરે જોયું.

લોકસંગીતના પ્રકાર અનરે તરેનું િગશીકરણ રાષ્ ્ર, પ્રદરેશ, જવત, પ્રિત્કન-ક્રેત્ િગરેરરેનરે 
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ધોરણરે કરિામાં આિરે છરે. વિશ્વના લોકસંગીતનરે રાષ્ ્રના ધોરણરે િગશીકૃત કરિામાં આિરે 
છરે અનરે તરેના અંગ્રેજ, ફ્રેનચ, જમ્કન, રવશયન, અરબ, ઈરાની, આકફ્કન, ભારતીય, ચીની 
અનરે જપાની લોકસંગીત જ રેિા િગયો જોઈ શકાય છરે. આિા િગ્કનરે પછીનરે તબક્ રે પ્રદરેશ 
અનરે જવતના ધોરણરે િગશીકૃત કરાય છરે. આ લોકસંગીતના પ્રિત્કનનો હરેતુ લોકોતસિનો  
મનોરંજનનો છરે, સંસકારવિવધની ઉજિણીનો છરે, ધાવમ્કક અનુષ્ઠાનનો છરે. એ ધોરણોનરે 
દૃવષ્માં રાખીનરે લોકસંગીતનરે પ્રિત્કન-હરેતુની દૃવષ્એ પણ િગશીકૃત કરી શકાય છરે.

આ પ્રકારનું િગશીકરણ અભયાસ માટરે ઉપયોગી છરે. લોકસંગીતના આિા િગયો 
અનરે પરેટા િગયોનાં મુખય લક્ણો દૃવષ્માં રાખિાથી સિરૂપગત લક્ણોનો અભયાસ 
વિશરેષ સપષ્ અનરે સઘન બનરે છરે. કોઈ પણ કલાનું કોઈ પણ એક ધોરણરે કરરેલું િગશી-
કરણ કયારરેય સંપૂણ્ક અનરે તક્કબધિ હોતું કરે રહરેતું નથી. કલા પોતરે જ એક અવતવયાપ્ત 
સંકુલ ઘટના છરે. િગશીકરણનું ધોરણ અભયાસીનું છરે, કલાનું નથી. આથી કોઈ એક 
િગ્કમાં જ રેનો સમાિરેશ કરીએ તરેનો બીજ અલાયદા મનાયરેલા િગ્કની સાથરે પણ કરેટલોક 
સંબંધ રહરે એિું બનિાનું. આ બાબત ધયાનમાં રાખીનરે લોકસંગીતનું િગશીકરણ કરિું 
ઇષ્ છરે. રાષ્ ્ર, પ્રદરેશ, જવત અનરે પ્રિત્કન-હરેતુ જ રેિાં ધોરણોનરે ભૂલી જઈ કરેિળ સંગીતના 
સિરૂપ-પ્રકારનરે જ દૃવષ્માં રાખીનરે લોકસંગીતના કંઠ્યસંગીત અનરે િાદ્સંગીત એિા બરે 
પ્રકાર કરે િગ્ક છરે. આિા સાહવજક િગશીકરણથી જ લોકસંગીતના આંતરબાહ્ સિરૂપનરે, 
એનાં મુખય લક્ણોનરે જણિામાં સહાય મળરે છરે.

ગુજરાતના લોકસંગીતનો આ દૃવષ્એ વિચાર કરતાં એ સપષ્તયા ભારતીય લો-
કસંગીતના કુળના એક અંગરૂપ જણાય છરે. ભારતીય સંગીતના મુખય કુળનરે એવશયન 
લોકસંગીત સાથરે સંબંધ છરે અનરે આય્ક અનરે દ્રવિડ એિી બરે જવત-પરંપરાઓમાંથી 
ભારતનું લોકસંગીત વસધિ થયું છરે એમ માનિામાં આિરે છરે. ભારતીય આય્કધારા સાથરે 
સંબધિ લોકસંગીત ભારત યુરોપીય આય્ક લોકસંગીતની શાખા છરે. િળી આ ભારતીય 
અનરે પાશ્ાતય લોકસંગીતમાં પણ કરેટલુંક પાયાનું સામય છરે. સિર અનરે તાલમાં તથા સિ-
રલગાિ અનરે સિરનરે સૌંદય્કમંકડત કરિાની, ભાિાનુસારી રૂપમાં પ્રયોજિાની પધિવતમાં 
યુરોપના અનરે ભારતના, લોકસંગીત અનરે શાસ્ત્રીય સંગીત િચચરે કરેટલુંક સમાન તતિ છરે.

લોકસંગીતનાં સિ્કસામાનય લક્ણો આ પ્રમાણરે છરે : (1) લોકની પરંપરામાં જ 
જનમરેલું અનરે વિકસરેલું સંગીત છરે. (2) ‘લોર’ તરીકરે એનો સંબંધ લોકજીિન સાથરે પ્રતયક્ 
અનરે પ્રગટ રૂપનો છરે. (3) લોકજીિનનાં વયવકતગત, કૌટુવંબક, સામાવજક અનરે ધાવમ્કક 
પ્રકારના સંસકારવિવધ તરેમજ ધાવમ્કક ઉતસિ-પિા્કકદ પ્રસંગરે તથા રોવજદંા કરે ઋતુગત 
જીિનવયિહારમાં અનાજ દળિા-ખાંડિા જ રેિાં વયવકતગત અથિા સડક બાંધિાનાં, 
મકાનનાં ધાબાં ભરિાનાં, પલાસટર કરિાનાં, ભારરે  િજન ઊંચકિાનાં, મચછી પકડિા-
નાં, િહાણ-હોડીનરે હલરેસાં મારિાનાં, એિાં વિવિધ પ્રકારનાં સામૂકહક શ્મકાયયો કરતાં 
જ રે ગીતો ગિાય છરે તરેની સાથરે તરે સંલગ્ન છરે. સીમંત, નામકરણ, વિિાહ, ઉપિીત, 
લગ્ન, મૃતયુ િગરેરરેના સંસકારવિવધઓમાં ગિાતાં ગીતો સાથરે તરે સંકળાયરેલું હોઈ એ 
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વિવધઓના જ ભાગ બની રહરે છરે. િળી વયવકતજીિનના બાલયાિસથાથી આરંભાતા 
િયના વિવિધ તબક્ામાં હાલરડાં, રમતગમતગીત, િરત-ઉખાણાં, રાસ-ગરબા િગરેરરે  
સાથરે તરે જોડાયરેલું હોય છરે. (4) એનો સંબંધ લોકનૃતય સાથરે પણ પ્રગટ કરે પ્રતયક્ 
રૂપનો છરે. (5) ‘લોર’ રૂપરે હોિાથી એનાં ગાન માટરે ઔપચાકરક તાલીમ, વશક્ણ લરેિાનું 
સામાનય રીતરે અવનિાય્ક લરેખાતું નથી. સહભાગી બની અનુકરણથી લોકસંગીતમાં 
ગાયક-િાદક જોડાઈ શકરે છરે. (6) કોઈનરે ખુશ કરીનરે શાબાશી કરે પુરસકાર માટરે થઈનરે 
લોકસંગીત હોતું નથી; તરે તો વનજનંદ માટરે અનરે પ્રસંગ કરે વિવધના ભાગ રૂપરે જ રજૂ થતું 
હોય છરે. (7) મૂળભૂત રૂપનું લોકસંગીત સિ્કસામાનય એિા લોકિગ્કનું અંગ છરે અનરે તરે 
ઘરરેઘરમાં ગિાય છરે. આ એનું મૂળભૂત કરે પૂિ્ક કરે તાવતિક રૂપ છરે. એનરે જ પછી પકરષકૃત 
રૂપમાં વયાિસાવયકો મનોરંજન માટરે ઉપયોગમાં લરે છરે જ રે તરેનું દ્તૈીયીક રૂપ બનરે છરે. આ 
બીજી ભૂવમકામાં લોકસંગીત તરીકરેનું તરેનું સિરૂપ પૂરંુ જળિાય છરે, પરંતુ એ કલાકીય 
સંપ્રજ્તા સાથરે રજૂ થાય છરે અનરે તરે પ્રાસંવગક મનોરંજનના સાધનરૂપ બની રહરે છરે. 
(8) પ્રકૃવત અનરે લોકસંસકૃવત સાથરે આ લોકસંગીતનો સીધો સંબંધ છરે. િનિાસી અનરે 
ગ્ામીણ પરંપરામાં એનું સવિશરેષ સથાન છરે. પરંતુ નગરજીિનમાં પણ એ લુપ્ત કરે અપ્ર-
ચવલત તો નથી જ. નાગકરક જીિન અનરે વશવક્ત જીિનમાં એનું સિરૂપ થોડુ ંબદલાય 
છરે અનરે પ્રકૃવત સાથરેનો સીધો સંબંધ ઓછો થાય છરે. નગરજીિનના ‘લોર’માં એની 
મૂળ પરંપરામાં પ્રવશષ્ ધારાનું પણ બીજુ ંનિું, િધારાનું અનરે કૃવત્મ કલાતતિ ઉમરેરાય 
છરે. નગરજીિનમાં પણ તરે જનસામાનય દ્ારા વયાપકપણરે ગિાય છરે. તરેનું સિરૂપ ભલરે 
બદલાયરેલું હોય પણ હોય છરે તો લોકસંગીત જ. કયારરેક આિા સંગીત પર નાટકના 
અનરે કફલમના સંગીતની પણ અસર થાય છરે. રરે કડયો અનરે વિશરેષ તો ટરેવલવિઝન જ રેિાં 
માધયમોની પણ પ્રબળ અસર તરેના પર થાય છરે. પ્રવશષ્ ધારાઓમાં જ જ રેનાં સિરૂપો 
બંધાયાં છરે એ પૉપમયુવઝક, ફયુઝન-મયુવઝકમાં પણ ફોકમયુવઝકના જ અંશો િરતાતા 
હોય છરે. એકિીસમી સદીના લોકજીિનના લોરમાં િૈવશ્વકીકરણની અસર પણ પ્રબ-
ળતમ બની છરે. અનરેક રાષ્ ્રો અનરે તરેમની વિવિધ જવતઓનાં લોકસંગીત અનરે પ્રવશષ્ 
સંગીત કાનરે પડરે છરે. જ રેમના સંસકારોની સાિ્કવત્ક અસર થાય છરે.

ભારતીય લોકસંગીતમાં કરેટલાંક લક્ણો આ પ્રમાણરે છરે : (1) ભારતીય લોક-
સંગીતનું જ રે િત્કમાન સિરૂપ છરે તરેના પર શાસ્ત્રીય રાગદારી સંગીતની સપષ્ અસર 
છરે. ભારતના કોઈ પણ પ્રદરેશના લોકસંગીતમાં સારંગ, દરેશ, ભૂપાલી, ભીમપલાસી, 
ધાની, ધનાશ્ી, જયજયિંતી, વશિરંજની, પહાડી, ખમાજ, ભૈરિ, ભૈરિી જ રેિા શાસ્ત્રીય 
રાગોની અસર પડરેલી જોઈ શકાય છરે. (2) ભારતીય લોકસંગીતમાં ત્ણ, ચાર, છ, 
સાત, બાર, ચૌદ અનરે સોળ માત્ાના તાલ પ્રયોજય છરે. આમાં હીંચ, દાદરા, ખરેમટા 
જ રેિા ત્ણ માત્ાના, કરેરિા જ રેિા ચાર કરે આઠ માત્ાના, રૂપક જ રેિા સાત માત્ાના, 
એકતાલ જ રેિા બાર, દીપચંદી જ રેિા ચૌદ અનરે વત્તાલ જ રેિા સોળ માત્ાના તાલનો 
સમાિરેશ થાય છરે. હીંચ કરે દાદરા અનરે કરેરિા ભારતીય લોકસંગીતમાં વિશરેષ અનરે 
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સાિ્કવત્ક રૂપમાં પ્રચવલત છરે. ઝપતાલ જ રેિા દશ માત્ાનો તાલ પણ ભારતીય લોક-
સંગીતમાં પ્રયોજતો જોિા મળરે છરે. (3) લય કોઈ પણ લોક કરે વશષ્ સંગીતનો પ્રાણ છરે. 
લોકસંગીતનો લય સવિશરેષ જીિંત હોય છરે. કરેમ કરે નૃતયાકદ અનરે કાયા્કકદ સાથરે એનો 
સંબંધ હોય છરે. નૃતય કરતાં કરે બાળકનરે હીંચોળતાં, પાક લણતાં, અનાજ ખાંડતાં અનરે 
દળતાં, વયવકતગત કરે સામૂકહક રીતરે શ્મનું કાય્ક કરતાં કરતાં આ સંગીત ગિાતું હોય 
છરે. એમાં જયારરે  સંઘગાન અનરે નૃતય હોય તયારરે  ઢોલ મુખય િાદ્ બનરે છરે. બીજં િાદ્ 
ન હોય તો ચાલરે, પરંતુ નૃતયાકદનાં ગાન ઢોલ કરે એ પ્રકારનાં સાધનો િગર ન થાય. 
(4) લોકસંગીતમાં પણ વયવકતગાન તરેમજ દ્નદ્ગાનનરે અિકાશ છરે. પરંતુ એનું પ્રિત્કન 
વિશરેષત: સંઘગાન રૂપરે થતું જણાય છરે. હાલરડાં, અનાજ દળતાં, ખાંડતાં, ઝાટકતાં 
ગિાતાં ગીતો, િનિગડાના એકાંતરે ગિાતા દુહા-છદં, ભરથરી-નાથબાિા િગરેરરે  દ્ારા 
રાિણહથથા પર ગિાતાં રાસડા-કથાગીત િગરેરરે  લોકસંગીતના વયવકતગાનના પ્રકારો 
છરે; પરંતુ ધાવમ્કક અનુષ્ઠાન અનરે સંસકારવિવધઓ, ઉતસિ અનરે પિયોના સમયરે ગિાતી 
રાસગરબાની રચનાઓ; કટપપણી; માછીમારી કરતાં નરે હોડી-િહાણ ચલાિતાં ગિાતાં 
ગીતો; લણણી, િાિણી િગરેરરે  કૃવષકાય્ક કરતાં ગિાતી રચનાઓ; ખાણ ખોદતાં, પથથર 
ઊંચકતાં, ધાબું ભરતાં, પલાસટર કરતાં ગિાતાં ગીતો િગરેરરે  લોકસંગીતના સંઘગાનના 
પ્રકારો છરે. (5) શહનાઈ અનરે ઢોલ માંગવલક િાદ્ો છરે. એના િાદનથી અવનષ્ તતિો દૂર 
રહરે છરે અનરે શુભ દૈિી તતિોનું આગમન થાય છરે તરેમ મનાય છરે. િાદ્ સાથરે દરેિસિરૂપ 
અનરે પુરાકલપન સંકળાયરેલાં હોય છરે. શંખ વિષણનું, ડમરુ વશિનું, િીણા સરસિતીનું, 
બંસી શ્ીકૃષણનું િાદ્ મનાય છરે. (6) િાદ્ોની ઉતપવતિ સાથરે પુરાકથા અનરે દંતકથા 
સંકળાયરેલી છરે. વશિજીના ડમરુમાંથી સિર-વયંજન જનમયા, એિું મનાય છરે. ભગિાન 
શંકરનરે પ્રસન્ન કરિા માટરે રાિણરે પોતાના આંતરડાનું િાદ્ બનાવયું તરેિી રાિણહથથાની 
ઉતપવતિની કથા દશમી સદીના ગ્ંથમાં મળરે છરે. (7) ભારતીય લોકસંગીતમાં કરેટલાંક 
િાદ્ો ભારત-યુરોપીય કાળ અનરે જવતનાં છરે; તો કરેટલાંક આકદમકાળનાં – િનિાસી 
જીિનકાળનાં છરે. વશંગડુ ં ભારત-યુરોપીય િાદ્ છરે, યુરોપમાં પણ ‘હૉન્ક’ િાદ્ છરે. 
સારંગીકુળનાં િાદ્ો પ્રાચીનતમ િનિાસી જીિનકાળનાં લોકિાદ્ોમાંથી વિકસયાં છરે. 
(8) ભારતીય લોકસંગીતનાં કરેટલાંક િાદ્ો કરેટલીક આગિી – અપૂિ્ક લાક્વણકતા 
ધરાિરે છરે. ચંગ જ રેિા તાલિાદ્ તાલ સાથરે સિરનાં ગુંજરિ અનરે મીંડ આપી શકરે છરે. 
આંધ્પ્રદરેશના આકદિાસી વિસતારોમાં કચછ, સૌરાષ્ ્ર, રાજસથાનમાં મુખચંગ પ્રચારમાં 
છરે. ગોળ િાળરેલી ધાતુની પતરીની િચચરે છૂટી ધ્ુજરી કરતી પતરી આ િાદ્માં હોય છરે 
અનરે મોંના ગલોફાના પોલાણમાં ગોઠિીનરે તરેની છૂટી પતરીનરે છરેડીનરે િગાડતાં ટયાંઊં... 
ટયાંઊં... એિો ધિવન નીકળરે છરે તરે તાલ આપરે છરે તરે સાથરે આંદોવલત સિર અનરે મીંડ 
પણ આપરે છરે. આનરે મળતું જ તાલિાદ્ બંગાળમાં પ્રચવલત છરે, એ ટનુટવુનયું કહરેિાય 
છરે. લોખંડના નીચરે બંધ કરરેલા નળાકાર ડબલાની ઉપર બંનરે બાજુ ચામડાની પટ્ીઓ 
લાકડાનરે આધારરે  બાંધીનરે વત્કોણ બનરે તરેમાં િચચરે ધાતુનો તાર રહરે છરે. આ તારનરે છરેડતાં 
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ડબલાના પોલાણમાં તુન-તુન અિાજ ગુંજ રે છરે. બરે ચામડાની પટ્ી પર હળિું દબાણ 
આપીનરે દબાણમાં િધઘટ કરિાથી તુન-તુનના રણકારની શ્ુવતએ બદલાય છરે અનરે 
તૂંઊં...નતું...ન એિો નાદ પરેદા થાય છરે. એનરે લયબધિ રીતરે તાલમાં િગાડતાં ગુંજરિમાં 
વિવિધ શ્ુવતઓ અનરે મીંડ સંભળાય છરે. સિર અનરે મીંડ પણ આપતા તાલિાદ્ની 
દૃવષ્એ ભારતીય લોકસંગીતનું આ વિવશષ્ િાદ્ છરે.

મુખચંગ

ગુજરાતના લોકસંગીતમાં પણ ઉપર દશા્કવયાં તરેિાં ભારતીય લોકસંગીતનાં 
લગભગ બધાં જ મુખય લક્ણો જોિા મળરે છરે. તરે સાથરે જ આ પ્રદરેશના લોકસંગીતનરે 
એની કરેટલીક આગિી મુદ્રા પણ છરે. એ મુદ્રાથી ગુજરાતના લોકસંગીતનરે પંજબ, 
કહમાચલ, ઉતિરપ્રદરેશ, બંગાળ, ઓકરસા અનરે દવક્ણ ભારતના પ્રદરેશના લોકસંગીતથી 
જુદું પાડીનરે ઓળખી શકાય છરે. દરરેક પ્રદરેશના લોકસંગીતનરે એની આગિી ઓળખ 
એની અલગ કરે ખાસ એિી પરંપરામાંથી મળરે છરે. આિી પરંપરા અનરેક સંકુલ એકમો 
ધરાિતી હોિાથી એનું પૃથક્રણ કરિાનું મુશકરેલ થાય છરે; પરંતુ એ પરંપરાના ઇવતહાસ 
પર દૃવષ્ કરતાં એનું ઘડતર કરેિી રીતરે થયું છરે તરેનો થોડો વનદવેશ મળરે છરે.

આ કદશામાં વિચારતાં ગુજરાતના લોકસંગીતનરે ઘડનારાં અનરેક પકરબળો 
દૃવષ્માં આિરે છરે. પ્રાગૈવતહાવસક કાળથી જ ગુજરાતમાં માનિનો િસિાટ હતો અનરે 
એની સભયતાનો વિકાસ થયરેલો. પછીના પ્રાચીનકાળરે અનરેક જવતઓ ગુજરાતમાં 
આિી તરેનો વનદવેશ િરેદ, ઉપવનષદ તથા બ્ાહ્મણગ્ંથોમાં મળરે છરે. એ પછી પૌરાવણક 
કાળથી માંડીનરે તરે છરેક નિમી-દસમી સદી સુધીના ઐવતહાવસક કાળમાં અનરેક જવતઓ 
ગુજરાતમાં આિી અનરે કાયમી િસિાટ કરતી થઈ, તરેની પણ વિગતો મળી છરે. આમાંથી 
જ ગુજરાતની ભાષા અનરે કલા ઘડાઈ અનરે તરેની સંસકૃવત ભાતીગળ બની. ગુજરાતના 
લોકોમાં વિવિધ જવતઓનો સમાિરેશ થાય છરે અનરે તરેમની આગિી પરંપરાઓની અસર 
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ગુજરાતના લોકસંગીતમાં જોિા મળરે છરે. અહીં લોકસંગીતમાં જ રે િાદ્ો છરે, ગાનના જ રે 
ઢાળ અનરે રાગ છરે, ધમ્ક અનરે જીિન સાથરેનો તરેમનો જ રે સંબંધ છરે તરે વિશ્વમાં અનરેક 
સથળરે જોઈ શકાય છરે.

આકફ્કાની િૂડ ુજ રેિી અજગરની ઉપાસના અનરે માનિબવલનો વિવધ, ભૂિાનું 
માનિી અનરે અમાનુષી એિા બરે પક્ોના મધયસથી તરીકરેનું ધૂણિાનું કાય્ક, દવક્ણ 
ભારતની સપ્કપૂજ અનરે તરેની ખાસ મુખય પૂજરણ, આકદિાસીઓ અનરે વિચરણ કરતી 
કરેટલીક પશુપાલક જવતઓની વિવધઓમાં ઘણં સામય છરે. આકફ્કામાં થતા વિવધઓ અનરે 
ભારતમાં થતા વિવધઓનું પાયાનું માળખું (Basic Structure) સમાન જ નહીં, સમાન 
સ્ોતનું લાગરે છરે. કહમાલયનું સજ ્કન નહોતું થયું તયાં સુધી આજના ઈરાન, આકફ્કા, 
ભારત, શ્ીલંકા, ઇનડોનરેવશયા િગરેરરે  એક જ ઉપખંડના રૂપમાં જોડાયરેલા જ હતા અનરે 
તરેમાં માનિ-િસિાટ હતો. બહુ મોટા ભૌગોવલક પકરિત્કનરે આ મહાખંડ વિભકત થયો, 
પરંતુ તરે તરે ખંડોના માનિજીિનમાં કરેટલીક સમાનતાઓ રહી ગઈ. પૃથિીની ઉતપવતિ, 
પ્રલય અનરે નિસજ ્કનની પુરાકથાઓ આ કારણરે જ સમાન છરે. એવશયાકટક લાયન–વસંહ 
આજ રે પણ કરેિળ ગીર અનરે આકફ્કામાં જ છરે. આ રીતરે જ આ બધા જ ઉપખંડોની 
ધાવમ્કક વિવધઓ અનરે સમયરે ગિાતાં આંદોલનયુકત સંગીતમાં સમાન કુળમૂળનાં લક્ણો 
છરે. આિા વિવધઓમાં તાલિાદ્ અનરે એની થાપ પણ સમાનતા ધરાિરે છરે. તરેની સાથરે જ રે 
િાદ્ િાગરે છરે તરે મનોશારીકરક એિી અસર ઊભી કરરે  કરે સાંભળનાર આિરેશ–આિરેગથી 
ધૂણિા લાગરે અનરે કોઈ દદ્કની શારીકરક િરેદનાનો અનુભિ ન કરરે . છદં, અષ્ક, સાિળ, 
આરણયું િગરેરરે  ગાતાં રાિળનાં ડાકલાં િાગરે છરે તરેની પણ આિી અસર થાય છરે. સામ-
ગાનનો પણ અનુબંધ એની સાથરે છરે.

ગુજરાતના લોકસંગીતમાં ભૌગોવલક પ્રદરેશ સાથરેના લોકસંગીતનું બીજુ ંસામય 
પણ જોિા મળરે છરે. તરેનો મુખય સંબંધ મધયપૂિ્ક સાથરે – ઈરાન અનરે અરબસતાન સાથરે 
– છરે. મુખયતિરે પશુપાલક અનરે તરેમાં પણ અશ્વપાલક પ્રજઓમાં જ તંતુ પર ઘોડાના 
િાળનો ગજ ચલાિીનરે સિર મરેળિિાનાં િાદ્ોનો વિકાસ થયો છરે. ગળાની બધી જ 
ખૂબીઓનરે િાદ્માં ઉતારિાની પૂરી ક્મતા ગજથી િાગતા સારંગીકુળનાં િાદ્ોમાં 
િરતાય છરે. આ પ્રકારનાં િાદ્ોએ માનિકંઠ પરેદા કરી શકરે એિી બધી જ શ્ુવતઓનરે, 
એના નાદ અનરે નાદોના બનરેલા સિરજૂથથી વનષપન્ન થતા ભાિોતપાદક ધિવનઓનરે 
િાદ્માં ઉતાયાાં તો આ િાદ્ની સંગતના કારણરે જ માનિકંઠ સવિશરેષ કરેળિાયો અનરે 
નિી નિી વક્વતજોમાં ખૂલતો ગયો. મધયપૂિ્કના આ સંગીતની અસર ગુજરાતના 
લોકસંગીતમાં પણ છરે. અનરેક જવતઓ મધયપૂિ્કના વિવિધ પ્રદરેશોમાંથી ગુજરાતમાં 
આિીનરે સથાયી થઈ. અરબસતાનના ઘોડા કાકઠયાિાડમાં આવયા તરેનો લોકકથામાં પણ 
વનદવેશ મળરે છરે. મુવસલમ સલતનતકાળ અનરે મુઘલકાળમાં ઈરાનના સંગીતની અસર 
પડતાં ખયાલ, ટપપા, ઠમૂરી જ રેિા ગાનપ્રકારો વિકસયા અનરે નિા રાગો પણ આવયા. 
આની પણ વયાપક અસર લોકસંગીત પર પડી છરે.

લોકસંગીત પ્રતયાયનનું સાધન પણ છરે. કહમાલયની તળરેટીમાં આિરેલાં ગામડાંઓ-
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માં વબ્કટશ રાજયના અમલ દરવમયાન કોઈ મુખય સથળરે લોકઅદાલત મળતી. આની 
જણ ઢોલના િાદનથી એક ગામથી બીજ રે ગામ કરિામાં આિતી. જીમ કૉબવેટરે એની 
વિગત આપી છરે. ગુજરાતના આકદિાસીઓ મરવણયો ઢોલ િગાડીનરે કોઈનું મૃતયુ થયું 
છરે તરે સમાચાર પહોંચાડરે છરે. આની ધિવનસંજ્ા (સાઉનડ મોકટફ, sound motif) વનવશ્ત 
છરે. ઢોલ િાગરે છરે દ્રુત લયમાં નરે પછી અચાનક એ વિલંવબત લયમાં આિરે છરે અનરે ડચકાં 
ખાય છરે. આ રીતરે ગુજરાતના સાબરકાંઠાનાં તથા અનય પ્રદરેશોનાં ગામડાંઓમાં ઢોલ, ડફ, 
ડબલું િગરેરરે  િગાડીનરે તીડ કરે ધાડપાડ ુજ રેિું કોઈ સંકટ આવયું હોય તો તરેની જણ કરિામાં 
આિતી. આિા સાઉનડ મોકટફનરે ગુજરાતના લોકસંગીતનું પ્રયોવજત રૂપ લરેખી શકાય.

રાસ, ગરબા, દુહા, છદં, અષ્ક, વિવિધ ગીતના ઢાળ ગુજરાતના લોકસંગીતનાં 
મુખય અનરે સાિ્કવત્ક અંગો છરે. એનું મૂળ ગોત્ તો ઘર અનરે ગામ છરે. વયવકતએ વયવકતની 
એ મૂડી છરે; પરંતુ એની રજૂઆત કરેટલાક વયાિસાવયક કલાકારો દ્ારા પણ થાય છરે. 
ગુજરાતના લોકસંગીતનો બીજો પ્રકાર વનવશ્ત જવતજ્ાવત પૂરતો જ મયા્કકદત રહરેતો 
હોય છરે; જ રેમ કરે, માતાનરે રીઝિિા કરે ભૂતપ્રરેતના ઓતારનરે દૂર કરિા માટરે પાટણિાકડયા 
રબારીઓ તથા સાબરકાંઠાના આકદિાસીઓ રરેગડી રરેડી/રરેલી એિા પયા્કયરે ઓળખાતો 
પ્રકાર ગાય છરે. સૌરાષ્ ્રના ભોપા અનરે સોરકઠયા રબારીઓ અનરે િૈશય સુતારો સરજુ 
ગાય છરે. રરેગડીના કરે સરજુના શબદો સાંભળતાં પકડી ન શકાય એટલા એની ગાયકીમાં 
સિરો આંદોવલત થતા હોય છરે અનરે સરજુમાં તો પ્રતયરેક શબદમાં વનવશ્ત અક્રોમાં 
િચચરે હા-હો-હરે િગરેરરે  લિાય છરે. ચારણોમાં એમની કુળદરેિીની સમક્ ચરજુ ગિાય છરે.

આમ, ગુજરાતના લોકસંગીતનાં પ્રદરેશગત, જવત-જ્ાવતગત, પ્રકારગત અનરેક 
રૂપો કરે પ્રકારો છરે. પરેટાપ્રકારો કરે િગયોમાંથી ઉપર ઊઠીનરે જ રે સંગીત સિ્કસામાનય એિા 
િગ્કમાં ગિાય છરે, તરે કરેનદ્રભૂત કરે પછી પ્રવતવનવધરૂપ એિું લોકસંગીત છરે.

લોકિયાદ્
લોકસંગીતમાં તાલ માટરે અનરે સિર માટરે જ રેનો પરંપરાગત રીતરે ઉપયોગ થાય છરે 

તરે સંગીત-સહાયક સાધનો. પરંપરાગત આિાં િાદ્ોના મુખય બરે પ્રકાર છરે : (1) તાલ-
િાદ્ અનરે (2) સિરિાદ્. તાલિાદ્નો ઉપયોગ સંગીતમાં તાલ માટરે અનરે સિરિાદ્નો 
ઉપયોગ સિર માટરે થાય છરે. તાલ માટરેનાં િાદ્ોમાં ઢોલ, ઢોલક, મંજીરાં િગરેરરેનો અનરે 
સિરિાદ્માં રાિણહથથો, સુંદરી, સારંગી, બંસરી િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે.

ગુજરાતનાં લોકિાદ્ો

લોકસંગીતનાં િાદ્ોનો ઉદભિ અનરે વિકાસ આકદમ કાળના િનય જીિનમાં જ 
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થયો છરે. એની શોધમાં માણસનરે પ્રકૃવતનો વનકટનો પકરચય જ કામમાં આવયો છરે. પ્રકૃ-
વતમાં જ માણસરે વિવિધ નાદનો અનરે લયનો અનુભિ કયયો અનરે કાળક્રમરે એનરે સમજયું 
કરે િહરેતી હિા જયારરે  કોઈ ધાર પરથી પસાર થઈનરે િહરેિા લાગરે છરે કરે રણકતા પદાથયો 
એકબીજ સાથરે ટકરાય છરે, તયારરે  વિવિધ પ્રકારના નાદ જનમરે છરે. િનય જીિનમાં જ 
માણસ પોતાના શરીરના અિયિો ઉપરાંત બીજ પ્રાકૃવતક પદાથયોનો પણ સાધન તરીકરે 
ઉપયોગ કરતો થયો અનરે એમાંથી ઉપયોગનાં સાધનો–ઓજરો પણ બનાિતો થયો. 
એ સાથરે જ તાલ અનરે સિર આપરે એિાં િાદ્ો બનાિતો થયો. સભયતાના વિકાસ સાથરે 
માણસ ટોળીમાં, િાસમાં, ગામમાં અનરે નગરમાં િસતો થયો અનરે એની લોકવિદ્ાનો 
વિકાસ થયો તરેમ તરેમ િાદ્નું વનમા્કણ કરિાની તરેની કુનરેહ પણ વિકસતી ચાલી અનરે 
અિનિાં િાદ્નાં વનમા્કણ શકય બનયાં.

િાદ્ બનાિિાની કુનરેહનું પહરેલું પકરણામ િાંસળી છરે. માણસરે જોયું કરે િાંસ જયારરે  
સુકાય છરે અનરે જીિડાંએ કોરરેલાં જુદી જુદી જગયાનાં વછદ્રોમાંથી જયારરે  હિા પસાર 
થાય છરે તયારરે  જુદી જુદી ઉતકટતા ધરાિતા નાદ મળરે છરે. આથી બંસરી બનાિિાની 
પ્રરેરણા મળી અનરે તરે પ્રાથવમક ગાળામાં જ િાદ્ રૂપરે વસધિ થયું. બંવધયાર નળાકારના 
એક છરેડરેથી િરેગથી હિા ફંૂકિામાં આિરે અનરે તરે બીજ છરેડરેથી બહાર નીકળરે તયારરે  
વિવશષ્ નાદ મળરે છરે, એ િાંસળી જ રેિા પ્રારંવભક િાદ્થી દૃવષ્માં આવયું. આમાંથી જ 
હાડકાંની પોલી નળી અનરે મૃત પશુનાં વશંગડાંમાંથી હિા ફંૂકીનરે િગાડિાનાં િાદ્ોનો 
જનમ થયો. શંખ જ રેિા સાધનમાં તો માણસનરે કુદરતરે જ વનમા્કણ કરરેલું િાદ્ મળું. 
લોકિાદ્ોમાંથી પ્રવશષ્ સંગીતમાં હામયોવનયમ, માઉથ ઑગ્કન િગરેરરે  િાદ્ો બનયાં તરેના 
પાયામાં પણ પ્રાથવમક તબક્ રે વસધિ થયરેલાં હિા ફંૂકિાનાં લોકિાદ્ો છરે.

સારંગી
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તંતુિાદ્ો – એ િાદ્ના વિકાસનો બીજો તબક્ો છરે. આની શોધ અનરે આરંભ 
પણ િનય જીિન અનરે વશકાર સાથરે જ સંબંધ ધરાિરે છરે. વશકાર માટરે માણસરે હાથમાં 
પકડરેલાં સાધનના વસપ્રંગ-ઍકશનથી ઘાતક એિા તીક્ણ હવથયારનરે દૂર ફેંકિાની ય-ુ
વકતમાંથી ધનુષય અનરે બાણની શોધ થઈ. બાણ છોડિા માટરે ધનુષયની તાંત તંગ થાય 
છરે તયારરે  એનરે છરેડતાં વિવશષ્ પ્રકારનો રણકતો ઉતકટ નાદ પ્રગટરે છરે અનરે તાંત ધ્ૂજીનરે 
મૂળ વસથવતમાં આિરે છરે તયારરે  એ ઉતકટ નાદની શ્ુવત નીચરે આિતી જય છરે. વશકારી 
કરે યોધિાનરે રમત માટરે, ગમમત નરે આનંદથી અથિા તંગ બરાબર છરે, ખેંચાણ જોઈએ 
તરેટલું છરે, એની ખાતરી માટરે પણ તાંત છરેડિાનું બનતું હોય તરે સિાભાવિક છરે. આિા 
દરરેક ધનુષયની તાંત વિવશષ્ ધિવન આપરે. આિી કક્રયા િારંિાર કરિાથી ધયાનમાં આવયું 
કરે બંનરે બાજુના છરેડાઓ ચુસત કયા્ક પછીનો જ રે ટકંારનો નાદ છરે તરે તાંતના એક છરેડરે 
આંગળી મૂકીનરે તાંતની લંબાઈમાં િધારો-ઘટાડો કરિાથી મૂળ અિાજ પણ વનવશ્ત 
પ્રમાણમાં ઊંચો-નીચો જય છરે. આનરે આધારરે  જ તંતુની લંબાઈ જ રેમ ઘટરે તરેમ સિર 
ઊંચરે આિરે – એ વનયમ જણમાં આવયો અનરે ક્રીડા રૂપરે આ રીતરે ધનુષય પર બરે-ત્ણ 
સિર િગાડિાનું શકય બનયું; પરંતુ એનો અિાજ પ્રમાણમાં નાનો હોય તરેનરે મોટો કરિા 
માટરે ધનુષયના એક છરેડરે, જ રેમાં ધિવનનું ગુંજન થઈ અિાજ પડઘાઈનરે મોટો બનરે એ 
માટરેનું પાત્ મૂકિામાં આવયું. તુંબડાનો ઉપયોગ કરીનરે નાના અિાજનરે ગુંજતો–પડઘાતો 
કરી શકાય – એ ધયાનમાં આવયું, તરેના આધાર પર ‘એકોઇવસટક’ – પડઘા દ્ારા 
અિાજનરે મોટો બનાિરે તરેિાં િાદ્ો બનાિિાનો માગ્ક મળો, એિી યુવકત હાથિગી બની. 
આંગળીના ટકોરા પાડિાના બદલરે મોટા ધનુષયની તાંત પર બીજ નાના ધનુષયની તાંત 
ઘસિામાં આિરે તો એનો નાદ એકધારો સતત ગુંજરિિાળો મળી શકરે છરે, તરે ધયાનમાં 
આવયું. આમાંથી જ તંતુિાદ્ના વનમા્કણની નિી કદશા ખૂલી.

ધનુષયમાંથી જ તંતુિાદ્નો વિકાસ થયો, એ માત્ ધારણા કરે સંભાિના નથી. 
ભારતના કરેટલાક આકદિાસી વિસતારોમાં આજ રે પણ મોટા ધનુષયનરે નાના ધનુષયથી 
તંતુિાદ્ની જ રેમ િગાડિામાં આિરે છરે. એના અિાજનરે પડઘાઈનરે મોટો કરિા માટરે નીચરે 
પહોળા મોઢાનું પાત્ રાખિામાં આિરે છરે. ‘ધ િૉઇસ ઑવ્ ધ સારંગી, ઇલસટ્રરેટરેડ કહસટરી 
ઑવ્ બૉઇંગ ઇન ઇવનડયા’ પુસતકમાં જોએથ બોરરે  આિા િાદ્ની સવચત્ માકહતી આપી 
છરે. ભારતીય સંગીતશાસ્ત્રમાં િીણાના વિવિધ પ્રકારો દશા્કવયા છરે. તરેમાં એક પ્રકાર 
વપનાકીિીણાનો પણ છરે. વપનાક ભગિાન વશિના ધનુષયનું નામ છરે. આમ ધનુષયની 
તાંત જ િીણાકુળનાં તંતુિાદ્ોની જનક છરે. અંગ્રેજીમાં ગજ માટરે ‘બો’ એિો પયા્કય છરે, 
એનો અથ્ક પણ ધનુષય છરે.

હિાનું કોઈ ધાર પર અથડાિું, તાંતની લંબાઈનો િધારો-ઘટાડો કરતાં 
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ધનુષયનું િાદ્

એક વનવશ્ત નાદમાંથી વિવિધ સિરો નરે એનાં સિરૂપોનરે પ્રાપ્ત કરિા અનરે તુંબડાં 
જ રેિાં પાત્ોનરે આધારરે  પોલાણમાં નાદનું ગુંજન ઝીલીનરે પડઘાથી મોટો અિાજ મરેળિિો 
: આ ત્ણ બાબતો પર જ વિશ્વભરનાં લોકિાદ્ો શોધાયાં અનરે વનમા્કયાં છરે.

િાદ્નરે બનાિિામાં પણ માણસરે પોતાના શરીરનરે અનરે સિરતંત્નરે જ દૃવષ્માં 
રાખયું છરે. િાદ્ના મુખય અંગનરે આથી જ શરીર – ‘બૉડી’ કહરેિામાં આિરે છરે. તરેના 
વિભાગોનરે પણ પરેટ – ‘બરેલી’, ડોક – ‘નરેક’ િગરેરરે  કહરેિામાં આિરે છરે. પ્રારંવભક તબક્ રે 
જ રે લોકિાદ્ો બનયાં એમાં મુખયતિરે િાંસ, તુંબડાં, નાવળયરેરની કાચલી, મરરેલાં ઢોરનાં 
આંતરડાં, ચામડાં, વશંગડાં, ઘોડાના િાળ િગરેરરે  સુલભ પદાથયોનો જ ઉપયોગ કરાયો. 
તાલિાદ્ો પણ જગતની પ્રતયરેક જવતએ ઝાડના થડનરે કોરી, એના નળાકારનરે એક 
કરે બરે બાજુએ ચામડાથી મઢીનરે કરે માટીનાં પાત્ોનો ઉપયોગ કરીનરે બનાવયાં. તુંબડાં, 
કાચલી િગરેરરેનરે સથાનરે સુધરરેલાં િાદ્ોમાં લાકડાની પરેટીનાં પરેટ – ‘બરેલી’ – બનયાં. ચીન 
જ રેિા દરેશમાં ધાતુની પતરીઓ બનાિીનરે તરેમાંથી હિા પસાર કરીનરે હામયોવનયમ, માઉથ 
ઑગ્કન જ રેિાં િાદ્ો બનાિાયાં. એમાં પણ સમાન જડાઈની, સમાન પહોળાઈની ધાતુની 
પતરીઓની લંબાઈમાં િધઘટ કરીનરે એક સપ્તકના શુધિ, કોમળ, તીવ્ર મળી બાર સિર 
મળરે છરે અનરે લંબાઈ ઘટરે તરેમ સિર ઉપર જય એ વનયમ કામ કરરે  છરે.

તંતુ પર બીજ તંતુના ઘષ્કણનરે બદલરે બીજ સખત પદાથ્કથી ટકોરા પાડીનરે નાદ 
મરેળિિાની પધિવતથી વિતત તંતુિાદ્ – Stroke Instrument બનયાં. આ માટરે ગજનરે 
બદલરે આંગળી, વમજરાફ કરે લાકડાની નાની હથોડીનો આઘાત કરીનરે તંતુનરે ગુંજતા 
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કરિામાં આિરે છરે. ‘હાપ્ક’ અનરે ‘સંતૂર’ એ િગ્કનાં િાદ્ો છરે. એનો ઉદભિ-વિકાસ પણ 
લોકિાદ્ તરીકરે જ થયો અનરે પછી પ્રવશષ્ સંગીતમાં કરેટલાક સુધારા-િધારા કરીનરે 
એનરે પાંચ-સાત કરે વિશરેષ સપ્તક લઈ શકાય એિાં બનાિાયાં. પવશ્મનું પ્રવશષ્ િાદ્ 
વપયાનો એ પ્રકારનું છરે. હામયોવનયમ જ રેમ એમાં હિાના દબાણથી જુદા જુદા માપની 
પતરી ધ્ૂજીનરે જુદા જુદા સિરો આપતી નથી. વપયાનોમાં તંતુ પર નાની હથોડી ચાિી 
પરના દબાણથી ટકરાય છરે અનરે તંતુ ધ્ૂજિાથી સિર વનષપન્ન થાય છરે. આમ વપયાનો 
પણ ચાિીઓિાળું યાંવત્ક રીતરે વિકસરેલું સંતૂર કુળનું જ િાદ્ છરે.

આમ વિશ્વભરનાં આધુવનક િાદ્ોના પાયામાં લોકિાદ્ો છરે. કાળક્રમરે લોકિાદ્ોનાં 
સિરૂપ સુધારા-િધારા પામયાં. એમાંથી પ્રવશષ્ સંગીતનાં િાદ્ો વસધિ થયાં છરે. િીજળી 
અનરે ઇલરેકટ્રૉવનકસ ઉપકરણો દ્ારા આધુવનક િાદ્ો બનયાં છરે અનરે એકનું એક િાદ્ 
અનરેક િાદ્ોના સિર આપી શકરે છરે. આ ગવત કરે પ્રગવત પણ લોકિાદ્ોએ જ રે કંઈ િા-
દ્ક્રેત્રે વસધિ કરી બતાવયું તરેના જ પાયા પર થઈ છરે.

લોકિાદ્ના મુખય પાંચ પ્રકારો છરે : 1. સુવષરિાદ્, 2. તત-તંતુિાદ્, 3. વિતત-
-તંતુિાદ્, 4. અિનધિ િાદ્ અનરે 5. ઘનિાદ્.

સુવષરિાદ્ એટલરે હિાના ઉપયોગથી િાગતાં િાદ્. આ પ્રકારનાં લોકિાદ્ોમાં 
િાંસળી, પાિો, મોરલી, શંખ, ભૂંગળ િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે. નામફરેરરે  આિાં અનરેક 
િાદ્ો વિશ્વભરમાં જોિા મળરે છરે. ભારતનાં લોકિાદ્ોનરે આકદિાસી અનરે ગ્ામીણ એિા 
બરે િગ્કમાં િહેંચી શકાય છરે. બંનરે િગયોના સુવષર-િાદ્ોમાં પાયાની સમાનતા સાથરે 
કરેટલોક ભરેદ પણ છરે. આકદિાસીઓનાં સુવષરિાદ્ોમાં િૈવિધય જોિા મળરે છરે.

િયાંસળી 
સુવષરિાદ્નો મુખય ઘટક તરે પોલી િાંસળી – વનવશ્ત માપનાં એનાં પરનાં ચાર-

-પાંચ કરે છ વછદ્રો અનરે હિાની ફંૂક. આ માટરેના પદાથ્કમાં િાંસ મુખય છરે. તરે ઉપરાંત 
હાડકાંની પોલી નળી, વશંગડુ,ં ધાતુ િગરેરરેનો પ્રયોગ થાય છરે. જડી, પહોળી નળીના 
પાિા અનરે પ્રમાણમાં પાતળી નળીની િાંસળી એ બરે મુખય પ્રકાર છરે અનરે તરેમાં પણ 
બીજ સુધારા-િધારા થતાં એના અનરેક પરેટાપ્રકારો થયા છરે. એક પાિાનરે બદલરે જોકડયા 
પાિા – એ બીજો પ્રકાર છરે, જ રેમાં સંયુકત ધિવન પવશ્મના સંગીતની સિરસાંકળ–
chordનો હરેતુ વસધિ કરરે  છરે. બરે પાિાથી પણ વિશરેષ સંખયામાં પાિા જોડાયરેલા હોય 
અનરે એક ફંૂકથી સાથરે િગાડિામાં આિરે તયારરે  બરે પાિા ષડજ અનરે પંચમ કરે ષડજ 
અનરે મધયમનરે સતત ગુંજતા રાખરે અનરે ત્ીજ પાિાનાં વછદ્રોનરે આધારરે  બીજ સિરો 
િગાડીનરે એ ગુંજતા વસથર સિરોમાં ઉમરેરાય. આથી િાદન ભયુાંભયુાં લાગરે છરે. પ્રવશષ્ 
સંગીતમાં તંબૂર–તાનપૂરો કરે સિરપરેટી–સિરમંડળ વસથર સિરની સતત ભરતી કરરે  છરે. 
એનું લોકપ્રચવલત રૂપ અહીં છરે.



56

લોકવિદ્યા-પરિચય

િાંસળીના પણ મોટી અનરે નાની, પાતળી અનરે જડી, આડી અનરે ઊભી એિા 
અનરેક પ્રકારો છરે. મોટી અનરે જડી િાંસળી ઘરેરા મંદ્રના સિર આપરે છરે અનરે ટૂકંી અનરે 
પાતળી તીણા – ઉપરના સપ્તકના સિર આપરે છરે. આ બંનરે પ્રકારો લોકપ્રિાહમાં છરે. 
ગુજરાતના રાઠિા આકદિાસીઓનું તો આ મુખય િાદ્ છરે. દરરેક સંઘનૃતયમાં ગાનાર-
-િગાડનાર-નાચનારની સાથરે જ પાંચ-છ િાંસળી િગાડનાર હોય છરે. દશરેરા પછીનો તો 
એક ઉતસિ જ એિો છરે, જયારરે  સેંકડો યુિકો પોતપોતાની િાંસળી લઈનરે નીકળી પડરે છરે 
અનરે ગીત-નૃતય સાથરે સેંકડો િાંસળીઓના સૂર િાતાિરણનરે ભરી દરે છરે. સુવષરિાદ્નું 
આિું પિયોતસિરે સમૂહિાદન ભારતમાં તથા વિશ્વક્રેત્રે પણ ઘટનારૂપ છરે.

િાંસળીમાં તંતુિાદ્ જ રેિાં દીઘ્ક અનરે સાતતયપૂણ્ક મીંડ અનરે ઘસીટ લઈ શકાતાં 
નથી, તરે મુશકરેલ હોય છરે; પરંતુ ગુજરાતના આકદિાસી સુવષરિાદ્માં એિી કરામત 
હોય છરે કરે જ રેથી મીંડ લરેિાની સુવિધા પણ મળરે છરે. આ પ્રકારમાં િાંસળીનાં વછદ્રોનરે માત્ 
આંગળાંથી દબાિીનરે વિવિધ સૂર મરેળિિાનરે બદલરે, નળીની અંદર વછદ્રનરે ડાટો મારરે  
એિી બૂચ જ રેિી ઠરેસી ગોઠિિામાં આિરે છરે. એ ઠરેસી પાતળા િાંસની સળીમાં પરોિરેલી 
હોય છરે. િાંસળીમાં ફંૂક મારીનરે િાંસની આ સળીનરે વનયંવત્ત રીતરે ખેંચીનરે અમુક વછદ્રો 
ખુલ્ાં રહરે અનરે અમુક બંધ રહરે એ રીતરે ગવત આપિામાં આિરે છરે.

માઉથ ઑગ્કનનરે ઝડપથી હોઠ પર આગળ-પાછળ કરી, એક સળંગ ફંૂકરે વિવિધ 
સિરોની સાંકળ રચીનરે િગાડી શકાય છરે. સરેકસોફોનના વપતિળના બટનનરે વનયંવત્ત 
ગવતથી દબાિીનરે સળંગ ફંૂકથી તરે બટન નીચરેના વિવિધ સિરોનરે મીંડ જ રેિી શૃંખલાથી 
લઈ શકાય છરે એિું જ કાય્ક આકદિાસીઓના િાદ્માં િાંસની સળી અનરે ડટ્ી કરરે  છરે. 
યાંવત્ક સુવિધા અનરે ટકૅવનકની દૃવષ્એ મીંડ આપતી િચચરેની િાંસની સળી અનરે દટ્ી-
િાળી િાંસળી નોંધપાત્ છરે.

િાંસળીની સીધી ફંૂકનો ઉપયોગ કરિાનરે બદલરે એ ફંૂકનરે વપપૂડીમાંથી પસાર કરી 
વિશરેષ ઘરેરો અનરે વપપૂડીની ધ્ૂજતી પતરીથી આંદોલનિાળો મુખય સિર વસધિ કરીનરે તરે 
સિરની જ વિવિધ નાદરૂપ શ્ુવતઓ અનરે એ પરના સિરો િાંસળીનાં વછદ્રની સહાયથી 
લરેિામાં આિરે છરે. આમાંથી જ શહનાઈ કરે વપપૂડી તરીકરે ઓળખાતા સુવષરિાદ્નો 
વિકાસ થયો છરે. આ િગ્કના લોકિાદ્માં પણ અનરેક પ્રકારો છરે. એની લંબાઈ, પહોળાઈ, 
વછદ્રની કુલ સંખયા િગરેરરે  જુદી જુદી હોય છરે. આ િાદ્ મંગળિાદ્ છરે. દવક્ણ ભારતમાં 
એનરે નાગસિરમ્ કહરે છરે. નાગ એટલરે હાથી. હાથીની ચીસ જ રેિો રોમાંચક મંગલકારી 
એનો ધિવન હોય છરે. આમ ફંૂકનરે વિવશષ્ એિા સિરનાદમાં રૂપાંતકરત કરીનરે આ પ્ર-
કારનાં સુવષરિાદ્ો બનાિિામાં આવયાં છરે.

િાદ્ના નાના અિાજનરે ગુંજતો કરીનરે મોટો બનાિિા માટરે િાદ્માં તુંબડાં, ના-
વળયરેરની કાચલી િગરેરરેનો ઉપયોગ થાય છરે. સુવષરિાદ્માં આનો ઉપયોગ કરીનરે 
બીન-મોરલી િગ્કનાં સુવષરિાદ્ો બનયાં છરે. એમાં એક કરે બરે ભૂંગળીમાં ઉપર વપપૂડી 
હોય છરે અનરે મધયભાગમાં ઉપરથી સાંકડુ ંઅનરે નીચરેના ભાગમાં પહોળું તુંબડુ ંહોય છરે. 
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5. લોકસંગીત

આમ ફંૂક બરે પ્રકક્રયામાંથી પસાર થાય : વપપૂડીમાંથી એનો નાદ ધ્ૂજતો અનરે ઘરેરો બનરે 
નરે તુંબડામાં પડઘાઈનરે ઘરેરો બનરે. આિો વિવશષ્ નાદ નીચરેની િાંસળીકુળના વછદ્રિાળા 
નળાકારમાંથી પસાર થાય અનરે ઇવચછત સિર આપરે.

આમ હિાનો ઉપયોગ કરીનરે વિવિધ લોકિાદ્ો બનયાં. લોકિાદ્માં હિા મુખથી 
ફંૂકિાની હોય છરે. પ્રવશષ્ િાદ્માં ધમણની યાંવત્ક સહાયથી દબાણિાળી હિાથી 
પતરીનરે ધ્ુજિી સિર મરેળિિામાં આિરે છરે. હામયોવનયમ, એકોકડ્કયન આ પ્રકારનાં છરે.

સુવષર લોકિાદ્નાં આિાં બીજં અનરેક રૂપ છરે, પ્રકાર છરે. પરંતુ જ રે વિશરેષ પ્રચા-
રમાં છરે તરેની સંક્રેપમાં વિગત નીચરે પ્રમાણરે છરે :

શંખ

પ્રાચીનતમ કુદરતી એિું સુવષરિાદ્ છરે. શંખથી મુખય એક સિર જ વનષપન્ન થાય 
છરે. શંખની જત, એની લંબાઈ અનરે કદ િગરેરરે  પ્રમાણરે એનો ઘરેરો કરે તીણો નાદ હોય છરે. 
શંખ શવકત અનરે આિડતથી જ િગાડી શકાય છરે. યુધિમાં અનરે મંકદરમાં એનો ઉપયોગ 
થતો. અતયારરે  વિશરેષત: મંકદરમાં પૂજન-આરતીમાં શંખધિવનનો પ્રચાર છરે.

ભૂંગળ

ગુજરાતમાં ભિાઈનું એ મુખય િાદ્ છરે. એમાં ધાતુની છરેિાડરે પહોળી અનરે ઉપર 
સાંકડી નળાકાર ભૂંગળી હોય છરે. ફંૂક મારતાં પરેથુ...પરેથુ એિું ગુંજ રે છરે. એકસાથરે બરે 
ભૂંગળ િાગરે છરે.

ભૂંગળ

ભરેરી, રણભરેરી િગરેરરે  પણ આ િગ્કનાં સુવષર લોકિાદ્ો છરે. યુધિસમયરે એનો 
ઉપયોગ થતો. શંખધિવન, ધનુષયટકંાર અનરે રણભરેરી ભારતીય આયયોનાં યુધિસમયનાં 
િાદ્ો છરે. એનાં પ્રાચીન-મધયકાલીન સાકહતયમાં અનરેક ઉલ્રેખો અનરે િણ્કનો મળરે છરે.
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લોકવિદ્યા-પરિચય

લોકનૃતયમાં અનરે ધમ્કવિવધઓમાં પણ આ િગ્કનાં વિવિધ સુવષરિાદ્ો છરે. દવક્-
ણના આકદિાસીઓનું તાડપૂ આ િગ્કનું છરે, પરંતુ એમાં તુંબડાનો પણ ઉપયોગ થાય 
છરે. વતબરેટના બૌધિમઠો અનરે મંકદરોમાં પણ આ િગ્કનું વિવશષ્ િાદ્ છરે. તરેમાંથી ઘરેરો 
મંદ્ર સપ્તકનો એક સિર ગુંજ રે છરે અનરે તરેથી વનરંતર ૐનું રટણ થતું હોય એિું લાગરે છરે.

તંતુિયાદ્

બીજો િગ્ક તંતુિાદ્ોનો છરે; જ રેમાં મૃત ઢોરનાં સૂકિરેલાં આંતરડાંની તાંત અથિા 
ધાતુના તારનો ઉપયોગ થાય છરે. આિા તંતુનરે બરે રીતરે છરેડિામાં આિરે છરે : એક એના 
પર ગજ ચલાિીનરે, બીજુ ંએના પર આઘાત કરીનરે. આથી જ તંતુિાદ્ના તતિાદ્ 
અનરે વિતતિાદ્ એિા બરે પ્રકારો થયા. એનરે પવશ્મમાં સટ્રોક ઇનસટરુમરેનટ અનરે બો-
ઇનસટરુમરેનટ કહ્ા. વિતતમાં ઘોડાના િાળ બાંધરેલો ગજ તાર પર ચલાિાય છરે. તતિાદ્માં 
આંગળીથી કરે નાવળયરેરની કાચલી, ધાતુની પતરી કરે વમજરાફથી આઘાત કરીનરે તાર 
છરેડાય છરે. આઘાતથી તંતુ નાદ આપરે તરે અલપકાલીન અનરે ત્ુટક હોય છરે જયારરે  ગજથી 
સાતતયપૂણ્ક ધિવન મળરે છરે. આથી ગાનમાં ગજથી િાગતાં તંતુિાદ્ો વિશરેષ ઉપયોગી 
બનરે છરે. રાિણહથથો, સારંગી જ રેિાં િાદ્ો જ કંઠ્યગાન સાથરે વિશરેષ મરેળ લરે છરે.

ભારતના લોકસંગીતમાં આ પ્રકારનાં તંતુિાદ્ો અનરે તરેનાં જ વિવિધ સિરૂપો વિશરેષ 
પ્રચારમાં રહ્ાં છરે. રાિણહથથો રાજસથાન અનરે ગુજરાતનો તો પ્રાણ છરે. રાિણહથથો, 
સુંદરી, સારંગી જ રેિાં અનરેક પ્રકારનાં િાદ્ોનો આથી જ ગુજરાત-રાજસથાનમાં પ્રચાર 
રહ્ો છરે અનરે આ િાદ્ોનો અનરે િાદનનો મીર, લંઘા જ રેિા અનરેક કલાકારોની જ્ાવત-
ઓમાં વિકાસ થયો છરે. પ્રવશષ્ સંગીતનાં સારંગી, કદલરૂબા, રબાબ જ રેિાં િાદ્ો પણ 
લોકસારંગીના કુળમાં જ વિકસયાં છરે.

વિતતિાદ્ોના વયાપક ઉપયોગ છતાં આઘાતથી િાગતાં તતિાદ્ોનું પણ લોક-
સંગીતમાં સથાન તો રહ્ું જ છરે. હાપ્ક સહસ્તંત્ી િીણાનો પ્રકાર છરે. એમાં એક જ તારનરે 
બદલરે જુદા જુદા તારમાંથી જુદા જુદા સિર મરેળિિામાં આિરે છરે. તાર જ રે સિરમાં 
મરેળવયો હોય તરે સિર આઘાત કરતાં િાગરે છરે. સંતૂર પણ આ કુળનું િાદ્ છરે. જુદા 
જુદા ચડતા ક્રમરે ગોઠિાયરેલા તાર પર લાકડાની નાની હથોડીથી મૃદુ આઘાત કરતાં 
સિર ગુંજ રે છરે. એકનો ગુંજરિ ચાલતો હોય અનરે બીજ તારનો ગુંજરિ ભળરે તરેથી બરે 
જુદા જુદા સિરોના નાદ પરસપર ટકરાય છરે અનરે એમાંથી વમશ્ ધિવન અનરે સહાયક 
સિરો પણ મળરે છરે. હાપ્કનો ઉદભિ મધયપૂિ્કમાં થયો અનરે ગ્ીસ, ઇટાલી િગરેરરેમાં તરે 
પહોંચીનરે વિકાસ પામયું. સંતૂરનો વિકાસ કાશમીરી લોકસંગીતમાં થયો. પં. વશિકુમાર 
શમા્કની કુળ-પરંપરાએ કાશમીરનું આ લોકિાદ્ શાસ્ત્રીય સંગીતમાં પણ પ્રવતવષ્ઠત થયું 
અનરે સિતંત્ િાદન રૂપરે લોકવપ્રય બનયું.

લોકપ્રિાહમાં પૂિ્કમંદ્ર, મંદ્ર, મધય, તાર, અનુતાર – એિાં પાંચ સપ્તકો જરૂરી 



59

5. લોકસંગીત

હોતાં નથી. કોઈ પણ વયવકતગાન અનરે સંઘગાન એક સપ્તકના પૂિા્કધ્ક–ઉતિરાધ્કમાં જ, 
સિરના વનવશ્ત અનરે મયા્કકદત ક્રેત્માં જ વિસતરતું હોય છરે. પાંચરેક સિરમાં એનું કામ 
પૂણ્ક થાય છરે. આથી લોકિાદ્માં પૂિ્કમંદ્ર અનરે અનુતાર (એટલરે મંદ્રના પંચમથી નીચરેનાં 
અનરે તારસપ્તકના સાં પછીના) આિશયક નથી; પરંતુ આ કારણરે લોકસંગીતનું સપ્તક 
જુદું હોય છરે અનરે તરે પાંચ સિરોનું બનરેલું છરે, એિું માનિું-કહરેિું ઉવચત નથી. લોક-
સંગીતનું ગાન પાંચરેક સિરોના ક્રેત્માં વિસતરતું હોય છરે એ સાચું, પણ લોકિાદ્ કંઈ 
મધયસપ્તકના પાંચ જ સિરો આપીનરે સંગત કરી ન શકરે. લોકસંગીતમાં પણ કરેટલાક 
ઢાળ એિા છરે, જ રેમાં મંદ્રના સિર પણ લરેિાના થાય. આ પકરવસથવતમાં ગાનાર મધયમનરે 
ષડજ કરીનરે ગાય છરે, જ રેથી જ રે મુખય ષડજ છરે તરે તરેના મંદ્રમાં આિરે. િળી સ્ત્રીઓનો, 
બાળકોનો સિર તીણો નરે ઊંચો પણ હોય. આથી લોકિાદ્ો પણ મંદ્રના પંચમથી શરૂ 
કરીનરે તરે તાર સપ્તકના ષડજ, કયારરેક મધયમ સુધીના સિર આપી શકરે છરે. આથી જ 
લોકિાદ્ બરે, ત્ણ કરે ચાર તારનો ઉપયોગ કરરે  છરે. સાદો રાિણહથથો કરેિળ બરે તાર 
દ્ારા મંદ્ર, મધય અનરે તારસપ્તક લઈ શકરે છરે.

લોકસંગીતના હાપ્કકુળનાં િાદ્ોમાં વિવિધ તારનરે જુદા જુદા સિરમાં મરેળિીનરે 
મંદ, મધય અનરે તાર એિાં ત્ણરેય સપ્તકો લઈ શકાતાં હતાં. એક જ િાદ્ વિવિધ સપ્ત-
કોના જરૂરી સિરો વનષપન્ન કરરે  એની સુવિધા સંઘગાનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી પુરિાર 
થઈ. યુરોપમાં િીરગાથાના ગાનમાં તથા ચચ્કમાં સમૂહગાન થતાં હતાં. આથી જ 
યુરોપમાં સંઘગાન મુખય બનયાં અનરે ‘મરેલડી’ ઉપરાંત ‘હામ્કની’નો વિશરેષ વિકાસ થયો. 
ઑરકરેસટ્રા અનરે સંગીત બૅલરેનો પણ એમાંથી વિકાસ થયો. સંઘગાનમાં તો સ્ત્રીઓ પણ 
હોય નરે પુરુષો પણ હોય. િૃધિો નરે બાળકો પણ હોય. એમના સિરની ઊંચાઈ જુદી હોય. 
પુરુષનરે મુકાબલરે સ્ત્રી અનરે બાળકોના કંઠસિર તીણાં હોય. આથી જુદા જુદા સિરમાં 
મરેળિરેલું પાંચ-સાત તાર ધરાિતું િાદ્ વિકસયું નરે એમાંથી ઇટાલીએ વગટાર જ રેિું િાદ્ 
વિકસાવયું. હાપ્કનરે મુકાબલરે આ િાદ્ નાનું અનરે હરેરફરેરમાં સુગમ હતું. મરેરુદંડ પરના 
સિરસથાન પ્રમાણરે કોઈ પણ તારનરે દબાિી, તરેની લંબાઈમાં િધઘટ કરી, એક જ તારમાં 
અનરેક સિર લરેિાની સુગમતા મળી. આથી આ નાનકડા અનરે ગમરે તયાં સાથરે લઈ જઈ 
શકાય એિા હરેરફરેરમાં પણ ખૂબ અનુકૂળ એિા િાદ્માં પાંચ, સાત અનરે એથી વિશરેષ 
સપ્તકો લરેિાની અનુકૂળતા મળી. વપયાનોમાં આિી ક્મતા વિવિધ સપ્તકો આપિાની 
હતી, પરંતુ એનું કદ જ એિડુ ંકરે વગટાર જ રેમ મરજી પડરે તયાં સાથરે ફરેરિી ન શકાય.

તંતુિાદ્ોના આ કુળમાં યુરોપમાં લયૂટ અનરે લાયર જ રેિાં િાદ્ો પ્રચવલત બનયાં. 
લાયર પર ગિાતી ઊવમ્કમૂલક રચનાઓ પરથી વલકરક(ઊવમ્કકાવય)નંુ સાકહતયસિરૂપ 
વસધિ થયું.

એકતારો, રાિણહથથો, સુરીંદો, સુંદરી, જતંર િગરેરરે  લોકસંગીતનાં પ્રચવલત િાદ્ો 
છરે. આકાર, કદ અનરે વિવશષ્ યાંવત્ક રચના િગરેરરેની દૃવષ્એ આિાં િાદ્ોના પણ અનરેક 
પ્રકારો છરે. આ િાદ્ોની કરેટલીક વિગતો નીચરે આપી છરે.
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િયાિણહથ્ો
આ િાદ્નો ઉદભિ-વિકાસ દવક્ણ ભારતમાં થયરેલો. રાિણરે વશિજીનરે પ્રસન્ન 

કરિા પોતાનાં જ આંતરડાંનું િાદ્ બનાવયું અનરે તરે રાિણહથથો કહરેિાયું, એ દંતકથા 
પણ રાિણહથથાનરે દવક્ણની પરંપરા સાથરે જોડરે છરે. ઈ. 88૦ના મહાકાવય ‘પઉમચ-
કરય’માં સિયંભૂ પણ આ કથા આપરે છરે. સાતમી સદીના દવક્ણના વશિભકત અયયર 
સિામીગલ – અપરનામ વતરુનિુક્સર – અનરે વતરુજ્ાન સંબંદર રાિણની વશિભવકત-
નો એમની કૃવતઓમાં વનદવેશ કરરે  છરે. કથા પ્રમાણરે રાિણરે કૈલાસ પિ્કત ઊંચકયો પણ 
તરે પોતરે જ ચગદાયો. આથી મુવકત માટરે એણરે ‘યલ’ નામનું િાદ્ બનાવયું અનરે પોતાના 
હાથનો ચુસત સનાયુ કાઢીનરે િાદ્ િગાડું નરે વશિજીનરે પ્રસન્ન કયા્ક. દવક્ણમાં સતિરમી 
સદીની યરેલી કિવયત્ી રામભદંબાના િણ્કન પ્રમાણરે તાંજોર દરબારમાં આ િાદ્ સ્ત્રીઓ 
િગાડતી. સંસકૃત ભાષામાં સંગીતશાસ્ત્ર રચનાર િરેમભૂપાલ આ િાદ્નરે હીન અપવિત્ 
હોિાનું જણાિરે છરે. ગુજરાત–રાજસથાનમાં એનરે માગણનું િાદ્ માનિામાં આિરે છરે.

અહીં એક સપષ્તા કરિી જરૂરી છરે કરે રાિણના હાથની કલપના લૌકકક વયુતપવતિ 
જ રેિી છરે. રામણ કરે યલનું રાિણ થઈ ગયું હોય એ શકય છરે. રામણ એટલરે હસતાિ-
લંબન, હાથનો ટરેકો. હાથના આલંબનરે જ રે દીિડો લઈ જઈ શકાય એિો હરેરફરેર માટરેનો 
દીિડો એટલરે ‘રામણદીિડો’ એમ હાથના અિલંબનરે, આધારરે  જ રે િાદ્ િાગરે છરે તરે 
‘રામણહથથો’. એનું ‘રાિણહથથો’ થયું હોિાનો સંભિ છરે. મલબારના સંગીત પરના 
પુસતકમાં કરેલરેનડ ઝીગરેનબલગરે ‘રાિણસતુમ’ નામના િાદ્ની વિગત આપી છરે. એ વશકાર 
માટરેના ધનુષય જ રેિું છરે. એમાં કાચલીનો ઉપયોગ કરીનરે રાિણહથથો બનાિાયો હોય 
એિી સંભાિના છરે.

રાિણહથથો
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ઉતિર ભારતીય સંગીતનાં ક્રેત્ોમાં આિરેલા ગુજરાત, રાજસથાન, મહારાષ્ ્ર 
િગરેરરેમાં પણ તરે લોકિાદ્ તરીકરે સથાન ધરાિરે છરે. વબહારના સૂફી શરેખ મુઝફફરના 
ચૌદમી સદીના પત્માં ગુજરાત પ્રદરેશમાં ગજથી િાગતા એકતારા િાદ્નો વનદવેશ મળરે 
છરે. વિવિધ વશલપાકૃવતઓમાં પણ તરે જોિા મળરે છરે. રાિણહથથો પણ એવશયન લયૂટનો 
જ એક પ્રકાર છરે. ઈ. સ. 1૦૦૦થી એવશયન લયૂટ અવસતતિ ધરાિરે છરે. આથી આ િાદ્ 
મધયકાળથી તો અવસતતિ ધરાિરે છરે, તરે સુવનવશ્ત છરે.

ગુજરાતમાં મુખયતિરે ભરથરીઓનું આ િાદ્ છરે. વિશરેષત: િીરનાં કથાગીતો, 
રાસડા િગરેરરે  આ િાદ્ પર ગિાય છરે. એ સાથરે ભજનાકદ પણ ગિાય છરે. રાિણહથથા 
માટરે ગુજરાત–રાજસથાનમાં ડોંડી, જતંર, જતંરી, એકતારી, તુંબી એિાં નામ પણ 
પ્રચવલત છરે. જતંર ગજકુળનું નથી, િીણાકુળનું અલગ લોકિાદ્ છરે; પરંતુ યંત્ છરે, એ 
અથ્કમાં ‘જતંર’ એિો પ્રયોગ થાય છરે.

એરેકતયાિો
લાંબા િાંસના એક છરેડરે મઢરેલું તુંબડુ ંલગાિી તરેની ઘોડી પર એક તાર ટરેકિીનરે 

સામા છરેડાની ખૂંટી પર ભરાિી, ચુસત કરી, આંગળીના ટકોરાથી તાર છરેડીનરે િગાડાય 
છરે. લયબધિ ટકોરાથી દાદરા, કરેરિા, દીપચંદી જ રેિા તાલનો આધાર પણ મળરે છરે અનરે 
સતત ગુંજતો તાર અનરે એમાંથી વનષપાકદત થતા સહાયક સિર કંઠસંગીતનરે સિર-
તાલનો આધાર પૂરો પાડરે છરે. એનું પ્રિત્કન વિશરેષત: ભજન-સંતિાણીમાં જોિા મળરે 
છરે. એક તારનરે બદલરે બરે કરે ચાર તારિાળા તંબૂર પણ આ િગ્કના છરે. એના ચાર તાર 
મંદ્ર સપ્તક અનરે મધય સપ્તકના ષડજ, મધયમ કરે પંચમમાં મરેળિિામાં આિરે છરે. એના 
ગુંજરિથી બીજ સહાયક સિરો પણ જનમરે છરે અનરે ગાનારનરે પોતાના ષડજનું આખું 
સપ્તક મળરે છરે. એ ગાનારના ષડજનરે જળિી રાખરે છરે, ગાયનનરે બસૂરંુ બનતું અટકાિરે 
છરે અનરે સિકરત સિરનું િાતાિરણ રચરે છરે. આથી પ્રવશષ્ સંગીતમાં પણ એનું વનવશ્ત 
સથાન રહ્ું છરે.

રતંિ
શરેણી િીજણંદની કથાએ, એના જતંરિાળા જુિાનની કરુણાંત કથાએ આ િાદ્નરે 

ગુજરાતમાં નામથી તો પકરવચત રાખયું છરે, પરંતુ એની િાદન-પરંપરા લુપ્ત છરે. િીણાકુ-
ળનું આ િાદ્ છરે. રુદ્રિીણાનું એ લઘુ રૂપ છરે. એનો આકાર િીણા જ રેિો જ છરે પણ કદમાં 
તરે નાનું હોય છરે. ત્ણરેક ફૂટના િાંસના દંડના બરે છરેડરે એકાદ ફૂટના વયાસનાં સરખા 
કદ અનરે માપનાં બરે નાનાં તુંબડાં લગાડરેલાં હોય છરે. એ તુંબડાંનરે જમીન પર ટરેકિીનરે 
િીણાની જ રેમ િગાડાય છરે. એના ઉપર ચાર તાર હોય છરે અનરે મરેરુદંડ પર લાકડાંના 
પડદા મીણથી ચોંટાડરેલા હોય છરે. એના તાર મંદ્રના પંચમ અનરે મધયના ષડજમાં મરે-
ળિિામાં આિરે છરે. તારસપ્તકના ષડજનો વચકારીનો તાર પણ હોય છરે. એના ચૌદ 
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પડદાઓ અનરે ખુલ્ો તાર પંદર સિર આપી શકરે છરે. એક હાથરે આંગળી-અંગૂઠાથી 
આઘાત આપી, તાર છરેડી, બીજ હાથની આંગળીથી તારનરે પડદા પર દબાિી સિર 
મરેળિિામાં આિરે છરે.

જતંરનો એક રાજસથાની પ્રકાર પણ છરે. તરે જતંરનરે ઊભું પકડીનરે િગાડાય છરે.

સૂરિંદો
સારંગીના િગ્કનું આ પ્રાચીન લોકિાદ્ ગુજરાતમાં કચછમાં પરંપરામાં રહીનરે 

લુપ્ત થયું છરે. રાજસથાનમાં એની પરંપરા લંઘા કલાકારોમાં ટકી શકી છરે. આ િાદ્ 
સારંગીની લઘુ આિૃવતિ જ રેિું છરે. સૂર + દા = સૂર આપનારંુ એિી એની વયુતપવતિ સંભિરે 
છરે. આ િાદ્ લાકડાના ટકુડાનરે કોરીનરે બનાિિામાં આવયું છરે. એનું પરેટ પોલું અનરે 
િતુ્કળાકાર હોય છરે. એનરે આખું અથિા આંવશક રીતરે ચામડાથી મઢરેલું હોય છરે. એનરે 
અંકમાં સથાપી ગજ િડરે િગાડિામાં આિરે છરે. એના ભૂવમ તરફના ભાગરે ઘોડી પર 
તાર રાખીનરે ઉપરની ખીંટીથી ચુસત કરિામાં આિરે છરે. એના મરેરુદંડના િાદનક્રેત્માં 
જતંર જ રેમ પડદા ચોંટાડરેલા હોતા નથી, તરેથી તરે સારંગી જ રેમ િગાડાય છરે. ઉપરના 
ભાગની બાજુની ખાંચમાં ચાિી પર તારનો છરેડો બાંધરેલો હોય છરે. એમાં એક, બરે, ત્ણ 
કરે મુખયતિરે ચાર ખૂંટીઓ હોય છરે. તરેના પર જુદી જુદી જડાઈની તાંત બાંધરેલી હોય છરે 
અનરે તરે મંદ્રના પંચમથી તારના ષડજમાં મરેળિિામાં આિરે છરે. અંકમાં ટરેકિી, છાતી પર 
ત્ાંસું ગોઠિી તરે િગાડાય છરે. એનું િાદનક્રેત્ સારંગીના પ્રમાણમાં નાનું છરે. એનો ધિવન 
સારંગી જ રેિો જ મધુર હોય છરે.

સૂકરંદો
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આ િાદ્ની લંબાઈ, કદ િગરેરરે  જુદાં જુદાં હોય છરે. પવશ્મ ભારતમાં આ િાદ્નું 
વિશરેષ પ્રિત્કન રહ્ું છરે. મધયપૂિ્ક સાથરે એનો અનુબંધ છરે. બલૂવચસતાનમાં સરોઝ અથિા 
ઘોચક નામનું િાદ્ છરે તરે સૂકરંદાના િગ્કનું છરે. વસંધમાં એનરે સૂકરનદો અનરે રાજસથાન, 
ગુજરાત, પંજબમાં સૂકરંદા કહરે છરે.

પૂિ્ક ભારતના મવણપુર, વત્પુરા, બંગાળ, આસામ િગરેરરે  પ્રદરેશમાં તથા કાશમીર 
અનરે મધય ભારતમાં પણ આ લોકિાદ્ પ્રચારમાં હતું; કયાંક આજ રે પણ પ્રચારમાં છરે.

સારંગી-કુળનું આ િાદ્ અફઘાવનસતાન, ઈરાન િગરેરરેમાં પણ પ્રચવલત છરે. કટ્ક 
સરેરસના અભયાસ પ્રમાણરે, સારંગી-િગ્કનાં લોકિાદ્ોનો ઉતપવતિ-વિકાસ મધય એવશયાની 
અશ્વો ઉછરેરતી જવતઓની પરંપરામાં થયો છરે. કઝાખ કોબીઝ, ઉતિર-પવશ્મ ઉઝબરે-
વગસતાન િગરેરરેમાં કોબુઝ અનરે કકરવગઝ કકયાક નામનાં િાદ્ો પણ સૂકરંદાનરે મળતાં છરે. 
મધય એવશયાની અનરેક જવતઓ લોકવિદ્ાની તરેમની પરંપરા સાથરે ભારતમાં આિી. 
સૂકરંદાનો પણ એમાં સમાિરેશ થાય છરે. કોકરેસસના આજુબાજુના પ્રદરેશો, ઇરાક, ઈરાન, 
અરબસતાન િગરેરરેની વયાપક અસર વસંધ, પંજબ, કચછ, સૌરાષ્ ્ર િગરેરરે  પર પડી છરે. 
લોકસંગીતમાં તરે જોઈ શકાય છરે, તરેમ િાદ્માં પણ જોિા મળરે છરે.

તયાલિયાદ્ો 
લોકિાદ્-ક્રેત્રે સિરિાદ્ોની જ રેમ તાલિાદ્ોનું કુળ પણ િૈવિધયસભર છરે. લો-

કસંગીતનો અનુબંધ વિશરેષત: નૃતય સાથરે રહ્ો છરે. સંગીત અનરે નૃતય બંનરેનો પ્રાણ 
લય છરે. એથી તાલ િગર ન ચાલરે. સિર તો માનિકંઠ પણ આપરે, પરંતુ તાલ માટરે તો 
માનિ ઉપરાંત અનય સાધનોની અપરેક્ા રહરે છરે. પગની ઠરેકથી તાલ અપાય, તયારરે  પણ 
એના પ્રિાહનરે જીિતો-જગતો અનરે અસખવલત રાખિા માટરે તાલસાધનની આિશયકતા 
લાગતી હોય છરે. આથી વિશ્વસમગ્ની લોકસંગીતની પરંપરામાં નૃતય-ગાનમાં તાલિાદ્ 
અવનિાય્ક બનયાનું પ્રતીત થાય છરે. કોઈ પણ લોકનૃતયમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઢોલ તો 
િાગરે જ છરે.

સિરની જ રેમ તાલ માટરે પણ નાદ જોઈએ. સિર માટરે એક નાદ અનરે એનાં અસંખય 
િૈવિધયસભર રૂપો જોઈએ. તાલ માટરે તો વનવશ્ત નાદ અનરે ગણતરીની સંખયાનાં 
રૂપ જોઈએ. આથી સિરિાદ્ શ્ુવતઆધાકરત વિવિધ સિરો આપરે છરે, પરંતુ તાલિાદ્ 
મુખયતિરે વનવશ્ત એિો એક જ સિર આપરે છરે. આ સિર, સિરિાદ્માં જ રેમ હિા અનરે 
ઘષ્કણથી મરેળિિામાં આવયા, તરેમ તાલિાદ્માં પણ બનયું. હિાનો ઉપયોગ છરે તયાં તાલ-
િાદ્માં લાકડાંના, માટીના કરે ધાતુના સાંકડા મોઢાના અનરે પહોળા પરેટિાળા અથિા તો 
કંૂડાના આકારના કરે નળાકાર એિા સાધનમાં ઉપરથી ચામડુ ંમઢીનરે અંદરના ભાગમાં 
હિાનરે વનબધિ કરિામાં આિરે છરે. ઉપર મઢરેલા ચામડાના ચુસત આિરણ પર આઘાત 
કરિાથી સાધનમાંની વનબધિ હિામાં આંદોલન જનમરે છરે અનરે તરે વિવશષ્ ગુંજરિ 
સાથરેનો નાદ આપરે છરે.
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પાત્નું મોં જો પરેટના પ્રમાણમાં ખૂબ સાંકડુ ંઅનરે હથરેળીથી દબાિી શકાય એિું 
હોય તો ઉપર ચામડુ ંમઢિાની પણ જરૂર પડતી નથી. માત્ હથરેળીથી અંદરની હિાના 
દબાણમાં િધારો-ઘટાડો કરી શકાય અનરે પાત્ ઉપરના ટકોરાથી રણકતો નાદ મરેળિી 
શકાય છરે. ઘટ અનરે માણ આ પ્રકારનાં િાદ્ો છરે.

બીજો પ્રકાર છરે તરે ઘષ્કણનો. લાકડાંની પટ્ીઓ, છીપ, કાચલી, વચનાઈ માટી કરે 
પકિરેલી માટીના ટકુડા, આરસ જ રેિા પથથરના સતરની કપચી, ધાતુ િગરેરરે  એિા પદાથયો 
છરે જ રે પારસપકરક ટકરાિ-ઘષ્કણથી રણકતો નાદ આપરે છરે. આનરે આધારરે  લોકસંગીતનાં 
તાલનાં ઘનિાદ્ો બનયાં છરે.

આમ લોકતાલિાદ્ોના પણ બરે પ્રકાર છરે : (1) અિનધિ તાલિાદ્ો અનરે (2) ઘન 
તાલિાદ્ો. અિનધિ તાલિાદ્ોમાં બંવધયાર હિાની ઉપરની ચુસત સપાટી પરના આઘાત 
નાદ જનમાિરે છરે. ઘન તાલિાદ્ોમાં બરે રણકતા પદાથ્ક એકબીજ સાથરે ટકરાતાં નાદ 
આપરે છરે. ઢોલ, ઢોલક, ઢોલકી, તબલાં, નગારાં, નગારી, ત્ાંસાં, ડમરુ, ડગુડગુી, ડફ, 
ડબલું િગરેરરે  જ રેમની ઉપરની સપાટી મઢરેલી હોય છરે તરેિાં અનરે જ રેમની ઉપરની સપાટી 
સાંકડી અનરે ખુલ્ી હોય તરેિાં ઘટ અનરે માણ અિનધિ તાલિાદ્ો છરે. ખંજરી, મંજીરાં, 
ઝાંઝ, કરતાલ, ઝાલર, ઘંટ, ઘૂઘરા, ચકરડી િગરેરરે  ઘન તાલિાદ્ો છરે. એમાં પદાથયોનો 
પારસપકરક ટકરાિ નાદ આપરે છરે.

આ પ્રકારના ંતાલ માટરેના ંકરેટલાકં મુખય અનરે પ્રચવલત લોકિાદ્ોની વિગત નીચરે પ્રમાણરે છરે.

ઢોલ
વિશ્વભરના લોકસંગીતનું આ મૂળભૂત િાદ્ છરે. એક જ જવત અનરે પ્રદરેશમાં આ 

િાદ્ના અનરેક પ્રકારો છરે. ઉપયોગ અનરે કદનરે આધારરે  એના ઢોલ, ઢોલક, ઢોલકી એિા 
પ્રકારો છરે. આકફ્કન લોકસંગીતમાં એના વિવિધ પ્રકારો છરે. એનાં જ વિવિધ સુધરરેલાં 
સિરૂપો વિશ્વની પ્રવશષ્ સંગીતની ધારાના ઑરકરેસટ્રામાં પણ જોિા મળરે છરે. જીિંત લયનું 
વિશ્વમાં અપાર િૈવિધય છરે. પાણીનું ટપકિું, ઊછળિું, િરેગથી િહરેિું, ધોધ રૂપરે પટકાિું, 
ધારા રૂપરે િરસિું – એ રીતરે કરેટકરેટલા િૈવિધયસભર લયનો અનુભિ પાણી કરાિરે છરે.

લોકિાદ્ોમાં મોટામાં મોટુ ંકુળ ઢોલનું છરે. એમાં સામાનય રીતરે લાકડાના નળાકાર-
નરે બંનરે બાજુએ કરે એક બાજુએ ચામડાથી મઢિામાં આિરે છરે. એના પર હથરેળી, આંગળી 
કરે લાકડી જ રેિા સાધનથી આઘાત કરીનરે ઘરેરો ગુંજતો નાદ મરેળિિામાં આિરે છરે. આકફ્-
કન ડ્રમ જ રે મોટાં હોય છરે અનરે જમીન પર ટરેકિીનરે િગાડાય છરે તરે ઉપરની બાજુએ 
મઢરેલાં હોય છરે. જયારરે  ઢોલનરે ગળરે લટકાિીનરે િગાડાય છરે તયાં તરેની બંનરે બાજુ ચામડુ ં
મઢિામાં આિરે છરે. નળાકારનો ડાબો-જમણો છરેડો મોટરેભાગરે સમાન વયાસનો હોય છરે. 
તરેનરે મુખયતિરે ઢોલ કહરેિાય. એની નાની આિૃવતિ ઢોલક અનરે ઢોલકી. એમાં નળાકારનો 
એક છરેડો પહોળા વયાસનો અનરે બીજો ટૂકંા વયાસનો હોય છરે. પહોળો ભાગ ઘરેરો અનરે 
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સાંકડો ભાગ તીણો અિાજ આપરે છરે. ડાબા હાથરે પહોળો અનરે જમણા હાથરે સાંકડો 
ભાગ િાગરે છરે. આ િાદ્નરે બરેઠાં બરેઠાં, નજીક ગોઠિીનરે કરે ખોળામાં રાખીનરે િગાડી 
શકાય એિું બનાિિા માટરે એના ડાબા-જમણા ભાગ છૂટા પાડીનરે દાયાં-બાયાં બનયાં 
જ રેનરે તબલાં, નરઘાં િગરેરરે  નામરે ઓળખિામાં આિરે છરે. વસતાર અનરે તબલાંની શોધ 
અમીર ખુસરોએ કરી એિી ભ્મમૂલક વયાપક દંતકથાનું ડૉ. મધુસૂદન ઢાંકીએ પ્રાચીન 
વશલપોનો આધાર આપીનરે વનરસન કયુાં છરે અનરે અમીર ખુસરોના જનમ પહરેલાંના 
કાળનાં વશલપો દ્ારા વસધિ કયુાં છરે કરે મૃદંગ કરે પખિાજનાં દાયાં અનરે બાયાં અલગ થઈ 
ચૂકયાં હતાં અનરે એનાં વિવશષ્ નામ પણ હતાં.

ડમરુ
આ િાદ્ વયાિસાવયક પ્રકારનું છરે. તરે ભગિાન વશિજીનું િાદ્ મનાય છરે. એ 

અંગૂઠા અનરે આંગળીથી ખાંચના ભાગથી પકડીનરે િગાડી શકાય છરે. િાદ્નરે ચુસત પકડી 
રાખીનરે કાંડાનરે લયબધિ રીતરે ઘુમાિતાં એનરે બાંધરેલા સખત પદાથ્કની ગોળી ચોંટાડરેલા કરે 
સખત ગાંઠ િાળરેલા દોરીના બરે છરેડા ડમરુની બંનરે બાજુની ચામડાની ચુસત સપાટી પર 
અથડાય છરે અનરે ડમાક્ ડમાક્ ડમ્ ડમ્ એિો ધિવન આપરે છરે. આનાથી લયબધિ રીતરે 
તાલ પણ આપી શકાય છરે. દોરીના છરેડાનો સખત ભાગ ડમરુની સપાટીનરે લયબધિ 
રીતરે આઘાત કરીનરે તરત છૂટો પડી જય છરે અનરે દ્રુત ગવતના નાદની શૃંખલા પરેદા 
કરરે  છરે. હાથથી કરે અનય સાધનથી આઘાત થાય તરેનરે મુકાબલરે દોરીના છરેડાનો આઘાત 
પોતાનું કોઈ જ દબાણ લાિતો નથી. આથી આઘાતક સાધનના બળનું દબાણ લાગતું 
નથી અનરે નાદમાં બીજી સૂક્મ શ્ુવતઓ ભળતી નથી. આમ આઘાતની સંશોવધત એિી 
યુવકત (device) એ આ િાદ્ની વિશરેષતા છરે.

ડુગડુગી
ડમરુનું બાલક્રીડન માટરેનું, રમકડા જ રેિું િાદ્ છરે. ડમરુના દોરીના છરેડાના 

આઘાતનો જ એમાં પણ ઉપયોગ છરે. ડમરુ કરતાં તરેનો આકાર જુદો છરે. ધાતુની ગોળ 
િાળરેલી પટી અથિા પકિરેલી માટીની ગોળ ધારીની બંનરે બાજુ કાગળ કરે ચામડુ ંમઢરેલું 
હોય છરે અનરે મધયમાં િાંસની સળી પરોિરેલી હોય છરે. આ સળી પકડી, બરે હથરેળી 
િચચરે દબાિીનરે ફરેરિતાં છૂટી દોરીઓની ગાંઠ ડગુડગુીની સપાટી પર અથડાય છરે અનરે 
લયબધિ નાદ આપરે છરે. લોકસંગીત અનરે લોકનૃતયમાં એનું ખાસ કાય્ક કરે ઉપયોગ નથી. 
બાલક્રીડાના સાધનરૂપ આ લોકિાદ્ છરે અનરે તરે લયના સંસકાર દૃઢ કરરે  છરે.

ડફ
ડગુડગુી જ રેમ જ પ્રમાણમાં મોટા અનરે પહોળી પટ્ીના િતુ્કળની એક બાજુનરે 

ચામડાથી મઢી લરેિામાં આિરે છરે. એક હાથરે પહોળી પટ્ી પકડીનરે બીજ હાથથી ચામડાની 
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મઢરેલી સપાટી પર આઘાત કરીનરે નાદ મરેળિિામાં આિરે છરે. લયબધિ નાદથી તાલ મળરે 
છરે. રાજસથાન અનરે ગુજરાતના કરેટલાક આકદિાસીઓ વિશરેષત: હોળીનાં ગીતો ડફ 
પર ગાય છરે. ડફ કદમાં એક ફૂટ કરતાં વિશરેષ વયાસિાળું હોય છરે. નાના િાદ્નરે ડફલી 
કહરેિામાં આિરે છરે.

ખંરિી

ખંજરી

િતુ્કળાકાર પહોળી પટ્ીમાં રણકતી ધાતુની નાની ગોળ ચકતીઓ પરોિીનરે એક 
બાજુ ચામડુ ંમઢિામાં આિરે છરે. આ િાદ્ એક હાથરે પકડી બીજ હાથરે થાપ મારીનરે 
િગાડિામાં આિરે છરે. િાદ્નરે કાંડાના બળરે ધ્ુજિતાં તથા મઢરેલી સપાટી પર થાપ મારતાં 
ધાતુની ચકતીઓ પરસપર ટકરાય છરે અનરે રણકરે છરે. આમ થતાં આ િાદ્ દ્ારા ડફની 
જ રેમ ચામડાની સપાટી પરના હાથના આઘાતથી નાદ મળરે છરે તરે સાથરે જ ચકતીઓના 
રણકારના નાદ પણ એમાં ઉમરેરાય છરે. વયવકતગાન, વયવકતનૃતય, સંઘગાન, સંઘનૃતય 
િગરેરરેમાં આ લોકિાદ્ તાલમાં સહાયક બનરે છરે.

તબલયાં
તબલાં કરે નરઘાંનો ઉપયોગ લોકસંગીતમાં વિશરેષત: ભજન અનરે સંતિાણીમાં 

થાય છરે. હીંચ, અધ્કહીંચ, દાદરા, ખરેમટા, દીપચંદી, ઝપ જ રેિા તાલ િાગરે છરે. એનાં 
બોલ અનરે લયકારી પ્રવશષ્ ધારાના તબલાિાદનથી જુદાં પડરે છરે. બધા જ તાલમાં 
અંતરે ચલતીમાં દ્રુત લય લરેિાય છરે. લોકપરંપરામાં આ િાદ્નાં માન અનરે થાપ વિવશષ્ 
પ્રકારનાં હોય છરે. પ્રવશષ્ સંગીતમાં જ રેમ કાયદા, રરેલા, પણ્ક (પરન) િગરેરરે  લયકારીનાં 
વિવશષ્ અંગો છરે તરેમ લોકસંગીતનાં નરઘાંના િાદનમાં પણ માન, થાપ, ચલતી અનરે 
એમાં પ્રયોજતા િણ્ક અનરે એના બોલ વિવશષ્ પ્રકારના હોય છરે.

ડયાકલું
આ લોકિાદ્ દરેિીસતોત્માં રાિવળયા તથા અનય વિવશષ્ જવતજ્ાવત દ્ારા િગાડ-

િામાં આિરે છરે. ડમરુની જ રેમ તરેમાં બંનરે બાજુ ચામડુ ંમઢરેલું હોય છરે. એની બંનરે પડીઓ 



67

5. લોકસંગીત

દોરીથી એિી રીતરે બાંધરેલી હોય છરે કરે દાંડી પડતાં પડી પર ખેંચાણ આિરે છરે અનરે ડકુ 
ડકુ એિો અિાજ આિરે છરે. આનો નાદ જ એિો વિવશષ્ છરે કરે આંદોવલત સિરરે  દરેિીનું 
સતોત્ ગિાય અનરે ડાકલું િાગરે તરેનો ધિવન જ મનહૃદયનરે વિવશષ્ એિી અનુભૂવત 
કરાિરે છરે અનરે શરીરમાં ધ્ુજરી પરેદા કરરે  છરે. આ તતિ ‘ડાકલું િાગતાં ભૂિો ધૂણરે’ જ રેિા 
પ્રયોગોમાં પણ જોિા મળરે છરે. ખાસ જવતજ્ાવત અનરે કલાકારની કુળપરંપરામાં જ આ 
િાદ્ બનરે છરે અનરે િગાડાય છરે. એનું ચામડુ ંપણ વિવધપૂિ્કક કંુિારી હરણીનું જ લરેિામાં 
આિરે છરે.

નગયારંુ
નગારંુ અધ્ક ગોળાકાર ધાતુપાત્ની ઉપરની બાજુ ચામડુ ંમઢીનરે બનાિાય છરે. 

પાતળી, ગાંઠિાળી દાંડીથી તરે િાગરે છરે, એના ધાતુપાત્માં રણકારયુકત નાદ હોય છરે. 
મંકદરની આરતીમાં નગારંુ િાગરે છરે. નોબત-નગારાં એિો સાથરે પ્રયોગ થાય છરે. પ્રહર 
પ્રહરનાં પૂજન સાથરે એ િાગરે છરે. દરેિમંકદરના શહનાઈિાદનમાં પણ તરે તાલિાદ્ તરીકરે 
િગાડાય છરે. શહનાઈ સાથરે નાનું નગારંુ િાગરે છરે, જ રેનરે નગારી કહરે છરે. ઉસતાદ વબવસમ-
લ્ાખાન જ રેિા ઉતિમ શહનાઈિાદક શાસ્ત્રીય સંગીતમાં પણ તબલાંનરે બદલરે નગારીનો 
તાલ વિશરેષ અનુકૂલ માનરે છરે. નગારંુ યુધિાકદ પ્રસંગોએ, સંકટકાળરે સાિધાન બનિાનું 
સૂચિતા ‘ઍલાવમ્કગ-કૉલ’ તરીકરે પણ િગાડિામાં આિતું.

  

તબલાં                                નગારંુ

તયાંસું
નગારંુ જમીન પર ટરેકિીનરે દાંડીથી િગાડાય છરે. આ સાધનનરે જયારરે  હરતાં-ફરતાં 

િગાડિાનું હોય તયારરે  એની લઘુ આિૃવતિ દોરડુ ંબાંધીનરે ગળરે લટકાિીનરે િગાડિામાં 
આિરે છરે. સભા-સરઘસમાં આ રીતના ત્ાંસાનો ઉપયોગ થાય છરે. દરેિની કરે રાજની 
નગરયાત્ા હોય તયારરે  નગારાનરે ઊંટ પર ગોઠિી શકાય; પરંતુ નગારાનરે બદલરે ત્ાંસું 
િધારરે  અનુકૂળ પડરે અનરે માણસ ગળરે લટકાિીનરે પણ િગાડી શકરે. એ નગારાની દાંડી 
કરતાં પાતળી એિી છડીથી િાગરે છરે અનરે પ્રમાણમાં તીણો અિાજ આપરે છરે.
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ઝયાંઝ–કિતયાલ–મંજીિયાં
ઝાંઝ, કરતાલ, મંજીરા િગરેરરે  લોકપરંપરાનાં ભવકતસંગીતનાં તાલિાદ્ો છરે. 

મંકદરમાં તથા ગામનરે ચોરરે  કરે કોઈ વનવમતિરે ઘરમાં જયારરે  ભજન અનરે સંતિાણી રજૂ 
થાય તયારરે  તરેમનો ઉપયોગ થાય છરે.

ઝાંઝ વપતિળ કરે કાંસાની િચચરેનું પરેટ ઊપસરેલું અનરે એક એક કાણાિાળું હોય 
એિી બરે થાળીઓની બનરેલી હોય છરે. બંનરે થાળીઓ િચચરેનાં કાણાંમાં દોરીઓ પરોિી 
એમના છરેડરે કપડાનાં મૂકઠયાં હોય છરે, જ રેમનરે બરે હાથમાં ઝાલીનરે ઝાંઝ િગાડાય છરે. 
એમની ધાતુની થાળી કરે રકાબીની િતુ્કળાકાર ધાર સપાટ હોય છરે. બરે હાથમાં પકડરેલી 
બરે થાળી અથડાતાં નાદ જનમરે છરે. લયબધિ રીતરે તરે ટકરાિાય છરે અનરે િગાડતાં હાથની 
દોરી જ થાળીનરે સપશવેલી હોય છરે, એથી હાથનો સપશ્ક થતો નથી અનરે નાદનો ગુંજરિ 
દબાતો નથી. િૈષણિ મંકદરોમાં, કૃષણભવકતમાં એનો ખાસ ઉપયોગ થાય છરે. ઝાંઝ અનરે 
પખિાજ હિરેલી- કીત્કનનાં ખાસ િાદ્ો છરે.

મંજીરાં

મંજીરાં પણ ઝાંઝની જ રેમ જ િગાડાય છરે. એની થાળી/રકાબી નાની હોય છરે. 
એ પરસપર ટકરાતાં રણકાર ઊઠરે છરે અનરે દોરીની યુવકતનરે કારણરે હાથનો સપશ્ક થતો 
નથી અનરે રણકાર દબાતો નથી. એક થાળીની દોરી ચુસત રાખીનરે બીજી થાળીનો છરેડો 
લાંબો રાખીનરે પણ કુશળ કલાકાર અિનિી રીતરે મંજીરા િગાડરે છરે. તાલની માત્ા અનરે 
એના ખંડના આરંભના સમયરે જ મંજીરાં ટકરાય છરે, તરેથી તાલનું સિરૂપ બંધાય છરે અનરે 
મંજીરાંનું િાદન બીજં તાલિાદ્ોનાં બોલ અનરે માત્ા સાથરે મરેળ લરે છરે. મંજીરાંનો પોતાનો 
પણ સાહવજક રીતરે બંધાયરેલો વનવશ્ત ઊંચાઈનો સિર હોય છરે; આથી જ રેમ ગાનારના 
કંઠના ષડજ સાથરે મરેળ કરિા માટરે ચમ્કિાદ્નરે મરેળિિામાં આિરે છરે તરેમ મુખય ગાયકના 
સાહવજક ષડજ, મધયમ કરે પંચમ સાથરે મરેળ લરેતાં હોય એિાં જ મંજીરાં િાગરે છરે. એમ 
ન થાય તો ગાન બસૂરંુ બનરે.

્ટોકિયા–્ટોકિી–ઘૂઘિયા–ઝયાલિ
ટોકરા, ટોકરી, ઘૂઘરા, ઘૂઘરી, ઝાલર િગરેરરે  પણ લોકસંગીતની ધમ્કસંલગ્ન 



69

5. લોકસંગીત

ધારાઓનાં તાલિાદ્ો છરે. ટોકરા, ટોકરીમાં ધાતુનો ઘંટ હોય છરે; એમાં િચચરે ધાતુ કરે 
લાકડાનો દંડ કરે દંડો હોય છરે. તરે ઘંટ સાથરે અથડાતાં નાદ મળરે છરે. આરતીમાં તરે િાગરે 
છરે. આનું નાનું સિરૂપ ટોકરી છરે, તરે હાથમાં પકડીનરે િગાડી શકાય છરે. દરરેક ઘંટ અનરે 
ઘંટડીનરે પોતાનો ખાસ વનયત એિો સિર હોય છરે. ઝાલર એટલરે ધાતુની મોટી થાળી. 
એના પર લાકડાની હથોડીનો આઘાત થાય છરે. ઝાલર કટગંાડીનરે પણ િગાડાય અનરે 
એનરે દોરી કરે હૂકમાં પરોિી તરેનરે એક હાથરે પકડીનરે બીજ હાથરે લાકડાની હથોડીથી 
ઝૂલતાં ઝૂલતાં લયબધિ રીતરે પણ િગાડાય છરે. ઘંટ, ઝાલર મોટાભાગરે પંચધાતુનાં હોય 
છરે અનરે વિવશષ્ રણકાર આપરે છરે. એક મંકદરની આરતીમાં િાગતાં ઘંટ, ઘંટડી, ઝાલર 
અનરે નગારાં એ બધાંની િચચરે સિરનો મરેળ, સંિાદ હોિો જરૂરી છરે; તો જ એ બધાંનું 
સહિાદન સાંગીવતક માધુરી જનમાિી શકરે. લોકકલામાં લોકોનો કાન પણ ઘડાયરેલો 
હોય છરે, તરેથી એ આિાં મરેળ લરેતાં જ િાદ્ો પસંદ કરરે  છરે.

ચકિડી–મીણ્યાળી
ચકરડી અનરે મીણથાળી નાદનરે વનયંવત્ત અનરે વિવશષ્ રૂપમાં મરેળિિાની લોકક-

લાનું ઉતિમ દૃષ્ાંત છરે. ચકરડીમાં પદાથ્ક ગવતથી ફરરે  છરે અનરે એની ધરી સાથરેના દાંતાળા 
ચક્રના આરા પર બીજી િાંસ કરે ધાતુની સળી અથડાય છરે અનરે નાદ મળરે છરે. ચક્રની 
ગવત પ્રમાણરે જ ટર્્ક ટર્્ક એિો આિવત્કત વનયંવત્ત નાદ મળરે છરે અનરે એનો લય બંધાય 
છરે. આમ પદાથ્કની ચક્રગવત અનરે દાંતા સાથરેના સવળયાના છરેડાના ઘષ્કણથી લયબધિ 
નાદ મરેળિતી તાલિાદ્રૂપ ચકરડીના વિવિધ પ્રકારો લોકપરંપરામાં છરે.

મીણથાળી

નાદ અનરે લયનો વિવશષ્ પ્રયોગ ગુજરાતની ડાંગ–આહિાની મીણથાળીનો છરે. 
એક ઊંચા કાંઠાિાળા ત્ાસમાં મીણ પાથરીનરે તરેમાં િચચરે િાંસની સળી રોપિામાં આિરે 
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છરે. િાતા્ક કહરેતાં કહરેતાં કથક-ગાયક અંગૂઠા અનરે આંગળીથી આ સળીનરે પકડી, મૃદુસપ-
શ્કનું દબાણ આપી લયબધિ રીતરે ઉપર-નીચરે સરકાિરે છરે. આ ઘષ્કણથી િાંસની સળીમાં 
આંદોલન જનમરે છરે અનરે તરેનો નાદ મીણના માધયમરે મોટો અનરે ઘરેરો બનરે છરે. નાદનરે 
આમ તુંબડા કરે એિાં બીજં સાધનનરે બદલરે મીણના થરથી મરેળિિાની આિી યુવકત 
બીજ રે ભાગયરે જ જોિા મળરે છરે.

આમ લોકિાદ્ક્રેત્રે અનંતવિધ િૈવિધય જોિા મળરે છરે. વિશ્વનાં આિાં લોકિાદ્ોનું 
િૈવિધય કરેિું–કરેટલું છરે અનરે ભારતનું એમાં કરેિું–કરેટલું યોગદાન અનરે સથાન છરે તરેની 
ઝાંખી કરતાંયરે સાનંદાશ્ય્ક થાય એિું છરે. માત્ ગુજરાતની જ િાત કરીએ તોપણ આ 
રાવશ એટલો વિશાળ છરે, જ રેની કલપના ન થઈ શકરે. ગુજરાતનાં આકદિાસીઓમાં 
આજની પણ પરંપરામાં સંખયાબંધ તંતુિાદ્ો છરે. એમનાં સુવષર િાદ્ોમાં િાંસળીિગ્કનાં 
તાડપૂ, ડોબર, નરકહલો જ રેિાં િાદ્ો છરે. તાડપૂ મોટી દૂધીના તુંબડામાંથી બનરેલું હોય છરે. 
એમાંથી બરે ભૂંગળીઓ પસાર થાય છરે, જ રેમાં એક ભૂંગળી પાયાનો મુખય કરે મધય-સિર 
આપરે છરે અનરે બીજી ભૂંગળીનાં વછદ્રો રચનાનો બીજો સિર આપરે છરે. તાડપૂનો જ પ્રકાર 
ડોબરંુ છરે. નરકહલો િાંસના બંનરે છરેડરે તાડપત્ની પટ્ીઓના ભૂંગળાિાળું િાદ્ છરે, તરેનાં 
ચાર વછદ્રોમાંથી પાંચ સિર મળરે છરે.

આમ નાદ અનરે લયનું અનોખું અનરે િૈવિધયથી ભયુાં-ભાદયુાં સિરમય વિશ્વ આ 
લોકિાદ્ો વસધિ કરરે  છરે.



6. લોકકલયા, કલયાકયાિ અનરે કસબ

લોકસાકહતય અનરે લોકસંગીત જ રેિા લોકવિદ્ાનાં બરે મહતિનાં અંગો પર આગળનાં 
પ્રકરણોમાં વિગતરે દૃવષ્પાત કરીનરે અહીં લોકવિદ્ાનાં અનય મહતિનાં અંગો જ રેિાં કરે 
લોકસથાપતય, લોકિસ્ત્રાભૂષણ, લોકવચત્કલા, લોકનૃતય, લોકનાટ્ય, લોકમનોરંજન, 
લોકકસબ િગરેરરેનો ઉવચત સિ્કગમય એિા પકરપ્રરેક્યમાં વિચાર કયયો છરે. લોકકલાઓનાં 
જીિન સાથરેના પ્રગટ અનરે પ્રતયક્ સંબંધનરે કારણરે જ રે લક્ણો પ્રગટ થાય છરે તરે અનરે 
વશષ્ મનાતી કલાઓથી કરેટલરેક અંશરે તરેઓ કયાંક જુદી પણ પડરે છરે, તરે અહીં સંક્રેપમાં 
રજૂ કયુાં છરે.

લોકકલયા
લોકકલાનરે એક જ સંજ્ાિાકયથી ઓળખાિિી હોય તો કહી શકાય કરે તરે છરે 

તળપદા લોકજીિનની સાથરે પરંપરાથી જ પ્રિત્કમાન એિી સંગીત, નૃતય, નાટ્ય, વચત્ 
િગરેરરેની સાંસકૃવતક અવભવયવકત. એનું સિરૂપ લોકજીિનમાં જ પ્રગટ કરે પ્રતયક્ રૂપમાં 
જોિા મળરે છરે. આિી કલાઓ પ્રાદરેવશક જવતઓનાં જીિન અનરે જગત પ્રતયરેના અવભ-
ગમનરે પણ વયકત કરરે  છરે.

પ્રવશષ્ કલાઓ અનરે લોકકલાઓમાં કલા તરીકરે કરેટલીક મહતિની અનરે તાવતિક 
સમાનતા રહરેલી જોિા મળરે છરે. િળી તરેઓ પારસપકરક અનુબંધ પણ ધરાિરે છરે; તરેમ 
છતાં આ બંનરે િચચરે કરેટલોક મહતિનો ભરેદ પણ છરે. આ ભરેદનાં મૂળ તરેમના ઉદભિ અનરે 
હરેતુમાં રહરેલાં છરે. લોકકલાઓ માનિસમુદાયના જીિનના સભયતા અનરે સંસકૃવતના વિ-
કાસાતમક તબક્ાઓમાં તરેમના એક અવિભાજય અંગ તરીકરે વિકસી છરે. એમાં સૌનદ-
ય્કબોધ અનરે મનોરંજનનું તતિ હોય છરે ખરંુ, પરંતુ એમાં મુખય પ્રિત્કક અનરે ચાલક તતિ 
એ જીિનબોધ જ હોય છરે. માણસરે પોતાના જીિનનું અનય વયવકતઓનાં જીિન સાથરે 
તથા પ્રકૃવત સાથરે અનુકૂલન સાધીનરે જ રે વયિસથા ગોઠિી એમાંથી જ એની સામાવજક-
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તાનો વિકાસ થયો. દામપતયની સાથરે ગૃહજીિન, જવત-જ્ાવત-ગોત્ગત સહજીિન અનરે 
ગ્ામ, નગરાકદના િસિાટનું સામાવજક જીિન વિકસતું ગયું તરેમ તરેમ તરેમના જીિનના 
અંગ રૂપરે કલાઓ પણ વિકસતી ગઈ. આિો વિકાસ વયવકત અનરે સમાજના સંબંધમાં 
પરસપરાવશ્ત અનરે અનયોનય પૂરક–ઉપકારક બનયો તરેમાં કલાઓએ જ મહતિના સરેતુ 
તરીકરેની કામગીરી બજિી. જીિનનરે ટકાિી રાખિા અનરે વિશરેષ સુખદાયક બનાિિા 
માટરે જ રેમ જ રેમ આિાસવનમા્કણ, પશુપાલન, કૃવષ િગરેરરેનો વિકાસ થતો ગયો, પરસપરા-
શ્ય ટકી રહરે એ માટરેનાં મૂલયો પ્રગટતાં ગયાં અનરે સામાવજકતા વસધિ થતી ગઈ, તરેમ 
તરેમ લોકકલાઓ પણ એ જીિનનો જ ભાગ બનીનરે વિકસતી ગઈ. લોકકલા પણ લોક-
વિદ્ાનો જ ભાગ છરે. એ રીતરે જીિન સાથરે તરેનો પ્રતયક્ અનરે પ્રગટ અનુબંધ છરે. પ્રવશષ્ 
કલાઓ પણ સંસકૃવતનો જ પ્રગટ એિો ધબકાર હોિા સાથરે એ જ રીતરે આંતર-જીિનનરે 
સવિશરેષ સપશવે છરે, તરેિું લોકકલાની બાબતમાં કદાચ ન કહી શકાય. લોકકલાનો પ્રગટ 
અનરે પ્રતયક્ સંબંધ આંતરજીિન કરતાંયરે સવિશરેષ બાહ્જીિન સાથરે લાગરે છરે. આથી પ્ર-
વશષ્ કલાઓનરે મુકાબલરે લોકકલાઓ વયિહારજીિનમાં સવિશરેષ આિશયક લાગરે એમ 
બનરે. જીિનના પ્રતયરેક તબક્ રે, કોઈ નરે કોઈ રૂપરે–સિરૂપરે લોકકલાનું પ્રિત્કન જોિા મળરે છરે.

આનો અથ્ક એિો નથી કરે પ્રવશષ્ કલા અનરે લોકકલા એક જ સાંસકૃવતક િૃક્ની 
વભન્ન એિી શાખાઓ છરે. િસતુત: લોકકલાઓમાંથી જ કાળક્રમરે પકરષકૃત રૂપમાં પ્રવશ-
ષ્ કલાઓ વસધિ થયરેલી જણાય છરે. બોલીમાંથી જ જ રેમ પ્રવશષ્ ભાષાનું, તરેમ લોકવિદ્ા-
માંથી પ્રવશષ્ વિદ્ાનું રૂપ બંધાયું છરે. આ બંનરે માનિવિકાસના જ તબક્ા છરે. પરંતુ એક 
જ આકદસ્ોત વિકાસ પામરે કરે એનું પકરણત સિરૂપમાં રૂપાનતર થાય તરે પછી અંવતમ 
રૂપ જ અવસતતિમાં રહરે એિું લોકવિદ્ા અનરે પ્રવશષ્ વિદ્ાઓની બાબતમાં બનતું નથી. 
પ્રવશષ્ ભાષાના વનમા્કણ પછી પણ બોલી તો રહરે જ છરે, તરેમ પ્રવશષ્ કલાઓની વસવધિ 
પછી પણ લોકકલાઓ લોકજીિનમાં ટકી રહરે છરે.

અહીં એક બીજો મહતિનો ભરેદ પણ દૃવષ્માં રાખિા જ રેિો છરે. પ્રવશષ્ કલાની 
વિચારણામાં કલાઓનરે આંખની અનરે કાનની કલાઓમાં તરેમજ સાકહતયનરે પણ લવલત-
કલાનો એક પ્રકાર લરેખી તરેનો રસાતમક અનરે જ્ાનાતમક એિા િગયોમાં િહેંચિામાં આિરે 
છરે. લોકવિદ્ાકીય અધયયનમાં લોકસાકહતયનરે કલાના િગ્કમાં મૂકીનરે જોિામાં આિતું 
નથી. િાઙ્મય અવભવયવકતના પ્રકારોમાં તો કહરેિત, ઉદગાર, મંત્ િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય 
છરે. આથી લોકવિદ્ા રૂપરે, ‘લોર’ના એક પ્રકાર તરીકરે ‘લોકસાકહતય’ એ પ્રચવલત પ્રવશ-
ષ્ ધારાના સાકહતયનરે મુકાબલરે જુદી જ સંજ્ા છરે. એના મહતિના બધા જ પ્રકારો પ્રયો-
વજત (applied) છરે. આથી લોકસાકહતયનો લોકવિદ્ાશાસ્ત્ર(folk-loristics)ની દૃવષ્એ 
લોકકલામાં સમાિરેશ થતો નથી. લોકકલામાં તો મુખયતિરે 1. લોકસંગીત, 2. લોકનૃતય, 
3. લોકનાટ્ય, 4. લોકવચત્કલા, 5. લોકવશલપ કરે મૂવત્કકલા અનરે 6. લોકસથાપતયકલા 
િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે. ભરતગૂંથણ, પાત્વનમા્કણ અનરે એિાં કૌશલયોનો સમાિરેશ 
લોકકસબ(folk-craft)માં થાય છરે.
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6. લોકકલા, કલાકાર અનરે કસબ

કલાની પ્રવશષ્ ધારાથી લોકકલા આમ ઉદભિરે, સિરૂપરે, ઉપયોગરે કરે હરેતુએ જુદી 
પડરે છરે. બંનરે િચચરેની વયાિત્કકતા સંક્રેપમાં નીચરે પ્રમાણરે છરે :

1. લોકકલાઓનો ઉદભિ-વિકાસ માણસની એની વયવકતગત અનરે સામાવજક 
જીિનપધિવતની ગોઠિણી કરતા સભયતાના ક્રેત્માં થયો. આ ઉપલવબધઓનું સાંસકૃવતક 
પકરષકૃત રૂપ પ્રવશષ્ કલાઓમાં વસધિ થયું.

2. લોકકલા જીિનનો જ ભાગ છરે અનરે દરરેકધો વયવકતગત અનરે સામાવજક રૂપમાં 
એમાં પ્રતયક્ રીતરે જોડાિું પડરે છરે. આથી એની વસવધિ માટરે કોઈ જુદી તાલીમ લરેિી પડતી 
નથી. કાય્કમાં સહભાગી થઈનરે અનુકરણથી સહુ પોતા પૂરતું એ શીખી લરે છરે.

3. લોકકલાઓ જીિનનો જ ભાગ છરે અનરે જીિન સાથરે પ્રગટ અનરે પ્રતયક્ રૂપમાં 
અવનિાય્ક રીતરે સંકળાયરેલી છરે. પ્રવશષ્ કલાઓનો જીિન સાથરેનો આિો પ્રગટ-પ્રતયક્ 
અનરે અવનિાય્ક સીધો સંબંધ હોતો નથી.

4. લોકકલામાં મુખયતિરે શરીરના માધયમનો અનરે સિ્કસુલભ એિાં અતયંત જરૂરી 
ભૌવતક પદાથયોનો ઉપયોગ થાય છરે. પ્રવશષ્ કલામાં શરીર માધયમ છરે તયાં એનરે એ 
માધયમ માટરે યોગય બનાિિા તાલીમ, વશક્ણાકદથી કરેળિિું પડરે છરે અનરે ધાયુાં પૂણ્ક 
પકરણામ પ્રાપ્ત કરિા માટરે એમાં વનવશ્ત રૂપ અનરે પ્રકારનાં સાધનસામગ્ી વસધિ કરરેલાં 
હોિાં જરૂરી છરે.

5. વનવશ્ત ભૌગોવલક પ્રદરેશમાં િસિાટ કરતી કોઈ એક મુખય જવત અનરે અનય 
જવતઓના બનરેલા લોકસાંસકૃવતક છત્ની લોકકલાઓ સમાન સંપદા જ રેિી છરે. ધમ્ક, 
સામાવજક રીતરસમ, િસ્ત્રાકદમાં આિી જવતઓ કરેટલીક બાબતોમાં જુદી પડતી હોય 
તોપણ એમની લોકકલા તો સમાન કુળ-મૂળની હોય છરે. પ્રવશષ્ કલાનું ક્રેત્ આનરે 
મુકાબલરે વિસતૃત હોય છરે. એ કરેિળ ભૌગોવલક કરે જવતગત એકમ બનીનરે અટકી 
જતું ક્રેત્ નથી રહરેતું. આ િાત ભારતનાં વિવિધ રાજયોની લોકકલાઓ અનરે પ્રવશષ્ 
કલાઓની તુલના કરિાથી સપષ્ થાય છરે. ભારતના દરરેક રાજયની લોકકલાઓ-
માં ભારતીય લોકકલાનાં કરેટલાંક સમાન લક્ણો છરે. તરે સાથરે દરરેકની આગિી મુદ્રા 
અનરે ઓળખ પણ છરે. ભારતીય પ્રવશષ્ કલાઓમાં પાયાની મૂળભૂત અનરે સિરૂપગત 
સમાનતા બધરે જ જોિા મળરે છરે; પરંતુ તરેમાં લોકકલામાં હોય છરે તરેિી પ્રાદરેવશકતાની 
ઓળખ પ્રબળ હોતી નથી. આ દૃવષ્એ લોકકલાઓનરે પ્રાદરેવશક બોલીઓ જ રેિી અનરે 
પ્રવશષ્ કલાઓનરે સાિ્કવત્ક સમાનતા જળિી રાખતી વશષ્ ભાષા જ રેિી કહી શકાય.

6. લોકકલાઓ લોકોનાં જીિનચક્ર અનરે ઋતુચક્ર સાથરેનાં સંસકાર-વિવધઓ, 
ઉતસિો, પિયો િગરેરરે  સાથરે સંલગ્ન હોય છરે. પ્રવશષ્ કલાઓનો આિો અવનિાય્ક અનુબંધ 
જીિનચક્ર કરે ઋતુચક્ર સાથરે હોતો નથી.

7. લોકકલાઓ સમાજ-ઘડતરની આવથ્કક અનરે વયાિસાવયક સાંકળનરે જોડતી 
કડીઓ જ રેિી છરે. પશુપાલન અનરે કૃવષ જ રેિા વિશ્વની વિવિધ જવતઓના વયિસાય અનરે 
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સમાજ-ઘડતર બંનરે સાથરે જ કદમ મરેળિીનરે ચાલયાં છરે. લોકકલાઓએ વિવિધ વયાિ-
સાવયકો, સાથીઓ, શ્વમકોનરે સામાવજક અનરે આવથ્કક રૂપમાં એકબીજ સાથરે સાંકળા 
છરે. આમ સમાજનું માળખું બંધાયું એમાં લોકકલાનું યોગદાન રહ્ું છરે. એથી એકબીજનરે 
આધાર અનરે આજીવિકા મળાં છરે. પ્રવશષ્ કલાઓએ આમાં આંતકરક જોડાણનું બળ 
પૂરંુ પાડું છરે. ચરેતના અનરે સંિરેદનાનું સામાવજક રૂપ સમાન, સુરુવચનું ઘડતર કરીનરે 
પ્રવશષ્ કલા દ્ારા વસધિ થયું છરે. લોકકલામાં જ રે બીજરૂપ હતું તરે આ બીજી ભૂવમકામાં 
વિકસયું. આ દૃવષ્એ લોકકલાઓ સભયતાનો અનરે પ્રવશષ્ કલાઓ સંસકૃવતનો આતમા 
ધબકતો રાખરે છરે.

8. સાંસકૃવતક ચરેતના તરીકરે લોકકલા અનરે પ્રવશષ્ કલા બંનરેનું યોગદાન છરે. વયવકત-
ના સામાવજકીકરણ માટરે લોકવિદ્ાકીય પ્રકક્રયા (folkloric process) અનરે સાંસકૃવતક 
પ્રકક્રયા (cultural process) – બંનરે ઉપયોગી છરે. લોકકલાઓ લોકવિદ્ાકીય પ્રકક્રયાનો 
ભાગ છરે અનરે પ્રવશષ્ કલાઓ સાંસકૃવતક પ્રકક્રયાનો. એ બંનરે િડરે માનિીનો ભૂતકાળની 
ઉપલવબધઓ સાથરેનો અનુબંધ જળિાય છરે. િત્કમાનમાં માગ્કદશ્કન મળરે છરે અનરે ભવિ-
ષયનરે લક્માં લઈનરે પોતાનો માગ્ક વનવશ્ત કરરે  છરે. આથી, આ બંનરે કલાપ્રકારો સહપાનથ 
અનરે શાશ્વત છરે. એકના ઉતકષવે બીજનો લોપ થતો નથી. આ દૃવષ્એ લોકકલાનરે 
કરેિળ ભૂતકાળ છરે એિું નથી, એનરે િત્કમાનકાળ અનરે ભવિષય પણ છરે. વિજ્ાન અનરે 
ટકૅનૉલૉજીના વિકાસ તથા વશક્ણ અનરે શહરેરીકરણ પછી પણ, સમયાનુરૂપ રૂપાંતર. 
સાથરે લોકકલાનરે િત્કમાનકાળમાં અનરે ભવિષયમાં સથાન છરે.

વિશ્વની સૌ કલાઓમાં પાયાનું, આતમગત ચરેતનાના ધબકારનું અદભુત સામય છરે. 
પૃથિી પરના ગમરે તરે સથળના સાગરના પાણીની સપાટી જ રેમ સમાન છરે, તરેમ વિશ્વની 
વિવિધ જવતઓ, રાષ્ ્રો અનરે ભાષાઓની કલાઓમાં કરેટલાંક લક્ણો સમાન છરે. આનું 
કારણ એ છરે કરે જ રે લોકકલાઓમાંથી પકરષકૃત થઈનરે આ કલાઓ આિી તરે બધી લો-
કકલાઓ િૈવશ્વક સતરરે  સમાન હતી; કારણ કરે સજીિ પ્રાણી તરીકરે મનુષયરે પોતાનો જ રે 
વિકાસ કયયો તરેમાં તરેની બુવધિ અનરે તક્કશવકતનો ફાળો છરે, તરેમ અનુકરણની િૃવતિ અનરે 
શવકત પણ એ કારણના મૂળમાં છરે. માત્ બુવધિ અનરે તક્કશવકતથી જ મનુષય આગળ 
નથી િધયો. એ દ્ારા જ રે જોયું, જણયું અનરે અનુકરણથી પોતાનામાં ઉતાયુાં. માનિ સાથરે 
જ કીટકો, પશુઓ, પક્ીઓ, સરીસૃપો, જળચરો િગરેરરેની િૈવિધયસભર પ્રાણીસૃવષ્નો 
પણ વિકાસ થયો. એ બધાંમાં કરેટલીક એિી શવકતઓ હતી, જ રે માણસમાં પ્રાકૃવતક 
રૂપમાં ન હતી; પરંતુ માણસરે એ બધાંની વિવશષ્ શવકતઓ પોતાનામાં ઉતારિાનો 
પ્રયતન કયયો. વિવિધ સજીિોના ધિવનએકમોનું અનુકરણ કરીનરે તરેણરે અથ્કિાહક ભાષા 
વસધિ કરી. વિવિધ ઉતકટતા ધરાિતા નાદતંત્નરે પોતાના ગળામાં ઉતાયુાં. પ્રકૃવત અનરે 
પ્રાણીઓના લયનરે પણ તરેણરે શરીરમાધયમ દ્ારા વસધિ કયયો. શરીરથી જયાં શકય ન 
બનયું તયાં બીજી ભૌવતક સામગ્ીનો ઉપયોગ કયયો. ભૌવતક સામગ્ી એના મૂળભૂત 
રૂપમાં ઉપયોગી બની તયાં બુવધિ, તક્ક અનરે હસતકૌશલયથી ભૌવતક પદાથ્કમાંથી વિશરેષ 
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ઉપયોગી એિાં સાધન બનાવયાં. આમાંથી જ કાળક્રમરે સંગીત, નૃતય િગરેરરે  વસધિ થયાં; 
ભાષા વસધિ થઈ. મનુષય રંગ, રરેખાઓ અનરે આકૃવત દ્ારા પોતાના મનની િાત જણાિતો 
થયો. આમ, જવતગત મૂળની દૃવષ્એ વિશ્વમાં િસતા માનિો જુદા હતા, પરંતુ એ 
બધાની વિકાસયાત્ામાં પ્રકૃવતનું–પ્રાણીનું અનુકરણ સમાન હતું. આથી વભન્ન વભન્ન 
આકદસ્ોત ધરાિતી, વિશ્વમાં જુદાં જુદાં સથાનોએ િસતી અનરે પરસપરથી અપકરવચત 
એિી જવતઓની સભયતા પ્રતયરેની યાત્ા સમાન હતી અનરે એમાં જ રે ભાથું બંધાયું તરે 
પણ સમાન હતું, આમ, લોકવિદ્ાઓમાં, વિશરેષત: લોકકલાઓમાં પાયાની સમાનતા 
જોિા મળરે છરે.

આનું બીજુ ંકારણ આજીવિકા માટરેની સમાનતામાં જોઈ શકાય. િનય પ્રાણીઓનો 
વશકાર, મચછી, પશુપાલન, કૃવષ િગરેરરે  આકદકાળના માનિસમૂહોની મુખય પ્રિૃવતિ રહી 
છરે. ભૌગોવલક પકરવસથવતનરે આધારરે  જ આિી આજીવિકાની પ્રિૃવતિ માનિરે અપનાિી. 
આિી પ્રિૃવતિ સાથરે જ રે સભયતા વિકસતી આિી તરે પણ સહજ રૂપરે સમાન હોય જ.

વિશ્વની સભયતામાં આગળ િધરેલી જવતઓમાં આય્ક એટલરે કરે પશુપાલક અનરે 
ઈય્ક એટલરે કરે કૃવષકાર મુખય છરે. કાળક્રમરે એ પારસપકરક રીતરે પૂરક અનરે ઉપકારક 
બનયા. આથી એમની લોકકલાઓમાં પણ સમાનતા આિી.

ત્ીજુ ંકારણ તરે એક જ મુખય જવતનાં અત્તત્ થતાં સથળાંતર, સથાયીકરણ કરે 
િસિાટમાં જોઈ શકાય. આય્કજવત ઈરાન, યુરોપ િગરેરરેમાં િસિાટ કરતી થઈ. ઈરાનથી 
કરેટલાંક જૂથ ભારતમાં આવયાં અનરે સથાયી થયાં. આથી જ રેમ િૈકદક સંસકૃત, પહરેલિી, 
ફારસી, ગ્ીક, લૅકટન િગરેરરે  એક જ ભાષાકુળની ભાષાઓ છરે તરેમ તરેમની સમાજરચના 
અનરે લોકવિદ્ાઓ પણ સમાન છરે. ભારત, ઈરાન અનરે યુરોપનાં ભાષાકુળ અનરે મૂળભૂત 
આય્કપ્રજ માટરે ‘ભારતોપીય’ એિી સંજ્ા પ્રયોજય છરે. એમની ભાષાઓ, લોકકથાઓ, 
કરેટલીક સામાવજક રીતરસમો, માનયતાઓ, રાજતંત્ની વયિસથા િગરેરરેમાં સમાનતા 
છરે. તરેમની લોકવિદ્ાઓમાં પણ સમાનતા છરે. આથી આ બૃહદ એકમની લોકકલાનરે 
ભારતોપીય લોકકલા તરીકરે ઓળખાિાય છરે. ભારત અનરે યુરોપનાં લોકસંગીત, લોક-
નૃતય, લોકનાટ્ય િગરેરરેમાં એિું કરેટલુંક પાયાનું સામય છરે, જ રેનરે લક્માં લઈનરે ભારતોપીય 
લોકકલાનાં કરેટલાંક લક્ણો તારિી શકાય.

જોકરે ભૌગોવલક પયા્કિરણ અનરે પ્રજના ઉતકષ્ક-પતનના ઇવતહાસથી એક જ 
કુળની ભાષા, સંસકૃવત, લોકવિદ્ા, સામાવજક જીિનરીવત િગરેરરેનાં અનરેક ક્રેત્ો પર 
વિવિધ પ્રકારની અસર પડરે છરે અનરે તરે દ્ારા એનું મૂળભૂત રૂપ પકરિત્કન પામરે છરે અનરે 
નિી, જુદી અનરે પોતીકી ઓળખ–identity ઊભી થાય છરે. ભારતીય લોકકલાઓના 
મુખય આધારસતંભો બરે છરે : એક મૂળભૂત ભારતીય, દ્રવિડી કુળની પરંપરાનો અનરે 
બીજો ભારતોપીય. આ બંનરેના સંવમશ્ણરે ભારતીય લોકકલાનું સિરૂપ બંધાયું છરે.
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લોકવિદ્યા-પરિચય

ભયાિતીય લોકકલયાનયાં કરે્ટલયાંક લક્ષણો આ પ્રમયાણરે છરે :

1. એનો વિશરેષ અનરે પ્રતયક્ સંબંધ ધમ્ક સાથરે રહ્ો છરે. આ કલાઓ સામાવજક 
ઉતસિ-પિા્કકદ સાથરે મનોરંજક રૂપમાં સંકળાતી હોય છરે, તયારરે  પણ ધમ્ક એના કરેનદ્રમાં 
રહરે છરે.

2. એના બધા જ પ્રકારો પર રામચકરત, કૃષણકથા અનરે પાંડિકથાની અસર પડી 
છરે. લોકસંગીત, લોકનૃતય, લોકનાટ્ય, લોકવચત્, લોકવશલપ, લોકસથાપતય જ રેિાં બધાં 
જ અંગો પર આ ત્ણ મહાકથાઓનો વયાપક પ્રભાિ પડો છરે.

3. ભારત ઉપખંડ કહી શકાય એટલો વિશાળ દરેશ છરે. અનરેક જવતઓ વિવિધ 
સથળરેથી ભારતમાં આિીનરે કાયમી િસિાટ કરતી થઈ છરે. આ કારણરે ભારતની લોકકલા 
િૈવિધયસભર બની છરે.

4. ભારતીય ધમ્ક અનરે સંસકૃવતનું િલણ બધાં જ દ્ારો ખુલ્ાં રાખિાનું અનરે નિી 
તાજી હિાના પ્રિરેશનરે આિકારિાનું રહ્ું છરે. આથી જયાંથી પણ અનરે જયારરે  પણ બીજુ ં
નિું સારંુ લાગયું એનરે આિકાયુાં નરે અપનાવયું છરે; એનરે પોતીકો રંગ આપયો છરે. આમાંથી 
ખાનપાન, િસ્ત્રાભૂષણ, રીતરસમ એ બધાંમાં કાલક્રમરે અિનિું આિતું અનરે અપનાિાતું 
રહ્ું, આની વયાપક અસર ભારતીય લોકકલા પર પડી. એનરે યુગરે યુગરે નિચરેતન મળું, 
તાજગી મળી અનરે એમાં જ એનું ભાતીગળ સિરૂપ બંધાયું.

5. ભારતીય સમાજની િગ્કવયિસથા વયિસાયલક્ી જવત-જ્ાવતની રહી છરે. આ 
કારણરે જ્ાવત અનરે કુટુબંના માળખામાં જ વયવકતનરે પરેઢી દર પરેઢીનાં અનુભિ અનરે 
કુનરેહનો લાભ મળો અનરે લોકકલાનો વયિસાય રૂપરે વિકાસ થતાં એમાં કૌશલયની 
પૂણ્કતા વસધિ થઈ.

6. વિશાળ સાગરકાંઠા અનરે પવશ્મોતિર તરેમજ પૂિયોતિર કદશાઓના ભૂવમમાગયોનરે 
કારણરે જ રેમ ભારતમાં વિશ્વની અનરેક જવતઓ આિી તરેમ ભારતીયો પણ િરેપાર-વયિ-
સાય માટરે વિદરેશોમાં જઈનરે િસિાટ કરતા થયા. આથી બધા જ ખંડો-ઉપખંડો સાથરે 
ભારતનરે પ્રાચીનતમ કાળથી જ સંપક્ક રહ્ો અનરે વિવિધ ચીજિસતુઓ તથા કુનરેહ-કૌશ-
લયનાં આદાનપ્રદાનનો લાભ મળો, આથી એની લોકકલાઓ ભાતીગળ બની. આ 
દૃવષ્એ ભારતીય લોકકલા વિશ્વની લોકકલાનું પણ કરેટલીક રીતરે પ્રવતવનવધતિ કરરે  છરે.

ભારતીય લોકકલાના જ એક અંગ રૂપરે ગુજરાતી લોકકલામાં આ બધાં લક્ણો 
છરે. િળી, ગુજરાતી લોકકલાના લોકસંગીત, લોકનૃતય, લોકનાટ્ય, લોકવચત્, લોકસથા-
પતય, લોકવશલપ િગરેરરેનરે પોતાની આગિી ઓળખ આપરે તરેિાં કરેટલાંક લક્ણો છરે. આનાં 
મુખય બરે કારણો છરે : એક તો ગુજરાત પ્રદરેશની ઉતિર, પૂિ્ક અનરે દવક્ણ – એ ત્ણરેય 
સીમાઓ રાજસથાન, મધયપ્રદરેશ અનરે મહારાષ્ ્ર સાથરે સંલગ્ન છરે અનરે સીમાનત પહાડી 
વિસતારોમાં 28 જ રેટલી આકદિાસી જવતઓ રહરે છરે. એમની બોલીઓ અનરે લોકવિ-
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6. લોકકલા, કલાકાર અનરે કસબ

દ્ાઓ પણ ગુજરાત અનરે પડોશી રાજય – એ બંનરેની અસર ઝીલરે છરે. સાબરકાંઠાના 
િનિાસીઓની લોકવિદ્ામાં રાજસથાન–મારિાડની અસર છરે. પંચમહાલ–િડોદરાની 
પૂિ્ક સીમાના રાઠિા આકદિાસીઓની લોકવિદ્ા પર મધયપ્રદરેશ અનરે સૂરત–નિસારીની 
પૂિ્કસીમાના ડાંગ–આહિા વિસતારના કૂકણા આકદિાસીઓની લોકવિદ્ા પર મહારા-
ષ્ ્રની અસર છરે. િનિાસી હોિાનરે કારણરે આ જવતઓની જીિનરીવતઓમાં લોકવિદ્ાઓ 
સાતતય ટકાિીનરે ધબકતી રહી છરે અનરે એમાં લોકસંગીત, લોકિાદ્, લોકનાટ્ય િગરેરરેના 
વિવિધ પ્રકારો અનરે સિરૂપોનું પ્રિત્કન જોિા મળરે છરે.

ગુજરાતમાં છરેક દશમી સદીના અંત સુધી અનરેક જવતઓનાં આગમન થયાં 
છરે. મધયપૂિ્કની અનરે બીજી અનરેક જવતઓ છરેક પૌરાવણક કાળથી જ ગુજરાત–સૌરા-
ષ્ ્ર–કચછમાં આિીનરે કાયમી િસિાટ કરતી થઈ છરે. આથી આિી અનરેક જવતઓની 
લોકકલા પણ ગુજરાતની લોકકલાના પ્રિાહમાં ભળી ગઈ છરે. પકરણામરે ગુજરાતની 
લોકકલાનરે નિું આગિું રૂપ મળું છરે.

ગુજરાતની લોકકલાના પોતીકા રંગ ગુજરાતનાં લોકસંગીત, લોકનૃતય, લોકના-
ટ્ય, લોકવચત્, લોકવશલપ અનરે લોકસથાપતય – એ બધાંમાં જોઈ શકાય છરે. ભારતીય 
લોકકલાનો જો લોકવિદ્ાકીય નકશો (folkloric map) બનાિિામાં આિરે તો એના પવશ્-
મના પટ્ામાં વસંધ–પંજબ, હકરયાણા, રાજસથાન િગરેરરે  એક સમાન પરંપરા ધરાિતા 
વિસતાર રૂપરે જોઈ શકાય છરે. િળી એ પટ્ાના પૂિ્કભાગમાં મધયપ્રદરેશ, મહારાષ્ ્ર િગરેરરેનો 
પણ સમાિરેશ થાય છરે. આ પવશ્મ પટ્ો – west zone ભારતીય લોકવિદ્ાનો છરે. 
આમ છતાં, એક જ બૃહદ છત્ નીચરે આિતા આ પ્રદરેશોનરે એમની લોકવિદ્ાનરે, એમના 
જ એક ભાગરૂપ લોકકલાનરે એનાં પોતીકાં લક્ણો પણ છરે. આ લક્ણો ગુજરાતની 
લોકકલાની મુખય શાખાઓમાં જોઈ શકાય છરે. ગુજરાતના લોકસંગીતનરે આિી પોતીકી 
ઓળખ એના વિવશષ્ ગરેય ઢાળની છરે. સિરૂપની રીતરે જોઈએ તો એની વિશરેષ ઓળખ 
દુહા અનરે છદંના ગાનમાં છરે. પવશ્મના સંગીતની મરેલડી(melody)માં મધયના ગાંધાર 
અનરે વનષાદ જ રેિા સિરો જ રે આરોહમાં શુધિ હોય તરે અિરોહરે કોમળ લરેિામાં આિરે છરે. 
ગુજરાતના લોકસંગીતમાં અનરેક ઢાળમાં આ રીતરે ઉપર જતાં શુધિ રૂપમાં લરેિાતો સિર 
નીચરે ઊતરતાં કોમળ લરેિાય છરે અનરે એ દ્ારા કરુણતાના ભાિનરે ઘરેરો બનાિિામાં આિરે 
છરે. આકદિાસીઓનાં ગાનમાં તો સિરના અલંકાર હોય તરેમ ક્રમશ: ઉપરનો સિર લઈનરે 
આરોહ થાય છરે. પવશ્મના કાઉબૉય મયુવઝકમાં ફાટતા નાદનો ‘યોડલી’ છરે, તરેનું જ 
સિરૂપ ગુજરાતના ભરિાડ દ્ારા અપાતી િાંભમાં જોિા મળરે છરે. દુહાગીરનું ગળું પણ 
આિો નાદ વનષપન્ન કરરે  છરે, જ રે કણ્કમધુર બનરે છરે. હીંચ અનરે કરેરિા જ રેિા તાલ અનરે 
સારંગ જ રેિા રાગ પણ ગુજરાતના લોકસંગીતની સિકીય મુદ્રા જ રેિા છરે. દુહા, સોરઠા, 
છપપા, રામાિળા–ચનદ્રાિળા, પાંચકળા િગરેરરે  ગિાય છરે, તરે પણ ગુજરાતી લોકગાનનું 
આગિું પોતીકંુ અંગ છરે.
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રાસગરબા

લોકનકૃતય
ગુજરાતના લોકનૃતયનું આિું આગિું અંગ તરે રાસ અનરે ગરબા. નિમી-દસમી 

સદીમાં રચાયરેલા ગ્ંથોમાં પણ ગુજરાતના આ પ્રકારનું દસતાિરેજી કહી શકાય એિું 
વનરૂપણ થયું છરે. આ સમૂહનૃતયના પંવકત અનરે મંડળ એિા બરે આકાર છરે. પંવકતમાં 
વનવશ્ત સંખયાના નરયુગમ કરે નર-નારી યુગમની બરે કરે ચાર હાર હોય છરે નરે હાર હોય 
તો પરસપર આમનરેસામનરે ગોઠિાય અનરે િારાફરતી એક હાર બીજી હાર સામરે આિરે. 
ગુજરાતી લોકરમત ‘અચકો મચકો કાં રરે ’લી !’માં એ પધિવત છરે. ભરિાડના હૂડામાં 
એક પંવકત પણ હોઈ શકરે છરે. કશા જ ગાન િગર ઢોલના તાલ પર અંગચરેષ્ા અનરે 
પદચાલન થાય છરે.

આકદિાસી વપરાવમડ
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મંડલાકાર સાંવઘક નૃતયના રાસ અનરે ગરબા જ રેિા પ્રકારોમાં પણ િૈવિધયસભર 
ગરેડ અનરે ગોંફ જ રેિા પ્રકારો છરે. રાસના લકુટારાસ અનરે તાલીરાસ એ મુખય પ્રકારો 
છરે. લકુટારાસમાં હાથમાં દાંકડયા લઈનરે તાલ દરેિાય છરે, તરેથી દાંકડયારાસ કહરેિાય છરે. 
ગોંફ કરે અઠગંામાં એક દાંકડયા પર ઉપર બાંધરેલા રંગીન દોરડાનો બીજો લટકતો છરેડો 
બાંધિામાં આિરે છરે. રાસ રમાતાં આ રંગીન સૂત્ો ગૂંથાય છરે. ફરી અિળી ગવત લરેતાં 
ગૂંથાયરેલાં રંગીન સૂત્ો છૂટાં પડરે છરે. દાંકડયાનરે બદલરે નાની લાકડી લઈનરે ગરેડ રમાય છરે. 
લાકડીનરે બદલરે તલિાર જ રેિા શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીનરે પણ મંડલાકાર રાસ થાય છરે. 
આકદિાસીઓ આિા રાસમાં એક મંડલની વયવકતના ખભા પર ચડીનરે બીજુ ંઉપલા 
મજલાનું મંડલ અનરે તરે બીજના ખભા પર ચડીનરે ત્ીજ મજલાનું મંડલ રચીનરે વપરાવમડ 
રચરે છરે. આમ ગુજરાતનાં લોકનૃતયની ગ્ામીણ અનરે આકદિાસી પરંપરાઓમાં અનરેક 
પ્રકારો છરે, જ રે કરેિળ ગુજરાતમાં જ જોિા મળરે છરે. મરેળા સમયરે વિવિધ રંગના ભરત-
કામિાળી છત્ીનો પણ ઉપયોગ થાય છરે. રાસના લય અનરે એની ગવત સાથરે વિવિધ 
રંગના નયનરમય ભરતિાળી છત્ી પણ ફરતી રહરે છરે.

હાથમાં કશા જ સાધન િગર કરેિળ તાળી અનરે ઠરેક લઈનરે મંડલાકાર નૃતય થાય 
છરે. નિરાવત્ના ગરબાનો આ સાિ્કવત્ક અનરે બહુ પ્રચવલત એિો ગુજરાતી પ્રકાર છરે; 
પરંતુ એ સાદો અનરે સરળ હોિા ઉપરાંત એમાં પણ એક તાળીનો, બરે તાળીનો, ત્ણ 
તાળીનો, તાળી અનરે પગની ઠરેકનો, તાળી પછી ખાલી આિરે તયારરે  ચપટી િગાડિાનો  
– એમ િૈવિધયયુકત નૃતયપ્રકારો છરે.

રાજસથાન જ રેમ એના ઘુમમરથી, પંજબ ભાંગડાથી, મહારાષ્ ્ર લાિણીથી 
ઓળખાય છરે તરેમ ગુજરાત એના રાસ અનરે ગરબાથી ઓળખાય છરે.

લોકનયાટ્ય
ગુજરાતના લોકનાટ્યમાં ભિાઈ મુખય છરે. ભિાઈ દ્ારા ગુજરાતી પ્રજએ ઉનાળુ 

રાતોનું મનોરંજન માણયું તરેમ સમાજની આંખ ઉઘાડિાનું અનરે સળગતી સમસયા-
ઓથી પકરવચત થઈ સાિધ બનિાનું કાય્ક પણ કયુાં છરે. ગુજરાતની લોકકલાના આ 
પ્રકારરે  ઐવતહાવસક દસતાિરેજીકરણનું પણ કામ કયુાં છરે. કંઠપરંપરાનો ઇવતહાસ (oral 
history) દરરેક જવતની લોકવિદ્ાનું સમથ્ક અનરે સબળ અંગ છરે. આ વનવમતિરે જ ઇવતહા-
સની મોટી ઘટનાઓની સાથોસાથ અદના માનિીની નાનામાં નાની ઘટનાઓનું પણ આ 
કલામાધયમરે દસતાિરેજીકરણ થયું છરે. ‘મરેનાં ગુજરી’ની કથા અનરે એનો િરેશ આનું દૃષ્ાંત 
છરે. કલપનામૂલક અંશોના ઉપયોગરે દંતકથાનું સિરૂપ લરેતી આિી કૃવતઓ ઇવતહાસલરેખરે 
ઊણી ઊતરરે  છરે, પરંતુ લોકવિદ્ાના અંગ તરીકરે સમાજની સંપ્રજ્તા જગાડિાનું એનું 
મૂલય અલપ નથી. મુવસલમ આક્રમણ અનરે અમલના ગાળામાં નારીઓનાં અપહરણની 
ઘટનાઓ બની. કોઈ શીલિતી િીર નારીએ એનો િીરતાથી સામનો કયયો, કાયર 
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માતા-વપતા, પવત-જ રેઠ-સસરા-કદયર અનરે ગ્ામજનોએ લાચારી દશા્કિી. મોચણ અનરે 
જમાદારની કથામાં છરે તરેમ, કોઈ મોહિશ નારી વિધમશીના પ્રરેમમાં પડીનરે સિ-તિ ગુમાિી 
બરેઠી : આિી બધી જ ઘટનાઓનંુ ભારતના બધા જ પ્રદરેશોમાં રાસડાગીત અનરે લો-
કનાટ્યોના સિાંગમાં રૂપાંતર થયું છરે. ‘મરેનાં ગુજરી’ આ પ્રકારનું ગુજરાતનું લોકગીત 
અનરે લોકનાટ્યરે જળિરેલું મૂલયિાન મોતી છરે.

ભિાઈ

આ ઉપરાંત પણ ગુજરાતના લોકનાટ્યનાં અનરેક રૂપો ગૌરીવ્રત અનરે જયાપાિ્ક-
તીવ્રત જ રેિાં વ્રતોનાં ક્રીડારૂપ લોકનાટ્યોમાં જોિા મળરે છરે. ગૌરીવ્રતમાં દરેદાના મૃતયુનો 
ખરેલ રમાય છરે અનરે છાતી કૂટીનરે એના મરવસયા ગિાય છરે. એક તરફથી વનકટના 
જનના અકાળ મૃતયુના શોકનરે જીરિતી ઉપચારવિવધનું એમાં કુમાકરકાનરે મળતું વશક્ણ 
છરે, તો બીજી બાજુ એમાં ગાય માટરે જતનું બવલદાન આપનાર િીર દરેદાનરે સમૃવતઅંજવલ 
પણ છરે. અમુક-તમુકની ચાલ દરેખાડો કરે િાવણયો દરેશાિરથી શું શું લાવયો, એિી રમતો 
મનોરંજન સાથરે જ નાટ્યાતમક અવભવયવકતનું ઘડતર કરરે  છરે. પકરણીતાઓના વ્રતનો 
હંબોહંબો િીંછુડો તો સંસકૃત ભાણ અનરે આકાશભાવષતનું કરે એકપાત્ી મૂકનાટક અનરે 
અંગચરેષ્ાનું પ્રાથવમક નાટ્યરૂપ લાગરે. એમાં કરેનદ્રસથ સ્ત્રીપાત્ શરીરનરે આમળા લરેતું, 
કષ્ાતું દશા્કિી િીંછીનો ડખં િાગયો હોય એિો અવભનય કરરે  છરે અનરે બીજી સ્ત્રીઓ 
‘હંબો હંબો િીંછુડો’ બોલરે છરે અનરે િીંછી કયાં કયાં કરેટલો ચડો તરે દશા્કિરે છરે. કામા-
િરેગની ઉતકટતાનું આ પ્રતીક છરે. િીંછીનરે કામના પ્રતીક તરીકરે ભારતીય લોકગીતોમાં 
આલરેખિામાં આિરે છરે. એ સાથરે અવભનય સાંકળીનરે આ ગુજરાતી લોકનાટ્યનું વિવશષ્ 
એિું રૂપ અવસતતિમાં આવયું છરે.
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લોકવચત
સંગીત, નૃતય, નાટક જ રેમ વચત્, મૂવત્ક અનરે સથાપતયમાં પણ ગુજરાતની લોક-

કલાઓ ધબકરે છરે. વચત્, ભાષાની વસવધિ પહરેલાંની અનરે પછીની અદભુત એિી લોક-
વિદ્ાકીય વસવધિ છરે. માણસનરે હજુ જયારરે  ભાષા પણ સમથ્ક રૂપમાં વસધિ નહોતી થઈ 
તયારરે  વચત્ જ એના મનોગતનરે મૂત્ક કરિાનું, પોતાના ભાિ કરે વિચારિસતુનરે વયકત 
કરિાનું માધયમ હતું. બોલી–ભાષા વસધિ થયા પછી પણ જ રે કંઈ અવનિ્કચનીય હતું તરે 
માણસરે વચત્ના માધયમરે સંક્રાનત કયુાં. િસતુ કરે પદાથ્કનરે એના ભૌવતક રૂપમાં મૂવત્કમંત 
કરિાનું સામથય્ક વચત્માં છરે. આથી જ રેણરે જોયું નથી એનરે, જોયરેલું છરે એ, વચત્ દોરીનરે 
જોિડાિી શકરે છરે. અદૃષ્ છરે તરેનરે દૃષ્ બનાિરે છરે. જ રે િસતુ પોતરે ભૌવતક પદાથ્કરૂપ 
નથી; એક ભાિ, પ્રતીવત, ધારણા કરે ધયથ્ક(idea)રૂપ છરે અનરે એ રીતરે ‘અદૃશય’ છરે તરેનરે 
વચત્ દૃશય બનાિરે છરે. આમ મનના જ રે ગૂઢાવતગૂઢ ભાિો છરે, ધારણા કરે ખયાલો છરે, તરે 
વચત્ના માધયમરે, ભાષાની ઉપલવબધ પહરેલાં અનરે પછી, વિશરેષ અવભવયવકત પામયાં છરે. 
લગભગ બધા જ ધમયો અનરે પંથોમાં અમૂત્ક ખયાલો અનરે ધારણાઓ વચત્માં આવયાં 
છરે. એનાથી જ વચતિમાં રહરેલી અમૂત્ક પુરાકથાઓ મૂત્ક બની છરે. પુરાકથાનાં કલપનોનરે 
ઓળખી શકાય, ઓળખાિી શકાય એિાં મૂત્ક રૂપ મળાં છરે. કદવય, ભવય, અપાવથ્કિ 
એિું જ રે રૂપ હતું અનરે પુરાકથાનો જ રે મુખય આધાર કરે પ્રાણ હતો એ બધું જ આકદમ 
કાળથી માનિી વચત્ના માધયમરે વયકત કયુાં. લોકવચત્કલાનું આ આકદસિરૂપ. એમાંથી 
જ સૂય્ક, ચંદ્ર, તારા, સપ્ક, િૃષભ િગરેરરે  જ રે ભૌવતક રૂપમાં દૃશય હતાં એનાં આલરેખનો 
આવયાં તો ઇનદ્ર, િરુણ, અવગ્ન, મરુત િગરેરરે  જ રેિાં જ રે અભૌવતક અનરે અમૂત્ક હતાં એના 
પણ બાહ્ આકાર વનવશ્ત થયા અનરે વચત્ રૂપરે આલરેખાયા. ચમતકારપૂણ્ક િસતુનું પૂજન 
(fatishism), િનસપવતપૂજન, સૂય્કપૂજન, સપ્કપૂજન, દૈતયપૂજન, વપતૃપૂજન, પશુરૂપ 
પૂિ્કજ એિા વપતૃનું પૂજન િગરેરરે  પ્રકારોમાં વચત્ જ મનોગત સૂક્મ રૂપ કરે ધયથ્કની 
અવભવયવકત બની, િાચા બની. એ સાથરે જ સંજ્ાતમક અથ્ક પણ ઉમરેરાયા અનરે તંત્ની 
પણ અસર પડી અનરે વનવશ્ત અંક, વબનદુ, એની વનવશ્ત સંખયા અનરે ગોઠિણનો ક્રમ, 
સિવસતક, શ્ી-શુભ-ૐ જ રેિા અક્રો, વત્કોણ-ચતુષકોણ જ રેિી આકૃવતઓ, દરેિદરેિીનાં 
િાહન અનરે ધિજ તથા મૂવત્કનાં ઓળખવચહન જ રેિાં લાંછનો અવસતતિમાં આવયાં. 
વિશ્વની બધી જ જવતઓ અનરે તરેમના વિવિધ ધમયોમાં આ બધું જ પ્રયોજયું અનરે તરેમનાં 
લોકવચત્ોમાં ઊતરી આવયું. આમાં જ રે અંક કરે પદાથ્ક-િસતુ-વયવકત આકદનું આલરેખન 
છરે તરે તો માત્ એક આધાર છરે, સંજ્ા કરે પ્રતીક છરે. લક્ણ અનરે વયંજનાથી એ વિશરેષ 
અથ્કનું િહન કરરે  છરે. કિવચત્ પોતાની આંતરશ્ધિા અનરે ધમ્કનરે ગૂઢ રીતરે વયકત કરિામાં 
આિી લોકકલા વિવશષ્ અથ્કિાહક સંજ્ાના ઘટક – motif રૂપરે પ્રયોજય છરે. આરંભમાં 
પોતરે વરિસતી છરે, એિું પ્રગટ કરિાનું જોખમી હતું તયારરે  માછલીનું વચત્ દોરીનરે આ િાત 
રજૂ કરાતી.
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લોકવચત્

આમ લોકવચત્માં કલાનું તતિ અનરે સૌનદય્કદૃવષ્નું પ્રયોજન તો હોય છરે, પણ 
સવિશરેષ પ્રબળ તો તરેમાં જીિનસંલગ્ન ધમ્ક, પંથ, માનયતા, શ્ધિા િગરેરરેની પ્રગટ થતી 
િસતુવિગતો છરે. લોકવિદ્ાનું કોઈ પણ અંગ એિું નથી, જ રે જનસામાનય જતરે ન કરી 
શકરે. લોકવચત્ પણ લોકવિદ્ાના પ્રકાર તરીકરે તો સહભાવગતા અનરે અનુકરણથી વય-
વકતમાત્નરે સંવસધિ હોય છરે. રંગોળી, લાભશુભ, ગોત્જ, ગણરેશ, સપ્ક, કંુભ, સિવસતક, 
માંગલય અનરે સમૃવધિસૂચક ઉપરના એકથી શરૂ કરીનરે પાયાનાં પાંચ વબનદુઓથી થતી 
વપરાવમડ જ રેિી વત્કોણાકાર મીંડાઓની આકૃવત : આ બધું જ લોકવચત્કલાનું મૂળ–કુળ 
છરે. એ પછી બીજો તબક્ો અનરે પ્રકાર છરે, જ રેમાં વયાિસાવયક કૌશલય કામ લાગરે છરે. 
દરેિી ચંડી અનરે ચામુંડાનો પટ, સૂય્ક અનરે રન્નાદરેનાં મહોરાં, પાબૂજી જ રેિા લોકદરેિની 
કથાના પટ – આ લોકવચત્કલાનું એિું અંગ છરે, જ રે વયાિસાવયકો દ્ારા આલરેખાય છરે.

લોકવશલપ-સ્યાપતય
લોકવશલપ અનરે લોકસથાપતય પણ આ પ્રકારના, વયાિસાવયક કૌશલય માગતા 

લોકકલાના પ્રકારો છરે. લોકોના પરંપરાગત જીિનની સાથરે જ સંકળાયરેલી એ લોકવયાપ્ત 
કલાઓ છરે. એ અથ્કમાં તરે લોકકલાઓ છરે. અમુક વયાિસાવયક કુળ-કુટુબંનરે વસધિ એિી 
આ કલાઓ છરે. લોકવશલપમાં કાષ્ઠ, માટી, ધાતુ િગરેરરે  િપરાય છરે તરેમ કપડાંના ટકુડા 
અનરે કાગળના માિાનો પણ ઉપયોગ થાય છરે મારિાડ-રાજસથાન-ગુજરાતનું વિવશષ્ 
અંગ ઢીંગલા-ઢીંગલી, રાજ-રાણી અનરે કઠપૂતળી છરે. લોકનાટ્યનું એક વિવશષ્ રૂપ 
અનરે તરેનો પ્રકાર કઠપૂતળીનો ખરેલ છરે. કાષ્ઠ અનરે કપડાંની સંવમશ્ મૂવત્કકલા એની 
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વિશરેષતા છરે. આ રીતરે રામદરેિ પીરના ઘોડાની મૂવત્ક, આકદિાસીઓએ પકિરેલી માટીની 
મૂવત્કઓના ઘોડા અનરે ગણરેશ પણ ગુજરાત લોકમૂવત્કકલાની વિવશષ્તા છરે.

મુવસલમ રાજયઅમલનરે કારણરે િરેલ, પુષપ િગરેરરેનાં કોતરકામ પણ ગુજરાતમાં 
જોિા મળરે છરે. આ કાળની હિરેલીઓમાં તથા સૌરાષ્ ્રના જૂના જમાનાના રાજમહરેલોમાં 
કાષ્ઠવશલપ સચિાયાં છરે. એની મૂવત્કઓ, િરેલબુટ્ા, ગિાક્ની જળીઓ, દીપ મૂકિાના 
દીિાલમાં જડરેલાં ચાડાં, થાંભલીના ટરેકણની પથથરની કરે કાષ્ઠની પૂતળીઓ િગરેરરેમાં 
ગુજરાતની લોકવશલપકલા જળિાઈ છરે. એ બધી જ સામગ્ી કુશળ કારીગરો, વશ-
લપીઓએ બનાિી છરે; પરંતુ એનાં આકાર, રંગરૂપ, કલપન બધું જ લોકવચત્કલાનું છરે.

પરંપરાગત લોકજીિનમાં માણસ પોતાનાં વયિસાય અનરે વનિાસની મોટાભાગની 
જીિનોપયોગી સામગ્ી પોતરે જતરે બનાિી લરેતો, બનાિી શકતો. આમાં વનિાસનો પણ 
સમાિરેશ થાય છરે. મધયકાળના અંત સુધી ભારતનો ગ્ામીણ સમાજ પોતાનાં વનિાસ 
પણ પોતાની રીતરે જતરે જ બનાિતો હતો. એમાં ઝૂંપડાથી માંડીનરે તરે પથથર-માટીનાં 
પાકાં મકાનોનો સમાિરેશ થાય છરે. આજ રે પણ સથળરેસથળ ફરતી પશુપાલક પ્રજ, 
સરાવણયા, મદારી, નટ-બજવણયા, છારા, કકડયાં-બકકડયાં બનાિનાર નરે સાંધનાર 
વસસોકદયા, બન્ની જ રેિા દૂરના વિસતારમાં િસતા રબારીઓ, ડુગંર ઢાળરે રહરેતા આકદ-
િાસીઓ પોતાનાં મકાન પોતરે જ બનાિરે છરે. આમાં લોકસથાપતયની અનરેક કુનરેહ, કલા-
દૃવષ્ અનરે વયિસથાશવકત અનરે સૂઝનું દશ્કન થાય છરે.

નગરોનો વિકાસ થઈ ચૂકયો હતો અનરે પ્રાચીન તથા મધયકાલીન સમયમાં જ રે 
વનિાસ બંધાયાં એમાં પણ સહાયક તો લોકસથાપતયકલાનાં અનુભિો અનરે ધોરણો જ 
રહ્ાં. ગુજરાતના પ્રતયરેક નગરમાં વિવિધ િાસ કરે પોળમાં જ રે મકાનો છરે તરેમાં ગુજરા-
તની લોકસથાપતયકલાનો પ્રાણ ધબકતો લહાય છરે. પહોળી ઓસરીએ બારણાબંધ બરે 
ઓરડા, રસોડુ,ં પાવણયારંુ, ઉપરની મરેડી, ડરેલીએ પ્રિરેશનું એકઢાવળયું, ઢોરની ગમાણ, 
કડબ માટરેની છાપરાિાળી ઓરડી  આિું બાંધકામ મુખય રહ્ું છરે. ચારરે  બાજુ ચણતર-
િાળાં મકાનોમાં િચચરે ખુલ્ો ચોક અનરે પાણીનો કૂિો કરે િરસાદનું પાણી ભરિાનું ટાંકંુ 
આજ રે પણ ગુજરાતી સથાપતયની આગિી મુદ્રા દરેખાડરે છરે. ગ્ામપ્રદરેશમાં છાણ-માટીમાં 
રાડાંનો છોલ ઉમરેરીનરે ચળકતી સપાટીિાળા ઓવળપા જોિા મળરે છરે; એમાં સ્ત્રીઓના જ 
હાથના કસબથી હથરેળી અનરે આંગળાંની છાપ લીંપણનરે નયનરમય બનાિરે છરે. રસોડામાં 
તો માટીમાં જ જડરેલાં બારણાંિાળાં મજૂસ નરે તાકાં, હારબંધ િાસણો ગોઠવયાં હોય 
એિી થાળી-લોટાની હારરે  રવળયામણી માંડ નરે અભરાઈ, નાનાં પણ કલાતમક જવળયાં, 
િસતુ મૂકિાની મજૂસ અનરે કીમતી િસતુઓ માટરેના પટારા, નીચરેનું વછદ્ર ઊંધું કોકડયું 
મૂકીનરે છાણમાટીથી છાંદી દીધું હોય એિી અનાજ ભરિાની કોઠીઓ : આ બધું જ છરે 
ગુજરાતી લોકસથાપતયકલાનું – લોકવશલપકલાનું આજ રે પણ કયાંક કયાંક જળિાયરેલું 
નરે જોિા મળતું નજરાણં !
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પરંપરાગત વનિાસ

ગુજરાતની લોકસથાપતયકલાનું વિવશષ્ અનરે અદભુત અંગ તો કચછના રબારીનો 
ભૂંગો. એનું સથાપતય વનરાળું છરે. એ ગુંબજ જ રેિું વનિાસસથાન છરે. રણવિસતારમાં માટી-
-ઈંટ-પથથરની િતુ્કળાકાર પરેઢલી બનાિી નળાકારમાં માટીની લીંપરેલી મજબૂત િતુ્કળા-
કારરે  દીિાલ ચણીનરે તરેના પર ઘાસનું છાપરંુ બાંધિામાં આિરે છરે. આગળ પ્રિરેશદ્ાર રહરે 
છરે અનરે પાછળ તથા બાજુમાં નાની બારી જ રેિાં જવળયાં હોય છરે. અંદરની િતુ્કળાકાર 
જગયામાં જ રસોડુ,ં બરેઠક અનરે શયન માટરેના વયિવસથત વિભાગ હોય છરે. દીિાલનરે 
અઢરેલીનરે જ ઊંચી પરેઢલી ચણરેલી હોય છરે, જ રેના પર િસતુઓ પણ રહી શકરે, આરામથી 
ટરેકો લઈનરે બરેસી પણ શકાય અનરે રાત્રે પથારી પાથરીનરે સૂઈ પણ શકાય. માથરે કરે 
બાજુમાં જ બારી, િા-બારંુ કરે જવળયું હોય છરે. 

ભૂંગાની રચના જ એિી છરે કરે કચછના બળબળતા બપોરરે  ચામડી પણ બાળી 
દરે એિી રરેતીિાળી ગરમ હિામાં પણ રક્ણ આપરે અનરે ગારમાટીછાણનું લીંપણ ઠડંક 
આપરે. વશયાળાની હાડ ગાળી નાંખરે એિી ઠડંીમાં પણ આ અદભુત લોકસથાપતય 
હંૂફ આપરે અનરે ધોધમાર િરસાદ સામરે પણ રક્ણ આપરે. આબોહિાની અનરેક વિષમ 
પકરવસથવતનરે લક્માં લઈનરે આ લોકસથાપતય વનિાસની બધી જ સિલત સાથરે સુખ 
આપરે એિું હોય છરે ભારતીય લોકસથાપતયકલામાં ગુજરાતનું આ લોકસથાપતય વિશરેષ 
નોંધપાત્ તો છરે જ; પરંતુ વિશ્વક્રેત્રે પણ આિું પરંપરાગત આયોજન લોકસથાપતયની 
વસવધિના વશખર સમું છરે.
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લોકકલયાકયાિ
લોકવિદ્ામાં જ રેનો સમાિરેશ થાય છરે તરે સાકહતય, સંગીત, નૃતય, નાટ્ય, વચત્, 

વશલપ કરે અનય લોકમનોરંજનાતમક કલાઓ કરે તરેમનાં વિશરેષ અંગોની રજૂઆત કરિાનું 
સજ ્કનાતમક કૌશલય ધરાિતી કોઈ વયવકત તરે લોકકલાકાર. લોકવિદ્ાનું મુખય લક્ણ જ 
સિ્કસાધારણ પ્રિત્કનનું છરે. લોકો એ વિદ્ાકલા કોઈ ઔપચાકરક વશક્ણ, પ્રવશક્ણ કરે 
તાલીમ િગર કરેિળ સહજતયા સહભાગી બનીનરે અનુકરણથી વસધિ કરરે  છરે. સાકહતય, 
સંગીત, નૃતય, નાટક, વચત્, વશલપ, સથાપતય િગરેરરે  એિી લવલતકલાઓ છરે, જ રે માટરે 
સાહવજક રસ-રુવચ-પ્રવતભા અનરે વશક્ણ તથા અભયાસ – પુન: પુન: પ્રિૃવતિનો સિા-
ધયાય – જરૂરી છરે; કરેટલરેક અંશરે અવનિાય્ક પણ છરે. સાકહતયનાં સજ ્કન અનરે ભાિન બંનરે 
માટરે પ્રવતભાવિવશષ્ શવકત-દૃવષ્ની આિશયકતા રહરે છરે. એિું જ સંગીત, નાટક, નૃતય, 
વચત્, વશલપ િગરેરરે  બાબતરે પણ છરે. આિી લવલતકલાઓ જયારરે  લોકવિદ્ા રૂપરે પ્રિત્કતી 
હોય છરે તયારરે  એ માટરે આિી કોઈ જ પૂિ્કશરત જ રેિી યોગયતા કરે અવધકારકક્ાની 
જરૂકરયાત જણાતી નથી. લોકસાકહતયમાં જ રેનો સમાિરેશ થાય છરે એ િાતા્ક કોઈ પણ 
કથક – પછી તરે િૃધિ હોય કરે યુિાન – કહી શકરે છરે. ગળું મીઠુ ંનરે કરેળિાયરેલું ન હોય 
તોપણ કોઈ પણ માતા કરે બહરેન બાળકનરે હાલરડુ ંગાઈનરે ઊંઘતું કરી શકરે છરે, લગ્ન કરે 
એિા કોઈ પ્રસંગનું ગીત ગાઈ શકરે છરે. િળી ગાન સાથરેના સાંવઘક નૃતયમાં તરે સામરેલ 
થઈ શકરે છરે. વચત્ની તાલીમ લીધી ન હોય કરે એ માટરેની કુદરતી બવક્સ ન હોય તોપણ 
તરે સાવથયા, રંગોળી નરે બીજં માંગવલક વચત્ો દોરી શકરે છરે.

લોકવિદ્ા પોતરે જ લોકજીિનનું વયાપક અનરે સિા્કશ્રેષી સિરૂપ છરે. આ બધી જ 
લોકવિદ્ાઓના સિ્કસામાનય એિા પ્રિાહમાંથી જ રે કંઈ નરે જ રે કરેટલુંક વસધિ થયું અનરે 
વિવશષ્ શવકતવષ્ ધરાિતી વયવકત કરે વયવકતઓ દ્ારા લોકો સમક્ રજૂ થતું ગયું, તરેઓ 
લોકકલાકાર તરીકરે ઓળખાયા અનરે તરેમના દ્ારા થતી રજૂઆત પણ લોકજીિનનો રંગ 
બની રહી. લોકવિદ્ાનરે પ્રિાહમાં રહરેિાનું બળ મળું અનરે તરેનું સિરૂપ બંધાયું તરે સાથરે જ 
વિવિધ લોકવિદ્ાઓનરે આધારરે  વિવિધ કલાઓ અનરે શાસ્ત્રોનાં પ્રવશષ્ રૂપ પણ બંધાયાં. 
આ પ્રકક્રયામાં આિા વયાિસાવયક કરે વબનવયાિસાવયક લોકકલાકારો જ લોકવિદ્ા 
અનરે પ્રવશષ્ વિદ્ાનરે જોડતી કડી જ રેિા બનયા. લોકવિદ્ાનું કલાગત અનરે શાસ્ત્રગત 
રૂપ બંધાિાની પ્રકક્રયાનો આરંભ પણ લોકવિદ્ાની વયાિસાવયક રજૂઆત દ્ારા થયો. 
આમ લોકધારાની પ્રવશષ્ પ્રવતની યાત્ાનું પ્રથમ સોપાન લોકકલાકારો છરે. પ્રવશષ્ રૂપ 
બંધાયા પછી પણ આ મધય કડીએ લોક અનરે પ્રવશષ્ – એ બંનરે ધારાઓમાંથી સામગ્ી 
લીધી. આથી લોકકલાકાર દ્ારા રજૂઆત પામતી સામગ્ીનું સિરૂપ વમશ્ પ્રકારનું રહ્ું.

લોકકલાકારોના િગ્કમાં 1. લોકકથાકથક, 2. લોકગીતગાયક કરે લોકસંગીતકાર, 
3. લોકનૃતયકાર, 4. લોકવચત્કાર અનરે 5. લોકવશલપકારનો સમાિરેશ થાય છરે. બીજો 
પ્રકાર છરે તરે વિવિધ લોકમનોરંજક કલાઓનો. એમાં 1. મદારી, 2. બહુરૂપી, 3. ભાંડ-
-ભિાયા, 4. મલ્નટ-બજવણયા, 5. કઠપૂતળીના કલાકાર િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે.
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લોકસાકહતયના કથક, ગાયક, જ્ાતા-સંપાદક િગરેરરે  માટરે ‘લોકસાકહતયકાર’ 
શબદ કંઈક વશવથલતાથી ગુજરાતીમાં પ્રયોજતો રહ્ો છરે. જ રે સાકહતયના કતૃ્કતિ અનરે 
સિરૂપવનમા્કણ અનરે પ્રિત્કન ‘લોક’માં વનકહત છરે, એના માટરે કોઈ વયવકતના કતૃ્કતિનું 
આરોપણ કરેિી રીતરે થાય ? આથી લોકસાકહતયના જ્ાતા-સંપાદક િગરેરરે  માટરે ‘લો-
કસાકહતયવિદ’, ‘લોકવિદ્ાવિદ’ (folklorist) જ રેિા શબદોનો પ્રયોગ ઉવચત છરે. લો-
કસાકહતયની કથા-િારતા કહરેનાર માટરે લોકકથાકથક – નકહ કરે લોકકથાકાર અનરે 
ગીતાકદ ગાનાર માટરે લોકગીતગાયક (નકહ કરે લોકગીતકવિ) અથિા લોકસંગીતકાર 
જ રેિા શબદપ્રયોગ કરિા ઉવચત છરે.

લોકિાતા્ક તો લોકજીિન સાથરે ગાઢ રીતરે િણાયરેલી છરે. કુટુબંમાં િાતા્ક કહરેનારા 
િડીલો કરે િાતડાહ્ાઓ પણ મળી રહરેતા હોય છરે. એમની પાસરે કથનની વિવશષ્ લઢણ 
પણ હોય છરે. કયા સમયરે, કયા િગ્કનરે, કઈ િાતા્ક, કરેિી રીતરે કહરેિી તરેની આિડત નરે 
ફાિટ એમની પાસરે હોય છરે. આમાંથી જ િાતા્કની કહરેણીની કળા–કથનકળા વસધિ થઈ 
છરે. કાવલદાસ ‘મરેઘદૂત’માં ઉદયન–િાસિદતિાની કથા કહરેતા િૃધિોનો વનદવેશ કરરે  છરે.

આયયોમાં િીરપૂજના આદશ્કથી પ્રરેરાઈનરે એનરે અનુરૂપ કથાઓ કહરેનારો એક 
વિવશષ્ વયાિસાવયક િગ્ક અવસતતિમાં આવયો. એમના દ્ારા આ કરે તરે જવતના િીર 
પુરુષોના વિજય-પ્રશવસતનાં, તરેમનાં શૌય્ક અનરે બવલદાનનાં ગુણગાન નરે ગીતો ગિાયાં 
અનરે એમની કથાઓ કહરેિાતી રહી. યુરોપના તરેમજ ભારતના ભાટ-ચારણો દ્ારા એ 
પરંપરા જળિાઈ અનરે ચાલી. શીલ, શૌય્ક, બવલદાન િગરેરરેની તતકાલીન સમાજમાં 
જ રે ઘટનાઓ ઘટી તરેનરે વિષય કરીનરે પરંપરાગત વસધિ સિરૂપોમાં સજ ્કનો થયાં. તરેમનાં 
કથન-ગાન પણ આ બારોટી અનરે ચારણી ધારાનું મુખય લક્ણ રહ્ું. આ પ્રિાહમાં 
લોકવિદ્ાના રૂપમાં જ રે કંઈ ઉપલબધ હતું તરે રજૂઆતમાં સથાન પામયું એ એના પર 
વલવખત પરંપરાના વયવકતકૃત સાકહતયની પણ અસર પડી. આમ ચારણી પ્રિાહનાં િા-
તા્કકથન અનરે ગાન લોકસાકહતય અનરે સાકહતયનરે જોડતી કડીરૂપ બની રહ્ાં. પરંપરાગત 
લોકસાકહતયની અનરેક કથાઓનાં વયવકતકૃત કૃવતરૂપો આ પ્રિાહમાં બંધાયાં. િળી કોઈ 
પણ નિી તાજી ઘટના પર રચાયરેલાં કથા અનરે ગીતનરે લોકપ્રિાહમાં પ્રિરેશિાનું મુખય 
દ્ાર પણ આ પરંપરા બની રહી. િીરતા, બવલદાન, શીલ, સદાચાર િગરેરરેનાં મૂલયો 
માટરે બધું જ નયોછાિર કરિાની તતપરતા િગરેરરેનું દશ્કન કરાિતી અનરેક ધાવમ્કક, નૈવતક, 
સામાવજક ઘટનાઓ વનવમતિરે રાજપ્રશવસત કરતો આ ભાટચારણોનો િગ્ક જનસામા-
નયનરે પણ પોતાની િાણીથી પ્રભાવિત કરતો, ઘડતો રહરે છરે. ચારણી પરંપરાનાં મૂળની 
સામગ્ી પછી સિ્કસામાનય એિા લોકપ્રિાહમાં પણ હરતી-ફરતી-તરતી થાય છરે અનરે 
એનું જ કાળક્રમરે લોકસાકહતયમાં રૂપાંતર થાય છરે. પ્રરેમ, શૌય્ક, બવલદાનની સાચી મનાતી 
કરેટલીયરે ઘટનાઓ આમ ચારણીમાં ઉદભિી, વિકસી, લોકપ્રિાહમાં ભળીનરે લોકસાકહ-
તયની િસ બની રહી છરે. આથી ઊલટુ ંપણ બનયું છરે. અનરેક કથાઓ, ગીતોનાં ઉદભિ-
-વિકાસ લોકસાકહતયમાં થયાં નરે એ સામગ્ીનરે ચારણી સજ ્કકપ્રવતભાએ સિકીય કૃવતનું 
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આગિું રૂપ આપયું. આમ આ િગ્કના ચારણ, ભાટ, ગઢિી િગરેરરે  એક રીતરે લોકકલાકારો 
પણ છરે અનરે સાકહતયસજ ્કકો પણ છરે. એમનો અનુબંધ માત્ રાજિંશ અનરે રાજદ્ાર 
સુધીનો જ સીવમત નહોતો, પરંતુ લોકમાં પણ વિસતરરેલો હતો; એથી જ લોકસાકહતય 
સાથરે પણ વનકટનો અનરે મુખય સંબંધ રહ્ો છરે. કથનશૈલીના ઘડતરમાં આ િગ્કના કલા-
કારોનો ફાળો છરે. પાબૂજી, ઘોઘારાણા, દરેિનારાયણ, િાછડાદાદા જ રેિા ગુજરાત–રાજ-
સથાનના જ રે મુખય સિીકૃત લોકદરેિો છરે અનરે તરેમની સતોત્રૂપ કીવત્કગાથાઓ છરે, કથાઓ 
છરે, લોકમહાકાવય તરીકરે વસધિ થયરેલાં જ રે પરંપરાગત ગિાતાં કૃવતબધિ રૂપો છરે તરેના 
મુખય પાઠ(text)માં પણ મુખયતિરે બારોટી પરંપરા છરે. દીઘ્ક કૃવતઓના મૂળભૂત પાયામાં 
તો એ લોકિીરના જ કોઈ િહીિંચા બારોટની રચરેલી કૃવત હોય છરે અનરે એની પરંપરા 
પછી લોકમાં ચાલરે છરે, એ તરતી કૃવતનું અંવતમ રૂપ બંધાય છરે અનરે એ લોકદરેિની 
ઉપાસનાવિવધનો ભાગ બનતાં તરેનો પાઠ પ્રિાહી મટી વસથર અનરે અપકરિત્કનશીલ બનરે 
છરે. કોઈ પણ પરંપરાગત પ્રિાહી રચના કોઈ વિવધમાં ગિાતી થાય તરે પછી કોઈ પણ 
ગાયક એમાં સુધારા-િધારા કરતો નથી, પોતાનું નિું કશું ઉમરેરતો નથી અનરે એ રીતરે 
પાઠ વસથર થાય છરે. આમ સતોત્રૂપ ગિાતી કરે લોકમહાકાવય તરીકરે ગિાતી, જ રેના શબદ 
કરે પાઠ વનયત થઈ ચૂકયા છરે એિી રચનાના મૂળમાં િહીિંચા બારોટનું મૂળભૂત અનરે 
મુખય કતૃ્કતિ રહ્ું હોય એિું જોિા મળરે છરે. આ સંસથારૂપ વયવકતઓ દ્ારા જ કુળ કરે 
િંશના ઇવતહાસ લખાયા અનરે જળિાયા તરે સાથરે જ યજમાનના િંશ કરે કુળના િીરોની, 
સતી અનરે સૂરધનોની રચનાઓ પણ થઈ. આથી આ િગ્કમાં માત્ લોકકલાકારો જ 
નથી, સજ ્કક અનરે ગાયક કલાકારો પણ છરે.

સમાજની નાની કરે મોટી કોઈ સુખદ કરે દુ:ખદ એિી ઘટનાઓ કરે મૂલયનરે માટરે 
માથું મૂકીનરે બહારિટરે ચડરેલા દાનિીર, સુશીલ અનરે મૂલયવનષ્ઠ વયવકતઓની જીિનગા-
થાઓનરે ગાનારો બીજો િગ્ક ભરથરીઓનો છરે. રાિણહથથા પર તરેઓ આિી કથાગી-
તની રચનાઓ ગાય છરે. પૂર આવયું હોય, જળરરેલ જ રેિું મહાસંકટ આવયું હોય, લાંબા 
દુષકાળનાં ભયંકર માઠાં પકરણામો લોકોએ ભોગવયાં હોય, પલરેગ જ રેિી મહામારીમાં 
અનરેકનાં મૃતયુ થયાં હોય, કોઈ અનાથ બનરેલાં ભાઈ-બહરેનનરે મામી-મામાનાં આવશ્ત 
બનતાં બાલયકાળરે કષ્ પડાં હોય, કોઈનું કાિતરાથી ખૂન થયું હોય અનરે અનયાયથી 
શૂળીએ ચડિું પડું હોય : આિી આિી અનરેક ઘટનાઓનરે વિષય કરીનરે, તરેમનાં ગીતો 
રચીનરે ગાનારો ભરથરીઓનો િગ્ક પણ લોકકલાકારોનો ગણાય છરે. એમના દ્ારા 
ગિાતી રચના એ પરંપરાની કોઈ વયવકતએ રચરેલી હોય એિું બનરે. એ રચના પછી 
લોકપ્રિાહમાં આિરે અનરે તરે એિી મમ્કસપશશી અનરે મીઠા ઢાળિાળી હોય કરે લોકોમાં વયા-
પકપણરે ગિાતી થાય. કોઈ િાદ્ આિડતું ન હોય, બાળ કરે કકશોરિય હોય, પથથરની કરે 
વસમરેનટના શીટની બરે છીપરનરે આંગળી િચચરે દબાિી, એના લાંબા છરેડાનરે અથડાિી તાલ 
આપી, મીઠા હલકભયા્ક કંઠરે આિી રચનાઓ ગાઈનરે પરેટ ભરતા બાળ લોક-કલાકારો 
પણ હોઈ શકરે. લોકગીતોના ઢાળ અનરે તાલ એમના ગળામાં સાહવજક રીતરે વસધિ થયરેલા 
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હોય છરે. રાસડા જ રેિી રચનાઓ ઉપરાંત રામકથાની શ્િણની કથાના કરે કૃષણચકરતનાં 
કોઈ મધુર ગીતની રચના પણ તરેઓ ગાતા હોય. કાળક્રમરે આિા કલાકારો રાિણહથથો, 
હામયોવનયમ કરે બંસરી જ રેિાં િાદ્ોનાં િાદનની કલા પણ વસધિ કરરે  છરે અનરે પોતાનાં 
િાદ્નરે બનાિિાની, સમારિાની કુનરેહ પણ ધરાિતા થઈ જય છરે. વયવકતકૃત સાકહતયનરે 
લોકવપ્રય બનાિિામાં એિાં ગીતોની પરંપરા ઊભી કરીનરે લોકસાકહતયની રીતરે ટકાિી 
રાખિાની મહતિની કડીરૂપ કામગીરી આ પ્રકારના લોકકલાકારો બજિરે છરે. લોકસા-
કહતયના મધુકરો જ રેિો આ િગ્ક છરે, જ રે અનરેક પુષપોની પરાગરજ અનરે મધુનરે ચોપાસ 
પ્રસરાિરે છરે. આ િગ્કના લોકકલાકારોના કંઠ મધુર હોય છરે અનરે જણરે સહજતયા સિર 
અનરે તાલનું પણ સારંુ જ્ાન હોય છરે, એના પર કાબૂ હોય છરે. રંગભૂવમ અનરે કફલમના 
સંગીતનરે કરેટલાક સંગીતકારો તો આ િગ્કમાંથી પણ મળા છરે.

લોકસંગીતના કલાકારોમાં ગાયકની જ રેમ િાદકો પણ હોય છરે. ભાટ, ચારણ, 
ભરથરી, મીર, લંઘા, હકરજન ગુરુ, િાઘરી, િાદી જ રેિી અનરેક જવતજ્ાવતઓમાં તંતુિા-
દ્ોના ઉતિમ િાદકો મળરે છરે. શહનાઈ, નોબત-નગારાં િગરેરરેના િાદનમાં પણ જવત-જ્ા-
વતની કુળપરંપરા કરેનદ્રમાં રહી છરે. નરઘાં, મંજીરા, ઝાંઝ, કરતાલ િગરેરરેના િાદનની કલા 
મુખયતિરે વયવકતગત સાધનાની કલા છરે. ગામના ચોરરે  ગિાતાં ભજનો અનરે સંતિાણી 
સાંભળીનરે, એમાં સહભાગી થઈનરે રુવચ અનરે શવકત ધરાિતી વયવકત કાળક્રમરે વસધિ 
કલાકાર બનરે એ શકય છરે. પ્રમાણમાં નાનાં અનરે ગૌણ લાગતાં તાલિાદ્ો પણ કુનરેહ, 
કુદરતી બવક્સ અનરે કરયાઝ માગરે છરે. લોકસંગીતના કલાકારનાં સથાન અનરે કાય્કનું મૂલય 
ઓછુ ંનથી. અહીં તો કુળગત વયિસાય ન હોય એણરે જતરે જ બધું વસધિ કરિું પડરે છરે.

િાતા્કકથનના અનરે ગીત-ગાનના પણ કરેટલાક એિા પ્રકારો છરે, જ રે માટરે વયાિસા-
વયક રૂપના કોઈ વસધિ કલાકારની અવનિાય્કતા હોતી નથી. લોકિગ્કના કોઈ અનુભિી 
કલાકાર પણ એમાં ઉપયોગી થઈ શકરે. વ્રતકથા અનરે એનું કથન આ પ્રકારનું છરે. કથા 
વિવધનો ભાગ છરે, અનરે કહરેિી-સાંભળિી એ એનો અવનિાય્ક ભાગ છરે. શ્ોતા ન હોય 
તો ગાયનરે કરે તુલસીના કયારાનરે પણ કથા સંભળાિિી ફરવજયાત ! વ્રતાનુસાર કથા 
કરે શ્રેણી હોય. પુરુષોતિમ માસની કથાની શ્રેણી હોય. િાર-વતવથના ક્રમરે તરે કહરેિામાં નરે 
સાંભળિામાં આિરે. એનું ગદ્ અનરે એનો લય વિવશષ્ હોય. બધાંનરે એ વસધિ ન હોય. 
જ રેનરે એ વસધિ હોય તરે કથા કહરે અનરે બીજં હાથમાં ચોખા લઈ ‘હરરે  હરરે ’ કરે એિા કોઈ 
બોલના હોંકારા ભણીનરે સાંભળરે. વ્રતકથાનું આ રૂપ વિવધગત રજૂઆત(performance)
નું જ છરે. એમાં કથનની કલા છરે, પણ વયાિસાવયક કથક નથી. એ રીતરે સંસકાર-ગીત, 
રમતગમત-ગીત િગરેરમાં કરેટલાંક એિાં ગીતો હોય છરે જ રે અમુક રીતરે ગિાય છરે. એ 
બધાંનરે વસધિ ન પણ હોય. આથી આિા લઘુ એકમના ગીત કરે નૃતયની કોઈ એક વયવકત 
રજૂઆત કરરે  છરે. હીંચ, હમચી, ઘોડો, કટટોડો, િીંછૂડો જ રેિા અનરેક પ્રકારો છરે, જ રેના 
ગાનમાં સહભાગી બધા જ થાય, પરંતુ એના ગાનનાં વનવશ્ત લયરૂપો અનરે નૃતયના ઠરેકા 
કરેટલીક ગણતરીની વયવકતઓનરે જ વસધિ હોય. એ ધાવમ્કક, વિવધગત કરે મનોરંજનાતમક 
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ગીત-નૃતયમાં મુખય સથાન લરે છરે. લોકકલાકારનો વબનવયિસાયી એિો આ પણ એક 
િગ્ક છરે.

લોકનૃતય, લોકવચત્ અનરે લોકવશલપ િગરેરરે  લોકવિદ્ાનાં અંગ છરે અનરે એમાં 
સહુની સામરેલગીરી હોય છરે. સહુ સહભાગી બની, અનુકરણ કરીનરે એમાં સામરેલ 
થાય છરે; પરંતુ દરરેક લોકસમૂહમાં, આિી લોકકલાઓમાં વિશરેષ કુનરેહ અનરે અનુભિ 
ધરાિતો િગ્ક પણ હોય છરે. સમયાનુસાર આિો િગ્ક પોતાનાં જવત-જ્ાવત-ગ્ામાકદ-
માં સંબંવધત લોકકલાના કલાકાર તરીકરે કામ કરરે  છરે. આમાં પ્રમાણમાં વયાિસાવયક 
રૂપની જવત-જ્ાવત હોતી નથી; છતાં દરરેક કલાકાર-એકમમાંના કરેટલાકની કુળ-કુટુબંની 
પરંપરા પણ હોય એમ બનરે છરે. લોકનાટ્યમાં ભિાયા-તરગાળા જ રેિા જવત-જ્ાવતગત 
કલાકારોની સંસથાનો વિવશષ્ સંજોગમાં ઉતપવતિ-વિકાસ થયો છરે. એ રીતરે લોકવશલપ 
પણ કરેટલીક જવત-જ્ાવતમાં વિકસયું અનરે તરેમાંથી લોકકલાકાર િગ્ક આવયો છરે. આ રીતરે 
કરેટલીક કથાઓના પ્રસંગ અનરે પાત્ોનાં તથા દરેિ-દરેિીઓનાં વચત્પટો/વચત્ોનું આલરેખન 
કરનારા કલાકારો પણ હોય છરે.

કથાના કથનની સાથરે જ લોકનાટ્યો અનરે લોકવચત્પટોનો ઉદભિ-વિકાસ થયો. 
રામચકરત અનરે કૃષણચકરતના રામલીલા, કૃષણલીલા જ રેિા કથા-પ્રકારોમાંથી લોકમૂળ-
ના નૃતયપ્રકારો અનરે નાટકના વિવિધ પ્રકારોનો વિકાસ થયો છરે. લોકકલાકારોનો આ 
વિવશષ્ એિો િગ્ક છરે અનરે િીરગાથાનાં ગાન-કથન સાથરે સંકળાયરેલા Bard–ચારણાકદ-
થી જુદો છરે. આ વિવશષ્ િગ્કની રજૂઆત–performance–માં ધમ્કકથાઓ કરેનદ્રમાં હોય 
છરે. છરેક પ્રાકૃતકાળમાં પણ કથાઓ વચત્પટનરે આધારરે  કહરેિાતી તરેનો સંદભ્ક ‘તરંગિતી’ 
જ રેિી કથાઓમાં મળરે છરે અનરે જૂની ગુજરાતીમાં પણ ‘હંસાઉલી’ જ રેિી કથામાં હંસાિ-
તીનરે વચત્પટ દ્ારા પૂિ્કભિની સાચી પકરવસથવતની જણ થતી હોિાનો સંદભ્ક મળરે છરે. 
કથાકથક કથન અનરે ગાન સાથરે કથાની રજૂઆત કરતાં કરતાં વચત્પટ દ્ારા વચત્ો 
દ્ારા મહતિના પ્રસંગો પણ દરેખાડતો રહરેતો હોય. આથી િાતા્કકથનના વયિસાય સાથરે 
જ વચત્પટનો વિકાસ થયો અનરે લોકવચત્કલા કુળગત વયિસાયના રૂપમાં વિકસી.

ધમ્કકથામાં પણ વચત્નું પોતાનું આગિું સથાન છરે. કરેટલાંક દરેિ-દરેિીઓનાં વિ-
વધસંલગ્નપૂજન માટરે વચત્ો અવનિાય્ક હોય છરે. રાંદલનાં પૂજનમાં સૂય્ક-રન્નાદરે-
ના લોટામાં પરંપરાગત મહોરાં લોકવશલપ અનરે લોકવચત્નો ભાગ છરે. ચોટીલાનાં 
ચંડી અનરે ચામુંડાનાં વચત્ો ખાસ જવત-જ્ાવતના કલાકારો જ આલરેખરે છરે. પાબૂજીની 
કથા રાજસથાન અનરે ગુજરાતમાં ભોપા અનરે ભોપી દ્ારા કહરેિાય છરે. ખાસ કુદરતી 
િનસપવતના રંગમાંથી વિવધપૂિ્કક આ માટરેનો પટ આલરેખિામાં આિરે છરે. પાબૂજીની 
જીિનગાથાનું એમાં આલરેખન કરિામાં આિરે છરે. વચત્પટ ખાસ પ્રકારની સામગ્ી અનરે 
વિવધથી તૈયાર થાય છરે. એ લાંબો-પહોળો પટ હોિાથી જમીન પર પાથરી, ઉપર બરેસી 
આલરેખન કરિું પડરે છરે; પરંતુ કલાકાર પટમાં પાત્ોની આંખ છરેલ્રે દોરરે  છરે અનરે પછી 
વચત્ પૂણ્ક અનરે પૂજય બનરે છરે અનરે એનો આદર કરિો પડરે છરે. મૂવત્કમાં પ્રાણપ્રવતષ્ઠા થયા 
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પછી જ પૂજન થાય, એિું પટમાં પણ છરે. આંખનું આલરેખન થાય એટલરે પ્રાણપ્રવતષ્ઠા 
થઈ ચૂકી ગણાય. પછી જ પૂજન થાય અનરે વચત્પટ-દશ્કન અનરે કથાકથન-ગાન થાય. 
ભોપો ગાય અનરે અવભનય-નૃતય સાથરે કથા રજૂ કરરે  અનરે ભોપી મશાલના અજિાળરે 
ગિાતા પ્રસંગનું વચત્ દશા્કિરે. ભોપો-ભોપી પોતરે વનમન જવત-જ્ાવતનાં ગણાય, પરંતુ 
પોતાનરે ઉચચ માનતા લોકો પગરખાં ઉતારીનરે જ વચત્પટનાં દશ્કન કરરે  અનરે પોતાની 
કરે પોતાનાં ઢોરની માંદગીની માનતા ઉતારરે . આ પ્રકારની રજૂઆતો નાટકની જ રેમ સિ્ક 
કલાઓનું વપયર બની રહરે છરે. અહીં કથન, ગાન, નૃતય, િાદન, અવભનય અનરે વચત્ – 
એ બધી જ કલાઓનો સહોદર સંબંધ પ્રગટ થાય છરે.

લોકકલાઓનો બીજો િગ્ક લોકમનોરંજનનો છરે. એમાં વિવિધ પ્રકારના ખરેલ મુખય 
છરે. મદારી-િાદી, બહુરૂપી, ભાંડ, ભિાયા, મલ્-નટ-બજવણયા, કઠપૂતળીના ખરેલના 
કલાકારો લોકમનોરંજનનું કાય્ક કરરે  છરે. િસિાયાની જ રેમ આ િગ્કના કલાકારો કોઈ એક 
ગામમાં રહીનરે જ પોતાની કલા દ્ારા રોજી-રોટી મરેળિી શકરે નકહ. આથી આ િગ્કનાં 
કલાકારોનો મુખય વનિાસ કોઈ ગામમાં હોય એટલું જ; કલાવયિસાય માટરે તો એમનરે 
ગામરેગામ જિું પડરે. એમનો સમાિરેશ વિચરતી (‘નોમૅકડક’) જવતમાં જ કરિો પડરે. 
ભારત જ રેિા દરેશમાં અનરે સંલગ્ન બીજં રાષ્ ્રોથી બનરેલા ઉપખંડમાં લગ્નાકદ માંગવલક 
પ્રસંગો, ધાવમ્કક પિયો અનરે ઉતસિો, મરેળાઓ િગરેરરેનું િાવષ્કક આયોજન કૃવષનરે અનુસરી-
નરે, પંચાંગનાં મુહૂત્ક અનરે યોગનો આધાર લઈનરે કરિામાં આિરે છરે. કૃવષ માટરે જ રે કદિસો 
અતયંત મહતિના છરે તરે આષાઢથી આસો સુધીના માસનો, દરેિપોઢી અવગયારસથી 
માંડીનરે તરે દરેિઊઠી અવગયારસ સુધીનો ગાળો લગ્નાકદ માટરે િજય્ક મનાયો છરે; કરેમ કરે, 
સંસકારવિવધમાં પોઢરેલા દરેિની સાક્ી હોતી નથી. એ રીતરે અનાજ ખળાંમાં આિરે એિા 
હોળીના અનરે મકરસંક્રાંવતના કદિસોનરે પણ િજય્ક માનયા, જ રેથી કૃવષકાય્કનરે જ પ્રાધાનય 
મળરે અનરે બીજં કાયયોનાં રોકાણથી મુકત રહી શકાય. આમ ભારતના સાંસકૃવતક-
સામાવજક કૅલરેનડરમાં, ઋતુ અનરે માસાનુસારી કાય્ક-આયોજનમાં ફાગણ િદ એકમથી 
આષાઢ સુદ એકમ સુધીનો ગાળો જ સામાવજક કાય્કમુવકત અનરે આનંદનો હોય છરે. 
સામાનય રીતરે આ ગાળામાં જ લોકમનોરંજનો અનરે ધાવમ્કક પારાયણો ગોઠિાય છરે. 
લગ્નાકદ પણ આ સમયગાળામાં યોજય છરે. ચૈત્ એટલરે ધાવમ્કક પારાયણોનો માસ. આ 
ઉનાળુ ગાળામાં જ લોકમનોરંજન ગોઠિાય છરે અનરે એના કલાકારો ગામરેગામ ડરેરાતંબુ 
નાખરે છરે. શ્ાિણનાં ધાવમ્કક ઉતસિ-પિ્ક-મરેળા પણ તરેમનાં આગમન અનરે આજીવિકામાં 
સહાયક બનરે છરે. દરરેક ગામમાં, જ્ાવતમાં, એના ગોળ અનરે કુટુબંમાં પોતાના કલાકારોનરે 
પણ િસિાયાની જ રેમ પોષિાની દૃવષ્ હતી. ઊપજ-ધાનમાં અનરે લગ્નાકદ પ્રસંગરે એમનરે 
પ્રાવપ્ત થતી. આ પધિવતમાં લોકમનોરંજનના કલાકારોનરે રોજીરોટી મળતાં રહ્ાં છરે; 
પરંતુ ગામડાં તૂટતાં ગયાં, શહરેરો વિકસતાં ગયાં અનરે જીિન-પધિવતમાં પકરિત્કન આવયું, 
જ રેની સીધી અસર લોકમનોરંજનના કલાકારો પર પડી. પકરણામરે આ િગ્કના કલાકારો 
આધુવનક સમયમાં લુપ્તતાનરે આરરે  છરે.
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મદારી સપ્ક, રીંછ િગરેરરે  પ્રાણીઓના તરેમજ નાના-મોટા જદુના ખરેલ કરીનરે 
આજીવિકા મરેળિતો લોકકલાકાર છરે. એની િાણીમાં વિવશષ્ લય અનરે સાંભળનારનરે 
જકડી રાખરે એિી િાવગમતા હોય છરે. મહુિર-મોરલી અનરે ડગુડગુી એનાં ખાસ િાદ્ો છરે. 
આિા કલાકારોના િાદી, મદારી, ગારુડી, નાથબાિા જ રેિા પ્રકારો છરે. િાદીમાં લાલિાદી, 
ફૂલિાદી, ધાનિાદી, માનિાદી, ગારુડી અનરે ભયયો એિી મુખય સાત શાખાઓ છરે. આ 
ક્ાત્િંશી જવત વસંધમાંથી ઊતરી આિી છરે અનરે કચછ-રાજસથાન સાથરે એમનો સંબંધ 
છરે. જવતના ઉદભિની સાથરે કરેટલીક દંતકથાઓ સંકળાયરેલી છરે. મૂળ તો ઝરેરી મનાતાં 
પ્રાણીઓની લોકવિદ્ા જ રેમનરે આતમસાત્ હતી એિા લોકોએ જ કરેટલીક વિવશષ્ પકર-
વસથવતમાં એમની લોકવિદ્ાનરે ખરેલનું રૂપ આપીનરે આજીવિકાનું સાધન બનાવયું.

મદારીના ખરેલમાં જ રેમ નાટ્યનાં તતિો છરે, તરેમ ભાંડ, ભિાયા, બહુરૂપી, મલ્, 
કાંગવસયા િગરેરરેના ખરેલમાં પણ નાટ્યાતમક અંશો જોિા મળરે છરે. એમાં િરેશભૂષા ઉપરાંત 
વિવશષ્ િાવગમતા સાથરેના સંિાદમાં પણ નાટ્યાતમકતા દૃવષ્ગોચર થાય છરે.

ભાંડ બહુરૂપીની જ રેમ વિવિધ િરેશ લઈનરે લોકોનું મનોરંજન કરનારો લોક-કલા-
કાર છરે. એ વિવિધ િરેશ લઈનરે જુદા જુદા લતિાઓમાં ફરરે  છરે અનરે તરેમાં િસતી ઉચચ 
જવતઓની પ્રશવસત કરીનરે આજીવિકા રળરે છરે. ભાંડ િરેશ લીધા િગર જ માગિા જય 
તયારરે  એક લાકડી ઉપર ઢીંગલી બાંધરે છરે અનરે તરેનરે ચાકડયો બનાિી તરેની સાથરે સંિાદ 
કરીનરે રમૂજ કરાિરે છરે. પોતરે જ સિાલ કરરે , અનરે અિાજ બદલીનરે લાક્વણક રમૂજી 
પ્રતયુતિર પણ પોતરે જ આપરે. આ પપરેટનો વિવશષ્ પ્રકાર અનરેક દરેશોમાં લોકમનોરંજક 
પ્રકાર તરીકરે જણીતો છરે. ગુજરાતમાં ભાંડ મારિાડમાંથી આવયા છરે અનરે તરેમાં કહંદુ 
અનરે મુવસલમ બંનરે ધમ્ક પાળનારા હોય છરે. ભાંડની ટોળી કોઈ ગામમાં જઈનરે કંુભાર, 
ધોબી, કાવછયા, કણબી એિા કોઈનો િરેશ લરે છરે. એમનો િરેશ એટલો આબરેહૂબ હોય 
છરે કરે જોનાર એનરે પરગામના અભયાગત માની લરે અનરે આશરો પણ આપરે. જયારરે  આ 
તો ભાંડ-બહુરૂપી છરે એિી જણ થાય છરે, તયારરે  આશરો આપનારો હસી પડરે છરે અનરે 
આબાદ િરેશપલટા માટરે તરેનરે પુરસકાર પણ આપરે છરે. ભાંડ ખુશ થઈનરે દાતાના ગુણગાન 
ગાય છરે અનરે નાખુશ થાય તો જોડકણં જોડીનરે તરેનરે ઉતારી પાડરે છરે. આથી જ કોઈની 
પ્રશવસત કરીનરે ખુશ કરિા માટરે ‘ભાંડણ-કલા’ અનરે કોઈની અપકીવત્કકર િાત માટરે 
‘ભાંડિું’ એિો ભાષાપ્રયોગ થાય છરે.

ભાંડ-ભિાયા એિો સામાવસક પ્રયોગ થાય છરે, પરંતુ બંનરે સમાન વયિસાયી, લો-
કરંજક છતાં વભન્ન પ્રકારના કલાકારો છરે. ભિાયા લોકનાટ્યના કલાકારો છરે. ભિાઈ 
ભજિિી એમનો મુખય વયિસાય હોય છરે. ઉતિર ગુજરાતમાં કણબીની છોકરીનું અપ-
હરણ થયું, તયારરે  અસાઇતરે પોતાની ગાનકલાથી મુવસલમ સરદારનરે ખુશ કયયો અનરે 
અપહૃત કનયા પોતાની પુત્ી છરે, તરેમ કહીનરે પાછી મરેળિી. આ માટરે ઔદીચય અસાઇતનરે 
કણબી કનયા સાથરે એક ભાણરે જમિું પડું. આથી ઔદીચયોએ એમનરે જ્ાવતબહાર 
મૂકયા. અસાઇતરે ભિાઈ-લોકનાટ્યનરે પોતાનો કુળધમ્ક અનરે વયિસાય બનાવયો. એના 
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િંશજો ‘વત્ઘરાં’ તરીકરે ઓળખાયા, જ રેમાંથી ‘તરગાળા’ એિી જવતઓળખની સંજ્ા 
આિી. મદારી, નટ, ભિાયા, ભાંડ િગરેરરેની ઉતપવતિમાં પણ આિા પ્રકારના સંજોગો 
જોિા મળરે છરે. વયાિસાવયક લોકકલાકારોની આ બધી જ જવત-જ્ાવતઓ ઉચચ મનાતી 
બ્ાહ્મણ, ક્વત્ય જ રેિી જવતઓમાંથી જ ઊતરી આિી છરે.

એમના મૂળ કુળ-પુરુષ તો પ્રવશષ્ જવતના ઉતિમ વિદ્ાન કરે કલાિંત હતા, પરંતુ 
કોઈ વિવશષ્ સંજોગ અનરે પકરવસથવતનરે કારણરે એમનરે પ્રવશષ્ ધારા સાથરેના પોતાના 
અનુબંધનરે છોડિો પડરે છરે અનરે વનવશ્ત કુળધમ્ક, રાજયાશ્ય, જ્ાવતજવતગત આદર ન 
રહરેતાં લોકાશ્ય પર વનભ્કર વયિસાય લરેિો પડરે છરે. મદારીના પૂિ્કજ ધનિંતકર એટલરે 
કરે વિષમુવકતનો ઔષધોપચાર કરનારા ક્વત્ય હતા, પરંતુ વિવશષ્ સંજોગમાં એમનરે 
જવતગત સથાન-માન ગુમાિિાં પડાં. મદારીની જવતની ઉતપવતિની કથામાં પણ એિું 
જ કારણ છરે. એમની ઉતપવતિની િાતનરે તો પરીવક્ત અનરે સપ્કદંશની પાંડિકથા સાથરે 
જોડિામાં આિી છરે અનરે લોકકથા દ્ારા પચછમબરેટની રાજકનયા સંધાર સાથરેના પ્રરેમની 
કથા સાથરે પણ તરેનરે સાંકળિામાં આિી છરે. શાસ્ત્રીય સંગીતમાં શાસ્ત્રજ્ પંકડત અનરે 
કલાગુરુ – એ બરે મુખય કક્ા છરે. આિા તજજ્ પોતરે કલાકાર, ઉચચ કલાકાર હોય એિું 
ન બનરે. આિી કક્ાનો તજજ્ પોતરે પણ ઉચચ કલાકાર હોય તયારરે  તરેનરે ‘નાયક’ કહરેિામાં 
આિરે છરે. અસાઇત ઠાકર આિા શાસ્ત્રીય ગાન અનરે નાટકના નાયક હતા, પરંતુ ગામની 
કનયાનરે બચાિિા એમણરે એ કાળના વનયમનો ભંગ કયયો અનરે જ્ાવત બહાર થયા, તો 
પણ પોતાની કલા, આિડતના જોરરે  ખુમારીથી જીવયા. લોકકલાકારોની સંસથા કરેિી 
રીતરે ઉદભિી અનરે લોકવિદ્ાનો પ્રવશષ્ કલા સાથરેનો અનુબંધ કરેિી રીતરે સથપાયો, તરે 
જણિાની કરેટલીક ચાિીઓ આ પ્રકારની દંતકથાઓમાં હોય છરે. સંભિ તો એિો છરે કરે 
કોઈ િહીિંચા બારોટનરે, ચારણ કરે ભાટનરે પણ કોઈ આિા જ કારણથી પોતાના સતરથી 
નીચરેનો સામાવજક દરજજો સિીકારિો પડો હોય અનરે કોઈ ઉચચ જ્ાવત કરે ખયાત એિા 
િંશના બારોટ તરીકરેના વયિસાયનરે છોડીનરે, પોતાની કુનરેહનરે આધારરે  લોકાશ્ય લરેિો 
પડો હોય. પાબૂજીની કથાના પટનું િાચન કરતાં, વનમન સતરનાં છતાં મહતિનાં અનરે 
આદરપાત્ મનાતાં ભોપા-ભોપી જ રેિાં લોકકલાકારોની ઉતપવતિ પણ આિા જ કોઈ 
કારણથી થઈ હોિાની સંભાિના વિચારિા જ રેિી છરે. મીર પણ આિું જ ઉદાહરણ છરે.

ભિાયાનો સંબંધ જ સીધો નાટક સાથરે છરે. એ રીતરે કઠપૂતળીના ખરેલ કરનાર 
લોકકલાકારો અનરે રામકથાની રામલીલા અનરે કૃષણકથાની કૃષણલીલા કરે ઢાઢીલીલાના 
કલાકારોનો પણ સીધો સંબંધ લોકનાટ્ય સાથરે છરે. કઠપૂતળીનો ખરેલ નાટકનું વિવશષ્ 
રૂપ છરે; કરેમ કરે, એમાં માણસનરે બદલરે પૂતળીઓ પાઠ ભજિરે છરે. કઠપૂતળીનાં હાથ, 
પગ, કરેડ, મસતક િગરેરરેનરે દોરી બાંધીનરે એના દરેહનું હલન-ચલન કરાિી, અવભનય 
અનરે નૃતય કરાિિામાં આિરે છરે. એમની િચચરેના સંિાદ પણ ખરેલ કરનાર કલાકારરે  જ 
બોલિાના હોય છરે. આથી આ કલામાં રંગમંચ, મૂવત્કવિધાન, સંિાદ િગરેરરેનો સમનિય 
થાય છરે. આના  કલાકારો પણ ગુજરાત-રાજસથાનમાં છરે. આ પપરેટના અનરેક પ્રકારો 
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વિશ્વક્રેત્રે વિવિધ દરેશમાં છરે.

મલ્ પોતાના જ અંગના માધયમરે સહુનરે આશ્ય્કચકકત કરરે  એિી અંગ-કસરતના 
કૌશલયની રજૂઆત કરતો લોકકલાકાર છરે. અંગબળ અનરે અસ્ત્ર-શસ્ત્રના અનરેક પ્રકારો 
જવતગત-જ્ાવતગત-કુળગત વિશરેષતા રૂપરે ઉદભવયા અનરે વસધિ થયા છરે. આ પ્રકારની 
વસવધિ અઘરાં કરે અશકય લાગરે એિાં કાયયોની રજૂઆત કરરે  છરે. મલ્ નામની વિવશષ્ 
જવતનો આ કુળગત વયિસાય છરે અનરે એમની રજૂઆત લોકમનોરંજનના એક પ્ર-
કારરૂપ છરે. મધયકાળના અંત સુધી રાજયસતિા મરેળિિા અનરે ટકાિી રાખિાનો મુખય 
અવધકાર માનિશવકતના શારીકરક બળ અનરે અસ્ત્ર-શસ્ત્ર ચલાિિાની તરેની શારીકરક 
કુનરેહ પર જ આધાર રાખતો હતો. આથી રાજિંશો દ્ારા જ આ પ્રકારની શવકત અનરે 
કુનરેહ ધરાિતી વયવકતઓનરે આદર મળતો, તરેમનરે કાયમી આશ્ય પણ મળતો. એમના 
દ્ારા જ અંગસૌષ્ઠિ અનરે અસ્ત્ર ફેંકિાની અનરે શસ્ત્ર ચલાિિાની તાલીમ આપિામાં 
આિતી. આ પ્રકારની રજૂઆત લોકમનોરંજનમાં પણ સથાન પામી અનરે મલ્, નટ-
-બજવણયા જ રેિા લોક-કલાકારો દ્ારા વિવિધ ખરેલ રજૂ થયા અનરે કરેટલીક જવતજ્ાવત 
માટરે આિા ખરેલ આજીવિકાનું સાધન બનયા.

મલ્ અનરે નટ આ પ્રકારના અંગબળ અનરે અસ્ત્ર-શસ્ત્રનું કૌશલય ધરાિતા લોક-
મનોરંજક કલાના વયાિસાવયકો છરે. અતયંત િજનદાર િસતુનરે પોતાના િાળ કરે દાંતથી 
ઊંચકિી, દોરડા પર ચાલિું, સળગતા ચક્રમાંથી પસાર થિું, માથા પર નાવળયરેર રાખીનરે 
ફોડિું : આિાં આિાં અનરેક કક્રયાગત આશ્યયો આ પ્રકારના ખરેલમાં હોય છરે. આંખરે 
પાટા બાંધીનરે દૂરના લક્યનરે બાણથી િીંધિું, દૂર ઊભરેલા સાથી પર સાંગની જ રેમ કટારી 
છોડીનરે એનરે ઈજ ન થાય એ રીતરે એનાં શરીર ફરતાં વનશાન લરેિાં : આિાં આિાં 
અસ્ત્ર-શસ્ત્ર પરનાં કૌશલયનો પણ એમાં સમાિરેશ થાય છરે.

લોકકસબ
જીિનોપયોગી પદાથ્ક વનમા્કણ કરિાની કરે પૂિ્કવનવમ્કત એિા પદાથ્કનરે શણગારિાની 

પરંપરાગત કુનરેહ; સુલભ પદાથ્કમાં કૌશલય-કુનરેહનું ઉમરેરણ કરીનરે તરેનું જીિનોપયો-
ગી િસતુમાં રૂપાંતર કરિાનું યુવકતપૂણ્ક કક્રયા-કમ્ક-ઉદ્મ: આ લોકકસબ લોકવિદ્ા–
Folklore–નો એક ભાગ છરે અનરે તરેનો સંબંધ વનિાસ, ભોજન, િસ્ત્રાકદ સાથરે છરે. માણસ 
િનય મટીનરે સભય બનયો અનરે ટોળી, િાસ, ગ્ામાકદમાં િસતો થયો અનરે જીિનની 
પોતાની સુવિધાઓનો વિકાસ કરતો ગયો, તરેમ તરેનાં કુનરેહ-કૌશલયનો વિકાસ થયો. 
છૂટાં આંગળાં અનરે અનુનરેય કાંડાનો ઉપયોગ કરીનરે તથા સિ્કસુલભ એિા પદાથયોમાંથી 
ઉપયોગી ઓજરો બનાિીનરે માણસરે કુનરેહ-કૌશલયમાં પ્રગવત કરી અનરે કુદરતી રીતરે 
સુલભ એિા પદાથયોમાં એ કૌશલયનું ઉમરેરણ કરીનરે જીિનોપયોગી અનરેક િસતુઓ 
બનાિી.
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આ લોકકસબમાં મૂળમાં તો કોઈ એક વયવકત કરે એના જૂથનું જ મુખય યોગદાન 
હોય છરે; પરંતુ એ વસધિ થયા પછી એકનો કરે જૂથનો અનુભિ બધાં અપનાિરે છરે અનરે 
તરેમાંથી જ કાળક્રમરે લોકવિદ્ાનું રૂપ અનરે તરેની પરંપરા બંધાય છરે.

આ દૃવષ્એ વયવકતગત કારીગરી કરતાં લોકકસબનું સિરૂપ તાવતિક રીતરે જુદું 
પડરે છરે. વયવકતગત કારીગરી તો એ વયવકત અનરે એના સાથી કરે કુટુબંમાં ઉદભિરે અનરે 
વિકાસ પામરે. કુળની જ પરંપરામાં એનાં અનૌપચાકરક વશક્ણ, પ્રવશક્ણ અનરે તાલીમ 
મળતાં રહરે અનરે કૌશલયનું વિવશષ્ કારીગરીના રૂપમાં હસતાંતર થતું રહરે. આિું બનરે 
તયારરે  એનું તાવતિક સિરૂપ સિ્કસામાનય એિી લોકવિદ્ાના ક્રેત્માંથી જુદું પડરે અનરે 
વયાિસાવયક કુનરેહ-કારીગરી રૂપરે જ તરેનો વિકાસ થાય. વનિાસ, િસ્ત્ર, આભૂષણ, પાત્-
વનમા્કણ, ઓજરવનમા્કણ િગરેરરેનું પ્રારંવભક સિરૂપ લોકવિદ્ાનું છરે. સહુ પોતપોતાના ખપ 
જોગું પોતાનું કામ કરી લરે અનરે હરેતુ પૂણ્ક થાય; પરંતુ એ પછી આિાં કરેટલાંક, વિશરેષ 
કુનરેહ-કૌશલય માગતાં કાયયો કારીગર દ્ારા જ થતાં રહરે. આરંભમાં માણસ પોતાના 
ઉપયોગનો વનિાસ પોતરે જ બીજની કરેટલીક સહાય લઈનરે બનાિી લરેતો. પોતાનાં 
ખપનાં ઓજરો અનરે પાત્ો પણ પોતરે જ બનાિી લરેતો. િળી જ રેની જરૂરત ઊભી થાય 
તરેનું સમારકામ પણ કરી લરેતો. લોકવિદ્ાનું મૂળભૂત ક્રેત્ આ િસ્ત્રો માટરે કાંતિા-િણિાનું 
કાય્ક, રંગિાનું કાય્ક, એમાંથી જરૂરત પ્રમાણરેનાં િસ્ત્રાકદ બનાિિાનું કાય્ક પણ તરે જતરે 
કરી લરેતો. આજ રે પણ િનિાસી, ગ્ામીણ અનરે સથળાંતકરત–નોમૅકડક–જીિનમાં લોકો 
પોતાનાં આિાં કામ પોતરે કરી લરેતા હોય છરે. એમાં લોકવિદ્ા છરે.

સભયતાનો વિકાસ થયો અનરે ટોળીના જીિનમાંથી િાસગ્ામાકદના સામાવજક 
જીિનનો વિકાસ થયો; તરેમાં ગૃહવનમા્કણ, પાત્વનમા્કણ, ધાતુકામ િગરેરરેના વયિસાય 
કરતા અનરે તરેના પર આજીવિકા મરેળિતા અનરે નભતા િગ્કનો વિકાસ થયો અનરે કંુભારી, 
સુતાર, લુહાર, સોની, દરજી, િણકર, રંગારા–છીપા જ રેિા કારીગરો દ્ારા વિશરેષ કુનરેહ 
સાથરેનાં કાયયો થતાં ગયાં. આજ રે પણ આિા િગ્કનરે માટરે ‘િસિાયાં’ એિો શબદપ્રયોગ 
થાય છરે. દરરેક જૂથ પોતાની જીિનરીવતનરે પોતાના સામાવજક એકમથી જ સિાયતિ 
બનાિીનરે કોઈ એક સથળના વનવશ્ત ક્રેત્માં વનિાસ કરરે  છરે તયારરે  એમનું જીિન ખરેતી, 
પશુપાલન અનરે કારીગરી – એ ત્ણનરે કરેનદ્રમાં રાખરે છરે અનરે ગ્ામરચના પૂણ્ક થાય છરે. 
આમાં ખરેતી કરનાર અનરે પશુપાલક તો સંબંવધત ક્રેત્ની ભૌગોવલક અનુકૂળતા જોઈનરે 
સથળ પસંદ કરી, ગામ બનાિી િસિાટ કરિા લાગરે છરે. એમની રોજની અનરે ઋતુગત 
જરૂકરયાતો પૂણ્ક કરિા માટરે કારીગર-િગ્કનરે િસાિિો પડરે છરે, એથી એ િગ્કના લોકો 
‘િસિાયા’ કહરેિાયા. આ રીતરે વનિાસ ભૌગોવલક ક્રેત્માં વસથર થાય અનરે ખરેતી અનરે 
પશુપાલન મુખય આજીવિકા બનરે તયારરે  એમની ઊપજના િરેચાણ માટરે, આવથ્કક વયિસથા 
માટરે િરેપાર કરનાર નાનો સમૂહ પણ આપોઆપ આિા સથાનમાં િસરે છરે. ખરેડતૂ, 
માલધારી અનરે િરેપારી – આ ત્ણ ગ્ામની રચનામાં મૂળભૂત અનરે સિયંપ્રરેકરત િસિાટ 
કરતાં અંગો છરે. એમણરે કારીગરિગ્કનરે િસાિિો પડરે છરે.
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આમ કુનરેહ-કૌશલયનું પણ આજીવિકાના સાધનના રૂપમાં, વયિસાયમાં રૂપાનતર 
થયું. લોકકસબનાં કરેટલાંક ક્રેત્ો કારીગરીના કુળગત કૌશલયનાં ક્રેત્ો બની રહ્ાં. 
આધુવનક વશક્ણ, ટકૅનૉલોજી અનરે વિજ્ાન તરેમજ આવથ્કક વિકાસની દૃવષ્એ પછાત 
અનરે આવથ્કક રીતરે અધ્કવિકવસત રાષ્ ્રોના જીિનમાં િીસમી સદીના ઉતિરાધ્ક સુધી 
ગ્ામીણ સતરરે  અનરેક કૌશલય-કુનરેહ લોકવિદ્ા તરીકરે પણ ટકી રહરેલાં જોિા મળરે છરે. 
ખાસ તો ગૃહસુશોભન અનરે િસ્ત્રાકદનાં સુશોભનનાં કૌશલયો આજ રે પણ વિશાળ લો-
કસમુદાયનરે આકષવે છરે.

ભરતગૂંથણ

ભરતગૂંથણ આ લોકકસબનું એક અગતયનું અંગ છરે. કોઈ પણ વિશરેષ વશક્ણ 
કરે તાલીમ િગર પરંપરાગત રીતરે ભરતગૂંથણ ચાલરે છરે. ખરેતી અનરે પશુપાલન બંનરે 
સાથરે એનરે સીધો સંબંધ છરે. એ બંનરે પ્રકારની આજીવિકાિાળા સિ્કસામાનય લોકજીિ-
નમાં ભરતગૂંથણનું સથાન આજ રે પણ ટકયું છરે. શહરેરીકરણમાં યંત્નો ઉપયોગ િધતાં 
હસતકૌશલયના આ ક્રેત્માં પણ યંત્ો આવયાં, એના તાલીમિગયો પણ થયા અનરે ભરત-
ગૂંથણના લોકરંગમાં નિી ભાત, નિી પધિવતઓ, નિી ફૅશનો પણ આિી. આથી આિા 
વિવભન્ન પ્રિાહોની ઓળખ માટરે ‘ભરત’ અનરે ‘લોકભરત’ જ રેિી સંજ્ાઓ પણ પ્રયોજ-
તી રહી. માત્ ‘કલા’ કરે ‘ભરત’થી જ રે અવભપ્રરેત છરે તરે નિી, આધુવનક, શહરેરી કલા કરે 
ભરત. આ પણ આધુવનક લોકકસબ લોકવિદ્ાનું જ આધુવનક રૂપ લરેખાય. માણસ જ રે 
કંઈ નિું, સારંુ, સુધરરેલું, સહરેલું, રમય જુએ–જણરે તરેનરે એ અપનાિરે એ સિાભાવિક છરે. 
ભરતગૂંથણમાં પણ જૂના જમાનાથી આ રીતરે સાધનના અનરે ભાતના સુધારા આવયા 
જ છરે. નિી નિી જવતઓ આિી, પ્રજ તરીકરે તરેઓ સથાયી બનીનરે િસિાટ કરતી થઈ, 
એ સાથરે એિી જવતઓના લોકકસબો પણ ઉમરેરાયા. નિાં ઉપયોગી તતિોનો સિીકાર 
બધી જ સભયતાના વિકાસનું જ મૂળભૂત કારણ અનરે તતિ છરે. આથી કશુંક નિું કરે 
આધુવનક દાખલ થયું, એટલરે એનરે લોકપરંપરાનું ન ગણિું, એ િલણ અવનચછનીય 
લરેખાય છરે. ગુજરાતના જ કચછ–બન્ની વિસતારના ભરતકામમાં 84 જ રેટલા ટાંકાના, 
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ગૂંથણના પ્રકારો છરે. પશુ, પક્ી, િરેલ, બુટ્ાનાં વિવિધ પ્રતીકો છરે. આ બધું રાતોરાત વસધિ 
નથી થતું. આજ રે જ રેનરે જૂનું, સાચું, મૂળભૂત કહરેિામાં આિરે છરે તરે પણ, એના આગમન-
-સિીકારના સમયરે તો નિું જ હતું. કોઈ ઢાળ રંગભૂવમમાંથી કરે કફલમતરજમાંથી આિરે 
અનરે એની પણ પરંપરા ઊભી કરરે  તયારરે  પણ એ લોકઢાળ નથી, એમ કહી ન શકાય 
! જ રે જૂના ઢાળો છરે તરે પણ લોકોએ કોઈ અનય સ્ોતમાંથી જ લીધા, અપનાવયા હશરે 
અનરે એની પછી પરંપરા ઊભી થઈ. લોકવિદ્ા એક સંકુલ પ્રકક્રયા છરે. કશુંક નિું, માત્ 
ફૅશનદાખલ, નાિીનય-વસવધિના હરેતુએ પ્રિરેશરે તયારરે  એ લોકવિદ્ા થતી નથી. એનામાં 
લોકરંગનરે ઝીલિાનું સામથય્ક ન હોય તો આિું નિું-તાજુ ંફેંકાઈ જય છરે. પરંતુ જ રેમાં 
સતિ છરે તરે ટકરે છરે અનરે પોતાની પરંપરા ઊભી કરી ટકાિરે છરે અનરે લોકવિદ્ાનું અંગ 
બની રહરે છરે.

ભરતગૂંથણમાં પણ છરેલ્ી સદીના પૂિા્કધ્કમાં ઘણંબધું નિું આવયું અનરે એની પણ 
એક પરંપરા ઊભી થઈ. ચીન, જપાન િગરેરરેની લોકકલાનાં કરેટલાંક અંગો આવયાં, અહીં 
વિકસયાં, ભરતનરે પણ ત્ીજુ ંપકરમાણ મળરે તરેિી યુવકતઓ આિી. પહરેલાં પણ મલોખાં, 
આભલાં, કોડી િગરેરરે  ટાંકીનરે આિા કસબમાં ત્ીજુ ંપકરમાણ વસધિ કરિામાં આિતું હતું. 
સમય બદલાય, સંજોગ બદલાય, નિા સંપક્ક થાય, જૂનું ઘસાય, લુપ્ત થાય, નિું પ્રિરેશરે 
નરે પરંપરા ઊભી કરરે  – લોકવિદ્ાની આિી પ્રકક્રયા હોય છરે. આ દૃવષ્એ વિચારતાં લો-
કકસબનું અવસતતિ આજ રે પણ છરે અનરે તરેનું સમયાનુરૂપ સિરૂપ પણ બંધાતું જણાય છરે.

િળી લોકકસબમાં આ િાંસના ટોપલા બનાિિા, નરેતરની છાબડીઓ બનાિિી, 
ખજૂરીનાં પાનના પંખા અનરે સાદડીઓ બનાિિી – એિાં એિાં બીજં અનરેક કૌશલયો-
નો પણ સમાિરેશ થાય છરે. પરંતુ આ પ્રકારના કસબો  િણાટકામ, રંગકામ, ચમ્કકામ 
િગરેરરેના – સામાનય રીતરે વયાિસાવયક કસબીઓ દ્ારા ચાલતા હોય છરે.
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લોકવિદ્ાની આજ રે આપણી પાસરે જ રે કંઈ સામગ્ી છરે તરેમાં લોકોનાં ખાનપાન, 
વનિાસ, િસ્ત્રાભૂષણ, માનયતા, ઉતસિ-પિયો, પાક લરેિાની અનરે ફળ-અનાજ સાચિિાની 
પધિવત, લોકિૈદું, પશુપાલન અનરે સંિધ્કન, માટીનાં અનરે ધાતુનાં પાત્વનમા્કણનાં કૌશલયો, 
ઉપયોગી અનરે શોભાના પદાથયોનાં વનમા્કણ કરે તરેિા પદાથયો પરનાં જડત, ભરતાકદ; 
લોકપ્રચવલત કથાઓ અનરે ગીતો, નૃતયો, નાટકો, સંગીત એિી એિી જીિન સમગ્નરે 
આિરી લરેતી અનરેક બાબતોનો સમાિરેશ થાય છરે. તરેનો સંબંધ વયતીત થઈ ચૂકરેલા કાળ 
સાથરે, ભૂતકાળ સાથરે જ વિશરેષ છરે. આ માંહરેની ઘણી ઘણી સામગ્ી આપણાં સામપ્રત 
જીિનમાં કાં તો સંપૂણ્ક લુપ્ત થઈ ચૂકી છરે અથિા તો ધરમૂળ પકરિત્કન પામી ચૂકી 
છરે. તો પછી આિી લોકવિદ્ાઓના પકરચયનો, અભયાસનો હરેતુ શો ? એનરે આધારરે  
િહી ગયરેલાં જીિન અનરે એની સભયતા-સંસકૃવતની ગવતવિવધ અનરે મહતિનાં એનાં 
વસથતયંતરો જ પામિાનો ? આિો જ હરેતુ હોય તો ત્ણરેક સદીના આ ક્રેત્ના ખરેડાણથી 
આપણરે નૃિંશવિજ્ાન, સમાજશાસ્ત્ર, મનોવિજ્ાન, ભાષાશાસ્ત્ર, સૌનદય્કશાસ્ત્ર િગરેરરેની 
દૃવષ્એ જ રે કંઈ જણિા જ રેિું નરે તારિીનરે ગાંઠ રે બાંધિા જ રેિું હતું તરે તો આપણરે કરી ચૂકયાં 
છીએ, પછી હિરે, આ વિદ્ાના વિશરેષ અધયયનની સામપ્રત કાળરે પ્રસતુત છરે. Folklore 
is echos of the past. લોકવિદ્ા ભૂતકાળના પડઘા માત્ છરે.

આિા વિચારની પાછળ બીજી એક ધારણાનો–ગૃહીતનો પણ આધાર છરે. હિરે 
લોક જ કયાં છરે તરે લોકવિદ્ા હોય ? લોક એટલરે વગકરજન અનરે ગ્ામજન. એિા 
એકમોનું પણ હિરે શહરેરીકરણ થઈ ચૂકયું છરે. મોટો સમુદાય શહરેરી પ્રિાહનો, નાગકરક 
કરે ભદ્રનો જ ભાગ બની ચૂકયો છરે. ગામડાં પણ રહ્ાં નથી. એ ભાંગતાં ગયાં, શહરેરનો 
અસાધારણ વિકાસ થતાં બધાં નહીં તો મોટાભાગનાં ગામડાં વિકસરેલા શહરેરનો ભાગ 
બનીનરે પરાં બની ગયાં ! જ રે બચયાં તરે પણ રસતા, િીજળી, િાહનવયિહાર આકદની 
સુવિધાથી શહરેરના જ દૂરના એકમ જ રેિા બની ગયા ! રરે કડયો, ટરેવલવિઝન, આધુવનક 
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વશક્ણની સુવિધા િગરેરરે  મળતાં ગ્ામીણ સમાજ પણ નાગકરક જ રેિો બની ગયો. એનો 
પકરિરેશ જ બદલાયો છરે સમૂળગો અનરે સાક્રતાનું પ્રમાણ િધયું છરે, તરેથી, લોકવિદ્ાની 
હિરે તયાં પણ પ્રસતુતતા રહી નથી. એ પણ વિદ્ાનાં જ ક્રેત્ોમાં પ્રિરેશી ચૂકયા છરે. 
આથી ગામડામાં પણ હિરે પહરેલાં હતો એિો ગ્ામીણ સમાજ નથી આથી તયાં પણ હિરે 
લોકવિદ્ાના મુકાબલરે વિદ્ા પ્રિતવે છરે. આથી જ રે કંઈ લોકવિદ્ાના ક્રેત્નું છરે, એનું કોઈ 
સીધું કાય્ક (direct function) ગામડાંમાં પણ બચયું નથી; અનરે હિરે લોકવિદ્ામાં ખાસ 
નિું તો કશું આિિાનું નથી, ઉમરેરાિાનું નથી. આથી હાલ જ રે કંઈ મળંુ છરે અનરે કરેટલુંક 
બાકી બચયું છરે તરે દૂર દૂરના લોકજીિનની પરંપરાઓમાં ધિવનમુદ્રણથી કરે દૃશયશ્ાવય 
ઉપકરણોથી દસતાિરેજી રૂપમાં સંગૃહીત કરી લરેિાનું ચાલરે છરે, તરે પૂરંુ થાય પછી નિું નરે 
જુદું કરેિું નરે કરેટલું મળશરે તરે પ્રશ્ છરે. લોકવિદ્ામાં જ રે કંઈ છરે તરે બની ગયરેલું–ભૂતકાળ 
બની ચૂકરેલું નરે જ રેમનું તરેમ વસથર છરે. જયાં છરે તયાં તરેનરે િત્કમાન હોય તો તરે અલપ છરે, તો 
પછી એનરે ભવિષય તો કયાંથી હોય ?

પ્રગટ કરે અપ્રગટ એિું, સિ્ક નહીં તો મોટાભાગના બૌવધિકોનું આ િલણ છરે. એમનરે 
મન લોકસાકહતય, લોકસંગીત, લોકનૃતય, લોકનાટ્ય, લોકભરત િગરેરરે  સામપ્રત કાળના 
મનોરંજનનો અંશ છરે. આ પ્રકારની કલાઓ અનરે કસબોથી પ્રવશષ્ સામપ્રત કલાઓ 
અનરે કસબોની એકવિધતા ઓછી થાય છરે; આથી, થોડા પકરિત્કન (ચરેઇનજ) માટરે જ 
સામપ્રત કાળરે આ લોકવિદ્ાનરે સામપ્રત જીિનમાં સથાન છરે, એિું પણ માનિામાં આિરે છરે.

આિું જ હોય તો લોકવિદ્ા સિતંત્ એિી વિદ્ાશાખા તરીકરે કાયમી ન બની 
શકરે; એનરે ભવિષય ન રહરે. સમાજવિદ્ા અનરે મનોવિજ્ાન જ રેિી શાખાઓમાં કરે પછી 
જીિવિજ્ાન, રસાયણશાસ્ત્ર, ભૌવતકવિજ્ાન જ રેિી શાખાઓમાં પણ વસથવત જ રે કંઈ 
મરેળિિું જરૂરી હતું, તરે મરેળિી લીધા જ રેિી જ છરે. એમાં નિું શોધાય અનરે ઉમરેરાય છરે, 
પરંતુ એનું પ્રમાણ અલપ છરે; છતાં એનો અભયાસ સામપ્રતમાં અવનિાય્ક લાગરે છરે; કરેમ 
કરે, એમાં જ રે કંઈ છરે તરેનો સામપ્રત જીિન સાથરે સીધો સંબંધ છરે. એ રીતરે જ વયવકત 
મનોવિજ્ાન, સમૂહમનોવિજ્ાન, જવતગત મનોવિજ્ાન િગરેરરેમાં પણ પાયાનું તો બધું જ 
મળી ગયું છરે, નિું એમાં યથાિકાશ, યથાશકય ઉમરેરિાનું થાય છરે, તરે પણ મોટરેભાગરે 
તો નિી વથયરી પ્રકારનું હોય છરે; છતાં મનોવિજ્ાનનો પણ સામપ્રત સાથરે સીધો સંબંધ 
છરે એ કરેિળ ભૂતકાળ બની ચૂકરેલી ઘટનાઓનું વનરાકરણમાત્ નથી, એની સહાયથી જ 
સામપ્રતના પ્રશ્ો-પકરવસથવત-સમસયાઓનરે સમજીનરે એનો ઉકરેલ શોધિાનાં છરે, એ સહુનરે 
સમજય છરે. તરેથી તરે વિદ્ાશાખાનરે અનરે તરેના શાસ્ત્રનરે સામપ્રતોપયોગી માનીએ છીએ.

મનોવિજ્ાન અનરે અનય સમાજવિદ્ાનાં શાસ્ત્રો અનરે તરેની શાખાઓ તથા પૉવઝકટિ 
સાયનસમાં જ રેનો સમાિરેશ થાય તરે વિજ્ાનો અનરે તરેની વિદ્ાશાખાઓનરે અનરે તરેની 
સામપ્રતકાલીન પ્રસતુતતાનરે સહુકોઈ સમજયાં એ રીતરે લોકવિદ્ાવિજ્ાન–Folkloris-
tics–નરે ઉવચત રીતરે જણી કરે સમજી શકયાં નથી, એથી જ સામપ્રત જીિન સાથરેની એની 
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અવિયુકત, અવનિાય્ક એિી પ્રસતુતતા ધયાનમાં આિી નથી. આમ થિાનું કારણ એક તો 
એ કરે આ સામગ્ીનરે આપણરે મનોરંજનના મૂલયથી માણી નરે બીજુ ં‘લોક’નરે પૂરા સાચા 
અથ્કમાં સમજી ન શકયા.

લોકવિદ્ા લરેખરે જ રે કંઈ સંકવલત થયું, સંપાકદત થયું એ સમગ્ ભૂતકાળનું છરે, એ 
વિશરે કોઈ શંકા નથી. આનું આરંભવબંદુ ઈ. સ. 1765 છરે, એથી હાલ ત્ીજી સદી ચાલરે 
છરે. ઈ. સ. 1765માં વબશપ થૉમસ પસશીએ જૂની હસતપ્રતોનરે આધારરે  ‘રરે વલકસ ઑવ્ 
એવનસયનટ ઇંવગલશ પોએટ્રી’ પ્રકાવશત કરી એમાં િીરગાથાઓ અનરે રસપ્રદ કથાઓ 
આપી. આ પ્રકાર એટલો મનોરંજક–રસપ્રદ બનયો કરે પસશીના માગવે જ ઘણા ચાલયા. 
આિી કથાઓ માટરે Lore પ્રયોજયો. અમરેકરકન કવિ અનરે પ્રખયાત ટૂકંી િાતા્કકાર 
એડગર એલન પો પણ લખરે છરે કરે તરે લખયા પછી થાક ઉતારિા મધરાતરે ‘િૉલયુમ ઑવ્ 
ફરગોટન લોર’ િાંચતો હતો. આમ આ નિી જુદી કદશાના ઉઘાડમાં મુખય પ્રરેરક બનયંુ 
તરે કથારસથી મળતું મનોરંજન. આપણરે તયાં પણ આરંભથી તરે આજ સુધી આ સામગ્ી 
મનોરંજન માટરે જ ધયાનાકષ્કક બની રહી.

પરંતુ સમાજવિદ્ા, મનોવિજ્ાન, નૃિંશશાસ્ત્ર, ભાષાવિજ્ાન િગરેરરેના વિદ્ાનો માટરે 
તો આ સામગ્ીમાં પ્રજમાનસ અનરે પ્રજજીિનની ગવતવિવધ અનરે ધારણાઓનો શબદસથ 
મૂત્ક થયરેલો કાયમી આલરેખ હતો. એનરે આથી જ ‘ઍવનટવકિકટઝ’ એિા પયા્કયરે ઓળખી 
– Popular Antiquities. પ્રાચીન કાળની િસતુ જ રેમ ‘એવનટક’ બની દસતાિરેજ રૂપરે રહી 
જય તરેમ આિાં કથાઓ, ગીતો, કહરેિતો પણ ‘ઍવનટવકિકટઝ’ મનાયાં. ઈ. સ. 1846માં 
વિવલયમ થૉમસરે આના માટરે Folklore પયા્કય આપયો જ રે સિીકારાયો, પરંપરામાં આવયો 
અનરે શાવબદક િાણીરૂપ ગીત, કથા, કહરેિત, ઉદગાર ઉપરાંત િૃવતિિલણનાં વનશ્ાયક 
માનયતા Belief, સંગીત, નૃતય, નાટક, વશલપ, સથાપતય, વચત્, ઉતસિ-પિ્કની ઉજિણી, 
વિવધવિધાનો-અનુષ્ઠાનો િગરેરરે  અનરેક અવભવયવકતઓ પણ Loreના વિવિધ પ્રકાર રૂપરે 
સમાિરેશ પામી અનરે તરેના અભયાસ હાથ ધરાયા. આમ, લોકવિદ્ા, એક પ્રકાર નરે શાસ્ત્ર 
તરીકરે નૃિંશવિજ્ાન, મનોવિજ્ાન, સમાજવિદ્ાની જ સિતંત્ શાખા બની અનરે એના 
અભયાસરે સંસકૃવતના અભયાસમાં નિાં પકરમાણ વસધિ થતાં વિશરેષ ઊંડાણ આવયું. 
સંસકૃવત જ રેમ શાશ્વતકાલીન છરે તરેમ લોકવિદ્ા પણ છરે; કરેમ કરે સંસકૃવતનું ધબકતું અનરે 
સભયતાનું તરે પ્રગટ અંગ છરે.

આમ, લોકવિદ્ા અનરે એનું શાસ્ત્ર લોકવિદ્ાવિજ્ાન, નૃિંશવિજ્ાન અનરે સંસકૃવતની 
જ રેમ સિતંત્ અનરે કાયમી એિી વિદ્ાશાખા છરે.

આટલી સપષ્તા પછી પણ પ્રશ્ તો થશરે જ કરે એની સામગ્ી છરે તરે તો ભૂતકાળની 
જ છરે અનરે િીસમી સદીના માનિજીિનમાં નિી કોઈ લોકવિદ્ા જનમી જ નથી, જનમતી 
નથી, જનમિાની પણ નથી પછી એની પ્રસતુતતા કરેટલી ? િળી જ રે સામગ્ીમાં િીસમી 
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સદી સુધીની પ્રજનરે રસ પડો અનરે એની સીધી સંડોિણી અનરે સકક્રયતા રહી તરે હિરે 
એકિીસમી સદીમાં નરે અનુગામી કાળમાં રહરેિાની નથી. પ્રજજીિન જ મૂળભૂત નરે 
પાયાનાં પકરિત્કનો પામતું ગયું છરે તયારરે  આ બધું હિરે શા ખપનું ?

આિા પ્રશ્ પાછળ ‘લોકવિદ્ા’ અનરે ‘લોક’ એ બંનરે પયા્કયોની અધૂરી સમજ છરે, 
તરે ધયાનમાં લરેિી જોઈએ. લોકવિદ્ા – Folkloreમાં ‘લોર’ છરે તરે સાંસકૃવતક પ્રકક્રયાનું 
પકરણામ છરે. સાંસકૃવતક પ્રકક્રયા જનમથી જ રે પ્રાણી છરે તરેનરે માનિી, સમાજનું એક 
સભય સુસંસકૃત અંગ બનાિરે છરે. નિજત જયારરે  ઊછરરે  છરે તયારરે  કુટુબંમાં જ માણસ 
બનાિિાની સાંસકૃવતક પ્રકક્રયાનો આરંભ થઈ જય છરે. જીિનની પ્રતયરેક ક્ણરે, તરેના 
પ્રતયરેક ધબકારરે , ઊછરનારના ડગલરે નરે પગલરે, એનાં િાણી-િત્કનનું ઘડતર આ પ્રકક્રયા 
કરરે  છરે નરે એમાં અનરેક ઘટકો Folkloreનાં હોય છરે. આમ કોઈ પણ પ્રાણીનરે, એ પછી 
કરેિળ માનિી જ નહીં, પશુ-પક્ી-કીટકનરે પણ, જનમ થતાં જ એના પોતાના કૌટુવંબક, 
જૂથગત અનરે જવતગત એકમનો ભાગ બનતાં આિી પ્રકક્રયામાંથી પસાર થિું પડરે છરે. 
એમાં Lore જ મુખય કહસસો હોિાથી ઘડતરની આ પ્રકક્રયાનરે Folkloric Process 
કહરેિાય છરે. માનિસંદભવે નિજતનરે માતાવપતા ‘વછછ્’, ‘ચૂપ’, ‘હાં...’, ‘એય’ એિા 
ઉદગારરે  સંસકારરે  છરે. જરૂરત પ્રમાણરે િારરે  છરે, િાળરે છરે કરે પ્રોતસાહન આપીનરે શું કરિું, 
શું ન કરિું એ બધું શીખિરે છરે. આિું બાળક કુટુબંની અનય વયવકતઓના સંપક્કમાં 
આિરે, ઘરમાંથી બહાર જતું થાય, મહોલ્ા-ચૌટામાં ફરતું થાય, વશક્ણ લરેતું થાય, 
કોઈ વયિસાયમાં પડરે : આિા દરરેક તબક્ રે Folk Process ચાલતી જ રહરે છરે. જનમ, 
નામકરણ, ઉપિીત, વિિાહ, લગ્ન જ રેિા ભારતીય સંસકૃવતના વિવધઓ છરે તરે પણ 
િયાનુસાર સામાવજક એકમ માટરે સજ્જન તરીકરેના જ ઘડતર માટરેની પ્રકક્રયાના કાળક્રમરે 
વનવશ્ત થયરેલાં અંગો છરે. જગતની સંસકૃત, અધ્કસંસકૃત કરે અસંસકૃત મનાતી જવતઓના 
જીિનમાં પણ આિી પરંપરાગત નરે વનવશ્ત પધિવતની પકરપાટી–સંસકારવિવધ હોય છરે. 
આથી સભયતા-સંસકૃવતમાં કયાંક કરેટલોક કક્ાનો, સમજનો ભરેદ હોય પરંતુ સંસકૃવત તો 
હોય જ. એથી કોઈ પણ પ્રજનરે અધ્ક કરે અસંસકૃત કહી ન શકાય.

માનિસમુદાય જ રેિી જ લોકવિદ્ાકીય સાંસકૃવતક પ્રકક્રયા માનિરેતર પ્રાણીસૃવષ્માં 
પણ પ્રિતવે છરે. િાઘ, વસંહ, હાથી, હરણ જ રેિાં પ્રાણીઓ અનરે પક્ીઓ જ નહીં; પરંતુ 
કીડી, મંકોડા, ઊધઈ જ રેિાં કીટકોમાં પણ પોતપોતાનો જૂથગત સામાવજક એકમ 
બંધાયો છરે તરેના મૂળમાં એમની ખુદની આિી પ્રકક્રયા છરે. કોઈ પણ પ્રાણીનરે એનાં માતા, 
વપતા કરે યૂથચારી સામૂકહક એકમ છરે તરેમાં માતાવપતા બંનરે નિજતનરે આિી પ્રકક્રયાથી 
ઘડરે છરે, સંસકારરે  છરે. શું કરિું, શું ન કરિું; શું ખાિું, શું ન ખાિું, કરેમ ખાિું – આ બધું 
જ વશક્ણ પ્રાણીઓનરે સંકરેતધિવનનાં સૂચનો, વનષરેધો, પ્રોતસાહન િગરેરરે  દ્ારા મળરે છરે. 
મધમાખી, કીડી, ઊધઈ િગરેરરેનાં હજરોની સંખયામાં કૉમયૂન વસધિ થયાં તરે ‘ઍવનમલ 
લોર’ની શૃંગરૂપ ઉપલવબધ છરે.
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માણસના જીિનની તો કોઈ ક્ણ એિી નથી કરે જીિનનો કોઈ પણ તબક્ો એિો 
નથી, જ રેમાં ‘લોકવિદ્ાકીય પ્રકક્રયા’ ગરેરહાજર હોય ! વશક્ણનો પ્રચાર, આધુવનક 
જીિનપધિવત, યંત્ો અનરે ટકૅવનકથી સંવસધિ થતી જીિનની મોટા ભાગની સુવિધાઓ 
પછી પણ, શાસ્ત્રરૂપ વિદ્ા અનરે તરેનાં વશક્ણ અનરે જ્ાનની સામરે Folkloric Processનંુ 
જ પ્રિત્કન મુખય છરે. કહરેિું જોઈએ બહુ મોટો કહસસો એનો છરે અનરે જ રેમ જ રેમ યંત્ો 
અનરે ઉપકરણોનો ઉપયોગ િધતો જય છરે તરેમ તરેમ Folkloric Processનાં માધયમો 
વિસતરતાં જય છરે. આજ રે કફલમ અનરે ટરેવલવિઝનના માધયમરે દૃશયશ્ાવય રૂપમાં પણ જ રે 
કંઈ મળરે છરે તરેમાંયરે Lore હોય છરે જ. લોકગીતો અનરે લોકકથાઓ કરે પછી ભાષા-
બોલીની બીજી અવભવયવકતઓ, લોકસંગીત, લોકનૃતય િગરેરરેનું પ્રમાણ એમાં સવિશરેષ 
હોય છરે. ચોિીસ કલાકના પ્રસારણમાં ઠીક ઠીક કહસસો ‘Lore’ની સામગ્ીનો હોિાનું 
િરતાય છરે.

આમ, વિવિધ સામગ્ી દ્ારા વયવકતનરે એના કુટુબંના કરે બીજ સમૂહોના સંપક્ક 
દ્ારા તરેમજ દૃશય-શ્ાવય ઉપકરણો દ્ારા જ રે કંઈ મળરે છરે તરેમાં લોકવિદ્ાકીય સામગ્ીનું 
વિશરેષ પ્રમાણમાં યોગદાન હોય છરે. િળી, ટરેવલવિઝન તો સીધું લોકવિદ્ા માટરેનું પણ 
એક મહતિનું માધયમ જણાય છરે. ‘લોર’ની વિશરેષતા એ છરે કરે કશુંક નિું પામીનરે 
હસતગત કરિા માટરે તમારરે  ભણિા બરેસિું ન પડરે. તમારી સામરે નમૂનો હોય, એનું 
તમરે અનુકરણ કરો અનરે એ રીતરે તમારી રીતરે, તમારી જતરે કરો : Do Yourself 
! અંગકસરત અનરે યોગથી માંડીનરે વિવિધ રસોઈની િાનગીઓ બનાિતાં સહુ કોઈ 
ટરેવલવિઝનના માધયમરે શીખરે છરે. સામરે જ રે નમૂનો છરે અનરે તરેના અમલ માટરેનું જ રે સૂચન 
છરે તરેનરે આધારરે  અનુકરણ કરીનરે ઇવપસત જતરે કરિાનું છરે. અનાજની જળિણી કરેમ 
કરિી, કઈ િાનગી કરેિી રીતરે બનાિિી તરે માતા, મોટી બહરેન, ભાભી િગરેરરે  શીખિતાં. 
આ િસતુનો સામવયકો અનરે પુસતકો દ્ારા પ્રચાર થયો. જ રે લખયું હોય તરે િાંચી તરે પ્રમાણરે 
િાનગી, અથાણં, માથરે નાખિાનું તરેલ બનાિો. આમ 19–2૦મી સદીમાં ‘લોર’ માટરે 
કંઠપરંપરા ઉપરાંત વલવખત પરંપરા પણ આિી. આથી જ આધુવનક ‘લોર’માં ઑરલ 
ટ્રરેકડશનનરે સથાનરે વલવખત પણ હોય એિો સુધારો Folkloristicsમાં આવયો. માથાનું તરેલ, 
સાબુ, કડટરજનટ, ઇડલી, ઢોસા કરેમ બનાિિા તરેની રીત એ માટરેના પૅકરેટમાં વલવખત 
રૂપમાં છરે; તરેમાં આ રીતરે વલવખત ‘ટ્રાનસવમશન’ છરે. કોઈ નમૂના કરે સૂચન-માગ્કદશ્કનનરે 
આધારરે  અનુકરણથી કાય્કહરેતુ વસધિ કરિો, તરેમાં loreનું જ તતિ છરે.

ધમ્ક અનરે સંસકૃવતનાં મૂલયો િગરેરરે  પણ કંઈ પ્રતયક્ િાંચન-પકરશીલનથી નહીં, 
‘લોર’ના રૂપમાં જ વસધિ થાય છરે. ગીતા, રામાયણ, મહાભારત પૂણ્ક કરે પછી આંવશક 
િાંચયા હોય એિા કહંદુઓ કરેટલા ? છતાં એ ગ્ંથોનું જ્ાન કરે જણકારી નથી, એમ કહી 
ન શકાય. માતાવપતા અનરે અનય િડીલો દ્ારા, કથા દ્ારા, દૃષ્ાંત દ્ારા, વયાખયાન દ્ારા 
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અનરે એમ અનરેક રીતરે, અનરેક સંદભવે, અનરેક રૂપોમાં ધમ્ક, નીવત, સંસકૃવત અનરે બીજ 
ઉતિમ વિચારો-વસધિાંતો માણસ સાંભળરે છરે, સમજ રે છરે, મનમાં ઉતારી ગ્હણ કરરે  છરે. 
આમ કોઈ પણ તબક્ાના, કોઈ પણ સમયગાળામાં માણસ કરેિળ વિદ્ામાંથી જ નહીં 
લોકવિદ્ામાંથી, એ કુળની સાંસકૃવતક પ્રકક્રયામાંથી જ પામરે છરે. આ દૃવષ્માં રાખતાં 
લોકવિદ્ા એ કરેિળ ગતકાલીન કરે ભૂતકાલીન નથી; પરંતુ સિ્કકાલીન જીિનસહાયક 
અનરે સંિધ્કક હોિાનું સમજય છરે.

લોકવિદ્ાનાં જ રે અંગોનરે ભૂતકાળના અનરે લુપ્ત માનીએ છીએ તરે સામપ્રતમાં 
કયારરેય સંપૂણ્ક લુપ્ત હોતાં નથી. માનિમનના વનમનતમ સતરરે  એના સંસકાર પડરેલા હોય 
છરે અનરે જ રેનરે જૂનું નરે લુપ્ત માનીએ છીએ એ પણ નિા સંદભવે નિાં રૂપ ધરીનરે િત્કમાનમાં 
ધબકરે છરે. આજ રે ગિાતાં ગીતો અનરે આનંદ ઊજિતાં કરિામાં આિતાં નૃતયોમાં જ રે 
જૂનું છરે તરે નિું રૂપ લઈનરે આિરે છરે. િળી ખુલ્ાં બજર, ટરેવલવિઝન અનરે પ્રજ પ્રજના 
પારસપકરક આિાગમનનરે કારણરે આધુવનક યુગમાં તો લોકવિદ્ાના િૈવશ્વકીકરણની 
પ્રકક્રયા ઝડપી બની છરે. વિશ્વની વિવિધ પ્રજઓનાં ખાનપાન, િસ્ત્રાભૂષણ, રીતભાત, 
નૃતય, સંગીત િગરેરરેના પારસપકરક સંવમશ્ણની અસરરે  િરેગ પકડો છરે અનરે ‘ફયૂઝન 
મયૂવઝક’ જ રેિું જ અનય ક્રેત્ોમાં ‘ફયૂઝન’ થતું જય છરે અનરે તરે એકિીસમી સદીથી લોરનું 
નિું નરે જુદું સિરૂપ બાંધરે છરે.

આજ રે ‘લોક’નો અથ્ક પણ વગકરજન કરે ગ્ામીણ એિો મયા્કકદત રહ્ો નથી. 
લોકવિદ્ાવિદોની દૃવષ્એ આજ રે ‘લોક’ એટલરે જ રેમના જીિનના અવભગમમાં, પરંપરામાં 
સમાનતા છરે એિો એકમ. આમાં વગકરજન, ગ્ામજન, નગરજન એ બધાંનો સમાિરેશ 
થાય છરે. ‘ઍવથનક ટ્રરેકડશન’ અનરે ‘ગ્ૂપ ઑવ્ પીપલ’માં આજ રે જવતગત નરે પ્રાદરેવશક 
સાંકળ જ મુખય ધોરણ રૂપરે નથી. કોઈ હરેતુ, વયિસાય – ‘ઍડિૉકરેશન’ – પણ આિા 
એકમનરે બાંધરે છરે અનરે આિા એકમમાં, ‘ગ્ૂપ ઑવ્ પીપલ’ના બનરેલા ‘લોક’માં િકીલ, 
ડૉકટર, એવનજવનયર, અધયાપક, વનશાવળયા, કૉલરેવજયન એ બધાંનો સમાિરેશ થાય 
છરે. એમનરે પોતપોતાનું ‘Lore’ હોય છરે, જ રે પરસપરનરે સાંકળરે છરે, પરસપરનરે સમજય 
છરે. એમાં કરેટલુંક જૂનું પરંપરાગત છરે, કરેટલુંક બદલાયરેલું છરે તો કરેટલુંક નિું જનમરેલું 
છરે. ભાષાની અવભવયવકતક્મતાનો વિકાસ કરેિી રીતરે થાય છરે, કરે પછી કોઈ એકમની 
બોલીનું પ્રિત્કમાન સિરૂપ કરેિું છરે, એિા પ્રોજ રેકટ લઈનરે વિદરેશોમાં જ રે ધિવનમુદ્રણો 
થયાં અનરે એનરે આધારરે  સંબંવધત સામાવજક એકમ પર અભયાસ હાથ ધરિામાં 
આવયા તયારરે  ધયાનમાં આવયું કરે આજ રે પણ, નિું જુદું ‘લોર’ રચાય છરે. લોકવિદ્ાકીય 
અભયાસની વિશ્વખયાત વિદ્ાસંસથાઓ કફનલૅનડ, રવશયા, અમરેકરકામાં છરે અનરે તરેમાં 
આ વિદ્ાશાખાના અભયાસનો વિકાસ થયો છરે. એનરે આધારરે  જ લોકવિદ્ાનો સામપ્રત 
સાથરેનો સંબંધ સપષ્ બનયો છરે.
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7. લોકવિદ્ા અનરે સામપ્રત સંદભ્ક

સૌરાષ્ ્રના લોકસાકહતયનરે 1936થી 194૦ દરવમયાન સૌપ્રથમ ટરેપરરેકૉડ્ક કરનાર ઑકસફડ્ક 

યુવનિવસ્કટીના લોકસાકહતયના સંશોધક વિદ્ાન દંપતી કોનવેવલયા 

બાકરે અનરે ડૉ. આરનોલડ બાકરે

આમ આજ રે પણ જયાં માનિસમુદાય છરે તયાં ‘લોક’ છરે અનરે એના સામાવજક 
એકમનરે ‘લોકવિદ્ા’ પણ છરે.



ગુરિયાતી લોકસયારહતય સંશોધન, 
સંપયાદનની ગૌિિિંતી બરે સદી

ગુજરાતી લોકસાકહતયનાં સંપાદન અનરે સંશોધનરે બરે સદીનો લાંબો પ્રિાસ પૂરો 
કયયો છરે. લોકસાકહતય લોકોના કંઠ દ્ારા યુગોથી અવસતતિ ધરાિરે છરે. આથી એમાં રહરેલી 
રચનાઓ કરેટલી જૂની-પુરાણી છરે, એનો સીધી રીતરે વનણ્કય કરિાનું શકય નથી.

ગુજરાતનું લોકસાકહતય પણ લોકોના કંઠરે જ વિહરતું રહ્ું, તરેમ છતાં, સદભાગયરે, 
કરેટલાક કવિઓ, મીમાંસકો અનરે કથાકારોએ છરેક પ્રાચીન અનરે મધયકાલીન ગુજરાતીની 
કથાની અનરે બીજી કરેટલીય પદ્ કરે પદ્ના અંશની મહતિની રચનાઓનરે વલવખત રૂપ 
આપયું. વિશ્વના બીજ પ્રદરેશોનરે અનરે તરેમની બોલીઓનરે આિું સદભાગય પ્રાપ્ત નથી થયું. 
ગુજરાત તો ગિ્કપૂિ્કક કહી શકરે એમ છરે કરે ગુજરાતના લોકસાકહતયનું અનરે ફોકલોર 
એટલરે કરે લોકવિદ્ાનાં લોકનૃતય, લોકનાટ્ય, લોકસંગીત, લોકપુરાકલપનો અનરે લોકમા-
નયતા; લોકજીિનનાં િસ્ત્રાભૂષણ અનરે ખાનપાનનું વલવખત રૂપમાં દસતાિરેજીકરણ તો 
ગુજરાતી ભાષા હજુ જનમીનરે પારણરે ઝૂલતી હતી, ગૂજ ્કર અપભ્ંશમાંથી જનમરેલી જૂની 
કરે પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષાનરે હજુ બોલી જ માનિામાં આિતી હતી અનરે જ રેમાં સાકહતય 
રચી શકાય એિી ભાષાનો દરજજો પણ નહોતો મળો તયારરે  થયું હતું.

આ પ્રિૃવતિનું પહરેલું ચરણ કવલકાલસિ્કજ્ હરેમચનદ્રાચાય્ક છરે. એમણરે સંસકૃતમાં 
‘વત્ષવષ્શલાકાપુરુષ’ની રચના કરી અનરે તરેમાં જનૈ ધમ્કના તીથાંકરો, િસુદરેિો િગરેરરેનાં 
ચકરત આલરેખયાં. આમાં ઋષભદરેિના ચકરતમાં એમણરે ઋષભદરેિના લગ્નનું, એમનાં 
પીઠી, ફુલરેકંુ, િરયાન, તોરણ, ચોરી જ રેિા પરેટાવિવધઓનું અનરે એ સમયરે ગિાતાં ગીતોનું 
સવિગત િણ્કન આપયું છરે. એમાં ‘વિનોદગીત’ નામરે ગિાતાં ફટાણાં અનરે ‘ધિળ મંગળ’ 
નામરે ગિાતાં બીજં લગ્નગીતોના સાર પણ આપયા છરે.
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ગુજરાતી લોકસાકહતય સંશોધન,સંપાદનની ગૌરિિંતી બરે સદી 

આ વિવધઓ આજ રે પણ થાય છરે અનરે એમાં જ રે ગીતો છરે, લૌકકક વિવધઓ છરે 
તરે આજ રે પણ અવસતતિ ધરાિરે છરે. આપણા લોકજીિનનાં સંસકારવિવધઓ અનરે ગીતો 
કરેિાં હતાં, તરેમની હજરરેક િષ્કની કરેિી પ્રાચીન પરંપરા હતી, તરેનું દસતાિરેજી વલવખત 
રૂપ અહીં મળરે છરે.

હરેમચનદ્રાચાય્ક

િળી શ્ી હરેમચનદ્રાચાયવે લખરેલા અપભ્ંશ ભાષાના વયાકરણમાં કરેટલાક દુહાઓ 
દૃષ્ાંત રૂપરે અપાયા છરે, જ રે થોડા ભાષાફરેરરે  આજ રે પણ પ્રચવલત છરે. ‘કાવયાનુશાસન’માં 
એમણરે કથાના પ્રકારો િણ્કવયા છરે અનરે કથાઓનાં દૃષ્ાંતો આપયાં છરે. નૃતયના પ્રકારો 
પણ િણ્કિીનરે રાસનૃતયના પંવકત-આકારના અનરે મંડલાકારના કરેટલા પ્રકારો હતા, તરેમાં 
નરનારીનાં કરેટલાં યુગમો ભાગ લરેતાં એની વિગતો આપી છરે; જ રે આજ રે પણ ગુજરાત 
પ્રદરેશના રાસ, ગરબા, અઠગંો કરે ગોંફ િગરેરરેમાં જોિા મળરે છરે.

આમ ગુજરાત પ્રદરેશની લોકવિદ્ાનું વલવખત દસતાિરેજીકરણ હરેમચંદ્રાચાયવે કયુાં 
છરે. એ ગાળામાં અનરે એ પછીનાં સાતસો-આઠસો િષ્કના લાંબા ગાળામાં અનરેક જનૈ 
કવિ-કથાકારોએ હજરો લોકકથાઓનરે રાસ, પ્રબંધ, બારમાસી, ફાગુ, પદ્કથાના રૂપમાં 
આપી છરે અનરે ‘ભિાઈના વપતા’ મનાતા અસાઇતથી માંડીનરે ગણપવત, વશિદાસ, 
મધુસૂદન જ રેિા અનરેક પદ્િાતા્કકારોએ ગુજરાતની વિવિધ લોકકથાઓનરે પદ્માં 
વલવખત રૂપ આપયું છરે અનરે શામળ જ રેિા તો ‘એકરે હજરા’ ગણાતા કથાકારરે  તો 25૦ 
જ રેટલી ગુજરાતી લોકકથાઓનરે પદ્માં પોતાની રીતરે આપી છરે.

શામળની પદ્િાતા્કરૂપ કૃવતઓમાં જ રે કથાનકો અનરે કરેટલાક દુહાઓ આિરે છરે 
તરે લોકપરંપરાનાં છરે. વિક્રમ અનરે િરેતાળ, વસંહાસન-બત્ીશી, પંચદંડ, ખાપરો ચોર, 
શવનશ્ર એિી વિક્રમકથાચક્રની હજરો કથાઓ, સૂડાબહોતરી, નંદબત્ીશી, હંસાિતી, 
કપૂ્કરમંજરી, કામકંદલા એિી સેંકડો લાંબી અનરે મધયમ કદની લોકકથાઓનરે પદ્કથા-
માં રજૂ કરિામાં આિી. ગુજરાતના લોકસાકહતયમાં જ રેિી-જ રેટલી કામકથા, પ્રરેમકથા, 
ચાતુય્કકથા, હાસયકથા, શૌય્કકથા, મૂખ્કકથા, કડગં, પ્રશ્ગભ્ક સમસયાકથા િગરેરરે  હતી તરે 
માંહરેની મોટા ભાગની કથાઓનાં કથાનકો મધયકાલીન કથાકારોએ આપયાં છરે.
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લોકવિદ્યા-પરિચય

શામળ

આમ ગુજરાત પ્રદરેશના લોકસાકહતયનું વલવખત રૂપમાં દસતાિરેજીકરણ તો પ્રાચીન 
ગુજરાતીના જનમકાળથી થતું આવયું છરે, પરંતુ તરે કોઈ એક કવિ કરે કથાકારરે  પોતાની 
ભાષાશૈલીમાં કયુાં છરે અનરે લોકસાકહતય એ વલવખત પ્રિાહના પ્રવશષ્ સાકહતયથી 
તતિત: જુદું છરે એિો કોઈ ખયાલ તયારરે  વિકસયો નહોતો. આ પ્રકારનું સાકહતય લોકોની 
કથન અનરે ગાનની જીિંત પરંપરામાંથી, જ રેિું હોય તરેિું, લખી લઈનરે કરે ધિવનમુકદ્રત 
કરીનરે સંપાકદત કરિું જોઈએ, એિું ધોરણ તો પાછળથી આવયું. પવશ્મના વિદ્ાનોએ 
આ પ્રિૃવતિ શરૂ કરી અનરે લોકોની આ સંપદાનરે – એમની પરંપરાની આ જણસનરે 
વિવલયમ જહૉન ટૉમસરે ઈ. સ. 1846માં Folklore એટલરે કરે લોકવિદ્ા એિું નામ આપયું.

આમ લોકવિદ્ાનો અનરે એના જ એક પ્રકાર લોકસાકહતયનો સિતંત્ વિદ્ાશાખા 
તરીકરે જનમ અનરે વિકાસ થયો. એના આરંભમાં જ ગુજરાતના લોકસાકહતયનું સંપાદન 
થયું. એના ઇવતહાસના ઊઘડતા પાનરે જ રે ગૌરિિંતું પહરેલું નામ છરે તરે જ રેમસ ફૉબસ્કનું. 
એમણરે ઈ. સ. 1812–13માં પોતાની ભારતની સંસમરણકથા ‘ઑકરયરેનટલ મરેમઅસ્ક’ના 
નામરે લંડનથી પ્રવસધિ કરી. એના ત્ીજ ભાગમાં ગુજરાતના ઇવતહાસની દંતકથાઓ 
આપી, વિવિધ કથાઓ અનરે રીતકરિાજ આપયાં, વિવિધ સથળો અનરે ઇમારતો સાથરે 
િણાયરેલી કથાઓ પણ આપી. આમ આધુવનક દૃવષ્ના ગુજરાતની લોકસંપદાના સંશો-
ધન-સંપાદનનો આરંભ ઈ.સ. 1812માં થયો. ઈ. સ. 2૦12માં એની ત્ીજી સદીની 
યાત્ાનો આરંભ થશરે.

જોકરે આ પ્રિૃવતિનો આરંભ તો ઈ. સ. 1766થી થઈ ચૂકયો હતો, એ દૃવષ્એ ઈ. 
સ. 1966માં બરે સદી પૂરી થઈ અનરે ત્ીજી સદી ચાલરે છરે, એમ કહરેિું જોઈએ. ઈ. સ. 
175૦માં જનમરેલા જ રેમસ ફૉબસ્ક, એમની 16 િષ્કની િયરે, ઈ. સ. 1766માં ભારતમાં 
આવયા અનરે આ કામગીરી કરી.

આ પછીના બીજ વિદ્ાન પણ ગુજરાતી ભાષા અનરે સાકહતય પ્રતયરે અગાધ પ્રીવત 
ધરાિતા અંગ્રેજ વિદ્ાન જ છરે. એમનું નામ ફૉબસ્ક ઍલરેકઝાંડર કકનલૉક. એ કહંદમાં 
આવયા. કહંદી અનરે મરાઠી શીખયા પછી આપણા લોકવપ્રય કવિ દલપતરામ પાસરે ઈ. 
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ગુજરાતી લોકસાકહતય સંશોધન,સંપાદનની ગૌરિિંતી બરે સદી 

સ. 1848માં ગુજરાતી શીખયા અનરે જનૈ ભંડારો તથા ભાટચારણો પાસરેથી માકહતી 
મરેળિીનરે એમણરે પણ લંડનથી ઈ. સ. 1856માં ‘રાસમાળા’ના બરે ભાગ પ્રવસધિ કયા્ક.

આમ લોકસાકહતયની લોકપરંપરામાં ચારણી મૂળનું, દંતકથામૂલક અનરે અનય જ રે 
કંઈ હતું તરે બધાંનું વલવખત રૂપમાં સંપાદન થયું. સદભાગયરે, આરંભનું આ કાય્ક અંગ્રેજી 
ભાષામાં થયું, એ કારણરે તો લોકવિદ્ાના વિશ્વક્રેત્ના અભયાસમાં લોકવિદ્ાવિદોનરે 
ગુજરાતી લોકસાકહતયની વિવિધ સામગ્ી ઉપલબધ બની. ‘રાસમાળા’ પ્રવસધિ થઈ એ 
પહરેલાં પણ મરેકરયન પોસટનસ નામનાં મકહલા-પ્રિાસીએ કચછી કથાનું સંપાદન કયુાં 
હતું. ભારતમાં આિરેલાં, ખાસ તો ગુજરાત-પંજબ વિસતારના કરેટલાક લશકરી અનરે 
વસવિલ સરેિાના અંગ્રેજ ઑકફસરો અનરે વરિસતી ધમ્કનો પ્રચાર-પ્રસાર કરિા આિરેલા 
વમશનરીઓએ પણ ગુજરાતનું અનરે ભારતનાં અનય રાજયો અનરે તરેની ભાષાઓના 
લોકસાકહતયનું સંપાદન-સંશોધન કયુાં. આની પાછળનું એક રહસય અનરે તથય આપણરે 
જણિા જ રેિું છરે.

વિપલિ પછી કિીન વિકટોકરયાનરે ખાતરી થઈ ગઈ કરે જો કોઈ વિદરેશી પ્રજ પર 
શાસન કરિું હોય અનરે િચ્કસ્ ટકાિી રાખિું હોય તો તરેમનાં ભાષા-સાકહતય-બોલી 
િગરેરરેના અભયાસના માધયમરે તરે પ્રજઓના સંસકૃવતના, ખાસ તો એમની લોકસંસકૃવતનાં 
મૂળનરે બરાબર જણિાં જોઈએ. એમની શ્ધિાઓ, અંધશ્ધિાઓ, વિશ્વાસો, લોકમાનય-
તાઓ િગરેરરે  જણિાં જોઈએ. આ રીતરે પ્રજની નાડ પારખીનરે, તરેનરે િશ કરી શકાય.

આ હરેતુથી જ ભારતમાં જ રે કોઈ લશકરી કરે વસવિલ ઑકફસરો આવયા, ધમ્કપ્ર-
ચાર માટરે વમશનરીઓ આવયા, તરેમાં ભારતીય વિદ્ાઓમાં રસ ધરાિનારનરે જ પસંદ 
કરિામાં આવયા. આમ હરેતુ રાજકીય હતો; પરંતુ એથી ભારતીય વિદ્ાઓનો અભયાસ 
થયો અનરે સંસકૃત, પ્રાકૃત, અપભ્ંશ અનરે નિી પ્રાચીન આય્ક ભાષાઓના ઇનડૉલૉવજકલ 
સટડી અનરે ઇવનડયન ફોકલોર સટડીનરે િરેગ મળો. આપણનરે આ વિદ્ાકીય લાભ મળો.

આથી આરંભનાં કામો અંગ્રેજી ભાષામાં થયાં અનરે વિશ્વક્રેત્ના અભયાસમાં ગ-ુ
જરાતના લોકસાકહતયનરે સથાન મળું. ઇવતહાસ, પુરાતતિ અનરે ફોકલોરના અભયાસ 
માટરે વિવિધ ઇવનસટટ્યૂટ અવસતતિમાં આવયાં અનરે તરેમનાં જન્કલોમાં અંગ્રેજીમાં જ લો-
કસાકહતયની કૃવતઓનું સંપાદન થયું. રંગભૂવમની જ રેમ, ગુજરાતના આ ક્રેત્માં પણ, 
પારસી લરેખકો-સંપાદકોનું પ્રદાન મુખય છરે.

પારસી વિદ્ાનોએ અંગ્રેજીમાં લરેખો લખયા તરેમ કંઠસથ સાકહતયનું સંપાદન કયુાં. 
ઈ. સ. 1851થી 186૦માં શોરાબજી હોરમશજી ચીકનરે ‘રમૂજી ગરબાઓની ચોપડી’ 
1858માં અનરે એની બીજી ચોપડી તથા ‘નિી ગરબાિલી’ 1862માં આપયાં. આમાં 
પારસી લગ્નગીતો, ગોપીચંદનો રાસ, આખયાનના અંશ પણ છરે. આમ કંઠપરંપરાનાં 
ગીતોના સંપાદનનો પાયો પારસીઓએ નાખયો અનરે ‘અિા્કચીન યુગના અરુણ’ કવિ 
નમ્કદરે ઈ. સ. 187૦માં નાગર સ્ત્રીઓમાં ગિાતાં ગીતોનો સંગ્હ આપયો. આ પ્રિાહ 
અનરેક દ્ારા પછીથી આગળ ચાલયો.
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લોકવિદ્યા-પરિચય

ગુજરાતી લોકકથાના સંપાદનમાં પણ મુખય યોગદાનનો નોંધપાત્ આરંભ પારસી 
વિદ્ાન દ્ારા થાય છરે. ફરામજી બહરેમનજી માસટરરે  ‘ગુજરાત તથા કાકઠયાિાડ દરેશની 
િારતા’ના ત્ણ ભાગ આપયા અનરે અંગ્રેજીમાં એની પ્રસતાિના લખી ઈ. સ. 1928માં 
એનું પુન: મુદ્રણ પ્રકાવશત થયું. અહીં લોકકંઠની કથાઓનરે લરેખકરે પોતાની ભાષામાં 
આપી છરે, પરંતુ મૂળ કથામાં કોઈ ફરેરફાર કયા્ક િગર, િાતા્કકથનની શૈલીના અંશોનરે 
જળિી રાખયા છરે.

એમનું પ્રથમ પુસતક ઈ. સ. 1872માં ‘રજિાડાની કથા’ પ્રગટ થયરેલું. આિા બીજ 
સમથ્ક પારસી લરેખક રૂસતમ ઈરાની હતા. એમણરે આિી પરંપરાગત કથાઓ માટરે ઈ. 
સ. 1885માં લોકકથા એિો પ્રયોગ કયયો. એમણરે ‘રજપૂત િીરરસકથા’, ‘જનરમૂજ 
િાતા્કસંગ્હ’, ‘લોકકથા’, ‘વિચક્ણકથા’ અનરે ‘અકબરકથા’ એમ સાત સંગ્હો આપયા.

ગુજરાતી લોકકથાઓના વલવખત રૂપમાં સંપાકદત થયરેલા સંચયોમાં શુધિ લોકક-
થાઓ ઉપરાંત ચારણી પ્રિાહની રાજ-રજિાડાં અનરે અનય િીર-િીરાંગનાઓની કથાઓ 
જ વિશરેષ લોકવપ્રય બની. આથી ઘરઘરમાં કહરેિાતી કથાઓનરે બદલરે આિી રોમૅવનટક 
કથાઓના સંચયો જ વિશરેષ થયા. અનરેક સંપાદકોએ શરેણી-વિજણંદ, હોથલ પદમણી 
જ રેિી કથાઓ આપી. ઈ. સ. 191૦માં પ્રગટ થતું ખીમજી િસનજીનું ‘કાકઠયાિાડી 
જિાકહર’ તથા જીિરામ અજરામર ગોર ઉફવે જીિનનું ‘િાતા્કવિનોદ – પ્રથમ દશ્કન’ 
(ઈ. સ. 1893), ‘ઊઢો-હોથલ’ (19૦3) આ પ્રકારની કથા છરે.

        

રણવજતરામ મહરેતા                  વગજુભાઈ બધરેકા

આમ ઈ. સ. 1766ના આ કાય્કના આરંભથી માંડીનરે ઈ. સ. 19૦૦ સુધી 134–135 
િષ્કના ગાળામાં લોકકથા, લોકગીત, કહરેિત, દંતકથા િગરેરરે  ક્રેત્ોમાં સારંુ કામ થયું અનરે 
વલવખત સંપાકદત રૂપની સામગ્ી િીસમી સદીના આરંભ સુધીમાં લોકવપ્રય બની. ઈ. સ. 
19૦5માં ગુજરાતી સાકહતય પકરષદમાં લોકસાકહતયનો વિષયના રૂપમાં સિીકાર થયો. 
રણવજતરામરે લોકસાકહતય પર વયાખયાન આપયું. લોકગીત અનરે ફોકલૉર માટરે જન-
િાતા્ક જ રેિા પયા્કય પણ મળા. ઈ. સ. 1922માં રણવજતરામનો ‘લોકગીત’ નામરે 134 
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લોકગીતનો સંગ્હ પ્રકાવશત થયો. તરેમાં તરેમનો તથા રામમોહનરાય જશિંતરાયનો, 
એમ બરે લરેખ પણ પ્રકાવશત થયા.

ગુજરાતી લોકસાકહતયના રસાતમક અનરે વિિરેચનાતમક અભયાસની પૂણ્ક કદશાનો 
ઉઘાડ તો સિ. ઝિરેરચંદ કાવલદાસ મરેઘાણીથી થયો. એમના આગમન પહરેલાં પણ કક-
નકોઇડનું ’Outlaws of Kathiawar’ (19૦5), ભટ્ ખીમજી િસનજીનું ‘કાકઠયાિાડી 
જિાકહર’ (191૦), કવિ કહાનજી દ્ારા વલવખત રૂપ પામરેલી મરેહઊજળી, સોનહલામણ, 
શરેણી-વિજણંદ, ઢોલામારુ, ચૂડ વિજોગણ જ રેિી કથાઓ મળી. ઈ. સ. 1916માં કૅપટન 
એમ. વિલબરફોસ્ક બરેલનું ‘ધ કહસટરી ઑવ્ કાકઠયાિાડ’ મળું. બાળકરેળિણીના વપતા 
વગજુભાઈ બધરેકાએ બાળિાતા્કના પાંચ ભાગ ઈ. સ. 1917માં અનરે ‘િાતા્કનું શાસ્ત્ર’ નામરે 
ઉતિમ ગ્ંથ ઈ. સ. 1923માં આપયા.

હરગોવિંદ પ્રરેમશંકર વત્િરેદીએ ઈ. સ. 1922 અનરે ઈ. સ. 1928માં કાકઠયાિા-
ડની જૂની િાતા્કઓના બરે ભાગમાં 45 િાતા્કઓ આપી. આ ગાળામાં જ માંગડા ભૂત, 
રાણક, નાગિાળો, સોનકંસારી, બાનરો, િીકો, દરેિરો–ઢોલરો, જ રેિી અનરેક ગુજરાતી 
લોકકથાઓ લોકવપ્રય બની હતી અનરે કહરેિત, કહરેિતોની કથા, વ્રતકથા, જોડકણાં, 
સમસયા–પ્રહરેવલકા, દુહા–સોરકઠયા, લગ્નગીત, સીમંતગીત, રાસડા–મરવશયા, રમત-
ગમત ગીત, ગૌરીવ્રતનાં ગીત, રાસડા િગરેરરેના સંચયો પણ પ્રગટ થઈ ગયા હતા, જ રેનો 
આ લઘુ પકરચય-લરેખમાં માત્ વનદવેશ કરી શકાય.

આ બધું જ રે થતું હતું એમાં નિું જ પકરમાણ અનરે નિી કદશાનું પ્રયાણ વસધિ કયુાં 
મરેઘાણીએ. લોકસંસકૃવત અનરે લોકસાકહતય એમનું વપ્રય ક્રેત્. પરંપરામાં પૂરા ઓતપ્રોત 
અનરે એનાં અનરેક ક્રેત્ોના પૂણ્ક જ્ાત. આ વિદ્ાનરે જ પોતાનું મનગમતું કાય્કક્રેત્ બનાિ-
નાર વમશનરી પણ એ પહરેલા જ. એટલરે તો કોલકાતાના ઍલયુવમવનયમના કારખાનાની 
એ જમાનાની રૂવપયા બારસોની નોકરી છોડીનરે િતનના સાદરે સૌરાષ્ ્રમાં આવયા અનરે 
રૂ. 75ની પત્કારની નોકરી સિીકારી સૌરાષ્ ્રના ખૂણરેખૂણા ફરી િળા અનરે લોકગીત-
-લોકકથાના લોકસાકહતયની અમર મૂડી જ રેિા સંચયો આપયા. એમની પાસરે તો કથાની 
કહરેણીની અનરે ગાનની કળા પણ હતી.

એમનામાં વિદ્ાનનાં જ્ાન-પકરશીલન અનરે તાટસથય હતાં. આ વિદ્ાના વિવિધ 
ભાષાઓનાં લોકકથા-લોકગીત અનરે લોકવિદ્ાના શાસ્ત્રનાં જ્ાનનાં પુસતકોનું ભાથું હતું. 
લોકોના સુધી પહોંચિાની અદભુત શૈલી પણ એમનરે વસધિ હતી. આગળના સંપાદ-
કો-સંશોધકો પાસરે આ વિદ્ા માટરે જ રે કંઈ જરૂરી એિાં શવકતદૃવષ્ હતાં તરે મરેઘાણીમાં 
હતાં. તરે ઉપરાંત અનય પાસરે જ રે નહોતું તરેિું ઘણં મરેઘાણીમાં હતું. એટલરે જ તો બધા જ 
ચારણ-બારોટ નરે બીજ કલાકારો એમની પાસરે ખીલયા-ખૂલયા. તરે ઉપરાંત અંતરંગ પાસરે 
પણ ભાગયરે જ મોં ખોલતી મરજદી ગૃકહણીઓએ પણ મનહૃદય અનરે કંઠો ખોલયાં. 
કયાં કરેટલું વિતિ છરે, કઈ કણી રતનદીપની છરે, એની મરેઘાણીમાં પરખ હતી અનરે સજ ્કક 
કલાકારની શવકતથી એ રતનકણીનો રતનદીપ રચી આપતા હતા.
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ઝિરેરચંદ મરેઘાણી                   દુલરેરાય કારાણી

લોકરચનાઓનો વિશાળ િગ્ક મરેઘાણીની શૈલીના કારણરે અવસતતિમાં આવયો. 
ગીતો અનરે કથાઓનરે એમણરે પ્રકારિાર અભયાસ સાથરે આપયા. લોકપ્રિાહમાં પ્રચવલત 
કૃવતઓનાં લોકસાકહતય, ચારણી સાકહતય અનરે સંતિાણી એિા ત્ણ પ્રકાર અનરે પ્રિાહ-
ના ભરેદો પણ એમણરે દશા્કવયા અનરે એનાં અથ્કદશ્કન અનરે શાસ્ત્ર પણ રચી આપયાં. આથી 
જ ‘લોકસાકહતયનંુ સમાલોચન’ નામના વયાખયાનનો, આજ રે ભારતમાં અનરે વિશ્વમાં પણ 
ફોકલોકરસટ તરીકરેની જ રેમની નામના છરે તરે ડૉ. જિાહર હાંડ,ૂ એના અંગ્રેજી ભાષાંત-
રમાં ગુજરાતનો જ નકહ, ઉપખંડનો ઉતિમ ગ્ંથ કહરે છરે અનરે એ ગાળામાં ગુજરાત કરે 
ભારતમાં જ નકહ, પરંતુ સમગ્ ઉપખંડમાં મરેઘાણી એમના સમયના વિદ્ાનોથી આગળ 
હતા એમ જણાિરે છરે.

આ યુગમાં ગોકુલદાસ રાયચુરા સકહત બીજ અનરેકનું યોગદાન છરે, પરંતુ કચછના 
લોકસાકહતયનરે જ રેમણરે ગ્ંથસથ કયુાં તરે સિ. દુલરેરાય કારાણી અનરે ‘ઊવમ્ક-નિરચના’ 
સામવયક અનરે ગ્ંથો દ્ારા જ રેમણરે લોકવિદ્ા અનરે લોકસંસકૃવતના અભયાસમાં વિવિધ 
આયામો વસધિ કયા્ક તરે સિ. જયમલ્ પરમાર વિશરેષ ઉલ્રેખનીય છરે. કચછી કથાઓ, 
ગીતો, ઉખાણાંઓ, કહરેિતો િગરેરરે  સાથરે જ કારાણી ઈ. સ. 1689માં જનમરેલા કચછી 
મહાકવિ શાહ અબદુલ લતીફ વભટાઈના કરસાલાનું સુંદર ગુજરાતી ભાષાંતર આપરે છરે.

આ સૂફી સંતરે વિવિધ રાગમાં હીરરાંઝા, મુમલરાણ, લીલાચનરેસર, ઢોલામારુ 
િગરેરરે  કથાઓ આપી છરે. જયમલ્ભાઈએ અનરેક કથાઓ અનરે ગીતોની સાથરે જ લોક-
સંસકૃવત અનરે લોકવિદ્ાનાં લોકનૃતય, લોકસંગીત જ રેિાં અંગો પર સદૃષ્ાંત ચચા્ક કરી છરે. 
એમનાં પુસતકોનાં ડૉ. બળિંત જની અનરે રાજુલ દિરેએ કરરેલાં સંપાદનો તો ગુજરાતી 
લોકસાકહતયના અભયાસીઓ માટરે પાઠ્યપુસતકની ગરજ સારરે  એિાં છરે.

પુષકર ચંદરિાકર પણ અભયાસલરેખ, સંશોધન-સંપાદન દ્ારા લોકસાકહતયનાં 
અનરેક પાસાંઓની ચચા્ક કરરે  છરે અનરે એમના વિવિધ સંગ્હો પણ કાયમી સંઘરિા જ રેિી 
મૂડી છરે. એ ઉપરાંત યુવનિવસ્કટીમાં લોકસાકહતયનું અધયાપન કરાિતા ડૉ. પ્રહલાદ 
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પટરેલ પાસરે તરેમણરે દ્ારકાપંથકના િાઘરેરની પરંપરા પર અનરે ડૉ. સુચરેતા ભાડલાિાળા 
પાસરે દ્ારકાપંથકના રબારીઓના કંઠસથ સાકહતય પર કામ કરાવયું.

એ રીતરે ગૂજરાત વિદ્ાપીઠના માધયમરે કનુભાઈ જનીએ ડૉ. અમૃત પટરેલ પાસરે 
ઉતિર ગુજરાતનાં લોકગીતો પર કામ કરાવયું અનરે ડૉસ્કન, વસટથ થૉમપસન જ રેિા વિદ્ા-
નોના ગ્ંથોના વસધિાંતોના સારદોહન જ રેિો ‘લોકિાઙમય’ જ રેિો ગ્ંથ આપયો અનરે એમાં 
મરેઘાણી પછીના બીજ પ્રશસય પ્રયાસ જ રેિો ગુજરાતી લોકસાકહતયના સંશોધન-સંપા-
દનનો સવિગત વયિવસથત ઇવતહાસ આપયો. જશિંત શરેખડીિાલાએ પણ આ વિધામાં 
વિદ્ાથશીઓ, અધયાપકો તૈયાર કયા્ક અનરે લોકસાકહતયના પ્રિાહ, પ્રકાર િગરેરરે  વિશરે 
ઉતિમ સંશોધન લરેખો આપયા.

મરેઘાણીએ ‘દાદાજીની િાતો’ માંહરેની પ્રસતાિનાથી વસટથ થૉમપસનની મોકટફની 
ચચા્કનાં મંડાણ કરરેલાં તરેનરે પૂણ્ક રૂપ આપયું સિ. પ્રો. ડૉ. હકરિલ્ભ ભાયાણીએ. ‘શોધ 
અનરે સિાધયાય’, ‘લોકસાકહતયનું સંપાદન’, ‘લોકકથાનાં કુળ અનરે મૂળ’ તથા ‘સંશો-
ધનની કરેડીએ’ તરેમનું આ ક્રેત્નરે અભૂતપૂિ્ક પ્રદાન છરે. સંસકૃત, પ્રાકૃત, અપભ્ંશ જ રેિી 
ભાષાઓ અનરે તરેના સાકહતયના વિદ્ાન ડૉ. ભાયાણીએ અનરેક કથાઓના કથાઘટકો, 
કથાચક્રો અનરે કથાવબંબોની ચચા્ક કરી.

હકરિલ્ભ ભાયાણી

ગુજરાતી લોકસાકહતય સવમવતએ અદભુત કાય્ક કરીનરે જ રેમ જ રેમ લોકગીતો, 
કથાઓ, કહરેિતો મળાં તરેનું લોકસાકહતયમાળાના ચૌદ ગ્ંથોમાં ‘ગ્ોઇંગ એનસાઇ-
કલોપીકડયા’ રૂપરે પ્રકાશન કરરેલું તરેનું એમણરે ડૉ. હસુ યાવજ્ક પાસરે વિષયાનુસારી સાત 
ગ્ંથોમાં, લોકગીતમાં રામકથા, કૃષણકથા, પાંડિકથા, કથાગીત, લોકકથા, ઋતુચક્ર અનરે 
જીિનચક્રના લોકગીત રૂપરે અભયાસ સાથરે પુન: સંપાદન કરાવયું. પાંચ હજર જ રેટલી 
રચનાઓનો વિષયાનુસારી અભયાસ ડૉ. ભાયાણી અનરે યાવજ્ક દ્ારા ‘નયૂ ઇનડો આય્કન 
લૅનગિરેવજઝ’ની પાંચમી, છઠ્ી, સાતમી અનરે આઠમી પકરષદમાં સંશોધનપત્ રૂપરે રજૂ 
થયા અનરે તરે પૅકરસ (ફ્ાંસ), વશયાટલ (અમરેકરકા), િૅવનસ (ઇટાલી) િગરેરરે  યુવનિવસ્કટીઓ 
દ્ારા પ્રવસધિ થયા.
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લોકવિદ્યા-પરિચય

લોકકથાના શાસ્ત્રીય સંપાદનક્રેત્રે ઐવતહાવસક સીમાસતંભ જ રેિું કાય્ક ડૉ. 
શાંવતભાઈ આચાય્ક દ્ારા ‘વસદી કચછી િાતા્ક’, ‘હેંડો િાત મોંડીએ’ જ રેિાં સંપાદનોથી 
વસધિ થયું. એ પહરેલાં તો બધા જ સંપાદકો પુન: કથનનો આધાર લઈનરે લોકકથાનું 
સંપાદન કરતા રહ્ા છરે. આમ થતાં મૂળ લોકકથા ટૂકંી િાતા્કના આધુવનક પ્રકારની 
સામગ્ી બની જય છરે. એમાં કયારરેક સંપાદક રસવજજ્ાસા માટરે પોતાનું ઉમરેરરે  પણ છરે. 
ડૉ. શાંવતભાઈ આચાયવે બોલીના અધયયન માટરે વિવિધ માકહતીદાતાઓનાં ધિવનમુદ્રણો 
કયાાં અનરે તરે વલવપમાં ઉતાયાાં અનરે ભાષાશાસ્ત્રીય નોંધ સાથરે એનું વશષ્ ગુજરાતીમાં 
ભાષાંતર આપયું. આિા સંચયો લોકવપ્રય ન બનરે, પરંતુ વિદ્ાકીય અભયાસ માટરે તો 
આ શાસ્ત્રીય પધિવત છરે.

લોકકથા, લોકવચત્કળા િગરેરરે  વિશરે ખોડીદાસ પરમાર અનરે લોકકથા, લોકકળા, 
લોકમનોરંજન તથા લોકસંસકૃવત વિશરે જોરાિરવસંહ જદિરે ઉતિમ સંચયો આપયા. શ્ી 
ખોડીદાસ પરમાર પોતરે સારા વચત્કાર અનરે લોકસંસકૃવત અનરે પરંપરાથી પૂણ્ક પકરવચત 
હતા, એનો લાભ એમનાં સંશોધન-સંપાદનનરે મળો છરે. જોરાિરવસંહ જદિનો પણ 
પકરચય લોકરંગ સાથરે પ્રતયક્ રૂપનો છરે અનરે સંસકૃવતના અભયાસી હોિા ઉપરાંત 
લોકકળાની સંસથાના મુખય પ્રરેરક અનરે સંચાલક છરે. અનરેક લોકકલાકારો એમના પ્રરેર-
ણા-પ્રોતસાહનરે ગુજરાતમાં, ભારતમાં તથા વિદરેશમાં પ્રવસધિ થયા.

આ સદીનું અનરે આ વિદ્ાનું એક મહતિનું કાય્ક ડૉ. ભગિાનદાસ પટરેલરે કયુાં 
છરે. એમણરે દોઢ હજરથી વિશરેષ કૅસરેટોમાં ખરેડબ્હ્મા વિસતારના આકદિાસીઓની 
કંઠસથ રચનાઓનાં ધિવનમુદ્રણ કયાાં અનરે ‘રાઠોર િારતા’, ‘ભીલી ભારથ’, ‘સીતમાની 
િારતા’, ‘ગુજરાતનો અરરેલો’ જ રેિાં ઉતિમ લોકમહાકાવયો અનરે લોકપુરાકથાઓના 
સંચયો આપયા. છરેક િીસમી સદીના અંત સુધી પણ આકદિાસીઓમાં લોકમહાકાવયની 
પરંપરા જીિરે છરે, ધબકરે છરે, તરેનું અહીં દશ્કન થાય છરે. પ્રવશષ્ મહાકાવયો જ રેિી જ આ 
સમૃધિ પરંપરાની વિગતરે ચચા્ક આ લખનારરે  ‘લોકસાકહતય : વિભાિના અનરે પ્રકાર’ એ 
પુસતકમાં કરી છરે.

સંતસાકહતય, આગમસાકહતય, ગુપ્ત પરંપરા અનરે સાધના તરેના કંઠસથ સાકહ-
તયની રચનાઓ તથા ભૂિાસંસથા અનરે મંત્ાકદ પર પણ અગાઉ કયારરેય નહોતું થયું 
એિું કાય્ક આ શાખાના ડૉ. વનરંજન રાજયગુરુ, ડૉ. નાથાલાલ ગોકહલ અનરે ડૉ. મનોજ 
રાિલ દ્ારા થયું છરે. ડૉ. વનરંજન રાજયગુરુ તો પોતરે જ આકાશિાણી–ટી.િી. માનય 
સંતિાણીના ઉતિમ કલાકાર છરે. અભયાસી તરીકરે એમણરે ભજનિાણીના પ્રકાર આપયા 
અનરે પાટઉપાસના પરનો પહરેલો ગ્ંથ આપયો. મોટરસાઇકલ પર ફરીનરે હજરો ભજન-
ગાયકોની રચનાઓનાં ધિવનમુદ્રણ કયાાં અનરે ગ્ંથનું રૂપ આપયું. ડૉ. નાથાલાલ ગોકહલરે 
‘આગમિાણી’ અનરે ‘બારમતી સંપ્રદાય’ પર ઉતિમ સંચયો આપયા.

આમ ગઈ સદીના ઉતિરાધ્કમાં મરેઘાણીનરે તપ્કણ રૂપરે તૃપ્ત કરરે  એિાં નિી કદશાનાં 
કામ થયાં છરે. કરેટલાંક કામ સંસથાગત રીતરે થયાં. ડૉ. ગણરેશ દરેિી જ રેિાં ઉતિમ વિદ્ાન 
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ગુજરાતી લોકસાકહતય સંશોધન,સંપાદનની ગૌરિિંતી બરે સદી 

દ્ારા આકદિાસી એકૅડરેમીની સથાપના થઈ.

આ સંતોષ સાથરે એક િસિસો પણ.

રાજસથાન, મધયપ્રદરેશ, મહારાષ્ ્ર, પંજબ, બંગાળ – આ કોઈથી આપણી લો-
કસંપદા ઓછી નથી, આપણાં સંપાદન – સંશોધન – પ્રકાશન ઊતરતાં નથી. છતાં 
ભારતીય સતરરે  કરે િૈવશ્વક સતરરે  ગુજરાતનરે રાજસથાન જ રેટલું સથાન–મહતિ નથી; કારણ 
એટલું જ કરે આપણાં કાયયો કહંદી–અંગ્રેજીમાં નથી અનરે એ રાજયો પાસરે છરે તરેિી લોક-
વિદ્ાની સંસથા આપણી પાસરે નથી.












