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લોકસાહિત્યન  ેાાણી  
સાહિત્ય 

 
ભાષા-બોલીનો ઉપયોગ કરતી દુનનયાની બધી પ્રજાઓને પોતપોતાનુું 
લોકસાહિત્ ય િોય ેે  ુરુરાતી લોકસાહિત્ યની પરુંપરા ૈવનૈ્ યપૂ ર્ ણ  નને 
સમદૃ્ઘ ેે  ુરુરાતી લોકકથાઓનાું મ રળ ભારતીય તેમર નૈદેશી કથા 
સાહિત્ યમાું િોૈાનુું નૈ્ાનો  દશાણ ્  ુું ેે  ો લોકસાહિત્ ય ધમણ  નને સમારની 
ેત્રેાયામાું સતત પાુંગરત ુું નને પહરૈતણ ન પામત ુું, નૈસ્ તરત ુું નને નૈકાસ 
પામત ુું રહ્ુું ેે  કોનશયાનાું, ટીપ્ી કરનારાુંનાું, ઘાુંચીનાું, ખેડરતોનાું, 
દહરયાખેડુઓનાું નને ગોૈાળનાું-  મ નનેક શ્રમજીૈીઓ  શ્રમ કરતાું 
કરતાું ગાયેલા ગીતો ો સાહિત્ યમાું મળે ેે  ૈળી ્ત, ઉપૈાસ, જાગર્, 

જાગ-પૂ રજા ૈગરે સાથે સુંકળાયેલુું લોકસાહિત્ ય પ્ મળે ેે  રામ, કૃષ્્ 
ૈગરેની ભહકત સાથેનુું સાહિત્ ય ેે  ભરનોમાું પ્રભાનતયાું, સું્ યા, ોરતી, 

ોરાધના, ોગમ, સ્ તૈન, પ્ યાલા, આંબો, બારમાસી, રામગરી, ધોળ, ચાબખા, કાફી, કટારી જેૈાું 
નનેક પ્રકારો મળી ોૈે ેે  કૃષ્ ્ ભહકત નને શહકતભહકત સાથે ગરબી, ગરબા, રાસ, રાસડા, 
તાલીરાસ, લકુટારાસ, િીંચ, િમચી ૈગેરે ગેય પ્રકારો સીધા લોકનતૃ્ યો સાથે સુંકળાયેલા ેે  
ુરુરાતમાું નૈરાત્રીના નૈ હદૈસો  ચોરે ચૌટે ગરબા-રાસની રમઝટ ચાલ ેેે  દયારામની 
ગરબીઓ નને ૈલ્ લભ મેૈાડાના ગરબાઓ ગૈાય ેે   
ોમાું િોળી, હદૈાળી જેૈાું ઉત્ સૈોમાું ગીતો, તેમર મેળાનાું ગીતો મનષુ્ યના જીૈનનૈકાસ સાથે 
સુંબુંધ ધરાૈતાું ગીતો પ્ ેે  ોૈાું ગીતોમાું સીમુંતના ગીતો, રન્ મસમયનાું ૈધાનનાું ગીતો, 
સલોકા, િાલરડાું, બાલરમતોનાું ગીતો, લગ્ નનાું ગીતો, ફટા્ાું, સ્ ત્રી-પૂરુુષ સુંબુંધનાું નમલન નને 
નૈરિનાું ગીતો, ખાય્ાું, મતૃ્  નુા મરનસયા, રાજરયા, ેાજરયા જેૈાું ગીતો, બાળકો માટેનાું રોડક્ાું, 
ઉખા્ાું, નાચણ્યાું નને કુદણ્યાુંનાું ગીતો પ્ ેે   
પ્રશસ્સ્ત ગીતો, ણબરદાૈલીઓ, શૌયણ ગીતો, ઋતગુીતો, કથાગીતો નને ભૈાનના ગીતોનુું  ક નનોખુું 
કે્ષત્ર ેે  ો ગીતો ઉપરાુંત સોરઠા નને દુિાઓ, ચોપાન નને સૈવયા તેમર ચાર્ી ેુંદો પદ્યાત્મક 
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લોકસાહિત્ યની ો્ચયણ રનક સમ ૃ્દ્ઘ નને નસ્દ્ઘ દાખૈે ેે   
ુરુરાતી લોકસાહિત્ યે લોકકથા, ્તકથા, પે્રમકથા ૈગેરેમાું પોતાનાું વૈનશષ્ ટય નને ૈવભૈ દાખ્ યાું 
ેે   
ુરુરાતના પ્રજાજીૈનમાું જે જીૈનમ રલ્ યો કેન્ રમાું ેે તેમને પ્રગટ કરૈાનુું, પોષૈા નને પ્રચારૈાનુું 
સાુંસ્ કૃનતક કમણ  નને સુંસ્ કાર ધમણ  ો લોકસાહિત્ યે સતત નદા ક ુછ ેે   
લોકસાહિત્ ય નેસડો, ગામડુું, લોકાૈર્ નને તેર તાુંસળી ૈચ્ ચે ફરત ુું રહ્ુું  રયારે ચાર્ી સાહિત્ ય 
રાર-રરૈાડાુંની ેાયામાું ભાટ, ચાર્, ઢાઢી, મીર ૈગેરે ્ારા ફરત ુું રહ્ુું  ચાર્ી સાહિત્ યમાું દુિા, 
ેુંદ, ઋતગુીતો, બારમાસી, ગીતકથાઓ ૈગેરે નનેક પ્રકારોમાું કૃનતઓ નને ગ્રુંથોમાું સર્જનો થયાું ેે, 

જે સૌરાષ્ ર  નુનૈનસમટીમાું સચૈાયાું ેે   
ુરુરાતમાું ચાર્ોની જેમ ભાટ, મીર, મોતીસર, રાૈળ ૈગેરે કોમો  દુિા, ૈાતાણ , ણબરદાૈલીઓ 
ોપીને સુંસ્ કારસેૈા કરી ેે  ખેડરતો  ગાયેલા ચુંરૈળા, રાૈ્િથ્ થા સાથે નાથબાૈાઓ  ગાયેલાું 
ગીતો, ભડલીૈાકયોની ઉહકતઓ, ભૈાનના ચોબોલા, કબીરપુંથી નને નાથસુંપ્રદાયના રુંગોૈાળી 
ભરનૈા્ી- ો બધુું લોકસાહિત્ યની સુંપનતિરૂપપ ેે   
ુરુરાતી લોકસાહિત્ યની કૃનતઓના સુંગ્રિ-સુંપાદનનુું કાયણ  ઓગ્ીસની સદીમાું દલપતરામ, નમણ દ, 

મગનલાલ ૈખતચુંદ, શ્રીમતી પૂ રતળીબાન, જેમ્ સ ફર્ સણ , મિીપતરામ નીલકુંઠ, િરજીૈન શકુલ 
ૈગેરે  ક ુછ િત ુું  ઝૈેરચુંદ મેઘા્ી  લોકસાહિત્ યના સુંપાદન-સુંશોધનના નનેક ગ્રુંથો ોપી 
લોકસાહિત્ યનૈદ્યાનો શાસ્ ત્રીય ક રનમકા  મહિમા કય   ણગજુભાન  બાલભોગ્ ય લોકકથાઓ, લોકગીતો 
પ્રનત ્ યાન દો ુણ   ગોકુળદાસ રાયર રરા  ‘શારદા’ માનસક ્ારા લોકકથાઓ ોપી  ચાર્ી 
સાહિત્ યમાું રતદુાન રોિહડયા, કેશભુાન બારોટ, નશૈદાન ગઢૈી ૈગેરેનુું પ્રદાન ્ યાનપાત્ર ેે  
 


