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ભાષા-બોલીનો ઉપયોગ કરતી �ુિનયાની બધી ��ઓને પોતપોતા!ુ ં

લોકસા�હ	 ય હોય છે. %જુરાતી લોકસા�હ	 યની પરંપરા વૈિવ) ય*ણૂ, અને સ-/ૃ છે. 

%જુરાતી લોકકથાઓના ં -ળૂ ભારતીય તેમજ િવદ4શી કથા સા�હ	 યમા ં હોવા!ુ ં

િવ6ાનોએ દશા,8 9 ુ ં છે. આ લોકસા�હ	 ય ધમ, અને સમાજની છ;છાયામા ં સતત 

પાગંર< ુ ંઅને પ�રવત,ન પામ< ુ,ં િવ= તર< ુ ંઅને િવકાસ પામ< ુ ંર>ુ ંછે. કોિશયાના,ં 

ટ@પણી કરનારાનંા,ં ઘાચંીના,ં ખેCતૂોના,ં દ�રયાખેCુઓના ં અને ગોવાળના-ં એમ 

અનેક DમEવીઓએ Dમ કરતા ંકરતા ંગાયેલા ગીતો આ સા�હ	 યમા ંમળે છે. વળ@ 

Fત, ઉપવાસ, �ગરણ, �ગ-*�ૂ વગર4 સાથે સકંળાયેGુ ંલોકસા�હ	 ય પણ મળે 

છે. રામ, HૃIણ વગર4ની ભ�કત સાથે!ુ ં સા�હ	 ય છે. ભજનોમા ં �ભાિતયા,ં સ)ં યા, 

આરતી, આરાધના, આગમ, = તવન, J યાલા, Kબો, બારમાસી, રામગર@, ધોળ, 

ચાબખા, કાફ@, કટાર@ Mવા ં અનેક �કારો મળ@ આવે છે. HૃI ણભ�કત અને 

શ�કતભ�કત સાથે ગરબી, ગરબા, રાસ, રાસડા, તાલીરાસ, લHુટારાસ, હOચ, હમચી 

વગેર4 ગેય �કારો સીધા લોક!	ૃ યો સાથે સકંળાયેલા છે. %જુરાતમા ંનવરા;ીના 

નવ �દવસોએ ચોર4 ચૌટ4 ગરબા-રાસની રમઝટ ચાલે છે. દયારામની ગરબીઓ 

અને વR લભ મેવાડાના ગરબાઓ ગવાય છે.  આમા ંહોળ@, �દવાળ@ Mવા ંઉ	 સવોમા ં

ગીતો, તેમજ મેળાના ંગીતો મ!Iુ યના Eવનિવકાસ સાથે સબંધં ધરાવતા ંગીતો 

પણ છે. આવા ંગીતોમા ંસીમતંના ગીતો, જS મસમયના ંવધાઇના ંગીતો, સલોકા, 

હાલરડા,ં બાલરમતોના ંગીતો, લU નના ંગીતો, ફટાણા,ં = ;ી-*Vુુષ સબંધંના ં િમલન 

અને િવરહના ં ગીતો, ખાયણા,ં -	ૃ 9નુા મરિસયા, રાWજયા, છાWજયા Mવા ં ગીતો, 

બાળકો માટ4ના ં જોડકણા,ં ઉખાણા,ં નાચXણયા ં અને HુદXણયાનંા ં ગીતો પણ છે. 

�શY=ત ગીતો, Xબરદાવલીઓ, શૌય,ગીતો, ઋ<ગુીતો, કથાગીતો અને ભવાઇના 

ગીતો!ુ ંએક અનો[ુ ં\ે; છે. આ ગીતો ઉપરાતં સોરઠા અને �ુહાઓ, ચોપાઇ અને 

સવૈયા તેમજ ચારણી છદંો પ^ા	મક લોકસા�હ	 યની આ_ચય,જનક સ- ૃ̀/ અને 
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િસ`/ દાખવે છે. %જુરાતી લોકસા�હ	 યે લોકકથા, Fતકથા, �ેમકથા વગેર4મા ં

પોતાના ં વૈિશI ટય અને વૈભવ દાખ8 યા ં છે. %જુરાતના ��Eવનમા ં M 

Eવન-Rૂ યો ક4S aમા ં છે તેમને �ગટ કરવા!ુ,ં પોષવા અને �ચારવા!ુ ં સા=ં Hૃિતક 

કમ, અને સ=ં કાર ધમ, આ લોકસા�હ	 યે સતત અદા ક9ુb છે.  

લોકસા�હ	 ય નેસડો, ગામCુ,ં લોકાવરણ અને તેર તાસંળ@ વc ચે ફર< ુ ં ર>ુ.ં જયાર4 

ચારણી સા�હ	 ય રાજ-રજવાડાનંી છાયામા ં ભાટ, ચારણ, ઢાઢ@, મીર વગેર4 6ારા 

ફર< ુ ં ર>ુ.ં ચારણી સા�હ	 યમા ં �ુહા, છદં, ઋ<ગુીતો, બારમાસી, ગીતકથાઓ વગેર4 

અનેક �કારોમા ં Hૃિતઓ અને eથંોમા ં સfનો થયા ં છે, M સૌરાI g 9િુનવિસhટ@મા ં

સચવાયા ં છે.  

%જુરાતમા ંચારણોની Mમ ભાટ, મીર, મોતીસર, રાવળ વગેર4 કોમોએ �ુહા, વાતા,, 

Xબરદાવલીઓ આપીને સ=ં કારસેવા કર@ છે. ખેCતૂોએ ગાયલેા ચaંવળા, રાવણહi થા 

સાથે નાથબાવાઓએ ગાયેલા ંગીતો, ભડલીવાકયોની ઉ�કતઓ, ભવાઇના ચોબોલા, 

કબીરપથંી અને નાથસ�ંદાયના રંગોવાળ@ ભજનવાણી- આ બjુ ં લોકસા�હ	 યની 

સપંિklપ છે. %જુરાતી લોકસા�હ	 યની Hૃિતઓના સeંહ-સપંાદન!ુ ં કાય, 

ઓગણીસની સદ@મા ં દલપતરામ, નમ,દ, મગનલાલ વખતચદં, Dીમતી 

*તૂળ@બાઇ, Mm સ ફૉo સ,, મહ@પતરામ નીલકંઠ, હરEવન pકુલ વગેર4એ ક9ુb હ< ુ.ં 

ઝવેરચદં મેઘાણીએ લોકસા�હ	 યના સપંાદન-સશંોધનના અનેક eથંો આપી 

લોકસા�હ	 યિવ^ાનો શા= ;ીય qિૂમકાએ મ�હમા કયr. Xગsુભાઇએ બાલભોU ય 

લોકકથાઓ, લોકગીતો �િત ) યાન દો9ુ,. ગોHુળદાસ રાયtરૂાએ ‘શારદા’ માિસક 

6ારા લોકકથાઓ આપી. ચારણી સા�હ	 યમા ં ર<દુાન રોહ�ડયા, ક4pભુાઇ બારોટ, 

િશવદાન ગઢવી વગેર4!ુ ં�દાન ) યાનપા; છે.  
 

 


