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ઉત્તર ગજુરાતના મારવાડી કુુંભાર સમાજનાું લગ્નગીતો : એક અભ્યાસ 
પ્રસ્તાવના: 

    જ્યારથી મનષુ્યને ગળું મળ્ુું ત્યારથી ગીત મળ્ુું છે. માનવજીવન જીવતાું જીવતાું જે સુંવેદનો 
અનભુવે તેને સમહુમાું રજૂ થતાું લોકગીતોનો જન્મ થયો એમ કહી શકાય. માનવજીવનમાું જન્મ પહલેાુંથી  
માુંડી મતૃ્્બુાદ એમ દરેક પ્રસુંગો સાથે લોકગીત જોડાયેલુું અને  વણાયેલુું છે. ઝવેરચુંદ મેઘાણી પણ 
લોકગીતના ઉદ્દભ્વ વવશે વાત કરતાું કહ ેછે “ જેનાું રચનારાઓએ કદી કાગળ અને લેખણ પકડયા નહહ હોય, 
એ રચનારાું કોણ તેની કોઇને ખબર જ નહહ હોય, અને પે્રમાનુંદ કે નરવસિંહની પવેૂ કેટલો કાળ વીંધીને એ સ્વરો 
ચાલ્યા આવે છે તેની ભાળ કોઇ નહી લઇ શક્ુું હોય તેનુું નામ લોકગીત.”[1] તો ડૉ. સત્યેન્ર નોંધે છે કે, “मानव 
की उपलब्धियाां में गीत का महत्वपूर्ण स्थान है | सांभवतः आदिम मानव ने वार्ी का प्रथम िर्णन गीत के रूप में 
ही ककया था | ब्ितना गीत मानव के स्वाभाववक स्पांिनो स ेसांबद्ध है उतना वार्ी का कोई और रूप नहीां |”[2] 
ઝવેરચુંદ મેઘાણી કહ ેછે તે પ્રમાણે લોકગીતો તે પ્રાચીનકાળથી લોકોના કુંઠે ગવાતાું આવે છે. તથા લોકગીત 
એટલુું પહરવતતનશીલ સ્વરૂપ છે કે તે જમાને-જમાને પ્રદેશે-પ્રદેશે બદલાય છે. પરુંત ુ તેમ છતાું પણ ગીતમાું 
રહલેો ભાવ અને લહકેો એવા ને એવા જ જળવાઇ રહ ે છે. ડૉ. બળવુંત જાની નોંધે છે કે, “લોકગીતના 
અભ્યાસમાુંથી ખ્યાલ આવે છે કે લોકગીત લોકવશક્ષણનુું અસરકારક માધ્યમ છે. તથા એમાું લોકજીવન કેવુું 
સાચી રીતે પડઘાત ુું હોય છે.”[3] તો પવિમી વવદ્વાન રાલ્ફ વવલલયમ લોકગીત વવશે કહ ે છે “ A folk song is 

neither new or not old it is like a forest tree, with its root deeply burried in the past, but which 
continually puts forth new branches new leaves and new fruits”[4] 

( “ લોકગીત એ નવુું પણ નથી અને જુનુું પણ નથી. તેતો જ ુંગલી વકૃ્ષ જેવુું છે, કે જેનાું મળૂીયા ભતૂકાળ સાથે 
જોડાયેલ હોવાું છતાું તેને સતત નવી શાખાઓ , નવી ડાળો ફુટે છે. તેમજ નવાું નવાું પણો અને ફળફળાદી 
આવતાું રહ ેછે”)  
         આમ લોકગીતો પહરવતતન સાથે નવી ઢબે પ્રગટે છે. તથા ભાવક સાથે અનબુુંધ રીતે જળવાય છે. 
પરુંત ુઅહીં લગ્નગીતોની વાત કરવાની છે. તેથી લોકગીતોની વધારે ચચાત ન કરતાું લગ્નગીતોને જોવામાું 
આવશે. લોકગીતોમાું લગ્નગીતો બહોળા પ્રમાણમાું મળી આવે છે. લગ્ન વખતે ગવાતાું ગીતો તે લગ્નગીતો. 
ભારતીય સુંસ્કૃવતમાું અને મખુ્યત્વે હહન્દુધમતમાું લગ્નનુું  આગવુું મહત્વ છે. હહન્દુધમતમાું લગ્ન એક પવવત્ર બુંધન 
છે. લગ્ન એટલે બે ભીન્ન ભીન્ન વ્યક્તતઓનુું બે આત્માઓનુું અક્ગ્નની સાક્ષીએ એક થવુું અને જીવનભર એકમેકન ે
સખુ: દુ:ખમાું સાથ આપવાનો કોલ લેવાય છે. લગ્ન એ માત્ર વર અને કન્યાને જ પવવત્ર બુંધનમાું નથી 
બાુંધતા પરુંત ુ તેમની સાથે સાથે તેમના પહરવારને પણ એક સાથે બુંધને બાુંધી દે છે. લગ્નનાું આગળના 
હદવસથી માુંડીને વવદાય સધુી ઘરનુું વાતાવરણ આનુંદથી હયત-ભ્ુત બની રહ ેછે. લગ્નની દરેક વવવધ પ્રમાણે 
તેનાું લગ્નગીતો પણ જુદા-જુદા જોવા મળે છે. 
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            અહીં પ્રસ્તતુ લગ્નગીતોની પુંક્તતઓ તે ઉત્તર ગજુરાતના પાટણ, મહસેાણા અને બનાસકાુંઠા  
પુંથકના આજુબાજુના વવસ્તારોમાું મારવાડી કુુંભાર જ્ઞાવત(પ્રજાપવત પણ કહ ેછે) કે જે મળૂ રાજસ્થાની જ્ઞાવત છે 
જે ઘણાું વર્ષો પહલેાું મારવાડથી આવીને ગજુરાતમાું વસેલી આ જ્ઞાવતના  લગ્નગીતોમાું રાજસ્થાની અને 
મારવાડી ભાર્ષા-બોલી જોવા મળે છે. હવે તેમના લગ્ન સમયે ગવાતાું લગ્નગીતો  જોઈએ. તેને ચોક્કસ વવવધ-
વવધાનસુાર ગોઠવીને તેને સુંદભત અલભવ્યક્તતની રષ્રીએ ચકાસવાનો મારો ઉપક્રમ છે.  

 

           લગ્નની મુંગળ પ્રભાતે લગ્નવાળા ઘેર સગા સુંબુંધી અને પાડોશના સવે લોકો ભેગા થાય છે અને 
ત્યારે આવા સુુંદર ગીતો ગવાય છે: 

 

“કોઈ જત રે પરભાતે કકૂડ બોલલયો, 
કોઈ જત રે સાસજુી  હલેો  મારીયો, 
કોઈ જત રે પાડોસણ ઘુંટી માુંડીયો” 

 
              લગ્ન લખાયા બાદ વરને બાજવઠ પર બેસાડી લગ્નને તેની માતા, કાકી, બહને, તથા સગા-
સબુંધીઓ કુંકુનો ચાલ્લો કરીને લગ્નને વધાવવામાું આવે છે અને વરન ેઆશીવાતદ આપે છે, તે સમયે ગવાત ુું 
ગીત: 

“નેનકીયો બજોટીયો ને, મોતીડે સજુડીયો 

સમરે કેરી સોયાું સોપટ મેલો હો લાડલડા તને બાજોઠે બેહાડુું, 

ઢોલના ઢીસાકે પરણાવુું હો લાડલડા તને બાજોઠે બેહાડુું” 

            હહન્દુધમત પ્રમાણે દરેક શભુપ્રસુંગે ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાું આવ ે છે, લગ્નપ્રસુંગે પણ 
ગણેશજીને બેસાડવામાું આવે છે એટલે કે તેમની સ્થાપના કરવામાું આવે છે, તે સમયે ગવાત ુું ગીત: 

“હાલો વવનાયક આપણે જોશીજી ને હાટે  

સોખ સોખ મરૂત જોવરાવો રે મારા ગણેશ દુુંદાળા 

ગણેશ દુુંદાળા ને સતરી ફાુંદાળા” 

               લગ્નની સાુંજે જે ઘરે લગ્નપ્રસુંગ હોય ત્યાું બ્રાહ્મણ કે વણકર સમાજના લોકો આસોપાલવના 
તોરણ બાુંધવા આવે છે. પછી વર કે કન્યાની માતા, કાકી, ભાભી, વગેરે એક પછી એક આવીને બ્રાહ્મણને કે 
વણકર સમાજના માણસને ચાલ્લો કરી તેને ગોળ ખવડાવી દલક્ષણા આપે છે અને તોરણને વધાવે છે, ત ે 
સમયે ગવાત ુું ગીત: 

“અણમોતી મારે સમદરરયાું મે નીપજે 

અણમોતી મારે સુંજયભઈ ને કાુંન રે 
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વધાવો રજરો આવીયો.”   

કન્યાનાું ઘરે જાનના આગમન પહલેાું મ ુંડપ બાુંધવામાું આવે છે. તે વખતે ગવાત ુું  ગીત. 

“સોખાજી સાવળ કણેજી સુુંપીયા, 

કણા રે ઘર જઉં તો સોખા સાવળા 

નાુંમ નહીં જોણ્યો ન ગાુંમ નહીં જોણ્યો, 

કણા રે ઘર જઉં તો સોખા સાવળા” 
 

    વર-કન્યા પરણે તે પહલેાું પોત પોતાને ઘેર મામા મોહરયાનાું સગાઓને ભેગા કરવામાું આવે 
છે. અને તરુુંત મામેરાની વવવધ ભરાય છે. મામેરામાું મોસાળ તરફથી કન્યા અને માતા માટે લાવેલ ભેટ 
સોગાદોને મલુવવામાું આવે છે. અને ત્યારબાદ કન્યાની માતા પોતાનાું ભાઇને માથે કુંકુનો ચાુંલ્લો કરી 
પ્રસુંગમાું હાજરી આપી તે માટે આવશિવચન આપે છે, મામેરા વખતે ગવાત ુું ગીત: 

“તોરણ બેઠી સલકણાું બોલે જોવે માુંમેરાુંની વાટયો, 

માુંમેરાુંના ભાજી સુંજયભૈ વેગા તેડયા મોડા આવીયા. 

જયાું તા હો બૈજી સીરવવયાની હાટે સડૂલા મોલાવતાું વેળા વે ગઈ.”   

 પીઠીને શભુ શકુન માનવામાું આવે છે. તેથી લગ્નના આગલા હદવસે વર અને કન્યાને સાત-સાત 
વાર પીઠી ચોળવામાું આવે છે. તે સમયે ઘરની સ્ત્રીઓ વર વહ ૂ ને પીઠી ચોળતી વખતે આવા મીઠા મધરુા 
ગીત ગાય છે. 

“મ્હારી હળદી રુંગ સ ુરુંગનીપજે માળવે, 

એને ચોળે લાડલડાની કાચી નીપજે માળવે .”  

 વર જ્યારે કન્યાના ઘરે જાન લઇને આવે છે ત્યારે મુંડપમાું જતાું પવેૂ વરને કન્યાની માતા કે 
ભાભી દ્વારા પોંખવાની વવવધ કરવામાું આવે છે, તે સમયે ગવાત ુું ગીત: 

“તેતો તોરલણયે આઈને ઉબા હો રેજો નેતલબઈના વવિંદરાજા, 

તેતો સવરીએ સળીને ઉબા હો રેજો નેતલબઈના વવિંદરાજા.”   

વર અને વહુ મુંડપમાું લગ્નની વવવધ દરમ્યાન અક્ગ્નની સાક્ષીએ ચોરીના ફેરા ફરે છે. તે સમયે 
ગવાત ુું ગીત. 
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“આયા રાજા સવરીને માુંય ઘોડીના વાગે ડાબલા , 

પેલો ફેરો તે રાજા ફરીય રે, ફરીયા રાજાસવરીને માુંય.” 

ફટાણાું ગાવાની પણ દરેક સમાજમાું એક આગવી મજા છે. વરરાજા  જ્યારે મુંડપમાું પ્રવેશ કરે 
છે,ત્યારે કન્યાપક્ષવાળા મોટે મોટેથી વરને ગાળો(ટીખળી, મઝાક) ગાય છે. આ ગાળો તે હાસ્યસ્પદ હોય છે, જે 
બુંને પક્ષો એક બીજાને પણ ગાય છે: 

“ કાુંઈ હો વના કાુંઈ હો.... મેં લાજી મયાા, 

તાર ભૈ ભીલ કાુંઈ હો.... મેં લાજી મયાા , 

તાર કાકો કોળી કાુંઈ હો.... મેં લાજી મયાા.” 

            લગ્ન જેવા હરખના અવસરમાું બધી સ્ત્રીઓ ભેગી મળીને ગોળ વત ુતળાકારે ઢોલના તાલે રાસ  લેતી 
હોય છે , તે સમયે ગવાત ુું ગીત: 

“આંબો ફાલ્યો ઘમર ફૂલડે, ફૂલ વેણવા કુણ જાય, 

જશે વીરો મારા પાતળા ઘોડલે ઘઘુર માળ.” 

લગ્ન થઈ ગયા બાદ છેલ્લે કન્યાને વવદાય કરવામાું આવે છે, તે વખતે ગવાતત ુું  ગીત. 

“પાકા આંબા ને પાકી આંબલી, 

મૌડાુંની લેરેલેર કોયલ હન સાલ્યાું  

 હુું તમને પસુ ુું મારાું કેલમબઈ રે, 

અતરા દાદાજીના હતે મેલીને રે.” 

            કન્યાવવદાય કરીને વળતી વખતે એટલે કે જાનને મકુીને ઘેર પાછા ફરતી વખતે ગવાત ુું ગીત 

“કાળી કોયલડી તમે વનવગડામાું રેતાું રે, 

ભોળાું રે કાજલબઈ તમે સાસરરયે વસદ રેશો રે.”  

        કન્યા જ્યારે પરણીને સાસરે આવે છે ત્યારે ઘરનાું ઝાુંપે સાસ ુ દ્વારા પોંખવામાું આવે છે. તે વખતે 
ગવાત ુું ગીત. 

“માતા  પછેૂ  રે  જશોદા  લબિંદડી  શીદ  ને પુુંખી જે  
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આડા પોમરીયાના પળદા હોના રી હળીએ લબિંદડી પુુંખી જે.”   

ઉપસુંહાર: 

આમ ઉપરોતત ગીતો મારવાડી કુુંભાર સમાજનાું લગ્ન પ્રસુંગે ગવાતાું ગીતો છે. આ ગીતો અન્ય 
પ્રદેશમાું કે સમાજમાું પણ ગવાતા હશે. થોડ ેઅંશે તેમાું લભન્નતા પણ હશે પરુંત ુગીતમાું રહલેો તેનો ભાવ 
અલભવ્યક્તત એવીને એવી જ રહ ેછે. તેમાું કોઇ ફેરફાર થતો નથી. બીજુ કે અત્યારે આધવુનક સમયમાું લોકોનાું 
કુંઠે ગવાતાું આ “ગાુંણાું” ઓછા જોવા મળે છે. કારણ કે ઢોલ નગારા સાથે ગવાતાું આ “ગાુંણાું” નો ્ગુ અસ્ત 
થયો છે તેને સ્થાને ડી..જે ઓરકેસ્રાએ ધમુ ધડાકા સાથે ગવાતાું ગીતોનો જમાનો આવ્યો છે. એટલે આવા 
ગીતો તે ભાગ્યે જ કોઇ જગ્યાએ ગવાય છે. અથવા તો સાુંભળવા મળે છે. બીજુ કે ભર સમાજ આધવુનકતાના 
રુંગે રુંગાયેલો હોવાના કારણે તે આવા “ગાણાું” ગાવામાું શરમ સુંકોચ અનભુવે છે. જેથી કરીને આ ‘ગાુંણાું’ તે 
લપુ્ત થવાના આરે છે. એટલે જેમ બને તેમ વહલેાસર આ ગજુરાતી લગ્નગીતોની મોંઘી મડૂી સમા ગાુંણાુંને 
સુંગ્રહી લેવાું જરૂરી છે. 

શબ્દાર્ા :-  

1. જત રે- જાગવુું  
2. હલેો- બમૂ મારવી  
3. સજુડીયો- શણગારવુું 
4. સોપટ- જુગાર  
5. રજરો- ટોળું  
6. સાવળ- આમુંત્રણ  
7. કણ-ે કોને, કોના  
8. વેગા- વહલેા  
9. સીરવવયા- સોની 
10. મોલાવતાું- મલૂવવુું 
11. હળદી- પીઠી, હળદર 
12. માળવા- એક પ્રદેશ 
13. કાચી- કાકી 
14. ઉબા- ઉભા  
15. સાલ્યાું- ચાલ્યાું  
16. પોમારી્ુું-સાડીનોપાલવ    

 
મારહતીદાતા :-      

1. કમુુંબેન રવતલાલ પ્રજાપવત  ઉંમર – ૪૫ વર્ષત  , પાટણ. 
2. પરુીબેન રૂપાભાઈ કુુંભાર ઉંમર – ૪૭ વર્ષત , મહસેાણા. 
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3. નમતદાબેન મોહનભાઈ કુુંભાર  ઉંમર- ૬૭ વર્ષત , સબોસણ. 
 
સુંદભાગ્રુંર્  

I. ‘રઢીયાળી રાત’ સું: ઝવેરચુંદ મેઘાણી,પ્રકાશક :પ્રસાર ભાવનગર, બહૃદ આવવૃત્ત ૧૯૯૭, પષૃ્ઠ – ૧૭  

II. लोकसादहत्यववज्ञान, डॉ. सत्येन्द्र, प्रथम सांस्करर्- १९६२, शर्वलाल एण्ड कां पनी, आगरा, प.ृ ३८८. 

III. ‘લોકગીત: તત્વ અને તુંત્ર’, ડૉ. બળવુંત જાની(સુંપા) , પ્ર.આ. ૨૦૦૨, પ્રકાશક: ગજુરાત સાહહત્ય 

અકાદમી, ગાુંધીનગર, પ.ૃ ૨૦૬. 

IV. ‘ એન્સાઇતલોપીહડયા ઓફ લબ્રટાનીકા’ વોલ્્મુ – ૯, પષૃ્ઠ – ૪૪૮ 

V. ‘લોકવાઙ્મય: સ્વરૂપ સુંદભત’, સું: ડૉ. રાજેશ મકવાણા, પ્રકાશક: આસ્થા પ્રકાશન, પ્ર.આ. ૨૦૦૭. 

 

************************************************************************************************* 
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