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�ુજરાતનાં િવિવધ �દ� શનાં લોકગીતોમાં �ૃ�ણ
લોકસા�હ�ય એ આપણી મૌ�ખક પંરપરા�ુ ં સવ���ૃ�ટ ઉદાહરણ છે . �વાતા �વનની �ટલી મ�માશા સીધી સરળ અને અસરકારક

ભાષામાં લોકસા�હ�ય એ કર� છે તેટલી કદાચ બી� કોઈએ કર� કર� નથી કહ�વાય છે ક� િવ�ની બધી ભાષાનાં સા�હ�યની શ�ુઆત પ�

અને એમાય લોકસા�હ�યમાં થઈ છે અને લોકસા�હ�યનાં િવિવધ �વ�ુપોમાં લોકગીતમાં િવશેષ થઈ છે . લોકગીત એ એ�ું િનરા� અને
નમ�ું લોકસા�હ�ય �વ�ુપ છે ક� કંઠપંરપરા �વી �ુ ની સા�હ��યક પ�ધિતથી લઈને ભાટ, ચારણ, બારોટ અને આજનાં િવિવધ

લોકસા�હ�યનાં સંગીત સાથે જોડાયેલા કલાકારોએ �દન રાત તેને મા�� ું છે . અને સમાજનાં િવિવધ વગ� �ુધી તેને પહ�ચાડ�ુ પણ છે .
ુ ાઈ �ની તેમનાં આવા લોકગીતોનાં િવિવધ �કારો આપણા લોકસા�હ�યનાં િવિવધ અ�યાસીઓેએ જણા�યા છે . �મા �ી ક� ભ
લોકગીત �કાર સ� ૃ��ધ - નામનાં લેખમાં લોકગીતનાં નીચે �માણેનાં �કારો જણાવે છે સંસાર અને સં�કાર સંબધ
ં ી,ઋ� ુ, �ત, �મ,

ભ�કત અને �ક�ણઁ આવા િવિવધ િવષયોને લઈને ગવાયેલા આ લોકગીતો દ� શ, �ુિનયા અને �દ� શે,�દ� શે અવનવી ભાત પાડતા રહયા
છે . કંયાક �દ� શની સં��ૃિત તો કંયાક તેની િવષમતા કંયાક તેની ઉ�મતા તો કંયાક તેની �ુ�ણતા કંયાક માનવહ�યાની �ડાઈ તો કંયાક

તેની �ચાઈ આમ વૈિવ�ય અને િવિવધતા �દ� શેભેદ� દ� ખાય છે કહ�વાય છે ક� ભારતીય સા�હ�યનાં �ય�કતિન�ઠ અને કથા�હ�યનાં
ઈિતહાસમાં સૌથી વ�ુ જો કોઈ િવષય આલેખાયો હોય તો તે �ૃ�ણ છે . �ૃ�ણનાં �વનનાં િવિવધ રં ગો લોકસા�હ�યનાં િવિવધ �કારો
�વા ક� �ુહા,છંદ,લોકકથા વગેર�માં �ઝલાયા છે તેમ િવશેષ લોકગીતમાં પણ �ઝલાયા છે . આજનાં મારા આ �વા�યાયનો ઉપ�મ પણ

કંઈક એવો જ છે �મા મ� �ુજરાતનાં લોકસા�હ�ય અને એમાય લોકગીતોમાં િવિવધ �દ� શભેદ� �ૃ�ણને કઈ અને ક�વી ર�તે ગવાયો છે તે
�ંણવાનો �ય�ન કર� લછે . મ� ��હયા ખાસ કર�ને ભાલ,નળકાંઠા,�ુવાળ,વ�ઢયાર,ગો�હલવાડ
ં
�વા �દ� શનાં લોકગીતોને �યાનમાં લીધા
છે તો સૌ �થમ ગો�હલવાડનાં લોકગીતોમાં �ૃ�ણ િવશે �ંણીએ �ૃ�ણનાં િવિવધ �વનરં ગોમાં ગોપી આગવો અને અનેરો િવષય છે આ

લોકગીતમાં ગો�ુળ છોડ�ને મ�ુરા ગયેલા �ૃ�ણ પોતાનાં િવનાં િવરહણી ગોપીની હાલત ક�વી છે તે �ણવા પોતાના �યારા િમ� અને
ભકત ઉ�ધવને પ�ને લઈને મોકલે છે અને જવાબમાં ગોપી જણાવે છે તે ન�ધનીય છે .
સખી ઓધવ માધવ આિવયા ર� .
લ�યા પતરા પર�ુ હર�નાં લાિવયા ર�
મ� �યામશૈયાં વા�યા લાડવા ર�

મ� તો �ુધ વ�છળ�ને ભયાઁ ગાડવા ર�
�ુ ં તો જમવા બેઠ�ને �વણ સાંભયાઁ ર�
મારા કંઠડ� નો ઉતય� કો�ળયો ર�

��હયા �યામશૈયા લાડવા અને �ુધ વ�છળવા �વા શ�દો લોકગીતકારની આગવી શ�દકળા �યકત કર� છે . તો �ૃ�ણનાં પ�ની �ુ�મણી
િવશેનાં આ લોકગીતમાં �ૃ�ણની બાળસહજ �ેમચે�ટા �ુ દ� ર�તે �યકત કર� લ છે .

સોના કોદાળ� �ુપા પાવડો ધરમરા� નવાણ ગળાવે ર�

સોના �ઢોણી �ુપા બેડ�ુ, રાણી �ુખમાઈ જળ ભરવા �ય ર�
નંદ�નો �ુંવર બાળો કાન� બાળો કાનો દડ� રમવા �ય ર�
બાળે કા�ુડ� હળવી કાંકંય ઁ નાખી ર�
નંદ��ુ સવાલાખી બેડ�ુ
તો રાસ અને � ૃ�ય પણ �ૃ�ણ જોડ� અ�ભ� ર�તે જોડાયેલા શ�દો છે ��� ુત લોકગીતમાં �ૃ�ણ સાથે રાસ રમતી ગોપી એવી તે ક�વી ઘેલી
થઈ છે ક� હાથનાં કંકણ પગમાં પેયાઁ અને પગનાં હાથમાં,�ખમાં �જવા�ુ ં કાજળનો સ�થો � ૂર� અને િસ��ુરને �ખમાં �� તો ઘીને

તાવીને છાસમાં ર� ડ� અને �ૂ ધમાં નાંખે પાણી, અને મ� તો લોકગીતકાર એ કરાવે ક� ગાયો માટ� નાં વાડામાં પોતાના છૈ યાને � ૂર� અને
ગ�દર� પોતાનાં બાળકોને. આ પં�કતમાં ગોપીની િવરહ� મનોદશા �યકત કરવાંમાં લોકગીતકારને શ�દો શોધવા જ� ુ પડ� ુ નથી શ�દ
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સામે ચાલીને રમતો આવે છે . તો ધં�કુ ા �દ� શનાં લોકગીતોમાં �ૃ�ણની બેય જનેતા એક જ�મ દ� નાર� અને બી� પાળનાર�
(પાલનપોષણ) એવી દ� વક� અને જશોદા બ�ે સગી બહ�નો છે અને જશોદા મા બનવાની છે તે િવશે � ૂછતી દ� વક� અને જવાબ આપતી
જશોદા�ુ ં શ�દ�ચ� સરસ ર�તે �યકત થ�ુ છે
દ� વક� જશોદા બેય બેનડ� ર� બેય બે� ુ ં જળ ભરવા �ય વાલા
દ� વક� � ૂછે જશોદા �ુબળાં ર� કો બેની ક�ટલા માસ વાલા
પહ�લો તે �ણ અ�ણમાં ર� બીજલો એળે �ય વાલા
�ી� તે સૈયરને સંભાળવી�ું ર� ચોથલે સા�ુને �ણ વાલા
પાંચમે પંચમાસી બાંધો રાખડ� ર� છ�� �ુરમાનાં ભાવ વાલા

નવ મ�હને કાન�ુંવર જનિમયા ર� જન�યા તે �ુ ગનાં આધાર

સોના છર�એ નાળ વધે�રયા ર� �ુપા કોશે મ�મા ભંડાર વાલા

તો ગોપીનાં વ�ાહરણનાં િવષયને �બ
ુ �ુ લોકગીતકાર ��હ �યકત કર� છે �માં તેવ તેવડ� શ�દ અનેર� ન�કત �યકત કર� છે
તેવ તેવડ� ટોળે મળ�ને
નદ�એ નાવા �ય મારા વાલા� ર� .
તો વળ� �ુજરાતની � ૂગોળમાં � �દ� શ�ુ ં આગ�ુ �થાન છે અને � �દ� શમાં આ�દમ�િત પઢાર વશે છે તે નળકાંઠાનાં �દ� શમાં �ૃ�ણ
િવનાની ગોપી ક�વી વલવલે છે તે� ુ ં નયનર�ય ભાવ�ચ� લોકગીતકાર� ગોપી � ૂછે ઝાડ ઝાડને ર� લોકગીતમાં �યકત ક�ુઁ છે
વડલા ને પીપળા તે �બાને � ૂછે � ૂછે છે શેરડ�ની વાડને ર�
ગોપી વનમાં � ૂછે છે ઝાડ ઝાડને ર� .
��� ુત લોકગીતમાં લોકગીતકાર� ��ૃિતનાં સંતાન એવા � ૃ�, અને પંખીઓને ક�ુણ અને િવશાદભયાઁ સાદ� �ૃ�ણ િવષે � � ૂછ�ુ છે તે
લય,ભાવ અને સંગીતમય છે . તો પોરબંદરનો બરડો િવ�તાર તેના પહાડ અને જગલથી
ં
ર�ળયાત છે તેમ તે� ુ ં લોકસા�હ�ય પણ એટ�ું
જ ર�ળયાત છે �યાનાં લોકગીતમાં �ૃ�ણની વહાલી વાંસળ� િવષે ક�વો ભાવ �યકત થયો છે તે જોઈએમોરલી વાગી ર� મધરાતની માર� ન�દરડ� ઉડ� �ય ર�
મોરલી વાગી ર� મધરાતની
�ુધ �ુધ �ુ ં તો � ૂલી વસતરની �ુ ં તો ��ુ� ને મળવા �ઉ ર� .
તો ખારાપાટ �દ� શનાં ભાતીગળ લોકગીત -ર� રામમાં- �ૃ�ણ રાધા�નાં �ુવાવડનાં �સંગે રાધા�ની આવા �સંગે ક�વી કાળ� લે છે તે
િવશેની વાત કર� ું આ લોકગીત કદાચ �ૃ�ણનાં આ િવષય�ુ ં �થમ લોકગીત હશે �માં �ુવાવડનાં સમયે રાધા�ની કાળ� લેતા કાન�
અને રાધા�નો કાન�ને � જવાબ અપાયો છે તેમાં અનોખાં દાં�પ�ય�વનની ભાવના �યકત થઈ છે .
કાનો� � ૂછે મારા રાધા� ગોરાં
�ુવાવડમાં �ું �ું જોશે ર� તજ ર� તીખા ને કાના વ�રયાળ� ટોપરા ને તેનાં તે ખાજલા ખંડાવો ર� રામ
તો ઉ�ર�ુજરાતનાં લોકગીત - મારગડો મેલો ર� –માં ર�તા વ�ચે વાંરવાંર હ�રાન કરતા �ૃ�ણ�ુ ં �ુદર
ં �ુપ ��હયા �યકત થ�ુ છે
કાન વાર� વાર� �ું કહ�એ ર�
એક સાનમાં સમ� જઈએ ર� ..........મારગડો મેલો ર�
તો �ૃ�ણ ભગવાન મ�ણયારા બનીને ગોપી અને રાધા સાથે � લીલા કર� છે તેના અનેક લોકગીતો �દ� શભેદ� જોવા મળે છે . �મા
ઉ�ર�ુજરાતમાં �ૃ�ણ મ�ણયારા �ુપે આ ગીતમાં �ુ દ� ર�તે �યકત કયાઁ છે .

�ૃ�ણ મહારાજ ચા�યા �ુવારક� ને લીધો મ�ણયારાનો વેશ
ઓ ક�ટલા દહાડ� તમે આવશો મને વાયદા વતાવતા �ઓ
તો વળ� ઝાલાવાડનાં આ લોકગીતમાં �ૃ�ણની નાગદમનની લીલા –લીલા �ગરધાર�- શીષઁક નીચે �યકત થઈ છે �માં �ૃ�ણ�ુ ં
�ુપવણઁન પણ સરસ ર�તે �યકત થ�ુ છે .

સખી શરદ� ૂનમની રાતલડ� એનો ભમર ગયો આકાસ લીલા �ગરધાર�
કંસ રાયે કંકોતર� મોકલી જઈ દ� જો ભાણે�ને હાથ લીલા �ગરધાર�
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તો આજ �દ� શ�ુ ં પણ �ૃ�ણનાં સંદભઁ વા� આ લોકગીત માં �ૃ�ણ �ુ ં કાન� નામ લોકગીતમાં સંગીત મ�ુરતા ઉભી કર� છે અને કણબણ
શ�દ ગોપી અને રાધાનાં ભાવ સાથે અથઁની મ�ુરતા પણ �યકત કર� છે .
ચાલોને કાન� ચડો ચાખડ�એ નગર� જોવા જઈએ મારા વાલા
ઈ નગર� વા�ણયા �ા�ણ કણબીનો પાર મારા વાલા
તો વ�ઢયાર �દ� શનાંઆ લોકગીત – માથે મ�ુચી –માં ઉ�ર�ુજરાતની બોલીની લા��ણકતા સાથે ભાવસભરતા પણ �યકત થાય છે
માથે મ�ુચીને મૈડાની ગોળ�

મૈ વેચે મૈયારા વવા�ુ મૈ વેચવાને �યાતા.........
�ૂંકમાં �ૃ�ણ આપણા પંરપરાગત લોકસા�હ�ય અને તેમાય લોકગીતોમાં દ� શ અને �દ� શભેદ� ક�વો �યકત થયો છે તે રસક�યક�ાએ
તપાસવાનો �યાસ કય� છે આ િસવાય હ�ુ ઘણાં એવા �દ� શો બાક� છે જયા
ં �ૃ�ણ િવશે હ� વ�ુ જણાવી શકાય.
સંદભ� :::
1. લોકગીત- ત�વ અને તં� –સં- બલવંત �ની
2. �ુજરાતી લોકસા�હ�ય માળા ભાગ -૮ અને ૬ -સં- મ�ુ લાલ
ં
મજ�ુદાર અને અ�ય
***************************************************

�ા. બળદ� વ મોર�
મ.દ� દ� સાઈ �ામસેવા મહાિવધાલય,
રાંધે�, તા. �જ. ગાંધીનગર
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