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મેઘાણીનાં લો�સા�હ�યમાં લોકગીતો

ઝવરેચદં મેઘાણીએ આપણા �ધૂ��ય સા�હ�યકાર છે.ક�ુબંલ રંગમાં રંગાયેલા રા�ટના રંગે રંગાયેલા  “ રા�ટ�ય શાયર” છે.િવિવધ
સાહ��યસ�નની સાથે લોક�વન, લોકસ�ં�ૃિતના તેઓ �વનભર ઉપાસકર�ા. તેમણે લોકસા�હ�યને સા�હ�યમાં માનભ�ુ� �થાન અપા��ું
તેમજ લોકસા�હ�યના ��ેે કર�લ કામગીર� બદલ ૧૯૨૮ માં �થમ “ રણ�તરામ �વુણ� ચ�ંક ” મ�યો હતો. આપણા સા�હ�યમાં તેઓ
િવશષે લોકસા�હ�યકાર તર�ક� ��ુિત��ઠત થયા.  મેઘાણીએ લોકસા�હ�ય�ે�ે ઘ�ું બ�ું પાયા�ું કામ ક�ુ� છે.  તેમણે લોકગીત,

લોકકથાઓ, તેમજ લોકસા�હ�ય િવવચેનના ��ુતકો આ�યા છે. મેઘાણી અને લોકસા�હ�ય એક-મેક છે.

મેઘાણી લોકગીતોને ગાનારો અષાઢ� મોરલો હતો. તેમણે લોકગીત સપંાદન સશંોધનના ઘણા બઘા ��ુતકો લ�યા છે. આ લોકગીતોમાં
તેમણે સમાજની રહ�ણી કરણી, ર�ત-�રવાજ , બોલી , પહ�રવેશ , ��ધા-�ધ��ધા વગેર�નો ઉ�લેખ કય� છે. લોકગીત ગાવા માટ�
તૈયાર થયે�ું હોય છે. પ�રણામે તેની પદરચના કંઠને યો�ય ઋ� ુ સવંદેન �ુ�ંત અને લયબ�ધ હોય છે. �ંુકમાં લોકગીતમાં ગેય ત�વ
�બુજ મહ�વ�ું છે. લોકગીતનો �ભાવ માણસના �ખુમાં સદાય રહ� છે. આ ગીતોને �ીઓ અને ��ુષો સમાન�પ ગાય છે. આ ગીતોમાં
ક�ટલાક એવા ગીતો હોય છે ક� � �ીઓમાટ� હોય છે અને ક�ટલાક એવા હોય છે ક� � ��ુષો માટ� જ હોય છે. લોકગીત માટ� મેઘાણી કહ�
છે-“ લોકગીત એટલે લોકોએ રચે�ું લોકો માટ� રચે�ું અને લોકોની પરંપરાએ ચા��ું આવ�ું ગીત “

લોકગીતની મોટામા મોટ� લા��ણકતા તે� ું અ�ાત ક��ૃવ છે. લોકગીતોમાં સમાજ�ું �િત�બ�બ પડ� છે. લોકગીતોમાં �વનના, ��ૃ�નુા ,
પરલૌ�કક �વનના િવિવધ ભાવો ગવાયા છે. રાસ , રાસડા , ક�ત�નો , ધોળ , રામવાળા , ��ણવાળા ભજનો , �ુહા , એનો �કાર છે.

મેઘાણીએ લોકગીતોનો કર�લો સ�ંહ અમર છે. તેમણે અલગ-અલગ �દ�શના અને તેમની અલગ-અલગ �ાિતઓના િવિવધ લોકગીતો
એ��ીત કયા� છે.

લોકગીત સ�ંહના મેઘાણીએ ઘણા બધા સપંાદનો આ�યા છે. � નીચે �જુબ છે.

�મ �િૃત સમય

1 ર�ઢયાળ� રાત-૧ ૧૯૨૫

2 ર�ઢયાળ� રાત-૨ ૧૯૨૬

3 ર�ઢયાળ� રાત-૩ ૧૯૨૭

4 � ૂદંડ� -૧ ૧૯૨૮

5 હાલરડાં ૧૯૨૮

6 � ૂદંડ� -૨ ૧૯૨૯

7 ઋ�ગુીતો ૧૯૨૯

8 ર�ઢયાળ� રાત ૧૯૪૨

9 સોરઠ� સતંવાણી ૧૯૪૭  

10 સોરઠ� �ુહા ૧૯૪૭

લોકગીતોના આ સ�ંહમાં મેઘાણીએ હાલરડા ં, લ�નગીતો , રાસડા , �ુહા , �ત સબંધંી ગીતો �તી સબંધંી ગીતો , �મગીતો વગેર�
આ�યા છે. લોકગીતોના �થમા�ુંરો, નાના , �ૂંણા , નવા , �ટલા કા�ય છે. �યાથી �વન�ું કા�ય-ઝરણ �થમ પહ��ું �ટ�ને વહ�વા
લાગે છે.ર��ટયો કાતંર� ક� બાળ હ�ચોળતી માતાના અને શરે�ની �ળુમાં રમતાં બાળકોના એ ��ુય�વરોમાં સગંીત , ��ૃયને કિવતા
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�ણેનો સગંમ થાય છે. આ� માતાઓ નવા હાલરડાં માગે છે. �ૂનાને વીસર� ગઇ છે. પાર�ું દ��ંુ હશે એની રચનામાં લોક-કલાના
દશ�ન કયા� હશ.ે એ લોકહ�યે આમ ગવા�ું

"સાવર� સોના�ું મા�ંુ પાર�ણ�ું
ને �ઘુર�ના ધમકાર , બાળા પોઢો ને !

ચાર પાયે ચાર �તૂ�ળ�ું
ને મોરવાયે બે મોર , બાળા પોઢો ને !"

“ �ક�લોલ “ માં મેઘાણીએ ૧૫ �ટલાં હાલરડાં આ�યાં છે. �મા માતાનો �ેમ , દદ�  , શીખામણ ફ�રયાદ �વનની કંઇક ઇ�છાઓ
મહ��છાઓ તથા દા�પ�ય �વન મા�યા પછ� � �ીને ��ુ ક� ��ુી જ�મેને મહ�ણાની માર� એ ગાઇ ઉઠ� છે ક� -

"લી��ું �ુ�ં� ું મા�ંુ �ગ�ું
પગલીનો પાડનાર ધોને ર�ાદ� !
વાઝંીયા-મેણાં માતા દોયલા"ં

હાલર�ું તો માતાને બાળક �તેનો પોતાનો �ેમ ઠાલવવા� ું એક સાધન હ� ુ.ં બાળક િવશનેો મ�હમા માતાયે ગાવો હતો તેથી જ આ
બી� �કારના હાલરડામંાં પ�ંકતઓ લાબંી , શ�દ-રચના સ�ંકાર� અને �રુ-જમાવટ અિધક રસમય બની �મક�-

"તમે મારા દ�વનાં દ�ધેલ છો.
તમે મારા માગી લીધેલ છો.
આ�યા �યાર� અમર થઇને રો !"

(‘ર�ઢયાળ� રાત’ ભાગ-૧  - �.ુ૨)

આજના આ�િુનક �ગુમા ં“ હાલરડા ં” માતાના કંઠમાથંી િનકળ�ને બાળકના કાન �ધુી પહોચતા નથી ન �ણે એ �ાં ખોવાઇ ગયા ં?
�ાં સતંાઇ ગયાં ?  આમ મેઘાણીને લોકસા�હ�યની લગની લાગી અને એની શોધમાં સૌરા�ટના ગામડ�-ગામડ�  ,  વગડ�-વગડ�  ,
નેસડ�-નેસડ� ,  �યા� તેમાં ચારણ ,  બારોટ ,  ભરથર� ,  ભરવાડો ,  �રૂ� ,  તરગાળા ,  મીર ,  કોળ� વગેર� પાસેથી લોકકથા અને
લોકગીતોનો ખ�નો ભેગો કય�. આમ મેઘાણી અને લોકસા�હ�ય એક-મેક છે એમ કહ� શકાય.
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�ો.વષા� એન.ચૌધર�
સરકાર� િવનયન કોલેજ,

અમીરગઢ �જ.બનાસકાઠંા

C opyright © 2012 - 2016 KC G. A ll Rights  Reserved.   |   P owered By : Knowledge C onsortium of Gujarat

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue7/varsha.php

2 of 2 15-02-2016 04:30


