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આ�દવાસી સા�હ�ય અને લોકસા�હ�ય વ�ચેની ભેદર�ખા

લોકસા�હ�ય એ લોક�દયની વાણી છે.  પરંપરાથી સ��તા આવતા લોકસા�હ�યના �ળૂ ઘણા �ડા છે.  લોકસા�હ�યમાં �ય��તના
�ખુ-�ુ:ખ �દયની ભાવનાઓ, લાગણીઓ આનદં-ઉ�લાસ�ું સહજ િન�ુપણ હોય છે. � તે સમાજની ક� �િતની બોલીમાં િન�પણ એ
લોકસા�હ�યની લા��ણકતા છે. કંઠોપકંઠ પરંપરામાં સચવાયેલા આ સા�હ�યને મેઘાણીએ જનવાણી સાથે સરખા�� ું છે.

લોકસા�હ�ય શ�દ ‘લોક’  અને ‘સા�હ�ય’ના સમ�વયથી બનેલો છે. લોકસા�હ�ય એટલે ‘લોકો� ું સા�હ�ય’એવો સામા�ય અથ� થાય છે.

લોકસા�હ�ય શ�દ�યોગ ��ે�મા ં‘Folk-Litarature’ પરથી �જુરાતીમાં આ�યો છે. લોકસા�હ�ય ‘Folk-lore’નો એક �શ છે. તેથી
તેના માટ�  ‘Folk-Litarature’  �વો ��ે� શ�દ �યો�ય છે.  તો  ‘આ�દવાસી લોકસા�હ�યના �ળૂમાં ��ે�  ‘Tribal

Folk-Litarature’  છે. ‘Litarature’  એ અથ�ની સાથે �લિપમાં લખાતી ભાષાના સા�હ�યનો પણ સમાવશે થાય છે. પરં� ુ ��ુય
બાબત મૌ�ખક પરંપરાના ‘આ�દવાસી લોકસા�હ�ય’ની છે. ક�ભુાઈ �ની ‘Folk-Litarature’નો �જુરાતી અથ� ‘લોકવાઙમય’ કર� છે.

“‘Folk-Litarature’ નો � �બન�ય��ત�ૃત મનાતો રચનાઓનો �કાર છે. તેમાં પણ આ�દ �ોત અને સ�ંસારણ અને �વત�નની
���ટએ બે પેટા �કારો છે. (1) Rural �ામીણ (2) Tribal આ�દવાસી”[1]

સામા�ય જનસમાજ અને આ�દવાસી જનસમાજની રહ�ણીકરણી, પહ�રવેશ, ખોરાક ભાષા વગેર�માં �ભ�તા જોવા મળે છે. ��ૃિતના ખોળે
વસતા અને ��ૃયના શોખીન આ જનસમાજને ભારતની  ‘આ�દમ�િત’  ક�  ‘આ�દવાસી’  તર�ક� ગણના થાય છે.  �જુરાતમાં િવિવધ
આ�દવાસી �િતઓ વસે છે. તેમની પોતાની પણ આગવી ભાષા, પોષાક, સ�ં�ૃિત છે. દર�ક �િતને પોતાની ભાષામાં કંઠપરંપરામાં
સા�હ�ય સચવાયે�ું છે. �માં તેમના �વનની ઝાખંી થાય છે.

“લોકસા�હ�ય અને આ�દવાસી સા�હ�ય તા��વક ���ટએ �ુદા પડ� છે. ક�મ ક� એકનો સબંધં �ામ અને �ૃિષ સ�ં�ૃિત સાથે છે. �યાર� બી�નો
આ�દ�િત સાથે છે. બનંેની ભાષા, સ�ં�ૃિત, ર�ત�રવાજ, પહ�રવેશ, મા�યતા, િવિધિવધાનથી �ુદા પડ� છે.

આ�દવાસી સા�હ�ય અને �ામીણ લોકસા�હ�ય વ�ચેનો �થમ ભેદ બોલીભેદને ગણી શકાય. બોલીભેદના કારણે �ામીણ લોકસા�હ�ય
અને આ�દવાસી સા�હ�ય વ�ચે �ભ�તા ���ટગોચર થાય છે. �ામીણ લોકસા�હ�ય �જુરાતી ભાષાની ઝાલાવાડ�, સોરઠ�, �રુતી વગેર�
બોલીઓમાં છે. �યાર� આ�દવાસી સા�હ�ય � તે આ�દવાસી �િતની ભાષાઓમાં છે. � સામા�ય �જુરાતી વગ� સરળતાથી સમ� શકતો
નથી. તો બી�બા�ુ �જુરાતી ભાષાની બોલીઓમાં �ા�ત થ� ું લોકસા�હ�ય સમ� શક� છે. આ�દવાસી સા�હ�યમાં બોલી ભેદો વ�ુ છે.

આ�દવાસી સા�હ�ય અને �ામીણ લોકસા�હ�યમાં �ુ�ંુબ �યવ�થામાં �ભ�તા પણ ���ટગોચર થાય છે. સમાજ�યવ�થાની અસર સા�હ�ય
ઉપર દ�ખાય છે. �ને આ બનંે સમાજના સા�હ�યમાં રહ�લા તફાવત તર�ક� �વીકાર� શકાય.

આ�દવાસી સમાજ મોટ�ભાગે �ટોછવાયો વસવાટ કર� છે. �યાર� �ામીણ સમાજ�યવ�થા સામા છેડાની છે. � અિવભ�ત �ુ�ંુબ �યવ�થા
ધરાવે છે. આ�દવાસી સમાજ�ું દા�ંપ�ય�વન નો�ું તર� આવે છે. લ�ન તેમજ અ�ય ક�ટલીક બાબતોમાં �ામીણ સમાજ કરતા વ�ુ
��ુત વાતાવરણ જોવા મળે છે. લ�ન સબંધંમાં પણ પર�પર અ��ુળૂતા ન સધાય તો સાહ�જકતાથી અલગ થઈ અ�ય સાથે સસંાર
વસાવી શકાય છે. આ�દવાસી સમાજમાં �ચ-નીચ ક� લ�ગભેદ નથી વળ� નગર સમાજની �ી વ�ુ �વત�ંતા ધરાવે છે. એક સમયે
સપંિ�ની વહ�ચણીમાં �ીઓનો હક રહ�તો �માં ધીર� ધીર� પ�રવત�ન આવવા માડં� ું છે.

વળ� આ�દવાસી સમાજ સહકાર અને ભાગીદાર�ના પાયા પર િવક�યો છે. તેથી �વન દર�ક સારા-નરસા �સગેં ભાગીદાર� અને સહકાર
જોવા મળે છે. ��ૂ, ��ૃય �વા �સગંોએ સહકારની ભાવના તો ઈ�ર સમ� પોતાના �ખુની સાથે ��ૃિત અને પ�નુા �ખુની પણ
કામના જોવા મળે છે. આ�દવાસી સમાજના લોકસા�હ�યમાં જગંલ, પ�-ુપખંીઓ, �ુગંરો, ��ૃો આ�દ�ું આબે�બુ આલેખન જોવા મળે
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છે.

�ુ�ંુબ �યવ�થાની �મ ર�ત�રવાજમાં પણ �ામીણ સમાજ અને આ�દવાસી સમાજમાં �ભ�તા છે � તેમના સા�હ�યમાં �ઝલા� ું છે.

આ�દવાસી સમાજ એકલ-દોકલ વસવાટ કરતો હોવાથી આક��મક �ુદરતી આપિ�નો ભોગ વ�ુ બને છે.  આ �ુ:ખો-આપિ�ઓ�ું
િનવારણ કરવા માટ�ના િવિવધ િવિધ- િવધાન આ�દવાસી સમાજમાં િવશષે જોવા મળે તો આવા જ દ�વી ત�વો અને િવિધ- િવધાન
�ામીણ સમાજમાં પણ �વત� છે. પરં� ુ તેમને િવિવધ ધમ�, સ�ંદાયોનો સહયોગ સાપંડ� છે. િશ�ટ �વાહના ક� �ામીણ કંઠપરંપરાના
રામાયણ, મહાભારત વગેર�માં દ�વીત�વ ક����થાને છે. �યાં દ�વી ત�વનો કોપ નથી �યાર� ભીલી રામકથામાં સીતા�ું એક�ું વનગમન
એ રામથી �પાઈને ખાધેલા તલ�ું પ�રણામ ગણાય છે. તો �ંુતા-�ૌપદ� ડાકણદ�વી ગણાવાય છે. આ�દવાસી સમાજ ��ૃિતના ત�વોને
દ�વ ક�પી તેમની ��ૂ કર� છે, વળ� નાગ�રક સમાજના �લ�ખત રામાયણ કરતાં આ�દવાસી રામાયણ અને ભીલો� ું ભારથ અલગ તર�
આવે છે. તો દ��ણ �જુરાતની ઢો�ડયા �ુકણા, ગામીત, ચૌધર� આદ��િતઓમાં કંસર� દ�વીની કથા �ચ�લત છે.

આ�િવકાના તફાવતને પણ સા�હ�યમાં ભેદ� ું પ�રબળ ગણી શકાય. કોઈપણ �કારની િવ�ાનો સીધો સબંધં એ માનવીની આ�િવકા
સાથે સકંળાયેલ છે. એક બા�ુ �ા�ય પ�રવશેનો જનસમાજ �ૃિષ અને પ�પુાલન �ારા આ�િવકા �ા�ત કર� છે. �યાર� આ�દવાસી
સમાજ વ�યપેદાશ અને િશકાર �ારા આ�િવકા મેળવવાનો �યાસ કર� છે. તો વળ� �ાકં પહાડ પર કહ�વા �રૂતી ખેતી, ખેતમ�ૂર� ક�
માછ�માર� �ારા પણ આ�િવકા �ા�ત કર� છે. તે�ું આલેખન પણ લોકસા�હ�યમાં જોવા મળે છે.

વળ� નાગ�રક સમાજથી �મ �ામીણ સમાજ ક�ટલાકં �શે �ભ� અને �વત�ં છે અને �ામીણ સમાજથી આ�દવાસી સમાજની �ભ�તા
વ�ુ છે. તેમજ વ�ુ �વત�ં અને ��ૃિતની વ�ુ િનકટ છે. �િત, પયા�વરણ તથા �યવસાયના કારણે પણ ક�ટલીક �ભ�તા આ બે
સમાજના જોવા મળે છે. વળ� લોક�વન�ું �િત�બ�બ લોકસા�હ�યમાં �ઝલાય છે.

�ામીણ કંઠપરંપરા અને આ�દવાસી પરંપરાનો એક ભેદ હ�ુ યા��ક લ�-ુપરંપરાના લય અને લોપને ગણાવે છે.  વળ� �લ�ખત
પરંપરાએ �ામીણ કંઠપરંપરા કરતા કંઈક �શે િવશષે �ભાવશાળ� છે. �ામીણ સમાજમાં િશ�ણ અને િવકાસની સાથે આ પરંપરા
�યાપક બનતા કંઠપરંપરા સમયા��ુમે મદંતાની સાથે ��ુતતાના આર� આવી ગઈ. �યાર� �લ�ખત પરંપરાનો િવશષે �ભાવ આ�દવાસી
કંઠપરંપરાના સા�હ�ય પર પડ�ો નથી �થી એ�ું �ળૂ આજ �ધુી જળવા�ું છે. એમ કહ� શકાય આ�દવાસી પરંપરામાં અનેક કથા મળે
એ કદાચ �ામીણ લોકસા�હ�યમાં ન પણ મળે. �ામીણ કંઠપરંપરા અને આ�દવાસી કંઠપરંપરાની કથાઓ, ગીતોમાં કયાકં સા�યતા તો
�ાકં �ભ�તા ���ટગોચર થાય છે.  “�લ�ખત �ોતના �ભાવને કારણે �ામીણ �ોતમાં �ળૂ�ું ક�ટ�ુકં મદં પડ�ુ.ં  ��ુત થ�ું તે� ું
આ�દવાસી સા�હ�યમાં બ��ું નથી.”[2]

આ�દવાસી સમાજમાં ધમ�, ભગત,�વૂાઓ, કથકોનો એવો વગ� છે �ના પર �લ�ખત પરંપરાનો �ભાવ નથી તથા દ�વ��ૂ અને અ�ય
િવિધિવધાનોમાં આ કથા ગવાતી હોવાથી તેમાં પ�રવત�ન ભા�યે જ આવ.ે આ કારણે આ�દવાસી સા�હ�ય એ �ામીણ સા�હ�ય કરતાં
�ળૂમાં ��ું હ� ુ.ં તે�ું જળવા�ુ.ં “આથી જ આ�દવાસી �ોત �ામીણ �ોતનો મહ�વનો �રૂક �શ બ�યો છે.

આ�દવાસી કંઠપરંપરામાં ક�ટલાકં ત�વોના કારણે આ સમાજ આ� પણ તેની ઓળખ બદલાતા સમયમાં પણ �ળવી રાખી છે. ��ૃિતનાં
ખોળામાં જ ઉછરતા અને અ�ત પામતા આ સમાજને ��ૃિત જ પાળે પોષે છે. તેઓ ��ૃિતને પણ પોતાના �વનત�વ અને દ�વીદ�વતા
તર�ક� �વીકાર� તેની ��ૂ કર� છે. આ સમાજ અને તેના સા�હ�યને ઓળખવા તેને તેના જ સા�ં�ૃિતક ધોરણો અ��ુપ તપાસ�ું જોઈએ.

આ� િવ� ��યેક �ણે �ણે ક� ના�ું બન� ું �ય છે. �યાર� આ�દવાસી સમાજ હ�ુ પણ પોતાનો વારસો સાચવીને બેઠો છે. એ આનદંની
વાત છે. પરં� ુ એનો લોપ ન થાય, એની કાળ� રાખવી ઘટ�. આખર� તો ‘આ�દવાસી લોકિવ�ા’ એ ‘લોક’ની ઉ�પિ� સાથે પાગંરતી
આવલેી નાની મોટ� ડાળખીઓની ��ુય ‘ધારા’ છે. �ને ‘લોક’ અને ‘િશ�ટ’ સમાજ�ું �વના�તૃ કહ� શકાય.

સદંભ� ::

1. �જુરાતના આ�દવાસી લોકસા�હ�યનો ઈિતહાસ- હ�ુ યા��ક
2. આ�દવાસી લોકસા�હ�ય- સ.ં ���લ દવે
3. લોકિવ�ા િવ�ાન- હ�ુ યા��ક
4. ભીલી સા�હ�ય : એક અ�યયન - હ�ુ યા��ક
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