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ટે જીતેન્દ્રકુમાર મગંલાજી 
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મુંો-દંતોડ,તાલકુો-વળજયનગર,જજલ્ો-સાબરકાઠંા,ીન-૩૮૩૪૬૨ 

 

 ોકસાહિત્યની વ્યાખ્યાઓ : 
 

         રોકવાહશત્મ એટરે યાલૂવથી ઉતયી આલેર રોકસ્મતૃતએ 

લાગોાત  ું, યભત  ું, રોકકુંઠે જીલુંત યશલે  ું વાહશત્મ. આ વાહશત્મ ક્ાુંથી ઉતયી 

આવ્ ું ? તેના યચતમતા કોણ ? લગેયે પ્રશ્નોના જલાફ આજ સ ધી કોઈ ણ 

આી ળક્ ું નથી. યુંત   એટલ ું ચોક્કવ ણે કશી ળકામ કે રોકવાહશત્મ એ 

રોકોન ું વાહશત્મ છે. એટરેકે રોક જ તેના કતાવ છે. રોકોએ ોતાના કુંઠભાું 

વચલામેર એલી કુંઠસ્થ યુંયાને વભાજને અવણ કયી છે. અને ોતાના 

વમક્તતત્લની ઓખને કામભને ભાટે છૂાલી યાખી છે. તેની ઓખની ગુંધ 

ણ કોઈને આલલા દીધી નથી તિભનાું તથા બાયતીમ તલદ્વાનોએ 

રોકવાહશત્મની વમાખ્માને ભબન્ન ભબન્ન સ્લરૂે આલાનો પ્રમત્ન કમો છે. જે 

નીચે પ્રભાણે છે.  
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 વિમના ંવળદ્વાનોએ આેી ોકસાહિત્યની વ્યાખ્યા :   

 

(૧) આર્ચર ટેઈર નોધે છે કે’ 
 

     ‘’Folklore expressed in words’’ 

  

    ‘‘ રોકવાહશત્મ એટરે ળબ્દોભાું સ્ૂટ થતી તલદ્યા” 
 

ય ટેઈરયની આ વમાખ્મા રોકવાહશત્મની બાા કે ફોરીભાું સ્ષ્ટ થામ છે. 

રોકવાહશત્મ ળબ્દના ફુંધનભાું ફાુંધી ળકામ નહશ એતો યુંયા દ્વાયા તનભાવણ 

ાભેર વાહશત્મ છે.  
 

(૨) F.S.Etily  નોંધે છે કે, 
         

           “Spoken sung and voiced forms of traditional 

utterance that saw repetitive patterns’’  

“રોકવાહશત્મ એટરે ભૌભખક યીતે લાશન થમેર વાહશત્મ,જેભાું  નર ક્તત કે 

આલતવન ાભતી બાત શોમ.” 

       એપ.એવ.અટરી રોકવાહશત્મની વમાખ્મા આતા એ ફાફતો ય 

ધ્માન દોયે છે કે રોકવાહશત્મ એ ભૌભખક શે્રણીથી ઉતયી આલેલ  વાહશત્મ છે. 

એથી એભાું લાયુંલાય  નયાલતવન અને હયલતવન થામ એ સ્લાબાતલક છે.  
 

(૩) ડોસચન નોધે છે કે, 
          ‘‘Oral literature can and frequently does into 

written literature’’ 

“કુંઠસ્થ વાહશત્મ એ રેભખત વાહશત્મભાું વાશજીકતાથી પ્રતલષ્ટ થઇ ળકે” 
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 અળાચર્ીન ગજુરાતી સાહિત્યમા ં અનેક વળર્ારકોએ આે 

વ્યાખ્યાઓ: 

(૧) ઉમાકંર જોી ોકસાહિત્યની વ્યખ્યા આતા કેિ ેકે, 

               “રોકવાહશત્મ એટરે રોકજીબે યભત ું, રોકકુંઠે ગલાત  ું વાહશત્મ 

કોણ જાણે તે કૃતત ક્ાયે યચાઇ શળે. જભાને જભાને ફદરાતી બાાભાું 

રોકજીબે એન ું રૂાુંતય થત  ું આલત ું શોઇ અત્માયે ફોરાતી બાાભાું એ 

વાુંબલા ભે છે. અરફત, રોકવાહશત્મ એ રોકકુંઠની શરક દ્વાયા અને નહશ 

કે ોથીઓભાું જીલત ું શોઈ,સ્થની જ દી જ દી ફોરીઓભાું એ ભલાન ું.” 

                ઉભાળુંકય જોળી રોકવાહશત્મની આ વમાખ્માભાું એ ફાફત 

ય ધ્માન દોયે છે કે રોકવાહશત્મ કુંઠસ્થ વાહશત્મ છે. તેનો કતાવ શુંભેળા 

અજ્ઞાત યહ્યો છે. રોકવાહશત્મ એ રોકકુંઠભાું અને  સ્તકોભાું જ જીલત ું નથી, 

એતો જભાને જભાને અન ેગાભે ગાભે ફદરાતી ફોરીઓભાુંથી પ્રાપ્ત થામ 

છે.  

(૨) ઝળેરર્દં મેઘાિી ોકસાહિત્યની વ્યખ્યા આતા કેિ ેકે, 

                  “રોકવાહશત્મ એ ફોરાતી જનલાણીનો નીચોડ છે. 

વાહશત્મલાણીને લાયુંલાય એ રોકલાણીએ ોતાના ભેઘજ ીલડાલીને 

લશતેી યાખી છે.” 

                   ઝલેયચુંદ ભેઘાણીએ આ વમાખ્માભાું ‘વાહશત્મલાણી’ અને 

‘રોકલાણી’ એલા ફે વભાનાથી ળબ્દો ઉમોગભાું રીધેરા છે અન ે તભેાું 

ફીજો ‘જનલાણી’ એલો એક બવમ ળબ્દ આપ્મો છે. એભણે આેર 

વમાખ્માભાું ‘જનલાણી’ અને ‘રોકલાણી’ એલા વભાનાથી ળબ્દો આપ્મા છે. 

આભ ઝલેયચુંદ ભેઘાણીએ વાહશત્મલાણી, ‘જનલાણી’ અને ‘રોકલાણી’ દ્વાયા 

રોકવાહશત્મની શરેી શુંભેળા અતલયત યશ ેતેવ ું ભાને છે.   



Research Guru Volume-11, Issue-3(December-2017) (ISSN:2349-266X) 

Page 586 of 7Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

(૩) જળતં ેખડીળાલા ોકસાહિત્યની વ્યખ્યા આતા કેિ ેકે, 

                   “રોકવાહશત્મ એટરે યાલૂવથી ભૌભખક યુંયા દ્વાયા 

રોકોભાું ઉતયી આલેલ ું, કુંઠોકુંઠ પ્રચાય-પ્રવાય ાભેલ ું, જીલુંત 

રોતફોરીઓભાું યચામેલ ું, રોકજીલન અને પ્રાકૃતતક હયલેળ વાથે વુંકામેલ ું 

કુંઠસ્થ વાહશત્મ રોકો દ્વાયા,રોકો ભાટે વજાવમેલ ું રોકોન ું વાહશત્મ.” 

(૪) ડૉ. િસ ુયાણિક ોકસાહિત્યની વ્યખ્યા આતા કેિ ેકે,  

                    “રોકવાહશત્મ એટરે કોઈણ પ્રદેળ અને એની બાા 

ફોરીઓભાની કથાઓ અને ગીતો જેલી યુંયાથી કશલેાથી, ગલાતી, 

યચનાઓ જે રોક-ભાણવભાુંથી ઉદબલેરી,રોકભાણવ દ્વાયા ઘડામેરી અન ે

રોકરક્ષી શોમ.” 

                     શસ  માભજ્ઞક રોકવાહશત્મની આ વમાખ્માભાું એ ફાફત 

ય ધ્માન દોયે છે કે રોકવાહશત્મની યચનાઓ જે રોકભાનવ ભાુંથી 

ઉદબલેરી, ઘડામેરી અને રોકવમશૂ દ્વાયા યુંયાથી કશલેાતી, ગલાતી 

આલી છે. રોકવાહશત્મની યચનાઓ રોક યુંયાભાુંથી જ જન્ભતી, તલકવતી  

અને તયતી યશ ેછે.  

(૫) નરે ળેદ ોકસાહિત્યની વ્યખ્યા આતા કેિ ેકે, 

                    “રોકવાહશત્મ એ મ ખ્મત્લે તનયક્ષય રોકોના ભૌભખક ળબ્દ 

દ્વાયા વજાવત  ું અને વુંક્રતભત થત ું વાહશત્મ છે.”  

                    નયેળ લેદ આ વમાખ્માની સ્ષ્ટતા કયતા જણાલે છે કે 

રોકવાહશત્મ એ અબણ અને તનયક્ષય રોકોના કુંઠભાુંથી યચામેલ ું વાહશત્મ છે 

અને ચોતયપ પેરામેલ ું છે. અને ભરભખત વાભગ્રી દ્વાયા યચામેર ગદ્ય અને 

દ્ય સ્લરૂોનો વભાલેળ થામ છે.  

(૬) જોરાળરવસિંિ જાદળ ોકસાહિત્યની વ્યખ્યા આતા કેિ ેકે, 
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                    “રોકવાહશત્મ એટરે ગ્રાભપ્રજાન ું વાહશત્મ. યુંયાથી 

રોકલાણીભાું કુંઠસ્થ સ્લરૂે વચલામેલ ું વાહશત્મ. કોઠાસઝૂલાા અબણ 

ભાનલીઓ દ્વાયા યચામેલ ું રોકવભાજભાું પયત  ું-તયત ું વાહશત્મ.” 

(૭) ડૉ. બલળતં જાનીનોંધે છે કે,  

                     “રોકવાહશત્મ એટરે ચોક્કવ પ્રકાયના પ્રાદેતળક ઢા-

ઢુંગભાું શાલબાલ વાથે યજૂ કયલા ભાટેન ું, જોલાન ું, વાુંબલાન ું, ભાણલાન ું, 

અન બલલાન ું વાહશત્મ.” 

 ોકસાહિત્યની ાક્ષણિકતાઓ : 

                      ાિાત્મ અને બાયતીમ તલદ્વાનોએ આેર 

રોકવાહશત્મની વમાખ્માઓભાથી નીચે પ્રભાણે રોકવાહશત્મના રક્ષણો પ્રાપ્ત 

થામ છે.  

(૧) રોકવાહશત્મ અતળભક્ષત રોકો ાવેથી પ્રાપ્ત થત  ું કુંઠસ્થ વાહશત્મ છે. તે 

રોકકુંઠે યચામેલ ું અને વચલામેલ ું ાયુંહયત વાહશત્મ છે. 

(૨) રોકવાહશત્મ તે મ ખ્મત્લે રોકયુંયાઓભાુંથી પ્રાપ્ત છે. તે શુંભેળા 

રોકફોરીઓભાું જ શોમ છે. રોકગીત કે રોકલાતાવઓ તે જે તલસ્તાય કે 

જ્ઞાતતની રોકફોરીભાું જ યચામેરા છે.  

(૩) રોકવાહશત્મ તે ગ્રાતભણ તલસ્તાયોભાુંથી યચા્ ું છે. તે અતળભક્ષત-અબણ 

અને ક્ાયેક તળભક્ષત રોકો ાવેથી અને વભાજના નીચરા સ્તયના રોકો 

ાવેથી  ણ પ્રાપ્ત થામ છે.  

(૪) રોકવાહશત્મની યચના કોણે, ક્ાયે, કેલીયીતે કયી તે તનતિતતા કશી 

ળકામ તેભ નથી. તેની યચના કયનાયા અજ્ઞાત યહ્યા છે. તેથી એભ કશી 

ળકામ કે તે રોકો દ્વાયા જ યચામેલ ું છે. અને રોકો જ તેના કતાવ અને 

યચતમતા છે.  

(૫) રોકવાહશત્મ રોકજીલન અને તેભની જીલનપ્રણારી ભાથી ઉદબવ્ ું છે. 

તેથી તેભાું વાશજજક  યીતે રોકોની છફી જોલા ભે છે. તેભાું ગ્રામ્મ રોકોની 
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રાગણીઓ-કલ્નાઓ, ઇચ્છાઓ અને આળાઓન ું સ્લાબાતલક યીતે આરેખન 

થમેલ ું છે.  

(૬) રોકવાહશત્મ ભૌભખક અને ભૌભરક વાહશત્મ શોલાની વાથે વાથે તે રોકોન ું 

વહશમાર ું તનભાવણ છે. તેન ું તનભાવણ રોકો દ્વાયા રોકવમશૂભાું અને ક્ાયેક 

વમક્તતગત થામ છે. અતળભક્ષત અને રાગણીળીર એલા રોકવમશૂભાુંથી આ 

વાહશત્મન ું તનભાવણ થામ છે.  

(૭) રોકવાહશત્મ અને  રોકજીલન વાથે વીધો વુંફુંધ છે, તેભાું ભાનલ 

ભનના ફધાજ બાલોન ું આરેખન થામ છે. અને તેથી જ આ વાહશત્મ એના 

વાચા અથવભાું રોકોન ું વાહશત્મ કશલેામ છે. વમક્તતના જન્ભથી ભાુંડીને મતૃ્્  

સ ધીના તલતલધ પ્રવુંગોભાું,જનવભાજભાું, જીલન બાલનાઓભાું અને વપતા-

તનષ્પતાઓનો તનવમાવજ આરેખ આ વાહશત્મભાું યચામો છે. 

(૮) રોકવાહશત્મ ગદ્યભાું, દ્યભાું, અને ગદ્ય-દ્ય તભશ્ર રૂભાું યચામેલ ું છે. 

વોયઠા, દ શા, રોકગીતો, જોડકણા, ાડા-બજનો, લઘયે દ્યભાું તો કશલેતો, 

ટ ચકા, રોકકથા, રોકલાતાવ, લગેયે ગદ્યભાું તો લી દ શાફદ્ધ પે્રભકથાઓ 

અને બલાઈનાું લેળો લગેયે ગદ્ય-દ્ય તભતશ્રત વાહશત્મ સ્લરૂો રૂે પ્રાપ્ત 

થામ છે.  

(૯)  રોકવાહશત્મ વમશૂભાું આનુંદ પ્રાપ્ત કયલાન ું, જોલાન ું અને વાુંબલાન ું 

વાહશત્મ છે. તેથી તેભાું વયતા, ભધ યતા, અને તલળદતા શોમ તે સ્લાબાતલક 

છે અને એટલ  જ નહશ, તે તળષ્ટ વાહશત્મની જેભ આનુંદ ણ આે છે અને 

રોકોભાું રોકતપ્રમ અને પ્રચભરત ફનેલ ું  વાહશત્મ છે. 
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