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ગજુયાતી રોકસાહિત્મના વલવલધ ગદ્ય સ્લરૂોનો ભાવભિક અભ્માસ 

ટેર જીતેન્દ્રકુભાય ભગંાજી  

ગાભ-દંતોડ,તાલકુો-વલજમનગય, જજલ્રો-સાફયકાઠંા,ીન-૩૮૩૪૬૨ 

પોન-૯૪૨૭૬૯૭૬૩૭ 

રોકવાહશત્મ એ રોકહૃદમની લાણી છે. યંયાથી વર્જાતા આલતા રોકવાહશત્મના મૂ 

ઘણા ઊંડા છે. રોકવાહશત્મભા ં વ્મક્તતના સખુ-દુ:ખ હૃદમની બાલનાઓ, રાગણીઓ 

આનદં-ઉલ્રાવનુ ંવશજ નનરુણ શોમ છે. જે તે વભાજની કે ર્જનતની ફોરીભા ં નનરૂણ 

એ રોકવાહશત્મની રાક્ષણણકતા છે.કંઠોકંઠ યંયાભા ં વચલામેર આ વાહશત્મને 

ભેઘાણીએ ર્જણલાણી વાથે વયખાવ્યુ ંછે. 

બાા-ફોરીનો ઉમોગ કયતી દુનનમાની ફધી પ્રર્જઓને ોતોતાનુ ંરોકવાહશત્ મ શોમ 

છે. ગજુયાતી રોકવાહશત્ મની યંયા લવનલ્ મણૂા નને વમ્ૃઘ  છે. ગજુયાતી રોકકથાઓના ં

મૂ બાયતીમ તેભજ નલદેળી કથા વાહશત્ મભા ં શોલાનુ ં નલ્ાનોએ દળાાવ્ યુ ં છે. આ 

રોકવાહશત્ મ ધભા નને વભાજની છ્રછછામાભા ં વતત ાઘંયત ુ ં નને હયલતાન ાભત ુ,ં 

નલસ્ તયત ુ ં નને નલકાવ ાભત ુ ં ય્ુ ં છે. કોનળમાના,ં ટીપ્ણી કયનાયાનંા,ં ઘાચંીના,ં 

ખેડતૂોના,ં દહયમાખેડુઓના ંનને ગોલાના-ં એભ નનેક શ્રભજીલીઓએ શ્રભ કયતા ંકયતા ં

ગામેરા ગીતો આ વાહશત્ મભા ંભે છે. લી ્ત, ઉલાવ,રગ્ન,તશલેાય, ર્જઘયણ, ર્જગ-

રૂ્જ લઘયે વાથે વકંામેલુ ંરોકવાહશત્ મ ણ ભે છે. યાભ, કૃષ્ણ લઘયેની બહકત વાથેનુ ં

વાહશત્ મ છે. બજનોભા ં પ્રબાનતમા,ં વ્ં મા, આયતી, આયાધના, આગભ, સ્ તલન, પ્ મારા, 
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આંફો, ફાયભાવી, યાભગયી, ધો, ચાફખા, કાપી, કટાયી જેલા ંનનેક પ્રકાયો ભી આલે 

છે. કૃષ્ ણબહકત નને ળહકતબહકત વાથે ઘયફી, ઘયફા, યાવ, યાવડા, તારીયાવ, 

રકુટાયાવ, શીંચ, શભચી લગેયે ગેમ પ્રકાયો વીધા રોકનતૃ્ મો વાથે વકંામેરા છે. 

ગજુયાતભા ં નલયાન્રછના નલ હદલવોએ ચોયે ચોયે ગયફા-યાવની યભઝટ ચારે છે. 

રોકવાહશત્મભા ં જેટરો દ્ય વાહશત્મ પ્રકાય પ્રચણરત છે, નને તેના વાહશત્મ પ્રકાયો 

પ્રચણરત છે તેટરોજ ગદ્યવાહશત્મ  નને ગદ્યવાહશત્મ પ્રકાયો પ્રચણરત છે.  

નશી ગદ્યવાહશત્મના કેટરાક વશીત્મપ્રકાયોનો નભ્માવ કયલાભા ં આલરે છે. નને 

રોકવાહશત્મભા ંતેનુ ંભશત્લ નને રોકોના હૃદમભા ંતેનુ ં સ્થાન આજે ણ ભશત્લનુ ંફની 

યશલે ુ ંછે તેનો ભાનભિક નભ્માવ કયલાભા ંઆલેર છે. 

                  રોકવાહશત્મભા ંપ્રચણરત એલા ગદ્ય સ્લરૂો નીચે પ્રભાણે છે : 

૧. કશલેતો ૨. ટચૂકા / ઓઠા ૩. રોકકથા ૪. રોકલાતાા ૫. દંતકથા 

            ઉયોકત રોકવાહશત્મભા ંપ્રચણરત એલા ગદ્ય વાહશત્મ સ્લરૂો નલળે નલગતે 

ભાહશતી ભેલીશુ.ં 

(૧) કિલેતો : કશલેતો તે રોકવાહશત્મનુ ંપ્રખ્માત ગદ્ય સ્લરૂ છે તે રોકયંયાભાથંી 

વીધુ ંજ ઉતયી આલેલ ુવાહશત્મ સ્લરૂ છે. તેની યચના કોણે કયી ? ક્ા ં? કેલી યીતે કયી 

?  તે ચોક્કવ ણે કઈ કશી ળકામ નહશ. યંત ુએભ ભાની ળકામ કે તે રોકોના કંઠ નને 

સ્મનૃતભાથંી પ્રગટ થમેર છે. નને આજે ણ રોકોના કંઠ નને સ્મનૃતભા ંજીલતં છે. જેનો 

ઉમોગ ગ્રામ્મ વભાજના રોકો યોજ ફયોજના વ્મલશાયભા ંકયતા જોલા ભે છે. કશલેતો 

તે ભોટે બાગે એક ફે કે ચાય રીટીની શોમ છે. તે ભાથંી ક્ાયેક વાયો એલો ફોધ ભી 

યશ ેછે. તો કોઈને ઘણીલાય કટાક્ષભા ંકંઈક કશવે ુ ંશોમ તો ણ કશલેતનો આધાય રઇ તે 

વયતાથી કશી ળકામ છે. કશલેતો તે ગ્રામ્મ વભાજભાથંી ઉતયી આલેરી શોલાથી તે 

ગ્રામ્મ તદી ફોરીભા ં યચામેરી શોમ છે. યંત ુ તેભ છતા ણ જે તે વ્મક્તત 

વયતાથી વભજી ળકે છે, એટલજુ નહશ એનો પ્રબાલ રોકજીલનભા ંણ ઘણો ડે છે. 

એટરે કે તે રોકજીલન વાથે ણ વકંામેરી છે. ફીજુ ં કે કશલેતો એ યંયાગત 

શોલાથી એક ેઢીથી ફીજી ેઢીને તે રોક લાયવારૂે પ્રાપ્ત થામ છે. એથી તેનો પ્રચાય-

પ્રવાય ણ ઘણો થમો છે.  
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“ગાડંુ રુ્નેુ ઈલ હુડાનો હું ાય” 

“બેસ આગ બાગલત” 

“ગદેડંુ કુટચનેુ ખી ઉડજો” 

             આભ, કશલેતો તે રોકવાહશત્મનુ ંભશત્લનુ ંનનલબાજ્મ  અંગ છે. નને નનેક 

રોકવંાદકોએ ોતાની કરભે જીરીને તેને સુ્તક રૂે પ્રકાનળત ણ કયી છે. 

(૨) ટુચકા / ઓઠા : ટુચકા ગદ્ય સ્લરૂભા ં વૌથી નાનુ ં સ્લરૂ છે. વૌયાષ્રભા ં

ટુચકાઓને ઓઠા તયીકે ણ ઓખલાભા ંઆલે છે. ટુચકા ભાટે કશવે ુ ંશોમ તો એભ કશી 

ળકામ કે ‘ટૂંકા ભા ંટૂંકી લાતાા તે રોકલાતાા’. ટુચકા લોથી પ્રચણરત ફનેરા છે. ગાભભા ં

લવતા રોકો વલાયથી ભાડંી વાજં સધુી કાભભા ં વ્મસ્ત યશતેા શોલાથી કંટાો કે 

નકાભણનો નનબુલ કયતા. તેથી આ કંટાો કે નકાભણને દૂય કયલા ભાટે રોકો 

એકફીર્જ વાથે યમજૂબયી લાતો કયતા નને આનદં ભેલતા.તેભની આ યસ્યની 

લાતોભાથંી જે શાસ્મ જન્ભતુ ંતેને ટુચકા તયીકે ઓખાણ આતા. ટુચકાઓનો મખુ્મ શતે ુ

ભનોયંજન આલાનો છે. ગાભરોકો જ્માયે થાકનો નનબુલ કયતા ત્માયે નનયાતંની ો 

આલા ટુચકા વાબંીને કે કશીને આનદં પ્રાપ્ત કયતા. ઘણીલાય તેભાથંી વાયો એલો 

ફોધ ણ ભી યશતેો તો લી ટુચકા ગબંીય હયક્સ્થનતને દુય કયી લાતાલયણને 

આનદંભમ-સ્ૂનતિભમ,શવુ ંનને નલનોદાત્ભક ણ ફનાલી દેતા.  

(૩) રોકકથા : રોકવાહશત્મનુ ંનનત ભશત્લનુ ંગદ્યસ્લરૂ જો કોઈ શોમ તો તે રોકકથા 

છે. રોકકથા એટરે રોકોએ ભાડંેરી કથા. એ નલળે શસ ુમાણિક નોંધે છે કે, “”રોકકથા તે 

યાલૂાથી લશતેી આલે નને તેનુ ં કથાનક કોઇ ચોક્કવ વ્મક્તતના નલચાયો કે 

કલ્નાભાથંી ન જન્મ્યુ ંશોમ તેને રોકકથા કશ ેછે”.”(૨૮) 

                 રોકકથાને ઘડનાય, ચરાલનાય તે રોકજન છે. રોક-યંયા છે. 

ઇ.વ.૧૮૮૫ ભા ં રુસ્તભ ખેયળેદ ઇયાનીએ ગજુયાતી બાાભા ં ‘રોકકથા’ ળબ્દનો પ્રમોગ 

પ્રથભલાય પ્રમોજ્મો શતો. તે છી ગજુયાતી રોકવાહશત્મભા ં‘રોકકથા’ ળબ્દ જ પ્રચણરત 

ફની ગમો. ત્માયફાદ બયત દલે જેલા રોકવંાદકે રોકકથા ભાટે લેદ કયતામં યુાણો 

એલો ‘ગાથા’ ળબ્દ આપ્મો છે. યંત ુગજુયાતી વાહશત્મભા ંશભેંળને ભાટે રોકકથા ળબ્દ જ 

પ્રચણરત નને રૂઢ થઇ ગમો છે. રોકકથા તે ઘણી પ્રાચીન કા છે. તનેો ઉદબલ 

આહદકાથી થમો શળે એભ ભાની ળકામ. રોકકથાનુ ંકથાનક  ભોટાબાગે ગબંીય નને 
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કરુણ શોમ છે. ભતૂકાભા ંથઇ ગમેરા શયૂલીય, યોકાયી, વાશનવક, લીય, પ્રેભી નન ે

વતં-વતીના જીલનભાથંી રોકકથાનુ ં લસ્ત ુ રેલાભા ંઆલે છે. આ ઉયાતં તયૂી, ભીય, 

રઘંા, ટાઢી, યાલર, ચાયણ નને ફાયોટ લગેયે કોભના રોકોને ઉદે્દળીને ણ રોકકથા 

યચામેરી જોલા ભે છે. દામયાઓભા ં નન ે યાજલીઓના દયફાયભા ં રોકકથા 

ળોબામભાન ફની યશ ેછે. આ નવલામ ણ ગાભભા ંલડના ચોતયે કે ઢાેરા ખાટરા .ય 

ફેવીને કથક ોતાની આવાવ ફેઠેરા રોક વમશૂને કોઇ વાશનવક લીયની કે 

ફશાયલહટમાની ભાડંણી કયતો શોમ છે નને લચ્ચે લચ્ચે કથકને ાનો ચડાલલા ભાટે 

એકાદ જણ હુકંાય બયતો શોમ છે. રોકકથાભા ં હુકંાયનુ ં ઘણુ ં ભશત્લ શોમ છે. ગજુયાતી 

વાહશત્મભા ં ઘણા રોક-વંાદકોએ જે તે કથાનકને આધાહયત વખં્માફધં રોકકથાના 

સુ્તકો આપ્મા છે જેની નોંધ તો રેલી જ યશી. રોકકથાને ્રછણ જુદા જુદા પ્રકાયભા ં

લશચેલાભા ંઆલે છે. નિભી નલ્ાન  એન્ટી આને રોકકથાને ્રછણ પ્રકાયભા ંલશચેે છે. 

તેનો કનબુાઈ ર્જનીના સુ્તક ‘રોકલાડભંમ’ ભા ંઉલ્રેખ થમો છે તે નીચે પ્રભાણે છે.  

૧. MythMYTHMYT યુાકલ્ન કથા, ૨. Legend દંતકથા, ઇનતશાસ્કથા, ૩. Folk tal 

ઘયગથથુ ંરોકકશાણીઓ  (૨૯) 

 રોકકથાના રક્ષણો : રોકકથાના રક્ષણોને નીચે પ્રભાણે તાયલી ળકામ. 

૧. રોકકથા ભૌણખક યંયાભાથંી ઉતયી આલેરી છે. રોકકથાની યચના કોણે કયી ? 

ક્ા?ં કેલી યીતે કયી? તેની ચોક્કવ ભાહશતી કોઈ આી ળક્ુ ંનથી. એટરે કે તેનો કતાા 

શભંેળા નિાત જ યહ્યો છે.  

૨. રોકકથાને ઘડનાય, ચરાલનાય તે રોકજન છે એથી જ રોક જ તેનો કતાા છે એભ 

ભાની ળકામ. 

૩. રોકકથા એ વ્મક્તતરક્ષી નહશ, એ રોકોનુ ં વહશમારંુ વજન ન છે.  એથી એના ં

યચનમતાના વ્મક્તતત્લની છા ફશાય આલી ળકતી નથી. 

૪. રોકકથાની બાા વીધી-વાદી નને વય  શોલી જોઈએ, જેથી શ્રોતાગણ તેને 

વયતાથી ગ્રશણ કયી ળકે નને તેનુ ંયવાન કયી ળકે. 

(૪) રોકલાતાુ : રોકકથાની જેભ રોકલાતાા ણ રોકવાહશત્મનુ ં ભશત્લનુ ં ગદ્ય 

વાહશત્મ સ્લરૂ છે. રોકલાતાાને અંગ્રેજીભા ં‘Folfolk taletale’ કશલેાભા ંઆલે છે. રોકલાતાા 

નલળે સ્ષ્ટતા કયતા પ્રાજંરી ટેર નોંધે છે કે, “ “રોકોએ જોડી કાઢેરી કાલ્નનક, 
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રોકોની ઐનતશાનવક શકીકત ય આધાહયત, રોકોના લનાાત્ભક વતૃાતં ધયાલતી કોઈ 

ઘટના કે પ્રવગંનુ ંવંગ નને યવભમ લણાન તે રોકલાતાા”.” (૩૦) રોકલાતાા તે ટુચકા 

કયતા રાફંી નને રોકકથા કયતા ટૂંકી શોમ છે નને દવ-ફાય નભનનટ કયતા લધ ુચારે 

તેટરી બાગ્મેજ જોલા ભે છે. રોકલાતાા તે ગ્રામ્મ હયલેળભા ંનને ગાભભા ંલવતા દયેક 

લણાના ા્રછો રઈને નનરુામ છે. તેભા ં શ-ુખંીઓ,ભતૂ-પ્રેત,ડાકણનો ણ વભાલેળ 

થામ છે. એથી તેભા ંપ્રકૃનતના નલનલધ તત્લોનુ ંસેુયે  આરેખન થમેલુ ંજોલા ભે છે. 

રોકલાતાા તે વાદી-વીધી નને વય બાાભા ં યજુ થમરી શોમ છે. નને તેભા ં

પ્રમોર્જમેરા વલંાદો તે ગ્રાભીણ રોકફોરીભાથંી રીધેરા શોમ છે, નને તેથી જ ત ે

ભનોયંજનનુ ંભા્મભ ણ ફની યશ ે છે. ઘણીલાય તેભાથંી પ્રત્મક્ષ મા યોક્ષ રૂે ફોધ 

નને નળખાભણ ણ ભે છે. ‘કથાત્વહયતવાઘય’ નને ‘હશતોદેળ’ ને જોતા તેનો 

નનબુલ થામ છે. રોકલાતાા ભૌણખક શોલાથી તે રોકોના કંઠથી લધ ુવાબંલા ભતી. 

ગાભડાના રોકો નનળણક્ષત શોલાના કાયણે ભૌણખક નણબવ્મક્તત ્ાયા લાતાા યજૂ કયતા 

લાતાા કશનેાય કથક એલી વયવ નને ભધયુ યીતે લાત યજૂ કયતો કે શ્રોતાજનો તેભા ં

ઓતપ્રોત થઇ જતા. આભ, રોકલાતાા કંઠોકંઠ પયતી, તયતી પ્રચણરત ફની ગઇ. શલે 

આધનુનક વભમભા ં ણરનની મોગ્મ નને નદભતૂ વગલડ પ્રાપ્ત થઇ છે જેનાથી ભાનલ 

ણરણખત વાભગ્રી ્ાયા, તેભા ંોતાની યીતે સધુાયા-લધાયા કયી, નલનલધ યવોનો ઉમોગ 

કયી રોકલાતાા પે્રક્ષકગણ વભક્ષ પ્રગટ કયે છે. જેનાથી વલે રોકો તેનો આસ્લાદ ભાણી 

ળકે. રોકલાતાાન ુ ંકથાનક તે કોઈ ચોક્કવ કથાણફિંફના આધાયે યચામેલુ ંછે. રોકલાતાાઓ 

નલનલધ પ્રકાયની જોલા ભે છે, જેભ કે, ૧. પ્રેભકથા આધાહયત, ૨. યીકથા, ૩. શ-ુ

ક્ષીની કથા,૪. ભાનલકથા, ૫. લીયકથા, ૬. લીતક કથા   

                 આભ, આ નલનલધ પ્રકાયોભા ં યચામેરી રોકલાતાાઓ તે રોકોન ે

ભનોયંજન રંુૂ ાડે છે વાથે વાથે તેભાથંી વાયો એલો નીનતફોધ ણ ભે છે. એ 

દ્રષ્ટીએ રોકલાતાા એ ભશત્લનુ ંવાહશત્મ સ્લરૂ છે.  

(૫) દંતકથા : દંતકથા એટરે ઐનતશાનવક કથાનક આધાહયત લાતાા. તેને 

રોકલાતાાનો ેટાપ્રકાય ણ ગણી ળકામ. તેને ા્રછપ્રધાન લાતાા ણ કશલેાભા ંઆલે છે. 

દંતકથા એ મખુ્મત્લે કોઇ એક ા્રછની આવાવ ગો પયતે પયે છે. તેભાનંા ા્રછો ઉચ્ચ 

નને નનમ્ન ફનંે લગાના નનરૂામેરા જોલા ભે છે. દંતકથાભા ંવાશજજક યીતે પ્રેભકથા 
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વકંામેરી શોમ છે. તેભા ં નનરૂામેરા ા્રછોને ઘણી કવોટીભાથંી વાય થવુ ં ડે છે. 

‘કઇક ભેલલા ભાટે કઇક ખોલાનો બાલ’ તેભા ંઆરેખામેરો છે. દંતકથાનુ ંકથાનક એ 

ઇનતશાવભા ં જેનુ ં નાભ નભય થઇ ગયુ ં શોમ એલા નને જેણે નાય દુુઃખ, વકંટોનો 

વાભનો કયીને ભજંીરને ભેલી શોમ તેલા ભતૂકાભા ંથઇ ગમેરા એલા લીય નામકોના 

જીલનભાથંી રેલાભા ંઆવ્યુ ંશોમ છે. દા.ત. ‘લીયનલક્રભ,’ ‘વદેલતં વલણિંગા,’ ‘ગોીચદં 

બયથયી,’ લગેયેનો વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે. દંતકથાભા ંઆલતા ા્રછોને ઈિય ગભેં તે 

રૂભા ંઆલી તેભની વશામતા કયે છે નને અંતે મશુ્કેરીઓ, દુુઃખોનો વાભનો કયતા કામા 

વપતાભા ં જીત શાવર કયે છે. આભ, ઐનતશાનવક કથાનક આધાહયત યચામેરી 

દંતકથાઓ એ પ્રેક્ષક-ગણના યવનુ ંઆકાણનુ ંકેન્દ્ર ફને છે નને લાતાા જોતા કે લાચંતા 

શલે શુ ંથળે ? એલા પ્રશ્નો ભનભા ંઉદબલે છે.                                                       
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