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 “લોકસાહિત્ય : ઈતિિાસનો સ્રોિ” 
ડૉ. મોેકુમાર જે. ડંયા 

ઈતતષાશ તળભાગ 

એન.એશ.ટે આર્ૌ્શ કૉેજ,આણદં, મ. ૯૮૨૫૭૪૮૮૦૬ 

 ભતૂકાલની માનળીય ષકીકતનુ ં અન્ળેવણ કરતા ં ઈતતષાશને ભતૂકાલના 

માનળજીળનની ળાસ્તતળકતાઓની જ્ઞાન પ્રાપ્તત અતનળાય્ છે. ળલી કશાહષત્યમા ં

શળ્ભગ્ય કભાવામાજં શમસ્ત જનશમાજના ં માનળીય શળંેદન, વ્યળષારુજ્ઞાન, 

આનદંપ્રમદ, દુ:ખ દદો, કમાન્યતાઓ, શમસ્ત જીળનવ્યળષારની અંગત ઊતમિઓ, 

શામહૂષક અનભુળ, પ્રાદેતકતા, કમાનશ, કમનતળજ્ઞાન, કધમો,મલૂમાનળ 

પ્રકૃતત, ઐતતષાતશક માહષતીઓ, રાજકીય,શામાજજક, આતથિક, ધાતમિક, શાસં્કૃતતક અને 

નૈતતક ળણ ળી. ની ળાસ્તતળકતાઓનુ ંપ્રતતબબિંબ પ્રાતત થાય છે. આમ ઈતતષાશને જેની 

જરૂહરયાત છે તે ભાથુ ં કશાહષત્યમા ં શચળાયેલુ ં જણાય છે.જેથી ઈતતષાશ અને 

કશાહષત્યન શબંધં અન્યન્ય શષાયકન ગણાળી કાય. ભતૂકાલના માનળજીળનનુ ં

શત્ય ધી આળામા ં ઈતતષાશને શષાય કરતા ં અનેક શાધન ૈકી ‘કશાહષત્ય’ન ે

ઈતતષાશનુ ંશષાયક શાહષજત્યક અબબખત કે મોબખક રંરાનુ ંમષત્ળનુ ંશાધન ગણાળી 

કાય. 

 ઈતતષાશ એ શમાજને અનુક્ષીને કરેી માનળની ભતૂકાીન  પ્રવતૃિઓનુ ં

તળળેચન અને માનળ જીળનનુ ં શમગ્રત: અળકન છે. ઈતતષાશ એટે માત્ર શત્ય 

ળાસ્તતળકતાઓ જે તળતળધ ઐતતષાતશક શાધનની શષાયથી તશદ્ધ કરી કાય છે. 

ભતૂકાલના માનળજીળન કે માનળપ્રવતૃિઓ તળેની આધારભતૂ માહષતી આતા 

શાધનને ઐતતષાતશક શાધન કષી કાય જે અળેવ,દસ્તાળેજ કે મોબખક રંરાઓ 

પ્રકારના ષય છે. શંધનના ખ્યા શાથે ઈતતષાશકાર ઈતતષાશેખનકાય્ આરંભે ત્યારે 
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તેને તળતળધ ઐતતષાતશક શાધનની શષાય અતનળાય્ છે. 

 શાપં્રત શમયમા ં ઈતતષાશકારનુ ં ધ્યાન ‘કશાહષત્ય’ને આધારે ઈતતષાશ 

ખળાની ધ્ધતત ર દરળાયુ ં છે ત્યારે કશાહષત્યમા ંપ્રતતબબિંબબત ઐતતષાતશક શત્ય 

શદુ્ધ ઈતતષાશેખનમા ં શષાયરૂ બની કે છે. ળવો સધુી શમકાીન પરુાળાઓ 

દસ્તાળેજ કે ેબખત શાધન આધારીતજ ઈતતષાશેખન થતુ ં રહ્ુ ં હરણામે શમાજના 

કેટાક ળગોન ઈતતષાશ દસ્તાળેજ એટેકે બબખત શાધનના અભાળે આેખી કાય 

ન ષત રંત ુ ઈતતષાશમા ં સ્થાન ન ામનાર ળબંચત ળગે તાની માનળીય 

શળંેદનાઓ,દુ:ખદદો, ષવોલ્ાશ, માન્યતાઓ, શમસ્ત જીળન વ્યળષારની અંગત 

ઊતમિઓ, તાની પ્રાદેતકતા, અનભુળ, ઐતતષાતશક ઘટનાઓ, રાજકીય, શામાજજક, 

આતથિક, ધાતમિક, શાસં્કૃતતક અને નૈતતક ળણ ળી.ને તાના કગીત કે કકથાઓ કે 

કશાહષત્યના તળતળધ પ્રકારમા ંળણી ીધા ષતા. આ કશાહષત્ય જજજ્ઞાસનેુ ભતૂકાીન 

માનળજીળનના આ ળબંચત ળગ્ના ઈતતષાશ કે શમસ્ત ઇતતષાશની કેટીક ખટૂતી 

કડીઓ જડી આી શષાયરૂ બની કે છે. હકશાન, નારીઓ, આહદળાશીઓ, દબત, 

કામદાર ળી.ળગ્ના કની ભતૂકાીન જીળન હરસ્સ્થતતઓ, તેમના તળતળધકે્ષત્રે 

પ્રદાન તથા તેઓન મભ કે સ્થાન તળે માહષતગાર થળા  કશાહષત્યના 

ઊંડાણપળૂ્કના અભ્યાશ દ્વારા ઐતતષાતશક માહષતીઓ પ્રાતત કરી ઈતતષાશમા ં

તળશરાયેા ંનળા ંપ્રકરણ ઉમેરી કાય છે. 

 ભારતીય રંરામા ંપ્રથમથી જ ઈતતષાશને શસં્કૃતતના શદંભ્ શાથે આેખળાની 

આણી દ્રષ્ટટ રષી ષતી. એટે પ્રાચીનકાથી  ઈતતષાશક્ષી રચનાઓ ખાતી રષી 

ષતી. ઇતતષાશના કેન્દ્ર સ્થાને માનળજીળન છે આ માનળીના મનભાળ કે શળેંદનાઓને 

કારણે બનતી ખાશ મષત્ળની ઘટનાઓ કે પ્રશગંને કશાહષત્યમા ંકગીત, કકથા કે 

કસ્તત જેળા ં તળતળધ સ્ળરૂે સ્થાન પ્રાતત થાય છે. આમ કશાહષત્યમા ં ઇતતષાશન 

અં ગ ૂથંાયે જળા મલે છે. પ્રાચીનકાથી ભારતીય રંરામાતં કેટીક જ્ઞાતતઓનુ ં

ત મખુ્ય કાય્ રાજકીય, શામાજજકકે્ષતે્ર બને ઐતતષાતશક ઘટનાઓને તથા શસં્કૃતતને 

જાલળળાનુ ં અને અબભવ્યતત કરળાનુ ં છે. દા.ત. બારટ અને ચારણ જ્ઞાતત દ્વારા રજૂ 

થયે રચનાઓ કમા ંઝીાય અને જુદા જુદા શમયે જુદા જુદા સ્ળરૂે જલળાઈ રષ ે

છે. ક શાસં્કૃતતક સ્ળરૂના તાના અસ્સ્મતા શમાન બનાળને અગત્ય આતા ષય 
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છે. અથા્તૌ કશાહષત્યમા ંશદુ્ધ ઈતતષાશનુ ંપ્રમાણ આંતક ષય અને શદુ્ધ કશસં્કૃતતનુ ં

પ્રમાણ તળેવ જળા મલે છે. શાસં્કૃતતક કે ઐતતષાતશક પ્રશગં ક માન્યતાઓ ષય ત 

જ કશાહષત્યમા ં ગ ૂથંાતા ષય છે અને કશાહષત્યમા ં ળણ્ળાયે કઈ પ્રશગં 

કમાન્યતા ળગર તરંગી રીતે સ્થાન ામત નથી. ક રંરામા ંજલળાતા આળા 

ઐતતષાતશક પ્રશગંને સ્ળીકારી તળશરાયેા ં ઇતતષાશના ં પ્રકરણમા ં શમાળળા ં જઇએ. 

શભંળ છે કે કઈ રચનામા ંકઈ એકનુ ંઅતતયસ્તતપણ્ૂ કે કતનટઠ આેખન કે ળણ્ન 

થયુ ં ષય રંત ુ ઈતતષાશકારે શમકાીન પરુાળાઓ ચકાશી તેની શચ્ચાઈ પ્રાતત કરી 

ઈતતષાશેખનમા ં સ્થાન આવુ ં જઈએ. કશસં્કૃતત અને મલૂ્યબધને કેન્દ્રમા ં રાખી 

રચાયેા કશાહષત્યમા ંપણૂ્ ઈતતષાશ આેખાય ષત નથી. માત્ર ઈતતષાશના અંજ 

પ્રાતત થાય છે. માટે ઇતતષાશના સ્રત તરીકે ઉયગમા ં ેળાતા કશાહષત્યને 

આધારભતૂતા અને તળશ્વશનીયતાની કશટી ર ચકાસ્યા બાદ જ પ્રાતત શત્ય માહષતીને 

ઈતતષાશેખનમા ં સ્થાન આવુ ં  જઈએ. કશાહષત્ય ઈતતષાશકારની દ્રષ્ટટએ 

દ્વદ્વતીયકક્ષાનુ ં શાધન ગણાય રંત ુ જ્યારે કશાહષત્યને ઐતતષાતશક શાધન તરીકે 

ઈતતષાશેખનમા ંઉયગમા ં ેળામા ંઆળે ત્યારે ઈતતષાશકારે ખાશ કાલજી ેળી ડે 

છે. કશાહષત્યમા ં ળણ્ળાયે ઘટનાઓની શમકાીન પરુાળાઓ શાથે ચકાશણી કયા્ 

બાદ તથા કશસં્કૃતત મુક અને મલૂ્યબધની માહષતીઓને ચકાશીને કશાહષત્યમા ં

ળણ્ળે શળંેદના તત્ળ અને   અબભવ્યસ્તતના સ્ળરૂની ખરાઈ કયા્ બાદ પ્રાતત માહષતી 

ઈતતષાશેખન માટે નળા ં  અથ્ઘટન કે પરૂક ઐતતષાતશક શામગ્રી પરૂા ં ડી કે 

છે.દા.ત...... 

 કશમાજે ઋતચુક્ર અને જીળનચક્ર શાથે શકંલાયેા ં કગીત રચેા ં છે. 

તેમના વ્યળશાતયક,શામાજજક અને કોરંુ્બબક જીળનના દરેક તબકે્ક કગીત શકંલાયેા ં

છે તથા ગભા્ધાન અને જન્મથી મતૃ્ય ુ સધુીના દરેક તબકે્ક જુદી જુદી તળતધઓના 

ભાગરૂે કગીત જડાયેા ં છે. શામાજજક,ધાતમિક કે શાસં્કૃતતક ઉત્શળ શાથે ણ 

કગીત ળણાયેા ં છે. તેમા ં કશમાજની ઊતમિજ તેન તળવય ષય છે. જે 

ાગણીઓની શો કઈ અનભુતૂત કરે છે તેન ે જ ળાચા મલે છે જેથી તમેા ં કજીળન 

પ્રતતબબિંબબત થાય છે. 
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 કગીતમા ં જે તે શમાજની શઘંાનભુતૂત તથા માનળ મનના ભાળ અન ે

શળેંદનાનુ ં તનરૂણ ષય છે. તે ક દ્વારા ક માટે કબીમા ંશાસં્કૃતતક –પ્રાકૃતતક 

હરળે શાથે શજૉન ામે કના ંગીત છે. કમાનશ કમા ંબનતી ઘટનાઓન ે

કડે છે માટેજ કગીતન શામાજજક શમદુાયના જીળન શાથે શબંધં છે, તેમા ંશમાજની 

શસં્કૃતતના ં બચત્ર સકૂ્ષ્મ રીતે અંહકત થયેા ંષય છે. તેને પ્રજાઓ,રીતહરળાજ, આચાર-

તળચાર ળી.નુ ં તમન સ્થલ કષી કાય. કગીત રચનાકાર ાશેથી નીકલી મોબખક 

રંરામા ંશાળ્જતનક બની રીળત્ન ામત ુ ંરષ ેછે અથા્તૌ તેના ંઘણા ંાઠાતંર જળા 

મલે તેમાથંી શાચા ાઠની શદંગી શંધકે તાશળાની ષય છે. કગીતને 

માનળજીળનના ભતૂકાલને પનુ: પ્રગટાળનાર સ્રત ગણાળી કાય. તેના દ્વારા માનળના 

આચાર-તળચાર, જીળન રીતત, પ્રણાબકાઓ, રૂઢીઓ અને ધમ્ શસં્કારન અભ્યાશ થળા 

ાગ્ય છે. 

 ઘણા ં કગીતમા ં ઈતતષાશને ળણી ેળામા ં આવ્ય છે. રાટરીય ઐતતષાતશક 

ઘટનાઓથી માડંીને સ્થાતનક ગામની મષત્ળપણ્ૂ બાબત કે ળીર-ળીરાગંનાઓની 

ગાથાઓની નોંધ ીધી છે.અને મટે ભાગે દરેક અદભતુ બનાળ અન ે તેની ાછલ 

રષેી માનળની ઉમદા ઉચ્ચ ભાળનાઓની તેમા ં છા અંહકત થયેી છે. પળૂ ્

ઐતતષાતશક અને ઐતતષાતશક યગુના બનાળને ળણ્ળતા ંકગીત રચાયા ં છે. જેમ કે 

‘ાળ્તીના રખા’, ‘ષરચદં રાજા’, ‘રામના ંગ્ન’, ‘શીતા ળનળાશ’ ળી. પળૂ્ ઐતતષાતશક 

બનાળને ળણ્ળે છે જેમા ં ગ્રામ્ય ઈતતષાશ,સ્ત્રીઓની સ્સ્થતત અંગેના કુહરળાજ ળણ્ળતા ં

પ્રશગં જેળાકે-શતીપ્રથા, અષરણ, ઝેર આળા જેળી દુ:ખદ ઘટનાઓ ળણ્ળી છે. આ 

ગીતમા ં સ્ત્રી-પરુુવન માનળ સ્ળભાળ આેખાય છે. સ્ત્રીમા ં તે તતવ્રત અને તતનુ ં

શન્માન જ શે્રટઠ છે તેમ પરુળાર કરે છે. ઐતતષાતશક યગુના બનાળને ળણ્ળતા ં

અશખં્ય કગીત મલે છે જેમ કે- ‘જશમાન રાશડ’, ‘રાણકદેળીન રાશડ’, ‘દાદુભા’, 

‘દાજીરાજની કંુળર’, ‘શન ગરાશણી’, ‘ળે રાળલ’, ‘બાલડુ જગી ગીચદં’ ળી. 

મધ્યયગુમા ંમસુ્સ્મ ાશન દરમ્યાન સ્ત્રી અત્યાચારન ભગ બની ષતી ત્યારે સ્ત્રીઓએ 

બષાદુરીથી, દ્રઢતાથી પ્રતતકાર કયો ત કઈએ મતૃ્યનુ માગ્ અનાવ્ય ષત. આળા 

બનાળને તળવય બનાળી દરેક પ્રદેમા ંકગીત રચાયા ં છે.  ‘મેના ગજુૉરી’, ‘જશમા 

ઓડણ’, કે ‘ચદં્રાળી’ ગીતમા ં રાજશિા શામે પરુુવળગ્ની ાચારી છે અને નારીની 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 883  

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

 

બષાદુરી જે ગમે તેળા મટા શિાધીને ણ તેના પ્રભન ઠુકરાળી તાના 

ચાહરત્ર્યની શધુ્ધતાનુ ં ભાન કરાળી તે નષીં ઝૂકળાના ં ગોરળળતંા ં દ્રટટાતં છે. આળા ં 

કગીતમા ંજે ત ેશમયની સ્ત્રીજીળનની શાચી હરસ્સ્થતતન ખ્યા મેલળી કાય છે. 

સ્ત્રીઓના શામાજજક જીળનની અનેક બાબતનુ ં શાશંાહરક બચત્ર તથા બાલગ્ન, 

વધૃ્ધગ્ન, કજડા ં કે બહુત્નીત્ળ ને કારણે સ્ત્રીઓની ળેદના ળણ્ળતા ં કગીતમા ં

તત્કાબન શમાજનુ ંશાચુ ંબચત્ર મેલળી કાય છે. 

 કશાહષત્ય, કગીત, ગીતકથાઓ, કકથાઓ, કનાટય, ભળાઈ, કષળેત, 

ઉખાણા ંઅન ેજડકણા ંળગેરે જેળા પ્રકારમા ંશચળાયુ ંછે. દરેક દેમા ંકકથાઓ જુદા 

જુદા સ્ળરૂે કજીળનમા ં શચળાતી રષી છે. જેમા ં રાજકારણ, ધમ્, ઉદે, નીતત, 

ચમત્કાર, મનરંજન કે ઈતતષાશ જેળા ં તત્ળ ળણાયેા ં ષય છે. માણશના જન્મથી 

માડંીને મતૃ્ય ુ સધુીના જીળનકાલમા ં આળતા જુદા જુદા પ્રશગં શાથે કકથાઓ 

જડાયેી ષય છે. જેમા ંબાલકથાઓ, સ્ત્રીવ્રતકથાઓ, દાદા-દાદીની ળાતા્ઓ, ધધંાદારી 

ળાતા્કારની ળાતા્ઓ જેમકે ચરણ, બારટ, રાળલ, તરૂી, ઢાઢી, મીર, ધંા ળગેરે 

જ્ઞાતતના ળાતા્કારની ળાતા્ઓ પ્રાતત થાય છે.  

  કકથાના ં કથાનક કે કથાઘટક તળતળધ સ્થલે કેળી રીતે પ્રયજાયા ં છે 

અને તેના આધારે ક્ા ં કઈ કથા જન્મી, તળકશી કે પ્રશરી તે જાણી કાય છે. આ 

કથાઘટક ક્ા,ં ામાટે ઉદ્દભવ્યા ં કે કયા પ્રદે કે જાતતઓની રંરામા ંઆવ્યા ંતેન 

ખ્યા આળે છે.  જેથી તળતળધ જાતતઓના ારસ્ાહરક આદાન-પ્રદાન, સ્થલાતંર તેમની 

શભ્યતા અને શસં્કૃતતની આધારભતૂ માન્યતાઓની માહષતી પ્રાતત થાય છે. સ્ટીથ 

થમ્શને કથાઘટકના ળગીકરણની સુદંર રીત આેી છે.  

 ઐતતષાતશક પ્રબધંમા ં ઐતષાતશક વ્યસ્તતઓ કે ઘટનાઓ પ્રયજળામા ં

આળતા ં ષતા.ં કેટાક રાજળીઓએ તાના પળ્ૂજના ળીરત્ળને દા્ળળા ઐતતષાતશક 

પ્રબધંની રચના કરાળી ષતી, ત કેટાક સ્ળધમી અને સ્ળદે પ્રેમીઓએ આળા પ્રબધં 

રચ્યા ષતા. દ્મનાભે રચે ‘કાન્ષડદે-પ્રબધં’(ઇ.શ.૧૪૫૬) માથંી મધ્યયગુનુ ંળાસ્તતળક 

બચત્ર પ્રાતત થાય છે. ૧૪મી શદીમા ંગજુરાત ર મસુ્સ્મ આક્રમણ શામે રાજપતુન 

રાજય અને તળધમીઓના અત્યાચારથી શમાજજીળનમા ંમશુ્કે હરસ્સ્થતત ઊભી થઈ 

ષતી. આ શમયે રાજજત થતા ં રાજપતુ, શરૂળીર યધ્ધાઓ ષતા. જેમન અંદરન 
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અળાજ તળતળધ ળીરગાથાઓમા ં વ્યતત થત રષય ષત. આમ, પ્રબધંમા ં ઐતતષાતશક 

મનાતી વ્યસ્તતઓના ચહરત્રનુ ંતનરૂણ પ્રાતત થાય છે. 

 ચારણી શાહષત્યમા ં ઐતતષાતશક ચહરત્ર તળવયક ળીશી તથા દુષાઓમા ં

ળીરાગંનાઓ, યધુ્ધળણ્ન, ળીરરશ, શ ૃગંાર, રામભસ્તત ળગેરે પ્રકારની માહષતીઓ પ્રાતત 

થાય છે. ૧૫મી શદીથી ૧૯મી શદી સધુીના આરે ૪૦૦ ળવ્ સધુીના ગાલામા ં હષન્દુ-

મશુમાન ળચ્ચે અનેક યદુ્ધ થયા ં  તેને હરણામે ભારતીય શમાજમા ં રાજકીય, 

શામાજજક કે ધાતમિક તળચારણા કે્ષતે્ર જે ક્રાતંતકારી હરળત્ન આવ્યા ંતેન વતૃાતં હડિંગલ 

શાહષત્યમા ંપ્રાતત થાય છે. તેના અભ્યાશથી મધ્યયગુી  ભારતીય ઈતતષાશનુ ંશાચુ ંબચત્ર 

ઉશાળી કાય તેમ છે. એક કચ્છી દુષામા ંયદુ્ધમા ંખી ગયે તત શાથે બચતા ર 

ચડી શષગમન ઇચ્છતી સ્ત્રીની ળાત રજૂ કરાઇ છે – “ભ થ્ય, થૈ સરૂ, મરાણુ ંજારે 

મધે, શત રઈ વ્ય જજ, શતતથી ધીશ શ ળેશા” 

 કનાટય સ્ળરૂ ભળાઈન મખુ્ય ષતે ુ માનળજીળનના સખુ-દુ:ખ, ષવ-્

ક અને તળશળંાહદતાનુ ં બયાન કરળાન છે. ભળાઈમા ં ળીર, કરુણ, રોદ્ર, ભયાનક, 

બીભત્શ અને ાતં એમ તળતળધ રશ પ્રાતત થાય છે. તેના તળતળધ ળે દ્વારા મનરંજન 

કરી શમાજ તક્ષણ અને કજીળનના ઘડતરની કામગીરી થતી ષતી. ભળાઈના ળેમા ં

કશાહષત્યના ગભગ તમામ પ્રકારન તળતનયગ થયે જળા મલે છે.  

દ ષજાર ળવ્ પળૂે ભીની ધાતમિક પજૂાતળતધઓમા ંગાળામા ંઆળતી ‘પથૃ્ળીની ઉત્તિ 

કથા’, ‘દેળયની ળાતા્’, ગતમરખી ઇન્દરની ળાતા્’, ‘રમ શીતાની ળાતા્’ ળગેરે 

તેઓના શામાજજક અન ેધાતમિક જીળનમા ંપ્રબલ મષત્ળ ધરાળે છે. આહદળાશીઓની આ 

ળાતા્ઓમા ં પ્રકૃતત અને માનળના ઘતનટઠ તાદાત્મ્યના ં દ્ન થાય છે. ‘રમ શીતમા 

ળાતા્’  માથંી માનળ શમાજન તળકાશ, માતશૃિાક શમાજ વ્યળસ્થામા ંભગતળાશ માટે 

પણ્ૂ સ્ળછદંતા ષતી. રમ શીતાની ળાતા્મા ંળબણિત શમાજ શરલ અને કૃતવ શસં્કૃતત શાથે 

ઘતનટઠ શબંધં ધરાળે છે. જ્યારે ‘ભીનુ ં ભારથ’ન શમાજ પ્રમાણમા ં શકું અને 

રાજળં શાથે શબંધં ધરાળે છે. આથી ભારથમા ંરાજા, રાણી, દાશી, શૈતનક અને યધુ્ધનુ ં

ળણ્ન છે. આમ છતા ંઅષી ણ સ્ત્રી ર જડબેશાક શામાજજક તનયતં્રણ નથી, સ્ત્રીઓ 

પરુુવના શરંક્ષણ તળના એકી ળનતળષાર કરળા જઇ કે છે અને અનાવિૃ થઈ જલક્રીડા 
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કરી કે છે. અષીં રાણીઓ અબભાવા જાગતા ંશલૈય ણગાર શજી બાગમા ંકે ળનમા ં

તળષાર કરળા રાજાને તનમતં્રી કે છે.  શકંીયગુમા ં અને તેના અસ્ત છી ણ જૈન 

શાહષત્ય રચાયુ ંતે જૈન સ્ત્રત તરીકે પ્રાતત છે. કશમદુાયમા ં મટ હષસ્શ ધરાળતા ં

નારી,આહદળાશી, દબત, હકશાન અને કામદાર ળગોએ તાની ળીતક ળણ્ળતા ં

કગીત, કકથાઓ તથા તળતળધ પ્રકારમા ંકશાહષત્ય રચે છે જે પટુકલ પ્રમાણમા ં

પ્રાતત થાય છે. ગજુરાત કશાહષત્યન મટ શાગર છે જેમાથંી ઘણા તળદ્વાનએ 

આચમન કયુું છે અને શોના ાભાથે તળદ્વાન શાહષત્યકાર દ્વારા કશાહષત્યના તળતળધ 

પ્રકારના ખાશ શંાદનગ્રથં ણ તૈયાર થયેા ંછે. જેન ઈતતષાશકાર ઇતતષાશના સ્ત્રત 

તરીકે ભરપરૂ ઉયગ કરી તળતળધ અભ્યાશ દ્વારા ભારતીય શમાજના ળબંચત ળગ્ના 

ઈતતષાશમા ં તળશરાયેા ં નળા ં પ્રકરણ આેખળામા ં તળેવ શષાય પ્રાતત કરી કે. 

આમ કશાહષત્ય ઇતતષાશના સ્રત તરીકે શષાયરૂ નીળડે. 
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