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પ્રસ્તાર્વના:-  

   ભારતીય સાંસ્કૃજતમાાં આદદમાનર્વોનુાં સ્થાન નાનુાં સૂનુાં નથી, આદદમાનર્વો તો પૃથ્ર્વી ઉપરનુાં પપાંડ છે, જેના થકી આ 

માનર્વ ર્વસ્તી, સાંસ્કૃજત ર્વગેર ેજર્વકસ્યુાં છે. આદદકાળથીજ માણસો જેમ-જેમ સુસાંસ્કૃત થતાાં ગયા એમ-એમ પોતાની ભાષા, પહેરર્વેશ, રીજતદરર્વાજો, 

તહેર્વારોની ઉજર્વણી ર્વગેરેમાાં પણ પદરર્વતતન આર્વર્વા માાંડ્યુ. ભારતીય સમાજની ર્વાત કરીએ તો ભારતમાાં જે પણ માનર્વ ર્વસ્તી છે એમાાં 

મોટાભાગની માનર્વર્વસ્તીનુાં પદરર્વતતન ઝડપી રહ્ુાં છે. પરાંતુ આદદર્વાસી સમાજ જે જાંગલ અને ડૂાંગરોમાાં રહે છે તે લોકો પોતાની સાંસ્કૃજત ઝડપી 

છોડતા નથી. તેઓ પોતાનુાં જીર્વન ખુશી-ખુશી જર્વતાર્વ ેછે. આજના આધુજનક યુગની અસર ધીમે-ધીમે આ પ્રજા ઉપર પણ પડર્વા લાગી અને તેઓ 

પણ સુસાંસ્કૃત કહેર્વાતા લોકો જોડે સાંપકતમાાં આર્વી પોતાની સાંસ્કૃજત છોડર્વા લાગ્યા છે, ત્યારે આ સમાજમાાં એક એર્વો ર્વગત પણ છે જે પોતે સારા 

એર્વા હોદ્દા ઉપર હોર્વા છતાાં પોતાનુાં ગામ, પોતાનો સમાજ, અન ેપોતાના જ્ઞાજતબાંધુને છોડર્વા માાંગતો નથી. ખરેખર આ સમાજના રીજતદરર્વાજો 

અને નીજતજનયમો પહેલી દ્રષ્ટીએ આપણન ેજૂનર્વાણી લાગે પરાંતુ ઊંડાણપૂર્વતકના અભ્યાસબાદ ખ્યાલ આર્વે કે એતો ખરેખર આધુજનક છે. 

   ગુજરાતના સાબરકાાંઠા અને અરર્વલ્લીની જગદરમાળાઓમાાં ર્વસતા આદદર્વાસી બાંધુઓમાાં એક જૂદા જ પ્રકારની 

શજતત રહેલી છે. તેઓ ખડતલ,ખાંતીલા, સાહજસક અને માયાળુાં છે એ તો સૌકોઈ જાણે છે. આ લોકો ઉત્સર્વજપ્રય પણ રહ્ા છે. સમાજમાાં જર્વજર્વધ 

પ્રસાંગોએ જર્વજર્વધ પ્રકારના ગીતો, નૃત્યો થતાાં હોય છે. લગ્નપ્રસાંગ, હોળી, દદર્વાળી, ઉત્તરાયણ, આણા, અને જર્વજર્વધ ધાર્મતક પ્રસાંગો એ તેમની 

પોતાની લોકબોલીમાાં ગીતો ગાતા હોય છે. આ ગીતોમાાં રહેલો ભાર્વાથત તો તે જ જાણે બીજી કોમના લોકો માટે તેમની ભાષા સમજર્વી એ કદઠન 

બની રહે. આ લોકોના લગ્ન ગીતોમાાં આપણને આધુજનક જર્વચાર પ્રગટ  થતો દેખાય છે.  

  અહીં આપણે લગ્નપ્રસાંગે પીઠી ર્વખતે ગર્વાતુાં અને લાડીની ઠેકડી ઉડાર્વી લાડાને એની સાથ ેન પરણર્વા ગામની ભેગી થયેલી 

સ્રીઓ સમજાર્વે છે તે લગ્નગીત એમના શબ્દોમાાં જોઈએ. 

લગ્નગીત 

લાડા લાડી  હાતે પગેે લીલનુે લગાડી બોલાય. 

ખજૂદરયો રાંગ રજસયો . 

લાડા લાડી કાળી ન ેકદર્વાળી બોલાઈ છે. 

ખજૂદરયો રાંગ રજસયો . 

હર્વીને હરે્વી રોટલી/ રોટા બાળી આલહે લા, 

ખજૂદરયો રાંગ રજસયો . 
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લાડા લાડી બીઠી રહેી કઈની કોમ કરલેા, 

ખજૂદરયો રાંગ રજસયો . 

સમજૂતી:- 

  આ ગીત પીઠીના પ્રસાંગે ગાર્વામાાં આર્વ ેછે. પરાંત ુએર્વુાં જરૂરી નથી કે આ ગીત એ પ્રસાંગે જ ગાર્વુાં આ ગીત 

લગ્નના કોઈ પણ પ્રસાંગે આદદર્વાસી લોકો ગાય છે. 

  ભાર્વાથતના સાંદભે જોતાાં આ ગીતાનો અથત આ રીત ેનીકળે છે કે ર્વર ને જ્યારે પીઠીના પ્રસાંગમાાં બસેે છે. ત્યાર ે

કુટુાંબની સ્રીઓ તેન ેકન્યા જર્વશે. જુદી જુદી ખોટી-ખોટી ર્વાતો કરે છે અન ેતેની હાાંસી ઉડાર્વે છે. જેમક,ે કન્યા એ હાથે લુલી 

અન ેપગે લાંગડી છે એર્વી ર્વાતો બોલાય છે. તે રાંગે કાળી છે અને  દેખાર્વમાાં કાદર્વ જેર્વી લાગે છે. કન્યાને રોટલી બનાર્વતા નથી 

આર્વડતી કે રસોઈનુાં કોઈપણ પ્રકારનુાં જ્ઞાન નથી તેથી તે તન ેદાઝેલી રોટલી ખર્વડાર્વશે . હાંમેશા તે ઘરમાાં બસેી રહેશે અન ેકાંઈ 

કામ નહી કર ેએર્વી ર્વાતો કરી ઠેકડી ઉડાર્વે  છે.  

 મોટે ભાગે આ ગીત સ્રીઓ ગાય છે. અને પુરુષો જીલે છે.  

શબ્દાથત :-  

લાડા- ર્વર  

હાતે- હાથ  

 હેર્વી – સેર્વ  

  રોટા- રોટલી  

 

સામાજજક-સાંસ્કજૃતક ચેતના :-  

     કોઈપણ સાજહત્ય એતો સમાજનુાં દપતણ છે. લોકસાજહત્ય એ પણ સાજહત્યનો એક 

જર્વજશષ્ટ પ્રકાર છે એનુાં મહત્ર્વ નાનુાં સૂનુાં નથી લોકસાજહત્ય તો  સીધીરીત ેજ સામાજ અન ેસાંસ્કૃજત સાથે જોડાયેલુ હોય છે. 

લોક સાજહત્યમાાં આર્વતા ગીતો કે લગ્નગીતો એ સામાજજક જાગૃજત માટે જ હોય છે. અહી લીધલે લગ્નગીતમાાં પણ લાડાન ે

ગામની સ્રીઓ પોતાની પત્નીની ઠેકડી ઉડાર્વી એન ેચીડર્વે છે એના લાડાના માનર્વ સ્ર્વભાર્વન ેકેળર્વર્વાનુાં કામ તે કરે છે.  

ભજર્વષ્યમાાં પણ  પત્ની જર્વશે કોઈક તેને ટાણા મારી જાય તો તે સહન કરી શક.ે સાથો-સાથ સમાજમાાં બનતી સામાન્ય એર્વી 

ક્ષુલ્લક બાબતો પણ ઝગડાનુાં મૂળ લઈ લેતી હોય છે તેથી યુર્વાનને અત્યારથી જ તૈયાર કરર્વાનુાં  કામ આ લગ્ન ગીતો પણ 

કરતાાં હોય છે. 

  ખરેખર આર્વા દરેક લગ્નગીત સામાજજક, સાંસ્કૃજતક ચેતનાનુાં કામ કર ેછે.    
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ઉપસાંહાર :- 

   ખરેખર આર્વા તો ઘણા લગ્નગીતો, જર્વજર્વધ સામાજીક પ્રસાંગે ગર્વાતા ગીતો આ સામાજમાાં પડેલા છે. 

સમાજમાાં ઘણાં બધ ુ કાંઠસ્થ સાજહત્ય પડેલુાં છે એન ેસાચર્વી લઈશુાં તો આર્વનારી નર્વી પેઢીને આપણ ેઆપણી સામાજીક 

સાંસ્કૃજત ,રસમ થી પદરજચત કરી શકીશુાં.  
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