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Abstract : આ વાર્ાામાાં ભાઈ બહેનના પવવત્ર અન ેભોળા સાંબાંધ વચ્ચે જ્યાર ેઅન્ય ઘર ેથી પરણીને આવેલી વિદ્દી ભાભીની વિદ્દન ાં કેવ ાં 

પવરણામ આવે છે ર્ેની વાર્ કરી છે...

લોકસાહિત્યમાાં આદિવાસી સાહિત્યએ પ્રાચીન સાહિત્ય છે. જેઓની પાસે આદિ અનાદિકાળથી લઇને આજસુધી કાંઇક હવહવધતાળુાં મૌહિક 

લોકહવદ્યાઓ સ્વકાંઠમાાં સચવાયેલી છે અને લોકપરાંપરા દ્ધારા મળતી મીઠી લોકવાણી છે. ગુજરાતના જુિાાં – જુિાાં હવસ્તારોમાાં અલગ – અલગ લોકસાહિત્ય જોવા 

મળે છે. જેમકે, લોકગીતો, લોકકથાઓ  લોકવાતાાઓ  િાલરડા  મરસીયા આ ઉપરાાંત અન્ય લોકહવદ્યાઓ પણ જોવા તથા જાણવા મળે છે. પરતુાં અિીં ગુજરાત 

રાજયના પાંચમિાલ હજલ્લામાાં કિેવાતી અઢળક લોકવાતાાઓમાાં ‘જામ્બુડીની ડાળે ટોપલી લટકે  લોકવાતાામાાં આદિવાસી સાંસ્કૃહત તપાસવા ઉપક્રમ છે. 

   લોકકથા કે લોકવાતાામાાં ‘કથક’ દ્ધારા કથા કે વાતાા કિેવામાાં આવતી િોય છે. આદિવાસી સમાજમાાં કથા કે વાતાાઓમાાં હવશે – હવહિન્ન માન્યતાઓ  

રીત-દરવાજો  રાગ-દૈ્વષ  અાંધશ્રદ્ઘા પણ જોવા મળતી િોય છે. આ લોકવાતાામાાં જોઇએ તો ‘બિેન તેના િાઇના ઘરે મિેમાન તરીકે આવે છે. તેના િાઇના 

ગામમાાં મેળો િોય છે તે જોવા માટે બિેન તેની િાિીની નવી નકોર ચુાંિડી માાંગે છે જે િાિીને પણ િૂબ ગમતી િતી. િાિી તે ચુાંિડી તેની નણિને આપતી 

વેળાએ કિે છેકે ‘આિી ચુાંિડી મેં ડાઘ ની પડવો જોવ ેિૉ.... જો ડાઘ પડ્યો તો...  ‘ના િાિી ડાઘ ની પડ્વા િુાં  કિીને નણાંિ તે ચુાંિડી ઓઢીને મેળામાાં જાય છે  

અને ત્યાાં કોઇકની પાન પીચકારીનો ડાઘ ચુાંિડીએ પડી જાય છે. મેળામાાંથી વળતી વળેા તેની નજર ડાઘ પર જતાાં ત ેડાઘ કાઢવાની ઘણી મથામણ કર ેછે  છતાાં ડાઘ 

જતો નથી ને તે ડાઘવાળી ચુાંિડી કરી ઘરે જાય છે ત્યારે તેની િાિી તે જોઇ િૂબ નારાજ થાય છે નણાંિને ઘણુ િરુ િોટુ સાંિળાવે છે તેનો િાઇ નવી ચુાંિડી લઇ 

આપવા કિે છે છતાાં ત ેમાનતી નથી અને તે કિે છે કે ‘મારે ની જોતી નવી  ‘તમાર ેમન ેઑ રાિવાની િોય તરે આિી ચુાંિડી તમારી બનુના લોઇથી રાંગી લાવૉ તરે 

જ િુાં રિે..!  નીત આજથી આપણ ેિઇ-બનુ જેવૉ જ િૉ..  તે સાાંિળી િાઇ રોષે િરાય છે અને તેની બેનને સારુાં િોજન તથા લાડવા જમાડી અને બીજા 

લાડવાની ટોપલી બાાંધી તેને સાસરે મકુવા જાય છે. વનવગડાન ેરસ્તે ચાલતા ચાલતા બન્ને િાઇ-બિેનને તરસ લાગતાાં નિી જોઇ ત્યાાં વરેી િોિે છે અને સ્વચ્છ 

પાણી આવી જતા બિેન િાઇને કિે છે કે પિેલા તુાં પી  તો િાઇ બિેનને કિે છે કે તુ પીલે  બિેન જેવી પાણી પીવા નીચુ મોં કર ેછે તેવો જ િાઇ તે પાસ ે

સ્વરક્ષણ માટે રાિલે ધારીયાના એક ઝટક ેધડથી માથ ુઅલગ કરી તેની પત્નીની ચુાંિડી રાંગી નાિે છે. અને શબને એક જાડા જામ્બુડાના થડમાાં સાંતાડી અને લાડુની 

ટોપલી ઉચ્ચે ડાળ બાાંધી ત્યાાંથી  પોતાને ઘરે પરત જતો રિે છે અને તેની પત્નીને લોિીથી રાંગેલી ચુાંિડી બતાવી તે િૂબ રડે છે. થોડો સમય જતા તેની (બેનની) 

સાસરીવાળા આવે છે પિેલા પરણ્યો આવ ેછે  સસરા  સાસુ  જેઠ  દિયર  વગેર ેતેના ઘરના બધા તણેીને તેડવા આવે છે પણ તેનો િાઇ મામા ઘરે ગઇ છે 

માસીને ઘરે ગઇ છે કરી બિાના બતાવે છે. સાસરીવાળા જેવા જ મોટા જામ્બુડાના ઝાડ નજીક આવતા તે છોકરી ગીતા ગાવા લાગે છે. અાંતે તેનો પરણ્યો તે ઝાડની 

પાછળ સાંતાઇને બેસી રિે છે અને જેવી ત ેરાતના ૧૨ વાગતા તે બિાર આવે છે અને તેનો પહત તેણીન ેિેટી પડે છે અને તે સજીવન થઇ જાય છે. અને ફરી ત ે

હપયર આવવાનુાં હવચારતી નથી અને સુિે જીવન ગાળી નાાંિ ેછે.   

 આ લોકવાતાામાાં આવતુ જાંગલ આજુબાજુનો ગાઢ હવસ્તાર અને જાંગલમાાં રિેતા હવહવધ પ્રાણીઓ વગેરેનો પ્રસાંગ મિત્વનો ગણાય છે. આ આદિવાસી 

લોકવાતાામાાં લોકસાંસ્કૃહતમાાં જે હવહવધતા જોવા મળે છે. જે પરાંપરા સાથે સાંકળાયલેી લોક સાંસ્કૃહત છે. જે મૂળમાાં પ્રકૃહત સાથે ગાઢ સાંબાંધ રિેલો છે. આદિવાસી 

પ્રજા જેમકે, ડુાંગર, નિી, પત્થરો, વૃક્ષો વગેરે આવી પ્રકૃહત સાથે સાંકળાયેલી પ્રજા છે. 

 આદિવાસી જાંગલ હવસ્તારમાાં રિેતો િોવાથી પોતાની પરાંપરામાાં વન્યજીવોથી રક્ષણ મેળવા માટે અથવા આત્મરક્ષા કાજે સાથે રાિતા િહથયારો જેમક,ે 

ધારીયુ  તીરકાાંમઠા, િાલડી, વાાંસળી, ડાંગોરો વગેરે રાિતા જ િોય છે. એ બાબત આ લોકવાતાામાાં આવતી િોય છે. આ લોકવાતાામાાં મેળાનો પ્રસાંગ પણ 

આદિવાસી સાંસ્કૃહતનુાં સોંપાન ગણાય છે. આ ઉપરાાંત જોઇએ તો પાંચમિાલના આદિવાસી સમાજમાાં બોલાતા શબ્િો જે ઘર વપરાશમાાં લેવાતા શબ્િો જોઇએ તો 

િાઇ=િઇ પપ્પા-બાપો, મમ્મી= મા  માડી  બિેન = બુન  િાિી-િાિી િોજાઇ આ અનકે શબ્િો આદિવાસી સાંસ્કહૃતની આગવી ઓળિ પેિા કર ેછે અન ે

આજ સુધી આ શબ્િો લોકવાતાામાાં આવે છે અને આજ સુધી આ હવસ્તાર બોલાય છે. આદિવાસીનો બોલવાની લય લિેકો બોલવાની કલાએ પરાંપરા દ્વારા આજ 

સુધી તેઓનામાાં રિેલી છે. આધુહનક સમયમાાં ટેકનોલોજીના હવકાસના લીધે થોડો બિલાવ આવી રિયો છે. પરાંતુ તેઓ તેઓની સાંસ્કૃહત જાળવી અડીિમ રિયા છે. 

આ વાતાામાાં આવતા િાઇ િાિીના કહ્યા પ્રમાણે તેની બેનને વનવગડે લઇ જઇ મારી નાિે છે બિેનના િુનથી તેની િાિીની ચુાંિડી રાંગે છે. અન ે

લાડુની ટોપલી જામ્બુડે ટાાંગી િે છે 
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 જેમક-ે-

“િઇ મારા વીરા

િોજાઇની રાંગી ચુાંિડી

જોંમ્બડુાની ડાળ ેટોપલી ર ેલટક.ે...”

  િાઇ તેનાથી નાની બિેનને ધારીયાના ઝટકે િણી નાિે છે. 

   અિીં જોઇએ તો આદિવાસી સમાજમાાં ક્રોધ, િોળપણ વગેરે બાબતો સાથે સાંકળાયેલા છે. િાલના સમાજમાાં બિેનને િણી નાિવી એવી 

કોઇ બાબત જણાતી નથી. 

   આ લોકવાતાામાાં બિેનના લોિીથી રાંગી ચુાંિડી તેથી િાિીન ે આપે છે તે ક્રોધ-જીિ છોડે છે. િાલના સમયમાાં જોઇએ તો આદિવાસી 

સમાજમાાં કોઇપણ બાબતની જીિ એકવાર પકડે તો  તે બાબતમાાં પણ એકરૂપતા જોવા મળે છે. આદિવાસી સમાજમાાં િાઇ પોતાની બિેનને જે જોઇએ ત ે

આપતો આવ્યો છે એ બાબત આજ સુધી સમાજમાાં જોવા મળ ેછે. 

   આ લોકવાતાામાાં જે પ્રસાંગ ‘બિેનના શબને જે જામ્બુડાના ઝાડમાાં સાંતાડ્યો અને ઉપર ડાળ પર ટોપલી જયાાં બાાંધી િતી ત્યાાંથી ગમે તે પસાર 

થાય તો તે ગાવા લાગતી.

   જેમક,ે 

“િાઇએ મારી બનેડી િોજાઇની રાંગી ચુાંિડી 

જોંમ્બડુાની ડાળ ેટોપલી ર ેલટક”ે

   ‘આિરે બિેન તેના િાઇને ઘરે આવતી નથી  ન ેત્યાાં (સાસરી) જ િશુીથી રિે છે.  અિીં જોઇએ તો આદિવાસી સમાજમાાં આજ સુધી 

બિેનો ક્રોહધલા િાઇઓ કરતા િોળાપણ વાળા િાઇને ત્યાાં વધારે પ્રમાણમાાં લગ્ન પ્રસાંગે, વાર – તિેવારે વગેરે દિવસોમાાં તેઓ તેન ેઘર ેજઇને સાથ સિકાર 

આપતી િોય છે. 

     ‘ઘણા દિવસો થતાાં પ્રથમ વિત તેનો પહત તેને તેડવા આવે છે ત્યારે જામ્બુડાની ઝાડમાાંથી તે ગાવા લાગે છે.  

જેમક,ે 

“પરણ્યા ર ેમારા પરણ્યા ર ેમારા

કોન ેવોણ ેજશો કોન ેતડેી લાવશો  

િાઇએ મારી બનેડી િોજાઇની રાંગી ચુાંિડી

જોંમ્બડુાના ડાળ ેટોપલી ર ેલટક”ે

   પણ તેનો પહત કઇ હવચાયાા વગર તેના િાઇને જઇ મળે છે ત્યારે તેનો િાઇ બિાનુાં બતાવી િે છે કે તે મામાને ઘરે ગઇ છે.  આમ આદિવાસી 

સમાજમાાં પહત પોતાની પત્નીને િાંમશેા સાથે જ િોય અને તેનો સાથ આપતો રહ્યો છે.   

 આમ  પછી તેના સસરા તેણે તેડવા આવે છે આવે...... 

“સસરાાં ર ેમારા સસરાાં ર ેમારા

કોન ેવોણ ેજશો કોન ેતડેી લાવશો  

િાઇએ મારી બનેડી િોજાઇની રાંગી ચુાંિડી

જોંમ્બાના ડાળ ેટોપલી ર ેલટક”ે

    આદિવાસી સમાજમાાં આણુાં લેવા ઘરના િરેક સિસ્યો આવતા િોય છે. સસરા પછી સાસુ દિયર-નણાંિ જેઠ-જેઠાણી વગેરે તેન ેઘણા િેતથી 

તેડવા આવે છે અન ેત ેજામ્બુડાના ઝાડ પરથી ત ેગીત ગાય છે પણ કોઇને સમજાત ુનથી. અન ેઆગળ વધી જાય છે તેણીના ઘરે જઇ હનરાશ થઇ પાછા ફરે છે. અાંત ે

તેનો પરણ્યો આવે છે તે જામ્બુડાના ઝાડની પાછળ સાંતાઇને બેસી રિે છે અને જેવી તે રાતના ૧૨ વાગતા તે બિાર આવે છે અને તેનો પહત તેણીને િેટી પડે છે 

અને તે સજીવન થઇ જાય છે. અને ફરી ત ે હપયર આવવાનુાં હવચારતી નથી અને સિુે જીવન ગાળી નાાંિ ે છે. લોકસાહિત્યમાાં શ્રદ્ઘા –અાંધશ્રદ્ઘા  ચમત્કારો ન ે

વળગીને આિી વાતાાઓ રચાતી િોય છે અથવા ‘કથક  કિેતો િોય છે. જે સાાંિળવામાાં રોચક લાગે. જેમાાં ઉિા. ઉડતો ઘોડો  ઉડતી ચાિર  બોલતા પશુ પાંિી 

વગેરે એક ચમત્કહૃત સજે છે. તેથી અાંતે અિીં મૃત થયલે બિેન સજીવન થતી બતાવવામાાં આવી છે.              

   આદિવાસી સમાજમાાં કોઇપણ વ્યદકત મૃત્યુ પામે ત્યારે તેઓ બીજા અવતારમાાં પણ માનતા િોય છે. જેમ કે કોઇ મૃત્યુ પામે ત્યારે સાાંજે એક 

ટોપલા નીચે લોટ, અને રાિોડી સરિી રીતે નાિીને મકૂે છે અને તેને સવારમાાં જોવામાાં  આવે ત્યારે કોઇપણ પ્રાણી, માનવી વગેરેની હનશાની પડે તો તેને તે જીવ 

મળ્યો િશે એવી તેઓ િાતરી કરતા િોય છે. – આમ જોઇએ તો આ લોકવાતાામાાં નાયકા આદિવાસી સમાજની આગવી ઓળિ પેિા થાય છે.  
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