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1. પ્રસ્તાવના :- 

લોક્વાડ્મર્ કે્ષત્રે ઉત્તરગજુરાતિા મેઘાણી ગણાતા, લોકસંસ્કૃનતિા પ્રખર અભ્ર્ાસી, શાસ્ત્રીર્ સંશોધક-સંપાદક 

ડૉ.અમૃત પટેલ છેલ્લા અઢીદાર્કાથી ગજુરાતી લોકસાનહત્ર્ કે્ષત્રે મૂલ્ર્વાિ પ્રદાિ આપતા રહ્યા છે, હજુ પણ આ 

નદશામાં તેમિા અવિવા મૂલ્ર્વાિ પ્રકાશિો આપી તેઓ સતત કાર્યરત રહે છે. તેમિે કરલેા લોકકથાઓિા સંપદિો, 

લોકગીતોિા સંપદિો, તેમજ ઇનતહાસ નવષર્ક સંશોધિાત્મક કામ મહત્વિ ુછે. તેમાર્ લઘુકથા જવેુ લોક્વાડ્મર્ કે્ષત્રે 

વણખેડાર્ેલું ‘ઓઠા’ં સ્વરૂપિે આપીિે, નલનપબદ્ધ કરીિે તેિે બચાવવાિો પ્રર્ત્ન કર્ો છે.  

 ‘આપણા ઓઠા’ં (૨૦૦૧) પુસ્તક છેલ્લા બે દાર્કા દરનમર્ાિ ધીરજધરી, અનવરત કામકરી, સંશોધિ સંપાદિ-

અધ્ર્ર્િ કરીિ ેમૌનખક પરંપરામાં ૧૧૦ ઓઠાઓિે મૂકી આપ્ર્ા છે. આપણાં પરંપરાગત લોક લોક્વાડ્મર્િા સંશોધિ-

સંપાદક કે્ષત્રે છેલ્લ ેદશ દાર્કાથી ઠીક-ઠીક પ્રમાણમાં કામ થર્ું હોવા છતા ંઆ “લઘુકથા પ્રકારિા ઓઠાઓં” નવશ ેએક 

પણ સ્વતંત્ર પુસ્તક પ્રગટ થર્ું િથી. આ કે્ષત્રે વણખડેાર્ેલુ પડ્ર્ું રહ્યું હતુ.ં તેમા ં ‘ઓઠા’ં નવશેિંુ ડૉ.અમૃત પટેલિું 

વૈજ્ઞાનિક સૂઝ સમજ ધરાવતું આ પ્રથમ પુસ્તક પ્રગટ થાર્ છે. તેથી ‘આપણાં ઓઠા’ં પુસ્તક લોકકથા સપંાદિ કે્ષત્રિી 

સીમા સ્થભ સમાિ કૃનત છે. આ પુસ્તક પ્રકાશિ બદલ ર્ુનિવનસયટી ગ્રંથ નિમાયણ બોડય  અિ ેડૉ.અમૃત પટેલ ધન્ર્વાદિા 

અનધકારી છે.  

  

સારાાંશ : ગજુરાતી લોકસાનહત્ર્ કે્ષત્રેકેટલાર્ સંશોધકો- સંપાદકોમૂલ્ર્વાિ પ્રદાિ આપતા રહ્યા છે, હજુ પણ આ 

નદશામા ંતેમા ંઅવિવા મૂલ્ર્વાિ પ્રદાિો આપી અિેક સંશોધકો -સંપાદકો સતત કાર્યરત રહ્યા છે. એમા ંલોકગીત, 

લોકકથાઓ કે્ષત્રે અિેક સશંોધિો - સંપાદિો થતા ંરહ્યાં છે પરંતુ ‘ઓઠા’ં જવેા લઘુકથા સ્વરૂપ કે્ષત્રે િોધંપાત્ર 

સંશોધિો થર્ા િથી. 

ચાવીરૂપ શબ્દો :- લોકસાનહત્ર્ ( ઓઠા ંસ્વરૂપ ) 
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 પુસ્તકિી પ્રસ્તાવિામાં ‘ઓઠાં” શબ્દિી વ્ર્ત્પનત્ત સમજાવી ઓઠા ંશબ્દિા નવનવધ અથો તેિા ઉપરથી બિતા 

રૂનઢપ્રર્ોગો, કહેવતોિી ચચાય કરતાં ‘ઓઠા’ં સ્વરૂપિે સ્પષ્ટ કરવાિો પ્રર્ત્ન કર્ો છે. કથા સનરતા-સાગરમાં પણ ‘ઓઠા’ં 

મૂકર્ાિો ઉલ્લેખ કરી આ સ્વરૂપ કેટલું પ્રાચીિ છે તે જણાવે છે. ગજુરાતિા પરંપરાગત સમાજોમાં, રાવણામા ંઓઠ 

કેવી રીત ેકહેવાતા તેિી ચચાય કરતાં ઓઠાંઓિી સાત લાક્ષનણક્તાઓ જણાવી છે. જ ેમૂળિી વાતિ ેકરતા ંશરમ –

સંકોચ અિુભવતો હોર્ તવેી વાતિે સરળ રીત ે રજૂ કરવામા ં ‘ઓઠા’ંિો ઉપર્ોગ થતો. ‘ઓઠાં’િા મૂળમા ં સંસ્કૃત 

‘અવસ્તૃ’ હોવાિુ ંસૂચવાર્ છે. ‘અવસ્તૃ’માંથી ‘અવષ્ટભ’ શક્ય િથી. પરંત ુ‘સ્તૃ’ િુ ં‘ઉઠ’ થઈ શકે અિ ે‘અ’ સાથે જોડતા 

ઓઠ-ઓઠંુ બિી શકે. પણ ‘ઓઠા’ંિે સંસ્કૃતમાંથી વ્ર્ુત્પન્ન કરવા શા માટે પ્રર્ત્ન કરવો પડે , તે દેશ્ર્ પણ હોર્ શકે ! 

‘ભગવદ્દ ગો મંડળ’િા આધાર ે‘ઓઠાં’ િો એક અથય ‘દાખલો’ પણ થાર્ છે. સામાન્ર્ રીત ેબોલચાલિી ભાષામા ંવહેવાર 

દશયક ટૂચકા-દાખલા તે ‘ઓઠા’ં જ છે.  

 આ પુસ્તકમા ં સંપાનદત ‘ઓઠાં’ઓિે સંપાદક બાર પ્રકારણોમાં નવભાનજત કરીિ ે મૂક્યા છે. જ્ઞાનતનવષર્ક 

‘ઓઠાં’ સૌથી વધાર ેસંખ્ર્ાિાં છે. જવેી કે વનણક, બ્રાહ્મણ, પાટીદાર (કણબી નવષર્ક), રબારી, ઠાકોર, હનરજિ, િાઈ 

(ગાર્જા), રાજપૂત, કંુભાર, દરજી, મુનસ્લમ (નમર્ા) વગર.ે ડોસા નવષર્ક (વૃદ્ધ) ડોસી નવષર્ક (વૃદ્ધા), સાસંુ-વહુ 

નવષર્ક, સ્ત્રી-પુરુષ નવષર્ક, બુનદ્ધ ચાતુર્ય (સમસ્ર્ા) નવષર્ક પક્ષી નવષર્ક, પશ ુનવષર્ક, દેરાણી-જઠેાણી નવષર્ક, 

પ્રકીણય વાતો મૂકવામા ં આવી છે. અિ ે પનરનશષ્ટ-૧ માનહતી દાતાઓિો પનરચર્ શબ્દોિા િાિાં  રખેાનચત્રો દ્વારા 

આપવામાં આવ્ર્ો છે. જ્યાર ેપનરનશષ્ટ-૨મા ંપાનરભાનષક શબ્દોિા અથો આપવામા ંઆવ્ર્ા છે.  

 

2. નનષ્કર્ષ :- 

 આમ, સંપાદકે ઓઠાઓંિુ ં સુંદર વગીકરણ  માનહતીદાતાઓિા રખેાનચત્રો દ્વારા તેમિું િામ, ઠામ, ઉંમર, 

અભ્ર્ાસ, વ્ર્વસાર્ અિ ેતમેિી નવશેષતા જણાવી છે. ઓઠાંિા લક્ષણો કઈક આવી રીતે તારવી બતાવ્ર્ા છે.  

(૧) ઓઠાંિા કેંદ્રવતી નવચારિે એક સૂત્રમા ંબાંધવામા ંઆવે છે.  

(૨) ઓઠાંિું સ્વરૂપ આજિી લઘુકથાિા સ્વરૂપ જવેુ જોવા મળે છે.  

(૩) ઓઠાંિો અંત ચોટદાર પદ્યમા ંકે લર્ાત્મક ગદ્યમા ંઆવે છે.  

(૪) ઓઠંુ સૂત્રાત્મક પદાવલીઓમા આવતું હોર્ તે સ્મૃનતમા ંસહજ રીતે સમાઈ જાર્ છે.  

(૫) પશુ-પંખી કે અન્ર્ અગોચર પાત્રોિા મધ્ર્મ દ્વારા રજૂ થતા ંઓઠા ંઆડકતરી રીતે બોધક ઉપદેશ આપ ેછે. 

(૬) મૌનખક પરંપરામા ંરજૂ થતા ંઆ ઓઠ રજૂઆતિી નવશેષ કથિ કલા માંગીલે છે.  

 લોકકથાઓ તો દેશ-પરદેશથી આર્ાત થર્ેલી હોર્ છે અિ ેસહુિી ભેગી મૂડી હોર્ છે. જ્યાર ે ‘ઓઠા’ં એવો 

પ્રકાર છે જ ેખાસ કરીિે સ્થાનિક મૂડી છે. ઓઠા ંએ બોલીિી જમે લોકજીવિમા વણાઈ ગર્લેા હોર્ છે જ ેકોઈિે કોઈ 

નિનમતે્ત એ કહેવાતા હોર્ છે. તેમાં શબ્દ રમત, બોલ ેબાંધી લેવાિી બાધાઈ, ધૂતયકથા, કામકથા, ચાતુર્યકથા, બદાસુ 

ખાતા પતાસુ ંમળે એવા ર્ોગાિુંર્ોગિી કથા વગેર ેહોર્ છે.  
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 ‘ઓઠા’ં જ્ઞાનતનવષર્ક ખાનસર્તો દશાયવે છે, તેમ અિુભવિો નિચોડ પણ રજૂ કરતા ંહોર્ છે. અહી આ પુસ્તકમાં 

સંપાદકે ઘણો પનરશ્રમ કરીિે ‘ઓઠાં’ મૂક્યા તે હવે આપિી બોલચાલિી ભાષામાંથી અદ્રશ્ર્ થઈ રહ્યા છે તેથી સૌથી 

મહત્વિુ કામ ‘આપણાં ઓઠા’ં નવશેિંુ છે. તેમ છતા ંહજુ આપણે ત્ર્ા ં‘ઓઠા’ંિી સ્વરૂપ ચચાય થઈ િથી.  
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