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વિચરતી-વિમુક્ત જનજાવતનુું મૌવિક સાહિત્ય 
નયનકુમાર એમ. પટેલ 

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેિર 

શ્રી જ.ેએમ.પટેલ આટટિ કોલેજ, આણંદ 
 

સિચરતી – સિમુક્ત જાસતના મૌસિક િાહિત્ય સિશે અનેક િંશોધનો થયા છે અને ઘણા િંશોધનોને અિકાશ છે. 

સિચરતી – સિમુક્ત જાસતના મૌસિક િાહિત્યમાં મુખ્યત્િે શ્રમગીતો, લગ્નગીતો, મરશીયાં, ભજન, ભિાઇ, ગીતો , 

ચારણીગીતો ગીતકથા િગરેેનો િમાિેશ થાય છે. ભિાઇ, ટીપ્પણી, મેર જિેા તેમના લોક નૃત્યો પણ જોિા મળે છે. 

આ ઉપરાંત સિસશષ્ટ રૂહિપ્રયોગો કિેિતો, ઉિાણા, વ્રતો, વ્રતકથાઓ, રાજીયો િગેરે પણ સિચરતી સિમુક્ત જાસતના 

મૌસિક િાહિત્યમાં જોિા મળે છે. 

  

સિચરતી સિમુક્ત જસતઓમાં મૌસિક િહિત્યમાં િૌથી મોટો ફાળો ચારણોનો છે.તત્કાલીન રાજાઓના િમયમાં 

શૂરિીરોની શૂરતાને સિરાદાિિાનું કામ દેિીપુત્ર ગણાતા ચારણોની કસિતાઓએ કયુું. િાણીમાં તેજ, નીડર, સ્િમાની, 

આિાિોલી અને છતાં મીઠાજીભી એિી ચારણ પ્રજાએ લોક િાહિત્યને િમૃદ્ધ િનાવયંુ છે. એ િમૃસદ્ધમાં ‘ઇિરીિ’ , 

‘નાગદમણ’, ‘ઓિાિરણ’ જિેા અલંકારરૂપ દુિા, િુભાસિતો િગેરેનો િમાિેશ કરી શકાય.
૧
 ચારણી િાહિત્યને 

િમૃદ્ધ કરિામાં જમેણે મોટો ફાળો આપ્યો એમાં ચારણ કસિઓ આણંદ – પરમાણંદ, આલ્િા, રામચંદ્ર, ગસણત, પ્રથમ 

ચારણી કસિયત્રી ઉજળી, માલિ િગેરે નોંધપાત્ર છે. આ પ્રકારનું િહિત્ય રચિામાં ઇિરદાિજી િાયા ઝુલા, 

િજમાલજી મિેડુ િગેરેનું પ્રદાન રહંુ્ છે. ચારણો ઉપરાંત મીર, ભાટ, રાિળ િગેરે પ્રજાએ પણ તેમાં મોટો ફાળો આપ્યો 

છે.
2
 

  

ત્યારિાદ સિચરતી-સિમુક્ત જાસતના મૌસિક િાહિત્યને િમૃદ્ધ કરિામાં ભિાઇ ગીતોનો મોટો ફાળો રહ્ો છે. 

મધ્યકાળમાં ભિાઇ દ્રશ્ય – શ્રાવય સ્િરૂપનું પ્રચસલત લોકનાટ્ય િતું. આ ભિાઇ ગીતોનું પધ્ધસતિરનું પ્રાગટ્ય 

લગભગ ૧૩મી િદીમાં થયું. અિાઇત અને આશારામ ઠાકરે ૩૫૦ જટેલો િેશો તૈયાર કયાટ. ભિાઇ ગીતોમાં દુિા, 

િાિી, છંદ, રાિડા, ભજન, ગરિી િગેરેનો િમાિેશ થાય છે. ઝંડા, ઝુલણ અને શેડાણી, કડિી કણિણ અને 

િનુભા, ભિાયાની િાથે ભાગી જનાર જિલ િગેરેનાં આિાં મનોરંજક ગીતો ગ્રામપ્રજામાં ઠેર ઠેર ગિાય છે. 

“ ધારુ કે ભિાઇ રમે, જિલ જોિા ગઇ’તી 

 જિલની િાિુ દરણુ કરે, આટલું દરણું દળજ;ે 

 િંુ તો દરણું દળતી નથી િાનારા ઇ મરજો 

 અડધી રાતે ભાગી જિલ, ભિાયા ભેગી િૈ ગઇ....”
૩
 

ભિાઇના ફળ સ્િરૂપે ભંૂગળ નામનું લોકિાદ્ય પણ ભિાયા પાિેથી મળે છે. ભિાઇ અને ભજનના કાયટક્રમોમાં ભૂંગળનો 

ઉપયોગ સિશેિ પ્રમાણમાં થાય છે. ભિાઇ કરનારા ગાયકો એને માતાજીએ દીધેલંુ દૈિી િાદ્ય માનીને પૂજ ેછે. જૂના કાળે 
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રાજિીઓની સિજયયાત્રામાં, ફૂલેકામાં કે િરધિમાં પણ ભંૂગળ િપરાતી િતી. અનેક જનૈ ગ્રંથોમાં ભૂંગળ અને 

નાળીનો ઉલે્લિ મળે છે.
૪
 

  

તો િળી, મેર જાસતના નૃત્યનું લડાયક િમીર અને આકિટક િાિુિળ સનરાળુ છે. િોલ અને શરણાઇ પણ એમનાં 

શૂરાતનને સિરાદાિતાં િોય એમ લાગે છે, મેર લોકોમાં પગની ગસત તાલિધ્ધ િોિા છતાં તરલતા ઓછી છે. સશસ્તિદ્ધ 

સિપાઇની જમે તેમનાં તોળેલાં શરીર અને િાંહડયા તલિારનાં ઝટકાની જમે િીંઝાય છે. ક્યારેક ક્યારેક એકથી દોિ 

મીટર જટેલાં ઊંચા તેઓ ઊછળે છે ત્યારે અનોિંુ દ્રશ્ય િડંુ કરે છે. 
૫ 

  

િિણટ જાસતઓની જમે આ જાસતઓમાં પણ િંગીત – નૃત્ય – લોકગીત – ભજન િગેરે જોિા મળે છે જમેાં તેમની 

લોકિોલી અને રીતહરિાજો પડઘાય છે. 

  

તેમાં િાિ તો લગ્નગીતોમાં સિશાળ િૈસિધ્ય િભરતા જોિા મળે છે. િેસિશાળ કરતી િિતનાં ગીતો, લગ્ન લિતી 

િેળાનાં ગીતો, િાંજીના ગીત લિાયાં પછીના શુભ હદિિથી લાડાલાડીના ઘેર િાળુંપાણી પૂરંુ થયા પછી – િગાં 

સ્નેિી અને આડોશી પાડોશીની સ્ત્રીઓ ભેગી મળીને િાંજીના ગીતો ગાય છે. 

  

ત્યારિાદ મંડપરોપણનાં ગીતો, ચાક િધાિિાનાં ગીતો, ગોતરડો કે ગોતીડો ભરિાના ગીતો, િોલ પૂજનનાં ગીતો, 

ફૂલેકાના ગીતો, જડ િાિિાના ગીતો, ઉકરડી નોતરિાના ગીતો, પીઠીના ગીતો, પ્રભાસતયાં, રાંદલના ગીતો, જાન 

પ્રસ્થાનના ગીતો, મોિાળાના ગીતો, િામૈયાના ગીતો, િસ્તમેળાપના ગીતો, િપ્તપદી ફેરાના ગીતો, માંડિો 

િધાિિાના ગીતો, િળામણાનાં ગીતો, જાન ઘરે આિે ત્યારે પોંિણાના ગીતો, ઉકરડી ઉઠાિિાના ગીતો આ કોમોમાં 

ઓછાિત્તા અંશે હરિાજો મુજિ ગિાય છે. ત્યારિાદ સ્ત્રી િગભાટ િને ત્યારે,  

૧) અધરાણીનાં હદિિે રાંદલ તેડિાનાં ગીતો 

૨) ઘેણ્યને નિરાિિા લઇ જતી િિતનાં ગીતો 

૩) ધેણ્યને ‘પગલાં ભરાિે’ તે િમયના ગીતો અને ફટાણાં 

૪) ‘ િોળો ભરિો‘ ની સિસધ િિતના ગીતો 

૫) ‘ િોળો ભયાટ’ પછીનાં રાંદલના પ્રશસસ્ત ગીતો 

૬) રાંદલ િામે િાથે ‘ ઘોડો િૂંદિો’ નાં ગીતો 

૭) િીજી િિારે રાંદલને િળાિિાનાં ગીતો ગિાય છે.-
૬
 

 

જ્યારે શ્રસમક િિેનો દ્વારા ઘંટીએ દળતાં ગાિાનાં ગીતો, મકાનની છોિંધ કે ભોંયતસળયાયે ટીપણી ટીપતાં ગિાતાં 

ગીતો, શ્રમિાહર ગીતો પણ આ કોમોમાં જોિા મળે છે. 

 

ઘંટીએ દળતાં, રેં ટુડાં કાંતતા, લીલી મોલમોલાત્યમાંથી િડ કાિી નીંદિા પારિાનાં તેમજ પ્લાસ્ટરનો મલામો ચૂનો 

િાંડતા અને ધિકે ટીપ્પણી ટીપતાં શ્રમ સનિારિા ગિાતાં લોકગીતો એટલે કે ‘શ્રમિારી ગીતો’ સિચરતી – સિમુક્ત 

જાસતઓમાં જોિા મળે છે.’ 
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આ ઉપરાંત મૃત્યુ િાદ મરનારની પ્રશંિા પ્રસશસ્ત કરતા મરસશયાં, છાસજયા, સિલાપનાં ગીતો, િિેલી િિારે મૃતની 

શેરીના નાકે કે ઘર ફાસળયામાં ગિાતાં પરોહિયાં અથિા પ્રોસળયાં પણ ગિાય છે. 

  

સિચરતી – સિમુક્ત જાસત ભિાઇના ગીતો અન્ય જાસતઓના લોકગીતોથી થોડાક અલગ પડે છે. તેમના ગીતોમાં 

ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, રાજસ્થાનીનું િંયુક્ત સ્િરૂપ જોિા મળે છે, જમેકે, ‘મસણયારાનો િેશ’ માં આિતું આ ગીત– 

‘ િારી જાઉં ઝરમર િો જી રે, મેરે સમયા ઝરમર, 

િો જી રે સમયાં ઝરમર, મેઠેલા િરિે િોલે િપૈયા મોર 

શ્યામ રે દાધુ સિજલી ચમકે, િોલે િપૈયા મોર 

આિંુતા રે ભીંજ ેમાટી નિરંગ ચંુદડી, 

ભીંજ ેમારા િાળુડાની કોર 

રાત અંધારી સિજલી ચમકે, પિન ચલાિે ઘનઘોર, 

કે પછી, ‘ પટેસલયા રે....મનની િેતી તું કરજ’ે 

ચટકીના મુિમાં મૂકાયેલી પંસક્તઓમાં િંકરભાિાથી ઉપજતું િાસ્ય જુઓ, 

‘ પલંગ ઉપર િેજ સિછાિતું, કરંુ અચ્છી િાતા, 

મેરે સમયાકંુ આિત દેિંુ, માર ગધે કે લીંડે !’ 

 

ચુલા િે િેજ સિછાિું, કરંુ અરછી િાતાં, 

મેરે સમયાકંુ આિત દેિંુ, મારંુ છૂટી લાતા’ 

( જૂઠણનો િેશ) 

 

ભિાઇ ગીતો ‘િેશ’ ના પાત્રોની િંિેદના વયક્ત કરે છે અને ભિાઇના પાત્રો જ આ ગીતો ગાય છે અને આ ગીતો 

માત્રામેળ- અક્ષરમેળ છંદોમાં િોય છે. તેથી મૌસિક – લોક િાહિત્ય કરતાં અલગ પડે છે. 

  

મેઘાણી પૂિટ થયેલાં લોક િાહિત્યના િંપાદનોમાં નમટદથી શરૂ કરી, પારિીઓ અને અન્ય િંશોધકોએ ફાળો આપ્યો છે 

પરંતુ તેમાં શાસ્ત્રીય પધ્ધસતનો અભાિ છે. તો િળી, તત્કાલીન િમયે તમામ જાસતઓના ગીતો – િાહિત્યનું િંપાદન 

થઇ શક્યું નથી તેથી સિચરતી-સિમુક્તી જાસતનું મૌસિક િાહિત્ય કેિંુ િશે તે િંશોધનનો સિિય છે. ઇ.િ. ૧૮૭૦માં 

પ્રગટ થયેલા નમટદના ગ્રંથ, ‘નાગર સ્ત્રીઓમાં ગિાતા ગીત’ ની પ્રસ્તાિનામાં નમટદે નોંધ કરી છે કે, .....રૂડે અિિરે 

ગિાતાં સ્ત્રીઓના ગીત પરંપરાથી તેનાં તે જ ગાિામાં આવયા કરેથી તે ગીતોની ભાિા જૂની ભાિાનો એક નમૂનો છે એ 

સનશંક કિી શકાય, િળી, ગુજરાતી ભાિા સિશે િિટ પ્રકારની જાણ આપિામાં જમે જૂના કસિઓની ભાિા જોિી 

આિશ્યક છે તેમ ગુજરાતની િઘળી ન્યાતની સ્ત્રીઓની ગીતની પણ જોિી આિશ્યક છે. થોડા હદિિ પછી એિો તકટ  

થયો કે સ્ત્રીઓનો ઉત્િાિ – આનંદ કેિો િશે, અને ઊંચીનીચી કિેિાતાં ગીત જોિાં જોઇએ. આ િઘળા ખ્યાલોથી તે 

ગીતોનો િંગ્રિ કરિાની મારી ઇચ્છા થઇ.” 
૮
 

  

આ પ્રયોજનને સિધ્ધ કરિા નમટદે એના સ્િભાિ મુજિ મોટી િાથ ભીડિા ધારી િતી. તમામ ન્યાતની સ્ત્રીઓનાં 

ગીતોનાં િંગ્રિ કરિાની નમટદની ઇચ્છા િતી, પણ તેની ઇચ્છા પૂરી ના થઇ શકી. જનેા કારણે ૧૯મી િદીના 
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ઉત્તરાધટમાં તત્કાલીન િમયે ગિાતાં ગીતો – લોકિાહિત્યથી િંચીત રિી ગયા, િળી કોઇ એ લોક િાહિત્યમાં િંશોધન 

કરિા ધાયુું િોત તો પણ કદાચ તે િફળ ના થયો િોત. કારણ નમટદના અનુભિો કિે છે કે, સ્ત્રીઓનો િંપકટ  કરી ગીતો 

લિતી િેળાએ લિાિનારી સ્ત્રીઓમાં કેટલીક સ્ત્રીઓએ કંટાળો કે શરમના કારણે ન લિાવયા. તો કેટલીક સ્ત્રીઓએ 

ગીતો છપાશે તો આપણને કોઇ ગીતો ગાિા નિી િોલાિેની િીકે ના લિાવયા. આમ, તે િમયે ઉજળીયાત િગટના 

સ્ત્રીઓના ગીતો િંપાદન કરિામાં જ જો આટલી મુશ્કેલી નડે તો સિચરતી- સિમુક્ત જાસતના મૌસિક િાહિત્યની િાત 

કરિી એ અસ્થાને ગણાય. 

  

૧૦મી િદીના પૂિાટધટમાં ઝિેરચંદ મેઘાણીએ લોકિાહિત્ય િંપાદનની જ્યોત જલાિી અને અનેક લોકગીતો, ભજનો, 

કથાઓનું િંપાદન કયુું. તે પૂિે ૧૯૧૩માં િીમજી િિનજી ભટ્ટનું ‘ કાઠીયાિાડી જિાિીર’ નામનો દુિાગ્રંથ પ્રાપ્ત થાય 

છે, ૧૯૧૩માં કિાનજી ધમટસિંિ પાિેથી ‘ કાઠીયાિાડી િાહિત્ય – ભાગ – ૧, ૨” મળે છે, ૧૯૧૫માં નાથજી મિેશ્વર 

પાઠક પાિેથી ભીલોના ગીતો મળે છે,
૯
 ૧૯૧૫માં કૃષ્ણલાલ િૂરજરામ િકીલ પાિેથી પણ ‘ ભીલોનાં ગીત’ મળે છે, 

પરંતુ સિચરતી – સિમુક્ત જાસતના કોઇ ગીતો મેઘાણી પિેલાં પ્રાપ્ત થતા નથી. િા, ભિાઇના ગીતો આગળ જોઇ ગયા 

તેમ મહિપતરામ નીલકંઠ પાિેથી ‘ ભિાઇ િંગ્રિ’ અને મયાશંકર શુક્લ કૃત ‘દેથી ભિાઇનો ભોમેયો’ કે ‘ફક્ત ભિાઇ 

કરનાર િજ્જન મંડળીને મદદ માટે – પબ્લીક માટે નિી’ – પ્રકાસશત થયેલા ગ્રંથ ‘ શ્રી ભિાની ભિાઇ પ્રકાશ’ માં મળે 

છે. 
૧૦

 

  

અથાટત મેઘાણી પૂિે લોકગીત – લોકકથા અંગે નોંધપાત્ર કામ થયું નથી અને તેમાંથી િામાસજક પ્રિંગોનાં લોકગીતોનું 

કામ જ ફાકોમૂડી થયંુ છે. ભજનિાણી ઇત્યાહદનું િંપાદન તો નહિિત થયંુ છે તેથી નાથિાિા આહદ સિચરતી- 

સિમુક્ત જાસતની ભજન પરંપરાનું કોઇ િાહિત્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. 

  

પરંતુ મેઘાણીએ લોકિાહિત્ય િંપાદનમાં ઘણું કાઠંુ કાઢંુ્, રળીયાળી રાતના ૪ િંડો આપ્યાં, િોરઠી િંતિાણી, 

િૌરાષ્ટરની રિધારા આપી પરંતુ તેમાંયે સિચરતી – સિમુક્ત જાસતના લોક િાહિત્યનો િંદભટ જડતો નથી. 

  

મેઘાણી પછીનાં િમયગાળામાં કંઠ્ય – મૌસિક િારિાની જાળિણીમાં અનેક િંશોધકોએ ફાળો આપ્યો. જમેાં જયમલ્લ 

પરમાર, પુષ્કર ચંદરિાકર, જયનાનંદ જોશી, મધુભાઇ પટેલ, િોડીદાિ પરમાર, રેિાિેન તડિી, શંકરભાઇ તડિી, 

અમૃત પટેલ, ભગિાનદાિ પટેલ િગેરે પોતપોતાના સિસ્તારોમાં પ્રાપ્ય િાધનો અને િૂઝ પ્રમાણે િંપાદનો કયાટ પણ 

તેમાંય સિચરતી – સિમુક્ત જાસતની કંઠ્ય પરંપરાઓનું કોઇ િાહિત્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. 

  

જયમલ્લ પરમાર તથા ‘િળિંત જાની’ ના લોકગીતોના િંપાદનોમાં મેળામા ગિાતા ગીતો, લગ્ન ગીતો, દુિાની નોંધ 

છે, પુષ્કરચંદરિાકર ગીતોના િંપાદન નળકાંઠા સિસ્તારમાં રિેતી પિાર જાસતના િંદભટ છે, દુલેરાય કારણીનું કાયટ 

કચ્છ પ્રદેશ અને કચ્છની જાસતઓ તરફનું છે, તડિી દંપતીએ આહદિાિી લોકોના લોકિાહિત્યને િંપાહદત કયુું છે, 

ભગિાન દાિ પટેલે પણ ડંુગરી ભીલોના લોકિાહિત્ય પર કામ કયુું છે. 

  

જયનાનંદ જોશી એ રાજપીપળાના આહદિાિી લોક િાહિત્યમાં કાયટ કયુું છે, અમૃત પટેલ, પ્રા. એલ.ડી. જોશી, રમેશ 

પાઠક, ડા.ભા. નાયક, દેિી મિેતા, સિધ્ધરાજ િોલંકી, પ્રિલાદ પટેલ, રૂક્ષ્મણીિેન પટેલ, મનોરમા વયાિ, મફત 
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રાણેલાકર, માધિ ચૌધરી, નાથજીભાઇ પાઠક, પ્રિીણ ગિિી, દક્ષા વયાિ િગેરે િંશોધકોએ 
૧૧

 અનેક િંપાદનો – 

િંશોધનો કયાટ છે પરંતુ આ િધામાં સિચરતી – સિમુક્ત જાસતના િમગ્રલક્ષી િંપાદનોનું કોઇ આગિંુ મૂલ્ય કે િોપાન 

ભાગ્યે જ િરતાય છે અથિા તો એમ કિી શકાય કે સિચરતી – સિમુક્ત જાસતના લોકિાહિત્ય પર િજી િુધી કોઇ 

િંશોધકનું ધ્યાન ગયું જ નથી, એ હદશામાં કામ થયું જ નથી અને ઉપરોક્ત િંશોધકોમાં જો કોઇ િંશોધકોએ િરકાર 

દ્વારા િગીકૃત કરાયેલી ૨૮ સિચરતી અને ૧૨ સિમુક્તજાસતઓનું લોકિાહિત્ય િંપાહદત કયુું િોય તો તેને એક ગ્રંથમાં 

લાિાનું ભગીરથ કાયટ િજી િાકી છે. ત ેછતાંય સિચરતી – સિમુક્ત જાસતઓ ગુજરાતના ભૂભાગ અને જાસતઓ િચ્ચે 

રિી િોિાથી તેમની લોકગીતો, લોકકથાઓમાં અન્ય જાસતઓના લોકિાહિત્ય જિંુે જ િામ્ય િશે, થોડા પાઠાંતરો અને 

િોલીભેદોને િાદ કરતાં જન્મ – લગ્ન મૃત્યુ ગીતો, ભજનો િગેરેમાં િમ્યકપણું િશે તેમ કિી શકાય. 

  

અિીં િાઘરી કોમનું લોકિાહિત્ય કિી શકાય કે કેમ ? છતાં નોંધિા જિેી િાત નોંધી લઉં કે, િાઘરીઓમાં ‘ પારિી’ 

શબ્દોનું અસસ્તત્િ િતું. 

  

‘ પારિી’ શબ્દ િાંકેસતક િોલીના અથટમાં કહડયા, કંિારા, િોની િગેરે જુદા – જુદા ધંધાના કારીગરોની જમે િાઘરી 

પ્રજા પણ અંદરોઅંદર પ્રયોજ ેછે. ગમે તે િમયે- સ્થળે આ િાંકેસતક િોલી પ્રયોજિાનો તેઓ શોિ ધરાિે છે. આ લોકો 

મુખ્યત્િે , ચૉરી – ઘરફોડી, િીિા કાતરિા, ઠગાઇ , રસ્તા- લૂંટ, ગેરકાયદે દારૂ ગાળિો િગેરે કામો કરે છે અને આ 

ગુનાઇત પ્રિૃસત્તમાં િિાયભૂત થિા આગિંુ શબ્દભંડોળ િોય છે. જ ે પેિીદર પેિી ઊતરતું આિે છે. જમેાના કેટલાક 

શબ્દો હક્રયાપદો નીચે મુજિ છે, 

 

નામ   અર્થ   નામ   અર્થ 

કનું   ગધેડંુ        િરપડી   ધાહરયું 

કન્ધારી   લાકડી   િહરયો   છોકરો 

કન્ધારંુ   કોઇકનું ઘર  િાટો   દારૂ 

કન્ધારો   દારૂ   મધિો   દારૂ 

કાજળી   રાસત્ર   માડ   પોલીિ 

કાદસિયો  કંુભાર   મહડયો   માસલક/ પોલીિ 

િહડયો   િાંદરો   માિેનો ચોરી                 લીધેલો દાગીનો- 
૧૨

 

 

હિયાપદો     અર્થ 

ઇકરોણું કરિું     ભિિું 

િટપાલી લેિું     લૂંટિું 

સચમાઇ જિું     િંતાઇ જિું 

ચા તરિું      આિિું 

ચોિન કરિું     જમિું 

ટાંડી લેિું     ધાન્ય ચોરી લેિું 

ઘા કરિું      તોડિુ(ં ચોરી કરિુ)ં 
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પપકલી િાિું     િંતાઇ જિું / ભાગી જિું 

િેચિલી િાિું     િેચી નાિિું 

િાતહરયું િેિાડિું    ચોરી કરિી 

ગણેશકાકા િેિાડિા    ચોરી કરિી 

ઘો મેલિી     ચોરી કરિી 

ઝેમી કરિી     ચોરી કરિી- 
૧૩

 

  

તો િળી, ગારૂડી – નાથિાિા િગેરેમાં િશીકરણ,  ત્રાટકમંત્ર તંત્ર, મેલી સિદ્યાના મંત્રોનું િંપાદન એક િંશોધનનો 

સિિય છે. આમ, સિચરતી – સિમુક્ત જાસતનું મૌસિક િાહિત્ય-ભાિા, વયિિાસયક શબ્દો એક િંશોધન – િંપાદન 

માટેનો સિશાળ િણિેડાયેલો ફલક છે તેમ કિેિામાં જરાય અસતશયોસક્ત નથી. 
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