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 ABSTRACT    ‘શાસ્મ’ વલળે રેખભાાં શાસ્મની વ્માખ્મા, અથો અને વલબાલનાઓને આધાયે ળાયીરયક, ભાનવવક અને વાવશવયમક દૃવિએ શાસ્મની 

વભજને વલકવાલલાન પ્રમયન કયલાભાાં આવ્મ છે. યાંયાગત યીતે શાસ્મ વલળેની વભજથી રઈને પ્રલતતભાન વભમભાાં શાસ્મ વલળેની વલચાયણાઓને અશીં 

પ્રસ્તુત કયલાન ઉક્રભ જાવ્મ છે. વચચભના દેળભાાં અને ૂલતના દેળભાાં શાસ્મની વલબાલના કેલી યીતે વલકવી છે એ વલળે ણ ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવ્મ 

છે. વલજ્ઞાન અને વાવશવયમક દૃવિએ શાસ્મના વબન્ન અથો અને એની ભશત્તાને ણ રેખભાાં યજૂ કયલાભાાં આલી છે. 
 

Keywords: શાસ્મ, અવબવ્મવતત, શાસ્મ-પ્રકાય, વાાંસ્કૃવતક, ળાયીરયક, ભાનવવક, વ્મવતત, યાંયા 

 
“[Humanity] has unquestionably one really effective weapon—laughter. Power, money, persuasion, 

supplication, persecution — these can lift at a colossal humbug—push it a little—weaken it a little, century 
by century, but only laughter can blow it to rags and atoms at a blast. Against the assault of laughter nothing 

can stand”. — Mark Twain 
 

I. ‘શાસ્મ’ વલળે  

 વાભાન્મ યીતે અલ્ ચર્ચચત ભનાતા ‘શાસ્મ’ વલળેના ક્ષેત્રભાાં છેલ્રી વદીભાાં વાયી એલી વલચાયણા શાથ ધયલાભાાં આલી છે અને 

વચચભભાાં એના વલળે રખામુાં ણ છે. વાવશયમભાાં ણ શાસ્મ અને કટાક્ષ વલળે ઘણા વલચાયક અને ચચતકએ રખ્મુાં છે અને વલચરેણ કમુું છે. છેક 

પ્રાચીન ગ્રીક રપરવૂપથી શાસ્મ વલળે વલચાયાઈ યહ્ુાં છે . જાણીતી ઉવતત છે – “A merry heart does good like medicine, but a 

broken spirit drieth bones” (Prv 17:22). ગ્રીક વાવશયમભાાં ખાવ કયીને નાટકભાાં શાસ્મન શાંભેળા વલવનમગ થમેર જલા ભે છે . 

ટ્રેજેડીને કભેડી વાથે વાંતુવરત કયલા ભાટે શાસ્મ એક અવયકાયક વાધન ુયલાય થમુાં શતુાં. રેરટનભાાં હ્ુભયન અથત થામ છે ‘Fluid of Moisture’. 

વાથત ગુજયાતી જડણીકળ પ્રભાણે ‘શાસ્મ’ન અથત ‘શવલુાં એ ’, ‘શાવ’ એભ થામ છે . અાંગ્રેજી રડક્ષનેયી ભુજફ ‘The manifestation of joy’ 

એભ થામ છે . શાસ્મના વલયધી તયીકે રુદન અને ક્રાંદન એભ ફે ળબ્દ ભે છે જ્માયે વસ્ભત , ભરકાટ વલ . એના માતમલાચી ળબ્દ છે . શાસ્મને 

ળાયીરયક, ભાનવવક અને વાવશવયમક – એભ ત્રણ દૃવિચફદુથી વભજી ળકામ એભ છે.  
 

II. શાસ્મ – ળાયીરયક દૃવિએ 

 શાસ્મની પ્રથભ પ્રતીવત સ્થૂ અને ળાયીરયક સ્તયે થામ છે. ભનુષ્મભાાં શાસ્મ એ ળાયીરયક પ્રવતરક્રમા છે. અન્મ કેટરાક વજીલભાાં ણ એ 

જલા ભે છે . ચલવનતાંત્રના બાગરૂે કાભ કયતા ડામફ્રેભના તમાયેક વાાંબી ળકામ એલા વાંકચનથી ચતકવ રમભાાં ચારતી આ પ્રરક્રમા છે . 

શાસ્મને ળાયીરયક યીતે એભ ણ વભજી ળકામ કે એ વજીલની, ખાવ કયીને ભનુષ્મની દૃશ્મ એલી અવબવ્મવતત છે. આાંતરયક કે ફાહ્ યીતે ઉતે્તવજત 

કયનાય રયફના વાંકતભાાં આલલાથી શાસ્મ વનષ્ન્ન થામ છે. ળાયીરયક યીતે ગરગવરમા કયલાથી, શાસ્મપ્રેયક કથાઓ વાાંબલાથી કે શાસ્માસ્દ 

વલચાયના વાંકતભાાં ભૂકાલાથી શાસ્મનુાં વનભાતણ થામ છે. ઉંભય, જાવત, વળક્ષણ, બાા અને વાંસ્કૃવત – આ રયફથી શાસ્મની ભાત્રા, તીવ્રતા અને 

ગુણલત્તા નતકી થતી શમ છે. 
 

III. શાસ્મ – ભાનવવક દૃવિએ 

 ભાનવવક યીતે જઈએ ત શાસ્મ બ્રેઈનથી વાંચાવરત થતી પ્રરક્રમા છે . ભનુષ્મના લતાતલના એક બાગ રૂે એને જલાભાાં આલે છે . 

વાભાવજક આદાન-પ્રદાનની વસ્થવતભાાં શાસ્મ ભનુષ્મના આળમને સ્િ કયી આે છે . લાતચીત કયી યશેરી વ્મવતતઓ લચ્ચે એક બાલનાયભક 

વાંદબત અને લાતાલાયણ એ ૂરુાં ાડે છે. આગ લધીને જઈએ ત, શાસ્મ એક વાંકેતની જેભ ણ કાભ કયે છે. કઈ ચતકવ જૂથના તભે વભ્મ છ 

અને એની સ્લીકૃવત શાસ્મ થકી વવધ્ધ થતી શમ છે. શાસ્મ દ્લાયા ભનુષ્મ લચ્ચે શકાયાયભક વાંલાદ ભાટેનુાં મગ્મ લાતાલયણ યચામ છે અને વાંલાદની 

પ્રરક્રમાને આગ લધાયલા ભાટે ફ ણ ભી યશે છે. શાસ્મનુાં ભાનવવક બૂવભકાએ અન્મ એક ભશયલનુાં રક્ષણ એ ણ છે કે એ વશજ યીતે પેરાતુાં 

શમ છે . એક વ્મવતતને શવતી જઈને અન્મ વ્મવતત સ્લાબાવલક યીતે શવલા રાગે છે . શાસ્મનુાં એક અથતઘટન એ ણ છે કે એ શકાયાયભક 

પ્રવતબાલને વૂચલે છે.  
 

IV. શાસ્મ – વાવશવયમક દૃવિએ 

 વાવશવયમક દૃવિએ ણ શાસ્મને જુદી યીતે અથતઘરટત કયલાભાાં આવ્મુાં છે. જેન સ્થામી બાલ શાવ છે તેલ કાવ્મન એક યવ એલી એની 

પ્રાથવભક વભજ આી ળકામ. કરુણ, ળૃાંગાય, યોદ્ર, લીય, બમાનક, ફીબયવ, અદ્બુયત, ળાાંત અને શાસ્મ – એભ નલ યવભાાંના એક યવ તયીકે એને 
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ઓખાલી ળકામ. શાસ્મની રયુિતાને શાસ્મ યવ કશે છે. એન લણત ચલેત, દેલતા પ્રભથ , અનુમુતત લચન તથા રૂારદક આરાંફન અને ઉદ્દીન 

તથા ભુખ વલકાવારદ અનુબાલ છે . તેના ભાંદ , ભધ્મભ અને અવત એભ ત્રણ બેદ છે . ‘નાટ્મભળાસ્ત્ર’ના યચવમતા બયત ભુવન અને ‘યવગાંગાધય’ના 

યચવમતા જગન્નાથે શાસ્મ વલળે એભનાાં ુસ્તકભાાં વુાંદય વલલયણ કમુું છે. રકળયરાર ભળરૂલાા કશે છે તે ભુજફ – કટાક્ષ, ભભતશાસ્મ અને શાસ્મ – 

એ શાસ્મયવનાાં વાધન છે. કવલ કરાી એને વજતનાયભક યીતે લણતલે છે – ‘શાસ્મ ભાત્ર ધરાઈ, યલુાં તે નફાઈ છે, વલચલની વભિતા કકતુ યે યે યમાાં 

જ વભાઈ છે’. 
 

V. શાસ્મના પ્રકાય 

 શાસ્મના પ્રકાયની ણ કલ્ના કયલાભાાં આલી છે . શાસ્મ, શવવત, આનાંદભસ્તી , શાસ્મભાંરદય , ભસ્તીખય શાસ્મ , શાસ્મતયાંગ , 

શાસ્મરશયી, શાસ્મન વલસ્પટ, શભરયક શાસ્મ, ખડખડાટ શાસ્મ, અવતશવવત, વલશવવત, વસ્ભત, સ્થૂ શાસ્મ, વૂક્ષ્ભ શાસ્મ અને ભરકાટ. શાસ્મનાાં 

સ્લરૂને વભજલા ભાટેનુાં એક દૃવિચફદુ એભ ણ છે કે તેને જડીભાાં ત્રણ જૂથભાાં અને છ પ્રકાયે વભજાલી ળકામ છે . વસ્ભત અથલા શલુાં વસ્ભત, 

શવવત અથલા સ્ભાઈર , વલશવવત અથલા શલુાં શાસ્મ , ઉશવવત અથલા ઉશાવનુાં શાસ્મ , અશવવત અથલા લલ્ગય શાસ્મ અને અવતશવવત 

અથલા અવત શાસ્મ . આ છ પ્રકાયનાાં શાસ્મને ફે -ફેનાાં જૂથ ફનાલીને ત્રણ કરટભાાં ભૂકી ળકામ . ઉચ્ચ શ્રેવણના વ્મવતતઓ વસ્ભત અથલા શવવત , 

ભધ્મભ શ્રેવણના વ્મવતતઓ વલશવવત અને ઉશવવત અને વનમ્ન શ્રેવણના વ્મવતતઓ અશવવત અને અવતશવવત પ્રકાયના શાસ્મ વાથે અનુકૂરન 

ધયાલતા શમ છે. ‘શેપ્ી રાફ્ટય’ અને ‘નલતવ રાફ્ટય’ એભ ફે પ્રકાયના શાસ્મજૂથની ણ કલ્ના કયલાભાાં આલી છે. ખુળી, આનાંદ, શલાળભાાંથી 

‘શેપ્ી રાફ્ટય’ અનુબલામ છે અને ક્ષબ, દુુઃખ અને ભૂાંઝલણની વસ્થવતભાાંથી ‘નલતવ રાફ્ટય’ અનુબલામ છે.   
 

VI. શાસ્મની વલબાલના 

 વાભાન્મ યીતે ‘યીવરપ વથમયી’ શાસ્મને વભજાલે છે . સ્ટેન્ડપટત મુવનલર્ચવટીના પ્રૉપેવય વલવરમભ એપ. ફ્રામે એક વથમયી વલકવાલી છે જેને 

વજરટરજી તયીકે જાણલાભાાં આલે છે. આ વથમયી પ્રભાણે ભાનલનાાં ળયીય ય શાસ્મની થતી ળાયીરયક અને ભાનવવક અવયને ચકાવલાભાાં આલે 

છે. શેન્રી ફજતવન નાભના ફ્રેંચ રપરવૂપે ૧૯૦૦ભાાં ત્રણ વનફાંધ રખ્મા છે જેભાાં શાસ્મના અથતને વયવ યીતે ખરલાભાાં આવ્મ છે.  

 શાસ્મને એક વ્મલસ્થા તયીકે જલાભાાં આવ્મુાં છે . લૈવચલક સ્તયે કઈ ણ ભનુષ્મની લાતચીતની બાા જે શમ તે , ણ શાસ્મ એ વોની 

અવબવ્મવતતનુાં વફ ભાધ્મભ છે . શજાય બાાઓ , અનેકવલધ પ્રાદેવળક ફરીઓ અને બાાકીમ લૈવલધ્મ શલા છતાાં દયેક ભનુષ્મ શાસ્મની 

બાાભાાં એકવભાન યીતે જ અવબવ્મવતત વાધત જલા ભે છે . જીલનની આ ફાફતનુાં વૌંદમત એભાાં યશેરુાં છે કે જન્ભતાાંની વાથે જ ફાકને 

બાા પ્રાપ્ત નથી શતી ણ શાસ્મથી એ અવબવ્મવતત વવધ્ધ કયલા રાગે છે . જે ફાક અાંધ અને ફવધય શમ છે તેભને ણ શાસ્મ થકી વ્મતત 

થલાની નૈવર્ચગક ળવતત પ્રાપ્ત થમેરી શમ છે . એટર,ે વાાંસ્કૃવતક, બોગવરક કે વાભાવજક બેદબાલથી ય યશીને શાસ્મનુાં વલચલ એકવભાન યીતે 

વોને ઉરબ્ધ છે અને સ્ળે ણ છે . જાણીતા શાસ્મ વલચાયક યફટત પ્રવલનનુાં ભાંતવ્મ ણ આ જ છે - "Laughter is a mechanism 
everyone has; laughter is part of universal human vocabulary. There are thousands of languages, hundreds 
of thousands of dialects, but everyone speaks laughter in pretty much the same way." (Provine, 2000) 
વાાંસ્કૃવતક બૂવભકાએ શાસ્મના સ્લરૂને વભજ્મા છી એને સ્લાસ્્મની બૂવભકાએથી ણ વભજાલી ળકામ એભ છે. ઓવસ્ટ્રમન ન્મુયરવજસ્ટ અને 

વાઈકએનાવરવવવના પ્રણેતા વવગભાંડ ફ્રઈડ કશે છે – “…laughter releases tension and "psychic energy" | laughter is 

beneficial for one's health”. (Freud, 1928) શાસ્મ થકી ભાનવવક તાણભાાંથી ભુતત થલામ છે અને તે ભનભાાં શકાયાયભક ઊજાતનુાં વનભાતણ 

કયે છે . ચૈતવવક ળવતતને ણ ભુતત કયલાનુાં કામત શાસ્મ થકી વવધ્ધ થતુાં શમ છે એટરે શાસ્મ ભનુષ્મનાાં સ્લાસ્્મ વનભાતણ ભાટે આલશ્મક એલી 

ઊજાતન સ્રત છે . વ્મવતતગત યીતે શાસ્મની ભનુષ્મ ય થતી અવયથી આગ લધીને જઈએ ત એક વ્માક વાાંસ્કૃવતક બૂવભકાએથી ણ વભજી 

ળકામ છે કે શાસ્મ બરે એક વ્મવતતથી ેદા થામ છે ણ એ વાભૂવશક અને પ્રજાવભૂશ લચ્ચેની ‘ળેડતક’ અવબવ્મવતત વુધીન વ્મા ધયાલે છે.  

 ધાર્ચભક અભ્માવના વનષ્ણાત, લર્ચજવનમાની કૉરેજના પ્રૉપેવ જ્શન કશે છે કે , “human laughter may have its biological 

origins as a kind of shared expression of relief at the passing of danger.” (Morreall, 1983) કઈ ણ બમની 

વસ્થવતભાાંથી ભુતત થતાની વાથે જ અનુબલાતી શાસ્મની રાગણી ભનુષ્મ ભાટે સ્લાસ્્મલધતક વાવફત થતી શમ છે . શાસ્મની વલબાલનાને 

રપરવૂપીની બૂવભકા વુધી રઈ જઈને ણ વભજાલલાભાાં આલી છે . શાસ્મ અનેક પ્રકાયના અથોને વૂવચત કયતુાં શમ છે જેભાાં અવસ્તયલની 

બૂવભકાએથી જઈએ ત વચચભની રપરવૂપી અને આધુવનક ફોવધ્ધક ઇવતશાવભાાં ભશયલનુાં પ્રદાન કયલા ભાટે જાણીતા જભતન રપરવૂપ વનયળે કશે 

છે કે “laughter to be a reaction to the sense of existential loneliness and mortality that only humans feel”. 

Friedrich Nietzsche (Weeks, No. 27 (SPRING 2004)) દયેક ભનુષ્મને જ્માયે એકરતાન અનુબલ થત શમ કે છી એની નચલય 

વસ્થવતની પ્રતીવત થામ યમાયે એ શાસ્મના ભાગે જ પ્રદર્ચળત થતી શમ છે. જ્માયે કઈ રયસ્થવત કે પ્રવાંગ વાથે ભનુષ્મ જડામ છે યમાયે સ્લાબાવલક 

યીતે એ ઘટનાના વલકાવ ભાટે તાર્કકક કલ્નાઓ એ કયી ળકત શમ છે. ણ જ્માયે કલ્નાથી વલરુધ્ધ કે જુદા પ્રકાયની ઘટના વનભાતણ ાભે કે કઈ 

અવાંગવત કે અલકાળ યશી જત અનુબલામ અને જ એ વભજામ ત એ inconsistencyભાાંથી શાસ્મ વનજી આલતુાં શમ છે.   
 

VII. વભાન 

 તફીફી ક્ષેત્રે શારના વભમભાાં શાસ્મન થેયાી તયીકે ઉમગ કયલાનુાં લરણ લધ્મુાં છે . શાસ્મભાાં શકાયાયભક વાંલેદનાઓને ેદા કયલાની 

અને ‘શીર’ કયલાની વલળે ળવતત યશી છે એલી વભજ છી આ પ્રકાયનુાં લરણ જલા ભળમુાં છે . વ્મવતતઓના ુનલતવન ભાટે ણ શાસ્મન એક 

ટેકવનક તયીકે ઉમગ થામ છે . આ ઉયાાંત, શાસ્મ વલળે વબન્ન વવધ્ધાાંત ણ વલકવાલલાભાાં આવ્મા છે જેભાાં – superiority theory, 

incongruity theory, the release/relief theory અને the divinity theory. (Seaward, 1992)ન વભાલેળ થામ છે. જ કે એ 
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લાત ણ આણે સ્લીકાયલી યશી કે પ્મુરયટન આાંદરનના વભમભાાં શાસ્મને ળેતાન વાથે જડલાભાાં આલતુાં શતુાં અને એટરુાં જ નશીં ણ એને 

નૈવતક ા તયીકે ણ જલાભાાં આલતુાં શતુાં. કઈ ણ પ્રવાંગ કેભ ન શમ, એક વભમ એલ ણ શત જ્માયે શાસ્મ પ્રવતફાંવધત શતુાં.  

 આભ, વાંકુવચત ભાન્મતાઓભાાંથી ભુતત થઈને શાસ્મ એક લૈજ્ઞાવનક વાયલાયના વલકલ્ તયીકે વલકાવ ામ્મુાં છે તે આખી યવપ્રદ ફાફત 

ફની યશે છે . વલતટય ફજત કશે છે તે લાત શાસ્મની ક્ષભતાને ઉત્તભ યીતે લણતલે છે . તેઓ કશે છે કે , “A smile is the shortest distance 
between two people”.  

* 
“Humor is mankind’s greatest blessing.” – Mark Twain 
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