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રાવણહ�થો બનાવનાર િભોવનદાસ મેવાડા �જુરાતના રાવણહ�થો બનાવનાર િભોવનદાસ મેવાડા �જુરાતના રાવણહ�થો બનાવનાર િભોવનદાસ મેવાડા �જુરાતના રાવણહ�થો બનાવનાર િભોવનદાસ મેવાડા �જુરાતના 

એકમા કલાકાર છેએકમા કલાકાર છેએકમા કલાકાર છેએકમા કલાકાર છે 

 

�જુરાતના લોકસગંીતમા ં ગજથી વાગતા 

વા�જ ામા ં એક મા રાવણહ�થો છે. 

રાવણહ�થો ભારત"ુ ં #રુાણ વા$ મનાય છે, 

પરં' ુ ભા(ય ે જ રાવણહ�થો વગાડતા ક) 

બનાવતા લોકો જોવા મળે છે. આપણો આ 

કલા વારસો ,-ુત થવાના આર) છે .યાર) 

િ/વુનદાસ ગગંારામ મેવાડા સટે)લાઈટ 

િવ2તારમા ં એક નાનકડા ટ)નામ3ેટમા ં રહ4ને 

�જુરાતના આ ભ5ય વારસાને 6વતં રાખવા"ુ ંકામ કર) છે. તમેની 8મર અ.યાર) ૬૬ 

વષ<ની છે. તઓે િમ>ી છે અન ેફિન@ચર"ુ ંકામ કરતા હતા, પરં' ુઅ.યાર) તઓે તBંરુા 

અને રાવણહ�થો બનાવવા"ુ ં કામ કર) છે. રાવણહ�થો શDદ #રુાણમાથંી આવેલો છે 

Eને સ2ંFૃતમા ંરાવણ હ2તવીણા તર4ક) ઓળખવામા ંઆવે છે. 

                                     િ/વુનદાસ મેવાડા કહ) છે ક), ૧૯૮૮મા ં મારા સાળાન ે

રાવણહ�થાની જKર હ4, પણ તેન ેકોઈ જ(યાએથી રાવણહ�થો મLયો નહ4 એટલે તમેણે 

મને રાવણહ�થો બનાવવા"ુ ં કMુ.ં પછ4 એકવાર રાવણહ�થો જોઈને બનાવવાની 

કોિશષ કર4 પરં' ુશKઆતમા ંNુ ંણ-ચાર વખથ તેન ેબનાવવામા ં િનPફળ ગયો. Qત ે

માર4 મહ)નત અન ેલગનના કારણે Nુ ંરાવણહ�થો બનાવવામા ંસફળ થયો. તેઓ કહ) છે 

ક), રાવણહ�થો બનાવતી વખથે એક િશRપી Eવી ઝીણવટ #વૂ<ક કામ કર) છે તમે 

રાવણહ�થો બનાવતી વખતે પણ Fુશળતા#વૂ<ક કામ કરUુ ં પડ) છે. અ.યાર) Nુ ં ચાર 

પાચં Vદવસમા ં ણ નગં રાવણહ�થા બનાવી શFંુ W.ં રાવણહ�થો બનાવવો એ 

મહ)નત"ુ ંકામ નથી પણ કાર4ગર4"ુ ં કામ છે. રાવણહ�થાનો અવાજ આપણન ેEટલો 

આકષX છે એટલી જ એની બનાવટ અન ે કલા#ણૂ<તા આપYુ ં Zયાન ખ[ચે છે. 
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રાવણહ�થાના નીચનેા ભાગમા ં મોટા ના\ળયેરની કાચલી પર ચામ]ુ ં મઢ4 તેમા ં

નાનકડો ડદંો બસેાડવામા ંઆવે છે. કાચલી પર મઢ)લા ંચામડાનંી ઉપર વાસંની પ`ીની 

ઘોડ4 રાખી તેના પર 2ટ4લના તાર રાખવામા ંઆવ ેછે અન ેતેન ેવગાડવા માટ) ઘોડાની 

વાળની કામઠ4 બનાવવામા ંઆવે છે. રાવણહ�થો અ.યતં સાcંુ લોકવા$ છે. ત ે બે 

dટની લબંાઈનો હોય છે. તેને બનાવવા માટ) લગભગ ૧૫૦ Kિપયા"ુ ંમVટVરયલ ખચ< 

થાય છે. Nુ ંસાવ ન6વી Vક મત ૩૫૦ Kિપયામા ંરાવણહ�થો બનાવીને વેhુ ંW.ં Nુ ંછેRલા 

૧૦ વષ<થી રાવણહ�થો બનાUુ ંW ંઅને અમદાવાદના Vકરણ શાહ, નવસાર4ના િવ#લુ 

ij\ુઝક અન ે વલસાડના લkમી તબલા આ ણ જ(યાએથી મન ે રાવણહ�થો 

બનાવવાનો ઓડ<ર મળે છે અન ેઘર)થી lટક પણ વેhુ ંW.ં અ.યાર) માર4 પાસ ે૧૦ નગં 

તૈયાર થયેલા રાવણહ�થા પડnા છે. આE ગoયા-ંગાઠંયા કલાકારો જ આ વા$ન ેવગાડ) 

છે. Eમા ં'રૂ4 બારોટ, બોપા અન ેભરથર4 pિતના લોકો રાવણહ�થાના તાલે લોકગીતો 

અને ભજનો ગાય છે. પરં' ુહવ ેઆ વા$ વગાડનાર કલાકારોની સqંયા ઘટતી pય છે. 

અને રાવણહ�થો બનાવનાર કલાકાર તો ભા(યે જ જોવા મળે છે. આE ભરથર4 

pિતના લોકો આ વા$ વગાડ4ને પોતા"ુ ંપેટ ભર) છે. પરં' ુહવ ેપછ4ના દસ-પદંર વષ< 

પછ4ના સમયમા ં કદાચ રાવણહ�થો જોવા નહr મળે. િ/વુનદાસ કહ) છે ક) આE 

ઈલેstોિનક અને ડ4ઝીટલ ટ)કનોલો6ની હVરફાઈન ે કારણે રાવણહ�થો વગાડવાની 

પરંપરા બધં થતી pય છે. આજના આvિુનક સાધનો સામે રાવણહ�થાનો અવકાશ 

wબૂ ઓછો થઈ ગયો છે. શKઆતના વષX ણ ડઝન (૩૬) રાવણહ�થા બનાવવાનો 

ઓડ<ર મળતો હતો, પરં' ુછેRલા બે વષ<થી મદં4ને કારણે રાવણહ�થો બનાવવાનો કોઈ 

ઓડ<ર મLયો નથી. આE િવદ)શના લોકો રાવણહ�થાન ેશોપીસ તર4ક) રાખવા માટ) લઈ 

pય છે. ભારતમા ંપણ ઘણા લોકો zો{ગ Kમમા ંશો પીસ તર4ક) રાવણહ�થાન ેરાખે છે 

આ ઉપરાતં માગી ખાનારા લોકો આE પણ રાવણહ�થો વગાડ4ને પોતા"ુ ં �જુરાન 

ચલાવે છે. આમ ઔ$ો\ગકકરણ, શહ)ર4કરણ, યાિંકરણ ઉપરાતં નUુ ં િશ}ણ, નવા 

~Rૂયો, નવા િવચારો અને સમાજમા ં થઈ રહ)લા આvિુનકરણના કારણે ભારતીય 

સમાજનો આગવો વારસો િવસરાઈ ર�ો છે. આપણા લોકસગંીતના E સાધનો છે ત ે

,-ુત થઈ ર�ા છે. .યાર) િ/વુનદાસ મેવાડા રાવણહ�થાના વારસાન ે આE પણ 

6વતં રાખવાનો �ય.ન કર4 ર�ા ં છે. અમદાવાદમા ં નહr કદાચ સમ� �જુરાતમા ં

િ/વુનદાસ મેવાડા જ એક એવા કલાકાર છે E રાવણહ�થો બનાવે છે. 


