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ઙૃઞળીદ ફી ફૅ
લ્ ફૂ ુષસૉહદી 
s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[. 

(૧) ગરબો ગરબો ગરબો ગરબો :::: ગરબો શ
 દ ‘ગભદ�પ’ ઉપરથી 

બ� યો છે. �જુરાતમા ં શ�કત!#ૂ $ચ&લત થઇ 

) યારથી ગરબો લોક$ીય છે. ગરબામા ંમાટલીમા ં

િછ,ો રાખીને દ�વો ગોઠવવામા ં આવ ે છે. આ 

ગરબાને માથા ઉપર લઇને નવરા2ીમા ં 3 2ીઓ 

આ5શ�કત 6&બકા, બ7ુચરા વગેર8ના ગરબા ગાય 

છે. 
 

(૨) રાસ રાસ રાસ રાસ :::: હ< લીસક અને લા3 ય >)ૃ યમાથંી તનેો 

જ� મ થયો છે. વૈA ણવ સ$ંદાયની અસર વધતા ંરાસ લોક$ીય બ� યો છે. 
 

(૩) હાલી>)ૃ યહાલી>)ૃ યહાલી>)ૃ યહાલી>)ૃ ય    :::: હાલી>)ૃ ય Eરુત Fજ< લામા ં Gૂબળા આ�દવાસીઓ>ુ ં>)ૃ ય છે. એક !Jુુષ 

અને એક 3 2ી ગોળાકારમા ંગોઠવાઇને, કL મર ઉપર હાથ રાખીને નાચે છે. સાથ ેઢોલ 

અને થાળ� વગાડતા ંહોય છે. 
 

(૪) ભીલ>)ૃ યભીલ>)ૃ યભીલ>)ૃ યભીલ>)ૃ ય    :::: પચંમહાલના ંભીલ>)ૃ યો પકૈ� PQુ>)ૃ ય િવશેષ #ણીRુ ંછે. PQુ>ુ ંકારણ 

$ેમ$સગં હોય છે. આ >)ૃ ય !Jુુષો કર8 છે. ઉ� માદમા ંઆવી જઇને તેઓ &ચ&ચયાર�ઓ 

પાડ8 છે અને જોરથી Sુદકા માર8 છે. આ >)ૃ ય કરતી વખતે તેઓ તીરકામંઠા,ં ભાલા ં

વગેર8 સાથે રાખે છે અને પગમા ંTઘૂરા બાધંે છે. સાથ ેમVંરા ! ૂગંીવા5 અને ઢોલ પણ 

વાગતા ંહોય છે. ભWચ Fજ<લામા ં િશયાળામા ંથR ુ ંઆ >)ૃ ય ‘આગવા’ તર�ક8 ઓળખાય 

છે. ઓખામડંળના વાઘેરો અને પોરબદંરના મેર તલવાર સાથ ેSૂદકા મારતા ંઆ >)ૃ ય 

કર8 

 છે. 

(૫) દા�ંડયા રાસ દા�ંડયા રાસ દા�ંડયા રાસ દા�ંડયા રાસ :::: દા�ંડયા રાસમા ં ભાગ લેનારના હાથમા ં બે દા�ંડયા હોય છે. આ 

દા�ંડયા સાથ ેત ેતાલબQ ર�તે ગોળાકારમા ંફર8 છે અન ેસામસામા બેસીન ેઅથવા ફરતા ં
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ફરતા ં પર3 પર દા�ંડયા અથડાવે છે. આ રાસ સાથ ેઢોલ, તબલા,ં મVંરા વગરે8 પણ 

વાગતા ંહોય છે. 
 

(૬) ગોફ� ૂથંણ ગોફ� ૂથંણ ગોફ� ૂથંણ ગોફ� ૂથંણ :::: રંગીન કાપડની પ[ી, રાશ ક8 દોર�ન ે એક કડ�મા ં બાધંીન ે �\ુ છો 

બનાવાય છે. એક હાથમા ં દોર�નો છેડો અને બી# હાથમા ં દા�ંડયો પકડ�ને >)ૃ ય 

કરવામા ંઆવે છે. આ >)ૃ યમા ંદોર�ની � ૂથંણી અને હલનચલન ]ુ̂  ય છે. આ >)ૃ યમા ં

!Jુુષો ભાગ લે છે. 
 

(૭) �ટ` પ�ટ` પ�ટ` પ�ટ` પણી >)ૃ યણી >)ૃ યણી >)ૃ યણી >)ૃ ય    :::: આ >)ૃ ય ધાaુ ંધરવા માટ8 bનૂાન ેપીસતી વખત ેથાય છે. ચોરવાડ 

અને વેરાવળની ખારવણ બહ8નો �ટ` પણી વડ8 ટ�પવાની �cયા સાથે તાલબQ >)ૃ ય કર8 

છે. 
 

(૮) પઢારો>ુ ં>)ૃ યપઢારો> ુ ં>)ૃ યપઢારો> ુ ં>)ૃ યપઢારો> ુ ં>)ૃ ય    :::: નળકાઠંાના પઢારો મVંરા ંલઇને ગોળાકારમા ં>)ૃ ય કરતા હોય છે. 

પગ પહોળા રાખીને હલેસા ં મારતા હોય છે ક8 અડધા બેસીન,ે અડધા Eઇુને >)ૃ યની 

િવિવધ ],ુાઓ કરતા હોય છે. આ >)ૃ ય સાથે એકતારો, તબલા,ં બગ&લPુ ંઅન ેમોટા ં

મVંરા વગાડવામા ંઆવ ેછે. 
 

(૯) માડંવી અને #ગ>)ૃ યમાડંવી અને #ગ>)ૃ યમાડંવી અને #ગ>)ૃ યમાડંવી અને #ગ>)ૃ ય    :::: ઉfર �જુરાતમા ં નવરાિ2મા ં સો#, મહ8રવાડા, Wપાલ 

વગેર8 3 થળોએ તથા અમદાવાદમા ં ઠાકરડા, પાટ�દાર, રજ!તૂ વગેર8 કોમની બહ8નો 

માથ ેમાડંવી ક8 #ગ ]કૂ�ન ેઆ >)ૃ ય કર8 છે. એક બહ8ન ગવરાવ ેછે અને બીV બહ8નો 

માથે માડંવી ]કૂ� હાથમા ંતાળ� આપી >)ૃ ય કર8 છે. 
 

(૧૦) Wમાલ>)ૃ યWમાલ>)ૃ યWમાલ>)ૃ યWમાલ>)ૃ ય    :::: મહ8સાણા Fજ< લાના ઠાકોરો હોળ� તથા મેળાના $સગંોએ હાથમા ં

Wમાલ રાખી >)ૃ ય કરતા હોય છે. ઘોડા ક8 અ� ય પh>ુુ ંમહોJંુ પહ8ર�ન ેપણ આ >)ૃ ય 

કરાય 

 છે. 

(૧૧) હમચી ક8 હiચ>)ૃ યહમચી ક8 હiચ>)ૃ યહમચી ક8 હiચ>)ૃ યહમચી ક8 હiચ>)ૃ ય    :::: સીમતં, લj ન ક8 જનોઇના $સગં ે રાદંલ માતાને તેડવામા ં

આવ ેછે. રાદંલ માતા ફરતી બહ8નો રાદંલમાની 3Rિુત કરતા ંહમચી k ૂદં8 છે ક8 હiચ લે 

છે. 
 

(૧૨) રાસડા રાસડા રાસડા રાસડા :::: રાસડામા ંલોકસગંીત ]ુ̂  ય હોય છે. આ 2ણ તાલી રાસનો એક $કાર છે. 
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કોળ� અન ે ભરવાડ કોમોમા ં 3 2ી-પJુષો સાથે રાસડા લે છે. રાસડામા ં ઉપયોગમા ં

લેવાતા ંવા5ોમા ંમોરલી, પાવા, શરણાઇ, કરતાલ, ઝાઝં, Tઘૂરા, મVંરા, ઢોલ, ઢોલક, ડફ 

અને ખજંર� ]ુ̂  ય છે. 
 

(૧૩) કોળ� >)ૃ યકોળ� >)ૃ યકોળ� >)ૃ યકોળ� >)ૃ ય    :::: કોળ� સૌરાA oની રંગીલી કોમ છે. તેઓ મp યમ કદના હોય છે. તેમના 

શર�ર પાતળા ંઅને ચેતનવતંા હોય છે. તરણેતરનો મેળો કોળ�ઓનો જ મળેો છે. કોળ� 

3 2ી 2ણ તાલીના રાસમા ંચગે છે. મીઠ� હલક8, મીઠા કંઠ8 અન ેમોકળા મને ગાતી તમેજ 

વાPનુા �હલોળાની qમ rમતી કોળ� 3 2ીન ેજોવી એ એક લહાવો છે. 
 

(૧૪) મેર>)ૃ યમેર>)ૃ યમેર>)ૃ યમેર>)ૃ ય    :::: મેર #િત>ુ ંલડાયક ખમીર અન ેઆકષક બા7ુબળ આ >)ૃ યમા ંઆગsુ ં

3 વWપ ધારણ કર8 છે. ઢોલ અન ેશરણાઇ એમના ંhરૂાતનને &બરદાવતા ંહોય છે. મેર 

લોકોમા ંપગની ગિત તાલબQ હોવા છતા ંતરલતા ઓછ� હોય છે. કયાર8ક તઓે એક થી 

દોઢ મીટર qટલા ંtચા ઊછળે છે અન ેવીરરસ તથા રૌ,રસની $સ� ન ગભંીર છટા 

ઊભી કર8 છે. 
 

(૧૫) સીદ�ઓ>ુ ં ધમાલ>)ૃ યસીદ�ઓ>ુ ં ધમાલ>)ૃ યસીદ�ઓ>ુ ં ધમાલ>)ૃ યસીદ�ઓ>ુ ં ધમાલ>)ૃ ય    :::: #ફરાબાદ પાસે જaંસુર ગામમા ંસીદ� લોકોની 2ણસો 

વષ vૂની વસાહત છે. તઓે ]ળૂ આ�wકાના અહi આવીને વસેલા ]સુલમાનો છે. 

હાથમા ંમશીરાને (ના&ળયેરની આખી કાચલીમા ંકોડ�ઓ ભર�ન)ે તાલબQ ખખડાવ ેછે. 

મોરપી\ છનો yડો ફ8રવતો #ય છે. 
 

(૧૬) મેરાયો મેરાયો મેરાયો મેરાયો :::: આ બનાસકાઠંાના વાવ તાzકુાના ઠાકોરો>ુ ંલોક>)ૃ ય છે. સરખડ અથવા 

rઝંાળ� નામના ઘાસમાથંી તોરણ qવા ંrમખા ં� ૂથંીન ે‘મેરાયો’ બનાવવામા ંઆવે છે. 

મેરાયો Tમુાવતી આ ટોળ� મેળામા ં3 થળે પહ{ચે છે. પછ� k<ુ લી તલવારથી પટાબાV 

ખેલતા બે મો�ટયારો ||ંPQુ માટ8 એકબી#ને પડકાર8 છે. આ ,} ય જોનારન ે~દય થભંી 

જR ુ ંહોય એમ લાગે છે. ) યા ંએકાએક બનંે લડવયૈા સામસામ ેએકબી#ને ભેટ� પડ8 છે. 

આ વખતે ‘7ુડ�લા’ (શૌયગાન) ગવાય છે. 
 

(૧૭) ડાગંી>)ૃ યડાગંી>)ૃ યડાગંી>)ૃ યડાગંી>)ૃ ય    :::: ડાગં Fજ< લાના આ�દવાસીઓ>ુ ંડાગંી>)ૃ ય ‘ચાળો’ તર�ક8 ઓળખાય છે. 

‘માળ�નો ચાળો’ , ‘ઠાકયા ચાળો’ વગરે8. ડાગંી>)ૃ યના ૨૭ #તના તાલ છે. તઓે ચકલી, 
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મોર, કાચબા વગરે8 qવા ં$ાણીઓ અને પખંીઓની >)ૃ ય 3 વWપે કર8 છે. થાપી, ઢોલક, 

મVંરા ક8 પાવર� નામના ંવાFજ�2ોમાથંી Eરૂ વહ8તા ંથતા ંજ 3 2ી-!Jુુષો નાચવા માડં8 છે. 

 


