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

શ દ ‘ગભદપ’ ઉપરથી

બયો છે . ુજરાતમાં શકત! ૂ# $ચ&લત થઇ
)યારથી ગરબો લોક$ીય છે . ગરબામાં માટલીમાં
િછ,ો રાખીને દવો ગોઠવવામાં આવે છે . આ
ગરબાને માથા ઉપર લઇને નવરા2ીમાં 32ીઓ
આ5શકત 6&બકા, બ7ુચરા વગેર8ના ગરબા ગાય
છે .
(૨) રાસ : હ<લીસક અને લા3ય > ૃ)યમાંથી તેનો
જમ થયો છે . વૈAણવ સં$દાયની અસર વધતાં રાસ લોક$ીય બયો છે .
(૩) હાલી> ૃ)ય : હાલી> ૃ)ય Eુરત Fજ<લામાં Gૂબળા આદવાસીઓ>ુ ં > ૃ)ય છે . એક !ુJુષ
અને એક 32ી ગોળાકારમાં ગોઠવાઇને, કLમર ઉપર હાથ રાખીને નાચે છે . સાથે ઢોલ
અને થાળ વગાડતાં હોય છે .
(૪) ભીલ> ૃ)ય : પંચમહાલનાં ભીલ> ૃ)યો પૈક PુQ> ૃ)ય િવશેષ #ણીRું છે . PુQ>ુ ં કારણ
$ેમ$સંગ હોય છે . આ > ૃ)ય !ુJુષો કર8 છે . ઉમાદમાં આવી જઇને તેઓ &ચ&ચયારઓ
પાડ8 છે અને જોરથી Sુદકા માર8 છે . આ > ૃ)ય કરતી વખતે તેઓ તીરકાંમઠાં, ભાલાં
ંૂ
વગેર8 સાથે રાખે છે અને પગમાં T ૂઘરા બાંધે છે . સાથે મંVરા !ગીવા5
અને ઢોલ પણ
વાગતાં હોય છે . ભWચ Fજ<લામાં િશયાળામાં થR ું આ > ૃ)ય ‘આગવા’ તરક8 ઓળખાય
છે . ઓખામંડળના વાઘેરો અને પોરબંદરના મેર તલવાર સાથે Sૂદકા મારતાં આ > ૃ)ય
કર8
છે .
(૫) દાંડયા રાસ : દાંડયા રાસમાં ભાગ લેનારના હાથમાં બે દાંડયા હોય છે . આ
દાંડયા સાથે તે તાલબQ રતે ગોળાકારમાં ફર8 છે અને સામસામા બેસીને અથવા ફરતાં
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ફરતાં પર3પર દાંડયા અથડાવે છે . આ રાસ સાથે ઢોલ, તબલાં, મંVરા વગેર8 પણ
વાગતાં હોય છે .
(૬) ગોફથ
ં ૂ ણ : રંગીન કાપડની પ[ી, રાશ ક8 દોરને એક કડમાં બાંધીને ુ\છો
બનાવાય છે . એક હાથમાં દોરનો છે ડો અને બી# હાથમાં દાંડયો પકડને > ૃ)ય
ં ૂ ણી અને હલનચલન ]ુ^ય છે . આ > ૃ)યમાં
કરવામાં આવે છે . આ > ૃ)યમાં દોરની થ
!ુJુષો ભાગ લે છે .
(૭) ટ`પણી
પણી > ૃ)ય : આ > ૃ)ય ધાaુ ં ધરવા માટ8 b ૂનાને પીસતી વખતે થાય છે . ચોરવાડ
અને વેરાવળની ખારવણ બહ8નો ટ`પણી વડ8 ટપવાની cયા સાથે તાલબQ > ૃ)ય કર8
છે .
(૮) પઢારો>ુ ં > ૃ)ય : નળકાંઠાના પઢારો મંVરાં લઇને ગોળાકારમાં > ૃ)ય કરતા હોય છે .
પગ પહોળા રાખીને હલેસાં મારતા હોય છે ક8 અડધા બેસીને, અડધા Eુઇને > ૃ)યની
િવિવધ ]ુ,ાઓ કરતા હોય છે . આ > ૃ)ય સાથે એકતારો, તબલાં, બગ&લPુ ં અને મોટાં
મંVરા વગાડવામાં આવે છે .
(૯) માંડવી અને #ગ> ૃ)ય : ઉfર ુજરાતમાં નવરાિ2માં સો#, મહ8રવાડા, Wપાલ
વગેર8 3થળોએ તથા અમદાવાદમાં ઠાકરડા, પાટદાર, રજ! ૂત વગેર8 કોમની બહ8નો
માથે માંડવી ક8 #ગ ] ૂકને આ > ૃ)ય કર8 છે . એક બહ8ન ગવરાવે છે અને બીV બહ8નો
માથે માંડવી ] ૂક હાથમાં તાળ આપી > ૃ)ય કર8 છે .
(૧૦) Wમાલ> ૃ)ય : મહ8સાણા Fજ<લાના ઠાકોરો હોળ તથા મેળાના $સંગોએ હાથમાં
Wમાલ રાખી > ૃ)ય કરતા હોય છે . ઘોડા ક8 અય પhુ> ુ ં મહોJું પહ8રને પણ આ > ૃ)ય
કરાય
છે .
(૧૧) હમચી ક8 હiચ> ૃ)ય : સીમંત, લjન ક8 જનોઇના $સંગે રાંદલ માતાને તેડવામાં
આવે છે . રાંદલ માતા ફરતી બહ8નો રાંદલમાની 3Rિુ ત કરતાં હમચી kદ8ં ૂ છે ક8 હiચ લે
છે .
(૧૨) રાસડા : રાસડામાં લોકસંગીત ]ુ^ય હોય છે . આ 2ણ તાલી રાસનો એક $કાર છે .
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કોળ અને ભરવાડ કોમોમાં 32ી-પJુષો સાથે રાસડા લે છે . રાસડામાં ઉપયોગમાં
લેવાતાં વા5ોમાં મોરલી, પાવા, શરણાઇ, કરતાલ, ઝાંઝ, T ૂઘરા, મંVરા, ઢોલ, ઢોલક, ડફ
અને ખંજર ]ુ^ય છે .
(૧૩) કોળ > ૃ)ય : કોળ સૌરાAoની રં ગીલી કોમ છે . તેઓ મpયમ કદના હોય છે . તેમના
શરર પાતળાં અને ચેતનવંતા હોય છે . તરણેતરનો મેળો કોળઓનો જ મેળો છે . કોળ
32ી 2ણ તાલીના રાસમાં ચગે છે . મીઠ હલક8, મીઠા કંઠ8 અને મોકળા મને ગાતી તેમજ
વાPુના હલોળાની qમ rમતી કોળ 32ીને જોવી એ એક લહાવો છે .
(૧૪) મેર> ૃ)ય : મેર #િત>ુ ં લડાયક ખમીર અને આકષક બા7ુબળ આ > ૃ)યમાં આગsુ ં
3વWપ ધારણ કર8 છે . ઢોલ અને શરણાઇ એમનાં h ૂરાતનને &બરદાવતાં હોય છે . મેર
લોકોમાં પગની ગિત તાલબQ હોવા છતાં તરલતા ઓછ હોય છે . કયાર8 ક તેઓ એક થી
દોઢ મીટર qટલાં tચા ઊછળે છે અને વીરરસ તથા રૌ,રસની $સન ગંભીર છટા
ઊભી કર8 છે .
ં સર ગામમાં સીદ લોકોની 2ણસો
(૧૫) સીદઓ>ુ ં ધમાલ> ૃ)ય : #ફરાબાદ પાસે જaુ
વષ vૂની વસાહત છે . તેઓ ] ૂળ આwકાના અહi આવીને વસેલા ]ુસલમાનો છે .
હાથમાં મશીરાને (ના&ળયેરની આખી કાચલીમાં કોડઓ ભરને) તાલબQ ખખડાવે છે .
મોરપી\છનો yડો ફ8રવતો #ય છે .
(૧૬) મેરાયો : આ બનાસકાંઠાના વાવ તાzુકાના ઠાકોરો>ુ ં લોક> ૃ)ય છે . સરખડ અથવા
rંઝાળ નામના ઘાસમાંથી તોરણ qવાં rમખાં થ
ં ૂ ીને ‘મેરાયો’ બનાવવામાં આવે છે .
મેરાયો Tુમાવતી આ ટોળ મેળામાં 3થળે પહ{ચે છે . પછ kુ<લી તલવારથી પટાબાV
ખેલતા બે મોટયારો ||ં PુQ માટ8 એકબી#ને પડકાર8 છે . આ ,}ય જોનારને ~દય થંભી
જRું હોય એમ લાગે છે . )યાં એકાએક બંને લડવૈયા સામસામે એકબી#ને ભેટ પડ8 છે .
આ વખતે ‘7ુડલા’ (શૌયગાન) ગવાય છે .
(૧૭) ડાંગી> ૃ)ય : ડાંગ Fજ<લાના આદવાસીઓ>ુ ં ડાંગી> ૃ)ય ‘ચાળો’ તરક8 ઓળખાય છે .
‘માળનો ચાળો’ , ‘ઠાકયા ચાળો’ વગેર8. ડાંગી> ૃ)યના ૨૭ #તના તાલ છે . તેઓ ચકલી,
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મોર, કાચબા વગેર8 qવાં $ાણીઓ અને પંખીઓની > ૃ)ય 3વWપે કર8 છે . થાપી, ઢોલક,
મંVરા ક8 પાવર નામનાં વાFજ2ોમાંથી E ૂર વહ8તાં થતાં જ 32ી-!ુJુષો નાચવા માંડ8 છે .
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