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સાબરકાઠંા �જ�લાના આ�દવાસીઓની ��ૃયકલા

િવ�ના તમામ દ�શોમા ં��ૃયકલા જોવા મળે છે. માનવી પોતાના આનદં-ઉ�લાસને �ગટ કરવા ��ૃયનો આધાર લ ેછે. માનવીના
આનદંની અ�ભ�ય��ત અને ઊિમ�ઓના આિવ�ભાવમાથંી આપણા ભાતીગળ લોક��ૃયો જ��યા ંછે. �જુરાતના લોક�વનમા ંિવિવધ
લોક��ૃયોનો િવ�લુ ભડંાર છે. આ�દ�િતમા ં��ૃયની લોકિ�યતા ઘણી વધાર� છે. આ�દવાસી સમાજની પરંપરા અ�સુાર ઉ�સવ,

તહ�વાર, લ�ન, ધાિમ�ક �સગં વગેર�મા ં��ૃય અિનવાય� �ગ છે. લોક��ૃયની સાથે લોકગીતો અને લોકવા�ો પણ જોડાયેલા છે.

આ�દવાસી સમાજમા ં�ી-��ુષો હળ�મળ�ને ��ૃય કર�  છે. અને ગીતો ગાય છે. નાચ-ગાનને ઘેરો બનાવીને કર�  છે. બે હરોળમાં
સામ સામે ઊભા થઈને પણ નાચે છે. આ હરોળ કોઈ કોઈ સમાજમાં �ી ��ુષો હળ�મળ�ને નાચે છે. કોઈક વાર એક હરોળમં
�ીઓ અને બી� હરોળમા ં��ુષો હોય છે. આ��કાના અને ઈ�ડોનેિશયાના આ�દવાસીઓ ��ૃય કરતા ંઘેરો બનાવે છે. �દમાનના
આ�દવાસીઓની �ીઓ ��ૃયમા ંસામેલ થતી નથી. તેમા ં�ીઓ ઘેરાની �દર અને ��ુષો બહાર ��ૃય કર� છે.

દર�ક આ�દવાસીઓમા ં��ૃયની આગવી ર�ત હોય છે. સા��ૂહક ��ૃય પણ અનેક ર�તે કરવામા ંઆવે છે. બઠેા બઠેા �ક�ને, �ુટંણ
પર બસેી ને, એકબી�ની કમર પકડ�ને શર�રના ઉપરના ભાગને કંપન કર�ને, હાથપગની ગિતમા ંવધઘટ કર�ને, નાચતી વખતે
ઉછળ�ુદ કર�ને કર� છે. આ લોકોમા ંઅ�કુરણ ��ૃય િવિવધ �કારના મહોરા પહ�ર�ને કર� છે. �વા ંક� રાજ, િશકાર�, ��ુગર, પ�ુ
ક� �નવરના મહોરા,ં પ�ીઓના મહોરા ઓ����લયા, ક��લફોિન�યા વગેર�મા ંજોવા મળે છે. તેવી જ ર�તે ભારતના આ�દવાસીઓમાં
િવ�ભ� �કારના લોક��ૃયો જોવા મળે છે. �જુરાતના આ�દવાસીઓમા ંિવિશ�ટ શૈલીના લોક��ૃય જોવા મળે છે.

સાબરકાઠંા �જ�લામા ંવસવાટ કરતા આ�દવાસીઓમા ંજોવા મળતા ક�ટલાકં ��ૃયો નીચ ે�જુબના છે.

આ�દવાસી ઢોલ ��ૃય :

આ�દવાસીઓની  �ુદ�  �ુદ�  �િત  અને  �દ�શવાર  �ુદા  �ુદા  �કારના  ઢોલ  જોવા  મળે  છે.  સાબરકાઠંામાં  વસવાટ  કરતા
આ�દવાસીઓ ઢોલ ��ૃય કર� છે આ તેમની આગવી ઓળખ છે. આ ��ૃય �ુગંર�ભીલ, સોખલા ગરાસીયા અને આ�દ�િત કાથોડ�
વગેર�મા ં�બૂ જ �ણી� ુ ંછે. તે ��ુષો�ુ ં��ૃય છે. આ ��ૃયમા ંમોટા ઢોલ, થાળ� અને �ુંડ� �વા વા�ો વપરાય છે. દ�વ �બોિધની
એકાદશી પછ�થી આ ��ૃય શ� થાય છે. અ�હયા ંહોળ�ના �દવસો ન�ક આવતા જણાય �યાર� ઢોલ �ંુડ� તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.

હોળ�ના �દવસે  ��ુષો ગોળાકાર �વ�પે  ગોઠવાઈ  �ય  છે. અને  ફરતા જઈને  આ ઢોલ ��ૃય  કરવામાં છે. આ ��ૃયમાં �ીઓ,

બાળકો, ��ુષો સ�હૂમા ંભાગ લ ેછે. �ીઓ પણ ��ુષો સાથે હોળ� ��ૃય કર� છે. � તેમની સ�હૂ ભાવના બતાવે છે.

નોરતા�ુ ં��ૃય :

‘ઉપોઢોલ’ વગાડવાની સાથે નોર� ુ ં– રમવાની શ�આત કરવામા ંઆવે છે. ‘રાઈયો’ અને ભોપા�ળૂ �થાન પર ફર�ને પગને ટ�કો
લે છે. અને  મોથી ‘ફોઈ  ર�  ફોઈ’ બોલે છે. આ ��ૃય  થોડા સમય  �ધુી એકધા�ુ ચા�યા કર�  છે. ‘�ટુો’ ‘રાઈયો’ની વ�ચે મા�ુ
હલાવીને ત�વારની મદદથી નાચ ેછે. તે િવિવધ �કાર� નાચીને બધાને હસાવે છે. �યાર પછ� દર�ક જણ એકબી�ના હાથમા ંહાથ
નાખંીને ગોળાકાર� સાકંળ બનાવે છે. અને વ� ુ�ળ આકાર� ઝડપથી ફર�ને નાચે છે. તેને ‘નોરતા� ુ ં��ૃય’ તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે
છે. નોરતાની નાચવાની ગિત મદં પડ� �યાર� ‘તારા’ રાઈયો અને બી� ભોપાઓને ચા�કુની મદદથી ખચેીને ફટકા માર� છે. આથી
તેઓ ��ૃય માટ� વ� ુઆવેગ અ�ભુવે છે. અને ઝડપથી નાચવા લાગે છે. �ટુ કોઈ એકના ખોલરામા ં�વેશીને કોઈ વ�� ુશોધતો
હોય તેવો અ�ભનય કર� છે. તે ઘરનો મોભ અને દાડં� જોતો હોય તેવો અ�ભનય કર� છે. બહાર આવીને ખોવાયેલી વ�� ુજડ� હોય
એમ ‘હાકાર’ કર� છે.

દા�ંડયા ��ૃય :

સાબરકાઠંા િવ�તારના આ�દવાસીઓ ‘દા�ંડયા ��ૃય’ હોળ�ના બી� �દવસે �ળેૂટ�મા ંરમે છે. �યાર�  ક�ટલાકં ��ુષો હાથમા ંદા�ંડયા
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લઈને અથડાવતા જઈને આ ��ૃય કર� છે. આ ��ૃય કરતી વખતે ગીત ગાતા જણાય છે. તેમા ં�ુગંર� ગરાસીયા આ�દવાસીઓમાં
િવિશ�ટ ગીત ગવાય છે.

ભજનમંડળ��ુ ંરાસ ��ૃય :

આ��ૃય કંઈક અલગ �કાર�ુ ંછે. �મા ં��ુષોનો ફાળો ન�ધપા� રહ�લો છે. �યાર� કોઈકના ઘર� ભજન મડંળ� રાખલેી હોય છે �યાર�
ભજન ગાતા-ંગાતાં ��ુષો ભજન અને તબલાનંા તાલ સાથે રાસ રમતા હોય છે. તેને રાસ ��ૃય તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે.

સાબરકાઠંા �જ�લામા ંવસવાટ કરતા આ�દવાસીઓ �યાર� કોઈ �ય��તની બાધા હોય �યાર� સ�સગં રાખે છે. તે વખતે ગાયક પોતે
સ�સગંમા ંિવિશ�ટ �દાન કર� છે.

હાલેડ� (હાલેણી) માડંવા ��ૃય :

સાબરકાઠંા �જ�લાના �ભલોડા, િવજયનગર, મેઘરજ, ખેડ��ા િવ�તારમાં લ�ન  �સગેં ઉજવા� ુ ંઆ ��ૃય  હ�ુ  પણ પોતાનો
વારસો �ળવી રાખીને કરવામા ંઆવે છે. આ ��ૃયમા ં�ીઓ�ુ ં�થાન મહ�વ�ુ ંછે. આ ��ૃય �ીઓ �ારા િનિમ�ત થયે�ુ ંછે. �ાકં
��ુષો પણ આ ��ૃય કર� છે. આ ��ૃયમા ંઢોલની ક� શરણાઈની પણ જ�ર જણાતી નથી. લ�નના ં�દવસોમા ંઢોલ શરણાઈ વા�ો
વપરાય છે.

આ ��ૃય વર-ક�યા માટ� મડંપ સ�વવામા ંઆવે છે �યાર� કરવામા ંઆવે છે. અ�હયા ં‘હાલડે�’ શ�દનો �યોગ કરવામા ંઆ�યો છે.

તે એક ��ૃ છે. તેની આઠ �ટની �ચી ડાળ�ઓ કાપીને જમીનમા ંઘરની આગળ ઓસર�મા ં�ણ �ટ ખાડો જમીનની �દર ખોદ�ને
રોપવામા ંઆવે છે. આ હાલડે�ને રો�યા પછ� પીપળાના પાન બરાબર વ�ચથેી નાડાછડ�થી બાધંવામા ંઆવે છે. હાલડે� એક જ
હોય છે. �યાર� તેની સાથે બી� �ણ સાગની થાભંલીને પણ હાલડે�ની �મ રોપવામા ંઆવે છે. ઉપર સાગની પાતળ� ડાળ�ઓ
અને પાતળા વાસંનો ઉપયોગ કર�ને ઢાકંવામા ંઆવે છે. તે સમય �ીઓ આ ��ૃય કર� છે. તેઓ ��ૃય કરતી વખતે ગીત ગાય છે.

��ૂરયા ��ૃય :

આ�દવાસી સમાજમા ંલ�ન �સગેં ખાસ કર�ને આ ��ૃય �બૂ જ �ણી� ુ ંછે. વર-ક�યાને પીઠ� કયા� પછ� પાટલા પર બસેાડ�ને
ઘરની બહાર ચોરાના ભાગમા ંલાવે છે. �યા ં�ી ��ુષો બધા વર અને ક�યાની આ�ુ-બા�ુ ગોઠવાઈ �ય છે. અને વર ક�યાને
નચાવે છે. તેઓ એક બી�ના ખભા પર હાથ રાખીને આ ��ૃય કર� છે. ગોળ ગોળ ફરતા �ય અને ગીત ગાતા �ય છે. આ ર�તે
��ુરયા ��ૃય કર� છે. આ�ુ ં��ૃય �ુદંર ��ય ખ�ુ ંકર� છે.

દર�ક ��ૃય અલગ-અલગ અને �ે�ઠ હોય છે. �ફ�મ �ારા ��ૃયોને �ચિ�ત કર� એ�ુ ં�ડાણ�વૂ�ક િવ�લષેણ કર� શકાય છે. અને
�ળવણી કર� શકાય છે.

સંદભ� :-

ડૉ શૈલષે ડ�. ત�બયાર -ઉ�ર �જુરાત સાબરકાઠંાના આ�દવાસીઓનો સા�ં�ૃિતક વારસો, દાિમની પ��લક�શન અમદાવાદ1. 

તડવી ર�વાબને શકંરભાઈ - આ�દવાસીઓનો કલા વારસો (૧૯૭૯)ઝર�ુ ં�કાશન, પાવી, �ત�રુ, વડોદરા2. 

�દવ જોરાવિસ�હ (૨૦૦૪)- લોક�વન : કલા અને કસબ, સ�જન ��િૃત અમદાવાદ3. 

�દવ  જોરાવિસ�હ (૧૯૯૧)-  �જુરાતની લોકકલા અને  સ�ં�ૃિત  મા�હિત  િનયામક �જુરાત  સરકાર ડૉ. �વરાજ  મહ�તા
ભવન, ગાધંીનગર

4. 

�દવ જોરાવિસ�હ - �જુરાતના લોકવા�ો મા�હિત િનયામક ખા� ુ ં�જુરાત રા�ય ગાધંીનગર5. 

પટ�લ ભગવાનદાસ (૧૯૯૯)- આ�દવાસી ઓળખ મા�હિત ખા� ુ ં�જુરાત રા�ય ગાધંીનગર6. 

*************************************************** 

�ા. માલતી ડ�. પટ�લ
સરકાર� આટ�સ એ�ડ કોમસૅ કોલજે,કડોલી
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