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સાબરકાંઠા િવ�તારના આ�દવાસી લોકમે ળા
આ�દવાસી �� એટલે વનમાં ક� પવ� ત �દ� શ માં રહ�ન ાર�, તે � ૂિમની � ૂળ �� એવી એક સામા�ય સમજણ છે . ભારતમાં આય�ના

આગમન � ૂવ� આવી ક�ટલીક �ા�્ આય� અને ઓ��ોલાઇડ ��ઓ વસતી હતી. સમ� ભારતની આ�દવાસી વસિતનો �યાલ

કર�એ તો આ�દવાસી વસિતની સં�યાની ���ટએ �ુજ રાતનો ચોથો �મ આવે છે . � �ુલ વસિતના 15 ટકા છે . એમની પરં પ રામાં
ભીલ, �ુગ
ં ર�, ગરાિસયા, �ૂ બળા, ઘો�ડયા, ગામીત, ચૌધર�, રાઠવા, ક�કણા, નાયકડા અને વારલી �વી અને ક �િતઓ િવકસી
છે .

આ�દવાસી �� કલા અને સં��ૃિતની ���ટએ � ૂબ સ� ૃ� �� છે . મે ળો એટલે હળ�ુ-ં મળ�ુ,ં સ�ુહના કોઇક હ�� ુ માટ� એકઠા થ�ુ.ં

પરં પ રાગત �રવાજ �ુજ બ અ�ુક ન�� કર� લા �થળે ભેગા થ�ુ.ં માનવીઓના આવા મે ળાની પરં પ રા �ુજ રાત ક� ભારતમાં જ ન�હ�,

ુ ી રા���ય �તર� જ નહ� પણ
આખા િવ�માં �યાપે લી છે . એટ�ું જ ન�હ આ� આિથ�ક, સામા�જક, સાં��ૃિતક ક� ધાિમ�ક હ��થ
�તરરા���ય �તર� પણ મે ળાઓ ભરાય છે . એનો �ુ�ય હ�� ુ આદાન-�દાનનો હોય છે . મે ળો ���વનમાં હંમે શ ા લોકિ�યતા

ધરાવતો આ�યો છે . મે ળાનો �ુ�ય ઉ�ેશ �વનનો આનંદ માણવાનો છે . �વનને ઉ�ત ને પ�ર� ૂણ� ભાવનાઓનો સા�ા�કાર
કરાવવાનો છે . મા� �ુજ રાતમાં જ પંદરસોથી બે હ�ર �ટલી િવિવધ �ાિતઓના ધમ� સં� દાયો અને ધંધ ાદાર�ઓના મે ળાઓ
ભરાય છે . રા���ય કાય� �મના ભાગ�પે ગાંધ ી�યંિતને �દને “ગાંધ ીમે ળો” તથા “સવ�દય મે ળો” પણ ભરાય છે .

�ુજ રાતના અ�ય લોકમે ળાની �મ આ�દવાસી મે ળાઓના �થળ અને સમય િનિ�ત હોય છે . ક�ટલાક એક �દવસ માટ� વષ� એક જ

વાર આવે , ક�ટલાક અઠવા�ડ�ું ક� વધાર� �દવસ પણ આવે . ક�ટલાક 3, 7, 12 ક� 18 વષ� પણ આવે . �મ ક� “�ુંભમે ળો” અથવા
ભ�ચ �જ�લામાં દર 18 વષ� આવતો “ભાડ� ૂત”નો મે ળો.

મે ળાની મોસમ આવતાં, �તરમાં આનંદનો અબીલ-�ુલાલ ઉડવા માંડ� છે . મે ળો આ માનવ �દયના ઉ�લાસ�ુ ં મ�ઘે �ંુ પવ� છે .
ધાિમ�ક �થળોએ, નદ��કનાર� ક� નદ�ઓના સંગમ �થાન પર યો�તાં મે ળાઓમાં દ� વ દશ� ન ની સાથે - સાથે સગાંસ બ
ં ધ
ં ીઓ�ુ ં િમલન

થાય છે . િપ� ૃઓ�ુ ં તપ� ણ કરાય છે . બાધા-આખડ�ઓની ��ાને બળ મળે છે . લોક� �ૃ યોની રમઝટ �મે છે . �ુંવ ારા �ુવ ાન

હ�ય ાઓને જોડ�દાર અને હટાણા માટ� ન ા હાટ મળ� �ય છે . મે ળામાં આ�દવાસી સં��ૃિતનો �ણે ક� બગીચો ખીલી ઉઠ� છે . � �ૃ યની
સાથે ગીતના � ૂર અને લોકવા�ોના તાલ ભળે છે . પછ� આ�દવાસી �ુવ ા હ�ય ાં હ�લે ન ચઢ� તો જ નવાઇ !

સાબરકાંઠા �જ�લામાં 112 �ટલા લોકમે ળાઓ ભરાય છે . દ� વ �દવાળ� (કાળ� કા�યે ય )નો મે ળો શામળા�માં ભરાય છે . ખેડ��ાનો

કાિત�ક, ચૈ� અને ભાદરવી � ૂમનમો મે ળો તથા હોળ� પછ�ના ચૌદમા �દવસે ખેડ��ા તા�કુ ાના �ુણભાખર� ગામે યો�તો

�ચ�િવ�ચ�નો મે ળો. ગોરનો મે ળો િવજયનગર તા�ુકાના અ�ોખા ગામે માગસર �ુદ � ૂનમના �દવસે ભરાય છે . �ચઠોડામાં
આમળ�નો મે ળો ફાગણ �ુદ અ�ગયારસનો ભરાય છે . કો�ડયાવાડામાં ફાગણ � ૂનમનો ગેરમે ળો, િવજયનગરમાં ગેરમે ળો ફાગણ
વદ-પડવે ના રોજ ભરાય છે . િવ�ે� રમાં મહાદ� વ ીનો મે ળો વૈ શ ાખ �ુદ � ૂનમ અને કણાદરમાં ગૌરબાઇનો મે ળો �ઠ વદ

અ�ગયારસને �દવસે ભરાય છે અને િવજયનગરમાં ભાદરવી � ૂનમના �દવસે આ�દવાસી માનવ મહ�રામણ ઉમટ� છે . ચૈ� માસમાં
એક-એક �દવસના �તર� દાણમ�ડૂ �માં વાસ�લયાનો મે ળો, ચીખલીમાં �ઠાનો મે ળો અને પાટ�ડયામાં લખાનો મે ળો ભરાય છે .
“કાિત�ક� � ૂ�ણ�મ ાનો મહામે ળો”
શામળા�માં ભરાતો � ૂબ �ાચીન મે ળો ગણાય છે . કારતક માસમાં અ�ગયારસથી શામળા�ના મે ળાનો �ારં ભ થાય છે . �ણ

અઠવા�ડયા �ુધ ી ચાલતો અને એક હ�ર વષ� �ુ નો મનાતો આ મે ળો સમયગાળાની ���ટએ અને લોકસ� ૂહની ર�તે �ુજ રાતના
સૌથી મોટા મે ળા પૈ ક�નો એક ગણાય છે . શામળા�ના મે ળાની ક�ટલીક િવિશ�ટતામાં કારતક� અ�ગયારસના �દવસથી �ુગ
ં ર� ભીલો
કા�ળયા ઠાકરને મળવા નાચતા-ગાતા-વાજ��ો વગાડતા નીકળે છે .
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“હાલ ક�ૂર� હાલ ર� ..... રણઝ�ણ�ું ર� પ�જ�ણ�ું વાગે,

શામળા�ના મે ળે ...... રણઝ�ણ�ું ર� પ�જ�ણ�ું વાગે,

ડોસા દોટો કાઢ� .......... રણઝ�ણ�ું ર� પ�જ�ણ�ું વાગે,
મા�ટયાર � ૂછો મરડ�.... રણઝ�ણ�ું ર� પ�જ�ણ�ું વાગે,

ડોશીઓ ડોળા કાઢ�...... રણઝ�ણ�ું ર� પ�જ�ણ�ું વાગે,”
આ ર�તે ગાતા-નાચતાં અને “શામળા બાવીસી”ની જયજયકાર કરતા માનવ મહ�રામણ મે ળો મહાલવા માટ� ઉમટ� પડ� છે . આ
પિવ� જ�યામાં નાગધરાના જળ�ુ ં �નાન અને શામ�ળયાના દશ� ન �ુ ં � ૂબ જ મહ�વ છે . શામળ�યાની ધોળ� ધ�ઓ લઇ અને ક
મંડળ�ઓ ભજનની રમઝટ બોલાવતી નદ�ના પટમાં રાવટ� નાખે છે . અહ� ચગડોળ-ચકરડ�, હાટ-બાટ ભરાય છે અને લોકો
આનંદ ઉ�લાસથી મે ળો મહાલે છે .
“�બા� માતાનો મે ળો”
ખેડ��ામાં ચૈ� ી � ૂ�ણ�મ ાનો મોટો મે ળો ભરાય છે . શ��ત-ભ��તના સંઘ ો, ભજન મંડળ�ઓ અને આ�દવાસી ગીત-સંગીત અને

� �ૃ યથી મે ળો ��
ં ૂ ઉઠ� છે . માતા� �ગતા દ� વ ી છે અને ભ�તોની માનતા � ૂર� કર� છે . તે વ ી �યાપક લોકમા�યતા છે . પંદર
�દવસ ચાલતા આ લોકમે ળામાં પહ�લાના સમયમાં તો હ�રામાણેક, ઝવે રાત, ઘોડા અને �ચા �કારના વ�ોનો મોટો વે પ ાર થતો.
�માં લોકો મારવાડ, વાગડ, ક�છ, િશહોર�, કા�ઠયાવાડ એમ �ૂ ર�ૂ રથી લાખો યા�ા�ઓ ગામડાઓમાંથ ી ગાડા જોડ�ને , સંઘ

ુ ના હટાણા માટ� ન ા હાટ મળ� �ય
કાઢ�ને આ મે ળામાં ઉમટ� પડતા. સામા�ય ચીજોથી માંડ�ને િવિશ�ટ તથા �ક�મ તી ચીજવ�� ઓ

છે . ભાિવકો દ� વ ીના દશ� ન કર� , બાધા-માનતા છોડ�, ઘણી માતાઓ બાળકોના બાળ-મોવાળા/બાબર� અહ� જ ઉતરાવે . ક�ટલાક
વળ� પોતાના છો�ુન ી બાધા � ૂણ� કર� માઁ ના આશીવા�દ મે ળવે . � ૂનમની યા�ાના �દવસો દર�યાન તો અહ� રાસલીલા અને
રામલીલા ક� ભવાઇ રમવાના કાય� �મો પણ થાય છે ક� � હવે �ાંક-�ાંક આ કળા જળવાઇ રહ� છે .
“�ચ�િવ�ચ�નો મે ળો”
સાબરકાંઠા �જ�લામાં હોળ� પછ� બરાબર ચૌદમા �દવસે યો�ય છે . ખેડ��ાથી લગભગ 57 �ક.મી. �ૂ ર �ુજ રાત-રાજ�થાનની

સરહદ ન�ક �ુણભાંખર� ગામ પાસે ભરાય છે . આ જ ંગલ િવ�તારમાં િ�વે ણીસંગમ (સાબરમતી, આ�ૂલ અને �યા�ુલ નદ�ઓના
સંગમ) �થાને �ચ�િવ�ચ�ે � ર મહાદ� વ �ુ ં �ાચીન મં�દર આવે � ું છે . અહ� આ�દવાસી લોકોના સામા�જક સંબધ
ં ો�ુ ં અદ� ૂત દશ� ન

જોવા મળે છે . થોડા સમય પહ�લા �ને હ� �વજન�ુ ં � ૃ��ુ થ�ું હોય તો તે ને સંભાર�, �વજનો-સંબધ
ં ીઓ તે ન ા �ુ�ુંબીજનોને
આ�ાસન આપે છે . આ મે ળામાં �ી-�ુ�ુષ ોના મોટા �ૂ થ ોમાં � �ૃ યો થાય છે . લગભગ 200-200 �ટલા ઢોલ સામટા વાગે છે . એક
મોટા વ�ળ
� ુ ની �રના ભાગમાં �ુ�ુષ ઢોલીઓ ઢોલ વગાડ� છે અને બહારના વ�ળ
� ુ માં �ીઓ માથે જવારા � ૂક�ને � �ૃ ય કર� છે . �

�ુવ ાઓનો મનમે ળ થઇ �ય છે તે �ુવ ાન �ુગલ મે ળામાંથ ી જ ભાગી �ય છે . પછ�થી સમાધાન થઇ જતાં સમાજમાં �વીકાર�
લેવ ામાં આવે છે . નવા �વનની શ�ૃઆત સૌની સાથે થાય છે .
“રાવણીઘે રનો મે ળો”
ખેડ��ાથી આશર� 30 �ક.મી. �ૂ ર આવે લા લાંબ�ડયા ગામમાં, �ુગ
ં ર� ભીલ આ�દવાસીઓનો �થમ મે ળો � ૂળે ટ�ના આગલા �દવસે

ભરાય છે . રા�-રજવાડાના સમયમાં હોળ�ના �દવસોમાં રાજદરબારમાં આ�દવાસીઓ “ગોઠ” માગવા જતા. આ�દવાસી �ી-� �ુ ુ ષ ો
રાજદરબારમાં � �ૃ ય કરતા અને ગીતો ગાતા. �ુશ થયે લા રા� તે મ ને ગોઠ આપતા. આ સમયથી રાવણીઘે ર નો મે ળો ભરાય છે .

આ મે ળામાં એક સાથે 80 થી 100 �ટલા ઢોલ એક સાથે ઢ� ૂક� ઉઠ� છે . �ીઓ મકાઇ અને ઘ�ના જવારા માથે � ૂક�ને નાચે છે .
સાંજ ના સમયે �ુંડાના જવારા અલગ કર� કાનમાં ભરાવી હોળ� ગીતો ગાતા-ગાતા ઘે ર �ય છે .
“� ૂઘણે� રનો મે ળો”
�દરમાં ડ�ભોલ નદ�ના �કનાર� ભરાય છે . ભા� માહના બી� સોમવારથી શ� થઇ �ણ �દવસ ચાલતા આ મે ળામાં 40 થી 50

હ�ર માણસોની મે દની ઉભરાય છે . આ મે ળાની િવશે ષ તા એ છે ક� �ામ�ુવ કો કાને ડમરો ખોસી, ગળે લાલ ચ�ક �માલ બાંધ ી,
લાલ સાફો વ�ટ�, જો�ડયા પાવા વગાડ�ને ડોલતા-ડોલતા મે ળો મહાલતા હોય છે . �યાર� �ામ �ુવ તીઓ સખીઓના હાથમાં હાથ

નાખી, ગાતા-ગાતા મે ળામાં ઝડપભેર ફરતી હોય છે . ભજન મંડળ�ઓમાં ��ુ લી છ�ીઓ ફ�રવી � �ૃ ય કરતાં અને ગળે ભરાવે લ
તબલાની જોડથી તાલ આપતાં ભજનીકો�ુ ં �દ
ંૃ પણ મે ળામાં આનંદથી �મે છે . લોકવાયકા એવી છે ક� �દરના � ૂઘણે� ર
મહાદ� વ �ની બાધા રાખવાથી સપ� દંશ ઉતર� �ય છે . સૌ પોતપોતાની માનતા �માણે �ીફળ �સાદ ધરાવે છે .
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સમયની સાથે સાથે ઘ�ુ ં બ�ું બદલાય છે . આ મે ળાઓમાં શહ�રની અસરવાળા �ામ�ુવ કો ક� � �ખે સ�તા કાચવાળા કાળા
ગોગ�સ લગાવે લ, એકદમ ભડક રં ગ વાળા શટ� - ��સ પે �ટથી સ�જ, ગળે અને હાથે ર� શ મી �માલ બાંધે લો ને કાને ડમરો
ભરાવે લ િવલ�ણ પોષાકવાળા �ુવ ાનો જોવા મળે છે . એ મે ળાની મ�તી જ કંઇ ઓર હોય છે .

ુ પણ બદલાવા માંડ�ા છે . તોય હ� લોક�વનમાં મે ળાનો મ�હમા
મે ળા એ આ� પોતાના રં ગ�પ બદલવા માંડ�ા છે . એના હ��ઓ
ઘટ�ો નથી. બલક� મે ળાઓએ લોક�વનને વ�ુ સ� ૃ� બના��ું છે . વ�ુ �વંત બના��ું છે . લોક સં��ૃિત�ુ ં સંર�ણ અને સંવ ધ� ન
કરવામાં એનો ફાળો અિવ�મરણીય ર�ો છે .
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