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સાબરકાઠંા �તગ�ત લોક મેળા�ુ ંમાહ��ય અને �ેમ-�િતક�ુ ંઅનો�ુ ંમહ�વ

અરવ�લીની  �ગ�રમાળાઓથી  િવ�ટળાયેલી  ઘે�રુ  વનરા�  અને  નદ�ઓ,  ઝરણાનંી  શોભાતો  �  િવ�તારને  આ�  આપણ,ે

'સાબરકાઠંા'  તર�ક�  ઓળખીએ  છ�એ  તે  �ાચીનકાળમાં ’��’  તર�ક�  ઓળખાતો  હતો.  ઇ.સ.  ૧૮૧૨  માં મહ�કાઠંા  એજ�સીની
�થાપના  કરવામાં  આવી.  મહ�કાઠંા  એજ�સીમાં  ‘નાની-મારવાડ’,  ‘રહ�વર’,  ‘વા�કકાઠંો’,  ‘કટોસણ’,  ‘સાબરકાઠંા’  એમ  છ
પરગણાનો સમાવેશ થતો હતો.[1]

ઉ�ર �જુરાતમાં આવેલ સાબરકાઠંા ��લાનો િવ�તાર ૭.૯૩૦ �ક.મી. છે. તે રાજયના �ુલ ભૌગો�લક િવ�તારનો ૩.૭૭% છે.

આ� ‘૪’ માં �મમાં આવે છે. આ ��લો ૨૩૦.૪૫ અને ૭૩૦.૪૦ �વૂ� ર�ખાશં વ�ચે આવેલો છે. ઉ�ર�  રાજ�થાન અને િશહોર�
��લો, દ��ણે અમદાવાદ, ગાધંીનગર, ખડેા, પચંમહાલ ��લાઓ તથા �વૂ� રાજ�થાનના �ુગંર�રુ, બાસંવાડા ��લાઓ અને
પિ�મે બનાસકાઠંા, મહ�સાણા �લાઓ આવેલા છે.[2]

�ા�ૃિતક રચનાની દ� �� ટએ ��લાના બે ��ુય િવભાગ જોવા મળે છે. �થમ િવભાગમા ંઉ�ર અને �વૂ�નો �ુગંરાળ િવ�તાર અને
મેદાનો, અરવ�લીની ટ�કર�ઓની હારમાળા ��લાની ઉ�ર અને �વૂ�ની સરહદને આવર� લઇને દ��ણ તરફ વળાકં લે છે. આ
‘�ુગંરાળ �દ�શ’, ‘પોશીના પ�ા’ તર�ક� ઓળખાય છે. �મા ંખેડ��ા, િવજયનગર, �ભલોડા, મેઘરજ, માલ�રુ ઇડર વગેર� ભાગોનો
સમાવેશ થાય છે. ��િતય િવભાગમા ંમેદાનોનો �દ�શ ક� � ��લાની દ��ણ તરફના ભાગોમા ંપથરાયેલો છે તથા �ાિંતજ, બાયડ
તા�કુાઓ ઉપરાતં ઇડર, �હ�મતનગર, મોડાસા તા�કુાના ભાગોને આવર� લ ેછે.[3]

ઇ.સ.૧૯૮૧ ની વ�તી ગણતર� �માણે સાબરકાઠંા ��લામા ંઅ��ુ�ૂચત જન�િતની �ુલ સ�ંયા ( લખો - ૨૫૧૧૨૭ - ૫૧૩૯ )

૧૨૫૯૬ ��ુષો, ૧૨૫૩૩૧ ��ીઓ હતી. આ �કડા પરથી એટ�ુ ંકહ� શકાય  ક�  ��ીઓની વ�તી ��ુષો  કરતા વધાર�  હતી.
સાબરકાઠંાના તા�કુાઓમા ંિવજયનગર તા�કુામા ં�વાત�ંય �ા��ત પહ�લા ંજયાર� ઇડર �ટ�ટ હ� ુ ં�યાર� ખડે��ા, પોશીનાનો પ�ો,
આ�દવાસી તર�ક� ઓળખાતો હતો.[4]

માનવ એક સામા�જક �ાણી છે તે અનેક ર�તે સમાજ સાથે જોડાયેલો છે. તે સવંેદન બની િવ�ભ�ન �પે અ�ભ�યકત પામે છે.

તેમાનંી એક અ�ભ�ય��ત છે તે ‘મેળો’.

‘મેળો’ એક �� તર�ક�ના મનમેળની �ણે ક� �ગટ �યા�યા ન હોય ! મેળો મનના ઉ�સવ અને �તરના ઉ�સાહ, ઉમગં, તરંગ,

�રુતાલના બ�રંુગી ઇ��ધ�ષુ �પે છે. ...................... મા� ુર� ‘મેળો’ એટલ ેમન�ુ ંએક અનો�ુ ં‘સૌદય� શા��’ ક� ુછે.[5]

‘મેળો’ એ માનવ�વનના આનદં ઉ�સવ� ’ુ એક આગ�ુ ંમહ�વ છે �મા ંસાબરકાઠંાના આ�દવાસી મેળાઓની આગવી પરંપરાઓ
જોવા  મળે  છે.  વષ�� ું  વાિષ�ક  હટા�ું  (ખર�દ�ની  ઘરવખર�),  મનગમતા  પ�ુ  ખર�દવા,  સોના-ચાદં�  વાસણો  ખર�દવા,
�વનસાથીની પસદંગી, હર�ફાઇઓ યોજવી વગેર� આ�દવાસી મેળાઓમા ંજોવા મળે છે.[6]

સાબરકાઠંાના આ�દવાસી મેળાઓમા ંછોકારા (ગો�ઠયો), છોકર� (ગોઠણ) શ�દ વપરાય છે. તેઓ ��ૃિતના ખોળે જ�મેલા હોવાથી
તેઓમાં ��ૃિત�ેમ  િવશેષ  જોવા મળે છે. છોકારા-છોકર� પસદંગી વખતે  મો  મી�ુ  કરાવવાના ભાગ�પે  પાન, ખ�ૂર, પતાશા
ખવડાવી એકબી� સાથે �વન-�વવાનો કોલ આપે છે. ભાગી જઇને થયેલ લ�ન સામે સમાજની ર�ત �જુબ દા� ુલવેાય છે. �
ન ભરાય તો લો�હયાળ જગં ખલેાય છે.

આ િવ�તારમાં હોળ�ના તહ�વારમાં લાડ� ખ�ચ �થા જોવા મળે છે. �માં છોકર�ને છોકરો ગમતો હોય ક� ન ગમતો હોય તથા
છોકરાને છોકર� ગમતી હોય �યાર�  ધૈર�યાઓ ભગેા મળ� છોકર�ને ભગાડ� �ય છે. �માં બ�ને પ�ના માણસો આમને-સામને
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લો�હયાળ જગં ખલે ેછે. �મા ં�ખુી ક� વડ�લો ભેગા મળ� સમાધાન કર� આપતા હોય છે.

આ�દવાસીઓના વૈશાખી મેળાઓમાં છોકરા-છોકર�ઓ એકબી�નો સબંધં થયેલો હોય અને સાથે �વવાના કોલ આપેલ હોવા
છતા ંબ�ને વ�ચ ેિતરાડ પડ� તો સબંધં �ટૂ� �ય છે. �યાર� બી� છોકરા-છોકર� સમ�વે અને �તે સમાધાન ન થાય તો �વૂા ક�
વચટે�યા છોકર�ને છોકર�ને ભગાડવા� ુ ંકામ કર� છે.[7]

લ�ન પહ�લા ંગોઠણ-ગોઠણી કરવાનો �રવાજ ભીલ સમાજ (ખડે��ા તા�કુા)મા ં�વાભાિવક અને સમાજ �વી�ૃત છે. લ�ન પહ�લાં
ત�ુણ-ત�ુણી �ેમ  સબધં  બાધંી શક� છે  અને  �તીય  સબધં  બાધંે  છે. માતા-િપતા ક� વડ�લો ક� �ુ�ંુબીજનો �વાભાિવક �વીકાર�
છે.[8]

ભીલ ત�ુણ-ત�ુણી �કુત છે. દર�ક ભીલ ક�યાને ગો�ઠયો હોય છે. ��ૃિતના �કુત �ાગંણમાં ગો�ઠયા-ગોઠણ એકબી� સાહ�જક
ર�તે આકષ�ણ છે. એકાતંમા ંત�ુણ-ત�ુણી � �તીય સબધં બાધતા જોઇ �ય તો અ�યતં ઉદારતાથી કહ� છે બો�ુ હ� ! ( કાચી
�મરના ) ખાખ�ર�ુ ંહ�. લ�ન પહ�લા ં�તીય સબધંો િવશે વડ�લોના માનસ પટ પર એક કહ�વત �ચ�લત થઇ છે તે ‘તોલરં� માદં�
દોહ’, � ખાય �ણીની થાળ�મા ંઆવે �છ� એક ઘણીની હો�લીમાનંી ગ�સ � ખાય ત�ણીની પણ થાળ�મા ંઆ�યા પછ� તે ગ�સ એક
ધણીની આમ �ંુવાર� છોકર� સાથે કોઇપણ સબધં રાખી શક� છે. પણ લ�ન કયા� પછ� એક ધણીના લ�ન પછ� ��ીઓના �તીય
સબધં ગભંીર ગણાય છે. લ�ન પછ� ક�યા પોતાના �વૂ� �ેમી સાથે સબધં ઘરાવે તો તેનો પિત સબધં ધરાવનાર ગો�ઠયા� ુ ં�નૂ
કર� છે અથવા તેની પાસે મોટ� રકમ વ�લૂ કર� છે.[9]

વષા�ઋ�મુા ં�રૂબહારમા ંખીલી નવયોવન વનરા� અને �ગ�રમાળાઓના �પસૌદય� વ�ચે વસતા આ�દવાસીઓ �ુદરતી ત�વોના
આનદં ઉ�સવના પરમ ઉપાસક હતા. નવયૌવનો ‘મેળો’ માણવા અને ��ઢઓની પરંપરાઓ જળવાય તે પણ અ�યારના આ�િુનક
અને ટ�કિનકલ �ગુમા ંઅને િશ�ણિવકાસની દ� �� ટએ આવેલી િવિવધ પરંપરાઓમા ંિવિવધ પ�રવત�ન જોવા મળે છે. િશ�ણ�યાય,

રોડ �યવહાર, ટ��લિવઝન વગેર�  �વારા ��િૃત મા�યમો વધતા ધીમે-ધીમે �ૂની પરંપરાઓ � ૂસંાઇ નવી ચતેના �ગટ�. �ના
કારણ ેમેળાઓ�ુ ંસા�ુ ં��ૂય ઓ�ં થઇ ગ�ુ ંછે.
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�ા. ડા�. જસરાજભાઇ �.

ઇિતહાસ િવભાગ
આ�્� સ કોલજે - વડાલી સાબરકાઠંા

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/ss/issue3/jasraj.php

2 of 2 2/12/2016 5:12 PM


