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Continuous Issue-33| October – November 2018 

બનાસકાાંઠા જિલ્લાની અસ્મિતા લોકનતૃ્યો:- "િેરાયો,  કાનડુો,  ગેર" 

 પ્રમતાવના : 

                 ભારતીય સસં્કૃતતની સાચી ઓળખ એટલ ે આપણા પ્રાચીનો લોકનતૃ્યો. અત્યારના આધતુનક 
સમયમા ં દેશ અન ેદુતનયા  પતિમી  વાયરામા ંકેદ થઈ  રહ્ા ંછે,  ત્યારે  આપણા લોકનતૃ્યોએ પ્રાચીન સસં્કૃતતને 
સાચવી  છે. ગ્રામ્ય તવસ્તારએ આપણી પ્રાચીન અનોખી પરંપરાઓ સાચવી છે.  બનાસકાઠંા જિલ્લો ગિુરાત 
રાજ્યનો સૌથી મોટો જિલ્લો છે.  આ મોટા જિલ્લાની અસ્સ્મતા પણ તવશેષ  હોય. બનાસકાઠંા જિલ્લામા ંઅનેક 
સ્થળોએ મેળા યોજાય છે. ગિુરાતભરમા ંનોંધ લેવાઈ રહી છે, તેવા ત્રણ  લોકનતૃ્યો જેની હવે લપુ્ત થવાની 
શરૂઆત  થઈ ગઈ છે તે "મેરાયો, કાનડુો અને ગેર" નો પરરચય મેળવવાનો અહીં શભુ આશય છે. 

 - ગિુરાતની અસ્મિતા: (થરાદ-વાવનુાં) લોકનતૃ્ય "િેરાયો" 

             ગિુરાતના ં લોકનતૃ્યોમા ં મેરાયોનો સમાવેશ થાય છે. આ મેરાયો લોકનતૃ્ય થરાદ-વાવના ઠાકોરો 
(કોળી)નુ ંલોકનતૃ્ય છે. મેરાયાનો પ્રારંભ મસુ્સ્લમ  સત્તાના  સમયમા ંથયો હતો. આ સમયે  ઠાકોરોએ લોકોમા ં
જાગકૃતા  ફેલાવવાના ઉદે્દશથી મેરાયો  રમવાની શરૂઆત  કરી હતી.  મેરાયો રમવાથી ગામમા ં  પ્રજા  એકઠી 
થતી.  થોડા  વષો બાદ  તેન ે નકળંગ ભગવાનના મરંદરોએ યોજાતા  લોકમેળામા ં રમવાનુ ંશરૂ  કરવામા ંઆવ્ુ ં
હત ુ.ં   

            મેરાયો રમવાની શરૂઆત વાવ તાલકુાના દૈયપ ગામના ઠાકોરોએ થરાદ તાલકુામા ંકરી હતી. આ 
મેરાયો  નતૃ્ય ત્રણ રદવસ સધુી રમવામા ંઆવતુ ંહત ુ.ં  રદવાળી અને કારતક સદુ એકમના રદવસે જે-તે ગામમા ં
અને કારતક સદુ બીિ (ભાઈબીિ)ના રોિ થરાદ-વાવમા ંયોજાતા નકળંગ ભગવાનના  મેળામા ંરમવામા ંઆવે 
છે. જેમા ંથરાદ તાલકુાના લણૂાલ, સવપરુા, મોટીપાવડ, ઝેંટા, ડોડગામ અને વાવના ઉચપા ગામે અને સઈૂગામ 
તાલકુાના લીંબાળા ગામે ભરાતા કારતક સદુ બીિના ભાતીગળ મેળામા ંરમવામા ંઆવે છે. મેરાયાને સ્થાતનક 
ભાષામા ં 'મેરાઈ્'ુ તરીકે ઓળખવામા ં આવે છે.  મેરાયાનો આકાર ઉપરથી ગોળ હોય છે.  તેન ે મુજંાળી 
(ઝઝંાળી)ની સળળયામંાથંી અને સરખડના ઘાસમાથંી  બનાવવામા ંઆવે છે. તેની  નીચે ઝમંખા ંલગાવવામા ં 
આવે છે.  જેને 'નાગલીઓ' કહવેામા ંઆવે છે.  આ લોકનતૃ્ય રમતી વખત ેસામસામ ેદ્વન્દ્દ્વ ્ધુ્ધ  ખેલવામા ંઆવે 
છે, અને સમહૂમા ંપરુૂષો શૌયય રસના પ્રબધંન માટે હુડીલા ગાવે છે.  આ મેરાયોની લપુ્ત થવાની શરૂઆત થઇ ગઇ 
છે.  વષો પહલેા ંદરેક મેળામા ંચાર-પાચં મેરાયા ં આવતા ંહતા,ં  પરંત ુ હાલમા ં બે-ત્રણ િ આવે છે. જે-તે મરંદરે  
આજુબાજુના તવસ્તારના ઠાકોરો મેરાયો  લઇન ેરમવા આવે છે.   
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- થરાદ, વાવ, સઈુગાિ, દદયોદર અને લાખણીની અસ્મિતા  :- લોકનતૃ્ય કાનડુો 
  

             બનાસકાઠંા જિલ્લાના અમકુ તવસ્તારમા ંઆ કાનડુો  લોકનતૃ્ય  િન્દ્માષ્ટમી  પવે  રમવામા ંઆવે છે. 
જેમા ંવાવ, થરાદ, સઈુગામ, રદયોદર, લાખણી,  ડીસા  વગેરે તાલકુામા ંખાસ મરહમા હતો, અને છે. િો કે આ 
લોકનતૃ્યનો ઉદ્દભવ વાવ-થરાદમાથંી થયો છે.  બનાસકાઠંા જિલ્લાના ગ્રામીણ તવસ્તારોમા ં ભારતીય સસં્કૃતતની 
ઓળખ સમાન અને ગ્રામ્ય સસં્કૃતતના મીઠા ધબકાર સમુ ં આ લોકનતૃ્ય  હવે લપુ્ત થવાના આરે છે.   િોકે તેના 
સમય ગાળામા ંઘણો બધો ઘટાડો આવી ગયો છે.  આ લોકનતૃ્ય  રમવાની શરૂઆત  અષાઢ મરહનાના ઉતરાધયથી 
કરવામા ંઆવે છે. િોકે મોટે ભાગે અષાઢી અમાસ (રદવાસો)ના રોિથી ગામના તશવમરંદરેથી ગામની રદકરીઓ કરે 
છે. આ પછી ગામની રદકરીઓ,  પતુ્રવધઓૂ પોતપોતાના  તવસ્તારની ચોટડી (ચોક)મા ં રોિ રાતે્ર રમે છે. આ 
કાનડુો ઠાકોરોમા ંતવશેષ પ્રચળલત છે. શ્રાવણ સદુ ત્રીિને ત્રીિડી તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે.  આ રદવસે ગામમા ં
સૌ સાથે મળીને આખો રદવસ રમે છે. સાસરરયેથી રદકરીઓ તપયરમા ંકાનડુો રમવા આવે છે. કાનડુો એટલે બહનેો 
માટે દેશી કે નાતશકના ઢોલે રમવાનો તહવેાર.  નાની મોટી સૌ બહનેો ઢોલને તાલે ગોળ ગોળ રમે છે.  ઠાકોર 
સમાિના ભાઈઓ પણ પત્નીની  સાથે કાનડુો રમવા સાસરરયામા ં જાય છે.  શ્રાવણ વદ છઠ્ઠને છઠ્ઠડી તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવે છે. આ રદવસથી આખા ગામની રદકરીઓ અને પતુ્રવધઓૂ ગામ ચોરે (ગામના  મખુ્ય ચોકમા)ં 
રમવાની શરૂઆત કરે છે. સળંગ ચાર રદવસ સધુી ગામ ચોરે તેમિ જે કાનડુાનો યિમાન હોય તેના ઘરે રમવામા ં
આવે છે.  આઠમની રાતે્ર માટીના કૃષ્ણ બનાવે છે.  નોમના રદવસે વચ્ચે આ મતૂતિને રાખીને કૃષ્ણના ંતપ્રય ગીતો 
ગાવીને રમે છે.  નોમના રદવસે સાિં સમયે આ કાનડુાનુ ંગામના સૌથી મોટા તળાવમા ંતવસર્જન  કરવામા ંઆવે 
છે. િોકે કોઈ  ગામની વયસ્તત કાનડુાને પાછો વાળે(વારે) તો દશમના રદવસે  રમીને સાિંના સમયે તવસર્જન 
કરવામા ંઆવે છે.  આ લોકનતૃ્ય રમતી વખતે લોકોનો પ્રેમ, ભાવ અને લાગણી િોઈને આપણને ભારતીય લોક - 
સસં્કૃતતના દશયન થતા િોવા મળે છે.  
      

  કાનડુો રિતી વેળાએ ગાવવાિાાં આવતાાં પ્રખ્યાત લોકગીતો :- 
 

૧. આયા આયા કાનડુા ના દા'ડા,  મૈયરીએ  મેલવા  આવો.. 
   કાનંડુે રમ્યાના ઘણા કોડ રે, ઢોલે રમ્યાના મને કોડ રે. 
 

૨.  વાવ - થરાદનો કાનંડુો િગમા ંરે વખણાય છે..  
    આખો રદવસ રમી સાજંે  પાછો રે વળાય છે..  
 

૩.  હ.ે....... કાનડુાની શેરી એ વેરાવુ ંઅંતર ફુલડા,ં 
    વેણશે (તવણશે) દ્વારીકાનો નાથ શામંળળયા  ઝીણી વગાડ કાનડુાની  મોરલી.  
 

૪.  વનરા તે વનમા ંદુધી તલાવડી, વનમા ંકાનડુો  દાતણ મગંાવે.....  
    વનમા ંદાતણીયા ં ક્ાથંી,  કાનડુો માર શેઢે આવયો રે........ 
 

૫.  ગઢથી ગોવાલણ ઉતરી રે, 
    મથરુાથી  ઉતયાય  કાનંો અળવીલા, 
     રાસ રમવાને  વે'લા (વહલેા) આવિો. 
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૬.  વનરા વનમા ંરાસ રમે ચાર ગોપીને કાનં રે  વાલા, 
     રાસ મડંળ રમીએ કાનંા,  રાસ મડંળ રમીએ, 
     રાસ રમતા ંમારી  નથણી ખોવાણી વાલા, 
     િડી હોયતો  આલન ેકાનંા.. િડી હોયતો  આલને..... 
 

૭.  ગાયો આડો ગોવાળળયો ને ભેંસો આડો થભં (સ્થભં), 
     થભેં ચડીને બાવે દેખી્ુ.ં.. રદકરી જાય પરદેશ રે......  
 

૮.  મારા હાલરીયા ના હીરલા  સાચા,  કનૈયાની  માડી, 
     તારા ગોકળળયા  હીરલા  સાચા, કાનંડુાને ખમ્મા ખમ્મા...  
 

૯.  કાનંને લીલી ટોપીને માથે મોર છે...  
    કાનં છે માડી જાયો વીર....  
    કાનં ને ઘેયો વનરા વનની  ગોપી... 
    સોળ સોળ ગોપીમા ંકાનંો એકલો, 
    હ.ે..... કાનડુા  લેિો ઢોલોની ડાડંી, 
    ઘાઈયે રમો રમો, કાનડુા  મલક ચોકમા.ં...  
 

૧૦.  લીંમડો વાવયો વઢીયારમા,ં   
      લીંમડી મારા મૈયરની રે ....  
      લીંમડીએ  કાનો રમ્યો છે રાસડે રે... 
 

૧૧.  કાનજી તારી  મા કહશેે,  પણ અમે કાનંડુો કહશેુ ંરે...  
 

૧૨.   મથરુામા ં ખેલી  ખેલી આવયા હ ેકાનં,  તમે ક્ા ંરમી આવયા, 
       માથાનો મુગંટ તમે ક્ા ંમકુી આવયા, 
       પાઘડી તો કોની ચોરી લાવયા....  
 

       કાનડુો પાછો વાળતી વેળા એ :- 
૧૩.  અમારા ગામમા ંચીયા  (કયો) બા છે  મોરવી રે, હમણા ં કાનડુો પાછો વાળશે ..  
 

- થરાદ - ધાનેરાની અસ્સ્મતા : લોકનતૃ્ય  ગેર  
ગેર એટલે લાકડી.  
ગામની એકતા અને પે્રમભાવનુ ંપ્રતતક  :  લોકનતૃ્ય ગેર.  
 

                    ગિુરાત અને રાિસ્થાનમા ંધળેુટીના તહવેારનુ ંઅનેરૂ મહત્વ છે.  ધળેુટીના તહવેારની ઉિવણી 
લોકો પે્રમભાવ અને એકતાથી કરે છે.  થરાદ તાલકુાના મેસરા, રદપડા અને ધાનેરા તાલકુાના થાવર ગામમા ં 
વષોથી પરંપરા મિુબ વડીલો અને ્વુાનો  દેશી પોશાકમા ંસજ્િ  થઇ  ગેર લોકનતૃ્ય રમે છે.  આ લોકનતૃ્યને 
રદપડા ગામમા ંફાગણ વદ બીિ 'ફુલડોર'ના રદવસે તથા નવરાતત્ર દરતમયાન રમવામા ંઆવે છે.  થાવર ગામમા ં 
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આ લોકનતૃ્યને ધળેુટી (ફાગણ વદ - ૧)ના રોિ રમવામા ંઆવે છે.  ફાગણ સદુ પનૂમ (હોળી) ના રોિ સાજંે હોળી 
દહનનો કાયયક્રમ,  ફાગણ વદ એકમ (ધળેુટી)ના રોિ ગેર લોકનતૃ્ય રમવામા ંઆવે છે. મેસરા ગામમા ંરાજેશ્વર 
ભગવાનના મરંદરે ચૈત્ર સદુ નોમ-દશમનુ ંરમવામા ંઆવે છે.   ગામના વડીલો અને ્વુાનો  ફાગણ વદ -૧ના 
રોિ સવારમા ંગામના પાદરમા ં દેશી પોશાકમા ં સજ્િ  થઇ હાથમા ં ટંુકી લાકડીઓ (ગેર)  લઈ  દેશી ઢોલના  
તાલે  ગેરને ફેરવી  અને એકબીજાની ગેરને  ટકરાવીને આ લોકનતૃ્ય રમવામા ંઆવે છે.  તે રદવસે આખ ુગામ 
એક થઈ વષોથી ચાલી આવતી પરંપરા મિુબ ગેર લોકનતૃ્ય રમીને અસ્સ્મતા અને  સસં્કૃતતને સાચવી છે. 
ધળેુટીના રદવસે આજુબાજુના  તવસ્તારમાથંી મોટી સખં્યામા ંલોકો ઉપસ્સ્થત રહી ગ્રામિનોનો ઉત્સાહ વધારે છે. 
થરાદ અને ધાનેરા તાલકુાના અન્દ્ય ગામોમા ંપણ આ લોકનતૃ્ય રમવામા ંઆવતુ ંહત ુ,ં  પણ ત્યાથંી લપુ્ત થઈ ગ્ ુ
છે. આ પ્રાચીન અસ્સ્મતાનને રદપડા,  મેસરા અને થાવર ગામે િ સાચવી છે. 
 

ઉપસાંહાર   
            આમ,  આપણા લોકનતૃ્ય અને લોક સારહત્યમા ંપ્રાચીન સસં્કૃતત સચવાયેલી છે.  આિના આધતુનક 
સમયમા ં પ્રાચીન  સસં્કૃતતને લોકનતૃ્યોએ  સાચવી રાખી છે.  લોકનતૃ્યો  આપણી પ્રાચીન પરંપરાનો  મીઠો,  
રણકતો ધબકાર છે.  આજે આપણી સસં્કૃતતઓ લપુ્ત થવા લાગી છે, એમા ંપણ આ પરંપરા  અને લોકનતૃ્યો ના ં
લપુ્ત થઇ રહ્ા ં છે તેને િવાબદાર ગણાવી શકાય.  આિના ડી. જે.  અને સાઉન્દ્ડ તસસ્ટમના ્ગુમા ં સ્વમખેુ 
ગવાતા ંલોકગીતો એ પોતાનુ ંસ્થાન હજુ જાળવી  રાખ્્ુ ંછે એ પણ આપણા માટે ગૌરવની  વાત છે.  આપણી 
સસં્કૃતત ને બચાવવી હશે,  તો આવા ં લોકનતૃ્યોને બચાવવા ં પડશે.  આમ,  બનાસકાઠંા જિલ્લાના ં લોકનતૃ્યો 
ઐતતહાતસક ધરોહર છે.  જેને  બચાવવીએ તમામ  પ્રજાિનોની  ફરિ  છે.  
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