
Dandiya Raas 

 

Dandiya Raas é a dança mais popular não só de Gujarat, mas também de todos os estados da Índia. É 

uma dança característica do Festival de Navratri. Dandiya é uma forma de dança geralmente realizada 

em grupo, tanto por homens quanto por mulheres. A característica especial da dança Dandiya é o traje 

tradicional usado pelos dançarinos e os Dandiyas coloridos. Os Dandiyas, feitos de madeira, são usados 

como adereços e são lindamente decorados. Os movimentos circulares de Dandiya Raas são 

ligeiramente mais complexos que os de Garba. 

Um dos círculos gira no sentido horário, enquanto o outro gira no sentido anti-horário. Esta dança é 

muito energética e rápida e não deixa margem para letargia. Os dançarinos são acompanhados por 

um instrumentista com um tambor. O instrumentista fica no centro dos dois círculos e conduz os 

dançarinos com suas batidas. O cenário de centenas de pessoas dançando ao ritmo da música 

folclórica é imponente. Os Dandiyas, quando tocados juntos e em ritmo, produzem ondas musicais 

cativantes. 

Nas ocasiões de Divaso, Kajli Teej e Veerpasali (no segundo Domingo do mês de Saavan), os Vanzas e 

os Darjis levam com eles os seus Dandiyas coloridos e dançam Dandiya Raas na praça do templo de 

Totla Devi. 

 

Divaso 

Divaso, um ritual único, celebrado em amavasya de Krishna paksha de Ashadh, é realizado como uma 

espécie de convite para o mês de Saavan, que começa no dia seguinte. O mês sagrado de Saavan é 

dedicado ao Deus Shiva. Está associado à época das monções, crucial para uma boa colheita e 

prevenção de secas. 

O festival de Divaso é associado ao Vrat de Evrat Jivrat, que é observado por mulheres casadas em 

homenagem à Deusa Parvati para o bem-estar e longevidade de seus maridos e filhos. É comemorado 

a partir do décimo terceiro dia de Krishna paksha de Ashadh até ao amavasya de Krishna paksha de 

Ashadh, com imensa alegria e devoção. Na noite anterior ao Divaso, as mulheres casadas acendem 

um diya que é mantido aceso durante as  próximas trinta e seis horas, até o início do mês de Saavan. 

Em algumas regiões, a Deusa Parvati é adorada na forma de jawaras, cultivadas a partir das sementes 

que são semeadas no dia anterior do Vrat. Um diya de ghee é aceso perante os jawaras. As mulheres 

ficam acordadas até às primeiras horas da manhã cantando, dançando e jogando. 

No dia de Divaso, os Vanzas e os Darjis jogam Dandiya Raas em sintonia com as canções de Garba, no 

largo do templo de Totla Devi. 

 



 

Nesta fotografia, podemos ver as mulheres reunidas no largo do templo de Totla Devi, na ocasião do Divaso, ansiosamente à espera que o 

Dandiya Raas comece. Foto, cortesia do Shreeman Hasmucrai Amarchande. 

 

 

Nesta fotografia, podemos ver os músicos preparando-se para tocar. Foto, cortesia do Shreeman Hasmucrai Amarchande. 

 



 

Nesta fotografia, podemos ver os músicos em pé, no centro do largo, já prontos para começar a tocar a música para o Dandiya Raas. Foto, 

cortesia do Shreeman Hasmucrai Amarchande. 

 

 

Nesta fotografia, podemos ver, na ocasião do Divaso, os membros da comunidade dançando o Dandiya Raas com muita alegria. Foto, 

cortesia do Shreeman Hasmucrai Amarchande. 



Rakshaabandhan 

Ligação eterna de amor no pulso, 

Essa é a mensagem na essência 

Rakshaabandhan é celebrado no Purnima de Saavan. A cerimónia principal consiste em a irmã atar o  

Raakhee no pulso do irmão. A irmã deseja ao seu irmão uma vida longa e pede que faça rakshaa dela 

(literalmente, "protecção"). O irmão, por sua vez, promete-lhe protecção vitalícia e oferece-lhe 

presentes. Originalmente, o raakhee era um fio de algodão feito à mão e tingido com açafrão, mas 

agora muitas cores e materiais são usados. Três nós são feitos no fio para significar protecção em 

pensamento, palavra e acção. Este dia também é celebrado como Narieli Purnima, quando cocos são 

oferecidos a Varuna, deus do mar, atirando-os no oceano. Neste dia também se celebra o Avani 

Avittam, a cerimónia de mudança do cordão sagrado entre os brâmanes. Esta tradição remonta aos 

tempos védicos, quando os estudos do ano eram iniciados neste dia. 

 

Nesta fotografia, podemos ver a bonita imagem da adorada Deusa Totla Devi no interior do templo. Foto, cortesia do Shreeman Hasmucrai 

Amarchande. 

 



Nesta fotografia, podemos ver as mulheres sentadas à espera do início do Dandiya Raas na ocasião do Veerpasali. Foto, cortesia do 

Shreeman Hasmucrai Amarchande. 

 

 

Nesta fotografia, podemos ver os músicos antes de começar a tocar. Foto, cortesia do Shreeman Hasmucrai Amarchande. 



Nesta fotografia, podemos ver os músicos sentados a ensaiar. Foto, cortesia do Shreeman Hasmucrai Amarchande. 

 

 

Nesta fotografia, podemos ver os músicos sentados, no centro do largo, já prontos para começar a tocar a música para o Dandiya Raas. 
Foto, cortesia do Shreeman Hasmucrai Amarchande. 

 



Nesta fotografia, podemos ver, na ocasião do Veerpasali, os membros da comunidade dançando o Dandiya Raas com muita alegria. Foto, 

cortesia do Shreeman Hasmucrai Amarchande. 

 

Kajli Teej 

O terceiro dia de Krishna paksha de Saavan é chamado Kajli Teej. Neste dia, as mulheres jejuam e 

rezam ao Deus Shiva pela longa vida dos seus maridos. 

 

 

Nesta fotografia, podemos ver as mulheres sentadas à espera do início do Dandiya Raas na ocasião do Kajli Teej. Foto, cortesia da Shreemati 

Vipti Vasantcumar. 



Nesta fotografia, podemos ver os homens sentadas à espera do início do Dandiya Raas na ocasião do Kajli Teej. Foto, cortesia da Shreemati 

Vipti Vasantcumar. 

 

 

Nesta fotografia, podemos ver, na ocasião do Kajli Teej, os membros da comunidade dançando o Dandiya Raas com muita alegria. Foto, 

cortesia da Shreemati Vipti Vasantcumar. 
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