
ગરબો 

 

ગરબો, માતા અંબા અને બહુચરાજીનો ગરબો, ગજુરાતનો ગજુરાતી ગરબો…….એ ગજુરાતનાાં 
લોકનતૃ્યમાાંનો એક ઉત્સવ છે. આસો માસની શકુ્લ પક્ષની એકમ તતતિિી લઈને દશમ સધુી આ ગરબો 
લેવાય છે, રમાય છે અને ખેલાય છે. રાંગીલા ગરબાની, રાંગબેરાંગી ગરબાની, તારલલયાઓિી મઢેલ આ 
રાતિઓને નવરાતિ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. 

ગરબાની ભાવનાન ું પ્રાકટ્ય 

જ્યારે ધરતી સષૃ્ટિના સાંચાલન હતે ુવર્ાાઋત ુપાસેિી જળરૂપી અમતૃ લઈને આનાંદદત િઈ જાય છે ત્યારે 
ધરતી પ્રકૃતતનો આભાર માનતા નાચી ઊઠે છે, આ સમયે મનટુયો પણ આ સહુાવની ઋતનેુ આનાંદદત 
કરવા કૃતજ્ઞતાપવૂાક સષૃ્ટિ સાિે એકાકાર િઈ જવા માિે પોતાની ઊતમિઓને રજૂ કરે છે પરાંત ુભાર્ા અને 
શબ્દો કોઈ તનતિત સીમા સધુી જ ભાવોને વ્યક્ત કરવા સમિા હોય છે તેિી વધતાાં ભાવોની ઊતમિઓન ે
મનટુય કોઈને કોઈ પ્રતતદિયા દ્વારા વ્યક્ત કરે છે. આવા જ એક ભાવોની ઊતમિઓની દિયાઓ રૂપે નતૃ્યનો 
જન્મ િાય છે જેમાાં લોકો નાચે છે, નચાવે છે અને આનાંદદત બનીને ઝૂમી ઊઠે છે ત્યારે તેમની આ 
ઊતમિઓમાાં નાદ અને નતાન બન્ને એક સ્વરૂપ લઈને સમાઇ જાય છે. આવા જ એક નાદ અને નતાનનાાં 
પ્રકારમાાં ગરબા પણ સમાયેલ છે. બીજા મત અનસુાર ભય અને અસરુક્ષાની ભાવનામાાંિી બહાર નીકળવા 
આદદમાનવ ધમા તરફ વળ્યો ત્યારે એણે બલલદાન, પજૂન, નાદ અને નતાન રૂપે જ પોતાનાાં ભાવને વ્યક્ત 
કયો છે. આ રીતે જોતાાં ગરબાને સવાાંશે ધમાનુાં પ્રતીક માની શકાય છે પરાંત ુગરબાની સાિે સાિે શક્ક્તનુાં 
માહાત્્ય તેમજ તેમનુાં પજૂન અને અચાન પણ જોડાયેલ હોવાિી તેને શક્ક્તનાાં પણ તવતવધ સ્વરૂપો સાિે 
જોડવામાાં આવ્યો છે. 

ગરબો શબ્દ મળૂ સાંસ્કૃત શબ્દ ગભાદીપ પરિી આવેલ છે પરાંત ુ’ગરબો’ એ શબ્દની સાંપણૂા વ્યતુ્પતિ માિે 
આપણા તવદ્વાનો હજુ સધુી એકમત નિી તેિી દીપગભા, ઘિ, ગભો, ગરભો વગેરે શબ્દોનુાં અપભ્રાંશ િતાાં 
િતાાં ગરબો એ શબ્દનુાં અક્સ્તત્વ આવ્યુાં હશે તેમ માની શકાય છે. યગુોિી ચાલી આવતી આ ગરબા 
પ્રણાલલકાનાાં મખુ્ય બે પ્રકાર છે. એક પ્રકાર સ્થળૂ રૂપે રહલે છે અને બીજો પ્રકાર વાણી રૂપે પ્રગિ િાય 
છે. ગરબાનાાં પ્રિમ સ્થળૂ સ્વરૂપમાાં માિીનો કે ધાતનુો ગરબો આવે છે અને બીજા પ્રકારમાાં તાળીઓ 
પાડતાાં દીવા કે માાંડવીની આસપાસ ફરતાાં ગાવુાં અિાાત વાણી સ્વરૂપે પ્રગિ િાય છે તે ગરબો. 
ગ્રા્યભાર્ામાાં ‘મોદરયો” તરીકે ઓળખાતાાં આ ગરબાનુાં નવરાતિનાાં દદવસમાાં અનેરુાં મહત્ત્વ હોય છે. 
માિીની, કે ધાતનુી બનાવેલી તછદ્રોવાળી માિલીની અંદર રહલેા ગભાને ગરબો કહ ેછે. આ તછદ્રોમાાંિી ગભામાાં 
રહલે દીપ પોતાનાાં તેજોમય પ્રકાશ પાિરે છે. માિીના ગરબાનો અિા કાઢતાાં આપણાાં શાસ્ત્રો કહ ેછે કે 
માિી એ પથૃ્વી તત્વનો ભાગ છે તેમ આપણુાં શરીર પણ પથૃ્વી તત્વનો એક ભાગ છે. ગરબાનો દીપ તે 



આપણાાં આત્માનુાં સ્વરૂપ છે. આ આત્મા રૂપી દીપમાાંિી તેજોમય દકરણો બહાર પ્રસરીને જગતને આનાંદ 
રૂપી પ્રકાશ આપે છે. 

 

 

ગરબો. છબી સૌજન્ય દીયા દીપક. 

 

ગરબાનો ઇતિહાસ 

“અલભનય દપાણ” નામનાાં ગ્રાંિમાાં જણાવેલ છે કે માતા ગૌરીએ પોતાની પિુી ઓખાને લાસ્ય નતાન તવરે્ 
શીખવ્યુાં હત ુાં. માતા ગૌરીનાાં શાપને કારણે ઓખાએ અસરુરાજ બાણાસરુને ત્યાાં તેની પિુી ઉર્ા બનીને 
જન્મ લીધો પરાંત ુતેને તેનાાં પવૂાજન્મનાાં સાંસ્કારોની ભતૂમકા તેને હાંમેશા યાદ રહી. મોિા િયાાં બાદ ઉર્ાનાાં 
તવવાહ દ્વારકામાાં ભગવાન શ્રી કૃટણનાાં પૌિ સાિે િયાાં ત્યારે આ નતાન લાસ્ય ઉર્ાએ દ્વાદરકાની સ્ત્રીઓને 
શીખવ્યુાં. દ્વાદરકાિી ગરબો સરુાટર અને રૈવતક દેશ ગયો (એ સમયે જે અલગ અલગ દેશ કહવેાતા ત ે
આજે એક સૌરાટર ગણાય છે. સરુાટર એ આજનાાં સૌરાટરનો અમકુ ભાગ અને રૈવતક એ આજનુાં જૂનાગઢ) 



અને રૈવતક દેશિી ગરબો આનતા દેશ (ગજુરાત) તરફ ગયો. આમ ઉર્ા દ્વારા શરૂ િયેલ ગરબાએ 
દ્વાદરકાિી પોતાનો પ્રવાસ દૂરસદૂુર સધુી કયો. ઉર્ા દ્વારા લાવેલ આ લાલલત્ય ધરાવતાાં લાવણ્યમય લાસ્યનુાં 
સમયાાંતરે અપભ્રાંશ િઈ જતાાં રાસ્ય શબ્દ અક્સ્તત્વમાાં આવ્યો. આ રાસ્યનુાં રાસક બન્યુાં અને આજે એ રાસ 
તરીકે પ્રચલલત બન્યુાં. રાસ્ય અને લાસ્ય એ બન્ને શબ્દોને સ્વીકારીએ તો પણ આ બન્ન ેશબ્દો નતાન સાિ ે
જોડાયેલ છે, અને જ્યાાં નતાન છે ત્યાાં નાદ પણ તવતવધ સ્વરૂપે રહલેો છે. નતાન અને નાદનો એ સાંયોગ 
જ્યારે ઘિમાાંનાાં ગભાદીપ સાિે જોડાયો ત્યારે એનુાં સ્વરૂપ ગભાા, ગરભા અને ગરબા તરીકે ઓળખાયો. 
આમ “ગરબો” એ શબ્દની સાંજ્ઞાની છાયાઓ િમશ: તવસ્તાર પામતી રહી. આ કારણે જ લોક નતાન શાસ્ત્રોમાાં 
કહ ેછે કે ગરબો લેવાય છે, ખેલાય છે, ગવાય છે, ઘમુાય છે, ખરીદાય છે અને તેનુાં પજૂન પણ કરાય છે. 

એક અન્ય માન્યતા એ પણ છે કે ગરબો એ એક લોકસાંસ્કૃતત અને લોકનતૃ્યનુાં પ્રતીક પણ છે. એક સમય 
એવો હતો જ્યારે ગામડામાાં રહતેા લોકો અનાજ પાકી જાય અને આનાંદના દદવસો આવે ત્યારે લોકો ભેગા 
િઇને દેવીદેવતાની સ્તતુત કરીને આભાર વ્યક્ત કરતા હતા. આમાાંિી એક લોકસાંગીતનો પ્રકાર ઊભો િયો 
જેને ગરબો કહવેાયો. જૂની પરાંપરામાાં રાસ, દાાંદડયા રાસ, ગોફ, મિકી, િીપણી, હીંચ, દાાંદડયા, વગેરે પ્રકાર 
હતાાં. હવે સમય અનસુાર ભારતનાાં જુદાજુદા પ્રદેશમાાં જુદીજુદી રીતે ગરબા લેવાતા િયાાં અને એમાાં જુદા 
જુદા તવચાર, તાલ, લય, તાલી, ચપળતા, પદગતત, લચક, ઠેસ, સાંગીત, નતાન, વાદ્યો, પગલાાં વગેરે જેમ 
મળતા ગયાાં તેમ તેમ ગરબામાાં પણ વૈતવધ્ય આવવા લાગયુાં. ગ્રા્ય નારીઓ અને કુાંવારીકાઓ માિા પર 
એકિી વધ ુબેડાાં લઈ તેમજ ગરબી, માાંડવડી, દીવા, દીવડી, દાાંદડયા, માંજીરા વગેરે લઈ તવતવધ અંગભાંગની 
િીડાઓ સાિેનાાં વૈતવધ્ય નતાન કરવા લાગી ત્યારે એ ગરબાઓમાાં વધ ુનાવીન્ય આવવા લાગયુાં. 

ગરબાની જેમ ગરબીનાાં પણ દહિંદુ શાસ્ત્રોએ ઘણાાં જ ગણુગાન ગાયા છે. વત ુાળાકારે િતાાં તાલીરાસમાાં 
ગવાતા વ ૃાંદગીતોને ગરબા, અને શક્ક્તની આરાધના કરતાાં કરતાાં જે સ્િળ કે માંડપ નીચે ગરબાનાાં 
આરાધકો કે આરાતધકાઓ ભેગા િાય છે તે માંડપ ગરબી તરીકે ઓળખાય છે. ગરબાની જેમ ગરબીનાાં 
પણ બે સ્વરૂપ છે. ગરબી લેવાય પણ છે અને ગરબી આવે પણ છે. ગજુરાતમાાં આવી શેરી ગરબીઓ અને 
શેરી ગરબાઓ ખબૂ પ્રખ્યાત છે. પ્રાચીન લોકકૃતત, લોકગીત અિવા દયારામ સધુીના કતવઓની કૃતતઓનો 
સમાવેશ પ્રાચીન ગરબામાાં િાય છે જે તવશેર્તઃ શક્ક્તની આરાધના કરતાાં અને શ્રી કૃટણની લીલાઓ 
દશાાવતાાં ભક્ક્તપ્રધાન હોય છે. આ ઉપરાાંત લોકજીવનને સ્પશાતા તવર્યો, સાધારણ લોકસમદુાય 
સહજતાિી ગાઈ શકે તેવા ગેયતા પ્રધાન લોકઢાળમાાં ગવાતાાં ગરબા કે ગીતો હોય છે. કૃટણભક્ક્તનાાં અને 
શક્ક્ત આરાધનાનાાં ગરબાને બાદ કરતાાં પ્રાચીન ગરબાઓ માિે ઈ.સ. ૧૭૮૦માાં િયેલા વલ્લભ મેવાડાનુાં 
નામ લેવાય છે,  અને તેજ રીતે ગરબીમાાં ઈ.સ. ૧૭૨૧માાં િયેલ ભાણદાસજીનુાં નામ લેવાય છે. આ 
ઉપરાાંત કતવ શામળશા, કતવ પ્રેમાનાંદ, કતવ દયારામ વગેરે સર્જકોએ પણ ગજુરાતને તવતવધ ગરબા અને 
ગરબીઓની ભેંિ આપી છે. 

ગરબાનો ઇતતહાસ કહ ે છે કે મધ્યકાલીન સમય સધુી ગરબામાાં ભક્ક્ત અને શક્ક્તનાાં ઓચ્છવો અને 
ઉત્સવોનુાં પ્રતતલબિંબ જોવા મળતુાં હત ુાં પરાંત ુસમય જેમ પસાર િતો ગયો તેમ લોકસમાજની માાંગ અનસુાર 



ગરબાએ સામાજજક સ્વરૂપ લઈ લીધુાં અને તેમાાં લોકસાદહત્યો પણ પોતાનો રાંગ ઉમેરતા ગયાાં. આજે  
ગરબામાાં ચલલચિોના ગીત સાંગીતોએ પણ પોતાનો રસ ઉમેયો છે. વાર તહવેારે અને આનાંદ ઉત્સવમાાં 
ઘર આંગણ સધુી આવી જતો ગરબો એ કોઈપણ રૂપ-સ્વરૂપમાાં હોય પણ તનમનમાાં િનગનાિ કરાવી જ 
જાય છે, ત્યારે સવા વાતાવરણમાાં પ્રસન્નતાના તોરણ બાંધાઈ જાય છે. 

 

જયો જયો મા જગદ્બે 

 

(નવરાતિની પ્રત્યેક રાિે ગરબા ગાવાનુાં શરૂ કરતાાં અગાઉ ગાવામાાં આવતી 

માતાજીની આરતી) 

 

જય આદ્યા શક્ક્ત મા, જય આદ્યા શક્ક્ત, મા જય આદ્યા શક્ક્ત 

અખાંડ બ્રહ્ાાંડ તનપજાવ્યા, અખાંડ બ્રહ્ાાંડ તનપજાવ્યા, પડવે પ્રકિયા મા 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

દ્વદ્વતીયા બે સ્વરૂપ, તશવ શક્ક્ત જાણો, મા તશવ શક્ક્ત જાણો 

બ્રહ્ા ગણપતત ગાવે, બ્રહ્ા ગણપતત ગાવે, હર ગાવે હરમાાં 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

તતૃતયા િણ સ્વરૂપ, તિભવુનમાાં સોહ,ે મા તિભવુનમાાં સોહ ે

જયા િકી તરવેણી, જયા િકી તરવેણી, સરુવેણી માાં 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

ચોિે ચતરુા મહાલક્ષ્મી મા, સચરાચર વ્યાપ્યા, મા સચરાચર વ્યાપ્યા 

ચાર ભજૂા ચૌ દદશે, ચાર ભજૂા ચૌ દદશે, પ્રકિયા દલક્ષણમાાં 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 



પાંચમે પાંચ ઋતર્, પાંચમે ગણુ સઘળાાં, મા પાંચમે ગણુ સઘળા 

પાંચ તત્વ ત્યાાં સોહીએ, પાંચ તત્વ ત્યાાં સોહીએ, પાંડે સત્વોમાાં 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

ર્ટઠી ત ુાં નારાયણી, મદહસાસરુ માયો, મા મદહસાસરુ માયો 

નર નારીના રૂપે, નર નારીના રૂપે, વ્યાપ્યાાં સવેમાાં 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

સપ્તમી સપ્ત પાતાલ, સાંધ્યા સાતવિી, મા સાંધ્યા સાતવિી 

ગૌ ગાંગા ગાયિી, ગૌ ગાંગા ગાયિી, ગૌરી ગીતા મા 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

અટિમી અટિ ભજૂા, ઓયે આનાંદ મા, મા ઓયે આનાંદ મા 

સદુર નર મતુનવર જન્યા, સદુર નર મતુનવર જન્યા, દેવ દૈત્યોમાાં 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

નવમી નવકુળ નાગ, સેવે નવદુગાા, મા સેવે નવદુગાા 

નવરાિીના પજૂન, તશવરાતિના અચાન, કીધા હર બ્રહ્ા 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

દશમી દશ અવતાર, જય તવજયા દશમી, મા જય તવજયા દશમી 

રામે રામ રમાડયા, રામે રામ રમાડયા, રાવણ રોળ્યો મા 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

એકાદશી અલગયારસે, કાત્યાયની કામા, મા કાત્યાયની કામા 



કામદુગાા કાલલકા, કામદુગાા કાલલકા, શ્યામા ને રામા 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

બારસે બાલા રૂપ, બહુચરી અંબા મા, મા બહુચરી અંબા મા 

બટુક ભૈરવ સોહીએ, કાળ ભૈરવ સોહીએ, તારા છે તજુમાાં 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

તેરસે તલુજા રૂપ, તુાં તારૂણી માતા, મા ત ુાં તારૂણી માતા 

બ્રહ્ા તવટણ ુસદાશીવ, બ્રહ્ા તવટણ ુસદાશીવ, ગણુ તારા ગાતાાં 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

ચૌદશે ચૌદ રૂપ, ચાંડી ચામુાંડા, મા ચાંડી ચામુાંડા 

ભાવ ભક્ક્ત કાંઈ આપો, ચતરુાઈ કાંઈ આપો, તસિંહવાહીની મા 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

પનૂમે કુાંભ ભયો, સાાંભળજો કરુણા, મા સાાંભળજો કરુણા 

વતશટઠ દેવે વખાણ્યા, માકાંડ દેવે વખાણ્યા, ગાઈએ શભુ કતવતા 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

સાંવત સોળ સિાવન, સોળસે બાવીસમાાં, મા સોળસે બાવીશમાાં 

સાંવત સોળે પ્રગિયા, સાંવત સોળે પ્રગિયા, રેવાને તીરે 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

િાંબાવિી નગરી મા, રૂપાવતી નગરી, મા રૂપાવતી નગરી 

સોળ સહસ્ત્ર ત્યાાં સોહીએ, સોળ સહસ્ત્ર ત્યાાં સોહીએ, ક્ષમા કરો ગૌરી 



ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

ભાવ ન જાણુાં, ભક્ક્ત ન જાણુાં, નવ જાણુાં સેવા, મા નવ જાણુાં સેવા 

બાળક તારા શરણે, બાળક તારા શરણે, અતવચલ પદ લેવા 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

એ બે એક સ્વરૂપ, અંતર નવ ગણશો, મા અંતર નવ ગણશો 

ભોળા ભવાનીને ભજતાાં, ભોળા ભવાનીને ભજતાાં, ભવસાગર તરશો 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

તશવશક્ક્તની આરતી જે કોઈ ગાશે, મા આરતી જે કોઈ ગાશે 

ભણે તશવાનાંદ સ્વામી, સખુ સાંપતિ િાશે, હર કૈલાસે જાશે, મા અંબા દુઃખ હરશે 

ઓમ જયો જયો મા જગદ્બે 

 

 

 

ગજુરાતના રાસ-ગરબા ગજુરાતના સીમાડા ઓળાંગી જગ-પ્રવાસી બની ગયા છે. હવે માિ ભારતમાાં 
નદહ પરદેશમાાં પણ બધા લોકો રાસ-ગરબાના તાલે ઘમૂતા જોવા મળે તો નવાઈ પામવા જેવુાં રહ્ુાં 
નિી. 

 

એક વણઝારી ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

 

એક વણઝારી ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

મારી અંબેમાના ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

 

માએ પહલેે પગિીયે પગ મકૂ્યો 



માની પાની સમાણાાં નીર મોરી મા 

એક વણઝારી ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

 

માએ બીજે પગિીયે પગ મકૂ્યો 

માના ઘ ૂાંિણ સમાણાાં નીર મોરી મા 

એક વણઝારી ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

 

માએ િીજે પગિીયે પગ મકૂ્યો 

માના ઢીંચણ સમાણાાં નીર મોરી મા 

એક વણઝારી ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

 

માએ ચોિે પગિીયે પગ મકૂ્યો 

માના સાિળ સમાણાાં નીર મોરી મા 

એક વણઝારી ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

 

માએ પાાંચમે પગિીયે પગ મકૂ્યો 

માની કેડ સમાણાાં નીર મોરી મા 

એક વણઝારી ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

 

માએ છઠ્ઠ ેપગિીયે પગ મકૂ્યો 

માની છાતી સમાણાાં નીર મોરી મા 

એક વણઝારી ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

 

માએ સાતમે પગિીયે પગ મકૂ્યો 

માના ગળાાં સમાણાાં નીર મોરી મા 



એક વણઝારી ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

 

માએ આઠમે પગિીયે પગ મકૂ્યો 

માના કપાળ સમાણાાં નીર મોરી મા 

એક વણઝારી ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

 

માએ નવમે પગિીયે પગ મકૂ્યો 

માના માિા સમાણાાં નીર મોરી મા 

એક વણઝારી ઝૂલણાાં ઝૂલતી’તી 

 

 

દીપક કનકતસિંહ 

સાંકલનકતાા 

 

આ લેખની ભાર્ાકીય શદુ્વિ કરી આપવા બદલ હુાં શ્રીમાન પ્રદીપ વસાંતલાલનો ખબૂ ખબૂ આભારી છાં. 

આ લેખમાાં દશાાવેલ તસવીર પરૂી પાડવા બદલ હુાં દીયા દીપકનો પણ ખબૂ આભારી છાં. 

 

 

 

 


