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ગરબા : વિશેષ માહિતી 

ઇ્ટરનેટ પરથી સનકલન : પરુણ હંડલલયા 

ગરબા ુ્ યતઃ જુરાત, ભારતના બૂ લોકરિય ધારમિક લોક ૃ્ યનો ય્સવ છે. હરબા આસો માસની 
ુ્ લ પષની એકમથી નોમ ધુીની રતરથવ દર્યાન હવાય છે. આ રારીવ નવરારી તરીકો ાણીતી 

છે. આ ૃ્ ય વારા દેવીની આરાધના કરવામાન આવે છે. આ ભારતના સૌથી ાણીતા તહવેારોમાનનો એક 
છે. 

ૃ્ ય યપરાનત નવરારીમાન કાણાનવાળી મટકીમાન ંદર ્યોત કુીને બનાવાતા દીવાવને પણ હરબા કહ ે
છે. નવરારી દર્યાન માતાીની ્તરુતમાન હવાતાન હીતોને પણ હરબા કહ ેછે. 

 અ્થ અને ઇવતિાસ 

હરબો શ્દનો ળૂ અથથ થાય છે - કાણાવાળી મટકી કે ેમાન ્યોત િહટાવીને દીવા તરીકે માતાીની 
પાૂમાન કુવામાન આવે છે. હરબો શ્દ ળૂ સન્ ૃત શ્દ ગ થ્દીપ પરથી આવેલો છે. 
ભહવ   હોમનડળમાન હરબો શ્દનો અથથ નીચે િમાણે કરાયો છે. 

 ’ંદર દીવો હોય એવો કાણાન કાણાનવાળો માટીનો કે ધાતનુો નાનો મોરરયો. દીવો ઠરી ન ાય 
અને તેનાન રકરણ ચારે બાજુ નીકળી શોભે તે માટે તેને ઘણાન કાણાન રાસવામાન આવયાન હોય છે. 
દેવીિસાદન માટે નવરારરમાન ઘરમાન પાૂથે તે રાસવામાન આવે છે.’ 

 ’તાળીવ પાડતાન દીવા કે માનડવીની આસપાસ ફરતાન હા ુન તે.’ 

 ’મોટી હરબી; લહકેાવીને હાવાનો એક રાહ; રાસડો.’[૧ઘ
 

નાદ અને નતથન આરદમાનવના ંતરરક આવેહ અને યરમિવની અલભવય્્ત છે. ભય અન ે
રષાભાવમાનથી આરદમાનવ પાૂ કે ધમથ તરફ વ્યો ્યારે એ ધમથ કે રષાભાવ એણે બલલદાન, નાદ 
અને નતથન ૂપે જ વય્ત કયો. હરબો સવાંશે ધમથ ુ ન િરતક છે. હરબા સાથે શ્્તની પાૂ, શ્્ત ુન 
મહા્્ય જોડાયેલુન છે. નવરારીનો હરબા ય્સવ એ શ્્તપાૂનો જ ય્સવ છે.[૨ઘ

 

’હરબો’ શ્દની વ ુ્ પરત માટે આપણા રવવાનો હજુ ધુી પરેૂપરૂા એકમત નથી પરનત ુदीपगभो घटः / 
दीपगभो / गभो / गरभो / गरबो (ગરબો) આ રમે હરબો શ્દ વ ુ્ પન થયો હોવા ુન જણાય છે.[૩ઘ

 

હરબાને તાલરાસકનાન િકાર તરીકે ્વીકારતાન રી હોવધથન પનચાલ લસે છે કે, ’ઐતરૈય આર્યક 
પરનપરાના અ સુ નધાનૂપે તાલરાસક તાલ વહાડીને થતો કોમ નતથન િકાર યષાના સમયમાન િચલલત 
હોવા ુન સમાય છે. યષા ુન લા્ય તાલરાસક કે હરબા ેવો કોમ િકાર તો નહં હોય ને ? મ.સ.ની 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%95%E0%AA%A8%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%86%E0%AA%B8%E0%AB%8B
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AB%81%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B2_%E0%AA%AA%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%B5%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%9F%E0%AA%95%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%9C%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%8B%E0%AA%A4&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%BE#cite_note-1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%BE#cite_note-2
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%BE#cite_note-3
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૧૩મી સદીના શારદાતનય રાસક ને લાસક પણ કહ ેછે ને એ રાસક કે લાસક લા્ય સાથે સા્ય ધરાવે 
છે અથવા તો જો બને ્વીકારીએ તો યષાના લા્યને હરબા ેવા નતથન િકાર સાથે જોડી શકાય, 

કારણ કે યપર કહલેી ઐતરૈય આર્યકની િણાલલકા રીવના તાલરાસક ેવા િકારનો ય્લેસ તો કરે 
છે. આમ જોતાન હરબા ેવા કોમ િકારની નતથન િણાલલકા જુરાતમાન જ િથમ યષા વારા િચારમાન 
આવી હોય એમ દેસાય છે.’[૪ઘ

 

’હરબો’ સનઞાની અથથછાયાવ રમશઃ રવ્તાર પામતી રહી. ’હરબો લસાય’, ’હરબો છપાય’, ’હરબો 
હવાય’, ’હરબે મુાય’, ’હરબો સરીદાય’ આવા બધા અથો હરબા શ્દમાન સમાયેલા છે. નવરારીમાન 
રછરવાળા માટીના ઘડામાન દીપ િહટાવીન ેએની ્થાપના કરીએ, એ ઘટ ત ે’હરબો’. આ ઘટન ેમ્યમાન 

કૂીન,ે એની આસપાસ રીવ હોળાકાર મૂે ત ે નતથન િકાર પણ ’હરબો’. પછી આ નતથન સાથે 
હવાત ુન હીત પણ ’હરબો’ સનઞા પા્ ુન અને ંતે તો, મ્યમાન હરબાની ્થાપના ના થમ હોય તો પણ 
એ િકારે વત ુથળાકાર થત ુન સા રૂહક નતથન અને એની સાથે હવાત ુન હીત ’હરબો’ તરીકે િચાર પા્યા.[૫ઘ

 

 રકાર 

હરબો એ એક લોક સન્ ૃરત છે. હામડાનમાન ્યારે અનાજ પાકી ાય, ને આનનદના રદવસો આવે ્યારે 
લોકો ભેહા થઇને દેવીદેવતાની ્તરુત કરીને આભાર વય્ત કરતા હતા. આમાનથી એક લોકસનહીતનો 
િકાર યભો થયો ેને હરબો કહવેાયો. આ ુન આ રુનક ્વૂપ એટલે હરબા ૃ્ ય. જૂની પરનપરામાન રાસ, 

દાનરડયા રાસ, હોફ, મટકી, ટી્પણી વહેરે િકાર યભા થયા. જુદાજુદા િદેશમાન જુદીજુદી રીતે હરબા 
લેવાતા થયાન ને એમાન જુદા તાલ, અને પહલાન લેવાતાન થયાન. હરબાનાન બ ેિકાર છે. 

(૧) રાચીન ગરબો 

(૨) અિાથચીન ગરબો 

 રાચીન ગરબો 

લોકવાદન, લોકસનહીત અને લોકનતથનમાનથી િાચીન હરબો િહટે છે. આ નતથનમાન સરહયારા 
સમાનવેહ, સમાન ંહભનહ, સમાનહતી, સમાન્ૂરતિ, હાથની તાળી અને હાથના રહ્લોળની સાથ ે
લયબધતા અને તાલબધતા હોવી જૂરી છે. િાચીન હરબામાન હીત, લય, રૂ અને તાલની રમલાવટ 
હોય છે. માર તાલીવના તાલ આપી સનહીતપવૂથક પહના ઠેકા સાથે રીવ-રીવ, પરુુષો-પરુુષો કે 

રીવ-પરુુષો હોળાકારે સાથે ફરીને રાસ નતથન કરે તેને તાલીરાસક કે મનડલરાસક કહવેાય છે. ે 
હ્લીસક તૃનો એક િકાર છે. ’અલભનય દપથણ’ રનથમાન જણાવયા િમાણે પાવથતીીએ બાણા રુની પરુી 
યષાને લા્ય શીસવ ુન, યષાએ વારકાની હોપીવને શીસવ ુન અને વારકાની હોપીવ એ સૌરા્રની 
રીવને શીસવ ુન. આ રીતે પરનપરાહત રીતે લા્ય ૃ્ ય લોકીવનમાન િરત્્ઠત બ્ ુન. એક અ મુાન 
િમાણે રી ૃ્ણના હ્લીસક તૃના પદહરત અને હલનચલનમાન યષાએ હાથતાળી ુન નતથન યમે ુ ંતેમજ 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%BE#cite_note-4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%BE#cite_note-5
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પરુુષોને તેમાનથી ૂર કયાથ કારણ એકલી રીવ હશે તો લા્ય સરવશેષ લલલત, લાવ્યમય અને 
સૌદયથ ુ્ ત િ્તતુ થશે. તાલ, તાલી, ચપટી, લચક, ઠેસ, લા્ય અને વત ુથળાકાર તાલી રાસના ુ્ ય 
ંહો હણી શકાય. [૬ઘ

 

હરબામાન એક તાલી, બે તાલી, રણ તાલી અને તાલી સાથે ચપટીના ને સનઘોરમિના અનેક િકાર 
િચલલત છે. તાલી, ચપટી અને પહની ઠેસના રવરવધ િકારો તેને તાલ અને લય આપે છે એટલ ે
વાયની જૂર રહતેી નથી (ન હોય તો પણ ચાલે). નતથન હોળાકારે પણૂથ હોય છે. બ્બે, ચાર ચારની 

ુનથણી કે અધથવત ુથળમાન રચાતાન રચાતાન હોળાકાર થાય છે. આ લોકનતથન હોળાકાર ુન ્વૂપ ાળવી 
રાસતાન રાસતાન તેની િવેશ અને િ્થાનની રચનાવ અનેકરવધ તાલ, શ્દો અને તેમાનથી ઊઠતા 
રવચારો વારા સજતુન રહ ે છે. આ ુન િવેશ અને િ્થાન ુન નારવ્ય રવવનાન લોકનતથનમાન અન્ય છે. 
િાચીન હરબામાન હાથતાળી નતથન ુ્ ય છે. આ યપરાનત માથા પર એકથી વ  ુ બેડાન લમ, હરબી, 
માનડવડી, દીવા, દીવડી, દાનરડયા, મનીરા વહેરે લમ અને પણ રવરવધ ંહમરોડ અને ચાલવૈરવ્ય 
સાથે ુન નતથન જોવા મળે છે.[૭ઘ

 તાલીરાસમાન હવાતા ૃનદહીતોમાન, હરબે મૂતી વસતે, એક ુન એક હીત 
િથમ રવલનલબત પછી મ્ય અને ્યાર પછી રતુલયમાન સામા્ય રીતે લેવાય છે. 

રાચીન ગરબાનુ ં વિષય િ્ત ુ: િાચીન લોક ૃરત, લોકહીત અથવા દયારામ ધુીના કરવવની 
ૃરતવનો સમાવેશ િાચીન હરબામાન થાય છે. રવષયવ્ત ુ રવશેષતઃ ભ્્તિધાન હોય છે. શ્્તની 

આરાધના, રી ૃ્ણની લીલાવ તેમજ લોકીવનને ્પશથતા રવષયોના સાધારણ લોકસ દુાય 
સહજતાથી હામ શકે તેવા હેયતા િધાન લોકઢાળના ૃનદહીતો જ હોય છે. મહાકાળી, ંબા, બ ુચર, 

ચાચર, આશાપરુા વહેરે અસન્ ય દેવીવ ુન ્મરણ કરીને હરબો હવાય છે. 

મ.સ. ૧૭૨૧માન ભાણદાસીએ રચેલી હરબી; 

"હહનમનડળની હાહરડી ણુ હરબી રે, તેણી રરમ ભવાની રાસ હાં ણુ હરબી રે;" મળે છે. 

અને મ.સ. ૧૭૮૦માન વ્લભ મેવાડાએ રચેલો હરબો; 

"હહનમનડળ કરી હાહરીરે મા, સકલ શોભા ભરી રે મા." મળે છે. 

આ પહલેાન ુ ન, આ રવશે ુન, અ્ય સારહ્ય હજુ મળેલુન નથી. વ્લભ મેવાડો િાચીન હરબાવના પયાથયૂપ 
હણાય છે. તેના હરબા (હરબાૂપે લસાણ) ુન કે્ર માતાની િહટ ભ્્ત છે. "મા ત ુન પાવાની 
પટરાણી.." એ તેનો અરતિરસધ િાચીન હરબો છે. [૮ઘઆ યપરાનત કડીના સાનકળેવર, જુનાહઢના દીવાન 
રણછોડી, શામળ, િેમાનનદ, દયારામ, િીતમ વહેરે સજકોએ જુરાતીમાન હરબા અને હરબીવ આ્યા 
છે.[૯ઘ

 હરબાની મ્યકાલલન રચનાવ ધુી હરબામાન ભ્્ત કે ધારમિક વ્છવો ુન િરતલબંબ જોવા મળે 
છે. પછી ધીમે ધીમે ધારમિક હરબો સામાજજક થતો હયો. લોકહીતો અને લોકસારહ્ય તેમાન ભળતા 
હયાન. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%BE#cite_note-6
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%BE#cite_note-7
https://gu.wikisource.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%97%E0%AA%A8%E0%AA%AE%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%B3%E0%AA%A8%E0%AB%80_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%A1%E0%AB%80
https://gu.wikisource.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%97%E0%AA%A8%E0%AA%AE%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%B3_%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AB%87_%E0%AA%AE%E0%AA%BE
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%BE#cite_note-8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AA%AC%E0%AA%BE#cite_note-9
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રાચીન ગરબાનુ ં ગીત-સગંીત : ુ્ ય્વે લોકસનહીત ેના તાલોમાન એકતાલ, દાદરા, દીપચનદી, કેરવા, 
મુાળીને હંચ રવશેષ લેવાય છે. રણ-ચાર મારાના પણ લોકતાલો હોય છે. રાહોમાન સારનહ, ઝંઝોટી, 

બાહેરી, માનડ, કાફી, કાલંહડા, દેશ, હારા, સમાજ વહેરેની છાયા હોય છે. રાહની સનપણૂથતા નરહવત   હોય 
છે. આ િકારના િાચીન હરબાને અ ુૂ પ સાદા લોકતાલ, લોકરાહ, લોકઢાળ હોય છે. અને એવાન જ 
સાદા લોકવાયો હોય છે. 

 અિાથચીન ગરબો 

સાહિ્ય અને સગંીત 

હરબા એ જુરાતી સારહ્ય અને સનહીતની અનોસી શૈલી છે. તે જુરાતી સન્ ૃતી સાથે એટલો હાઢ 
સનબનધ ધરાવે છે કે બીન- જુરાતીવ (અને યારેક યારેક જુરાતીવ પણ) જુરાતી સનહીતની વાત 
આવે એટલે હરબા એ ુન અથથઘટન આપોઆપ કરી લે છે. જુરાતભરમાન માતાીના રવરવધ ૂપોની 
્તરુતમાન અનેક લોક-હરબાવ હવાય છે. કેટલાયે કરવવ અને સનહીતકારોએ આ રુનક હરબાવ પણ 
ર્યા છે. આ અનેક કલાકારોમાન કરવ/્વરકાર અરવનાશ વયાસ ુન િદાન રવશેષ છે. 

 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%B5%E0%AA%BF
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%B0%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%B6_%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%B8
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