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સારાાંશ :- 
ભારિની સસં્કૃતિ એ ભાિીગળ સસં્કૃતિ છે. જમા ંઅલગ અલગ સમદુાયો અને જ્ઞાતિઓ િર્ષોથી િસિાટ કરે છે. આ 

બધા જ સમદુાયોમા ંપોિાની આગિી સસં્કૃતિ અને જીિન શલૈી ધરાિિો સમદુાય એટલે રબારી સમદુાય. ઉત્તર ગજુરાિ િનેા 
ભૌગોલલક તિસ્િાર અન ે તિતશષ્ટિાના કારણ ે જાણીિો છે. રબારી સમદુાય ઉત્તર ગજુરાિના મહસેાણા, પાટણ, બનાસકાઠંા, 
સાબરકાઠંા અને અરિલ્લી જજલ્લામા ંિર્ષોથી િસિાટ કરે છે. રબારી સમદુાયમા ંમખુ્ય સાિ શાખો છે. આ સમદુાય બીજી 133 
પટેાશાખાઓમા ં તિભાજજિ થયલેો છે. રબારી સમદુાયના લોકોના જન્મથી માડંી મરણ સધુીના સામાજજક રીિ-રરિાજો અન્ય 
સમદુાયો કરિા ંઅલગ પડે છે. આ સમદુાય સમહૂભાિના અન ેસગંઠનથી કામ કરે છે. પરરિિતન એ સસંારનો તનયમ છે, િ ે
પ્રમાણ ેઆ સમદુાયના સામાજજક રીિ-રરિાજો અન ેપરંપરાઓમા ંપરરિિતન આવ્ુ ંછે. પ્રસ્તિુ શોધપત્રમા ંરબારી સમદુાયના 
લગ્નસબંધંી રીિ-રરિાજોમા ંઆિેલ પરરિિતનની છણાિટ કરિામા ંઆિી છે.  

ચાવીરૂપ શબ્દો :-  રબારી સમદુાય, પરરિિતન, ઉત્તર ગજુરાિના જજલ્લાઓ, લગ્ન વયિસ્થા 
પ્રસ્તાવના :- 

ભારિીય સસં્કૃતિ એ પોિાના ભાિીગળ અને 
િૈચારરક િારસાને કારણે આજે પણ તિશ્વમા ં
અભ્યાસનીય અને જાણિા જોગ બની છે. ભારિીય 
સસં્કૃતિ િેના સ્થાપત્ય, કલા, ભાર્ષા, ભૌગોલલક િારસો, 
સમાજ, પહરેિેશ, આભરૂ્ષણ, રીિ-રીિાજ, જ્ઞાતિ-
જાતિ, પશ,ુ પ્રકૃતિ એમ અનેક િારસો ધરાિે છે. િે 
ભારિીય સસં્કૃતિ િેના પેટા પ્રકારે અનેક નાની નાની 
તિતિધિા અને બહુ આયામી સસં્કૃતિઓ ધરાિે છે. આ 
બધાના ઇતિહાસમા ંગરૂ્જર પ્રદેશ અને આજનુ ંગજુરાિ 
પણ પોિાની આગિી સાસં્કૃતિક તિરાસિ ધરાિે છે. 
આ સાસં્કૃતિક તિરાસિમા ં અનેક ભતૂિસ્િારો અને 
સ્થાપત્યો, કલા, િારસો, જગંલો, નદીઓ અને િેની 
તિતિધિાિાળી પ્રજાઓના ઇતિહાસ અને િારસો 
ગજુરાિમા ં જોિા મળે છે. આ બધા તિસ્િારોમા ં
ગજુરાિની  ઉત્તર રદશાએ આિેલ એક િખિનો  
ભવય સ્થાપત્ય અને સાસં્કૃતિક િારસો ધરાિિો 
આનિત પ્રદેશ કે જે આજે ઉત્તર ગજુરાિ િરીકે 

ઓળખિામા ંઆિે છે. આ ઉત્તર ગજુરાિના પ્રદેશોમા ં
સાસ્કૃતિક તિતિધિા જોિા મળે છે. 

આ િારસામા ંપોિાની મેળે અનેક સાસં્કૃતિક 
તિરાસિો ધરાિિા લોકસમદુાયો આ પ્રદેશને શોભાિે 
છે. જેમા ં તિતિધ જ્ઞાતિઓ એક બીજી જ્ઞાતિથી જુદંુ 
પડિી હોય છે. િેમા ંપોર્ષાક, બોલી, રીિ-રીિાજે એક 
જ્ઞાતિ આ પ્રદેશની તિતશષ્ટ ઓળખ બની છે િે જ્ઞાતિ 
એટલે ‘ રબારી ‘. આ જ્ઞાતિ પોિાના મેળા, ઉત્સિ, 
પહરેિેશ, રરિાજ, લોકસારહજત્યક િારસો, વયિસાય, 
ભાર્ષા અને બોલી, એમ અનેક રીિે સાસં્કૃતિક તિરાસિ 
ધરાિે છે. િેની પોિાની આગિી સસં્કૃતિ છે. િેિી 
આગિી સસં્કૃતિની ઓળખ મારા સશંોધન પેપરમા ં
ઉજાગર કરિાનો મેં પ્રયત્ન કયો છે. 

રબારી સમાજ સસં્કૃતિ એ ભાિીગળ સસં્કૃતિ 
છે. જ્ઞાતિ સમહૂોને પોિાના આગિા રીિ-રીિાજો અને 
જીિનધોરણો હોય છે. િેમનો મળુ વયિસાય 
પશપુાલન છે. િે દેશમા ંજુદા જુદા નામથી ઓળખાય 
છે. રબારી જ્ઞાતિ એક તિશેર્ષ અને આગિી ઓળખ 
ધરાિે છે. રબારી સસં્કૃતિએ ભાિીગળ સસં્કૃતિની  
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તિરાસિને પરંપરાથી આજરદન સધુી જાળિી રાખી 
છે. 
ગજુરાતની રબારી સાંસ્કસૃત :- 

રબારીનો અથત જોઇએ િો ભગિિ ગો 
મડંળમા ં જણાવયા પ્રમાણે ‘ પશધુનિાળો ગોિાળ, 
આહીર, રાયકો, ગોપ જેિી કોમ. ગાયો, બકરા, ઘેંટા 
િગેરે દુધાળા પશ ુરાખનાર અને પાળનાર એક જાતિ. 
આ જાતિ આખા સૌરાષ્ર પ્રાિંમા ં અને ગજુરાિના 
કેટલાક ભાગમા ંછૂટી છિાયેલી િસેલી છે. મોટાભાગે 
િે બરડા અને ગીરના ડુગંરમા ંિસેલો સમદુાય છે, 
કારણ કે િોકર રબારી કોમને આ પ્રાિંના મળૂ િિની 
ગણે છે. આ કોમ નીતિમા ંકડક હોય છે. િે િડીલોની 
અમાન્યા અને મયાતદા ખબુ જાળિે છે. િેમનુ ં
ગહૃજીિન એકંદરે સખુી હોય છે. પરુૂર્ષ કરિા ંસ્ત્રીઓ 
િધારે ચાલાક અને વયિહારૂ હોય છે. આ કોમ મજબિુ 
અને કઠણ બાધંાની હોય છે. િેમજ ઇષ્ટદેિના સોંગદ 
પાળે છે. 

ગજુરાિમા ં રબારી સમદુાયના તિતિધ 
પરગણા જોિા મળે છે. રબારીઓને પરગણા પ્રમાણે 
ઓળખિામા ં આિે છે. િેમા ં ચોરાશી, બત્રીસા, 
આંબલીયારા, પચં્યાશી, ઊંચી ખારી, નીચી ખારી, 
મોડાતસયા, ઉજેરડયા, માળકોંઠો, સિાિીશ, દશકોશી, 
હિેલી, નળકાઠંો, ભાલ, કનેર, ગોરહલિાડ, આંિરોલી, 
ઘોઘાબારુ, િાળાક, ઉંડ, બાબરરયાિાડ, ગીર, નાઘેર, 
ખાખરરયા, બાિીશી, દોિોર, દેહ, ચરોિર, 
ખભંાિબારંુ, બની, અબડાસા, કડી, ઢંઢાઇ, િાગડ, 
કચ્છ, ધાન્ધાર, પાટણિાડો, સાડસિ, મેિાસ, કાનમ, 
થરાદરી, ડીસાિળ, બારગામ, રણની કાધંી, િરઢયાર, 
દઇ, દંઢાવય, ચુિંાળ, જિિાડ, રહન્દિાણી, ઘેડ, 
બરડો, સોરઠ, ઓખો, કંઠાળ, હાલાર, ખારોપાટ, 
પાચંાળ, ઝાલાિાડ, મચ્ુકાઠંો, િાચ, પથંક, 
સાબરિેર િગેરે પરગણા જોિા મળે છે. જુદા જુદા 
પરગણા પ્રમાણે કેટલાક રીિ-રરિાજોમા ં િફાિિ 
જોિા મળે છે. રબારી જ્ઞાતિમા ં તિતિધ શાખોથી 
ઓળખિામા ંઆિે છે. રબારીઓની કુલ 133 શાખ છે. 
િેથી િેને તિહોિર નામથી સબંોધન કરિામા ંઆિે 
છે. તિહોિર એટલે 20+100+13=133 એટલે કે િીસ, 

સો અને િેર જેને તિહોિર િરીકે ઓળખિામા ંઆિે 
છે. 
ઉત્તર ગજુરાતનાાં રબારી સમદુાયના લગ્ન સાંબાંધી 
રીત-રરવાજોમાાં આવેલા પરરવતતનો :- 

સગપણ :- 

પહલેાના સમયમા ં રબારી સમદુાયમા ં
િેતિશાળ બહુ ંજ નાની ઉંમરે કરિામા ંઆિતુ ં હત ુ.ં 
પહલેાના સમયમા ં જન્મ પછી જેન ુ જલ્દી સગપણ 
થાય િે ઘરનો સામાજજક મોભો ઊંચો ગણાિો હિો. 
સગપણની બાબિે દાદા-દાદી કે કોઇ કુટંુબમા ં
મોભેદાર વયક્તિ મોટેભાગે બાળકની સગાઇ કરિા 
હિા. નાની ઉંમરે સગપણ કરિાથી ઘણી િખિ 
કજોડા પણ થિા હિા. સગપણ કરિી િખિે 
બાળકના માિા-તપિા, દાદા-દાદી કે કુટંુબની અથિા 
મામાના કુળની અટક એક જ ન હોય િેની ખાસ 
કાળજી રાખિામા ંઆિિી. એક સરખી અટક ( શાખ 
) િાળા સગા સબંધંી થાય, િેથી િેમના ઘરમા ં
બાળકનુ ંસગપણ થઇ શકતુ ંન હત ુ.ં સગપણ બાબિે 
આજના જમાનાના આધારે ઘણુ ં પરરિિતન આ 
સમદુાયમા ંઆવ્ુ ંછે. અત્યારે સગપણ બાબિે છોકરા 
છોકરીને જાિે પસદંગીની છૂટ આપિામા ંઆિી છે. 
માિા-તપિા, દાદા-દાદીની પસદંગીનુ ં પ્રમાણ ઓુ ં
થયેલ જોિા મળે છે. િેમજ સગપણ નાની ઉંમરના 
બદલે અમકુ અંશે 20 થી 25 િર્ષતની ઉંમરે થિા 
લાગ્યા છે. રબારી સમદુાયના નિા બધંારણ પ્રમાણે 
સગાઇની તિતધ ઓછા માણસોની હાજરીમા ંમયાતદામા ં
જ ઘરે જ રાખિામા ંઆિે છે. સગાઇમા ંસાદો રૂપીયો, 
2 જોડ કપડા આપિામા ં આિે છે. સગાઇ િખિે 
સોનાના દાગીનાની આપ-લે બધં કરિામા ંઆિી છે 
અને પહરેામણી મયાતદામા ંજ કરિામા ંઆિે છે. 
ગણેશ સ્થાપન :- 

લગ્નનો પડો િધાવયા પછી િરના ઘરમા ં
ગણપતિની સ્થાપના કરિામા ં આિે છે. કન્યાપક્ષે 
જ્યારે લગ્ન લખાય ત્યારથી અને િરપક્ષે લગ્ન 
િધાિે ત્યારથી ગણેશ બેસાડાય છે. બાજઠ ઉપર ઘઉં 
પાથરી ગણપતિની મતૂિિને ચાદંલો કરીને ઘીનો દીિો 
કરિામા ંઆિે છે. શ્રીફળ, સોપારી મકુિામા ંઆિે છે. 
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દરરોજ રાતે્ર સ્ત્રીઓ ગણપિીના પાચં ગીિો ગાય છે. 
જે િે ગણેશ ગાિા એમ બોલાય છે. ગીિ ગાનાર 
સ્ત્રીઓને ગોળ આપિામા ંઆિે છે. લગ્ન લખ્યા પછી 
જાન પરણી પાછી ગયા બાદ ત્રણ ચાર સારા 
રદિસોમા ં િેમજ િરપક્ષે જાન પરણીને આિે ત્યાર 
પછી સારો રદિસ જોઇ ગણેશને ઉઠાડિામા ંઆિે છે. 
ગણપતિને ઉઠાડિી િખિે ઘઉં, ગોળ અને ભૈડકુ 
બનાિીને કુટંુબમા ંઘરદીઠ િહેંચિામા ંઆિે છે. આને 
ગણેશ ઉઠાડયા કહ ેછે. 
લગ્ન લખવુાં. :- 

લગ્ન લખિાની તિતધ લગ્નના બે રદિસ 
પહલેા સારા િાર, તિતથ અને ચોઘડીયામા ંકરિામા ં
આિે છે. િેમા ંપાચં લગ્ન પડીકા બનાિિામા ંઆિે 
છે. જેમા ંએક પડીકુ સોપારીનુ,ં બીજુ ંશીંગોડાનુ,ં ત્રીજુ ં
ખારેકનુ,ં ચોથુ ં સાકરનુ ંબનાિી િેમા ં કંકુ નાખી આ 
ચારેય પડીકા એક બીજુ નવુ ંઅને મોટંુ પાચંમુ ંપડીકંુ 
લઇ કે જે કાચી કંકોિરીનુ ં બનાિેલુ ં હોય છે, િેમા ં
બાધંિામા ં આિે છે. િે રદિસે કુટંુબીજનો િથા 
નજીકના સગા ભેગા થઇ સાથે જમે છે. ઉત્તર 
ગજુરાિના રબારીઓમા ં લગ્ન લખ્યા પછી બ્રાહ્મણ 
મોકલાની પ્રથા છે. લગ્નમા ં કુમકુમ, નરાશડી, ગોળ 
ભરેલી કાચલી, સોપારી, િરરયાળી, સાકર, સિા દસ 
રૂપીયા, મશરૂનુ ં કપડુ ં જેિી દરેક િસ્તનુા અલગ-
અલગ પડીકા ંબાધંી આ િમામ પડીકાનુ ંએક પડીકંુ 
કે જે લીલા કાપડનુ ંહોય છે, િે પડીકાને િરપક્ષના 
ગામે બ્રાહ્મણ લઇને જાય છે. 

લગ્ન લઇને જાય છે ત્યારે બ્રાહ્મણને ચા-
પાણી, શરબિ િગેરે કરાિિામા ંઆિે છે પછી બધા 
મહોલ્લાના માણસો એકઠા ં થાય છે. િરની માિા 
અથિા બહને લગ્નના પડીકાને પાચં ચાલં્લા કરીને 
િધાિે છે. તિતધ બાદ બ્રાહ્મણને સમય હોય િો જમાડે 
છે. કંસાર, ખીચડી, ઘી, ગોળ િગેરે પીરસાય છે. પછી 
બ્રાહ્મણને 501 અથિા 201 રૂતપયા આપીને તિદાય 
કરાય છે.  

લગ્ન વધાવવુાં. :- 

લગન આિી ગયા પછી િરપક્ષિાળા સારો 
િાર, તિતથ અને ચોઘરડ્ ુજોઇને લગ્ન િધાિિાનુ ં

નક્કી કરે છે. આ સમયે િરને નિા નિા કપડા અને 
દાગીના પહરેાિિામા ંઆિે છે. પ્રથમ પાચં વયક્તિઓ 
લગ્નનો પડો એક સાથે હાથ અડાડીને બાજોઠ ઉપર 
મકુિા લાિે છે. લગ્નના પડાને િરની માિા સાથે 
પાચં સ્ત્રીઓ કંકુના ચાદંલા કરીને િધાિે છે. ત્યારબાદ 
કુટંુબીજનો અને સગાસ્નેહીઓની િચ્ચે કાચી 
કંકોિરીનુ ંિાચંન કરિામા ંઆિે છે. ત્યારબાદ િરને 
બાજઠ ઉપર બેસાડિામા ંઆિે છે. િરની માિા અને 
અન્ય સ્ત્રીઓ િરને કપાળમા ંકંકુ તિલક કરે છે. લગ્ન 
િધાિિી િખિે ભેગા થયેલા લોકોને ગોળ 
િહેંચિામા ંઆિે છે. ત્યારબાદ બધા કુટંુબીજનો અને 
સગાસ્નેહીઓને ચા-પાણી કરાિી જમાડિામા ંઆિે છે.  

પોહલી ( પોસલી ) ભરાવવી. :- 

લગ્ન િધાવયા બાદ િરની માિા િરના 
હાથમા ંચોખા, શ્રીફળ, પોસલીની રકમ મકુી કપાળમા ં
ચાદંલો કરી પોસલી ભરે છે. જેને ઝાપંા પોસલી કહ ે
છે. ત્યારબાદ અન્ય સ્ત્રીઓ પણ િારાફરથી પોસલી 
ભરિાની તિતધ કરે છે. પહલેાના સમયમા ં પોસલી 
ભરાિિા માટે િરને ઘરે ઘરે ફરવુ ંપડત ુ ંહત ુ.ં િે પ્રથા 
અત્યારે જોિા મળિી નથી. 
માણેકસ્તાંભ રોપવો. :- 

િર અને કન્યાના લગ્નના આગળના રદિસે 
સાજંે િેમના ઘરના આંગણામા ંમાણેકસ્િભં રોપિાની 
તિતધ કરિામા ંઆિે છે. િેમા ંલીલા કપડાની અંદર 
ખારેક અને શીંગોડુ ં બાધંી લાકડાના માણેક સ્િભંને 
િીંટિામા ંઆિે છે. િે માણેકસ્િભં માટીની કુલડીમા ં
મકૂી િેમા ંદહીં, ધરો અને રૂતપયો લઇ જમીનની અંદર 
રોપિામા ં આિે છે. રબારી સમદુાયની સ્ત્રીઓ 
માણેકસ્િભંને કંકુ ચોખાથી િધાિીને ગાણા ંગાય છે. 
માણેક સ્િભં રોપિી િખિે પાચં કંુિારા છોકરાઓનો 
હાથ માણેકસ્િભંને અડાડીને િેને રોપિામા ંઆિે છે. 
માણેકસ્િભં રોપિા પહલેા પાચં કંુિારા છોકરાઓએ 
પકડેલી ખીજડીના ઝાડની ડાળીઓને રબારી 
સમદુાયની સ્ત્રીઓ િધાિે છે અને િે ડાળીઓને પણ 
માણેકસ્િભં સાથે રોપિામા ંઆિે છે. 
તોરણ વધાવવુાં. :- 
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િર અને કન્યાના લગ્નના આગળના રદિસે 
િેમના ઘરે સાજંે માણેકસ્િભં રોપિાની તિતધ કયાત 
પછી િોરણ િધાિિાની તિતધ કરિામા ંઆિે છે. િેમા ં
આસોપાલિના પાદંડામાથંી પાચં િોરણ બનાિી 
લાિનારને ઘી, ગોળ અને ધઉં આપિામા ંઆિે છે. 
ત્યારબાદ આ પાચં િોરણો રબારી સમદુાયની સ્ત્રીઓ 
દ્વારા કંકુ, ચોખા અને ગાણા ંગાઇને િધાિિામા ંઆિે 
છે. િેમાથંી મોટંુ િોરણ મડંપના મખુ્ય દ્વાર પર 
લગાિિામા ંઆિે છે. આ િોરણની નીચે િર-િધનેૂ 
પોંખિાની તિતધ કરિામા ંઆિે છે.  

પીઠી ચોળવી :- 
રબારી સમદુાયમા ંકન્યાપક્ષે લગ્નના રદિસે 

પરોઢમા ં કન્યાની પોસલી ભરાવયા બાદ પીઠી 
ચોળિાની તિતધ કરિામા ંઆિે છે. કન્યાના સ્નાન 
કયાત પછી િેના મામા િેડીને ઘરમા ંબેસાડિાના સ્થાને 
લાિી અમકુ રકમ આપે છે. િરપક્ષે જાન જિાની હોય 
િે રદિસે િહલેી પરોઢે પીઠી ચોળિાની તિતધ કરિામા ં
આિે છે. િર અને કન્યા બને્ન પક્ષે પીઠી ચોળિાની 
તિતધ સ્ત્રીઓ દ્વારા કરિામા ંઆિે છે. આ સમયે સ્ત્રીઓ 
ગીિો ગાિી હોય છે. િરને સ્નાન કરી રહ્યા પછી િેના 
મામા િેડીને ઘરમા ંબેસિાના સ્થાને લાિે છે અને 51 
રૂતપયાથી માડંીને ગમે િે રકમ આપે છે. 
પાાંચબલુાં અને અંબોખો :- 

પીઠી ચોળ્યા બાદ િર િૈયાર થયા પછી 
પાચંબલાની તિતધ કરિામા ંઆિે છે, જેમા ંકંસારમા ં
ઘી, ખાડં નાખીને પાચં કુિારા છોકરાઓ સાથે િર 
કંસાર જમે છે. િરની જાન જિા િૈયાર થાય ત્યારે 
એક સ્ત્રી માથે ઝારી ઉપાડે છે અને અન્ય સ્ત્રીઓ ફટાણા 
ગાય છે. ગામના ગોદરે િરરાજા દેિસ્થાને દશતન કરે 
છે. ત્યારબાર રબારી સમદુાયની સ્ત્રી દ્વ્રારા ઝારીમા ં
રહલે પાણીથી િરના હાથમા ંઆસોપાલિનુ ં પાદંડુ ં
આપી િેના હાથમા ંપાચં િખિ પાણી આપી જમીન 
ઉપર રેડિામા ંઆિે છે. ત્યારબાદ સ્ત્રીઓ જમીન ઉપર 
પાણીની ગોળ ધાર કરી િરની નજર ઉિારે છે. 
વર ચડાવો કરવો :- 

રબારી સમદુાયમા ંિર ચડાિિાનો રરિાજ 
િરઘોડાને મળિો આિે છે. પીઠી ચોળ્યા પછી િરને 

નિા કપડા અને દાગીના પહરેાિિામા ં આિે છે. 
ત્યારબાદ િરને ઘોડી પર બેસાડીને ગામના બધા જ 
દેિસ્થાને પગે લગાડિા લઇ જિામા ંઆિે છે. િર 
ચડાિિાની તિતધ પણૂત થિા ંજાન કન્યાના ઘર િરફ 
જિા તિદાય થાય છે. આ પ્રસગં ખબૂ ધમૂધામથી 
ઉજિિામા ંઆિે છે. ઢોલના િાલે સૌના ચહરેા પર 
આનદં જણાય છે. રબારી સમદુાયની સ્ત્રીઓ 
લગ્નગીિો ગાય છે. 
જાન લઇ જવી :- 

પહલેાના સમયમા ંિરપક્ષ િરફથી ખટારો, 
એસ.ટી. બસ કે લતઝરીબસો દ્વારા જાન લઇ જિામા ં
આિે છે. ધારા-ધોરણ ન હોિાથી 30 થી 50 સ્ત્રીઓ 
અને 50 થી 70 પરુૂર્ષો એમ અંદાજે 100 થી 125 લોકો 
જાનમા ંજિા પરંત ુ ંસમય સાથે બદલાિ કરિા ંહિે 
જાનમા ં11, 31 કે 51 પરુૂર્ષો અને 5 થી 7 છોકરીઓ 
લઇ જિામા ં આિે છે. પહલેાના સમયમા ં લગ્નમા ં
િરપક્ષ િરફથી સ્ત્રીઓને લઇ જિામા ં પ્રતિબધં 
કરિામા ંઆવયો હિો. આ એક સામાજજક પરરિિતનનુ ં
સારંુ લક્ષણ કહી શકાય િેમ હત ુ,ં પરંત ુ િિતમાન 
સમયમા ંિેમા ંથોડી છૂટછાટ જોિા મળે છે. 
સમહૂલગ્ન :- 

રબારી સમદુાયમા ંનક્કી કરેલા રદિસે સિારે 
જાન કન્યાના ઘરે આિિા માડેં છે. એક જ ગામની 
10 કે 20 છોકરીઓ કે જે જુદા જુદા ઘરની હોય અથિા  
એક જ વયક્તિની 5 કન્યાઓ હોય ત્યા ંસધુી બધી જ 
એક સાથે લગ્ન કરિામા ં આિિી હોિાથી બધાના 
સાથે સમહૂ લગ્ન કરી શકાય. ગામમા ંલગ્ન કરિા 
માટે આિિી જાનો માટે િેિાઇ જાનના ઉિારાની 
વયિસ્થા કરે છે. ત્યા ંહજામ જાનની સારસભંાળ  અને 
સેિા કરે છે. નક્કી કરેલા રદિસે બધી જ જાનો સિારે 
10 િાગે આિી જાય છે. જાનો આવયા પછી ચા-પાણી 
કરાિિામા ંઆિે છે. ત્યાર પછી તશરામણી ( રબારી 
ભાર્ષામા ં નાસ્િો ), ખાજંા, ખાડં, ખીચડી, શાક, દૂધ 
આપિામા ંઆિે છે. ત્યાર બાદ જાનોને િરઘોડીયાનેં 
પરણાિિા માટે બોલાિિામા ં આિે છે. આ સમગ્ર 
પ્રરિયાને સમહૂ લગ્ન કહ ેછે. પહલેાના સમયમા ંએક 
જ ગામની રદકરીઓ માટે જે િે ગામમા ં જ જાનો 
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િેડાિિામા ં આિિી હિી પરંત ુ િિતમાન સમયમા ં
સમદુાય એક થઇને સમહૂલગ્નનુ ંઆયોજન કરે છે. 
જેમા ંરબારી સમદુાયની અલગ અલગ ગામની જાનો 
એક જ જગ્યાએ િેડાિિામા ંઆિે અને સૌના સાથે 
સમહૂમા ં લગ્ન થાય છે. આિા સમહૂલગ્નોથી 
સમદુાયના લોકોના લબનજરૂરી ખચતમા ંઘટાડો થયો છે 
અને સમહૂભાિનાનો તિકાસ થયો છે. 
વરને પ ૂાંખવો અને તોરણે લાવવો :- 

જાન આવયા પછી િેમને તશરામણી કરાવયા 
બાદ જાન માડંિે એટલે કે કન્યાના ઘરના મખુ્ય ઝાપંા 
આગળ આિિા લાગે છે. કન્યાના ઘરના મખુ્ય ઝાપંા 
આગળ િરની સાસ ુિોરણ નીચે ઉભેલા િરને કંકુ 
ચાદલા કરી ચોખાથી િધાિે છે. િરને િોરણ આગળ 
ઉભા રાખી િરનુ ંપજૂન કરિામા ંઆિે છે. આ રિયાને 
િર પ ૂખંિાની તિતધ કહિેામા ંઆિે છે. િરને પ ૂખંિાની 
તિતધ કયાત બાદ િરને લગ્ન મડંપમા ં  લઇ જિામા ં
આિે છે. િરને પ ૂખંિા માટે િરની સાસ ુ માડંિેથી 
ધ ૂસંળી, સાબંેલ ુ,ં રિાયો, ચોખા, કંકુ, દહીં િગેરે લઇને 
ગાિા ગાિા આિે છે. િરના સાસ ુિરને પોંખે છે પછી 
િેના ઓિરણા લે છે. આ સમયે સાસ ુ િરનુ ં નાક 
મચડે છે. ધ ૂસંળી, સાબંેલ ુ,ં િગેરે િરની આગળ 
ફેરિીને િોરણ ેચડાિિામા ંઆિે છે. જારના ડોકાના 
ચાર સળૂા ચાર રદશામા ંફેકિામા ંઆિે છે. 
લગ્ન સવસધ કરવી અથવા વરઘોરડયા પરણાવવા :- 

લગ્નની તિતધ કરિી એ રબારી સમદુાયમા ં
િરઘોરડયા પરણાિિાના નામથી ઓળખાય છે. આ 
તિતધ કન્યાના ઘર આગળ કરિામા ંઆિે છે. િેિાઇના 
માડંિે ચોરી બાધેંલી હોય છે. ચોરીની ચારે બાજુ સ્િભં 
ઉભા કરેલ હોય છે. િચ્ચે બે બાજઠ મકુિામા ંઆિે છે 
િેના પર ગાદલા મકુીને ઉપર સફેદ નવ ુકાપડ મકુીને 
સાતથયા પાડિામા ંઆિે છે. કન્યાને મામાના ઘરેથી 
લાિેલુ ં પાનેિર પહરેાિિામા ં આિે છે જે પહરેીને 
કન્યાના લગ્ન કરાિિામા ંઆિે છે. મડંપમા ંિર બેઠા 
પછી કન્યાના મામા કન્યાને િેડીને ઘરમાથંી ચોરીમા ં
લાિે છે. ચોરીમા ંઆ િખિે  અક્ગ્ન, પથ્થર અને ઘીને 
ત્યા ં રાખિામા ં આિે છે. અક્ગ્ન બને્નની િચ્ચે 
પ્રગટાિિામા ંઆિે છે. બ્રાહ્મણ મતં્રોચ્ચાર સાથે િર 

કન્યાનો હસ્િ મેળાપ કરાિે છે. ત્યાર પછી ચાર 
મગંળફેરા ફરાિે છે. ફેરા ફરિી િખિે િર અને 
કન્યાના પગ પથ્થરને અડકાિિામા ંઆિે છે. ફેરા 
ફયાત બાદ િર અને કન્યામાથંી બાજઠ પર પહલેા કોણ 
બેસે િેની હરરફાઇ કરિામા ંઆિે છે. જે િે પક્ષના 
સગાસબંધંીઓ દ્વારા બે ફેરા પછી બાજઠ બદલી 
નાખિામા ંઆિે છે. છેડા બાધંીને ફેરા ફેરિિામા ંઆિે 
છે. આ સમયે બને્ન પક્ષે બહનેો જોરદાર ફટાણા ંગાય 
છે. ફેરા ફયાત પછી િરની સાસ ુિથા બીજી ચાર સ્ત્રીઓ 
િરકન્યાને જમાડિા માટે ઘરમાથંી થાળી લાિી 
ખાજા, ખાડં પીરસે છે. બીજી થાળીમા ંહાથ ધોિડાિે 
છે. લગ્નની તિતધ બાદ ગણેશ બેસાડેલા હોય ત્યા ંપગે 
લગાડિામા ં આિે છે. ત્યાર બાદ કુળદેિી માિાજી 
િથા અન્ય માિાજીઓના મરંદરે પગે લગાડીને 
તિતધિિ રીિે પાચં, દશ, પદંર રૂપીયા એમ માિાને 
નામે અપાય છે. કુળદેિી આગળ સિા રૂતપયો મકુીને 
છેડા છોડિામા ંઆિે છે.  છેડા છોડાવયા બાદ 1 કે 2 
િાગે જાનને જમિા બોલાિિામા ં આિે છે. પહલેા 
ભાઇઓ જમે છે, ત્યારબાદ બહનેોને જમાડિામા ંઆિે 
છે. જમિામા ંફરજીયાિ એિા ખાજંા, ખાડં, દાળ-ભાિ, 
શાક, ફરસાણ, પરુી, મોહનથાળ િેમજ અન્ય 
તમઠાઇઓ હોય છે. જમિી િખિે બને્ન પક્ષની સ્ત્રીઓ 
ફટાણા ંગાય છે. િર જ્યારે સસરાના ઘરે જમિા આિે 
છે, ત્યારે છોકરીઓ િરના જોડા સિંાડે છે. જમ્યા પછી 
અમકુ રૂતપયા લઇ જોડા પરિ આપે છે.  

મામેરા ભરવા :- 

રબારી સમદુાયમા ંમામેરા બે પ્રકારના હોય 
છે. એક મોસાળં અને બીજુ મામેરૂ.ં મોસાળં એટલે 
ભાલણયાના લગ્નમા ંમામા મોસાળ િરફથી કપડા અને 
યથાશક્તિ રોકડા રૂતપયા લાિે િે. જે સિારે જાન 
જિાની હોય િેના આગળના રદિસે પ્રથમ આિેલ 
મોસાળ પક્ષના પાચં માણસો ભેગા મળીને રોકડ રકમ 
અને િસ્તઓુ આપે છે. આમ છિા ં આતથિક ક્સ્થતિ 
પ્રમાણે મામા પરણનાર ભાણેજના કપડા લાિે િો પણ 
ચાલી શકે. મામેરૂ ંએટલે મામા મોસાળમાથંી પોિાના 
ભાણી-ભાણેજના કપડા, બેન-બનેિીના કપડા, 
િાસણો િેમજ રૂતપયા લાિે છે. મોસાળા અને 
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મામેરામા ંઆતથિક ક્સ્થતિ પ્રમાણે મામા રૂતપયા અને 
િસ્તઓુ આપે છે. આતથિક ક્સ્થતિ ખરાબ હોય િો 
એકલા ભાણી માટે કપડા લાિે િો પણ ચાલે છે. જેને 
પાનેિર કહ ેછે, પણ િેમા ંસામાજજક મોભો ઉિરિો 
ગણાય છે. મામેરા ંભરિા પહલેા હજામ જાનપક્ષ અને 
ગામના માણસોને બોલાિે છે.  સૌ પાથરેલા આસન 
પર બેસે છે.  બધાની િચ્ચે મામેરામંા ંલાિેલ પરુિ 
અને પાનેિર િેમજ રોકડ રકમ મકુિામા ંઆિે છે. 
ચાર પાચં િાસ થોડા ચોખા સાથે મગંાિિામા ંઆિે 
છે. િાસમા ંરૂતપયા મકુી ઉપર ચોખા નાખી મામેરાને 
િધાિિામા ં આિે છે. કુટંુબની પાચં સ્ત્રીઓ મામેરૂ ં
િધાિી જાય છે. આ તિતધને મામેરૂ ંકહ ેછે. રોકડ રકમ 
કન્યાના તપિા પાસે રહ ેછે, જ્યારે પરુિ અને કપડા 
કન્યાને સાથે આપી દેિાય છે. 
જાન પાટે ઉઠાડવી :- 

 લગ્નની િમામ તિતધ પણૂત થયા બાદ સાજંે 
પાચં િાગે જાનને માડંિે બોલાિિામા ંઆિે છે. િરને 
મડંપમા ંબાજઠ પર બેસાડિામા ંઆિે છે. ત્યાર પછી 
પરુિ હોય િે િરપક્ષને આપી દેિામા ંઆિે છે. પછી 
એક િાસ કે થાળીમા ંગલુાલ લાિીને પહલેા િરની 
પાઘડી પર થોડો નાખી પછી બધાને ગલુાલ છાટંિામા ં
આિે છે. ત્યારબાદ િરના સસરા દ્વારા િરને સોનાનો 
દાગીનો આપિામા ંઆિે છે અને િેના કુટંુબીજનોને 
પહરેામણીની શીખ કરિામા ંઆિે છે. 
ઉજણુાં પોખવુાં :- 

જાન રાિે ઘરે પરિ આિે એટલા ગામના 
ઝાપેં ઉિરે ત્યા ંિરકન્યાને સજોડે બેસાડિામા ંઆિે 
છે. સ્ત્રીઓ િથા પરુૂર્ષો ઘેર જઇને િાજિે ગાજિે 
િધાિિા માટે આિે છે. ત્યારબાદ મખુ્ય દ્વાર પર 
બાધેંલા આસોપાલિના િોરણની નીચે ઉંજણુ ં
પખૂિાની તિતધ કરિામા ંઆિે છે. કન્યા અને િરને 
છેડા બાધંીને કુળદેિીના દશતન કયાત પછી છેડા 
છોડિામા ં આિે છે. ગામના રરિાજ પ્રમાણે બને્ન 
િીંટીએ રમે છે. ત્યારબાદ જે િે માિાના ટકા અને 
નાલળયેર િગેરે કરી દેિામા ં આિે છે. આ તિતધને 
ઉજણુ ંકહ ેછે. 
લગ્ન વ્યવસ્થામાાં આવેલ પરરવતતન :- 

રબારી સમદુાયે કરારની ભતૂમકામા ંલગ્નની 
અતનિાયતિા સ્િીકારેલી છે. પહલેાના સમયમા ં
જીિનસાથીની પસદંગીના બાબિમા ં પરંપરાગિ 
સમાજમા ં આતથિક બાબિ અને સામાજજક મોભાને 
મહત્િ આપિામા ંઆિતુ.ં િિતમાન સમયમા ંતશક્ષણને 
મહત્િ આપિાનુ ં નવ ુ િલણ મોટાભાગના લોકોમા ં
જોિા મળ્્ુ ં છે. પહલેાના સમયમા ંલગ્નપડો લઇને 
રબારીઓ પોિે િેિાઇને ત્યા ં જિા. પરંત ુ ં હિેથી 
બ્રાહ્મણને મોકલિામા ં આિે છે. પહલેાના સમયમા ં
જાન 10 થી 15 રદિસ સધુી રોકાિી હિી જ્યારે 
િિતમાન સમયમા ંજાન સિારે આિે છે અને સાજંે 
િેની તિદાય થાય છે. િિતમાન સમયમા ં
લગ્નપ્રસગંમા ંમોટા ખચાત િધિા હોય િેવુ ંજણાય છે 
માટે ઉત્તર ગજુરાિના રબારી સમદુાય અને રબારી 
સમાજ સામાજજક રીિ-રરિાજ સધુારણા પરરર્ષદ 
પાટણ અને અમદાિાદ દ્વારા 07/08/2022 ને 
રતિિારના રોજ નવુ ં બધંારણ અમલમા ં મકુિામા ં
આવ્ુ ં છે. જેમા ં રબારી સમદુાયના નિા બધંારણ 
પ્રમાણે સગાઇની તિતધ ઓછા માણસોની હાજરીમા ં
મયાતદામા ં જ ઘરે જ રાખિામા ંઆિે છે. સગાઇમા ં
સાદો રૂપીયો, 2 જોડ કપડા આપિામા ં આિે છે. 
સગાઇ િખિે સોનાના દાગીનાની આપ-લે બધં 
કરિામા ં આિી છે અને પહરેામણી મયાતદામા ં જ 
કરિામા ંઆિે છે. 
ઉપસાંહાર :- 

રબારી સમદુાયમા ં દરેક ક્ષેત્રમા ં પરરિિતન 
આિતુ ં જાય છે. સામાજજક રીિ-રરિાજોમા ં પણ 
પરરિિતન આવ્ુ ં છે. રબારી સમદુાયમા ં સગપણ, 
લગ્નતિતધઓ, જીિનસાથીની પસદંગીના સ્િરૂપમા ં
પણ સમયાિંરે પરરિિતન આિેલ છે. કજોડા, 
પનુ:લગ્ન, આણાની તિતધ િગેરે બાબિોમા ં પણ 
પરરિિતન આિેલ છે. આધતુનક સમયમા ં રબારી 
સમદુાયના લગ્ન સબંધંી રરિાજોમા ં પણ સકારત્મક 
રદશામા ં પરરિિતન આિેલ છે. આમ છિા ં િેણે 
પોિાની િશંપરંપરાગિ બાબિો અને સાસ્કૃતિક 
િારસાને જાળિી રાખ્યા ંછે અને સમદુાયની જેમ આ 
સમદુાય પણ નિરચના ંિરફ જઇ રહ્યો છે. 
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