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ઉ ર જુરાતના બહારવ ટયાઓના રાસડા 
િતકાબેન. એસ. ચૌધર  
પીએચ.ડ  શોધછા ા 

સૌરા નૂા બહારવ ટયા િવશે ઝવેરચદં મેઘાણીએ સોરઠ  બહારવ ટયાના ણ ભાગમા ંઆ સદંભની 

કથાઓ સપંા દત કર  છે. પોતાને થયેલા અ યાયની સામે બહારવ ુ ખેલતા ંઆ બહારવ ટયઓ નેક  - 

ટક અને ઈ સાનીયતની એક િમસાલ ર ૂ કર છે. સૌરા નૂી સમાતંર ઉ ર જુરાતમા ંપણ મીરખાન 

અને ગણેશભા િવષયક કથાઓ કંઠપરંપરામા ં હયા અને હોઠ ચડ  ગયેલા આ બહારવ ટયઓના 

સમપણની કથા ર ૂ થઈ છે. આ  પણ ઉ ર જુરાતના ામપ રવેશમા ં ઉ સવપવ િનિમતે 

મીરખાન , ગણેશભા ના વનસદંભને અભ ય ત કરતા રાસડાઓ કંઠપરંપરામા ં વતં છે.  

આવા રાસડામા ં નીિતર િત પર કાશ પાડવામા ં આવે છે બહારવ ટયઓના ૃિતઓની સાગંોપાગ 

છણાવટ એમા ર ૂ થાય છે.  

ઉ ર જુરાતના આ બહારવ ટયાઓના પરા મ અને સમપણની ગાથા આ  પણ લો ખેુ વતં છે. 

મા ંમીરખાન  અને ગણેશભાના ય ત વની છબી ઉજગર કરતા રાસડાનો અહ  િવગતે પ રચય 

કરાવવાનો ઉપ મ છે. સૌ થમ આ આનતના બહારવ ટયાઓના રાસડા િવશે જોઈયે. 

મીરખાન  નો રાસડો 

ગામ સર યદના વાસી મીરખાન , 

ગામ સર યદના વાસી ર લોલ, 

ડભોડા નોકર  માડં  મીરખાન  

ડભોડા નોકર  માડં  ર લોલ, 

િવ રુમા ંહવલદાર હતા મીરખાન  

િવ રુમા ંહવલદાર હતા ર લોલ, 

આ યા પોતના ગામ મીરખાન  

આ યા પોતના ગામ ર લોલ, 

પોતાની માતા મહણા ંબોલે મીરખાન  

પોતાની માતા મહણા ંબોલે ર લોલ, 

તારો તો બાપ રૂો હતો મીરખાન  

તારો તો બાપ રૂો હતો ર લોલ, 
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રૂાના રૂા તમે થાવો મીરખાન  

રૂાના રૂા તમે થાવો ર લોલ, 

એટ  ુક નેુ ર સ ચડ  મીરખાન ને 

એટ  ુક નેુ ર સ ચડ  ર લોલ, 

આ યા પાટણ વા શહર મીરખાન  

આ યા પાટણ વા શહર ર લોલ, 

ગોપળ ગાધંીની ુ કાન તોડ  મીરખાન એ 

ગોપળ ગાધંીની ુ કાન તોડ  ર લોલ, 

સવામણ લોબાન કાઢ ો મીરખાન એ 

સવામણ લોબાન કાઢ ો ર લોલ 

આ યા હ બાવાની કબર મીરખાન  

આ યા હ બાવાની કબર ર લોલ 

તલવારોની અણીએ પૂ ક ધા મીરખાન એ 

તલવારોની અણીએ પૂ ક ધા ર લોલ 

હાથેળ યોમા ંહવન ક ધો મીરખાન એ 

હાથેળ યોમા ંહવન ક ધો ર લોલ, 

હા  બાપો સ  થયા મીરખાન ને 

હા  બાપો સ  થયા ર લોલ, 

માગે માગે મીરખાન   ુ ખેુ માગે 

 માગે તે તને આ  ુર લોલ, 

ધનના યો બા  ુમાર મૌલન જોઈયે 

બા  ુફરતી જુરાત જોવી ર લોલ, 

યાથંી ટ ઘોડા હા યા મીરખાન ના 

યાથંી ટ ઘોડા હા યા ર લોલ, 

આયા વાસંો રોડા ગામ મીરખાન  

આયા વાસંો રોડા ગામ ર લોલ, 

કા  ખુીની ઘોડ  કાઢ  મીરખાન એ 

વાડો કાપીને ઘોડ  કાઢ  ર લોલ, 

યાથંી ટ ઘોડા હા યા મીરખાન ના 

યાથંી ટ ઘોડા હા યા ર લોલ, 

નોના દરાસર ટૂ ા ંમીરખાન  

નોના દરાસર ટૂ ા ંર લોલ, 
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યાથંી ટ ઘોડા હા યા મીરખાન ના 

યાથંી ટ ઘોડા હા યા ર લોલ, 

પાટણ ુ ંસો  ુ ટૂ  ુમીરખાન  

પાટણ ુ ંસો  ુ ટૂ  ુર લોલ, 

ગાયકવાડને ભેગા થયા મીરખાન  

ગાયકવાડને ભેગા થયા ર લોલ, 

ગોરોની મોટરો હડ  મીરખાન  

ગોરોની મોટરો હડ  ર લોલ, 

ચાદંખાનં ભડાક માયા મીરખાન  

ચાદંખાનં ભડાક માયા ર લોલ, 

મીરખાનને ઝીલી પાડ ા મીરખાન  

મીરખાનને ઝીલી પાડ ા ર લોલ, 
 
(મ હતી દાતા : સામો ઢયા મગનલાલ લ મણદાસ) 

તુ રાસડામા ંઉ ર જુરાતના નામાં કત બહારવ ટયા મીરખાન  િવશે વાત કરવામા ંઆવી છે. 

સર યદ ગામ ના રહવાસી એવા મીરખાને ડભોડામા ંનોકર  અને િવ રુ મા ં હવલદાર  કર  હતી. 

તેમની માતાએ મહ  ુમા  ુક તમરા િપતા  વા રૂવીર થાજો અને નામ ઉ ળજો અને  મીરખાન 

ને ર સ ચડ  ના પ રણામ વ પ મીરખાને પાટણ શહરમા ંઆવીને સૌ થમ ગોપાળ ગાધંી ની ુ કાન 

તોડ  અને સવામણ લોબન લઈને હ બાવાની કબર તલવાર ની અણીએ પૂ કય . હ બાવાએ સ  

થઈને  માગેં તે આપવા  ુવચન આ .ુ મીરખાને ધન લેવાની ના પાડ  કમ ક જુરાત ફર  ુહ .ુ 

પછ  મીરખાન  ટ ઘોડા લઈ વાસંારોડા ગામ પહ ચે છે. ખુીની ઘોડ , નો ના દરાસર, પાટણ  ુ

સો  ુ ટૂ ુ.ં ગોરોની મોટરોમા ંબેઠા અને ગોળ  નો િશકાર બ યા ચાદંખાન મા ં ૃ  ુપા યા આમ તેમને 

કટલા ગામો ટૂ ા ંએના િવશે ની વાત આ રાસડા મા ંકરવામા ંઆવી છે. 

ગણેશભાનો રાસડો 

                           ઉ યો શરદ નૂમનો ચં  

           ગણેશ જન યા કાલમા ંર.... 

      ગણેશભાન હ રચીરના ંબાણોતીયા ં

ગણેશભાઇ ન સોનાના મારણીયા 

                   ગણેશભાઇ ન પારણે હ રની દોર ુંવર 

ગણેશ જન યા  કાલમા ંર...... 

બાસણા ગામના દર ડા  વીરા વેધ ુ ં



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Pratikaben S. Chaudhari] [Subject: Gujarati]        

Vol. 3, Issue: 4, April: 2015 
(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

34  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                            www.raijmr.com   
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 

ગણેશભાઇ ન વાઘલા સીવીને વેલા આય 

ુંવર ગણેશ જન યા કાલમા ંર.... 

બાસણા ગામના લવાર  વીરા વેધ ુ ં

ગણેશભાઇ ન કાસંણો ઘડ ને વીરા વેધ ુ ં

ુંવર જન યા કાલમા ંર.... 

             ગણેશભાઈ તો સાતપાચં વરસના થયા ર 

ગણેશભાઈ તો લઈ પાઠ ન ભણવા ગયા ર 

ગણેશભાઈ તો ભણી ગણીને  નવચદં થયા ર 

ગણેશભાઈ ન લીલીઘોડ ને પીળા ચાબખા ર 

ગસણેશભાઈ તો ઘોડ લે અસવાર ુંવર ગણેશ 

જન યા કાલમા ંર.... 

ગણેશભાઇ  તો માથં મેવાસી મોળ યા ર 

ગણેશભાઈ ન બા ુબા ુ બા ુબધં ડરખા 

 ગણેશભાઈ ન ખબે કંડાયા ખેસ ુંવર 

ગણેશ જન યા કાલમા ંર.... 

બાસણા ગામના ંલવાર  વીરા વેધ ુ ંર 

ગણેશભાઇ ન ગળે તર ણૂીયા ંતીર ુંવર 

ગણેશ જન યા કાલમા ંર... 

ગણેશભાઈ ન કોટ પરસાણ ુંપીયા ર.. 

ગણેશભાઈ ન ુ ધે જવાની ઘણી ઉસ ર 

ુંવર ગણેશ જન યા કાલમા ંર…. 

ગણેશભાઈ ન ખારાતણી ફો યો આવ ર 

ગણેશભાઈ ન બેની કર કંસાર ચૌધર  ઊ ર 

રણવટ ુધવા પીરસ ર....... 

ગણેશભાઈ ધરધણીયાણી પીરસ ર 

જમો જમો સાકર ભઈના વીર ચૌધર  

 રણવટ ુધવા ર  

ધનસ ધનસ મામંાની ુખે ુંવર જન યો ર 

ધનસ ધનસ સાકર બઈની કળ ુંવર ગણેશ 

જન યા કાલમા ંર... 

ગણેશભાઈ નો ભરા યોના ટબલે 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Pratikaben S. Chaudhari] [Subject: Gujarati]        

Vol. 3, Issue: 4, April: 2015 
(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

35  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                            www.raijmr.com   
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 

મારયો ખારાનો ઠાકોર યો ર 

ગણેશભાઈ ન ઉગમણી મૂો પડ  ર 

ગણેશભાઈ ન આથમણી યવાર ચૌધર  

સરકાર  બધંવા નહ  મળે ર.. 

ગણેશભાઈ સેનાતણી સાયો બણ ર 

ગણેશભાઈ ન પાતણી ય જોણ 

સરકાર  બધંવા નહ  મળે ર.... 

ગણેશભાઈન  ધનસ ધનસ જોડનારાની ભ ન ર 

જોડાનારા ન નવખડં ધરતીમા ંનામ રા યા ંર 

ુંવર ગણેશ જન યા કાલમા ંર... 

(મ હતીદાતા:ચૌધર  તખીબહન) 

અહ    રાસડો  તુ છે તે  રાસડો ચૌધર  સમાજના ગણેશભાઈ નામના  ય તના પરા મો તેમજ 

ગામ  યેની વફાદાર ,  ામા ણકતા ગટ કરતો રાસડો છે. પહલાના સમયમા ંચોર ના  બનાવો 

બૂ જ બનતા હતા. અને આ ચોરોથી આખા ગામ ુ ંર ણ કર  પોતાના સાહસ અને પરા મથી 

ઠાકોર ચોરોથી ગામ ુ ંર ણ ક  ુહ ુ.ં 

અષાઢ  બીજના  દવસે આ રાસડો ગવાય છે. ગણેશભાઈ નામના વીર ુંવર ખારા ગામના ઠાકોરોથી 

ગામમા ંચોર  થતી અટકાવી અને છે લે ભરા યોના ટબે  યાર તેમણે બધા ઠાકોરોને માયા પછ  ઝાડ 

નીચે વીસામો કરવા બેઠા  યાર ઝાડ પાછળ સતંાયેલા એક ઠાકોર જો ુ ંક તેમણે બ તર કાઢ ુ ંછે ક 

તરત જ તેમને પાછળથી ભાલો  કૂ  દ ધો અને  યાર તેમના ભાઈ ઓ આવી પહો યા ંઅને તેમને 

વચન આ ુ ંક અમે  તેને માર  નાખી ુ ંએ ુ ંવચન લીધા બાદ જ પોતાના  ાણ છોડ ા હતા. મરતા 

મરતા પણ ગણેશભાઈના વચનો અને વીરતાથી આખા ગામમા ં  તેમની અલગ જ છાપ  કૂ   થી 

આ  પણ તેમના આ રાસડા ને ગાઈને આ ુ ંગામ યાદ કર છે. 

રાસડા મોટ ભાગે સગંો, તહવારોને સુગંતે ગવાતા જોવા મળતા ંહોય છે. ઉ ર જુરાતના 

બહારવ ટયાઓ િવશે રાસડા જોઈએ તો બૂ જ ઓછા અને નામશેષ થયેલા જોવા મળે છે.પરં  ુ

કંઠ થ ર તે ૃ ધલોકોમા ં ાકં ગવાતા નજર પડ છે. આ રાસડા મોટભાગે કોઈ ઘટના ક 

બનાવના અ સુધંાનમા ં સગં ને અ ુ પ ગવાતા જોવા મળે છે. આમ જોઈએ તો રાસડા ના 

સાત કારો પડ છે. મા ં પૌરા ણક, દંતકથા મક, ઐિતહાિસક, ધ ધાના, ક પના મક, 

ણયિવષયક, સામા ક તેમજ અ ય રસડા જોવા મળે છે. 


