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લોકજીવનન ું મોતી ‘મદારી’ 
પ્રો  શીતલ અશોકભાઇ માછી 

શ્રી જે.એમ.પટેલ આર્ટ્સ કોલેજ, આણુંદ. 
 

ભટક્તા જીવનમાું પણ આનુંદ માણતી ્ુંખ્યાબુંધ જાતતઓ આઝાદ ભારતમાું હજી પણ વ્ે છે. પોતાની આગવી 

્માજવ્યવસ્થા ભટકતા ક ટ ુંબ જીવનમાું પણ અકબુંધ જાળવવા માટે હજ  તે મથી રહી છે. એવી મૂળ 

રાજસ્થાનમાુંથી આવેલી એક ભટકતી કોમ ત ે મદારી. એના બે તવભાગો છે : લાલવાદી ન ે ફૂલવાદી. તેમાુંના 

લાલવાદી મદારી ્માજના મ ખી ્મજ નાથ મદારી.  

 

્રક્માું જોવા મળ ે તેવા પ્રાણીઓના ખેલો અન ે ‘જાદ ગરો’ દ્વારા થતાું હાથચાલાકીના ‘જાદ ઇ’ ખેલો બેઉન ું 

્ાથે્ાથ દશસન કરાવતો મદારી ગ જરાતમાું ્ૌ કોઈને પરરતચત છે. શહેરમાું તેન ું દશસન કવતચત જ થાય,પરુંત  

ગામડામાું આ મદારી વારુંવાર આવતા રીંછ ,વાુંદરા ,બકરો,માુંકડ ું એવા ચોપગાું પ્રાણીઓને તાલીમ આપી તેમણે 

મદારી પોતાની ્ાથે ફેરવતાું હોય છે અને ગામડામાું ડ ગ..ડ ગ...ડ ગ...અવાજ કરતી ડ ગડ ગી વગાડે છે,જેનો અવાજ 

્ાુંભળી ગામડાનો ચોક-ચોરો ગોળાકાર મેદનીમાું ઉભરાઇ જાય છે. આ તાલીમ બદ્ધ પ્રાણીઓ પા્ેથી હેરતભયાસ 

ખેલો ડરાવવાથી માુંડી ્ાપનોતળયાન ું ય દ્ધ ,મોંઢામાુંથી મોટા મોટા લખોટા કાઢવા,કે પ્રેક્ષકવગસના કોઈના ખેલો 

કરતો યા ડોશીમાનો ડાબલો વગેરે જેવી રમતો બતાવી આજીતવકા કમાતો મદારી બે ખભે કાવડ લાકડીમાું ભેરવી 

ઓથાર નાગનો કડીયો અને બીજા ખાનામાું રમતનાું ્ાધનો ્ાથે ચોમા્ ું પૂરું થતાું જ ગામડે ગામડે ઉતરી પડે છે.  

 

લાલવાદીની વસ્તી અત્યારે એમના મ ખીના જણાવ્યા મ જબ દશેક હજારની છે. આ લોકો વસ્તીથી દૂર એક જથ્થે 

ક ટ ુંબ ્ાથે રહેતા હોય છે.આવી એક મોટી વ્ાહત ્ રેન્દનગર તજલ્લાના ધ્ાુંગધ્ા ગામ પા્ે આવેલ છે.ત્યાું વ્તા 

અને તશક્ષણ જ્ઞાનથી લગભગ વુંતચત આ લોકો આજે બેકાર બની ગયા છે.વનખાત ,જીવદયા પ્રેમીઓએ તમેના આ 

પરુંપરાગત વ્યવ્ાયને છીનવી લીધો છે. રીંછો હવે ્ુંરતક્ષત ક્ષેત્રમાું આવી ગયા છે.  

 

મદારી કે વાદી તરીકે ઓળખાતી આ કોમની તવદ્યા ઉપરથી એ લોકો ગારડી તરીકે પણ ઓળખવામાું આવે છે.્ાપ 

્ાથે વાદી્માજ કામ પાડતો હોય છે,અને ભયાનક ્ાપથી પણ આ ્માજન ું નાન ું બાળક પણ ગભરાત ું 

નથી.અન્ય લોકો કહે છે કે ગરડથી ્ાપ જેમ ડરે તેમ ્ાપને વશ કરવાની અમારી આ તવદ્યા ગારડી તવદ્યા તરીકે 

ઓળખાતી હોઇ ્ાપનો અમારા ્માજે ભય રાખવાનો હોતો નથી.  

 

જમાનાની તા્ીર ધીમેધીમે આ ભટકતી જાતતમાું પણ ઉતરી રહી છે. સ્થાયી જીવન માટે પાકા મકાનોમાું વ્વાટ 

કરવો,્ભ્ય ્માજને અન રૂપ આધ તનક પોષાકો પહરેવાું,વગડામાું પણ ્ુંગીત-આનુંદ પ્રમોદ આપતા ટી.વી રેરડયો 

વ્ાવવા તેમના માટે નવ ું નથી. જેમ ગોપાલક વગસમાું સ્ત્રી ્માજને ક ટ ુંબ ચલાવવાન ું કે ખરીદીન ું વધ  જ્ઞાન હોય છે 

અને તે જ જેમ મોટા ભાગનો વ્યવહાર ચલાવતો હોય છે,તેમ મદારી ્માજમાું સ્ત્રીન ું વ્યવહારમાું મહત્વન  સ્થાન 
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હોય છે. મદારી લોકો પ ત્રીને બચપણથી જ મહત્વ આપે છે અન ેપોતાની તવદ્યા યા કળાને દીકરા કરતાુંય પ્રથમ 

દીકરીને શીખવતા હોય છે.  

તેઓ ખેલ કરવા જાય ત્યારે ડ ગડ ગી વગાડી ગાય છે કે, 

વાદી આવ્યો ,વાદી આવ્યો 

નવ ક ળીનો નાગ લાવ્યો 

ખભે કાવડ લઈ આવ્યો 

લાકડીના ટેકે આવ્યો ....વાદી આવ્યો.... 

 

આ કોમમાું બાળલગ્ન –બાળ તવવાહને સ્થાન નથી. તેઓના ધમસ તહન્દ  જ છે. રામ કૃષ્ણ,હન માનમાું માને છે પરુંત  

મૃત્ય  ્મયે મડદાુંને જમાવે અુંગ ઠે અતગ્નદાહ આપી દાટવામાું આવે છે અને પછી કબર ચણવામાું આવે છે જે તહન્દ  

–મ તસ્લમ એમ બુંને ્ુંસ્કૃતતના તમશ્રણની ્ૂચક પ્રથા જણાય છે.  

 

લાલવાદી અને ફૂલવાદી એ બુંન ેપરસ્પર ્ુંબુંધ હોય તેઓ પરસ્પર દીકરાદીકરી વરાવે છે. લાલવાદી લાલવાદીમાું 

પરણી ન શકે તેમજ ફૂલવાદી ફૂલવાદીમાું વરી-પરણી ન શકે. ફૂલવાદી લાલવાદી ્ાથે અને લાલવાદી ફૂલવાદી ્ાથે 

બેટી વ્યવહાર બાુંધી શકે. આ બુંને કૂળમાું પરમાર,મકવાણા ,રાઠોડ ચૌહાણ વગેરે શાખ જોવામાું આવે છે. 

લાલવાડીના કૂળની પરમાર શાખવાળા અને ફૂલવાદીની પરમાર શાખ એટલે કે, પરસ્પરની ્માન શાખમાું બેટા 

બેટીનો વ્યવહાર બાુંધી શકે છે.  

 

આ કોમમાું પ રષવગસના મોહન,મોતી,નાથ  વગેરે પ્રકારના નામ હોય છે અને સ્ત્રીઓમાું મ ખ્યત્વે મતણ,શાુંતત ,લક્ષ્મી 

વગેરે પ્રકારના નામ પાડવામાું આવ ેછે. આ કોમના આરદય પ રષ ધનવુંતરી ગણાય છે. તેના બે ચેલા લાલવાદી અને 

ફૂલવાદી હતા,અને તેનો પરરવાર તે લાલવાદી અને ફૂલવાદી છે, એવ ું દુંતકથાઓ પ્રતતપાદન કરે છે. 

 

આ કોમ તવશે બીજી એક દુંતકથા એવી પણ છે કે રાજા પરરતક્ષતને નાગ કરડયો ત્યારે આ લોકોનો આરદ પ રષ 

ધનવુંતરી નાગ પકડવા તથા ઝેર ઉતારવા આવ્યા. આ ્મય ેનાગે લાકડીન ું સ્વરૂપ ધારણ કરી રસ્તામાું પડ્યો રહ્યો. 

ધનવુંતરીએ આવીને આ લાકડી ઉપાડી લઈ ખભે રાખી અને તેનો પાતળો છેડે હાથમાું રાખ્યો અને જાડો છેડો 

પાછળ રાખ્યો. આથી નાગે ફરી પોતાન ું સ્વરૂપ ધારણ કય ું એ ્મયે લાકડીનો પાતળો છેડો હતો તે નાગના પછૂ રેપે 

ધનવુંતરીના હાથમાું રહ્યો અને લાકડીનો જાડો છેડો તે મ ખ રૂપ ેબહાર ખ લ્લો રહ્યો. અને તે ધનવુંતરીની ગરદને 

પાછળ કરડયો. આથી આ ્મયથી વાડી લોકો જ્યારે જ્યારે લાકડી ખભે ટેકવે છે ત્યારે જાડો છેડો હાથમાું રાખે છે 

અને પાતળો છેડો પાછળ રાખે છે. વળી,આ નાગે ધનવુંતરીને વી્ રદવ્ની અવધી આપી અને કહ્ય ું કે, ‘જ્યારે 

જ્યારે તારા વુંશજો મારા વુંશજોને પકડે ત્યારે અવધી આપીને પકડે અને ત ેમ જબ છોડી દેજો.’આથી,વાદી લોકો 

જ્યારે જ્યારે ્ાપ પકડ ેછે ત્યારે ત્યારે ‘વાયદો’ કરીન ેપકડે છે એટલે અમ ક રદવ્ ્ ધી જ રાખીશ એમ કહીને પકડ ે

છે અને તે મ દત પ રી થતાું છોડી દે છે.  

 

આ કોમમાું તવધવાને ફરજીયાત વૈધવ્ય પાળવાન ું કે રદયરવટ ું કરવાની પ્રથા નથી. પતત- પત્નીને  અણબનાવ થાય તો 

નાતની મુંજૂરી લઈ છૂટાછેડા આપી શકાય છે.્ગાઈ તથા લગ્ન વગેરે બધ ું દર વષે મહા મા્માું જ્યારે ્ૌ 

વરઢયારમાું આવેલ રાધનપ ર પા્ેના ફૂલપરા ગામે મા્ ્વામા્ માટે ભેગા થાય છે ત્યારે જ કરવામાું આવે છે. 

્ગાઈ પ્ર્ુંગે કન્યાને ચ ુંદડી ઓઢાડવામાું આવે છે તથા ગોળધાણા વહેંચવામાું આવે છે.  
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લગ્ન પ્ર્ુંગની તમામ તવતધઓ તહન્દ  કોમની જેમ કરવામાું આવે છે આ બધા લગ્ન મહા મા્માું એક જ જગ્યાએ 

ભેગા થઈને કરતાું હોવાથી જાન લઈ જવાનો પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી. આ કોમની ભાષા શ દ્ધ ગ જરાતી નથી. 

તેમાું મારવાડી તેમજ તહન્દી ભાષાની તવશેષ અ્ર જણાય છે. તેમનો બોલવાનો લહેકો મારવાડી ઢબનો જણાય 

છે. જેમ કે,  

(૧) ‘તે ને મનોહર વાત કરો’ શ ધ્ધ ગ જરાતી : ‘ત ું અને મનોહર વાત કરો’  

(૨) ‘થોડે છેટે રોહ એઇ’ શ ધ્ધ ગ જરાતી : ‘થોડા આઘા રહો’  

(૩) ‘્ુંકલ મથ્થે જાય છે’ શ ધ્ધ ગ જરાતી : ‘્ાયકલ ઉપર જાય છે’  

  

આ કોમમાું સ્ત્રીઓ માત્ક ધમસ દરતમયાન તનયમો પાળતી નથી, ગભસધાન પછી ખોળો ભરવાનો કે તપયરમાું જ 

્ વાવડ કરાવવાનો કોઈ રરવાજ નથી. બાળકના જન્મ પછી છઠ્ઠીના રદવ્ે બધા ભેગા મળ ેછે અન ેનહી જેવી 

તવતધ કરે છે.  

  

તેમનો મ ખ્ય ખોરાક ઘઉં,બાજરીના રોટલા તથા દાળ છે. આ ્ાથે ડ ુંગળી અગર અન્ય ્સ્તા શાકભાજી ખાય છે. 

દૂધન ું પ્રમાણ તેમના ખોરાકમાું નહીવત જ હોય છે. એકુંદરે તેમનો ખોરાક અપૂણસ છે, જીવનશૈલી આળ્  હોય છે, 

ક ટ ુંબમાું ્ુંય કત ક ટ ુંબ પ્રથા છે, અુંદરોઅુંદરનો વ્યવહાર ્ મેળ અને શાુંતતભયો હોય છે.  

  

આજે ્રકારના ,્ામાજીક ્ુંગઠનોના પ્રયા્ો,તશક્ષણનો વ્યાપ વગેરે પરરબળોના કારણે આ નાથબાવા –મદારીઓ 

પરુંપરાગત વ્યવ્ાય છોડી નોકરી –ધુંધા તરફ વળી ગયા છે અને તેમના ્દીઓથી ચાલ્યા આવતા પ્રાણીઓના 

ખેલ નહીવત રહ્યા છે.  

 

્ુંદભસ ગ્રુંથો  

૧. ‘લોકમાુંથી’ પ ષ્કરચુંદરવાકર, પ્રકા. ગ જરાતી ્ાતહત્ય અકાદમી  

૨. ‘ગ જરાતની કેટલીક તળપદી કળાઓ’,તવનોદ આચાયસ,ગ જરાતી ્ાતહત્ય અકાદમી.  

૩. ‘્ૌરાષ્ટની પછાત કોમો’ (ભાગ -૨ ),્ૌરાષ્ટ પછાત વગસ બોડસ.  

 


