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ુ ય તહેવારો અને તેની ઉજવણીની રીત
ધોડિયા આડિવાસીઓના મખ્
પ્રસ્તાવના :

ધડડમા આડદલાવીઓ દક્ષિણ ગુજયાતના સુયત, લરવાડ જજલ્રાભાાં, દાદયા અને નગય શલેરી, ભધ્મપ્રદે ળ,
ભશાયાષ્ટ્ર, કણાાટક અને યાજસ્થાનભાાં લવે છે , અને ભશાયાષ્ટ્રના મુખ્મત્લે થાણે જજલ્રાભાાં ધડડમા આડદલાવીઓ લવે
છે . ધડડમા આડદલાવીઓના મ ૂનનલાવ અંગે ફે ભાન્મતાઓ છે , પ્રથભ, તેઓ ધ ૂક્ષમાથી આવ્મા શલાનુાં ભનામ છે
તેથી તેઓ ધડડમા તયીકે ઓખામા. ફીજી, તેઓ ધકા તાલુકાનાાં યાજુતએ અને આડદલાવી સ્ત્રીઓ વાથે
રગ્ન કમાા તેભનાાં લાંળજ ધડડમા તયીકે ઓખામા. ધડડમા ળબ્દ ધ ૂન્ડીભાથી ઉતયી આવ્મ શલાનુાં ણ ભનામ
છે . જે નાની કાચી ઝૂડી ભાટે લયામ છે , અને ધડડમાઓ પ્રાથનભક યીતે ધ ૂન્ડી તયીકે ઓખાતા ઝૂડાભાાં યશેતા
ૂ  છે . ધડડમા રક પ્રાથનભક યીતે ડશન્દુ ધભાને ભાને છે , તેઓ
અને ભટા બાગના જભીન ભાક્ષરકી ધયાલતા ખેડત
ડશન્દુઓના તશેલાય ઉજલે છે , ડદલાી, શી લગેયે. ભટાબાગના ધડડમા રક કાંવેયી (અન્નની દે લી) ભાાં આસ્થા
ધયાલે છે . તેઓ ાક થામ ત્માયે કાંવેયી ન ઉત્વલ ઉજલે છે . ડશન્દુઓ આ દે લીને ‘અન્ન ૂણાા’તયીકે ઓખે છે ,
ધડડમા રક ડદલાવ અને લાઘફાયવન તશેલાય ણ ઉજલે છે .
ુ :
અભ્યાસના હેતઓ
- ધડડમા આડદલાવીઓના ઇનતશાવ અંગે ભાડશતી ભેલલી.
- ધડડમા આડદલાવીઓના મુખ્મ તશેલાય અને તેની ઉજલણીની યીત જાણલી.
અભ્યાસની ધ્ધતત:
પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં ધડડમા આડદલાવીઓન ડયચમ ભેલી ધડડમા આડદલાવીઓ દ્વાયા ઉજલલાભાાં
આલતા કેટરાક મુખ્મ તશેલાય અને તેભની ઉજલણીની નલનળષ્ટ્ટ યીત નલે શકીકત પ્રાપ્ત કયલાન આળમ છે .
ધડડમા આડદલાવીઓન ડયચમ ભેલલા ભાટે  ૂલે થમેરા વાંળધન અને વાંદબા વાડશત્મન ઉમગ કયલાભાાં
આવ્મ છે જ્માયે પ્રાથનભક ભાડશતી મુરાકાત દ્ધનત અને નનયીિણ દ્ધનત દ્વાયા પ્રાપ્ત કયલાભાાં આલી છે .
અભ્માવન નલસ્તાય દાદયા અને નગય શલેરી વાંઘપ્રદે ળની વાંદગી વશેતકુ યીતે કયલાભાાં આલી છે .
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ધોડિયા આડિવાસીઓના ઇતતહાસ :
ધડડમા આડદલાવીઓના ઇનતશાવ અંગે કેટરીક દાં તકથાઓ પ્રચક્ષરત છે ભાંછાયભ ટે ર “ધડડમા જાનત:
ુ ા તયપથી
ફરી, વાડશત્મ અને વાંસ્કૃનત” ુસ્તકભાાં નોંધે છે તેભ, એક દાં તકથા અનુવાય ધકા-ધાંધક
આક્રભણખયથી ફચલા દક્ષિણ ગુજયાતભાાં આલીને લવી ગમેરા રક ધકા -ધાંધકુ ા ઉયથી અભ્રાંળ થતાાં
ધડીઆ તયીકે ઓખામા.
ફીજી એક દાંતકથા પ્રભાણે માદલાસ્થી છી ફચી ગમેરા માદલએ ઢય ઢાાંખય રઈને સ્થાાંતયીત થઈ
દક્ષિણ ગુજયાતની તાન અને ભાન નદીઓ લચ્ચેના શયીમાા પ્રદે ળભાાં લવલાટ કમ . તેઓ ઢય ઢાાંખયના
વ્મલવમી શલાથી ઢય ઉયથી અભ્રાંળ થતાાં ઢયીમા અને ાછથી ધડીઆ તયીકે ઓખામા.
લધુ પ્રચરીત ત્રીજી દાં તકથા મુજફ ભશાયાષ્ટ્રના ધુક્ષમા તયપથી ધના અને ા ા નાભના ફે આગેલાન
વાથે છપ્ન ડયલાયએ ગુજયાત અથે શીજયત કયી દક્ષિણ ગુજયાતના શયીમાા પ્રદે ળભાાં લવલાટ કમ . ધુીમા
તયપથી આલેર શલાથી ધડીઆ તયીકે ઓખામા. આ છપ્ન ડયલાય પ્રભાણે છપ્ન કુ અનસ્તત્લાભાાં શતા,
આ છપ્ન કુ ઉયાાંત વભમાાંતયે જેભનુ ાં જેું ુ ાં કાભ -વ્મલવામ કે જે તે અન્મ વભાજ વાથેન નાત તે પ્રભાણે
જુદા જુદા કુ અનસ્તત્લભાાં આવ્મા શલાનુાં ભનામ છે . જે કુ આજે છપ્નથી લધીને વલા ફસ્વથી લધુ છે , જેલા
કે કુાંબાયીમા, કચરીમા, કણફી, ખાયલા, દે વાઈ, ગયાવીમા, નનતાતીમા, લણજાયીઆ, દલી, છાશઢીમા, જી,
ભશેતા, બ્રાહ્મણ, બટ્ટ, નાના યજ ૂત, પ્રધાન, ાાંચફડીમા, ફાંદુકભડમા, લાણીમા, શાથીફીમા, લાાંવપડા, લાડલા,
કરા, ઉંચાધાડીઆ, લૈયાગી, ફાહય
ુ ગયાવીઆ, ચટની ચબડમા લગેયે. ધડડમા જાનતનુ ાં મ ૂ દક્ષિણ ગુજયાત
વાથેની ફીજી જાનતઓના વાંફધ
ાં ઉયથી ભાલ ૂભ ડત ુ ાં નથી. દુફા ળબ્દ દુફાર ળબ્દન અબાંળ છે . તે નાભ
તેભની શેરાાં ચઢી આલનાય આમ એ આપ્યુ ાં છે . કુાંકણા રક ુયાતન કાભાાં કોંકણના કઈ બાગભાાંથી આલેરા
શલાથી કુાંકણા કશેલામ છે . બીરી ફરીભાાં ધુન્ડીન અથા છાં ુાં થામ છે અને ફીજ અથા નનવદલાની ર ૂયી ણ
થામ છે , ણ ધડડમા રક ખાવ કયીને ધુન્ડી ળબ્દ લાયતા નથી. જ ધડડમા રક આ દે ળના પ્રાચીન કાના
યશેલાવી શમ ત દ્રનલડ પ્રજા તેભને ‘‘ ડડડા’’ કશેતા શમને લખત જતાાં ડડડા ફદરાઈને ધડડમા થયુ ાં શમ એું ુ ાં
ફની ળકે છે . ધડડમા ભાટે ઢડડમા ળબ્દ ણ લયામ છે .
ધોડિયા આડિવાસીઓના તહેવારો અને તેની ઉજવણી :
ડિવાસો :
ધડડમા આડદલાવીઓ મુખ્મત્લે ખેતી વાથે વાંકામેરા છે . તેઓ ખેતીભાાં લાલણી- યણી યલામાા ફાદ
ડદલાવ ઉજલે છે . આ ડદલવે રક ઘયે જ યશે છે . બાલતાાં બજન ફનાલે છે . જેભાાં ધડડમાઓની નલનળષ્ટ્ટ લાનગી
ઢેખાાં ફનાલલાભાાં આલે છે . આ ડદલવે ાતયાાં ફનાલલાભાાં આલતા નથી. તેના ભાટે ણ એક ભાન્મતા છે –જ
ાતયાાં ફનાલલાભાાં આલે ત ફદ યડે છે અને કશે છે :‘આખા લયીશ ભાણ ધણી ખેતયભાાં ભેશનત કયાલે ને ાને જ ખાલાડે..’
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આ ભાન્મતાને રીધે ડદલાવાના ડદલવે ાતયાાં ફનાલતા નથી. તે ડદલવે ખેતયભાાં કાભ કયતા નથી. શુઓની
 ૂજા કયે છે . કુટુાંફના મ ૃત્યુ ાભેરાની એક નલનધ ખતં ુાં મ ૂકલાભાાં આલે છે . ખતં ુાં મ ૂકલાના સ્થાનકે ચખા મ ૂકલાભાાં
આલે છે અને ભયઘાાંની ફક્ષર ચડાલે છે . જ કે શલે ફૂર, નાડયમે, અગયફત્તીથી  ૂજા કયલાનુ ાં લરણ લધ્યુ ાં છે . આ
ઘટના ભાંછાયાભ ટે રના અભ્માવભાાં ણ જલા ભે છે .
ધડડમાઓભાાં જૂના વભમથી ડદલાવાના ડદલવે ઢીંગરા-ઢીંગરીના રગ્નન પ્રવાંગ ઉજલલાન
ડયલાજ પ્રચક્ષરત છે . ગાભની ફાકીઓ ઢીંગરી અને ઢીંગર ફનાલે છે ત્માયે લડીર સ્ત્રીઓ ફનાલલાભાાં ભદદ કયે
છે . જેભાાં ઢીંગરાને લય અને ઢીંગરીને કન્મા ફનાલલાભાાં આલે છે અને ળણગાય વજલાભાાં આલે છે . ઢીંગરાને
વપેદ કડાાં અને ઢીંગરીને યાં ગીન કડાાં શેયાલે છે . ધડડમાઓની પ્રચક્ષરત રગ્નની નલનધથી ઢીંગરા- ઢીંગરીના
રગ્ન કયાલલાભાાં આલે છે . ીઠી ણ ચલાભાાં આલે છે . રગ્ન વાંન્ન થામ છી ઘયભાાં ફનાલેરી લાનગીઓ
એક ટરીભાાં ફાાંધી આી નલદામની તૈમાયી કયલાભાાં આલે છે . ફાકીઓ ઢીંગરા- ઢીંગરીને એક ટરાભાાં મ ૂકે
છે . ટરી ભાથા ય મ ૂકી નદી ડકનાયે રઈ જલાભાાં આલે છે . જતાાં જતાાં સ્ત્રીઓ ગીત ગામ છે . જેભકે,
‘દમયા ડદમે જાજે યા મ્શાણી ઢીંગરીફાઈ,
કયે ડદમે યખે નીઘે યા મ્શાણી ઢીંગરીફાઈ,
ગલાક્ષમ આશે ાીવ મ્શાણી ઢીંગરીફાઈ,
ઘયે ણાાં ઉતાયી રેઈ યા મ્શાણી ઢીંગરીફાઈ.’
આ ગીતભાાં ઢીંગરીને કયે ન ફેવલાની વરાશ અાઈ છે , જ તેભ કયળે ત ગલાક્ષમા તાયા
ઘયે ણાાં ઉતાયી રેળે તેલ ડય ફતાલલાભાાં આલે છે .
ફીજુ ાં એક ગીત,
‘ઢીંગરા તુ ાં જાઈ તે શ કુણ શાાંકી યા,
ઢીંગરી ત ુાં જાઈ તે છે ણ કુણ રાખી યા,
ઢીંગરી ત ુાં જાઈ તે ાણી કુણ બયી યા,
ઢીંગરી ત ુાં જાઈ તે ડયમા કુણ ઘડી યા,’
ફીજુ ાં ગીત,
‘આટરા ડદલવે ગખરાભાાં યભતી શતી ઢીંગરી,
આમલા છે દડયમાના તપાન યે ,
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ઢીંગરી ફેન તભે વશી રેજ.’
ત્રીજુ ાં ગીત,
‘આજ ભાણા ઢીંગરડા કાાં ગમા યે ...ટડા...
આજ ભાયા ઢીંગરડા એ દડયમે ઓયી રીધા યે .....ટડા...
આ ગીતભાાં ઢીંગર જળે ત શ કણ શાાંકળે એલી ક્ષચવતા વ્મક્ત કયલાભાાં આલી છે . ઢીંગરી જળે ત
છાણ- લાવીદુાં કણ કયળે, ાણી કણ બયળે, યટરા કણ ઘડળે તેલી ક્ષચવતા પ્રશ્નભાાં યજૂ થઈ છે . નદી ડકનાયે
શોંચીને ઢીંગરા- ઢીંગરીની  ૂજા કયલાભાાં આલે છે . ત્માયફાદ નદીભાાં લશેલડાલી દે લામ છે . એલી ભાન્મતા છે કે
દડયમે જઈને ઢીંગરી-ઢીંગરી દે લ-દે લી ફની જામ છે . ત્માયછી ફધાાં છૂટા ડી તતાને ઘયે ાછા પયે છે .
ડદલાવાના તશેલાયભાાં થતાાં ઢીંગરા અને ઢીંગરીના રગ્નભાાં કન્માઓને આલાભાાં આલતી
પ્રાથનભકતા એ બનલષ્ટ્મભાાં દયે ક કન્મા વાવયે જળે તે ઘટના ભાટે ભાનનવક યીતે તૈમાય કયલાન શેત ુ જણામ છે .
ફીજી ફાફત ગાભના ફધા રક વાથે ભીને

ઢીંગરા અને ઢીંગરીના રગ્નભાાં વાભેર થામ છે અને ઉત્વલ

તયીકે ઉજલે છે જે ગાભના રકના વાભાજજક વાંફધ
ાં ને ભજબ ૂત ફનાલલાનુ ાં વાભાજજક કામા કયે છે .
વાઘબારસ :ધડડમા આડદલાવીઓ લાઘફાયવને ‘ફાયવી’ કે ‘ફાયશી’ તયીકે ઓખે છે . આ ડદલવે લાઘદે લની
 ૂજા કયલાભાાં આલે છે , પ્રાથાના કયે છે . લાઘને શુઓની યિા ભાટે ગાભના રક એક ખાવ જગ્માએ બેગા ભીને
ભી ખીય ફનાલે છે . આ ડદલવે એક જીલની ફક્ષર આલાભાાં આલતી અને તેન ુ ાં રશી ફધા ઢય ઉય છાાંટલાભાાં
આલત.ુાં અત્માયે દૂ ધભાાં ચખાનુ ાં નભશ્રણ ફનાલી ઢય ય છાાંટલાભાાં આલે છે . છી ભયઘી, સુયણની યવઈ ફનાલી
તેભાાંથી લાઘ ભાટે થડુાં મ ૂકલાભાાં આલતુ.ાં જે લાઘ આલીને ખામ છે તેલી ભાન્મતા છે . આ તશેલાયભાાં ક્ષખચડી અને
ચખાના રટનાાં ાનગા ફનાલલાભાાં આલે છે અને ફધાાં એકજ જગ્માએ બેગા ભીને જભે છે . ફચેલ ુાં ખાલાનુ ાં
બાગભાાં લશેંચી દયે ક ઘયે ભકરલાભાાં આલે છે .
વભાજળાસ્ત્રીમ દ્રષ્ષ્ટ્ટએ જલાભાાં આલે ત લાઘફાયવન તશેલાય આડદલાવીઓની પ્રકૃનત ૂજાન જ એક બાગ
ગણી ળકામ. બાયતના ભટાબાગના આડદલાવીઓભાાં પ્રકૃનત ૂજા જલા ભે છે . ગામકલાડે (2014) “કોંકણી
આડદલાવીઓભાાં વાભાજજક ડયલતાન” ુસ્તકભાાં કોંકણી આડદલાવીઓભાાં ણ પ્રકૃનત ૂજાની ઘટના નોંધે છે .
લાઘફાયવના ડદલવે જે ણ નલનધ નલધાન કયલાભાાં આલે છે તેભાાં ધડડમા રકની વામુદાનમક બાલના દ્રષ્ષ્ટ્ટગચય
થામ છે .
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ડિવાળી : ધડડમા આડદલાવીઓ ભાટે ડદલાીન તશેલાય ર ૂફ જ આનાંદ ઉત્વલન ફની યશે છે . આ ડદલવે
તેઓ દે લ અને શુઓની  ૂજા કયે છે . તે ડદલવે ફણબ-ફણબી, ભાલરી દે લની  ૂજા થામ છે . ફણબાને નવવદુય
અને ફણબીને તથા ભાલરી દે લને કાંકુથી યાં ગલાભાાં આલે છે . “ખતડયમા”ની  ૂજા ણ કયલાભાાં આલે છે અને ઘયભાાં
ફનેરી યવઈભાાંથી શેરાાં ખતડયમાને નૈલેદ્ય ચડાલલાભાાં આલે છે . ખતડયમા એટરે મ ૃત  ૂલાજની નનળાની તયીકે
રાકડાના કતયણી કયે રા રેમ્ફચયવ ટુકડાઓ જે ખેતયના કઈ એક ર ૂણાભાાં યલાભાાં આલે છે અને લાય
તશેલાયે તેની  ૂજા-આયાધના કયી ઘયભાાં ફનેરી યવઈન શેર બગ ત્માાં નૈલેદ્ય તયીકે ચડાલે છે . આ ડદલવે
ારત ુ શુઓના નળવગડાને ગેં ુ યાં ગથી યાં ગલાભાાં આલે છે અને તેભના ળયીય ઉય ગેં ુથી યાં ગેરા શાથની છા
ાડલાભાાં આલે છે . યાત્રે ‘ભેડયયુ’ાં કાઢલાભાાં આલે છે . જેના ઘયે શુઓ શમ તેભના ઘયે જ ભેડયયુ ાં કાઢલાભાાં આલે
છે . ‘ભેડયયુ’ાં કાઢલા ભાટે બીંડાની રાકડીનાાં એક છે ડે ચાય પાડા કયી કડું ુ ાં નાનુ ાં ચીબડુાં કે જેને તેઓ ‘ચેલટુાં’ તયીકે
ઓખે છે તેને અયધેથી કાી તેના ફીજ કાઢી નાખી તેભાાં ડદલેરન દીલ વગાલી બીંડાની રાકડીના પાડાભાાં
મ ૂકલાભાાં આલે છે . તેભાાં ઘયનાાં વભ્મ ૈવા નાાંખે છે , છી તે રાકડી રઈને આખા ઘયભાાં તેને પેયલતાાં ગીત
ગાલાભાાં આલે છે –
‘ડદલાીનાાં ભેડયમાાં, ડશકે ડશકે ક્ષમાાં,
લીએ લીએ ઝક્ષમાાં, ડદલાીનાાં ભેડયમાાં...
ારે ઘણે કડઠમાાં, ઘણે ...ડદલાીના....
ડફે ઘણે લાછે , ઘણે.....ડદલાીના...
ખાાંડે ભીંડે ઘય બયામ,....ડદલાીના .....
ખખ ખખ ખખરી યગ, યાય રેતી જામ.’
આ ગીતભાાં નળકાભાાં યટરીઓ ર ૂટે નડશ, ફાકની ઝીઓથી ઘય બયે લ ુાં યશે, અનાજની કઠી
બયે રી યશે, ઢય –ઢાાંખયથી ઘય બયુું યશે તેલી પ્રાથાના કયલાભાાં આલે છે . યગ અને ક્ષફભાયી દૂ ય યશે તેલી ઇચ્છાનુ ાં
લણાન છે . આખા ઘયભાાં ભેડયમાાંને પેયલીને છાણનાાં દાભાાં ખવી દે લાભાાં આલે છે . વલાયે જે ફાક લશેરાાં જાગે
તે ભેડયમાાંભાાં મ ૂકેરા ૈવા રઈ રે છે . ડદલાીભાાં વગાાં- વ્શારાાંને શલા ભલાનુ,ાં નલાાં કડાાં શેયલાનુ,ાં પટાકડા
પડલાની ું  ૃનત્તઓ ણ થામ છે . ડદલાીના ડદલવે ચાનુ ાં ળાક ફનાલલાભાાં આલે છે .
દલે (૨૦૦૫) બાયતના આડદલાવીઓભાાં  ૂલાજ ૂજા થતી શલાનુ ાં નોંધે છે જે ધડડમા આડદલાવીઓભાાં ણ ટકી
યશેરી જલા ભે છે . ધડડમા આડદલાવીઓ મ ૃત  ૂલાજને ણ તાના તશેલાય ઉત્વલભાાં ભ ૂરતા નથી.
ડદલાીના તશેલાયભાાં થતી  ૂજાનલનધઓ અને યાં યાઓ ધડડમા આડદલાવીઓભાાં કોટુાંક્ષફક બાલનાને ભજબ ૂત
ફનાલે છે અને નલી ેઢીને તાની યાં યાઓથી ડયક્ષચત ફનાલે છે . એનભર દુખાાઇભ ઓસ્રે ક્ષરમાના

5|Page

KCG-Portal of Journal

આડદલાવીઓભાાં ગત્રક્ષચન્શની  ૂજા કયતાાં શલાનુ ાં નોંધે છે તે યીતે ધડડમા આડદલાવીઓ તાના  ૂલાજના
ક્ષચન્શની  ૂજા કયે છે .
હોળી અને ધ ૂળે ટી :
ધડડમા આડદલાવીઓ શીન તશેલાય ર ૂફ જ ધાભધ ૂભથી ઉજલે છે . શીના ડદલવે ગાભભાાંથી
રાકડાાં – છાણાાં ઘાવ કયવાટી લગેયે બેગ ુાં કયીને એક ખાવ સ્થે રક બેગા થામ છે . ગાભની સ્ત્રીઓ ગીત ગાતી
ગાતી દયે ક ઘયે થી આયતીની થાી રાલે છે . ગાભના લડીરના ઘયે થી આલેરી આયતીથી મુહત
ૂ ા કયલાભાાં આલે છે .
ગાભના ું ુ ખાડ ખદલાની યીત કયે છે . ું ુ ખાડ ખદે છે અને સ્ત્રીઓ ગીત ગામ છે ,
‘ડકમ બાઈ ભાય ાયામેં, દય ખદે યા આંફા ભય યે ...
લવાંત બાઈ ભાય ાયામેં, દય ખદે યા આંફા ભય યે ..’
ત્માયછી ખાડાભાાં ફૂર, દયઈ, નવક્કા, કાંકુ, અફીર- ગુરાર, નાડયમે લગેયે નાખીને શેલ ુાં રાકડુાં ચાય વ્મક્ક્તઓ
ખાડાભાાં મ ૂકે છે . દય લે ભટાબાગે તે જ જગ્મા ય શી વગાલલાભાાં આલે છે . ત્માય છી અન્મ રાકડાાં અને
ફતણને ળાંકુ આકાયે ગઠલલાભાાં આલે છે . શી યાં યાથી જે કુટુાંફના વભ્મ વગાલતા આવ્મા શમ તે જ
વગાલે છે . ગભે તે વ્મક્ક્ત શી વગાલી ળકતી નથી. શી વગાવ્મા છી ગાભનાાં રક શીની  ૂજા ફૂર,
ચખા, નવક્કા, કાંકુ, ચણા, શાયડા, આંફાના ભય લગેયે નાખીને કયે છે .  ૂજા લખતે શીની આજુફાજુ ચાય ચક્કય
રગાલલાભાાં આલે છે . શીની યાખથી ચાાંદર કયી, શીભાાં શભેરા નાડયમેન પ્રવાદ ખાઈ ઘયે જામ છે . શીની
 ૂજા લખતે રક ત ૂય અને થાી લગાડી ગીત ગાતાાં શીની પયતે પયે છે અને ગામ છે , નાચે છે :
‘શી ફાઈ આલની, કા કા રાલની,
શી ફાઈ આલની, ખજૂય-કયા રાલની,
શી ફાઈ આલની, કા કા રાલની’,
આ ગીતભાાં શીફાઈ આલી શુ ાં શુ ાં રાલી, શીફાઈ આલી ખજૂય- કં ુાં રાલી – એું ુાં લણાન કયલાભાાં આવ્યુ ાં છે .
શીના ફીજા ડદલવે ધ ૂે ટીન તશેલાય ઉજલામ છે . વલાયથી જ ધડડમા આડદલાવીઓ ાલડય,
કેસ ૂડાના ફૂરન યાં ગ, કાદલ, ાણી લગેયેથી એકફીજાને યાં ગે છે , અત્માયે ફજાયભાાં ભતા નલનલધ યાં ગન ઉમગ
થામ છે . ઉયાાંત ઘયે ઘયે પયીને ‘પગલ’ ઉઘયાલલાભાાં

આલે છે . જેને ‘પાગ’ ણ કશેલામ છે . ગાભીત, સુયેળે

(૨૦૧૪) ગાભીત આડદલાવીઓભાાં શી અને ધ ૂે ટીના તશેલાયની ઉજલણીભાાં પાગગીત ગાઈને ‘પાગ’
ઉઘયાલલાની ઘટના નોંધે છે .
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તનષ્કર્ષ :
ધડડમા આડદલાવીઓ ખેતી અને શુારનના વ્મલવામ વાથે ગાઢ વાંફધ
ાં ધયાલે છે તેથી તેભના
તશેલાયભાાં પ્રકૃનત અને પ્રાણીઓનુ ાં ખાવ ભશત્લ યશેલ ુાં છે . ધડડમા આડદલાવીઓ ડદલાવ, લાઘફાયવ, ડદલાી,
શી ઉયાાંત યિાફાંધન, શ્રાદ્ધ, દળેય, ધનતેયવ, ભકયવાંક્રાાંનત જેલા તશેલાય ણ ઉજલે છે . જ કે આજના
વભમભાાં ડયલતાનના કાયણે તશેલાયની ઉજલણીની યીતભાાં ફદરાલ આલેર જલા ભે છે છતાાં તશેલાય
ઉજલલાની  ૂજાનલનધ અને જૂની યાં યાઓ આજે ણ ટકી યશેરી જલા ભે છે . તશેલાય ધડડમા આડદલાવીઓભાાં
વાભાજજક એકતાને ટકાલી યાખે છે અને વામુદાનમક બાલનાને ભજબ ૂત ફનાલે છે . ડદલાીના તશેલાયભાાં કયલાભાાં
આલતી  ૂલાજ ૂજા તેભના  ૂલાજ પ્રત્મેની આદયની બાલના યજૂ કયે છે . શીન તશેલાય ધડડમા આડદલાવીઓભાાં
વામુદાનમક બાલનાને અને વગણ વાંફધ
ાં ને ગાઢ ફનાલલાનુ ાં વાભાજજકકામા કયે છે .
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