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ધોડિયા આડિવાસીઓના મખુ્ય તહવેારો અને તેની ઉજવણીની રીત 

પ્રસ્તાવના :  

  ધોડિયા આડિવાસીઓ િક્ષિણ ગજુરાતના સરુત, વલસાિ જજલ્લામાાં, િાિરા અને નગર હવેલી, મધ્યપ્રિેશ, 
મહારાષ્ટ્ર, કણાાટક અને રાજસ્થાનમાાં વસે છે, અને મહારાષ્ટ્રના મખુ્યત્વે થાણે જજલ્લામાાં ધોડિયા આડિવાસીઓ વસે 
છે. ધોડિયા આડિવાસીઓના મળૂનનવાસ અંગે બે માન્યતાઓ છે, પ્રથમ, તેઓ ધકૂ્ષળયાથી આવ્યા હોવાનુાં મનાય છે 
તેથી તેઓ ધોડિયા તરીકે ઓળખાયા. બીજી, તેઓ ધોળકા તાલકુાનાાં રાજપતુોએ અને આડિવાસી સ્ત્રીઓ સાથે 
લગ્ન કયાા તેમનાાં વાંશજો ધોડિયા તરીકે ઓળખાયા. ધોડિયા શબ્િ ધનૂ્િીમાથી ઉતરી આવ્યો હોવાનુાં પણ મનાય 
છે. જે નાની કાચી ઝૂપિી માટે વપરાય છે, અને ધોડિયાઓ પ્રાથનમક રીતે ધનૂ્િી તરીકે ઓળખાતા ઝૂપિામાાં રહતેા 
અને મોટા ભાગના જમીન માક્ષલકી ધરાવતા ખેડતૂો છે. ધોડિયા લોકો પ્રાથનમક રીતે ડહન્દુ ધમાને માને છે, તેઓ 
ડહન્દુઓના તહવેારો ઉજવે છે, ડિવાળી, હોળી વગેરે. મોટાભાગના ધોડિયા લોકો કાંસેરી (અન્નની િેવી) માાં આસ્થા 
ધરાવે છે. તેઓ પાક થાય ત્યારે કાંસેરી નો ઉત્સવ ઉજવે છે. ડહન્દુઓ આ િેવીને ‘અન્નપણૂાા’તરીકે ઓળખે છે, 
ધોડિયા લોકો ડિવાસો અને વાઘબારસનો તહવેાર પણ ઉજવે છે. 

અભ્યાસના હતેઓુ : 

- ધોડિયા આડિવાસીઓના ઇનતહાસ અંગે માડહતી મેળવવી. 
- ધોડિયા આડિવાસીઓના મખુ્ય તહવેારો અને તેની ઉજવણીની રીત જાણવી.  

 

અભ્યાસની પધ્ધતત: 

  પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ધોડિયા આડિવાસીઓનો પડરચય મેળવી ધોડિયા આડિવાસીઓ દ્વારા ઉજવવામાાં 
આવતા કેટલાક મખુ્ય તહવેારો અને તેમની ઉજવણીની નવનશષ્ટ્ટ રીતો નવષે હકીકતો પ્રાપ્ત કરવાનો આશય છે. 
ધોડિયા આડિવાસીઓનો પડરચય મેળવવા માટે પવેૂ થયેલા સાંશોધનો અને સાંિભા સાડહત્યનો ઉપયોગ કરવામાાં 
આવ્યો છે જ્યારે પ્રાથનમક માડહતી મલુાકાત પદ્ધનત અને નનરીિણ પદ્ધનત દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાાં આવી છે. 
અભ્યાસનો નવસ્તાર િાિરા અને નગર હવેલી સાંઘપ્રિેશની પસાંિગી સહતેકુ રીતે કરવામાાં આવી છે. 

ધોડિયા આડિવાસીઓના ઇતતહાસ :  

 ધોડિયા આડિવાસીઓના ઇનતહાસ અંગે કેટલીક િાંતકથાઓ પ્રચક્ષલત છે માંછારમ પટેલ “ધોડિયા જાનત: 
બોલી, સાડહત્ય અને સાંસ્કૃનત” પસુ્તકમાાં નોંધે છે તેમ, એક િાંતકથા અનસુાર ધોળકા-ધાંધકુા તરફથી 
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આક્રમણખોરોથી બચવા િક્ષિણ ગજુરાતમાાં આવીને વસી ગયેલા લોકો ધોળકા -ધાંધકુા ઉપરથી અપભ્રાંશ થતાાં 
ધોિીઆ તરીકે ઓળખાયા.  

 બીજી એક િાંતકથા પ્રમાણે યાિવાસ્ થળી પછી બચી ગયેલા યાિવોએ ોોર ોાાંખર લનને સ્ થળાાંતરીત થન 
િક્ષિણ ગજુરાતની તાન અને માન નિીઓ વચ્ ચેના હરીયાળા પ્રિેશમાાં વસવાટ કય . તેઓ ોોર ોાાંખરના 
વ્ યવસયી હોવાથી ોોર ઉપરથી અપભ્રાંશ થતાાં ોોરીયા અને પાછળથી ધોિીઆ તરીકે ઓળખાયા.  

 વધ ુ પ્રચલીત ત્રીજી િાંતકથા મજુબ મહારાષ્ટ્ રના ધકુ્ષળયા તરફથી ધના અને ા પા નામના બે આગેવાનો 
સાથે છપ્ પન પડરવારોએ ગજુરાત અથે હીજરત કરી િક્ષિણ ગજુરાતના હરીયાળા પ્રિેશમાાં વસવાટ કય . ધળુીયા 
તરફથી આવેલ હોવાથી ધોિીઆ તરીકે ઓળખાયા. આ છપ્ પન પડરવારો પ્રમાણે છપ્ પન કુળ અનસ્ તત્ વામાાં હતા, 
આ છપ્ પન કુળ ઉપરાાંત સમયાાંતરે જેમનુાં જેું ુાં કામ -વ્ યવસાય કે જે તે અન્ ય સમાજ સાથેનો નાતો તે પ્રમાણ ે
જુિા જુિા કુળ અનસ્ તત્ વમાાં આવ્ યા હોવાનુાં મનાય છે. જે કુળ આજે છપ્ પનથી વધીને સવા બસ્ સોથી વધ ુછે, જેવા 
કે કુાંભારીયા, કચલીયા, કણબી, ખારવા, િેસાન, ગરાસીયા, નનતાતળીયા, વણજારીઆ, િળવી, છાહોોળીયા, જોષી, 
મહતેા, બ્રાહ્મણ, ભટ્ટ, નાના રજપતૂ, પ્રધાન, પાાંચબિીયા, બાંદુકમોિયા, વાણીયા, હાથીબળીયા, વાાંસફોિા, વાિવા, 
કોલા, ઉંચાધાિીઆ, વૈરાગી, બાહુર ગરાસીઆ, ચટની ચોભિયા વગેરે. ધોડિયા જાનતનુાં મળૂ િક્ષિણ ગજુરાત 
સાથેની બીજી જાનતઓના સાંબાંધ ઉપરથી માલમૂ પિત ુાં નથી. દુબળા શબ્ િ દુબાલ શબ્ િનો અપભાંશ છે. તે નામ 
તેમની પહલેાાં ચોી આવનાર આય એ આપ્ ુાં છે. કુાંકણા લોકો પરુાતન કાળમાાં કોંકણના કોન ભાગમાાંથી આવેલા 
હોવાથી કુાંકણા કહવેાય છે. ભીલી બોલીમાાં ધનુ્ િીનો અથા છાપંુ ાં થાય છે અને બીજો અથા નનવિવાની રરૂપી પણ 
થાય છે, પણ ધોડિયા લોકો ખાસ કરીને ધનુ્ િી શબ્ િ વાપરતા નથી. જો ધોડિયા લોકો આ િેશના પ્રાચીન કાળના 
રહવેાસી હોય તો દ્રનવિ પ્રજા તેમને ‘‘ િોિિા’’ કહતેા હોયને વખત જતાાં િોિિા બિલાનને ધોડિયા થુાં હોય એું ુાં 
બની શકે છે. ધોડિયા માટે ોોડિયા શબ્િ પણ વપરાય છે. 

ધોડિયા આડિવાસીઓના તહવેારો અને તેની ઉજવણી :  

ડિવાસો :  

  ધોડિયા આડિવાસીઓ મખુ્યત્વે ખેતી સાથે સાંકળાયેલા છે. તેઓ ખેતીમાાં વાવણી- રોપણી પરવાયાા બાિ 
ડિવાસો ઉજવે છે. આ ડિવસે લોકો ઘરે જ રહ ેછે. ભાવતાાં ભોજન બનાવે છે. જેમાાં ધોડિયાઓની નવનશષ્ટ્ટ વાનગી 
ોેખળાાં બનાવવામાાં આવે છે. આ ડિવસે પાતરાાં બનાવવામાાં આવતા નથી. તેના માટે પણ એક માન્યતા છે –જો 
પાતરાાં બનાવવામાાં આવે તો બળિ રિે છે અને કહ ેછે :- 

‘આખા વરીહ માણો ધણી ખેતરમાાં મેહનત કરાવે ને પાને જ ખાવાિે..’ 

આ માન્યતાને લીધે ડિવાસાના ડિવસે પાતરાાં બનાવતા નથી. તે ડિવસે ખેતરમાાં કામ કરતા નથી. પશઓુની 
પજૂા કરે છે. કુટુાંબના મતૃ્ ુપામેલાની એક નવનધ ખતંુ ાં મકૂવામાાં આવે છે. ખતંુ ાં મકૂવાના સ્થાનકે ચોખા મકૂવામાાં 
આવે છે અને મરઘાાંની બક્ષલ ચિાવે છે. જો કે હવે ફૂલ, નાડરયેળ, અગરબત્તીથી પજૂા કરવાનુાં વલણ વધ્ુાં છે. આ 
ઘટના માંછારામ પટેલના અભ્યાસમાાં પણ જોવા મળે છે.  
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  ધોડિયાઓમાાં જૂના સમયથી ડિવાસાના ડિવસે ોીંગલા-ોીંગલીના લગ્નનો પ્રસાંગ ઉજવવાનો 
ડરવાજ પ્રચક્ષલત છે. ગામની બાળકીઓ ોીંગલી અને ોીંગલો બનાવે છે ત્યારે વિીલ સ્ત્રીઓ બનાવવામાાં મિિ કરે 
છે. જેમાાં ોીંગલાને વર અને ોીંગલીને કન્યા બનાવવામાાં આવે છે અન ેશણગાર સજવામાાં આવે છે. ોીંગલાન ે
સફેિ કપિાાં અને ોીંગલીને રાંગીન કપિાાં પહરેાવે છે.  ધોડિયાઓની પ્રચક્ષલત લગ્નની નવનધથી ોીંગલા- ોીંગલીના 
લગ્ન કરાવવામાાં આવે છે. પીઠી પણ ચોળવામાાં આવે છે. લગ્ન સાંપન્ન થાય પછી ઘરમાાં બનાવલેી વાનગીઓ 
એક પોટલીમાાં બાાંધી આપી નવિાયની તૈયારી કરવામાાં આવે છે. બાળકીઓ ોીંગલા- ોીંગલીને એક ટોપલામાાં મકેૂ 
છે. ટોપલી માથા પર મકૂી નિી ડકનારે લન જવામાાં આવે છે. જતાાં જતાાં સ્ત્રીઓ ગીતો ગાય છે. જેમકે,  

‘િયરા ડિયે જાજે રા મ્હાણી ોીંગલીબાન, 

કોરે ડિયે રખે નીઘે રા મ્હાણી ોીંગલીબાન,  

ગોવાક્ષળયો આહ ેપાપીસ  મ્હાણી ોીંગલીબાન, 

ઘરેણાાં ઉતારી લેન રા મ્હાણી ોીંગલીબાન.’ 

  આ ગીતમાાં ોીંગલીને કોરે ન બેસવાની સલાહ અપાન છે, જો તેમ કરશે તો ગોવાક્ષળયા તારા 
ઘરેણાાં ઉતારી લેશે તેવો િર બતાવવામાાં આવે છે.  

બીજુ ાં એક ગીત, 

‘ોીંગલા ત ુાં જાન તે હળ કુણ હાાંકી રા, 

ોીંગલી ત ુાં જાન તે છેણ કુણ લાખી રા, 

ોીંગલી ત ુાં જાન તે પાણી કુણ ભરી રા, 

ોીંગલી ત ુાં જાન તે પોડરયા કુણ ઘિી રા,’ 

બીજુ ાં ગીત, 

‘આટલા ડિવસે ગોખલામાાં રમતી હતી ોીંગલી, 

આયવા છે િડરયાના તોફાન રે, 

ોીંગલી બેન તમે સહી લજેો.’ 

ત્રીજુ ાં ગીત, 

‘આજ માણા ોીંગલિા કાાં ગયા રે પો...પટિા...  

આજ મારા ોીંગલિા એ િડરયે ઓરી લીધા રે ...પો..પટિા...  
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  આ ગીતમાાં ોીંગલો જશે તો હળ કોણ હાાંકશે એવી ક્ષચવતા વ્યક્ત કરવામાાં આવી છે. ોીંગલી જશે તો 
છાણ- વાસીદુાં કોણ કરશે, પાણી કોણ ભરશે, રોટલા કોણ ઘિશે તેવી ક્ષચવતા પ્રશ્નોમાાં રજૂ થન છે. નિી ડકનારે 
પહોંચીને ોીંગલા- ોીંગલીની પજૂા કરવામાાં આવે છે. ત્યારબાિ નિીમાાં વહવેિાવી િેવાય છે. એવી માન્યતા છે કે 
િડરયે જનને ોીંગલી-ોીંગલી િેવ-િેવી બની જાય છે. ત્યારપછી બધાાં છૂટા પિી પોતપોતાને ઘરે પાછા ફરે છે. 

  ડિવાસાના તહવેારમાાં થતાાં ોીંગલા અને ોીંગલીના લગ્નમાાં કન્યાઓને આપવામાાં આવતી 
પ્રાથનમકતા એ ભનવષ્ટ્યમાાં િરેક કન્યા સાસરે જશે તે ઘટના માટે માનનસક રીતે તૈયાર કરવાનો હતે ુજણાય છે. 
બીજી બાબત ગામના બધા લોકો સાથે મળીને  ોીંગલા અને ોીંગલીના લગ્નમાાં સામેલ થાય છે અને ઉત્સવ 
તરીકે ઉજવે છે જે ગામના લોકોના સામાજજક સાંબાંધોને મજબતૂ બનાવવાનુાં સામાજજક કાયા કરે છે.   

વાઘબારસ :- 

  ધોડિયા આડિવાસીઓ વાઘબારસને ‘બારસી’ કે ‘બારહી’ તરીકે ઓળખે છે. આ ડિવસે વાઘિેવની 
પજૂા કરવામાાં આવે છે, પ્રાથાના કરે છે. વાઘને પશઓુની રિા માટે ગામના લોકો એક ખાસ જગ્યાએ ભેગા મળીને 
મોળી ખીર બનાવે છે. આ ડિવસે એક જીવની બક્ષલ આપવામાાં આવતી અને તેનુાં લોહી બધા ોોરો ઉપર છાાંટવામાાં 
આવતુાં. અત્યારે દૂધમાાં ચોખાનુાં નમશ્રણ બનાવી ોોરો પર છાાંટવામાાં આવે છે. પછી મરઘી, સરુણની રસોન બનાવી 
તેમાાંથી વાઘ માટે થોડુાં મકૂવામાાં આવતુાં. જે વાઘ આવીને ખાય છે તેવી માન્યતા છે. આ તહવેારમાાં ક્ષખચિી અને 
ચોખાના લોટનાાં પાનગા બનાવવામાાં આવે છે અને બધાાં એકજ જગ્યાએ ભેગા મળીને જમે છે. બચેલુાં ખાવાનુાં 
ભાગોમાાં વહેંચી િરેક ઘરે મોકલવામાાં આવે છે.  

સમાજશાસ્ત્રીય દ્રષ્ષ્ટ્ટએ જોવામાાં આવે તો વાઘબારસનો તહવેાર આડિવાસીઓની પ્રકૃનતપજૂાનો જ એક ભાગ 
ગણી શકાય. ભારતના મોટાભાગના આડિવાસીઓમાાં પ્રકૃનતપજૂા જોવા મળે છે. ગાયકવાિ ે (2014) “કોંકણી 
આડિવાસીઓમાાં સામાજજક પડરવતાન” પસુ્તકમાાં કોંકણી આડિવાસીઓમાાં પણ પ્રકૃનતપજૂાની ઘટના નોંધે છે. 
વાઘબારસના ડિવસે જે પણ નવનધ નવધાન કરવામાાં આવે છે તેમાાં ધોડિયા લોકોની સામિુાનયક ભાવના દ્રષ્ષ્ટ્ટગોચર 
થાય છે.  

ડિવાળી : - 

  ધોડિયા આડિવાસીઓ માટે ડિવાળીનો તહવેાર રબૂ જ આનાંિ ઉત્સવનો બની રહ ેછે. આ ડિવસે 
તેઓ િેવો અને પશઓુની પજૂા કરે છે. તે ડિવસે બણભો-બણભી, માવલી િેવની પજૂા થાય છે. બણભાને નસવદુર 
અને બણભીને તથા માવલી િેવને કાંકુથી રાંગવામાાં આવે છે. “ખતડરયા”ની પજૂા પણ કરવામાાં આવ ેછે અને ઘરમાાં 
બનેલી રસોનમાાંથી પહલેાાં ખતડરયાને નૈવેદ્ય ચિાવવામાાં આવે છે. ખતડરયા એટલે મતૃ પવૂાજની નનશાની તરીકે 
લાકિાના કોતરણી કરેલા લેમ્બચોરસ ટુકિાઓ જે ખેતરના કોન એક રણૂામાાં રોપવામાાં આવે છે અને વાર  
તહવેારે તેની પજૂા-આરાધના કરી ઘરમાાં બનેલી રસોનનો પહલેો ભોગ ત્યાાં નૈવેદ્ય તરીકે ચિાવે છે. આ ડિવસે 
પાલત ુ પશઓુના નશવગિાને ગેંુ  રાંગથી રાંગવામાાં આવે છે અને તેમના શરીર ઉપર ગેંુ થી રાંગેલા હાથની છાપ 
પાિવામાાં આવે છે. રાત્રે ‘મેડરુાં’ કાોવામાાં આવે છે. જેના ઘરે પશઓુ હોય તેમના ઘરે જ મેડરુાં કાોવામાાં આવે 
છે. ‘મેડરુાં’ કાોવા માટે ભીંિાની લાકિીનાાં એક છેિે ચાર ફાિા કરી કિું ુાં નાનુાં ચીભડુાં કે જેને તેઓ ‘ચેવટુાં’ તરીકે 



KCG-Portal of Journal 

5 | P a g e  

ઓળખે છે તેને અરધેથી કાપી તેના બીજ કાોી નાખી તેમાાં ડિવેલનો િીવો સળગાવી ભીંિાની લાકિીના ફાિામાાં 
મકૂવામાાં આવ ે છે. તેમાાં ઘરનાાં સભ્યો પૈસા નાાંખે છે, પછી તે લાકિી લનને આખા ઘરમાાં તેને ફેરવતાાં ગીતો 
ગાવામાાં આવે છે – 

‘ડિવાળીનાાં મેડરયાાં, ડહકે ડહકે પોક્ષળયાાં, 

વળીએ વળીએ ઝોક્ષળયાાં, ડિવાળીનાાં મેડરયાાં... 

પાલે ઘણે કોડઠયાાં, ઘણે ...ડિવાળીના.... 

િોબે ઘણે વાછોળે, ઘણે.....ડિવાળીના... 

ખાાંિે મીંિે ઘર ભરાય,....ડિવાળીના ..... 

ખોખ ખોખ ખોખલી રોગ, રારો લેતી જાય.’ 

  આ ગીતમાાં નશકામાાં રોટલીઓ રટેૂ નડહ, બાળકોની ઝોળીઓથી ઘર ભરેલુાં રહ,ે અનાજની કોઠી 
ભરેલી રહ,ે ોોર –ોાાંખરથી ઘર ભુું રહ ેતેવી પ્રાથાના કરવામાાં આવે છે. રોગો અને  ક્ષબમારી દૂર રહ ેતેવી ઇચ્છાનુાં 
વણાન છે. આખા ઘરમાાં મેડરયાાંને ફેરવીને છાણનાાં પોિળામાાં ખોસી િેવામાાં આવે છે. સવારે જે બાળક વહલેાાં જાગે 
તે મેડરયાાંમાાં મકેૂલા પૈસા લન લે છે. ડિવાળીમાાં સગાાં- વ્હાલાાંને હળવા મળવાનુાં, નવાાં કપિાાં પહરેવાનુાં, ફટાકિા 
ફોિવાની પું નૃત્તઓ પણ થાય છે. ડિવાળીના ડિવસે ચોળાનુાં શાક બનાવવામાાં આવે છે. 

િવે (૨૦૦૫) ભારતના આડિવાસીઓમાાં પવૂાજપજૂા થતી હોવાનુાં નોંધે છે જે ધોડિયા આડિવાસીઓમાાં પણ ટકી 
રહલેી જોવા મળે છે. ધોડિયા આડિવાસીઓ મતૃ પવૂાજોને પણ પોતાના તહવેારો ઉત્સવોમાાં ભલૂતા નથી. 
ડિવાળીના તહવેારમાાં થતી પજૂાનવનધઓ અને પરાંપરાઓ ધોડિયા આડિવાસીઓમાાં કૌટુાંક્ષબક ભાવનાને મજબતૂ 
બનાવે છે અને નવી પેોીને પોતાની પરાંપરાઓથી પડરક્ષચત બનાવે છે. એનમલ દુખાાઇમ ઓસ્રેક્ષલયાના 
આડિવાસીઓમાાં ગોત્રક્ષચન્હની પજૂા કરતાાં હોવાનુાં નોંધે છે તે રીતે ધોડિયા આડિવાસીઓ પોતાના પવૂાજોના 
ક્ષચન્હોની પજૂા કરે છે.  
 

હોળી અને ધળેૂટી : 

  ધોડિયા આડિવાસીઓ હોળીનો તહવેાર રબૂ જ ધામધમૂથી ઉજવે છે. હોળીના ડિવસે ગામમાાંથી 
લાકિાાં – છાણાાં ઘાસ કરસાટી વગેરે ભેગુાં કરીને એક ખાસ સ્થળે લોકો ભેગા થાય છે. ગામની સ્ત્રીઓ ગીત ગાતી 
ગાતી િરેક ઘરેથી આરતીની થાળી લાવે છે. ગામના વિીલના ઘરેથી આવેલી આરતીથી મહુતૂા કરવામાાં આવે છે. 
ગામના પંુુ ષો ખાિો ખોિવાની રીત કરે છે.  પંુુ ષો ખાિો ખોિે છે અને સ્ત્રીઓ ગીત ગાય છે,  

‘ડકયો ભાન મારો પારાયેં, િર ખોિેરા આંબા મોર રે... 

વસાંત ભાન મારો પારાયેં, િર ખોિેરા આંબા મોર રે..’ 
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ત્યારપછી ખાિામાાં ફૂલ, િરોન, નસક્કા, કાંકુ, અબીલ- ગલુાલ, નાડરયેળ વગેરે નાખીને પહલે ુાં લાકડુાં ચાર વ્યક્ક્તઓ 
ખાિામાાં મકેૂ છે. િર વષે મોટાભાગે તે જ જગ્યા પર હોળી સળગાવવામાાં આવે છે. ત્યાર પછી અન્ય લાકિાાં અને 
બળતણને શાંકુ આકારે ગોઠવવામાાં આવે છે. હોળી પરાંપરાથી જે કુટુાંબના સભ્યો સળગાવતા આવ્યા હોય તે જ 
સળગાવે છે. ગમે તે વ્યક્ક્ત હોળી સળગાવી શકતી નથી. હોળી સળગાવ્યા પછી ગામનાાં લોકો હોળીની પજૂા ફૂલ, 
ચોખા, નસક્કા, કાંકુ, ચણા, હારિા, આંબાના મોર વગેરે નાખીને કરે છે. પજૂા વખતે હોળીની આજુબાજુ ચાર ચક્કર 
લગાવવામાાં આવે છે. હોળીની રાખથી ચાાંિલો કરી, હોળીમાાં હોમેલા નાડરયેળનો પ્રસાિ ખાન ઘરે જાય છે. હોળીની 
પજૂા વખતે લોકો તરૂ અને  થાળી વગાિી ગીતો ગાતાાં હોળીની ફરતે ફરે છે અને ગાય છે, નાચે છે : 

‘હોળી બાન આવની, કા કા લાવની, 

હોળી બાન આવની, ખજૂર-કોપરા લાવની, 

હોળી બાન આવની, કા કા લાવની’, 

આ ગીતમાાં હોળીબાન આવી શુાં શુાં લાવી, હોળીબાન આવી ખજૂર- કોપંુ ાં લાવી – એું ુાં વણાન કરવામાાં આવ્ુાં છે. 

  હોળીના બીજા ડિવસે ધળેૂટીનો તહવેાર ઉજવાય છે. સવારથી જ ધોડિયા આડિવાસીઓ પાવિર, 
કેસિૂાના ફૂલોનો રાંગ, કાિવ, પાણી વગેરેથી એકબીજાને રાંગે છે, અત્યારે બજારમાાં મળતા નવનવધ રાંગોનો ઉપયોગ 
થાય છે. ઉપરાાંત ઘરે ઘરે ફરીને ‘ફગવો’ ઉઘરાવવામાાં  આવે છે. જેને ‘ફાગ’ પણ કહવેાય છે. ગામીત, સરેુશે 
(૨૦૧૪) ગામીત આડિવાસીઓમાાં હોળી અને ધળેૂટીના તહવેારની ઉજવણીમાાં ફાગગીતો ગાનને ‘ફાગ’ 
ઉઘરાવવાની ઘટના નોંધ ેછે.   

  તનષ્કર્ષ :  

  ધોડિયા આડિવાસીઓ ખેતી અને પશપુાલનના વ્યવસાય સાથે ગાો સાંબાંધ ધરાવે છે તેથી તેમના 
તહવેારોમાાં પ્રકૃનત અને પ્રાણીઓનુાં ખાસ મહત્વ રહલે ુાં છે. ધોડિયા આડિવાસીઓ ડિવાસો, વાઘબારસ, ડિવાળી, 
હોળી ઉપરાાંત રિાબાંધન, શ્રાદ્ધ, િશેરો, ધનતેરસ, મકરસાંક્રાાંનત જેવા તહવેારો પણ ઉજવે છે. જો કે આજના 
સમયમાાં પડરવતાનના કારણે તહવેારોની ઉજવણીની રીતોમાાં બિલાવ આવેલો જોવા મળે છે છતાાં તહવેારો 
ઉજવવાની પજૂાનવનધ અને જૂની પરાંપરાઓ આજે પણ ટકી રહલેી જોવા મળે છે. તહવેારો ધોડિયા આડિવાસીઓમાાં 
સામાજજક એકતાને ટકાવી રાખે છે અને સામિુાનયક ભાવનાને મજબતૂ બનાવે છે. ડિવાળીના તહવેારમાાં કરવામાાં 
આવતી પવૂાજપજૂા તેમના પવૂાજો પ્રત્યેની આિરની ભાવના રજૂ કરે છે. હોળીનો તહવેાર ધોડિયા આડિવાસીઓમાાં 
સામિુાનયક ભાવનાને અને સગપણ સાંબાંધોને ગાો બનાવવાનુાં સામાજજકકાયા કરે છે.  
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