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�જુરાતમા ંઆ�દવાસી તહ�વારો

આ�દવાસી �� તહ�વાર િ�ય �� છે. તેઓ અનેક �કારના તહ�વારો ઉજવે છે. �જુરાતના આ�દવાસીઓમા ંઉજવાતા તહ�વારો
અનેક છે. આવા તહ�વારોમા ંહોળ�, અખા�ીજ, દશેરા, �દવાળ�, દ�વ�દવાળ�, �દવાસો વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. તેમા ંહોળ� અને
�દવાસોનો તહ�વાર �યાનાકષ�ક અને િવશેષ સામા�જક મહ�વ ધરાવે છે.

હોળ�નો તહ�વાર ::

�જુરાતની  �ુદ�  �ુદ�  આ�દ�િતઓમાં હોળ�નો  તહ�વાર  ધામ�મુથી  ઉજવાય  છે.  �ુગંર�  ગરાસીયા,  ડાગંી,  ચૌધર�,  ગામીત,

તડવી, ભીલ, રાઠવા, ઢો�ડયા, �ૂંકણા, �ુબળા-હળપિત વગેર� ઘણી આ�દ�િતઓ હોળ�નો તહ�વાર ઉજવે છે.

દ��ણ �જુરાતનાં આ�દવાસીઓ તેમની  આગવી  શૈલીમાં તહ�વારો  ઉજવે  છે.  તેઓમાં હોળ�નો  તહ�વાર  સૌથી  મોટો  છે.  આ
તહ�વારની  ઉજવણી  માટ�  ફાગણ  �દુ  એકમથી  તૈયાર�  થાય  છે.  બહારગામ  રહ�તા  આ�દવાસીઓ  હોળ�નો  તહ�વાર  ઉજવવા
વતનના ગામમા ંઆવી �ય છે. ડાગંમાં હોળ�ના તહ�વારને િશમગા તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે. હોળ�નો તહ�વાર એક મ�હના
�ધુી ચાલે છે. આ તહ�વાર યોવનના આનદં ઉ�લાસનો છે. ગામડ� ગામડ� હોળ� �ગટ� છે. હોળ�બાઇ�ુ ંલ�ન કરવામા ંઆવે છે.

આ�દવાસીઓ  �ુદા  �ુદાં  વેશ  ધારણ  કરતાં  હોય  છે.  તેમાં  ��ુુષ  �ીનો  વેશ  ધારણ  કર�ને  શણગાર  સ�  છે.  ગામીત
આ�દવાસીઓમા ંહોળ�મા ંસામેલ થતા ંહોળૈયા રા�ે હોળ� ગીત ગાય છે. ગામ લોકો એકઠા થઇને હોળ�ની તૈયાર� કર� છે. હોળ�માં
લાકડા,ં છાણા, વાસં, સાવરણી, ક��ડૂાના ં�લ, ટોપલી વગેર� હોળ�મા ંનાખંે છે. હોળ� શણગારવામા ંઆવે છે. હોળ� ગીત ગવાય
છે. નાના બાળકો લાકડાનંો ધોડો બનાવીને નાચતા ં�દૂતા ંહોળ�ના ગીત ગાય છે. ગામનો �ખુી હોળ� �ગટાવે છે. હોળ� �ગટયા
પછ� તલવાર ��ૃય થાય છે અને હોળ� ફરતા નાચ ેછે. �વુાનો મોટો ઢોલ લઇને ગામને ગોદર� આવે છે. થાળ� વગાડતા વગાડતા
��ૃય કર� છે. �વુક-�વુતીઓ તીર ��ૃય કર� છે. ડાગંી આદ�વાસીઓ પીરાિમડ ��ૃય કર� છે. ઢોલ, થાળ� વગેર� વા�જ�ો વગાડતા
વગાડતા આખી રાત ��ૃયો કર� છે. હોળ�ની રાખ ચોળ�ને ��ુુષો ઘેર�યા બને છે અને ��ૃયો કર� છે.

ગામીત આ�દવાસીઓમા ં�બાના મોરવા હોળ� માતાને ધરાવે છે. હોળ�ના બી� �દવસને હોળૈયાઓ ફાગ ઉઘરાવવા નીકળે છે.

તેમા ંફાગગીતો ગાઇને પૈસા ઉઘરાવે છે. હોળ� ગીતો ડાગંમા ંવ� ુ�ચ�લત છે. તેઓ ગામે ગામ ફર�ને વેશ�ષૂા �વારા મનોરંજન
��ુ પાડ� છે. બા�લકાઓ અને �વુતીઓ મોડ� રાત �ધુી હોળ�ના ગીતો ગાય છે. ક�ટલાકં હોળ� ગીતો લોલા તર�ક� ઓળખાય છે.

હોળ� ગીતોમાં હોળ�ના તહ�વાર  સાથે  ��ૃિત�ું વણ�ન  ર�ૂ  કરવામાં આવે  છે. તેમજ  બાળક ��યે  મા��ૃેમ  �યકત  થાય  છે.

આ�દવાસીઓ તેમની દ�વીને �સ� કરવા હોળ� ગીતો ગાય છે. �ી અને ��ુુષ એકબી�ની કમરમા ંહાથ રાખીને ગોળ ગોળફરતાં
ગીતો ગાય  છે. તેમજ  ��ૃય  કર�  છે. હોળ�નાં તહ�વારમાં ખ�ૂર�ું મહ�વ  ઘ�ુછેં. આમ, આ�દવાસી આબાલ ��ૃધો આનદં અને
ઉ�લાસભયા� વાતાવરણમા ંઉ�સાહ�વૂ�ક હોળ�નો ઉ�સવ ઉજવે છે.

�દવાસો ::

�જુરાતનાં ઘણા આ�દવાસીઓમાં �દવાસોનો તહ�વાર ઉજવવામાં આવે છે. તેમાં ખાસ કર�ને �ૂબળા-હળપિતઓમાં આ તહ�વાર
સૌથી મોટો છે. આ તહ�વાર �ુલાઇ મ�હનામા ંઉજવવામા ંઆવે છે. �દવાસો તો �ૂબળાનો �દવાસો તો હળપિતનો �વી પ�ંકતઓ
�ચ�લત બની છે. � તેમના સમાજ �વનમા ંઆ તહ�વારના મહ�વ પર �કાશ પાડ� છે. આ તહ�વારમા ં�ંુવાર� ક�યાઓ ઢ�ગલી-
ઢ�ગલાનો લ�નો�સવ ઉજવે છે. આ તહ�વાર �વારા ક�ટલીક વખત �ંુવાર� ક�યાને યો�ય �વનસાથીની પસદંગીની તક મળે છે.

આ તહ�વારમાં �ુબળા  હળપિત  �ી  ��ુુષો  અને  બાળકો  ��ૃય  કર�  છે. અને  મનોરંજન  મેળવે  છે. આ ઉ�સવ  એટલો  આનદં
ઉ�લાસવાળો હોય છે ક�, �ંુવાર� ક�યાઓ �દવાસાના તહ�વારની રાહ જોતી હોય છે. �દવાસોના તહ�વારમા ં�ંુવાર� ક�યાઓ મોટા
પાયા પર ઢ�ગલીના લ�ન કર� છે. આ તહ�વારમા ંમા� �ંુવાર� ક�યાઓ જ ભાગ લઇ શક� છે. ��ુુષો �ે�કો તર�ક� આવી શક� છે.

�દવાસાના તહ�વારમાં �ુબળા બાળાઓ છ  વષ�ની �મરથી ભાગ લે છે. �ુંવાર� ક�યા �તે  ઢ�ગલો  ક�  ઢ�ગલી બનાવે  છે  અને
તહ�વારના �દવસો દર�યાન તેની સભંાળ રાખે છે. �દવાસા અગાઉ થોડા �દવસે ઢ�ગલી બનાવવા� ુ ંશ�ુ કર�  છે. ઢ�ગલીને રોજ
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ખાવા આપ�ુ,ં કપડા ંપહ�રાવવા શણગાર સજવો વગેર� �વી કાળ� લવેામા ંઆવે છે. ક�યાના લ�નની �વૂ�તૈયાર� �પે �દવાસોનો
તહ�વાર ઉજવવામાં આવે  છે  અને  તે  �ૂબળાઓનો લોકો�સવ  બની રહ� છે. ઢ�ગલી લાલ કપડાનંી અને  ઢ�ગલો સફ�દ કપડાનો
બનાવવામા ંઆવે છે. �ય�કતગત �ું�ુબો ઢ�ગલી બનાવે છે. પણ તહ�વારમા ંબધા �ુબળા ભાગ લે છે. ઢ�ગલીઓ તૈયાર કરવી,
આખા  સ�હુ  માટ�  ગીતો  ગાવા,  લ�નમડંપ  બાધંવો  અને  લ�ન  સમારંભ  યોજવો  તેમજ  િવદાય  આપવી  વગેર�  �દવાસોના
તહ�વારના ંમહ�વના ંપાસા છે. નાની ઢ�ગલીઓ ઘેર ઘેર બનાવવામા ંઆવે છે. પણ મોટો ઢ�ગલો અને મોટ� ઢ�ગલી બનાવવા� ું
કામ  િવિશ�ટ  �ંુ�ુબોને  સ�પવામાં આવે  છે.  ઢ�ગલો  અને  ઢ�ગલી  �ુદા  �ુદા  ઘર�  બને  છે.  ઢ�ગલા-ઢ�ગલીના  લ�ન  એકસાથે
ઉજવવામા ંઆવે છે લ�નિવિધ મહો�લામા ંથાય છે. મહો�લાની ઢ�ગલીઓ એક �થળે એકઠ� કરવામા ંઆવે છે. અને એક સાથે
લ�ન  કરવામાં આવે  છે. ગામ  ના�ુ ંહોય  તો આખા ગામ  માટ� એક જ  લ�નસમારંભ યોજવામાં આવે છે. આ ર�તે  �દવાસાનો
તહ�વાર ઢ�ગલા ઢ�ગલીનો  લ�નો�સવ  છે. તેમાં સાચા લ�ન  ��ુ ંબ�  ુજ  કરવામાં આવે  છે. ઢ�ગલીવાળાના ઘર�  લ�ન  મડંપ
બાધંવામા ંઆવે છે. બધી ઢ�ગલીઓના લ�ન આ લ�નમડંપમા ંયો�ય છે � �દવસે લ�નમડંપ બધંાય તેજ �દવસે �હુ�તની િવિધ
કરવામાં આવે છે. તેમાં બધી ઢ�ગલીઓને પીઠ� ચોળવામાં આવે છે અને ગીતો ગવાય છે. સાતંેકની િવિધ કરવામાં આવે છે.

તેમાં  ચોર�  બાધંવી,ચોર�માં  અ��ન  �ગટાવવો  તેમાં  ના�ળયેર,  સોપાર�  અને  ચોખા  હોમવાની  િવિધ  થાય  છે.  આ  િવિધ
લ�નમડંપમાં થાય છે. સાતંેકની િવિધ પછ� મોસા� કરવામાં આવે છે. તેમાં ��ુય ઢ�ગલીની મા મામા�ુ ં�વાગત કર�  છે. આ
િવિધ બાદ �ન આવે છે. તે વખતે બધા ંઢ�ગલાઓ એક થાળ�મા ં�કુ�લા હોય છે. ��ુય ઢ�ગલીની મા અને અ�ય �ીઓ �વાગત
કર�  છે. �ન  થોડો  સમય  �નીવાસે  આરામ  કર�  છે  તે  દર�યાન  ઢ�ગલીઓવાળ� થાળ� ચોર�માં �કુવામાં આવે  છે. ચોર�માં
લ�નિવિધ  થાય  છે. લ�નિવિધમાં મ�ં  બોલવામાં આવે  છે  અને  બી� િવિધઓ કરવામાં આવે  છે. આ લ�નિવિધ  પછ� બધા
પોતપોતાને  ઘેર �ય  છે. બી� �દવસે  પરણેલી ઢ�ગલીઓને  �ન  સાથે  િવદાય  આપવા માટ�  બપોરનાં બધા ભગેા થાય  છે.

ઢ�ગલીઓને વરઘોડાના �પમા ંનદ�એ લઇ જવામા ંઆવે છે. અને તેમને નદ�મા ંપધરાવવામા ંઆવે છે. પધરાવતી વખતે ગીતો
ગાય છે. આ ગીતો ક�યાના લ�ન પછ� ��રુ�હૃ� વળાવતી વખતે ગવાતા ંગીતો �વા જ હોય છે. આ ગીતોમા ંદ�કર�એ ��રુ�હૃ�
ક�વી ર�તે રહ�� ુ ંતે �ગેની શીખામણો હોય છે. િવદાયિવિધ પછ� છોકર�ઓ નદ�કાઠં� ક� તળાવકાઠં� રોકાય છે તેમજ સાજં �ધુી
ગીતો  અને  ગરબા ગાય  છે. સા�ં  સૌ  પોતપોતાના ઘર�  �ય  છે. મોટા ઢ�ગલાને  ઢ�ગદ�વ  કહ�વામાં આવે  છે. આ ઢ�ગદ�વને
�દવાસાના તહ�વારનો અિધ�ઠાતા દ�વ માનવામા ંઆવે છે. તેઓમા ંએવી મા�યતા છે ક� ઢ�ગદ�વની સેવા બરાબર કરવામા ંઆવે
તો ઢ�ગદ�વ મદદ�ુપ બને છે તેઓમા ંએવી પણ મા�યતા છે ક�, ઢ�ગદ�વની સેવા છોકર� પાચં વષ� �ધુી કર� તો તેને સારો વર
મળે છે. તેમજ તે� ુ ંલ�ન�વન સફળ થાય છે. ઢ�ગલા- ઢ�ગલીઓ �કૂ�લી થાળ�ઓ ઘીના દ�વા સાથે પાણીમા ંતરતી �કૂવામાં
આવે છે. આ િવદાયિવિધ જોવા આ� ુગામ ભ�ેુ ંથાય છે. આમ, આ�દવાસીઓ આ ર�તે �દવાસોનો તહ�વાર ઉજવે છે અને તેઓમાં
આ તહ�વાર�ુ ંમહ�વ ઘ�ુ ંરહ�� ુ ંછે.

આમ, �જુરાતના ંઆ�દવાસીઓ �ુદા ં�ુદા ંઅનેક તહ�વારો ઉ�સાહ�વૂ�ક ઉજવે છે. પણ તેઓમા ંહોળ� તેમજ �દવાસોના તહ�વાર�ું
અન�ય મહ�વ રહ��ુ ંછે.
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�કસાના. એ.નાગોર�,
સરકાર� િવનયન કોલજે,

ગાધંીનગર.

C opyright © 2012 - 2016 KC G. A ll Rights  Reserved.   |   P owered By : P rof. Hasmukh P atel

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/ss/issue5/ruksana.php

2 of 2 2/12/2016 4:45 PM


