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દાહોદ જિલ્ાના આદદળાસી સમાિની સસં્કૃતત અને ધમમ 

પ્રા.ભાતળનકુમાર રમાર 

મદદની પ્રાધ્યાક,ઇતતહાસ 

સરકારી તળનયન કોેિ-ધાનપરુ 

પ્રસ્તાળનાાઃ- 

કુદયતે ુઅણી ધયતીને ઘણુું પ્રાકૃતતક વૌંદમય ફક્ષયુું છે. ડુુંગયો, નદીઓ, જ ુંગરો, વમદુ્ર,પ્રાણીસષૃ્ટિ, ક્ષીસષૃ્ટિ 

લગેયેથી ધયતી વમદૃ્ધ છે. ુઅલાું પ્રાકૃતતક વૌંદમોના પ્રાુંગણભાું રાખો લય લેૂ ુઅદદ ભાનલોનો ધફકાય વુંબામો. તે 

ુઅદદભાનલ થ્થયયગુની ભાનલીમ વુંસ્કૃતતનો વર્જક ફન્મો. કાક્રભે ુઅ વુંસ્કૃતતની લણઝાય ુઅગ લધતા ખેતી કયતી 

પ્રજાએ કૃત વુંસ્કૃતત, શુારન કયનાયી પ્રજાએ ગો વુંસ્કૃતત, દદયમા દેલને ખોે લવનાયે વાગય વુંસ્કૃતત તલકવાલી. તેભ 

લનડુુંગયાની ખીણો, જ ુંગરો તથા ભેદાનોભાું જીલન ગજુાયનાય ુઅદી-જાતતના વમશૂોએ લનલાવી વુંસ્કૃતતનો તલકાવ કમો. 

ુઅદદલાવી વભાજ કુદયતના ખોે ુઅડુંફય યદશત વાદુું ુને તનટકિ જીલન તલતાલે છે. ુઅદદલાવી વભાજની એક 

તલળેતા એ છે કે તેભનુું યોજજિંદુ જીલન, વાભાજજક પ્રવુંગો, નતૃ્મ, વુંગીત, ઉત્વલો, તશલેાયો, એ ફધુું ક્ાુંક ન ેક્ાુંક 

તેભના ધભય વાથે વુંકામેલુું શોમ છે. ુઅદદલાવી વભાજ જીલનભાું સખુ દુુઃખ, ુઅનુંદ, ગઢૂ તલદ્યાઓભાું ધભય ભશત્લના અંગ 
તયીકે વશજ યીતે વ્મક્ત થામ છે.1 

ગજુયાત યાજ્મના 13 જજલ્રાઓભાું ુઅદદલાવી વભાજની લસ્તી લધાયે જોલા ભે છે. જેભાું દાશોદ જજલ્રાભાું વૌથી 

લધાયે લસ્તી બીર વભાજની છે. ુઅ બીર વભાજ વાભાજજક, ધાતભિક, ુઅતથિક ુને વાુંસ્કૃતતક ક્ષેતે્ર ુઅગલી તલળેતાઓ 

ધયાલે છે. વૌ પ્રથભ ુઅ બીર વભાજ તલળે ભાદશતી ભેલીએ. 

 ભી સમાિનો દરચય 

  ‘બીર’ ળબ્દ મૂ દ્રતલડ બાાના ‘ફીલ્લ’ુ ળબ્દ યથી ઉતયી ુઅલેરો છે. જેનો ુથય ફાણ કે તીય થામ છે. બીરો 
પ્રાચીનકાથી ોતાની વાથે ફાણ યાખતા શોલાથી તેઓ બીર નાભે ઓખામા શોમ તેવુું ભાનલાભાું ુઅલે છે. પ્રાચીન  

                                                           
1 શસ ુમાજ્ઞિક,ગજુયાતના ુઅદદલાવી રોક વાદશત્મનો ુઆતતશાવ, ાર્શ્ય બ્બ્રકેળન, ુભદાલાદ,ફીજી ુઅવતૃિ, 2017..ૃ27 

 

 



Research Guru Volume-11, Issue-3(December-2017) (ISSN:2349-266X) 

Page 626 of 8Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

વાદશત્મભાુંથી ણ બીર વભાજનો દયચમ ભે છે. દા.ત., ભશાબાયતભાું એકરવ્મ ુને યાભામણભાું ળફયી. બાયતભાું 

ુઅમોના ુઅગભન ફાદ ુઅ વભાજ જ ુંગરોભાું લસ્મો શોલાનુું ભાનલાભાું ુઅલે છે. વભમાુંતયે મસુ્સ્રભ, ભયાઠા ુને જ્ઞિિીળ 

ળાવકોના ળોણનો બોગ ણ ુઅ વભાજ ફન્મો શોલાના ુઅધાય ભે છે. દા.ત.,ભશાબાયતભાું એકરવ્મ,ભાનગઢ 

શત્માકાુંડ, જ્ઞફયવામુુંડા તલદ્રોશ લગેયે.  

બાયતની લસ્તી ગણતયીના યીોિયના ુઅધાયે જાણલા ભે છે કે ગજુયાતભાું ુઅદદલાવી વમશૂોભાું વૌથી લધાયે 

લસ્તી બીર વભાજની છે. તેભની ફોરી બીરી ફોરી તયીકે ઓખામ છે. ુઅ વભાજભાું યાલબીર, ઢોરીબીર, 

ભોશનીમા, લહનુીમા, તડલી, યાઠલા, વુંગાડા જેલી ેિાજાતતઓ છે. બીર વભાજ ોતાના ચોકક્વ પ્રકાયના દેલોની જ 

જૂા કયે છે. તેભના દેલો ભાિે કયલાભાું ુઅલતી જૂાતલતધઓ યવપ્રદ શોમ છે. ુઅ વભાજનો મખુ્મ વ્મલવામ ખેતી તથા 

શુારનનો છે. વભાજના ઘણા રોકો યોજગાયી ુથે ગજુયાત યાજમના ુન્મ જજલ્રાઓભાું ણ જામ છે. ફાણતલદ્યા કે 

ભાછરાું કડલાભાું ુઅ વભાજ ાલયધો છે.  ુઅ વભાજનો મખુ્મ ખોયાક ભકાુઆ ુને ુડદ છે. ળાકબાજી ઘયઆંગણ ે

ઉગાડરેાું લાયે છે. ડુુંગી તથા ભયચાુંનો ઉમોગ ખોયાકભાું વતલળે કયે છે. લાયતશલેાયે ભાવાુંશાય કયલાની વાથે  દેળી 
દારૂ,ભહડુાનો દારૂ,તાડી જેલાું ભાદક દ્રવ્મો ણ રે છે. 

તેભની લવલાિ દ્ધતત ોતોતાના ખેતય ય ુરગ ુરગ ઝુંડાઓ ફાુંધી યશલેાની છે. શારના વભમભાું 10-

15ના જૂથભાું લવલા રાગ્મા છે, જે પજ્ઞમા તયીકે ઓખામ છે. ુઅ યીતે ુરગ ુરગ લવલાને કાયણે ગાભભાું ગીચ 

લસ્તી જેવુું ફહ ુ જોલા ભતુું નથી.દયેક ગાભભાું મખુી કે વયુંચ શોમ છે જેને સ્થાતનક બાાભાું િેર કશલેામ છે. 

ગાભરોકોને પ્રવુંગોાત બગેા કયલા, તશલેાય ઉજલલા લગેયેભાું િેર ભશત્લની ભતૂભકા બજલે છે. ુઅ વભાજનાું ઝુંડાું 

લાુંવ, લી ુને કાભઠાુંના ફનાલેરાું શોમ છે. શારભાું દેળી તથા તલરામતી નજ્ઞમાનો ઉમોગ લધ્મો છે. રગ્નની 

વુંદગી ફે યીતે થામ છે. એકભાું ભા-ફા ોતે વુંદ કયી યણાલે છે. ફીજાભાું છોકયા છોકયી જાતે વુંદ કયી રેતા 

શોમ છે. તલધલાતલલાશ, નુરયગ્ન, નાતરૂું ુને ઘયજભાુઆ, ભયણ છી ુસ્ગ્ન વુંસ્કાય લગેયે દયલાજ વભાજભાું પ્રચજ્ઞરત છે. 
ભયણ ફાદ ાજ્ઞમા મકૂલાનો કે ખેતયભાું ુસ્ગ્નવુંસ્કાય કયી તે જગ્માએ ભુંદદય ફાુંધલાનો દયલાજ છે. 

ભેરી તલદ્યાભાું ુને ભતૂ પ્રતેભાું તેઓ દ્રઢ યીતે ભાને છે. ભાુંદગી લખતે શરેો ુઅળયો બગતનો રે છે. તેનાથી ન 

ભિે તો જ દલાદારૂનો ઉમોગ કયે છે. ુઅ વભાજભાું ઉજલાતા તશલેાયો, ઉત્વલો ુઅગલી તલળેતા ધયાલે છે.2 પ્રસ્તતુ 

વુંળોધનત્રભાું ુઅદદલાવી વભાજના 1) રોકવાદશત્મ 2) રોકકરાઓ ુને 3) વભાજજીલનભાું ભશત્લ ધયાલતા દેલો, 

દેલોની જૂા તલતધઓ, તશલેાયો, ઉત્વલો, રોકગીતો, રોક લાતાયઓભાું દેલતાઓના ભશત્લ તલળે ભાદશતી ુઅલાનો પ્રમાવ 

કયલાભાું ુઅવ્મો છે. 

 

 

                                                           
2
 ડો,ભીનાક્ષી ઠાકય,ુઅદદલાવી ુને વુંપ્રેણ ભાધ્મભો, યતુનલતવિિી ગ્રુંથતનભાયણ ફોડય,ગજુયાત યાજમ, પ્રથભ ુઅવતૃિ, ુભદાલાદ, 2007..ૃ4-10. 
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 ોકસાદહત્ય  

રોકવાદશત્મભાું રોકગીતો તથા રોક લાતાયઓભાું ુઅદદલાવી વભાજના દેલી દેલતાઓની ભાદશતી નીચે મજુફ છે. 

 ોકગીતોમા ંઆદદળાસી દેળી-દેળતાઓ 

દાશોદ જજલ્રાના ુઅદદલાવી ગાભડાઓભાું ગલાતાું રોકગીતોભાું દેલી દેલતાઓની ભાદશતી ઓછી પ્રાપ્ત થમેરી છે. 

ખાવ કયીને શોીના તશલેાયો ય બયાતા ભેાઓભાું ુઅદદલાવી વભાજની સ્ત્રીઓ શોીભાતાના ભાનભાું રોકગીતો ગાતી 
જોલા ભે છે. 

બાર બાર મદહને આવ્યા માતા હોલી, માતા શુ ં શુ ં ણગાર ાવ્યા મારી માત પ્રચજ્ઞરત રોકગીત છે. ુઅદદલાવી 

વભાજભાું શોીનો તશલેાય ખફૂ રોકતપ્રમ છે. ુઅ ગીતભાું શોી ભાતાને ધ્માને યાખી તેભણે કયેરા કુંકુ, 

ચ ૂુંદડી,કુુંડ,નથણી,શાુંવડી,કડરાું,ઝાુંઝયી જેલા ળણગાયની લાત કયલાભાું ુઅલેરી છે. ુઅ રોકગીતભાું ુઅદદલાવી 

વભાજભાું પ્રચજ્ઞરત ુઅભૂણો નથણી, કડરાું, શાુંવડીનો દયચમ ભે છે. ુઅ તવલામ કેિરાુંક ગીતોભાું શ્રી કૃટણ,યાધાનો 

ઉલ્રખે ણ જોલા ભે છે.ુઅભ,ુઅ તલસ્તાયના રોકગીતોભાું ધાતભિક તત્લની ઝરક ઓછી જોલા ભે છે.3 

 ોકળાતામઓમા ંઆદદળાસી દેળી દેળતાઓ 

ુઅદદલાવી વભાજભાું રોકલાતાયઓ ભનોયુંજનનુું એક વાધન ગણામ છે. દાશોદ જજલ્રાના ુઅદદલાવી વભાજની 
રોકલાતાયઓભાું ‘બોો ખેડતૂ ુને િલહણમાતા’ની લાતાય પ્રચજ્ઞરત છે. ુઅ લાતાયભાું ુઅદદલાવી ખેડતૂના કુટુુંફની 

દયસ્સ્થતત વાયી ન શોલાથી જ ુંગરભાું કાભ કયલા જામ છે. ખેડતૂ ત્ની તેને ુડદની દાની યૂીઓ કયી ુઅે છે. 

યસ્તાભાું ભખૂ રાગતા ખેડતૂ જભલા ફેવે છે. જ્માું તે નલા જન્ભેરા કતૂયીના ફચચાું જુએ છે. ોતાના બાગની યૂીઓ તે 

કતૂયીના ફચચાુંન ેખલડાલી દે છે. ાણી ી તે જ જગ્માએ સુૂઆ જામ છે.ઊંઘભાું તેને વનુું ુઅલે છે. જેભાું તે બગલાનને 

ઘયે શોંચી ોતાની દયસ્સ્થતત અંગ ેપદયમાદ કયે છે. બગલાન તેને ોતાના ફગીચાભાું રુઆ જામ છે. જ્માુંથી તે ખેડતૂ 

ોતાના દીકયા ભાિે ફ ેુઅભાું તોડી રે છે. એકદભ વનુું તિૂી જામ છે. ખેડતૂ જાગીને જુએ છે તો તેના જ્ઞખસ્વાભાું ફ ે

ુઅભાું શોમ છે. જે રુઆ તે ઘયે શોંચ ે છે. જ્ઞખસ્વાભાુંથી ુઅભા કાઢે તો તે વોનાભશોય થુઆ ગમેરી શોમ છે. ફ ે

વોનાભશોય ખેડતૂ ત્ની ફજાય લેચી ખાલાનો વાભાન રુઆ ુઅલે છે. ફીજી તયપ ખડેતૂ બગલાને કયેરા ઉકાયનો ુઅબાય 

ભાને છે.4 

‘જશણભાતાની લાતાય’ભાું ગબયલતી ુઅદદલાવી સ્ત્રીને કુંકોડા ખાલાની ુઆચછા થામ છે. ત ે ોતાના તતન ે ુઆચછા 

જણાલે છે. તત યાતે્ર તાલની ાે કુંકોડા રેલા જામ છે. જ્માું જભાુંથી જશણભાતા પ્રગિે છે. ુઅદદલાવી રુુને 

જશણભાતા ુડધી યાતે્ર ુઅલલાનુું કાયણ છેૂ છે. રુૂ ોતાની ગબયલતી ત્નીને કુંકોડા ખાલાની ુઆચછા તૂતિ ભાિે 

                                                           
3
 તા.21/03/2017ના યોજ ફાયીુઅ ુઆન્દુફને જુલાનતવિંશ (ગાભ-ુગાવલાણી,તા-ધાનયુના) કયેરી રૂફરૂ મરુાકાતના ુઅધાયે. 

4
 તા.14/03/2017ના યોજ ફાયીુઅ ફૂરતવિંશ યભળેબાુઆ (ગાભ-નળુ,તા-ધાનયુના) કયેરી રૂફરૂ મરુાકાતના ુઅધાયે. 
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ુઅવ્માનુું જણાલે છે. જશણભાતા રુુને કશ ેછે. ત ુકુંકોડા રે ણ તાયી ત્નીને દીકયી થળ.ેએને ભાયાું દળયન કયાલલા 

રાલજે. ખેડતૂ જશણભાતાની લાત સ્લીકાયી કુંકોડા રુઆ ઘયે ુઅલે છે. ુઅદદલાવી સ્ત્રીને દીકયી જન્ભે છે. દીકયી 5 લયની 

થતાું ુઅદદલાવી તેને જશણભાતાનાું દળયને રાલે છે. ળુંકય બગલાનના ુઅતળલાયદથી રૂદયલતયન થામ એલી ઘિનાઓ 

લાતાયભાું ભે છે.5 રક્ષભીભાતા,કાકાભાતાનાું ઉલ્રખે છે ણ તભેની લાતાયઓભાું ભતૂ,ડાકણ,ચભત્કાદયક શઓુનાું ાત્રો 
લધ ુજોલા ભે છે. 

2. ોકકાઓ 

 ચચત્રકા 

દાશોદ જજલ્રાના ુઅદદલાવી વભાજભાું તઠોયા જ્ઞચત્રકરા ખફૂ જ પ્રચજ્ઞરત છે. જેની ભાદશતી નીચે મજુફ છે. 

 ીઠોરા દેળની તળતધાઃ 

ધાનયુ તાલકુાના વજોુઆ, ઘોડાઝય,યાછલા, ડુભકા, નળુ, ડોઝગય જેલા ગાભોભાું તઠોયા દેલની તલતધ કયલાભાું 

ુઅલે છે. સ્થાતનક રોકબાાભાું તેને ‘તઠોયો જ્ઞચતયાલલો’ કશલેાભાું ુઅલે છે. તઠોયો ુઅદદલાવીઓની વભગ્ર જીલન 

વ્મલસ્થાને ુઅરખેતી એક ધાતભિક તલતધ છે. તઠોયાદેલ ુઅદદલાવી વભાજના ભોિા દેલ છે જેને ફાફા તઠોયો ણ કશલેામ 

છે. કુુંલાયી છોકયીની તજ્ઞફમત વાયી ન યશતેી શોમ, ખેતીલાડીભાું વાયી ફયકત ન ુઅલતી શોમ, શઓુભાું સખુાકાયી ુને 

વમદૃ્ધદ્ધ ન શોમ ત્માયે તઠોયા દેલની ભાનતા યાખલાભાું ુઅલ ે છે. ભાનતા યૂી થતાું ઘયની બીંત ય ુનકુૂતાએ 

તઠોયાની નકળી કયલાભાું ુઅલે છે. નકળી ાડલાનુું કાભ તેના ખાવ તનટણાત ુઅદદલાવી જ્ઞચતાયા જ કયે છે. ગાભના 

ચોક્કવ વ્મસ્ક્તના ઘયે જ તઠોયા દેલનુું સ્થાનક શોમ છે. ુઅ વ્મસ્ક્તન ેત્માું જ  ચોભાવાના વભમભાું ુઅ તલતધ કયલાભાું 

ુઅલે છે. ુઅ તલતધની એક તલળેતા એ છે કે જે વ્મસ્ક્તના ઘયે તઠોયા દેલની તલતધ શોમ તે વ્મસ્ક્ત જ્માું સધુી તલતધ ણૂય 

ન થામ ત્માું સધુી રીરી ળાકબાજી, રીલુું ુનાજ કે નવુું ાકેલુું ધાન ખાુઆ ળકતા નથી.  ઉજલણી દદલવ નક્કી થતાું 

પ્રથભ નકળી ાડલાનુું કાભ થામ. લાુંવની નલી દદલાર તૈમાય કયલાભાું ુઅલે જેની ય કુુંલાયી છોકયીઓ વાત લખત 

છાણ ભાિીથી રીં ેછે. દદલાર રીંાુઆ જતાું વપેદ ચનૂાથી વાત લખત ધોલાભાું ુઅલે છે. નકળી ભાિેના યુંગો જ્ઞચતાયો 

લનસ્તતભાુંથી ોતે જ ફનાલે છે. (શારભાું તો ફજાયભાુંથી યુંગો ખયીદી રાલ ેછે.)યુંગોભાું ગુુંદયનુું તભશ્રણ કયી દાુંતણની 

ીંછી ફનાલી ીઠોયો ચીતયે છે. મખુ્મ નકળીભાું નાના ભોિા અંદાજે ચારીવ પ્રકાયના પ્રાણી, જીલજ ુંત ુુને ભાનલની 

તલતલધ ુઅકૃતતઓ દોયલાભાું ુઅલે છે.6 

વૌ પ્રથભ શબુ શકુન સ્લરૂે ગણેળનો વલાયીલાો લાદી યુંગનો િકાું કયેરો ઘોડો જ્ઞચતયલાભાું ુઅલે છે. 

ત્માયફાદ ફાા શોઢનો વલાયીલાો લાદી યુંગનો ઘોડો, ગાભદેલનો વલાયીલાો રારઘોડો, ચોયાખી ખુંડના દેલનો 

રાર ઘોડો ત્માયફાદ તઠોયો ુને તઠોયીનો રાર યુંગનો વપેદ િકાુંલાો ઘોડો જ્ઞચતયલાભાું ુઅલે છે. ુઅ ઉયાુંત 

                                                           
5
 તા.16/03/2017ના યોજ ફાયીુઅ વુંજમકુભાય જુલાનતવિંશ (ગાભ-ગભુરી,તા-ધાનયુના) કયેરી રૂફરૂ મરુાકાતના ુઅધાયે. 

6
 ડો.શસતુાફને વદેાણી ,ગજુયાતની રોકવુંસ્કૃતત,યતુનલતવિિી ગ્રુંથતનભાયણ ફોડય,ગજુયાત યાજમ, ચોથી ુઅવતૃિ, ુભદાલાદ,2016,.ૃ48-50. 



Research Guru Volume-11, Issue-3(December-2017) (ISSN:2349-266X) 

Page 629 of 8Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

ુઆન્દ્રનો વલાયીલાો રીરો ઘોડો, ખેતયભાું લાલતી શાયણનુું જ્ઞચત્ર, શાદયજા દેલ, ઊંિની વલાયી, તીયકાભઠાું લડ ેવાફયનો 

તળકાય કયતા ડાભોયદેલ, નકળીને ડાફી ફાજુએ ઉયના છેડ ેસમૂય ુને જભણે ખણૂ ેઉય ચુંદ્રનાું જ્ઞચત્રો દોયલાભાું ુઅલે છે. 
ફીજી શયોભાું ભયઘા,બેંવ,બભયો, ઘોડા, ગધેડા, લાુંદયા, ભધડૂો, લાઘ લગેયે શ ુક્ષીઓનાું જ્ઞચત્રો દોયલાભાું ુઅલે છે. 

ફીજા દદલવે ફડલો ફાફા તઠોયાની જૂા કયે છે. ોતાના ળયીયભાું દેલનુું ુઅહ્વાન કયે છે ુને દયેક જ્ઞચત્ર ફુંધ 

આંખોએ તરલાયની ુણી લડ ેજે ક્રભ ાડલાભાું ુઅલ ેછે ત ેક્રભભાું ફનાલ ે છે. જ્ઞચત્રો ાડલાભાું કોુઆ જીલ જ ુંતનુ ુું જ્ઞચત્ર 

ાડલાનુું યશી ગયુું શોમ તો જ્ઞચતાયા ાવે તે જ્ઞચતયાલી રેલા ભાિે શાથભાું દીલો મકૂી ત્રણ પ્રતતિા રેલડાલે છે. તલતધ ણૂય 

થમા ફાદ ભયઘા કે ફકયાનુું નૈલૈદ્ય દેલને ચઢાલલાભાું ુઅલે છે. ુઅભ, તઠોયા દેલની ધાતભિક તલતધ ુઅદદલાવી જીલનની 

વભાજજક, ુઅતથિક ુને ધાતભિક ાવાુંનાું દળયન કયાલે છે.7 

3. સમાિજીળન 

દાશોદ જજલ્રાના ુઅદદલાવી વભાજજીલનભાું મખુ્મ દેલી દેલતાઓ, દેલોની જૂાતલતધઓ, ઉત્વલો તથા ભેાઓની 
ભાદશતી નીચે મજુફ છે. 

 આદદળાસી ભીસમાિના દેળી દેળતાઓ 

દાશોદ જજલ્રાના ુઅદદલાવી વભાજભાું ુનેક દેલી દેલતાઓ જોલા ભે છે જેભ કે દયેક ગાભનો એક યક્ષક દેલ 

શોમ છે. દા.ત., ધાનયુ તાલકુાભાું ુઅલેરા બોયલા ગાભનો બોયલોકુુંલાયો દેલ, નાદયમાદેલ, જ્ઞચરાકોિા ગાભનો 

ઝૉંરાદેલ, ડુભકા ગાભનો ડુભયાની દેલ, ગભુરી ગાભનો ગાભદેલ, વજોુઆના ખેયીમા દેલ 

ુઅ તવલામ ુઅદદલાવી વભાજભાું ફાફાદેલ, નાયતવિંગ દેલ, તઠોયા દેલ, કોઠાદેલ, વાદયદો દેલ, વોદડમા દેલ, ફામણુવોિા 

દેલ, નાદયમાદેલ, બોરા દેલ, લૈદો દેલ, ુણફોરા દેલ, ખતયીજ દેલ, વાશણભાતા, વામડુભાતા,  લગેયે દેલી-દેલતાઓ 

ભશત્લનુું  સ્થાન ઘયાલે છે. ગાભરોકોએ નક્કી કયુું શોમ તે મજુફ શોી, દદલાી કે ચોભાવાના વભમભાું દેલી-દેલતાઓની 

જૂા કયલાભાું ુઅલે છે. જૂા ભાિે બાદયલા ભદશનાભાું ભેલુું નલૈૈદ્ય ુન ેશોી ય કોરૂું નૈલદૈ્ય દેલી દેલતાઓને ધયાલલાભાું 
ુઅલે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 તા.23/03/2017ના યોજ ચૌશાણ ુઆન્દ્રજીત સ્લરૂતવિંશ (ગાભ-તયભકાચ,તા-ધાનયુના) કયેરી રૂફરૂ મરુાકાતના ુઅધાયે. 
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 આદદળાસી ભીસમાિની પજૂા તળતધઓ 

દાશોદ જજલ્રભાું તનલાવ કયતા ુઅદદલાવી વભાજની જૂા તલતધઓ નીચે મજુફ છે. 

ક્રભ જૂાતલતધનુું નાભ તલગત 

1 જાતરની તળતધ દાશોદ જજલ્રાના ગાભડાુંઓભાું વાદયજો દેલ, વોદડમા દેલ ુન ેફામણુવોિા દેલના ભાનભાું જાતયની 
તલતધ કયલાભાું ુઅલે છે. ુઅ તલતધન ે‘દેલની જાતય’ કે ‘ો ફઠેા’ ણ કશલેાભાું ુઅલ ેછે. ુઅ તલતધ 
દય ાુંચ લ ેકે દળ લ ેકયલાભાું ુઅલ ેછે.વાભાન્મ યીત ેુઅ તલતધ 9 થી 10 દદલવ ચાર ેછે. 
દદલાીના તશલેાય ફાદ જાતયની તલતધ ગાભડાુંઓભાું થતી જોલા ભે છે.8 

2 ગામદેળની પજૂા 

 

દયેક ગાભનો એક યક્ષક દેલ શોમ છે.ગાભનાું ાદય કે ગાભભાું ગાભદેલનુું સ્થાનક ુઅલલેુું શોમ છે. 
દય લ ેગાભરોકોએ નક્કી કમાું પ્રભાણ ેદદલાવાના ુઅગરા દદલવ ેગાભદેલની જૂા કયલાભાું ુઅલે 
છે. ુઅ તલતધ ભાિે ‘દેલકામય’ ળબ્દ રોકફોરીભાું લયામ છે.  

3 ગુદંરંની તળતધ 

 

શોીના ુઅગના વપ્તાશભાું ુઅ તલતધ કયલાભાું ુઅલ ેછે. ભોિાબાગનાું ગાભડાુંઓભાું પાગણ સદુ 
ાુંચભના દદલવ ેગુુંદરૂુંની તલતધ કયલાભાું ુઅલ ેછે.9 

4 ડંુગરદેળની પજૂા 

 

લયભાું એકલાય ભોિાબાગે શોી છીના વભમભાું ડુુંગયદેલની જૂા કયલાભાું ુઅલ ેછે. 

5 ‘ભેંહોપજૂ્યો’ની તળતધ 

 

ુઅ તલતધ ોતાની ગામ કે બેંવ તલમામા છી ાુંચ દદલવ ેકે વલા ભદશન ેકયલાભાું ુઅલ ેછે. જ્માું 
સધુી ુઅ તલતધ ણૂય ન થામ ત્માું  સધુી ુઅદદલાવી વભાજ ગામ કે બેંવના દૂધનો ઉમોગ કયતો 
નથી. ુઅ તલતધ ણૂય થમા છી જ દૂધનો ઉમોગ ખોયાકભાું કે લચેાણભાું કયલાનુું ુઅદદલાવી 
વભાજ દ્દઢણ ેભાન ેછે. 

6 નળાઇની તળતધ 

 

ુઅદદલાવી વભાજ ગાભડાુંઓભાું ોતાના ખેતયભાું જે ાક થમો શોમ ત ેપ્રથભ ખતયીજ દેલન ે
ધયાલલાભાું ુઅલ ેછે. ુઅ તલતધન ેનલાુઆની તલતધ કશલેાભાું ુઅલ ેછે. 

7 ‘ઘોરી ડવુ’ં. દાશોદ જજલ્રાના ગયફાડા, ધાનયુ ુન ેદેલગઢ ફાયીમાભાું ‘ઘોયી ડલાની’ તલતધ કયલાભાું ુઅલ ે
છે. ુઅ તલતધની તલળેતા એ છે કે ુઅ તલતધ કયલાની શોમ તેના ુઅગના દદલવ ેગાભના સ્ત્રી 
રુૂો ઢોર લગાડી વલ્રો(એક પ્રકાયનો ગયફો) ગામ છે. શોી દદલાીના તશલેાયો ય ુઅ તલતધ 
કયલાભાું ુઅલ ેછે.10 

8 દદળાલીની પજૂા 

 

ુઅ તલતધ મજુફ કાી ચૌદળના દદલવ ેવાુંજે ચોખ્ખા ઘીનો દીલો ગાભની દયેક વ્મસ્ક્તના ઘયે કયી 
શલન કયલાભાું ુઅલ ેછે. જેભાું નાીમયેની ુડધી કાચરીનુું શલન કયલાભાું ુઅલ ેછે. ફીજે દદલવ ે
વલાયના ચાય લાગ્માના સભુાયે ુડધી ફચરેી નાીમયેની કાચરી પયી શલનભાું શોભામ છે.  દયેક 
વ્મસ્ક્ત વાભવાભ ેએકફીજાના ઘયે શલનની જૂા કયલા જામ છે. શલન ફાદ ચયૂભાનો પ્રવાદ નૈલદૈ્ય 
તયીકે ધયાલલાભાું ુઅલ ેછે. દદલાીની વાુંજે શઓુન ેયુંગલાભાું ુઅલ ેછે ફીજા દદલવ ેવલાયે 
નદીએ ન્શાલા રુઆ  જલામ છે. ુઅ તલતધન ેસ્થાતનક બાાભાું ‘ડગયાું ઊંગામા’ કશલેામ છે.11 

 

                                                           
8
 તા.20/06/2017ના યોજ ચૌશાણ ભધફુને ગરુાફતવિંગ (ગાભ-ઘોડાઝય,તા-ધાનયુના) કયેરી રૂફરૂ મરુાકાતના ુઅધાયે. 

9
 તા.04/07/2017ના યોજ રલાય તલજમબાુઆ ુલરતવિંશ (ગાભ-યાછલા,તા-ધાનયુના) કયેરી રૂફરૂ મરુાકાતના ુઅધાયે. 
 
10

 તા.27/03/2017ના યોજ ભડૈા સતુનતાફને ચુંદ્રતવિંશ (ગાભ-તયેો,તા-ધાનયુના) કયેરી રૂફરૂ મરુાકાતના ુઅધાયે. 
11

 તા.19/08/2017ના યોજ િેર તરૂણાફને વયદાયતવિંગ(ગાભ-કુંજેિા,તા-ધાનયુના) કયેરી રૂફરૂ મરુાકાતના ુઅધાયે. 
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ુઅદદલાવી વભાજ દ્વાયા ગાભનુું, ખેતીનુું તથા શઓુનુું યક્ષણ, ાણીની તુંગી ુને ુશદુ્ધ ળસ્ક્તઓ દૂય કયલી, 

ગાભની સખુ ળાુંતત, વરાભતી, યક્ષણ, લયવાદ, ફાકની ઝુંખના, ખેતીભાું વાયો ાક, તલતલધ ફાધાઓ લગયેે શતેઓુને 
ધ્માને યાખી ઉયોક્ત જૂાતલતધઓ કયલાભાું ુઅલે છે. 

 ોકમેલાઓ 

દાશોદ જજલ્રાભાું ઉજલાતા યુંયાગત ભેાઓની ભાદશતી નીચે મજુફ છે. 

ક્રમ મેલાઓ તળગત 

1 ડાડંા રોણીનો મેલો શોીના 15 દદલવ ુગાઉ શોી પ્રાગિય ભાિે ગાભના ચોકભાું 

સ્તુંબ યોામ છે. ુઅ વભમે રોકો ત્માું એકઠા થામ છે ુને તે 

ડાુંડા યોણીનો ભેો કશલેામ છે. 

2 આમી અચગયારસનો 

મેલોાઃ 
 

શોી શરેા પાગણ સદુ ુજ્ઞગમાયવને દદલવે ુઅ ભેો બયામ 

છે 

3 ગાચયા હાટનો મેલોાઃ 
 

ગયફાડા તાલકુાભાું શોી દશન શરેાું કે શોીના દદલવે 

ગરાજ્ઞરમા શાિનો ભેો બયામ છે.12 

4 ગોલ ગધેડાનો મેલોાઃ ુઅ ભેો જુદી જુદી તતતથ ુનવુાય જુદા જુદા ગાભોભાું બયામ 

છે. 

5 ચૂનો મેલોાઃ ધેૂિીના દદલવે દાશોદ જજલ્રાના ગાભોભાું ચરૂનો ભેો મોજામ 

છે. 

6 ચાદડયાનો મેલોાઃ પાગણ લદ ફીજના દદલવે ચાદડમાનો ભેો મોજામ છે. 

7 રંગચંમીનો મેલોાઃ ુઅ ભેો શોી છી ાુંચભના દદલવે મોજામ છે.13 

8 ઢોનો મેલોાઃ 

 
દાશોદના બીર સધુાયણા ભુંડ દ્વાયા લય 2012થી દાશોદભાું 

ઢોર ભેાનુું ુઅમોજન થામ છે. 
 

ુઅદદલાવી વભાજના રોકો ુને તલદ્યાથીઓ કયેર રૂફરૂ મરુાકાતભાું ભાદશતી પ્રાપ્પ્ત ભાિે જે પ્રશ્નો ઉસ્સ્થત થમા 

એના યથી એિરો ખ્માર ુઅવ્મો કે પ્રકૃતત વાથે યશીને એની ાવેથી સઝૂ વભજ ભેલનાયી પ્રજા ુઅધતુનક તળક્ષણ 

ભેલતી થુઆ ત્માયફાદ સઝૂનુું ક્ષેત્ર છોડી ભાદશતીના ક્ષેત્રભાું પ્રલેળતી જામ છે. નલી ેઢીને ોતાના ગાભદેલ કે તેભની 

                                                           
12

 તા.12/09/2017ના યોજ તડલી ભશળેબાુઆ નાયતવિંગબાુઆ (ગાભ-ઝાુંબ,ુતા-ધાનયુના) કયેરી રૂફરૂ મરુાકાતના ુઅધાયે. 
 
13

 તા.10/08/2017ના યોજ િેર ુતનાફને એવ.(ગાભ-ફોઘડલા,તા-ધાનયુના) કયેરી રૂફરૂ મરુાકાતના ુઅધાયે. 
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તલતધઓ તલળે ઘણીલાય વાભાન્મ ભાદશતી ણ ન શોમ એવુું જાણલા ભળયુું. ુઅ વભાજે ગાભડાું ને જ ુંગર છોડીન ે

ુઅદદલાવી લગયના ફદરે શ્રભજીલી લગયની ઓખ ઊબી કયી છે. કેિરાક જે તળજ્ઞક્ષત થુઆ વાયી જગ્મા ય કાભ કયતા 

થમા તે ણ શલે ુઅદદલાવી વુંસ્કૃતત વાથે અંતય યાખતા થમા છે. બતલટમભાું ુઅ વુંસ્કૃતત મતૃપ્રામ ફને તેલી પ્રફ 

વુંબાલનાઓ છે. ુઅજે બણરેો ગણેરો ુઅદદલાવી વભાજ ોતાની વુંસ્કૃતતથી તલમખુ થુઆ યહ્યો છે તે દુુઃખની લાત ગણાલી 

ળકામ. લી, ુઅદદલાવી વભાજભાું વ્મવનોનો પ્રબાલ લધતો જામ છે. ઘય, યશણેી કયણી, ોળાક, રોકગીતો, રોકકરાઓ, 

નતૃ્મો ફદરામા છે. ુત્માયે જલામેરી ુઅ વુંસ્કૃતત ુઅલનાયાું લોભાું નાભળે ફની જામ તેલી યૂી ળક્તાઓ જણાુઆ 

યશી છે. 

સમાનાઃ 

પ્રસ્તતુ વુંળોધન ત્રભાું દાશોદ જજલ્રાભાું લવતા ુઅદદલાવી વભાજનો રોક વાદશત્મ, રોકકરાઓ તથા 

વભાજજીલન વુંદબે ુભ્માવ કયલાભાું ુઅવ્મો. દાશોદ જજલ્રાના ગાભડાુંઓભાું તનલાવ કયતો ુઅદદલાવી વભાજ ોતાના 

ગાભ ુને ઘયના યક્ષણ ભાિે, ખેતીભાું વાયા ાકની ુઅળાએ, ફાકની ઝુંખના ભાિે, નોકયી ભાિે , ભતૂ તળાચ જેલી 

ુશધુ્ધ ળસ્ક્તઓથી યક્ષણ ભાિે તલતલધ ધાતભિક તલતધઓ કયે છે. જો કે ુઅજનો ુઅધતુનક વભાજ તેને એક અંધશ્રધ્ધા જ 

ગણે છે યુંત ુ ુઅદદલાવી વભાજની ુઅ અંધશ્રધ્ધા ાછ તેભના જીલન માનભાું ભશત્લણૂય એલા પ્રાકૃતતક તત્લો 

ભાિેનો જૂ્મ બાલ ડોકામ છે. ોતાના ુઅયાધ્મ દેલોને ખળુ યાખલા ુઅદદલાવી વભાજ ગુુંદરૂું, જાતય, નલાુઆ,બેંશો જૂ્મો 

લગેયે જેલી ધાતભિકતલતધઓ કયે છે. જ્ઞચત્રકરાભાું તઠાયો જ્ઞચત્રકરા એક ુઅગલી બાત ાડ ેછે. જે ણ એક ધાતભિક તલતધ 

વાથે જોડામેર છે. રોકવાદશત્મ ુને રોકલાતાયઓભાું ણ ુઅદદલાવી વભાજના દેલી દેલતાઓનો ઉલ્રખે થમેરો જોલા 

ભે છે. ુઅ વભાજ ળુંકય,ાલયતી,ગણેળ,ુઆન્દ્ર,બાથીજી,ભશાકારીભાતા,રક્ષભીભાતા,શનભુાનજી,યાભચુંદ્ર લગેયે દેલોભાું ભાને 

છે યુંત ુ જૂા તેઓ ફાફાદેલ, નાયતવિંગ દેલ, તઠોયા દેલ, કોઠાદેલ, વાદયદો દેલ, વોદડમા દેલ, ફામણુવોિા દેલ, 

નાદયમાદેલ, બોરા દેલ, લૈદો દેલ, ુણફોરા દેલ, ખતયીજ દેલ, વાશણભાતા, વામડુભાતા, ફાા શોઢ, ગાભદેલ, 

ચોયાખી ખુંડના દેલ, તઠોયો ુને તઠોયી, શાદયજા દેલ, ડાભોયદેલ લગેયેની કયે છે.તેભના દેલો ભોિા બાગે પ્રાકૃતતક 

છે.એક તલળે નોંધલા જેલી ફાફત એ છે કે દાશોદ જજલ્રાભાું થતી ભોિાબાગની ધાતભિક તલતધઓ રુૂો  દ્વાયા જ કયલાભાું 

ુઅલે છે. ુઅજના ુઅધતુનક તલર્શ્ના ફદરાતા જતા પ્રલાશો લચચે દાશોદ જજલ્રાના ગાભડાુંઓ ોતાની વુંસ્કૃતત, વભ્મતાને 
જાલી ફેઠા છે તે નોંધાત્ર કશી ળકામ. 
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