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ઝઘડિયાના રતનપરૂના સીદીઓ: એક અધ્યયન 
પ્રા.પ્રદ્યમુનસસિંહ જી. મહીિા 

ભદદનીળ પ્રાધ્માક ઇતતશાવ 

વયકાયી તલનમન કોરેજ,ઝઘડડમા 

 

 (૧) પ્રસ્તાલના :-                          

           પ્રાચીન કાથી બરૂચ જજલ્રો બયયૂ ઇતતશાવ અને વસં્કૃતતની ધયોશય જાલીને ફેઠો છે. અનેક 

વસં્કૃતતના રોકો બાયતભા ંઆવ્મા અને ોતાની વસં્કૃતત વાથે તેભન  ંબાયતીમ વસં્કૃતતભા ંએકીકયણ થય  ંઅને 

તેઓ બાયતીમ ફની ગમા. બરૂચ ણ બાયતભા ં તલદેળથી આલેરી ોતાની તલતળષ્ટ વસં્કૃતત જાલીને ફેઠેરી 

પ્રજાનો લાયવો જાલી ફેું  ં છે. બરૂચ જજલ્રાના ઝઘડડમા તાલ કાના મ ખ્મ ભથક ઝઘડડમાથી ચાયેક ડક. ભી.ના 

અંતયે આલેલ  ં યતન ય ગાભ કે જે ચાયે ફાજ થી જગંરથી ઘેયામલ  ં છે. તમા ંઆડિકાથી આલી લવરેી વીદી 

પ્રજાની તલતળષ્ટ વસં્કૃતત જોલા ભે છે. જે તલશ્વબયભા ંતેભના ધભાર નતૃમ ભાટે જાણીતી છે. 

 (૨) વીદીઓન  ંમૂ લતન:-                    

            ોતાની તલતળષ્ટ વસં્કૃતત ભાટે જાણીતા વીદીઓ વંણૂણ નીગ્રો પ્રજાતતમ તતલો ધયાલતી જાતત છે. 

ભજબ ત ળાડયયીક ફાધંાના, ઊંચા અને કાા યંગના, ઘાટીરા અંગના, લા ઉન જેલા લાકંડડમા, જડબ  ંઆગ 

ડત  ,ં શોઠ જાડા, શવમ ખા અને યભતતમા સ્લબાલના શોલાથી ફીજા કયતા ં જ દા તયી આલે છે. ઝઘડડમા 

તાલ કાન  ંયતન યભા ંસપૂી વતં શજયત ફાલાગોયની દયગાશ, તમા ંઉજલાતો ઉવણ અને તેભના ધભાર નતૃમ ભાટે 

જાણીતા ંફાલાગોયના મ યીદ(તળષ્મ) એલા આડિકાથી આલી લવેરા વીદી રોકો ભાટે યતન ય પ્રખ્માત છે. આ 

વીદી રોકો સ દાન, અલ્લ્જડયમા, ભોયોક્કો, ટય તનતળમા,લરલફમા,ય ગાન્ડા, તાન્જાતનમા અન ેઝાઝંીફાયના લતનીઓ 

શતા.ં 

            ‘વીદી’ ળબ્દ તલે ઓક્વપોડણ ળબ્દ કો અન વાય વીદી ળબ્દ અયફી બાાના ‘ વૈમદ’ ળબ્દ ભાથંી 

ઉતયી આલેર છે. જેનો અથણ થામ છે યાજક ભાય, ઉભયાલ.     
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 (૩) ગ જયાતભા ંલવલાટ:- 

                     વીદીઓ બાયત કમાયે આવ્મા?ં તેભને કોણ રાવ્ય ?ં તે જ દા જ દા ભતંવ્મો જોલા ભે છે. 

ફાયભી વદીના ઉત્તયાધણભા ં ળાશબ દ્દીન ભોશમ્ભદ ઘોયીએ બાયત ય આક્રભણ કય ું. તમાયે વૈતનકોનો જ સ્વો 

લધાયલા નોંફત (ડ્રભ) લગાડનાય તયીકે વીદીઓ આડિકાના સ દાન કે ઝાઝંીફાયથી અયફસ્તાન થઈને બાયત 

આવ્મા ંશતા.ં ઈ.વ.૧૨૯૭ભા ંઅરાઉદ્દીન ખરજીએ ગ જયાત ય ચઢાઈ કયી તમાયે તેના રશ્કયભા ંવૈતનક તયીકે 

વીદીઓએ કાભગીયી કયી શતી. ગ જયાતના ફાદળાશ અશભદળાશના વેનાતત તયીકે વીદી વૈમદે અભદાલાદના 

રાર દયલાજા ાવે ફધંામેરી ભસ્સ્જદભા ંથરથયની સ દંય કોતયણીલાી જાી નખંાલી શતી. આજે ણ વીદી 

વૈમદની જાી તયીકે ઓખામ છે અને તેની કોતયણી ભાટે જગતલખ્માત ફની છે. અને ોર્ ણગીઝો તેઓને અશીં 

તેભના વસં્થાનોભા ંગ રાભ તયીકે રાવ્મા ંશતા.ં એક ભત એલો ણ છે કે કેટરાક બાયતીમ લેાયીઓ આડિકાભા ં

લેાય અથે ગમા શતા.ં તમાથંી કેટરાક સ્ત્રી-  રૂને ોતાની વાથે બાયત રાવ્મા ં શતા.ંતેઓનો લળં અશીં 

ગ જયાતભા ંજ લવી ગમો શળે. 

             કચ્છના યાજલી દેળજીના વભમભા ં કચ્છના રશ્કયભા ં વીદીઓની વૈતનકની ર્ કડી શતી. તેભના 

અંગયક્ષક તયીકે અને કાયબાયી તયીકે વીદી ભસ દ શતો.તેભાથંી એક ર્ કડી યતન ય આલી લવી શળે. 

 

(૪) વીદીઓની યતન ય આગભન અને લવલાટ:- 

                યંત   એક ભાન્મતા એલી ણ છે કે વીદીઓ ગ જયાતભા ંબરૂચ જજલ્રાના ઝઘડડમા તાલ કાના 

યતન ય ગાભે પ્રથભ આવ્મા.ં આજે યતન યભા ંવીદીઓના ૬૦ જેટરા ડયલાય અને ૩૦૦ ભાણવો લવે છે. 

અને તેઓ ઇસ્રાભ ધભણ ાે છે. આ રોકો યતન યભા ં૧રી યજફ ડશજયી ૧૦૯૭ એટરે કે ઈ.વ.૧૬૭૭ભા ં

મ સ્સ્રભ વતં ળેખ વૈમદી મ ફાયક ફાલાગોય યપાઈ વાથે આલીને સ્સ્થય થમા ંશોમ એવ  ંભનામ છે. આ વતંન  ં

મૂ નાભ વીદી મ ફાયક નોફ શત  .ં તેભની વાથે તેભના ભોટાબાઈ અઝીઝ શજયત ફાફા શફવ તથા નાનાબાઈ 

શજયત ફાફા યેશાન અને તેભના ફશને શજયત ભા- એ- ભીવયા ણ આવ્મા ંશતા.ં ફાફાગોય અકીકના લેાયી 

શોલાન  ણ ઇતતશાવભા ંનોંધાય  ંછે. 

            ઝઘડડમાના યતન ય તલસ્તાયના ઇતતશાવની અગતમતા તવિંધ ખીણની વસં્કૃતતના વભમથી જોલા ભે 

છે. તવિંધ  ખીણની વભ્મતાના ફે ભશતલના સ્થ નભણદા નદીના ડકનાયે બાગાતાલ અને ભશગેાભથી અકીકના 

ભણકાનો લેાય તલદેળભા ંથતો શોલાના અલળેો ળોધામા છે અને આ અકીક યતન યની ાવેની ખાણ ભાથંી 

ભી આલત .ં વૌપ્રથભ વીદીઓ ગ જયાતભા ંયતન ય ખાતે અકીકની ખાણભા ંભજ યી કયલા આવ્મા ંશળે. અને 
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તમાયફાદ ગ જયાતભા ં અન્મ સ્થો ગીયના જગંરોભા,ં જાપયાફાદ, જજંીયા,જંાબ ડાની આવાવ ગમા ં શળે. 

યતન યભા ંવીદીઓના ધભણગ રૂ અને સપૂીવતં ‘ફાફાગોય’ની દયગાશ આલેરી છે.જમા ંદય લે ઉવણ બયામ છે.  

યતન યના વીદીઓની વસં્કૃતત:-  

              વીદીઓ સ્લબાલે વય,ભામાળુ અને ભોજીરા છે. જીલનને ઉતવલની ભાપક જીલનાયા અન ે

નડપકયા છે. આથી તેઓ એકફીજાને “ફાદળાશ” ના હ રાભણા નાભે વફંોધે છે. રોકો તેભને ‘વીદી ફાદળાશ’ 

તયીકે ઓખે છે. 

            યતન યના વીદીઓ તેભના યંયાગત વીદી ગોભા એટરે કે ધભાર નતૃમ કાયણે તલશ્વબયભા ં

પ્રતવદ્ધ ભેલી છે. તેભના વગંીતના લાદ્યોભા ં મ વીદો (ભોટો ઢોર), મ ગયભાનો (વેરાની), નોફત, ઢોરક, 

તભવયા, મ ખ્તો(દંડો), નપીર(ળખં) અને મ યગો જેલા યંયાગત લાદ્યો છે. વગંીતભમ રમથી જક્કયી (ગીતનો 

પ્રકાય) ગાઈને વભગ્ર લાતાલયણને વગંીતભમ ફનાલી છે. ળયીય ય તેઓ જાત જાતના લચતયાભણ કયે છે. 

ખાવ પ્રકાયની દીલારની ટોી શયેે છે. કેડની નીચેના બાગે િોક જેવ  ંગો લસ્ત્ર શયેે છે. ભાથા ય ભોય અને 

અન્મ ક્ષીઓના ીંછા ખોવે છે અને શાથભા ં નાના ઢોર જેવ  ં વાધન શાથની થાી આીને લગાડે છે. 

લાજંજત્રોના તાર વાથે  ર ો ઝીકયી ગામ છે અને સ્ત્રીઓ તેણે ઝીરે છે. ધભાર નતૃમની યાકાષ્ઠા તમાયે આલે 

છે કે નતૃમ કયતો  ર  છોરેરા નાડયમે શલાભા ંઉંચે ઉછાી ોતાના ભાથે છાડી પોડે છે. 

               વીદીઓન  ં ધભાર નતૃમ ભાત્ર ભનોયંજન નથી, તેભન  ં ધાતભિક નતૃમ છે. આભ છતા ં તે અન્મ 

ઉતવલોના પ્રવગેં ગલામ છે. ડશન્દ ઓ દ્વાયા નલયાત્રી દયતભમાન ગલાતા ંગયફા વાથે એને વયખાલી ળકામ. 

ગ જયાત વયકાય દ્વાયા મોજાતા ગયફા ભશોતવલભા ંવીદીઓના ધભાર નતૃમનો વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે. વીદી 

પ્રજા રડામક ખભીય ધયાલનાયી પ્રજા છે. યંત   ગ જયાતભા ંલવીને તે તભરનવાય સ્લબાલની, લફનવપં્રદાતમક 

અને કોભી બાઈચાયાભા ંભાનતી પ્રજા ફની છે. 

               મ સ્સ્રભ કેરેન્ડય અન વાય યજફ ભડશનાના નલભા અને દવભા ચાદંના ડદલવે યતન યભા ં

શજયત ફાફાગોયનો ઉતવલ ઉજલામ છે. ફાલાગોય તે એભના આડદ રૂ ગણામ છે. એ લખતે ગભે તમા ંલવેરા 

વીદીઓ યતન ય આલે છે. વીદી સ્ત્રી-  ર ો આખી યાત ફાલાગોયની દયગાશ ાવે ધભાર નતૃમ કયે છે. વીદી 

રોકો તેભના ધભણગ ર ની ઈફાદતભા ંતેભની વલાશીરી કે સ્લારી બાાભા ંધાતભિક ગીતો ગામ છે. સ્લારી તેભની 

મૂ બાા છે.જે કોઈને ળીખલલાભા ં નથી આલતી. યંત   તેઓને લળંયંયાગત આલડી જામ છે. યંત   

ફદરાતા વભમની ભાગં વાથે ગીતોભા ંગ જયાતી,ડશન્દી,ઉદ ણ  બાાના ળબ્દો ણ લયામ છે. યતન યભા ંઉવણની 

ઉજલણી કમાણ ફાદ ગ જયાતભા ંજમા ંવીદીઓ લવલાટ કયે છે, તમા ંઉવણ ઉજલામ છે. ઉવણના પ્રથભ ડદલવે ફોજો 

કલલાની તલતધ થામ છે. જેભા ંએક ઘડાભા ંદૂધ, સ કો ભેલો, ઘઉં લગેયેન  ં તભશ્રણ છઠ્ઠા ચાદંના ડદલવે ગાભભા ં
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ફધાને પ્રવાદ તયીકે લશેંચલાભા ં આલત .ં એ ડદલવે વલાયની અઝાન સ ધી ધભાર નતૃમ ચારે છે અને 

અલ્રાશને વલ્લાત (પ્રાથણના) કયલાભા ં આલ ે છે.તે છી તેભના લાદ્યો વાથે ઝીકયીઓ ગલામ છે. જેભા ં

ભાઈભીવયા લાદ્ય લગાડલાભા ંઆલે છે. નાડયમાની કાચરીભા ં કોડીઓ બયી, કાચરીની આંખોભા ં રાકડાનો 

શાથો નાખી ખખડાલલાભાનં   ંવાધન તે ભાઈભીવયા કશલેામ છે. ફીજ  ંલાદ્ય ભોગયભાન જે તાડના ધડને અંદયથી 

કોતયીને ોલ  ંફનાલામ છે. તેની એકફાજ  ઢોરકની ભાપક પ્રાણીન  ંચાભડ  ંરગાલી રાકડાના દંડાથી લગાડામ 

છે. ત્રીજ  ંલાદ્ય ભલ ન્ગા, જેભા ંભોટી દ ધીના ડને કલી ભજબ ત ફનાલી, તેભા ંયશરેા ફીજ અને ભાલો કાઢી 

નખંામ છે. ોરી દ ધીને ફનેં છેડાને એકફીજા વાથે ાતી ભજબ ત દોયી ફાધંી લગાડલલાભા ંઆલે છે. આ 

ઉતવલભા ંસ્થાતનક મ સ્સ્રભો અને ડશિંદ ઓ ણ જોડામ છે.  

               ગ જયાતભા ંકેટરાક વીદી નલાફો ણ થઈ ગમા. વલચન, સ યત, ખબંાતના નલાફો વીદી શતા.ં 

વીદીઓ ઇસ્રાભની સ પી યંયાને અન વયે છે. આથી જીલન રશયે અને ભોજથી જીલે છે.કચ્છના વીદીઓ 

‘જભાદાય’ તયીકે ઓખામ છે. વીદીઓભા ંશારભા ંતો તળક્ષણનો અબાલ જોલા ભે છે. દાર ણ ગયીફી શોલા 

છતા ં તેઓ ોતાની વસં્કૃતતભા ં ભસ્ત યશ ે છે. તેથી દેળના કામદા- કાન નના જાણકાય ણ ઓછા છે. યંત   

યતન યભા ં તેઓના વભાજ ભાટે ‘વીદીવબા’ છે જે તેભના આંતડયક તલખલાદોનો ન્મામ આે છે. રગ્ન 

વ્મલસ્થા, ભયણની ડક્રમા ક યાન પ્રભાણે કયલાભા ંઆલે છે. રોકવસં્કૃતતના ઇતતશાવકાય જોયાલયતવિંશ જાદલ કશ ેછે 

‘ ગ જયાતના વીદીઓ તેભની આગલી કરાથી આખા તલશ્વભા ંપ્રતવદ્ધ છે. બરૂચના વીદી ગોભાન  ંધભાર નતૃમ 

તલષ્ણ દેળોભા ંયજ  કયલાભા ંઆવ્ય  ંતમાયે આ કરાને ગ જયાતની આગલી કરા તયીકે ખ્માતી ભી શતી.’   
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