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દાાંતા ાંથકના આદદલાવીઓના વલવધ-વલધાન 
 

ડૉ. ધભેન્દ્રવવિંશ એભ. લાઘેરા 

આવવ. પ્રપેવય, ગજુયાતી વલબાગ, 

નીભા ગર્લવસ આર્ટસવ કૉરેજ, ગઝાદયમા 

 

દાાંતા ાંથકના આદદલાવીઓના ધાર્ભિક-વાભાજજક-વાાંસ્કૃર્તક કામયલાશી એ 

દિમાકાાંડ અને અનષુ્ઠાનનુાં અંગ છે. લૂયજને ખળુ કયલા શ્રાદ્ધની ર્લર્લધ ધાર્ભિક દિમાઓ 

કયલાભાાં આલતી જે આજ દદન સધુી દશિંદુઓભાાં અને આદદલાવીઓભાાં પ્રચલરત છે. 

દેલને લળ કયીને ઈચ્છછત ધ્મેમ પ્રાપ્ત કયલા અને ળત્રઓુન ર્લનાળ કયલા 

અથલયલેદભાાં વાંભશન, લળીકયણ, ઉછચાટન લગેયે ર્લદ્યાઓ તથા ઘાતક ભાંત્ર-તાંત્રાદદ, 

ભણી-ભતી-તાલીજ અન ે ર્લર્લધ દિમાઓ-ર્લર્ધઓના પ્રમગ ફતાવ્મા છે. જે અત્માયે 

આદદલાવીઓની જજલાતી જીલનયીર્તભાાં પ્રચલરત છે.   

શારના વભમભાાં આદદલાવીઓના ભલૂા કે બા ધાર્ભિક ર્લર્ધઓ કયે છે. 

ર્લમની યીતે આદદલાવીઓના ર્લર્ધ ર્લધાનને  મખુ્મ ફે ર્લબાગભાાં લશેંચી ળકામ. 

એક ધાર્ભિક ર્લર્ધ ર્લધાન, અને ફીજાં વાભાજજક ર્લર્ધ ર્લધાન. ધાર્ભિક ર્લર્ધ ર્લધાનભાાં 

ફીજ ફે ેટા ર્લબાગ ાડી ળકામ (૧) ભેરાાં દેલ-દેલીઓના ર્લર્ધ-ર્લધાન. આ ર્લર્ધ-

ર્લધાનના વભમે દારૂ ઉયાાંત ફકયા, ાડા અને કુકડા જેલા શુાં-ક્ષીઓન બગ 

ચડાલલાભાાં આલે છે. (૨) ચખ્ખા દેલ-દેલીઓના ર્લર્ધ-ર્લધાન. આ ર્લર્ધ-ર્લધાનના 

વભમે ઘઉં, ઘી અને ગનુાં ચયુમુાં ઉયાાંત ભહુડાના ફૂરભાાંથી ફનાલેરી ‘બયાાંયા ાં’ 
નાભની ભીઠી લાનગી ચડાલલાભાાં આલે છે.૧ આદદલાવઓ અનેક યાપ્રાકૃર્તક 

ળક્તતઓભાાં શ્રદ્ધા ધયાલે છે.  તેઓના ખરયા (ઘય) આંગણા, ખેતય, વીભ, ડુાંગય, લશેા, 
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લગેયે અવાંખ્મ ગઢૂ ળક્તતઓથી ઘેયામેરા શમ છે અને ઘયભાાં તથા ફશાય, ખેતય અને 

વીભભાાં આલી ગઢૂ ળક્તતઓથી જુદા-જુદા નાભે સ્થાના કયી લાય-તશલેાયે જૂ કયી 

નૈલધ ધયાલે છે. આ યાપ્રાકૃર્તક દેલ-દેલીઓના  ર્લર્ધ-ર્લધાન ય આધદયત છે. 

આદદલાવીઓના આર્ધદૈર્લક એકવને વાઈઠ લીય અને ‘શીરુ-યા’ુ, ‘ટટૂી-ટાલયી’, ‘ખેંડી-

ખાયી’, ‘અખત -ઝાાંયી’, ‘ભેંરાની ભેંરયી’  જેલા દેલ-દેલીઓભાાં ર્લશ્વાવ ધયાલે છે. 

આલી ગઢૂ ળક્તતઓન લાવ ઘય અને આગણાભાાં શમ છે. તેભના કુદેલીઓનુાં સ્થાન 

ડુાંગની તેટીભાાં કયે છે.  વીભદેલનુાં સ્થાનક વીભભાાં શમ છે.  આ ઉયાાંત ગ્રાભ દેલ 
અને પ્રાદેર્ળક દેલન લાવ શાડ ય શમ છે. ૨  

દાાંતા ાંથકના આદદલાવીઓભાાં ઋતચુિ પ્રભાણે આલતા લાય તશલેાય અને 

વાભાજજક પ્રવાંગે દેલ-દેલીઓના વન્મખેુ તેઓ ગીત કે નતૃ્મગીત વાથે ર્લર્ધ-ર્લધાન 

દ્વ્રાયા અનષુ્ઠાન ણૂય કયી નૈલધ ચઢાલલાભાાં આલે છે. જે ઋતચુિની આકૃર્ત પ્રભાણે 

ફતાલી ળકામ.                 
૧. આવ-કાયતક ભાવ  

આવ ભાવભાાં આદદલાવીઓના નયત ુાં, દળેય અને દદલાી જેલા ધાર્ભિક-

વાભાજજક લય-પ્રવાંગ આલે છે.  કાયતક ભાવભાાં એ લેશ (ભતૂ), લાંતય કાઢલાન અન ે

ભાંતય ાકા કયલાન ભાવ છે. આ ઉયાાંત આ ફને્ન ભાવભાાં આગણુાં અને વીભના દેલ-

દેલીઓને દારૂ અને શુાં-ક્ષીઓના ફરી ચઢાલલાભાાં આલે છે. કાયતક ભાવ એ ફે 

ઋતઓુન વાંર્ધકા છે. ચભાવાની ર્લદામ અને ર્ળમાાન આયાંબન આ ભાવ 

રકજીલન ય પ્રબાલ ડે છે. યગનુાં પ્રભાણ લધે છે. આદદલાવી ભાને છે કે આ 

ભાવભાાં દેલીઓના ‘વકકય’ પયતાાં શમ છે. તેના પ્રબાલથી ળયીયભાાં ભાાંદગી પ્રલેળે છે. 

લેશ લાંતયની અવય ણ આ ભાવભાાં લધ ુશમ છે. ભાટે આ ભાવ બા (ભલૂા) અને 

ડાકણન ગણામ છે.  
૧.૧. નયત ુાં ૩  

આદદલાવીઓ આવ સદુ એકભે નયત ુાં રે છે. આ નયતાભાાં નયતાાં ભાટે દેલીની 

વાંભર્ત ભેલલી, ફાયા ડવુાં,  નયત ુાં વજલવુાં તથા ઘય ભાલરક નયતાનુાં સ્લાગત કયી 

દીલાભાાં ધી યેૂ છે અને એક રૂર્મ મકેૂ છે. ધજને ધર્તયુાં ફાાંધલાભાાં આલે છે. તેની 

વાંખ્મા લધી જમ એટરે શ્રીપ લધેયી ર્તયુાં ઉતાયી રેલાભાાં આલે છે. ઉયાાંત ઘય 
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ભાલરકે ઘઉં અથલા ભકાઈ આે છે, જેલી અનેક ર્લર્ધઓ દ્વ્રાયા નયતાન આયાંબ 

કયલાભાાં આલે છે. ત્માય છી દળેયાના તશલેાયે કયલાભાાં આલે છે.   
૧.૨. દળેય   

નયતાના ત્રણ થી ચાય દદલવ છી દળેય ઉજલલાભાાં આલ ેછે. દળેય દવભાાં 

દદલવે જ ઉજલામ એવુાં નથી. કલા-ીલાની યૂી વ્મલસ્થા થઈ ગમા છી ગાભ 

આગેલાન નક્કી કયે એ દદલવે દળેય ઉજલલાભાાં આલે છે. ફયે ભાતાના સ્થાનક 

આગ એક ભટ ાડ ભાયલાભાાં આલે છે. નયતાભાાં આલેરા ઘઉં અને ભકાઈ અગાઉ 

જ ઘય દીઠ લશેંચી દેલાભાાં આલે છે. તેના યટરા ફનાલીને રાલે છે. ઘયની લડીર 

વ્મક્તત કુટુાંફદીઠ ચાવથી ાંચતેય વાંખ્માભાાં યટરા ફનાલીને રાલે છે. ભટા-ભટા 
ભાટીના ગાઓભાાં ાડાનુાં ભાવ યાાંધલાભાાં આલે છે. ૪  

૧.૩. દદલાી  

ધનતેયવથી કાયતક સદુ એકભ સધુી આદદલાવીઓના ભશત્લના દદલવ છે. 

ધનતેયવના વલાયે ગામ, બેંવ, ફદ, ફકયાાં લગેયે વજીલ ધનને તાલ કે નદી 

દકનાયે રઈ જમ છે, અને નલડાલે છે. આ વજીલ ધનને ળણગાયલા અને જૂલાભાાં 

આલે છે. જેભાાં યભજીથી ળીંગડા યાંગલાભાાં આલે છે. ગામના ભાથે ભયર્છછ મગુટથી 

ળણગાયલાભાાં આલે છે. ળયીય ય ચકયડા ણ દયલાભાાં આલે છે. વજીલ ધનને ફયે 

ગલાલમા (તરુણ-તરુણીઓ) તાના ઘયેથી ભકાઈ અને ચખા રઈ આલે છે. ઢય 

ચાયતી લખતે નદી દકનાયે ગગુયી ફાપી ખામ છે અને આનાંદ કયે છે. ધનતેયવ અને 

કાીચોદવની યાતે આર્થિક યીતે સખુી ભાણવના ઘયે ગાભના સ્ત્રી-રુુ અને ફાક 

બેગા થઈ ગીત ગામ છે.  

 દદલાીના વાાંજે ભે ભેાયુાં કયલાભાાં આલે છે. ફે ભટી કુરડીઓ રઈ તેભાાં 

ચખા નાખીને ાણીથી બયલાભાાં આલે છે. ઉય યણાયુાં મકૂી ઘી યૂીને એક ભટી 

દદલેટ વગાલલાભાાં આલે છે. દદલાીના ાંદય દદલવ છી દેલદદલાી આલે છે. આ 

દેલદદલાીને તેઓ કાીકાતક કશ ેછે. આદદલવની યાતે તેભના ભેરાાં દેલી-દેલતાઓને 

વાધલાની ભશત્લની યાત ગણલાભાાં આલે છે.  
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૨. ભાગળય--ભશા ભાવ  

ભાગળય--ભશા એ કફદયમા જેલા ભેરાાં દેલની સ્થાના અને કી કયલાના 

તથા અફાલ, સુાંડઅને ઘવા જેલા દેલના લધાભણાાં કયલાન ભાવ છે. કફદયમા 

ઠાકયની કીનુાં અનષુ્ઠાન, ધુા ાટનુાં અનષુ્ઠાન, દેલયાના યાતીજગાનુાં અનષુ્ઠાન 

જેલા ધાર્ભિક અનષુ્ઠાન લખતે તાજ અંગાયા થાાની લેદી ય મકૂીને રટ, ચખા કે 

ચયુભાન શભ કયલાની યાંદયત ર્લર્ધ છે. આ વભમે થૃ્લીની ઉત્ર્તકથાના ભાંત્ર 

ગાલાભાાં કે કશલેાભાાં આલ ે છે. આ કથાભાાં ી યખી (ર્પ્રાદ ઋર્) ધભૂ યખી 

(ધોમ્મ-ધોભ ઋર્)  ગતભ યખી (ગોતભ ઋર્) લગેયે ઋર્ઓના ઉલ્રેખ આલે છે. આ 

ર્લર્ધ-ર્લધાનનુાં ગેરુાં છેક તામ્રાશ્ભકાની વાંસ્કૃર્ત, આળયે ત્રણ શજયથી છ શજય લય 

સધુીના વભમખાંડની વાંસ્કૃર્ત સધુી જલા વાંબલ છે.  
૨.૧. કફદયમા ઠાકય  

કફદયમા ઠાકયની આદદલાવીઓનુાં ભેલુાં અનષુ્ઠાન છે. કફદયમ ાટ કે કફદયમ  

ઠાકય એ તાભવી પ્રકૃર્તન ઉગ્ર દેલ ભનામ છે.  આ ર્લર્ધને ‘વૂ એયલી’ કશ ેછે. ાાંચ 

દદલવ સધુી ‘વૂ’ જમા છી ણ વ્મક્તતને કયુાં દેલ (દેલત)ુ લગયુાં છે તે નક્કી ન 

થામ ત બ કાભઠી (ધનષુ્મ) ચડાલલાની ર્લર્ધ કયે છે. આ ર્લર્ધ ાચ-ચીવ ાંચ 

(વાક્ષી) વભક્ષ કયલાભાાં આલે છે. આ ર્લર્ધ ાાંચ લાય કયીને દેલ નક્કી કયલાભાાં આલે 

છે. આ છી બ દય કયલાની ર્લર્ધ કયે છે ભશાભાવભાાં કફદયમા ઠાકયની ‘કી’ 

કયલાન આદેળ આે છે. આ ર્લર્ધને કફદયમા ાટની ‘કી’ કશલેાભાાં આલે છે. 

કફદયમા  ઠાકયન ેયાાંધરેા ચખા વાથે ાડા અને ફકયાની ફલર ચડાલલાભાાં આલ ેછે. 

આ ર્લર્ધ વભમે ભાંત્રછચાય થત નથી. 
૨.૨. દેલયા ૫ 

ચામુાંડાના ખાાંડાથી ઘડાનુાં ભસ્તક છેદાઈ ડુાંગય ય ડતા તેભાાંથી દેલયા ઠાકય 

ચખ્ખા દેલ ઉત્ન્ન થમ એભ ભાનલાભાાં આલે છે. તેને શફુલરને ફદરે શ્રીપ, ઘી, 

ગ અને રટનુાં ચયુમુાં ધયાલલાભાાં આલે છે.  દેલયાના ભાંદદયભાાં અંફા બલાની, ચામુાંડા 

તથા નલરાખ દેલીઓભાની લી દેલીની મરૂ્તિઓ વાથે બૈયલ, ગણર્ત, લાવાંગ નાગ, 

ાટલી ઠાકય લગેયે ધયાલલાભાાં આલે છે. તેભની જૂર્લર્ધ તથા પ્રસ્થાના વભમે 

ાટલી ઠાકય અને ગણર્ત ચખ્ખા દેલ શલાથી તેભની આગ કાડન ડદ યાખી 
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ફકયાન બાગ આી, તેના રશીના ફાકીના ભેરાાં દેલયાાંને ચાાંલ્રા કયામ છે. આ 

અનષુ્ઠાનભાાં યાતે્ર બા ધણેૂ છે અને તૂાની જૂ કયે છે. રક ઉજણી કયે છે. ફીજ 
દદલવે જગયણ યાતીજગાન ઉત્વલ કયે છે. ૩. પાગણ-ચૈત્ર ભાવ પાગણ અને ચૈત્ર એ 

શીન ભશત્વલ અને આદદલાવીઓના પ્રાદેર્ળક ભેાના ભાવ છે. આદદલાવીઓભાાં લેય 

રેલાની વાભાજજક પ્રણારી છે. આ પ્રથા તેની આજની જીલતી જીલનયીતી વાથ ે
અર્લનાબાલે જડામેરી છે. તેભની લેયબાલના ેઢી દય ેઢી ઉતયે છે. ૩.૧. શી ૬ 

શી આદદલાવીઓન ભટ ઉત્વલ છે. આ ઉત્વલ લખતે વભગ્ર જર્તના હ્રદમ અન ે

ળયીય આનાંદથી નાચી ઊઠે છે. પાગણ સદુ ાાંચભના દદલવે વાાંજના વભમે ગાભના 

ચાયથી ાાંચ આગેલાન શી જગલે છે. વોથી શરેા ચાલ ુવારે જેના ઘેય સ્લજનનુાં 

મતૃ્ય ુ થયુાં શમ તાના ઘયે ઢર રઈને જમ છે. ત્માાં ‘લાયીઢર’ લગાડ ે છે. સ્ત્રીઓ 

ભયનાય સ્લજનને માદ કયીને યડે છે. આ ર્લર્ધને ‘એંશકાળાં ાગુાં’ (ળકબાગમ) કશલેાભાાં 

આલે છે. ‘શી જગલી’, ‘શી અડી’, ‘લાભણી ધેય’ કયલાભાાં આલે છે. આ 

આનાંદન અને શીના ભશત્વલન છેલ્ર દદલવ શમ છે. ગદઠમા-ગઠણ ભાટે આ 

દદલવ લવભ રાગલા ભાાંડે છે. ાંદય-ાંદય દદલવ વાથે નાછમા, ગામાાં અને ઉજણી 

ભાણી અને શલે અરગ થલાન વભમ આલી શોંછમ. છેલ્રે છેલ્રે તેઓ લધ ુઉન્ભત્ત 
ફનીને દારૂ ીને નાચી રે છે અને ગાઈ ર ે છે. ૩.૨. ગય-ગણગય (ફીજ ભશત્લન 

રકભે) ગય અથલા ગણગય એ આદદલાવીઓન શી છીન ફીજ ભટ ઉત્વલ 

શમ છે. આ ઉત્વલ આગેલાનની રૂફરૂ ગય જગાલલાની ર્લર્ધ ળરૂ થામ છે. વાાંજના 

વભમે ઢર લગાડલાની વાથે સ્ત્રી-રુુ અને ફાક એકઠાાં થામ છે. ગયન ગદયમ કે 

જૂય શ્રીપ, વાાંફેલુાં (મળુ), આંફાના ાન, કાંકુ, ફે રટા લગેયે વાભગ્રી તૈમાય કયે 

છે. શીની ભધ્મભાાં આગ વગાલી ગયન ગદયમ શ્રીપ લધેયી રીરા તપ્રન શભ 

કયે છે. ત્માય છી શીની ભધ્મભાાં ર્ળલના પ્રર્તકરૂ વાાંફેલુાં ઊભુાં  યે છે. તેને 

આંફાના ાન ફાાંધે છે. કાંકુના ચાાંલ્રા કયીને વાાંફેરાને  ૂાંજે છે. સ્ત્રીઓ ગય જગાલલાના 

ગીત ગામ છે. વાાંફેરાની ચાયે ફાજુએ ઢર લગાડતાાં લગાડતાાં સ્ત્રી-રુુ નાચે છે. ફે 

ાણીના બયેરા રટને ણ આંફાના ાન ફાાંધે છે અને કાંકુના ચાાંલ્રા કયે છે. 

જયજયથી ધણૂલાન ઢર લગાડલાભાાં આલે છે. બ જયજયથી ધણૂે છે જમાાં ગયનાાં 

ભાંદદય ફાાંધેરા શમ ત્માાંથી ગયની ચાાંદીની નાની મરૂ્તિ ણ લાજતે-ગાજતે શ્રીપ 
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લધેયીને ગયનાાં નલા સ્થાનકે રાલે છે. ગયનુાં સ્થાન કમાય છી ગદયમા અને ગયાણી 

ઉયાાંત ાાંચ કન્માઓ અને ાાંચ કુભાયની ગયની વેલા કયલા ભાટે ર્નભલાભાાં આલે 

છે. તેઓ ગયની ાંદય દદલવ સધુી વેલા કયલાભાાં આલે છે. લશરેી વલાયે ઊઠીને નદીએ 

કે લશેે નશલા જમ છે. ત્માાંથી ફીરીના ાન, આકડાના પ અને લગડાઉ ફૂર રાલ ે

છે. ઘીન દીલ કયી રાલેરા ફૂર ગય ભાતાને ચઢાલે છે. ફીરીના ાનને ભવીને 
ચખ્ખા ઘીભાાં ફીને ગયની વાભે શભ કયલાની ર્લર્ધ કયલાભાાં આલે છે ૭      

૪. લૈળાખ-જેઠ ભાવ   

લૈળાખ અને જેઠ ભાવભાાં અવહ્ય ગયભી શલાથી શાડી પ્રદેળના નદી-નાાાં 

ર્નર્જ ફની જમ છે. ારત ુાં પ્રાણીઓ ઘાવ ર્લના અને રકવમદુામ ધાન્મ ર્લના દુ:ખી 

થામ છે. આ ફ ે ભાવભાાં આદદલાવીઓને અનેક શાડભાયી બગલલી ડતી શલાથી 

તેઓનુાં વામદુશક ભન ચખ્ખા દેલ-દેલીઓ તયપ લે છે. 
૪.૧. શગ (ફાધા) 

આદદલાવીઓ અનેક યાપ્રાકૃર્તક  ળક્તતઓ દ્વાયા શ્રદ્ધા ધયાલે છે.  ઋતચુિ 

પ્રભાણે આલતા લાય-તશલેાયે આ દેલી-દેલીઓના વાભે ર્લર્ધ-ર્લધાન દ્વાયા અનષુ્ઠાન 

ણૂય કયી નૈલેધ ધયાલી શગ (ફાધા) યૂી કયલાભાાં આલે છે.  
૪.૧.૧. ભાણેકનાથન શગ : ૮   આદદલાવીઓભાાં આફાર-વદૃ્ધ ફીભાય ડે 

અથલા વાંતાન ન થત ુાં શમ ત ભાણેકનાથન શગ (ફાધા) રેલાભાાં આલે છે. ફીભાયી દૂય 

થામ, વાંતાન જન્ભે ત લૈળાખ ભાવભાાં શગ કયલાભાાં આલે છે. ભાણેકનાથ એ બીરન 

ચખ્ખ દેલ છે. તેને ઘઉં, ઘી અને ગનુાં ચયુમુાં ચઢાલલાભાાં આલે છે. અને રગા, કુાંડી 

અને ઝારયના સ્લયલછચે  ‘શગ’(ફાધા) યૂી કયલાભાાં આલે છે. કાા ભગયે શગ 

ચડાલલા જતી લખતે બ્રહ્મચમયનુાં ારન કયલાભાાં આલે છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

વભમ યૂત દારૂ અને ભાાંવન ત્માગ કયલાભાાં આલે છે. ળર્નલાયના યાત્રે ભાણેકનાથના 

સ્થાનકે આર્લબાયલ અને કામોના ભદશભા વાથે ર્લર્ધ કયલાભાાં આલે છે. યર્લલાયે સમૂયના 

ઉગતા દકયણભાાં ચયુભાન શગ ચઢાલલાભાાં આલે છે. 

ભાણેકનાથ એક ઊંચા લયતની ભધ્મભાાં ભાાંણેકનાથની એક ભટી ર્લળા ગપૂા 

આલેરી છે. લશરેી વલાયે ભાાંણેકનાથને શગ (ફાધા) ચડાલલા ભાટે ચયુમુાં ફનાલલાભાાં 

આલે છે. થ્થયની ભટી રાાંફી અને ાતી ર્ળરાઓ ઉય યટરા વેકીને તૈમાય કયે 
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છે. યટરા ઝીણા ભવીને તેભાાં ગ અને તેર ઉભેયીને ચયૂમુાં ફનાલે છે. સમૂયના 

ઉગતા દકયણભાાં ગપૂાભાાં યશરેા ભાાંણેકનાથને આ ચયૂમુાં ચડાલલાભાાં આલે છે. 

ભાાંણેકનાથના સ્થાનકના ઘડા આગ  ઘીન દીલ કયીને શ્રીપ લધેયે છે. આ છી 

ઘડા અને મરૂ્તિને કાંકુના ચાાંલ્રા કયીને ચયુમુાં ચઢાલલાભાાં આલે છે. ચયુમુાં ચઢાવ્મા છી 

ફશાય આલીને જે ફાકની ફાધા શમ તેને નલા કડાાં શયેાલે છે. વના-ચાાંદીના 

ઘયેણાથી તેને ળણગાયે છે. ત્માય છી ફાકને એક ાંક્તતભાાં ફેવાડે છે. ફશને, 

દીકયીઓ અને પઈઓ છકય શમ ત ધર્તયુાં ઓઢાડે છે. ફદરાભાાં વાંતાનના ર્તા 

‘રકા’ ન એક ટુકડ આે છે. અંતે દયેકને શ્રીપન પ્રવાદ અને ચયુમુાં લશેંચલાભાાં 

આલે છે. તેના રશીથી ધજ અને ભતના ઘડાઓને ચાાંલ્રા કયલાભાાં આલે છે. બ 

ફાકના લાની રટ કાીને ભાતા ાવે મકેૂ છે. ર્તા ફશનેન તુ્ર (બાલણમા)ને 

ાઘડી શયેાલે છે. નભતા શય ગાભજન યટરા રાલે છે. ફરીના પ્રવાદ વાથે 

વમશૂબજન રઈને રકવમશૂ ર્લખેયામ છે.  
૪.૨. લતાાંભણા (લધાભણાાં) 

આદદલાવીઓ થી ભશા ભદશનાના અંત સધુી લતાાંભણા (લધાભણાાં) કયે છે. 

વાભાન્મ યીતે લતાાંભણા (લધાભણાાં) યર્લલાયે કયલાભાાં આલે છે. યણેરી દીકયીના 

શરેા ખાના તુ્રનુાં લતાાંભણા (લધાભણાાં) ર્મયભાાં કયલાભાાં આલે છે. વાભાન્મ યીતે 

આલા તુ્રના લા ર્મયભાાં આલેરી ‘જગભાઈ’ના થાનકે ઉતાયે છે. ર્તાની કે 

વાવયીક્ષની આર્થિક દયક્સ્થર્ત વાયી ન શમ ત લીવ લયના વભમ ગાાભાાં આ 

લતાાંભણા (લધાભણાાં) યુા કયલાભાાં આલે છે. ર્તા આભાંત્રણ આે ત્માયે દીકયી 

વાવયીભાાંથી ચાય-ાાંચ લયન એક ફકય જગભાઈની રારધજ, શ્રીપ, ાાંચથી દવ 

દકરગ્રાભ ભાતય (સખુડી)ની વાભગ્રી, ાાંચ દકરગ્રાભ ભકાઈ કે ઘઉંના યટરા લગેયે 

લસ્તઓુ રઈને તાના તુ્ર વાથે ર્મય આલે છે.      

ફીજ દદલવે વલાયે સમૂયના ઊગતા દકયણભાાં લતાાંભણા (લધાભણાાં)ની ર્લર્ધ ળરૂ 

થામ છે. આલેર ભશભેાન અને ગાભના સ્ત્રી-રુુ અને ફાક ‘ભાતા’ના સ્થાનક ાવ ે

બેગા થામ છે. વોથી શરેા ભાતાને  ‘ભાતા’ ને ઘી, ગ અને ઘઉંની ભાતય અને ધજ 

ચઢાલલાભાાં આલે છે. ઘીના દીલા આગ નાલમેય લધેયલાભાાં આલે છે. ત્માય છી 

જગભામાના થાનક ાવ ેફકય રાલે છે. તેને ાણી છાાંટલાભાાં આલે છે. આથી ફકય 
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ધ્રજૂે છે. ધ્રજૂતા ફકયાને જઈને રકવમશૂ ભાને છે કે ફકય ભાતાએ સ્લીકામો છે. તેન 

ફરી ચડાલે છે. અને તેના રશીથી ધજ અને ભાતાના ઘડાઓને ચાાંલ્રા કયે છે.  બ 

ફાકના લાની રટ કાીને ભાતા ાવે મકેૂ છે. ર્તા ફશનેન તુ્ર (બાલણમા)ને 

ાઘડી શયેાલે  છે. દીકયીને વાલ્ર ઓઢાડે છે. કુટુાંફીજન મથાળક્તત બાલણમાને ાાંચ-

દવ રૂર્મા આે છે.   
૫. અાઢ-શ્રાલણ ભાવ 

અાઢ અને શ્રાલણ એ આદદલાવીઓના રગન કયલાના અન ેગદઠમા-ગઠણન 

વાભાજજક પ્રવાંગ ર્લળેન ભાવ છે.   
૫.૧. રગ્ન ૯        

       અાઢ અને શ્રાલણ એ આદદલાવીઓના રગન કયલાના અન ે ગદઠમા-ગઠણન 

વાભાજજક પ્રવાંગ ર્લળેન ભાવ છે.   
૫.૧.૧. ઘોંણ યૂલ : જે દદલવે કન્મા કે લયને ીઢીએ ફેવાડલાના શમ છે તે 

દદલવે વલાયે ઘોંણ યૂલાની કે ઘોંણ ખાાંડલાની ર્લર્ધ કયલાભાાં આલે છે. કુટુાંફ અને 

ગાભની સ્ત્રીઓ બેગી થઈ ગીત ગામ છે, એક ખાાંડલણમાભાાં ચખા નાખીન ેવાાંફેરાથી 

ડાાંગય ખાાંડે છે અને તેભાાંથી ચખા કાઢે છે. આ ચખાની ખીચડી ફનાલલાભાાં આલે છે. 

આલનાય સ્ત્રીઓને આ ખીચડી ખાલા ભાટે આલાભાાં આલે છે. આ ર્લર્ધને ‘ઘોંણ 

ખાાંડલ’ કે ‘ઘોંણ યૂલ’ કશ ેછે.  
૫.૧.૨. ખેતયની ભાટીના ગણેળ રેલા જવુાં : ીઢીએ ફેવાડતી લખતે વોથી 

શરેાાં લય કે કન્માને દેલયાના ભાંદદયે રઈ જલાભાાં આલે છે. ળયીય ય છેડી 

ઓઢાડલાભાાં આલે છે. શાથભાાં નાલમેય આલાભાાં આલે છે. નલા કડાનુાં છત્ર 

ફનાલલાભાાં આલે છે. કન્મા અને લયની ભાતા ઘીન દીલ રઈને ચારે છે. લય કે કન્મા 

ભકાઈના દાણાથી દેલને નભન કયે છે. નજીકના ખેતય ભાાંથી ભાટીનુાં ઢેફાં રાલલાભાાં 

આલે છે. કાંકુન ુાં ર્તરક કયી શ્રીપ લધેયલાભાાં આલે છે  
૫.૧.૩. ીઠીએ ફેવવુાં : ીઢી ભાતા અથલા કાકી ચે છે. ીઢી ચળ્મ છી 

કાક તેડીને ગતે્રજ આગ ફેવાડે છે. ીધીના દદલવ દયર્ભમાન કભયભાાં એક ધર્તયુાં 

પેયી યાખે છે. કન્મા ચલણમ અને વપેદ વાડી પેયી યાખે છે. પતત વપેદ વાડીન છેડ 

સ્તનભાંડ ય નાખે છે. લય અને કન્માને આખા ળયીય ય ીઢી ચલાભાાં આલે છે.   
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૫.૧.૪. ભાણેક સ્તાંબ અને ભાાંડલ યલ :  ભાાંડલ યચલા ભાટે રીરા લાાંવ અને 

ભાણેક સ્તાંબ રેલા ભાટે કેટરાક ભાણવને ભકરલાભાાં આલે છે. વોથી શરેા અનકુુ 

જગા જઇને ભાણેક સ્તાંબને યચલાની ર્લર્ધ કયલાભાાં આલે છે. એક ખાડ કયી તેભાાં દૂધ 

અને ધય નાખલાભાાં આલે છે. ત્માય છી ાાંચ ભાણવ ભાણેક સ્તાંબને કડીને યે છે. 

ભાણેક સ્તાંબને નાડાછડી કે કાચા સતૂ્રથી આંફાના ાન ફાાંધી  કાંકુના છાાંટા નાખલાભાાં 

આલે છે. 
૫.૧.૫. નતૂય :  જન જલાના દદલવે લયના ર્તાના ઘયે અને જન આલલાના 

દદલવે કન્મા ર્તાના ઘયે યણેરી ભટી ફશને ‘નતૂય’ રઈને આલે છે.  
૫.૧.૬. ભાભેરુાં  :  ભાભા ભાભેરુાં રાલે છે. આદદલાવી વભાજભાાં કાકાનુાં જેટલુાં 

ભશત્લ શમ છે તેટલુાં ભાભાનુાં શત ુાં નથી. ભાભા ફશને ભાટે કડાાં, ચાાંદીના કડરા અને 

ફનેલી ભાટે કડાાં, કાનભાાં શયેલાની ભયકીમ રાલે છે. ત્માય છી ફશને ભાાંભેયાને 

કેકુના છાાંટા નાખીને લધાલે છે.   
૫.૧.૭. વાભૈયુાં અને જાનન ઉતાય : જમાયે જન લેલાઈના ગાભની નજીક આલે 

છે ત્માયે કન્મા ક્ષલાા ઢર લગાડીને લયક્ષનુાં વાભૈયુાં કયે છે. ત્માય છી જનન 

ઉતાય લેલેઈના ઘય ાવેના વકૃ્ષ ાવે આલાભાાં આલે છે. જનૈમાઓને એક ખટર 

આલાભાાં આલે છે. તેના ય લડીર ફેવે છે. ાણી ીલા ભાટે એક ભાટલુાં આલાભાાં 

આલે છે. લયયાજનુાં આવન થૃ્લી ય શમ છે. રગન રુૂાં થમા ર્લના તેઓ ખાટરા ય 

ફેવી ળકતા નથી.  
૫.૧.૮. ‘શાય ખીવદયમા’ની વલનદી વલવધ : જનના થડા વભમનાાં ર્લયાભ છી 

કન્માક્ષ તયપથી ‘શાય ખીવદયમા’નુાં આભાંત્રણ આલાભાાં આલે છે. ‘શાય ખીવદયમા’ની   

ર્લર્ધનુાં કેન્ર લફિંદુ કાકી શમ છે. કન્માક્ષની જનયડીઓ ગીતન ભાય ચરાલે છે. કાકી 

એક શાથભાાં વટી અને ફીજ શાથભાાં સૂડુાં રઈને આલે છે. લેલાઈઓને ચાાંલ્રા ર્લર્ધ 

કમાય છી થેકડા ભાયતી નાચલા ભાાંડે છે.          
૫.૧.૯. ‘તયણ વફાલલા’ની વલવધ  :  લયયાજ અને લેલાઈઓ ભાાંડલાના દ્વ્રાય 

ાવે આલે છે. ફાંને્ન ક્ષ ગીતની ગાની પ્રવાદીથી સ્લાગત કયે છે. ભાાંડલાનુાં 

પ્રલેળદ્વાય રીરા લાાંવના તયણથી ફાાંધેલુાં શમ છે. લયયાજ આગભનની વાથે 

તરલાયન એક જ ઝાટક તયણ ય ભાયલાભાાં આલે છે.               
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૫.૧.૧૦. ‘લીદયાજા’ને ળણગાયલા : ગીતના સ્લય લછચે લયયાજન ે

ળણગાયલાની ર્લર્ધ ળરૂ થામ છે. લયયાજને ખભીળ, ધર્તયુાં અને રાર વપાથી 

ળણગાયલાભાાં આલે છે. મખુ ય બેંળનુાં ઘી રગાલલાભાાં આલે છે. 
૫.૧.૧૧. લયયાજાને ોંખલા : શસ્તભેાની ર્લર્ધ ય દશિંદુ રગન ર્લર્ધની સ્ષ્ટ 

અવય જઈ ળકામ છે. ોંખલાની ર્લર્ધભાાં ભાતા લયને ોંખે છે. થાીભાાં દીલ, કાંકુ, 

રટના મદૂઠમા,ચાય દાતણ, યલૈમ લગેયે લસ્તઓુ દ્વાયા ોંખલાની ર્લર્ધથી 

શસ્તભેાની વાંણૂય ર્લર્ધ વદૃ્ધ આદદલાવી કયાલે છે. 
૫.૧.૧૨. ળેંગયાાં નખલા : લય જમાયે તયણે આલે ત્માયે શ્રીપ લધેયલાભાાં 

આલે છે. આ ખલાની ર્લર્ધ યૂી થમા છી લય જમાયે ચયી તયપ આગ લધે છે. 

શ્રીપના ટુકડા કન્મા તયપ પેંકે છે. કન્મા અને લય ક્ષના યલુક-યલુતીઓ આ ટુકડા 

રેલા ડા-ડી કયે છે જભીન ય ગથા ખાલાન આનાંદ પ્રાપ્ત કયે છે, તેને ળેંગયાાં 

નખલાની ર્લર્ધ કશ ેછે. 
૫.૧.૧૩. કન્દ્માની ધયાભણી : રગન ભાંડભાાં કન્માન કાક બત્રીજીને તેડી રાલ ે

છે. ચીંથયાની દીલેટની જમત ય ફન્ને દ્વ્રાયા તર, જલ અને ઘી શભલાભાાં આલે છે.  
૫.૧.૧૪. કન્દ્માદાન : કન્માના ર્તા મથા ળક્તત બેંળ, ફકયી લગેયે દૂધાયા 

શઓુ આે છે. ઘયલખયીભાાં તાાંફાની ચરૂડી, ીત્તયની થાી, લાટકી અને રટ તથા 

કાાંવનુાં તાાંવળાં આે છે. વખીઓ ૈવા, દયણ અને વાબ ુલગેયે આે છે. 
૫.૧.૧૫. કન્દ્મા વલદામની લવભી  : બજનની વભાચ્પ્ત છી કન્મા 

ર્લદામન લવભ વભમ આલી શચે છે. કન્માક્ષભાાં ધીભેં ધીભેં ઉદાવી છલામ છે. 

કરુણા અને ર્નયાળા નીતયલા રાગે છે. કાક કન્માને તેડીને ફાયણા ફશાય મકૂીને ાયકી 

કયલાના રાગાના ચીવ રૂર્મા રે છે. કન્માક્ષની સ્ત્રીઓ કન્માને વાલધ કયતા 

ગીતની વાથે ર્લદામ આે છે.   
૫.૨. ગદઠમા-ગઠણ  

‘ગદઠમ’ એટરે પ્રેભી અને ‘ગઠણ’ એટરે ર્પ્રમતભા. પ્રકૃર્તના ખે પ્રકૃર્તન જ 

અંળ થઈને જીલતા આદદલાવી યલુક અને યલુતીઓને વકૃ્ષને ાન ફૂટે એટરી 

વશજતાથી પ્રણમાાંકુય ફૂટે છે.  શી, દદલાી જેલા ઉત્વલ, રગન પ્રવાંગ કે જીલનના 

દૈર્નક કામો જેલા કે ઢય ચયાલલા, ચાય રેલા જવુાં, ખેતયભાાં કાભ કયલા જવુાં લગેયે 
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પ્રવાંગ પ્રણમના ર્નર્ભત ફને છે.   ગદઠમા-ગઠણન વાંફાંધ વભાજસ્લીકૃત છે. આ 

પ્રણમ વાંફાંધભાાં ળાયીદયક વાંફાંધન ણ છછ નથી. કઈ લડીર  ગદઠમા-ગઠણને એલી 

ક્સ્થર્તભાાં જઈ જમ ત – “ફદુાં શેં ! ખાખદયયુાં કયે શેં !” ( કાચી ઉંભયના છે, પે્રભ કયે છે 

!) કશીને શવી કાઢે છે. રગન શરેાાં કુલાયી છકયી વાથે કઈ ણ વાંફાંધ યાખી ળકે. 

ર્તયાઈ બાઈ-ફશનેને છડીને કુટુાંફના દૂયના બાઈ-ફશનેન પે્રભ ણ ઘણીલાય  

ગદઠમા-ગઠણના પે્રભભાાં દયણભે છે.  કન્મા કઈ યલુક વાથે આકાયમ ત તેની ાવે 

દયણ, કાાંવક, ફાંગડીઓ, કરુાં, ગ લગેયે ભાંગાલે. તેનાથી યલુક વભજી જમ કે 

કન્મા તેને ગદઠમ કયલા ભાાંગે છે. છી તેભન પ્રેભ ર્લકવે છે.     

પ્રણમલ્રાવભાાં દદલવ વાય થામ છે ત્માયે રગનના દદલવ આલે છે. 

આદદલાવી વભાજભાાં એક ગાભના યલુક-યલુતી ગદઠમ-ગઠણ થઈ ળકે છે. યાંત ુ

તેભના રગન ના થઈ ળકે. એટરે ભટે બાગે ફાંને્નના બાગમભાાં ર્લયશ રખામેર શમ જ 

છે. આદદલાવી કન્માનુાં રગન નક્કી કયલા આલે ત્માયે દારૂ આલાભાાં આલે અને કુકડ 
કાલાભાાં આલે. ગઠણની વગાઈ થઈ યશી છે તે લાત તાના ગદઠમાને કશ ેછે. ૧૦      

આદદલાવી પ્રજ આ વાંફાંધની ફાફતભાાં ખફૂ ઉદાય છે. ભટી લમ ણ તાના 

ગદઠમા કે ગઠણને માદ કયીને ગીત ગલામ છે. આ વાંફાંધભાાં જેટરી ઉદાયતા છે 

એટરીજ કઠયતા રગન છીના વાંફાંધભાાં છે. કન્મા રગન કમાય છી એકજ ધણીની 

ગણામ. આ ર્લસ્તાયભાાં એક ભજની કશલેત ણ છે કે,- ‘શાાંલ્રીભાાંની ખીચડી જે ખામ 

તેની અને થાીભાાં આવ્મા છી એ ધણીની !’ યણ્મા છી કઈ કન્મા તાના જૂના  

ગદઠમા વાથે વાંફાંધ ન યાખી ળકે. અને જ ભરેૂચકેૂ યાખે ત તેન ર્ત ગદઠમાનુાં ખનૂ 

કયે અથલા કઈલાય વભાધાન રૂે ભટુાં દાુાં ણ લસરૂ કયે છે. આલા પ્રવાંગભાાં 

ઘણીલાય ઊંડા લેય ણ ફાંધાતા શમ છે.            
૬. બાદયલા ભાવ   

૬.૧. ાટ  

બાદયલા ભાવની ભશાભાગી ાટની બક્તતથી કાંટાેલુાં વામદુશક ભાનવ બગ અને 

વાંવાદયક ર્લરાવ તયપ સ્લાબાર્લક યીતે લે છે. ભશાાંથના  ાટની  ઉાવનાભાાં 

અજલાી ફીજ, એકાદળી નૂભની યાત્રી ભશત્લની છે.અાઢી ફીજને ળર્નલાય શમ ત 

તે ભાટે વલયશે્રષ્ઠ વભમ ગણામ છે. આ યાત્રીના વભમે આ ાંથના અનમુામીને ઘેય 
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ફાજઠ ઉય તેભની ર્લર્ધ પ્રભાણે આકૃર્ત દયામ છે. પ્રર્તકનુાં સ્થાન થામ છે. જમત 

પ્રગટાલામ છે ન ે ર્નજયી જતી-વતી, વાધ-ુવાંત, ગતગાંગા અરખન આયાધ કયે છે. 

આજે આ ાટ-ઉાવનાને યાભદેલીયન ાટ ણ કશ ે છે. એક િાાંર્તકાયી ગલુાં એ 

ણ બયાયુાં છે કે આ ાટને ર્ળલયાભાંડ કશીને રાખની ભાનલભેદની લછચે આ ગપુ્ત 

ાટને ખલૂ્ર ાટ કયીને ઉાવના થામ છે. અનેક ાટ જેલા કે, લીવ ાટ, દાવ 

ાટ, યાભદેલીયન ાટ, ર્ળલ-ળક્તતન ાટ, ભશાકાીન ાટ, ાંચભીમ ાટ, 

ળાંખાઢન ાટ, ફાયય ાટ.       
૬.૧.૧. ધુાન ાટ :  આદદલાવીઓભાાં ધુાન ાટ જૂમ છે. ધુાન ાટ 

બાદયલા ભાવની અજલાી ફીજ ને ળર્નલાયને ભશત્લન દદલવ ભાને છે. આ ાટને 

‘ફીજ ઉજલલી’ એભ ણ કશ ે છે. આ ધાર્ભિક અનષુ્ઠાન ચખ્ખુાં શલાથી ‘ગત’ (રક 

બેગા થમા શમ ત)ેભાાં દારૂ ીલાની ભાાંવ ખાલાની વખત ભનાઈ કયલાભાાં આલે છે. આ 

ાઠના અનષુ્ઠાન વભમે ધૂના ઠાકયને ગ, ઘઉંન રટ, અને ઘીભથી ફનાલેલુાં 

ચયુમુાં ફીજના ભાંત્રછચાય વાથે ચડાલલાભાાં આલે છે. 

ભશાાંથભાાં ાટ ઉાવનાની ર્લર્ધ ધભયગરુુ જેને વાધ ુકશલેાભાાં આલે છે તે કયે 

છે. અશીં ધુાના ાટભાાં  એ વાધનેુ ખુાંટ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. એ તભાભ ધાર્ભિક 

ર્લર્ધ વાંબાે છે. ભધ્મયાત્રી છી તેઓ ભાંડની યચના કયે છે. આ ભાટેની ભાન્મતાઓ 

એલી છે કે પ્રથભ જ શત ુાં. એ જળકાભાાંથી  કભના ફૂર ય ઢેરા ઈંડા રૂી 

બગલાનના ભખના અભીથી ફનેરી ઉર્ભમાની ફે વાથ લછચે નખથી પાડીને બગલાન 

દ્વાયા બાંગ યચલાભાાં આલે છે. ને એ યચનાની આ ર્લર્ધ ભનામ છે. ધુાના ાટનુાં ભ ાંડ 

યચામ છે એ ભાટે જમાાં શનુાં ફ્ણ અડ્ુાં શમ એલી કુાંલાયી ભાટી અને કુાંલાયી ગામના 

છાણને બેગા ભવીન ે ગાદી ફનાલલાભાાં આલ ે છે. આ ગાદી ઉય તીય (નય) થી 

ચતષુ્કણ દયે છે. આ ગાદી ય વલા શાથના વપેદ કાડ ય એટરા જ ભાના રાર 

કાડભાાં વપેદ વાભાના દાણાથી ભાાંડલાભાાં આલતા ચાંર, સયૂજ, તાયા ચયાવી વાધ,ુ 

ાાંચ ાાંડલ, ાાંડય ગામ, લાસકુી નાગ જેલાાં પ્રર્તકની આકૃર્ત દયામ છે. લછચે જમત 

બયલાભાાં આલે છે. બાંડાયી જે ઘેય  ાટ ર્લર્ધ થતી શમ તે ઘયની સ્ત્રી ચયુભાના કુાંડા 

પ્રવાદી તયીકે રાલે છે. ભાંત્રછચાય થામ છે ને તે યીતે ધુાન ાટત્સ્લ  ઉજલામ છે.          
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આથી એકજ વભાજના રકવમદૂામનુાં લચત્ત ફાંને્ન નખા નખા પ્રવાંગએ જુદી-

જુદી ભન:ક્સ્થર્ત ધયાલે છે. જેથી ફાંને્ન પ્રવાંગે ગલાતી કાંઠસ્થ યાભકથાની યજૂઆત અને 

સ્લરૂભાાં ઘણ તપાલત શમ છે. ધુાના ાટન વાંફાંધ વાજત્લક બક્તત વાથે શલાથી 

શ્રતાઓના લચત્ત ળાાંત યવથી તયફ ફને છે. આ પ્રવાંગને બ્રાહ્મ મહુતૂયભાાં કયલાભાાં 

આલતી ર્લર્ધઓ લધ ુવશામક નીલડે છે.  
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