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 ગજુયાત યાજ્મના દક્ષિણ તલસ્તાય અને વેરલાવ તથા દાદયા, નગય શલેરી 
તલસ્તાયભાાં લવતા ઢોડડમા જ્ઞાતતના આડદલાવી વભાજભાાં રગ્નની કાાંઇક જુદીજ યાંયા 
જોલા ભે છે. એવુાં ભાનલાભાાં આલે છે કે આ આડદલાવી પ્રજા તેભના ઢોય ચયાલલાના 
વ્મલવામને રીધે ઢોડડમા તયીકે ઓખામા, તો લી કેટરાક એવુાં ણ અનભુાન કયે છે 
કે તેઓ ભશાયાષ્ટ્રના ધકૂ્ષમા પ્રદેળભાાંથી સ્થાાંતય કયી અશીં આલી લસ્મા શોલાથી તેઓ 
ઢોડડમા તયીકે ઓખામા. આજથી રગબગ તવતે્તય લષ શરેાાંના વભમભાાં ઢોડડમા 
જ્ઞાતતભાાં કન્મા ફદગાાભાાં ફેવીને ોતાની જાન રઇને લયને યણલા જતી શતી. 
ઉચ્ચ તળિણ ભેલતા થમા છી અને અન્મ જાતતના રોકો વાથે ગાઢ વાંકષભાાં આવ્મા 
છી રાાંફા ગાે તેઓની રગ્ન વ્મલસ્થાના યીત ડયલાજોભાાં ધયમૂથી પેયપાયો થમા. આ 
જ્ઞાતતની મૂ ફોરી ઢોડડમા ફોરી છે, યાંત ુતેઓના અન્મ ગજુયાતી પ્રજા વાથેના વાંકષ  
લધતાાં અને તળિણનુાં પ્રભાણ લધતાાં તેઓ વ્મલશાયભાાં ઢોડડમા ફોરીને ફદરે ગજુયાતી 
ફોરી ફોરે છે. 

ઢોડડમા જ્ઞાતતભાાં રગ્નપ્રવાંગો શોીનો તશલેાય છીના વભમથી રઇને ચોભાસુાં 
ફેવે તમાાં સધુીના વભમગાાભાાં  મોજાતા, શોી તેઓના ભાટે ખફૂજ ભશતલનો તશલેાય 
ગણાતો. આ જ્ઞાતતભાાં અતનલામષ વાંજોગો તવલામ ભોટેબાગે શોી શરેાાં રગ્નો મોજાતાાં 
નશીં, કાયણકે શોી શરેાાં તળમાાની ઋત ુચારતી શોમ છે, અને ચોભાવાભાાં કદી રગ્નો 
મોજાતાાં નશીં. 

  રગ્ન નક્કી કયતાાં શરેાાં લચેડટમો છોકયાને છોકયી જોલા છોકયીના ઘયે રઇ 
જામ. છોકયી તેને રોટાભાાં ઠાંડુ ાણી ીલા ભાટે આે. તે વભમે ફને્ન એકફીજાને જોઇ રે. 
છી છોકયો છોકયીને ઇચ્છાળક્તત મજુફ અથલા અક્ષગમાય રૂતમા આે. આ નાની 
રાગતી યકભ ચાવ લષ શરેાાંની યકભ છે. જો ફને્નને આ વાંફાંધ ક્સ્લકામષ શોમ તો દશજે 
નાખલાની તાયીખ નક્કી થામ. તે વભમે રગ્ન નક્કી થમા ફાદ શરેાાં લય િલાા 
કન્માના તતાને દશજેની યકભ ેટે ોતાની ઇચ્છાળક્તત અનવુાય અથલા એકાલન રૂતમા 
આલા જતા શતા, જેને દશજે નાખલા જવુાં એભ કશલેાત ુાં. તમાય છી રગ્ન ગોઠલાતાાં 
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શતાાં. અરફત્ત, આજે દશજેપ્રથા ઢોડડમા વભાજભાાંથી વાંણૂષણે નાબદૂ થઇ ગઇ છે. શલે 
તેની જગ્માએ ચાાંદરો કયલા જલાની યીત ચારે છે. આ યીતભાાં કન્મા િલાા ફધા 
લયને અને લય િલાા ફધા કન્માને ઘયે જઇ તેને કાંકુથી ચાાંદરો કયી તેને બેટ આે 
છે. આ ચાાંદરા તલતધભાાં લય કે કન્માને ઘયે જનાય દયેક વ્મક્તત લય કે કન્માને દવ, લીવ 
કે ચાવ રૂતમા બેટ આે છે. અશીં લય અને કન્મા ોતે ચાાંદરો કયલા એકફીજાને ઘયે 
જતા નથી, ણ તેના કુટુાંફીજનો, વગા વાંફાંધીઓ અને ગાભજનો જામ છે. આ ફાફત 
ખાવ નોંધલા રામક છે. 

આજથી ચાવ લષ શરેાાંના તેઓના રગ્ન વ્મલસ્થાના યીત ડયલાજો વાથે 
વાંકામેરાાં ગીતોની અશીં ટૂાંકભાાં યજૂઆત કયલાભાાં આલી છે.  

 વૌપ્રથભ છોકયા િના રોકો કન્મા જોલાના આળમથી તેના ઘયે ચાાંદરો કયલા 
જામ. એ છીના કોઇ ફીજા ડદલવે કન્મા િના રોકો છોકયાનુાં ઘય અને તભરકત 
જોલાના આળમથી ચાાંદરા તલતધ કયલા જામ. 

લવાંત ઋતનુુાં આગભન થમેલુાં શોમ, કેસડૂો ફયાફય ક્ષખલ્મો શોમ, નલા નલા કડાાં 
શયેી, વલાયે વાયી યીતે તૈમાય થઇ વગા વાંફાંધીઓ અને ગાભરોકો ચાાંદરો કયલા ભાટે 
રેતટયના ખટાયાભાાં કે છી રકભાાં બેગા ફેવી ઘયેથી નીકે છે, અને તે લખતે સ્ત્રીઓ 
ભોટેથી આ યીતે ગીત ગાલાની ળરૂઆત કયે :  

ચારોને કનળેયી દેલ ચાાંલ્રે જઇએ.., 

અ...ભાયે તો વાડી યે નથી, 

તભાયી તે વાડી અમનેુ યે આો, 

અભાયી તે વાડી તમનેુ યે આીએ.  

ચારોને કનળેયી દેલ ચાાંલ્રે જઇએ. 

( અશીં કનળેયી દેલ એ ઢોડડમા વભાજની કુદેલી છે. )    

શરેાાંના વભમે યૂતાાં લાશનો ન શતાાં એટરે ફદગાાભાાં ફેવીને જતા શતા, 
ણ ાછથી વગલડો લધતાાં ટેમ્ો કે ખટાયાભાાં ફેવી ચાાંદરો કયલા જતા થમા. ફધા 
યસ્તા તમાયે ાકા ન શતા, કાચા યસ્તે જલાનુાં થામ; તમાયે આ મજુફનાાં ગીત ગલાતાાં :  

    ગાડી લાા ડામલય લીયા; ગાડી ધીભે શાાંકજો, 

બાઇના ભાતા; બાઇના તતા, ાછ યશી ગમા જો. 

ગાડી લાા ડામલય લીયા; ગાડી ધીભે શાાંકજો, 

તતા ભોયા; ભાતા ભોયી, ધીભા યશી આલજો. 
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(છી એજ પ્રભાણે તતાની જગ્માએ કાકા, કાકી, ભાભા, ભાભી, તલગેયેનુાં નાભ રઇ ગીત 
ગલામ છે. )   

(અશીં કન્મા િલાા ચાાંદરો કયલા જતા શોમ તો બાઇ ની જગ્મા એ ફેન ળબ્દ મકુી 
ગલામ છે. )  

યસ્તાની ડકનાયે રાઇનભાાં વયવ ભઝાના વિૃોને યોેરાાં જોઇ સ્ત્રીઓ આવુાં ગીત 
ગાઇને આનાંદ વ્મતત કયે :  

ઉબી વડાકે; ફાય ઝાડલાાં યોમાાં યે બભયા; … (૨) 

એ ઝાડલે; કોણ બાઇ આલે યે બભયા, …(૨)   

એ ઝાડલે; બાઇના તતા આલે યે બભયા, …(૨)  

(છી એજ પ્રભાણે તતાની જગ્માએ કાકા, કાકી, ભાભા, ભાભી, તલગેયેનુાં નાભ રઇ ગીત 
ગલામ છે. )    

ફહુાં રાાંફા યસ્તે જલાનુાં શોમ તમાયે આવુાં ગીત ગલામ : 

આઘે દૂયે યે; બાઇ આઘે દૂયે યે; બાઇ તારુાં  વાવરુાં, 

કોણે ળોધેલુાં; બાઇ કોણે ળોધેલુાં; બાઇ તારુાં  વાવરુાં, 

 તતાએ ળોધેલુાં; બાઇ તતાએ ળોધેલુાં; બાઇ તારુાં  વાવરુાં , 

કોણે ળોધેલુાં; બાઇ કોણે ળોધેલુાં; બાઇ તારુાં  વાવરુાં,  

ભાતાએ ળોધેલુાં; બાઇ ભાતાએ ળોધેલુાં; બાઇ તારુાં  વાવરુાં . 

(છી એજ પ્રભાણે તતાની જગ્માએ કાકા, કાકી, ભાભા, ભાભી, તલગેયેનુાં નાભ રઇ ગીત 
ગલામ છે. )   

( અશીં કન્મા િલાા ચાાંદરો કયલા જતા શોમ તો બાઇ ની જગ્મા એ ફેન ળબ્દ મકુી 
ગલામ છે. ) 

લાશનભાાં ફેવી જુદા જુદા ગાભોભાાંથી વાય થતી લખતે નલો તલસ્તાય જોલાનો 
રશાલો રેતા. ફાકોને આભાાં તલળે ભઝા આલતી. યસ્તાભાાં જ્માયે નદી આલે તમાયે નદી 
વાય કયતી લખતે આવુાં ગીત ગલામ : 

ખાડીભાાંનો તયીમો; ત ુભાણો લીયા યે; ઝયભરીમા, 

ખાડીભાની દેલી; જાગતી છે કે સતૂી; ઝયભક્ષરમા,  

જાગતી શોમ તો લે’રી; આ ાયથી ેરી; ાય ઉતાયી દે, 
ઝયભારીમા, 
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ખાડીભાાંનો તયીમો; ત ુભાણો લીયા યે; ઝયભરીમા. 

   

લેલાઇના ગાભભાાં યસ્તા ફયાફય ન શોમ, આજુફાજુ થોયની લાડ અને ઝાડી 
ઝાાંખયાાં લધ ુઉગી નીકળ્મા શોમ એટરે લેલાઇના ઘયની નજીક શોંચી સ્ત્રીઓ આવુાં ગીત 
ગામ  :  

શી...યે.., લેલાઇની ળેયી વાાંકડી, 

થોડા થોડા થલુયીમાાં કાલો યે ; લેલાઇની ળેયી વાાંકડી,  

શી...યે.., લેલાઇની ળેયી વાાંકડી, 

થોડા થોડા થ્થયીમાાં નખાલો યે ; લેલાઇની ળેયી વાાંકડી... 

ચાાંદરાભાાં ખફૂજ ભોટી વાંખ્માભાાં રોકો જતા શોમ છે, તેથી ખટાયાભાાં ફેવલાને 
ફદરે ઊબા યશવે ુાં ડત ુાં શોમ છે. યસ્તાભાાં ખફૂજ ધૂ ઉડયો શોલાથી લેલાઇના ઘયે શોંચી 
વૌ પ્રથભ ાણીથી ોતાના શાથ ગ ધોલા જામ છે. તેઓના ભાટે દવ ફાય ાણીની 
ડોર બયીને તૈમાય યાખેર શોમ છે. આ વભમે ગલાત ુાં ગીત : 

થમ્બે થમ્બે યે બાઇ દૂધના યે ફેડાાં, 

તભાયા કમા કાકા શાથગ ધએુ, 

તભાયા યભેળ કાકા શાથગ ધએુ.  

( છી એજ પ્રભાણે કાકાની જગ્માએ, ભાભા, ભાભી, પોઇ, ફુઆ  તલગેયેનુાં નાભ રઇ ગીત 
ગલામ છે. ) 

રાાંફા યસ્તાભાાં ખટાયાભાાં ઉબા યશી રોકો થાકી ગમા શોમ છે. રુૂો ભાટે ફેવલા 
ભાટે આંગણાભાાં ભાંડ ફનાલી તેના નીચે ખાટરા કે રાંગ ય વાદડી અથલા ચાદય 
ાથયી તૈમાય યાખ્મા શોમ છે. કેટરાક રાકડાના ફાાંકડા અને ખયુળીઓ ણ મકુી શોમ છે, 
તમાાં રુૂો ફવે છે. જ્માયે સ્ત્રીઓ ભાટે ઘયના ઓટરા ય વાદડી કે ગોદડાાં કે ચાદય 
ાથયી તૈમાય યાખ્મા શોમ છે, તમાાં સ્ત્રીઓ ફેવે છે. લેલાઇના ઘયે ઓટરે ફેવતી લખતે 
સ્ત્રીઓ આવુાં ગીત ગામ : 

વોનાનો ઓટરોને રૂાના ગથીમા,    

ગથીમા જોઇ જોઇને ચઢજો યે સયેુળબાઇ. 

( છી એજ પ્રભાણે કાકાની જગ્માએ, ભાભા, ભાભી, પોઇ, ફુઆ  તલગેયેનુાં નાભ રઇ ગીત 
ગલામ છે. ) 
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કન્માના ઘયે ચાાંદરો કયલા આલેરા શોમ, કન્મા વજીધજીને તૈમાય થઇ ઘયની 
ફશાય નીકે તમાયે કન્મા િલાા આવુાં ગીત ગામ : 

ટુાં...કે તે ાનની આંફરી યે, રાાં...ફે તે કેના ાન યે ભીનાફેન; 

તરુળીના ાને ધાયજો યે.  

ભાતાના ખોેથી ઉતમાષ ભીનાફેન; વાસનુા ખોે ધાયજો યે. 

( કન્માનુાં જે નાભ શોમ તે નાભ રઇ ગીત ગલામ છે. )    

( છી એજ પ્રભાણે ભાતાની જગ્માએ, તતાનુાં નાભ રઇ ગીત ગલામ છે. ) 

ચાાંદરાભાાં આલેરા ફાકોને યાંગીન ળયફત ીલાભાાં ખાવ યવ શોમ છે. રોકોને 
વભમવય ાણી કે ળયફત ન ીલડાલલાભાાં આલે તમાયે આવુાં ગીત ગલામ : 

ઓ ફેની ... , અજાણ્મા ગાભભાાં ક્ાાં આવ્મા ? 

આણા  ગાભભાાં આલે તો ાણીનો ેલ્રો લે’લાય,  

ઓ ફેની ... , અજાણ્મા ગાભભાાં ક્ાાં આવ્મા ? 

અજાણ્મા ગાભભાાં આવ્મા તો ાણીનો બાલ નાઇ છેૂ, 

ઓ ફેની ... , અજાણ્મા ગાભભાાં ક્ાાં આવ્મા ? 

કન્માનો ચાાંદરો શોમ તો કન્મા વૌને ીલા ભાટે રોટાભાાં ાણી આે, જો 
છોકયાનો ચાાંદરો શોમ તો છોકયાની વાથે તેની ફશને અથલા તેની બાબી વૌને ાણી 
આલા જામ. ફીજી ફાજુ ચાાંદરાભાાં આલેરાાં ફાકો અને આ ગાભના ફાકો લચ્ચે 
રખોટી યભલાની શયીપાઇ જાભે. કેટરાક યલુાનો ગાભનુાં પક્ષયુાં જોલા નીકે. લે’લાઇ અને 
ફીજા લડીરો એકફીજા વાથે લાતે લગે.  

 ચાાંદરો કયલા આલેરાાં વગાવાંફાંધીઓ દ્વાયા ઘયના ઉંફયનુાં જૂન કયલાની તલતધ 
કયલાભાાં આલે. તમાય ફાદ ચાાંદરા તલતધ કયલાભાાં આલે. ચાાંદરો કયલા આલેરાાં 
વગાવાંફાંધીઓની સ્ત્રીઓ દ્વાયા જેનો ચાાંદરો કયલા આલેરા શોમ તેને ( લય કે કન્મા ને ) 
નાક્ષમેય, કડાાં અને ૈવા લગેયે બેટ અામ  અને ફને્ન િ દ્વાયા ભાંગ ગીતો ગલામ : 

   વાવયેનો ચાાંદરો આવ્મો; ેયી રેને યે નલી લહ,ુ 

આજના ેયેરા; જનભ જુગના યે નલી લહ,ુ 

વાવયેના નાડયમે આવ્માાં , ઝારી રેને યે નલી લહ,ુ 

આજના ઝારેરા; જનભ જુગના યે નલી લહ,ુ 

વાવયેની વાડી આલી, ેયી રેને યે નલી લહ,ુ 
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આજના ેયેરા; જનભ જુગના યે નલી લહ,ુ 

( આલી યીતે દયેક ચીજ લસ્તનુાાં નાભ રઇને ગીત ગાલાભાાં આલે છે.)  

ચાાંદરા તલતધ યૂી થામ એટરે વૌને દાબાત ળાકનુાં જભણ આલાભાાં આલે, 
આતથિક ક્સ્થતત વાયી શોમ તેઓ જભણભાાં રાવી ણ જભાડ.ે જભલા જતી લખતે આવુાં 
સ્ત્રીઓ આલાાં ગીત ગાતી શોમ છે : 

ફાજ રાલે ને ઘટી જામ, એ ચાાંદરો કેભ જભળે ...? 

લેલામ તભે ફાજ લશેંચતાાં દગો ન દેજો.  

ળાક રાલે ને ઘટી જામ, એ ચાાંદરો કેભ જભળે ...? 

લેલામ તભે ળાક લશેંચતાાં દગો ન દેજો. 

( આલી યીતે દયેક ચીજ લસ્તનુાાં નાભ રઇને ગીત ગાલાભાાં આલે છે.) 

જભી રીધા છી ઘયે ાછા પયતી લખતે લય કે કન્માને આલજો 
કશલેાની યીત ણ અનોખી શોમ છે. તે લખતે સ્ત્રસ્ત્રઓ દ્વાયા આવુાં ગીત ગલામ છે: 

લેલાઇ ફેવો ફેવોને અભે ઘેય જઇએ, 

લેલાણ  ફેવો ફેવોને અભે ઘેય જઇએ. 

કેટરીકલાય લય કે કન્માના નાના બાઇ કે ફશનેને  ોતાના ગાભ આલલાનુાં 
આભાંત્રણ ણ ગીત દ્વાયા અામ છે.  

કભદાાં ામકાાં યે અભાયા દેળ; ઘાઘયરી ઘભેૂ છે, 

ભીના ખાલાની શોમ તો આલજે યે અભાયા દેળ, ઘાઘયરી ઘભેૂ 
છે.  

( જેનો ચાાંદરો કયલા આલેરા શોમ તેનુાં નાભ અથલા તેના નાના બાઇ કે ફશનેનુાં 
નાભ રઇને ગલામ છે. ) 

 ફીજી ફાજુ વાભેના િલાા ણ જેનો ચાાંદરો કયલા આવ્મા શતા તેનુાં 
નાભ રઇને ોતાના ગીતો ગામ છે. જેભકે;  

ભીના તને જાલાનુાં ભન થામ; થામ; થામ. 

રીરા તને યેલાનુાં ભન થામ; થામ; થામ. 

( અશીં વાભેના િના ઘયની વ્મક્તતનુાં નાભ રઇ ગલામ છે. )  

આ વભમે ફને્ન િ લચ્ચે જાણે ગીતો દ્વાયા ળાબ્બ્દક યધુ્ધ ચારતુાં શોમ તેલાાં દ્ર્શ્મો 
વજાષતાાં. 



Research Guru Volume-12, Issue-1(June-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1173  
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

તે લખતે ગીત આલાાં ગલાતાાં શોમ છે. 

નક્ષમા ઉય નક્ષયુાં; લે’લાઇ; જોયુાં તભારુાં  પક્ષયુાં; લે’લાઇ ; લાદા કયો 
લાદા કયો.  

ઇંટ ઉય ઇંટ; લે’લાઇ;  જોઇ તભાયી યીત; લે’લાઇ ; લાદા કયો લાદા 
કયો.  

ચરુા ઉય ડઠકયી; લે’લાઇ; જોઇ તભાયી દીકયી; લે’લાઇ લાદા કયો લાદા 
કયો.  

આલાાં ગીતો દ્વાયા લયિલાી સ્ત્રીઓ કન્માિલાી સ્ત્રીઓ વાથે ચાાંદરાની તલદામ 
રેતી.   

ચાાંદરાના ડદલવે વાાંજે ફને્ન િના ઘયે આલાાં ભાંગ ગીતો ગલાતાાં : 

દેલાાં ફુરલયવી જામ યે, 

દેલાાં વો...નાની થાી યે;  દેલાાં રૂ...ાનો અક્ષખમાય યે, 

દેલાાં ફુરલયવી જામ યે, 

દેલાાં કમા દેલનો ઓ લાય યે;  દેલાાં ફુરલયવી જામ યે, 

દેલાાં કનળેયી ભાતાનો ઓ લાય યે; દેલાાં ફુરલયવી જામ યે. 

વાંદબષ સકૂ્ષચ : 

લરવાડ જીલ્રાના ઢોડડમા વભાજના અગ્રણી લડીરો વાથેની મરુાકાત દ્વાયા ભેલેર 
ભાડશતત મજુફ 


