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ધોડિમા સભાજની રૌડિિ યંયા : ઉજવણાં
 

  
જીલનભ ાં જન્ભ એ જેભ આંનદનો પ્રવાંગ છે, તેભ મતૃ્ય ુએ આય ભ-વલશ્ર ભનો અલવય છે. જન્ભ અને મતૃ્ય ુ
વલળે વલશ્વન ાં ભ નલવમદુ મભ ાં લૈવલધ્મવબય વ ાંસ્કૃવતક વાંસ્ક ય જોલ  ભે છે. ય લૂવથી આ કરૂણભાંગર 
ઘટન ને ભ નલી વ ાંસ્કૃવતક દયજ્જો આીને એની પ્રવતષ્ઠ  કયતો આવ્મો છે. આદદલ વી વમદુ મભ ાં ણ 
મતૃ્ય ુ જેલી કરૂણ ઘટન ને અન્મ ભ નલ વમદુ મની જેભ અનોખ  વ ાંસ્કૃવતક ભોબ  વ થે વનબ લલ ની 
યાંય  પ્રલતે છે. આદદલ વી વભ જોભ ાં ણ ધોદડમ  વભ જભ ાં મતૃ્યનુી પ્રવતષ્ઠ  કયલ નો એક 
અવ ધ યણ દયલ જ છે, ઉજલણ ાં. 

ઉજલણ ાં એટર ેએક જ કુન  વમદુ મ દ્વ ય  દય ફ ેલે, એ ફ ેલવની અંદય મતૃ્ય ુ ભેર ાં વ્મક્તતઓની 
વ મદૂશક યીતે કયલ ભ ાં આલતી મતૃ ત્ભ ન  ઉદ્ધ ય ભ ટેની યાંય ગત વલવધ. ઉજલણ  પતત ધોદડમ  
આદદલ વી વભ જભ ાં જ અક્સ્તત્લ ધય લતો દયલ જ છે. આ પ્રવાંગને ધોદડમ  રોકફોરીભ ાં ‘ઉજલણે ધરુાંને 
આશ’ે એભ કશલે ભ ાં આલે છે. વભમ જત ાં ઉજલણ  ભ ટે મ વમ ‘યજણ’ ળબ્દ રૂઢ થમેરો જોલ  ભે છે. 

ધોદડમ  વમદુ મભ ાં યાંદયત યીતે લવન  ફ ય ભદશન  ૈકી ‘ભશ ’ ભદશન ભ ાં જ ‘ઉજલણ  ધયલ ભ ાં’ 
આલત ાં, તેથી ભશ  ભદશનો આ વમદુ મ ભ ટે ખફૂ અગત્મત  ધય લે છે. ભશ  ભદશનો આલે તે લેૂ કુન  
પ્રમખુ આગેલ નો તથ  વભ્મો ઉજલણ  ધયલ નો દદલવ નક્કી કયલ  બેગ  થ મ છે. આ લવ ભ ટે 
શતુરક્ષ[ચાં ાંદયું ુાં શોમ તેલો દદલવકકે નૂભની આવ વનો લખત વાંદ કયલ ભ ાં આલે છે, યશલે  ભ ટે 
પ્ર કૃવતક સ્થ[ચનદી-દકન ય ની આવ વનો વલસ્ત યકઅને થન ય ખાંવ ભ ટે કુટુાંફદીઠ આવથિક પ ો 
ઉઘય લલ ભ ાં આલે છે. ઉજલણ ાં ભ ટેન  દદલવની ાંોક્કવ ગણતયી કયલ  ળણની દોયી લણી તેભ ાં ગ ાંઠ 
ભ યલ ભ ાં આલ ેછે જેને ધોદડમ  રોકફોરીભ ાં ‘ગ ાંઠન ડય ’ કશ ેછે. ઉજલણ ાં ભ ટેનો જે દદલવ ખાંીત 
કયલ ભ ાં આવ્મો શોમ એટરી ગ ાંઠ ળણની દોયીભ ાં  ડી દયેક કુટુાંફન  મખુ્મ વભ્મોને એક-એક દોયી 
આલ ભ ાં આલે છે અને આ દોયીભ ાંથી દયયોજ એક-એક ગ ાંઠ છોડલ ની આજ્ઞ  આલ ભ ાં આલ ે
છે,છેલ્રી ગ ાંઠ છોડત ાં આજે ઉજલણ નો દદલવ છે એની સ્લ બ વલક યીતે ખ તયી થતી.આ દ્ધવત ધીભે-
ધીભે ભ ૂાંવ તી જામ છે. શલે વળક્ષણન  પ્રત ે આ આદદલ વી વમદુ મ ઝડથી દદલવની ગણતયી કયી 
ન ાંખે છે અને વલજ્ઞ ન અને ટેતનોરોજીન  ક યણે તે દદલવને વયત થી મ દ ણ ય ખી ળકે છે. ણ, 

શરે ન  વભમભ ાં દદલવ ગણલ ની ન ે તેને મ દ ય ખલ ની આ અનક્ષય આદદલ વી- વભ જની સઝૂ 
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કેટરી પ્રભ ણણક શતી? અદ્ય લવધ રોકજીલનની આ પ્રણ રીને યાંય ની યીતે ાં લુાં ય ખત ાં કેટર ાંક કુ 
નજયભ ાં આલે તો એ ગૌયલ ક્ન્લત છે. 

દયેક કુટુાંફભ ાં પ્ર તઃક થી જ ઉજલણ ાંની તૈમ યી ળરૂ થઈ જામ છે. ખ વ કયીને જે કફીર ભ ાં વપ્રમજનનુાં 
વનધન થયુાં શોમ ત્મ ાં વલ યે ‘શ થ ધોલડ લલ ની’[જભ ડલ ની દિમ કવલવધ થ મ છે. આ વલધ ન ભ ટે 
વગ ાંલશ ર ાં એકવિત થઈ મતૃ વ્મક્તતન  ળોકભ ાં  ઘડી ઉત યે છે. ાં ને લડન ાં  ાંદડ ભ ાં બયીને છ ક૧ 

 ડ ે છે.થોડી ાં  અને લડન ાં  ાંદડ ને છ યી૨ એ મતૃ ત્ભ  ભ ટે મકૂી આલલ ભ ાં આલે છે ત્મ યફ દ 
કુટુાંફની એક વ્મક્તત દયેકને શ થ ધોલડ લે છે અને વૌ વ થે બોજન ગ્રશણ કયે છે.  

વાંધ્મ ક ે ઉજલણ ાં ભ ટે વનમત કયેર ાં સ્થ ય એક જ કુન  વલે કુટુાંફ શોંાંે છે. ફધ  ડ લ  વે 
એકઠ ાં થઈ ‘બાંગુાં’ (ન નો ભ ાંડલો)  ડ ે છે. તે બાંગ ને રુુ લગવ જ છ ણથી રીે છે ત્મ યફ દ કુભ ાં 
મતૃ્ય ુ ભેરી વ્મક્તતની પ્રવતષ્ઠ ભ ાં અગ ઉ જોઈ ગમ ાં એ યીતે વમશૂભ ાં ાં ને લડન ાં  ાંદડ નો ઉમોગ 
કયી ધોદડમ  વમદુ મન  આદ્ય લડીરો ધન ખ િી અને રૂ ખ િીને ઉદે્દળીને ધોદડમ  રોકફોરીભ ાં બગત 
નીાંે મજુફની ઉક્તતઓ ફોરી છ ક  ડ ેછે  – 

‘ ધન ખિી રૂખિીમ  ન ભની આજ છ ક ડ.ે.. 

કોમે લ ઢી ન મ ભ મય ાં, 

કોમે તોડી ન મ ભ મય ાં. 

આભની ણાંઠ્ઠી, ગલુ ાં ઉઠી, નલ  વતય આભનેર ... 

અંગે ધયજા, ફ ાંમે ધયજા, શ ટે જાજા, નગયે જાજા, 

દ ણમ , ભભય  લેહ્ાંી ખ જા. 

જો ૂ આજ કયીને લ ડ  લડીર મ  ન ભની છ ક ડ.ે..’ 

[ચ બ લ થવ: ધન ખિી અને રૂ ખિીન  ન ભની છ ક ડ/ેઆ થૃ્લી ય યશીને કોઈ કશુાં કયી ળક્ુાં નથી    
(મતૃ્યનેુ યોકી ળક્ુાં નથી) /જેવુાં મભનુાં તેડુાં આવ્યુાં/તે જીલ મતૃ્ય ુ  મ્મો/તે નલો વત ૃ તભ યી  વે 
આવ્મો છે,તેને તભ ય ભ ાં વભ લી રેજો/વ્શ રલૂવક એભનો વત્ક ય કયજો/ફજાયભ ાં જજો/નગયભ ાં 
પયજો/દ ણમ  અને ભભય  લશેંાંીને ખ જો/જે ણ આજે શમ ત નથી એલ  સ્લજનોન  ન ભની છ ક 
ડ.ેક 

છ ક  ડલ ભ ાં આલે ત્મ યે લૂવજો તેભજ જેન ાં ઉજલણ ાં કયલ ન  શોમ તે વ્મક્તતન  ન ભ ફોરલ ભ ાં 
આલે છે, છી બાંગ ની અંદય ફેવન ય કુની એક વ્મક્તત ખોફ ભ ાં ાંોખ  રઈ રીંેરી જગ્મ એ ભોટી 
 ૂાંજ મકેૂ છે તેભ ાં એક રૂવમોનો વવક્કો,થોડ ાં ફૂર અને ાંોખ  ન ાંખી તે  ૂાંજ ય કયલો [ચભ ટીનો ન નો 
ઘડોક મકૂલ ભ ાં આલે છે આભ, અનિુભે દયેક  ૂાંજ ઉય કયલ ભ ાં આલે છે. છી એ સ્થ નથી થોડ ાં અંતયે 
ફેવેરી સ્ત્રીઓને નક્કી કયેર ાં લડીરો સાૂંન  આલ  જામ છે “ છેડો લ ી ણરમ ’’ એટર ે સ્ત્રીઓ 
સ્લજનની મ દભ ાં થોડુાં યડી ભનને શવુાં કયી રે છે “ ઓગ  યલ  ”[ળ ાંત થ લોકનો આદેળ ભત ાં 
યડલ નુાં થાંબી જામ છે આ તભ ભ દિમ  છી વમશૂભ ાં ય વિનુાં બોજન કયલ ભ ાં આલે છે, જમ્મ  ફ દ ભોડી 
ય ત સધુી બજન, વ્મ ખ્મ ન અને વ ધ યણ વબ  મોજલ ભ ાં આલ ેછે. આભ, ત્મ ાં એક દદલવનો ય તલ વો 
કયલ ભ ાં આલે છે. 
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ફીજા દદલવે લશરેી વલ યે જે કુટુાંફભ ાં વ્મક્તતનુાં વનધન થયુાં શોમ તેન  લ યવદ ય ૈકી એક વ્મક્તત 
વ મદૂશક વલવધભ ાં ફેવલ ની તૈમ યી કયે છે નદી-દકન યે બગત કે બ્ર હ્મણ ભ યપતે કુન  મતૃ ત્ભ  ભ ટેની 
વ યણદિમ  થ મ છે. આ વલધ નને અંતે વલવધભ ાં વ ભેર તભ ભ વભ્મો  ણી બયીને ી ન ાં થડભ ાં 
‘કયલો’ મકૂલ  જામ છે, ત્મ યફ દ વૌ વ ધ યણ વબ ભ ાં વશબ ગી ફને છે. જમ ાં કૌટુાંણફક  વભસ્મ  વલળે 
ાંાં વ-વલાં યણ  કયી કુન  પ્રમખુ આગેલ નો દ્વ ય  મોગ્મ વનલેડો ર લલ ભ ાં આલે છે. આ વવલ મ 
ક યોફ યી વ્મલસ્થ , ભાંડભ ાં પેયપ ય, બેટભ ાં આલેર ાંીજ-લસ્તઓુ આદદની નોધ યજૂ કયલ ભ ાં આલે છે. 
કુન ાં ભાંિીશ્રી તભ ભ વભ્મો લતી પ  ની યકભ, દ નની યકભ અને ઉજલણ  વનવભત્તે થમરે તભ ભ ખાંવ 
અંગેનુાં વયલૈયુાં યજૂ કયે છે. છી ફધ  ‘ ાંાં શગલ ડી,  ાંાં ગોલ દટમ , ય ભ... ય ભ..., ય ભ...ય ભ...’ 
ફોરી  ધડી ફ ાંધલ નો દયલ જ યૂો કયે છે. અંતે વૌ વ મદૂશક બોજન કયી ક મવિભની ણૂ વહવુત કયે છે 

વવશેષતા :  

 ભશ  ભદશન  દયમ્મ ન ઉજલણ ાં આલત ાં શોમ તો આ વમદુ મભ ાં રગ્નને રગત ાં વગણ, 

લશલે ય, ાં ાંદર વલવધ, રગ્ન અને કથ -કીતવન લગેયે જેલ  પ્રવાંગો ભોકપૂ ય ખલ ભ ાં આલે છે. 
 ધોદડમ  વમદુ મ રગબગ ોણ  ફવોથી (?) લધ ુકુભ ાં લશેંાં મેરો છે. જેભ ાં કુફદશરવગ્ન પ્રથ  

પ્રલતે છે. ઉજલણ ાંન ાં પ્રવાંગ વનવભત્તે એક કુન  વદસ્મ દયાંમભ ાં આલે છે અને વભ જ- 
વ્મલસ્થ  જાલલ ભ ાં ઉક યક નીલડે છે. 

 ઉજલણ ાંને રીધે કૌટુાંણફક વભસ્મ , મ ૂાંઝલણો, વ ભ જજક ઉત્થ ન ભ ટેન  ક મોનુાં વ મદૂશક યીતે  
સ્ષ્ટીકયણ થ મ છે અને મોગ્મ વનય કયણ ભી યશ ેછે. 

 આ પ્રવાંગ આવથિક યીતે નફ  લગવ ભ ટે વશ મરૂ ફની યશ ેછે. ઓછ  ખાંવભ ાં તે વતતૃવણની 
વલવધભ ાં બ ગ રઇ ળકે છે. 

બમસ્થાન : ઉજલણ ાંભ ાં કયલ ભ ાં આલતી તભ ભ વલવધ બગતની દેખયેખભ ાં થતી શલે તેનુાં સ્થ ન 
બ્ર હ્મણોએ(કોઈએ ફાંધ ફવેતી  ધડી શયેલી નશીં)રીધુાં છે જેથી અવર વાંસ્કૃવતભ ાં કૃવિભત  
અનબુલ તી જોલ  ભે છે. 

આભ, ભ નલજીલનની આ અવનલ મવ મતૃ્ય ુ છીની પ્રણ રીને મોગ્મ વન્ભ ન વ થે વાંસ્ક યોત્થ કયલ ની 
ધોદડમ  આદદલ વી વમદુ મની રોકવાંસ્કૃવતની ભ ન્મત  ખયેખય અદ્વદ્વત્મ છે.  

ાદટી : 

છાિ : ભયણ ાભેરી વ્મક્તતના સન્ભાનભા ંસગાવંહારા ંઘયભા ંએિસાથે ઉબિિ ફેસી હાથભા ંવિના ંણણભા ંચા 
બયી પ્રથભ ોતાના મખુની વવરુદ્ધ ડદશાભાં [ઉત્તયભાં હોમ તો દક્ષિણ ડદશા તયપ] જભીન ય થોિી ચાની ધાય ાિી 
મતૃ વ્મક્તતને અણણ િયવાભા ં આવતી ડિમા. જેભા ં એિ જ કુટંુફના સ્વજનો ચાને છી ગ્રહણ િયે છે, અન્મ 
સગાંવહારા ંભાનપવૂણિ ભદેૂવને [જભીનને] અવિત િયે છે.  

છાયી : મતૃ ાભેર વ્મક્તતની સ્મવૃત સાથે જોિામેરી ચીજ-વસ્તઓુને [િિા,ં ખાટરો, ગોદિા, સાદિી અને વાસણો 
વગેયે.] ગાભના ાદયે મિૂવા ભાટેનુ ંવનવિત સ્થાન. 
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