
Volume-1                  ISSN: 2455-3085 (Online) 

Issue-8    RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary 

August-2016  www.rrjournals.com  

 

© RRIJM 2015, All Rights Reserved                                                                                                                                                8 | P a g e  

બાયતીમ વસં્કૃતત-ાયંારયક ણ વભકારીન  

ડૉ. ઝાકેરા સિદ્દિકી 
એપ.ડી. આર્ટસ ્એન્ડ કૉભવટ કૉરજે પોય તલભને 

           તલશ્વના કોઈ ણ દેળના તલકાવભા ંકે ઓખભા ં
વસં્કૃતતન  ંખફૂ જ મોગદાન યશલે  ંછે. દેળની વસં્કૃતત મલૂ્મ, રક્ષ્મ 
અને રયલાજોને ઉજાગય કયે છે. બાયતીમ વસં્કૃતતની વાચી ઓખ 
એ છે કે કદી ણ કઠોય નથી રયણાભે આજે ણ તલશ્વબયભા ં
પ્રચલરત અને વન્ભાનીમ છે. યૂી ખ ભાયી વાથે શજી ણ જીલે છે. 
વભમાતંયે તલશ્વભા ંકોઈ ને કોઈ પ્રકાયનો ફદરાલ આલતો યશ ેછે. 
તેની વાથે વસં્કૃતતભા ંણ ફદરાલ આલલો જરૂયી છે. ફદરતા 
વભમની વાથે વસં્કૃતતભા ંણ નલો લાકં જોલા ભે છે. વભમના 
ગતતની વાથે ચારનાયી વસં્કૃતત કદી ણ મતૃ ફનતી નથી. 
બાયતીમ વસં્કૃતત યંયાને આતઘન તો ખયી જ. ણ વભકારીન 
વભમને ાયખીને કેર્રાક નલા આમાભો વાથે નલો આકાય ણ 
ધાયણ કયતી જોલા ભે છે. બાયતની કેર્રીક ફાફતો આખા 
તલશ્વભા ંપ્રખ્માત છે.  
  
સ્વાગત કે અવકારની રીતઃ 
         બાયતીમ વસં્કૃતતન  ંસ્લાગત ખફૂ જ આદળટ અને 
વન્ભાનીમ ગણામ છે. ભશનેાનોના શૈમા  રરકત થઈ ઉઠે એલા 
પ્રકાયન  ંસ્લાગત થામ છે. બાયતની ભતૂભ જ એલી છે. સ્લાગતની 
યીત જ નોખી છે. રશિંદ  ધભટ અન વાય ભશનેાનો આદય નભસ્તે કશી ને 
આલયની બાલનાને વ્મકત કયલાભા ંઆલે છે. ફનેં શાથની શથેરી 
બેગી કયી ભાથ  નીચ  નભાલી પકત અન્મ ભારે્ વન્ભાન  કયી 
હૃદમભા ંકૃતજ્ઞતાની રાગણીનો અન બલ કયે છે. આ યીતે મ સ્સ્રભ 
ધભટ પ્રભાણે આદાફ કશીને આલકાયલાભા ંઆલે છે. જેભા ંશાથ વીધા 
ચશયેાની વાભે તયપ ઉઠાલી આંગી વાભે યાખી રગબગ ભાથાને 
સ્ળટ કયતી શોમ એલી યીતે અલબલાદન કયલાભા ંઆલે છે. આવ  ં
અલબલાદન ‘શામ’ કે ‘શલે્રો’ભા ંઆણને જોલા ભત  ંનથી. 
તલદેળભા ંતો ભાત્ર શાથ તભરાલીને સ્લાગત કયલાની યંયા લધ  
પ્રચલરત છે.  જ્માયે બાયતીમ યંયાભા ંસ્ત્રી અને  ર ોભા ં
આલકાયલાની દ્ધતત લબન્ન પ્રકાયની છે.  
 

ફૂોના હારઃ  
            બાયતીમ વસં્કૃતત ઋત મ તનઓની વસં્કૃતત છે. રયણાભે 
ફૂરોના શાયથી ભશભેાનોન  ંસ્લાગત કયલાની યંયા આખા તલશ્વભા ં
પ્રખ્માત છે. રગ્ન તલતધભા ંણ લય-કન્મા એક ફીજાને આદાન-
પ્રદાન કયી વાવંરયક જીલનભા ંગયણ ભાડંે છે. કોઈ ણ ભશભેાન 

શોમ તો ણ ફૂરોનો શાય શયેાલીને ભશભેાનને  યા વન્ભાનથી 
આલકાયલાભા ંઆલે છે.   
 

ભારતીય પરંપરામા ંગ્નની ભવ્યતાઃ  

        વભમને કોઈ યોકી ળક્યો નથી કે યોકલાનો નથી ફદરાતા 
વભમ વાથે ચારલાની કા જેભની ાવે નથી તે ાછ યશી ગમો 
છે. બાયતભા ંરગ્ન ખફૂ ખચાટ અને બવ્મતાની તલળાતાને કોઈ 
ણ તલશ્વનો દેળ કદાચ શોંચી લે એભ નથી. બાયતીમ વસં્કૃતત 
પ્રભાણે બાયતીમ રયલાયો રગબગ આખા જીલનની ખ ળારી 
રગ્નભા ંન્મોચ્છાલય કયી દે છે. બાયતભા ંરગ્ન એક એલી વસં્થા છે 
કે જેભા ફે તત-ત્ની નરશ ણ ફે રયલાયો એક થામ છે. એર્રા 
ભારે્ જ બાલના અને રાગણીનો ભોર્ો ઉત્વલ ભનામ છે. જેભા ં
વગંીત અને નાચ-ગાનન  ંણ ભશત્લ છે.  બાયતભા ંપ્રત્મેક જાતત 
પ્રભાણે રગ્નના રયલોજો લબન્ન પ્રકાયના શોમ  છે. રશિંદ  રગ્ન પ્રભાણે 
જંાફીભા ં‘યોકા’ રયલાજ અને તવિંધીભા ં‘ફેયાના’ રયલાજ વાભાન્મ  
છે. આ ફધા રયલાજો શસ્ત તભરાના છે. બાયતભા ંઆ યીલાજો 
જાતત પ્રભાણે અભગ યીતે પ્રચલરત છે  જેને ાલણગ્રશણ વસં્કાય 
કશલેાભા ંઆલે છે. મ વરભાન જાતતભા ંણ એભના ધભટ અન વાય 
યીલાજો છે.  જેને ‘તનકાશ’ કશલેામ છે. આ શ બ પ્રવગેં દ લ્શાનો 
રયલાય દ લ્શનને ‘ભેશય’ આે છે. ાયવીઓ રગ્ન વભમે લાવણભા ં
આંફાન  ંઝાડ લાલે છે. આ યીલાજને ‘ભાધલવાયો’ વભાશયોશ 
કશલેામ છે. પ્રત્મેક યાજ્મના રગ્નના રયલાજો અરગ છે.  
 

ભારતીય પોશાકઃ 
        બાયતીમ સ્ત્રીની સ દંયતા એભના ોળાકભા ંયશરેી છે. 
દ તનમાબયભા ંબાયતીમ ોળાકભા ંવાડીનો ોળાક પ્રખ્માત છે. 
નાયીન  ંવૌંદમટ વાડીભા ંઅત્મતં સ દંય અને વોશાભણ  ંરાગે છે. વાડી 
એક ચોીની વાથે શયેલાભા ંઆલે છે. જેન  ં ભશત્લ ળયીય ઢાકંલા 
ભારે્ છે. ગ્રામ્મ તલસ્તાયભા ંઘાઘયા-ચોીનો શયેલેળ છે. ગશૃીણીઓ 
દ ટ્ટો ણ યાખે છે. જેથી કોઈ ણ ળયીયનો રશસ્વો ખ લ્રો ન 
દેખામ. બાયતીમ નાયીની વાચી ઓખ શયેલેળ છે.  ર ોના ભારે્ 
તો અનેક પ્રકાયના રયધાનો જોલા ભે છે. ેન્ર્-ળર્ટ , ઝભ્બા-ક તાટ, 
ધોતી-કભીઝ  બાયતીમ  ર ોની વદંગી કડાની નલીનત્તભ શોમ 
છે. અતત સ દંય દેખાલાની જજજ્ઞાવા શોમ છે. ળેયલાની, ક તાટ, 
ામજાભા લગેયે ોળાકના પ્રકાયો છે. દલિણભા ંતો  ર ો લ ૂગંી 
અને ળર્ટ શયેે છે.  
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ભારતીય ઘરેણા ંકે કંારોઃ  
      બાયતીમ વસં્કૃતતભા ંઘયેણાનંી યંયા ખફૂ જ આરદ વભમથી 
ચારી આલી છે. ઘયેણા ંપકત વ્મરકતગત ભારે્ વજાલલા ભારે્ જ 
નરશ યંત   રશયા અને ઝલેયાતની યંયા એક ખાનદાની ભરશભા છે. 
રગ્ન કે તશલેાયો ય બેર્-વોગાદ સ્લર ે આલાભા ંણ આલે છે. 
લબન્ન પ્રકાયની કરાત્ભક રડઝાઈનથી સ ળોલબત શોમ છે. બાયતીમ 
વભાજભા ંેઢી દય ેઢી આલાભા ંઆલે છે. યંત   કેર્રીક લાય તો 
ઘયેણાનંા ઓખથી કમા વભમની વસં્કૃતત છે તે વભમભા ંકેલા 
પ્રકાયના રડઝાઈનલાા ઘયેણા ંશતા તેના આધાયે વભમ ને જાણી 
ળકામ  છે.  ગ જયાત અને યાજસ્થાનની ચ ડી ભશત્લની છે. આ 
ઉયાતં ઝુમ્ભય, નથણી, નેકરેળ, ચેઈન, ફગંડી જેલા ઘયેણા ં
બાયતીમ ભરશરાઓની સ દંયતાભા ંલધાયો કયે છે. ભગંરસતૂ્ર, ઝાઝંય 
અને કાનની બરૂ્ ય લતી ભારે્ ભશત્લની મડૂી વભાન છે. રગ્ન છી 
કામભ ભારે્ આર્રા ઘયેણાથંી સ્ત્રી સ ળોલબત શોમ છે. રગ્નના વભમે 
સ્ત્રીધન તયીકે આલાભા ંઆલે છે.  
 

મહેંદીઃ 
       બાયતીમ રગ્નતલતધભા ંભશેંદીનો પ્રવગં ખાવ ભશત્લનો 
ભાનલાભા ંઆલે છે. લય કે કન્મા ભારે્ તો ભશેંદીનો પ્રવગં ભશત્લનો 
ખયો જ ણ અન્મ ય લક-ય લતીઓ ણ ભશેંદીના યવભ ય નાચ-
ગાન કયે છે. ઉભગં અને આનદં-ઉલ્રાવનો પ્રવગં છે. શથેી કે 
આખા શાથને ણ રગાલલાભા આલે છે. રગ્નની વસં્કૃતતની 
બવ્મતાને બાયતીમ વસં્કૃતતને કોઈ દેળ આંફી ન ળકે. 
 

અધ્યાત્મમક ભારતઃ  
         બાયતભા ંઅનેક ધભટના રોકો લવલાર્ કયે છે. રશિંદ , 
મ સ્સ્રભ, ળીખ, ઈવાઈ, ફૌદ્ધ, જૈન, લિસ્તી અને ાયવી જેલા ધભટ 
ામ છે.  બાયત એક ધભટ તનયેિ દેળ છે. કોઈ ણ નાગયીકને 
કોઈ ણ ધભટ ાલાનો સ્લતંતં્ર અતધકાય છે. બાયતભા ંભોર્ા 
બાગની લસ્તી રશિંદ  ધભટભા ંભાનનાયી છે. છતા ંણ પ્રત્મેક ધભટના 
ળાતંતથી યશી ળકે છે. બાયતભા ંકેર્રામ ધાતભિક સ્થો આલેરા છે.  
    

આ ઉયાતં બાયતભા ં પ્રકૃતતની જૂા જેભ કે સમૂટ 
નભસ્કાય, ત રવીજૂા, તલતલધ કરા પ્રદળટન, તલતલધ નતૃ્મો, યંગભચં, 
વગંીત, રપલ્ભો, તળલ્કરા, સ્થાત્મકરા, લચત્રકરા,દ્દશ્મકરા, 
તલતલધ મતૂતિઓ, ઉત્વલ, ભેા, બોજન, તશલેાયો લગેયે બાયતીમ 
વસં્કૃતતની આગલી ઓખ છે.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


