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આદિળાશી શસં્કૃતિન  ંતિશગગ િત્ળ ‘ઘોંઘડા“ં અિે ‘પાટંી“  

ડૉ. દિનેશભાઈ કે. ભોયા 
મદષા આટગશ કોજે, મોિીપ રા, દષિંમિિગર, શાબરકાઠંા 

        
 આદિળાશી શમાજિા ોકો ષજ  પણ પોિાિી કા દ્વારા જ જીળિ 
વ્યિીિ કરી રહ્યા છે. અષીં પ્રસ્ત  િ ચિત્રમા ંક ંકણા ંજાતિિી એક વદૃ્ધ 
મદષા ળરશાિથી રક્ષણ મેલળળા માટે એક ળાશંિા બિાળેા 
‘ઘોંઘડા’ંમા ંરક્ષણ મેલળી રષી છે. ક ંકણા જાતિમા ંઆ િાિીિે 
‘આયા’ કે ‘આયી’ કે ‘ડોશેશ’ િરીકે પણ ઓલખળામા ંઆળે છે.  
િાિા બાલકોથી માડંીિે મોટેરાઓ સ ધી  કોઈ પણ ત  કારથી 
ળડીિે બોાળત  ંિથી. ષળે જ ઓ કે ળરશો થયા ષોળા છિા ં
આદિળાશી પોિાિી કા અિે શસં્કૃતિિા શાિા ઘડળૈયા કષળેાયા 
છે. ષળે િો શમય તળજ્ઞાિિો ષોળા છિા ંપણ ક િરિી આળડથી પર 
િથી. જેમ કે કોઈક પક્ષીિી જેમ  પોિાિી આળડિથી બિાળે 
માલાિે તળખેરિા એિી આળડિ આપણિે પણ ભૂભૂામણીમા ં
મકૂી િે એમ છે . િેળી જ રીિે ‘ઘોઘડા’ં િોમાશાિી ઋત  આળિાિંી 
શાથે ળરશાિિા રક્ષણ માટે ળાશંમાથંી બિાળળામા ંઆળે છે. 
ળાશંિે કાપ્યાબાિ િેમાથંી િાિી પાિલી િીપ બિાળીિે આજ બાજ  
ાકડાિા ટ કડા જમીિમા ંિાટી િીધા બાિ ળચ્િેિા ભાગમા ંમકૂી  
આ રીિન  ં‘ઘોંઘડા’ં બિાળળામા ંઆળે છે. ‘ઘોંઘડા’ં બિી ગયા બાિ 
કેસડૂાિંા ંપાિંડાથંી િેિે શીળળામા ંઆળે છે. િેિા ઉપર શેંગલાિંો 
ળાક પાણીમા ંપાલીિે મજબિૂ બાધંી િેળામા ંઆળે છે. આ 
‘ઘોંઘડા’ં િૈયાર થયા પછી ઓછામા ંઓછા ત્રણ ળવગ સ ધી િેિે 
ઉપયોગમા ંઈ કાય છે. િોમાશાિી ઋત મા ંળરશાિથી રક્ષણ 
મેલળળા ઉપયોગી થાય છે. િોમાશામા ંડાગંરન  ંિર  ઉપાડળા, િાર 
કાપળા, િાગી રોપળા, તિિંિામણ કરળા, પશ ઓ િરાળળા આખા 
દિળશશિરતમયાિ ઠંડીથી રક્ષણ મેલળળા માટે િેમજ  ળરશાિ 
આળિા ં‘ઘોંઘડાં ֹ થી રક્ષણ મેલળી કાય છે. ભરપ ર ળરશાિ ળરશે 
િો પણ ભીંજાય જળાિી કયિા િદષિળ રષેી  છે.  
 

કોટીક ળાર માિાઓ ખેિીન  ંકામ કરિી ળખિો  
પોિાિા બાલકિે  ‘ઘોંઘડા’ંમા ંસ ળડાળી િે છે. આજિા યતં્રિો 
વ્યાપષોળા છિા ંપણ  આળી દ ગભ ળસ્ત   જોળા મલળાિી 
કયિાઓ િથી. આળી િો ષજી કઈ કેટી શંોધિિી બાબિો 
આદિળાશીઓ પાશે છે. એમિી પાશે િો આળી કા ક િરિી છે. 
કયાયં ભણળા ગયો િથી. છિા ંપણ જગંમા ંકેળી રીિે કઈ 
ળસ્ત  થી રક્ષણ મેલળી કાય િેમિી  શપં  ણગ જાણકારી ષજ  પણ છે. 

 
 
 

    

 
 
 

‘ઘોંઘડાાં’ 
 

‘પાટંી’ પણ એળા જ પ્રકારન  ંએક ળાશંમાથંી બિાળે 
શાધિ છે. જેમા ંઅિાજ િેમજ ખેિીિા અન્ય કામ માટે પણ 
ઉપયોગમા ંઆળે એળી ળસ્ત   છે. આ ળાશંમાથંી શાધિો 
બિાળિારાિે માગંીિ િરીકે ઓલખળામા ંઆળે છે. છેલ્ા િાીશ 
ળવગથી મારા જેિો િે પદરિય છે. એળી જ એક િાિી ષજ  પણ 
ળાશંમાથી અિેક ળસ્ત  ઓ બિાળે છે. િીિે આપે ફોટો જે વદૃ્ધાિો 
િેમન  ંિામ છે. ‘િગી’ માગંીિ ળાશંિા શાધિો બિાળીિે પોિાન  ં
ગ જરાિ િાળે છે. પતિ એક દિકરો ષોળા છિા ંપણ પોિે ષજ  ૭પ 
ળવગિા થયા છે. છિા ંપણ આ ળાશંમાથંી અિેક ળસ્ત  ઓ 
બળાળળાિી કલા ધરાળે છે. િેઓ ળશાડ જજલ્ા કપરાડા 
િાલ કાિા ‘ળાજળડ’ ગામિા છે. આજે પણ એક પણ કોઈ પણ 
પ્રકારિી બીમારી િથી િદં રસ્િ રીર ઈિે ળાશંમાથંી તળતળધ 
ળસ્ત  ઓ બિાળે છે. જેળા કે ‘ક ંકણા’ં બોીમા ંકષી કાય એળા  
ટોપી, મ શકા, પાટંી, સ પડા, ભોિ, િાપં, ક ર ી, પાયી, શાટા, 
કંડી, જજા,ં જેળી ળસ્ત  ઓ બિાળે છે. અભણ ષોળા ંછિા ંપણ 
પોિાિી પાશે િકગ દકિ કેટી તળશ્વશિીય છે.  
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‘પાાંટી’ 
શસં્કૃતિિા ંપાશેથી જ ીખિારા અિે પાિ કરિારા 

ોકો જ આદિળાશી કષળેાયા છે. િેઓિે ખબર છે કે ક િરિથી 
આપણે પર િથી. ઘરિીિી મોાિ ધરિી પાશે જ્ઞાિ મેલળી 
પોિાન  ંરક્ષણ ષજ  પણ કરે છે. શાજત્ળક જીળિ જીળિારા ભળે 
યતં્રિી પર ષોય પણ કાથી િો પર િા જ કષી કાય એળી 
આદિળાશી શસં્કૃતિ ષજ  પણ જીળિં છે.   
 
 
 
 


