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आददळासी पाळरा जमातीचा होली सण 
izk- f'koknkl ikojk 

ejkBh foHkkx 

Xkksnkojh dyk dfu"B o 

Okfj"B egkfo|ky; vacM ft- tkyuk 

प्रस्ताळना  
बायतीम आददलावी वभाज शा डोंगय, दर् मा र्र् मात ंवा ला दगुगभ बागात लस्ती 

वरुन याशत्. वब्लतारच्मा ऩरयवयानुवाय प्रत्मेव भाणवारा आऩरे जीलनभान ननश् ित 
वयाले रागते. त्मािप्रभाणे आददलावी वभुश देरीर अलती-ब्लती अवणाया 
ननवगागधायीत जीलनऩद्धती जगतााना ददवत्. ळशयी बागाऩावून दयू यानालनात लस्ती 
अवते. त्माभुऱे डोंगय-दर् मा-र्र् मािा वशलाव राबरेयामा आददलावीाि े याशणीभान, 
ऩ्ऴार, आिाय-वलिाय, रूढी, वास्वृती, ऩयाऩया, फ्रीबाऴा मा वलग ग्ष्ीािा वभालेळ 
श्त्. 

आददलावी जभातीि े वण-उत्वल देरीर ननवगागनुरुऩ अवतात. एवूणि 
ननवगागच्मा वाश्ननध्मात अवयामाभुऱे लऴागतीर ऋतुभानानुवाय वण-उत्वल वाजये वेरे 
जातात. ‘‘आददलावी व्मक्ती आऩयामा जनभाऩावून तय भतृ्मूऩमतं अनेव प्रवायि ेवण 
वाजये वयीत अवत्. मातीर वाशी वण-उत्वल ननवगग ऩूजनावाठी, वाशी वण, उत्वल 
लैमश्क्तव वुरावाठी तय वाशी वण उत्वल वाभुदानमव दशतावाठी वाजये वेरे जातात.''1 
मालरून अवे रषात मेत ेवी, आददलावी वभाज शा डोंगय दर् मा र्र् मात वलरयुरेयामा 
स्लरुऩात लस्ती वरुन याशत अवरा तयी वुर, दुुःर, आनाद्स्तल वायख्मा प्रवागी 
एवात्भबाल ऩद्धतीने याशत्.  
आददळासी पाळरा जमातीची ळस्तीस्थान : 

आददलावी ऩालया जभातीिी लस्ती भशायाषर, गुजयात आणण भध्मप्रदेळ मा 
याजमााच्मा वीभालती बागात आढऱत्. शा प्रदेळ भुख्मतुः भशायाषरातीर ताऩी आणण 
नभगदा नदीच्मा ऩट्टम्ात आशेत. वातऩडुा ऩलगत याागेत आणण ऩामथ्मारगत ऩालया 
जभातीिी लस्ती भ्ठ्मा प्रभाणात आढऱते. मा र्वााि े याशणीभान, फ्रीबाऴा 
प्रदेळननशाम अवते. वाशी प्रभाणात भबननता ददवत अवरी तयी त्माािा भुऱ गाबा 
वायराि अवत्. उदा. फ्रीबाऴेतीर ळब्द, रवफ, ळैरी. मािप्रभाणे वण-उत्वल देरीर 
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अवतात. ऩालया जभातीि े लास्तव्म वातऩुडा ऩलगत याागेत अवयामाने त्मााि े एवूण 
जीलनभान ननवगागधायीत अवते. वण-वभायाब देरीर ऋतुभानानुवाय ठयरेरे आशेत. 

आददलावी ऩालया जभातीि े र्व जमा प्रदेळात याशतात. त्मा वातऩुडा ऩलगत 
याागेतीर ऩमागलयणािा प्रबाल त्मााच्मा जगण्मालय ऩडरेरा ददवत्. त्मााना प्राथभभव 
गयजा बागवलण्मावाठी वतत वाघऴग वयाला रागत्. त्मातूनि आऩरे जीलनभान 
उािालण्मावाठी ननवगागच्मा वाश्ननध्मात याशून आऩरी गुजयाण वयत अवतााना स्लतुःिी 
वास्वृती वलवभवत वेरी. देल-देलता वण-उत्वल स्लतात्र आशेत. मेणार् मा वाव्ातून 
लािवलण्मावाठी आणण आरेयामा जािातून भुक्तता भभऱवलण्मावयीता जाणवाय ऩुजायी 
ंवा ला बगत मााच्मा भाध्मभातून व्डलणूव वेरी जाते.  
पाळरा जमातीच ेपारंपाररक सण : 

आददलावी ऩालया जभातीत ऩालवाळ्मात ळतेीळी ननगडीत ओरऩूजा (नाागय), 
नीरऩूजा (ननरऩी), ऩ्ऱा, नलाम (नलई), गगयशूण (वुरदैलत), ददलाऱी-लशत्मा बाभण 
(अ लथाभा), श्ऱी, इादर, दवया, भशाभळलयात्र, फाऩदेल, रेतयऩूजा र्र् (रऱा), 
गालेदेल, भळलाय देल, ऩायामा इत्मादी प्रवायिे लेगलेगऱे वण वभायाब वाजये वेरे 
जातात. त्मािफय्फय फायवे, रग्नवलधी, भमत वलधी, उत्तयवामग ऩाय ऩाडण्मािी ऩद्धत 
अळा लेगलेगळ्मा ऩद्धतीि े प्रत्मेव वामगक्रभ ऩालया जभातीत वेरे जातात. मा 
वणाभधनूि श्ऱी शा वण नततवाि भशत्त्लािा भानरा जात्.  
पाळरा जमातीत होली सण साजरा करण्याची पद्धत : 

"श्ऱी’िा वण बायतबय वाजया वेरा जात्. ऩयात ुप्रत्मेव दठवाणी शा वणािी 
वाजया वयण्मािी ऩद्धत लेगलेगऱी अवते. त्माि ऩद्धतीने आददलावी ऩालया वभाजात 
देरीर श्ऱी वण वाजया वेरा जात्. ऩालया जाभतीभध्मे श्ऱीरा ‘उरी’ ंवा ला ‘ऊली’ 
अवे म्शणतात. शा वण वाधायणतुः भािग भदशनमात दयलऴी वाजया वेरा जात्. त्माािी 
श्ऱी वाजया वयण्मािी ऩद्धति ननयाऱी आशे. शा वण पाय ऩूलीऩावून वाजया वयत 
आरे आशे. नादयुफाय श्जया्मात श्ऱी मा वणारा अनतळम भशत्त्लािा भानरे जात 
अवयामाभुऱे एव भदशनमाऩूली रशान भुरााऩावून वुयलात वेरी जाते.  
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होलीची तयारी : 
आददलावी जभातीत श्ऱी वाजया वयण्माच्मा अग्दय वाऩूणग गालात आणण 

ऩाड्मात ननय्ऩ ददरा जात्. ऩ्भरव ऩा्ीर मााच्मावड े फैठव फववलरी जाते. 
त्मादठवाणी श्ऱी मा वणािी रुऩयेऴा ठयवलरी जाते. श्ऱीवाठी रागणाया रिग, रावूड, 
फााफू आणामिी जफाफदायी, लाजात्री-ढ्र-ताळा त्मािफय्फय श्ऱीिा वण रशान वयामिा 
वी भ्ठा शे वलग फैठंवत ऩाि-वात ददलव अग्दय वाभूदशवऩणे ननणगम घेतरा जात्. 
ऩयातु वाशी दठवाणी ंवतीशी वाव्े आरी तयी शा वण भ्ठाि वाजया वेरा जात्. 
ऱहान होली : रशान श्ऱी वाजयी वयण्मािी ऩद्धत देरीर आददलावी ऩालया जभातीत 
आशे. जमा गालात य्गयाई, प्रनतश्षठत भाणूव दगालरा अवेर ंवा ला वाव्भम 
ऩरयश्स्थतीत भ्ठ्मा श्ऱीिा वण ्ाऱरा जात् आणण रशान श्ऱीिा वामगक्रभ वेरा 
जात अवत्. मावाठी वलग गालातून गौर् मा श्ऱीच्मा दठवाणी आदयामा ददलळी जभा वेरे 
जातात. दवुर् मा ददलळी ऩशा्े ऩुजार् माच्मा भाध्मभातून ऩूजा वरुन ऩे् वलरी जाते. 
मादठवाणी श्ऱीरा रागणाये नैलेद्म दारवलरे जाते नातय प्रवाद म्शणून नतथे शजय 
अवणार् मा वलांना ददरा जात्.  

मोठी होली : 
भ्ठ्मा श्ऱीिा वण वाजया वयत अवतााना फााफू आणण्मावाठी ऩािामत ननलड 

वेरेरी भाणवे अवतात. तीन, ऩाि, वात लऴग मािी जफाफदायी दयलऴी त्मााच्मावड े
अवते. श्ऱीच्मा फााफू वयीता जागरात जातात. फााफूिी ळेंडी ऩूलेवड ेंवा ला उत्तय ददळवेड े
अवेर अवाि फााफू ननलडतात. फााफूरा वच्िा द्या फााधतात. ऩूजा वयतात. भुऱावव् 
वाढतात. त्माािी रााफी भ्जतात. यस्त्माने मेतााना थवला वभी वयण्मावाठी थााफतात. 
त्मादठवाणी भ्जभाऩ वयतात. रााफी लाढरी वा वभी झारी. जय लाढरी तय 
आऩयामालय प्रवनन श्ते. वभी झायामालय आऩरी प्रगती मालऴी श्णाय नाशी अवा 
वभज अवत्. माव्फति एव दााडा आणरा जात्. 

भ्ठ्मा श्ऱीिी तमायी भागच्मा लऴी वागािा दााडा आणण फाजूरा गौर् मा ठेलरेरे 
अवतात. भागच्मा लळीिी यार वाढून ्ावतात. ऩ्भरव ऩा्ीरच्मा घयी ऩूजा वेरी 
जाते. वाध्मावाऱी नतथनू लाजत-गाजत श्ऱी ऩे्वलण्माच्मा दठवाणी जातात. ‘‘उरीन 
जागाशा अने उरी ्ुवयाशा लादतरा, ऩूजारू ऩूजा व्यतरा, ्ुवयान (फााफू) ळेंडाशा उडदीन 
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भ््ू ऩाऩड, ला्ी, नलयामा, ऩराशान (ऩऱव) पुरे, आाफान ऩान ेफााधतरा. ्ुवय् (फााफू) 
राडाभ रालीन उगता (ऩूलग) ददशे रेय ळेंडू य्मशे ओशर् फातीन (प्रवाये) रूऩतरा. फुादे 
ळेंड्मा उऩय (लयती) भुाड ेओशरा फातीन रावडा दशवतरा.''2 अळा प्रवाये वाध्मावाऱी 
श्ऱीि ेय्ऩण वेरे जाते. यात्रबय ढ्र-ताळा लाजलतात. गालातीर आणण आजुफाजूच्मा 
गालातीर वलग र्व भात्रभुग्ध श्ऊन यात्रबय नाितात. ऩशा्े तीन-िाय लाजेच्मा दयम्मान 
श्ऱी ऩे्वलरी जाते. श्ऱीिा फााफू रााफ अवयामाने लयिा बाग जऱत नाशी रारी 
जऱायामानातय भळयारव यादशरेरा फााफू ऩूलग ददळरेाि ऩडत्. ते रारी ऩडत अवतााना 
व्फत आणरेयामा दााड्माच्मा वाशय्माने लयि  झरेतात. त्मािी ऩूजा वरुन ळेंडा 
त्डामिा ऩदशरा भान गालािा प्रभुर म्शणून ऩ्रीव ऩा्ीरााना अवत्. त्माच्मानातय 
वायबायी, आजुफाजूिी ऩाि नाले वाागून ळेंडीरा थ्ड े थ्ड े त्डरे जाते. एवाि लाय 
भध्मे ते तु्रे ऩादशजे अवा वभज अवत्. ऩुजेवाठी नायऱ, गुऱ-दाळ्मा (दाऱला) 
आगीत ्ावून ऩूजा वेरी जाते. मालेऱी ऩाि िवया भारून गुऱ-दाऱला ्ावतात.  
होलीत नाचगाण्याचा काययक्रम : 

श्ऱीच्मा यात्री श्ऱी फघण्मावाठी वलगजण जभा श्तात. माभध्मे रशान 
भुरााऩावून तय लम्लदृ्ध भाणवाािा वभालेळन अवत्. जमा र्वाावड े ढ्र अवत् त े
आणतात. ढ्रािी स्ऩधाग अवते. मात वाशी भात्रभुग्ध श्ऊन नािण्मािा आनाद रु्तात. 
तय वाशी म्शताये श्ऱीि ेगाणे म्शणतात - 
होलीची गीते : 

ममबाळाने बुध्याने ततयारी करे उऱीबाय 
गराह खाती जाहे. 

भोंगर् या मेऱादा ऱेती आळी उऱीळाय 
गुऱदाल्या ऱेती आळी. 

बारा मयनामाय आळऱी उऱीबाय 
सुखने दुुःखे ऱेती जाहे.'' 

श्ऱी ऩे्वलयामानातय म्श्रे जाणाये गीत.  
‘‘काय गाळ काय मेऱ गाळ उऱीन गीते 

गुऱदाल्या खाजी उऱीबाय 
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गुऱदाल्या खाजी 
गराह खाती जाझी उऱीबाय 

गराह खाती जाझी 
सुखने दुुःखे ऱेती जाझी बाय 

सुखने दुुःखे ऱेती जाझी 
अगऱे साऱ आळजी उऱी बाय 

हाजी खबरे ऱाळजr''3 

अळा प्रवाये श्ऱी-उत्वल वाजया वयतााना श्ऱी भातेिी ऩूजा वरुन नाि-
गाण्मािा वामगक्रभ वेरा जात्.  

पोषाख : 
श्ऱीत्वल वाजया वयतााना वाज-ळृागाय वरुन वलग र्व मेतात. फघण्मावाठी 

मेणाये र्व त्मााच्मा ऐऩतीनुवाय दाग-दागगने, ऩ्ऴार वरुन मेतात. ऩयात ुजमा र्वाानी 
श्ऱीिा व्रत ठेलरेरा आशेत. त्मा-त्मा र्वाािा स्लतात्र ऩेशयाल अवते. फाला म्श्रे वी 
वभयेरा ्ॉलेर ंवा ला रुागी फाधतात. ळयीयालयती िनुरडीलय प्रंक्रमा वरुन वलभळष् 
प्रवायि े नषीवाभ वरुन गोंदतात. फााफुऩावून ््ऩ फनवलरे जाते. द्डवे जभा वरुन 
एवा दयीत ओफतात. ऩामात घुागरु ंवा ला उाफयािी शाय फनवलरी जाते. ळयीयालय, दाडात 
भाऱ फनलून ऩरयधान वयतात. फधु्मा Xेेरीर ऩूणग ळयीयालय िनुरडीने गोंदण वेरे 
जाते. वभयेरा ध्तय गुाडाऱतात. त्मालय भ्ठे गुागरु िढवलरे जात.ेे ड्क्मालय भ्य 
वऩवािा ््ऩ अवत्. वारी ब्रॉऊज आणण घागया नेवतात. तोंडारा ऩूणग वाऱे वेरे 
जाते. दाडात लाळ्मा अवतात. ड्क्मारा शात रुभार फााधतात. प्रत्मेव गालात भानता 
व्रत घेणायी भाणवे अळा प्रवाये न्ुन-थ्ून अवतात. माािी ््ऱी अवते. ऩाि-वात 
दठवाणी ऩे्वलयामा श्ऱीि े दळगन वरुन ददलवबय प्रत्मेव गालात घय्घयी जाऊन 
ढ्रवीच्मा तारात 5-10 भभनन् नाितात. प्रवाद म्शणून म्शणून धानम, ऩैवे ददरे 
जातात. माभध्मे वलग ऩरुुऴलगग अवतात. ळले्च्मा ददलळी वाध्मावाऱी नदीलय जाऊन 
ऩूजार् मा भापग त ऩ्ऴार उतयवलरा जात् आाघ्ऱ वयतात. भभऱारेयामा धानमािे 
स्लमाऩाव वरुन प्रवाद म्शणून ब्जन वयतात.  
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होली सणाच ेमहत्तत्तळ : 
आददलावी ऩालया जभातीभध्मे श्ऱी वणारा अनत भशत्त्ल आशे. श्ऱी शा वण 

वाभूदशवऩणे वाजया वेरा जात्. गालालय मेणाये वाव्, लैमश्क्तव आय्ग्म, धन-दौरत, 
एवूणि प्रगती शा त्माच्मा ऩादठभागिा शेतून अवत्. त्माभुऱे रशान भरुाऩावून लदृ्ध 
भाणवााऩमतं श्स्त्रमाावश मा वणारा प्राधानम देतात.  
गेरनतृ्तय :  

श्ऱी वणात गेय नतृ्म प्रभवद्ध आशे. द्न तीन गालातीर भाणवे एवत्र मेतात. 
भदशनाबयनतृ्मािा वयाल वयतात. ऩुरुऴ लगग वलग बूभभवा फजालत अवतात. स्त्रीिी 
बूभभवा, वारीभाता, लनमप्राणी. लेगलेगळ्मा प्रवायिी वजाल् अवे एवत्रत्रतऩणे मेऊन 
नािण्मािा वामगक्रभ वेरा जात्. गाल्-गाली जाऊन नतृ्म वादय वयतात.  
तनष्कषय : 

1. श्ऱी वण आददलावी जभातीत भ्ठा अवत्. 
2. श्ऱी वणात वाभूदशवऩणे वाजया वयतात.  
3. श्ऱी वणािी ऩद्धत लेगऱी आशे.  
4. श्ऱी वणात व्रत ऩुरुऴ लगग वशबाग घेतात.  
5. नलव वेरेयामा ऩुरुऴाािा ऩ्ऴार लेगऱाि अवत्. 
6. श्ऱी वणात वलगि र्व आनादाने वाजया वयतात.  

लयीर ननषवऴग ऩाशता आददलावी ऩालया जभातीिा वण आानदाने वाजया वयतात. 
त्मााि ेवरागुण ददवतात. त्माभुऱे श्ऱी मा वणारा वलळऴे अवे भशत्त्ल ददरे जाते.  
समारोप : 

अळा प्रवाये आददलावी ऩालया जभातीत श्ऱीत्वल वाजया वेरा जात्. आददलावी 
जभातीभध्मे फााफू य्लून ऩे्वलरा जात्. वलग र्व एवत्र मेऊन आनाद्स्तल वाजया 
वरुन आऩयामालय मेणाये वाव्, आय्ग्म, बयबया्ी माली. आऩयामालय वाऱी जाद ूवेरी 
अवयामाव, व्रत ठेलतात. श्ऱीच्मा ददलळी त्मािी ऩूजा वरुन पेड वेरी जाते. त्माि 
फय्फय आददलावी ऩालया जभातीभध्मे एवात्भता वुद्धा ददवते. श्ऱी शा वण वलागत 
भ्ठा वण म्शणून वाजया वेरा जात्.  
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