
ધોતીયું ધારણ કરવાનાં ધારાધોરણો 
–નટવર પં ા 

એક સંુદર યુવતી બસમાં ચડતી હતી. બરાબર તેની પાછળના પગથીયે ધોતીયંુ પહેરેલા 
એક વડીલ પણ બસમાં ચડતા હતા. એકાએક વડીલે બુમ પાડી, “બહેન, હવે તમે  એક ડગલુ ં
પણ આગળ વધશો, તો ન થવાની થશે!” યુવતીએ ફરીથી પગથીયંુ ચડવા પગ ઉપા ો. વડીલે 
ફરીથી બુલંદ વરે બુમ પાડી, એ જ ચેતવણી આપી. યુવતી અટકી ગઈ અને ખી ઈને બોલી, “હંુ 
આગળ પગલું ભ ં  તેમાં તમને શો વાંધો છ?ે યારના બુમો શું પાડો છો ! હંુ તો આ ચાલી.” 

યારે વડીલે ખુલાસો કય  કે, “બહેન, મા ં  ધોતીયંુ તમારા સે ડલમાં ભરાઈ ગયંુ છ.ે હવે 
તમે આગળ વધશો તો હંુ ‘શુકદેવ ’ વ પ થઈ જઈશ.” 
          ટુકંમાં, ધોતીયંુ પહેરનારે એ ખાસ યાન રાખવંુ પડ ેછ ેકે ધોતીયંુ યાંય ભરાઈ ન ય 
અથવા પોતે યાંક ભેરવાઈ ન ય. નરવ ોની દનુીયામાં ધોતીયાએ વરસો સુધી એકચ ી શાસન 
કયુ; કારણ કે ધોતીયંુ કોઈ પણ સં ગોમાં સાનુકુળ વ  છ.ે આમ છતા,ં ધોતીયાની મોનોપોલી તુટી 
રહી છ.ે આ વાત પેલાં રોકડીયાં ગીતોમાં પણ ય ત થાય છ ે કે, “મારે પે ટવાળાને પૈણવંુ’તંુ; 
ધોતીયાવાળો ગમતો નથી.”  કે, હવે એનાથી આગળ વધેલાં ગીતોમાં એમ પણ ગવાય છ ે કે, 
“મારે 4Gવાળાને પૈણવંુ’તંુ; 2Gવાળો ગમતો નથી.” તેમ છતાં,  કે હવે તો યુવાન પાસે 3G 
હોય કે 4G; પણ પણૈવા માટ ેતો દીકરીના બાપને આ  જ કરવી પડ ેછ.ે 
          ખેર, આપણા દેશમાં વૈદીક યુગથી માંડીને છકે ીટીશ શાસન સુધી ધોતીયાની 
બોલબાલા રહી છ.ે કારણ એ કે, ધોતીયાને ખરીદીને ધારણ કરો યાં સુધીમાં, વ ચે યાંય દર  
આવતો નથી. ધોતીયંુ ફે ટરીથી ડાયરે ટ શરીર સુધી આવી ય છ.ે દીવાળી વખતે અ ય કપડાનંી 
ખરીદી બહુ વહેલી કરવી પડ ેછ;ે પણ ધોતીયંુ તો તમે દીવાળીની રાતે ખરીદીને પહેરી શકો છો. 
વળી, આજ સુધીમા ં ‘રેમ ડ’, ‘દી મ’ કે ‘ઓ લી વીમલ’ જવેાં ‘ ા ડડે ધોતીયા’ં બ રમાં 
આ યા ંનથી. તેમ જ ‘પાટ વેર ધોતીયંુ’ કે, ‘ફોમલ ધોતીયંુ’ એવા કોઈ કાર નથી. આમ, ધોતીયંુ 
‘ફોમલ’ છ ેઅને ‘નોમલ’ પણ છ.ે 



          ધોતીયામાં યાંય વ ચે દર  ન આવતો હોવાથી જ એ પહેરવંુ મુ કેલ છ.ે યારે જ 
આપણન ેદર નુ ંમુ ય સમ ય. કારણ કે, નવોદીત ધોતીયાધારકો માટ ેધોતીયંુ પહેરવંુ જ નહ ; 
પરંતુ સાચવવંુ પણ અઘ ં  છ.ે તેથી જ કોઈ ય તીને યારે સંગોપા  ધોતીયંુ પહેરવાનો વખત 
આવે છ,ે યારે જ ે રીતે આયનારી પોતાના ચારી યનું જતન કરે છ,ે એ રીતે ધોતીયાધારક 
ધોતીયાનું જતન કરે છ.ે નહ  તો ગમે યારે ધોતીયાનું પતન થઈ શકે છ.ે કારણ કે, ધોતીયંુ પહેરો 
યારે પરી થીતી એકદમ વાહી હોય છ.ે તેથી જ સંગોપા  ધોતીયંુ પહેરનારનો એક હાથ તો 

હંમેશાં ધોતીયાને ધોરણસરની થીતીમાં રાખવામા ંજ રોકાયેલો હોય છ.ે કારણ કે વખત આ યે 
સામી છાતીએ લડવા જવંુ સહેલું છ;ે પણ ધોતીયંુ પહેરી સામા પવને ચાલવંુ બહુ અઘ ં  છ.ે પવન 
સુસવાટા મારતો હોય અને તકે ધોતીયંુ પહેરીને સામા પવને ચાલવંુ જ પડ ે તેમ હોય, યારે 

તકની થીતી ‘ચંુદડી ઓઢુ ંઓઢુ ંને ઉડી ય’ જવેી હોય છ.ે 
          કહેવાય છ ેકે ‘કફન મ જબે નહ  હોતી ઓર ધોતી મ ચેઈન નહી હોતી.’   કે એ જ 
સૌથી મોટી સમ યા છ.ે ધોતીયામાં ચેઈન નથી હોતી. કારણ કે કફન તો માણસે એક વાર જ 
ઓઢવાનું હોય છ.ે વળી ઓ ા પછી પણ તેને સરખું ળવવાની જવાબદારી ઓઢનારની નથી 
હોતી. પણ ધોતીયામાં તો સંપુણ જવાબદારી ધોતીયાધારકની હોય છ.ે કહેવાય છ ે કે, ‘ગોર-
મહારાજ લ  તો કરાવી દે; પણ સંસાર ન ચલાવી દ.ે’ એવંુ ધોતીયામાં છ.ે ગોર-મહારાજ ધોતીયંુ 
તો પહેરાવી દ;ે પણ ધોતીયા પર કાબુ રાખવાની સંપુણ જવાબદારી ધોતીયાધારકની હોય છ.ે એમા ં
શાસકપ  પોતાની ની ફળતા વીરોધપ  પર ઢોળે એવંુ થઈ શકતંુ નથી. કેટલીક વાર થીતી એવી 
થાય છ ે કે ધોતીયા પર કાબુ રાખવામાં જ તક બેકાબ ુબની ય છ.ે કાયમી ધોરણે ધોતીયંુ 
પહેરતા હો તો વાંધો ન આવે; પણ યારેક સંગોપા  ધોતીયંુ ધારણ કરવાનું હોય છ ેએટલે જ 
બધી બબાલ થાય છ.ે કહેવાય છ ે કે ભારતમાં બાદશાહને હાથી પર બેસાડવામાં આ યો અન ે
હાથીને ચલાવવા મહાવત બેઠો. મહાવતે જવેો હાથીને ચાલતો કય  કે તરત બાદશાહે ક ું કે, ‘લાવ 
હાથીને હંુ જ ચલાવંુ.’ યારે મહાવતે ક ુ,ં ‘હાથી કેમ ચલાવવો તે તમને ન આવડ,ે એ તો અમે 
મહાવત જ ચલાવી શકીએ.’ આ સાંભળી બાદશાહ તરત હાથી પરથી નીચે ઉતરીને બો યો, ‘જ ે
ાણીને હંુ મારી મર  મુજબ ન ચલાવી શકતો હો , તેના પર હંુ કદાપી સવારી નહી ક ં .’ પણ 

ધોતીયા બાબતે આપણે એવંુ કહી શકતા નથી કે, ‘જ ેવ  હંુ તે પહેરી શકતો ન હો  તે વ  હંુ 
કદાપી ધારણ નહી ક ં .” સંગ આ યે એ તો પહેરવંુ જ પડ ેછ.ે કોઈ વીધી, હોમ-હવન, ય , ા  



કે નારાયણ બલી જવેા સંગોએ તકે ધોતીયંુ પહેરવંુ જ પડ ેછ.ે કેટલીક વાર તો પુરોહીત ના 
કહેવા મુજબ, યજમાને યારે પીતૃદોષનીવારણવીધી વખતે ધોતીયંુ પહેરવંુ પડ ે છ ે યારે, તેમા ં
પીતૃઓનુ ંટે શન તો દુર થવંુ હોય યારે થાય; પણ યાં સુધી વીધી ચાલે યાં સુધી યજમાનન ે
ધોતીયાનું ટે શન ભારોભાર રહે છ.ે 
          આજ સુધી સંગોપા  ધોતીયંુ પહેરનાર કોઈ એવો ધોતીયાધારક તમે નહ  યો હોય 
કે તેને એવો ગળા સુધી વી ાસ હોય કે, આ ધોતીયંુ પહેયા પછી સાજં સુધી ટકી રહેશ.ે જમે 
અપ ોના ટકેે ટકેલી સરકારને સતત ટે શન હોય છ ેકે આપણી સરકાર ગમે યારે ભાંગી પડશ.ે 
એ જ રીતે સંગોપા  ધોતીયંુ પહેરનારને સતત એ ટે શન રહે છ ેકે આ ધોતીયંુ ગમે યારે દગો 
દેશે. ભલે તકનુ ં ધોતીયંુ ઢીલુ ંન હોય; છતાં તેનો વ તો ધોતીયે જ ચ ો હોય છ.ે યારે 
‘ધોતીયેઢીલા’ એવા ગુ ઓ, બાપુઓ, વામીઓને ધોતીયાનું ટે શન લેશમા  હોતંુ નથી. યારે કોઈ 
વીધી ઉભા ઉભા કરવાનો હોય અને ગોર-મહારાજ કહે કે, ‘હવે તમારા બ ે હાથ ડી રાખો 
અને હંુ કહંુ યાં સુધી ડલેા જ રાખ !’ યારે તક હાથ ડતાં પહેલા,ં બ ે હાથ વડ ે
ધોતીયાની થીતી ફરી એક વાર મજબુત કરી લે છ.ે યારે યારે તે આમ ધોતીયા પર હાથ નાખ ે
છ,ે યારે યારે તેને ‘સાલી, કંઈક ગરબડ થઈ છ’ે એવો ભાસ થાય છ.ે કેટલીક વાર ધોતીયંુ 
થાન  થઈ નીચે ઉતરી ગયંુ હોય એવંુ લાગે છ.ે એટલે તે ગોર-મહારાજની આ ા મુજબ હાથ 
ડતા પહેલા ધોતીયાને જરા ઉપર ખચી મુળ થાને લાવે છ.ે કેટલીક વાર ધોતીયાની ગાંઠને જરા 

કસીને ફરીથી ટાઈટ કરી લે છ.ે આમ, ધોતીયાનું પણ તબલા જવંુે હોય છ.ે જમે કોઈ કાય મમા ં
એકાદ કલાક સંગીતનો કાય મ ચા યા પછી, વ ચે થોડો રે ટ આવે, એટલે તરત જ તબલાવાદકને 
થાય છ ેકે તબલું જરા ઉતરી ગયંુ છ.ે એટલે તેની ચારે બાજુ ટકોરા મારીને તબલું ચડાવે, એવંુ જ 
ધોતીયાનું છ.ે દર અડધા કલાકે ધોતીયાધારક, ધોતીયાને ધોરણસરની થીતીમાં રાખવાના ય નો 
કરતો રહે છ.ે 
          નવા તક માટ ેધોતીયાનું સૌથી મોટુ ંભય થાન છ ,ે ધોતીયાની ગાંઠ! કેમેય કરીને તેન ે
ધોતીયાની ગાઠં પર ા બેસતી નથી અને યા ં સુધી ગાઠં પર ા બેસતી નથી, યાં સુધી 
ભગવાનમાં પણ ા બેસતી નથી. કારણ કે તેનો વ ગાંઠ ેજ વળગેલો હોય છ.ે તેન ેથાય છ ેકે, 
ીયતમા સાથે બ બે ણ ણ વરસ સુધી બંધાયેલી ેમની ગાંઠ પણ છુટી ય છ,ે સગા-ં

સ બ ધીઓ સાથેની વરસો સુધી સ બ ધોની જુની ગાંઠ પણ છુટી ય છ;ે તો આ ધોતીયાની 



ગાંઠનો શો ભરોસો! એટલે જ તે વારંવાર ગાંઠની વફાદારીને ચકાસતો રહે છ.ે તક આટલેથી જ 
અટકતો નથી. ધારો કે ધોતીયાધારી યજમાને આખો દીવસ હવનમાં હાજરાહજુર રહેવાનું હોય 
યારે, તેમાં બપોરે ‘ફરાળ’ માટ ે ‘રીસેસ’ પડ ેઅન ેતે ફરાળ માટ ેરસોડામાં ય છ.ે યારે પણ, 

ફરી એક વાર પેલી ગાંઠને આખઆેખી છોડી તેન ેવધુ ટાઈટ બાંધી નીભય બની ય છ.ે પણ આ 
નીભયતા ઝાઝું ટકતી નથી. કેટલાક તકો આવા રીસેસ ટાઈમ દરમીયાન ખુદ ગોર-મહારાજન ે
બોલાવીને ધોતીયાધારણનો વીધી ફરીથી એકડ ેએકથી કરાવે છ ેઅને ધોતીયાને પોતાની જ રીયાત 
મુજબ ઢીલું કે ટાઈટ કરાવે છ.ે 
          સંગોપા  ધોતીયંુ પહેરવાનું થાય યારે, તેને ‘પહેરાવનાર’ની જ ર પડ ે છ.ે આવો 
ધોતીયંુ પહેરાવનાર એવો હોવો ઈએ કે, જનેા પર તકને અપાર ા હોય. વળી ધોતીયંુ 
પહેરાવનાર પોતાના કાય યે પરેુપુરો ગભંીર હોવો ઈએ; નહ  તો તેનાં માઠાં પરીણામો ધોતીયંુ 
પહેરનારે ભોગવવા ં પડ ે છ.ે એમ તો સંગોપા  ‘ટાઈ’ પહેરવાની, કોઈ પણ સંગે ‘સાફો’ 
બાંધવાની જ ર પડ ે યારે ત ોની જ ર પડતી જ હોય છ.ે આપણને તે ટાઈ બાંધતા કે સાફો 
બાંધતા ફાવતંુ નથી. આમ છતાં; તેમાં બહુ ટે શન હોતંુ નથી. ધારો કે સાફાનો બાંધનાર પોતાના 
કાય યે પુરેપુરો ગંભીર ન હોય તો, બહુ બહુ તો માથા પરથી સાફો પડી ય કે ડોકમાંથી ટાઈ 
નીકળી ય. તેથી લોકો કદાચ થોડુઘં ં હસે; પણ  ધોતીયામાં આવંુ થાય તો? ફજતેો જ થઈ 

ય! તેથી જ ે કંઈ પણ થોડીઘણી ‘આબ ’ બચી હોય તેના પણ ‘કાંકરા’ થઈ ય.  કે 
ધોતીયાની દુઘટનાને આબ  સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. આમ છતાં લોકોએ તેને આબ  સાથે ડીને 
તેની ગંભીરતા વધારી દીધી છ.ે આ દુઘટના નજરોનજર નીહાળનાર લોકો કદાચ એવંુ બોલ ે કે, 
‘આ સાલો! પોતાનું ધોતીયંુ સાચવી શકતો નથી; એ સંસાર કઈ રીતે સાચવશ!ે’ 

          કોઈ દુકાને આપણે ‘શાલ’ ખરીદવા જઈએ યારે દુકાનવાળો આપણને પછુ ે છ ે કે, 

‘તમારે ‘પોતાના માટ’ે ઈએ છ ેકે ‘કોઈને ઓઢાડવાની’ છ’ે. તેમાં પણ ‘ટોપી’ જવંુે છ.ે જમે ટોપી 
‘પહેરવાની’ અન ે ‘પહેરાવવા’ની જુદી જુદી હોય છ,ે એ રીતે ઓઢાડવાની શાલ ઘણી સ તી, 
આછી અને વધુ ચમકદાર હોય છ.ે એ જ રીતે દુકાને ‘ધોતીયંુ’ ખરીદવા જઈએ, યારે દુકાનદાર 
પુછ ેછ ેકે, ‘તમારે ‘પોતાના માટ’ે ઈએ છ ેકે ‘ગોર-મહારાજ’ને આપવાનું છ?ે’ આપણે કહીએ કે 



ગોર-મહારાજને આપવાનું છ,ે તો એ ધોતીયંુ માણમાં ‘સ તંુ’ અને કંઈક અંશે ‘પારદશક’ હોય 
છ.ે તેથી આવંુ ધોતીયંુ પહેરી તકે સવાર–સાંજ સુય કાશમાં ઉભા રહેવંુ હીતાવહ નથી. 
          કેટલાક વીધીવીધાન વખતે ‘ધોતીયાભેર’ નદીમાં નાન કરવાનું હોય છ.ે યારે પણ 

તકની કસોટી થાય છ.ે કારણ કે ધોતીયાને પાણી અને પવન સાથે બહુ બનતંુ નથી.  એ વખતે 
પાણીમા ંઉભા રહીન,ે બંન ેહાથ ેપુ  કરવાની હોય અને એકેય હાથ નવરો ન હોય; યારે ધોતીયંુ 
પોતાની નૈતીક ફરજ ચુકીને, પાણીની સપાટી પર તરવા લાગે છ.ે અલબત, તેને તક સાથે સાવ 
છુટાછડેા લીધા હોતા નથી; પણ અહ  ધોતીયંુ, રીસાઈને પીયર ચાલી ગયેલી પ ની જવેી ભુમીકામા ં
હોય છ.ે તે તક સાથે બંધાયેલું હોવા છતા;ં તકથી ઘ ં દુર હોય છ.ે આ રીતે તે દુર રહીને જ 
પ નીની જમે પોતાનુ ંમુ ય સમ વે છ.ે અનુભવી લોકો પાણીમાં ઉતરતાની સાથે જ ધોતીયાને બ ે
પગ વ ચે દબાવી દેતા હોય છ.ે એટલે થોડી વાર પછી ધોતીયંુ બળવો કરવાનું છોડી ને શરણ ેથઈ 

ય છ.ે પણ નવોદીત તકો સામે ધોતીયંુ અચુક બળવો પોકારે છ ે અને બ ે હાથ પુ મા ં
રોકાયેલા હોય યારે ય તી મનોમન ‘મારી પત રાખો ગીરધારી’ એવંુ ગાવા લાગે છ.ે 
          બી  બાજુ, ગમે તેવો પવન ફંુકાતો હોય છતા;ં ધોતીયંુ ધારણ કરી બ  ેહાથ વડ ેતમાકુ 
ચોળતા-ંચોળતા,ં કોઈ કમકાંડી ભુદેવ, ઝડપથી ઉપરાંત મ મ ગતીએ પગલાં ભરી ર ા હોય; 
યારે તે ા ણ પર આપણને માન થઈ આવે છ.ે આમ તો પુ ષોએ કોઈ વ  પહેયા પછી કઈ 

રીતે ઉઠવંુ, બેસવંુ તેની તાલીમ લેવી પડતી નથી; પણ નવોદીત ધોતીયાધારકો માટ ેઆવી તાલીમ 
જ રી છ.ે કારણ કે હેર જનતાના હીતમાં ધોતીયાધારકે ધોતીયંુ ધારણ કરવાનાં અમુક ધારા-
ધોરણો પાળવાં જ રી બને છ.ે 
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