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આ પુસ્તક સંપાદકના સંશોધન અને અનુભવના આધારે ્તૈયાર કરવામાં આવયું છે.
્તેમાં વયક્ત થયેલાં િવચારો કે મં્તવયો સાથે રાજય સરકાર સંમ્ત જ છે ્તેમ માનવું નહીં.
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ગરવી ગજુરાતની પોતાની આગવી ઓળખ છે. આ ધરતી એટલ ેમરેુ, મરુ 
અને મહેરામણનુ ંસૌંદર્યપાન કરાવતી ધરા. ગજુરાતની ભમૂમ પર એકસાથ ેકૃમિ 
સંસકૃમત, ગોપ સંસકૃમત, સાગર સંસકૃમત અને આદદવાસી સંસકૃમત દ્રષ્ટિગોચર 
થાર છે. કુદરતના ખોળે વસનારી આદદવાસી પ્રજાના ઉતસવો, તહેવારો, 
રીમત-દરવાજ, પહેરવશે તમેજ કલાઓ અનેક પ્રકારે અનપુમ અન ેઅદ્દભતુ છે.

રાજર સરકાર દ્ારા આદદજામતના લોકો માટે અનેક લાભકારી 
રોજનાઓનું મનમા્યણ થરું છે અને અમલવારી પણ થઈ રહી છે. મવકાસની 
મુખરધારામાં તેઓને લાવવા માટે સરકાર મવમવધલક્ી કાર્યક્રમો થકી તેમને 
સહરોગી બની રહી છે.

મામહતી ખાતા દ્ારા આદદવાસી સસંકૃમતન ેઉજાગર કરતી પષુ્સતકાનુ ંસજ્યન 
ગૌરવપ્રદ બાબત છે. “આદદવાસી સાંસકૃમતક વારસો” પુષ્સતકા, આપણા 
અમૂલર વારસાનું દશ્યન કરાવનાર બની રહેશે, એવી આશા સાથે પુષ્સતકાની 
બહોળી સફળતા માટે શુભેચછા પાઠવું છું. લેખન અને પ્રકાશન ક્ેત્રના સવવે 
સહરોગીઓને અમભનંદન.

(rðsÞ¼kE YÃkkýe)

{wÏÞ {tºke, „wshkŒ hkßÞ.
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પ્રાગૈતિહરાસિક યુગથી એ�ક િવશ�ષ િભયિરા ધરરાવિરા એન� વ�દરા�, મહરાભરારિ 
િ�મજ પુરરાણરા�મરાં િનષરાદ ક� પુિલંદ િરીક� ઓ�ળખરાિરા ભીલ ઓિદવરાિીઓ�ની 
ઉપજાતિઓ� દ�શનરા જુદરા જુદરા પ્દ�શમરાં વિ�લી છ�. ગજુરરાિમરંા ઉત્તર� એરવલલી 
પહરાડની હરારમરાળરાઓ�મરાં, પૂવ્વમરાં િરાિપુડરા એન� િવધયં પહરાડની િળ�ટીઓ� પર 
િ�મજ દક્ષિણમરાં િહ્રાિરિની પવ્વિ શ્�ણીમરાં ઓિદવરાિીઓ� ૨૯ િમુદરાયમરાં િ�મનું 
ખમીરવંિુ જીવન જીવી રહ્રાં છ�.

ખડિલ શરીર, મધયમ કદ, ખુશતમજાજી એન� િવનરા�દી સવભરાવ, િરળિરા, 
સવરાંિત્ય એન� િત્યતપ્યિરા જ�વરા ગુણરા� ધરરાવિરા ઓિદવરાિીઓ�નરા િવરા્વગીણ 
િવકરાિ મરાટ� રરાજ્ય િરકરાર� નયુ ગજુરરાિ પ�ટન્વ, મખુ્ય મંત્ીશ્ીનરા ૧૦ મુદ્રા કરાય્વક્રમ, 
વન એિધકરાર એિધિનયમ જ�વરા એન�ક પગલરાંઓ� દ્રારરા િ�મનરા િરામરાક્જક, 
ઓતથ્િ ક એન� શષૈિણણક િવકરાિ મરાટ�નરા િફળ પ્યરાિરા� કયરા્વ છ�. જ�નરા િફુળ પણ 
પ્રા�િ થયરા છ�. કરાયદરા પહ�લરાં ઓિદવરાિીઓ�નરા િવકરાિ મરાટ� નક્કર ઓયરા�જન ક� 
એમલીકરણનરા� એભરાવ હિરા� જ્યરાર� ઓજ� ફકિ વરાિરા� નહી,ં પરંિ ુ૧૪ િજલલરાનરા ૫૩ 
િરાલુકરાનરા ૯૦ લરાખ જ�ટલરા ઓિદવરાિીઓ�નરા િવરાાંગી િવકરાિ મરાટ� વષ્વ ૨૦૨૦મરાં 
રૂરા. ૧૧૪૨ કરરા�ડની ફરાળવણી કરરાઈ છ�. વષ્વ ૨૦૦૧ પહ�લરાં ચરાર એ�કલવ્ય મરા�ડ�લ 
ર�િિડ�ન્િયલ સૂ્લની િરામ� એત્યરાર� ૩૬ જ�ટલી એ�કલવ્ય મરા�ડ�લ ર�સિડ�ન્િયલ 
સૂ્લ કરાય્વરિ છ�. જ�મરાં ઓિદવરાિીઓ�નરા મ�ધરાવી બરાળકરા� ઉચચ ગુણવત્તરાવરાળી 
શષૈિણણક િિુવધરા પ્રા�િ કરી રહ્રાં છ�.

રરાજ્યનરા મરાિહિી ખરાિરા દ્રારરા ઓિદવરાિીઓ�નરા િરામરાનય પિરચયથી મરંાડીન� 
િ�મનરા ગુણરા�, પહ�રવ�શ, ઓભષૂણરા�, હતથયરારરા�, રરા�જીદંુ જીવન િરાથ� વણરાય�લી 
કળરા, િરામરાક્જક બંધરારણ, ગ્રામ િગંઠન, ધરાતમ્િ ક ઉતિવરા�, નૃત્યરા�, િંિવુરાદરા� વગ�ર� 
િવષયન� ઓવરી લઈન� ઓિદવરાિી િસં્કૃતિન� ઉજાગર કરિી પુન્િકરા ‘આિદવાસી 
સાંસ્કૃ િિક વારસાો’ િૈયરાર કરરાઈ છ�. િ� જાણીન� ઓનંદ થયરા�.

ઓપણ� ઓિદવરાિી બરાંધવરા�નરા જીવનથી િરારી રીિ� પિરક્ચિ બની એ�મની 
િસં્કૃ તિનરા� જીવંિ ધબકરાર એનુભવીએ� એન� િ�મન� િવકરાિયરાત્રામરાં િહયરા�ગી 
બનરાવીએ� એ�વી એભયથ્વનરા િરાથ� પ્્િુિ પુન્િકરાનરા પ્કરાશનની િફળિરા મરાટ� 
હરાિ ્દિ ક શભુકરામનરા પરાઠવું છંુ.

(ગણપિસ �સંહ વસાવા)
મતં્ી, ઓિદજાિી િવકરાિ, વન એન� પયરા્વવરણ

સંદેશ

4



ઓિદજાતિ િસં્કૃ તિ એ� વરાિરા્વ, કથરા, ગીિરા� એન� નૃત્યરા� દ્રારરા વડવરાઓ�નરા 
િમજણન�, જ્રાનન� ઓવનરારી પ�ઢી િુધી પહરાંચરાડિી પ્રાચીન િભયિરા છ�. 
િવશ્વભરનરા ઓિદજાતિનરા વશંજા�મરા ંઓ િમરાન લરાષિણણકિરાઓ� નરાધંવરામરા ંઓવી 
છ�. પરા�િરાનરા ઓગવરા વરાદરા�, િવસશષ્ટ દ�વી-દ�વિરાઓ� એન� િવિવધ િરામરાક્જક િહ�વરારરા� 
િ�મજ પરાિરવરાિરક પ્િગંરા�મરાં ગરાયન, વરાદન એન� નૃત્ય થકી ઉજવણી કરિી ઓ 
િસં્કૃ તિ છ�. એ�ક-મ�કન� મદદ કરવી, િગંરાથ� રહી િરાથ� જ િખુ-દુ:ખ એનુભવિી 
ઓિદવરાિીઓ�ની મરાણિરાઈ િ�મની ઓગવી ઓ�ળખ છ�.

ગજુરરાિમરાં વિિરા વનબંધુઓ�મરાં વડીલરા� મરાટ�નરા� ઓદર, ઓિદવરાિી ભરાષરા 
પ્ત્ય�ની પ્ીતિ એન� ભરાિીગળ પરંપરરાન� િરાચવવરાની કિટબદ્ધિરા જા�વરા મળ� છ�. 
વ્યનતિગિ એન� પરાિરવરાિરક લ�ન જ�વરા પ્ંિગંરા�મરાં જા�વરા મળિી ઓિદવરાિી 
ભરાઈ-બહ�નરા�ની િરાદરાઈ ઓિદવરાિી િમરાજનરા ભરા�ળપણની િરાસબિી કહી શકરાય. 
િમરાજમરાં એ�કબીજાન� મદદરૂપ થવરાની ઉમદરા ભરાવનરા િરાથ� ઓગંણ� ઓવ�લરા 
એજાણયરા એતિતથ િરાથ� પણ પરા�િીકરા� વ્યવહરાર એ� ઓિદવરાિી લરા�કરા�નરા� પ્કકૃ તિદત્ત 
સવભરાવ છ�. ખરરા એથ્વમરાં ઓિદજાતિની િસં્કૃ તિ એ� કુદરિ એન� મરાનવ વચચ� 
ખીલ�લરા પર્પર િવશ્વરાિથી પરાંગર�લરા િબંંધની િવકરાિગરાથરા છ�. 

ગજુરરાિમરંા એબંરાજીથી ઉંમરગરામ િધુીનરા પૂવ્વ પટ્ી િરીક� ઓ�ળખરાિરા િવ્િરાર 
ઉપરરાિં િમગ્ રરાજ્યમરા ંવિવરાટ કરિરા ઓિદજાતિ િમુદરાયની િભયિરાન� િમરાજનરા 
વ્યરાપક િમુદરાય િધુી પહરાંચરાડવરાનરા િમરામ પ્યરાિરા� ઓવકરાય્વ ગણરાય. રરાજ્યનરા 
મરાિહિી િવભરાગ દ્રારરા ઓિદવરાિી િસં્કૃ તિન� જન િરામરાનય િધુી પહરાંચરાડવરાનરા 
પ્યરાિનરા ભરાગરૂપ� “આિદવાસી સાંસ્કૃ િિક વારસાો” પુન્િકરા પ્ગટ કરવરામરાં 
ઓવી રહી છ� એ� જાણીન� ઓનંદની લરાગણી એનુભવું છંુ િથરા પુન્િકરા થકી 
પ્કકૃ તિની િમીપ રહ�િરા લરા�કરા� િવશ� િરામરાનય લરા�કરા�મરાં જા�ૃિિરા ફ�લરાશ� િ�વી 
શભુકરામનરાઓ� િરાથ� પુન્િકરા પ્ગટીકરણ િરાથ� િલં�્ન િમરામન� એસભનંદન 
પરાઠવું છંુ.   

(રમણલાલ પાટકર)
રરાજ્ય મંત્ી, વન એન� ઓિદજાિી િવકરાિ
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ગજુરરાિ ઓિદવરાિી િરાંસ્કૃ તિક ધરરા�હરન� િરાચવી વનબંધુઓ�નરા િવકરાિ 
મરાટ� િિિ પ્ય�નશીલ બની એિરકરારક પિરણરામરા� મ�ળવી રહુ્ ંછ�. પ્કકૃ તિની 
િમીપ રહ�િરા� ઓિદવરાિી િમરાજ વન એન� વનય િપંદરાઓ�નુ ંરષિણ કરી પરા�િરાનરા� 
જીવનિનવરા્વહ ચલરાવ� છ� જ�મરા ંપ્કકૃ તિનુ ંશરા�ષણ ન થરાય િ� મરાટ�ની િભરાનિરા જા�વરા 
મળિી હરા�ય છ�. પ્કકૃ તિની ગરા�દમરા ંએન� પ્કકૃ તિની વચચ� વન િરાથ� રહ�નરારરા ઓ િમરાજ� 
ભરારિીય િસં્કૃતિ એન� પરંપરરા જાળવ્યરા છ�.  

ગજુરરાિમરા ંઓિદવરાિી િમરાજની જનિખં્યરા એબંરાજી થી ઉમરગરામ િધુીની 
પૂવ્વપટ્ીમરંા ૪ હજાર કરિરા ંવધરાર� ગરામડરાઓં�મરા ંવિવરાટ કર� છ�. ગજુરરાિમરા ં‘પ�િરા 
એ�ક્ટ’ એિંગ્વિ ઓિદવરાિીઓ�ન� વન પ�દરાશરા� એન� ગરાણૈ ખનીજનરા હક ઓપી 
સ્રાિનક િવકરાિ કરાયરાયોન� િરકરાર� પ્રાધરાનય ઓ�યુ ંછ� એન� જ�નરા એિરકરારક એમલનરા 
િફુળ સ્રાિનક ્િર� થિરા રરાજ્યનરા િવકરાિમરા ંજા�વરા મળી રહ્રા છ�. ‘વનબંધુ 
કલ્રાણ’ યરા�જનરા હ�ઠળ ગજુરરાિનરા ઓિદજાતિ િવ્િરારરા� મરાટ� સશષિણ, ઓરરા��ય, 
ર્િરા, પરાણી જ�વી મરાળખરાકીય િિુવધરાઓ� વડ� િવકરાિકરાયરાયોન� ઓયરા�જનબદ્ધરીિ� 
ઓગળ ધપરાવવરામરા ંઓવી રહ્રંા છ�. ઓિદજાતિનરા િવકરાિ મરાટ�નરા લક્રાકંરા�ન� 
ઓધરાર� િબક્કરાવરાર ઓયરા�જન કરવરામરા ંઓવંુ્ય છ�.

 એ�કલવ્ય શરાળરાઓ�, કનયરા-કુમરાર છરાત્રાલયરા�, મ�િડકલ કરાૉલ�જ, સબરિરા મુડંરા 
યિુનવસિ્િ ટીનુ ંિનમરા્વણ જ�વરા શષૈિણણક ષિ�ત્નરા િવકરાિકરાયરાયો ઉડીન� ઓખં� વળગ� િ�વરા 
છ�. ઓિદવરાિી બરાળકરા�નરા સશષિણની િરાથ� શરારીિરક એન� મરાનસિક િવકરાિ થરાય 
િ� મરાટ� ‘દૂધ િજંીવની યરા�જનરા’ હ�ઠળ ઓિદજાતિ િવ્િરારરા�ની પ્રાથતમક શરાળરામરાં 
ભણિરા િ�મજ ઓગંણવરાડીનરા કુલ ૨૧ લરાખ બરાળકરા� મરાટ� એઠવરાડીયરામરા ંપરાચં 
િદવિરા� દરતમયરાન પરા�ષણયતુિ દૂધ પહરાચંરાડવરામરા ંઓવી રહુ્ ંછ�.

ગજુરરાિ િરકરાર દ્રારરા ઓિદજાતિ િવ્િરારરા�મરા ંઓિંરમરાળખરાકીય િવલિરા� 
પહરાચંરાડવરાની િરાથ� જ ઓિદ-એનરાિદકરાળથી િસં્કૃતિ, પ્કકૃ તિ એન� પયરા્વવરણની 
જાળવણી કરિરા ઓિદવરાિી િમરાજની િરાસં્કૃ તિક િવરરાિિની જાળવણી િ�મજ 
િ�નરા િવંધ્વન મરાટ�નરા કરાયરાયો પણ કરવરામરા ંઓવી રહ્રા છ�. રરાજ્યનરા મરાિહિી િવભરાગ 
દ્રારરા ‘આિદવાસી સાસં્કૃ િિક વારસાો’ પુ્િકનરા મરાધયમથી ઓિદવરાિી િસં્કૃતિની 
િવસશષ્ટિરાઓ�ન� વધુમરા ંવધુ લરા�કરા� િધુી પહરાચંરાડવરાનરા� પ્યત્ન ઓવકરાય્વ ગણરાય. 
પુન્િકરાની િફળિરા મરાટ� શભુ�ચછરા િહ...   

અશ્વિનીકુમાર, આઈ. અો. અોસ. 

િક્ચવ, મરાિહિી એન� પ્િરારણ િવભરાગ

સંદેશ
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ગજુરરાિી ભરાિીગળ િસં્કૃતિની િવસશષ્ટ િવરરાિિ ધરરાવિુ ંરરાજ્ય છ�. ગજુરરાિની 

ધરિી પર એન�ક જાતિઓ�એ� ઓિદકરાળથી પરા�િરાની ઓગવી િસં્કૃ તિ િરાથ� જીવન 

િનવરા્વહ કયરાયો છ�. પ્કકૃ તિનરા ખરા�ળ� એરવલલી પવ્વિની ડંુગરમરાળરામરાં દરાંિરાથી લઈન� 

ડરાંગ િધુીનરા િવ્િરારમરાં પરાંગર�લી ઓિદવરાિી િસં્કૃ તિએ� પરા�િરાની એ�ક ઓગવી 

જીવનરીતિ એન� િસં્કૃતિન� ધબકિી રરાખી છ�. ઓિદવરાિી પ્જાજનરા�એ� ઓટઓટલરા 

વૈસશ્વક પિરવિ્વનરા�, િરાંસ્કૃ તિક ઓક્રમણરા� વચચ� પણ પરા�િરાની ઓગવી િસં્કૃ તિન� 

એકબંધ રરાખી છ�. િ�નું જિન કયુાં છ�. એ� એ�મની ગિરમરાની એદભુિ ઓ�ળખ છ�.

ઓિદવરાિીઓ�નરા િમગ્િયરા િવકરાિ મરાટ� હંમ�શરાં પ્ય�નશીલ રરાજ્ય િરકરાર� 

વનબંધુ કલ્રાણ યરા�જનરા એંિગ્વિ ઓિદવરાિી કુટંુબરા�ન� ગુણવત્તરાયુતિ રરા�જગરારી, 

પિરણરામલષિી િશષિણ, વ�ગવંિરા� ઓતથ્િ ક િવકરાિ, િરાનૈ� મરાટ� ઓરરા��ય, પીવરાનું 

શદુ્ધ પરાણી, િિચંરાઈ, બરારમરાિી ર્િરાઓ�, િરાવ્વિત્ક વીજળીકરણ જ�વી િવલિરા� 

ઉપલબધ કરરાવીન� ઓિદજાિીનરા િવરાાંગીણ િવકરાિન� રરાજ્ય િરકરાર� એગ્િરા 

ઓપી છ�.

ગજુરરાિનરા ઓિદવરાિી પ્જાની જીવનશલૈી, ધરાતમ્િ ક ઉતિવરા�, િરામરાક્જક 

િહ�વરારરા�, બરા�લી, પહ�રવ�શ, ઓભષૂણરા�, રહ�ણીકરણી, ઓહરાર, કલરાઓ� વગ�ર� 

િવગિરા�ન� ઓવરી લઈ ‘આિદવાસી સાંસ્કૃ િિક વારસાો’ નરામની પુન્િકરા િૈયરાર 

કરરાવી છ�. િચત્રા� એન� િિવીરરા�િભર પ્્િુિ પુન્િકરા ગજુરરાિનરા િરાિહત્યપ્�મીઓ�, 

િસં્કૃ તિ એન� કલરારસિકરા�, એભયરાિઓુ� એન� િવદરાથથીઓ�ન� ઉપયરા�ગી થઈ પડશ� 

એ�વી શ્ધધરા છ�.

અશાોક કાલરીયા
 મરાિહિી િનયરામક  
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ક્જવરાિી જીવનરીિ એન� મરાૈસખક િરાિહત્ય દ્રારરા કરા�ઈ 
ખરાિ જાતિ િવશ�ષની િસં્કૃ તિનરા� ઈિિહરાિ ઓલ�ખવરાનરા 
પ્યત્નરા� કરવરામરા ંઓવ્યરા છ�. ઓવરા એભયરાિીઓ� પરા�િરાનરા 
િશંરા�ધન એન� એધયન ષિ�ત્મરંા લરા�કજીવનની રૂપર�ખરા 
વિ્વમરાન લરા�કજીવન એન� મરાૈસખક િરાિહત્યમરાં િમયનરા 
પ્વરાહમરા ંટકી રહ�લરા પૂવ્વકરાળનરા એવશ�ષરા� દ્રારરા બરાધં� છ�. 
મરાૈસખક િરાિહત્યમરાંથી પણ જ� કંઈ પ્રાપ્ત થરાય છ� િ� ફતિ 
વિ્વમરાન જીવન િદંભ્વન� જ વ્યતિ કર� છ�, એ�વું નહી ંકહી 
શકરાય િ�મરાં ઘણં બધું પ્રાચીન હરા�ય છ�. વિ્વમરાન િસં્કૃ તિ 
ફતિ વિ્વમરાન િમયનરા� વ્યવહરાર એન� િચંિનની પ્થરા જ 
નથી િ� પરંપરરા પણ છ�. ઓ પરંપરરામરાં ઘણં બધું જૂનું 
િચવરાય�લું હરા�ય છ�. ઓ િચવરાય�લરા એવશ�ષરા� પરા�િરાનરા 

યુગનરા� - િ� િમયની િસં્કૃ તિનરા� ઈિિહરાિ પ્ગટ કર� 
છ�. કરાળનરા પ્વરાહમરાં નસ્ર રહ�લરા ઓ એવશ�ષરા� એન� 
ઓજિદન િધુી ચરાલી ઓવિી પરંપિરિ જીવનરીતિ 
કરા�ઈ પણ િંસ્કૃ તિની િંરચનરાની વ્યરાખ્યરાનું  એ�ક 
મૂલ્વરાન િરાધન છ�. ઓ િચવરાઈ રહ�લરા એવશ�ષરા�નું 
એનવ�ષણ કરિરંા કરિરાં ઓપણ� જ�-િ� િસં્કૃ તિનરાં મૂળ 
િધુી પહરાંચી શકીએ�. એહી ં ઓિદવરાિી જીવનરીતિ, 
મરાૈસખક િરાિહત્યમરાં ટકી રહ�લરા પૂવ્વકરાલીન િરામરાક્જક 
એવશ�ષરા� એન� િચવરાય�લી ભરાૈતિક િરાંસ્કૃતિક િપંદરાનરા 
ઓધરાર� ઓિદવરાિી િસં્કૃ તિ-િમરાજની એ�ક રૂપર�ખરા 
ઓલ�ખવરાનરા� પ્યત્ન ઓ લખનરાર� કયરાયો છ�.

સંપાદકીય
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ભરારિમરાં પ્રાગૈતિહરાસિક યુગનરા� પ્રારંભ એ�ક લરાખ 
વષ્વથી પણ પહ�લરાં થયરાનરાં એંધરાણ છ� પણ િ�નરા� છ�લલરા 
િમયખંડ ૧૦ થી ૮ હજાર વષ્વ પહ�લરાંનરા� મરાનવરામરાં 
ઓવ� છ�, જ� એંતિમ પરાષણયુગનરા નરામથી ઓ�ળખરાય 
છ�. ઓ િમય� 'િનષરાદ' પ્જા વિિી હિી. િનષરાદ એ� 
જ ઓજનરા ઓિદવરાિીઓ� એ�મ ખ્યરાિ ઇતિહરાિિવદરા� 
રરા�બટ્વ  શ�ફર એન� ડી.ડી. કરા�િરામબી દઢિરાપૂવ્વક 
મરાન� છ� . ભરારિીય િભયિરાનરા િવકરાિમરાં ઓિદ-
એરાિદવરાિીઓ�નરા� નરાંધપરાત્ ફરાળરા� છ�. ઓિદવરાિીઓ�ની 
પૂવ્વકરાલીન ધરાતમ્િ ક પૂજાિવિધઓ� એન� ઓ િમય� 
ગરાવરામરાં એન� કથવરામરાં ઓવિી '�ૃથવીની ઉતપક્ત્તકથરા',  
'એવિરાર કથરા ', 'ગરા�િમરખી (ગરાૈિમ ઋિષ) નં એંદર 
(ઈનરિ)ની વરારિરા ' જ�વી કથરાઓ�નરા� પ્ભરાવ ઓિદવરાિી 
િમરાજનરા િરામરાિજક-ધરાતમ્િ ક જીવનમરાં એત્યરાર� પણ 
એ�ટલરા� જ પ્બળ છ�. ઓ ઓિદવરાિી િસં્કૃ તિનરાં કંઠસ્ 
િરાિહત્યનરાં ઉપરાદરાન એનય પ્રાચીન જાતિઓ�એ� પરા�િરાની 
ભરાષરામરાં ઓત્મિરાિ્ કરી લીધરાં હરા�ય િ�વરા� િભંવ નકરારી 
ન શકરાય.

ઓયરાયોન� રિિવડ, પુતલન, િનષરાદ ક� ભીલ ઓિદવરાિી 
જ�વી ઓયયોિર િસં્રારી પ્જા પરાિ�થી જ� વરારિરા� મળરા� 
હિરા� એ� ભરારિીય િસં્કૃ તિનરા� ધરાતમ્િ ક-િરામરાક્જક પરાયરા� 
ગણરાય છ�. કમ્વ એન� પુનજ્વન્મ િવશ�નરા િવચરારરા�, િ�ૃ્વવૃષિ-
િલંગ પૂજા 'હરા�મ'ની વૈિદક િવિધથી સભન્ન ઉપરાિનરા-
પૂજાિવિધ વગ�ર�નરાં મૂળ ઓયયોિર પ્જામરાં છ�. વિ્વમરાન 
ભરારિીય િસં્કૃ તિનું સવરૂપ મખુ્ય�વ� ઓય્વ એન� રિિવડ, 
િનષરાદ ક� ઓિદવરાિી જ�વી ઓયયોિર પ્જાનરા તમલન એન� 
યરા�ગદરાનથી બંધરાયું છ�. 'ભરારિીય િભયિરા ક�વળ નરાૉિડ્િ ક 
ઓય્વ જાતિની, કુલીન લરા�કરા�ની જ િસં્કૃ તિ નથી. એ� િરા� 
એ�કરાદ પથથર સ્રાપીન� એ�નરા પર િિદૂંર ચરા�પડી એ�ની 
પૂજા કરનરાર લરા�કરા�થી મરાડંીન�, એદ્િૈની મહત્તમ એનભુતૂિ 
િધુીનરાં વૈિવધયરા�થી પરા�િરાનરા જીવનમરાં રંગ ભરનરાર એન� 
ભરારિભૂતમન� રંગમયી, િવચરારમયી, ગતિમયી બનરાવિી 
િવિવધ પ્જાઓ�ની િિહયરારી િસં્કૃ તિ છ�.' (જ્રાન-ગંગરા�ત્ી 
ગ્ંથ શ્�ણી-૨૨, ભરારિ-દશ્વન-૧ (ઓિદયુગ), પ્વીણચંરિ 
િચ. પરીખ, �ૃ.પ).

ઓિદવરાિી િમરાજ િવશ� ગ્રામ એન� નગરમરાં વિિરા 
એનય િમજા�નરા લરા�કરા�મરાં એન�ક પ્કરારની ગ�રિમજા� 
પ્વિ્વિી હરા�ય છ�. ઓવી ગ�રિમજા� િરા�ડવરા મરાટ� એ� 
િમરાજ િમરાજ વચચ� ભરાવરાત્મક એ�કિરા સ્રાપવરા મરાટ� પણ 
ઓ પુ્િક ઉપયરા�ગી થરાય એ�વું છ�. વળી, ઓિદવરાિી 
એ�કિરા સ્રાપવરા મરાટ� પણ ઓ પુ્િક ઉપયરા�ગી થરાય 
એ�વુ ંછ�. વળી, ઓિદવરાિી ભરાઈ-ભરાડું વચચ� કરામ કરનરાર 
િરામરાક્જક-શષૈિણણક કરાય્વકરરા� ઓિદવરાિી િમરાજન� િ�નરા 
િરાંસ્કૃ તિક િદંભ્વમરાં ઓ�ળખી શક� એ�વરા� ખ્યરાલ પણ ઓ 
પુ્િક પરાછળ રહ�લરા� છ�.

યતં્યુગ એન� ઓધુિનક સશષિણનરા પ્ભરાવ િળ� ગ્રામ 
એન� નગરની િસં્કૃ તિની જ�મ ઓિદવરાિી િસં્કૃ તિ પણ 
ઝડપથી પિરવિ્વન પરામી રહી છ�  એ�વરા િજંા�ગરા�મરાં 
ભિવષયનરા� ઈતિહરાિિવદ્, પુરરાત્વિવદ્ એન� િરામરાક્જક 
મરાનવશરાસ્તી એિીિનરા બધરા જ ઓધરારરા� ગુમરાવી નરા 
બ�િ� એન� ઓ ઓિદવરાિી િસં્કૃ તિ િપંદરાનરા� ઉપયરા�ગ 
કરી શક� એ�વરા� ઓશય પણ ઓ પુ્િક પરાછળ રહ�લરા� છ�.

ગજુરરાિ રરાજ્યનરા મરાિહિી ખરાિરાનરા� ઉમદરા િહયરા�ગ 
પ્રાપ્ત થયરા� ન હરા�િ િરા� ઓ પુ્િક ઓટલું કમનીય એન� 
કલરાત્મક બની શકું ન હરા�િ. ઓ મરાટ� મરાિહિી િનયરામક 
શ્ી એશરા�ક કરાલરીયરાનરા� ઓભરારી છંુ.

ડાૉ. ભગવાનદાસ પટોલ
મરા�. 94281 09579
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પૂર્વકાલીન આદદરાસી સંસકકૃતિ
ભાર્તમાં પ્ાગૈિ્તહાિસક યુગનો પ્ારંભ બે લાખ 

વર્ષથી પણ પહેલાં થયાનાં એંધાણ છે, પણ ્તેનો છેલ્ો 
સમયખંડ ૧૦ થી ૮ હજાર વર્ષ પહેલાંનો માનવામાં 
આવે છે, જે અંિ્તમ પારાણયુગથી ઓળખાય છે. આ 
સમયે "િનરાદ" પ્જા વસ્તી હ્તી. આ િનરાદો એ જ 
આજના આદદવાસીઓ. ભાર્તીય સભય્તાના િવકાસમાં 
આ આદદવાસીઓનો નોંધપાત્ર ફાળો છે.

ભૂસ્તરશાસત્રીઓની દૃષ્ટિએ ્તો અરવલ્ી પહાડ 
દુિનયાનો ઘણો પ્ાચીન ભૂભાગ છે, જયાં પૃથવીનો 
લાવારસ ષ્સથર થયો હ્તો અને જીવસૃિટિ અષ્સ્તતવમાં 
આવે એવું પયા્ષવરણ રચાયું હ્ંુત. આદદવાસીઓ આજે 
પણ 'ગોર', 'ધૂળાનો પાટ', 'કા�બદરયો પાટ' જેવા ધાિમ્ષક 
ઉતસવોમાં 'પૃથવીની ઉતપિતિ કથા' કહે છે, જે કથા 
ભૂસ્તરશાસત્રીઓ અને ઉતક્ાષ્્્તવાદીઓની ધારણાઓ 
જેવી જ છે.

આ ધારણાને વધુ સબળ બનાવે છે, આ સંશોધકને 

અહીંથી પ્ાપ્ત આદદમાનવ આવાસો, પથથરનાં ઓજારો 
અને પારાણ સમાિધઓ, જેમનું સમયાંકન ૫ હજાર 
વર્ષથી ૭૦ હજાર વર્ષ સુધીનું આંકવામાં આવયું છે. 
ભાર્તીય સભયાનો એક મહત્વનો અંશ કે જેમાંથી 
આદદવાસીઓની િવિવધ ઉપજાિ્તઓ અષ્સ્તતવમાં આવી 
છે ્તે ભીલ 'આદદવાસી સંસકકૃિ્ત' સવ્ષ પ્થમ અરવલ્ી 
પહાડની િશખરાવલીઓમા ંિવકિસ્ત થઈ છે અન ેઅહીંથી 
અ્યત્ર ફેલાઈ છે. જો આ મ્તને ધયાનમાં રાખીએ ્તો 
આદદવાસીઓ જ ભાર્તીય સભય્તાના સવ્ષપ્થમ ધારક 
અને વાહક છે. ્તેઓ જ આ મહાન સંસકકૃિ્ત-સભય્તાના 
સભય્તાના અગ્રદૂ્ત હોવાની શકય્તા છે.

આદદરાસીઓનું યોગદાન
ભાર્તીય સભય્તાના િવકાસમાં આ આદદ િનરાદોનું 

કે ભીલ આદદવાસીઓનું િવશેર યોગદાન છે. ગુજરા્તના 
ઉતિર-પૂવવી અને ભાર્તના મધય ઉપખંડમાં વસ્તા 
આ લોકોએ જ અહીં નવા પારાણ યુગની સભય્તાનો 
િવકાસ કયયો છે. આ સભય્તાએ જ આદદયુગથી ભાર્તીય 
સંસકકૃિ્તના િનમા્ષણમાં મહત્વનો ફાળો આપયો છે. 
"વસ્તુઓની ગણ્તરી કોડ (૨૦)ના એકમથી કરવી; 
લગ્ન ્તથા ધાિમ્ષક િવિધઓમાં હળદર અને િસંદૂરનો 
ઉપયોગ; જાદુ અને ટોણામાં િવશ્ાસ; વૃક્ષ, સવ્ષ અને 
િલંગની પૂજા; મૃતયુ પછી આતમાનું અષ્સ્તતવ અને 
આતમાનો બીજી યોિનમાં જ્મ ધારણ કરવો વગેરે 
બાબ્તો પર અસપટિ િવચાર, કમૂ્ષ વગેરે અવ્તાર કથાઓ; 
સૃિટિ-રચના બાબ્તની અનેક કષ્્પ્ત કથાઓ (જેમાંના 
કેટલાક િવચારો ઋગવેદના નાસદીય સૂક્ત સાથે મળ્તા 
આવે છે); ઈંડામાંથી િવશ્રચના જેવી કથાઓ િનરાદ 
કે ભીલ આદદવાસીઓની ભેટ છે. એ કથાઓ પાછળથી 
પૌરાિણક િહ્દુ ધમ્ષમાં અપનાવી લેવામાં આવી અને 
્તે કેટલાક પદરવ્ત્ષન સાથે પૌરાિણક કથાઓ બની ગઈ 
(૨૨, જ્ાનગંગોત્રી ગ્રંથ શે્ણી - ભાર્ત દશ્ષન - ૧,  
ઈિ્તહાસ ઃ આદદયુગ, પ્વીણચંદ્ર િચ. પરીખ, પ્થમ 
આવૃિતિ ઃ જા્યુઆરી, ૧૯૮૨-પૃ.૧)."

આિદવાસી સંસ્કૃ િિ સપંદા
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સૃતષ્ટ રચનાની પુરાકથા
ઋગવેદ, મતસયપુરાણ, મનસમૃિ્ત આદદ ગ્રંથોમાં 

સૃષ્ટિ રચના કે ઈંડામાંથી િવશ્ રચનાની કથાઓ છે. 
એવી પુરાકથાઓ બોલી-ભારા ફેરે ઉતિર-મધય-દિક્ષણ 
ગુજરા્તના આદદવાસીઓમાં વ્ત્ષમાનમાં પણ પ્ચિલ્ત 
છે, જે ્તેમના સામાિજક-ધાિમ્ષક ઉતસવો સમયે ગાવા કે 
કહેવામાં આવે છે. ્તેનો કેટલોક અંશ આ પ્માણે છે ઃ

ધર્તી ન હ્તી, આકાશ ન હ્તું. ચાંદ ન હ્તો, સૂરજ 
ન હ્તો; નવલાખ ્તારા ન હ્તા. જે વખ્ેત જળજળાકાર 
(જળપ્લય) હ્તો. બધે જ જળ ભરેલું હ્ંુત. ઘોર અંધારં 
હ્તું. આ વખ્તે જળમાં એક મોજું આવયંુ, જે પાણી-પવન 
સાથ ેસવગ્ષમા ંગયુ ંઅન ેનવમાસ સવગ્ષમા ંરહં્. આ પાણીનું 
સોનાનુ ંએક ઈંડુ ંજ્્યુ.ં આ ઈંડુ ંફરીન ેજળમા ંઆવયુ.ં ઈંડું 
ફૂટલા લાગયુ ંઅન ે'જળકુાર ભગવાન' પદેા થયા. ભગવાનને 
જળમા ંચાલવાની, બસેવાની કે પોઢવાની જગા ન હ્તી. 
આથી મનસાદેવી માછલીના વશે ેપ્ગટ થઈ. નાિભ (દૂટંી)
માથંી એક સરે છટૂી જ ેજળ ઉપર આવી ન ેજળ ઉપર 
કમળની કળીરૂપે જ્મી. કમળની કળીમાથંી પણૂ્ષ કમળ 
િવકસયુ.ં આ કમળના ફૂલમા ંભગવાન પોઢવા લાગયા... 
ભગવાનના મખુમાથંી અમીની સરે છટૂીન ેપા્તાળમા ંગઈ 
અન ેઉિમયાદેવી પેદા થઈ... આ સમય ેભગવાન બો્યા, 
''્ંુત વાસદુકનાગના મખુમાથંી ધર્તીના ંબીજ લઈ આવ, 
આપણ ેધર્તી રચાવીએ.''

ઉિમયાદેવીએ કાચબીનો વેશ લીધો. સા્ત પા્તાળ 
ઊડં ેજળમા ંડબૂી. સ્ેૂતલા વાસદુકનાગના મખુમાથંી અડધાં 
નખમા ંઅન ેઅડધા ંમખુમા ંમકૂીન ે ધર્તીના ંબીજ લઈ 
આવી. ઉિમયાદેવી બોલી, ''ભગવાન, સતયની સોનાથી 
સળી પદેા કરશ ે!'' ભગવાન ેસતયની સોનાની સળી પદેા 
કરી ઉિમયાદેવીએ આ સળીની મદદથી નખમાથંી અને 
મખુમાથંી ધર્તીના ંબીજપાત્રમા ંકાઢા.ં ભગવાને પો્તાનો 
એક પગ ભાગંીન ેમાટી કાઢી, પાત્રમા ંમકૂી. કમળનુ ંફૂલ 
પાત્રમા ંમકૂયુ.ં ભગવાન ેધર્તીના ંબીજ, પગની માટી અને 
કમળનુ ં ફૂલ મસળી-િમલાવી એક રોટલી બનાવી. આ 
રોટલી ભગવાન ેજળ ઉપર મકૂી. આ રોટલી ભગવાનના 
હાથની એક એક થપાટે ગાઉના ગાઉ જળ ઉપર ફેલાવા 
લાગી. પછી ભગવાને ઉિમયાદેવી પર દૃષ્ટિ નાખી. 
ઉિમયાદેવીના દેહમાથંી ટપ્ ટપ્ અષ્ગ્નના ં ટીપા ં પડવા 
લાગયા.ં જથેી ધર્તી પર આગ લાગી. આ અષ્ગ્નથી જે 

ધર્તી પાકી એના પથથર અન ેપવ્ષ્ત થયા અન ેજ ેધર્તી 
કાચી રહી એની માટી (જમીન) બની.

ભગવાન ેભરી નજર નાખી; વકંુૈઠપરુી પદેા થઈ. ભરી 
નજરે જગંલ-ઝાડી પદેા કરી. ભરી દૃષ્ટિએ કૈલાસપરુી પદેા 
કરી. ભરી નજરે અગનકોટ પદેા કયયો. ભરી દૃષ્ટિએ મનષુય 
અવ્તાર પદેા કયયો...

લગભગ ૩૨૫૦-૨૭૫૦ ઈ.પૂ.માં િસંધુ ખીણની 
સવાાંગ સભય્તાનો િવકાસ થયો હ્તો. ભાર્તીય ઉપખડંના 
ત્રીજા ભાગ પર િવસ્તરેલી આ અિ્તિવકિસ્ત િસંધુ 
સભય્તાના ઘડ્તરમા ંદ્રિવડોનુ ંમહત્વનુ ંયોગદાન હોવાનું 
મોટા ભાગના િવદ્ાનો માન ેછે. પણ અહીંથી મળેલા ંમાનવ-
હાડિપજંરોના અવશરેોની ્તપાસ પરથી જાણવા મળયુ ંછે 
કે, આ િસધં ુખીણની નગર સસંકકૃિ્તમા ંિનરાદ અન ેિકરા્ત 
પ્જાિ્તઓ પણ વસ્તી હ્તી. આથી સાભાર અનમુાન થઈ 
શકે છે કે, િસધં ુ ખીણની 
સભય્તાના િવકાસમાં 
ન વ ા પ ા ર ા ણ યુ ગ ન ા 
ક કૃરક િનરાદ ક ે ભીલ 
આદદવાસીઓનો મહત્વનો 
ફાળો છે.

( ' ' આ દ દ વ ા સ ી 
ઓ ળ ખ ' '  પુ સ ્ત ક ન ા 
આધારે)
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ભીલોનો ઈિ્તહાસ ્તપાસ્તા ંસન ૫૨૫ (સં.૫૮૦)માં 
યવનોના હુમલાથી િસસોદીયા વંશનો રાજપૂ્ત રાજા 
િશલાદદતય મરાયો અને વલભીપુરનો નાશ થયો તયારે, 
ઈડર િવસ્તારમાં માંડિલક નામે ભીલ આદદવાસી રાજા 
રાજ કર્તો હ્તો. આ ઉપરાં્ત સં. ૧૨૫૦ થી સં. ૧૩૦૨ 
સુધી ઈડરની ગાદી પર ભીલ આદદવાસી રાજા હાથી 
સોડે અને ્તેના પુત્ર શામિળયા સોડે એજ કયા્ષના િલિખ્ત 
ઐિ્તહાિસક ઉલે્ખો 'ઈડર રાજયનો ઈિ્તહાસ' પસુ્તકમાંથી 
પ્ાપ્ત થાય છે.

ભૂગોળની રી્તે સથળ-નામો ્તપાસ્તાં આદદવાસી 
પ્જાનો િવસ્તાર, ઘણા િવશાળ પ્દેશ પર હોવાનું 
ભીલ્માળ, ભીલવાડા, ભીલાડ, ભીલોડા જેવાં મધયપ્દેશ, 
રાજસથાન, મહારાષ્ટ્ર અન ેગજુરા્તમા ંદેખા્તા સથળ-નામો 
સૂચવે છે. ્તેમનું એક મહત્વનું રાજય આશાવલ આજના 
અમદાવાદ િવસ્તારમા ંઆશરે આઠમી સદીથી અિગયારમી 
સદી સુધી હ્તું. ્તેનો નાશ, પાટણના ચૌલુકય કે સોલંકી 
રાજવી કણ્ષદેવે કયયો હ્તો, ્તે આદદવાસીઓની ઉચ્ચ 
રાજકીય કક્ષા દશા્ષવે છે.

ઈ.સ. ૧૮૧૮ થી ૧૯૨૦ના સમયખંડમાં અંગ્રેજોએ 
જંગલો પ્ાપ્ત કરવા ડાંગ પર આક્મણો કયાાં પણ ડાંગી 
રાજાઓએ સફળ્તાપૂવ્ષક સામનો કયયો. છેલે્ વર્ષ 
૧૯૪૨માં ડાંગી રાજાઓએ ડાંગનાં જંગલ અંગ્રેજોને 
લીઝમાં આપી સમાધાન કયુાં.

ઈ.સ. ૧૮૫૭ થી ૧૮૫૯ના વર્ષમાં મધય ગુજરા્તમાં 
રાપિસંહ નાયકના નેતૃતવમાં પાંચ હજાર આદદવાસીઓ 
અગં્રજેો અન ેદેશી રાજાઓના અતયાચારો સામ ેવીર્તાપૂવ્ષક 
લડ્ા હ્તા.

્તા.૧૭ નવે્બર, ૧૯૧૩ના રોજ ગુરગોિવંદ 
િગદરની આગેવાની નીચે અંગ્રેજો અને દેશી રાજાઓ 
િવરદ્ધ આરંભાયેલા સવા્તંત્યસંગ્રામમાં માનગઢના પહાડ 
પર અંગ્રેજોની ્તોપો અને મશીનગનો સામે ૧૫૦૦ 
આદદવાસીઓ શહીદ થયા હ્તા.

્તા.૭ માચ્ષ, ૧૯૨૨ના રોજ ક્ાંિ્તવીર મો્તીલાલ 
્તેજાવ્તના નેતૃતવમાં અંગ્રેજો અને જાગીરદારો િવરદ્ધ 
આરંભાયેલા "એકી આંદોલન"માં ઉતિર ગુજરા્તના 
પાલ-િચ્તદરયા ગામે ૧૨૦૦ આદદવાસીઓએ શહીદી 
વહોરી હ્તી.

ખેડબ્રહ્ા, દાં્તા અને રાજસથાનના કોટડા ક્ષેત્રના 
આદદવાસીઓ રાજપૂ્તોમાં પ્ચિલ્ત રાઠોડ, પરમાર, 
હોળંગી (સોલંકી) જેવાં ગોત્રો ધરાવે છે અને રાજપૂ્તોની 
માફક સથાિનક લોકો પર સતિા ભોગવવાની પરંપરા દેશ 
આઝાદ થયો તયા ંસધુી ચાલ ુરહી છે. આ િવસ્તારના મામરે 
પટ્ા અને પાનરવા પટ્ાના આદદવાસી પ્દેશમાં ભીલવા 
ઠાકોરોની જાગીરો નજીકના ભૂ્તકાળ સુધી ચાલુ રહી છે.

ડૉ. ર. ના. મહે્તા નોંધે છે એ પ્માણે "િહ્દુસ્તાનમાં 
િસંધુ નદીની સંસકકૃિ્તના કાળ પછી આયયોનું આગમન 
થયાની આપણી સદીના પૂવા્ષધ્ષની િવચારણા પ્માણાિચિ્ત 
ન હોવાથી છોડી દેવી જોઈએ." જેથી ભાર્તીય સંસકકૃિ્ત 
એટલે આય્ષ સંસકકૃિ્ત એવંુ સમીકરણ પૂર્તા પ્માણોના 
અભાવમાં માડી નહીં શકાય.

આિદવાસીઆોની ગઈ કાલ
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આયયોને દ્રિવડ, પુલિન, િનરાદ કે આદદવાસી જેવી 
આયયે્તર સંસકારી પ્જા પાસેથી જે વારસો મળયો હ્તો ્તે 
િહ્દુ ધમ્ષનો ધાિમ્ષક, સામાિજક અને સાંસકકૃિ્તક પાયો 
ગણાય છે. વ્ત્ષમાન િહ્દ ુધમ્ષનુ ંસવરૂપ મખુયતવ ેઆય્ષ અને 
દ્રિવડ, િનરાદ કે આદદવાસી જેવી આયયે્તર સંસકકૃિ્તઓના 
િમલન અને યોગદાનનું મંગલદાયી પદરણામ છે. િહ્દુ 
ધમ્ષનું આ સમ્વયી રૂપ, પ્ાગૈિ્તહાિસક સભય્તાથી 
આરંભી ્તામ્ાશમ, ઐિ્તહાિસક અને સવ્તંત્ર ભાર્તની 
વ્ત્ષમાન સભય્તા સુધી અિભન્ન રહ્ં છે.

"ભાર્તીય સભય્તા કેવળ નોદડ્ષક આય્ષ જાિ્તની, 
કુલીન લોકોની જ સંસકકૃિ્ત નથી. એ ્તો એકાદ પથથર 
સથાપીને એના પર જ િસંદૂર ચોપડી અને પૂજા કરનારા 
લોકોથી માંડીને, અદ્ૈ્તની મહતિમ અનુભૂિ્ત સુધીનાં 
વૈિવધયોથી પો્તાના જીવનમાં રંગ ભરનાર અને ભાર્ત 
ભૂિમને રંગમયી િવચારમયી, ગિ્તમયી બનાવ્તી િવિવધ 
પ્જાઓની સિહયારી સંસકકૃિ્ત છે" (જ્ાન-ગંગોત્રી ગ્રંથ 
શ્ેણી-૨૨, ભાર્ત દશ્ષન-૧ (આદદયુગ), પ્વીણચંદ્ર િચ. 
પરીખ, પૃ.પ).

રામકકૃષણ વેદા્્ત મઠના સવામી શંકરાનંદ પો્તાના 
પસુ્તક "િહ્દ ુસટેટસ ઓફ સુમદેરયા"મા ંનોંધ ેછે ્ત ેપ્માણે 
"સમ્વયકારી ભાર્તીય સભયાના િવકાસરૂપ યકેુ્દટસના 

પટ પર અનેક િહ્દુ નગર રાજયો િવસ્તરેલાં હ્તાં." 
આમ "આય્ષ ્તત્વોના ્તાણાઓ અને આયયે્તર ્તત્વોના 
વાણાઓએ સમ્વયી ભાર્તીય સંસકકૃિ્તનું પો્ત વણયું છે." 
અન ેઆ ભાર્તીય સભય્તા-સસંકકૃિ્તનુ ંભા્તીગળરૂપ આયયો 
અને અ્ય પ્જાિ્તઓએ ભાર્ત બહાર પણ પ્સરાવયું છે.

અખંડ ભાર્તની એક્તાને વધુ દૃઢ અને મજબૂ્ત 
બનાવવાની દાઝ રાખનાર અને ભાર્તના વ્ત્ષમાન અને 
ભિવષયા સવાાંગી િવકાસનું હંમેશા િચં્તન કરનાર જાગ્ર્ત 
ભાર્તીય નાગદરકન ેભાર્તીય સસંકકૃિ્તનાં આદદમળૂ ભીલ 
સંસકકૃિ્તને ્તેના મૂળ સંદભ્ષ સાથે જોઈને સમજયા િવના 
આજે કે આગામી વરયોમાં પાલવે ્તેમ નથી જ નથી !
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પૌરાતિક ભારિમાં આદદરાસીઓ
પ્ાગૈિ્તહાિસક યુગથી એક િવશેર 

સભય્તા ધરાવ્તા અને વેદો, મહાભાર્ત 
અને પુરાણોમાં િનરાદ કે પુિલંદ ્તરીકે 
ઓળખા્તા ભીલ આદદવાસીઓની 
ઉ પજા િ ્તઓ દ ેશન ા  જુ દ ા  જુ દ ા 
ભૂિમખંડમાં ફેલાયેલી છે. ગુણાઢના 
'કથાસદર્તસાગર'મા ં'ભીલ' શબદનો પ્થમ 
ઉલે્ખ થયો છે (ભાર્ત કે આદદવાસી 
પ્કાશચંદ્ર મહે્તા, પૃ. ૫૬). આ પહેલા ંઆ 
જાિ્ત ભાર્તીય સાિહતયમાં િનરાદ ્તરીકે 
ઓળખા્તી હ્તી.

મહાભાર્તના યાદવકુળ સંબંિધ્ત 
હદરવંશ પુરાણમાં પણ આદદવાસીઓનાં 
અનેક વણ્ષન આવે છે. આ જાિ્ત એટલી 
બધી પ્ાચીન છે કે, ઈશુના ૫૦૦ વર્ષ 
પૂવ્ષની પ્જાિ્ત-્તાિલકામાં પણ ્તેની 
ગણના કરવામાં આવે છે.

રિ્વમાન ભારિમાં આદદરાસીઓ
ભાર્તની પૂવ્ષકાલીન જાિ્તઓમાં 

આદદવાસીઓની ગણના કરવામા ંઆવ ેછે. 
આદદવાસી ભાર્તના મળૂ િનવાસી છે. આ 
જાિ્તઓ આદદકાળથી અહીં વસ્તી હોવાથી 
એમન ે'આદદજાિ્તઓ' કે 'આદદવાસીઓ' 
એવુ ંનામ આપવામા ંઆવયુ ંછે. સામા્ય 
જન્તામા ં ્તમેના માટે અનકે દં્તકથાઓ 
અને પુરાકથાઓ પ્ચિલ્ત છે. કેટલાક 
લોકો ્તમેન ેજગંલો અને પહાડોમા ંવસ્તા 
ભલાભોળા અને નાચ-ગાનના શોખીન 
લોકો ્તરીકે ઓળખ ેછે.

ભાર્તના પૂવ્ષ, મધય અને દિક્ષણમાં 
વસ્તા આ આદદવાસીઓને ભાર્તની 
ભૌગોિલક પદરષ્સથિ્તને ધયાનમાં રાખીને 

આિદવાસીઆોની આજ
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ત્રણ િવભાગમાં વહેંચવામાં આવે છેઃ
(૧) ઈશાન પ્દેશના આદદવાસીઓ
(૨) મધય ભાગના આદદવાસીઓ અને
(૩) દિક્ષણ પ્દેશના આદદવાસીઓ
ગુજરા્તના આદદવાસીઓની ગણના ભાર્તના 

મધય ભાગના આદદવાસીઓ સાથે કરવામાં આવે છે. 
આદદવાસીઓ દેશના ૧૯% ભૂભાગ પર વસે છે. દેશમાં 
અલગ અલગ આદદજાિ્તઓના લગભગ ૫૦૦ સમુદાયો 
વસે છે.

ગુજરાિમાં આદદરાસીઓ
ગજુરા્તમા ંઉતિરે અરવલ્ી પહાડની હારમાળાઓમા,ં 

પૂવ્ષમાં સા્તપુડા અને િવંધય પહાડની િશખરાવલીઓની 
્તળેટીઓ પર દિક્ષણમાં સહ્ાિદ્રની પવ્ષ્ત શ્ેણીઓમાં 
આદદવાસીઓનું િનવાસસથાન છે. આ પૂરો ભૂિમ ભાગ 
લગભગ ૨૦ હજાર માઈલમાં ફેલાયેલો છે.
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ગુજરા્તમાં મુખય આદદજાિ્ત ્તરીકે ભીલોનું સથાન 
છે. સમગ્ર આદદવાસી વસિ્તની અડધી વસિ્ત ્તો માત્ર 
ભીલ આદદવાસીઓની છે. ગુજરા્તમાં આદદવાસીઓની 
વસિ્ત લગભગ ૧૪% છે.

ગુજરા્તમાં આદદજાિ્તના ૨૯ સમુદાયો વસે છે. જે 
સમુદાયો મુખયતવે ભીલ આદદવાસીઓની ઉપજાિ્તઓ છે. 
જેમાં ડુંગરી ભીલ, સોખલા ગરાિસયા, ડુંગરી ગરાિસયા, 
દુબળા, ધોદડયા, ગાિમ્ત, ચૌધરી, ધાનકા (્તડવી), ગોંડે 
કાથોડી, વારલી, કોળી, કોંકણા (કુકણા), કુણબી, નાયક, 
પારધી, પટેિલયા, પોમલા, સીદી, કોટવાિળયા આદદ મખુય 
આદદજાિ્તઓ છે.

નૃવંશ િવજ્ાન અને 
ભારાશાસત્રના ્તજજ્ોએ 
નવા ંસશંોધનો કરીન ેએવું 
્તારવવાનો પ્યત્ન કયયો છે 
કે, ભાર્તની પ્ાચીન્તમ 
આદદજાિ્તઓમાં કેટલીક 
પ્ાક્-દ્રાિવડી ્તથા આદદ-
અૉસટ્ેલોઈ઼ જાિ્તઓ છે. 
આ આદદ-અૉસટ્ેલોઈડ 
જાિ્તને આદદ-આગ્નેય 
ક ે 'િનરાદ' ્તરીકે પણ 
ઓળખવામાં આવે છે. 
રોબટ્ષ શેફરે દૃઢ્તાપૂવ્ષક 
િ ન ર ા દ ો ને  ભ ી લ 
આદદવાસીઓના પૂવ્ષજ 
મા્યા છે (એ્થોગ્રાફી 
ઓફ એષ્્શએ્ટ ઈષ્્ડયા, 
રોબટ્ષ શેફર, પૃ.૨૧). 
ડી.ડી. કોસા્બી પણ 
ભીલ આદદવાસીઓને 
આય્ષ-પૂવ ્ષ સમુદાયની 

જાિ્ત માને છે. (પ્ાચીન ભાર્ત કી સંસકકૃિ્ત ઔર સભય્તા, 
કોસા્બી ડી.ડી. પ્થમ સં.૧૯૬૯) 

ચાદરતર્યક તરશેષિા (ગુિો)
ગુજરા્તના ઉતિર-મધય અને દિક્ષણના પ્ાકકૃિ્તક 

પ્દ ેશમાં  અનેક વરયોથી આણકય જીવન જીવ્તા 
ખમીરવં્તા આદદવાસીઓ વસે છે. ખડ્તલ શરીર, 
મધયમ કદ, ખુશિમજાજી અને િવનોદી સવભાવ, સરળ્તા, 
સવા્ંતત્ય અને સતયિપ્ય્તા એ આદદવાસી ચદરત્રની પ્મુખ 
િવશેર્તાઓ છે. 

આિદવાસી સમાજનાો પિરચય
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પહેરરેશ અને આભૂષિો
સોળ હાથનો 'સારણો' (ચિણયો) એ આદદવાસી 

સત્રીના પહેરવેશની િવિશટિ્તા હ્તી અને હોળીના 
મહત્વના ્તહેવારે પરુરે આ 'સારણો' અવશય િસવડાવી 
આપવો પડ્તો હ્તો. પરં્તુ, 'સુધારા' અને 'સમયે' આ 
માપ ટૂંકું કરી દીધું છે. સત્રીઓ ગળાથી કમર સુધી 
લીલા, વાદળી કે કાળા રંગની 'ઝૂલડી' પહેર્તી હ્તી. 
પરં્ત,ુ અતયારે ટૂકંું પોલકંુ (બલાઉઝ) પહેરે છે. 'હારલા' 
(સાડલા)માથે ઓઢવાનો દરવાજ આજે પણ પ્ચિલ્ત 
છે. સત્રીઓ ફૂલ-પાંદડાંની ભા્તવાળો વાદળી, લીલો, 
લાલ સાડલો વધુ પસંદ કરે છે.

અ્ય સમાજની સત્રીઓની જેમ આદદવાસી 
સત્રીઓ આભૂરણો અને શણગારની શોખીન હોય છે 
અન ેવર્ષના ઋ્તચુક્ પ્માણ ેઆવ્તા સામાિજક-ધાિમ્ષક 
પ્સંગોએ િવિવધ આભૂરણોથી દેહને શણગારે છે.

આદદવાસી સત્રીઓનાં આભૂરણો ચાંદી, િપતિળ, 
એ્યુિમિનયમ, મણકા-મો્તી અને વતિા-ઓછા 
પ્માણમા ંસોનાના ંહોય છે. પરં્ત,ુ આજના મોંઘવારીના 
કાળમાં સોનાનાં ઘરેણાં અલભય બનવા લાગયાં છે. 
પગનાં આભૂરણોને 'કરલાં' (કડલાં) અને '્તોરાં' 
(છડા) કહે છે. જે મોટા ભાગે ચાંદીનાં હોય છે. પગની 
આંગળીએ 'અગોદઠયા' (વીંટીઓ) પહેરે છે.

હાથે ચાંદીનો કે હાથીદાં્તનો 'સૂર' (ચૂડો) 
અને 'બલોયાં' (બલૈયાં) પહેરે છે. ઉપરાં્ત કાચની 
'કાવદરયો' (બંગડીઓ) પહેરે છે. ગળામાં ચાંદીનો 
'વારલો', મણકા-મો્તીનંુ કલાતમક 'હાદરયંુ' (હાર) 
અન ે'ગોલરાવાળુ ં(ઝલૂવાળુ)ં પાિટયુ'ં પહેરે છે. કાનમાં 
ચાદંીના ં'ડોણના' (ડોરણા)ં પહેરે છે. પવ્ષ પ્સગં ે'ઝમૂરા'ં 
(ઝૂમણાં) પહેરવાનો  દરવાજ છે. ચાંદીના આ ઝૂમરાં 
કાનની નીચે ફૂલની જેમ લટકે છે, જેને ગોળાકારે 
રૂપાની ઘૂઘરીઓ જોડલેી હોય છે. મળેા અન ેલગ્નપ્સગેં 
સત્રીઓ માથે ચાંદીનું 'બોદરયું' અને 'દામણી' પહેરે છે. 
બોદરયું મધય કપાળમાં રૂપાના ફૂલ જેવું શોભે છે. નાકે 
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ચાંદીની 'ફૂલરી' પહેરે છે. મણકા મો્તીનાં કલાતમક 
'કૉનૅયા'થી ગજવાં શોભાવે છે.

ગૂથંણકળા આદદવાસી યુવ્તીઓની આગંળીઓના 
ટેરવ ેરમ ેછે. ્તઓે મણકા-મો્તીમાથંી હાદરયા,ં પાદટયા,ં 
હાઠી, કૉનૅયાં જા્તે ગૂંથે છે અને ્તેમાં મોર, કોયલ, 
ચકલી, પોપટની ભા્ત પાડે છે. આ ઉપરાં્ત 'િહરકલી' 
નામના સોનેરી ઘાસમાંથી પણ આભૂરણો બનાવી 
શરીર શણગારે છે.

'વૈિશ્કરણ' અને 'ઉદારીકરણ'ના યુગમાં અ્ય 
સંસકકૃિ્તઓનું આક્મણ થયું હોવાથી આદદવાસી 
પુરરોના પહેરવેશમાં કોઈ ખાસ િવશેર્તા રહી 
નથી. થોડાં વરયો પહેલાં (અને અતયારે કોઈ સથાને) 
સામાિજક-ધાિમ્ષક પ્સંગે માથા પર લાલ કે પીળા 
રંગની શોભી ઊઠે એ પ્માણ ેિવિશટિ રી્ેત વળ આપીને 
પાઘડી પહેર્તા અને છોગે રૂપાની ઘૂઘરીઓ ટંકાવ્તા. 
ગળાથી કમર સુધી ટૂંકી બાંયની સફેદ કે ખાખી રંગની 
'ઝલૂરી' પહેર્તા. ઝલૂરીન ેચાદંીના બટનવાળી 'હાકંળી' 
(સાંકળી) લગાવ્તા. ઢીંચણ સુધી રહે એ રી્તે ધોળું 
ધોિ્તયું પહેર્તા. કમરમાં છરી કે કટાર ખોસ્તા. મુખ 
પર 'કાળી ભ્મર' મૂછો ફરફર્તી. બહાર જાય તયારે 
હાથમાં ્તીર-કામઠું કે ્તલવાર ્તો જીવનસાથીની જેમ 
સાથે જ રાખ્તા.

લગ્ન કે મેળા પ્સંગે કાનમાં સોનાના 'ગંઠોડા' કે 
'મરકીઓ' પહેર્તા અને ગળામાં ચાંદીની હાંસડી પહેર્તા.

હતથયારો
ભૂિમનો એક િવિશટિ ભાગ પહાડો, જંગલો 

અને વરયોથી રાની પશુઓ વચ્ચે વસ્તા હોવાથી 
આદદવાસીઓ પાસે ્તીક્ણ અને ઘા્તક હિથયારો હોય 
એ સવાભાિવક છે. પદરણામે ્તીર-કામઠું કે ્તલવાર 
િવનાનું 'ખોલરં' (ઘર) શોધયંુયે મળે નહીં. સદાનું 
સાથીદાર કામઠું છ ફૂટ લાંબું હોય છે. ્તે વાંસની જાડી 
ચીપમાંથી બનાવેલું હોય છે. ્તેની પણછ વાંસની 
પા્તળી ચીપની બનાવેલી હોય છે. જે બંને છેડે નસથી 
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મજબૂ્ત રી્તે બાંધેલી હોય છે. 'હરજલી' (બર)ના રાડાનું 
્તીર (બાણ) બેસાડવામાં આવે છે. બીજે છેડે મઢેલાં 
સમડીનાં પીછાં ્તીરની ગિ્તનું િનયમન કરી ચોક્કસ લક્ય 
પર લઈ જાય છે. ઉપયોગ પ્માણે ્તીર ચાર પ્કારનાં હોય 
છે. મથાળે નાના ભાલા જેવાં ્તીર બેસાડેલાં હોય છે ્તેને 
'ભાલરાં' કહેવામાં આવે છે. ભાથામાં આ ્તીરની સંખયા 
વધારે હોય છે. અગ્ર ભાગે ્તીક્ણ અને બે ઈંચની પછી 
કટાર જેવો આંકડો વળેલો હોય છે; ્તેને કટારી કહે છે. 
ભાલરાનો ઉપયોગ વીંધવા માટે અને કટારીનો ઉપયોગ 
શત્રુને મારવા માટે કરે છે. છેડે 'હેંગટા' નામના વૃક્ષનું 
કઠણ ફળ બેસાડે છે. ્તેને 'લાખાણી' કે 'ટોપી' કહે છે. 
વૃક્ષ પરથી ફળ પાડ્તા સમયે અગ્રભાગ ગોળ અને બુઠ્ો 
હોવાથી ડાળીમાં ચોંટી રહે ્તો નથી. મથાળે ્તીક્ણ અને 

નીચેના ભાગે આમળેલા ્તીરને '્તુબરખું' કહે છે. માયા્ષ 
પછી આમળીને શત્રુને પીડા આપવા આ ્તીરનો ઉપયોગ 
થાય છે.

્તીર-કામઠા પછી બીજું મહત્વનું શસત્ર ્તલવાર છે. 
આ ્તલવાર સારી જા્તની 'ગજાવેલ'માંથી બનાવેલી હોય 
છે. આથી આ ્તલવાર પાણીદાર અને ધારદાર હોય છે. 
્તલવારના કાળા ્ યાનની ટોચે રૂપાની ઘૂઘરીઓ મઢવામાં 
આવ ેછે. ્તલવારની મઠૂ સારી જા્તના લોઢામાથંી બનાવલેી 
હોય છે અને કળાતમક રી્તે મઢેલી હોય છે. ્તલવારનો 
ઉપયોગ દુશમનથી રક્ષણ મેળવવા કરે છે.

કટાર કે છરીનો ઉપયોગ રોજના કામ માટે કરે છે. 
મહેમાન બનીને જ્તી વેળાએ ચમડાથી મઢેલા ્ યાનવાળી 
કટાર કે છરી શોભા માટે પટ્ાથી કમરે બાંધે છે.
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ઘર (ખોલરં)
આદદવાસીઓ પો્તાના ઘરને 'ખોલરં' કહે 

છે. એક-બીજાથી દૂર પો્તપો્તાના ખે્તરમાં ઘર 
બાંધવાનો ચાલ હોવાથી આદદવાસી ગામ સા્ત-આઠ 
દકલોમીટરમાં પથરાયેલું હોય છે. ્તેઓ ગામને ફળો, 
પાડો કે ગૉમ કહે છે. સા્ત-આઠ ગામના સમૂહને 'સૂડુ' 
કહે છે. લગ્ન કયા્ષ પછી થોડા સમયમાં આદદવાસી 
યુવાન પત્ની સાથે સંયુક્ત કુટુંબથી અલગ થાય છે, 
અને બાપુકી જમીનમાં બીજું નવું ઘર બાંધે છે.

ઘર બાંધવાનું ખચ્ષ સંયુક્ત કુટુંબ ભોગવે છે; અને 
ગામજનો ઘર બાંધવામાં સહભાગી થાય છે. ઘર 
બનાવવાના આરંભે ગોત્રદેવ-દેવીના નામનું શ્ીફળ 
વધેરે છે અને એકઠાં થયેલાં માણસોને ગોળ વહેંચે છે. 
્તેઓ ઘર બાંધવા માટે સાદડ, િશરીર, વાંસ, ખજૂર 
વગેરે સથાિનક લાકડાનો ઉપયોગ કરે છે.

ઘરને બે ત્રણ ઓરડા હોય છે. ભીં્તો પથથરોથી 
ચણી કે માટીથી પેથીને બનાવે છે. માટીનાં જા્તે 
બનાવીને પકવેલાં નિળયાંથી ઘર ઢાંકે છે. જયારે ઘર 
પૂરં બંધાઈ રહે તયારે ્તેઓ 'કેંરવાસો' (ઘરવાસો)ની 
િવિધ કરે છે. આ િવિધ માટે ્તઓે રિવવાર કે મગંળવાર 
સિવશેર પસંદ કરે છે. ઘરવાસો કર્તી વખ્તે નજીકના 
કુંટુંબીજનો અને મુખી, મ્તાદાર, સાધુ, ભૂવા જેવા 
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ગામના મુખય માણસોને આમંત્રણ આપે છે. આ સમયે 'મા્તા'ને ખારી 
પૂજા અને લાપસી ચડાવી આમંિત્ર્તોને ભોજન આપે છે. તયાર પછી 
વડીલોના આશીવા્ષદ લઈને પિ્ત-પત્ની ગૃહપ્વેશ કરે છે.

ઘરના આગળના ભાગમાં ઊંચે એક ટોપલું બાંધે છે. રા્તના 
સમયે આ 'પાણના'માં કૂકડાં રહે છે. ઘર આગળ લાકડાને કોરીને 
એક લંબ ચોરસ 'પારેસું' (કુંડી) બનાવે છે. ્તેના પર કૂકડાંને 
આકર્ષવા લાકડાનાં પક્ષીઓ બેસાડે છે. આ 'પારેસા'માં પાણી 
ભરે છે. જે પાણી ્તરસયાં થયેલાં કૂકડાં પીએ છે.

આદદવાસીઓ આગળના ભાગમાં ઢોર બાંધે છે. ઢોર 
પાસે વૃદ્ધો સૂએ છે. ઘરના વચ્ચેના કે છેલ્ા ખંડમાં રસોડું 
અને ઘરવખરી હોય છે. ઘરના એક ખૂણામાં થોડી જગા છોડી કોઠીઓ 
ગોઠવીને રસોડું બનાવે છે.

ઘરરખરી
રસોડામાં માટી, િપતિળ, કાંસું અને એ્યુિમિનયમનાં જરૂર 

પૂર્તાં વાસણો હોય છે. લોટ બાંધવા માટે લાકડાની કથરોટ વાપરે 
છે. લાકડું કોરીને 'ડોઈલો' (ચાટવો) બનાવે છે. આ 'ડોઈલો' 
રસોડામાં ચમચાનું સથાન લે છે.

અનાજ ખાંડવા ખાંડિણયો રાખે છે. જેને 'ઉખલ્ો' કે 
'ઉખળો' કહે છે. ખાંડવાના સાધનને 'હૉબેલું' કે 'મૂહળ' 
કહે છે.

ઘરના એક ખૂણે અનાજ દળવાની ઘંટી હોય છે.
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માટીકલા
ઘરમાં અનાજ ભરવાની માટીની કોઠીઓ હોય 

છે. કોઠીઓ સત્રીઓ બનાવે છે. આ માટે ્તેઓ 
્તળાવની કાળી-ચીકણી માટી લાવે છે. માટીમાં 
ઘઉનંું ઝીણું ઘાસ (હુશેલ) અને પાણી મેળવી ગૂંદે છે. 
આ માટીના િપંડ બનાવી કોઠીઓની રચના કરે છે. 
આ કોઠીઓ સત્રીઓની પરંપદર્ત િશ્પકલાના ઉતિમ 
નમૂના જેવી હોય છે. ્તેઓ અનેક આકાર-પ્કારની 
કોઠીઓ બનાવે છે, ્તેના પર ચંદ્ર-સૂરજ કે ્તેમને 
ગમ્તાં મોર, પોપટ, ચકલી જેવાં પક્ષી ્તથા ગાય, 
બળદ, વાછરડાં જેવાં પાલ્તું પ્ાણીઓની રચના કરે 
છે. કોઠીઓને અંદરથી ગૂગળના ગુંદરથી લીંપે છે. 
જેથી ્તેમાં નાખેલું અનાજ લાંબા સમય સુધી બગડ્ંુત 
નથી. આ ઉપરાં્ત િવિવધ પક્ષીઓની ભા્ત પાડેલી 
ચાલણ-ચૂલી બનાવી 
રસોડામાં ગોઠવે છે. 
આ ચાલણ-ચૂલીમાં 
આગ સળગાવી હાથથી 
થે પ ી ને  ન ક શ ી દ ા ર 
રોટલા બનાવે છે. અને 
માન્તાના  માટ ીન ા 
ઘોડા બનાવે છે. કંસારા 
િપતિળનાં દેવી-દેવ્તા 
બનાવે  છ ે.  ઋ્તુચક્ 
પ્માણે આવ્તા ઉતસવો 
સમયે આ દેવી-દેવ્તાને ઘર-ગામ-સીમમાં સથાપે છે.

કાષ્ટકલા
પુરરો ખજૂરીના પાનના રેસામાંથી દોરડીઓ બનાવી 

ખાટલા ભરે છે અને ભૂિમિ્તના િવિવધ આકારોની ભા્ત 
પાડે છ.ે આ ઉપરાં્ત ઘર રચવા લાકડામાંથી િશ્પ ખિચ્ત 
કૂંભીઓ બનાવે છે. ઢોલ, ્તંબૂર, કુંડી, ડોબર, ્તારફૂ જેવાં 
વાદ્ોની રચના પણ પુરરો કરે છે અને મોરપીંછ અને 

'િહરકલી'ના ઘાસમાંથી 
બનાવેલાં આભૂરણોથી 
શણગારે છે.

તચત્રકલા
લગ્ન જેવા સામાિજક 

પ્સંગે  ઘરની દીવાલો 
સફેદ મરદડયા કે લાલ માટીથી લીંપે છે. ક્યા કે 
વરને પીઠી બેસાડ્તી વેળાએ દીવાલો પર િચત્રો દોરે 

રાોસ �જંદા જીવન સાથો
વણાયોલી આિદવાસી કળા
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છે. િચત્રો દોરવા માટે દા્તણની પીંછી, ચૂનો, ગેર 
અને હવે ્તો બજારના રંગોના પણ ઉપયોગ કરે 
છે. આદદવાસીઓની િચત્રકલા પ્કકૃિ્તના સાંિનધયમાં 
મનના ભાવો પ્માણે મુક્ત રી્તે િવલસે છે. ગો્તરેજ, 
િશકારનું  દૃશય, ઘોડા , ઘોડેસવાર, ગિ્તશીલ 
આગગાડી, બસ, પાલ્ંુત પશુઓ, જંગલી પ્ાણીઓ, 
પક્ષીઓ, વનરાિજ વગેરે િચત્રો અને રેખાંકનો 
દીવાલો પર મુક્ત મને દોરે છે. લગ્નપ્સંગના 
આરંભ િચ્તરા્તો ગો્તર ેજ ઉતિર ગુજરા્તના 
આદદવાસીઓની િચત્રકલાનો ઉતિમ નમૂનો છે.

મ ધય  ગુજર ા્તન ા  ર ા ઠવ ા  અને  ન ાયક ા 
આદદવાસીઓ કુટુંબ અને પશુઓની સુખાકારી 
્તથા ક્ેતીની બરક્ત માટે બાબા પીઠોરાની માન્તા 
માની પીઠોરા દેવનાં પૂરી ભીં્ત ભરીને િચત્રો દોર ે
છે અને િવિવધ રંગોથી શણગારે છ.ે પીઠોરાના 
ભીં્તિચત્રોનું કથાવસ્તુ લગ્નને સંલગ્ન હોય છે. જેમાં 
પીઠોરીને પરણવા બાબા પીઠોરાની જાન જાય છે 
અને જાનમાં સગાસંબંધીઓ અને પ્ાણી પક્ષીઓને 
આમંત્યાં હોય છે.

દિક્ષણ ગુજરા્તના વારલી આદદવાસીઓ ઘરને 
શોભાવવા સફેદ રંગથી વનમાં વસ્તા લોકોના 
જીવન વૈભવને િચ્તરે છે. ઉતિર ગુજરા્તનો ગો્તરેજ, 
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મધય ગુજરા્તનો િવિવધ રંગોથી શોભ્તો 'બાબો 
પીઠોરો' અને દિક્ષણ ગુજરા્તનાં સૂક્મ રેખાઓથી 
મંદડ્ત આદદવાસી િચત્રો લોકિચત્રકલાની અનોખી 
સાંસકકૃિ્તક સંપદા છે.

છૂંદિાં
હવે આદદવાસીઓમાં છંૂદણાં છંૂદવાની પ્થા 

ખાસ પ્ચિલ્ત રહી નથી. આમ છ્તાં કેટલાંક 
સત્રી-પુરરો શોખ કે શોભા માટે હાથ-પગ-મુખ 
પર મેળામાં 'મશીન'થી કલાતમક છંૂદણાં છંૂદવે છે. 
મોર, મેના-પોપટ, વીંછી અને દેવી-દેવ્તાથી દહેને 
શોભાવે છે.

આદદવાસી િચત્રોમાં પૂવ્ષકાલીન આદદમાનવની 
િચત્રશૈલીનાં દશ્ષન થાય છે.

કળા આદદવાસી જીવનથી અલગ કરીને જોઈ 
શકાય નહીં. કળા આદદવાસી સત્રી-પુરરના જીવન 
સાથે જોડાયેલી હોય છે અને પરંપરામાં ઊ્તર ેછે. 
આ કળા એક પેઢી બીજી પેઢીને વારસામાં આપે છે 
અને આ પરંપદર્ત લોકિવદ્ા-લોકજ્ાન આદદવાસી 
જીવન સાથે વણાય છે.
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શ્રમ તરભાજન
આદદવાસી જીવનરીિ્તમાં શ્મની દૃષ્ટિએ આદદવાસી 

સત્રી પુરર કર્તાં વધુ સિક્ય હોય છે. ્તેમ છ્તાં કેટલાંક 
કામ સત્રી-પુરરો સાથે રહીને કરે છે. કેટલાંક કામ સત્રીઓ 
એકલી કરે છે જયારે કેટલાંક કામ પુરરો એકલા કરે છે.

ખે્તરમાંથી ઘાસ ઢોરોને નાખવું, ખાદ્ ફળો વીણવાં, 
ઘરકામ કરવું, લાકડાંના ભારા વેચવા વગેરે કામ સત્રીઓ 
એકલી કરે છે જયારે ખે્તર ખેડવું, વાવવું, પાકને અને 
બળદોને પાણી પાવંુ વગેરે કામ પુરરો એકલા કરે છે. હવે 
ખે્તી કે મજૂરી િસવાય સત્રી-પુરરો સરકારી કે ખાનગી 
સંસથાની નોકરી કર્તાં પણ થયાં છે.

જાતિનાં ગોત્રો
આદદવાસીઓ અનેક શાખામાં વહેચાયેલા છે. આ 

શાખાને ગોત્ર કહેવામાં આવે છે. ગુજરા્તના ઉતિર, મધય 
અને દિક્ષણમાં વસ્તા આદદવાસીઓ ગમાર, ખૈર, ખાંટ, 
પરમાર, બામિણયા, ચૌહાણ (સુઑણ), ડામોર, જમોરા, 
શીમિળયા, બાદરયા, પાટોિલયા, સગોલા જેવાં િવિવધ 
ગોત્રો ધરાવે છે. આ ગોત્રોને અટક પણ કહે છે.

િવિવધ ગોત્રો ધરાવ્તા આદદવાસીઓ બિહગયોત્ર 
લગ્ન પ્થાને અનુસરે છે. ્તેઓ પુખ્ત ઉંમરે પો્તાના 
ગોત્ર બહાર લગ્ન કરે છે. આદદવાસીઓના ગોત્ર કે 
પેટાગોત્રોમાં ઊંચનીચના કોઈ ભેદભાવ હો્તા નથી. 

આિદવાસી સામાસજક બંધારણ
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્તેઓ  પો્તાની જાિ્તની ગમે ્તે વયિક્ત સાથે ભોજન 
લે છે અને દરવાજમાં ઠરેલ ક્મને સાચવીને પો્તાની 
જાિ્તમાં લગ્ન કરે છે.

દરેકને પો્તાના ગોત્રનું ગૌરવ હોય છે. આ ગોત્રો 
જ અલગ અલગ વસ્તા ્તેમને સમૂહમાં બાંધે છે. 
સામાિજક, રાજકીય, આિથ્ષક અને કુદર્તી આપિતિ સમયે 
ગોત્ર-ગોત્રના એક થઈને આવેલી આપિતિનો સામનો 
કરે છે. ગોત્ર ભાઈચારાની ભાવના કેળવે છે. આ ગોત્ર 
જ ્તેઓને પરંપદર્ત જીવન જીવવા માટે પ્ેરે છે અને 
અનેક સામાિજક-ધાિમ્ષક ઉતસવો અને અનુષ્ાનો કરાવે 
છે. આમ ગોત્ર જ જંગલમાં અલગ અલગ િવખરાયેલા 
આદદવાસીઓને સંગદઠ્ત કરવા મહત્વનું પદરબળ બની 
રહે છે અને અલગ અલગ જાિ્તથી રક્ષણ આપે છે.
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તપિા
કુટુંબમાં િપ્તા 'મોટો આદમી' (વડો) ગણાય છે. કુટુંબ ્તેની આજ્ાનંુ 

પાલન કરે છે. કુટુંબ પાળવાની જવાબદારી પ્સંગો ્તેનાં સલાહ-સૂચનોથી 
ઊજવે છે. િપ્તાનું ગોત્રનામ પુત્રને વારસામાં મળે છે અને સગીર દીકરો 
બાપ સાથે રહે છે. આદદવાસી સમાજમાં અતયારે િપતૃસતિાક, િપતૃવંશી 
અને િપતૃસથાની પદરવાર વયવસથા અષ્સ્તતવમાં છે. બાપના વંશ ઉપરથી 
પેઢીઓ ગણાય છે. આમ છ્તાં અ્ય સમાજો કર્તાં આદદવાસી સત્રી વધુ 
સવ્તંત્ર છે. સત્રીને ્ેતઓ માનની નજર જુએ છે.

જયેષ્ઠ પુત્ર
બાપના મરણ પછી કુટુંબની જવાબદારી જયેષ્ પુત્ર પર આવે છે. 

્તે આિથ્ષક-સામાિજક-ધાિમ્ષક જવાબદારીઓ િનભાવે છે. ભાઈ-ભાંડુને 
પરણાવવાની ફરજ પણ ્તેની થઈ પડે છે.

કાકા
લગ્ન નક્કી કરવાના પ્સંગે કાકાની સંમિ્ત લેવામાં આવે છે. ક્યા શુ્ક 

(દાપુ)માં કાકાને ભાગ આપવો પડે છે. લગ્નમંડપમાં ક્યાની પધરામણી 
કાકા જ કરે છે. સમાજમાં કાકાનું સથાન મામા કર્તાં ઊંચંુ છે.

મામા
સમાજમાં મામાનું સથાન નહીંવત્ છે. ભીલ સમાજમાં લગ્ન પ્સંગે 

મામેરં લાવવા િસવાય મામાનું ખાસ કોઈ મહત્વ નથી.
જમાઈ

સાસરીમાં જમાઈને પૂર્ંુત માન આપવામાં આવે છે. છ્તાં અપુત્ર 
સસરાની સંપિતિમાં ્તે કાયદેસર હકદાર નથી. સાસરીમાં ્તે ઘરજમાઈ રહી 
શકે છે પણ િમલક્ત દીકરીના નામે ચડે છે. સાસુ, સસરા, સાળા વગેરે 
સંબંધીઓના મૃતયુ પછી ગોળ ખવડાવી શોક ભગાવવાની સામાિજક િવિધ 
કરવાની ફરજ જમાઈની હોય છે.

માિા
આદદવાસી સમાજમાં મા્તાનું સથાન ઊંચંુ છે. લગ્ન જેવા સામાિજક 

પ્સંગે ્તેનું િવશેર મહત્વ હોય છે. જમાઈ પોંખવાના પ્સંગે થાળીમાં મૂકા્તા 
પૈસાની ્ેત હકદાર હોય છે.

સગાઈ સંબંધાો
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મુખી
સામા્ય રી્ેત ગામની સામાિજક-ધાિમ્ષક સતિા 

મુખીના હાથમાં હોય છે. ્તે ગામનો 'વડો આદમી' 
ગણાય છે. મુખી ગામના સામાિજક અને ધાિમ્ષક 
પ્સંગે િવિશટિ હકો ભોગવે છે. આવા પ્સંગે ્તેને 
કેટલીક ફરજો પણ બજાવવી પડે છે. ગામની સુખાકારી 
માટે અને જાિ્તના નીિ્તિનયમો અને રીિ્તદરવાજોની 
જાળવણી માટે આ ફરજોનું પાલન કરવાનું હોય છે. 
ગામમાં પશુઓ અને માણસો ઉપર સામૂિહક રી્તે રોગ 
ફાટી નીકળે ્તો 'માંદકું' વળાવવું, મેળા, ગોર, નૉર્તા 
જેવા જાહેર ઉતસવો પ્સંગે કોઈ માણસ ્તોફાન ન કરે 
્તેના માટ ેબંદોબસ્ત કરવો, દદવાસાના દદવસે ગામની 
સુખાકારી માટે 'લીલવણ' પૂજાવવી, કોઈ સગોત્રીય 
લગ્ન કરે ્તો ્તેને ્યા્ત બહાર મુકાવવો, ગામમાં 
આવ્તા કોઈ સરકારી અમલદારી રહેવા અને જમવાની 
વયવસથા કરવી વગેરે ફરજો મુખીએ િનભાવવી પડે છે.

ગુનેગારને જલદી પકડવા માટે ગુનાનો ્તાતકાિલક 
ફેંસલો લાવવા 'ભવાંની કાઢવા'ના 'ધીઝ' કરાવવાની 
જવાબદારી પણ મુખીની હોય છે. આ પ્સંગે ગુનેગાર 
પંચો રૂબરૂ ્તલવાર (ભવાની)ની અણીથી કૂંડાળું કરી 
્તેમાં ઊભો રહી સૂય્ષ સામે જોઈને બોલે છે, 'હે ભવાની 
મા્તા ! મેં ગુનો કયયો હોય ્તો પાંચ દદવસમાં મને ફૂટી 
નીકળજે.' પાંચ દદવસમાં બીમાર પડે ્તો ્તેને ગુનેગાર 
ગણવામાં આવે છે. પંચો સાથે ચચા્ષ કરી મુખી જાિ્તના 
િનયમ પ્માણે ગુનેગારને દંડ કરે છે.

મિાદાર
મુખીથી ઊ્તર્તું સથાન 'મ્તાદાર'નું છે. ્તે મુખીન ે

ધાિમ્ષક-સામાિજક કાયયોમાં મદદ કરે છે. મુખી ગામમાં 
એક હોય છે, જયારે મ્તાદાર ફિળયા વાર અલગ અલગ 
હોય છે. ગામમાં થ્તા સામાિજક-ધાિમ્ષક પ્સંગે ્તેને માન 
સિહ્ત આમંત્રવામાં આવે છે.

શાસન પદ્ધિિ અનો ગ્ામસંગઠન
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ગામ સંગઠન
આદદવાસી િવસ્તારમાં નજીકનાં સા્ત કે 

દસ ગામોને જોડીને ગામજૂથો રચવામાં આવે 
છે. જોડાયેલા પ્તયેક ગામજૂથને 'સૂડુ' કહેવામાં 
આવે છે. આવા પાંચ કે સા્ત સુડાંના ગામજૂથને 
'પટ્ો' કહે છે. જયારે કોઈ મોટા ગામ િવસ્તારમાં 
કોઈ ધાિમ્ષક કે સામાિજક પ્સંગ ઊજવવાનો 
હોય તયારે સુડા સાથે જોડાયેલા પ્તયેક ગામના 
મુખી, મ્તાદાર અને આગળ પડ્તા ચાર-પાંચ 
આગેવાનોને ્તેડવામાં આવે છે. ગોર, નૉર્ંુત, 
મેળા જેવા ધાિમ્ષક પ્સંગે કે 'નાની ્ યા્ત' જેવા 
સામાિજક પ્સગં ેકે ગામમા ંન પ્ત્તા ગનુાઓનો 
્યાય મેળવવા સુડાના પ્તયેક ગામમાંથી 
આગેવાનોને આમંત્રે છે. 'મોટી ્યા્ત' જેવા 
મોટા સામાિજક પ્સગંન ેઊજવ્તા ંપહેલા ંપટ્ાના 
આગેવાનોને આમંત્રે છે. 
આવા પ્સંગોએ સામૂિહક 
રી્તે િનણ્ષયો લઈને કામ 
કરવાની સંમિ્ત આપી, 
દેવ-દેવી સ્મુખ ઉજાણી 
કરી આગેવાનો િવખરાય 
છે.

ખૂન, સગોત્રમાં લગ્ન 
જેવા મોટા સામાિજક 
ગુના કે જેમનો ગામના 
મુખી દ્ારા ઉકેલ ન આવી 
શકે એવા ગુના 'સુડા' કે 
'પટ્ા'માં જાય છે, જે સુડા 
અને પટ્ામાં સમૂહમાં 
મળીને ઉકેલે છે. ગામમાં 
થ્તી ચોરી, મારામારી, 
વયિભચાર જેવા નાના 
પ્ ક ા રન ા  સ ામ ા િજક 
ગુનાનો ઉકેલ ગામનો 
મુખી પંચોની મદદથી 
લાવે છે.
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પૂર્વજનું સનમાનીય સથાન
એક િનિચિ્ત ભૂ-ભાગમાં વસ્તો, એક ભારા-

બોલી બોલ્તો, સુરક્ષા માટે સંગદઠ્ત રહ્ેતો, આગવી 
અથ્ષવયવસથા અને સમાન ભાવના ્તથા િવિશટિ સંસકકૃિ્ત 
ધરાવ્તો આ સરલ સવાયતિ આદદવાસી સમાજ-
પૂવ્ષકાળમાં આદદ-સત્રી-પુરર પૂવ્ષજના વંશમાંથી 
િવકાસ પામી, કુટુંબ-કુળ-ગોત્રો અને િવકેષ્્દ્ર્ત 
ગામોમાં િવસ્તયયો છે. આવો સમાજ કુળ કે 
ગોત્રનાં સગાંસંબંધીથી બનેલો હોય છે. આથી 
જમીન, જંગલ અને પાણીના સત્રો્તોની 
માિલકી વયિક્તગ્ત હો્તી નથી પણ પૂરા 
સમાજની હોય છે. પૂવ્ષજો ્તરફ સ્માનની 
ભાવના હોવાથી જમીન પર વદરષ્ 
વયિક્તઓનો સ્માનીય અિધકાર હોય 
છે. ્તેઓ વંશના દરેક સભયને જમીન 
જાયગ મળે ્તેવી સમાન વહેંચણી 
કરે છે. આવી વયિક્તને સંપિતિ પર 

સ્માનીય અિધકાર હોય છે પણ સતિા હો્તી નથી. આવી 
વદરષ્ વયિક્ત સમાજની સંપિતિ કે કુદર્તી સત્રો્તો પર કર 
નાખી શક્તી નથી ્તેમજ વેચી પણ શક્તી નથી. જમીન, 
જળ કે જંગલ પર સમગ્ર વંશનો કે કુળનો અિધકાર હોય 

ભીલ આિદવાસી સમાજ
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છે. આમ સથાન, ગામ કે દેશનો માિલક સમગ્ર વંશ, કુળ 
કે જાિ્ત હોય છે અને આ સહભાિગ્તામાંથી એક સમાન 
'લોક' આિવભા્ષવ પામે છે.

પૂવ્ષજપૂજા અને પૂવ્ષજ પ્તયે સ્માનની ભાવના 
હોવાથી વદરષ્ વયિક્તના મરણ પછી ધાિમ્ષક 
અનુષ્ાન કરી પૂવ્ષજને જીવ્તા દેવ ્તરીકે દેરીમાં 
સથાપે છે. આ સથાનેકથી પસાર થ્તાં સત્રીઓ 
મલાજો પાળવા માથે ઓઢે છે; અને કુટુંબીજનો 
પવ્ષ પ્સંગે પૂજા કરી પૂવ્ષજ દેવને ભેટ ચઢાવે 
છે. દેવ પણ કુટુંબ કે ગોત્ર પર આવેલી 
આપિતિ ટાણે સહાય કરે છે એવી ભીલ 
આદદવાસી સમાજની દૃઢ મા્ય્તા છે. 
આવી મા્ય્તાને લીધે મૃ્ત પૂવ્ષજ પણ 
્તેમના સામૂિહક િચતિમાં સાથે જીવે છે.

અ્ય ગ્રામ અને નગર સમાજની ્તુલનામાં આ 
સમાજમાં િલંગભેદની ભાવના િવના સત્રી-પુરરને સમાન 
અિધકાર મળ્તો હોવાથી સત્રી ્તરફ પણ સ્માનની 
ભાવના હોય છે. આથી મા્તાના મૃતયુ પછી ્તેનાં અષ્સથ 
(ફૂલ) કુંભમાં મૂકી ઘરમાં 'િહ્તદેવી' ્તરીકે સથાપે 
છે. પત્નીના મૃતયુ પછી ્તેનું એક ઘરેણું કુંભમાં મૂકી 
'લૉગદેવી' ્તરીકે સથાપે છે. આ પૂવ્ષજ દેવીઓ પદરવારમાં 
િહ્તરક્ષક માતૃદેવીઓનું સથાન લે છે.

સમાજમાં સત્રીનું સથાન
પૂવ્ષકાળમાં િનસગ્ષની સંપિતિમાંથી યોગક્ષેમ 

(જીવનપાયન)ની પ્વૃિતિઓ ચાલી હોવાથી અને 
કુદર્તી આપિતિઓ અને જંગલી પ્ાણીઓના 
િશકાર માટે સમૂહમાં સાથે રહેવું પડ્ું હોવાથી 
આદદવાસી સમાજ આિથ્ષક-સામાિજક ઊંચ-
નીચના સ્તરભદે િવનાના ંજીવનમૂ્ યો િવકસયા 
છે. આ જીવનમૂ્યોમાંથી સમાન્તાવાદી-
સમ્તાવાદી સરળ સમાજ ઊભો થયો 
છે. વ્ત્ષમાન ભીલસમાજ િપતૃવંશીય, 
િ પ તૃ સ થ ા ન ી ય  અ ને  િ પ તૃસતિ ા ક 
કુટુંબવયવસથા ધરાવ્તો હોવા છ્તાં સત્રી 
અ્ય ગ્રામ અને નગરીય સમાજની 

સત્રીની ્તુલનામાં વધુ સવ્તંત્ર છે. સમાજમાં ્તેનું સથાન 
ઊંચંુ છે. પુત્ર કે પુત્રીના જ્મ સમયે િલંગભેદની ભાવના 
િવના સમૂહમાં જ્મોતસવ માણવામાં આવે છે; અને 
પદરવારમાં સમાન ભાવે ઉછેરવામાં આવે છે. લગ્ન વર-
ક્યા અને મા્તા-િપ્તાની પસંદગીથી થાય છે. સમાજમાં 
ગોદઠયા-ગોઠણ (પે્મી-પે્િમકા) કરવાની પ્થા હોવાથી 
ક્યાના લગ્ન પહેલાંના અ્ય પુરર પે્મી સાથેના જા્તીય 
સંબંધો ધયાનમાં લેવામાં આવ્તા નથી.
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િવવાહ પ્સંગે ક્યાના િપ્તાને આપવું પડ્ંુત 
ક્યાશુ્ક વર પાસે ન હોય ્તો ક્યાના િપતૃગૃહે 
ખે્તીકામમાં જો્તરાવું પડે છે. ક્યાશુ્ક જેટલી મજૂરી 
પૂરી થાય પછી િપ્તા પુત્રીના િવવાહ કરાવે છે. સં્તાનોની 
સગાઈ પ્સંગે મા્તા અને કાકીની સંમિ્ત લેવામાં આવે છે.

લગ્ન સમયે િપ્તા ્તરફથી મળેલાં દાન-ભેટ-સોગાદ 
પર સત્રીનો અિધકાર હોય છે. બહુપત્નીતવનો દરવાજ 
હોવાથી જમીન-જાયગ અને ઢોર-ઢાંખર વહેંચણી 
પત્નીઓ પ્માણે થાય છે.

અણબનાવ થ્તાં સત્રી-પુરરને છૂટાછેડા લેવાનો અને 
પુનલ્ષગ્ન કરવાનો સમાન અિધકાર હોય છે. પુનલ્ષગ્ન 
પછી પણ સત્રી પૂવ્ષપિ્તથી થયેલાં સં્તાનોની દેખભાળ 
કાઢવા આવી શકે છે અને રા્તવાસો ગાળી શકે છે. 
નવજા્ત િશશુને ઉછેરી-મોટું કરી મૂળ પિ્તને સોંપી શકે 
છે. નવો પિ્ત ્તેનો િવરોધ કર્તો નથી. આ સમાજે 
આપેલા સત્રીના અિધકારો છે.

િવધવા થયેલી સત્રી પદરવારની સંમિ્તથી મૂળ પિ્તના 
ઘેર બીજો પિ્ત લાવી શકે છે અને પદરવારમાં આિથ્ષક 
અને સામાિજક અિધકાર પ્ાપ્ત કરી શકે છે.

નાસી જઈને કરેલા લગ્નમાં ક્યાના િપ્તાને દાપંુ 
આપયા પછી પિ્ત-પત્ની કાયદેસરનું સાંસાદરક જીવન શરૂ 
કરે છે. પૌઢાવસથા પાર કયા્ષ પછી આિથ્ષક ષ્સથિ્ત સારી 

થાય અને હૃદયમાં સૂ્ેતલી સમાજસવીકકૃ્ત લગ્નપ્ણાલી 
પ્માણે લગ્ન કરવાની મહેચછા બળવતિર બને ્તો પો્તાનાં 
સં્તાનોની હાજરીમાં પિ્ત-પત્ની વાજ્ેત-ગાજ્ેત લગ્ન 
કરે છે. ્તેમનાં સં્તાનો પણ  મા્તા-િપ્તા, દાદા-દાદીની 
જાનમાં જાય છે અને ખુલ્ા દદલે હર્ષ-ઉલ્ાસ સાથે 
ગી્તો ગા્તાં અને નૃતયો કર્તાં મા્તા-િપ્તા, દાદા-દાદીને 
િવિધસર પરણાવી પોંખીને ઘેર લાવે છે.

આદદવાસીઓના પારગી જેવા ગોત્રમાં સત્રીના 
િપ્તાનું ગોત્રનામ સાસરીમાં પણ ચાલુ રહે છે. ગોત્રદેવ 
્તુંબરાજના પ્્તીકરૂપે ધોળી ધજા પિ્તના આંગણે ફરકાવે 
છે અને દદવાળીના પૂવ્ષ ગોત્રદેવની પૂજા કરી ભોગ 
ચડાવે છે.

મહામાગવી પાટના ધાિમ્ષક અનુષ્ાન પ્સંગે સત્રી 
ગુરના સથાને હોય છે. આ પ્સંગે ્તેનો આદેશ માનવામાં 
આવે છે. ભીલ સમાજમાં વ્ત્ષમાનમાં પ્ચિલ્ત આ 
અને આ બીજી અેક સામાિજક-ધાિમ્ષક બાબ્તો ્તેમની 
પવ્ષકાલીન માતૃસતિાક સમાજવયવસથા અનેે જીવનરીિ્તને 
પ્ગટ કરે છે. આ અને અ્ય સામાિજક-ધાિમ્ષક બાબ્તો 
્તેમનાં સાંપ્્તમાં ગવા્તાં અસંખય લોકગી્તો, કથાગી્તો, 
ગી્તકથાઓ, ભારથ, રૉમસી્તમા, રાઠોરવાર્તા, ગજુરાંનો 
અરેલો જેવાં લોકમહાકાવયો અને ્તોળીરૉણી, રૂપાંરૉણી, 
દેવરાની વાર્તા, કૉબદરયા ઠાકોરની વાર્તા જેવાં 
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લોકાખયાનો અને પુરાકથાઓનાં િવધાયક પદરબળો કે 
સજ્ષન-સત્રો્ત છે.

આમ છ્તાં ભીલ સમાજમાં પૂરેપૂરો સ્તરીકરણનો 
અભાવ હોય છે એવું નહીં કહી શકાય. મુખી, મ્તાદાર, 
ભૂવા, સાધુ, પંચ વગેરે સમાજમાં ઊંચું સથાન ભોગવે 
છે. ્તેઓ સમાજોપયોગી કાયયો કર્તા હોવાથી સમાજના 
અ્ય સભયો સ્માન આપે છે. આથી ્તેઓ િવશેર 
સામાિજક-ધાિમ્ષક-આિથ્ષક અિધકારો ભોગવે છે. આ 
િવશેર અિધકારો પ્સંગે પૂર્તા જ હોય છે. દૈિનક જીવન 
વયવહાર અને સામાિજક સંબંધોમાં સમાન્તાનાં દશ્ષન 
થાય છે. ભીલ સમાજમાં અ્ય ગ્રામ અને નગરના 
સમાજો જેવા સંકુલ સામાિજક-ધાિમ્ષક-આિથ્ષક સ્તર 
જોવા મળ્તા નથી. આમાં પૂવ્ષકાળમાં નાણાંની બદલીમાં 
થયેલ ચીજવસ્તુના િવિનમયે પણ ભાગ ભજવયો છે. વસ્ુત 
િવિનમયની આ પ્થામાંથી આિથ્ષક રી્તે સમાન સમાજ 
ઊભો થયો છે.

સહભાગી સમાજ
વરસાદ-આંધી-દુષકળ-ધર્તીકંપ જેવી વારંવાર રૂપ 

બદલ્તી કુદર્તી આફ્તો, િહંસક પશુઓ સામે ઝીલવા 
પડ્તા પડકારો અને િશકાર મેળવવા કરવી પડ્તી 
દોડાદોડીમાં એકબીજાના સહયોગની આવશયક્તા ઊભી 
થઈ હોવાથી - આ સંકટગ્રસ્ત પદરષ્સથિ્તઓનો સમૂહમાં 
સામનો કરવાની જીવનરીિ્તમાંથી આદદવાસી સિહયારી 
સંસકકૃિ્ત આિવભા્ષવ પામી છે.

ભીલસમાજ સહકાર અને સહભાિગ્તાના પાયા 
પર રચાયેલો હોવાથી લોકજીવનના પ્તયેક િક્યા-
કલાપોમાં સહયોગ અને ભાગીદારીનાં દશ્ષન થાય છ.ે 
સમાજમાં જ્મથી આરંભી મૃતયુ સુધીની સામાિજક-
ધાિમ્ષક પ્વૃિતિઓ સમૂહમાં એકબીજાના સહકાર અને 
સહભાિગ્તામાં કરે છે. સિહયારાં દેવ-દેવીઓના સ્મુખ 
ગી્તો-મહાક્ોય સમહૂમા ંગાય છે; નૃતયો સમહૂમા ંકરે છે; 
્તથા ધાિમ્ષક અનુષ્ાનો અને સામાિજક સંસકારો સંલગ્ન 
િવિધ-િવધાનો સહભાિગ્તામાં કરે છે. આબાલ-વૃદ્ધ 
સત્રી-પુરરોનો સહયોગ અને ભાગીદારી ઘિનષ્ હોય છે. 
આથી સિહયારાં દેવ-દેવીઓ સ્મુખ પ્કકૃિ્ત, પશુ અને 
માનવી-સૌનું સામૂિહક ક્યાણ વાંચછે છે.

એક જ વંશ, એક કુળ કે ગોત્રનાં સગાં-સંબંધીથી 
રચાયલેો આ સમાજ કે 'લોક' ઘર એકબીજાના સહયોગથી 
રચે છે. જીવનયાપનની આિથ્ષક પ્વૃિતિઓ-જેવી કે ખે્તી 
અને પશુપાલન એકબીજાના સહયોગથી કરે છે અને 
િશકારે પણ સામૂિહક રી્તે જાય છે.

આદદવાસી સમાજમાં સમાન્તા હોય એવાં અનેક 
ગોત્રો હોય છે. આ ગોત્રોમાં સહયોગની ભાવના પ્બળ 
હોય છે અને ગોત્રના સભયો એકબીજાનું રક્ષણ કરે છે. 
જાિ્તમાં જ લગ્નપ્થા અષ્સ્તતવમાં હોવાથી આદદવાસી 
સમાજમાં એક્તા જળવાઈ રહે છે. વંશ-કુળમાં પુરર 
વયિક્તનું પ્ભુતવ ધીમે ધીમે વધયંુ હોવાથી િપતૃસતિાક 
સમાજવયવસથા અષ્સ્તતવમાં આવી હોવા છ્તાં ભીલ 
સમાજમાં સત્રી-પુરરની સહભાિગ્તા અખંડ બની રહે 
છે. પદરણામે પુરરના અહમથી સત્રીના વયિક્તતવનંુ 
હનન થ્તું નથી.
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આમ, પૂવ્ષકાળથી આજ સુધીની માનવસમાજની 
સહભાિગ્તાએ જ 'લોક'નું રૂપ ધયુાં છે.

તનસગ્વ સમાજ
જેનાથી જીવન બ્યંુ છે, એ જીવન રચવાવાળાં 

પ્ાકકૃિ્તક ્તત્વો-પૃથવી, જળ, વાયુ, અષ્ગ્ન અને આકાશનું 
ગૌરવ કરવું અને ્તેમના ્તરફ કકૃ્તજ્્તા અને પૂજયભાવ 
દાખવવો એ ભીલ આદદવાસી િનસગ્ષ સમાજનુ ંજીવદશ્ષન-
ધમ્ષદશ્ષન છે. જળ આપ્તા મેઘને ઈ્દ્ર (એંદર) ગણી 
ઉપાસવો, ફળ, ફૂલ અ ેઘાસચારો આપ્તા અન ેઋ્ુત પ્માણે 
અનેક રૂપ ધર્તા પહાડને દેવ ગણી પાલ્તું પશુ બીમાર 
પડે તયારે ્તેની માન્તા માનવી, પ્કકૃિ્તના રૌદ્રરૂપ વંટોળને 
અનાજનો રક્ષકદેવ 'રખી' ગણવો અન ે્તનેી પજૂા કરવામાં 
ન આવે ્તો ખળામાં ્તૈયાર થયેલું અનાજ  ઉઠાવી જશે 
એવી ધાિમ્ષક મા્ય્તા દૃઢ થવી વગેરે બાબ્તો આદદવાસી 
લોકજીવન પ્કકૃિતિ ્તત્વો સાથે ઓ્તપ્ો્ત હોવાનું સૂચન 
કરે છે. ્તેમના ્તરફના પૂજયભાવમાંથી 'રૂરવો ભાંખર' 
(રૂડો ડુંગરદેવ), '્તુંબરાજ', 'કાળો મગરો' (કાળો ડુંગરદેવ 
માણેકનાથ) વગેરે પૂરા પ્દેશના 'લોક'ના  પ્ાકકૃિ્તક 
પહાડદેવ આિવભા્ષવ પા્યા છે. આ લોકદેવોની માન્તા 
માની, ્તમેન ેરીજવવા અસખંય ધાિમ્ષક ગી્ત-નૃતયો જ્્યા ં
છે. ્તેમના ્તરફની પ્ગાઢ શ્દ્ધાને લીધે અેક માણસ-પશુ 
સાજાં-નરવા થયા છે. પૃથવી પરના આ પ્ાકકૃિ્તક દેવોએ 
બદલા્તી પ્કકૃિ્ત પ્માણે અનેક રૂપ ધરી લોકજીવનમાં 
આનંદ અને આસથાના ભાવો જગવી ગહ, વધામણાં, 
ગોર, િદવાળી, હોળી જેવા ઉતસવોનો સહજ િવકાસ કયયો 
છે. આ ઉતસવો ઋ્તુચક્ અને જીવનચક્ સાથે જોડાયા છે.

દેરી-દેરિાનો પ્ાગૈતિહાતસક સંબંધ
ઈ્દ્ર, વરણ, વાયુ, અષ્ગ્ન, િવષણુ, સોમ, રદ્ર, 

બૃહસપિ્ત, લક્મી, ઉરા વગેરે ઋગવેદકાલીન દેવ-
દેવી દ્ુલોક (સવગ્ષલોક), અં્તદરક્ષ (આકાશ) અને 

પૃથવી પર વસ ેછે. પા્તાળમાં વસ્તા કોઈ દેવ-દેવી્તાનો 
ઉલ્ેખ ઋગવેદમાંથી પ્ાપ્ત થ્તો નથી. જયારે ભીલ 

સમાજના પ્મુખ દેવી-દેવ્તાનો સંબંધ પા્તાળ અને જળ 
સાથે છે. ્તેઓ જળમાંથી જ આિવભૂ્ષ્ત થાય છે. ્તેમના 
આદદ દેવ જળુકાર ભગવાન અને િશવ જળમાંથી ઉતપન્ન 
થઈ પૃથવી પર વસયા પછી જ સવગ્ષ અને કૈલાસપુરીમાં 
જાય છે. ઋગવેદકાલીન દેવ રદ્રને મળ્તો આવ્તો ક્ોધી 
દેવ કૉબદરયો ઠાકોર આરંભ પા્તાળમાં જ વસે છે. ્તેના 
ધાિમ્ષક અનુષ્ાન સમયે ગુર મેળવવા ઈ્દ્રદેવ (એંદરદેવ) 
અને પવનદેવને પા્તાળમાં વાસુદક અને ્તેની મા્તાના 
સાંિનધયમાં આવવું પડે છે. આ સંશોધકે સંપાદદ્ત કરેલી 
ધરણ નં મનખવા્તર, દવેરાની વાર્તા, મો્તીચરાની 
વાર્તા વગેરે સા્ત જેટલી વાર્તાઓ (પુરાકથાઓ)નો 
આરંભ જળપ્લયથી થાય છે અન ેઋ્તચુક્ પ્માણ ેઆવ્તાં 
પ્મુખ ધાિમ્ષક પવ્ષ-પ્સંગો અને મેલાં-ચોખખાં અનુષ્ાનો 
સંલગ્ન ગવાય કે કહેવાય છે. ્તેનું મહત્વનું કારણ જળ 
અને જંગલ સાથે ્તેમનો સંબંધ પ્ાગૈિ્તહાિસક માનવ 
જેટલો પૂવ્ષકાલીન છે અને ્તેમની યોગક્ષેમની પ્વૃિતિઓ 
્તેના આધારે ચાલી છે.

આ ઉપરાં્ત જળ, વાયુ, સૂય્ષ, ચંદ્ર જેવા પ્ાકકૃિ્તક 
્તત્વોનું દેવીકરણ થયેલું જોઈ શકાય છે. આવાં પ્ાકકૃિ્તક 
્તત્વોમાંથી જ ભીલોની અંબાવ, ચામુંડા, કુંવારકા, ટુટી-
ટાવળી, ખાંડી-ખાપરી જવેી નવ-લાખ આિધદૈિવક દેવીઓ 
અને આગળ જ્તાં દ્રૌપદી, કું્તી જેવી માનવી દેવીઓ 
્તથા જળુકાર ભગવાન, ગુણકો, ભેરવ, મહામાગવી પાટનો 
ધળૂાનો ઠાકોર, દેવરાનો ઠાકોર અન ેકૉબદરયા ઠાકોર જવેા 
ભાવાતમક દેવો આિવભા્ષવ પા્યા છે.

વળી િનરાદો કકૃરકો હ્તા. આથી પ્કકૃિ્ત સાથે ઘિનષ્ 
સંબંધ ધરાવ્તી કકૃિરની દેવી સી્તા પ્ાકકૃિ્તક ્તત્વોમાંથી 
આિવભા્ષવ પામી છે.
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નૃતય-નાટ્ય-રેશ
વર્ષના ઋ્તુચક્ અને જીવનચક્ પ્માણે આવ્તા 

પવ્ષ-પ્સંગે આ દેવી-દેવ્તાઓ પર ગાઢ આસથાને 
લીધે ્તેમને ઉપાસવા માટે અનેક ધાિમ્ષક અનુષ્ાનો, 
િવિધ-િવધાનો, નૃતયો ગી્તો, મંત્રો, પુરાકથાઓ, 
આખયાનો અને મહાકાવયો પ્ાદુભૂ્ષ્ત પા્યાં છે અને 
્તેમને પ્ભાવી બનાવવા અનેક વાદ્ોનો જ્મ થયો 
છે. આથી આદદવાસીઓના આ નૃતય, નાટ્ય, સંગી્ત, 
ગી્ત, પુરાકથા, લોકમહાક્ોયના સાંસકકૃિ્તક લિલ્તકલા 
વૈભવનાં દશ્ષન પવ્ષ-પ્સંગે જ થઈ શકે, અને આવાં 
સવરૂપો ઉતસવના વા્તાવણમાં જ કલામરૂપ ધરે છે. આથી 
લિલ્ત સાંસકકૃિ્તક વૈભવ ધાિમ્ષક-સામાિજક ઉતસવોના 
વા્તાવરણમાં જે સથળે અને સમયે કલામરૂપ ધારણ કરે 
છે, ્તે સથળ અને કાળના વા્તાવરણના સંદભ્ષમાં જ, આ 
આદદવાસી 'લોક' સાથે હળીમળીને અને આ િવિધઓમાં 
સહભાગી થઈને જ પામી, માણી શકાય. વર્ષના ઋ્ુતચક્ 
અને જીવનચક્ સંલગ્ન આ ઉતસવો બે િવભાગમાં વહેંચી 
શકીએઃ (1) ધાિમ્ષક ઉતસવો અને (2) સામાિજક ઉતસવો. 
આદદવાસીઓની જીવનઊજા્ષ અને આં્તદરક સત્વ સાથે 
પ્ગટ્તાં નૃતય, નાટ્ય, સંગી્ત, કથાના વૈભવનાં દશ્ષન 
આવા પ્સંગોએ જ થાય છે.

ધાતમ્વક ઉતસરો સંલગ્ન  
નૃતય-નાટ્ય-રેશ

આથ્ષવેદના ઋિરએ પૃથવી સૂક્તમાં લખયું છેઃ
यस्मात ्नृतयन्त गमायन्त यैतवमा ।

અથા ્ષત્  એલના વંશજ પો્તાની  જ 
માતૃભૂિમમાં નૃતય અને ગી્ત દ્ારા પો્તાનંુ 
મનોરંજન કરે છે. આ િવધાન ગુજરા્તના 
ઉતિર-પૂવ્ષ-દિક્ષણમાં વસ્તા આદદવાસીઓ 
માટે એટલું જ સાચું છે. ્તેઓ પો્તાના માટે 
જ નાચે છે અને પો્તાના માટે જ ગાય 
છે. અહીંના લોકો અને ધર્તી નૃતયમય 

અને ગી્તમય છે. વરા્ષ અને વસં્તમાં અતયં્ત મનોરમ 
લાગ્તો આ અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીનો પહાડી પ્દેશ 
કંઈ કેટલાયે સવરોમાં નાચે છે અને ગાય છે. કઠોર અને 
િવરમ આિથ્ષક પદરષ્સથિ્તમાં પણ નૃતય અને ગી્તના 
ઉલ્ાસ સાથે ગાવું એ અહીંની લોકસંસકકૃિ્તનું આગવું 
લક્ષણ છે. જાણે કે આ ધર્તીનું હૃદય જ સંગી્તમય છે.

નોરિાનૃતય
આદદવાસીઓ નૃતય, નાટ્ય, વાદ્ અને સંગી્તની 

ઉતપિતિ િવશે એક પુરાકથા છે. ્તેનો કેટલોક અંશ આ 
પ્માણે છેઃ

નવ લાખ દેવીઓને પો્તાના અષ્સ્તતવની યુગોયુગો 
સુધી િનશાનીઓ રાખવાની મહેચછા જાગી. આથી એમણે 
દૂિધયે દેવળે અંબાદેવી અને ભગવાનના સાંિનધયમાં એક 
સભા બોલાવી. આ સભામાં પૃથવી પર 'નૉર્ંુત' રમવાનંુ 
નક્કી કરવામાં આવયું. આ માટે અનેક સાહકો કરીને નવ 
લાખ દેવીઓએ સા્તમા પા્તાળમાં વસ્તા વાસુદકનાગના 
મુખમાં રહેલાં િસંદૂરરંગી વડ અને લીલા વાંસનાં બીજ 
પ્ાપ્ત કયાાં. પૃથવી પર વડ ઉછેરી ્તેની છાયામાં વાંસનો 
ધજાનો દંડ બનાવી નૉર્ંુત નાચવાની શરૂઆ્ત કરી. પર્ંતુ, 

આિદવાસી દશય સંસ્કૃ િિ સપંદા
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નૉર્તું રમવાની મજા આવી નહીં. નૃતયના થેકા બરાબર 
લેવા્તા નહો્તા. આથી દેવીઓ મેર-સુમેર (મેર-સીમેર) 
પવ્ષ્ત પર ગઈ. પવ્ષ્તની ગુફામાં ભોળો ભીલ ઢોલ વગાડી 
રહ્ો હ્તો. નવ લાખ દેવીઓએ ભોળા ભીલને ઢોલ 
વગાડવા નોર્તામાં સામેલ કયયો. નૉર્ંુત નાચવામાં વધુ 
ઝમક આવે એટલે લીલા વાંસમાંથી વાંસળીની રચના 
કરી. ગણેશની આગેવાની નીચે નવ લાખ દેવીઓ ઢોલ 
અને વાંસળીની સંગ્તમાં નવ દદવસ પૃથવી પર નૉર્ંુત 
નાચી. ્તે દદવસથી આ પૃથવી પર નોર્તાના સાથે નૃતય, 
સંગી્ત અને ઢોલ-વાંસળી જેવાં વાદ્ો અષ્સ્તતવમાં આવયા ં
એવું આદદવાસી સમાજનું માનવું છે.

આ નવ લાખ દેવીઓની સમૃિ્તમાં ઉતિર ગુજરા્તના 
આદદવાસીઓ આસો સુદ એકમથી નવ દદવસ ઉપવાસ 
કરી 'નૉર્તું' નાચે છે.

આ માટે નવ લાખ દેવીઓએ વાસુદકનાગના 
મુખમાંથી વડ અને વાંસનાં બીજ લાવવા જે સાહસો અને 
મિહમાભયા્ષ કાયયો કયાાં હ્તાં ્તથા ગણેશની આગેવાની 
નીચે નૉર્તું રમી હ્તી ્તે પુરાકથાનું નૉર્તાના પવયે 
આદદવાસીઓ નાટ્ય નૃતયરૂપ આપે છે. સવાંગ લેનાર 
બધા જ પુરરો હોય છે. એક વયિક્ત લાકડાનું મહોરં 
પહેરી ગણેશનો વેશ લે છે. ્તેના હાથમાં લાકડાનું ખાંડું 

હોય છે. ્તેને 'બૂટો' કહે છે. નવ 
લાખ દેવીઓના પ્્તીક રૂપે ચાર 

પરુરો દેવીઓના ંસવાગં લ ેછે. ્તનેે 
'રાઈયો' કહે છે. એક ઊંચા જાડા 

લીલા વાંસની ટોચે દવેીનું િત્રશૂળ 
મઢી ધજા ફરકાવે છે. ્તેને નેજો કહે 

છે. વાંસના ટોપલાને લાલ કપડાથી 
મઢી ્તેમાં મકાઈના દાણા પાથરી દેવીની 

ચાંદીની મૂિ્ત્ષ પધરાવી ્તેની સ્મુક ઘીનો 
દીવો પ્ગટાવે છે. આને નવ લાખ દેવીઓનંુ 

પારણું કહે છે. એક વયિક્ત ્તેને નવ દદવસ 
અખંડ જયો્ત સાથે સાચવે છે. આ નૉર્તા 

સાથે દસથી પંદર ભોપા સાથે રહે છે અને નૉર્ંુત 
નાચવામાં સહભાગી થાય છે.

પહેલાં દેવીના સથાનકે, પછી ગામમાં ઘેર ઘેર અને 
અ્ંત ે'સડૂા'ના ગામોમા ં'ઢમસળીઓ' (ઊભો) ઢોલ વગાડી 
નૉર્તું રમવાની શરૂઆ્ત કરે છે. 'રાઈયો' અને ભોપા 
મૂળ સથાન પર ફરીને પગનો ઠેકો લે છે અને જોરથી 'ફોઈ 
રે ફોઈ' બોલે છે. આ નૃતય થોડો સમય સુધી એકધારં 
ચા્યા કરે છે. 'બૂટો' 'રાઈયો'ની વચ્ચે માથંુ હલાવી 
ખાંડા (્તલવાર)ની મદદથી નાચે છે. ્તે િવધ-િવધ પ્કારે 
અવળું નાચીને બધાને હસાવે છે. આ પછી દરેક જણ 
એકબીજાની બગલમાં હાથ નાખીને ગોળાકારે સાંકળ 
બનાવે છે અને વ્ુત્ષળાકારે જોરથી ફરીને નાચે છે.

ઘરમાિલક નૉર્તાનું સવાગ્ત કરી પારણામાં દેવી 
સ્મુખ બળ્તા દીવામાં ઘી પૂરે છે અને એક રૂિપયો 
મૂકે છે. વધારાનું ઘી જુદા પાત્રમાં એકઠું કરે છે. દરેક 
ઘેરથી નેજાને એક એક ધોિ્તયંુ બાંધવામાં આવે છે. નેજા 
પર ધોિ્તયાંની સંખયા વધી જાય એટલે શ્ીફળ વધેરીને 
ધોિ્તયાં ઉ્તારી લે છે. આ ધોિ્તયાં નૉર્ંુત સંપન્ન થયે 
સહભાગી વયિક્તઓ વહેંચી લે છે. ઉપરાં્ત ઘરમાિલક 
અન ેદકલોગ્રામ ઘઉં અથવા મકાઈ આપ ેછે, જેનો ઉપયોગ 
દશેરાનો મહોતસવ ઊજવવા માટે થાય છે.
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ખોદહાનો રેશ
આસો વદ દશમથી આદદવાસી 

િવસ્તારમાં યુવાન-યુવ્તીઓ 'ખોદહા'નો 
વેશ કાઢે છે. આ વેશ રા્ેત કાઢે છે. એક 
યુવાન પૂરા શરીર પર ડાંગર, કોદરા 
કે બંટીનું પરાળ (સૂકું ઘાસ) બાંધે 
છે. માથા પર લીંબડા કે પીપળાની 
નાની ડાળી ખોસીને છોગું બનાવે 
છે. 'ખોદહા'ના હાથ, પગ અે 
મુખ મેશથી રંગી કાળાં કરે 
છે. પાછળ ખજૂરીનાં પાનની 
ઊભી પૂંછડી બાંધે છે. બંને 
હાથમાં ખજૂરીનાં લાંબા 
'ફણગાં' (પાન) પકડે છે. 
યુવ્તીઓનાં ગી્તો સાથે 
ખોદહું ખોલર ે ખોલરે (ઘરેઘરે) નાચે છે. ્તે િવિશટિ 
પ્કારે નાચીને એકઠા થયેલા લોકસમુદાયને હસાવે છે. 
યુવ્તીઓ પણ ્તેની સાથે ઊંચા ઊંચા ત્રણ થેકડા લઈને 
નાચ્તી નાચ્તી ગાય છેઃ

નાસ રે ખોદા નાસ,
તનં મકરારી કૂતરી દઉં રે !

છેવડ ેખોદડુ ંનાચ્તા ંનાચ્તા ંદરસાઈન ેજમીન પર પડે 
છે, અન ેકોઈપણ પ્કારે ઊઠ્તુ ંનથી તયારે સત્રીઓ ગાય છે ઃ

બાર રે મઈનાંનું ખોદું
સોળી મોંગ રે !

ઘરમાિલક ખોદાન ેચોળા અથવા મકાઈ આપ ેછે તયારે 
્તે ઊભું થાય છે. પૂરી રા્ત નાચયા પછી યુવના-યુવ્તીઓ 
વહેલી સવારે નદી કે સરોવર દકનારે જઈ ચોળા-મકાઈની  
'ગૂગરી' બાફે છે અને ખાઈને િવખરાય છે.

ધૂળાના પાટનાં ભજનનૃતયો-રાંદરાનો રેશ
ભાદરવા માસમાં શિનવાર રા્ેત કુટુંબની સુખાકારી 

માટે ઉતિર ગુજરા્તના આદદવાસીઓ ધૂળાનો પાટ 
(મહામાગવી પાટ) પૂરે છે. િનય્ત શિનવારની રા્તે 
આમંિત્ર્ત સાધુમંડળીનું આગમન થાય છે. પ્મુખ સાધુ 
ધૂળાના ઠાકોરની સ્મુખ ચાર સાધુની ખૂંટ ્તરીકે 

િનયુક્ત કરે છે. આ સાધુ ધાિમ્ષક અનુષ્ાનની ્તમામ 
િવિધ સંભાળે છે. મધયરાિત્ર પછી બ્રહ્મુહૂ્ષ્તમાં સફેદ 
કાપડ પર લાલ કાપડ (જે િશવશિક્તનું પ્્તીક ગણાય 
છે) પાથરી સામાના સફેદ દાણાથી ચંદ્ર-સૂરજ, હનુમાન, 
પાંચ પાંડવ, વાસુદક નાગ, પડોર ગાય, જળપગી ઘોડો 
જેવી અેક ધાિમ્ષક આકકૃિ્તઓ બનાવી મંડળની રચના કરે 
છે. આ મંડળમાં 'િસ્તરી જયો્ત' પ્ગટાવી મુખય સાધુ 
ગુર-ચેલા બનાવવાની િવિધ કરે છે. મંડળની સ્મુખ 
સાધુમંડળી ભારથ, રૉમસી્તમાની વાર્તા, રાઠોરવાર્તા, 
ગોપીચંદ, રૂપારાણી, ્તૉળીરામી જેવાં મહાકાવયો અને 
લોકાખયાનોની અધયાતમ અને ભિક્તરસને પોરક 
પાંખડીઓ ્તંબૂર અને મંજીરાની સંગ્તમાં ગાય છે. એકઠો 
થયેલો લોકસમુદાય ્તંબૂરના સવર સાથે ઘાયલ થયેલા 
સાપની જેમ દેહને િવિવધ વળ આપી ભજનનૃતયો કરે છે. 
આ સમયે દરેક વયિક્તની નાચવાની આગવી િવશેર્તા 
હોય છે. ્તેમના દેહનો લય બળવાન હોય છે. અબાલ-
વૃદ્ધ સત્રી પુરરો નૃતયમાં ્ત્મય બને છે અને સાધુ ્તથા 
રાિગયા વાંદરાનું ભજન ઉપાડે છેઃ

બીઝ થવાદરરો દન, વનરા ભલે આઈરો રે...
આ ભજનના આરંભની સાથે એક માણસ શરીરે 

રાખ ચોળી, મુખની ચારેબાજુ બકરાના વાળવાળી ખાલ 
બાંધી વાંદરાનું રૂપ લઈને નૃતય કર્તો કર્તો સમૂહની 
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વચ્ચે આવે છે. ્તે વાંદરાની લાક્ષિણક રીિ્તઓની હૂબહૂ 
નકલ કરી મુક્ત મને હસાવે છે. ભજનની પરાકાટિા 
આવે છે તયારે લોકસમુદાય વાંદરા સાથે નૃતય કરીને 
મુક્ત મને આનંદ લૂટે છે અને પૂરી રા્ત આધયાષ્તમક 
ભજનો સાંભળીને ભારે બનેલાં િચતિને હળવાં કરે છે. 
અં્તે સૂય્ષનાં ઊગ્તાં દકરણોમાં ચૂરમાનો પ્સાદ આરોગી 
લોક સમૂહ િવખરાય છે.

મહા એટલે કે માસ મિહનો ભીલ આદદવાસીઓનો 
કૉબદરયા ઠાકોરની મૂિ્ત્ષઓ લાવીને સથાપના કરવાનો 
મિહનો છે. જે લોકો ચોરી કરે કે હરામનું લૂંટી લે ્તેને 
કૉબદરયો ઠાકોર વળગે છે. ્તે કુટુંબમાં પશુઓ મારી 
ભારે નુકસાન કરે છે. આથી દુઃખ દૂર કરવા ્તેનો ભોપો 
કૉબદરયા પાટની િપતિળની મૂિ્ત્ષઓ લાવી ઘરમાં સથાપવા 
કોળીનો ઉતસવ કરવાનો આદેશ આપે છે. આ સમયે 
ભૂ્તકાળમાં કોઈ ચોરી જેવો ગુનો થયો હોય ્તે કબૂલીને 
ચોરીનો માલ પાછો આપવામાં આવે છે.

કોળીનો ઉતસવ કરવા માટે સામા્ય રી્તે મહા 
માસના શિન, રિવ કે મંગળવારની રા્ત પસંદ કરવામાં 
આવ ેછે. રા્તના સમય ેકોળીમા ંભાગ લવેા અનકે માણસો 
એકઠાં થાય છે. આ સમયે સાંગો, સારંહી, વાંસળી અને 
મંજીરાની સંગ્તથી નૃતયભજનો ગાવામાં આવે છે. સાંગો, 

સારંગી અને વાંસળી પુરરો વગાડે છે જયારે મંજીરાની 
મદદથી સત્રીઓ સંગી્તમાં સૂર પુરાવે છે. સંગી્તના સવરો 
અને ગેય ભજનો સાથે સત્રી-પુરરો અને બાળકો નાચવા 
લાગે છે. વચ્ચે વચ્ચે શંખઘોર અને ઝાલરના સવરો ભરે 
છે, અને નાચવાની ઝમક-ઝપડ વધે છે. પદરણામે એક 
આદદમ વા્તાવરણ વચ્ચે આદદવાસીઓનો સામૂિહક 
આનંદ પહાડી પ્દેશમાં વયાપી જાય છે.

આ પ્સંગે ભોપા 'ભારથ' અને 'રૉમ સી્તમાની 
વાર્તા'માંથી સી્તાહરણથી આરંભી રાવણવધ અને 
અમરજયો્તની વીરરસપ્ધાન પાંખડીઓ સાંગો પર ગાવા 
લાગે છે. રાવણવધ પછી બાવના વેશમાં રહેલા હનુમાન 
મૂષ્ચછ્ષ્ત લક્મણ માટે અમરજયો્ત લેવા મેર-સુમેર પવ્ષ્ત 
્તરફ દોટ મૂકે છે અને ચોખાનો પહાડ આરોગે છે. સાંગ 
જેવાં ચમ્ષવાદ્ો, સારંગી જેવાં ્તં્ુતવાદ્ો, વાંસળી અને 
શંખ જેવાં સુિરરવાદ્ોના સવરો નૃતય કરનારના દેહમાં 
વધુને વધુ ઊજા્ષ ભરે છે અને નૃતયની ગિ્ત દુ્ર્ત બને છે. 
ભોપા વધુને વધુ આવેશ અનુભવે છે. જોરજોરથી પો્તાની 
પીઠ પર લોઢાની સાંકળ અે 'ગુરઝ' મારે છે. એમનામાં 
આિધભૌિ્તક ્તત્વ કૉબદરયાનું અવ્તરણ થયંુ હોય ્તેવું 
અનુભવે છે. આવા િવશેર ધાિમ્ષક વા્તાવરણ વચ્ચે 
રામકથા એક લાક્ષિણક નાટ્યાતમક રૂપ ધારણ કરે છે 
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અને નૃતય અને સંગી્તથી ્તેની રજૂઆ્ત વધુ દ્રુ્ત અને 
બળવાન બને છે.

હોળી-ગોર-ગરરી સંલગ્ન નૃતય-નાટ્ય-રેશો
હોળી-ગોર-ગવરી જેવા ૧૫ િદવસથી ૪૫ દદવસ 

સુધી ચાલ્તા આદદવાસીઓના પ્મુખ મહોતસવો છે. આ 
પ્સંગોએ નૃતય-નાટ્ય વેશો સોળે કળાએ ખીલે છે.

હોળી, ગોરી અને ગવરી જેવા મહાપવયો સમયે 
કાઢવામાં આવ્તા વેશ બે પ્કારના હોય છે ઃ એક ધાિમ્ષક 
અને બીજા, સામાિજક વેશ.

રેશના પ્કાર
ધાિમ્ષક વેશ સથાિપ્ત દેવી-દેવ્તાને ખુશ કરવા માટે 

અે સામાિજક વેશ સામિયક ઘટનાઓથી લોકોને અવગ્ત 
કરવા માટે ્તથા મનોરંજનના હ્ેતુથી ભજવવામાં આવે છે. 
આ સમયે કાઢવામાં આવ્તા વેશ આ પ્માણે છે ઃ (૧) 
ઠાકોરના ઘોડા (૨) રખી (ઋિર-રક્ષક) (૩) ્તારાદે (૪) 
ઝરખું (૫) ડાકણ (૬) ગોપી (૭) વાઘ (૮) હાથી (૯) 
મગર (૧૦) મુમરદુ વગેરે.

ઠાકોરના ઘોડા, રખી અને ્તારાદનેા વેશ ભીલોની 
દેવી-દેવ્તા ્તરફની ધાિમ્ષક આસથા પ્ગટ કરે છે. ઝરખંુ, 
મુમરદુ, ગોપી આદદ વેશ ્તેમના દૈિનક સામાિજક જીવનને 
પ્ગટ કરે છે. ડાકણ, કાથોડી આદદવાસી જેવા વેશ ્તેમના 
પ્ાચીન સાંસકકૃિ્તક-સામાિજક જીવનને પ્િ્તિબંિબ્ત કરે 
છે. વાઘ, હાથી, 'ઘડીયાલ' (મગર) જેવા વેશ ભીલ 
આદદવાસીઓના પ્ાગૈિ્તસાિહસક યુગથી ચા્યા આવ્તા 
િવશાળ વ્યપ્કકૃિ્ત સાથેના અિભન્ન સંબંધને સૂિચ્ત કરે છે.

રેશનાટ્ય પ્દશ્વક
હોળી, ગોર અને ગવરીના સમયે ભજવવામાં આવ્તા 

બધા વેશના ધારક પુરરો જ હોય છે. સત્રીના સવાંગ પણ 
પુરરો જ લે છે. સત્રીઓને વેશ ભજવવાનો િનરેધ હોય છે. 
્તેઓ ગી્ત અને નૃતયમાં સહભાગી બને છે. વેશના પ્દશ્ષકો 
ઉતસવ દરિમયાન માંસ-મદદરાનો તયાગ કરે છે. વેશો કે 
નાટ્યપરંપરા એમના વશંમા ંઊ્તરે છે. બીજા વરયે પ્દશ્ષક વશે 
અથવા પાત્ર ન ભજવે ્તો દેવી-દેવ્તાનો પ્કોપ ઊ્તરે અને 
્તે બીમાર પડે એવી પૂરા સમાજની દૃઢ મા્ય્તા હોય છે.

પ્સ્તુ્તક્તા્ષ પો્તાના વેશ કે પાત્રોની રૂપ-સજ્જા 
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ચારેબાજુ ફેલાયેલી પ્કકૃિ્તની વસ્તુઓ અે ઘરની ્તૂટેલી-
ફૂટેલી વસ્તુઓમાંથી િનખારે છે. કોઈ માઈક કે વીજળીની 
જરૂર નહીં. વરસ્તી ચાદંની વીજળી અ ેબલંુદ ગળુ ંમાઈક. 
પાઠ પણ પરંપરાથી મૌિખકરૂપે િચતિમાં ્તૈયાર હોય છે. 
વેશો પૂરો દદવસ કે રા્ત ભજવે પણ કયારેય આિથ્ષક 
ઉપાજ્ષનની આકાંક્ષા નહીં. આ વેશ-નાટ્યો ધાિમ્ષક અને 
સામાિજક પ્થા-પરંપરા િનભાવવા ભજવવામાં આવે છે. 
ધાિમ્ષક વેશ-નાટ્યોમાં પ્દશ્ષકો એટલા બધા એકાકાર 
બને છે કે ્તેઓ જે-્તે દેવી-દેવ્તા બની જાય છે અને 
લોકસમુદાયને આશીવા્ષદ આપે છે.

રંગમંચ
હોળી, ગોર કે ગવરીના ઉતસવ સમયે ભજવવામાં 

આવ્તા વેશો માટે કોઈ િવશેર રંગમંચની આવશયક્તા 
હો્તી નથી. ગામનું કોઈ ખે્તર-ખળું કે પહાડની કોઈ 
સમ્તળ ્તળેટીનંુ પ્ાંગણ રંગમંચ બની જાય છે. આ 
પ્ાકકૃિ્તક રંગમંચની ચારે બાજુ ફેલાયેલી ટેકરીઓની 
શીલાઓ અને વૃક્ષોની ડાળીઓ દશ્ષકોની બેઠક બની 
જાય છે. પહાડી પ્દેશમાં વેશભૂરા કરવા માટે બાંધેલા 
ઓરડાની આવશયક્તા નહીં. કોઈ મોટી શીલાના આડશે 
પ્દશ્ષકો વેશ સજે છે અને બદલે છે.

આરંભમાં આબાલ-વૃદ્ધ, સત્રી-પુરરો બધાં એકઠાં થઈ 

હોળી, ગોર કે ગવરીનાં ગી્તો ગાય છે અને જાનિવયા 
ઢોલ સાથે નૃતય કરે છે. એક િવશેર વા્તાવરણ સિજ્ષ્ત 
થયા પછી વેશ-નાટ્ય ભજવવાનો આરંભ થાય છે.

રેશ-નાટ્યોનાં લોકરાદ્ો
વેશ કાઢ્તી અને નાટક ભજવ્તી વેળાએ ઢોલ, મૃદંગ, 

કુંડી જેવાં ચમ્ષ વાદ્ો અને વાંસળી, શંખ, શરણાઈ જેવાં 
સુિરરવાદ્ોનો ઉપયોગ થાય છે. પ્તયેક વેશ-નાટ્ય ઢોલ 
અથવા મૃદંગના સંગી્ત સાથે થ્તાં નૃતયો સાથે બદલાય 
છે. આથી રંગમચં પર પટ પદરવ્ત્ષનની આવશયક્તા પડ્તી 
નથી. દૃશય પદરવ્ત્ષનમાં પણ લોકવાદ્ો સહાયક બને છે.

ગોર, હોળી અને ગવરી જેવા લોકોતસવમાં 
ભજવવામાં આવ્તાં આ વેશ-નાટ્યો નૃતય અને સંગી્તની 
પૃષ્ભિૂમમા ંિનખરે છે. આ લોકનાટ્યોન ેસથાિનક બોલીના 
રાગાતમક સંવાદ સજીવ બનાવે છે અને 'લોક'ની પો્તાની 
વક્ોિક્તઓ અે રૂદઢપ્યોગોથી શણગારલેાં હોવાથી એકઠા 
થયેલા લોકસમુદાયને ભરપૂર આનંદ આપે છે.

રેશ-નાટ્યોના દશ્વકો
ધાિમ્ષક વેશો પૂરા સમાજના લોકોની પ્ગાઢ આસથા 

હોવાથી દશ્ષકો ધાિમ્ષક આમ્યા પાળે છે અને પ્દશ્ષક 
અતયં્ત ગંભીર્તાથી વેશ-નાટ્યો ભજવે છે. જયારે 
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સામાિજક વેશોનો ઉદ્શે સમાજમાં નજીકના ભૂ્તકાળમાં 
ઘટેલી િવશેર ઘટનાઓથી લોકોને અવગ્ત કરાવવાની 
સાથે લોકાનુરંજન હોવાથી પ્દશ્ષક ઉ્મુક્તાથી હરયોલ્ાસ 
સાથે ભજવે છે.

ધાિમ્ષક વેશ-નાટ્ય પરંપરાગ્ત પ્દશ્ષકો દ્ારા એટલા 
બધા પ્ભાવપૂણ્ષ રૂપે અને પ્બળ ધાિમ્ષક શ્દ્ધા સાથે 
ભજવવામાં આવે છે કે કયારેક દશ્ષક-પ્દશ્ષકનો ભેદ લુપ્ત 
થઈ જાય છે અને ગી્ત-નૃતય િમિશ્્ત વેશોમાં લોકસમૂહ 
સહભાગી બને છે અને ગાવા-નાચવા લાગે છે.

હોળીના મહોતસવ વખ્તે ફાગણ સુદ દશમની રા્તે 
આદદવાસી વનપ્ાં્તરોમાં ડુંગરની ્તળેટીમાં આવેલા 
િવશાળ મેદાનમાં શ્ીફળ વધેરી આ વેશ કાઢવાની 
શરૂઆ્ત કરે છે. વરસ્તી ચાંદની વચ્ચે ૫૦૦ થી ૧૦૦૦ 
માણસોની વચ્ચે મોડી રા્ત સુધી એક પછી એક વેશ 
આવે જાય છે અને આખો માનવ સમુદાય અન્ય આનંદ 
લૂંટવામાં ખોવાઈ જાય છે. ઢોલના િવધિવધ ્તાલો વચ્ચ ે
સૌથી પહેલાં સત્રી-પુરરો અને બાળકો નાચે છે અને તયાર 
પછી વચ્ચે વચ્ચે નૃતય બંધ કરીને વેશ કાઢે છે. આ વેશો 
્તેઓના િવિશટિ પ્કારના વ્યજીવન અને લોકસંસકકૃિ્ત 
પર પ્કાશ પાડે છે.

'જાગદરયો', 'કાળકી', 'ધૂણ્તો ભોપો' વગેરે વેશો 

્તેઓનું યુગોથી સંગ્રિહ્ત આદદમ માનસ છ્ંુત કરે છે 
્તો, 'ઝરખંુ', 'ગોપીઓ' વગેરે વેશો ્તેઓના િજવા્તા 
સામાિજક જીવન પર પ્કાશ પાડે છે. 'ઠાકોરના ઘોડા', 
'રખી' વગેરે વેશો ્તેમના ધાિમ્ષક જીવનની િવસતૃ્ત 
ભૂિમકા પૂરી પાડે છે. 'ડાકણ' નામનો ્તેમની સંસકકૃિ્તનો 
લાક્ષિણક વેશ ્તેઓની ધાિમ્ષક અને સામાિજક આસથાનંુ 
મહત્વનું અંગ બની રહે છે. એક લાંબી લાલ જીભવાળી 
કાળી પચછદં પુરર કાયા હાથમાં સળગ્તા બે કાકડા લઈને 
રૌદ્ર નૃતયની મુદ્રામાં માનવમેદની વચ્ચે પ્વેશે છે તયારે 
વા્તાવરણમાં ભય વયાપી જાય છે. ધીમે ધીમે 'ડાકણ' 
બંને હથેળીઓમાં સળગ્તા કાકડા દબાવીને નમન કરે 
છે તયારે આંગળીઓ વચ્ચેથી જ્ાળાઓ પ્ગટે છે અને 
દશ્ષકોના જીવ ્તાળવે ચોંટી જાય છે. થોડા જ સમયમાં 
'ડાકણ'નું નૃતય ઉગ્ર સવરૂપ ધારણ કરે છે અને માનવ 
સમુદાય ઉપર ્તૂટી પડે છે અને સત્રી-પુરરો અને બાળકો 
નાસભાગ કરે છે.

આ વેશમાં આવ્તી 'ડાકણ' િવશે ડુંગરી-ભીલ 
આદદવાસીઓ અેક અિ્તરંિજ્ત, ચમતકાદરક અને 
આિધભૌિ્તક કથાઓ અને દં્તકથાઓ કહે છે. ભાર્તના 
બીજા આદદવાસીઓની માફક 'ડાકણ' અને ્તેના 
'પ્ભાવ'માં ્તેઓને િવલક્ષણ શ્દ્ધા છે.

આ લોકનાટ્યો સમાજના િવશેર ધાિમ્ષક-સામાિજક 
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પ્યોજન હે્તુ લોકો દ્ારા લોકસમૂહ વચ્ચે ભજવવામાં 
આવે છે. આ વેશ-નાટ્ય નજીકના ભૂ્ત અને વ્ત્ષમાન 
લોકજીવનના અંશ હોવાના લીધે 'લોક'ના સામૂિહક આશા-
આકાંક્ષા-ભાવના સજીવ રૂપ ધારણ કરે છે. એમાં સંઘોિમ્ષઓ 
ઉ્મુક્તરૂપે પ્ગટ થાય છે. આથી પૂરો લોકસમુદાય નાટ્યો 
જોવામાં િનમગ્ન થઈ જાય છે.

ડુંગરી ભીલોના આ વેશ-નાટ્યો દશ્ષક-પ્દશ્ષકના 
માનસમાં બીજમાંથી અંકદુર્ત-પલ્િવ્ત થઈને િવકિસ્ત 
થ્તાં નથી. પરંપરાગ્ત હોવાથી આ વેશ-નાટ્યો દશ્ષકોના 
િચતિમાં પહેલાંથી જ ષ્સથિ્ત હોય છે. છ્તાં પણ દશ્ષકો દેવી-
દેવ્તા ્તરફના પૂજયભાવ, પ્દશ્ષકોની અિભનયકલા અને 
લોકનાટ્યોની મંચન પ્િક્યાથી આકિર્ષ્ત થાય છે. આ વેશ 
સમાજજીવનનો અિભન્ન ભાગ હોવાથી દશ્ષકોને આતમીય 
લાગે છે. આથી દશ્ષક અને પ્દશ્ષક વચ્ચે આતમીય સંબંધ 
કાયમ કરે છે.
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તરશ્વનો અનોખો લોકોતસર ગરરી
ગીષમમાં આવ્તા હોળી, ગોર જેવા ધાિમ ્ષક 

ઉતસવો ઉપરાં્ત વરા્ષમાં આવ્તો 'ગવરી' એ ભીલ 
આદદવાસીઓનો મુખય મહોતસવ છે. ગવરી ભાદવા 
સુદ એકમથી આસો સુદ અિગયારસના સૂયયોદય સુધી 
પૂરા ૪૧ દદવસ ચાલ્તો, અનેક ગામોમાં ચાલ્તો, અનેક 
લોકનાટ્યોથી સંલગ્ન અને ૬૦ થી ૧૦૦ જેટલા નટથી 
પ્દિશ્ષ્ત થ્તો ભાર્ત દેશનો અદદ્્તીય લોકોતસવ છે. 
ભાર્ત િસવાય િવશ્માં કોઈપણ સથાને, કોઈપણ કાળે 
આવું નાટ્યરૂપ જોવા-સાંભળવા મળયંુ નથી જે આટલી 
લાંબી અવિધ સુધી, આટલા બધા પ્દશ્ષક સમુદાય દ્ારા, 
અનેક ગામોમાં સંખયા્તી્ત દશ્ષકો સ્મુખ, આટલી 

બધી સુવયવસથા સાથે, પૂરો દદવસ-અનેક દદવસો સુધી 
ધાિમ્ષક-સામાિજક અદબ સાથે પ્દિશ્ષ્ત કરવામાં આવ્તું 
હોય. આનંદ-આચિય્ષની વા્ત ્તો એ છે કે આ સમયે 
અરવલ્ી પહાડી પ્દેશનું પૂરં લોકજીવન-પૂરાં ગામ બધંુ 
જ કામ છોડીને ગવરીનાં દશ્ષન કરે છે. દેવી-દેવ્તા પર 
પરમ આસથા સાથે ્ત્મય બનીને ગી્ત-નૃતય-સંગી્ત-
કથા સંલગ્ન નાટ્યો િનહાળે છે અને ગવરીનાં ચદરત્રો 
સાથે ્તદૂ્રપ બની પૂરો સવા માસ ગવરીમય બની જાય 
છે. આ મહાપવ્ષ લોકના સહજ સંસકારોથી સંપન્ન અને 
િવરાટ ભાર્તીય 'લોક'ના આતમાનો અંશ હોવાથી 
જાિ્ત-જાિ્ત વચ્ચે ભાવાતમક એક્તા સથાપવા સહાયક 
બની શકે ્તેમ છે.
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ગિેશ નૂિરરા
સામાિજક પવયોમાં પ્મુખસથાને લગ્નોતસવ છે. 

લગ્નપ્સંગે વર કે ક્યાને પીઠી બેસાડવાની સાથે જ 
નૃતય-ગી્ત-સંગી્ત-નાટ્યનો આરંભ થાય છે.

પીઠી બેસ્તાં પહેલાં વર કે ક્યા દેવરાના મંદદરે 
દશ્ષને જાય છે. આ પછી ખે્તરમાંથી માટીનું એક ઢેફું લઈ 
ગણપિ્તનો આકાર આપી, િ્તલક કરી, શ્ીફળ વધેરી 
માટીના આ ગણપિ્તને સત્રીઓનાં ગી્તો અને ઢોલના 
ઢમકાર સાથે ઘેર લાવે છે. ગો્તરેજના િચત્ર પાકે આ 
ગણપિ્તનું સથાપન કરે છે. ્તેમને માન સિહ્ત પાટે બેસાડે 
છે. જીવન પોરક વયવસાય ખે્તી હોવાથી આદદવાસીઓ 
માટી અને ધર્તીને લગ્નપ્સંગે ભૂલ્તા નથી. પ્કકૃિ્તના 
ખોળે જ્મેલા હોવાથી પ્કકૃિ્તનાં ્તત્વો જ ્તેમની શ્દ્ધા 
અને ભિક્તનાં મૂળાધાર છે. ગણપિ્ત સથાપન પછી ક્યા 
કે વરને ગરમ પાણીથી સ્ાન કરાવે છે. હવેથી ્તરણ 
'વીદ' અથવા 'લાડો' અને ક્યા 'લાડી' અથવા 'લાડરી' 
કહેવાય છે. પીઠીનાં ગી્તોની રમઝટ વચ્ચે હળદરથી 
્તેમની પીઠી ચોળે છે.

પીઠીએ બેસરું
પીઠી મા્તા અથવા કાકી ચોળે છે. પીછી ચોળી રહ્ા 

પછી કાકો 'લાડી' કે 'લાડા'ને ્તેડીને ગો્તરેજ આગળ 

બેસાડે છે. પીઠી ચોળવાનાં ગી્તો સત્રીઓ ઉપાડે છે. 
પછી ્તરણો નૃતયગી્તોનો આરંભ કરે છે અને યુવ્તીઓ 
ઝીલે છે ઃ

લાડી ન સરે રે અડદી - પીઠી હદરરા મુગ રે,
પેંદરરે પાદવેં લાડી ઝલમી રે ! લાડી ન સરેરે...
લાડા ન સરે રે એંણાં નાદડરાંવાળો ફેંણો રે !
કાળે ઉનાળે લાડો ઝલમો રે ! લાડા ન સરેરે...
વરા્ષકાળે જેટલી સહજ્તાથી વૃક્ષને નવી ટીશીઓ 

ફૂટે છે એટલી જ સહજ્તાથી આદદવાસી સત્રી-પુરરોના 
શામળા હોઠો પર ગી્તો ફૂટવા લાગે છે. ચરણો લાક્ષિણક 

સામાસજક ઉતસવાો સંલગ્ન નૃતાો
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ઠેકા લઈને ્તાલ આપે છે અને િવિશટિ પ્કારના દેહલયના 
િહલ્ોળ સાથે ગી્તો 'ખોલરા'માંથી પ્ગટી પ્કકૃિ્તના અનં્ત 
પટ િવસ્તારમાં વયાપી જાય છે. થોડા દદવસો પહેલાં ્તો 
િનધ્ષન લાગ્ંુત ખોલરં સામૂિહક હૃદયના આં્તદરક સત્વથી 
સભર બની જાય છે.

પીઠીનાં કેટલાંક ગી્તો ફટાણાંને મળ્તાં આવે છે. ક્યા 
કે વરની જુવાન બહેનને 'વેંડી વેવાંણ' કહે છે. આ 'વેંડી 
વેવાંણ' ફટાણાનું પ્ધાન લક્ય બને છે ઃ

વેંડી વેવાંણ તૂરમાં કાટાં આપ રે !
અણી નાસણ નં તૂઝમણરો તાવ સદરરો રે !
વેંડી વેવાંણનો ડગ ડગ મોસો ડોલે રે !
નોપો બોતમ એંગો એંગો ઝાર રે !

પીઠીનાં લાક્ષતિક નૃતય ઃ
પીઠીનાં આ ફટાણાંમાં મુખયતવે ્તરણ-્તરણીઓ વધારે 

મુખર હોય છે. ્તરણ-્તરણી બંનેનો પ્ેમોિમ્ષલ્ાસ આ 
ગી્તોમાં ઝીલા્તો હોવા છ્તાં સૌથી પહેલાં આ ગી્તોનો 
આરંભ ્તરણના હોઠો પર ટહુકે છે. જેવો ્તરણ ગી્તનો 
આરંભ કરે છે કે ્તર્ત જ ધીમે ધીમે ્તરણ-્તરણીઓનું 
સમગ્ર શરીર એક લય ધારણ કરે છે. આ લગ્નનૃતયમાં 
સત્રીઓ અને પુરરો પો્તાનું અલગ વ્તુ્ષળ રચે છે. દરેકનો 
એક હાથ બીજાના ખબા પર મૂકે છે. બીજો હાથ પાસેના 
પાત્રના હાથમાં ગૂંથાઈ જાય છે. ગી્તના ઉ્તારચઢાવની 
સાથે ્તેઓ ત્રણ ડગલાં આગળ ચાલે છે. થોડીક ક્ષણોના 
િવરામ પછી બે ડગલાં પાછળ ચાલે છે. થોડીક ક્ષણો અટકે 
છે તયારે કમરનો એક વળાંક-લચક લે છે, ધીમે ધીમે ્તેમના 
ચરણોમાં એક સજીવ ગિ્ત પ્વેશે છે અને ્તેમની ચાલનો 
વેગ વધે છે. ગી્તોનો ઢાળ બદલા્તાં ્તેમના નૃતયના ઠેકા 
પણ બદલાઈ જાય છે. જેમાં ગી્ત વધુ શંગારી ્તેમ ્તેમના 
ઠેકાનો વેગ વધુ. ્તેમનાં આ ગી્ત નૃતયોમાં દેહનો લય 
શિક્તશાળી હોય છે. રા્તમાં વરસ્તા 'મેઘલ અંધાર' વચ્ચ ે
્તેમના ગળામાંથી ઘૂંટાઈને આવ્તો જરા જાડો સવર અને 
પ્ણય-ઉલ્ાસનાં મધુર ગી્તો સાથે સધા્તો ્તેમના દેહનો 
િવિશટિ લયિહલ્ોળ પ્કકૃિ્તના મુક્ત મને વરસ્તા ઐશ્ય્ષ 
વચ્ચે એક ર્ય લોકસંસકકૃિ્ત દૃશય સજયે છે. અહીં સત્રી અને 
પુરર બંનેનું મહત્વ છે. અિભજા્ત સંસકકૃિ્તની માફક લગ્નમાં 
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એકલી સત્રી બેસીને નથી ગા્તી. અહીં સત્રી અને 
પુરર બંને ગાય છે અને બંને નૃતય કરે છે.

મોદરયું નચારરું
જાન જવાની આગલી રા્તે 'વીદ'ને અને જાન 

આવવાની આગલી રા્તે 'લાડી'ને મોદરયું નચાવે 
છે. ગી્તો અને નૃતયોની રમઝટ પછી વર કે ક્યાને 
એક ખાટલામાં બેસાડે છે. તયાર પછી ચાર માણસો 
ખાટલાને ઊંચકીને નાચે છે. ઉપર ખાટલામાં બેઠેલાં 
વર કે ક્યા હિર્ષ્ત થાય છે. ખાટલાવાળા નાચ્તા 
નાચ્તા ગી્ત ઉપાડે છે અને સત્રીઓ ઝીલે છે ઃ

રે'મ રંગીલા મોદરરા રે, રેંમ કૂગરી વાઝે !
બાપાજીના રાઝમાં રે રેંમ, કૂગરી વાઝે !
પીઠોલીમાં રેંમો, રેંમ કૂગરી વાઝે !
હે રંગીલા મોર ! ્તું રમ ! ્તારા રમવાથી 

્તારા ચરણોમાં બાંધેલી ઘૂઘરી વાગી રહી છે ! 
થોડા સમય માટે ્તું રમી લે ! બાપુજીના રાજમાં 
રમી લે. થાળીઓમાં અે પીઠીમાં રમી લે ! પછી ્તો 
્તું સંસારમાં પડવાનો. પદરણામે સંસારના િવરમ 
બંધનોમાં ઝકડાઈ જવાનો.

અતયં્ત િવપન્ન પદરષ્સથિ્તમાં પણ ્તેઓના 
ગાવાનો અને નાચવાનો આનંદ અનેરો હોય 
છે, અન્ય હોય છ.ે પણ જેમ જેમ ્તેઓ શહેરી 
સંસકકૃિ્તના સંપક્કમાં આવે છ,ે ્તેમ ્તેમ આ નાચવાનો 
અને ગાવાનો આનંદ ગુમાવ્તા જાય છે.

માંડરા નૃતય ઃ
દિક્ષણ ગુજરા્તનાં આદદવાસીઓનું િવશ્ િવખયા્ત 

નૃતય માંડવા નૃતય છે. આ નૃતય હોળી અને ડાંગ દરબાર 
પ્સંગે થાય છે. માંડવા નૃતયમાં સત્રી-પુરરોનું ઐકય 
અદ્ભુ્ત હોય છે. સત્રી-પુરરો એક બીજાની કમરે હાથ 
ભરાવી પૂરી ઊજા્ષ સાથે ઝડપથી વ્તુ્ષળાકારે નૃતય કરે છે. 
આ સમયે નૃતયના અનેક 'ચાળા' બદલાયા છે. આ પછી 
સત્રીઓ પુરરો એકબીજાના ખભા પર ચડી ચાર માળનો 
માંડવો રચી વ્તુ્ષળાકારે નૃતય કરે છે. વાદ્ોના સવરો ઝડપી 
અને ્તીવ્ર બને છે. નૃતય પરાકાટિાએ પહોંચે છે તયારે 
સૌથી ઉપર રહેલી સત્રી એકઠા થયેલા સમુદાયને પ્ણામ 

કરે છે. આ ઉપરાં્ત દિક્ષણ ગુજરા્તના આદદવાસીઓનાં 
'ભાયા', 'ઠાકયા્ષ' નૃતયો ્તથા પાવરી અને ડોબરં પર થ્તાં 
નૃતયો પણ આગવી િવશેર્તાઓ ધરાવે છે.

આ ઉપરાં્ત મધય ગુજરા્તના આદદવાસીઓનાં 
વસં્તઋ્તુમાં રોળા, આલેિણયાં, ઈંદનૃતયો, હોળીના 
પ્સંગે ઢોલનૃતયો, ઘેરનૃતય, માંડવાનૃતય લગ્ન પ્સંગે 
માટલીનૃતય, કૂદિણયાં, ટીમલી, આંબલીગોધો, રોળા, 
ડાંદડયાનૃતય, જાનૈયાનૃતય, ચૉરીનૃતય આદદનૃતયો આગવી 
િવશેર્તાઓ ધરાવે છે.

ગ ી્ત ,  સંગ ી્ત  અને  નૃ તય  એ આદદવ ાસ ી 
સમાજજીવનમાં, 'જલમીન' જેમ ઓ્તપ્ો્ત છે. એમના 
આિથ્ષક રી્ેત િવરમ જીવનમાં નવીન ચે્તના, ઉલ્ાસ 
અને પ્ાણ સીંચવાનું કામ ગી્ત, સંગી્ત અને નૃતય કરે છે.
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વાદ્ો ધાિમ્ષક-સામાિજક ્તહેવારોનાં અનુષ્ાનો 
અને િવિધિવધાનો સાથે થ્તાં નૃતયો સંલગ્ન અિવનાભાવે 
જોડાયેલાં હોય છે. આદદવાસીઓનાં સંગી્ત વાદ્ોમાં 
ચમ્ષવાદ્ો અને સુિરરવાદ્ો મુખય છે.

ચમ્વરાદ્ો
(1) ઢોલ
ઢોલ એ જ્મથી આરંભી મૃતયુ સુધીના જીવનના 

સંપૂણ્ષ સંસકારો અને વયવહારો અિભચાિલ્ત કર્તું 
િવશ્ના પ્તયેક આદદવાસી સમાજનું સજીવ 
લોકવાદ્ છે. ઢોલ જગ્તના દરેક આદદવાસીઓને 
એક મંચ પર એકિત્ર્ત કર્તું; સુખ-દુઃખમાં સાથ 
આપ્ંુત અન ેલોહીના અણ ુઅણમુા ંવયાપ્ત પ્ભાવી 
વાદ્ છે.

મેળા, લગ્ન, હોળી, દદવાળી, ગોર, નૉર્તા જેવા 
સામાિજક-ધાિમ્ષક ઉતસવો સમયે ઢોલ પર પડ્તી ગેડીથી 
જ્મ્તા ઢમકાર સાથ ેઆદદવાસી લોકજીવન ઉલ્ાસ અને 
ઉતસાહથી નાચી ઊઠે છે.

ઉતિર ગુજરા્તના આદદવાસી પ્ાદેિશક મેળાઓમાં 
જયારે દોઢસોથી બસો ઢોલ પર એકી સાથ ેગડેી પડ ેછે, 
અને ્તેના લીધે જ્મ્તા સવરથી અનેક આદદવાસી 
સત્રીઓના દેહ એક સાથે લય ધારણ કરી નૃતય 
આરંભે છે, તયારે ઉપષ્સથ્ત દરેક માણસના 
અં્તરમાં પણ યુગોથી સૂ્તેલા નૃતયના સંસકારો 
જાગી ્તલસી ઊઠે છે.

ઢોલ ્તો એક જ માપ અને આકારનો હોય છે પણ 
ઢોલ પર પડ્તી ગડેીઓ, થાપો અન ે્તનેા પદરણામ ેજ્મ્તા 
સવર અને ્તાલની િવિવધ્તા પ્માણે ઢોલના પ્કારનાં નામ 
પાડે છે અને પરંપરામાં ષ્સથર થાય છે.

જોનતરયો ઢોલ (સામૈયાનો ઢોલ)
હોળી કે ગોર જગવ્તી વખ્તે અને લગ્ન પ્સંગે 

ગણેશ નૂ્તર્તી વેળાએ જોનિવયો ઢોલ વગાડે છે. પાંચ 
ગેડી અને પાંચ થાપથી વાગ્તા અને િવિશટિ રી્તે જ્મ્તા 

સવરથી દેવ-દેવીઓ ખુશ થાય છે એમ માને છે.
ઝોરી ઢોલ
દેવરાની મૂિ્ત્ષઓ લાવ્તી વેળાએ ઢોલ પર અનેક 

ગેડી અનેક થાપ વાગે છે. આથી ભોપાઓને ધૂણવાની 
વળે ઊપડે છે. જથેી ભોપા દકદકયારીઓ પાડ્તા જોરજોરથી 
ધૂણે છે.

ઢુગલાનો ઢોલ (માંલ્ાનો ઢોલ)
ભૂ્ત કાઢ્તી વેળાએ 'દેવ્ત' આમંત્રવા અને ભોપા કે 

બડવાને ધુણાવવા ઢુહલાનો ઢોલ વગાડે છે.

નૃતાો સંલગન વાદાો
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ઢમસળીઓ ઢોલ
હોળી, ગોર, લગ્ન, મેળા વગેરે જાહેર ધાિમ્ષક અે 

સામાિજક ઉતસવો પ્સંગે આનંદ મેળવવા અને નૃતય 
કરવા માટે જે ઢોલ વગાડે 'ઢમસળીઓ ઢોલ' કહે છે. આ 
પ્કારના ઢોલમા ંપુરરો ઢોલ વગાડ ેછે અન ેસત્રીઓ ઢોલના 
સવર સાથે હાથમાં લોઢાની વીંટીઓ પહેરી નાચે છે. જેમ 
ઢોલ વાગવાનો ્તાલ બદલાય ્તેમ સત્રીઓના નાચવાનો 
પ્કાર પણ બદલાય છે. ઢમસળીઓ ઢોલ લગભગ ત્રીસ 
પ્કારના ્તાલે વગાડ ેછે અને ત્રીસ પ્કારે સત્રીઓના નૃતયના 
નાચવાના પ્કાર બદલાય છે.

રારી ઢોલ
કોઈના મૃતયુ પ્સંગે, એકાએક આવી પડેલા શત્રુના 

ભય સમયે, આગના પ્સંગે ઘાડ કે 'સરે્તરા' (ચઢાઈ) 
સમયે કે કોઈ સરકારી અમલદારના આગમન સમયે 
માનવસમુદાય એકઠો કરવા માટે 'વારી ઢોલ' વગાડે છે.

કોઈના ખૂન, ચરે્તરા, ધાડ કે આગ સમયે આ જ ઢોલ 
લાંબા સમય સુધી વગાડે છે. આથી ્તેઓ પો્તપો્તાનાં 
શસત્રો લઈને અવાજની દદશામાં દોડવા લાગે છે.

મધય ગુજરા્ત અને દિક્ષણ ગજુરા્તના આદદવાસીઓમાં 
્તાલ પ્માણ ેઢોલના અલગ-અલગ સથાિનક નામ હોય છે. 
જેમ કે પડો, બુંિગયો, જાંગી, િસંધુડો, ્તરઘાયો, મિણયારો 
વગેરે.

ઢોલ બનાવવા માટે 'સવણ'ના થડને ગોળાકારે કોરી 
બનં ેબાજ ુબકરાના ચામડાથી મઢે છે. ઢોલ પર લાલ, લીલા, 
ગુલાબી રંગથી મોર, ઘોડા કે ફૂલ-વેલનાં િચત્રો દોરે છે. 
ઢોલની દોરી પણ રંગીન પસંદ કરે છે.

(૨) સાંગ
સવણના લાકડાની ચાર ઈંચ પહોળી પટ્ીન ેગોળાકારે 

વાળીને એક બાજુ ચામડું મઢીને સાંગ નામનું ચામ્ષવાદ્ 
બનાવે છે. આ વાદ્ 'ઘેર' વાદ્થી નાનું અે થાળીથી મોટું 
હોય છે.

સાંગ થાપ અને આંગળીઓની મદદથી વગાડે છે. 
સાંગમાંથી જ્મ્તા સવર અે બદલા્તા ્તાલ પ્માણે ્તેનાં બે 
પ્ાદેિશક નામ હોય છે, એક આર્તીની સાંગ અને બીજી 
નાચવાની સાંગ.

આરિીની સાંગ
કૉબદરયા પાટની કોળી ઉતસવ પ્સંગે સત્રી-પુરરો 

સથાનક પાસે બેસીને મંજીરા, શંખ, ઝાલર, વાંસળી 
અને સારંગીની સંગ્તમાં સાંગ વગાડે છે અને ઠાકોરના 
ભોપાઓને ધૂણવાની વેળ ઊપડે છે.

નાચરાની સાંગ
આર્તી પછી સાંગનો ્તાલ બદલાય છે. આથી બેઠેલાં 

સત્રી-પુરરો ઊભા થઈ મંજીરા, વાંસળી અને સારંગી સાથે 
નાચવા લાગે છે. જેમ જેમ સાંગનો ્તાલ ્તેજ બને છે ્તેમ 
્તેમ સત્રી-પુરરો દેહની િવિશટિ લચક લઈને ચલ્તીમાં 
નૃતય કરે છે.

(૩) રાજું (નાનું ઢોલ)
મોટા ઢોલથી પ્માણમાં નાના ઢોલને 'વાજું' કહે 

છે. આ ઢોલ લગ્ન, મામેરં અને બાધા (હગ)ના પ્સંગે 
શરણાઈ (લગા) અન ેકંુડી સાથ ેવગાડ ેછે. 'ગોર' નચાવવા 
અને નાટ્યવેશ ભજવ્તી વેળાએ પણ વાજું વગાડે છે. 
આ વાજાને મધય અને દિક્ષણ ગુજરા્તના આદદવાસીઓ 
'માદળ' કહે છે.

(૪) કુંડી
ઊંડા ્તાંસળા જેવા માટીના પાત્રના મુખ પર ચામડું 

મઢે છે. ્તેને આદદવાસીઓ કુંડી કહે છે. ઢોલનો સવર ઘેરો 
હોય છે. જયારે કુંડીનો સવર વધુ ્તીણો અને મીઠો હોય 
છે. લગ્ન અને માન્તાના પ્સંગે વાજા અને શરણાઈની 
સાથે કુંડી વગાડે છે.

આ ઉપરાં્ત ઢાક, ડાકલું, ્તૂર, ભોંય્તૂર જેવાં ચમ્ષવાદ્ો 
આદદવાસી જીવન સાથે વણાયેલાં છે.

િંિુરાદ્ો
(૫) િંબૂરો
'હાલ' વૃક્ષના લાકડાને ગોળાકારમાં કોરી, ઊભો દંડ 

જોડી ્તંબૂરો બનાવવામાં આવે છે. દંડના એક છેડે ત્રણ 
ખૂંટીઓ જોડી, ત્રણ ્તાર બાંધે છે. 'નખલી'થી ્તાર પર 
આઘા્ત આપવાથી સવરો પ્ગટે છે. ્તંબૂર એ આદદવાસી 
સાધુનું વહાલસોયું વાિજંત્ર છે.
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ભાદરવા માસમા ંમહામાગવી પાટ ઊજવે છે. આ સમયે 
સાધુ મંજીરા અને ્તંબૂરાની સંગ્તમાં બીજમાગવી ભજનો 
ગાય છે. આ નૃતયભજનો હોય છે અને આબાલવૃદ્ધ સત્રી-
પુરરો નૃતય કરે છે. આ પ્સંગે નૃતયનો લય બળવાન હોય 
છે અને ્તેઓના દેહ ઘાયલ સાપની માફક વળ ખાય 
છે. આ ઉપરાં્ત સમાિધ પઢ્તી વેળાએ અને પ્ાદેિશક 
મેળાઓમાં પણ ્તંબૂર પર રૂપારાણી, ્તોળીરાણી જેવાં 
આખયાનો અે આદદવાસી રામાયણ-મહાભાર્તના 
પ્સંગો આદદવાસી સાધુ ગાય છે.

(૬) સારંગી
સારંગી એ સાગંોના ભજન સમય ેઉપયોગમાં 

લેવા્તું આદદવાસીઓનંુ લાક્ષિણક ્તં્તુવાદ્ છે. 
્તેની રચના શીમળાના વૃક્ષમાંથી કરે છે. દોઢ ફૂટ લાંબા 
લાકડાને વચ્ચેથી કોરી, ચામડું મઢી વચ્ચે ઘોડાના પૂંછડાના 
વાળ બાંધી સારંગી બનાવે છે. સારંગીમાંથી સવર કાઢવા 
માટે બનાવવામાં આવ્તી કામઠીના ્તાર પણ ઘોડાના 
પૂંછડાના વાળ હોય છે. વાંસળી અને સારંગહીનો મીઠો 
સવર સાંગોના ભજનોને વધુ કણ્ષિપ્ય બનાવે છે.

સુતષરરાદ્ો
(૭) શંખ (હખ)
ફૂંકથી ઘોર જ્મે એવાં વાદ્ોમાં શંખ એ 

પ્ાચીન અને પ્ાકકૃિ્તક સવરવાદ્ છે. પ્ાચીન 
મહાકાવય મહાભાર્તમાં શંખના િવિવધ નામ 
અને શંખઘોરના ઉલ્ેખો મળે છે. આદદવાસી સાધુ 
મહામાગવી પાટનાં ભજનો ગા્તી વેળાએ અને ભોપા 
સાંગનાં ભજનો ગા્તા પહેલાં શંખ વગાડે છે. દેવરાની 
મિૂ્ત્ષઓ સથાપવાના પ્સગં ેપણ શખં અન ેઝાલર વગાડ ેછે.

(૮) શરિાઈ (લગા)
આદદવાસીઓ શરણાઈને 'લગા' કહે છે. આ 

પહેલાં વણ્ષવેલા શંખ િસવાયનાં બધાં વાદ્ોની રચના 
આદદવાસીઓ સવયં કરે છે જયારે શરણાઈ બજારમાંથી 
ખરીદે છે. શરણાઈનો ઉપયોગ હોળી અને ગોરના ઉતસવ 
પ્સંગે નાટ્યવેશ ભજવ્તાં, લગ્નપ્સંગે સામૈયા માટે અને 
બાધા છોડ્તી વેળાએ કરે છે.

(૯) રાંસળી
એકાદ ફૂટ લાંબા, પા્તળા અને પોલા વાંસના ટુકડા 

પર અષ્ગ્નની મદદથી ઉપરના છેડે એક અને નીચેના છેડે 
પાંચ કાણાં પાડી વાંસળી બનાવે છે.

વાંસળી મેળા, લગ્ન, હોળી, ગોર, નૉર્ંુત જેવા 
સામાિજક-ધાિમ્ષક ઉતસવો પ્સંગે થ્તાં નૃતયો ટાણે ઢોલીને 
સંગ્ત આપવા માટે વગાડે છે.

ઢોલ નૃતયો અન ેકૉબરીયા ઠાકોરના ંઉતસવ પ્સગં ેથ્તાં 
સાંગોનાં નૃતયો િસવાય પણ એકલદોકલ વયિક્ત પ્કકૃિ્તના 
સાંિનધયમાં ઢોર ચાર્તી વેળાએ, વાંસળી વગાડે છે. આવા 
સમય ેવાસંળી ઉપર ગોદઠયાના ંગી્તો, લગ્ન ગી્તો, મળેાનાં 
ગી્તો અને ભજનો વગાડે છે. કેટલાંક પ્સંગે અગાઉથી 
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નક્કી કયા્ષ પ્માણે િવિશટિ પ્કારનું ગી્ત વગાડી ગોઠણ 
(પ્ેિમકા)ને સંકે્ત સથળ પર લાવવા માટે પણ વાંસળીનો 
ઉપયોગ થાય છે.

(૧૦) ઘોડાતલયું (કોરાયું)
ચાર કે છ ઈંચ વાસંની પા્તળી ચીપમા ંવચ્ચ ે્ત્ુંત જવેી 

બીજી પા્તળી પટ્ી કોરીન ે'કોરાયુ'ં (ઘોડાિલયુ)ં બનાવ ેછે. 
્તનેા એક છેડ ેદોરી બાધં ેછે. ઘોડાિલયાન ેહોઠો પર ગોઠવી 
દોરી ખેંચીને આંગળી વડે આઘા્ત આપી સવરો ઉતપન્ન કરે 
છે. ્તરણો ઘોડાિલયા પર ગોદઠયા િવરયક પ્ણયગી્તોના 
સવરો વગાડજે છે. આ ઉપરાં્ત ે્તના પર લગ્નગી્તો, 
હોળીગી્તો, મેળાનાં ગહી્તો અને અરેલાનાં ગી્તો પણ 
વગાડે છે. ઘોડાિલયું દદવાળીથી બળેવ સુધી વગાડવામાં 
આવે છે. મધય ગુજરા્તના રાઠવા આદદવાસીઓ આ 
પ્કારના વાદ્ને 'ઘાંઘરી' કહે છે.

(૧૧) ઝાલર
કાંસાની નાની થાળીને દાંડીથી વગાડે છે. ્તેને ઝાલર 

કહે છે. સાંગો અને બીજનાં ભજનોમાં ઝાલર વગાડવામાં 
આવ ેછે. ઉપરા્ંત દેવરાની આર્તી કર્તી વખ્ત ેપણ ઝાલર 
વગાડે છે. ડાંગી આદદવાસીઓ થાળીની મધયમાં મીણ 
ચોંટાડી ઊભી બરની સોટી મૂકી િવિવધ સવરો પ્ગટાવી 
રામકથા ગાય છે.

(૧૨) મંજીરા (િાતળયા)
મંજીરાનો ઉપયોગ સાંગ સાથે ્તાલ આપવામાં અને 

્તંબૂરા સાથે ભજનમાં રાગ મેળવવા થાય છે.
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(૧૩) ઘૂઘદરયો (કૂગદરયો)
ઘૂઘદરયોનો ઉપયોગ ફક્ત સત્રીઓ કરે છે. હોળી, ગોર 

અને લગ્ન પ્સંગે નૃતય કર્તી વખ્તે હાથની આંગળીઓ 
લોઢાની ઘૂઘદરયો પહેરીને નાચે છે અને ઢોલની સાથે ્તાલ 
મેળવે છે. ઘૂઘદરયાને ્તેઓ 'વેંટલા' પણ કહે છે. અતયારે 
ઘૂઘદરયોનું સથાન લેિજમે લીધું છે.

આ ઉપરાં્ત મધય ગુજરા્ત અને દિક્ષણ ગુજરા્તમાં 
નગારં, પીહવો, પીહવી, ભેરી, ઘાંઘરી, ્તારફૂ, પાવરી, 
ડોબરં આદદ વાદ્ો પ્ચિલ્ત છે.

એકબીજાથી દૂર દૂર ઘર બનાવીને  વસ્તા 
આદદવાસીઓને આ વાદ્ો જ નજીક લાવે છે અને 
અભ્ૂતપવૂ્ષ એક્તાના ંદશ્ષન કરાવ ેછે. આ વાદ્ો જ આિથ્ષક 
રી્તે િવરમ લોકજીવનમાં આનંદ સીંચે છે.

ગીિ સંપદા
આદદવાસી ગી્તો ઉતસવ, નૃતય અને વાદ્ો સાથે 

ઓ્તપ્ો્ત હોય છે. સાિહતયમા ં'લોકગી્ત' ્તરીકે રૂઢ થયલેા 
ગી્તને આદદવાસીઓ 'ગી્તાં' કહે છે. ગી્તો સમૂહમાં 
લોકના સામાિજક-ધાિમ્ષક પ્યોજન કે આનંદ માટે ગવાય 
છે. ્તનેો આરંભ ભલ ેએક વયિક્ત કર્તી હોય પણ સમાજને 
આવશયક સંઘોિમ્ષ રૂપે પ્ગટે છે. આવાં ગી્તો ઋ્તુચક્ 
પ્માણે આવ્તા પવ્ષપ્સંગેના વા્તાવરણમાં પૂરો દદવસ કે 
પૂરી રા્ત અનેદ દદવસો સુધી અેક સંખયામાં ગવાય છે. 
માટે આદદવાસી સમાજ ્તેને બહુવચનમાં 'ગી્તાં' કહે છે; 
અને મૌિખક પરંપરામાં 'ગી્તાં' નામકરણ રૂઢ થયું છે. 

પવ્ષ-પ્સંગ િવના 'ગી્તાં' ગાવાની પ્થા ભીલ આદદવાસી 
સમાજમાં નથી. આદદવાસી ગી્તોની બીજી િવશેર્તાઓ 
એ છે કે, દરેક પવ્ષ-પ્સંગ િવના 'ગી્તાં' ગાવાની પ્થા 
ભીલ આદદવાસી સમાજમાં નથી. આદદવાસી ગી્તોની 
બીજ િવશરે્તા એ છે કે, દરેક પવ્ષ-પ્સગંમા ંગવા્તા ગી્તનંુ 
સવરૂપ અન ે્તનેે સલંગ્ન વાદ્ પરંપરામા ંિનય્ત થયલેુ ંહોય 
છે. મળેામા ંઢોલ સલંગ્ન ગોદઠયાના ંગી્તો ગાવાનો દરવાજ 
છે. ભીલ આદદવાસી સમાજમાં દકશોરાવસથામાં ગોદઠયા-
ગોઠણ (પ્ેમી-પ્ેિમકા) કરવાની જીવન-પ્ણાલી છે. પરં્તુ, 
જેની સાથે પ્ેમ થાય છે ્તેની સાથે લગ્ન થઈ શક્તું નથી. 
લગ્ન બીજે ગામ અે બીજા ગોત્રમાં થ્તું હોય છે. આથી 
લગ્ન પ્સંગે એકબીજાને છોડી દેવા પડે છે. પદરમાણે ભીલ 
આદદવાસી ્તરણ-્તરણીના હૃદયમાં લગ્ન પૂવયે િમલનના 
્તથા લગ્ન સમયે અને લગ્ન પછી િવયોગના ભાવો જ્મે 
છે. આ ઉતકટ (્તીવ્ર) ભાવો િમલન અને િવરહનાં અનેક 
ગી્તોમાં પદરણામે છે. આવા િમલન અે િવરહનાં ગી્તોની 
રચિય્તા મોટા ભાગે સત્રીઓ હોય છે.

આવા ગી્તોનાં ઉદ્ભવસથાન પ્કકૃિ્તનો િવશાળ 
પટપ્દેશ હોય છે. િચતિ હૃદયમાં ઊગ્તા પ્ેમના ભાવોને 
ઋ્તુચક્ પ્માણે પ્ગટ્તો પ્કકૃિ્તનો વૈભવ ગી્તોને જ્મવા 
ઉદ્ીપકનું કાય્ષ કરે છે.

રોઈરાનું સોગું લળે' લા, કાળા મારા ઝોતાં 
ઝાર'લા,

આપું બેઠા એતણ રોઈરો ફેૂલેંણો રે,
કાળા મારા ઝોતાં ઝાર' લા!

હે પ્મી કાળા! રોિહડાનું વૃક્ષ હિર્ષ્ત થઈ, ડાળીઓ 
દ્ારા છાયામાં બેસવા આમંત્રણ આપી રહ્ં છે. આપણે 

છાયામાં બેઠાં આથી ્તેના પુષપો ખીલી ઊઠાં અને 
વા્તાવરણ સુગંધથી ભરાઈ ગયું !

પરાગ લે્તા ભમરાને જોઈને સંવનન કરવાની ઈચછા 
જાગે અને સહજ ગી્ત રચાઈ જાય ઃ

રોઈરો ફૂલેંણો'લા ગોઠા !
બેઠાં-હૂતાં મેંઝા કેંદરરે'લા ગોઠા !

પણ આ સહવાસનો આનંદ લાંબો સમય રહી શક્તો 
નથી. લગ્ન નજીક આવી રહ્ં છે. લગ્ન ભીલક્યા અને 
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્તરણ માટે દુઃખદાયક પ્સંગ છે. ક્યાનાં લગ્ન લેવાયાં 
છે, ગોઠણને પીઠી અને પાને્તર બંને રડાવે છે. કારણ કે 
ગોદઠયાની સ્હેલ-સવિનિલ હૂફંમાથંી અલગ થવાનો સમય 
આવી પહોંચયો ઃ

અળદી પીઠી વેંણાં કુઆરાં' લા ગોઠા,
કુઆરાં' લા ગોઠા;

અળદી પીઠી રોવરાવેં હૈ' લા ગોઠા !
પાકા પીમળરા વેંણાં કુઆરાં'લા ગોઠા,

કુઆરાં' લા ગોઠા;
પાકું પીમળરું રોવરોવેં હૈ' લા ગોઠા !

યવુ્તી િવચારે છે કે, 'હંુ લગ્ન કરીન ેજઈ રહી છુ.ં પરં્તુ 
મારા િવના વરેાન હૃદયી બની ગયલેો ગોદઠયો બીજી ગોઠણ 
નહીં જોરે ્તો દુઃખી થશે.' માટે ્તે ઉદાર અને મંગલમયી 
ભાવના વયક્ત કરે છે.

બીઝી ઝોરઝે; બીઝી ઝોરઝે; ગોદઠયા બીઝી ઝોરઝે;
મારા નોમનીસ ગોદઠયા બીઝી ઝોરઝે !
હે ગોદઠયા ! હું ્તો હવે ્તારા જીવનથી અલગ થઈને 

જઈ રહી છું. પરં્તુ, ્તું દુઃખી ન થ્તો અને બીજી ગોઠણ 
જોરજે. મારા નામની જ બીજી ગોઠણ કરજે કે જેથી ્તે 
નામની સાથે હંમેશા ્તારા હૃદયમાં જીવ્તી રહું !

પ્કકૃિ્તના સાંિનધયમાં જીવ્તી આદદવાસી ક્યાની 
કથની અને કરણી એક જ છે. પો્તાના િપ્યજનને બીજી 
યુવ્તીને સોંપ્તાં કહે છે ઃ

ઈડર ઝારતો' લી ઈડર પળકે !
લેં કે કેળી તોર આમલરો મારો દોસ,

કાકાવાળી તોર આમલરો રે !
હથેળીમાહો ઝાળો ઝાળવેં એમ ઝાળવો રે !

પોમલી તોર આમલરો રે !
કેળી (નામ), ઈડર જાય ્તો આખંુ ઈડર શહેર પ્કાિશ્ત 

થઈ જાય, એવો મારો ગોદઠયો ્તને આપું છું ! કોમળ 
હથેળીમાં પડેલા ઝાળા (ફોલ્ા)ની જેમ જેને જાળવયો છે 
્તેવો ગોદઠયો ્તને સોંપું છું. હવેથી ્તું એને સાચવજે! પણ 
પ્ેમ ્તો બંનેને કેમ ભુલાય ?!

અહીં આદદવાસી યુવ્તીનો ઉદ્ેશય કિવ્તા કરવાનો 
નથી. પરં્તુ, વાસ્તિવક જીવનનું દુઃખ ગાવાનો છે. 
જીવનના ્તીવ્ર સખુાતમક-દઃુખાતમક ભાવોમાથંી આ ગી્તો 
આિવભા્ષવ પા્યાં હોવાથી કિવ્તા સહજ આવીને મળે છે 
અને કિવ્તાનાં આ રસસથાનો કાિલદાસ, વા્મીકી અને 
ભવભૂિ્તની કિવ્તાને આંબી જાય છે.

કાિલદાસના 'િવક્મોવશવીયમ્'માં ઈ્દ્રના દરબારમાં 
રાજા પરુરવાના િવચારમા ંખોવાયલેી ઉવ્ષશીથી અિભનયમાં 
ભૂલ થઈ ગઈ. આથી ભર્ત મુિન દ્ારા પૃથવી પર પડવાનો 
શાપ પામી. અહીં પણ ગોદઠયાના પ્ેમમાં આકંઠ ડૂબેલી 
ગોઠણ 'સાંગો'ના નૃતયના લયને ભૂલી જાય છે ઃ

આરા માર, કોબરીઓ પાટ પૂદરરો આરા 
માર,

સાંગોવાળો એલો પૂલી ગેઈ રે, આરા માર!
આરા માર, એ હું કળા ઓઈ રે, આરા માર,
સાંગોવાળો એલો પૂલી ગેઈ રે, આરા માર!

ગોદઠયાના પ્ેમમાં ગળાબૂડ ગોઠણ પ્ેમની મધુરર્ય 
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સમૃિ્તઓમાં ડૂબી જાય છે. પદરણામે બા્યાવસથાથી જ 
શીખેલા 'સાંગો'ના નૃતયના ઠેકાને ભૂલી જાય છે અને 
આચિય્ષ અનુભવે છે. એવી કોઈ કળા બની કે 'સાંગોવાળો 
એલો પૂલી ગેઈ રે!'

'ઉતિરરામચદર્તમ્'માં મહાકિવ ભવભૂિ્ત સી્તાહરણ 
પછીની રામની િવરહ વેદના આ રી્તે વયક્ત કરે છે.

जनस्थाने शनू्य विकलकरणरैथा्य्यचररतै-

रविग्थािथा रोदत्यवि दलवत िज्रस्य हृद्यम ्।

'સૂના જનસથાનમાં વયાકુળ ઈંિદ્રયોવાળા આયયે જે 
આચરણ કયુાં ્તેનાથી ્તો પથથરો પણ રડી ઊઠા અને 
વ્રજનું હૃદય પણ ફાટી ગયું!' િવયોગની આજ સંવેદના 
ગોદઠયો અને ગોઠણ અનુભવે છે.

જીવનની ઉરાએ ફૂટેલા પ્થમ પ્ણયની જાણે કે 
લગ્નની વેદી પર ભારે હૃદયે આહુિ્ત આપ્તી હોય એમ 
ગોઠણ કહે છે ઃ

મારા સોરઝે... ગોદઠરા હોરો રેંઝે લા!
'હે ગોદઠરા, હવે તું મારી મારા છોડી દેજે અને 

સાજો રહેજે !
શરીરમાંથી પ્ાણ ઊ્તરડા્તો હોય એમ ભારે હૃદય 

આગળ કહે છે ઃ
ડગરા રોહેં, ઝાળાં રોહેં, મોટાં

મોટાં રુખાં રોવરામવરાં રે,
ગોદઠરા હોરો રેંઝે લા! કેંણ માેનેલા

ગોદઠરા હોરો રેંઝે લા!
'આપણે એકબીજાથી અલગ થઈ જઈએ છીએ ્તે 

વેદના પથથરો પણ જીરવી નહીં કારણ કે, આપણે ્તેમની 
સાક્ષીએ પે્મ કયયો હ્તો. આપણી આ િવયોગ વયથા પથથરો 
પણ સહન નહીં કરી શકે. આથી પથથરો પણ રડશે; અને 
જેમની છાયામાં બેસીને બેશુદ્ધ િવસમૃિ્તની ક્ષણો ભોગવ્તી 
હ્તી ્તે ઝાડ-ઝાંખરાં પણ રડશે!'

િવરહ નજીક આવી રહ્ો છે અને ગોદઠયાની 
મનોવયથા ભારે છે. ્તેના િવયોગની વેદના સી્તાહરણ 
પછી વા્મીદકના રામની દારણ િવરહ વેદનાથી જરાય 
ઊ્તર્તી નથી. વા્મીદક લખ ેછે, 'સી્તા િવરહના શોકરૂપી 

કાદવમા ંગળી ગયલેા હોવાન ેલીધ ેઉ્મતિ બનલેા રામચદં્ર 
વૃક્ષેવૃક્ષે, પવ્ષ્તે-પવ્ષ્તે અને નદીએ-નદીએ િવલાપ કર્તા 
કર્તા ભમવા લાગયા અને મોહને લીધે અજ્ા્ત બાળકની 
પેઠે ્તે ્તે વૃક્ષાદદ પ્તયે સી્તાની ભાળ પૂછવા લાગયા.'

વા્મીદકના વંશજો પાસે વા્મીદક જેવી િશટિ સંસકકૃ્ત 
ભારા ભલે ન હોય છ્તાં ્તેમની સાદી-સરળ બોલીનાં 
ગી્તોમાં વા્મીદકની સંવેદનાને આંબી જાય એવી 
સંવેદનાનું િવશ્ પડેલું છું. ગોઠણનાં લગ્ન લેવાયાં છે અે 
ગોદઠયો િવચારે છે, સાથે 'જે સથળોએ પ્ેમની પરમ ઉતકટ 
ક્ષણો માણી હ્તી ્ત ેગોઠણ િવના શૂ્ય થઈ ગયલેાં પ્કકૃિ્તનાં 
સથાનોમાં એકલા જ ઘૂમવાનું? ગોઠણ કહે છેઃ

જેજમણરા ઝોરામાં મોદરરા હેંણ રોએ'લા!
'જયાં આપણે ઢોર ચાર્તાં હ્તાં ્તે જેજિણયા ઝોડમાં 

હે મોર! મારા ગોદઠયા ! ્તું શા માટે રડે છે ?
લગ્નની વા્તથી િવવશ અને દુઃખી થઈ રડ્તા 

ગોદઠયાને ક્યા ધીરજ ધરવાનું કહે છે :
નેં રોઉં એંમ કેંતો'માલ

વેંળે (વહેળે) વેંળે હેંણ રારે'લા!
આઈ-બા (માતા-મપતા)ના હમ ખાતા'લા,

વેંળે વેંળે હેંણ રારે'લા!
ગોદઠયાના હૃદયમાં સળગ્તી િવરહની હોળીનું 

અશ્ુગાન હૃદયદ્રાવક છે!
અતયાર સુધી ્તો ગા્તાં હ્તાં ઃ

ખાખરાની હીળી સાર'લા;
આવા ગોઠા;

હૂતાં બેઠાં મેંઝા કેંદરરેં 'લા!
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હવે કાલે ્તો ઃ
આડા મગરા પદરરા'લા,
કેંમ કેંરી ભેળાં ઓર'લા!

કાલ પછી ્તો આખી િજંદગી ઊછળ્તા િવયોગનો 
કારમો મહેરામણ!

પ્કકૃિ્તના િવિવધરંગી મનોહારી પટિવસ્તારમાં 
પ્ાગંરેલી નહેની વલે લગ્નની વદેી પર 'કપરૂના પ્જ્િલ્ત 
ભડકા'ની માફક ભડકીને સમાપ્ત થઈ જાય છે. પર્ંતુ 
દકશોરાવસથાના પિવત્ર પ્ેમની આ અરિણમા જીવનભર 
માટે એક આલોકરેખા બની જાય છે.

પ્થમ યૌવનની સકુુમાર રા્તોમા ંપ્ણયની વશંીનુ ંગી્ત 
એટલી ્તલ્ીન્તા અને આતમિવસમૃિ્ત સાથે સાંભળયું હ્તું 
કે, હવે ્તો ્તૂટ્તા ગી્તના એ લયના ટુકડા સમૃિ્તઓ રૂપે 
શેર રહી જાય છે ! હવે ્તો 

ખાખરાની હીળી સાર'લા ગોઠા,
એ દનરા સેતે આવે'લા ગોઠ!

'હે ગોદઠયા, ખાખરાની શી્તળ છાયામા ંબસેીન ેપ્મે 
કર્તાં હ્તાં એ દદવસો યાદ આવે છે!'

આમ જીવનના નાના ટુકડામાં કરેલો, પ્ાણાસવથી 
અિભમંિત્ર્ત અને હૃદયમાં જ અશ્ુમુખી આ ખંદડ્ત પ્ેમ, 
જીવનની યાદનો કાયમી સ્તપૂ બની જાય છે. આ સમૃિ્તઓ 
સત્રી અને પુરર-બંને પે્મીને પ્ભાિવ્ત કર્તી હોવાથી 
ગોદઠયાનાં ગી્તોમાં દાંપતયજીવનના ભાવો ગેરહાજર છે.

સત્રી અન ેપરુરની સિહયારી સપંિતિ જવેા ંઆ ગી્તોમાં 
રોજબરોજ બન્તા વાસ્તવજીવનના પ્સગંોના ંસરળ, મધરુ 
અને અલંકકૃ્ત બોલીમાં આલેખાયેલાં િચત્રો હૃદયસપશવી છે. 
્તેમના સહજ ભાવોમાં કિવ્તા છે. શબદ શાશ્્ત બને એવી 
કિવ્તા છે. અહીં વયક્ત પવૂ્ષરાગ, િમલન, િવરહ અન ેજાર-
પ્ેમના ભાવો એ રસશાસત્રની જેમ કાવયમાં જ રસાનંદ 
લેવાના ભાવો નથી. આ ્તો આચાયયોને કાવયશાસત્ર-
સૌંદય્ષશાસત્ર-રસશાસત્રની રચના કરવામાં સહાયક થાય 
એવા વાસ્તવ જીવનમાં ભોગવેલા સાચા ભાવો છે. આથી 
અિભનવ ગુપ્ત જેવા મહાન િસદ્ધા્્તકાર કહે છે, 'જે 
કંઈ 'લોક'માં છે ્તેનો 'શાસત્ર'માં પદરષકાર થાય છે, ્તેને 
વયવષ્સથ્ત કરવામાં આવે છે. જે કંઈ શાસત્ર કે િશટિમાં છે 
્ત ેકયારેક લોકની સવ્તઃ સફુદર્ત સહજ્તામાથંી આવલેુ ંહોય 
છે.' માટે ભાર્તીય િચ્ંતન 'લોક'મા િશટિજનોની ્તલુનામાં 
સવાભાિવક અન ેસહજ માન ેછે અન ે્તનેા સાિહતયન ેિશટિ 
સાિહતયના સજ્ષનનો સત્રો્ત અને આલંબન આધાર માને 
છે. ભતૃહદર પણ કહે છે. કે 'લોક'માં સવ્ષ રી્તે પ્િ્તિષ્્ત 
છે, ્તેને ્તક્કની ્તુલા પર ્તોલવાની જરૂર નથી.
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ડૉ. હસુ યાિજ્કે આ િવદ્ાશાખાના સીમાિચહ્નરૂપ 
પુસ્તક 'લોકિવદ્ાિવજ્ાન'માં સંશોધક-સંપાદક દ્ારા 
ભીલી સાિહતયનાં ૪૦ પુસ્તકોનો સવાાંગી અભયાસ 
કરી 'આદદવાસી લોકિવદ્ા'ને ભાર્તીય અને ગુજરા્ત 
લોકિવદ્ાક્ષેત્રે એક સવ્તંત્ર ધારા ્તરીકે સવીકાર કયયો છે. 
ગુજરા્તી િલિખ્ત સાિહતયમાં સંપૂણ્ષ કહી શકાય એવું 
એક પણ મહાકાવય સજા્ષયું નથી અને આંગળીના વેઢે 
ગણી શકાય એટલાં આખયાનો છે એવા સંજોગોમાં છેલ્ા 
અઢી દાયકામાં આ સંશોધક (ડૉ. ભગવાનદાસ પટેલ) 
દ્ારા સંશોિધ્ત-સંપાદદ્ત ભીલ આદદવાસીઓના 'રૉમ-
સી્તમાની વાર્તા' (ભીલી રામાયણ), 'ભીલોનું, ભારથ' 
(ભીલી મહાભાર્ત), 'ગુજરાંનો અરેલો', 'રાઠોરવાર્તા' 
જેવાં સત્વશીલ ચાર લોકમહાકાવયો અને રૂપારાણી, 
્તોળીરાણી, ગોપીચદં-ભરથરી જવેા ં૨૧ લોકાખયાનો ્તથા 
ભીલી સાિહતયની અ્ય િવધાઓ જેવી કે ગી્તકથાઓ, 
લોકકથાઓ, પુરાકથાઓ, લોકમંંત્રો, ગી્તો વગેરેના ૧૫ 
ગ્રંથોના પ્ગટીકરણથી રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે આદદવાસી મૌિખક 
સાિહતય પ્િસદ્ધ થઈ પ્સાર-પ્ચાર પામી અભયાસનો િવરય 
બ્યુ ંછે. ઉપર ઉલ્િેખ્ત ભીલ લોકમહાકાવયોનુ ંસાિહષ્તયક 
અને લોક્તાષ્ત્વક મૂ્ય પારખી ભાર્તીય ભારા સંસથાન, 
મૈસૂરે અંગ્રેજીમાં ભારાં્તર કરાવી પ્િસદ્ધ કયાાં છે. મોઈઝ 
રસીવાલા ભીલોનાં પ્મુખ લોકાખયાનોના અંસોનું ફ્ેંચ 
ભારામાં ભારાં્તર કરી એ્થ્ોલૉજીમાં 'ભીલોનું ભારથ'ના 
સાિહષ્તયક દૃષ્ટિએ અગતયના અંશો અંગ્રેજીમાં પ્ગટ કયા્ષ 
છે. નયન સૂયા્ષનંદ લોકપ્િ્તષ્ાન, મુંબઈ દ્ારા પ્કાિશ્ત 
The Tribal Literature of gujarat Ed. 
by Bhagvandas Patel પુસ્તકમાં ડૉ. હસુ 
યાિજ્કે ભીલી સાિહતય અંગેના લેખો અંગ્રેજીમાં પ્િસદ્ધ 
કયા્ષ છે. ડૉ. નીલા શાહ દ્ારા અનુવાદદ્ત અને નયન 
સૂય્ષનાંદ લોકપ્િ્તષ્ાન દ્ારા પ્કાિશ્ત AADIVASI 
LOKAKHYANO પુસ્તકમાં આ સંશોધક દ્ારા 
સંપાદદ્ત ભીલોનાં પ્મુખ લોકાખયાનો અંગ્રેજીમાં પ્િસદ્ધ 
થયાં છે. કે્દ્રીય સાિહતય અકાદમી, દદ્હીએ ડૉ. મૃદુલા 
પારીક દ્ારા િહ્દીમા ંઅનવુાદદ્ત 'ભીલોં કા ભારથ' પ્િસદ્ધ 

કયુાં છે. વર્ષ ૧૯૮૪ થી ૨૦૦૪ સુધીના સમયખંડમાં 
ગુજરા્તના મૂધ્ષ્ય િવવેચકો દ્ારા ભીલી સાિહતય િવશે 
િવવેચાયેલા લેખો ડૉ. બળવં્ત જાની દ્ારા સંપાદદ્ત કરાવી 
ગુજરા્ત સાિહતય અકાદમીએ 'વનસવર' પુસ્તકમાં મૂકયા 
છે. ગજુ્ષરી ટ્ાયબલ ફાઉ્ડશેન, અબંાજી દ્ારા પ્િસદ્ધ 'ભીલી 
સાિહતયઃ એક અધયન' ગ્રથંોમા ંડૉ. હસ ુયાિજ્કે વર્ષ ૧૯૯૫ 
થી ૨૦૦૮ સુધીના સમયખંડમાં પ્િસદ્ધ થયેલા લેખોનું 
સંપાદન કયુાં છે. આ ઉપરાં્ત ્તેમના દ્ારા િલિખ્ત અને 
ગૂજ્ષર ગ્રંથરત્ન દ્ારા પ્કાિશ્ત 'ગ્રામીણ અને આદદવાસી 
કંઠ પરંપરા' ગ્રંથમાં ગ્રામ અને આદદવાસી મૌિખક 
સાિહતયના િવવેચનને એક સથાન પર મૂકી આપયું છે. ડૉ. 
દીપક પેટેલ 'ભીલ સાિહતયઃ કકૃિ્ત અને સંસકકૃિ્ત' પુસ્તકમાં 
ભીલી લોકાખયાનો પર અભયાસ કયયો છે. િશવશંકર ચુ. 

આિદવાસી માૌશ્િક સાહહતનું
સંશાોધન-સંપાદન
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જોશી ચેદરટેબલ ટ્સટ મુંબઈ દ્ારા પ્કાિશ્ત 'ગોપીચંદ 
ભરથરીની વાર્તા'ની ભિૂમકામા ંઆ સશંોધકે િસતિરે હજાર 
વર્ષ પૂવ્ષકાલીન આદદવાસી સંસકકૃિ્ત-સભય્તાનાં મૂળ-કુળ 
શોધવાનો પ્યત્ન કયયો છે. આ ઉપરાં્ત આ સંશોધક-
સંપાદકે રાષ્ટ્રીય અને આં્તરરાષ્ટ્રીય પદરસંવાદોમાં ભીલી 
મૌિખક સાિહતયનું િનદશ્ષન અને અનેક લેખો પ્િસદ્ધ કયા્ષ 
છે. આમ, આ બહુ આયામી-બહુમૂ્યવાન ભીલી સાિહતય 
રાષ્ટ્રના સીમાડા વળોટી લોકિવદ્ા ક્ષેત્રે અભયાસનો િવરય 
બ્યું છે.

નાતયક પ્ધાન મહાકાવયો
આદદવાસી લોકમહાકાવયોના સજ્ષન અને સવરૂપના 

અનરુગં ેિવચાર્તા ંપરુર ગાયક કે કથકને કથન દ્ારા કકૃિ્તનું 
કલામયરૂપ ધારણ કરાવવામાં સત્રીની સહભાિગ્તા પુરર 
જટેલી જ હોય છે. ્ત ેહોંકારો ભણીન ેપ્મખુ ગાયકન ેવાર્તા 
કહેવા લાલાિય્ત કરે છે. બાિણયા ્તરીકે વચનનાં બાણ 

મારીન ેવાર્તાન ેમળૂરૂપ ેિચતિમાથંી બહાર આણવામા ંપણ 
સત્રી સહભાગી થાય છે અને નૃતય દ્ારા પ્સંગે-ઘટનાને 
વધુને વધુ પ્ભાવી બનાવે છે. વળી, સત્રીઓના સાંિનધયમાં 
વાહક સીધી ગિ્તએ જ વાર્તા કહેવાનું વલણ ધરાવે છે. 
આથી આવા ંમહાકાવયોમા ંપરુરો દ્ારા સથાપલેા આદશયોનંુ 
ભારણ હો્ંુત નથી. આદદવાસી સાિહતયમાં િપતૃસતિાક 
સમાજના આદશયો, ખયાલો અને મા્ય્તાઓના પ્ભાવ 
િવના સત્રીના વયિક્તતવનો સહજ િવકાસ થયો છે ્તેનું 
મહત્વનું કારણ માતૃસતિાક મહામાગવી જીવનદશ્ષન અને 
સત્રીની સાિહતય અને જીવનમાં સહભાિગ્તા છે. આથી 
જ રૉમ-સી્તમાની વાર્તાની સી્તા, અહ્યા, કૈકેયી અને 
ભારથની દ્રૌપદી, કું્તી, સુભદ્રા વગેરે સત્રીચદરત્રો વા્મીદક 
અને વયાસના પુરરસતિાક જીવનદશ્ષનથી અલગ પડે છે.
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રૉમ-સી્તમાની વાર્તામાં દરેક સત્રી-પાત્રો વયિક્ત 
છે. પુરર િલિખ્ત પુરરસતિાક િશટિ મહાકાવયોની જેમ 
સત્રીઓનું અહીં પુરરની સંપિતિ ્તરીકે િચત્રણ થયું નથી. 
્તેઓ નીજના સવ્તંત્ર વયિક્તતવથી િવભૂિર્ત છે. પુરરના 
કોઈપણ ખયાલો-ઈચછાઓ-ભાવનાઓ રૉમ-સી્તમા કે 
ભારથના ંસત્રી-પાત્રોનુ ંિવધાયક બળ નથી. ભારથમા ંસમગ્ર 
રાજકીય, ધાિમ્ષક અને સામાિજક સતિા કુંડી-દ્રૌપદી જેવી 
વયવહાર અને વહીવટકુશળ સત્રીઓના હાથમા ંછે. સત્રીઓ 
અહીં નાિયકા સથાને છે. પુરરોના જીવનની માગ્ષદશ્ષક 
્તેઓ અહીં પો્તાના સવ્તંત્ર અને રાજકીય, ધાિમ્ષક અને 
સામાિજક વયિક્તતવના બળે સશિક્તકરણ સાથે પ્ગટે છે. 
આ અથ્ષમા ં'ભારથ' સત્રીના સમગ્ર જીવનન ેપ્ગટાવ્ંુત અને 
ગૌરવ કર્તું િવશ્નું િવરલ મૌિખક મહાકવય છે.

મહાકાવયોનો જીરનબોધ-યુગબોધ ઃ
રાઠોરવાર્તા, ભારથ, રૉમ-સી્તમાની વાર્તા કે 

ગુજરાંનો અરેલો એ વાર્તારસ સં્તોરવા માટેની એકલ-
દોકલ વયિક્તઓની કથાઓ નથી પણ એકથી વધ ુપઢેીઓની 
કથાઓ છે. આવી કથાઓ કે વાર્તાઓ એક પૂરી જાિ્તના 
પ્ાચીનકાળથી માંડીને સા્પ્્ત સમાજજીવનને સાથે લઈને 
ચાલે છે. 'કોઈ એક વંશ અને એ સાથે જ એમનો આખો 
યુગ અને પ્જા કેવી રી્તે ઉતકર્ષ-િવકાસ પા્યાં, ચરમોતકર્ષ 
પર પહોંચયાં અને અં્તે એમનો િવનાશ કેવી રી્તે થયો, ્તે 
દશા્ષવવાનો હે્તુ ંહોય છે... એક વશં કે કુળની કથા િનિમતેિ 
એમા ંમાનવજીવનના સસંકકૃિ્ત-ઈિ્તહાસના ંપૃટિો મડંાય છે.' 
આવા વંશનો 'પછીના રાજાઓના પુરરાથયે, પ્યત્ને અને 
વીરતવે ઉતકર્ષ' થાય પરં્તુ વચ્ચેની પેઢીમાં કોઈક એવી 
ભૂલ કરાવે જ પો્તાના માટે ્તેમજ અનુગામી પેઢી માટે 
િવનાશક બને. (ડૉ. હસુ યાિજ્ક)

આદદરાસી જીરન દશ્વન ઃ  
નરા તરશ્વનું આશ્વાસન

જેના આધારે આ જીવન છે એ પૃથવીને ્તંદુરસ્ત 
રાખવાનું જ્ાન આદદવાસી પાસે છે. માનવથી પૃથવી-
પ્કકૃિ્ત અે વયિક્તથી સમાજ અગતયનો છે એ જીવનદશ્ષન 
આદદવાસીનુ ંછે. પૃથવી, જળ, વાય,ુ અષ્ગ્ન અન ેઆકાશને 
સાથ ેરાખી આદદવાસી સમાજ પ્ગિ્તના પંથ ેઆગળ વધયો 
છે. પયા્ષવરણનુ ંદોહન થયા િવના ્તનેા સરંક્ષણ થકી િવકાસ 
સાધવાની દદશામાં વનબંધુઓ અને ભગીનીઓ સમાજને 
રાહ ચીંધવા સક્ષમ છે. પિચિમની આ વૈયિક્તક લોભની 
ઘેલછા 'વૈિશ્કીરણ' અને 'ઉદારીકરણ'ના સોહામણા નામે 
િવશ્ના ખણૂ ેખણૂામા ંપ્વશેી વનસપંિતિ અન ેજળસત્રો્તોને 
શોરી, બજારમાં દકંમ્ત ઊભી કરી પૃથવીને રણમાં પલટી 
રહી છે. આવા કપરા સંજોગોમાં પૃથવી-પ્કકૃિ્તનું જ્તન 
કર્તુ,ં સૌનુ ંમગંળ ઈચછ્તુ,ં જરૂર પરૂ્તુ ંજ કુદર્તી સત્રો્તનો 
ઉપયોગ કર્ંુત, સામાિજક સ્તર-ભેદ િવનાનુ ં સમ્તાવાદી 
આદદવાસી સમાજજીવન જ વયૈિક્તક િવઘા્તક મૂ્ યોથી 
ઘરેાયલેા િવશ્ન ેવકૈષ્્પક જીવનરીિ્ત આપી શકશ.ે વયૈિક્તક 
ઉપભોગવાદથી ત્રસ્ત માનવજા્ત આદદવાસી પરંપદર્ત 
િવદ્ા-જ્ાન-જીવનરીિ્ત-જીવનદશ્ષનનો આશ્ય લઈને 
પો્તાના નવા સમ્તાવાદી-ભાવવાદી સમાજનુ ંિનમા્ષણ કરી 
શકશ.ે ્તથેી, અતયારે ્તો એક માત્ર જીવનદાિયની આદદવાસી 
સભય્તા જ િવશ્નુ ંઆશ્ાસન છે.
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સાૌનાો સાથ... સાૌનાો િવકાસ

પ્રકાશકઃ	માિહતી	િનયામક,	ગજુરાત	રાજ્ય,	ગાંધીનગર	•	પ્રાેસિેસગં	અને	મુદ્રણઃ	સરકારી	ફાેટાે	લીથાે	પે્રસ,	અમદાવાદ


