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માઉ�ટ આ�નુી સફર� આ�દવાસી સ�ં�િૃત દશ�ન

         ભારતની આગવી લો�સ�ં�ૃિતનો આપણને અવાર-નવાર પ�રચય મળતો હોય છે. તા�તરમાં આવો જ એક રોમાચંક �સગં
માણવા�ું સ� �ભા�ય �ા�ત થ�ુ.ં  �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ના �વુક ક�યાણ િવભાગ �ારા દર વષ� િવ�ાથ�ઓની માઉ�ટ આ�ુ ખાતે
પવ�તારોહણ તાલીમ િશ�બર યો�તી હોય છે. આ તાલીમ િશ�બરના ભાગ�પે માઉ�ટ આ�નુા �વાસ દરિમયાન આ�દવાસી લોકમેળાને
અ�યતં િનકટથી જોવાનો, �ણવાનો, માણવાનો �હાવો મ�યો. આ અ�ભુવ ખર�ખર રસ�દ અને રોમાચંક હતો તે ક�ા વગર રહ�
શકાય નહ�. આ �વૂ� �ાર�ક કોઈ આ �કારના ક� અ�ય મેળાઓને અલપ ઝલપ જોવાનો મોકો મ�યો હતો, તો �ાર�ક મેળાઓ િવષે
વા�ં�ું હ� ું ક� વાતો સાભંળ� હતી. પરં� ુ આ વખતે �થમ વાર જ આ�દવાસી મેળા� ું �વતં સાિન�ય સાપંડ� ુ.ં આમ જોવા જઈએ તો
એકપણ ભારતીય એવો નહ� હોય ક� � મેળા સ�ં�ૃિતથી અ�ણ હોય. ભારતનો દર�ક �ાતં તેની િવશષે લો�સ�ં�ૃિતથી નવીન ઓળખ
પા�યો છે અને તેમાયં ભારતની આ�દવાસી સ�ં�ૃિત તો કંઇક અજોડ જ !

         વિૈ�ક�કરણના આ �ગુમાં સમ� િવ� એક��ૃત થઇ ર�ું છે.  નવી નવી ટ�કનોલો� િવકસી રહ� છે,  સદં�શા�યવહારનાં
ઉપકરણોમાં અ�તૂ�વૂ� �ાિંત અને આ�ય� પમાડ� તેવા નવીન આિવ�કાર આકાર લઇ ર�ા છે તે ��થિતમાં આ�ય પણ આ આ�દવાસી
સ�દુાય પોતાની ભાતીગળ સ�ં�ૃિતને અકબધં સાચવીને બેઠો છે.  જો ક�,  આ�િુનક�કરણની હવા તેમને �બલ�ુલ �પશ� નથી તેમ
કહ�વામાં અિતશયો��ત ગણાય. તેમ છતાં િવ� સાથનેો તેમનો �તરસબંધં હ�ુ પણ �તર�ખુી �કારનો ર�ો છે.

         વશૈાખી �ણૂ�માની �વૂ� સ�ંયાએ માઉ�ટ આ�નુો �દ�શ આદ�વાસીઓથી ઉભરાતો જોઈ મેળાની મા�હતીથી અ�ણ મનમાં
�વાભાિવક ��ો ઉ�ભ�યા. ��ૃછા કરતાં �ણવા મ��ું ક�, દર વષ� વશૈાખી ��ૂણ�મા (��ુ ��ૂણ�મા) ના �દવસે માઉ�ટ આ�ુ ખાતે
આસપાસના આ�દવાસી લોકોનો એક મેળો ભરાય છે.  આ મેળામાં ખાસ કર�ને �જુરાતના સરહદ�ય િવ�તાર તથા રાજ�થાનના
આ�દવાસીઓ ભાગ લેતા હોય છે. �મા,ં  ખૈર, ખરાડ�, સવ�તી, ડોમર, �ુગંર� વગેર� �િતનો સમાવશે થાય છે. ચૌહાણ, ડામોર,
દાયમા,  સાગીયા,  ખરાડ�,  ધાગંી,  બગોરા,  વાસીયા,  તાઈવર સોલકં�,  �ગાર�,  િનનામા,  િસસો�દયા �વી અટક ધરાવતા અને
ગરાસીયા કોમ�ું �માણ િવશષે જોવા મ��ુ.ં

          લગભગ �ીસ-પા�ંીસ હ�રની આ�દવાસી વ�તીથી ઉભરાતા આ મેળાનો હ�� ુ પોતાના �વૂ�જોના માઉ�ટ આ�ુ ખાતેના “નખી
લેક” માં અ�થી �લ પધરાવી ��ાજં�લ આપવાનો છે. આમ કર� તેઓ પોતે ઋણ��ુત થયાની મા�યતા ધરાવે છે. ક�ટલાક લોકો આ �લ
ચાદં�ની ધા�નુા �લ �વ�પે પણ પધરાવે છે. માઉ�ટ આ�નુા ��ુિસ� નખી લેકને તેઓ પિવ� હ�ર�ાર ��ું તથા તેના નીરને પિવ�
ગગંાના જળ સ�ું માને છે. ઢોલ નગારાં �વા ��ાજં�લ ગીતોના માહોલમાં સગાસબંધંીઓ ભેગા મળ�ને �લ પધરાવવાની િવિધ સપં�
કર� છે.

         ઘણાં �ય�નોના �તે તેઓના ��ા �મુા�ંપૃ ગીતોને �ંખી આ ર�તે મેળવી શકાઈ.

“આ�ુ સગેં ભર �ર� છોર�યાં નખી ઝ�આ ઝ�હો
માં બાપે હ� �લ છોર�યા નખી ઝ�આ ઝ�હો
દાદા દ�રા �લ એ છોરા નખી ઝ�આ ઝ�હો”.

         આ�દવાસીઓની પોતાની આગવી બોલી હોય છે. સાથોસાથ પોતાના સમાજ િસવાયના અ�ય લોકો સાથે તેઓ ��યાયન પણ
ટાળતા હોવાથી તેમની સાથે સવંાદ કરવો એટ�ુ જ અઘ�ુ બન�ું હ� ુ.ં છતાં પણ તેમની સાથે � કઈ �ટૂક �ટૂક પણ વાતચીત થઇ
શક� તેને અહ� ���તુ બનાવવાનો �ય�ન કય� છે.

         તલવારનાકા ગામના �ી મેગારામ� બદા�એ ક�ું ક�, આખાયે વષ�માં આ અમારો એક મોટો ઉ�સવ �વો �દવસ છે. વષ�નો
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િવશષે �દવસ છે, આગલા �દવસથી જ આ�ુબા�ુના િવ�તાર, ઘાટ� વગેર�માથંી આ�દવાસીઓ આવીને રાતવાસો માઉ�ટ આ�ુ ખાતે જ
કર� છે. ��ુલામાં જ રાત િવતાવે છે અને વહ�લી સવારથી જ નાચ ગાન તથા ઢોલ નગારાના તાલે આ �દવસનો આનદં મેળવે છે. ��ુુષ
વગ� મ�દરાપાન પણ કરતા હોય છે. આસપાસના ગામોમાં પરણાવલેી બેન દ�કર�ઓ ઘરના �ખુી તેમજ વડ�લોને �લની માળા પહ�રાવે
છે. વાજતે ગાજતે ‘નખી લેક’ માં �વૂ�જોના ��ા �મુનની પધરામણી કાય� બાદ આખોય વખત આ �દવસની ઉજવણી નાચ ગાનથી કર�
છે. આ મેળામાથંી �ાર�ક છોકરા-છોકર�ઓની પસદંગી પણ થતી હોય છે. ઉ�સવ અને યૌવનની હાજર�માં �ેમગીતો પણ �થાન લે છે.

સરમી દ�વી, પવની, ધરમી અને સા�દ�વીના �ખુેથી ગવા� ું ગીત કંઇક આ�ું સાભંળવા મ��ુ.ં

“નખી રો વાયદો, નખીની વતાઈ
નખી �ટો ખાધો નખીની વવાર�

ગામેવાળા ગો�ઠયા, નખીની ર� વોર�એ.”

“ભોળા લાડા ર� શમે મ� છેતરાણા
ભોળ� લાડ� ર� શે� ૂમંા ં ર� છેતરાતી....”

         સામા�ય ર�તે આ�દવાસીઓના િવવાહ-લ�નો કંઇક અનોખી ર�તે થતા હોય છે. છોકરા-છોકર�ઓ�ું પસદંગી�ું મા�યમ મોટ�ભાગે
મેળાઓ હોય અને તેથી �ેમનો ઉ�ગાર એ મેળાથી �ભ� એવી બાબત હોઈ શક� નહ�. આનદં ઉ�લાસના માહોલમાં ક�ટલાક લોકો �દંણા
�દંાવતા હતા,ં ક�ટલાક ખાણી પીણીમાં તો ક�ટલાક ખર�દ� કરવામાં મશ�લૂ નજર� ચઢ�ા હતા.ં

         આ�રુોડ તા�કુા ��ખુ �ી અણદારામ �બારામ� ગરાસીયાના જણા�યા �માણે આશર� �ીસ-ચાલીસ હ�ર �ટલી આ�દવાસી
વ�તીના આ મેળામાં �શાસન �યવ�થા ગોઠવવામાં ઉદાસીનતા દાખવે છે. આટલી િવશાળ વ�તીને પીવાના પાણી ક� શૌચાલય �વી
�ાથિમક જ��રયાત �શાસન પાસે અપે��ત હોયજ, વળ� કાયદો અને �યવ�થા જળવાય તે હ��થુી પણ િવશષે કોઈ �ય�નો હાથ
ધરાયા નથી તેમ જણા��ું હ� ુ.ં

         એક તરફ આપણે સ�ં�ૃિતના જતન કરવાની ભાર� જહ�મત ઉઠાવીએ છ�એ તો બી� તરફ �યવ�થાની આ ઉદાસીનતા !

         �તમાં એટ�ુ જ ક�, આ�દવાસી સ�ં�ૃિતના �પશ� વગર આપણે આપણી પોતીક� સ�ં�ૃિતના �પશ�થી વ�ંચત છ�એ.
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