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Continuous issue-14 |April – May 2016  

અંબાજીના આદિવાસીઓન ું ોક સાદિત્ય–એક અભ્યાસ 

   ફનાવકાાંઠાના દાાંતા તાલકુાન ુાં ભુષૃ્ટ અંફાજીની ગગયીભાાઓથી અરગ ડી જામ છે.અંફાજીની 
ભટાબાગની જભીન શાડ અને લન્મ વાંતતથી ઘેયામેરી છે. ખેતી રામક જભીન અલ્ ભાત્રાભાાં છે.અંફાજી અન ેએની 
આવાવ આદદલાવીઓ છૂટા છલામા કાચા ાકા છાયા ફાાંધીન ેલવલાટ કયે છે.અંફાજીની ગગયીભાાઓ ‘જ ેંવય‘ની 
ટેકયીઓ તયીકે ઓખલાભાાં આલ ે છે. લી આયાસયુની ટેકયીઓ તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલ ે છે. આ તલસ્તાયભાાં 
આદદલાવી ઉયાાંત અન્મ જાતતઓ જેલી કે ઠાકયડા,પ્રજાતત,શદયજન,મવુરભાન,યફાયી,દયજી, જેલી કામભી જ્ઞાતતઓન 
લવલાટ છે. યાંત ુભટાબાગની લસ્તી આદદલાવીઓની છે. 

   અંફાજી ના આદદલાવીઓની યશણેી કયણી અન્મ જાતતઓથી તદ્દન ગબન્ન છે. લી આ તલસ્તાયભાાં અંફાજી 

ખાતે અંફાજી ભાતાન ુાં બવ્મ ભાંદદય છે. જેના દળશનાથે દેળ યદેળ થી દળશનાથીઓ આલતા યશ ેછે. જેના દયણાભે અંફાજી 

અન ેએની આવાવના પ્રદેળભાાં યાંદયત પ્રલાશ છડીને આદદલાવીઓ ણ વભ્મ વભાજભાાં ઓતપ્રત  થલા રાગ્મા છે. 

   અંફાજીના આદદલાવીઓન ુાં રકવાદશત્મ રકજીલનભાાં લશી યહ્ુાં છે અને તે તેભના જીલનને ધફકત ુાં 
યાખલાભાાં ખફુજ ઉમગી નીલડ્ ુાં છે. " આદદલાવીઓની યશણેી કયણી, દયત-દયલાજ, વાંસ્કાદયતા, લેળભૂા લગેયે 

પ્રતતગફિંગફત થામ છે. તેભન ુાં લાસ્તતલક જીલન રકવાદશત્મના ભાધ્મભ દ્વાયા યજૂ થામ છે."૧ રકવાદશત્મ ળબ્દ અંગ્રેજી 

‘(Folk Literature) ન માશમી છે. જેની વ્માખ્માઓ અનેક તલદ્વાનએ આી છે.૨  

૧. એક એવુાં વાદશત્મ જે અવભ્મ અન ેઅબણ રકના તલમભાાં રખામેલુાં છે. 

૨. ગ્રાભીણ રકન ુાં વાદશત્મ 

૩. જ ાંગરી જાતતઓના જીલન વાંફતધત વાદશત્મ 

૪. રક વાદશત્મ કઈ કાન ુાં તલળે ન થઈને યગુ-યગુથી ચાલ્યુાં જત ુાં વાદશત્મ છે. જે અભાયે જન જીલનની લચ્ચેથી ભોગખક    

રૂભાાં પ્રાપ્ત થત ુાં યશ ેછે. 

૫. રકવાદશત્મ એ છે જેભાાં અભાયા અબણ વભાજ ભાટે ભનયાંજનની વ્માક વાભગ્રી પ્રાપ્ત થામ છે. ભનષુ્મ કઠય 

દયશ્રભ છી થડ વભમ એભના ભનયાંજન ભાટે ઈચ્છે છે. એ ભનયાંજન ભાણવ ગીત ગાઈને અન ેકથા વાંબાલીન ે

પ્રાપ્ત કયે છે. 

 

   અંફાજીના ડુાંગયી આદદલાવીઓએ તેભના આદદભ યગુથી ભાાંડીન ે આજમંત જે તલકાવ વાધ્મ છે તે 

તભાભ ભાનલ જીલનની અગબવ્મક્તતઓન ુાં દળશન એભના રકવાદશત્મભાાં પ્રતતગફિંફ થામ છે. એભના રકગીતભાાં આદદભ 
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વભમની ઘણી સ્લચ્છાંદતા , વયતા અન ેવાશજજકતા જલામેરી અકફાંધ ડી છે. જે આજના રકજીલનભાાં લપુ્ત થલા 
ભાાંડી છે. આધતુનકયગુના ચકાટથી એભન ુાં સ્લચ્છાંદીુંુાં, વયતાુંુાં, અન ેવાશજજકુંુાં ધીયે ધીયે નેસ્ત  નાબદૂ થલા 
ભાાંડ્ ુછે. એભના વાભાજજક અને ધાતભિક દયલાજના વભમે અવરી જીલન પ્રતતગફિંગફત થામ છે. એભના જીલનની આલી 
ભશામરૂી વાંતત એભન ુાં આ રક- વાદશત્મ છે.અંફાજીના આદદલાવીઓના ખાન–ાન, દયત-દયલાજ,લસ્ત્રારાંકાય જેલી ઘણી 
ફાફતભાાં શારભાાં દયલતશન આવ્યુાં શલા છતાાં રકવાદશત્મ પ્રવાંગાત યાંયા ફનીને લશી યહ્ુાં છે. 

   અંફાજીના આદદલાવીઓના રકજીલનભાાં રક વાદશત્મન  વ્મા અત્માંત વ્માક છે. ડૉ.વત્મેંદ્ર૩ે 
 

રકવાદશત્મન વ્મા ત્રણ તલબાગભાાં દળાશવ્મ છે. 

1. ળયીયની વાંતપૃ્પ્ત વાંફાંધી – જે જીલનની આલળકતાઓની તૂતિ કયે છે. 

2. ભનની વાંતપૃ્પ્ત વાંફાંધી – જે ભનને વાંતપૃ્ત કયે છે. 

3. ભન આનાંદ – જે ભાનલની આનાંદી વતૃતના વાંદબશભાાં છે. 

આ ત્રણેમ અબવ્મક્તતઓન વભાલેળ આદદલાવીઓના રકવાદશત્મભાાં કયી ળકામ છે . અંફાજીના ડુાંગયી આદદલાવીઓ 

ઠાંડીના દદલવભાાં ઘયભાાં ઘદડમાને અક્ગ્ન ાવે યાખીને શારયડુાં ગામ છે જેભ કે ઉદાશયણ ૪ : 

૧. “આર કય ને ઉર કય, ાઈને  ઝફરે કણાાં રૂ ય . 

આર... આરા........આ ...........રા.............. 

૨. "હુાંઈ જાયે ભાયા લીયા હુાંઈ  જાયે ! " 

ભાતે યાલ (બગલાન)ની યખા ભાયા લીયા હુાંઈ જાયે !" 

ઉયાાંત ઉખાણાાં , મશુાલયા કે કશલેાતન પ્રમગ ણ કયે છે. ઉદાશયણ ૫  

૧. તેણ ભઇનાની અવતયી, કેયભાાં નનકાાં વયાાં . 
ફે વૈમાએ મવૂ કાઢી , હુાં અશ ેએણીન ુાં નભ (ભકાઈન છડ) 

૨. તણી લણા ધાાંન ને થામ અનાં કુલના ભણઇ ન થામ .(કશલેત) 

૩. જનીમાાં ઈાલલાાં (ગા દેલી) રૂદઢપ્રમગ 

જેલા રૂદઢપ્રમગ, કશલેત અને ઉખાણાાં ણ પ્રચગરત છે. રકવાદશત્મ અંફાજીના આદદલાવીઓના રકજીલનભાાં વલશત્ર 

વ્માેલુાં છે.એભના જન્ભથી ભયણ સધુીની તભાભ દિમાઓભાાં રકજીલન ઉછત ુાં યશ ેછે.એભના વાભાજજક,ધાતભિક,પ્રવાંગ 
અન ેઉત્વલભાાં રકવાદશત્મને ફશરેાલલાની ભકાળ ભેર છે.અંફાજીના આદદલાવીઓભાાં ડુાંગય ઉય પયતી લખત ે

ગદઠમા – ગઠણના ગીત ભટા અલાજથી ગલામ છે જેભ કે ૬ 
 

૧. ભાય કાક લયલેરા દવ ભાય આડ દપયેર (૨) 
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આંકરાભાાં લયલેરા દવ ભાય આડ દપયેરા (૨) 

અંફાજીના આદદલાવીભાાં પ્રાપ્ત રક વાદશત્મના આધાયે નીચે મજુફ તલબાગ ાડી ળકામ છે. જેભાાં 

૧ અંફાજીના આદદલાવીઓના રકગીત : જેભાાં ગયના ગીત , પ્રણમ ગીત, રગ્ન- ગીત , દેલી દેલતાના ગીત, 

ભયતળમા, યાવડા ગીત લગેયેન વભાલેળ કયી ળકામ છે. 

૨. અંફાજીના આદદલાવીઓની રકલાતાશઓ : જેભાાં લીય કથાઓ, દાંત કથાઓ, યુાલા કથાઓ, દેલ - દેલીઓ વાંફાંધી 
કથાઓ , વશ અન ેશ-ુક્ષી વાંફાંધી કથાઓ,ડાકણ અન ેભતૂ પ્રેત વાંફાંધી કથાઓ અન ેફધકથાઓ જેલી રક લાતાશઓ 

જલા ભે છે. 

૩. અંફાજીના આદદલાવીઓન ુાં પ્રકીણશ રક વાદશત્મ : જેભાાં ઉખાણાાં, રૂદઢપ્રમગ, ભાંત્ર, કશલેત લગેયેન વભાલળે કયી 

ળકામ છે. 

આભ અંફાજીના આદદલાવીઓભાાં પ્રાપ્ત રકવાદશત્મથી ઉયતત તલબાગભાાં લગીકયણ કયી ળકામ. એભના  
રકવાદશત્મભાાં આગલી પ્રાકૃતતા ઉવી આલે છે. આલા રક વાદશત્મને ળીખલાડલા ભાટે કઈ ભાણવ નીભલાભાાં આલેર 
નથી. યાંત ુ વશજ ઉતભિલળ આલેગથી રકવાદશત્મ સ્ુદય ઉઠે છે. જે ધીયે ધીયે જનવભાજભાાં પ્રચગરત ફની જામ છે. 

આજના આદદલાવી ભાનલની ફદરાતી તાવીય પ્રભાણે તેને ળબ્દસ્થ કયવ ુાં લધ ુમગ્મ છે. 

સુંિર્ભ ગ્રુંથો: 

૧ . રક વાદશત્મન ુવભારચન - શ્રી ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 

પ્રકાળક :  મુાંફઈ યતુન  ૧૦૬૮ 

દકિંભત: રૂ.૮- ૦૦ પ્રથભ આવતૃત ષૃ્ટ – ૪૬ 

૨ . દશન્દી વાદશત્મ ક - ધીયેન્દ્ર લભાશ  
જ્ઞાનભાંડ  પ્રકાળન રીભીટેડ લાયાણવી , પ્રથભ વાંસ્કયણ બાગ ૧ ૨  

ષૃ્ટ ૬૮૬   

૩. રક વાદશત્મ તલજ્ઞાન - ડૉ. વત્મેન્દ્ર 

તળલરાર અગ્રલાર એન્ડ કાાં. યલાર તપ્રિંટીંગ પ્રેવ , આગયા ફીજીઆ. ૧૦૭૧ કીંભત રૂ.૨૦ 
 અયલલ્રી રકની લશી લાત -ડૉ. બગલાનદાવ ટેર અન ેલીયચાંદબાઈ ાંચાર . 

વલોદમ આશ્રભ વણારી. તાલકુ -દાાંતા , જજલ્ર - ફનાવકાાંઠા 

૪.ભાદશતી દાતા -  રેફબાઈ દીતાબાઈ દેલડા  યશલેાવી - કુાંબાદયમા - તાલકુ - દાાંતા જી- ફનાવકાાંઠા ઉંભય લશ - આળયે 

૫૬ 
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૫. ભાદશતી દાતા - લાઘાબાઇ ફાબબુાઈ દેલડા યશલેાવી - કુલાયવી  તાલકુ - દાાંતા જી - ફનાવકાાંઠા ઉંભય લશ - આળયે 

૪૫  

૬. મગુરાબાઈ ળામફાબાઈ અંગાયી - યશલેાવી અંફાજી તાલકુ - દાાંતા જી - ફનાવકાાંઠા ઉંભય લશ  - ૫૦    

******************************************************************** 

ડૉ. દકશોરસસિંિ એ. પરમાર  
આવી. પ્રપેવય 

શ્રી અંફાજી આર્ૌશવ & કભવશ કરેજ. 
કુાંબાયીમા,અંફાજી  
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