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આદિવાસી સમાજની સ્ત્રી: મોના પાત્રાવાલાની વાર્ાાઓ સિંરે્ભ 
 

          ભના ાત્રાલારા ગજુયાતી વાહશત્મભાાં લાતાાકાય અને નલરકથાકાય તયીકે ભશત્લનુાં નાભ છે. દક્ષિણ 
ગજુયાતના છેલાડેના ભશાયાષ્ટ્રની વીભાની રગરગ કશી ળકામ એલા જ ાંગરના એક સુાંદય અને વલળે 
રાિક્ષણકતાઓથી વબય એલા આહદલાવી પ્રદેળના જનજીલનને તેભણે તાના કથાવાહશત્મ દ્વાયા ધફકત ુાં કયુું છે. 
તેભની ાવેથી એક લાતાાવ ાંગ્રશ “યાની ક્ષફરાડ” લા ૨૦૦૨ભાાં તેભજ  “ઘય ખહદમા” નાભની દદા નલરકથા 
લા ૨૦૦૯ભાાં  ફે બાગભાાં ભે છે. દક્ષિણ ગજુયાતના નલવાયી જીલ્રાના  આહદલાવી તાલકુા તયીકે ખ્માત 
લાાંવદા તેભજ તેની ફાજુના આશલા-ડાાંગ જેલા યાનીયજ વલસ્તાયનુાં અરામદુાં અને અનખુાં જીલન, વાભાજજકતા 
,યીવત હયલાજ, રક ભાન્મતા તેભજ તાંત્ર ભાંત્ર, એ ફધુાં દક્ષિણ ગજુયાતની મૂ આહદલાવી ફરીભાાં અશી આણને 
પ્રાપ્ત થામ છે. અશીં તેભની લાતાાઓભાાંથી પ્રગટ થતા સ્ત્રી ાત્ર વલે વલગતે ચચાા કયલી છે. ગજુયાતી 
વાહશત્મભાાંના સ્ત્રી ાત્રભાાં ભના ાત્રાલારાની નાવમકાઓની એક અરગ જ છફી જઈ ળકામ છે. ખાન ાનથી  
રઈને તાંત્ર-ભાંત્ર કે કાલાદાલા અને રુુ વાથેના વનફુંધ વાંફાંધ-સ્લતાંત્રતા વલળેના તેના ખ્માર તેને એક વલળે 
પ્રદેળની વલળે આહદલાવી સ્ત્રી તયીકે સ્થાવત કયે છે. શારના અત્માધવુનક વભમભાાં આહદલાવી બાા-ફરી તેભજ 
અવર જનજીલન ણ ધીયે ધીયે લપુ્ત થઇ યહ્ુાં છે ત્માયે ભના ાત્રાલારાની આ લાતાાઓ દ્વાયા આણે દક્ષિણ 
ગજુયાતના આહદલાવી રકના લો જૂના અવર જનજીલનને ફખફૂી ાભી ળકીએ છીએ અને એ જનજીલનભાાં 
સ્ત્રીની છફી ણ વાલ નખી જ છે. 
 

    ‘યાની ક્ષફરાડ’ લાતાાવ ાંગ્રશભાાં કુર ાંદય લાતાાઓ છે અને એ દયેકના ળીાક ણ જ ાંગરના હયલેળના જ સચૂક 
છે.ાત્ર ણ લનયાજીભાાં ગ ૂાંથામેરા અને વલળે ઓખ દળાાલનાયા ફની યહ્યા છે. ગજુયાતના ખણૂાભાાં યશરેા આ 
જ ાંગર વલસ્તાયની પ્રજા,, ખાવ કયીને આહદલાવી, ાયવી, કી ટેર, દેવાઈ, ઘાાંચી અને મસુ્રીભ જેલી જા,વતઓના 
ાત્રનુાં આરેખન તેભની લાતાાઓભાાં છે યાંત ુ લાતાાના કેન્રભાાં આહદલાવી રુુ અને સ્ત્રી ાત્ર છે. અને આ 
ાત્રની કથા એ લાસ્તલની યજૂઆત છે. લાસ્તલની આ આહદલાવી વભાજની સ્ત્રી નાવમકાઓની ભવૂભકા ગજુયાતી 
વાહશત્મભાાં વાલ અરગ જ ડે એ વશજ છે. ભેં એભની લાતાાઓની નાવમકાઓ વાંદબે એક રેખભાાં નોંધયુાં છે કે-‘ 
ગજુયાતી લાતાાઓભાાં વનરુાતી  આલેરી નાયીઓ કયતાાં જુદી જ ાત્ર પ્રવતભા રઈને ભના ાત્રાલારાની 
નાવમકાઓ અશી શાજય થામ છે. આહદલાવી ાયવી સ્ત્રીઓની અનેકવલધ લાસ્તવલક રાિક્ષણકતા અશી વભથા લાચક 
જઈ ળકે છે.....આહદલાવી ભજુયની સ્સ્થવત કે ઘયકાભ કયતી આહદલાવી ફાઈની સ્સ્થવત અને ાયવીઓ વાથેના 
તેના આંતહયક વાંફાંધની ગ ૂાંચલણ બયેરી સ્સ્થવતને આ રેક્ષખકાએ કુળતાલૂાક  આણી વભિ મકૂી આી છે.’૧ 
ાયવીઓની લાડી-ખેતયે ભજૂય-નકય તયીકે કાભ કયતી આહદલાવી સ્ત્રી રાચાયી અને ળણન બગ ફનીને જીવ્મે 
જા,મ છે. લી નૈવતકતાના કશલેાતા એલા ભટા-ઉચ્ચ આદળો વલે ત તેને કઈ ખ્માર જ નથી, એલા આદળોન ે
તે તાની આવાવ પયકલા ણ નથી દેતી. રગ્નેતય વાંફાંધ ફાાંધલાભાાં ણ કઈ મુાંઝલણ અનબુલતી નથી. તે 
જેને ળયીય વોંે તેના પ્રત્મે રાગણીળીર ફની યશ ેછે. લી આ આહદલાવી સ્ત્રી વશજ યીતે જ ભહુડાના દારુ અન ે
તાડીનુાં વેલન કયે છે , ગભે તે સ્સ્થવતભાાં નળ તેના ભાટે દલાની ગયજ વાયે છે. ભટે બાગે આ સ્ત્રીઓ ભાાંવાશાયી છે 
અને રુુ ાત્રને મકુાફરે લધ ુ વાંલેદનળીર છે, લાતલાતભાાં ગા વાથે લાત કયતી આ નાવમકાઓ જીલ 
વટવટની દુશ્ભની ણ વનબાલી જા,ણે છે. ગા એભની ફરીભાાં વશજતાથી ગ ૂાંથાઈ ગમેરી છે. આ લાાંવદા-
ડાાંગના જ ાંગરના આહદલાવી વલસ્તાયની સ્ત્રીઓની લાસ્તવલક છફી છે. રેક્ષખકા કશ ે છે તેભ- “ દયેક વલસ્તાયને 
તાની રાિક્ષણકતાઓ શમ જે ત્માાં જન્્મા લગય ાભી કે અનબુલી ળકામ નશી”૨ અને ભના ાત્રાલારા આ 
આહદલાવી સ્ત્રીઓની લાસ્તવલક છફીને ાભી ળક્યા છે. નાયીલાદની વલચાયધાયાથી વાલ અજા,ણ આ સ્ત્રી ાત્ર 
નાયીલાદના ચકઠાાંથીમે ઉય ઉઠીને જીલી યહ્યા છે એવુાં પ્રવતત થામ છે. આ રેક્ષખકાને ઇન્ટયવ્યભુાાં એક પ્રશ્ન 
છૂામ કે ‘રુુભાાં યશલે ુાં કયુાં તત્લ તભને તેનાભાાં જીલનબય ફાાંધી યાખે છે?’ આના જલાફભાાં રેક્ષખકા કશ ેછે કે-“ 
સ્ત્રી-રુુના બેદભાાં હુ ાં ભાનતી નથી. સ્ત્રી શમ કે રુુ....ભેં ત જડ અને ઘાતકી લેળે જીલતી સ્ત્રીઓ જઈ છે ને 
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અત્માંત કભતાથી ધફકતા જીલતાાં રુુનેમ જમા છે.”૩  અશીં કેટરીક લાતાાઓની કથાલસ્ત ુટૂાંકભાાં ચચી જે ત ે
નાવમકાની રાિક્ષણકતા વલે નોંધ કયીએ. 

- યાની ક્ષફરાડ લાતાાની નાવમકા છે ધની. આડત્રીવ લાની આ સ્ત્રી ળાલકળા ળેઠને ત્માાં ભશનેત ભજુયી કયીને 
ગજુયાન ચરાલે છે. અને તેને ળાલકળા વાથે સુાંલાા વાંફાંધ છે. ધનીના દીકયા દેવનેુ તેની ભાન ળાલકળા 
વાથેન વાંફાંધ વાંદ નથી ણ તે કાંઈ કયી ળકત નથી. અશી ધનીના વ્મસ્તતત્લના અનેક ક્ષચત્ર ભે છે. જે 
ળાલકળાને તે બયયુ ચાશતી શતી એને જ વભમ આવ્મે તે બયયુ ભાયે છે અને ળાલકળા ભાપી ભાગલા છતાાં તેને 
ભાપ કયતી નથી. દીકયાના મતૃ્ય ુફાદ રટની વલવધ કયલાભાાં આલે અને યાતે્ર મતૃ્ય ુાભનાય જે મનીભાાં ગમ શમ 
એના ગરા ડી જા,મ, વલાયે ધની જુએ છે કે કુકડાના ગ શતા. અને ત્માયથી તે કુકડાને લશાર કયલા રાગે છે. 
અશી આહદલાવી વભાજની સ્ત્રીની ભાન્મતા અને રાગણીળીરતા સ્ષ્ટ્ટ થામ છે.આ લાતાાભાાં કટી નાયણની 
ચારન બગ ધની ફને છે એટરે અશી આહદલાવી સ્ત્રીનુાં બણ આણે જઈ ળકીએ છીએ. 

 

- કાઘડ લાતાાભાાં ણ નાવમકા રૂખડીના  ફભનળા વાથેના મોનવાંફાંધ છે. કેટરીકલાય ઈચ્છાથી ત 
કેટરીકલાય અવનચ્છાથી આલા વાંફાંધ ફાંધામ છે. તાન દીકય બવુધમ ફધુાં જા,ણે છે એ લાતની રુખડીને ખફય 
શલા છતાાં ળેઠ ફભનળા વાથેના વાંફાંધ તે છડી ળકતી નથી. ભજૂયલગાની રાચાયી જઈ ળકામ છે. 

 

 
 

- અડામા છાણા લાતાાન ુાં મખુ્મ ાત્ર છે ફામજા,. તાની ળેઠાણી મતૃ્ય ુથાયીએ ડી છે અને આ ફામજા,એ 
તેની ખફુ વેલા કયેરી છે. ળેઠાણીની આલી તક્ષફમતને રીધે તે વ્મવથત છે. જુઓ-“ ધનભામ ફે ત્રણ હદલવથી 
ઝાડ ેળાફ થાયીભાાં જ કયી નાાંખતા. એ ફધી વપાઈ ને યાાંધલા- કયલાભાાં ફામજા, થાકી જતી. ઉભય દગ દેતી 
ણ ળેઠાણીની લેદના જીયલાતી નશતી. આજે ફયે ધનભામ યડલા ભાાંડેરા. તાની ભા ભયી જલાની શમ એલ 
ફામજા,ને લરાત થઇ ગમ”૪  ણ ધનભામ ગજુયી જા,મ ત્માયે ધનભામના વગા વ્શારા આ ફામજા,ને દૂય કયી 
દે છે, એને એ રક છાત ભાને છે અને એન ઓ ણ એ ઘયભાાં ન ડલ જઈએ એવુાં કશ ેત્માયે આ ફામજા, 
દુખી થામ છે. ાયવી વભાજભાાં એક વલવધ શમ છે જેનુાં નાભ વગદીદ છે જેભાાં ભયેરા વ્મસ્તતનુાં ભ કતૂયાને 
ફતાલલાભાાં આલે છે અને ભાનલાભાાં આલે કે આવુાં કયલાથી ભયનાયને સ્લગા ભે...અંત વભમ સધુી ફામજા, 
ધનભામને જલા ઈચ્છે છે ણ જઈ ળકતી નથી અને કતૂયાને ભ ફતાલામ છે. આહદલાવી –વન્ન લગાની શલાન ે
રીધે કાભભાાં વનષ્ટ્ઠાલાન શલા છતાાં ફામજા,ની રાગણીને અશી કઈ ભશત્લ ભતુાં નથી. 

 

- ચાકા લાતાાની નાવમકા છે રાછી. તેના વત ફનસનુી શમાતીભાાં જ તેને યતનળા ળેઠ વાથે વાંફાંધ શત. 
અશી એક સ્ત્રીના ફે રુુ વાથેના વાંફાંધનુાં આરેખન છે. દીકય સુાંદય ભટ થતા ફધુાં વભજલા રાગે અને તાની 
ભાાં રાછીને નપયત કયલા ભાાંડે છે. રાછી યતનળાને ભરૂી નશી ળકે એ શદે ચાશ ે છે. અને એટરે જ યતનળાના 
મતૃ્યનેુ રીધે અને દીકયા ફનશનુા લતાનને રીધે દુખદ સ્સ્થવતભાાં મકૂામ છે. 

 

- ચાડા લાતાાની નાવમકા છે કાન્તા. તેન વત બીખ ગજુયી ાગર ફનીને ગમેર અને કાન્તાન ે
જીલનવનલાાશ ભાટે ણ વાંઘા કયલ ડે છે. આ ડળી યાત-ભધયાત શાથભાાં પાનવ રઈને ગાભભાાં પયતી યશ ેછે 
એટરે ગાભરક એને ડાકણ ભાને છે.જુઓ-“એટરે સ્ભળાન ગભીની નદીના બાઠાભાાં ભતૂ,ખલીવ,અને ચડૂેરની 
ફીકથી ગાભના રકની આંખ ઝાાંખી-ાાંખી થઇ જતી. યશી યશીન ે લશભે ગાભભાાં યશતેી કાન્તા ય જત.”૫ 
શકીકતભાાં ત એન વત બીખ ભયતા શરેા એને વનાની દેગ વલે લાત કયી ગમેર એટરે તે એ વનાની દેગ 
ળધલા યાતે નીકતી શમ છે. ખયેખય એવુાં ફનેલુાં કે લાણીમા અભયતળેઠને ત્માાં મતૃ 

 
 

ફાક જન્ભેલુાં અને આ ળેઠે કાન્તા-બીખા ાવેથી તેભનુાં વ ાંતાન ખયીદી રીધુાં શત ુાં અને થડા થડા હદલવે 
કાન્તા-બીખ આ ળેઠ ાવે ૈવા ભાાંગલા જતા શતા. ણ ત્માય ફાદ આ ળેઠ પયી જા,મ છે અને ભહૂયમ તેનુાં જ 
વાંતાન છે એવુાં કશલેા રાગે છે,ખટા આયને રીધે બીખ ગજુયી જા,મ અને શલે આ વદૃ્ધ કાન્તાન કઈ વશાય 
નથી. તાના ફાકને લેચી દેલા સધુીની ભજબયૂી ણ આ આહદલાવી સ્ત્રીઓભાાં જઈ ળકામ છે. ભહૂયમ(કાન્તાન 
તુ્ર) ણ આ કાન્તાની લાત ભાનત નથી અને એક યાતે્ર વનાની દેગ ળધલાભાાં જ કાન્તાને ઝયખ જેલા પ્રાણી 
પાડી ખામ છે. 
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આ વાંગ્રશની દયેક લાતાાઓની નાવમકા દક્ષિણ ગજુયાતની આહદલાવી રમ રશકેાલાી ફરીભાાં ગા વશજ 
યીતે ફરે છે. ફરી અને ગા વાંદબે આ રેક્ષખકા કશ ેછે તે- “ફરી અન ેગા એ જીલાતા જન્ભાયાન અક્ષબન્ન 
બાગ શલાથી એ ફધુાં આલલાન ુજ. કાની તીકી વત્તા છે ને કાકૃવતની તીકી સ્લામત્તતા શમ છે.”૬  

 

આ લાતાાઓની નાવમકા ાવે યગમસુ્તતના  અરગ જ ઉચાય અને ભાન્મતા છે, દયા-ધાગા, તાલીજ,ભાાંદીમા 
એ ફધુાં અંધશ્રદ્ધા અને લશભેને કાયણે જીલન વાથે જડામેરી ફાફત ફની ગમેરી જઈ ળકામ છે. ઘણ લાતાાની 
નાવમકા યદા તે જ તાલીજ લગેયે રકને ફનાલી આે છે. આ સ્ત્રીઓની ધાવભિક વવૃત્ત- તેભના દેલ ઉયની 
આસ્થા ણ ભશત્લણૂા છે. વીભાહડમ લાતાાભાાં ખેડતૂની વીભાહડમા દેલ ઉયની શ્રદ્ધા અને જૂા, વલવધનુાં આરેખન 
છે. જુઓ- “દેલી આલેરી એ હદલવની દયયજ વાાંજે કે ભસ્કે વીભાહડમા દેલની ખાાંબીએ ધૂ-રફાન કયલા 
જતી.”૭ 
 

       - આભ વભગ્ર યીતે જઈએ ત અશી આ આહદલાવી વભાજની સ્ત્રીનુાં  જે ક્ષચત્ર યજૂ થયુાં છે એ તેને વલળે સ્ત્રી 
ફનાલે છે. રગ્નેતય ફાહ્યવાંફાંધ શમ કે વાંફાંધેતય રગ્ન શમ આ સ્ત્રી તાના ગભતા રુુ વાથે વલના વાંકચ 
વાંફાંધ ફાાંધે અને તેને ટકાલી યાખલા ભાટે ણ વદૈલ તત્ય યશ ેછે. અને ન ગભતા રુુને તે ક્યાયેમ લળ નથી 
થતી, એ અથાભાાં ભજબતૂ ભનફ ણ ધયાલે છે.ધાક ધભકી કે જફયજસ્તી તેની વાથે કઈ કયી ન ળકે. અને 
ભનથી ભાનેરા રુુ વાથેના વાંફાંધભાાંથી કઈ તેને અરગ ણ નશી કયી ળકે. ઈભાનદાયીથી બયયુ કાભ કયીને 
તાના વત, તુ્ર વાથે દારૂ ી થાક ઉતાયતી આ સ્ત્રી તાના વત વાંતાન કે અન્મ રક વાથે ક્ષફન્દાવ સયેૂ 
શદમની બડાવ કાઢલા ગા ફરે છે. આ ફધાની વાથે વાથે તે રાગણીળીર ણ એટરી જ છે. તેના ભનભાાં 
જા,તાતના બેદબાલ ક્ષફરકુર જ નથી અને જીલના જખભે એ તાના રક ભાટે ભદદ કયલા તત્ય યશ ે છે. 
ળાકાશાયી બજનની વાથ ેવાથે ભાછરી ભયઘી કે ફકયાના ગશ્તની ભજેદાય લાનગી ફનાલલાભાાં તેની શથટી છે. 
ાયવી ળેઠ-ળેઠાણી તેની યવઈથી અને ઘયકાભથી ખળુ છે. ભના ાત્રાલારાની આ નાવમકાઓ વભગ્ર ગજુયાતી 
વાહશત્મભાાં તાની નખી જ છા ડે છે. લો યુાણા લાાંવદા-ડાાંગના જ ાંગરી વલસ્તાયના આ આહદલાવી 
વભાજની સ્ત્રી અને તેના અન્મ ાયવી મસુ્સ્રભ રક વાથેના અતયાંગ વાંફાંધની આ કરાણૂા યજૂઆત દ્વાયા 
આણી વભિ દક્ષિણ ગજુયાતની આહદલાવી સ્ત્રીનુાં એક વફ અને વળતત લાસ્તલ યજુ થયુાં છે. જે અનેક યીત ે
નોંધનીમ ફની યશ ેછે. 

 

  - વેન્રર યવુન. ઓપ ગજુયાત-ગાાંધીનગય ખાતે ૩૦-૩૧/૦૩/૨૦૧૭ના યજ મજા,મેર ‘આહદલાવી વભાજ’ 
નાભક યાષ્ટ્રીમ વેવભનાયભાાં યજૂ કયેર ેય કેટરાક સધૂાયા વહશત. 
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