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આ�દવાસી સમાજમા ંપર�વત�નની લહ�ર

ભારતીય  સમાજ  અને  સ�ં�ૃિતના િનમા�ણમાં આ�દવાસી સ�ં�ૃિત�ું મહ�વ�ણૂ� યોગદાન  છે. આ�દવાસીઓને  ભારતીય  સમાજમાં
િવિવધ નામોથી નવાજવામા ંઆ�યા છે. અનેક માનવશા�ીઓ એ તેમને વા�ય�તી, વનવાસી ક� �ગ�રજન તર�ક� ઓળખા�યા
છે. ર�ઝલ,ે મા�ટ�ન, અ�તૃલાલ ઠ�ર વગેર�એ આ�દવાસી નામથી ઓળખા�યા છે. કારણક� આ લોકોનો સ�હૂ રા��મા ંસવ� �થમ
વ�યો હતો. �ી �.એચ. હ�નએ તેમને આ�દમ�ૂથો ક�ા છે. �.એસ. �યુ�એ તેમને કિથત આ�દવાસી અને પછાત �હ��ુ નામ
આ��ું છે.  ભારતના  બધંારણમાં  ‘અ��ુ�ુચત  જન�િત’  શ�દ  વપરાયો  છે.  ભારત  વષ�માં  િવ�ભ�  સમયે  આ�દવાસીઓ
અલગ-અલગ નામોથી ઓળખાયા છે. �મક� અર�યક, રાનીપરજ, કાળ� પરજ વગેર�.

�જુરાતમા ંઅરવ�લી પવ�તમાળા થી શ� કર� �વૂ�મા ંિવ��યાચલ અને સાત�ડુાની પવ�તમાળા આવેલી છે. �યાથંી આગળ દ��ણે
સ�ા��ીની પવ�તમાળા �ધુીનો  િવ�તાર થાય  છે. આ િવ�તારમાં મોટાભાગના આ�દવાસીઓ વસવાટ કર�  છે. ભૌગો�લક ર�તે
જોઇએતો બનાસથી મહ�, મહ�થી નમ�દા, નમ�દાથી તાપી, તાપીથી વાપી �ધુી િવભાગો પડ� છે. આ�દવાસીઓ �િતગત ર�તે આ
િવ�તારોમા ંવહ�ચાયેલા છે. �જુરાતના આ�દવાસીઓ ઉ�ર-ઈશાન, �વૂ�, �વૂ�-દ��ણ એવી સરહદોમા ંવસવાટ કર� છે.

આ�દવાસી શ�દ સભંાળ�એ  છ�એ  �યાર�  આપણા મનમાં એક અલગ છાપ  ઊભી થાય  છે. �માં આ�દવાસી� ું �પ�ુ,ં �ુગંરો  ક�
ઝગંલોમા ંરહ�ઠાણ, મ�ુર� કરતો પ�રવાર, વગેર�..પરં� ુઆ� વત�માન સમયમા ંઆ�દવાસીઓની �ૂની ઓળખ બદલાતી �ય છે.

છે�લા બ ેદયાકાથી તો આ છાપ વ� ુ�માણમા ંબદલાઈ છે અને હ�ુ વ�ુ ંબદલાતી �ય છે. અ�યારના આ�દવાસી સમાજમા ંઘ�ું
પ�રવત�ન જોવા મળે છે. આ પ�રવત�ન તેમની માનિસકતા, �ય��ત�વ અને વલણોના સદંભ�મા ંપણ જોઈ શકાય છે.

આજના આ�દવાસીને �ળૂ પોતાના ગામડામા ંરહ�� ુ ંનથી, તેને પણ બી�ના �મ ન�કના મોટા ગામડામા ંક� શહ�રોમા ં�થાયી થ�ું
છે. પોતાના બાળકોને  સા�ંુ િશ�ણ અપા�ુ ંછે, સાર� �િુવધાઓ અપાવી છે. ઊ�ુ ં�વનધોરણ �વ�ુ ંછે. માટ�  આ�દવાસીઓ
�થળાતં�રત થતા �ય છે. આજના આ�દવાસી� ુ ં�થળાતંર મા� મ�ુર� માટ� નથી. પરં� ુસરા �વનધોરણ, િશ�ણ, �યવસાય ક�
�વા��યની �િુવધાઓ માટ�� ુ ંછે. �  માટ� તેઓ વતનથી મો�ુ ગામ  ક� મહાનગરોમાં �થળાતંર કર�  છે. �થી આપણા શહ�રોમાં
આ�દવાસીઓનો  નોધપા�  વગ� કાયમી રહ�વાસી થયો  છે. ૨૦૧૧ ના �કડા �જુબ ભારતની �ુલ વ�તીના ૧,૦૪,૬૧,૮૭૨
આ�દવાસીઓ  શહ�રોમાં  રહ�  છે.  જયાર�  �જુરાતમાં  ૮,૯૫,૩૨૬  આ�દવાસી  વ�તી  શહ�રોમાં  રહ�  છે.  એટલકે�  �જુરાતમાં
આ�દવાસીઓની ૯ લાખ �ટલી વ�તી શહ�રોમા ંછે.

આજનો આ�દવાસી સમાજ િશ�ણના મહ�વને સમ�યો છે. તે� �ણ ેછે ક� �ાનનો મહ�વનો �ોત િશ�ણ છે. અને આ�િુનક �ગુ
િશ�ણનો �ગુ છે. તેથી તેઓ વ� ુને વ� ુિશ�ણ લવેામા ંસ�મ થયા છે. આ�દવાસી સમાજમાં િશ�ણ�ુ ં�માણ સતત વધ� ું
જોવા મળે છે. ૨૦૦૧ માં ભારતમાં આ�દવાસી સમાજમાં િશ�ણ�ું �માણ ૪૭.૭૪ ટકા �  ૨૦૦૯-૧૦ માં ૬૩ ટકા થ�ુ ંછે.

�જુરાતમા ંપણ આ�દવાસી સા�રતા�ુ ં�માણ ૧૯૯૧ મા ં૨૯.૧૯ટકા હ� ુ ં� ૨૦૦૧મા ં૫૯.૦૨ ટકા થ�ુ.ં �મા ંપણ આ� સતત
વધારો થયો છે. �ત�રયાળ �ામીણ િવ�તારમાં પણ આ�દવાસીઓ પોતાના બાળકોને ન�કની શાળા અને આ�મશાળાઓમાં
િશ�ણ  માટ�  મોકલે  છે.  આ�દવાસી  િવ�તારમાં આ�દવાસીઓ  માટ�  ખાસ  શૈ��ણક  �યવ�થા  ઉભી  કરવામાં આવી  છે.  �મક�
�મશાળાઓ, ઉ�ર-�નુીયાદ� શાળાઓ, �ુમાર-કા�યા છા�ાલયો, આદશ� િનવાસી શાળાઓ, સર�વતી સાઇકલ યોજના, ��ુબ�ક
યોજના વગેર�.. ઉપરાતં  આ�દવાસી િશ�ણ ઉ�કષ�  માટ�  રા�ય  સરકાર �ારા બાલવાડ�, આ�મશાળાઓ, એકલ�ય  િવ�ાલય,

સરકાર� છા�ાલયો અને �ાય હો�ટ�લ શ� કાયા� છે. �નો �રુતો લાભ આ�દવાસીઓએ મેળ�યો છે.

આ�દવાસીઓના શૈ��ણક િવકાસમાં આ�મશાળાઓ અને  છા�લાયોની મહ�વની �િૂમકા રહ� છે. આ�  પણ તેઓ તેનો �રુતો
લાભ મેળવીને  આગળ આવે  છે. રા�યની �વૈ��છક સ�ંથાઓમાં પચંમહાલમાં ભીલ સેવા મડંળ, બનાસકાઠંાની લોક િનક�તન
સ�ંથા, સાબરકાઠંામાં આ�દવાસી સેવા સિમિત, વડોદરામાં �ી વડોદરા ��લા પછાત  સેવા મડંળ, ભ�ચમાં આ�દ�િત  સેવા
સિમિત, �રુતમાં રાનીપરજ  સેવા સિમિત, વેડછ� આ�મ  અને  હળપિત  સેવા સઘં, વલસાડમાં દ��ણ �જુરાત  પછાત  સેવા

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/ss/issue13/manoj.php

1 of 3 2/12/2016 12:41 PM



મડંળ અને ડાગંમા ં�વરાજ આ�મની કામગીર� મહ�વની છે.

આ�મ  શાળાઓમાં  �ાથિમક-મા�યિમક  િશ�ણ  મેળ�યા  પછ�  ઉ�ચ  અ�યાસ  માટ�  રા�યની  બધીજ  �નુીવસ�ટ�ઓમાં
આ�દવાસીઓ�ું નોધપા�  �માણ જોઈ  શકાય  છે. હવેના સમયમાં ટ�કનીકલ, આઈ.ટ�.આઈ, પોલીટ�કનીક, ડ��ટલ, મેડ�કલ,

ફ�ઝીઓથેરાપી,  નિસ�ગ,  કો���ટુર,  આઈ.ટ�,  બી.બી,એ,  એમ.બી.એ,  બી.સી.એ,  એમ.સી.એ,  ફાઈન  આટ�સ  વગેર�  શૈ��ણક
��ેમાં આ�દવાસીઓ ઉ�ચ િશ�ણ મેળવે છે. અને પોતાની કાર�કદ� બનાવે છે. � માટ� તેઓ પોતાના વતનથી �ુર શહ�રોમાં
હો�ટ�લોમા ંરહ�ને ઉ�ચ અ�યાસ કર� છે.

અ�યાર  �ધુી  આ�દવાસી  સમાજ  પરંપરાગત  ખતેી,  પ�પુાલન,  િશકાર  કરવો,  હ�ત  ઉ�ોગ-�હૃઉ�ોગ  અને  મ�ુર�  �વા
�યવસાયો સાથે સકંળાયેલો હતો. પરં�  ુવત�માન સમયમાં તેઓ પોતાની ર�તે આગળ આવી, સા�ંુ િશ�ણ મેળવીને સરકાર�
નોકર�ઓ તરફ વ�યા છે. �મા ંતેમને સરકારની અનામતની નીિત �બુજ સહાયક બની છે. સ�ય સમાજ સમક� તેઓ સરકાર�
ઓ�ફસોમાં  વગ�-૧  અને  વગ�-૨  ના  ઘણા  �થાનો  પર  અસરકારક  કાય�  કરતા  જોવા  મળે  છે.  ટ�કનીકલ  િશ�ણ  મેળવેલ
આ�દવાસીઓએ ઔધો�ગક ��ેમા ંપોતાના કાય�નો �ારંભ કય� છે. �રલાય�સ, એલ એ�ડ ટ�,�. એસ.એફ.સી, �વા �િત��ઠત
ઔધો�ગક સગંઠનોમા ં�બુજ કાય��મ ર�તે તેઓ કાય� કર� ર�ા છે. �ના પ�રણામે અનેક આ�દવાસીઓને કંપની તરફથી િવદ�શમાં
જવાની પણ તક મળ� છે. એટલકે� આ� આ�દવાસી સમાજનો એક સાપે� ર�તે નાનો વગ� િવદ�શ સાથે પણ જોડાયેલો જોવા મળે
છે.

પોતાની શૈ��ણક યો�યતા �માણે આ�દવાસીઓનો અ�ય �યવસાયો અને બ�રો સાથેનો સપંક�  પણ વ�યો છે. શહ�રમાં અને
નાના  ગામોમાં  પણ  આ�દવાસી  ભાઈઓએ  જ��રયાત  �જુબ  પોતાના  ધધંાઓ  શ�ુ  કયા�  છે.  �મક�  �ુકાન,  ��ટુ�  પાલ�ર,
વીમાએજ�ટ, કો��ાકટર, ઝરેો�, મોબાઈલ શોપ, વગેર�.. ગામડામાથંી શહ�રમાં મ�ુર� માટ� આવેલો આ�દવાસી થોડા સમયમાં
કાર�ગર અને થોડા વષ�મા ંકો��ા�ટર થઇ જતો જોવા મળે છે.

ગામડામા ંખ�ેતૂ આ�દવાસીઓ પણ પોતાની ખતેીમા ંફ�ટ�લાઇઝર, જ�ંનુાશક દવાઓ, સારા �બયારણો વગેર�ના નવીન �યોગો કર�
છે.  તેઓ  ખતેીમાં િવિવધતા  અપનાવવા  લા�યા  છે.  અ�યાર�  આ�દવાસી  િવ�તારમાં ફળ  અને  રોક�ડયા  પાકોની  ખતેી  વ�ુ
�માણમાં જોવા  મળે  છે.  હળની  જ�યાએ  ���ટર  અને  �ેસર  મશીનો  આ�દવાસી  ગામોમાં જોવા  મળે  છે.  એટલે  ક�  નવી
ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ તેઓ ખતેીમા ંકરતી થયા છે. તેથી ઉ�પાદન વ�� ુ ંછે. અને તેમની આિથ�ક ��થિતમા ં�ધુારો જોવા મળે
છે.

આ�િુનક િશ�ણ, �યવસાય અને �થળાતંર, ઉધોગીકરણ–શહ�ર�કરણ, વાહન �યવહાર અને સદં�શા –�યવહાર, સચંાર મા�યમો
વગેર�  પર�બળોના લીધે  આજના આ�દવાસીની �વનશૈલીમાં બદલાવ  જોઈ  શકાય  છે. શહ�રના આ�દવાસી સમા�  તો  સ�ય
સમાજની �વનશૈલી અપનાવી છે. ગામડાના આ�દવાસીઓના �વન  પણ બદલાયા છે. રહ�ઠાણની ઢબ બદલાય  છે. નવા
બનતા મકાનની રચના બદલાઈ છે, ઘર�ુ ંફન�ચર બદલા�ુ ંછે. આ�દવાસીઓના મા�યમ ક�ાના ગામોમા ંસોસાયટ�ઓ બની છે,

�મા ંઆ�દવાસી �ુ�ંુબો રહ� છે. એટલકે� તેઓ ફ�ળયામા ંરહ�તા હતા �યાથંી સોસાયટ�ઓમા ંરહ�વા ગયા છે. તેમના ઘરમા ંટ�.વી,
��ઝ, �ુ-�હ�લર એ  સામા�ય  જ��રયાત  બ�યા છે. વ�ુ આવક અને  જ��રયાત  �જુબ તેઓમાં કો��ટુર, ફોર-�હ�લર વગેર��ું
�માણ પણ વધ�ુ ં�ય છે. મકાઈના રોટલાની જ�યાએ પીઝાના રોટલા તેમના જમણમા ંઆ�યા છે. પાણી�રુ�, સે�ડવીચ, પફ,
બગ�ર વગેર�  આ�દવાસીઓના મોટા ગામોમાં પણ મળતા થયા છે. શહ�રોમાં �થળાતં�રત  થયેલો  આ�દવાસી મા�યમ  વગ� તો
�સગંોપાત  પોતાના �ુ�ંુબ સાથે  હોટલમાં જતો થયો છે. અને  વષ�માં એક-બે વાર �વાસે  જતો થયો છે. િશ��ત  આ�દવાસી
�ીઓમા ંસૌદય� �સાધનોનો ઉપયોગ સહજ ર�તે થાય છે. આજના આ�દવાસીઓ પોતાના પરંપરાગત સગંીત અને ��ૃય કરતા
હોલી�ડુ અને બોલી�ડુના ગીતો, સગંીત અને ��ૃય તરફ વ�  ુઅ�ભ�ખુ થયેલા છે. � આપણને આ�દવાસીઓના લ�ન સમયે
બ�ેડ  ક�  ડ�.�.  પર  વાગતા  ગીતો  પર  આ�દવાસીઓ  �ારા  થતા  ડા�સ  પરથી  જોઈ  શકાય  છે.  આ�દવાસીઓની  સામા�જક
િવિધઓમા ંપણ આ�િુનકતા જોવા મળે છે. �મક� લ�ન સમયે પહ�લા બડવો ક� ભગત િવિધ કરતો હતો.આ� િવિધ માટ� �ા�ણ ને
પણ બોલાવે છે. તેમજ મોટા પાટ��લોટમા ંલ�ન સમારંભ યો�ય છે. ગામડાઓમા ંખતેરોમા ંમોટા મડંપ અને જમણવાર થાય
છે. આ�દવાસીઓમાં આ �માણ દ�ખાદ�ખીથી વધ�ુ ં�ય  છે. આ માટ� તેમના સમાજ  [પચં] તરફથી ઘણા �િતબધંો �કુવામાં
આ�યા છે, િનયમો બનાવવામા ંઆ�યા છે. પરં� ુઅ�નુીકતાની અસર હ�ઠળ અવ �િતબધંો ઓછા સફળ થયા છે.

આ�દવાસીઓ �ળૂ ��ૃિત �જૂક હતા.આ�દવાસી ધમ� ��ૃિતના ત�વોને ��ૂ છે. ધીમે ધીમે �હ��ુ ધમ� અને આ�દવાસી ધમ� વ�ચે
સા�યતા  વધવા  લાગી.  આ�દવાસી  િવ�તારોમાં ���તી  િમશનર�ઓની  અસર  હ�ઠળ  ઘણા  આ�દવાસીઓ�ું �ી�તીકરણ  થ�ુ.ં
વત�માન સમયમા ંઆ�દવાસીઓ �ન ધમ� સાથે પણ જોડાયેલા છે. વડોદરા ��લાના રાઠવા આ�દવાસીઓમા ં�ન �દ�ા લવેાના
બનાવો જોવા મ�યા છે. આ�દવાસી િવ�તારમાં �ન મ�ંદરો બધંાયા છે. સાથોસાથ વત�માન આ�દવાસીઓ �હ��ુ  ધમ�ના અનેક
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સ�ંદાયો સાથે જોડતા ગયા છે. �મક� �વામીનારાયણ, બીજ સનાતન,કબીર સાહ�બ, રાધા�વામી, વગેર�..આવા સ�ંદાયો સાથે
જોડાઈને ��ુ બનાવવા�ુ ં�ચલન પણ વત�માન આ�દવાસી સમાજમાં જોવા મળે છે. ��ુના ઉપદ�શથી તેઓના �વન પિવ�
થયા છે, તેઓમા ંદા�-માસં �ટતા ં�ય છે. તેઓ �વન�ુ ંમહ�વ સમ�યા છે. િનયિમત ર�તે �હાઈ-ધોઈને ��ૂ અચ�ના તેમજ
રા�ે  સ�સગં કરતા થયા છે. ��ુના ઉપદ�શ  �જુબ �ુ�રવાજો  અને  �ધ��ાઓ માથંી �ુર થતા �ય  છે,અને  ��ા �વૂ�ક ��ુ
ભ��તમા ંવ�યા છે.

આ�દવાસીઓમાં આ�િુનક વહ�વટ� ઢબની સરકાર ન  હતી �યાર�  વહ�વટ આ�દવાસી પચં �ારા કરવામાં આવતો  હતો,ને��ૃવ
પરંપરાગત હ� ુ.ંપરં�  ુઆઝાદ� પછ� પચંાયતીરાજ અને સ�ા�ુ ં િવક���ીકરણ થતા લોકશાહ�માં રાજક�ય સ�ા �ા�ત કરવાની
તેમને  તક મળ�. છે�લા બે દાયકામાં રાજક�ય  ��ેે  સ�ા �ા�ત  કરવા આ�દવાસીઓ વ� ુ સ��ય  બ�યા છે. આ�  કોઈ  પણ
રાજક�ય પ� સાથે જોડાઈને તેઓ સ�ા હાસંલ કરવા �રુતા �ય�નો કર� છે. અખો આ�દવાસી સ�દુાય રાજક�ય પ�ોમા ંવહ�ચાઈ
ગયેલો જોવા મળે છે. એક ગામમા ંબ-ે�ણ રાજક�ય પ�ોના તડ જોવા મળે છે. દર�કને કોઈ ને કોઈ પ� સાથે જોડાઈને કોઈ
પણ ભોગે રાજક�ય સ�ા હાસંલ કરવાનો �ુ�સો આજના આ�દવાસી સમાજમા ંજોવા મળે છે. પચંાયતીરાજમા ંમ�હલા અનામતનો
પણ �રૂો લાભ આ�દવાસી મ�હલાઓ લે છે. તેથી હવે દર�ક સરકાર� પોતાની �ત માટ� આ�દવાસી િવ�તારો પર ફર�યાત ર�તે
�યાન અપા�ુ ંપડ� છે.

વહ�વટ�  અિધકાર�ઓ અને  �વૈ��છક  સગંઠનોના  કાય�કરો  પહ�લા  આ�દવાસી  ��ને  ગમેતે  સમ�વી  શકતાં હતા. પરં� ુ હવે
ગામડાઓમા ંઆ�દવાસીઓ પણ ��તૃ થયા છે. તેઓ અિધકાર�ઓ અને સ�ંથાના કાય�કતા�ઓ પાસે િવકાસના કય� િવશે િવગતે
જવાબ માગેં છે. કામ ન થાયતો િવરોધ પણ કર� છે. ��ટાચાર �ગેની ફ�રયાદો અને િવરોધો તેઓ સા��ુહક ર�તે બહાર આવીને
કરતા થયા છે.

આમ,  વત�માન  સમયમાં  આ�દવાસીઓમાં  િશ�ણ,  �યવસાય,  વાહન-�યવહાર,  સદં�શા-�યવહાર,  કાયદા-કા�નુ  વગેર�
પર�બળોના લીધે ઝડપથી ��િૃત વધતી �ય છે. તેઓ�ુ ં�ત�રક સબધંો�ુ ંનેટવક�  �બુજ મજ�તુ અને અસરકારક ર�તે કામ
કર� છે. તેઓ પોતાના અલગ મડંળો રચ ેછે, નવા સેલ ઉભા કર� છે. પોતાના હકો િવશે એકબી�ને �ણકાર� આપે છે, મા�હતગાર
કર�  છે. અને  સરકાર� લાભો લે છે  અને  અપાવે  છે. આમ  તેઓ સમાજ  �વનના દર�ક �ે�માં આગળ આ�યા છે  અને  તેમનો
સવા�ગી િવકાસ થયો છે.
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