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�જુરાતની આ�દ�િત- ભીલ

ભીલ શ�દ  �ળૂ �િવડ ભાષાના �બ��ુ શ�દ  પરથી ઉતાર� આ�યો  છે. ભીલનો  અથ�  બાણ અથવા તલવાર થાય  છે. ભીલો
�ાચીનકાળથી જ પોતાની પાસે બાણ રાખતા હતા. આ કારણે તેઓ ભીલ નામથી ઓળખાય છે. આય�ના આગમન બાદ તેઓની
સાથેના ��ુના કારણ ેતેઓનો પરાજય થયો હતો. તેથી ભીલ લોકો પહાડ� અને જગંલ િવ�તારમા ંચા�યા ગયા હતા. રાજગાદ�ના
�ળૂ અિધકાર� તર�ક� આ� પણ ક�ટલાક રાજ�તૂ રા�યો મા ંરા�યા�ભષેક કરતી વખતે ભીલના ��ઠુાના લોહ�થી રા�ને �થમ
િતલક કરવાનો ર�વાજ છે. �જુરાતના આ�દવાસીઓમા ંસૌથી મોટ� વ�તી ભીલોની છે. તેઓ ડાગં,ભ�ુચ , �રુત, પચંમહાલ ,

સાબરકાઠંા  અને  બનાસકાઠંામાં  વસે  છે.  તેઓમાં  ખાસ  કર�ને  ભી�્  ગરાસીયા,ભીલાલા  ધોળ�
ભીલ,રાવળભીલ,વસાવા,પાવરા,તડવી વગેર�ને ગણાવી શકાય. આમ ભીલોમા ંઘણી પેટા �ાિતઓ જોવા મળે છે. તેઓની ભાષા
ભી�લી છે પર� ુ ંતે ભાષા કરતા બોલી તર�ક� વધાર� ઓળખાવી શકાય. રાજ�તૂ રા�ઓએ ભીલોને પોતાના લ�કરમા ંભરતી કર�
અને સમય જતા રા�ઓએ ભીલ �ીઓ સાથે લ�નસબંધં બા�ંયો આ િમ� સબધં માથંી ઉભી થયેલી �� ઉ�ર �જુરાતમા ંભીલ
ગરાસીયા અને અથવા તો ભીલાલા તર�ક� ઓળખાય છે. ��ુ�લમ શાસન દરિમયાન ��ુ�લમ સૈિનકોએ આ�દવાસી ભીલ �ી�
સાથેના સબધં માથંી જ�મેલી �� તડવી ભીલ તર�ક� ઓળખાય છે. અ�ય ભીલોની સરખામણી એ એક જ જ�યા એ વસનાર
વસાવા ભીલ તર�ક� ઓળખાયા.

�હ��ુ ધમ� ની અસર હ�ઠળ અનેક કારણોસર ભીલો પેટા �ાિત મા ંવહ�ચાય ગયા તેમના મા ં��ુર� �ુ કામ કરનારા રાવલ ભીલ
તર�ક� ઓળખાયા તો ભાટ �ુ કામ કરનારા ઢોલીભીલ તર�ક� ઓળખાયા રાઠ �દ�શ માથંી આવેલા રાઠવા અને પવાગઢ માથંી
રા�એ હાકં� કાઢ�લા પાવરા ના નામ થી ઓળખાયા આવા અનેક કારણોસર પેટા �ાિત ઓ એકબી� સાથે લ�ન �યવહાર રાખતી
નથી ખાનપાન પણ ક�ટલાક િનયમો પાળે છે. ભીલો સામા�ય ર�તે રંગે કાળા અને ઘ�વણા� ક� ગોરા હોય છે શર�ર� મજ�તુ બાધંા
ના અને  કસાયેલા શર�ર વાળા હોય  છે  તેમજ  સતંોષી હોય  છે. તેઓ હમેશા પોતાની સાથે તીરકામ�ું રાખે છે  તેઓનો ��ુય
�ય�શય ખતેી નો છે.તેઓ ��થર ખતેી કરતા ંફરતી ખતેી અને જગંલી પેદાશો ઉપર વધાર� આધાર રાખ ેછે .િશકાર કરવા માછલા
પકડવા ફળફળાદ� એકઠા કરવા ,જગંલ માથંી લાકડા વીણવા જગંલ મા ંમ�ુર� કરવા જ�ુ ંએ તેઓ ના �રુક �યવસાય છે . તેઓ
બાણિવ�ા મા ંપારંગત અને િન�ણુ હોય છે .ધા�ુ� િનશાન તાકવાની તેઓ ની કળા �બુજ �ણીતી છે નદ� ના સામા કાઠં� પાણી
ફસાયેલા પોતાના િમ�ોને બાણ થી રોટલા પો�ચાડવાની તેઓની કળા �ણીતી છે .

ખોરાક:

તેઓ નો ��ુય ખોરાક અડદ અને મકાઈ છે ખોરાક મા ંઘી –�ૂધ હોતા નથી પણ છાસ નો ઉપયોગ વધાર� હોય છે. ઘર �ગણે
વાવેલા શાકભા� વધાર� વાપર� છે દા� � ુસેવન ઓ�ં થ�ુ ંછે. પણ માસંાહાર કર� છે વષ�ના �તે ખોરાક ની અછત હોય છે �યાર�
ફાળો નો ઉપયોગ વધાર� કર� છે.

રહ�ઠાણ :

તેઓની વસવાટ પ�તી મા ંપોતાના ખતેરો મા ંઅલગ �ુપડા બાધંી ને ર�હવાની છે તેઓ ના �પંડા વાસં ,વળ� અને કમઠા ના
બનેલા હોય છે તેઓ ભગત ,રાવળ અને ઢોલી �ુ િવશેષ મન �ળવે છે. ભગત તેમને �ુદરતી આફત માથંી બચાવે છે અને
રાવળ તેમના ��ુર� તર�ક� અને ભાટ તેમના ચારણ � ુકામ કર� છે.

લ�ન :

લ�ન  ની પસદંગી બે ર�તે  થાય  છે  એકમાં મા-ંબાપ  ની પસદંગી થી લ�ન  થાય  છે  .બાળલ�ન  નો  ર�વાજ  નથી.ઘરજમાઈ
,�નુઃલ�ન િવધવા િવવાહ ,નાત�ંુ �ેમલ�ન વગેર� ર�વાજો �ચ�લત છે. નાસી ને લ�ન કરવાની �થા ને ઉદાળ� જ�ુ ંક� ગીહ� જ�ું
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કહ� છે. મરણ પછ� અ��નસ�ંકાર કરવામા ંઆવે છે નાના બાળક ને દાટવામા ંઆવે છે અને સામા�ય ર�તે મરણ બાદ તરત જ
�ા� િવિધ કરાતી નથી. પર� ુ ંઅ�કુ સમય પછ� �ુલ માં �ટલા મરણ થયા હોય તેમ�ુ ંસા��ુહક �ા� કરવામાં આવે છે �ને
કાય�ુ અથવા પરજણ કહ� છે

ધમ� અને ર��ીર�વાજો

ભીલ આ�દવાસીઓ �તૂ�ેત  અને  મેલીિવ�ા માં મને  છે. કાળકા,ઝાપંડ�,�દુાઈ  ઘોડાજો,ઓખા ,વાઘદ�વ, ક��ુભર વગેર�  દ�વી
દ�વતાઓ ને  માને  છે.તેમના દ�વતાઓ ના કોઈ  મ�ંદર બાધંવામાં આવતા નથી .ગામ  ની �ગોલે ક� કોઈ  મોટા ��ુ્ ની નીચે
દ�વતાઓની �થાપના કરવામા ંઆવેછે.માનતા મા ંદ�વતાઓને માટ�ના ઘોડાઓ ચડાવવાનો �રવાઝ છે.પોતાના વીર �વૂ�જો ની
યાદ મા ંપા�ળયા �કુવાનો �રવાજ છે.તેઓના �વન મા ંતહ�વારો �  ુઘ�ુ ંમહ�વ છે. હોળ� �દવાળ� ,દશેરા અખા�ીજ પીઠોરો �ુ
ઘ�ુ ંમહ�વ છે. હોળ� સૌથી મોટો અને ��ુય તહ�વાર છે. ��ૃય તેમના �વન � ુહાદ�  છે. ��ુલી તલવાર સાથે થતા તેમના ��ૃયો
તેમની કળા નો ઉ��ૃ�ઠ ન�નુો છે.

આમ,ભીલ આ�દ�િત  �જુરાત  ની એક આગવી આ�દ�િત  છે  �  તેમની િવિશ�ટતાઓના કારણે આ�  પણ લોકિ�ય  છે.અને
પોતાની સ�ં�ૃિત � ુજતન કર� ને ભારતની અજોડ સ�ં�ૃિત અને િવિવધતા મા ંએકતા ની ભાવના મા ંવધારો કર� છે .
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