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ઉ�ર �જુરાતના �ંુગર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓમા ંકલા-��િૃ��ુ ંસાત�ય અને પ�રવત�ન

સાર-સં�ેપ

વેદ  કાળથી  આજ�દન  �ધુી  અનેક  પ�રબળોની  અસરો  આ�દવાસી  સમાજ  પર  થઇ  હોવા  છતાં આ�  આ�દવાસી  સમાજમાં
લોકસગંીત,લોકકથા ક�  લોકકળા �વ�પે  કળા �વતં  રહ� છે. કલાકારો  �ારા સજ �લી લૌ�કક ત�વવાળ� જન  સ�હુને  ગમે  તેવી
�યવહા�રક અને ધાિમ�ક પરંપરાને સાચવીને �કુાયેલી કળા.આ િવભાગમા ંભીત�ચ�ો,િશ�પ,માટ�ના રમકડા ંભરત,� ૂથંણ વગેર�નો
સમાવેશ થાય છે.�જુરાતની �વૂ� પ�ીમા ંરહ�તા આ�દવાસી કલાકારોમા ં��ુય�વે મટ�ના ઘોડા,દ�વદ�વીઓની �િૂત� બનાવવી ભ�ત
�ચ�ો બનાવવા વગેર�  �વી કળા �ણે છે.આ� આ�દવાસી િવકાસની સાથોસાથ તેમની �ુદરતી સપંિ� અને કળા ��ુત થતી
જણાય છે. સામા�ય ર�તે આ�દવાસી કલામા ંઉપયો�ગતા� ુ ંત�વ જોવા મળે છે. હક�કતમા ંજોઈએ તો કલા એ સ�ં�ૃિતનો જ એક
ભાગ છે. �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓ�ુ ં�વન પણ �ૂર એવા �ુગંરાળ િવ�તારોમા ંઅને જગંલોની ટ�કર�ઓ સાથે સકંળાયે�ુ ંછે.

તેથી તેમની કલામાં ��ૃિતના ત�વો, સ�દય�લ�ી વ�ય પ�-ુપ�ીઓના ત�વો િવશેષ �માણમાં �થાિપત થઈ ��ુાં છે. �ુગંર�
ગરાિસયા આ�દવાસીઓમાં પણ પોતાની ક�ા �જુબની આગવી કલા અ��ત�વમાં છે. દા.ત. ભ�ત�ચ�, સગંીતકલા, ��ૃયકલા,
માટ�કામ, વાસંકામ, મૌ�ખક સા�હ�ય વગેર� �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓની આગવી ઓળખ છે.

પાયાના �યાલો: આ�દવાસી,કળા, સગંીતકળા ,��ૃયકળા , લોકગીત, ભ�ત�ચ� પ�રવત�ન,

��તાવનાઃ

�જુરાતનો  સા�ં�ૃિતક વારસો  િવ�િવ�યાત  છે. �જુરાતના 28 �ટલા આ�દવાસી સ�દુાયો  રા�યની �વૂ�પ�ીમાં આવેલા 11

�જ�લાઓમા ંવસવાટ કર�  છે. �ની વ�તી�ુ ં�માણ 76,00,000 �ટ�ુ ંછે. � રા�યની �ુલ વસિતના લગભગ 15 �ટ�ુ ંથાય
છે. આ�દવાસીઓ કલાિ�ય છે. િવિવધ આ�દવાસી સ�દુાયો કલા�મક વ��ઓુ�ુ ંિનમા�ણ કર�ને પોતાની �ા�ૃિતક અને આ�યા��મક
ભાવનાઓની અ�ભ�ય��ત કર� છે. અનેક આ�દવાસીઓ પોતાની કલાને �દિશ�ત કર� છે. ગાયન, વાદન અને નત�નનો સગંમ અને
તેનો અદ�તુ સમ�વય તેમના ં�વનમા ંજોવા મળે છે. િવિવધ માગં�લક �સગંોની ઉજવણીમા ંઆ તમામ બાબતો �ૃ��ટગોચર
થાય છે. આ�દવાસી સ�દુાયોના લોકગીતો, લોકસગંીત, લોક��ૃય, લોકકથા, લોકવા�ો દ�શભરમા ં�ણીતા છે.

આ�દવાસી �� મોટા ભાગે �દવાળ�, હોળ� �વા અવસરો  પર તહ�વારોની ઉજવણીમાં ખતેરમાં કામ  કરતા,ં મેળામાં આવતાં
જતા,ં ક� પછ� �કમા ંબસેીને મ�ૂર� કરવા �ય �યાર� તેઓ �વય�ં  ૂગીતો ગાય છે. આવા ગીતોની મ�તીમા ંપોતાનો થાક અને
�ુઃખ �લૂી �ય છે. અનેક તહ�વારોની ઉજવણી તેઓ નાચગાન કર�ને કરતા હોય છે.

���તુ  અ�યાસ  લખે  ક�ટલાકં  ��ેિનર��ણો  અને  ગૌણ-મા�હતી  પર  આધા�રત  છે.  ઉ�ર  �જુરાતના  �ુગંર�  ગરાિસયા
આ�દવાસીઓની કલા-��િૃ�ઓ �ગે �ડાણ�વૂ�ક�ુ ંવૈ�ાિનક સશંોધન થયેલ નથી. ���તુ અ�યાસલખે પાચં (5) િવભાગમાં
વહ�ચવામા ંઆવેલ છે. �મા ં��તાવના,

કલા એટલ ે�ુ ં? કલાની �યા�યાઓ1. 

આ�દવાસી કલાની િવશેષતાઓ2. 

ઉ�ર �જુરાતના �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓમા ંસગંીત અને ��ૃયકલા3. 

ઉ�ર �જુરાતના �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓમા ંભ�ત�ચ�4. 

ઉ�ર �જુરાતના �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓના લોકગીતોમા ંકલા-��િૃ�ની �ૂંકમા ંર�ૂઆત કરવામા ંઆવેલ છે.5. 

�જુરાત રા�યમા ં�ુદા-�ુદા ભૌગો�લક ��ેોમા ંઆ�દવાસીઓ વસવાટ કર� ર�ા ંછે. સામા�ય ર�તે અરવ�લીની �ગ�રમાળાઓમા,ં
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સ�ા�ીના  પવ�તો,  સા�તુારાના  �ગ�રમથકો,  �ૂનાગઢનો  ‘નેસ’  િવ�તાર,  ડાગં,  �બા�  અને  દાતંાના  �ુગંરોમાં આ�દવાસીઓ
વસવાટ કર� ર�ા ંછે. આમ છતા ં���તુ અ�યાસ લખે �જુરાત રા�યના સાબરકાઠંા �જ�લાના �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓને
ક���મા ંરાખીને તૈયાર કરવામા ંઆ�યો છે.

કલા એક એવી સાવ�િ�ક સામા�જક ઘટના છે ક� � માનવસમાજના ઉદભવકાળથી જ અ��ત�વમા ંઆવી હોવા� ુ ંમાનવામા ંઆવે
છે. સામા�ય ર�તે આ�દવાસી કલામા ંઉપયો�ગતા� ુ ંત�વ જોવા મળે છે. હક�કતમા ંજોઈએ તો કલા એ સ�ં�ૃિતનો જ એક ભાગ છે.

�ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓ�ુ ં�વન પણ �ૂર એવા �ુગંરાળ િવ�તારોમાં અને જગંલોની ટ�કર�ઓ સાથે સકંળાયે�ુ ંછે. તેથી
તેમની  કલામાં ��ૃિતના  ત�વો,  સ�દય�લ�ી  વ�ય  પ�-ુપ�ીઓના  ત�વો  િવશેષ  �માણમાં �થાિપત  થઈ  ��ુાં છે.  �ુગંર�
ગરાિસયા આ�દવાસીઓમાં પણ પોતાની ક�ા �જુબની આગવી કલા અ��ત�વમાં છે. દા.ત. ભ�ત�ચ�, સગંીતકલા, ��ૃયકલા,
માટ�કામ, વાસંકામ, મૌ�ખક સા�હ�ય વગેર� �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓની આગવી ઓળખ છે.

કલા એટલે �ું? તેની �યા�યાઓઃ1. 

�ુદા �ુદા િવ�ાનોએ  પોત-પોતાના મતં�યો  અ�સુાર કલાની �યા�યાઓ આપેલી છે, �માનંી ક�ટલીક �યા�યાઓ નીચે
�જુબ છે.

�બ�સ  અને  હોઈઝર કહ� છે  ક�, “કળા એક ��િૃ� હોવા ઉપરાતં  તે� ુ ં�યવહા�રક અને  ઉપયોગલ�ી મહ�વ  એટ�ુ ંજ  છે,

તેમજ તે કળાકાર અને કળાના દશ�ક, �ોતા ક� સહયોગીઓને એક �કારનો સતંોષ �દાન કર� છે. કળા�ુ ંસ�દય��ણૂ� ત�વ જ
તેને સ�ં�ૃિતના બી� ત�વોથી �ુદા પાડ� છે.”

According to  Nityanand Das,  “Art  is  an  emblem of  spiritual and  natural feelings  combined
together. One aspect  of  it  is  the pleasure of  creating  beautiful forms  as  well as  pleasure of
contemplating them.”

વે�રયર એ��વન આ�દવાસી કળા િવશે લખ ેછે ક�, “There is a very little art for art’s sake in a tribal village.”

ઉ�ર �જુરાતના સાબરકાઠંા �જ�લાના �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસી �િતમાં કલા ��િૃ�ઓના િવિવધ �વ�પો �ૃ��ટગોચર
થાય છે. �મા ંઅબાલ��ૃ સૌ સહભાગી બને છે. તેમા ં�વુાન-�વુતીઓ વ� ુઓત�ોત થતા હોવા�ુ ં�ણવા મળે છે. આવી
િવિવધ  કલા-��િૃ�ઓ  તેમના  સામા�ય  જન�વનમાં  વણાઈ  ગયેલી  હોય  છે.  ���તુ  લખેમાં  �ુગંર�  ગરાિસયા
આ�દવાસીઓની સગંીત અને ��ૃયકલા, ભ�ત�ચ� કલા તેમજ તેમના લોકગીત�ુ ં�ૂંકમા ંવણ�ન કર�લ છે.

વત�માન સમયમા ં�ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓમા ંસગંીત-��ૃય, લોકગીતમા ં�ત�રક અને બા� પ�રબળોથી તેમની કલા
��િૃ�ઓમાં ક�ટલાક નવા-નવા ત�વો  ઉમેરાતા �ય  છે. છતાયં  તેમની કલા-��િૃ�ઓ�ું સાત�ય  21મી સદ�માં જોઈ
શકાય છે.

‘કલા’ એટલે �ું?

રંગ, ર�ખા, આ�ૃિત, તાલ, શ�દ વગેર�  �વ�પમાં માનવીની ��િૃ�ઓની થતી અ�ભ�ય�તને  ‘કલા’  કહ� છે. �ી મ�ભુાઈ
પચંોળ� ‘દશ�ક’ તેમના �થં ‘આપણો વારસોને વૈભવ’મા ંયો�ય જ લખે છે ક�, ‘‘મનમા ં� ભાવો �ગે, તેને શ�દોમા ં�કૂવા
સહ�લા છે, રંગ અને ર�ખામા ંઊતારવા અઘરા છે અને પાષાણમા ંકંડારવા તો તેથી યે અઘરા છે.’’ ‘�જ�ા� ’ુ નામના લખેક
કહ� છે તે ત�ન સા�ુ ંછે ક�, ‘‘કલા એ નવરાશની ડાળ� ઉપર િવકસ� ુ ં��ુપ છે.’’

‘કલા’ એ શ�દ સ�ં�ૃતના ‘કલ’ ધા� ુપરથી બ�યો છે. એનો અથ� ‘�ણ�ુ’ં અથવા ‘સ�દયા��મક અ�ભ�ય��ત’ એવો થાય છે.

કલા એ સ�ં�ૃિત�ુ ંઅ�ભ� �ગ છે. ��ની સ�ના�મક શ��ત, ��ૃ�ટના રંગ, �પ અને આકારનો અદ�તુ સમ�વય કલામાં
જોવા મળે છે. �વનના િવિવધ �સગંોમાથંી આદશ� શોધવા કિવ કિવતાની રચના કર� છે. ગીત ગાય છે. રંગબરંેગી �ચ�ો
ઉપસાવે છે. િવ�ના ��યેક સમાજમા ંકલાની અ�ભ�ય��ત કોઈ ને કોઈ �વ�પે થતી હોય છે. વાણી, ગીત, સગંીત, �ચ�,

��ૃય, િશ�પ, અ�ભનય વગેર� �ારા કલા �ય�ત થાય છે. � માનવ�વનની સાહ�જક �તર��રણા છે. ‘કલા’ ઉપર રચાયેલા
શા�ોમા ંપણ 14 િવ�ા અને 64 કલાઓનો ઉ�લખે કરવામા ંઆ�યો છે. આની ઉપર િવ�તાભયા� �થંોની રચના થઈ છે.

િવિવધ સ�ં�ૃિતઓમાં વ��ઓુ, રહ�ઠાણો, શર�રને અલ�ૃંત કરવાના અથ�માં કલા જોવા મળે છે. તેની શૈલી અલગ અલગ
હોય છે. માનવી પોતાની �દયની ભાવનાઓ રંગો, ર�ખા, શ�દ, �વિન અને હાવભાવને િવિવધ ર�તે �ય�ત કયા� કર� છે. આ
તમામ બાબતોમાથંી િવિવધ કલાઓનો ઉદભવ થયો છે, થાય છે અને થતો રહ�શે.
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આ�દવાસી કલાની િવશેષતાઓઃ2. 

રઆ�દવાસી સ�દુાયોની કલાઓ િનદ�ષ, અણી��ુ અને �વાભાિવક છે. તેમની કલામા ંસ�દય� ઉપરાતં આ�યા��મક અ�ભુવો
અને ધાિમ�ક િવચારોનો આિવભા�વ સિવશેષ થાય છે. કલા�મક સાધનોને અ��ુપ કલાના �વ�પો િવક�યા છે. આ�દવાસી
લોકો કા�ટ, પાષાણ, માટ�, ધા�ઓુ, પ�ીના પ�છા,ં પ�નુા ત�ંઓુ વગેર�નો ઉપયોગ કર�ને કલા�મક કલા�ૃિતઓ, ભૌિમિતક
આ�ૃિતઓ તેમજ �િતકા�મક આ�ૃિતઓ સજ � છે.

રઆ�દવાસીઓની કલામાં ઉપયો�ગતા, સામા�જક મહ��વ, સાકં�િતક અને  યથાથ�વાદ �વા િવિશ�ટ ત��વો જોવા મળે છે.

તેમની કલા-શૈલીમાં સરળતા અને જ�ટલ બાબતોનો સમ�વય જોવા મળે છે. �િૂત� અને �ચ�કલા�ુ ં�ચલન આ�દવાસી
સમાજમાં �યાપકપણે �ય�ત થ� ુ ંહોય છે. આ�દવાસીઓ પ�થર અને લાકડાનો ઉપયોગ કર�ને તેમાથંી કલા�મક �િૂત�ઓ
બનાવે છે. લાકડા અને ધા�નુા ંવાસણો ઉપર ન�શીકામ, કોતરણીકામ અને �ચ�કામ કર� છે.

રઉ�સવો અને  પવ�ની ઉજવણી સ�ય  સમાજ  તેમજ  આ�દવાસી સમાજમાં �ાચીન  �ગુથી ચાલી આવી છે. મોટાભાગના
ઉ�સવો ધાિમ�ક અને સા�ં�ૃિતક બાબતો સાથે સબંધં ધરાવે છે. િવિવધ સામા�જક સા�ં�ૃિતક �સગંોમા ં��ૂપાઠ, સ�હૂગાન,

સ�હૂ��ૃય, સ�હૂભોજન  વગેર��ું આયોજન  આ�દવાસીઓ કરતા હોય  છે. આની પાછળ સા��ૂહક �િતિનિધ�વની ભાવના
તેમજ એકા�મતા �વા સામા�જક �ણુો �ૃ��ટગોચર થાય છે. � સ�દુાયો વધાર� ઉ�સવો મનાવે તે વધાર� ગૌરવ�ણૂ� ગણાય
છે.

રઉ�સવોની ઉજવણીમા ંપરંપરાગત �ચ�કલા જોવા મળે છે. બ�ધુા આવા ં�ચ�ો ઘરની દ�વાલો અને ઘરના �ગણામા ંદોર�
છે. આ �ચ�કલાનો સબંધં ધાિમ�ક પૌરા�ણક બાબતો સાથે રહ�લો છે. દ�વની માનતા માની હોય તો દ�વને અપ�ણ કરવા માટ�
લાકડા  ક�  માટ�ની  �િૂત�ઓ  બનાવે  છે.  લ�ન  �વા  �સગેં  �તૂ,  �ેત,  �ડૂ�લ,  ડાકણ  વગેર�ની  આ�ૃિતઓ  દોર�ને  તેના
�ભાવમાથંી બચવાનો �ય�ન કર� છે. ક�ટલાક આ�દવાસી સ�દુાયો રોગ��ુ�ત માટ�, જમીન�ુ ંઉ�પાદન વધારવા અને આવા
બી� �ૃ��ટકોણને �યાનમા ંરાખીને �ચ�ો� ુ ંિનમા�ણ કર� છે. �ની પાછળનો હ�� ુસામા�જક અને ધાિમ�ક બ�ે હોય છે.

ફરા�સ,  બોઆઝ,  ફો�,  લવેી  ��ોસ  �વા  િવ�ાન  માનવશા�ીઓએ  આ�દવાસી  સ�દુાયનો  અ�યાસ  કર�ને  કલાનો  અથ�
સમ��યો છે. આવા િવ�ાનોના અ�યાસ પરથી ફ�લત થ�ુ ંછે ક�, આ�દવાસીઓ િવિવધ પવ� અને ઉ�સવો પોતાની સ�ં�ૃિત
અને સ�ંકારને અ��ુપ િવિવધ ર�તે ઉજવે છે. તેમા ંિવ�ભ� મહોરાઓનો ઉપયોગ પણ કર� છે. આમાથંી જ તેમની કલાના
િવિવધ �વ�પો સ��ય છે, તેમજ િવ�ભ� શૈલીનો સમ�વય પણ િનહાળવા મળે છે. �તૂન િવચારોની અ�ભ�ય��ત આમાથંી
જ સ��ય છે.

��ૃય કલાઃ

આ�દવાસીઓ સગંીત, ��ૃય  �ારા આનદં, ઉ�લાસ  અને  �તરની ભાવોિમ�ઓની અ�ભ�ય��ત  કર�  છે. તહ�વારો, મેળાઓ,

ઉ�સવો અને ધાિમ�ક �સગંોએ તેઓ સગંીત અને ��ૃયને મહ�ા અપ� છે. તેમની સગંીત કલામા ંતાલ, �રૂ અને વા�ત�ંનો
અદ�તૂ  સમ�વય  જોવા  મળે છે.  આ�દવાસી  સ�હૂ��ૃયો  અનેક  �સગંોએ  કરવામાં આવે  છે.  �મ  ક�  �તૂ�ેત  કાઢવા,
િશકારમા ંસફળતા મળ� હોય �યાર�, દ�વી-દ�વતાને �શુ કરવા, પ�બુ�લ આપવા સમયે, લ�ન, ��ૃ�,ુ તહ�વારો આમ અનેક
�સગેં �ુદ� �ુદ� આ�દવાસી ��ઓ પોતપોતાના ર�ત�રવાજ �જુબ ��ૃય કર� છે..

ઑ��ો�લયા અને મે��સકોના ક�ટલાક આ�દવાસીઓ �યાર�  વરસાદ નથી પડતો, �યાર�  જમીન પર મોટા મોટા �દૂકા માર�
��ૃય કર� છે અને તેઓ માને છે ક� આમ કરવાથી વરસાદ આવશે..

��ના આ�દવાસીઓ�ુ ંિસદ� અને ચ�ે� ુ��ૃય, આસામના આ�દવાસીઓ�ુ ંનાગા, �શુાઈ અને ન�ગ��મ ��ૃય, ઓ�ર�સા�ું
જ�ૂર અને કમ� ��ૃય, મ�ય�દ�શના આ�દવાસીઓ�ુ ંકમ� અને લગંી ��ૃય િવિશ�ટ હોય છે..

��ૃય કરતી વખતે એકબી�ની ક�મરમા ંહાથ ભરેવવા, ખભા પર હાથ રાખીને, ક�મર પર હાથ રાખીને, વ� ુ�ળ રચી અથવા
સામસામે બે કતારમાં ��ૃય કરવામાં આવે છે. ��ૃય સમયે �ચ�ચયાર�ઓ માર�, �દૂકા માર�  છે. આ�ષૂણો, પ�છા,ં મહોરાં
અને ભાતભાતની વેશ�ષૂા ધારણ કર� છે. શર�રના �ુદા-�ુદા ભાગો ઉપર �ચ�ામણ કરાવે છે. હાથમા ંભાલા, તીરકામઠા,ં
લાકડ� વગેર� પણ ધારણ કર� છે. �જુરાતના આ�દવાસીઓ�ુ ં“ગોળગધેડા” ��ૃય પણ મહ��વ�ુ ંછે. �ુગંર� ગરાિસયા �ીઓ
લઝેીમ સાથે ��ૃય કર� છે, � એટ�ુ ંબ�ુ ંતાલબ� હોય છે ક�, આપણ ેતેને જોતા જ રહ� જઈએ !.

KCG - Portal of Journals http://kcgjournal.org/ss/issue15/babulal.php

3 of 6 2/11/2016 3:26 PM



આ�દવાસી ભ�ત�ચ�કલા (���કો-પેઈ�ટ��સ):

આ�દવાસી ��એ પોતાની ધાિમ�ક અને �યાવહા�રક પરંપરાને અ�સુર�ને અનેક કલાઓને �વતં રાખી છે. ભ�ત�ચ�કલા
પણ  �ાચીન  સમયથી  ચાલી  આવી  છે.  ભ�તના  અ��ત�વની  સાથે  જ  ભ�ત�ચ�ો� ું અ��ત�વ  જોડાયે� ું છે.  �જુરાતના
આ�દવાસીઓ�ુ ં�વન આવાં �ચ�ો સાથે આલખેાયે� ુ ંછે. ��ુત�ગુમાં આ કળાનો િવકાસ થયો. માનવીએ પોતાની કલા
ભાવના �ય�ત કરવા �ફુાઓમા ં�ચ�ાકંન કયા� છે. �ચ�કલાનો ઉદભવ �ફુામા ંથયો છે. ભ�ત�ચ�ો તરફ નજર નાખંીએ તો
દ�શમાં રા�ઓ�ુ ંસા�ા�ય હ� ુ ંતે સમયથી અ��ત�વ ધરાવે છે. અજતંાના ભ�ત�ચ�ો કલાની �ૃ��ટએ સવ��મ છે. �નો
સમય ઈ.સ.�વૂ� બી�થી સાતમી સદ�નો ગણાય છે. �યારબાદ આ �ણા�લ ઈલોરાની �ફુાઓમા ંજળવાઈ રહ� છે. આઠમીથી
દસમી સદ�માં �ન  �ફુાઓમાં િવિવધ  �કારના ભ�ત�ચ�ો  જોવા મળે છે. આના પછ�ના સમયમાં તાડપ�, ભોજપ�,

કપડા,ં  પોથી�ચ�  અને  કાગળના  �ચ�ો  અ��ત�વમાં આ�યા.ં  આની  અનેક  �તો  �જુરાતના  �નભડંારો  ભોજપ�ો  અને
તાડપ�ો આચાય� હ�મચ�ંાચાય� લાય�ેર�, પાટણ, મહાવીર �ન આરાધના ક���, કોબા (�જ.ગાધંીનગર) અને એલ.ડ�.��લૂ
ઑફ ઈ�ડોલૉ�, અમદાવાદ તેમજ બી.�.ઈ���ટટ�ટુ ઑફ લિન�ગ એ�ડ �રસચ�, અમદાવાદમાં ઉપલ�ધ છે અને �નેતર
પોથીઓમા ંપણ છે. �જુરાતમા ં�જનાલયો, દ�વાલયો, હવેલીઓ, રહ�ઠાણો અને મહ�લોમા ંભ�ત�ચ�ોની પ�રપાટ�ની શ�આત
થઈ છે.

ભ�ત�ચ�ો�ુ ંિવષયવ�� ુસામા�ય ર�તે ધાિમ�ક, પૌરા�ણક અને માનવ�વનને લગ� ુ ંહોય છે. આ કલા આ�દવાસી સ�ં�ૃિતની
પરંપરામાં િવિવધ  �વ�પે  અ��ત�વ  ધરાવે  છે.  તેનો  ઉપયોગ િવિવધ  �સગંોમાં થાય  છે.  �જુરાતના  આ�દવાસીઓની
તળપદ� કળાનો િનખાર ભ�ત�ચ�ોમાં જોઈ શકાય છે. આ�દવાસી સ�દુાયમાં લ�ન �વા માગં�લક �સગંમાં �ી ગણશે�
અને ગો�જને ઘરની ભ�ત ઉપર આલખેીને �જૂન કરવામા ંઆવે છે. તહ�વારોમા ંજોઈએ તો નાગપાચંમના �દવસે પા�ણયાર�
નાગદ�વતા�ું જો�ુ,ં  બ�ચાં તથા  પાર�ું દોર�ને  ��ૂ  કર�  છે.  શીતળા  સાતમના  �દવસે  શીતળાને  દોર�ને  ��ૂ  કર�  છે.

ગણશેચોથના �દવસે �ર��-િસ�� અને �ભુ-લાભ લખીને વ�ુ�ળ કર�  છે. તેની નીચે હારમા ંબ-ે�ણ ક� ચાર-પાચં ચાદંલા કર�
છે. શ�ું આકાર�ું ય�ં  બનાવીને  ��ૂ કર�  છે. �દવાળ� �વા પવ�માં ઘર �પણે રંગોળ� �રૂ�  છે. લ�મી પગલાં પાડ� છે.

આ�દવાસીઓ � કંઈ ચીતર� છે તેમા ંપોતાની ભાવનાની અ�ભ�ય��ત, �તર�ઝૂ અને પરંપરાગત કલા-કૌશ�ય જોવા મળે
છે. એમના �ચ�ોમા ંજોએલી, �ણલેી અને માણલેી વ��ઓુને �તીક�પે પલટાવીને સરળ આકારમા ંર�ખાકંનો �ારા �ય�ત
થાય છે અને તેમા ંભાવનાની અ�ભ�ય��ત થાય છે.

ભીલ લોકો પોતાના �પંડાની �દવાલો પર લ�પણ કર�ને પોતાની �ઝુ, આવડત અને ક�પના �માણ ે�ચ�ો દોર� છે. િવિવધ
દ�વી-દ�વતાઓ, ચ�ં, �યૂ� અને તારાઓ ઉપરાતં ��ૃો, વેલાઓ, લતાઓ, પણ�, ��ુપો વગેર��ુ ંઆલખેન કર�  છે. �ા�ૃિતક
સ�ંાઓનો તેમા ંસિવશેષ ઉપયોગ કર� છે.

ઉ�ર �જુરાતના �ંુગર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓમા ંસંગીત અને ��ૃયકલાઃ3. 

સાબરકાઠંા �જ�લાના �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓમાં સગંીત  અને  ��ૃયકલા સામા�જક અને  ધાિમ�ક ઉ�સવોમાં િવિવધ
�વ�પે જોવા મળે છે. દા.ત. �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓમા ંલ�ન �સગં�ુ ં“મોર�યા ��ૃય” �બૂ જ �ચ�લત છે. હોળ�,
જ�મા�ટમી, અખા�ીજ, �દવાસો �વા તહ�વારોમા ંતેમજ લોકમેળાઓમા ં�ચ�લત લોકસગંીત અને લોક��ૃય અદ�તૂ છે.

તેમના લોકસગંીત અને લોક��ૃયમાં અનેક સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. �મ ક�, ઢોલ-નગારા,ં મોરલી, �મુડ�,
ત�ંરૂો, થાળ�, લ�ેમ, મ�ંરા, ખજંર�, હામ�િનયમ  વગેર�ની સમ�વયકાર� તાલબ�તા �ારા મનોરંજન  મેળવે  છે. �ૂની
પેઢ�ના મોટાભાગના �ુગંર� ગરાિસયા �ી-��ુષો સગંીતકલા અને ��ૃયકલામા ંિન�ણુ હોય છે. એટ�ુ ંજ ન�હ ક�ટલાકં ધાિમ�ક
તહ�વારોમા ં�બન-આ�દવાસી �ી-��ુુષો પણ તેમની સાથે સહભાગી બની સ�હૂ��ૃય કર� આનદં મેળવતા હોય છે.

દા.ત. હોળ�ના પદંર �દવસ પહ�લા ંતેઓ ઢોલ-�ંુડ� �ારા �ારા ��ૃય કર� કલાકો �ધુી મન �કૂ�ને નાચે છે. બદલાતા સમય
અને સજંોગોને કારણ ેનવી પેઢ�ના ંસગંીત અને ��ૃયમા ંબદલાવ આવી ર�ો છે.

ઉ�ર �જુરાતના �ંુગર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓમા ંભ�ત�ચ�ઃ4. 

�ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓમા ંલ�ન�સગેં ગો�જ�ુ ં�ચ� દોર� તેની ��ૂિવિધ કરવામા ંઆવે છે. ગો�જ એટલે તેમના
�ુળદ�વતા / �ુળદ�વી.

�ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓ તેમના કાચા મકાનોમા ંલ�પણની િવિવધ �ડઝાઈન (માટ�કામ) ચીતર� છે.
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તેઓ બસેતા વષ�ની સવાર� ચારથી પાચં વા�યાના �મુાર� તેમના પાલ� ુ�ાણીઓના િશ�ગડાઓને લાલ-લીલા રંગથી રંગે છે
અને તેમની ચામડ� ઉપર િવિવધ �ડઝાઈનો દોર� છે. તેમજ પાલ� ુ ંઢોરના ગળામા ંરંગ-બરંેગી �ડઝાઈનવાળ� માળા પહ�રાવે
છે. � ગામના દર� પાસે આવી માળા બનાવડાવે છે. વત�માન સમયમા ંતૈયાર માળાઓ લાવીને ઢોરના ગળામા ંબાધંે છે.

ઉ�ર �જુરાતના �ંુગર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓના લોકગીતોમા ંકલા-��િૃ�ઃ5. 

ઉ�ર �જુરાતના �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓમા ંતેમની આગવી બોલીમા ંલોકગીતો ગવાય છે. � પેઢ� દર પેઢ� વારસા
�વ�પે આવા લોકગીતો ચા�યા આવે છે. ક�ટલાકં લોકગીતો સામા�જક અને ધાિમ�ક �સગંોએ ગવાય છે. દા.ત. હાલરડા,ં
ભજન, લ�નગીતો, ફટાણા, શૌય�ગીતો, મેળાગીતો, �ણયગીતો વગેર�માં �થાિનક સામા�જક સા�ં�ૃિતક બાબતોનો ઉ�લખે
જોવા મળે છે.

આવા લોકગીતો �ી-��ુુષો ભગેા મળ�ને પણ ગાય છે. �ાર�ક �ી-��ુુષો અલગ-અલગ �ુકડ�ઓમા ંઆવા ગીતો ગાય છે.

આ�  બદલાતા પરંપરાગત  લોકગીતોમાં �ફ�મીગીતોના લય  સાભંળવા મળે છે. આજના �વુકોમાં કો�ડલીયો ર�િમ�સના
ગીતો �ચ�લત છે.

ઉપસંહારઃ

ઉ�ર �જુરાતના �ુગંર� ગરાિસયા આ�દવાસીઓ�ુ ંકલા ��િૃ�ઓમાં આગ�ુ ંઅને  િવિશ�ટ �થાન  છે. તેમાં સગંીત  અને  ��ૃય,

ભ�ત�ચ� અને લોકગીતોનો એ ક ભ�ય વારસો ધરાવતા હતા. પરં�  ુઆ�િુનક સમયમા ં�થળાતંર અને સ�ય સમાજના સપંક�ને
કારણે નવી પેઢ�ના ગરાિસયા �વુક-�વુતીઓમા ંતેમનો ભ�ય કલા�મક વારસો ��ુત થયો જણાય છે. છતાયં આ� પ�રવિત�ત
�વ�પે કલા�મક વારસો ટક� ર�ો છે.

અગ�યના સંદભ� ��ુતકોઃ

Folk-Art and Culture of Gujarat – Joravarsinh Jadav
Published by: The Commissionarate of Information, Dr. Jivraj Mehta Bhavan,
Gandhinagar-382010
Second Edition: December, 1999

1. 

भारतीय समाज का �व�प
डॉ. सीताराम झा ‘�याम’

�बहार �हदं� �ंथ अकादमी, पटना, �थम स�ंकरणः जनवर�, 1974

2. 

ભારતના �થળાતંર�ત આ�દવાસી સ�દુાય ઉપર શહ�ર�કરણનો �ભાવ પીએચ.ડ�.�થં,

સરદાર પટ�લ �િુનવસ�ટ�, વ�લભિવધાનગર (૨૦૦૫) સશંોધકઃ �ો.ડૉ. બા�લુાલ �નુીલાલ �હુાર સરદાર પટ�લ �િુન.,

િવ�ાનગર (આણદં), સમાજશા� િવભાગ-2005, પીએચ.ડ�. શોધ િનબધં

3. 

ગરાિસયા �િતનો સમાજમાનવશા�ીય અ�યાસ
સશંોધકઃ �ા. ડૉ. �ગરધરલાલ ટ�. વરમોરા,
�જૂરાત િવ�ાપીઠ, સમાજમાનવશા� િવભાગ, �જૂરાત િવ�ાપીઠ, અમદાવાદ-14

2006, પીએચ.ડ�. શોધ િનબધં

4. 

ભારતીય આ�દવાસી સ�ંથાઓ, એ.�.શાહ, �.ક�.દવે,
અનડા �કાશન, �થમ આ�િૃ�ઃ 1976

5. 

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

ડૉ.બા�લુાલ �નુીલાલ પચંાલ
એસોિસએટ �ોફ�સર
�ડપાટ�મે�ટ ઓફ સોિસઓલો�
�ીમિત એલ.એ�ડ સી. મહ�તા આટ�સ કૉલજે,

અમદાવાદ
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