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Continuous issue-26 | August – September 2016 

અમીરગઢ તાલકુાના આદિવાસી ડુુંગરી ગરાસસયા જાસતના ઉત્સવગીતો 
 

 ગજુયાતના શળયભય વભા ફનાવકાાંઠા જજલ્રાની ઉત્તયે અયલલ્રીની ગગરયભાાઓભાાં આલેર અભીયગઢ તાલકુ 
ડુાંગયા પ્રદેળ અને નમનયમ્મ લનયાજીને કાયણે આગલી ઓખ ધયાલે છે. આ યભણીમ પ્રાકૃશતક પ્રદેળભાાં ભનભજી 
અને સ્લતાંત્ર શભજાજ ધયાલતા ખભીયલાંતા આરદલાવીઓ લવે છે. આ આરદલાવી વભાજની યશણેીકયણી, યીતયીલાજ, 
ખાનાન ને વાંસ્કૃશત બાતીગ છે. અભીયગઢ ટ્ટાભાાં વોથી ભટ વમશૂ ડુાંગયી બીર અને ડુાંગયી ગયાશવમા આરદલાવી 
જાશતન છે. તેભાાં ણ ડુાંગયી ગયાશવમા જાશત આરદલાવી વમદુામભાાં ઉચ્ચ દયજ્જ ધયાલતી જ્ઞાશત છે. તેભના વમદુામભાાં 
તેઓની ઓખ યાજતૂ તયીકેની છે. આ વમદુામના રકન મખુ્મ વ્મલવામ ખેતભજૂયી અને કાયીગયી છે. પ્રસ્તતુ 
ળધત્રભાાં આ આરદલાવી ડુાંગયી ગયાશવમા જાશતભાાં લાય-તશલેાયે ગલાતા કેટરાક અપ્રશવદ્ધ ઉત્વલગીતન બાલાથથ તેના 
ળબ્દાથથ વાથે યજૂ કયલાન પ્રમાવ છે.  

 દયેક વભાજ જીલનભાાં તશલેાય ભટ બાગ બજલે છે. તેભ આરદલાવી ડુાંગયી ગયાશવમા જાશતભાાં ણ ઉત્વલ, 
ભેાઓ અને તશલેાયનુાં શલળે ભશત્ત્લ છે. આ ઉત્વલ દયશભમાન તેઓભાાં અનેય ઉત્વાશ જલા ભે છે ને ઉત્વલના 
ઉત્વાશને કાયણે તેઓ તયત જ ગીત જડી કાઢતા શમ છે. આલા ઉત્વલગીતભાાં ળાા પ્રલેળત્વલ, ભે, અખાત્રીજ, 
ફેલ, નલયાત્રી, રદલાી, શી, શળલયાત્રી ઇત્મારદ ઉત્વલ ય યચામેર ગીતન વભાલળે થામ છે. ળધત્રની 
ભમાથદાને ધ્માને રઇ ળાા પ્રલેળત્વલ, ભે, શી અને રદલાી આ ચાય ઉત્વલને રગતા એક એક ગીતની જ અશીં 
વાંદગી કયેર છે. આ રદળાભાાં ક્ષેત્રકામથ કયી અભીયગઢ તાલકુાના આરદલાવી વભાજના લધ ુ રકગીતનુાં વાંાદન 
કયલાભાાં આલે ત શલવયાતી જતી આ શલયાવતને વાચલી ળકામ તેભ છે.  

 બાયતીમ વાંસ્કૃશતભાાં ઉત્તભ ભનાતા વ વાંસ્કાયભાાંન ભશત્ત્લન વાંસ્કાય એટરે શલદ્યાયાંબ વાંસ્કાય. ળાા પ્રલેળ 
વભમે અાત શલદ્યાયાંબ વાંસ્કાય આજે ‘ળાા પ્રલેળત્વલ’ના નાભથી જાણીત છે. ગજુયાત વયકાયે ળાા પ્રલળેત્વલની 
ળરૂઆત ણ કયી ન શતી તે શરેાાંથી આ ડુાંગયા પ્રદેળભાાં આરદલાવી ડુાંગયી ગયાશવમા જાશત દ્વાયા ળાા પ્રલેળત્વલ 
ઉજલામ છે ને તનેા ગીત ણ ગલામ છે. ફાકને પ્રથભ લખત ળાાએ ભકરલાભાાં આલે ત્માયે આ ગીત ગાલાભાાં 
આલે છે. 

ભાઈતી ફાા બણલા ભેર, 
    પ્રાાલાી ઇવકર ે

એકય ફગય બણલા ભરે, 
    પ્રાાલાી ઇવકર ે

ભાયત ફાા બણલા જાવુાં, 
    પ્રાાલાી ઇવકર ે

ભટાભટા વામફ આલે, 
    ભાયતી જાવુાં પ્રાાલાી ઇવકરે 
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જાલા દીઓને ફાા  

  ધીયધીય જભાન ફદ 

 ભાઈતી ફાા બણલા ભેર 
  પ્રાાલાી ઇવકરે  

 ફાકયાાં ધયે ન જાાંઉ ફાા  

   ધીયધીય જભાન ફદ 

બણલા જાલા દીઓને ફાા  

    પ્રાાલાી ઇવકર ે

ભાઈતી ફાા બણલા ભેર, 
પ્રાાલાી ઇવકર ે

 

 ખેતભજૂયી, કાયીગયી કે છૂટક ભજૂયી કયી ગજુયાન ચરાલતી આ જાશતભાાં શળક્ષણનુાં સ્તય નીચુાં છે. ફાકને ણ 
શળક્ષણ ભેલલાની લમે ળાાએ ભકરલાને ફદરે ભજૂયી કયલા ભકરલાભાાં આલે છે. આથી શળક્ષણ ભેલી જભાના 
વાથે કદભ શભરાલલાની ઝાંખના વલેતા ફાકની રાગણી ન ેભાગણી આ ગીતભાાં યજૂ થઇ છે. ફાક તેના શતા ાવ ે
ળાાએ બણલા જલાની જીદ કયે છે. લી, ળાા ણ કેલી? ત કશ ેપ્રાાલાી. એટરે કે, ાટરીઓલાી. શતાજી ભને 
ાટરીલાી ળાાભાાં બણલા મકૂ. જમાાં એકડ-ફગડ બણાલલા ભાટે ભટાભટા વાશફે આલે છે. જભાન ણ શલે 
ધીભેધીભે ફદરાઈ યહ્ય છે. હુાં શલેથી ફકયાાં ચયાલલા નશીં જવુાં. ભને ળાાએ બણલા મકૂ. ભાયે ણ ળાાએ બણલા 
જવુાં છે.  
 અભીયગઢ તાલકુ તેના રકભેાઓ ભાટે ણ શલળે જાણીત છે. કેદાયનાથભાાં બયાત ભશાશળલયાત્રીન ભે, 
ખણૂીમાન ચતૈ્ર સદુ નૂભન ભે, અભીયગઢન પાગણ લદ આઠભન ભે, ઇકફારગઢન બાદયલા સદુ નભે બયાત 
યાભાીયન ભે લગેયેભાાં આરદલાવી વભાજની રકવાંસ્કૃશતની ઝરક જલા ભે છે. ઉત્વલ વભમે મજાતા આ ભેાઓ 
તેભના જીલનભાાં લણાઈ ગમા છે. 
 આરદલાવી વભાજભાાં ભે એટરે ભે કયલ - ભે ાડલ. આ ભેાઓભાાં જીલનવાથીની વાંદગીન ભે 
ાડલાભાાં આલે છે. અભીયગઢ તાલકુાભાાં શીના ઉત્વલ ફાદ પાગણલદ ભરશના છી આરદલાવી વભાજના ભેાઓની 
ઉજલણી ળરૂ થામ છે. જેભાાં આફારવદૃ્ધ ઉત્વાશથી ઝૂભી ઊઠતાાં શમ છે. ઢર, ફાંવી, થાીલાજુ ાં કે નાની ઢરકી જેલા 
ાયાંારયક રકલાદ્યના તારે ઉત્વલગીતની યભઝટ યભાતી શમ છે. રગ્ન ઈચ્ુક યલુક-યલુતીઓ ઉત્વલગીત ગાઈને 
એકફીજાને આકથલાન પ્રમાવ કયતા શમ છે. આવુાં જ ભેાભાાં ગલાત ુાં એક ગીત જઈએ –  

 

ભે ભે કયતે યે, ભે આમ ઘયે યમે ગીમે 

કણાાંલાી કદાી યે, ભે આમ ઘયે યમે ગીમે 

ભે ભે કયતે યે, ભે આમ ઘયે યમે ગીમે 

કણાાંફા કદાા યે, ભે આમ ઘયે યમે ગીમ 
ભે ભે કયતે યે, ભે આમ ઘયે યમે ગીમ 

રકણાાં રકણાાં ગાભેભાાં યે, ભે આમ ઘયે યમે ગીમ ે

ગાભ છાાં ુવાલે શલે યે, ભે આમ ઘયે યમે ગીમ 
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કણાાંલાી કદાી યે, ભે આમ ઘયે યમે ગીમે 

 

 યલુક યલુતીઓ આતયુતાથી ભેાની યાશ જતા શમ છે. અને ભે બયામ એટરે આનાંદભાાં આલી ઝૂભી ઊઠે છે 
ને ગામ છે કે ભે ભે કયતાાં શતાાં ર શલે ભે આલી ગમ જ જ ઘયે યશી જતા નશીં. આ કની છકયી છે કે જે 
ભેાભાાં ગમા શલના યશી ગઈ છે અને આ કન છકય છે કે જે ભેાભાાં ગમા શલના યશી ગમ છે. યલુક યલુતીઓ ભેાભાાં 
જનાયાઓને છેૂ છે કે, કમા કમા ગાભન ભે બયામ છે. આખા ગાભભાાં ફધાને ખફય ડી ગઈ છે કે ભે બયામ છે 
ત ણ આ કની છકયી છે કે જે ઘયે યશી ગઈ છે? 

 અભીયગઢના આરદલાવી વભાજભાાં શી ઉત્વલનુાં ભશત્ત્લ વોથી લધ ુછે. તેના ાછનુાં એક કાયણ એ ણ શઈ 
ળકે કે અભીયગઢ ગજુયાત અને યાજસ્થાનની વીભા ય આલેલુાં છે. તેથી યાજસ્થાનીઓ વાથેન વાંકથ શઈ યાજસ્થાની 
રકજીલન અન ેતેભના ઉત્વલની અવય ણ તેભની ય થઇ શળે. યાજસ્થાનીઓની જેભ જ અભીયગઢના આરદલાવી 
રક ણ શી આલતા જ ાંદય રદલવ અગાઉથી જ ઢર વાથ ેગીત-નતૃ્મ કયે છે. શી ઉત્વલનુાં એક ગીત જઈએ. 
 

   ગયી કીણાાંબાઈ લાાાં, ગયી પાગણીઓ લાજે આદ 
પાગણીઓ લાજે આદ, વેતયીમ લાજે ગયી થભાાં યભલા આલ. 
ગયી ભશનબાઈ લાાાં, ગયી થભાાં યભલા આલ.  

ગયી પાગણીઓ લાજે આદ, પાગણીઓ લાજે આદ. 
વેતયીમ લાજે ગયી થભાાં યભલા આલ 
ગયી શીમાાંના દન ગયી થભાાં યભલા આલ. 
ગયી કીણાાંબાઈ લાાાં, ગયી થભાાં યભલા આલ. 
 

 ગયી તભે કના ત્ની છ? તભે શી યભલા ભાટે આલ. પાગણ અડધ લીતી ગમ ને ચૈત્ર ણ લશી જળે. ગયી 
તભે શી યભલા આલ. ભશનબાઈના ત્ની તભ ેયભલા આલ. પાગણ ભશીનાભાાં શીના ઉત્વલભાાં તભે યભલા આલ. 
 શીની જેભ રદલાી ણ આરદલાવીઓન શપ્રમ ઉત્વલ છે. રદલાીના તશલેાયભાાં તેઓ અયેરા ગામ છે ને લશી 
ગમેરી લાત ય ગીત યચી નતૃ્મ કયે છે. રદલાી ઉત્વલનુાં એક ગીત ભાણીએ. 
 

ભાય શાદુયીમ યુાં કયુાં, લઉ ાડાઈ ણી ાઈ યે 

રીલયુી ગાાંવ યે ભ ફાી બી યુાં જાણીયુાં  

લઉ ાડાઈ કલૂાભાાં નાાંખયે રીલયુી ગાાંવ યે 

ભાય શાદુયીમ યુાં કયુાં, લઉ ાડાઈ ૂ નાાંખ યે 

રીલયુી ગાાંવ યે ભ ફાી બી યુાં જાણીયુાં  

લઉ ાડાઈ દાતરુાં ઝીકયે રીલયુી ગાાંવ યે 

ભાય શાદુયીમ યુાં કયુાં, લઉ ગાય ગારે ઘય ગરમે યે 

રીલયુી ગાાંવ યે ભ ફાી બી યુાં જાણીયુાં  

લઉ શાા ઢે ઘય ગરમે યે રીલયુી ગાાંવ યે 

ભાય શાદુયીમ યુાં કયુાં, લઉ રદલર આીમ ભેરે યે 

રીલયુી ગાાંવ યે ભ ફાી બી યુાં જાણીયુાં 
લઉ રદલર ઘયેભાાં ભેર યે રીલયુી ગાાંવ યે  
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શદુ ફકે શયે ફ શરેયમા શથિંટીમાાં કશ ેયે રીલયુી ગાાંવ યે  

  

ભાયી વાસએુ એભ કહ્ુાં કે ાડાને ાણી ાજે ન ેરીર ચાય નાાંખજે ને હુાં ફી બી એભ વભજી કે ાડાને કલૂાભાાં 
નાખજે. ભાયી વાસએુ એભ કહ્ુાં કે ાડાને ૂ નાખ ને હુાં બી એવુાં વભજી કે ાડાને દાતયડુાં ભાય. ભાયી વાસએુ એભ 
કહ્ુાં કે લહ ુઘય ગાયભાટીથી રીી દેજે ને હુાં ફી બી એભ વભજી કે ઘય યાફ ઢીને રીી દે.ભાયી વાસએુ એભ કહ્ુાં 
કે લહ ુદીલ ગખભાાં મકૂજ અને હુાં બી એભ વભજી કે દીલ ઘયભાાં જઈને મકૂજ. વાસ ુએવુાં કશ ેછે કે, લહ ુળેયીના 
ફાક તાયી ઠઠ્ઠા ભશ્કયી કયે છે. 
 ટૂાંકભાાં, ઉત્તય ગજુયાતના અભીયગઢ તાલકુાના અંતરયમા શલસ્તાયભાાં લવતા ડુાંગયી ગયાશવમા વમશૂના 
ઉત્વલગીત અને પ્રવાંગાત ગલાતા રકગીત આ શલસ્તાયભાાં ખફૂ જ રકશપ્રમ અને આકથણનુાં કેન્દ્ર ફન્દ્માાં છે. આ 
ગીતનુાં વાંાદન કયી તેની ફરી અન ેળબ્દબાંડન ગશન અભ્માવ થામ ત અશીંના આરદલાવી વભાજના રકજીલન 
અને રકવાંસ્કૃશતને ઉજાગય કયી ળકામ.  
 

શબ્િાર્થ 
શાળા પ્રવેશોત્સવ ગીત  

 ભાઈતી  -  ભને 

 ફાા  –  શતાજી  

 ભેર   –  મકૂ  

 પ્રાા   –  ાટરી 
 ઇવકરે  –  શનળાે  

 ફદ   –  ફદરામ  

 ધીયધીય  – ધીભેધીભે   

 

મેળામાું ગવાત ુું ગીત  

 કયતે -  કયતાાં  

 કણાાંલાી - કનાલાી 
 કદાી  - છકયી  

 કદાા  - છકયા 
 રકણાાં રકણાાં - કમાાં કમાાં 
 યમે ગીમે  - યશી ગઈ  

 યમે ગીમ  - યશી ગમ  

 વાલે   - ખફય ડી જલી 
 

હોળીનુું ગીત  

 કીણાાંબાઈલાા  - કનાબાઈલાા 
 વેતયીમ   - ચૈત્ર 

 લાજે    - લશી જવુાં  

 થભાાં   - તભે  
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 આદ    - અડધ  

 શગમાાંના દન  - શીના રદલવે  
 યભણા   - યભલા  

 

દિવાળીનુું ગીત  

 શાદુયીમ  - વાસ ુ

 યુાં   - એભ  

 કયુાં   - કહ્ુાં  

 લઉ  - લહ ુ 

 ાડાઈ  - ાડ  

 ાઈ યે   - શલડાલવુાં 
 રીલયુી   - સ્ત્રી ભાટે પ્રમજાત ળબ્દ  

 ગાાંવ યે   - ઘાવ  
 ભ   - ભે  
 ૂ   - ઘાવન ૂ  

 દાતરુાં  - દાતયડુાં  

 ઝીકયે   - ભાયવુાં  

 રદલર  - દીલ  

 આગમ  - ગખર 
 શય   - ઓવાડ, સતૂી લખતે ઓઢલાનુાં કડુાં  

 શરેયમા   - ળેયી 
     શથિંટીમાાં  - શવવુાં 

 
 

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

 
 

ગોસ્વામી રૂપેશભારતી આર. 
ભદદનીળ પ્રાધ્માક 

વયકાયી શલનમન કૉરેજ,  

અભીયગઢ 
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