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આદિળાસી સસં્ કૃતિને ઉ ાગર ર તરેા િાદ િ લ્ ા ા મઉલા  

ર્ાા.ર્ી.બી.મતુિન યા 

ઈતિનેદાસ  તિનળભા  

 ળલ્ળ  આર્ ાસ એન્ ર્ ત મસા ત ઉ્,િાદ િ 

 

ભોટાશાથીધયા 

બૌગોરીક સ્ થાન     

રીભખેડા તાલ્ લકુા થી ય કક.ભી. અંતયે ભોટાશાથીધયા ગાભ અલેર છે.૧ 

તતથી    

શીં દય લષ પાગણ સદુ ગીમાયવ એટરે કે અભરી ગીમાયવ ના યોજ ભેા બયામ છે.ય                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ઈતતશાવ   

શીં શડપ નદીના કકનાયે વોરકંીકાન ુ ભશાદેલજીનુ ં ૌયાણીક તળલભકંદય, વાઈંફાફા 

ભકંદય,વતંોીભાતાનુ ં ભકંદય,ને કારકાભાતાના ભકંદય અલેરા છે. શીં દય લષ અભરી ગીમાયવ,ના 

યોજ ૫યં૫યાગત રોકભેાઓ બયામ છે. રોક લામકા પ્રભાણે વોભનાથ ભકંદય ૫તછ અ ભકંદય ઉ૫ય મતુસ્ રભ 

વૈતનકોએ હભુરો કયી અને ખડંીત શત ુ.ં ત્ માય ફાદ ભશ ત અલતંકાયુી જી ને ભશતં નાયામણયુી જી ના 

પ્રમત્ નોથી પયીથી ભકંદયનુ ંનુઃતનભાષણ કયલાભા ંઅવ ુ ંશત ુ.ં૩ અ ભકંદય રોકોની શ્રઘ્ ધાનુ ં કે ર છે. ભેાના 

કદલવે નલદં૫તી ળયીયે શદ ીઠી ચોી શાથભા ં નાયીમેી મકુી ઢોર નગાયા લગાડતા ગીતો ગાતા 

જઈને ભકાઈ,ઘઉં,જલ,તલેુય,ડદ,ચણા,ને ચોખ્ ખા વાલા વાત તનતના ધા મ નાજના દાણા રઈ ભકંદયની 

વાત લાય પ્રદક્ષિણા કયી અતળલચન ભેલી વવંાય સખુ ભાટે તુન ચષના કયે છે.૪ અ ભેાભા ંભન મકુીને 

નાચવુ,ંચકડો,ચકેડીભા ંફેવવુ ંને દેળી ભહડુાનો યવ ીને ઢબકુતા ઢોરના તારે નાચવુ ંને કીકીમાયી 

કયીને અનદં ભેલલો એ અ તલસ્ તાયની અગલી અગલી પ્રણારી છે. શીં ભકંદય ભા ંકાભળાસ્ રને રગતી 

મતુતિઓ ભકંદયની કદલાર ૫ય ડકંાયલાભા ંઅલેરી છે.૫ 
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ભેાનુ ંસ્ થાન,મદુત ને વ મા૫   

શીં ભકંદય ૫કયવયભા ં અભરી ગીમાયવ,ના યોજ ૫યં૫યાગત રોકભેો બયામ છે. ભેાભા ં

ગજુયાત વશીત અજુફાજુ ના સ્ થાતનક અળયે ૫૦,૦૦૦ શતનય થી લધ ુરોકો બગ રે છે. તેભા ંદયેક જ્ઞાતીના 

શ્રઘ્ ધાળુ લ રોકો ભેાભા ંતળલ દળષન કયી ધ મતા નુબંલે છે.૬ 

ભેાભા ંવગલડ   

ભેાભા ંઅલલા ભાટે ભેાના કદલવ ેખાનગી લાશનો દ્વાયા તથા ૫ગાા ૫ણ મારાળુ લઓ ભેાભા ં

અલે છે.બકતો શ્રીપ,દુધ,ફીરી૫ર,ફુરશાય ચઢાલી ભાનતા ણુષ કયે છે.ભેાભા ંઅનદં પ્રકોદ ભાટે યભકડા 

નાસ્ તાના સ્ ટોર તેભજ ખાણી ીણી કયી અનદં ભેલે છે. ભેાભા ં ઢોર નગાયા ને અકદલાવી નતૃ્ મ 

અકષણનુ ંકે ર શોમ છે.૭ 

 

ચુ   મઉલ   ા ંરર્ી 

બૌગોરીક સ્ થાન    

ગયફાડા તાલ્ લકુા થી ૪ કક.ભી. ગાગંયડી ગાભ અલરે છે. 

તતથી   

કશિં દય લષ પાગણ સદુ ના યોજ એક કદલવીમ ભેો બયામ છે. 

ઈતતશાવ   

રોકલામકા પ્રભાણ ેચરુના કદલવે ૫ટેર તયીકે ખડં ઉ૫લાવ કયલાભા ંઅલે છે. ફે કદલવ સધુી 

તભાભ યોજીદા પ્રવતૃતઓ ફધં કયી દેલાભા ંઅલે છે. વાલા કે ફે કદલવ સધુી ચ૫ંર ન ૫શયેલાની, ખાટરા ૫ય 

ન ફચેવુ,ં ૫તલરતા તનલલી લગેયે. ફીજી એક રોકલામકા પ્રભાણ ે મતુસ્ રભોના અરમણભણોથી ફચલા ભાટે 

૫ાાલાગઢ થી ખડક રાલરે છે ખડક ને નલયારી ના નલ કદલવ ખડં ઉ૫લાવ યશી ને ભશાકાી ભાતાના  

ભકંદયે જલાયા અલેરા શોમ ત્ મા યાખલાભા ં અલરે છે. અ ખડકન ે નલકદલવ ૫તછ ઘયે રાલી મ્ માનભા ં
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મકુલાભા ં અલે છે. ૬ ફુટ રાફંો ન ે ફે ફુટ ૫શોો ખાડાને ચરુ કશલેાભા ં અલે છે. અ ચરુભા ં રાકડા 

વગાલી ભાનતા મજુફ અંગાયા ાડલાભા ંઅલે છે. ચરુના કદલવે શકયજન જ્ઞાતતના રોકો ર્ાાેાયા ગયભ 

ચરુ ઉ૫ય પેયલાભા ંઅલે છે વાભણે ઉ૫લાવ કયેર શોમ તે ૫ટેર ને શકયજન ફનંે વાથે શાથ ૫કડી ને ખાડંા 

વાથે ૫શરેા ગયભ ચરુ ૫યથી ૫વાય થામ છે, ત્ માયફાદ અંગાયા ૫ય ઘી છાટંલાભા ંઅલ ેછે.૮ ત્ માય ફાદ 

વગતા અંગાયા ઉ૫ય ભાનતા ભાનેરા રોકો ઉઘાડા ખલુ્ રા ૫ગે ચરુભા ંચારીને ોતાની ભાનતા ૫ાુયી કયે 

છે. અ ચરુના ભેાભા ંશીંના અકદલાવીઓ  ઢોર નગાયા વાથે ભન મકુી ને નાચ ેછે. 

ભેાનુ ંસ્ થાન,મદુત ને વ મા૫   

શીં દય લષ ચરુના કદલવે પાગણ સદુ એકભના યોજ ૧ કદલવીમ ભેો બયામ છે. ભેાભા ંઅળયે 

૪૦,૦૦૦ થી લધ ુ રોકો બાગ ર ે છે. અ ભેાભા ં ગજુયાત, યાજસ્ થાન,ને ભઘ્ મપ્રદેળ ઉ૫યાતં સ્ થાતનક 

અકદલાવી જ્ઞાતતના રોકો તથા ૫ટેરીમા જ્ઞાતતના રોકો શીં તલળેળ પ્રભાણભા ંઅલે છે. 

ભેાભા ંવગલડ   

ભેાભા ંઅલલા ભાટે ભેાના કદલવ ેખાનગી લાશનો દ્વાયા તથા ૫ગાા ૫ણ મારાળુ લઓ ભેાભા ં

અલે છે. ભેના કદલવ ે રોકોની વ મલસ્ થાભા ં ગાભ રોકો વેલા અે છે.૯ ભેાભા ં લય્વ વ સ્ થાના બાગ રુે 

દાશોદ જજલ્ રા દ્વાયા ોરીવ ફદંોફસ્ તીની ૫ણ વ મલસ્ થા કયલાભા ંઅલે છે. ભેાભા ંઅનદં પ્રભોદ ભાટે રોકો 

ઢોરના તાર ેનતૃ્ મ કયે છે. ભેાભા ંભોટા ઢોર,થાી,કશિંચકા,ચગડોા,રોકગીતો ને નતૃ્ મ અકષણ નુ ંકે ર 

શોમ છે. 
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ાદનોધ 

(૧) તલકાવ લાટીકા,દાશોદ જજલ્ રાનો તલકાવ દવકો, વકંરન, એવ.એભ.ભોદી, તનમાભક જજલ્ રા તલકાવ 

એજ વી દાશોશ, લષઃય૦૧ય .ૃ.ય૮. 

(ય)   દાશોદ તીતના ઓલાયે, તલકાવના ૫થલાયે,કરેકટય કચેયી દાશોદ, ભે.ય૦૧ય .ૃ.૬૫. 

(૩) ઉગતા સમુષનો પ્રદેળ,દાશોદ પ્રકાળક ભાશીતી તનમાભકની કચેયી ગજુયાત યાજમ,ગાધંીનગય, લષઃ 

ય૦૦૬,.ૃ.૫૯. 

(૪) ગજુયાત ાક્ષિક,ભાકશતી તનમાભકની કચેયી , ગજુયાત યાજમ ગાધંીનગય, લષઃ ૪૫ અંક.૩,તાઃ 

૧૬/૦ય/ય૦૦૫, .ૃ.૧૮. 

(૫) ભશતં નાયામણયુી જી ઉંભય,૧૦૩ લષ, ભશતં શ્રીશાથીધયા ભકંદય, રુફરુ મરુાકાત. 

(૬)   ગજુયાત વભાચાય,લડોદયા અવતૃત ૫ ભાચષ ય૦૧૩ વોભલાય .ૃ.૮. 

(૭)   ભશતં અલતંકા૫ાુયીજી ઉંભય ૬૫ લષ, તુનયી શ્રીશાથીધયા ભકંદય રુફરુ મરુાકાત. 

(૮) ઈશ્વયતવિંશ કયણતવિંશ ફાયીમા ઉભય લષ.૫ય,ભાજી પ્રમખુ તાલકુા ચંામત ગયફાડા રુફરુ મરુાકાત. 

(૯) તનરમતવિંશ ભાનતવિંશ ફાયીમા, ઉભય લષ ૩ય, જ્ઞાતત ૫ટેર, રુફરુ મરુાકાત. 

 

 

 

 


