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ળારીઆદિમ  સમાજજીળનનો  દરચય 

પ્રા કુરાડા જ્યોતિબહને મછંુભાઈ 

(અધ્યાક સહાયક) 
આર્ટસ કૉેજ ામલાજી 

સમાજાસ્ત્ર તળભાગ 

 

      બાયતીમ વભાજભાાં ભાનલ-વમશુોનુાં લૈવલધ્મ જોલા ભે છે.જનજાવત વમશૂ એ ણ લૈવલધ્મ 
ધયાલતો વલળા બાયતીમ વભાજનો જ એક બાગ છે. એભાાં ૪૫૦ જેટરી અનસુચુિત જનજાવતઓ 
આલેરી છે. અનસુચુિત જનજાવતઓની માદી બાયત વયકાયના ભીનીસ્ટ્રી ઓપ રો, જસ્ટ્ટીવ એન્ડ કાંની 
અપેવસ ૨૦ભી વપ્ટેમ્ફય,૧૯૭૬ના એક્ટ નાંફય ૧૦૮ મજુફ ગજુયાતભાાં ૨૯ જનજાવતઓના વમદુામભાાં 
લાયરી રોકોનો વભાલેળ થામ છે.એભની મખુ્મ લસ્ટ્તી ભશાયાષ્ટ્રભાાં ારઘય જજલ્રાભાાં અને ગજુયાતભાાં 
લરવાડ જજલ્રાના ઉભયગાભ તાલકુાભાાં તેભજ ડાાંગ જજલ્રાભાાં જોલા ભે છે. 

 લાયરી જાવતનો મખુ્મત્લે મૂ વલસ્ટ્તાય ઉત્તય કોંકણ અને દચિણ ગજુયાતભાાં ડુાંગયા પ્રદેળભાાં 
થાણા જજલ્રાની ઉત્તય દરયમાઈ ટ્ટીભાાં તથા અયફી વમદુ્રનો દરયમારકનાયો અને વહ્યાદ્રી લસતની 
શાયભાા લચ્િેનો જ ાંગરો તથા વાટ જભીનો યનો છે. આ વલસ્ટ્તાયોભાાં ખાવ કયીને ૧૯૪૭ શરેા 
દેળી યાજ્મોની શકુભત શતી. તેભાાં લાયરી લવાશતોના પ્રદેળોભાાં મખુ્મત્લે જવ્શાય, થાણા, નાવવક, સયુત, 
ખાનદેળ, ધયભયુ, લાાંવદા, ડાાંગ અને લડોદયા યાજ્મનો નલવાયી પ્રાાંત મખુ્મત્લે શતાાં. લાયરી જનજાવત 
ભશાયાષ્ટ્રભાાંથી સ્ટ્થાાંતય કયી ગજુયાતભાાં આવ્મા શતાાં એવુાં ભાનલાભાાં આલે છે. 

 ગજુયાતભાાં તેઓ ભોટા બાગે ડુાંગયા પ્રદેળ ધયભયુ અને લાાંવદા તાલકુા તેભજ વમદુ્રતટ 
ઉભયગાભ તાલકુાભાાં લવલાટ કયે છે.તેભનો મખુ્મ લવલાટ સ્ટ્થ ઉભયગાભ તાલકુો છે. તેઓની લસ્ટ્તી 
ગજુયાતભાાં ાંિભશાર, સયુત, બરૂિ, લડોદયા, વાફયકાાંઠા, ફનાવકાાંઠા, અને ભશવેાણા તાલકુાભાાં અલ્ 
પ્રભાણભાાં વલબાજજત થમરે છે.૧૯૮૧ની લસ્ટ્તી ગણતયી પ્રભાણે ગજુયાતભાાં તેભની લસ્ટ્તી વાંખ્મા 
૧૫૨૯૮૩ શતી. શાર ૨૦૧૧ ની લસ્ટ્તી ગણતયી મજુફ ગજુયાતભાાં તેભની લસ્ટ્તી ૩૨૮૧૯૪ છે. 

 ગજુયાતભાાં લધભુાાં લધ ુલાયરી લસ્ટ્તી વાંખ્મા લરવાડ જજલ્રાભાાં જોલા ભે છે. તથા લરવાડ 
જજલ્રભાાં વયશદીમ તાલકુાભાાં ધયભયુ અને લાાંવદા લાયરી લવાશત િેત્ર છે. વભગ્ર વલસ્ટ્તાય ડુાંગયો અને 
જ ાંગરોથી છલામેરો છે. જે આખીમ ડુાંગયા ટ્ટી લાાંવદાથી ધયભયુના ડુાંગયા વલસ્ટ્તાયભાાં જ થાણા 
જજલ્રા સધુી લાયરી લવાશત ટ્ટી છે.જે ટ્ટી ભશાયાષ્ટ્રભાાં થાણા જજલ્રાના ભોટા બાગના ડુાંગયો અને 
જ ાંગરોલાા વલસ્ટ્તાયભાાં ધયભયુથી આખો ટ્ટો છેક દશાણુાં નાવવક સધુી થયામેરો છે.   

 આઝાદી શરેા આ આખો વલસ્ટ્તાય દેળી યાજ્મોની શકુભત નીિે શતો જેભાાં ધયભયુ યાજ્મની 
વયશદ  ઉભયગાભ, વાંજાણ થી િીખરી તાલકુાના કેટરાક ગાભો સધુી વલસ્ટ્તયેરી શતી. અને અત્માયના 
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થાણા( શારભાાં ારઘય) જજલ્રાના કેટરાક ગાભો જે થાણા એજન્વીથી લાાંવદા યાજ્મની વયશદ સધુી 
વલસ્ટ્તાય ાભેર યાજ્મભાાં મખુ્મત્લે આરદલાવી પ્રજાભાાં લાયરીઓની વાંખ્મા લધાયે શતી. જમાયે લાાંવદા 
યાજ્મની ડાાંગ વયશદે અને ધયભયુની વયશદીમ ગાભોભાાં લાયરીઓનો લવલાટ શતો. જેનો ઉલ્રેખ દેળી 
યાજ્મોની શકુભત વભમભાાં પ્રાપ્ત થામ છે. 

ળારી બ્િાર્ટ અને ઈતિહાસ – કેર્ાક અનમુાનો :- 

 જૂની વયકાયી નોધો મજુફ લાયરીઓ મૂ દચિણ બાયતના કોકણા તયપના લતનીઓ છે. તેઓ 
૧૪ થી ૧૫ ભા વૈકાભાાં દખ્ખણભાાંથી રપયગીઓને રીધે કે કુદયતી આપતોને રીધે કે છી ભયાઠાઓની 
વામ્રાજમલાદી પ્રવવૃત્તને કાયણે એ પ્રદેળ છોડી ધયભયુભાાં આલી તથા આજુફાજુના પ્રદેળભાાં આલીન ે
લસ્ટ્મા શોમ એભ ભાનલાભાાં આલે છે. તઓે રગબગ ૫ શજાય લો લેૂ અરશ આલીને લસ્ટ્મા શળે.(ફોમ્ફ ે
ગેઝેટીમવસ લોલ્યભુ-૩ ાટસ-૧) 

 લાયરી તેભનો ઉલ્રખે લયરાટભાાં જ્ઞાત કોકણ પ્રદેળના રશિંદુઓભાાં કયેરો છે. ઠાકુયની જેભ તેઓ 
લયવનો થોડોક બાગ િણા ઉય અને ફાકીનુાં લસ કયાંજડાના પ અને ઘાવિાયા ય જીલન વ્મત્તીત 
કયે છે.(નાવવક ગેઝેટીમવસ ૧૮૩૩) 

 “લાયરી” ળબ્દની વ્યતુ્વત્ત “લરુડ” ળબ્દ ઉયથી આલી શળે. વલધ્મ અને વાતડુા લસતની 
આવાવના પ્રદેળભાાં ત્રણ અનામસ જાવતઓ લસ્ટ્તી શતી જેભાાંથી વનાદ, વ્માવ અને લરુડ. આ “લરુડ” 
ભાાંથી “લરુડાઈ” લરુરાઈ અને તેના યથી “લારુરી અને છેલટે ‘લાયરી’ અભ્રાંળ ઉચ્િાય થમો શળે. (શ્રી 
યજલાડ ે) 

 લારુરીનો અથસ જ ાંગરી શયણ લાયરનો અથસ જ ાંગર અને જ ાંગરભાાં યશલેાલાા –લાયરી.(ધી 
લાયરી-શ્રી કે.જે.વાલે) 

 આભ અનેક અનભુાનો લાયરી વમદુામ વલળે કયલાભાાં આવ્મા છે. 

લાયરી જનજાવત ોતાની લાયરી ફોરી ફોર ે છે. તથા તે ખાનદેળી,  બીર તથા ભયાઠીના 
વભશ્રણભાાંથી ફનેર છે. ગજુયાતના લાયરી ગજુયાતી ફોર ેછે. અન ેગજુયાતી ચરીનો ઉમોગ કયે છે.   
  

ખોરાક અને ોાક:- 

લાયરી જનજાવત ભાાંવાશાયી અન ે ળાકાશાયી એભ ફન્ન ે છે. તેઓ ભયઘા-ફતક તભેજ જ ાંગરી 
િીઓનુાં ભાાંવ ખામછે. તેઓનુાં ગભતુાં ખોયાક ભાછરી છે. સકુી ભાછરી તેઓ વેકી તથા વલવલધ 
ળાકબાજીભાાં વભશ્રત કયી યાાંધી ખામ છે. તથા નાગરી, િોખા, જુલાયના યોટરા ખામ છે. તેભનો મખુ્મ 
ખોયાક બાત અન ેનાગરી છે. બાત વાથ ેતીખી િટણી ખાલાભાાં આલ ેછે. કઠોભાાં અદ, તલેુય, ભગ, 
લાર લગેયે તેભના ખોયાકનો એક બાગ છે. વલાયે બાતનુાં ાણી કે આંફીર (જે નાગરી કે જુલાયના 
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રોટભાાંથી ફનાલલાભાાં આલે છે.) તેભજ રીરાળાકબાજી તેભના દયયોજના ખાનાભાાં લયામ છે. તેઓ 
ભહલુા તથા કાજુના પો ફૂરો ભાાંથી દારૂ તૈમાય કયેછે. જે ોતાના ીલા તથા લેિલા ભાટે તૈમાય 
કયલાભાાં આલ ેછે. આ ભોવભી પો તેભને જ ાંગરભાાંથી ભી યશ ેછે. દુધનો ઉમોગ તેઓભાાં નશીલત 
પ્રભાણભાાં થતો યાંત ુશારભાાં ઉમોગ વાયા એલા પ્રભાણભાાં થામ છે.તેઓ ટીભરુના ણ ભાાંથી ફીડી 
ફનાલી ધમૂ્રાન ભાટે ઉમોગ કયતા. જે લતસભાન વભમભાાં ણ કયલાભાાં આલે છે. લતસભાન વભમભાાં 
વળિણ, વાંિાય-ભાધ્મભોનો ફશોો ઉમોગ, ળેશયીકયણ, ઉદ્યોગીરકકયણ, વલવલધ આરદલાવી વલકાવ 
મોજનાઓના કાયણે લાયરી જનજાવત વમદુામના રોકોની જીલનળૈરીભાાં ઘણા રયલતસનો આલરેા જોઈ 
ળકામ છે. યાંયાગત ખોયાક અને ોળાક ધીભે ધીભ ેફદરાતો ગમો છે. ઘણા લાયરી રોકોએ  વલવલધ 
ધાવભિક ાંથોના વાંકસ ના કાયણે તેઓએ ભાાંવાશાયી ખોયાક તથા દારૂના વેલનનો ત્માગ કમો છે. 

 લાયરી જનજાવતનો ોળાક અને યેશણી-કયણી વાભાન્મ જોલા ભે છે. લાયરી સ્ત્રી િોી, 
િાયલાયી વાી ેશયે છે. રુુો ડગરો ફામ લગયનુાં ળટસ અને ફામ લગયનુાં કોટ ેશયે છે. અને ટુાંકો 
િડ્ડો તેભજ ડોવા રાંગોટ ેશયે છે. સ્ત્રીઓ શાત તથા ગભાાં ઘયેણા તથા કાાંિની ફાંગી શયેે છે. રુુો 
ભાથે ટોી શયેે છે. લાયરી જનજાવતના રોકોનો ોળાક વાભાન્મ શતો, ખફુ જ ઓછા લસ્ત્રોનો ઉમોગ 
થતો યાંત ુરયલતસનના લેગે તેભનો શયેલેળ ફદરામો સ્ત્રીઓ વાડી, ડ્રવે, જીન્વ ટી ળટસ લગેયે શયેે છે. 
જમાયે રુુો ળટસ , ેન્ટ, જીન્વ કપની લગેયે શયેે છે.    

 

ગ્નસસં્ર્ા :- 

 લાયરી વમદુામભાાં એકવાથી રગ્નપ્રથા પ્રિચરત છે. છતાાં કોઈ કાયણવય ત્ની વનિઃવાંતાન યશ ે
ત્માયે રુુ ફીજા રગ્ન કયી વકે છે. ફીજા રગ્ન કયલાનો આળમ વાંતાન પ્રાપ્ત કયલાનો શોમ છે. 

 લાયરીઓભાાં રગ્ન લમ છોકયીની ાંદય(૧૫) થી વતય(૧૭) લસ અને છોકયાની રગ્નલમ 
વતય(૧૭) થી ઓગણીવ (૧૯)લસ શોમ છે. તેભનાભાાં રગ્નની છ યીતો પ્રિચરત છે:(૧) મોજજત રગ્ન 
(૨)રામન રગ્ન (૩) વેલા રગ્ન  (૪) શઠ રગ્ન (૫) પ્રેભ રગ્ન (૬) અશયણ રગ્ન. 

 સ્ત્રીઓભાાં કાી ગાઠી અને ભાાંગભાાં કાંકુ સ્ત્રીના રગ્નનુાં પ્રવતક ગણલાભાાં આલે છે. તેઓભાાં રગ્ન 
નક્કી થતા છોકયા િથી છોકયી િને નક્કી કયેર દશજેની યકભ ચકુલલાભાાં આલે છે.કાયણ કે છોકયા 
િના જાનના ભાણવો તથા અન્મ વલવલધ ખિાસઓનો ફોજ છોકયી િના લડીરો ઉય ના ડ ેતે ભાટે 
અમકુ યકભ ભદદ તયીકે આલાનો દશજેનો આળમ છે. 

 મોજજત રગ્નપ્રથાભાાં છોકયી-છોકયાના રગ્નની વાંદગી કયતી લખતે યસ્ટ્યના વાંફાંધો, 
કુટુાંફની રૂઢી,આનલુાંવળકતા, લગેયેને ધ્માનભાાં યાખી યસ્ટ્ય ફને્ન કુટુાંફના વાંફાંધી શોમ એલા વ્મક્ક્ત દ્વાયા 
લયિ દ્વાયા છોકયીની ભાાંગણી કયલાભાાં આલ ે છે. જે ફન્ને િને જોડી આનાય વ્મક્ક્તને લાયરી 
ફોરીભા “લયાડક્યા”(ભધ્મસ્ટ્થી) તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે.વેલા રગ્નભાાં છોકયો વાંદ કયેર છોકયીના 
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ઘયે જઈને યશ ે છે તે ત્નીના ભાતા-વતાને ખેતી કે અન્મ આવથિક કામસભાાં ભદદરૂ થામ છે જેને 
“ખાંધારડમો” તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે.  

 લાયરી જનજાવતભાાં રગ્નભાાં િોકનુાં ઘણુાં ભશત્લ યશલેુાં છે. રગ્નના શરેા રદલવે ઘયના બીંત 
ઉય િોખાના રોટ દ્વાયા વૌબાગ્મલતી સ્ત્રીઓ દેલી-દેલતા, લાય-લધ ુ લગેયેનુાં ચિત્ર ફનાલી એભાાં 
શદય,વવિંદુય તથા કોળાના ાલડય દ્વાયા યાંગે છે.  લાયરીઓભાાં િોક  લગય રગ્ન થતા નથી.રગ્નના 
ેશરા યાત્રી દયવભમાનબગત ફોરાલલાભાાં આલે છે. જે િાય થી ાાંિ કરાક દેલી-દેલતાના ગીતો તથા 
કથા ગામ છે.  લાયરીઓભાાં રગ્નવલવધભાાં બ્રાહ્મણની જગ્માએ ધલરેયીન (વૌબગ્મલતી સ્ત્રી જે રગ્નવલવધ 
જાણ ેછે) ભશત્લનો બાગ બજલે છે. જે રગ્નના ભાંગ ગીતો ગામ છે. ત્માયફાદ લાય-લધનુા લસ્ત્રના છેડા 
ફાાંધી ભાંડના ભધ્મભાાં દાટલાભાાં આલેરા સ્ટ્તાંબના ગો પેયા પયલલાભાાં આલે છે.અશી રશિંદુ વભાજના 
જેભ અક્ગ્નદેલતા શોતા નથી.        

કુટંુબ વ્યળસ્ર્ા :- 

 લાયરીઓભાાં વતવૃતાક, વતસૃ્ટ્થાનીમ અને વતલૃ ાંળીમ કુટુાંફ વ્મલસ્ટ્થા જોલા ભે છે. 
વતવૃતાકભાાં ભોટા બાગના વનણસમો રુુ રે છે.  ઘયભાાં સ્ત્રીના કયતા રુુોનો દયજ્જો િરડમાતો ભનામ 
છે. વાભાજજક, આવથિક અને ધાવભિક ફાફતોભાાં અગત્મનો બાગ રુુ રે છે. નલયચણત યગુર એક લસ 
સધુી મખુ્મ ઘયભાાં યશ ેછે અને જો તેભને ફાક આલે તો તેઓ ોતાનુાં અરગ ભકાન ફનાલી લવલાટ 
કયે છે. જે તેભના મખુ્મ ઘયના આજુ-ફાજુના વલસ્ટ્તાયભાાં શોમ છે. લાયરીઓભાાં ઘયજભાઈ પ્રથા જોલા 
ભે છે. લાયરીઓભાાં વતલૃ ાંળીમ કુટુાંફવ્મલસ્ટ્થાભાાં વતાનો લાંળ તુ્રને પ્રાપ્ત થામ છે. વતકૃ વભરકતભાાં 
તુ્રનો અવધકાય શોમ છે. છોકયીઓને વભરકતની બાગીદાય ગણલાભાાં આલતી નથી. 

 રશિંદુ કુટુાંફ વ્મલસ્ટ્થાથી આરદલાવી કુટુાંફ વ્મલસ્ટ્થા અરગ તયી આલે છે. પ્રથભ તો આરદલાવી 
કુટુાંફ વ્મલસ્ટ્થાભાાં જોલા ભે છે. તેલી જ યીતે  લાયરી જનજાવતભાાં  ણ જોલા ભે છે. કેન્દ્રીમ કુટુાંફોનુાં 
પ્રભાણ લધ ુશોલાનુાં કાયણ મખુ્મત્લે નાના અને એક જ ખાંડભાાં લધ ુઘયો,આવાવભાાં ઘય ફાાંધી ળકામ 
તેલી વલળા જભીન, રગ્ન ખુ્ત ઉભયે થતા શોલાથી નલવલલારશત વત-ત્ની જાતે કભાઈ ળકે તેલા 
વળક્ત શોમ છે. ભાતા-વતા ય આધાય યાખ્મા વવલામ, નાના જભીનના ટુકડાભાાં ખેતી કે ખેતભજુયી, 
જ ાંગરભજૂયી કે જ ાંગર ેદાવો એકત્ર કયી ફને્ન ોતાનુાં ગજુયાન િરાલી ળકે તેભ શોલાથી રગ્ન ફાદ 
ોતાનુાં આગવુાં ઘય ફનાલી યશ ે છે.તે ઉયાાંત રગ્ન ભાટે દેવુાં કયલાભાાં આવ્યુાં શોમ તોતે દેવુાં રગ્ન 
કયનાય યલુક-યલુતી ફને્ન વાથે ભીને કભાઈને બયાઈ કયે છે. 

 લાયરી સ્ત્રી ોતાના જીલનવાથી વાંદગી કયલાભાાં સ્ટ્લતાંત્રતા બોગલે છે. છતાાં કુટુાંફભાાં મખુ્મત્લે 
રુુ લધ ુશક બોગલે છે. લાયરી કુટુાંફભાાં ફાક વાત-આઠ લસનુાં થામ એટરે તેણે ઘયકાભભાાં ભદદ 
કયલી એલી અેિા યાખલાભાાં આલે છે. નાના-બાઈ ફનેને વાંબાવુાં, ખેતયભાાં ાકની યખેલાી કયલી 
ઢોય િયાલવુાં, જ ાંગરભાાંથી પ-પાદી એકત્ર કયવુાં જેલા નાના-નાના કાભો ફાક રેતો જોલા ભે છે. 
તેભનાભાાં ભાાં-ફાનુાં ચસુ્ટ્ત વનમાંત્રણ જોલા ભતુાં નથી. 
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ધાતમિકજીળન :- 

 લાયરી રોકો પ્રકૃવતપે્રભી છે. તેઓ તેભના વલવલધ પ્રવવૃતભાાં પ્રાકૃવતક દેલી-દેલતાઓની જૂા કયે 
છે. જેભકે િાંદ્ર, સમૂસ, વિૃ, નદી, િી, પ્રાણી લગેયેને જૂે છે. જે તેભના દૈવનક જીલનભાાં ઉમોગી ફાંન ે
છે. કોઈ ણ કામસની ળરૂઆત કયલા શરેા દેલી-દેલતાની જુા કયે છે. તેઓ ોતાની ઈચ્છા-કાભના 
ણૂસ કયલા દેલી-દેલતાના નાભે ફાધા યાખે છે.અને કાભના ણૂ થતા તેભની જુા કયી આબાય વ્મક્ત 
કયલાભાાં આલે છે. તેભની જુા-આયાધનાની વલવધ વાદી અને વય શોમ છે. 

 લાયરીઓના કુદેલતા નાયામણ, રશયલાદેલ, ડુાંગયદેલ, લાઘોફા, રશભામ, ફયભદેલ લગેયે છે. 
પ્રવાંગોાત તેઓ આ દેલી-દેલતાઓને જુે છે. ગાભડાના છેલાડ ેએક ગ્રાભદેલતાનુાં નાનુાં ભાંરદય શોમ છે. 
જ્માાં દય લે ગ્રાભદેલતાની જુા વલવધલૂસક કયલાભાાં આલે છે. ગ્રાભદેલની જુા કમાસ ફાદ જ 
રગ્નપ્રવાંગ જેલા શબુકામસની ળરૂઆત કયલાભાાં આલે છે. કનવેયી દેલીની રદલાી તથા શોી જેલા 
તશલેાયોના રદલવે જુા કયલાભાાં આલે છે. રદલાીના રદલવે એક લાાંવની ટોરીભાાં નવુાં ડાાંગય બયી 
તેભાાં કુદેલતાઓને સ્ટ્નાન કમાસ ફાદ મકુલાભાાં આલે છે.અને તેભની જુા કયલાભાાં આલે છે.     

 લાયરી વમદુામભાાં વલવલધ પ્રકાયની ધાવભિક ભાન્મતાઓ પ્રલતે છે. તેઓ બગત-ભલુાભા લધાયે 
ભાન્મતા ધયાલે છે. લધ ુવલશ્વાવ ધયાલે છે. વલવલધ વભસ્ટ્માના  વનલાયણ ભાટે બગત-ભલૂાનો આશ્રમ રે 
છે. લાયરીઓભાાં બગતનુાં  વલવળષ્ટ્ટ સ્ટ્થાન છે. યાંત ુ આધવુનક યગુભાાં વળિણ, વાંિાય-ભાધ્મભો, 
ઉદ્યોગીકયણ તેભજ વલવલધ અન્મ રયફો ના અવય શઠે તેભના ધાવભિકજીલનભાાં ઘણા રયલતસનો 
જોઈ ળકામ છે. તેભજ બગત-ભલૂાનુાં પ્રભતૂ્લ ઘટ્ુાં છે. છતાાં શજુ ઘણા કાયણોવય તેભનો આશ્રમ રેલાભાાં 
આલે છે.  

આતર્િકજીળન:- 

 લાયરી લવાશતનો વભગ્ર પ્રદેળ ડુાંગયા અને જ ાંગરોથી છલામેર, નદીનાાલાો છે. જેભાાં 
તેભની ખેડાઉ જભીન ણ આલી જામ છે. લયરીઓની જભીન ખાડા-ટેકયાલાી ઢોાલ ય અને 
થ્થયોલાી છે. લાયરી વભાજે ોતાનો આવથિક વલકાવ વલયીત રયફોનો વાભનો કયલાનો શોમ છે. 

 લાયરીઓને જીલન ટકાલી યાખલા, જીલન વનલાસશ ભાટે વતત વાંઘસ કયલો ડ ેછે. ભામાસરદત 
વાધનોથી જીલનવનલાસશ કયલો ડ ેછે. લાયરીઓનો મખુ્મ વ્મલવામ ખેતી છે. ખતેીની વાથે ખેતભજુયી, 
જ ાંગર ભજુયી, જ ાંગર ગૌણ ેદાવો એકઠી કયલી લગયેે પ્રવવૃત્ત કયલી ડ ે છે. કાયણ કે નાના-નાના 
ખેતયો શોલાથી લસબય ધાન્મ રુૂાં ડત ુાં નથી જેના કાયણે તેભને ોતાનુાં જીલનવનલાસશ યૂો ાડલા 
વલવલધ અન્મ ગૌણ કામસ કયવુાં ડત ુાં શોમ છે.કેટરાાંક લાયરી સુરાનનો વ્મલવામ ણ કયે છે. આ 
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ફધા ધાંધા શોલા છતાાં લસબયનો યોટરો યડી વકતા નથી. લસભાાં િોભાવાની ળરૂઆત શરેા જેઠ, 
અાડઅને શ્રાલણ એભ ત્રણ ભાવનુાં તેભનુાં જીલન ખફુ વાંઘસભમ ફની જામ છે. 

 આવથિક જીલન ય બૌગોચરક લાતાલયણની વાથ-ેવાથે અનેક રયફો ણ અવય કયે છે. જેભાાં 
લમજૂથ એ ણ ભશત્લનુાં રયફ છે. કાયણ કે કાભ કયી ળકે તેલા વભ્મો તે કુટુાંફ કેટરા છે ? અને કાભ 
કયનાય વભ્મો ય આધારયત વભ્મોની વીધી અવય ઉત્ાદન ય ડ ેછે. કાયણ કે અવલકવવત લાયરી 
વમદુામ આધવુનક વાધનો અને ભળીનો દ્વાયા ઉત્ાદન લધાયી ળકે તેભ ણ નથી. લાયરી  યાંયાગત 
મલુ્મો ય આધારયત વભાજ છે. જેભાાં આવથિક ઉત્ાદનતાનુાં મૂ એકભ ભાનલળક્ક્ત છે. આરદલાવીઓની 
અથોાર્જનની પ્રરિમાભાાં ભાનલળક્ક્ત કેટરી અને કેલી છે તે ભશત્લનુાં ફની જામ છે.         

ખેતી ભાત્રથી તેભનુાં ગજુયાન િારે તેભ ન શોલાથી તેઓ કાભની ળોધભાાં સ્ટ્થાાંતય કયે છે. તેઓ 
નાવળક, લરવાડ, નલવાયી, ાયડી, અતરુ, લાી,  સયુત લગેયે સ્ટ્થોએ જ્માાં યોજગાયી ભે એલા 
સ્ટ્થાનોએ સ્ટ્થાાંતય કયે છે. તથા જ ાંગરભાાંથી રાકડા, ઔધી,  ભધ, િી લગેયે બેગી કયી ફજાયભાાં 
લિે છે. લાયરીઓભાાં આવથિક ફાફતન ેરઇ ઘણી વભસ્ટ્માઓ પ્રલતે છે. યોજગાયી ભેલલા સ્ટ્થાાંતય 
કયલાભાાં આલે છે. જેના કાયણે લવલાટની વભસ્ટ્મા, આયોગ્મ વલમક વભસ્ટ્મા ળૈિચણક વભસ્ટ્મા લગેયે 
ઉદબલેછે.   

લાયરીભાાં સ્ત્રી-રુુ-ફાકોભાાં કાભનુાં શ્રભવલબાજન જોલા ભે છે. રુુ મખુ્મત્લે ખેતયભાાં કાભો 
તથા ફશાય ભજુયીના કાભ લગેયેભાાં ધ્માન આે છે. જમાયે સ્ત્રીઓ ઘયકાભ રાકડા એક્ઠા કયલા, ખોયાક 
એકઠો કયલો લગેયે કાભો કયે છે. ફાક ૫ થી ૬ લસનુાં થામ એટરે એણે ોતાના નાના-બાઈ ફશનેને 
વાંબાવુાં, ઢોય િયાલલા જવુાં જ ાંગરભાાં જઈ વળકાય કયલો, પો એકવત્રત કયલા, ભાછરી કડલી જેલા 
કાભો કયી ઘયભાાં ભદદરૂ ફનલાનુાં શોમ છે. લતસભાન વભમભાાં વળિણ તેભજ નોકયીભા અનાભત ફેઠક 
શોલાથી તેઓ વળિણ ભેલી વલવલધ િેતે્ર નોકયી ભેલી ોતાની આવથિક રયક્સ્ટ્થવત સધુાયી યહ્યા છે. 
તેભજ ઉદ્યોગોભાાં યોજગાયી ભેલી આજીવલકા યૂી ાડલા વભથસ ફન્મા છે.  

જાતિચં :- 

 લાયરી જાવતભાાં“ જાવતાંિ ” નુાં સ્ટ્ષ્ટ્ટ સ્ટ્લરૂ જેભ દુફા, િૌધયી, ધોરડમા, ગાભીતભાાં છે, તેવુાં  
જોલા ભતુાં નથી. કાયણ કે ભાત્ર લાયરી લવાશત વલસ્ટ્તાયભાાં ગાભકિાએ વાંગઠન ભજબતુ શોમ છે. 
ગાભભાાં ાટીર, કાયબાયી અને કાઠીમો આખુાં વ્મલસ્ટ્થાતાંત્ર વાંબાે છે. ગાભભાાં વાંલાદીતા અને 
સભેુબમાસ જીલન વ્મતીત થામ તે ભાટેનુાં વનમાંત્રણ કયે છે. કોઈ ણ પ્રકાયના વાભાજજક પ્રશ્નો ઉબા થામ 
તે ઉકેર રાલે છે. મોગ્મ દાંડ કયી ળકે છે.એટરા ભાટે ગાભ કે પચમાભાાં કોઈણ  વાભાજજક પ્રવાંગ ે
ાટીરની શાજયી ભશત્લની ગણામ છે  જેથી કોઈ તોપાન કયે કે ભાયાભાયી કયે તો ાટીર મોગ્મ ભવૂભકા 
બજલી ળકે છે. વાથે વાથે તે વાભાજજક પ્રવાંગોની વાિી સ્ટ્લરૂે છે. ગાભકિાએ ાટીર, કાયબાયી અને 
કાઠીમો શોમ છે. જમાયે ાડા(પચમા) કિાએ જે તે ાડાના લડીરો અને મખુ્મ જ્ઞાતા વ્મક્ક્તઓ 
વાભાજજક ઝગડાઓ ઉકેરલા વનણાસમક ફને છે. ફાંને આ ાંિ ફયાફય વાાંબીને યમ્યાગત વનમભોની 
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વલરુદ્ધ લતસન કયનાયને કે ોતાના વભાજ ભાન્મ વનમભો વલરુધ્ધ લતસન કયનાયને વાભાજજક  ાંિના 
વનમભો અનવુાય ઉકેર રાલલાભાાં આલે છે. અને ગનુા અનવુાય દાંડ કયલાભાાં આલે છે. આજે લતસભાન 
વભમભાાં ગ્રાભાંિામતના કાયણે વયાંિ અની ાંિામતના વભ્મોભાાંથી આગેલાન કે લડીર વ્મક્ક્તન ે
ણ આ ાંિભા વાભેર કયલાભાાં આલે છે.   

લાયરી વમદુામનો ઉયોકત રયિમ ાયાંરયક છે. લતસભાન વભમભાાં આધવુનકીકયણ, વાંિાય 
ભધ્મોભોનો વ્મા, ઔધમોગીકીકયણ, ળશયેીકયણ તથા વળિણ લગેયે રયફોને કાયણે તેભના ાયાંરયક 
જીલનભાાં ઘણા રયલતસનો આલેરા જોલા ભે છે. તેભની યેશણી-કયણી , ફોરી-ોળાક, યીતબાત 
લગેયેભાાં રયલતસનો આલેરા જોલા ભે છે. છતાાં તેઓ વાંણૂસ આધવુનક ણ નરશ, અને વાંણૂસ 
યાંયાગત ણ નરશ એલા ભધ્મ સ્ટ્તય ઉય આલી ઉબા છે. જેના કાયણ ેતેભના વભાજજીલનભાાં ઘણી 
વભસ્ટ્મા ઉદબલે છે. 
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