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આદદળાસીઓના મખુ્ય તહળેારોનુું આરોગ્ય સાથે સબુંધ 

(ડાુંગ જિલ્ાના આદદળાસીઓના સુંદર્ભમાું) 
 

પ્રા. નળનીત બી. ગાયકળાડ 

સમાિાસ્ત્ર વળર્ાગઆર્ભસ એન્ડ કોમભસ કોેિ ીલીયા 
તા. ળાઘોડીયા, જિ- ળડોદરા. 

 

પ્રસ્તાલના: 
  ભાણવો ખયેખય ઉત્વલપ્રપ્રમ શોમ છે. બાયતીમ વસં્કૃપ્રતભા ં ઉત્વલોન  ં વાસં્કૃપ્રતક, ધાપ્રભિક, 
આધ્માત્ત્ભક તથા ળાયીરયક આયોગ્મની દષ્ટિએ અનોખ  ંભશત્લ શોમ છે. તેલી જ યીતે ડાગં ત્જલ્રાના 
આરદલાવીઓભા ં તશલેાયોન  ં ભશત્લ આયોગ્મની દષ્ટિ ખફૂ ઉમોગી છે. તેભના મ ખ્મ તશલેાયના 
ભાધ્મભો  દ્વ્રાયા ોતાના ક ટ ંફન  ંઅને વભગ્ર ગાભના સ્લસ્થ આયોગ્મની કાભના કે જૂા આયાધના 
કયલાભા ંઆલે છે. તશલેાયોની ઉજ્જલણી વ્મક્તતના ભાનપ્રવક સ્લાસ્્મની ળાપં્રત ભાિે કયલાભા ંઆલે છે. 
આ રોકવસં્કાય એ જ આણા ંઆજના તશલેાયો છે. ભાનલીના આયોગ્મને નજય વાભે યાખીને આણા 
તશલેાયોની યચના કયલાભા ં આલી છે. જેભ કે ડાગં ત્જલ્રાના આરદલાવીઓ ખાવ કયીને શોી, 
અખાત્રીજ, તેયા, નાગાચંભ,ોા, પ્રત્રયા, લાઘફાયવ, દીલાી, ગ ડી ડલો ( આરદલાવી નવ  ંલષ 
) લગેયે તશલેાયો  જે યીતે ગોઠલામા છે તેની ાછ એક જાગતૃ આયોગ્મની બાલના ડી છે. યંત    
આ બાલનાએ ગ રાભીની  ભનોદળાભા ં જે મૂ સ્લરૂ રેવ  ં જોઈએ તે રીધ  ં નરશ અને કક્રભે એ 
ઘવાતી ચારી છે. 
  ભાનલીના આયોગ્મ ભાિે વૌથી ભશત્લના રયફોભા ં જે તે પ્રદેળના ં શલાાણી, આફોશલા 
તેભજ વાભાત્જક, વાસં્કૃપ્રતક તશલેાયો છે. આફોશલા, એ આજની લૈજ્ઞાપ્રનક યીતે બરે ગભે તેલા અને 
ગભે તેિરા પ્રમત્નો કયલાભા ંઆલે તો ણ તેને ન પ્રનલાયી ળકામ એલી છે. ક દયતને કાબભૂા ંરેલાન  ં
અળકમ છે. તેલીજ યીતે વાભાત્જક વાસં્કૃપ્રતક તશલેાયોને  ણ કાબભૂા ંરેલાન  ંઅળકમ છે. 
  આદદળાસીના મખુ્ય તહળેારોની પજૂા. 
  ડાગં ત્જલ્રાના આરદલાવીઓ ખાવ કયીને શોી, અખાત્રીજ, તેયા,ં નાગાચંભ,ોા, પ્રત્રયા, 
લાઘફાયવ, રદલાી, ગ ડી ડલો ( આરદલાવી નવ  ંલષ ) લગેયે તશલેાયો અપ્રત ભશત્લના ગણે છે. આ  
તશલેાયો તેભની જીલનચમાષ વાથે વકંામેર છે. 
શોી:     

   શોી દશન પ્રરક્રમાની પ્રલપ્રધ વાથે ખાવ સ્લસ્થ આયોગ્મની કાભના કયલાભા ંઆલે છે. આ 
શોી દશન પ્રલપ્રધ ભાિે ખાવ ળીયીનો ( જે 20 ફુિથી લધ  ઉંચો )  ખબંો  રાલલાભા ંઆલે છે. એ 
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ખબંાની પયતે રાકડા ં ગોઠલલાભા ં આલે છે. ત્માય ફાદ શોીને વગાલલાભા ં આલે છે. શોીના 
રાકડા લચ્ચે જે ખબંો મકૂલાભા ંઆલે છે જેની કોઇ ણ એક વગેર ડાી રઇને શોીના પયતે ાચં 
ક ંલાયા છોકયાઓ ાચં કે વાત પેયા પયે છે. ત્માય ફાદ એ વગેર ડાી રઇને કલૂા ય જાઇને 
કલૂાના ાણીથી બ ઝાલે છે. કલૂા ય લરોલેર વગેર ડાી અને ક લાની ભબપ્રન ભાિી રઇ આવ્મા 
છી શોી ભાતાની જૂા કયલાભા ંઆલે છે. જે જૂા આયાધના આ પ્રભાણે શોમ છે. ગાભના લડીર 
અથલા બગત આ મ જફ પ્રાથના કયે છે. “ શ ે શોી ભાતા અભાયા નાના-ંભોિા ં વૌ કોઈ વ્મરકતન ે
સ ખ- ળાપં્રત આજો, યોગ- બોગભાથંી ફચાલજો, ઢોય-ઢાખંય ય ધ્માન યાખજો, લાઘ- નાગ જેલા 
જગંરના દેલોથી યક્ષણ કયજો. ખેતી–લાડીભા ંફયકત આજો, અભાયા ગાભના ફધા યોગોને તભાયી 
અક્ગ્નભા ંફાી નાખાજો”  લગેયે ળબ્દો ફોરીને આખા લષની સ ખ-ળાપં્રત ભાગલા ભાિે શોી દશન 
કયલાભા ંઆલે છે. જે દયેક ગાભના બગતની જૂા ાઠ ઉયથી ભાલ ભ થામ છે.  

  શોીના રાકડા ં અને શોીનો ખબંોએ ગાભના આયોગ્મ વાથે વકંામેર છે. જે અંગેની 
ભાન્મતા, જેલી કે શોીના રાકડા અને શોીનો ખબંો શભેળા લૂષ રદળાભા ંજ ડલો જોઇએ જો લૂષ 
રદળાભા ંન ડે તો તે લે ગાભભા ંઆપત આલલાની ક્સ્થપ્રતન  ંઅન ભાન કયલાભા ંઆલે છે.   

  શોીની અક્ગ્નભા ં નાખલાભા ં આલતા ં શ્રીપ કે કોયાની લાિી અંગેની ભાન્મતા : જે 
વ્મરકતઓએ વાયા આયોગ્મ ભાિે જે ભાનતા રીધી શોમ તેઓ શ્રીપ, કોયાની લાિી શોીભા ંનાખી 
ોતાની ભાનતા  યી કયે છે. જે શોીભા ં નાખલાભા ં આલતા શ્રીપ કે કોયાની લાિી શોીની 
અક્ગ્નભા ં પ્રલેળલી જોઇએ, જો શોીના અક્ગ્નથી િકયાઇન ે ાછી યત આલે તો ણ અશ કન 
ભાનલાભા ંઆલે છે.  

  આલી અનેક પ્રલપ્રલધ ભાન્મતાઓના આપ્રધન ડાગં ત્જલ્રાના આરદલાવીઓભા ં ખાવ કયીન ે
શોીનો તશલેાય એિરા ભાિે ઉજલલાભા ંઆલે છે કે, શોી દશનના તશલેાયના ભાધ્મભ દ્વ્રાયા વભગ્ર 
ગાભની સ ખ ળાપં્રત પ્રાપ્ત થામ. આ તશલેાયભા ંએિરા ભાિે આરદલાવી રોકો  શોીના તશલેાયને લધ  
ભશત્લ આે છે.  જેના રીધે આ તશલેાય ભાનલીના આયોગ્મ વાથે વીધો વફંધં  ધયાલે છે. 

અખાત્રીજ  

  ડાગં જીલ્રાના આરદલાવી રોકો અખાત્રીજનો તશલેાય એિરા ભાિે ઉજ્લે છે કે, આ તશલેાયભા ં
આરદલાવી રોકો ખેતીનો અખતયો કયે છે. આ  તશલેાય ાચં રદલવ લેૂ એક િોરીભા ં ધાન્મ 
ાકોના જલાયા(ફીજ) નાખલાભા ંઆલે છે. ઉગેરા જલાયાના પ્રલકાવને ખફૂ  ધ્માનથી જ એ છે. ક્  ં
ધાન્મ વારૂ ઉગ્ય  ં છે અને ક્  ંધાન્મ ઉગ્ય  ંનથી તેના યથી તેઓ ખેતીલાડીન  ં  લષ કેવ  ંજળે, કમા 
ાકો વાયો આલળે તેન  ંઅન ભંાન કયે છે તથા આ  લે ચોભાવાના લનો કેલા પ્રકાયનો યશળે  તેન  ં
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અન ભાન કયલાભા ંઆલે છે. તદ ંયાત ત્રણે ઋત ભંા ંબાયે લનો અને લિંોો આપત ના વજ ેતેના 
ભાિે ણ લન( ભતૂ્મા) દેલની જૂા કયલાભા ંઆલે છે. જો આખા લષનો ખેતીલાડીભા ંાક વાયો 
ઉતયલાનો અન ભાન થામ તો વભગ્ર ક ટ ંફીજનોની ખેતીલાડી અંગેની ભાનપ્રવકતા ફદરાઇ જામ છે.  
કાયણ કે ખેતીલાડી વભગ્ર આરદલાવીઓનો જીલાધોયી છે. જે આ તશલેાય યથી જાણેળે. 

તેયા ં:  

  આ તશલેાયન  ંખેતીની દષ્ટિએ ણ ભશત્લ છે, જભીનભા ંાણી ચલાથી  શલે જરઘય ફની 
છે અને લાલણી રામક થઈ છે તેન  ંસચૂન કયે છે. આ વભમે લાલણી કયેર ધાન્મ યોા તૈમાય થઈ 
ગમેરા  શોમ છે. ખેડતૂો આ તશલેાયના થોડા રદલવો છી  યોણીના કામષનો આયંબ કયે છે.  ફીજ  એ 
ણ એક ભશત્લ છે કે ચોભાવાની ળરૂઆત થતા ંકેિરામે રોકો ાવે ખાલાની ળાકબાજી શોતી નથી, 
શરેો લયવાદ ડે  એિરે વૌપ્રથભ ખાલા રામક બાજી ઊગતી શોમ તે છે તેયા.ં તેયાનંા તશલેાયના 
રદલવે જગંરભા ંનલીનલી ઊગતી બાજીઓની જૂા કલાભા ંઆલે છે. જૂા કલાન  ંકાયણ એ શોમ છે કે, 
અભે જે જગંરની ળાકબાજીનો ખાલાભા ંઉમોગ કયી છ ંતે અભને ચાલલાની ળક્તત આજો. તેયાનં   ં
ળાક આયોગ્મની દષ્ટિએ એક ઔધીન  ંકાભ કયે છે. તેયાનં   ંળાક ખાદા છી એઠા ંશાથ શાથ-ગન ે
ચોલાથી તેઓ ભાને છે કે ચાભડીના યોગો થતા નથી.  

નાગાચં  

  નાગાચંના તશલેાયને સ્થાપ્રનક બાાભા ં ‘ચલી’ તયીકે ઓખે છે. નાગાચંનો તશલેાય 
ખાવ કયી ને લાયરી જનજાપ્રતઓભા ંચસૂ્ત યીતે ભનાલાભા ંઆલે છે. આ રદલવે ઘયની બીંત ઉય 
છાણથી રીણ કયેર જગ્મા ય ચોખાના રોિ અથલા  ચોખથી નાગ, લાઘ, લીંછી, શ, શાકંતો 
ખેડતૂ, ગામ વાથે લાછયડ ,ં ભોય લગેયે ભચત્રો દોયલાભા ંઆલે છે. અન ેએની  દીલા પ્રગિલીને જૂા 
કલાભા ંઆલે છે. કાયણ કે ઉયોતત દેલી ભચન્શોના ભચત્રો અભાયા આવાવના લાતલયણભા ંઅથલા 
અભાયી પ્રકૃપ્રત વાથે જોડામેર છે. જો અભે એભન  ંભાન-ાન ન આીશ  ંતો અભાયા જીલનભા ંમ શ્કેરી 
આલળે. કાયણ કે  દયેક વ્મક્તતઓ અને અભાયા શ ઓ ગભે તે ખ લ્રી જગ્માભા ંપયે છે. તેભને કોઇ 
ળાયીરયક મ શ્કેરી ન આલે અથલા તો જગંરના જીલ જતં  ઓ અભને કોઇ શાપ્રન ન ોંશચાડે એલી અનેક 
ભાન્મતાઓ વાથે આ તશલેાની જૂા આયાધના કયલાભા ંઆલે છે. 

  ડાગંી બગતની દષ્ટિએ આ તશલેાયનો રદલવ અપ્રત ભશત્લનો શોમ છે. કાયાણ તેઓ આ રદલવે 
બક્તત(ભતં્ર-તતં્ર) ળીખતા શોમ છે અને ત ે (બક્તત) લાઘ-ફાયવના રદલવે ણૂષ થામ છે. આ બક્તત 
ભોિા બાગે અંગયક્ષણ ભાિેની શોમ છે. જેલી કે લીંછીન  ંઝેય ઉતાયલાની, લાઘને દૂય બાગાડલા અથલા 
કાબ ભા ંરેલા તેભજ તાલ ઉતાયલાની લગેયે પ્રલપ્રધઓ ળીખલલાભા ંઆલે છે. 
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ોા : 
    શ્રાલણ ભાવની અભાવના રદલવે આ તશલેાય આલે છે. આ તશલેાયના રદલવે પ્રત્મેક  ઘયના 
રોકો ારત   ંશ ઓને સ્નાન કયાલીને પ્રવિંદૂયન  ંપ્રતરક કયી “ગેરૂથી” તેભના પ્રળિંગડા યંગે છે.આ તશલેાય 
ખાવ કયીને ફદ અને શ શાકંલા લાા  રૂનો છે. આખા ચોભાવા દયમ્માન ખેતીના કાભ વભમે 
ફદને તેણે ભાયેર શોમ, ગ રગાડમો શોમ, ગા આી શોમ તો વાજંે તે ફદ ાવે નૈલેધ ધયી 
ફે શાથ જોડી ક્ષભા ભાગં ે છે.કાયણ કે આરદલાવીઓનો મ ખ્મ વ્મલવામ ખેતી જે વંણૂષ શ ારન 
ઉય પ્રનબષમ શોમ છે. એિરા ભાિે આ તશલેાય એભનો ખાવ છે. 

પ્રત્રયા ં: 
  આ તશલેાય ક ટ ંફીનોનો તેભજ ખેતીભા ંતૈમાય થમેર નલા ાક ખાલાની ળરૂઆતનો તશલેાય 
છે. એિરે જ આ તશલેાયને “ નલા”  પ્રત્રાનો તશલેાય તયીકે ણ ઓખલાભા ંઆલે છે. આ રદલવ ે
રોકો તૈમાય થમેર નલો ાક (ડાગંય) રાલી તેનો બાત ફનાલી ફધા લૂષજોના નાભ રઇ અક્ગ્નભા ં
આહપૂ્રત આે છે.  જો મતૃ લડીરો ક ટ ંફીનોને આળીલષચનો આેતો વમ્રગ ક ટ ંફભા ંસ ખ-ળાપં્રત અન ે
ફયકત લયવતી યશ ેછે. એિરા ભાિે આ તશલેાય લધાયે ભશત્લ આલાભા ંઆલે છે. 

લાઘ- ફાયવ : 

  આ તશલેાય આવો લદ ફાયવના રદલવે આલે છે. આરદલાવીઓનો વફંધં પ્રકૃપ્રત  કે જગંર 
વાથે યશરેો છે. લાઘ-ફાયવના રદલવે તેઓ લાઘદેલ તથા જગંરી રશિંવક પ્રાણીઓને ભયઘા ં કે 
ફકયાનંી ફરી ચઢાલતા ં શોમ છે. આ   ઉયાતં નાગદેલ, ચન્રદેલ તથા સમૂષદેલની ણ જૂા 
કયલાભા ંઆલી છે. આ તશલેાયને તેઓ “ ફાયસ્મા” તયીકે  ઓખાલે છે.લાઘ દેલને ફરી ચઢાલલાન  ં
કાયણ તયીકે આરદલાવીઓના શ ઓ જેલા કે ગામ, ફદ, ઘેિા-ંફકયા ં અન ે બેવ-ાડા લગેયે 
સભૂવાભ લગડાઓભા ં કે જગંરોભા ં એકરા પયતા ં શોમ છે જેઓને જગંરી જનાલયો કોઇ શાપ્રન ન 
ોંશચાડે એિરા ભાિે ફરી ચઢાલલાભા ંઆલે છે. જો આ ફરી ન ચઢાલલાભા ંઆલે તો જગંરના 
રશિંવક પ્રાણીઓ ારત  ંપ્રાણીઓને ન કળાન ોંશચાડે છે. તદં યાતં ફરી ચઢાલલાન  ં સ્થ ગાભાડ ે
્થયોભા ં કે રાકડાની ‘ ાિરી’ (ાીમા) ઉબી કયી તેના ય સમૂષ, ચન્ર અને લાઘની મપૂ્રતિ 
કોતયેરી શોમ છે. તેના ય કંક -પ્રવિંદ ય રગાડી  તેને વજાલલાભા ંઆલે છે.  

  લાઘદેલની જૂાન  ંઆમોજન ગાભ રોકો વમરૂશક યીતે કયે છેનો. તે રદલવ ઢોયોનો ગોલા 
ફધા ઢોયો રઈને ગામોને એકત્ર કયલાના સ્થે આલે છે. ગોલાભમઓને જ દાજ દા પ્રકાયના જગંરી 
પ્રાણીઓ ફનાલી ઢોયના પયતે ાચં પેય શાથભા ં નૈલેદ્ય રઇને પયે છે. ગામ ગોઠણની જગ્મા લચ્ચે 
દાણા- ચોખાની  ૂજંા  અને ઈંડ  મ કલાભા ંઆલે છે.  ફાદભા ંઢોયો ને રોકોના વામ રશક અલાજ તથા 
તાફંા- ીતનો થાા કે થાી લગાડી  ઉયથી દોડાલે છે. જો ઈંડ  વરાભત યશ ેતો લષ વારૂ જળે 
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એલી ભાન્મતા છે. છેલ્ર ે જે ગોલાીમાઓને જ દાજ દા જગંરી પ્રાણીઓ ફનાવ્મા છે. જે લાઘો છે. 
તેભના ય અક્ગ્નના અંગાયા ઉડાડે છે. તેભને  છલાભા ંઆલે છે કે અભાયા ઢોયો ય હ ભરા કયળો   
ત્માયે તે ફનાલેરા ( લાઘ) પ્રાણીઓ નકાયભા ં જલાફ આે છે. ગાભ પ્રલસ્તાયની શદ છોડી જલા 
કશલેાભા ંઆલે છે. અને તેભના દ્વ્રાયા શા ફોરાલે છે. છી  ગોલાીમઓને ચાદંરો કયે છે. છેલ્રે ભયઘ  ં
અને ચોખા યાધંી ગોલાો વાથે ફધા બેગા ભી પ્રવાદ રઇ છૂિા ડે છે. આ વમ્રગ તશલેાયના ખચષ 
ગાભના રોકો વામરૂશક યીતે દયેક ક ટ ંફ ાવેથી પાો ઉઘયાલી કયલાભા ંઆલે છે.  

 આરદલાવીઓના ઉયોતત પ્રલપ્રલધ તશલેાયની ઉજલણીનો શાદષ  જોઇએ તો  તઓે ભાત્રને ભાત્ર 
ોતાના ક ટ ંફના, વમ્રગ ગાભની તેભજ ોતાના ારત   ં શ ઓ લગેયેન  ંઆયોગ્મની રષ્ટિએ સ ખ-
ળાપં્રત યશ ેએલી કાભના જૂા આયાધાના ભાધ્મભથી કલાભા ંઆલે છે. આયોગ્મની રયબાાભા ંએભ 
જણાલાય  ંછે કે જેઓની ળાયીરયક ભાનપ્રવક અને વાભાત્જક યીતે  ક્સ્થપ્રત વાયી શોલી તેને વારૂ કે સ્લસ્થ 
આયોગ્મ કશલેામ છે. દયેક આરદલાવી વ્મક્તતઓની ભાનપ્રવતતા સ્લચ્છ યશ ે તેના ભાિે  તશલેાયોની 
ધાપ્રભિક જૂા પ્રલપ્રધ અપ્રત ભશત્લન  ંરયફ તયીકે કાભ કયે છે. કાયણ કે તેઓન  ંકશવે   ંછે કે  જો અભાયા 
દેલ-દેલીઓ ખ ળ યશળે તો જ અભારૂ સ્લાસ્્મ વારૂ યશળેે. 
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