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સારાાંશ:-  
 ભારિ ભાિીગળ સસં્કૃતિ ધરાિિો દેશ છે. જેમા ંઅલગ-અલગ જ્ઞાતિ અન ેસમદુાયો િર્ષોથી રહિેા ંઆવયા ંછે. આ 
બધા જ સમદુાયોમા ં આદદિાસી સમદુાય પોિાની આગિી જીિનશલૈી અન ે સસં્કૃતિ ધરાિે છે. પ્રકૃતિના ં ખોળે િસનારી 
પ્રકૃતિપ્રમેી પ્રજા એટલ ેઆદદિાસી પ્રજા. બનાસના ંકાઠેં આિલે બનાસકાઠંા જજલ્લો ગજુરાિમા ંિેની આગિી ઓળખ ધરાિ ેછે. 
આ જજલ્લામા ં દાિંા િાલકુો આિેલ છે. દાિંા િાલકુો અરિલ્લીની ગગદરમાળા,પ્રાકૃતિક સૌંદયય અને ભૌગોગલક તિતશષ્ટિાના ં
કારણ ેજાણીિો છે. દાિંા િાલકુામા ંભીલ લોકોની પટેા જાતિ ડુંગરી ભીલ અન ેસોખલા ગરાતસયા િર્ષોથી િસિાટ કરે છે. ડુંગરી 
ભીલ લોકો મખુ્ય જાતિ િરીકે િરાળ, ખરૈ, ખાટ, બબુદિયા, િાભી િગેરે ગોત્ર નામો ધરાિ ે છે. જે રાણપરુ અને અંબાજી 
તિસ્િારન ે બાદ કરિા ં દાિંા િાલકુાના ં મોટાભાગના ં ગામિાઓમા ં િસલેા છે. સ્િિતં્ર સ્િભાિ અન ે ખમીરિિંા એ િમેની 
`આગિી ઓળખ છે. પહાિી પ્રદેશોમા ંિર્ષોથી િસનારી,અરણ્યજીિન જીિનારી પ્રજા છે. ડુંગરી ભીલ લોકોના ંજન્મથી માિંીને 
મરણ સધુીના ંસામાજજક રીિ-દરિાજો અન્ય સમાજો કરિા ંઅલગ પિે છે. ડુંગરી ભીલ લોકો પોિાના ંસામાજજક રીિ-દરિાજોમા ં
પોિાની સાસં્કૃતિક પરંપરાન ેજાળિી રાખીન ેસમહૂભાિના અન ેસગંઠનથી કામ કરનારી પ્રજા છે. દરેક સમાજના ંસામાજજક રીિ 
દરિાજોમા ંસમયાિંરે પદરિિયન આવયા જ કરે છે કારણ કે પદરિિયન સસંારનો તનયમ છે. બદલાિા ંસમયની સાથે ડુંગરી ભીલ 
આદદિાસીઓના ં સામાજજક રીિ-દરિાજોમા ં પણ પદરિિયન આિેલ છે.તશક્ષણ,આતથિક સ્સ્થતિમા ં સધુારો, અન્ય સમાજોનુ ં
અનકુરણ િગેરે કારણોના લીધે પદરિિયન આિલે ુજોિા મળે છે.પ્રસ્તિુ શોધપત્ર દ્વારા આદદિાસી સસં્કૃતિન ેજાણિાનો હતે ુ
રહલેો છે.પ્રસ્તિુ શોધપત્રમા ં દાિંા િાલકુાના ં ડુંગરી ભીલ આદદિાસીઓના ં સામાજજક રીિ-દરિાજો અન ે િમેા ં આિેલુ ં
પદરિિયનની છણાિટ કરિામા ંઆિી છે.  
ચાિીરૂપ શબ્દો : પદરિિયન, ડુંગરી ભીલ, દાિંા, લગ્ન, આદદિાસી  

પ્રસ્તાિના :-  
 ભારિ દેશમા ં તિતિધ સસં્કૃતિ ધરાિિા ં
સમદુાયો િસિાટ કરે છે.અલગ-અલગ સમદુાયોમા ં 
આદદિાસી સમદુાય પોિાની આગિી સસં્કૃતિ અને 
જીિનશૈલીના ં કારણે અલગ િરી આિે છે.સાથય 
જોિણીકોશ મજુબ આદદિાસી એટલે, ‘મળૂ 
આદદકાળથી િસ્ત;ુ અસલ િિની; આદદજાતિનુ ં કે 
િેને લગતુ ં ’ એિો અથય થાય છે.“આદદજાતિ એટલે 
પ્રાચીન સમયથી રહિેો આિેલો અને હાલ 
માનિસસં્કૃતિના પ્રારંગભક સ્િરે જીિન તિિાિિો 
જનસમહૂ. આદદજાતિ માટે અંગે્રજીમા ં‘ એબોદરજજનલ 
’ (મળૂ િિનીઓ) કે ‘તપ્રતમદટિ ’ (આદદમ) જેિા 

શબ્દો િપરાય છે. ભારિમા ં આદદજાતિ માટે 
સમાન્યિ: આદદિાસી (tribal) શબ્દ પ્રચગલિ છે."1 
આદદિાસી લોકો જગંલોમા ં િથા પહાિી પ્રદેશોમા ં
િસનારી  પ્રકૃતિપેમી અને ઉત્સિતપ્રય પ્રજા છે.પ્રકૃતિ 
સાથે િાલમેલ કરીને પ્રકૃતિને નકુશાન કયાય િગરની 
સાદગીપણૂય અને સ્િસ્થ જીિનશૈલી િેઓએ 
અપનાિી છે.આધતુનક ઔધોગગકરણથી પ્રભાતિિ 
સમાજો કરિા ં િેઓનુ ંજીિન સૌથી િધારે કુદરિને 
આધીન હોય છે.  
  “જગંલોમા ં રહિેા હોય િેમને માટે 
િનિાસીઓ અને ડુગંરો, પહાિો, કંદરા કે કોિરોમા ં
િસનારાઓ માટે ગગદરજનો જેિા પયાયયો પણ 
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િપરાય છે."2 આદદિાસી લોકો મોટેભાગે જગંલો 
અને પહાિોની હારમાળામા ંિસે છે. દાિંા િાલકુાના ં
ડુગંરી ભીલ આદદિાસીઓ અરિલ્લીની હારમાળામા ં
િસિા ં હોિાથી િેમને માટે િનિાસીઓ અને 
ગગદરજનો જેિા શબ્દો િપરાય છે.ડુગંરી ભીલ 
આદદિાસીઓ જીિનના ં દરેક સખુદ પ્રસગંોને 
ઉત્સિતપ્રય બનાિનારી પ્રજા છે.  
 ભારિમા ં મધ્યપ્રદેશ, ઓદરસ્સા, મહારાષ્ર, 
રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, ગજુરાિ, ઝારખિં, 
આંધ્રપ્રદેશ, પતિમબગંાળ, ગબહાર િગેરે રાજ્યોમા ં
આદદિાસી લોકો િર્ષોથી િસિાટ કરે છે. ગજુરાિમા ં
અલગ-અલગ જજલ્લાઓમા ં િત્તા-ઓછા પ્રમાણમા ં
આદદિાસી લોકોની િસતિ રહલેી છે. ગજુરાિમા ં
િાગં જજલ્લાથી માિંીને બનાસકાઠંાના ં દાિંા અને 
અમીરગઢ તિસ્િાર સધુીના ં પિૂય પટ્ટામા ંઆદદિાસી 
લોકો િસેલા છે.  
 “2011 ની િસતિ ગણિરી પ્રમાણે 
ગજુરાિની કુલ િસતિ 6 કરોિ જેટલી છે, જેમા ં
આદદિાસીઓની િસતિ 90 લાખ જેટલી છે. જે કુલ 
િસતિના ં 14.76 ટકા જેટલી થાય છે.”3 ગજુરાિના ં
આદદિાસીઓ મખુ્યત્િે પિૂય તિભાગના ં ડુગંરાળ 
જજલ્લાઓમા ં િસેલા છે. જેમા ં િાગં, િલસાિ, 
નિસારી, સરુિ,િાપી, ભરૂચ, િિોદરા,પચંમહાલ, 
નમયદા, સાબરકાઠંા,બનાસકાઠંા િગેરે જજલ્લાઓનો 
સમાિેશ થાય છે. “ હાલમા ં ગજુરાિમા ં કુલ ૨૫ 
આદદિાસી જાતિઓ િસિાટ કરે છે."4 આ 
જાતિઓમા ંભીલ, િિિી, ચૌધરી, ઘોિીયા, તનનામા, 
રાઠિા,કટારા, િામોર,પટેગલયા ,પઢાર, નાયકા, 
ગામીિ િગેરેનો સમાિેશ થાય છે. આ બધી 
જાતિઓમા ંભીલ, હળપતિ, રાઠિા, ઢોિીયા, નાયકા, 
કંુકણી, ચૌધરી િગેરે જાતિઓની સખં્યા ગજુરાિમા ં
િધ ુછે.  
 “ જે િાલકુામા ં૫૦ ટકાથી િધ ુિસ્િી હોય 
િેિા િાલકુાને ‘ આદદિાસી િાલકુા ’ િરીકે 
ઓળખિામા ં આિે છે. ગજુરાિમા ં આિા ૪૮ 
આદદિાસી િાલકુાઓ છે, જે ૧૪ જજલ્લાઓમા ં
આિેલા છે."5 કેટલાક િાલકુાઓમા ં 80 ટકાથી િધ ુ

આદદિાસી િસતિ ધરાિે છે. બનાસકાઠંામા ં દાિંા 
અને અમીરગઢ િાલકુાઓમા ં આદદિાસી લોકોની 
િસતિ િધ ુ છે .જેમા ં દાિંા િાલકુામા ં ડુગંરી ભીલ 
આદદિાસીઓ િધ ુછે.  
દાાંતા તાલ કાનો પદરચય : -  
 “2011 ની િસતિ ગણિરી પ્રમાણે 
બનાસકાઠંા જજલ્લાની કુલ િસતિ 3120506 છે. જેમા ં
અનસુગૂચિ 
જનજાતિની િસતિ 284155 છે. જે જજલ્લાની કુલ 
િસતિના 9.11 ટકા જેટલી છે.”6 ગજુરાિ રાજ્યની 
ઉત્તર-પિૂયમા ં બનાસકાઠંા જજલ્લો આિેલો છે. 
જજલ્લાની મધ્યમા ંથઈને િહિેી બનાસનદીના ંનામ 
પરથી ‘બનાસકાઠંા ’ નામ પિેલ છે. બનાસકાઠંા 
જજલ્લાની ઉત્તરે રાજસ્થાન રાજ્યના ં મારિાિ અને 
તસરોહી તિસ્િારો, દગક્ષણમા ં મહસેાણા અને પાટણ 
જજલ્લો, પિૂયમા ં સાબરકાઠંા જજલ્લાનો તિસ્િાર અને 
પતિમમા ં કચ્છ જજલ્લો આિેલો છે.બનાસકાઠંા 
જીલ્લાના 14 િાલકુાઓ પૈકી દાિંા અને અમીરગઢ 
િાલકુાઓમા ં આદદિાસી લોકોની િસતિ િધ ુ છે. 
પ્રાચીન પહાિ અરિલ્લીની હાળમાળાથી બનેં 
િાલકુાઓ જોિાયેલા છે. “ દાિંા િાલકુાના ં ૧૮૪ 
ગામોમાથંી ૧૨૩ ગામોમા ંઅને અમીરગઢ િાલકુાના ં
૬૯ ગામોમાથંી 53 ગામોમા ંઆદદિાસીઓ િસે છે."7 

દાિંા િાલકુામા ંઆદદિાસી લોકોની િસતિ િધ ુ છે. 
દાિંા િાલકુાની ઉત્તર દદશામા ંસાબરકાઠંા જજલ્લાના ં
પોશીના િાલકુાના ં ગામો અને રાજસ્થાન રાજ્યની 
સરહદ આિેલી છે, જ્યારે દગક્ષણ દદશામા ંમહસેાણા 
જજલ્લાની સરહદને સ્પશે છે. દાિંા િાલકુાની પિૂય 
દદશામા ં ખેિબ્રહ્મા િાલકુો અને પતિમ દદશામા ં
િિગામ િાલકુો આિેલો છે. દાિંાથી પતિમ દદશામા ં
નિાિાસ ગામના રસ્િે દાિંોરીયા િીરનુ ં પતિત્ર 
સ્થાન છે.આ િીરના નામ પરથી ગામનુ ંનામ દાિંા 
પિેલ છે એવુ ં માનિામા ં આિે છે .દાિંા ગામ 
િાલકુાનુ ં મખુ્યમથક છે.જે રાજાશાહીના સમયમા ં
દાિંા સ્ટેટ િરીકે ઓળખાત ુ ં હત ુ.ંઅરિલ્લીની 
ગગદરમાળા અને પ્રકૃતિના ં સાતનધ્યમા ં શોભિો દાિંા 
િાલકુો  િેની આગિી તિશેર્ષિા રજૂ કરેછે સમગ્ર 
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ભારિદેશમા ં પ્રખ્યાિ એવુ ં મા ં જગદંબાનુ ં પતિત્ર 
યાત્રાધામ અંબાજી પણ દાિંા િાલકુામા ં આિેલ 
છે.જજલ્લાના ંમખુ્યમથક પાલનપરુથી દાિંા ગામ 40  
દકલોમીટર જેટલુ ંદૂર છે.           
ભીલ જાવતનો પદરચય :-  
 “ ભીલ શબ્દ મળૂ દ્રતિિ ભાર્ષાના ‘ બીલ્લ ુ’ 
શબ્દમાથંી ઊિરી આવયો છે, જેનો અથય બાણ 
અથિા િીર થાય છે. ”8 ભીલો પ્રાચીન સમયથી 
પોિાની સાથે િીર અથિા બાણ રાખિા ંઆિેલા ંછે; 
જેના કારણે િેઓ ભીલ નામથી ઓળખાયા છે િેવુ ં
માનિામા ંઆિે છે. આયય જાતિ પહલેા ંભીલ લોકો 
આપણા ં દેશમા ં િસિા ં હિા.ં આયય લોકોના 
આિિાથી અને િેમની સાથે થયેલા ં યદુ્ધોના ં કારણે 
ભીલ લોકોની હાર થિા ં િેઓ પહાિોમા ં અને 
જગંલોમા ંચાલી ગયા એવુ ંમનાય છે. 
 “ રાજગાદી પરના ંિેમના ંમળૂ અતધકારની 
સાગબિીરૂપે હજુ આજે પણ કેટલાક રાજપિૂ 
રાજ્યોમા ં રાજ્યાગભર્ષેક િખિે ભીલના ભીલના 
અંગઠૂાના લોહીથી રાજાને પહલે ુ ં તિલક કરિાનો 
દરિાજ છે.”9 ભીલ જાતિના લોકોનુ ંરાજપિૂ રાજ્યોમા ં
આગવુ ં મહત્િ રહલે ુ ં હત ુ.ંભીલ જાતિના લોકો આજ 
દેશના ં હિા ં કે આયયપ્રજાની જેમ બહારથી આિીને 
િસેલા છે.િે બાબિે ચોક્કસ તિધાન કરવુ ં મશુ્કેલ 
છે.ભારિમા ં અલગ-અલગ જનજાતિઓના ં 500 
સમદુાયો પૈકી જેટલા સમદુાયો ગજુરાિમા ંિસે છે િે 
બધામા ં ભીલજાતિનુ ં આગવુ ં મહત્િ રહલે ુ ં
છે.ગજુરાિમા ં આદદિાસી િસતિની િાિ કરિામા ં
આિે િો િેમા ં સૌથી િધ ુ િસતિ ભીલોની છે.ભીલ 
જાતિમા ં ભીલ ગરાતસયા, ડુગંરી ભીલ,ડુગંરી 
ગરાતસયા,મેિાસી ભીલ,રાિળ 
ભીલ,ભીલાલા,પાિરા,િસાિા,િિિી ભીલ િગેરે 
પેટાજાતિઓનો સમાિેશ થાય છે.આ પૈકી દાિંા 
િાલકુાના ં તિસ્િારમા ંભીલોની પેટાજાતિ ડુગંરીભીલ 
અને સોખલા ગરાતસયા િસે છે. અંબાજીથી માિંીને 
રાણપરુ આંબા સધુીના ં તિસ્િારમા ં સોખલા 
ગરાતસયાઓની િસતિ િધારે છે,જ્યારે બાકીના 
દાિંા િાલકુાના ં તિસ્િારમા ં ડુગંરી ભીલોની િસતિ 

િધ ુ છે.ડુગંરી ભીલો અને સોખલા ગરાતસયાઓ 
એકબીજા સાથે સામાજજક,ધાતમિક કે લગ્ન સબંધંો 
રાખિા ં નથી.ડુગંરી ભીલો દાિંા િાલકુાના ં
સાઢંોશી,કુકિી,ઉદાિાસ,જામરૂ,છોટા તપપોદરા, ખિંોર 
ઉંબરી, ખેરમાળ,ભદ્રમાળ, કંુિારશી, 
બારિાસ,બોરિીયા,દલપરુા િગેરે ગામોમા ં િસેલા 
છે. ડુગંરી ભીલો મખુ્ય જાતિ િરીકે 
પારઘી,ગમાર,ખૈર,િરાળ,ખાટ,િાભી,પરમાળ,બુબંદિ
યા,રાઠોિ,કોદરિી િગેરે ગોત્ર નામો ધરાિે છે . એક 
જ ગોત્રના ં લોકો ભાઈ –ભાઈ ગણાય છે . પતુ્રને 
તપિાનુ ંગોત્ર િારસામા ંમળે છે.   
 ભીલ લોકોને પોિાની કોઈ ગલતપ ન હોિાથી 
િેમની ભાર્ષા ભીલી િરીકે ઓળખિા  કરિા ંભીલી 
બોલી િરીકે ઓળખિી િધ ુયોગ્ય ગણાય. 
ડ ાંગરી ભીલ આદદિાસીઓનાાં સામાજિક રીત-દરિાિો 
અને પદરિતતન :-  
િન્મનાાં રીત-દરિાિો:-  
 ભીલ કુટંુબમા ં બાળકના ં જન્મિાના ં સમયે 
સિુાિિ માટે ખોલરુ (ઝપંડુ ં) ની પસદંગી કરિામા ં
આિે છે. ખોલરાની અંદર કોઈ એક ખણૂામા ંખાટલો 
ઢાળીને સિુાિિ કરાિાય છે. “ સિુાિિ સમયે 
‘હયુાણી ’( દાયણી ) ને બોલાિિામા ંઆિે છે. આ 
ઉપરાિં ‘કરલી દેિાિાળા ’ ( પેટ દબાિિાળા ) બે 
અનભુિી પરુુર્ષોને પણ બોલાિિામા ંઆિે છે.”10  
 સાઢંોસી ગામના આદદિાસી આગેિાન અને 
ભીલ લોકસાદહત્યના ંસશંોધક અને સપંાદક એિા શ્રી 
નિજીભાઇ િાભીના જણાવયા મજુબ, “ બાળકનો 
જન્મ દાયણ દ્વારા ઘરે કરાિાય છે.સાિ દદિસ સધુી 
અલગ ખાટલો,પાણી અને સ્ત્રીને રખાય છે. ત્યારબાદ 
દાયણ બાળકનુ ંનામ પાિે છે અને થાળી િગાિે છે. 
પાચં રોટલા, ઘી,ગોળ,સાિલો દાયણને અપાય છે 
િથા મકાઈના ં દાણા બાફી નાના બાળકોને અપાય 
છે.”11 બાળક જન્મે એટલે દાયણ દ્વારા િીરના ં
ધારદાર પાન િિે ‘ નાળ ’(ઓર) િધેરિામા ંઆિે 
છે અને આ નાળને સિુાિિી સ્ત્રીના ં ખાટલા નીચે 
ખાિો કરીને દટાય છે. િીરને પ્રસિુાના ંમાથા બાજુ 
ખાટલા ઉપર ઊભુ ંખોસિામા ંઆિે છે. આ રીિે િીર 
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રાખિાથી પ્રસિુાને કોઈપણ પ્રકારની બીક લાગિી 
નથી િેવુ ંમનાય છે.  
 “ પ્રસતુિ થઈ િેને િેઓ ‘ ઝાપો થો ’ એમ 
કહ ે છે.”12  સ્ત્રીના ં પ્રસતુિ સમયે સ્ત્રીનો પતિ િથા 
તપયર પક્ષનુ ં નજીકનુ ં સગા-સબંધંી અિશ્ય હાજર 
રહ ેછે. જો સિુાિિ િખિે તપયર પક્ષની કોઈ વયસ્તિ 
હાજર ના હોય અને પ્રસિુા ં સ્ત્રી સિુાિિ દરમ્યાન 
મતૃ્ય ુ પામે િો તપયર પક્ષિાળા અમારી બહને, 
દીકરીને મારી નાખી છે એિા આરોપ સાથે સરેિરંુ 
કરે છે. સિુાિિ િખિે સ્ત્રીને ગોળ,ઘઉં િથા 
અજમાનુ ં ‘માિર ’(ચરૂમુ ં ) આપિામા ં આિે 
છે.બાળકના ં જન્મિાની ખશુીમા ં ગોળ િહેંચિામા ં
આિે છે.  
 પ્રિિયમાન સમયમા ં ડુગંરી ભીલ 
આદદિાસીઓના ંજન્મના ંદરિાજોમા ંપદરિિયન જોિા 
મળે છે. આદદિાસી સમાજમા ં ગભય પરીક્ષણ  
કરિામા ં આિતુ ં નથી કે દીકરા-દીકરીનો કોઈ ભેદ 
પણ રાખિામા ંઆિિો નથી. દીકરો જન્મે કે દીકરી 
બનેંનુ ં આગવુ ં મહત્િ રહલે ુ ં છે. નિા જન્મનાર 
બાળકને કોઈ રોગ ન થાય િે માટે નજીકના ં
દિાખાને દરપોટય  કરાિે છે. સ્ત્રીઓને સિુાિિ િખિે 
નજીકના ંસરકારી દિાખાને લઈ જિામા ંઆિે છે . 
સિુાિિના  
સમય દરમ્યાન સમયાિંરે નજીકના ં દિાખાનેથી 
દિા લાિિામા ં આિે છે. દાયણ દ્વારા સ્ત્રીને ઘરે 
સિુાિિ કરાિિામા ં નોધપાત્ર ઘટાિો થયેલ જોિા 
મળે છે.  
બાબરી ( બાધા ):-  
 ડુગંરી ભીલ જાતિમા ં છોકરીની બાબરી 
કરિામા ંઆિિી નથી. પ્રથમ પતુ્રની બાધા તપયર 
પક્ષમા ં મામાના ઘરે કરિામા ં આિે છે જેને ‘ 
િિામંણા ં’ કહિેામા ંઆિે છે. આદદિાસી આગેિાન 
દદપકભાઇ િાભીના ં જણાવયા મજુબ, “ યિુાન મોટો 
થાય ત્યારે લગ્ન પહલેા ંમામાના ંઘરે લઈ જિાય છે 
અને કુળદેિીની ત્યા ં બકરાનો ભોગ ચિાિી 
જમણિાર થાય છે.”13 બાધા િખિે માથાના ં  િાળ 
કાપિામા ંઆિિા ંનથી પરંત ુ તિતધ કરિામા ંઆિે 

છે. બે ધજાઓ અને બકરો લઈને યિુાન અને િેના 
સબધંીઓ મામાના ઘરે આિે છે. બાધા કરાિનાર 
ભાણીયાને મામા દ્વારા સાફો કે માળા પહરેાિાય છે 
અને બહનેને સાિી અપાય છે, ત્યારબાદ દેિરા અને  
કુળદેિીને ધજા ચિાિી તિતધ કરિામા ં આિે 
છે.મામાના ભાઈઓ ભેગા મળીને સિારની તિતધ 
પણૂય થયા બાદ આિેલ સબધંીઓને નાસ્િો આપે છે. 
નાસ્િામા ં શીરો,દાળ-ભાિ અથિા રોટલી -શાક 
અપાય છે. નાસ્િો કયાય બાદ બધા લોકો ગીિો ગાય 
છે અને 3 િાગ્યાની આસપાસ બકરાનુ ંજમણ થાય 
છે. નાસ્િાનો ખચય અને જમણના ં મરી-મસાલાનો 
ખચય મામાઓ દ્વારા કરાય છે. જમણિાર પણૂય થયા 
બાદ બધા છૂટા પિે છે.    
 પહલેા કરિા ં નિરાશનો સમય ઓછો 
હોિાથી અને રોજી-રોટીની જરૂદરયાિના ંલીધે િેઓ 
લાબંો સમય લેિા ં નથી. બાધાનો જમણિાર 
જલ્દીથી પિાિીને િેઓ છૂટા પિે છે. આતથિક સ્સ્થતિ 
પ્રમાણે નાસ્િામા ંપદરિિયન જોિા મળે છે.  
ડામ દેિાની પ્રથા:-  
 ડુગંરી ભીલ સમાજમા ં િામ દેિાની પ્રથા 
જોિા મળે છે. જેમા ંનાના બાળકોને થિા ં‘ ટાબદરયા ં
’ જેિા તિતશષ્ટ પ્રકારના ં રોગમા ં િામ દેિામા ંઆિે 
છે. જેમા ંબાળકને સોય િિે પાસંળીઓ નીચે તત્રશળુ 
આકારે િામ દેિાય છે. િામ જે જગ્યાએ દેિાય છે 
િેને િેઓ ‘ ડૂબકી ’ના ં નામે ઓળખે છે. િામનો 
જાણકાર અને અનભુિી માણસ દ્વારા જ િામ 
આપિામા ંઆિિા ંહોય છે.   
 પ્રિિયમાન સમયમા ં તશક્ષણના ં તિકાસના ં
કારણે િામ દેિાની પ્રથામા ંઘટાિો થયેલ જોિા મળે 
છે. દાિંા તિસ્િારના ંકેટલાક ગામિાઓને બાદ કરિા ં
િામ દેિાની પ્રથા લગભગ નામશેર્ષ થયેલ છે. 
ડુગંરી ભીલ આદદિાસીઓ  િેમના ં બાળકોને થિા ં
તિતિધ રોગો માટે નજીકના ં સરકારી કે પ્રાઈિેટ 
દિાખાને લઈ જાય છે અને દિા કરાિે છે.  
ગોદિયા-ગોિણની પ્રથા:-  
 જેમ પ્રકૃતિ મતુિ બની પોિાની શોભા 
િધારે છે અને ખીલે છે િેિી રીિે ડુગંરી ભીલ 
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િરૂણ-િરૂણી મતુિ બની એકબીજાને પે્રમ કરી શકે 
છે. લગ્ન પહલેા ં ભીલ સમાજમા ં યિુક-યિુિી પે્રમ 
કરીને જાિીય સબંધંો બાધંી શકે છે. આ સબંધંોનો 
માિા-તપિા કે સમાજ તિરોધ કરિો નથી. આ 
સબંધંો સમાજ સ્િીકૃિ ગણાય છે. લગ્ન બાદ સમાજ 
આ સબધંોને માન્યિા આપતુ ં નથી,એટલે કે લગ્ન 
બાદ સ્ત્રી પોિાના ંઅગાઉના ંપે્રમી સાથે સબધંો રાખી 
શકિી નથી. સ્ત્રી માટે િેનો પતિ જ સિયસ્િ ગણાય 
છે. દરેક ડુગંરી ભીલ યિુકને ગોઠણ િથા દરેક 
ડુગંરી ભીલ યિુિીને ગોદઠયો હોય છે.  
 “ લગ્ન પહલેાનંા જાિીય સબધંો તિશે 
મોટેરાનંા ઉદાર માનસને પ્રગટ કરિી એ કહિેિ 
પણ પ્રચગલિ છે, “ િાલંરીમાહંી ઘેંહ જે ખાય 
એણાની,થાળીમા ં આિે પેસ એક િણીની.” ( “ 
હાલં્લીમાનંી ઘેંશ જે ખાય િેની પણ થાળીમા ંઆવયા ં
પછી િે ઘેંશ એક ધણીની.”) ”14  પ્રકૃતિના ંસાતનધ્યમા ં
એકબીજા પ્રત્યે સહજ રીિે આકર્ષયણ અનેરૂ હોય છે. 
ડુગંરી ભીલોમા ંસ્ત્રી પોિાના ં પે્રમી સાથે લગ્ન બાદ 
સબધંો રાખી શકિી નથી.જો સ્ત્રી અગાઉના ં પે્રમી 
સાથે સબધંો રાખેિો િેને અપરાધ ગણાય છે અને િે 
સ્ત્રીનો પતિ સ્ત્રીના ં પે્રમીનુ ંખનૂ કરે છે. અમકૂ સમયે 
દાિાની મોટી રકમ પણ િસલૂ કરિામા ંઆિે છે.  
 ગોદઠયા-ગોઠણ પ્રથામા ં પણ પદરિિયન 
જોિા મળે છે.કેટલાક  યિુક-યિુિીઓ ગોદઠયા-
ગોઠણ ધરાિિા ંનથી. સ્ત્રીઓ લગ્ન બાદ પે્રમી જોિે 
સબધંો રાખિી નથી.જેથી પે્રમીનુ ં ખનૂ કરિાના ં
બનાિો નદહિિ બને છે.  
લગ્ન:-  
 ડુગંરી ભીલ લોકો પોિાના ં ગોત્રમા ં લગ્ન 
કરિા ંનથી.િેઓ માિાના ગોત્રમા ંલગ્ન કરી શકે છે; 
એટલે કે માિા િરાળ ગોત્રની હોય િો કન્યા પણ 
િરાળ ગોત્રની લાિી શકે છે. ડુગંરી ભીલ યિુક- 
યિુિીઓમા ંગોદઠયા-ગોઠણ રાખિાની પ્રથા હોિાથી 
કાકા-તપિરાઇ,ભાઈ-બહનેોથી દૂરના ંએક જ ગોત્રના ં
યિુક-યિુિીને ગોદઠયા-ગોઠણ બનાિી શકે છે પરંત ુ
િે એક જ ગોત્રના ં હોિાથી િેની સાથે લગ્ન કરી 
શકિા ંનથી.બનેં  અલગ-અલગ ગોત્રના ંહોિા છિા ં

િેઓ પોિાના ંગામમા ંલગ્ન કરી શકિા ંનથી.દાિંા 
તિસ્િારના ં ડુગંરી ભીલ લોકો 
દાિંા,તિજયનગર,ખેિબ્રહ્મા,પોશીના અને રાજસ્થાન 
તિસ્િારમા ંલગ્ન કરે છે.  
 “ ભીલ આદદિાસીઓમા ં લગ્ન પછી પણ 
સ્ત્રી તપયરના ( તપિાના ) ગોત્રથી ઓળખિામા ંઆિે 
છે, િેના પતિના ગોત્રના ં નામથી ઓળખિામા ં
આિિી નથી.”15 સ્ત્રી તપયરના ંગોત્રથી ઓળખિામા ં
આિિી હોિાથી સ્ત્રીના ં ગોત્રમા ં લગ્ન કરી શકાય 
છે.સ્ત્રી પોિાના ં તપયરના ં ગોત્રદેિની ધ્િજા પણ 
પોિાના ંપતિના ઘરે ગોત્રદેિના ં ગચહ્ન િરીકે ચઢાિે 
છે. ડુગંરી ભીલ આદદિાસીઓમા ંસ્ત્રીના ંતપયર પક્ષનુ ં
આગવુ ંમહત્િ રહલે ુ ંછે. ડુગંરી ભીલ આદદિાસીઓમા ં
નીચે મજુબના ંલગ્નના ંપ્રકાર જોિા મળે છે.  
1.નાસી િિાની લગ્નપ્રથા:- 
 ડુગંરી ભીલ યિુક-યિુિી લગ્નની 
બાબિમા ંસપંણૂય સ્િિતં્રિા ભોગિે છે. યિુક-યિુિી 
સામાજજક પ્રસગેં, લગ્નના ંપ્રસગેં કે પ્રાદેતશક મેળામા ં
સામ-સામે મનમેળ થિા ં િેઓ અજ્ઞાિ જગ્યાએ 
નાસી જિા ં હિા.ંત્યારબાદ માિા-તપિા અને સગા-
સબંધંી દ્વારા ભાગી ગયેલ યિુક-યિુિીને શોધી 
લાિિામા ં આિિા ં અને કન્યા પક્ષ દ્વારા કન્યાનુ ં
દાપુ ં ( રકમ ) નક્કી કરિામા ંઆિતુ.ં િે દાપાની 
રકમ િરપક્ષિાળાએ આપિી પિિી અને સાથે 
ભોજનનો ખચય પણ આપિો પિિો. દાપુ ં અને 
ભોજન આપ્યા બાદ જ સમાજ િેમના લગ્નનો 
સ્િીકાર કરિો. 
 ડુગંરી ભીલ સમાજમા ં નાસી જિાની 
લગ્નપ્રથામા ંઘટાિો થયેલ જોિા મળે છે. તશક્ષણના ં
તિકાસના કારણે આ પ્રથા નામશેર્ષ થયેલ નથી 
પરંત ુઘટાિો ચોક્કસ થયેલ છે.  
2.માતા-વપતાની પસાંદગીથી લગ્ન કરિાની પ્રથા:-  
 ડુગંરી ભીલ સમાજમા ં યિુક-યિુિીઓના ં
લગ્નો માિા-તપિાની પસદંગીથી નક્કી કરિામા ં
આિિા ં 
હોય છે. આ લગ્નપ્રથામા ં પણ િર-કન્યાની સમંતિ 
ચોક્કસ લેિામા ંઆિે છે. માિા-તપિા કોઈ સામાજજક 
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પ્રસગેં અથિા ‘ ગોર ’ જેિા પ્રસગેં કન્યાને જોઈને 
પોિાના દદકરા અને કુટંુબ માટે પસદં કરિા ંહોય છે. 
ત્યારબાદ િે ગામના ંપોિાના ંસબંધંી દ્વારા કન્યાના ં
માિા-તપિા સધુી િાિ પહોંચાિિામા ં આિિી હોય 
છે. િાિ પહોંચાિયા બાદ સામ-સામે બનેં પક્ષો દ્વારા 
િર-કન્યાને જોિામા ં આિિા ં હોય છે. બનેં પક્ષો 
દ્વારા બધી જ રીિે અનકૂુળ આિિા ં િેઓ લગ્ન 
કરિાની સમંતિ આપિા ંહોય છે.   
 પ્રિિયમાન સમયમા ં આ પ્રથામા ં સધુારો 
થયેલ જોિા મળે છે. માિા-તપિાની પસદંગીથી 
નક્કી થિા ં લગ્નમા ં િર-કન્યાની સમંતિનુ ં મહત્િ 
િધી ગયુ ં છે. એટલે કે માિા-તપિાને કન્યા પસદં 
આિી હોય પણ પોિાના ં દીકરાને કન્યા પસદં ન 
આિી હોયિો લગ્ન થિા ંનથી.  
3.કન્યાનાાં વપતાનાાં ‘ ખોલરે ’ િઈને લગ્ન નક્કી 
કરિાની પ્રથા:-  
  “ સિય સમંતિ પછી િર પક્ષના ં નજીકના ં
પાચં કુટંુબીજનો શકુન જોઈને લગ્ન નક્કી કરિા ં
જાય છે. લગ્ન નક્કી કરિાની પ્રથાને ‘ લગન 
નોિાવુ ં ’ કહ ે છે.”16 આ પ્રકારની લગ્નપ્રથામા ં
િરપક્ષના ંનજીકના ંપાચં કુટંુબીજનો     
કન્યા પક્ષે લગ્ન નક્કી કરિા જાય છે . જ્યારે િેઓ 
લગ્ન નક્કી કરિા ં જિા ં હોય છે ત્યારે િેઓ સાથે 
ગોળ અને દારૂ લઈને જાય છે. િર અને કન્યાપક્ષે 
કાકાને તિશેર્ષ મહત્િ અપાય છે. સામ-સામે બનેં 
પક્ષો દ્વારા કન્યાનુ ં દાપ ુ (દહજે) નક્કી કરાય 
છે.દાપાની રકમ નક્કી કયાય બાદ િર પક્ષિાળા 
લોકો ગોળ િહેંચે છે.જ્યારે  કન્યા પક્ષિાળા લોકો 
સગાઈની જાહરેાિ કરિા ં હોય છે.“અહીં િરપક્ષ 
િરફથી કન્યાપક્ષને દારૂ પાિાનો દરિાજ છે. 
જમિાની  વયિસ્થા કન્યા પક્ષિાળા કરે છે.”17 લગ્ન 
નક્કી કયાય બાદ જો લગ્ન કરિાનો સમય લાબંો હોય 
િો બનેં એકબીજાને મળી શકે છે. આ સમય 
દરમ્યાન સિંાન થાય િો સ્િીકારી લેિાય છે. ભીલ 
આદદિાસી સમાજમા ંસ્ત્રી જ્યારે તિધિા બને ત્યારે િે 
પોિાના ં મળૂ પતિના ં ઘરે બીજો પતિ લાિી શકે 
છે.િેને ભીલ સમાજમા ં ‘ઘઝમાઈ’ ના ં નામે 

ઓળખિામા ં આિે છે. ડુગંરી ભીલ આદદિાસી 
સમાજમા ં જ્યારે આતથિક સ્સ્થતિ સારી થાય ત્યારે 
લગ્ન કરિામા ં આિિા ં હોિાથી લગ્નમા ં પોિાના ં
સિંાનોની હાજરી પણ જોિા મળે છે.  
 આજના ંઆધતુનક સમયમા ંલગ્ન પ્રણાલીમા ં
પણ ફેરફાર થયેલ જોિા મળે છે.આજથી 30-40 
િર્ષય પહલેા ંકન્યાના ંદાપાની રકમ 40 રૂતપયા હિી 
અને તિધિાના ં 11 રૂતપયા લેિાનો દરિાજ હિો .આ 
રકમમા ંસધુારો થિા ંઆજે 3000 થી 5000 રૂતપયા 
દાપાની રકમ લેિામા ં આિે છે. પહલેાના ં સમયે 
જાન પગે ચાલીને જિી હિી; આજે રક, ટેમ્પા, 
રેતટર કે અન્ય િાહનોમા ં જાય છે. જાનમા ં
ઢોલ,િાઝ,ં િીજેનો ઉપયોગ િધ ુ થિા લાગ્યો છે. 
લગ્નમા ં પહરેિેશ,ખોરાક,શણગાર િગેરે બાબિોમા ં
ડુગંરી ભીલ સમાજમા ં બદલાિા ં સમયની સાથે 
પદરિિયન આવયુ ંછે. 
સમાપન:-  
 દાિંા તિસ્િારના ં ડુગંરી ભીલ 
આદદિાસીઓના ં અલગ-અલગ સામાજજક રીિ-
દરિાજો છે અને દરેક સામાજજક દરિાજોન ુઆદદિાસી 
સમાજમા ં આગવુ ં મહત્િ રહલે ુ ં છે. જન્મથી માિંીને 
મરણ સધુીના ં દરિાજોમા ં ડુગંરી ભીલ લોકોએ 
પોિાની સસં્કૃતિને જાળિી રાખી છે. બદલાિા ં
સમયની સાથે દરેક સમાજમા ંિત્તા-ઓછા પ્રમાણમા ં
પદરિિયન આવયા જ કરે છે.કોઈપણ સમાજ 
પદરિિયન િગર રહી શકિો નથી. ડુગંરી ભીલ 
સમાજમા ંપણ સામાજજક રીિ-દરિાજોમા ંઘણા અંશે 
પદરિિયન આવયુ ં છે. તશક્ષણ,આરોગ્યની સેિાઓમા ં
િધારો, આતથિક સ્સ્થતિમા ં ફેરફાર, મનોરંજનના 
સાધનોમા ં િધારો, અન્ય સમાજનુ ં અનકુરણ િગેરે 
પદરબળોને લીધે દાિંા તિસ્િારના ં ડુગંરી ભીલ 
આદદિાસીઓના ં સામાજજક રીિ-દરિાજોમા ં
પદરિિયન આિેલુ ંજોઈ શકાય છે. પદરિિયનની સાથે 
કદમ તમલાિીને પણ ડુગંરી ભીલ લોકોએ સામાજજક 
રીિ-દરિાજો દ્વારા પોિાની આદદિાસી સસં્કૃતિ અને 
િારસાને  ચોક્કસ જાળિી રાખ્યો  છે.અંિમા ંએટલુ ં
ચોક્કસ કહી શકાય કે ડુગંરી ભીલો પ્રકૃતિના ં
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સાતનધ્યમા ં પહાિી પ્રદેશમા ં િસનારા ં અને સ્િિતં્ર 
સ્િભાિ ધરાિનારા ંખમીરિિંા છે  
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