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નિવેદિ  

                    માણસ અિે સમાજ વચ્ચે અનવિાભાવી સબંધં છે. માણસ છે તો 

સમાજ છે, િે  સમાજ છે તો માણસાઇ છે. માણસિી ક િંમત સમાજથી જ છે. જેથી 

સમાજિે સમજવો પડે, સમાજિે સમજવો  કિિ છે તેમ છતા ંસમજ્યા વગર ચાલશે 

િકિ. જે સમાજિે સમજવા સમથથ બિી જાય છે તે સમાજ કિતચચિંત  બિી રિશેે. 

સમાજિા કિત  ે ઉત્થાિ માટે પ્રયત્િ  રશે, તેિે માણસ માટેિી સામાજજ  પ્રનતબધ્ધતા 

 િીશ.ુ જ્યારે  ોઇ સામનય  આ  ાયથ  રે તો તેિે પણ સામનય િી સામાજજ  

પ્રનતબધ્ધતા  િીશ.ુ  

                     સામાજજ  પ્રનતબધ્ધતાિી વાતો  રવી સરળ છે. પરંત ુ સામાજજ  

પ્રનતબધ્ધતાિો નિભાવવા માટે  ેટલાય પ્રશ્નો છે, અપવાદો છે. એિાથી ડરી જઇિ ે

સામાજજ  પ્રનતબધ્ધતાનુ ં  ામ ટાળી દેવુ ં યોગ્ય િથી.  ામ  રિારે પરૂી ઇમાિદારીથી 

 ામ  રવુ ં જોઇએ એ અત્યતં આવશ્ય  છે.  ામ  રિારિી  ેટલી  મયાથદાઓ તો 

રિવેાિી, આ  ાયથથી સમાજિે થોડો પણ લાભ થશે તો એ  ાયથ એળે ગયેલુ ં  િવેાશે 

િકિ. મેં પણ “િીરીક્ષ  સામનય મા ંસામાજજ  પ્રનતબધ્ધતા” નવષયમા ંમારો આ માઇિોર 

રીસચથ પ્રોજેક્ટ લખવા માટે િક્કી  રેલ છે. મારા મતે સમાજ ખબૂજ મિત્વિો છે. ‘સૌિા 

ભલામા ં આપણુ ં ભલુ ં છે’ એ ન્યાયે આપણે સમાજિા કિતમા ં  ાયથ  રવુ ં જ જોઇએ. 

િીરીક્ષ  સામનય  સામાજજ  પ્રનતબધ્ધતા અંગે ખબૂ જ અગ્રેસર છે. એમા ંપ્ર ાનશત થતા 

અિે  પ્ર ારિા લેખોમાથંી  મેં સામાજજ  પ્રનતબધ્ધતાિે  ેન્રમા ંરાખીિે સમાજિે વધારે 

સ્પશ ેએવા નવષયોિે ધ્યાિમા ં રાખી એમા ં પ્ર ાનશત થતા ં લેખો નવશે છણાવટ  રીિ ે

મારો નવષય પસદં  યો છે. આ રીસચથમા ંસગં્રકિત માકિતી માગથદશથ  બિી રિશેે એવી 

મારી અચભલાષા છે. 
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                    અનકુ્રમચણ ા 

 

 

૧.  પ્રસ્તાનવ   

૨.  સ્ત્રીઓ પ્રત્યેિી િીિ  દૃષ્ટટ અિે ભયસ્થાિ  

૩.  િિરુેથી િમો  

૪.  સાકિજત્ય  પ્રનતબધ્ધતા  

૫.   ોમી રમખાણો  

૬.  કુદરતી આપદા અિે ગિિ  

૭.   મસુ્લિમ ધમમ અિે સામાજિક પ્રનિબધ્ધિા  

          ૮.  દચલત, નવચરતી અિે નવમકુ્ત જાનતઓિો  વગથનવગ્રિ  

          ૯.  સ્ત્રી, લગ્િ અિે સમસ્યા િે પ્રનતબધ્ધતા 

         ૧૦.  લેખસચૂચ 

         ૧૧.  સદંભથસચૂચ 
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        પ્રલિાવિા,    

સામનિક એટિે શુ ં?  

 ‘ સમય સબંધંી, સમયોચચત, નિયત ાચલ , નિયત સમયે પ્ર ટ થત ુ ં પત્ર તે સામનય .’  

 સામનિક : 

                    નિયત સમયગાળામા ંપ્રગટ થત ુ ંસામનય  મખુ્યત્વે સાપ્તાકિ , પાચક્ષ , 

માનસ , દ્વમૈાનસ , ત્રૈમાનસ , વાનષિ   ે દ્વવૈાનષિ  િોય છે. ક્યારે  અનિયત ાચલ  પણ િોય 

છે. કિલ્મ, રાજ ારણથી માડંીિે રમતગમત અિે સામાન્ય જ્ઞાિિા નવષયો પર જુદા જુદા 

લેખ ો દ્વારા લખાયેલા લેખોનુ ંએમા ંપ્ર ાશિ થાય છે. સાકિજત્ય  સામનય  માત્ર સર્જિિે, 

માત્ર નવવેચિિે  ે બને્નિે સ્થાિ આપે છે. અિે રચાતી આવતી સાકિજત્ય  પકરસ્સ્થનતિે 

પ્રનતચબિંચબત  રવાનુ ં ે, એિે વેગ આપવાનુ ં ાયથ  રે છે. એમા ંલઘ ુસામનય ો મોટાભાગે 

ટૂં જીવી િોવા છતા ંપ્રયોગશીલતાિે પરુસ્ ારે છે તેમજ િાિી સખં્યામા ંવાચ ોિે આ ષ ે

છે. ગજુરાતીમા ંરે મિ દ્વ્રારા પ્રારંભમા ંિી ળતુ ં‘કૃનત’ લઘ ુસામનય િો િમિૂો છે.           

                                      ગજુરાતી સામનય િા પ્રથમ પ્ર ાશિનુ ંપગેરંુ મુબંઇિી એષ્લ્િસ્ટિ 

 ોલેજિા પ્રો. રીડ અિે એમિી પ્રેરણાથી નવદ્યાથીઓએ સ્થાપેલી ‘સ્ટુડટં સોસાયટી – 

ગજુરાતી જ્ઞાિપ્રસાર  મડંળી’ મા ંજડે છે. આ   મડંળીઓ એિી જ્ઞાિવધથ   - પ્રસાર  

પ્રવનૃિઓિો લાભ સામાન્ય પ્રજાિે પણ મળે એવા ઉમદા આશયથી ૧૮૪૯મા ં‘ગિેઆિ 

પરસાર  એટલે જે એલમ તથા િોિરોિો િેલાવો  રિાર ચોપાિીઉં’ એવુ ંલાબુ ંિામ 

ધરાવત ુ ંમખુપત્ર પ્ર ાનશત  રેલુ ંજે પછીથી, જોડણીિી આગ્રિ અનસુાર ‘જ્ઞાિપ્રસાર ’ 

િામે પ્રગટ થત ુ ંરિલે ુ.ં 

                     ‘મડંળી મળવાથી થતા ંલાભ’િા લાભોથી લાભાનંવત થયેલા  ેટલા ં 

િવનશચક્ષતોએ દાદાભાઇ િવરોજીએ  ાઢેલા ‘રાસ્તગોિતાર’ તથા ‘જ્ઞાિપ્રસાર ’ - 

‘બધુ્ધ્ધવધથ ’ અિે ‘સ્ત્રીબોધ’  જેવા સામનય ોિે લેખ લખી આપીિે સિ ાર આપેલો. 

પરંત ુએ સામનય ોિા સીનમત વાચ વગથિી બિાર રિી જતી આમપ્રજાિે જાગ્રત  રવાિી 
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લગ્િીએ  ેટલા ં જાગતૃ યવુાિોિે પોતાનુ ં  સામનય  પ્ર ાનશત  રવા પ્રેયાથ, એમા ં

 રશિદાસ મળુજી અગ્રજ ગણાવા જોઇએ. એમણે સ્થાપેલા ‘સત્યપ્ર ાશ’ ૧૮૫૫ દ્વારા 

એમણે સમાજમા ં િેલાયેલી ગદં ી અિે કુરૂકઢઓ સામે પ્રબળ પરુુષાથથએ  રી 

િવજાગનૃતિી લિરે િેલાવી. અલબિ ‘સત્યપ્ર ાશ’નુ ંલક્ષ્ય સસંારસધુારા પર િત ુ ંતેટલુ ં

પત્ર ારત્વિી પરંપરા સ્થાપવા તરિ િ િત ુ.ં બોલાય તેવીજ ભાષા લખાય – એ િીનત 

એમિા સમયમા ંસવથસ્વીકૃત િતી. ‘સત્યપ્ર ાશે’ પણ પોતાિા નવચારો પ્રજા સધુી પિોંચે 

એટલાથી સતંોશ માિીિે તતં્રીઓિી ભાષાગત  અશધુ્ધ્ધ તરિ લક્ષ્ય આપ્યુ ંિ િત.ુ  

સમાિ એટિે શુાં ?  

                  ‘સમાજ શા માટે ?’ મા ં ‘સમાજ એ સ્વાવલબંિ  ે સ્વતતં્રતા છે, 

સ્વચ્છદંતા િથી.’  સ્વાવલબંી અિે  સ્વચ્છદંી બને્ન પ્ર ારિા મનટુયો પરાધીિ જ 

 િવેાય. િ થ માત્ર એટલોજ  ે સ્વાવલબંી સમાજિા નિયમોિે આધીિ િોય, જ્યારે  

સ્વચ્છદંી સમાજિે અધીિ િથી. જે પ્રકૃનત, વાસિાિે તળે ખેલ ખેલીિે જીવિમા ંઅિે  

દુ:ખોિે આમતેં્ર છે.  

                        ‘સમાજ એટલે વ્યસ્ક્તઓિો સમિૂ.’ મનટુયિી ભલૂો િ થાય તેિી 

ત ેદારી રાખવા ભલૂો સધુારવા જે સમાિ નવચારો ધરાવતા મડંળિે સમાજ  િવેાય છે. 

મનટુય સ્વાવલબંી અિે સ્વતતં્ર િોવા છતા ં િીનત  ે નિયમોિા બધંિોથી અવશ્ય 

જ ડાયેલો રિ ેછે. િીનતિા ંનિયમિો માટે સમાજિી રચિા થઈ છે.  

                             સમાજિા મખુ્યત્વે બે  ાયો – ૧. સામાજજ  ઉન્નનત અિે ૨. 

ધાનમિ  ઉન્નનત.  સામાજજ  ઉન્નનતમા ંસમાજમા ંસમાિતા જાળવવાિો મખુ્ય આશય છે. 

જ્યારે   ધાનમિ  ઉન્નનતમા ં સદનવચારો અિે સદવતથિિો માિોલ ઊભો  રવો પ્રશ્નોિા 

નિવારણ માટે સાજત્વ  ઉપાયો શોધવા.ં આિા માટે  ેટલા ં નિયમો બિાવવામા ંઆવે 

છે, જેનુ ંઅનસુણથ  રવુ ંઅનિવાયથ છે.  
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                          નવનશટટ ગણુવાળી પ્રભાવવાળી વ્યસ્ક્ત  સમાજિા િેતા ગણાય 

છે. જે દરે  સમયિી સાથે જમાિાિી સાથે બદલા ધ્યેયિે અનલુક્ષીિે િેરિારો  યાથ  રે 

છે. સમાજ માિપવૂથ  તેિા ગણોિે અનસુરે છે. પકરવતથિ એ કુદરતિો ક્રમ છે, જેથી 

દરે  સમયે  પકરવતથિ િ થાય તો સમાજ સ્સ્થર થઈ જાય ક્યા ં તો િાશ પામે છે. 

સમાજ નવિા ચાલવાનુ ંિથી, જેથી સમાજથી નવમખુ બન્યા વગર સમાજસેવામા ંલાગી 

જવુ ંજોઈએ.         

 સામાજિક એટિે શ ુ?                                              

‘સામાજજ  એટલે સમાજ  સબંધંી,  સમાજનુ,ં’  

                    ોઈપણ તતં્રી, સર્જ , રાજિેતા, સમાજસેવ નુ ંપોતાિા સમાજ પ્રત્યે 

એ  ચોક્કસ ઉિરદાનયત્વ િોવાથી એનુ ં ાયથ સમાજવાદી સમાજ રચવામા ંઉપ ાર  બિે 

એવી બાબતો એ સવેિી પ્રાથનમ તા છે. સમાજમા ંપ્રગનતશીલ અિે પ્રત્યાઘાતી બળો 

વચ્ચે ચાલતા ંસઘંષોિે ઓળખી પ્રગનતશીલ બળોિા નવજયિે આલેખવાનુ ંછે. સામાજજ  

આ બધા પાસે પ્રનતબધ્ધતાિી અપેક્ષા રાખે છે.   

પ્રનિબધ્ધિા એટિે શ ુ? 

‘પ્રનતબધ્ધતા એટલે બન્ધાયેલુ’ં  

                             આ સઘળી સષૃ્ટટમા ં અપાર વૈનવધ્ય સમાયેલુ ં છે. સમગ્ર 

નવશ્વમા ં અિે  સમદુાયો વસેલા છે. આ દરે  સમદુાયિે એ  અલગ સમાજ તરી ે 

ઓળખાવી શ ાય. આ સૌમા ંમનટુય સમદુાય ચકડયાતો  છે.  ારણ  ે માણસ બધુ્ધ્ધિા 

બળે અિે   ભાવો વ્યક્ત  રવા માટેનુ ં નવશાળ કે્ષત્ર ધરાવે છે. જેથી દરે  મનટુય 

પરસ્પર એ બીજા સાથે લાગણીિા તતંથુી જોડાયેલો છે. ઘર, શેરી, ગામ, તાલ ુો, 

જીલ્લો, રાજ્ય, દેશ અિે નવશ્વ એ એ  સમાજ છે. આ સમગ્ર સમાજિી ઉન્નનત માટે, 

નવ ાસ માટે  દરે  મનટુય ેસમાજનુ ંશે્રય ઇચ્છવુ ંજોઇએ. તેમ છતા ં દરે  મનટુય શ્રેય 

ઇચ્છે એવુ ં બિતુ ં િથી. સમાજમા ંઅિે  પ્રશ્નો ઉદભવે છે. આવા અન્યાયો અિે પ્રશ્નો 
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જોઇિે  ેટલા ં  માણસો પોતાિી સમાજ પ્રત્યેિી િરજ િે નિટિા બજાવે છે. સ્વકિત 

છોડીિે પરકિત એટલે  ે સમાજ માટે  ાયથ  રવા  કટબધ્ધ થાય છે. જ્યારે સામાજજ  

નવચારસરણીિે,  ોઈ વાદિે,  ોઈ વગથનવશેષિા ં કિતોિે  ે માન્યતાઓિે એ  વ્યસ્ક્ત 

તરી ે સ્વી ારતો અિે પરુસ્ ારતો સામનય િો તતં્રી પોતાિા સામનય મા ં ેષ્ન્રય નવષય 

 ે એનુ ંમખુ્ય પ્રયોજિ બિાવે ત્યારે  પ્રનતબધ્ધતાિો સામનય મા ંપ્રવેશ થાય છે.  
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         ૨. સ્ત્રીઓ પ્રત્યેિી િીિ  દૃષ્ટટ અિે ભયસ્થાિ  

                    આદમ અિે ઇવિા જ્નન્મ સાથે આ સષૃ્ટટિા સર્જિિી જવાબદારી 

ઇશ્વ્રરે િારીિે સોંપી છે. આકદ ાળથી િારીિે નવનવધ સ્વરૂપે રજૂ  રવામા ં આવી છે. 

આપણા ંવેદોમા ંિારી ગૌરવ  ગાતી વાત થઇ છે. પરુૂષપ્રધાિ સમાજમા ંપરુૂષે િારીિ ે

 ેન્રસ્થાિે ભલે રાખી, પરંત ુદેવતાઓમા ંઇન્રાણીિે છોડી ભટ તા ં ઇન્રનુ ંમાિસ જોવા 

મળે છે, તેમ પરુૂષે પોતાનુ ં પ્રભતુ્વ િારી પર જાળવ્યુ ં છે.  ાચલદાસિા 

‘નવક્રમોવથશીયમ’મા ંપરુુરવા ઉવથશીિી પાછળ ભટ ે છે. ‘અચભજ્ઞાિશાકુન્તલ’મા ં દુટયન્ત 

નિદોષ ભોળી શકુન્તલાિો ત્યાગ  રે છે અિે તેિો નવશ્વાસઘાત  રે છે. ‘રામાયણ’મા ં

વાલ્મીક એ સીતાિા પે્રર  પાત્રનુ ં સર્જિ  યુું. તેમજ ત્યાગ અિે સિિશીલતાિી મનૂતિ 

સમી ઊનમિલા(લક્ષ્મણિી પત્િી)નુ ંપાત્ર સજ્યુું.  ‘રામાયણ’મા ંસીતા પનવત્ર િોવા ંછતા ં

લો જીભિે લીધે રાજા રામ તેિો ત્યાગ  રે છે અિે રાવણ સીતાિે ઉપાડી જાય છે. 

મિાભારત ાર વ્યાસે રૌપદીિા પાત્રનિરૂપણ દ્વારા િારીધમથિો મિાિ આદશથ રજૂ  યો. 

‘મિાભારત’મા ંભાઇઓ દ્વારા જ રૌપદીનુ ંવસ્ત્રાિરણ થાય  છે ત્યારે સૌ વડીલો મૌિ સેવ ે

છે. આ સમગ્ર ઘટિાઓ સાકિત્યમા ંવાસ્તવ જીવિમાથંી જ મળી છે. જેમા પરુૂષપ્રધાિ 

આ સમાજમા ં િારી પર નવનવધ અત્યાચારો, અન્યાયો, જોહુ મીઓ થઇ તે જ િારીિે 

નવનવધરૂપમા ં રજૂ  રતા ં – સવંાદમા ં મતં્રી, ભોજિમા ં માતા અિે શયિમા ં રંભા 

માિવામા ંઆવ ે છે. આદશથ િારીનુ ં ાયથકે્ષત્ર ઘણુ ં નવશાળ છે. કંુટંુબમા ં તે  ેન્રસ્થાિે છે 

અિે રિશેે. જેમ પરુૂષિે નશરે કંુટંુબિી આનથિ  જવાબદારી છે, તેમ કુળિી લજ્નજા અિે 

ઘરિા વ્યવિાર સાચવવાિી  જવાબદારી િારીએ નિભાવવાિી િોય છે. આદશથ કુળવધ,ુ 

પ્રનતવ્રતા પત્િી અિે વાત્સલ્યમયી માતા તરી ે િારી સસંારિી સવુ્યવસ્થામા ંપાયાિો 

કિસ્સો આપે છે. આવી િારી માટે પ્રાચીિ  ાળમા ંજે  િવેાયુ ંછે તે આજેય  િી શ ાય : 

y5 nayRStu pUJyNte rmNte t5 devta:|  (જ્યા ંિારીિી પજૂા થાય છે, ત્યા ં દેવોિો 

વાસ િોય છે.) 
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                     સ્વામી નવવે ાિદંિી દૃષ્ટટએ ભારતીય િારી- સ્વામીજી ઇચ્છતા 

િતા  ે સમાજિી જીવિશસ્ક્ત એવી િારીિે પ્રબધુ્ધ  રવામા ં આવે  ે જેથી તેિા 

હૃદયમાથંી આિદંિી સેં ડો ધારાઓ આપોઆપ વિતેી રિ.ે  સ્વામીજી  િતેા િતા, “િ ે

ભારત ! ત ુ ંએ િા ભલૂીશ  ે તારી સ્ત્રીઓિો આદશથ સીતા, સાનવત્રી તથા દમયતંી છે. ત ુ ં 

િા ભલૂીશ  ે તારા ઉપાસ્ય સવથત્યાગી ઉમાિાથ શ ંર છે. ત ુ ં િા ભલૂીશ  ે તારા ંલગ્િ, 

તારંુ ધિ અિે તારંુ જીવિ વ્યસ્ક્તગત ઇષ્ન્રયસખુો માટે િથી. ”  

                      િારીવાદીઓ માિે છે  ે મળૂભતુ રીતે પરુુષશાનસત ભાષાથી 

િારીઓનુ ંશોષણ થતુ ંઆવ્યુ ંછે. એકરસ્ટોટલથી ચાલી આવેલા બધુ્ધ્ધિા પરુુષ નસધ્ધાતં ે

માતસૃિા પર નપતસૃિાિે સ્થાપેલી છે. િારીવાદી નવવેચિ મોટેભાગે આ નપતસૃિાત્મ  

સસં્કૃનતિી સતંટુટ સ્સ્થરતાઓિે સકં્ષબુ્ધ  રવા માગેં છે. અિે િારીલેખ ો તેમજ વાચ ો 

માટે ઓછી શોનષત પકરસ્સ્થનત જન્માવવા ઇચ્છે છે.  ેટલા ંનુ ં માિવુ ં  છે  ે ઋતધુમથ, 

ગભાથધાિ પ્રસનૂત જેવા િારીજીવિિા નવનશટટ અનભુવો િારી જ  રી શ ે. વળી, 

િારીઅનભુવ સાથે જુદા જ પ્ર ારનુ ં સવેંદિનુ ં અિે લાગણીનુ ં જગત સ ંળાયેલુ ં છે. 

િારીલેખિમા ં સાકિજત્ય  પ્રનતનિધાિિા આ જુદાપણાિંો અભ્યાસ િારીમીમાસંા તરી ે 

ઓળખાય છે.    

                 એવી િારી પ્રત્યેિી આપણા ં સૌિી પ્રનતબધ્ધતા ખબૂજ આવશ્ય  છે. 

િારીિે િે તેિા પ્રશ્નોિે સમજવા, માિ-સન્માિ, તેિા  ાયથિી ક િંમત, ન્યાય વગેરેનુ ંસાચુ ં

મલૂ્ય સમજવા  િારી  પ્રનતબધ્ધતાિી દૃષ્ટટ  ેળવવી જ રિી.  સ્ત્રીઓ નવરુધ્ધ કિિંસા એ 

એ  સામાજજ  સમસ્યા છે. ૭૦િા દાય ાથી પીકડતોિા વ ીલો, િાગકર  સમાજિી 

જાગતૃવ્યસ્ક્તઓ અિે િીનત ઘડિારાઓિા પ્રયાસોથી સ્ત્રીઓ નવરુધ્ધ કિિંસા અંગેિો 

પ્રચાર-પ્રસાર વધ્યો છે. આવી કિિંસાિે નિવારવા સમાજ વધ ુજવાબદારી દાખવતો થયો 

છે. આમ છતા,ં રક્ષણિા અભાવે અિે ઘડાયેલા  ાયદાિા અપયાથપ્ત અમલી રણિે લીધે 

વૈનશ્વ રણનુ ં સ્ત્રીઓિી જાતીયતા, િળરરુપતા અિે શ્રમ પર નિયતં્રણ વધતુ ંજાય છે.  
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                        ઘરેલુ ં કિિંસા ધારો ૨૦૦૫ પ્રમાણે આ ધારાિી  લમ ૩ મજુબ 

ઘરમા ંસ્ત્રી પર થતી કિિંસાથી આરોગ્ય, સરુક્ષા, જીવ, િાથ-પગિે થત ુ ંન ુશાિ  ે ઈજાિે 

અિે સ્ત્રીનુ ં  શારીકર  શોષણ, ખરાબ વાણી-વતથિ, લાગણી દુભાવવી તથા આનથિ  

શોષણ  રવુ,ં દિજે  ે અન્ય નમલ ત માટે ગેર ાનિૂી માગંણી  રવી, ધમ ી આપવી 

વગેરેિો સમાવેશ થાય છે. સમગ્ર નવશ્વમા ંસ્ત્રીઓ પર બળાત્ ાર ગજુારવાિી ઘટિાઓ 

બિતી રિ ે છે. ૨ વષથિી બાળ ીથી માડંીિ ે ૯૦ વષથિી વધૃ્ધા પર પણ  બળાત્ ાર 

થયેલા છે. આ અંગે સમાજિી સામાજજ  જવાબદારી ખબૂજ વધી જાય છે. 

                     ‘આધનુિક સમાિમાાં સ્ત્રીનુાં લથાિ – ૧’માાં પ્રાચીિ ાળથી ભારતમા ં

સ્ત્રીનુ ંસામાજજ  સ્થાિ ગૌરવપણૂથ રિલે ુ ં છે. તેમ છતાયં પ્રાચીિ ાળથી આરંભીિે આજ 

સધુી સ્ત્રીનુ ંસામાજજ  સ્થાિ આપણા ંસમાજમા ંગૌણ તચુ્છ અિે િીણપતભયુું જ રહ્ુ ંછે. 

 ન્યાનવક્રય, બહુપત્િીત્વ, વેશ્યા-ગચણ ા પ્રથાથી માડંીિે ‘ધો ે િાર પાસંરી’, ‘બૈરાિી 

બધુ્ધ્ધ િોય તો પગિી પાિીએ’ જેવી  િવેતો લો ોિા માિસિે  દશાથવે છે. આપણા ં

સમાજમા ંસ્ત્રીિે ઊંચ ુ સ્થાિ, પરુૂષ સમોવડી તરી ે જાિરે  રવામા ંઆવે છે. જે સ્ત્રીિે 

યોગ્ય રીતે સ્થાિ આપ્યુ ંિોવાિો ભ્રમ, આત્મસતંોષ જ િિીં પણ અચભમાિ પે્રરે એ િદે 

ઊભો થતો જાય છે. પરુૂષો તો ખરા જ, પણ  ેટલી વાર સ્ત્રીઓ પણ માિી લે છે.                           

ભારતે યિુો માટેિા પોતાિા પ્રનતનિનધમડંળિા િેતા એ  સ્ત્રીિે-નવજ્યાલક્ષ્મી પકંડતિ ે

બિાવ્યા િતા. સરોજજિી િાયડ ૂ રાજ્યપાલિા સ્થાિે ચબરાજ્યા િતા. તમેજ ભારતિા 

વડાપ્રધાિ એ  સ્ત્રી-ઈંકદરાગાધંી િતા. પ્રનતભા પાકટલ  ે જે ભારતિા રાટરપનત પદે 

ચબરાજ્યા િતા. જેથી ભારતમા ંસમાજમા ંસ્ત્રીનુ ં સ્થાિ આદર પ્રધાિ ગણીિે અિોભાવ 

સેવતા. આપણો સમાજ સ્ત્રીિે મળતા ં ઊંચા સ્થાિ માટે િકરયાદ પણ  રતો. સાચા 

અથથમા ંસ્ત્રીનુ ંસ્થાિ આપણા સમાજમા ંસમગ્ર રીતે જોતા ંનવચારતા,ં ઊંચુ ંઅિે આદરપણૂથ 

બન્યુ ંછે ખરંુ ?  

                  આ પ્રશ્નિો જવાબ ‘િા’મા ંઆપવાનુ ંમિ થત ુ ંિોય તો નવચારવા જેવુ ં

છે.  ેટલી  સ્ત્રીઓ વૈયસ્ક્ત  રીતે ઊંચુ ં સ્થાિ પ્રાપ્ત  રે છે, જેથી સમાજિી સમગ્ર 
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સ્ત્રીઓનુ ંસ્થાિ આગળ આવ્યુ ં છે એમ માિી શ ાય ખરંુ ? સ્ત્રીનુ ં સ્થાિ િજુયે િલકંુ જ 

રહ્ુ ંછે.  

                 ‘આધનુિક સમાિમાાં સ્ત્રીનુાં લથાિ – ૨’માાં ગજુરાતિા એ સમયિા 

મોટાભાગિા છાપામા ંપ્રગટ થયેલા સમાચાર આ પ્રમાણે છે : “ગજુરાત રાજ્યિા િાયબ 

ગિૃપ્રધાિ શ્રી જયરામભાઈ પટેલે જણાવ્યુ ં િત ુ ં  ે સ્ત્રીઓિા મતૃ્યિુા બિાવોિી તપાસ 

માટે ઈન્સ્પેક્ટર જિરલ ઑિ પોલીસિી સીધી દેખરેખ િિેળ િવી વ્યવસ્થા અમલી 

બિશે.” શા માટે આ જાિરેાત આપવી પડી ? એમાથંી બે બાબતો સ્પટટ થાય છે (૧) 

િ ી ત એ છે  ે સ્ત્રીઓિા ં શ મદં મતૃ્ય થાય છે/ રવામા ંઆવે છે. અિે (૨) આવા 

શ મદં મતૃ્યિી સખં્યા ઘણી મોટી છે.  

                      આપણા આધનુિ  સમાજમા ં મોટાભાગિા વગથમા ં સ્ત્રીિે ભોગનુ ં

સાધિ  ે આવ નુ-ંપૈસા પ્રાધ્પ્તનુ ંમાધ્યમ માિવામા ંઆવે છે. સ્ત્રીિે િજુયે માિવીિા 

દરજ્નજાિી સ્વીકૃનત મળી લાગતી િથી. સ્ત્રીઓિા મતૃ્યિુા ક સ્સા અમદાવાદ, મુબંઈ અિે 

રાજ ોટ જેવા સનુશચક્ષત િે આગળ પડતા ંશિરેોમા ંબિે છે. દા તર, વ ીલ, ઈજિેર, 

નશક્ષ  જેવા લો ો પણ સડંોવાયેલા િોય છે.  દાચ સ્ત્રીિે મારી િાખીિે સ્વાથથ નસધ્ધ 

 રવાિો એ ાદ ક સ્સો ક્યારે  જ બિતો િોત તો ગજુરાત રાજ્યિા િાયબ ગિૃપ્રધાિે જે 

વ્યવસ્થા નવચારી તેિી  ોઈ જ જરૂકરયાત ઊભી િ થાત. એવી વ્યવસ્થાિી જરૂર ઊભી 

થઈ છે, વ્યવસ્થા  રવી પડી છે. એિે સામાજજ  સસં્થાઓએ આવ ારી પણ છે. સ્ત્રીઓિા ં

આ રીતે અિે  મતૃ્યઓુ થતા/ં રાતા ં િોય તો આપણા ંઅત્યારિા આધનુિ  સમાજમા ં

વાસ્તનવ  રીતે સ્ત્રીનુ ં સ્થાિ શુ ં છે, તે તારવી  ાઢવાનુ ંઅઘરંુ િથી. સ્ત્રીિે સ્વાથથ માટે 

મારી િાખંવામા ંઆવતી િોય, સ્ત્રીિી છેડતીિા બિાવો બિતા જ રિતેા, સ્ત્રીઓ પર 

હુમલા વારંવાર થતા િોય અિે જાિરે પ્રસગંોએ સ્ત્રીિે ભયભીત રિવે ુ ંપડત ુ ંિોય છે. આ 

જોતા એ ંદરે સ્ત્રીનુ ંસરેરાશ સ્થાિ પરુૂષિા મિમા ં ેવુ ંરહ્ુ ંછે એ સમજી શ ાય એમ છે. 

છૂટી છવાઈ સ્ત્રીઓિે ઊંચુ ં સ્થાિ અિે આદર સન્માિ  ભલે મળયા ં િોય અિે મળતા ં

રિતેા ંિોય, તેમ છતા ંિ ી ત તો આપણા ંઆધનુિ  સમાજમા ંસ્ત્રીનુ ંસ્થાિ િજુ િલકંુ જ 
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રહ્ુ ંછે. સ્ત્રીઓ માટે ગઈ ાલ, આજ અિે વતથમાિમા ંયાતિાઓિી ઘોર  ાળી રાત િજુયે 

ઘેરાયેલી જ રિી છે. સ્ત્રી પરિા અત્યાચારો િજુયે ઘટયા િથી. 

                      ‘છોકરીઓિી નિરક્ષરિા : સમાિિી માાંગ’ મા ં છો રીઓિ ે

ભણાવવી  ે  ેમ એ માટેિા ઘણાબંધા પકરબળોિે ધ્યાિમા ં રાખીિે નિણથય  રવામા ં

આવે છે. જ્યારે  છો રાિે ભણાવવો  ે  ેમ એ માટે  શુ ંનવચારવુ ંપડત ુ ંિથી. ગજુરાતમા ં

છો રીઓિે િ ભણાવવાિા  ારણ ઘણાબંધા  ારણો છે. ભણેલી છો રી માટે સમાિ  ે 

નવશેષ ભણેલો વર િ મળવાિો ડર છે, જ્યારે જે વગથમા ંએ શક્યતા રિલેી છે, તે વગથ 

છો રીઓિે ભણાવે છે.  અન્ય  ોઇ  ારણ િથી. પરુૂષપ્રધાિ સમાજમા ં સ્ત્રી પરુૂષ 

 રતા ંવધારે ભણેલી િ િોવી જોઈએ. જો  સ્ત્રી વધારે ભણેલી િોય તો વયૈસ્ક્ત  

સમતલુા તેિા પક્ષમા ં જાય તેવી શક્યતા સેવાય છે, ઘણા ં સજંોગોમા ં  માતી 

પત્િીિે પનત મ ૂવા-લેવા જાય છે, પરંત ુઘર ામમા ંમદદ  રતો િથી.  ેટલા ં 

ક સ્સામા ંિો રીવાળી સ્ત્રીિો પનત ચોક્કસ વ્યવસાય  રતો િોતો િથી.  ેરાલામા ં 

પરુૂષ-સ્ત્રીિા નશક્ષણમા ંઝાઝો િર  િથી.  

                         ન્યાિે વધ ુ ભણાવવાિા ગજુરાતિી  ૉલેજમા ં િી માિી 

જેવી સવલતોિે  ારણે  ેટલીય  ન્યાઓ    ૉલેજ જતી થઈ િશે ? મકિલા 

નશચક્ષ ાઓિી શાળામા ં િાજરીિે  ારણે શાળામા ં   ન્યાઓિી સખં્યામા ં વધારો 

િોંધાયો િોય એવુ ંઅચભપ્રેત છે. તેમજ તેમિી સલામતી પણ વધે એ સભંવ છે. 

બીજી તરિ અમ ુ વગથિી   ન્યાઓ ભણેજ િકિ, એમ માિીિે પ્રોત્સાિિ  પરંુુ 

પાડવામા ં આવતુ ં  િથી. છો રીઓિા નશક્ષણિો મદુ્દો  જકટલ  છે, તેિા માટે 

મલૂ્યા ંિો િે ઉપાયો દ્વારા િક્કર  ાયથવાિી આવશ્ય  છે. બધાજં સમાજિા 

છો રાઓ ભણતા ં થશ ેતો જ  છો રીઓિે  ભણાવશે. અંગ્રેજી ભણેલાઓએ ભણેલી 

પત્િીઓિો આગ્રિ રાખ્યો જેિે  ારણે સ્ત્રીઓ  અંગ્રેજી નશક્ષણ લેતી થઈ. સમાિતા માટે  

છો રીઓએ ભણવુ ંઆવશ્ય  છે. છો રીઓિે  છો રાઓિી જેમ  નશક્ષણ લેવાિો સમાિ 
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અનધ ાર  છે.  જેથી જવાબદાર તમામે પોતાિી િરજ નિભાવવી જોઈએ. આજે દેશિી 

પ્રગનતમા ંસ્ત્રીઓિો િાળો  પરુૂષો જેટલો જ છે.    

                         ‘સ્ત્રીઓ શીખે છે પ્રનિકારિી ભાષા’માાં આજિા યગુમા ં  દાચ 

સ્ત્રીઓ એ ધીરેધીરે પ્રનત ારિી ભાષા શીખવી આવશ્ય  બિવા લાગી છે. આપણા ં

સમાજમા ંએવી  ેટલી સ્ત્રીઓ િશે જેમિા જીવાયેલા ંવષોમા ંક્યારેય જાતીય સતામણીિો 

ભોગ િ બિી િોય ? આ જાતીય સતામણીમા ંસચૂ  ઈશારા, ડોળ  રી સ્પશથવાનુ,ં અન્ય 

પરુૂષ સાથી સાથે દ્વદ્વઅથી વાતચીત એવુ ં ઘણુબંધુ ંએમા ંઆવે. બાવીસ-ત્રેવીસ વષથિી 

યવુતી િો રીએ જોડાતા સરુચક્ષત જીવિમાથંી જાિરે જીવિમા ંઆવે છે. િો રીિા સ્થળે 

સિ ાયથ રોમા ં પરુૂષોિી જ સખં્યા વધ ુ િોય છે. પરુૂષોિી લાલચ ુ િજર તેમજ ચચંળ 

જીભિે  ાબમૂા ં રાખી શ તા િથી. યવુતીિી િાજરીમા ં પણ પરુૂષો દ્વદ્વઅથી વાતો તો 

 રવાિા જ,  ેટલા ં પરુૂષોિે તેમા ંરસ િથી છતા ં ોઈિે અટ ાવી શ તા િથી, એવી 

સ્સ્થનતમા ંસ્ત્રીઓ પ્રનત ાર  રી શ શે ?  રે તો  ેવી રીતે  રે ? આવા અનભુવો રેિિા 

ડબ્બામા,ં બસ સ્ટેન્ડ પર, કટક ટબારી  ે અન્ય  ોઈપણ જગ્યાએ થઈ શ ે. રસ્તેથી પસાર 

થતી છો રીઓિે બાઈ  સવારિી પાછળ બેિેલો યવુ  સ્પશી લે છે. િવે એ છો રીએ 

 રવુ ંતો શુ ં રવુ ં? બમૂો પાડવાથી  ોણ એિી પાછળ પડવાનુ ં? જેથી  ંઈ જ બન્યુ ંજ 

િથી એમ માિીિે દરરોજ જશે, છો રીઓ  દાચ રસ્તો બદલી િાખંે પણ આવી ઘટિા 

િ જ બિે એિી શુ ંખાતરી ? િો રીિી જરૂકરયાતિે  ારણે સ્ત્રીઓ આવી વાતોિે િજર 

અંદાજ  રવાનુ ંપસદં  રે છે. ઘરમાથંી પણ એવીજ સલાિ મળતી િોય છે. િજી િા ં ે 

દૂરિા પરુૂષ સભ્યોિા બેહદૂા ં વતથિ ચલાવી લેવામા ં આવ્યા િશે. નશક્ષ ો, ઉપરીઓ, 

સાથી  મથચારીઓ, રસ્તે ચાલ્યા જતા અજાણ્યાઓ,  ેટલાિી ગદંી િજરો, ચેિચાળાઓ, 

બીભત્સ મજા ો ખમીખમીિે સ્ત્રીઓ એ િદે ટેવાતી જાય  ે પછી એ નવશે નવરોધ તો દૂર, 

િકરયાદ  રવાનુ ંપણ ભલૂી જાય છે. ગદંી િજર અિે સાિ િજરિો ભેદ સમજાતો િોવા 

છતા ંસ્ત્રી થઈિે અવતયાથ એટલે તેનુ ંમલૂ્ય ચ ુવવાનુ.ં  આ પણ એ  પ્ર ારનુ ંદબાણ છે.                   

સમસ્ત િારીસમાજ આ ત્રણે  સ્ત્રીઓિો આભારી છે. જેમણે  લ્ચર ઑિ સાયલન્સ સામે 

પોતાિો પ્રનત ાર િોંધાવ્યો છે. જેમા ંતિલે ા- ાડં  ે ગાગલુી ઘટિા, આસારામ અધ્યાય 



 
14 

 ે િારાયણ-િાટ  તો  ેવળ નિનમિરૂપ છે, પરંત ુ એ બિાવોમા ં જે સ્ત્રીઓએ ચપૂ િ 

રિવેાનુ ં  બલૂ  યુું. અિે  સઘંષો િે મશુ્ ેલીઓ વચ્ચે આ રસ્તો પસદં  યો છે. જેથી 

એમ  િવેાય  ે સ્ત્રીઓિે િો રીએ રાખતી સસં્થાઓ દસવાર નવચાર  રશે. સ્ત્રીઓ સામે 

બેિામ અિે બેહુદંુ વતથિ  રતી વખતે તરુણ તેજપાલ  ે જસ્ટીસ ગાગલુી યાદ િ આવે 

તો આશ્ચયથ ?  

              સ્ત્રીઓ સામ ેજે પ્ર ારિા અિે જે પ્રમાણમા ંઅપરાધો આચરવામા ંઆવે છે, 

એમા ં ાયદાિી ભનૂમ ા અગત્યિી િોવા છતા ંતેિાથી  ોઈ મોટંુ પકરવતથિ થવાનુ ંિથી.  

મોટંુ પકરવતથિ તો ત્યારે જ આવશે, જ્યારે પરુૂષોિી માિનસ તા બદલાશે. પરુૂષોિા મતે 

સ્ત્રીઓિે નવચચલત  રે એવી બાબતો પણ ચાલશેિી વનૃિ બદલાય િકિ ત્યા ંસધુી આ 

સધુારો શક્ય િથી. પરુૂષ સમાજે સ્ત્રીઓ માટે સન્માિ  ેળવવુ ંજ પડશે, માત્ર ગચુણયલ 

સ્ત્રીઓિા લક્ષિો ગણાવવાિો  ોઈ અથથ િથી. સ્ત્રીઓિા મૌિિો અથથ અવળો  રીિે તેિો 

આજ સધુી દુરુપયોગ  યો છે. િવે સ્ત્રીઓ પોતાિા શરીર પર અિે મિ પર, સ્વતતં્રતા 

પર અિે વ્યસ્ક્તત્વ પર થતા ંઆક્રમણો વેિી લેવાિા નમજાજમા ંિથી. એ બોલશે ત્યારે 

નવસ્િોટો સજાથશે, િેિ ઊંચે આસિે બિેેલા અિે પોતાિી એ પ્રાધ્પ્તથી સ્ત્રીઓ તરિ 

આનધપત્યભાવથી જોતા ં ંઈ  ેટલાયે એમા ંવેરનવખેર થઈ જશે. આ  ોઈ વરતારો િથી, 

વાસ્તનવ તા ભણી  ેવળ અંગચુલનિદેશ.  

                      ‘સ્ત્રીઓિે ધધપૂપઓૂિી બોડમાાં કોણ ધકેિી રહ્ુાં છે ?’મા ંસ્ત્રી એટલે 

સિિશીલતા અિે સમપથણિી મનૂતિ છે. સમગ્ર નવશ્વમા ંસ્ત્રીઓિી ધધપૂપ(ૂધરમ ધરંૂધર 

પરમ પજૂ્ય)ઓ તરિથી સમપથણવનૃિ િેરિેર જોવા મળે છે. તાજેતરમા ંઆસારામિી 

જાતીયવનૃિિી ભોગ બિેલી તથા િજી પણ આસારામ પ્રત્યે સમનપિત રિલેી સ્ત્રીઓિી 

 ેકિયત દૂરદશથિ પર આપણે સાભંળી રહ્યા છીએ. કદગ્મઢૂ થઈ જવાય, અવાચક્ થઈ 

જવાય એવી દદથિા  પકરસ્સ્થનત સ્ત્રીઓિા ધધપૂપઓૂ તરિ સમનપિત સબંધંોિી છે. શા 

માટે સ્ત્રીઓ  ધધપૂપઓૂ તરિ આટલી તીવ્રતાથી સમનપિત થઈ જાય છે ? પ્રશ્ન અંગ ે

ચચિંતિ  રી  ારણ શોધીશુ,ં તો પરુૂષોિી ભનૂમ ા તપાસવી આવશ્ય  છે.                    
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                  આપણો સમાજ  પરુૂષપ્રધાિ છે. સ્ત્રીઓિે ભલે સમાિ  િતેા િોય પણ 

તેનુ ં સ્થાિ ગલુામ તરી ેનુ ંજ છે. આપણી કંુટંુબ વ્યવસ્થામા ંદી રી તરી ે જન્મ લેતી 

સ્ત્રી માતા તરી ે મતૃ્ય ુપામે છે. ત્યા ંસધુી જુદાજુંદા ંસબંધં સ્વરૂપોમા ંપકરવનતિત પામતી 

સ્ત્રી (દી રી, બિિે, પત્િી,માતા) સ્વતતં્રતા, સમવાયતા  ે સમાિતા નવિા પરતતં્ર, 

આનશ્રત, સરંચક્ષત  ે ઓનશયાળી બિીિે જ પરુૂષોિી ઉપેક્ષા, અપમાિ, શોષણ, 

અત્યાચારિો ભોગ બિી પરાવલબંી જીવિ જ વેંઢારતી િોય છે. પ્રત્યે  સ્ત્રી ચાિતી િોય 

છે  ે નપતા, ભાઈ, પે્રમી, પનત, નમત્ર અિે પતુ્રિા સબંધં સ્વરૂપમા ંઆવતો પરુૂષ એિી 

સ્વતતં્રતા, સમાિતા, ન્યાય, આત્મગૌરવ અિે મનટુયત્વિો આદર  રીિે એિે 

નિરપેક્ષભાવે ચાિ ેપે્રમ  રે. પરંત ુએ આશા બહુધા સતંોષાતી િથી. આ અતધૃ્પ્ત પ્રત્યે  

સ્ત્રીિા હૃદયમા ંવેદિા બિીિે નવ સતી િોય છે.  

                     આપણે પરુૂષો દી રી, બિિે, પત્િી, નમત્ર  ે માતાિા સબંધંમાથંી 

સ્વાથથિે જ પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ. પરંત ુ સ્ત્રીઓ સાથે સ્વતતં્ર સ્ત્રી તરી ે સ્વતતં્રતા, 

સમાિતા અિે ન્યાયિા મલૂ્ય સાથે સિજીવિ જીવવુ ં જોઈએ તે િથી જીવતા. 

સ્ત્રીપોતાિી વેદિા જન્ય અનભુનૂત દ્વારા નપતાિે, ભાઈિે, પે્રમીિે, પનતિે  ે દી રાિે 

બરાબર ઓળખતી િોય છે. પરંત ુ સ્ત્રીમા ં રિલેા ં સસં્ ાર, માતતૃ્વભાવ અિ ે

સિિશીલતાિા ં ારણે નવનવધ સબંધં સ્વરૂપોમા ંપ્રવતથતા સ્વાથથ, શોષણિે ઔદાયથ પવૂથ  

જીરવી લે છે. તેિા આ ઔદાયથિે  ારણે જ સ્ત્રી-પરુૂષનુ ંસિજીવિ િભી જાય છે. પરંત ુ

સ્ત્રીિી આંતરચેતિામા ંઆ વેદિા સષુપુ્તપણે ધરબાઈિે પડેલી જ િોય છે.  

                         લૌક   જગતિા પરુૂષો અિે  લૌક   સમાજ સ્ત્રીિા આ દદથિે આ 

અતધૃ્પ્તિે સમજવા તૈયાર િથી તેવા સજંોગોમા ંઅલૌક   જગતિી ધમથશ્રધ્ધા પર ચરી 

ખાતા ધધપૂપઓૂિા વશી રણિો ભોગ સ્ત્રેઓ બિતી િોય છે. સ્ત્રીઓ તો બધા સબંધંોથી 

નવક્ષબુ્ધ બિેલી િોવાથી શાનંત માટે ધધપૂપઓૂ પાસે ભોળાભાવે જાય છે. નપતા, ભાઈ, 

પનત, પતુ્ર  ે નમત્રિા નિરપેક્ષ પે્રમ અિે સિજીવિથી વચંચત સ્ત્રી આસારામોિા 

વશી રણિો ભોગ બિી જાય  ે બિતી રિ ેતેમા ંએ સ્ત્રી દોષી િથી. પરંત ુઆસારામોિી 
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બોડમા ં ધ ેલિારા આપણે પરુૂષો તથા સમાજ પણ આસારામ અિે સાઈં જેટલો જ 

દોનષત છે.  

                     ‘બેટી બચાવો’ થી એ  ડગલુ ં આગળ’મા ં અિીં અમદાવાદ 

મ્યનુિનસપલ  ૉપોરેશિ દ્વારા બિિે-બેટીઓ િે વેિવી પડતી અગવડતાિો મખુ્ય પ્રશ્ન છે. 

અમદાવાદ શિરેમા ંઘણા ંસ્સ્વનમિંગ પલૂો આવેલા છે. મિત્વિી વાત એ છે  ે અમદાવાદ 

મ્યનુિનસપલ  ૉપોરેશિ શિરેિા બધા ં િાગકર ોિી સ્વાસ્્યિી દર ાર રાખે છે. પરંત ુ

એમા માત્ર પચાસ ટ ા િાગકર ોિી જ ચચિંતા છે. સવાર-સાજંિી સવલત માત્ર પરુૂષોિ ે

આપી છે. બિિેોએ સ્સ્વનમિંગ પલૂિો ઉપયોગ  રવો િોય તો બપોરે ૧ થી ૪ એવો 

નવચચત્ર સમય રાખવામા ંઆવ્યો છે. દલીલ એવી છે  ે બધી જ સ્ત્રીઓ ગકૃિણીઓ જ િોય 

એટલે આ સમય ચાલે. જેથી એમ  િવેાય  ે બિિેો-સ્ત્રીઓિે રીતસર સ્સ્વનમિંગ પલૂથી 

દૂર રાખવાનુ ંઆયોજિ લાગે છે. પ્રાયોચગ  ધોરણે પનશ્ચમી અમદાવાદિા ત્રણ સ્સ્વનમિંગ 

પલૂોમા ંબિિેો-દી રીઓ માટે સવારે સાડા આિથી સવા િવિો સમય  યોં છે. પરંત ુઆ 

સમયમા ંિો રી  રતી  ે ગકૃિણી ઘર ામિે  ારણે આવી જ િ શ ે. જેથી પ્રયોગ સિળ 

િ થાય અિે પરુૂષોિે મો ળં મેદાિ મળી જાય.  

                  સ્ત્રીઓ પણ આ દેશિી છે  ે િિી ? સ્ત્રીઓિે રાજ ીય નવશ્વમા ંમળતી 

અિામત નવશે જે પરુૂષોિે િકરયાદો છે, તેમજ સ્સ્વનમિંગ પલૂ જેવી સ્વાસ્્ય સબંધંી 

સેવામા ંએ ાનધ ાર છે. બીજી બાજી પચાસ ટ ા (સ્ત્રીઓ) િાગકર ોિે સ્સ્વનમિંગ પલૂમા ં

જવાિી  ોઈ અનકુળૂતા સર ાર  રી આપતી િથી. સ્ત્રીઓિી  ોઈ દર ાર  રત ુ ંિથી  ે 

આ અંગે  ોઈ વાધંો ઉિાવત ુ ંિથી-  દાચ  પરુૂષો જ એવુ ંઈચ્છતા િોય !  મ્યનુિનસપલ 

સેવાઓ મેળવવાિી સમાિ ત  મળવી જોઈએ. એ માટે  પરુૂષોએ સામે ચાલીિે  િવે ુ ં 

જોઈએ  ે અિવાકડયાિા ત્રણ કદવસ  પરુૂષો માટે અિે ત્રણ કદવસ  સ્ત્રીઓ માટે િાળવવા 

જોઈએ. અથવા તો સ્ત્રીઓ માટે અલગ સ્સ્વનમિંગ પલૂિી વ્યવસ્થા ઊભી  રવી જોઈએ. 

                       અનિતા સદૂ જેવા ં રાટરીય ક્ષાિા સ્સ્વમરો રાતોરાત પેદા થતા ં

િથી. સર ારો અિે સમાજો િાગકર ો માટે સનુવધાઓ ઊભી  રે છે, િે બધાિેં સમાિ 
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ત  મળવી જોઈએ. વાત પિૂાિી છે એ  મકિલા અન્ય મકિલાિે શિરેિા િાગકર  

િોવાિે િાતે શિરે સધુરાઈિા  ાયથક્રમમા ં આવી તમારો પક્ષ રજૂ  રો . ત્યારે તે 

મકિલાએ સિજતાથી  હ્ુ ં“િાગકર  ? હુ ંિાગકર  િથી મારા પનત િાગકર  છે, બધુ ંએ 

જ િક્કી  રે છે.” જે ઘણુ ંબધુ ં િી જાય છે. સામાન્ય ગકૃિણી િોય  ે પેપ્સીિી સીઈઓ 

ઈન્રા નયૂી િોય, િોદ્દો ગમે તેટલો ઊંચો પણ  તેમિા કિસ્સામા ંિરજો વધ ુઆવે િે િક્કો 

ઓછા.  

                ‘ક્વીિ’ િામિી િાનય ાપ્રધાિ કિલ્મમા ંિાનય ા તેિી નવદેશી સ્ત્રીનમત્રિે 

 િ ે છે, અમારે ત્યા ં છો રીઓિે  ોઈ છૂટ આપવામા ંઆવતી િથી. દરે  વસ્ત ુ માટે 

 ોઈિે  ોઈિી પરનમશિ લેવી પડતી િોય છે. ઓડ ાર ખાવાિી પણ છૂટ િથી. આ 

ગભંીર આરોપ છે અિે સાચો છે. સ્ત્રીઓ પર કિિંસા  ે અન્યાયિી વાત તો  દાચ યપુી-

ચબિારિી િશે એવુ ં લાગે. આપણે ત્યા ં તો બધી સ્ત્રીઓ ટુ વ્િીલર પર િરે છે. થાભંલે 

બાધંીિે પ્થરો િેં ીિે મારી િાખતા  ે સ્ત્રીઓિે ડ્રાઈનવિંગ િ  રવા દેતા સમાજોિે 

આપણે સોળમી સદીિા ગણીએ છીએ ખરંુ િે ? એ વાતિો ગવથ છે િે  ે આપણે તેમિા 

જેવા પછાત િથી ! તો પછી દી રીઓિે ગભથમા ં જ મારી િાખતા ંલો ો  ઈ સદીિા 

 િવેાય ? ગજુરાતિા આધનુિ  ગણાતા ં નશચક્ષત  િવેડાવતા ં શિરેોમા ંસ્ત્રી ભણૃ િત્યા 

વધ ુ થાય છે. જ્યારે અનશચક્ષત, ગરીબ, બૅ વડથ આકદવાસી જગંલિા નવસ્તારોમા ં

સ્ત્રીઓિી ભણૃ િત્યાનુ ંપ્રમાણ ઓછ ંછે. તો ખરેખર બૅ વડથ  ોણ અિે િોરવડથ  ોણ ? 

                                 આજે આપણી જાતિ ે એ વીસમી સદીિી ગણાવવી 

િોય તો સ્ત્રીઓિે પૈત ૃ સપંનિમા ં િ  આપવો જોઈએ. દિજે-મામેરા પ્રથા બધં  રવી 

જોઈએ અિે લગ્િિો ખચથ વર-વધ ૂપકે્ષ સરખે ભાગે વિેંચી લેવો જોઈએ. સેસ્ક્સએસ્ટ 

જો  બધં  રવા તેમજ મ્યનુિનસપલ સેવાઓમા ં સ્ત્રીિે સમાિ સ્થાિ આપવુ ં જોઈએ. 

સ્સ્વનમિંગ પલૂિી સમય-અનકુળૂતા તો માત્ર એ  ઉદા. છે. જેમા ંસવુ્યવસ્સ્થત રીતે એ  

વગથિે િાયદો  રવાનુ ં િે એ  વગથિે સતત ન ુશાિ. તેમ છતા ં આ અંગે ઘોર 

ઉદાસીિતા, નિષ્ટક્રયતા અિે સવંેદિિીિતા છે. સ્ત્રી-નવરોધી વાતાવરણ આપણી સમાજ-
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વ્યવસ્થા અિે જાિરે સસં્થાઓિી િીનતઓમા ંઘર  રી ગયુ ંછે. જે આપણે સાચા અથથમા ં

એ વીસમી સદીમા ં જવ ુ િોય તો, આપણી બિિે-દી રીઓિે નવશ્વિી બીજી મકિલાઓ 

સમ ક્ષ જોવી િોય તો સ્ત્રી-નવરોધી માિસિે મચૂળયા સકિત ઉખેડી િાખંવુ ંપડશે.  

                       ‘માિવ અનધકાર, સ્ત્રીિા અનધકાર’મા ંસ્ત્રીઓિે પોતાિા અનધ ારો 

પણ માગંવા પડે છે. માિવ  અનધ ાર કદિિા નિનમિે ભેગા ંમળયા ંછીએ, તો આપણે 

આપણી માગંણીિે એ વાર ‘માિવ  અનધ ાર, સ્ત્રીિા અનધ ાર’નુ ંસતૂ્ર બોલાવીિે વધ ુ

બલુદં બિાવીએ િે સાથે બોલીશુ ં:  

                          ‘માિવ  અનધ ાર, સ્ત્રીિા અનધ ાર, 

                           સ્ત્રીિા અનધ ાર, માિવ  અનધ ાર.’ 

ગજુરાત જ િકિ ભારત  ે નવશ્વિી બધીજ સ્ત્રીઓિે પોતાિા અનધ ારિી માગંણી  યાું જ 

 રવી પડે છે.  ગજુરાતમા ંસારંુ રાજ ચાલેિી વાતો તો ચાલે, પણ  ેવુ ં રાજ ચાલે તે તો 

ગજુરાતીઓિે જ ખબર પડે.  

                        ગજુરાતમા ં કુપોષણિો મદુ્દો જાણીતો છે. િવે િવા જન્મતા 

બાળ ોમા ં મરણિી સખં્યા ઓછી થઈ ગઈ છે. પરંત ુ જન્મતા દર ત્રીજા બાળ ે એ  

માય ાગંલુ ં રિ ે છે. માય ાગંલા બાળ િી માતા પણ સ ુલ ડી િશે તો પછી એવા 

બાળ િો નવ ાસ ક્યાથંી થાય ? આપણી સર ારે આંગણવાડીઓ મારિતે બાળ  અિે 

તેિી માતાિે પોષ  આિાર ખવડાવવાિી વ્યવસ્થા  રી છે તે પરૂતી િથી. વ્યવસ્થામા ં

ક્યા ં ખામી છે. નવદેશી પત્ર ારે આપણા મખુ્યમતં્રીિે દી રીઓ  ેમ િબળી છે તે અંગે 

પછૂતા;ં જવાબમા ં િલે ુ ં  ે ‘મા દૂધ આપે તે પીતી િથી, તેમજ પાતળા ંરિવેાનુ ંગમે.’ 

આપણા મખુ્યમતં્રીિે જ આપણે ત્યા ં ેટલા ંસ્ત્રી અિે બાળ ો કુપોનષત છે, તેિી ખબર જ 

િથી.  લ્પિાથી આપેલા જવાબ પછી ઈજ્નજત બચાવવા અનધ ારીઓિે બોલાવ્યા િ ે

આંગણવાડીઓમા ં પોષણ મળે, તેવુ ં ખાવાનુ ં પિોંચાડવાિી વધારે સારી  વ્યવસ્થા 

 રવાિી સચૂિા આપી. અમલદારો એ બીજાિી સામુ ંજુએ, મકિલાબાળનવ ાસ ખાત ુ ં િ ે



 
19 

અમારી પાસે સાધિ િથી, આરોગ્ય ખાત ુ ં િ ેતેમિી પાસે  ોઈ સગવડ િથી થઈ. આ 

સ્સ્થનતમા ંસધુારો  ેવી રીતે થાય ?  

                       ાયદો અિે વ્યવસ્થા સદંભે આપણે ત્યા ંપોલીસિા માણસો ઓછા ં

પડે છે. સ્ત્રીિે જીવવાિો ગૌરવપણૂથ  જીવવાિો અનધ ાર જોઈએ. પણ આપણા ંરાજ્યમા ં

સ્ત્રીઓિા અપિરણ અિ ે બળાત્ ારિા આચરાતા ગિુાિા આં ડા વધતા ં જ જાય છે. 

પોલીસિા માણસો નિવિૃ થાય છે, તેિી સામે િવી ભરતી થતી િથી. આિો ભોગ આ 

નિદોષ સ્ત્રીઓિે બિવુ ં પડે છે. િાલમા ં અમદાવાદ શિરેમા ં િવા િતવા પ્રમાણે જે 

સ્ત્રીઓિે ઘરમા ં થતી મારઝૂડ નવશે િકરયાદ  રવા જાય તો તેિી મારઝૂડિી િકરયાદ 

રાબેતા મજુબ  લમ ૪૯૮(એ) પ્રમાણે િ લેતા ં૨૦૦૫િા િવા  ાયદા પ્રમાણેિી સલાિ 

આપે છે. એ  ાયદા પ્રમાણે સ્ત્રી જે ઘરમા ંરિતેી િોય એ જ ઘરમા ંતેિે અલગ રિવેાિી 

વ્યવસ્થા  રવાિો હુક્મ અપાય અિે જરૂર પડે તો તેિો પનત પૈસા આપે એવો હુક્મ  રી 

શ ાય. ઓઢવ અિે િરોડા જેવા નવસ્તારોમા ંમોટે ભાગે મજૂરી  રીિે જીવિારા લો ો 

વસે છે. ત્યા ંદારૂ પણ પટુ ળ નપવાય છે. ત્યા ંવસતા લો ોિા ઘર એટલે ક્યા ંઝૂપંડી  ે 

ક્યા ંએ  ઓરડી અથવા તો રસોડુ ંઅલગ િોય. િવે આવા ઘરમા ંપોલીસવાળો સ્ત્રીિી  

િકરયાદિા સદંભે ન્યાય અપાવતા સ્ત્રીિે મારવી િિીં જણાવતો હુક્મ િાથમા ંલઈિે તેિા 

ઘરમા ં પાછી મો લે તે  ેવી વાત !  યો દારૂકડયો પનત પત્િીિે િરીથી િ મારે,  ે 

 માઈિે પૈસા આપે ખરો ? ઉપરથી દારૂકડયા પનતિે પત્િી  માઈિે ખવડાવે છે. જેથી 

આવી સ્ત્રીઓ માટે પોલીસ સ્ટેશિમા ંિકરયાદ  રવાથી દૂર રાખવાિો આ સરસ ઉપાય 

શોધ્યો છે. એ તે  ેવી રીતે ચાલી શ ે ? સ્ત્રીઓિે ગૌરવભેર જીવવાિો તો પ્રશ્ન જ રિતેો 

િથી. વષોથી માર ખાધો છે, તેિી સજા  રાવવી છે, તેિો  િકરયાદિો અનધ ાર છે, તે 

આવી રીતે ખ ૂચંવી  ેમ લેવાય ? આરોપીિે દંડ  રવાિે બદલે િકરયાદીિે જ સજા થાય 

તે  ેવી રીતે ચલાવી લેવાય ? આ તો સ્ત્રીિા અનધ ાર પર તરાપ મારીિે ખ ૂચંવી 

લેવાિી એ  ચાલ છે.  
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                      ‘ડાન્સબારિી  ડાન્સરો અિે દૃષ્ટટ નવલિાર’મા ં મિારાટર સર ારે 

જ્યારે ડાન્સબાર બધં  યાથ ત્યારે તેમિી દલીલો િતી  ે, તેમિે ચચિંતા અશ્લીલતાિી અિે 

તેિા દ્વારા િણાતી િીનતમિાિી િતી. જેથી બોમ્બે પોલીસ ઍક્ટિી  લમ િ-ં૩૩ પ્રમાણ ે

ખાદ્ય પદાથથ  ે પીણા ંપીરસાતા ંિોય તેવા સ્થળોએ ડાન્સ થવો જોઈએ િિીં તે આ  લમ 

સચૂવે છે. જ્યારે ૩૩બી િબંરિી  લમ નત્રતાર   ે તેથી ઊંચો દરજ્નજો ભોગવતી 

િોટલમા ં એવો નિષેધ લાગ ુ પડતો િથી. તેમજ મિારાટર સર ારિો પક્ષ િતો  ે 

ડાન્સબારમા ંથતા ંડાન્સ તેિા પે્રક્ષ ોમા ંજાતીય ઉશ્ ેરણી િેલાવતા િતા. અિે  ેટલા  

બારમા ંત ેદ્વારા વેશ્યાગીરી ચાલતી િતી. એટલે  તે સ્ત્રીઓિે રક્ષણ આપવા બાર બધં 

 રવાિો નિણથય લીધો િતો. જેિા લીધે પચંોતેર િજાર જેટલી સ્ત્રીઓ બેરોજગાર બિી 

ગઈ. સપુ્રીમ  ોટે આથી બધંારણિી  લમ ૧૯(૧)(જી) ટા ંીિે  હ્ુ ં  ે  માવા માટે  ોઈ 

પણ પ્ર ારિો રોજગાર  રવો તે દરે  િાગકર િો મળૂભતૂ અનધ ાર છે. જેથી રોજગારમા ં

ઊંચી  ક્ષા  ે િીચી  ક્ષા છે તેવા ભેદ પાડી શ ાય િિીં.             

                    મિત્વિો મદુ્દો છે  ે  મિારાટર સર ારે તાર ધાર  િોટલોિે  ોઈ 

હુક્મ  યો િિી. જેથી પ્રશ્ન ઊભો થાય  ે, જે  ડાન્સથી એ  પે્રક્ષ ગણિે નવમખુ રાખવાિો 

નિણથય લેવાય તેજ પ્ર ારિા ડાન્સ બીજા એ  પે્રક્ષ ગણિે માણવા દેવાય એ તો ક્યાિંો 

ન્યાય છે ? વધ ૂપૈસા ખચી શ િારિી િીનતમિા  ે જાનતયતા પર અવળી અસર થતી 

િથી. એ  જ પ્ર ારિા ડાન્સિી અસર એ  જગ્યાએ  પ્રેક્ષ ોિે ચળાવી દે જ્યારે બીજી 

જગ્યાએ તેિી અસર િ થાય તેવુ ંમાિવુ ંઅતાક િ  જણાય છે. ઉચ્ચ વગથિી વ્યસ્ક્ત ડાન્સ 

જુએ તો મિોરંજિ અિે ગરીબ વગથિી વ્યસ્ક્ત માટે અશ્લીલ  ે અિીનત  િવે ુ ં ેટલે અંશે 

યોગ્ય છે. જો રાજ્ય સર ારે નિયમિ જ  રવુ ંિોય તો તેિી પાસે ઘણા ં ાનિૂો છે. આવા 

નવભાગ પાડવાિી જરૂર િથી. શ્રી સોરાબજી બધંારણિી આ  લમિા સદંભથમા ં િતેા  ે 

ભારતનુ ં બધંારણ બિાવિારાઓનુ ં દશથિ િત ુ ં  ે તે િક્ત ઊંચે બેિેલા વ ીલો, 

રાજ ારણીઓ  ે અનધ ારીઓ માટે જ િિીં પણ િીચા  િવેાતા વ્યવસાયવાળા  ે 

ગરીબો માટે પણ રચાયુ ંછે. જેમા ંસમાિતા પર ભાર મકૂ્યો છે.  
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                      આ સમગ્ર ચચાથમા ં મધ ુ ક શ્વર અિે શોભા ડે એ જુદી જુદી 

કદશામાથંી ઝુ ાવ્યુ ંછે. તેમણે  ોટથ  અિે  ાનિૂિે બાજુ પર રાખી, આપણે વ્યસ્ક્ત તરી ે 

ક્યા ંછીએ તે સમજી લેવા જેવુ ંછે. ૨૦૦૫મા ંજ્યારે ડાન્સબાર બધં  રવાિો હુક્મ થયો 

ત્યારે મધએુ ડાન્સર સ્ત્રીઓ સાથે રિીિે તેિો નવરોધ  યો િતો. તેમણે દલીલ  રી િતી  ે 

બોલીવડુિી કિલ્મી અચભિેત્રીઓ કિલ્મોમા ં જે નતૃ્ય  રે એ જ ગીત-સગંીત પર આ 

ડાન્સરો ડાન્સ  રતીિે  માઈિે ઘર ચલાવતી. અિીં અચભિેત્રી અિે ડાન્સરોિે જોવાિી 

દૃષ્ટટમા ંપણ ઘણી ચભન્નતા છે. અચભિેત્રીઓ ચબન્દાસ્ત છે. તેમિે  ોઈ પ્રશ્નો િથી. જ્યારે 

ડાન્સરોિે ઘણાબધા ંપ્રશ્નો છે. જે શોભા ડે  િ ેછે તે પ્રમાણે- ડાન્સબારમા ંસ્ત્રીઓનુ ંઆનથિ  

અિે જાતીય શોષણ થાય છે. બને્ન સ્ત્રી પત્ર ારોિા મતે – ડાન્સબારમા ંજતા પરુૂષો દારૂ 

પીિે ડાન્સ જોતા ંજોતા ંતે સ્ત્રીઓિે પૈસા આપે છે. એ પૈસામાથંી બારમાચલ ો, પોલીસ, 

રાજ ારણીઓિા સાગકરતો ભાગ પડાવતા િોય છે. છેવટે તો આ ચ ુાદો એ  રાજ ારણી 

જૂથ સામે બીજા રાજ ારણી જૂથિી જ જીત છે તેવુ ંપણ માિી શ ાય. તેમ છતા ંડાન્સરો 

વેશ્યાપણાથી એ  ડગલુ ં દૂર છે. અિે તેમિી આવ  તેમિે અિે તેમિા કંુટંુબિે જરૂરી 

આજીનવ ા રળી આપે છે.  

              મુબંઈ જેવા શિરેમા ં ક્યારે  દેિનવક્રય  ે બીજા  ોઈ  ારણસર ખેંચાઈ 

આવતી સ્ત્રીઓિે સર ારે આશ્રય અિે આજીનવ ા મેળવવામા ંમદદ  રવી જોઈએ. ત્યારે 

તેમિે રઝળાવીિે આ યોગ્ય િથી  યુથ. ડાન્સબાર બધં થયાિા આિ વષે તેમિી 

તરિેણમા ં ચ ુાદો આવ્યો. સપુ્રીમ  ોટે મુબંઈ િાઈ ોટથિા ચ ુાદાિે માન્ય રાખીિે 

મિારાટર સર ારિા મુબંઈિા ડાન્સબાર બધં  રાવી દેવાિા નિણથયિો નવરોધ  યો. 

સપુ્રીમ  ોટથિા તત્ ાલીિ મખુ્ય ન્યાયમનૂતિ શ્રી અલ્તમશ  બીર અિે શ્રી 

એસ.એસ.નિજ્નજરિો ચ ુાદો ડાન્સબારમા ં પ્રવિૃ સ્ત્રીઓિી આજીનવ ા અિે તેમિી 

સલામતીિે લક્ષ્યમા ંલઈિે  રાયો િતો. જે સ્ત્રીઓ ડાન્સબારમા ંનતૃ્ય  રીિે  માતી િતી 

તે િવે વેશ્યાગીરીમા ંસપડાઈ તે માટે ન્યાયમનૂતિ શ્રી અલ્તમશ  બીરિા ઉદગાર િતા  ે 

‘રોગ  રતા ંઉપાય બદતર થયો.’ 



 
22 

                        ડાન્સબાર  ે દારૂ ઘરિી િજી   ોઈ ઈચ્છતુ ંિથી. જ્યા ંઆ બે 

વસ્ત ુિોય ત્યા ંઉપરવી લો ોિી અવરજવર થતી િોય તો શુ ં રવ ુ? જ્યા ંસધુી સર ાર 

આ ડાન્સર બિિેો માટે વૈ ધ્લ્પ  રોજગાર પરૂો િ પાડે ત્યા ંસધુી તે ભખેૂ મરે ? પોતાિા 

નપ્રવારિે મરવા દે ? વેશ્યાવનૃિ તરિ જાય ? રોજગાર િ મળે તો તેમિા ભાનવનુ ંશુ ં? 

ડાન્સબાર ચાલ ુજ િ થવા દેવા જોઈએ  િિેારા બોલીવડુિી કિલ્મો જોવા િિીં જાય ? 

તેમા ંજોયેલા ડાન્સિી ચચાથ િિીં  રે ? આ બધુ ંજોતા  ોઈ વ્યસ્ક્તિે અનધ ાર િથી  ે 

ડાન્સબાર ચાલ ુ િ થવા દેવા જોઈએ એવો મત આપે. ડાન્સબાર ખલૂવા િ જોઈએ 

 ારણ  ે ડાન્સ અશ્લીલ છે, જાતીય ઉશ્ ેરણી  રે છે એવુ ં િિેારા એજ ડાન્સરોનુ ંઆનથિ  

 ે શારીકર  શોષણ નવશે નવચારવાિો સમય  ેમ  ાઢતા િથી ? ડાન્સરિા ડાન્સિે 

લોલપૂ દૃષ્ટટએ જોતા પે્રક્ષ ગણિે  ોણ  િ ે ે – ડાન્સ એ   લા છે અિે ડાન્સરે મિિેત 

 રીિે સાધવી પડે છે. આવી દૃષ્ટટભેદ ઘણી ચચાથઓિા મળૂમા ંછે.  

                            ‘સામકૂિ  બળાત્ ાર, સિા અિે સમાજ’મા ં બળાત્ ાર 

જેવા જઘન્ય કૃત્યમા ંસિારૂઢ પાટી અિે સમાજ તરિથી જે વલણ અપિાવવામા ં

આવ ે છે તેનુ ંઆલેખિ  યુું છે. ગજુરાતમા ંભાજપ સર ારમા ંબિેલા પાટણિી 

પી.ટી.સી.  ૉલેજિી નવદ્યાથીિી પર થયેલા   સામકૂિ  બળાત્ ારિા ક સ્સો  ેષ્ન્રત 

છે. આ માત્ર એ  ઉદાિરણ છે, દેશિા દરે  ખણૂે થતા સામકૂિ  બળાત્ ાર એ  

નવ ટ સમસ્યા છે. સામકૂિ  બળાત્ ારિો ભોગ બિિારિી  અ લ્પિીય વેદિાિ ે

લાચારી છે. જ્યારે બળાત્ ારીિે મિ જાણે આનધ ાકર  ભાવ ભોગવતો િોય એવુ ંલાગે 

છે.  બળાત્ ારિો પદાથિાશ થવો, પ્રજાિા આઘાતો, આક્રોશો, આંદોલિો બધુ ં

ચાલ્યા  રે એિાથી આ સમસ્યાિો ઉ ેલ આવતો િથી.  

                         પાટણ ાડંમા ં જોઈએ તો સમાજ ઘડતરિી જવાબદારી 

જેિા નશરે છે, એવા છ-છ અધ્યાપ ોએ આ દુટ મથ આચયુથ. રક્ષ  જ ભક્ષ  બન્યો 

– એવા  અધ્યાપ ો અિે નશક્ષણ સસં્થાઓ પાસેથી  ેળવણીિી આશા, નવશ્વાસ 
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અિે અપેક્ષા િગારીજ િીવડે. આ ચચિંતાજિ   પ્રશ્ન છે. ભારે નવરોધ છતા ંભોગ 

બિિાર નવદ્યાથીિે ત્રણ  લા  સધુી ડોક્ટરી તપાસથી વચંચત રાખવામા ંઆવ ેછે. 

ગિેુગાર અધ્યાપ ોિી ધરપ ડ થયા પછી મેજજષ્સ્રયલ તપાસિી  ોઈ શરતો  ે 

મદુ્દાઓ િક્કી  રવામા ં િ આવ.ે  નવદ્યાથીઓ અિે વાલીઓિે મખુ્યમતં્રી, 

નશક્ષણમતં્રીિે મળવા િ દેવામા ંઆવ.ે  નશક્ષણમતં્રી સચીવ આવી ઘટિાઓ તો 

ચાલતી રિવેાિી  િી બેશરમી દલીલ  રે ત્યારે એમ જ સમજવાનુ ં રિ ે છે  ે 

સિાએ સવંેદિશીલતા ગમુાવી દીધી અિે ન્યાયિી માગંણીિે ક્રૂરતા ં પવૂથ  

દબાવી દેવામા ંઆવે છે. જે ભાજપ સર ારિે ચ ૂટંણીમા ંમદદ  રી તે  ગિુાખોરી, 

દુટટ, ભ્રટટ અિે પ ંાયેલા માણસોથી જ આ સિા શોભી રિી છે. દરે  જગ્યાએ 

શાળા- ૉલેજો, િોસ્સ્પટલો, પોલીસતતં્ર અિે  ોટથ બધેજ  તેમિાજ ગોિવાયેલા છે. 

જેથી ગિેુગારોિે ઊિી આંચ આવતી િથી. ઉગ્ર અવાજે લો જાગનૃત માટે પ્રયત્િ 

 રિારા સામાજજ   ાયથ રો  ે જિસેવ ોિે શાનંત ભગં  રિારાઓ માિી તેમિા 

પ્રત્યે નતરસ્ ારભયો વતાથવ થાય છે. ન્યાયિી અપેક્ષા આવા સજંોગોમા ં રાખી 

શ ાય તેમ િથી. અભ્યાસ  રતી બાળાઓએ પોતે પણ અિે વાલીઓએ પણ 

શારીકર  અિે માિનસ  રીતે શસ્ક્તશાળી  બિવુ ં પડશ.ે જિઆંદોલિ માટે 

પ્રોત્સાકિત  રી તેમા ંસામેલ  રવાિી જિમેત અનિવાયથ રીતે ઉિાવવી પડશ.ે 

                   ‘સગીર બળાત્ ાર : સમાજ, પોલીસ, ન્યાયતતં્ર’મા ંરોજ સવાર 

પડેિે બળાત્ ારિા ક સ્સા જાણવા મળે. આ ચચિંતાિો નવષય છે.  ાનિૂનુ ં ામ એિે 

 ાબમુા ંલેવાનુ ંછે, પરંત ુએજ જ્યારે અવરોધ  બિે ત્યારે સમાજે પોતાિી ભનૂમ ા 

િક્કી  રવી પડે. અિીં સાબર ાિંા જજલ્લાિા ખભંીસર ગામિી પીટીસીમા ંઅભ્યાસ 

 રતી નવદ્યાનથિિી પર તેજ ગામિા ૪૨ વષથિા આધેડે બેધડ  રીતે બળાત્ ાર  રી 

તેિા મા-બાપિે ‘િકરયાદ  રી તો જાિથી મારી િાખવાિી’ ધમ ી આપી.   

સગા-સબંધંીઓિે પણ ‘છો રી વગોવાઈ જશે અિે તેનુ ં લગ્િ િિીં થાય’ દ્વારા 
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ત્રણ કદવસ સધુી ગ ૂચંવણમા ંરાખ્યા અિે બીજી બાજુ પોલીસ સ્ટેશિે િકરયાદ િ 

થાય તેિી પણ ત ેદારી રાખી. આ એ  સત્ય ઘટિા પરથી ઘણુબંધુ ંજાણવા-

શીખવા મળે છે. જ્યા ંપણ આવી ઘટિા બિે ત્યા ંઆવાજ પ્રશ્નો ઊભા થવાિી 

શક્યતાઓિે િ ારી શ ાય િકિ.  

                      ડરી ગયેલા મા-બાપ દી રીિે લઈિે જજલ્લા મથ  

કિિંમતિગર પોલીસ વડાિે મળી સમગ્ર  થિી વણથવી લેચખત િકરયાદ અરજી 

આપી. અરજી આવ િો નસક્કો મારી ત્રણ કદવસ સધુી  ોઈપણ  ાયથવાિી વગર 

અરજી પડી રિી. ત્રીજા કદવસે સમાચારપત્રોમા ંસમાચાર વાચંી નવગત જાણવા 

ખભંીસર ગામે િોિ  રતા ંજાણવા મળયુ ં  ે િજી સધુી  ોઈ  ાયથવાિી થઈ િથી. 

જવાબ મળયો  ે “આવી તો રોજ  ેટલીય િકરયાદો આવતી િોય છે. પોલીસ 

સ્ટેશિે િકરયાદ િોંધાવો તો પગલા ંલેવાશ.ે” િકરયાદ  રવા ગયેલા ત્યારેજ આ 

 િી દીધુ ં િોત તો ? િરી પાછા ત્રણે મોડાસા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશિે ગયા ત્યા ં

પીએસઆઈ માતાજીિી પજૂા પરૂી  રી આ  ેસ ભીલોડા પોલીસ સ્ટેશિિી િદમા ં

આવ ેછે. શુ ં માતાજીિી પજૂા  રિાર પીએસઆઈિે જરાપણ  રૂણા િ ઉપજી ? 

છો રીિે સાભંળયા નવિાજ તેિી સમંનત ગયાનુ ં િી ગિુો બિતો િથી, એમ  િી 

દે છે. જાણે  ે  ોટથનુ ં ામ પણ પોતેજ  રી દે છે. ર ઝ  અિે પોલીસ વડાિે િોિ 

 રવા  િતેા ં માડં િકરયાદ લખવાિી િા પાડી. મા-બાપિે બિાર મો લી દઈ 

રાઈટર પાસે તેિો જવાબ લખવા માડંયો. બીજી બાજુ બિાર બળાત્ ારીિા પચાસ 

જેટલા સામાજજ  આગેવાિોએ બાપિે િકરયાદ િ  રવા ંજાતજાતિા ંદબાણો અિે 

ધા  ધમ ી આપવાનુ ં ચાલુ ં રાખ્યુ.ં આરોપીએ િોિ પર બાપિે જાિથી મારી 

િાખવાિી ધમ ી આપી.  

                             ેસ આગળ વધતા ં  ોટથમા ં પણ નવદ્યાનથિિીિી 

સમંનતથી દુરાચાર થયાિી દલીલથી આરોપીિો  ોટથમાથંી જામીિ પર છટ ારો 
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મેળવી લે છે.  બાપે સગીરવય િોવાિો જન્મિો પ્રમાચણત દાખલો રજૂ  રતા ં

પોલીસે બળાત્ ારિી  લમો ઉમેરી. ડરી ગયેલી નવદ્યાનથિિીએ અભ્યાસ છોડી 

દીધો. મા-બાપે થયેલ ભ્રટટાચાર અંગે  રૂબરૂ મળી આક્ષેપો  રી ઉપવાસ પર 

બેસવાિી ચીમ ી આપતા ંપીએસઆઈિી બદલી  રી દેવામા ંઆવી. જેમા ંમા-

બાપિે જ વિેવુ ંપડે છે.  

                            આધેડવયિો આરોપી, મા-બાપ ગરીબ, પોલીસ 

વડાિી બેદર ારી, પીએસઆઈિા આંખઆડા  ાિ  રવા,ં જામીિ છૂટવાિી  ોઈ 

સ્પટટતા િથી. જામીિ રદ  રવા માટે  ાયથવાિી થતી િથી. આરોપી વટથી િરે 

છે. આ સૌમા ં દરે  જગ્યાએ પોલેસ, સમાજ અિે ન્યાયતતં્રમા ં પ્રનતબધ્ધતાિો 

અભાવ વતાથય છે. આવી સ્સ્થનતમા ં ગરીબ મા-બાપિે ન્યાય મળવાિી ક્યાયં 

શક્યતા દેખાતી િથી.    

               સ્ત્રીઓિે પ્રાચીિ  ાળથી અન્યાય થતો આવ્યો છે,  ોઈપણ પ્ર ારે 

પરુૂષપ્રધાિ સમાજમા ં ન્યાયિી અપેક્ષા રાખવી નિરથથ  છે. આજે સમાજમા ં િે 

રાજ ારણમા ં સ્ત્રીઓિે અનધ ારો આપવાિી વાતો તો બધા ં  રે છે, શુ ં સ્ત્રીઓિે 

અનધ ારો મળશ ે ? આ પ્રશ્નિો ઉ ેલ આવ ેએમ લાગત ુ ં િથી, તેથી જ ‘સ્ત્રીિો 

સઘંષથ’  ાવ્યિી  આ વાત સમજી લેવી જોઈએ  ે :  

                      હુ ં  એ    સ્ત્રી   છ ં 

                      મારે સઘંષથ  રવાિો છે,  

                      મારા   અસ્સ્તત્વ   માટે  

                       આ  સઘંષથમા ંઅંધ ારભરી  

                       ક્ષણ   પણ    આવશે. 

                       પણ શુ ંઘોર અંધ ારમાથંી જ  



 
26 

                       પ્ર ાશનુ ંક રણ િથી િી ળતુ ં?  

                   સ્ત્રીઓએ કિિંમત િાયાથ વગર, થાક્યા વગર આગળ વધવુ ં પડશે. 

પ્રયત્િ  રિાર ક્યારેય પાછા પડતા ંિથી. જે  ‘ઓળખ આપણી’  ાવ્યમા ં હ્ુ ંછે  ે :  

                        જેણે  ઓળખી  લીધી  જાતિે  

                        ઓળખ્યુ ં આખુ ં જગત  એણે. 

                        ઓળખ  આપણી  મશુ્ ેલ જરી, 

                         યત્િ    રે   તો  જડે  ખરી.  

            અન્ય બીજા  ોઈિા પ્રયત્િથી સ્ત્રીિ ે ઓળખ મળે એવી િથી. પોતે જ 

પોતાિી ઓળખ મેળવવા  કટબધ્ધ થાય તો  શુ ંઅસભંવ િથી.   
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           િેહરુથી િમો સધુી.......  

                     ભારત દુનિયાિો સૌથી મોટો લો શાિીદેશ છે. લો શાિીિા પાયામા ં

લો ો છે, એટલે  ે લો સમાજિા કિતોિે ધ્યાિમા ંરાખીિે આગળ વધવુ ંજોઇએ. આપણા ં

દેશનુ ં સ્વતતં્ર બધંારણ છે. દેશિી સિા સભંાળિારાઓમા ંબધંારણ અિ ેલો સમાજિા 

કિતોિ ે માટેિી પ્રનતબધ્ધતા ખબૂ જ મિત્વિી બાબત છે. દેશ અિે દેશિા સભ્ય 

સમાજિી તસ્વીર અિે તાસીર ઉજાગર  રવાિી જ િેમ િોવી જોઇએ.  દેશિા રાજ ારણ 

સાથે સ ંળાયેલા  અલગ અલગ રાજ ીય પક્ષોિા સ ુાિીઓએ આ વાત ગભંીરતાથી 

લેવાિી જરૂર છે. અિીં  ભારતિા પ્રથમ વડાપ્રધાિ પકંડત જવાિરલાલ િેિરુથી માડંીિે 

વતથમાિ વડાપ્રધાિ શ્રી િરેન્ર મોદી સધુીિા તેમ જ રાજ ારણ સાથે સ ંળાયેલા 

મિાનભુાવોમા ં જોવા મળેલી સમાજ પ્રત્યેિી પ્રનતબધ્ધતાિી એ  ઝલ  રજૂ  રવાિો 

મખુ્ય આશય છે. 

                                 જવાિરલાલ િિરુે ભારતિા સૌથી પિલેા અિે અત્યાર 

સધુી સૌથી લાબંો શાસિ ાળ ધરાવતા વડાપ્રધાિ તરી ે તેઓએ ૧૯૪૭ થી ૧૯૬૪ 

સધુી સેવા આપી િતી.  ોંગે્રસ પકે્ષ ભારતિી સ્વતતં્રતા ચળવળમા ં આગળ પડતી 

ભનૂમ ા નિભાવિાર િિરુેિે સ્વતતં્ર ભારતિા સૌથી પિલેા વડાપ્રધાિ તરી ેિી 

જવાબદારી નિભાવવા માટે ચ ૂટંી  ાઢયા િતા. અિે ત્યાર બાદ  ોંગ્રેસ ૧૯૫૨મા ં

ભારતિી પિલેી લો સભાિી ચ ૂટંણી જજતાઈ આવી િતી, ત્યારે તેઓ િરીથી 

વડાપ્રધાિપદે નિયકુ્ત થયા િતા. િોિ-અલાઈન્ડ ચળવળિા સ્થાપ ોમાથંી એ  િોવા 

ઉપરાતં તેઓ યધુ્ધ પછીિા ગાળામા ંઆંતરરાટટીય રાજ ારણમા ંપણ મિત્વિી વ્યસ્ક્ત 

રહ્યા િતા. ભારતમા ં‘પકંડતજી’ અિે બિાર ‘પકંડત િિરુે’ તરી ે તેમિો ઉલ્લેખ  રવામા ં

આવતો િતો.  

                   સમધૃ્ધ ભારતીય બકૅરસ્ટર અિે રાજ ારણી, મોતીલાલ િિરુેિા પતુ્ર 

િોવાિે િાતે િિરુે પ્રમાણમા ંઘણી યવુાિ વયે ઈષ્ન્ડયિ િેશિલ  ોંગે્રસિી ડાબી પાખંિા 
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િેતા બિી ગયા િતા. મિાત્મા ગાધંીિા માગથદશથિ િિેળ ચિટીશ સામ્રાજ્યમાથંી સપંણૂથ 

સ્વરાજિી કિમાયત  રતા િેિરુ એ  પ્રભાવશાળી અિે ક્રાનંત ારી િેતા િતા, જે ધીમે 

ધીમે  ોંગે્રસિા પ્રમખુપદ સધુી પિોંચ્યા િતા. ભારતિી લાબંી, સઘંષથપણૂથ સ્વતતં્રતા 

ચળવળમા,ં તેઓ એ  ચાવીરૂપ, મિત્વિી વ્યસ્ક્ત રહ્યા િતા. અિે ધીમે ધીમે ગાધંીિા 

રાજ ીય વારસ તરી ે ઓળખાવા માડંયા િતા. ગરીબમા ંગરીબ દેશોિો  ેટલાય લાબંા 

સમયથી ચાલ્યા આવતો આનથિ  નવ ાસિો પડ ાર િલ  રી શ ાય તે માટે આજીવિ 

ઉદારમતવાદી િેિરુ, િેચબઅિ સમાજવાદ અિે જાિરે કે્ષત્રિા પણ કિમાયતી રહ્યા િતા.             

                ‘રચિાત્મક સમાિવાદિી િહરુે-દૃષ્ટટ’માાં િિરુેજીએ સિા સભંાળયા પછી 

થોડા જ સમયમા ં રાટરીય રણિે જ સમાજવાદ માિી લઈિે ચાલતા ઉત્સાિીઓએ 

એમિે  િલે ુ ં  ે તાતાનુ ંજમશેદપરુનુ ંપોલાદનુ ં  ારખાનુ ંલઈ લો. િિરુેએ દીઘથદૃષ્ટટિો 

પકરચય આપતા ં િલે ુ ં ે એમા ંદેશિા દુલથભ િાણા ંિાખુ ંતે  રતા ંબીજા િવા  ારખાિા 

િાખુ ં તો ઉત્પાદિ વધ ુઝડપથી વધે. એ પ્રમાણે એમણે ચિટિ, જમથિી અિે રનશયા 

વગેરેિા સિ ારથી દુગાથપરુ, ચભલાઈ, રુર ેલા વગેરે િવા ં પોલાદિા  ારખાિા ઊભા 

 યાું. તાતાિે જમશેદપરુિા   ારખાિાનુ ં નવસ્તરણ િે અદ્યતિી રણ  રવા દીધુ.ં 

પકરણામે દેશમા ંપોલાદિી ઉત્પાદિશસ્ક્તમા ંનવશાળ વધારો થયો. 

                       િિરુેજીએ સમાજવાદિે રાટરીય રણથી આગળ લઈ જઈ નમશ્ર 

અથથશાસ્ત્રિો માગથ અપિાવ્યો િે તેિી દેશમા ંતથા નવદેશમા ંપ્રશસંા થઈ.  ારણ  ે એ 

રચિાત્મ  નવ ાસ માગથ િતો, દ્વષે-મલૂ  ખડંિાત્મ  સમાજવાદ િિોતો. આ બધુ ંજોતા 

શ્રી ધાકરયાિે ખ્યાલ આવી ગયેલો  ે ખાતરમા ંજરા ે નવલબં નવિા સ્વાવલબંિ સાધવુ ં

એમા ં દેશનુ ં પાયાનુ ં કિત રિલે ુ ં  છે.  જાિરેકે્ષત્રિી સાિસ શસ્ક્ત િજી મયાથકદત છે, 

જરૂકરયાતિે પિોંચી વળી શ ે તેમ િથી. તાતા જ્યારે સર ાર સાથે ભાગીદારી  રવા 

તૈયાર થાય છે, ત્યારે તેિે દ્વષેભાવે દબાવવી  ે નવલબંમા ંિાખંવી એ દેશકિતિી નવરુધ્ધ 

છે. જ્યા ં સધુી આપણા ં ઉદ્યોગો પણ નવ નસત દેશોિી જેમ િવા મડૂી નિમાથણિો મોટો 

ભાગ પોતાિી આંતકર  બચત દ્વારા પરૂો પાડશે, ત્યારે સમાજવાદિી દૃષ્ટટએ જરૂર 

નવચારણીય િે સગંત બિશે. આજે તો િજુ ઉદ્યોગોિા વાનષિ  સરવૈયામા ં આંતકર  
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મડૂીરો ાણ િજીવુ ં છે. િે જાિરેકે્ષત્રમા ં તો િ ારાત્મ  છે. વરસે વરસે ખોટ આવે છે. 

એટલે સમાજવાદી દૃષ્ટટ ોણ માટે િજી સમય પાક્યો િથી. જેમા ં િિરુેજીિી ચોક્કસ 

પ્રનતબધ્ધતા પ્રનતત થાય છે.  

                          ‘િહરુે અિે સમાિવાદ’માાં જવાિરલાલ િિરુેએ ચારે  દાય ા 

સધુી આ દેશમા ં સમાજવાદ પ્રબોધ્યો. બીજા નવશ્વયધુ્ધ સધુીમા ં સમાજવાદ નવશેષિા 

તેમિા નવચારો નિનશ્ચત બિી ચકૂ્યા િતા. સમાજવાદી વ્યવસ્થા નવશે તેમણે લખ્યુ ંિત ુ ં: 

“સમાજવાદ એવી વ્યવસ્થા છે જેમા ં જમીિ અિે કુદરતી સપંનિિો ઉપયોગ સમિૂિા 

લાભાથે થશે. સમાજિા સભ્યોિે વળતર તેમિી સેવાઓિા પ્રમાણમા ંમળશે. ખાિગી 

નમલ તિા અસ્ યામત પ્રમાણે િિીં. આવી સમાજરચિા સાવથનત્ર  રાટરીય રણ દ્વારા િ 

સ્થાપી શ ાય તેવા લોડથ લોનથયાિિા મતંવ્યિો નવરોધ  રતા ંતેમણે ભારપવૂથ  જણાવ્યુ ં

િત ુ ં : ‘િિા અિે સચંયવનૃિનુ ં સ્થાિ સમાજવાદી વ્યવસ્થામા ં શુ ં સેવાપરાયણ 

સિ ારીવનૃિએ જ િ લેવુ ંજોઈએ ?.... ઉત્પાદિ અિે વિેંચણીિા ંસાધિોનુ ંરાટરીય રણ 

અનિવાયથ જણાય છે.” સમાજવાદિી સ્થાપિા  ેવળ ક્રાનંતથી જ થઈ શ ે, ધીમા સધુારાથી 

િ થઈ શ ે તેિી ખાતરી િિરુેિે થઈ ચ ૂી િતી.  

                        ૧૯૩૧મા ં રાચંી  ોંગ્રેસમા ંપસાર થયેલા આનથિ  િીનતિો િરાવ 

તેમિે અત્યતં મવાળ લાગ્યો િતો.  િરાવમા ં પાયાિા અિે જાિરે ઉપયોચગતાિા 

ઉદ્યોગોિી માચલ ી રાટરીય  રવાિી અથવા તેમિા પર જાિરે અંકુશ મ ૂવાિી કિમાયત 

 રવામા ંઆવી િતી. િરાવિો પ્રત્યાઘાત આપતા ંિિરુેજીએ  િલે ુ ં  ે : ‘િરાવમા ંશધુ્ધ 

સમાજવાદ જેવુ ં  શુ ં જ િિોત ુ ં અિે  ોઈ મડૂીવાદી રાજ્ય તેમા ં સમાવેલી બાબતોિો 

સિલેાઈથી સ્વી ાર  રી શ ે એમ િત ુ.ં’ પરંત ુઆઝાદી પછી િિરુે અિે િિરુે સર ારિી 

િીનત  રાચંી  ોંગ્રેસિા િરાવથી આગળ જઈ શ ી િથી. તેમિી આગેવાિીમા ંઆયોજિ 

અિે જાિરેનવભાગિો ઝડપી નવ ાસ થયો છે. ઉલટંુ જેમણે સમાજવાદિો સ્વી ાર  યો 

િથી, ત્યા ં પણ આયોજિ અિે જાિરેનવભાગિો ઝડપી નવ ાસ થયો છે.  જેિા ઉ.દા. 

કિલીપાઈન્સ અિે પાક સ્તાિ છે. િિરુેયગુિી આનથિ  િીનતઓએ સમાજવાદિા ંસ્વીકૃત 
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ઉદે્દશોથી નવપરીત પકરણામો નિપજાવ્યા ંિતા.ં આવ  અિે સપંનિિી અસમાિતા વધતા ં

ઈજારાશાિી વલણો વધ ુવ્યાપ  બન્યા િતા. જેિા સદંભથમા ંિિરુેએ એ રાર  રતા ં િલે ુ ં

 ે ‘ઈજારાશાિી સમાજવાદિી શત્ર ુ છે. છેલ્લા થોડા ં વષોમા ં જેટલે અંશે તે નવ સી છે 

તેટલે અંશે આપણે સમાજવાદિા ધ્યેયથી દૂર ગયા છીએ’ ૧૯૫૦ પછી િિરુેએ એ ચક્રી 

શાસિ  યુથ િત.ુ તેમિા પર  ોઈ નિયતં્રણ િિોત ુ ં તો પછી તેમણે પોતાિા ક્રાનંત ારી 

નવચારોિો અમલ ક્યા ં ારણોથી િ  યો ? બેશ , આ એ  નવવાદપણથ મદુ્દો છે. 

                  મોરારજી રણછોડજી દેસાઈ (જન્મ.૨૯–૦૨–૧૮૮૬, મતૃ્ય.ુ૧૦–૦૪–

૧૯૯૫)િો જન્મ તત્ ાલીિ બોમ્બે પ્રેનસડન્સીિા નવસ્તારમા ં આવતા                            

વલસાડ જજલ્લાિા  તેમજ તાલ ુામા ં આવેલા ભદેલી ગામમા ં થયો િતો. આ ગામ 

િાલમા ં ગજુરાત રાજ્યમા ં   આવે છે. તેઓ ચસુ્ત નસદ્ાતંવાદી, નિયનમતપણે સ્વમતૂ્ર 

તેમજ િળાિાર જેવા કુદરતી ઉપચાર વડે તદુંરસ્ત શરીર જાળવિાર તરી ે પણ લો ો 

એમિે યાદ  રે છે. ભારત   દેશિા સ્વાતતં્ર્ય સેિાિી અિે ચોથા વડાપ્રધાિ પદભારિો   

સમયગાળો  ૨૪ માચથ ૧૯૭૭ – ૨૮ જુલાઇ ૧૯૭૯ સધુીિો િતો. તેઓ એવા પ્રથમ 

વડાપ્રધાિ િતા  ે જેઓ ભારતીય રાટરીય  ોગ્રેસિા  બદલે અન્ય  ોઇ રાજ ીય 

પક્ષમાથંી ચુટંાયા િતા. તેમણે સર ારમા ં  ેટલાય મિત્વિા િોદ્દાઓ સભંાળયા િતા, 

જેવા ેં, મુબંઇ રાજ્યિા ં મખુ્યમતં્રી, ગિૃ પ્રધાિ, િાણા પ્રધાિ અિે ભારતિા િાયબ 

વડાપ્રધાિ. આંતરરાટરીય ક્ષેતે્ર, મોરારજી દેસાઇ તેમિા શાનંત માટેિા ં પ્રયત્િો અિે 

દચક્ષણ એનશયાિા બે દુશ્મિ દેશો ભારત અિે પાક સ્તાિ વચ્ચે શાનંત માટેિા પ્રયત્િો 

માટે જાણીતા છે. ૧૯૭૪મા ં ભારતિા પ્રથમ અણધુડા ા પછી, મોરારજીભાઈએ ચીિ 

  અિે પાક સ્તાિ સાથે મૈત્રીભયાથ સબંધંો સ્થાનપત  રવામા ં ભાગ ભજવ્યો િતો અિે 

ભારત-પાક સ્તાિિા ં   ૧૯૭૧ યધુ્ધ જેવી પકરસ્સ્થતી િીવારી િતી. ઘર આંગણે, તેમણે 

૧૯૭૪િા અણધુડા ા પછી ભારતિા અણ ુ  ાયથક્રમમા ં મિત્વિો ભાગ ભજવ્યો િતો. 

પાછળથી તેમિી િીનતઓએ મખુ્યત્વે સામાજજ , આરોગ્ય સબંનંધત અિે સચંાલિ ક્ષેત્રિા 

સધુારાઓિે ઉિેજિ આપ્યુ.ં તેઓ એ માત્ર એવા વ્યસ્ક્ત છે જેઓિે ભારત દેશિા 
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સવોચ્ચ સમ્માિ ભારત રત્િ  (૧૯૯૧) તેમ જ પાક સ્તાિ   દેશિા સવોચ્ચ સમ્માિ 

નિશાિ-એ-પાક સ્તાિ   (૧૯૯૦)થી સન્માનિત  રવામા ંઆવ્યા િોય. 

                 ‘સામાજિક ઓડડટ’માાં મોરારજી દેસાઇએ ગામડામા ં પીવાનુ ં પાણી િ 

મળે તેમજ બીજી બાજુ  રોડો રૂનપયાિો ખચો  રી ખાતરિે તેલ શધુ્ધ  રવાિા  ારખાિા  

િોય તો પછી પીવાનુ ંપાણી શધુ્ધ  રવાિા  ારખાિા  ેમ િકિ ?  સામકૂિ  નવ ાસ માટે 

ઉદ્યોગિી જરૂકરયાત છે, તેમ છતા ંતેિા  ારણે િવા, પાણી િે જમીિિે ક્ષનત પિોંચે છે. 

જેથી તેિી ભરપાઇિે સદંભે ઉદ્યોગોએ સામાજજ  પ્રનતબધ્ધતા બતાવવી જોઇએ. 

મોરારજી દેસાઇએ ગજુરાત સર ારિી પેયજળ નવષય પરત્વેિી સામાજજ  પ્રનતબધ્ધતા 

બતાવી પાશેરામા ંપિલેી પણૂી  રેલી.   

                      િરેન્ર દામોદરદાસ મોદીિો જન્મ એ  મધ્યમ વગથિા કંુટંુબમા ં૧૭ 

સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૦મા ંવડિગર ખાતે થયો િતો. તેઓ દામોદરદાસ મલૂચદં મોદી અિે 

તેમિા પત્િી િીરાબેિ મોદીિા છ સતંાિ પૈ ી ત્રીજુ ંસતંાિ છે. િાિપણથી જ રાટરીય 

સ્વયસંેવ સઘંિા સભ્ય િતા. તેમિે ક શોરાવસ્થાથી રાજ ારણમા ં રસ િતો. તેમણે 

ગજુરાત યનુિવનસિટીમાથંી રાજ ીય નવજ્ઞાિમા ં અનસુ્િાત િી પદવી પ્રાપ્ત  રી છે. 

૧૯૯૮મા ંભારતીય જિતા પાટી (ભાજપ)િા િેતા લાલકૃટણ અડવાણી દ્વારા ગજુરાત 

અિે કિમાચલ પ્રદેશિી ચ ૂટંણી પ્રચાર માટે તેમિી પસદંગી  રવામા ં આવી િતી. 

૨૦૦૧િા વષથમા ં પવૂથ મખુ્યમતં્રી  ેશભુાઈ પટેલે રાજીિામુ ં આપ્યા બાદ તેઓ ૭ 

ઓ ટોબર ૨૦૦૧િા કદવસે મખુ્યમતં્રી બન્યા િતા. વષથ ૨૦૧૨િી ચ ૂટંણી જગંી 

બહુમનતથી જીત્યા બાદ તેઓ ગજુરાત રાજ્યિા સતત ચોથી વખત ચ ૂટંાઈ આવેલા એ  

માત્ર મખુ્યમતં્રી છે. મોદી ભારતિી અંદર અિે આંતરરાટરીય સ્તરે નવવાદમા ંરિી ચકૂ્યા 

છે. તેઓ ગજુરાત ખાતે સૌથી લાબંો  ાયથ ાળ ધરાવતા મખુ્યમતં્રી છે.     

                         શ્રી િરેન્ર મોદીએ અથાગ પકરશ્રમ  રીિે, એ લા િાથે એમ 

 િીએ તોય અનતશયોસ્ક્ત િ લાગતા ંત્રીસ વષથ બાદ પક્ષિે બહુમતી અપાવી. આ એ  

ઐનતિાનસ  ઘટિા છે, જેમા ં િમોએ ચાયવાળાથી  માડંીિે શરૂ  રેલી જીવિયાત્રામા ં
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અિે  ચઢાવ-ઉતાર સાથ ેઆગળ વધતા ંરિી અંત ેઆ  ૉમિમૅિ  આશ્ચયથ વચ્ચે દેશિા  

વડાપ્રધાિ બિી ગયા. આ પવેૂ િમો ગજુરાતિા ંમખુ્યમતં્રીિા િોદ્દા પર  ાયથરત િતા. 

વડાપ્રધાિ બિતા ં પિલેા મખુ્યમતં્રી તરી ેિો ૧૪ વષિો અનભુવ પણ મિત્વિો 

પરુવાર થયો. ૨૬ મે ૨૦૧૪થી તેમણે દેશનુ ંસ ુાિ સભંાળી લીધુ ં છે. તેઓ ભારતિા 

૧૪મા ંવડાપ્રધાિ છે. તેમિા દરે   ાયોિે જોતા ંતેમિામા ંરિલેો ગણુ – જે  ાયથ  રવાનુ ં

િક્કી  રે તેિે પણૂથ  રવાિી  કટબધ્ધતા ધરાવે છે. 

                              ‘િ બીજેપી, િ આરએસએસ, માત્ર મોદીત્વ’માાં બીજા બધા ં

વાદ-નવવાદો છોડી દઇિે સો કદવસિા ંમલૂ્યા ંિિા ભાગરૂપે િમંેશા િયામાગથ પાચક્ષ મા ં

દરે  અં મા ં ટી ા  રિારાએ આ અં મા ં તેમણે મોદીિી પ્રશસંા  રી  છે. ૧૯૭૭િા ં

તત્ ાલીિ વડાપ્રધાિ ઇષ્ન્દરા ગાધંીએ બૅ ોનુ ંરાટરીય રણ   રતા ંગરીબ માણસ બૅ િા 

પગનથયા ચડતો થયો. ત્યાર બાદ ગરીબલક્ષી અચભગમ  ેળવી યોજિાઓનુ ંઅમલી રણ  

રાટરીયકૃત  બૅ ોિી િીરસતાિે  ારણે ગરીબીમા ં શો િર  પડયો િકિ. ચ ૂટંણી ઢંઢેરામા ં

નવ ાસિા મદુ્દાિે મખુ્ય બિાવ્યો િતો, જેિા ભાગરૂપે તેમિી આ પ્રનતબધ્ધતાિે સા ાર 

 રવા  ‘પ્રધાિમતં્રી  જિધિ યોજિા’ અંતગથત સો કદવસિા ંશાસિ ાળમા ંદોઢ  રોડ 

ગરીબોિા ંખાતાઓ દેશિી બૅ ોમા ંખોલાયા છે. ૧૪ વષથિા સિા ાળિા ઇંતજાર પછી 

જેિે આપણે ગરીબ  િીએ, પછાત  િીએ, સાચા અથથમા ંજેિે લાભ મળવો જોઇએ  ે 

નવ ાસ થવો જોઇએ, તેવા માણસો તેિા એજડંામા ં આવ્યા. એિા  ેવા િળ ચાખવા 

મળશે, તે તો આવિાર સમય જ બતાવશે ?   
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         સાડહત્િમાાં સામાજિક પ્રનિબધ્ધિા   

                          ોઈપણ સર્જ નુ ં પોતાિા સમાજ પ્રત્યે એ  ચોક્કસ 

ઉિરદાનયત્વ િોય છે, જેથી સમાજ રચવામા ંઉપ ાર  બિે તેવા મલૂ્યોનુ ંસમથથિ થાય 

એવી કૃનતનુ ં સર્જિ  રવાનુ ં છે. સમાજિી સમતલુા જાળવવાિી અિે નવ ાસ થાય એ 

જોવુ ંજોઈએ. સમાજ સર્જ  પાસે વાસ્તવદશી પ્રનતબધ્ધતાિી અપેક્ષા રાખે છે.  

                     દેસાઈ ઝીણાભાઈ રિિજી, ‘સ્િેિરસ્શ્મ’ (૧૬⁄૦૪⁄૧૯૦૩):  નવ, 

વાતાથ ાર, િવલ થા ાર, િાટ  ાર, ચકરત્ર ાર, આત્મ થા ાર, સપંાદ . વલસાડ 

જજલ્લાિા ચીખલીમા ં જન્મ થયો િતો. ૧૯૨૦મા ં મેકર િો અભ્યાસ અધરૂો મ ૂી  

અસિ ારિી લડતમા ં ઝપંલાવ્ય ુ િત ુ.ં ૧૯૨૧મા ં ગજુરાત નવદ્યાપીિમાથંી નવિીત અિે 

૧૯૨૬મા ં ત્યાથંી જ રાજ્યશાસ્ત્ર સાથે સ્િાત  થયેલા. ૧૯૨૬-૨૮ દરનમયાિ ત્યા ં જ 

રાજ્યશાસ્ત્રિા અધ્યાપ  તરી ે સેવા આપેલી. ૧૯૩૨-૩૩મા ંજેલવાસ ભોગવેલો અિે એ 

દરનમયાિ તેમણે સમાજજીવિિા વાસ્તવિે આલેખતા ં  ાવ્યો લખ્યા છે. ૧૯૩૪મા ં

મુબંઈિી નવલેપાલેિી રાટરીય શાળામા ંઆચાયથ તરી ે સેવા આપેલી. તેઓ ધીર, ગભંીર, 

પ્રયોગશીલ માિસ ધરાવ ેછે. રાટરપ્રેમ, પ્રણય, પ્રકૃનત અિે સમાજ વાસ્તવિા નવષયોમા ં

ખેડાણ  રેલુ ં છે. જિજાગનૃતિો જ તેમિો મખુ્ય આશય છે. દચલત-પીકડતોિા 

સમાજજીવિનુ ંચચિંતિાત્મ  આલેખિ  યુું છે. આ બધામંા ંનવષમતા ં ેષ્ન્રત છે. માિવી  ે 

એિી સૌંદયથશ્રીિે િાનિ પિોંચાડતા ંખબૂ જ  િે છે. 

                          ‘સ લ નવતા’સમાજ વાસ્તવમા ં  િવેાતા ભરસમાજ દ્વારા 

િીચલી  ક્ષાિા વણ ર લો ો  ેષ્ન્રત છે. ‘વણ રોનુ ંગીત’મા ંશેિાણી દ્વારા રેવલીનુ ં રાત ુ ં

શોષણ મખુ્ય છે. ‘બાળમજૂર’, ‘યગુપલટો’, ‘ખેડતૂ’મા ંએ  તરિ ભર વગથિી ધનિ તા િ ે

બીજી તરિ ગરીબ વગથિી અસહ્ય લાચારી િે દુ:ખિા પિાડોમા ં દબાઈિે પડયો છે. 

સમાજમા ંવ્યાપેલ અસમાિતા, આભડછેટ, વગથ-નવગ્રિથી તગં આવી ‘અંધ ાર’મા ંજગત 

તાતિે  પ્રાથથિા  રતા ંમનટુયરૂપી અંધ ારમાથંી ઉદભવેલા આ અંધ ાર માટે મનટુય જ 

જવાબદાર છે. તેમિા પર ગાધંીજીિો પ્રભાવ છે. જેથી તેમિે દીિ-દચલત વગથ માટે 
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તેમિી આ ઉપેચક્ષત સ્સ્થનત માટે એ લા ભર વગથિે જ જવાબદાર માિે છે. અથા  રીતે 

આ અંગે લખતા ંજ રહ્યા છે. તેમિો પ્રયાસ દીિ-દચલત-પીકડત-શોનષતો પ્રત્યે સિાનભુનૂત 

જગાવવાિો િતો.     

                    ગાધંીયગુિા આદશોનુ ં મલૂ્ય અિે તત્ ાલીિ  પરી વાસ્તનવ તા 

પરત્વેિી પ્રનતકક્રયામા ં એમિા ં સર્જિિા ં મળૂ પડેલા ં છે. ઊનમિશીલતા, રંગદનશિતા, 

રિસ્યમયતા અિે લયમધરુતાિી સામગ્રી એમિા  ાવ્યજગતિે પોતી ી નવનશટટતા 

આપી રિ ે છે. અલબિ સ્વાધીિતા અિે દેશભસ્ક્તિો સરૂ એમિા આરંભિા સગં્રિોમા ં

પ્રમખુ છે. તેમજ  નવસિજ સૌંદયથચભમખુ વલણ સ્પટટ થત ુ ંઆવે છે.                       

             એમિી ‘અંતરપટ’ (૧૯૬૧) િવલ થામા ંનવનવધ પાત્રોિે મખેુ આપવીતી 

મ ૂી  રેલુ ં નવનશટટ રચિા નવધાિ સામાજજ  અિે સાસં્કૃનત  પકરમાણોમા ં નવચારપ્રેર  

રીતે નવસ્તયુું છે. તેમિી છબી એ  પ્રનતબધ્ધ વ્યસ્ક્તત્વિા રૂપમા ંઉપસી છે.                       
                        ‘ઓમપ્રકાશ વાલ્મીડક’િો જન્મ ૩૦મી જૂિ ૧૯૫૦િા રોજ પનશ્ચમ 

ઉિરપ્રદેશિા મઝુફ્િરિગર જજલ્લાિા બરલા ગામે થયો િતો. તેઓ  નવ, વાતાથ ાર, 

આત્મ થા ાર અિે નવવેચ  તરી ે યોગદાિ આપ્યુ ં છે. એ   મથશીલ સાકિત્ય ાર િતા. 

તેમિા લગ્િ ૨૭ કડસેમ્બર ૧૯૭૩મા ંચરંાદેવી સાથે થયેલા. આ  મથશીલ દચલત લેખ ે 

૬૩વષથિી ઉંમરે  ૅન્સરિે  ારણે દિરેાદૂિિી મૈક્સ િૉસ્સ્પટલમા ં ૧૭મી િવેમ્બર 

૨૦૧૩િા રોજ છેલ્લા શ્વાસ લીધા િતા.  

                     ઓમપ્ર ાશ વાલ્મીક એ લેખિિો આરંભ  નવતાથી  યો િતો. ત્યાર 

પછી વાતાથ, આત્મ થા અિે નવવેચિમા ં ખેડાણ  યુું િત.ુ ‘સદીઓં ા સતંાપ’, ‘બસ્સ ! 

બહુત િો ચ ુા’, ‘અબ ઔર િિીં’ અિે ‘પ્રનતનિનધ  નવતાયેં’ તેમિા  ાવ્યસગં્રિો છે. 

‘સલામ’, ‘ઘસૂ પૈકિયે’, ‘છતરી’ અિે ’૧૦ પ્રનતનિનધ  િાનિયા’ એમિા વાતાથસગં્રિો છે. 

‘જૂિિ’ તેમિી આત્મ થા છે. આ ઉપરાતં ‘દચલત સાકિત્ય ા સૌંદયથશાસ્ત્ર’, ‘મખુ્ય ધારા 

ઔર દચલત સાકિત્ય’ અિે ‘દચલત-સાકિત્ય: અનભુવ, સઘંષથ એવમ ્ યથાથથ’ જેવા 

નવવેચિ-સમીક્ષાિા પસુ્ત ો આપ્યા છે. ‘સિાઈ દેવતા’ િામ  સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ 
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અિે સપંાદિ-અનવુાદિા ંથોડા ંપસુ્ત ો પણ તેમિા િામે જોવા મળે છે. વષથ ૧૯૯૩મા ં

િાગપરુમા ં મળેલા પ્રથમ કિિંદી દચલત સાકિત્ય ારોિા અનધવેશિિા તથા ૨૦૦૮મા ં

મળેલ ૨૮મા અસ્સ્મતા દશથિ સાકિત્ય સમેંલિ, ચન્રપરુ (મિારાટર) િા તેઓ અધ્યક્ષ 

િતા. ભારતીય દચલત સાકિત્ય અ ાદમીિો ડૉ. આંબેડ ર રાટરીય એવોડથ ઉપરાતં 

જયશ્રી, પકરવેશ,  થાક્રમ અિે ન્ય ૂઈષ્ન્ડયા બ ુ અિે સાકિત્યભષૂણ સન્માિ તેમિે વરી 

ચકૂ્યા ં છે.  ેટલી  મયાથદાઓ િોવા છતા ં ઓમપ્ર ાશ વાલ્મીક નુ ં ભારતીય દચલત 

સાકિત્યમા ંઅિોખુ ં ચચરંજીવ સ્થાિ છે. તેમિી આત્મ થા ‘જૂિિ’થી માત્ર કિિંદી દચલત 

સાકિત્ય જ િકિ, પણ રાટરીય અિે આંતરરાટરીય ક્ષેતે્ર તેમિે ઓળખ અપાવી છે.  

                           આત્મ થા લેખિિી શરૂઆત મરાિી દચલત લેખ ોથી થયેલી. 

કિિંદી પટ્ટામા ં  દચલત સાકિત્યિો તેમ દચલત આત્મ થાિો પણ બહુ મોડેથી જન્મ થયો. 

મોિિદાસ િૈનમશરાયિી આત્મ થા ‘અપિે અપિે નપિંજરે’ કિિંદી પ્રથમ દચલત આત્મ થા 

છે, પરંત ુ૧૯૯૭મા ંપ્ર ટ ઓમપ્ર ાશ વાલ્મીક િી ‘જૂિિ’ કિિંદી દચલત આત્મ થા સક્ષમ 

કૃનત બિી રિ ે છે. આ આત્મ થામા ં તેમણે વેિેલી પીડાનુ ં હૃદયરાવ  ચચત્ર ઉપસે છે. 

જાનત વ્યવસ્થાિા િચળયે રિલેી સિાઈ ામદાર જાનતમા ં જન્મેલા આ લેખ િા નવચારો 

લો શાિી, સમાિતા, સમાજવાદ, સ્વતતં્રતા જેવા આદશો નવશે િવેસરથી નવચારવા પે્રરે 

છે. આત્મ થા ‘જૂિિ’ શીષથ  અિે ત્ય દશાથવતી  ેટલી  બાબતો િીચે પ્રમાણે જોવા 

મળે છે. 

- ઉિરપ્રદેશ તેમાયે બહુજિસમાજ પક્ષ, પાચં વષથ રાજ ભોગવટો િોવા છતા ંઓમપ્ર ાશ 

વાલ્મીક નુ ં જીવિ જ્યા ં નવત્યુ ં એ બરલા ગામ અિે તે અંગે નવચારતા ં િેિરુનુ ં

સમાજવાદી શાસિ, આધનુિ તા અિે લોક્શાિી વગેરે સાવ ખોખલા ંલાગે છે.  

- બરલા ગામિી તળાવડી ક િારે ભગંીઓિા ઘર િતા. તેિી પાછળ ડબ્બોવાલીિા ક િારે 

ગામ આખાિી સવણથ સ્ત્રીઓ જે િમેંશા પડદામા ં રિિેારી ખલુ્લામા ં કુદરતી િાજતે 

અંધારામા ંજ િકિ, કદવસિા ઉજાસમા ંલાજશરમ છોડી બેસવા આવતી. ત્યાિંી ગદં ીિ ે

દુગુંધિો પાર િ િતો.  
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- આઝાદીિા પ્રથમ દશ ામા ં દચલત માટે શાળામા ં પ્રવેશવુ ં મશુ્ ેલ િત ુ.ં  ગાધંીજીિા 

પ્રયાસો છતા ંપકરસ્સ્થનત સધુરી િ િતી. ઓમપ્ર ાશિે છેલ્લે બેસવુ ંપડત ુ.ં  ારણ-અ ારણ 

નશક્ષ ોિો માર ખાવાિો, સિાધ્યાયીઓિી ઉપેક્ષા અિે અપમાિ સિવેાિા,  ોઈિા 

પીવડાવ્યા પાણી પીવાિા, તેમજ સતત અવિલેિા અિે ધ્રતુ્ ાર સિતેા ં રિવેાિા. તેમ 

છતા ંવગથમા ં િોનશયાર નવદ્વાથીિી છાપ ઊભી  રી િતી. િડેમાસ્તર ક્લીરામ ભણાવાિે 

બદલે સિાઈ  રાવતા,ં એ વાર સિાઈ  યાથ પછી ભણવા બેિા તો િડેમાસ્તરે ગળં 

દબાવ્યુ ંિે માર માયો, ગદંી-ગલીચ જાનતસચૂ  ગાળો આપેલી. 

- ઓમપ્ર ાશિા ગરીબ-અભણ  નપતા ભણવા માટે સતત પ્રોત્સાકિત  રતા ં  િતેા  ે- 

‘’ભણીગણીિે તારે ‘જાત’ સધુારવાિી છે.’’ એટલે  ે સિાઈ- ામદારિી િર િી 

યાતિામાથંી બિાર  ાઢવાનુ ં િે માણસ બિાવવાિો િતો. જે ઓમપ્ર ાશે બરાબર 

નિભાવ્યુ ં િે, મોટા સાિબે બન્યા. તેમજ દેિરાદૂિ, જબલપરુ, રાયપરુ, મુબંઈ અિ ે

ચરંપરુ જેવા ંિગરો-મિાિગરોમા ંઆવી વસ્યા.ં તેમણે એ િદે ‘જાત’ સધુારી  ે માતા-

નપતાિા અવસાિ વખતે એમિી અથીિે  ાધં દેવાનુ ંિસીબ િ િત ુ.ં  

- જે માતા-નપતાિી  અથીિે ખભો િ આપી શક્યા એજ માતા-નપતા તેમિા માટે 
પ્રેરણાસ્રોત િતા. એજ મા-બાપે જજિંદગીિી જદ્દોજિદ વચ્ચે એમિામા ં નવરોિિા ં બી 
વાવ્યા િતા. નપતાજી લાડથી ‘મુશંીજી’  િતેા. એજ નપતાએ શાળામા ં કદ રાિે ભણવાિે 
બદલે સિાઈ   રતો જોઈિે િાથમાથંી ઝાડુ ંલઈ િેં ી દઈિે િડેમાસ્તર ક્લીરામ સામે 
અપવૂથ સાિસ િ ેિીડરતા બતાવી.  ભલે  િડેમાસ્તરે એમિે ધમ ાવ્યા પણ તેિી અસર 
તેમિા પર જોવા મળી િ િતી.  
 

- સવણોિા એંિવાડ ખાવાિો અિે પેટ ભરતા ંએ વાત સાચી છે. ઓમપ્ર ાશનુ ંઘર સવણથ 

જમીિદાર સખુદેવનસિંિ ત્યાગીનુ ંઘરા  િત ુ ંએમિા ઘરિી બધીજ િાિી-મોટી વેિ  રતા. 

લગ્િિા જમણવાર પછી લેખ િી માએ  શુ ં ખાવાનુ ંમાગંતા- ‘ટોપલો ભરીિે એંિવાડ 

લઈ ગઈ છે અિે િવે પાછ ંખાવાનુ ં માગેં છે.’- િીિે અપમાિ  રે છે. માએ દુગાથરૂપ  

ધરીિે અપમાિિો બદલો વાળતા ંજે જવાબ આપ્યો તે લેખ ે ‘જૂિિ’મા ંઆ શબ્દોમા ં

આપ્યો છે. માએ એંિવાડિો ટોપલો સખુદેવનસિંિિી િજર સામે જ િેં ીિે  હ્ુ ં– ‘’લે આ 
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એંિવાડિો ટોપલો. ઘરમા ંમ ૂી દે.  ાલે જાિૈયાઓિે િાસ્તામા ંઆપવા  ામ લાગશે.’’  

સખુદેવનસિંિ માિે મારવા દોડયા પણ જરાય ડયાથ વગર સામિો  યો. ત્યારથી વાળ 

માગંવા જવાનુ ંબધં જ થઈ ગયુ.ં  

- બીજા કદવસે દસમા ંધોરણનુ ંગચણતનુ ંપેપર િોવા છતા ંઉજચળયાત ખેડતૂ બળજબરીથી 

ખેતરમા ં લઈ જાય છે. બપોરે ખેડતૂિી મા અધ્ધરથી ખાવાનુ ં આપે છે, લેખ ે તેિો 

નવરોધ  રી, ભખૂ્યા રિીં મા-બાપે રોપેલા ં નવરોિિા ંબીજિે જરા જુદી રીતે પોતાિામા ં

અંકુકરત  રે છે. 

- િમેલાલે ઓમપ્ર ાશિે ‘ડૉ. આંબેડ ર : જીવિ પકરચય’ પસુ્ત  વાચંવા આપ્યુ.ં એ 

પસુ્ત  વાચંતા  ડૉ. આંબેડ રિા ંજીવિસઘંષે લેખ િે ઝ ઝોરી િાખ્યો. અિે લેખ િા 

નવરોિિા ંઅંકુરિે પોષણ મળે છે.  

- ભગંીિે બદલે વાલ્મીક  શબ્દ વાપરવા માટે ભગવાિદાસ તેિો નવરોધ  રતા ં િતા. 

ઓમપ્ર ાશિી બાબતમા ં ‘વાલ્મીક ’ શબ્દ વધારે  ટટદાય  બિી રહ્યો. જાનતસચૂ  

‘વાલ્મીક ’ અટ  એ  િવી  ટો ટી તરિ લઈ જાય છે.  ઓમપ્ર ાશિી ભત્રીજી કિન્દીિા 

અધ્યાનપ ાિે જાનત જાિરે થઈ જવાિા ભયે તેમિી ભત્રીજી િોવાિો ઈન્ ાર  રી દે છે.  

- મુબંઈિા વસવાટ દરમ્યાિ િાહ્મણ કંુટંુબિી યવુાિ કદ રી ઓમપ્ર ાશિે ચાિવા લાગે છે. 

એ પકરવાર ઓમપ્ર ાશિે  િાહ્મણ માિતો િતો. જે લેખ ે પોતે જ જાનતિો િોડ પાડયો. 

તેમ છતા ં એ યવુતી માિવા તૈયાર િ િતી. અંતે  િ ે છે- ‘અગર યેિ સચ િૈ, તો 

પપ્પા ો  ભી મત બતાિા’ એટલે જ ‘જૂિિ’િા લખે િે પ્રશ્ન થાય છે. સવણોિા મિમા ં

દચલતો-શરૂો પ્રત્યે આટલી ધ્રણુા  ેમ ? જ્યા ંસધુી તમે દચલત છો, એ િથી ખબર િોતી, 

ત્યા ંસધુી બધુ ંબરાબર િોય છે. પરંત ુજાનત જાણતા ંજ બધુ ંબદલાઈ જાય છે. 

- દચલતોિી ગરીબી, અજ્ઞાિતા, નછન્નચભન્ન દારુણ જજિંદગી, િાનંસયામા ં ધ ેલાઈ જવાિી 

પીડા, આચભજાત્ય ગણુોથી સપંન્ન સવણો  ઈ રીતે જાણી શ શે ?  
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- દચલત જાનતમા ં પેટાજાનતઓ વચ્ચેિા ભેદભાવ અિે આભડછેટનુ ં બેબા  એટલુ ં જ 

સવંેદિ સભર વણથિ ‘જૂિિ’િા લેખ   રે છે.  
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            ૫. દલિિ, નવચરિી અિે નવમકુ્િ જાનિઓિો વગમનવગ્રહ   

               દચલત એ કિિંદુ ધમથિા લો ો દ્વારા પોતાિા જ ધમથિા લો ોિે પરંપરાગત 

રીતે વ્યવસાયિે આધારે િીચલા વગથિા ગણી અિે વ્યસ્ક્તગત સબંધંો બિાવવા માટે 

પ્રનતકળૂ માિતા િોય એવા લો ોિા જૂથિી સ્વઓળખ છે. ભારતમા ંિેલાયેલ સખં્યાબધં 

જાનતિા સમદૂાયિી નમશ્ર વસ્તી દચલત છે. અિે તેઓ નવનવધ ભાષા બોલ ેછે. ભારતીય 

બધંારણ િિેળ વણથ વ્યવસ્થાિે િાબદૂ  રવામા ંઆવી છે. ભારતિા સ્વાતતં્ર્યથી અત્યાર 

સધુીમા ં દચલતોિે િો રીઓ અિે નશક્ષણમા ં ત ો પરૂી પાડવા માટે મિત્વિા પગલા ં

ભરવામા ંઆવ્યા છે. નશક્ષણ, સ્વાસ્્ય અિે રોજગારીિી ત ો વધારી  દચલતોિી સ્સ્થનતમા ં

સધુારો લાવવા ઘણી સામાજજ  સસં્થાઓ બદલાવિી તજવીજિે પ્રોત્સાિિ આપ્યુ ંછે.  

 દચલતિી વ્યતુ્પનત : 

                          દચલત શબ્દ મરાિી ભાષામાથંી આવ્યો છે. તેિો અથથ ‘તચળયુ’ં, 

‘દબાયેલુ’ં, ‘ ચડાયેલુ’ં અિે ‘તટેૂલા ટુ ડા’ં થાય છે. આ શબ્દિો સૌ પ્રથમ ઉપયોગ 

ઓગણીસમી સદીમા ંજ્યોનતરાવ ફુલેએ  યો િતો. દ્વદ્વજ કિિંદુઓિી અગાઉિી અછૂત જાતો 

દ્વારા સિિ  રવામા ંઆવેલ દમિિા સદંભે આ શબ્દિો ઉપયોગ  રવામા ંઆવ્યો િતો. 

નવક્ટર પે્રમસાગરિા જણાવ્યા અનસુાર આ શબ્દ જાનતિી “િબળાઈ, ગરીબી અિ ે

ભારતીય સમાજમા ં ઊંચી જાતો દ્વારા થતા ં અપમાિિે વ્યક્ત  રે છે.” મોિિદાસ 

ગાધંીએ અગાઉિા અસ્પશૃ્યોિી ઓળખમા ં િરીજિ શબ્દ આપ્યો િતો. જેિો અંદાજજત 

અથથ “ભગવાિિા બાળ ો” થાય છે. 

દચલતોિો મોભો:  

                   પરંપરાગત કિન્દુ સમાજિા સદંભથમા,ં દચલતિા િોદ્દાિે ઐનતિાનસ  

રીતે  મથ ાડં પ્રમાણે અપનવત્ર વ્યવસાયો સાથે વારંવાર જોડવામા ંઆવે છે.આ અપનવત્ર 

વ્યવસાયોમા ંચમથ ાયથ,  સાઈ ામ અથવા ગદં ીિે સાિ  રવી, પશઓુિા િાડનપિંજર અિે 

 ચરાિા નિ ાલ સાથે જોડાયેલ  ાયોિો સમાવેશ થાય છે. દચલતો િાથથી મેલુ ંઉપાડતા ં
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મજૂર તરી ેનુ ં ાયથ  રે છે. તેઓ માગો, સડંાસ અિે મળમતૂ્ર સાિ  રે છે. આ  ાયો સાથે 

સ ંળાયેલ વ્યસ્ક્ત બીજાિે પ્રદુનષત  રી શ ે  તેમ માિવામા ંઆવતુ ં અિે આ પ્રદુષણ 

ચેપી ગણાત ુ ંિત ુ.ં તેિા પકરણામ સ્વરૂપે દચલતોિે અલગ મ ૂવામા ંઆવતા અિે કિન્દુ 

સામાજજ  જીવિમા ં સપંણૂથપણે ભાગ લેવા તેમિા પર પ્રનતબધં લાદી દેવામા ંઆવ્યો 

િતો. જેમ  ે તેઓ મકંદર  ે શાળામા ં પ્રવેશી શ તા િ િતા.  અિે તેમિે ગામડાિંી 

બિાર રિવે ુ ંિરજીયાત િત ુ.ં                                          

                            ગજુરાતી સાકિત્યમા ં દચલત સાકિત્યિો જન્મ મિાટરિે મ ુાબલે ઘણો 

મોડો થયો. આપણે ત્યા ં ૧૯૮૧િા અિામત આંદોલિ પછી દચલત સાકિત્યિા ં સાચા ં

પગરણ મડંાયા. તે વખતે નમલો બધં થવાથી એ  બાજુ ગરીબીિી વ્યથા અિે બીજી 

બાજુ સામાજજ  અસમાિતા સામે ઝઝૂમવાનુ ંમાથે પડતા ંદચલત જાગતૃ બન્યો.  ેટલા ં 

દચલત  નવઓએ લખવાનુ ં શરૂ  યુથ. ગજુરાતમા ં થયેલા   ેટલા ં િત્યા ાડંોએ દચલત 

 નવઓિી અચભવ્યસ્ક્તિે ધારદાર બિાવી. દચલત સાકિત્યિો જન્મ સામાજજ  

અસામાિતા, અશ્પશૃ્યતા, અત્યાચારો, ધમાુંધતા, વગેરે અનિટટો સામે આક્રોશ વ્યક્ત 

 રવાિા ભાગ રૂપે થયો. આમ જોઇએ તો  મિારાટરમા ં ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડ રિી 

ઝુબેંશિા અનસુધંાિે તેમિા નિવાથણ બાદ ૧૯૬૦િી આસપાસ દચલત સાકિત્ય 

અસ્સ્તત્વમા ંઆવ્યુ.ં તે પછી પદંર વષે એટલે  ે ૧૯૭૫િી આસપાસ ગજુરાતમા ંદચલત 

સાકિત્યિો જન્મ થયો. મિારાટરિા દચલત  સાકિત્ય ારો ગગંાધર પાન્તાવણે,  ેશવ 

નમશ્રામ, રાજા ઢાલે, એમ.બી. ચીટિીસ, દયા પવાર, બાબરુાવ બાગલુ, રાવસાિબે  સ્બે, 

લક્ષ્મણ માિે, યોગીરાજ વાઘમારે વગેરેિા સાકિત્ય અિે નવચારચચિંતિમાથંી પે્રરણા 

લઇિે  ગજુરાતમા ંપણ  દચલત સાકિત્યે પોતાિો આગવો અવાજ સ્થાનપત  રવા પ્રયત્િ 

 યો.   

                  ગજુરાતી દચલત સાકિત્યિી શરૂઆત  નવતાથી થઇ. તે વખતિા 

સામનય ો ‘પેંથર’, ‘આક્રોશ’ અિે ‘ ાળો સરૂજ‘મા ંદચલત  નવતાઓ વારંવાર પ્ર ટ થતી 

રિી. સામાજજ  વણથ વ્યવસ્થા અિે િત્યા ાડંો સામે જેિાદ જગાવવાિા ભાગરૂપે    દચલત 
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 નવતાિો જન્મ થયો. ટૂં ાગાળામા ં દચલત  નવતાિા અિે  સચંયો પણ પ્ર ટ થયા;  

તેમા ં ‘દચલત  નવતા’, ‘નવસ્િોટ’ અિે ‘અસ્સ્મતા’ મખુ્ય છે. દચલત  નવતાથી પ્રેરાઇિે 

દચલત સાકિત્ય ારોએ વાતાથ અિે િવલ થામા ંિાથ અજમાવ્યો િે પકરણામ ધાયાથ  રતા ં

વધ ુસતંોષપ્રદ આવ્યુ.ં ૧૯૮૦ પછી  ગજુરાતી સાકિત્યિી રૂખ બદલાઇ તેમા દચલતવાતાથ 

અિે િવલ થાિો મિત્વિો િાળો છે એમ  િી શ ાય.  

                       ‘અલપશૃ્િિા એક સામાજિક િાાંછિ’માાં  કિિંદુ શાસ્ત્ર ારોએ ચાર 

વણો પાડીિે સમગ્ર માિસકુળિી એ તા અિે નવ ાસિે અવરોધવાિી મખુ્ય ભનૂમ ા 

ભજવી છે. ઈશ્વર નિનમિત ઈશ્વરવાદીઓિી રગેરગમા ંઆ વાત પચી ગઈ છે. માણસ 

બધુ્ધ્ધશાળી તેમજ સારાસારિો નવવે  સમજતો િોવા છતા ં અસ્પશૃ્યતાનુ ં ઝેર દૂર 

 રવાિા દરે  કે્ષતે્ર પ્રયાસ  રવા જોઈએ.  ેટલા ં પ્રશ્નો જેવા  ે-  અસ્પશૃ્યતા,  ોમવાદ 

અિે શ્રીમતં-ગરીબ  ે વગથનવગ્રિિી ભાવિા િશે ત્યા ં સધુી રાટરિો નપિંડ બધંાશે િકિ. 

ધમાથચાયોએ ઢોંગ  યાથ વગર અસ્પશૃ્ય લિાઓમા ંજઈિે  ાયથ ઉપાડવુ ં જોઈએ. ત્યાજં 

વસવાટ  રીિે ઉપદેશ પણ આપવો જોઈએ એવી િીડરતાિી જરૂકરયાત છે. દયાિદં 

સરસ્વતીએ, ગાધંીજીએ અિે બાબા સાિબે આંબેડ રે તેમા ં પ્રચડં સરૂ પરુાવ્યો િતો. 

અસ્પશૃ્યતા િાબદૂી માટે ધમાુંતર એ ઝેર સમાિ છે,  ારણ  ે ધમથ પોતે જ એ  ઝેર 

સમાિ છે.     

                     ‘હડરિિો સમાિિા મખુ્િપ્રવાહમાાં એકાકાર થાિ’માાં િકરજિો મખુ્ય 

પ્રવાિથી અળગા  ેમ રહ્યા ? શુ ં તેમિે સમાિ િક્કો ભોગવવાિી ઈચ્છા િકિ િોય ? 

જેવા પ્રશ્નો અિીં મખુ્ય છે. મસુ્સ્લમો  ે ચિસ્તીઓિે સ્પશથથી અભડાતો િથી એ માણસ 

માત્ર િે માત્ર િકરજિોિા સ્પશથથી અભડાય જાય છે. િકરજિોિી આ દશા સવણથઓએ જ 

 રી છે. તેમિા પર અિે  પાબદંીઓ લાદી દીધી છે. જેમ  ે િકરજિોિે કુવે પાણી 

ભરવાિી છૂટ િથી, મકંદરમા ંદશથિ  રવાિી છૂટ િથી, વાિિમા ં ે િોટલમા ંસાથે બેસી 

શ ે િકિ. ખરેખર તો  િકરજિોમા ંગણાતી જ્ઞાનતઓ જેવી  ે ચૌિાણ, વાઘેલા, પરમાર, 

સોલ ંી વગેરે તો રજપતૂોિી જ અટ ો  છે. પરંત ુએ યધુ્ધમા ંિારી જતા ં તેમિી પાસે 
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િલ ા ં ામ  રાવાતા િશ ેિે  િકરજિોમા ંગણાવાતા િશે. એવી એ  માન્યતા જોવા મળે 

છે.ક્રમે ક્રમે પછીથી વસવાટ જુદો  રી તેમિે મળ-મતૂ્ર વગેરેિી સિાઈ તેમિે સોંપવામા ં

આવી િશે. ગમેતેમ પણ ધાનમિ  દૃષ્ટટએ ચબલકુલ ચાલી તેમ િથી. કિિંદુ સમાજ નસવાય 

બીજે ક્યાયં એવુ ંજોવા મળતુ ંિથી. એ  માણસ બીજા માણસિે િડધતૂ  રે  છે, તો 

બીજી બાજી એ જ િકરજિ ધમાથતરણ  રી મસુ્સ્લમ  ે ચિસ્તી બિે તો અસ્પશૃ્યતાિો અંત 

આવે છે.માત્ર કિિંદુ ધમથ પરૂત ુ ંજ મયાથકદત  છે.જો િકરજિો પણ સમાિ રીતે આગળ વધે 

એમ ઈધ્ચ્છએ તો સમાિ ત  મળવી જોઈએ. 
                            ‘અલ્પનવકનસિ િોકલમદુાિ : પડરચિ, પ્રશ્નો અિે પડકારો’માાં 

અલ્પનવ નસત લો સમદુાયિા લો ોિે માટે સમયિી સાથે સાથે અિે  પ્રશ્નો અિે 

પડ ારો ઉદભવ્યા છે. તિેા પ્રનત માિવ સમદુાયે અિે સર ારે  ઈ રીતે પ્રનતબધ્ધ બિવુ ં

જોઈએ મોટો પ્રશ્ન છે ? સર ાર દ્વારા તાજેતરમા ં નવચરતી-નવમકુ્ત જાનતઓિા ઉત્ ષથ 

માટે સ્વાયિ બોડથિી રચિા  રી છે. ત્યારે આ સમદુાયિી જીવિરીનત એિી સમસ્યા 

અિે પડ ારો નવશે નવગતે જોઈએ. નવચરતી-નવમકુ્ત જાનતઓ પોતાિી ભાતીગળ સસં્કૃનત 

લો મિોરંજિ વારસો ધરાવે છે. આઝાદીિા છ દાય ા પછી પણ આ સમદુાય િાનંસયામા ં

છે. સામાજજ , સાસં્કૃનત  અિે આનથિ  દૃષ્ટટએ અવિલેિા પામેલ આ સરિામા ંવગરિા 

 ેટલાય સમદુાય પાસે પોતાિા ં રિવેાિા ઘર િથી, જમીિ િથી તેમજ જીવિિી 

સ્સ્થરતા પણ િથી. મખુ્ય ધારાથી અવિલેિા પામેલ આ શોનષત વગોિી સસં્કૃનત જીવતં 

રિી, એ પાછળનુ ંમખુ્ય  ારણ એમિો અનવરત સઘંષથ છે. ભારતમા ંઆશરે આિ  રોડિી 

વસ્તી છ, જ્યારે ગજુરાતમા ં આશરે સાઈિ લાખિી વસ્તી નવચરતી-નવમકુ્ત 

જાનતસમદુાયિી છે. 

                   નવચરતી અિે નવમકુ્ત સમદુાય ઉપર ૧૮૫૭િા નવપ્લવ પછી 

અન્યાયિી શરૂઆત થઈ. દેશિી સ્વતતં્રતાિા આ આરંભિા સગં્રામમા ંઅંગે્રજોિો નવજય 

થયો અિે એમણે ૨૦૦ જેટલી નવચરતી અિે નવમકુ્ત જાનતઓિે સમાજ નવરોધી કૃત્ય 

 રિારી ગણીિે એમિા પર  ાળા  ાયદાઓ લાદ્યા.  ૧૮૭૧મા ં‘કક્રનમિલ રાઈબ્સ ઍક્ટ’ 

અમલમા ંઆવ્યો. જેમા ંભ્રમણશીલ જાનતઓિા ંચોરી-લ ૂટંિાટ પર િભિારી િોકટિાઈડ 
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જાનતમા ંસમાવેશ  યો. છારા, સાસંી, ડિેર, આડોકડયા, ચવુાચળયા,  ોળી જેવી નવમકુ્ત 

જાનતઓિે ચિકટશ સર ારે ‘કક્રનમિલ રાઈબ્સ ઍક્ટ’ અંતગથત ગિુાકિત પ્રવનૃિ  રિાર 

જાનત તરી ે જાિરે  રી િતી.  

જેથી આ સમદુાયિે  ારણ વગર ગિેુગાર માિવામા ંઆવ્યા. એમિે દરરોજ પોલીસ-

સ્ટેશિમા ં િાજરી આપવી પડતી. બિારગામ જવાિી મજૂંરી લેવી પડતી. બીજે ગામ 

જાય ત્યારે રસ્તામા ંઆવતી પોલીસચો ી દ્વારા એમિે અપાયેલા ં લાઈસન્સ બતાવવા 

પડતા.ં આ સમદુાયિા  ોઈ પાસે લાઈસન્સ િ િોય, તો ત્રણ વષથિી આ રી સજા થતી.  

૧૫મી ઑગસ્ટ િે ૧૯૪૭મા ંભારત દેશ આઝાદ થયો, પરંત ુઆ સમદુાય તો ત્યાર પછી 

પાચં વષથ સધુી અંધ ારમય સ્સ્થનતમા ં જ રહ્યો. આ સમદુાય ઉપર િો ી બેસાડેલો 

‘કક્રનમિલ રાઈબ્સ ઍક્ટ’ ૩૧મી ઑગસ્ટ િે ૧૯૫૨મા ંજવાિરલાલ િિરુેએ િાબદૂ  યો, 

અિે આ જાનતિે કડ-િોકટિાઈડ  રી એમિે પિુ: ગૌરવ અપાવ્યુ.ં આ સમાજિા ઉત્થાિ 

માટે પ્રયાસો થયા, પરંત ુ નશટટ સમાજ તો આજે પણ િજી આ સમદુાયિે ગિેુગારિી 

ભાવિાથી જુએ છે. િજુ આ સમદુાય િાનંસયામા ંછે, એ સવથસ્વીકૃત િથી થયો.   

                       નવચરતી-નવમકુ્ત જાનતઓમા ંિીચે પ્રમાણેિી જાનતઓિો સમાવેશ 

થાય છે. જેમા-ં બજાચણયા, ભાડં, વાદી, ગારૂડી, િાથ, બાવા-વૈરાગી, વાસંિોડા, િાય , 

મારવાડ-વાઘરી, ઓડ, રાવળ, જોગી, નશ લીગર, સરાચણયા, વણઝારા,  ાગંનસયા,   

ભોપા, સલાટ, ઘકંટયા, ચામિા,  ાિોડી,  ોટવાકડયા, તરુી, નવટોચળયા, પારધી, અિે 

ગરોિો નવચરતી જાનતમા ંસમાવેશ થાય છે. જ્યારે છારા, વાઘરી, વાઘેર, મે-મેતા જેવી 

કિન્દુ જાનત અિે ડિેર, બાિણ, કિિંગોળા, િેબા, નમયાણા ં અિે સધંી જેવી મસુ્સ્લમ 

જાનતઓિો  નવમકુ્ત જાનતમા ંસમાવેશ થાય છે. 

                            ઈ.સ. ૧૮૭૧ પિલેાિંો સમય આ સમાજ માટે ખરી 

આઝાદીિો સમય િતો. આ સમયમા ં આ જાનતિા લો ો સમગ્ર દેશમા ં મકુ્ત રીતે 

નવચરણ  રી પોતાિી લો  થા  ે લો  ારીગરીથી વેપાર-ધધંો  રતા. આિ  
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મકિિા પોતાિી ઘરવખરી અિે પશઓુ સાથે પકરભ્રમણ  રી માત્ર ચોમાસાિા ચાર 

મકિિા  ોઈ એ  જગ્યાએ સ્થાયી થતા. તેઓ લો ોિે જરૂકરયાત પ્રમાણે  ામથી માડંીિ ે

મિોરંજિ સધુીિા બધાજ  ામો  રતા. આ જાનતિા લો ોનુ ં  ામ,  લા, જીવિનિવાથિ 

અિે વતથમાિ સમયમા ં તેમનુ ંઅસ્સ્તત્વ ટ ાવી રાખવા માટેિો સઘંષથ જાનતવાર િીચે 

પ્રમાણે જોવા મળે છે. 
૧. વાદી-મદારી :  

                          ગજુરાતમા ંસૌરાટર- ચ્છ, ગાધંીિગર, સાબંર ાિંા, બિાસ ાિંા, 

મિસેાણા અિે પાટણ જજલ્લામા ંવાદી-મદારી જાનતિી સનવશેષ વસ્તી જોવા મળે છે. આ 

સમદુાય સાપ, િોચળયા, ઘો, ઘોરખોકદયુ,ં શાહુડી જેવા ં પ્રાણીઓ સાથે રાખતા,ં તેમજ 

બાળ િી જેમ ઉછેરતો અિે તેિા ખેલ બતાવતો. આ પ્રાણીઓ તેમિી આજીનવ ાનુ ં

માધ્યમ છે. પરંત ુિવે ‘વાઈલ્ડ લાઈિ પ્રોટેક્શિ એક્ટ’ અંતગથત સાપ  ે અન્ય પ્રાણીઓ 

રાખી શ ાતા િથી. આ જાનતિા લો ોિી ખાનસયત છે  ે તેઓ  યો સાપ ઝેરી અિે  યો 

ચબિઝેરી તેિી ઓળખ છે. મોરલી વગાડી સાપિો ખેલ બતાવી મિોરંજિ  રતા ં િે 

વાડ ી લોટથી રાજી થઈ જિાર આ સમદુાય આજે નવ ટ સ્સ્થનતમા ંછે.  

૨. િાિક-ભવૈિા: : 

                     ઉિર  ગજુરાતમા ં વડિગર, નવસિગર, પાટણ, પાચંોટ, ઉમતા, 

કુણઘેર જેવા ગામોમા ં વસવાટ  રતા ં િાય ોએ ભવાઈિે લો નપ્રય બિાવી િતી. 

ભવાઈિા માધ્યમથી લો ોનુ ં મિોરંજિ  રી સાકિત્ય અિે સસં્કૃનતિો પ્રચાર  રતી આ 

િાય -ભવૈયા જાનત એિા મળૂ આ વ્યવસાયથી દૂર થઈ ગઈ છે. ભવૈયા જે ગામમા ં

જતા ંત્યા ંગામિ ેઝાપેં દેવી-દેવતાિી ભ ૂગંળ વગાડી પ્રવેશતા,ં રાતે ભવાઈ  રતા,ં  થા 

સભંળાવતા, દેવીપજૂિ, સ્તવિ અિે પછી વેશો ભજવતા િે રાત આખી પરૂી થઈ જતી. 

ગામલો ો પાસેથી જે મળે તે બધા ંસરખે ભાગે વિેંચી લેતા. ‘માતાજીિી જાતર’ તરી ે 

ઓળખાતી આ લો  લા િવે તેિા અંનતમ તબક્કામા ં છે. ભતૂ ાળમા ં આ સમદુાય 

સપંણૂથપણે ‘ભવાઈ’ પર નિભથર િતો. આજે મિોરંજિ માટેિા િવા ટીવી અિે થીયેટર 
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વગેરે ચકડયાતા માધ્યમો આવી ગયા છે. જેથી ભવાઈ નવસરાઈ ગઈ છે. આ જાનત આજે 

મશુ્ ેલીિો સામિો  રી રિી છે. પિલેા ં ગરાસિા ગામોમા ં માિ-મોભો મળતો, આજે 

લો ોિા ં મિ મોળા થઈ ગયા છે. લો ો ક્યારે  તો મિિેત  રીિે  માવવાિી સલાિ 

આપે છે. એ જે  ંઈ  ામ  રે છે, એમા ંમિિેત છે જ.  

૩. ભાાંડ : 

              ભાડં જાનતિા લો ો મારવાડમાથંી આવી ગજુરાતમા ં સ્થાયી થયેલા છે. 

ભાડંિા ચાર પ્ર ારો પૈ ી ૧. રાજ-રજવાડામંા ંિરિારા ૨. વેશ પકરવતથિ  રી ગામે ગામ 

િરિાર ૩. બહુરૂપી બિી િરિારા અિે  ૪. ઢોલ  સાથે ગીત ગાઈ મિોરંજિ  રિારા. 

તેઓ જુદા જુદા પ્રદેશિી બોલી જાણતા તેમજ પશ-ુપક્ષીઓિા અવાજિી આબેહબૂ િ લ 

 રતા. રાજ-રજવાડા ં જતા ં રાજ્યાનશ્રત આ ભાડં જાનત  બહુરૂપીિા વેશ ભજવી પેકટયુ ં

રળતા થયા. તેઓ બાવિ પ્ર ારિા વેશો ભજવતા,ં એ  વેશ અિવાકડયુ ં ચાલે એટલે 

બાવિ વેશો આખુ ંવષથ ચાલતા. બહુરૂપી બિવા શરીરે તેલ લગાડવુ,ં મગૃછાલ ધારણ 

 રવી, િાથમા ં ભાલો િે ખભે તીર ામઠું ભરાવવુ,ં જગંલી જિાવરોિા પીછા ં ધારણ 

 રવા, નવચચત્ર મે અપ  રી ચચત્ર નવચચત્ર અવાજ  રી ગામ બજાર વચ્ચેથી પસાર થતા.ં 

મળૂ રાજસ્થાિિા વષોથી ઈડરમા ંસ્થાયી થયેલા ક શિલાલ લગભગ આિમી પેઢી સાથ ે

પરંપરાગત વ્યવસાય સાથે સ ંળાયેલા છે. સ્મરણ વાગોળતા ં – ‘ગાડંો અિે ગાડી’િા 

વેશ વખતે માણસોથી બચવા આગળ પાછળ પોતાિા માણસો બચાવવા રાખવા પડતા, 

એટલી ભીડ પાછળ દોડતી િતી. આજે આ રી મોંઘવારીમા ંઆ  લાથી ભરણ-પોષણ 

થાય તેમ િથી. ત્યારે લપુ્ત થઈ રિલે બહુરૂપીિી  લાિે જીવતં રાખવાિો એમિો 

પ્રયાસ િોંધપાત્ર છે.        

૪. િટ-બજાલણિા :  

                    આ જાનતિા લો ો ગામેગામ િરીિે ખેલ બતાવી મિોરંજિિી સાથ ે

પેકટયુ ં રળતા િતા. વાસંિી ઘોડી પર દોરડુ ં બાધંી ખેલ બતાવતા. દોરડા પર ઝોલા 

ખાવા, િો ો પીવો, છત્રી લઈ નતૃ્ય  રવુ ંવગેરેમા ંમાિરે િોય છે. અન્ય ખેલોમા ંમાથાળી, 
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મચ ાળો, લા ોઠું, સક્કરબાજી, મેરુ-દોરયાણો જેવા ખેલો ગામેગામ રજૂ  રતા ં તેિા 

બદલામા ં ગામલો ો અિાજ  ે પૈસા આપતા. જૂિા જમાિામા ં િટ-બજાચણયાિા ખેલ 

જોવા આખુ ં ગામ ભેગુ ં થત ુ ં િત ુ.ં આજે આ જાનત તેમિી લો ક્લાનુ ં અસ્સ્તત્વ ટ ાવી 

રાખવા સઘંષથ  રી રિી છે.          

૫. કાાંગનસિા : 

                   આ જાનતિા લો ોનુ ં  ામ સીસમિા લા ડામાથંી માથુ ં ઓળવાિા 

 ાસં ા- ાસં ીઓ બિાવવાનુ ં િત.ુ પરુૂષોએ બિાવેલી  ાસં ા- ાસં ીઓ તેમિી સ્ત્રીઓ 

વેચી આવતી, તેમાથંી આજેનવ ા ચલાવતા. તેિાથી ગજુરાિ િ થતા પરુૂષો મલ્લિા 

ખેલ  રતા. તેમિે  ાગંનસયા મલડા  ે ગોકડયા િામે ઓળખાતા. મલ્લિા ખેલમા ંસામ-

સામી કદશામાથંી દોડતા આવી િવામા ંટ રાવુ ંિે િેંિા પડવુ,ં ઊંધા માથે ચાલવુ,ં િાથ-

પગ વાળી ઊંધા-ચિા ગલોકટયા ખાવા, એ બીજાિે ટે ે ગોળ પૈંડાિી જેમ િરવુ ંવગેરે 

ખેલો  રતા. આ ઉપરાતં ‘પારેવડી’ રમાડવાિો ખેલ  ાગંનસયા  રતા. ખભા ઉપર 

ખાટલો મ ૂી ખેલ  રે, પીિ પર જીવતુ ં ગધેડુ ં બાધંી તેિા પર બાળ  બેસાડી દોરડા 

ઉપર ચાલવાિો ખેલ  રે, વાસં પર ચક્કર ચક્કર િરવાિા, સળગતી કરિંગમાથંી 

કદૂવાિા, ચાર અણીદાર તલવારો વચ્ચેથી કદૂવાિા, િાથમા ંપિરેાવેલી મજબતૂ  ડીઓ 

તોડી િાખવાિા ખેલો  રવામા ંઆવતા. ખેલ પરૂો થતા ંલો ોએ આપેલ અિાજ, પૈસા િ ે

પોતાિો સામાિ ગધેડા પર મ ૂી બીજે ગામ પ્રયાણ  રતા.       
૬. ભોપા :  

                આ જાનત રાજસ્થાિમાથંી આવીિે ગજુરાતમા ંસ્થાયી થયેલ છે. મખુ્યત્વે 

જામિગરથી ઓખા સધુીિા પટ પર આ જાનત સ્સ્થર થયેલ છે. પાબજુી રાિોડ, ગોગા 

ચૌિાણ અિે રામદેવજીિા પવાડા દ્વારા સમાજમા ંશૌયથ પરાક્રમિી પ્રશસ્સ્ત માત્ર પોતાિા 

યજમાિ પાસેજ રજૂ  રી જીવિનિવાથિ   રતા. પટ વાચંવામા ં નિપણુ આ જાનત આજે 

પટ ચીતરીિે વેચવાનુ ં ામ પણ  રે છે.  

૭. ઓડ :  
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             આ ઓડ જાનતસમદુાય સોલ ંી ાળ પિલેાથંી નવચરણ  રી રહ્યો છે.  

પોતાિા ં કુટંુબ- બીલા સાથે નવિાર  રતો આ સમાજ તળાવ-વાવનુ ં ખોદ ામ  રી 

િભતો, સાથે ગધેડા પર માટી-પ્થરિી િરેિેર  રી ગજુરાિ ચલાવતો. સયૂથમકંદરિા 

બાધં ામનુ ં ગૌરવ લેતા આ સમાજે ઊગતા સરૂજિે પ્રતી  તરી ે સ્વી ારેલ છે. જેિી 

અંદર ઓડ અથવા િરો લખે છે. ઓડ સમાજિી આસ્થા-શ્રધ્ધાનુ ં પ્રતી  સમુ ં જસમા 

ઓડણનુ ંમકંદર પાટણમા ંછે. જસમા ઓડણિો રાસડો  

આજે પણ લો ખ્યાત છે.  

૮. વણઝારા :  

                  આ જાનતસમદુાય એ  જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ માલિી િરેાિેરી 

 રવાનુ ં  ામ  રતો. પોિો દ્વ્રારા માલપકરવિિ  રતી આ જાનત પોતાિા નવનશટટ ગણુ 

દ્વ્રારા બીજા સમાજથી જુદી પદે છે. ઘોડા, ઊંટ જેવા ં પ્રાણીઓિા  ાિલા સાથે કુટંુબ 

 બીલા સગંાથે એ સતત ભ્રમણશીલ રિી છે.  

૯. વાાંસફોડા :  

                વાસંિોડા  ે વાઝંા જાનતિા લો ો વાસંિા આ ષથ  ટોપલા, ટોપલી, 

છાબડી જેવી વસ્ત ુ બિાવી એ  ગામથી બીજે ગામ િરી એ વસ્તઓુ વેચી ગજુરાિ 

ચલાવે છે. દસ-બાર કુટંુબ સાથે મળી ખલુ્લી જગ્યામા ં ામચલાઉ છાપરા-ંઝૂપંડા ંબાધંી 

રિ ેછે.  

૧૦. િવાડરિા :  

             આ જાનતિો મખુ્ય વ્યવસાય લોખડં ટીપીિે એમાથંી ખેતઓજારો  ે અન્ય 

ઓજારો બિાવવાિો છે. ચોમાસા પિલેા ં લવાકરયા જાનતિા લો ો જુદા ં જુદા ં

ગામડાઓમા ંનવચરણ  રતા રિતેા ંખેતીિા ંઓજારો બિાવી આપવા તેમજ જૂિા ંખેત-

ઓજારોનુ ંસમાર ામ  રવાિા   વ્યવસાયમા ંઆ જાનતિા લો ો નિપણુ િતા. વષોથી  
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જુદા ંજુદા ંગામમા ંિરી  લોખડંિે  ોઢમા ંગરમ  રી ટીપીિે બિાવેલ ઓજારો  ોદાળી, 

પાવડો, નત્ર મ વગેરે વેચવાિો ધધંો  રતા રહ્યા છે. ખેતી માટે બળદો પરૂા પાડવાનુ ં

 ામ પણ આ જાનતિા લો ો  રતા.  

૧૧. સરાલણિા :  

              આ જાનતિો મખુ્ય  વ્યવસાય તલવાર ઉતારવાિો, મ્યાિ બાધંવાિો, 

બળદિો વેપાર  રવાિો તથા ભેંસો બોડવાિો રહ્યો છે. આ જાનતિા લો ો ગામેગામ 

િરતા રિી છરી-ચપ્પા, તલવારિે ધાર  ાઢવાિો વ્યવસાય  રતા. આ માટે નવનવધ 

ગામમા ંસતત ભ્રમણશીલ રિતેા.  

૧૨. સિાટ :  

              આ જાનતિા લો ો પ્થર-આરસિા ંમકંદર તથા જજિાલયિા ંબાધં ામમા ં

કુશળ  ારીગર લેખાતી. આ  ામ નવશેષત: સોમપરુા સલાટ  રતા. એમિા િાથ િીચ ે

બીજા સલાટો મજૂરી  રતા,  તેઓ ઘરે-ઘરે ઘટંી ટા ંવાનુ ં ામ  રતા. ઘટંી ટા ંવાિા આ 

 ામિે  ારણે એ ઘકંટયા તરી ે પણ ઓળખાય છે. આધનુિ યગુમા ં યતં્રોિા પ્રભતુ્વિે 

 ારણે સલાટ જાનતિો મળૂ વ્યવસાય પડી ભાગં્યો છે. ફ્લોરનમલો અિે ઘરઘટંીિા 

નવ ાસિે  ારણે િવ ે સલાટ જાનતિા લો ો પ્રાઈમસ કરપૅર  રવા,  ટલરીિો સામાિ 

વેચવો, રસ્તા પર કક્ર ેટિા ં બૅટ બિાવીિે વેચવા ંજેવા વ્યવસાયમા ંપડેલો છે.  ાચા-ં

પા ા ંઝૂપંડામા ંરિતેી આ જાનત સ્સ્થર થવા મથામણ  રે છે.  

૧૩. રાવળ : 

              રાવળ સમાજિા લો ો ઊંટ અિે અન્ય પશઓુ દ્વારા માલ-સામાિિી િરેા-

િેરી  રીિે પોતાનુ ંગજુરાિ ચલાવે છે. આ સમાજ જ્યા ંપ્રાથનમ  સગવડ મળે તેિે જ 

પોતાનુ ંગામ માિીિે રિવેાનુ ંપસદં  રે છે.  

૧૪. ભરથરી-િાથબાવા : 

                           આ જાનતિા લો ો માથે પાઘડી, ગળામા ં રુરાક્ષમાળા, ટૂં ા 
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પિાિી ધોતી, ખમીસ અિે ઉપર  ોટ પિરેી િાથમા ં રાવણિ્થો ધારણ  રી ગામ-

પરગામ િરતા-ંિરતા ં રાજા ભરથરી, રાજા ગોપીચદં, જેસલ-તોરલિી ભજિવાણી રજૂ 

 રતા અિે ગજુરાિ ચલાવતા. ભરથરી મોટે ભાગે િોળી પછી ગામડામંા ં ખેડતૂો પાસ ે

ખળ માગવા જાય છે. મિોરંજિિા ં  ોઈ માધ્યમો િ િતા ં ત્યારે રાવણિ્થાવાળા આ  

ભરથરીઓ પોતાિા કંુટંુબ- બીલા સાથે ગામ-ેગામ નવિાર  રતા. જે ગામમા ંજતા ં ત્યા ં

પાતળી ખપોટાિી  માિો બિાવી વચ્ચે એ  ટે ો મ ૂી તાડપત્રી  ે  ંતાિ િાખંી દંગો 

બિાવી દેતા. આ દંગા પાસે મરઘા,ં તેતર, કતૂરા,ં બ રી, ઘોડુ ંજોવા મળતા ંઅિે એ 

ગામમા ં રાતે પોતાિા સરુીલા  ંિે ભજિવાણી રજૂ  રતા. આમ,  રાવણિ્થા ઉપર 

ભજિો ગાઈ, ચભક્ષાવનૃિ  રીિે જીવિનિવાથિ  રતી આ જાનતિી  લાિે માણિાર, 

સમજિાર િથી, ત્યારે વશંપરંપરાગત  આ પોતી ા વ્યવસાયિે છોડતા જાય છે.  

૧૫. બાવા-વૈરાગી :  

                 આ અલ્પનવ નસત લો સમદુાય છે. રામાિદંી બાવા  ે રામાિદંી સાધ ુ

તરી ે ઓળખાવતો આ સમાજ રામજીમકંદરમા ં સેવા-પજૂા  રીિે આજીનવ ા રળે છે. 

ગામે-ગામ નવચરણ  રતો બાવા-વૈરાગી સમાજ યાચ વનૃિ અિે સત્સગંમા ંરત રિલેો, 

ધીમે-ધીમે િવે સ્થાયી થવા સઘંષથ  રી રહ્યો છે.  

૧૬. નશકિીગર :  

                આ જાનતિી વસ્તી ગજુરાતમા ંઅલ્પપ્રમાણમા ં છે. િટ-બજાચણયા જાનત 

જેવા રીતકરવાજ અિે વ્યવસાય આ જાનતમા ંપણ મળતા આવે છે. િજરબધંીિો ખેલ 

 રીિે આ સમાજ જિમિોરંજિ  રી આજીનવ ા ચલાવે છે. આ માટે સતત પકરભ્રમણ 

 રીિે પેકટયુ ંરળે છે.  

૧૭. કોટવાડડિા, નવટોલળિા, પારધી, કાથોડી, તરુી, ગરો, ચામઠા :  

                                 અન્ય ઉપર પ્રમાણેિી જાનતઓ પણ સતત પકરભ્રમણ 

 રીિે જ પોતાનુ ંગજુરાિ ચલાવતી. આજે ધીમે-ધીમે પરંપકરત વ્યવસાયિે નતલાજંચલ 
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આપીિે પગભર થવા મથામણ  રી રિી છે. ‘જ્યા ંરોટલો ત્યા ંઓટલો’ એમ માિીિે આ 

જાનતઓ સ્સ્થર થઈ રિી છે. ચામડાિે પ વવાનુ ં ામ  ચામિા જાનતિા લો ો  રતા, બટૂ-

ચપંલ બિાવિારિે ચામડુ ંપરંુૂ પાડવાનુ ં ામ આ જાનતનુ ંિત ુ.ં આજે આધનુિ  યતં્રોિી 

મદદથી ચામડુ ં પ વવાનુ ં અિે રંગવાનુ ં  ામ થત ુ ં િોવાથી આ સમાજિો પરંપકરત 

વ્યવસાય લપુ્ત થયો છે. 

૧૮. વાઘરી (દેવીપિૂક) : 

                     આ જાનત પોતાિી કુળદેવી પર અપાર શ્રધ્ધા રાખે છે. પકરવારમા ં

 ોઈ બીમાર પડે તો દવા  રાવતા િથી, પણ માતાિી બાધા રાખે છે.  ોઈનુ ંઅવસાિ 

થાય, ત્યારે એ આવતા જન્મે સાપ બિશે, એવી માન્યતા ધરાવે છે. એટલે સ્વજિિા 

અવસાિ પછી એ ચાદંીનુ ં પતરંુ બિાવી મતાજીિા મકંદરે મ ેૂ છે. ચૈત્ર અિે આસો 

માસમા ંરજૂ થતી રે ડી (લો  થા) એિી નવશેષતાથી િોંધપાત્ર છે. ‘જાતર’મા ં 

                પાટણમા ં પટણી તરી ે ઓળખાતી આ જાનત પિલેા ં રાજાિા નશ ારિે 

લઈ આવવો તથા ઘેરો ઘાલવો જેવા  ામમા ં જોડાયેલી િતી. પોતાિા ં ભરણ-પોષણ 

માટે પણ નશ ાર  રતી. કતૂરો તેિો નશ ારી અવસ્થાથી સાથી િોવાથી તેિે ક્યારેય 

મારતા િથી. નશ ાર  રવા માટે ચ ોર દૃષ્ટટ, કુિેિ, પશપુખંીિે ઓળખવાિી અિે એિા 

અવાજ  રવાિી આવડત એમિી જાનતગત લાક્ષચણ તા છે. વાઘરી જાનતિી પારસી-

બોલી પણ નવનશટટ છે. એ પોતાિી આગવી સા ેંનત  બોલી દ્વારા એમિા ગપુ્ત ઈરાદા  ે 

 ામિી જાણ થવા દેતા િથી. પડતર જમીિમા ં વાડા  રી ખેતી ામ  રી શા ભાજી 

વાવી-વેચીિે ગજુરાિ ચલાવે છે.  

              ં ોકડયા, પટણી, વેડવા, ચિુારા, દંતાણી અિે ચુવંાચળયાજેવી છ પેટા 

જાનતઓ દેવીપજૂ  સમાજમા ં છે.  ં ોકડયા ઘેટા-ંબ રા ં પાળે છે તથા  કડયા ામ  રી 

ગજુરાિ ચલાવે છે. પટણી શા ભાજી વેચવાનુ ંતથા સીંગચણાિી લારી ચલાવી પેકટયુ ં

રળે છે. વેડવા ડબ્બા ટીંપડા બિાવીિે વેચે છે તથા ખેતમજૂરી  રે છે. ચિુારા ગાય, 

ભેંસ, બળદિો વેપાર તથા  ોથળાિ ે નસલાઈ  રીિે  ગજુરાિ ચલાવે છે. દંતાણી દેશી 



 
51 

બાવળિા દાતણ બિાવી વેચે છે અિે ચુવંાચળયા લોખડં-ભગંાર તેમજ જૂિા  પડા ં

વેચવાિો ધધંો  રે છે.  

                િીચે બિાવેિ જાનિઓ નવમકુ્િ જાનિઓમાાં આવે છે.  

૧૯. છારા : 

            આ જાનત સમદુાય ચોરી, લ ૂટંિાટ, ધાડ જેવી પ્રવનૃિ સાથે સ ંળાયેલો છે. 

પકરવારિા પોષણ માટે  ોઈપણ હુન્નર લા િ જાણતો આ સમાજ ગિુાખોરીમા ંરત િતો. 

આજે પણ દારૂિા દૂષણમા ંઅટવાયેલો આ સમાજ કુકરવાજ અિે અંધનવશ્વાસથી ગ્રસ્ત છે.  

૨૦. ડફેર : 

          આ જાનતિી વસાિતો ગામિી બિાર ‘દંગા’ રિવે ુ ં પડત ુ.ં ગામમા ં ગામલો ો 

રિવેા દેતા િ િતા. નવજાપરુમા ંસ્થાયી થયેલા ઉમરભાઈ  િ ેછે  ે, ‘સાિબે, એ  સમય 

િતો, જ્યારે એ  રાતમા ં લાખો રૂનપયાિી લ ૂટં  રતો, પણ રાતે મારે જગંલ  ે 

 િસ્તાિમા ંરિવે ુ ંપડત ુ.ં સતત પોલીસિો ડર રિતેો. આજે માત્ર સો રૂનપયા માડં  માઉં 

છ.ં’ દસ વષથ પિલેા ં ગજુરાત, રાજસ્થાિ, મિારાટર, મધ્યપ્રદેશ,  ણાથટ  અિે 

પનશ્ચમબગંાળ રાજ્યોિી પોલીસ ઉમરભાઈ ડિેરિે શોધતી િતી. િેશિલ િાઈવે  ે પછી 

ગામ  ે સીમાડા પર આવેલા ંમકંદરો ઉમરભાઈ ડિેરિા નિશાિે રિતેા ંઅિે નમનિટમા ં

ઉમરભાઈ પોતાિા સાથી સાથે લાખોિી લ ૂટં  રી પલાયિ થઈ જતા.  

                             સાણદં િજી  આવેલ દેથલી ગામિી સીમમા ં રિતેા 

ગિારભાઈ ડિેર  િ ે છે  ે, ‘એ  જમાિો િતો, જ્યારે અમારંુ િામ પડે તો લો ો 

અમારાથી દૂર ભાગતા.  ારણ  ે ત્યારે અમે લ ૂટં અિે ચોરીઓ  રતા, આજે અમે સીમનુ ં

રખોપુ ં  રીએ છીએ. ગામલો ોિી માલમિા સાચવવાિી જવાબદારી અમારે નશરે છે.’ 

આજે આ સમદુાય ગિુાખોરીિા માગેથી પાછા વળીિે ધીરે ધીરે સમાજિી મખુ્ય ધારામા ં

ભળી રહ્યા છે.  

૨૧. આડોડડિા :  
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                      આ જાનત સમદુાય પગમા ંજોડા પિયેાથ વગર ગમે તેવા પથરાળ 

 ાટંાળા રસ્તે ચાલી શ ે છે. ડામરિી પા ી સડ   ે  ાચા જાિરે રસ્તા પર એ ચાલતા િ 

િોવાથી તેઓ  આડોકડયા તેરી ે ઓળખાય છે. ઊંટ, બળદ, ગધેડા,ં કતૂરા,ં ક ૂડા વગેરે 

પશઓુિે પાળે છે. ચોરી, લ ૂટં, ધાડ વગેરે દ્વારા જીવિનિવાથિ  રતા થયા પછી ચોરી 

તેમિા જીવિ સાથે વણાઈ જાય છે. િવે  આ સમદુાય ચોરી અિે લ ૂટંિાટ  જેવી 

બદીઓથી દૂર થઈ રહ્યો છે.   

૨૨. ચુાંવાલળિા : 

                       ચુવંાચળયા  ોળી તરી ે ઓળખાતો આ સમદુાય પણ  ચોરી અિ ે

લ ૂટંિાટ જેવી બદીઓથી અટવાયેલો રહ્યો છે. ભતૂ ાળમા ં પગી તરી ે અિે ખેતરોિી 

રખેવાળીનુ ં  ામ  રતો  આ સમદુાય િવે ખેતમજૂરી,  કડયા ામ  ે છૂટ  મજૂરી ઉપર 

િભે છે. નશક્ષણનુ ંપ્રમાણ િકિવત ્િોવાથી સામાજજ  સઘંષથ  રી રહ્યો છે. ચુવંાળપથં િા 

વીરમગામ-માડંલમા ંએમિો મોટો સમદુાય િોવાથી ચુવંાચળયા  ોળી તરી ે ઓળખાય 

છે. ગિુાખોરીિા લાગેલા લેબલિે  ારણે િવે આ સમદુાય ચુવંાચળયા િા ોર તરી ેનુ ં

િામાચભધાિ ઇચ્છે છે.  

                      આમ અલ્પનવ નસત લો સમદુાયિી પરંપકરત લો નવદ્યા ધીમે ધીમે 

લપુ્ત થઈ રિી છે. આજાનતઓ િાિા-મોટા વેપાર-ધધંા- લા ારીગરી તથા મિોરંજિ 

સાથે સ ંળાયેલી િોવાથી તેમિી આજીનવ ા એમાથંી ચાલતી. પણ િવે સાપં્રત સમયમા ં

આધનુિ  પકરવતથિથી એમનુ ં જીવિધોરણ બદલાયુ ં છે. એમિી મળૂ  લા- ારીગરી, 

ધધંા પડી ભાગં્યા ં છે. સતત ભ્રમણશીલ આ સમદુાયિે િવે સ્સ્થર થવુ ં છે, પરંત ુ ખેતી 

માટે જમીિ િથી, રિવેા ઝૂપંડુ ં બિાવી શ ે એટલી જમીિ પણ તેમિી પાસે િથી. 

જીવિસઘંષથિે દૂર  રવા મથામણ  રતી આ જાનતઓ પોતાિી પરંપકરત લો  લા- 

લો નવદ્યા- ંિ પરંપરા પણ ધીમે ધીમે નવસરાવા લાગી છે.  

                        ‘અલ્પનવકનસિ િોકસમદુાિ’માાં આંબેડ રી નવચારધારાિ ે

સમજવા મથિારા તેમજ પરૂી જવાબદારી સાથે દચલત-શોનષત સમાજ નવશે ચચિંતાિ ે
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ચચિંતિ  રિારા, િવી પઢેીિા ંઆંગળીિા વઢેે ગણી શ ાય એમાિંા એ  પ્રાધ્યાપ  ડૉ. 

રાજેશ મ વાણા છે. કિન્દુધમે અસ્પશૃ્યતાિા ભયાવિ  ળણમા ંખપુાવી દીધેલા િરપળ 

અમાિવીય જીવિ જીવવા મજબરૂ  રેલા માિવસમદુાયિે ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડ રિા 

અથાગ પ્રયાસોિે પકરણામે સા ાર પામેલા ભારતીય સનંવધાિ ે એ  િવી જ ઓળખ 

આપી ઉગારી લીધા. દેશિી પ્રથમ મુબંઈ યનુિવનસિટીમા ં છેલ્લા ત્રણ વષથથી “મિાત્મા 

જોનતબા ફુલે અિે ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડ ર જયતંી સપ્તાિ” ઊજવ ેછે. એ નિનમિ ે૧૪ 

એનપ્રલ ૨૦૧૪િા રોજ આયોજીત આ  ાયથક્રમમા ં નવચરતી-નવમકુ્ત જાનત આયોગિા 

અધ્યક્ષ શ્રી બાલકૃટણ રેણ ે મખુ્ય અનતનથ તરી ે િાજર રહ્યા િતા. “રાટરનિમાથણમા ં

મિાત્મા જોનતબા ફુલે અિે ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડ રનુ ં યોગદાિ” એ નવષય પર 

બોલતા ંતેમણે  ેટલા  અત્યતં મિત્વિા મદુ્દા ઉપસ્સ્થત  યાથ િતા. આખા દેશિી િદીઓ 

જોડવાિી વાત આજિી િથી, સૌથી પિલેા ં ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડ રે આ પ્ર લ્પિે 

સર ાર સમક્ષ રજૂ  યો િતો તેિી યાદ તાજી  રી િતી. ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડ રે 

સ્વતતં્ર ભારતિા  ાયદામતં્રી પદેથી રાજીિામુ ંઆપવાિા અંદભથમા ંભારતિા એ  મોટા 

વગથમા ંગેરસમજ પ્રવતે છે તેિા સાચા  ારણો અિીં દશાથવ્યા છે. જેમા,ં કિન્દુ  ોડ ચબલ 

જેિે ત્યારિા વડાપ્રધાિ જવાિરલાલ િિરુેએ વચિ આપ્યુ ંિોવા છતા ંતે પાકરત િ થઈ 

શક્ુ.ં ભારતિી મકિલાઓિે સમાિ અનધ ાર મળે તે િતેથુી કિન્દુ  ોડચબલમા ંછૂટાછેડા 

અિે પૈત ૃ સપંનિમા ં મળવાપાત્ર અનધ ારો અિે બીજી અિે  સવલતો આમા ં નિકિત 

િતી. બીજી અત્યતં મિત્વિી બાબત તે, અંગ્રેજ શાસિે (૧૮૭૧િા  ાયદા પ્રમાણે) જેિ ે

જન્મથી જ ગિેુગાર ગણાવ્યા િતા, તે ગામેગામ ભટ તા ઘરનવકિિ સમાજિે ડૉ. 

બાબાસાિબે આંબેડ રે દેશિા ‘મળૂ નિવાસી’ (એબઓકરજજિલ રાઈબ્સ)  હ્યા િતા. 

માણસ જન્મથી ગિેુગાર િોતા િથી. તેિે ધ્યાિમા ંરાખી સર ાર પાસે માગંણી  રી  ે 

એસ.સી. એસ.ટી. સમદુાયિે જેવી રીતે બધંારણીય સરંક્ષણ પ્રાપ્ત થયુ ં છે, તેવુ ં જ 

બધંારણીય સરંક્ષણ અન્ય પછાત વગથ (ઓ.બી.સી.) િે પણ મળવુ ં જોઈએ એટલુ ં જ 

િિીં એ માટે સર ારે તાત્ ાચલ  આયોગિી સ્થાપિા  રવી જોઈએ અિ ે આયોગિી 

ભલામણોિે મજૂંરી આપવી જોઈએ. ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડ રિા પ્રયાસો પછી 
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વડાપ્રધાિ જવાિરલાલ િિરુેએ ૧૯૫૨મા ંઆ સમાજ પરથી જન્મથી જ ગિેુગારિો 

 ાયદો રદ  યો, ત્યારથી ભટ તી જમાત જન્મથી જ ગિેુગારિા  ાયદામાથંી મકુ્ત થઈ 

અિે નવમકુ્ત નવચરતી જાનત તરી ેિી ઓળખ તેમિે મળી. શ્રી રેણ ેજીએ મિારાટર 

રાજ્યિે દેશનુ ં એવુ ં પ્રથમ રાજ્ય ગણાવ્યુ ં િત ુ ં જેણે ‘ભટ તી નવમસુ્ક્ત જાનત આયોગ’ 

બિાવી અિે તે સમાજિા પ્રત્યે િે પાચં ગુિંા જમીિ, ઘર અિ ે વ્યવસાયિી સિાય 

‘યશવતંરાવ ચવ્િાણ બાલમસુ્ક્ત યોજિા’ શરૂ  રી િતી. પરંત ુ અમલિી બાબતમા ં

નિષ્ટક્રય બિેલી સર ાર પ્રત્યે તેમણે િારાજગી પણ જાિરે  રી. તેમણે  હ્ુ ં ે ‘સાપિાથ 

જશે અિે િાગિાથ આવશે, તેથી ઉપેચક્ષત સમાજિી સ્સ્થનતમા ં ોઈ જ િર  િિીં પડે.’  

                           આજે ગજુરાતમા ં સર ાર માન્ય નવચરતી જાનતઓ અિ ે

નવમકુ્ત  જાનતઓ િીચે પ્રમાણે જોવા મળે છે. આ જાનતઓિો પોતાિા અસ્સ્તત્વ માટેિો 

સઘંષથ ચાલ્યા જ  રે છે. સમાજ તેમિા પ્રનત શુ ં યારેય પ્રનતબધ્ધતા દાખવશે ખરો ?                      

                      ગજુરાત રાજ્યમા ંનવચરતી જાનતઓિી યાદી 
       બજાચણયા        વાસંિોડા      સરાચણયા 
       ભાડં        બાવા-વૈરાગી      જોગી 
       ગારુડી        ભવૈયા       વાદી 
        ાિોડી        ગરો       નશ લીગર 
        િાથ        મારવાડા-વાઘરી       નવટોળીયા 
         ોટવાચળયા        ઓડ       રાવળીયા 
        તરુી        પારધી        ાગંનસયા 
        ભોપા        ગાડચલયા       સલાટઘેરા 
        ઘાકંટયા        ચામિા  
        વણઝારા(નશિાગંવાળા અિે  ાગંસીવાળા) 
        ચારણ-ગઢવી / િક્ત વડોદરા દેશિા  
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                     ગજુરાત રાજ્યમા ંનવમકુ્ત  જાનતઓિી યાદી 
    બાિણ (મસુ્સ્લમ)        મે       વાઘરે 
    છારા        નમયાણા       વાઘરી 
    ડિેર(કિન્દુ- મસુ્સ્લમ)        સનંધ(મસુ્સ્લમ)       ચુવંાળીયા  ોળી 
    કિિંગોરા         િેબા(મસુ્સ્લમ)         ોળી 
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           ૬.  કુદરિી આપદા અિે સામાજિક પ્રનિબધ્ધિા  

                              સિુામી, ભ ંૂપ, ભસૂ્ખલિ, કિમપ્રપાત વગેરે કુદરતી 

આપદાઓ અવારિવાર આવતી રિ ે છે. જેમા ં ન ુસાિી મોટાપાયે થતી િોય છે. 

ન ુસાિીિો ભોગ બિેલાઓિે સર ાર દ્વારા, લો ો દ્વારા, સમાજ દ્વારા મદદરૂપ થવાિા 

પ્રયાસો  રવામા ંઆવ ે છે. સર ાર દ્વારા મોટી-મોટી જાિરેાતો  રવામા ંઆવે છે, પરંત ુ

લો ોસધુી  ેટલુ ંિે ક્યારે પિોંચે ? છે તે માટેિા અિે  પ્રશ્નો  છે. એ  તરિ દુ:ખી લો ોિે 

સર ાર દ્વારા રાિતિે બદલે વધારે ત લીિો જ મળતી િોય છે. આવી આપદાઓમા ં

ભોગ બિેલાઓિે થયેલા અન્યાયો નવશે જ્યારે જાણવા મળે ત્યારે ખબૂજ દુ:ખિી 

લાગણી  થાય છે. આવા અન્યાય સામે ઝઝુમતા લો ો માટે સામાજજ  પ્રનતબધ્ધતાિા 

પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. જેમા ંભેદભાવ  ે  અન્યાયોનુ ંઆ લિ થવુ ંજરૂરી છે.  

                            ‘સામાજિક રાિકીિ પડરવિમિ સહલે ુાં કામ િથી’માાં આ 

લેખમા ં  ચ્છમા ં આવેલા ૨૦૦૧મા ં ભ ંૂપથી થયેલી તારાજી પછીિી પિુ:નિમાથણિી 

પ્રકક્રયા  ેન્રમા ંછે. ‘ભ ંૂપગ્રસ્તોનુ ંપિુ:નિમાથણ અિે વચંચતો પરત્વે ભેદભાવ’ એ નવષયિ ે

લગતા ંઅભ્યાસ સવેક્ષણ, ગીતો દસ્તાવેજી ચચત્ર, અનભુવ થિ અિે વક્તવ્યિો એ  

 ાયથક્રમ ૩૧જાન્યઆુરીએ અમદાવાદમા ંમિેંદી િવાઝજગં િોલમા ંયોજાયેલો િે તેમા ંરજૂ 

થયેલી િ ી તો અસ્વસ્થ  રી દેિારી િતી. તેનુ ં આયોજિ એિજીઓ દ્વારા  રવામા ં

આવ્યુ ંિત.ુ  

                        કિરેિ ગાધંીએ ભનૂમ ા બાધંી તેિે લગતા ંશ્રાવ્ય ગીતોિી  ેસેટનુ ં

નવમોચિ  યુું. આ ગીતો ડૉ. સ્વરૂપ ધ્રવુે લખ્યા ંછે.  આ ગીતો ભ ંૂપિા પ્રશે્ન  રેલા શેરી 

િાટ ો માટે લખાયા ંિતા.  ચ્છિા ંઅિે  ગામોમા ંસોએ  ભજવણીઓ  રેલી.  ાયથક્રમનુ ં

પ્રથમ વક્તવ્ય બીએસસીિા ં અનિતાબિિેે આપેલુ.ં જેમણે ‘ગજુરાતિા ં ભ ંૂપગ્રસ્ત 

ગામોમા ંપિુવથસિ અિે સામાજજ  સરુક્ષાિી પકરસ્સ્થનત: શોનષત સમદુાયોિા ંસદંભથમા’ િ ે

ધ્યાિમા ં રાખી સવેક્ષણ  યુું છે.  સવેક્ષણ અંતગથત   ચ્છ, રાજ ોટ અિે સરેુન્રિગર 

જજલ્લાિા અંજાર, ભજુ, ભચાઉ, રાપર, માચળયા, મોરબી, િળવદ તાલ ુાિા ં ૧૧૩ 



 
57 

ગામોિા ૩૦૯૨ લો ોિે આવરી લેવામા ંઆવ્યા િતા. જેમા ં િગંામી આવાસ, ભૌનત  

પિુવથસિ, ન ુશાિી, મળવાપાત્ર ર મ, તેિી વિેંચણી, આનથિ  પિુવથસિ, મળૂભતુ 

સવલતો અિે સર ારિા ંપે ેજો જેવી બાબતોિો  સવેક્ષણમા ંસમાવેશ થાય છે.  ેટલા ં 

મદુ્દા િીચે પ્રમાણે જોવા મળે છે. 

- ભચાઉ, રાપર, માચળયા અિે િળવદ તાલ ુાિા ંગામોિા માણસોિે ખબર જ િથી, જ્યારે 

ભજૂમા ં૯૫% લો ોિે મળવાપાત્ર લઘિુમ ર મ મળી ગઈ િતી.  

-  ભચાઉ, રાપરમા ંઉચ્ચવગથિે અન્ય સમદુાયો  રતા ં૩૦% વધ ુર મ મળી છે.  

- માચળયામા ંઆકિરસમાજિે માત્ર ૩% જેટલી જ  ર મ મળી છે. 

- સર ાર ભ ંૂપ પીકડતો પાસેથી દસ્તાવેજો માગંે છે, િે ધરમધક્કા ખવડાવે છે. પોલીસ 

ધમ ીઓ આપે છે. િરેાિગનત પણ  રે છે. તેમ છતા ંડગ્યા વગર ધરણા ંપર બેસે છે.  

-  માચળયાિા રઝા ભાઈ બખુારીએ ઉગ્ર વાત  રતા ંજણાવેલ  ે – માચળયા તાલ ુામા ંજે 

રાિત મળી તેમા ં ભેદભાવ જોવા મળે છે.  ોળી, રબારી, િકરજિ, મસુ્સ્લમોિે બધા 

પરુાવા છતા ંમ ાિ સિાય મળતી િથી, જ્યારે એ  ઘરિા પાચં  

ભાગ બિાવીિે મ ાિ સિાય મેળવવામા ંઆવ્યાિા દાખલા ંછે.  

- ઉચ્ચવણથિે પાચં મણ અિે િકરજિોિે એ  તપેલી અિાજ આપવામા ંઆવે છે. 

- પચંાસી  ે બસો રૂનપયાિા ચે  આપે છે.  ેશડોલ્સ મળી િથી. પતરા ંમળયા િથી, જ્યા ં

જુઓ ત્યા ંભ્રટટાચાર છે.  

- વષોથી રિતેા િોવા છતા ંદાખલાિા પાચંસો બીજા િપ્તાિા િોમથ ભરવાિા િજાર, પાચં 

િજારિા ંિેવુ ંિજાર માટે વીસ િજાર માગેં છે. આમ પછાતવગથ માટે સર ાર નવરુધ્ધ છે.  

              આ બધુ ં જોતા ં ચગરીશભાઈએ ભારપવૂથ  જણાવ્યુ ં  ે કુદરતી િોિારત એ 

ખરેખર  કુદરતી િોતી જ િથી. તેનુ ંમળૂ જ કુદરતી િોય છે, તે નસવાયિી બધી બાબતો 
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માણસ પર, સમાજિા ંવલણો પર, િોિારત સાથે  ામ પાડિારી વ્યવસ્થા પર આધાકરત 

િોય છે. સર ાર જાણે  ે આ આપનિ માિવસજર્જત િોય એવુ ં િસાવવા માગંે છે. અિ ે

કુદરત આગળ લાચારીિા ગણુગાિ  રી માત્ર ભનૂમપજૂિ  યાથ  રવુ ં  ેટલુ ંયોગ્ય છે ?  

ચગરીશભાઈએ  હ્ ુ તેમ – ‘દુનિયાિી સૌથી મોટી તા ાત પીપલ્સ કરસોસેસ છે’ રાજ્ય 

તેમિે લાચાર માણસો સમજે છે. જેિે સર ારે દાિ આપવાનુ ંછે. એ લો ો ભીખ માગંતા 

િથી. િાઈ ોટે ભ ંૂપ પછીિા એ  ચ ુાદામા ં હ્ ુછે  ે ‘રાિત  ે પિુવથસિ એ દયાદાિ 

િથી. રાઈટ ટુ કરલીિ એન્ડ કરિચેબચલટેશિ ઈઝ પાટથ  ઓિ રાઈટ ટુ ચલવ નવથ કડસ્ગ્િટી’ 

આ સદંભથિી િકરયાદો દબાવ્યા નવિા માિવ અનધ ારિા સદંભથમા ંરજૂ  રવાિી રાજ્યિી 

બધંારણીય જવાબદારી છે.    

                 ‘રમખાણો, રાજ્િ અિે િાગડરક સમાિ’માાં શાનંતનપ્રય ગજુરાત પણ 

 ોમી રમખાણોિા ભરડામા ંઆવી ગયુ ં છે. 2002િા રમખાણોિા મળૂ રેિિા ડબ્બામા ં

પચાસ ઉપરાતં વ્યસ્ક્તઓિે (સ્ત્રીઓ અિે બાળ ો સકિત) જીવતા સળગાવી દેવાિા 

ગોઝારા ં ગોધરા િત્યા ાડંિે  ારણે ત્યાર પછીિા તોિાિો નવસ્િોટ પામ્યા િતા. તેિા 

વ્યાપ  સ્વરૂપ અિે તીવ્રતા માટે ગજુરાતમા ં પ્રવતથતી આનથિ , સામાજજ , રાજ ીય, 

માિનસ  અિે સાસં્કૃનત  પકરસ્સ્થનત પણ જવાબદાર છે. આશ્ચયથિી વાત એ છે  ે ૧૯૪૨ 

પછીિા છએ  દાય ામા ં ગજુરાતિી શાતં, સકિટણ,ુ મદુૃ, મૈત્રીપણૂથ પ્રજાનુ ં માિસ 

એ ાએ   ેમ આવુ ંકિિંસ  બિી ગયુ ં?  ટાક્ષમા ંગાધંીનુ ંગજુરાત આવુ ંવતથિ  ેવી રીત ે

 રી શ ે ?  

           આઝાદી પછી નવભાજિિે  ારણે ગજુરાતી તથા સીંધી નિવાથનસતો અિીં વસ્યા 

િે તેમિી યાતિાઓ ગજુરાતીઓિા માિસમા ં વણાઈ ગઈ. મસુ્સ્લમ આક્રમણો, 

સોમિાથિો ધ્વસં, પચાસ-સાઈિ-નસિેરિા દાય ામા ં મસુ્સ્લમ રમખાણોમા ં ‘મસુ્સ્લમો 

આક્રમ ’િી માન્યતા કિન્દુઓમા ં બધંાઈ ગઈ. બીજી બાજુ  ાશ્મીર સમસ્યા, કિન્દુઓ 

પરિા હુમલા, રામજન્મભનૂમિો નવવાદ, શાિબાન ુ  ેસ, મસુ્સ્લમ પસથિલ લૉ, ભારતીય 

સસંદ પરિો હુમલો જેવી રાટરીય તથા મસુ્સ્લમ  ટ્ટરવાદિા િેલાવા. રનશયાનુ ં નવઘટિ 
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િે મસુ્સ્લમ રાજ્યોનુ ંગિિ. ઈઝરાયેલ સાથેિો સઘંષથ અિે મસુ્સ્લમો પ્રેકરત આંત વાદી 

હુમલા, વલ્ડથરેડ સેન્ટર પર હુમલો જેવી આંતરરાટરીય ઘટિાઓએ આ લો  માન્યતાિે 

રઢીભતૂ  રી છે. ટૂં મા ંકિન્દુઓએ િવે  ડ  વલણ અપિાવ્યુ ં છે.  

                અમદાવાદ ગજુરાતનુ ં મખુ્ય િગર િોવાથી તેિી અસર પડવાિી જ. 

નવકિપ તથા તેિા દ્વારા પ્રેકરત બજરંગદળ અિે દુગાથવાકિિી જેવી સસં્થાઓ મારિતે 

કિન્દુત્વનુ ંજોરદાર આંદોલિ ચલાવવામા ંઆવી રહ્ુ ંછે. જે ગામડા-ંગામ સધુી નવસ્તયુું 

છે. ભાજપ સર ાર અિે સઘં પકરવારિી અમીિજર િીચે તેણે િાસીસ્ટ શલૈી અખત્યાર 

 રી છે. ગોધરાિી ઘટિા તો નિનમિરૂપ બિી,  ારસેવ ોનુ ંવતથિ ખરાબ િત ુ ં . તેમણે 

મસુ્સ્લમ પ્રવાસીઓિે પરેશાિ  યાથ િતા. તેમજ રેિિા ડબ્બાિે િકિ આખી રેિિે 

સળગાવી મારવાનુ ંષડયતં્ર અક્ષમ્ય તો િત ુ ંજ. આ િત્યા ાડંિી આગિી અસર સમગ્ર 

ગજુરાતમા ં િેલાઈ, લો ોમા ંરોષ ભભકૂ્યો, ગજુરાત બધંનુ ંએલાિ અપાયુ ં િે રાતોરાત 

નવકિપ અિે તેિા સાથી જૂથો સકક્રય બન્યા. પકરણામે વરવી કિિંસાનુ ંરૂપ ધારણ  યુું.  

                 ભારત (ગજુરાત) સાસં્કૃનત  વૈનવધ્ય ધરાવતો દેશ છે.િાગકર  સસં્કૃનતનુ ં

નિમાથણ  રવામા ં ચાશ રિી જવા પામી છે. ‘સેક્લુર’ શબ્દિી સાચી સમજ સમજવી 

જરૂરી  છે. આપણી ઓળખ  ોમી તરી ેિી જ રિી છે. આપણી  ાનિૂ વ્યવસ્થાિે મજબતૂ 

બિાવી સામાજજ  મલૂ્યોિી સ્થાપિામા ં સેક્લુરનુ ંસાચુ ંઅથથઘટિ  રીિે તેિો અમલ 

 રવાિી  જરૂર છે. સાસં્કૃનત  વૈનવધ્ય ધરાવતા ંસમાજમા ંજો શાસ પક્ષ  ોઇ એ   ોમ 

પ્રત્યે પવૂથગ્રિ ધરાવતો િોય તો રાટરનુ ંનિમાથણ  ઈ રીતે  રી શ ે ? લઘમુનતિંિે રક્ષણિી 

વાત ભલૂાઈ જાય એ યોગ્ય િથી. આપણી લો શાિી પણ પાગંળી બિી ગઈ લાગે છે. 

લો શાિીિે બદલે ટોળાશાિી બિી ગઈ લાગે છે. ટોળાશાિીમા ંબેજવાબદાર સચંાલિ િે 

 ામો  રાવાય તેિા પર અંકુશિી જરૂકરયાત  છે. જેિા માટે દલીલો અિે  છે. મોદી 

સર ારિે િટાવી દેવાથી, સૈન્યિે સિાઓ આપવી, િરજચ ૂ પક્ષો, િેતાઓ, પોલીસિે 

અનધ ારીઓિે સજા  રવી જોઈએ. આ બધા ં રતા ં ોમી નવસવંાકદતા માટેિા પાયાિા 
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 ારણો દૂર  રવાનુ ં  ાયથ  રવુ ં જોઈએ. ચભન્ન-ચભન્ન  ોમો વચ્ચે સિ ાર-સેત ુ રચાય તે 

આવશ્ય  છે. ટૂં મા ંધાનમિ  રીતે  ોઈપણ  ોમિે લાભ િ થાય તેવુ ં રવુ ંજોઈએ. 

૭. મસુ્લિમ ધમમ અિે સામાજિક પ્રનિબધ્ધિા  

                         ‘લબિસાાંપ્રદાનિક સમાિિી રચિા’માાં આઝાદી પછી ભારત માટે 

 ોમી હુલ્લડો ચચિંતાિો નવષય બન્યો છે. જેિા  ેટલા ં ત્યો અિીં આપણિે જોવા મળે 

છે. આપણી રાટરીય અસ્સ્મતા, માિવમલૂ્યોિી ઝખંિા અિે સવંાદી સમાજિા આદશથિે 

આ બિાવોથી ભારે આંચ ો લાગ્યો છે. જ્યારે પછાત સમાજ નવ ાસોન્મખુ બિતો િોય 

ત્યારે  ોમી અિે પ્રદેશવાદી સમસ્યાઓ ભળતા ંપ્ર્શ્શ્ન વધ ુગભંીર અિે સ્િોટ  બન્યો છે. 

બધુ્ધ્ધજીવીઓ અિે રાજ ીય િેતાઓ સ્વાભાનવ  રીતે જ તેિા  ારણો અિે ઉ ેલ માટે 

આત્મખોજ  રી રહ્યા છે.  ંઈ  અંશે ઈનતિાસ, ભાગલા અિે સિાિા રાજ ારણિે  ારણ ે

આ સમસ્યા વધ ુજકટલ બિી છે.  

                   સૌથી પિલેા આપણે ચબિસાપં્રદાનય તાિો અથથ જે  રીએ છીએ ત ે

સ્પટટ  રવાિી જરૂર છે. આપણી સસં્કૃનતમા ં ધમથ અિે િીનતનુ ં સાયજુ્ય  રી દીધુ ં છે. 

જેથી સૌ એમજ માિે  ે ધમથ નવિા િીનત િ િોઈ શ ે. ધમથ અમ ુ ચોક્કસ શ્રધ્ધા જે 

મખુ્યત્વે પારલૌક   જગતિે ધ્યાિમા ં રાખીિ ે બધંાયેલી છે. તેમજ તેિે ચોક્કસ 

નવનધનિષેધો અિે પ્રણાલીઓ દ્વારા બાધંી લઈિે એ  પ્રથામા ંઢાળવામા ં આવતો િોય છે. 

આ નસવાય િનૈત  મલૂ્યો – દયા, મૈત્રી,  રુણા, ભાતતૃ્વ વગેરે તો સાવથજનિ  છે. ચોક્કસ 

સમય અિે સમાજમા ંસપં્રદાયોએ પોતાિી પ્રથા અંગેિા નિયમો ઘડેલા િોય છે. પરંત ુ

તેમા ં િેરિારિી જરૂકરયાત ઊભી થાય, રાટરમા ંઅિે  સપં્રદાયો િોય ત્યારે સ્થળ અિે 

 ાળથી પકરચચત પરુાણા ં નિયમોમા ં પકરવતથિ  ે સધુારણાિી સમસ્યા ઊભી થાય છે. 

એ જ પ્રદેશમા ં ઉદભવેલ જુદા ધમો  રતા, જુદાજ પ્રદેશ, સજંોગો અિે સમાજમા ં

જન્મેલા ધમો વચ્ચેિી ખાઈ મોટી િોય છે. એથી આગળ ધમથ ચસુ્ત અિે 

અપકરવતથિશીલિી કિમાયત  રે ત્યારે પકરસ્સ્થનત વધ ુ પરી અિે તગં બિી જાય છે. 

કિિંદમા ં આપણો સકિટણ ુ અિે સવંાદી સમાજિા આદશથ દ્વારા આ ખાઈ સરળતાથી 
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સમજાવટથી દૂર થઈ શ શે એમ માિી લીધેલુ.ં લઘમુનત  ોમોિી અંદર પ્રગનતશીલ 

પકરબળો આગળ આવતા ંતેમિી પોતાિી માગંથી જ એ  સમાિ સસં્કૃનતનુ ંઘડતર થઈ 

જશે. તેમ જ સ્થળ અિે  ાળિે અનરુૂપ સમાજ વ્યવસ્થા સજી શ ાશે. અિે સર ારિી 

 ામગીરી તો માત્ર શાનંત અિે વ્યવસ્થા જાળવવા પરૂતી િ ારાત્મ  જ રિશેે. ચિસ્તી 

સમાજે પ્રગનતશીલ વ્યવસ્થાિે અનરુૂપ મલૂ્યો પનશ્ચમી સમાજિી સધુારણા સાથે જ  

અપિાવ્યા. કિિંદુ સમાજ માટે  ોડચબલ વગેરે દ્વારા સધુારો શક્ય બન્યો. પરંત ુમસુ્સ્લમ 

સમાજ  ોઈપણ  ારણસર સધુારાથી વચંચત રિી ગયો/રાખવામા ંઆવ્યો. 

                        આ ઉપરાતં આપણે દ્વદ્વ-રાટર નસધ્ધાતંિે સીધી  ે આડ તરી રીતે 

ટે ો આપ્યો. અલગ પાક સ્તાિિી માગંણી  રિારાઓ  િતેા  ે અમારી અલગ સસં્કૃનત, 

અલગ ઈનતિાસ, અલગ રિણેી- રેણી, અલગ ભાષા અિે ધમથમા ં માિીએ છીએ. આ 

નસધ્ધાતં આપણે સ્વી ાયો િ િોવા છતા ં સર ારિી િીનતઓ દ્વારા જાણ્યે-અજાણ્યે 

માન્યતાનુ ં સમથથિ મળતુ ં રહ્ુ ં છે. જેિા  ારણે મસુ્સ્લમો માટે અલગ મરસેાઓ, 

ઉદૂથશાળાઓ, અલગ પસુ્ત ો અિે અલગ  ાયદાઓથી આ લાગણીિે  પોષી. ગજુરાતી 

મસુ્સ્લમ જેિા ઘરમા ંગજુરાતી બોલાય છે. ત્યા ંઆ અલગ વ્યવસ્થાિી શુ ંજરૂર ? તેમિી 

માતભૃાષા ગજુરાતીિે બદલે ઉદૂથ  ગણાય તે જરા નવચચત્ર િથી લાગત ુ ં ? આ િીનતિે 

 ારણે જ કિિંદુ- મસુ્સ્લમ બાળ ો એ જ શાળામા ંભણતા ંવધ ૂિજી  આવવાિો નવ ાસ 

રૂધંાઈ ગયો. યવુાિ પેઢીિા ં બને્ન  ોમિા બાળ ો એ બીજાથી દૂર થયા ં છે, િ ે

જાતજાતિા ંઅવાસ્તનવ  ભ્રમ ધરાવે છે. આથી તાજેતરિા તોિાિોમા ં યવુાિો જ વધ ુ

સડંોવાયેલા જણાય છે. આ સજંોગોમા ંબને્ન  ોમ માટે એ જ શાળા, એ જ પાિયપસુ્ત  

િોત તો આટલી િદે સ્સ્થનત વણસી િ જાત. ધમથગરુુઓિે ભલે રનવવાર માટે ધાનમિ  

સ્વાતતં્ર્યિા અનધ ારિા ભાગરૂપે શાળાઓ ચલાવવાિી છૂટ અપાય. પરંત ુ સાવથનત્ર  

નશક્ષણિી સસં્થાઓ તો સવથિે માટે એ જ િોવી જોઈએ. 

                          ઉચ્ચનશક્ષણમા ં મસુ્સ્લમોિી સખં્યા જૂજ છે. તેમાયંે સ્ત્રીઓિી 

સખં્યા િકિવત છે. ધધંા-રોજગારમા ંપણ મસુ્સ્લમોિે આનથિ  વળતર ઘણુ ંઓછ ંમળતુ ં

િોય છે. આનથિ  મદંીિી સૌથી પિલેી અસર મસુ્સ્લમોિે થાય છે. િાિા-િાિા  ામો અિે 
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નશક્ષણ ઓછ ંિોવાિે  ારણે તેમનુ ંમાિસ એ ંદરે સીનમત બિી જાય છે. ધધંામા ંરખડતા ં

રિવેાિે  ારણે પરાયાપણાિંો ભાવ વધ ુજોવા મળે છે. આથી ઉલટંુ ખેતી  રતા ંમસુ્સ્લમો 

દંગાથી દૂર રિવેાનુ ંપસદં  રે છે. તેમ જ સ્થાનિ  લો ો સાથે ભળી જાય છે. સ્થાનિ  

સમાજિા ભાગરૂપ બિી ગયા છે. જેથી એમ  િવેાય  ે મસુ્સ્લમોિે ખેતી તરિ વાળી 

શ ાય તો તેઓ નવશેષ પ્રમાણમા ં સ્થાયી સમાજિા અંગરૂપ બિી રિ.ે આ તતં્ર 

ગોિવવાનુ ં નવશાળ ાયથ આયોજિ અિે નવચારણા માગંી લે છે. આ દંગા શિરેી રણિી 

પ્રકક્રયાિી સ્વાભાનવ  િીપજ છે. બીજી બાજુ રાજપરુૂષોએ આ પ્રશ્નિે વધારે ગ ૂચંવી 

િાખ્યો છે. અત્યાર સધુી મસુ્સ્લમ મતોિો રાજ ીય લાભ ખાટંવાિા જ પ્રયાસો થયા છે. 

શ્રીમનત ઈંકદરા ગાધંી પોતાિા નવરોધીઓિે મ ૂઝંવવા જે રીતે  ોમવાદિો પ્રશ્ન િાથ ધરી 

રહ્યા છે અિે જિસઘં તથા આર.એસ.એસ.િે અજુગતુ ંમિત્વ આપી રહ્યા છે. તેથી તો 

સમગ્ર રાટર બે જૂથોમા ં નવભાજજત થઈ જશે અિ ે  ોમી લાગણીઓ વધ ુતીવ્ર બિશે. 

જિસઘંિે એ  મોરચો બિાવતો અટ ાવવા માટે  ોંગે્રસ તેિે  ોમી ગણાવી લાભ ખાટંવા 

માગંતી િોય. પરંત ુઆ રીતિી ચાલબાજી ખબૂ ઘાત  િીવડવા સભંવ છે. સાચો માગથ 

કિિંદુ નવસ્તારમા ં મસુ્સ્લમ અિે મસુ્સ્લમ નવસ્તારમા ં કિિંદુ ચ ૂટંણી લડે તેવી યોજિા  રી 

શ ાય. આ તબકે્ક  ોમવાદ સામે શૈક્ષચણ , આનથિ  અિે સામાજજ  આરોગ્યિી પધ્ધનતએ 

લડવાિે બદલે પક્ષીય દાવપેંચિી ચાલિા ભાગરૂપે લડવાિી  ોનશશ  રાશે તો આ 

દેશિે ઘણા ંલોકિયાળ માગેથી પસાર થવુ ંપડશે.             
                         ‘બધુ્ધ્ધજીવીઓ અિે સમાિ વચ્ચે કેટિા ગાઉ છેટુાં ?’માાં 

રમખાણો પછી  ોમી સવંાકદતાિા સદંભથમા ં ગજુરાત, બધુ્ધ્ધજીવીઓ અિે નિસબતિે 

સા ંળીિે એ  સવથક્ષણ અમદાવાદ, પાલિપરુ, ભાવિગર, ગોધરા અિે િવસારીિા 

૬૧૦ વ્યવસાનય ોિી રૂબરૂ મલુા ાત લઈિે િક્કી  રેલા પ્રશ્નો અંગે લબંાણથી વાતચીત 

 રી. જેમા ં ડોક્ટર, એધ્ન્જનિયર, વ ીલ, નશક્ષ  અિે પત્ર ારિે સમાવ્યા છે. એમા ં

રમખાણો પછી બધુ્ધ્ધજીવીઓિા પ્રનતભાવો િે તદઉપરાતં તેમા ંપ્રદાિ નવશે જાણવાિો 

મખુ્ય આશય છે. આ જવાબદારીમાથંી ગજુરાતિા આ બધુ્ધ્ધજીવીઓ છટ ી શ ે તેમ 

િથી.  
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                  પાચં ટીમિી મદદથી થયેલા આ સવેક્ષણિા ં પકરણામ ‘સોશ્યલ 

એન્ગજે મેન્ટસ ઓિ ઈન્ટેલેચ્યઅુલ્સ ઈિ નસનવલ સોસાયટી નવથ સ્પેશ્યલ રેિરન્સ ટુ 

પ્રોિેશિલ ઓિ ગજુરાત’ શીષથ  િિેળ પ્ર ાનશત થયો છે.  ેટલા  તારણો િીચે પ્રમાણે 

જોવા મળે છે.  

- અમ ુ સસં્થા, સગંિિ  ે પ્રવનૃિમા ંસ ંળાયેલા િોવાિે  ારણે  િડગત  ે હમુલાિા ભોગ 

બિવુ ંપડયુ ંિોય, એવા ૩૨ દાખલા (જેમા ંસૌથી વધારે ૧૪ સામાજજ   ાયથ રો અિે ૧૦ 

પત્ર ારો) િી ળયા. 

- માત્ર ૪૦.૫% લો ોએ જ પોતાિી નવચારધારા નવશ ેિોડ પાડયો. 

- ૪૧.૫% એધ્ન્જનિયરો અિે ૨૫.૫% નશક્ષ ો માિ ે છે  ે પોતે સમાજ પાસેથી જે  ંઈ 

મેળવ્યુ ંછે, તેિો યોગ્ય પ્રમાણમા ંબદલો સમાજિે વાળી શક્યા િથી. (ડોક્ટરો  

માત્ર ૮.૫% છે.) 

- સમાજિા  યા પ્રશ્નો નવશે તત્ ાળ નવચાર  રવાિી જરૂર છે. જવાબમા ં  ોમવાદ અિે 

જ્ઞાનતગત ભેદભાવોિો િબંર ઘણો પાછળ આવે છે. નિરક્ષરતા, બે ારી અિે ભ્રટટાચાર 

ભાવ ોિે વધારે પ્રમાણમા ં ચચિંતા  રવા જેવા લાગ્યા ં છે. (જેમા ંદોષિો ટોપલો સર ાર 

ઉપર ઢોળી શ ાય.) 

- કુલ ૧૦૨ દચલત-આકદવાસી પ્રનતભાવ ોમાથંી િક્ત ૧૯ દચલત અિે ૧૧ આકદવાસી 

પ્રનતભાવ ો પોતાિે િાનંસયામા ંધ ેલાઈ ગયેલા જૂથ/સમિૂમા ંગણે છે.  

- લઘમુનતિા ૯૯ સભ્યોમાથંી ૨૨, પછાતવગથિા ૫૩ માથંી ૧૧ અિ ે૧૨૯ મકિલાઓમાથંી 

િક્ત ૧૫ મકિલાઓ પોતાિો સમાવેશ માજર્જિલાઈઝડ સમિૂમા ં રે છે. 

- માત્ર ગોધરા નસવાય ચારેય શિરેોમા ંઅડધાથી પણ વધારે લો ોએ નમશ્ર વસ્તીમા ંરિતેા 

િોવાનુ ંજણાવ્યુ.ં  
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- સવેક્ષણમા ંઆં ડા અિે વાસ્તનવ તા વચ્ચેિી નવસગંનત નકુ્તેચીિી  રવામા ંઆવી છે. 

જેમા ં૮૧% લો ોએ બીજા ધમથિા લો ો સાથ ેપોતાિો એ  યા બીજા પ્ર ારિો સબંધં-

સપં થ િોવાનુ ંજણાવ્યુ ંછે.  

- કિિંદુ વ્યવસાનય ોમાથંી ૪૩.૫% ઈસ્લામ નવશે જાણ ારી ધરાવે છે. જ્યારે ૬૯.૩% 

મસુ્સ્લમો કિિંદુ ધમથ અંગે માકિતી ધરાવે છે. જેમા ંબીજા ધમથ અંગે કિિંદુઓ ઉદાસીિ  ે 

મસુ્સ્લમો ઉદાર છે એવુ ં  િવેાય િકિ. કિિંદુ ધમથ અંગેિી માકિતી સિલેાઈથી મળે છે. 

જ્યારે બીજા ધમોિી એવી માકિતી સિલેાઈથી મળતી િથી.  

- ગજુરાતિી ૫  રોડ વસ્તી માટે ૬૧૦ વ્યસ્ક્તઓનુ ં સવેક્ષણ અપરૂત ુ ં લાગે તે છતા ં

‘શાતંીનપ્રય’ ગજુરાતિી છબી આભાસી લાગે, તેમજ આ પસુ્ત  વાચંિારિે નિરાશા જ 

મળે.     
                      ‘આ આપણો સમાિ અિે આપણે’માાં પ્રો.બદૂં વાલાિે િવી કદલ્િી 

ખાતે ઈષ્ન્દરા ગાધંી રાટરીય એ તા પરુસ્ ાર અપાયો. તેઓ વડોદરાિા સામાજજ  

 ાયથ ર િે મસુ્સ્લમ સમાજમા ં સધુારાવાદી અિે શૈક્ષચણ  પ્રવનૃિ  રી રહ્યા છે. તેઓ 

 ોમવાદી પકરબળોિે ઉઘાડા ં પાડવામા ં અિે મસુ્સ્લમ સમાજિા બનંધયારપણાિી ટી ા 

 રવામા ંઅગે્રસર છે. તેમિા ં  ેટલા ં મદુ્દા મિત્વિા બિી રિ ેછે. જે િીચે પ્રમાણે જોઈ 

શ ાય.  

- વડાપ્રધાિ, સોનિયા ગાધંી અિે સાચર  નમટીએ મસુલમાિોિે ૪% અિામત અંગેિી 

નવચારણાિો નવરોધ  રતા ં િલે ુ ં ે વ્યસ્ક્ત અિામતિા ઓથાર િીચે પોતાનુ ંસત્વ અિે 

આત્મગૌરવ ગમુાવે છે. તેિા ંખમુારી અિે ખમીર અદૃશ્ય થઈ જાય છે.  

- નધક્કારિા રાજ ારણિો અંત લાવવા અિે ગઈ ગજુરી ભલૂી જઈિે (ખદુનુ ંમ ાિ  ોમી 

રમખાણ સમયે બે વાર સળગાવ્યુ ંછે.) સાચા મસુ્સ્લમધમી તરી ે માિ  રી દેવા જોઈએ. 

તેમિી આ વાત ગળે ઉતરે તેમ િથી. બધુ ંભલૂી માિ  રી દઈિે સમાજે આગળ વધવુ ં

જ રહ્.ુ 
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- અયોધ્યાિી ૧૯૯૨િી બાબરી ધ્વસં માટે િીમેલુ ં ચલબરિાિ પચં ૨૨વષથ પછી પણ 

અિવેાલ આપી શ ત ુ ંિથી. પચંોિી નિમણ ૂ ં શા માટે – તત્ ાળ આક્રોશ દાબી દેવા  ે 

સાચા અથથમા ંદોનષતોિે શોધી  ાઢવા ? પચંોથી  ોઈ પ્રશ્નનુ ં નિરા રણ થયુ ં છે ખરંુ ? 

ગમે તે સર ાર િોય પ્રજા સાથે માત્ર રમતો જ રમ્યા  રે છે. ગોધરા પચંિા પણ એવા 

જ િાલ છે.  

-  પ્રો.બદૂં વાલાએ  મસુ્સ્લમોિે ચ ૂટંણી અિે રાજ ારણથી દૂર રિી નશક્ષણ અિે વેપારમા ં

આધનુિ  બિવા વારંવાર અપીલ  રતા ંરહ્યા છે. 

                    ‘મસુ્લિમ સમાિિા ત્રણ િારકો – સમિદારી, નવશાળિા, 

આધનુિકિા’માાં  ોમી નત્ર ોણિી વાત  રી છે. કિિંદુ સમાજ અિે મસુ્સ્લમ સમાજ સામ-સામ ે

જ રિવેાિા. કિિંદુઓિે મસુલમાિો માટેિી  ટલી  માન્યતાઓ ઘર  રી ગઈ છે. તેવી જ 

રીતે કિિંદુઓ માટે મસુલમાિોિી આવી જ ગ્રનંથઓ ઘર  રી ગઈ છે. પરસ્પર બને્ન પક્ષે 

આ ગ્રનંથઓ બદલવાિી જરૂર છે.  

                        મસુલમાિો પોતાિે જુદા ં માિે છે, િે ભળવા ં માગંતા ં િથી. 

તેમિામા ં ધમથભાવિા પ્રબળ છે. સખુદુ:ખમા ં મદદિી ભાવિા-પડખે ઊભા રિવેાિી 

ઉજ્નજવળ ભાવિા છે. પરંત ુછેડતી, આત ં જેવી િીિ બાબતમા ંધમથ િે જાતભાઈિા પક્ષે 

ઊભા રિવે ુ ંયોગ્ય િથી. ઉપરથી ભલૂ  રિારિે સમજાવવો જોઈએ એવુ ંઓછ ંસભંવે. 

જેિાદિે િામે ચાલતી પ્રવનૃિઓમા ં  ેટલી સચ્ચાઈ છે તે પણ જોવુ ં જોઈએ. ૧૧મી 

સપ્ટેમ્બરે અમેકર ાિા વલ્ડથરેડ સેન્ટર હુમલો અિે લાદેિિે િીરો માિિારા મળી આવે 

છે. જેથી જેિાદ નવરુધ્ધ સાવથનત્ર  લાગણી જોર પ ડતી જાય છે.  

                 શ્રી ઝ કરયાિા  િવેા પ્રમાણે બધા મસુ્સ્લમ દેશો એ સાથે લડવા િી ળે 

તો પણ તેમિી પાસે પધ્ચ્છમિા જેવી લશ્ રી તા ાત, ટૅ િોલોજીિી નિપણુતા અિે 

બીજા આધનુિ  સાધિો છે ખરા ં ? જિરલ મશુરથ િે નવજ્ઞાિ અિે ટૅ િોલોજીિી 

આંતરરાટરીય પકરષદમા ં  િલે ુ ં  ે – મસુલમાિો એ દુનિયામા ં ચોથા ભાગિી વસતી 

ધરાવતી ગરીબમા ંગરીબ અિે અત્યતં અભાવગ્રસ્ત, પછાત અિેસૌથી નિબથળ પ્રજા છે. 
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આવા નિવેદિો જ અયોગ્ય છે. મિાસિાઓએ રંજાડવાિો નિધાથર  રેલો િથી. તેમજ 

મસુ્સ્લમ  ે  ોઈએ જે લઘમુનતમા ં  ે બહુમનતમા ંિોય પણ ડરવાિી જરૂર િથી. જેિાદિે 

પનવત્ર માિવામા ંઆવે છે, પણ જેિાદ અન્વયે  રાતા ં ાયો ખરેખર  ેટલા પનવત્ર છે તે 

ચ ાસવાિી જરૂર છે. નવમાિ િાઈજે   રિારા, બોંમ્બ મ િારા અિ ેઆત ં મચાવીિ ે

જાિ લેિારાિી સામે જગેં ચડવુ ં  જ પડશે. મસુ્સ્લમ સમાજ ઉપર સવાર થઈ બેિેલા 

િઘરોળ વ્યવિાર માટે મસુ્સ્લમ દેશોિા સિાધીશો િે તેમિા આપખદુ શાસિે પાયાિા 

માિવઅનધ ારિો ઈન્ ાર  રીિે યવુાિોમા ં ટ્ટરતાિો ઉછેર  રી તેમિે આત્મઘાતી માગે 

દોયાું છે.  

                            બીજી તરિ ખાસ  રીિે અમેકર ા તરિથી મસુ્સ્લમ જગતમા ં

જે  ંઈ થઈ રહ્ુ ં છે તે માટે ઓછા જવાબદાર િથી. તેણે મસુ્સ્લમોિા આધનુિ  થવાિા 

સધુરવાિા  દમિે ડામી દીધા ં છે. ખોટી સિાઓનુ ં સમથથિ  રીિે મદરસા અિે 

ત્રાસવાદી તાલીમ  ેન્રો પોટયા ંછે. ઓસામા ચબિ લાદેિ પણ અમેકર ાિી જ પેદાશ છે. 

તેમજ સામ્યવાદિે ખાળવા તેણે ઈસ્લામી  ટ્ટરવાદિી તરિદારી  રી િતી. બધા મસુ્સ્લમ 

દેશો લડવા િી ળે તો પણ પધ્ચ્છમિે પિોંચી વળે તેમ િથી. જ્યારે પ્રો. સેમ્યઅુલ 

િષ્ન્ટિંગ્ટિ જેવા િોંધ પાત્ર નવદ્વાિ તેમિા ‘ક્લશૅ ઑિ નસનવલાઈઝેશિ’ િામિા પસુ્ત મા ં

િવે પછીિો જગં ઈસ્લામ અિે પધ્ચ્છમ વચ્ચે થવાનુ ંભનવટય ભાખે છે. ત્યારે મશુરથ િિા 

મસુલમાિો માટેિા ઉદગારો- મસુલમાિો ગરીબમા ંગરીબ, અભાવગ્રસ્ત, પછાત અિે 

સૌથી નિબથળ પ્રજા છે. પધ્ચ્છમિી મિાસિા સામે ટ વાનુ ંગજુ ં ેટલુ ં? પરંત ુઆજે તેિા 

પ્રત્યાઘાતો પડી રહ્યા છે.  

                 પનવત્ર કુરાિ અિે તેિા નવચારો આવા કૃત્ય માટે સિમનત આપતા ં

િથી. મોટાભાગિી મસુ્સ્લમ પેઢીઓએ છેિ દીધો છે. જેમા ંખાસ  રીિે મસુ્સ્લમ સમાજ 

ઉપર સવાર થઈ બેિેલા મસુ્સ્લમ દેશોિા સિાધીશોિા અણઘડ વ્યવિાર જવાબદાર છે. 

આપખદુ શાસિ અિે પાયાિા માિવનધ ારિો ઈન્ ાર  રીિે યવુાિોમા ં ટ્ટરતાિો ઉછેર 

 રી તેમિે આત્મઘાતી માગે દોયાું છે.રિી  ઝ કરયાિા  િવેા પ્રમાણે મદરસાિો 
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ઉપયોગ ધમથઝનિૂ  આત ંિા ઉછેર માટે થતો િોવાિો ઉલ્લેખ છે. આ વાત સાચી છે  ે 

ખોટી િક્કી  રવાિા સાધિો િથી. બીજી બાજુ જલાલ  મરૂદીિે ૮ જુલાઈ ૨૦૦૨િા 

અં મા ંએ  મલુા ાતમા ં િલે ુ ં  ે – મદરસાનુ ં નશક્ષણ વ્યવિારુ અિે ઉપયોગી  ેમ  રી 

શ ાય તે મારી શોધ ,િો નવષય િતો. આ નશક્ષણનવદે અચલગઢ યનુિવનસિટીિા પવૂથ 

વાઈસ ચાન્સલેર સૈયદ િમીદનુ ંમાગથદશથિ લીધુ ંિત ુ.ં જેિા  ેટલા ં તારણો િીચે પ્રમાણે 

છે.  

- અભ્યાસ બાળ ેન્રી િે બદલે ગ્રથં ેરી છે. 

- નશક્ષણિે િતેપુણૂથ બિાવવાિી જરૂર છે. 

- નશક્ષ િે તાલીમ આપે તેવા સસુજ્નજ જૂથિે તૈયાર  રવાનુ ંછે. 

- નશક્ષ  મિોનવજ્ઞાિ અિ ેનશક્ષણિા નસધ્ધાતંોથી ઘડાયેલો િોવો જોઈએ. જેમ  ે ટે િી લ, 

પ્રોિેશિલ,  મ્પ્યટુર નશક્ષણ જેવા નવષયો દાખલ  રી નવદ્યાથીિે વ્યવસાય યોગ્ય 

બિાવવો જોઈએ.  

- મદરેસામા ંઆધનુિ  નવષયો દાખલ  રવા. 

- િતે ુબધુ્ધ્ધ  ૌશલ્યિે નવ સાવી સમાજ, અથથતતં્ર અિે દેશિે મદદરૂપ બિે તે જોવાિો છે.  

- મદરેસા નવદેશી િિીં પણ આપણા ં દેશિા િાણાથંી જ ચાલવા જોઈએ. જેથી સિાય 

 રિારિા આદેશ પ્રમાણે િિીં. પણ દેશિી વતથમાિ જરૂકરયાત પ્રમાણે સ્વતતં્ર દેશ 

નિટિાથી ચાલી શ ે.       

                        નવશ્વમા ંઅિે ભારતમા ંમસુ્સ્લમોિા ંસદંભે સરખામણીનુ ંએ  ચચત્ર 

આપણે જોઈશુ.ં 

                  મસુલમાિ દેશોમા ંલઘમુતી પ્રજાિી અિે ભારતમા ંલઘમુતીિી સ્સ્થનત 

વચ્ચે જે આભ-જમીિનુ ં અંતર છે તેનુ ં દશથિ પ્રો.એ.એિ. ચબસ્મીલ(કદલ્િીિી જાનમયા 

મીચલયા યનુિવનસિટીિા પ્રો.)  િ ે છે : “નવદેશી ધિ અિે પ્રભાવથી દૂર રિીિે ભારતિ ે
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વિાદાર રિવે ુ ં એ જ મસુ્સ્લમોિો ધમથ છે.... તેમણે ભારત તરિ બેવિાઈિી ભાવિા 

રાખતા થોડા  માથાભારે મસુલમાિોથી દૂર રિવે ુ ં જોઈએ. એ લો ો તથા  િવેાતા 

મસુલમાિ આગેવાિો શાનંત અિે ખશુાલીથી આગળ વધતા મસુલમાિોિા દુશ્મિો છે. 

તેઓ પોતાિી ખરુશીિા લોભમા,ં બીજા લો ોિા ઘરમા ંઆગ ચાપંી તેમિા િાથિે ગરમ 

રાખવાિે પોતાિો ઉદે્દશ સમજે છે.” 

                    ભારત કિિંદુપ્રધાિ દેશ િોવા છતા ં જે સ્વતતં્રતાથી આપણા પથંિા 

નસધ્ધાતંો અનસુાર ચાલવામા ં એટલે  ે મસુ્સ્લમ યનુિવનસિટીઓ ખોલી ઉદૂથ  માધ્યમથી 

શીખવવાિી, એ   રતા વધારે પત્િીઓ  રવાિી, જુલસુો અિે પ્રદશથિો યોજવાિી, ઈદ 

વગેરે તિવેારોિી રજા પાળવાિી, મિપસદં જમીિ જાયદાદ ખરીદવાિી, બેરો ટો  

વેપાર  રવાિી, મસ્સ્જદો બાધંવાિી, લઘમુતીિે િાતે  ૉલેજો, ચ ૂટંણીઓ, તથા સર ારી 

િો રીઓમા ંનવશેષ બેિ ોિી છૂટ છે. એટલે સધુી  ે દેશિા રાટરપનત પણ એ બિી શ ે 

છે. આવી અિે આટલી છૂટ દુનિયાિા  ોઈ દેશમા ંિથી.  

                    ચીિમા ં ોઈ મસુલમાિ એ થી વધારે પત્િી  રી શ તા િથી. બેથી 

વધ ુ બાળ ોિી ત્યા ં છૂટ િથી, નસિંગાપરુમા ં  બરો થઈ શ તી િથી અિે મતૃદેિિે 

વીજળીથી બાળવામા ંઆવે છે. ઈઝરઈલમા ં મસુલમાિ તેિા સપં્રદાયિો પ્રચાર  રી 

શ તો િથી. િેપાળ મા ંધમાથન્તરિી મિાઈ છે. મસુલમાિોિે ભારતમા ંજેટલી છૂટ છે 

તેિો એ  અંશ પણ મસુ્સ્લમ દેશોમા ં કિિંદુ, શીખ, જૈિ, બૌધ્ધ  ોઈિેય મળતો િથી. 

અરબ, ઈરા , ઈરાિ, પાક સ્તાિ વગેરે દેશોમા ં ચબિમસુ્સ્લમ પ્રજા  ે ધમથ  ે ભાષા 

પ્રમાણે નશક્ષણસસં્થા ચલાવી શ તા િથી. આપણી જેમ રાટરપનત ચ ૂટંવા તો દૂર, 

લઘમુનતિે રાજિીનતમા ં ભાગ લેવાિી, ચ ૂટંણી લડવાિી, શાળા- ૉલેજમા ં પ્રવેશ 

મેળવવાિી  ે િાિીસરખી િો રી મેળવવાિી છૂટ િથી. અરબ દેશમા ં ોઈ કિિંદુ ધોનતયુ ં

પિરેીિે  ે શીખ ક રપાણ લઈિે િરી શ તો િથી. સાઉદીઅરબમા ંકિિંદુ, ખાલસા  ે શીખ 

આજે પણ પ્રવેશ પામી શ તો િથી. સાઉદીઅરબમા ં ગોિત્યા  રિારિે મોતિી સજા 

થાય છે. જો અિીંિા મસુલમાિો પણ ગોિત્યા િ  રે તો ભારતમા ં કિિંદુ- મસુલમાિ 
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શાનંતથી જીવી શ ે. 

                           ેટલા ં દેશરોિીઓ મસુલમાિોિે ઈસ્લામ ખતરામા ં છે એવુ ં

 િીિે ભડ ાવે છે. પરંત ુમસુલમાિિે િાતે હુ ં  િી શકંુ છ ં  ે આિા જેવુ ંસિેદ જુઠ્ઠાણુ ં

બીજુ ંએ ે િથી. એિો પરુાવો એ છે  ે ૧૯૪૭ પછી કિિંદમા ંિજારો િવી મસ્સ્જદો, ઉદૂથ  

માધ્યમિી સ્કલૂો, અચલગઢ, જાનમયા દેવબદં જેવી યનુિવનસિટીઓ રો ટો  નવિા ચાલે છે. 

આ બધુ ં ઉિમ વ્યવિાર સાચબત  રે છે, અત્યાચાર િિીં. આજે  િવેાતા મસુલમાિ 

િેતાઓ, નવદેશોિા ઈશારે િાચે છે. પોતાિી ખરુશી  ે ધિિે માટે મેરિ, મરુાદાબાદ, 

વડોદરા, મુબંઈ, અમદાવાદમા ં ોમી દંગા  રાવી રહ્યા  છે તે ખરેખર તો મસુલમાિિા 

મજિબિે  લ ં લગાડી, દેશિી સાથે ગદ્દાર બિી આપણા માટે  ાટંા વાવી રહ્યા છે. 

એમિાથી દૂર રિવે ુ ંજોઈએ. 

                     છેલ્લ ેભારતિા માજી રાટરપનત એ. પી. જે. અબ્દુલ  લામિા શબ્દો 

 ોતરી રાખવા જેવા છે. ‘ભારત મારા માટે શુ ં રશે એમ િિીં, પણ આપણે ભારત માટે 

શુ ં રીશુ ંતેિો નવચાર  રો અિે ભારતિે ભારત બિાવવા શુ ં રવુ ંપડે તે િક્કી  રો.’                   

                        ‘િઘમુનિઓનુાં રક્ષણ’માાં ગજુરાતમા ં અિામતિા પ્રશ્ને નવરોધ 

અિે આત ં પ્રવથતી રહ્યો છે. તેિા વરવા ંરૂપો િેરિેર પ્રગટ થવા ંમાડંયા ંછે. અિામતિો 

અથથ એ પ્ર ારિી સમતલુા જાળવવાિો પ્રયાસ છે. સ્વસ્થ લોક્શાિી સર ારિી િરજ છે 

 ે તેમણે લઘમુનતઓનુ ંરક્ષણ આપવુ ંજરૂરી છે. સામાજજ  ન્યાય અિે આનથિ  સરુચક્ષતતા 

નસધ્ધ  યાથ નવિા સમાિતા અનભુવી શ ાય િકિ. જે  અિામતિો નવરોધ  રે છે. તે 

પાછલા ં િજારો વષથ અિે સ્વરાજ પછીિા ૬૫વષથ દરનમયાિ થયેલી રચિાઓિા 

ઈનતિાસિી ભલૂવાિી વેતરણ  રે છે. અિામત શરૂઆતમા ંદશ વષથ માટે લાગ ુ રેલ 

પરંત ુતેિા લક્ષ્યા ં નશક્ષણ સાથે ભેળવવાનુ ં િે અસ્પશૃ્યતા દૂર  રવાનુ ં ામ પણૂથ થયુ ં

િકિ, જેથી બીજા દશ વષથ મદુત વધારી. જે બીજા વગથ માટે દ્વષેરૂપ બિી ગઈ. પછાત 

વગથિા નશચક્ષત સપંન્નોએ પોતાિી િરજ િ બજાવી જેથી િરી બીજા દશ વષથ મદુત 

વધારી.  
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                      બીજી બાજી દેશનુ ં રાજ ારણ આંટીઘ ૂટંીમા ં િસાવા માડં્ ુ ં િે 

અિામત  રાજ ારણિો મદુ્દો બિી ગયો. સિાિી લાલચે લઘમુનતઓિી સિાનભુનૂત 

પ્રાપ્ત  રવામા ંશ્રેય જોવા લાગ્યા. વીસિા ત્રીસ િે પછીિા ંચાલીસ  રવાથી િવે િવે 

૧૯૮૯િા પાચં વષથ સધુી નવસ્તરણ થયુ.ં પરંત ુમળૂ આશય ઉત્ ષથિી પ્રકક્રયા તો નિષ્ટક્રય 

જ રિ ે છે. બધાજં પક્ષોિા િાથ ખરડાયેલા છે. જેઓ લઘમુનતઓિી ખશુામત  રવા 

લાગ્યા. એ બધુ ંજોતા ંસામાજજ  પ્રનતબધ્ધતાિો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. સેવા િિી પણ માત્ર 

દેખાડાિો એ  ભાગ છે. આ વગથ અિે શાસિિે માત્ર  ૧૦વષથિી મદુત વધારવામા ંજ 

રસ િતો. રક્ષણમા ંપણ અનતરક્ષણથી ન ુશાિ થાય તેિો પ્રશ્ન  ઊભો જ િતો. ૧૯૮૯ 

પછી ગરીબીરેખા િીચે જીવિારા આનથિ  દૃષ્ટટએ પછાતવગોિે જ રક્ષણ આપવુ ંજોઈએ. 

તેમજ ચોક્કસ સમય સીમા િક્કી થવી જોઈએ.  
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            ૮.   સ્ત્રી, લગ્િ અિે સમસ્યા િે પ્રનતબધ્ધતા  

                     ‘સામાજિક લવાલ્િિો આધાર’માાં સમાજ માિસ મખુ્યત્વે રૂકઢવાદી 

રહ્ુ ંછે. લગ્િિા આદશોમા ંઘણા ંિેરિારો થઈ રહ્યા છે. અિીં રૂકઢવાદીવાદીઓિા પ્રશ્નો િે 

ત થિી ચચાથ  રી છે. ૠનષમનુિઓિી નવચારધારાઓ પિલેાિા સમયમા ંયોગ્ય િતી જે 

આજિા સદંભથમા ં  ેટલી યોગ્ય છે ? તેમા ં િેરિારો  રવા જોઈએ  ે િકિ, તેિો નવચાર 

અિીં રજૂ  રવામા ંઆવ્યો છે. લગ્િિા આદશોમા ંઘણા ં િેરિારોિે  ારણે  ેટલા  લો ો 

અસ્વસ્થ થયેલા જણાય છે. દેશિી ભાવાત્મ  એ તા તથા સામાજજ  નવ ાસિો નવચાર 

 રતા લગ્િિા આદશોમા ં િેરિારો ખબૂજ મદં અિે અપયાથપ્ત છે. વ્યવિારવાદીઓ 

સબસલામત  િતેા ંપ્રગનત િી  પ્રમાણમા ંથઈ રહ્યાનુ ં જણાવે છે. રૂકઢવાદ ગમે તેટલો 

નવ સ્યો િોય, પ્રનતટિા િોય તો પણ એ એ  રીતે ચબિજવાબદાર જ ગણાય. તેમિી 

દલીલ છે  ે પવૂથજો બેવકૂિ િિોતા જે નિયમ રીતકરવાજ  ે કિત ારી સાચબત થયા િોય, 

તેિે બદલવાિી  ોણ કિિંમત  રે ? શા માટે  રે ? જૂિા જ સારા છે, િવા સધુારા  લ્પિા 

માત્ર છે. એિાથી  ેવા સ ંટ આવશે તેિી ગણતરી  રી છે ? જેથી સામાજજ  સ્વાસ્્ય 

અિે સામાજજ  વ્યવસ્થા જોખમમા ંમ ૂવા જેવી િથી. રૂકઢવાદીઓ ભતૂ ાળિે જ પ્રાધાન્ય 

આપતા ંભનવટય માટે ઉપયોચગતાિો પણ નવરોધ  રે છે. તેઓ જોખમ ઉિાવવા માગંતા 

િથી. જે અંગે ચચાથ-નવચારણા પણ  રવા રાજી િથી. લો ો જ્યારે  હ્યા વગર પકરવતથિ 

 રી િાખેં છે ત્યારે તમે  ેવા ચપૂ બેસો છો. અિે  િશેે “શુ ંથાય  ચળયગુ આવ્યો છે. 

 ોઈ ોઈનુ ં સાભંળત ુ ં િથી જે ધિવાિ છે અથવા સર ારી કે્ષતે્ર પ્રનતષ્ટિત છે તે લો ો 

મિમાન્યુ ં આચરણ  રી િાખેં છે. એમિે  ોણ રો ી શ ે ?” અત્યતં ગરીબવગથિા 

આચરણ તરિ િજર  રવાિી ત લીિ  ોણ ઉિાવ ે? ગરીબોિી િાલત એવી છે  ે મદદ 

 રવા  ોઈ આવતુ ં િથી િે સલાિ-નશખામણ આપિારા વધ ુ િોય છે.  રૂકઢવાદીઓનુ ં

અનધ ારી અિે ધિવાિ લો ો આગળ ચાલતુ ં િથી. અિે ગરીબવગથિી જવાબદારી 

ઉિાવી શ ે એવી િાલત િથી. આ બેિી વચ્ચેિો સમાજ બેય બાજુનુ ં નિરીક્ષણ  રીિ ે

સમાજ-વ્યવિારમા ંજે જે પકરવતથિ થાય છે તેિો સ્વી ાર  રી લે છે.  



 
72 

                       રૂકઢવાદીઓ તેમિા ધમથ ારિે સવથજ્ઞ માિતા િે ધમથમા ં િેરિાર 

 રવાિો અનધ ાર  ેવળ ૠનષમનુિઓિે જ છે. આજિા લો ો તો અલ્પજ્ઞ છે. પરંત ુ

પ્રાચીિ ાળમા ં આજ ૠનષમનુિઓએ ધાનમિ રૂકઢઓમા ં અિે વાર પકરવતથિ  યાથ છે. 

તેિાથી તેઓ અજાણ છે. તેમજ તેમણે આપેલા નિણથયોમા ંઅન્યાય જ િ િતો ? એમિા 

જમાિામા ં એ સલાિ સચુિો બરાબર િતા, આજે એ ચાલી શ ે તેમ િથી. આપણી 

સસં્કૃનતએ જે આધ્યાજત્મ  મિાિ આદશથ આપણી સામે મકૂ્યા છે. જેિો અિાદર  રતા 

િથી. તેમજ આંખ બધં રાખી તેિા પર નવશ્વાસ રાખવા માગંતા િથી. સમાજે ભનવટયિે 

માટે જીવવાનુ ંછે. પ્રત્યે  સસં્કૃનતિો ભતૂ ાળ ગમેતેવો િોય એ અંનતમ  ે સવોપરી િથી. 

ભતૂ ાળિા જે ગાણા ં ગાય છે, એ પોતેજ ભતૂ બિી ગયા છે. જે આગળ િ વધતા 

પાછળ એટલે  ે તેમનુ ંસ્થાિ સ્મશાિમા ંછે. સામાજજ  જીવિિો આધાર લગ્િ સસં્થાિા 

આરોગ્ય પર નિભથર છે. એિી વ્યવસ્થા એવા ચચિંત ોિા િાથમા ં િોવી જોઈએ જે 

ભતૂ ાળિી િબળાઈ જાણતો િોય, વતથમાિિો પરૂો પકરચય િોય, િે 

ભનવટય ાળિીયાત્રાિો િ શો બતાવી શ ે.  

                      ‘આંિરજ્ઞાિીિ િગ્િ અિે સામાજિક ક્ાાંનિ’માાં આંતરજ્ઞાતીય લગ્િ 

અંગે જુદા-ંજુદા ંમતો પ્રવતે છે. એિો નવરોધ  રિારા પણ છે, િે એમા ંમાિિારા પણ 

છે.  ા ાસાિબે  ાલેલ ર એ વાતિે સમથથિ આપે છે. જ્યારે િા ોરભાઈ દેસાઈ એવા 

લગ્િથી નવરુધ્ધ િથી છતા ંતેિાથી સામાજજ  ક્રાસ્ન્ત થાય એમ માિતા િથી.  

                     સામાજજ  ક્રાસ્ન્ત માટે જ્ઞાતીિા ઊંચ-િીચિા ભેદભાવનુ ં રૂકઢબધંિ 

અવરોધોમાનં ુ ં એ  છે. તે દૂર થવુ ં જોઈએ. તે નવશે નવચાર ોમા ં મતભેદો િથી અિ ે

આંતરજ્ઞાતીય લગ્િો થવા જોઈએ એવુ ંમાિવામા ંઆવ્યુ ં છે. િજી િા નપતરાઈ પરણે 

(સગોત્ર) જે ૠનષમનુિઓએ મિાઈ િરમાવી છે. આંતરજ્ઞાતીય લગ્િો  ોઈપણ  ારણસર 

ઈચ્છિીય િથી તેમ  ોઈ  િી શ ે તેમ િથી. એ  ેવળ બધંિરૂપ િ િોવુ ં જોઈએ. 

આપણે ત્યાિંી સામાજજ  સ્સ્થનતમા ં જ્ઞાનતલગ્િિી જ  રૂકઢ છે. આજિી નશચક્ષત બિેલી  

જ્ઞાનતઓમા ંતો િવે  બધંિરૂપ િથી. આંતરજ્ઞાતીય લગ્િમા ંશરૂઆતમા ંનવરોધ વિોરવો 
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પડતો, ખાસ તો મા-બાપિો, પરંત ુ જે સમય જતા ં િરી અપિાવતા. જો આ 

આંતરજ્ઞાતીય લગ્િમા ંબને્ન પકે્ષ સ્વીકૃનત િોય તો બને્ન પક્ષિા મા-બાપો િાજર રિી શ ે 

છે. અમદાવાદમા ંએ  િકરજિ  ન્યાનુ ં લગ્િ વચણ  યવુ  સાથે થયુ ં િત ુ.ં તેમા ં બને્ન 

પક્ષિા મા-બાપોિી સમંનત િતી. તેમિા સગાઓિી િાજરીમા ંલગ્િ થયા. આંતરજ્ઞાતીય 

લગ્િિો નવરોધ િવે ભતૂ ાળ બિી ગયો છે. 

                    આંતરજ્ઞાતીય લગ્િિો નવરોધ િ રિતેા એ લગ્િ પણ જ્ઞાનત લગ્િ 

જેવુ ંજ સિજ સ્વાભાનવ  ગણાય. માત્ર જ્ઞાનતમા ંજ લગ્િ  રવુ ંએ એ ાગંીપણુ ંછે. લગ્િ 

એ વ્યસ્ક્તગત સવાલ  રતા સામાજજ  સવાલ રૂકઢથી ચાલ્યો આવે છે. સૌથી પિલે ુ ં

સ્થાિ એમા ં સમાજનુ ં િે છેલ્લુ ં સ્થાિ વ્યસ્ક્તનુ ં છે. એ  જ  જ્ઞાનતમા ં પણ પેટા 

જ્ઞાનતઓિા પ્રશ્નો તેમજ નવસ્તારિા પ્રશ્નો તો આવે જ છે. જેમા ં ક્રાનંત લાવવાિી છે તે 

લગ્િિો પ્રશ્ન વ્યસ્ક્તિો અંગત ગણાવો જોઈએ. જૂિા ક્રમિે િવા ક્રમમા ંમ ૂવાિો છે. આ 

લગ્િથી જોડાવા માગંતા પાત્રો એ બીજાિે  ેટલા સ્વી ાયથ અિે અનકુળૂ છે તે સૌપ્રથમ 

જોવાનુ ં છે. બને્ન પાત્રોિે અનકુળૂતા િોય તો એ એ  જ્ઞાનતિા િ િોય તો એમિે 

બધંિરૂપ િ િોવુ ં જોઈએ. એિો અથથ સસં્ ાર  ે સ્વભાવિી સમાિતા જોવાતી િથી. 

સમાિ  જ્ઞાનતમા ં જ સમાિતા િોઈ શ ે એવી માન્યતા ભલૂભરેલી છે. અમ ુ અંશ ે

અસમાિતા તો દરે  વ્યસ્ક્તમા ંજોવા મળશે. પણ  જ્ઞાનત ચભન્ન િોય ત્યારે રૂકઢચસુ્તતાિે 

વશ થઈિે તેિે આગળ  રવામા ંઆવે છે. આમ જ્ઞાનતિે મિત્વ િ આપતા ંબે વચ્ચે 

રિલેી સમાિતાિે લક્ષમા ંલેવાિી છે.  દાચ અસમાિતા િોય અિે જોખમ લેવા માગંતા 

િોય તે તેિો સ્વી ાર  રવો જોઈએ. જે તે કંુટંુબે પોતાિી દૃષ્ટટએ પ્રશ્ન િ નવચારતા ં

જોડાિાર પાત્રોિી દૃષ્ટટથી નવચારવો જોઈએ. આમ અંગત રીતે લગ્િિો પ્રશ્ન નવચારવો 

એ લગ્િ પરૂતી સામાજજ  ક્રાનંત ગણાય. આજે લગ્િ સામાજજ  પ્રશ્ન િોવાથી વ્યસ્ક્તિો 

નવચાર છેલ્લો થાય છે. સમાજનુ ંજ સ્થાિ પિલે ુ ં છે, જેથી લગ્િિો પ્રશ્ન અંગત રિતેો 

િથી. આથી  ા ાસાિબેનુ ં સચૂિ લગ્િકે્ષતે્ર ક્રાનંતનુ ં નિશાિ ચ ૂીિે જ્ઞાનતિા ભેદભાવ 

નમટાવવાનુ ંપ્રચાર  સચૂિ બિી રિ ે છે. પકરણામે, એ સાચા અથથમા ંસામાજજ  ક્રાનંતિે 

ઉપ ાર  બિી િ રિ.ે  
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                  ‘સાંલકારી સમાિ માટે શરમરૂપ િગ્િો’માાં ભારતીય િારીસમાજિ ે

આખાદેશમા ંબહુપત્િીત્વ નવધેય   ાયદાએ આ અનિટટિી સામે રક્ષણ આપેલ છે. મખુ્ય 

પ્રશ્ન છે  ે એ  પત્િીિી િાજરીમા ંબીજા લગ્િ  રવા ંએ ગિુો બિે છે.  ેટલા  ક સ્સામા ં

પત્િીિે ધા -ધમ ી  ે આપઘાતિી ખોટી ધમ ીથી  ોઈપણ રીતે દબાણમા ં લાવીિે 

છૂટાછેંડા આપવામા ંઆવ ેછે, િે બીજી પત્િી લાવવામા ંઆવ ેછે.  ાયદાિે લીધે તેિા 

પર અંકુશ રહ્યો છે. પણ પનતદેવો ધમાુંતરણિો આશરો લઈિે મિમાિી  રીિે બીજા 

લગ્િ  રે છે. જેથી સામાજજ  સ્વાસ્્ય અિે િૈનત  મલૂ્યોિે ભારે િાનિ પિોંચાડેલ છે.  

                   પત્િીિી  ોઈ ભલૂ િ િોવા છતા ંબીજી પત્િી લાવવા મક્કમ બિેલા 

પરુૂષો મસુ્સ્લમ ધમથ અંચગ ાર  રીિે અન્ય સ્ત્રી સાથે નિ ાિ પઢે છે. પછી પાછા 

આયથસમાજ દ્વારા શધુ્ધ્ધ રણ  રીિે પનત-પત્િી તરી ે કિિંદુ સમાજમા ંિરીથી દાખલ થાય 

છે. જેથી આવા લગ્િો રો વા પ્રજાએ અિે સર ારે અસર ાર  પગલા ં લેવાનુ ં જરૂરી 

બન્યુ ં છે. દા.ત. મુબંઈિા પરાિા એ  િામાકં ત, ઉંમરલાય  ડૉક્ટરે પત્િી અિે પતુ્રો 

િોવા છતા ં ઈસ્લામ ધમથ સ્વી ારી બીજી પત્િી સાથે સસંાર માડંયો. પોતાિા પવૂથ 

સસંારજીવિિે રોળી િાખં્યુ.ં અિે સમાજિા ડરથી દૂરિા સ્થળે જઈ વસ્યા છે. બીજો 

ક સ્સો જરા જુદો છે, જેમા ંમુબંઈિી જાણીતી શાળાિા સનુશચક્ષત આચાયાથ બિિેે મસુ્સ્લમ 

બિી િવાઈ પ્રવાસ  ંપિીિા પકરણીત અિે બાળ ોિા નપતાિી સાથે લગ્િ  યાથ. અિે 

 ાયદો આ લગ્િિે સ્વી ારે છે.  

                સતંસમાજિે આઘાત આપે એવો બિાવ છે, જેમા ંપષુ્ટટમાગથ સપં્રદાયિા 

ઉચ્ચ વદંિીય આચાયથ છે.  ે જેમિી અદ્વદ્વતીય પ્રનતભા, ત્યાગ, તપશ્રયાથ, અનપુમ નવદ્વતા 

અિે પનવત્ર જીવિ દશથિથી તેમણે આખા દેશ પર અજબ પ્રભાવ જમાવ્યો છે, એવા 

આચાયે પત્િી િોવા છતા ંત્રીજીવાર લગ્િ  યાું. િરી શધુ્ધ્ધ  રાવી કિિંદુધમથ અપિાવ્યો. 

વળી સમાજમા ં પ્રવનૃિઓ આદરી. આવા લગ્િવાછં, ધમથબદલુ ંઆચાયથનુ ં દબદબાભયુું 

સ્વાગત પણ  યુું.  
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                   આ પ્ર ારે થતા ં લગ્િો સમાજ માટે શરમરૂપ છે. ધમથનપ્રવતથિ  રી 

લગ્િ  રતા ં પનત તેમિી આગલી પત્િીનુ ં જ િકિ સમગ્ર સમાજનુ ં અિે સદાચારનુ ં

િળાિળ અપમાિ  રે છે. આવા બિાવો સામે આંખમીંચામણા ં િ ચાલે. સમાજરોિી 

પગલુ ં લેિારિે ઘરમા ં  ે સમાજમા ંબકિટકૃત  રવા જોઈએ,  ે જેથી ભનવટયમા ં તેમિા 

પગલે  ોઈ જાય િકિ. પત્િીિે રખડાવિાર આવા પનતિે ધ્યાિમા ંરાખી ધમથપકરવતથિ 

 રી લગ્િ  રિાર માટે સખત પ્રનતબધં મ ૂવો જોઈએ. આજે પાક સ્તાિ, ત ુીસ્તાિ, 

ઈરાિ, ઈજીપ્ત વગેરે દેશોમા ં બિપત્િીત્વિા અનિટટિે ડામવા માટેિી સિળ 

 ાયથવાિીઓ થઈ રિી છે. ઈસ્લામ મકિલાજગત પણ આવા ં લગ્િોિે રો વા ખબૂજ 

પ્રયત્િશીલ છે. જે ભારત જેવા ચબિસાપં્રદાનય  દેશમા ં અંકુશમા ં લાવવા આવા 

સમાજનવરોધી કૃત્ય માટે  ાયદા ઘડાવા જોઈએ.  

                          ભારતમા ં સમાિ સીનવલ  ોડ અમલ  રવાિો સમય આવી 

ગયો છે. જેમા ં ોઈપણ જાતિી જાનત,  ોમ, સપં્રદાય િે એ સમાિ  ાયદો દરે  બાબતે 

લાગ ુપડશે. જેિાથી  ોમી પ્રશ્નોિો આપમેળે િલ થઈ જશે. એ પ્રમાણે ભારતિા દરે  

િાગકર  એ  કંુટંુબભાવિાથી જોડાઈ જશે. જેિાથી સામાજજ  ક્રાનંત આવશે. 

                 ‘િગ્િ: લવિાંવરણથી કે સમાિવરણથી’મા ં અમદાવાદમા ં યોજાતી 

ચચાથસભાઓમા ંશ્રીમનત ઈન્દુમતી બિિે શેિે સરદાર સ્માર  ભવિમા ં‘સ્રીઓિે રૂધંિારા 

પકરબળો’િી વાત  રી છે. સમાજ સધુારણાનુ ં ામ એ માિસ સધુારણાનુ ં ામ છે. જેમા ં

દી રીઓિે આગળ ભણાવતા માતા-નપતાએ સમજી લેવાનુ ં  ે છો રીઓિા માિસમા ં

િેરિારો તો થવાિા જ. અિીં મખુ્ય પ્રશ્ન છે  ે – વર અિે  ન્યાએ સ્વયવંરણ  રવુ ં

જોઈએ અિે જે માતા-નપતાએ  ે સમાજે  રેલી પસદંગી  રતા ં શે્રટિ છે. માતા-નપતા 

દી રીઓિે ભણાવે છે  ારણ  ે લગ્િ વખતે ભણતર પછૂવામા ંઆવે છે. બીજી બાજુ 

છો રીઓ એટલા માટે ભણવાનુ ં પસદં  રે છે  ે જેથી મસુ્ક્તિી િવા માણવા ંમળે, જે 

જજિંદગી વગર ભણ્યે મળે તેમ િથી. 
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                   સ્વયવંરણ માટે પિલેા ં ૉલેજો મખુ્ય  ેન્ર બિી િતી, આજે એ િથી 

એમ િ  િતેા ંથોડી ઓટ આવી છે. આજે િવયવુ -યવુતીઓ માટે આ ષથણિા માગો 

વધ્યા છે. જેમાથંી અંકુર ફૂટે અિે પકરણય પાગંરે તેવી ત  માટે તેમણે િાિંા ંમારવા પડ ે

છે. ક્ષચણ  આ ષથણથી અંજાઈિે સ્કટૂરધારીઓ તેમજ િજી િા ંસગાઓ વચ્ચેિા પકરણય 

િે નવવાિિા પ્રસગંો વધ્યા છે. જેમા ંવ્યસ્ક્તગત નમલિિો અવસર વધ ુમળે છે. સમાજનુ ં

વધત ુ ં જત ુ ં નવિી રણ, શિરેી રણ, િો રી રણ, સ્રી-પરુૂષનુ ં સમાિી રણ એ પ્રકૃનત 

પરુૂષિા સ્વાભાનવ  પ્રેમ-પ્રવાિોિે અિે  રીતે રૂધેં િે દમે છે. આ ઉપરાતં જૂિા રૂકઢ અિે 

દાસ્યવનૃિિા અંતરાયો તો ઊંભા જ છે. ઉચ્ચનશક્ષણિો માગથ  ંઈ  અંશે ભીડમા ંભીંસાઈ 

ગયો છે. િો રીિો માગથ અનત મોડો તેમજ નશસ્ત અિે  ંટ થી પથરાયેલો છે. ‘બોસ’ 

વરણ યોગ્ય બિે પરંત ુ તે તો પરણેલો િોય છે. જેથી આપણા સમાજ રચિામા ંવરણ 

 રતા ંઅ સ્માતિા યોગો વધ ુજણાય છે. એટલે જેમિે સ્વયવંરણ એ નપતવૃરણથી શ્રેટિ 

લાગત ુ ં િોય તેમિે માટે નવચારવાિો સમય આવી ગયો છે. સ્વયવંરણ  ેટલાય મા-

બાપોિે યોગ્ય લાગતુ ં િથી. નવિોબાજી પણ સ્વયવંરણ  રતા ં ગોિવેલા ં લગ્િિે વધ ુ

ઉચચત માિે છે. લગ્િિે ધમ્યથ િરાવિાર  ેવળ સતંનત છે.  ામ િોય છે પે્રમ  ામાતીત િે 

અવૈસ્ક્ત  જ િોવો જોઈએ, એવી સતંિી દૃષ્ટટ છે. રજિીશ અિે મિનષિ મિશે આિાથી 

ચભન્ન દૃષ્ટટ ધરાવે છે. િવી આબોિવા સાથે ટ્વીસ્ટિી ‘જામ સેશિો’, ‘ક્લબો િે પા ો’ િે 

નપ નિ  વગેરે િવા વળગણો આવ્યા છે. પણ એ બધાનુ ં પ્રચલિ સમાજિા સપંન્ન 

વગથથી િીચે  ેટલુ ંમધ્યમવગથ  િે તેિી િીચેિા સ્તરો પર શી પકરસ્સ્થનત છે ?  

                        દાચ એ  સ્વી ારવી પડ ે  ે યવુાઓિા સ્વયવંરણમા ં ક્યા ં 

અનભુવોિી ઉણપ વતાથવાિી સભંાવિા છે, જ્યારે મા-બાપોએ  ે સમાજે ગોિવેલા 

લગ્િોમા ંઅનભુવ મખુ્ય છે. પરંત ુબને્ન પ્ર ારિા વરણમા ંસિળતા જ મળે એિી  ોઇ 

ખાતરી િથી. યવુાિો દેશનુ ં ભનવટય છે, જેથી તેઓ આવા અિે  નિણથયો લેવામા ં

પ્રનતબધ્ધ િોવા જોઈએ.  
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                  ‘મસુ્લિમ સમાિમાાં બહુપત્િી પ્રથા અિે િિાક’માાં  ચિટિિી એ  

મકિલાિે તેિા પનતએ ‘હુ ંતિે તલા  આપુ ંછ’ં એમ ત્રણવાર પત્રમા ંલખીિે આપે છે. 

મસુ્સ્લમ  ાયદા પ્રમાણે આિે છૂટાછેડા ગણાય. આ મકિલાિો અદાલતિે પ્રશ્ન છે  ે તેમનુ ં

લગ્િ ચિકટશ નસનવલ મેરેજ પણ છે, તેનુ ંશુ ં? આ નિનમિે આ ચચાથ આગળ વધી છે.  

                        શ્રી મલુ્લાિા ‘મસુ્સ્લમ  ાયદાિા નસધ્ધાતંો’ (નપ્રસ્ન્સપલ્સ ઓિ 

મોિમેડિ લૉ ૧૯૬૮)િી સોળમી આવનૃિિી, સવોચ્ચ અદાલતિા વડા ન્યાયમનૂતિ એમ. 

કિદાયતલુ્લાિિી શ્રધ્ધેય  લમે લખાયેલી પ્રસ્તાવિામા ં તેઓ  િ ે છે  ે- મસુ્સ્લમોિે 

કુરાિિી પ્રણીતતામા ં શ્રધ્ધા છે. એટલે મનટુય તેમા ં સધુારી શ ે િકિ, એમ તેઓ 

(મસુ્સ્લમો) માિે છે. શ્રી કિદાયતલુ્લાિ આ સાથે એ વાતિી િોંધ લે છે  ે ‘સધુારા સામે 

પ્રનત ાર  રતા ં સદભાગ્યે વધારે તીવ્ર િીવડી સધુારા  રવાિી ઈચ્છા.’ અલ્લ્જકરયા, 

ટયનુિનશયા, મોરોક્કો, નસકરયા અિે પાક સ્તાિ જેવા ઘણા ં મસુ્સ્લમ દેશોમા ં ‘ઈસ્લાનમ  

િેનમલી લૉ’ મા ં િેરિારો થયા. આ દેશોમાથંી  ેટલા ેં પરોક્ષ  ે અપરોક્ષ રીતે બહુપત્િી 

પ્રથા પર પ્રનતબધં મ ેૂલા. શ્રી કિદાયતલુ્લાિ આ પ્રસ્તાવિામા ંએવી આશા રાખે છે  ે 

આ દેશોિો દાખલો ભારતમા ંપણ અનસુરવામા ંઆવશે.  

                             મસુ્સ્લમ  ાયદાિા એ  અનધ ારી નિટણાતં શ્રી એ. એ. એ. 

િૈઝી ભારપવૂથ   િ ે છે  ે  બહુપત્િીત્વ  મસુ્સ્લમોિો મળૂભતુ અનધ ાર િથી, એટલે 

ભારતમા ં મસુ્સ્લમો માટે  બહુપત્િીત્વ પર પ્રનતબધં મ ુાય તો ભારતીય બધંારણિી 

૨૫મી  લમિો ભગં થતો િથી. (આઉટ લાઈન્સ ઓિ મોિમેડિ લૉ ૧૯૬૪, પ.ૃ૨૦૩) 

બેંગ્લોરિી સર ારી લૉ  ૉલેજિા પ્રો. બશીર હુસેિે ૧૯૬૮િા જૂિમા ંએ  સુદંર પેપર 

રજૂ  યુું. જેમા ં મસુ્સ્લમ મકિલાઓિે તેમિા પનતઓિી ક્રૂરતામાથંી રક્ષણ આપવા,  

મસુ્સ્લમ દેશોમા ં‘મસુ્સ્લમ પસથિલ લૉઝ’મા ંથયેલા િેરિારિી અસર ાર  યાદી આપેલી. 

તેમજ  પ્રો. બશીરિા મતે મસુ્સ્લમ મકિલાઓિે માટે  બહુપત્િીત્વ  રતા ં તલા  

આપવાિી પધ્ધનત વધારે ક્રૂર છે.  
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                પનત પોતાિી મરજી પ્રમાણે ત્રણવાર તલા  બોલી દે એ યોગ્ય િથી. શુ ં

પત્િીિે  આ અનધ ાર િોવો િ જોઈએ ? માત્ર આ પરુૂષોિો જ અનધ ાર િોય તો સ્ત્રીઓ 

માટે સામાજજ  પ્રનતબધ્ધતાિી આવશ્ય તા છે. ચિકટશ નસનવલ મેરેજ િોય તો તેિો ઉ ેલ 

 ાયદા ીય રીતે આવે તે પણ આવશ્ય  છે.                               
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                     ma{nor rIscR p/ojeK3 ma3enI leqsUic 

                              “nIrI9k samiykma> samaijk p/itb@2ta”  

k/m         leqnu> nam       leqk  v8R mihn
o 

tarIq 

     1 બેં ોનુ ંસમાજી રણ  ે અધથ-
સર ારી રણ? 

તતં્રી 1968 Aug 15 

     2 સામાજજ  ઑકડટ  પ્રબોધ ચો સી 1968 Oct 20 

     3 ધ્યાિયોગનુ ંસમાજી રણ પ્રબોધ ચો સી 1968 Dec 22 

     4 રચિાત્મ  સમાજવાદિી િિરુે-દૃષ્ટટ  પ્રબોધ ચો સી 1968 Dec 29 

     5 િોનમયોપથી પ્રત્યે સમાજવાદી વલણ પ્રબોધ ચો સી 1968 Dec 29 

     6 લગ્િ: સ્વયવંરણથી  ે સમાજવરણથી?  પ્રણવ 1968 Dec 29 

     7 સામાજજ  ભાગીદારી નવ. રાજ્યવાદી 
બળવાખોરી 

પ્રબોધ ચો સી 1969 Jan 5 

     8 સમાજ નવજ્ઞાિ  ેન્રનુ ં ાયથ પ્રબોધ ચો સી 1969 Jan 12 

     9 ભારતીય સમાજવાદ અિે સપંણૂાથિદં પ્ર ાશ િ. શાિ 1969 Feb 2 

   10 મસુ્સ્લમ સમાજમા ંબહપુત્િી પ્રથા અિે 
તલા  

પી.  ોદન્ડા રાવ 1969 Mar 2 

   11 આદશથનિટિ સમાજસેવ  બાબા આમટે  1969 Mar 30 

   12 ધ્રવુી રણિો ચપે સયંકુ્ત સમાજવાદી 
પક્ષિે પણ લાગ્યો?  

દેવેન્ર ઓઝા 1969 May 25 

   13 આધનુિ  સમાજમા ંસ્ત્રીનુ ંસ્થાિ ક્ષ. 1969 May 25 

   14 આધનુિ  સમાજમા ંસ્ત્રીનુ ંસ્થાિ - 2 ક્ષ. 1969 June 8 

   15 ગાધંીયગુિા સમાજવાદી સતં - સાિે 
ગરુુજી 

ઈશ્વર પેટલી ર 1969 June 15 

   16 આધનુિ  સમાજમા ંસ્ત્રીનુ ંસ્થાિ નશચક્ષતા 1969 June 29 

   17 

સસં્ ારી સમાજ માટે શરમરૂપ લગ્િો  
પ્રભદુાસ 
પટવારી 

1969 July 6 

   18 બેંગલોર અનધવેશિ : "સમાજવાદી" 
 ાચિા ઘરમા ંજૂથવાદી કુસ્તી-દંગલ 

દેવેન્ર ઓઝા 1969 July 20 

   19 રાટરીય રણ અિ ેસામાજજ  ઉદે્દશો રમેશ બી. શાિ 1969 Aug 15 

   20 આકદવાસી આંદોલિ અિે પ્રજા દેવેન્ર ઓઝા 1969 Aug 31 
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સમાજવાદી પક્ષ 
   21 આપણુ ંકુટંુબ, આપણો સમાજ અિે 

લો શાિી 
મિશે એમ. દવ ે 1969 Sep  21 

   22 ચબિસાપં્રદાનય  સમસ્ન્વત સમાજનુ ં
એલાિ 

દ. 1969 Oct 26 

   23 સામાજજ  સ્વાસ્્યિો આધાર  ા ા  ાલેલ ર 1969 Oct 26 

   24 િિરુે અિે સમાજવાદ રમેશ બી. શાિ 1969 Nov 23 

   25 સમાજવાદ ભણીિી િોડ?  ગ.ુ છો. શાિ 1970 Jan 11 

   26 

સાચા સમાજવાદિો પાયો : શ્રમ 
બબલભાઈ 
મિતેા 

1970 Jan 25 

   27 

લો શાિી સમાજવાદીઓનુ ં તથવ્ય 
એસ. એમ. 
જોશી 

1970 Jan 25 

   28  ૉંગ્રેસ અિે સમાજવાદ સરેુશ ધોળક યા 1970 Feb 15 

   29 પ્રજા સમાજવાદી પક્ષનુ ંવડોદરા 
અનધવેશિ  

નવ. 1970 Feb 15 

   30 પ્રજા-સમાજવાદી પક્ષ : શોધ સાચી, 
કદશા ખોટી 

પ્ર ાશ  1970 Feb 15 

   31 સમાજવાદી બજેટ?  યશવતં શકુ્લ 1970 Mar  8 

   32 અરાજ  પરંપરાિા સમાજવાદી પ્ર ાશ િ. શાિ 1970 Mar  29 

   33 સમાજવાદિા ંગત ડાિંો અમદાવાદી 
િમિૂો  

દેવેન્ર ઓઝા 1970 May 24 

   34 

 ૉંગ્રેસજિ અિે સમાજવાદ  
અરનવિંદ શાિ, 
ધીરુ દેસાઈ 

1970 May 24 

   35  ોમવાદ આજે, સમાજવાદ આવતી 
 ાલ!ે 

નવદ્યતુ િા ર 1970 June 28 

   36 ચબિસાપં્રદાનય  સમાજિી રચિા જયનંત પટેલ 1970 July 5 

   37 નસષ્ન્ડ ેટમા ંબળવાનુ ંબખડજતંર : 
સમાજવાદ  ે દેખાડાવનૃિ? 

દેવેન્ર ઓઝા 1970 Aug 2 

   38 મસુ્સ્લમ સમાજ અિે સધુારો યાસીિ દલાલ 1970 Aug 15 

   39 સામ્યવાદી શાસિિો એ રાર : 
સમાજવાદિી નિટિળતા 

ગ.ુ છો. શાિ 1970 Aug 23 
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   40 બિૃદ્ સમાજિે સમ ેન્રી જ્ઞાનતસસં્થા  યશવતં શકુ્લ 1970 Sep 13 

   41 ચોથી યોજિા, નવ ાસ અિે સમાજવાદ એસ. એમ. શાિ 1970 Sep 20 

   42 સમાજવાદિી કદશાનુ ંિવુ ં દમ યશવતં શકુ્લ 1970 Oct 18 

   43 આંતરજ્ઞાતીય લગ્િ અિ ેસામાજજ  

ક્રાનંત 
ઈશ્વર પેટલી ર 1970 Oct 25 

   44 બળવાખોરીિા ફૂટબોલ તરી ે જ 
િગંોળાતા સમાજવાદી નસદ્ાતંો......? 

દેવેન્ર ઓઝા 1970 Dec 6 

   45 

સાચો સમાજવાદ 
સી. 
રાજગોપાલાચા
રી 

1970 Dec 13 

   46 

સમાજવાદિો પાયો 
મનભુાઈ 
પચંોળી 

1970 Dec 27 

   47 શાસ   ૉંગ્રેસિો સમાજવાદ? ઈ. લ. 1971 Jan 10 

   48 પ્રજા સમાજવાદી પક્ષનુ ંઅલગ 
અસ્સ્તત્વ શા માટે? 

બળવતંરાય 
શાિ 

1971 Jan 10 

   49 જિસઘંિો સમાજવાદી ઢઢેંરો? અનશ્વિ દવ ે 1971 Jan 31 

   50 સમાજ, સદંભથ અિે નવજ્ઞાિ મ.  1971 Jan 31 

   51 ગજુરાત ઇષ્ન્ડ ેટ અિે મસુ્સ્લમ સમાજ  દેવેન્ર ઓઝા 1971 Feb 7 

   52 ગજુરાતિા ઉમેદવારોમા ંનિટિાવાિ 
સમાજવાદીઓ  ેટલા? 

બળવતંરાય 
શાિ 

1971 Feb 14 

   53 ચ ૂટંણીિા "સમાજવાદ"િા ં ેટલા ં 
રેખાચચત્રો 

દેવેન્ર ઓઝા 1971 Mar 21 

   54 લો શાિી સમાજવાદ નવિોબા ભાવ ે 1971 Apr 18 

   55 સમાજવાદિા શોષણ માટે ઇષ્ન્ડ ેટ 
નસષ્ન્ડ ેટિી િરીિાઈ 

દેવેન્ર ઓઝા 1971 Apr 25 

   56 િેતા બિી શ ે એ સમાજવાદી લો ાયત સકૂર 1971 Apr 25 

   57 જગજીવિરામિો 'સમાજવાદ' મ.  1971 May 2 

   58 સમાજપકરવતથિ માટે વ્યિૂાત્મ  
શૈક્ષચણ  આયોજિ 

િરિકર પરીખ, 
રનતલાલ દવે 

1971 May 9 

   59 

સમાજવાદી પક્ષોિી એ તા 
બળવતંરાય 
શાિ 

1971 May 9 
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   60 સમાજવાદી પકરબળોનુ ંએ મચંિ પ્ર ાશ 1971 May 9 

   61 સમાજવાદિી િે ડી ઉડાવતા ં
ગજુરાતિા ં ેટલા ં રેખાચચત્રો 

દેવેન્ર ઓઝા 1971 May 16 

   62 સમાજવાદી અંદાજપત્ર? યશવતં શકુ્લ 1971 June 6 

   63 સમાજ શા માટે? સતંબાલ 1971 June 13 

   64 બૅં ો દ્વારા સમાજવાદ રમેશ બી. શાિ 1971 July 11 

   65 સમાજવાદી િોરમિી સામ્યવાદી 
િેતાગીરી અિે એમિા "શોભાિા 
ગાકંિયા" 

દેવેન્ર ઓઝા 1971 July 25 

   66 ભારતીય સમાજવાદ : એ  પ્રશ્ન રમેશ બી. શાિ 1971 Aug  15 

   67 

ગજુરાતિા સમાજવાદી ઢંગ 
બળવતંરાય 
શાિ 

1971 Sep  5 

   68 ઇષ્ન્ડ ેટિી એ તાિે અવરોધતુ ં
"સમાજવાદીિોરમ" 

દેવેન્ર ઓઝા 1971 Sep  12 

   69 પ્રજા સમાજવાદી પક્ષિા અવશેષો દેવેન્ર ઓઝા 1971 Oct 10 

   70 સમાજવાદ િજી આઘો છે યશવતં શકુ્લ 1971 Dec 5 

   71 પ્રાથથિા સમાજિી શતાબ્દી ઈશ્વર પેટલી ર 1971 Dec 26 

   72 બોધપાિો : (2) સામાજજ -રાજ ીય 

સગંિિ  

િરિકર પરીખ, 

રનતલાલ દવ ે
1972 Jan 16 

   73 મકુ્ત સમાજ : પક્ષ : પૈસા રોિાલ્ડ સેગલ  1972 Jan 23 

   74  ૉલેજોનુ ંસામાજજ રણ  રમેશ બી. શાિ 1972 Feb 20 

   75 

સમાજવાદ અિે લો સેવા  
કિિંમત 
ખાટસકુરયા  

1972 Apr 9 

   76 

સમાજવાદી શત   
િકરિર 
ખભંોળજા 

1972 May 28 

   77 સમાજશાસ્ત્ર પકરષદ  િયિા શાિ  1972 May 28 

   78 િો રશાિી અિે જૂથવાદમા ંિસાયેલો 
લો શાિી સમાજવાદ  

દેવેન્ર ઓઝા 1972 June 25 

   79  ૉંગ્રેસ સામાજજ  ક્ષેત્ર ેપ્રચારયદુ્ 

આરંભવુ ંજોઈએ  
ઈશ્વર પેટલી ર 1972 July 9 

   80 ગજુરાતમા ંનશક્ષણનુ ંસમાજશાસ્ત્ર - િરિકર પરીખ, 1972 Aug 27 
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એ  નિબધં માટેનુ ંટાચંણ રનતલાલ દવે 
   81 ગોળીબારિા પ્રશ્નિે ગ ૂચંવતો 'સર ારી 

સમાજવાદ'! 
દેવેન્ર ઓઝા 1972 Sep 10 

   82 કિલ્મ અિે સમાજ  રાધેશ્યામ શમાથ 1972 Oct 22 

   83 કિિંદુ સમાજ સમક્ષ પડલેો પડ ાર  ઈશ્વર પેટલી ર 1972 Nov 19 

   84 અચખલ ભારતીય ગજુરાતી સમાજ ઉત્સ ુ 1972 Nov 26 

   85 જિસપં થ  માધ્યમો અિ ેસામાજજ  

પકરવતથિ  
 1972 Dec 3 

   86 'સવોચ્ચ'િો િવો "સમાજવાદી” 
અવતાર? 

દેવેન્ર ઓઝા 1972 Dec 24 

   87 સમાજવાદી ચચિંતા  મિિર મોદી 1972 Dec 31 

   88 સમાજવાદ ગાધંીજીિો અિે આજિા 
રાજ ારણીઓિો  

બળવતંરાય 
શાિ 

1973 Feb 4 

   89 સમાજવાદી િોરમ અિે ઇષ્ન્ડ ેટી 
મોવડીમડંળ વચ્ચેિો નવખવાદ 

દેવેન્ર ઓઝા 1973 Feb 18 

   90 સમાજવાદી િોરમ અિે ઇષ્ન્ડ ેટ 
વચ્ચેિી સતંાકુ ડી  

દેવેન્ર ઓઝા 1973 Mar 11 

   91 શાસ   ૉંગ્રેસમાિંા સમાજવાદીઓ  દેવેન્ર ઓઝા 1973 Mar 18 

   92 સમાજવાદિો અનતરે ? શાન્તન ુપટેલ 1973 Mar 18 

   93 સમાજવાદી િોરમિો અસ્ત મિિર મોદી 1973 Apr 22 

   94 યનુિવનસિટી નશક્ષણ અિે નવદ્યાથી 
સમાજ  

મોિિભાઈ 
પટેલ 

1973 Apr 29 

   95 સામાજજ  અિે આનથિ  નવ ાસ માટે 

અનિવાયથ જરૂકરયાતો  
બી. એસ. 

નમન્િાસ 
1973 May 20 

   96 સમાજવાદિા ચાળા પાડિારી 
િિાખોરી 

યશવતં શકુ્લ 1973 Oct 7 

   97 

સમાજ  લ્યાણ  ેન્રો = ચભક્ષ ુ  ેન્રો 
કુલીિચરં 
યાચજ્ઞ  

1973 Oct 14 

   98 ડખો સરજિારો આભાસી સમાજવાદ યશવતં શકુ્લ 1973 Nov 18 

   99 સામાજજ  ક્રાસ્ન્તિા અભાવ ેખતમ થઈશુ ં ઉમાશ ંર જોશી 1973 Dec 16 

 100 ઉપગ્રિ દ્વારા ભારત અિ ેનવ સતા  1974 Apr 28 
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દેશોમા ંથિારા સામાજજ  િેરિારો 
 101 જિસપં થિા ંમાધ્યમો અિ ેસામાજજ  

નવ ાસ  
મિિર મોદી 1974 Apr 28 

 102 બળતણ િીનત અિ ેસામાજજ  ધ્યેયો િરોિમ શાિ 1974 Apr 28 

 103 દૃષ્ટટ નવિાનુ ં ાયથ સામાજજ  િ ગણાય ઈશ્વર પેટલી ર 1974 May 19 

 104 ભરભંરોિો "સમાજવાદી” સઘં?  દેવેન્ર ઓઝા 1974 June 27 

 105 

લો શાિી સમાજમા ંનશક્ષણનુ ંસ્થાિ 
એિ. એ. 
પાલખીવાલા  

1974 July 25 

 106 

અંકુશો અિે સમાજવાદ  
વાડીલાલ 
ડગલી 

1974 Aug 29 

 107 

જયપ્ર ાશ : સમાજવાદથી સવોદય  
બી.  ે. 
મઝુમદાર  

1974 Oct 24 

 108 

જિતતં્ર સમાજ-લો શાિીિો આશાદીપ  
 મળાશ ંર 
પડંયા 

1974 Dec 5 

 109 સમાજવાદ માટે ગજુરાતમા ંભનવટય 
છે?  

કિિંમત 
ખાટસકુરયા 

1974 Dec 12 

 110 ચિટિિા સામાજજ  પ્રવાિો િટુભાઈ પટેલ  1974 Dec 12 

 111 'સમાજવાદ'િા ત્રાસમાથંી છૂટવા મથતુ ં
બમાથ  

ગ.ુ છો. શાિ 1974 Dec 19 

 112 સમાજવાદ માટેિા આયોજિિી 
રૂપરેખા  

રમેશ બી. શાિ 1975 Jan 2 

 113 માજી સમાજવાદીઓનુ ં"માટીપગુ”ં 
રાજ ારણ  

દેવેન્ર ઓઝા 1975 Jan 9 

 114 સામાજજ  િૈનત  ક્રાનંતિા સાધિ તરી ે એમ. પી. િક્કર 1975 Jan 30 

 115 નશક્ષણ, ભ્રટટાચાર અિ ેસામાજજ  ક્રાનંત બી. સી. શાિ 1975 Feb 13 

 116 

ધનિ  અિે ગરીબ દેશોમા ં'સમાજવાદ' 
જ્િોિ  ેિેથ 
ગૉલિેથ 

1975 Feb 20 

 117 નશક્ષણમા ંદાનયત્વ : સમાજનુ ંનશક્ષ નુ ં
નશટયનુ ં 

રસેશ 
જમીિદાર 

1975 Mar 13 

 118 નવ ાસશીલ સમાજમા ંજિસપં થ 
માધ્યમોિો િાળો  

આઈ.  ે. 
ગજુરાલ  

1975 Mar 30 
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 119 સમાજિે તો શાણા માણસો જોઈએ છે  રઘવુીર ચૌધરી 1975 Apr  6 

 120 આયથસમાજિી શતાબ્દી અિે તેનુ ં ાયથ  ઈશ્વર પેટલી ર 1975 Apr  20 

 121 આયોજજત નવ ાસ અિે સમાજવાદ  એસ. એમ. શાિ 1975 May  11 

 122 સમાજવાદ શુ ંછે?  મોરારજી દેસાઈ 1975 June 1 

 123 આધનુિ  નશક્ષણ અિે સમાજ-
પકરવતથિ  

ઈશ્વર પેટલી ર 1976 Jan 22 

 124 

સમાજનવદ્યા અિ ેગરીબી  
વાડીલાલ 
ડગલી 

1976 Feb  5 

 125 

કૃષ  સમાજ નવશે  
એચ. એમ. 
પટેલ 

1976 Feb  26 

 126 નશક્ષણ અિ ેગનતશીલ સમાજ  બબાભાઈ પટેલ 1976 Mar  18 

 127 મધ્યમ વગથ શુ ંસમાજવાદિો 
ઓરમાયો દી રો છે?  

દેવેન્ર ઓઝા 1976 Apr  15 

 128 સમાજિા ઉત્ ષથમા ંનવજ્ઞાિનુ ંસ્થાિ મનભુાઈ મિતેા  1976 June 10 

 129 

જિતતં્ર સમાજિો પત્ર  
જયપ્ર ાશ 
િારાયણ, 
ચરં ાતં દરૂ  

1977 May 1 

 130 સ્વસ્થ સમાજનુ ંસર્જિ  પટુ રરાય જોશી 1977 Sep 18 

 131 માજી પ્રજાસમાજવાદીઓનુ ંઅવિવુ ં
રાજ ારણ 

દેવેન્ર ઓઝા 1977 Oct 2 

 132 નશક્ષ , નશક્ષણ અિે સમાજ   ે. બી. શાિ 1977 Oct 9 

 133  ેટલા  પ્રજાસમાજવાદીઓિો  રુણ 
નવરોધાભાસ 

દેવેન્ર ઓઝા 1978 Jan 15 

 134 સામાજજ  અનિટટિા ંમળૂ િરભાઈ નત્રવેદી 1978 Jan 15 

 135 મસુ્સ્લમ સમાજિા પ્રશ્નો ઉપર સ્વસ્થ 
નવચારણાિી જરૂર 

યાસીિ દલાલ 1978 July 23 

 136 જિતા પ્રદેશ િેતાગીરી સામે જિસઘં-
સમાજવાદી અસતંોષ 

દેવેન્ર ઓઝા 1979 July 15 

 137 પક્ષપલટાિા એંધાણ અિે સમાજવાદી 
જૂથિી િકરયાદ 

દેવેન્ર ઓઝા 1979 July 22 

 138 ભ્રટટાચાર: એ  સામાજજ  મીમાસંા મનભુાઈ એિ. 1979 Dec 23 
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પટેલ 

 139 નશક્ષણમા ંસમાજોપયોગી શ્રમ િરીશ વ્યાસ 1980 May 25 

 140 સામાજજ  નશનથલતાઓ જયન્ત પડંયા 1980 July 6 

 141 લોકિયાળ સમાજજીવિ જયન્ત પડંયા 1980 Aug 24 

 142 સામાજજ  સમતલુાિી ખોજ ઉમાશ ંર જોશી 1980 Aug 24 

 143  ાયદા દ્વારા સમાજપકરવતથિ : 
સમસ્યાઓ અિે મયાથદાઓ 

બી. એમ. શકુ્લ 1980 Aug 31 

 144 સ્વામીિારાયણ સપં્રદાયિી 
સમાજોપયોગી પ્રવનૃિઓ 

બળવતંરાય 
શાિ 

1980 Sep 21 

 145 

સમાજલક્ષી અચભગમિી નવભાવિા 
રસેશ 
જમીિદાર 

1980 Sep 21 

 146 ઉદ્યોગિગરનુ ંસમાજલક્ષી સરવૈયુ ં
(ટાટા  ંપિીનુ ંઅન ુરણીય સાિસ) 

રસેશ 
જમીિદાર 

1980 Sep 28 

 147 કટસ્ ોનુ ંસામાજજ  ઓકડટ રમેશ બી. શાિ 1980 Sep 28 

 148 ન્યાનય  પ્રકક્રયા અિ ેસામાજજ  

પકરવતથિ 
બી. એમ. શકુ્લ 1980 Nov 30 

 149 સિ ારી પ્રવનૃિનુ ંસામાજજક્કરણ થવા દો બી.  ે. ગઢવી 1981 Jan 4 

 150 િનથયારધારી સમાજ!  િરેશ ઉમરીગર 1981 Jan 18 

 151 િારીસમાજિે આવો 'યોદ્ો' મળશે 
ખરો? 

બળવતંરાય 
શાિ 

1981 Feb 8-15 

 152 સામાજજ  સમતલુા અિ ેરક્ષણિી 
મયાથદા 

યશવતં શકુ્લ 1981 Feb 22 

 153 સમાજપકરવતથિિો ઝડંો ઊંચો  રો મૌિ બલોલી 1981 Apr 19 

 154 અમદાવાદિા  ાપડ ઉદ્યોગિા 
 ામદારોિી આનથિ -સામાજજ  મોજણી 

પી. ડી. શમાથ 1981 Apr 26 

 155 

નશક્ષણ અિ ેસમાજ 
બિાદુરશાિ 
પકંડત 

1981 May 17 

 156 અસ્પશૃ્યતાિો સામાજજ  પ્રશ્ન ઉ ેલવા 
આનથિ  પ્રશ્ન ઉપર ઝો  

ઈશ્વર પેટલી ર 1981 June 28 

 157 

અસામાજજ  તત્ત્વો 
બિાદુરશાિ 

પકંડત 
1981 July 12 
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 158 અસ્પશૃ્યતા નિવારણ માટે સામાજજ  

 ાયથ ઉપાડવાિી ચેતવણી 
ઈશ્વર પેટલી ર 1981 July 19 

 159 ઉગ્ર સામાજજ  પકરસ્સ્થનત : આપણ ેશુ ં
 રી શ ીએ? 

નવમલા િ ાર 1981 Aug 2 

 160 સામાજજ  ન્યાય મેળવવા પરુુષાથથિો 
પથં  ાપવો પડે 

ઈશ્વર પેટલી ર 1981 Sep 6 

 161 માધ્યનમ  શાળાઓનુ ંરાટરી રણ િિીં, 
પણ સામાજજ રણ 

ચરંવદિ શાિ 1981 Sep 20 

 162 લો શાિી સમાજજ રણ : એ  
તલુિાત્મ  અભ્યાસ 

િવિીત દવ ે 1981 Oct 4 

 163 

 ંપિીઓનુ ંસામાજજ  ઋણ 
બળવતંરાય 

શાિ 
1981 Oct 11 

 164 ભારતિા  ાયા લ્પિો  ાયથક્રમ - 

સામાજજ  પિુરથચિા  
અન.ુ જ. 1981 Oct 18 

 165 સાપં્રત મરાિી  થામા ંગ્રામીણ અિે 
દચલત સમાજિો અવાજ 

દીપ  મિતેા 1982 Jan 24 

 166 સાપં્રત મરાિી  થામા ંગ્રામીણ અિે 
દચલત સમાજિો અવાજ 

દીપ  મિતેા 1982 Jan 31 

 167 

પ.ૂ રાવજી ા ાનુ ંસમાજ-શદુ્વદ્ મડંળ 
બળવતંરાય 
શાિ 

1982 Jan 31 

 168 

શ્રી મોટાિો સમાજલક્ષી અચભગમ 
બળવતંરાય 
શાિ 

1982 Feb 7 

 169 િવી સામાજજ  કિલસિૂી! િવનિધ શકુ્લ 1982 Feb 14 

 170 સમાજવ્યવસ્થા જયન્ત પડંયા 1982 Sep 26 

 171 

અસ્પશૃ્યતા એ  સામાજજ  લાછંિ 
 મળાશ ંર 

પડંયા 
1982 Oct 24 

 172 સ્પેિિી સમાજવાદી સર ારિે - િા. 
પોપિો આદેશ  ેટલો સ્પશથશે? 

ઈશ્વર પેટલી ર 1982 Nov 28 

 173 

સમાજવાદ 
પોપટભાઈ 
પટેલ 

1982 Dec 12 

 174 સમાજપકરવતથિિા ં દમ જયન્ત પડંયા 1982 Dec 19 
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 175 સમાજપકરવતથિિા ં દમ જયન્ત પડંયા 1982 Dec 26 

 176 સમાજપકરવતથિિા ંદ્વાર ન્યાયી 
અવાજથી ઉઘાડો 

િરેશ ઉમરીગર 1982 Dec 26 

 177 ભાનવ સમાજરચિાિી કદશામા ં ગાધંીજી 1983 Jan 9 

 178 સમાજપકરવતથિિા ં દમ :  ેટલા  
મદુ્દાઓ 

રમેશ બી. શાિ 1983 Jan 30 

 179 "અસ્પશૃ્યતા અિ ેસામાજજ  પકરવતથિ, 

મિારાટરિો અભ્યાસ" 
જે. એિ. પડંયા 1983 Mar 27 

 180 મુબંઈિા ઝૂપંડાવંાસીઓિો  ેસ : 

આનથિ , સામાજજ  અિ ે ાયદા ીય 

પાસા ં
બી. એમ. શકુ્લ 1983 June 19 

 181 

ન્યાયી સમાજ માટેિી મથામણ 
લીઓ શિથ, 
અન.ુ બી. એમ. 
શકુ્લ 

1983 June 26 

 182  ંપિીઓનુ ંસામાજજ  ઉિરદાયીત્ત્વ 

અિ ેઈજારાશાિી નવરોધી ધારો : એ  

નવિગંાવલો િ 

બી. એમ. શકુ્લ 1983 July 24 

 183 સામાજજ  સસં્થાઓ શસ્ત્ર તરી ે! સરેુશ જોશી 1983 July 31 

 184 સમાજ-જીવિ સલુભ ધધંકુ યા 1983 Aug 21 

 185 સૌરાટર સામાજજ -આનથિ  ઇનતિાસ નવશે 

નત્રકદવસીય પકરસવંાદ 
રસેશ જમીિદાર 1984 Jan 1 

 186 

સામાજજ  અન્યાય અિ ેઅિામતપ્રથા 
તલુસીભાઈ 

પટેલ 
1984 Oct 7 

 187 

અસામાજજ ોિા ઉપરવિા ઊંડાણમા ં
મનભુાઈ 

પચંોળી 
1984 Nov 4 

 188 રાજ ારણ : સમાજિા સ ુાિીપદે કદિેશ શકુ્લ 1984 Nov 11 

 189 સામાજજ  અિે આનથિ  પ્રશ્નોિા સદંભથમા ં
વસ્તી વધારો 

જશવતં પરમાર 1985 Feb 10 

 190 પત્ર ારત્વ : સમાજપકરવતથિનુ ં
માધ્યમ 

જયન્ત પડંયા 1985 Feb 24 

 191 ટે િોલોજી અિે સમાજ પ્રમોદ િા ર 1985 Feb 24 
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 192 જોઈએ છે : સ્વસ્થ સમાજ જયન્ત પડંયા 1985 Apr 14 

 193 

'જોઈએ છે : સ્વસ્્ય સમાજ' 
ચી. િા. પટેલ, 
ભરત બી. 
મિતેા 

1985 May 5 

 194 અકિિંસ  સમાજરચિાિો પ્રયોગ નવિોબા ભાવ ે 1985 June 9-16 

 195 ચચત્રપટ સામાજજ  પકરવતથિનુ ંવાિિ 

બિશ?ે 
યાસીિ દલાલ 1985 July 7-14 

 196 સાકિત્ય-સામનય ો પ્રત્યે સમાજનુ ં
વલણ 

કૃપાશ ંર જાિી 1985 Sep 8 

 197 સમાજપકરવતથિ  ઈ રીત?ે  નવમલા િ ાર 1987 Feb  1 

 198 

લાભશ ંરિી સમાજચચક ત્સા 
શાનંતલાલ 
મેરાઈ  

1988 Feb 1 

 199 

સામાજજ  ચેતિા અિ ેઇનતિાસ 
મનભુાઈ 

પચંોળી  
1988 June 1 

 200 શ્રી રાજુ પરુોકિત તથા દીધ્પ્તબિિેે 

આદરેલો સામાજજ  અિ ેશૈક્ષચણ  ક્ષેત્ર ે

એ  િવતર પ્રયોગ 

 1988 July 16 

 201 સામાજજ  ન્યાય િરેશ ઉમરીગર 1989 Mar 1 

 202 સમાજિે િૈનત તાિો ઉપદેશ આપિાર 
ધમથગરુુઓ િૈનત  બિે! 

અિવર 
આગેવાિ 

1989 June 1 

 203 

પચંાયતી રાજ અિે દચલત સમાજ 
યોગેન્ર 
મ વાણા 

1989 July 16 

 204 

અસામાજજ ો અિ ેલો શાિી 
મનભુાઈ 

પચંોળી 
1989 Nov 16 

 205 પયાથવરણ અિે પ્રદૂષણ-ઔદ્યોચગ  
તાનંત્ર  સમાજિી સતામણી  

યોગેિ નત્રવેદી 1990 Nov 16 

 206 

'સ લ  નવતામા'ં સમાજ વાસ્તવ 
જગદીશચરં 
પટેલ 

1991 Mar  1 

 207 િકરજિો સમાજિા મખુ્ય પ્રવાિમા ં
એ ા ાર થાય 

બાબભુાઈ 
જશભાઈ પટેલ 

1991 Oct 16 

 208 કદલ્િીમા ંગજુરાતી સમાજમા ંનિવાસ લાભશ ંર િા ર 1992 July 1 
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નિનમિે  ંઈ  સમાજચચિંતિ 
 209 ચબિગાધંીવાદી સમાજમા ંરસ્ટીનશપ રમેશ બી. શાિ 1992 Aug 1 

 210 છો રીઓિી નિરક્ષરતા : સમાજિી 
માગં 

ઇલા પાિ  1992 Nov 16 

 211 જગં િાસીવાદ નવ. િાગકર  સમાજિો રજિી  ોિારી 1993 Mar 1 

 212 છો રીઓિી નિરક્ષરતા સમાજિી માગં ઇલા પાિ  1993 Mar 16 

 213 શોનષત સમાજિે શાતા ક્યારે પ્રવીણચરં િક્કર 1993 Dec 1 

 214 સામાજજ  ન્યાય અિ ેસમાિતાિી 
ગગંોત્રી 

કદિેશ શકુ્લ 1994 Apr 1 

 215 મનૂતિભજં   ે સમાજભજં  ? પ્રવીણ િ. શેિ 1994 Apr 16 

 216 સામાજજ  ન્યાયિા અંચળા િિેળ? કદિેશ શકુ્લ 1994 Oct 1 

 217 

સવોદય સમાજ સામેિા પ્રશ્નો 
મનભુાઈ 
પચંોળી 

1995 Jan 16 

 218 

સવોદય સમાજ સામેિા પ્રશ્નો 
મનભુાઈ 
પચંોળી 

1995 Feb 1 

 219 િાસ્ય,  ટાક્ષ અિે સમાજ નવિોદ ભટ્ટ 1996 Jan 1 

 220 સમાજઋણ અિે સારસ્વતધમથ ચી. િા. પટેલ 1996 Jan 1 

 221  ંઈ  વ્યસ્ક્તલક્ષી  ંઈ  સમાજલક્ષી પ્ર. 1996 Mar 1 

 222 સામાજજ  નવષમતાનુ ંવરવુ ંરૂપ નસલાસ પટેચલયા 1996 Aug 1 

 223 શ ંરનસિંિ-સાપં્રદાનય તાથી સામાજજ  

ન્યાય ભણી ? 

કુમાર નવસ્મય 

આિદં 
1997 Jan 1 

 224 અ(સામાજજ  + ન્યાય) = ? બી.  ેશરનશવમ 1997 Jan 1 

 225 

ઉદ્યોગ ધધંાિી સામાજજ  જવાબદારી 
જયપ્ર ાશ 

િારાયણ 
1997 Jan 1 

 226 

ગજુરાતી સમાજિો શતાબ્દી મિોત્સવ 
વિમાળા 
દેસાઈ 

1997 May 1 

 227 પાયાિો પ્રશ્ન નપતસૃિા  સમાજિો ઇલા પાિ  1997 Nov 16 

 228  નવિી સામાજજ  ભનૂમ ા નિરંજિ ભગત 1998 Jan 16 

 229 નવ ાસલક્ષી આયોજિ અિ ેસામાજજ  

તેમ જ આનથિ  પકરવતથિ માટે નિણાથય  

બળ : પાણી 
 1998 May 16 
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 230 િાગકર  સમાજ ભણી પ્ર ાશ િ. શાિ 1998 Dec 16 

 231 પલ્લી સમાજ અિે યજ્ઞ, આધનુિ  
ભારતમા ં

સજંય શ્રીપાદ 
ભાવ ે

1999 Oct 16 

 232 િારી ભ્રણૃિત્યા - આપણા સમાજનુ ં
 લ ં 

ઇલા પાિ , 
અન.ુ સવુણાથ 

1999 Dec 16 

 233 ભારત-પા -બાગં્લા સાસં્કૃનત  સમાજ  ાનંત વ્યાસ 2000 Jan 1 

 234 સવાલ િાગકર  સમાજિા સાસં્કૃનત  
સત્ત્વિો 

પ્ર ાશ િ. શાિ 2000 Feb 16 

 235 જ્યારે છાત્રો સામાજજ  નિસબતથી પેશ 

આવ ેછે  

મેહલુ મ વાણા, 
આનશષ વશી 

2000 July 16 

 236 સમાજશાસ્ત્રિી ઉપયકુ્તતા ન્યાયી 
સમાજિી ખોજમા ં 

િીરા દેસાઈ 2001 Jan 1 

 237 રાજ્ય અિે િાગકર  સમાજ - િવુ ં
સમી રણ?  

પ્રવીણ િ. શેિ 2001 Feb 16 

 238 થોડા ંકદશાસચૂિો, િવા સમાજ 
ભણીિા ં 

પ્ર ાશ િ. શાિ 2001 Mar 1 

 239 પ્રથમ અિે પરમ મદુ્દો િાગકર  સમાજ  પ્ર ાશ િ. શાિ 2001 Mar 16 

 240 સમાજવાદી જશવતં મિતેાનુ ંમહવુા 
રાજ  

કિિંમત ઝવેરી 2001 July 1 

 241 મસુ્સ્લમ સમાજિા ંવૈચાકર  સ્પદંિો  પ્રવીણ િ. શેિ 2002 Feb 16 

 242 સામાજજ  રાજ ીય પકરવતથિ સિલેુ ં ામ 

િથી  
સજંય શ્રીપાદ 

ભાવ ે
2002 Mar 1 

 243 રમખાણો, રાજ્ય અિે િાગકર  સમાજ  જયનંત પટેલ 2002 May 1 

 244 મસુ્સ્લમ સમાજિા ત્રણ તાર ો - 
સમજદારી, નવશાળતા, આધનુિ તા 

જયન્ત પડંયા 2002 Aug 1 

 245 ગજુરાતમા ં ોમવાદ : જરૂરત, 

મિોસામાજજ  અચભગમિી  
બી. એ. પરીખ 2002 Aug 1 

 246 ચ ૂટંણી અિે િાગકર  સમાજિો નવ ાસ  પ્રવીણ િ. શેિ 2002 Nov 16 

 247 રાજેન્ર શાિ, જ્ઞાિપીિ અિ ેસામાજજ  

નિસબત  

સજંય શ્રીપાદ 

ભાવ ે
2003 Sep 1 

 248 ગજુરાતમા ંિાગકર  સમાજ અિે રાજ્ય  નસદ્ાથથ િ. ભટ્ટ, 2004 Mar 1 
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કદિેશ શકુ્લ 
 249  મથશીલાિો મિાકંુભ : નવશ્વ સામાજજ  

મચં  
મિાદેવ નવરોિી  2004 Feb  16 

 250 મકુ્ત સમાજ  ચૈતન્ય  ા.ં શાિ 2004 June 16 

 251 મકુ્ત સમાજ, સામ્યવાદ અિે 
સમાિતા  

આર.  ે. અમીિ 2004 Aug 1 

 252 ચલ મિ િાગકર  સમાજ ભણી  પ્ર ાશ િ. શાિ 2004 Oct 16 

 253 મસુ્સ્લમ સમાજમા ંબૌદ્વદ્ ો શુ ંયોગદાિ 
આપી શ ે  

અસગર અલી 
એધ્ન્જનિયર 

2005 Aug 1 

 254 એ વીસમી સદી અિે લો શાિી 
સમાજવાદ  

ધવલ મિતેા 2005 Aug 16 

 255 િમથદા નવવાદ અિે "ગજુરાતી સમાજ" 
:  ેટલા  નવચારો  

ક રણ દેસાઈ 2006 May 16 

 256 સામાજજ  નવજ્ઞાિ - ધોરણ 10નુ ંપસુ્ત   એડનવિ મસીિી 2006 Oct 16 

 257 ક ન્નર-બિૃન્નલા સમાજ નવશે  રમેશ ર. દવ ે 2006 Nov 1 

 258 બદુ્વદ્જીવીઓ અિે સમાજ વચ્ચે  ેટલા 
ગાઉ છેટંુ?  

ઉવીશ  ોિારી 2006 Dec 1 

 259 સામાજજ  અનબુધં ક્યા ં ચદું મિકેરયા 2007 Jan 1 

 260 'કુરઆિ અચભયાિ' આમ મસુ્સ્લમ, 
બા ી સમાજ  

અલ્તાિ એમ. 
રિત  

2007 Apr  1 

 261 સગંીત : સમાજથી  ેટલુ ંિજી ,  ેટલુ ં
દૂર  

ક રણ નત્રવેદી 2007 May 1 

 262 ભારતીય િાગકર  સમાજિા ં
લેખાજંોખા ં

ધવલ મિતેા, 
કદિેશ શકુ્લ 

2007 June  1 

 263 ભારતીય િાગકર  સમાજ :  ેટલા ં 
સૈદ્ાનંત  પકરમાણ  

યોગેન્ર મા ંડ 2007 Aug 16 

 264 ડૉ. આંબેડ ર અિ ેસામાજજ  ક્રાનંતિી 
યાત્રા : જમણેરી નવચારધારાિી દૃષ્ટટએ  

ઉવીશ  ોિારી 2007 Aug 16 

 265 તિલ ા સ્િોટ : િાગકર  સમાજિી 
 સોટી 

પ્ર ાશ િ. શાિ 2007 Nov 1 

 266 સમાજવાદી ફ્રન્ટિી બેિ   ગૌતમ િા ર 2007 Nov 1 
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 267 આ આપણો સમાજ અિે આપણે  ડ ેંશ ઓઝા 2007 Nov 16 

 268 િમો અિે િાગકર  સમાજ  પ્ર ાશ િ. શાિ 2008 Jan 1 

 269 વૈનશ્વ ી રણિી અસર તળે સમાજ 
સવેંદિા ગમુાવી રહ્યો છે 

ક રણ નત્રવેદી 2008 Mar 1 

 270 સામકૂિ  બળાત્ ાર, સિા અિે સમાજ  મેહલુ નત્રવેદી 2008 Mar 16 

 271 

સેક્લુર સમાજ એટલે 
સવથધમથસમભાવ િિીં  

જયનંત પટેલ, 
ધવલમિતેા, 
કદિેશ શકુ્લ 

2008 July 16 

 272 અમેકર ાનુ ંસમાજવાદી પગલુ ં રમેશ બી. શાિ 2008 Oct 16 

 273 સગીર બળાત્ ાર : સમાજ, પોલીસ, 
ન્યાયતતં્ર  

અંબાલાલ 
ઉપાધ્યાય  

2009 Feb  1 

 274 કિિંદુ સમાજ  પન્ના િાય   2009 Mar  1 

 275 નવિાય  સેિ : અસ્વસ્થ સમાજ વચ્ચે 
સ્વસ્થ સ્વાસ્્ય મી  

પ્ર ાશ િ. શાિ 2009 May  16 

 276 

ગજુરાતી સમાજ સામે આયિો  
કિરા  / ક રણ 
નત્રવેદી 

2009 May  16 

 277 મકુ્ત લો તાનંત્ર  સમાજિી શોધમા ં પ્રવીણ પડંયા 2009 June 1 

 278 ચિટિિી સામાન્ય ચ ૂટંણીઓ અિે 
લઘમુતી સમાજ  

ડાહ્યાભાઈ 
િાનભુાઈ નમસ્ત્રી 

2010 June  1 

 279 િાગકર  સમાજિા ખોવાયેલા 
આ ાશિી શોધમા ં 

પ્રવીણ પડંયા 2010 Nov 1 

 280 દચલત માતાઓ જ્યારે લોિીિા ંઆંસ ુ
સાથે લખ ેછે.  

દચલત સઘંષથ 
મચં  

2012 Dec 1 

281 

કિન્દુ- મસુ્સ્લમ પ્રશ્ન   
દીપ  
બારડોલી ર  

2012 Dec 1 

282 ડાન્સબારિી ડાન્સરો અિે દૃષ્ટટ 
નવસ્તાર ?   

ઈલા પાિ   2013 Sept 16 

283 સ્ત્રીિા અનધ ાર પ્રત્યેિી દૃષ્ટટ.....   ઈલા પાિ   2013 Nov 1 

284 સ્ત્રીઓિે ધધપૂપઓૂિી બોડમા ં ોણ 
ધ ેલી રહ્ુ ંછે?  

ઉિમ પરમાર  2013 Nov 16 

285 માિવ  અનધ ાર,  સ્ત્રીિા અનધ ાર ઈલા પાિ  2013 Dec 16 
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286 સ્ત્રીઓ શીખે છે પ્રનત ારિી ભાષા  કિમાશંી શેલત  2014 Jan 1 

287  મથશીલ દચલત લેખ  ઓમપ્ર ાશ 
વાલ્મીક   

ચદું મિકેરયા  2014 Jan 16 

288 

અલ્પનવ નસત લો સમદુાય......  
ડૉ. રાજેશ 
મ વાણા  

2014 Apr 16 

289 અલ્પનવ નસત લો સમદુાય રનતલાલ રોકિત  2014 May 1 
290 મસુ્સ્લમ દેશબાધંવો જોગ  ઈસ્માઈલ ગાધંી  2014 Jun 16 
291 ભ્રણૂિત્યા   સનવતા પરમાર  2014 July 1 
292 ‘બેટી બચાવો’થી એ  ડગલુ ંઆગળ  ૠતલુ જોશી  2014 July 16 
293 

લવ, લવ જજિાદ અિે કુરાિ  
ડૉ. મિબેબૂ 
દેસાઈ 

2014 Sept 16 

294 જળ, જગંલ, જમીિિા િક્કો માટે....  રજિી દવે  2014 Oct 1 
295 નવશ્વિી પ્રગનત, મસુ્સ્લમ માિસ......  રમેશ ઓઝા 2014 Oct 16 
296 ઉજચળયાત : પ્રનતરોધિી વાતાથઓ   ભરત મિતેા   2014 Nov 1 

297 એ  સમાજશાસ્ત્રીિી દૃષ્ટટએ     પ્રવીણ પટેલ  2014 Nov 16 

298 

જમીિ-આંદોલિોિો દાિ  દસ્તાવેજ 
સજંય શ્રીપાદ 
ભાવે  

2014  Dec 1 

299 િેિરુ અિે આધનુિ  ભારત  મ રન્દ મિતેા 2014  Dec 16 

300 સામાજજ  સાકિત્ય ાર  ધીરેન્ર મિતેા 2014  Dec 16 

301 જમ્મ-ુ ાશ્મીર અિે ભારતરત્િ 
વાજપેયી  

પ્ર ાશ િ. શાિ  2015 Jan 1 

302 મસુ્સ્લમ સ્ત્રી  િરોિમ પલાણ  2015 Jan 16 
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સદંભથ સચૂચ : 
 ૧. નિરીક્ષ  સીડી સેટ -  નિરીક્ષ  િાઉન્ડેશિ, ‘પ્ર ાશ ’ િવરંગપરુા પો.ઓ. પાછળ,  

                             અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯   

    (I)    સીડી િગં- ૧મા ં૧૯૬૮ થી ૧૯૭૩સધુીિા લેખ સગં્રિ   

    (II)    સીડી િગં- ૨મા ં૧૯૭૪ થી ૧૯૮૦સધુીિા લેખ સગં્રિ 

   (III)   સીડી િગં - ૩મા ં૧૯૮૧ થી ૧૯૯૦સધુીિા લેખ સગં્રિ 

   (IV)   સીડી િગં  - ૪મા ં૧૯૯૧ થી ૨૦૦૦સધુીિા લેખ સગં્રિ 

   (V)   સીડી િગં - ૫મા ં૨૦૦૧ થી ૨૦૧૦સધુીિા લેખ સગં્રિ 

   (VI)    ૨૦૧૦ બાદિા નિયનમત  અં ો (મખુ્ય આધાર સામગ્રી તરી ે લીધેલ છે.)      

૨.  સાથથ ગજુરાતી જોડણી ોશ –ગજૂરાત નવદ્યાપીિ 

૩.  ગજુરાતી સાકિત્ય ોશ ખડં – 3,  સ.ં ચન્ર ાતં ટોપીવાળા 

૪.  િેટસચથ 

૫.  આધનુિ  સાકિત્યસજં્ઞા ોશ - સ. ચન્ર ાતં ટોપીવાળા, પરેશ િાય , િષથવધથિ નત્રવેદી 

૬.  િારી સવંેદિા – સ.ં  અનશ્વિ  ારીઆ, ઈલા જોશી, મદુૃલા માત્રાવાકડયા, શનમિલા વલી    

૭. સસં્કૃનત  મધ ુ(યગુનિમાથણ યોજિા નવસ્તાર રસ્ટ, ગાયત્રી તપોભનૂમ, મથરુા) 

૮. સ્ત્રી નવરોધી કિિંસા અિ ેભારતિા  ાયદા –ડૉ. મયરૂી એચ. પડંયા  

    (આકદલો , કડસેમ્બર-૧૪ )  

    


