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છાતણાનો માદંડ – ડૉ. આઈ. ી. દેસાઈ 

ડૉ. વલદ્યતુ જી (ભતૂલૂવ બાલનગય યવુનલવવટીનાાં કુરવત, અગ્રગણ્મ વભાજળાસ્ત્રી અન ેવભાજચ િંતક) એ 

રખેર સુ્તક આઈ.ી.દેવાઈ, બાયતીમ વભાજળાસ્ત્ર અન ે વ્માખ્માનભાાના પ્રલ નના આધાયે છાતણા 

અંગેના વલ ાય યજુ કયલા પ્રમત્ન કયેર છે. ડૉ.આઈ.ી.દેવાઈએ વાભાજજક અન ેળૈક્ષચણક છાતણુાં નક્કી કયલા 

ભાટે ગજુયાત વયકાયે વનભેર યાણે ાં ના વભ્મ શતા. તેઓ એભ.એવ. યવુનલવવિટી લડદયાભાાં વભાજળાસ્ત્ર વલબાગભાાં 
પ્રપેવય તયીકે વેલા આી અન ેસ્લૈચ્છછક વનવવૃિ ફાદ સયુતભાાં વેન્ટય પય યીજજનર ડેલરભેન્ટ સ્ટડડઝ (વાંળધન 

વાંસ્થા)ની સ્થાના કયી જે શાર આ વાંળધન વાંસ્થા વેન્ટય પય વવળમર સ્ટડડઝના નાભે આંતયયાષ્ટ્રીમ ખ્માવત ાભી 

છે. આલા વલદ્વાન પ્રપેવય અને વભાજચ િંતકે છાતણા અંગેના વલ ાય ઈ.વ.1982ભાાં યજુ કયેર છે.  

બાયતીમ ફાંધાયણ એલા આદળવ વભાજની ય ના કયલા ભાાંગે છે કે વભાજભાાં છાતણાન પ્રશ્ન ન શમ અને 
ફધા જ વલકાવની શયણપાભાાં વશબાગી શળે. ફધાને વલકાવની તક વયખા પ્રભાણભાાં ભળે. તેથી રક તાની 

ક્ષભતા, આલડત શવળમાયી કે કુળતા મજુફ ઓછા કે લધતા પ્રભાણને આધાયે વભાજના વલકાવભાાં પા આળે. 

આથી જન્ભના દયજ્જા આધાડયત એટરે કે જ્ઞાવત-ધભવ-વાંપ્રદામ લગેયેના આધાયે ય ામેર ફધાં વભાજ ધીભે ધીભે 

લપુ્ત થત જળે અને તેની જગ્માએ પ્રાપ્ત દયજ્જા આધાડયત એટરે કે જ્ઞાન-કુળતા-આલડત લગેયેના આધાયે મકુ્ત 

કે ખલુ્ર વભાજ ઉદ્દબલળે. જ આણે ભાત્રા જ્ઞાવતને જ છાતણાના આધાય તયીકે રઈ તેને આધાયે જ જ 

અનાભતની જગલાઈ કયીએ ત જે જ્ઞાવત દયજ્જા આધાડયત અવભાનતા ફાંધાયણ દ્વાયા તડલી છે તે લધ ુભજબતૂ 

થામ છે. જ્ઞાવતપ્રથાને છાતણાન ભાદાંડ ગણીશુાં ત જ્ઞાવત તટુલાને ફદરે લધાયે ભજબતુ થળે. આવુાં કયલાથી 

જ્ઞાવત પ્રથાને ક્યાયેમ તડી ળકાળે નડશ, ઉરટાન ુાં જ્ઞાવત તે જ એક સ્થાવત ડશત ફની જળે. એટલુાં જ નડશ જ્ઞાવતઓ 

લછ ે વલકાવની શડયપાઈને ફદરે તાને “છાત’ ગણલાની શડયપાઈ ાભળે તેભજ વલવલધ યાજકીમ દફાણ 

વડશતના અનેક દફાણ ઉબા થળે. યાણે ાં ના વભ્મ તયીકે તેઓએ આ લાત ચફરકુર સ્ષ્ટ્ટણે જણાલી શતી. 

એટલુાં જ નડશ ણ છાતજ્ઞાવતન જે કુટુાંફને છાતણાન રાબ ભળ્મ છે. તેઓ છાત યહ્યા નથી તેલા કુટુાંફન ુાં 

ચફન-અનાભતીકયણ કયવ ુાં જઈએ તેવ ુાં સ ૂન ણ તેભણે કયુું શત ુાં યાંત ુકભનવીફે વયકાયે આ સ ૂનને સ્લીકાય ુું 
નડશ. છાતણાના ભાદાંડ અંગેના તાના વલ ાય ડૉ.આઈ.ી.દેવાઈએ ઈકનભીક અને ચરટીક લીકરીભાાં 

રેખ રૂે પ્રકાવળત ણ કમાવ શતા. તેભણે કેલ જ્ઞાવતને જ નડશ ણ જ્ઞાવત વાથે વાથે અન્મ ભાદાંડને ધ્માનભાાં રેલા 
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જરૂયી છે તેઓએ લધભુાાં કહ્ુાં કે ખયેખય વાભાજજક છાતણાની લાત કયલી શમ ત ખેતભજૂયની, છાત 

વ્મલવામ કયલાલાાની લાત કય, જેભને વલકાવની જીલન તક ઓછી ભે છે, વલકાવથી લાંચ ત યશી ગમા છે તેલા 
લાંચ ત-છાતના કુટુાંફની લાત કય. ભાત્ર જ્ઞાવતને ધ્માનભાાં ન યાખ કાયણ કે જ્ઞાવતન ુાં સ્લરૂ વતત ફદરાત ુાં યશ ેછે. 

જે તે જ્ઞાવતન ુાં જ્ઞાવતના કટીક્રભભાાં સ્થાન ફદરાત ુાં યશ ેછે. બાયતના બાવલ વલકાવ ભાટે ફાંધાયણના ત્રીા અન ે થા 

ડયવળષ્ટ્ટભાાં જે વલ ાય યજુ થમા છે તથા મૂભતૂ અવધકાય અન ેનીવત વલમક વવદ્ાાંતભાાં જે બાલના વ્મક્ત થઈ છે 

તેને રક્ષભાાં યાખીને આણે જ્ઞાવત વવલામના ફીા વલકલ્ન વલ ાય કયલ જઈએ કે નડશॽ  

ફાંધાયણભાાં વ્મક્ત થમેરા ફધા જ વલ ાય અને વવદ્ાાંતભાાં બાયતના બાવલ વભાજની ડદળા જ્ઞાવતવલડશન 

વભાજય ના તયપની છે. (દા.ત. ડશન્દુ ભેયેજ એક્ટ દ્વાયા આંતયજ્ઞાવતમ-આંતયધભીમરગ્નને ભાન્મતા) યાંત ુઆણી 

કભનવીફી એ યશી છે કે આણે છાતણાના ભાદાંડભાાં જ્ઞાવતપ્રથાની ભતૂકાની સ્સ્થવતને લધ ુધ્માનભાાં યાખી છે. 

બાવલ સ્સ્થવતને ણ ધ્માનભાાં રેલી જઈએ શતી. છાતલગવભાાં ભાત્ર જ્ઞાવતને એક વભાન એકભ ગણલાન ુાં  ાલ ુ

યાખીશુાં ત આણા ભાગવદળવક વવદ્ાાંતભાાં જે નલા ઉદમ ાભતા વભાજની લાત કયી છે. જે બાલનાથી ફાંધાયણ ઘડાયુાં 
છે એ વભાનતાની વબાનતાને નકાયલા વભાન ગણાળે. એન અથવ એ ણ થળે કે યાજ્મના ગરાથી જ્ઞાવતઓ 

ભાન્મતા પ્રાપ્ત કયળે. જ્ઞાવતપ્રથા જીલાંત યશળેે જે આખયે ફાંધાયણના આદળવ વાથે આ ફાફત ફાંધફેવતી નથી. તેઓ 

લધભુાાં કશ ેછે કે વાભાજજક-ળૈક્ષચણક છાતણુાં નક્કી કયલા જ્ઞાવતને આણે રુખવદ આલાની લાત કયીએ ત એન 

વલકલ્ આલ જઈએ અથલા આણે છાતણા ભાટે જ્ઞાવત ઉયાાંત કે જ્ઞાવતન લૈકચ્લ્ક ભાદાંડ ઉાલલ ડે 

આ વલકલ્ નલા ઉવી યશરેા વભાજને અનકૂુ શલ જઈએ. આભા ભાદાંડ ચફનવાાંપ્રદાવમક શલા જઈએ, આણે 

કેલ વભાજ ફનાલલા ભાાંગીએ છીએ તેને અનરુૂ શલા જઈએ, નાગડયક શક્કન ેધ્માનભાાં યાખે તેલા શલ જઈએ, 

ળશયે અન ેગાભડાન તપાલત એક ભશત્ત્લન ભાદાંડ ફને, ભજુય-ભાચરકના વાંફાંધને આધાયે ભાદાંડ ફને. ગ્રાભીણ 

વ્મલવામ અન ે આધવુનક ળશયેી વ્મલવામન ભાદાંડ ફને. જેભની આવથિક-ળૈક્ષચણક યીતે વલકાવના વાંદબવભાાં 

બવલષ્ટ્મની જીલનતક ધુાંધી શમ તેલા ફધા જૂથ કે કુટુાંફ વાભાજજક યીતે છાત ગણલા જઈએ. આભ તેઓ કશતેા 

શતા કે જ્ઞાવતને ધ્માનભાાં ન યાખ ણ જીલનના વલકાવ ભાટેની તક ઓછી ભી છે અથલા જેભને ભી નથી. તેને 

ધ્માનભાાં યાખલા જઈએ. આભ આલી વલવલધ ફાફતને અનવુયીને વાભાજજક છાતણાના નલાભાદાંડ ઘડલા 
જઈએ. 

આભ, ડૉ.આઈ.ી.દેવાઈ આ વલ ાય યજુ કમાવને આજે રગબગ તેત્રીવ (33) લવ થમા તેભના આ વલ ાયને 

આધાયે સ્ષ્ટ્ટ થામ છે કે છાતણા અંગે નલેવયથી વલ ાયણા કયલી જઈએ કાયણ કે લતવભાન વભમભાાં આજે ઉછ  

જ્ઞાવતભાાં એલા કેટરામે કુટુાંફ છે કે જે આવથિક-વાભાજજક યીતે છાત છે  ણ તેઓ જ્ઞાવત આધાડયત આવથિક-વાભાજજક 

છાતણાની વ્માખ્માભાાં આલતા નથી. તેથી એલા કુટુાંફન વલકાવ રુાંધામ છે ત ફીજી ફાજુ આવથિક-વાભાજજક અને 

છાતણાની વ્માખ્માભાાં આલતા જ્ઞાવતના કુટુાંફ એલા ણ છે કે જેને આવથિક-વાભાજજક યીતે છાત (જ્ઞાવતના 
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ભાદાંડ ફાદ કયતા) કઈણ દૃષ્ષ્ટ્ટકણથી ગણાલી ળકામ તેભ નથી. આ ડયસ્સ્થવતન યાજ્મ દ્વાયા ચફરકુર વલ ાય 

કયલાભાાં આવ્મ નથી તે વલ ાય થલી જઈએ. એટરે જે લતવભાન વભમભાાં દયેક જ્ઞાવત, તાને છાત ગણલાની 

શડયપાઈભાાં ઉતયી છે. આ નીવત વનમભ લગયની શડયપાઈ બાયત અને ગજુયાતને કઈ ડદળા તયપ દયી જળે ॽ  

અશીં પ્રશ્ન એ ણ થામ છે કે 1982ભાાં યાણે ાં ના સ ૂન તત્કાચરન વયકાયે સ્લીકામાવ  નથી તેની ાછના કમા 

કાયણ ડયફએ બાગ બજવ્મ છે તે ફાફત ણ તાવ (વાંળધન)ન પ્રશ્ન છે. આજે યાજડકમ વિા ભેલલા, 

ચ ૂાંટણીભાાં વલજમ થલા ભાટે જ્ઞાવત પ્રથાન બયયુ ઉમગ થત જલા ભે છે. લતવભાન વભમભાાં જજભાની પ્રથા યશી 

નથી. જ્ઞાવતઓના યાંયાગત વ્મલવામ ફદરામા છે. વ્મલવામ ણ લસ્તવુલવનભમની જગ્માએ નાણા વલવનભમભાાં 
વાંણૂવણે ડયલવતિત થમા છે. આથી ડૉ.આઈ.ી.દેવાઈએ આેર છાતછાના ભાદાંડ ઉયાાંત આલક, 

વ્મલવામની આલક, નકયીઓન દયજ્જજ અને આલક, બોવતક સખુ-સવુલધાના વાધનન લયાળ, ભકાનની ડકિંભત 

લગેયે ફાફતને ણ ધ્માનભાાં રઈ ળકામ. ટૂાંકભાાં છાતણાના ભાદાંડભાાં જ્ઞાવતને જે એક એકભ તયીકે સ્લીકાયેલુાં 

તેની જગ્માએ છાતણાના ભાદાંડ તયીકે કુટુાંફને એક એકભ તયીકે સ્લીકાયવ ુાં જઈએ. આભ કયલાથી જ્ઞાવતની 
ક્કડ ઢીરી થળે. અન ેદય ાાં  લે છાતણાન રાબ રેતા કુટુાંફન ુાં મલૂ્માાંકન થવ ુાં જઈએ અન ેભાદાંડના 

આધાયે જે કુટુાંફ છાતણાભાાંથી ફશાય આલી ગમા શમ તેલા કુટુાંફને આલા રાબથી લાંચ ત ણ કયી ળકામ. તેલી 

નીવતઓ ઘડલી જઈએ. ત જ વભાજ વા ી ડદળાભાાં વલકાવ વાધી ળકળે અન ેજરૂડયમાત ભાંદ કુટુાંફને રાબ ભળે. 
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