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�ી માટ� શાિંતની �વૂ�શરતઃ સમાનતા

‘ર�નેસા’ંએ માણસને  �િવક ઉ��ના બદલે યાિં�ક ઉ��નો પહ�લો પ�રચય  કરા�યો. માનવ�ત  માટ�  આ બ�ુ મોટ� િસ�� હતી.
અ�યાર �ધુી માનવબળ ક�, પ�બુળના બદલ ેયાિં�ક શ��તના ઉપયોગ વડ� િવિવધ કામો કરવાની શ�આતે માનવ�તની �દશા
જ  બદલી નાખંી. માનવ�તના સૌથી મોટા કલકંસમી �લુામી �થા અને  મ�ૂરોના વેચાણનો કાળો ઇિતહાસ  �યાથંી બદલાવ
પા�યો. �ા�ચન ક�બલાઓથી િવ�તર�લા મહાસા�ા�યોની ��ઓએએ િવકાસ કરવાની સાથો-સાથ સમાજોમા ં� ઉ�ચ-નીચના
ભદે, �ે�ઠ-કિન�ઠના ભદે �ુિ�મ ર�તે સજ �લા એ- ભાગંવાની શ�આત આ ‘ઔ�ો�ગક �ાિંત’’ સાથે આરંભાઈ એમ �યાપક�પે કહ�
શકાય. આ �ાિંત �વાભાિવક જ �રુોપ-��લ��ડમા ંજ�મી અને એમના િવ�તરતા સા�ા�યો સાથે િવ��યાપી બનવા લાગેલી.

એવી જ બી� મહાન ઘટનાઓ તર�ક� ગઇ સદ�ના બે મોટા િવ���ુોને ગણાવી શકાય. ઉપરાઉપર� આવી પડ�લા િવ���ુોની
અસરથી ભા�યે  જ  કોઈ  દ�શ  ��ય� ક� પરો� અસરથી ��ુત  રહ� શ�ો હતો. એટ�ુ ંજ  નહ�, અ�વૂ�  કહ� શકાય  એટલી હદ�
માનવોના  સા��ુહક  ��ૃ�નુો  સામનો  પણ માનવ�તે  પહ�લી  વાર  કય�. એમાયં  �પાનનાં બે નગરો  પર  ઝ�કવામાં આવેલ
અ�બુ�બના કારણે � િવનાષકતા માણસ�તે જોઈ એણે ધર�ળૂથી માનવ�ચ�ને હચમચાવી ના�ં� ુ.ં આ િવ���ુો�ુ ંસૌથી મો�ંુ
જો કોઈ  પ�રણામ  ગણ�ુ ંહોય  તો એ છે  �વ-જગત  અને  ઇ�રને  જોવાની �ૃ��ટમાં આવેલ આ�લુ પ�રવત�ન. માનવ�તની
પરંપરાગત  સામા�જક, ધાિમ�ક, રાજક�યથી માડં� કૌ�ું�બક અને  �ય��ત-સબંધંોની �યા�યા પણ બદલવી પડ� એવા વૈચા�રક
વમળોનો સામનો માનવ�તે અ�ભુ�યો. ‘ઇ�ર ��ૃ� ુપા�યો છે ‘ -ની આલબલે પોકારતા આ�િુનક �ફલ�ફુોએ અ��ત�વવાદ�
િવચારસરણીઓ જ�માવી. ‘આઈ  િથ�ક ધેરફોર આઇ એમ.’ – ‘�ું િવચા�ંુ �ં, માટ�  �ું �ં.’-  આ એક નાનકડ� વાત  ખર�ખર તો
માનવના �ચ�ને  અ�વૂ�  ર�તે  િવચારવા માટ�  ઘણી મોટ� અને  �યાપક છે. અ�યાર�ધુી ધમ�ક����, ��ૂયક����  અને  રા�યક����
��ુયોના પાયા પર રચાયેલ સામા�જક �યવ�થાના �ળૂમા ંજ આ િવચારોએ ઘાત કય�. એ ઘાત આજના અનેક વ�ંચતો, શોિષતો
અને છેવાડા�ુ ં�વન �વતા માનવો માટ� તારણહાર બનીને આવી હતી. િવ��યાપી જોઈએ તો કચડાયેલા �લુામો, કાળા રંગના
માનવીઓ, ભારતખડં �વા �યાપક �િૂમખડં પર �યાપેલી વણ��યવ�થા વાળા સમાજમા ંરહ�લા દ�લતો, શોિષતો અને �ીઓ માટ�
અ��ત�વક���� િવચારસરણીએ ��ુ�તના �ાર ખોલવામા ંપાયાની �િૂમકા ભજવી છે.

આટલી �િૂમકાને ��થાન�પે રાખીને �ુ ં‘�ી માટ� શાિંતની �વૂ�શરતઃ સમાનતા’- િવષય પર મા�ંુ સશંોધનપ� ર�ૂ કર� રહ� �ં.

સમાનતા એ �વૂ�શરત છે શાિંત માટ�. આ િવધાન સામા�ય સજંોગોમા ંએટ�ુ ં�વાભાિવક અને સરળ �દોલનો �ચ�મા ંજગવે.
પણ �યાર�  એને �ીના સદંભ�માં ક� પછ� કોઈ વ�ંચત, શોિષત, િપ�ડતના સદંભ�માં �યોજવામાં આવે �યાર�  એ�ુ ં��ૂય િવ�તર�
�ય છે. એના અથ� િવ�તારનો એક છેડો અ��ત�વના �વીકાર-અ�વીકાર સાથે તો બીજો છેડો સામા�જક માળખાને �પશ� છે. અહ�
� શાિંત અ�ભ�ેત છે એ એકબા�ુ �ીની �ય��તગત શાિંતના અ�ભુવને પણ �ચૂવે છે તો બી� બા�ુ સમાજની �યાપક શાિંતના
ભાવને પણ �ચૂવે છે. અને આપણે સૌ �ણીએ છ�એ ક� �ી �ુ�ંુબ અને સમાજના માળખામા ંક���મા ંરહ�લ છે. એટલે ક� શાિંત ક�
અશાિંત બનંે� ુ ંએ એપીસે�ટર બનવાની �મતા ધરાવે છે. જો �ી �ચ� શાિંત અ�ભુવશે તો એ એના ચોપાસ શાિંતનો �સાર
કરશે અને એ જો અશાતં હશે તો �વાભાિવક જ એ અશાિંતના િનમા�ણ� ુ ંપણ ચાલક બળ બનીને રહ�શે. ક�મક�, એની પાસે �ુદરતી
જ �ેરકબળ બનવાની તાકાત મળેલી છે. આ તાકાત ઘણીવાર ��ુુષના શાર��રક તાકાત કરતા ંઅનેકગણા�પે ��થાિપત થયાના
�ૃ�ટાતંો માનવઇિતહાસમા ંન�ધાયેલા જ છે.

પહ�લા તો ‘શાિંત’ શ�દને સમ�એ. – શાિંત એ ઐ�ની એવી ��થિત છે �મા ં�હ�સા�મક સઘંષ� ન હોય. અને �હ�સાના ભયથી પણ
��ુત હોય એવી ચતૈિસક ��થિત. બી� ર�તે કહ�એ તો િધ�ાર, અવગણના, ઉ�તા, કોઈપણ �કારનો દાબ, માનિસક �તારણા
ક�  અલગ પડ� ગયાની અ��ુિૂત. અિન�છાએ કરવી પડતી ��યાનો  ભાર, સતત  અ�ભુવાતી અસલામતીમાથંી જ�મિત  �ચ�
��થિત પણ અશાિંત છે.
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બી� બા�ુ  ‘સમાનતા’ શ�દને  પણ સમજવો જ�ર� છે. સમાનતા એટલે ��ળૂ અથ�માં એકસરખાપ�ુ ંનથી. પણ સમાન  ર�તે
વત�વા,  �વવા,  �વન  િવશેના  િનણ�યો  કરવાની  ��ુ�ત  હોય,  �વૈ��છક  �વીકારનો  અિધકાર  હોય.  ખાસ  કર�ને  પોતાના
અ��ત�વને, પોતાની �તને પોતાની મર� �માણે વત�વા, આકારવા માટ�ની એને �વનસાથી ક� �ુ�ંુબના સ�યો �ારા ��ુ�ત
અપાઈ હોય તે સમાનતા છે. આ વૈય��તક બાબત પછ� િવ�તરણ પામીને સામા�જક માળખામાં પણ કોઈપણ ભદેભાવ વગર
યથે�છ  ર�તે  �યવસાય  કરવાની, યથે�છ  �વનસાથી  પસદંગી  કરવાની, કશાય  અવરોધ  વગર  િવકસવાની, ભિવ�ય  �ગે
આચરણ કરવાની અને �ચ�ના િવચારોને �તૂ� કરવા માટ�ની સમાન તક સ�વા માટ�ની મોકળાશ હોવી એટલ ેસમાનતા. કોઈપણ
સમાજ �યાર� આ �કાર�ુ ં��ુત વાતાવરણ સ�વાના બદલે અવરોધક ��ૂયો ��થાિપત કર� છે �યાર� અસમાનતા સ��તી હોય
છે.

આપણે �યાં વણ��યવ�થાથી માડં� લ�ન  સ�ંથાને  લગતા પરંપરાગત  �યાલો આ�ુ ં�વલતં  ઉદાહરણ છે. અ���ૃયતાના કારણે
�યાપક�પે ભારતીય સમા� અસમાનતા સદ�ઓથી અ�ભુવી છે. પ�રણામ �વ�પ વત�માન અશાિંત�ુ ંસ�ન થ�ુ ંછે. તે જ ર�તે
�ીઓને હમંેશા અ�ચુર તર�ક�� ુ ં�થાન મળવાના કારણે પણ એમની �ુદરતી શ��તઓનો સ��ુચત ઉપયોગ કરવાથી ભારતીય
સમાજ વ�ંચત ર�ો છે.

આપણ ેજરા િવગતે સમ�એ ક� �ી શાિંતનો અ�ભુવ કઇ ર�તે કર� શક�.

�ત�રક શાિંત- એ અ�તૂ� છે. �ુદરત સાથેના સાિ��યથી માડં�ને કોઈ મનપસદં વ��નુી ખર�દ� �ધુી િવ�તરતી આ શાિંત
એના �ચ�ને �ખુદ અ��ુિૂતઓથી ભર� દ�  છે. એ માટ�ની મોકળાશ એ ઇ�છે �યાર�  મેળવી શક� તેવી �ુ�ંુબ અને સમાજમાં
�યવ�થા હોવી ઘટ�. એ –ડો�સ હાઉસ-ની �તુળ��પે નહ�. એટલ ેક� અ�યના કહ�વાથી �ુદરત, ધમ� (�����અુલ બાબતો) ક�
�વાસ, ખર�દ�મા ં�હ�સેદાર બનવાની એને �ત�રક શાિંત ન પણ મળે તે� ુ ંબને. એ પોતે જ ઇ�છ�ને આ બાબતોમા ંઆનદં
લ ેએવી ��થતી એ �ાથિમક અને પાયાની સમાનતા છે.

�ી હોય ક� ��ુુષ હોય- એ એના �વનના િવતેલા વષ�ના ખભા પર વત�માનમા ં�ખુ-�ુઃખનો અ�ભુવ કરતો હોય છે. પરં� ુ
�યાર� �ીને એના �તૂકાળ અથવા િવતેલા �વનના આધાર� વત�માન માટ� �લૂવવામા ંઆવે ક� એ ર�ત�ુ ંમાળ�ુ ંરચવામાં
આવે �નાથી �ી �ુઃખનો અ�ભુવ કર� તે ��થિત �વીકાય� ન હોવી જોઈએ. આ એક નૈસ�ગ�ક અિધકાર હોવો જોઈએ ક� માણસ
પોતે �તૂકાળની ��િૃતથી આનદં લઇ શક�.
કૌ�ંુ�બક  શાિંત.-  વત�માન  સમયની  સૌથી  મોટ�  સમ�યા  આ  ��ેુ  જ  સ��યેલી  જણાય  છે.  આપણી  પરંપરાગત  �ુ�ંુબ
�યવ�થામાં �ી�ું �  �થાન  છે. �દકર�, વ�,ુ સા�ુ – તર�ક�� ું એ  પર�પર સઘંષ�  ઉપરા�ત  પિત, �રવાજો, �ાિત-�િત,

સામા�જક માળખાઓના પ�રણામ�વ�પે �યાપક એવી ઝઝંાળમા ંપોતા� ુ ં�ય��ત�વ સાવ ખોઇ નાખંવાની હદ �ધુી પરાિધન
અવ�થા ભોગવતી હોવાના �ૃ�ટાતંો આપવાની જ�ર નથી. આ બદ� એટલી �યાપક છે ક� વણ��યવ�થાની ઉ�ચ �ાિતઓથી
શ� કર� સાવ છેવાડાની �ાિતઓ �ધુીની �ીઓ એકસરખી ર�તે પીડાનો અ�ભુવ કર� રહ� છે. કૌ�ંુ�બક િનણ�યોમાં એની
સાવ ઓછ� �હ�સેદાર�, �ાર�ક પરંપરાગત પઢા�યા �માણનેી જ �હ�સેદાર�ના પ�રણામે પોતે અને અ�ય �ીઓ માટ� પણ
અશાિંત-અસલામિતનો અ�ભુવ સાવ સહજપણ ેઅ�ભુવતી જોવા મળે છે.

બી� બા�ુ �ુ�ંુબ �યવ�થા છે�લા પાચં-સાત દાયકાથી �ટૂ� રહ� છે અને નવી � િવભ�ત �ુ�ંુબ �યવ�થા સ��ઈ રહ� છે એમાં
પણ નવા �કારની સમ�યાઓના કારણે �ી અશાિંતનો અ�ભુવ કર� રહ� છે. �યવસાિયક �ીઓનો મોટો વગ� હવે સ��ય ર�તે
સમાજમાં  �યાપવા  લા�યો  છે  પણ  એમાનંી  મોટાભાગની  �ીઓ  પરંપરાગત  અને  નવી  �િૂમકાઓ  ભજવવાની  બવેડ�
જવાબદાર�ઓમાં અટવાઈને ભયકંર આશાતં અવ�થામાં �કુાયેલી છે. આ સ�ંાિંતનો કાળ છે, નવી અને ત�ન �યવહા�ુ �ુ�ંુબ
�યવ�થા ન સ��ય �યા ં�ધુી વત�માન સમયની �ીઓ બવેડો માર સહન કર� ર�ા� ુ ંજણાય છે.

સામા�જક �યવ�થાના કારણે જ�મતી અશાિંત. – વત�માન સમયમા ં� �કાર� ુ ં��ુુષક���� માળ�ુ ં�ચ�લત છે એમા ં�ીને �રૂ�
મોકળાશ મળતી નથી. � �ીઓ િશ��ત છે, �યવસાયી છે એ �ીઓને પણ હ� ��ુુષો �ારા �ણૂ�પણે �વીકારવામા ંઆવી છે ક�
નહ� તે પણ �� છે. દર�ક અવ�થામા ંએ�ુ ંથ�ુ ંન હોવાથી �યા ંપણ ચતૈિસક સઘંષ�ના મડંાણ થાય છે.

હ� � અિશ��ત અને ઓ�ં િશ��ત ક� સામા�જક, આિથ�ક પછાત �િતઓમાથંી આવતી �ીઓ ક� � �વિનભ�ર નથી એ �ીઓ માટ�
તો એટલી જ િવડબંણાઓ મ� ફાડ�ને ઊભલેી છે. નથી એમને વાણી �વાત�ંય ક� અ�ભ�ય��ત �વાત�ંય. �ુ�ંુબના િનણ�યોમા ંએની
કોઈ �િૂમકા હોતી નથી હોય તો સાવ ગૌણ�પે હોય એવી ��થતીમા ં�ી શાિંતનો અ�ભુવ કર� શક� એવી શ�તા નથી. એટલ ેઆ
�કારના સામા�જક માળખામા ંબદલાવ આવે અને સમાનતા � મ� �યાપક�પમા ંસમાનતાની વાત આગળ કર� છે એ �માણનેી
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સમાનતા સ��ય નહ� �યા ં�ધુી શાિંત એ આભાસી શ�દમા� બની રહ� તેમ છે.

છે�લ,ે સૌથી મહ�વની વાત એ ક� શાિંત એ સાપે� અ��ુિૂત છે. હકારા�મક બાબતોથી મળતી શાિંત આપણને �વીકાય� હોઇ શક�.
�ી-��ુુષ સમાનતા – એ ખરાઅથ�મા ંસમાનતા હોવી ઘટ� બ�ે પ�ે. અને એ સમાનતા સઘંષ�ના માગ� �ા�ત થઈ શક� પણ એ
દરિમયાનની પેઢ�ઓએ વેઠવી પડતી અશાિંતને  જો  ન  સમ�એ તો  પણ એ ઉણપ  જ  રહ� જવા પામે. ખર�ખર તો  �ી-અને
��ુુષના �ચ�મા ં�ણૂ� �ૌઢ�થી એકબી�નો �વીકાર થાય તો આપોઆપ અ�ય ��ો ગૌણ બની જતા હોવાના દાખલા સમાજમાં
શોધવા જ�ુ ંપડ� એમ નથી. ત�ુંર�ત દાપં�ય, �ખુી-સ��ૃ �ુ�ંુબો, એક બી�ના �ેરક બનીને િવ�તરતા-િવકસતા �ી-��ુુષોના
�ૃ�ટાતંો  પણ હવે  આપણી નજર સામે  છે  જ-  એ માર�  મન  આ �ી-સમાનતાના �દોલનની ઉજળ� બા�ુ  છે. ભિવ�ય  સ��ૃ
હોવાનો અણસાર એમાથંી મળે છે. પણ સમે પ�ે એનો �યાપ વધે તે પણ એટલી જ અવગણી ન શકાય એવી બાબત છે.

�ું �ૃ�ટાતંો આપીને, કાયદા �ારા અપાયેલ સમાનતાની વાત અહ� કર� શક� હોત પણ એ િવશેની સમજ અને એ િવશેની વાત
આપ સૌ ��ુ ભ�ગનીઓ સમ� કરવી જ�ર� નથી માનતી એટલે આ િવષયના વૈચા�રક પાસાને, એની પાછળની �ફલ�ફુ�ને ર�ૂ
કરવાની તક લીધી છે. આપ સૌનો આભાર �ય�ત કર� િવર�ુ ં�ં.

*************************************************** 

ડૉ. હ�તલ ઠ�ર.
આિસ. �ોફ�સર, સમાજશા� િવભાગ,
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