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અ���ૃયતા િનવારણ �ે�ે ગાધંી��ુ ં�દાન

�હ��ુ સમાજ અને અ���ૃયતા :-

�હ��ુ વણ��યવ�થા અને તેની સાથે સકંળાયેલા �ચનીચના જ�મ�ત ભદેભાવો ��ુય�વે કર�ને આભડછેટ અને ��ુ�ના િસ�ાતંો
ઉપર રચાયા છે. ��ુો�ુ ં�યોજન ��ુરઉ�ોગ અને શાર��રક �મ �ારા ઉપલા �ણ વણ�ની સેવા કરવા� ુ ંહોઈ કાર�ગરો અને ખાસ
કર�ને  અવણ�  હલકો  સામા�જક દર�જો  ધરાવતા આ�યા છે.[1] ‘અ��ુ’  �િતઓ અથવા  અ���ૃયો�ું િનિ�ત  �વ�પ  ઈ�નુી
�ારં�ભક સદ�ઓમા ંબધંા�ુ.ં છતા ંસ�ંયાની �ૃ��ટએ તે ના�ુ ંહ� ુ.ં લગભગ �ી� સદ�થી અ���ૃયતાની �થા સખત બની હોવા� ું
જણાય છે. અને અ���ૃયોની સ�ંયામા ંપણ વધારો ન�ધાયો. 19મી સદ�મા ં�જુરાતના �ધુારક �દોલન શ� થયા નહોતા �યાં
�ધુી સમાજ  ઉપર �ાિત  �યવ�થા હાવી રહ�લી. સમાજ  અનેક �ાિતઓ અને  પેટા�ાિતઓમાં વહ�ચાયેલો  હતો. �માં �ા�ણ,

�િ�ય, વૈ�ય અને ��ુ ��ુય હતા.ં �ા�ણો�ુ ં�થાન સવ��ચ અને ��ુો�ુ ં�થાન સૌથી િન�નક�ા�ુ ંમાનવામા ંઆવ�ુ.ં સમાજના
વહ�ણ સાથે  દર�ક  �ાિતઓમાં ક�ટલાક  �ુ�રવાજોના  ક�  લ�નસબંધંોમાં િનષેદને  કારણે �ાિતઓ પેટા�ાિતઓમાં િવભા�જત  થતી
ચાલી.

��યજોની  ��થિત  સ�કડો  વષ�થી  સમાજમાં  �બૂ  જ  િતર��ૃત  રહ�  છે.  ગામની  બહાર  વસવાટ,  ગામનાં  �વૂાઓમાથંી  ક�
તળાવોમાથંી  પાણી  ભરવા  પર  �િતબધં, સારા  પોશાક  ન  પહ�ર�  શક�, િશ�ણ પર  સ�ંણૂ� �િતબધં, બી�ઓ માટ�  અ���ૃય
(Untouchable) આમ તેમ�ુ ં�થાન સમાજમા ં20મા ંસૈકાના �વૂા�ધમા ંપણ �બૂ જ ક�ટમય ર�ુ ંહ� ુ.ં �દુ હ�રજનોમા ંપણ �હ��ુ
સામા�જક �તરરચાનાનાં ��ૂળયાં �ડાં ગયાં હોઈ તેમનામાં પણ �ચનીચના ભદેભાવો �યાપક હતા. આમ, �મશ: અ���ૃયોન
��થિત કાળ�મે �બૂ જ િન�ન�તર� પહ�ચી ગઈ હતી.

ભારતીય �હ��ુ સમાજ�યવ�થામા ંઆઝાદ� પહ�લા ંઅ���ૃયતા �પ�ટ ર�તે જોઈ શકાય અને અ�ભુવી શકાય તેવી ર�તે પાળવામાં
આવતી હતી. અ���ૃયતા પાળવા માટ� ધાિમ�ક મા�યતાઓ અને ��ૂયો જવાબદાર હતા. તો તેને ટકાવી રાખવામા ંસામા�જક અને
રાજક�ય ધોરણોની મહ�વની �િૂમકા રહ�લી હતી.[2]

1915મા ંમહા�મા ગાધંી દ��ણ આ��કાથી પાછા ફયા� તે પહ�લા ંઆજના દ�લતો અ���ૃય, ��યજ, મેતર, ચાડંાળ, ઢ�ડ, ભગંી અને
ચમાર �વાં નામોથી ઓળખાતા હતા. ગાધંી�એ  તેમના ઉ�ાર માટ�  �બંશે  શ�  કર� અને  તેઓ ‘હ�રજન’  તર�ક�  ઓળખાવા
લા�યા.[3]

અ���ૃયતા િવશે ગાધંી�નો �ૃ��ટકોણ :-

ગાધંી�નો જ�મ  2 ઓ�ટોબર, 1869ના રોજ  �દુામા�રુ�માં થયો હતો. તેમની માતા �ણામી સ�ંદાયમાં માનતા હતા અને
તેઓ વૈ�ણવ હતા. તેમ�ુ ં�ુ�ંુબ ઉદાર િવચારસરણીવા�ં હ� ુ.ં તેમનામા ંબાળપણથી જ અ���ૃયતા િવરોધી િવચારો િવક�યા ંહતા.

તેઓ માનતા હતા ક� અ���ૃયતાએ �હ��ુ ધમ��ુ ં�ગ નથી, પણ એમા ંપેસી ગયેલો સડો છે, વહ�મ છે, પાપ છે, અને તે� ુ ંિનવારણ
કર�ુએં ��યેક �હ��ુનો ધમ� છે. તે� ુ ંપરમ કત��ય છે. આ અસ��ૃયતા વેળાસર ના�દુ ન કરવામાં આવે તો �હ��ુ સમાજ અને
ધમ�ની હ�તી જોખમમાં છે. જ�મના કારણથી મનાયેલી આ અ���ૃયતામાં અ�હ�સા ધમ�નો અને સવ��તૂા�મભાવનો િનષેધ થઈ
�ય છે. અને �ળૂમા ંસયંમ નથી, પણ �ચપણાની ઉ�ત ભાવના જ રહ�લી છે. આથી એ �પ�ટ અધમ� જ છે. એણ ેધમ�ને બહાને
લાખો ક� કરોડોની ��થિત �લુામ �વી કર� �કુ� છે.[4]

અ���ૃયોની ��થિત �ધુારવા માટ� એમની પાસે એમના પરંપરાગત ધધંાઓ છોડવાની ક� એ ��યે એમનામાં અણગમો ઉ�પ�
કરવાની જ�ર નથી. એ�ુ ંપ�રણામ આવે એવી ર�તે એમનામા ંકર�લી ��િૃત એમની સેવા નહ�, પણ અસેવા કરશે. વણકર વણાટ
કરતો રહ� અને ચમાર ચામ�ું ક�ળવતો રહ�, છતા અસ��ૃય ન ગણાય �યાર�  જ અ���ૃયતા�ુ ંિનવારણ ક�ુ� ગણાય. એ ધધંામાં
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�ધુારા કરવાની અને ખીલવણી કરવાની બ�ુ જ�ર છે. જો ક� વણકરને અથવા ચમારને તેમના બાપીકા ધધંા કરવાની ફરજ પાડ�
શકાય  નહ�. આ�  ક�ટલાક ગામોમાં મર�લા ઢોર  લઈ  જવાની અથવા એવા કોઈ  કામ  કરવાની ના પાડવા માટ�  એ  લોકો�ું
ગામલોક તરફથી બ�હ�કાર કરવામા ંઆવે છે અથવા બી� ર�તે એમની કનડગત કરવામા ંઆવે છે. તે ભાર� અ�યાય અને �ાસ
છે.

સમાજની ગદંક�ને  �ૂર કર� તેને  રોજ  રોજ  સાફ રાખવા�ું કાય�  પિવ�  છે  એ  કાય�  િનયમીત  ર�તે  ન  થાય  તો  આખો  સમાજ
મરણતોલ દશામા ંઆવી પડ�. સફાઈના કામનો દર�જો સમાજને આવ�યક બી� કામોના �ટલો જ �ચો સમજવો ઘટ� છે. એ
કામમા ંઅનેક �ધુારાઓને અવકાશ છે. સ�ંકાર� લોકોએ કામ કરતા થઈને ઘણા �ધુારા કર� શક�.[5]

અ���ૃયતા િનવારણ માટ� ગાધંી�ના �ય�નો :-

સ�યા�હ આ�મની �થાથપના 1915ના મે ની 25મીએ અમદાવાદમાં થઈ. આ�મની �થાપનાને થોડો જ સમય થયો હતો
અને ગાધંી�ની અ���ૃયતા બાબતે કસોટ� થઈ. અ�તૃલાલ ઠ�ર�  �ૂધાભાઈ અને તેમ�ુ ં�ંુ�ંુબ (પ�ની દાનીબહ�ન અને ધાવણી
�દકર� લ�મી)ને આ�મમા ંમોક�યા.

આનાથી સહાયક િમ�મડંળમા ંખળભળાટ થયો. �વૂામાથંી પાણી ભરવામા ંઅડચણ થઈ. આ�મને પૈસાની મદદ બધં થઈ. પરં� ુ
�ૂધાભાઈમાં ભણતર સહજ હ� ુ.ં અને તેમની સમજણ સાર� હતી, તેથી ��થિત �ધુર�. આ �ુ�ંુબને આ�મમાં રાખીને આ�મને
ઘણા પાઠ મ�યા છે. તેમ ગાધંી� તેમની આ�મકથામા ંજણાવે છે. આ�મ�ુ ંખચ� �હ��ુઓ તરફથી મળ�ુ ંઆ��ુ ંછે એ કદાચ �પ�ટ
ર�તે �ચૂવે છે ક� અ���ૃયતાની જડ સાર� પેઠ� હલી ગઈ છે. તેમ ગાધંી� લખ ેછે.[6]

અ���ૃયતાએ  �હ��ુ  સમાજ�ું એક  કલકં  છે.  અસહકારના  ઠરાવે  �હ�દના  લોકોને  મોટાપાયા  પર  હાથ  કાતંણ  અને  હાથવણાટ
�નુજ�િવત કરવાની સલાહ આપી. કારણ ક� તેનાથી ભારતીય સમાજના લાખો વણકરોને (અ���ૃયોને) ફાયદો થાય તેમ હતો.
ગાધંી�એ ક�ુ ંક� અસહકારએ મા� ��ેજો ��યેના વલણમા ંજ નહ�, પરં� ુઆપણા વલણમા ંહદયપ�રવત�ન માટ�ની એક દલીલ
છે. ક��ેસના નાગ�રુ અિધવેશનમાં તેમને લોકોને �હ��ુસમાજમાથંી અ���ૃયતાના કલકંને ના�દુ કરવા િવશેષ �ય�નો કરવા
અપીલ કર�. દ�લતોના ઉ�કષ�ની બાબત પર ક��ેસના નેતાઓએ ખાસ લ�ય ક����ત ક�ુ�. ગાધંી�ના આ પર�વેના િવચારો સાથે
�વરાજ પ�ના નેતાઓ �રૂ��રૂા સમંત હતા. 1924મા ંબલેગામ �કુામેના ક��ેસ અિધવેશનમા ંઆ િવશે થયેલ ઠરાવનો તેમને
સ�ંણૂ� �વીકાર કય� હતો. તેઓ �ૃઢપણ ેમાનતા હતા ક� �હ��ુસમાજ પરનો અ���ૃયતાનો શાપ વહ�લી તક� �ૂર થવો જોઈએ.

ઓગ�ટ 1932મા ં��લ�ેડના વડા�ધાન રો�સે મેકડોના�ડ� ‘કોમી �કુાદો’ �હ�ર કય�. તે �જુબ દ�લતોની પણ �હ��ુઓથી અલગ
ગણીને મતદાર મડંળો આપવામા ંઆ�યા. તેના િવરોધમા ં�નૂા ન�ક યરવડા �લમા ંગાધંી�એ આમરણાતં ઉપવાસ આદયા�.
ક��ેસના અ�ણીઓ અને ડો.�બડેકર વ�ચનેી મ�ંણાઓથી ગાધંી� અને �બડેકર� વ�ચે ‘�નૂા કરાર’ થયા. તે �જુબ કોમી
�કુાદામાં આપવામાં આવી હતી તેના કરતા ઘણી વધાર�  બઠેકો દ�લતોને  આપવા ગાધંી� સહમત  થયા. �નૂા કરારનો એક
�ધુારા તર�ક�  સરકાર�  �વીકાર કય�. દ�લતો માટ�ના અલગ મતદાર મડંળો રદ કરવામાં આ�યા. ગાધંી�એ ઉપવાસ  છોડ�ા,
ઉપવાસ  છોડ�ા  પછ�  ગાધંી�એ  તેમ�ું �યાન  અ���ૃયતા  િનવારણ  તરફ  ક����ત  ક�ુ�.  ગાધંી�ની  િવનતંીને  માન  આપીને
દ�શભરમા ંઅનેક �થળોએ મ�ંદરો અને �હ�ર �વૂા દ�લતોના ઉપયોગ માટ� ��ુલા �કુવામા ંઆ�યા. ‘હ�રજન સેવકસઘં’ (1932)

ની �થાપના કરવામા ંઆવી. �ની અ���ૃયતા િનવારણ ��ેે મહ�વની કામ�ગર� બ�વી.

આમ,  ગાધંા�એ  પોતાના  રચન�મક  કાય��મમાં અ���ૃયતા  િનવારણનો  આગળ  પડ� ું �થાન  આ��ું અને  તેને  માટ�  આખી
કાય�કરોની ફોજ ઊભી કર�, � રાત�દવસ અ���ૃયતા િનવારણ માટ� કાય� કરતા હતા. આ કાય�કરોમા ંમામા ફડક�, ઠ�ર બાપા,
પ�ર��ત  મજ�દુાર,  શકંરલાલ  બ�કર,  અન�યૂાબને  સારાભાઈ,  કાકા  કાલલેકરને  ગણાવી  શકાય.  હ�રજન  સેવા  ગાધંી�ના
�વનમા ંક�ટલી અિનવાય� હતી તે� ુ ંઉદાહરણ જોઈએ તો તેઓ કહ�તા ક� “�ુ ં�લમા ંહોઉ ક� �લની બહાર હ�રજનોની સેવા એજ
માર� િ�યમા ંિ�ય વ�� ુહશે. અ� િવના �ુ ંથોડાક �દવસ તો �વી શ�ું પણ હ�રજન સેવા િવના માટ� �ણ પણ �વ�ુ ંઅશ� છે.

માર� પરમા�માને અખડં �ાથ�ના છે ક� �હ��ુ ધમ�માથંી અ���ૃયતા�ુ ંકલકં �ુસંાઈ �ઓ અને સ�ય�યૂ�� ુ ંદશ�ન થાઓ. ”[7]

ગાધંી� તેરિવધ રચના�મક ��િૃતઓ �ારા રા��ની આઝાદ� અને નવિનમા�ણને ઝખંતા હતા. �માં અ���ૃયતા િનવારણને તો
તેઓએ  ધાિમ�ક ��િૃત  લેખી િવ�બ�ં�ુવની �દશામાં મો�ંુ  પગ�ું ગણા��ુ ંહ� ુ.ં  અ���ૃયતા િનવારણના તેમના િવચારો  �હ�ર
�વનના �ારંભથી જ ર�ા હતા. ભારતીય સમાજ �ચનીચના બધંનો �યાગે અને સામા�જક સમરચના થાય એ ગાધંી�� ુ ં�વ�ન
હ� ુ.ં �હ��ુ સમાજમા ંસદ�ઓથી જડ નાખી �કુ�લા અ���ૃયતાના �ૂષણને નાથવા સમયે સમયે પોતાની વૈચાર�ક મ�મતા દશા�વી
હતી. તેમણે લ��ુ ંછે ક� “�ુ ંમા�ુ ં�ં ક� અ���ૃયતા ક�વળ મ��ુયએ જ પેદા કર�લી છે, અને લોકોના નૈિતક ક� બૌ��ક િવકાસ સાથે
કશો સબંધં નથી. તે� ુ ંકારણ એટ�ુ ંજ ક� �હ��ુસમાજમાં એવા માણસો અ���ૃય ગણેલા દ�ખાય છે � નીિતને ��ુ�ના િવકાસમાં
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�ચામા ં�ચા સવણ� �હ��ુની બરાબર� કર� શક� તેવા હોય ને છતા તેમને અ���ૃય ગણવામા ંઆવે છે. અ���ૃયતાથી ��ુત એવા
સમાજ�ુ ંમા�ંુ �ચ� એ છે ક�, એમા ંકોઈ માણસ પોતાને બી�થી �ચો નહ� ગણ.ે”[8]
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