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Continuous issue-26 | April – May 2017 

  ગજુરાતના ગ્રામિણ દલિતોનુું વ્યવસાય પરરવતતન એક ઐમતહામસક અધ્યયન 
 

પ્રસ્તાવના : 

  સમાજ સદાયે પરીવર્તન પામે છે જેમાાં ભારર્ીય સમાજ અપવાદરૂપ નથી. જ્યારે સમગ્ર રાષ્ટ્રમાાં 
પરરવર્તન આવે ત્યારે રાષ્ટ્રનુાં મહત્વન ુઅંગ ગણાર્ા ‘દલિર્ો’ ના સમદુાયોમાાં પણ પરરવર્તન આવે રે્ સ્વાભાવવક 
બાબર્ છે. પ્રાચીન સમયથી આ ઉંચ - નીચના ભેદભાવ સમાજમાાં વ્યાપેિા છે રે્ને દૂર કરવા માટે ઘણા બધા 
સમાજ સધુારકોએ િડર્ો અને આંદોિનો દ્વારા ખબૂ પ્રયત્નો કયાત છે. પહિેાના સમયમાાં મખુ્યત્વે મધ્યમવગત કે 
ઉપિી જ્ઞાવર્ઓને ધ્યાનમાાં રાખીને ઇવર્હાસ િખાર્ો હર્ો. પરાંત ુહવેના સમયમાાં સમાજના કચડાયેિા વગતના િોકો 
ર્ેમજ ર્ેમના પર થર્ાાં અત્યાચારો, ર્ેમની જીવનશૈિી વશક્ષણ વગેરેને અભ્યાસમાાં મહત્વન ુસ્થાન આપવામાાં આવી 
રહ્ુાં છે. 

  ગજુરાર્નાાં આજના દલિર્ો પહિેાાં અનેકવવધ નામોથી ઓળખાર્ા હર્ા. ગાાંધીજીએ ‘હરીજન’, 
સયાજીરાવે ‘અંત્યજ’ જ્યારે આંબેડકરે ‘દલિર્’ શબ્દ દલિર્ો માટે પ્રયોજ્યો છે. વર્તમાન સમયમાાં પણ દેશના જુદા 
જુદા રાજ્યોમાાં રે્ઓ જુદા જુદા નામે ઓળખાય છે. પ્રાચીન સમયમાાં વણતવ્યવસ્થા એટિી બધી વ્યાપેિી હર્ી કે 
દલિર્ોને ગામમાાં, માંરદરમાાં પ્રવેશ કરવા પર પ્રવર્બાંધ હર્ો. રે્ઓ કોઈ કારણે ગામમાાં પ્રવેશર્ા ત્યારે પાછળ 
સાવરણો બાાંધી રાખવો પડર્ો જેથી ર્ેમના પગિાની છાપ ર્રર્જ ભ ૂાંસાઈ જાય. વણતવ્યવસ્થા અને જ્ઞાવર્ વ્યવસ્થાને 
આધારે રે્મનો વ્યવસાય પણ રહરે્ો અને રે્મના વ્યવસાયને કારણે રે્મનુાં વધારે શોષણ થતુાં હત ુાં. રે્મના પર થર્ાાં 
અત્યાચારોમાાંથી મકુ્તર્ આપવા સયાજીરાવ ગાયકવાડ, અમરૃ્િાિ ઠક્કર, મહાત્મા ગાાંધીજી, ડાાઁ. બાબાસાહબે 
આંબેડકરે પ્રયત્નો શરૂ કયાત અને આ પ્રયત્નોના ભાગ રૂપે ર્ેમની જીવનશૈિી અને વ્યવસાયોમાાં પણ પરરવર્તન 
આવ્્ુાં. 

  ભારર્માાં અંગ્રેજો આવ્યા ત્યારે ગજુરાર્નો સમાજ નાર્-જાર્ના બાંધનવાળો સમાજ હર્ો. સમાજમાાં 
અસ્પશૃ્યોને કોઈપણ પ્રકારના અવધકારો ન હર્ા. ગજુરાર્માાં શહરેો કરર્ાાં ગામડામાાં અસ્પશૃ્યો પ્રત્યેનો વ્યવહાર ખબૂ 
ઘણૃાજનક હર્ો. ર્ેમનાાં ખાન-પાન, પોશાક રહઠેાણ વગેરે બાબર્ોમાાં અમાનવીય વનયાંત્રણો હર્ા. જેથી અસ્પશૃ્યો 
વશક્ષણથી વાંલચર્ રહી ગયા હર્ા. આ સમયે વ્યક્તર્નો જન્મ જે જ્ઞાવર્માાં થર્ો રે્નો વ્યવસાય પણ રે્ને આધારે જ 
નક્કી થર્ો. દલિર્ોમાાં અંદરો અંદર પણ ઉંચ-નીચના ભેદભાવ હર્ા. ગ્રામ્ય સમદુાયોમાાં આજે પણ વત્તે ઓછે અંશ ે
ભેદભાવ જોવા મળે છે. દલિર્ોની હાિર્ સધુારવામાાં લિસ્ર્ી ધમતપ્રવર્તકોએ, આયતસમાજે, વડોદરાના મહારાજા 
સયાજીરાવ ગાયકવાડ,ે ડાાઁ. બાબાસાહબે આંબેડકરે ર્ેમજ ગાાંધીજીએ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. અસ્પશૃ્યર્ા 
વનવારણના બે મહત્વના પાસા હર્ા. એક અસ્પશૃ્યોની આવથિક ક્સ્થવર્ સધુારવી અને બીજુ ાં દલિર્ોના બાળકોને શે્રષ્ટ્ઠ 
કેળવણી આપવી. ગાાંધીજીએ રે્મના ઉધ્ધાર માટેની ઝાંબેશ શરૂ કરી હર્ી. વીસમી સદીમાાં દલિર્ો માટે જુદા જુદા 
કાયદાઓ ઘડાયા. રે્ઓ વશલક્ષર્ થર્ાાં નવા નવા વ્યવસાયો ક્સ્વકારી સ્વચ્છ વ્યવસાય, ધાંધા-રોજગાર ર્રફ વળ્યા.  
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વ્યવસાય પરરવતતન િાટેના પરરબળો :- 

  રહન્દુ વણતવ્યવસ્થા રે્ની સાથે સાંકળાયેિ ઉંચ - નીચના જન્મજાર્ ભેદભાવ, આભડછેટ ર્થા શધુ્ધ્ધના 
વસધ્ધાાંર્ પર રચાઇ છે. રહન્દુ સમાજની મોટાભાગની વસ્ર્ી ઉચ્ચ વગતનો ભારે અન્યાય અને અત્યાચાર ભોગવર્ી 
હર્ી. પરાંત ુપાશ્વાત્ય જ્ઞાનનો ફેિાવો થર્ાાં જ્ઞાવર્ પ્રથા ર્બક્કાવાર પર્ન પામી રહિેી જણાય છે. જેમ જેમ દેશમાાં 
શૈક્ષલણક અને આવથિક કે્ષતે્ર પરરવર્તનો આવર્ા ગયા રે્મ રે્મ જ્ઞાવર્પ્રથાનુાં નવુાં સ્વરૂપ અક્સ્ર્ત્વમાાં આવતુાં ગ્ુાં. 
વશક્ષણની નવી પધ્ધવર્એ દલિર્ોને નવી રદશા ચીંધી. દલિર્ો પોર્ાના અવધકારો પ્રત્યે વધ ુજાગરૃ્ બન્યા અને નવા 
વ્યવસાયો ર્રફ વળ્યા. ઔધ્યોલગક ક્ાાંવર્એ ખાસ કરીને વણાટ કામ અને ચમત ઉદ્યોગને સીધી અસર કરી. કાપડ હવે 
કાપડ  વમિોમાાં રૈ્યાર થવા િાગ્ુાં. ચામડાના પગરખાાં-જોડા કારખાનાઓમાાં ર્ૈયાર થવા િાગયા. જેથી હવે ગ્રાવમણ 
દલિર્ોને પોર્ાનો વ્યવસાય બદિવાની ફરજ પડી. દલિર્ જ્ઞાર્ીના વશલક્ષર્ િોકો હવે નાની-મોટી નોકરીઓ 
મેળવવા િાગયા અને ઊંચી જ્ઞાર્ીના િોકો સાથે સેવામાાં સાંકળાયેિા રહવેા િાગયા. સામાજજક પરરવર્તનના પ્રવાહમાાં 
જજમાની પ્રથામાાં મળર્ા િાભો દલિર્ોને ઓછા મળવા િાગયા જેને કારણે ગામડાઓમાાં દલિર્ જ્ઞાવર્ઓએ પોર્ાના 
વ્યવસાયમાાં ધીરે ધીરે ચોક્કસ પરરવર્તન િાવવુાં ફરજીયાર્ બન્્ુાં. 

દલિત જામતઓના પરુંપરાગત વ્યવસાયો :- 

  ગજુરાર્નાાં ગ્રામ્ય જીવનમાાં દલિર્ જાવર્ઓ સમહૂને બદિે છૂટાછવાયા કે ગામની બહાર વસવાટ કરર્ાાં 
જોવા મળે છે. ર્ેઓમાાં અંદરો અંદર ઊંચ નીચ હોવાથી ર્ેઓની જ્ઞાવર્ઓ વચ્ચે પણ સામાજજક વ્યવહારો રખાર્ા 
નથી. આ જ્ઞાવર્ઓના ચોક્કસ પરાંપરાગર્ વ્યવસાયો હર્ા. દલિર્ જ્ઞાવર્માાંની સૌથી વધ ુ વસ્ર્ી મખુ્ય ચાર 
જ્ઞાવર્ઓમાાં છે. (1) માહયાવાંશી, વણકર (2) ચમાર, ભાાંભી (3) ભાંગી, મહરે્ર અને (4) ગરોડા, તરૂી. સૌથી ઊંચી 
જ્ઞાવર્ ર્રીકે પ્રથમથીજ થોડુાં અક્ષરજ્ઞાન પામેિા ગરોડા બ્રાહ્મણ ગણાર્ા હર્ા.  

(1) િાહયાવુંશી, વણકર, ઢેડ, િારૂ વણકર :-  

  ઢેડ િોકો ઘણાખરા હુન્નર ઉદ્યોગો સાથે સાંકળાયેિા હર્ા. દલિર્ોમાાં વણકરોનો સામાજજક દરજ્જો ર્થા 
આવથિક ક્સ્થવર્ પ્રમાણમાાં સારી હર્ી. રે્ઓ ખેડરૂ્ો, ખેર્મજૂરો, વણકર અને હાાંરડયાના વ્યવસાયો કરર્ાાં. મોટા ભાગના 
વણકરોની આવકનો મખુ્ય આધાર હાથશાળ ઉપર હર્ો. રે્ઓ હાથ વણાટનુાં કાપડ બનાવવામાાં કુશળ કારીગર હર્ા. 
બીજા દલિર્ો કરર્ાાં ર્ેમનો વ્યવસાય, ઘર, રાચરચીલુાં સ્વચ્છ હર્ા. ઔધોલગક ક્ાાંવર્ થર્ાાં ઈગિેંડની મીિોનુાં કાપડ 
આયાર્ થર્ાાં ર્ેની અસર ર્ેમના ધાંધા ઉપર પડી. ર્ેમની આવથિક ક્સ્થવર્ કથળવા િાગી, જેથી ર્ેઓ ગામડા છોડી 
અમદાવાદ, સરુર્, મુાંબઈ જેવા શહરેોમાાં મીિોમાાં વવવસત ર્રીકે પ્રવેશ્યા. ગાાંધીજી દ્વારા રચનાત્મક કાયો દ્વારા ખાદીન ે
ઉત્તેજન આપી દલિર્ભાઈઓને સધ્ધર બનાવવા ગજુરાર્નાાં ઘણા ભાગોમાાં ‘ખાદી કાયાતિયો’ ઊભા કરવામાાં આવ્યા 
હર્ા. આજે ઉચ્ચ વશક્ષણ મેળવી વણકરો સરકારમાાં સારા હોદ્દાની નોકરી પણ કરે છે. કેટિાક ખેર્ીકામ, કડીયાકામ, 
કોન્રાકટર વગેરે જેવા વ્યવસાય પણ કરે છે. 

(2) ચિાર, ભુંગી :- 

  ચમત કામના પરાંપરાગર્ વ્યવસાય સાથે સાંકળાયેિ જાવર્ ચમાર, ચામરડયા, ખાિપા જેવા જુદા જુદા 
નામથી ઓળખાય છે. ર્ેમનો વ્યવસાય અસ્વચ્છ હર્ો ર્ેથી ગામની બહાર વસવાટ કરવાની ર્ેમને ફરજ પડર્ી. 
ગામના મરેિા ઢોર ઉપાડી િાવી ચામડુાં વેચવાનો રે્મજ રે્માાંથી પગરખાાં બનાવવાનો વ્યવસાય કરર્ાાં. 
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ચામડામાાંથી ર્ેઓ મશક, કોસ, જોર્ર વગેરે ખેર્ી ઉપયોગી સાધનો બનાવર્ા. ચામડાની મશકમાાં ર્ેિ, ઘી જેવી 
પ્રવાહી વસ્તઓુ સમદુ્ર માગે દેશ-વવદેશમાાં વનકાસ કરવામાાં આવર્ી જેથી એક સમયે રે્ની માાંગ સારા પ્રમાણમાાં હર્ી. 
ઔધોલગક વવકાસ થવાથી ઉદ્યોગોમાાં ચામડુાં પકાવવા િાગ્ુાં. ‘બટૂ’, ‘ચપ્પિ’ માટે મોટી મોટી કાંપનીઓ ખિૂી જેથી 
ચમારોના વ્યવસાયને ફટકો પડયો. આજે ર્ેઓ સરકારી નોકરીઓમાાં ર્ેમજ ખેર્ી, છૂટક મજૂરી, પગરખાાં રીપેરીંગ 
જેવા વ્યવસાયો કરર્ાાં જોવા મળે છે. 

(૩) ભુંગી (વાલ્િીકી) િહતેર :- 

  દલિર્ોમાાં સૌથી હિકો દરજ્જો ભાંગી ધરાવર્ા. ર્ેઓ મેિા, હિાિખોર ર્થા ઓળગણા ર્રીકે પણ 
ઓળખાર્ા હર્ા. રે્ઓ સૌથી અશધુ્ધ ગણાર્ા, ભાંગીઓ મેલ ુઉપાડર્ાાં, ઝાડુ વાળર્ાાં, મરેિા કુર્રા-લબિાડા ઉપાડર્ાાં, 
િગન પ્રસાંગે ઢોિ વગાડર્ા ર્થા ક્યારેક ફાાંસી આપનાર જાલિમ ર્રીકે પણ કામ કરર્ા. વાર-ર્હવેારે રે્ઓ દાન પણ 
માગર્ા હર્ા. 

  ગજુરાર્માાં શહરેીકરણ થર્ાાં નગરપાલિકાઓમાાં, રેિવેમાાં રે્ઓ ઝાડુ વાળવાના, શેરીઓ સાફ કરવાના 
વ્યવસાયમાાં જોડાવા િાગયા. ર્ેઓને સરળર્ાથી નોકરી મળર્ી હોવા છર્ાાં પણ ર્ેમનામાાં વશક્ષણનુાં પ્રમાણ અન્ય 
દલિર્ો જેટલુાં વધ્્ુાં નથી છર્ાાં હવે રે્ઓ પણ સ્વચ્છ વ્યવસાયો ર્રફ વળેિા જોવા મળે છે. 

(3) ગરોડા અને તરૂી :- 

  ગજુરાર્નાાં ગ્રામ્ય સમદુાયોમાાં દલિર્ોની ધાવમિક અને સામાજજક આવશ્યકર્ાઓને પરૂી પાડવા ગરો 
ર્થા તરૂી કામ કરર્ાાં. ગરોડા જનોઈ પહરેર્ા દલિર્ોના જન્માક્ષર, કુાંડળી, શ્રાદ્ધ, િગન, મરણ જેવી સામાજજક વવવધ 
વવધાનો કરાવર્ા અને જ્યોવર્ષ પણ જોર્ાાં. ર્ેઓ ભજન, સત્સાંગ, કથા-વાર્ાત દ્વારા યજમાનનુાં કામ કરર્ાાં અને 
દલિર્ોને અક્ષરજ્ઞાન પણ આપર્ા. આજે રે્ઓમાાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાાં વશક્ષણ પ્રાપ્ર્ કરેિ િોકો જોવા મળે છે. હવે 
રે્ઓ ગામડા છોડી શહરેોમાાં સ્થાયી થયા છે. અને વર્તમાન પેઢી રે્મની પરાંપરાનો વ્યવસાય હવે ભિૂર્ી જાય છે. 
તરૂી િોકો મખુ્યત્વે ઉત્તર ગજુરાર્નાાં ગામડાઓમાાં વસેિા જોવા મળે છે. ર્ેઓ દલિર્ોના ‘વહીવાંચા’ ર્રીકેની 
કામગીરી કરર્ાાં. ચોમાસામાાં ખેર્ીનુાં અને અન્ય સમયમાાં ‘તરૂ’ અથવા ‘સારાંગી’ જેવા વાદ્યોના સાદ સરહર્ ગાવા 
બજાવવાનુાં કામ કરર્ા હર્ા. આજે તરૂીઓને યજમાન ર્રફથી વવશેષ સવુવધા ન મળર્ા પોર્ાનુાં ગજુરાન ચિાવવા 
ર્ેઓ પરાંપરાગર્ વ્યવસાય છોડી શહરેોમાાં કડીયાકામ, મીિકામદાર કે પછી સરકારી નોકરીઓમાાં િાગયા છે. ર્ેમના 
યજમાનો બોિાવે ત્યારે ‘ચોપડા’ િઈ નામ િખવા જાય છે. 

દલિતોનુું નવુું વ્યાવસાયીકરણ :- 

  ઔધોલગકરણ - શહરેીકરણ, રે્મના માટે કરાયેિ નવી વશક્ષણ વ્યવસ્થાથી દલિર્ોમાાં જાગવૃર્ આવી છે. 
રે્ઓ પોર્ાના પરાંપરાગર્ અશધુ્ધ વ્યવસાય છોડી નવા વ્યવસાયો ર્રફ આગળ વધ્યા. દલિર્ પ્રજામાાં જાગવૃર્ 
આવર્ા પોર્ાના અવધકારો માટે આંદોિનનો માગત પણ િેર્ા થયા. ભારર્ના સાંવવધાનને આધારે મળેિી સગવડોને 
કારણે દલિર્ સમાજમાાં કેળવણીનુાં પ્રમાણ વધ્્ુાં છે. રે્ઓમાાં એંજીનીયરો, ડોતટરો, વકીિો, વશક્ષકો વગેરેનુાં પ્રમાણ 
ક્મશઃ વધતુાં ગ્ુાં. વળી પરાંપરાગર્ વ્યવસાયો સાથે જોડાયેિ અસ્પશૃ્યર્ાનુાં કિાંક નવા વ્યવસાયમાાં અસરકારક 
બનતુાં નથી રે્થી રે્ઓ મકુ્તર્નો અહસેાસ કરે છે. 
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  દલિર્ જાવર્ના રહર્ોના રક્ષણ ર્ેમજ ર્ેઓના સામાજજક, શૈક્ષલણક, આવથિક સરહર્ના સવાાંગી વવકાસ માટે 
બાંધારણમાાં સમાવેશ કરાયો જેથી વ્યવસાય પરરવર્તન માટેના ર્મામ દ્વાર રે્મના માટે ખિૂી ગયા. આજે દલિર્ 
વ્યક્તર્ઓ એંજીનીયર, ડોતટર, વકીિ, વશક્ષક, અધ્યાપક, પોિીસ ખાર્ામાાં ઓફીસસત રે્મજ સલચવ ર્રીકે સરકારી 
વ્યવસાયમાાં જોર્રાયેિા જોવા મળે છે. 

  આજે વ્યવસાયનુાં માળખુાં જ્ઞાવર્ પર આધારરર્ રહ્ુાં નથી છર્ાાં પણ ભાંગી ભાઈ-બહનેોમાાં હજી પણ 
વશક્ષણનુાં પ્રમાણ ઓછાં હોવાને કારણે રે્ઓ વાર-ર્હવેારે દાન માાંગવાન ુકામ કરે છે. ગરોડા, વણકર, ચમાર જેવી 
જ્ઞાવર્ઓએ નવા ધાંધાઓ વવશેષ અપનાવ્યા છે. પરાંત ુશેનવા, ભાંગી જેવી અન્ય પછાર્ જાવર્ઓ હજી પણ પોર્ાનો 
પરાંપરાગર્ વ્યવસાય છોડી શકી નથી. 

સિાપન :- 

 આમ ગજુરાર્નાાં ગ્રાવમણ દલિર્ો આઝાદી પવૂે પરાંપરાગર્ વ્યવસાયો કરર્ાાં.  ગાાંધીજીના કાયતક્મો દ્વારા 
ર્ેમના પાયાના કાયતકરો વડે દલિર્ોમાાં આવથિક, સામાજજક, શૈક્ષલણક સધુારા કરવા નેર્ાઓ આગળ વધ્યા. રે્ના 
પરરણામે વશક્ષણ નવા શહરેોનો વવકાસ, ઔધોલગકરણના પરરણામે ગહૃ ઉદ્યોગો ભાાંગર્ા ર્ેમના પરાંપરાગર્ 
વ્યવસાયમાાં પરૂર્ી રોજી રોટી ન મળવાથી નવા વ્યવસાયો ર્રફ ર્ેઓ આકષાતયા હર્ા. આજે ર્ેઓ સવણત સમાજની 
હરીફાઈ કરી શકે રે્મ છે. રે્ઓમાાં રાજકીય નેતતૃ્વ, સામાજજક વ્યવહારોમાાં ફેરફાર અને ખોરાક, પોશાક, ભાષા 
વગેરેમાાં પણ મહત્વન ુપરરવર્તન આવ્્ુાં છે.  
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