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Continuous Issue-29 | December – February 2018 
 

ગ્રામ્ય સમદુાયના યવુાનોમાાં વ્યસન 

‘અંકેવાળીયા’ ગામનુાં સમાજશાસ્ત્રીય નનરીક્ષણ 

પ્રસ્તાવના 

 આજના બદલાતા યગુમાાં સમાજમાાં દદવસે ને દદવસે પરીવતતન આવી રહ્ુાં છે. તેવી જ રીતે વ્યસનના 
પ્રમાણમાાં પણ જ ાંગી વધારો થઇ રહ્યો છે. જયારે બાળક સમજતુાં થાય ત્યારથી જ તમાકુ, ગટુખા વગેરેનાં સેવન 
કરત ુાં જોવા મળે છે. 

 આજના પદરવર્તિત યગુમાાં શહરેની તો વાત કયા કરવી, ગામડાના યવુાનોની આંખો જ તમાકુ, બીડી, 
ર્સગારેટ ફૂકે ત્યારે જ ખલેુ છે. 

 બીડી, તમાકુ, ર્સગારેટ, પાન-મસાલા, ગટુખા, માવો, દારૂ, ચરસ, ડ્રગ્સસ, ફીીણ, કોકેનન, હરેોનન આ બધા 
જ વ્યસનો માનવીને સામાજજક, માનર્સક, આર્થિક તેમજ ધાર્મિક રીતે ખબૂ જ નકુશાન કરતા જોવા મળે છે. આજે 
ગ્રામ્ય સમાજના સામાજજક માળખામાાં પણ પદરવતતન આવ્યુાં છે. જેની ફસર તેના જીવન પર થઇ છે. તેને 
ફનલુક્ષીને “ગ્રામ્ય સમદુાયના યવુાનોમાાં વ્યસન”નો ફભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે. 

૧. ગામનો પરરચય  

અંકેવાળીયા ગામ સરેુન્દ્રનગર જીલ્લાના લીંમડી તાલકુામાાં આવેલુાં છે. તાલકુા મથકે થી ૫ દકલોમીટરના 
અંતરે આવેલ છે. ઇ.સ. ૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરી મજુબ ગામની વસ્તી ૫૦૦૦ હજાર છે. જેમાાં ૪૫% વસ્તી 
દલલતોની છે. તે ર્સવાય દરબાર, પટેલ, સથવારા, કોળી, નાડોદરા રાજપતૂ, જૈન તથા બ્રાહ્મણોની વસ્તી છે. 
ગામમાાં ગ્રામપાંચાયત, પ્રાથર્મક ફને માધ્યર્મક શાળા છે. ૮ થી ૧૦ માંદદરો તેમજ ૧ સ્વાર્મનારાયણ માંદદર ફને 
૧ જૈન દેરાસર આવેલ છે.  

૨. અભ્યાસનો હતે ુ

 પ્રસ્તતુ ફભ્યાસ આજના પદરવતતન પામતા સમાજમાાં વ્યસનનુાં પ્રમાણ કેવુાં છે? તેમજ ખાસ કરીને ગ્રામીણ 
સમદુાયના યવુાનોમાાં વ્યસનનુાં પ્રમાણ કેવુાં જોવા મળે છે. તે જાણવાનો હતે ુાં રહ્યો છે. તેમજ સામાજજક, આર્થિક, 
ધાર્મિક, શારીદરક ફને માનર્સક ફસર તપાસવાનો રહ્યો છે.     
 

૩. યવુાન 

 “સમાજે-સમાજે યવુકોનો ખ્યાલ, લિન્ન-લિન્ન જોવા મળે છે. સામાન્દ્ય રીત ે૧૮ થી ૩૦ કે ૩૨ વર્તના વય 
જૂથમાાં આવતી વ્યક્તતને યવુાન તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે.” 
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“યવુા ફવસ્થા એ એવો સમય છે કે જયારે તે માનવના ઉમાંગો ફને તરાંગોમાાં િરતી લાવે છે. તેના 
દહમતવાન મનને પોતાના સારા કે ખરાબ સ્થાન સાકાર કરવા માટે શરીરનો પણ પરુતો સહયોગ મળી રહ ે
છે.” 

                                       -પ્રયાગ મેહતા 

૪.  વ્યસન 

 “વ્યસન એટલે એવી કુટેવ કે લત જે એક વખત લાગી ગયા પછી તેને છોડવામાાં ખબૂ જ પદરશ્રમ કરવો 
પડે” 

 “વ્યસન એટલે એવી લત કે જે સામાજજક, ધાર્મિક, શાદરરીક કે માનર્સક રીતે નકુશાન પહોચાડનાર માાંદગ 
રવ્ય કે પદાથત” 

૫. ગ્રામીણ યવુાનમાાં વ્યસન 

 અંકેવાળીયા ગામમાાં સ્વાર્મનારાયણ સત્સાંગી રેહતા હોવા છતાાં દારૂ, ગટુખા, તમાકુ વગેરેના સેવનનુાં 
પ્રમાણ વધતુાં જાય છે આ ગામમાાં દેશી દારૂનુાં ઉત્પાદન ખબુ જ મોટા પ્રમાણમાાં થાય છે. દલલતોમાાં વ્યસનનુાં 
પ્રમાણ સૌથી વધારે જોવા મળયુાં છે. ગામના દલલતો કુલ વસ્તીના ૪૫ ટકા છે. જેમાાંથી ૩૪ ટકા લોકોમાાં વ્યસન 
જોવા મળે છે. દલલતોમાાં વ્યસનનુાં પ્રમાણ વધારે હોવાથી મોટેિાગે તેમનુાં મતૃ્ય ુ૪૦ થી ૫૦ વર્તની વયે થાય છે. 
દલલતો પછી દરબારોમાાં વ્યસનનુાં પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. જેમાાંથી ૨૧ ટકા યવુાનો છે. કેટલાક દરબારો મોટા 
જમીનદાર હતા પરાંત ુદારૂ ફને ફીીણના વ્યસનના કારણે તેમને જમીનો વેચવી પડી છે. તથા વ્યસનના કારણ ે
પાયમાલ થઇ ગયા છે. દરબારોને દારૂના સેવનને કારણે આર્થિક તથા શારીદરક ઘણ ુનકુશાન થયુાં છે.  
 

 અંકેવાળીયા ગામમાાં ખબુ જ મોટાપાયે દારૂ નુાં ઉત્પાદન થાય છે. દારૂના ઉત્પાદનમાાં ર્વર્વધ કેર્મકલ 
નાખવામાાં આવે છે. જે શરીરને હાર્નકારક છે. આજુ બાજુના ગામો તથા વઢવાણ સીટી ફને લીંમડીમાાં પણ ફહીં 
દારૂ પહોંચાડાય છે. મળતી માદહતી મજુબ સરકારના માણસોને હપ્તો પરુો પાડવામાાં આવે છે. તેથી ત્યાાં દારૂનો 
ધાંધો ફર્વરત ચાલ ુ જ છે. દારૂના ઉત્પાદનથી આશરે રૂ. ૫૦૦૦૦ જેટલી દૈર્નક આવક થાય છે. થોડાક અંશ ે
ફીીણનુાં સેવન કરનારા માણસો પણ આ ગામમાાં છે.  

યવુાનોમાાં વ્યસનનુાં પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. તેનુાં કારણ એ છે કે એક ને જોનને બીજા શીખે છે.  

૬. વ્યસનની અસરો  

 ૧. સામાજજક અસર 

વ્યસનની સવત પ્રથમ તો સમાજ પર ખબૂ જ ઊંડી ફસર થાય છે. ખાસ કરીને સમાજમાાં કુટુાંબનુાં સ્થાન ખબુ જ 
મહત્વનુાં હોય છે. જયારે કોન કુટુાંબનો એકાદ સભ્ય દારૂ જેવુાં વ્યસન ધરાવતો હોય તો તેની ફસર કુટુાંબ પર થતી 
હોય છે. તેવા પદરવારના સભ્યો સાથે  સમાજ ખબુ જ ઓછો વ્યવહાર કરે છે. ખાસ કરીને આવા પરુુર્ની પત્ની પર 
વધારે ફસર થાય છે. ઘરમાાં રોજ ઝઘડાઓ થાય છે. તેમજ બાળકો પર માઠી ફસર પડે છે ઘરનો એક સભ્ય 
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તમાકુ, બીડી, ર્સગારેટ, માવો, ગટુખા કે દારૂનો વ્યસન ધરાવતો હોય તેને જોનને બાળક પણ આવા રવાડ ેચડે છે. 
ઘણા બધા બાળકોમાાં આવા વ્યસનનુાં સામાજજકરણ થાય છે. 

 ૨.  ધાનમિક અસર 

વ્યસનની ધાર્મિક ફસરો પણ ઘણી બધી જોવા મળે છે. વ્યસન શરીરને જ નદહ પરાંત ુમહા ઉત્તમ મનષુ્ય જન્દ્મને 
બરબાદ કરી નાખે છે. 

ગીતામાાં િગવાન શ્રી કૃષ્ણેએ તમોગણુી આહારને વજયત ગણાવ્યો છે. ગરુૂ ગોર્વિંદ ર્સિંહ ે કહ્ુાં છે કે શ્વાસોશ્વાસમાાં 
જેટલાનો જપ કરે છે. તેનાથી મળતુાં બધુાં ીળ એક બીડી પીએ નષ્ટ થઇ જાય છે તમાકુના ખેતરમાાં ગાય તો શુાં, 
ગધેડુાં પણ જતુાં નથી. “કુરાને શરીી”માાં ફલ્લાહ પાક ર્િકોલ રોશલમાાં ર્સયાશમાાં લખ્યુાં છે કે ચેતનાનો િડકાવેલો 
ઇન્દ્સાન આવી નશાયકુત ચીજોનો ઉપયોગ કરે છે. આવા ચીજોનો ઉપયોગ કરનાર ઇન્દ્સાનથી ફલ્લાહ દૂર રહ ેછે. 
પરાંત ુચેતનાએ ઇન્દ્સાન થી ખશુ રહ ેછે. 

આમ, વ્યસનની ધાર્મિક રીતે ખબુ જ ઊંડી ફસર થતી હોય છે. એટલેકે વ્યસની વ્યક્તત ધમતમાાં કહલેી વાતોની 
ફવગણના કરે છે. ફને પોતાની સ્વતાંિતા પ્રમાણે વતતન કરે છે. િારતની ફધ્યાજત્મક સાંસ્કૃર્ત ર્નર્ેધ હોવા છતાાં 
તેને ક્સ્વકારે છે. આમ ધમતની ફસર તેમના પર જોવા મળતી નથી  

૩. શારીરરક અસર 

વ્યસનની શારીદરક ફસરો ફસાંખ્ય જોવા મળે છે. જેમકે ીેીસા, મો, ગળામાાં કેન્દ્સર, હૃદય હુમલો, પેટના રોગો, 
અંધાપો, કાકડાનો સોજો તેમજ માનર્સક ફસરો જેવી કે ર્વચારવાની, જોવાની, કામ કરવાની, ર્નણતય લેવાની, 
ચાલવામાાં તથા બોલવામાાં ફચોતસાન આવી જાય છે. ગાાંડપણ આવવાની શક્યતા વધે છે. રષ્ષ્ટ ઘટે છે. લલવરમાાં 
સોજો આવે છે. ઘણીવખત હોજરીમાાંથી લોહી નીકળવાથી દદી ગાંિીર બને છે. ફને મરણ પણ પામે છે.  

૪ આનથિક અસર 

ગામડાનો યવુાન રૂ. ૮૦માાં મજૂરી કરે છે. જેમાાંથી પોતાના શોખ, કુટેવ માટે ૪૦ રૂ.ની દારૂ બોટલ પીવે છે. 
પોતાના પદરવારને સાંતોર્વાની વસ્તનુી જગ્સયાએ એ રકમ તે વ્યસનમાાં વેડીી નાખે છે. ફને પોતે જ પોતાના 
શરીરને નકુશાન પહોંચાડ ેછે. કેન્દ્સર, હ્રદય રોગ, નબળાન, ચક્કર વગેરેને સામેથી જ નોતરે છે. 

૭. ઉપાયો 

 નશાકારક પ્રવરૃ્ત્તથી છુટકારો મેળવવા માટે જુદા-જુદા એન.જી.ઓ ફને સામાજજક સાંસ્થાઓ ધ્વારા ‘વ્યસન 
મકુ્તત ફલિયાન’, ‘વ્યસન મકુ્તત કેમ્પ’ વગેરેનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે. વ્યસનમાાંથી મકુત થવા ઇચ્છનાર 
વ્યક્તત દર-હબેીલીટેશન સેન્દ્ટરસતનો પણ સાંપકત કરી શકે છે. ઉપરોકત ઉપાયો હોવા છતાાં જયાાં સધુી સમાજમાાં આ 
અંગે જાગરૃ્તના આવે ત્યાાં સધુી આ દૂર્ણ બાંધ થાય તેમ નથી.   

“દારૂદડયો દારૂને શુાં પીવાનો? 

દારૂ જ દારૂદડયાને પી જાય છે” 
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સાંક્ષક્ષપ્તતકરણ 

પ્રસ્તાવના   

આજના બદલાતા યગુમાાં સમાજમાાં દદવસે ને દદવસે પરીવતતન આવી રહ્ુાં છે. તેવી જ રીતે વ્યસનના 
પ્રમાણમાાં પણ જ ાંગી વધારો થઇ રહ્યો છે. જયારે બાળક સમજતુાં થાય ત્યારથી જ તમાકુ, ગટુખા વગેરેનાં સેવન 
કરત ુાં જોવા મળે છે. આજના પદરવર્તિત યગુમાાં શહરેની તો વાત કયા કરવી, ગામડાના યવુાનોની આંખો જ 
તમાકુ, બીડી, ર્સગારેટ ફૂકે ત્યારે જ ખલેુ છે. 

૧. ગામનો પરરચય 

અંકેવાળીયા ગામ સરેુન્દ્રનગર જીલ્લાના લીંમડી તાલકુામાાં આવેલુાં છે. તાલકુા મથકે થી ૫ દકલોમીટરના 
અંતરે આવેલ છે. ઇ.સ. ૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરી મજુબ ગામની વસ્તી ૫૦૦૦ હજાર છે. જેમાાં ૪૫% વસ્તી 
દલલતોની છે. તે ર્સવાય દરબાર, પટેલ, સથવારા, કોળી, નાડોદરા રાજપતૂ, જૈન તથા બ્રાહ્મણોની વસ્તી છે 

૨. અભ્યાસનો હતે ુ

 પ્રસ્તતુ ફભ્યાસ આજના પદરવતતન પામતા સમાજમાાં વ્યસનનુાં પ્રમાણ કેવુાં છે? તેમજ ખાસ કરીને ગ્રામીણ 
સમદુાયના યવુાનોમાાં વ્યસનનુાં પ્રમાણ કેવુાં જોવા મળે છે. તે જાણવાનો હતે ુાં રહ્યો છે. 

૩. વ્યસન 

 “વ્યસન એટલે એવી કુટેવ કે લત જે એક વખત લાગી ગયા પછી તેને છોડવામાાં ખબૂ જ પદરશ્રમ કરવો 
પડે” 

૪. ગ્રામીણ યવુાનમાાં વ્યસન 

અંકેવાળીયા ગામમાાં સૌથી વધારે વ્યસનનુાં પ્રમાણ દલલતોમાાં જોવા મળયુાં છે. જેમાાં ૩૪% ટકા છે. 
દલલતોમાાં વ્યસનનુાં પ્રમાણ વધારે હોવાથી મોટેિાગે તેમનુાં મતૃ્ય ુ૪૦ થી ૫૦ વર્તની વયે થાય છે. દલલતો પછી 
દરબારોમાાં વ્યસનનુાં પ્રમાણ જોવા મળયુાં છે. જેમાાંથી ૨૧ ટકા યવુાનો છે. વ્યસનના કારણે દરબારો પાયમાલ થઇ 
ગયા છે.  

 અંકેવાળીયા ગામમાાં ખબુ જ મોટા પ્રમાણમાાં દારૂનુાં ઉત્પાદન થાય છે તથા તેનુાં વેચાણ આજુબાજુના ગામ 
તથા શહરેમાાં પણ કરવામાાં આવે છે.  

યવુાનોમાાં વ્યસનનુાં પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે તેનુાં કારણ એ છે કે એકને જોનને બીજા શીખે છે. 

૫. વ્યસનની અસરો  

૧. સમાજજક ફસર 

૨. ધાર્મિક ફસર 
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૩. શારીદરક ફસર 

૪. આર્થિક ફસર 

૬. ઉપાયો 

 જયાાં સધુી સમાજમાાં આ અંગે જાગરૃ્ત ન આવે ત્યાાં સધુી આ દૂર્ણ બાંધ થાય તેમ નથી.   

રક-વર્ડસ ્

૧. સામાજજક સમસ્યા 

૨. ગ્રામ્ય સમદુાય 

૩. યવુાનો 

૪. વ્યસન 

સાંદર્ડસકૂ્ષચ 

 

I. સામાજજક સમસ્યા - એ.જી. શાહ & જે. કે. દવે (ફનડા પ્રકાશન, ફમદાવાદ) 
II. પ્રસ્તતુ ફભ્યાસ ર્નરીક્ષણ પ્રયકુ્તતના આધારે થયેલ છે. 
III. સમહૂ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરેલ છે. 

 

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

 

જ્યોનત એમ  .રાકર  

એસોર્સએટ પ્રોીેસર  

સમાજશાસ્ત્ર ર્વિાગ 

શ્રી એચ .કે .આટલતસ કોલેજ  

ફમદાવાદ  
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