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અપિિ 
મિાત્મા જ્યોણતબા ફુલેએ શુદ્ર–અણતશુદ્ર વગિ તથા સ્ત્રીઓની 

સમાનતા માટ ે જીવનભર આંિોલન ચલાવયું. મિાત્મા ફુલેના 
આંિોલનમાં તેમના ધમિપષ્ટ્ત્ન સાણવત્રીબાઇ ફુલેએ જીવનપયંત 

સિયોગ આપ્યો.  
ધમિના નામે સ્ત્રીઓને ણશક્ષિ ન િોય, ધમિ રસાતળ જાય. એવી 

બુમરાિ મચાવતા પુનાના બ્રાહ્મિવાિીઓએ ઊભી કરેલી તમામ 
પ્રણતકુળતાઓ વ્ચે ભારતના પ્રથમ મકિલા ણશણક્ષકા તરીકે માતા 
સાણવત્રીબાઇ ફુલેએ પોતાની કામગીરી દૃઢપિે ચાલુ રાખી. 

સત્યશોધક સમાજના એક અિિી તથા સ્ત્રીઓના ણશક્ષિ માટ ે
આજીવન ભેખધારી એવી માતા સાણવણત્રબાઇ ફુલેને ‘કૌન કૌન કકતને 
પાનીમેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા’ સાિર અપિિ.  

 
જયંણતભાઇ મનાિી 

પ્રમુખ 
ગુજરાત પ્રિેશ મંડલ સમથિન સણમણત 

ભરૂચ 
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અનકુ્રમણિકા 

વાચકણમત્રો પોતાની પસન્િગીના લેખ પર ષ્ટ્લલક કરતાં જ, ત ે લેખનું પાનુ ં
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I 

જરા તો ણવચાર કરો 
ણશક્ષિ સમ્બન્ધી તમામ લાભો માત્ર એક વિિ (બ્રાહ્મિ) તરફ વાળવામાં 

આવયા. જથેી તેમાંથી ઋણિ, મુણન, િાશિણનક, કણવ, લેખક, આચાયિ, ધમિગુરુ વગેરે 
થયા. વિિવયવસ્થાની આ સાચી ષ્ટ્સ્થણતને ના સમજનારા કેટલા ભોળા પટલેો (શુદ્ર) 
તથાકણથત સ્થાણપત કિતોએ પકડાવી િીધેલો સંસ્કૃણતનો ઝંડો લઈને ગજિના કરતાં 
ટોળેટોળામાં નીકળે છ ેઅને બોલે છ.ે ‘ભારતીય સંસ્કૃણત સવો્ચ છ’ે, ‘િમ મિાન 
િૈ’ વગેરે ત્યારે મને િસવું આવે છ.ે આ મુખાિઓને કોિ સમજાવે કે જ ેધમિ અને 
સંસ્કૃણતએ તમારો ણવકાસ અટકાવયો, તમને ધાણમિક, સામાણજક અને રાજકીય 
અણધકારોથી વંણચત રાખ્યા, તે સંસ્કૃણતને બચાવવા નીકળ્યા છો? જરા તો ણવચાર 
કરો. પચાસ વિિ પિેલાથી ઠઠે બે િજાર વિિ સુધી તમારી શી િશા િતી? તથા ધમિ, 
સમાજ તથા રાજ્યમાં તમારંુ શું સ્થાન િતું? જમેિે ધમિ તથા સંસ્કૃણતને બચાવવાના 
ઊજળા બિાના નીચે તમારો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો છ ેતે તો પોતાની આજીણવકા 
તથા પોતાની મિિા સાચવવા તમારી પાસે બુમરાિ મચાવડાવે છ.ે  

ધમિ અને સંસ્કૃણતના રક્ષિની બૂમો કોિ પાડ ેછ?ે મંકિરનો પૂજારી, પુરોકિત, 
આશ્રમ કે મઠનો મિન્ત, સોનાના ણસંિાસન અને ચાંિીની ચાખડીઓવાળા, 
છત્રચમરવાળા વગેરે. આ બધા જાિે છ ેકે ધમિ તથા સંસ્કૃણત રિેશે તો જ અમારા 
કિત સલામત રિેશે. ‘ધમિને બચાવો’ ‘સંસ્કૃણતને બચાવો’નો અથિ થાય છ ે મારાં 
ણસંિાસન, રાજભોગ અને છત્રચમર બચાવો. સંસ્કૃણતને બચાવોનો અથિ થાય છ ે કે 
મારી જન્મજાત ઉ્ચતાને બચાવો. પેલો જન્મજાત અધમ ઉપર ના આવી જાય, નિીં 
તો મારી ઉિમતા સમાપ્ત થઈ જશે. આવી રીતે સ્થાણપત કિતો બિુ જ ચાલાકીપૂવિક 
પોતાના કિતની રક્ષા ધમિ તથા સંસ્કૃણતના ઉજળા નામે તે લોકો પાસે કરાવી રયા ા છ.ે 
જ ેલોકો આ જ ધમિ તથા આ જ સંસ્કૃણતથી પેઢીઓ સુધી શોણિત રયા ાં છ–ેખરેખર 
િસવું આવે છ ેઆ મુખાિઓના વયવિારથી અને પેલા સ્થાણપત કિતોની ચાલાકીથી.’  

–સ્વામી સષ્ટ્્ચિાનંિ ‘અધોગણતનું મુળ વિિવયવસ્થા’માંથી  
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II 

મકિલા અનામત પાછળનો પ્રપંચ શંુ છ?ે 
–રમેશ સવાિી 

Women’s Reservation Bill, 12 સપ્ટમે્બર 1996ના રોજ પ્રથમ વખત 
સંસિ સમક્ષ મૂકાયું િતું, જમેાં 33% મકિલા અનામતની બાબત િતી. ત્યાર બાિ 
1998, 1999 અને 2008માં આ ણબલને પાસ કરવા કોણશશ થઈ. છતાં 2022માં 
પિ આ ણબલ પાસ થયું નથી! સંસિમાં મકિલાઓનું પ્રણતણનણધત્વ 193 િેશોની 
યાિીમાં ભારત 148મા સ્થાને છ.ે 2022માં લોકસભામાં 78 મકિલા સાંસિ છ.ે 
પ્રથમ લોકસભામાં માત્ર 24 મકિલા સાંસિ િતી. કુલ સાંસિોમાં 14% મકિલાઓ 
છ;ે આંતરરાષ્ટ્રિય પ્રમાિ 22% છ!ે 20 રાજ્યોમાં પંચાયત સ્તરમાં 50% મકિલા 
અનામત છ.ે એક સવે મુજબ મકિલાઓનું પ્રણતણનણધત્વ વધતા પીવાના પાિી/ 
સેણનટશેન/ઈન્રાસ્ટિલચરની સમસ્યા ઓછી થઈ છ!ે સવાલ એ છ ે કે આટલા વરસો 
સુધી આ ખરડો મંજૂર કેમ થયેલ નથી? આ ખરડાની તરફેિ કોિ અને શા માટ ે
કરે છ?ે આ ખરડાનો ણવરોઘ કોિ અને શા માટ ે કરે છ?ે આ અંગે જયંણતભાઈ 
મનાિીએ વિિ 2000મા ં પુષ્ટ્સ્તકા લખેલ– ‘કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી 
અનામતના લેખા જોખા.’ આ પુષ્ટ્સ્તકામાં ઊઠાવેલ મુદ્દાઓ 2022માં પિ સાંપ્રત છ.ે 

લેખક આંખ ખોલનારી િકીકત આપિી સમક્ષ મૂકે છ.ે અનામતની વાત 
કરીએ તે પિેલા વિિવયવસ્થાને સમજવી પડ.ે ભારતની પ્રજા પાંચ ભાગમાં 
વિેંચાયેલી છ ે : બ્રાહ્મિ/ક્ષણત્રય/વૈશ્ય/શૂદ્ર અને પંચમ–અવિિ–અણતશૂદ્ર. આ પાંચ 
ભાગોના મુખ્ય બે ભાગ પડ ે છ.ે એક ઉ્ચ વિિ, જમેાં બ્રાહ્મિ/ક્ષણત્રય/વૈશ્યનો 
સમાવેશ થાય છ.ે જ ે2000 વરસથી ભારતીય સમાજ પર િાવી છ.ે બીજો નીચલો 
વગિ, જમેાં શૂદ્ર/બક્ષી–મંડલ જાણતઓ/અણતશૂદ્ર SC–ST જાણતઓ અને તેમાંથી 
ધમિપકરવણતિત લઘુમતી જાણતઓનો બનેલો છ.ે જ ે ઉ્ચ વગિના શોિિ/િમનનો 
ણશકાર બનતો રયા ો છ.ે લોકશાિીના ચાર સ્તંભો છ–ે શાસક, પ્રશાસન, ન્યાયતંત્ર 
અને મીકડયા. શાસકમાં કેણબનેટ, સિાધારી પક્ષ અને ણવપક્ષ આવ.ે 1999માં ષ્ટ્સ્થત 

https://govindmaru.com/


કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા 
 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 9 
 

શું િતી? 5.52% બ્રાહ્મિ–ભૂણમિાર વગિની; સિાધારી પક્ષ/ણવપક્ષમાં નેતાગીરી 
િતી! 17 કેણબનેટ મંત્રીમાં એક પિ મકિલા મંત્રી ન િતી! બિુજનસમાજનંુ 
પ્રણતણનણધત્વ 17.65% અને 5.52% બ્રાહ્મિ–ભૂણમિારનું પ્રણતણનણધત્વ 52.94% િતું! 
પ્રશાસનની ષ્ટ્સ્થણત જોઈએ તો કિલ્િી સણચવાલયમાં વગિ–1ની ષ્ટ્સ્થણત આ િતી : 
52.10% બક્ષી–મંડલ જાણતઓના અણધકારીઓ 303 એટલે 2.59% િતા! 22.56% 
SC–STના અણધકારીઓ 840 એટલે 7.17% િતા! અન્ય ઉ્ચ જાણતઓના 3,540 
અણધકારીઓ એટલે 30.24% િતા. જ્યારે 5.52 બ્રાહ્મિ–ભૂણમિારના 7,024 
અણધકારીઓ એટલે 60.00% િતા! ન્યાયતંત્રની ષ્ટ્સ્થણત જોઈએ. સુણપ્રમકોટિમાં 
5.52% બ્રાહ્મિ–ભૂણમિારનું પ્રણતણનણધત્વ 60% ઉપરનંુ િતું! રાજ્યોની િાઈકોટિમાં 
358 ન્યાયાધીશોમાં SC– 4, બક્ષી મંડલ– 4, ST– 0 પ્રણતણનણધત્વ િતું! જ્યારે ઉ્ચ 
વગિનું પ્રણતણનણધત્વ 97.76% િતું! મીકડયામાં નીચલા વગિનું પ્રણતણનણધત્વ સાવ નજીવુ ં
િતું! રારિીય અખબારો/ચેનલો વૈશ્ય–બ્રાહ્મિ ઉદ્યોગપણતઓની માણલકીના છ.ે તેમની 
પ્રથમ વફાિારી સત્ય તરફ નિીં; પરન્તુ પોતાના સંકીિિ, વગીય કિતો તરફ િોય છ.ે 
આમ લોકશાિી છ;ે પરન્તુ 90% વયવસ્થા ઉ્ચવગિની િાસી બની ગઈ છ!ે 2022માં 
પિ આ જ ષ્ટ્સ્થણત છ.ે બિુજનસમાજ; લોકશાિીના ચારેય સ્તંભોમાં 10%થી ઓછી 
ભાગીિારી ધરાવતો િોવાથી ણવકાસના તમામ ક્ષેત્રોમાં તે ખૂબ પાછળ રિી ગયેલ 
છ.ે 

આ ષ્ટ્સ્થણતમાં ણનવૃણિવયમાં વધારો કરવામાં આવે તો કોને ફાયિો થાય? 
ઈષ્ટ્ન્િરાજીએ 55 વિિમાંથી 58 વિિ કયાિ અને બાજપાઈએ 1998માં 58 વિિમાંથી 
60–62 વિિ કયાિ! િેશના ઉ્ચ ણશક્ષિ મેળવેલા યુવાનો ઉપર આ કારમો ઘા િતો! 
ઉ્ચ વિિના ણશણક્ષત બેરોજગારો ખાનગી સાિસોમાં ગોઠવાઈ જાય પરન્તુ બક્ષી–
મંડલ જાણતઓ/SC–ST જાણતઓ/લઘુમણત જાણતના બેરોજગારો લયાં જાય? સવાલ એ 

છ ે કે શું ણનવૃણિ વયમયાિિામાં વધારો એ અનામતને રોકવાનો પ્રપંચ નિોતો?       

ડૉ. આંબેડકરજીએ કિન્િુ કોડ ણબલ બનાવયું તેમાં સ્ત્રીને પોતાના પણતની તથા 
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ણપતાની ણમલકતમાં ભાગીિારીનો અણધકાર આપવામાં આવયો િતો. ત્યારે સંસિમાં 
56% બ્રાહ્મિ સંસિસભ્યો િતા. તેમિે જબરજસ્ત ણવરોધ કયો. એક તરફ, 1955માં 
ઉ્ચવિિની મકિલાઓએ મોરચો કાઢીને અવાજ ઊઠાવયો કે અમારે ણમલકતના 
અણધકાર જોઈતા નથી! બીજી તરફ, ઉ્ચવિિની મકિલાઓ દ્વારા સંચાણલત મકિલા 
સંગઠનો દ્વારા, 1996થી 1999 િરણમયાન 33% મકિલા અનામત લાગુ પાડવા માટ ે
મોરચાઓ કાઢવામાં આવયા! 1999માં ણશયાળુ સત્રમાં 33% મકિલા અનામત ણબલ 
રજૂ કરવામાં આવયું. જનેી પાછળ ખતરનાક પ્રપંચ િતો! 33% મકિલા અનામતમાં; 
બક્ષી–મંડલ જાણતઓ તથા SC–ST જાણતઓની મકિલાઓ માટ ે અલગ લવોટા 
રાખવાની જોગવાઈ ન િતી! ટૂકંમાં વાંકી આંગળીએ અનામત કાઢવાનો પ્રપંચ િતો! 
33% મકિલા અનામતનો અમલ થાય તો લોકસભામાં 180 મકિલા બેઠકો 
અષ્ટ્સ્તત્વમાં આવે. પક્ષો ઉ્ચવિિની મકિલાઓને કટકકટો આપે; આમ મકિલા 
અનામત દ્વારા પોતાનંુ વચિસ્વ વધારવા માટ ે તેઓ 33% મકિલા અનામતનો એક 
િણથયાર તરીકે ઉપયોગ કરવા ઈ્છતા િતા! આશ્ચયિની બાબત એ છ ે કે 
બાજપાઈની ચતુરાઈમાં કોંિેસ/તૃિમૂલ કોંિેસ/બીજુ જનતાિળ અને ડાબેરી પક્ષોએ 
સૂર પૂરાવયો િતો! જ્યારે આ પ્રપંચનો સખ્ત ણવરોધ સમાજવાિી પક્ષ/રારિીય 
જનતાિળ અને બિુજનસમાજ પક્ષે કયો િતો! 

▪ 
એક તરફ અનામતનો ણવરોધ;  

બીજી તરફ મકિલા અનામતનુ ંસમથિન! 

એક તરફ, પછાતવગોને અનામત આપવા સામે ઉ્ચવિિ/મનુસ્મૃણત ચાિકો 
ણવરોધ કરે છ;ે બીજી તરફ તેઓ મકિલા અનામતની ઉત્સાિપૂવિક તરફેિ કરે છ!ે 
સમજવાનો મુદ્દો આ છ.ે મકિલા અનામતની તરફેિ કરનારા રાજકીય પક્ષો શા માટ ે
મકિલાઓને કટકીટ આપતા નથી? તેઓ ઈ્છ ેતો 50% કટકકટ મકિલાઓને આપી 
શકે છ!ે શા માટ ે33% મકિલા અનામત તેઓ ઈ્છ ેછ?ે મકિલા અનામતની તરફેિ 
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ઉ્ચવિિ/મનુસ્મૃણત ચાિકો/મીકડયા કરે છ.ે સૌથી આશ્ચયિજનક બાબત એ બની 

કે ડાબેરીપક્ષોએ મકિલા અનામતની તરફેિ કરી! ડાબેરીપક્ષો ગરીબો માટ ેકામ 
કરે છ,ે છતાં તેમિે ઉ્ચવિિ/મનુસ્મૃણત ચાિકોના પ્રપંચને ટકેો આપ્યો! મકિલા 

અનામત ણબલે કેટલાંયને કિગમ્બર કરી મૂલયા! મકિલા અનામતની તરફેિ 
કરનારાઓને મકિલાઓને આગળ લાવવી નથી; પરન્તુ મકિલા અનામતના નામે 

ઉ્ચવિિ/મનુસ્મૃણત ચાિકવગિની મકિલાઓને રાજકારિમાં લાવીને બિુજન 
સમાજના રાજકીય પ્રભાવને પ્રભાવિીન કરવો છ.ે મકિલા અનામત એટલે 

પછાતવગોન ેસિાથી વંણચત રાખવાની ચાલ! મકિલા અનામતમાં પછાતવગોની 
મકિલાઓ માટ ે લવોટા ન િોય તો ઓપન અનામતનો લાભ ઉ્ચવિિની 

મકિલાઓ જ લઈ જાય! ઉ્ચવિિ/મનુસ્મૃણત ચાિકોની િલીલ એવી છ ે કે “એક 
વખત મકિલા અનામત ણબલ પસાર થઈ જવા િો, એ પછી સુધારા–વધારા થઈ 
શકશે; એમાં પછાતવગોની બિેનો માટ ેઅનામત રાખવાનો સુધારો થઈ શકશે!” આ 
ખંધાઈ છ.ે ણબલમાં જ સુધારો શા માટ ેન થઈ શકે? 

િેશમાં સૌ પ્રથમ વંણચતોને સિામાં ભાગીિારી આપવા માટ ેજ્યોણતબા ફૂલેએ 
અવાજ ઊઠાવયો િતો. 1902માં છત્રપણત શાિુ મિારાજ ે પછાતવગો માટ ે 50% 
અનામતનો અમલ કયો. શાિુ મિારાજ કિબી િતા અને તેમિે રાજકોટની 
રાજકુમાર કોલેજમાં ણશક્ષિ મેળવયું િતું. શાિુ મિારાજ ે 15 જાન્યુઆરી, 1919ના 
રોજ આિેશ કરેલ કે “રાજ્યની કોઈ પિ કચેરીમાં/િામ પંચાયતોમાં િણલત–
પછાતવગો સાથે સમાન વયવિાર કરવો. છૂતાછૂત સિન કરવામાં નિીં આવે. 
ઉ્ચવગોએ િણલતો સાથે માનવીય વયવિાર કરવો જ જોઈએ. જ્યાં સુધી માિસને 
માિસ સમજવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સમાજનો ચોતરફ ણવકાસ અસંભવ છ.ે” 15 
એણપ્રલ, 1920ના રોજ નાણસકમાં ‘ઉિોજી ણવદ્યાથી છાત્રાવાસ’ના પાયાણવણધ વેળાએ 
શાિુ મિારાજ ેકયા ું િતું : “જાણતવાિનો અંત જરુરી છ.ે જાણતને સમથિન આપવું ત ે
ગુનો છ.ે આપિા સમાજની ઉન્નણતમાં સૌથી મોટી બાધા જાણત છ.ે જાણત આધાકરત 
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સંગઠનોને ણનકિત સ્વાથિ િોય છ.ે આવા સંગઠનોએ પોતાની શષ્ટ્લતનો ઉપયોગ 
જાણતઓને મજબૂત કરવાને બિલે તેને ખતમ કરવા કરવો જોઈએ.” શાિુ મિારાજ ે
કોલ્િાપુર નગરપાણલકાની ચૂંટિીમાં અછૂતો માટ ેબેઠક અનામત રાખી િતી; તેથી 
નગરપાણલકામાં પ્રમુખ અછૂત બનેલ! આવું પ્રથમ વખત શલય બન્યું િતું. ણબ્રકટશ 
કાળના ભારતમાં 10 સૌથી પ્રભાવશાળી રાજ્યમાં એક કોલ્િાપુર–રાજ્ય િતું. શાિુ 
મિારાજની લોક–કલ્યાિકારી નીણતઓથી પ્રભાણવત થઈને લંડનની કેષ્ટ્મ્બ્રજ 
યુણનવણસિટીએ તેમને ‘ડૉલટર ઓફ લૉ’ની પિવીથી સન્માણનત કયાિ િતા! તે સમય ે
મકિલાને/વંણચતોને ણશક્ષિ મળે તે લોકમાન્ય ણતલક સિન કરી શલયા ન િતા. ણતલકે 
જ્યોણતબા ફૂલેને સમાજદ્રોિી કયા ા િતા! ણતલક મનુસ્મૃણત વાળો સમાજ ઈ્છતા 
િતા. ણતલકે 15 મે, 1881ના રોજ પોતાના અખબાર–The Mahrattaમાં લખ્યું િતું : 
“કિબીઓના છોકરાઓને ણશક્ષિ આપવું તે પૈસાની બરબાિી છ!ે” 10 મે, 1891ના 
રોજ ણતલકે લખ્યું િતું : “એક કિન્િુ રારિ એમ માને છ ેકે જો તેની ઉપર જાણતનો 
પ્રભાવ ન િોય તો તે લયારનંુય ખતમ થઈ ગયું િોત! રાનડ ેજવેા સુધારાવાિી લોકો 
જાણતની િત્યા કરી રિેલ છ ેઅને એ રીતે તેઓ રારિની પ્રાિ શષ્ટ્લતને સમાપ્ત કરી 
રયા ા છ!ે અંિેજી ણશક્ષિ મકિલાઓને સ્ત્રીત્વથી વંણચત કરે છ.ે એ મેળવયા બાિ એક 
સુખી સાંસાકરક જીવન જીવી શકતી નથી! મકિલાઓને માત્ર િેશી ભાિાઓ/નૈણતક 
ણવજ્ઞાન/ણસલાઈ–રસોઈની ણશક્ષા આપવી જોઈએ!” શું ણતલકની આવી ણવચારધારા 

અમલી બનશે? અફસોસની બાબત એ છ ેકે જ્યોણતબા ફૂલે તરફ જવાને બિલે, 

આપિે 2022માં ણતલક તરફ જઈ રયા ા છીએ! 
ડૉ. આંબેડકરજીએ કયા ું િતું : “િાલની આઝાિી તેમને માટ ે સ્વરાજ છ.ે 

આપિે િજુએ ગુલામ છીએ. આપિે જો માનવ તરીકે જીવવા માંગતા િોઈએ તો 
આપિા પગ ઉપર ઊભા રિેવું જોઈએ. ગુમાવેલ િક્કો ભીખ માંગવાથી કે આજીજી 
કરવાથી લયારેય પરત મેળવી શકાતા નથી. સંઘિિથી જ મેળવી શકાય છ.ે તમારી 
ગુલામીનો નાશ તમારે પોતે જ કરવો જોઈએ. આત્મસન્માન ણવના જીવવુ ં
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નામોશીભયુિ છ.ે આત્મસન્માન જીવનની પ્રાિશષ્ટ્લત છ.ે તેના ણવના માનવી ણનમાિલ્ય 
િીનિીન બની રિે છ.ે આત્મસન્માન સાથે જીવન જીવવા માટ ેમુશ્કેલીઓનો સામનો 
કરવો પડશે. સખ્ત પકરશ્રમ અને સતત સંઘિિથી જ તાકાત/ણવશ્વાસ/સન્માન પ્રાપ્ત 
થઈ શકે છ.ે”                            ▪ 

લયાં સુધી ઉ્ચવિિવાિીઓ પોતાના કિત સાચવવા 
બિુજનસમાજના કિતોનો ભોગ લેતા રિેશે? 

વિિવયવસ્થાની શૂદ્ર–બક્ષી/મંડલ જાણતઓ અને અણતશૂદ્ર–SC/ST જાણતઓમા ં
રાજકીય જાગૃણત આવતી જાય છ.ે ત ેજોતાં શાસનમાંથી બ્રાહ્મિવાિીઓનું વચિસ્વ 
નજીકના વરસોમાં સમાપ્ત થઈ જશે. બિુજનસમાજનંુ વધતું જતું વચિસ્વ કઈ રીત ે
નાથવું તે મથામિના અંતે 33% મકિલા અનામતની યોજના આવી છ.ે બીજી 
યોજનાઓમાં બંધારિ બિલવું/પ્રમુખશાિી પ્રથા અમલી બનાવવી/આણથિક–શૈક્ષણિક–
સાંસ્કૃણતક ક્ષેત્રે બિલાવ કરવો વગેરે છ!ે (22 વરસ પિેલા લેખકની આ વાત સાચી 
પડી છ.ે 2022માં આ બધું તેજ ગણતએ થઈ રયા ું છ.ે) ઉ્ચવિિની િલીલ છ ેકે “જો 
જ્ઞાણત અને ધમિ આધાકરત અનામત આપવામાં આવશે તો િેશ જ્ઞાણત/ધમિ આધારે 
ણવભાજીત થઈ જશે!” સવાલ એ છ ેકે મકિલાઓને લૈંણગક આધારે અનામત આપો 
ત્યારે શું િેશ લૈંણગક આધારે ણવભાજીત થઈ જાય છ?ે માની લઈએ કે િેશ ણવભાણજત 
થઈ જશે તો શું િેશ ટકાવવાની જવાબિારી ફલત બિુજનસમાજના લોકોની છ?ે એ 
પિ એમના કિતના ભોગે? લયાં સુધી ઉ્ચવિિવાિીઓ પોતાના કિત સાચવવા 
બિુજનસમાજના કિતોનો ભોગ લેતા રિેશે? ઉ્ચવિિવાિીઓની િલીલ છ ે કે 
“ઉ્ચવિિની સ્ત્રીઓ તથા નબળા વગિની સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો સરખા છ.ે બન્ને વગિની 
મકિલાઓ પુરુિવગિથી િબાયેલી છ!ે સ્ત્રીઓમાં ભાગલા ન પાડો!” મકિલા 
અનામતમાં અનામત શામાટ?ે આ િલીલમાં તથ્ય નથી. વાસ્તણવકતા આનાથી 
ણવપકરત છ.ે એક પછાત વગિની મકિલાને શિેરોમાં ઘર ભાડ ે મળતું નથી, જ્યારે 
ઉ્ચવિિની મકિલાને ઘર ભાડ ે મેળવવામાં કોઈ મુશ્કેલી પડતી નથી! બ્રાહ્મિ/ 
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ક્ષણત્રય/વૈશ્ય જવેા ઉ્ચવિિની સ્ત્રીઓ અને બક્ષી–મંડલ/SC–ST મકિલાઓનો 

ણવકાસ સરખો છ?ે સામાણજક ષ્ટ્સ્થણત સરખી છ?ે રાજકીય ણવકાસ સરખો છ?ે 
શૈક્ષણિક ણવકાસ સરખો છ?ે જો અનામત ન િોત તો SC/STને શાસન/ 

પ્રશાસનમાં ઉ્ચવિિ પ્રવેશવા િેત? 33% મકિલા અનામત માટ ે આંિોલન 
કરતી મકિલાઓને પછાત વગિની મકિલાઓ સાથે ણનસબત નથી, નિીંતર શા 

માટ ે85%માં આવતી મકિલાઓના અલગ લવોટાનો ણવરોધ કરે? પછાતવગોની 
મકિલાઓમાં સામાણજક/શૈક્ષણિક અસમાનતા ણવકરાળ સ્વરૂપની િોય ત્યારે 

અસમાન મકિલાઓને સમાન િરીફાઈમાં જોડવામાં લયો તકિ છ?ે જો 33% 

મકિલા અનામત પછાતવગોની મકિલાઓના લવોટા વગર અમલી બને તો જ ે
મકિલાઓ આગળ છ ેતે ખૂબ આગળ નીકળી જશે અને જ ેમકિલાઓ પાછળ છ ેતે 
ખૂબ જ પાછળ રિી જશે! સમાન અવસરથી ગેર–બરાબરી જળવાઈ ન રિે? આ 
ગેર–બરાબરીને ત્યારે જ િટાવી શકાય જ્યારે પછાત વગોને મકિલા અનામતમાં 
સ્થાન મળે! આશ્ચયિ તો જૂઓ, અનામત નામથી જ શાસક જાણતઓને સૂગ છ,ે 
ણવરોધ પ્રિશિન/આત્મિાિ કરનાર વગિ મકિલા અનામતની તરફેિ કરે છ!ે 

જમેિે નારીને તાડનની અણધકારી ગિી છ;ે જનેે ઢોલ/ગંવાર/શૂદ્ર/પશુની 
િરોળમાં ઊભી કરી છ,ે તે નારી પ્રત્યે ફૂટી નીકળેલો પે્રમ અત્યંત અચરજ પમાડ ે
છ!ે કિન્િુ સંસ્કૃણતના નામે શૂદ્ર–અણત શૂદ્ર તથા મકિલાઓને અણધકાર વંણચત 
રાખવાની વયવસ્થા એ ‘કિન્િુત્વ’નંુ બીજુ ંનામ છ!ે ણવકૃણતને સંસ્કૃણતનંુ નામ આપે છ!ે 
માિસને માિસ માનવા જોઈએ; તેને બ્રાહ્મિ/ક્ષણત્રય/વૈશ્ય/શૂદ્ર કે અણત શૂદ્ર નિીં. 
જન્મજાત વિિવયવસ્થા ણવકૃણત છ.ે બિુજનસમાજને અણધકાર વંણચત રાખવાની 
વયવસ્થા ણવકૃણત છ.ે અધોગણતનંુ મૂળ અજ્ઞાનતા છ.ે પછાતવગો/SC/STના અભિ 
લોકો અજ્ઞાન છ ે એવું નથી. પરન્તુ ડૉલટર/એષ્ટ્ન્જણનયર/એડવોકેટ/પ્રોફેસર/ણશક્ષક/ 
અણધકારી/ણશણક્ષત બુણિજીવીઓ પિ ઉ્ચવિિના પ્રપંચને જાિતા નથી; કેમકે 
તેઓએ શું ણવચારવું? કેવું ણવચારવુ?ં કેવો વયવિાર કરવો? તે નક્કી કરવાનંુ કામ 
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મીકડયા દ્વારા/ટીવી–અખબારો દ્વારા ઉ્ચવિિ કરે છ!ે તેઓ એજન્ડા નક્કી કરે ત ે
રીતે પછાતવગોના બુણિજીવીઓ ણવચારે છ!ે આજ ેપાટીિારો કિન્િુત્વને માથા પર 
લઈને ફરે છ.ે 1947 પિેલાં 2000 િજાર વરસ સુધી પટલેોની ષ્ટ્સ્થણત શું િતી? 
સમાજમાં/ધમિમાં/રાજ્યમાં પટલેોનંુ સ્થાન શું િતું? શું તેઓ રજવાડામાં કાળી મજૂરી 
કરતા શ્રણમકો ન િતા? જ ે ધમિ/સંસ્કૃણતએ પટલેોનો ણવકાસ અટકાવયો; તેમને 
ધાણમિક/સામાણજક/રાજકીય અણધકારોથી વંણચત રાખ્યા, તે સંસ્કૃણતનો જયજયકાર 

પટલેો/પછાતવગો લયા મોઢ ેકરતા િશે? વિિ 2000માં લખાયેલ પુષ્ટ્સ્તકા– ‘કૌન 
કૌન કકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા જોખા’માં લેખકે જ ેકયા ુ ં
િતું તે 2022માં આપિે જોઈ શકીએ છીએ! જઓે પૂવિિકિત છ,ે સંકીિિ 
ણવચારોવાળા છ,ે તેમને આ પુષ્ટ્સ્તકા પચે તમે નથી! લેખક/ણવચારક 
જયંણતભાઈ મનાિી [31 ડીસેમ્બર, 1952 – 24 ઓગર, 2018]એ 
બિુજનસમાજને જાગૃત કરવાનંુ અમૂલ્ય/જબરજસ્ત કામ કયું છ.ે આ 
પુષ્ટ્સ્તકાની ણપ્રન્ટ કોપી ઉપલબ્ધ નથી તવેા સંજોગોમાં; ‘અણભવયલતી’ બ્લૉગ 
અને ‘મિી મારુ પ્રકાશન’ મારફતે ણવશ્વ ગુજરાતીઓને કિતકારી ણવચારો 
આપવાનું ણનષ્ઠાપૂવિક કામ કરનાર ગોણવંિભાઈ મારુએ આ પુષ્ટ્સ્તકાન ે
‘ઈ.બુક’માં ઢાળીને સમાજને જાગૃત કરવા પ્રિરી બન્યા છ,ે જ ેધન્યવાિને 
પાત્ર છ.ે 

જાિેર સાિસો અિાિી–અંબાિી/કોપોરેટ ણમત્રોને વેચવા પાછળ 
અનામતને વાંકી આંગળીએ િૂર કરવાનો પ્રપંચ પિ છ!ે સવાલ એ છ ેકે લયાં 

સુધી ઉ્ચવિિવાિીઓ પોતાના કિત સાચવવા બિુજનસમાજના કિતોનો ભોગ 

લેતા રિેશે? 85% બિુજનસમાજને આગળ લાવયા ણવના ભારત સમૃિ/સમ્પન્ન 
બની શકે નિીં. બિુજનસમાજને પાછળ રાખવાની કુકટલતા એ 

ઉ્ચવિિ/પુરોકિતવાિની ણવચારધારા છ.ે બિુજનસમાજને તથા મકિલાઓને 
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ણવકાસના તમામ ક્ષેત્રોમાં ભાગીિાર બનાવવાની ણવચારધારા એ જ          

ફૂલે–આંબેડકરી ણવચારધારા છ;ે જનેા થકી ભારતીય સમાજમાં સમાનતા/ 
ભાતૃભાવ/ન્યાયની પુન:સ્થાપના કરી શકાશે.  

ણવવેકાનંિજીએ 1897માં કયા ું િતું : “પ્રગણતનો િમ્મેશાં ણવરોધ કરનારા 
પુરોકિતોને લાત મારીને િાંકી કાઢો; કારિ કે તેઓ કિાણપ સુધરવાના નથી અને 

તેમના હૃિય કિાણપ ણવશાળ બનવાના નથી. તેઓ તો સિીઓથી જામેલા વિેમો 
અને સામાણજક અત્યાચારોના સંતાનો છ.ે પિેલાં તો એ પુરોકિતોના 

અત્યાચારોનો જડમૂળથી નાશ કરો. તમારા સાંકડા ઘોલકા–જ્ઞાણતમાંથી બિાર 
નીકળો અને બિારના િેશો પ્રત્યે દૃષ્ટ્ર કરો, બીજા રારિો કેવી રીતે આગેકૂચ 

કરી રયા ા છ ેતે ણનિાળો!” 

 
રમેશ સવાિી 

NJ-USA 
ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com 

22.02.2022 
 

▪ 
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III 

પ્રાસંણગક 

િેશના મુળણનવાસીઓને ભ્રમિામાં ફસાવવા માટનંુે થોકબંધ સાકિત્ય 
કિનપ્રણતકિન પ્રકાણશત થતું રિે છ.ે િેશના પે્રસ મીકડયા  તથા ઈલેલટિોણનક મીકડયા 
સમ્પૂિિ રીત ેબ્રાહ્મિીકરિથી િસ્ત છ.ે તેઓ જ ેસમાચારને જ ેરીતે વળાંક આપીને 
છાપે છ,ે તે જ રીતે મુળણનવાસી બક્ષી–મંડલ, એસ.સી., એસ.ટીના ણશણક્ષતો તથા 
બુણિજીવીઓ ણવચારે છ,ે તેઓનો જનમત કેળવાય છ.ે 

ફેબ્રુઆરીના પ્રથમ સપ્તાિમાં મકિલા ણફલ્મ કિગ્િણશિકા કિપા મિેતાની ‘વોટર’ 
ણફલ્મનો સેટ બ્રાહ્મિવાિી સંગઠનોએ તોડી પાડીને ગંગામાં વિાવી િીધો. ણફલ્મ 
ભારતીય સંસ્કૃણતની ણવરુિમાં છ ેએમ જાિેર કરીને તોફાનીઓએ આતંક મચાવયો. 
આપિો િેશ લોકતાંણત્રક બંધારિ મુજબ ચાલે છ.ે બંધારિે વાિી સ્વાતન્્યનો 
અણધકાર આપ્યો છ;ે છતાં પિ સંસ્કૃણતના નામે ણવરોધ થાય છ.ે  

ઉિરપ્રિેશમાં બંધારિનો શપથ લઈને શાસન કરતી સરકાર છ.ે કિલ્િીમાં 
બંધારિનો શપથ લઈને ચાલતી કેન્દ્ર સરકારે છ.ે મુઠ્ઠીભર લોકો સંસ્કૃણતના નામે 
સ્વાતન્્યની અણભવયષ્ટ્લતના અણધકાર સાથે ણફલ્મના શુટીંગને અટકાવીને ચેડા કરે, 
રાજ્ય સરકાર મુઠ્ઠીભર લોકોને આતંક મચાવતા રોકવાને બિલે 15 કિવસ સુધી 
ણફલ્મનંુ શુટીંગ બંધ કરાવી િે, એ િશાિવે છ ેકે શાસકો બંધારિને ગાંઠતા નથી.  

આપિા િેશમાં 15% ઉ્ચવિિ જાણતઓમાં ધમિના નામે ણવધવા સ્ત્રીઓને 

આજીવન ણવધવા રાખવાની અધમ વયવસ્થા ચાલી રિી છ.ે કાશીમાં આવી 
ણવધવાઓને મૃત્યુપયંત જીવવા ધકેલી િેવામાં આવે છ.ે ધમિના ઠકેેિારો આવી 

ણવધવાઓનંુ તમામ પ્રકારે શોિિ કરે છ.ે ણવધવા સ્ત્રીઓના િોઝખ જવેા જીવનને 
આવરી લેતી કથા સાથેની ‘વોટર’ ણફલ્મનું શુટીંગ રાજ્ય સરકારની તથા ણજલ્લા 

વકિવટીતન્ત્રની મંજૂરી લીધા પછી પિ અટકાવવું પડ ેત્યારે પ્રશ્ન એ ઉપષ્ટ્સ્થત 
થાય છ ેકે સરકારનંુ અષ્ટ્સ્તત્વ કોના માટ ેછ?ે  
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આપિા િેશમાં બંધારિ અમલમાં આવયાને આજ ે50મંુ વિિ ચાલે છ.ે કેન્દ્ર 
સરકારે બંધારિમાં ફેરફાર કરવા, બંધારિની સણમક્ષા માટ ેએક પંચની રચનાની 
જાિેરાત કરી છ ેત્યારે પ્રશ્ન ઉપષ્ટ્સ્થત થાય છ ેકે બંધારિની સણમક્ષાની જરૂકરયાત 
છ ેકે બંધારિને અમલ ન કરનાર શાસકોની સણમક્ષા જરૂરી છ?ે  

સ્ત્રીને બંધારિે પુરુિ જટેલા જ અણધકાર આપ્યા છ.ે મનુસ્મૃણત પ્રમાિે િેશ 
ચાલતો નથી. બ્રાહ્મિવાિી સંગઠનો િેશમાં મનુની અધમ વયવસ્થા પુન: સ્થાણપત 
કરવા માંગે છ.ે જ ેવયસ્થામાં શુદ્ર કે સ્ત્રીને કોઈ અણધકાર ન િતા.  

ભારતીય સમાજમાં 15% ઉ્ચવિિ જાણતઓની ણવધવા સ્ત્રીઓ અંગેની 
સમસ્યાને ણફલ્માંકન કરવાના કિપા મિેતાના શુટીંગ/કાયિક્રમને કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકાર 
બ્રાહ્મિવાિીઓથી રક્ષિ આપી શકતી ન િોય એવી સરકાર લોકસભામાં 33% સ્ત્રી 
અનામતમાં પછાતવગોની મકિલાઓના અલગ લવોટા ણસવાયનંુ બીલ રજૂ કરી ચુકી 
િોય ત્યારે 33% સ્ત્રી અનામતની સમ્પૂિિ સમીક્ષા જરૂરી બની જાય છ.ે  

િેશના ઉ્ચવિીય સ્થાણપત કિતો 33% મકિલા અનામત લાગુ કરવા માટ ે
તત્પર બન્યા છ.ે ત્યારે સ્વાભાણવક રીતે આપિને ણવચારવાની ફરજ પડ ેછ ેકે આ 
પકરબળોએ મકિલાઓનું િમન કરવામાં કોઈ કસર છોડી નથી. આયિ 
બ્રાહ્મિવાિીઓએ પોતાની સ્ત્રીઓ તરફની ણવકૃણતના છાંટા િેશના મુળણનવાસી 
સમાજમાં પિ પાડ્યા છ.ે  

33% મકિલા અનામતમાં ઓ.બી.સી. (બક્ષી–મંડલ), એસ.સી. તથા એસ.ટી. 
જાણતઓની મકિલાઓના અલગ લવોટા રાખવાની સંસિસભ્યોની માગિીને 
સ્થાણપતકિતોએ િેકારો મચાવીને ણબલમાં જોગવાઈ થવા િીધી નથી. જો િેશની 
મકિલાઓનું ઉત્થાન કરવું િોય તો સમિ સમાજના ઘટકોની મકિલાઓનું ઉત્થાન 
થવું જોઈએ; પરન્તુ બ્રાહ્મિવાિીઓએ તો સંસિમાં પોતાની જાણતઓના 
સંસિસભ્યોની ઘટી રિેલી સંખ્યાને ખાળવા માટ ે મકિલા અનામતના ઓઠા િેઠળ 
પોતાની મકિલાઓને સંસિ તથા ણવધાનસભામાં સ્થાન અપાવવા કારસો ર્યો છ.ે  
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આવા સંજોગોમાં પછાતવગિ સમૂિોના બુણિજીવીઓ તથા ણશણક્ષતોએ પોતાના 
વગિમાં સ્ત્રી–પુરુિોમા ંમુળણનવાસી જનજાગૃણત ઊભી કરવી જરૂરી છ.ે 33% અનામત 
બાબતે તમામ રાજકીય પક્ષોના ઉ્ચવિીય નેતાઓ પોતાના પક્ષીય વાડાઓ ભૂલીને 
એકમત થયા છ.ે વાસ્તણવક રીતે તો તેઓ એક જ િતા પરન્તુ તેઓ જાિેર થતા 
નથી.  

33% મકિલા અનામતમાં પછાતવગોની મકિલાઓ અલગ લવોટા માટ ે
પછાતવગિના જાગૃત સાંસિોએ સંસિમાં લડત શરૂ કરી છ.ે આવા સંજોગોમાં કોિ 
લયાં છ?ે તેનો નકાબ ખુલ્લો થઈ રયા ો છ.ે  

પછાતવગીય મુળણનવાસી સમાજ માટ ેમગરના આંસુ સારનાર કોિ છ?ે તેમ 
જ પછાતવગીય મકિલાઓને િક અને અણધકાર કોિ અપાવવા માગે છ?ે તેઓન ે
ઓળખવાનો સમય પાકી ગયો છ.ે 

ગુજરાતમાં બક્ષી–મંડલ જાણત પકરવાર, એસ.સી.–એસ,ટી, જાણતપકરવારના 
બૌણિકો તથા ણશણક્ષતો મોટા પ્રમાિમાં બ્રાહ્મિવાિી કિતોના જાસામાં ફસાયેલા છ.ે 
પે્રસ મીકડયા તથા ઈલેલટિોણનક મીકડયાનો કબ્જો બ્રાહ્મિવાિીઓના િાથમાં િોવાથી 
તેમાંથી મળતી જાિકારી પક્ષપાતપિૂિ તથા અધૂરી િોય છ.ે  

આવા સમયે માનનીય જયંણતભાઈ મનાિીએ ‘કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 
33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા’ ણશિિક સાથે પુસ્તીકા લખીને મુળણનવાસી 
સમાજને જાગૃત કરવાના પ્રિરી બન્યા છ.ે મૂળણનવાસી અંગેની ઐણતિાણસક સમજ, 
વતિમાન અનામતના િાલ બેિાલ, 33% સ્ત્રી અનામત બીલ અંગે ઐણતિાણસક સમજ, 
મંડલપંચ અિેવાલનો અભ્યાસ, સામણયકો તથા અખબારોમાંથી પ્રાપ્ત જાિકારી,  
મકિલા અનામત અંગે ડૉ. અજુ િનભાઈ પટલે શું કિે છ?ે વગેરે બાબતોને 
જયંણતભાઈ મનાિીએ કોમેન્ટિીના રૂપમાં, એક વકકલના રૂપમાં રજૂ કરી છ.ે  

મુળણનવાસી નાયક તથાગત બુિે કયા ું કે ‘પ્રથમ જાિો પછી ણવવેકબુણિની 

ચકાસિીમાંથી પસાર કરો પછી માનો કે ઇન્કાર કરો.’  
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કોઈ જાિીતા પ્રણસધ્ધ સજ્જને કયા ું છ ેમાટ ેમાની લેવું, કોઈ ધમિ કે ધમિિંથના 
નામે લખ્યું છ ેમાટ ેમાની લેવું, ટાઇમ્સ ઓફ ઇષ્ટ્ન્ડયા કે ઈન્ડીયન એલસપે્રસમાં આવયુ ં
એટલે માની લેવું આવી વૃણિથી અણનરો ઉભા થયા છ,ે ચાલતા રયા ા છ.ે  

ચાલાક તથા કુકટલ બ્રાહ્મિવાિીઓએ મુળણનવાસી પ્રજામાં માની લેવાની 
માનણસકતા ઊભી કરીને તકિ કે સત્યના િરવાજાઓ બંધ કરાવીને વિેમ તથા 
અન્ધશ્રિાની વાવિી કરી છ.ે  

માનનીય જયંણતભાઈ મનાિીએ 33% મકિલા અનામત બીલમાં પછાત 
વગોની મકિલાઓનો અલગ લવોટા રાખવાની જોગવાઈના સમથિકો તથા 
ણવરોધીઓની ઓળખ બિુજન કિતાય, બિુજન સુખાયના સન્િભિમાં આપી છ.ે 
જન્મજાત ઉ્ચવિિની અનામત ભોગવનારાઓની પછાતવગોની બંધારિીય સિામાં 
ભાગીિારી આપતી અનામત ણવરોધી માનણસકતાને સ્પર કરી છ.ે વાંચકોએ નક્કી 
કરવનંુ છ ેકે સત્ય શું છ?ે સત્ય લયાં છ?ે 

વેરશીભાઇ ગઢવી 
તંત્રી,  

‘કિાની’ સાપ્તાકિક 
જામનગર 

 
▪ 
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કીના કૌન કકતને પાની મેં.... 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા 
 
 

સપ્ટમે્બર–ઓલટોબર, 1999 િરમ્યાનના અખબારી અિેવાલ મુજબ 
અમિાવાિ શિેરમાં િરરોજ 500 ગભિપાત થાય છ.ે જમેાં અમુક ગભિપાત કંુવારી 
માતાઓના િોય છ;ે પરન્તુ સોનોિાફી કરાવયા બાિ ગભિણનરીક્ષિમાં સ્ત્રીભૃિ િોય 
તો તેના ણનકાલ કરવા માટ ેથતા ગભિપાતનંુ પ્રમાિ જ મિિમ િોય છ.ે ઉ્ચવિીય 
સ્ત્રીઓ તથા તેઓને તમે કરવા પે્રરનાર ઉ્ચવિીય પુરુિો જ આમ કરતાં િોય છ.ે  

પુત્રીને જન્મતાં જ િૂધ પીતી કરી િેનારાઓ, સ્ત્રીને પણતના મૃત્યુ બાિ સતી 
થવાની ફરજ પાડનારાઓ, સ્ત્રી યુવાન િોય છતાં તેના પણતના મૃત્યુ બાિ તેને 
આજીવન ણવધવાની જીિંગી જીવવા મજબુર બનાવનારાઓની માનણસકતા આજ ેપિ 
બિલાઈ નથી. આધુણનક ણવજ્ઞાનનો ઉપયોગ તેઓ સ્ત્રી ણનમુિલન અણભયાન ચલાવવા 
આબાિ કરતાં રયા ા છ.ે  

અમિાવાિ તો એક ઝાંખી માત્ર છ.ે મુમ્બઈ, કલકિા, લખનૌ, કિલ્િી, પટિા, 
ભોપાલ જવેા નગરોના આંકડાઓ િજી બાકી છ.ે જમેનો સરવાળો આપિને ચોંકાવી 
િે એમ છ.ે મુળણનવાસી શુદ્ર : બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, અણતશુદ્ર એસ.સી.–એસ.ટી. 
જાણતઓ તથા તેઓમાંથી ધમિપકરવણતિત લઘમુતી જાણતઓની મકિલાઓ સ્ત્રી ભિૃ 
િોવાને કારિે ગભિપાત કરાવવા નથી જતી. ઉ્ચવિિ જાણતઓની માનણસકતામાં 
સપડાયેલ કોઈક અપવાિો જરૂર િોઈ શકે.  

બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, એસ.સી., એસ.ટી. જાણતઓ તથા તેઓમાંથી 
ધમિપકરવણતિત લઘુમતીજાણતઓના લોકો માતૃપ્રધાન સંસ્કૃણત ધરાવતા મુળણનવાસી 
ભારતીય સમાજના લોકો છ.ે જઓેની પરમ્પરા સ્ત્રીસિાક તથા માતૃપ્રધાન 
સંસ્કૃણતથી વિાયેલી છ.ે જઓેનો વયવિાર મોિેંજો િડો તથા િડપ્પાની સંસ્કૃણતના 

ભૂણમકા 
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સમયથી આજ સુધી સ્ત્રી સાથે માનવીય તેમ જ આિરિીય રયા ો છ.ે 
આયિબ્રાહ્મિોની પુરુિપ્રધાન સંસ્કૃણતએ મુળણનવાસીઓની માતૃપ્રધાન સંસ્કૃણતને 
ઉપસવા નથી િીધી, તેને વિિવયવસ્થામાં િબાવી િીધી છ.ે 

પોતાની પુત્રી, પોતાની બિેન, પોતાની સ્ત્રી, પોતાની માતા તથા અન્ય સ્ત્રીઓ 
સાથે મુળણનવાસી પ્રજાનો વયવિાર પ્રથમથી જ માનવતા ભયો રયા ો છ.ે િિેજપ્રથા 
સાથે િેશની 85% પ્રજાન ે સ્નાનસૂતકનો સમ્બન્ધ રયા ો નથી. મુળણનવાસી પ્રજામાં 
યોગ્ય કન્યા પ્રાપ્ત કરવા માટ,ે પોતાના પુત્રને પરિાવવા માટ ે કન્યાના મા–બાપને 
ભેટસોગાિોથી નવાજવાની પરમ્પરા િજારો વિિથી આજ સુધી અષ્ટ્સ્તત્વમાં છ.ે  

ભલા! આવા શુદ્ર બક્ષી–મંડલ સમાજ, અણતશુદ્ર એસ.સી.–એસ.ટી સમાજની 
સ્ત્રીઓ શા માટ ેસ્ત્રીભૃિનો ણનકાલ કરાવે? તેઓના િજારો વિિના સંસ્કાર જ સ્ત્રી 
સન્માન અને સ્ત્રી આિરના છ.ે તેઓની સ્ત્રીઓએ ગિરાજ્યોની નેતાગીરી કરી છ.ે 
સ્ત્રી શષ્ટ્લતને જઓે ચામંુડા, અંબા, બિુચર, ખોકડયાર, ઊણમયા, કાળકા, મેલડી, 
ણશકોતર કે ભવાનીના સ્વરૂપે પૂજ ેછ.ે તેઓ સ્ત્રીભૃિનો ણનકાલ કરાવવા જાય ખરા? 
અપવાિ સવિત્ર િોય છ.ે  

મુળણવિેશી આયિબ્રાહ્મિ સંસ્કૃણત પુરુિ પ્રધાન છ.ે તેઓએ લડાયક 
મુળણનવાસી પ્રજામાંથી અમુકને ક્ષણત્રયનો િરજ્જો, સમૃિ મુળણનવાસીઓને વૈશ્યનો 
િરજ્જો આપીને તેઓના વયવિારમાં બ્રાહ્મિવાિી અસમાનતાના ઝેરનંુ વાવેતર 
છલે્લા બે િજાર વિિથી કયું છ.ે મુળણનવાસી શુદ્ર–અણતશુદ્રો તથા સ્ત્રીઓ પ્રત્યે અધમ 
વયવિાર કરવાની માનણસકતા ઊભી કરીને તેઓનંુ માનસ પકરવતિન કયું છ.ે જનેા 
પકરિામ સ્વરૂપ ઉ્ચ વગિની સ્ત્રીઓ કે બ્રાહ્મિવાિી માનણસકતામાં કોઈ બિલાવ 
આઝાિીના 53 વિિ િરમ્યાન પિ આવયો નથી. 

બ્રાહ્મિવાિી માનણસકતાથી િસ્ત પે્રસ મીકડયામાં આ અંગેનંુ ખરંુ ણવશ્લેિિ 
એટલા માટ ેપ્રગટ થયું નથી કે પ્રગટ થતું નથી કે તેમ કરવાથી ઉ્ચવિીય શાસક 
વગિની માનણસકતા પ્રગટ થતા આમ પ્રજામાં તેઓ પ્રત્યે ધૃિા ફેલાય.  
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બ્રાહ્મિવાિી નેતાગીરી દ્વારા ણનયંણત્રત ભાજપ, કોંિેસ તથા ડાબેરીપક્ષો 33% 
સ્ત્રી અનામત સંસિ તથા ણવધાનસભાઓમાં શા માટ ેલાગુ પાડવા માંગે છ?ે તેઓ 
મુળણનવાસી શુદ્ર બક્ષી–મંડલ સ્ત્રીઓ, અણતશુદ્ર એસ.સી.–એસ.ટી. સ્ત્રીઓ તથા 
લઘુમતી સ્ત્રીઓ માટ ે અલગ લવોટા રાખવા શા માટ ે તૈયાર નથી? 33% સ્ત્રી 
અનામતમાં પછાત વગોની મકિલાઓના અલગ લવોટાની જોગવાઈ ણસવાયના બીલને 
રારિીય જનતા િળ, સમાજવાિી પક્ષ તથા બિુજનસમાજ પક્ષ શા માટ ેપાસ થવા 
િેવા માંગતા નથી?  

ઉપરોલત પ્રશ્નોનો ઉિર આપિને િેશના પે્રસ મીકડયા કે ઈલેલટિોણનક 
મીકડયામાં સ્પર મળતો નથી. મીકડયા પર રિેલું બ્રાહ્મિવાિી ણનયન્ત્રિ 
પછાતવગોના અણધકારોને સ્પશિતી માકિતીઓ છુપાવે છ.ે ઉ્ચવિીય મનુવાિી 
શાસકવગિ દ્વારા થતાં શોિિની માકિતીઓ છુપાવે છ.ે પકરિામે મુળણનવાસી 
ભારતીય સમાજના ણશણક્ષતો તથા બણુિજીવીઓમાં પિ ગુંચવાડો ઊભો થાય છ.ે 
તેઓને સ્પર થતું નથી કે 33% સ્ત્રી અનામત બીલ સંસિમાં પાસ થતું નથી તેની 
પાછળના ખરા ખલનાયકો કોિ છ?ે સ્ત્રી અનામતના ખરા સમથિકો કોિ છ?ે  

‘કૌન કૌન કીતને પાની મેં... 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા.’ દ્વારા આપિે 
જાિીશું સ્ચાઈ શું છ?ે આપિે જાિીશુ ં સ્ચાઈ લયાં છ?ે ભાજપ, કોંિેસ, 
ડાબેરીપક્ષો, તૃિમુલ કોંિેસ, ડી.એમ.કે. અન્ના ડી.એમ.કે. જનતાિળ યુ, જનતાિળ 
બી, જનતાંિળ એસ., રારિીય જનતાિળ, સમાજવાિી પક્ષ, બિુજનસમાજ પક્ષ, 
અકાલી િળ, નેશનલ કોન્ફરન્સ, મુષ્ટ્સ્લમ લીગ જવેા પક્ષોના નેતાઓ લયાં ઊભાં છ?ે 
તે પક્ષોના સંસિસભ્યોનો આત્મા શું કિે છ?ે 

 
▪ 
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2 
અઢારમીથી વીસમી સિીની સફર 

બ્રાહ્મિવાિ ણવરુિ સમતાવાિ 

ણવિેશી આયિબ્રાહ્મિોએ મુળણનવાસી ભારતીય પ્રજા પર 3500 વિિ પિેલા ં

કરેલ આક્રમિ પછી બ્રાહ્મિવાિીથી પીકડત મુળણનવાસી પ્રજા અનેક ણવિેશી 
આક્રમિોનો ણશકાર બનતી રિી છ.ે શક તથા િુિોના ટોળાઓ બૌિકાણલન 

શાસકોના સમયમાં આવયા. મધ્યયુગમાં મુષ્ટ્સ્લમ આક્રમિો આવયા, 18મી 

સિીમાં અંિેજોએ પોતાની જાળ ફેલાવી 19મી સિીમાં ભારતનો કબ્જો કરી 
20મી સિીના મધ્યભાગમાં ણવિાય લીધી.  

તમામ ણવિેશી આક્રમિોમાં મુળણનવાસીઓની સંસ્કૃણતને તેના 
આત્મસન્માનને તેમના ગૌરવને આયિબ્રાહ્મિોએ િાણન પિોંચાડીને િેશની 95% 

મુળણનવાસી પ્રજાને જ ે રીતે પીકડત તથા પણતત કરી, તનેો જોટો ણવશ્વના 
ઇણતિાસમાં જોવા મળતો નથી. તેઓએ પોતાના શસ્ત્રો તથા શાસ્ત્રો દ્વારા 

મુળણનવાસી પ્રજાને પોતાની જાળમાં ફસાવી. મુળણનવાસી પ્રજામાંથી અમુક 
બળવાન તથા સમૃિ લોકોને ક્ષણત્રય તથા વૈશ્યનો િરજ્જો આપતી 

વિિવયવસ્થાની જાળ બનાવી જમેાં િેશની 85% પ્રજાને શુદ્ર–અણતશુદ્ર તરીકે પેઢી 
િર પેઢી જન્મજાત િાસતામાં ધકેલી િીધી. એટલંુ જ નિીં; પરન્તુ તેઓને 

6000 જટેલી જાણતમાં ણવભાજીત કરી િીધી, ઊંચનીચની ક્રણમક અસમાનતા 
દ્વારા તેઓના માનસમાં બ્રાહ્મિવાિી ઝેરનંુ વાવેતર કરીને વીસમી સિીમાં 

બ્રાહ્મિવાિી તાકાત છલે્લા 3500 વિિમાં સિુથી વધુ શષ્ટ્લતશાળી બનીને ઉભરી 
આવેલ છ.ે ત્યારે પ્રશ્ન એ છ ે કે 20મી સિીમાં િેશમાં વયાપક રીતે પોતાની 

પાંખો ફેલાવીને પ્રસાર કરી ચુકેલ બ્રાહ્મિવાિની જાળમાં િેશનો બિુજનસમાજ 

21મી સિીમાં મુલત થશે કે કેમ?  
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ણવિેશી આક્રમિખોરોનંુ ણવિંગાવલોકન :  
ઈ.સ. પૂવે 600 વિિ િરમ્યાન મુળણનવાસી પ્રજા જ ેક્ષેત્રીય પ્રજામાંથી ક્ષણત્રય 

તરીકે ઓળખાતી િતી. તેઓમાં બે નાયકોએ જન્મ લીધો. એક વધિમાન જ ે
મિાવીરના નામે જાિીતા થઈને બ્રાહ્મિવાિી કમિકાંડી–યજ્ઞ વયવસ્થા સામે જનૈ 
ણવચારધારાનું આંિોલન શરૂ કયું. બીજા ગૌતમે તથાગત બુિના નામે બૌિ આંિોલન 
શરૂ કયું. જનૈ ણવચારધારા કરતાં બૌિ ણવચારધારા મધ્યમમાગિની િોવાને કારિે 
ભારતભરમાં ઝડપથી પ્રસાકરત થઈ. તેમના ણશક્ષાના કેન્દ્રો તક્ષણશલા તથા નાલંિામાં 
ણવશ્વણવદ્યાલયના રૂપમાં કાયિરત બન્યા. પશુઓના બણલ દ્વારા યજ્ઞો તથા સોમરસ 
નામના માિક પીિાની બ્રાહ્મિવાિી સંસ્કૃણતનો સંકેલો થઈ ગયો. પ્રજા તથા રાજાઓ 
બૌિધમી બની ગયા. માનવીને માનવી સમજીને પ્રાિીમાત્ર પ્રત્યે િયા તથા કરુિાનંુ 
ભારત અષ્ટ્સ્તત્વમાં આવયું. આયિબ્રાહ્મિોએ િુિોના સરિારને િેશમાં આક્રમિ કરવા 
લલચાવીને તક્ષણશલાના ણવદ્યાકેન્દ્રોનો નાશ કરાવયો. િુિ લોકોને ક્ષણત્રય તરીકે 
માન્યતા આપીને સ્થાણનક ક્ષણત્રયો સાથે ભેળવી િીધા. તેઓનો ઉપયોગ 
બ્રાહ્મિીધમિને પુનઃસ્થાણપત કરવામાં કયો. મનુસ્મૃણત જવેા અનેક ધમિિંથો રચીને 
વિિવયવસ્થાની જજંીરોને ક્ષણત્રયની તલવારનંુ રક્ષિ ગોઠવવામાં આવયું. બે િજાર વિિ 
પિેલાંનો જમાનો તલવારનો િતો, જનંુે સ્થાન આજ ેઔદ્યોણગક નીણતએ લીધંુ છ.ે 

મુષ્ટ્સ્લમ આક્રમિ સમયે પિ બ્રાહ્મિવાિીઓએ મુષ્ટ્સ્લમશાસકો સાથે 
સમાધાન રાખીને વિિવયવસ્થાને ટકાવી રાખી. ઈસ્ટ ઇષ્ટ્ન્ડયા કમ્પનીના અંિેજ 
વિીવટિારોને બ્રાહ્મિવાિીઓએ ભરપૂર સિયોગ આપ્યો. પોતાની જાળ 
ભારતભરમા ંવયાપક બનાવી.  

ઇણતિાસ મનુષ્યની પ્રગણતનો રાિિશિક :  
વતિમાનમાં ઘિાં ણશણક્ષતો ઇણતિાસના ણવશ્લેિિમાં પડ્યા ણસવાય આજની 

વાત તથા ભણવષ્યની વાતો પર ધ્યાન આપવા પર ભાર મુકે છ.ે તેઓ જાિતા નથી કે 
ઇણતિાસને ભૂલી જનારાઓનંુ વતિમાન અન્ધકારમય બનતા સમય નથી લાગતો, 

https://govindmaru.com/


કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા 
 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 26 
 

તેઓની ભાણવ પેઢીનંુ ભણવષ્ય ઉજળું િોતું નથી. ભણવષ્યને સુધારવા માટ ેઇણતિાસ 
જાિવો જરૂરી છ.ે આપિે કોિ છીએ? કયા તબક્કાઓમાંથી પસાર થયા છીએ? 
પ્રગણતના રોડા કે કાંટાઓ કોિ બન્યા છ?ે આપિે લયાં પિોંચવું છ?ે તે જાિવા 
સમજવા માટ ેઇણતિાસ જાિવો જરૂરી છ.ે  

શાળઓ–કૉલેજોમાં ભિાવાતો અભ્યાસક્રમ બ્રાહ્મિવાિી દૃષ્ટ્રકોિથી 
બ્રાહ્મિવાિી ઇણતિાસકારોએ રચેલો ઇણતિાસ છ.ે નવા ભારતનું, નવા સમાજનંુ 
નવણનમાિિ કરવું િોય તો ઇણતિાસને નવા ઐણતિાણસક દૃષ્ટ્રકોિથી રચવો પડશે, 
જાિવો પડશે. મુળણનવાસી ભારતીયોથી બુિ સુધી, બુિથી આજ સુધીના 
તબક્કાઓને બિુજન કિતાય, બિુજન સુખાયના સન્િભિમાં ઇણતિાસને ચકાસવો 
જોઈશે.  

ઇણતિાસનું પુનરાવતિન ણવિેશીઓ સાથે ગઠબંધન :  
િુિો તથા શકોની તલવારોનો ઉપયોગ બે િજાર વિિ પિેલાં બૌિ તથા જનૈ 

ણવચારધારા દ્વારા િેશમાં ફેલાયેલી બિુજન ચેતનાને કચડી નાંખવા માટ ે
બ્રાહ્મિવાિીઓએ મુળણનવાસી પ્રજાને પુનઃ વિિવયવસ્થાની સંગીન બેડીઓ દ્વારા 
ણશક્ષિ–શસ્ત્ર તથા સમ્પણિના અણધકારોથી વંણચત કરી િીધી િતી. ણબ્રટીશ અમલ 
તથા આઝાિ ભારતમાં બંધારિના અમલ પછી શુદ્ર : બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, 
અણતશુદ્ર એસ.સી., એસ.ટી. જાણતઓ તથા તેમાંથી ધમિપકરવણતિત લઘુમતી 
જાણતઓમાં બિુજનસમાજ તથા મુળણનવાસી ભારતીયોની ચેતના ણશક્ષિના 
સંચારથી જાગી રિી છ.ે  

પછાતવગીય 75% ને 27% મંડલ અનામત તથા 22.5% એસ.સી.–એસ.ટી 
અનામત દ્વારા વિીવટીતન્ત્રમાં સિામાં ભાગીિારીની વયવસ્થા આજ ેકાયિરત બની 
ચુકી છ.ે જનેે નર કરવા માટ ે વિીવટીતન્ત્રના કમિચારીઓની ણનવૃણિ વયમયાિિા 
58માંથી 60 તથા 62 વિિ કરવામાં આવી છ.ે પછાતવગોને વિીવટીતન્ત્રમાં પ્રવેશતા 
અટકાવવા માટ ેરાજ્યો તથા કેન્દ્રમાં નોકરીઓની ભરતીઓ પર પ્રણતબંધ મુકવામાં 
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આવયા છ.ે બ્રાહ્મિવાિી નરણસંિરાવ સરકારની ઉિારીકરિની નીણતઓનો ઝડપથી 
અમલ થઈ રયા ો છ.ે િેશની પ્રજાને સ્વિેશી આંિોલનના ઊંધા ચશ્મા પિેરાવીને 
બ્રાહ્મિવાિી આર.એસ.એસ.ના બગલ બ્ચાં ભાજપની ગઠબંધન સરકાર ણવિેશી 
કમ્પનીઓ માટ ે િેશના દ્વાર ખોલી રિી છ.ે કરોડો રૂણપયાનો નફો કરતી વીમા 
કમ્પનીનંુ ખાનગીકરિ કરીને તેઓની ભેટ વૈશ્ય ઉદ્યોગપણતઓ તથા ણવિેશી 
ઉદ્યોગપણતઓને ધરી િેવામાં આવી છ.ે જાિેર સાિસોનું ખાનગીકરિ કરીને 
સરકારી નોકરીઓ ઘટાડી િેવામાં આવી રિી છ.ે  

ન્યાયતન્ત્રમાં રિેલા બ્રાહ્મિવાિી ન્યાયાધીશો મેરીટ અને બઢતીના ચુકાિાઓ 
દ્વારા અનામતનીણતને ણનયષ્ટ્ન્ત્રત કરી રયા ા છ.ે જથેી 27% મંડલ અનામત કે 22.5% 
એસ.સી., એસ.ટી. અનામત ભરવાની જરૂર જ ઊભી ન થાય. ન રિે બાંસ, ન બાજ ે
બાંસુરી. િેશની આણથિક વયવસ્થા બ્રાહ્મિ–વૈશ્ય ઉદ્યોગપણતઓ તથા ણવિેશી 
ઉદ્યોગપણતઓના નવા ગઠબંધનના િાથમાં સોંપવા બ્રાહ્મિવાિી ભાજપ તથા 
બ્રાહ્મિવાિી કોંિેસ િાથ ણમલાવીને સંસિમાં ઝડપથી આણથિક સુધારાઓ પસાર કરી 
રિેલ છ.ે  

બ્રાહ્મિવાિીઓ નવી આણથિક વયવસ્થામાં બેવડી ચાલ ચાલ્યા છ.ે એક બાજુ 
મુળણનવાસીઓ માટ,ે બિુજનો માટ ેવિીવટીતન્ત્રના િરવાજાઓ બંધ કયાિ છ.ે બીજી 
બાજુ મુળણનવાસીઓના ણશણક્ષત બેરોજગાર યુવાનોને ઉદ્યોગોમાં તથા પોતાની 
ખાનગી શાળાઓમાં ઓછા પગારે કામ કરાવી શુદ્ર–અણતશુદ્રો આણથિક રીતે પગભર 
ન થાય તેવી નવી વિિવયવસ્થા અમલી બનાવી છ.ે નવી આણથિક નીણતનો ઉપયોગ 
ઉભરતી બિુજન ચેતનાને પુન: નેસ્તનાબુિ કરવાનંુ ણવિેશી કમ્પનીઓનો સિયોગ 
કરીને રચાયેલું િડયન્ત્ર છ.ે  

ણબ્રટીશ શાસનનો ઇણતિાસ – ઈસ્ટ ઇષ્ટ્ન્ડયા કમ્પનીનો ઇણતિાસ :  
17મી સિી તથા 18મી સિીમાં ઈસ્ટ ઇષ્ટ્ન્ડયા કમ્પનીએ પોતાની જાળ િેશમાં 

ફેલાવવી શરૂ કરી િતી. િેશની સમાજવયવસ્થા બ્રાહ્મિવાિથી િસ્ત િતી. 
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ઊંચનીચના ભેિભાવ પુરા િેશમાં ન િતા. નિીઓના કાંઠા ણવસ્તારોમાં બ્રાહ્મિવાિી 
વયવસ્થા મજબૂત િતી. ત્યાં ઉંચનીચના ભેિભાવ મજબૂત વિિવયવસ્થાને કારિે તીવ્ર 
િતા. ઈસ્ટ ઇષ્ટ્ન્ડયા કમ્પનીએ આવા ણવસ્તારોનો કબ્જો લેતા તેમાં રેવન્યુ પ્રથા અમલી 
બનાવી. ણશણક્ષત િોવાને કારિે આવા અણધકારો બ્રાહ્મિવાિીઓના િાથમાં આવતા 
ઈસ્ટ ઇષ્ટ્ન્ડયા કમ્પનીના અંિેજ વિીવટિારો તથા બ્રાહ્મિ–વૈશ્યની સાંઠ–ગાંઠ 
મજબૂત બની.  

િેશને તાલુકા તથા ણજલ્લાઓમાં વિેંચી િેવામાં આવયો. વિીવટીતન્ત્રમાં 
બ્રાહ્મિવાિીઓએ કબ્જો જમાવવો શરૂ કયો. પકરિામે રાજા રામમોિનરાયથી 
માંડીને ગાંધીજીના ભારતમાં પ્રવેશ સુધીનું શાસન ભગવાશાસન, બ્રાહ્મિવાિીશાસન 
િેશભરમાં ફેલાઈ ગયું. અંિેજો તથા આયિબ્રાહ્મિો એક વંશના િોવાને કારિે 
ગઠબંધન મજબુત બન્યું. બ્રાહ્મિવાિી ધમિ તથા અંિેજોના િંડની તાકાતો એક બની 
ગઈ. પકરિામે ણવકૃત સંસ્કૃણતની વિિવયવસ્થા જ ેનિીકાંઠા પર મજબુત િતી તે પુરા 
િેશમાં મજબૂત બની ગઈ. 

કોટિ–કચેરીમાં કિન્િુઓનો ન્યાય બ્રાહ્મિને સોંપવામાં આવયો. િેશના મંકિરો 
પર બ્રાહ્મિોનો કબ્જો ન િતો. અંિેજોના સમયમાં મંકિરોનો કબ્જો બ્રાહ્મિોના િાથમાં 
આવયો. નાના–નાના ઠાકોરો તથા આકિવાસી મુખીઓને ખત્મ કરવામાં આવયા. કલમે 
તલવારને કાબુમાં લઈ લીધી. કલમની તાકાત વધી. બ્રાહ્મિ–ક્ષણત્રય ગઠબંધનમાંથી 

બ્રાહ્મિોએ ક્ષણત્રયોને િૂર કરીને વૈશ્ય સાથે જુગલબંધી કરી. મિાત્મા જયોણતબા 

ફુલેએ િશાિવેલ શેઠજી–ભટ્ટજીની જુગલબંધી ઈસ્ટ ઇષ્ટ્ન્ડયા કમ્પનીના વિીવટ 
િરમ્યાન આકાર પામી.  

અંિેજોના વિીવટથી િેશના લોકો પર પડલે અસરો અંગે શાળા તથા 
કૉલેજોમાં ભિાવતા ઇણતિાસના અભ્યાસક્રમમાં બ્રાહ્મિવાિી દૃષ્ટ્રકોિ સ્પર નજરે 
પડ ે છ,ે જમેાં િશાિવવામાં આવયું છ ે કે અંિેજોના વિીવટમાં િેશના કારીગરોના 
ધંધાઓ પડી ભાંગ્યા. તેઓએ અન્ય શ્રમકાયિમાં જોડાવું પડ્યું. 
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કારીગર વગિ એટલે કયા લોકો? એ ઇણતિાસ સમજનારને સ્પર થતું નથી. 
બક્ષી–મંડલ જાણતઓના, એસ.સી. જાણતઓના તથા આકિવાસી જાણતઓના કારીગરો 
િેશના ઉદ્યોગ ચલાવતા િતા. 

અંિેજોએ ધાતુઓના વાસિોનો ગંજ ખડકવાનંુ શરૂ કરતાં પ્રથમ ફટકો 
કંુભારકામ કરતાં િજારો કુટુબંો પર પડ્યો. િેશમાં માટીના વાસિોનો ઘર–ઘરમાં 
વપરાશ ઘટ્યો. કંુભારોએ કિજરત કરીને અન્ય શ્રમકાયિ એવા ખેતીકામમાં જોડાયા. 
િજારો એકર ણબનખેડાિ જમીનો િતી. તેઓ ખેતમજૂર બન્યા.  

કાપડ બનાવનાર કારીગર બિુજનસમાજના િતા. જઓેના કપડાંઓ િેશના 
ઘર–ઘરમાં પિોંચતા િતા. િેશમાંથી રૂ ઇંગ્લૅન્ડ લઈ જઈને કાપડના રૂપમાં 
તાકાઓના તાકાઓ ખડકાતાં તેઓના ધંધા ભાંગ્યા. તેઓ પિ ખેતીમાં લાગ્યા. 
િજારોની સંખ્યામાં પશુપાલકો િતા. ણબનખેડાિ જમીનો ખેડવાનું શરૂ થતાં તેઓની 
ચકરયાિની જમીનો ઘટતા તેવા લોકોએ પશપુાલન સાથે ખેતીનું કામ પિ શરૂ કયું. 
અંિેજોના સમયમાં િેશમાં મોટા પાયે ખેતીકરિ થયું તેના મૂળમાં બિુજનોના 
ધંધાઓ પડી ભાંગ્યા તે િતું. તેઓ ખેતમજૂર બની ગયા. 

ઈસ્ટ ઇષ્ટ્ન્ડયા કમ્પનીના શાસનમાં સિુથી વધુ નુકશાન શુદ્ર–અણતશુદ્ર એવા 
બિુજનસમાજને થયું. ઇણતિાસકારો આ ઘટનાને બ્રાહ્મિવાિી દૃષ્ટ્રકોિથી િશાિવે છ ે
કે િેશના કારીગરવગિને નુલશાન થયું. પકરિામે શુદ્ર–અણતશુદ્રોને થયેલા નુલશાનનો 
ખ્યાલ ઇણતિાસ જાિનારને નથી આવતો. ઈસ્ટ ઇષ્ટ્ન્ડયા કમ્પનીએ ઉ્ચવિો માટ ે
શાળાઓ ખોલી. જમેાં બ્રાહ્મિો તથા વૈશ્યોએ પષ્ટ્શ્ચમી ણશક્ષિ મેળવવું શરૂ કયું.  

રાજા રામમોિનરાયથી ગાંધીજી સુધીના બ્રાહ્મિ–વૈશ્યોએ અંિેજોના શાસનના 
ઈશ્વરના િૂત તરીકે ગુિગાન ગાયા. ગામ, તાલુકા તથા ણજલ્લા કક્ષાના અણધકારી 
તરીકે બ્રાહ્મિો આવતાં મુળણનવાસીઓના ભાગ્યનો ફેંસલો બ્રાહ્મિવાિીઓના િાથમાં 

આવયો. તેઓએ ખેડૂતો તથા શ્રમજીવીઓ પર કલમ દ્વારા ફેલાવેલા ત્રાસને 

કારિે જ બ્રાહ્મિવાિીઓને મિાત્મા જ્યોણતરાવ ફુલેએ કલમ કસાઈ કયા ા છ.ે  
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અંિેજોના સાથથી િેશભરમાં ફેલાયેલી બ્રાહ્મિવાિી વયવસ્થાએ 
મુળણનવાસીઓને ત્રાકિમામ પોકારાવી િીધા. જનેા પકરિામે િેશના જુિાં–જુિાં 
ભાગોમાં બિુજનચેતનાની શરૂઆત થઈ. 1850માં મિાત્મા જયોણતબા ફુલેએ શુદ્ર–
અણતશુદ્રો તથા કન્યાઓ માટનેી શાળાઓ બ્રાહ્મિવાિીઓના ભારે ણવરોધ વ્ચે શરૂ 
કરી. બિુજનચેતનાનંુ આંિોલન મિારારિ પુરતું જ સીણમત ન િતું. પંજાબમાં 
મંગુરામ, મધ્યપ્રિેશમાં ઘાંસીરામ, ણબિારમાં વીરસામંુડા, મદ્રાસમાં રામાસ્વામી 
પેકરયાર, કેરલમાં નારાયિગુરુ, બંગાળમાં નમો શુદ્રા એમ િેશની ચારેય કિશાઓમાં 
બિુજનોની ચેતનામાં સંચાર શરૂ થયો.  

1857ના બળવા પછી ણબ્રટીશતાજનંુ શાસન શરૂ થયું. ણબ્રટીશ કાયિાઓનું 
શાસન આવયું. સર યા ુમ નામના અંિેજ ે 1885માં અંિેજી શાસનને ટકેો આપવા, 
ભારતીય રારિીય કોંિેસ નામના સંગઠનને બ્રાહ્મિ–વૈશ્યના સિયોગથી ચાલું કયું. 
જનેો ઉદ્દશે્ય ણશણક્ષત બ્રાહ્મિોને આઈ.સી.એસ. િરજ્જામાં ણનમણંક અપાવવાનો તથા 
વૈશ્ય ઉદ્યોપણતઓને ણવશેિ સવલતો અપાવવાનો િતો.  

િેશની 85% મુળણનવાસી તથા બિુજનસમાજના શોિિ કે પીડા સામે 
આઝાિી પિેલા કોંિેસે લયારેય અવાજ ન ઉઠાવયો. ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકર તથા 
રામાસ્વામી પેકરયારે ઉઠાવેલાં માનવીય અણધકારોના આંિોલનને નેસ્તનાબુિ કરવા 
પોતાના તમામ િથકંડાઓ અમલી બનાવયા. 

પ્રથમ ણવશ્વયુિ સુધીના સમયમાં કોંિેસ ણબ્રટીશ શાસનની ટકેેિાર રિી. 
ણબ્રટીશ શાસનની પ્રસંશક રિી. બ્રાહ્મિવાિીઓ તથા ઉદ્યોગપણતઓની કાયાપલટ 
ણબ્રટીશ શાસનમાં થઈને તેઓ તગડા બની રયા ા િતા.  

વિિવયવસ્થા બચાવવા આઝાિીની લડત :  
1857ના બળવા પછી ઈસ્ટ ઇષ્ટ્ન્ડયા કમ્પની પાસેથી ભારતનો વિીવટ ણબ્રટીશ 

રાિીએ સંભાળ્યો. પુરા િેશમાં ણબ્રટીશ કાયિાઓ લાગુ પાડવામાં આવયા. આ સમય 
િરમ્યાન બિુજન ચેતનાનો િેશભરમાં પ્રસાર થઈ રયા ો િતો. 3.5% 
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બ્રાહ્મિવાિીઓના કિતોની જ પરવા કરવાની અંિેજ શાસનની નીણતરીણતમાં ફેરફાર 
જરૂરી િતો. બિુજનોને થોડાં ટુકડાંઓ આપવા ણબ્રટીશ શાસન માટ ેજરૂરી બન્યું.  

ઓ.બી.સી., એસ.સી. તથા એસ.ટી.ને વિીવટી સિામાં ભાગીિારી આપવાથી 
મનુની વયવસ્થા તુટી જાય તેમ િોવાથી બ્રાહ્મિો માટ ે તે અસિનીય િતું. બ્રાહ્મિ 
સંસ્કૃણત તુટ ે તો બિુજનોની સંસ્કૃણત જ ે િબાવવામાં આવેલી તે બિાર આવે, 
વિિવયવસ્થા તૂટતાં બ્રાહ્મિોની જન્મજાત ઉ્ચતાનો આધાર ખત્મ થઈ જાય. 
પકરિામે બ્રાહ્મિ–વૈશ્ય ગઠબંધનથી ચાલતી કોંિેસે અંિેજો સાથેનું સંવનન તોડ્યું.  

પછાતવગોને શાસન તથા પ્રશાસનમાં ભાગીિાર બનાવવા ઉઠલેા અવાજન ે
કારિે ણબ્રટીશ વડાપ્રધાને સાયમન કણમશનની ણનમણંક કરી. અનામત એ કોઈ િાન–
િણક્ષિા નિીં; પરન્તુ વંણચત રાખવામાં આવલે વગોને સિામાં ભાગીિાર બનાવવાની 
વયવસ્થા છ.ે લોકશાિીમાં લોકોની ભાગીિારીના આિશિને માનનાર ણબ્રટીશ શાસન 
તેનો ઇન્કાર કરી શકે તેમ ન િતું. કોંિેસે તેનો ણવરોધ શરૂ કયો. સાયમન કણમશન 
ભારતમાં આવયુ,ં તેમની સામે ગાંધીજીની નેતાગીરી સાથે િેશભરમાં આંિોલન શરૂ 
કરવામાં આવયું. જમેાં શુદ્ર : બક્ષી–મંડલ જાણતઓને પિ સામેલ કરવામાં આવી. 
પોતાના અણધકારો આપવા આવેલા સાયમન કણમશન સામે બક્ષી–મંડલ જાણતઓન ે
લડાવવાનંુ કામ સૌ પિેલાં કોિેસી બ્રાહ્મિવાિીઓએ કયું. ઇણતિાસનંુ પુનરાવતિન 
27% મંડલ અનામત સામે મંડલ ણવરોધી આંિોલન તથા મંકિરના આંિોલનમા ં
બક્ષી–મંડલ જાણતઓને ગેરમાગે િોરવાનું કાયિ ભાજપના બ્રાહ્મિવાિીઓએ કયું.  

જ ેવયવસ્થાએ બ્રાહ્મિને ઘેર જન્મવાથી બ્રાહ્મિ તથા વૈશ્યના ઘેર જન્મવાથી 
વૈશ્ય તરીકેની જન્મજાત અનામત વયવસ્થા ગોઠવી છ,ે જનેા દ્વારા છલે્લા 3500 
વિિથી બિુજન મુળણનવાસીઓને િંકડત કરાતા રયા ા છ ે તે વયવસ્થા સામે 
પછાતવગોની અનામત દ્વારા અંિેજો ખતરો ઊભો કરી રયા ા િતા. તે સમયે િેશના 
કટ્ટરપંથી તથા ઉિારવાિી બ્રાહ્મિો અને કટ્ટરપંથી વૈશ્યો તથા ઉિારવાિી વૈશ્યો 
કોંિેસના ઝંડા નીચે એકઠાં થયા િતા. તેઓ બરાબર જાિતા િતા કે શુદ્ર તથા અણત 
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શુદ્રોને વિીવટીતન્ત્રમાં િાખલ કરવામાં આવશે તો તઓે સિા શું ચીજ છ?ે તે 
જાિશે. તેઓનું આત્મસન્માન જાગશે. તેઓનું ણશક્ષિ વધશે, ણશક્ષિ વધતાં તેઓને 
ખ્યાલ આવશે કે ભૂતકાળમાં તેઓના વડવાઓ સાથે વિિવયવસ્થા દ્વારા કેવો વયવિાર 
કરવામાં આવયો છ?ે મુળણનવાસી પ્રજાની ણવરુિમાં ધૃિા ફેલાવતા ધમિિંથો આયિ 
બ્રાહ્મિોએ કેવા ર્યાં છ?ે જમેાં મુળણનવાસી શાસકોને રાક્ષસ, અસુરો, વાનરો, રીંછ, 
નાગ, દ્રાણવડ, િસ્યુ તથા િેવો (બ્રાહ્મિો)ના શત્રુ તરીકે કેવા ણચણત્રત કરાયા છ?ે 

તેઓએ તેથી જ ‘સાયમન કણમશન ગો બેક’ નામનંુ આંિોલન શરૂ કયું. જ ે
િેશના ઇણતિાસમાં પ્રથમ અનામત ણવરોધી આંિોલન િતું. જનેી શરૂઆત ગાંધીજીના 
નેતૃત્વનીચે બ્રાહ્મિવાિી કોંિેસે કરી િતી.  

બ્રાહ્મિવાિીઓને ખ્યાલ આવી ગયો કે વેપારી ઈસ્ટ ઇષ્ટ્ન્ડયા કમ્પની કરતાં 
ણબ્રટીશ શાસનમાં િરેક માનવી સાથે માનવી તરીકે વયવિાર કરતાં કાયિાઓનંુ 
શાસન છ,ે જ્યારે કિન્િુ બ્રાહ્મિ ધમિની વયવસ્થા માનવીને માનવી નિીં; પરન્ત ુ

બ્રાહ્મિ, ક્ષણત્રય, વૈશ્ય, શુદ્ર તથા અસ્પૃશ્ય ગિીને ન્યાય કરે છ.ે િરેકને સમાન 

ગિવાથી બ્રાહ્મિોની જન્મજાત ઉ્ચતાની અનામત વિિવયવસ્થા દ્વારા ગોઠવાઈ 
છ ેતેના પર ખતરો છ.ે તેથી જ અંિેજી શાસનમાં પછાતવગોને વધારે અણધકારો 

અપાય તે પિેલાં તેઓને િેશમાંથી કાઢવાનંુ આિોલન કોંિેસના નામે િેશના 
બ્રાહ્મિવાિીઓએ શરૂ કયું.  

બ્રાહ્મિવાિીઓએ શરૂ કરેલું આિંોલન વિિવયવસ્થાને તૂટતી બચાવવા 
ચલાવાયેલું પોતાની આઝાિી માટનંુે આંિોલન િતું.  

તેઓ જાિતા િતા કે વિીવટીતન્ત્રમાં ગામથી તાલુકા, તાલુકાથી ણજલ્લા તથા 
ણજલ્લાથી કિલ્િી સુધીમાં બ્રાહ્મિવાિી કબ્જો તેઓ જમાવી ચુલયા છ.ે કોંિેસનો 
કબ્જો પિ બ્રાહ્મિવાિીઓના િાથમાં છ.ે આઝાિી મળ્યા પછી પુરા શાસન તથા 
પ્રશાસન પર બ્રાહ્મિવાિીઓનો કબ્જો આવી જશે. જનેા દ્વારા વિિવયવસ્થા મુજબ 
િેશનું શાસન ચલાવી શકાશે.  
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મુષ્ટ્સ્લમો રસ્તાના પથ્થરો :  
બ્રાહ્મિવાિીઓને ખ્યાલ િતો કે મુષ્ટ્સ્લમો ઊંચનીચના ભેિભાવને માનતા 

નથી. પુનામાં બ્રાહ્મિોના ણવરોધ છતાં કન્યાશાળા શરૂ કરનાર મિાત્મા જયોણતબા 
ફુલેને પોતાના ણપતાનંુ ઘર બ્રાહ્મિોના િબાિના કારિે છોડવું પડ્યું; છતાં પિ તેમિ ે
કન્યાશાળા ચાલુ રાખી. આવી િાલતમાં મિાત્મા જ્યોણતબા ફુલેને બેગ નામના 
મુષ્ટ્સ્લમે આણથિક સિાય કરી િતી. ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકરે મિારારિમાં મ્િાડ 
તળાવનો પાિીનો સત્યાિિ શરૂ કયો ત્યારે તેમિે કરેલી સભા માટ ેજગ્યા એક 
મુષ્ટ્સ્લમે પુરી પાડી િતી. બીજી ગોળમેજી પકરિિમાં મુષ્ટ્સ્લમોએ પછાતવગોની 
અનામતનો ણવરોધ કરવાની ગાંધીજીની ચાલબાજીને ટકેો ન આપ્યો.  

તે તમામ બનાવોથી કોંિેસી બ્રાહ્મિવાિીઓએ નક્કી કયું કે િેશની પ્રજાને 
કિન્િુ તથા મુષ્ટ્સ્લમોના નામે ણવભાજીત કરવી પડશે. કિન્િુ તથા મુષ્ટ્સ્લમોને અંિેજોએ 
જુિાં નથી પાડ્યા, બ્રાહ્મિવાિી કોંિેસીઓની રિનીણત િતી. બિુજન ચેતનાને 
ઉભરતી જોઈને ગાંધીજીએ કયા ું િતું કે મુષ્ટ્સ્લમો તથા બિુજનો સાથે થશે તો 
ઉ્ચવગોના વચિસ્વને તોડી નાંખશે. તેથી કોંિેસે કિન્િુ–મુષ્ટ્સ્લમની વાતો શરૂ કરી.  

1817મા ં બંગાળમાં નમોશુદ્રા આંિોલન શરૂ થયું તેને િબાવવા બ્રાહ્મિોએ 
કિન્િુ–મુષ્ટ્સ્લમ િંગાઓ શરૂ કયાિ. મૈસુરમાં પછાતવગો માટ ે અનામત આપવાનંુ 
આંિોલન શરૂ થયું તે િબાવવા કિન્િુ–મુષ્ટ્સ્લમ િંગાઓ શરૂ કરાવયા. જનંુે પુનરાવતિન 
1990માં 27% મંડલ અનામત સામે બક્ષી–મંડલ જાણતઓને કિન્િુના નામે મૂખિ 
બનાવવા માટ ેઆર.એસ.એસ.ના બ્રાહ્મિવાિીઓએ બાબરી મષ્ટ્સ્જિ રામજન્મભૂણમ 
આંિોલન શરૂ કયું, 6ઠ્ઠી ડીસેમ્બરના રોજ બાબરી મષ્ટ્સ્જિના ધ્વંશમાં ભાજપના 
બ્રાહ્મિવાિીઓ સાથે નરણસંિરાવની સરકાર મળેલી િતી તે સાણબત થઈ ચુકેલી 
ઘટના છ.ે તેથી જ ભારત પર બ્રાહ્મિવાિીઓનું વચિસ્વ વિિવયવસ્થા દ્વારા જળવાઈ 
રિે તે માટ ેકોંિેસી બ્રાહ્મિવાિીઓએ અસમાધાનકારી વલિ અપનાવીને મુષ્ટ્સ્લમોને 
ભારત–પાકકસ્તાનના ભાગલા માટ ેમજબૂર કરીને પોતાનો માગિ ચોખ્ખો કયો. 
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બ્રાહ્મિવાિી ઇણતિાસકારો શાળાના અભ્યાસક્રમમાં ભિાવે છ ે કે ભારત–
પાકકસ્તાનના ભાગલા માટ ે અંિેજોની ભાગલા પાડો ને રાજ કરવાની નીણત 
જવાબિાર છ.ે િકીકતે અંિેજો જ્યારે ભારત છોડી રયા ા િતા, ત્યારે તેઓએ 
ભારતને સ્વતન્ત્રતા આપવાનું નક્કી કરી લીધું િતું. જથેી તેઓને ભાગલા પાડીને 
રાજ કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ ઉપષ્ટ્સ્થત થતો નથી; પરન્તુ બ્રાહ્મિવાિી 
ઇણતિાસકારોએ બ્રાહ્મિવાિી કોંિેસી નેતાગીરીએ િેશના ભાગલા પાડવા માટ ે
અપનાવેલ કાયિવાિી તથા નીણત–રીણતને છાવરવા માટ ેિેશના ભાગલાનંુ િોિારોપિ 
અંિેજો પર કરેલ છ.ે 

કોંિેસી બ્રાહ્મિવાિી ઇણતિાસકારોએ તૈયાર કરેલ અભ્યાસક્રમ િાલમાં ચાલી 
રયા ો છ.ે તેમાં આર.એસ.એસ.ના બ્રાહ્મિવાિીઓ ફેરફાર કરવા માંગે છ.ે તેઓ કિન્િુ 
ધમિને બચાવવા માટ ેઆઝાિીનંુ આંિોલન શરૂ થયું િતું તે બાબત પર ભાર મુકતો 

ઇણતિાસનો અભ્યાસક્રમ િાખલ કરવા માગે છ.ે જઓે કિન્િુધમિને જાિે છ,ે 

સમજ ેછ ેતેઓમાંથી કોિ ઇન્કાર કરી શકે તેમ છ ેકે વિિવયવસ્થાનો ધમિ એ જ 

કિન્િુ ધમિ છ.ે ખુિ ગાંધીજીએ પિ તે બાબતે કયા ું છ ેકે કુરાનને ન માનનારને 
મુષ્ટ્સ્લમ કેમ કિી શકાય? બાઈબલને ન માનનારને ણિસ્તી કેમ કિી શકાય? 

વિિવયવસ્થા એ કિન્િુધમિનંુ અંગભૂત તત્ત્વ છ ેતેને ન માનનારને કિન્િુ કેમ કિી 
શકાય?  

અંિેજોના સમયમાં શુદ્ર–અણતશુદ્રો તથા સ્ત્રીઓને છલે્લા બે િજાર વિોમાં 
પ્રથમ વાર અક્ષરજ્ઞાન મળ્યું. ણશક્ષિ મળ્યું. ભિેલાઓને પોતાની, પોતાના 

સમાજની, શુદ્ર અણતશુદ્રોની િુિિશાનો ખ્યાલ આવયો. બ્રહ્મણિિમનુએ રચેલી ચાર 
વિિની વયવસ્થામાં શુદ્રવિિમાં િેશની 65% પ્રજા જ ેમુળણનવાસી ભારતીય પ્રજા 

િતી, તેમને આવરી લેવામાં આવી. 20% પ્રજાને ચાર વિિની બિાર રાખીને 
તેઓ સાથે બાકીના સમાજના વયવિારનો પ્રણતબંધ મૂકીને અવિિ કે અણતશુદ્ર 

ગિીને પશુઓથી પિ બિતર જીવન જીવવા મજબૂર બનાવાઈ.  
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માનવીય અણધકારોથી વંણચત રાખવામાં આવેલી શુદ્રવિિજાણતઓ જનેે આજ ે
સામાણજક તથા શૈક્ષણિક પછાતવગિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છ,ે બક્ષી–મંડલ 
જાણતઓ કિેવામાં આવે છ.ે જઓે બૌિ ધમિ છોડવા તૈયાર ન િતા તથા 
બ્રાહ્મિવાિની વયવસ્થાની ણવરુિ િતા, જઓેને વિિવયવસ્થા મંજૂર ન િતી તેવા 
મુળણનવાસીઓની લડાયક એવી 20% પ્રજાને વિિવયવસ્થા બિાર રાખી જમેને 
અવિિ તથા અણતશુદ્ર એટલે કે અનુસુણચત જાણતઓ તથા અનુસુણચત જનજાણતઓ 
કિીએ છીએ.  

બ્રાહ્મિ ધમિની વિિવયવસ્થાથી પીકડત શદુ્ર અણતશુદ્રોની 85% પ્રજામાંથી 
મુષ્ટ્સ્લમો ઇસ્લામ ધમિ લાવયા તો કેટલાકે ઇસ્લામ ધમિને સ્વીકાયો. નાનક તથા ગરુુ 
ગોણવંિણસંિે બ્રાહ્મિવાિી વયવસ્થા સામે શીખ ધમિ શરૂ કયો. કેટલાંકે શીખ ધમિ 
અપનાવયો. અંિેજો સાથે ણિસ્તી ણમશનરીઓ આવયા. જમેના પ્રભાવમાં આવી 
પોતાની મુષ્ટ્લત માટ ે તેઓએ ણિસ્તી ધમિ અપનાવયો. િેશના 85%માંથી 
વિિવયવસ્થાથી પીકડત શુદ્ર તથા અણતશુદ્રોએ ધમાંતર કયું, જનેે પકરિામે આપિા 
િેશમાં 16% લઘુમતીવગિ અષ્ટ્સ્તત્વમાં આવયો.  

લઘુમતીઓ તરફ બ્રાહ્મિવાિીઓનો રોિ, તેઓએ શુદ્ર–અણતશુદ્રો તરીકે 
મેળવેલ મુષ્ટ્લત સામે છ,ે જનેાથી તેઓનો િાસવગિ ઘટ્યો છ.ે  

3500 વિિ પિેલાંથી શરૂ કરીને 18મી સિી, 18મી સિીથી 20મી સિી 
સુધીના ઇણતિાસને બિુજનનોના દૃષ્ટ્રકોિથી ણવિંગાવલોકન કરતાં આપિને ખ્યાલ 
આવશે કે ભારતમાં બે બળ વ્ચે િમ્મેશાં સંઘિિ રયા ો છ.ે બ્રાહ્મિવાિીઓ ણવરુિ 
મુળણનવાસીઓ, બ્રાહ્મિવાિ ણવરુિ સમાનતાવાિ, આ મુળભુત તત્ત્વને જાણ્યા ણસવાય 
33% સ્ત્રી અનામત બાબતે સંસિમાં ચાલેલા ણવણવધપક્ષો વ્ચનેા સંઘિિને જાિી 
શકાય નિીં, સમજી શકાય નિીં. 

▪ 
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3 

કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 

લોકસભા ણશયાળુ સત્ર–1999માં ભાજપ ગઠબંધન સરકારના 33% સ્ત્રી 
અનામત બીલ તરફના ઉિાસીન વલિ સામે ણવરોધપક્ષ કોંિેસના નેતા સોણનયા 
ગાંધીએ સવાલ ઉઠાવી, પોતાના પક્ષના સાંસિો સાથે ગૃિત્યાગ કયો. સંસિીય પ્રધાન 
પ્રમોિ મિાજને સરકાર 33% સ્ત્રી અનામત બાબતે, પ્રણતબિ છ ે તેવી ખાતરી 
ઉ્ચારી.  

બીજા કિવસે તા. 21–12–1999ના રોજ તમામ પક્ષોની બેઠકમાં વડાપ્રધાન 
વાજપેયીએ 1999 િરમ્યાન જ ચાલુ સત્રમાં સરકાર સ્ત્રી અનામત ખરડો રજૂ કરવા 
તૈયાર છ,ે એવી સ્પરતા કરી. લોકસભામાં 33% સ્ત્રી અનામત બીલને પાસ કરાવવા 
ણવણવધ પક્ષોમાંથી એક પિ પક્ષનો ણવરોધ નથી ત્યારે પ્રશ્ન ઉપષ્ટ્સ્થત થાય છ ે કે 
િેવગૌડા તથા ગુજરાલની સરકારો, વાજપેયીની આગલી તથા બીજી 1999ની 
સરકારના સમયગાળામાં 33% સ્ત્રી અનામત ખરડો પાસ કેમ થયો નથી?  

ભારતીય પ્રજા બે વગોમાં વિેંચાયેલી છ ે:  
33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા કરતાં પિેલાં આપિે ભારતીય પ્રજાની 

સમાજ રચના તથા ણવણવધ ધમો તરફની તેઓની આસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને જુિાં–
જુિાં સામાણજક સમૂિોને ઓળખવા પડશ.ે ભારતમાં 84% પ્રજા બ્રાહ્મિ ધમિની 
વિિવયવસ્થા અનુસારની સમાજરચનામાં બ્રાહ્મિ, ક્ષણત્રય, વૈશ્ય, શુદ્ર તથા પંચમ, 
અવિિ કે અણતશુદ્ર એમ પાંચ ણવભાગોમાં વિેંચાયેલી છ.ે 

વિિવયવસ્થાના આ પાંચ સમૂિોના મુખ્ય બે ભાગ પડ ેછ.ે એક ઉ્ચવગિ જમેાં 
બ્રાહ્મિ, ક્ષણત્રય તથા વૈશ્યનો સમાવેશ છ.ે જ ેઅણધકારયુલત શાસકવગિ તરીકે છલે્લા 
બે િજાર વિિથી ભારતીય સમાજ પર િાવી છ.ે બીજો નીચલો વગિ કે પછાત વગિ 
જમેાં શુદ્ર : બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, અણતશદ્ર : એસ.ટી.–એસ.સી. જાણતઓ તથા 
તેઓમાંથી ધમિપકરવણતિત લઘુમણત જાણતઓનો બનેલો છ.ે જઓે અણધકાર વંણચત 
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શાણસત વગિ તરીકે છલે્લા બે િજાર વિિથી ઉ્ચ વગિના શોિિ તથા િમનનો ણશકાર 
બનતો રયા ો છ.ે  

િેશની લઘુમતી જાણતઓમાંથી 98% બ્રાહ્મિ ધમિના પાંચ સામાજીક 
સમૂિોમાંથી ધમિપકરવણતિત જાણતઓના જ લોકો છ.ે જમેાં બિુ મોટો ભાગ નીચલા 
વગિ માિેંનો જ છ.ે સામાણજક સમૂિોની આબાિી નીચે પ્રમાિે છ ે: 

ક્રમ જાણતસમૂિ   વસ્તીના % 

1. શુદ્ર : બક્ષી–મંડલ જાણતઓ   43.70 

2. લઘુમતી જાણતઓ  8.40 

 કુલ ઓ.બી.સી. વગિ  52.10 

1. બ્રાહ્મિ– ભૂણમિાર  5.52 

2. રાજપૂત  3.90 

3. મરાઠા (ણવકણસત શુદ્ર)   2.21 

4. જાટ (ણવલસીત શુદ્ર)  1.00 

5. વૈશ્ય   1.88 

6. કાયસ્થ (ણવકણસત શુદ્ર)   1.07 

7. અન્ય (ણવકણસત શુદ્ર)   2.00 

8. ઉ્ચ લઘુમતી   7.76 

 કુલ ઉ્ચ વગિ  25.34 

1. અવિિ અનુસુણચત જાણતઓ   15.05 

2 અણતશુદ્ર અનુસુણચત જનજાણતઓ   7.51 

 કુલ એસ.સી. – એસ.ટી. 22.56 

 ઉપરોલત સામાણજક સમૂિોમાંથી મિાત્મા જ્યોણતબા ફુલેએ િશાિવયા પ્રમાિ ે
તથા ઇણતિાસકારોના સંશોધન પ્રમાિે 5.52% બ્રાહ્મિ–ભૂણમિાર મુળણવિેશીઓ છ.ે 
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બાકીના 94.48% મુળણનવાસીઓ છ.ે 5.52% મૂળણવિેશી આયિ બ્રાહ્મિોએ 
વિિવયવસ્થાની રચનામાં િેશના 10%ને ક્ષણત્રય તથા વૈશ્યનો િરજ્જો આપી, તેઓન ે
જનોઈનો અણધકાર આપી ણદ્વજ બનાવી છલે્લા 2000 વિોથી ઉ્ચવગિનો શાસકવગિ 
બનાવયો છ ેજમેને મનુવાિી તરીકે ઓળખવામાં આવે છ.ે છલે્લા બે િજાર વિિથી 
શાસન–પ્રશાસનમાં 15% ઉ્ચવગિનો કબજો છ.ે 85% બિુજનસમાજ, ગુરુજન–
સમાજ કે મુળણનવાસીઓ શાણસત તથા અણધકાર વંણચત છ.ે  

ણબ્રટીશ શાસનમાં 85% ગુરુજનસમાજ કે બિુજનસમાજના માનવીય 
અણધકારો માટ ે1850માં મિારારિમાં મિાત્મા જયોણતબા ફુલેએ આંિોલન શરૂ કયુ.ં 
પંજાબમા ંઘાંસીરામ, ણબિારમા ંવીરસામંુડા, મદ્રાસમા ંરામાસ્વામી પેકરયાર, કેરલમાં 
નારાયિગુરુ, બંગાળમાં નમો શુદ્રા આંિોલન દ્વારા િેશની ચારે કિશાઓમાંથી 
બિુજનચેતના જાગૃત કરવાની કિશા પકડી. બ્રાહ્મિવાિી વયવસ્થા સામે સ્વામી 
ણવવેકાનંિે પિ પોતાનો આક્રોશ જાિેર કયો.  

આઝાિીની લડત િરમ્યાન ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકરે વિિવયવસ્થામાં ગુલામ 
85% બિુજનસમાજને મુલત કરીને તેઓને શાસન–પ્રશાસનમાં અણધકાર અપાવવા 
બીજી આઝાિીની લડત શરૂ કરી. જ ે સ્વાતન્્ય બાિ પિ તેઓએ ચાલુ રાખી. 
િણક્ષિના રાજયોમાં રામાસ્વામી પેકરયારે ચાલુ રાખી. ડૉ. રામમનોિર લોકિયાએ 
ઉિરના રાજ્યોમાં તેને ફેલાવી. આ તમામ મિાપુરુિોએ ચલાવેલી લડતને અંતે આ 
િેશના 85% બિુજનસમાજને ગુરુજનસમાજને આઝાિીના 53 વિિ પછી શું મળ્યું 
છ?ે એ ણચત્ર મેળવયા બાિ જ 33% સ્ત્રી અનામતના આટાપાટાને આપિે ઉકેલી 
શકીએ કે સમજી શકીએ.  

ભારતીય લોકતન્ત્રમાં લોકોની સિા લયા?ં  
લોકશાિીની ઉિમ તથા પ્રચણલત વયાખ્યાઓમાંથી એક વયાખ્યા પ્રમાિે 

‘લોકશાિી એ લોકોની, લોકો વડ,ે લોકો માટ ેચાલતી વયવસ્થા છ.ે’ લોકશાિીના ચાર 
સ્તંભો છ.ે 1. શાસન 2. પ્રશાસન 3. ન્યાયતન્ત્ર 4. મીકડયા. લોકશાિીના આ ચાર 
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પાયા છ.ે િેશના બિુજનસમાજ કે ગુરુજનસમાજના લોકોની લોકશાિીના ચાર 
સ્તંભોમાં કેટલી ભાગીિારી છ?ે તેના ઉિર પરથી આપિે કિી શકીએ કે આપિા 
િેશમાં લોકોની સિા છ ેકે નિીં? િોય તો તેનંુ પ્રમાિ કેટલું છ?ે  
1. શાસન :  

શાસનના ત્રિ અંગો છ.ે સરકારની કેણબનટ, સિાધારી પક્ષ અને ણવરોધ પક્ષ. 
સિાધારી પક્ષની નીણતઓને સરકારની કેણબનેટ અમલી બનાવી તે િેશનો વિીવટ 
ચલાવે છ.ે ણવરોધપક્ષ શાસન પર ચોકીિારી કરીને સિાનંુ ણનયમન કરે છ.ે  

સિાધારી પક્ષ ભાજપના રારિીય અધ્યક્ષ કુશાભાઉ ઠાકરે બ્રાહ્મિ–
ભૂણમિારના 5.52%માંથી આવે છ,ે ણવરોધ પક્ષ કોંિેસના નેતા તથા રારિીય અધ્યક્ષ 
સોણનયા ગાંધી 5.52% બ્રાહ્મિ–ભૂણમિાર વગિના નિેરુ કુટુબં સાથે સમ્બષ્ટ્ન્ધત છ.ે 
અન્ય રારિીયપક્ષોમાં ડાબેરીઓની નેતાગીરી 5.52% બ્રાહ્મિ, ભૂણમિાર તથા 
ઉ્ચવગિ સમ્બષ્ટ્ન્ધત વગિ માંિેની જ છ.ે જનતાિળ (યુ), રારિીય જનતાિળ, 
સમાજવાિી પક્ષ, બિુજનસમાજવાિી પક્ષ ડી.એમ.કે.ની નેતાગીરી 85% બિુજન કે 
ગુરુજનસમાજ સમ્બષ્ટ્ન્ધત વગિમાંથી આવે છ.ે  

5.52 બ્રાહ્મિ ભૂણમિાર વગિમાંથી આવતાં અટલણબિારી વાજપેયીના 
વડાપ્રધાનપિ દ્વારા રચાયેલી કેણબનેટના 29 કેણબનેટ મંત્રીઓમાંથી 12 સાથીપક્ષોના 
તથા 17 ભાજપના સભ્યો છ.ે ભાજપના 17 કેણબનેટ મંત્રીઓનંુ સામાણજક 
પ્રણતણનણધત્વ નીચે મુજબ છ.ે  

ક્રમ સામાજીક સમૂિ સંખ્યા ટકાવારી 

1. બ્રાહ્મિ–ભૂણમિાર 5.52%   9 52.94% 

2. અન્ય ઉ્ચ વગિ 12.06%   5 29.42% 

3. ઉ્ચ લઘુમતી 7.76%  0 0.0% 

4. બક્ષી–મંડલવગિ 52.10%  1 15.88% 

5. અનુસૂણચત જાણતવગિ 15.05% 1 5.88% 
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6. અનુસૂણચત જનજાણતવગિ 7.51% 1 5.88% 

 કુલ 100%   17 100.00% 

સાથીપક્ષોના 12 કેણબનેટ મંત્રીઓ 

ક્રમ સામાજીક સમૂિ સંખ્યા ટકાવારી 

1. બ્રાહ્મિ–ભૂણમિાર 5.52%   3 25.00% 

2. અન્ય ઉ્ચ વગિ 12.06%   2 16.67% 

3. ઉ્ચ લઘુમતી 7.76%  2 16.67% 

4. બક્ષી–મંડલવગિ 52.10%  4 33.33% 

5. અનુસૂણચત જાણતવગિ 15.05% 1 8.33% 

6. અનુસૂણચત જનજાણતવગિ 7.51% 0 0.00% 

 કુલ 100%   12 100.00% 

ઉપરોલત ણવગતો એક ણચત્ર સ્પર કરે છ ે કે 5.52%, બ્રાહ્મિ–ભૂણમિાર વગિ 
જ સિાધારીપક્ષ કે ણવપક્ષની નેતાગીરી કરે છ.ે ડાબેરીપક્ષોની નેતાગીરી પિ 
ઉ્ચવગિ સમ્બષ્ટ્ન્ધત વયષ્ટ્લતઓ કરે છ.ે જઓે સંસિ કે ણવધાનસભાઓમાં કટકકટો 
ફાળવે છ,ે િેશ અંગેની નીણતઓ નક્કી કરે છ.ે શાસનની પ્રાથણમકતા નક્કી કરે છ.ે  

ભાજપના 17 કેણબનેટ મંત્રીઓમાંથી એક પિ મકિલા કેણબનેટ મંત્રી નથી. 
ભાજપના રારિીય નેતાઓની િેશની સ્ત્રીઓ પ્રત્યેની માનણસકતાનંુ અન્ય ઉિાિરિ 
શોધવું પડ ેતેમ નથી. તેઓ 33% સ્ત્રી અનામત પ્રત્યે કેટલા ગંભીર છ?ે ભાજપના 
17 કેણબનેટમંત્રીઓમાં બિુજનસમાજનંુ પ્રણતણનણધત્વ ફલત 17.65% છ,ે જયારે 
5.52% બ્રાહ્મિ–ભૂણમિારનું 52.94% પ્રણતણનણધત્વ છ.ે  

2. પ્રશાસન :  
લોકશાિીમાં વિીવટીશાસન દ્વારા અમલિારો જ ખરા સિાધારીઓ િોય છ.ે 

એક અમલિાર 35થી 40 વિિ સુધી સિા સાથે ચીટકી રયા ો િોય છ.ે ણવશ્વના 
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લોકશાિી િેશોમાં સિુથી ભર, િુર તથા અધમ અમલિારશાિી ભારતમાં છ.ે 
મિાત્મા જ્યોણતબા ફુલેએ તેઓને કલમ કસાઈ કયા ા છ.ે કિલ્િી સણચવાલયના 30 
ણવભાગોમાં 7339 તમામ વગિના કમિચારીઓમાં જુિાં–જુિાં સામાણજક સમૂિોનંુ 
પ્રણતણનણધત્વ ચકાસતાં જ આપિને રાજ્યોના સણચવાલયની પિ ઝાંખી થઈ જશે. 

સામાણજક સમુિ વગિ–1 વગિ–૨ વગિ–3–4 કુલ 

1. બક્ષી–મંડલ જાણતઓ  303 1742 1500 3544 

 52.10% 2.59% 3.98% 8.41% 4.83% 

2. એસ.સી., એસ.ટી. 840 5985 5518 12343 

 22.56% 7.17% 13.66% 30.95% 16.83% 

3. અન્ય ઉ્ચજાણતઓ    3540 11905 3568 19013 

 19.8૨%   30.24% 27.18% 20.01% 25.93% 

4. બ્રાહ્મિ ભૂણમિાર  7024 24171 7243 37438 

 5.52%   60.00% 55.18% 40.63% 52.41% 

કુલ વસ્તી 100% 11707 43803 178૨9 73339 

િેશના વિીવટીતન્ત્રમાં િેશના સવો્ચ અણધકારીઓમાં 5.52% બ્રાહ્મિ–
ભૂણમિાર 60% જગ્યાઓ પર છ.ે ઉ્ચવગિના અન્ય 30.24% ઉમેરીઓ તો 
90.24% જગ્યાઓ પર િેશના 15% મનુવાિીઓનો કબ્જો છ.ે િેશની આબાિીના 
75%ના િાથમાં ફલત 9.76% જ પ્રણતણનણધત્વ છ.ે  

3. ન્યાયતન્ત્ર :  
મંડલપંચની 27% અનામતમાં ક્રીમીલેયર ઉમેરવાનો તથા બઢતી અને મેરીટ 

અંગેના ચુકાિાઓ સવો્ચ અિાલતે આપ્યા છ.ે જ ે 75% પછાતવગોને બંધારિે 
આપેલા સિામાં ભાગીિારીરૂપ પયાિપ્ત પ્રણતણનણધત્વને અટકાવવા અપાયેલા 
ચુકાિાઓ છ.ે ઉ્ચ ન્યાયતન્ત્રમાં જાણત આધાકરત ફેંસલાઓ અપાતા રયા ા છ.ે  
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સુણપ્રમ કોટિના ચીફ જસ્ત્રીસ આનંિ 5.52% બ્રાહ્મિ–ભૂણમિાર વગિના છ.ે 
સુણપ્રમ કોટિના જજોમાં 60% ઉપરનું પ્રણતણનણધત્વ 5.52% બ્રાહ્મિ–ભૂણમિાર વગિનું 
છ.ે કિલ્િી સણચવાલય કરતાં પિ સવો્ચ ન્યાયાલયમાં બિુજનસમાજનંુ પ્રણતણનણધત્વ 
નકિવત્ છ.ે રાજ્યોની િાઈકોટિના 358 ન્યાયાધીશોમાં 4 અનુસુણચત જાણતના 4 
બક્ષી–મંડલ જાણતઓના તેમ જ અનુસુણચત જનજાણતનો તો એક પિ પ્રણતણનણધ નથી. 
97.76% પ્રણતણનણધત્વ ઉ્ચ વગિનંુ છ.ે જમેાં 5.52% બ્રાહ્મિ ભૂણમિાર જ િાવી છ.ે  

4. મીકડયા :  
લોકશાિીના ચાર સ્તંભોમાં સૌથી મિત્ત્વનો સ્તંભ મીકડયા છ.ે મીકડયામાં 

સિુથી અસરકારક સાધન ટી.વી. છ.ે સરકારી િૂરિશિન પર ણનયન્ત્રિ 5.52% 

બ્રાહ્મિ–ભૂણમિારો તથા અન્ય ઉ્ચવગિનંુ છ.ે ખાનગી ચેનલો બ્રાહ્મિ–વૈશ્ય તથા 
ણવિેશી માણલકોના કબ્જામાં છ,ે જનંુે સમિ સંચાલન બ્રાહ્મિ–વૈશ્ય ધરીની 

ટીમના ણનયન્ત્રિમાં છ.ે બિુજનસમાજ આમાં અપવાિરૂપ પ્રણતણનણધત્વ કરે છ.ે  
રારિીય અખબારો જ ે અંિેજી ભાિામાં બિાર પડ ે છ.ે તેની માણલકી 

ગોએન્કા, જનૈ, અંબાિી જવેા વૈશ્ય ઉદ્યોગપણતઓની છ.ે પ્રાિેણશક િુપ 
અખબારોની માણલકી વૈશ્ય–બ્રાહ્મિ ઉદ્યોગપણતઓની છ.ે જનેા તંત્રી તથા 
પત્રકારોમાં બ્રાહ્મિ–વૈશ્યવગોનંુ એકચક્રી શાસન છ.ે  

કલમનો ઉપયોગ ઉ્ચવગોની તરફેિમાં કેવી રીતે કરવો? એ જ એક 

માત્ર તેઓનો ઉદ્દશે્ય િોય છ.ે તેઓની પ્રથમ વફાિારી સત્ય તરફ નિીં; પરન્ત ુ

પોતાના સંકીિિ, વગીય કિતો તરફ િોય છ.ે  
33% સ્ત્રીઅનામતમાં પછાતવગોની સ્ત્રીઓ માટ ેઅલગ લવોટા રાખવો કે 

નિીં? તે અંગેના તેઓના તંત્રીલેખો જોતાં જ આપિને ખ્યાલ આવે છ ેકે 15% 
ઉ્ચવગોના કિતોમાં તેઓ વાણજતં્ર બની રિે છ.ે 85% બિુજનસમાજના કિતમાં 
તેઓ બેસુરા બની જાય છ.ે  
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િેશમાં 15% ઉ્ચવગોની તરફેિમાં ચાલતી શાસન, પ્રશાસન તથા ન્યાયતન્ત્રની 
વયવસ્થા તરફી બિુજનસમાજના ણશણક્ષતો તથા બુણિજીવીઓમાં જનમત બનાવવાનંુ કામ 
તેઓ આઝાિીની લડાઈથી આજ સુધી સુપેરે ચલાવી રયા ા છ.ે તેમા ંઅપવાિ જોવા મળ ે
છ;ે પરન્તુ તે ઊંટના મોંમાં રિેલા જીરા જટેલા છ.ે  

િેશની 100 કરોડ આબાિીનો વિીવટ કેમ ચલાવવો? તેઓનું ઉત્થાન કઈ રીત ે
કરવુ?ં િેશની આણથિક નીણતઓ કેવી િોવી જોઈએ? બિુજનસમાજના લોકોએ શંુ 
ણવચારવુ?ં કેવું ણવચારવુ?ં તેને કિશા આપવાનું કામ વૈશ્ય ઉદ્યોગપણતના અખબારો દ્વારા 
5.52% વગિમાંથી આવતાં બ્રાહ્મિવાિીઓ તથા 15% ઉ્ચવગિમાથંી આવતાં મનુવાિીઓ 
કરતાં રિે છ.ે  

વંણચતવગો િજુ પિ વણંચત :  
લોકશાિીના ચાર સ્તંભોમાં, બે વગિમાં વિેંચાયલેી ભારતીય પ્રજામાથંી ઉ્ચવગિના 

િાથોમાં 90% વયવસ્થા તેઓની િાસી બનીન ે રિી ગઈ છ.ે લોકશાિી નામ ધરાવતી 
આપિા િેશની પ્રિાલી અંિરથી બ્રાહ્મિશાિી પ્રણતત થાય છ.ે  

િેશના બધંારિમાં પછાતવગોને સિામા ંભાગીિાર બનાવવા આપવામાં આવેલી 
અનામતની જોગવાઈથી બિુજનસમાજ કે ગુરુજનસમાજમાં સામાણજક પકરવતિન શરૂ થઈ 
ચુલયું છ.ે તેઓને રારિ, િેશ, ધમિ, ણબનસાંપ્રિાણયકતા તથા સમાજવાિના મિોરાં દ્વારા 
બિુરૂપધારીઓ જુિા–ંજુિાં પક્ષોમાં નેતાગીરી ધારિ કરીને સમાન સ્તર પર આવવા િવેા 
તૈયાર નથી, જઓેનો એક જ એજન્ડા છ,ે છલે્લા ંબે િજાર વિિથી ઊભી કરેલી વયવસ્થા 
ટકાવી રાખવી. 

33% સ્ત્રી અનામત સંસિ તથા ણવધાનસભાઓમાં લાગુ કરવા માટનેો ખરો આશય 
સમજવા માટ ેિેશ તથા િેશની પ્રજા અને પ્રજાની શંુ સિાઓ છ?ે તેનંુ ણચત્ર મેળવીને જ 
સત્ય શોધી શકીએ કે સત્ય જાિી શકીએ? િશેની સ્ત્રીઓનંુ કિત કોના િૈયામા ંછ?ે કોિ 
ખલનાયકો છ?ે તે ઓળખી શકીએ. િેશનો 85% બિુજનસમાજ કે ગુરુજનસમાજ આજ ે
પિ લોકતન્ત્રના ચારે સ્તંભોમાં 10%થી પિ ઓછી ભાગીિારી ધરાવતો િોવાથી 
ણવકાસના તમામ ક્ષેત્રોમા ંખુબ પાછળ રિી ગયલેો છ.ે  

▪ 
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4 

વતિમાન અનામતના િાલ બેિાલ 

1998માં અટલણબિારી વાજપેયીની પ્રથમ સરકાર બનતાં જ બ્રાહ્મિવાિી 
તાકાતોએ અનામત ણવરોધી તથા અનામત નર કરવાના પ્રપંચો જોર–શોરથી શરૂ 
કરી િીધેલા. આવા પ્રયાસો સરકાર બિાર રિીને તથા સરકારની અંિરથી સણક્રય 
બન્યા. જમેાં વાજપેયી સરકારે કરેલો પ્રપંચ િજુ સુધી બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, 
એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓના બુણિજીવીઓ તથા ણશણક્ષતોના ધ્યાનમાં આવયો નથી. 

આપિા બણિજીવીઓમાં આરપાર જોવાની દૃષ્ટ્ર િજુ ણવકણસત થઈ નથી. 
તેઓની નજરે જ ે સ્પર િેખાય તે જ સત્ય બની રિે છ.ે પછાત વગોની 

અનામત નર કરવા, તેઓના ણશણક્ષતોને નાસીપાસ કરવા વાજપેયી સરકારે 
ણનવૃણિ વયમયાિિા વધારવાના પગલાંનો એક િણથયારરૂપે ઉપયોગ કયો છ.ે 

ણનવૃણિ વયમયાિિા 58થી 60 તથા 62 :  
વતિમાન સમયે િેશની પ્રમુખ સમસ્યા બેરોજગારી તથા ગરીબી છ.ે જનેો 

નાતો અતૂટ છ.ે બેરોજગારી બે પ્રકારની છ.ે ણશણક્ષત બેરોજગારી તથા શ્રમકાયિની 
બેરોજગારી. શાસકોની ફરજ છ,ે તે બન્ને પ્રકારની બેરોજગારી ઓછી કરીને 
ગરીબી સામે જગં છડે.ે  

આપિા િેશના બ્રાહ્મિવાિી શાસકોએ એસ.સી., એસ.ટીની અનામતને 
પ્રભાવિીન કરવા માટ ે ણશણક્ષત બેરોજગારી વધારવાનંુ ણવચારીને તે અંગેના 
પગલાઓ ભયાિ છ.ે સરકારી કમિચારીઓની ણનવૃણિ વયમયાિિાનો એક િણથયાર 
તરીકે ઉપયોગ કયો છ.ે આ શસ્ત્રનો સફળતાપૂવિક ઉપયોગ ઈષ્ટ્ન્િરા ગાંધીએ પોતાના 
શાસનકાળ િરમ્યાન કયો. તેમિે ણબ્રટીશકાલીન 55 વિિ ણનવૃણિ વયમયાિિા વધારીને 
58 વિિ કરી. જનેા પકરિામે ત્રિ વિિ ભરતી બંધ રિી. આજ ેણવકરાળ બની ચુકેલી 
ણશણક્ષત બેરોજગારી આ િેશના બિુજનસમાજને ઈષ્ટ્ન્િરા ગાંધીએ આપેલી ભેટ છ.ે 
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િેશમાં સરેરાશ આયુષ્ય 65 વિિ છ.ે મૃત્યુની છાયામાં આવી પિોંચેલ 55 
વિિની વયષ્ટ્લતને 58થી 60 વિિ તથા 58 વિિની વયષ્ટ્લતને 60થી 62 વિિ સુધી ણનવૃણિ 
વયમયાિિા વધારામાં કયું ઔણચત્ય છ?ે 30 કે 35 વિિ પિેલાંનું ણશક્ષિ મેળવીને 
િેશના વિીવટીતન્ત્રને પ્રજાણવરોધી અમલિારશાિીનંુ સ્વરૂપ આપી ચુકેલાઓની 
વયમયાિિા વધારીને આધુણનક ણશક્ષિથી સજ્જધજ્જ યુવાનોના ભોગે 58થી 60 તથા 
62 વિિ વયમયાિિાની વયવસ્થાનંુ ઔણચત્ય કેટલું છ?ે 

1998માં વાજપેયીએ વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લઈને પ્રથમ કામ 58 વિિના 60 
તથા 62 વિિ કરવાનું કયું. િેશના ઉ્ચણશક્ષિ મેળવેલા બેરોજગાર યુવાનો પર આ 
કારમો ઘા છ.ે ઉ્ચવગિના ણશણક્ષત બેરોજગારો તો પોતાના ખાનગી સાિસોમા ં
ગોઠવાઈ જવાનાં; પરન્તુ ખરો ઘા બક્ષી–મંડલની જાણતઓ, એસ.સી.–એસ.ટી. 
જાણતઓ તથા લઘુમણત જાણતઓના ઉ્ચ ણશક્ષિ મેળવીને બેરોજગાર રિેલા 
યુવાનોન ેમારવામાં આવયો છ.ે  

િેશને ભ્રરાચાર તથા ગેરરીણતઓના િલિલમાં લઈ જનારાં વૃિ અમલિારોને 
વિીવટીતન્ત્રમાં વયમયાિિા વધારીને િેશના તથા રાજ્યના સણચવાલયોને વૃિાશ્રમમાં 
ફેરવી નાંખવા પાછળનો ખરો આશય શું છ?ે  

આટલું અધુરંુ િોય તેમ વાજપેયીએ પાંચમા પગારપંચની અણધકારીઓના 
પગારવધારાની ભલામિો સ્વીકારીને એક સામટો ત્રિ ગિો વધારો મંજૂર કયો છ.ે 
જનેા પકરિામે સરકારની આવકનો 2/3 ભાગ આજ ેપગાર પાછળ ચાલ્યો જાય છ.ે 
ગરીબ લોકો પાસેથી પૈસા ભેગા કરીને ભદ્રવગિ (બ્રાહ્મિવાિીઓ)નંુ પેટ ભરવાની 
આ રીત ગાય મારીને કૂતરાં ધરવવાની ણક્રયા છ.ે પગાર ચૂકવવામાં થયેલા જગંી 
વધારાના કારિે સંખ્યાબંધ રાજ્યોમાં આણથિક કટોકટી ઊભી થઈ છ.ે  

ણનવૃણિ વયમયાિિામા ંવધારો અનામતને રોકવાનો પ્રપચં :  
1950માં િેશના બંધારિ મુજબ કેન્દ્ર તથા રાજ્યોમાં એસ.સી., એસ.ટી.ની 

અનામત વિીવટીતન્ત્રમાં અમલી બની. નિેરુ તથા શાસ્ત્રીના સમયમાં 22.5% 
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જગ્યાઓ ભરવા માટ ેપુરતી લાયકાત ધરાવતા ણશણક્ષત યુવાનો એસ.સી., એસ.ટી.માં 
ઉપલબ્ધ ન િતા.  

ઈષ્ટ્ન્િરા ગાંધીના સમયમાં 22.5% અનામત જગ્યાઓ ભરવાની શરૂઆત 
થઈ. ણશક્ષિ મેળવીને તરત જ નોકરીને કારિે 22.5% એસ.સી., એસ.ટી. 
જાણતઓમાં ણશક્ષિ મેળવવાની પ્રણક્રયા તેજ બની. ણશક્ષિને કારિે સામાણજક 
પકરવતિન પિ ઝડપી બન્યું.  

ઈષ્ટ્ન્િરા ગાંધીએ એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓમાં તથા અન્ય શ્રેમજીવીઓમાં 
સામાણજક પકરવતિનની ગણત મંિ કરવા સરકારી કમિચારીઓની ણનવૃણિ વયમયાિિા 
55 વિિમાંથી વધારીને 58 વિિ કરી. સતત ત્રિ વિિ સુધી ભરતી બંધ રિી. 
અગાઉના વિોની બેકલોગની ખાલી જગ્યાઓ પિ ભરવામાં ન આવી. ત્યારથી 
એસ.સી., એસ.ટી. જાણતઓના ણશણક્ષત યુવાનોમાં ણશણક્ષત બેરોજગારી શરૂ થઈ. જનેી 
અસર િેશના સમિ યુવાનો પર પડી. બક્ષી–મંડલ જાણતઓની અનામત તે સમયે 
લાગુ કરવામાં આવી ન િતી. ઉ્ચજાણતઓના ઉ્ચ ણશક્ષિ લીધેલ યુવાનો માટ ે
ખાનગી ક્ષેત્રોમાં તક િોવાથી ખરી અસર બિુજનસમાજના યુવાનો પર પડી.  

િેશના બંધારિની 340મી, 15(4) તથા 16(4) કલમો મુજબ કાકા 
કાલેલકરપંચ તથા મંડલપંચની ભલામિોનો અમલ નિેરુ, શાસ્ત્રી, મોરારજી, ઈષ્ટ્ન્િરા 
ગાંધી કે રાજીવ ગાંધીએ ન કયો. કાકા કાલેલકરપંચ તથા મંડલપચંની ભલામિોનો 
અમલ ન થવાને કારિે બંધારિીય અણધકાર કાગળો પર જ રયા ાં.  

છકે 1990માં વી.પી. ણસંિે બક્ષી–મંડલ જાણતઓ માટ ે27% મંડલ અનામત 
કેન્દ્રીય નોકરીઓમાં લાગુ કરવાની જાિેરાત કરતાં, 1993માં તેનો અમલ શરૂ થયો. 
આમ, બક્ષી–મંડલ જાણતઓની 27%, એસ.ટી. એસ.સી.ની 22.5% અનામત સાથે 
49.5% અનામત કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓમાં શરૂ થઈ, અમલી બની. 

52.5% બક્ષી–મંડલ જાણતઓ તથા 22.5% એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓ મળીન ે
75% પછાતવગોની વિીવટીતન્ત્રમાં ચાવીરૂપ ગિાતી પ્રથમ વગિની નોકરીઓમાં 
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ફલત 10.37% જ પ્રણતણનણધત્વ છ.ે લોકશાિી વયવસ્થામાં વિીવટી ણનિિયો લેવાની 
તથા તેનો અમલ કરવાની પ્રણક્રયામાં 75% પ્રજાનો કિસ્સો ફલત 10.37% જ છ.ે  

િેશના વિીવટીતન્ત્રમાં પોતે ઊભા કરેલા બ્રાહ્મિવાિી અડ્ડામાં િેશની 75% 
પ્રજાને આવતી અટકાવવાની યોજના બ્રાહ્મિવાિીઓએ તૈયાર કરેલી િતી. જનેો 
અમલ અટલણબિારી વાજપેયીએ 1998માં સિા પર આવતાં જ શરૂ કયો. જનેા 
પકરિામે કેન્દ્ર સરકારની કુલ 42 લાખ જગ્યાઓમાં ણનવૃણિ તથા ભરતીની પ્રણક્રયા 
બે વિિ સુધી સ્થણગત થઈ ગઈ.  

બ્રાહ્મિિીઓની આ ચાલ બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓન ે
પ્રથમ તથા બીજા વગિમાં આવતાં રોકવાની તથા પછાતવગોના ઉ્ચ ણશક્ષિ મેળવલે 
બેરોજગારોને િતોત્સાિ કરવાની છ.ે પછાતવગોના બુણિજીવીઓ, રાજકીય કાયિકરો 
કે નેતાઓ બ્રાહ્મિવાિીઓની આ ચાલને ઓળખી શલયા નથી.  

સામાણજક વગોનું અસમાન પ્રણતણનણધત્વ :  
કેન્દ્ર સરકારના ણવણવધ ણવભાગોમાં પ્રથમ વગિની 1,74,026 જગ્યાઓ છ.ે જ ે

િેશની 100 કરોડની આબાિીમાં સરેરાશ 5,747 વયષ્ટ્લતઓએ 1નું પ્રમાિ છ.ે િેશના 
જુિાં–જુિાં સામાણજક સમૂિોની સરેરાશ પ્રમાિે તેઓનંુ પ્રથમ વગિના અણધકારીઓનંુ 
પ્રણતણનણધત્વ અસમાન છ.ે જ ેનીચે મુજબ છ.ે  

િર 528 વયષ્ટ્લતઓએ બ્રાહ્મિોમાં 1 અણધકારી. 
િર 3593 વયષ્ટ્લતઓએ અન્ય ઉ્ચવગીયોમાં 1 અણધકારી. 

િર 15225 વયષ્ટ્લતઓએ એસ.સી.–એસ.ટીઓમાં 1 અણધકારી. 
િર 64267 વયષ્ટ્લતઓએ બક્ષી–મંડલ પકરવારમાં 1 અણધકારી. 

ઉપરના ણચત્રમાં સૌથી ટોપ પર બ્રાહ્મિો જમેની વિીવટીતન્ત્રના ચાવીરૂપ 
સ્થાનોમાં 60% કબજો છ.ે સૌથી કંગાળ િાલત 52.5% બક્ષી–મંડલ જાણતઓની 

છ,ે જમેનંુ પ્રણતણનણધત્વ ફલત 4.69% જ છ.ે આવું જ ણચત્ર બીજા વગિની 

9,12,925 નોકરીઓમાં છ,ે જમેાં સામાણજક પ્રણતણનણધત્વ નીચે મુજબ છ.ે  
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િર 1095 ભારતીયોએ સરેરાશ 1 બીજાવગિનો અણધકારી છ.ે 
િર 115 વયષ્ટ્લતઓએ બ્રાહ્મિોમાં 1 બીજા વગિનો અણધકારી છ.ે 

િર 1354 વયકકતઓએ એસ.સી.–એસ.ટી.માં 1 બીજા વગિનો અણધકારી છ.ે 
િર 5408 વયષ્ટ્લતઓએ બક્ષી–મંડલમાં 1 બીજા વગિનો અણધકારી છ.ે 

િેશના વિીવટીતન્ત્રમાં સામાણજક સમૂિોનંુ અસમાન પ્રણતણનણધત્વ િશાિવે છ ેકે 
પ્રથમ–બીજા વગિની 50% ઉપરની જગ્યાઓ પર 5.52% બ્રાહ્મિ–ભૂણમિારોનો કબ્જો 
છ.ે વિીવટીતન્ત્રમાં બ્રાહ્મિવાિી અડ્ડાના સંરક્ષિ માટ ે75% પછાતવગોના કિતોનંુ 
બણલિાન અપાતું રિે છ.ે 

1998માં વડાપ્રધાને પ્રથમ તથા બીજા વગિના અણધકારીઓના પગારોમાં કરેલો 
ધરખમ વધારો તથા ણનવૃિી વયમયાિિામાં 58ના 60 તથા 60 વિિ કરવા પાછળનો 
આશય સમજવા માટ ેઉપરનંુ ણચત્ર સમજવું જરૂરી છ.ે  

5.52% વગિને ધરખમ પગારવધારો તથા નોકરીઓના વિોમાં 2 કે 4 વિિનો 
વધારો એ બ્રાહ્મિોના કિતમાં લેવાયેલું પગલું છ.ે બ્રાહ્મિોનંુ કિત તથા બિુજનોનંુ 
અકિત એ રારિીય કિત ગિાતું િોય તો વાજપેયીના પગલાને રારિવાિી પગલું કિી 
શકાય નિીંતર એ રારિણવરોધી પગલું િતું.  

1998માં બિુજનોની અનામતને પ્રભાવિીન કરવા માટ ેપ્રયાસો સાવિણત્રક રીત ે
શરૂ કરવામાં આવયા. િેશની બ્રાહ્મિવાિી તાકાતોએ સરકારમાં તથા સરકાર બિાર 
રિીને તે અણભયાન આગળ ધપાવયું. 1999 િરમ્યાન પિ તે ચાલ ુજ રયા ું. કડસેમ્બર, 
1999માં સંસિના ણશયાળુ સત્રમાં પછાતવગોની મકિલાઓ માટ ે અલગ લવોટા 
રાખ્યા ણસવાય રજૂ કરવામાં આવેલું 33% સ્રી અનામત બીલ બ્રાહ્મિવાિીઓની 
વયાપક રિનીણતનો એક કિસ્સો માત્ર છ.ે 

સરકાર બિાર અનામત ણવરોધી પ્રપચંો :  
રાજસ્થાન ઉ્ચ ન્યાયાલયના ણનવૃિ જજ સૌભાગ્યમલ જનૈ, આર.એસ.એસ. 

સાથે વિોથી જોડાયેલા છ,ે સમ્બષ્ટ્ન્ધત છ.ે 1998માં વાજપેયીની સરકાર બનતાં જ 
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અનામત ણવરોધી તાકાતો બિાર નીકળી પડી. જષ્ટ્સ્ટસ સૌભાગ્યમલ જનૈના 
કિલ્િીમાં આવેલ ણનવાસ સ્થાને અનામત ણવરોધી સંગઠનોની 70 સંસ્થાઓની એક 
બેઠક 13 ઓગસ્ટ, 1998માં મળી. જમેાં ‘અણખલ ભારતીય બ્રાહ્મિ મિાસભા’ના 
અધ્યક્ષ માંગેરામ શમાિ, ‘ક્રાંણતકારી મનુવાિી મોચાિ’ના અધ્યક્ષ આર. કે. ભારદ્વાજ, 
‘અણખલ ભારતીય ક્ષણત્રય મિાસભા’ના મિામંત્રી જયણસંિ રાઠોડ, ‘કાયસ્થ 
મિાસભા’ના આર. એલ. સલસેના, ‘મિેશ્વરી સભા’ના વસંતકુમાર બાંગડ, ‘અણખલ 
ભારતીય સવિિ મિાસભા’ના બી. એન. અવસ્થી વગેરેએ િાજરી આપી.  

ઉપરોલત બેઠકમાં લેવાયેલ ણનિિય મુજબ વડાપ્રધાન વાજપેયીને એસ.સી., 
એસ.ટી.ની અનામત રિ કરવા આવેિનપત્ર મોકલવામાં આવયું. 23 ઓગસ્ટ, 
1998ના રોજ મિાત્મા ગાંધીની સમાણધ રાજઘાટ પર ઉપરોલત સંગઠનોના સેંકડો 
લોકોએ એક કિવસના ધરિાઓ કયાિ.  

28 માચિ, 1999ના રોજ િનુમાન જયંણતના કિવસે ગોવધિન પીઠાધીશ્વર 
‘જગતગુરુ’ શંકરાચાયિ સ્વામી ણનશ્ચલાનંિ સરસ્વણતએ એસ.સી.–એસ.ટીની અનામત 
રિ કરવા માંગિી કરી.  

2જી એણપ્રલ, 1999ના રોજ જષ્ટ્સ્ટસ સૌભાગ્યમલ જનૈે ભોપાલમાં ચાલતાં 
‘અનામત િટાવો’ અણભયાન િરમ્યાન િણલત અનામતને િેશની એકતા માટનેો 

સિુથી મોટો ખતરો બતાવયો. 21 ઓલટોબર, 1999ના રોજ ‘અણખલ ભારતીય 
બ્રાહ્મિ મિાસભા’એ િણલત અનામત ણવના ણવલંબે સમાપ્ત કરવા, અટલણબિારી 

વાજપેયીને આપેલ આવેિનપત્રમાં આંિોલન શરૂ કરવાની ધમકી આપી.  
અનામત ણવરોધી પ્રપંચો ફલત એસ.સી.–એસ.ટી સામે જ ચલાવવામાં 

આવી રયા ા છ.ે મંડલપંચની અનામત ણવરોધમાં મનુવાિીઓ કે બ્રાહ્મિવાિીઓ 

બોલતાં જ નથી. તેમાં રારિીય સ્વયંસેવક સંઘના બ્રાહ્મિવાિીઓની રિનીણત 
રિેલી છ.ે બ્રાહ્મિવાિીઓ બક્ષી–મંડલ–જાણતઓ, એસ.ટી.–એસ.સી. જાણતઓમાં 

ચાલી રિેલંુ ધુ્રવીકરિ અટકાવવા માંગે છ.ે  
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વાજપેયીએ ણનવૃણિ વયમયાિિા વધારીને બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, એસ.સી.–
એસ.ટી. જાણતઓના બંધારિીય અણધકારોને બે વિિ સુધી સ્થણગત સ્ટટેસલવો કરી 
િીધા. સરકાર બિાર રિેલા બ્રાહ્મિવાિીઓ એસ.સી.–એસ.ટીને એકલા લલકારીને 
ઓ.બી.સીને બાકાત રાખે છ.ે  

33% સ્ત્રી અનામતમાં પછાત મકિલાઓનો અલગ લવોટા ન રાખવામાં 
એસ.સી.–એસ.ટી.ને કોઈ નુલશાન નથી. તેઓને તો 22.5% જગ્યાઓ વસ્તી 
આધાકરત સંસિ તથા ણવધાનસભાઓમાં ફાળવાયેલી છ.ે અલગ લવોટા રાખવામાં 
આવે તો બક્ષી–મંડલ જાણતઓની સંસિમાં કે ણવધાનસભામાં અનામત બેઠકો 
અષ્ટ્સ્તત્વમાં આવી જાય. 33% સ્ત્રી અનામતમાં 9% અનામત બેઠકો બક્ષી–
મંડલજાણતઓની સ્ત્રીઓને મળે. આમ થતાં 22.5% એસ.ટી.–એસ.સી. તથા 9% 
બક્ષી–મંડલ મકિલા અનામત મળીને લોકસભાની 31% બેઠકો પર 75% પ્રજાનું 
અનામત દ્વારા જ પ્રણતણનણધત્વ ણનષ્ટ્શ્ચત બની જાય. તેથી જ િેશના બ્રાહ્મિવાિીઓની 
કુકટલ રિનીણત સ્પર રીતે સમજવી જરૂરી છ.ે તેઓ સરકાર તથા સંસિ બિાર 
એસ.સી., એસ.ટી.ની અનામત િટાવવા અણભયાન ચલાવી રયા ા છ.ે સરકાર તથા 
સંસિમાં બક્ષી–મંડલ જાણતઓની મકિલાઓ માટ ે અલગ લવોટા ન રાખીને તેમના 
ણવરોધમાં અણભયાન ચલાવી રયા ા છ.ે  

મુળભુત રીતે બ્રાહ્મિવાિીઓ શુદ્ર કે અણતશુદ્ર જાણતવગોને સિામાં ભાગીિારી 
આપવા માંગતા નથી. તેઓ ચાલાકીપવૂિક તઓે સાથે જુિી–જુિી બાબતોમાં ણવરોધી 
નીણત અપનાવીને શુદ્ર તથા અણતશુદ્રોના સામાણજક ધ્રુવીકરિને રોકી રયા ા છ.ે  

બ્રાહ્મિવાિ બિુજનસમાજનો સનાતન શત્રુ છ.ે બિુજનસમાજ બક્ષી–મંડલ, 
એસ.સી., એસ.ટી. તથા લઘુમતીઓની 6,000 જાણતઓમાં ણવભાણજત છ.ે 
બ્રાહ્મિવાિીઓ તેમાંથી કોઈ એક સાથે જ લડ ેછ.ે તેને પરાસ્ત કરીને બીજા સાથ ે
લડત કરે છ.ે તેને પરાસ્ત કરીને ત્રીજા સાથે લડ ેછ,ે આમ તે બિુજનસમાજ સાથે 
ણનરંતર લડતો રિીને બિુજનસમાજને માથું ઉંચકવાથી રોકી રાખે છ.ે  
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લઘુમણતઓના સન્િભિમાં જોઈએ તો પ્રથમ શીખને ણનશાન બનાવવામાં આવયા 
ત્યારે અન્ય લઘુમતી ચુપ રિી. બીજુ ંણનશાન મુષ્ટ્સ્લમ બન્યા ત્યારે અન્ય લઘુમતીઓ 
ચુપ રિી, ત્રીજુ ં ણનશાન ણિસ્તીને બનાવવામાં આવયા છ ેત્યારે અન્ય લઘુમતી ચપુ 
રિે છ.ે આવું જ એસ.સી.–એસ.ટી સામે બની રયા ું છ,ે ત્યારે બક્ષી–મંડલ જાણતઓ 
ચુપ રિે તો બ્રાહ્મિવાિીઓની ‘ભગલા પાડો ને રાજ કરો’ની પોણલસીનો ભોગ 
બિુજનસમાજ બનતો રિેશે.  

33% સ્ત્રી અનામત સંસિમાં તથા ણવધાનસભામાં િાખલ કરીને પોતાના 
સાંસિોની લોકસભામાં ઘટી રિેલી સંખ્યાને ઉ્ચવગિની મકિલાઓ દ્વારા ભરીને 
પોતાનંુ વચિસ્વ સંસિમાં જમાવવાની રિનીણતનો કિસ્સો મકિલા અનામત બીલ છ.ે  

અનામત ણવરોધીઓ જ્યારે મકિલાઓને અનામત આપી ન્યાય આપવા 
માંગતા િોય તો પછાતવગોની મકિલાઓને અલગ લવોટા આપવામાં કોઈ વાંધો િોઈ 
શકે નિીં! બ્રાહ્મિવાિીઓની ઉપર િશાિવેલી િાલચાલ િશાિવે છ ે કે તઓે 
બિુજનસમાજના િુશ્મન તરીકે વિિવયવસ્થા મુજબની માનણસકતાથી ચાલી રયા ા છ.ે 
બિુજનસમાજને સિામાં ભાગીિારી આપતી કોઈપિ વયવસ્થા તઓેને મંજૂર નથી.  

33% અનામત એ ઉ્ચવગોની મકિલાઓ માટનેી અનામત બની રિે તે માટ ે
પછાતવગોની મકિલાઓ માટ ેઅલગ લવોટાની વયવસ્થા રાખવા તેઓ તૈયાર નથી. 
તેઓને િેશ કે રારિના કિત સાથે કોઈ સમ્બન્ધ નથી. િેશમાં સિાના સુત્રો 
બ્રાહ્મિવાિીઓના િાથમાં રિે તે માટ ે ભારત–પાકકસ્તાન એમ ભાગલાં તેઓએ 
પાડ્યા. તેઓ માટ ે પોતાનંુ કિત એ જ રારિનંુ કિત છ,ે તેઓ માટ ે સ્વપે્રમ એ જ 
િેશપ્રેમ છ.ે  

તેઓ બિુરૂપધારી છ.ે જનેા પકરિામે બિુજનસમાજના લોકો, ગુરુજન 
સમાજના લોકો તેના એક સ્વરૂપને પકડીને બીજા સ્વરૂપને ણધક્કારે છ.ે 33% સ્ત્રી 
અનામત બીલમાં બ્રાહ્મિવાિીઓના તમામ સ્વરૂપો એક બનીને પછાતવગિની 
મકિલાઓ માટ ેઅલગ લવોટા રાખ્યા ણસવાયનંુ બીલ સંસિમાં રજૂ કરી િીધંુ છ.ે 
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ભાજપ, કોંિેસ, તૃિમુલ કોંિેસ, બીજુ જનતાિળ, ડાબેરીપક્ષોના રૂપે તેઓ બિુરૂપ 
ધારિ કરીને િેશના જુિાં–જુિાં રાજ્યોમાં રિેલા બિુજનસમાજને મુખિ બનાવતા રિે 
છ.ે  

વંણચતોને સિામાં ભાગીિારી આપવા માટ ેઅવાજ મિાત્મા જયોણતબા ફુલેએ 
ઉઠાવયો. 1902માં છત્રપણત શાિુ મિારાજ ેિેશમાં પ્રથમવાર પોતાના રાજ્યમાં તેનો 
અમલ કયો. િેશના વંણચતવગોને સિામાં ભાગીિાર બનાવતી અનામત વયવસ્થાને 
િેશના બંધારિમાં મુકીને ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકરે રારિીય નીણત બનાવી િીધી. 
85% પ્રજાને સિામાં ભાગીિાર બનાવનાર વયવસ્થા આઝાિ ભારતની રારિીય નીણત 
બની ચુકી િોવા; છતાં આઝાિીના 53 વિે આજ ે તેના શા િાલ િવાલ છ?ે ત ે
જાણ્યા પછી જ આપિે 33% સ્ત્રી અનામતના આટાપાટાને ખરા સન્િભિમાં સમજી 
શકીશું. 

▪ 

“િાલનંુ સ્વરાજ તેઓ માટનંુે સ્વરાજ છ.ે આપિે િજુએ ગુલામ જ છીએ. 
આપિે જો માનવ તરીકે જીવવા માંગતા િોઈએ તો આપિા પગ ઉપર ઊભા રિેવું 
જોઈએ. ગુમાવેલ િક્કો ભીખ માંગવાથી કે એવા િક્ક છીનવી લેવામાં સાવધ લોકોને 
આજીજી કરવાથી લયારેય પરત મેળવી શકાતા નથી. િયાિીન સંઘિિથી જ મેળવી 
શકાય છ.ે  

તમારી ગુલામીનો નાશ તમારે પોતે જ કરવો જોઈએ. આત્મસન્માન ણવના 
જીવવું નામોશી ભયું છ.ે આત્મસન્માન જીવનની પ્રાિશષ્ટ્લત છ.ે તેના ણવના માનવી 
ણનમાિલ્ય િીનિીન બની રિે છ.ે આત્મસન્માન સાથે લાયક જીવન જીવવા માટ ે
મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. કઠિ પકરશ્રમ અને સતત ચાલતા સંધિિથી જ 
તાકાત, ણવશ્વાસ અને સન્માન પ્રાપ્ત થઈ શકે છ.ે”  

–ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકર 
▪ 
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5 

સ્ત્રીઓની સામાણજક ષ્ટ્સ્થણત અને 33% સ્ત્રી અનામત 
લોકસભા તથા ણવધાનસભાઓમાં 33% સ્ત્રી અનામત બેઠકો બાબતે સંસિમાં 

તારીખ 23 કડસેમ્બરના રોજ પછાતવગોની સ્ત્રીઓ માટ ે અલગ લવોટા રાખવાની 
માગિી સાથે સમાજવાિી પક્ષ, રારિીય જનતાિળ તથા બિુજનસમાજ પક્ષના 
સાસંિોએ કરેલા અભૂતપૂવિ િેખાવો પાછળની તેઓની ણચંતા સમજવા માટ ેતથા તેના 
લેખા–જોખા કરવા આપિે સરકાર, ન્યાયતન્ત્ર, વિીવટીતન્ત્ર તથા મીકડયામાં લોકોનંુ 

શું પ્રણતણનણધત્વ છ?ે ત ેણચત્ર મેળવયું. તે ણચત્રના આધારે જ આપિે નક્કી કરીશું કે 

એ કોિ લોકો છ,ે જઓે 33% સ્ત્રી અનામત બેઠકોમાં પછાતવગોની સ્ત્રીઓ માટ ે
અલગ લવોટાની જોગવાઈ કરવા તૈયાર નથી? એ કોિ લોકો છ ે જઓે 

પછાતવગોની સ્ત્રીઓ માટ ે અલગ લવોટાની જોગવાઈ કયાિ ણસવાય ખરડાને 

સંસિમાં પસાર કરવા િેવા માંગતા નથી?  
આપિા િેશમાં બંધારિમાં આપેલા સમાનતાના અણધકારોની વાત ફલત 

કાગળો પર લખાયેલી તથા નેતાઓના શબ્િોમાં વયલત થતી રિેલી ઘટના માત્ર બની 
રિે છ.ે  

લોકશાિીના ચાર સ્તંભોમાં જુિા–જુિા વગોની સિામાં ભાગીિારીમાં રિેલી 
અસમાનતા એટલી ણવિમ છ ે કે આપિને શરમ આવે છ ે કે આ િેશનંુ શાસન 53 
વિિ િરમ્યાન આપિે કેવા નપાવટ નેતાઓના તથા પક્ષોના િાથમાં સોપ્યું છ.ે જઓેએ 
શાસન–પ્રશાસન–ન્યાયતન્ત્ર તથા મીકડયાને પોતાની જાગીર બનાવીને િેશની 90% 
પ્રજાને ણવકાસના તમામ ક્ષેત્રોમાં પાછળ ધકેલી િીધી છ.ે તેઓ એ સિાના ક્ષેત્રોમાં 
એવી ઈજારાશાિી ઊભી કરી છ,ે જનેા વડ ેિેશની 90% શ્રમજીવી પ્રજાને રોબોટ 
તરીકે ણનયંણત્રત કરી શકાય.  

ભાજપની નેતાગીરી તેના જન્મથી જ બ્રાહ્મિ–ભૂણમિાર વગિની રિી છ.ે 
1885માં જન્મેલી કોંિેસની નેતાગીરી તથા પક્ષીયનીણતનું ઘડતર બ્રાહ્મિ–ભૂણમિાર 
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વગિના િાથમાં રયા ું છ.ે જઓેને વૈશ્ય ઉદ્યોગપણતઓએ પોતાના આણથિક કિતોના 
સ્વાથિ માટ ે િમ્મેશાં ટકેો આપ્યો છ.ે વંણચતોના નામે સમાનતા લાવવા માંગતા 
સામ્યવાિી પક્ષોની નેતાગીરી એવા બ્રાહ્મિ–ભૂણમિાર વગિના િાથમાં છ,ે જમેના 
વડવાઓને પિ ખ્યાલ ન િતો કે વંણચત િોવું એટલે શું? 

33% સ્ત્રી અનામતમાં પછાતવગોની મકિલાઓ માટ ેઅલગ જોગવાઈ કરવાથી 
તેઓએ ફરજીયાત રીતે પછાત વગિની મકિલાઓને જ ચૂંટિી લડવા કટકકટ આપવી 
પડ.ે શું તેઓની એવી માનણસકતા છ ે કે િેશની 80% પછાતવગીય પ્રજા નાલાયક 
છ?ે તેઓનું સંસિ તથા ણવધાનસભામાં શું કામ છ?ે  

‘સ્વરાજ્ય મારો જન્મણસિ અણધકાર છ’ે (િેશના લોકોનો નિીં) એવું માનનાર 
તથા એ વાલય દ્વારા જમેને સન્માન આપવામાં આવે છ ે તેવા કિેવાતા લોકમાન્ય 
ણતલકે શોલાપુર (મિારારિ)માં એક સ્થળે સભાને સંબોધતા જિાવયું િતું કે 
“ણવધાનસભાઓમાં કિબી, તૈલી તથા તંબોલીનું શું કામ છ?ે તેઓએ ત્યાં િળ 
ચલાવવાનંુ છ?ે’ આવી માનણસકતા ધરાવતા વગીય નેતાઓને િેશની પ્રજાના માથા 
પર રારિીય નેતા તરીકે મારવાનંુ કામ િેશના મીકડયાએ ચલાવેલા પ્રચાર અણભયાન 
દ્વારા આજ સુધી ચાલતું રયા ું છ.ે  

અટલણબિારી વાજપેયી, સોણનયા ગાંધી તથા સામ્યવાિી નેતાઓએ 
પછાતવગીય મકિલાઓ માટ ેઅલગ લવોટા રાખવા કરેલા ઇન્કારમાં તેઓના વગીય 
કિતોની િુગંધ તથા લોકોને, પછાતવગોને સિામાં ભાગીિાર બનાવવાનો િમ્ભ 
ચોમેર છતો થાય છ.ે  

િણક્ષિ ગુજરાત યુણનવણસિટીમાં સોશ્યલ સ્ટડીઝનંુ સંશોધન કરતાં        
ડૉ. અજુ િન પટલેે ‘બિુજન નવજાગૃણત પ્રકાશન ટિસ્ટ’ દ્વારા પ્રકાણશત “મકિલા 

અનામત – બિુજનસમાજના રાજકીય ઉભારને પ્રભાવિીન કરનારી 
બ્રાહ્મિવાિી રાજનીણત?” નામની પુષ્ટ્સ્તકા પ્રગટ કરી છ.ે જમેાં ડૉ. અજુ િન પટલે 

જિાવે છ ેકે,  
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“મકિલા અનામતના કકસ્સામાં બ્રાહ્મિવાિીઓ, રાજકીય પક્ષો અને 

પ્રચાર માધ્યમોનું સાચું સ્વરૂપ (જ ેપૂવે પ્ર્છન્ન સ્વરૂપે િતું) બિાર આવયંુ. જિેે 
એમનાં િાંણભક વલિ–વતિનને ખુલ્લું કયું. પકરિામે બ્રાહ્મિવાિી પક્ષોમાં કામ 

કરી રિેલાં પછાતસમૂિોના સભ્યોને આંખ ખોલવાની એક તક મળી. પોતાના 
વચિસ્વ સમ્બન્ધી કટોકટીપૂિિ પકરષ્ટ્સ્થણત સજાિય ત્યારે બ્રાહ્મિવાિી નેતા કોની 

પડખે ઊભા રિે છ ેતેનંુ ભાન મકિલા અનામત થકી થયંુ છ.ે  
સૌથી મિત્ત્વની બાબત એ છ ે કે અનામતના પ્રશે્ન ડાબેરી પક્ષ ખુલ્લો 

થયો છ.ે આજકિન સુધી આપિે લોકો ભાજપ/ણશવસેના જવેા પક્ષોને જ 
બ્રાહ્મિવાિી પક્ષો માનતા િતા પિ એ તો સાવ ઉઘાડુ ં સત્ય િતું. ણવશેિ 

ખતરનાક બાબત ડાબેરીપક્ષોની િતી. ‘મુખ મેં રામ બગલ મેં છુરી’ એવી 
િોિરી નીણતથી તેઓ આપિી વ્ચે આપિા જવેા થઈને કામ કરી રયા ા છ.ે 

ડાબેરીપક્ષો િુિાઈ ગરીબોની િે છ ેપિ િકીકતમાં કામ બ્રાહ્મિવાિીઓનંુ કરે 
છ.ે ભાજપ કરતાં ખતરનાક ડાબેરીઓ છ.ે કારિ તેઓ આપિા ણમત્ર બનીને, 

આપિી વ્ચે રિીને, આપિને ગેરરસ્તે િોરે છ.ે બિુજનસમાજના લોકોએ 
પોતાની મયાિકિત માનવ, સમય અને ધનશષ્ટ્લતનો ઉપયોગ કાયિક્ષમપિે કરવાનો 

િોય ત્યારે િુશ્મનોને ઓળખીને તેનો ક્રમ નક્કી કરવો રયા ો. 

બ્રાહ્મિવાિીઓની િાંણભકતા જ્યારે આપિે મકિલા અનામતની બાબતને 
પછાત સમૂિોના અનામતના પ્રશ્ન સન્િભે સરખાવીએ છીએ ત્યારે વધુ સ્પર 

બને છ.ે પછાતોને અનામત અને મકિલાઓને અનામત એ બને્ન સરખાં જિાતા 
પ્રશ્નોમાં બ્રાહ્મિવાિીઓનંુ વલેિ ણવરોધાભાસી જિાય છ.ે પછાતસમૂિોને 

અનામત આપવાનો પ્રશ્ન આવે છ ે ત્યારે બ્રાહ્મિવાિીઓ તેનો ણવરોધ કરે છ,ે 
જ્યારે મકિલાઓના કકસ્સામાં અનામત આપવાની વાત આવે ત્યારે તેઓ પોતે 

સમથિન કરે છ.ે જો કે બને્ન બાબતે બ્રાહ્મિવાિીઓને પોતાનંુ કિત િેખાય છ.ે  
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મને બરાબર યાિ છ ેતેમ 11મી લોકસભાની ચૂંટિીની પૂવિ સંધ્યાએ ભાજપના 
રારિીય અધ્યક્ષ શ્રી લાકૃષ્િ અડવાિીએ પછાત વગોને અનામતના સન્િભિમાં 
જાિેરસભામાં એ મતલબનંુ ણવધાન કયું િતું કે, ‘િંુ અનામતનો નામ માત્રનો ણવરોધી 
છુ’ં એ જ કિેવાતા લોકલાડીલા નેતા મકિલા અનામતને લાગુ કરવાં પુનરો્ચારિ 
પર પુનરો્ચારિ કરી રયા ા છ.ે ભાજપનો ઠકેો લઈને ચાલતાં આપિા સમાજના 
નેતાઓએ પોતાના પક્ષ–પ્રમુખને પૂછવું જોઈએ કે કેમ તમે ખાનગીક્ષેત્રે અમારી 
અનામતનો ણવરોધ કરો છો? અને બીજી તરફ મકિલા અનામતનું તમે સમથિન કરો 
છો? શું પ્રથમ પ્રશ્ન અમારા કિતનો પ્રશ્ન છ.ે એટલા માટ ે અને બીજો પ્રશ્ન 
બ્રાહ્મિવાિીઓના કિતનો છ ેએટલા માટ ેએનંુ સમથિન કરો છો?  

એ જ પ્રમાિે આર.આર.એસ.ના ચીફ રાજને્દ્રણસંિે ખાનગીકે્ષતે્ર પછાત–
સમૂિોને અનામત આપવામાં આવશે તો િેશનું અથિતન્ત્ર ખાડ ે જશે એવો 

અણભપ્રાય ‘ટાઈમ્સ ઓફ ઇષ્ટ્ન્ડયા’ના એક ઈન્ટરવયુમાં રજૂ કયો િતો. આ જ 

વયષ્ટ્લત રાજકીય ક્ષતે્રે મકિલા અનામતની જોગવાઈ થશે તો પાલાિમેન્ટ કે 

ણવધાનસભાનું સ્તર નબળું પડશે એવો િરફ પિ ઉ્ચારતા નથી! ઉલ્ટાનંુ વાજપેયી 

તો એવું કિે છ ે કે મકિલાઓને શાસન ચલાવવામાં કિાચ શરૂઆતમાં થોડીક 
મુશ્કેલી નડશે પિ ધીરે–ધીરે તેઓ ઘડાઈ જશે. િંુ પૂછુ ં છુ ંમકિલાઓ માટ ેજ ે

કૂિી લાગિી છ ે તે બિુજનોના કકસ્સામાં કેમ નથી? પછાતવગિના કકસ્સામાં 
બ્રાહ્મિવાિીઓ કેમ િોબાળો મચાવે છ?ે ત્યાં કેમ અનામત નિીં પિ એમને 

ભિાવવામાં મિિ કરો, એમને પુસ્તકો આપો, બીજુ–ંત્રીજુ ંઆપો, પિ લાયકાત તો 
િોવી જ જોઈએ, એવો િુરાિિ રાખે છ ેતે મકિલાઓના કકસ્સામાં કેમ નથી?  

અિેવાલો િશાિવે છ ેકે જયાં–જ્યાં પંચાયતોમાં મકિલાઓ ચુંટાઈને સિા સ્થાને 
બેસી છ ે ત્યાં ત્યાં તે પુરુિોની માત્ર કઠપૂતળી બનીને કાયિ કરતી રિી છ.ે જો કે 
બ્રાહ્મિવાિીઓ આ મુદ્દાને વધુ ચગાવતા નથી; કારિ કે એ મુદ્દો એમના કિતની 
ણવરુિનો સાણબત થાય તેમ છ.ે ઉલ્ટાનું મકિલાઓ પ્રામાણિકપિે સફળતાપૂવિક કામ 
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કરી રિી છ,ે તેવો જનમત ફેલાવીને પકરષ્ટ્સ્થણતને પોતાની તરફ વાળી લેવાના અનેક 
વખત પ્રયત્ન થયા છ.ે  

આ જ પ્રમાિે ણશક્ષિ અને નોકરીઓમાં બિુજનસમાજ માટ ે અનામત 
રાખવાની વાત આવે છ ે ત્યારે બ્રાહ્મિવાિીઓએ આપિા ગરીબોની વાત આગળ 
કરીને ણક્રમી લેયરની જોગવાઈ કરાવડાવી. આ જ મુદ્દા પર જયારે શ્રી શરિ યાિવ, 
સુશ્રી ઉમા ભારતી, શ્રી બનાતવાલા મકિલા અનામતમાં પછાતસમૂિોની મકિલાઓ 
માટ ે અલગ અનામતની જોગવાઈ માટ ે મથામિ કરી રયા ા છ ે તો તેમના મુદ્દાને 
ધ્યાનમાં લેવાતો નથી. ણચંતાજનક બાબત એ છ ે કે બ્રાહ્મિવાિી બુણિજીવીઓ પિ 
પછાતવગિના લોકોની માગિી પ્રત્યે ચૂપકીિી સાધીને બેઠાં છ.ે એટલું જ નિીં, 
કેટલાંક તો પછાતવગિની િલીલોને નકારે છ ે અને એ રીતે બ્રાહ્મિવાિીઓની 
માન્યતાને વયાજબી ઠરેવે છ.ે  

‘સ્ત્રીઓ જ સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો સારી પેઠ ેજાિી શકે અને સ્ત્રીઓ જ સ્ત્રીઓના 
પ્રશ્નો સારી રીતે ઉકેલી શકે’ એવી બ્રાહ્મિવાિી માન્યતા સન્િભે તેઓનું વતિન 
જુઓ. ઉમા ભારતીનો િાખલો લ્યો. તેિીએ મકિલા અનામતમાં પછાતવગિની 
મકિલાઓ માટ ે અનામત િોવા ણવિયક આિિ રાખ્યો તો તેનાથી ભાજપના 
બ્રાહ્મિવાિીઓ અકળાઈ ઉઠ્યા અને તેને વયષ્ટ્લતગત રીતે િબાવી િેવા માટ ેભાજપે 
પક્ષીય ધોરિે મકિલા અનામતમાં અનામતની જોગવાઈનો ઉિ ણવરોધ કયો, જનેે 
કારિ ેછવેટ ેઉમા ભારતીને બોલતાં બંધ કયાિ. આમાં લયાં સ્ત્રીઓનાં આત્મણનિિયનો 
પ્રશ્ન રયા ો? રાજકીય પક્ષો જમેાં બ્રાહ્મિવાિી પુરુિોનંુ વચિસ્વ છ,ે એ જ પોતાનંુ 
મનમાન્યું કરવા–કરાવવાના િોય તો પછી મકિલા અનામતનો કોઈ ણવશેિ અથિ 
સરતો નથી.  

આના ઉપરથી આપિને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે બ્રાહ્મિવાિી પક્ષોમાં 
આપિા લોકોનંુ અને તેમાંય પછાતજૂથોની સ્ત્રી સભ્યોનંુ શું સ્થાન છ?ે મારંુ તો દૃઢ 
માનવું છ ેકે, બ્રાહ્મિાિી પક્ષો આપિા લોકોને મતલબી ઉપયોગ કરવા માટ ેજ રાખે 
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છ.ે જ ેપક્ષમાં આપિા લોકોને માન–સન્માન ના િોય, જ ેપક્ષમાં આપિો પોતાનો 
સ્વતન્ત્ર અવાજ ન િોય, જ ેપક્ષમાં આપિને સતત માનિાણનનો અિેસાસ થતો િોય 
એ પક્ષોમાં રિેવાનો કોઈ અથિ ખરો? 

બ્રાહ્મિવાિીઓની સ્ત્રીઓને સામાણજક ન્યાય આપવાની પોલ તો ત્યારે જ 
સ્પરપિે સપાટી પર આવી જયારે ણબિારના મુખ્યમંત્રી તરીકે રાબડીિેવીને લાલ ુ
યાિવે પ્રસ્થાણપત કરી. રાબડી િેવી મુખ્યમંત્રી બની તો બ્રાહ્મિવાિીઓ ચોકી ગયા. 
‘બકરંુ કાઢતાં ઊંટ પેઠુ.ં’ એના જવેો ઘાટ તેમના માટ ેથયો. પાંચ ચોપડી ભિેલી, નવ 
બાળકોની માતા, લાલુપ્રસાિની પષ્ટ્ત્ન, પંચાયત કક્ષાની ચુંટિી પિ ન લડલેી, એવી 
જાત–જાતની અને ભાત–ભાતની સ્ત્રીણવરોધી વાતો બ્રાહ્મિવાિીઓ કરતાં થઈ ગયા. 
કેમ ભાઈ! એક તરફ તમે મકિલાઓને રાજકીય રીતે આગળ લાવવાની વાત કરો 
છો ત્યારે ણબિાર જવેા બૃિદ્ રાજ્યની એક િામીિ મકિલાને મુખ્યમંત્રી તરીકે    
શ્રી લાલુપ્રસાિ યાિવે આરૂઢ કરી તો તેમાં કયું મોટુ ં આભ તુટી પડ્યું? એક 
ગામડાંની ગૃકિિી રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન બને તો તેના જવેું શુભ કામ બીજુ ંકયું િોઈ 
શકે? પિ ના, એ એમનો વાંધો છ;ે કારિ રાબડીિેવી મકિલા િોવા ઉપરાંત એક 
પછાતવગિની સભ્ય પિ છ.ે એ આપિે ભૂલવું ન જોઈએ. એટલે તેઓ રાબડીિેવીનો 
ણવરોધ કરે છ.ે રાબડી િેવીની જગ્યાએ સોણનયા ગાંધી જવેી કોઈ મકિલા િોત તો 
માન્ય રાખ્યું િોત; પિ રાબડીિેવીને ચલાવી જ કઈ રીતે શકાય?  

મારા ણવચારો પ્રમાિે બ્રાહ્મિવાિીઓ માટ ે મકિલાઓને આગળ લાવવાની 
વાત તો એક માત્ર િેખાવ છ.ે બાકી ખરેખર મકિલાઓની સમાનતા ચાિતા િોય તો 
શું અનામતની જોગવાઈ િોય તો જ મકિલાઓને રાજકીય સ્થાન આપી શકાય? 
મકિલા અનામતનું સમથિન કરી રિેલાં બ્રાહ્મિવાિી રાજકીય પક્ષો, સ્વે્છાએ 
મકિલાઓને 33% તો શું 50% કે તેથી વધુ બેઠકો આપે તો એમને એવું કરતાં કોિ 
રોકે છ?ે પિ ના, એમને મકિલાઓને આગળ લાવવી નથી; પિ મકિલા અનામતના 
નામે ઉ્ચ જ્ઞાણતઓની મકિલાઓને રાજકારિમાં લાવીને બિુજનસમાજના 

https://govindmaru.com/


કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા 
 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 59 
 

રાજકીય પ્રભાવને ણનષ્િાિ કરવો છ.ે બાકી િરેકે િરેક રાજકીય પક્ષો પછી તે 
ભાજપ િોય કે ડાબેરી િોય તેમિે પોતાના પોલીટબ્યુરોમાં કે સંસિીય બાબતોમાં 
મકિલાઓને સ્થાન ન આપવામાં સરખે–સરખા છ.ે િંુ તો કિીશ કે આજ ે જ ે
બ્રાહ્મિવાિી પક્ષો અને નેતાઓ મકિલા અનામતનો મકિલાઓને સામાણજક ન્યાય 
આપવાનો જ ેઝંડો લઈને આગળ ચાલી રયા ા છ ેએ પક્ષો અને નેતાઓની ત્યારે જ 
સાચી કસોટી થશે જો કિાચ મકિલા અનામતનું ણબલ સંસિમાંથી પસાર ન થાય, 
ત્યારે! આપિે એ જોવું રયા ું કે તઓે કેટલી મકિલાઓને અનામત ણવના ચૂંટિીની 
કટકકટો આપવા આપમેળે આગળ આવે છ?ે” ડૉ. અજુ િન પટલેે છિાવટ સાથે મકિલા 
અનામત પ્રત્યેની બ્રાહ્મિવાિી માનણસકતા તથા તેનો િમ્ભ સ્પર કયો છ.ે  

ભાજપે 1999ની ચૂંટિીમાં ગુજરાતની 26 બેઠકોમાં 3 બેઠકો પર અને કોંિેસે 
2 બેઠકો પર મકિલાઓને કટકકટ ફાળવી િતી. કોંિેસના રારિીય અધ્યક્ષ સોણનયા 
ગાંધીએ જ સ્ત્રીઓને પુરતા પ્રમાિમાં કટકકટો આપી ન િતી; પરન્તુ મકિલા 
અનામતના પ્રશ્ને ભાજપ સરકારનો ઉધડો લેવા સંસિમાં ગૃિત્યાગ કયો િતો. 
ભાજપ–ગઠબંધને તરત જ પ્રણતભાવરૂપે 33% સ્ત્રી અનામત બીલ સંસિમાં રજુ કયું. 
ભાજપના 17 કેણબનેટ મંત્રીઓમાંથી એક પિ મકિલા નથી. ભાજપની મકિલા 
સાંસિોને કેણબનેટ કક્ષા માટ ેભાજપના નેતાઓ નાલાયક ગિે છ ેતેનો બીજો કોઈ 
પુરાવો શોધવો રયા ો ખરો?  

તા. 23–12–1999ના રોજ લોકસભાના ણશયાળુ સત્રના છલે્લા કિવસ ે
સમાજવાિી પક્ષ, રારિીય જનતાિળ અને બિુજનસમાજ પક્ષના સંસિ સભ્યો દ્વારા 
સખ્ત ણવરોધ, શોરબકોર તથા ધાંધલધમાલના દૃશ્યો વ્ચે કાયિાપ્રધાન રામ 
જઠેમલાિીએ લોકસભા અને રાજ્ય ણવધાનસભાઓમાં મકિલાઓને 33% અનામત 
જોગવાઈ માટનેો ણવવાિાસ્પિ ખરડો લોકસભામાં રજૂ કયો છ.ે સરકારે રજૂ કરેલા 
ખરડાને કોંિેસ તથા ડાબેરીપક્ષોએ ટકેો આપ્યો છ.ે જ ે ખરડામાં પછાતવગીય 
મકિલાઓ માટ ેઅલગ લવોટાની જોગવાઈ નથી.  
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બંધારિની કલમ 239, 231 તથા 233 સુધારવાની અને નવી કલમો 330એ, 
332એ અને 334એ િાખલ કરવાના આ 85માં બંધારિીય સુધારાને કોંિેસ તથા 
ડાબેરીપક્ષોએ ટકેો આપ્યો છ.ે જ ે મુજબ લોકસભાની બેઠકોના 33% લેખે 180 
બેઠકો મકિલાઓ માટ ે અનામત બેઠકો રિેશે. ગુજરાતની 182 બેઠકોમાંથી 60 
ણવધાનસભા બેઠકો મકિલા અનામત િેઠળ આવશે. ગુજરાતની 26 લોકસભાની 
બેઠકોમાંથી 8 કે 9 બેઠકો મકિલા અનામત િેઠળ આવશે. 

િેશમાં મકિલાઓની સામાણજક ષ્ટ્સ્થણત :  
માનવજીવનની શરૂઆતમાં માનવીઓ પશુપાલન પર પ્રથમ આધાકરત થયા. 

તેમનું પ્રાથણમક જીવન ભટકતું િતું. ખેતીની શરૂઆત મકિલાઓએ કરી િતી. 
ખેતીની શરૂઆતથી માનવજીવન ષ્ટ્સ્થર થયું. ટોળી ષ્ટ્સ્થર બની. 

સંસ્કૃણતની શરૂઆત થઈ. ભારતમાં સંસ્કૃણતની શરૂઆત મકિલાએ કરી છ.ે 
ભારતીય સંસ્કૃણતના પાયામાં સ્ત્રી રિેલી છ.ે મોિેંજો િડો તથા િડપ્પા સંસ્કૃણત જનેે 
આપિે ણસંધુ સંસ્કૃણત કે દ્રણવડ સંસ્કૃણત તરીકે ઓળખીએ છીએ, તે આ િેશના 
મુળણનવાસીઓની સંસ્કૃણત છ.ે મુળણનવાસીઓની માતૃપ્રધાન કે સ્ત્રીપ્રધાન સંસ્કૃણત છ.ે 
તે સમયે અષ્ટ્સ્તત્વમાં ગિરાજ્યોનો વિીવટ મકિલાઓ કરતી િતી.  

આયિ બ્રાહ્મિોએ િેશ પર આક્રમિ કરીને િેશની સ્ત્રીસિાક સંસ્કૃણતનો 
ણવધ્વંશ કરતાં પુરુિસિાક કે પુરુિપ્રધાન સંસ્કૃણતનો પ્રભાવ વધ્યો. આયિબ્રાહ્મિોએ 
શાસ્ત્રો તથા પુરાિો લખીને િેશના મુળણનવાસીઓ તથા સ્ત્રીને બંધનમાં મૂકી િીધા. 
તેઓ પર અનેક ણનયન્ત્રિો મુકી િીધા. સેંકડો વિિથી શુદ્રવિિ જાણતઓ તથા સ્ત્રીઓનું 
િમન કરવામાં આવી રયા ું છ.ે પંકડત તલુસીિાસજીએ બ્રાહ્મિ સંસ્કૃણતમાં સ્ત્રીનું શુ ં
સ્થાન છ?ે તે તુલસીકૃત રામચકરત્ર માનસમાં આબાિ રીતે રજૂ કયું છ.ે ‘ઢોલ, 
ગંવાર, શુદ્ર, અરુ પશુ, નારી, સકલ તાડન કે અણધકારી.’  

ઓગિીસમી સિીમાં મિાત્મા જયોણતબા ફુલેએ સ્ત્રીઓના ણશક્ષિ માટનેી 
વાત ચલાવી એટલું જ નિીં; પરન્તુ પ્રથમ ભારતીય તરીકે તેઓએ પુનામાં 
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કન્યાશાળા શરૂ કરી. મિાત્મા જ્યોણતબા ફુલેએ પોતાના પષ્ટ્ત્ન સાણવત્રીબાઈને 
ભિાવયા તથા તેઓને િેશના સિુ પ્રથમ મકિલા ણશણક્ષકા બનવા પે્રરિા આપીને 
ણશણક્ષકા બનાવયા.  

સ્ત્રીઓને ણશક્ષિ આપવાથી કિંિુ–બ્રાહ્મિ ધમિનો નાશ થશે, ધોર પાપ થશે. 
એવો શોરબકોર પુના તથા મિારારિના બ્રાહ્મિોએ શરૂ કયો. તેઓ એટલેથી અટલયા 
નિીં. મિાત્મા જ્યોણતબા ફુલે પર િબાિ લાવવા તેમની માળી જાણતના આગેવાનોના 
કાન ભંભેરવામાં આવયા. તેઓને સમજાવવામાં આવયા કે ફુલેના કુટુબંને જાણતથી િરુ 
કરવામાં આવે. પોતાના ણપતાને મુશ્કેલી ન પડ ેતે માટ ેમિાત્મા જ્યોણતબાએ પોતાના 
પષ્ટ્ત્ન સાથે ણપતાનંુ ઘર છોડ્યું; પરન્તુ કન્યાશાળા બંધ ન કરી.  

ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકરે કિન્િુ કોડબીલ બનાવયું છ,ે જ ેકોડબીલ મુજબ 
સ્ત્રીને પોતાના પણત તથા ણપતાની ણમલ્કતમાં ભાગીિારીનો અણધકાર આપવામાં 
આવયો છ.ે 1950માં બનેલી પ્રથમ સંસિમાં 56% બ્રાહ્મિ સંસિ સભ્યો િતા, 
જઓેએ કિન્િુ કોડબીલનો જબરિસ્ત ણવરોધ કયો. સ્ત્રીને કુટુબંની ણમલ્કતમાં કોઈ 
પિ અણધકાર આપવામાં તેઓનો સખત ણવરોધ િતો. 

1955માં ઉ્ચવિિની મકિલાઓએ મોરચો કાઢીને અવાજ ઉઠાવયો કે અમારે 
ણમલ્કતના અણધકાર જોઈતા નથી. કિન્િુ કોડબીલમાંથી સ્ત્રીનો ણમલ્કત પરનો 
અણધકાર િૂર કરો. એ જ ઉ્ચવગિની મકિલાઓ દ્વારા ચલાવાતા િેશના ણવણવધ 
મકિલા સંગઠનો દ્વારા 1996થી 1999 િરમ્યાન કિલ્િીમાં 33% સ્ત્રી અનામત લાગુ 
કરવા માટનેા મોરચાઓ નીકળતાં રયા ા છ.ે ઉ્ચવગોની મકિલાઓ દ્વારા ચાલતા 
સંગઠનોના નીકળેલા મોરચાઓ દ્વારા 33% સ્ત્રી અનામતમાં બક્ષી–મંડલ જાણતઓ 
તથા એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓની મકિલાઓ માટ ેઅલગ લવોટા રાખવાની વાતનો 
ણવરોધ કરવામાં આવી રયા ો છ.ે  
 

▪ 
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6 
33% સ્ત્રી અનામત બ્રાહ્મિવાિનું િણથયાર! 

િેશનું બંધારિ 26 જાન્યુઆરી, 1950થી અમલમાં આવયું. 1950માં યોજવામાં 
આવેલી પ્રથમ સંસિીય ચૂંટિીમાં કોંિેસપક્ષના બ્રાહ્મિ પ્રમુખ તથા વડાપ્રધાન 
જવાિરલાલજીએ કોંિેસપક્ષની કટકકટોમાંથી બ્રાહ્મિોને 60% કટકકટ આપી િતી. 
60%માંથી 56% ચુંટાઈને આવયા જ્યારે 4 ટકા િાયાિ. પ્રથમ સંસિમાં 56% બ્રાહ્મિ 
સંસિસભ્યો િતા. 11મી લોકસભામાં જ્યારે િેવગૌડા વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારે 
ચુંટાયેલા સંસિસભ્યોમાં બ્રાહ્મિોની સંખ્યા 56 િતી. બ્રાહ્મિ–ભૂણમિારની 5.52% 
વસ્તી અનુસાર જોઈએ તો તે સંખ્યા 30 સુધી િોય તો પિ ઓછી ન કિેવાય.  

િેશના મુખ્ય રાજકીય પક્ષોની નેતાગીરી કરતાં બ્રાહ્મિ–ભૂણમિારોએ પોતાના 
પક્ષીય ભેિભાવ તથા પક્ષીય નીણતઓની અસમાનતા છોડીને સમાન કિત માટ ે
એકઠાં થઈને િેશમાં મકિલા અનામત 33% કરવાની વાત પોતાના પક્ષોના ચુંટિી 
ઢઢંરેામાં મુકી. 33% સ્ત્રી અનામત લાગુ થતા લોકસભાની 180 મકિલાઓની બેઠકો 
અષ્ટ્સ્તત્વમાં આવશે. પોતાના પક્ષો દ્વારા ઉ્ચવગોની મકિલાઓને કટકકટો આપી 
તેઓને મકિલા અનામત દ્વારા સંસિમાં મોકલી સંસિમાં પોતાનંુ વચિસ્વ વધારવા 
માટ ેતેઓ 33% સ્ત્રી અનામતનો એક સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવા માંગે છ.ે  

પંકડત તુલસીિાસના અનુયાયી ભાજપના નેતાઓ, ણબનસાંપ્રિાણયકતાનો ઢોંગ 
કરતાં કોંિેસી બ્રાહ્મિનેતાઓ તથા મજૂરોને આણથિક સમાનતા તરફ િોરી જવાનંુ 
આંિોલન ચલાવતા ડાબેરી બ્રાહ્મિનેતાઓનું ગઠબંધન ભારતની 13મી સંસિમાં 
33% સ્ત્રી અનામતમાં રચાઈ ચૂલયું છ.ે જઓે કોઈ પિ કિસાબે બક્ષી–મંડલ 
જાણતઓ, એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓની મકિલાઓ માટ ેઅલગ લવોટા રાખવા તૈયાર 
નથી.  

ડૉ. અજુ િન પટલે ‘મકિલા અનામત–બિુજનસમાજના રાજકીય ઉભારને 
પ્રભાવિીન કરનારી બ્રાહ્મિવાિી રાજનીણત?’ 1997માં વેધક રીતે કિે છ.ે 
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મકિલા અનામત પછવાડનેું બ્રાહ્મિવાિી રાજકારિ :  
બ્રાહ્મિવાિીઓ રાજકીય રમત રમવામાં ખૂબ પાવરધા િોય છ.ે એમને કયું 

કાડિ લયારે રમવું કે ન રમવું તે તઓે સારી પઠે ેજાિે છ.ે એ જયારે પિ કાડિ રમે છ ે
ત્યારે આગળ પાછળ સમિનો લાંબો ણવચાર કરીને રમે છ.ે મકિલા અનામતના પ્રશ્ન 
બાબતનંુ જ કાડિ એમિે 50 વિિ પિેલાં રમવા ણવચારેલું તે આજ ેઆપિી સમક્ષ 
ફેંકી રયા ા છ.ે ત્યારે તેમાં એમની િોણશયારીના િશિન થાય છ.ે  

શા માટ ેપચાસ વિિ જુનંુ મકિલા અનામતનંુ કાડિ આજ ેતેઓ રમી રયા ા છ?ે 
મારી દૃષ્ટ્રએ એનાં કેટલાંક મિત્ત્વના કારિ પૈકીનંુ એક કારિ એ પિ છ ે કે 
બંધારિીય માળખામાં રિીને પુરુિ બ્રાહ્મિવાિીઓ પોતાની બ્રાહ્મિોનું વચિસ્વ 
અકબંધ રાખનારી સામાણજક પ્રથાને ટકાવી રાખવાનંુ એમના માટ ેઅશલય નિીં પિ 
મુશ્કેલ જરૂર બન્યું છ.ે તેઓ જાિે છ ે કે જ ે રીતે વિિવયવસ્થામાં શુદ્ર(બક્ષી–મંડલ 
જાણતઓ) અને અણતશુદ્ર(એસ.સી., એસ.ટી.) લેખાતા લોકોમાં રાજકીય જાગૃણત 
આવતી જાય છ ેતે જોતાં શાસનમાંથી બ્રાહ્મિવાિીઓનો કાંટો બિુ નજીકના વિોમાં 
નીકળી જવાનો છ ેઅને રાજકીય સિાની અગત્યતા તેઓ સારી પેઠ ેજાિે છ.ે જથેી 
બિુજનસમાજનંુ વધતું જતું રાજકીય વચિસ્વ કઈ રીત ેનાથવું ત ેમથામિમાં તઓે 
છ.ે  

જનેા ભાગરૂપે તેઓ બંધારિ બિલવાની વાતો છાશવારે કરી રયા ા છ,ે 
ણદ્વપક્ષીય ચૂંટિી પ્રથા લાવવા મથી રયા ા છ,ે પ્રમુખશાિીની શલયતા તપાસી રયા ા છ,ે 
બધાં રાજકીયપક્ષોની સવિસંમત સરકારની વાતો કરી રયા ા છ,ે પક્ષાંતર ણવરોધી 
કાયિાની વાતો કરી રયા ા છ.ે એ જ રીતે આણથિક, કેળવિી, સાંસ્કૃણતક ક્ષતે્ર ે
સંખ્યાબંધ બિલાવ લાવવાના પ્રયત્નો કરી પોતાના પક્ષે આખી પકરષ્ટ્સ્થણતન ે
પલટાવવાના પ્રયત્નો કરી રયા ા છ.ે  

જો કે આમાંના ઘિાં ખરાં પગલાં તત્કાણલન તેમને લાભ આપી શકે તેમ નથી. 
જથેી વચગાળાના સમાધાનકારી માગિ તરીકે બ્રાહ્મિવાિીઓ સામાણજક ન્યાય 
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અપાવવાના નામે મકિલા અનામતની વાત લઈને આપિી સમક્ષ આવયા છ.ે મારી 

દૃષ્ટ્રએ એમની પાસે મકિલા અનામતનો એક જ ણવકલ્પ છ ેજ ેતેમને તત્કાણલન 
લાભ આપી શકે તેમ છ ેઅને બિુજનસમાજના રાજકીય ઉભારને રોકી શકે 

તેમ છ.ે જો મકિલા અનામતમાં પછાતોને અનામત આપવામાં આવે તો મકિલા 
અનામત લાગુ કરવા પછવાડ ે બ્રાહ્મિવાિી પ્રથા ટકાવી રાખવાની તેમની જ ે

ગણભિત સ્વરૂપની ગિતરી છ ે એ મેલી મુરાિ બર આવે નિીં. એટલે તેઓ 
પછાતવગિને અનામત આપવા માંગતા નથી. 

ગુજરાતમાં 13મી લોકસભાની ચુંટિી િરમ્યાન ભાજપ તથા કોંિેસે 26 
બેઠકો પર પોતાના ઉમેિવારોને લડાવયા િતા. ગુજરાતમાં બક્ષી–મંડલ જાણતઓની 
52.5% વસ્તી છ.ે એસ.ટી.ની 15% વસ્તી છ.ે એસ.સી.ની 7.5% વસ્તી છ.ે બક્ષી–
મંડલ જાણતઓને વસ્તી આધાકરત 10થી 13 સુધી પક્ષની કટકકટ કોંિેસ તથા ભાજપ ે
આપવી જોઈએ. કોંિેસ તથા ભાજપ ફલત 4 કટકકટો પોતાના પક્ષોમાં બક્ષી–મંડલ 
જાણતઓને ફાળવી િતી.  

કોંિેસે પોતાના બક્ષી–મંડલ જાણતઓના સેંકડો કાયિકતાિઓમાંથી 4ને જ સંસિ 
માટ ે લાયક ગિીને કટકકટો આપી બાકીનાઓને નાલાયક ગણ્યા. ભાજપે પોતાના 
સેંકડો બક્ષી–મંડલ જાણતઓના કાયિકતાિઓમાંથી 4ને સંસિ માટ ે લાયક ગિીને 
બાકીનાઓને નાલાયક ગણ્યા. ભાજપ તથા કોંિેસની બ્રાહ્મિ નેતાગીરી બક્ષી–મંડલ 
જાણતઓના પુરુિોને નાલાયક માનીને તેઓ સાથે વયવિાર કરતી િોય તો બક્ષી–મંડલ 
જાણતઓની સ્ત્રીઓને 33% સ્ત્રી અનામત બેઠકો પર કટકકટો કોિ ફાળવવાનું છ?ે  

િેશમાં 52 કરોડ ઉપર તથા ગુજરાતની 4 કરોડ 35 લાખની આબાિીમાં 
2.28 કરોડની આબાિી ધરાવતી બક્ષી–મંડલ જાણતઓની સ્ત્રીઓ િેશની 
મકિલાઓમાં 52.5% સંખ્યા ધરાવે છ.ે બક્ષી–મંડલ જાણતઓની સ્ત્રીઓ કૉલેજોમાં 
ણશક્ષિ જૂજ પ્રમાિમાં જ લે છ,ે તેઓ પોતાનું ઘરકામ, ખેતીનું કામ, પશુપાલન તથા 
મજૂરી કરતી રિે છ.ે  
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ગુજરાતમાં નગરપાણલકા, મિાનગરપાણલકા, તાલુકા પંચાયત તથા ણજલ્લા 
પંચાયતમાં 33% સ્ત્રી અનામત લાગુ કરવામાં આવી છ.ે જમેાં બક્ષી–મંડલ જાણતઓ 
તથા એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓ માટ ે અલગ અનામત લવોટા છ.ે જનેા પકરિામે 
ણજલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે તથા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે બક્ષી–મંડલ 
પંચની એસ.ટી.–એસ.સી.ની મકિલાઓને તક મળી છ.ે આવી તક દ્વારા તેઓમાં પિ 
સ્વમાન તથા સ્વાણભમાનનો સંચાર થયો છ.ે 

િેશમાં ચાલતા રારિીય, પ્રાિેણશક કે ણજલ્લા કક્ષાના મકિલા સંગઠનો, મકિલા 
મંડળો, લાયોનેસ લલબ, રોટરી લલબના સભ્યો કે આગેવાન મકિલાઓ ઉ્ચ 
વગિમાંથી આવે છ.ે તઓેનું કાયિ ઉ્ચ વગોની મકિલાઓની સમસ્યાઓ અંગે ચચાિ–
ણવચારિા કરીને તેવા પ્રશ્નો ઉઠાવવા પુરતું મયાિકિત છ.ે  

િેશમાં િાલમાં 8.4 કરોડ બાળાઓમાં 6 કરોડ શાળાએ જતી નથી, 2.4 
કરોડ શાળાએ જાય છ.ે બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓની જ આ 
6 કરોડ બાળાઓ છ ેજ ેશાળાએ નથી જતી.  

આ બાળાઓ ભણવષ્યમાં સારી માતા બને, સારી નેતા બને, ભિી–ગિીને 

આગળ વધે તે માટ ેતેઓના ણશક્ષિ પ્રત્યે બેિરકાર રિેનાર રાજ્ય સરકાર કે 
કેન્દ્ર સરકાર સામે િેશના મકિલા સંગઠનોએ લયારેય મોરચાઓ કાઢ્યા નથી કે 

તે માટ ેકોઈ આંિોલન શરૂ કયંુ નથી.  
ઉ્ચવિિ જાણતઓની મકિલાઓ દ્વારા ચાલતાં સંગઠનોએ િેશની બક્ષી–મંડલ 

જાણતઓની મકિલાઓ, એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓની મકિલાઓ માટ ેઅલગ લવોટા 
રાખવાની જોગવાઈ સામે મોરચાઓ તથા સરઘસો યોજીને પોતાની બ્રાહ્મિવાિી 
માનણસકતા પ્રગટ કરી છ.ે તે ભૂલી જાય છ ે કે તેઓના ણશક્ષિ માટ ે મિાત્મા 
જ્યોણતબા ફુલેએ આજીવન સંઘિિ કયો િતો, એ જ્યોણતબા ફુલે બક્ષી–મંડલ જાણત 
વગિના માળી, સથવારા કે કાણછયા વગિના િતા. તેઓ માટ ે ણમલ્કતના અણધકારની 
જોગવાઈ કરનાર ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકર િતા, જમેિે કિન્િુ કોડબીલ સરકાર 
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પાસ કરતી ન િતી, તેના ણવરોધમાં કાયિામંત્રી તરીકે પોતાનંુ રાજીનામંુ આપ્યું િતું. 
તેઓ એસ.સી. િતા. 

તૃિમુલ કોંિેસના બ્રાહ્મિ મકિલા નેતા મમતા બેનજીિએ મકિલા અનામત 
બીલની સંસિમાં ચાલતી ચચાિ વખતે બક્ષી–મંડલ જાણતઓની સ્ત્રીઓ માટ ેઅલગ 
અનામત લવોટાની જોગવાઈ માટ ે રજુઆત કરનાર રારિીય જનતાિળના સંસિ 
સભ્યોના કપડાં ફાડી નાંખ્યા િતા. 

33% સ્ત્રી અનામતની જોગવાઈમાં બક્ષી–મંડલ જાણતઓ તથા એસ.સી.–
એસ.ટી.  જાણતઓની મકિલાઓ માટ ે અલગ અનામત લવોટા રાખ્યા ણસવાય તો 
ઉ્ચવગોની તથા બ્રાહ્મિ મકિલાઓની સંખ્યા સંસિમાં વધવાની છ.ે આવી 
મકિલાઓ પછાતવગો કે પછાતવગોની મકિલાઓના કિતની કોઈ ખેવના કરશે?   
6 કરોડ બાળાઓ શાળાએ જ જતી નથી, એ તેઓની સમસ્યા નિીં બને. તેઓની 
સમસ્યા િશે કૉલેજોમાં સ્ત્રી ણશક્ષિને મફત કેવી રીતે કરવુ?ં 

િેશના મુખ્ય રાજકીય પક્ષોના બ્રાહ્મિનેતાઓ તથા ઉ્ચવગિના નેતાઓ 33% 
સ્ત્રી અનામત આપવામાં શા માટ ેઉિાર બન્યા છ?ે તેઓ પછાતવગોની મકિલાઓ 
માટ ે અલગ લવોટા શા માટ ે નથી રાખવા માંગતા? તેઓની આ ઉિારતા પાછળ 
રિેલી કુકટલતાને પછાતવગોમાંથી આવતા મુલાયમણસંિ, કલ્યાિણસંિ, કાશંીરામ, 
લાલુપ્રસાિ યાિવ, કરુિાનીણધ, શરિ યાિવ, નીણતશકુમાર, ઉમા ભારતી, માયાવતી, 
રાજશે પાયલોટ, રામણવલાસ પાસવાન જવેા નેતાઓ બરાબર ઓળખી ગયા છ,ે 
જાિી ગયા છ.ે  

ડૉ. અજુ િન પટલે ‘મકિલા અનામત, બિુજનસમાજના રાજકીય ઉભારને 
પ્રભાવિીન કરનારી બ્રાહ્મિવાિી રાજનીણત?’ 1997માં બ્રાહ્મિ–વાિીઓની 
કુકટલબુણિનંુ ણવશ્લેિિ કરતાં જિાવ ે છ ે કે, ‘મકિલા અનામતમાં પછાતવગિની 
મકિલાઓને અનામત ન આપવા બાબતે બ્રાહ્મિવાિીઓએ કેટલીક િલીલો 
ણવલસાવી છ,ે જ ે મારી દૃષ્ટ્રએ વાકિયાત પ્રકારની િલીલો છ.ે તેમની િરેકે િરેક 
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િલીલો િમ વગરની છ ેતે િરેકનંુ ખંડન કરી શકાય તેમ છ.ે વાસ્તવમાં એમની આ 
િલીલો પછવાડ ે કોઈ તાકકિક કારિ મને જિાતું નથી. આ િલીલો મારા ણવચાર 
પ્રમાિે પછાત સમૂિોને સિાથી વંણચત રાખવા માટ ેઊભી કરેલી છ.ે એમાં એમની 
લુ્ચાઈ અને ખંધાઈ સ્પરપિે તરી આવે છ.ે’ 

શરિ યાિવે (1997 સંસિમાં) મકિલા અનામતના વતિમાન બીલનો ણવરોધ 
કરતાં એવી રજુઆત કરી કે ખુલ્લી (પછાત મકિલાઓના અલગ લવોટા ણસવાય) 
અનામત માત્ર બાલકટ્ટી (ઉ્ચવિીય) મકિલાઓ જ લઈ જશે, અને તેમાં 
પછાતવગિની મકિલાઓને યોગ્ય પ્રણતણનણધત્વ મળશે નિીં. એ સન્િભિમાં આખો પ્રશ્ન 
રજૂ કરી રયા ા િતા; પિ તેમની આ વાતન ેકિેવાતી પ્રખર નારીવાિી મધુ કકશ્વરે 
પિ ણવકૃત રીતે રજૂ કરી તેની અસરકારકતા ઘટાડી િેવાની કોણશશ કરી. તેમિે 
શરિ યાિવને અંિેજી વતિમાનપત્રમાં ખુલ્લો પત્ર લખી એવી વાકિયાત પ્રણતિલીલ 
કરી કે શું અમુક માપથી ણવશેિ લંબાઈના વાળ ધરાવનારી સાસંિો જ સાચુ ં
પ્રણતણનણધત્વ રજૂ કરી શકે? મધુ કકશ્વર જવેી પ્રખર નારીવાિી કિેવાતી મકિલા 
પાસે આવા પ્રકારનંુ વલિ અપેણક્ષત નિોતું; પિ આપિા બિુસમાજના લોકોએ આ 
પરથી ધડો લેવો રયા ો કે જયારે કટોકટીપૂિિ વખત આવે છ ે ત્યારે બ્રાહ્મિવાિીઓ 
આપિા કિતની પડખે ઊભા રિેશે એ ભ્રમમાં રાચવાની જરૂર નથી.  

સામાન્ય કિવસોમાં બિુજન તરફી જિાતા પિ અિીના સમયે સાથ ન 
િેનારા ઘિાં બ્રાહ્મિવાિીઓનો જાતઅનુભવ આપિે કયો છ.ે બ્રાહ્મિવાિીઓની 
ચાલાકી તથા લુ્ચાઈ જુઓ. પછાતવગો જ્યારે મકિલા અનામતના વતિમાન ણબલમાં 
પછાતવગિની મકિલાઓ માટ ે અલગ અનામતની માંગિી ઉ્ચારી રયા ા છ ે તો 
બ્રાહ્મિવાિીઓ તેમને એ રીતે ચીતરી રયા ાં છ ે કે પછાતવગિની આ િલીલ તો 
મકિલા અનામતના બીલને ખોરંભે મુકી િેવાની યુષ્ટ્લતરૂપે છ.ે વધુમાં તેઓ એવો 
સણધયારો આપી રયા ા છ ે કે એકવાર આ બીલ પસાર થઈ જવા િેશો, એ પછી 
સુધારા–વધારા કરવાનંુ જોયું જશે. એમાં પછાતવગિની બિેનો માટ ે અનામત 
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રાખવાનો સુધારો થઈ શકશે. તેઓ િાલના બીલમાં કાના–માત્રાનો પિ ફેરફાર 
ઈ્છતા નથી. બ્રાહ્મિવાિીઓને પોતાના મતનંુ સમથિન કરાવી લેવાની જ ેખંધાઈ છ ે
તેના િશિન અિીં થાય છ.ે તેઓ એવી િલીલ કરે છ ેકે જો જ્ઞાણત અને ધમિ આધાકરત 
અનામત આપવામાં આવશે તો િેશ જ્ઞાણત અને ધમિ આધાકરત ણવભાજીત થઈ જશે. 

શું તેઓ જ્યારે મકિલાઓને લૈંણગક (Sex) આધાકરત અનામત આપી રયા ા છ,ે 
ત્યારે શું િેશ લૈંણગક ધોરિે ણવભાજીત થઈ જતો િોય તેવું એમને નથી લાગતુ?ં 
ખરેખર કોમ અને ધમિના આધારે અનામત રાખવાથી જો િેશ ણવભાણજત થઈ જતો 
િોય તો શું િેશ ટકાવવાની જવાબિારી ફલત બિુજનસમાજના લોકોની જ છ?ે 
અને એ પિ એમના કિતના ભોગે? લયાં સુધી તમે બ્રાહ્મિવાિીઓ પોતાના કિતને 
માટ ેબિુજનસમાજના કિતોનો ભોગ લેતા રિેશો?  

બ્રાહ્મિવાિીઓ ચાતયુિપૂવિક એવી િલીલ કરે છ ે કે, મકિલા તરીકે ઉ્ચ 
વિિની સ્ત્રીઓ અને ણનમ્નવિિની સ્ત્રીઓનાં કેટલાંક પ્રશ્નો ‘એક’ છ.ે જમે કે બન્ને 
વિોની સ્ત્રીઓ પુરુિવગિ દ્વારા િબાયેલી છ.ે વધુમાં, એક સ્ત્રી તરીકે નારીવાિીઓ 
મકિલા અનામતમાં અનામત રાખીને આ તબકે્ક સ્ત્રીઓ વ્ચે ભાગલા પાડવા 
ઈ્છતી નથી; કારિ તેમ કરવાથી સ્ત્રી તરીકેના સામ્યકકય બળમાં ઘટાડો થતાં 
તેમની લડત નબળી પડશે તેવો એમને ભય છ.ે 

બ્રાહ્મિવાિીઓની આ િલીલમાં તથ્ય નથી. વાસ્તણવલતા આનાથી ણવપરીત 
છ.ે એક પછાત જૂથના સભ્ય તરીકે વડોિરામાં જમે મને ઘર ભાડ ેમળતું નથી તેમ 
મારી પષ્ટ્ત્નને પિ મળતું નથી. એથી ઉલ્ટુ ંએક બ્રાહ્મિ સ્ત્રી તરીકે તેને વડોિરામાં 
ઘર મેળવવા માટ ેકોઈ વાંધો નથી. કારિ બ્રાહ્મિવાિીઓએ પોતે જ ેવયવસ્થા ઊભી 
કરી છ,ે તેમાં બ્રાહ્મિ સ્ત્રીઓને પિ શુદ્રવગિના પુરુિો કરતાં ઉ્ચ માન–મરતબો 
બક્ષેલો છ.ે આમ, અિીં પછાતવગિના સ્ત્રી–પરુૂિના પ્રશ્નોમાં સામ્યતા છ,ે જયારે એક 
સ્ત્રી તરીકે બ્રાહ્મિ અને પછાતવગિની સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો જુિાં છ.ે એટલે આપિે 
પછાતવગિના સ્ત્રી–પુરુિોએ, જ ે બ્રાહ્મિવાિી પ્રથા (જિેે આપિી બેિાલી કરી છ ે
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તેની) સામે એક સાથે થઈને લડવું છ ે કે આપિે સ્ત્રી–પુરુિ અંિરોઅંિર લડીને 
બ્રાહ્મિવાિી પ્રથા (કે જ ેઆપિા સ્ત્રી–પુરુિને) અન્યાયકારી છ ેતેની સામે લડવું છ?ે 

બ્રાહ્મિવાિીઓની બીજી િલીલ છ ે કે અનામતમાં અનામત આપવાથી એક 
સ્ત્રી જાણત તરીકે તઓેનો પ્રભાવ ઘટશે એ વાતમાં પિ કોઈ વજૂિ નથી. તો પછી 
ઓ.બી.સી.(બક્ષી–મંડલ) સમાજ ક્રીમીલેયર, નોન–ક્રીમીલેયરના સન્િભિમાં આવો જ 
સવાલ ઉઠાવે છ ે તો તેને તેઓ માન્ય ગિશે? જો ક્રીમીલેયરના કકસ્સામાં 
બ્રાહ્મિવાિીઓને એ બાબત અમાન્ય િોય તો સ્ત્રીઓ બાબતે બિુજનસમાજને એ 
િલીલ માન્ય કેમ િોઈ શકે?  

બ્રાહ્મિવાિીઓ અન્ય એક િલીલ ભારપૂવિક એવી કરે છ ે કે મકિલાના 
વતિમાન સ્વરૂપ અંગ ે ઓ.બી.સી.(બક્ષી–મંડલ) સમાજના લોકો નકામો િોબાળો 
મચાવે છ;ે કેમ કે આવનાર ચૂંટિીઓમાં પિ જ્ઞાણતવાર બેઠકો ઘટવાની કોઈ શલયતા 
નથી. તેમના મતે માત્ર પછાતવગિના પુરુિને સ્થાને પછાતવગિની સ્ત્રીઓ િશે એટલો 
જ ફેરફાર થશે! કારિ કે ચુંટિી જીતવા માટ ેઉમેિવારની જ્ઞાણતના પકરબળને તો 
રાજકીય પક્ષોએ પ્રાધાન્ય આપવું પડશે જ.  

મારી દૃષ્ટ્રએ આ એક શલયતા છ,ે સંભાવના છ.ે Hyphothetical બાબત છ.ે 
જો ખરેખર બ્રાહ્મિવાિીઓ એમ માનતા િોય કે મકિલા અનામતના કારિે 
પછાતવગિના સાસંિોની સંખ્યામાં કોઈ તફાવત પડવાનો નથી તો પછી એમને 
પછાતવગિ માટનેી જોગવાઈ કરવામાં કેમ ચૂંક આવે છ?ે ઓ.બી.સી. સમાજની 
મકિલાઓને તેઓ અલાયિી અનામત આપવા માંગતા નથી, એનંુ કારિ િાળમાં 
કંઈક કાળું છ.ે જો િાલ મકિલા અનામતમાં પછાતવગિની મકિલાઓ માટ ે ખાસ 
જોગવાઈ ન કરે અને પાછળથી બ્રાહ્મિવાિી રાજકીય પક્ષો એ વચન ના પાળે તો 
એની જવાબિારી કોિ લેશે? માટ ે ઓ.બી.સી. (બક્ષી–મંડલ) સમાજના લોકોએ 
ણવચારવાનંુ છ ે કે જ ે ઘડીએ તેઓ આજ ે ભીંસમાં છ ે તે ઘડીએ આપિે આપિા 
કિતની જોગવાઈ કરાવી લેવી ઘટ,ે નિીંતર પાછળથી પસ્તાવાનો વારો આવશે! 
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કિેવત છ ેકે ‘લોખંડ ગરમ િોય ત્યારે જ િથોડો ઝીંકવો’ નિીંતર લોખંડ ઠડું પડી 
જાય પછી િથોડો ઝીંકવાનો કોઈ અથિ નથી. ડૉ. અજુ િન પટલેે િશાિવેલ ણવશ્લેિિ 
મુજબ આજના રાજકીય માિોલમાં પછાતવગિમાંથી આવતા નેતાઓ લડત ચલાવી 
રયા ા છ.ે મુલાયમણસંિ યાિવે તો જાિેર કયુ ંછ ેકે પોતાનો પક્ષ પછાત મકિલાઓના 
અલગ લવોટા બાબતે સંસિમાં મક્કમ લડત આપશે તથા િેશવયાપી જનજાગરિ 
કરીને લોકમત પિ ઊભો કરશે.  

સંસિમાં પક્ષીય ણશસ્ત તથા વિીપ એટલે ચાબુક નીચે બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, 
એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓના સંસિ સભ્યોને પોતાના સ્વતન્ત્ર ણવચારો મુલતપિે રજૂ 
કરવાની છૂટ િોતી નથી. ખાસ કરીને ભાજપ, કોંિેસ તથા સામ્યવાિી પક્ષોની નીણત 
બ્રાહ્મિ નેતાગીરી નક્કી કરે છ.ે તેઓના િાથમાં વિીપ એટલે કે ચાબુક િોય છ,ે 
ચાબુકની બીકે આવા સંસિસભ્યો પોતાના અંતરાત્માના અવાજને, આત્માના 
અવાજને િબાવી આસુ સારતા રિે છ.ે 

છલે્લા 3500 વિિથી જન્મ આધાકરત બ્રાહ્મિનો િરજ્જો આપતી અનામતના 
બળે કિન્િુ–બ્રાહ્મિ ધમિની સમાજવયવસ્થામાં વિિવયવસ્થામાં પોતાની ઉ્ચતા િેશની 
85% પ્રજાને નીચી બનાવીને ટકાવી રાખનારાઓ લોકશાિીમાં િેશના જુિાં–જુિાં 
સામાણજક સમૂિોને પીકડત તથા શોણિત રાખીને સિામાં ભાગીિાર બનાવવા માટ ે
તૈયાર નથી.  
 

▪ 
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7 

પછાતવગોની અજ્ઞાનતા જ બ્રાહ્મિવાિીઓની તાકાત છ ે

33% સ્ત્રી અનામતમાં િેશની 52.5% આબાિી ધરાવતી બક્ષી–મંડલ 
મકિલાઓ માટ ે અલગ અનામત લવોટાની જોગવાઈનો ણવરોધ કરનાર ભાજપ, 
કોંિેસ તથા ડાબેરીપક્ષોની બ્રાહ્મિવાિી નેતાગીરી જાિે છ ેકે િજારો વિિથી આપિા 
વડવાઓએ િેશની મુળણનવાસી પ્રજાને વિિવયવસ્થા દ્વારા ણશક્ષિથી િૂર રાખીને 
તેઓને અજ્ઞાન બનાવી તેમની ણવવેકબુણિ પાંગરવા િીધી નથી. 

આઝાિી પછીના 53 વિિ િરમ્યાન પિ આપિે િેશની 50 કરોડ પ્રજાને 
ણનરક્ષર રાખવા તથા 40 કરોડને ગરીબીરેખા નીચે રાખવા સફળ રયા ા છીએ. આ 
અજ્ઞાન તથા ગરીબ પ્રજા આપિી સેંકડો વિિથી સેવક કે િાસ રિી છ.ે તેઓ માટ ે
અલગ વયવસ્થા નિીં કરીએ તો પિ તેઓના મત તો આપિે 53 વિિ િરમ્યાન 
મેળવતા આવયા છીએ. તેઓ તો અમારા અનુયાયીઓ છ.ે તેઓ અમારી ણવરુિ કેમ 
જઈ શકે?  

મિાત્મા જ્યોણતબા ફુલેએ તેથી જ કયા ું છ ેકે શુદ્ર (બક્ષી–મંડલ જાણતઓ) તથા 
અણતશુદ્રો (એસ.સી.–એસ.ટી.)ની અધોગણતનું મૂળ અજ્ઞાનતા છ.ે પછાત વગોના 
ણનરક્ષરો જ અજ્ઞાની છ ેએવું નથી; પરન્તુ િેશની આજની પકરષ્ટ્સ્થણત જોતા આપિ ે
જોઈ શકીએ છીએ કે બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓ, લઘુમતી 
જાણતઓના ડૉલટર, એષ્ટ્ન્જણનયર, એડવોકેટ, પ્રોફેસર, ણશક્ષક, અણધકારી કે ણશણક્ષત 
બુણિજીવીઓ િેશમાં ફેલાયેલા વયાપક બ્રાહ્મિવાિથી પકરણચત નથી. તેઓએ શુ ં
ણવચારવુ?ં કેવું ણવચારવુ? કેવો વયવિાર કરવો? તે નક્કી કરવાનંુ કામ મીકડયા દ્વારા, 
ટી.વી. દ્વારા, અખબારો દ્વારા બ્રાહ્મિવાિીઓ કરી રયા ા છ.ે 

આ િેશનો કરમોટ કંટિોલ બ્રાહ્મિવાિી તાકાતો પાસે છ.ે તે નક્કી કરે છ ેત ે
પ્રમાિે પછાતવગોના બુણિજીવીઓને ચલાવ ેછ.ે તેઓ જ ેએજન્ડા નક્કી કરે છ ેતે 
પ્રમાિે પછાતવગોના બુણિજીવીઓ ણવચારે છ.ે તેઓ ફલત પોતાની જાણત કે પોતાના 
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કુટુબં ણવશે ણવચારે છ.ે તેને એ ણવચાર નથી આવતો કે આ િેશના આપિ ે
મુળણનવાસીઓ છીએ. સેંકડો વિોથી જઓેએ આપિી માતૃપ્રધાન સંસ્કૃણતને િબાવી 
છ ેતેઓ જ આઝાિીમાં પિ આપિા અણધકારોને િડપીને તગડા બનીને આપિને 
નચાવતા રિે છ.ે  

બિુજનસમાજ (બક્ષી–મંડલ–એસ.સી.–એસ.ટી.–લધુમતી)ને વતિમાન સંસિમાં 
રજૂ કરવામાં આવેલ બીલ સામે ચેતવિી આપતા ડૉ. અજુ િન પટલેે ‘મકિલા 
અનામત–બિુજનસમાજના રાજકીય ઉભારને પ્રભાવિીન કરનારી બ્રાહ્મિવાિી 
રાજનીણત? 1997માં મકિલા અનામતની સંભણવત અસરો ણવશે નીચે મુજબ પ્રકાશ 
ફેકે છ.ે  

‘ઘડીભર માની લો કે કાલે ઉઠીને પાલાિમેન્ટમાં 33% મકિલા અનામત 
આપવાનો કાયિો બને તો તેની સંભણવત અસરોનું શું થશે? તેનું અનુમાન આપિ ે
આ જ તબકે્ક કરવુ ંજરૂરી છ.ે નિીંતર ઘોડો તબેલામાંથી ભાગી જાય અને પછીથી 
તાળું મારવાની વાત જવેા ઘાટ થાય! એવું ના બને તે માટ ેઆપિે આ જ ઘડીએ 
પકરષ્ટ્સ્થણતનંુ સાચું આકલન કરીને તકેિારીરૂપે જરૂરી પગલાં લવેા જોઈએ.  

મારા ણવચાર પ્રમાિે મકિલા અનામતનું વતિમાન સ્વરૂપનું બીલ પસાર થઈ 
જશે તો તેને પકરિામે િાલમાં પાલાિમેન્ટનંુ જ ેસામાણજક માળખું છ ેએ માળખામાં 
ઘિી બધી ઉથલપાથલો સજાિશે અને શરૂઆતના વિોમાં તો ખાસ! જનેી સીધી 
અસર બિુજનસમાજને િાણનકારક સાણબત થશે અને બ્રાહ્મિવાિીઓને ઉપકારક 
બનશ.ે આ કઈ રીતે થશે એનો ખ્યાલ ટુકંમાં આપું. 

આ બાબત લોકસભા અને ણવધાનસભાના બિલાતા જતાં સ્વરૂપને જોવાથી 
વધુ સ્પર બનશે. આ અંગે આંકડાકીય માકિતી પર દૃષ્ટ્રપાત કરતાં એક િકીકતની 
નોંધ લેવા માંગું છુ ંકે બ્રાહ્મિવાિી શાસન–પ્રશાસન પ્રિાલીમાં અત્યંત મિત્ત્વના કિી 
શકાય તેવા આંકડા કાં તો પ્રાપ્ય નથી, કાં તો મેળવવા િુષ્કર છ.ે આ આંકડાઓ 
તેઓ જાિીબૂઝીને પ્રગટ થવા િેતા નથી; કારિ કે જો એ પ્રગટ થાય તો મારા જવેા 
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કોઈ બિુજનસમાજના સિસ્ય તેનંુ પૃથક્કરિ કરે અને એ થકી તેમની પોલ ખુલી 
જાય. ચુંટિી સમેત બીજા અગત્યના િોદ્દાઓ પર સામાણજક જૂથો પ્રમાિે આંકડા 
સિેલાઈથી ઉપલબ્ધ નથી. એના સમથિન માટ ે તેઓ એવું બિાનંુ રજૂ કરે છ ે કે 
એનાથી જ્ઞાણતપ્રથા મજબૂત બને છ.ે આના ણવવાિમાં િંુ અત્રે જવા માંગતો નથી; પિ 
જ્ઞાણતવાર સાસંિો, ણવધાનસભા અને રાજ્યસભાના સભ્યો, ણમનીસ્ટસિ વગેરે આંકડા 
માટ ેવયષ્ટ્લતગત પ્રયત્ન કરવા પડ ેછ.ે આવા જૂજ પ્રયત્નો થયા છ/ેથાય છ;ે પિ એમાં 
ણવસંગતતાઓ નજરે પડ ેછ.ે જરૂર, પિ આપિને તેમાંથી ભાત (Pattern) મળી રિે 
છ.ે  

કિલ્િી ષ્ટ્સ્થત એક જાિીતી સંશોધન સંસ્થાના એક જાિીતા રાજનીણતજ્ઞએ 
ણવણભન્ન લોકસભામાં સાંસિોની પૃષ્ઠભૂણમ અંગે રજૂ કરેલ આંકડાકીય ટકાવારી 
નીચે મુજબ છ.ે 

સાંસિોની પૃષ્ઠભૂણમ 1952 1962 1971 1980 1984 1996 

ગામમાં જન્મેલા 47 50 55 67 63 71 

ગામમાં સ્થાયી સરનામંુવાળા 27 24 27 43 35 46 

સ્નાતક કે વધુ ભિેલા 66 58 64 69 68 48 

પોતાને ખેડૂત ગિાવતા 16 25 34 36 38 52 

મુસલમાન 5 5 5 6 6 5 

પછાત જ્ઞાણતના સભ્ય 10 13 13 10 11 23 

(નોંધ : અનુસૂણચત જાણત, જનજાણત માટ ે21% બેઠકો અનામત છ.ે)  

ઉપરોલત આંકડાઓ જોતાં એ િકીકત સ્પર થાય છ ેકે લોક પ્રણતણનણધત્વના 
આધાર પર ઘિાં ફેરફાર થયા છ.ે જમેાં પિેલાં શિેરોમાંથી, ઉ્ચ વયવસાયો, ઉ્ચ 
ણશક્ષિ મેળવેલ ઉ્ચ જ્ઞાણત સમૂિોમાંથી સાંસિો લોકસભામાં ણબરાજતા િતાં. તેને 
બિલે િામીિ ણવસ્તારના ખેડૂતો, થોડુ–ંઘણં ભિેલા અને પછાત જ્ઞાણતના, લોકો 
ણબરાજ ે છ,ે એમાં મુસલમાન અને અનુસુણચત જાણત, જનજાણતના અન ે
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પાટીિાર(પટલે) જવેી શુદ્રવિિની ઉ્ચ જ્ઞાણતઓને ઉમેરીએ તો 65% સભ્યો થાય છ.ે 
આપિે સિંુ એ િકીકતથી જ્ઞાત છીએ કે િેશમાં સૌ પ્રથમ વખત િેવગૌડાને, જઓે 
શુદ્ર વિિના છ,ે તેમને આઝાિીના 50 વિે િેશના પ્રધાનમંત્રી બનવાનંુ સદ્ભાગ્ય 
પ્રાપ્ત બન્યું છ.ે એ જ રીતે આજ ેરારિીય સ્તરના નેતાઓમાં કાંશીરામ, રામણવલાસ 
પાસવાન, ણનતીશકુમાર, માયાવતી, લાલુપ્રસાિ યાિવ, મુલાયમણસંિ યાિવ, 
કલ્યાિણસંિ, ઉમા ભારતી વગેરે બિુજનસમાજના લોકોના નામો ચચાિમાં છ.ે 
સંણક્ષપ્તમાં કિીએ તો તેનાથી બ્રાહ્મિવાિીઓ ભયભીત બન્યા છ ે અને ચારેય 
કિશામાં પ્રયત્નો કરી રયા ા છ.ે આઝાિ ભારતમાં બિુજનસમાજના સભ્યોનો 
ક્રણમકપિે ણવકાસ થઈ રયા ો છ.ે  

મકિલા અનામત પિ તેમની આ જ કિશાનંુ એક પગલું છ.ે મારા ણવચાર 
પ્રમાિે મકિલા અનામતનો પ્રશ્ન આપિે સમજીએ ત્યારે એ પ્રશ્ન સ્વતન્ત્ર પ્રશ્ન 
તરીકે જોવો ના જોઈએ; પિ એ પ્રશ્ન સમાજવયવસ્થાની ણનપજ છ ેઅને અન્ય પ્રશ્નો 
સાથે તે સંલગ્ન છ ે એ રીતે જોવો જોઈએ. નિીંતર સો ટકા, બ્રાહ્મિવાિીઓની 
ચાલમાં ફસાઈ જવાનો મને ડર છ.ે  

િવે જો મકિલા અનામત થશે તો શું પકરષ્ટ્સ્થણત સજાિશે તેનો સંણક્ષપ્ત ખ્યાલ 
મેળવીએ. જો મકિલા અનામત થશે તો લોકસભામાં અગાઉ કયા ું તેમ 181 બેઠકો 
મકિલાઓ માટ ે અનામત રખાશે. જમેાંથી 21% અનુણસણચત જાણત–જનજાણતઓન ે
બાિ કરતાં લગભગ 45% બેઠકો પછાત જૂથને ફાળે જાય છ ે એ બેઠકોમાં 
ગિનાપાત્ર ઘટાડો થવા સમ્ભવ છ.ે કારિ જ ે તે પક્ષોના િાઈકમાન્ડમાં ઉ્ચ 
જ્ઞાણતઓનંુ વચિસ્વ છ.ે ઉપરાંત તેઓ એવા જ પછાતજૂથોના સભ્યોને કટકકટ આપશે, 
જઓે પોતાના કયા ામાં િોય જો મકિલા અનામતને કારિે પછાત જૂથના સભ્યોમાં 
30%નો પિ ઘટાડો (િાલમાં સંસિમાં 32 મકિલાઓમાંથી 27 એટલે કે 84% 
મકિલાઓ ઉ્ચ વિિની છ ે એ િકીકતના આધારે ન્યુનતમ 30%ના ઘટાડાની 
સંભાવના મુકીએ તો – 1997 મુજબ) થાય તો િાલ ઉ્ચ જ્ઞાણતઓનંુ પ્રમાિ જ ે
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35% છ ે તે વધીને 65% થશે. એનો અથિ થશે કે પાલાિમેન્ટનંુ સામાણજક માળખું 
(Social Structure) ઉલ્ટુ ંથઈ જશે અને તે બ્રાહ્મિવાિીઓના પક્ષે નમી જશે. અને 
પુનઃ તેમનંુ વચિસ્વ મજબૂત બનશે. મોટા ભાગના રાજ્યોમાં અને કેન્દ્રશાણસત 
પ્રિેશોમાં પિ આ જ પ્રકારની ષ્ટ્સ્થણત પેિા થવા સમ્ભવ છ.ે  

આમ િકીકતમાં મકિલા અનામત એ 15% બ્રાહ્મિવાિી સાસંિોની સંખ્યા 
પાલાિમેન્ટમાં વધારવાની રાજરમત છ.ે બાકી મકિલા અનામત તો માત્ર મિોરંુ છ,ે 
પ્યાિું છ.ે 35%નો આ તફાવત ઉપરછલ્લી રીતે જોઈએ તો નજીવો લાગે છ;ે પિ 
િાલના સમય–સંજોગોમાં તે ખૂબ અગત્યનો છ.ે મારી દૃષ્ટ્રએ આજનું રાજકારિ 
અત્યંત િરીફાઈયુલત ણક્રકેટની વન–ડ ેગેઈમ જવેું બન્યું છ.ે વન–ડ ેગેઈમમાં જમે બ–ે
પાંચ રનો તમારી િાર–જીત માટ ે ણનિાિયક બની રિે છ,ે એમ 5–15 સાંસિોની 
સંખ્યા પિ તમારી સરકાર બનવા ન બનવા માટ ે મિત્ત્વની થઈ પડ ેતેમ છ.ે આ 
મિત્ત્વની બાબતનો ખ્યાલ રાખીને બ્રાહ્મિવાિીઓ જ ેકંઈ થોડો ઘિો લાભ પોતાને 
મળતો િોય તો મેળવી લેવા માંગે છ,ે કારિ બંધારિીય માળખામાં રિીને તેઓ 
તત્કાણલન ણવશેિ કંઈ પિ કરી શકવાની ષ્ટ્સ્થણતમાં નથી. મારી દૃષ્ટ્રએ મકિલા 
અનામત લાવીને તેઓ પોતાના વચિસ્વને 5–10 વિિ વધુ ટકાવી શકે તેમ છ.ે  

વધુમાં આપિા સમાજની જ ે કોઈ મકિલાઓ જશે તેને પાલાિમેન્ટ શું છ?ે 
બીલ શું છ?ે કે બીજુ–ંત્રીજુ ં સંસિની પ્રિાલીઓ, નવું વાતાવરિ, અંિેજીમાં 
ભાિિબાજી વગેરે સમજવામાં, તેને પડકારવામાં વિો નીકળી જશે, ત્યાં સુધીમાં તો 
બ્રાહ્મિવાિીઓ પોતાના વચિસ્વને જાળવી રાખવા માટનેી નવી યોજના ણવચારી લેશે. 
આમ, મકિલા અનામત મકિલાઓને સામાણજક ન્યાય આપવાની મધલાળ કરતા ં
બિુજનસમાજના રાજકીય ઉભારને પ્રભાવિીન કરવાની રાજકીય રમત ણવશેિ છ ે
એવું મને લાગે છ ેઅને આ જ કારિોસર પછાતવગિના કેટલાક સાંસિોની સાચી 
વાત િોવા છતાં તેની ગંભીર નોંધ લેવામાં આવતી નથી, ઉલ્ટાની તેમની વાતોને 
િાંસી–મજાકની વાત તરીકે ટાળવાના પ્રયત્ન થાય છ.ે એટલા જ કારિોસર 
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બ્રાહ્મિવાિીઓ મૂળ વાત ભૂલાવી િઈને િુણનયાભરની તરેિવારની વાતો કરીને મૂળ 
સમસ્યાને િાંણસયામાં િડસેલી િેવાની પ્રયુષ્ટ્લત કરે છ.ે’ ડૉ. અજુ િન પટલે સામાણજક 
ણવજ્ઞાનનો ઊંડો અભ્યાસ ધરાવે છ.ે તેઓ બિુજનસમાજ (બક્ષી–મંડલ, એસ.ટી.–
એસ.સી., લઘુમતી)ના બ્રાહ્મિવાિી શોિિ અંગે ણચંતન તથા લખેન દ્વારા પ્રકાશ 
ફેંકતા રિે છ.ે  

બક્ષી–મંડલ જાણત પકરવાર, એસ.સી.–એસ.ટી. જાણત પકરવાર તથા લઘુમણત 
જાણત પકરવારના ણશણક્ષતો, બુણિજીવીઓએ પોતાના વગિ કે જાણતના કિતમાં નિીં; 
પરન્તુ મુળણનવાસી બિુજનસમાજના કિતમાં પોતાની કલમને ચલાવવી પડશ,ે 
તેઓના વલતૃત્વને ણવલસાવવું પડશે. 85% બિુજનસમાજના કિતોને નુલશાન કરે તેવુ ં
કિત કોઈ રારિીય કિત િોઈ શકે નિીં, રારિીય કિત બની શકે નિીં.  

ણશણક્ષતો તથા બુણિજીવીઓમાંથી થોડા અપવાિો આપિને મળે છ,ે જઓે 
પછાતવગોના વયાપક કિતમાં ણવચારે છ,ે પછાતવગોની સમસ્યાઓથી ણચંણતત છ;ે 
પરન્તુ આવાઓનંુ પ્રમાિ ઊંટના મોંઢામાં રિેલા જીરા જટેલું જ છ.ે  

જો ભિેલાઓની આ ષ્ટ્સ્થણત િોય તો 50 કરોડ ણનરક્ષર તથા 40 કરોડ 
ગરીબીરેખા નીચે જીવતા ઈન્સાન જ બ્રાહ્મિવાિીઓની તાકાતના ખરાં સ્ત્રોતો છ.ે 
જઓેને મુખિ બનાવીને, ભોળવીને તેઓએ 53 વિિથી લોકશાિીના ચારે સ્તંભોને 
પોતાનો અડ્ડો બનાવી િીધો છ.ે તેમાં બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, એસ.સી., એસ.ટી. 
જાણતઓ ન ઘુસે તે માટ ેતેઓએ ણનવૃણિ વયમયાિિા 55 વિિમાંથી વધારીને 58 વિિ; 
58 વિિમાંથી વધારીને 60 કે 62 વિિની કરી છ.ે તેઓ કરોડો રૂણપયાનો નફો કરતી 
ઓ.એન.જી.સી., આઈ.પી.સી.એલ. તથા વીમા કમ્પનીઓનું ખાનગીકરિ કરીને 
િેશના ઉદ્યોગપણતઓના િાથ મજબૂત બનાવીને પછાત વગો માટ ેનોકરીઓના દ્વાર 
બંધ કરી રયા ા છ.ે ન્યાયતન્ત્રમાં િાઈકોટિ કે સુણપ્રમકોટિના ન્યાયાધીશોમાં અનામતની 
વયવસ્થા જ લાગુ કરવામાં આવી નથી. 

▪ 
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પછાતવગીય મકિલા લવોટા અને જાણતવાિનો સફાયો 
લોકશાિીની ઉિમ વયાખ્યા ભારતમાં ણવકૃત અથિ ધારિ કરી ચુકી છ.ે 

આઝાિીના 53 વિિ િરમ્યાન ‘લોકશાિી એ લોકોની, અમુક વડ,ે અમુક માટ ેચાલતી 
વયવસ્થા’ બની ચુકી છ.ે ભારતની લોકશાિીના ચાર સ્તંભો – સરકાર, પ્રશાસન, 
ન્યાયન્ત્ર તથા મીકડયા પર િેશમાં 3.5% આબાિીનું પ્રણતણનણધત્વ કરતી બ્રાહ્મિવાિી 
વયવસ્થા ણનયન્ત્રિ કરી રિી છ.ે િેશની લોકશાિીમાં િેશની આમજનતા મત 
આપવા જાય ત્યાં સુધી જ લોકોની વયવસ્થા છ.ે બાકીની વયવસ્થા મુઠ્ઠીભર લોકોના 
િાથમાં કરમોટ કંટિોલ બનીને રિી ગઈ છ.ે 

િેશમાં 50 કરોડ ણનરક્ષરો તથા 40 કરોડ ગરીબીરેખા નીચે જીવતા 
માનવીઓનો આંક િશાિવે છ ે કે જઓે પોતાને મેરીટવાળા તથા ગુિવિાવાળા 
સમજીને િેશની 95% પ્રજાને પોતાનાથી ઉતરતી, ઓછી ગુિવિાવાળી કે નાલાયક 
સમજ ેછ ેતેઓ શાસક તરીકે પોતાની લાયકાત સાણબત કરી શલયા નથી. બીજાને 
નાલાયક કિેનારાઓએ જ પોતાને િેશના નાલાયક સાણબત કયાિ છ.ે  

જ ેલોકો લોકશાિીને લોકોની, લોકો વડ,ે લોકો માટ ેચાલતી વયવસ્થાને આિશિ 
તરીકે સ્વીકારતાં િોય તેઓ િેશની અણધકારવંણચત પ્રજાને કે પ્રજાના એવા સામાણજક 
સમૂિને સિામાં ભાગીિાર બનાવવાની વયવસ્થાનો ણવરોધ નિીં કરી શકે.  

વિીવટીતન્ત્રમાં 22.5% એસ.સી.–એસ.ટી.ની 22.5% અનામત, 52.5% 
બક્ષી–મંડલ જાણતઓની 27% મંડલ અનામત દ્વારા સિામાં ભાગીિારી આપવામા ં
આવી છ ે25% ઉ્ચવિિ જાણતઓ માટ ે51% ખુલ્લી જગ્યાઓ છ.ે આ વયવસ્થામાં 
ઉ્ચવિિ જાણતઓનું કોઈ નુલશાન નથી; પરન્તુ 3.5%, બ્રાહ્મિો સિાના તમામ 
કેન્દ્રોમાં 50% ઉપર કબ્જો ધરાવે છ.ે  

અનામત દ્વારા સમાજના વંણચત વગો સિાના કેન્દ્રોમાં પ્રવેશી રયા ા છ.ે જનેે 
કારિે સિાનો કેન્દ્રોમાં પકરવતિન શરૂ થઈ ચલુયું છ.ે પોતાની વસ્તી કરતાં 14થી 15 
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ગણં પ્રણતણનણધત્વ કે ભાગીિારી દ્વારા સિાના કેન્દ્રોને પોતાનો ઈજારો સમજતા 
લોકોને સિાના કેન્દ્રોમાં શરૂ થયેલું પકરવતિન અનુકૂળ નથી. અનામત દ્વારા સામાણજક 
પકરવતિન પિ શરૂ થઈ ચુલયું છ.ે વિિવયવસ્થા દ્વારા બીજાઓને નીચા તથા અધમ 
બનાવીને પોતાની ઉ્ચતાનો આધાર ઊભો કરનારાઓની ઉ્ચતાનો ઈજારો તૂટી 
રયા ો છ.ે રારિપણત તરીકેના સવો્ચ સ્થાન પર આજ ે મુળણનવાસી નારાયિન 
પિોં્યા છ.ે  

લોકશાિીમાં લોકચાિના પ્રાપ્ત કરીને િેશમાં વિિવયવસ્થા દ્વારા સિુથી નીચે 
રાખવામાં આવેલ, ગામની ગંિકી િૂર કરીને ભંગી ગિાતો સમાજની વયષ્ટ્લત િેશના 
વડાપ્રધાન તરીકે પિ આવી શકે છ.ે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે પછાતવગિમાં પિ 
પછાત રિી જવા પામેલ વાઘરી સમાજની વયષ્ટ્લત આવી શકે છ.ે જ્યાં જ્યાં જાગૃણત 
વધી છ,ે લોકો બ્રાહ્મિવાિી જાળને ભેિી શલયા છ ે ત્યાં પકરવતિન આવયુ ં છ.ે 
તાણમલનાડુના મુખ્યમંત્રી તરીકે કાયિ કરતાં કરુિાણનધી વાિંિ–બક્ષી–મંડલવગિના છ.ે 

કોંિેસ િોય કે ભાજપ િોય, ભાજપ િોય કે ડાબેરીપક્ષો િોય, જ્યાં પક્ષનો 
કબ્જો બ્રાહ્મિવાિી નેતાગીરીનો િોય તેવા પક્ષો સામાણજક પકરવતિનના ણવરોધી છ.ે 
તેઓ સામાણજક ન્યાયની ણવરુિમાં રયા ા છ.ે તેઓ પછાતવગોને સિામાં ભાગીિાર 
બનાવવાની ણવરુિ છ.ે  

33% સ્ત્રી અનામતમાં બક્ષી–મંડલ જાણતઓની સ્ત્રીઓ માટ ે અલગ લવોટા 
રાખવાનો ણવરોધ ભાજપ, કોંિેસ તથા ડાબેરીપક્ષોની નેતાગીરી કરતી રિી છ.ે આ 
પ્રશે્ન િેશની સંસિમાં મિાભારત 1999ના છલે્લા ણશયાળુ સત્રમાં પુનઃ આકાર લઈ 
ચુલયું છ.ે  

મિાભારતમાં િુયોધન પાંડવોને તેમનું રાજ્ય પુનઃ સોંપવા તૈયાર ન થયો. યુિ 
ટાળવા માટ ેિેશના મુળણનવાસી નાયક કૃષ્િે િુયોધનને ખૂબ સમજાવયો. કૃષ્િે પાંચ 
ગામો આપવાની વાત કરીને સમાધાન કરવા જિાવયુ;ં પરન્તુ િુયોધન તૈયાર ન થયો. 
િુયોધનને પોતાની તાકાતનું અણભમાન િતું એટલે મિાભારતનું યુિ નક્કી થયું. 

https://govindmaru.com/


કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા 
 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 79 
 

ભાજપ, કોંિેસ તથા ડાબેરીપક્ષોની બ્રાહ્મિ નેતાગીરીનું વલિ આપિન ે
િુયોધનની યાિ અપાવે છ.ે તેઓ 33% સ્ત્રી અનામતમાં બક્ષી–મંડલ જાણતઓની 
મકિલાઓમાં પિ પછાત મકિલાઓને અલગ લવોટા ફાળવવાની જોગવાઈ કરવા 
તૈયાર નથી. 22.5% િણલત–આકિવાસી અનામત બેઠકોમાં તેઓ એસ.સી.–એસ.ટી. 
મકિલા માટ ેઅલગ લવોટા રાખવા કિાચ સિમત થાય; પરન્તુ તેઓ બક્ષી–મંડલ 
જાણતઓની મકિલાઓ માટ ેઅલગ લવોટા રાખવા તૈયાર નથી.  

જોગાનુજોગ મિાભારતમાં મુળણનવાસી કૃષ્િે મિત્ત્વનો રોલ અિા કયો િતો, 
તેમ િેશના યાિવો પિ 13મી લોકસભામાં મિત્ત્વનો રોલ ભજવી રયા ા છ.ે તારીખ 
23ના રોજ 33% સ્ત્રી અનામત ખરડામાં બક્ષી–મંડલવગિની તથા એસ.ટી.–એસ.સી. 
વગિની મકિલાઓ માટ ે અલગ લવોટાની જોગવાઈ કયાિ ણસવાય તેને રજૂ કરવાનો 
ણવરોધ મુલાયમણસંિ યાિવ તથા રઘુવંશપ્રસાિ સીંધે કયો. જમેને સમાજવાિી પક્ષ 
રારિીય જનતાિળ તથા બિુજનસમાજપક્ષના સાંસિોએ જબરો પ્રણતસાિ આપ્યો. 

વતિમાન મિાભારતમાં પિ યાિવો મિત્ત્વનો ભાગ ભજવશે. ખરડો લોકસભામાં 

પાસ થતાં પિેલાં એ વાત સ્પર બનશે કે દ્રૌપિીના ચીર ખેંચતા િુઃશાસનને 
જોઈને ચૂપ રિેલા ણભષ્મ ણપતામિનો રોલ કેટલાં સાંસિો ભજવવાના છ?ે 

ભાજપ, કોંિેસ, ડાબેરીપક્ષો, જનતાિળ(યુ), ડી.એમ.કે. જવેા પક્ષોમાં ચુંટાઈને 
આવેલા બક્ષી–મંડલ જાણતઓ, એસ.સી., એસ.ટી. જાણતઓના સંસિ સભ્યો જો 

ણભષ્મ ણપતાિમની જમે ચુપ નિીં રિે તો બક્ષી–મંડલ જાણતઓ તથા એસ.સી.–
એસ.ટી. જાણતઓની પછાત મકિલાઓ માટ ેઅલગ લવોટા ફાળવવાની જોગવાઈ 

કયાિ ણસવાય ખરડો પાસ નિીં થઈ શકે. સિાધારી ગઠબંધન તથા ણવરોધપક્ષમાંના 

પછાતવગીય સાંસિો ણભષ્મ ણપતામિની જમે ચુપ રિેશે તો પછાતવગીય મકિલાઓ 
માટ ેઅલગ જોગવાઈ થયા ણવના ખરડો પાસ થઈ જવાની સંભાવના રિેલી છ.ે તો 
િેશમાં મિાભારતનંુ યુિ નક્કી કરે છ.ે એકવીસમી સિીમાં બ્રાહ્મિવાિી નેતાગીરી 
સામે આ યુિ થવાનંુ છ.ે યુિ અનીણત સામે નીણત સ્થાણપત કરવા થવાનું છ.ે 
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લોકતન્ત્રમાં યુિ એ ચુંટિીનું મેિાન છ.ે િુયોધન પાસે તેની પોતાની તાકાત 
તથા પોતાનંુ લશ્કર િતું. 3.5% બ્રાહ્મિોના કિતોને જ િેશના કિતો ગિીને િેશમાં 
રાજકીય રિનીણતઓ ઘડતી બ્રાહ્મિ નેતાગીરી શાસકપક્ષ તથા ણવરોધપક્ષમાં 
વિેચાયેલી રિે છ.ે જથેી િેશની પ્રજા એકથી થાકે તો ણવકલ્પરૂપે બીજાને પસંિ કરી 
શકે.  

ભાજપ તથા કોંિેસ પક્ષનો આવો રોલ લોકો સમક્ષ ઓપન ણસક્રટે માત્ર જ 
રયા ો છ.ે તેઓની તાકાત 52.5% બક્ષી–મંડલજાણતઓના મતમાંથી પ્રાપ્ત થાય છ.ે 
િુયોધન જવેું િઠાિિી વલિ લતેાં પિેલાં તેઓએ સમજવાની જરૂર છ ે કે સેંકડો 
વિિથી વિિવયવસ્થાના િુષ્ચક્રમાં શુદ્ર વિિ તરીકે અપમાણનત શોણિત તથા 
અણધકારવંણચત રાખવામાં આવેલી બક્ષી–મંડલજાણતઓ અન્ધશ્રિાળુ તથા 
અન્ધણવશ્વાસુ તરીકે બ્રાહ્મિપંકડતો પાસે આવશ્યક ણક્રયાકાંડો કિાચ કરાવતી રિેશે; 
પરન્તુ તેઓના અણધકારો સાથે, સ્વમાન સાથે, સિામાં ભાગીિારી સાથે ચેડા કરનાર 
બ્રાહ્મિવાિી નેતાગીરી તથા તેમના પક્ષોને રોડ પર લાવી િેવાની શષ્ટ્લત ધરાવે છ.ે  

જાણતવાિનો સફાયો ણનષ્ટ્શ્ચત છ ે:  
ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકરે કયા ું છ ેકે ‘જાણતવાિી ભાવના જ બ્રાહ્મિવાિ 

છ.ે બ્રાહ્મિવાિની છત ક્રણમક અસમાનતાના રૂપમાં ગોઠવાયેલી શુદ્ર અણતશુદ્રોની 
ઈંટોથી બનેલી કિવાલો પર ટકેલી છ.ે’ 

21મી સિીમાં સ્ત્રી અનામતના 33%માં બક્ષી–મંડલ જાણતઓની મકિલાઓ 
માટ ેઅલગ લવોટાની જોગવાઈ થાય છ ેકે નિીં? તે પરથી િેશનું સમાજકારિ તથા 
રાજકારિ તેના રંગ બિલશે. સ્વામી ણવવકેાનંિે 19મી સિીમાં, આજથી સો વિિ 
પિેલા બિુજનસમાજના માનવીય અણધકારોના બ્રાહ્મિવાિી શોિિને ચેતવિી 
આપી છ.ે ‘જાણત, સંસ્કૃણત તથા સમાજવાિ’માં પૃષ્ઠ 67માં તેઓ જિાવે છ.ે..  

“આ મજૂરો (શુદ્ર–બક્ષી–મંડલ, અણતશુદ્ર–એસ.સી., એસ.ટી.) કામ બંધ કરે તો 
તમને રોજના અન્ન–વસ્ત્રો મળતા બંધ થઈ જાય અને છતાં તમે તે લોકોને િલકાં 
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વરિના લેખો છો અને તમારી કિન્િુ–બ્રાહ્મિ સંસ્કૃણતના બિગા ફંુકો છો! 

જીવનસંઘિિમાં ગળાડૂબ રિેવાથી તેમને જ્ઞાનનો ણવકાસ કરવાની તક મળતી 
નથી. માનવબુણિથી સંચાણલત યન્ત્રોની માફક તેમિે લાંબા કાળ સુધી એકધારંુ 

કામ કયંુ છ,ે જયારે તેમના પકરશ્રમના ફળોનો મોટો ભાગ ચાલાક બ્રાહ્મિવાિી 
લોકોએ લીધો છ.ે િરેક િેશમાં આમ બન્યંુ છ;ે પિ િવે સમય બિલાયો છ.ે 

નીચલા વગિના માનવીઓ આ િકીકત પરત્વે ધીરે–ધીરે સજાગ બની રયા ા છ.ે 
તેમિે સંયુલત મોરચો ઉભો કરવા માંડ્યો છ.ે અને પોતાના વાજબી િક્કો 

િાંસલ કરવા કૃતણનશ્ચયી બન્યા છ.ે ઉ્ચવગિના લોકો િવે નીચલાવગિને લાંબો 
સમય િબાવી શકશે નિીં. િવે તો નીચલા વગિના લોકોને તેમના યોગ્ય િક્કો 

મેળવવામાં સિાય કરવામાં ઉ્ચ વગિના લોકોનંુ કલ્યાિ રિેલંુ છ.ે” 
સ્વામી ણવવેકાનંિે ઉ્ચારેલી ચેતવિી ભાજપ, કોંિેસ તથા ડાબેરીપક્ષોની 

બ્રાહ્મિવાિી નેતાગીરીના કાનો પર કોઈ પ્રભાવ પાડ ેતો 33% સ્ત્રી અનામતમાં 
નીચલા વગો–પછાતવગોની મકિલાઓ માટ ે અલગ લવોટાની જગ્યાઓની 

જોગવાઈ થઈ જશે. નિીંતર િેશમાં બિુજનસમાજ–ગુરુજનસમાજની 85% 
પ્રજાનો સંયુલત મોરચો આજ ેબની રયા ો જ છ.ે જમેની પે્રરિાના સ્ત્રોત તથાગત 

બુિ, કબીર, રામાસ્વામી પેરીયાર, મિાત્મા જ્યોણતબા ફુલે, નારાયિગુરુ, 

મંગુરામ, ઘાંસીરામ, વીરસામુંડા તથા ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકરની 
ણવચારધારામાં રિેલા છ.ે ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકરે કયા ું છ ે “ગુમાવેલા 

અણધકારો ભીખ માગવાથી નથી મળતા તે િયાિીન સંઘિિથી જ પ્રાપ્ત થાય છ.ે”  
સ્વામી ણવવેકાનંિે િેશના યુવાનોને ઉિેશીને કયા ું છ ેતે બિુજનસમાજના 

યુવાનોએ તથા બુણિજીવીઓએ ણવશેિરૂપે યાિ રાખીને કાયિરત બનવું જરૂરી છ.ે 
‘જાણત, સંસ્કૃણત તથા સમાજવાિ’ નામના પુસ્તકના પૃષ્ઠ : 35માં તેઓ જિાવે છ ે

કે,  
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“ભાઈ! ભારતમાં ઉ્ચવિિના લોકો નીચા વગિના લોકોને જ ેરીતે પજવે છ,ે 
તેના ભયંકર અનુભવો મને થયા છ.ે જ ેધમિ ગરીબોના િુઃખ િૂર ન કરે અને માનવને 
િેવ ન બનાવે તે શું ધમિ કિેવાય? તમે માનો છો કે આપિો ધમિ ‘ધમિ’ના નામને 
લાયક છ?ે આપિો ધમિ એટલે કેવળ ‘અડશો નિીં’ ‘અડશો નિીં’ છ.ે અરે 
ભગવાન! જ ેિેશના નેતાઓ (બ્રાહ્મિવાિીઓ) છલે્લા બે િજાર વિિથી જમિા િાથે 
ખાવું કે ડાબા િાથે, જમિી બાજુથી પાિી પીવું કે ડાબી બાજુથી, એવી બાબતોની 
ચચાિ કરતાં આવયા છ ેતે િેશનો ણવનાશ (ગુલામી) ન થાય તો કોનો થાય? જ ેિેશમાં 
લાખો લોકો મિુડાના ફુલો ખાઈને જીવે છ ેઅને િશ વીસ લાખ (આજ ે40થી 50 
લાખ) સાધુઓ અને એકાિ કરોડ (આજ ેસાડા ત્રિ કરોડ) બ્રાહ્મિો ગરીબ લોકોનંુ 
લોિી ચૂસે છ ેઅને તેમની ઉન્નણતનો લેશ પિ પ્રયત્ન નથી કરતાં તેને િેશ કિેવો કે 
નરક? આતે ધમિ કિેવાય કે ણપચાશનંુ તાંડવ?  

માથે મૂણતિમંત વિેમોનો વધતો બોજ વિન કરીને આજ ે સેંકડો વિિથી 
બેસી રિેનારા અને યુગોથી ચાલ્યા આવતાં સામાણજક અત્યાચારો (વિિવયવસ્થા) 
વડ ે સમ્પૂિિતઃ માનવતાણવિોિા બની જઈને, આ અન્નની કે પેલા અન્નની, 
છુતા–છુતની ચચાિ કરવામાં જ સેંકડો વિોથી પોતાની સવિશષ્ટ્લત વેડફી 
નાખનારા એવા તમે કઈ ષ્ટ્સ્થણતએ છો? અને અત્યારે તમે શું ધારો છો? ચાલો 
મિિ બનો! પ્રગણતનો િમ્મેશાં ણવરોધ કરનારા પુરોકિતો (બ્રાહ્મિવાિીઓ)ને લાત 
મારીને િાંકી કાઢો; કારિ કે તેઓ કિાણપ સુધરવાના નથી અને તેમના હૃિય 
કિાણપ ણવશાળ બનવાના નથી. તેઓ તો સિીઓથી જામેલા વિેમો અને 
સામાણજક અત્યાચારોના સંતાનો છ.ે પિેલાં તો એ પુરોકિતો (બ્રાહ્મિવાિીઓ)ના 
અત્યાચારોનો જડમૂળથી નાશ કરો. આવો મિિ બનો! તમારા સાંકડા ધોલકા 
(જ્ઞાણત)માંથી બિાર નીકળો અને બિારના િેશો પ્રત્યે દૃષ્ટ્ર કરો, બીજા રારિો 
કેવી રીતે આગેકુચ કરી રયા ો છ ેતે ણનિાળો.” 
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સ્વામી ણવવેકાનંિે 100 વિિ પિેલાં કરેલાં અનુભવો દ્વારા તેમિે જોયેલી 
બિુજનસમાજની વેિનાના પ્રત્યાઘાતરૂપે બ્રાહ્મિવાિીઓ તરફ પોતાનો આક્રોશ 
િશાિવયો છ.ે 

તા. 21–12–1999નાનો રોજ સ્ત્રી અનામતની તરફેિમાં કોંિેસના અધ્યક્ષ 
સોણનયા ગાંધીએ ગૃિત્યાગનંુ કરેલું નાટક, બ્રાહ્મિવાિી વડાપ્રધાન અટલણબિારી 
વાજપેયીએ બોલાવેલી તા. 22–12–1999ના રોજની સવિપક્ષોની બેઠકમાં રારિીય 
જનતાિળ, બિુજનસમાજવાિી પક્ષ તથા સમાજવાિી પક્ષોના પ્રણતણનણધઓએ 33% 
સ્ત્રી અનામતના ખરડામાં એક પેટાકલમ ઉમેરી પછાતવગો, લઘુમતીઓ, અનુસુણચત 
જાણતઓ, અનુસુણચત જનજાણતઓની મકિલાઓ માટ ે પિ અનામતની જોગવાઈ 
કરવા કરેલું સૂચન તથા નેશનલ ડમેોક્રટેીક એલાઈન્સના સિયોગી પક્ષો એટલે કે 
ભાજપના સિયોગી પક્ષો જવેા કે જનતાિળ (યુ), ણશવસેના, અકાલીિલ, ડી.એમ.કે. 
અને નેશનલ કોન્ફરન્સના પ્રણતણનણધઓએ સમાજવાિી પક્ષ તથા રારિીય 
જનતાિળના સુચનને ધ્યાનમાં લેવા કરેલી રજુઆતને ફગાવી િઈને કોંિેસ, ભાજપ, 
ડાબેરીપક્ષો, તૃિમુલ કોંિેસની બ્રાહ્મિવાિી નેતાગીરીએ 33% સ્ત્રી અનામત ખરડો 
પછાતવગોની મકિલાઓ માટ ેઅલગ લવોટાની જોગવાઈ કયાિ ણવના જ સંસિમાં રજૂ 
કરવાનો ણનિિય લીધો િતો. સ્વામી ણવવેકાનંિનો આક્રોશ બ્રાહ્મિવાિી નેતાગીરીની 
મીલીભગતથી સાચો િતો તે આજ ે100 વિે પિ બ્રાહ્મિી માનણસકતા યથાવત છ ે
તેની સાક્ષી પુરે છ.ે  

ભાજપ, કોંિેસ તથા ડાબેરીપક્ષોની બ્રાહ્મિવાિી નેતાગીરીના ગળામાં 33% 
સ્ત્રી અનામતનંુ િાડકંુ એવું ફસાયું છ ે કે તેઓ તેને પેટમાં ઉતારી શકે તેમ નથી કે 
તેઓ તેને બિાર ફેંકી િઈ શકે તેમ નથી. બને્ન બાજુએ આવતા વિોમાં તેમની 
સફાઈ ણનષ્ટ્શ્ચત છ.ે  

મંડલપંચની 27% અનામતની જોગવાઈ બાબતે કોંિેસ તથા ભાજપની 
બ્રાહ્મિવાિી નેતાગીરીની ભૂણમકા લોકોના માનસમાં અસ્પર િતી. 33% સ્ત્રી 
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અનામતમાં પછાતવગોની મકિલાઓની બાિબાકી કરવામાં અટલણબિારી વાજપેયી 
તથા સોણનયા ગાંધીની મીલીભગતને બક્ષી–મંડલજાણતઓ, અનુસૂણચત જાણતઓ, 
અનુસૂણચત જનજાણતઓ તથા લઘુમતીજાણતઓનો બનેલા બિુજનસમાજ – 
ગુરુજનસમાજના ણશણક્ષતો તથા બુણિજીવીઓ જાિી ચુલયા છ,ે જાિી રયા ા છ.ે  

મિાત્મા જ્યોણતબા ફુલેએ શરૂ કરેલી બ્રાહ્મિવાિ સામેની લડતની મુલવિી 
કરી શકે તેવો વગિ શદુ્ર–અણતશુદ્ર એવા મુળણનવાસી ભારતીયોમાં તેમના સમયમાં ન 
િતો. આજ ે ફુલેની ણવચારધારા સમજી શકે તેવો બણુિજીવી વગિ અષ્ટ્સ્તત્વમાં છ.ે 
ફુલેની ણવચારધારા સમજી શકે તેને ડૉ. બાબાસાિેબની ણવચારધારા સમજતા િેર 
નિીં લાગે.  

િેશના ણવકાસના તમામ ક્ષેત્રોમાં ખૂબ જ પાછળ રિી ગયેલ 85% 
બિુજનસમાજને આગળ લાવયા ણસવાય ભારતીય રારિ સમૃિ કે સમ્પન્ન બની શકે 
નિીં. 85% બિુજનસમાજને પાછળ રાખવાની કુકટલતા એ બ્રાહ્મિવાિી ણવચારધારા 
છ.ે 85% બિુજનસમાજ – ગુરુજનસમાજ તથા સ્ત્રીઓને ણવકાસના તમામ ક્ષેત્રોમાં 
ભાગીિાર બનાવવાની ણવચારધારા એ જ ફુલે–આંબેડકરી ણવચારધારા છ,ે જનેા 
દ્વારા ભારતીય સમાજમાં સમાનતા, ભાતૃભાવ, માનવતા તથા ન્યાયની પુનઃસ્થાપના 
કરી શકાશે.  
 

▪ 
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9 

લોકમત 

33% મકિલા અનામત બીલમાં પછાતવગોની બિેનોનો અલગ લવોટા િોવો 
જોઈએ કે નિીં? તે બાબતે પે્રસ મીકડયા  તથા ઈલેલટિોણનક મીકડયા પર ઉ્ચવિિ 
જાણતઓની મકિલાઓ તથા પુરુિોના મંતવયો તથા અણભપ્રાયો િશાિવવામાં આવે છ.ે 
જમેનો મોટ ે ભાગે સુર એક જ િોય છ.ે 33% મકિલા અનામતમાં તમામ 
મકિલાઓને એક જ ગિવી જોઈએ. મકિલાઓ વ્ચે કોઈ ભેિભાવ ન કરવો 
જોઈએ.  

ખરેખર બ્રાહ્મિ, ક્ષણત્રય, વૈશ્ય જવેા ઉ્ચવિિ જાણતઓની સ્ત્રીઓ તથા બક્ષી–
મંડલ, અનુસુણચત જાણત તથા જનજાણતઓની મકિલાઓનો ણવકાસ સરખો છ?ે 
સામાણજક ષ્ટ્સ્થણત સરખી છ?ે રાજકીય ણવકાસ સરખો છ?ે શૈક્ષણિક ણવકાસ સરખો 
છ?ે તે બાબતે બક્ષી–મંડલ, એસ.સી., એસ.ટી. જાણતઓમાંથી ણવણવધ જાણતઓની 
ગુજરાતની ણશણક્ષત તથા અિિી મકિલાઓનું મંતવય શું છ?ે જુિા જુિા સામાણજક 
સંગઠનોના અિિીઓ શું કિે છ?ે તેઓના મત જમેનો તેમ નીચે પ્રસ્તુત છ.ે  

“અનુસુણચત જાણત તથા જનજાણતઓને બધંારિમાં સિામાં ભાગીિારીરૂપ ે
શાસન તથા પ્રશાસનમાં અનામત વયવસ્થા અમલમાં આવવાથી જ કંઈક અંશે 
આઝાિીના 53 વિિમાં તેઓનો ણવકાસ થયો છ.ે ડૉ. બાબાસાિેબે બંધારિમાં આવી 
વયવસ્થા ન કરી િોત તો એસ.સી. કે એસ.ટી.ને શાસન તથા, પ્રશાસનમાં ઉ્ચવિિ 
જાણતઓ પ્રવેશવા િતે નિીં.  

આજ ે સંસિમાં કે સંસિ બિાર મકિલાઆંિોલન ચલાવનારી તમામ 
મકિલાઓ ઉ્ચવિિમાંથી આવે છ.ે જઓેને િેશની મુળણનવાસી મકિલાઓની િશા 
ણવિે કોઈ જ્ઞાન નથી. નિીંતર 15% ઉ્ચવિિની આવી મકિલા અિિીઓ 85% 
વગિમાં આવતી મકિલાઓના અલગ લવોટાનો ણવરોધ લયારેય પિ કરત નિીં.  
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15% ઉ્ચવિિ જાણતઓના પુરુિો તથા સ્ત્રીઓ જ્યારે 33% મકિલા 
અનામતમાં બક્ષી–મંડલ, એસ.સી., એસ.ટી. મકિલાઓના અલગ લવોટાનો ણવરોધ 
કરતાં િોય તો સ્પરપિે કિી શકાય કે મનુવાિી વયવસ્થાના લાભાથીઓ લયારેય 
85% બિુજનસમાજને અણધકાર આપવા માંગતા નથી. મિાત્મા જ્યોણતબા ફુલે, 
રામાસ્વામી પેરીયાર તથા ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકરના સ્વપ્નોને સાકાર કરવા 
મુળણનવાસીઓએ એક બનીને મનુવાિીઓને પડકાર આપવો અણનવાયિ છ.ે”  

–કુ. રત્નાબેન વોરા, અિિી એડવોકેટ, અમિાવાિ.  

“મિાત્મા ગાંધીજીએ કિેલું કે સમાજવયવસ્થામાં સિુથી શોણિત સિુથી 
પછાત સ્ત્રી છ.ે તેમાં વધુ સ્પરતા આપિે કરીએ તો સમિ સ્ત્રીઓમાં બક્ષી–મંડલ, 
એસ.સી., એસ.ટી.જાણતઓની સ્ત્રીઓ અણત પછાત છ.ે 33% મકિલા અનામતમાં 
આવી સ્ત્રીઓ માટ,ે આવી બિેનો માટ ેઅલગ બેઠકો ફાળવવી જોઈએ તેવું િંુ દૃઢપિ ે
માનંુ છુ.ં 

33% મકિલા અનામતમાં પછાતવગોની સ્ત્રીઓ માટ ે અલગ લવોટા અંગેની 
મશાલ ગુજરાત પ્રિેશ મંડલ સમથિન સણમણતએ ઉપાડી છ.ે તેને મધિકરયેથી કકનારા 
સુધી લઈ જવામાં સિુ કોઇએ સિાયક બનવું જોઈએ.”  

–લીલાબેન િેસાઇ, પ્રમુખ, ણવકાસગૃિ, અમિાવાિ  

“મેં ણમકડયમ અંિેજીમાં એમ.કોમ.ની પિવી મેળવી છ.ે ઉ્ચ અભ્યાસમાં 
બક્ષી–મંડલ–ઓ.બી.સી., એસ.સી., એસ.ટી. જાણત પકરવારની ણવદ્યાથીનીઓનું પ્રમાિ 
ખૂબ જ ઓછુ ં છ.ે ણવકાસના અન્ય ક્ષેત્રોમાં પિ પછાતવગિની મકિલાઓની 
ભાગીિારી નિીંવત્ છ.ે  

લોકસભામાં રજૂ કરવામાં આવેલ 33% મકિલા અનામત બીલમાં ઓ.બી.સી., 
એસ.સી. તથા એસ.ટી. મકિલાઓનો અલગ લવોટા રાખવાની જોગવાઈ ણસવાય 
પછાતવગોની મકિલાઓને સિામાં ભાગીિારી મળવી મુશ્કેલ છ.ે  
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33% મકિલા અનામત બીલ જો ખરેખર િેશની મકિલાઓને સિામાં 
ભાગીિારી આપવા, મકિલાઓના ઉત્થાન માટ ે પાસ કરવાનંુ િોય તો 
ઉ્ચવિીજાણતઓની મકિલાઓ તથા પછાતવગોની મકિલાઓમાં સામાણજક તથા 
શૈક્ષણિક અસમાનતા ણવકરાળ સ્વરૂપની િોવા છતાં અસમાન મકિલાઓને સમાન 
િરીફાઈમાં જોડાવામાં કયો તકિ રિેલો છ?ે એ ણનષ્ટ્શ્ચત જ છ ે કે જ ે મકિલાઓ 
આગળ છ ેતે ખૂબ જ આગળ નીકળી જશે, જ ેમકિલાઓ પાછળ છ ેતે ખૂબ જ 
પાછળ રિી જશે.”  

– કુ. અલ્કાબેન વલ્લભભાઈ માડમ (એમ. કોમ.) જામનગર  

“અનામત નામ માત્રથી શાસક જાણતઓ સુગ ધરાવે છ.ે જ ે અનામતના 
ણવરોધમાં સામાન્ય ણવરોધ પ્રિશિનથી માંડી આત્મિાિ સુધીની પ્રણતણક્રયા કરનારો 
વગિ આજ ેગાઈવગાડીને મકિલા અનામતનું ગાણ ગાઈ રયા ો છ.ે તે અત્યંત અચરજ 
પમાડ ેતેવી બાબત છ.ે જ ેનારીને તાડનની અણધકારી ગિી છ,ે જનેે ઢોલ, ગંવાર, 
શુદ્ર, પશુની િરોળમાં ઉભી કરી િેવામાં આવી છ.ે તેનાં પ્રત્યેનો તેમનો ફૂટી 
નીકળેલો પે્રમ પિ અત્યંત અચરજ જન્માવે તે સ્વાભાણવક છ.ે  

એક તરફ ણવધવાઓની િયા ખાવાને બિલે ણવધવાઓની કરૂિ કથનીને 
સંસાર સમક્ષ વયલત કરવાનાં ઉદ્દશેથી રચવામાં આવી રિેલી ણફલ્મ ‘વોટર’નો 
જબરિસ્ત ણવરોધ કરી રયા ા છ ે તો બીજી તરફ મકિલાઓને અનામત જવેા 
ણવશેિાણધકાર આપવા માટ ેઉધામા કરી રયા ા છ.ે આ ણવરોધાભાસ પિ તેમની પ્રવૃણિ 
તરફ શંકા જન્માવે છ.ે  

એક તરફ મકિલાઓનાં અણધકાર માટ ેઅનામત બીલ લાવવા તત્પર છ ેતો 
બીજી તરફ આ મકિલા અનામત બીલમાં પછાતવગોની મકિલાઓ માટ ે અલગ 
અનામત લવોટા રાખવાનો ણવરોધ થઈ રયા ો છ.ે આમ શા માટ?ે આમ કરવા 
પાછળનું રિસ્ય શું છ?ે પછાતવગો, 85% મૂળણનવાસીઓનાં સામાજીક ધ્રુવીકરિનાં 
કારિે સંસિમાં તેમનંુ ઘટતું જતું પ્રણતણનણધત્વ તેમના માટ ેણચંતાનો ણવિય બની ગયો 
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છ.ે જથેી બ્રાહ્મિવાિીઓ મકિલા અનામતનાં માધ્યમથી પોતાની મા–પષ્ટ્ત્ન–બિેનને 
સંસિમાં પ્રવેશ અપાવી પોતાના પ્રણતણનણધત્વને સરભર કરવા માંગે છ.ે કેમ કે જો 
પછાતવગોની મકિલા માટ ેઅનામત લવોટા રાખવામાં આવે તો તનેો મુળભૂત ઉદ્દશે 
ફળીભુત થતો નથી. પછાતવગોમાં જયાં પુરુિો પિ િજુ આગળ આવયા નથી ત્યાં 
તેમની મકિલાઓ કેવી રીતે બોલ્ડ િેરવાળી મકિલાઓની બરાબરી કરી શકે?  

આમ 33% મકિલા અનામતના નામે શાસકજાણતઓ પોતાની જાણત–
ણબરાિરીનંુ વચિસ્વ ટકાવી રાખવા માંગે છ.ે જ ે વયુિરચનાનાં ભાગરૂપે મકિલા 
અનામતમાં પછાત વગોની મકિલાઓ માટ ેઅલગ લવોટા નિીં રાખવા અંગે ઉધામાં 
થઈ રયા ા છ.ે આજ ેમકિલા અનામત બીલ સંસિનાં ફ્લોર પર જ અટવાયેલું પડ્યું 
છ.ે તેનું મુળ કારિ પિ આ જ છ.ે કાંશીરામ, લાલુપ્રસાિ, મુલાયમણસંિ, 
ઉમાભારતી, ગંગાચરિ રાજપૂત વગેરે પછાતવગિનાં નેતાઓ આ બીલમાં 
પછાતવગિની મકિલાઓ માટ ેઅલગ અનામત નિીં તો બીલ નિીંનંુ વલિ અપનાવી 
લીધંુ છ.ે અિીં બીલનો ણવરોધ નથી પરન્તુ જ ેિાનથી આ બીલ મુકવામાં આવી રયા ું 
છ ેતેનો ણવરોધ થઈ રયા ો છ.ે”  

–જ.ે ડી. ચંદ્રપાલ, અિિી ‘બામસેફ’ (ગુજરાત સ્ટટે), અમિાવાિ  

“આઝાિીના 53 વિિ િરમ્યાન જ ે લોકો ણવકાસના તમામ ક્ષેત્રોમાં આગળ 
વધ્યા છ ેતેમાં ઉ્ચવિિ જાણતઓનાં નામો જ જોવા મળે છ.ે મને વાંચનનો શોખ છ.ે 
પે્રસ મીકડયામાં ઘિી મકિલા પત્રકારો છ,ે મકિલા મંત્રીઓ પિ છ.ે તેમાંથી એક પિ 
નામ 52.5% બક્ષી–મંડલ જાણતઓ કે 22.5%, એસ.સી.–એસ.ટી. જાણતઓની 
મકિલાનું નામ જોવા મળતું નથી. 

લોકસભામાં 33% મકિલા અનામતની 181 બેઠકોમાં વસ્તી આધાકરત 
પ્રણતણનણધત્વ લવોટા રાખવામાં આવે, તો ઓ.બી.સી. મકિલાઓને 94 બેઠકો, 27% 
લેખે આપવામાં આવે તો 49 બેઠકો પર પ્રણતણનણધત્વ મળે. ગુજરાત ણવધાનસભામાં 
60 મકિલા બેઠકોમાંથી વસ્તી આધાકરત 31 બેઠકો, 27% લેખે 16 બેઠકો પર 

https://govindmaru.com/


કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા 
 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 89 
 

પ્રણતણનણધત્વ મળે. એસ.સી., એસ.ટી.ની વસ્તી આધાકરત 22.5% અનામત િોવાથી 
તેમાંથી 33% મકિલા અનામતની કોઈ સમસ્યા નથી. ખરી સમસ્યા બક્ષી–મંડલ 
જાણતઓની મકિલાઓનો અલગ લવોટા છ.ે જો બક્ષી–મંડલ જાણતઓની મકિલાઓનો 
અલગ લવોટા રાખવામાં આવે તો ઉ્ચવિિ જાણતઓની મકિલાઓને 33% અનામત 
દ્વારા લોકસભા તથા ણવધાનસભામાં લાવવાનો બૃિ સફળ થશે ખરો?”  

– કલ્પનાબેન પટિી, અિિી મકિલા એડવોકેટ, અમિાવાિ  

“ભારતીય રારિની સળગતી સમસ્યાઓ પર અલ્પજન કિતાય માટ ેજ લખાતુ ં
રિે છ.ે બ્રાહ્મિવાિી પે્રસ મીકડયામાં સ્થાણપત કિતો કોઈ પિ જાતની અનામત 
પ્રથાના ણવરુિમાં છ.ે જાણત આધાકરત કે ણલંગ ભેિ આધાકરત કોઈ પિ પ્રકારની 
અનામત વયવસ્થા ણવરુિ તેઓ બ્યુગલ ફંુલયા વગર રિેતા નથી. જાણત આધાકરત 
અનામતપ્રથાઓનો ણવરોધ કરનારને પૂછવું રયા ું કે, જાણતઓનું ણનમાિિ કોિે કયું? 
ઇશ્વરે જાણતઓનંુ ણનમાિિ નથી કયું. ઇશ્વર જાણતઓનંુ ણનમાિિ કરે તો સમસ્ત ણવશ્વમાં 
બ્રાહ્મિ, ક્ષણત્રય, વૈશ્ય, શુદ્રની સમાજ વયવસ્થા જોવા મળે.  

કિંિુ સંસ્કૃણતના નામે શુદ્ર–અણતશુદ્ર તથા સ્ત્રીઓને અણધકાર વંણચત 

રાખવાની વયવસ્થા એ કિન્િુત્વનંુ બીજુ નામ છ.ે મિાત્મા જ્યોણતરાવ ફૂલે, ક્રાંણત 
જ્યોણતમાતા સાણવણત્રબાઈ ફૂલે તથા ડૉ. બાબાસાિેબ આંબેડકરના સતત 

સંઘિિના ફળસ્વરૂપ આજની મકિલાઓને પુરુિ સમાન િક્ક અણધકાર મળ્યા છ;ે 
પરન્તુ આવા અણધકારો ફલત કાગળ પર જ છ.ે 

સામાજીક ભેિભાવ, આણથિક ભેિભાવ, િિેજ, સ્ત્રીભૃિની ગભિમાં િત્યા 
જવેા િુિિો ડામવા મકિલા આરક્ષિ અસરકારક ણનવડશે. 33% મકિલા 

આરક્ષિમાં બક્ષી–મંડલ, એસ.સી., એસ.ટી.ની મકિલાઓના વસ્તી આધાકરત 
અલગ લવોટાની જોગવાઈ જરૂરી છ.ે”  

– વી. બી. સોલંકી, ‘બામસેફ’ કાયિકતાિ, રાજકોટ  
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“િેશનાં 40 કરોડ લોકો ગરીબી રેખાથી નીચેનંુ જીવન જીવે છ.ે તેમાં 

સૌથી અત્યંત પ્રભાણવત બિેનો છ.ે તેમના પ્રશ્નો–સમસ્યાઓ સમજીને વાચા 
આપનાર તેમના વગિમાંથી કોઈ જ નથી. આઝાિીનો અનુભવ પિ િૂર રયા ો છ,ે 

ત્યારે એકવીસમી સિીના આરે મંડલ જાણતની બિેનોને અનામતનો લાભ આપી 
સાચા અથિમાં લોકશાિીને સફળ કરવી જોઈએ.  

મને રંજ એ વાતનો છ ેકે સમાજને આગળ ધપાવનાર બિેનો પાછળ રિી 
જશે તો સમાજનંુ શું થશે? બક્ષી–મંડલ જાણતની બિેનોની િયનીય ષ્ટ્સ્થણતનો 

ખ્યાલ ઉ્ચવગીય શાસકોને નથી આવયો તે ખ્યાલને શબ્િબિ શી રીતે કરંુ? 
અકથનીય વયથા િૂર કરવા પ્રણતણનણધત્વ મળવું જ જોઈએ.” 

– ણનમિળાબેન રાઠોડ, રાજ્ય એવોડિ પુરસ્કૃત ણશણક્ષકા, અમિાવાિ 

“આઝાિીનાં 53 વિિ વીતી ગયા છતાં નબળા સમાજની કાયાપલટ 

ઉ્ચવિીય શાસકોએ થવા િીધી નથી. આવતા વિોમાં એ આવશ્યક છ ે કે 
52% જટેલી જનસંખ્યાનંુ પ્રણતણનણધત્વ કરતી મંડલજાણતનંુ ઉત્થાન થાય. 33% 

મકિલા અનામત બીલમાં બક્ષી–મંડલ જાણતની બિેનોને રાજકીય ક્ષેતે્ર, શાસન 
ક્ષેતે્ર અનામત આપવી જ રિી. ‘કુલિેવી’ ગિાતી બિેનો ‘કુલ–ન–િેવી’ ન બને 

તે આજના યુગની તાતી માંગ છ.ે નિીં તો લાંબો સમય ચુપ કેમ રિેવાય?’ 

– જીવરાજ ઠાકોર, ણનવૃિ આચાયિ, નવાવાડજ, અમિાવાિ 
પ્રમુખ, અમિાવાિ શિેર મંડલ સમથિન સણમણત 

મકિલા કિગ્િણશિકા કિપા મિેતાની ‘વોટર’ ણફલ્મના શુટીંગને બનારસમાં 
બ્રાહ્મિવાિી સંગઠનોની મુઠ્ઠીભર વયષ્ટ્લતઓએ અટકાવયું. વૈશ્ય મુખ્યમંત્રીએ 

શુટીંગના સેટની તોડફોડ થવા િીધી. વોટર ણફલ્મના શુટીંગને 15 કિવસ 
અટકાવવા િુકમ કયો. 
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 િેશના બ્રાહ્મિ વડાપ્રધાન અટલણબિારી વાજપાઈને િેશના મજબુત નેતા 
તરીકે પે્રસ મીકડયામાં વયવષ્ટ્સ્થત રીતે ઉપસાવવામાં આવી રયા ાં છ.ે કિેવાતા 
મજબુત વડાપ્રધાન શુટીંગના રક્ષિની કોઈ બાંિેધરી આપી શલયા ખરા? 

કિેવાતી ણવશ્વ કિન્િુ પરીિિના વકરષ્ઠ બ્રાહ્મિનેતા આચાયિ ધમેન્દ્રજી 
મિારાજ ે અમિાવાિમાં િંુકાર કયો કે ‘વોટર’ ણફલ્મનંુ શુકટગં મધ્યપ્રિેશમાં થવા 
િેવામાં આવશે નિીં.  

‘વોટર’ ણફલ્મ ઉ્ચવિીય મકિલાઓના ણવધવા જીવનની ણવિમતાની કથા પર 
આધાકરત છ.ે આવી ણફલ્મ ઉ્ચવિીય મકિલાઓની ણવધવા અવસ્થાના િુઃખિિિને 
િશાિવતી િોય તો આવી પ્રથા ણવરુિ જનમત ઊભો થઈ શકે; છતાં પિ ઉ્ચવિીય 
બ્રાહ્મિ–વૈશ્ય મકિલા અિિીઓ દ્વારા ચાલતા મકિલા સંગઠનો શુટીંગ અટકાવવાના 
કૃત્ય સામે ચૂપ રયા ા છ.ે આવી મકિલા અિિીઓ 33% સ્ત્રી અનામત દ્વારા ચુંટાઈને 
પોતાના વિિની મકિલાઓ પરના જોર જુલ્મની પ્રથા બાબતે પિ ચૂપ જ રિેવાની 
છ.ે  

િેશમાં 52.5% બક્ષી–મંડલ તથા 22.5% એસ.સી., એસ.ટી.ની મકિલાઓ 

િેશની, 75%, મકિલાઓ છ.ે જ ે ણવકાસના તમામ કે્ષત્રોમાં પાછળ રિેલા 
પછાતવગોના પુરુિો કરતા પિ ખૂબ જ પછાત છ.ે  

પછાતવગોના પ્રશ્નો કે પછાતવગોની મકિલાઓના િુઃખ િિિને વાચા 
આપીને તે અંગે અવાજ ઉઠાવવાનંુ કામ ઉ્ચવિીય મકિલાઓ કરે તેવી 

તેઓની માનણસકતા નથી.  
તેઓ જો વૈશ્ય મુખ્યમંત્રી ગુપ્તા, બ્રાહ્મિ વડાપ્રધાન બાજપાઈ તથા ણવશ્વ 

કિન્િુ પકરિિના બ્રાહ્મિ નેતા આચાયિ ધમેન્દ્રજીની માનણસકતાને જ 
અનુસરવાની િોય ત્યારે 33% મકિલા આરક્ષિ બીલમાં પછાતવગીય 

મકિલાઓનો અલગ લવોટા િોવો જોઈએ તે બાબતે કોઇ ણવવાિની ગુંજાયેશ 
રિેતી નથી.  
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‘વોટર’ ણફલ્મ ભલે 15% ઉ્ચવિીય મકિલાઓની ણવધવા બન્યા પછીની 
અધોગણતને ણચણત્રત કરતી િોય; પરન્તુ ત ે ણફલ્મનો ણવરોધ કરનાર સંગઠનો, ઉિર 
પ્રિેશના મુખ્યમંત્રીશ્રી, વડાપ્રધાન બાજપાઈ તથા ણવ.કિ.પ.ના બ્રાહ્મિ નેતા આચાયિ 
ધમેન્દ્રજીએ એક વાત સ્પર કરી િીધી છ ેકે િેશની મકિલાઓ તથા શુદ્ર–અણતશુદ્ર 
જાણતઓનંુ પતન કરનાર િુશમનો આવા લોકો જ છ.ે જઓે ણવકૃણતને સંસ્કૃણતનંુ નામ 
આપી છલે્લા 1800 વિિથી કિન્િુ જીવનશૈલીના નામે ઠગતા રયા ા છ.ે  

અફસોસ છ ે કે આઝાિીના 53 વિિ િરમ્યાન શાસન એવા લોકોના િાથમાં 
આવતું રયા ું છ,ે જઓેએ પોતાની માતા, બિેન, પુત્રી કે પુત્રવધુની વૈધવય પછીની 
પાશવી પ્રથાને સંસ્કૃણત તરીકે ણબરિાવતા આવયા છ.ે ઉંચનીચના ભેિભાવ તથા 
અસમાનતાની ણવિમતા સજિક વિિવયવસ્થાનંુ કિન્િુ જીવનશૈલીના નામે ગૌરવ કરતા 
રયા ા છ.ે 

ઉપરોલત બાબતો કે તકિને સત્ય તરીકે સ્વીકારવાની કોઈ જરૂર નથી; 

પરન્તુ તેની ચકાસિી પોતાની ણવવેકબુણિથી કરવાની જરૂર છ.ે  
માનવીને માનવી જ સમજીને વયવિાર કરતી, એક માનવી તથા અન્ય 

માનવીને સમાન માની વયવિાર કરવાની વાત સાચી છ ેકે માનવીને બ્રાહ્મિ, ક્ષણત્રય, 
વૈશ્ય, શુદ્ર તથા અણતશુદ્ર તરીકે ગિીને તેના બાળકોને ભાવી પેઢીને જન્મજાત 
માનવાની વાત સાચી છ?ે વિિવયવસ્થા જો ઇશ્વરે બનાવી િોય તો અમેકરકા, ઇંગ્લૅન્ડ, 
રાન્સ કે ઓસ્ટિણેલયામાં વસતા માનવીઓમાં બ્રાહ્મિ, ક્ષણત્રય, વૈશ્ય, શુદ્ર કે અણતશુદ્ર 
કેમ જોવા મળતા નથી?  

ણવિેશોમાં બ્રાહ્મિ, ક્ષણત્રય, શુદ્ર કે અણતશુદ્રની જન્મજાત કોઈ વયવસ્થા નથી 
તો ભારતમાં ઈશ્વરના નામે આવી વયવસ્થા ઊભી કરીને િેશની 90% મુળણનવાસી 
પ્રજાને શુદ્ર તથા અણતશુદ્ર તરીકે અણધકારવંણચત રાખવાની વયવસ્થા ઊભી કરનાર કે 
તેના સમથિકો ભારતીય રારિના શત્રુઓ છ ેકે સમથિકો? િેશ પ્રત્યે િાઝ રાખનાર છ ે
કે િેશના ણવરોધીઓ છ?ે આ પ્રશ્નોનો ઉિર બુણિજીવીઓ શોધી શકે તેમ છ.ે  
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33% મકિલા અનામતમાં પછાતવગીય મકિલાઓનો અલગ લવોટાનો ણવરોધ 
કરનારાઓ ચાિે સાંપ્રિાણયક કપડામાં િોય કે ણબનસાંપ્રિાણયક કપડાઓમાં િોય 
તેઓ જ આ િેશની મુળણનવાસી પ્રજાને અધોગણતએ પિોંચાડનાર, શુદ્ર, અણતશુદ્ર 
તરીકે અણધકારવંણચત રાખનાર છ.ે  

બક્ષી–મંડલ, એસ.સી., એસ.ટી.વગિના ણશણક્ષતો તથા બુણિજીવીઓએ ઉપરના 
સમિ પાસાઓ અંગે ણવચારીને નક્કી કરવાનંુ છ ેકે ગુલામી, િાસતા સાંપ્રિાયકકતાના 
નામે કરવી છ ેકે ણબનસાંપ્રિાણયકતાના નામે? ભારતીય રારિને મજબુત બનાવવું િશ ે
તો ણવકાસના તમામ ક્ષેત્રોમાં િેશની 85% પ્રજામાંના પુરુિો કે સ્ત્રીઓને પાછળ 
રાખીને શલય છ ેખરંુ?  

સાંપ્રિાણયકતા કે ણબનસાંપ્રિાણયકતા કેવળ છલના છ,ે એવી કોઈ સમસ્યા 
િેશમાં છ ેજ નિીં. સમસ્યા એકમાત્ર છ,ે શુદ્ર–બક્ષી–મંડલ જાણત પકરવાર, અણતશુદ્ર–
એસ. સી., એસ.ટી. જાણત પકરવાર તથા તેમાંથી ધમિપકરવણતિત લઘુમણત જાતીઓની 
85% પ્રજાના તમામ ક્ષેત્રોમાં પાછળ રાખીને શાસન–પ્રશાસન, ન્યાયતન્ત્ર, મીકડયાને 
બ્રાહ્મિવાિી અડ્ડામાં ફેરવી નાંખનાર સ્થાણપત કિતોને કિ પ્રમાિે કેવી રીતે 
વેતરવા?  

33% મકિલા અનામત દ્વારા તમામ વગોની મકિલાઓનું પ્રણતણનણધત્વ 
જળવાય તવેી વયવસ્થા પછાતવગીય મકિલાઓના અલગ લવોટા દ્વારા જ શલય છ.ે 
આવી વયવસ્થાના ણવરોધીઓ બ્રાહ્મિવાિી સ્થાણપત કિતો જ છ.ે જઓે શાસકપક્ષમાં 
િોય કે ણવરોધપક્ષમાં િોય પછાતવગોના અનામત સામે વિોથી એક રયા ાં છ.ે 
 

▪ 
 
  

  

https://govindmaru.com/


કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા 
 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 94 
 

10 

સન્િભિ 
‘કૌન કૌન કકતને પાનીમેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા’ના લેખનમાં 

નીચેના સ્ત્રોતોમાંથી લેખનનો આધાર ઊભો થયો છ.ે  
1. મંડલ કમીશન રીપોટિ. 
2. ‘મકિલા અનામત–બિુજન–સમાજના રાજકીય ઉભારને પ્રભાવિીન કરનારી 

બ્રાહ્મિવાિી રાજનીણત?’ – ડૉ. અજુ િનભાઈ પટલે 
3. ‘રારિીય સિારા’ કિન્િી િૈણનક 
4. ‘અધોગણતનું મૂળ વિિવયવસ્થા’ –સ્વામી સષ્ટ્્ચિાનંિ 
5. ‘જાણત, સંસ્કૃણત અને સમાજવાિ’ –સ્વામી ણવવેકાનંિ 
6. ‘ભારતનો ઉપેણક્ષત નાયક’ – કરિાભાઈ માલધારી 
7. ‘ઈન્ડીયા ટુડ’ે કિન્િી સામણયક 
8. ગુજરાતના વતિમાનપત્રો. 
9. કિલ્િી યુણનવણસિટીના ઇણતિાસના પ્રો. ઓલટોણવયસનું પ્રવચન. 

 
▪ 
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જયંણતભાઈનો પ્રયાસ બિુમૂલ્ય છ ે

મિાત્મા જ્યોણતબા ફુલે, છત્રપણત શાિુજી મિારાજ, ડૉ. બાબાસાિેબ 
આંબેડકર તથા રામાસ્વામી પેકરયાર દ્વારા પ્રસ્થાણપત ગુરુજન ભારતની મુળણનવાસી 
સમતાવાિી ણવચારધારાના ણચંતક અને મારા સિયોગી ણમત્ર માન્યવર જયંણતભાઈ 
મનાિીને ‘કૌન, કૌન, કકતને પાનીમેં? 33% મકિલા અનામતના લેખા–જોખા’ નામના 
લેખન બિલ ધન્યવાિ.  

જયંણતભાઈ મનાિીએ જ ેવગોની મકિલાઓ ણવિ ેલેખન કયું છ ેએ વગિની 
મકિલાઓ જ નિીં; પરન્તુ પુરુિો પિ તેમના પૂવિજોએ ચલાવેલા આત્મસન્માન તથા 
સમાનતાના આંિોલનથી કે ગુરુજનભારતના ખરા ઇણતિાસથી અજ્ઞાન છ.ે  

ગુરુજન ભારતના મુળણનવાસી મિાનશાસક બણલરાજાના શાસનથી કે 
મનુવાિીઓએ બલીરાજા સાથે કરેલ િડ્યન્ત્રથી પિ અજાિ છ.ે  

મુળણનવાસી નાયક કૃષ્િ અને રાધાએ રાસના માધ્યમથી યુવાનોમાં જાગૃણત 
લાવીને ણનિિયી કંસના શાસનનો અંત આણ્યો એટલું જ નિીં; પરન્તુ ઈન્દ્રની પૂજાના 
નામે ગાય તથા ગૌવંશની યજ્ઞોમાં થતી િત્યાઓ બંધ કરાવી. જ ેબાબતે અજ્ઞાનતા 
પ્રવતે છ.ે મુળણનવાસીના શત્રુઓએ આપિા મિાપુરુિોના ચાકર્યને નબળા િશાિવીને 
આપિી સમક્ષ રજૂ કયાિ છ,ે જ ેબાબતે આપિા પૂવિજો િોણિત નથી.  

આપિો મિાન શાસક, માલધારીનો પુત્ર મુળણનવાસી ચંદ્રગુપ્ત મૌયિ, જમેિે 
અફઘાણનસ્તાન, પાકકસ્તાન તથા બાંગ્લાિશે સકિતનું ણવશાળ ગુરુજન ભારતીય 
સામ્રાજય સજ્યું િતું. તેના પૌત્ર મિાન સમ્રાટ અશોકે તથાગત બુિના િશિનને 
રાજ્યમાં િરજ્જો આપીને પુરા એણશયામાં બૌિ ણવચારધારાનો પ્રચાર પ્રસાર કયો.  

સમિ રીતે અનામતનો ણવરોધી વતમાન શાસક પક્ષ ભાજપ 33% મકિલા 
અનામતની તરફેિ કરે છ.ે એ પિ એક રિસ્ય છ.ે મકિલા અનામતમાં બક્ષી–મંડલ 
સકિત પછાતવગિની મકિલાઓના અલગ લવોટા માટ ેલાલુપ્રસાિ યાિવ, માયાવતી, 
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મુલાયમણસંિ યાિવ જવેા મુળણનવાસી અણધવલતાઓએ જગં છડે્યો છ.ે તેથી િેશના 
પ્રચાર માધ્યમો તેમને ણવકૃત રીતે રજૂ કરી રયા ાં છ.ે જ ે બાબતે આપિ ે કેટલુ ં
જાિીએ છીએ?  

33% મકિલા અનામતમાં બક્ષી–મંડલ જાણતઓની મકિલાઓનો અલગ લવોટા 
મનુવાિી રાજકીય પક્ષો આપવા માંગતા નથી. તેઓને મજબુર કરવા મુળણનવાસી 
જનજાગૃણત અણનવાયિ છ.ે આવા સમયે જયંણતભાઈ મનાિીનો પ્રયાસ ગુજરાતના 
આંિોલનના ઇણતિાસમાં બિુમૂલ્ય સાણબત થવાનો છ.ે જનેી મને શ્રિા છ.ે  

કરિાભાઈ માલધારી 
પ્રમુખ 

ગુજરાત પ્રિેશ ગુરુજન સમાજવાિી સંઘ 
રાજકોટ 

 
▪ 
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III 

અમારાં પ્રકાશનો 

નવી દૃષ્ટ્ર, નવા ણવચાર, નવું ણચંતન માિવા ઈ્છતા વાચક ણબરાિરો 
માટ ે ‘મિી મારુ પ્રકાશને’ 8 માચિ, 2022 (આંતરરાષ્ટ્રિય મકિલા કિવસ) 
સુધીમાં લોકજાગૃતી માટ ે નીચે મુજબ 57 ઈ.બુલસનંુ પ્રકાશન કયું છ.ે 
‘અણભવયલતી’ બ્લૉગ https://govindmaru.com/ebooks/ ના મથાળ ે
‘ઈ.બુલસ’ ણવભાગ પરથી તે ણન:શુલ્ક ડાઉનલોડ કરવાની સુણવધા છ.ે 

1 1. રમિ પાઠક (વાચસ્પણત)ના 25 લખેોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક –01 
(પાના ં: 113; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

2 કિનેશ પાંચાલના 25  રૅશનલ લખેોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 02 
(પાનાં   : 108; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 03 (પાનાં : 127) 

4 રમિ પાઠક (વાચસ્પણત)ના ણચન્તનાત્મક 37  લેખોની ઈ.બુક 
‘ણવવેક–વલ્લભ’ (પાના ં: 190;  મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

5 રમિ પાઠક (વાચસ્પણત)ના 206  રૅશનલ મદુ્દાઓ તારવી કાઢીને 
તૈયાર કરેલ િંથ ‘ણવવેકણવજય’ની ઈ.બુક (પાનાં : 131;  લોકજાગૃણત) 

6 ડૉ. શણશકાંત શાિનંુ પુસ્તક ‘આનન્િની ખોજ’ની ઈ.બુક (પાના : 53) 

7 ડૉ. શણશકાંત શાિની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માં બોયરને્ડથી સાવધાન’ 
(પાનાં   : 51; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

8 રોકિત શાિના 25  લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 04 
‘અધ્યાત્મના આટાપાટા’ (પાનાં   : 111; મલૂ્ય :  લોકજાગૃણત) 
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9 ડૉ. શણશકાંત શાિનંુ પુસ્તક ‘આનન્િનું આકાશ’ની ઈ.બુક (116) 

10 રમિ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક (પાના ં: 257) 

11 નાથુભાઈ ડોકડયાની પુષ્ટ્સ્તકા ‘િુ:ખણનવારિના ભ્રામક ઉપાયો’ની 
ઈ.બુક (પાના ં: 26; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાિક િશિન’ 
(પાના ં: 96; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

13 કિનેશ પાંચાલની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્િૂક’ (110) 

14 ડૉ. શણશકાંત શાિની પુસ્તીકા ‘સમ્બન્ધ મીમાંસા’ની ઈ.બુક (83) 

15 ડૉ. શણશકાંત શાિની પુસ્તીકા ‘ણજન્િગી કઈ રીતે જીવશો?’ની 
ઈ.બુક (પાનાં   : 75; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

16 વલ્લભ ઈટાણલયાના 10  લખેોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 07 
‘ણવચારયાત્રા’ (પાનાં   : 84; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

17 બી. એમ. િવેના લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્રમ ભાંગ્યા 
પછી...’ (પાનાં   : 90; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

18 કાણમની સંઘવીના 11  લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 09 ‘કકતની 
િકીકત, કકતના ફસાના?’ (પાનાં   : 72; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

19 કિનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 10 
‘રૅશનાણલઝમનો ઘંટનાિ’ (પાનાં : 93; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

20 કિનેશ પાંચાલના 12  લખેોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 11 
‘રૅશનાણલઝમનો ઘંટનાિ–2’ (પાના ં: 110; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

21 કિનેશ પાંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 12 
‘રૅશનાણલઝમનો ઘંટનાિ–3’ (પાના ં: 122; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 
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22 રમેશ સવાિી ણલખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક 
– 13 ‘િેતે િૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાં : 136; લોકજાગૃણત)  

23 ડૉ. શણશકાંત શાિની પુષ્ટ્સ્તકા ‘મૃત્યુમીમાંસા’ની ઈ.બુક (પાનાં : 34) 

24 ડૉ. શણશકાંત શાિની પુષ્ટ્સ્તકા ‘સંતાનોમાં સંસ્કારણસંચન’ની ઈ.બુક 
(પાના ં: 95; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

25 ડૉ. શણશકાંત શાિની ઈ.બુક ‘ણજપ્સીની ડાયરી’ – ‘એક સણૈનકની 
નોંધપોથી’ (પાના ં: 112; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લખેોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 14 
‘મંત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્રનું અણવજ્ઞાન’ (પાના ં: 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

27 ગોણવન્િ મારુ સમ્પાકિત ‘અંગિાન’ અંગેના 11 લેખોની 
‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક–15 ‘અંગિાનથી નવજીવન’ (પાના ં: 102) 

28 ણવક્રમ િલાલના 10  લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક–16 
‘રૅશનાણલસ્ટની દૃષ્ટ્રએ ગીતાનો સંિેશ’ (પાના ં: 81; લોકજાગૃણત) 

29 ડૉ. શણશકાંત શાિના ‘ણવચારમોતી’ની ઈ.બુક ‘શાિપિનાં મોતી’ 
(પાના ં: 104; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

30 રચના નાગકરક સમ્પાકિત રમિ પાઠકના 19 લેખોની 
‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક–17 ‘આચાકર સબ જગ ણમલા’ (પાના ં: 165) 

31 રચના નાગકરકના 07 કંઠીમુલત ણવચારલેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ 
ઈ.બુક – 18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાના ં: 167; લોકજાગૃણત) 

32 રમિ પાઠક (વાચસ્પણત)ના 12 લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 19 
‘સ્વગિ ધરતી પર છ ે(પાના ં: 170 ; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

33 કિનેશ પાંચાલે લીધેલ ઈન્ટરવયુની ઈ.બુક ‘અણભનેતા નરેન્દ્ર 
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મસરાિી’ (પાનાં   : 89; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

34 સૂયિકાન્ત શાિના 11 લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 20 ‘આપિો 
માંિો સમાજ’ (પાના ં: 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

35 ગોણવન્િ મારુ સમ્પાકિત 13 લેખોની અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 21  
‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : ણવજ્ઞાન કે અણવજ્ઞાન’ (પાનાં   : 110;  લોકજાગણૃત) 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 22 
‘મનમતાતંર’ (પાનાં   : 226; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

37 જ.ે પી. મિેતાની 175 રૅશનલ પંષ્ટ્લતઓની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 
23 ‘ભારેલા અષ્ટ્ગ્નના તિખા’ (પાનાં   : 120; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

38 ઇન્િુકુમાર જાની સમ્પાકિત 25 રૅશનલ લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ 
ઈ.બુક–24 ‘રૅશનાણલઝમ : નવલાં મુષ્ટ્લતનાં ગાન...’ (પાના ં: 262) 

39 વિાિ પાઠકના 12 લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 25 ‘આપિી 
વાત’ (પાનાં   : 119;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

40 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની  પુષ્ટ્સ્તકા ‘ણવચારવા જવેી 
વાતો’ની ઈ.બુક (પાનાં   : 230; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

41 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની  પુષ્ટ્સ્તકા ‘માન્યતાની બીજી 
બાજુ’ની ઈ.બુક   (પાનાં   : 263; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

42 પ્રો. જ.ે પી. મિેતાની રૅશનલ ઈ.બુક ‘િંુ’ (પાનાં : 49; લોકજાગૃણત) 

43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોણચકકત્સા સારવાર અંગેના 12 લેખોની 
‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતરં’ (પાનાં : 253; લોકજાગૃણત) 

44 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લખેોની પુષ્ટ્સ્તકા ‘કુિરતને 
સમજીએ’ની ઈ.બુક  (પાનાં   : 243; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 
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45 િરનીશ જાની ણલખીત 12 રમૂજી લેખોની ‘અણભવયષ્ટ્લત’ ઈ.બુક–
27 ‘કિલ િૈ કી માનતા નિીં...’ (પાનાં   : 240; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

46 લોડિ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાિ ‘બાબાસાિેબ 
આંબેડકરનો વારસો’ પુષ્ટ્સ્તકાની ઈ.બુક (પાનાં   : 180; લોકજાગૃણત) 

47 ણનરીશ્વરવાિી નરણસંિભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટલે ણલખીત પુસ્તક 
‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ (ઈ.સ. 1934)ની ઈ.બુક (પાનાં :  298; લોકજાગૃણત) 

48 અશ્વીન ન. કારીઆ ણલખીત ‘ચાલો સમજીએ રૅશનાલીઝમ’ 
પુષ્ટ્સ્તકાની ઈ.બુક (પાના ં: 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

49 રમેશ સવાિી ણલખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ (‘મિારાજ 
લાઈબલ કેસ’ અન ે ‘પોલ કેસ’ની આખં ખોલનારી સત્યકથા)ની 
ઈ.બુક (પાના ં: 143; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

50 રમેશ સવાિી ણલખીત ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મિામારીમા ં
લોકોની પીડાનો િસ્તાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક (પાનાં   : 254) 

51 રમેશ સવાિી ણલખીત ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મિામારીમા ં
લોકોની પીડાનો િસ્તાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક (પાનાં   : 272) 

52 સ્વપૂિિ મિારાજ ણલખીત તથા વલ્લભ ઈટાણલયા સમ્પાકિત  
જીવનોપયોગી અને મૌણલક ણવચારોનો સંિિ ‘માનવતા’ની ઈ.બકુ 
(પાનાં :  181; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

53 એન. વી. ચાવડા ણલખીત  પુસ્તક  ‘વિિવયવસ્થા :  એક િડ્યંત્ર’ની 
ઈ.બુક (પાનાં :  138; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

54 એમ. એન. રોય ણલખીત અને  પ્રો. મિેન્દ્ર ચોટલીયા અનુવાકિત 
પુસ્તક ‘બીલાડીની આત્મકથા’ની ઈ.બુક (પાનાં :  64; લોકજાગૃણત) 

https://govindmaru.com/


કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા 
 

અનુક્રમણિકા                       https://govindmaru.com  Page 102 
 

 
ગોણવંિ મારુ 

●મિી મારુ પ્રકાશન  ●  
405 , સરગમ કો–ઓ િા. સોસાયટી  

નવસારી કૃણિ યુણનવણસિટી સામે  
ણવજલપોર–નવસારી.  

પોસ્ટ : એરુ એણિ. કૉલેજ – 396450  
સેલફોન : 9537 88 00 66 

ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 
 

▪ 
 

55 જયંણતભાઈ મનાિી ણલખીત પુસ્તક ‘ક્રાંણતકારી મૂળણનવાસી 
જનનાયક કૃષ્િ’ની ઈ.બુક (પાનાં :  109; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

56 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની પુષ્ટ્સ્તકા ‘શોિિ અન ે
વૈષ્ટ્શ્વકપ્રવાિો’ની ઈ.બુક (પાનાં :  85; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

57 જયંણતભાઈ મનાિી ણલખીત પુસ્તક ‘કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 
33% સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા’ની ઈ.બુક (પાનાં :  102; મૂલ્ય : 
લોકજાગૃણત) 
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