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Leuva-Kadva KaNabi VarNavyavasthaamaa 
Vaishya Ke Shudra?  

લેઉવા–કડવા કણબી વણણવ્યવસ્થામાાં વૈશ્ય કે શૂદ્ર? 
 

●લેખક●  

પટલે મણણલાલ જી. કપુરીયા (કણવ)  
પટલે ભરત સી. ધડુક (M.Com., M.Phill, P.G.D.C.S.) 

 
ઈ.બુક આવૃણિ : 29.04.2022 

 
●મણી મારુ પ્રકાશન● 

405, સરગમ કો–ઓ. હા. સોસાયટી 
નવસારી કૃણિ યુણનવણસણટી સામે,  

ણવજલપોર–નવસારી 
પોસ્ટ : એરુ એણિકલ્ચર કૉલેજ–396450 

સેલફોન : 9537 88 00 66 
ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 

▪ 
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 (Pages from the printed book) 

લેઉવા–કડવા કણબી  
વણણવ્યવસ્થામાાં 
વૈશ્ય કે શૂદ્ર? 

 

અપણણ... 
દેશની આઝાદી માટ ેતન–મન–ધનથી સતત લડતા રહી 

‘સરદાર’ તરીકેનુાં ણબરુદ મેળવનાર તથા શૂદ્ર–અણતશૂદ્રોને 

પણ અણધકારયુક્ત બનાવતા ણવશ્વના સવણશ્રેષ્ઠ બાંધારણની 

ભેટ આપનાર દેશના બાંધારણના ઘડવૈયાઓમાાંના એક એવા 

સરદાર વલ્લભભાઈ પટલેને સપ્રેમ.... 

 
●લેખક● 

પટલે મણણલાલ જી. કપુરીયા (કણવ) 
પટલે ભરત સી. ધડુક  

(M.Com., M.Phill, P.G.D.C.S.) 
▪ 
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લેઉવા–કડવા કણબી વણણવ્યવસ્થામાાં વૈશ્ય કે શૂદ્ર?  
Leuva–Kadva Kanabi Varnavyavasthama Vaishya Ke Shudra? 
 
પ્રથમ આવૃણિ : જુલાઈ, 2007       નકલ : 2000       કકાંમત : રૂ. 15 
 

© પ્રકાશકને આણધન 

 
પ્રકાશક : 
કાંચનબેન કે. ણમસ્ત્રી  
સોસાયટી પ્રકાશન, 5, નહેરુનગર પ્રાઇવટે,  
નાનામવા મેઈનરોડ, રાજકોટ–4 
 
મુદ્રક : 
યુણનવસણલ િાણફક્સ, સરસપુર, 
અમદાવાદ–380018 ફોન : 65257521 
 

‘ફક્ત એવા ધમણને રાજનીણત સાથે જોડી શકાય જ ેમાનવ 
કલ્યાણનો માગણ પ્રશસ્ત કરે. તે માનવધમણ જ હોઈ શકે જ ે
રાજનીણતને બુરાઈ તથા અન્યાય સામે લડવા પ્રોત્સાહન આપે’ 

– ડૉ. રામમનોહર લોકહયા 
▪ 

આ પુસ્સ્તકા આઉટ ઑફ ણપ્રન્ટ છ.ે 
પુસ્સ્તકા માટ ેફોન/પૂછપરછ  

ન કરવા ણવનાંણત. 
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લેખકોના બે બોલ.... 
આ પુસ્તકના લેખનમાાં ઉપયોગી સૂચનો કરીને, જરૂરી સન્દભણિાંથો પૂરા 

પાડીને તથા સુધારાવધારા કરવામાાં શ્રી જયાંતીભાઈ મનાણીએ અમોને ખૂબ જ 
સહયોગ આપ્યો છ.ે 

આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાાં પણ ઉપયોગી થયા છ.ે અમને બન્ને લેખકોને 
અરસપરસ ભેગા મેળવીને આ પુસ્તકના લખેનમાાં અમારો ણવશ્વાસ વધારવામાાં પણ 
તેઓ ખૂબ ઉપયોગી થયા છ.ે જ ેબદલ જયાંતીભાઈ મનાણીનો અમે બન્ને ખૂબ ખૂબ 
આભાર માનીએ છીએ. 

– પટલે મણણલાલ જી. કપુરીયા (કણવ) 
– પટલે ભરત સી. ધડુક (M.Com., M.Phill, P.G.D.C.S.) 

‘સોસાયટી પ્રકાશન’ના જનજાગરણ માટનેા ઉપયોગી પુસ્તકો : 
લેખક : જયાંતીભાઈ મનાણી  

1. કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી અનામતના લેખાજોખા 20/- 

2. ભારતીય રાષ્ટ્ર કે કહન્દુ રાષ્ટ્ર? કોના માટ ેકહતકારક? કોના માટ ેઘાતક? 20/- 

3. મૂળણનવાસી પછાતવગોની ણશક્ષણમાાં અધોગણત કે પ્રગણત?  10/- 

4. ત્રણ બ્રાહ્મણ સરસાંઘચાલક જાણતવાદી કે રાષ્ટ્રવાદી?  25/- 

5. ઝારખાંડથી ગુજરાત મૂળણનવાસી આકદજાણત આાંદોલન (બીજી આવૃણિ)  90/- 

6. દણક્ષણથી પસ્િમ ભારત પછાત શૂદ્ર ઓબીસી આાંદોલન  100/- 

7. ક્રાાંણતકારી મૂળણનવાસી જનનાયક કૃષ્ણ (બીજી આવૃણિ)  25/- 

પ્રાસ્િ સ્થાન : 
કાંચનબેન કે. ણમસ્ત્રી  
સોસાયટી પ્રકાશન, 5, નહેરુનગર પ્રાઇવેટ, 
નાનામવા મેઇનરોડ, રાજકોટ–4 

▪  
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અનકુ્રમણણકા 

વાચકણમત્રો પોતાની પસન્દગીના લેખ પર સ્ક્લક કરતાાં જ, ત ે લેખનુાં પાનુાં 
ખુલશે. એ જ પ્રમાણે દરેક પાનાાંનાની નીચે ડાબી બાજૂએ લખવામાાં આવલે 
અનુક્રમણણકા શબ્દ પર સ્ક્લક કરતાાં જ, આ પાનુાં ખુલશે. આ સુણવધાનો લાભ લેવા 
સવણ વાચકણમત્રોને ણવનાંણત છ.ે 

ક્રમ લખે પષૃ્ઠ 

I ઈ.બુકનો આવકાર ●રમેશ સવાણી● 8 

II ભુણમકા 18 

III કેટલાક પ્રશ્નો ણચાંતન માટ ેજરૂરી 21 

1.1 વણણની ઓળખ શુાં? 23 

1.2 મૂળણનવાસી ભારતીયો નીચલા વણણમાાં શૂદ્ર–અણતશૂદ્રો 25 

1.3 બ્રાહ્મણવાદ અને ભેદભાવ 27 

2.1 મૂળણનવાસીઓની અધોગણત માટ ેમનુસ્મૃણત 29 

2.2 મનુસ્મૃણતની ભારતીય સમાજજીવન પર ઘાતક અસરો 33 

2.3 ખેડૂતોની સ્સ્થણત 35 

2.4 અછૂતોની સ્સ્થણત 37 

2.5 ‘ખેડૂતોનો કોરડો’ મહાત્મા ફૂલે 38 

3.1 કણબી સકહત મૂળણનવાસીઓનો ઇણતહાસ 41 

3.2 આકદનાયક શાંકર અને માતૃપ્રધાન સાંસ્કૃણત 42 

3.3 મૂળણનવાસી સમ્રાટો : મહાવીર અન ેબુદ્ધ 44 

3.4 જનૈ અને બુદ્ધ મૂળણનવાસી ધમો 46 

https://govindmaru.com/
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4.1 શૂદ્ર ગણીને છત્રપણત તથા સરદારને અન્યાય 49 

4.2 સરદાર પટલેને અન્યાય 50 

5.1 બાંધારણની રચના, અમલ અને આમલોકનુાં શાસન 55 

5.2 બાંધારણ સભા સરદાર પટલે અને ડૉ. આાંબેડકર  57 

5.3 બાંધારણથી આમ લોકોનુાં શાસન 59 

6.1 21મી સદીનુાં રાજકારણ  64 

6.2 સમથણન બ્રાહ્મણવાદને કે રાષ્ટ્રવાદને? 68 

7 સન્દભણ 70 

IV અમારાાં પ્રકાશનો ●ગોણવન્દ મારુ● 71 

V અાંણતમ મુખપૃષ્ઠ 77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આ પુસ્સ્તકા  
આઉટ ઑફ ણપ્રન્ટ છ.ે  
પુસ્સ્તકા માટ ેફોન/  

પૂછપરછ ન કરવા ણવનાંણત. 
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I 

ઈ.બુકનો આવકાર 
–રમેશ સવાણી 

પટલેો/પછાતવગો માટ ે‘ભારતીય રાષ્ટ્ર’ કહતકારી કે ‘કહન્દરુાષ્ટ્ર’? 

એક 32 પેઈજની નાનકડી પુસ્સ્તકા– ‘લેઉવા–કડવા કણબી, વણણ વ્યવસ્થામાાં 
વૈશ્ય કે શૂદ્ર?’ પ્રત્યેક પટલેે તથા પછાતવગણમાાં સમાવેશ થતાાં લોકોએ અવશ્ય 
વાાંચવી જોઈએ. લેખક છ ેમણણલાલ કપુકરયા તથા ભરત ધડુક. આ પુસ્સ્તકાને ઈ.બૂક 
સ્વરુપે 77 પેઈજમાાં રજૂ કરનાર છ ે રૅશનલ જાગૃણતના રખેવાળ ગોણવાંદભાઈ મારુ. 
તેમના ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ બ્લૉગ ઉપર કુલ – 60 બહુમૂલ્ય રૅશનલ પુસ્તકોની ઈ.બૂક્સ; 
ણબલકુલ ણવના મૂલ્યે ડાઉનલોડ કરી શકો છો! ગુજરાતના લેઉવા/કડવા 
કણબીઓ/પટલેોને ભ્રમ છ ે કે મનુસ્મૃણત/ણશક્ષાપત્રી મુજબ તેઓ વૈશ્ય વણણમાાં આવ ે
છ!ે કેટલાાંક તો લવ/કુશના વાંશાંજ તરીકે ક્ષણત્રયવણણનો દાવો કરે છ.ે વાસ્તવમાાં પટલેો 
શૂદ્રવણણમાાં આવે. કદલ્હીના અક્ષરધામ માંકદરમાાં સ્વાણમ સહજાનાંદજીનો ઈણતહાસ રજૂ 
કરવામાાં આવેલ છ;ે તેમાાં સહજાનાંદજીએ ગુજરાતના શૂદ્રોનો ઉદ્ધાર કયો હતો, તવેુાં 
દશાણવેલ છ.ે આપણે SC/ST જનેે કહીએ છીએ, તેના ઉદ્ધારની તેમાાં વાત નથી. 
SC/ST વગણ તો ચારવણણની બહાર હતો. સહજાનાંદજી શૂદ્રને સત્શૂદ્ર કહે છ.ે 
ણશક્ષાપત્રી શ્લોક–45માાં સ્પષ્ટ્ રીત ે લખયુાં છ ે કે “સત્શૂદ્ર થકી બીજા જ ે જાણતએ 
કરીને ઊતરતા એવા ભક્તજન તેમણે ચાંદનાકદ કાષ્ઠની બેવડી માળા કાંઠમાાં ધારણ 
કરવી અને લલાટમાાં કેવળ ચાાંદલો કરવો પણ ણતલક ન કરવુાં!” આમ ણશક્ષાપત્રી 
મુજબ શૂદ્રો એટલે કે પટલે/કુાંભાર/વાણાંદ/લુહાર/ભરવાડ/કોળી/આકહર/મેર વગેરે 
ણતલક–ચાાંદલો કરી શકે; પરન્તુ અણતશૂદ્ર માત્ર ચાાંદલો જ કરી શકે, ણતલક નહીં! 

1947 પહેલાાં કણબીઓ મોટાભાગે માત્ર ખેતી કરતા, તેમની પાસે પોતાની 
જમીન ન હતી. રાજાઓ/સામાંતો જમીનના માણલકો હતા; કણબીઓ તેમના 
‘ભાણગયા’ હતા! કણબીઓ ઉજણળયાત ગણાતા ન હતા. આઝાદી પહેલા, જ ેવણણના 
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લોકો પરસેવો પાડ્યા ણવના/કપડાાંને ડાઘ પાડ્યા ણસવાય પોતાનુાં જીવન સુખચેનથી 
જીવતા હતા, તેવા વણણના લોકો ઉજણળયાત તરીકે ઓળખાતા હતા, તેમાાં 
બ્રાહ્મણ/ક્ષણત્રય/વૈશ્યનો સમાવેશ થતો હતો. કણબીઓ જન્મજાત શ્રમજીવી છ ેતે શૂદ્ર 
વણણમાાં આવે. કણબીઓ જનોઈ ધારણ કરતા નથી. શૂદ્રન ેજનોઈનો અણધકાર નથી. 
જનોઈ; બ્રાહ્મણ/ક્ષણત્રય/વૈશ્ય ધારણ કરી શકતા હતા. જનોઈધારી લોકો જ ણશક્ષણ/ 
સમ્પણિ/શસ્ત્રો ધારણ કરી શકતા હતા! જનોઈ ધારણ કરનાર ણિજ કહેવાય, 
બાકીના અણિજ–શૂદ્ર કહેવાય. આઝાદી પહેલા ગોરબાપા વણણ અનુસાર બાળકોના 
નામ પાડતા હતા. બ્રાહ્મણના નામ માંગળસૂચક હોય–ઉણમયાશાંકર/ણવદ્યાચરણ/ 
મુરલીમનોહર! ક્ષણત્રયોના નામ વીરતાસૂચક હોય– શસ્ક્તણસાંહ/પરાક્રમણસાંહ/ 
અણજતણસાંહ! વૈશ્યના નામ ધનસૂચક હોય–અમીચાંદ/સાકરચાંદ/લક્ષ્મીચાંદ! જ્યારે 
શૂદ્રના નામ તોછડા/ણતરસ્કાર સૂચક હોય– ભીખો, વેલો, જઠેો, ઝીણો, ડાયો, પેથો, 
ભીમો, સોમો, રામો, નાથો, ઉકો, ખોડો, સવો, દેવો, ઘેલો, ઓધો, જીવો, ણશવો! જ ે
પટલેો પોતાને ઉજણળયાત/સવણણ માને છ ે તેમણે 1947 પહેલા પોતાના વકડલોના/ 
દાદાઓના નામ જાણશે તો સત્ય સમજાશે! કણબીઓની જમે ઠાકોર/કોળી/ 
કારકડયા/નાડોદા/આકહર/ભરવાડ/રબારી/કુાંભાર/સુથાર/લુહાર/વાણાંદ/દરજી/કાંસારા/
ભોઈ/દેવીપૂજક વગેરે જાણતઓ શૂદ્ર વણણમાાં આવતી હોવાથી તેમના નામો પણ બે–
ત્રણ અક્ષરના તોછડા રહેતા! SC/ST અવણણ હતા; પરન્તુ તેમના નામો શૂદ્ર જવેા જ 
રખાતા! 

વિણ 2000માાં, અમેકરકાની University of Utahના પ્રોફેસર Michael 
Bamshadએ ણવશ્વના દેશોના લોકોના DNAના અભ્યાસ કરેલ; તેમાાં જાણવા 

મળેલ “ભારતની ઉચ્ચ જાણતઓના લોકો આનુવાંણશક રીતે યુરોપના લોકોથી વધુ 
નજીક છ.ે શૂદ્ર/અણતશૂદ્ર જાણતઓ એણશયાઈ જનસમૂહોની નજીક છ,ે યુરોણપયન 

લોકોથી દૂર છ.ે ભારતના લોકોની આનુવાંણશક બનાવટ ખાસ પ્રકારની 
ણવશેિતાઓથી યુક્ત છ,ે જનેે ‘હેપ્લો સમૂહ’ કહે છ,ે જ ેએણશયનોથી વધુ નજીક છ.ે” 
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મહાત્મા જ્યોણતબા ફૂલે [11 એણપ્રલ 1827–28 નવેમ્બર 1890] કહે છ ે : “ણવદેશી 
આયોએ દેશના મૂળણનવાસીઓ ઉપર આક્રમણ કરી તેમને પરાણજત કયાણ. પરાણજત 
લોકોને ગુલામ બનાવી તેમણે શૂદ્ર/અણતશદૂ્ર તરીકે અણધકાર વાંણચત કરી દીધાાં. 
શૂદ્ર/અણતશૂદ્રના પૂવણજો પ્રાચીન ભારતના શાસકો હતા; મૂળણનવાસી હતા. આગળ 
જતા આયો બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખાયા. પરાણજત મૂળણનવાસીઓની એકતા તોડવા 
આયણ બ્રાહ્મણોએ ચાર વણણની વ્યવસ્થા ઊભી કરીને શૂદ્રો/અણતશૂદ્રો તરીકે હજારો 
જાણતઓમાાં વહેંચી દીધાાં.” ચાર વણણની વ્યવસ્થા ઈશ્વરે ઊભી કરી છ,ે તેમ કહન્દ ુ
ધમણિાંથો કહે છ;ે પરન્તુ આ વ્યવસ્થા ણવશ્વના બીજા કોઈ દેશમાાં જોવા મળતી નથી! 
વણણ વ્યવસ્થા એટલે 90% વસણતનુાં શોિણ કરવાની વ્યવસ્થા! મનુસ્મૃણત અધ્યાય–10, 
શ્લોક–123 કહે છ ે: “બ્રાહ્મણની સેવા કરવી તે શૂદ્રનો સવોિમ વ્યવસાય છ,ે કેમ કે 
તેના ણસવાય ત ે જ ે કાંઈ કરે છ ે તેનાથી કોઈ ફળ મળતુાં નથી!” શાક્તપાંથમાાં/ 
વામમાગણમાાં નગ્ન થઈને પૂજા કરવાની પ્રથા શરુ થઈ હતી. દારુ/માાંસ વગેરે સ્વીકાયણ 
ગણાતુાં. મકહલાઓની શસ્ક્તના પ્રતીક તરીકે પૂજા કરતા અને તેને ભોગવતા. પેશવા 
શાસનમાાં બ્રાહ્મણોની જમીનનુાં મહેસૂલ બીજા લોકોના મહેસૂલથી અડધુાં રહેતુાં! 
અણતશૂદ્ર/અછૂતોની હાલત અમાનવીય હતી; તેઓ ઘરની બહાર નીકળે ત્યારે તેમના 
થૂાંકથી અને પગલાાંથી બ્રહ્મણો અભડાઈ ન જાય તે માટ ે ગળામાાં કુલડી; પોતાના 

પગલાાં ભૂાંસવા કમરે કાાંટાળા ઝાડની ડાળખી બાાંધવી પડતી! પેશવા શાસનના 

અાંતમાાં અને ઈસ્ટ ઈસ્ન્ડયા કમ્પનીના સાશનમાાં શરુઆત સમયે; સૌરાષ્ટ્ર/ઉિર–
મધ્ય–દણક્ષણ ગુજરાતમાાં કણબીઓ સકહત શૂદ્રવણણની જાણતઓમાાંથી એક પણ 

વ્યસ્ક્તએ શાળા જોઈ ન હતી! 1813માાં અાંિેજોએ શાળાની શરુઆત કરી. 
1848માાં જ્યોણતબા ફૂલેએ શૂદ્ર/અણતશૂદ્રો માટ ે શાળા ખોલી; ત્યારે બ્રાહ્મણોએ 

સખત ણવરોધ કયો હતો! તેમણે 1883માાં ખેડૂતોની દુદણશા અાંગે પુસ્તક લખયુાં– 

‘ખેડૂતોનો કોરડો.’ તેમાાં કણબી સકહત ખેડૂતો ણવશે લખયુાં છ ે: “ખેડૂતોના પગમાાં 
જોડા નથી હોતા. તેની કમર પર એક લાંગોટી હોય છ.ે તે તડકામાાં કામ કરે છ.ે તેના 
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હાથમાાં લાકડાનુાં હળ હોય છ ેઅને જીભ પર મધુર ગીત. જ્યારે તે કોટણમાાં જાય છ ે
ત્યારે તે પાણકોરાનુાં પહેરણ પહેરે છ,ે પગમાાં હમ્મેશાાં ફાટલેા જોડા હોય છ.ે તેના 
ભોજનમાાં જુવાર અને બાજરાનો રોટલો, શક્કકરયાાં, ગાજર હોય છ.ે મરચાની 
ચટણી જરુર હોય છ.ે તેનુાં ઘર છાણથી લીંપેલુાં હોય છ.ે જમેાાંથી ગાંધ આવતી હોય 
છ.ે બાજુમાાં જ ઢોરની ગમાણ હોય છ.ે જ્યાાંથી દુગંધ આવતી હોય છ.ે રસોડામાાં 
માટીના વાસણો/ઓરડામાાં ગોદડીઓ/ખૂણામાાં અનાજ રાખવાની કોઠી હોય છ.ે આવુાં 
જ હેય છ ે ખેડુતનુાં ઘર!” પુરોકહતવગણ શૂદ્રોને જન્મથી લઈ સ્મશાન સુધી અને 
ગભાણધાનથી લઈને તીથણયાત્રા સુધી ણવણવધ પ્રસાંગોએ ધમણના નામે કેવી રીતે લૂાંટ ેછ?ે 
ધાણમણક કમણકાાંડ/ણવણધઓ શૂદ્રો પર લાદીને કઈ રીતે સતત ચાલુ રખાય છ?ે તે અાંગ ે
લોકોને જાગૃત કરવા આ પુસ્તક લખેલ હતુાં. નહેરુ/સરદાર પટલે/ડૉ. આાંબેડકર જવેા 
પ્રગણતશીલ નેતૃત્વને કારણે આપણને બાંધારણ મળ્ુાં અને સૌ નાગકરકોને સમાન 
ગણ્યા. દેશનુાં બાંધારણ RSS વડા ગોલવલકર/પાંકડત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય/દેવરસ 
જવેા મનુસ્મૃણત પે્રમીઓએ; ગોડસેવાદીઓએ બનાવ્યુાં હોત તો કણબીઓને તથા 
પછાતવગોને સમાનતાનો અણધકાર મળત ખરો? તો કણબીઓની/પછાતવગોની દશા 
આજ ે કેવી હોત? સૌથી મોટો સવાલ એ છ ે કે પટલેો/પછાતવગો માટ ે ‘ભારતીય 
રાષ્ટ્ર’ કહતકારી કે ‘કહન્દુરાષ્ટ્ર’? 

▪ 
‘ણશવાજી કણબી જાણતમાાં જન્મ્યા હોવાથી શૂદ્ર છ;ે  

શૂદ્રને રાજણતલક કરી શકાય નહીં !’ 

મોહેંજો દડો/હડપ્પા દ્રણવડ/નાગવાંશવી સાંસ્કૃણત પાાંચ હજાર વિણ જૂની છ.ે 
કૃષ્ણના સમયે 56 વાંશો બન્યા, જ ે 56 કોકટ યાદવ તરીકે ઓળખાય છ.ે તેમાના 
કેટલાાંક કુટુાંબોએ ખેતીનો વ્યવસાય શરુ કયો હશે, જ ેકાળક્રમે કુમી/કણબી કહેવાયા 
હશે. ઉમા/ઉણમયા ભીલ કન્યા છ.ે મૂળણનવાસી જાણતઓ તેને માતા તરીકે આદર કરે 
છ.ે તમામ શૂદ્રવણણની જાણતઓને પોતાની અલગ અલગ કૂળદેવી છ.ે માતૃપ્રધાન 
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સાંસ્કૃણતમાાં સ્ત્રી પણ નેતૃત્વ કરતી હતી, જથેી તેમને માતા તરીકે પૂજવાની પરમ્પરા 
છ.ે ઋગ્વેદમાાં અનાયણ/મૂળણનવાસીઓના પરાજયનુાં વણણન છ.ે આયોના સેનાપણત ઈન્દ્ર 
છ.ે કૃષ્ણએ ઈન્દ્ર સામે જ ાંગ કયો હતો. કૃષ્ણને અસુર કહ્યા છ.ે તેમના સમુદાયની 
મકહલાઓને ઈન્દ્રએ મારી નાખી હતી. યજ્ઞોમાાં ગાય/સાાંઢની બણલ ચડાવવાની પ્રથાનો 

કૃષ્ણએ ણવરોધ કયો હતો. ઈ. સ. પૂવે છઠ્ઠી સદીમાાં મહાવીર અને બુદે્ધ કહાંસક 

ણક્રયાકાાંડોવાળા યજ્ઞો બાંધ કરાવ્યા. જનૈ/બૌદ્ધ ધમણમાાં ચાર વણણ વ્યવસ્થાનો 
સ્વીકાર નથી. પશુપાલક ચાંદ્રગુિ મૌયણ મગધનો રાજા બન્યો. તેણે જનૈ ધમણ 

અપનાવ્યો. તેના પૌત્ર અશોક, મહાન સમ્રાટ બન્યો. અશોકનો સમય ભારતનો 
સુવણણ યુગ હતો. તક્ષશીલા/નાલાંદા ણવદ્યાપીઠોનો ણવકાસ થયો. અશોકે બૌદ્ધ ધમણ 

અપનાવ્યો. અશોકનો પૌત્ર બૃહદ્રથ બાળવયે ગાદીએ આવ્યો ત્યારે મગધનો 

સેનાપણત Pushyamitra Shunga પુષ્યણમત્ર શુાંગ હતો, તે બ્રાહ્મણ હતો. તેણે ભર 
દરબારમાાં સમ્રાટ બૃહદ્રથની હત્યા કરી અને પોતે સમ્રાટ બની ગયો! તે ભારતના 
સુવણણયુગના અાંતની શરુઆત હતી. પુષ્યણમત્ર શુાંગે વૈકદક બ્રાહ્મણધમણને રાજધમણ 
જાહેર કયો. તેણે બૌદ્ધ સાધુઓનો સાંહાર શરુ કરાવ્યો; બૌદ્ધ સાધુનુાં માથુાં વાઢી 
લાવનારને 100 સોનામહોરનુાં ઈનામ જાહેર કરાયુાં! બ્રાહ્મણ પાંકડતોએ મનુસ્મૃણતની 
રચના કરી. ચાર વણણવ્યવસ્થાનો અમલ તલવારના બળે શરુ કરાવ્યો! ભારતના બે 
હજાર વિણના અન્ધકાર યુગનો/મૂળણનવાસીઓ માટ ેશૂદ્ર/અણતશૂદ્ર તરીકેના જીવનનો 
આ આરાંભ હતો. 

મોગલકાળમાાં મહારાષ્ટ્રમાાં જન્મેલા ણશવાજીએ પોતાની સૂઝબૂઝથી પોતાનુાં 
રાજ્ય બનાવ્યુાં હતુાં. રાજ્યાણભિેક વેળાએ બ્રાહ્મણોએ ણવરોધ કયો કે “ણશવાજીએ 
બાળપણથી જનોઈ ધારણ કરી નથી; તે કણબી જાણતમાાં જન્મ્યા હોવાથી શૂદ્ર છ;ે 
શૂદ્રને રાજણતલક કરી શકાય નહીં!” અઢળક દાન–દણક્ષણા આપીને પાંકડત ગાગા ભટ્ટ 
પાસે ણશવાજીનો રાજ્યાણભિેક કરાવાયો. મહારાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણોએ ગાગા ભટ્ટને નાત 

બહાર મૂક્યા. ગાગા ભટે્ટ કાશી જઈને પ્રાયસ્િત કયંુ પછી તેને નાતમાાં ફરી 
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પ્રવેશ મળ્ો! ણશવાજીના મૃત્યુ બાદ તેમના રાજ્યનો મોટો કહસ્સો બ્રાહ્મણ 

પેશવાએ પચાવી પાડ્યો અને પેશવા શાસન શરુ કયું. મનુસ્મૃણતની સામાંતી 
ણવચારધારા જો ણશવાજીને કનડી હોય તો અન્ય શૂદ્રો/અણતશૂદ્રો ઉપર તેણે કેવો 

જુલમ ગુજાયો હશે તેની કલ્પના થઈ શકે તેમ નથી! વણણવ્યવસ્થા મુજબ 
શૂદ્ર/અણતશૂદ્રોને ણશક્ષણ મેળવવાનો અણધકાર ન હતો! 1813માાં અાંિેજોએ શાળા 

ખોલવાનો ણનણણય કયો ત્યારે બ્રાહ્મણોએ ણવરોધ કયો હતો! ણબ્રકટશકાળમાાં 
ણશવાજીના વાંશજ શાહુજી મહારાજ કોલ્હાપુર રાજ્યના રાજા હતા. શાહુજી 

મહારાજની ધાણમણક ણવણધ પુરોકહતે સ્નાન કયાણ ણવના કરી ત્યારે તેમને ટોકવામાાં 
આવેલ. પુરોકહતની દલીલ હતી કે “શૂદ્રોની ણવણધ કરાવતી વેળાએ બ્રાહ્મણોએ 

સ્નાન કરવુાં જરુરી નથી!” 1901માાં શાહુજી મહારાજ ેબ્રાહ્મણોને અપાતી ણવશેિ 
સુણવધાઓ સમાિ કરી દીધી હતી! 1885માાં રાષ્ટ્રીય કોંિેસની સ્થાપના થઈ. 

તેમાાં પુરાતનપાંથી જૂથનુાં નેતૃત્વ બાલ ગાંગાધર ણતલક કરતા હતા; જ્યારે 
ઉદારવાદી જૂથનુાં નેતૃત્વ ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે કરતા હતા. ણતલકે એક 

જાહેરસભામાાં કહ્યુાં હતુાં : “કણબીઓએ ણવધાનસભામાાં જઈને હળ ચલાવવુાં છ?ે 
ઘાાંચીઓએ શુાં તેલ કાઢવાનુાં છ?ે દરજીઓએ શુાં મશીન ચલાવવાનુાં છ?ે” એટલુાં 

જ નહીં, 23 માચણ, 1918ના રોજ મુમ્બઈ અસ્પૃશ્યતા ણનવારણ પકરિદમાાં, 

અસ્પૃશ્યતા ણવરોધી ઠરાવમાાં સહી કરવાની ણતલકે ના પાડી હતી! 1920માાં પુના 
નગરપાણલકામાાં કન્યા કેળવણી ફરણજયાત કરવાના ઠરાવનો ણતલકે જોરદાર 

ણવરોધ કયો હતો! ણતલકનુાં સ્વપ્ન હતુાં કે અાંિેજોનુાં શાસન હટાવીને મનુસ્મૃણત 
મુજબ પેશવા જવેુાં શાસન સ્થાણપત કરવુાં. ડૉ. બણલરામ હેડગેવાર ણતલકના 

અનુયાયી હતા. ણતલકના મૃત્યુ બાદ, તેમના સ્વપ્નને સાકાર કરવા પુરાતનપાંથી 
બ્રાહ્મણોએ 1925માાં નાગપુર ખાતે RSSની સ્થાપના કરી. શૂદ્રો/અણતશૂદ્રો/ 
આકદવાસીઓનુાં આઝાદીની લડતમાાં મહત્ત્વપૂણણ યોગદાન રહ્યુાં છ.ે 1942માાં 
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ગાાંધીજી/નેહરુ/સરદાર પટલેે આઝાદીની ચળવળ વ્યાપક બનાવી ત્યારે ગોલવરકર 
અને પુરાતનપાંથી બ્રાહ્મણો આઝાદીની લડતથી દૂર રહ્યા હતા! 

1947માાં, મનુસ્મૃણતની અસર ગાાંધીજી અને સરદાર પટલેને થઈ. જ ે નેતા 
રાષ્ટ્રીય કોંિેસના પ્રમુખ બને તે આઝાદી બાદ વડાપ્રધાન બને તે સ્વાભાણવક હતુાં. 
પ્રમુખપદની ચૂાંટણીમાાં સરદારને 23માાંથી 20 મત મળ્ા અને નેહરુને 3 મત મળ્ા! 
ગાાંધીજીના કહેવાથી સરદારે પોતાનુાં નામ પરત ખેંચી લીધુાં! તે વખતે કોંિેસની 
પ્રદેશ સણમણતઓમાાં બ્રાહ્મણોનુાં પ્રભુત્વ હતુાં. જો સરદાર વડાપ્રધાન બને તો બ્રાહ્મણ 
લોબી આડખીલીઓ સજીણ શકે/દેશને આઝાદી મળી રહી છ/ેભારત–પાકકસ્તાન 
અલગ થવાની સાંભાવના છ;ે ત્યારે નેતાગીરીનો ણવવાદ રાષ્ટ્રીય કહતમાાં નથી, એવુાં 
ણવચારીને ગાાંધીજીએ સરદારને નામ પરત ખેંચવા જણાવેલ. સરદારે પણ ણવચાયું કે 
“દેશ આઝાદ થાય ત ેસૌથી મહત્ત્વનુાં છ,ે નેતાગીરીનો પ્રશ્ન ગૌણ છ.ે હુાં જો પ્રમુખ 
બનીશ તો તેની અસર નેહરુની સણક્રયતા પર પડશે. દેશની આઝાદી ણવલાંબમાાં પણ 
પડી શકે !” 

▪ 

કણબી પટલેો અને અન્ય ખેડૂત વગણના લોકો પ્રગણત કરી શક્યા;  
તેનો શ્રેય આકાશી શસ્ક્તને નહીં; પરન્ત ુબાંધારણને જાય છ!ે 

દેશના બાંધારણે 26 જાન્યુઆરી 1950થી શૂદ્રો/અણતશૂદ્રોને અણધકારયુક્ત 
નાગકરકો બનાવી દીધાાં છ.ે 1947માાં પ્રથમ વડાપ્રધાન નેહરુ; પ્રથમ ગવનણર જનરલ 
રાજગોપાલાચારી બન્ને બ્રાહ્મણ હતા; પરન્તુ કોંિેસનુાં નેતૃત્વ ઉદારમતવાદીઓના 
હાથમાાં હતુાં એટલે માંત્રીમાંડળમાાં સરદાર પટલે/આર. કે. િણમુખમ્ શેટ્ટી/સરદાર 
બળવાંતણસાંહ; એમ ત્રણ શૂદ્ર માંત્રીઓ હતા અને ડૉ. બાબાસાહેબ આાંબેડકર/બાબુ 
જગજીવનરામ; બે અણતશૂદ્ર માંત્રીઓ હતા. સરદાર પટલે નાયબ વડાપ્રધાન પણ 
હતા. 1947માાં રાજ્યોમાાં તમામ મુખયમાંત્રીઓ બ્રાહ્મણો હતા– ઉિરપ્રદેશમાાં ગોણવાંદ 
વલ્લભ પાંત/મધ્યપ્રદેશમાાં રણવશાંકર શુક્લ/મહારાષ્ટ્ર–ગુજરાતમાાં બી. જી. ખેર/ 
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રાજસ્થાનમાાં કહરાનાંદ શાસ્ત્રી/આસામમાાં ગોપીનાથ બારદોલાઈ/આાંધ્ર–તાણમલનાડુમાાં 
સુબ્રમણ્યમ/ણબહારમાાં ડૉ. કૃષ્ણણસાંહ! મનુસ્મૃણતની વણણ વ્યવસ્થાના કારણે બ્રાહ્મણને 
જન્મજાત રીતે શ્રેષ્ઠ ગણતા હોવાથી 1947માાં, શૂદ્રો/અણતશૂદ્રો ઉપર બ્રાહ્મણોનુાં 
પ્રભુત્વ/ણનયાંત્રણ ભારતની રાજનીણતમાાં પ્રભાવી હતુાં. બાંધારણ સભામાાં સરદાર પટલે 
અને ડૉ. આાંબેડકરની ભૂણમકા મહત્ત્વની હતી. બન્નેએ ઈંગ્લેન્ડમાાં કાયદાની પદવી 
મેળવી હતી. બાંધારણને પાસ કરાવવામાાં સરદારની મહત્ત્વની ભૂણમકા હતી. 
સરદાર/ડૉ. આાંબેડકર અને બાંધારણ સભાના પ્રગણતશીલ બ્રાહ્મણ નેતાઓએ 
અણધકાર વાંણચત વગોને અણધકારયુક્ત બનાવ્યા! જાણત/વણણ/ધમણ–સાંપ્રદાય/સ્ત્રી–પુરુિના 
ભેદભાવ ણવના તમામ નાગકરકોને સમાન અણધકારો આપ્યા. બાંધારણ સભામાાં 
બ્રાહ્મણ પ્રણતણનણધઓનુાં પ્રભુત્વ હતુાં; પરન્તુ રુકઢચુસ્ત બ્રાહ્મણ લઘુમતીમાાં હતા. 
બાંધારણ સભામાાં પુરાતનપાંથી બ્રાહ્મણ પ્રણતણનણધઓની બહુમતી હોત તો બાંધારણની 
ડરાસ્્ટાંગ કણમટીના ચેરમેન ડૉ. આાંબેડકરના બદલે પાંકડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય હોત; 
તો બાંધારણ મનુસ્મૃણતની સુધારેલી આવૃણત જ હોત! RSSના વડા ગોલવલકર શૂદ્ર/ 
અણતશૂદ્રોને મતનો અણધકાર આપવાના ણવરોધી હતા! તે કહેતા : “પુખતમતાણધકાર 
એટલે મીંદડાઓ (શૂદ્રો) અને કુતરાઓ (અણતશૂદ્રો)ને મતાણધકાર!” બાંધારણે બ્રાહ્મણ 
અને વાસ્લ્મકીને સમાન અણધકાર આપ્યા હોવાથી ગોલવલકર બાંધારણને ઝેરના બી 
જવેુાં કહેતા હતા! 2000માાં ગુજરાતમાાં, RSSના વડા સુદશણને કહેલ કે “દેશના 
બાંધારણને અરબી સમુદ્રમાાં ફેંકી દેવુાં જોઈએ!” 

લોકશાહી વ્યવસ્થાની સફળતા ત્યારે જોવા મળે જ્યારે સિામાાં લોકોની 
સામાણજક ભાગીદારી હોય. બાંધારણે વાંણચત વગોને સિામાાં ભાગીદારી 

મેળવવાની તક પૂરી પાડી છ.ે ગુજરાતમાાં લેઉવા–કડવા કણબીઓનો વ્યવસાય 
ખેતી હતો; પરન્તુ તે ખેડતા તે જમીનો રાજાઓની હતી. બાંધારણના પ્રતાપે 

ખેતી કરતા ગણોણતયા ખેતમજૂરોને ‘ખેડ ે તેની જમીન’ના કાયદા હેઠળ 
જમીનની માણલકી મળી; ણશક્ષણની તકો મળી; જથેી કણબી પટલેોને તથા ખેતી સાથે 
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સાંકળાયેલ અન્ય જ્ઞાણતઓને મહિમ ફાયદો થયો! RSSના વડા ગોલવલકર 
જમીનોની માણલકી ગણોણતયાઓને આપવાના ણવરોધી હતા! આજ ે કણબી પટલેો 
અને અન્ય ખેડૂત વગણના લોકો પ્રગણત કરી શક્યા; તેનો શ્રેય આકાશી શસ્ક્તને નહીં; 
પરન્તુ બાંધારણન ેજાય છ!ે ગુજરાતમાાં પ્રથમ શૂદ્ર મુખયમાંત્રી 1974માાં, ચીમનભાઈ 
પટલે બન્યા હતા; ત્યારબાદ મુખયમાંત્રી તરીકે શૂદ્ર/અણતશૂદ્રોને તક મળી! જ ે
બાંધારણન ે કારણે શક્ય બન્યુાં! ગુજરાતમાાં શૂદ્ર/અણતશૂદ્ર જાણતઓનુાં પ્રભુત્વન ે
ણનયાંણત્રત કરવા ચીમનભાઈ પટલેની સામે RSSના મનુસ્મૃણત પે્રમીઓએ કેશુભાઈ 
પટલેને આગળ કયાણ. કેશુભાઈ મુખયમાંત્રી બન્યા; પરન્તુ 2001માાં બહુમતી 
ધારાસભ્યોનો ટકેો હોવા છતાાં તેમને રાજીનામુાં આપવાની RSSએ ફરજ પાડી! પછી 
કડવા–લેઉવા પટલેની સામાણજક એકતા તોડવાની મોડસ ઓપરેન્ડી કામે લગાડી! 
‘Use and throw–વાપરો અને ફેંકી દો’ની નીણત અમલી બની! શૂદ્રોની સ્સ્થણત 
RSSમાાં ગુલામ–દાસ જવેી છ.ે કલ્યાણણસાંહ/ઊમાભારતી/કેશુભાઈ પટલે તેના 
ઉદાહરણો છ.ે દેશમાાં શૂદ્ર/અણતશૂદ્ર જાણતઓમાાંથી નેતૃત્વ સ્વતાંત્ર રીતે ઊભરતુાં રહ્યુાં 
છ.ે ચીમનભાઈ પટલે, કરુણાણનણધ, લાલુપ્રસાદ યાદવ, માયાવતી, નીણતશકુમાર,  
કાાંશીરામ, શરદ યાદવ, દૈવગૌડા, શરદ પવાર, મુલાયમણસાંહ યાદવ વગેરે તેના 
ઉદાહરણો છ.ે સવાલ એ છ ેકે ગુજરાતમાાં કડવા–લેઉવા કણબીઓમાાં સ્વતાંત્ર નેતૃત્વ 
છ ેખરુાં? RSSના મનુસ્મૃણત પે્રમીઓનુાં ણનયાંત્રણ ન હોય તેવુાં નેતૃત્વ છ ેખરુાં? સ્વામી 
દયાનાંદ સરસ્વતી, સ્વામી ણવવેકાનાંદ, મહાત્મા જ્યોણતબા ફૂલે, સાંત કબીર, સાંત 
તુકારામ, ભોજાભગત, પેકરયાર, શાહુજી મહારાજ, રામમનોહર લોકહયા, મહાત્મા 
ગાાંધી, સરદાર પટલે, ડૉ. આાંબેડકરની ણવચારધારામાાંથી જ આપણને સત્યની 
ઓળખ/ભારતીય રાષ્ટ્રના ણવકાસની સમજ મળી શકે! ગુજરાતના શૂદ્ર/અણતશૂદ્રોએ 
ણવચારવાની જરુર છ ેકે સમથણન કોને અપાય? મનુસ્મૃણતવાળા અસમાન કહન્દુત્વને કે 

સમાનતાવાદને/માનવવાદને? બાંધારણીય મૂલ્યોને કે ગોડસેવાદ/મનુસ્મૃણતવાદને? 

શૂદ્રો/અણતશૂદ્રો માટ ે‘ભારતીય રાષ્ટ્ર’ કહતકારી કે ‘કહન્દુરાષ્ટ્ર’? 
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‘લેઉવા–કડવા કણબી વણણ વ્યવસ્થામાાં વશૈ્ય કે શૂદ્ર?’ પુસ્સ્તકાની પ્રથમ 
આવૃણત જુલાઈ 2007માાં પ્રકાણશત થઈ હતી; ત્યારબાદ આ પુસ્સ્તકા અપ્રાપ્ય હતી. 
આ પુસ્સ્તકામાાં રજૂ થયેલ ણવચારો ગુજરાતમાાં, 2007થી 2014 દરણમયાન સાચા 
ઠયાણ છ.ે 2014થી 2022 દરણમયાન RSSનુાં ગુજરાત મોડલે આખા દેશમાાં લાગુ પાડી 
દીધુાં છ.ે લોકો અસહ્ય બેરોજગારી/મોંઘવારી/નફરત–ધૃણામાાં પૂસાઈ રહ્યા છ!ે 
સમાજ જીવનમાાં અને ણશક્ષણમાાં સાાંપ્રદાણયકતાએ ભયાંકર પ્રવેશ કયો છ.ે બાંધારણીય 
મૂલ્યોને બદલે મનુસ્મૃણત કાળના સામાંતી મૂલ્યોનુાં કોપોરેટ મીકડયા િારા મકહમામાંડન 
થઈ રહ્યુાં છ.ે SC/EC/ED/CBI/ પોલીસ/સરકારી તાંત્ર બાંધારણીય મૂલ્યોની દરકાર 
કરવાને બદલે ‘અવતારી પુરુિ’ની દરકાર કરનારા ગુલામ–દાસ બની ગયાાં છ!ે વણણ 
વ્યવસ્થાની/મનુસ્મૃણતની એક યુસ્ક્ત એ છ ે કે શૂદ્ર/અણતશૂદ્રો ઉપર સિા ભોગવવા 
માટ ે કોઈને ‘ઈશ્વરીય અવતાર’ તરીકે રજૂ કરવો પડ!ે તો જ લોકો અન્ધ બની 
તાળીઓ પાડતા રહે અને જયકારા બોલાવતા રહે! યાદ રહે, પુરાણપાંથીઓ; 
મુસ્સ્લમો પ્રત્યે નફરત ફેલાવી અટકી જતા નથી; તેઓ લેઉવા–કડવા પટલેો વચ્ચ ે
પણ ભાગલા પાડવાની ગાંદી યુસ્ક્ત અજમાવે છ!ે સમાજમાાં ણવભાજન કરે છ ેઅને 
મત મેળવવા રામના નામે ખેલ પાડ ેછ!ે આ સ્સ્થણતમાાં દૃસ્ષ્ટ્ ખોલનારી આ પુસ્સ્તકા 
વધુ પ્રાસાંણગક બની છ.ે આ પુસ્સ્તકાના લેખકો– મણણલાલ કપુકરયા/ભરત ધડુકન ે
તથા આ પુસ્સ્તકાને ‘ઈ.બૂક’ મારફતે આપણા સૌની સમક્ષ મૂકવા માટ ેગોણવાંદભાઈ 
મારુને ધન્યવાદ આપીએ તેટલાાં ઓછા! 

 

 
રમેશ સવાણી 

ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com 
25/04/2022 

▪ 
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II 

ભૂણમકા 

રાજકોટમાાં એક જગ્યાએ અમ ે કેટલાક પકરણચતો એકઠા થયેલા. 
પકરણચતોમાાંથી જુદાજુદા સામાણજક વગોનુાં પ્રણતણનણધત્વ હતુાં. કહાંદુ સમાજમાાં 
ઉંચ–નીચની સામાણજક ચચાણ ચાલતી હતી. દરમ્યાનમાાં બેઠલેામાાંથી એકે 
મને પ્રશ્ન પૂછ્યો, 

“મણીભાઈ, તમે બ્રાહ્મણ, ક્ષણત્રય, વૈશ્ય અન ેશૂદ્ર એવી ચાર વણણની 
વ્યવસ્થામાાંથી કયા વણણમાાં આવો છો? પહેલા અછૂત ગણાવાયેલ આજની 
એસ.સી. જાણતઓ ચાર વણણની બહારની જાણતઓ છ.ે જ ાંગલો તથા પહાડોમાાં 
રહેતી આકદવાસી જાણતઓ આજ ેએસ.ટી. તરીકે ઓળખાય છ,ે જઓે પણ 
ચાર વણણમાાં ન હોવાથી તેઓને અણતશૂદ્ર કહેવાય છ.ે હવે તમે જવાબ આપો 
તમારુાં  વણણ કયુાં?” 

હુાં  પુસ્તકો વાાંચવાનો શોખીન અને બહોળુાં વાાંચન હોવા છતાાં, પ્રશ્ન 
પૂછાયો ત્યાાં સુધી પટલે છુાં એટલી જાણ હતી. મારી જાણત કણબી પટલે છ ે
તેની જાણકારી તો નાનપણથી હતી; પરન્તુ વણણ કયુ ં તેની જાણ ન 
કટુાંબમાાંથી મળેલ, કે ન ણશક્ષણ િારા મળેલ. 

મને પ્રશ્ન પૂછનાર કકડયા–કુાંભાર અને તેની સાથે બેઠલેા બીજા 
પકરણચત ભરવાડ હતા. બન્ને પકરણચતો મૂળણનવાસી સામાણજક આાંદોલન 
સાથે સાંકળાયેલા હતા. 

પૂછવામાાં આવેલ પ્રશ્નમાાંથી મને એ વાતની જાણ હતી કે, કણબી, 
બ્રાહ્મણ કે ક્ષણત્રય નથી. બાકી રહેતા વૈશ્ય કે શૂદ્ર વણણમાાં કણબી આવતા 
હોવા જોઈએ. શૂદ્ર એટલે નીચેનુાં વણણ એ ખબર હોવાથી મને લાગ્યુાં કે 
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કણબી શૂદ્ર નહીં પરન્તુ વૈશ્ય હશે. મેં જવાબ આપ્યો. “કણબી પટલે 
વૈશ્યવણણમાાં આવે.” 

મારા જવાબ પછી બન્ને પકરણચતોએ મને ચાર વણણની વ્યવસ્થા અાંગે 
વ્યવસ્સ્થત રીતે જાણકારી આપી. વૈકદક બ્રાહ્મણ ધમણની વ્યવસ્થા મુજબ 
કણબી જાણત શૂદ્ર વણણમાાં આવ,ે તે અાંગનેા પ્રમાણો મળતા મને ખાતરી થઈ 
કે, કણબી જાણત ઉચ્ચવણણની નહીં; પરન્તુ નીચેના ચોથા વણણની જાણત છ.ે 

આઝાદીના 55 વિણ પછી 2002માાં મારા જવેા અભ્યાસુ અને ણજજ્ઞાસુ 
વ્યસ્ક્તને વૈકદક બ્રાહ્મણ ધમણ વ્યવસ્થા મુજબ કણબી જાણત કયા વણણમાાં આવ ે
તેની જાણ ન હોય તો ગુજરાતમાાં લઉેવા–કડવા કણબી તરીકે ઓળખાતી 
જાણતમાાંના કેટલા ણશણક્ષતોને તેની જાણ હશ?ે 

સ્વામી સસ્ચ્ચદાનાંદનુાં ‘અધોગણતનુાં મળૂ વણણવ્યવસ્થા’ પસુ્તક અન ે
જયાંણતભાઈ મનાણીનુાં ‘ભારતીય રાષ્ટ્ર કે કહન્દ ુરાષ્ટ્ર? કોના માટ ેકહતકારી? 
કોના માટ ેઘાતક?’ પુસ્તક વાાંચ્યા પછી મને થયુાં કે, ગુજરાતમાાં નોંધપાત્ર 
વસણત ધરાવતી લેઉવા–કડવા કણબી જાણતના ણશણક્ષતોને સામાણજક 
વ્યવસ્થાની જાણકારી આપતી એક પુસ્સ્તકા લખવી. 

તા. 11.06.2007ના રોજ સુરત ખાતે પાટીદાર મહાસાંમેલન 
ણબનપક્ષીય રીતે મળી રહ્યુાં હતુાં, ત્યારે ભાજપમાાં રહેલા કણબી પટલે 
નેતાઓનુાં ણવભાજન સ્પષ્ટ્ રીતે બહાર આવ્યુાં. કેટલાક નેતાઓનુાં કહેવુાં હતુાં 
કે, સુરતનુાં સાંમેલન રાજકીય છ ેએટલે ભાજપમાાં રહેલા પટલે નેતાઓ તથા 
પદાણધકારીઓએ ન જવુાં જોઈએ. બાકીનાઓનુાં કહેવુાં હતુાં, કે પટલે સમાજ 
સાંગકઠત થઈને એક બળ બને તે માટ ેઆ ણબનપક્ષીય સામાણજક સાંમેલન છ ે
જમેાાં દરેક પટલેે જોડાવુાં જોઈએ. 
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1995થી 2007 સુધીના ગુજરાતના રાજકારણમાાં ધારાસભ્યથી લઈન ે
ભાજપ સરકારના માંત્રીમાંડળમાાં કણબી પટલેોનો દબદબો રહ્યો છ.ે 
તાલુકાથી ણજલ્લા અને ણજલ્લાથી પ્રદશે કક્ષાએ ભાજપ પક્ષના સાંગઠન 
માળખામાાં કણબી પટલેનો દબદબો રહ્યો છ.ે 2007માાં ભાજપના પ્રદેશ 
પ્રમુખ પણ કણબી પટલે છ;ે છતાાં પણ કણબી પટલે સમાજમાાં અજ ાંપો શેનો 
છ?ે 11 જૂન 2007નુાં મહાસાંમેલન શા માટ ેમળ્ુાં? 

ઉપરના પ્રશ્નોના ઉિર પણ જો ચારવણણની વ્યવસ્થાની જાણકારી હોય 
તો સરળતાથી મળી શકે તેમ છ.ે ઇણતહાસ તથા વતણમાનને જાણનાર પોતાનુાં 
ભણવષ્ય સુધારી શકે છ;ે પરન્તુ જઓે ફક્ત વતણમાન જ જાણે છ ે અને 
ઈણતહાસથી અજાણ છ ે તેઓનુાં ભણવષ્ય અાંધકારમય બનવાની તમામ 
સાંભાવનાઓ મૌજુદ રહે છ.ે  

▪ 
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III 

કેટલાક પ્રશ્નો ણચાંતન માટ ેજરૂરી 

જાણત ણવિેની દાંતકથાઓ કે ણમથ્યાણભમાનવાળી કથાઓથી કણબી 
જાણતની ખરી ઓળખ મેળવી શકાય તેમ નથી. કેટલાક પ્રશ્નો છ ે જનેા 
ઉિરો શોધવાથી આપણે સત્યની નજીક જઈ શકીએ. 

પ્રાચીન ભારતની મોહેંજો દડો અન ે હડપ્પાની સાંસ્કૃણત સાથે કણબી 
જાણતને શુાં સમ્બન્ધ છ?ે 

કણબી જાણત ભારતની મૂળણનવાસી જાણત છ ેકે, મૂળણવદેશી? 
આકદનાયક મહાદેવ, ક્રાાંણતકારી જનનાયક કૃષ્ણ, મહાવીર તથા ગૌતમ 

બુદ્ધ સાથે કણબી જાણતને શુાં સમ્બન્ધ છ?ે 
પ્રાચીન ભારતના મહાન સમ્રાટોમાાં પણ મહાન એવા બણલ રાજા તથા 

સમ્રાટ અશોક સાથે કણબી જાણતને શુાં સમ્બન્ધ છ?ે 
પૃથ્વી પર ઉત્પણિ સાથે કણબી જાણતએ ખેતીનુાં કામ પ્રારાંભ કયુ?ં 

ખેતીનુાં કામ સતત કરતા રહેવાથી કણબી ઓળખ બની, તે પહેલા કણબીની 
ઓળખ શુાં હતી? આઝાદી મળ્ા સુધી જન્મજાત રીતે કણબી જાણત ખેતી 
જ કરતી રહે તેવી ફરજ શા માટ ેપડી? 

ચાર વણણની વૈકદક બ્રાહ્મણ ધમણની સામાણજક વ્યવસ્થામાાં કણબી જાણત 
કયા વણણમાાં આવ?ે શૂદ્ર વણણની જાણતઓ સાથે કણબી જાણત કયા 
ઐણતહાણસક સમ્બન્ધોથી જોડાયેલી છ?ે 

આઝાદી પહેલા મનુસ્મૃણતના બાંધારણ મુજબ કણબી જાણતને કયા 
અણધકાર હતા? કણબી જાણતની સ્સ્થણત કેવી હતી? સરદાર પટલે,        
ડૉ. બાબાસાહેબ આાંબેડકર તથા પાંકડત નહેરુ જવેા નેતાઓએ બનાવેલા, 
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દેશના વતણમાન બાંધારણે કણબી જાણતને કેવા અણધકારો આપ્યા છ?ે આજ ે
કેવી સ્સ્થણત છ?ે 

દેશનુાં બાંધારણ આર.એસ.એસ.ના નેતા ગોલવલકર, પાંકડત કદનદયાળ 
ઉપાધ્યાય તથા દેવરસ જવેા બ્રાહ્મણ નેતાઓએ બનાવ્યુાં હોત તો કણબી 
જાણતને કેવા અણધકારો હોત? કણબી જાણતની આજ ેસ્સ્થણત કેવી હોત? 

21મી સદીના રાજકારણમાાં કણબીજાણતનુાં નેતતૃ્ત્વ સમાનતાવાદી 
રાજકીય પ્રવાહ સાથે રહેશે કે અસમાનતાવાદી રાજકીય પ્રવાહ સાથ ે
રહેશ?ે 

કણબી જાણત માટ ેભારતીય રાષ્ટ્ર કહતકારી છ ેકે કહન્દ ુરાષ્ટ્ર? 
ઉપરના પ્રશ્નોની ખરી જાણકારી કણબી જાણતને ગેરમાગે જતા 

રોકશે. આવી જાણકારી ફક્ત આપણી જાણતને જ નહીં; પરન્તુ દેશન ેપણ 
સવાંગી ણવકાસ તરફ દોરી જઈ શકે તેવા પથ પર લઈ જશે. કણબી 
જાણતના બુણદ્ધજીવીઓએ ઉપરના પ્રશ્નોની જાણકારી મેળવીને સમાજમાાં 
પહોંચાડ ેતે જરૂરી છ.ે  

▪ 
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1.1 

વણણની ઓળખ શુાં છ?ે 

જ ેવણણના લોકો આઝાદી પહેલા પરસેવો પાડ્યા ણસવાય અને કપડાાં 
પર ડાઘ પાડ્યા ણસવાય પોતાનુાં જીવન સુખચેનથી ણવતાવતા હતા તેવા 
વણણના લોકો ઉજણળયાત તરીકે ઓળખાતા હતા. બ્રાહ્મણ, ક્ષણત્રય અને વૈશ્ય 
આવા ઉજણળયાત હતા. 

લેઉવા કે કડવા કણબી જાણતના લોકો આઝાદી પહેલા અને આજ ેપણ 
પરસેવો પાડી, કપડાાં મેલા થાય તેવો શ્રમ કરીને જીવતા લોકો છ ે જઓે 
ઉજણળયાત નથી. જન્મજાત શ્રમજીવી હોવાથી તેઓ શૂદ્ર વણણમાાં આવે છ.ે 

જનોઈ ધારણ કરવાનો અણધકાર માત્ર બ્રાહ્મણ, ક્ષણત્રય તથા વૈશ્યન ે
અપાયો હતો. જનોઈ ધારણ કરનાર જ ણશક્ષણ, સમ્પણિ કે શસ્ત્રો ધારણ 
કરી શકતા હતા. જઓે ણિજ તરીકે ઓળખાતા હતા. 

કણબી અને અન્ય શ્રમજીવી જાણતઓને જનોઈ ધારણ કરવાનો 
અણધકાર ન હતો. જઓે અણિજ એટલે કે શૂદ્ર તરીકે ઓળખાતા હતા. શુદ્રો 
સમ્પણિ કે શસ્ત્ર ધારણ ન કરી શકે કે ણશક્ષણ પણ ન મળેવી શકે. 

વૈકદક બ્રાહ્મણ ધમણના ધમણિાંથ મનુસ્મણૃત મુજબ વણણ પ્રમાણે નામ 
રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવલેી છ.ે આઝાદી પહેલા બ્રાહ્મણ ગોરબાપા 
જન્મનારની રાણશ તથા વણણ જોઈને વણણ પ્રમાણે તમેને નામ આપતા હતા. 
જમે કે, 

– બ્રાહ્મણના નામ માંગલસુચક તથા શુભસુચક રાખવામાાં આવતા. 
અટલણબહારી, મરુલીમનોહર, ણવદ્યાચરણ, નરણસાંહરાવ, માધવરાવ, 
ઉણમયાશાંકર, જટાશાંકર, કરૂણાશાંકર કે જમેાાં પાાંચથી છ અક્ષરો આવતા. 
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– ક્ષણત્રયના નામ ચારથી પાાંચ અક્ષરના વીરતાસૂચક અન ે
પરાક્રમસચૂક રાખવામાાં આવતા હતા. રામણસાંહ, અજીતણસાંહ, વીરણસાંહ, 
પ્રકદપણસાંહ, જ્વાલાણસાંહ, અનુપણસાંહ જવેા નામો ક્ષણત્રયને આપવામાાં આવતા 
હતા. 

– વૈશ્યના નામ ધનસુચક અને લક્ષ્મીસચૂક રાખવામાાં આવતા હતા. 
ચારથી પાાંચ અક્ષરોમાાં લાલચાંદ, પાનાાંચાંદ, અમીચાંદ, ધનચાંદ, ખેમચાંદ, 
પ્રેમચાંદ, સાકરચાંદ જવેા નામ વૈશ્યને અપાતા. 

– શૂદ્રના નામ ધૃણાસુચક અને ણતરસ્કારયુક્ત રખાતા હતા. બે કે ત્રણ 
અક્ષરમાાં રામો, ખીમો, ડાયો, ઝીણો, પેમો, પેથો, ભીમો, શામો, સોમો, ઘેલો, 
ગાાંડો, જીવો, ણશવો, જઠેો, વેલો, ઓધો, છોટુ કેશુ જશો, લખો, બુધો, નાથો, 
ઉકો, ખોડો, સવો, બાધો, કચરો જવેા નામ શુદ્રોને અપાતા હતા. 

લેઉવા–કડવા કણબી જાણતમાાંથી 1901થી 1947 સુધીમાાં કે તે અગાઉ 
જન્મેલા પુરૂિોના નામ તપાસવામાાં આવે તો 90%થી વધુ નામ બે કે ત્રણ 
અક્ષરના અન ેઉપર દશાણવેલા નામો જવેા જ પાડવામાાં આવતા હતા. 

કણબીની જમે જ ઠાકોર, બાકરયા, પાટણવાકડયા, કારકડયા, નાડોદા, 
કાઠી, આકહર, ભરવાડ, કકડયા, કુાંભાર, સુથાર, લુહાર, ભાાંડ, રબારી, 
સથવારા, સગર, માછી, ખારવા, ભોઈ, વાઘરી, વણજારા, વાણાંદ, ધોબી, 
દરજી, કાંસારા, કહાર, ટાંડલે, કોળી, છારા જવેી જાણતઓ પણ શૂદ્ર વણણમાાં 
આવતી હોવાથી તેઓના નામો પણ બે અક્ષરના જ જોવા મળે છ.ે વણકર, 
ચમાર, ભાંગી, તુરી, શેણવા કે ગરોળા જવેી જાણતઓ જ ેઆજ ેએસ.સી. 
તરીકે ઓળખાય છ.ે તેઓને ચાર વણણની બહાર રાખીને અસ્પૃશ્ય 
બનાવાયેલ હતી, તેઓના નામો પણ શૂદ્ર જવેા જ રખાતા હતા.      ▪ 
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1.2 
મૂળ ણનવાસી ભારતીયો નીચલા વણણમાાં શૂદ્ર– અણતશુદ્રો  

આધુણનક ભારતની સામાણજક પકરવતણનની ક્રાાંણતના ણપતામહ મહાત્મા 
જોણતબા ફુલેએ કહ્યુાં છ ેકે ણવદેશી આયોએ દેશના મૂળ ણનવાસીઓ પર આક્રમણ 

કરીને તેઓને પરાણજત કયાણ. પરાણજત થયેલાઓને તેમના ગુલામ બનાવીને શૂદ્ર, 
અણત શૂદ્ર તરીકે અણધકાર વાંણચત કરી દેવાયા. શૂદ્ર, અણતશૂદ્રના પૂવણજો પ્રાચીન 

ભારતના શાસકો હતા અને દેશના મૂણળનવાસીઓ હતા. આક્રમણકારી આયો 
જ આગળ જતા આયણ બ્રાહ્મણ તરીકે ઓળખાતા રહ્યા છ.ે 

ઇણતહાસકારોએ આયણ બ્રાહ્મણોને આક્રમણખોર કહ્યા છ ેઅને મૂળ ણવદેશી 
કહ્યા છ ેતે વાતને સમથણન આજનુાં ણવજ્ઞાન પણ કરે છ.ે ઈ.સ. 2000ની સાલમાાં, 

અમેકરકાની ‘ઉટાહ યુણનવણસણટી’ના પ્રોફેસર બમસાદના નેતૃત્ત્વ નીચે ણવશ્વના 
દેશોના લોકોનુાં ડી.એન.એ. પકરક્ષણ કરવામાાં આવેલુાં. ભારતમાાં લોકોના થયેલા 

ડી.એન.એ. પકરક્ષણમાાં ‘આાંધ્ર યુણનવણસણટી’ના માનવનૃવાંશ શાસ્ત્ર ણવભાગના    
પ્રો. સત્યપાલ સામેલ હતા. ડી.એન.એ. કરચસણના પકરણામો દશાણવતા          

પ્રો. સત્યપાલે જણાવ્યુાં છ ેકે, 

1. જો આપણે ણવણભન્ન ખાંડોના માનવીઓના આનુવાંણશક ગુણધમોનો 
તુલનાત્મક રીતે અભ્યાસ કરીએ તો જાણવા મળે છ ે કે ભારતની ઉચ્ચ 

જાણતઓના લોકો આનુવાંણશક રીતે યુરોપના લોકોથી વધુ નજીક છ.ે 
2. આપણે મધ્યમ (શૂદ્ર) અને નીચલી (અણતશૂદ્ર) જાણતઓનો આવો 

તુલનાત્મક અભ્યાસ કરીએ છીએ તો જાણવામાાં આવે છ ે કે આ જાણતઓ 
એણશયાઈ જનસમૂહોની સાથે નજીક છ ેપરન્તુ યુરોણપયન લોકોથી દૂર છ.ે 

3. ડી.એન.એ. પકરક્ષણ દશાણવે છ ે કે ભારતના લોકોની આનુવાંણશક 
બનાવટ એક ખાસ પ્રકારની ણવશેિતાથી યુક્ત છ.ે તેને ણવશેિતાનો ‘હેપ્લો 
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સમૂહ’ કહે છ.ે આ ‘હેપ્લો સમૂહ’ એણશયનોથી વધુ નજીક છ;ે પરન્તુ તેમાાં 

20થી 30% ણવશેિતાઓ યુરોણપયન સમૂહોની વધુ નજીક છ.ે 
4. માતૃગુણસુત્ર (ણફમેલજીન) એટલે કે મેટરોકન્ડરીયલ ડી.એન.એ. દશાણવે છ ે

કે ઉચ્ચજાણતઓમાાં બ્રાહ્મણ આનુવાંણશક રૂપથી યુરોણપયનથી વધુ નજીક છ,ે 
ક્ષણત્રય તથા વૈશ્યનુાં નજીકપણાં ઓછુાં છ.ે 

5. અભ્યાસકતાણઓએ સહુથી જૂના ‘હેપ્લો સમૂહ’ પર અભ્યાસ કયો છ,ે 
જ ેગુણસુત્ર બ્રાહ્મણોની બાબતમાાં ગુણ ણવશેિતા બતાવે છ.ે તેની સરખામણી 

યુરોણપયનો સાથે કરવામાાં આવી જ ેસહુથી ‘કોમન હેપ્લો િુપ’ છ,ે જ ેયુરોપમાાં 
જોવા મળે છ ેઅને બ્રાહ્મણોમાાં પણ છ.ે 

6. ‘વાય’ ક્રોમોઝોમ એટલે કે ણપતૃગુણ સૂત્રના આધારે જાણવા મળે છ ેકે 
ભારતની ઉચ્ચજાણતઓમાાં બ્રાહ્મણનુાં પૂવણ યુરોણપયન લોકો સાથે નજીકપણાં ક્ષણત્રય 

તથા વૈશ્ય કરતા બેવડુાં છુાં. 
7. સમાન અવરૂપતાનુાં ણવશે્લિણ દશાણવે છ ે કે ઉચ્ચ જાણતઓમાાં જોવામાાં 

આવતા ણવદેશી ગુણસુત્ર વધુ પ્રમાણમાાં બ્રાહ્મણોમાાં જ જોવા મળ્ા છ.ે (સ્ત્રોત : 
‘ભારતીય રાષ્ટ્ર કે કહન્દુ રાષ્ટ્ર?’, લેખક : જયાંણતભાઈ મનાણી) 

ઉપરોક્ત વૈજ્ઞાણનક પકરક્ષણથી સ્પષ્ટ્ થાય છ ે કે મધ્યમ (શૂદ્ર) જાણતઓ 

અને નીચલી (અણતશૂદ્ર) જાણતઓનુાં ડી.એન.એ. સમાન અને એણશયન 
જનસમૂહની નજીક છ,ે જ ે તેઓના મૂળનવાસી હોવાનુાં પ્રમાણ છ.ે આવા 

મૂળભારતીય પર પ્રાચીન ભારતમાાં આયણ આક્રમણકારોએ આક્રમણ કરેલુાં હતુાં. 
પરાણજત થયેલા મૂળણનવાસીઓની એકતા તોડવા તથા ઓળખ બદલવા, વૈકદક 

બ્રાહ્મણ ધમણના માધ્યમથી આયણ બ્રાહ્મણોએ ચાર વણણની વ્યવસ્થા ઊભી કરી 
અને તેઓને શૂદ્ર તથા અણતશુદ્રો તરીકે હજારો જાણતઓમાાં વહેંચી દીધા છ.ે  

▪ 
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1.3 

બ્રાહ્મણવાદ અને ભેદભાવ 

કુદરતી રીતે જોઈએ તો માનવીમાાં ફક્ત બે જ જાણતઓ છ,ે એક સ્ત્રી 
જાણત અને બીજી પુરૂિ જાણત. ણવશ્વમાાં ભારતને છોડીને અન્ય એક પણ દેશમાાં 

બ્રાહ્મણ, ક્ષણત્રય, વૈશ્ય, શૂદ્ર કે અણતશૂદ્ર એવુાં ણવભાજન માનવીઓમાાં નથી કરાયુાં. 
બ્રાહ્મણવાદી સ્થાણપત કહતોએ દેશમાાં ચાર વણણની વ્યવસ્થા ઊભી કરીને 

દેશની 90% વસણતને શૂદ્ર, અણત શૂદ્ર તરીકે સેંકડો જાણતઓમાાં ણવભાણજત કરીને 
તેઓનુાં શોિણ કયંુ છ,ે જ ેશોિણ આજ ેપણ અટક્યુાં નથી. 

ઊંચનીંચના ભેદભાવાળી વણણવ્યવસ્થાએ ઊભી કરેલી ણવિમતાની સામે 

ગુજરાતના પ્રણસદ્ધ ણવચારક તથા ણવિાન સાંન્યાસી સ્વામી સણચચ્ચાદાનાંદે 
‘અધોગણતનુાં મૂળ વણણવ્યવસ્થા’ પુસ્તક લખીને બ્રાહ્મણવાદ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો 

છ.ે બ્રાહ્મણવાદની વ્યાખયા આપતા ‘શાંભુ મહારાજને ઉિર’ નામની પુસ્સ્તકાના 
પાનાાં નાં. 20 પર તેમણે કહ્યુાં છ ે: 

“વણણ વ્યવસ્થાના કારમાાં કાળમાાં (શૃાંગવાંશથી સાતવહન વાંશ અને પેશવાનુાં 
શાસન) માત્ર એક ટકો જ ણશક્ષણનો આાંક રહ્યો નવ્વાણાં ટકા ણનરક્ષરતા રહી. 

કારણ કે ત્રણ ટકા બ્રાહ્મણોની વસણતમાાં તેમની દોઢ ટકા સ્ત્રીઓ પણ ણનરક્ષર 
રહેતી. બાકીના દોઢ ટકામાાંથી એકાદ ટકો ભણતા. ક્ષણત્રય–વૈશ્યને નામ માત્રનુાં 

ભણવા મળતુાં. જો તેઓ પણ સાંસ્કૃત ભણ્યા હોત તો સાંસ્કૃતના આચાયો તથા 
પાંકડતોમાાં તેમનુાં પણ સ્થાન હોત; પણ લગભગ નથી જ. 

બૌદ્ધ તથા જનૈ ધમે આવો ભેદભાવ ન કરીને સૌને ભણવા–ભણાવવાનો 
અણધકાર આપ્યો એટલે નાલાંદા ણવદ્યાપીઠ તથા તક્ષશીલા ણવદ્યાપીઠનો યશ 

બૌદ્ધોને આપવો ઘટ.ે પૌરાણણકોએ ક્યારે અને કયાાં આવી ણવદ્યાપીઠો સ્થાપી? 
અને ક્યારે સૌના માટ ે િાર ખુલ્લા મુક્યા? કેટલા એકલવ્યોને હડધુત કયાણ? 
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આવી રીતે જ ે વાદથી આ દેશની 80 ટકા પ્રજા શૂદ્ર, અણત શૂદ્ર અન ે
અત્યાંજ બની, પ્રજા દકરદ્ર, શૌયણહીન, જ્ઞાનહીન અને સાંસ્કાર હીન બની ત ે
વણણવાદ પ્રત્યે મારો સખત ણવરોધ છ.ે આ વણણવાદ એ જ બ્રાહ્મણવાદ છ.ે”  

▪ 
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2.1 

મૂળણનવાસીઓની અધોગણત માટ ેમનુસ્મૃણત 

મનુસ્મૃણત, ભારતના મળૂણનવાસી દ્રણવડ–નાગવાંશમાાંથી ઉદ્ભવેલી 
અનેક વ્યવસાણયક જાણતઓની ગુલામીના િડયન્ત્રનો દસ્તાવેજ છ.ે બ્રાહ્મણ 
પાંકડતોએ મનુસ્મૃણતન ેધમણિાંથ બનાવી દઈને પોતાની જાણતન ેજન્મજાત રીત ે
શ્રેષ્ઠ, સવોચ્ચ અને ભૂદેવ તરીકે પ્રસ્થાણપત કરી દીધેલી છ.ે 

આયણબ્રાહ્મણોએ વકૈદક બ્રાહ્મણ ધમણને પોતાની જાણતના ધમણના ધાંધા 
તરીકે સ્થાણપત કરીને સાંતોિ ન માન્યો; પરન્તુ ણશવ–શસ્ક્ત ધમણને 
અનુસરનાર મૂળણનવાસી શાસકોનુાં ધમાંતર વૈકદકધમી તરીકે કરીને તેઓને 
ક્ષણત્રય ઘોણિત કયાણ. મૂળણનવાસીઓમાાંથી સમ્પણિવાનોમાાંથી કેટલાકને વૈશ્ય 
જાહેર કયાણ અને બાકીની 90% વસણતને શૂદ્ર, અણતશૂદ્ર કે અવણણ ઘોણિત 
કરીને ણશક્ષણ, શસ્ત્ર તથા સમ્પણિ ધારણ કરવાના અણધકારોથી વાંણચત કરી 
દીધી હતી. 

બ્રાહ્મણવાદની જન્મદાતા મનુસ્મૃણતમાાં બ્રાહ્મણોને જન્મજાત રીત ે
સવણશે્રષ્ઠ ઠરેવવા જ ેતકો રજૂ કયાણ છ,ે તેવા શ્લોકોનુાં ભાિાાંતર જોઈએ :  

1.93 – બ્રહ્માના મખુમાાંથી ઉત્પન્ન થવાના કારણે જ્યષે્ઠ હોવાથી અન ે
વેદધારણ કરવાથી ધમાણનુસાર બ્રાહ્મણ જ સમ્પૂણણ સૃસ્ષ્ટ્નો સ્વામી છ.ે  

1.94 – સ્વયાંભૂ તે બ્રહ્માએ હવ્ય અને કવ્યને પહોંચાડવા માટ ેઅને 
સમ્પૂણણ સૃસ્ષ્ટ્ની રક્ષા માટ ેતપ કરીને સહુ પ્રથમ બ્રાહ્મણને પોતાના મુખમાાંથી 
પેદા કયાણ છ.ે  

1.95 – બ્રાહ્મણના મુખથી દેવતા હવ્યને તથા ણપતૃલોક કવ્યને ખાય છ.ે 
તેથી બ્રાહ્મણથી અણધક શ્રેષ્ઠ પ્રાણી કયુાં હોય?  
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1.96 – સમસ્ત સૃસ્ષ્ટ્માાં પ્રાણધારી જીવ શ્રેષ્ઠ, પ્રાણીઓમાાં બુણદ્ધજીવી 
શ્રેષ્ઠ, બુણદ્ધજીવીઓમાાં મનુષ્ય શે્રષ્ઠ અને મનુષ્યમાાં બ્રાહ્મણ શે્રષ્ઠ છ.ે  

1.98 – કેવળ બ્રાહ્મણની ઉત્પણિ જ ધમણનો કાયમી દેહ છ,ે કેમ કે 
ધમણના માટ ેઉત્પન્ન બ્રાહ્મણ મોક્ષલાભના માટ ેયોગ્ય છ.ે  

9.317 – જ ે પ્રકારે શાસ્ત્ર ણવણધથી સ્થાણપત અસ્ગ્ન અને સામાન્ય 
અસ્ગ્ન બન્ન ેશે્રષ્ઠ દવેતા છ,ે તેમ બ્રાહ્મણ મુખણ હોય કે ણવિાન તે શે્રષ્ઠ દેવતા 
છ.ે  

9.319 – એ જ રીતે બ્રાહ્મણ જો ણનાંદાજનક કાયો કરે તો પણ બ્રાહ્મણ 
બધી જ રીતે પૂજ્ય છ,ે કેમ તે શે્રષ્ઠ દવેતા છ.ે  

8.120 – કોઈ પણ જન્મજાત બ્રાહ્મણે વેદોનો અભ્યાસ ન કયો હોય કે 
વેદો અનુસાર કોઈ કાયણ ન કયું હોય, તે રાજાના અનુરોધથી તેના માટ ેધમણનુાં 
સાંચાલન કરી શકે છ,ે ન્યાયાધીશ બની શકે; પરન્તુ શૂદ્ર એમ ન કરી શકે.  

8.124 – બ્રહ્માના પુત્ર મનએુ ત્રણ નીચલા વણો માટ ે દાંડના દશ 
સ્થાનો નક્કી કયાણ છ ેઅને બ્રાહ્મણને પીડા ણવના એટલે કે કોઈ પણ રીતે 
દાંકડત કરવામાત્ર દશેણનકાલ કરવા કહ્યુાં છ.ે  

1.100 – પૃથ્વી પર જ ેકાંઈ છ ે તે બ્રાહ્મણનુાં છ,ે ઉિમ કુળમાાં જન્મ 
લેવાને કારણે તે બધાનો સ્વામી છ.ે દવેત્વથી પૂણણ હોવાને લીધે બ્રાહ્મણ 
કાયદા તથા રાજાથી ઉપર છ.ે 

ઉપરોક્ત મનસ્મૃણતના શ્લોકો િારા બ્રાહ્મણવાદને સમાજજીવન પર 
ધમણના નામે સ્થાણપત કરાયો. જન્મજાત બ્રાહ્મણને સૌથી વધ ુઅણધકારો પછી 
ક્ષણત્રય તથા વૈશ્યને અણધકારોના કેટલાક ટુકડા અપાયા. મનુસ્મૃણત મુજબ 
બ્રાહ્મણ, ક્ષણત્રય તથા વૈશ્યના કતણવ્યો નીચેના શ્લોકમાાં જોઈએ.  
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1.88 – સ્વયાંભૂ મનુએ વેદાભ્યાસ, વેદો ભણાવવા, યજ્ઞ કરવા તથા 

બીજાને યજ્ઞમાાં સહાય કરવી, ધનવાન હોય તો દાન દેવુાં, ણનધણન હોય તો દાન 
લેવુાં એ બ્રાહ્મણોના કતણવ્ય નક્કી કયાણ છ.ે  

1.89 –  પ્રજાનુાં રક્ષણ કરવુાં. દાન આપવુાં, યજ્ઞ કરવો, વેદનો અભ્યાસ 
કરવો, ણવજયમાાં આસસ્ક્ત ન રાખવી એ ક્ષણત્રયોના કમણ છ.ે  

1.90 – પશુપાલન, દાન દેવુાં, યજ્ઞ કરવો, શાસ્ત્રો વાાંચવા, વ્યાપાર કરવો, 
વ્યાજ પર ણધરાણ કરવુાં અને ખેતી કરાવવી એ વૈશ્યનુાં કતણવ્ય છ.ે  

ઉપરોક્ત ત્રણ ઉચ્ચ વણોને જન્મજાત રીતે જનોઈ ધારણ કરવાનો અને 
ણશક્ષણ પ્રાિ કરવાનો અણધકાર મનુસ્મૃણતએ આપ્યો છ.ે જમેાાં દેશની 10% 

વસણત આવરી લેવાઈ છ ેજ્યારે મૂળણનવાસી એવી 90% વસણતને જન્મજાત રીતે 
શૂદ્ર, અણત શૂદ્ર તથા અવણણ રાખીને તેનો જન્મજાત રીતે ઉપરના ત્રણ વણોના 

સેવક તરીકે, દાસ તરીકે જાહેર કરાઈ. 
કણબી, વાણાંદ, કોળી, ખારવા, વાઘરી, કુાંભાર, આકહર, ભરવાડ, ધોબી, 

રબારી, ઠાકોર, બાકરયા, મેર, કાઠી, સુતાર, કકડયા, સથવારા, માળી, ચારણ, 
બાવાજી, માછી, ભોઈ, છારા, વણઝારા, લુહાર, બારોટ જવેી શૂદ્ર વણણની 

જાણતઓ માટ ેબ્રાહ્મણ પાંકડતોએ રચેલી મનુસ્મૃણતના શ્લોકો જોઈએ.  

1.91 – બ્રહ્માએ શૂદ્રને એક પ્રમુખ કાયણ સોંપ્યુાં છ,ે તે છ ેકોઈ પણ ઉપેક્ષા 
વગર ઉપરના ત્રણ વણોની સેવા કરવી.  

8.413 – બ્રાહ્મણ શૂદ્રને વેતન આપી કે વેતન ણવના સેવા કરવા ફરજ 
પાડી શકે છ,ે કેમ કે શૂદ્રને બ્રહ્માએ બ્રાહ્મણની સેવા માટ ેજ ઉત્પન્ન કયો છ.ે 

1.122 – સ્વગણ પ્રાસ્િ કે આ જન્મ તથા આગલા જન્મના ઉદ્દશે્યથી શુદ્રે 
બ્રાહ્મણની જ સેવા કરવી કેમ કે બ્રાહ્મણનો સેવક કહેવાય તે બધા સુખ શાાંણત 

પ્રાિ કરે છ.ે 
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10.123 – બ્રાહ્મણની સેવા કરવી તે શૂદ્રનો સવોિમ વ્યવસાય છ,ે કેમ 
કે તેના ણસવાય તે જ ેકાંઈ કરે છ ેતેનાથી કોઈ ફળ મળતુાં નથી. 

8.140 – રાજા વૈશ્ય વ્યસ્ક્તને વેપાર કરવા, કજણ આપવા, ખેતી તથા 
પશુપાલન કરવા અને શૂદ્ર વણણને ત્રણ વણણની સેવા કરતા રહેવા આદેશ 
આપે.  

10.120 – શૂદ્ર ઘનસાંચય કરવાની સ્સ્થણતમાાં હોય તો પણ એમ ન કરે 
કેમ કે જ ેશૂદ્ર ઘન એકઠુાં કરે છ ેતે બ્રાહ્મણને દુુઃખ પહોંચાડ ેછ.ે  

9.270 – જો શૂદ્ર કોઈ ણિજને ગાળ આપે તો તેની જીભ કાપી દેવી, 
કેમ કે તે બ્રહ્માના નીચામાાં નીચા અાંગમાાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છ.ે  

9.272 – શૂદ્ર જો અણભમાનપૂવણક બ્રાહ્મણોના કતણવ્ય દશાણવે તો રાજાએ 
તેના મોઢામાાં તથા કાનમાાં ગરમ તેલ નખાવવુાં.  

12.4 – જો શૂદ્ર જાણપૂવણક વેદોના પાઠ સાાંભળ ે તો તનેા કાનમાાં 
પીગળતુાં શીશુ અથવા લાખ નાખવુાં, જો તે વેદોનુાં ઉચ્ચારણ કરે તો તેની 
જીભ કાપી લેવી, જો તે વેદો પર પ્રભુત્વ સ્થાણપત કરે તો તેના શરીરના 
ટુકડા કરી દેવા. (નારદ સ્મૃણત)  

8.12 – જ ે રાજ્યમાાં તેનો રાજા દશણક બનીને જોતો રહે અને તેની 
હાજરીમાાં શૂદ્ર ન્યાયનો ણવચાર કરે, તે રાજ્ય એવી અદ્યોગણત પામે છ ેજ ે
રીતે દલદલમાાં ગાય ફસાતી જાય છ.ે. 

 
▪ 
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2.2 

મનુસ્મૃણતની ભારતીય સમાજજીવન પર ઘાતક અસરો 

ઈ.સ. પૂવેની બીજી સદીના બ્રાહ્મણ રાજા પુષ્યણમત્ર શૃાંગના શાસનમાાં 
વૈકદક બ્રાહ્મણધમણની મનુસ્મૃણત રચાઈ અને તેનો અમલ તલવારની અણીએ 
શરૂ થયો. મળૂણનવાસીઓને શૂદ્ર–અણતશૂદ્ર બનાવીને વણણવ્યવસ્થા િારા 
બ્રાહ્મણવાદી આતાંક 1818માાં બ્રાહ્મણ પશેવા રાજના અાંત સુધી ચાલુ રહ્યો 
હતો. 

મહારાષ્ટ્ર સરકાર િારા પ્રકાણશત થયલેા ‘યુગ પુરૂિ મહાત્મા ફુલે’ 
પુસ્તકમાાં લેખક મરુલીધર જગતાપે પેશવા શાસન દરણમયાન ભારતીય 
સમાજ પર બ્રાહ્મણવાદના આતાંકનુાં વણણન નીચે મુજબ કયું છ ે: 

‘તે સમયના શાંકરાચાયણ સન્યાસીવૃણિ ધરાવતા ન હતા તેઓ ભારે 
કકાંમતના વસ્ત્રો પહેરતા અને ગૃહસ્થની જમે કુટુાંબની સાથ ેરહીને બધા જ 
સાાંસાકરક સુખો ભોગવતા હતા. તેઓ ગાદીવાળા પલાંગ પર સુતા અને 
સુાંદર દાસીઓ તમેના પગ દબાવતી.’ 

‘તે સમય ેશાક્તપાંથીઓએ નગ્ન થઈને ઈશ્વર પૂજા કરવાની પરમ્પરા 
ઊભી કરીને હદ વટાવી દીધી હતી. શાક્ત મોટ ેભાગે વામમાગી હતા અને 
પોતાના સમ્પ્રદાયમાાં શરાબ, માાંસ વગેરેને સ્વીકાયણ માનતા હતા. તેઓ સ્ત્રીને 
શસ્ક્તનુાં પ્રણતક માનીને તેની પૂજા કરવામાાં તથા ભોગવવામાાં રત હતા. આ 
પાંથમાાં મોટાભાગના બ્રાહ્મણો જ હતા.’ 

‘પેશવા શાસનના પાછળના સમયમાાં બધા ઉચ્ચ પદ બ્રાહ્મણોને ખાસ 
કરીને ણચિ પાવન બ્રાહ્મણોને આપવામાાં આવતા હતા. અન્ય જાણતઓની 
સક્ષમ વ્યસ્ક્તઓને માટ ેશાસનમાાં કોઈ સ્થાન ન હતુાં. શાસનકતાણ હોવાથી 
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બ્રાહ્મણ શાસન િારા વધુને વધુ લાભ પ્રાિ કરી લેતા હતા. તેઓની 
જમીનનુાં મહેસુલ અન્ય લોકોના મહેસુલથી અડધુાં રહેતુાં હતુાં. 

... જ ેબ્રાહ્મણની પાસે શાણલિામ રહેતો તે બ્રાહ્મણને દાન આપવામાાં 
આવતુાં. જ્યારે પુરતી સાંખયામાાં શાણલિામ ન મળતા ત્યારે બ્રાહ્મણો પેશવાની 
પશુશાળામાાં ચાલ્યા જતા, પેશવાના નોકરો ઊંટોના લીંડાઓ સુકવતા અન ે
તેને શાણલિામના રૂપમાાં વેચતા. બ્રાહ્મણો તે બનાવટી શાણલિામને તુલસીની 
પાાંદડીઓ અને ફુલોથી ઢાાંકી દેતા. બાજીરાવ પેશવા એવા શાણલિામને ખૂબ 
જ ભસ્ક્તભાવ પૂવણક નમન કરી અને દાન–દણક્ષણા આપી પણુ્ય કમાતા.’  
 

▪ 
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2.3 
ખેડૂતોની સ્સ્થણત 

 ખેડૂતો અને ખેતમજૂરો પર ભયાંકર અત્યાચારો કરવામાાં આવતા 
હતા. પેશવાનો દિક ભાઈ અમૃતરાવ અને અન્ય અણધકારી તેઓ પાસ ે
પૈસા માગતો અને ન મળે તો અમૃતરાવ તેઓના બાળકોના શરીર પર 
ઉકળતુાં તેલ રેડાવતો. મોટા મોટા તવાઓ ગરમ કરાવીને ખેડૂતોને તેના પર 
ઊભા રખાતા હતા. તેઓની પીઠ પર મોટા મોટા પથ્થરો રાખવામાાં આવતા. 
તેઓને ઊંધા માથ ે લટકાવી તેમના નાકમાાં મરચાનો ધૂમાડો છોડવામાાં 
આવતો. 

‘મહાજન જઓે મોટ ેભાગે બ્રાહ્મણો જ રહેતા હતા, તેઓ ખેડૂતો અને 
મજૂરોને કરજ આપીને કાગળો બનાવતા અને કરજ ન આપી શકવાથી 

કરજદારના કદકરા–કદકરીઓને બાંધાયેલ મજૂર (बधुंआ मजदरू) 
બનાવતા. કરજની રકમ ન ચુકવી શકવાથી ખેડૂત–મજૂરોની કેટલીય 
પેઢીઓ મહાજનની સેવામાાં પોતાનુાં જીવન ણવતાવતી.’ 

‘ચાર વણો અન ે હજારો જાણતઓમાાં વહેંચાયેલ કહન્દુસમાજમાાં 
બ્રાહ્મણોનુાં સ્થાન સવોચ્ચ હતુાં. બ્રાહ્મણોને છોડી અન્ય વણોના લોકોન ે
ણશક્ષણનો અણધકાર જ ન હતો. તે ઉપરાાંત ધાણમણક િાંથોમાાં ધમણસમ્બન્ધી 
બધા અણધકાર બ્રાહ્મણોને જ અપાયા હતા. તેથી તમામ પ્રકારની ધાણમણક 
બાબતોમાાં બ્રાહ્મણોનુાં વચન જ દેવતાનુાં વચન માનવામાાં આવતુાં. 

તત્કાલીન પેશવા રાજ્યમાાં બધા ઉચ્ચ પદો બ્રાહ્મણોને આપવામાાં 
આવતા હતા અન ે આગળ જતા અાંિેજી રાજ્યમાાં પણ બધા ઉચ્ચપદ 
બ્રાહ્મણોના હાથમાાં જ રહ્યા. આ રીતે રાજ્ય તરફથી બ્રાહ્મણને અભયદાન 
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મળતુાં હતુાં. ધમણ અને રાજ્યથી મળેલા અણધકારોનો પ્રયોગ કરીને બ્રાહ્મણોએ 
પોતાને ‘સવણશ્રેષ્ઠ’ જાહેર કયાણ હતા અને તેઓ બીજી જાણતઓના લોકોની 
સાથે ણતરસ્કાર ભયો વતાણવ કરતા રહેતા હતા.’.  
 

▪ 
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2.4 

અછૂતોની સ્સ્થણત 

 ‘મહાર, માાંગ, ચમાર જવેી અણતશૂદ્ર તથા અછૂત મનાતી જાણતઓના 
લોકો હમ્મેશાાં પોતાના ગળામાાં નાની કુલ્ડી બાાંધીને ફરી શકતા હતા કેમ કે 
તેઓના રસ્તા પર થુાંકવાથી અને તેના થુાંક પર બ્રાહ્મણના પગ પડવાથી 
બ્રાહ્મણ–દેવતા અભડાઈ જતા. જ ેસડક પરથી આ અવણો પસાર થતા, ત ે
રસ્તાની ધૂળમાાં તઓેના પગોના ણનશાન પડવા સ્વાભાણવક છ.ે તે રસ્તાથી 
બ્રાહ્મણો પસાર થાય અને તેઓના પગ તે અછૂતોના પગલાઓ પર પડવાથી 
બ્રાહ્મણો અપણવત્ર થઈ જતા. તેથી અછૂત પાપના ભાગીદાર બનતા હતા. 
એટલા માટ ે અછૂતની કમરમાાં કાાંટાળા ઝાડની ડાળખીઓ બાાંધવી પડતી 
હતી જથેી તેના પગલાના ણનશાન તરત ભુાંસાઈ જાય.’ 

મુરલીધર જગતાપે પેશવા શાસનના અાંણતમ સમયનુાં કરેલુાં આ વણણન 
બતાવે છ ે કે 1818માાં પેશવા શાસનના અાંત અને ઇસ્ટ ઇસ્ન્ડયા કમ્પનીના 
શાસનના પ્રારાંભના સમયમાાં કણબી સકહતની શૂદ્રજાણતઓ તથા અણતશદૂ્ર 
જાણતઓ તમામ પ્રકારના બ્રાહ્મણવાદી શોિણ તથા દમનમાાં ણપસાતી હતી. 

 
▪ 
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2.5 

‘ખેડૂતોના કોરડો’ મહાત્મા ફૂલે 

પેશવા શાસનના અાંણતમ સમયમાાં અને ઇસ્ટ ઇસ્ન્ડયા કમ્પનીના 
શાસનના પ્રારાં ણભક સમયમાાં સૌરાષ્ટ્ર, ઉિર ગુજરાત કે મધ્ય ગુજરાત અને 
દણક્ષણ ગુજરાત સકહતના ણવસ્તારોમાાં કણબી જાણત સકહત શૂદ્રવણણની 
જાણતઓમાાંથી એક પણ વ્યસ્ક્ત ણશણક્ષત ન હતી. 1813માાં અાંિેજી શાસન ે
પાઠશાળા ખોલવાનો ણનણણય કયો. આવી જ પુનાની એક પાઠશાળામાાં શૂદ્ર 
વણણની માળી જાણતમાાં જન્મેલ જોણતબા ફૂલેએ ણશક્ષણ મેળવ્યુાં. 

21 વિણની ઉમ્મરે જોણતબા ફુલેએ 1848માાં શૂદ્ર–અણતશુદ્રો માટ ે
ભારતમાાં સવણ પ્રથમ ‘પાઠશાળા’ શરુ કરી હતી. પોતાના પત્ની સાણવત્રીબાઈ 
ફુલેને ભણાવ્યા અને પુનાના બ્રાહ્મણોના ઉિ ણવરોધ વચ્ચે સાણવત્રીબાઈન ે
પાઠશાળાના ણશણક્ષકા પણ બનાવ્યા. આધુણનક ભારતના પ્રથમ મકહલા 
ણશણક્ષકા સાણવત્રીબાઈ ફુલે બન્યાાં. પોતાની સામાણજક પ્રવૃણિના કારણ ે
લોકોએ જોણતબા ફુલેને મહાત્માની પદવી આપી. 

શૂદ્ર–અણત શુદ્રોમાાંથી પ્રથમ સાકહત્ય રચનાર અન ે પ્રણસદ્ધ કરનાર 
મહાત્મા જોણતબા ફૂલે, આધુણનક ભારતના પ્રથમ મૂળણનવાસી સાકહત્યકાર 
હતા. ભારતની ખેતી અને ખેડૂતોની દુદણશાનુાં વણણન કરતુાં અને તમેાાં 
સુધારના ઉપાયો દશાણવતુાં એક પુસ્તક 1883માાં લખયુાં. જ ે પુસ્તકનુાં નામ 
‘શેતકયા ચા અસડૂ’ એટલે કે ‘ખેડૂતોનો કોરડો’ હતુાં. ભૂણમકામાાં તેમણ ે
લખયુાં છ ે: 

‘વતણમાનમાાં ખેડૂત ત્રણ પ્રકારના છ.ે એક જઓે કુલવાડી અથવા 
કણબી, જઓે ફક્ત ખેતી પર જ ગુજરાન ચલાવે છ.ે બીજા, એ માળી જ ે

https://govindmaru.com/


લેઉવા–કડવા કણબી વણણવ્યવસ્થામાાં વૈશ્ય ક ેશૂદ્ર? 

 

અનુક્રમણણકા                       https://govindmaru.com  Page 39 
 

ખેતીની સાથે સાથે ફળ–ફૂલ વગેરે પણ ઉગાડ ેછ,ે અને ત્રીજા એ ભરવાડો 
જઓે ઉપરના બન્ન ેવ્યવસાયની સાથ ેસાથે ઘેટાાં–બકરાાંઓના ટોળાાંઓ પણ 
પાળે છ.ે વતણમાનમાાં આ ત્રણે જાણતઓમાાં ણવવાહને છોડીને બાકીના બધા 
વ્યવહાર ચાલુ છ.ે તેનાથી લાગે છ ેકે આ ત્રણેય જાણતઓ મૂળ એક જ શૂદ્ર 
જાણતમાાંથી ઉદ્ભવી છ.ે આગળ જતા આ ત્રણેય જાણતઓ પોતાના મૂળ 
ખેતીના વ્યવસાયને છોડીને કમાણી માટ ે મજબૂરીથી જુદા જુદા ધાંધાઓ 
કરવા લાગી છ.ે’ 

કણબી સકહતના ખેડૂતોની સ્સ્થણત બાબતે મહાત્મા ફૂલે લખ ે છ ે : 
‘ખેડૂતના પગમાાં જોડા નથી હોતા, તેની કમર પર એક લાંગોટી હોય છ,ે 
જનેા પર પાન–સોપારીની પોટલી લટકતી હોય છ.ે તે તડકામાાં કામ કરે છ.ે 
તેના હાથોમાાં લાકડાનુાં હળ હોય છ ેઅને જીભ પર મધુર ગીત. જ્યારે તે 
કોટણમાાં જાય છ ેત્યારે તે પાણકોરાનુાં પહેરણ પહેરે છ,ે પગમાાં હમ્મેશાાં જોડા 
ફાટલેા હોય છ.ે તેના ભોજનમાાં જુવાર કે બાજરાનો રોટલો, શક્કરીયા, 
ગાજર હોય છ.ે રોજના ખાવામાાં મરચાની ચટણી જરૂર હોય છ.ે ખેડૂતનુાં 
ઘર છાણથી લીપેલુાં હોય છ.ે જમેાાંથી ગાંધ આવતી હોય છ.ે બાજુમાાં જ 
ઢોરની ગમાણ હોય છ.ે જ્યાાંથી દુગંધ આવતી રહે છ.ે રસોડામાાં માટીના 
વાસણો, ઓરડામાાં ગોદડીઓ અને ખુણામાાં અનાજ રાખવા માટ ેકોઠી. બસ, 
આવુાં જ હોય છ ેખડૂેતોનુાં ઘર.’ 

‘લગભગ બધા સરકારી ણવભાગોમાાં બ્રાહ્મણ કમણચારીઓનુાં પ્રભુત્વ 
હોવાથી અને અાંિજેી કમણચારીઓ આરામ ણપ્રય હોવાથી શૂદ્ર–ખેડૂતો બ્રાહ્મણો 
િારા ઠગાતા રહે છ.ે આ િાંથના અભ્યાસથી, તેઓને બચાવી શકાય એવા 
ઉદ્દશે્યથી આ િાંથનુાં શીિણક ‘ખેડૂતોનો કોરડો’ રાખયુાં છ.ે’ 
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આ િાંથમાાં મહાત્મા ફૂલેએ ણવગતવાર બતાવ્યુાં છ ેકે બ્રાહ્મણ પુરોકહત, 
શુદ્રોને જન્મથી લઈને સ્મશાન સુધી અને ગભાણધાનથી લઈને તીથણયાત્રા સુધી 
ણવણવધ પ્રસાંગોમાાં ધમણના નામે કેવી રીતે લુટ ેછ?ે તેઓ િારા ઊભા કરાયેલા 
ધાણમણક કમણકાાંડ અન ેણવણધઓ શુદ્રો પર લાદીને કેવી રીતે સતત ચાલુ રખાય 
છ.ે અવાણચીન ભારતમાાં ખેડૂતોની દયનીય સ્સ્થણતનુાં વણણન કરતુાં પુસ્તક 
લખીને વાચા આપનાર મહાત્મા જોણતબા ફૂલે આધુણનક ભારતના સહુ પ્રથમ 
લેખક અને ણવચારક હતા. આ પુસ્તક તેમણે વડોદરા નરેશ ગાયકવાડન ે
પણ વાાંચવા આપેલુાં.  

▪ 
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3.1 

કણબી સકહત મળૂણનવાસીઓનો ઇણતહાસ 

મોહેંજો દડો, હડપ્પા વગેરેના ખોદાણમાાં મળેલા ણચહ્નમાાં મૂળણનવાસીઓના 
પ્રણતક (Totam) છ ેતથા પ્રાિ ણચત્રો મૂળ ણનવાસીઓના ગોત્રોના નામ દશાણવે છ.ે 
મોહેંજો દડોની મુદ્રાઓ પર ણશાંગડાઓના મુકુટ ધારણ કરેલા દેવતાની પ્રણતમા છ.ે 
દ્રણવડ અને નાગ વાંશોની આ પાાંચ હજાર વિણ જૂની સાંસ્કૃણત હતી. 

દ્રણવડ અને નાગવાંશોમાાંથી જ કૃષ્ણના સમયમાાં 56 વાંશો બન્યા જનેે 56 કોટી 
યાદવ તરીકે પણ ઓળખાવાય છ.ે આવા 56 પ્રકારના વાંશોમાાંના દરેક વાંશમાાં 
કેટલાક કુટુાંબો ખેતીનો વ્યવસાય શરૂ કયો જ ેકાળક્રમે કણબી કહેવાયો, આજ ેપટલે 
તરીકે પણ ઓળખાય છ.ે દરેક વાંશનુાં અલગ ગોત્ર હોવાથી એક ગોત્રનુાં સાંતાન તે જ 
ગોત્રમાાં નહીં; પરન્તુ જુદા ગોત્રના સાંતાન સાથે લગ્નથી જોડાતુાં. 

કડવા તથા લેઉવા કણબી જ્ઞાણતમાાં જુદી જુદી શાખ–અટક તેમના જુદા જુદા 
ગોત્રો દશાણવે છ.ે કણબી જાણતના લોકો એક જ વાંશના નથી; પરન્તુ જુદા જુદા 
વાંશોમાાંથી એક જ વ્યવસાય કરનાર વ્યવસાણયક વગણના લોકો છ ેજ ેકાળક્રમે જાણત 
બની ગઈ છ.ે 

કણબી, કોળી, કુાંભાર, આકહર, ભરવાડ, વાણાંદ, લુહાર દરજી, ખારવા, માછી, 
સથવારા, માળી સકહતની તમામ શૂદ્રવણણની વ્યવસાણયક જાણતઓ અત્યારે 
અસ્સ્તત્વમાાં છ ેતે બધી જાણતઓમાાં 56 પ્રકારના વાંશોમાાંથી બનેલા ગોત્રો છ.ે એક 
પણ વ્યવસાણયક જાણત એક વાંશના લોકોની નથી; પરન્તુ અનેક વાંશોના લોકોની 
બનેલી છ.ે તે જ પ્રમાણે ચમાર, વણકર, શેણવા જવેી આઝાદી પહેલા અછૂત 
ગણાતી જાણતઓનુાં છ.ે. 
 

▪ 
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3.2 

આકદનાયક શાંકર અને માતૃપ્રધાન સાંસ્કૃણત 

મોહેંજો દડો અન ેહડપ્પામાાં મળેલ ણશવણલાંગ બેશક રીતે નાગ અન ે
દ્રણવડ વાંશોની મૂળણનવાસીઓની માતૃપ્રધાન સાંસ્કૃણત સાથે જોડાયેલ છ.ે શાંકર 
મૂળ ણનવાસી ગણતન્ત્રના મુખય વડા હતા જ ેસાંભુ તરીકે પણ ઓળખાતા. 
ચાંદ્રલેખા કાંગાલીના સાંશોધન મુજબ પ્રથમ સાંભુએ મેલકોટની પુત્રી મુલાદાઈ 
સાથે લગ્ન કરેલા. અનેક સાંભુઓ થઈ ગયા જમેાાંથી એક સાંભુએ ઉમા કે 
ઉણમયા સાથે લગ્ન કરેલા. તેથી જ આપણે ઉમાશાંકર કે ઉણમયાશાંકર કહીએ 
છીએ.  

ઉમા કે ઉણમયા ભીલ કન્યા છ,ે જનેે માતા તરીકે સમિ દેશની 
મૂળણનવાસી જાણતઓ આદર કરે છ ેઅને કડવા કણબી જાણત ઉમાને કૂળદેવી 
તરીકે પૂજ ેછ.ે જ ેદશાણવે છ ેકે કણબી જાણત મૂળ દ્રણવડ અને નાગવાંશમાાંથી 
ણવકણસત થયેલી, કાળક્રમ ે બદલાયેલી જાણત છ.ે આ રીતે જ તમામ શદૂ્ર 
વણણની જાણતઓને પોતાની અલગ અલગ કૂળદવેી છ.ે માતૃપ્રધાન સાંસ્કૃણતમાાં 
સ્ત્રી પણ નેતા બનીને નેતૃત્ત્વ કરતી અને આવી સ્ત્રીઓને માતા તરીકે 
પૂજવાની પરમ્પરા છ.ે 

ણશવ–શસ્ક્તધમણ મૂળણનવાસીઓનો સનાતન ધમણ છ,ે જમેાાં સ્ત્રી અને 
પુરૂિની સમાનતા સ્વીકારાયેલી છ.ે ણશવ એટલે પુરૂિ અને સ્ત્રી એટલે 
શસ્ક્ત, બન્નેને આદર છ.ે 

માતૃપ્રધાન સાંસ્કૃણત ધરાવતી મળૂણનવાસી શૂદ્ર વણણની જાણતઓમાાં 
પુત્રીના જન્મન ે ‘માતાજી જમ્યા’ એમ કહીને વધાવાય છ.ે યુવાન પુરૂિ 
પત્નીના અવસાન પછી બીજા લગ્ન કરે તે રીતે જ યુવાન સ્ત્રી ણવધવા બને 
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તો તેના બીજા લગ્ન સેંકડો વિોથી થતા રહ્યા છ.ે સ્ત્રીને પુરૂિ જટેલા જ 
અણધકાર છ.ે 

બ્રાહ્મણ સાંસ્કૃણત ણપતૃપ્રધાન એટલે કે પુરૂિ પ્રધાન છ.ે વૈકદક બ્રાહ્મણ 
ધમણ મુજબ શૂદ્ર એટલે ચાકર, ગુલામ. બ્રાહ્મણ, ક્ષણત્રય તથા વૈશ્ય વણણની 
સ્ત્રીઓને શૂદ્ર સમકક્ષ ગણવામાાં આવી છ.ે અાંિેજી શાસનના પ્રારાંભના 
કદવસો સુધી પુત્રીને ને જન્મ સાથ ે દૂધ પીતી કરી દવેાની પ્રથા હતી. 
બાળવયે લગ્ન કરેલ યુવાન સ્ત્રી ણવધવા થાય તો તે વૃદ્ધ થઈને મૃત્યુ ન પામ ે
ત્યાાં સુધી આજીવન ણવધવા જીવન ણવતાવવાની સજા હતી. પણતના મૃત્ય ુ
પછી તેની ણચતા પર સ્ત્રીન ે ચડાવીને જીવતી સળગાવી દઈન ે સતી 
બનાવવાનો અધમ કરવાજ હતો.  

 
▪ 
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3.3 

મૂળણનવાસી સમ્રાટો : મહાવીર અને બુદ્ધ 

પ્રાચીન ભારતના દ્રણવડ–નાગ કાળમાાં કહમાલયથી કન્યાકુમારી, ણસાંઘ–

પાંજાબથી પૂવણના આસામ–બાંગાળ સુધી મૂળણનવાસી શાસકોનુાં શાસન હતુાં. 
પ્રાચીન સમ્રાટોમાાં વૃિાસુર, વતાણસુર, બાણાસુર, મહાસુર, ગયાસુર, નાગાસુર, 

બાંગાસુર, મદરાસુર અને તેવા જ કહરણ્ય કશ્યપ, કહરણ્યક, શમ્બર, પ્રહલાદ, 
જમ્બક, બણલરાજા, ઉડીશ્વકેકરલ જવેાઓ થઈ ગયા હતા. જઓે ણશવ–શસ્ક્તના 

ઉપાસક હતા, માતૃપ્રધાન, સાંસ્કૃણત ધરાવતા હતા અને ણશવ તેમના ઉપાસ્ય દેવ 
હતા. 

મૂળણનવાસી સમ્રાટોના રાજ્યોમાાં કલ્યાણકારી પ્રજાપાલક શાસન ચાલતુાં 
હતુાં. ણવદેશી આયણ લુટરેાઓના આક્રમણથી આવા રાજ્યોમાાં અશાાંણતની કાળી 

છાયા છવાઈ ગઈ. મૂળણનવાસી સમ્રાટો ઇણતહાસના પાનાાંઓમાાંથી ગાયબ થઈ 
ગયા. વૈકદક બ્રાહ્મણ ધમી ઇણતહાસકારોએ જાણીબુઝીને આવા સમ્રાટોનુાં વણણન 

કયંુ નથી. જથેી આજની શૂદ્ર ગણાવાયેલ મૂળણનવાસી જાણતઓ પોતાના પૂવણજ 
શાસકોથી પકરણચત નથી. 

ઋગ્વેદની ઋચાઓમાાં મૂળણનવાસીઓના પરાજ્યનુાં વણણન કરાયુાં છ.ે 
મૂળણનવાસી દસ્યુઓ, રાક્ષસો તથા અસુરોનો સવણનાશ કરીને તેમની સમ્પણિ 

આયોને આપી દેવા માટ,ે આયોના સેનાપણત ઈન્દ્રને કરવામાાં આવેલી પ્રાથણના 

એટલે ઋગ્વેદ, પરાણજત થયેલા દ્રણવડ–નાગવાંશોના લોકોને આયોએ ગુલામ, દાસ 
બનાવી શૂદ્ર વણણમાાં સમાવ્યા છ.ે આયોની જૂની વણણવ્યવસ્થામાાં માત્ર ત્રણ વણણ 

બ્રાહ્મણ, ક્ષણત્રય અને વૈશ્ય જ હતા. 
ઋગ્વેદમાાં ક્રાાંણતકારી જનનાયક કૃષ્ણને પણ અસુર કહ્યા છ.ે જમેના 

સમુદાયની સ્ત્રીઓને ઈન્દ્રે મારી નાખી હતી. નાગ અને અસુર વાંશ જ ેયાદવવાંશ 
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તરીકે પણ ઓળખાય છ.ે કૃષ્ણે ઇન્દ્ર સામે જ ાંગ કયો હતો અને વૈકદક 
બ્રાહ્મણ ધમણના કમણકાાંડોમાાં ગાયોના યજ્ઞમાાં ચડાવતા બણલ સામે ણવરોધ કરીન ે
બાંધ કરાવવાથી તેનુાં નામ ગોપાલ તરીકે પણ જાણીતુાં છ.ે 

બ્રાહ્મણ પાંકડતો પોતાનો ધમણનો ધાંધો ચલાવવા કૃષ્ણનુાં બ્રાહ્મણીકરણ 
કરીને દેશભરમાાં તેના માંકદરો ઊભા કરીને વતણમાન સમયમાાં કરોડો 
રૂણપયાનો ધાંધો કરી કમાણી કરી રહ્યા છ.ે પુરાણોમાાં દશાણવલે કૃષ્ણનુાં ચકરત્ર 
અસલી નથી. 

યાદવોના ગણનાયક બળરામે હળની શોધ કરીન ે ખેતીમાાં ક્રાાંણત 
આણી. યજ્ઞોમાાં ગાય તથા સાાંઢોનો બણલ ચડાવવાનુાં કૃષ્ણે બાંધ કરાવીન ે
સાાંઢને હળ સાથે જોડીને બીજી ક્રાાંણત ખેતીમાાં કરી. 56 કોટી એટલે કે 56 
પ્રકારના યાદવ વાંશોનો મુખય વ્યવસાય પશુપાલન જ હતો. આવા વાંશોમાાંથી 
કેટલાક કુટુાંબોએ ખતેી શરૂ કરતા આવા ખેતી કરનારા કુટુાંબોની કાળક્રમ ે
ઓળખ કણબી બની, જ ેઉિર પ્રદેશ/ણબહારમાાં કુમી તરીકે ઓળખાય છ.ે 
દણક્ષણના રાજ્યોમાાં તેની જુદી ઓળખ છ.ે જઓેનો મખુય વ્યવસાય ખેતી જ 
છ.ે  

▪ 
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3.4 

જનૈ અને બૌદ્ધ મૂળણનવાસી ધમો 

વૈકદક બ્રાહ્મણ ધમણ શરૂથી જ પરોપજીવી ધમણ હતો. યજ્ઞમાાં સોમરસ 
પીવાતો અને બણલ ચડાવાયેલ ગાય, સાાંઢ, ઘેટા, બકરાઓના યજ્ઞમાાં ભૂાંજલેા 
માાંસની ઉજાણી બ્રાહ્મણ ઋણિઓ કરતા હતા. ઇ.સ. પૂવ ે700 વિણનો કાળ 
વૈકદક ધમણનો સુવણણ યુગ હતો, જ ેવૈકદક યુગ તરીકે જાણીતો છ.ે 

‘ણવવેકાનાંદ : એ બાયોિાફી’ પુસ્તકના લેખક સ્વામી ણનણખલાનાંદે પાનાાં 
નાં. 96માાં લખયુાં છ,ે ‘સ્વામી ણવવકેાનાંદ ેપુરાણીપાંથી બ્રાહ્મણોને ઉત્સાહપૂવણક 
દશાણવ્યુાં કે વૈકદક યગુમાાં ગો–માાંસાહાર પ્રચણલત હતો. ભારતીય ઇણતહાસનો 
કયો કાળ સુવણણકાળ હતો? એવુાં જ્યારે એક કદવસ તેમને પૂછવામાાં આવ્યુાં 
તો તેઓએ કહ્યુાં કે વૈકદક કાળ સુવણણ યુગ હતો, જ્યારે ‘પાાંચ બ્રાહ્મણ એક 
ગાય ચટ કરી જતા હતા.’ 

‘ધી કમ્પલીટ વકણસ ઑફ સ્વામી ણવવેકાનાંદ’ ભાગ–3 પાનાાં નાં. 356 
પર સ્વામી ણવવેકાનાંદે કહ્યુાં છ,ે “તમને એ જાણીને પરેશાની થશે કે પ્રાચીન 
કમણકાાંડ પ્રમાણે તે સારો કહન્દુ નથી જ ેગૌમાાંસ નથી ખાતો. તેણે કેટલાક 
ણનસ્િત પ્રસાંગોએ સાાંઢનો બણલ ચડાવીન ેમાાંસ જરૂર ખાવુાં જોઈએ.” એ જ 
પુસ્તકના પાનાાં નાં. 174 પર સ્વામી ણવવેકાનાંદ કહે છ.ે ‘ભારતમાાં એક સમય 
એવો રહ્યો હતો જ્યારે ગૌમાાંસ ખાધા વગર કોઈ બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ રહી 
શકતો નહીં.’ 

ગોમેઘયજ્ઞ જમેાાં ગાયોનો બણલ ચડાવવામાાં આવતો હતો તે યજ્ઞ 
પ્રાચીન ભારતમાાં થતો હતો. ‘આપસ્તમ્બ ગૃહાસુત્ર’, ‘બૃહદારણ્ય 
કોપણનિદ’, ‘શતપથ બ્રાહ્મણ’, ‘ઋગ્વેદ’ અને ‘યજુવેદ’ જવેા અનેક િાંથોમાાં 
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ગાયોના બણલ તથા ગૌમાાંસાહાર બ્રાહ્મણ ઋણિઓ કરતા હતા તેનો ઉલ્લખે 
જોવા મળે છ.ે 

મૂળણનવાસી ણશવશસ્ક્ત ધમણમાાં ણક્રયાકાાંડો ન હતા. ધમણ પ્રચાર શ્રમણ 
કરતા અને શ્રમણ કોઈ પણ વાંશ કે જાણતમાાં જન્મેલ વ્યસ્ક્ત ગુણકમણના 
આધારે બની શકતા હતા. ણશવ–શસ્ક્તધમણની પરમ્પરામાાંથી જ માનવધમણ 
તરફ લઈ જતી જનૈ તથા બૌદ્ધ ણવચારધારાનો ણવકાસ થયો. 

ઈ.સ. પૂવે છઠ્ઠી સદીમાાં મહાવીર તથા ગૌિમ બુદે્ધ યજ્ઞો તથા કહાંસક 
ણક્રયાકાાંડોની ભરમાર ધરાવતા વૈકદક ધમણના ચક્કરમાાં ફસાયેલા રાજાઓ, 
ક્ષણત્રયો તથા વૈશ્યોને જનૈ તથા બૌદ્ધ ણવચારધારાનો ઉપદેશ શરૂ કરતા, 
બૌદ્ધ તથા જનૈ ધમણના સ્વીકાર થતો ગયો અન ેયજ્ઞો બાંધ થતા ગયા, 

બૌદ્ધ તથા જનૈ ધમણમાાં ચાર વણણની વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર નથી. ગુણ, 
કમણના આધાર પર કોઈ પણ વાંશ, જાણતમાાંથી જન્મેલ વ્યસ્ક્ત પોતાનો કોઈ 
પણ ક્ષેત્રમાાં ણવકાસ કરી શકે છ.ે ઈ.સ. પૂવેની ત્રીજી સદીમાાં સમ્પૂણણ ભારત 
બૌદ્ધ અને જનૈ મય બની ગયુાં. શૂદ્ર ગણવામાાં આવલે પશુપાલક કુટુાંબમાાં 
જન્મેલ ચાંદ્રગિુ મૌયણ મગધની ગાદી પર આવ્યો. ચાંદ્રગિુ મૌયે જનૈ ધમણ 
અપનાવ્યો હતો. તેણે તથા તેના પૌત્ર અશોકે સમિ ભારતને એક શાસન 
નીચે લાવી દીધુાં. 

સમ્રાટ અશોકનો સમય ભારતના ઈણતહાસનો સુવણણ યુગ છ.ે સમ્રાટ 
અશોકે જ ેપ્રજાપાલક શાસન અન ેકલ્યાણકારી રાજવ્યવસ્થા ગોઠવી તેના 
પકરણામે તક્ષશીલા તથા નાલાંદા ણવદ્યાપીઠોને બળ મળ્ુાં. દુણનયાના 
દેશોમાાંથી ણવદ્યાથીઓ જ્ઞાન તથા ણવજ્ઞાન શીખવા આ ણવદ્યાપીઠોમાાં આવતા 
હતા. અશોકે બૌદ્ધ ધમણ અપનાવ્યો. માનવજીવનમાાં ઉપયોગી ગાય, બળદ 
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જવેા પશુઓની કત્લ બાંધ કરાવાઈ. બૌદ્ધ ધમણ ચીન, જાપાન, શ્રીલાંકા, બમાણ, 
કોકરયા, થાઈલેન્ડ, નેપાળ સુધી પહોંચતા ભારતને જગતગુરૂનુાં ણબરૂદ મળ્ુાં. 
વૈકદક બ્રાહ્મણ ધમણ અસ્તાચળ તરફ જઈ પહોંચ્યો. 

આજ ે શૂદ્રવણણમાાં ગણવામાાં આવલેી જાણતઓ ત ે સમય ે શાસનના 
તમામ વકહવટમાાં ભાગીદાર હતી, શાસક હતી. ધમણનો ધાંધો ભાાંગી જતા 
બ્રાહ્મણો જુદા જુદા વ્યવસાયો શરૂ કયાણ અને કેટલાક બૌદ્ધ ધમણ સ્વીકારીને 
બૌદ્ધ ણભક્ષુઓ પણ બન્યા. 

અશોકનો પૌત્ર બૃહદ્રથ બાળ વયે ગાદીએ આવ્યો ત્યારે મગધનો 
સેનાપણત પુષ્યણમત્ર શૃાંગ વાંશનો બ્રાહ્મણ હતો. વૈકદક બ્રાહ્મણ ધમણના 
અસ્તાચળથી પુષ્યણમત્ર શૃાંગ વરૈાસ્ગ્નથી જલતો હતો. એક કદવસ પુષ્યણમત્ર 
શૃાંગે ભર દરબારમાાં સમ્રાટ બૃહદ્રથની હત્યા કરીને પોતાને રાજા ઘોણિત 
કયો. ભારતના સુવણણયુગના અાંતનો આ પ્રારાંભ હતો. 

પુષ્યણમત્ર શૃાંગના શાસનમાાં વૈકદક બ્રાહ્મણ ધમણને રાજધમણ જાહેર 
કરાયો. બૌદ્ધ ધમણન ે ખત્મ કરવા તેમણે બૌદ્ધ સાધુઓની કત્લેઆમ શરૂ 
કરાવી. બૌદ્ધ સાધુનુાં માથુાં વાઢીને રજુ કરનારને 100 સોનામહોરનુાં ઈનામ 
જાહેર કરાયુાં. બ્રાહ્મણ પાંકડતોએ મનુસ્મૃણતની રચના કરી, જનેે બાંધારણ 
તરીકે લાગુ કરીને ચાર વણણની વ્યવસ્થા ફરીથી તલવારની ધાર પર લાગુ 
કરાઈ. ભારતના બે હજાર વિણના અાંધકાર યુગનો તથા મૂળણનવાસી 
ભારતીયો માટ ેશૂદ્ર, અણતશૂદ્ર તરીકેના જીવનનો આ પ્રારાંભ હતો. 

 

▪ 
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4.1 

શૂદ્ર ગણીને છત્રપણત તથા સરદારને અન્યાય 

મોગલકાળમાાં ગુણ અને કમણના આધારે મહારાષ્ટ્રમાાં જન્મલે 
ણશવાજીએ પોતાના બાવડાના બળથી અને ઓછા સૈન્ય છતાાં સફળ 
નેતૃત્ત્વથી મહારાષ્ટ્રના અનેક ણવસ્તારો જીતીને પોતાનુાં રાજ્ય બનાવ્યુાં હતુાં. 
પોતાના રાજ્યમાાં રાજા તરીકે રાજ્યાણભિેક કરવાની તૈયારી છત્રપણત 
ણશવાજીએ શરૂ કરી તો મહારાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણોએ કહ્યુાં કે ણશવાજીએ 
બચપણથી જનોઈ ધારણ કરી નથી, કણબી જાણતમાાં જન્મ્યા હોવાથી શૂદ્ર છ ે
અને શૂદ્રને રાજણતલક ન કરી શકાય. 

અઢળક દાન દણક્ષણાની લાલચ આપીને બ્રાહ્મણ પાંકડત ગાગા ભટ્ટ 
પાસે ણશવાજીનો રાજ્યાણભિકે કરાવાયો. મહારાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણોએ ગાગા 
ભટ્ટને નાત બહાર મૂક્યા. ગાગા ભટે્ટ કાશીએ જઈને, શૂદ્ર ણશવાજીન ે
રાજ્યાણભિેક કરવા બદલ પ્રાયસ્િત કરતા, બ્રાહ્મણોએ તેમને ફરીથી નાતમાાં 
સામેલ કરેલા. 

ણશવાજીના મૃત્યુ પછી તેમના રાજ્યનો મોટો કહસ્સો બ્રાહ્મણ પેશવાએ 
પચાવી લઈને પેશવા શાસન શરૂ કરેલુાં.  

 
▪ 

 
  

https://govindmaru.com/


લેઉવા–કડવા કણબી વણણવ્યવસ્થામાાં વૈશ્ય ક ેશૂદ્ર? 

 

અનુક્રમણણકા                       https://govindmaru.com  Page 50 
 

4.2 

સરદાર પટલેને અન્યાય 

બ્રાહ્મણવાદી વણણવ્યવસ્થા મુજબ શૂદ્ર, અણત શુદ્રોને ણશક્ષણ મેળવવાનો 
અણધકાર ન હતો. ઇસ્ટ ઇસ્ન્ડયા કમ્પનીના અાંિેજી શાસને 1813માાં ભારતના 
લોકો માટ ેપાઠશાળાઓ ખોલવાનો ણનણણય કયો. આવી પાઠશાળાઓમાાં શૂદ્ર 
જાણતઓને પ્રવેશ મળવો શરૂ થયો. તે સમયે બ્રાહ્મણોએ અન્ય જાણતઓન ે
ણશક્ષણમાાં પ્રવેશ આપવા સામે ણવરોધ નોંધાવેલ. તેઓને ડર હતો કે શૂદ્ર 
જાણતઓના લોકો અાંિેજી શીખે, ણશક્ષણ મેળવે તો બ્રાહ્મણની પરમ્પરાગત 
જન્મજાત શ્રેષ્ઠતા પર ખતરો વધે તેઓ સાથે સ્પધાણ થાય. 

ણબ્રટીશકાળમાાં ણશવાજીના વાંશજ છત્રપણત શાહુજી મહારાજ કોલ્હાપુર 
સ્ટટેના રાજા હતા. શાહુજી મહારાજા જ્યારે ધાણમણક ણક્રયાકાાંડ કરાવતા ત્યારે 
બ્રાહ્મણ પુરોકહત સ્નાન કયાણ ણવના આવા ણક્રયાકાાંડ કરતો હોવાથી શાહુજી 
મહારાજ ે તે બાબતે ટકોર કરતા બ્રાહ્મણોએ કહ્યુાં કે શુદ્રોની ણવણધઓ 
કરાવતી વખતે બ્રાહ્મણોએ સ્નાન કરવુાં જરૂરી નથી. 1901માાં શાહુજી 
મહારાજ ે પોતાના રાજ્યમાાં બ્રાહ્મણોને અપાતી તમામ સણુવધાઓ સમાિ 
કરી દીધી. 

1885માાં રાષ્ટ્રીય કોંિેસની સ્થાપના થઈ ત્યારે બ્રાહ્મણોમાાં પુરાતન 
પાંથી બ્રાહ્મણો અને ઉદારમતવાદી પ્રગણતશીલ બ્રાહ્મણો એવુાં ણવભાજન થઈ 
ચૂક્યુાં હતુાં. જ ેબાબતે મુરલીધર જગતાપે ‘યુગપુરૂિ મહાત્મા ફૂલે’ પુસ્તકના 
પાનાાં નાં. 15 પર લખયુાં છ ે: 

‘એક પક્ષ માનતો હતો કે જ ે પ્રાચીન છ ે તે સોનુાં છ ે અને તેને જ 
આપણા દેશમાાં રાખવુાં જોઈએ, આપણી ઊંચી, કદવ્ય અને ભવ્ય પ્રાચીન 
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સાંસ્કૃણત જીણવત રહેવી જોઈએ. જૂના ધાણમણક ણનયમો ચાલુ રહેવા જોઈએ, 
ચાર વણો આગળ પણ ચાલતા રહેવા જોઈએ. બ્રાહ્મણો ણસવાય અન્ય 
લોકોએ િાંથોને અડવુાં ન જોઈએ. જ્યારે બીજા પક્ષનો મત હતો કે જૂની 
પરમ્પરાઓ બેકાર છ,ે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, બધાને ણશક્ષણનો અણધકાર 
હોવો જોઈએ, બધાને સમાન અણધકાર મળવા જોઈએ.’ 

કોંિેસમાાં રૂકઢચુસ્ત પુરાતન પાંથી બ્રાહ્મણો અને ઉદારમતવાદી 
પ્રગણતશીલ બ્રાહ્મણો એવા બે જૂથ હતા. પુરાતન પાંથી બ્રાહ્મણોનુાં નેતૃત્ત્વ 
બાલ ગાંગાધર ણતલક કરતા હતા જ્યારે પ્રગણતશીલ બ્રાહ્મણોનુાં નેતૃત્ત્વ 
ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે અને મોતીલાલ નહેરૂ જવેા બ્રાહ્મણો કરતા હતા. 

પુરાતનપાંથી બ્રાહ્મણો એ બાબતના ણવરોધી હતા કે શૂદ્ર જાણતઓમાાંથી 
કોઈ વ્યસ્ક્ત ણવધાનસભાની ચૂાંટણી ન લડ.ે ગાંગાધર રાવ ણતલકે શોલાપુર 
નજીકના અથની ગામની એક જાહેરસભા ગજણના કરતા કહ્યુાં હતુાં, 
“કણબીઓએ ણવધાનસભામાાં જઈને શુાં હળ ચલાવવુાં છ?ે ઘાાંચીઓએ શુાં 
તેલ કાઢવાનુાં છ?ે દરજીઓએ શુાં મશીન ચલાવવાનુાં છ?ે” 23 માચણ, 
1918ની મુમ્બઈ અસ્પૃશ્યતા ણનવારણ પકરિદના અણધવેશનમાાં પાસ થયેલા 
અસ્પૃશ્યતા ણવરોધી ઠરાવ પર સહી કરવાની ગાંગાધર રાવ ણતલકે ના પાડી 
દીધી હતી. 1920માાં પુના નગરપાણલકામાાં કન્યા કેળવણી ફરણજયાત 
કરવાના ઠરાવનો ણતલકે જોરદાર ણવરોધ કરેલો. 

મહાત્મા ગાાંધીજી કોંિેસમાાં સણક્રય બનતા ણતલકનુાં રૂકઢચુસ્ત બ્રાહ્મણોનુાં 
જૂથ અાંકુણશત બનતુાં ગયુાં. બાલ ગાંગાધર ણતલકના મૃત્યુ પછી પુરાતન પાંથી 
બ્રાહ્મણો હતોત્સાહ બન્યા અન ેઉદારમતવાદી બ્રાહ્મણોનુાં પ્રભુત્વ કોંિેસમાાં 
વધ્યુાં. આ સમયગાળામાાં સરદાર પટલે કોંિેસમાાં સણક્રય બની રહ્યા હતા. 
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બાલગાંગાધર ણતલકનુાં સ્વપ્ન હતુાં કે અાંિેજી શાસન હટાવીને ફરીથી 
મનુસ્મૃણતના આધાર પર પેશવા જવેુાં શાસન સ્થાણપત કરવુાં. ડૉ. બલીરામ 
હેડગેવાર ણતલકના અનુયાયી હતા. ણતલકના મૃત્યુ પછી ણતલકનુાં સ્વપ્ન પૂરુાં  
કરવા ડૉ. હેડગેવારે તથા પુરાતનપાંથી બ્રાહ્મણોએ 1925માાં નાગપુર ખાત ે
આર.આર.એસ. – રાષ્ટ્રીય સ્વયાં સેવક સાંઘની સ્થાપના કરેલી. 

ણબ્રટીશશાસન સામે સ્વતન્ત્રતાની લડાઈ ઝારખાંડની મળૂણનવાસી 
આકદ જાણતઓમાાંથી શરૂ થયેલી. દેશના પ્રથમ સ્વાતન્્ય વીર ણતલકામાાંઝી 
આકદવાસી હતા. શદૂ્ર, અણતશુદ્રોનુાં આઝાદીની લડાઈમાાં મહત્ત્વપૂણણ યોગદાન 
રહ્યુાં છ.ે કણબી જાણતમાાં જન્મલે વલ્લભભાઈ પટલેે આઝાદીની ભજવેલી 
મહત્ત્વપૂણણ ભૂણમકાના કારણે જ તેમને સરદારનુાં ણબરુદ્ધ મળલેુાં. 

આઝાદીની ચળવળ 1942માાં જોર પકડ્યુાં. સરદાર પટલે, મહાત્મા 
ગાાંધીજી અને પાંકડત નહેરૂ જવેા નેતાઓએ નેતૃત્ત્વ કરીને ચળવળ વ્યાપક 
બનાવી ત્યારે માધવરાવ ગોલવલકરના નેતૃત્ત્વ નીચે રૂકઢચુસ્ત પુરાતનપાંથી 
બ્રાહ્મણ નેતાઓ આઝાદીની લડાઈથી દરૂ રહીને આર.એસ.એસ. કે કહન્દ ુ
મહાસભાનુાં કામ કરી રહ્યા હતા. 

1947માાં દેશને આઝાદી મળવાની પ્રબળ સાંભાવના હતી ત્યારે એક 
વાત ણનસ્િત હતી કે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંિેસ સણમણતના પ્રમુખ તરીકે જ ે
વ્યસ્ક્ત ચુાંટાઈ ત ે સ્વતન્ત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન બનશે. કોંિસે 
કારોબારીમાાં પ્રમુખપદની ચૂાંટણી થતા સરદાર વલ્લભભાઈને 23માાંથી 20 
અને પાંકડત નહેરૂને 23માાંથી 3 મત મળ્ા. 

પ્રમુખપદનુાં પકરણામ જાહેર થતાાં પાંકડત નહેરૂ મૌન બસેી રહ્યા. 
ગાાંધીજીએ નહેરૂ તરફ જોયુાં અને એક ણચઠ્ઠી લખીને સરદાર પટલેને આપી. 
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સરદારે ગાાંધીજીની ણચઠ્ઠી જોઈ, વાાંચીને પોતાના ણખસ્સામાાં મકૂી દીધી. 
સરદારે ચીઠ્ઠી વાાંચ્યા પછી જાહેર કયું કે પોતે કોંિેસ પ્રમખુ તરીકે પોતાનુાં 
નામ પાછુાં ખેંચ ેછ.ે પાંકડત નહેરૂનો માગણ સાફ થયો, તેઓ કોંિેસના રાષ્ટ્રીય 
પ્રમુખ બન્યા અને 15 ઓગષ્ટ્ 1947ના રોજ દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન બન્યા. 

પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવ ેછ ે કે ગાાંધીજીએ સરદારને ણચઠ્ઠી શા માટ ેલખી? 
સરદારે ગાાંધીજીની ણચઠ્ઠીને શા માટ ેમાન્ય રાખી? 

કોંિેસની પ્રાાંતીય (પ્રદેશ) સણમણતઓમાાં બ્રાહ્મણોનુાં પ્રભુત્વ હતુાં. સરદાર 
વલ્લભભાઈ પટલે પ્રમુખ બન્યા પછી વડાપ્રધાન બનશે તો બ્રાહ્મણ લોબી તેમના 

માટ ેઆડખીલીઓ સજીણ શકે અને પાંકડત નહેરૂ પણ શાાંત ન રહે. દેશને આઝાદી 
મળી રહી છ,ે ભારત–પાકકસ્તાન અલગ થવાની સાંભાવના છ ેત્યારે નેતાગીરીનો 

ણવવાદ રાષ્ટ્રીય કહતમાાં નથી એવુાં ણવચારીને ગાાંધીજીએ પોતાના નજીકના સાથી 
સરદાર પટલેને નામ પાછુાં ખેંચવા ણચઠ્ઠી લખી. 

સરદાર પટલે, પાંકડત નહેરૂ અને મહાત્મા ગાાંધીજીની ણત્રપુટીમાાં 
વૈચાકરક રીતે મહાત્મા ગાાંધીજી અને સરદાર પટલેની નજીક હતા. મહાત્મા 
ગાાંધીજી અન ેપાંકડત નહેરૂ વૈચાકરક રીતે મતભેદ ધરાવતા હતા એ જ રીત ે
સરદાર પટલે અને પાંકડત નહેરૂ વચ્ચે પણ વૈચાકરક મતભેદો હતા. દેશની 
80% શૂદ્ર, અણત શુદ્રોની વસણતના ણવકાસ બાબતે ગાાંધીજી અને સરદાર 
પટલે વચ્ચે વચૈાકરક નજીકપણાં હતુાં. 

સરદાર પટલેે ણવચાયું કે દેશ આઝાદ થાય તે સૌથી મહત્ત્વનુાં છ.ે 
નેતાગીરીનો પ્રશ્ન ગૌણ છ,ે હુાં  જો પ્રમુખ બનીશ તો તેની અસર પાંકડત 
નહેરૂની સણક્રયતા પર પડશે, દેશની આઝાદી ણવલાંબમાાં પણ પડી શકે. 
તેમણે ણચઠ્ઠી વાાંચીને ત્વકરત ણનણણય કરીને પોતાનુાં નામ પાછુાં ખેંચી લીધુાં. 
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ગાાંધીજી વૈશ્ય હોવાથી શૂદ્ર ગણાવાયેલ સરદાર પટલેથી નજીક હતા. 
શૂદ્ર ગણીને છત્રપણત ણશવાજી મહારાજના રાજ્યાણભિેકનો બકહષ્કાર 
મહારાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણોએ કરેલો. મનુસ્મૃણતએ વ્યાપક બનાવેલ બ્રાહ્મણવાદના 
પ્રભાવે 1947માાં ગાાંધીજી તથા સરદાર પટલેને પણ અસર કરેલ તે આપણે 
જોઈ શકીએ છીએ. 

▪ 

  
  

https://govindmaru.com/


લેઉવા–કડવા કણબી વણણવ્યવસ્થામાાં વૈશ્ય ક ેશૂદ્ર? 

 

અનુક્રમણણકા                       https://govindmaru.com  Page 55 
 

5.1 

બાંધારણની રચના, અમલ અને આમ લોકોનુાં શાસન 
મહાત્મા જોણતબા ફૂલેએ રૂકઢચુસ્ત બ્રાહ્મણોને કલમ કસાઈઓ કહ્યા છ.ે 

આવા કલમ કસાઈઓએ મનુસ્મૃણત બનાવીને ચાર વણણની વ્યવસ્થામાાં શૂદ્ર, 
અણતશૂદ્રોને કલમના ઝાટકે જ અણધકારવાંણચત કરી દીધા હતા. 26 
જાન્યુઆરી, 1950થી દેશના બાંધારણે શૂદ્ર, અણતશૂદ્રને અણધકારયુક્ત 
નાગકરકો બનાવી દીધા છ.ે મનુસ્મૃણતની વણણવ્યવસ્થાની કહન્દુ જીવન 
પદ્ધણતએ પુષ્યણમત્ર શૃાંગના શાસનથી પશે્વાશાસનના અાંત સુધીના બે હજાર 
વિણ સુધી શૂદ્ર–અણતશૂદ્ર તરીકે દેશના મૂળણનવાસીઓ પર બ્રાહ્મણવાદનો 
એવો આતાંક મચાવ્યો હતો કે તેનો પ્રભાવ અાંિેજી શાસનના અાંત સુધી ચાલુ 
હતો. 

સમાજજીવનમાાં વ્યાિ બ્રાહ્મણવાદને કારણે 1947માાં પ્રથમ વડાપ્રધાન 
પાંકડત નહેરુ બ્રાહ્મણ, પ્રથમ ગવનણર જનરલ રાજગોપાલાચારી પણ બ્રાહ્મણ 
હતા; છતાાં પણ કોંિેસનુાં નેતૃત્ત્વ ઉદારમતવાદી બ્રાહ્મણો િારા થતુાં હોવાથી 
પ્રથમ માંત્રીમાંડળમાાં સરદાર પટલે, આર. કે. િણમખુમ્ શેટ્ટી, સરદાર 
બલદેવણસાંહ સકહત ત્રણ શૂદ્ર માંત્રીઓ અને ડૉ. બાબાસાહેબ આાંબેડકર તથા 
બાબુ જગજીવનરામ એમ બે અણતશૂદ્ર વગણના માંત્રીઓ પણ હતા. સરદાર 
વલ્લભભાઈ પટલેને તો નાયબ વડાપ્રધાન બનાવાયા હતા. 

1947માાં દેશના ણવણવધ પ્રાાંતોના મુખયમાંત્રીઓની યાદી જોઈએ તો 
ઉિરપ્રદેશમાાં ગોણવાંદ વલ્લભ પાંત, કેન્દ્રીય પ્રાાંત (મધ્યપ્રદશે)માાં રણવશાંકર 
શુક્લ, મુમ્બઈ (મહારાષ્ટ્ર–ગુજરાત) પ્રાાંતમાાં બી. જી. ખરે, આસામ પ્રાાંતમાાં 
ગોપીનાથ બારદોલાઈ, અજમેર (રાજસ્થાન) પ્રાાંતમાાં કહરાનાંદ શાસ્ત્રી, મદ્રાસ 
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(આાંધ–તમીલનાડુ) પ્રાાંતમાાં સુબ્રમણ્યમ સકહત તમામ બ્રાહ્મણ હતા. 
ણબહારના મુખયમાંત્રી ડૉ. કૃષ્ણણસાંહ પોતાને બ્રાહ્મણની સમકક્ષ ગણતી 
ભૂણમહાર જાણતના હતા. 

સામાણજક જીવનમાાં વૈકદક બ્રાહ્મણ ધમણના બ્રાહ્મણ પાંકડતોએ લખેલા 
િાંથોનુાં પ્રચલન અન ેઆવા િાંથો મનુની વણણવ્યવસ્થાને ધમણ તથા બ્રાહ્મણન ે
જન્મજાત રીતે શ્રષે્ઠ ગણતા હોવાથી બીનબ્રાહ્મણો પર બ્રાહ્મણોનુાં પ્રભુત્વ 
તથા ણનયન્ત્રણ ભારતીય રાજનીણતમાાં 1947માાં પ્રભાવી હતુાં.  

 
▪ 
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5.2 

બાંધારણસભા સરદાર પટલે અને ડૉ. બાબાસાહેબ આાંબેડકર 
ભારતની બાંધારણસભામાાં શૂદ્ર ગણાતી કણબી જાણતમાાં જન્મલે 

સરદાર પટલે અને અણતશૂદ્ર ગણાતી મહારજાણતમાાં જન્મેલ ડૉ. બાબાસાહેબ 
આાંબેડકરની ભૂણમકા મહત્ત્વની છ.ે બન્નેએ કાયદાની બેકરસ્ટરની પદવી 
ઇંગ્લેન્ડ જઈને મેળવી હતી. મહાત્મા ગાાંધીજીની સૂચનાનો સ્વીકાર કરીન ે
બાંધારણ સભામાાંના કોંિેસના નેતાઓએ ડૉ. બાબાસાહેબને બાંધારણની 
આલેખન સણમણતના ચેરમને બનાવ્યા હતા. બાંધારણને પાસ કરાવવામાાં 
સરદાર પટલેની મહત્ત્વની ભૂણમકા હતી. 

બ્રાહ્મણ પાંકડતોએ બનાવેલ મનુસ્મૃણતએ શૂદ્ર, અણતશૂદ્ર તથા સ્ત્રીઓન ે
અણધકાર વાંણચત રાખેલા જ્યારે ડૉ. આાંબેડકર, સરદાર પટલે તથા બાંધારણ 
સભામાાં ચૂાંટાયેલા પ્રગણતશીલ બ્રાહ્મણનેતાઓએ અણધકાર વાંણચત વગોન ે
અણધકારયુક્ત બનાવ્યા. જાણત, વણણ, ધમણ–સમ્પ્રદાય કે સ્ત્રી–પુરૂિના ણલાંગના 
ભેદભાવ ણસવાય તમામ નાગકરકોને સમાન અણધકારો આપ્યા. 

બાંધારણસભામાાં બ્રાહ્મણ પ્રણતણનણધઓનુાં પ્રભુત્વ હતુાં. બ્રાહ્મણ 
પ્રણતણનણધઓમાાં મોટાભાગના ઉદારમતવાદી પ્રગણતશીલ બ્રાહ્મણો હતા. 
જ્યારે રૂકઢચુસ્ત બ્રાહ્મણ લઘમુતીમાાં હતાાં. ણવશ્વના શે્રષ્ઠ બાંધારણોમાાંનુાં એક 
બાંધારણ તેથી જ પાસ થઈ શક્યુાં હતુાં. 

બાંધારણસભામાાં જો રૂકઢચુસ્ત પુરાતન પાંથી બ્રાહ્મણ પ્રણતણનણધઓની 
બહુમણત હોત અને તેઓના માગણદશણક સાંઘના સરસાંઘચાલક બ્રાહ્મણ નેતા 
ગોવલકર હોત તો બાંધારણની ડરાફકટાંગ કણમટીના ચેરમેન પાંકડત કદનદયાળ 
ઉપાધ્યાય હોત અન ેબાંધારણ મનુસ્મૃણતની સુધારેલી આવૃણિ જ હોત. 
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સાંઘના વડા ગોલવલકર શૂદ્ર, અણત શુદ્રોને મતનો અણધકાર આપવાના 
ણવરોધી હતા. તેઓ હમ્મેશાાં કહેતા રહેતા કે પુખતમતાણધકાર એટલ ે
મીંદડાઓ (શુદ્રો) અને કુતરાઓ (અણત શુદ્રો)ને મતાણધકાર. ભારતના 
બાંધારણે બ્રાહ્મણ અને ભાંગીને સમાન અણધકાર આપ્યા હોવાથી ગોલવલકર 
બાંધારણને ઝેરના બી જવેુાં કહેતા હતા. સાંઘના વતણમાન બ્રાહ્મણ વડા સુદશણન 
તો ગુજરાતમાાં ઈ. 2000માાં કહ્યુાં હતુાં કે દેશના બાંધારણને અરબી સમુદ્રમાાં 
ફેંકી દેવુાં જોઈએ.  

 
▪ 
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5.3 

બાંધારણથી આમ લોકોનુાં શાસન 

લોકશાહી વ્યવસ્થાની સફળતા લોકોની સિામાાં સામાણજક ભાગીદારીમાાં 
રહેલી છ.ે આપણા બાંધારણના એક મત અને એક મૂલ્યના ણસદ્ધાાંતે 1950થી 

2007 સુધી દેશના તમામ વાંણચત વગોને સિામાાં સામાણજક ભાગીદારી 
મેળવવાની તક પુરી પાડી છ.ે ગુજરાતના શ્રમજીવીઓમાાં લેઉવા–કડવા કણબી 

જાણતઓએ તે તકનો ઉપયોગ કરીને પ્રગણત કરી છ.ે 
ગુજરાતમાાં કડવા–લેઉવા કણબી જાણતઓનો વ્યવસાય ખેતી હતો; પરન્ત ુ

તે ખેડતા હતા તે જમીનો રાજાઓની હતી. દેશના બાંધારણના પ્રતાપે જ 
ગુજરાત તથા દેશમાાં ખેતી કરતા ગણોણતયા ખેતમજૂરોને ખેડ ેતેની જમીનના 

કાનૂન િારા જમીનની માણલકી મળી હતી. જનેો મહિમ ફાયદો કણબી પટલેોને 
જમીનના માણલક બનવાથી થયો. 

સાંઘના બીજા સરસાંઘ સાંચાલક ગોલવલકર જમીનદારોની જમીનોની 
માણલકી ગણોણતયાઓને આપવાના ણવરોધી હતા. દેશના બાંધારણને તેઓ ઝેરના 

બી જવેુાં એટલે જ કહેતા હતા. કેમ કે સમાનતાના અણધકારથી મહિમ 
સાંખયાબળ ધરાવતા શૂદ્ર, અણતશુદ્રો તેમની પ્રગણત દેશના બાંધારણના કારણે કરી 

શકે તેમ હતા. 

જમીનની માણલકી મળતા કણબી પટલેો તથા અન્ય ખેડૂત જાણતઓની 
આવક વધી, ણશક્ષણ વધ્યુાં, જાગૃણત આવી અને ગુજરાતના રાજકારણમાાં તેમનો 

પ્રભાવ વધતો ચાલ્યો. બાંધારણનો તેમાાં મહિમ ફાળો રહ્યો છ.ે 
1960માાં ગુજરાતના પ્રથમ પ્રધાનમાંડળમાાં 5 માંત્રીઓમાાં તમામ બ્રાહ્મણ–

વૈશ્ય હતા અને 9 નાયબ માંત્રીઓમાાં 3 શૂદ્ર માંત્રીઓમાાંથી 2 કણબી પટલે હતા. 
એક અણતશૂદ્ર આકદવાસી મળીને કુલ 4 શૂદ્ર–અણતશૂદ્ર માંત્રીઓ હતા. 1960થી 
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1973 સુધી ગુજરાતના મુખયમાંત્રી તરીકે બ્રાહ્મણ–વૈશ્ય વગણમાાંથી જ આવતા 
રહ્યા હતા. 

ગુજરાતના પ્રથમ શૂદ્ર મુખયમાંત્રી બનવાનુાં પરાક્રમ 1974માાં 
ચીમનભાઈ પટલેે કયું હતુાં. ઘનશ્યામભાઈ ઓઝાના મુખયમાંત્રી પદ સામ ે
તેમણે પક્ષમાાં અવાજ ઉઠાવીને કોંિેસ ણવધાનસભા પક્ષમાાં પોતાની બહુમણત 
દશાણવી હોવાથી કોંિેસ હાઇકમાન્ડ ેતેમને મુખયમાંત્રી તરીકે સ્વીકાયાણ હતા. 

ચીમનભાઈ પટલેે કરેલી શરૂઆત પછી મુખયમાંત્રી તરીકે શૂદ્ર, 
અણતશુદ્રોને તક મળતી ગઈ. બાબુભાઈ પટલે, માધવણસાંહ સોલાંકી, 
અમરણસાંહ ચૌધરી, ફરી ચીમનભાઈ પટલે, કેશુભાઈ પટલે, અને છલેે્લ 
નરેન્દ્ર મોદી સુધીના મુખયમાંત્રીઓ બની શક્યા તે દેશના બાંધારણનો પ્રતાપ 
છ.ે આ બધા મખુયમાંત્રીઓ શૂદ્ર, અણતશૂદ્ર જાણતઓમાાંથી આવ્યા છ.ે 

માથુ મારીને જ ેઆગળ નીકળે તે નેતા બની શકે છ.ે તેના નેતૃત્ત્વ 
નીચે સમાજ સ્વમાની બને છ,ે આત્મ સન્માનનો અહેસાસ કરી શકે છ.ે 
ચીમનભાઈ પટલે આવા નેતા હતા. 1973માાં ચીમનભાઈ મુખયમાંત્રી બન્યા 
ત્યારે ભટ્ટજી–શેઠજીની જોડીને એક શદૂ્ર મખુય માંત્રી બને તે માંજૂર ક્યાાંથી 
હોય? 

ગુજરાત કે દેશમાાં પે્રસ–મીકડયા પર ભટ્ટજી–શેઠજીની જોડીનુાં પ્રભુત્વ 
1973માાં પણ હતુાં અને આજ ે પણ છ.ે ચીમનભાઈ પટલે સામ ે પ્રચાર–
પ્રસારની ઝુાંબેશ શરૂ થઈ. ચીમનભાઈ સામે સ્થાણપત કહતોએ નવણનમાણણ 
આાંદોલન શરૂ કયુ.ં ચીમનભાઈ પટલેને રાજીનામુાં આપી દેવુાં પડ્યુાં. 
ણવધાનસભાને બરખાસ્ત કરાઈ, ફરીથી ચૂાંટણીઓ આવી અને ચીમનભાઈ 
પટલેે પોતાના સાથી ણમત્રો સાથે કકસાન–મજદુર લોક પક્ષ બનાવ્યો. 
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‘કકમલોપ’ તરીકે ટૂાંકા નામ ેઓળખાતો પક્ષ હકીકતે ગુજરાતની 90% 
શૂદ્ર, અણતશૂદ્ર જાણતઓ તથા તેઓમાાંથી ધમણપકરવણતણત લઘમુણત જાણતઓના 
લોકોનો પક્ષ હતો. હવે ચૂાંટણી લડવા માટ ે કટકીટ માગવાની જરૂર ન હતી. 
ચીમનભાઈ પટલે કટકીટ આપવાવાળા બની ગયા. ખરા નેતૃત્ત્વની આ જ 
પહેચાન છ.ે 

‘કકમલોપ’થી જનતા પક્ષ અને જનતાપક્ષથી જનતા દળ સુધીની 
સફર 1975થી 1989 સુધી ચાલી; પરન્તુ ચીમનભાઈ પટલે ઝૂક્યા નહીં. 
સતત લડત ચાલુ રાખી અને છલેે્લ 1989ની ચૂાંટણીમાાં તેઓ આપબળ ે
લોકોનુાં સમથણન મેળવીને ફરી મુખયમાંત્રી બની શક્યા. જ ે તેમના નેતૃત્ત્વની 
કસોટી હતી અને કસોટીમાાંથી તેઓ પાર ઉતયાણ. ફરી 1992માાં કોંિેસમાાં 
ગયા ત્યારે કોંિેસમાાં તેમનુાં સ્થાન રાષ્ટ્રીય નેતાગારીમાાં સામેલ થઈ ચુક્યુાં 
હતુાં. 

સરદાર વલ્લભભાઈ પટલે પછી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ દેશના રાજકારણમાાં 
પ્રભાવ સ્થાણપત કરનારા ગુજરાતના કણબી પટલેમાાં એક માત્ર નામ 
ચીમનભાઈ પટલેનુાં રહ્યુાં છ.ે ગુજરાતના રાજકારણમાાં 90% શૂદ્ર, 
અણતશુદ્રોની વસતી ધરાવનાર શ્રમજીવી વગણના પ્રણતણનણધત્વને આગળ 
વધારવામાાં ચીમનભાઈ પટલેે પહેલ કરી હતી. ગુજરાતની રાજનીણતમાાં 
ભટ્ટજી–શેઠજીની જોડીને તેમણે સફળતાપૂવણક ણનયાંણત્રત કરી હતી. 

ગુજરાતમાાં શૂદ્ર, અણતશૂદ્ર જાણતઓના વધતા જતા પ્રભાવ અન ે
ચીમનભાઈ પટલેના નેતૃત્ત્વને અાંકુણશત કરવા માટ ે આર.એસ.એસ.ના 
બ્રાહ્મણનેતાઓએ કણબી પટલેને જ આગળ કયાણ અને તેના પકરણામ સ્વરૂપ 
કેશુભાઈ પટલેને તક મળી. કેશુભાઈ પટલેને મુખયમાંત્રી બનાવવાનો પ્રચાર 
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પ્રસાર કરીને કણબી જાણતને સાંઘના બ્રાહ્મણ નેતાઓના ણનયન્ત્રણમાાં 
લાવવાનો પ્રારાંભ 1995થી જોરશોરથી શરૂ થયો. 

ટૂાંકમાાં જો દેશનુાં બાંધારણ સાંઘના મનુવાદી બ્રાહ્મણ નેતાઓની ઇચ્છા 
અનુસાર મનુસ્મૃણત મુજબ બન્યુાં હોત તો ચીમનભાઈ પટલે મુખયમાંત્રી બની 
શક્યા ન હોત. બાબુભાઈ પટલે, માધવણસાંહ સોલાંકી, અમરણસાંહ ચૌધરી, 
કેશુભાઈ પટલે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ મુખયમાંત્રી ન બની શક્યા હોત. 

જ ે બ્રાહ્મણવાદીઓએ કણબી હોવાના કારણે છત્રપણત ણશવાજી 
મહારાજ શૂદ્ર છ ેતેનો રાજ્યાણભિકે ન કરી શકાય એમ કહીને ઇન્કાર કયો 
હતો તેના વારસદાર મહારાષ્ટ્રના જ રૂકઢચુસ્ત બ્રાહ્મણોએ આર.એસ.એસ.ની 
સ્થાપના કરી છ ેઅને તેનુાં સાંચાલન 2007માાં પણ કરી રહ્યા છ.ે તેઓની 
બાંધારણસભામાાં બહુમણત હોત તો બાંધારણ મનુસ્મૃણત પર આધાકરત જ 
બન્યુાં હોત. 

દેશના વતણમાન બાંધારણના ઘડતરમાાં ડૉ. બાબાસાહેબ આાંબેડકર 
(અણતશૂદ્ર), સરદાર વલ્લભભાઈ પટલે (શૂદ્ર) અને પાંકડત જવાહરલાલ નહેરૂ 
(ઉદારમતવાદી બ્રાહ્મણ)ની પ્રમુખ ભૂણમકા રહી છ.ે દશેના વતણમાન 
બાંધારણના કારણે જ ખેતી કરતા ગણોણતયાઓને કાનૂન િારા જમીનનો 
ભોગવટો મળ્ો. ગુજરાતમાાં ખેતી કરતી શૂદ્રવણણની જાણતઓમાાંથી સહુથી 
મોટી ખેડૂત જાણત કડવા–લેઉવા કણબી જાણત છ.ે જઓે જમીનમાણલકો 
બનતા આવક વધી, ણશક્ષણ વધ્યુાં, સમજ વધી અને મુખયમાંત્રીપદ સુધીની 
તક પણ મળી શકી. 

શુાં ભારતના વતણમાન બાંધારણે મનુસ્મૃણત મુજબ બ્રાહ્મણના જન્મજાત 
સેવક અન ે દાસ ગણવામાાં આવેલ શૂદ્રને કે આવા શૂદ્ર–અણતશૂદ્ર વગણમાાં 
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આવતી ગુજરાતની શ્રમજીવી જાણતઓની 90 ટકા વસણતન ેશાસક બનવાની 
તક નથી આપી? શુાં દેશ કે રાજ્યમાાં આમ લોકોનુાં શાસન 21મી સદીમાાં 
વ્યાપક નથી બની રહ્યુાં? 

 
▪ 
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6.1 

21મી સદીનુાં રાજકારણ 

1950માાં દેશના બાંધારણના અમલ સાથે એક ક્રાાંણત શરૂ થઈ જનેો 
પ્રભાવ 21મી સદીમાાં વ્યાપક બની રહ્યો છ.ે 1979માાં ચરણણસાંહ અને 
1996માાં દેવગૌડા જવેા ખેડૂતપુત્રોનુાં દેશના વડાપ્રધાન બનવુાં એ તેનો પ્રારાંભ 
હતો. 

એક બાજુ ઉદારમતવાદી બ્રાહ્મણનેતાઓ િારા ચાલતા કોંિેસ પક્ષમાાં 
ધીમે ધીમ ેશૂદ્ર–અણતશૂદ્રોનુાં મહત્ત્વ વધતુાં જતુાં હતુાં તો બીજી બાજુ રૂકઢચુસ્ત 
બ્રાહ્મણનેતાઓએ આર.એસ.એસ.ના માધ્યમથી જનસાંઘ પક્ષ બનાવીન ે
કોંિસે પક્ષના તમામ પ્રગણતશીલ પગલાઓનો ણવરોધ શરૂ કયો. 

આર.એસ.એસ. તથા સાંઘપકરવારના અનકે સાંગઠનોના સાંયુક્ત 
અણભયાનથી ચાલતા પ્રચાર પ્રસારના કારણે જનસાંઘમાાંથી ભાજપ બનેલા 
રાજકીય પક્ષન ે 1998–1999, 1999–2004 સુધી બ ે વખત ગઠબાંધન 
સરકાર બનાવવાની તક મળી. બન્ને વખત વડાપ્રધાન તરીકે સાંઘના બ્રાહ્મણ 
સ્વયાંસેવક બાજપાઈને બનાવાયા હતા. જમેાાં ભાજપના 17 કેણબનીટ કક્ષાના 
માંત્રીઓમાાં શૂદ્ર, અણતશૂદ્રની ઉપેક્ષા થયલેી. 

17માાંથી 9 બ્રાહ્મણ, 4 અન્ય ઉચ્ચજાણતઓના, 2 શૂદ્ર અને 2 અણતશદૂ્ર 
માંત્રીઓ હતા. 3% બ્રાહ્મણ વસણતને 52.94% પ્રણતણનણધત્વ જ્યારે 90% શૂદ્ર, 
અણતશૂદ્ર અને તમેાાંથી ધમણપકરવણતણત લઘુમણત વસણતને માત્ર 4 પ્રણતણનણધ રૂપ ે
23.52% જ પ્રણતણનણધત્વ હતુાં. 

વડાપ્રધાન તરીકે બાજપાઈએ બ્રાહ્મણોને કેટલુાં મહત્ત્વ આપ્યુાં હતુાં તે 
નીચેના કોઠામાાં જોઈએ. 
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બાજપાઈ શાસનમાાં બ્રાહ્મણોને મહત્ત્વ (1999–2004) 

ક્રમ પદ કુલ બ્રાહ્મણ ટકાવારી 

1. કેન્દ્રીય કેણબનેટ માંત્રી    17 9 53% 

2. કેણબનેટ–રાજ્ય તથા નાયબ માંત્રી   49 34 70% 

3. સેક્રટેરી, એડી. સેક્રટેરી, જોઇન્ટ સેક્રટેરી તથા 

સમકક્ષ    

500 310 62% 

4. ગવનણર, લેફ. ગવનણર    27 13 48% 

5. જાહેર સાહસોના મુખય કારભારી   158 91 58% 

બાજપાઈ શાસન હોય કે ભાજપ પક્ષનુાં હાઈકમાન્ડ હોય, બ્રાહ્મણ જાણતનુાં 
પ્રભુત્વ હમ્મેશાાં છવાયેલુાં રહ્યુાં છ.ે નીચેના કોઠામાાં વાસ્તણવકતા જોઈએ.  

ભાજપના સાંસદીય બોડણમાાં કહન્દુઓની સામાણજક ભાગીદારી (2004) 

ક્રમ સમાણજકવગણ     નામ ટકાવારી 

1. બ્રાહ્મણ–ભૂણમહાર 1 અટલણબહારી વાજપેયી  55.55% 

  2 મુરલી મનોહર જોશી  

  3 પ્રમોદ મહાજન  

  4 અરુણ જટેલી  

  5 સુષ્મા સ્વરાજ  

2. ક્ષણત્રય 1 જશવાંતણસાંહ  22.22% 

  2 રાજનાથણસાંહ  

3. વૈશ્ય 1 લાલકૃષ્ણ અડવાણી  11.11% 

4. ણવકણસત શૂદ્ર 1 વૈંકયા નાયડુ  11.11% 

કુલ 9     100.00% 
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90% શૂદ્ર–અણતશૂદ્રોમાાંથી સાંસદીય બોડણમાાં પ્રણતણનણધ માત્ર 1 જ હતા, 
જ ે માત્ર 11% જ પ્રણતણનણધત્વ હતુાં. જનસાંઘથી ભાજપ સુધી આ પક્ષનુાં 
ણનયન્ત્રણ રૂકઢચુસ્ત અને પુરાતનપાંથી બ્રાહ્મણનેતાઓના હાથમાાં રહ્યુાં છ.ે 
જઓે કાાં તો આર.એસ.એસ.માાંથી આવતા હોય છ ે અથવા તો સાંઘના 
બ્રાહ્મણ નતેાઓના માગણદશણન મુજબ ચાલે છ.ે 

કેશુભાઈ પટલેને મુખયમાંત્રીપદથેી ઉપરના હાઈકમાન્ડના ણનણણય મુજબ 
ભાજપના ધારાસભ્યોમાાં કેશુભાઈ બહુમણતમાાં હોવા છતાાં તેમને રાજીનામુાં 
આપવાની ફરજ પડાઈ હતી. 

કડવા–લેઉવા પટલેની સામાણજક એકતા તોડવાની પ્રણક્રયા પણ શરૂ 
કરાઈ. Use and throw, ‘વાપરો અને ફેંકી દો’ની રાજનીણત ચલાવીન ે
કેશુભાઈ પટલેની ઉપેક્ષા શરૂ કરાઈ. 

શૂદ્રોની સ્સ્થણત સાંઘ–ભાજપમાાં ગુલામ જવેી છ.ે કલ્યાણણસાંહ, 
ઉમાભારતી તથા કેશુભાઈ પટલે તેના જીવાંત ઉદાહરણો છ.ે નરેન્દ્ર મોદીની 
પણ તેવી જ ગણત થઈ શકે છ.ે ગુજરાતના કણબી પટલેોમાાં અજ ાંપો ગુલામી 
સામે છ.ે પક્ષની નીણત સાંઘ–ભાજપના બ્રાહ્મણો ઘડ ેછ,ે જમેાાં શૂદ્રોનો અવાજ 
નથી. 

પુરુિોિમભાઈ રૂપાલાને પક્ષના પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવીને સાંઘ–ભાજપના 
બ્રાહ્મણ નેતૃત્ત્વ િારા લેઉવા કણબીને ણનયાંણત્રત કરવાની ચાલ શરૂ થઈ. 
તા.11.6.2007ના રોજ સુરત ખાતે યોજાયેલ પાટીદાર મહાસાંમેલનમાાં ભાગ 
લેવા માટ ેભાજપ સાથે જોડાયેલ પટલેો ન આવ ેએવા તમામ પ્રયાસો કરાયા. 
મહાસાંમેલન તો સફળ થયુાં; પરન્તુ નાગપુર–કદલ્હીની બ્રાહ્મણ લોબીએ 
કેશુભાઈ પટલેને મહાસાંમેલનમાાં આવતા અટકાવ્યા. 
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સુરતનુાં સાંમેલન ન ભાજપના ણવરોધમાાં હતુાં કે ન કોંિેસના ણવરોધમાાં 
હતુાં. કણબી પટલેોની રાજકીય ઉપેક્ષા સામે સાંગકઠત સામાણજક અવાજ 
ઉઠાવવા માટનુેાં હતુાં. સાંમેલનમાાં ભાજપ–કોંિેસના ભેદભાવ ણવના કણબી 
પટલે ઉમટી પડ્યા હતા. શુાં સાંમેલનનો હેતુ ણનષ્ફળ ગયો? 

શાસન, પ્રશાસન, ન્યાયતન્ત્ર અને મીડીયાએ લોકશાહીના ચાર સ્તાંભો 
પર દેશની કુલ વસણતના 3% બ્રાહ્મણ, 1% કાયસ્થ અને 1.77% વૈશ્ય 
મળીને 5.77% ભટ્ટજી–શેઠજીની જોડીનુાં ણનયન્ત્રણ રહ્યુાં છ.ે શાસન પર 
બ્રાહ્મણવાદનુાં ણનયન્ત્રણ ઘટી રહ્યુાં છ ેઅને 21મી સદીમાાં પ્રશાસન, ન્યાયતન્ત્ર 
અને ણમડીયા પરથી પણ પ્રભુત્વ ઘટતુાં જવાનુાં છ.ે 

દેશના શાસનમાાં શૂદ્ર–અણતશૂદ્ર જાણતઓમાાંથી નેતૃત્ત્વ સ્વતન્ત્ર રીત ે
ઊભરતુાં રહ્યુાં છ.ે ચીમનભાઈ પટલે, કરુણાનીણધ, લાલુપ્રસાદ યાદવ, 
માયાવતી, નીણતશકુમાર, કાાંશીરામ, શરદ યાદવ, દૈવગૌડા, રામણવલાસ 
પાસવાન, શરદ પવાર, ઓમપ્રકાશ ચૌટાલા, મુલાયમણસાંહ યાદવ જવેા 
નેતાઓએ પોતાના સ્વતન્ત્ર નેતતૃ્ત્વને પુરવાર કરી બતાવ્યુાં છ.ે 

21મી સદીની રાજનીણત બ્રાહ્મણવાદથી મુક્ત બનીને સમાનતાવાદી કે 
સવણજનવાદી બનવા તરફ આગળ વધી રહી છ ેત્યારે લેઉવા–કડવા કણબી 
જાણતઓના બુણદ્ધજીવીઓએ ણવચારવુાં જોઈશે કે બ્રાહ્મણવાદને સમથણન કરવુાં 
છ ેકે સમાનતાવાદને? 

શુાં ગુજરાતમાાં કડવા–લેઉવા કણબી જાણતઓમાાં સ્વતન્ત્ર નેતૃત્ત્વ છ ે
ખરુાં? બ્રાહ્મણવાદથી ણનયાંણત્રત ન હોય તેવુાં નેતૃત્ત્વ છ ેખરુાં? 

  
▪ 
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6.2 

સમથણન બ્રાહ્મણવાદને કે રાષ્ટ્રવાદને? 

દેશનુાં બાંધારણ જ્ઞાણત, વણણ, ધમણ–સમ્પ્રદાય કે ણલાંગના ભેદભાવ ણસવાય 
તમામ નાગકરકોને સમાન અણધકાર આપે છ.ે કોઈ જન્મજાત ઉચ્ચ અન ે
કોઈ જન્મજાત નીચ નથી એમ તમામ નાગકરકોને સમાનતા આપે છ.ે કહન્દ,ુ 
મુસ્સ્લમ, ણિસ્તી, શીખ, જનૈ કે બૌદ્ધના ભેદભાવ ણસવાય દેશના તમામ 
નાગકરકો સાથે ભાતૃભાવ ણવકસાવી, ભાતૃભાવનો વ્યવહાર ણવકસાવવો એ 
જ સાચો રાષ્ટ્રવાદ છ.ે 

ભારતીય રાષ્ટ્રવાદમાાં જાણત, ધમણ કે ણલાંગના ભેદભાવ ણસવાય 
ભાતૃભાવનો આદશણ વણાયેલો છ.ે બ્રાહ્મણવાદમાાં જાણતના ભેદભાવ, ધમણના 
ભેદભાવ અને ણલાંગના ભેદભાવ છ,ે અસમાનતા છ.ે બ્રાહ્મણવાદે દેશની 
90% વસણતને શૂદ્ર–અણતશૂદ્ર તરીકે બે હજાર વિણ સુધી અણધકારવાંણચત 
રાખીને પીકડત કરી છ.ે 

બ્રાહ્મણ પાંકડતોએ લખેલા કહેવાતા ધમણિાંથોના શદૂ્ર–અણતશૂદ્રોમાાં 
ચાલતા સતત પ્રચારથી બ્રાહ્મણવાદની બેટરી ચાજ ણ થતી રહે છ.ે ણક્રયાકાાંડો, 
માંકદરો તથા મઠો ફક્ત ધમણના ધાંધાના સાધનો જ નથી; પરન્તુ બ્રાહ્મણને 
જન્મજાત ઉચ્ચ અને શે્રષ્ઠ તરીકે માન્યતા આપવાની રણનીણત છ.ે આજ ે
2007માાં પણ ધમણના ધાંધા િારા અબજો રૂણપયા બ્રાહ્મણવાદીઓના ઘરમાાં 
જાય છ,ે જનેો ઉપયોગ બ્રાહ્મણવાદના પ્રભુત્વ જાળવવા માટ ેથતો રહે છ.ે 

લેઉવા–કડવા કણબી જાણત પર બ્રાહ્મણવાદનો પ્રભાવ વધ્યો છ.ે 
પોતાની માતૃપ્રધાન સાંસ્કૃણત ભુલીને બ્રાહ્મણવાદી ણપતૃપ્રધાન સાંસ્કૃણત તરફ 
વળવાના કારણે 1000 પુરુિો સામે સ્ત્રીઓનો જન્મદર કણબી પટલેોમાાં 
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ઘટ્યો છ.ે 1991 કરતા 2001માાં સ્સ્થણત ણવિમ બની છ.ે સુરત શહેરમાાં 
દીકરીની ભૃણહત્યા ન કરવા 2006માાં સાંમેલન બોલાવવુાં પડ્યુાં એ શુાં 
આપણી જ્ઞાણત માટ ે શરમજનક નથી? બ્રાહ્મણવાદ તરફ વળવાનુાં આ 
પકરણામ છ.ે 

21મી સદીમાાં આગળ વધી રહેલા સામાણજક પકરવતણનને લેઉવા–કડવા 
કણબી જાણતએ સમજવુાં જ રહ્યુાં. સામાણજક પકરવતણન અાંગે ણચાંતન અન ે
માંથન કરવુાં જરૂરી છ.ે કાયણકતાણઓએ બ્રાહ્મણવાદી સાંગઠનોને મજબૂત 
બનાવવાથી દરૂ રહેવાની જરૂર છ,ે એવા સાંગઠનોને ઓળખવાની જરૂર છ,ે 
જ ેધમણના નામે ચાલે છ,ે કહન્દુના નામે ચાલે છ;ે પરન્તુ બ્રાહ્મણવાદને જ 
મજબૂત બનાવે છ.ે 

સ્વામી દયાનાંદ સરસ્વણત, સ્વામી ણવવકેાનાંદ, મહાત્મા જોણતબા ફૂલે, 
સાંત કબીર, સાંત તકુારામ, ભોજાભગત, રામાસામી પકેરયાર, નારાયણ ગુરુ, 
શાહુજી મહારાજ, ડૉ. રામમનોહર લોકહયા, મહાત્મા ગાાંધી, સરદાર 
વલ્લભભાઈ પટલે અને ડૉ. બાબાસાહેબ આાંબેડકરની ણવચારધારામાાંથી જ 
આપણને સત્યની ઓળખ મળશે. ભારતીય રાષ્ટ્રના ણવકાસની સમજ મળશે. 

શુાં આપણાં સમથણન ભારતીય રાષ્ટ્રવાદને ન હોવુાં જોઈએ? આપણે 
સમાનતાવાદ તરફ રહીશુાં કે અસમાનતાવાદ તરફ રહીશુાં? માનવતાવાદ 
તરફ રહીશુાં કે બ્રાહ્મણવાદ તરફ? 

 
▪ 
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7 

સન્દભણ 

ક્રમ પુસ્તકનુાં નામ, લખેકનુાં નામ અને પ્રકાશકનનુાં નામ/સરનામુાં 

1. ‘ભારતીય રાષ્ટ્ર કે કહન્દુ રાષ્ટ્ર? કોના માટ ે કહતકારી, કોના માટ ે
ઘાતક?’, લેખક : જયાંણતભાઈ મનાણી, પ્રકાશક : સોસાયટી પ્રકાશન,  
નહેરુનગર પ્રાઇવેટ, નાનામવા મેઇન રોડ, રાજકોટ 

2. ‘શાંભુ મહારાજને ઉિર’, લેખક : સ્વામી સસ્ચ્ચદાનાંદ 

3. ‘यगुपुरुष महात्मा फुले’, लेखक : मुरलीधर जगताप, प्रकाशक : 

शशक्षा विभाग, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई–32 
4. ‘वत्र–इब्लसी शोषण व्यहु विध्िंश–१’, लेखक :शीतल मरकाम 

आवद, प्रकाशक :  गौडिाना विकास मडंल, नागपुर–24  
5. ‘वपट गई ब्राह्मण राजवनतत’, आउट लुक साप्तावहक, 24 

जान्यआुरी, 2005, न्य ुवदल्ही–27  
6. ‘પછાત શૂદ્ર ઓબીસી આાંદોલન’, લેખક : જયાંણતભાઈ મનાણી, 

પ્રકાશક : સોસાયટી પ્રકાશન, નહેરુનગર પ્રાઇવેટ, નાનામવા રોડ, રાજકોટ  

7. ‘મનુસ્મૃણત’, પ્રકાશક : સસ્તુ સાકહત્ય મદુ્રણાલય, ભદ્ર, અમદાવાદ 
 
▪ 
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IV 

અમારાાં પ્રકાશનો 

નવી દૃસ્ષ્ટ્, નવા ણવચાર, નવુાં ણચાંતન માણવા ઈચ્છતા વાચક ણબરાદરો 
માટ ે‘મણી મારુ પ્રકાશન’ે 29 એણપ્રલ, 2022 સુધીમાાં લોકજાગૃતી માટ ેનીચ ે

મુજબ 60 ઈ.બુક્સનુાં પ્રકાશન કયું છ.ે ‘અણભવ્યક્તી’ બ્લૉગના મથાળ ે

‘ઈ.બુક્સ’ ણવભાગ https://govindmaru.com/ebooks/ પરથી તે ણન:શુલ્ક 
ડાઉનલોડ કરવાની સુણવધા છ.ે 

1 1. રમણ પાઠક (વાચસ્પણત)ના 25 લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બકુ – 01 

(પાનાાં : 113; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

2 કદનેશ પાાંચાલના 25  રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 02 

(પાનાાં   : 108; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

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

4 રમણ પાઠક (વાચસ્પણત)ના ણચન્તનાત્મક 37  લેખોની ઈ.બુક ‘ણવવેક–

વલ્લભ’ (પાનાાં : 190;  મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

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

6 ડૉ. શણશકાાંત શાહનુાં પુસ્તક ‘આનન્દની ખોજ’ની ઈ.બુક (પાનાાં : 53) 

7 ડૉ. શણશકાાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માાં બોયફ્રેન્ડથી સાવધાન’ 
(પાનાાં   : 51; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

8 રોકહત શાહના 25  લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 04 ‘અધ્યાત્મના 
આટાપાટા’ (પાનાાં   : 111; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત) 

9 ડૉ. શણશકાાંત શાહનુાં પુસ્તક ‘આનન્દનુાં આકાશ’ની ઈ.બુક (પાનાાં : 116) 
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10 રમણ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક (પાનાાં : 257) 

11 નાથુભાઈ ડોકડયાની પુસ્સ્તકા ‘દુ:ખણનવારણના ભ્રામક ઉપાયો’ની 
ઈ.બુક (પાનાાં : 26; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાણક દશણન’ (96) 

13 કદનેશ પાાંચાલની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દૂક’ (110) 

14 ડૉ. શણશકાાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સમ્બન્ધ મીમાાંસા’ની ઈ.બુક (83) 

15 ડૉ. શણશકાાંત શાહની પુસ્તીકા ‘ણજન્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ની ઈ.બુક 

(પાનાાં   : 75; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

16 વલ્લભ ઈટાણલયાના 10  લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 07 

‘ણવચારયાત્રા’ (પાનાાં   : 84; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

17 બી. એમ. દવેના લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્રમ ભાાંગ્યા 
પછી...’ (પાનાાં   : 90; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

18 કાણમની સાંઘવીના 11  લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 09 ‘કકતની 
હકીકત, કકતના ફસાના?’ (પાનાાં   : 72; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

19 કદનેશ પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 10 

‘રૅશનાણલઝમનો ઘાંટનાદ’ (પાનાાં : 93; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

20 કદનેશ પાાંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 11 

‘રૅશનાણલઝમનો ઘાંટનાદ – 2’ (પાનાાં : 110; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

21 કદનેશ પાાંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 12 
‘રૅશનાણલઝમનો ઘાંટનાદ – 3’ (પાનાાં : 122; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

22 રમેશ સવાણી ણલખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 
13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાાં : 136;  મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત)  

23 ડૉ. શણશકાાંત શાહની પુસ્સ્તકા ‘મૃત્યુમીમાાંસા’ની ઈ.બુક (પાનાાં : 34) 
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24 ડૉ. શણશકાાંત શાહની પુસ્સ્તકા ‘સાંતાનોમાાં સાંસ્કારણસાંચન’ની ઈ.બકુ 

(પાનાાં : 95; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

25 ડૉ. શણશકાાંત શાહની ઈ.બુક ‘ણજપ્સીની ડાયરી’ – ‘એક સૈણનકની 

નોંધપોથી’ (પાનાાં : 112; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 14 ‘માંત્ર–
યન્ત્ર–તન્ત્રનુાં અણવજ્ઞાન’ (પાનાાં : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

27 ગોણવન્દ મારુ સમ્પાકદત ‘અાંગદાન’ અાંગેના 11 લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ 
ઈ.બુક–15 ‘અાંગદાનથી નવજીવન’ (પાનાાં : 102;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

28 ણવક્રમ દલાલના 10  લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક–16 ‘રૅશનાણલસ્ટની 

દૃસ્ષ્ટ્એ ગીતાનો સાંદેશ’ (પાનાાં : 81;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

29 ડૉ. શણશકાાંત શાહના ‘ણવચારમોતી’ની ઈ.બુક ‘શાણપણનાાં મોતી’ 

(પાનાાં : 104; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

30 રચના નાગકરક સમ્પાકદત રમણ પાઠકના 19 લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ 
ઈ.બુક–17 ‘આચાકર સબ જગ ણમલા’ (પાનાાં : 165; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

31 રચના નાગકરકના 07 કાંઠીમુક્ત ણવચારલેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 
18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાનાાં : 167;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

32 રમણ પાઠક (વાચસ્પણત)ના 12 લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 19 

‘સ્વગણ ધરતી પર છ ે(પાનાાં : 170 ; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

33 કદનેશ પાાંચાલે લીધેલ ઈન્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અણભનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી’ 

(પાનાાં   : 89; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

34 સૂયણકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 20 ‘આપણો 
માાંદો સમાજ’ (પાનાાં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

35 ગોણવન્દ મારુ સમ્પાકદત 13 લેખોની અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 21  
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‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : ણવજ્ઞાન કે અણવજ્ઞાન’ (પાનાાં   : 110;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 22 
‘મનમતાતાંર’ (પાનાાં   : 226; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પાંસ્ક્તઓની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 23 

‘ભારેલા અસ્ગ્નના તણખા’ (પાનાાં   : 120; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

38 ઇન્દુકુમાર જાની સમ્પાકદત 25 રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક–

24 ‘રૅશનાણલઝમ : નવલાાં મુસ્ક્તનાાં ગાન...’ (પાનાાં : 262; લોકજાગૃણત) 

39 વિાણ પાઠકના 12 લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 25 ‘આપણી વાત’ 
(પાનાાં   : 119;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

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

41 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની  પુસ્સ્તકા ‘માન્યતાની બીજી 

બાજુ’ની ઈ.બુક   (પાનાાં   : 263; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

42 પ્રો. જ.ે પી. મહેતાની રૅશનલ ઈ.બુક ‘હુાં ’ (પાનાાં : 49; લોકજાગૃણત) 

43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોણચકકત્સા સારવાર અાંગેના 12 લેખોની 

‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતાંર’ (પાનાાં : 253; લોકજાગૃણત) 

44 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની પુસ્સ્તકા ‘કુદરતને સમજીએ’ની 

ઈ.બુક  (પાનાાં   : 243; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

45 હરનીશ જાની ણલખીત 12 રમૂજી લેખોની ‘અણભવ્યસ્ક્ત’ ઈ.બુક–27 

‘કદલ હૈ કી માનતા નહીં...’ (પાનાાં   : 240; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

46 લોડણ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ ‘બાબાસાહેબ આાંબેડકરનો 
વારસો’ પુસ્સ્તકાની ઈ.બુક (પાનાાં   : 180; લોકજાગૃણત) 

47 ણનરીશ્વરવાદી નરણસાંહભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટલે ણલખીત પુસ્તક 
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‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ (ઈ.સ. 1934)ની ઈ.બુક (પાનાાં :  298; લોકજાગૃણત) 

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

49 રમેશ સવાણી ણલખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ (‘મહારાજ લાઈબલ 

કેસ’ અને ‘પોલ કેસ’ની આાંખ ખોલનારી સત્યકથા)ની ઈ.બુક (143) 

50 રમેશ સવાણી ણલખીત ‘લાશો પૂછ ેછ’ે [કોરોના મહામારીમાાં લોકોની 

પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક (પાનાાં   : 254;  લોકજાગૃણત) 

51 રમેશ સવાણી ણલખીત ‘લાશો પૂછ ેછ’ે [કોરોના મહામારીમાાં લોકોની 
પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક (પાનાાં   : 272;  લોકજાગૃણત) 

52 સ્વપૂણણ મહારાજ ણલખીત તથા વલ્લભ ઈટાણલયા સમ્પાકદત  
જીવનોપયોગી અને મૌણલક ણવચારોનો સાંિહ ‘માનવતા’ની ઈ.બકુ 

(પાનાાં :  181; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

53 એન. વી. ચાવડા ણલખીત  પુસ્તક  ‘વણણવ્યવસ્થા :  એક િડ્યાંત્ર’ની 
ઈ.બુક (પાનાાં :  138; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

54 એમ. એન. રોય ણલખીત અને  પ્રો. મહેન્દ્ર ચોટલીયા અનુવાકદત પુસ્તક 
‘બીલાડીની આત્મકથા’ની ઈ.બુક (પાનાાં :  64;  મૂલ્ય : લોકજાગણૃત) 

55 જયાંણતભાઈ મનાણી ણલખીત પુસ્તક ‘ક્રાાંણતકારી મૂળણનવાસી જનનાયક 

કૃષ્ણ’ની ઈ.બુક (પાનાાં :  109; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

56 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની પુસ્સ્તકા ‘શોિણ અને 

વૈસ્શ્વકપ્રવાહો’ની ઈ.બુક (પાનાાં :  85; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

57 જયાંણતભાઈ મનાણી ણલખીત પુસ્તક ‘કૌન કૌન કકતને પાની મેં? 33% 
સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા’ની ઈ.બુક (પાનાાં :  102; લોકજાગૃણત) 

58 સુણનલ શાહ સમ્પાકદત રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના લેખોનો સાંિહ 
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ગોણવાંદ મારુ 

●મણી મારુ પ્રકાશન  ●  
405 , સરગમ કો–ઓ હા. સોસાયટી  

નવસારી કૃણિ યુણનવણસણટી સામ ે 
ણવજલપોર–નવસારી.  

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

ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 
 

▪ 
  

‘રૅશનાણલઝમના રાંગ’ની ઈ.બુક ‘રૅશનાણલઝમના રાંગ’ (ભાગ–1) (131) 

59 ડાંકેશ ઓઝા ણલણખત પુસ્સ્તકા ‘રૅશનાલીઝમ’ની ઈ.બુક (પાનાાં : 82) 

60 પટલે મણણલાલ જી. કપુરીયા (કણવ) અને પટલે ભરત સી. ધડુક 
ણલણખત પુસ્સ્તકા ‘લેઉવા–કડવા કણબી વણણવ્યવસ્થામાાં વૈશ્ય કે 

શૂદ્ર?’ની ઈ.બુક (પાનાાં : 77;  મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 
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