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અપિણ 
પોતાના જ પૂ િ ણ દ્યાર્થી  

ડૉ. બી. આર. આંબેડકરે  
‘ભારતીય બંધારણ’નું  
સજિન કયાાંની જાણ ર્થતા ં 

 અમેદરકાની ‘કોલંણબયા યુણન ણસિટી’એ  
5 જૂન, 1952ના રોજ ડૉ. આંબેડકરને 

 ‘ડૉક્ટરેટ ઑફ લૉ’ની  
પદ ી એનાયત કરી હતી. 

 
[ડૉ. બી. આર. આંબેડકર] 

ને 
સાદર અપિણ... 

●ગોણ ંદ અને મણી મારુ●  
▪ 
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I 

ભારતીય બંધારણ 
આમુખ 

  

▪ 
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1 

ભૂણમકા 
– અક્િન ન. કારીઆ  

ણ ણ ધ કૉલજેો, યુણન ણસિટીઓ, હૉસ્ટલેો, યુ ા 
મંડળો સમક્ષ ભારતીય બંધારણ ણ શે  ાત કરતાં ર્થયેલ 
50  િિના અનુભ  બાદ મારંુ તારણ એ હતું કે 
ભારતીય બંધારણ પ્રમાણે રાષ્ટ્રનો  હી ટ ર્થઈ રહ્યો 

નર્થી. આપણા મોટાભાગના રાજનેતાઓ, કેટલાક બાબુઓ કે કમિચારીઓ કે ર્થોડા 
નીચેની અદાલતના નામદાર ન્યાયાધીશો અને  કીલો બંધારણના શબ્દાર્થિ અને 
ભા ાર્થિ સમજ ાને બદલે મનઘડતં અર્થિઘટન કરી રહ્યા છ.ે  

આપણે અનુભવ્યું છ ેકે  હી ટીતંત્ર શાસક નેતાઓની ઈચ્છા પ્રમાણે ચલા ાય 
છ.ે ગમે તે પક્ષની સરકાર હોય, બંધારણ કે કાયદાના પાલન દરણમયાન બંધારણનો 
ભંગ ર્થતો હોય તો ભલે ર્થાય તેમને ખુરશી/સિા ટકા  ા ણસ ાય કોઈ ણચંતા હોતી 
નર્થી. જ્યારે ઉચ્ચ સ્તરે અજ્ઞાનતાનો માહોલ પ્ર તિતો હોય, ત્યારે આમ–આદમી 
પાસેર્થી બંધારણની જાણકારીની અપેક્ષા શી રીતે રાખી શકાય? દેશમાં બંધારણ 
પ્રમાણે જો કાયદાનું શાસન પ્ર તિતું હોત, તો સરકારી કચેરીઓમાં અરજદારોના 
ટોળાં ઉભરાતા ન હોત! અરજદારની એક જ અરજીનો ણનકાલ કરી તેની માદહતી 
અરજદારના ઘર સુધી પહોંચી ગઈ હોત! આ તો જમે ન્યાયતતં્રમાં ‘તારીખ પ ે
તારીખ’ તે જ રીત ે સરકારી કચેરીઓમાં અરજદારો માટ ે ‘ધકે્ક પે ધક્કા’ જ ેો 
માહોલ પ્ર તે છ.ે છ ેાડાના માન ીની અરજીનો 25  િિ સુધી કોઈ ણનકાલ કે ઉિર 
મળતો નર્થી. લોકતંત્ર અને પ્રજાસિાક રાજ્યમાં બંધારણ તેમ જ પ્રજાની આ ી 
અ ગણના કેમ સહન ર્થાય? 

આપણી મયાિદા એ છ ે કે રાજનેતાઓ, બાબુઓ કે ન્યાયાધીશોને આપણ ે
પ્રણશણક્ષત કરી શકતા નર્થી. તેર્થી લોકજાગણૃતનો એકમાત્ર ઉપાય હાર્થ ગો રહ્યો. 
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આ ી ણશણબરની સફળતા ણ શે મનમાં શંકા રહ્યા કરતી હતી. તેર્થી સ્ર્થાણનક 
‘સોસાયટી ફોર ફાસ્ટ જક્સ્ટસ’ના પ્રમુખ એસ. બી. ઠાકોર, ‘બનાસકાંઠા ણજલ્લા 
અન્ધશ્રદ્ા ણનમૂિલન સણમણત’, પાલનપુરના મહામંત્રી ણગરીશ સુંદિયા, ઉપપ્રમુખ  સંત 
યાદ   ગેરે સાર્થે અમે ‘લોકણનકેતન’ના સંચાલક શ્રદી દકરણભાઈ ચા ડા સમક્ષ 
‘બંધારણ ણશણબર’ની દરખાસ્ત મૂકી. બંધારણની સમજ આપ ા માટ ે અમારી 
ણિદદ સીય ણશણબરની દરખાસ્ત સામે દકરણભાઈએ ણત્રદદ સીય ણશણબર યોજ ા 
પ્રોત્સાહન આપયું; પરન્તુ ગુજરાતી પ્રજાની તાસીર આપણે જાણીએ છીએ. ત્રીજા 
દદ સે માત્ર આયોજકો જ હાજર હોય છ.ે 70–80 ણશણબરાર્થીઓની ધારણા હતી; 
પરન્તુ ‘લોકણનકેતન’ના દકરણભાઈ તેમ જ તેમનો સ્ટાફ, ‘બનાસકાંઠા ણજલ્લા 
અન્ધશ્રદ્ા ણનમૂિલન સણમણત, પાલનપુર’ના હોદ્દદેારો/સભ્યો અને ‘યુ ા જાગૃણત 
અણભયાન’ના દહદાયત પરમાર અને ણ ક્રમ  જીર દદલર્થી પ્રચાર કાયિમાં લાગી ગયા. 
‘ભૂણમપુત્ર’ પાણક્ષક અને દૈણનક અખબાર ‘ગુજરાત ટુડ’ેએ આ ણશણબરની નોંધ લઇ 
સમાચાર પ્રગટ કયાિ. ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગના સંપાદક ગોણ ંદ મારુએ સોણશયલ 
મીદડયાના ણ ણ ધ મંચ પર ણશણબરની જાહેરાત કરી. અમને આશ્ચયિ ર્થયું કે સામાન્ય 
જનતામાંર્થી ‘બંધારણ ણશણબર’માં જોડા ા અભૂતપૂ િ પ્રણતભા  સાંપડ્યો. રાજકોટ, 
ભા નગર, ન સારી, દેડીયાપાડા, સુરત, મહેસાણા, ડીસા,  ા , અમદા ાદ, 
ણસ્પુર,  ડોદરા, ધાનેરા, દદયોદર, ર્થરાદ, દહમ્મતનગર, પાટણ, રાધનપુર, ભાભર, 
દાંતી ાડા, ઇડર, બારડોલી, આણંદ  ગેરે સ્ર્થળોએર્થી મળીને 252 જીજ્ઞાસુઓએ 
નોંધણી કરા ી હતી. તેમારં્થી ખરેખર 182 ણશણબરાર્થીઓ ણશણબરમાં જોડાયા.  

આપણે નસીબ કે ભણ ષ્યમાં માનતા નર્થી; છતાં કહંુ છુ ં કે સદ્નસીબ ે
બહારગામર્થી અનેક  ક્તાઓનો ણનરપેક્ષ સહકાર પ્રાપ્ત કર ામાં આપણે સફળ 
રહ્યા. ડૉ. પ્રો. ણનભિય ઇન્દ્રાયન, ડૉ. હદર દેસાઈ, ડકેંશ ઓઝા, મનીિી જાની, સુખદ ે 
પટલે, રાજ્યસભાના સાંસદ ડૉ. અમીબેન યાણજ્ઞક, જક્સ્ટસ [ણન ૃિ] બી. એન. 
કારીઆ તેમ જ સ્ર્થાણનક  ક્તાઓમા ં ણમણલન્દ ણ િાસ, ‘મુસાણફર’ પાલનપુરી, 
ણગરીશ સુંદિયા, કડીર્થી ડૉ. એમ. આર. ગોસાઈ, મારા ણ દ્યાર્થી એડ ોકેટ હિિ રા લ 
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[અમદા ાદર્થી] દરેકે અર્થિપૂણિ  ક્તવ્ય રજૂ કરી અમારા ઉત્સાહમાં  ૃણ્ કરી. 

પ્રૉ.  ીપીન ણત્રપાઠી છકે દદલ્હીર્થી પધાયાિ હતા. 
ડીઝીટલ કામગીરી, ફોટોગ્રાફી, ણપ્રન્ટીંગ  ગેરેનંુ કામ સંભાળનાર જયેશ 

 ાગડોદા અને જયેશ ચૌહાણ, પુસ્તક પ્રદશિન અને  ેચાણની જ ાબદારી 
સંભાળનાર લ જીભાઈ મક ાણા, એન્કર પરસન તરીકે તૃક્પ્ત શેઠ [ ડોદરા], 

જીનલ ગિ ી [મોડાસા],  સંત યાદ , દહદાયત પરમાર, ણ ક્રમ  જીર, હરચંદ 
ચૌહાણ, મારી બને્ન પુત્રીઓ – તૃક્પ્ત અને જીજ્ઞાશા, આભાર દશિન માટ ે

જગદીશ સુર્થાર સૌએ સાર્થે મળીને કાયિક્રમ દીપાવ્યો છ.ે આમ સૌના સહકારર્થી 
ણશણબરને ધાયાિ કરતાં ણ શેિ સફળતા પ્રાપ્ત ર્થઈ.  

સાચી દદશાની પ્ર ૃણિ કરનારને સાધનોની ખોટ પડતી નર્થી તેનું આ 
ણશણબર ઉિમ ઉદાહરણ છ.ે ‘લોકણનકેતન’ના સહયોગના કારણે આણર્થિક બોજ 

હળ ો હતો. પુસ્તક પ્રકાશન, ણપ્રન્ટીંગ, ટાઇપીંગ, આમંત્રણ પણત્રકા, ઝેરોક્ષ, 
ટપાલ ખચિ  ગેરેનો પ્રશ્ન હતો. આ ટાંકણે જ અમારા શુભેચ્છક અને મુમ્બઇના 

રૅશનાણલસ્ટ દામજીભાઈ સા લાએ સામે ચાલીને રૂ. 20,000/- [રૂણપયા  ીસ 
હજાર]ની આણર્થિક સહાય મોકલી તે બદલ દામજીભાઈનો ખુબ ખુબ આભાર.  

આપણે સૌર્થી ણ શેિ ઋણી ‘લોકણનકેતન’ સંસ્ર્થાના છીએ અને તેમાયં 
સ િશ્રદી દકરણભાઈ ચા ડા, ચૌલાબહેન, પ્રા. અણનલ પટલે, પ્રા. દલપતભાઈ 
પરમાર તેમ જ આગતા સ્ ાગતા માટ ે પ્રસંશનીય ભણૂમકા ભજ નારા 
ણ દ્યાર્થી/ણ દ્યાર્થીનીઓ. આ ણશણબર આપણે અન્યત્ર યોજ ાનો પ્રસંગ બન્યો 
હોત તો રૂણપયા એક લાખર્થી ઓછો ખચિ ર્થાય નહીં. દકરણભાઈએ કોઈ પણ 
આણર્થિક સહયોગ સ્ ીકાર ાનો ધરાર ઇન્કાર કયો. એટલું જ નહીં; હ ે પછી 
ફરી આ ી ણશણબર યોજ ાનંુ નોતરંુ પણ તેમણ ેઆપી દીધું. તેમનો જટેલો 
આભાર માનીએ તેટલો ઓછો છ.ે 
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‘મણી મારુ પ્રકાશન’ તરફર્થી ‘બંધારણ ણશણબર’ના વ્યાખ્યાનોને ડીજીટલ 

સ્ રૂપ આપી, ‘આપણા બંધારણને સમજીએ’ ઈ.બુક પ્રગટ કરી ને દેશ–ણ દેશના 
ગુજરાતી  ાચકોને લાભાક્ન્ ત કર ાના છ ેતે બદલ રૅશનાણલસ્ટ ગોણ ંદ મારુનો 

આગોતરો આભાર વ્યક્ત કરંુ છુ.ં 
ધન્ય ાદ. 

અક્િન ન. કારીઆ 
લૉ કૉલજેના ની ૃિ પ્રીન્સીપાલ  
16, શ્યામણ હાર, એગોલા રોડ 

પાલનપુર – 385001 
સેલફોન : 93740 18111  

બંધારણીય અને સંસદીય શબ્દકોશ 
[અર્થિ, સમજૂતી તેમ જ કેસ લૉ સદહત] 

 

●સંપાદન● 

અક્િન ન. કારીઆ 
પૂ િ આચાયિ, લો કૉલેજ  
ગોધરા અને પાલનપુર 

પૂ િ અધ્યક્ષ, કાયદા ણ ધાશાખા 
ગુજરાત યુણન ણસિટી 

 

●ણ તરક● 

સી. જમનાદાસની કંપની 
સી-18, માધ પુરા માકેટ, શાહીબાગ રોડ 

અમદા ાદ – 380 004 

ફોન : 4004 9005/06 

 

  દકંમત : ` 240/- 

▪ 
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આમ આદમીને બંધારણનું પ્રણશક્ષણ હો ું જોઈએ  

[સંપાદકનું કર્થન] 
– ગોણ ંદ મારુ 

26મી જાન્યુઆરી, 1950ના રોજ ભારતનું 
બંધારણ પ્રાપ્ત ર્થતાં, આપણે પ્રજાસિાક દશે ાસી 
બન્યા. આ પછીના 72  િોમાં પ્રજાની 
સહભાગીતા ર્થાય તે માટ ે કોઈ સરકાર કે કોઈ 
રાજકીય પક્ષને દરકાર હોય એ ું જણાતું નર્થી! 

અને પ્રજાની સહભાગીતા ર્થાય તે માટ ે જ ે કરે છ ે તે ફક્ત કાગળ પર હોય છ!ે 
આપણે ત્યાં બંધારણર્થી ‘કાયદા શાસન’ [Rule of law] સ્ર્થાણપત હો ા છતા,ં 
બંધારણ કે કાયદાઓ તરફ નાગદરકોની  ાત તો ઠીક છ;ે પરન્તુ તંત્ર– ાહકોને કોઈ 
આદર હોય એ ું જણાતું નર્થી! બંધારણ દેશ માટ ેસ ોચ્ચ કાનૂન હો ાર્થી દરેક તંત્ર 
અને તેના ણ ભાગને બંધારણના આદશોની પૂણતિ અર્થે બંધારણીય જોગ ાઈઓને 
ધ્યાનમાં રાખી કાયિ કર ું જોઈએ; છતાં પણ આની ઉપર ટ જઈને કેટલાક કાયિ ર્થાય 
છ.ે તેમ ર્થ ાને કારણે કોટિ કચેરીનો આશરો લે ો પડ ેછ.ે 

આપણને બંધારણની ણચંતા નર્થી. આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રજાના મતર્થી 
ચૂંટાયેલ સરકાર કેન્દ્રમાં તેમ જ દરેક રાજ્યમાં હો ા છતાં પ્રજાને સરકાર સાર્થે 
પોતાની સરકાર હો ાનો હાશકારો અનુભ ાતો નર્થી. પ્રજાને સતત અ ગણ ામા ં
આ ી રહ્યાનો અનુભ  ર્થાય છ.ે પ્રજાનો અ ાજ,  ેદના સરકારના કાન સુધી 
પહોંચતા નર્થી. મારા મતે આમ આદમીને બંધારણનું પ્રણશક્ષણ હો ું જોઈએ. દરેક 
નાગદરક બંધારણની જોગ ાઈઓર્થી સુસજ્જ હોય તો અનેક દૂિણો ફેલાતા અટકે 
તેમ છ.ે  

તા. 24–25 સપટમે્બરે શૈક્ષણણક ણતર્થિધામ ‘લોકણનકેતન’ [રતનપુર. તાલુકો : 
પાલનપુર] ખાતે ‘બંધારણ ણશણબર’ યોજાઈ ગઈ. આ ણશણબરમાં [1] બંધારણ ઘડતર 
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ભૂણમકા સાર્થે આમુખમાં વ્યક્ત ર્થયેલ આદશોની સમજુતી. [2] ધમિણનરપેક્ષતાનો 
ખ્યાલ અને  ૈજ્ઞાણનક અણભગમ શું છ?ે [3] બંધારણ લોકોપયોગી કેટલું? [4] તમામ 
મૂળભૂત અણધકારો માન  અણધકારો છ?ે [5] સ ોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાઓની કેન્દ્ર 
સરકાર િારા ર્થતી અ ગણના. [6] બંધારણમાં ઉલ્લેખ ન હો ા છતાં શું કાયદાનું 
શાસન દેશ માટ ે અણન ાયિ છ?ે [7] દેશના રાષ્ટ્રપ્રમુખની સિા નામની જ છ ે કે 
તેમને સ્ તંત્ર સિાઓ પણ છ?ે [8] બંધારણ સભામાં ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનું 
અંણતમ ભાિણ [9] બંધારણ પ્રત્યેની જાગરુકતાનો જ અભા  [10] મદહલાઓને 
સુરક્ષાચક્ર આપતા કાયદાઓ  ગેરે ણ િયો પર કાનૂની ણનષ્ણાતો અને લેખકોએ 
તેમના ણ ચારોની પણ ત્રતા જાળ  ા માટ ેતેના રાજકીય અર્થ ા સામાણજક અસરોને 
જોયા ણ ના પ્રામાણણકપણે તેમના ણનખાલસ મંતવ્યો પ્રસ્તુત કયાિ છ.ે દેશના સામાન્ય 
માણસ સાર્થે સીધા જોડાયેલા બંધારણીય માળખા, ણ ણ ધ પાસાઓ અને કાયદાના 
શાસનની  ાસ્તણ કતાઓની ઝલક દરેક ગુજરાતી સુધી પહોંચાડ ા ‘આપણા 
બંધારણને સમજીએ’ ઈ.બુક બના  ાનો મને ણ ચાર આવ્યો અને તે ઉદ્દશેર્થી જ હંુ 
‘બંધારણ ણશણબર’માં જોડાયો. સામાન્ય જનતા માટ ેઅને ખાસ કરીને ણ દ્યાર્થીઓ કે 
જમેની લાંબી કારદકદી છ ેતેમના માટ ેઆ ‘ઈ.બુક’ ઉપયોગી ર્થશે. 

જો કે, એ ા કેટલાક ક્ષેત્રો છ ેકે જનેા પર ણ દ્યાર્થીઓ અને લોકોમાં મોટાભાગે 
ચચાિની જરૂર છ,ે શા માટ ેઆપણે હજી પણ ભારતીય દંડ સંદહતા 1860ના ણિદટશ 
 ારસાને  હન કરીએ છીએ? જ ેખાસ કરીને 1857ના પ્રર્થમ સ્ તંત્રતા સંગ્રામ પછી 
ણિદટશ પોલીસ કાયદાઓમાં 1857 સ્ તતં્રતા સેનાનીઓ પર કાયિ ાહી કર ી 
અત્યંત મુશ્કેલ હતી; પરન્તુ આ સંસ્ર્થાન ાદી પોલીસ અણધણનયમ હજુ પણ 
અમલમાં છ.ે એક જાહેર દહતની અરજીમાં, ભારતની માનનીય સ ોચ્ચ અદાલતે  િિ 
2006માં ચોક્કસ ફેરફારો કર ા માટ ેભારત સરકારને સૂચનો કયાિ હતા; પરન્તુ ત ે
આદેશ આજ સુધી સિાના ગણલયારામાં ધૂળ ખાય છ ેકે કેમ? 

ન્યાય મેળ  ો અને ખાસ કરીને સમયસર ન્યાય એ ભારતના નાગદરકોનો 
મૂળભૂત અણધકાર છ.ે જાહેર દહતની અરજીમાં,  િિ 2002માં સ ોચ્ચ અદાલતે  િિ 
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2005 સુધીમાં પ્રણત દસ લાખ  સ્તી દીઠ 50 ન્યાયાધીશો રાખ ાનો આદેશ આપયો 
હતો. આ આદેશનો પણ આજદદન સુધી અમલ ર્થયો નર્થી. ભારતની સ ોચ્ચ 
અદાલતના આદેશોનંુ સરકાર િારા સન્માન કર ામાં આ તું નર્થી. પદરણામ સ્ રૂપ, 
દેશભરની ણ ણ ધ અદાલતોમાં લગભગ પાંચ કરોડ કેસો પેક્ન્ડગં છ.ે ફોજદારી 
મામલામાં સરેરાશ 15–20  િિ અને દદ ાની બાબતોમાં  ધુ સમય લાગે છ.ે પરન્ત ુ
સરકારના  લણ અને અણભગમમાં કોઈ ગંભીરતા નર્થી, પછી તે કેન્દ્ર સરકાર હોય 
કે રાજ્ય સરકાર, ત ેપણ ણચતંાનંુ કારણ છ ેત્યારે આપણે લોકોએ ક્યાં જ ું ત ેપ્રશ્ન 
છ!ે રાજકારણનંુ અપરાધીકરણ જ ેા અન્ય મુદ્દાઓ પણ મહત્ત્ પૂણિ છ.ે હ ે પછી 
યોજાનારી ણશણબરમાં તેને આમેજ કર ા આયોજકોને મારી ણ નંતી છ.ે 

અંતમાં ‘લોકણનકેતન’ શૈક્ષણણક સંકુલના મેનેજીંગ ટરસ્ટી શ્રદી દકરણભાઈ 
ચા ડા, ચૌલાબહેન, પ્રા. દલપતભાઈ પરમાર, સ્ટાફ, ણ દ્યાર્થીગણ તર્થા દરેક 
યજમાન સંસ્ર્થાઓનો આભાર. આ ‘ઈ.બુક’ માટ ેલેખ મોકલનાર સ િ  ક્તા/લેખકો/ 
ભા ાનુ ાદકો અને ચી ટપૂ િક પૂ્રફ ાચન કર ા બદલ પાલનપુરના  સંતભાઈ 
યાદ , ણગરીશભાઈ સુંદિયા, કારીઆ સાહેબ તર્થા દેડીયાપાડાના નટુભાઈ  સા ાનો 
દદલર્થી આભાર. સુંદર ફોટોગ્રાફ્સ માટ ે ‘અનંત ક્રીએશન’, પાલનપુરના આદટિસ્ટ 
જયેશ  ાગડોદા તેમ જ સરસ મુખપૃષ્ઠ માટ ેણ ક્રમ  જીરનો ણન:સ્પૃહ સહકાર મળ્યો 
તે બદલ બન્ને ણમત્રોનો હૃદયપૂ િક આભાર માનંુ છુ.ં  

ગોણ ંદ મારુ 
સંપાદક 

‘આપણા બંધારણને સમજીએ’ ઈ.બુક અને ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગ  
405, સરગમ કો–ઓ હા. સોસાયટી 

ન સારી કૃણિ યુણન ણસિટી સામે, ણ જલપોર–ન સારી 
પોસ્ટ : એરુ એણગ્રકલ્ચર કૉલેજ – 396450 
ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 

▪  
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3 

બંધારણ ઘડતરની ઐણતહાણસક પૃષ્ઠભૂણમકા 

– ણમણલન્દ ણ િાસ 

 કોઈ પણ સ્ તતં્ર અને સ્ ાણભમાની દેશ માટ ે
પોતાનંુ રાષ્ટ્રીય સંણ ધાન હો ુ અણન ાયિ છ.ે 
સંણ ધાન એ એક એ ો દસ્તા ેજ છ ે કે જ ે પ્રજા 
અને સરકાર  ચ્ચેના સમ્બન્ધો તેમ જ પરસ્પરના 
અણધકારો અને ફરજો સૂચ ે છ.ે સ્ તંત્ર ભારતના 

સંણ ધાન ણનમાિણનો એક આગ ો ઇણતહાસ રહ્યો છ.ે ભારતમાં કમ્પનીના આગમનર્થી 
માડંીને ણિટીશ શાસન સુધી ઘડાયેલા કાયદાઓમાં  તિમાન બંધારણની આછી 
પાતળી ઝાંખી જો ા મળે છ.ે કમ્પની શાસનમાં ઘડાયેલ 1773નો રેગ્યુલેદટગં એક્ટ, 
1784નો ણપટ્સ ઇક્ન્ડઆ એક્ટ ઉપરાંત દર 10  િે ઘડાયેલા ચાટિડ એક્ટ, ઇક્ન્ડયન 
કાઉક્ન્સલ એક્ટ, મોલેણમન્ટો સુધારા, મોન્ટગે્યુ ચેમ્સફોડિ સધુારા  ગેરેમાં અંગ્રેજો 
િારા ભારતીયોને આપ ામા ંઆ ેલા બંધારણીય સુધારાઓની ઝલક જો ા મળે છ.ે 
1930ર્થી 1932 સુધી ણિટનમાં યોજ ામાં આ ેલ ગોળમેજી પદરિદોમાં ર્થયેલ 
સં ાદોના આધારે અંગ્રેજોએ 1935માં ગ નિમેન્ટ ઑફ ઇક્ન્ડઆ એક્ટ ઘડલેો. જ ે
 તિમાન બંધારણનો સૌર્થી મોટો સ્ત્રોત ગણાય છ.ે 

બંધારણ સભા રચ ાની સ િ પ્રર્થમ માંગણી બાલ ગંગાધર ણતલક િારા 
સ્ રાજ ણ ધેયકમાં 1895માં કર ામાં આ ી હતી. 24 એણપ્રલ, 1923ના રોજ 
તેજબહાદુર સપુ્રની અધ્યક્ષતામાં મળેલા રાક્ષ્ટ્રય સંમેલનમાં કોમન ેલ્ર્થ ઑફ 
ઇક્ન્ડઆ ણબલની રૂપરેખા તેયાર કર ામાં આ ી. 1927માં સાયમન કણમશન િારા 
ભારતનું બંધારણ ભારતીયો િારા જ ઘડ ા માટ ે ફેંકાયેલા પડકારને સ્ ીકારીને 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ િારા સ િદણલય સંમેલન યોજ ામાં આ ેલું. આ સંમેલનમાં 
મોતીલાલ નહેરુની અધ્યક્ષતા હેઠળ રચાયેલી સણમણતએ 10 ઓગસ્ટ, 1928ના રોજ 
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નહેરુ દરપોટિ રજૂ કયો જમેાં બંધારણના ણનમાિણનો સૌ પ્રર્થમ પ્રયાસ કર ામાં આવ્યો 
હો ાર્થી તેને બંધારણની બ્લૂ ણપ્રન્ટ કહે ામાં આ ે છ.ે માન ેન્દ્રનાર્થ રોય િારા 
1934માં સૌ પ્રર્થમ ાર બંધારણસભા ઘડ ાનો ણ ચાર રજૂ કર ામાં આવ્યો હતો. 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ િારા અંગ્રેજો સમક્ષ 1935માં બંધારણ સભાની રચના 
કર ાની માંગણી કર ામાં આ ી. અંગ્રેજ સરકારે સૌ પ્રર્થમ ાર 1940માં ‘ઓગસ્ટ 
પ્રસ્ તા ’ િારા બંધારણસભા રચ ાની માંગણી સ્ ીકારી. 

1946માં કેણબનેટ ણમશન યોજના હેઠળ ભારતનંુ સંણ ધાન ઘડ ા માટ ેએક 
બંધારણીય સભાની રચના કર ામાં આ ી. બંધારણ સભાના સભ્યોની ચૂંટણી 
અપ્રત્યક્ષ મતદાન િારા તત્કાલીન ણ ધાનસભાના સભ્યો િારા કર ામાં આ ેલી. 
બંધારણ સભામાં કુલ 389 સભ્યો હતા. જમેાંર્થી 292 પ્રાંતોમાંર્થી, 93 દેશી 
રજ ાડાઓમાંર્થી અને 4 કણમશનરી ક્ષેત્રોમાંર્થી હતા. 3 જૂન, 1947ની માઉન્ટ બેટન 
યોજના અનુસાર ભારત અને પાદકસ્તાન માટ ેઅલગ અલગ બંધારણ સભાઓની 
જરૂદરયાત ઊભી ર્થતાં મૂળ બંધારણ સભાનંુ ણ ભાજન કરી પાદકસ્તાન માટ ે 90 
સભ્યોની અલગ બંધારણસભા રચ ામાં આ ી. આ કારણે ભારતની બંધારણ 
સભામાં 299 સભ્યો રહ્યા. આ 299 સભ્યો પૈકી 70 સભ્યો દેશી રજ ાડાઓના 
અને 229 સભ્યો ણિદટશ પ્રાંતોના હતા. બંધારણ સભામાં સૌર્થી  ધુ 7 સભ્ય 
ધરા તું દેશી રજ ાડુ ં મૈસૂર હતું. અને સૌર્થી  ધુ 55 સભ્ય ધરા તું ણિદટશ પ્રાંત 
સંયુક્ત પ્રાંત [ઉિરપ્રદેશ] હતું. દેશી રજ ાડા પૈકી હૈદરાબાદનો એક પણ પ્રણતણનણધ 
બંધારણ સભામાં ન હતો. મહાત્મા ગાંધી અને મહમંદ અલી ઝીણા જ ેા 
મહાનુભા ો બંધારણ સભામાં સામેલ ન હતા. બંધારણ સભામાં 15 મદહલા સભ્યો 
હતી અને આ મદહલા જૂર્થના અધ્યક્ષ હંસાબેન મહેતા હતા. પારસીઓના પ્રણતણનણધ 
તરીકે એચ. પી. મોદી હતા. ગુજરાતમાંર્થી બંધારણ સભામાં કનૈયાલાલ મુનશી, 
સરદાર પટલે, હંસાબેન મહેતા, બળ ંતરાય મહેતા જ ેા ગુજરાતી સભ્યો હતા. 

ભારતીય બંધારણના જનક ગણાતાં ડૉ. બી. આર. આંબેડકર બંગાળમાંર્થી 
અનુસૂણચત જાણત ફેડરેશનના સભ્ય તરીકે ણનમાયા હતા. પરન્તુ માઉન્ટબેટન યોજના 
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અનુસાર ભારતનું ણ ભાજન ર્થયું. જરે્થી ડૉ. આંબેડકરની સદર બેઠક પાદકસ્તાનના 
ફાળે જતાં તેમની સદસ્યતા સમાપ્ત ર્થઇ હતી. આર્થી તેઓ બીજી ાર કોંગ્રેસ 
પક્ષમાંર્થી મુમ્બઈ પ્રાંતમાંર્થી ચૂંટાઇ આવ્યા હતા. 

બંધારણ સભાની સૌ પ્રર્થમ બેઠક 9 દડસેમ્બર, 1946ના રોજ દદલ્હીમાં સંસદ 
ભ નના કેક્ન્દ્રય કક્ષમાં મળી હતી. મુક્સ્લમ ણલગે આ બેઠકનો બદહષ્કાર કયો હતો. 
બંધારણ સભાની પ્રર્થમ બેઠકની અધ્યક્ષતા સક્ચ્ચદાનંદ ણસંહાએ કરી હતી અને તેમાં 
સૌ પ્રર્થમ  ક્તવ્ય ડૉ. સ િપલ્લી રાધાકૃષ્ણને આપયું હતું. 11 દડસેમ્બર, 1946ના રોજ 
યોજાયેલ બંધારણ સભાની બીજી બેઠકમાં કાયમી અધ્યક્ષ તરીકે ડૉ. રાજને્દ્ર પ્રસાદ 
અને ઉપાધ્યક્ષ તરીકે એચ. સી. મુખરજીની ણનમણૂંક કર ામાં આ ી હતી. બંધારણ 
સભાના સણચ  તરીકે એચ.  ી. આર. આયંગરની તેમ જ બંધારણીય સલાહકાર 
તરીકે બેણનગલ નરણસહં રા ની ણનમણૂંક કર ામાં આ ી હતી. 

13 દડસેમ્બર, 1946ના રોજ જ ાહરલાલ નહેરુ િારા રજૂ કરાયેલ ઉદ્દશે્ય 
પ્રસ્ તા ના મુદ્દાઓમાં બંધારણના ઘ્યેય અને આદશો સૂચ ાયા હતા. ઉદ્દશે્ય 
પ્રસ્ તા માં જ ાહરલાલ નહેરુએ ભારતને એક સ્ તંત્ર, સા િભૌમ, પ્રજાસિાક રાષ્ટ્ર 
બના  ા ઉપરાંત તેના દરેક નાગદરકને સામાણજક, આણર્થિક અને રાજકીય ન્યાય 
મળે, તક અને મોભાની સમાનતા સાર્થે કાયદા સમક્ષ સમાનતા મળે, ણ ચાર,  ાણી, 
ધમિ, વ્ય સાય તર્થા કામની ખાતરી મળે એ ા અનેકણ ધ સંકલ્પોના આધારે 
બંધારણની રચના ર્થાય તેના પર ભાર મૂક્યો હતો. લઘુમતીઓ, આદદ ાસી અને 
પછાત  ગો તેમ જ અન્ય સામાણજક શૈક્ષણણક પછાત  ગિના ઉ્ાર માટ ે જરૂરી 
વ્ય સ્ર્થાની ખાતરી આપી હતી. બંધારણસભા િારા 22 જાન્યુઆરી, 1947ના રોજ 
ક્સ્ કૃત કર ામાં આ ેલા આ ઉદ્દશે્ય પ્રસ્ તા ને આધારે પછીર્થી ભારતના બંધારણનંુ 
આમુખ ઘડ ામાં આવ્યું હતું. 
 1947ના ભારતીય સ્ તંત્રતા અણધણનયમ અનુસાર બંધારણ સભાને જ 
ભારતની સંસદનો દરજ્જો આપ ામાં આવ્યો. જ ે કારણે બંધારણ સભાના ણશરે 
ભારતનું શાસન અને બંધારણનું ણનમાિણ કર ાની બે ડી જ ાબદારી આ ી. 
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બંધારણસભા જ્યારે બંધારણ ઘડ ા માટ ેમળે ત્યારે તેના અધ્યક્ષ ડૉ. રાજને્દ્ર પ્રસાદ 
અને સંસદ મળે ત્યારે તેના અધ્યક્ષ ગણેશ  ાસુદે  મા ળંકર રહેતા. બંધારણસભા 
િારા હાર્થીને પ્રણતક તરીકે સ્ ીકાર ામાં આવ્યો હતો. બંધારણસભા હેઠળ ઘડ ામાં 
આ ેલી જુદી જુદી 22 સણમણતઓ પૈકી ‘ખરડા સણમણત’ સૌર્થી મહત્ત્ પૂણિ હતી 
જમેાં અધ્યક્ષ ડૉ. બી. આર. આંબેડકર ઉપરાંત અન્ય 6 સભ્યો સામેલ હતા. 
1. ડૉ. બી. આર. આંબેડકર 
2. એન. ગોપાલસ્ ામી આયંગર 
૩. અલ્લાદી કૃષ્ણાસ્ ામી ઐયર 
4. સૈયદ મોહમ્મદ સાદુલ્લા 
5. કનૈયાલાલ મુનશી 
6. બી. એલ. ણમિલ [પછીર્થી એન. માધ રા ] 
7. ડી. પી. ખેતાન [પછીર્થી ટી. ટી. કૃષ્ણામાચારી] 

બંધારણની રચનાનું કાયિ 9 દડસેમ્બર, 1946ર્થી 26 ન ેમ્બર, 1949 સુધી કુલ 
બે  િિ, અણગયાર માસ અને અિાર દદ સ ચાલ્યું. આ સમય દરણમયાન કુલ 11 
અણધ ેશન અને 166 બેઠકો મળી હતી. તેમ જ કુલ 64 લાખ રૂણપયા જટેલો ખચિ 
ર્થયો હતો. મૂળ સ્ રૂપે લખાયેલ બંધારણ હાલમાં સંસદ ભ નની લાઇિેરીમાં 
દહણલયમ  ાયુ ભરેલી પેટીમાં સુરણક્ષત રાખ ામાં આવ્યું છ.ે બંધારણની કેટલીક 
જોગ ાઇઓ જ ેી કે નાગદરકતા, ચૂંટણી, કામચલાઉ સંસદ અને સરકાર, કટોકટીની 
જોગ ાઇઓ  ગેરે 26 ન ેમ્બર, 1949ના દદ સર્થી જ અમલમાં મૂક ામાં આ ી 
હતી. 26 ન ેમ્બરને ભારતમાં ‘કાયદા દદ સ’ તરીકે અને 2015ર્થી તેન ે‘સંણ ધાન 
દદ સ’ તરીકે ઉજ  ામાં આ ે છ.ે 24 જાન્યુઆરી, 1950ના રોજ બંધારણ સભાની 
અંણતમ બેઠક મળી જમેાં કુલ 299 સભ્યો પૈકી 284 સભ્યોએ બંધારણ પર 
હસ્તાક્ષર કયાિ જ ે પૈકી 8 મદહલાઓ હતી. પ્રર્થમ હસ્તાક્ષર કરનાર બળ ંતરાય 
મહેતા હતા. 24 જાન્યુઆરી, 1950ના રોજ ડૉ. રાજને્દ્ર પ્રસાદને ભારતના પ્રર્થમ 
રાષ્ટ્રપણત ણનમ ામાં આવ્યા. 1929મા ં કોંગ્રેસના લાહોર અણધ ેશનમાં ઠરાવ્યા 
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અનુસાર 26 જાન્યુઆરી, 1930ના રોજ સૌ પ્રર્થમ ‘પૂણિ સ્ રાજ દદ સ’ તરીકે 
ઉજ  ામાં આવ્યો હતો, જનેી સ્મૃણતમાં સ્ તંત્ર ભારતનંુ બંધારણ 26 જાન્યુઆરી, 
1950ર્થી અમલમાં મૂક ામાં આવ્યું જ ે દદ સને ગણતંત્ર/પ્રજાસિાક દદ સ તરીકે 
ઉજ  ામા ંઆ ે છ.ે 

ણમણલન્દ ણ િાસ 
ણનયામક 

તર્થાગત એકેડમેી, પાલનપુર 
સેલફોન : 9727012874 
ઈ.મેલ : glavji@gmail.com  

 

સાયબર ક્રાઇમ માગિદણશિકા 
 

●લેખન–સંકલન● 
દહદાયતખાન પરમાર 

 

દકંમત : ` 70/- 
 

●પ્રકાશક● 
શરૂઆત પક્બ્લકેશન 
બી-109 અરણ દં મેગા  

ટરડે નરોડા રોડ 
અમદા ાદ 382 345 
સંપકિ : 81411 91312 

https://sharuaatbookstore.com/  

▪ 
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4 

ભારતના બંધારણનો ઇણતહાસ 

લેખક : ડૉ. પ્રો. ણનભિય ઇંદ્રાયન  
ભા ાનુ ાદ : ભીખાભાઈ અમીન  

આમ જો ા જઈએ તો ભારતના બંધારણનો 
ઇણતહાસ ધનાનંદની આજુબાજુ, અને  ૈશાલી જ ેા 
ગણતતં્રોર્થી શરૂ ર્થાય છ.ે ચંદ્રગુપ્ત મૌયિના સમયમાં રાજા 
અને એક પ્રધાનમંત્રી ચાણક્ય હતા. એ સમયે સ ોચ્ચ 

અણધકારીને અમાત્ય કહે ામાં આ તો હતો. ભારતમાં રાજાશાહી ચાલતી હતી. 
આપણ ંહાલનુ ંરાજણચન્હ ચાર ણસંહનંુ છ ેતે સમ્રાટ અશોકના સમયર્થી તેની શરૂઆત 
ર્થઈ હતી. આપણા હાલના રાષ્ટ્રધ્ જનંુ અશોક ચક્ર પણ તે સમયનું પ્રતીક છ.ે 
ઇસ ીસન 1611માં મોટાભાગે મસાલાઓના  ેપાર કર ા માટ ે 11 અંગ્રેજો ટોમસ 
રોના નેતૃત્ માં ભારતના પક્શ્ચમ દકનારેર્થી સુરતમાં આવ્યા. તે સમયે રાજા જહાંગીર 
હતો. તેણે  ેપાર કર ાની અનુમણત આપી હતી. અહીંયા એ ઉલ્લેખ કર ો જરૂરી છ ે
કે ભારતમાં આ  ા ાળા અંગ્રેજોએ ધીરે ધીરે ભારતનંુ નામ ઇક્ન્ડઆ કયુાં. આપણા 
બંધારણના પહેલા અનુચ્છદેમાં ઉલ્લેખ છ ેકે ઇક્ન્ડઆ શબ્દ ઇક્ન્ડસર્થી આવ્યો છ.ે જ ે
ણસંધુ નદી તર્થા તેની સભ્યતાને કહે ામાં આ ે છ.ે કોઈ ણ દેશીઓ િારા આપણાં 
દેશને આ ા નામર્થી બોલા  ામાં આ ે તે કેટલા અંશે ઊણચત છ?ે  

શરૂઆતમાં આ કાયિ શ્રદી બાલ ગંગાધર ણતલકને આપ ામાં આવ્યું હતું. તેના 
પછી અંગ્રેજોએ ગ નિર ઇન કાઉક્ન્સલ બના ી. જનેે  તિમાન ણ ધાનસભાઓ અને 
મંત્રીપદરિદોનો પ્રારંભ કહી શકાય. બંધારણની દૃક્ષ્ટ્ર્થી જો ા જઈએ તો આગળનું 
મહત્ત્ નું પગલું 1772ના રેગ્યુલેટરી એક્ટનંુ પસાર ર્થ ું હતું. ણ ણભન્ન રાજ્યપત્રો 
િારા 1935ના એક્ટ સુધી પહોંચ્યું. આમાં અર્થાિત્ રેગ્યુલેટરી એક્ટમાં પહેલી ાર 
ગ નિર જનરલ ઇન કાઉક્ન્સલ સ્ર્થાણપત કર ામાં આ ી. આ સમ ાયતંત્રની શરૂઆત 
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હતી. કલકિામાં સ્ર્થાપેલી ગ નિર જનરલ ઇન કાઉક્ન્સલ એ  તિમાન સંઘીય 
મંત્રીપદરિદ અને સંસદનો પ્રારંભ હતો.  

આના પછી સૌર્થી મહત્ત્ પૂણિ કાયિ 1935ના ગ મેન્ટ ઑફ ઇક્ન્ડઆના એક્ટને 
પસાર કર ાનો હતો. આ એક્ટ િારા આપણા  તિમાન બંધારણની પાયાની શરૂઆત 
ર્થઈ હતી. આમા ંસમ ાયતંત્રની શરૂઆત હતી. સમ ાય ન્યાયાલયની સ્ર્થાપના પણ 
કર ામાં આ ી. પ્રો ીન્સ [પ્રાંતો]ની પણ સ્ર્થાપના કર ામાં આ ી. સંઘ અને રાજ્યોની 
યાદીઓ બના  ામાં આ ી. દેશની ણ શાળતા, ણ ણ ધતા અને રાજાશાહીનો 
ઇણતહાસ જોતાં સમ ાય તંત્રના િાંચાને યોગ્ય માન ામાં આવ્યું. આ કાયદા િારા 
કાયિપાણલકા અને ણ ધાનસભાઓ જુદી જુદી કર ામાં આ ી. આના પછીનું જ ે
મહત્ત્ નું કદમ ઉઠા  ામાં આવ્યું તે સાયમન કણમશનની ણનમણૂક હતી. આ કણમશન 
િારા બંધારણ સભાની સ્ર્થાપના કર ામાં આ ી. આમાં પ્રણત 10 લાખે એક વ્યક્ક્તન ે
બંધારણ સભાના સભ્ય બના  ાની વ્ય સ્ર્થા કર ામાં આ ી. દરયાસતને પોતાની 
જનસંખ્યા પ્રમાણે પ્રણતણનણધ મોકલ ા તે ું કહે ામાં આવ્યું. આ સભ્યોને ચૂંટ ા માટ ે
મતાણધકાર બહુ જ સીણમત હતો. કે ળ પાંચ ટકા લોકો એ જ મત નાખ્યા. આ 
સમયે મુક્સ્લમ લીગે પાદકસ્તાનની માંગણી મૂકી. પાદકસ્તાન માટ ેજુદી બંધારણસભા 
બના  ામાં આ ી. ભારતીય બંધારણસભાના અધ્યક્ષ માનનીય રાજને્દ્ર પ્રસાદની 
ચૂંટણી ર્થઈ. બંધારણ સભાની અલગ અલગ કણમટીઓમા ં– સંઘ સણમણત, મૂળભતૂ 
અણધકાર સણમણત, ડરાક્ફ્ટગં કણમટી  ગેરે બના  ામાં આ ી. એક સણમણતના અધ્યક્ષ 
સરદાર પટલે હતા. એકના જ ાહરલાલ નહેરુ. એકના અલ્લાદી કૃષ્ણ સ્ ામી અય્યર 
અને ડરાફ્ટ કણમટીના અધ્યક્ષ ડૉ. બી. આર. આંબેડકર હતા.  

1946ર્થી 1947ની  ચ્ચે અનેક બેઠકમાં અનુચ્છદે, અધ્યાય અને અન્ય 
ભાગોન ેઅનુરૂપ ણ શદ્ ચચાિઓ ર્થઈ. બંધારણ ણનષ્ણાત ડૉ. બી. આર. આંબેડકર 
અને ડૉ. બી. એન. રા ે ણ િના લગભગ બધા જ બંધારણોનો અભ્યાસ કયો હતો. 
રાષ્ટ્રપણતનંુ પદ ય.ુએસ.એ.ર્થી લે ામાં આવ્યું. કેણબનેટ ણસસ્ટમ, જ ાબદાર સરકાર, 
અને  ેસ્ટ ણમલ્સ્ટર મોડલ ણિટનર્થી લે ામાં આવ્યું. મૂળ અણધકારો ઉપર માન  
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અણધકારનો પ્ર ાહ પડ્યો. ણ દેશી તત્ત્ ો આયિલેન્ડર્થી લે ામાં આવ્યું. કટોકટી 
જમિનર્થી લે ામાં આવ્યું. દેશભરમાં વ્યાપારની સ્ તંત્રતા ઓસ્ટરણેલયાર્થી લે ામાં 
આ ી.  

ણિટનના બંધારણ ણનષ્ણાતોને ખાતરી હતી કે ભારતીય પોતાનંુ બંધારણ 

નહીં બના ી શકશે; પરન્તુ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરના નેતૃત્ત્  હેઠળ તૈયાર 
ર્થયેલ સંણ ધાન જોઈને તેઓ પણ દંગ ર્થઈ ગયા. આ ણ િાનોમાં એ.  ી. ડાયણસ, 

સર આઈ ર જનેીંગસ અને એલન ગ્લેડહીલ ખાસ હતા.  
બંધારણના ઉદ્દશેો 

બંધારણના ઉદ્દશેમાં કદાચ બંધારણના આદશોનો પણ સમા ેશ ર્થયો છ.ે 
ભારતના બંધારણને ગણતંત્ર કહે ામાં આવ્યું છ.ે ગણતંત્રનો અર્થિ ર્થાય છ–ે એ ું 
બંધારણ કે જનેો અધ્યક્ષ સાધારણ નાગદરકોમાંર્થી કોઈ હોય. ગણનો અર્થિ છ–ે 
સામાન્ય માન ી. આ ગણતંત્રમાં ચાર ણ શેિણો છ.ે  

[1] સમપ્રભુ, [2] સમાજ ાદ, [3] ધમિણનરપેક્ષ અને [4] લોકતાંણત્રક.  
સમપ્રભુનો અર્થિ છ ે સ ોપરી. જનેા ઉપર કોઈ ના હોય. 26 જાન્યુઆરી, 

1950 પહેલાં ભારત એક સમપ્રભુ દેશ ન હતો. ક્રાઉન [રાજા] એના ઉપર રાજ 
કરતો હતો અને ભારત ડોણમણનયન રાષ્ટ્ર હતું. ઓસ્ટીનના મત અનુસાર જ ે દેશ 
સ ોપરી સિા રાખે છ ેઅને જનેા બધા જ નાગદરકો તેના આધીન છ ેતેઓ સમપ્રભુ 
રાષ્ટ્ર છ.ે 

સમાજ ાદી શબ્દના અનેક અર્થિ છ.ે જાહેર ક્ષેત્રનું  ચિસ્  એ સમાજ ાદ છ.ે 
કોઈ આને આણર્થિક સમાનતાર્થી જોડ ેછ.ે ભારત ક્યારેય પણ પણૂિરૂપર્થી સમાજ ાદી 
નર્થી રહ્યો. અમીર અને ગરીબની ખાઈને પૂર ા માટ ેકોઈએ ધ્યાન કેક્ન્દ્રત કયુાં નર્થી.  

ત્રીજો મુદ્દો છ ે ણબનસાંપ્રદાણયકતા. ણબનસાંપ્રદાણયકતાનો અર્થિ છ ે

સાંપ્રદાણયક સાપેક્ષતાનો અભા . એક એ ો દેશ કે જમેાં રાજ્ય સંપ્રદાયર્થી 
પ્રભાણ ત ના હોય. આનો અર્થિ ધમિદહનતા નદહ; પણ ધમિની અ ગણનાનો છ.ે  
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આ ચારેય ણ શેિણો ણસ ાય બંધારણમાં કંઈક અંશે આદશોની પણ  ાત કરી 
છ.ે દેશ આ આદશોને પ્રાપ્ત કર ા માટ ેપ્રણતબ્ છ.ે મૂળરૂપર્થી આ ત્રણ છ ે:  

[1] ન્યાય, [2] સમાનતા અને [3] બંધુતા.  
ન્યાય એક ણ શાળ પ્રણક્રયા છ;ે પરન્તુ તેને ત્રણ ભાગોમાં  હેંચ ામાં આવ્યું છ.ે 

[1] સામાણજક [2] આણર્થિક અને [3] રાજનૈણતક. આમાં સ્ત્રી, પુરુિ,  દરષ્ઠ નાગદરક 
અને બાળકો  ચ્ચે ન્યાય અર્થ ા ણ ણભન્ન વ્ય સાયો  ચ્ચેનો ન્યાય સામેલ છ.ે 
અનુચ્છદે – 15માં લખ ામાં આવ્યું છ ેકે જાણતના આધારપર કોઈ ભેદભા  કર ામાં 
આ શ ેનહીં. આ જોગ ાઈ પછી જાણતગત ન્યાયના પ્રશ્નો ઉદ્ભ તો  નર્થી; પરન્ત ુ
ભારતીય માનણસકતામાં જાણત ાદ જકડાઈ ગયેલો છ.ે કોઈ પણ પ્રકારે જાણતનો 
ઉલ્લેખ કર ો કે  જાણત ાદ ફેલા  ો એ દંડનીય અપરાધ હો ો જોઈએ. નામની 
આગળ જાણતસૂચક શબ્દ લખ ો તે ગુનો હો ો જોઈએ.  

ત્રીજા પ્રકારના ન્યાય છ ે– આણર્થિક ન્યાય. મોટા ભાગની જનતાની માટ ેતેનું 
ઘણં મહત્ત્  છ.ે દેશની એક ટકા જનતા ઉપર 20% સંસાધનો છ.ે બહુજન સમાજને 
આણર્થિક ન્યાય પ્રાપ્ત કરા  ા માટ ેજરૂરી પ્રયત્નો ર્થતા નર્થી. તેના માટ ેલઘુિમ  ેતન 
ધારો છ ેતેને સખ્તાઈર્થી લાગુ કર ો જોઈએ. લોકોર્થી ખોટી રીતે ધન ભેગું ના કરી 
શકે તે માટ ેકક્મ્પદટશન એક્ટને સખ્તાઈર્થી લાગુ કર ાની જરૂર છ.ે  

આખરી મૂલ્ય છ ેસમાનતા. સમાન અ સર અને દરજ્જો [સ્ટટેસ]ની સમાનતા 
ણબલકુલ નર્થી. આના માટ ે12 ધોરણ સુધી દેશની દરેક સરકારી શાળાઓમાં ણશક્ષણ 
મફ્ત કરી દે ું જોઈએ. મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના કડકાઈર્થી લાગુ કર ી જોઈએ. 
મદહલાઓને દરેક જગ્યાએ સમાન દરજ્જો આપ ો જોઈએ. 

ડૉ. પ્રો. ણનભિય ઇંદ્રાયન 
F – 206 Suyash Status, City Pulse Cinema Road 
Opp. Urjanagar 1 Randesan, GANDHINAGAR 

સેલફોન : 9377155151 
ઈ.મેલ :  nirbhayaindrayan@yahoo.com                    
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5 

ધમિણનરપકે્ષતા [યાને ણબનસાંપ્રદાણયકતા] શંુ છ?ે 

– અક્િન ન. કારીઆ 

કેટલાક લોકો એમ માને છ ે કે ભારતીય 
બંધારણના આમુખમાં 42માં સુધારાર્થી ઉમેરાયેલ 
‘ધમિણનરપેક્ષતા’ શબ્દ બાદ જ ભારત ધમિણનરપેક્ષ 
[Secular] રાજ્ય બન્યું છ.ે આ માન્યતા ણનરાધાર 
છ.ે આમુખમાં આ શબ્દો ઉમેરાયા અગાઉ પણ 

ભારત ધમિણનરપેક્ષ રાજ્ય હતું. તેની  ાત આપણે આગળ કરીશું. 
બંધારણીય સુધારા પૂ ે શું ભારત ધમિણનરપેક્ષ રાજ્ય હતું? 

બંધારણના 42માં સુધારાર્થી આમુખમાં ‘ધમિણનરપેક્ષ’, ‘સમાજ ાદ’ તેમ જ 
‘અખંદડતતા’ એમ ત્રણ શબ્દો ઉમેર ામાં આવ્યા છ.ે આર્થી કેટલાક ણ ચારકોનંુ 
માન ું છ ે કે 1976માં ર્થયેલા આ બંધારણીય સુધારા બાદ જ ભારત ધમિણનરપેક્ષ 
રાજ્ય બન્યું છ.ે  ાસ્ત માં આ માન્યતા ભૂલભરેલી છ.ે તેનંુ કારણ એ છ ેકે બંધારણ 
સભામાં બંધારણ ઘડતર સમયે ભારત પાદકસ્તાન ણ ભાજનના કારણે કોમી 
હૂતાશનની આગ ખાસ કરીને સરહદી ણ સ્તારોમાં ફેલાયેલી હતી. લાખો ણનદોિ 
નાગદરકોની કતલ ર્થઇ. તેને અનુલક્ષીને બંધારણ સભામાં પણ કેટલાક સભ્યોએ 
ભારતને દહંદુ રાષ્ટ્ર જાહેર કર ાની માગણી ઉઠા ેલ હતી; પરન્તુ તેનો સ્ ીકાર ર્થયો 
ન હતો; કારણ કે કોઇ પણ અર્થ ા દરેક બંધારણમાં નાગદરકો  ચ્ચે પક્ષાપક્ષીનો 
નકાર અને સમાનતાનો સ્ ીકાર તેના પાયામાં હોય છ.ે  

આ 42માં સુધારા અગાઉ ભારતનંુ બંધારણ ધમિ ણનરપેક્ષતાને  રેલું જ છ.ે 
કારણ કે આ શબ્દ ઉમેરાયા અગાઉ બંધારણના ણ ણ ધ અનુચ્છદેોમાં ધમિણનરપેક્ષ 
નીણત પ્રગટ ર્થયેલી છ.ે  
જમે કે : 
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[A] અનુચ્છદે–14માં રાજ્ય તરફર્થી વ્યક્ક્તને સમાનતા [Equality]નો 
અણધકાર અપાયેલ છ.ે એટલે કે ભારતની ણન ાસી દરેક વ્યક્ક્તને ધમિના કોઈ પણ 
જાતના ભેદભા  ણ ના કાયદા સમક્ષ સમાનતા અને કાયદાના સમાન રક્ષણની 
બાંહેધરી અપાયેલ છ.ે  

[B] અનુચ્છદે–15 અને 16માં ધમિ, જાણત,  ણિ, ણલંગ કે જન્મસ્ર્થાન પર 
ભેદભા  કર ા સામે મનાઇ ફરમા  ામાં આ ેલ છ.ે  

[C] અનુચ્છદે–19 [1][A] હેઠળ દરેક નાગદરકને ધમિના ભેદભા  ણ ના  ાણી 
અને અણભવ્યક્ક્ત સ્ ાતંત્ર્યનો મૂળભૂત અણધકાર અપાયેલ છ.ે  

[D] અનુચ્છદે–25ર્થી 28માં દરેક વ્યક્ક્તને ધમિસ્ ાતંત્ર્યનો અણધકાર, તેમ જ 
ધાણમિક સંસ્ર્થાનોના  હી ટનો મૂળભૂત અણધકાર અપાયેલ છ.ે  

[E] અનુચ્છદે–44ર્થી સમાન નાગદરક સંદહતા [uniform civil code] 
પાળ ાની રાજ્યની ફરજ ણનયત કર ામાં આ ેલ છ.ે  

[F] ભારતના બંધારણમાં ધારાસભ્ય, મુખ્ય પ્રધાન સદહત દરેક પ્રધાન,  ડી 
અદાલત તેમ જ સ ોચ્ચ અદાલતના દરેક ન્યાયમૂણતિ, દરેક કેક્ન્દ્રય પ્રધાન, તેમ જ 
રાષ્ટ્રપણતએ, પોતાનો હોદ્દો ગ્રહણ કરતાં અગાઉ બંધારણ પ્રત્યે  ફાદારીના શપર્થ 
લે ાના હોય છ.ે શપર્થ ઇિરના સોગંદ લઈને અર્થ ા ઇિરમાં માનતા ન હોય તેમણે 
સત્યપ્રણતજ્ઞા અનુસાર હોદ્દાના શપર્થ લે ાના હોય છ.ે આ ણ કલ્પનો અર્થિ એ ર્થાય છ ે
કે ભારત 42મા બંધારણીય સુધારા અગાઉ પણ ધમિણનરપેક્ષ રાજ્ય હતું,  

[G] ‘લોકપ્રણતણનણધત્  ધારો’ [Representation of People Act] 1951. 
કલમ–123 જણા ે છ ેકે ચૂંટણીમાં કોઈ પણ ઉમેદ ાર ધમિના નામે મત માંગી શકે 
નહીં. પ્રચાર કરી શકશે નહીં. જો કોઈ પણ ઉમેદ ાર તેમ કરતાં પકડાય તો 
ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યને પણ ગેરલાયક ઠરા  ાની આ કાયદામાં જોગ ાઇ કર ામાં 
આ ી છ.ે  

આમ 42મા બંધારણીય સુધારા અગાઉ ભારત ધમિણનરપેક્ષ રાજ્ય ન હો ાની 
દલીલ આધારભૂત નર્થી. 
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બંધારણમાં ‘ધમિણનરપેક્ષતા’ શબ્દમાં ‘ધમિ’ કયા અર્થિમાં પ્રયોજલે છ?ે 
ધમિની સેંકડો પદરભાિાઓ અપાયેલ છ.ે આપણે એ જાણ ું જોઇએ કે 

ભારતના બંધારણમાં ‘ધમિણનરપેક્ષતા’ શબ્દમાં ‘ધમિ’ કયા અર્થિમાં પ્રયોજ ામાં 
આ ેલ છ.ે આપણે ધમિની અનેક પદરભાિાઓમાં ઉતર ાને બદલે તેના સૌર્થી ચાર 
લોકણપ્રય અર્થો ણ શે જાણીએ. 

ધમિ 
 
સ્ ભા         કતિવ્ય, ફરજ           મઝહબ, પંર્થ         આધ્યાક્ત્મક સાધના  

એના પ્રર્થમ અર્થિમાં ધમિ એટલે સ્ ભા . જમે કે અક્િનો સ્ ભા  બાળ ાનો 
છ.ે પાણીનો સ્ ભા  તરસ છીપા  ાનો છ.ે આ પદાર્થિના ગુણધમિની  ાત ર્થઈ. 
બંધારણને આ અર્થિ સાર્થે કોઇ ણનસ્બત નર્થી.  

તેના બીજા અર્થિમાં ધમિ એટલે માન ીનંુ કતિવ્ય અર્થ ા ફરજ. જમે કે, કુટુબંનંુ 
ભરણપોિણ કર ાની ણપતાની ફરજ છ.ે દરેક કમિચારીની ણનષ્ઠાપૂ િક કામ કર ાની 
ફરજ છ.ે ણશક્ષકની ફરજ ભણા  ાની છ.ે ડરાઇ રની ફરજ સલામતીપૂ િક  ાહન 
ચલા  ાની છ.ે આ અર્થિમાં પણ ‘ધમિ’ શબ્દ બંધારણમાં પ્રયોજાયેલ નર્થી.  

તેના ત્રીજા અર્થિમાં ધમિ એટલે પંર્થ અર્થ ા મઝહબ. ભારતમાં મુખ્ય ચાર ધમો 
ઉપરાંત ણશ  ધમિ, સ્ ામીનારાયણ ધમિ, અખાડાપંર્થ, ણનરંકારી પંર્થ, એ ા અનેક પંર્થો 
અક્સ્તત્  ધરા ે છ.ે ભારતનું બંધારણ આ અર્થિમાં ધમિણનરપેક્ષ રાજ્ય છ.ે રાજ્ય કોઈ 
પણ મઝહબ કે પંર્થની તરફેણ કરી શકે નહીં, કોઇ ધાણમિક પ્ર ૃણિને ટકેો આપી શકે 
નહીં, અને તેર્થી ભારતના બંધારણ અનુચ્છદે–25ર્થી દરેક વ્યક્ક્તને ધમિસ્ ાતંત્ર્યનો 
મૂળભૂત અણધકાર અપાયો છ.ે આ ધમિસ્ ાતંત્ર્ય અણધકારમાં પોતાની પસંદગીનો 
‘ધમિ’ પાળ ા કે ન પાળ ાનો, ધમિનો પ્રસાર કર ાનો  ગેરેનો પણ સમા ેશ ર્થાય છ.ે  
ભારતમાં સ્ ામી ણ  ેકાનંદ, જ.ે કૃષ્ણમૂણતિ, મહણિિ અરણ ંદ તેમ જ એની બેસન્ટ 
જ ેા ણ િાનો ધમિને ઊંચાઇ પર લઈ ગયા. તેઓ કોઈ પરંપરાગત ધમિમાં માન ાના 
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બદલે આધ્યાક્ત્મક ણસણ્ પ્રાપ્ત કર ાના પ્રયત્નમાં લાગેલા હતા. ભારતીય 
બંધારણમાં ‘ધમિણનરપેક્ષતા’ શબ્દમાં ‘ધમિ’ આ અર્થિમાં પ્રયોજાયેલ નર્થી. આમ, 
આપણે ‘ધમિણનરપેક્ષતા’ શબ્દમાં ‘ધમિ’ કયા અર્થિમાં બંધારણમાં પ્રયોજાયેલ છ ે તે 
બાબતે સ્પષ્ટ્ ર્થયા. 

ધમિણનરપેક્ષતા બંધારણના મૂળભૂત માળખાનો ભાગ છ ે
1960ના દાયકામાં મૂળભૂત અણધકારોમાં સુધારો કર ાની સંસદને સિા છ ેકે 

કેમ તે બાબતે ણ  ાદ ર્થયો હતો. ગોલકનાર્થ કેસમાં સ ોચ્ચ અદાલતે ઠરા ેલ કે 
સંસદને મૂળભૂત અણધકારોમાં સુધારો કર ાની સિા નર્થી. પાછળર્થી કેશ ાનંદ 
ભારતીના કેસમાં સ ોચ્ચ અદાલતે ગોલકનાર્થ કેસનો ણનણિય ઉલટા ી નાખ્યો હતો 
અને ઠરા ેલ કે સંસદ મૂળભૂત અણધકારોમાં સુધારો કરી શકે, ઘટાડો ન કરી શકે. 
 ધુમાં સ ોચ્ચ અદાલતે આ કેસમાં ‘મૂળભૂત માળખા’નો ણસ્ાંત [Doctrine of 
Basic Structure] સ્ર્થાણપત કરીને ઠરા ેલ કે સંસદ મૂળભૂત માળખામાં તો ક્યારેય 
ફેરફાર કરી શકે નહીં. આ કેસમાં મૂળભૂત માળખાની વ્યાખ્યા આપ ામાં આ ી 
નર્થી; પરન્તુ કેટલાંક તત્ત્ ો [elements]ને સ ોચ્ચ અદાલતે મૂળભૂત માળખાં તરીકે 
ઠરા ે છ.ે આ તત્ત્ ોમાં લોકશાહી, પ્રજાસિાક, કાયદાનંુ શાસન, પ્રજાસિાક સાર્થ ે
ધમિણનરપેક્ષતાને પણ મૂળભૂત માળખાને આ શ્યક તત્ત્  ગણેલ છ.ે આમ, સ ોચ્ચ 
અદાલતના આ ણનણિય પ્રમાણે ધમિણનરપેક્ષ મૂળભૂત માળખાનું અગત્યનું તત્ત્  
હો ાર્થી તેમાં ફેરફાર ર્થઇ શકે નહીં. 

ધમિણનરપેક્ષતા માન  ાદનો ભાગ છ ે
માન  ાદી ણ ચારસરણી કદાચ ઘણા માટ ેન ી ણ ચારસરણી લાગતી હશે; 

પરન્તુ આ ણ ચારસરણીનાં મૂળ ઘણાં ઊંડા છ.ે તેના પાયાના ણસ્ાંતો એ છ ે કે 
‘માન  ાદ’ કોઇ દૈ ી કે ઇિરી તત્ત્ ના અક્સ્તત્ નો ઇન્કાર કરે છ.ે કોઇ પણ ધમિ 
અને તેના ઉપદેશોની મદદ  ગર મનુષ્ય નૈણતક, પ્રમાણણક અને સદાચાર ાળું જી ન 
જી ી શકે છ,ે તે ો દૃિ ણ િાસ ધરા ે છ.ે આ ા ણ ચારો માન જાત પાસે હજારો 
 િોર્થી છ;ે પરન્તુ તેને માન  ાદ તરીકે  ીસમી સદીર્થી ઓળખ ાનંુ શરૂ ર્થયું.  
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જમે માન  સમાજનાં માન ીઓ ઇિર અને દૈ ી પદરબળોમાં ણ િાસ ધરા ે 
છ ે તેમ તેમની સાર્થે જ તે જ સમય અને કાળમાં એ ાં મનુષ્યો હતા કે જઓે 
ઇિરના અક્સ્તત્  અગંે સંશય ાદી હતા, તેમ જ ઇિરી તત્ત્ ોના અક્સ્તત્  અંગે 
ણ િાસ ધરા તા ન હતા. તેઓ આ ણ િમાં બનતી ઘટનાઓને કુદરતી ણનયમોને 
આધીન ગણતા હતા. તે રીતે ઘટનાઓનંુ અર્થિઘટન કરી સમજા તા હતા. 
ધમિણનરપેક્ષ વ્યક્ક્ત માન ીય વ્ય હારોને આધારે માન  જી ન સારંુ અને સમૃ્ 
બની શકે છ.ે સમગ્ર માન  ઇણતહાસમાં એ ા અસંખ્ય દાખલાઓ છ ે કે જમેને 
ઇિરના અક્સ્તત્  અને સિાને પડકારતા માન  મરજી ાઓને ધમિના ટકેેદારોએ 
ખૂબ જ ત્રાસ આપયો છ,ે રંજાડ્યા છ ેઅને મારી નાખ્યા છ;ે કારણ કે સંશય ાદી 
અને માન  ાદી ણ ચારોનો ફેલા ો અને પડકાર ધાણમિક, રુદિચુસ્તોના સીધા 
અક્સ્તત્  સાર્થે સંલિ હતો. આ ા લોકોનો ત્રાસ અને સમાજ ઉપર તેમની પકડ 
એટલી બધી હતી કે, માન  ાદીઓ ખુલ્લામાં, જાહેરમાં પોતાની  ાત રજૂ કરતા 
ડરતા, ફક્ત ખાનગીમાં અંગત કે વ્યક્ક્તગત પ્રચાર કરતા. આ ો સતત જી નો ભય 
હો ા છતાં, છલે્લા પાંચ હજાર  િિર્થી આ ણ ચારોને 21મી સદી સુધી, માન ોએ 
ટકા ી રાખ્યા છ.ે ભારત, ચીન, ગ્રીસ, રોમ તર્થા મુક્સ્લમ દેશોમાં આ ણ ચારો 
અક્સ્તત્ માં આવ્યા હતા. તેમ જ તેનો સંગ્રહ ર્થયો હતો. 

શું ધમિણનરપેક્ષતા એટલે સ િધમિસમભા ? 
કેટલાક ણ ચારકો ધમિણનરપેક્ષતાનો અર્થિ સ િધમિ સમભા  કરે છ.ે ગાંધીજી 

સ િધમિ પ્રાર્થિના કરા તા હતા. ખાસ કરીને આ બાબતમાં ણ નોબાજીના ણ ચારો 
જાણીએ. ણ નોબા કહે છ ેકે ‘સેક્યુલર’ શબ્દ ણ શે સ્પષ્ટ્ સમજ કેળ ી લે ાની જરુર 
છ.ે ‘સેક્યુલર’નો અર્થિ ધમિણ હીન એ ો તો હોઇ જ ન શકે. તેને ધમાિતીત પણ ન 
કહી શકાય. ધમિની બહારનંુ અર્થ ા ધમિ સાર્થે જનેે કોઇ સમ્બન્ધ નર્થી, એ ું પણ ન 
કહી શકાય, કેમ કે ધમિનાં જ ેઅનેક લક્ષણો છ ેતેના ણ ના ન તો સમાજનંુ ધારણ–
પોિણ ર્થઈ શકે, ન વ્યક્ક્તના જી નની ઉન્નણત ર્થઇ શકે, ‘સેક્યુલર સ્ટટે’ એટલે શું? 
એના રાજ્યમાં કોઇ ધમિ જ નહીં હોય? મારંુ એમ માન ું છ ેકે ઘણી બધી ગેરસમજો 
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ઊભી ર્થાય છ ેઅને  ળી આ દકસ્સામાં તો એક ણ દેશી શબ્દને કારણે  ધારે 

ગેરસમજ ર્થઇ છ.ે આપણે ત્યાં અમુક લોકોનંુ બધંુ ણચંતન અંગ્રેજીમાં જ ચાલે છ,ે 
તેને આપણી ધરતી સારે્થ સમ્બન્ધ નર્થી હોતો. પછી તેનો તરજુમો કર ો પડ ેછ.ે 

અને કોઈ પણ ભાિાનો તરજુમો બીજી ભાિામાં એકદમ બરાબર ર્થઇ શકતો 
નર્થી. એટલે ણ દેશી શબ્દ યર્થાર્થિ ભા   હન કરી શકતો નર્થી. આપણી ભૂણમનાં 

સંતાનોને સમજા  ા માટ ેઆપણી ભૂણમનો જ શબ્દ જોઇએ.  
કોઈ રાજ્ય જો પોતાને ‘સેક્યુલર’ જાહેર કરશે તો એ રાજ્ય ધમિ–ણનરપેક્ષ 

રાજ્ય હશે; પરન્તુ ‘ધમિણનરપેક્ષ’ એટલે ‘ધમિહીન’ નહીં, માત્ર ણબનસાંપ્રદાણયક 
એટલંુ જ. એટલે કે તે રાજ્ય કોઈ પણ ણ શેિ સંપ્રદાય સારે્થ જોડાયેલંુ નર્થી. 

ધમિણનરપેક્ષ રાજ્ય પણ ખરંુ જોતાં સમાજનંુ ધારણ–પોિણ કરનારા ધાણમિક 
ણસ્ાંતોને તો ઉ ેખી શકે નહીં. તેર્થી ‘સેક્યુલર સ્ટટે’ અર્થિ ધમિણ હીન રાજ્ય 

એ ો કદાણપ ન હોઇ શકે. તે ણબનસાંપ્રદાણયક રાજ્ય છ,ે એટલે કે કોઇ એક 
સંપ્રદાય સાર્થે જોડાયેલું રાજ્ય નર્થી. તેનો કોઇ એક રાજ્યમાન્ય ધમિ નર્થી, તેમા ં

બધા ધમોને પૂરી સ્ તંત્રતા છ.ે આટલો જ ‘સેક્યુલર’નો અર્થિ ર્થાય છ,ે 
‘સેક્યુલરીઝમ’ એટલે ધમિહીનતા નહીં પણ પદરશુ્ ધમિ–ભા ના, ધમિ–

પરામુખતા નહીં પણ સ િ ધમો માટ ેપોતીકાપણાનો ભા .  
તેર્થી જ આ બધા ધમોનો સમન્ ય ર્થયો હો ો જોઇએ. 

ણ નોબાજીએ ખરંુ કહ્યું છ ેકે ધમિણનરપેક્ષ રાજ્ય એટલે ણબનસાંપ્રદાણયક રાજ્ય. 
તેમના મતે આ ું રાજ્ય કોઇ એક સંપ્રદાય સાર્થે જોડાયેલું રાજ્ય નર્થી. તેનો કોઇ 
રાજ્ય માન્ય ધમિ નર્થી. તેમાં બધા ધમોને પૂરી સ્ તંત્રતા છ.ે અહીં સુધી 
ણ ચારસરણી બરાબર છ;ે પરન્તુ ધમિણનરપેક્ષ રાજ્યને સ િધમિ સમભા  સાર્થે 
સરખા  ાની  ાત બરાબર જણાતી નર્થી. ધમિણનરપેક્ષ રાજ્ય ધમિ તરફ ણનરપેક્ષ છ,ે 
એટલે કે તટસ્ર્થ છ.ે ધમિણનરપેક્ષતાનો અર્થિ સ િધમિ સમભા  નદહ, પરન્તુ સ િ ધમિ 
અભા  ર્થાય. 
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ભારત ધમિણનરપેક્ષ કે પંર્થણનરપેક્ષ? 
હમણાં હમણાં ધમિણનરપેક્ષતા [Secularism]નું ભાિાંતર ધમિણનરપેક્ષતાના 

બદલે ‘પંર્થણનરપેક્ષતા’ ર્થ ા લાગ્યું છ.ે એ ો પ્રચાર પણ ર્થઇ રહ્યો છ ે કે ભારત 
ધમિણનરપેક્ષ નહીં; પરન્તુ પંર્થણનરપેક્ષ છ.ે અમારા મતે ‘ધમિણનરપેક્ષતા’ ભાિાંતર 
બરાબર છ.ે પંર્થણનરપેક્ષતાના સમર્થિકો એમ પ્રચાર કર ા ચાહે છ ે કે ભારત ધમિને 
 રેલું જ છ.ે દેશ દરેક ધમિ તરફ સમભા  રાખે છ ેઅને તેને પંર્થ સાર્થે કોઇ ણનસ્બત 
નર્થી. ખરેખર આ પ્રચારકો બંધારણના ધમિણનરપેક્ષતાનંુ પોત નબળું બના ી રહ્યા છ.ે 
આમેય, દેશમાં ધમિણનરપેક્ષતામાં સ િધમિ સમભા ના નામે ઘણી ભેળસેળ ર્થઇ રહી 
છ.ે આ પ્રચારર્થી તેને સમર્થિન પ્રાપ્ત ર્થાય છ ેઅને ધમિણનરપેક્ષનીણતમાં ગાબડાં પડી 
રહ્યાં છ.ે  ાસ્ત માં ભારત પંર્થણનરપેક્ષ નહીં, પરન્તુ ધમિણનરપેક્ષ દેશ છ.ે 

ધમિણનરપેક્ષતા સમ્બન્ધમાં સ ોચ્ચ અદાલતના કેટલાક ચુકાદાઓ 
1.  સેન્ટ ઝેણ યસિ કૉલેજ ણ . સ્ટટે ઑફ ગુજરાત A.I.R. 1974 S.C. 1389 : 

આ ચુકાદો બંધારણમાં 42મા સુધારાર્થી ‘ધમિણનરપેક્ષતા’ શબ્દ ઉમેરાયો ત ે
અગાઉનો છ.ે સ ોચ્ચ અદાલતે આ ચકુાદામાં ઠરા ેલ છ ે કે બંધારણમાં ભલે 
ધમિણનરપેક્ષ રાજ્ય [Secular State] શબ્દો પ્રયોજ ામાં ન આ ેલ હો ા છતાં, 
બંધારણ ઘડ ૈયાઓનો ઇરાદો ભારતને ધમિણનરપેક્ષ રાજ્ય સ્ર્થાણપત કર ાનો છ.ે  
2. S.R. બોમ્બાઇ ણ . યુણનયન ઑફ ઇક્ન્ડઆ [1994] S.S.C. 1 :  

સ ોચ્ચ અદાલતે ઠરા ેલ છ ે કે ધમિણનરપેક્ષતા બંધારણનંુ મૂળભૂત તત્ત્  
[Basic structure] છ ેઅને સંસદ બંધારણના મૂળભૂત તત્ત્ ોમાં ફેરફાર કરી શકે 
નહીં. આનો મતલબ એ ર્થયો કે ધમિણનરપેક્ષતા હમ્મેશાં કાયમ માટ ેજોડાયેલ રહેશે 
અને સંસદ તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરી શકશે નહીં.  
3. D.A.V. કૉલેજ, જલંધર ણ . સ્ટટે ઑફ પંજાબ A.I.R. 1971 S.C. 1737 : 

આ કેસમાં ગુરુનાનક યુણન ણસિટી એક્ટની કલમ – 4ની બંધારણીયતા 
પડકાર ામાં આ ી હતી. સદર કલમર્થી રાજ્યને ગુરુનાનકના જી ન અને ઉપદેશના 
અભ્યાસોના સંશોધન માટ ે જોગ ાઇ કર ા આદેશ આપાયેલ હતો. અરજદારની 
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રજૂઆત એ ી હતી કે તેનાર્થી અનુચ્છદે – 28નો ભંગ ર્થાય છ;ે કારણ કે અનુચ્છદે 
– 28ર્થી રાજ્ય અનુદાણનત ણશક્ષણ સંસ્ર્થાઓમાં ધાણમિક ણશક્ષણ આપ ાની મનાઈ છ.ે 
સ ોચ્ચ અદાલતે આ રજૂઆત નકારીને ઠરા ેલ છ ે કે કલમ – 4ર્થી ગુરુનાનકના 
જી ન અને ઉપદેશને પ્રોત્સાહન આપ ાના હેતુર્થી તેના શૈક્ષણણક અભ્યાસર્થી ધાણમિક 
ણશક્ષણ અપાઇ રહ્યું નર્થી કે કોઈ ખાસ ધમિની તરફેણ કર ામાં આ ી નર્થી. કલમ – 
4 બંધારણીય ઠરા  ામાં આ ી હતી. 
4. અરુણા રોય ણ . યુણનયન ઑફ ઇક્ન્ડઆ A.I.R. 2002 S.C. 3176 : 

આ કેસમાં National curriculum Framework for School Education, 
2000 [NCESE]ની બંધારણીયતા પડકાર ામાં આ ી હતી. અરજદારની રજૂઆત 
એ ી હતી કે તમામ ધમોના તુલનાત્મક અભ્યાસર્થી અનુચ્છદે – 28 હેઠળ ધાણમિક 
ણશક્ષણ આપ ાના પ્રણતબંધનો ભંગ ર્થાય છ ે સ ોચ્ચ અદાલતે ઠરાવ્યું કે આ 
કાયિક્રમર્થી અનુચ્છદે – 28નો ભંગ ર્થતો નર્થી કે તેનાર્થી ધમિણનરપકે્ષતાનો પણ ભગં 
ર્થતો નર્થી. સ ોચ્ચ અદાલતે ઠરાવ્યું કે ણ ણ ધ ધમોના અભ્યાસર્થી લોકો  ચ્ચે કોમી 
એકતા  ધશે; કારણ કે ધમિ ણ શેના અજ્ઞાનર્થી જ ગેરસમજૂતીઓ અને પૂ િગ્રહો 
ઉત્પન્ન ર્થાય છ.ે 
5. સ ોચ્ચ અદાલતે કેરળના શાદહન અબ્દુલ્લાએ નફરતી ભાિણો સામે પગલાં લે ા 
કરેલ અરજીમાં  ચગાળાના આદેશમાં ઠરા ેલ છ ેકે ભારત ધમિની બાબતમાં તટસ્ર્થ 
એટલે કે ધમિણનરપેક્ષ રાજ્ય છ.ે  

અક્િન ન. કારીઆ 
લૉ કૉલજેના ની ૃિ પ્રીન્સીપાલ  
16, શ્યામણ હાર, એગોલા રોડ 

પાલનપુર – 385001 

સેલફોન : 93740 18111  

▪ 
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6 

બંધારણ કેટલંુ ઉપયોગી? 
– ડકેંશ ઓઝા 

પૃથ્ ીના જન્મને અબજો  િિ ર્થયાં હશે તે પછી 
તેના પર જી સૃક્ષ્ટ્ પાંગરી હો ાનું કહે ાય છ.ે 
માણસને ણ કસતાં પણ  ાર લાગી છ.ે જમે જમે 
માણસ ણ કસતો ગયો તેની સાર્થોસાર્થ સમાજ, રાષ્ટ્ર, 

સંસ્ર્થાઓ આ બધું ણ કસતું આવ્યું છ;ે પણ ણ કાસ પૂરેપૂરો કે સંતોિકારક ર્થયો નર્થી. 
કેટલીક બાબતોમાં અ શ્ય ગૌર  લઈ શકાય એ ું છ ેપરન્તુ બધી બાબતો ણ શે એમ 
કહે ું અઘરંુ છ.ે ણ કાસ એ ણનરંતર ચાલતી રહેતી પ્રણક્રયા છ.ે એમાં ભૂલો ર્થાય છ,ે 
તો  ળી તે સુધારી પણ શકાય છ.ે  

કુટુબંમા ંસાર્થે રહે ાના જ ેકંઈ નીણત–ણનયમો છ ેતે સમજણપૂ િક સ્ ીકાર ામાં 
આ ે છ.ે પરસ્પરનંુ દહત તેમાં સંકળાયેલું હોય છ.ે તેમાંર્થી જ જ્ઞાણત અને સમૂહો 
સજાિયા ંછ.ે કેટલીક વ્યક્ક્તઓ નેતાગીરીના ગુણો ધરા તી હશે તેણે બાકીના સમૂહ 
ઉપર પોતાની સિા જમા ી હશે. બાકીનાએ તેનો સ્ ીકાર કયો હોય એમ પણ શક્ય 
છ.ે કોઈ કુટુબંની વ્યક્ક્તઓ બુણ્શાળી લાગી હશે તેમાંર્થી રાજાશાહીનો ખ્યાલ પેદા 
ર્થયો હોય તો ન ાઈ નહીં!  

રાજાશાહી બાબતે પણ ણ કસેલા મનુષ્યને મયાિદાઓ દેખા ા લાગી અને 
શાસનની અન્ય પ્ણતઓ ણ શે, ણ કલ્પો ણ શે, ણ ચારણા ચાલી હશે અને સમાજ 
લોકશાહી પ્ણત તરફ ગણત કરતો ર્થયો હશે. કોઈ પણ વ્ય સ્ર્થા જો લાંબો સમય 
ચલા  ી હોય તો એને માટ ેનીણત–ણનયમો અણન ાયિ બને. આમ કર ાનંુ, તેમ નદહ 
કર ાનંુ. આટલું એકે કર ાનંુ, બાકીનું બીજાએ કર ાનંુ. એ બે  ચ્ચે ણ  ાદ ર્થાય તો 
ત્રીજો પક્ષ તેનો ન્યાય તોળે. આમ ણનયમો અને સંસ્ર્થાઓ ઉભાં ર્થયા હશે અને આજ ે
પણ ઉભાં ર્થતા ં રહે છ.ે હ ે આપણી પાસ ેએની પરંપરા છ.ે એના ં સારાં–નરસાં 
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ઉદાહરણો પણ છ.ે ણ  ેકબુણ્ર્થી આપણે તમેાંર્થી સારાની, ટકાઉની પસંદગી કરતાં 
હોઈએ છીએ.  

આ આખી વ્ય સ્ર્થા છ ે તેનું નામ જ બંધારણ છ.ે અંગ્રેજોના શાસનમાંર્થી 
ભારત દેશ મુક્ત ર્થયો તેની સાર્થોસાર્થ આ બંધારણ ઘડતરની પ્રણક્રયા ત્રણેક  િિ 
જટેલો લાંબો સમય ચાલી છ.ે ણ ચાર કરનારી એ સભાનું નામ ‘બંધારણસભા’ હતું. 
શક્ય તેટલા પ્રદેશો અને સમૂહોના ઉિમ લોકોને પસંદ કરીને એક કામમાં જોડ ામાં 
આવ્યા હતા. અન્ય દશેોના બંધારણને પણ તપાસ ામાં આવ્યા હતા. ન ો દેશ, ન ો 
સમાજ, આદશિ રીતે રચાય અને તે માટ ેઆ બંધારણ ખપમાં આ ે એ ો ણ ચાર જ ે
તે સમયે પ્રજાકીય નેતાઓએ કરેલો છ.ે બંધારણમાં  હી ટની  ાત છ,ે 
સમ ાયતંત્રની  ાત છ,ે ચૂંટણીની  ાત છ,ે ણનષ્પક્ષ ન્યાયતંત્રની  ાત છ ેઅને વ્યક્ક્ત 
તેમ જ સમાજના કલ્યાણની પણ  ાત છ.ે પ્રજાના પ્રણતણનણધઓએ તે ઘડ્યું છ ેઅને 
સિા પર બેસનારા સદહત આપણે બધા તેનાર્થી બંધાયેલા છીએ. બંધારણનો 
અનાદર એ લોકશાહીમાં પાપ મનાયું છ.ે 

બંધારણ એટલે કાયદો અને વ્ય સ્ર્થાનંુ તંત્ર. કાયદાઓ વ્ય સ્ર્થા સ્ર્થાપ ા અને 
જાળ  ા માટ ેછ.ે એના િારા લોકોનો કે સમાજનો ણ કાસ રૂંધાય નહીં તેની તેમાં 
પૂરતી મોકળાશ છ.ે આપણે જનેે બંધારણ તરીકે ઓળખીએ છીએ તેને  કીલો અને 
ન્યાયાધીશો દેશના ‘સ ોચ્ચ કાયદા’ [Supreme law] તરીકે ઓળખ ે છ.ે 
બંધારણર્થી મોટો કોઈ કાયદો નર્થી. બાકીના સઘળા કાયદાઓ બંધારણની એક કે 
બીજી જોગ ાઈને પદરપૂણિ કર ા લોકસભા કે ણ ધાનસભાએ ઘડ્યા છ.ે બંધારણમાં 
જ રાજ્યોની  ડી અદાલતો અને દેશની સ ોચ્ચ અદાલતને બે કામ સોંપ ામાં 
આવ્યા ંછ ે: [1] નીચલી અદાલતોએ આપલેા ચુકાદાઓ ણ શેની અપીલો સાંભળ ી 
અને [2] લોકસભા કે ણ ધાનસભાએ બંધારણની જોગ ાઈર્થી ણ પરીત કોઈ કાયદો 
કે તે કાયદાની કોઈ કલમ ઘડી નર્થીને તે તપાસ ું. બંધારણમાં નાગદરકોને જ ેઅનેક 
પ્રકારના મૂળભૂત અણધકારો અપાયા છ ેતેનો ભંગ ર્થતો હો ાનંુ નાગદરકને લાગે તો 
તે ા દકસ્સામાં તે સીધો ઉચ્ચ અદાલતોને પોતાની ફદરયાદ રજૂ કરી શકે છ.ે  
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આપણે ચચાિ કર ાની છ ે કે બંધારણ કેટલુ ં લોકોપયોગી છ?ે એનો સીધો 
જ ાબ તો એ છ ેકે ડગલેને પગલે જ્યારે પણ બીજો નાગદરક, બીજી સંસ્ર્થા કે ખુદ 
સરકારી તંત્ર તેના અણધકારોનંુ દમન કરે ત્યારે બંધારણ તેની મદદે આ ે છ.ે 
સરકાર, ચૂંટાયેલી સરકાર, બંધારણે નક્કી કરેલી દદશામાં ન ચાલતી હોય ત્યારે 
નાગદરકો વ્યક્ક્તગત કે સામૂદહક રીતે સંગદઠત બનીને લોકઆંદોલન પણ કરી શકે 
છ.ે આ તબકે્ક એક  ાત બરાબર ધ્યાન રાખ ા જ ેી છ ે કે સરકારે અને પ્રજાએ 
બન્નેએ અદહંસક માગે જ ે કંઈ કર ું હોય ત ેકર ાનંુ છ.ે લોકશાહીમાં કોઈની પણ 
દહંસાને સ્ર્થાન નર્થી. દહંસાર્થી અરાજકતા ફેલા તા તત્ત્ ોને કાબૂમાં રાખ ાની સિા 
બંધારણે ચૂંટાયેલી સરકારોને આપી છ.ે સરકારોએ તેનો ઉપયોગ મયાિદદતરૂપે અને 
અપ ાદરૂપે કર ાનો છ.ે  

કોઈ પણ વ્યક્ક્તને કોઈ પણ પ્રકારનો અન્યાય ર્થતો લાગે, કોઈ બાબત ે
 ાજબી અસંતોિ પદેા ર્થાય તો તે  ખત ે ણ ણ ધ કાયદાઓ તેની મદદે આ ે છ.ે 
સરકારી કમિચારી, સરકારની નોકરીમાં હો ા છતાં, અન્યાય ર્થતો લાગે તો સરકાર 
ણ રુ્ અદાલતમાં જઈ શકે છ.ે દેશમાં સરકાર સ ોપરી નર્થી, ન્યાયતંત્ર પણ 
સ ોપરી નર્થી પણ કાયદાનંુ શાસન જનેે આપણે ભણેલા–ગણેલાઓ ‘રૂલ ઑફ લો’ 
તરીકે ઓળખીએ છીએ તે વ્ય સ્ર્થા સ ોપરી છ.ે આ જ બંધારણની ઉપયોગીતા છ.ે 

 તાજતેરનો એક દાખલો લઈને સમજીએ. ણતસ્તા સેતલ ાડ નામની એક 
બહેન લઘુમતીના અણધકારોની જાળ ણી માટ ેએક સ્ ૈક્ચ્છક સંસ્ર્થા શરૂ કરીને કામ 
કરતી હતી. ગુજરાતના ગોધરાકાંડની દહંસાનો ભોગ બનેલા કુટુબંોને ન્યાય અને 
સહાય અપા  ા પ્રયત્નશીલ હતી. સ ોચ્ચ અદાલતના એક ચુકાદાનો આધાર લઈને 
એકાએક તેની સામે ફદરયાદ નોંધીને ધરપકડ કર ામાં આ ી. બે મદહના ર્થ ા છતા ં
તેને મુક્ત કર ામાં ન આ ી. આ દરણમયાન તેણે  ડી અદાલતમાં જામીન માટ ે
અરજી કરી તો તેને છ અઠ ાદડયા પછી સાંભળ ાનું ઠરા ાયું! આ બહેન તરત 
સ ોચ્ચ અદાલત સમક્ષ ગઈ અને અદાલત ેબન્ને પક્ષોને સાંભળીને તરત જામીન 
આપ ા કબૂલ્યું. સાર્થે કહ્યું પણ ખરંુ કે ધરપકડ કરતાં ણ ચાર કરો અને જ્યાં ગંભીર 
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ગુનો ન હોય ત્યાં તરત જામીન આપ ા ણ ચાર કરો. આ કાયદાનંુ શાસન છ,ે 
બંધારણની ઉપયોગીતા પણ છ.ે  

આપણે ત્યાં સામાણજક અને આણર્થિક અસમાનતા ઘણી છ.ે ડૉ. આંબેડકર અને 
ગાંધીજીની ણચંતા એ જ હતી કે આ અસમાનતા કઈ રીતે દૂર કર ી અર્થ ા 
ઘટાડ ી. માણસ માત્રની સ્ ાર્થી લાગણીઓનો કોઈ અંત હોતો નર્થી. બંધારણ અને 
કાયદો તેના પર અંકુશ મૂકે છ ેઅને કાયદા િારા સમાનતા સ્ર્થાપ ાનો પ્રયત્ન કરે છ.ે 
 ંણચત  ગિને, પાછળ રહી ગયેલાને, તરછોડાયેલાને એ ા અણધકાર પ્રાપ્ત ર્થાય છ ે
જનેા િારા આ  ગિ પોતાનંુ સ્ માન જાળ ી શકે. દરેક પ્રકારના શ્રદણમકો, પુરુિપ્રધાન 
માનણસકતાને કારણે કોઈને કોઈ પ્રકારે દમનનો ભોગ બનતી મદહલાઓ, ણ ણ ધ 
પ્રકારની લઘુમતીઓ અને જમેને અસ્પૃશ્ય ગણ ામાં આવ્યા છ ે એ ા સમૂહો 
કાયદાના જોરે મોટા માર્થાં સામે લડી શકે એ જ બંધારણની ખરી ઉપયોણગતા છ.ે 
મારી પાસે કામ કરાવ્યું અને  ળતર ન ચૂકવ્યું, કાયદો જ ેચૂક  ાનંુ કહે છ ેએનાર્થી 
ઓછુ ંચૂકવ્યુ,ં માણલક અને સમૃ્ હો ાને કારણે મારા પર અત્યાચાર કયો આ ી 
સઘળી બાબતોમાં વ્યક્ક્ત કાયદાની સહાય લઈને લડી શકે છ,ે જીતી શકે છ,ે ખોટાને 
સબક શીખ ાડી શકે છ.ે સમાનતા સ્ર્થાપ ાની આ પ્રણક્રયા સહેલી અને સરળ નર્થી. 
આપણે ત્યાં ન્યાય મેળ  ો એ સમયની રીતે અને પૈસાની રીત ે એમ બન્ને રીત ે
ખચાિળ સાણબત ર્થઈ રહે છ.ે આ બહુ મોટી ણ ડબંના છ.ે  

સરકાર સામે અને સમાજ સામે લડ ું સહેલું હોતું નર્થી. બસમાં કંડકટર 

સાર્થ,ે કચેરીમાં કમિચારી સાર્થે, રસ્તા પર પોલીસ સાર્થે લડનારી વ્યક્ક્ત ભલે 
સાચી હોય પણ એકલી પડી જતી હોય છ.ે બાકીના લોકોનો એને તરત સાર્થ 

નર્થી મળતો. લોકોને સંગદઠત કર ા ઝઝૂમ ું પડતું હોય છ.ે સંઘબળ ણ ના સાચા 
મુદ્દ ેપણ જીત ું મુશ્કેલ ર્થઈ પડ ેએ ું આપણા સમાજનંુ  ાતા રણ છ.ે પદરણામે 

અન્યાયનો ભોગ બનતો બહુ મોટો  ગિ દુુઃખો ખમી લેતો હોય છ.ે લડ ા 
તત્પર ર્થનારા ઓછા જ હોય છ.ે  
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આપણે ‘આઝાદીનો અમૃત મહોત્સ ’ ઉજ ી રહ્યા છીએ. ‘આઝાદી 

દદ સ’, ‘બંધારણ દદ સ’ અને ‘માન  અણધકાર દદ સ’ એ ું ઘણં બધું 
ઉજ ીએ છીએ. ખરેખર તો આ ઉજ ણી જાગૃણત પેદા કર ા માટ ે હોય છ.ે 

દહમ્મત  ધાર ા માટ ેહોય છ.ે સમાજ કંઈક જુદો છ,ે એનાં  ૃણિ અને  લણો 
કંઈક જુદાં છ,ે પરંપરાગ્રસ્ત છ,ે સ્ ાર્થી દહતોર્થી પેદા ર્થયેલાં છ.ે બંધારણ અને 

કાયદા િારા આપણે ન ો સમાજ, દહંસામકુ્ત, અસમાનતા દૂર કરનારો, 
ન્યાયણપ્રય અને બીજાની પીડા સમજનારો સમાજ સ્ર્થાણપત કર ા માંગીએ છીએ. 

આ ગંજા ર કામમાં બંધારણ ખૂબ જ ઉપયોગી છ.ે હ ે તો અણધકારલક્ષી 
કાયદાઓ આ તા જાય છ.ે માદહતી મેળ  ાનો અણધકાર અને જાહેર સે ાઓ 

મેળ  ાનો નાગદરક અણધકાર એનાં ઉદાહરણો છ.ે ‘હમારા પૈસા, હમારા 
દહસાબ’ એટલે કે સરકારની ણતજોરીમાં લોકો પરના કરની  સૂલાતના નાણાં 

હોય છ.ે જ ેપ્રજા કર ભરે છ,ે માત્ર આ ક ેરો નહીં બીજા અનેક પ્રકારના જુદા 
ન પાડી શકાતા કર ચીજ  સ્તુ કે સે ા મેળ  ાની સારે્થ ભરે છ.ે તેમને તે 

નાણાંનો દહસાબ માંગ ાનો અણધકાર છ ે બંધારણે જ ે મૂળભૂત અણધકારો 
નાગદરકોને આપયા છ ેતેનંુ આ ણ સ્તરણ છ.ે  

સમજ ાનંુ એ છ ે કે સરકાર મજબૂત બને અને પ્રજા ણનબિળ રહે એ 

તંદુરસ્ત લોકશાહી નર્થી. પ્રજા સશક્ત બને, નાગદરકો સરકાર પર કાબૂ ધરા ે, 
સરકારને ખોટુ ંકરતા રોકી શકે એ ું બને તો એ લોકશાહી તંત્ર યોગ્ય ગણાય. 

આખરે તો લોકોનંુ કલ્યાણ અને  ધુ કલ્યાણ એ જ લોકશાહીનો પાયાનો ણ ચાર 
છ.ે જમે જમે નાગદરકોમાં આ અંગેની સભાનતા ણ કસતી જશે અને સરકાર 

તેને અનુસર ા મજબૂર બનશે ત્યારે લોકશાહીનો એ સોનેરી અ સર હશે. 
લોકશાહી બરાબર ચાલે એની જ ાબદારી નાગદરક સમાજ પર હોય છ.ે 

નાગદરકો જટેલા ણનક્ષ્ક્રય એટલી લોકશાહી નબળી પડ ાની. કાયદો એ એક 
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સાધન છ.ે બંધારણ એ એક વ્ય સ્ર્થા છ.ે જાગૃત અને સં ેદનશીલ નાગદરકોએ 

એનો ઉપયોગ કરીને લોકશાહીને  ધુ ને  ધુ અર્થિપૂણિ બના  ાની છ.ે 

ડકેંશ ઓઝા 
6, સ્ ાગતણસટી 

અડાલજ – 382 421 
સેલફોન : 97250 28274 

ઈ.મેલ : dankesh.oza20@gmail.com  
 

ધમિણનરપેક્ષતા [યાને ણબનસાંપ્રદાણયકતા] શું છ?ે 

 
●લેખક● 

અક્િન ન. કારીઆ 

 
દકંમત : ` 30/- 

 
●પ્રકાશક● 
ણગરીશ સુંદિયા 

મહામંત્રી 
69/2, ચાણક્યપુરી સોસાયટી 
હનુમાન ટકેરી, આબુ હાઇ ે 

પાલનપુર – 385001 
સેલફોન : 9426663821  

▪ 
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સ ોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાઓની કેન્દ્ર સરકાર અ હેલના કરે છ?ે 

લેખક : ડૉ. એમ. આર. ગોસાઈ 

          ભા ાનુ ાદ : ડકેંશ ઓઝા 

 સ ોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાઓ માત્ર 
ભારતના નાગદરકોને જ નહીં; પરન્તુ અન્ય 
અદાલતો અને સરકારોને પણ બંધનકતાિ હોય છ.ે 
તેર્થી કેન્દ્ર સરકારે પણ દેશની સૌર્થી મોટી 
અદાલતના ચુકાદા અને આદેશોને અનુસર ું રહ્યું. 

જો કે  ાસ્ત માં તેર્થી ણ પરીત જો ા મળે છ.ે ભારત સરકાર કેટલીક  ાર પોતાને 
અનુકૂળ ન લાગતા ચુકાદાઓનંુ પાલન કર ાનંુ ટાળે છ.ે  ળી સ ોચ્ચ અદાલત પણ 
આ ા સમયે પોતાની પાસે પયાિપ્ત સિાઓ હો ા છતાં આ ી બાબતોમાં સરકાર 
ણ રુ્ આગળ  ધતા અચકાય છ.ે સરકાર કદાચ પોતાને રાજકીય રીતે અન ે
 હી ટી તંત્રમાં સ ોચ્ચ હો ાને કારણે પોતે લાભપ્રદ ક્સ્ર્થણતમાં છ ેએમ માને છ.ે 
બીજી તરફ અદાલત પાસે પોતાના આદેશોનો અમલ કરા  ા માટનંુે કોઈ અલગ 
તંત્ર નર્થી. આમ સરકાર ણ ણ ધ રીતે ચુકાદા અને આદેશો પરત્ ે અમલ ારી બાબત ે
ઉપેક્ષા સે ે છ ેતે જોઈ શકાય છ.ે  

ચાલુ  િે મુખ્યમંત્રીઓ અને  ડી અદાલતોના મુખ્ય ન્યાયાધીશોની એક 
બેઠકમા ં તત્કાણલન મુખ્ય ન્યાયમૂણતિ રમન્નાએ એમ કહેલું કે સરકાર સ ોચ્ચ 
અદાલતના આદેશોનંુ પાલન કરતી નર્થી. સ ોચ્ચ અદાલત અને રાજ્યની ણ ણ ધ 
 ડી અદાલતોમાં સરકાર સામે અદાલતની અ માનના કર ાના સંખ્યાબંધ કેસો 
સ ોચ્ચ અદાલતમાં પડતર છ.ે તે દશાિ ે છ ે કે ન્યાણયક આદેશોની અ ગણના તો 
ર્થઈ જ રહી છ.ે પોતાને પ્રણતકૂળ લાગતા આદેશો બાબતે અમલ ારી ન કર ાનંુ 
સરકારનું  લણ રહ્યું છ.ે  
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આપણે આ ા કેસોની ર્થોડીક ણ ગતો જોઈએ. જમેાં અદાલતના આદેશ છતાં 
સરકારે તેનો અમલ ન કયો હોય. સ ોચ્ચ અદાલતે જમેની સામે અદાલતમાં કેસ 
પુર ાર ર્થયા નર્થી કે આખરી ચુકાદા આવ્યા નર્થી એ ા લાંબા સમયર્થી જલેમાં બંધ 
રખાયેલા કેદીઓને કેટલીક શરતો પદરપૂણિ કરતા હોય તો જામીન પર છોડી મૂક ા 
અંગેના ચુકાદા આપયા છ.ે  ળી ભારતમાં બાળમજૂરી ણ રુ્ના ચુકાદા બાબતે પણ 
સરકાર િીલું–પોચું  લણ અખત્યાર કરી ને અદાલતના આદેશોનંુ પાલન કરતી 
નર્થી. દેહ  ેચ ા મજબૂર બનતી મદહલાઓ બાબતે સ ોચ્ચ અદાલતે કેટલુકં 
માગિદશિન પૂરંુ પાડ્યું છ ે જનેે સરકાર ધ્યાને લેતી નર્થી. ન્યાયાધીશોની ણનમણૂક 
અંગેના 1993ના કેસના ચુકાદા બાબતે સરકાર ઝીણ ટપૂ િક તેનો અમલ કરતી 
નર્થી. કૉલેણજયમના ણનણિયોમાં સરકાર દખલ કરે છ ેએ તો હ ે ખાનગી રહ્યું નર્થી. 
કૉલણેજયમ િારા ણનમણૂક માટ ેજ ેન્યાયાધીશોનાં નામ સરકારને મોકલાય છ ેતેમની 
ત્ દરત ણનમણૂક કર ામાં ભારત સરકાર ઠાગાઠયૈા કરે છ.ે ણનમણૂક આપ ાની 
પ્રણક્રયા ણ લંણબત બના ે છ ેઆમ કર ું એ આડકતરો અ રોધ જ છ.ે ન્યાયમૂણતિ 
કુરેશીને સ ોચ્ચ અદાલતમાં ન બેસાડ ામા ંઆ ે તે માટ ેકારોબારીએ સીધી રીતે 
આડખીલી બન ા જ ેું કયુાં છ.ે પોલીસ એન્કાઉન્ટર બાબતે સ ોચ્ચ અદાલતની 
માગિદશિક સૂચનાઓને અભરાઈએ ચડા ી દે ામાં આ ી છ.ે સ ોચ્ચ અદાલતે 
એકર્થી  ધુ  ાર કહ્યું છ ે કે સજા ણ ના જલેમાં રખાયેલા કેદીઓને જામીન પર 
છોડ ાનંુ યોગ્ય છ.ે આમછતાં આ ા 76 ટકા કેદીઓ જલેમાં બંધ છ.ે સ ોચ્ચ 
અદાલતની ણ ચારણા મુજબ તો આ બધાને ક્યારના છોડી મૂક ા જોઈતા હતા; પણ 
અદાલતના આદેશો તરફ પયાિપ્ત ધ્યાન અપાતું નર્થી. દેશની મહત્ત્ ની સમસ્યાઓ 
અંગે સ ોચ્ચ અદાલત જ ે ણ ચારે છ ે તે કેન્દ્ર સરકાર કાને ધરતી નર્થી.  ળી, 
આજકાલ  હી ટ પણ  ધુને  ધુ પેચીદો અને વ્યાપક બનતો જાય છ.ે  

2012માં સ ોચ્ચ અદાલતે ભારત સરકારને સ્પષ્ટ્ સૂચના આપી છ ે કે જ ે
બાબતે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો  ચ્ચે સ િસંમણત નર્થી એ ો નદીઓ જોડ ાનો 
પ્રકલ્પ અમલમાં મૂક ામાં આ ે. હકીકતમાં આ ી મહાકાય યોજના માટનેો ખચિ 
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5,60,000 કરોડ રૂણપયા ર્થતો હતો. એક દાયકો  ીતી ગયો હો ા છતાં આ યોજના 
અમલમાં મુકાઈ નર્થી. કેન્દ્ર સરકાર દેશની મોટામાં મોટી અદાલતે આપલેા 
ચુકાદાઓ બાબતે અમલ કર ાની ક્સ્ર્થણતમાં નર્થી. એ જ રીતે શબરીમાલા ચુકાદાર્થી 
ચોક્કસ  યજૂર્થની મદહલાઓને મંદદરમાં પ્ર ેશ આપ ાનો હતો તેની અમલ ારી 
પણ સરકારે કરી નર્થી. ઓગસ્ટ, 2022માં N.D.T.V. ચેનલ પર ‘પ્રાઈમ ટાઈમ 
શો’માં ર ીશકુમાર સાર્થેના સં ાદમાં સરકારના ગૃહમંત્રીએ સ્પષ્ટ્પણે જાહેરમાં 
અદાલતના હુકમનો ણ રોધ કયો.  િિ 2021માં દદલ્હીની ઉચ્ચ અદાલત અને 
સ ોચ્ચ અદાલતે આદેશ કયો હતો કે કોણ ડના દદીઓ માટ ેઅત્યંત જરૂરી એ ા 
ઓક્ક્સજન ણસણલન્ડર દદલ્હી સરકારને પૂરા પાડ ામાં આ ે. કેન્દ્ર સરકારે ન્યાણયક 
આદેશની અ ગણના કરી. દદલ્હી સરકાર જ્યારે ફરીર્થી દદલ્હીની  ડી અદાલત 
સમક્ષ આ  ાત લઈને આ ી. આ  ખતે અદાલતે કેન્દ્ર સરકારને ચેત ણી આપી કે 
તમારી સામે અદાલતના અનાદરની કાયિ ાહી હાર્થ ધર ામાં આ શે. આ ું કહ્યા 
બાદ ન્યાણયક આદેશોની અમલ ારી કર ામાં આ ી.  

1966માં પંજાબ અને હદરયાણા  ચ્ચે જળણ  ાદ ઉભો ર્થયો. સ ોચ્ચ 
અદાલતે  ારં ાર પંજાબ સરકારને સહકાર આપ ાનું કહે ા છતાં તે સંમત ન ર્થઈ. 
આજ ે2022મા ંપણ એ ક્સ્ર્થણત છ.ે કેટલીક  ખત એ ું પણ બને છ ેકે કેન્દ્ર સરકાર 
સ ોચ્ચ અદાલતના આદેશનો આંણશક અમલ કરે છ,ે એનંુ એક ઉદાહરણ જોઈએ. 
ણબક્લ્કસબાનુ કેસમાં અદાલતે કેન્દ્ર સરકારને આદેશ આપલેો કે ભોગ બનેલા કુટુબંને 
રૂણપયા 50 લાખનું  ળતર ચૂક  ામાં આ ે, તેને સલામત ઘર પૂરંુ પાડ ામાં આ ે, 
અને કુટુબંના એક સભ્યને નોકરી આપ ામાં આ ે એ ો આદેશ 2019માં કરાયો 
હતો. 2022માં ગુજરાતની અદાલતમાં ગુજરાત સરકાર ણ રુ્ આદેશની 
અ ગણનાની કાયિ ાહી શરૂ ર્થઈ અને તનેે ઉચ્ચ અદાલતોના આદેશનો અમલ 
કર ા જણા ાયુ.ં  

આ ા જ અન્ય એક કેસમાં કૉલેજના 300 અધ્યાપકોને પેન્શનનો લાભ 
આપ ાના આદેશો કર ામાં આવ્યા હતા. ત્રણ–ચાર મદહના  ીતી જ ા છતા ં
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 હી ટી પ્રણક્રયાના બહાને અરજદારને હજુ તે લાભ અપાયા નર્થી. એમ. સી. મહેતા 
ણ રુ્ કેન્દ્ર સરકાર [2004] કેસમાં સ ોચ્ચ અદાલતે સરકારને કહેલું કે રહેઠાણના 
ણ સ્તારોમાંર્થી ચાલતા ઉદ્યોગો અન્યત્ર લઈ જ ામાં આ ે. જનેો અમલ આજદદન 
સુધી ર્થયો નર્થી. તેને ઘણા  િો  ીતી ગયા છ.ે બાબરી મક્સ્જદ તૂટતા ંપહેલાં ઉિર 
પ્રદેશના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી કલ્યાણણસંહે સ ોચ્ચ અદાલતને સોગંદનામા પર આ 
ખાતરી આપલેી કે તે કોઈ પણ સંજોગોમાં એને તૂટ ા નહીં દે; છતાં એ ું બન્યું કે એ 
માળખાને ગેરકાયદેસર તોડી પાડ ામાં આવ્યું. અદાલતના અનાદરની કાયિ ાહી 
ચાલી. 1994માં તેમને અદાલતે એક દદ સની સજા કરી.  

 િિ 2010માં સ ોચ્ચ અદાલતે કેન્દ્ર સરકારને આદેશ કયો કે સરકારી 
ગોદામોમાં સારી વ્ય સ્ર્થાના અભા ે અનાજ સડી જાય છ,ે જરે્થી તેનું ગરીબ પ્રજાન ે
ણ તરણ કર ામાં આ ે. સરકારે આમ કર ાની અદાલતને ચોખ્ખી ના ભણી.  િિ 
2021માં તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયમૂણતિએ સરકારને પેગાસસ કેસમાં સોગંદનામુ રજૂ 
કર ા જણાવ્યું. સરકારે તેમ કર ાનુ ંના કબૂલ્યું. જ્યારે સ ોચ્ચ અદાલતે પેગાસસ 
કેસની તપાસ માટ ે કણમટીની ણનમણૂક કરી, ત્યારે પણ સરકારે તેમાં સહકાર ન 
આપયો. મુખ્ય ન્યાયમૂણતિએ દદલગીરીપૂ િક આ  ાત જાહેર કરી.  

 િિ 2014માં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળના મંત્રી ણનહાલચંદ મેઘ ાળ સામે 
અદાલતે ધરપકડનો આદેશ આપેલો. ત્યારે પોલીસે અહે ાલ રજૂ કયો કે મંત્રી 

મળી આ તા નર્થી! ઉચ્ચ અદાલતોમાં ન્યાયધીશોની ણનમણૂક બાબત અંગેની 
સિા સરકાર પાસેર્થી લઈને અદાલતને સોંપ ામાં આ ી તો તે સરકારને ગમ્યું 

નહીં. સરકારે 99મો બંધારણીય સુધારો પસાર કયો અને પોતાની સિા 
બરકરાર રાખી. અંતે સ ોચ્ચ અદાલતની પીઠ ેસુના ણી બાદ સરકારી ઠરા નો 

અસ્ ીકાર કયો અને સિા સ ોચ્ચ અદાલતના કૉલેણજયમને સોંપી. ભૂતકાળમાં, 
1950ની આસપાસ સ ોચ્ચ અદાલતે કેટલાક ચુકાદાઓ આપીને સસ્તામાં 

ખાનગી જમીન સંપાદદત કર ા સામે અસંમણત દશાિ ી હતી. તત્કાલીન સરકારે 
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1951માં બંધારણમાં ન મંુ પદરણશષ્ટ્ દાખલ કયુાં અને જણાવ્યું કે એ પદરણશષ્ટ્માં 
મુકાયેલી બાબતો અદાલતના આદેશર્થી પર રહેશે. 

આમ, સરકાર સ ોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાઓ અમલમાં મૂક ામાં ઉત્સાહી 
જણાઈ નર્થી. પોતાને અનુકૂળ લાગતા ન હોય તે ા આદેશો બાબતે શાસનનો પ્રયાસ 
ઠાગાઠયૈાનો જ રહ્યો છ.ે 1985માં તત્કાલીન સરકારને શાહબાનંુ કેસનો ચુકાદો 
રાજકીય રીતે અનુકૂળ નહીં લાગેલો. સરકારે તેને ઉલટા ી નાખ ા મુક્સ્લમ મદહલા 
[છુટાછડેા પર અણધકારોનુ ંરક્ષણ] એક્ટ – 1986 ઘડી કાઢ્યો.  ળી, 2018માં સાંસદ 
મનોજ ણત ારીએ કેટલીક દુકાનોના સીલ તોડી કાઢ્યા. આ સીલ સ ોચ્ચ અદાલત ે
ણનમેલી સણમણતએ કયાિ હતા. સાંસદે તો સણમણત ણ રુ્ પણ આક્ષપેો કયાિ. સ ોચ્ચ 
અદાલતે તેમની સામે અદાલતના અનાદરની પ્રણક્રયા શરૂ કરી; પરન્તુ આશ્ચયિજનક 
રીતે જ્યારે સાંસદ માફી માગ ા તૈયાર ન ર્થયા ત્યારે તેમને છોડી મુકાયા. સૌર્થી 
ઊંચી અદાલતે તદ્દન ખોટો દાખલો બેસાડ્યો.  

2016માં મુમ્બઈની  ડી અદાલતે ધાણમિક સ્ર્થળોએ ગેરકાયદે મુકાયેલાં અને 
અ ાજનંુ પ્રદૂિણ ફેલા તા લાઉડ સ્પીકરો સામે આદેશ કયો. આ ન્યાણયક આદેશનો 
પોલીસે પૂરો અમલ ન કયો. 1975માં અલ્હાબાદની  ડી અદાલતે તત્કાલીન 
 ડાપ્રધાનને ગેરલાયક ઠરે તો ચુકાદો આપયો. તેઓ સ ોચ્ચ અદાલત સમક્ષ ગયા. 
જણેે ર્થોડી રાહત પૂરી પાડી પરન્તુ તેમને સંતોિ ન ર્થયો. અદાલતના આદેશોને 
બાજુ પર કરી દે ા તેઓએ રાષ્ટ્રીય કટોકટી લાદી. 2016માં સ ોચ્ચ અદાલત ે
ભારત સરકારને જણાવ્યું કે ન્યાયાધીશોની ણનમણૂક અંગેનો મુસદ્દો ફરી ઘડ ામાં 
આ ે. એને પણ છ  િિ  ીતી ગયા છ ેપરન્તુ સરકારે તેનંુ પાલન કયુાં નર્થી.  

 િિ 2018માં સ ોચ્ચ અદાલતે કેન્દ્ર સરકારને હુકમ કયો કે ‘મનરેગા’ 
યોજના હેઠળ કામ કરતા શ્રદણમકોને સમયમયાિદામાં તેમના  ેતનની ચુક ણી કર ામાં 
આ ે. સ્ રાજ અણભયાનને કરેલી અદાલત સમક્ષની યાણચકા સન્દભે આ આદશે 
કર ામાં આવ્યો હતો. અદાલતના આદેશ છતાં 2018ર્થી 2022 સુધીમાં તેની 
અમલ ારી ર્થઈ નર્થી અને આજ ેપણ શ્રદણમકોને સમયસર  ેતન ચુક ાતું નર્થી.  
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આ બધાં ઉદાહરણો પરર્થી જો ા–જાણ ા મળે છ ે કે સરકાર પોતાને 

પ્રણતકૂળ લાગતા ચુકાદા/આદેશો બાબતે ણનષ્ઠાપૂણિ અમલ કરતી નર્થી. તેનું 
 લણ શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઉપેક્ષા કર ાનું અને અમલ ારી ટાળ ાનું જ રહ્યું 

છ.ે કારોબારી શક્ય હોય ત્યાં અદાલતના આદેશને ઉલટા ી નાખ ા ન ો 
કાયદા કરતાં પણ અચકાતી નર્થી. જો કે બધા દકસ્સાઓમાં તેમ કર ું પણ શક્ય 

હોતું નર્થી. એ ા સંજોગોમાં સરકાર અદાલતના અનાદરની કાયિ ાહી લાંબા 
સમય સુધી ચાલે, ણ લંણબત રીતે ચાલે, એ ી વ્યૂહરચના અપના તી રહે છ.ે એ 

પણ શક્ય ન બને ત્યારે આદેશનો અંશતુઃ અમલ કર ામાં આ ે છ ેઅને પૂરો 
અમલ કર ામાં આ તો નર્થી. રાજકીય કારોબારી એ ા રસ્તા શોધી કાિ ેછ ેકે 

જરે્થી અદાલતી ચુકાદાનો અમલ ન કર ો પડ.ે અદાલતો પણ આ ી  ેળાએ 
બહુ કડક બન ાનંુ પસંદ કરતી નર્થી. અદાલતો પણ જાણે છ ેકે પોતે નાણાકીય 

રીતે સ્ તંત્ર નર્થી. પોતાના આદેશોનો અમલ કરા  ાનુ ં અલગ તંત્ર પોતાની 
પાસે નર્થી, એ તો સરકાર પાસે જ હોય છ.ે આમ, અદાલતો રાજકીય 

કારોબારી સાર્થે સમ્બન્ધો બગાડ ાને બદલે વ્ય હારુ રીતે સૌજન્ય દાખ ે છ.ે  
કાયદા મંત્રી દરજુ્જ એક  ખત સ ોચ્ચ અદાલતને કહેતા હતા કે 

બંધારણીય રીતે સ્ તંત્ર સિાએ પણ અન્ય બંધારણીય સંસ્ર્થાના દહતનો ણ ચાર 

કર ો જોઈએ. પોતાના ચુકાદાના અમલ માટ ે વ્ય હારુ અને સમજભયો 
અણભગમ અપના  ો જોઈએ. માત્ર સિા ાહી અ ાજને  ળગી ન રહે ું જોઈએ. 

ટૂકંમાં કહીએ તો આ બહુ નાજુક ક્સ્ર્થણત હોય છ.ે નટ બજાણીયા દોરડા પર 
ચાલતી  ખતે જ ે રીતે બેલેન્સ જાળ ે છ ે એના જ ેું જ કંઈક. આખરે તો 

પ્રજામાંર્થી ન્યાયતંત્રને ઉચ્ચ પ્રકારનો મજબૂત નૈણતક ટકેો સાંપડ ો જોઈએ. માત્ર 
બંધારણીય સિા પયાિપ્ત નર્થી. પ્રજાનો મજબૂત ટકેો પ્રાપ્ત હોય અને તે 

ન્યાયતંત્રના પક્ષે હોય તો રાજકીય સરકાર અદાલતના આદેશની અ ગણના 
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કર ાની દહમ્મત સુધ્ધાં ન કરી શકે. લોકશાહીમાં પ્રજાનો અસંતોિ  હોર ાની 

તાકાત ચૂંટણી આધાદરત સરકારોમાં કદી હોતી નર્થી. 

ડૉ. એમ. આર. ગોસાઈ 
39, ઘનશ્યામનગર સોસાયટી 

કંુદલ, કડી 
સેલફોન : 9427543684 

ઈ.મેલ : mr_gosai@yahoo.co.in  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
▪ 

 

ણપ્ર. અક્િન ન. કારીઆના બે પુસ્તકો  
[1] ‘બંધારણીય અને સંસદીય શબ્દકોશ’  

[અર્થિ, સમજૂતી અન ેકેસ લૉ સદહત]         
[2] ‘ધમિણનરપકે્ષતા [યાને ણબનસાંપ્રદાણયકતા] શંુ છ?ે’  

તર્થા        
[3] શ્રદી દહદાયતખાન પરમારની પુક્સ્તકા  

‘સાયબર ક્રાઇમ માગિદણશિકા’ની  
તસ ીર, દકમ્મત અને ણ તરક/પ્રકાશકની માદહતી  

પાનાં નં. 10, 18 અન ે36 પર છ.ે 

ગોણ ંદ મારુ 

સંપાદક 
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કાયદાનુ ંશાસન  
– એડ ોકેટ હિિ રા લ 

 ‘કાયદાનંુ શાસન’ એટલે સામાન્ય ભાિામાં દરેક 
વ્યક્ક્તણ શેિ પર કાયદાની સ ોપદરતા. મનક્સ્ તા અને 
અરાજકતા એ કાયદાના શાસનનાં ણ રોધાર્થી છ.ે 

કાયદો – નૈણતક–અનૈણતક, યોગ્ય–અયોગ્ય, 
માન ીય– અમાન ીય, લોકતાંણત્રક કે અલોકતાંણત્રક હોઈ શકે. અિેતોની ગુલામી કે 
સતીપ્રર્થા એક સમયકાળ માટ ેએક સમાજ માટ ેકાયદેસર હતા; પરન્તુ તે નૈણતકતા, 
ન્યાણયકતા કે માન ીયતાના ધોરણો ઉપર યોગ્ય ઠરતા ન હતા. તરે્થી માત્ર કાયદાનંુ 
શાસન નદહ પરન્તુ ન્યાયી, લોકતાંણત્રક, નૈણતક, માન ીય અને યોગ્ય કાયદાનંુ શાસન 
હો ું, તે પણ માન  સમાજના ણ કાસનો અણભન્ન અંગ રહ્યો છ.ે 

ભારતીય પૌરાણણક કર્થામાં દે ગુરુ બૃહસ્પણતની પત્ની તારાના લિેિર 
સમ્બન્ધો ચંદ્ર સાર્થે હતા. તે સમ્બન્ધર્થી બુધનો જન્મ ર્થયો ત્યારે તેના ણપતા તરીકેની 
જ ાબદારી ઈન્દ્ર િારા દે ગુરુ બૃહસ્પણતને સોંપ ામાં આ ી હતી. એ સમાજ 
વ્ય સ્ર્થામાં મુણન િેતકેતુ િારા ફેરફાર કરાઈ અને ‘સ્ત્રી જી નભર માત્ર એક પણત 
સાર્થે રહેશે’ તે પ્રકારે ણનયમ બના  ામાં આવ્યો. બદલાતા સમયકાળ પ્રમાણે 
નૈણતકતાના ધોરણ, મૂલ્યો અને પ્રણાલીઓમાં બદલા  આ ે છ.ે તેર્થી કાયદામાં 
બદલા  આ  ો પણ પ્રાસંણગક  ાત છ.ે બદલાતા ણનયમો અને કાયદાઓ જમે માન  
ણ કાસને આગલા ચરણ સુધી લઈ જ ા સક્ષમ હોય તેને ધ્યાને રાખી સમાજ ે
પ્રયત્નશીલ અને પદર તિનશીલ રહે ું જોઈએ. તે જ રીતે અિાહ્મીક ધમો જ ેા કે 
ણિસ્તી, ઇસ્લામ અને યહૂદી ધમોમાં સમલૈંણગકતા એટલે કે sodomy બહુ મોટો 
ગુનો ગણાતો. જ્યારે ભારતીય સમાજ સમલૈંણગકતાને ભેદભા  કે હીન ભા ે જોતો 
નહોતો. અંગ્રેજોના કોલોનાઇજશેનમાં ઇંદડયન ણપનલ કોડ, 1860માં કલમ 377ર્થી 
અંગ્રેજોએ એમની ધાણમિક મૂલ્યો આધાદરત નૈણતકતાના આધારે ભારતમાં પણ 10 
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 િિર્થી આજી ન કેદની સજાનંુ પ્રા ધાન કરેલું. આ પ્રસંગોર્થી કાયદાના બદલાતા 
મૂલ્યો અને કાયદા પર ણ ણભન્ન સમય, સમાજ, સાંસ્કૃણતક અને ધાણમિક 
પદરક્સ્ર્થણતઓની સીધી અસર જોઈ શકાય છ.ે નામદાર સુપ્રીમ કોટ ેઆ કલમ 377ને 
ગેરબંધારણીય ઠરે ી તે પણ એક બદલાતા સામાણજક મૂલ્યોનંુ કાયદા પરનું 
પ્રણતણબંબ જ છ.ે 

માન જી નમાં કાયદાની અસર એટલી બધી વ્યાપક હોય છ ે કે માણસના 
જન્મર્થી મૃત્યુ સુધી કાયદો તેને ઘેરીને ઉભો હોય છ.ે કાયદો માગિદશિન પૂરંુ પાડ ેછ,ે 
મનુષ્યનંુ જી ન ણનયંણત્રત કરે છ ે તર્થા ગનેુગારોને ણશક્ષા કરી સમાજવ્ય સ્ર્થાને 
જાળ ી રાખી છ.ે કાયદો સમાજનંુ અણભન્ન અંગ બની ગયું છ ે તેર્થી એક રોમન 
સૂત્રમાં યોગ્ય જ કહે ામાં આ ેલ છ ેકે ‘Ubi societas, ibi ius – જ્યાં જ્યાં સમાજ, 
ત્યાં ત્યાં કાયદો.’ કાયદા ણ નાનંુ જી ન અને કાયદા ણ નાનો સમાજ અકલ્પય છ ેઅને 
કાયદાનંુ શાસન સુસંસ્કૃત સમાજ માટ ે અણન ાયિ ગણાય છ.ે કાયદાના શાસનમાં 
કાયદાના ણનયમો પ્રમાણે ન્યાયી સમાજ વ્ય સ્ર્થા ણ કસે અને માન ીય મૂલ્યોનંુ જતન 
ર્થાય છ.ે 

સામાન્ય રીતે એ ું મંતવ્ય છ ેકે ણિદટશ સંસ્ર્થાન ાદીઓએ ભારતમાં કાયદાનંુ 
શાસન રજૂ કયુાં હતું; પરન્તુ ભારતમાં શાસનનો ઉદ્ભ  સદીઓ પહેલાર્થી ર્થયેલ છ.ે 
ણ ણ ધ સમયે તે ણ ણ ધ સ્ રૂપોમાં અક્સ્તત્  ધરા તું હતું. પ્રાચીન ભારતમાં કાયદાનંુ 
શાસન ‘ધમિ’ િારા ઉદ્ભ ેલ તે સમયમાં ધમિનો અર્થિ કાયદો, ફરજ અને સત્ય હતા. 
ધમિના ણનયમો પ્રમાણે તેમ જ તેના પ્રકાશમાં જ કાયદાનો ઉદ્ભ  ર્થતો. જ ે ત ે
રાજ્યનંુ શાસન તે કાયદા પ્રમાણે ચાલતું અને તે સ િ પ્રજા પર લાગુ પડતો, રાજા તેમ 
જ રાજ્યના પદાણધકારીઓને માટ ે પણ કાયદો સ િસામાન્ય રહેતો અને રાજ્યનંુ 
શાસન ર્થતું. 

પ્રાચીન ભારતમાં શ્રદુણત, સ્મૃણત અને ધમિશાસ્ત્રો  ગેરેને કાયદાના પ્રમાણભૂત 
ઉદ્ગમ સ્ર્થાનો ગણ ામાં આ ે છ.ે આ શાસ્ત્રોનો કાયદો પ્રણાલીગત અને ધાણમિક 
માન્યતાઓ ઉપર આધાદરત હતો. ભારતીય ણફલસુફ અને મહાન અર્થિશાસ્ત્રી 
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ચાણક્ય િારા પણ કાયદાના શાસનની ર્થીયરીને સમર્થિન આપતા કહ્યું છ ેકે ‘રાજાએ 
હમ્મેશાં કાયદાના શબ્દ િારા શાસન કર ું જોઈએ.’ તેમ જ ણ િના ઘણા ણ િાનો 
િારા આ ણર્થયરીને સમયે સમયે ણ ણ ધ સ્ રૂપ ેસમર્થિન આપ ામાં આ ેલ છ.ે                    

પ્રાચીન ગ્રીસમાં પલેટોએ કાયદાની મહિા સ્ ીકારેલી અને કાયદાના ગ્રંર્થોને 
શ્રદેષ્ઠ સાદહત્ય તરીકે ગણા ેલા, એદરસ્ટોટલે પણ રાજકારણ કરતા કાયદાને  ધુ 
મહત્ત્  આપયું. ત્યારબાદ આધુણનક યુગના આરંભમાં ઇંગ્લેન્ડના રાજા જમે પ્રર્થમના 
કાયિકાળ દરણમયાન મુખ્ય ન્યાયાધીશ ‘એડ ડિ કોક’ િારા એક ફે્રન્ડ શબ્દ આપ ામાં 
આવ્યો ‘La principle de legalite’ [ફ્રેંચ ભાિામાં] એટલે કે ‘કાયદેસરનો ણસ્ાંત’. 
તેમને આ ણસ્ાંતના પ્રણેતા માન ામાં આ ે છ.ે તેમના િારા કારોબારી શાખા સામે 
કાયદાની સ ોચ્ચતા પર ભાર મૂક ામાં આવ્યો છ.ે તેમના મંતવ્ય પ્રમાણે રાજ્યનો 
રાજા એ ભગ ાન અને કાયદાની હેઠળ હો ા જોઈએ. કાયદાના શાસનનો અર્થિ 
મનસ્ ીતા અને મનસ્ ી શક્ક્તની ગેરહાજરી છ.ે આ ણસ્ાંત એ. સી. ડાયસી િારા 
તેમના ઉિમ કાયિ ‘ધ લૉ એન્ડ ધ કોણન્સ્ટટ્યૂશન’માં ણ કસા  ામાં આવ્યો હતો. ત ે
 િિ 1885માં પ્રકાણશત ર્થયો હતો. ત્યારબાદ એ. સી. ડાયસી િારા ‘કાયદાના 
શાસન’નો ખ્યાલ રજૂ કર ામાં આવ્યો. જ ેસ િવ્યાપી અને સ િસ્ ીકૃત છ.ે એ. સી. 
ડાયસીના મંતવ્ય પ્રમાણે ‘સામાન્ય કોટિ સમક્ષ સામાન્ય કાયદા પ્રમાણે, કાયદાના 
ણ ણશષ્ટ્ ભગં ણસ ાય કોઈ પણ માણસ સજા પાત્ર નર્થી.’ તેમનો આ ણસ્ાંત ત્રણ 
સ્તંભ ઉપર આધાદરત છ.ે [1] કાયદાની સ ોપરીતા, [2] કાયદા સમક્ષ સમાનતા 
અને [3] કાનૂની ભા નાનંુ  ચિસ્ . જ ે પ્રમાણે કાયદાની સ ોપરીતા અનુસાર 
કાયદાનંુ શાસન એટલે મનસ્ ીતા અર્થ ા વ્યાપક ણ  ેકાધીન સિાના પ્રભા ર્થી 
ણ પરીત ણનયણમત કાયદાની સંપૂણિ સ ોપરીતા અર્થ ા  ચિસ્  જનેો અર્થિ એ છ ે કે 
સરકાર િારા મનક્સ્ તાના અક્સ્તત્ ને બાકાત રાખ ું અને કાયદાર્થી બાણધત પ્રણક્રયા 
ણસ ાય કોઈ સજાને પાત્ર નર્થી. 

કાયદા સમક્ષ સમાનતાના ણસ્ાંતમાં ડાયસી િારા કહે ામાં આવ્યું છ ે કે 
સમાજના તમામ  ગોને સમાન અણધકારો મળ ા જોઈએ તેમ જ રાજ્યના 
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પદાણધકારીઓ માટ ે દટરબ્યુનલની વ્ય સ્ર્થા પણ કાયદા સમક્ષ સમાનતાને નકારે છ.ે 
કારણ કે જો પદાણધકારીઓ અને સામાન્ય વ્યક્ક્ત માટ ે અલગ કોટિમાં પ્રણક્રયા 
કર ામાં આ ે અને તે પ્રણક્રયાના ણસ્ાંતો જો એક જ ગુના માટ ેઅલગ અલગ હશ ે
તો નદહ રહે. સમાજમાં ઉચ્ચ  ગિ અને ણનમ્ન  ગિ માટ ેઅલગ અલગ કાયદા બનશે. 
જરે્થી કાયદા સમક્ષ સમાનતાના ણસ્ાંતને અનુસરી શકાશે નદહ. તે કાયદાના 
શાસનની પ્રણક્રયાના મૂળ તત્ત્ ોને આધીન રહેશે નહીં. આ ણસ્ાંત પ્રમાણે જ કાયદો 
કે ો હો ો જોઈએ તેની ચચાિ કર ામાં આ ી છ.ે તેમાં કુદરતી ન્યાયનો ણસ્ાંત પણ 
અપના  ામાં આ  ો જોઈએ તેમ જ કાયદો તકિસંગત અને નીણત સંગત હો ો 
જોઈએ એ ો આ ણ ચારસરણીનો આગ્રહ છ.ે આ ણ ચારસરણી પ્રાચીન ગ્રીક અને 
રોમન સમયર્થી અત્યાર સુધી યુરોપ અને અમેદરકામાં પ્રચણલત રહી છ.ે પ્રાચીન 
ભારતમાં ધમિ શાસ્ત્રો અને તત્ જ્ઞાનમાં તેનું મહત્ત્ નું સ્ર્થાન હતું. તેમ જ તે અનુસાર 
કાયદાના ણનયમો કુદરતના અને તકિના ણસ્ાંતોની અનુરૂપ હો ા જોઈએ; કારણ કે 
મનુષ્ય અને તેનંુ જી ન પ્રકૃણતનંુ અંગ છ.ે તે સહજ નૈસણગિક ૃણિ પ્રમાણે  તિન કરે છ.ે 
તે પ્ર ૃણિ કુદરતના ણનયમો પર આધાદરત હોય છ ેઅને તેને લગતા ણનયમો અને 
કુદરતી કાયદાને ધ્યાને લઈ ન્યાયની પ્રણક્રયા કર ામાં આ ે છ.ે આ ણસ્ાંતને કુદરતી 
કાયદો કહે છ.ે કુદરતી ન્યાયના મુખ્યત્ ે બે ણસ્ાંતો છ ે: 

1. ‘Nemo judex in causa sua’ – ણનષ્પક્ષ ન્યાય સચ ાય તે માટ ેકોઈ પણ 
વ્યક્ક્તએ પોતે પક્ષકાર હોય ત્યાં ણનણાિયકની ભૂણમકા ભજ  ી જોઈએ નદહ. એટલે 
કે પોતાના કેસમાં પોતે ન્યાયાધીશ ન હો ો જોઈએ; કારણ કે તે પૂ િગ્રહર્થી આધીન 
ર્થઈને ણનણિય લેશ ેજ ેઅયોગ્ય છ.ે આ ણસ્ાંત ન્યાયાધીશની ણનષ્પક્ષતાને મજબતૂ 
બના ે છ ેઅને ખાતરી કરે છ ેકે આપ ામાં આ ેલ ચુકાદો ફક્ત કેસ માટ ેઉપલબ્ધ 
પુરા ા પર આધારીત છ ેતેમ જ ન્યાયાધીશ કોઈ પણ કેસની તપાસ કરતી  ખત ે
તટસ્ર્થ અને ણનષ્પક્ષ રહેશે.  

2. ‘Audi alteram partem’ – દરેક પક્ષકારને તેના ણ રુ્નો હુકમ ર્થતા 
અગાઉ સુના ણીની, એટલે કે પોતાની રજૂઆત િારા પોતાનો બચા  કર ાની 
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 ાજબી તક મળ ી જોઈએ. સરળ શબ્દોમાં આ ણસ્ાંત પ્રમાણે બન્ને પક્ષોને તેમના 
મંતવ્યોનું પ્રણતણનણધત્  કર ાની તક હો ી જોઇએ અને સિાણધકારીએ તે મુજબ 
ન્યાયી ટરાયલ ચલા  ી જોઈએ કે ત ેકોઈ પણ વ્યક્ક્તને યોગ્ય અને માન્ય આધાર 
ણ ના સજા ર્થતા અટકા ે છ.ે જ ેત ેવ્યક્ક્તને ધરપકડ ર્થયાનંુ કારણ જણા  ુ ંજરૂરી 
છ.ે પોતાનો બચા  કર ાનો અણધકાર તેમ જ પોતાની ણ રુ્ બયાન ન આપ ાનો 
અણધકાર ધરા ે છ.ે 

આમ,  હી ટી સિા િારા અવ્ય ક્સ્ર્થત અને મનસ્ ી ણનણિયો સામે જાહેર 
અણધકારોને બચા ના કુદરતી ન્યાયના ણસ્ાંતનંુ પાલન કર ામાં આવ્યું છ ે અને 
અપના  ામાં આવ્યું છ.ે આમ, કુદરતી ન્યાયના ણસ્ાંતમાં ઔણચત્ય અને 
પ્રામાણણકતાની ણ ભા નાનો સમા ેશ ર્થાય છ ેજ ેન્યાયી વ્ય હારને સુરણક્ષત કર ામાં 
મદદ કરે છ.ે કાયદો ન્યાય કર ાનંુ સાધન છ.ે કાયદેસર અપાતો ન્યાય માન  
સમાજની વ્ય સ્ર્થાની મયાિદામાં રહીને અપાતો ન્યાય છ.ે કાયદાના પાલન માટ ે
મોટભેાગે રાજ્યનંુ પીઠબળ કામ કરતું હોય છ.ે અંગ્રેજી બંધારણના મૂળભૂત 
ણસ્ાંતોમાંનો એક કાયદાના શાસનનો ખ્યાલ છ.ે જ ે ણ િની તમામ કાનૂની 
પ્રણાલીઓમાં સ્ર્થાણપત છ.ે જમેાં અમેદરકા અને ભારતના બંધારણનો પણ સમા ેશ 
ર્થાય છ.ે 

પહેલાંના સમયમાં કાયદો લેણખત સ્ રૂપમાં ન હતો. તેમ જ પ્રજા પણ 

તેમના અણધકારોર્થી  ાકેફ ન હતી; પરન્તુ ઇંગ્લેન્ડમાં 1215માં સૌ પ્રર્થમ  ખત 
‘મેિા કાટાિ’ િારા પ્રજાને લેણખતમાં અણધકારો પ્રાપ્ત ર્થયા અને ત્યારબાદ સમયે 

સમયે જાગૃતતા  ધતા પ્રજાને અમુક ફરણજયાત અને મૂળભૂત અણધકારો પણ 

આપ ામાં આવ્યા. જમે કે, સ્ તંત્રતાનો અણધકાર, ધરપકડર્થી મુક્ક્ત, જાહેર 
સભાઓ યોજ ાની સ્ તંત્રતા  ગેરે.  

સમયે સમયે આ અણધકારો આપ ામાં આવ્યા તેમ જ અમુક અણધકારો 
અને કાયદા પક્ષકારો  ચ્ચેના નક્કર કેસોમાંના ન્યાણયક ણનણિયોનંુ પદરણામ છ.ે 
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ભારતમાં પણ ભારતીય ન્યાયપાણલકા િારા સમયે સમયે નકકર કેસોમાં 

‘કાયદાના શાસન’ ણ શેની સમજ અપાયેલ છ.ે 
ભારતીય ન્યાયતંત્ર એ ભારતમાં કાયદાના શાસનને આકાર આપ ામાં 

મહત્ત્ ની ભૂણમકા ભજ ી છ.ે સકારાત્મક અણભગમ અપના ીને અદાલતોએ 
સુણનક્શ્ચત કયુાં છ ે કે કાયદાનંુ શાસન અને નાગદરકોના અણધકારોનંુ સન્માન માત્ર 
કાગળ પર જ ન રહે પરન્તુ તે સમાજમાં પણ ઉપલબ્ધ છ.ે 

બચ્ચનણસંહ ણ . પંજાબ રાજ્યના કેસમાં એ ું કહે ામાં આવ્યું હતું કે કાયદાના 
શાસનની અમુક મૂળભૂત ધારણાઓ છ.ે જ ેી કે કારોબારી અને કાયદાકીય સિાના 
અણતરેક સામે નાગદરકોનંુ રક્ષણ કર ા માટ ેસ્ તતં્ર ન્યાયતંત્ર હો ું જોઈએ. તેમ જ 
લોકશાહી રીતે ચૂંટાયેલી ધારાસભાના હાર્થમાં પણ ણનરંકુશ ણ ધાયક સિા ન હો ી 
જોઈએ. કાયદાનંુ ણનમાિણ અણન ાયિપણે લોકતાંણત્રક રીતે ચૂંટાયેલી ધારાસભાના 
હાર્થમાં હો ું જોઈએ. 

આમ, ભારતીય કાનૂની પ્રણાલીએ ધમિર્થી લઈને ભારતના  તિમાન 
બંધારણ સુધી ઘણો લાંબો માગિ દોયો છ;ે પરન્તુ તેના સમગ્ર ઉત્ક્રાંણત દરણમયાન 

કાયદાના શાસનનું અક્સ્તત્  તો હતું જ; પરન્તુ ણ ણ ધ સ્ રૂપે અને ણ ણ ધ 
નામોર્થી, અગાઉ કાયદાના શાસન ધમિ િારા લાગુ કર ામાં આ તું હતું. 

સમાજનો ણ કાસ ર્થયો અને આપણે આધુણનક યુગની નજીક આવ્યા તેમ 
કાયદાનું અને કાયદાના શાસનનંુ સ્ રૂપ ઘડાયું અને  તિમાનમાં તે ભારતીય 

બંધારણ િારા જી ંત છ.ે 

કાયદો અને તેનંુ શાસન રાજ્યને સુવ્ય ક્સ્ર્થત ચલા  ા કે સમાજના 
દુિણો દૂર કર ા માટ ેજ નહીં સમાજ સુધારણા તર્થા પુનુઃ ણનમાિણના કાયો માટ ે

પણ મહત્ત્ નંુ છ.ે રાજ્યની જાળ ણી માટ,ે વ્યક્ક્તના સ્ ાતંત્ર્ય માટ ેતર્થા સમાજ 
જી ન નીણતમય ધોરણે ચાલે તે માટ ે કાયદાનંુ શાસન જરૂરી છ.ે માન ના 

આંતદરક ણ ચારો કે અંગત જી નને તે સ્પશી શકતું નર્થી તે તેની મયાિદા છ.ે 
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આધુણનક સન્દભિમાં રાજ્યના કાયદા પ્રજાની ઈચ્છાઓ અને આકાંક્ષાઓની 
અણભવ્યક્ક્ત રૂપે જણાય છ.ે સમ્બક્ન્ધત પ્રજા નૈણતકતાના જ ે ણનયમો પાળતી હોય, 
ધોરણો જાળ તી હોય તેને અનુરૂપ ત્યાંનો કાયદો હો ો જોઈએ. તેના પ્રમાણે શાસન 
ચાલે તો રાજ્ય સુખાકારીની સંભા ના પામી શકે અને પ્રજાને કાયદાના શાસન િારા 
સખુાકારી રાજ્યન ેભેટ આપી શકે. 

આપણે રૂસોએ આપલેા સામાણજક કરાર – સોણશયલ કોન્ટરાક્ટર્થી એ પણ 
સમજી શકીએ છીએ કે નાગદરક િારા સ્ ાતંત્રતાઓને જતી કરતાં, સરકાર 
નાગદરકોને ણ ણ ધ અણધકારો અને સગ ડો આપે છ.ે જમે કે કોઈનો કર આપ ો, 
ખૂન નહીં કર ું  ગેરે. એના સામે સરકાર કાયદાઓ અને ણનયમો િારા સમાજને 
સગ ડો અને ણ કાસ ાની તક આપે છ.ે તેર્થી આ સામાણજક કરારને ધ્યાને રાખી 
નાગદરક તેના રાષ્ટ્રની જ ાબદારી પણ નક્કી કરી શકે છ.ે જરે્થી કાયદાનું શાસન એ 
સરકાર અને રાષ્ટ્ર માટ ેપણ નાગદરકના જટેલું જ સમાન હો ું જોઈએ, તો જ સમાજ 
ન્યાયી અને  ણ કાસશીલ કાયદા બના ી માન  સમાજના સુખદ ભણ ષ્ય માટ ે
પ્રયત્નશીલ રહી શકશે.   

હિિ રા લ 
હાઈકોટિ એડ ોકેટ 
406, પટલે એ ન્યુ  
ન્યુ ગુરુિારા, ર્થલતેજ 
અમદા ાદ – 380054 
સેલફોન : 9904254701 

ઈ.મેલ : harsh@ravalassociates.com   

▪ 
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આપણા દેશના રાષ્ટ્રપણત 
– ડકેંશ ઓઝા  

ભારતની સંસદ અન્ય સમ ાયી દેશોની 
જમે બે ગૃહોની બનેલી છ ે : રાજ્યસભા અને 
લોકસભા. આ બન્ને સભાઓ અને રાષ્ટ્રપણત 
મળીને ભારતની સંસદ બને છ.ે બંધારણ મુજબ 
આપણં તંત્ર સમ ાયી હો ા છતાં આપણે ત્યાં 
અમેદરકાની માફક સિા ણ ભાજનનો સ્પષ્ટ્ ખ્યાલ નર્થી. પ્રત્યેક રાજ્યમાં કારોબારી 
અને તેની ઉપર બંધારણીય  ડા તરીકે રાજ્યપાલ હોય છ.ે દેશના સૌર્થી મોટા  ડા 
રાષ્ટ્રપણત છ.ે તેમની ચૂંટણી સંસદના બન્ને ગૃહોના સભ્યો અને રાજ્યના 
ણ ધાનમંડળોના સભ્યો કરે છ.ે  

બંધારણના અનુચ્છદે – 52ની જોગ ાઈ પ્રમાણે રાષ્ટ્રપણત રાષ્ટ્રના બંધારણીય 
 ડા છ.ે કારોબારીના  ડા  ડાપ્રધાન છ.ે  ડાપ્રધાન હેઠળના મંત્રીમંડળની સલાહ 
મુજબ રાષ્ટ્રપણત પોતાની ફરજો બજા ે છ.ે દેશનો  હી ટ એમના નામે ચાલે છ;ે પણ 
તે  હી ટ કરે છ ે  ડાપ્રધાન અને અન્ય પ્રધાનો હેઠળનંુ તંત્ર. આખા રાષ્ટ્રનું 
પ્રણતણનણધત્  રાષ્ટ્રપણત િારા ર્થાય છ.ે દેશના પ્રર્થમ નાગદરક પણ તેઓ જ ગણાય છ.ે  

રાજ્યના  હી ટના બધા ણનણિયો ‘રાજ્યપાલના હુકમર્થી અને તેમના નામે’ 
ર્થાય છ.ે તે જ પ્રમાણે કેન્દ્ર સરકારના બધા ણનણિયો ‘રાષ્ટ્રપણતના આદેશ’ મુજબ 
ર્થાય છ.ે રાજ્યમાં બંધારણીય વ્ય સ્ર્થા ખોર ાય ત્યારે રાષ્ટ્રપણત શાસનની જોગ ાઈ 
છ;ે પરન્તુ કેન્દ્રમાં તેમ નર્થી. આખા દેશમાં રાષ્ટ્રપણત શાસન લાગ ુર્થઈ શકતું નર્થી. 
લશ્કરના ત્રણેય દળોના સ ોચ્ચ  ડા રાષ્ટ્રપણત જ છ.ે  

રાષ્ટ્રપણતની ચૂંટણી દશેના નાગદરકોર્થી નર્થી ર્થતી; પણ નાગદરકોએ ચૂંટલેા 
પ્રણતણનણધઓ િારા ર્થાય છ.ે એટલે કે તેઓ પરોક્ષપણે ચૂંટાય છ.ે રાષ્ટ્રપણત બનનારની 
લાયકાતમાં મુખ્ય ત્રણ બાબતો છ ે: [1] તે ભારતનો નાગદરક હો ો જોઈએ, [2] તેણ ે
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35  િિની ઉમ્મર પૂરી કરેલી હો ી જોઈએ, અને [3] લોકસભાના સભ્ય તરીકે 

ચૂંટાઈ શક ાની લાયકાત તેનામાં હો ી જોઈએ. તેના હોદ્દાની મુદત પાંચ  િિની 
છ.ે તેઓ ઉપરાષ્ટ્રપણતને સંબોધીને પોતાના હોદ્દાનંુ રાજીનામું આપી શકે છ.ે 

રાષ્ટ્રપણતને હોદ્દા અને ગુપ્તતાના સોગંદ સ ોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂણતિ 
લે ડા ે છ.ે બંધારણના અનુચ્છદે – 61 મુજબ મહાણભયોગની પ્રણક્રયા િારા 

રાષ્ટ્રપણતને તેમના હોદ્દાની મુદત દરણમયાન દૂર કરી શકાય છ.ે આપણે ત્યાં 
રાજાશાહી નર્થી; પણ રાષ્ટ્રપણતનંુ સ્ર્થાન ઇંગ્લેન્ડના રાજા જ ેું છ.ે 

આપણે ત્યાં રાષ્ટ્રપણતની એમ કહીને ટીકા કર ામાં આ ે છ ે કે તેઓ કેન્દ્ર 
સરકારના ‘રબ્બર સ્ટમે્પ’ છ.ે આ નકારાત્મક દશિન છ.ે ચૂંટાયેલી કેન્દ્ર સરકારનંુ 
મંત્રીમંડળ જ ેસલાહ આપે તે મુજબ તેઓ કામ કર ા બંધાયેલા છ.ે લગભગ બધી 
બાબતોમાં તેઓ કારોબારીની સલાહ ણ ના કશું કરી શકતા નર્થી. આ તબકે્ક 
સમજ ાનંુ એ છ ેકે બહુમતી પક્ષના નેતાને  ડાપ્રધાનપદે નીમ ાની સિા રાષ્ટ્રપણત 
પાસે જ છ.ે ચૂંટણી બાદ જુદા જુદા પક્ષો, એકલા અર્થ ા ભેગા મળીને, પોતાની પાસે 
બહુમતી હો ાના દા ા કરે ત્યારે રાષ્ટ્રપણતએ સૂઝ–સમજ  ાપરીને દેશને ક્સ્ર્થર 
સરકાર આપે તે ા નેતાની  રણી  ડાપ્રધાન પદે કર ાની છ.ે  

સામાન્ય સંજોગોમાં એટલે કે સ્પષ્ટ્ બહુમતી હોય ત્યારે  ડાપ્રધાનની  રણી 
તદ્દન સરળ બાબત હોય છ.ે પરન્તુ જ્યારે કોઈ એક પક્ષને બહુમત પ્રાપ્ત નર્થી, 
એકર્થી  ધુ દા ાઓ પેશ ર્થઈ રહ્યા છ,ે ત્યારે આ બાબત પેચીદી બને છ.ે રાષ્ટ્રપણતનંુ 
 લણ અને ણનણિય આખા દેશમાં ચચાિય છ.ે અટલણબહારી  ાજપેયીને  ડાપ્રધાનપદે 
રાષ્ટ્રપણતએ મૂક્યા. તેર દદ સના અંતે બહુમતી પ્રાપ્ત ન કરી શક ાને કારણે તેમને 
રાજીનામંુ આપ ું પડલેું! આ ા  ખતે રાષ્ટ્રપણતનો ણનણિય ટીકાદટપપણનો ભોગ બને 
છ.ે ઇંદદરા ગાંધી ણ રુ્ અદાલતનો ચૂકાદો આવ્યો તે સમયે પણ  ડાપ્રધાન હેઠળના 
મંત્રીમંડળનો નહીં પણ એકલા  ડાપ્રધાનનો જ ણનણિય માન્ય રાખી, દેશમાં આંતદરક 
કટોકટી લાદ ાની સલાહ રાષ્ટ્રપણતએ સ્ ીકારી તેની કાયમી ટીકા ર્થતી રહે ાની છ.ે  
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એ જ રીતે કેન્દ્ર સરકાર અલગ અલગ રાજ્યોમાં રાજકીય કારણોસર 
સરકારન ેબરખાસ્ત કરીને રાષ્ટ્રપણત શાસન લાદ ાનો પ્રસ્તા  રાષ્ટ્રપણત સમક્ષ લઈ 
જાય છ ેઅને રાષ્ટ્રપણત સમ્મણત દશાિ ી  ટહુકમ બહાર પાડ ે છ ે ત્યારે પણ તઓે 
ચચાિ–ણ  ાદમાં સપડાય છ.ે મુખ્યમંત્રી અને  ડાપ્રધાન બન્નેની ઉપર બંધારણીય  ડા 
તરીકે રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપણત સિા ધરા ે છ,ે ત્યારે આ બને્ન હોદ્દદેારો ણનષ્પક્ષ 
અને તટસ્ર્થ રહે એ ી દેશની સહજ સામાન્ય અપેક્ષા હોય છ.ે પરંપરા અને અપેક્ષા 
સંતોિાય નહીં ત્યારે ણનણિયો ચચાિના ચગડોળે ચિ ે છ.ે આખો દેશ બંધારણીય 
પરંપરા મુજબ ચાલે તે જો ાની બહુ મોટી ફરજ બંધારણે રાજ્યપાલ અને 
રાષ્ટ્રપણતને સોંપેલી છ.ે  

સંસદ, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર આ ત્રણેય સુસંગત રીતે પોતપોતાની 
મયાિદામાં કામ કરે તે અપેણક્ષત છ.ે નાનામોટા ણ  ાદો ભલે ર્થયા હોય પણ 
આઝાદીના અમૃતપ ે રાષ્ટ્ર લોકશાહી તરીકે ટકી રહ્યું છ ેઅને કામ કરે છ ેએ કંઈ 
નાની સનૂી ણસણ્ નર્થી. અસંખ્ય ભેદભા ો, તફા તો અને મતમતાંતરો છતાં 
ભારતની લોકશાહી સુચારુ રીતે ચાલતી રહી છ ેએ આનન્દ અને ગૌર ની  ાત છ.ે  

રાષ્ટ્રપણત ણબનરાજકીય ક્ષેત્રોમાંર્થી કેટલાક સભ્યોની  રણી રાજ્યસભામાં કરે 
છ.ે રાજ્યપાલ ઉપરાંત એટની જનરલ,  ડી અદાલત અને સ ોચ્ચ અદાલતના 
ન્યાયાધીશોની ણનમણૂક કરે છ.ે તે ઉપરાંત પણ મહત્ત્ ના રાષ્ટ્રીય પંચોની ણનમણૂક 
કરે છ.ે સંસદના સત્રો બોલા ે છ,ે તેને સંબોધન કરે છ,ે તેને સ્ર્થણગત કરે છ,ે અને 
અસામાન્ય સંજોગોમાં સંસદને ભંગ પણ કરે છ.ે અદાલતોએ કરેલી સજાઓ માફ 
કર ાનો, કામચલાઉ મોકૂફ રાખ ાનો, સજામાં ઘટાડો કર ાનો કે સ્ર્થણગત કર ાનો 
જ ેા અણધકારો પણ તેમને છ.ે દેહાંત દંડ અર્થ ા ફાંસીની સજા પણ તેઓ સ્ર્થણગત 
કરી શકે છ.ે જમે મંત્રીમંડળની સલાહ પ્રમાણે કામ કરે છ ેતેમ જરૂર પડ ેસ ોચ્ચ 
અદાલતની સલાહ પણ મેળ ી શકે છ.ે ટૂકંમાં કહીએ તો રાષ્ટ્રપણતની સિાઓ 
ણ ણ ધ છ.ે એ  ૈધાણનક છ,ે રાજિારી છ,ે લશ્કરી છ ે અને ન્યાણયક પણ છ.ે 
કટોકટીની અને નાણાકીય સિાઓ પણ એમને છ.ે  
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એકંદરે આપણં બંધારણ સામૂદહક જ ાબદારીના ણસ્ાંત ઉપર પણ ભાર મૂકે 
છ.ે પરસ્પરનો આદર જાળ  ો, મયાિદા જાળ  ી, અને ણ  ેકપૂણિ રીતે સિાનો 
ઉપભોગ કર ો એ એના લક્ષણો છ.ે પોતાની સરકાર બરાબર ન ચાલતી હોય તો એ 
અંગત રીતે ટકોર કરે છ.ે જાહેર પ્ર ચનો િારા દદશા સૂચન કરીને માગિદશિન પણ 
પૂરંુ પાડ ેછ.ે એમ કરતી  ખતે કોઈની અ માનના ન ર્થાય તેની કાળજી રાખે છ.ે  

દેશને પ્રમાણમાં નામાંદકત અને આદરપાત્ર વ્યક્ક્તઓ રાષ્ટ્રપણત તરીકે પ્રાપ્ત 
ર્થઈ એ ગૌર ની  ાત છ.ે નાજુક કટોકટીની પળ ે સભાનતાપૂ િક દેશના  ડાઓ 
સ્ સ્ર્થતાર્થી જાહેર દહતને પ્રાધાન્ય આપી શક્યા છ ે એ ું પણ જો ા મળ્યું છ.ે 
મયાિદાઓ અને ચૂકો જો ાં મળ્યા નર્થી એમ કહી શકાય તેમ નર્થી; પરન્તુ એકંદરે 
આપણે મોટી ભૂલો કર ામારં્થી બચતા રહ્યા છીએ. ડૉ. રાધાકૃષ્ણન્ અને ડૉ. અબ્દુલ 
કલામ જ ેા પે્રરક વ્યક્ક્તત્ ોએ રાષ્ટ્રપણતના હોદ્દાને ગૌર  ંતો બનાવ્યો છ.ે 
મદહલાઓ, આદદ ાસી, દણલતો, મુક્સ્લમો, શીખો એમ ણ ણ ધ  ગિના પ્રણતણનણધઓન ે
સ ોચ્ચ સ્ર્થાને બેસ ાની તક આ અગાઉ સાંપડી છ.ે પદરણામે દેશની એકતા અને 
અખંદડતતા મજબૂત બની છ.ે 

 દેશના જાગૃત નાગદરકો જટેલી સણક્રયતા દાખ ી શકે એટલો ગુણાત્મક 
ફેરફાર લોકશાહીના તંત્રો કરી શકે. ણ ણ ધ ક્ષેત્રના તજજ્ઞો પોતાના જ્ઞાનનો લાભ 
દેશની બાબતો અંગે પણ આપતા રહે તે જરૂરી હોય છ.ે માત્ર રાજકારણ નહીં પણ 
જાહેર બાબતો અને જાહેરદહતની સમજણ વ્યાપક બન ી જોઈએ અને તેને  ધુ 
મહત્ત્  અપા ું જોઈએ તો જ દેશની લોકશાહી  ધુ સુદૃિ અને ગુણ ાન બની શકે. 
દેશના નાગદરકો તરીકે એ દદશામાં યોગદાન કરતા રહે ાની આપણી પણ ફરજ 
બને છ.ે 

એક બે મહત્ત્ ની  ાતો ઉમેર ી આ શ્યક જણાય છ.ે રાષ્ટ્રપણત અને રાજ્યના 
રાજ્યપાલોને બંધારણના અનુચ્છદે – 361 િારા સુરક્ષા પુરી પાડ ામાં આ ેલ છ.ે 
પોતાની ફરજો અર્થ ા સિા  ાપરતી  ખતે તેમણે લીધલે ણનણિય બાબતે તઓે 
અદાલતને જ ાબદાર ઠરતા નર્થી. એટલે કે એ બાબતે તેમની ઉપર કોઈ કેસ કરી 
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શકાતો નર્થી. કોઈ નાગદરક તેમના હોદ્દાની મુદત દરણમયાન રાજ્યપાલ કે રાષ્ટ્રપણત 
ણ રુ્ ફોજદારી કાયિ ાહી દાખલ કરી શકશે નહીં. હોદ્દાની મુદત દરણમયાન તેમની 
ધરપકડ કે અટકાયત માટ ે કોઈ અદાલત હુકમ કાિી શકશે નહીં. ગુજરાતમાં 
રાજ્યપાલે લોકાયુક્ત તરીકે ન્યાયમૂણતિ આર. એ. મહેતાની ણનમણૂંક કરી ત્યારે 
રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યપાલ ણ રુ્  ડી અદાલતમાં ગયા હતા. જો કે 
સ ોચ્ચ અદાલતે ઠરાવ્યું હતું કે રાજ્યપાલ સંપૂણિ મુક્ક્ત ભોગ ે છ.ે તેમના કૃત્યને 
અદાલતમાં પડકારી શકાતું નર્થી.  

બંધારણના અનુચ્છદે – 70 મુજબ એ ી આકક્સ્મકતા સજાિય કે રાષ્ટ્રપણત 
અને ઉપરાષ્ટ્રપણત બને્ન હોદ્દા પર નર્થી ત્યારે શું કર ું? 1969માં એ ા સંજોગો 
ણનમાિણ પણ ર્થયા હતા. રાષ્ટ્રપણત હોદ્દાની મુદત દરણમયાન અ સાન પામ્યા ત્યારે 
ઉપરાષ્ટ્રપણત, રાષ્ટ્રપણત તરીકે ફરજ બજા તા હતા. ત્યારે ઉપરાષ્ટ્રપણતએ રાજીનામંુ 
આપયુ ંહતું! આ ા સજંોગોમાં બંધારણમાં ણ ચારીને જોગ ાઈ કર ામાં આ ેલી છ ેકે 
તે સમયે સ ોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ અર્થ ા તેમની ગેરહાજરીમાં સૌર્થી 
 દરષ્ઠ ન્યાયાધીશ રાષ્ટ્રપણત તરીકેની ફરજો બજા શે. 

ડકેંશ ઓઝા 
6, સ્ ાગતણસટી  

અડાલજ – 382 421 
સેલફોન : 97250 28274 

ઈ.મલે : dankesh.oza20@gmail.com  

▪ 
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10 

બંધારણીય મૂળભૂત ફરજોમાં  ૈજ્ઞાણનક અણભગમ 
– ણગરીશ સુંદિયા 

પ્રજાસિાક ભારત ણબનસાંપ્રદાણયક રાજ્ય હો ા 
ઉપરાંત બંધારણ હેઠળ દરેક વ્યક્ક્તને ધમિ સ્ ાતંત્ર્ય 
આપ ામાં આ ેલ છ.ે દેશમાં મંદદરો, મક્સ્જદો, ચચો 
 ગેરેની સંખ્યામાં સતત  ૃણ્ ર્થઈ રહી છ,ે 
જ્યોણતિીઓની બોલબાલા છ,ે લોકોની ધાણમિક ઘેલછા 

 ધતી જાય છ.ે આ બધું જોતાં એમ જણાય છ ે કે  ૈજ્ઞાણનક અણભગમની મૂળભૂત 
બંધારણીય ફરજનું પાલન કર ામાં આપણે ઘણા ઉણા ઉતયાિ છીએ. 

હંુ આજ ેઆપણા જી નમાં ઉપયોગી  ૈજ્ઞાણનક અણભગમ ણ શેની  ાત કરીશ. 
 ૈજ્ઞાણનક અણભગમ એ જી ન જી  ાની સાચી અને સારી પ્ણત છ.ે જો આ ા 
 ૈજ્ઞાણનક અણભગમને જી નમાં સ્ર્થાન આપ ામાં આ ે તો આપણા જી નના ઘણા 
પ્રશ્નોના ઉકેલો મળી જાય છ.ે 
 ૈજ્ઞાણનક અણભગમ એટલે શું? : 

ણ જ્ઞાન – ણનરીક્ષણ અને અનુભ ના પદરણામે ણ કસી રહેલું જ્ઞાન છ.ે જ્ઞાન 
માટનેી શોધ એટલે ણ જ્ઞાન. ણ ણશષ્ટ્ પ્રકારનંુ જ્ઞાન એટલે ણ જ્ઞાન. ણ જ્ઞાન જ્ઞાનની 
શાખા છ.ે  ૈજ્ઞાણનક અણભગમ એટલે અમુક બાબત કે સમસ્યા તરફ  ૈજ્ઞાણનક 
દૃક્ષ્ટ્કોણર્થી ણનહાળ ાનું  લણ કે માનણસકતા. લોકશાહી સરકારે સમાજ ાદી 
અણભગમ સ્ ીકારેલ છ.ે ન્યાય આપતા ન્યાયધીશોનો અણભગમ પારદશિક, પૂ િગ્રહર્થી 
પર અને ન્યાયપૂણિ હો ો જોઈએ. આપણે સૌ ણ જ્ઞાન યુગમાં રહીએ છીએ. ઘણી 
બધી  ૈજ્ઞાણનક શોધોએ માન  જી નને ખૂબ જ સરળ બનાવ્યુ ંછ ેઅને માન  ણ કાસ 
અત્યંત ઝડપી બનાવ્યો છ.ે માન  ચંદ્ર પર જઈ આવ્યો છ.ે ભૌણતક, રસાયણ અને 
તબીબી ક્ષતે્રે અનેક સંશોધનોર્થી માન જાત પર મોટો ઉપકાર ર્થયો છ.ે સુખ 
સગ ડો, આરોગ્ય, આયુમયાિદા  ગેરેમાં  ધારો ર્થયો છ.ે 
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ભારતીય બંધારણમાં  ૈજ્ઞાણનક અણભગમનો કોઈ ઉલ્લેખ હતો નહીં. પરન્તુ 
5મી સંસદે બંધારણના 42માં સુધારાર્થી ન ો અનુચ્છદે 51[A] સામેલ કયો છ.ે 
અનુચ્છદે 51–A [H]મા ંભારતના નાગદરકોનો  ૈજ્ઞાણનક અણભગમ, માન  ાદ, તપાસ 
તેમ જ સુધારક  લણ કેળ  ાની ફરજ છ.ે ભારતનો સાચો અને સારો નાગદરક 
 ૈજ્ઞાણનક અણભગમ કેળ  ાનો હમ્મેશાં પ્રયત્ન કરશે. ઘણા નાગદરકો પોતાની આ 
મૂળભૂત ફરજર્થી અજાણ છ.ે 

જ્ઞાનણપપાસામાંર્થી જ્ઞાનની ખોજ ર્થાય છ.ે  તિમાન જ્ઞાનના આધારે કર ામાં 
આ ેલ અનુમાનની સત્યતાની કસોટી કર ા માટ ેણ શેિ હકીકતો કે માદહતી એકત્ર 
કર ામાં આ ે છ.ે અનુમાનનાં તારણો ચકાસ ામાં આ ે છ,ે તેની કસોટી કર ામાં 
આ ે છ ેઅને પ્રયોગોના અંતે તારણો યોગ્ય જણાય તો તે ણ જ્ઞાનમાં પદરણમે છ.ે 
ચકાસણીની આ પ્રણક્રયા દરણમયાન અનુમાનમાં પદર તિન ર્થાય તો અનુમાન રદ કરી 
ન ું અનુમાન મેળ  ામાં આ ે છ.ે તેને  ળગી રહે ાનું નર્થી. આમ અનુમાનર્થી 
ચકાસણી કયાિ બાદ જો તે યોગ્ય જણાય તો જ તેને ણ જ્ઞાનના ણ ચાર કે ણસ્ાતં 
તરીકે રજૂ કર ામાં આ ે છ.ે કોઈ પદરક્સ્ર્થણતમાં બદલા  આ  ે અને ણ ચાર કે 
ણસ્ાંત ખામી ભયો જણાય તો તેમાં તપાસ ર્થાય ને આ અણભપ્રાય બદલાય પણ 
જાય. અણભપ્રાય બદલાય પણ અણભગમ નહીં. 

ણ જ્ઞાનના ણનયમો સ િ કાળે, સ િ સ્ર્થળે અને સ ેના માટ ેએક સરખા જ હોય 
છ.ે અને બધી જ જગ્યાએ એક સરખા પદરણામ આપે છ.ે દાખલા તરીકે H2O = 
પાણી. ભારત, ચીન, અમેદરકા કે પાદકસ્તાન દરેક જગ્યાએ સરખું પદરણામ મળે. 
 ધુ પ્રમાણમાં  ૈજ્ઞાણનક શોધો કે ઉપયોગર્થી કોઈ ણ જ્ઞાનયુગ બની જતો નર્થી; પણ 
જ ે સમાજના સ્ત્રી–પુરુિો પોતાના રોણજદંા પ્રશ્નો ઉકેલ ામાં  ૈજ્ઞાણનક અણભગમ કે 
 ૈજ્ઞાણનક માનસ દાખ તા હોય તે સમાજને જ  ૈજ્ઞાણનક સમાજ કહી શકાય. 
 ૈજ્ઞાણનક અણભગમના તત્ત્ ો : 
[1] કોઈ પણ બના  કે ઘટનાને સમજ ા માટ ે કોઈ કારણની કલ્પના કરીને તેની 
સણક્રય ચકાસણી. [2] તટસ્ર્થ, ણનરપેક્ષ અને હેતુલક્ષી દૃક્ષ્ટ્કોણ. [3] ઘટના અને 
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કારણભૂત પદરબળોને તાદકિક દૃક્ષ્ટ્કોણર્થી સમજ ાનો પ્રયત્ન. [4] કાયિકારણ  ચ્ચેનો 
અતૂટ સમ્બન્ધ. [5] સાણબતી અર્થ ા પ્રમાણમાં શ્રદ્ા અને જરૂર જણાય ત્યારે 
પ્રયોગશીલતા [6] એક  ખત ચકાસણી, તપાસ કે પ્રયોગ ર્થયા પછી અન્ય કોઈ 
સંશોધક તેની ચકાસણી, તપાસ કે પ્રયોગ કરે તો પદરણામ એક સરખું જ રહે ાનું. 
[7]  ારં ાર તપાસ, ચકાસણી કે પ્રયોગ કયાિ પછી એમ ચોક્કસ ખાતરી ર્થાય કે 
કારણભૂત માન્યતા, પદરબળ અને ઘટના  ચ્ચે કાયિકારણનો સમ્બન્ધ અણન ાયિ અને 
કાયમી છ ેતો આ ઘટનાને સમજૂતીના એક સા િણત્રક ણનયમ તરીકે તાર ી શકાય. 
[8]  ૈજ્ઞાણનક અણભગમની એક લાક્ષણણકતા એ છ ે કે સૌ પ્રર્થમ કોઈ ઘટનાની 
બાબતમાં વ્યક્ક્ત ણ ચાર કરશે અને પછી ‘યોગ્ય લાગશે તો અનુસરીશ’ એ ઉિર 
ગણભિત છ.ે કોઈ પણ ઘટના પાછળના કારણોનંુ ણ શ્લેિણ કરીને જ ેકાયિ તાદકિક રીતે 
સમજા ી શકાય તે જ કાયોની ચચાિ અર્થ ા અનુભ  કરી ખાતરી કર ી અને આ 
પ્રકારનો અણભગમ કેળ  ાની ટ ે એટલે  ૈજ્ઞાણનક અણભગમ. 
 ૈજ્ઞાણનક અણભગમની લાક્ષણણકતાઓ : 

નહેરુ ણ જ્ઞાન કેન્દ્ર, મુમ્બઈના કેટલાક  ૈજ્ઞાણનકોએ જુલાઈ, 1981માં  ૈજ્ઞાણનક 
અણભગમની કેટલીક લાક્ષણણકતાઓ ણ શે નીચે મુજબની નોંધ પ્રગટ કરી હતી. 
[1]  ૈજ્ઞાણનક અણભગમ જ્ઞાન પ્રાક્પ્તનંુ ભરોસાપાત્ર માધ્યમ છ.ે [2]  ૈજ્ઞાણનક 
અણભગમની મદદર્થી મેળ ાયેલ જ્ઞાન અનુસાર માન  સમસ્યાઓ  ધુ સારી રીત ે
સમજી અને ઉકેલી શકાય છ.ે [3] માન જાતના અક્સ્તત્  અને ણ કાસ અર્થે 
માન જી નને સ્પશિતા દરેક દરેક ક્ષેત્રમાં અને રોણજદંા જી નમાં  ૈજ્ઞાણનક 
અણભગમનો પૂણિતુઃ ઉપયોગ ર્થ ો જોઈએ. [4]  ૈજ્ઞાણનક અણભગમની સહાયર્થી પ્રાપ્ત 
કરાયેલા જ્ઞાન જ ે તે સમયે સત્યની સૌર્થી  ધુ નજીક હોય છ.ે આમછતાં જ્ઞાનનો 
ણ કાસ ર્થ ાની સાર્થે તેની પુનુઃ ચકાસણી ર્થ ી જોઈએ.  

15ર્થી 19મી સદી સુધીમાં 7ર્થી 8 કરોડ લોકોનો ઓદહયો કરી જનાર 
શીતળાના રોગે ણ િમાં કાળો કેર  તાિવ્યો હતો. ધમિ કહેતો કે શીતળા લોકોના 
પાપનું મૂળ છ.ે જો લોકો ચચિને આશરે આ ીને માફી માગશે તો જ બચશે. 1796–
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98 દરણમયાન એડ ડિ જનેરે [1749–1823] શીતળાની રસી શોધી ત્યારે લોકોએ 
તેમને બેફામ ગાળો આપેલી. રસી શોધ ાના કારણે શીતળામાંર્થી ણ િને મુક્ક્ત 
મળી. દદ ાલો પર લખ ામાં આ તું કે શીતળાનો રોગ શોધી લા નારને ₹ 1,000/–
નું ઇનામ આપ ામાં આ શે. ણશતળા એ કોઇ માતાજી નર્થી પણ એક રોગ છ.ે 
અત્યારે ણશતળાનો રોગ ણ િમાંર્થી નાબૂદ ર્થઈ ગયો છ.ે છતાં હજુ પણ લોકોમાં 
શીતળા સાતમના દદ સે માનતા રાખી ને ઠડું ખા ાની અન્ધશ્રદ્ા છ.ે  

તા. 23.08.2022ના અખબારી અહે ાલો મુજબ સમગ્ર દેશમાં મુમ્બઈના 
દકંગ સકિલના ગણપણત સૌર્થી શ્રદીમંત ગણાય છ.ે મૂણતિ ઉપર 61 દકલો સોનુ અને 
295 દકલો ચાંદીના દાગીનાનો શણગાર કર ામાં આ ેલ છ.ે જનેી દકંમત અંદાજ ે
34 કરોડ રૂણપયા ર્થાય. ન્યુ ઇક્ન્ડયા ઈન્સ્યોરન્સ કમ્પની પાસે 316.40 કરોડ 
રૂણપયાનંુ  ીમા ક ચ મેળવ્યું છ.ે ણ ઘ્નહતાિને પણ ણ માની જરૂર પડ?ે 3500 જટેલા 
કાયિકરો સ્ ૈક્ચ્છક સે ા આપી રહ્યા છ.ે 

અંબાજીના મેળા માટ ે સરકાર િારા સીસીટી ી કેમેરાની વ્ય સ્ર્થા, પોલીસ 
સહાયતા કેન્દ્રો, 5000 જ ાનો તૈનાત કરે,  હી ટી તંત્રના અણધકારીઓ – 
કમિચારીઓ મેળાની વ્ય સ્ર્થા માટ ેખડ ેપગે હાજર રહે. 

આપણા તરુણો ગલ્લે બેસીને ગપપા મારે છ.ે રાજકીય કે ધાણમિક સંમેલનોમાં 
જાય, પદયાત્રા કરે, ણ ણ ધ ધાણમિક ઉત્સ  કરે છ.ે ગરબા દાંડીયા મંડળીના અધ્યક્ષ, 
પક્ષના તાલુકા અધ્યક્ષ, યુ ાધ્યક્ષ, શાખા અધ્યક્ષ, કાયિકતાિ બની ને રાષ્ટ્રણ કાસ માટ ે
સારા અણધકારી ર્થ ા કે સારી કારદકદી બના  ાનું ણશક્ષણ પ્રાપ્ત કર ાનો સમય 
 ેડફી નાંખે છ.ે 

 ગિખંડમાં ણ જ્ઞાન ભણા નાર ણશક્ષક પોતાના ઘરના બારણે નજર ઉતાર ા 
લીંબુ–મરચા લટકા ે છ.ે ખગોળશાસ્ત્રનો અધ્યાપક ગ્રહણ બાદ સ્નાન કરે છ.ે 
 ૈજ્ઞાણનક અણભગમ ધરા તી વ્યક્ક્ત તકિમાં ણ િાસ રાખે છ.ે એ માને છ ેકે જગતની 
સમસ્યાઓ તકિર્થી ઉકેલાય છ.ે  ૈજ્ઞાણનક અણભગમ ધરા નાર માટ ે કાયિ કારણના 
સમ્બન્ધ ણસ ાય કોઈ શ્રદેષ્ઠ બાબત નર્થી. 
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પહેલાંના સમયમાં લોકો પાસે જ્ઞાન મેળ  ાનાં સાધનો ખાસ હતા નહીં તેર્થી 
લોકોએ કલ્પનાઓ સ્ ીકારી હોય તે સ્ ાભાણ ક છ;ે પરન્તુ જમે જમે જ્ઞાન અને 
માદહતી ણ કસતા ગયા તેમ તેમ લોકોએ પોતાની માન્યતાઓમાં ફેરફાર કર ો 
જોઈએ પણ તેમ ર્થયું નર્થી. ધાણમિક માન્યતાઓ અને આદશેો સામે ણ રોધ 
કરનારાઓનો બદહષ્કાર અને મૃત્યુ દંડ જ ેી સજાઓ કર ામાં આ ી હો ાના ં
ઉદાહરણો ઇણતહાસના પાના પર મોજૂદ છ.ે  ૈજ્ઞાણનક િનુોએ ‘પૃથ્ ી સપાટ નર્થી 
પણ ગોળ છ’ે એમ જાહેર કયુાં અને ધમિધુરંધરોએ એને જી તો સળગા ી દીધો. 
ણિદટશ ઇણતહાસકાર આનોલ્ડ ટોયન્બી એ લખ્યું છ ેકે ‘દણુનયાના ધમોએ નૈણતકતાને 
ગેરકાયદેસર રીતે કબજ ે [હાઇજકે] કરી લીધી છ.ે’ આ  ાત જ્યારે ફ્રાન્સના 
અક્સ્તત્  ાદી તત્ત્ જ્ઞાની જીનપોલ સાત્રે અને આલ્બટિ કામુએ ટોયન્બીના પ્ર ચનમાં 
સાંભળી ત્યારે પોતાના માર્થેર્થી હેટ ઉતારીને સલામ કરી હતી. 

ણ િ આરોગ્ય સંસ્ર્થા WHO જણા ે છ ે કે દુણનયામાં દર  િે સાત 
લાખર્થી  ધુ લોકો આત્મહત્યા કરે છ.ે ભારતમાં રોજ 450 આત્મહત્યા ર્થાય છ ે

અને આમાં 15ર્થી 29  િિ  ચ્ચેનાઓની સંખ્યા સૌર્થી  ધુ છ.ે આ 
આત્મહત્યાના આંકડા ખરા અર્થિમાં હૃદયદ્રા ક છ ેઅને આ આત્મહત્યા ર્થ ાના 

કારણોમાં ખાસ તો ગરીબી, ફેણમલી પ્રોબ્લેમ, લ અફેર, આણર્થિક કારણો  ગેરે 
જ ાબદાર હો ાનું જણાયું છ.ે [10 સપટમે્બર ણ િ આત્મહત્યા ણન ારણ દદન]. 

નેશનલ ક્રાઈમ રેકોડિ બ્યુરો [NCRB]ના દરપોટિ મુજબ ભારતમાં 2011–1.35, 
2012–1.35, 2016–1.31, 2017–1.29, 2018–1.34, 2019–1.39, 2020–

1.53, 2021–1.64 લોકોએ આત્મહત્યા કરી હતી. [આંકડા લાખમાં છ.ે] 
ભારત જ ેા લોકશાહી દેશમાં ઘણી ણભન્નતા અને રાજકારણના લીધે કાયદા 

પાલન અઘરંુ બન્યું છ ેએટલે ધાણમિક સંપ્રદાયની પકડ  ધુ મજબૂત રહે ા પામી છ.ે 
જો ધમિ સનાતન સત્ય હોત તો દણુનયામાં એક જ ધમિ હોત. જુદી જુદી 
ણ ચારસરણી ાળા આટલા ધમો અને દરેક ધમિના આટલા પંર્થો ના બન્યા હોત. ધમો 
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બંધીયાર પાણી જ ેા બની ગયા છ.ે કુદરતી રીતે  હેતું પાણી બંધીયાર પાણી કરતાં 
હમ્મેશાં સ્ ચ્છ હોય છ.ે 

આઝાદીના 75  િિનો સમય ર્થઈ ગયો હો ા છતાં આપણે અનેક ક્ષેત્રોમાં 
ધારી પ્રગણત કરી શક્યા નર્થી. એના કારણોમાં ધમિની ઘેલછા, ચમત્કારોમાં માન ું, 
અન્ધશ્રદ્ા  હેમના નામે ચાલતા ધતીંગો, ધમિના બહાને હજારો લોકો એકત્ર ર્થઈ 
રસ્તા ઉપર નાચ ગાન કરે, સરકસ કાિ,ે રાતોની રાતો સુધી કાયદાના ણનયમનો ભંગ 
કરી શેરીએ શેરીએ માઈક ગજવ્યા કરે, મહોત્સ ના નામે લાખો મણ અનાજ અને 
ઘી જ ેાં દકંમતી દ્રવ્યો  ેડફી નાખે, જનેે સંસારના વ્ય હારની કોઈ સમજ પેદા ર્થઈ 
નર્થી એ ા તરુણને ધમિની દીક્ષા આપ ામાં આ ે – સંસાર ત્યાગ કરા ે, દદ સો 
સુધી પદયાત્રામાં જોડાયેલા રહે  ગેરે છ.ે 

દરેક મંદદર બહાર ણભખારીઓની લંગાર અને મંદદરમાં લાખોના ઘરેણાં 
પહેરેલી ણનજીિ  મૂણતિઓ માન  જાણતની બુણ્નંુ દે ાળું છ.ે અહીં લોકો માણસને મારી 
ઈિરને જી ાડ ેછ.ે જ ેી રીતે મંદદરની પદયાત્રાના રસ્તા ઉપર ભંડારા લગા  ામાં 
આ ે છ;ે તે રીતે શાળાના રસ્તાઓ પર પસુ્તક, નોટબૂક, પેક્ન્સલ, સ્કૂલબેગ જ ેી 
ણશક્ષણ ઉપયોગી  સ્તઓુના ભંડારા લગા  ામાં આ તા હોત તો ભારતનું ભણ ષ્ય 
કંઈક અલગ જ હોત. 

દરેક ધમિમાં નીણતમિાના પાઠો હોય છ.ે દરેક ધમિ એમ કહે છ ેકે જો આપણ ે
ઈિરને ભજીશું નહીં તો સમાજમાં અનૈણતકતા  ધી જશે. ધમિના પ્રચાર માટ ે
આપણા દેશમાં છલે્લા 60  િિર્થી કર્થાઓ અને ણ ણ ધ ધાણમિક પારાયણો ણ શાળ 
પાયા પર અણ રતપણે ર્થતા રહે છ.ે આમછતાં સમાજમાં છતેરણપંડી, કપટ, બેઇમાની, 
અપ્રમાણણકતા, ભ્રષ્ટ્ાચાર, શોિણ  ધતા જાય છ.ે આ રીતે જોઈએ તો ધાણમિક કર્થા 
પારાયણો કે મહોત્સ  યોજ ાર્થી નૈણતકતાનંુ સ્તર ઊંચું આ તું નર્થી. જો આપણ ે
રૅશનલ અને  ૈજ્ઞાણનક અણભગમર્થી ણ ચારીએ અને રહીએ તો માન  ાદની ભા ના 
જન્મે છ.ે રૅશનાલીઝમ એ જાણત ાદ અને જ્ઞાણત ાદના માહોલમાંર્થી મુક્ત બના ે છ.ે 
 ૈજ્ઞાણનક ણ ચારસરણી સતત સ ાલો કરે છ ે અને એના ઉિરો શોધી પોતાની 
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અધુરપો સુધારી ચોક્કસ બને છ.ે આજ ેજ ેસમસ્યાઓ છ ેજનેા ઉકેલ નર્થી મળતા 
તેમાં તપાસ અન ેસંશોધનો જારી છ ેઅને આ તીકાલે તે સમજાશે.  
● શુકન અપશુકન : 

કોઈ કામ માટ ે ઘેરર્થી બહાર નીકળતા સારા શુકનની રાહ જોઈને ઊભા 
રહીએ છીએ. ણબલાડી આડી ઉતરે તો તેને અપશુકન માન ામાં આ ે છ.ે ગાય સામે 
મળે તો શુકન ગણાય. શુકન અપશુકન એક અન્ધણ િાસ છ.ે દરેક સમયે સારંુ કામ 
ર્થાય છ.ે  હાણો, ણ માનો, ટરનેો, કારખાના રાતદદ સ સતત કાયિ કરે છ.ે તેમને કોઈ 
શુકન અપશુકન નડતા નર્થી. 
● ચોઘદડયા મુહતિ : 

લાખો માણસો શુભ મુહૂતિ અને સારા ચોઘદડયા જો ાના ભ્રમમાં રહે છ.ે 
ઘેરર્થી નીકળ ાનંુ મુહૂતિ, નોકરીએ હાજર ર્થ ાનંુ મુહૂતિ, બાળકને શાળામાં 
બેસાડ ાનંુ મુહૂતિ, લિ કર ાનંુ મુહૂતિ, પરીક્ષા આપ ા જ ાનુ ં મુહૂતિ, ઘર મકાન 
બના  ાનંુ મુહૂતિ, કૉલેજમાં પ્રર્થમ ાર જ ાનંુ મુહૂતિ, ગૃહ પ્ર ેશનંુ મુહૂતિ  ગેરે...  

હ ે પ્રશ્ન ર્થાય છ ેકે પરીક્ષા આપ ા જનાર ણ દ્યાર્થી પરીક્ષા આપ ા માટ ેજો 
ઘેરર્થી અશુભ ગણાતા મુહૂતિમાં નીકળે તો નાપાસ ર્થશે? અને શુભ ગણાતા મુહૂતિમાં 
નીકળે તો પાસ ર્થશ?ે પાસ નાપાસ નો આધાર પરીક્ષાર્થીની બુણ્, મહેનત, ણનષ્ઠા 
અને સ્ ાસ્થ્ય પર છ,ે નદહ કે શુભ અશભુ મુહૂતિ પર. સમય બધો જ શુભ છ.ે 
સમયના કોઈ ભાગમાં કોઈ ણ શેિ રસાયણ કે શક્ક્ત આ ીને દોિ કલાક માટ ેત ે
શુભ કે અશુભ નર્થી બના ી દેતું. તેમ દોિ કલાક પછી એ શુભ રસાયણ ખસી 
જઈને કાળ રસાયણ આ ી જતું નર્થી. 

ન્યુટને ગુરુત્ ાકિિણની શોધ કરી ત્યારે શું શુભ મુહૂતિ હતું? કચ્છમાં 2001મા 
ધરતીકંપ  ખત,ે 2002મા ગુજરાતના તોફાનો  ખતે, 2005મા સુનામી  ખતે, શું 
અશુભ મુહૂતો હતાં? હકીકતમાં દરેક પળ–ક્ષણ સારી, શુભ–મંગળ જ હોય છ.ે 
દરેક પળ–કાયિ–સમય હમ્મેશાં શુભ જ હોય છ.ે કાળ ચોઘદડયામાં જન્મેલા 
બાળકોનો આપણે સ્ ીકાર કરીએ છીએ. રામના રાજ્યાણભિેકનંુ મુહૂતિ ચોઘદડયું 
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 ગેરે ઋણિ  ણશષ્ઠ મુણનએ જોયા હતા. તેમ છતાં રામને અયોધ્યાની રાજગાદી 
મળ ાને બદલે 14  િિ  ન ાસ ભોગ ો પડ્યો હતો. બસ કે ટરનેનો સમય ર્થયો હોય 
તો આપણે મુહૂતિ કે ચોઘદડયા જોયા  ગર ટાઈમસર ટરને/બસમાં બેસી જઈએ છીએ. 
ટરનેમાં બેસ ાનંુ શુભ મુહૂતિ હોય પણ ટરને મોડી પડ ેઅને અશુભ મુહૂતિ હોય તો પણ 
આપણે ટરનેમાં બેસી જઈએ છીએ. ઉછીના આપેલા પૈસા પરત આ ે ત્યારે હાલ સારંુ 
ચોઘદડયું નર્થી પછી આપી દેજ ેતે ું કહી પરત કરતા નર્થી. તા. 31.03.2017 BS3 
ગાડીઓના  ેચાણમાં 10ર્થી 15 હજારનું દડસ્કાઉન્ટ મેળ  ા લોકો મુહૂતિ ચોઘદડયા 
બધું જ ભૂલી ગયા. અહીં લાલચર્થી મોટો કોઈ ધમિ નર્થી. આ ી ભ્રમણાર્થી પ્રજાનો 
મોટો  ગિ પીડાય છ.ે જો આ ા ખ્યાલર્થી મુક્ત ર્થઈશુ ંતો જ જી ન ણ કાસ ર્થશે. 
● દોરા ધાગા તા ીજ માદળીયા માનતા બાધા આખડી : 

માનતા, બાધા કે આખડી રાખ ાર્થી ધારેલું કામ સફળ ર્થાય, પરીક્ષામાં 
સફળતા મળે કે ટકા  ધે એ  ાત અર્થિ  ગરની છ.ે આનાર્થી ક્યારેય સફળતા 
મળતી નર્થી. મહાન વ્યક્ક્તઓએ આ ું કયાિ  ગર જ સફળતા મેળ ી છ.ે 
હસ્તમેળાપ  ખતે મોટાભાગે મુહૂતિ સમય ચૂકી જ ાય છ.ે તો પછી બીજા શુભ 
મુહૂતિ સુધી રાહ જો ામાં આ તી નર્થી. ‘બા ળ  ા ો ત્યાં બા ળ જ ઉગે અન ે
ગુલાબ  ા ો ત્યાં ગુલાબ જ ઉગે’ એ દેખીતું છ.ે આપણે  ૈજ્ઞાણનક અણભગમના 
અભા ે અન્ધશ્રદ્ાની ઝનૂન અને જડતાની પાઇપમાં પડીને વ્યર્થિ સમય ગુમા ીએ 
છીએ. 
● કમિકાંડ – મંત્રતંત્ર – ચમત્કાર : 

મંત્રતંત્રર્થી ક્યારેય ણસણ્ પ્રાપ્ત કરી શકાતી નર્થી. સમજદારી કેળ  ાને બદલ ે
કમિકાંડ પાછળ શક્ક્ત – શ્રદમ  ેડફીએ છીએ. ચમત્કારો કરનાર માટ ે  િોર્થી 
દુણનયામાં અબજો રૂણપયાનંુ ઇનામ જાહેર કરેલું છ.ે બનાસકાંઠા ણજલ્લા અન્ધશ્રદ્ા 
ણનમૂિલન સણમણત, પાલનપુર તરફર્થી ૨૧ લાખ, ગોધરાના 1 કરોડ, સુરતના પ કરોડ, 
અમદા ાદના 1 કરોડ, અંકલેિરના અબ્દુલ  કાનીનંુ 2 માળનું મકાન તર્થા જમીન, 
શ્રદીલંકાના ડૉ. અિાહમ કૌ ુરે 1967માં ભારતમાં આ ીને 1 જૂન, 1963ર્થી રૂ. 1 
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લાખનું ઈનામ જાહેર કરેલ છ.ે અમેદરકાના જમે્સ રેન્ડીનંુ 1 કરોડ ડોલરનંુ ઈનામ 
પણ હજુ સુધી કોઈ લે ા આવ્યું નર્થી. 
● મૂઠ – ચોટ મેલી ણ દ્યા : 

ણ જ્ઞાન કાયિ કારણના સમ્બન્ધને માને છ.ે કોઈના પર આ ી ણ દ્યા 
અજમા  ાર્થી તેને પહેલા નંબરે પાસ ર્થતો રોકી છલે્લા નંબરે ખસેડી શકાતો નર્થી. 
આ બધી  ાતો તૂત છ.ે મૂઠ માર ાર્થી કોઈને મારી શકાતો નર્થી, એક પાંદડુ ંપણ 
તોડી પાડી શકાતું નર્થી કે પાપડ પણ ભાંગી શકાતો નર્થી. 

ભારતનું દે ું 40,18,200 કરોડ. દેશનંુ  ાણિિક સંરક્ષણ બજટે 4,05,470 
કરોડ એટલે કે સંરક્ષણ પાછળ રોજના 1110 કરોડ ખચિ કર ું પડ ેછ.ે આ ી મેલી 
ણ દ્યા – મૂઠ માર ાની ણ દ્યા જાણતા લોકોને આપણા દેશની સરહદ પર દેશનું રક્ષણ 
કર ા મોકલ ા જોઈએ. જરે્થી દેશના હજારો જ ાનોને શહીદ ર્થતા બચા ી શકાય 
અને સંરક્ષણ પાછળ ખચાિતા દેશના કરોડો રૂણપયા બચા ી શકાશે. 
● ગ્રહ નડતર : 

ગ્રહો કોઈને નડતા નર્થી. માણસ જ માણસને નડ ેછ.ે મુક્સ્લમ કે ણિસ્તીઓને 
ગ્રહો નડતા નર્થી. બધા માટ ેએક જ ગ્રહ છ.ે ખગોળશાસ્ત્રીય અજ્ઞાનતાને લીધે જ 
લોકો આ કહે ાતી મહાદશામાં ફસાયા છ.ે ગ્રહો ખરાબ છ ેએટલે દશા ખરાબ ર્થઈ 
છ,ે નુકસાન ર્થયું છ ેકે પરીક્ષા સારી નર્થી ગઈ એ  ાત તદ્દન અ ૈજ્ઞાણનક છ.ે 

અમેદરકા કે યુરોપના દેશના લોકોને ગ્રહ ન નડ ેઅને ભારતના લોકોને જ 
ગ્રહો નડ ેતે કે ુ?ં ખરેખર તમને અ કાશી ગ્રહો નહીં, પણ પૂ િગ્રહો નડ ેછ.ે પૂ િગ્રહો 
માન ીની ણ ચારશક્ક્તને કંુદઠત કરે છ.ે ગ્રહશાંણતના નંગો ાળી  ીંટીઓ પહેર ાર્થી 
કદી  સફળ ર્થ ાતું નર્થી. 
● જ્યોણતિ : 

લોકો એમ માને છ ેકે દકસ્મત/ભણ ષ્ય જોઈ આપ ાનું શાસ્ત્ર એટલે જ્યોણતિ. 
હકીકતમા ં કહે ાતા જ્યોણતિીઓએ સમાજમાં ગેરસમજ ફેલા ી છ.ે ચીજ સ્તુઓ 
પકડતી આપણી હર્થેળીમાં ચામડીના સાંધાઓ અને  ળાંકની રેખાઓ હોય છ.ે આ 
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રેખાઓ ઉપરર્થી કોઈના જી ન ણ શે જાણી શકાતું નર્થી. તમારા પરીક્ષાના ટકા કેટલા 
આ શે, પરીક્ષા સારી જશે કે કેમ, તમને ક્યારે અકસ્માત ર્થશે, ક્યારે પૈસા મળશે 
ણ ગેરે ણ શે જ્યોણતિીઓ ગપપા મારતા હોય છ.ે જ ેમહેનત કરે છ ેતેનંુ જ ભણ ષ્ય 
ઉજળું હોય છ.ે મહેનત  ગર કંઈ મળતું નર્થી. 10 અલગ અલગ જ્યોણતિોઓ 
પાસેર્થી અણભપ્રાય માગ ામાં આ ે તો અલગ અલગ  ાતો જો ા મળશે. લગભગ 
બધા જ રાજકારણીઓ ચૂંટણી જીત ા ફોમિ ભરતા પહેલા જ્યોણતિીઓ પાસે જાય 
છ.ે એમાંર્થી એક જ જીતે છ ે ખરેખર જ્યોણતિીઓના કહે ાર્થી જ જીતાય તો 
મતદારોની જરૂર જ ક્યાં છ?ે જ્યોણતિ કોઈ ણ દ્યા નર્થી, ગપપાબાજી છ.ે  
● કમિનો ણસ્ાંત – ણ ધાતાના લેખ – નસીબ : 

આપણે જ ેુ ં કાયિ કરીએ એ ું ફળ મળે. સારા કાયિનંુ ફળ સારંુ મળે. સારંુ 
 ાંચન અને પ્ણતસરની તૈયારી પરીક્ષામાં સારી સફળતા અપા ે. ભાગ્ય પર છોડી 
દે ાર્થી કશું મળ ાનંુ નર્થી. ભાગ્યમાં કંઈ લખાયેલું હોતું નર્થી. એ તો આપણે 
મહેનતર્થી આપણં ભાગ્ય બના  ું પડ ેછ.ે જો ભાગ્યમાં પાસ ર્થ ાનંુ જ લખાયું હોય 
તો મહેનત કે ણચંતા કર ાની શું જરૂર છ.ે ઘરમાં ચોરી ર્થ ાનંુ કે કોઈનંુ ખૂન ર્થ ાનંુ 
લખેલું હોય તો પછી પોલીસ ફદરયાદ શા માટ ેકર ામાં આ ે છ?ે 

રોગ ર્થ ાનંુ આપણા ભાગ્યમાં લખાયેલ હોય તો પછી દ ાખાને શા માટ ે
જઈએ છીએ? કોઈના નસીબમાં કંઈ લખેલું હોતું નર્થી. પદરશ્રદમ આગળ પ્રારબ્ધ 
પાંગળું છ.ે મહેનતર્થી બધું જ મેળ ી શકાય છ.ે  િોની તૈયારી, મહેનત પછી 
અચાનક આ ી પડતી તકને નસીબ ના કહે ાય. કોઈ તમારંુ ભાગ્ય ઘડ ા આ  ાનંુ 
નર્થી. સારા પ્રામાણણક માણસ ઘણી  ાર દુુઃખી ર્થતા હોય છ,ે જ્યારે ખરાબ દુષ્ટ્ 
લોકો મોજ શોખમાં આળોટ ેછ.ે 
● જુદી જુદી જાતની અન્ધશ્રદ્ાઓ – અન્ધણ િાસ : 

ભૂત–પે્રત, ડાકણ,  ળગાડ, ચમત્કાર, જ્યોણતિ, પરમાત્મા, પુનુઃ જન્મ, 
પૂ િજન્મ, મોક્ષ, કમિના ણસ્ાંતો, સ્ ગિ–નકિની ભ્રામક અને કપોળ કલ્પનાની  ાતો, 
કંુડળી, રાણશ, ગ્રહનડતર, ણપતૃદોિ, જુદી જુદી જાતના  હેમો, સાપ ણ શે ખોટી 
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માન્યતાઓ, જાદુટોણા, ભુ ાઓ, રોગો ણ શે માન્યતા, મૃત્યુ પછીનંુ જી ન અને 
આત્મા, અસ્પૃશ્યતા,  ણિવ્ય સ્ર્થા, જાણત ધમિના કંુડાળા, કુરૂદિઓ, કુદર ાજો, કહે ાતા 
ધમિગુરુના પાખંડો, કહે ાતા ધમિગ્રંર્થનું લખાણ, કાળસપિ યોગ, શુભ અશુભ 
ચોઘદડયા, હસ્તરેખાઓ, માનતા બાધા આખડી, દોરાધાગા, તા ીજ, માદણળયા, 
દે ી–દે તા, દે ી શક્ક્ત, મૂઠચોટ, મેલીણ દ્યા, મંત્રતંત્ર, પ્રાર્થિના, પૂજા, યજ્ઞ, હોમ–
હ ન, પાપપુણ્ય, 84 લાખ અ તાર, કર્થા–પારાયણ, શ્રદા્–કમિ, ણ ધાતાના લેખ, 
ધમિના નામે ર્થતા ગોરખધંધા  ગેરે. 

હંુ એક સામાન્ય જન છુ;ં પણ હંુ  ૈજ્ઞાણનક અણભગમ અને રૅશનલ 
જી નપ્ણત સ્ ીકારી જી ન જી ું છુ. સુખી છુ ં આનન્દર્થી રહંુ છુ.ં જ ે લોકો 
ણ  ેકબણુ્ના પાયા પર પોતાનંુ જી ન ગોઠ  ા માગતા હોય તેઓ મારી  ાત 
સ્ ીકારે કે ન સ્ ીકારે તે આપના પર છોડુ ંછુ.ં 

ધન્ય ાદ... 

ણગરીશ સુંદિયા 
69/2, ચાણક્યપુરી સોસાયટી 

હનુમાન ટકેરી, આબુ હાઇ ે 
પાલનપુર – 385001 

સેલફોન : 9426663821 
ઈ.મેલ : girishsundhiya62@gmail.com 

▪ 
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બંધારણ સભામાં ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનું અંણતમ ભાિણ 
[તા. 25 ન ેમ્બર, 1946] 

સંકલન : ગોણ ંદ મારુ 
બંધારણસભા અધ્યક્ષ ડૉ. રાજને્દ્રપ્રસાદે 26 ન ેમ્બર, 1949ના દદન ેઆપલે 

અંણતમ સંબોધન બાદ ભારતીય બંધારણના ઘડતરનંુ કાયિ સમ્પન્ન ર્થયું. તેના એક 
દદ સ અગાઉ 25 ન ેમ્બર, 1949ના દદ સે ડૉ. બી. આર. આંબેડકરે બંધારણ 
સભામાં કરેલ છલે્લું સંબોધન નીચે મુજબ છ ે: 

‘મારા અણભપ્રાય મુજબ, બંધારણ ભલે ગમે તેટલું સારંુ હોય, તો પણ તેના 
અમલની જ ાબદારી જનેા પર છ,ે તે જો ઈમાનદાર ન હોય, તો બંધારણ ખરાબ 
પુર ાર ર્થઈ શકે છ.ે તે જ રીત,ે બંધારણ ગમે તેટલું ખરાબ હોય, તો પણ તેના 
અમલની જ ાબદારી જમેના પર છ,ે તેઓ જો ઈમાનદાર હોય, તો બંધારણ સારંુ 
પુર ાર ર્થશે જ. બંધારણનો અમલ પૂણિત: બંધારણનાં સ્ રૂપ પર આધાદરત નર્થી. 
બંધારણીય સંસદ, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર જ ેા રાજ્યના ણ ભાગો અક્સ્તત્ માં 
આ ે છ.ે રાજ્યના આ ણ ભાગોનંુ કાયિ લોકો અને લોકો િારા તેમની અપેક્ષાઓ અને 
રાજનીણત માટ ેસાધનના રૂપમાં રચાયેલ રાજકીય પક્ષ, પર આધાદરત છ.ે 

માત્ર બાહ્ય સ્ રૂપમાં નહીં; પરન્તુ  ાસ્ત માં લોકતંત્ર અક્સ્તત્ માં આ ે તે ી 
આપણી ઇચ્છા હોય તો આપણે શું કર ું જોઈએ? મારા મત મુજબ સૌ પ્રર્થમ 
આ શ્યક બાબત એ છ ે કે આપણે સામાણજક અને આણર્થિક ઉદ્દશેોની પૂણતિ માટ ે
 ૈધાણનક માગિનો જ આશ્રદય લે ો જોઈએ. એટલે કે ક્રાંણતનો લોદહયાળ રસ્તો આપણ ે
એક તરફ ત્યજી દ ેો જોઈએ. એટલે કે કાનૂનભંગ, અસહકાર અને સત્યાગ્રહ જ ેા 
માગોર્થી આપણે દૂર રહે ું જોઈએ. જ્યારે સામાણજક અને આણર્થિક ઉદ્દશેોની પૂણતિ માટ ે
 ૈધાણનક માગિ જ ેો કોઈ અન્ય માગિ બાકી રહેતો ન હોય, ત્યારે અ ૈધાણનક માગિનું 
મોટા પ્રમાણમાં સમર્થિન કર ામાં આ તું હતું. પરન્તુ જ્યારે  ૈધાણનક માગિ ઉપલબ્ધ 
છ,ે ત્યારે અ ૈધાણનક માગિનંુ સમર્થિન કરી શકાય નહીં. આ અ ૈધાણનક માગિ બીજુ ં
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કાંઈ નહીં; પરન્તુ અરાજકતાનંુ વ્યાકરણ છ.ે જટેલી જલ્દીર્થી આપણે તે દૂર કરી 
શકીએ તેટલું જ આપણાં દહતમાં છ.ે 

બીજી મહત્ત્ ની બાબત એ છ ેકે લોક્તંત્રમાં આસ્ર્થા ધરા નાર લોકોએ જ્હૉન 
સ્ટુઅટિ ણમલે ઉચ્ચારેલી ચેત ણી યાદ રાખ ી જોઈએ. ‘લોકોએ પોતાનંુ સ્ ાતંત્ર્ય 
બીજી કોઈ વ્યક્ક્ત ગમે તેટલી મહાન હોય તો પણ, તેમનાં ચરણોમાં સમણપિત કર ુ ં
જોઈએ નહીં. સાર્થે તેમના પર એટલો ણ િાસ પણ મૂકી દે ો ન જોઈએ કે જનેાર્થી 
આપણને મળેલા અણધકારોનો નાશ ર્થાય.’ પોતાનંુ જી ન સંપણૂિપણે દેશ સે ામા ં
અપિણ કરનાર મહાપુરુિો તરફ કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કર ાનંુ અનુણચત નર્થી. પરન્ત ુ
કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કર ાની પણ એક મયાિદા હો ી જોઈએ. આયરીશ દશેભક્ત ડણેનયલ 
ઓકોનલે યોગ્ય જ કહ્યું છ,ે ‘કોઈ પણ વ્યક્ક્ત પોતાના સ્ ાણભમાનનું બણલદાન 
આપીને કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરી શકતી નર્થી.’ અન્ય દેશોની સરખામણીમાં ભારતે આ 
ચેત ણી તરફ ધ્યાન આપ ાની ણ શેિ જરૂર છ.ે કારણ કે ભારતની ભક્ક્ત અર્થ ા 
ભક્ક્તમાગિ અર્થ ા વ્યક્ક્તપૂજા જટેલા પ્રમાણમાં ભારતની રાજનીણતમાં દેખાય છ,ે 
તેટલા પ્રમાણમાં અન્ય કોઈ દેશની રાજનીણતમાં જો ા મળતી નર્થી. ધમિની ભક્ક્ત 
આત્માની મુક્ક્ત માટનેો માગિ હોઈ શકે છ;ે પરન્તુ રાજનીણતમાં ભક્ક્ત અર્થ ા 
વ્યક્ક્ત પૂજા અધ:પતન અને તાનાશાહી તરફ દોરી જનારો ણનક્શ્ચત માગિ છ.ે 

ત્રીજી  ાત આપણ ે એ યાદ રાખ ાની છ ે કે માત્ર રાજકીય લોકતંત્ર પર 
આપણે મન મના ી લે ાનું નર્થી. આપણા રાજકીય લોકતંત્રનું આપણે એક સામાણજક 
લોકતંત્રમાં પદર તિન કર ું જ જોઈએ. રાજકીય લોકતંત્રના મૂળમાં સામાણજક કે 
લોકતંત્રનો આધાર ન હોય તો તે  ધુ  ખત ટકી શકે નહીં. 

સામાણજક લોકતંત્ર શું છ?ે તે એક જી નમાગિ છ.ે જ ેસ્ ાતંત્ર્ય, સમાનતા અને 
બંધુતાને જી ન તત્ત્ ના રૂપમાં માન્યતા આપે છ.ે સ્ ાતંત્ર્ય, સમાનતા અને બંધુતા, 
આ ત્રણેયનો અલગ અલગ ણ ચાર કરી શકાય નહીં. સમાનતાર્થી સ્ ાતંત્ર્ય અલગ 
નર્થી. સમાનતા ણ ના સ્ ાતંત્ર્ય સભં  નર્થી. બંધુત્   ગર સ્ ાતંત્ર્ય અને સમાનતા 
સ્ ાભાણ ક રીત ે અક્સ્તત્ માં હોતાં નર્થી. ભારતના સમાજમાં બે બાબતોની પૂણિ 
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ગેરહાજરી છ,ે તેમાંની એક સમાનતા છ.ે સામાણજક ક્ષેત્રમાં આપણો સમાજ અનેક 
ણ િમતાઓર્થી ભરપૂર છ.ે એટલે કે કેટલાક લોકો ઊંચા સ્તરે છ ેતો બાકીના લોકો 
ણનકૃષ્ટ્ અ સ્ર્થામાં છ.ે આણર્થિક ક્ષેત્રમાં આપણા સમાજમાં કેટલાક લોકો પાસે ણ પલુ 
સંપણિ છ,ે તો અનેક લોકો ઘૃણાસ્પદ ગરીબીમાં જી ન ગુજારી રહ્યા છ.ે 26 
જાન્યઆુરી, 1950ના દદ સે આપણે એક ણ સંગતીપણૂિ જી નમાં પ્ર ેશ કર ાના 
છીએ. રાજકીય રીતે આપણે સમાનતા ણસ્ કરીશું; પરન્તુ સામાણજક અને આણર્થિક 
જી નમાં ણ િમતા રહેશે. રાજકીય રીતે દરેક વ્યક્ક્ત એકમત અને દરેક મતનું 
સમાન મૂલ્ય, આ ણસ્ાંતને આપણે માન્યતા આપીશું. જ્યારે સામાણજક અને આણર્થિક 
જી નમાં આ માન્યતાનો આપણે ઇનકાર કરીશું. આ ા પરસ્પર ણ રોધી જી નમાં 
આપણે કેટલો સમય સહન કરીશું? જો આપણે  ધારે સમય તેને ઇનકાર કરતા 
રહીશું, તો આપણં રાજકીય લોકતંત્ર પણ કપટી ર્થયા  ગર રહેશે નહીં. આ 
ણ સંગતી આપણ ે તત્કાળ દૂર કર ી જોઈએ. અન્યર્થા જમેણે આ ણ િમતાનાં 
પદરણામો ભોગવ્યાં છ,ે તેઓ આ બંધારણસભા િારા ખૂબ જ પદરશ્રદમપૂ િક ણનમાિણ 
કરાયેલું રાજકીય લોકતંત્ર ઉખાડીને ફેંકી દેશે. 

આપણી ક્ષણતની બીજી  ાત એટલે કે બંધુત્ ના તત્ત્ ને માન્યતા આપ ાની છ.ે 
બંધુત્  શું છ?ે જો ભારતીય લોકો એક બને, તો તમામ ભારતીયોમાં સમાન ભા ના 
પેદા ર્થાય તે બંધુત્  છ.ે આ તત્ત્  સામાણજક જી નને એકતા આપે છ.ે બંધુત્  પ્રાપ્ત 
કર ાનંુ ઘણં કદઠન છ.ે... 

મારા મતે આપણે એક રાષ્ટ્ર હો ાની  ાત પર ણ િાસ રાખ ો એટલે કે જ ે
અક્સ્તત્ માં નર્થી તેના અક્સ્તત્ નો સ્ ીકાર કર ા જ ેું છ.ે હજારો જાણતઓમાં 
ણ ભાણજત લોકોનંુ રાષ્ટ્ર કે ી રીતે બની શકે? સામાણજક અને માનણસક દૃક્ષ્ટ્ર્થી 
આપણે આજ ેએક રાષ્ટ્ર નર્થી. તેનંુ ભાન આપણને જટેલું જલ્દી ર્થાય, તેટલું આપણાં 
દહતમાં છ.ે તેના પછી જ એક રાષ્ટ્ર હો ાની જરૂદરયાત પર આપણે ગંભીરતાર્થી 
ણ ચાર કરી શકીશું. આ ધ્યેય સુધી પહોંચ ાનંુ ઘણં મુશ્કેલ છ.ે અમેદરકામાં જાણત 
સમસ્યા નર્થી. ભારતમાં જાણતઓ છ.ે જાણતઓ રાષ્ટ્રણ રોધી છ.ે પ્રર્થમ બાબત એ છ ે
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કે જાણતઓર્થી સમાજમાં ણ ભાજન ર્થાય છ.ે કારણ કે જાણત-જાણતમાં ણતરસ્કાર 

અને ઘૃણાની ભા ના પેદા ર્થાય છ.ે  ાસ્ત માં આપણે આ બધી હરકતો ખતમ 
કર ી જોઈએ. રાષ્ટ્રણનમાિણ બાદ જ બંધુત્   ાસ્ત માં જોઈ શકાશે. બંધુત્  ણ ના 

સમાનતા અને સ્ ાતંત્ર્ય ઉપરના સ્તરનો બાહ્ય દેખા  હશે. 
એમાં કોઈ શંકા નર્થી કે સ્ ાતંત્ર્ય આનન્દની બાબત છ;ે પરન્તુ તેનાર્થી 

આપણે ભૂલ ું જોઈએ નહીં કે સ્ ાતતં્ર્યર્થી પણ મોટી જ ાબદારીઓ ઊભી ર્થાય 
છ.ે સ્ ાતંત્ર્યના કારણર્થી આપણે ખરાબ બાબતોનંુ અંગ્રેજો પર દોિારોપણ કરી 

શકીશું નહીં. સ્ ાતંત્ર્ય બાદ ખરાબ ઘટનાઓ માટ ે આપણે આપણા ણસ ાય 
કોઈને દોણિત ઠરા ી શકીશું નહીં. કંઈક અનુણચત બન ાની શંકા છ.ે સમય 

ઘણો ઝડપર્થી બદલાઈ રહ્યો છ.ે આપણા લોકો પણ ન ા ણ ચારો અનુસરી રહ્યા 
છ.ે ‘લોકોનુ ં રાજ્ય’ર્થી લોકો હ ે તંગ આ ી ગયા છ.ે તેમને હ ે ‘લોકો માટ ે

રાજ્ય’ જોઈએ છ.ે રાજ્ય લોકોર્થી ચૂંટાયેલ છ ેકે કેમ તેની લોકોને ણચંતા નર્થી. 
બંધારણમાં આપણે ‘લોકોનું, લોકો માટ ેચૂંટાયેલ રાજ્યતંત્ર’ તત્ત્ નું પાલન કરેલંુ 

છ,ે આપણે તેની સુરક્ષા કર ાની છ.ે આપણે રસ્તામાં આ નારી મુશ્કેલીઓ 
ઓળખ ી પડશે અને આપણે લોકો માટ ે બનેલી સરકારને મહત્ત્  આપ ાની 

દદશા તરફ આગળ  ધ ું જોઈએ. તે માટ ે પહેલ કર ામાં આપણે નબળા 

પુર ાર ર્થ ા જોઈએ નહીં. દેશની સે ા કર ાનો આ એકમાત્ર માગિ છ.ે બીજો 
કોઈ સારો માગિ હો ાની મને ખબર નર્થી.’ 

–ડૉ. બી. આર. આંબેડકર 

ગોધરા અને પાલનપુરની લો કૉલેજના પૂ િ આચાયિ તેમ જ કાયદા 
ણ ધાશાખા, ગુજરાત યુણન ણસિટીના પૂ િ અધ્યક્ષ શ્રદી અક્િન ન. કારીઆ સંપાદદત 
‘બંધારણીય અને સંસદીય શબ્દકોશ’માંર્થી સંપાદક અને પ્રકાશકના સૌજન્યર્થી 
સાભાર..                                  ▪ 
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12 

બંધારણ પ્રત્યેની જાગરુકતાનો જ અભા  
– કુમાર કૌશિક  

બંધારણ એ નવી આઝાદી પામેલા દેિના પ્રજાજનોનો મહત્ત્વનો દસ્તાવેજ છ.ે 
આઝાદી મળતાં પહેલાં ઘણા વખતથી રાષ્ટ્ રીય નેતાઓને એ ખ્યાલ રહ્યો હતો કે 
આપણે એક આદિશ અને નવો દેિ બનાવવાનો છ.ે સ્વાભાશવક રીતે સારામાં સારી 
લોકિાહી આપણે બની રહીએ એ દદિામાં પ્રયાસો ચાલતા રહ્યા હતા. તેથી એક 
રીતે જોઈએ તો બંધારણ એ નવા સમાજના ઘડતરનો નકિો છ.ે મુશ્કેલી તયા ંછ ેકે 
આપણે બધા પરંપરાગત રૂદિઓ અને વલણોમાં, માન્યતાઓમાં સપડાયેલા છીએ. 
પદરવતશન કે ફેરફાર કે સુધારો એ મુશ્કેલ બાબત હોય છ.ે આઝાદીના અમૃત પવે 
પણ આપણે એ સઘંર્શમાંથી જ પસાર થઈ રહ્યા છીએ. ‘બંધારણ સભા’માં            
ડૉ. બી. આર. આંબેડકરે જ ેછલે્ું ભાર્ણ કયુું હતું તેમાં બહુ સ્પષ્ટ્પણે તેઓએ કહ્યુ ં
હતું કે “ભશતત અથવા જનેે ભશતતમાગશ કહેવામાં આવે છ ેતે કે વીરનાયકની પૂજા 
દુશનયાના કોઈ પણ દેિ કરતાં ભારતના રાજકારણમાં અપ્રશતમ ભૂશમકા ભજવે છ.ે 
ધમશમાં ભશતત એ આતમાની મુશતતનો માગશ હોઈ િકે છ;ે પરન્તુ રાજકારણમાં ભશતત 
અથવા વીરનાયકની પૂજા પતન અને છવેટ ેસરમુખતયારિાહીનો માગશ શનશિત બનાવે 
છ.ે” આ જાણવા છતા ંઆપણી સમજમાં તે બરાબર ઉતરતું નથી. િરૂઆતમાં નહેરુ, 
પછી ઇશન્દરા ગાંધી અને અતયારે મોદી એમ આપણં રાજકારણ એકાદ વ્યશતતની 
આસપાસ ઘુમરાયા કરે છ.ે કાયદાના િાસનની સ્થાપના આપણને શવકાસ અને 
પ્રગશતના માગે લઈ જિે એવું આપણને લાગતું નથી. એકાદ મહાન વ્યશતત આપણા 
સમાજનો અને દેિનો ઉદ્ધાર કરિે એવા ખ્યાલોમાં હજુ આપણે રાચીએ છીએ. 
બંધારણે દિાશવેલો નાગદરકધમશ બજાવવામાં આપણે પાછા પડીએ છીએ. 

ગાંધીજીએ તેથી જ કહેલું કે ‘લોકિાહી એ કોઈ એવી વ્યવસ્થા નથી કે જમેાં 
લોકો ઘેટાંની જમે વતે.’ આપણે એકબીજાની વાત સાંભળવા, સમજવા અને 
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સ્વીકારવા તૈયાર ન હોઈએ તો લોકિાહી માગે શવકાસ િતય નહીં બને. મને મળતી 
તકો બીજાને પણ મળવી જોઈએ એવું આપણે માનતા નથી. પાછળ રહી ગયેલા ને 
વધુ તક આપવા આપણે તૈયાર નથી. સ્વાથી લાગણીઓ આપણને ઘેરી વળ ે છ.ે 
પરંપરાથી સ્થાશપત પરુુર્પ્રધાન માનશસકતા અને સામંતવાદી વલણો આપણે તયજી 
િકતા નથી. પદરણામે કાયદાઓ, કશમિનના અહેવાલો અને અદાલતના 
ચુકાદાઓનો અમલ થવો જોઈએ તે માત્રામાં થતો નથી. પ્રજા પર જમે સ્વાથી દહતો 
સવાર છ ે તેમ ચૂંટલેા પ્રશતશનશધઓ અને સરકાર પર રાજકીયદહતો સવાર છ.ે 
ઘણીવાર એવું લાગે છ ેકે િાસ્ત્ર વચનોની માફક બંધારણના અનુચ્છદેો પણ પોથીમાં 
પુરાઈ રહ્યા છ.ે પછી આપણને બીજા દિેોની સરખામણીમાં કાયદાપાલનમા,ં 
ગરીબીશનવારણમાં કે માનવઅશધકારોની અવગણનામાં નીચલા સ્તરે મૂકવામાં આવે 
છ ેતયારે પેલી સવેક્ષણ એજન્સીઓ આપણને દુશ્મન જવેી લાગે છ.ે  

શ્રશમકો, મદહલાઓ, બાળકો વગેરે માટ ેજ ે કંઈ કાયદાઓ બંધારણને કારણ ે
થયા છ ેતે બધાની અમલવારીમાં ઠાગાઠયૈાની નીશત જોવા મળે છ.ે ગામના સરપંચથી 
લઈને રાષ્ટ્ રપશત સુધીના બધા જ પ્રશતશનશધઓને બંધારણની તાલીમ આપવી જોઈએ; 
પણ એમ થતું જોવા મળતું નથી. એક એવું વાતાવરણ રચાવવું જોઈએ જમેાં 
બંધારણની ભાવના ચદરતાથશ કરવાનો માહોલ પેદા થાય. એ ન થાય તયાં સુધી 
શવધાયક વાતાવરણ સજાશતું હોતું નથી.  

આઝાદીની લડતમાં અનેક પ્રકારના લોકો દહંસક અને અદહંસક બને્ન માગ ે
પોતપોતાની સમજ મુજબ પ્રયતનિીલ હતા. એ બધાનંુ આઝાદીનો માહોલ ઉભો 
કરવામાં યોગદાન હતું. જલેમાં જવું, દેિ માટ ેફનાગીરી વહોરવી, દેિ માટ ેફાંસીએ 
ચિવાનું આવે તો ગૌરવ અનુભવવું, નીડરતાથી શવદેિી િાસકો સામે લડવું, 
આઝાદીનો નારો બુલંદ કરવો એ બધાને કારણે આઝાદી હસ્તગત થઈ હતી. એ 
જુસ્સો બંધારણ મુજબનો સમાજ ઘડવામાં કદી પેદા થતો નથી. ન્યાય માટ ેઆગ્રહી 
બનનાર અને ન્યાય માટ ે અદાલતે ચિનારને આખો સમાજ શબરદાવતો નથી. 
સમાનતાનો હક્ક માગનાર સ્ત્રી કે શ્રશમક તરફ પ્રિંસાની નજરે જોવાતું નથી.  
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આપણં તંત્ર અને ન્યાયતંત્ર એવાં છ ેકે હજી આપણે આઝાદી પછી પણ કોટશ, 
કચેરી કે પોલીસ સ્ટિેને ન જવું પડ ે એવી પ્રાથશના કરીએ છીએ. સંઘર્શ શવના 
પદરણામો પ્રાપ્ત થતાં નથી એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આઝાદીના અમૃત પવે 
નાગદરક સમાજ પ્રતયે આદર ઓછો થયો છ.ે એને ટકેો ઓછો સાંપડ ે છ.ે નાનો 
માણસ, સામાન્ય માણસ એની વાત તંત્ર સાંભળિે એવુ ં માનતો નથી. આપણી 
સરકારો આ સામાશજક માહોલની જ નીપજ છ.ે જવેી પ્રજા તેવા પ્રશતશનશધઓ અને 
જવેા પ્રશતશનશધઓ તેવી સરકાર!  

આવા શનરાિાજનક માહોલમાં, નકારાતમક વાતાવરણમાં કેટલાક લોકો 
લડવાની દહમ્મત જરૂર કરે છ.ે તયારેક તે હતાિામાં પદરણમે છ,ે તયારેક તે સફળ 
પણ થાય છ.ે ગાંધીજીએ જ ે નીડરતા ફેલાવવાનો પ્રયતન કયો એવો ફરી પ્રયતન 
કરવાની જરૂર છ.ે પ્રજા ‘નાગદરક’ બનતી નથી અને પ્રશતશનશધઓ ‘જાહેરસેવકો’ 
બનતા નથી. રાજકીય વાતાવરણ છવાયેલું રહે છ ેઅને સામાશજક ન્યાય, આશથશક 
ન્યાય ખૂણામાં ધકેલાય છ.ે આ વાતાવરણમાં બદલાવ ન આવે તયા ંસુધી બંધારણની 
મહત્ત્વની જોગવાઈઓ ભૂદેવની પોથી પરના રીંગણા સમાન બની રહેિે એ હકીકત 
છ.ે બંધારણ શવિેની જાગૃશત એ જ એક માત્ર ઉપાય છ ે

કુમાર કૌશિક 
6, સ્ ાગતણસટી 

અડાલજ – 382 421 
સેલફોન : 97250 28274 

▪ 
 

  

https://govindmaru.com/


આપણા બંધારણન ેસમજીએ 

અનુક્રમણણકા  https://govindmaru.com               Page 74 

 

13 

મદહલાઓને સુરક્ષાચક્ર આપતા કાયદાઓ 
– મુક્ક્ત મહેતા 

ભારતમાં દરેક ણમણનટ ે મદહલાઓ સારે્થ કોઇને કોઇ પ્રકારની દહંસા 

આચર ામાં આ તી હોય છ.ે ન્યૂઝ પેપરર્થી માંડીને ટી ીમાં આ તા સમાચારો 
સાણબત કરે છ ેકે મદહલા રસ્તા પર જટેલી અસુરણક્ષત છ ેએટલી જ ઘર અને 

ઑણફસમાં પણ છ.ે આ સંજોગોમાં સમાજમાં મદહલા તરીકે પોતાના 
અણધકારોની જાણકારી હો ી બહુ જરૂરી છ.ે ભારતમાં એ ા અનેક કાયદાઓ 

છ ેજ ેમદહલાઓને સુરક્ષા આપે છ.ે એક માતા, એક પત્ની, એક દીકરી અને 

એક  દકાંગ મદહલા તરીકે આ કાયદાઓની જાણકારી દરેકને હો ી જરૂરી છ.ે  
1. ધ પ્રોદહણબશન ઑફ ચાઇલ્ડ મેરેજ એક્ટ, 2006 : 

ઇન્ટરનેશનલ દરસચિ સેન્ટર ઑફ  ીમેન િારા જાહેર કરાયેલા આંકડા 
પ્રમાણે ભારતમાં લગભગ 47% છોકરીઓના લિ 18  િિની  ય પહેલાં જ 

કરી દે ામાં આ ે છ.ે બાળ ણ  ાહના મામલે ભારત દુણનયામાં 13મા ક્રમાંક પર 
છ.ે બાળણ  ાહ કેટલીક સંસ્કૃણતમાં  ણાઇ ગયો હો ાના કારણે એને સંપૂણિ રીતે 

દૂર કર ામાં સમય લાગશે; પણ આ ખાસ કાયદો છોકરીઓને બાળણ  ાહ સામે 
પ્રોટકે્શન આપે છ.ે જો છોકરીની  ય 18  િિ કરતાં ઓછી અને છોકરાની  ય 

21  િિ કરતાં ઓછી હોય તો આ લિને ગેરકાનૂની ગણા ી શકાય છ ેઅને આ 
લિ કરા નાર માતા–ણપતાને જલે પણ ર્થઇ શકે છ.ે  

2. સ્પેણશયલ મેરેજ એક્ટ, 1954 : 
આ એક્ટનું લક્ષ્ય ખાસ પ્રકારના લિ અને તલાકને માન્યતા આપ ાનો 

છ.ે ભારત જ ેા દેશમાં જ્યાં ધમિ અને જાણત બહાર લિ કર ાનંુ લોકો માટ ે

બહુ ણ  ાદાસ્પદ મુદ્દો બની જાય છ ે ત્યારે આ એક્ટની મદદર્થી આ પ્રકારના 
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લિને મંજૂરી મળી શકે છ.ે આ કાયદાની મદદર્થી  યસ્ક યુ ક અને યુ તીને 

ઇચ્છા પ્રમાણે લિ કર ાની મંજૂરી મળે છ.ે જો કે આ કાયદો જમ્મૂ–કાશ્મીરમા ં

લાગુ નર્થી પણ ણ દેશમાં રહેતા ભારતીય નાગદરકો આનો લાભ ઉઠા ી શકે છ.ે  
3. ડાઉરી પ્રોદહણબશન એક્ટ, 1961 : 

આ એક્ટ પ્રમાણે લિ સમયે દહેજ લે ું કે આપ ું ગેરકાનૂની છ.ે 
એની સજા દહેજ લેનાર અને દેનાર બન્નેને મળી શકે છ.ે સદીઓર્થી 
માન્યતા છ ે કે મદહલાએ જી ન જી  ા માટ ે પુરુિ પર જ ણનભિર રહે ુ ં
જરૂરી છ ેઅને દહેજપ્રર્થા પાછળ આ જ કારણ જ ાબદાર છ ેઅને એ 
કારણે જ લિ  ખતે મદહલા સાર્થે દહેજ પણ મોકલ ામાં આ ે છ.ે ન ા 
સમયમાં સમાજમા ં મદહલાનુ ં સ્ર્થાન તો મજબૂત બન્યુ ં છ ે પણ દહેજનો 
દર ાજ નર્થી બદલી શકાયો. નેશનલ ક્રાઇમ રેકોડિ બ્યરૂોના 2020ના ડટેા 
પ્રમાણે ભારતમાં દહેજ માટ ેરોજ 20 મદહલાઓની હત્યા કર ામાં આ  ેછ.ે  
4. ઇક્ન્ડયન દડ ોસિ એક્ટ, 1869 : 

ઇક્ન્ડયન દડ ોસિ એક્ટ પ્રમાણે દંપતી કાયદાકીય રીતે અલગ ર્થ ા 
માટ ેઅરજી કરી શકે છ ેઅને પોતાના સંતાનની કસ્ટડી પણ માગી શકે છ.ે 
દેશની તમામ ફેણમલી કોટિ આ કેસના ફાઇણલંગ, દહયદરંગ અને ણનણિય 
લે ામાં મદદરૂપ ર્થાય છ.ે  
5. મેટરણનટી બેણનણફટ એક્ટ, 1861 : 

આ એક્ટ પ્રમાણે જો કોઇ મદહલા સસં્ર્થા સાર્થે પોતાની સંસ્ર્થા સાર્થે 
દડલી રી ડટે પહેલાંના એક  િિમાં કમસે કમ 80 દદ સ કામ કરી ચકૂી 
હોય તો તેને મેટરણનટી લી , સ્તનપાન કરા  ા માટ ે ધારાના સમયની તેમ 
જ મેદડકલ અલાઉન્સની સુણ ધા મળશ ે
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6. મેદડકલ ટણમિનેશન ઑફ પે્રિન્સી એક્ટ, 1971 : 

આ એક્ટ પ્રમાણે પદરણીત અને અપદરણીત બન્ને પ્રકારની મદહલાઓને 
ગભિપાત કરા  ાની સુણ ધા અને અણધકારી મળે છ.ે જૂના ણનયમ પ્રમાણે મદહલા 

માત્ર 20 અઠ ાદડયા સુધીના ભ્રૂણનો જ ગભિપાત કરા ી શકતી હતી; પણ આ 
એક્ટમાં મદહલાઓના હકના મામલે સતત પદર તિન કર ામાં આ ી રહ્યું છ.ે 

હ ે જો ભ્રૂણ તબીબી રીતે અસ્ સ્ર્થ હોય તો મદહલા 24 અઠ ાદડયા સુધી 
એબોશિન કરા ી શકે છ.ે આ કાયદાનો ખાસ મુદ્દો એ છ ે કે સગીર  યની 

છોકરીઓ પણ ગાદડિયનની પર ાનગી સારે્થ ગભિપાત કરા ી શકે છ.ે જો કે 
ગાદડિયનને પે્રિન્સી રાખ ા માટ ે કે ન રાખ ા માટ ે દબાણ કર ાનો અણધકાર 

નર્થી.  
7. સેક્સ્યુઅલ હેરસમેન્ટ ઑફ  ીમેન એટ  કિપલેસ ણપ્ર ેન્શન એક્ટ, 2013 : 

આ ણનયમ પ્રમાણે જ ેસંસ્ર્થામાં 10ર્થી  ધારે લોકો કામ કરતા હોય ત્યાં 
એક ICC [ઇન્ટરનલ કમ્પલેઇન કણમટી] બના  ી જરૂરી છ.ે આ કણમટીની હેડ 

સંસ્ર્થાની ણસણનયર મદહલા હશે. જો સંસ્ર્થામાં એ ી કોઇ મદહલા ન હોય તો 
બહારર્થી કોઇ મદહલાની ણનમણૂક કર ી પડશે. આ કણમટી મદહલાઓની 

ફદરયાદની સુના ણી કરશે.  

8. ઇક્ન્ડસન્ટ દરપે્રઝન્ટશેન ઑફ  ીમેન [ણપ્ર ેન્શન] એક્ટ : 
1986 આ એક્ટ પ્રમાણે ણપ્રન્ટ,  ીદડયો કે ઓદડયો એમ કોઇ પણ ફોમેટમાં 

કોઇ પણ મદહલાનું અશ્લીલ ણચત્રણ નર્થી કરી શકાતું. આ ણચત્રણનું 
દડક્સ્ટરબ્યુશન કરનાર વ્યક્ક્ત પણ આરોપી હશે.  

9. નેશનલ કણમશન ફોર  ીમેન એક્ટ, 1990 
નેશનલ કણમશન ફોર  ીમેન એટલે કે મદહલા આયોગનંુ ગઠન 1992મા ં

ર્થયંુ છ.ે એનંુ કામ મદહલાઓ સાર્થે જોડાયેલા કાયદાઓ લાગુ કર ામાં સરકારને 
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મદદ કર ાનંુ છ.ે જો કે મદહલા સાર્થે અન્યાય ર્થઇ રહ્યો હોય તો કાયિ ાહી 

કર ાનંુ છ ેતેમ જ મદહલાઓના સામાણજક તેમ જ આણર્થિક ણ કાસની દદશામાં 
કામ કર ાનંુ છ.ે  

10. ઇક્ લ દરમ્યૂનરેશન એક્ટ, 1976 : 
1976ના આ કાયદા પ્રમાણે જો કોઇ સરકારી કે ણબન સરકારી સંસ્ર્થા બે 

વ્યક્ક્તઓને પગાર આપ ામાં ણલંગના આધારે ભેદભા  કરે તો એને દંડ કરી 
શકાય છ ે અને આમ કરનારને જલેમાં પણ જ ું પડી શકે છ.ે આમ, આ 

કાયદાઓ જાણ ા બહુ જરૂરી છ.ે 
– મુક્ક્ત મહેતા 

તા. 1 ન ેમ્બર, 2022ના રોજ ‘દદવ્ય ભાસ્કર’ દૈણનકની મંગળ ારીય 

પૂણતિ ‘મધુદરમા’ના ‘લેટ્સ ટોક’ ણ ભાગમાં પ્રગટ ર્થયેલ આ લેખમાંર્થી, લેણખકાના 
અને ‘દદવ્ય ભાસ્કર’ના સૌજન્યર્થી સાભાર… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ 

  

લોકતંત્ર કોઈ રાજ્ય સિાનો માત્ર પ્રકાર નર્થી. લોકતંત્ર 
સૌ પ્રર્થમ સામાણજક જી નની સહવ્ય સ્ર્થા છ.ે         

–ડૉ. બી. આર. આંબેડકર 
ગોધરા અને પાલનપુરની લો કૉલેજના પ ૂિ આચાયિ તેમ જ કાયદા 

ણ ધાશાખા, ગુજરાત યુણન ણસિટીના પૂ િ અધ્યક્ષ શ્રદી અક્િન ન. કારીઆ 
સંપાદદત ‘બંધારણીય અને સંસદીય શબ્દકોશ’માંર્થી સંપાદક અને પ્રકાશકના 
સૌજન્યર્થી સાભાર..                                   
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લેખ નર્થી પ્રાપ્ત ર્થયા તે ા 3  ક્તવ્યોના મુદ્દાઓ 

1. ણ િય : સ ોચ્ચ અદાલતના ચૂકાદાઓની કેન્દ્ર સરકાર 
િારા ર્થતી અ ગણના    ક્તા : ડૉ. હરી દેસાઈ  

ન ા રાજાઓ છ ે – જ્યુદડણશયલ – એક ાર ણનમાઈ 
જાય – ચંદ્રચૂડ પદર ારજનો જજ ર્થતા જાય – કન્ટમે્પટ ઑફ 
ધ કોટિ બેસાડી શકે – પરોપદેશે પાંદડત્યમ્ – સામાન્યજન છ ેએમ  તિ ું જોઈએ – 
જજોએ જ ાબદારી સ્ ીકાર ી જોઈએ – એક આશા – રાજનેતાઓ –  ેચી શકે 
તે ા ણનમાિણ ર્થાય – નામદાર સુપ્રીમ કોટિ/હાઇકોટિ – લોકશાહી – છલે્લી આશા કોટિ 
– જક્સ્ટસ જગમોહન ણસંહા – પુપુલબેન જયકર – ઇક્ન્દરા ગાંધીની બાયોગ્રાફી – 
ણસ્ાર્થિ શંકર રે – પક્શ્ચમ બંગાળના મંત્રી – દકચન કેણબનેટ ે રાજીનામંુ ના આપ ુ ં
જોઈએ – 30–40  િિ ચૂંટણી ના ર્થાય – સંજય ગાંધી – ઇમજિન્સી લાદી – 42મો 
સુધારો – જાન્યુઆરી, 1977માં ચૂંટણી જાહેર કરી – હાર ાના છ ે– બંધારણ માળખું 
ટક્યું છ ે– કેશ ાનંદ ભારતી કેસ – કહ્યાગરા જક્સ્ટસ – છ ણ રુ્ પાંચ બેંચ –  બે 
દદ સ સુના ણી – નાની પાલખી  ાળાએ પત્ર લખ્યો – લોકશાહી ણ શે શ્રદ્ા છ ે– 
ઇક્ન્દરા છ ેત્યાં સુધી – બે દદ સ સુના ણી પછી બેંચ બરખાસ્ત ર્થઈ – વ્યક્ક્તઓ 
ણ શે જુદા જુદા ખ્યાલો હશે પણ નામદાર સુપ્રીમકોટિ/હાઇકોટિ પ્રણત આશા છ ે – 
શબરીમાલા મંદદર પ્ર ેશ – 10ર્થી 50  િિની  યની સ્ત્રીઓ મંદદરમાં જઈ ના શકે – 
ઇન્દુ મલ્હોત્રા – ગદરમા જાળ તા નર્થી – કોમ્યુણનસ્ટ સરકાર – કબજો મેળ ી રહી 
છ ેતે ું બોલે – કેટલાક જજીસ રાજકીય રીતે અનુકૂળ હોય તે રીતે ચૂકાદા આપે છ ે
– રીટાયમેન્ટ પછી પોસ્ટ મેળ  ા માટ ેસરકારને અનુકૂળ હોય તે ા ચૂકાદા આપે છ ે
– દે સ્ર્થાનમ – કે. રાધાણક્રષ્નન નાણા મંદદરમાંર્થી લીધા નર્થી – દે સ્ર્થાનોને આપયા 
છ ે– સરકાર આપી શકે કે કેમ? બંધારણીય જોગ ાઈ પ્રમાણે નહીં રાજકીય ર્થઈ 
જાય છ ે– કમિચારીઓની  ાત સરકાર માનતી નર્થી – જજમેન્ટનો અમલ ર્થતો નર્થી 
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– બુણ્નો અણધકાર બીન અનામત કેટગેરીનો નર્થી – ન્યાયતંત્રમાં કેમ અનામત કેમ 
નદહ? ભૈર ીયા જજ સીડ્યુલ્ડ કાસ્ટમાં આ ે છ ે– ન્યાયતંત્રમાં દણલતો ના આ ે – 
ચીફ જસ્ટીસ હાઇકોટિના – સુપ્રીમ કોટિમાં આવ્યા – બધા ક્ષેત્રોમાં અનામત આપતા 
હોય તો તેમાં કેમ નહીં?  

2. ણ િય : તમામ મૂળભૂત અણધકારો માન  અણધકારો છ ે
    ક્તા : એડ ોકેટ ડૉ. અમીબેન યાણજ્ઞક   

આમુખનંુ  ાંચન – સૌએ બંધારણ  ાંચીને સમજ ું 
જોઈએ – દુણનયાભરના લોકો આપણાં બંધારણનું સંશોધન 
કરે છ ે – આપણં બંધારણ જીણ ત છ ે – મનુષ્ય હો ાર્થી બધાને સમાન અણધકારો 
મળેલા છ ે – All laws equals to average – સ્ ાતંત્ર્યનો હક –  Freedom of 
expression minority – નાગદરકના મનમાં પ્રશ્નો ઉદ્ભ  ા જોઈએ – જ્યાં સુધી 
નાગદરકના મનમાં સ ાલ ન ર્થાય ત્યાં સુધી હક ન મળે – માન  અણધકાર એ 
આપણો મૂળભૂત અણધકાર છ ે– માન  અણધકારોનુ ંહનન ર્થઈ રહ્યું છ ે– સ્ત્રીઓ અને 
બાળકોના હકનું હનન ર્થઈ રહ્યું છ ે– સુરક્ષા આપી શકતા નર્થી એટલે failure છ ે– 
Hunger work force – Street children – Bonded Labours ન હો ા જોઈએ – 
 ધારે કલાક કામ ન કર ું જોઈએ – જનેે તક મળે છ ેતે પોતાના ક્ષેત્રમાં આગળ 
 ધી શકે છ ે– બે ટાઈમ Foodનો અણધકાર – અનાર્થાશ્રદમ ત્યજાયેલા બાળકો – Our 
human right are violated – Freedom of speech – Constitution 
democrative – document – Endless દુષ્કમો – Dropout – Write to life/live 

3. ણ િય : બંધારણ લોકોપયોગી કેટલું?  
    ક્તા : મનીિી જાની   

Teach us well – અમને સારંુ ભણા ો – સમાજ 
અરસપરસના સહયોગર્થી બન્યો છ.ે સમગ્ર માન જાતની હજારો  િિની સંણચત 
ર્થયેલી શક્ક્ત – બંધારણ એ જી તી જાગતી  સ્તુ છ ે – બંધારણ જાણ ું અને 
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સમજ ું જરૂરી છ ે – બંધારણને પણ ત્ર પુસ્તક બના ી ને ડીસ્ટન્સ ઊભું કયુાં છ ે –  
સરકાર બંધારણનું પાલન કરતી નર્થી તે  ાસ્તણ કતા છ ે – લોકશાહીનો અર્થિ 
કરીશું? – લોકશાહી એ મનુષ્ય ેઆટલા  િોમાં હાંસલ કરેલી છ.ે – જ ે ણસણ્ઓ 
હાંસલ કરી છ ેતે બધા જ માન ોનું છ ે– બંધારણ કોટિમાં બંધાયેલી  સ્તુ નર્થી – 
કોઈનો ઇજારો નર્થી – હકને ભીખમાં પલટા ી દે ામાં આવ્યો છ ે– ઈ.  ી. પેદરયર 
રામાસ્ ામી – જો કોઈ મોટો દેશ નાના દેશને દબા તો હશે તો હંુ નાના દેશના પડખ ે
ઉભો રહીશ. મારો મુખ્ય દુશ્મન દમન અને જુલમ છ ે–  ણિવ્ય સ્ર્થા મોટો દુશ્મન 
છ.ે અસ્પૃશ્યતા એ કલકં છ ે– ધમિનું  ચિસ્   ધતું જાય તેમ  ણિવ્ય સ્ર્થા  ધતી જાય 
છ ે– તેમાંર્થી બહાર લઈ જ ાનંુ કામ લોકોનંુ છ ે– વ્યર્થાની કર્થા – Right to write 
– જમીનના બદલામાં જમીનનો કાયદો – 1972 કોંગ્રેસનંુ બહુમતીર્થી શાસન – 
ચીમનભાઈ પટલે મુખ્યમંત્રી બન્યા – ણ ધાનસભા ણ સજિન – 1981 અનામતના 
તોફાનો ર્થયા. સંઘિિ ણસ ાય કોઈ ણ કલ્પ નર્થી.  

●સ્ મૂલ્યાંકન બેઠક● 
તા. 25.09.2022ના રોજ બપોરબાદ ‘સ્ મૂલ્યાકંન બેઠક’મા ં

ણશણબરાર્થીઓની પાંખી હાજરી હતી. સ િ શ્રદી ણ ક્રમ  જીર, નરેશ ચા ડા, 
જયંતીભાઈ ચૌહાણ, ડૉ. ઝ ેર િીમ્મર, લાલજી કોટજેા, ણગરીશ સુંદિયા, 
સુણનલ પરમાર, પી. એસ. પરમાર, જી. કે. ઠાકોર, મહેશ વ્યાસ,  સતં 
યાદ , જઠેાભાઈ સી. ઈલાસરીયા, આકાશ પ્રજાપણત, ફરજત બાન,ુ શૈલજા, 
ગિ ી પ્રણતક, ગોણ દં મારુ, ડકેંશ ઓઝા અને અક્િન ન. કારીઆએ પોતાના 
ણ ચારો રજૂ કયાિ હતા.  

બેઠકના અંત ે કારીઆ સાહેબે આ ેલ સૂચનોને આ કાયાાં. તેઓએ 
સમાપન  ક્તવ્ય આપયું અને જગદીશ સુર્થારે આભાર દશિન કયુાં હતું.       

▪ 
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અનોખું શતથશસ્થાન – લોકશનકેતન, રતનપુર 

 
– ગોણ ંદ મારુ  

સે ાદળમાં કાયિ કરતા ંકરતાં સા િજણનક છાત્રાલય, પાલનપુરના એક  સ ાટ 
દરણમયાન ‘લોકણનકેતન’, રતનપુરના આદ્ય સ્ર્થાપક સ્મરણીય હદરણસંહ ચા ડાને 
લોકોત્ર્થાનનું કામ કર ાનો ણ ચારો સ્ફૂયાાં. આ ણ ચારોને મૂતિસ્ રૂપ આપ ા માટ ે
ર્થોડાક ણમત્રો સાર્થે 1958–59માં સૌંદયિધામ બાલારામની પહાડીઓની  ચમાં રેતી 
ઉપર હદરણસંહભાઈએ બેસીને કોઈ ગ્રામ સંસ્ર્થા િારા લોકોત્ર્થાનનું કામ કર ાનો 
ણનશ્ચય કયો. તેઓ લોકોત્ર્થાનનું કામ કર ા માટ ેયોગ્ય સ્ર્થાનની ખોજ કર ા નીકળી 
પડ્યા. તેઓની નજર રતનપુરના ણ શાળ  ડદાદા પર ઠરી, અન ેએ રીતે ઈ.સ. 
1961ના જૂન માસર્થી ‘લોકણનકેતન’નુ ં સ્ પન સાકાર ર્થયું... ‘લોકણનકેતન’, મુ.પો. : 
રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર ણજલ્લો : બનાસકાંઠા – 385001 ખાતે તા. 19 જુન, 
1961ના રોજ સંસ્ર્થાનો શુભારંભ ર્થયો હતો. 

‘લોકણનકેતન’નુ ંઆજનું સ્ રૂપ જોઈને કોઇને કલ્પનાય નહીં આ ે કે અહીં 
એક દદ સ ઘૂ ડ, ચીબરી, સાપ, ઘો, ણશયાળ  ગેરે હદડયાપટ્ટી બોલા તાં હશે; 
ઊંચી ઊંચી ગાડરો અને અસ્ત–વ્યસ્ત  ેલાઓ તર્થા જગંલી  નસ્પણતનું સામ્રાજ્ય 
હશે;  િાિનું પાણી ટપકતાં ઝંુપડામાં ણ દ્યાર્થીઓ અને કાયિકરોએ રાતોની રાતો પસાર 
કરી હશે; પણ સંસ્ર્થાનાં બાળકો અને કાયિકરોએ ણ કટ પંર્થે ચાલીને શ્રદમ, ણનષ્ઠા, 
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સંસ્ર્થા પ્રત્યેનો અનન્ય પે્રમભા ર્થી એનંુ ન સજિન કયુાં અને આજ ે બાળકોના 
ર્થનગનાટર્થી, ગુરુ–ણશષ્યોની તપશ્ચયાિ અને તીતીક્ષાર્થી આ ઉપ ન તેજસ્ ી અને 
પ્રાણ ાન દૃશ્યમાન ર્થાય છ.ે 

સંસ્ર્થાના આરંભકાળે સંસ્ર્થા અકથ્ય આણર્થિક ભીંસમાં હતી. એ ે ટાણે           
સ્મરણીય મનુભાઈ પટલે, માજી નાયબ ણશક્ષણ પ્રધાન [ગુજરાત રાજ્ય] અને              
સ્મરણીય અમૃતલાલ દટલ્ ા ાળાના પે્રમભયાિ સહકારર્થી સ્ ીસ એઇડ એિોડ 
[Swiss Aid Abroad]ના મંત્રીશ્રદી સ્નલે મેન [Mr. Schnell Mann] તર્થા તેના 
ભારત ખાતેના પ્રણતણનણધ ણપઅર ઓપલીગર [Mr. Pierre Oppliger]ને આ સંસ્ર્થાન ે
મદદ કર ા પે્રયાિ અને તેઓએ ‘લોકણનકેતન’ની મુલાકાત લીધી. સંસ્ર્થાનું નયનરમ્ય 
 ાતા રણ, ણ ણ ધ પ્રકારની પ્ર ૃણિઓ, ભણ ષ્યનું આયોજન, કાયિકરોની ણનષ્ઠા, 
ધગશ અને ઉત્સાહનાં દશિન કરી તેમને આ સંસ્ર્થાના ઉજ્જ લ ભાણ  ણ શે શ્રદ્ા 
બંધાઇ. તેર્થી આ પ્રદશેમાં ણશક્ષણ, ખેતી ાડી, ગોસં ધિન અને લોક્સે ાનાં અન્ય 
કાયોને ણ કસા  ા લગભગ  ીસ લાખ રૂણપયા જટેલી ણબનશરતી સહાય આપી. એ 
પછી સ્મરણીય પૂ. મોટા િારા સ્ર્થાણપત સંસ્ર્થા ‘હદર: ઓમ આશ્રદમે’ ‘લોકણનકેતન’ના 
કેટલાક પ્રોજકે્ટોમાં ભા પૂ િક મદદ કરી. આ ઉપરાંત એન્ટ પિના ગ નિર 
દકન્સબગિન તેમ જ મુમ્બઇ અને અન્યત્રના કેટલાક સ્ જનો અને શુભેચ્છકોની 
સહાય મળી. આ બધાંર્થી સંસ્ર્થાનાં મકાનો ઊભાં ર્થયા ંઅને પ્ર ૃણિઓ ણ કસતી રહી.  
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આમ, આદ્યસ્ર્થાપક હદરણસંહભાઈ ચા ડાજીનુ ં
‘લોકણનકેતન’ 61  રસર્થી બનાસકાંઠા ણજલ્લામાં ણશક્ષણ, 
સે ા, ણ સ્તરણ અને ગામડાનો છ ેાડાનો માણસ સુખી 
ર્થાય, સમાજમાં નાગદરક જ ાબદાર નાગદરક બને તે 
માટનેી જાગૃણત અને ણ કાસની અનેકણ ધ પ્ર ૃણિઓ 
એકધારી રીતે, કશા પણ ભદેભા  ણ ના કરે છ.ે 
1961માં રતનપુર જ ેા નાના ગામમાં માંત્ર 18 

ણ દ્યાર્થીઓર્થી શરૂ ર્થયલેી આ સંસ્ર્થા ણ શાળ  ટ ૃક્ષ જ ેી બની છ.ે 
આ  ટ ૃક્ષ બનેલી સંસ્ર્થામાં આજ ે4ર્થી 5 હજાર ભાઈઓ–બહેનોનું મૂલ્યલક્ષી 

જી ન ઘડતર ર્થઈ રહ્યુ ંછ.ે આ સંસ્ર્થાનો ‘योग: कर्मस ुकौशलर््’ ધ્યયેમંત્ર છ.ે ણ દ્યાર્થી 
સં ેદનશીલ, સંસ્કારી. ચાદરત્ર્ય ાન અને બીજાનો ણ ચાર કરતો ર્થાય એટલું જ નદહ 
દેશનો ઉમદા નાગદરક બની રહે તે ા સંસ્ર્થાના પ્રયત્નો છ.ે 

આજ ેસમાજમાં એકતા અને અભા  જો ા મળે છ.ે આ અભા ો દૂર ર્થાય ત ે
માટ ે કોઈ પણ જાતના ભેદભા   ગર સમૂહજી નની તાણલમ આપ ામાં આ ે છ.ે 
‘લોકણનકેતન’ના નાનામોટા 65 જટેલા ણ ભાગો કાયિરત છ.ે આ દરેક ણ ભાગોના 
પારદશી  દહ ટના કારણે  િિ દરણમયાન સમયાંતરે ઓદડટ કર ામાં આ ે છ ેએટલું 
જ નદહ ણનયણમત  િાિન્તે  ાણિિક ઓદડટ કાયિ પૂણિ કર ામાં આ ે છ.ે  

  
ણ દ્યાર્થીઓની સાર્થ ેલોકણનકેતનના આદ્યસ્ર્થાપક ગ્રામજનો સાર્થે લોકણનકેતનના આદ્યસ્ર્થાપક 
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આજ ે ‘લોકણનકેતન’ સંસ્ર્થા િારા 4 કૉલેજો, 9 માધ્યણમક શાળાઓ,            
5 ઉચ્ચતર માધ્યણમક શાળાઓ, 5 આશ્રદમશાળાઓ, 6 છાત્રાલયો, 2 ગૌશાળા 
ઉપરાંત કાયિકારી સહકારી મંડળી, લોકણનકેતન  માણસક  પણત્રકા,  પબ્લીકેશન અને  
મીદડયા સેન્ટર, કોમ્પયુટર સેન્ટર, લોકણનકેતન નેચર ડીસ્ક રી સેન્ટર, સંગીત કેન્દ્ર, 
ણચત્રકલા કેન્દ્ર, જીમ, બાળ ણ કાસ પ્ર ૃણિ, વ્યસનમુક્ક્ત અને અન્ધશ્રદ્ા ણનમૂિલન 
કાયિક્રમો, ખેતીણ કાસ, ગો–સં ધિન, પયાિ રણીય સ્ ચ્છતા, ગ્રામ ણશણબરો, જરૂરી 
રાહત કાયો અને ગામડાના સ ાાંગીણ ણ કાસલક્ષી કાયિક્રમો કરે છ.ે [પાનાં નં. 86ર્થી 
89 ઉપર ‘લોકણનકેતન’, રતનપુરના ‘શૈક્ષણીક અને તાણલમ કેન્દ્રો’ની સઘળી 
માદહતી છ.ે] સમાજનો સ ાાંગીણ ણ કાસ સાધ ો એ ‘લોકણનકેતન’નુ ં ધ્યેય છ ેઅને 
આ ધ્યેયને સાકાર કર ા સંસ્ર્થા અણ રત પ્રયાસ કરે છ.ે  

મન ેજ ે કેટલાક શૈક્ષણણક સંકુલો ણપ્રય છ ેતેમાંનંુ આ એક છ.ે ‘લોકણનકેતન’ 
યર્થાર્થિમા ંલોકાયતન છ ેઅને તેના ધ્યેયને સાકાર કર ા માટ ેધનરાશીની તો જરૂર 
પડ ેજ... રસ ધરા તા દાતાઓને ‘લોકણનકેતન’ના ણ કાસની પગદંડીમાં સહભાગી 
ર્થઈ શકે છ.ે ‘લોકણનકેતન’ને આપલો ફાળો ઈન્કમટકે્ષની કલમ 80–જી [5] હેઠળ 
કરમુક્ત છ.ે 

ગોણ ંદ મારુ 
સંપાદક 

‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગ 

 

▪ 
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16 

લોકશનકેતન, રતનપરુના િૈક્ષણીક અને તાશલમ કેન્રો 

ક્રમ શવભાગનું નામ અને સરનામું પેટા શવભાગો 
1. લોકણનકેતન, રતનપુર 

મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર  

ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385001 

 

2. લોકણનકેતન મહાણ ધાલય [BRS]  
મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર  
ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385001 

● પુસ્તકાલય ● કોમ્પયુટર સેન્ટર  
● કૃણિ ફામિ ● N.S.S.  
● ભોજનાલય  

● છાત્રાલય 

3. લોકણનકેતન સમાજકાયિ મહાણ ધાલય [MSW]  
મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર  

ણજલ્લો :  બનાસકાંઠા પીન : 385001 

● પુસ્તકાલય  
● કોમ્પયુટર સેન્ટર 

 

4. લોકણનકેતન એમ. આર. એસ. કૉલેજ  
મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર 

ણજ. બનાસકાંઠા પીન : 385001 

● પુસ્તકાલય  
● કોમ્પયુટર સેન્ટર 

5. લોકણનકેતન ણશક્ષણ મહાણ ધાલય [B.Ed]  
મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર  
ણજલ્લો :  બનાસકાંઠા પીન : 385001 

● પુસ્તકાલય  
● કોમ્પયુટર સેન્ટર 

6. લોકણનકેતન ણ નયમંદદર  
મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર  
ણજલ્લો :  બનાસકાંઠા પીન : 385001  

● પુસ્તકાલય ● કોમ્પયુટર સેન્ટર  
● N.S.S. ● N.C.C. ● કૃણિ ફામિ  
● અટલ ટીકરીંગ લેબ 

7. લોકણનકેતન કન્યા ણ ધાલય  
મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર  
ણજલ્લો :  બનાસકાંઠા પીન : 385001 

● પુસ્તકાલય  
● કોમ્પયુટર સેન્ટર  
● N.C.C. 

8. લોકણનકેતન અનુદાણનત ણન ાસી પ્રાર્થણમક શાળા  
મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર – 385001 

● પુસ્તકાલય  
● કોમ્પયુટર સેન્ટર  
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9. લોકણનકેતન ણ નયમંદદર         મુ.પો. ડાંગીયા 
તા. દાંતી ાડા ણજલ્લો : બનાસકાંઠા – 385510 

● પુસ્તકાલય ● કોમ્પયુટર સેન્ટર  
● કૃણિ ફામિ 

10. લોકણનકેતન ણ નયમંદદર           મુ.પો. સામિી 
તાલુકો : પાલનપુર ણજ. : બનાસકાંઠા–385515 

● પુસ્તકાલય ● કોમ્પયુટર સેન્ટર  
● કૃણિ ફામિ 

11. લોકણનકેતન ણ નયમંદદર              મુ.પો. િુ ા  

તાલુકો : ડીસા ણજ. બનાસકાંઠા પીન : 385540 

● પુસ્તકાલય ● કોમ્પયુટર સેન્ટર  

● કૃણિ ફામિ 

12. લોકણનકેતન ણ નયમંદદર           મુ.પો. લ ાણા  
તાલુકો : લાખણી ણજલ્લો : બનાસકાંઠા–385330 

● પુસ્તકાલય ● કોમ્પયુટર સેન્ટર  
● કૃણિ ફામિ ● અટલ ટીકરીંગ લેબ 

13. લોકણનકેતન ણ નયમંદદર   મુ.પો. પાલડી [મીઠી]  
તાલુકો : દદયોદર ણજ. : બનાસકાંઠા – 385330 

● પુસ્તકાલય ● કોમ્પયુટર સેન્ટર  
● કૃણિ ફામિ 

14. લોકણનકેતન ણ નયમંદદર            મુ.પો. પાડણ  

તાલુકો : સુઈગામ, ણજ. : બનાસકાંઠા–385375 

● પુસ્તકાલય ● કોમ્પયુટર સેન્ટર  

● કૃણિ ફામિ 

15. લોકણનકેતન ણ નયમંદદર  
મુ.પો. ણ રમપુર તાલુકો : અમીરગિ  

ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385012 

● પુસ્તકાલય ● કોમ્પયુટર સેન્ટર  
● કૃણિ ફામિ ● ગૌશાળા  
● અટલ ટીકરીંગ લેબ 

16. લોકણનકેતન કેક્ન્દ્રય કન્યા આશ્રદમશાળા   
મુ.પો. ણ રમપુર તાલુકો : અમીરગિ 
ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385012 

● પુસ્તકાલય  
● કોમ્પયુટર સેન્ટર 

17. લોકણનકેતન આદદજાણત આશ્રદમશાળા  
મુ.પો. ણ રમપુર તાલુકો : અમીરગિ  
ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385012 

● પુસ્તકાલય  
● કૃણિ ફામિ 
 

18. લોકણનકેતન આદદજાણત આશ્રદમશાળા   
મુ.પો. સેંબલપાણી તાલુકો : દાંતા 
ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન: 385020  

● પુસ્તકાલય ● કોમ્પયુટર સેન્ટર  
● કૃણિ ફામિ ● તરણ તાલીમ કેન્દ્ર  
● લોકણનકેતન નેચર ડીસ્ક રી સેન્ટર 

19. લોકણનકેતન અનુદાણનત ણન ાસી પ્રાર્થણમક શાળા  
મુ.પો. કંુ ાળા તાલુકો : ભાભર  
ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385320  

● પુસ્તકાલય  
● કૃણિ ફામિ 
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20. લોકણનકેતન કુમાર છાત્રાલય રતનપુર [S.C.]  
મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385501 

21. લોકણનકેતન બક્ષીપંચ કુમાર છાત્રાલય  
રતનપુર મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385501 

22. લોકણનકેતન દકલ્લોલ કન્યા છાત્રાલય રતનપુર [આદદજાતી]  

મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385501 

23. લોકણનકેતન કન્યા છાત્રાલય રતનપુર [આદદજાતી]  
મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385501 

24. લોકણનકેતન  ૃંદા ન ગૌશાળા – રતનપુર  
મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385001 

25. તરણ તાલીમ કેન્દ્ર  

મુ.પો. રતનપુર તાલુકો : પાલનપુર ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385001 

26. લોકણનકેતન  ન ાસી કુમાર છાત્રાલય ણ રમપુર [આદદજાતી]  
મુ.પો. ણ રમપુર તાલુકો : અમીરગિ ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385012 

27. લોકણનકેતન ણ રમપુર ગૌશાળા – ણ રમપુર  
મુ.પો. ણ રમપુર તાલુકો : અમીરગિ ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385012 

28. લોકણનકેતન આઇસોલેશન સેન્ટર ણ રમપુર [કોણ ડકાળ દરણમયાન]  

મુ.પો. ણ રમપુર તાલુકો : અમીરગિ ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385012 

29. લોકણનકેતન નેચર ડીસ્ક રી સેન્ટર સેંબલપાણી [લોકણનકેતન પયાિ રણ ણશક્ષણ કેન્દ્ર] 
મુ.પો. સેંબલપાણી તાલુકો : દાંતા ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385020 

30. તરણ તાલીમ કેન્દ્ર  
મુ.પો. સેંબલપાણી તાલુકો : દાંતા ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385020 

31. લોકણનકેતન કુમાર છાત્રાલય લ ાણા [બક્ષીપંચ]  

મુ.પો. લ ાણા તાલુકો : લાખણી ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385330 

32. લોકણનકેતન કોણ ડ હૉક્સ્પટલ િુ ા [કોણ ડકાળ દરણમયાન] 
મુ.પો. િુ ા તા. ડીસા ણજલ્લો : બનાસકાંઠા પીન : 385540 

33. કાયિકારી સહકારી મંડળી 
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34. લોકણનકેતન માણસક પણત્રકા ● પાનાં નં. 95 પર આ પણત્રકાની સણચત્ર માદહણત છ ે●  

35. લોકણનકેતન પબ્લીકેશન અને ઝેરોક્ષ 

36. લોકણનકેતન ફોટોગ્રાફી અને મીદડયા 

37. સુર્થારી – લુહારી તાલીમ કેન્દ્ર 

38. લોકણનકેતન કોમ્પયુટર સેન્ટર 

39. લોકણનકેતન સંગીત કેન્દ્ર 

40. લોકણનકેતન કલા કેન્દ્ર 

41. લોકણનકેતન સ્કીલ સેન્ટર 

42. લોકણનકેતન બાળ પ્ર ૃણિ કેન્દ્ર 

43. લોકણનકેતન જીમ [વ્યાયામ] કેન્દ્ર 

44. લોકણનકેતન સાંસ્કૃણતક ભ ન [હૉલ ઑફ હામિની] 

45. યુ ા ઘડતર ણશણબરો 

46. ગ્રામ સ્ ચ્છતા કાયિકમો 

47. સાદહત્ય ણશણબરો  

48. ણફલ્મ ણશણબરો 
 

 
▪ 
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17 

અમારાં પ્રકાશનો 

ન ી દૃક્ષ્ટ્, ન ા ણ ચાર, ન ું ણચંતન માણ ા ઈચ્છતા  ાચક ણબરાદરો 
માટ ે ‘મણી મારુ પ્રકાશને’ 26 ન ેમ્બર, 2022 [સંણ ધાન દદ સ] સુધીમા ં
લોકજાગૃણત માટ ેનીચે મુજબ 65 ઈ.બુક્સનંુ પ્રકાશન કયુાં છ.ે ‘અભીવ્યક્તી’ 
બ્લૉગના મર્થાળ ે ‘ઈ.બુક્સ’ ણ ભાગ https://govindmaru.com/ebooks/ 
પરર્થી તે ણન:શુલ્ક ડાઉનલોડ કર ાની સુણ ધા છ.ે 

1 1. રમણ પાઠક [ ાચસ્પણત]ના 25 રૅશનલ લખેોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 01 
[પાનાં : 113; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

2 દદનેશ પાંચાલના 25  રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 02 [108] 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 03 [પાનાં : 127] 

4 રમણ પાઠક [ ાચસ્પણત]ના ણચન્તનાત્મક 37  લેખોની ઈ.બુક ‘ણ  કે– લ્લભ’ 
[પાનાં : 190 મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

5 રમણ પાઠક [ ાચસ્પણત]ના 206  રૅશનલ મુદ્દાઓ તાર ી કાિીને તૈયાર કરેલ 
ગ્રંર્થ ‘ણ  ેકણ જય’ની ઈ.બુક [પાનાં : 131; મૂલ્ય : લોકજાગણૃત] 

6 ડૉ. શણશકાંત શાહનુ ંપુસ્તક ‘આનન્દની ખોજ’ની ઈ.બુક [પાનાં : 53] 

7 ડૉ. શણશકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માં બોયફે્રન્ડર્થી સા ધાન’ [પાના ં: 51] 

8 રોદહત શાહના લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 04 ‘અધ્યાત્મના આટાપાટા’ 
[પાનાં   : 111; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત] 

9 ડૉ. શણશકાંત શાહનુ ંપુસ્તક ‘આનન્દનું આકાશ’ની ઈ.બુક [પાનાં : 116] 

10 રમણ પાઠકની આત્મકર્થા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક [પાનાં : 257] 

11 નાર્થુભાઈ ડોદડયાની પુક્સ્તકા ‘દ:ુખણન ારણના ભ્રામક ઉપાયો’ની ઈ.બુક [26] 

12 એન.  ી. ચા ડાની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 05 ‘ચા ાિક દશિન’ [પાનાં : 96] 
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13 દદનેશ પાંચાલની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દૂક’ [પાનાં : 110] 

14 ડૉ. શણશકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સમ્બન્ધ મીમાંસા’ની ઈ.બુક [પાનાં : 83] 

15 ડૉ. શણશકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘ણજન્દગી કઈ રીતે જી શો?’ની ઈ.બુક [75] 

16  લ્લભ ઈટાણલયાના 10  લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 07 ‘ણ ચારયાત્રા’ 
[પાનાં   : 84; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

17 બી. એમ. દ ેના લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્રમ ભાંગ્યા પછી...’ 
[પાનાં   : 90; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

18 કાણમની સંઘ ીના 11  લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 09 ‘દકતની હકીકત, 
દકતના ફસાના?’ [પાનાં   : 72; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

19 દદનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 10 ‘રૅશનાણલઝમનો 
ઘંટનાદ’ [પાનાં : 93; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

20 દદનેશ પાંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 11 ‘રૅશનાણલઝમનો 
ઘંટનાદ – 2’ [પાનાં : 110; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

21 દદનેશ પાંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 12 ‘રૅશનાણલઝમનો 
ઘંટનાદ – 3’ [પાનાં : 122; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

22 રમેશ સ ાણી ણલખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 13 ‘દેત ે
હૈં ભગ ાન કો ધોખા’ [પાનાં : 136; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત]  

23 ડૉ. શણશકાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘મૃત્યુમીમાંસા’ની ઈ.બુક [પાનાં : 34] 

24 ડૉ. શણશકાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘સંતાનોમાં સંસ્કારણસંચન’ની ઈ.બુક [પાનાં : 95] 

25 ડૉ. શણશકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ણજપસીની ડાયરી’ – ‘એક સૈણનકની નોંધપોર્થી’ 
[પાનાં : 112; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 14 ‘મન્ત્ર–યન્ત્ર–
તન્ત્રનું અણ જ્ઞાન’ [પાનાં : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

27 ગોણ ંદ મારુ સંપાદદત ‘અંગદાન’ અંગેના 11 લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક–15 
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‘અંગદાનર્થી ન જી ન’ [પાના ં: 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

28 ણ ક્રમ દલાલના 10  લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક–16 ‘રૅશનાણલસ્ટની દૃક્ષ્ટ્એ 
ગીતાનો સદંેશ’ [પાનાં : 81; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

29 ડૉ. શણશકાંત શાહના ‘ણ ચારમોતી’ની ઈ.બુક ‘શાણપણનાં મોતી’ [104] 

30 રચના નાગદરક સંપાદદત રમણ પાઠકના 19 લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક–17 
‘આચાદર સબ જગ ણમલા’ [પાનાં : 165; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

31 રચના નાગદરકના 07 કંઠીમુક્ત ણ ચારલેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 18 
‘બૈઠ પથ્ર્થર કી ના ’ [પાનાં : 167; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

32 રમણ પાઠક [ ાચસ્પણત]ના 12 લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 19 ‘સ્ ગિ 
ધરતી પર છ’ે [પાનાં : 170 ; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

33 દદનેશ પાંચાલે લીધેલ ઈન્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અણભનેતા નરેન્દ્ર મસરાણી’ [89] 

34 સૂયિકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 20 ‘આપણો માંદો 
સમાજ’ [પાનાં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

35 ગોણ ંદ મારુ સંપાદદત 13 લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 21  ‘ ાસ્તુશાસ્ત્ર : 
ણ જ્ઞાન કે અણ જ્ઞાન’ [પાનાં   : 110; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 22 ‘મનમતાતંર’ 
[પાનાં   : 226; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પંક્ક્તઓની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 23 
‘ભારેલા અક્િના તણખા’ [પાનાં   : 120; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

38 ઇન્દુકુમાર જાની સંપાદદત 25 રૅશનલ લખેોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક–24 
‘રૅશનાણલઝમ : ન લાં મુક્ક્તનાં ગાન...’ [પાનાં : 262; લોકજાગૃણત] 

39  િાિ પાઠકના 12 લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 25 ‘આપણી  ાત’ [119] 

40 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની  પુક્સ્તકા ‘ણ ચાર ા જ ેી 

 ાતો’ની ઈ.બુક [પાનાં   : 230; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
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41 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની  પુક્સ્તકા ‘માન્યતાની બીજી 

બાજુ’ની ઈ.બુક   [પાનાં   : 263; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
42 પ્રો. જ.ે પી. મહેતાની રૅશનલ ઈ.બુક ‘હંુ’ [પાનાં : 49; લોકજાગૃણત] 
43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોણચદકત્સા સાર ાર અંગેના 12 લેખોની 

‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતંર’ [પાનાં : 253; લોકજાગૃણત] 
44 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની પુક્સ્તકા ‘કુદરતને સમજીએ’ની 

ઈ.બુક  [પાનાં   : 243; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
45 હરનીશ જાની ણલખીત 12 રમૂજી લેખોની ‘અણભવ્યક્ક્ત’ ઈ.બુક–27 ‘દદલ 

હૈ કી માનતા નહીં...’ [પાનાં   : 240; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
46 લોડિ ભીખુ પારેખના પ્ર ચનનો ભા ાનુ ાદ ‘બાબાસાહેબ આંબેડકરનો 

 ારસો’ પુક્સ્તકાની ઈ.બુક [પાનાં   : 180; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
47 ણનરીિર ાદી નરણસંહભાઈ ઈિ રભાઈ પટલે ણલખીત પુસ્તક ‘ઈિરનો 

ઇન્કાર’ [ઈ.સ. 1934]ની ઈ.બુક [પાનાં :  298; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
48 અક્િન ન. કારીઆ ણલખીત ‘ચાલો સમજીએ રૅશનાલીઝમ’ પુક્સ્તકાની 

ઈ.બુક [પાનાં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
49 રમેશ સ ાણી ણલખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ [‘મહારાજ લાઈબલ 

કેસ’ અને ‘પોલ કેસ’ની આંખ ખોલનારી સત્યકર્થા]ની ઈ.બુક [143] 
50 રમેશ સ ાણી ણલખીત ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાં લોકોની 

પીડાનો દસ્તા ેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક [પાનાં   : 254; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
51 રમેશ સ ાણી ણલખીત ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાં લોકોની 

પીડાનો દસ્તા ેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક [પાનાં   : 272; લોકજાગૃણત] 
52 સ્ પૂણિ મહારાજ ણલખીત તર્થા  લ્લભ ઈટાણલયા સંપાદદત જી નો–પયોગી 

અને મૌણલક ણ ચારોનો સંગ્રહ ‘માન તા’ની ઈ.બુક [ પાનાં   : 181] 
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53 એન.  ી. ચા ડા ણલખીત  પુસ્તક ‘ ણિવ્ય સ્ર્થા :  એક િડ્યંત્ર’ની ઈ.બુક 

[પાનાં :  138; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
54 એમ. એન. રોય ણલખીત અન ે પ્રો. મહેન્દ્ર ચોટલીયા અનુ ાદદત પુસ્તક 

‘બીલાડીની આત્મકર્થા’ની ઈ.બુક [પાનાં :  64; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
55 જયંણતભાઈ મનાણી ણલખીત પુસ્તક ‘ક્રાંણતકારી મૂળણન ાસી જનનાયક 

કૃષ્ણ’ની ઈ.બુક [પાનાં :  109; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
56 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની પુક્સ્તકા ‘શોિણ અને 

 ૈક્િકપ્ર ાહો’ની ઈ.બુક [પાનાં :  85; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
57 જયંણતભાઈ મનાણી ણલખીત પુસ્તક ‘કૌન કૌન દકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી 

અનામતના લેખા–જોખા’ની ઈ.બુક [પાનાં :  102; લોકજાગૃણત] 
58 સુણનલ શાહ સંપાદદત રમણ પાઠક [ ાચસ્પતી]ના લેખોનો સંગ્રહ 

‘રૅશનાણલઝમના રંગ’ની ઈ.બુક [ભાગ–1] [પાનાં : 131; લોકજાગૃણત] 
59 ડકેંશ ઓઝા ણલણખત પુક્સ્તકા ‘રૅશનાલીઝમ’ની ઈ.બુક [પાનાં : 82] 
60 પટલે મણણલાલ જી. કપુરીયા [કણ ] અને પટલે ભરત સી. ધડુક ણલણખત 

પુક્સ્તકા ‘લેઉ ા–કડ ા કણબી  ણિવ્ય સ્ર્થામાં  ૈશ્ય કે શૂદ્ર?’ની ઈ.બુક 
[પાનાં : 77; મુલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

61 રમેશ સ ાણી ણલખીત ‘સાંચ ણબના સુખ નાદહ’ [સેક્યુલદરઝમ : સમજ્યા 

ણ ના સઘળો  ાદ] ઈ.બુક [પાનાં   : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
62 ડૉ. અિાહમ કો ુર ણલખીત અંગ્રેજી પુસ્તક ‘Begone Godmen!’નું 

મનોજ ઓઝા અનુ ાદદત પુસ્તક ‘એ લોકો તમને છતેરે છ!ે’ની ઈ.બુક 
[પાનાં   : 196; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

63 સુણનલ શાહ સંપાદદત રમણ પાઠક [ ાચસ્પણત]ના 19 ણચન્તનાત્મક  

લેખોનો સંગ્રહ ‘રૅશનાણલઝમના રંગ’ની ઈ.બુક [ભાગ–2] [પાનાં : 131] 
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ગોણ ંદ મારુ 

●મણી મારુ પ્રકાશન  ●  

405 , સરગમ કો–ઓ હા. સોસાયટી  
ન સારી કૃણિ યુણન ણસિટી સામે  

ણ જલપોર–ન સારી  
પોસ્ટ : એરુ એણગ્રકલ્ચર કૉલેજ – 396450  
ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 

 

▪ 

  

64 આરોગ્ય ણશક્ષણ ણ ભાગ, ગ્રામ સે ા ટરસ્ટ, ખારેલ સંપાદદત પુક્સ્તકા 

‘સપિદંશ’ની ઈ.બુક [પાનાં : 39; મુલ્ય   : લોકજાગૃણત] 
65 ‘બંધારણ ણશણબર’ના  ક્તવ્યો/લેખોની ગોણ ંદ મારુ સંપાદદત ઈ.બુક 

‘આપણા બંધારણને સમજીએ’ [પાના ં: 100; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
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18 

 લોકણનકેતન માણસક પણત્રકા 

  
 

 ાિીક લ ાજમ : ` 350/–  
આજી ન લ ાજમ : ` 4,000/– 

‘Lokniketan Masik Patrika’ નામનો ચેક અર્થ ા ડરાફ્ટ  

‘લોકણનકેતન’, મુ.પો. રતનપુર તા. પાલનપુર  

ણજ. બનાસકાંઠા–385001 સરનામે મોકલ ો. 

બેંકમાં લ ાજમ જમા કરા  ા માટ ે 

‘Lokniketan Masik Patrika’ 
Bank A/c No. : 34990733811  
IFSC Code : SBIN0000443 

 ેબસાઈટ : http://www.lokniketan.org/ 
ઈ.મેલ : lokniketanratanpur@gmail.com 
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19 

યાદગાર તસ ીરો – 1 

 
 ‘લોકણનકેતન’ના આદ્યસ્ર્થાપક  
સ્મરણીય હદરણસંહ ચા ડા અન ે 
સ્મરણીય પુષ્પાબહેન ચા ડા 

 

 
ણપ્ર. અક્િન ન. કારીઆના બ ેપુસ્તકો [1] ‘બંધારણીય અને સંસદીય શબ્દકોશ’  

[અર્થિ, સમજૂતી અન ેકેસ લૉ સદહત], [2] ‘ધમિણનરપેક્ષતા [યાને ણબનસાંપ્રદાણયકતા] શુ ંછ?ે’  
તર્થા [3] દહદાયતખાન પરમારની પુક્સ્તકા ‘સાયબર ક્રાઇમ માગિદણશિકા’નો લોકાપિણ યોજાયો 

 

 
પુસ્તક પ્રદશિન અન ે ચેાણના ઈ/ચા લ જી મક ાણા સાર્થ ે 
‘બંધારણ ણશણબર’ના આયોજકો અન ે ણશણબરાર્થીઓ  

▪ 
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યાદગાર તસ ીરો – 2 

   
જક્સ્ટસ બી. એન. કારીઆ 

[ણન ૃિ] 
પ્રા. દલપતભાઈ પરમાર 

[BRS College] લોકણનકેતન 

 સંત યાદ  
એન્કર 

   

   
જયેશ  ાગડોદા 

એન્કર અન ેઆદટિસ્ટ 
જયેશ ચૌહાણ 

એન્કર અન ેઇન્સાઇટ ઇન્ફોલાઇન 
ણ ક્રમ  જીર 

એન્કર/‘ઈ.બુક’–મુખપૃષ્ઠના સજિક 
   

   
કારીઆ સાહેબની દદકરીઓ 

તૃક્પ્ત અને જીજ્ઞાશા 
જીનલ ગિ ી 
એન્કર  

તૃક્પ્ત શેઠ 
એન્કર 

   

   
દહદાયત પરમાર 

એન્કર અન ેલેખક/ભા ાન ુાદક 
અરણ ંદ ગેલોતર 

એન્કર 
હરચંદ ચૌહાણ 

એન્કર 

▪ 
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યાદગાર તસ ીરો – 3 

  
ણપ્ર. અક્િન કારીઆ અન ેતમેના ભાઈ  
જક્સ્ટસ બી. એન. કારીઆ [ણન ૃિ] 

‘લોકણનકેતન’ના મનેેજંીગ ટરસ્ટી દકરણભાઈ ચા ડા,  
‘ઈ.બુક’ના સંપાદક ગોણ ંદ મારુ અને ડૉ. હદર દેસાઈ  

  

  
   દદલ્હીના પ્રૉ.  ીપીન ણત્રપાઠી ગઝલ રજૂ કરે છ ે   ડૉ. હદર દેસાઈ સાર્થે દડેીયાપાડાના ણશક્ષકણમત્રો 

  

  
     પાલનપુરના પ્રશ્નકતાિ ણમણલન્દ ણ િાસ        પાલનપુરના પ્રશ્નકતાિ સુણનલ પરમાર  

  

  
કારીઆ સાહેબ, ગોણ દં મારુ, ડૉ. ઝ ેર િીમ્મર  

સાર્થે સેલ્ફી લેનાર નરેન્દ્ર ણપ્રયજન 
ચચાિસભામાં ણગરીશ સુંદિયા, ગોણ ંદ મારુ, 

ણપ્ર. અક્િન ન. કારીઆ અન ેણશણબરાર્થી બહેનો 
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યાદગાર તસ ીરો – 4 

  
સભાગૃહમાં ણશણબરાર્થીઓ 

  

  
  

‘આપણ બંધારણ સમજીએ’  
ઈ.બુકના સંપાદક ગોણ ંદ મારુ –  

એડ ોકેટ હિિ રા લન ેપ્રશ્ન પૂછ ેછ ે

દેડીયાપાડાના ણશક્ષક અન ેઆગામી  
‘બંધારણ ણશણબર’ના આયોજક  
નટુભાઈ  સા ા પ્રશ્ન પૂછ ેછ ે

  

  

ચચાિસભામાં આદટિસ્ટ જયેશ  ાગડોદા  
રાણત્રસભાની તસ ીર લઈ રહ્યા છ ે

સંપાદક ગોણ ંદ મારુની સાર્થ ેમોહન રાજ,  
ડૉ. હસમુખ પરમાર અને નરેન્દ્ર ણપ્રયજન  

▪ 
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યાદગાર તસ ીરો – 5 
  

 
‘અનંત ક્રીએશન’, પાલનપરુના આદટિસ્ટ જયેશ  ાગડોદા અન ેસંપાદક ગોણ દં મારુ  
[ડાબી બાજુએ] તૃક્પ્તબહેન, જીજ્ઞાશાબહેન અન ે[જમણી બાજુએ]  ણશણબરાર્થીઓ 
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