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“સ્વામિનારાયણ ધિમનો આદિવાસીઓ પર પ્રભાવ” 
 

પ્રા. હરેશ બી. સથુાર 
સિાજશાસ્ત્ર મવભાગ 

એન. એસ. પટેલ  આટમસ ્કોલેજ, 
આણિં. 

ધર્મ સાર્ાજિક વ્યવસ્થાની ખબૂ ર્હત્વની સસં્થા છે. સર્ગ્ર સર્ાિર્ા ંકુટંુબ, શશક્ષણ, અથમવ્યવસ્થા, 
ધર્મ, અને રાજ્ય તે મખુ્ય સસં્થાઓ છે.  સર્ગ્ર સર્ાિર્ા ંધર્મ કે રાજ્ય ર્હત્વના ગણાય છે. ધર્મ 
ર્ાનવીની આંતરરક બાબતો પર ગભંીર અસરો શનપજાવે છે. વ્યક્તતના જીવનની તરાહ, વ્યક્તતનુ ં
વતમન, વ્યક્તતની રિયાઓ, વ્યક્તતની ર્ાનશસતતા સર્ગ્ર તથા ર્ાત્ર ધર્મ આધારરત હોય છે. ધર્મ 
વ્યક્તતના  ર્ાનસતતં્ર ઉપર પ્રભાવ પાડે છે. ગરે્ તેવા બાહ્ય પડકારો  સારે્ ધર્મની ર્ાન્યતાઓ 
ખબુ ર્હત્વનો ફાળો દશામવે છે. ભારતીય સર્ાિર્ા ંતેર્ાયં ખાસ કરીને ગ્રાશર્ણ સર્ાિર્ા ંઆધશુનક 
વસ્તઓુ પહોંચી છે પરંત ુહજુ સપંણૂમપણે આધશુનક મલૂ્યો પ્રભાવ ધરાવતા નથી.  
 

ભારતર્ા ંરહિંદુ, જૈન, પારસી, બૌધ્ધ, ઈસ્લાર્ તથા ખ્રિસ્તી ધર્મ પળાય છે. રહિંદુ ધર્મના એક સપં્રદાય 
તરીકે સ્વાશર્નારાયણ ધર્મ લગભગ 225 વર્મથી સર્ાિર્ા ંપ્રસરેલ છે. એ વૈષ્ણવ ધર્મના પયામય 
તરીકે ઉદભવેલ  હોય એવુ ંિણાય છે. સ્વાશર્નારાયણ ધર્મના ઉદભવ સર્યે તત્કાલીન પરરક્સ્થશત 
સર્જીએ  તો સહજાનદં સ્વાર્ી તે શ્રી કૃષ્ણની િ ભક્તત કરતા હતા. સહજાનદં સ્વાર્ીએ સર્ાિર્ા ં
પ્રવતમર્ાન કુરરવાિોને દૂર કરનાર સર્ાિ સધુારક તરીકે કાયમ કયામની ઈશતહાસ સાક્ષી પરેૂ છે. ખબુ 
ઓછા અનયુાયીઓથી શરૂ થયેલો ધર્મ આજે ગિુરાત અને દુશનયાર્ા ંધીરે્ ધીરે્ પ્રસરતો જાય છે. 
બી. એ. પી. એસ. (બોચાસણવાસી અક્ષર પરુૂર્ોત્તર્ સ્વાશર્નારાયણ સસં્થા) પ. પ.ૂ પ્રમખુસ્વાર્ી 
ર્હારાિના નેતતૃ્વ હઠેળ સધુારણા સાથે ર્ાનવજીવનને મલૂ્યવાન બનાવવા લગભગ 170 પ્રકારની 
શવશવધ પ્રવશૃત્તઓ દ્વારા કાયમ કરી રહી છે. જેર્ા,ં પછાત ગણાતા શવસ્તારો ર્ાટેના કાયમિર્ો કેંન્રસ્થાને 
રહ્યા છે. આ સપં્રદાય દ્વારા ભારતભરર્ા ં 450 ર્રંદર અને સાત હજાર કરતા ં વધ ુ સત્સગંકેન્રો 
શવશવધ આધ્યાજત્ર્ક અને સાર્ાજિક-આશથિક પ્રવશૃત્તઓ અને સેવા દ્વારા ર્ાટે િર્શ: શરૂ કરવાર્ા ં
આવેલ છે. 
 

પચંર્હાલ જિલ્લાર્ા ંઆવેલા દેવગઢબારરયા જેવા આરદવાસી શવસ્તારર્ા ંસ્વાશર્નારાયણ ર્રંદર છે. 
એ ર્રંદરર્ા ં દશમન કરવા આવનારા 100 ભતતોને સ્નોબોલ પધ્ધશતથી શનદશમ પસદં કરી તેર્ના 
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જીવનના પાસાઓ અંગે વૌજ્ઞાશનક તપાસ કરી. ઉત્તરદાતાઓ તરીકે પસદં થયેલા શવશવધ 6 
ગાર્ના નાગરરકો હતા. 
સૌ પ્રથર્ ર્રદરર્ા ંઆવનારા 100 ઉત્તરદાતાની મલુાકાત પધ્ધશતથી ર્ારહતી પ્રાપ્ત કરી. આ બધા 
િ ઉત્તરદાતાઓ ભીલ, પટેલીયા, નાયકડા સમદુાયના હતા. તેઓની ઉંર્ર 21 થી 30 વર્મ 33 ટકા, 
31 થી 40 વર્મના 17 ટકા, 41 થી 50 વર્મના 40 ટકા, 51 થી 60 વર્મના 06 ટકા અને 60 થી 
ઉપરના 04 ટકા િોવા ર્ળ્યા હતા. જેર્ાથંી 52 ટકા પરુૂર્ો અને અને 48 ટકા સ્ત્રીઓ હતી. 98 ટકા 
પરખ્રણત હતા. જ્યારે 2 ટકા અપરખ્રણત હતા. 50 ટકા ઉત્તરદાતાઓ શનરક્ષર હતા. 35 ટકા 
ઉત્તરદાતઓ પ્રાથશર્ક  શશક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલ અને 15 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ ર્ાધ્યશર્ક શશક્ષણ પ્રાપ્ત 
કરેલા હતા. સ્ત્રીઓર્ા ં 61 ઉત્તરદાતા શનરક્ષર અને 39 ટકા ઉત્તરદાતા જેર્ણે બીજાથીએ ચોથુ ં
ધોરણ ભણેલા હતા. બધા િ ઉત્તરદાતાઓ નાની-ર્ોટી ખેતી કરતા અને ર્જૂરીકાર્ પણ કરતા 
િણાયા. 8 ટકા ઉત્તરદાતાઓ પાસે દુધાળા પશઓુ હતા. 88 ટકા ઉત્તરદાતાઓ શવભતત કુટંબ 
ધરાવતા હતા. જ્યારે 12 ટકા ઉત્તરદાતાઓ સયંતુત કુટંુબ ધરાવતા િણાયા. બધા િ જુદી જુદી 
જ્ગ્યાએ ખેતરર્ા ં દૂર-દૂર રહતેા. પરંત ુ પ્રસગંર્ા ં સપણૂમ સયંતુતતા તેઓ અનભુવતા હતા. 
આરદવાસીઓનુ ં ઘર નાનુ ં પરંત ુર્ોટે ભાગે તેઓ ખેતરર્ા ંિ રહતેા િોવા ર્ળ્યા. ઝરણા,ં નદી, 
તળાવનુ ંપાણી તેઓ વાપરે છે. અને સ્ટેન્ડ પોસ્ટ ઉપરથી પાણી વાપરે છે. 
 
આ આરદવાસીઓ રસોઈ ર્ાટે લાકડા ં વાપરે છે. પરંત ુ 8 ટકા કુટંુબો પાસે સ્ટવ છે. એર્ની 
જીવનરીતી પ્રર્ાણે તેઓ કુદરતી રિયાઓ ર્ાટે બાથરૂર્ કે સડંાસને બદલે િગંલનો ઉપયોગ કરે 
છે.  લગભગ 90 ટકા ઉત્તરદાતાઓ ગરીબી રેખાથી નીચે જીવે છે. બધા િ કુટંુબોને નાણાકંીય ખેંચ 
પડે છે. 40 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ 10 વર્મ પહલેા,ં 2 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ 8 વર્મ પહલેા ંઅને 28 
ટકા ઉત્તરદાતાઓએ છેલ્લા પાચં વર્મર્ા ં સ્વાશર્નારાયણ ધર્મનો સ્વીકાર કયો છે. તેઓની ભાર્ા 
સ્પષ્ટ નથી. પણ બધા િ  ઉત્તરદાતાઓ પ્રાથમના, ધનૂ અને કીતમન યો્ય ઉચ્ચાર દ્વારા કરી શતતા 
હતા.બધા િ સાક્ષર ઉત્તરદાતાઓ સત્સગંની પરરક્ષા આપવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. 76 ટકા 
ઉત્તરદાતાઓ ર્રંદર દ્વારા યોજાતી બધી િ પ્રવશૃત્તઓર્ા ંભાગ લેતા હતા. 92 ટકા ઉત્તરદાતાઓ 
શનયશર્ત સવાર-સાિં ર્રંદરર્ા ંઆવતા હતા. દરેક ઉત્તરદાતાઓને ધાશર્િક સતંો ઓળખતા હતા. 
52 ટકા ઉત્તરદાતાઓના ર્તે ર્રંદરર્ા ંઆવવાને કારણે તેર્નાર્ા ંસભાનતા વધી છે. અને શવવેક 
વધ્યો છે. જીવન અંગેની સર્િણ વધી છે. સઘંર્મ ઓછા થયા છે. ગાર્ર્ા ંથતા ઝગદાઓને સતંોની 
દરમયાગંીરીને કારણે ઓછા કરી શક્યા છે. 92 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ િણાવ્યુ ંકે ર્રંદર પડખે છે એવી 
બાહંધેરીને કારણે તેર્ના જીવનર્ા ં ગણુવત્તાભયુું પરરવતમન િોઈ શકાય છે. આ ઉત્તરદાતાઓએ 
િણાવ્યુ ં કે તેર્ણે બલી ચઢાવવાનો શનરે્ધ સપણૂમ પણે સ્વીકાયો છે. ર્રંદર દ્વારા પ્રાપ્ત આરો્ય 
સેવાઓનો તેઓ લાભ લે છે. 8 ટકા ઉત્તરદાતાઓના બાળકો શવશવધ સ્વાશર્નારાયણ સ્કુલોર્ા ંભણે 
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છે અને  હોસ્ટેલર્ા ં રહ ે છે. 58 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ િણાવ્ય ુ કે ર્રંદરર્ા ંઆવવાને કારણે તેઓ 
ચોખ્ખા કપડા ં પહરેતા થયા તથા વાળ ઓળતા થયા. 68 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ શવશવધ સર્યે 
શશખ્રબર ભરેલ છે. જેર્ા ં તેર્ને જીવન ઘડતરના જે પાઠ શશખવવાર્ા ંઆવ્યા તે તેર્ને આ પહલેા 
શવચાયામ કે સર્જ્યા ન હતા.તેર્ણે સતત તેને યાદ રાખી તેર્ના બાળકોને પણ તે શશખવવાનો 
પ્રયત્ન કરે છે. 94 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ દારૂ બધં  કયો છે. લગભગ 52 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ 
ક્યારેક દારૂ પી લે છે એવી  કલલુાત કરી હતી પરંત ુશનયશર્તપણે દારૂ છોડી દીધો છે. 100 ટકા 
ઉત્તરદાતાઓને  ધર્મસસં્થા તરફથી કપડાનંી ઓછાર્ા ં ઓછી એક કે બે િોડ પ્રાપ્તથઈ છે.  
ર્રંદરર્ા ંઆવવાને કારણે તેઓ ર્રંદરના પટાગંણર્ા ંઅનેકશવધ પ્રવશૃત્તઓ હાથ ધરે છે. બધા િ 
ઉત્તરદાતાઓએ સ્વીકાયુું કે સ્વાશર્નારાયણ ધર્મ અપનાવ્યા પછી તેઓ પાણી ગાળીને પીએ છે. 
ઉત્તરદાતાઓએ શરર્ાતા શરર્ાતા કહ્ુ ં કે ર્ોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓએ ચોરી નહી કરીએ તેવુ ં
સ્વીકાયુું અને કોઈ પણ ભગવાનને ન ગરે્ તેવુ ંકાર્ નહી કરવાનુ ંસ્વીકાયુું. બધા િ ઉત્તરદાતાઓ 
સાથે વાત કરતા ંિણાયુ ંકે જેઓએ આ ધર્મ અપનાવ્યો નથી તેવા કુટંુબો કરતા ંતેર્ની પ્રગશત વધ ુ
થઈ છે અને તેર્ના કરતા ં તેઓ વધ ુ કંઈ જાણે છે, કંઈ શવચારે છે. અને બધા િ ઉત્તરદાતાઓ 
પોતાની જાતને ભા્યશાળી ર્ાને છે. 
 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસર્ા ંઉત્તરદાતાઓ પોતે પોતાને ભા્યશાળી અને શક્તતશાળી ગણાવે છે તથા તેર્ના 
બીજા નજીકના શર્ત્રો અને સગા વહાલા ંઆ ધર્મર્ા ંિોડાય એવુ ંઈચ્છે છે. પ્રગશત ર્ાટે ધર્મ ર્દદ 
આપે છે એવુ ંતેર્ણે સ્પષ્ટપણે િણાવ્યુ.ંર્ોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓએ સ્વીકાયુું કે ધર્મ સ્વીકાયામ પછી 
તેઓએ ર્રંદર પ્રાથમન, જીવનમલૂ્ય અંગે સર્િ પ્રાપ્ત થઈ. કોઈપણ મશુ્કેલીના સર્યેતેઓ શનખ્રભિક 
રીતેસતંોની ર્દદ તથા સલાહ સચૂન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. 68 ટકા ઉત્તરદાતાઓએ લ્નની 
પધ્ધશતઓર્ા ંફેરફાર સ્વીકાયો છે.સતંોની શીખ, પે્રરણાને કારણે તેર્ના લ્નોની તરાહ બદલાય છે. 
ર્ોટાભાગનાઓએ સ્વીકાયુું કે તેઓ ર્રવા ર્ારવાના મડૂર્ા ંરહતેા હતા તે ઘણુ ંઓછ ંથઈ ગયુ ંછે. 
પોતાની જાતને તેઓ ર્હત્વ આપે છે. કારણ કે તેર્ના જીવનનો ધ્યેય બદલાયો છે. બધા િ 
ઉત્તરદાતાઓએ પોતાનુ ં જીવન કલ્યાણર્ય બને તેવી તર્ન્ના રાખતા િણાયા. સાર્ાજિક 
પરરવતમનની રષ્ટીએ િોઇએ તો તેર્નાર્ા ં ભૌશતક બાબતો અને ભૌશતક પરરક્સ્થશત સાથે તેર્ના 
આંતરરક મલૂ્યો પર પણ અસર થઈ છે. ધર્મ સ્વીકારથી તેઓએ જીવનના સ્વપ્નોને વધ ુસ્પષ્ટ રીતે 
આંકવાનો પ્રયત્ન કયો છે. 82 ટકા ઉત્તરદાતા તેર્ના બાળકોના ઉછેર, અભ્યાસ, અને સસં્કાર, પ્રત્યે 
જાગતૃ િોવા ર્ળ્યા. ર્રંદર અને સતંો દ્વારા થતી બાળ  પ્રવશૃત્તર્ા ંપોતાના બાળકોને  ખાસ  સારે્લ  
કરવાનો આગ્રહ રાખે છે.  બાળકોને નાનપણથી િ વ્યસન અને અંધશ્રધ્ધાર્ાથંી મતુત બનાવવા 
ર્ાટે તેઓના ર્તે ધર્મ  અને સત્સગં િ આખરી  ઉપાય  છે.  સત્સગં સાથે િોડાયેલ  આરદવાસી 
ર્રહલાઓ  પરુૂર્ો કરતા ં પણ પાકી શનષ્ઠા ધરાવે છે. તેઓ રઢપણે ર્ાને છે કે ર્ાણસ તરીકેનુ ં
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જીવન અર્ને સતંોના પ્રવચન, સત્સગંી હરરભતતો અને કાયમકરોના સપંકમ અને પ્રયત્ન દ્વારા 
સર્જાવ્યુ ં છે. કાલે શુ ં ખાવુ ં તેની ખ્રચિંતા હતી તેના સ્થાને અરે્ બચત કરી શકીએ છીએ એર્  
િણાવ્યુ ંતથા 40 ટકા ઉત્તરદાતાઓર્ા ં સ્ત્રીઓ થકી  કુટંુબર્ા ં સત્સગં થયેલ િણાયુ.ં 
  

બી. એ. પી. એસ. દ્વારા આરદવાસી લોકો ર્ાટે તેર્ના જીવન ઉત્કર્મ ર્ાટે શવશવધ બાળ, યવુા,  
ર્રહલા તેર્િ શૌક્ષખ્રણક  પ્રવતૃ્તીઓનુ ં  આયોિન કરવાર્ા ંઆવે છે. જેર્ા ંમખુ્યત્વે  વ્યસનમકુ્તત 
અને જીવનના સાર્ાજિક–આશથિક શવકાસ અંગેના કાયમિર્ો દ્વારા આરદવાસીઓના જીવનર્ા ં
પરરવતમન આવેલુ ં િોવા ર્ળે  છે.  
 
સિંભમસચૂી 
1. બી. એ. પી. એસ. (2010). અક્ષરપીઠ, “પ્રકાશ”  અર્દાવાદ. 
2. શાહ, એ. જી. અને દવે, જે કે. (1996). “આરદવાસીનુ ં સર્ાિશાસ્ત્ર” , અનડા પ્રકાશન, 

અર્દાવાદ. 
3. શાહ, એ. જી. અને દવે, જે કે. (1995). “સાર્ાજિક સશંોધન” , અનડા પ્રકાશન, અર્દાવાદ. 
4. શાહ, એ. જી. (1995). “ધર્મનુ ંસર્ાિશાસ્ત્ર” , અનડા પ્રકાશન, અર્દાવાદ. 
5. શાહ, એ. જી. અને દવે, જે કે. (1997). “ભારતર્ા ંઆરદવાસી સસં્થાઓ” , અનડા પ્રકાશન, 

અર્દાવાદ. 
 
 


