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શ્રી પી. કે. વાલેરાની આત્મકથા(ભાગ ૨ અને ૩)માાં પ્રતિબિિંબિિ  

આદિવાસી સમાજ 

ડૉ. રાજેશ બી.કોઠારી 
આસિ.પ્રોફે િર, (ઈસિહાિ સિભાગ) 

િરકારી સિનયન કૉલેજ, િેકટર ૧પ, ગાાંધીનગર 

 

ઈસિહાિન ાં આલેખન અધ્ધરિાલ થત ાં નથી. પરાંત   િે માટે આધારભિૂ અને પ્રમાણભિૂ માહહિી 
િાધનોની જર ર પડે છે. ઈસિહાિમાાં “No document no history” એ રાન કેન ાં સતૂ્ર પ્રચલલિ છે.  
આત્ મકથાઓએ ઈસિહાિલેખનન ાં િાહહત્ યન ાં સ્ િર પ હોિા છિાાં મહત્ િપૂણૂણ  ્ોિ છે. િર્જિનીયા  વ લ્ ફના 
કથન મ જબ, શોષણ કેદમનનો ભોગ બનેલ પ્રત્ યેક દલલિ પોિાનામાાં એક આત્ મકથા ૂપપાિીને ફરે છે 
એ  સન:શાંક બહાર આિિી જોઈએ. દરેક આત્ મકથા આગવ ાં િામાર્જજક અને દસ્ િાિે    મલૂ્ ય ધરાિે  છે 
અને િે ભાસિ પેઢીને માટે પે્રરકબળ િમાન હોય છે. આ બાબિને ધ્ યાનમાાં રાખીને આ લેખન ાં સશષણ ક 
“શ્રી પી.કે.િાલેરાની આત્મકથામાાં પ્રસિલબિંલબિ આહદિાિી િમાજ” પિાંદ કર્ ું  છે. શ્રી પી.કે. િાલેરા 
લલલખિ આ દલલિ આત્ મકથા“ થોરન ાં ફૂલ (ભાગ-ર અને ૩)” માાં લિલાયેલા આહદિાિી  િમાજની ચચાણ  
કરિામાાં આિી છે. આ આત્ મકથામાાં સ્ િની િાિ સનસમ્ે  િેમણે  નોકરી દરસમયાન  િાંપકણ માાં આિેલા 
આહદિાિી િમાજની િાિ કરી છે. ખાિ કરીને શ્રી પી.કે. િાલેરાએ વ્ યારા, િાલલયા, િાલોડ, 
રાજપીપળા, દાાંિા, ખેડબ્રહ્મા અને છોટાઉદેપૂ ર જેિા આહદિાિી  સિસ્ િારમાાં કરેલી િહીિટી અસાકારી 
િરીકેની િેિાઓ  દરસમયાન અન ભિેલા આહદિાિી િમાજ, િેના પ્રશ્નો, િેની કર ણિાઓ, ગરીબી અને 
મજબરૂી િથા િેમને માટે કામ કરિા નેિાઓ  િથા આહદિાિીઓના ઉત્ કષણ  માટેની િરકારી યોજનાઓ  
િગેરે સિશે ચચાણ  કરિામાાં આિી  છે. ક લ ચાર ભાગમાાં િહેંચાયેલી આત્ મકથા “થોરન ાં ફૂલ”ના ભાગ-ર 
અને ભાગ-૩માાં આહદિાિી િમાજ અને િાં સ્ કચસિ સિશે િેમના કેટલાક અન ભિો આપિાનો પ્રયાિ કયો 
છે. “થોરન ાં ફૂલ” ભાગ-૨, જૂન-૧૯૬૦થી જાન ર્ .-૧૯૭૩ના િમયગાળાને આિરી લે છે. જેમાાં કારક નથી 
નાયબ કલેક્ટર સ ધીની કારહકદીનો િમય છે. ભાગ-૩નો િમય ૧૯૭૩ થી ૧૯૮૭ જાન ર્ . સ ધીનો છે. 
જેમાાં વ્ યારા પ્રાાંિ અસાકારી િરીકેની િેિાના તથિથી શર  કરીને અલખલ ભારિીય િનદી િેિાના પ્રારાંભ 
સ ધીની આત્મીકથાકારની કારહકદીના િમયને આિરી લેિાયો છે. નોંધનીય છે કે િેમની કારહકદીનો 
મોટા ભાગનો િમયગાળો આ આહદિાિી સિસ્ િારમાાં રહ્યો હિો. ૧૯૮૦-૮૧માાં પ્રોજેક્ટ એડસમસનસ્ રેટર 
િરીકેની ફરજ દરમ યાન આત્મકથાકારને પ્રથમિાર જ ગ જરાિના આહદિાિી િમાજની આસથિક, 
િામાર્જજક-શૈક્ષલણક અને િાાંસ્ કચસિક સસ્ થસિન ાં ડાડાણથી દશણ ન કરિાની િક મળિા આહદિાિીઓના 
પ્રશ્નોના ઉકેલ બાબિે િાંલચિ િગણ માાંથી આિિા એક િનદી અસાકારી િરીકે  કેિા પગલાાં લીધા હિા 
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િેની ચચાણ  કરિામાાં આિી છે. આત્મકથાકાર પોિે દલલિ િમાજમાાંથી આિેલા છે એટલે આત્ મકથામાાં 
દલલિ િમાજનો પડાો પડેલો છે િાથે િાથે િમાજના  આિા  જ એક કચડાયેલા અને િાંલચિ િગણ  
એિા આહદિાિી િગણ ને પણ િેઓ ભલૂ્ યા નથી. આ સિસ્ િારમાાં લિસ્સ્િ સમશનરીની પ્રવ ચસ્ઓ, આહદિાિી 
િાંસ્ કચસિ િથા આત્ મકથાકાર અને અન ય નેિાઓ િથા િરકારી યોજનાઓ દ્વારા આહદિાિીઓની 
િમસ્ યાઓ, અને િેના ઉકેલ માટે િાંિેદનશીલ બનીને ન યાય આપિાનો પ્રયાિ કેિી રીિે કરાયો હિો 
િે સિશે ચચાણ  કરિાનો ઉપક્રમ છે.  

 

૧. પી.કે િાલેરાન ાં   િનાડિર  

આત્ મકથાકાર પી.કે િાલેરાન ાં સશક્ષણ જોઈએ િો દલલિોની િત્ કાલલન િામાર્જજક અને આસથિક પહરસસ્ થસિ 
અન િાર પારાંપહરકથી સિશેષ ન હત  ાં  એટલે કે આશાસ્ પદ નહોત  ાં એમ કહી શકાય. આિાદી પહલેા અને 
પછી યેનકેન  કારણે દલલિોમાાં સશક્ષણન ાં પ્રમાણ નગણ્ ય રહુેં  ાં છે. િેમ છિાાં પણ આિા કપરા િમયમાાં 
લેખકે િખિ પૂ ર ષાથણ  કરીને પોિે અને  પોિાના જેિા કચડાયેલા િમાજને માટે કામ કરિા માટે િેિેલા 
િપનાને િાકાર કરિાનો પ્રયાિ કયો છે. િેઓ શાળા-કોલેજમાાં કે સિસિધ િહીિટી પરીક્ષાઓમાાં અગ્રક્રમે 
આવ્ યા હિા િે બાબિ િેમની કાબેલલયિનો પૂ રાિો છે અને િે છે અને િેમની કાબેલલયિ કહો કે  
વ્ યહકિમિાની સિચક્ષણિા. આત્ મકથાના સનર પણમાાં િેમનાાં િેમના સિસિધ સનરીક્ષણો સ્ િર પે વ્ યકિ 
થાય છે. િેમની િાંિેદના દલલિ િાંિેદનાથી આગળ િધીને િમિાલક્ષી અને િામાર્જજક ન યાયના 
મલૂ્ યોિાળી િમાજરચનાની શોધ સ ધી આગળ  િધિી જણાય છે. 
 

આિાદી પછી દલલિ િમાજની માફક આહદિાિીઓના િામાર્જજક દરજજામાાં પણ ખાિ ફરક જોિા નથી 
મળિો. આ બાંને િમાજ રાજકીય–િામાર્જજક અને આસથિક ગ લામીમાાં િબડિા રહ્યા છે. એ રીિે આ બાંને 
િમાજ િમદ :ખીયા કહી શકાય. આત્ મકથાકારને આહદિાિીઓમાાં દેશના મળૂ સનિાિીના દશણ ન થાય છે. 
અને િેમની દયનીય હાલિ સિશે જણાિે છે કે “આ દેશના મળૂ સનિાિીઓ ગણાિા આ આહદિાિીઓ 
ધરિી ખેડિા, માલલકો ન હિા. િેઓ િો માત્ર નામના જ ધરિીપૂ ત્રો, માલલકો િો િેમના પહરશ્રમના 
પ્રસ્ િેદી ઠાંડી મહલેાિોમાાં મહાલિા હિા.”૧ એમ કહી શકાય કે આત્ મકથાકારમાાં એક ઉ્મ 
િહીિટકિાણ ની િાથે િાથે  િસનષ્ ઠ િમાજલચિંિક અને િારા િહીિટકારના દશણ ન થાય છે.     

  

૨. આહદિાિી િાંસ્ કચસિ   
અગાઉ નોંધ્ યા મ જબ આત્મકથાકારની િનદી િેિાનો પ્રારાંભ આહદિાિી સિસ્ િારમાાંથી થાય છે. એટલે 
આત્ મકથામાાં િે સિસ્ િાર અને ત્ યાાંની િાંસ્કચસિન ાં િણણ ન આિે િે સ્ િાભાસિક છે. આહદિાિી િાંસ્ કચસિના 
અલભન ન તથગ િમાન ત્ યાાં ભરાિા “હાટ”ન ાં િણણ ન કરિા નોંધે છે કે, “નેત્રાંગમાાં દર શસનિારે હાટ ભરાિો 
હિો. જયાાં િાલલયા-ડેહડયાપાડા િાું  કાના આહદિાિી ભાઈઓ, બહનેો પોિાના ખેિ ઉત્ પાદનની 
ચીજિસ્ ત  ઓ િેચિા આિિા.જેમાાં શાકભા  , કાંદ, મકાઈ, જ ાંગલી જડી-બ ટ્ટી કે ઔષ સધય િનસ્ પસિના 
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મળૂ કે પાાંદડા અને અન ય િન પેદાશ, ગ ાંદ, મહ ડા જેિી િસ્ ત  ઓ િમાસિષ્ ટ થિી.  બાટણ ર િીસ્ ટમ હિી. 
નાણાાંથી સિસનમય ઓછો, ચીજ-િસ્ ત  ઓ િામે આપ-લે થિી. અલબિ લબનઆહદિાિી લોકો નાણાાંથી જ 
વ્ યિહાર કરિા, જેનાથી ભોળા આહદિાિીઓ છેિરાઈ જિા. હાટ એ માત્ર િેપારી કેન િ ન હત  ાં. સનદોષ 
આહદિાિી હ્દયન ાં આ સમલન કેન િ હત  ાં. અહીં હૈયા હૈયા ઉછળિાાં, ર્ િાની કદૂિી, દોડિી, શણગાર 
િજાિા, આહદિાિી િાંગીિના િાધનોમાાંથી મધ ર મસ્ િીના રાગ રેલાિા, લય અને હહલોળાથી િમાજ 
જાણે છલકાઈ જિો. અહીં આહદમ િાંસ્ કચસિની સ ગાંધ હિી. અહીં હદયના પણ િેપાર થિા, ર સપયાના 
મલૂ્ યની કાંઈ હકિંમિ ન હિી. હહરયાળા હૈયાના સ્ નેહ આગળ  ર પીયો જાણે કાંઈ જ ન હિો. પરાંત   િેન ાં 
આસથિક મલૂ્ ય પણ િમજાત ાં નહીં, એટલે પોિાના ઉત્ પાદન ચીજિસ્ ત  ઓના બજારભાિની હકિંમિ 
િમજાિી નહીં,એટલે િાિી રીિે છેિરાાંિા કે િેિરાિાાં, કોઈ રાહ નહીં રસ્ િો નહીં. ભણિર કે ગણિર 
નહીં.”૨...જેમ જેમ આત્મકથાકારને આ સિસ્ િારનો પહરચય થિો  ગયો િેમિેમ આ સિસ્ િારના 
આહદિાિીઓની િમસ્ યાઓથી િાકેફ થિા ગયા.  િેમની િમસ્ યાઓને િાચા આપનાર કોઈ આહદિાિી 
નેત ચત્ િ જ નો અભાિ હિો. એટલે આત્ મકથાકારે નોકરીની ફરજના  ભાગ ર પે પ્રિાિ દરમ યાન  જયાાં 
જયાાં આહદિાિી સિદ્યાથીઓની આશ્રમશાળાઓ, બાલમાંહદર કે િેમના માટેના છાત્રાલયો હોય ત્ યાાં પહોંચી 
જઈ  િેમની િાથે બેિિા, જમિા અને ભળી જિાાં, િેને પહરણામે આ સિસ્ િારના આહદિાિીઓમાાં 
સિશ્વાિન ાં િાિાિરણ ઉભ ાં થર્ ાં. આત્ મકથાકારને પ્રોજેક્ટ એડસમસનસ્ રેટર િરીકેની ફરજો 
દરસમયાન(૧૯૮૦-૮૧) પ્રથમિાર જ ગ જરાિના આહદિાિી િમાજની આસથિક–િામાર્જજક શૈક્ષલણક- 
િાાંસ્ કચસિક  સસ્ થસિન ાં  િહજે ડાડાણથી દશણ ન કરિાની િક મળિા આ શકય બન ર્ ાં હત  ાં. 
 

ખેડબ્રહ્મા સિસ્ િારના આહદિાિીઓની િાંિકચસિને અમેહરકાની િાંસ્ કચસિ કરિા પણ ખરા અથણ માાં મ ક્િ  
િાંસ્ કચસિ માને છે.  િેના  સિશે જણાિે છે કે “મ ક્િ િમાજ હિો. અમેહરકાની િમ ચધ્ધ િોિાયટી પણ મ ક્િ 
અને ખ લ્ લી છે. પરાંત   એ ધનથી છકેલી સ્ િચ્ છાંદી િાંસ્ કચસિ છે. આહદિાિીઓની  આ  િાંસ્ કચસિ ખ લ્ લી, 
સનદોષ,  સ્ ત્રી –પૂ ર ષ પ્રત્ યેના ભેદભાિ િગરની, લગ્ નપિાંદગીમાાં સ્ િિાંત્ર િાહચયણ િાળી હિી. અહીં 
પિાંદગીના લગ્ નો થિા, ખ લ્ લા મને- હદલે, િમાજમાાં મળિા, ખીલિાાં હકલ્ લોલ કરિાાં, પરાંત   જો િેમના 
િચ્ ચે લબનિફાદારી થાય િો ખનૂ કરિાાં લગીરેય િાર ના કરે ભયાંકર િેરવ ચસિ િાળાાં. કોઈને મ ચત્ ર્  તથગે 
જો કોઈના ઉપર શાંકા જાય િો િેન ાં ખનૂ થર્ ાં જ િમજવ ાં.૩ આરોગ્ ય માટે આહદિાિીઓની તથધશ્રધ્ ધાનો 
ભિૂાઓ કે િમાજના િડાઓ ના પ્રભાિ સિશે લખે છે કે, “િેમના િમાજના િડાઓની અને ધમણ ગ ર ઓ કે 
ભિૂાઓના િમાજ ઉપર ભયાંકર ધાક અને બીક હિાાં. િમાજના આગેિાનો કહ ેિેમ કરવ ાં પડત  ાં. અહીં 
અસ્સ્મિાની લાગણી માટે ખનૂ પણ થઈ જાય, ભિૂાઓની ભીસિ ભારે હિી. િે કહ ે િેમજ કરવ ાં પડ.ે 
ભિૂો િેમનો ભગિાન અને  જાણે િારણહાર હિો.” ભયાંકર તથધશ્રધ્ધા હિી.આરોગ્ યની િેિાઓથી ાણાાં 
દૂર ભાગે.િરકારી આરોગ્ ય કેન િ પણ ન  ક ન હત  ાં, એટલે ભિૂાન ાં ડારણ ભારણ ભારે.જયારે પણ માાંદગી 
કે મ શ કેલીઓ િજાણ ય, ત્ યારે ભિૂા પાિે જ જાય.િે જે કાંઈ દિા-દાર  પીિડાિે િે જ પીિે.૪ 
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આહદિાિીઓન ાં   િન જ ાંગલ આધાહરિ છે. િેમના માટે મહ ડાન ાં વ ચક્ષ એ િેમના   િનમાાં એક 
કલ્ પવ ચક્ષ િમાન હત  ાં મહ ડીના ભારે શોખીન. મહ ડાના િાજાાં િાજાાં ફૂલ પણ ખાય અને િેને સકૂિીને 
લાડ પણ બનાિે, િો મહ ડાના ફૂલમાાંથી દેશી મહદરા બનાિીને આસ્ િાદ પણ માણે. કલ્ પવ ચક્ષની જેમ 
િેનો ઉપયોગ થિો.૫ આ રીિે પોિાના શોખ માટે િેઓ બહારની દ સનયા પર આધાહરિ ન 
હિા.શામળા   ખાિે ભરાિા મેળાન ાં િણણ ન કરિા જણાિે છે કે, “શામળા   ખાિે ભરાિા મેળામાાં મોટી 
િાંખ્ યામાાં આહદિાિીઓ આિિા. અને બેત્રણ હદિિમાાં  િમગ્ર િષણ નો આનાંદ માણિા અને ત્ યાાં આિેલા 
એક કૂાંડમાાં સ્ નાન કરિાથી ભિૂપે્રિ ચાલ્ યા જિા એિી તથધશ્રધ્ધા આહદિાિીઓમાાં ાર કરી ગઈ 
હિી.િેથી ઉપરનો ઉર પ્રદેશ લબલક લ િસ્ ત્રહીન કરી ભિૂપે્રિને દૂર કરિા માટે ક ાંડના ઠાંડા પાણીમાાં 
થરથરિી આહદિાિી ક ાંિારી કન યાઓ  અને પ્રોઢ સ્ ત્રીઓ લચત્ કારિી,  ભિૂાઓ ક્યારેક આ સ્ ત્રીઓના કેશ 
કલાપો જોર-જ લમ કરી હાથથી ખેંચિા બમૂાબમૂ કરી “ભિૂ ભાગ્ર્ ાં”  ક્યાાં િાંિાર્ ાં છે? “ભાગ ભાગ િારો 
કાળ આવ્ યો છે.” આિા મિલબના િાિાિરણથી ભયભીિ કરી મકૂિા. ભિૂા દ્વારા સ્ ત્રીઓન ાં થત  ાં શોષણ 
બિાિે છે.”૬   
 

આહદિાિીઓની િાંસ્ કચસિની કલા અને િાહહત્ ય સિશે જણાિે છે કે “કલા અને િાંગીિ િભર િેમની 
ભાિીગળ િાંસ્ કચસિ હિી.,િેમના પોિાના લોકગીિો અને લગ્ નગીિો હિા. શૌયણ  અને કર ણ રિના ગાન-
ગીિો હિાાં.રાજસ્ થાનની િરહદે આિેલા  લચત્ર-સિલચત્ર ગામના મેળાન ાં જબરજસ્ િ આકષણ ણ. રાજસ્ થાન, 
ખેડબ્રહ્મા િથા આજ બાજ  િાલકાના આહદિાિી ભાઈઓ રાંગીન પહરધાનમાાં િજ્જ થઈ, ખ લ્ લી કટારો 
અને િલિારો િાથે િજ્જ થઈ આિિો નદીકાાંઠે સ્ નાન કરિાાં, રાતે્ર મેળો બરાબર જામે, ક્યારેક 
િલિારો િામિામી ખેંચાય, અને ખનૂ પણ થઈ જાય. રાણા પ્રિાપના  શરૂા િૈસનકો જેિા આ ભીલો 
હિે ભખેૂ અને દ ખે દૂબળા પડી ગયા હિા.  િેમના શરીર ઉપર િારાાં કપડાાં પણ જોિા ન મળે. સ્ ત્રીઓ 
િેમની િમગ્ર મડૂી જેિાાં ચાાંદીના ારેણા પહરેી, ન ચત્ ય અને ગાનમાાં મસ્ િ રહિેી,”૭   

 

આહદિાિી િમાજમાાં પણ િદન જ ાંગલ અિસ્ થામાાં   િન ગ જારિી જાસિ એટલે કાથોહડયા જાસિ. 
કાથોહડયાઓને બે િમય પૂ રત   જમિાન ાં પણ દ લણ ભ હત  ાં િેમ છિાાં િેમનામાાં ગ નાખોરી જોિા મળિી ન 
હિી. એ રીિે િેને પછાિ કહી શકાય કે કે કેમ િે એક િિાલ છે. “કાથોહડયો િમાજ િામાર્જજક 
સિલભષીકાના નગ્ ન નમનૂાઓ હિા. આમ છિાાં  િેમની સ્ િિાંત્ર દ સનયામાાં િેઓ અલમસ્ િ હિા. કર ણિા 
િો એ હિી કે િાું  કા મથક સિજયનગર  ભાગ્ યે જ ૧૦ કી.મી. દૂર હત  ાં,  મળૂ આહદિાિી િાંસ્ કચસિમાાંથી  
સિકાિનો આધાર લઈ  રહલે નવ્ ય  આહદિાિી િાંસ્ કચસિથી િેઓ હજારો માઈલ દૂર હિા. આજ  બાજ  
ગામોમાાં રહિેા િેમના આહદિાિી બાંધ ઓ જ િેમનાથી દૂર રહિેા, જાણે કાથોહડઓ કોઈ આફ્રીકન 
પ્રદેશના હબિીઓ ન હોય,િેમની િચ્ ચે કોઈ લોકિાંપકણ  જ ન હિો. પછી અન ય િાંબધોનો િો પ્રશ્ન જ 
ક્યાાંથી ઉદભિે ? કાથોહડયો માત્ર િેમની ભખૂ ત ચપ્ િ કરિા જ જાણે   િી રહ્યા હિા. ભખૂ્ યો માણિ શ ાં 
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પાપ ન કરી શકે ? આમ છિાાં આ કાથોહડઓ કોઈ ચોરી- ું ૂાંટફાટ, ખનૂ જેિા ગ ન હાઓમાાં િપડાયા ન 
હિા.”૮ કાથોડીમાાં સશક્ષણન ાં પ્રમાણ શનૂ ય હત  ાં. ખેિી કેિી રીિે કરિી િે જાણિા  ન હિા. જ ાંગલોમાાં િે 
િિિા હિા,રાતે્ર  નદીના પટમાાં આિેલા મલૂળયાાં ખાઈને કે  ભારે િાહિથી નદીમાાંથી માછલી મેળિીને 
  િન   િિી આ જાસિ હિી. િે િહીિટી િાંત્રને જોઈ દૂર ભાગિા.કોઈ   પ ગાડી લઈને જાય િો 
ભાગી જાય અથિા િીરકામઠાાં લઈને  પથ્ થરોથી િામનો કરે,એટલે િહીિટી િાંત્ર પણ દૂર રહતે  ાં. ૯ આ 
રીિે પછાિ ગણાિી આહદિાિી જાસિમાાં પણ િામાર્જજક કોહટક્રમમાાં ઉચ્ ચ અને સનમ નિાના ખ્ યાલોની 
િાિ પણ કરી છે. 
 

આહદિાિીઓમાાં સશક્ષણન ાં પ્રમાણ નહહિિ રહ્ ાં છે. અને કદાચ િેથી જ આહદિાિીઓમાાં મૌલખક 
પરાંપરાનો સિકાિ  સિશેષ થયો છે. આત્ કથાકારે પણ આિી  આહદિાિી લોક િાંસ્ કચસિને સનહાળી હિી.     
“એક બે રાત્રીઓ અમે આહદિાિી ઢોલ, લોક-ગીિો-કથા-િાિાણ ઓ િથા િેમના નાયક, નાસયકાઓની 
કથા િાાંભળિા,સણૂિા રહ્યા.અદભિૂ, રસિકપણ  લાગ્ ર્ ાં.  પછી િો જાણિા મળ ર્ ાં કે આ ભીલી બોલીમાાં 
િો રામાયણ અને મહાભારિના મહાકાવ્ યો છે અને િેની રિાળ સિશાળ સ ચષ્ ટી છે.”૧૦  એટલે જ િેમણે 
ખેડબ્રહ્માની માધ્ યસમક શાળાના ગ જરાિી સિષયના સશક્ષક ભગિાનદાિ પટેલને આ 
લોકિાંસ્ કચસિના   સિગિિાર િાંશોધન માટે પ્રોજેક્ટ િૈયાર કરિા જણાવ્ ર્ ાં હત  .  

 

૩. આહદિાિીઓની િમસ્ યાઓ અને િેના ઉકેલના પ્રયાિો  
દલલિ િમાજની માફક આહદિાિી િમાજ ૫ણ  આિાદી બાદ અનેક િમસ્ યાઓથી પીડાિો હિો. આ 
સિસ્ િારોમાાં ગાાંધીિાદી પ્રવ ચસ્ઓ કાયણ રિ હોિા છિાાં પણ આહદિાિીઓમાાં સ ધારાની ગસિ માંદ જણાિી 
હિી. “િાલલયા િાું  કો એટલે શોષણનો પયાણ ય. ચીંથરેહાલ લોકો હિા.દાહરિય અને દેિાની ગિાણ માાં 
ડબેૂલા આ જણોની આંખોની રોશની જાણે ચાલી ગઈ હિી. ડાડી ડાડી ગોખલા જેિી આંખોમાાં આશાન ાં 
કોઈ હકરણ પણ જણાત  ાં ન હત  ાં.” ૧૧ આહદિાિીઓની આિી દાર ણ પહરસસ્ થસિને હલ કરાિા માટે  મહહમન 
દેિાઈની પ્રવ ચસ્ઓનો આત્મકથાકાર ઉલ્ લેખ કરિા લખે છે કે......આહદિાિીઓની આિી દાર ણ આસથિક 
સસ્ થસિથી જ અહીં િામ યિાદનો દાંડો ચાલિો હિો. િાલલયા િાું  કાના ગ્રામીણ આહદિાિી 
સિસ્ િારમાાં  મહહમન દેિાઈના નેત ચત્ િ નીચે િામ યિાદી પ્રવ ચસ્ઓ ચાલિી.આહદિાિીના હકો માટે ખાિ 
કરીને િેઓને પૂરેૂપૂ ર ાં  ખેિીન ાં લઘ ્ મ િેિન મળે, િેઓની જમીનો પરિ મળે,િરકારી જમીનો 
ફાળિિામાાં આિે િેિી િેમની માાંગણીઓ હિી. િાલલયાની ધરિી ઉપર લાલ િાંડો ફરકિો  
મેં  સનહાળ યો...૧૨ આ રીિે નોકરીના પ્રારાં ભે જ મહહમન દેિાઈની પ્રવ ચસ્ઓના માધ્ યમથી િેમને 
આહદિાિીઓના  પ્રશ્નોથી ૫હરચય થયો હિો. 
 

“આહદિાિીઓ માટે કામ કરિા આિા એક બીજા નેિા ચ સ્ િ કોંગે્રિી અને આહદિાિી પ્રવ ચસ્ઓમાાં 
કાયણ રિ નેિા િીણાભાઈ દેિાઈની પ્રવ ચસ્ઓ સિશે જણાિે છે કે, િેઓ આહદિાિીઓના “હામી” ગણાિા. 
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આહદિાિીઓ માટે કામ નહીં કરીને સ ખી િમ ચધ્ધ એિા િિણણ િમાજને લાભ કરાિી આપિા િનદી 
અસાકારીઓની અન યત્ર બદલી  કરાિી િારા અસાકારીની સનર્ હકિ કરાિિા. િરકારી જમીનો ફાળિિા 
તથગેના  કેટલાક કેિોમાાં હકદાર આહદિાિીઓને અન યાય કરી, કેટલાક સ ખી- િમચધ્ધ િિણણ  િગણ ના 
ખેડિૂોને જમીન ફાળિિામાાં આિેલી.િેથી  િીણાભાઈ આ િરકારી િરકારી નીસિ સિરોધી  આહદિાિી 
સિરધીકાયણ િાહી િામે િરકાર િામે  િરકાર દ્વારા જ મનાઈ હ કમ મેળિી િરિાણીની બદલી ફોન પર 
કરાિી દીધી.૧૩ “આ નેિાની મ લાકાિ િમયે આત્ મકથાકારને પણ આહદિાિીઓના  “ન યાયી” કામ 
કરો. અને િેમને થિા અન યાયો અટકાિિાની િલાહ આપી હિી. િીણાભાઈએ “હળપસિ-મ હકિ” ન ાં 
જબરદસ્ િ આંદોલન ઉપાડર્ ાં હત  ાં. હળપસિઓના આસથિક સિકાિ અને િેમના રાજકીય હકકોની પ્રાસપ્ િ 
એ   િનન ાં મોટ ાં ધ્ યેય હત  ાં.  હળપસિઓ એટલે હળના પસિઓ. પ્રથમ દષ્ ટીએ ધરિીના માલલકો લાગે. 
પલિાણા, કામરેજ, મહ િા, િાલોડ, બારડોલી િાું  કામાાં િેમની  િસ્ િી ખબૂ મોટા પ્રમાણમા. જમીન 
િો િેઓ જ ખેડે, ઉત્ પાદન  િેઓ  જ કરે પરાંત   િેઓ એક પ્રકારે મોટા જમીનદારોના કાયમી ગ લામો 
જેિા, જેને “બાંધ િા મજૂરો” કહિેામાાં આિે છે. કોઈ એક જમીનદાર કે મોટા ખેડિૂ િાથે િેની ખેિી 
બારેમાિ  કરિો, િેન ાં રહિેાન ાં ઝૂપડ ાં પણ આ ખેડિૂોના ારની પાિે ખેિરમાાં જ હોય. િેમને લઘ ્ મ 
િેિન જેવ ાં કાાંઈ ન મળે, ર્જજિંદગીભર ખેિીની મજૂરી કરે. િેની પર્જત્ન  માલલકની રિોઈ કરે, ખેિરમાાં 
મદદ મળે. િેને પેટે  િારા– માઠા પ્રિાંગે નાણાન ાં સારાણ કરે અને મજૂરી પેટેની રકમ આ સારાણ પેટે 
િસલૂ થાય. હળપસિઓના હદકરાના હદકરા પેઢી દર પેઢી આમ જમીન માલલકના ગ લામ બની,  ખેિી 
કયાણ  જ કરે. ન િેમન ાં  પોિાન ાં સ્ િિાંત્ર વ્ યહકત્ િ  હત  ાં કે કે ન હત  ાં માનિીય ગૌરિ. ૧૪   
 

આહદિાિીઓ માટે કામ કરિા આિા જ એક અન ય નેિા હિા જ ગિરામ દિે. િાલોડ પાિેના  િેડછી 
ગામે જ િેમણે આહદિાિી સિકાિ માટે ગાાંધીના આદેશથી  સશક્ષણ અને રચનાત્ મક કાયો માટે ધણૂી 
જગાિી બેઠા હિા. અનેક શૈક્ષલણક િાંસ્ થાઓ, આશ્રમશાળા, હોસ્ ટેલ બાળિાડીઓની સ્ થાપના કરી હિી. 
“વ્ યારા પ્રદેશમાાં આવ ાં જ રાજકીય નેત ચત્ િ  દેિાઈ બાંધ ઓન ાં હત  ાં. િે હિા રમેશ દેિાઈ અને અરસિિંદ 
દેિાઈ.બાંને દેિાઈ ક ટ ાંબના, પરાંત   આહદિાિી સિકાિની પ્રવ ચસ્માાં રચ્ યા પચ્ યા રહિેા. અરસિિંદ દેિાઈ 
પલિાણા િાું  કામાાં રહ ે પરાંત   િેમની પ્રવ ચસ્ હળપસિઓના સિકાિની. રમેશ દેિાઈ જ ાંગલ કામદાર 
માંડળીઓ, આશ્રમશાળાઓ, છાત્રાલયો  ચલાિિા અને િેમની સિસશષ્ ટ કામગીરી માાંડિી , િોનગઢ 
િાું  કામાાં હિી.” ૧૫ ઉકાઈ બાંધ બાંધાિા જમીન સિહોણા બનેલા આહદિાિીઓ સિશે આત્મકથાકાર જણાિે 
કે.....“વ્ યારા પાિે જ િોનગઢ િાું  કો હિો. અને િોનગઢ પાિે જ ઉકાઈ. ગ જરાિનો િૌથી મોટો 
બાંધ(ડેમ) બાંધાિો હિો. આહદિાિીઓની જમીનો ચાલી જિાાં િેઓ જમીન સિહોણા ખેડિૂો બની ગયા 
હિા. અને મોટાપાયે િેઓન ાં સ્ થળાાંિર થર્ ાં હત  ાં. ઉકાઈના ચમરી રેસ્ ટ હાઉિમાાં રાત્રી સનિાિ કરી  
ડેમના બાાંધકામ અને આહદિાિીઓના સ્ થળાાંિર િગેરેના પ્રશ્રનોની ચચાણ  મામલિદાર િથા બાંધના 
િાંબાંસાિ અસાકારીઓ િાથે કરી િાપીના કાાંઠે મહારાષ્ રની િરહદથી ન  ક ઉકાઈ ડેમના મોટા 
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જળાશયથી થનાર સિિંચાઈની સ સિધાઓથી આ પ્રદેશનો આસથિક નકશો બદલાઈ જિાનો હિો.પરાંત   
િાથોિાથ િોનગઢન ાં, માાંડિીન ાં જ ાંગલ જાણે નષ્ ટ થઈ રહર્ ાં હત  ાં.”૧૬ ઉકાઈ ડેમથી અિરગ્રસ્ િ 
આહદિાિીઓને ઉચ્ છલની જમીનમાાં િિાિેલા જ ાંગલોના જ ાંગલ કાપીને અિરગ્રસ્ િોન ાં સ્ થળાાંિર કરીને 
અહીં િિાિેલા જમીન ફાળિી પરાંત   િે પથરાળ ખડકાળ. ચોમાિા સિિાય કાંઈ ઉગે નહીં િેિી ભસૂમ 
હિી. કાપેલા જ ાંગલના વ ચક્ષોના ઠૂાંઠા પણ જમીનમાાંથી દૂર થયેલા નહહ. આહદિાિી ભસૂમિાળાને, 
ભસૂમહીન બનાિી દીધા હિા.૧૭ જમીન િાંપાદન કરીને િેઓને  જમીન ખેડિાલાયક બનાિીને ફાળિી 
જ ન હિી િેથી હજ  પણ ખેિરોમાાં િાડના ઠૂાંઠા જોિા મળિાાં,આહદિાિી ખેડિૂપૂ ત્રોએ પોિાની જમીન 
િો આપી દીધી પરાંત   આ અિરગ્રસ્ િોને પાણીનો છાાંટો મળિાનો જ ન હિો. હિે િેઓ ખેડિૂો મટી  
ખેિમજૂરો બની ગયા હિા. જમીન િાંપાદન પેટે  મળેલ િળિરની રકમ પણ િપરાઈ ગઈ હિી. િેઓ 
િાપી નદીમાાં મચ્ છીમારી કરી જન  િન ગ જારિા કે પછી શહરેોમાાં  સ્ થળાાંિર કરી, શેરડી  કાપી કે 
ખેિરોમાાં નાની-મોટી મજૂરી કરિા ચાલ્ યા જિા. આ િનિાિીઓએ િન અને ભસૂમ બાંને ગ માિી દીધા 
હિા. અસિ ગરીબીમાાં   િિા આ  આહદિાિીઓના સશક્ષણ સિશે પણ  આત્મકથાકાર લચિંસિિ દેખાય છે. 
કારણ કે િેમના પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે સશક્ષણ ખબૂજ મહત્ િની ભસૂમકા અદા  કરી શકે છે. આત્ મકથાકારને  
ઉચ્ છલ િાું  કાના ર્ િાન મામલિદાર શ્રી િાળાએ ઉપરોક્િ માહહિી પૂરૂી પાડી હિી. 
 

આહદિાિી િમાજ પર ભિૂાની કેટલી ધાક હિી િેન ાં રસિક સિિરણ, મહ ડાન ાં વ ચક્ષ િેમન ાં કલ્ પવ ચક્ષ. 
મ સ્ લીમ-િાણીયા િેપારીન ાં કાશીની કરિિ જેવ ાં શોષણ. આહદિાિીઓના સિકાિના નામે િમાજમાાં 
પ્રચલલિ  ઉપલા િણણ ના લોકો પોિાનો સિકાિ કેિી રીિે કરિા હિા િેન ાં સિગિિાર િણણ ન કર્ ું છે.  
“આ પ્રદેશમાાં જ ાંગલો કપાઈ રહ્યા હિા અને જ ાંગલ કામદાર માંડળીના િભ્ યોને શ્રમ પેટે માંડળીમાાંથી 
નાણા િહાય મળિી.  બાકી મલાઈ િો મોટા કોન રાક્ટર જ મેળિી લેિા આહદિાિીઓના શ્રમ અને 
શોષણથી િેમના મહલે અને મહોલાિો ઉભી થઈ હિી અને સિલાસિિિા અને િરણાગી   િન 
ભોગિિા થયા હિા.”૧૮ અસાકારીઓ, કમણ ચારીઓ પણ આ ગરીબ આહદિાિીઓન ાં શોષણ કરિામાાંથી 
બાકાિ ન હિા. િેઓ આ ગરીબ આહદિાિીઓ પાિેથી મહ ડી અને મ રધી મેળિી જયાફિ કરિા. 
િલાટીઓ િરપાંચ પાિે પોટલાાં ડાચકાિિા, અહીં પ્રજાના િેિકો એ પ્રજાના માલલકો બનેલા 
હિા.લોકશાહી િો કેિળ િ્ા મેળિિાની પ્રહક્રયા જ છે બાકી બાદશાહી જ ચાલે છે. છોટાઉદેપૂ ર 
સિસ્ િારમાાં  લબનઆહદિાિીઓ િેમની જમીન પડાિી લેિા કેિા પેંિરા કરિા િેની સિગિે િાિ કરી છે. 
આમ થોરન ાં ફૂલ ભાગ-૨ અને ભાગ-૩માાં આત્ મકથાકારે એક િમાજશાસ્ ત્રીની જેમ આસથિક-િામાર્જજક 
બાબિો ડાડો અભ્ યાિ કરીને આહદિાિીઓની િમસ્ યાઓ અને ઉકેલના પ્રયાિો દશાણ વ્ યા છે. જે આિાદી 
પૂિેૂના અને પછીના આહદિાિી િમ દાયને જાણિા અને િમજિા માટે અસિ મહત્ િપૂણૂણ  દસ્ િાિેજ કહી 
શકાય.  
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૪.આહદિાિી સિસ્ િારમાાં  લિસ્સ્િ  સમશનરીઓની પ્રવ ચસ્ઓ 

આ રીિે  શોષણ બાદ સનમાણ લ્ ય બનેલી આહદિાિી પ્રજાન ાં   િન દ ષ્ કર હત  ાં.  હહન દ  િમાજ િરફથી આ 
પ્રજાના ઉત્ કષણ  માટે ખાિ પ્રયાિો થયા ન હિા. ઉલટાન ાં શોષણ થત ાં  હત  ાં. આ શોષણને પહરણામે  અને 
િેથી કેિી હાલિમાાં   િન ગ જારિી હિી િેનો લચિાર આપિા જણાિે છે કે, “ િે િાંપૂણૂણ   માાંિાહારી 
પ્રજા હિી. િેમના બાળકોના શરીર ઉપર કપડાાં જોિા ન મળે. સશયાળો, ઉનાળો કે ચોમાસ   કાયા, 
દાહરિયના અિિાર જેિી લાગિી. હાડસપિંજર  જેિી સ્ ત્રીઓના દેહ ઉપર ક્યારેક કોઈ કપડાાં પણ  જોિા 
મળિાાં ન હિા. અપૂરૂિાાં પોષણથી સપડાિી માિાન ાં  િેના બાળકોને ભાગ્ યે જ દૂધ પ્રાપ્ િ થત  ાં. ભારિીય 
િમાજમાાં સ્ થાસપિ હહિો ધરાિિી કોમોના શોષણ ભક્ષણથી ત્રાિીને દૂર-દૂર  જ ાંગલોમાાં    િન   િિી 
આ પ્રજા હિી. અહીં બાંધારણ ઉલ્ લેખેલ સ્ િિાંત્રિા-િમાનિા, ન યાય કે લોકશાહી મલૂ્ યોના કોઈ  દશણ ન જ  
જોિા મળિા ન હિા.”૧૯ હહન દ  િમાજની આહદિાિીઓના ઉત્ કષણ  માટેની ઉદાિીનિાનો લાભ લબ્રહટશ 
પ્રજાએ ઉઠાવ્ યો. લબ્રહટશ શાિન દરમ યાન અને ત્ યારબાદ પણ લિસ્સ્િ સમશનરીઓએ આહદિાિી  
સિસ્ િારોમાાં શાળાઓ સ્ થાપી સશક્ષણ અને આરોગ્ ય સિષયક િથા   િન જર રી અન ય પ્રાથસમક િેિાઓ 
આપિાન ાં શર  કર્ ું હત  ાં. “સશક્ષણ િાથે ખેડિૂોની ખેિીની જર હરયાિો, ખાિા માટે અનાજ િથા કચસષ  માટે 
લબયારણ, લગ્ ન-મરણ  જેિા િામાર્જજક વ્ યિહારો માટે નાણાાંની િહાય આપિી પ્રવ ચસ્ઓ પાદરીઓએ 
શર  કરી, િેથી ાણા આહદિાિીઓ લિસ્સ્િ  પણ બની ગયા, એટું  ાં જ નહહ, ઉચ્ ચ  સશક્ષણ પ્રાપ્ િ કરી 
િરકારી લબન િરકારી નોકરીઓમાાં ડાચા સ્ થાને પહોંચી ગયા હિા.”૨૦  

 

પ.આહદિાિીઓના સિકાિ માટેની સિસિધ યોજનાઓ : 
ગ જરાિના આહદિાિી પેટા યોજનાના સિસ્ િારમાાં, આહદિાિીઓની સિલભન ન જાસિઓ સિકાિના સિસિધ 
િબકે્ક  પહોંચેલી હિી. સ રિ-િલિાડ બાજ ના ચૌધરી, ગામીિ કે ધોલળયા પટેલો રાજકીય અને 
શૈક્ષલણક કે્ષતે્ર ાણા અગ્રણી હિા. અને સશક્ષણ અને િરકારી નોકરીઓમાાં અગ્રીમ સ્ થાન ધરાિિા હિા. 
ખેડબ્રહ્મા પ્રોજેક્ટમાાં આિેલ ભીલો, સિકાિના સનમ ન સ્ િરે હિા. પરાંત   સિશેષ સનમ નિમ સ્ િરે િો 
આહદિાિીઓના આહદમ જૂથો હિા. જેમાાં સિજયનગર િાું  કામાાં આિેલ  કાથોડી જાસિન ાં જૂથ મ ખ્ ય હત  ાં 
અને અન યમાાં કોલચા, કોટિાલળયા, કોલધા િગેરે જૂથો િાાંિદા િલિાડ- ડાાંગ ધરમપૂ ર સિસ્ િારમાાં 
આિેલા હિા. 
 

અત્ યાંિ દયનીય અને દાર ણ સસ્ થસિમાાં   િિો આ આહદિાિી િમાજ કહિેાિા સ ધરેલા િમાજ દ્વારા 
શોષણનો ભોગ બનયો હિો. િેઓ સિસિધ િરકારી-લબનિરકારી યોજનાના લાભોથી િાંલચિ હિા. સિકાિ 
એ માત્ર કાગળ ઉપર હિો “સનરક્ષરિાના તથધકારની કાલલમામાાં ગળાડબૂ આ િમા જ હિો. માત્ર િેમના 
મળસિયાઓ દૂધમલાઈ ખાઈ જિા, કેટલાક લબનઆહદિાિી િેપારીઓએ સ્ થાસપિ હહિ બની િેમન ાં 
આસથિક શોષણ કરી, િેમની જમીનો પણ પચાિી પાડી હિી. કેટલાક મ સસ્ લમ િેપારીઓ અને 
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િાલણયાઓએ િેમના શેઠ બની પોિાનાાં પાકાાં મકાનો બાંધાવ્ યા હિા. આહદિાિી સ્ ત્રીઓના યૌન શોષણ 
િેમના માટે પ્રકચસિ દ્ બની ગયેલાાં. સિિંચાઈ માટે કિૂામાાં બ લાસ્ ટ કરિાના મશીનો અહીં આિી શકે 
િેિા રસ્ િા પણ ન હિા. એટલે જાિે જ શરીર ચિૂી જાય  િેટલી હદે જાિ મહનેિથી કિૂાઓ ખોદીને 
પાણી મેળિી ખેિી કરિી આ પ્રજા હિી.”૨૧ પ્રોજેક્ટ એડસમસનસ્ રેટરો અન ય સિભાગે કરેલી કામગીરીને 
પોિાના સિભાગમાાં થઈ હોય િે  સિફિપૂિૂણ ક કઈ રીિે દશાણ િિા િેનો એક નમનૂો આત્ મકથાકારે આપ્ યો 
છે. “લબ્રહટશ શાિનના તથિ બાદ પણ આહદિાિી સિસ્ િારોમાાં જરા જ દી રીિે વિમદ્વમ ખી પધ્ધસિ ચાું   રહી 
હિી િે ઉસ્ િાદ પ્રોજેક્ટ એડસમસનસ્ રેટરો િેમના સિસ્ િારમા અન ય ખાિાઓ દ્વારા આહદિાિીઓ માટે 
થયેલ કામગીરીને પણ પોિાના લક્ યાાંક િામે ગોઠિી દેિા. દૂધાળા ઢોરની લોન યોજનાના લક્ યાાંકો 
પશ પાલન ખાત  ાં, કચસષ ખાત  ાં સિધ્ધ કરે, િો પ્રોજેક્ટ એડસમસનસ્ રેટરો િેજ લક્ યાાંકો પોિાની   સિવિમિ િરીકે 
િણણ િિા, એટલે આ વિમદ્વમ ખી પિસિથી આબાદ રીિે આહદિાિી પ્રોજેક્ટ નીચે ગરીબાઈ સનિારણ કાયણ ક્રમ 
નીચેના લક્ યાાંકની સિવિમિ દશાણ િિામાાં આિિી”૨૨ આત્ મકથાકારે પોિાની ફરજના ભાગ ર પે િો કામગીરી 
કરિાની થિી જ હિી પરાંત   પોિે જ  િમાજના કચડાયેલા અને િાંલચિ િગણ માાંથી આિિા હોિાને કારણે 
આ  િમાજના ઉત્ કષણ  માટે િેમની િાંિેદનશીલિા પ્રગટ થઈ.  “આહદિાિી  િાંસ્ કચસિન ાં  જિન અને 
િાંિધણ ન થાય િે માટે મારી પ્રબળ િાંખના જાગી. જો આ િાંસ્ કચસિ જળિાશે નહીં િો સિકાિના નામે 
િેમના કલા, કૌશલ્ ય, િાંસ્ કાર,  ન ચત્ યો ું  પ્ િ થશે િેિી ભીિી અસ્ થાને ન  હિી, િેથી રાતે્ર િેમને ભેગા 
કરી અને િેમની આહદિાિી જર હરયાિો નોંધી િેને અન ર પ સ્ થાસનક યોજનાઓ બનાિિામાાં આિી.”૨૩ 
આહદિાિી આસથિક સિકાિ માટેના કહઠન પ્રશ્નોમાાં  િેમનો કચસષ સિકાિનો પ્રશ્ન હિો, િેમની બેહાલ 
આસથિક પહરસસ્ થસિ જોિાાં યોગ્ ય િમયે સારાણ મળત ાં ન હત  ાં. િેથી ખાનગી વ્ યાજખાઉ શાહ કારો ડાચા 
વ્ યાજે સારાણ કરી િેમન ાં શોષણ કરિાાં એટું  ાં જ નહહ િેમન ાં ઉત્ પાદન પણ પચાિી પાડિા. 
આહદિાિીઓને આ રીિે થત  ાં અટકે એટલા માટે કેટલીક યોજનાઓ અમલમાાં મકૂિામાાં આિી હિી. 
(૧) ફામણ િણ  િસિિિ િોિાયટી (એફ.એફ.એિ.) 

(ર) બાલિાડી યોજના (મધ્ યાન ભોજન યોજના) 
(૩) માકેટેબલ િરપ્ લિ  
(૪) દૂધ માંડળી 
(પ) મત્ સ્ યોદ્યોગ માંડળીઓ 
(૬) મરાા સિકાિ માંડળીઓ 
(૭) િામાર્જજક િનીકરણની નિીન યોજનાઓ  
(૮) શાકભા  ,ફળફળાહદની હકટસ ્સિિરણ યોજનાઓ 

(૯) દરેક િાું  કા મથકે મીની આઈ. ટી. આઈ. 
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ભીલોડાના ર્ િાનો સમલલટરીની િાલીમ લેિા ઉત્ સ ક હિા પરાંત   આ તથગેની િાલીમનો અભાિ િથા 
પૂરૂત  ાં પોષણ મળત ાં નહીં િેથી આ જગ્ યા માટેના ડાચાઈ કે છાિીના ધોરણો જાળિી ન શકે અને િે 
સમલલટરી કે પોલીિમાાં પિાંદ થાય નહીં, ખાિ લશ કરી ભરિી મેળાન ાં આયોજન કરાવ્ ર્ ાં. અને િેમાાં 
પિાંદગી થાય િે માટેના િાલીમ િગો શર  કરાવ્ યા. િેઓ અપૂરૂિા પોષણને લીધે પીડાિા હિા.એટલે 
ખબૂ દોડી શકિા કે ડાચો કે લાાંબો કદૂકો મારી શકિા ન હિા. છાિી લાંબાઈ કે ડાચાઈ ઓછી રહિેી, 
િેથી લબનશાકાહારી ખોરાક િાથે િાન િાલીમ મળે િેિી વ્ યિસ્ થા ગોઠિી. િેથી  િાલીમાથીઓની 
િાંખ્ યા િધી અને દર િષે િૈસનકોના ભરિી મેળામાાં મોટી િાંખ્ યામાાં આહદિાિી ર્ િાન ઉમેદિારો પિાંદ 
થિા લાગ્ યા.૨૪ આ રીિે ગ જરાિના આહદિાિીઓના સિકાિ માટે કેટલીક નિી યોજના અમલમાાં મકૂીને 
િથા જે યોજનાઓ અમલમાાં હિી િે ખરા અથણ માાં આહદિાિીઓના ઉત્ કષણ  માટે   િાંિ બનાિીને  
િમાજના આ િાંલચિોને  ન યાય આપિાનો પ્રયાિ કયો હિો.  

 

ઉપિાંહાર              

તથિે એટું  ાં િારણ અિશ ય નીકળે છે કે, આત્મકથાકાર પોિે એક કચડાયેલા િગણ માાંથી આિિા અને 
ગરીબીમાાં ઉછરેલા હોિાથી િેમજ િેમના કાયણ કે્ષત્રનો સિસ્ િાર પણ આહદિાિી સિસ્ િાર હોિાથી િેમની 
આત્ મકથામાાં િમાજના કચડાયેલા િગણ  એિા આહદિાિીઓ સિશેન ાં પ્રસિલબિંબ પડે છે. એક રીિે કહીએ 
િો બાળપણથી શર  થયેલી િાંાષણ યાત્રાના પડાા િેમાાં નજરે પડે છે. ડેપ્ ર્ ટી કલેક્ટર  જેિા ડાચા હોદા 
પર પહોંચ્ યા પછી િમાજના આ કચડાયેલા િગણ ની િમસ્ યાઓના ઉકેલ માટે આત્મકથાકારે ભારે જહમેિ 
ઉઠાિીને ન યાય આપિાનો પ્રયાિ નજરે પડે છે. આ આત્મકથાની સિશેષિા એ જોિા મળે છે કે, 
િમાજના કોઈ એક સિસમિ િગણ ના દાયરામાાં જકડાયા સિના િમગ્ર િમાજને કેનિમાાં રાખીને 
આહદિાિીઓની િમસ્ યાઓ અને િેના ઉકેલ માટે ઉગ્ર સિરોધ કરીને જ નહીં પરાંત   િાંિેદનશીલ અને  
િમન િયિાદી બનીને પણ પ્રશ્નો કેિી રીિે ઉકેલી શકાય િેની અનભૂસૂિ કરાિી છે. િાલબિ કરી બિાવ્ ર્ ાં 
છે કે િરકારની િેિામાાં રહીને પણ લોકકલ્ યાણ અને િાંલચિોના સિકાિ માટે િમન િયકારી નીસિ 
અપનાિીને કઈ રીિે િફળિા મેળિી શકાય છે. િમાજમાાં િાક્ષર અને ભિ િગણ ના લોકો આત્ મકથા 
લખે અને ગરીબીમાાં ખબૂ જ િાંાષણ  િેઠીને આગળ આિેલી અને િે પણ દલલિ િમાજની જ વ્ યહકિ 
આત્મકથા લખે િેમાાં કેટલો િફાિિ હોય છે િેની પ્રસિિી આ આત્ મકથામાાં થાય છે. આત્ મકથાના 
માધ્ યમથી આત્ મકથાકારે અન ય જૂથોની સસ્ થસિને પણ િાચા આપી છે. આહદિાિીઓમાાં પણ અસિપછાિ 
કાથોહડયા સિશે સિગિે િાિ કરિાન ાં ચકૂ્યા નથી. વ્ યારા, દાાંિા, ખેડબ્રહ્મા, અને છોટાઉદેપૂ રના 
આહદિાિી સિસ્ િારોમાાં  સિકાિ િહીિટની કામગીરી દરસમયાન જે જોર્ ાં િેન ાં સ  ાંદર િણણ ન િેમણે કર્ ું છે. 
છોટાઉદેપૂ રના નૈિલગિક  િદરદયણ ની િારીફ કયાણ  બાદ િેઓ નોંધે છે. આિાદી પછી રાજાશાહી િો નષ્ ટ 
થઈ, પરાંત   િેના અિશેષો હ   ચાું   જ રહ્યા હિા. “  હજૂર”ની પ્રથા શોસષિ, અસશલક્ષિ, આહદિાિીઓ 
ભલૂ્ યા ન હિા. આહદિાિી િાંસ્ કચસિના જિન િાથે આહદિાિી સિકાિની ખેિના િેમના લખાણોમાાં નજરે 
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પડે છે. આ આત્ મકથા કેિળ આત્ મકથન નથી, પરાંત   પ્રકચસિ-સનિગણ ન ાં લચત્ર પણ આપેું  ાં છે. િાથે-િાથે 
આ સિસ્ િારમાાં હ   પણ મધ્ યકાળમાાં   િાિી જાગીરદારોની   િનશૈલી, આહદિાિી અને અસિરિ 
શોષણની િાિ કરી છે. અદભિૂ સ્ મરણ શહકિ માન ઉપજાિે િેિી છે કારણ કે આટલા બધા િષો 
પિાર થિા છિાાં આટલી સકૂ્મ સ્ મરણ શહકિ ટકી રહ ે િે ખરેખર િીવ્ર િાદાત્ મ ય-િાંિેદનશીલિાની 
બિાિે છે. સ્ િિાંત્રિા, િમાનિા અને બાંધ િાના મલૂ્ યો પે્રહરિ ઉદારિાદ અને માનિિાદની સનસ્ બિ આ 
આત્ મકથામાાં જોિા મળે છે. આહદિાિીઓનો માત્ર  આસથિક-િામાર્જજક  નહીં પરાંત   િાાંસ્ કચસિક સિકાિ થિો 
જોઈએ અને િે માટે યોજનાઓ હોિી જોઈએ. દલલિ કથાથી આગળ િધી િમાજના અન ય દબાયેલા-
કચડાયેલા િગોની આ આત્ મકથા, િમિાલક્ષી અને ઉદારિાદી િમાજના સ્ િપ્ ન િેિી લોકો માટેની આ 
આત્ મકથા કહી શકાય.  
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