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પ્રા.દયારામભાઈ પી.માહે 

મહહા મહાવિદ્યાય,િડોદરા. 

સમાજશાસ્ત્રના વ્યાખ્યાતા 

કોયતાઓન ું સમાજજીિન “સાતત્ય અને પહરિતતન” 

 લીવભી વદીના આઠભાાં દામકાભાાં દક્ષિણ ગજુયાતભાાં ળેયડી લાલેતયભાાં ઉછાાના ગરે 
ખાાંડના કાયખાના ધભધભતા થમા. કાયખાનાભાાં યાત-દદલવ ખાાંડ ફનાલલાની શયીપાઈ ચારી, 
જેને રીધે ળેયડી કાલા ભાટે શજાયોની વાંખ્માભાાં ખેત ભજૂયોની આલશ્મકતા ઉબી થઇ. 
૧૯૮૫ના દામકાને અંતે દક્ષિણ ગજુયાતના ખેત વલસ્તાયોના વલકાવ ભાટે નશયે તથા લીજીનુાં 
આગભન કાયણભતૂ ફનયુાં. ખેત ઉત્ાદનભાાં પેયપાય થતા ભોટા રમાભાણભાાં ભજૂયોની જરીયીમાત 
ઉબી થઇ. સગુય પેકટયીઓ ળેયડી કાલા ભજૂયોની બયતી કયે છે. અને છ-વાત ભાવ ભજુયીનુાં 
કાભ આે છે. સયુતથી લેૂ આલેરા ખાનદેળભાાંથી રગબગ ૭૫૦૦૦ જેટરા ભજુયો ફાયડોરી 
વલસ્તાયભાાં ળેયડી કદટિંગના ભૌવભભાાં “કોમતા” (કોમતાથી ળેયડી કદટિંગનુાં કાભ કયતા ફે વ્મક્તત) 
કોમતા ફનાલીને આવ્મા શતા. 

 ફાયડોરી સગુય પેકટયીનુાં ભોડેર ખેડતૂો અને વયકાય ફાંનેને પાલી ગયુાં. દક્ષિણ 
ગજુયાતની સગુય પેકટયીઓભાાં ખાનદેળથી અને ત્માયફાદ ડાાંગથી આદદલાવીઓ કોમતા તયીકે 
જોડામા. તેઓ જમાાં કાભ કયલા જામ છે ત્માાં ઉય આકાળ નીચે ધયતી તેવુાં તેભનુાં જીલન છે. 
તેઓ અભાનલીમ ળોણનો બોગ ફનમા છે. આ કોમાતાઓના વભાજજીલનના વલવલધ 
ાવાઓભાાં વાતત્મ અને દયલતતન જોલા ભે છે. 

કોયતાઓન ું સમાજજીિન:- 

 ળેયડી કાનાય ભજુયોને “કોમતા” કશલેાભાાં આલે છે. ળેયડી કાલા ભાટે એક કોમતા 
આલાભાાં આલે છે. તેના ઉયથી કોમતા નાભ આલાભાાં આવ્યુાં છે. તઓે લયવાદ યૂો થતા 
ઓકટોફયના અંતથી ભજુયો કોમતા ફનાલીને આલતા શોમ છે. ળેયડી કદટિંગના કોમાતાઓની 
બયતી મકુાયદભ દ્વાયા થામ છે. રગબગ ૧૯૮૫ના દામકાભાાં કોમતા ત્રણ વ્મક્તતનુાં શત ુાં. જેભાાં 
એક ળેયડી કાે, ફીજો તેના યથી ચીભયી કાઢે, ત્રીજી વ્મક્તત બાયો ફનાલે છે. કોમાતાભાાં 
ભોટાબાગે એક રુુ અને એક સ્ત્રી શોમ છે. કોમતાને ટન ઉય રીવમા આલાભાાં આલે છે. 
જેભાાં ળેયડી કાલી, તેના યની ચીભયી કાઢલી, બાયી ફનાલલી અને ટ્રક બયલા સધુીના કાભ 
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આલે છે. તેઓને યોજ ગાય આલાભાાં આલતો નથી. ળેયડી કદટિંગનુાં કાભ રુૂાં થામ ત્માયે 
ચકુલણી કયલાભાાં આલે છે. 

 કોમતાઓ ખફુજ કાંગાબયી દળાભાાં જીલન જીલતા શોમ છે. ખયાફ આવથિક ક્સ્થવતન ે
કાયણે લતન છોડવુાં ડે છે. કેટરાક તો નાની ઉભયે રગ્નકયી કોમતા ફનાલીને આલતા શોમ છે. 
જમાાં જમાાં સગુય પેકટયીઓ આલેરી છે તે વલસ્તાયોભાાં એક સ્થેથી ફીજા સ્થે બટકતા 
યશલેાનુાં. ઓછાભાાં-ઓછા લેતને યાત-દદલવ વૌથી લધ ુ કષ્ટદામક કાભ કયલાનુાં અને એ 
વલસ્તાયભાાં ગાભથી દુય અટુરા યશતેા શોલાથી કદી ચેનથી યશલેાનુાં થત ુાં નથી. આ વલસ્તાયભાાં 
લોથી લાયાંલાય આલતા શોમ તો ણ ોતાના ઘય જેવુાં રાગત ુાં નથી. તેઓ ખલુ્રી જગ્માભાાં 
ડાલ નાખે છે. તેભને ઝાંડી ફનાલલા ભાટે અાતી વાભગ્રીભાાં ફાંબ,ુ ાર, પ્રાસ્સ્ટક, દોયી 
લગેયે એટરી ફધી ઓછી શોમ છે કે નાની ઝાંડી તભાભ વભ્મો ભાટે અયૂતી વાક્ષફત થતી. 
જેથી યુતી જગ્માના અબાલે ઘણા કુટુાંફના વભ્મો ખલુ્રી જગ્માભાાં જભીન ય જ એક ફીજા 
વાથે વાંકોચાતા જ સઈુ જામ છે. યાાંધલાનુાં કાભ ણ આ યીતે ખલુ્રાભાાં કયવુાં ડે જેથી ચોભાવા 
દયમ્માન ઘણુાં દુષ્કય વાક્ષફત થતુાં શોમ છે. ળેયડી બયલાની ટ્રક યાતે્ર ૧૨ લાગ્મા છી આલે તો 
યાતે્ર બાય ઉંઘભાાંથી ઊઠીને ળેયડી ટ્રકોભાાં બયલી ડતી શોમ છે. કોમાતાભાાં રુુ-સ્ત્રી શોલાથી 
સ્ત્રીએ રુુ જોડે આખો દદલવ કાભ કયી અને ડાલ યનુાં ણ ફધુાં કાભ કયલાનુાં શોમ છે.જેભ 
કે, ફાકોની ભાલજત કયલાની, યવોઈ ફનાલલી, ડલાથી દુય ાણી બયલા જવુાં આ યીતે સ્ત્રી 
ફેલડી ભવૂભકા બજલે છે. આભ ભાત્ર નોકયી કયતી સ્ત્રીઓ ફેલડી ભવૂભકા બજલે છે એવુાં નથી 
કોમતા તયીકે કાભ કયતી સ્ત્રીઓ ણ ફેલડી ભવૂભકા બજલે છે. રુુ કયતા સ્ત્રીઓ લધ ુખયાફ 
દળાભાાં જીલતી શોમ છે. તેઓએ ખલુ્રાભાાં સ્નાન કયવુાં, ફાકને જનભ આતી લખતે સવુલધાનો 
અબાલ લગેયે વભસ્માનો વાભનો કયતી શોમ છે. 

 કોમાતાઓના ડાલ ઉય દદલવે ભાત્ર વધૃ્ધો અને ફાકો જ જોલા ભે છે. ઓછા ૈવ ે
યાત-દદલવ વખત ભજુયી કયલી, એક સ્થેથી ફીજા સ્થે બટકતા યશવે ુાં, ોણ યતુત 
આશાયનો અબાલ, ઓછાં જભવુાં ખલુ્રાભાાં યશવે ુાં, યાતે્ર ભચ્છયો, વા, લીંછી લગેયે જીલજ ાંતઓુનો 
બમ વતાલતો શોમ છે. એટલુાં જ નદશ યાંત ુીલાના શદુ્ધ ાણી, ળૌચારમ, આયોગ્મની વગલડ, 
વળિણ લગેયે કોઈણ રમાકાયની સવુલધાનો અબાલ શોમ છે. તેઓ નશયે, તાલ, ઝયણાના 
રમાદુવત ાણીનો લયાળ કયલાથી અનેક યોગોનો બોગ ફનતા શોમ છે. આ યીતે કોમતાઓનુાં 
વાભાજજક જીલન કષ્ટભમ શોમ છે. 

કોયાતાઓના સમાજ જીિનમાું સાતત્ય:- 
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 કોમાતાઓના વભાજ જીલનભાાં દયલતતનની રમાદિમા લચ્ચે અનેક ાવાઓભાાં 
યાંયાગત યીતે આજે ણ વાતત્મ દ્રસ્ષ્ટગોચય થામ છે. આવુાં વાતત્મ બૌવતક અને અબૌવતક 
વાંસ્કૃવત, તેભનુાં વભાજ જીલન, યીતયીલાજો, આવથિક જીલન, ભાનમતાઓ, મલુ્મ અને ધાવભિક 
જીલનના કેટરાક ભશત્લના િેત્રોભાાં જોલા ભે છે. આ િેત્રો આદદલાવીઓ કે સ્થાાંતદયત 
આદદલાવીઓની યાંયાગત અક્સ્ભતાનુાં રમાવતવનવધત્લ કયે છે. 

 યાંયાગત ળૈરી અન ે સ્લરી વાથે આવથિક જીલનના િેત્રભા વાતત્મ જોલા ભે છે. 
આવથિક જીલનના િેતે્ર આદદલાવીઓ આજે ણ મખુ્મત્લે ખેતી વાથે જ વાંકામેરા યહ્યા છે. 
યાંયાથી ચારી આલેર ખેતી કયલાની એક વલવળષ્ટ દ્ધવત ‘આદય દ્ધવત’ તેઓભાાં આજે ણ 
રમાચક્ષરત છે. ાકની તયાશભાાં ખાવ કોઈ પેયપાય દેખાતો નથી. આજે ણ તેભની બૌગોક્ષરક 
દયક્સ્થવતને આધીન નાગરી, લયી અને ડાાંગયના ાકો રે છે. આવથિક િેતે્ર સ્ત્રી-રુુ 
શ્રભવલબાજન જાવતના ામા યના બેદબાલો કે શરકા બાયેના ખ્મારો આજે ણ 
આદદલાવીઓભાાં ખાવ રમાલતતતા નથી. આજે ણ સ્ત્રી-રુુ વભાન યીતે કામત કયે છે. 

 આદદલાવીઓ ગાભભાાં એકફીજા વાથે યશતેા શોલાથી તેઓભાાં ‘અભે ણાની બાલના’ 
ળશયેી વલસ્તાય કયતા લધ ુ તીવ્ર શોમ છે. તેઓભાાં જનભ, રગ્ન, મતૃ્ય ુ આ ઉયાાંત ખેતીના 
કાભભાાં, ઘય ફાાંધલા લગેયેભાાં વશકાય અને વાંગઠનની બાલના રમાફ શોમ છે. ગાભભાાં ફધા જ 
રોકો નાતજાત ભરૂીને આ ફધા રમાવાંગોભાાં અને આવથિક ફાફતોભાાં લડીરો, યલુક-યલુતીઓ 
એકફીજાને ભદદ કયે છે. 

 આદદલાવીઓના વભગ્ર જીલન વાથે નતૃ્મ-વાંગીત લણાઈ ગમેર છે. તેભના વાંગીત અન ે
ભનોયાંજનના વાધનો થાી, ાલયી, ઢોરક, ઘાાંગણી લગેયે આજે ણ ટકેરા છે. વાભાજજક, 
ધાવભિક અને વાાંસ્કૃવતક જીલનભાાં આ લાદ્યોની અગત્મતા યશરેી શોમ છે. એનુાં ભશત્લ એજ સ્લરીે 
જલામેર છે. ળૈિક્ષણક, આવથિક અને ધાવભિક યીતે વલકવવત કશી ળકામ એલા કુટુાંફો ણ 
યાંયાગત બૌવતક વગલડો લાયલાભાાં દશનાતાનો બાલ અનબુલતા નથી. તે યીતે ોતાની 
વાાંસ્કૃવતક ફાફતો વલળેનુાં તેભનુાં દ્રસ્ષ્ટક્ષફિંદુ ભવુાયુાં કે ફદરાયુાં નથી. 

 આભ, કોમતાઓના વભાજ જીલનભાાં વાતત્મ જોલા ભે છે. આજે ણ આ રોકોની 
આવથિક દયક્સ્થવત, સગુય પેકટયી તયપથી અાતી વગલડો, વળિણ, આયોગ્મની વગલડ લગેયે 
ન ભલાને કાયણે વભાજ જીલનભાાં જાજો સધુાયો જોલા ભતો નથી. આજે ણ યાંયાના 
કેટરાક તત્લો જેભ કે ધાવભિક, વાભાજજક યીતયીલાજો, વાાંસ્કૃવતક મલુ્મ, આજે ણ સ્થાાંતય, 
ફાહ્ય વભાજ વાથેના વાંકત આધવુનકતા વાભે ટકેરા જોલા ભે છે. 
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કોયતાઓના સામાજજક જીિનમાું આિે પહરિતતન:- 

 વલકાવ ઘટક મોજનાઓ તથા સ્થાાંતયથી ફાહ્ય વભાજના વાંકતના દયણાભે લધ ુ
ભતય ભે તેલા યોકદડમા ાકોનુાં લાલેતય કયલાની વબાનતા વલકવતી જામ છે. સ્થાાંતદયત 
આદદલાવીઓની યોજગાયી ભલાને કાયણે આલક લધી છે. જેથી તેઓ કડાની ખયીદી, વારુાં 
ઘય ફનાલે, ખેતીભાાં સધુાયો કયે, રગ્ન રમાવાંગે તેભજ અનમ ઘય ખચત, ફજાયભાાં ખચી, લવની 
ખયીદી, દલાખાના ખચત, જભીન બાડે રેલા, ફીભાયી ભાટે ખચત, વળિણ લગેયે ભાટે ફચત થમેર 
યકભનો ઉમોગ કયતા થમા છે. જે તેભની આવથિક દયક્સ્થવતભાાં દયલતતન આલેર સચૂલે છે. 

 શારભાાં સ્થાાંતયના રીધે અનમ જાવતઓના વાંકતભાાં આલલાને કાયણે, કોંકણી અને બીર 
જાવતના રોકો લચ્ચે ખાન-ાનભાાં અંતય ઘટ્ુાં છે. શારભાાં અનમ જાવતઓની જેભ આધવુનકતાની 
છાને રીધે કેટરાક દકસ્વાભાાં વળિણ અને રેમાભ વાંફાંધના કાયણે આંતયજાતીમ રગ્ન થલાના 
દકસ્વા જોલા ભે છે. જો કે આદદલાવી વભાજભાાં એલા રગ્નને રમાોત્વાશન આલાભાાં આવ્યુાં 
નથી. જનભ લખતે જનભ કુાંડી ફનાલલી, ધાવભિક વલવધભાાં બ્રાહ્મણનુાં લધતુાં જત ુાં ભશત્લ, કોંકણી 
અને અનમ જાતી લચ્ચે જેભાાં ખાવ કયીને બીર જતી લચ્ચે અંતય ઘટત ુાં જામ છે. વાથે-વાથે 
ખેતીના કાભભાાં અને ઘય ફાાંધલાની ફાફતે ણ વશકાયની બાલના ધીયે ધીયે ઓછી થતી જામ 
છે. 

 વળિણના વલકાવ અને સ્થાાંતયના રીધે ફાહ્ય વભાજના વાંકત અને સ્થાાંતયના કાયણ ે
તેઓ વલાયે ઉઠીને કોરગેટ કે દાતણનો ઉમોગ કયલા રાગ્મા છે. આ ઉયાાંત વલાયે સ્નાન 
કયવુાં, ચા ીવુાં, વાયા કડા શયેલા, ઘયની વાપ વપાઈ કયલી લગેયેભાાં દયલતતન આલેર 
જોલાભે છે. અત્માયે ફશનેો ળેમ્ ુકે વાબભુાાં લા ધોઈ લા વ્મલક્સ્થત યાખતી જોલા ભે છે. 
યલુતીઓ શાથગના નખ યાંગલા, ભોં ઉય ાલડય, રારી રગાલલી, ભશેંદી મકુલી લગેયે 
ફાફતોભાાં પેયપાયો આલેરા જોલા ભે છે. અત્માયે યલુક-યલુતીઓ યાતે્ર ભોટાબાગે ટેરીવલઝન 
જોલાનુાં કે ટેયેકોડતય ઉય ગીતો વાાંબલાનુાં લરણ જોલા ભે છે. આજની ફશનેો શરેાની 
જેભ લશરેી ઉઠતી નથી. કાયણ કે આજે ગાભોભાાં ઈરેકટ્રીક કે ડીઝર ઘાંટી આલલાથી તેના ય 
અનાજ દવુાં, ડા ાંગય કાઢવુાં, ચટણી લાટલાનુાં કયે છે. આ ઉયાાંત અનમ રોકોના વાંકતભાાંથી 
યશણેીકયણીના નલા મલુ્મોની અવય શઠે આલેરા શોમ તેલા ઘયોભાાં નલી જરીયીમાત મજુફ 
આધવુનક પનીચય વલકવાલલાનો ખ્માર વલકસ્મો છે. જેભ કે, ખાટરાભાાં ફજાયભાાંથી ભતી 
તૈમાય ટ્ટી અને કાથાના દોયીથી બયેરા ખાટરાનો ઉમોગ કયે છે. આ ઉયાાંત રાકડા કે 
સ્ટીરના કફાટ, રાંગ, ટેફર, રાકડા કે પ્રાસ્સ્ટકની ખયુળી, સ્ટુર અથલા દટોઈ, લાવણ 
મકુલા રાકડાની ઘોડી, અનમ લસ્ત ુમકુલા રાકડાની ેટી લગેયેનો ઉમોગ ણ ળરુ થમો છે. 
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સ્થાાંતયના કાયણે કુટુાંફની આવથિક ક્સ્થવત સધુયતા અને નલી જરીયીમાત યત્લેનુાં આકતણ 
અને યશણેીકયણીની ઢફભાાં દયલતતન સચૂલે છે. 

 લતતભાન વભમભાાં સ્થાાંતયના રીધે અનમ વભાજ વાથેના વાંકત , વળિણ, સ્ત્રીઓ ભાટેની 
અનાભત વ્મલસ્થા, ફાંધાયણ લગેયેએ સ્ત્રીના વાભાજજક સ્થાન ય અવય કયી છે. સ્ત્રીઓ ગ્રાભ 
ાંચામત, તાલકુા ાંચામત, જીલ્રા ાંચામતભાાં ઉભેદલાયી કયી વત્તાભાાં બાગીદાયી ભેલી છે. 
કેટરાક ધાવભિક રમાવાંગોભાાં બાગ રેતી થઇ છે. 
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