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“કિન્નરો” એિ સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ-પેટાદ તાલિુાના સદંર્ભમા ં

વોરા સાેહા આઈ. 

ી.એચ.ડી. સ્કરય, અનસુ્નાતક વભાજળાસ્ત્ર વલબાગ,વયદાય ટેર યવુનલવીટી,લલ્રબ વલદ્યાનગય 

વભાજળાસ્ત્ર વભાજન અભ્માવ કયે છે. અને વભાજનુું ભનષુ્મથી છે. આદદકાથી 

જ ભનષુ્મ યખડત ુું બટકત ુું અસ્થામી જીલન જીલત શત. ઝાડ ાનન ઉમગ કયી, 

વળકાય કયી જીલન ગજુાયત શત. ધીયે ધીયે અનેક ળધ અનેક વલમનુું ખેદાન થયુું 

તેભ ભનષુ્મ અવભ્મ ભાનલભાુંથી વભ્મ વભાજ તયપ ગવત કયત ગમ.  

 ‘દકન્નય’ એ વભાજના ઉેક્ષિત વમદુામ છે. જે લાસ્તલભાું જઈએ ત કુદયતી 

પ્રકન બગ ફનેરા વમદુામ છે. કેટરીક જૈલીક્ય, ળાયીદયક ખાભીને કાયણે તેઓ 

નાન્મતય જાવતભાું આલ ેછે. દયણાભે વભાજ તેભની ઉેિા કયે છે. તાનાથી અરગ 

એલા તચુ્છાકાયની દ્રષ્ષ્ટથી આ વમદુામને જલાભાું આલે છે. વભાજ તેભની તયપ એટરી 

ક્રુયતાથી લતે છે કે  તે આ રક વભાજથી દુય તાન એક એલ વમદુામ ફનાલે 

છે. વભાજથી ઉેિા ાભેર આ વમદુામ વભાજના અન્મ રકની ઉેિા કયત નથી 

તે ત તેભના શબુપ્રવુંગે લધાભણા આીને “એક ગાર ય તભાચ ભાયે ત ધયે ફીજ 

ગાર, અકાય ય ઉકાય કયીને લેયીને કયજે વ્શાર” એ ઉદકતને વાથથક કયે છે.  

બાયતભાું દશજડાઓને ‘નાન્મતય જાવત’ નાું વભ્મ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે. 

તેઓ તાની જાતે ણ તાની જાવત રુુભાું ણ નદશ અને સ્ત્રીભાું ણ નદશ તયીકે 

તાને લણથલે છે. તેભાું ઘણાએ ખવીકયણ કયાલેર છે. અથલા ત અવુંદદગ્ધ જાતીમતા 

ધયાલે છે. તેઓને શુંભેળા તેઓ જે છે એજ યીતે જીલે છે. તે ભાટે તેભને ધતૂ્કાયલાભાું 

આલે છે. તેઓ જ્માયે ખાવ ઉજલણીઓ જેલી કે જન્ભ પ્રવુંગ અને રગ્ન પ્રવુંગભાું 
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લણનતામાથ આલી નાચગાન અને આળીલાથદ આી ૈવા ભાટે તભાળ કયે છે. તેને શજુ 

ણ ચરાલી રેલાભાું આલે છે.  

મુંગ અને ભેક વભાજળાસ્ત્રની વ્માખ્મા આતા જણાલે છે કે “Sociology is the 

scientific study of the social aspects of human life” એટરે કે, વભાજળાસ્ત્ર વભાજ 

જીલનના વાભાજજક ાવાઓન લૈજ્ઞાવનક અભ્માવ કયે છે.  

‘દકન્નય’ એટરે એલી વ્મક્તતભાું જેનાભાું ન રુુ તત્લ ન સ્ત્રી તત્લ શમ.  

દશજાડાઓનુું મૂ જાવત શજાય લથ શરેાની છે. તેઓએ તેભનુું મૂ ોયાક્ષણક 

દશન્દુઓના વલત્ર સુ્તક યાભામણ અને ભશાબાયતભાું ળધી કાઢ્ુું છે. યાભ ભાણવ 

તયીકે અલતાયી દેલ શતા. યાજ્મભાુંથી ૧૪ લથ ભાટે દેળ વનકાર કયતા જ ુંગરભાું જતા 

શરેા તેભના રક તયપ લળ્મા અને રુૂ અને સ્ત્રીઓને તેભને ઘયે ાછા લી જલા 

કહ્ુું.  

દશજડા વભાજ વાત ઘયભાું લશચેામેર છે. દયેકને ‘નામક’ નાભન ઉયી શમ 

છે. તેઓ તેભના ચેરાઓને ફધાઈ ભાટે તારીભ આલા અને તેભનુું યિણ કયલા ગરુૂ 

અથલા ધાવભિક નેતાઓની વનભણ ૂુંક કયે છે. દક્ષિણ બાયતભાું દશજડાઓ ભટા બાગ ે

આવથિક આજીવલકા ભાટે વજાતીમ તયીકેનુું કાભ કયે છે. ડીવેમ્ફય ૨૦૦૨ભાું દશજડાઓએ 

અને ફીજા જાતીમ રઘભુતીઓએ ફેગ્રયભાું ‘વલવલધા’ નાભના વમશુની સ્થાના કયી 

શતી.  

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાું અભ્માવિેત્ર તદયક ેટરાદ તાલકુાને વુંદ કયલાભાું આલેર 

છે. જેભાું ‘દકન્નય’ એક વભાજળાસ્ત્રીમ અભ્માવ એ વલમના વુંદબથભાું શતેરુિી વનદળથન 

દ્ધવતન ઉમગ કયલાભાું આલેર છે. ેટરાદભાું  દકન્નયની લસ્તી ૧૬૦ છે. તેભાુંથી 

૧૦૦ દકન્નયના રટયી દ્ધવત દ્વાયા અભ્માવ કમો છે. રટયી દ્ધવત દ્વાયા આકક્સ્ભક 

શતેુલૂથક માદચ્છ વનદળથન દ્વાયા ૧૦૦ ઉત્તયદાતાઓ વુંદ કયલાભાું આવ્મા છે.  

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાું ણ દકન્નય રાિક્ષણક દકસ્વાઓ તયીકે વુંદ કયી પ્રસ્ત ુ

શતેરુિી વનદળથન દ્ધવતન ઉમગ કયલાભાું આવ્મ છે. આ શતેરુિી દ્ધવત 
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અનાલલાનુું કાયણ વલમ લસ્તનુી વુંલેદનાવળરાતા અને તેન ઊંડાણલૂથક અભ્માવ 

કયલાન શતે ુછે.  

રીન મુંગ વાભાજજક વુંળધનના મખુ્મ ત્રણ ધ્મેમ અથલા શતેઓુ દળાથલે છે.  

1. શકીકતની ળધ અને ચકાવણી કયલી.  

2. શકીકત લચ્ચે વફુંધ ળધલ.  

3. લૈજ્ઞાવનક વવદ્ધાુંત સ્થાલ.  

પ્રસ્તતુ અભ્માવ દકન્નય એક વભાજળાસ્ત્રીમ અભ્માવને રાગત છે. આ 

અભ્માવના શતેઓુ નીચે મજુફ છે.  

1. દકન્નયની કોટુુંક્ષફક ભાદશતી તાવલી.  

2. દકન્નયની વાભાજજક – આવથિક ાર્શ્થભવૂભકા તાવલી.  

3. કેઈ જ્ઞાવત, ધભથ તથા લમજૂથના રુુભાું દકન્નય ફનલાનુું પ્રભાણ લધ ુ છે તે 

તાવવુું.  

4. દકન્નય અને તેભના કુટુુંફીજન લચ્ચે દિમા આંતયદિમા તાવલી.  

5. દકન્નયની અેિા, ભશત્લાકાુંિા, તાવલી, વભાજ પ્રત્મેનુું પ્રત્મિી કયણ 

તાાવવુું.  

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાું દશિંદુ ધભથના ઉત્તયદાતાઓનુું પ્રભાણ લધ ુજલા ભે છે.  

જ્ઞાવતએ ફુંધ પ્રકાયની વભાજ વ્મલસ્થા છે. જ્ઞાવતએ અંતવલલાદીજૂથ છે. જ્ઞાવતએ 

કુટુુંફના જૂથન વમશૂ છે. તેથી પ્રસ્તતુ અભ્માવભાું ઉત્તયદાતાની જ્ઞાવત તાવલાભાું 

આલી છે.  

 ૫૧ ઉત્તયદાતાઓ ઓ.ફી.વી. કેટેગયીના છે.  

 ૪૦ ઉત્તયદાતાઓ ઓન કેટેગયીના છે.  

 ૫ ઉત્તયદાતાઓઓ એવ.વી કેટેગયીના છે.  

 ૪ ઉત્તયદાતાઓ એવ.ટી. કેટેગયીના છે.  
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બાયતીમ ફુંધાયણભાું નફા જૂથના વલકાવ ભાટે વયકાય પ્રમત્ન કયે છે. આ 

નફા જૂથભાું અનસુકૂ્ષચત જાવત અને આદીલાવવઓ આલે છે. આ જૂથને વલકાવની તક 

ઓછી ભલાને કાયણે વલકાવ અલ્ શમ છે. પ્રસ્તતુ વુંળધનભાું ઓ.ફી.વી. જ્ઞાવતનુું 

પ્રભાણ ભશત્તભ છે. તે વાભે આ ઉત્તયદાતાઓનુું પ્રભાણ વળિણ પ્રત્મે અલ્ જલા ભે 

છે.  

પ્રસ્તતુ વુંળધનભાું ઉત્તયદાતાની ઉંભય અંગે ભાદશતી ભેલલાભાું આલી છે. જેભાું 

૩૧ થી ૪૦ લથની લમજૂથ ધયાલતા દકન્નયનુું પ્રભાણ ભશત્તભ છે. ૪૧ થી ૫૦ લથની 

લમજૂથ ધયાલતા દકન્નયનુું પ્રભાણ ૨૫ છે. ૮ લથની ઉભયભાું સ્ત્રી પ્રકૃવતના રિણ 

તાદૃશ્મ થલા ભાુંડે છે. તેભની ચારભાું, બાાભાું એક ચક્કવ પ્રકાયન રશકે આલે છે. જે 

વાભાન્મ ભાનલીભાું નથી. તેવુું પ્રદાવિત કયે છે. તે ઉંભયથી રક તેભને ‘છકયી’ જેલ 

કશલેાની ળરૂઆત કયી દે છે.  

પ્રસ્તતુ વુંળધનભાું ઉત્તયદાતા તે દકન્નય છે. તે અંગેની ભાદશતી પ્રા્તતની 

તયાશ જલાભાું આલી છે. જેભાું ૫૦ ઉત્તયદાતાઓનુું પ્રભાણ ભશત્તભ છે. જેઓને ડતટય 

દ્વાયા ભાદશતી પ્રાતત થેઈ. ફીજા િભે ભાતા – વતા દ્વાયા ખફય ડી તેલા 

ઉત્તયદાતાઓની વુંખ્મા ૧૫ છે. જ્માયે ઉત્તયદાતાઓને તાની જાતે જ ખફય ડી ગઈ 

કે તે ‘દકન્નય’ છે. તેલા ઉત્તયદાતાની વુંખ્મા ૧૩ છે. જ્માયે કેટરાક ઉત્તયદાતાએ તે 

અંગેની ભાદશતી આી નથી તેલા ઉત્તયદાતાઓની વુંખ્મા ૨૨ છે.  

પ્રસ્તતુ વુંળધનભાું ઉત્તયદાતા તે દકન્નય છે તે જાણ્મા છી ઉત્તયદાતાની 

પ્રવતદિમાભાું તેઓએ આિળ વ્મતત કમો શમ તેલા ઉત્તયદાતાઓની વુંખ્મા ૪૮ છે. જે 

ભશત્તભ છે. જ્માયે આ અલસ્થા કે કભથની વજા છે તેલી પ્રવતદિમા આનાય 

ઉત્તયદાતાઓની વુંખ્મા ૧૫ છે. અને જે કુંઈ થયુું તે વારુું થયુું તેવુું ભાનનાય 

ઉત્તયદાતાઓની વુંખ્મા ૧૪ છે. જ્માયે આ અંગે જફાફ ન આનાયાઓની વુંખ્માનુું 

પ્રભાણ ૧૦ છે.  
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અશી એ ફાફતની સ્ષ્ટતા કયલી અવનલામથ છે. કે ૧૪ ઉત્તયદાતાઓ તે દકન્નય 

ફન્મા તે ગભે છે. આનુંદની રાગણી વ્મતત કયે છે. તેઓ તે જન્ભથી દકન્નય નથી 

યુંત ુતેભની આવથિક દયક્સ્થવત અને ક્યાયેક દકન્નયની વભત્રતાને કાયણે દકન્નય ફન્મા છે.  

પ્રસ્તતુ વુંળધનભાું ભશતભ દકન્નયના ભાતા – વતા તાના યલુાનને તાના 

ઘયભાુંજ યાખલાના પ્રમત્નનાું બાગરૂે રગ્ન કયલા ભાટેનુું દફાણ કયે છે. ૨૧ 

ઉત્તયદાતાઓની ભાતા – વતાએ દકન્નય ઘયભાુંજ યશ ેતથા તેઓના કુટુુંફની ભાનશાની ન 

થામ તે ભાટે રગ્ન કયાલલાન પ્રમાવ કયે છે. અને રગ્ન કયાલેર છે. ્દ્વતીમ િવભ ૧૮ 

ઉત્તયદાતાઓનાું ભાતા – વતાએ કીન્નયને વભાજથી છુાલલાના તથા અન્મ દકન્નય 

તેને ન રઇ જામ અને તે ભાત્ર ને ભાત્ર ઘયભાું જ યશ ેતે ભાટે રગ્ન કયાલેર છે.  

ટૂુંકભાું, એવુું કશી ળકામ કે, ભાતા – વતા કુટુુંફના કઈ ણ વભ્મ ભાટે દકન્નય 

તયીકે યલુાનને તાને ઘયભાું જ યાખલાના તથા વભાજભાું ાદયબાવત ન કયલાના 

તભાભ પ્રમત્ન શાથ ધયલાભાું આલે છે.  

પ્રસ્તતુ વુંળધનભાું ૬૧ દકન્નય જણાલે છે કે, તાની ભાગણી પ્રભાણેનાું વૈા ન 

આે અથલા ત લધાભણી ન આે ત તેઓ ગસુ્વાની રાગણી વ્મતત કયતા નથી. 

યુંત ુઆળીલાથદ આે છે અને કશ ેછે ‘ખમ્ભા તને લધાયે આે’ જ્માયે ૧૭ દકન્નય જણાલે 

છે કે તેઓની ભાગણી વ્માજફી શમ અને વાભેન ભાણવ ણ વભરકતથી વાઘન વુંન્ન 

શમ છતાું લધાભણી ન આે ત તેભન ેશ્રા આીએ છીએ.  

પ્રસ્તતુ વુંળધનભાું ૪૧ દકન્નય લધાભણીનાું ૈવા નામકને વુંણૂથ ણે આી દે 

છે. તેથી તેઓ કઈ પ્રવતદિમા આતા નથી. અશી દકન્નય જણાલે છે કે અખાડાભાું 

દકન્નયની વુંખ્મા લધાયે છે. અને દકન્નયની ઉભય ણ લધતી જામ છે. ત ક્યાયેક દકન્નય 

ફીભાય ડે ત નામક ૈવા ખચે છે. ૩૦ દકન્નયનાું નામક વાથે ઝઘડ થામ છે. આ 

દકન્નય ફેન્કભાું ખાતા ણ ધયાલે છે. તેભાું લધાભણીનાું ૈવાભાુંના જુદા કયીને તાના 

બવલષ્મ ભાટે ફેન્કભાું મકેૂ છે.  
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અશી ન કશી ળકામ કે દકન્નય લચ્ચે ૈવાને રઈને અનેક લખત વુંઘથ થતા યશ ે

છે. દકન્નય અન્મ દકન્નય થી છુાલે છે. યુંત ુવાથે વાથે તે નામકને ણ અવય કતાથ 

ફને છે. અશી કશી ળકામ કે વાભાન્મ ભાણવ શમ કે દકન્નય દયેક ભાટે જીલન 

જરૂદયમાતને ણૂથ કયલા આવથિક ફાફત વનણાથમક ફને છે.  

પ્રસ્તતુ વુંળધનભાું ભશત્તભ કીન્નય કુટુુંક્ષફજન દકન્નયને અખાડાભાું ભલા આલે 

છે. ૬૬ દકન્નયનુું પ્રભાણે જલા ભે છે. લાય તશલેાય પ્રવુંગએ કે તક્ષફમત વાયી ના શમ 

ત્માયે અખાડાભાું ભલા આલે છે. ૩૪ દકન્નયના કુટુુંક્ષફજન ભલા આલતા નથી. અશી 

આ પ્રશ્નભાું દકન્નયની આંખભાું બીનાળ તયી આલે છે. અને કશ ેછે અભાયી ફહુચય ભાતા 

એ જ અભાયી ભાું અને એજ ફા અભાયે ફીજાની જરૂય નથી.  

પ્રસ્તતુ વુંળધનભાું ભશત્તભ ઉત્તયદાતાઓને ફીજ જન્ભ જઈત નથી. તેઓનુું 

પ્રભાણ ભશત્તભ છે. ૪૨ ઉત્તયદાતાઓને ફીજ જન્ભ જઈત નથી. તેઓ કશ ેછે કે ફીજા 

ગમા જન્ભના પાે આ જન્ભભાું અભે દકન્નય ફન્મા છી. શલે આ જન્ભના જ એટરા દુ:ખ 

દદથ  ભી યહ્યા છે કે ફીજ જન્ભ રેલાની ઈચ્છા નથી. આ જન્ભ છેલ્ર થામ આ બલ 

બલના ફુંધનથી મતુત થઇ જલામ તેલી ભશચે્છા વ્મતત કયે છે.  

વુંળધનના ભાટે તાયણરૂે કેટરાક ભશત્લના મદુ્દાઓ જલા ભળ્મા છે. જેલા કે,  

 દકન્નય શવુું એ કઈ ણ કુટુુંફ ભાટે અભાન જનક ફાફત છે. તેઓનુું કઈ 

અક્સ્તત્લ લતથભાન કે, બવલષ્મભાું યશતે ુું નથી. દકન્નય શલાને કાયણે જ ભાત્ર દકન્નય 

જ નદશ. વભગ્ર કુટુુંફ અવયકતાથ ફને છે.  

 કઈ ણ ભાતા – વતા ભાટે તાનુું ફાક દકન્નય શવુું એ સ્લીકાયલાની ફાફત 

અળક્ય છે. તેભની લેદના અશી મકુ ફની જામ છે. વાથે વાથે આ ફાકનુું 

બવલષ્મ, ફાકને વભાજભાું શાુંવી ાત્ર જલાની લેદના અને વભાજભાું થતી 

ટીકાની લેદના ભાતા – વતાની નાવી ાવ કયે છે.  

એક ભાનલ સ્ત્રી તત્લ કે રુુ તત્લ નથી ધયાલત ત્માયે તેનુું વભાજભાું યશવે ુું 

મશુ્કેર ફની જામ છે. તેને વભાજ સ્લીકાયલા તૈમાય નથી થત તેની ઈચ્છા અવનચ્છાએ 
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ણ તેને તે ઘય છડીને અખાડાભાું યશલેા જવુું ડે છે. આ તેના જીલનની વોથી ભટી 

કરૂણતા છે.  

અંતે વભાજભાું વતત ઉેિા ાભેરા દકન્નય વાચા અથથભાું ત જાણ,ે કરૂણાન ે

ાત્ર છે. વભાજે તેભના તયપના પ્રત્મિીકાયણભાું દયલતથન રાલવુું જ યહ્ુું.  
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