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સરદાર પટેલ અને બાળલગ્ન 
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૮૨૩૮૭૧૧૨૪૩ 

મવિંધ-ુખીણ વસં્કૃમતનો વભાજ ભાતપૃ્રધાન શતો. ઋગ્લૈદદક વભાજભા ંસ્ત્રીને વશધભમચાદયણી 
તયીકે વફંોધલાભા ં આલી છે. ઋગ્લેદ યગુના વભાજભા ં રગ્ન એક વાભાજજક મલત્ર વસં્કાય 
ભનાતો શતો. રગનનો મખુ્મ ઉદે્દળ વતંાનોત્મિ શતો. ખુ્તલમની લમે યલુક-યલુતીઓના 
રગ્ન થતા અને તેભને ોતાના જીલનવાથીની વદંગીભા ં સ્લતતં્રતા શતી તેભજ તેઓ 
લડીરોની અનભુમતથી ણ ોતાનો જીલનવાથી વદં કયી ળકતા. વભાજભા ં સ્ત્રીઓ રુુ 
વભાન અમધકાયો બોગલતી શતી. યંત ુ ઉિય લૈદદકયગુભા ં સ્ત્રીના અમધકાયો ય યોક 
રગાલલાની ળરૂઆત થઇ. “આઠભી વદીથી બાયત ય મવુરભાનોના આક્રભણોનો આયંબ થમો. 
સ્ત્રી-ફાકો વશીત ‘કાપયો’ ની વલમ વંમિ ડાલી રલેી તેને ધભમકામમ ગણલાભા ંઆવયુ.ં બદુ્ધ 
અને ભશાલીયના અદશિંવાના ફોધના પ્રચડં પ્રબાલ શઠે બાયતીમ પ્રથા દશિંવક પ્રમતકાયને 
સ્લીકાયી ળકી નદશ. યક્ષા ભાટે તેભણ ેઅન્મ ઉામો પ્રમોજ્મા. કન્માને લશરેી યણાલી દેલાની 
વમૃિ લધી રાજ અને ઘભૂટાની પ્રથા પ્રલેળી. આક્રભકોએ મલદ્યાીઠોનો નાળ કમો, ધભમગ્રથંો 
ફાી મકૂ્યા તથા આચામોની શત્મા કયી. દેળની વભગ્ર મળક્ષણ-દ્ધમતનો મલધ્લવં કયામો. અવાન 
અને દદયદ્રતાએ ફારગ્નને વભસ્માનુ ંરૂ આપયુ.ં”૧ વભાજભા ંભોટાબાગ ેફાલ્માવમલાસ્થાભા ંજ 
છોકયા-છોકયીને યણાલી દેલાભા ંઆલતા. યંત ુવભમ જતા ફાારગ્ન પ્રથા દશિંદુ વભાજભા ં
એક દયલાજ ફન્મો.  

બાયતભા ંઅંગ્રેજી ળાવનને દયણાભે અંગ્રેજી કેલણીની ળરૂઆત થઇ. નલી કેલણીએ 
વભાજસધુાયા આંદોરનને જન્ભ આપમો. યાજાયાભ ભશોનયામ, ઈશ્વયચદં્ર, મલદ્યાવાગય, કેળલચદં્ર 
વેન, જ્મોમતફા ફૂરે, ભશાદેલ ગોમલિંદ યાનડ,ે ઘોડકેેળલ કલે, દરતયાભ, નભમદ, ગાધંીજી આદી 
અગ્રણીઓએ નલા મલચાયો પ્રલતામવમા. ફશયેાભજી ભરફાયી, રારા-ગગયીધાયીરાર, ફની 
વોશનરાર લગેયે કુરૂમધઅઓ વાભે ધાયા ઘડલાની લાત કયી. ફા રગ્નના દયાકરૂ 
ફાભયણ, ફામલધલા, અલૈધ વતંાન, ભ્રણુશત્મા આદદ અમનષ્ટોની વમાક ચચામ થલા રાગી.  

૨૦ભી વદીના લૂામધભા ં બાયતભા ં આઝાદીની ચલો દયમભમાન ભશાત્ભા ગાધંીજી 
તેભજ વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરે સ્ત્રીઓની સ્સ્થમત સધુાયલા તેભના ય કયલાભા ં આલતા 
અયાધ વભા ફારગનનો મલયોધ કમો શતો. ગાધંીજી ફારગ્નના પ્રખય મલયોધી શતા. તેઓ 
ભાનતા કે ફારગ્ન પ્રથા વાભાજજક અમનષ્ટોનુ ં મૂ છે. કેલણીના અબાલે કન્માઓ આલા 
રગ્નોની બોગ ફન ે છે. ગાધંીજી આલી ફારગ્ન પ્રથાને નૈમતક અને ળાયીદયક ા ગણાતા. 
તેઓ આલા રગ્નને રગ્ન જ ગણાતા નશીં. તઓે ફા મલધલાને ‘મલધલા’ નદશ યંત ુ કંુલાયી 
કન્મા જ ભાનતા. ગાધંીજી કશતેા કે ધભમને નાભે ગામનુ ં યક્ષણ કયલાની આણે બભૂો ાડીએ 
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છીએ, પ્રયંત ુ ફામલધલાના સ્લરૂભા ં યશરેી ભાનલ ગામને યક્ષણ આલાનો ઇન્કાય કયીએ 
છીએ.  

ફારગ્ન પ્રથાનો મલયોધ દળામલતા વયદાય ટેરે કહ્ુ ંશત ુ ં કે “દકવાનોની એક ભોટાભા ં
ભોટી ખોટ એ છે કે તેઓ યંયાગત ચારી આલતી પ્રથાને લગી યશીને તેભની ફાાઓના 
મલલાશ ફહ ુજ નાની ઉભયભા ંકયી નાખે છે. નાનણભા ંછોકયાઓને યણાલી કાચી ઉંભયે તેભના 
ય ઘય વવંાયનો ફોજો રાદલો એ ોતાના ફાકોની શત્મા કમામ ફયાફય છે.”૨ રૂઢીચસુ્ત 
વભાજ વાભાજજક રૂઢીઓનો વાભનો કયલા વક્ષભ ન શતો. વાભાજજક રૂઢીનો મલયોધ કયનાયને 
જ્ઞામત ફશાય ધકેરલાભા ંઆલતા. વયદાય ટેર ેઆલા વભાજભા ંફારગ્ન ન કયાલલા ભાટે 
ઝફંેળ ચરાલી. એ વભમગાા દયમભમાન વભાજને આઝાદીની ચલભા ંવાભેર કયતા શરેા 
વભાજભા ંયશરેા દુણો દૂય થામ તે અમત ભશત્લનુ ંશત ુ.ં  

વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર ેફારગ્નને ગનુો ગણાલતા ં કહ્ુ ં કે “જો કોઈ ભા-ફા કે 
વગા-વફંધંી ોતાના મલચાયો-રામક ઉંભયના છોકયા ઉય જફયજસ્તીથી ઠવાલલા જામ તો ત ે
ગનેુગાય જ ગણામ.”૩ જે ફાકો બર ે મલચાય રામક શોમ યંત ુવભજણનો અબાલ શોમ તેલી 
ઉભયે ફાકોના રગ્ન ભા-ફા કે વગા વફંધંીઓ ોતાની ઈચ્છા થામ તેની વાથે કયે એ 
ગનેુગાય જ કશલેામ.  

જૂન ૧૯૨૭ ભા ંચરોડા ગાભે ધોકા તાલકુાના ખેડતૂોની વબા આગ કયેરા બાણના 
એક બાગરૂે “ખડેતૂ ભોટાભા ંભોટંુ ા તો એ કયે છે કે તે નાના ફાકોને યણાલે છે. જો ભાયી 
વિા શોમ તો ફાય-તેય લમની ફાાઓને જે યણાલે તેને ફદૂંકથી ભાયલાનો કે પાવંીને ભાચંડ ે
રટકાલલાનો કામદો કયાવુ.ં”૪ ચૌદ-દંય લમની ફાાઓ ભાતા થામ, વખં્મા ફધં ફા 
મલધલાઓ થામ તો છી તભાયા કલૂાભા ંાણી ક્યાથંી યશલેાનુ ં છે? ફારગ્નના કાયણે નાની 
ઉંભયે ફાાઓના મળયે ઘયની જલાફદાયી રાદી દેલાભા ંઆલે. નાની ઉંભયે ફાાઓ ભાતા ફને. 
આ એક સ્ત્રીઓ ય થતો અત્માચાય નદશ તો ફીજુ ંશુ?ં આ એક ભોટાભા ંભોટંુ ા જ ગણામ, 
અને આ ાનો વમા વભાજભા ંખફૂ જ શતો. જે વાભાજજક, યાજકીમ જાગમૃતને અલયોધક શત ુ,ં 
અને આ અલયોધને રરકાયલાનુ ંવાશવ વયદાય ટેરે કયુું શત ુ.ં  

ફારગ્નને ફાશત્મા ગણાલતા ં વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરે કહ્ુ ં શત ુ કે “આફરૂના 
નાભથી થતી ફાશત્મા અટકાલો છોકયીઓને અઢાય લમની અંદય ન યણાલો.”૫ અંગ્રેજી 
ફાલીવ-ચીવ લમની કંુલાયી છોકયી શોમ છે તે આણા ગાભડાભા ંદલાખાનુ ંકાઢીને ફેઠી શોમ 
છે. આખા જીલ્રાના ભદયો ને સ્ત્રીઓ ઉય યાજ ચરાલ ેછે. નાની નાની ફાાઓ ઉય સ્ત્રી ફધો 
ફોજો નાખી તેને કચયી નાખો નદશ. તે એક કુભળં ફૂર છે, ખીરતી કાી છે, તનેે અકાે કા 
ભાયો છો ? ફાાઓને નાની ઉંભયભા ં યણાલલી એટરે કે તેભની શત્મા કયલી વભાન જ 
ગણાલી ળકામ. આફરૂના નાભે વભાજભા ં જે ફારગ્નો થામ છે એ રગ્નો નથી યંત ુ
ફાાઓની શત્મા જ છે. ચૌદ-દંય લમની ફાાઓ ભાતા થામ, વખં્માફદ્ધ ફા મલધલાઓ 
થામ આ ફધુ ંઆફરૂના નાભે થતી શત્મા નદશ તો ફીજુ ંશુ ં ? ફારગ્નના કાયણે વખં્માફદ્ધ 
ફાાઓ ઘણીજ નાની ઉંભયે મલધલા ફને છે, અને વભાજભા ંતેભની સ્સ્થમત દમનીમ ફની છે. 
એક ફાજુ આઝાદીની રડતભા ં સ્ત્રીઓને જોડાલાની શરે કયલાભા ં આલતી તો ફીજી ફાજુ 
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રૂઢીચસુ્ત વભાજ આ ફાાઓ ય નાની ઉંભયે જ ન ઉઠાલી ળકામ એલા ફોજા રાદી દેતો. અને 
ગરુાભની ભાપક તેભની વાથે વમલશાય કયલાભા ંઆલતો. આઝાદીની રડતભા ંફશનેોને વાભેર 
કયતા શરેા તેભને ગરુાભી (ફારગ્ન) પ્રથાભાથંી મકુ્ત કયલા જરૂયી ફની યશ ેછે. ફાયડોરી 
વત્માગ્રશના મલજમ દયમભમાન વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરે કહ્ુ ંશત ુ ંકે “શુ ંનાના નાના ફાકોને 
યણાલી ભામે કોઈ દદલવ કોઈ કોભનુ ંકલ્માણ થઇ ળ ે? જે પ્રજા છાતી ય ગોી ઝીરલાન ે
તૈમાય થલાનો દાલો કયતી શોમ ત ેોતાના નાના-નાના ફાકોન ેકદી યણાલે ? તેને ભાટે શુ ં
વયકાયને અમકુ ઉંભય શરેા છોકયા યણાલલાની ફધંી કયનાયા કામદા કયલા ડ ે ? જો 
વયકાયને આણા સધુાયા ભાટે કામદા ઘડલા ડતા શોમ તો આણે તેની વાથે કેભ રડી ળકીશુ ં
?”6 ફાયડોરી વત્માગ્રશભા ંમલજમી ફનેરા ખેડતૂો વત્માગ્રશ વભમે ગોી ઝીરલાન ેતૈમાય થતી 
તેજ પ્રજા જો નાના-નાના ફાકોને યણાલે તો તે જાગતૃી નદશ યંત ુઅજાગતૃતા જ ગણાલી 
ળકામ.  

ઈ.વ. ૧૯૩૦ ના ં અવશકાય આંદોરન લેા મલદ્યાથીઓને ળાા કોરેજ છોડલાનો 
અનયુોધ વયદાય ટેરે કમો શતો એના ફે લમ ફાદ ગફશાયભા ં તેભને કહ્ુ ં શત ુ ં કે “જે બ્રાહ્મણ 
ઢીંગરા-ઢીંગરીના ંમલલાશ (ફારગ્નો) ભાટે સ્મમૃત ટાકેં છે તે બ્રાહ્મણ નથી ણ યાક્ષવ છે. અને 
જે ભા-ફાો એ બ્રાહ્મણનુ ંભાનીને છોકયીને રગ્નની કાી ભાતાને લાઘયેે છે તેઓ ોતે શ ુછે. 
ભાયા શાથભા ંકામદો શોમ તો હુ ંતો એલાઓને ગોીથી ઠાય કયલાની વજા ઠયાવુ.ં”૭ ફારગ્ન 
કયાલતા બ્રાહ્મણોને ણ યાક્ષવ ગણાલી ફારગ્નની ક્રુયતા દળામલી છે. વભાજભા ં બ્રાહ્મણોનુ ં
સ્થાન વલમ શ્રેષ્ઠ શોલા છતા ંણ તેઓ આ અમનષ્ઠ એવુ ંફારગ્નનુ ં કૃત્મ કયતા શોમ તેભને 
શ્રેષ્ઠ કેલી યીતે ગણાલી ળકામ. ૧૯૨૯ભા ં વાયડા ધાયા નાભે જાણીતો થમેરો 
ફારગ્નપ્રમતફધંક ધાયો આવમો. તેભા ંલય અને કન્માની રઘિુભ રગ્નલમ અનકુ્રભે ૧૮ અન ે
14 મનમિત કયાઈ. ૧૯૫૫ભા દશિંદુ રગ્નધાયાથીકન્માની લામ 15 લમ કયાઈ. છેલ્રે ૧૯૭૮ના 
કન્મા ભાટે રગ્નલમ ૧૮ અને લાય ભાટે ૨૧ નક્કી કયાઈ. ગજુયાત વયકાયે ફારગ્ન પ્રમતફધંક 
ધાયાભા ંસધુાયો કયી તેના ારન ભાટે અમધકાયીઓ નીમ્મા.  

આભ, બાયતીમ વભાજભા ં ફારગ્ન પ્રથાને દૂણ વલમવમાી ફન્મો શતો. વયદાય 
લલ્રબબાઈ ટેરે ફારગ્નના દૂણને વભાજભાથંી ઉખેડી પેંકી દેલા બગીયથ પ્રમત્નો કમામ 
શતા. ગજુયાત તેભન બાયતીમ વભાજભા ંપ્રચગરત આ દૂણ વાભે તેભણ ેઆકયા પ્રશાયો કમામ 
શતા. અને તેભના પ્રમત્નોના દયાકરૂે વભાજભા ંજડ થમેરા આ દુણ દૂય થમેર જોલા ભે 
છે. ૨૧ભી વદીભા ંએક ફાજુ બાયત મલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના ંક્ષેતે્ર શયણ પા બયી છે. તો 
ફીજી ફાજુ કેટરાક રૂઢીચસુ્ત વભાજભા ંલતમભાન વભમભા ંણ ફારગ્નના અંળો જોલા ભે 
છે.  
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