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ગાાંધીજીના અસ્પશૃ્યતા અંગેના વિચારો 
પ્રો. ર્ાા. કલ્પનાબેન બી. ચૌધરી 

સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ, શ્રીમતી આર. એમ.પ્રજાપવત આર્ટ્સ કોલેજ, સતલાસણા.

 આજે હિન્દુ ધમ્ને માથે ન ભ  ૂંસી શકાય 
એવુૂં કલૂંક લાગલેુૂં છે. એ અનાહિ કાળથી 
ઉતરી આિેલુૂં છે. એમ માનિાનો હુૂં ઈન્કાર 
કરૂ છૂં. હુૂં માન ુ છૂં કે, આપણ ે સૂંસ્કૃવતની 
નીચામાૂં નીચી કક્ષાએ િોઈશુૂં ત્યારે 
આપણામાૂં આ અસ્પશૃ્યતાની અધમ, દુષ્ટ 
અને ગલુામ બનાિનારી ભાિના જન્મી 
િશે. આ અવનષ્ટ આપણને િળગ્ય ુછે. અને 
આજે પણ આપણન ેિળગલેુૂં છે. 
 ગાૂંધીજી પોતે માનતા િતા કે 
અસ્પશૃ્યતાએ હિન્દુ ધમ્નુૂં અંગ નથી. પણ 
એમાૂં પેસી ગયેલો સડો છે. િિમે છે. પાપ 
છે. ને તેનુૂં વનિારણ કરવુૂં એ પ્રત્યેક 
િેળાસર નાબિુ ન કરિામાૂં આિે તો હિન્દુ 
સમાજ અને ધમ્ની િસ્તી જોખમમાૂં છે. 
જન્મના કારણથી મનાયેલી આ 
અસ્પશૃ્યતામાૂં અહિિંસા પમ્નો અને 
સિ્ભ  તાત્મભાિનો વનષેધ થઈ જાય છે. 
એના મળુમાૂં સૂંયમ નથી. પણ ઉચપણાની 
ઉદ્ગત ભાિના જ રિલેી છે. આથી એ સ્પષ્ટ 
અધમ્ જ છે. એણે ધમ્ને બિાને લાખો કે 
કરોડોની સ્સ્થવત ગલુામ જેિી મકુી છે. 
 સાિ્જવનક મેળા, બજાર, દુકાન, 
શાળા,ધમ્શાળા, મૂંહિર, કુિા, આગગાડી, 
મોટર િગેરે સ્થાનો જયાૂં બીજા હિન્દુઓને 
છટથી જિાનો અને તનેો લાભ ઉઠાિિાનો 
અવધકાર િોય, ત્યાૂં અસ્પશૃ્યોનેયે અવધકાર 
છે જ. એ અવધકારથી તેમને િૂંચચત 
રાખનાર અન્યાય કરે છે. 

જો પશઓુ મારિાને લીધ,ે અને માૂંસ, 
રૂવધર અને િાડકાૂં તથા વિષ્યની સાથ ે
કારભાર કરિાનો િોિાને લીધ ે તેઓ 
અસ્પશૃ્ય બન્યા િોય, તો િરેક નસ્ અને 
િરેક િાકતર અસ્પશૃ્ય િોિો જોઈએ, અન ે
તે જ પ્રમાણે ચિસ્તી, મસુલમાન, અન ે
કિિેાતા ઉંચ િણ્ના હિન્દુઓ જેઓ આિાર 
અથિા યજ્ઞને માટે પશિુધ કરે છે. તેઓ 
પણ અસ્પશૃ્ય િોિા જોઈએ. 
   સેંકડો િષ્ના અમાનષુી વ્યિિારને અને 
સૂંસ્કારી લોકોના સૂંસગ્થી િૂંચચત રિિેાને 
પરીણામે અસ્પશૃ્યોની સ્સ્થતી એટલી બધી 
િયાપાત્ર બની ગઈ છે અન ેતે એટલા બધા 
િઠેા પડી ગયા છે કે, એમને બીજા િગોની 
કીટીએ ચડાિિા માટે સમજિાર હિન્દુઓએ 
ખાસ પ્રયત્ન કરિા ઘટે છે. આથી અસ્પશૃ્યો 
અને બીજી િલીત કે પછાત કોમોની સેિા 
માટે પોતાનુૂં જીિન અપ્ણ કરવુૂં, અન ેત ે
કાય્માૂં ઉિાર હિલે મિિ કરિી, એ આ 
યગુના હિન્દુઓ માટે અવત પવિત્ર ક્રમ છે. 
  અસ્પશૃ્યોની સ્સ્થતી સધુારિા માટે એમની 
પાસે એમના પરૂંપરાગત ધૂંધાઓ 
છોડાિિાની કે એ પ્રત્યે એમનામાૂં અણગમો 
ઉત્પન્ન કરાિિાની જરૂર નથી. એવુૂં 
પરીણામ આિે એિી રીતે એમનામાૂં કરેલી 
પ્રવવૃિ એમની સેિા નિીં, પણ અસેિા 
કરશે. િણકર િણાટ કરતો રિ ેઅને ચમાર 
ચામડુૂં કેળિતો રિ,ે છતાૂં અસ્પશૃ્ય ન 
ગણાય ત્યારે જ 
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અસ્પશૃ્યતાનુૂં વનિારણ કયુું ગણાય. એ 
ધૂંધામાૂં સધુારા કરિાની અને ચખલિણી 
કરિાની ફરજ પાડી શકાય નિી.  
અસ્પશૃ્યતાનો શાપ 
 મારે પનુર્જન્મ નથી લિેો. મેં 
પ્રભનુી પ્રાથ્ના કરેલી કે હુૂં આિતે જન્મે 
જન્મે તો અંત્યજ જ જન્મ અને તેમને 
પડતાૂં દુુઃખો અનભુવુૂં ને તે ઓછાૂં કરિા 
તપશ્ચયા્ કરુૂં. હુૂં બ્રાહ્મણ, િૈશ્ય કે શ  દ્ર પણ 
નિીં પણ અવતશ  દ્ર જ જન્મિા ઇચ્છૂં છૂં183. હુૂં 
મારી પત્નીને પરણ્યો તે પિલેાૂં ઘણા િખત 
પર અસ્પશૃ્યતા વનિારણાને િયો િતો. 
અમારા સૂંયકુ્ત જીિનમાૂં બે પ્રસૂંગો એિા 
આવ્યા િતા જયારે મારે અંત્યજોને માટે 
કામ કરિાની અને પત્નીની સાથે રિિેાની 
િચ્ચે પસૂંિગી કરિાની તી, અને મેં પિલેી 
જ પસૂંગી કરી િોત. પણ મારી પત્નીની 
ભલાઈને લીધે એ અણીનો િખત ટળી 
ગયો. મારો આશ્રમ જે મારુૂં કુરુ્ૂંબ છે તેમાૂં 
કેટલાયે અંત્યજો છે, અન ે એક મીઠી પણ 
તોફાની બાળા મારી પોતાની િીકરી તરીકે 
રિ ેછે. 184 
 લોકો પ્રત્યેના પ્રમેને જ કારણે મારા 
જીિનમાૂં અસ્પશૃ્યતાવનિારણના પ્રશ્નને 
િાખલ કયો. મારી મા કિ,ે 'તારાથી આ 
છોકરાને ન અડકાય, એ અસ્પશૃ્ય છે.' ‘કેમ 
નિીં?' મેં સામુૂં પ  છ્ુૂં. અને તે હિિસથી 
મારો બળિો શરૂ થયો.185 જો હિિંદુસ્તાનની 
િસવતના પાૂંચમા ભાગને આપણે કાયમન ે
માટે િબાયેલો રાખિા માગતા િોઈશુૂં અન ે
રાષ્રીય સૂંસ્કૃવતનાૂં અમતૃકાળથી અન ે
ઈરાિાપ  િ્ક િૂંચચત રાખિા માૂંગતા િોઈશુૂં 
તો સ્િરાજય એક અથ્િીન શબ્િ બની 

રિશેે. આત્મશદુ્ધિની આ મિાન ચળિળમાૂં 
આપણે ઈશ્વરની સિાય માટે પ્રાથ્ના કરી 
રહ્યા છીએ, પરૂંત ુ એ જ ઈશ્વરે સજલેા જે 
મનષુ્યોને માનિતાના અવધકારોની સૌથી 
િધારે જરૂર છે તેમને તે અવધકારો આપિા 
ના પાડીએ છીએ. અને જયારે આપણ ેપોતે 
જ વનષ્ઠુર છીએ, ત્યારે બીજાઓની 
વનષ્ઠુરતામાૂંથી આપણને છોડાિિા માટે 
આપણ ેપ્રભનુા વસિંિાસન આગળ પ્રાથ્ના ન 
કરિી જોઈએ.186 ધમ્ને પવિત્ર નામ ે
મનષુ્યોની પાછળ લાગવુૂં એ શિુ ધમાુંધ 
િઠ છે.187 હિિંદુ ધમ્ની સધુારણા તેમ જ 
રક્ષાને અથે અસ્પશૃ્યતાવનિારણ એ જ 
સૌથી મોટી િસ્ત ુ છે. અસ્પશૃ્યતાવનિારણનુૂં 
કાય્ એ આધ્યાત્ત્મક હક્રયા છે.189  
 અસ્પશૃ્યતા અથિા સ્પશા્સ્પશ્નો 
મેલ હિિંદુ ધમ્માૂં રિશેે તો તેનો વનશ્ચ નાશ 
છે.189 અસ્પશૃ્યતા જીિે એના કરતાૂં તો હિિંદુ 
ધમ્ રસાતળ જાય એ હુૂં િધારે ઇચ્છૂં. 190 
અસ્પશૃ્યતા સામે સૂંગ્રામ ચલાિિામાૂં અને 
એ સૂંગ્રામમાૂં જાતને િોમી િેિામાૂં મારી 
મિત્ત્િાકાૂંક્ષા આખા મનષુ્યસમાજનો સૂંપ  ણ ્
કાયાપલટો થયેલો જોિાની છે. એ ખાલી 
સ્િપ્ન િોય, છીપમાૂં રૂપુૂં જોિા જેિો 
આભાસમાત્ર િોય. જયાૂં સધુી એ સ્િપ્નુૂં 
ચાલે છે ત્યાૂં સધુી મારે મન એ આભાસરૂપ 
નથી અને રોમાૂં રોલાૂંના શબ્િમાૂં કહ ુ તો 
'વિજય ધ્યેયની વસદ્ધિમાૂં નથી, પણ એની 
અવિશ્રાૂંત સાધનામાૂં છે.191 
અસ્પશૃ્યતા અને જ્ઞાવત 
 શરીર ઉપરના ગડગ  મડને કારણ ે
શરીરનો નાશ કરિો અથિા નીંિણને કારણ ે
સ્ક લનો નાશ કરિો એ જેમ ખોરુ્ છે તે જ 
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રીતે અસ્પશૃ્યોને કારણે શાૂંવતનો નાશ કરિો 
એ ખોરુ્ૂં છે. એટલ ેઅસ્પયૃતાનો, જે અથ્માૂં 
આપણ ેઅસ્પશૃ્યતાને સમજીએ છીએ તેનો, 
જડમ  ળથી નાશ કરિો જોઈએ. આખા 
સમાજ-શરીરનો નાશ ન થિા િેિો િોય તો 
આ િધારાના અંગને દ ર કરવુૂં જોઈએ. 
એટલે અસ્પશૃ્યતા જ્ઞાવતપ્રથાની ઊપજ નથી 
પણ ઊંચનીચના ભેિમાૂંથી પેિા થયેલી છે, 
જે હિિંદુ ધમ્માૂં પેસી ગયો છે અને તેને ધીમે 
ધીમે કોતરી ખાય છે. અસ્પશૃ્યતા ઉપરનુૂં 
આક્રમણ આમ આ ઊંચનીચ ભાિ પરનુૂં 
આક્રમણ છે અને જે ક્ષણે અસ્પશૃ્યતા જશે 
તે જ ક્ષણે જ્ઞાવતપ્રથા પોતે શિુ થઈ જશે, 
એટલે કે, મારા સ્િપ્ન મજુબનુૂં, તેનુૂં સાચા 
િણા્શ્રમમાૂં સમાજના ચાર વિભાગમાૂં - 
રૂપાૂંતર થશે. આ ચાર વિભાગો એકબીજાના 
પ  રક થશે, એકબીજાથી ચડતા કે ઊતરતા 
નિીં િોય અને િરેક વિભાગ બીજા કોઈ 
પણ વિભાગ જેટલો જ સમગ્ર હિિંદુ સમાજ 
માટે આિશ્યક િશે. 192  
જ્ઞાવત 
 િણ્વ્યિસ્થામાૂં મ  ળ કલ્પેલી 
સમાજની ચતવુિિધ રચના જ મને તો 
મદુ્દાની, સ્િાભાવિક અન ે જરૂરી જણાય છે. 
અસૂંખ્ય ન્યાતો અને પેઢાન્યાતોની કેટલીક 
િાર કેટલીક અનકુ ળતા થઈ િશે; પણ મોટે 
ભોગે તો ન્યાતો વિઘ્નકતા્ જ થઈ પડનારી 
છે એમાૂં શૂંકા નથી. એિી પેટાન્યાતો જેમ 
જલિી એક થઈ જાય તેમ સમાજનુૂં શે્રય છે. 
આવથિક દૃષ્ષ્ટએ, એક જમાનામાૂં જાવતનુૂં ઘણુૂં 
મિત્ત્િ િત ુૂં. તેમાૂં િારસાની કુળતાની રક્ષા 
થતી અને િરીફાઈ મયા્હિત રિતેી. આ 
િહરદ્રતાને દ ર રાખિાનો ઉિમ ઉપાય િતો. 

તેમાૂં િેપારમૂંડળીના બધા લાભ િતા. જોકે 
તેનાથી સાલ્સ અથિા આવિષ્કારને કોઈ 
પ્રોત્સાિન નિોત ુૂં મળતુૂં, પરૂંત ુએમ પણ ન 
કિી શકાય કે એ કોઈને નડતરરૂપ િતી. 
ઐવતષ્ઠાવસક દૃષ્ષ્ટએ, જાવત વ્યિસ્થાન ે
ભારતીય સમાજની પ્રયોગશાળામાૂં 
મનષુ્યનો પ્રયોગ કે સામાત્જક ગોઠિણ કિી 
શકાય. જો આપણે તેની સાળતા સાચબત 
કરી શકીએ તો તેને દુવનયાની કાયા પલટી 
નાખિાના, વનિ્ય િરીફાઈને સમાપ્ત 
કરિાના અને ધનલોલપુતા તથા લાલથી 
ઉત્પન્ન થતાૂં સામાત્જક વિચ્છેિનન ે
રોકિાના સિોિમ સાધનના રૂપમાૂં રજ  
કરી શકીએ છીએ.  
કોમ અને િર્ા 
 નાતજાતને વિશે મેં ઘણી િાર કહ્ુૂં 
છે કે આજના અથ્માૂં નાતજાતને હુૂં માનતો 
નથી. એ 'અિકેરુૂં અંગ' છે અને પ્રગવતમાૂં 
વિઘ્નરૂપ છે. તે જ પ્રમાણે હુૂં મનષુ્ય મનષુ્ય 
િચ્ચેની અસમાનતાઓન ે પણ માનતો 
નથી. આપણે સૌ સૂંપ  ણત્ાએ સમાન છીએ. 
પણ સમાનતા આત્માઓની છે, શરીરોની 
નિીં. તેથી તે માનવસક અિસ્થા છે. 
સમાનતાનો વિચાર કરિાની ને ત ે
ભારપ  િ્ક જાિરે કરિાની જરૂર પડ ેછે, કેમ 
કે આ ભૌવતક જગતમાૂં આપણે ભારે 
અસમાનતાઓ જોઈએ છીએ. આ બાહ્ય 
અસમાનતાના આભાસમાૂં આપણે સમાનતા 
સાધિાની છે. કોઈ પણ માણસ બીજા 
કોઈના કરતાૂં પોતાન ેઊંચો માને એ ઈશ્વર 
તેમ જ મનષુ્ય સામે પાપ છે. આમ, 
નાતજાત એ જેટલ ે િરજ્જજે િરજ્જજાના ભેિ 
સ  ચિે છે તેટલ ે અંશે બ  રી િસ્ત ુ છે. 
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જાવતભેિે એિી જડ ઘાલી છે કે એના છાૂંટા 
મસુલમાન, ચિસ્તી િગેરે બધા ધમીઓને 
લાગ્યા છે. એટલુૂં ખરુૂં કે પ્રમાણમાૂં બધા 
ધમ્માૂં િાડાઓ રહ્યા જ છે. એ ઉપરથી હુૂં 
એિા વનણ્ય પર આવ્યો છૂં કે 
મનષુ્યમાત્રમાૂં એ િોષ રિલેો છે. શિુ 
ધમ્થી જ એ િોષ ધોઈ શકાય. આિા 
િાડાઓ, ઊંચનીચપણુૂં મેં તો કોઈ 
ધમ્પસુ્તકમાૂં નથી જોયાૂં.  
 સમાજની ગૂંિકીને દ ર કરી તેને 
રોજ રોજ સાફ રાખિાનુૂં કાય્ પવિત્ર છે. એ 
કાય્ વનયવમત રીતે ન થાય તો આખો 
સમાજ મરણતોલ િશામાૂં આિી પડ.ે 
સફાઈના કામનો િરજ્જજો સમાજન ે
આિશ્યક બીજા કામોના જેટલો જ ઉંચો 
સમજિી ઘટે છે. એ કામમાૂં અનેક 
સધુારાઓને અિકાશ છે. સૂંસ્કારી લોકોએ 
કામ કરતા થઈ જઈને ઘણા સધુારા કરી 
શકે. 
 આપણે જે લોકોને ઘણીિાર 
આપણા અજ્ઞાનને અને િધિુાર આપણા 
અિૂંકારને કારણે આપણાથી િલકા ગણીએ 
છીએ. તે લોકોના સ્પશ્ની અસરની 
બાબતમાૂં અવતશયોસ્ક્ત ન કરીએ, ઈશ્વરના 
વસિંિાસન આગળ, આપણ ે શુૂં ખાધુૂં છે કે 
આપણને કોણ અડય ુ છે. તેના પરણી નિી 
પણ આપણ ેકોની અને કેિી રીતે સેિા કરી 
છે. તેના પરથી આપણો ન્યાય થશે. જો 
આપણે એક પણ દુુઃખી માણસની સેિા 
કરીશુૂં. તો ભગિાનની આપણા તરફ કૃપા 
દૃષ્ષ્ટ થશે. 
 આ સફાઈના કામનો અલગ ધૂંધો 
બનાિીએ ધૂંધાન ેઅવતશય ગૂંિો તથા િીન 

ગણી, તથા એ ધૂંધો કરનારી ભૂંગી કોમન ે
છેક નીચ િણ્ ગણી આપણે ભૂંગી કોમની 
સ્સ્થવત અવતશય િયામણી કરી મકુી છે. 
તથા આપણી આખો સમાજ ગૂંિી િાલતમાૂં 
રિતેો થઈ ગયો છે. આનો ઉપાય એ છે કે, 
િરેક કુરુ્ૂંબ પોતાની પાપખાના સફાઈનુૂં 
તથા બીજી સફાઈનુૂં કામ પોતે જ કરી લે, 
જેમ પોતાની રસોઈ પોતે કરી લે છે. તેમ 
પછી સાિ્જવનક સફાઈનુૂં કામ રિ ે તે માટે 
ધૂંધાિારી માણસો િોય, પણ એ ધૂંધાનો 
િરજ્જજો બીજા ઉંચા ગણાતા ધૂંધાઓ જેટલો 
ગણિામાૂં આિે, અન ે એ કામ કરિાની 
રીતો એટલી સધુારિામાૂં આિે કે, કામ 
સપુડ અને આરોગ્યપ્રિ રીતે કરી શકાય 
અને એ કામ કરનાર બહ ુસ્િચ્છ રિી શકે.  
 અસ્પશૃ્ય ગણાતાૂં લોકોમાૂં પેઠેલી 
મડુિાલ માૂંસ ખાિાની ટેિ, એમની િહરદ્રતા 
કેટલી કરૂણાજનક છે, એ જ િશા્િ ે છે. એ 
િહરદ્રતા દુર કરીને અને એમને સમજણ 
આપીને એ ટેિ દુર કરિી ઘટે છે. માત્ર 
પોતાના આચાર ચોખ્ખા રાખિાથી સૂંસ્કારી 
થિાત ુ નથી. પોતે જેને અશિુ આચાર 
ગણતા િોય, ત ેઆચારિાની બીજાન ેફરજ 
પડ ે એમ િત્વુૂં, એ પણ અસૂંસ્કાહરતાની 
વનશાની છે. પોતાને સૂંસ્કારી ગણતા િણો 
અસ્પશૃ્યોને પોતાનુૂં એઠુૂં કે કોિલે ુૂં, કે 
ઉભરેલુૂં કે અશિુ થયેલુૂં આપે અને પશ ુ
કરતાૂંયે એમની સાથે િલકો વ્યિિાર કરે, 
એ અસૂંસ્કાહરતા તેમજ પાપ છે. એવુૂં 
ગાૂંધીજી માનતા િતા. 
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