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પિવ& 'રઆન ુ (૧૭.૭૦)મા ંઅ"લાહ કહ� છે ક� તેઓએ  દર�ક મ45યને સમાન ુ ગૌરવથી નવા9યા છે.  અ�ય& 

(૪૯.૧૩)  તેઓ કહ� છે ક� પર=પર સ>ંા?મક અને સપંક@ ની Aિવધાની ખાતરુ , તેઓ એ માનવતાને કોમ અને 

જનEિતઓમા ંFહ�Gયા ંછે.  આ ર#તે FયHIતગત અને સા�!ૂહક અH=ત?વને !દFય મા�યતા અને આJય આપવામા ં

આFયો છે. બીL અનેક આયાતો અને ડઝન Mટલા �કરણો Pારા આપણે અ"લાહનો સદં�શો સમL શક#એ છ#એ ક�  

ઔRચ?ય, િવવેક અને  િન5ઠા, FયHIતગત અને સામાUજક  Vયેય અને સ�WX માટ� અિનવાય@ શરત છેૃ . આ કહ�વા ટાણે 

ઉ"લેખનીય છે ક� અ"લાહના ંસદં�શમા ંસZંણૂ@ માનવEિત અને દર�ક વગ@ સમાિવ5ટ છે. આપણે એ શોધીએ  ક� આ 

&ણેય !દFય જવાબદાર#ઓ નો સવ[\મ ઉપયોગ કર# ને અ4ARૂચત Eિત અને અ�ય પછાત વગ@ સામેુ ના ંસામાUજક 

ભેદભાવને ^ર કર#ૂ ને તેમને સાથે લઈ ને સા�!ૂહક ર#તે ભારતમા ંવRંચત �સલમાનો ુ અને R_=તી સ�દાય ને ુ માટ� 

�યાય અને િન5પ`તા4 ંZનઃ=થાપુ ુ ન થઈ શક�. 

એવા =પ5ટ Zરાવાુ ઓ છે ક� વષ@ ૧૯૪૭ મા ંભારતને =વત&ંતા મcયા પછ# છે"લા ૬૫ વષ@મા ંદર�ક `ે&ોના ંિવકાસમા ં

બીE ધમ[ના ંઅ4યાયીુ ઓની સરખામણીએ �સલમાનો પછાત અને પાછળ રહ# ગયા છેુ . તથા સGચર સિમિત અને 

િમJા આયોગનો અહ�વાલ લોક Eહ�ર થયા પછ# તો આ તgન =પ5ટ થઈ ગh ં.ુ આ અહ�વાલોમા ંપછાતપણાના ં

જવાબદાર કારણો આ �માણે દશા@Fયા છે (૧) એક ક���iય કાય@કાર# આદ�શ Pારા અ4ARૂચત Eિતુ ને Fયાjયાિયત 

કર#ને સસંદ અને રા9યની િવધાનસભામા,ં સરકાર# કાયા@લયો અને શૈ`Rણક સ=ંથાનો મા ં૧૫% માથંી �સલમાનો અને ુ

R_=તીઓ ને વષ@ ૧૯૫૦ થી વRંચત રાખવા મા ંઆFયા. (૨) �સલમાનોુ ની બmમતી વાળા ુ મોટાભાગના ંમતિવ=તારોમા ં

અ4ARચત ુ ુ Eિતના ંnકડા ઓછા હોવા છતા ંપણ SCs મતિવ=તાર ઘોિષત કરવામા ંઆFયા. (૩) રા5s#ય ભાવનાના ં

ભાગ tપે �સલમાન િવરોધી ુ Zવૂ@uહ vડ# ર#તે અH=ત?વ ધરાવે છે અને (૪) �સલમાનોુ ના બહોળા સ�દુાયના ંજમીન 

સાથે જોડાયેલ �યાય અને અિધકારના ંZનુ:=થાપનની દરકાર કયા@ વગર xમા4સારુ  આવતા શાસકોએ ગyયા ગાઠzા ં

�સલમાનોુ ને પસદં કર# ને {ાકં {ાકં િન|પiવીુ  સરકાર# =થાનો પર છટંકાવ કયા} એ~લે ક� ગોઠવી દ#ધા.  

છે"લા ૬૫ વષ[મા ંસહવત� સાધન બનાવી, સમu રાજક#ય વણ@પટમા ંA િનયોUજુ ત !ડઝાઇનમા ં�સારણ કર#ને,  

�સલમાન સ�દાય ને અિનિ�તતાના ંવાદળોમા ંઅને  અH=ત?વ સામે ની દહ�શતમા ંુ ુ ફસાવી રાખવામા ંઆFયો. 

સ�દાયુ ને Aર`ા ુ ની બાહ�ધર# આપી ને કહ�વાતા ધમ@ િનરપે` લોકો �સલમાનો પાસે થી મત ઉઘરાવી ર�ા છેુ . બીL 

તરફ દR`ણ પથંી અિતવાદ#ઓ (વા=તવ મા ંઅિવ�ામાન ) !હ�^ અH=ત?વ ને ુ ખતમ કર# નાખે તેવા જોખમ કહ# ને 



મોટ# સjંયા મા ંિનદ[ષ અને ઓછા ભણેલા Rબન �H=લમ મતદારો પાસે પહોચી Eય છેુ . આ સમu �!xયા મા ં

ભારતીય �સલમાનુ ને િવદ�શી અથવા ઉuવાદ# ગણાવવો એ રાજક#ય- નોકરશાહ#ની એક ફશન થઈ ગઈ છે� . 

�સલમાન ુ hવાનુ ને લાબંા વષ[ Aધી ક�દમા ંનાખવોુ , પછ# Zરાવાુ ના ંઅભાવે ક� િનદ[ષ Eહ�ર થાય એટલે છોડ# �કૂવો 

અને પછ# આ �ણા=પદ અ�યાય ક�  ૃ અ?યાચાર ને �લૂી જ� ંએ દ�શ ભરુ મા ંએક પરંપરા થઈ ગઈ છે. શાળા ના ંપાઠz 

Z=તકોમા ં�સલમાનો ને નીચા દ�ુ ુ ખાડવાની �થાએ એક �તધા@ર# મહામાર# 4 ંtપ લઈ લી� ંછેુ ુ . પછ# Rબન –

�સલમાન પેઢ# ુ આ સ'ંRચત િવચાર ધારા સાથે hવા વગ@ મા ંુ ુ �વેશે છે. 

 

આ ર#તે રા5s#ય ઓળખાણ, સ�માન, nત!રક એકતા પર થતા ંયોજનાબVધ, વારંવાર �હારો નો સામનો કરતા,ં તેની 

ચચા@ કરતા ંઅને �કાબલો ુ કરતા ં�સલમાન સુ �દાયુ નો ધીરજ નો �યાલો {ાર�ક ઉભરાઇ Eય છે. આ ર#તે 

�સલમાન ચેતના નો ુ �ત થાય છે અને સ�દાયના ંિવકાસ અને ુ �ગિતના ંVયેય ની !દશામા ંવળાકં આવી Eય છે.  

આવી પ!રH=થતીમા ંઅ�ક દળો ુ સફળતા Zવૂ@ક �સલમાનો તરફ ના ંરમત ના ંમેદાનુ મા ં�સણખોર#ુ  કરવામા ંસફળ 

થયા છે અને સ�દાય ને ર`ણા?મક રમત રમવા તરફ ધક�લી દ#ધો છેુ .  

 

આપણે એકવીસમી સદ#ના ંભારતના ં�સલમાનો અને R_=તીઓ એ પોતાના ખ�ભા પર મોટ# જવાબદાર# ઉપાડવાની ુ

છે.  આપણે સ=ંથાગત શtઆત કર# ને નકારા?મક �વાહ ને સકારા?મક પ!રયોજનાઓમા ંકાયાપલટ કરવાની છે. આ 

માટ� આપણી પાસે પયા@�ત ર#તે Fhહૂરચના હોવી જtર# છે.  

?યા ંAધી ક� ુ ૨૦૧૩ Aધી મા!હતીના ંઅિધકારુ ના ંહ�ઠળ પણ ક��i સરકાર એ મા!હતી જણાવવા તૈયાર નથી ક� 

રા5sપિતના ંવષ@ ૧૯૫૦ ના ંઅ4ARચત Eિત આદ�શુ ુ મા ં'jયાત ફકરો ુ ૩ ને દાખલ કરવા 4 ં�યોજન � ંહ� ંુ ુ ?ુ  બી� ંુ

તેની લાબંી િન�5xયતા Pારા સરકાર� Fયાવહા!રક tપે સGચર સિમિત પર Vયાન આપવાનો ઇનકાર કર# દ#ધો છે ક�  

નવા ંસીમાકંન આયોગ ની િનમ�કૂ કર#ને Mમા ં�સલમાન સ�દાય ની બmમતી છે ુ ુ ુ તેવા �ટણી મત િવ=તારો ને ુ Rબન 

–અનામત Eહ�ર કર# ને અ�યાય, ગેરકાયદ�સર અને  અતા!ક�ક � ૂચંવડા માથી બહાર કાઢ# ને SCના ંલગંર માથી �Iત ુ

કર�. &ીE =થાને સરકાર� હ� Aધી મયા@!દત =પધા@?મક પર#`ા Pારા ભારતીય પોલીસ સેવા ની ુ ુ ૧૪૦૦ Mટલી 

જ�યાઓ ભરવાના ૨૦૧૦ ના ં�સલમાન િવરોધી ધારા ને પાછો ખેGયો નથીુ . અને યાદ# લબંાતી Eય છે.  

રા5s#ય શતરંજ પર આપણે ભારત ના ં�સલમાનો અને R_=તીઓ છે"લા ુ ૬૫ વષ[ થી પદયા&ીઓ ની Mમ િન|પiવીુ  

ર#તે ચાલી ર�ા છ#યે.  આ સદ# ના ંિવકાસ ને tધંવાના નાનામા ંનાના િવચાર થી પણ વેગ�ં રહ�� ંજોઈએુ . ભારતના 

સામાUજક –રાજક#ય અH=ત?વ તર#ક� આપણે ખરાબ ર#તે િન5ફળ ગયા છ#યે અને મch ંછે ઘોર અપમાનુ , અને માન 

હાિનથી તRળયા વગરની vડાઈએ અધ:પતન થh ંછેુ . આપણને  આગામી પેઢ#ના ંસામાUજક Lવન સાથે ચેડા ંકરવા 

નો કોઈ હ� નથી. દ�શના ંશતરંજ પર પદ યા&ી માથી સ�દાયુ ની Fયહરચના 4 ંRગયુ ર બદલવાનો સમય પાક# ગયો 

છે અને શતરંજ મા ંરાણી Mવી ર#તે અલગ અલગ વગ[ મા ંઅલગ અલગ !દશામા ંચાલી શક� તેવી રાણી ની Mમ 



આપણે સશIત બન� ુંપડશે.  

 

૧૯૫૦મા ંઆપણા ંબધંારણમા ંRબન �H=લમુ , Rબન R_=તી દ�શના દRલત નાગ!રકો માટ� અનામત 4 ં�ાવધાન ુ છે અને 

પાછળ થી વ=તી ના ં૪૨% અ�ય પછાત વગ[ માટ�  અનામત 4 ં�ાવધાન કરવામા ંઆFh ંછેુ ુ . જો ક� કોઈ જ શકંા 

વગર આના ંકારણે આ અગ?યના `ે&મા ંશૈ`Rણક ક� આિથ�ક ��Vધ થઈ છે જો ક� ?યા ંપણ તેૃ ના nતર િવભાગીય 

સામાUજક H=થિતમા ંAધારો ુ કણ ભાર પણ દ�ખાતો નથી. SCs અને OBCs હ� પણ સમાજુ ના ંસદ#ઓ �ના નીચા વણ@ૂ  

તર#ક� Fયિથત છે. તેઓ હવે માનિસક &ાસ અને હતાશા, િવપદા, ઉપે`ા અને સામાUજક અધ:પતન થી પીડાય છે. 

તેઓ સમાજના ંતRળયે જ અટક# ર�ા છે. Rબન SCs અને Rબન STs ના Fયવ=થા ઢાચા ની સામાUજક ચેતનામા ં

SC/OBC તરફ નો લેશ મા& પણ અRભગમ નથી. આ પ!રવત@ન લાવવા માટ� કરોડો લોકોએ તેમની ધાિમ�ક સા!હ?ય 

અને પરંપરાના જડ�ળૂમા ંFયા�ત હEરો સામાUજક સ=ં'િત ને આવજો કહ�� ંપડશેૃ ુ . બધંારણ નો SC તરફ# ઢાચો 1950 

અને તે પછ# ના ફરફારો લોકો ની મનો�િ\ ને બદલવા મા ંિન5ફળ � ૃ ર�ો છે.  આ ઉદ�£યના માટ� આપ�ં ુબધંારણ અને 

કાયદા4 ંZ=તક ક�Rલડોુ ુ =કોપ તર#ક� કામ ન કર# શ¤ં.ુ  

 

SCs, STs અને  OBCs ના મનમા ંપેદા થયેલ અવકાશ ને Zરૂવા અને સામા�ય !રઢા અપમાન ના જખમ ને મલમ 

લગાડવા ચૌદ સદ#ઓ પહ�લા હ#રાની �ફા માથી મસીહા ઉતયા@ Mઓ માનવEત ના માટ� ુ 'પા� ૃ તર#ક� ઓળખાયા 

તેમણે માનવતાને ઘાયલ જખમો ભરવાનો અકસીર ઉપાય આ�યો અને માનિસક �તર ને ^ર કરવામાટ� !હતકર ૂ

ઉપાય આ�યો. તેઓ એ �લામ ુ �થાની ના¥દૂ# Eહ�ર કર#. સામાUજક સપંક@ માટ� સમાનતાને મો¦ં મહ?વ આ�h ંુ .ુ તો 

પછ# આ xાિંતને શામાટ� આપણા સાથી નાગ!રકો આગળ ધપાવી ન શક�? તે માટ� આપણે રામબાણ ઉપાય શા માટ� ન 

કરવો જોઈએ? અ"લામા ઈકબાલની આગાહ# સાચી પાડવા આપણે �ય?ન શા માટ� ન કરવો જોઈએ? 

િનકલ ક� �����રણસે Uજસને  રોમાન ક# સ"તનત કો પલટ !દયા થા,  

Aના ુ હ§ યે 'દસીઓૂ  સે મૈને વો શેર !ફર હોિશયાર હોગા . 

આ !દFય વાણી કહ� છે ક� M  િસ̈હ રણ માથી પેદા થયો અને રોમન સા©ા9ય ને ફગાવી દ#� ુંતે ફર#થી સ!xય થશે.  

આપણે ઈ=લાિમક ઉપદ�શ ની યો�ય �શસંા કર#ને તેને આચરણ મા ં�કૂવો પડશે. મે આ બાબતે અ4ARચત ુ ુ Eિતના 

નેતા Jી ઉ!દત રાજ સાથે આ મહ?વના �gા પર િવગતવાર ચચા@ કર#ુ . અને મારા આનદં ની વાત છે ક� તેઓ સGચર 

સિમિત અને િમJા કિમશન ની સન ૧૯૫૦ ના રા5sપિતના અ4ARચત Eિત ુ ુ માટ�ના આદ�શમા ંથી ફકરા ૩ ને કાઢ# 

નાખવા ની વાત સાથે સહમત છે. તેમણે પોતા4 ંમતંFય લખાણ મા ં�દિશ�ત કh} છેુ ુ . તો પછ# આપણે �સલમાનો એ ુ

૬૫ વષ@ �ના ધાિમ�ક Zવૂ@uહ ને ના¥દૂ કરવા શાªત પયગબંર 4 ંરસાયણ શાૂ ુ  માટ� ન લગાવ� ંજોઈએુ ? mં ુઆ 

બાબતે R_=તી અને ST  નેતાઓ સાથે પણ વાત કર# ર�ો «. તેઓ પણ ધમ@ ના આધાર� ૬૫ વષ@ �ના પછાત પણા ૂ

માટ� �સલમાનો ની િવચારસરણી ની Mમુ  જ માની ર�ા છે અને આ અRભયાન ને સZંણૂ@ ર#તે ટ�કો આપી ર�ા છે.  



૧૯૫૦ ના આ mકમ માુ થી ફકરા ૩ ને ના¥દૂ કરવા મા ંઆવશે તો �સુલમાન અને R_=તી હEમ, ¬હાર અને મોચી ુ

તેવા જ બધંારણીય ભલામણો અને અિધકારો મેળવશે Mવા !હ�^ુ/ શીખ/ બૌX હEમ, ¬હાર અને મોચી છેુ "લા ૬૫ 

વષ[ થી ભોગવી ર�ા છે. તેનો અથ@ એ ક� તેઓ ને સસંદ, િવધાનસભા, L"લા/ તા¬કા પ!રષદ અને ુ પચંાયતો તથા 

uામ પચંાયતો ની બેઠકો પર � ૂટંણી લડવાનો અને � ૂટંાવા નો અિધકાર હશે. તેઓ ને અમલદારોની પસદંગી માટ� 

UPSC ની Eહ�ર સેવા પર#`ા Pારા વાિષ�ક પસદં કરવામા ંઆવતા પદો પર સેવા કરવા નો અિધકાર મળશે. શૈ`Rણક 

સ=ંથાનો મા ંઆર`ણ નો અિધકાર મળશે.  

આ માટ� આપણે ભારતના �સલમાનોએ સહજ ર#તે સારાુ  અને સાચા �સલમાન બનવા ની જtર છેુ . આપણે આપણી 

પ�ાદ i�5ટ મા ંપ!રવત@ન કર� ંપડશે Mથી િવª નો હા!દ�ક આવકાર મળે અને �કાદા ના !દવસે ુ ુ શાતં ¯દયે અ"લાહ 

ને મળ# શક#એ તથા સનાતન ઈનામ પામી શક#એ. આપણે એ �કાશમા ંમાનવતાના ઉ?થાન માટ� બન� ુંબ�જ ુ

કરવા4 ંછેુ . સZંણૂ@ ર#તે અને ઉ?સાહ થી માનવ સમાનતા નો આપણ ને M પૈગામ મcયો છે તેનો ફલાવો કરવાનો છે �

અને તે માટ� સm ને �ેમ આપવાનો છે અને ખાસ કર# ને ુ આપણા ંSC અને OBC વગ@ ને Mમની સદ#ઓથી �ણા થતી ૃ

આવી છે તેમને જન સાધારણ ગૌરવ મળ# શક�. આ ર#તે આપણે હાથ મા ંહાથ પરોવી ને આગળ વધી ને તથા 

આપણી સા�!ૂહક મત શHIત થી (વ=તી ગણતર#ના આધાર પર પણ) � ૂટંણી ની �!xયા મા ંક�ટલાય ગ� ંઉપર ઊભર# ુ

શક#એ તેમ છ#એ. આ ર#તે આપણે SCs, STs અને OBCs ને મહ?વ આપી તેમને આRલ¨ગન આપી માન આપીએ 

તેમની સગંાથે Fhહૂરચના બનાવીએ Mથી પિવ& 'રઆન મા ંઅ"લાહ એ આુ પેલી જવાબદાર# સhંIત ર#તે બEવી ુ

શક#એ.  

લેખક ઝકાત ફાઉ�ડ�શન ઓફ ઈ��ડયા ના ��ખ છેુ .  

ઈમેલ: info@zakatindia.org 

 

 


