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દેવીપજૂક જ્ઞાતિ માાં તિક્ષણ, આરોગ્ય િથા જ્ઞાતિપાંચ અંગે જાણકારી 
(અમદાવાદના કૃષ્ણનગર વવસ્તારને કેન્દ્રમાાં રાખીને) 

વનવમષા વી. ચૌહાણ 
પી.એચ.ડી. છાત્રા, સમાજિાસ્ત્ર તવભાગ, ગજૂરાિ તવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ  

પ્રસ્િાવના :- 
 તવતવધિામાાં એકિા  એ ભારિ દેિની  
મહાનિા  િથા  તવિેષિા છે. ભારિ દેિમાાં તવતવધ 
જ્ઞાતિની પ્રજા વસવાટ કરે છે. દરેક જ્ઞાતિની 
રહણેીકરણી, ભાષા, રીિરરવાજમાાં તવતવધિા જોવા 
મળે છે. આ તવતવધિા  જ્ઞાતિની  રહણેીકરણી  જ્ઞાતિના 
વસવાટ ના પ્રદેિો,  ભૌગોલિક વાિાવરણની અસર  
જ્ઞાતિ માાં જોવા મળિી તવતવધિા પર ભાગ ભજવે છે. 
જેમકે  દલક્ષણ ભારિના િોકો તયાાં ચોખાન ાં ઉતપાદન 
વધ  થત ાં હોવાથી ખોરાકમાાં ચોખાનો ઉપયોગ વધ  કરે 
છે. િેથી  તયાાં ખોરાકમાાં ઈડિી, ઢોંસા, ઉત્તપમ, ભાિ 
નો ઉપયોગ વધ  થાય છે ઉપરાાંિ તવષ વવતૃ્ત ની 
નજીક હોવાથી તયાાં ગરમી વધ  પડે છે. િેથી અહીંના 
િોકો શ્યામ વણણના જોવા મળે છે. જ્યારે ઉત્તર 
ભારિમાાં ઘઉં નો પાક વધ  થવાથી તયાાં રોટિી, પરોઠા 
વગેરેનો વપરાિ વધ  જોવા મળે છે. કાશ્મીર ઠાંડો 
પ્રદેિ હોવાથી તયાાંના િોકો ની તવચા  શે્વિ  વણણની 
િથા ચમક વાળી જોવા મળે છે. 
         ભારિ દેિ જ્ઞાતિ પ્રધાન દેિ હોવાથી સમગ્ર 
વ્યવસ્થા જ્ઞાતિ ના માળખાના આધારે ગોઠવાયેિી 
જોવા મળે છે.  દેિમાાં જ્ઞાતિઓ અનેક જ્ઞાતિ િથા 
પેટાજ્ઞાતિ માાં વહેંચાયેિી જોવા મળે છે. િેમાાં ઉચ્ચ, 
નીચ,મધ્યમ િેવા ભાગ પણ પડેિા જોવા મળે છે. 
હાિમાાં ભારિમાાં બધા જ ધમોમાાં  વણણવ્યવસ્થા જોવા 
મળે છે. િેમાાં રહિંદ  ધમણમાાં જ્ઞાતિન ાં મહતવ તવિેષ જોવા 
મળે છે. રહિંદ  ધમણ અનેક જ્ઞાતિઓ અને પેટાજ્ઞાતિઓમાાં 
વહેંચાયેિો જોવા મળે છે. અને દરેક જ દી જ દી 
િાક્ષલણકિાઓ  ધરાવે છે. 
 બધી જ જ્ઞાતિ પોિાના તવતિષ્ટ િક્ષણો 
ધરાવિી હોય છે. અને આ તવતિષ્ટ િક્ષણોને જાણવા 

િથા સમજવા માટે જ્ઞાતિવ્યવસ્થા ઉપર િૈક્ષલણક 
સાંિોધનો થિાાં હોય છે. િેમાાં પણ જે જ્ઞાતિ બધી જ્ઞાતિ 
કરિાાં અિગ િરી આવિી હોય, જેમનાાં િક્ષણો, 
બોિી, સાંસ્કૃતિ તવતિષ્ટ હોય છે, િેવી જ્ઞાતિ તવિે 
જાણવા બધાને તવિેષ જજજ્ઞાસા હોય છે. 
 આવી જ એક જ્ઞાતિ છે દેવીપજૂક કે વાઘરી 
જ્ઞાતિ. આ જ્ઞાતિ અનેક રીિે તવતિષ્ટ છે. આ જ્ઞાતિન ાં 
એક િક્ષણ એ છે કે િે આપણને બધે જ વસેિી જોવા 
મળે છે. િહરેની  અિગ-અિગ જ્ઞાતિ ધરાવિી, 
અિગ-અિગ િક્ષણો ધરાવિી વસ્િીની વચ્ચે રહીને 
પણ આ જ્ઞાતિ પોિાનાાં િક્ષણો જળવી રાખે છે.  
 દેવીપજૂક નામમાાં જ િેમની જ્ઞાતિનો અથણ 
રહિેો છે. દેવીપજૂક એટિે કે દેવીન ાં પજૂન કરનાર. 
આ જ્ઞાતિ ઘણા બધા આગવા અને તવતિષ્ટ િક્ષણો 
ધરાવે છે. છિાાં પણ હજ  સ ધી િેમાાં સાંિોધનો ઘણા 
ઓછા થયા છે. િેથી િેમની સમાજજક, આતથિક વગેરે 
ઊંડણપવૂણકની મારહિી ઓછી મળે છે.  

● સાંિોધન પ્રશ્ન :- 
દેવીપજૂક જ્ઞાતિમાાં તિક્ષણ, આરોગ્ય િથા જ્ઞાતિપાંચ 
અંગે જાણકારી. 

(અમદાવાદનાાં કૃષ્ણનગર તવસ્િારને 
ધ્યાનમાાં રાખીને) 

● સાંિોધન ક્ષેત્ર :- 
પ્રસ્ત િ સાંિોધનપત્રન ાં સાંિોધન ક્ષેત્ર 
અમદાવાદનાાં પવૂણ તવસ્િારમાાં આવેિાાં 
કૃષ્ણનગર તવસ્િારનાાં સાંજયનગર અને 
તવહિનગર છે. 

● સાંિોધનના હતે  ઓ:- 
(1) દેવીપ જક જ્ઞાતિ માાં તિક્ષણ અને 

આરોગ્ય અંગેની જાણકારી 
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મેળવવી. િે અંગેના માંિવ્યો 
જાણવા. 

(2)  દેવીપ જક જ્ઞાતિના જ્ઞાતિ પાંચ 
તવિે મારહિી મેળવવી. 

● સાંિોધન પદ્ધતિ અને પ્રતવતધઓ :- 
પ્રસ્ત િ સાંિોધનપત્રમાાં સાંિોધનિેખો,  

દેવીપ જક જ્ઞાતિ ન ાં પ સ્િક, સાંિોધન રરપોટણ જેવા 
દ્વિિીય સ્ત્રોિ િથા જાિે સાંિોધનક્ષેત્રમાાં જઈ 
મ િાકાિ પદ્ધતિ, તનરીક્ષણ પદ્ધતિ િથા મ િાકાિ 
અન સલૂચ િથા મ િાકાિ માગણદતિિકા ભરાવી 
મારહિી મેળવેિી છે. 
● દેવીપજૂક જ્ઞાતિમાાં તિક્ષણ અને આરોગ્ય 

અંગેની જાણકારી : -  
        સમાજમાાં હવે તિક્ષણન ાં પ્રમાણ વધ્્ ાં 
છે. છિાાં પણ દેવીપજૂક સમાજમાાં તિક્ષણન ાં 
મહતવ હજ  પણ ઓછાં જોવા મળે છે. િેઓને 
ભણીગણીને નોકરી મેળવવા કરિાાં િેમનાાં 
પરાંપરાગિ વ્યવસાયમાાં વધ  રસ હોય છે. 
િેથી બાળકોને ભણાવવાની બાબિમાાં 
િેમનાાં વાિીઓ ખબૂ જ નીરસ રહ ેછે. િેનાાં 
કારણે બાળકોમાાં પણ ભણવા પ્રતયે રસ અને 
રૂલચ ઓછો જોવા મળે છે. વળી બાળકો 
િાળાએથી ઘરે આવી િરિ િેમનાાં 
પરાંપરાગિ વ્યવસાય જેવાાં કે િાકભાજી, 
ફળ, ફૂિ વેચવામાાં જોિરાઈ જાય છે. 
પરરણામે બાળકો માાંડ માધ્યતમક તિક્ષણ પરૂૂાં 
કરી િકે છે. મોટા ભાગની છોકરીઓ િો 
પ્રાથતમક તિક્ષણ પછી જ અભ્યાસ છોડી દે 
છે.  
 તિક્ષણ ઓછાં મેળવેિ હોવાનાાં 
કારણે દેવીપજૂક જ્ઞાતિમાાં ઘણા બધા 
ક ટ ાંબોમાાં એવ ાં જોવા મળેિ છે કે િેઓ ઘરમાાં 
લબમારી આવે કે કોઈ લબમાર પડે િો 
દવાખાને જવાના બદિે બાધા રાખીને 
ચિાવે છે. જો કે હવે ધીમે ધીમે તિક્ષણ િથા 
આરોગ્ય પ્રતયે જાગતૃિ થવાથી બાધા અને 
દવા બાંને કરિાાં જોવા મળે છે. છિાાં પણ 

િેમાાં ભવૂા કે માિાની માંજૂરી િેવી િેવી શ્રદ્ધા 
વધ  ધરાવે છે.  

● દેવીપ જક જ્ઞાતિ ના જ્ઞાતિપાંચ અંગે 
જાણકારી. 
     દરેક જ્ઞાતિમાાં પોિાની જ્ઞાતિ ન ાં બનેલ ાં 
પાંચ હોય છે જે જ્ઞાતિના રરવાજ અને કાયદા 
ઘડે છે. દરેક જ્ઞાતિમાાં જ્ઞાતિપાંચ ન ાં આગવ ાં 
પ્રભ તવ જોવા મળે છે.જ્ઞાતિપાંચે  નક્કી કરેિા 
કાયદા જ જ્ઞાતિના રરવાજ બનિા હોય છે 
અને િે જ્ઞાતિના િમામ િોકો સ્વીકારિા હોય 
છે. 
          દેવીપ જક જ્ઞાતિમાાં પણ પોિાની 
જ્ઞાતિન ાં જ્ઞાતિપાંચ જોવા મળે છે જ્ઞાતિપાંચ ન ાં 
કાયણ જ્ઞાતિ ન ાં બાંધારણ કે તનયમ બનાવવા, 
જ્ઞાતિના િોકોના તવવાદ ઉકેિવા, જ્ઞાતિ ના 
તનયમો િોડનારને દાંડ કરવો િથા જ્ઞાતિના 
તવકાસ માટે પ્રયતન કરવા વગેરે જેવા છે. 
દેવીપ જક જ્ઞાતિ માાં મોટાભાગે જ્ઞાતિના િોકો 
પોિાના ઝઘડાના તનકાિ માટે કોટણ કે 
કચેરીમાાં જિા નથી િેઓના તવવાદના ઉકેિ 
સમાજમાાં જ સમાજના માણસો િારા કરવામાાં 
આવે છે. ઘણીવાર  તનયમોનો ભાંગ કરનારને 
નાણાકીય દાંડ કે જ્ઞાતિ બહાર મકૂવા જેવા 
પગિાાં િેવામાાં આવે છે. 
           જ્ઞાતિપાંચ મા એક મ ખ્ય 
આગેવાનો ન ાં પદ હોય છે જે વ્યક્તિ સમાજ 
માટે વધ  કામ કરિા હોય િથા સમાજ માટે 
વધ  સમય આપિા હોય િેવા વ્યક્તિને 
આગેવાન બનાવવામાાં આવે છે િેઓને 
ચોવટીયા નામથી પણ ઓળખવામાાં આવે 
છે. સમાજના ઈમાનદાર સેવાભાવી કે 
પ્રતિષ્ષ્ઠિ વ્યક્તિ હોય િેને જ્ઞાતિ પાંચના 
આગેવાન બનાવવામાાં આવે છે. અન્ય 
વ્યક્તિઓ પણ જ્ઞાતિ પાંચના સભ્યો હોય છે. 
જેઓ પણ સમાજના કાયોમાાં આગળ પડિો 
ભાગ ભજવિા હોય છે. 



Research Guru: Volume-14, Issue-4, March-2021 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 44  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

       જ્ઞાતિ પાંચ િારા સમાજના નાના મોટા 
તવવાદ ઉકેિવામાાં આવે છે. જેમાાં ઘરમાાં 
અંદરોઅંદર કે બે ક ટ ાંબ વચ્ચે કોઈ ઝઘડા 
થયા હોય િો િે તવવાદનો ઉકેિ િાવવામાાં 
આવે છે. પતિ-પતની વચ્ચે ઝઘડા થયા હોય 
િો િેમાાં સમાધાન કરવા પણ જ્ઞાતિપાંચ 
ભાગ ભજવે છે. જો પતિ-પતની વચ્ચેના 
ઝઘડાનો તનકાિ આવે િેમ ન હોય અને 
સમાધાન િક્ય જ ન હોય અને બાંને પક્ષ 
છૂટાછેડા િેવા માગિા હોય િો િેઓના 
છૂટાછેડા કરવા કોઈપણ પક્ષ ક્યારેય પણ 
કોટણમાાં જિો નથી. આવા છૂટાછેડા િેવા માટે 
જ્ઞાતિપાંચ ની જ મદદ િેવામાાં આવે છે. 
આમ, દેવીપ જક જ્ઞાતિ માાં જ્ઞાતિપાંચ ન ાં 
આગવ ાં મહતવ છે 
      િારણો :- 
પ્રસ્ત િ અભ્યાસમાાં અમદાવાદ િહરેનાાં પવૂણ 
તવસ્િારમાાં આવેિાાં કૃષ્ણનગર તવસ્િારનાાં 
તવહિનગરના 15 િથા સાંજયનગરનાાં 15 
એમ ક િ 30 ક ટ ાંબો િેવામાાં આવ્યાાં છે.  

● અભ્યાસમાાં િેવાયેિાાં ક ટ ાંબોમાાં ક િ 194 
વ્યક્તિઓનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે.  

● અભ્યાસમાાં િેવાયેિા 194 વ્યક્તિઓમાાં ક િ 
53 પ રૂષો, 57 સ્ત્રીઓ અને 84 બાળકોનો 
અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે.  

● અભ્યાસ માટે િેવાયેિા 53 પ રૂષોમાાં 23 ની 
ઉંમર 18 થી 35 વષણ િથા 30 પ રૂષની ઉંમર 
35 થી વધ  છે. િે જ રીિે 18 થી 35 વષણની 
સ્ત્રીઓની સાંખ્યા 25 િથા 35 થી વધ  ઉંમર 
ધરાવિી સ્ત્રીઓની સાંખ્યા 32 છે.  

● અભ્યાસ માટે િેવાયેિા 30 ક ટ ાંબોમાાંથી 19 
ક ટ ાંબો એટિે કે 63.33% ક ટ ાંબો સા્ં  તિ 
ક ટ ાંબમાાં જ્યારે 11 ક ટ ાંબો એટિે કે 36.67% 
ક ટ ાંબો તવભતિ ક ટ ાંબમાાં રહ ેછે.  

● અભ્યાસ માટે િેવાયેિા વ્યક્તિઓમાાંથી 110 
વ્યક્તિઓ 15 વષણથી વધ  ઉંમરના િથા 84 
0 થી 15 વષણનાાં બાળકો છે.  

● 110 વ્યક્તિઓમાાંથી પ્રાથતમક પછી દોરણ-
10 સ ધી ભણ્યા હોય િેવા વ્યક્તિઓની 
સાંખ્યા 12 છે. જ્યારે 98 વ્યક્તિઓએ ધોરણ-
8 કે િેના પહિેાથી તિક્ષણ છોડી દીધેિ છે. 
સ્નાિક કે અન સ્નાિક કોઈ જ થયેિ નથી. 
િેના પરથી કહી િકાય કે તિક્ષણન ાં પ્રમાણ 
ખબૂ જ ઓછાં છે.  

● 110 વ્યક્તિઓમાાંથી સ્માટણફોન વાપરિાાં હોય 
િેવા વ્યક્તિઓન ાં પ્રમાણ 29.09% છે.  

● અભ્યાસ હઠેળનાાં 110 વ્યક્તિઓમાાંથી માિા-
તપિા ઈચ્છે તયાાં િગ્ન કરનારાઓન ાં પ્રમાણ 
98.18% છે. જ્યારે 1.82% િોકો જ માને છે 
કે પોિાની ઈચ્છાથી િગ્ન કરવા જોઈએ. 

● ક ટ ાંબ પર કોઈ મ શ્કેિી કે લબમારી આવે િો 
માિાજીની બાધા સૌ પ્રથમ રાખવી જોઈએ 
– િેવ ાં માનનારા ક ટ ાંબ 100% છે. જ્યારે 
અન્ય કોઈ ઉપાય પહિેો કરવો – િેવ ાં 
માનનારા 0% છે.  

●  દેવીપ જક જ્ઞાતિ માાં  જ્ઞાતિપાંચ ન ાં ખબૂ જ 
મહતવ છે િથા જ્ઞાતિપાંચ એ નક્કી કરેિા 
તનયમ જ્ઞાતિના દરેક િોકોએ માન્ય રાખવા 
પડે છે. 

●  દેવીપ જક જ્ઞાતિના મ િાકાિ િીધેિા 110 
વ્યક્તિઓમાાંથી આઠ વ્યક્તિઓ એવ ાં માને છે 
કેજો જ્ઞાતિ િારા ઝઘડાનો તનકાિ ન થાય િો 
કોટણમાાં જવ ાં જોઈએ. જ્યારે 102 વ્યક્તિઓ  
ન ાં માનવ ાં એવ ાં છે કે સમાજ િારા  એમના 
તવવાદનો તનકાિ થવો જોઈએ. આમ 
મ િાકાિ િીધેિા વ્યક્તિઓમાાંથી 7.27 ટકા 
વ્યક્તિઓ એવ ાં માને છે કે અતનવાયણ 
સાંજોગોમાાં કોટણનો સહારો િઇ િકાય. જ્યારે 
92.73 ટકા વ્યક્તિઓ ન ાં એવ ાં માનવ ાં છે કે 
કોટણમાાં કયારેય જવ ાં જોઈએ નહીં. 
સાંદભણ :- 

1. બ. ર. દેસાઈ (1958) 



Research Guru: Volume-14, Issue-4, March-2021 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 45  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

સૌરાષ્રની પછાિ કોમો ભાગ-2 (1958) 
સૌરાષ્ર પછાિ વગણ બોડણ મ ાંબઈ રાજ્ય, 
રાજકોટ 

2. ઉમેિ સોિાંકી “યોગી” (2006) “શ્રી 
દેવીપજૂક (વાઘરી) સમાજની તવતવધ 
િાખાઓના દેવ-દેવીઓ અને પવૂણજોની 
અમરગાથાઓ” 

3. િલિિા વી. ભિૂ (2011) ગીર 
તવસ્િારમાાં વસિા દેવીપજૂક (વાઘરી) 
સમ દાયની િરાહ – એક અભ્યાસ  


