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બાયતન ું વાભાજજક દૂણઃ યાજનીતત કે જાતતલાદ 

ગણેળ એવ. પ્રજાતત 

આય.આય.રારન કોરેજ, ભજુ-કચ્છ 

યાજ્મળાસ્ત્ર વલબાગ 

ભો.ન-ં૭૬૨૪૦૮૯૧૮૯ 

Man is Social Animal વભાજ લગય ભનષુ્મનુ ંજીલન અળક્ય છે. તેથી ભાનલ અસ્તતત્લ 

અને ભાનલવલકાવ ભાટે વભાજ ખફૂ જ અગત્મનો છે. બાયતની વતંકૃવત એ શ્રેષ્ઠ વાભાજજક 

વ્મલતથા ધયાલતી વલશ્વની વૌથી પ્રાચીનતભ વતંકૃવત છે. ઉચ્ચતભ વાભાજજક મલૂ્મો, યીતરયલાજો 

અને વાભાજજક લાયવો ધયાલતો બાયતીમ યંયાગત વાભાજજક્તાભાથંી  આધવુનક વાભાજજકતા 

તયપ ઝડથી ગવત કયી યશરેો છે. બાયતીમ વભાજભા ં આલતા અનેક ઝડી રયલતતનોના 

કાયણે તેની તથાવત વ્મલતથાઓ, મલૂ્મો, ધોયણો લગેયેભા ંઝડથી પેયપાયો આલી યહ્યા છે. જેના 

રીધે નલી અને જૂની વ્મલતથા લચ્ચ ેવધંત ઉબો થલાથી વભતમાઓ વર્જતમ છે.  

બાયતીમ વાભાજજક યચનાઃ –  

બાયતીમ વતંકૃવતભા ંબાયતની વાભાજજક યચનાનો પાો ખફૂ જ અગત્મનો છે. બાયતીમ 

વભાજને મખુ્મત્લે ચાય લણતવ્મલતથાભા ં વલબાજજત કયલાભા ં  આલેર છે. (1) બ્રાહ્મણ, (2) 

ક્ષવિમ, (3) લૈશ્મ, (4) શદુ્ર 

આ લણતવ્મલતથાનો મખુ્મ શતે ુભનષુ્મને તેના કામત કે કભત અનવુાય ઓખ આલાનો 

શતો આ ચાય લણતન ેોતોતાના પ્રતથાવત વનમભોથી વનમભફદ્ધ કયલાભા ંઆલેર છે. યંત ુ

વભમ જતા આ લણતવ્મલતથાએ જ્ઞાવત કે ર્જવતનુ ંતલરૂ ધાયણ કયી રીધ ુઅને તેનુ ંપ્રતથાવત 

વનમભોએ જડતાલૂતકના રયલાજો કે દૂણોભા ંપેયલાઇ ગમા. 

યાજનીતત અને દૂણ -  બાયતીમ વાભાજજક વયંચના જ્ઞાવતલાદ ય આધારયત છે. 
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યંત ુ બાયતના ફધંાયણે વભમસચૂકતા લાયીને બાયતીમ વભાજને આ દૂણથી ફચાલલા 

ભાટે દેળને બફનવાપં્રદાવમકતા ર્જશયે કયેર છે. બાયતીમ ફધંાયણે તભાભ ધભો, ર્જવત, 

વપં્રદામોને વભાન દયજજો આેર છે. જ્ઞાવતલાદના ડકાયનો વાભનો કયલા ભાટે બાયતીમ 

ફધંાયણભા ંનફા અને છાત લગો, રધભુતીઓ, આરદલાવીઓ લગેયે લગોની સયુક્ષા, કલ્માણ 

અને વલકાવ ભાટેની તષ્ટ અને અરગ જોગલાઇઓ કયલાભા ં આલેર છે. બાયતભા ં તભાભ 

નાગરયકોને વભાન યીતે વાભાજજક, આવથિક અને યાજકીમ ન્મામ પ્રદાન કયેર છે. તેભજ વભાજ 

દયજજો અને વભાન તક પ્રાપ્ત કયાલે છે. ફધંાયણના આરટિકર-15ભા ંઆની તષ્ટ જોગલાઇ છે. 

આઝાદી વભમે આલી જોગલાઇ કયલાભા ંઆલેરી શતી કે રધભુતી નફા ંલગો તથા છાત 

લગોની પ્રર્જને પ્રલાશભા ંરાલલા તથા દેળના વલકાવની મખુ્મ ધાયાભા ંવભાલેળ કયલા ભાટે 10 

લત સધુી અનાભત કક્ષાના રાબો આલા આ જોગલાઇ ભાિ 10 લત સધુી જ ચાલ ુયાખલાની 

શતી. ત્માયફાદ આ અનાભત યક્ષણને યદ કયલાનુ ંશત ુ.ં યંત ુયાજકાયણના ાવળદા ખેરાડીઓએ 

આ ળાસ્ત્રનો ઉમોગ ોતાની ગદંી યાજયભતભના ં કલોટા મથાલત યાખીને દેળને ર્જવતલાદી 

યાજકાયણના ંઅખાડો ફનાલી દીધો. આજે દેળભા ંલોટ ભાિને જ્ઞાવત કે ક્ષના આધાયે અામ 

છે.. ચટૂણીનો એજન્ડા વલકાવ કે પ્રગવતના લચનોથી નશી યંત ુ ચોકકવ જ્ઞાવત કે ર્જવતને 

પ્રરોબનો આીને યચલાભા ંઆલે છે.  

જાતતલાદ એક દૂણઃ –  

બાયત ફહધુભી દેળ છે. જેભા ં રશિંદુ, મસુ્તરભ, ફૌદ્ધ, જૈન, ળીખ, ઇળાઇ, ાયવી, મહદુી 

લગેયે ધભતનુ ંારન કયતા ંરોકો લવે છે. યંત ુએક વભમે ભાતભૃવુભની તલતિંતા કાજે એક યવ 

થમેરા આ તભાભ રોકો આજે વાપં્રદાવમકતા અને ર્જવતલાદના લાડાભા ં લશેંચાઇ ગમા છે. 

ોતાની ર્જવત જ શે્રષ્ઠ છે કે ફીર્જની ર્જવત તચુ્છ કે શરકી છે. એલી ભાનવવકતા શતી કે ોતે 

આમતકુનુ ં વતંાન છે. અને આમો જે શે્રષ્ઠ છે. મહદૂીઓ શરકા લણતના છે એલી ભાનવવકતા 

રયણાભે વલશ્વને બમકંય યદુ્ધનો વાભનો કયલો ડયો જેના આેરા ધાલ આજ સધુી રૂઝામા 

નથી. તભાભ ધભો, ર્જવતઓ, વપં્રદામો એ વયવ યીતે ર્જણ ેછે કે ર્જવતલાદ એ વ્મસ્ક્ત, વભાજ 

અને દેળના વલકાવને અલયોધતુ ંરયફ છે. યંત ુવત્મ ર્જણલા છતા ંફધા ંઆંખ આડા કાન 

કયી ફેઠા છે. જો કે આ વાભાજજક દૂણને ોલાભા ંફીર્જ એક વાભાજજક દૂણનો ફશોો શાથ 

છે અને તે યાજનીવત. 
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દૂણની અવયો:-  

જ્ઞાવતલાદ એ ોતાની યીતે ણ વાભાજજક દૂણ છે. અને આ દૂણને યાજનીવત દ્વાયા 

ોીને લધનેુ લધ ુબમકંય યાક્ષવનુ ંતલરૂ આલાભા ંઆલે છે. મખૂત યાજકાયણીઓ ભાિને ભાિ 

ોતાની લોટફેન્ક ફચાલલા ભાટે આ ર્જવતલાદના બમકંય યાક્ષવને બાયતની વાભાજજક એકતા, 

અખરંડતતા, દેળબાલનાને ગી જલા ભાટે ખલુ્રો મકૂી દીધેર છે. આ યાજયભતના કાયણે આજે 

દેળ ટુકડા ટુકડીઓભા ં વલબાજીત થઇ ગમો છે. અને લધ ુને લધ ુથઇ યહ્યો છે. ોતાની બાા, 

વતંકૃવત તથા ધભતના આધાયે અરગ યાજ્મોની ભાગણી અગાઉ કયલાભા ંઆલરે છે અને અગાઉ 

તેને તલીકાયલાભા ંણ આલરે છે. ણ એ રદલવ દૂય નથી કે ોતાની જ્ઞાવત કે ર્જવતના આધાયે 

અરગ યાજમની ભાગણીઓ કયલાભા ં આલળે અન ે આશ્વમોની લચ્ચ ે તેને તલીકાયલાભા ં ણ 

આલે.ોત ોતાના જ્ઞાવતછાદના કંુડાાભાથંી વાભાન્મ ભાણવ કે પ્રર્જ ક્યાયેમ ફશાય 

આલીનદેેળના આવથિક કે વાભાજજક વલકાવવલળે વલચાયલાનો કોઇ પ્રમાવ જ કયતી નથી. જ્માયે 

ણ દેળની એકતા કે અખરંડતતાની લાત આલે છે. ત્માયે યાજકાયણીઓ ોતાના વલતતાયની 

ર્જવતઓને ઉશ્કેયીને જ્ઞાવતલાદના લભને લધનેુ લધ ુઊંડા ફનાલે છે. રયણાભે એકભત થઇ 

ળકતા નથી. બાલાત્ભક એકતા કેલી ળકતા ંનથી. અને યાજકાયણીઓની યાજનીવતની આ ગદંી 

યભત ચાલ ુયશ ેછે. 

 ધાતભિક જાતતલાદ, આંતયધાતભિક જાતતલાદભાું ખાવ કયીને છાળલાયે થતો કે 

 શ્રીભતી ઇન્દદયા ગાુંધીની મતૃ્ય  લખતે દેળભાું ળીખો, તલરૂદ્ધ પાટી નીકેરી 

હશિંવાના ફનાલો. 

 ગ જયાતના ગોધયા તાલ કાભાું અમોધ્માથી યત પયી યશરેા યાભબક્તો ય 

મ સ્લરભો દ્ધાયા હ ભરો. 

 આંતયધાતભિક જાતતલાદ તયીકે ઇલરાભ ધભમભાું તવમા અને સ ન્ની, ફૌદ્ધ ધભમભાું 

ભશામાન અને શીનમાન, ખ્રિલતી ધભમભાું કેથોખ્રરક અને પ્રોટેલટદટ. 

“જાતતલાદ, યાજનીતત દોઉં ખડ ે

                                   હકવકો કહ  કરકે ? 

                                   ફખ્રરશાયી શભાયે વભાજ કી 

                                   જજદશ ેફનામે દોનોકો જનક?” 
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વભલમાનો ઉકેર :- 

પ્રાચીન વતંકૃવત એ એલા વતંકાયોના ફીજ યોપ્મા છે કે  જ્માયે ણ આણી 

અખરંડતતાની કવોટી થામ છે. ત્માયે આણ ે એક વાથે જતે વપતાલૂતક ાય ાડી છે. જ્માયે 

ણ ભતૂકાભા ંઆ દેળ ય વલદેળી આક્રભણો થમા છે. ત્માયે આ દેળની પ્રર્જએ એક વંથી 

તેનો વલયોધ કયીને ોતાન ેઆઝાદ કયી છે. યંત ુઆ લખતે દુશ્ભનો ફશાયના નથી ધયના જ 

છે. વભતમા આણ વાભાજજક દૂણો છે. તેથી તેનો વાભનો ણ વાભાજજક યીતે જ થલો જોઇએ 

આણા લઠાઓએ કહ્ય ુ છે કે લશોાનુ ંાણી ગધંામ છે ણ લશતે ુ ંાણી ગધંાત ુ ંનથી. તેથી 

આણે ણ આણી જડ જેલી લણતવ્મલતથાભા ં યશીશુ ં જ્ઞાવતલાદના ખાફોબચમાભા ં યશીશુ ં તો 

ખાફોચીમાના ાણીની ભાપક ગધંાઇ જઇશુ.ં લી રયલતતન એ સષૃ્ષ્ટનો વનમભ છે. તેથી 

વાભાજજક રયલતતન અવનલામત છે. આજના વભમની તાતી જરૂરયમાત છે તે દ્વાયા જ જ્ઞાવતલાદના 

લાડાભાથંી ફશાય આલીને વાચા દેળપે્રભને દળાતલી ળકાળે. જો વભાજ ોતાનીયીતે જ આ 

જ્ઞાવતલાદનુ ંફધંન પગાલી દેળે તો યાજકાયણીઓની યાજનીવતનુ ંઆ બ્રહ્માસ્ત્ર આોઆ બઠુ્ઠ ંથઇ 

જળે. ફનેં દેળની એકતા અને અખવંતતતા વલળે વલચાયવુ,ં વભગ્ર દેળની પ્રગવત અને વલકાવની 

રદળાભા ંપ્રમત્નળીર ફનવુ.ં એક ક્ષણ ભાટે વલચાયો કે દેળની વીભાની સયુક્ષા કયતો વૈવનક જો 

આલા દૂણોભા ંવડાઇ ર્જમ તો શુ ં તે દેળની યક્ષા કયી ળકે? શુ ંઆણે વરાભતીથી જીલન 

જીલી ળકીએ ? જો એક વૈવનક આ દૂણના ફધંનોને પગંાલી ળકે તો આણ ે કેભ નશી ? 

દેળપે્રભ ફતાલલા ભાટે વૈવનક ફનવુ ંજરૂયી નથી. તે તો વાભાન્મ નાગરયક લગેયેના મૂ ખફૂ જ 

ઊંડા છે. તેને તાત્કાબરક તો ઉખેડીને પેંકી ળકામ તેભ નથી. યંત ુવાચી શ્રદ્વાથી પ્રમત્ન કયલાભા ં

આલે તો આ કાભ એટલ ુમશુ્કેર ણ નથી. વભાજના વલકાવના ગવથમા ચડલા ભાટે ફધા 

ગવથમા ય અડચણરૂ ઠોકય છે. આ ર્જવતલાદ અને યાજનીવત. તેને વભાજભાથંી દૂય કયીને 

વભાજને વાપ તલચ્છ ફનાલીએ આલતી ઢેીને એક સુદંય વભાજની બેટ આીએ. 

                          “છે મ શ્કેર, કાુંટાો ભાગમ, ણ અને ચારીશ ું.  

                          છે ખફય, ભળે છડાટ, ણ અભે ચારીશ ું 

                          છો આલતી ઝુંઝાલતી, આપતો આ જીલન વપયભાું 

                          જનાખી છે ભધદહયમે નાલ, ણ અભે ચારીશ ું” 
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