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આજે યાષ્ટ્ર, યાષ્ટ્રલાદ, યાષ્ટ્રીમ હશત, યાષ્ટ્રીમ વઘંષ લગેયે ળબ્દો વાભન્મ 

ઉમોગના ફની ગમા છે. યંત ુતેનનો ઉદબલ પ્રચાય તથા તેભના વલળેની ધાયણાઓ 

૧૯ ભી વદીભા ં યાષ્ટ્રીમ બાલનાના વલકાવ વાથે વલકાવ ામ્મા શતા. આ યાષ્ટ્રીમ 

બાલના અથલા યાષ્ટ્રલાદનો ખ્માર એટરો ફધો અટટો અને તયર છે કે, તેના વલળે 

એક વનવિત વ્માખ્મા ફાધંલાનુ ં મશુ્કેર થઈ ડે લાસ્તલભા ં યાષ્ટ્રલાદ એ એક 

બાલનાગત ફાફત છે. અને તેથી ભબન્ન ભબન્ન પ્રજાઓભા,ં ભબન્ન ભબન્ન યીસ્સ્થવતઓ અને 

ભાનવવક લરણોને કાયણે તેનો ભબન્ન ભબન્ન સ્લરૂે આવલષ્ટ્કાય થમેર છે. આભ છતા ંતેના ં

અમકુ વાભાન્મ ાવા વલળે નીચે પ્રભાણે વય વભજૂતી આી ળકામ. 

+૧વૌપ્રથભ કોઇણ પ્રજાભા ંએકતાની બાલનાના કે વલળેની વબાનતાનો જન્ભ 

થામ છે. આ એકતાની બાલના જન્ભાલનાયા ઘણા ં યીફો શોમ છે. એક પ્રદેળભા ં

લવલાટ, એકજ જાતી, એકજ બાા, એકજ ધભષ, એકજ વાસં્કૃવતક, એક ઈવતશાવ લગેયે 

તત્લો છૂટા છલામા કે વયંકુ્ત યીતે કોઇણ પ્રજાનો એકતાનુ ંબાલનાને જન્ભ આે છે. 

તેને કાયણે રોકોને ોતાના વભાન હશતોનુ ંબાન થલા રાગે છે. અને તે છી આ હશતો 

વવદ્ધ કયલા ભાટે તેભનાભા ં ોતાનુ ં અરગ સ્લતતં્ર વાલષબૌભ યાજ્મ પ્રાપ્ત કયલાની
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 ઝખંના જાગે છે. આ યીતે કોઇણ પ્રજાભા ંએકતાની બાલના તથા અરગ સ્લતતં્ર પ્રદેળ 

અને યાજ્મ પ્રાપ્ત કયલાની ઝખંના ફનેં વાથે ભીને જે બાલનાનુ ં વનભાષણ કયે છે. તે 

બાલનાને યાષ્ટ્રલાદને નાભે ઓખાલી ળકામ. યાષ્ટ્રલાદની એક વલળેતા એ ણ છે કે, 

તે ભાનલી ાવેથી અન્મ વસં્થાઓ કયતા ં યાષ્ટ્ર ત્મે પ્રથભ, વંણૂષ અને અંવતભ 

લપાદાયી ભાગંી રે છે. તે યાષ્ટ્રના નાગયીકો ાવેથી ોતાના યાષ્ટ્ર ભાટે તન, ભન, ધન 

ન્મોછાલય કયલાની એટરે કે વલોચ્ચ પ્રકાયના ત્માગની અેક્ષા યાખે છે. અને એટરા જ 

ભાટે કેટરાકંને ભન તો ભફનધાવભિકતાના આ યગુભા ંયાષ્ટ્રલાદ-યાષ્ટ્ર પ્રત્મેની બસ્ક્ત-એ જ 

ભશાન ધભષ ફની યશરેો શોમ છે. 

+૨યાષ્ટ્રલાદ એ પ્રજાભા ંએકતાની બાલના વાથે અન્મ પ્રજાથી ોતે અમકુ પ્રકાયે 

અનોખી છે. ોતાના હશતો ોતાની વસં્કૃવત અને જીલન પ્રણારી અરગ છે. તે યીતની 

અરગતાની બાલના ણ વકંામેરી શોમ છે. લાસ્તલભા ં કોઇણ પ્રજાભા ં ોતાની 

વલવળષ્ટ્ટતાઓ-અસ્સ્ભતાઓ-ખ્માર જ યાષ્ટ્રલાદની બાલનાને ફ આતો શોમ છે. 

યાષ્ટ્રલાદ તેના ળાતં અને આદળષ સ્લરૂભા ંરોકાભા ંયાષ્ટ્ર પ્રત્મેની વલોચ્ચ બસ્ક્ત 

અને લપાદાયી પે્રયે છે. તેને કાયણે જનતાના ોતાના યાષ્ટ્રના ગૌયલભા ંોતાનુ ંગૌયલ 

અને યાષ્ટ્રની ઉન્નવતભા ંોતાની ઉન્નવત ભને છે. યંત ુ તે જ યાષ્ટ્રપ્રત્મેનો બસ્ક્ત બાલ 

ઘેરછા અને ઝનનુનુ ંસ્લરૂ ધાયણ કયે છે.  ત્માયે ોતાનુ ંયાષ્ટ્ર અને કેન પ્રકાયેણ ભશાન 

ફને તેલી વકુંભચત ભનોવવૃત તેભના ભાનવનો કફજો રે છે અને વલશ્વભા ંભાત્ર ોતે અને 

ોતાનુ ંજ યાષ્ટ્ર શે્રષ્ટ્ઠ છે. તેલો વભ્મા અશબંાલ તેલો ોલા ભાડંે છે. લાસ્તલભા ંસ્લાથથ 

યાજરુુો યાષ્ટ્રલાદની બાલનાને ફહુ વશરેાઈથી ફશકેાલી તેને ઉગ્ર અને આક્રભક 

ફનાલી ળકે છે. તેને હયણાભે વલશ્વના ઇવતશાવભા ંએક વભમે જેભ ધભષના નાભે તેભ 

લતષભાન વભમભા ંયાષ્ટ્ર અને યાષ્ટ્રલાદના નાભે અનેક ાો, ગનુાઓ અને અત્માચાયો 

આચયલાભા ંઆલતા શોમ છે. 

+3યયુોભા ંયાષ્ટ્રલાદના ઉદબલના વભમ વલળે વનવિત યીતે કશી ળકલાનુ ંમશુ્કેર 

છે. તેભ છતા ં “યાષ્ટ્રલાદ” વલળેના ભાન્મ વલદ્વાનોભા ં ના એક પ્રો. શને્વ કોશન નો ભત 

એલો છે કે, “આધવુનક યાષ્ટ્રલાદનો ઉદબલ લામવ્મ યયુોભા ંતથા અભેહયકન વસં્થાનોભા ં
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૧૭ ભી અને ૧૮ ભી વદીઓભા ં થમો શતો. જ્માયે ૧૯ ભી વદીભા ં તે યયુો વ્માી 

ચલ ફની શતી.” અરફત તે શરેા ણ અમકુ પ્રજાઓ અમકુ પ્રવગેં શદુ્ધ 

યાષ્ટ્રલાદની બાલનાથી જ લતેરી શોમ તેલા ઉદાશયણો તેભના ઇવતશાવભા ંજોલા ભે 

છે. યંત ુઆ ળરૂઆતનો યાષ્ટ્રલાદ ક્લીન્વી યાઈટ નાભના રેખકના ળબ્દોભા ંકશીએ તો 

યાજળાશી પ્રકાયનો શતો. કાયણ કે તે વભમે યાષ્ટ્ર એટરે નાગહયકોની ફનેરી વસં્થા એલો 

અથષ કોઈને અભબપ્રેત નશતો. યાષ્ટ્ર વલળેની આ પ્રકાયની ધાયણા તો ભશદંળે ફ્રાન્વની 

યાજ્મક્રાવંત છીજ અસ્સ્તત્લભા ં આલી ફ્રાન્વની યાજ્મકાવંત એજ વૌ શરેા જનતાની 

ઇચ્છા ય આધાયીત જનતાતં્રીક વયકાયનો ખ્માર આપ્મો તથા ભાનલીના અન ે

નાગહયકોના અવધકાયો વલળે વભાનતા આી. હયણાભે ફ્રાન્વની યાજ્મક્રાવંત અને 

નેોભરમનના યદુ્ધોના વભમે ગાાને આધવુનક યાષ્ટ્રલાદના વલકાવના પ્રથભ તફક્કા 

વભાન ગાલાભા ંઆલે છે.  

+૪રોડષ બ્રાઈવના ભત મજુફ યાષ્ટ્રલાદ એ એલો ભાનલ વમશુ છે કે, બાા અને 

વાહશત્મ, વલચાયો યીલાજો અને પ્રાભાણીકતાઓના ફધંનોથી જોડામેરો છે. અને આલા જ 

ફધંનોથી જોડામેરા ફીજા ભાનલ વમશુોથી તે જુદો ડે છે તેભ તે અનબુલી છે. 

યાષ્ટ્રલાદ જ્માયે સ્લતતં્ર યાજકીમ વસં્થા ફને છે ત્માયે અથલા તો સ્લતતં્ર થલાની ઈચ્છા 

તે ધયાલે છે ત્માયે તે યાષ્ટ્ર ગણામ છે. યાષ્ટ્રીમતાને યાજકીમ બમ શોતો નથી તેભજ ત ે

આગવ ુઅસ્સ્તત્લ ધયાલે છે. યંત ુજ્માયે યાજકીમ તત્લ તેભા ંપ્રલેળે છે ત્માયે તે યાષ્ટ્ર 

ફને છે. 

નીચેના વલવલધ યીફો યાષ્ટ્રલાદને કે યાષ્ટ્રીમતાને ઘડલાભા ંખફૂજ અગત્મનો 

પાો આે છે.  

(૧) જાવતની એકતા  

(૨) બાાની એકતા  

(3) ધભષની એકતા 

(૪) બૌગોભરક એકતા 
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(૫) વભાન ઐવતશાવવક પ્રભારીકાઓ  

(૬) વભાન યાજકીમ એણાઓ  

યાષ્ટ્રલાદભા ં એક અગત્મની એ ફાફત ણ ધ્માનભા ં યાખલી જરૂયી છે કે, 

યાષ્ટ્રલાદભા ંઉગ્ર યાષ્ટ્રલાદનો જન્ભ થામ છે ત્માયે આલા યાષ્ટ્રલાદને લેલુ ંયાજ્મ અન્મ 

યાજ્મોના વલસ્તાયોને જીતી રેલાની નીવત અન ેવલસ્તાયલાદની નીવતને અનાલે છે. અન ે

હશિંવક સ્લરૂ ધાયણ કયે છે. આ ભાટે આણે પ્રથભ વલશ્વયદુ્ધ છીના જભષનીનો દાખરો 

આી ળકીએ. હશટરયે યાષ્ટ્રલાદને ઉગ્ર સ્લરૂ આપ્ય ુજેના હયણાભ સ્લરૂે જભષનીએ 

વલસ્તાય લાદની નીવત અનાલીને યયુોના ઘણા ંયાજ્મો જીતી રીધા હયણાભે ફીજા 

વલશ્વયદુ્ધનો જન્ભ થમો. ટૂંકભા ંઉગ્ર યાષ્ટ્રલાદ વામ્રાજ્મલાદને જન્ભ આે છે.  

આ પ્રભાણે યાષ્ટ્રલાદનો ખ્માર ભેલતા જણામ છે કે, યાજ્મની યચનાભા ં

યાષ્ટ્રલાદની બાલનાના ઘણોજ ભશત્લનો બાગ બજલે છે. એટલુ ં નશી ણ તેને 

અનરુક્ષીને આંતય યાષ્ટ્રલાદ લચ્ચે કેલી યીતે સભેુ વાધલો તે વલળે ણ વલચાયલાભા ં

આવ્યુ ંછે. 

ભારતમાાં રાષ્ટ્રવાદ:- બાયતભા ં યાષ્ટ્રલાદની બાલના સ્લતતં્રતા લૂે અસ્સ્તત્લ 

ધયાલતી શોલા છતા ં ણ ભબ્રટીળ શકુભત દયવભમાન તેના યાજકીમ સ્લરૂેનો વલકાવ 

થમો અને છેલટે બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદ બાયતની  સ્લતતં્ર યાષ્ટ્ર યાજ્મ તયીકેની 

ઈચ્છાભા ં હયણમ્મો. યાષ્ટ્રલાદને વ્મરસ્સ્થત લાકં આલાનુ ં કામષ બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ 

ક્રોગે્રવ ળરૂ કયુું. ઈ.વ. ૧૮૮૫ ભા ં તેની સ્થાના એક યાજકીમ ક્ષ તયીકે નશી યંત ુ

યાષ્ટ્રીમ વસં્થા તયીકે થઈ શતી. ધીયે ધીયે બાયતની પ્રજાની યાષ્ટ્રીમતાની બાલના લધનેુ 

લધ ુ દ્રઢ થતી ગઈ આભ ફનાલલાભા ં ભબ્રટીળ વયકાયના ઝુલ્ભો એ અગત્મનો બાગ 

બજવ્મો શતો. 

બાયતભા ંપ્રલતષતી યાષ્ટ્રીમતાની બાલના સ્લતતં્રતા ભળ્મા છી ણ ચાલ ુયશી 

છે. અને યાષ્ટ્રીમ એકતાના સ્લરૂભા ંઅસ્સ્તત્લ ધયાલે છે. ઈ.વ. ૧૯૪૭ થી ળરૂ કયીન ે

ઘણા ંલો સધુી  આ બાલના ભજબતુ થતી યશી છે. 
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ઓગણીવભી વદી યાષ્ટ્રલાદની વદી ગણામ છે. ોરેન્ડનુ ં વૌપ્રથભ વલબાજન 

થય ુત્માયથી આધવુનક યાષ્ટ્રલાદનો ખ્માર અસ્સ્તત્લભા ંઆવ્મો છે. એ વાથે જ યાષ્ટ્રની 

બાલનાએ મતૂષ સ્લરૂ ધાયણ કયલાની હદળાભા ંલેગ કડમો છે. દયેક યાષ્ટ્ર યાજ્મ શોવુ ં

જોઈએ, દયેકને ોતાનુ ંવાલષબૌભત્લ શોવુ ંજોઈએ, ચોક્કવ વયશદો શોલી જોઈએ લગેયે 

ખ્મારો સ્લીકૃવત ામ્મા છે.  

+૫બાયતભા ં૧૮૫૭ ના સ્લાતતં્ર વગં્રાભે યાષ્ટ્રીમ ભચન્ગાયી પ્રગ્ટાલી તે શરેા ંયાજા 

યાભ ભોશનયાએ તથા સ્લાભી દમાનદં વયસ્લતીએ યાષ્ટ્રલાદની બાલનાને જગાડી. 

૧૮૮૫ ભા ંબાયતીમ યાષ્ટ્રીમ  ક્રોગ્રેવની સ્થના થઈ ત્માયથી ળરૂ કયીન ે૧૯૪૭ સધુીના 

વભમગાાને યાષ્ટ્રીમ ચલના વદંબષભા ંત્રણ તફકકાભા ંલશચેલાભા ંઆલે છે. ૧૮૮૫ 

થી ૧૯૦૫ સધુીના પ્રથભ તફક્કા દયવભમાન યાષ્ટ્રલાદની ચલ ય ભલાોનો 

પ્રબાલ શતો. ક્રોગ્રેવભા ંભોટા બાગે વભાજનો ઉચ્ચ લગષ જોડામો શતો. વલષશ્રી ગોાર 

કૃષ્ટ્ણ ગોખરે, હપયોજ ળાશ ભશતેા, દાદા બાઈ નલયોજજી જેલા નેતાઓ યાષ્ટ્રીમ 

ચલભા ં ભોખયે યહ્યા. ૧૯૦૫ થી ૧૯૧૯ સધુીના ફીજા તફકકા દયવભમાન ઉગ્ર 

યાષ્ટ્રલાદ નજયે ચડે છે. ઉદ્દાભ નેતાઓના લરણ છેલટે ૧૯૦૭ ભા ં ક્રોગ્રેવના બાગરા 

ાડમા આ તફક્કાભા ંફા ગગંાધય હટકે ઘણો જ ભશત્લનો બાગ બજવ્મો આ વભમ 

દયવભમાન મસુ્રીભ યાષ્ટ્રલાદ ણ વલકસ્મો. 

+૬૧૯૨૦ થી ળરૂ થતા ત્રીજા તફક્કાભા ં યાષ્ટ્રીમ ચલનુ ં નેતતૃ્લ ગાધંીજીએ 

વબંાળ્યુ ં તેભા ં વત્માગ્રશ અને અવશકાયના વાધનોનો ઉમોગથી વભગ્ર દેળભા ં

યાષ્ટ્રલાદનુ ં ભોજુ ં પયી લળ્યુ.ં યાષ્ટ્રીમ ચલભા ં ભજૂયો તથા હકવાનો ણ જોડાતા. 

અદનો આદભી ણ યાજકીમ ફન્મો ૧૯૩૫ છી પ્રાવંતક ચુટંણીઓ મોજાઈ તેભા ંક્રોગે્રવ 

બાગ રઈ આઠ પ્રાતંાભંા ંવયકાય યચી. ફીજા વલશ્વયદુ્ધ દયવભમાન ણ યાષ્ટ્રીમ ચલે 

લેગ કડમો. યદુ્ધ છી ગાધંીજીએ હશિંદ છોડોની શાકર કયી. ક્રાવંતકાયીઓએ તથા 

સબુાચદં્રફોઝે ણ ભશત્લનો બાગ બજવ્મો, હંડત નશરેૂ લગેયે નેતાઓએ ભશત્લનો 

પાો આપ્મો. 
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+૭બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદનુ ંએક ભશત્લનુ ંાસુ ં છે. યાષ્ટ્રીમ એકતાનો ખ્માર હશિંદની 

પ્રજાભા ંજાગતૃ થમો અને તેનો અવલબાષલ થલો એટરે જ્મા ંસધુી હશિંદની જનતાને એભ 

ન રાગે કે અભે વૌ એક છીએ. ત્મા ં સધુી હશિંદની પ્રજાભા ંએકતાનો આવલબાષલ થલો 

મશુ્કેર છે. 

જેભ મઘુર ળાવન વભમ આખો દેળ એકજ ળાવનની નીચે આવ્મો શતો તેભ 

ભબ્રટીળ ળાવન વભમે ણ વભગ્ર હશિંદ એકજ ળાવન નીચે આવ્મો શતો. 

હશિંદની પ્રજાભા ંયાષ્ટ્રલાદના ઉદમના હયફો નીચે મજુફ ગણાલી ળકામ. 

(૧) અંગે્રજી બાાભા ંકેલણી અને ાિાત્મ વળક્ષણ  

(૨) સધુાયકોએ જન્ભાલેરી યાષ્ટ્રબસ્ક્તની બાલના  

(3) હશન્દી વનદી નોકયીઓનો પ્રશ્ન  

(૪) લાભન વ્મલશાય અને વદેંળા વ્મલશાયના વાધનો  

(૫) ફગં બગં વલયોધી અને સ્લદેળી આંદોરન  

(૬) લતષભાનત્રો અને ભગેેભઝન  

આભ હશિંદભા ંયાષ્ટ્રલાદનો ઉદમ એ કોઈ આકસ્સ્ભક ઘટના ન શોતી. યંત ુ ંહશિંદની 

પ્રજાભા ંધીભે ધીભે અને ક્રભળ આલેરી ચેતના કે જાગવતનુ ંએ હયણાભ શત ુ ંલી શ્રી 

યજનીાભ દત્ત તેભના સુ્તક “ઈન્ન્ડમા ટુડે” ભા ંરખે છે તેભ ૧૯ ભી વદીના અંવતભ ૨૫ 

લોભા ંહશિંદના યાષ્ટ્રીમ આંદોરન આયંબે ભાટે એટરા ફધા વાનકુુ વજંોગો શતા કે જે 

અગાઉના ૭૫ લોભા ં ક્યાયે ન શતા. આભ હશિંદના ાિાત્લ વળક્ષણ ાભેરા લગષ 

યાષ્ટ્રલાદના ઉદમભા ંએક “ટોચષ રાઈટ” નુ ંકામષ કયુું તો યેલ્લે પ્રાદેળીક અંતયને ઘટાડીન ે

બેદબાલો તથા ભતબેદોને દુય કમાષ શતા. 

હશિંદના રોકોભા ંયાષ્ટ્રલાદને જગાલલાભા ંઅને વલકવાલલા ઇન્ડીમન વભયય, મુફંઈ 

વભાચાય, અમતૃ ફજાય વત્રકા, હશિંદુ ેરીમેય, ભયાઠા કેવયી, ધી ફેન્ગોરી જેલા અંગે્રજી 

તેભજ પ્રાદેળીક બાાઓના લતષભાન ત્રોએ ણ ભશત્લનુ ંપ્રદાન કયુું છે. 
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(૧) ારભય અને યહકન્વ :- ઇન્ટયનેળનર યીરેવન્વ ધી લલ્ડષ કોમ્યનુીટી ઇન 

રાન્ઝીળન(ેજ ન.ં-૪૧) 

(૨) પ્રા. દેલેન્દ્ર :- યયુોનો ઈવતશાવ (ેજ ન.ં-૧૫૮) 

(3) કાય.ઈ.એચ. :- ઇન્ટયનેળનર યીરેવન્વ (ેજ ન.ં-૮૯) 

(૪) પ્રા. શવમખુ જે. ડંમા :- વલશ્વ યાજકાયણ (જે ન.ં-૧૧૯) 

(૫) ાકષય થોભવ મનુ :- ઈસ્મ્યીમારીઝભ & લલ્ડષ ોરીટીક્વ (૧૯૬૭) (ેજ ન.ં-૨૨) 

(૬) પ્રા. શવમખુ ડંમા :- વલશ્વ યાજકાયણ (ેજ ન.ં-૧૨૧) 

(૭) પ્રા. દેલેન્દ્ર બટ્ટ :- યયુોનો ઈવતશાવ (ેજ ન.ં-૧૦૨) 


