કારલભાકલ વનો વામ્મલાદ:વભાજલાદના
રયપ્રેક્ષ્મભાાં
ડો.ગણેળ એવ.પ્રજાતત
(રાજ્યશાસ્ત્ર) આર.આર.ાન કૉેજ ભ ૂજ-કચ્છ.Mo:9428960330

વાયાાંળ : -

વભાજલાદ ળબ્દનો વૌપ્રથભ ઉમોગ ઇટારીભાાં
થમો છી ફ્રેન્ચોએ તેને આગલા અથલભાાં અનાવ્મો અને
બ્રિટન, જભલની, યતળમા તથા છે ટલે બાયતભાાં તેને તલતલધ
તલચાયકો અને યાજુરૂોએ ોત-ોતાની યીતે પ્રમોજ્મો
છે .

વભાજલાદના

ખ્માર

આવાવ

તલકવેરી

તલચાયધાયાઓ કે ટરીક ફાફતોભાાં એકસ ૂત્રભાાં ફાંધામેરી છે .
રયણાભે વભાજલાદને એક તલચાયવયણીઓના વમુશ

“ઉત્ાદનના વાધનો વ્મક્તતગત અતધકાય એટરે
મ ૂડીલાદ અને આ વાધનો ય વાભાજજક અતધકાય
એટરે વભાજલાદ”
વભાજલાદના ઐતતશાતવક ખ્માર અંગેન ુ ાં બ્રચનતન
૧૭ભી વદીભાાં ‘રેલરવલ’ અને ‘રડગવલ’ થોભવ ગુયના
ગ્રાંથ

‘યુટોતમા’

(સ્લપ્નરોક)

પ્રેટોના

ગ્રાંથ

‘રયબ્બ્રક’ ભાાંથી ળોઘી ળકાતુ શોલા છતા એક

અથલા વભાજલાદી તલચાયધાયાઓ એ યીતે ધટાલી

યાજકીમ તવઘઘાાંત તયીકે વભાજલાદ એ ૧૯ભી

ળકામ.વભાજલાદ તયીકે ઓખી ળકામ તેલા પ્રથભ

વદીના પ્રાયાં બની દે ન છે .

વભાજલાદના પ્રથભ

જુ થભાાં વાંત વાઇભન, યોફલટ ઓલન, ચાલ્વ ફુમલ,તેભજ

તફકકાએ ‘આદળલ વભાજલાદ’ અને ફીજા તફકકાએ

અન્મ વાથીદાયો જેભાાં એક વભાજ ફાફત વાભાજજક
વ્મલસ્થા ની રશભામત કયલાની શતી એટરે કે યાજકીમના
ફદરે વાભાજજક ઉકે ર અને વભાજને કે ન્રભાાં યાખી
યચામેરી

વ્મલસ્થાની

રશભામત

કયતા

શતા

ટુાંકભાાં

વભાજલાદનુાં રક્ષ્મ વાંતિની ભશદઅંળ વભાન લશેંચણી,
ઉત્ાદકોનુાં કે ન્રીકયણ, ગયીફી અને ફેકાયી વાભે યક્ષણ,
ખાનગી ભાબ્રરકી અને તેના દ્વાયા થતા પ્રજાના ળોણની
નાબુદી આભ, મુડીલાદ અને ળોણખોય વ્મલસ્થાને
નાળલાંત કયલાનુાં શતુ.
ચાલીરૂળબ્દો:

વભાજલાદ,

વામ્મલાદ,

લૈજ્ઞાતનક

વભાજલાદ, કારલભાકલ વ, મ ૂડીલાદ, રયબ્બ્રક, ભાકલ વલાદ,
દાવ કે તટર, લગલ-વાંઘલ.

 વભાજલાદ નો ખ્માર:
વી.ઇ. એભ. જોડના ભતે :“ધણી વ્મક્તતઓના શેયલાથી આકાય લગની ફની
ગમેરી ટોી”
યામ્વે મ્યુયના ભતે :“રયલેળ મુજફ યાં ગ ફદરતા કાચાંડા” વાથે વયખાલે
છે .
પ્રા.ીગુન
ાં ા ભતે :-

‘લૈજ્ઞાતનક વભાજલાદ’ તયીકે ઓખ ભેલી. તે
ઉયાાંત

૨૦ભી

વદીના

ઉિયાધભાાં

વભાજલાદે

એટરી ફઘી રોકતપ્રમતા ભેલી જે વભાજલાદી
તયીકે ઓખામ છે .


વભાજલાદનુ ાં શાદલ લઘુ ઊંડાણથી વભજલા

ભાટે નીચે મુજફના તથ્મો.


વભાજલાદ ખાનગી મ ૂડીને અંત રાલલા

ભાાંગે છે .
ઉત્ાદન

અને

તલતયણના વાઘનો ૫ય વભાજનુ ાં તનમાંત્રણ

શોમ



વભાજલાદ

વાં૫તિના

તેવ ુ ાં સ્લીકાયે છે .


વભાજલાદ

વાંકામેર
છે .યાં ૫યાગત

મ ૂડીલાદી

ઘઘતત

વાથે

ખતભ

કયલાનુ ાં

ઘમેમ

ળોણને
મ ૂલ્મોના

આઘાયે

ઉચ્ચ

નીચના

લગલને ફદરે આતથિક વભાનતાથી વભાજની યચના
આલકાયે છે .


દયે ક શ્રભ કયે અને દયે કની જરૂરયમાત

વાંતોામ તેલા વભાજની વ્મલસ્થા કયલા ઇચ્છે છે .
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વભાજલાદની તલચાયવયણીનો જુ દા જુ દા દર્ષ્ટલ કોણ

વૌપ્રથભ યતળમાભાાં ઇ.વ. 1917 ભાાં રેતનન અને

અભ્માવ

યજુ

સ્ટારને રોલ્ળેતલક ક્રાાંતત કયી તલજમ ભેવ્મો તેના

કયલાભાાં આવ્મા છે . જેભ કે પેબ્રફમન વભાજલાદ,

મ ૂભાાં કારલભાકલ વ ના તલચાયો જલાફદાય શતા. આ

શ્રેણી

ફાંને નેતાઓએ ભાકલ વના લૈજ્ઞાતનક વભાજલાદને

કયી

તેના

અરગ-અરગ

વભાજલાદ,

વાંઘલાદ

પ્રકાયો

અને

રોકળાશી

વભાજલાદ લગેયે.યાં ત ુ દયે કનો ભઘમસ્થ તલચાય
એકજ છે .છતાાં, દયે કની ઘઘતત

અને કામલક્રભભાાં

અરગતા જોલા ભે છે .જે વભાજલાદના પ્રકાયોની
દ્દર્ષ્ટએ જોઇએ તો તેભાાં અરગ-અરગ દ્દર્ષ્ટએ યાજમ
એ પ્રજાનુ ાં કલ્માણ કયનાયી વાંસ્થા છે . યાજમના
કામલક્ષેત્ર ભાાં લઘાયો થલાથી વભાજનુ ાં અને વાથેવાથે પ્રજાનુ ાં કલ્માણ થામ છે . યાજમ શાંભેળા એલા જ
કામલ શાથ ઘયે છે . જેનાથી રોકોનો તલકાવ થામ,
યાજમ ોતે મુડીલાદી વાંસ્થા શોલા છતા વભાજલાદ,
યાજમના આયાં બભાાં તલશ્વાવ મુકી યાજમોના નાળ
કયલાના ફદરે તેભાાં સુઘાયાઓ રાલલાભાાં ભાને છે
મુડીલાદનો તલયોઘ કયે છે કેભ કે , મુડીલાદ
ઉદ્યોગીકયણને ભશત્લ આે છે . રયણાભે ઉદ્યોગોનુ ાં
પ્રભાણ

લઘલાથી

યાજમને

કાચા-ભારની

તેભજ

તૈમાય થમેરા ાકા ભારના લેચાણ ભાટે ફજાયની
જરૂરયમાત ઉબી થામ છે . આ ભાટે ફલાન યાજમ
નફા યાજ્મો ઉય અને તૈમાય ભાર લેંચાણ ભાટે
એટરે

કે

ફજાય

ફન્ને

જરૂરયમાતો

વાંતોે

છે

મુડીલાદભાાં વભાજના વ્મરકત કયતા વભાજને લઘુ
પ્રાઘાન્મ અામ છે . એટરે કે તેના ભતે વ્મરકત તો
ભશત્લની છે જ ! ૫યાં ત ુ વ્મરકત વભાજને આતધન છે .
વભાજના રશતોભાાં જ વ્મરકતનુ ાં રશત વભાઇ જામ છે .
એટરે કે વ્મરકતનુ ાં અંગત રશત એ વાભાજજક રશત
કયતા ગૌણ સ્થાન ધયાલે છે . વભાજલાદનો મુખ્મ
તલચાય એ થોડીક વ્મરકતઓને રાબ થામ તેના
કયતાાં ફધા રોકોનુ ાં રશત વધામ તેલો છે .વભાનતાનો
આગ્રશ યાખે છે . જે વભાનતા એ ‘વભાજલાદ’
તલચાયવયણીનો આત્ભા ગણામ છે . ભાનલ ઇતતશાવ
વાક્ષી છે . કે વ્મરકત-વ્મરકત લચ્ચેના ઊંચ-નીચના
બેદબાલથી જ વાભાજજક–યાજકીમ તેભના
રયક્સ્થતતભાાં
વભાનતાની

ધણુ ાં
રશભામત

સ્થાલા ભાાંગે છે .


ભાકલ વલાદ:

અંતય
કયી

વજાલમ

છે .

લગલતલશીન

આતથિક
તેથી
વભાજ

‘ભાકલ વલાદ’ તયીકે ઓખ આી શતી.
કારલભાકલ વનો જન્ભ 5 મે 1818માાં પશ્વિમ
જમમનીની રાઇન નદીને કાાંઠે આવેા શ્વિઅર ળશેયભાાં
થમો શતો. તેણે ફબ્રરિન ફોન અને જેના જેલા
યુતનલતવિટીભાાં કામદો, ઇતતશાવ અને તત્લજ્ઞાનનો
અભ્માવ કયી એતક્યુયવ બૌતતકલાદી બ્રચનતક એ
તલમ ઉય ભશાતનફાંધ રખી ભાકલ વે ી. એચ. ડી
ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત કયી શતી. કારલ ભાકલ વના લૈચારયક
તલકાવનો સુદલઢ ામો નાાંખલાભાાં તતા શેનરયચ
ભાકલ વ

અને

એન્જર

ળકામ.વભાજલાદના

ને

ફીજા

જલાફદાય

ગણાલી

તફક્કાભાાં

લૈજ્ઞાતનક

વભાજલાદ તયીકે ભાકલ વલાદીની ઓખ થઇ અને
કારલ ભાકલ વને દુ તનમાની લસ્તીના અડધાથી લધાયે
બાગના

રોકો

દે લદૂ ત

તયીકે

ભાનતા

અમ ૂક

દે ળોભાાંતો બાલનાત્ભક તતા તયીકે જાણીતા થમા
ભાકલ વે

ોતાના

વભાજલાદ

ભાટે

ઇયાદા ૂલલક

વામ્મલાદ-ળબ્દ વાંદ કમો. ભાકલ વે બૌતતકલાદ ઉય
બાય મુકી કહ્ુાં કે , તભે ગયીફ છો તે તભે કયે ર ા
કે ઇશ્વયની ઇચ્છા કે. તભારૂાં નવીફ નથી તભે ગયીફ
છો તેન ુ ાં કાયણ આતથિક અને યાજકીમ રયક્સ્થતત છે
આ રયક્સ્થતતએ મ ૂડીલાદ છે .
વામ્મલાદનો અથલ જોઇએ તો ઉત્ાદન તલતયણ અને
તલતનભમનાાં
આધારયત

વાધનોની

વરશમાયી

વભાજયચનાની

તલચાયવયણીની

ટુાંકી

ભાબ્રરકી

રશભામત

રૂયે ખા

ય

વામ્મલાદી

ઇ.વ.

1848ભાાં

કારલભાકલ વ અને તેના તભત્ર એન્જલ્વે રખેરા નાનકડા
ુસ્તક ‘વામ્મલાદી જાશેયનાભા’ દ્વાયા યજૂ કયલાભાાં
આલી શતી. વામ્મલાદને ળર્ષબ્દક અથલભાાં ચોક્કવ ણે
એક ધ્ધતતવયનો તવધ્ધાાંત છે એ એલા
સ્થાે છે જેના

તનમભો

દ્વાયા મ ૂડીલાદને વભાજલાદભાાં

ફદરી ળકામ છે અને તેના ફે આલશ્મક તનમભો છે .
લગલવધ
ાં લ અને ક્રાાંતત જે શ્રભજીલીઓને ફ ૂલલક
વિા અાલે છે . ઇ.વ. 1867 ભાાં તેભનો દાવ
કેતટર નાભનો ગ્રાંથ પ્રતવધ્ધ થમો. તેને મ ૂડી તયીકે
ણ ઓખલાભાાં આલે છે આનુ ાં ભશત્લ એટલુાં ફધુ
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શતુ કે તેને વામ્મલાદનુ ાં ફાઇફર ગણલાભાાં આલે

ભોટે બાગે કાલ્તનક કે આદળલલાદી શતા જેભના

છે .ખાવ કયીને ઔદ્યોબ્રગક ક્રાાંતત છી ેદા થમેરી

તલચાયો લાસ્તતલક જીલનભાાં અભરભાાં મ ૂકલાથી ધણી

વાભાજજક યાજકીમ અને આતથિક રયક્સ્થતતઓને

મુશ્કેરીઓ-ગુચ
ાં લડો

રક્ષભાાં યાખી તેના પ્રત્માધાતરૂે ભાકલ વે ોતાનુ ાં

ોતાના વામ્મલાદી તવધ્ધાાંતોને વ્માલશારયક સ્લરૂ

બ્રચનતન યજૂ કયુું છે જે તેના વામ્મલાદને વભજલાભાાં

આી તેની મુશ્કેરીઓ તેભજ ઉકેર તલળેનો ભાગલ

ઉમોગી વાબ્રફત થામ છે ભાકલ વે ોતાના બ્રચનતનને

સ્્ટ કમો.એટરે કે વભાજલાદ વૌ-પ્રથભ લૈજ્ઞાતનક

વભજાલલા ચાય તવધ્ધાાંતોની ભદદ રીધી છે .

અને વ્મલશાયીક સ્લરૂની બેટ ભી, રયણાભે

ઊબી

થતી

યાં ત,ુ

ભાકલ વે

-દ્વ ાંદાત્ભક બૌતતકલાદ

વામ્મલાદ એ લૈજ્ઞાતનક વભાજલાદ તયીકે ણ

-અતધળે મ ૂલ્મનો તવધ્ધાાંત

ઓખામ છે .

-ઇતતશાવનુ ાં બૌતતક અથલધટન

 વભાજલાદ

-લગલ-તલગ્રશ

અને

વામ્મલાદ

લચ્ચેનો તપાલત:1.વભાજલાદ ઉત્ાદન અને લશેંચણીના

“ભાકલ વના ભતે મ ૂડીલાદી પ્રથાભાાં તેના
અંતના ફીજ યશેરા છે . જેનાથી એક સ ૂત્ર યજૂ કયે ર

વાધનો

છે . તલશ્વના કાભદાયો વાંગઠીત થાઓ તભાયે તભાયી

યાજમની ભાબ્રરકી એભ ફાંને ફાફતોનો સ્લીકાય કયે

ગુરાભીની ઝાંબ્રઝયો તવલામ કશુ જ ગુભાલલાનુ ાં નથી.”

છે . જ્માયે વામ્મલાદ ઉત્ાદન અને લશેંચણીના

ભાકલ વના ભતે ફે લગલભાાં લશેંચાઇ ગમો છે .
લગલ

એટરે કે

ઉત્ાદન-મ ૂડીલાદી

લગલ

ખાનગી

અને

વભાજ

એટરે

કે

વાધનો ઉય ભાત્ર યાજ્મની જ ભાબ્રરકી સ્લીકાયે છે .
2.વભાજલાદ

(1) ગયીફ લગલ એટરે કે શ્રભજીલી-ભજૂય લગલ (2)
અભીય

ઉય

યાજ્મના

કામલક્ષેત્રભાાં

રોકોભાાં

કલ્માણ

લધાયો

કયી

ભાટે

યાજ્મના

પ્રાચીન વભમભાાં ભાબ્રરકો અને ગુરાભો, ભધ્મયુગભાાં

અક્સ્તત્લનો વાયા અથલભાાં સ્લીકાય કયે છે . જ્માયે

જભીનદાયો-વાભાંતળાશી

જ્માયે

વામ્મલાદ લગલતલશીન વભાજની સ્થાના કયલા ભાટે

ઉદ્યોગતતઓ-

ભાત્ર લચગાાના વભમ ુયતુ ાં યાજ્મનો એક વાધન

કાયખાનેદાયો અને કાયખાના ના ભજૂયો-કાયીગયો, આ

તયીકે ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે . તેન ુ ાં છે લટનુ ાં ધ્મેમ

ફાંને લગોભાાં શાંભેળા ોત-ોતાના રશતોના યક્ષણ

તો

ભાટે વતત વાંધો ચારતા યહ્યા છે . એટરે ક્યાયે મ

કયલાનુ ાં છે .

આધુતનક

મ ૂડીલાદ

અને

ખેતભજૂયો

વભાજભાાં

લગલતલશીન

વભાજની

સ્થાના

3.વભાજલાદ – દયે કને તેની કામલળક્તત

વભાજભાાં કામભી ળાાંતત કે વરાભતી સ્થાી ળકામા
નથી. જેથી ગયીફ લગલ લધુને લધુ ગયીફ જ્માયે

યાજ્મતલશીન

પ્રભાણે લેતન ભવુ ાં જોઇએ.

અભીય લગલ લધુ ને લધુ અભીય ફનતો જામ છે .

2.વામ્મલાદ – વહુને ળરૂભાાં તેભના કાભ

ભાકલ વના બ્રચનતન પ્રભાણે મ ૂડીલાદી (અભીય લગલ)

પ્રભાણે લેતન આવુ ાં જોઇએ,અંતે જરૂયીમાત પ્રભાણે

પ્રથાભાાં જ ોતાના અંતનાાં ફીજ યશેરા છે . ભાકલ વ

લેતન આવુ ાં જોઇએ.

ોતાના મુખ્મ ચાય તવધ્ધાાંતો દ્વાયા ગયીફલગલન ુ ાં

4.વભાજલાદ ોતાના કામલક્રભનો અભર

ળોણ અને ળોણ વાભેનો ઉામ તેભજ વભાજભાાં

કયલા ળાાંતતભમ અને ફાંધાયણી ધ્ધતતનો ઉમોગ

કામભી ળાાંતી અને વરાભતી ભાટે ગયીફ લગલની

કયલાભાાં ભાને

વાંખ્મા ધણી લધાયે શોલાથી ગયીફ લગલ જ ળાવનનો

તવધ્ધ કયલા છે લટના વાધન તયીકે ક્રાાંતત-રશનવાને

શકકદાય છે . એલા તલચાય વાથે તેભની એકતા અને

ભાને છે .

ભાકલ વ એલો વૌપ્રથભ બ્રચનતક શતો જેણે
વભાજલાદ તલળે લૈજ્ઞાતનક તવધ્ધાાંતના સ્લરૂભાાં

વામ્મલાદ–ોતાના

ધ્મોમોને

5.વભાજલાદ યાજ્મના કામોભાાં લધાયો કયી

વાંગઠનને ોતાની જીલનળૈરીભાાં રયલતલનનો ભાગલ
ફતાલલા શાકર કયે છે .

છે .

વ્મરકતની સ્લતાંત્રતા અને છે લટે રોકકલ્માણના કામો
કયલાની

રશભામત

કયે

છે .

વામ્મલાદ–ખાનગી

ભાબ્રરકી નાબ ૂદ કયી તભાભ કામો યાજ્મને વોંીને

યજૂઆત કયી તેની અગાઉની વભાજલાદી તલચાયકો
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વયકાયને વિાભાાં લધાયો કયીને વ્મક્તત સ્લતાંત્રતાની
અલગણના કયે છે .
 વભાન:
ભાકલ વલાદની

લતલભાન પ્રસ્તુતા ચોકકવ

સ્લીકામલ અને અવયકાયક વાબ્રફત થઇ છે . જેભ કે
તેના તલચાયોભાાંથી પ્રેયણા ભેલી રોકળાશી દે ળોએ
કલ્માણ યાજ્મના આદળલ નીચે ગરા રીધા છે .
વામ ૂરશક આમોજનનો ખ્માર ણ લિે-ઓછે અંળે
સ્લીકામલ છે . શ્રભજીલીઓના – કાભદાયોના, યક્ષણ
અને કલ્માણ ભાટે તલળે કામદા અને કોટો ફનાલી
દુ તનમાને

વભજાવ્મો,

ભાકલ વલાદ/વામ્મલાદના

ઉદ્દબલને રીધે તલશ્વ વભક્ષ પ્રાચીનથી ભાાંડીને
લતલભાન સુધી એક નવુ ાં બ્રચનતન અને રદળા પ્રાપ્ત
થઇ.
વાંદબલ સ ૂબ્રચ:
1.ટે ર જમાંતત. કે :- આધુતનક યાજકીમ
તલચાયધાયાઓ
2.ફનલસ્ટાઇન : યાજનૈતતક તવધ્ધાાંત તલચાયો
3.કારલભાકલ વ : વામ્મલાદી જાશેયનામુ ાં
4.Thomas Norman : Democratic
socialism :A New Appraisal-1953
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