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I 

લેખક–પરીચય 

શ્રી એન. વી. ચાવડાનો જન્મ 17 ફેબુ્રઆરી, 1946ના રોજ 
વીરપુર (મચ્છુકાંઠા) [તાલુકો : મોરબી.] અભ્યાસ : ડી.એમ.ઈ. (માચણ–
1969), લખધીર એન્જીનીયરીંગ કૉલેજ, મોરબી. કડોદ વીવીધલક્ષી હાઈ 
સ્કુલ, કડોદ (જીલ્લો : સરુત)મા ં આસીસ્ટન્ટ લેકચરરના પદેથી 
વયનીવૃત્તીથી 2004માં નીવૃત્ત થયા. હાલ કડોદમાં સ્થાયી થયા છ.ે 

જીવનના 45 વષણ સુધી આસ્તીક, શ્રદ્ધાળ,ુ ભક્ત, યોગ ઉપાસક, ભજન–કીતણન, પાઠ–
પુજા, ધ્યાન, ગાયત્રીમંત્રજાપ, ગુરુભક્તી આદીમાં પુર્ણશ્રદ્ધાયુક્ત પે્રમ. ગર્ેશપરુીના મકુ્તાનંદ 
બાબાના અનુયાયી. ગીતા, રામાયર્, મહાભારત, પુરાર્ો આદી અનેક હીંદુ ધમણગ્રથંોના 
અભ્યાસુ. આયુષ્યના 45મે વરસ ે અનેક અનુભવ, ગહન અભ્યાસ, ચીંતન–મનન અને 
સંશોધનને અંતે આસ્તીકમાંથી નાસ્તીક થયા. ગુજરાતના વરીષ્ઠ રૅશનાલીસ્ટ પ્રા. રમર્ 
પાઠકની રૅશનાલીઝમ પર આધારીત ‘ગુજરાતમીત્ર’ દૈનીક, સરુતમા ં પ્રગટ થતી ‘રમર્–
ભ્રમર્’ કૉલમના લેખો વાંચીન ે તેઓ રૅશનાલીસ્ટ બન્યા. ત્યારબાદ ‘ચચાણપત્રો’ દ્વારા 
રૅશનાલીઝમનો પ્રચાર શરુ કયો. સુરતની ‘સત્યશોધક સભા’માં સક્રીય થયા. ગુજરાતના 
દૈનીકો ઉપરાંત મુમ્બઈના દૈનીક ‘સમકાલીન’માં પર્ રૅશનાલીઝમ પર આધારીત ચચાણપત્રો 
અને લેખો લખ્યા. 1994માં સ્વાધ્યાયપ્રવૃત્તીના કેટલાક લોકોના રોષનો ભોગ પર્ બનેલા. 

તંત્રીશ્રી મુળજીભાઈ ખુમાર્ પ્રકાશીત ‘દીશા’ પાક્ષીક (અમદાવાદ)માં 1996થી 
રૅશનાલીઝમ પર આધારીત ‘વીવેક–વીહાર’ કૉલમ લખ ેછ.ે સુરતના સાંધ્ય દૈનીક ‘પ્રતાપ’મા ં
રૅશનલ કૉલમ ‘ચક્રવાત’, કીમ–સુરતના પી. કે. દેસાઈ વીદ્યાલયના મુખપત્ર ‘સવાણગી 
શીક્ષર્’માં ‘રૅશનાલીઝમ અને શીક્ષર્’ કૉલમ, રૅશનલ સામયીકો ‘વૈશ્વીક માનવવાદ’, 
‘સત્યાન્વેષર્’, ‘નયા માગણ’, ‘સૌજન્ય માધરુી’ અને ‘વીવેકપથંી’માં પર્ લેખો લખ્યા. 
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રૅશનાલીઝમ પર આધારીત પુસ્તકો : [1] ‘હંુ નાસ્તીક કેમ બન્યો?’, [2] 
‘જાગીને જોઉં તો?’, [3] ‘દીશા અને દૃષ્ટી’, [4] ‘વર્ણવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર’, [5] 
‘ઈશ્વરની કલ્પના : સાવણત્રીક અનથણ’ અને [6] ‘ગીતા : ઈતીહાસના આયનામાં’ વગેરે 
લખ્યાં અને સાતમંુ પુસ્તક ‘ગાંધી–આંબેડકર સંઘષણ અને સમન્વય’ ટુકં સમયમાં જ 
પ્રગટ થનાર છ.ે  

ચાવડા સાહેબની આ અગાઉ પર્ ‘ચાવાણક દશણન’ ઈ.બુક (સ્રોત : 
https://govindmaru.com/ebook/) ફેબ્રુઆરી, 2017માં ‘મર્ી મારુ પ્રકાશને’ પ્રગટ 
કરી હતી.  

લેખક અનુસુચીત જાતીના હોવાથી અનુસુચીત જાતીઓ/જનજાતીઓ અને અન્ય 
પછાતવગોના શોષર્, સંકટો અને સમસ્યાઓથી સુપરીચીત હોવાથી તેમના ઉત્થાનમા ં
પર્ એમને સવીશેષ રસ હોવાથી ગૌતમ બુદ્ધ, મહાત્મા જ્યોતીબા ફુલે અને 
બાબાસાહેબ ડૉ. આંબેડકરની વીચારધારાના પર્ પ્રચારક. સુરતની ‘સત્યશોધક સભા’ 
પુરસ્કૃત ‘રમર્–ભ્રમર્ સુવર્ણ ચંદ્રક’ પર્ તેમને એનાયત થયો છ.ે તેઓ ‘ગુજરાત–
મુમ્બઈ રૅશનાલીસ્ટ એસોસીએશન’ સાથે પર્ જોડાયેલા છ.ે આજ ે પર્ તેઓ 

રૅશનાલીઝમ અને બુદ્ધીઝમના વીચારોના પ્રચારમાં સક્રીય છ.ે 

 
ગોવીન્દ મારુ 

સેલફોન : 9537 88 00 66 

ઈ–મેલ :  govindmaru@gmail.com 

▪ 

https://govindmaru.com/
https://govindmaru.com/ebook/
mailto:govindmaru@gmail.com
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II 

ગુજરાતમાં વર્ણ વ્યવસ્થાનંુ જોર કેમ છ?ે 

શીક્ષક અને રૅશનાલીસ્ટ એન. વી. ચાવડાએ જ્યારે પાંડુરંગ શાસ્ત્રીનું પુસ્તક 
‘સંસ્કૃતી ચીંતન’ વાંચ્યંુ ત્યારે તેમને તીવ્ર/ઉંડો આઘાત લાગ્યો અને ચીંતામાં મુકાઈ 

ગયા કે વર્ણવ્યવસ્થાની હીમાયત માટ ેવધુ પ્રચાર થશે તો ભારતના લોકોનંુ ભવીષ્ય 
ધંુધળંુ બની જશે! તેથી વર્ણવ્યવસ્થાની તરફેર્માં થતા પોકળ દાવાઓનો પદાણફાશ 

કરવા તેમર્ે પુસ્તક લખ્યું : ‘વર્ણવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર’. આ પુસ્તક દ્વારા લેખકે 

લોકસમજ ઘડતરની મોટી સેવા કરી છ.ે આપણં બંધારર્ વર્ણવ્યવસ્થાનો 
અસ્વીકાર કરે છ;ે એટલાં માટ ેજ મનુસ્મૃતીના ચાહક RSS; તેમને અનુસાર લોકો 

અને સમ્પ્રદાયવાદી ભક્તોને બંધારર્ ગમતું નથી! બંધારર્ માનવ ગૌરવને વરેલંુ 
છ;ે જ્યારે મનુસ્મૃતી માનવગૌરવનો ઈન્કાર કરે છ.ે મનુસ્મૃતી, મહીલાઓ અને શુદ્રો 

ઉપરના અત્યાચારને ઉચીત ઠરેવે છ.ે કોઈ મહીલા કે શુદ્ર મનુસ્મૃતી વાંચે તો તેને 
ધમણગ્રંથ તરીકે સ્વીકારી શકે નહીં! 

વર્ણવ્યવસ્થા મુજબ ટોચ ઉપર બ્રાહ્મર્ પછી ક્ષત્રીય અને ત્યાર બાદ વર્ીક છ.ે 
એ સીવાયના લોકો – કર્બી/ચૌધરી/રબારી/ભરવાડ/આહીર/સુથાર/લુહાર/કંુભાર/ 
સોની/દરજી/ખારવા/ટડંલે/કોળી/ભીલ વગેરે શુદ્રમાં આવે. વર્ણવ્યવસ્થાના મુળીયા કેટલા 
ઉંડા છ ેતે સમજવા માટ ેએક ઉદાહરર્ જોઈએ. આપર્ે જનેે શુદ્ર કહીએ છીએ તેને 
સહજાનંદજી ‘જાતીએ ઉતરતા સત્શુદ્ર’ કહે છ!ે શીક્ષાપત્રીના શ્લોક નંબર–45માં કહ્યું 
છ ે કે ‘જાતીએ કરીને ઉતરતા ભક્તજનોએ લલાટ વીષે કેવળ ચાંદલો કરવો, પર્ 
તીલક ન કરવું!’ ટુકંમાં અનુસુચીત જાતીના કોઈ ભક્તજન સ્વામીનારાયર્નંુ તીલક ન 
કરી શકે! વળી, સ્વામીનારાયર્ સમ્પ્રદાયમાં સાધુઓને જન્મથી બ્રાહ્મર્ હોય તે જ 
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દીક્ષા આપી શકે! જો કે 1905માં સ્થપાયેલ હરીફ સમ્પ્રદાય BAPS–

બોચાસર્વાસી અક્ષરપુરુષોત્તમ સ્વામીનારાયર્ સંસ્થામાં આ નીયમ લાગુ પડતો 
નથી! 

સ્વામી સચ્ચીદાનંદજીએ પોતાના પુસ્તક ‘અધોગતીનું મુળ વર્ણવ્યવસ્થા’માં લખેલ 
છ ે કે ‘વર્ણ વ્યવસ્થા સ્વલાભ માટ ે દુબણળ લોકો ઉપર થોપેલી વ્યવસ્થા છ!ે’ કબીર, 
અખો, નરસીંહ મહેતા, મીરાં, રૈદાસ, તીરુવલ્લુવર, તુકારામ, એકનાથ, જ્ઞાનેશ્વર વગેરે 
સંતોએ વર્ણ વ્યવસ્થાનો; જાત–પાત અને ક્રીયાકાંડોનો વીરોધ કયો હતો; છતાં દેશમાં 
વર્ણવ્યવસ્થાનંુ દુષર્ દરુ થયું નથી. ગુજરાતમાં વર્ણ વ્યવસ્થાના સમથણકો બહુમતીમાં છ,ે 
તેનું કારર્ વૈષ્ર્વ સમ્પ્રદાય/સ્વામીનારાયર્ સમ્પ્રદાય/સ્વાધ્યાય પરીવાર છ.ે આ ત્રર્ેય 
સમ્પ્રદાયોનો ગુજરાતના લોકો ઉપર જબરજસ્ત પ્રભાવ છ.ે પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ પોતાના 
પુસ્તક ‘સંસ્કૃતી ચીંતન’માં વર્ણવ્યવસ્થાને ‘અતી સાયન્ટીફીક’ કહી છ!ે સહજાનંદજીએ 
‘શીક્ષાપત્રી’માં વર્ણવ્યવસ્થાનંુ સમથણન કરેલ છ.ે ગુજરાતીઓ સમ્પ્રદાયવાદી/રુઢીચુસ્ત 
હોવાથી સ્વામી સચ્ચીદાનંદનું જ્ઞાન તેમને પચતું નથી! ધમણ/સમ્પ્રદાયના કોઈ ચુસ્ત 
અનુયાયીને તમે સત્યની ઝાંખી કરાવી શકો નહીં. તે અફીર્ પીધેલો માર્સ છ.ે તેન ે
પોતાની ભ્રામક માન્યતાઓનો એટલો ભયંકર નશો હોય છ ેકે તે સાચી વાત સાંભળવા 
તૈયાર જ નથી હોતો! વર્ણવાદીઓએ, દલીતોને/પછાતવગોને ભુતકાળના શુદ્રસ્થાને 
ક્યારના મોકલી દીધા હોત; પરન્તુ આડ ેઆવે છ ેબંધારર્. એટલા માટ ેધમણ/સંસ્કૃતીના 
મીથ્થાભીમાન વડ ે વર્ણવ્યવસ્થાનંુ સમથણન કરવાની કોશીશ થયા કરે છ.ે ગુજરાતમાં 
દલીતોના સ્મશાન જુદા છ;ે તેમના મન્દીરો જુદા છ;ે ગામના રામમન્દીરમાં તેમનો 
પ્રવેશ વજીણત છ.ે હીન્દુ મન્દીરોમાં પુજારી તરીકે દલીત હોય તેવી કલ્પના થઈ શકતી 
નથી. આ સ્થીતીમાં વર્ણવ્યવસ્થા ‘અતી સાયન્ટીફીક’ છ ે તેવો પ્રચાર પાંડુરંગ 
શાસ્ત્રી/સ્વાધ્યાય પરીવાર કરે ત્યારે રુઢીચુસ્તતા મજબુત બને અને આખરે 
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માનવગૌરવને હાની પહોંચે! સમ્પ્રદાયવાદીઓ બહુ જ ચાલાકીપુવણક પોતાના હીતની 
રખેવાળી ધમણ/સંસ્કૃતીના રુપાળા નામે શોષીત લોકો પાસે જ કરાવી રહ્યાં છ!ે 

*▪* 
 

શું વર્ણવ્યવસ્થા ‘અતી સાયન્ટીફીક’ છ?ે 

‘વર્ણવ્યવસ્થા : એક ષડયંત્ર’ પુસ્તકમાં લેખક કહે છ ેકે ‘ગાંધીજીએ વર્ણવ્યવસ્થા 
હીન્દુધમણનો પાયો છ ે તેમ કહ્યું હોય પરન્તુ તેઓ વર્ણવ્યવસ્થામાં માનતા ન હતા. જો 
તેઓ વર્ણવ્યવસ્થાના સમથણક હોય તો તેમના કાયોમાં ફરક કેમ? ગાંધીજી વર્ીક હતા, 
તેમર્ે વેપાર કરવો જોઈએ; પરન્તુ તેઓ રાજકારર્માં આવ્યા! નવદમ્પતીમાં એક 
દલીત અને એક સવર્ણ હશે તો જ હંુ આશીવાણદ આપીશ; એવી ગાંધીજીની જાહેરાત 
સુચવે છ ેકે તઓે વર્ણવ્યવસ્થામાં માનતા ન હતા. પોતાના આશ્રમમાં દલીતોનો સમાવેશ 
કરેલ અને જાતે પાયખાના સાફ કરેલ તે સુચવે છ ે કે તેઓ વર્ણવ્યવસ્થામાં માનતા ન 
હતા. ગાંધીજી આઝાદીની લડતમાં સ્ત્રીઓને જોડી, કેમ કે તેઓ વર્ણવ્યવસ્થામાં માનતા 
ન હતા. ગાંધીજીએ 25 ઓગષ્ટ, 1927ના રોજ ‘યંગ ઈન્ડીયા’માં લખ્યું હતું કે ‘પ્રત્યેક 
હીન્દુ કીશોર/કીશોરીએ સંસ્કૃત જાર્વું જ જોઈએ!’ વર્ણધમણ તો કહે છ ે કે ‘સંસ્કૃતનો 
એકાદ શ્લોક કે શબ્દ શુદ્રના કાને પડી જાય તો શુદ્રના કાનમાં ધગધગતું સીસું રેડવાનો 
આદેશ આપેલ છ!ે’ જો ગાંધીજી વર્ણવ્યવસ્થા મુજબ વતણતા હોત તો શુદ્રોની સેવા 
કરનારા; માર્સાઈના દીવા પ્રગટાવનારા રવીશંકર મહારાજ જવેા અનેક મહાનુભાવો 
આપર્ને મળે ખરા? 

સવાલ એ છ ે કે શુ ં વર્ણવ્યવસ્થા ‘અતી સાયન્ટીફીક છ?ે વર્ણવ્યવસ્થાના 
સમથણકોની દલીલો જોઈએ :  
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[1] વીદેશમાં લોકો વર્ણવ્યવસ્થા અપનાવવા માંગે છ;ે પરન્તુ તેની શરુઆત 

કેમ કરવી તેની મુંઝવર્માં છ!ે  
સ્પષ્ટતા : ભારતની વર્ણવ્યવસ્થામાં ઉંચનીચના ભેદ/અસ્પૃશ્યતા/દલીતો અને 

સ્ત્રીઓનંુ અપમાન/અન્યાય/શોષર્/તીરસ્કાર જોઈને વીદેશીઓ વર્ણવ્યવસ્થા 
અપનાવે ખરા? અહીંની ગરીબી/બેકારી/ભુખમરો/કુપોષર્/કંગાલીયત જોયા પછી 

વીદેશીઓ પોતાના દેશમાં વર્ણવ્યવસ્થા સ્થાપે ખરા?  
[2] વર્ણવ્યવસ્થા આખી દુનીયામાં છ!ે  

સ્પષ્ટતા : વીદેશમાં કોઈ જગ્યાએ સફાઈ કામદારના સંતાનો સફાઈ કામદાર 

જ બને, તેવી વ્યવસ્થા નથી!  
[3] મનુષ્ય અનેક ગુર્ોમાં અસમાન હોય છ;ે વર્ણવ્યવસ્થા તેનંુ વીભાજન કરે છ!ે 
સ્પષ્ટતા : સરખા ગુના માટ,ે ઉચ્ચ વર્ણના ગુનેગારને ઓછી સજા અને શુદ્રને 

આકરી સજા શા માટ?ે વધારે ગુર્વાન શુદ્ર IAS/IPS બને કે શીક્ષક બને તો વાંધો શા 
માટ?ે બંધારર્ મુજબ જાત/રંગ/વર્ણ/કોમ/ધમણ કોઈ વ્યક્તીના વીકાસની આડ ેઆવી 
શકે નહીં.  

[4] વર્ણવ્યવસ્થા ઈશ્વરકૃત છ!ે ગીતામાં કહ્યું છ!ે  
સ્પષ્ટતા : કોઈ પુસ્તક ઈશ્વરકૃત હોઈ શકે નહીં. જો વર્ણવ્યવસ્થા ઈશ્વરકૃત હોય 

તો આખા વીશ્વમાં હોવી જોઈને? ભારતમાં જ શા માટ?ે વર્ણવ્યવસ્થા જો ઈશ્વરકૃત હોય 
તો ઉચ્ચ વર્ણનંુ લોહી કેસરી અને શુદ્રોનંુ લોહી કાળું હોત!  

[5] વર્ણવ્યવસ્થા સાયન્ટીફીક છ!ે  
સ્પષ્ટતા : રંગસુત્રો ઉચ્ચ વર્ણના પુત્રને ઉચ્ચ વર્ણ અને શુદ્ર વર્ણના પુત્રને શુદ્ર 

બનાવતા નથી. જીનેટીક સાયન્સ કહે છ ેકે માનવીના અમુક જીન્સ લાખો પેઢીઓ સુધી 
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ઉતરી આવે છ;ે પરન્તુ તેને વર્ણવ્યવસ્થા સાથે સમ્બન્ધ નથી. કોઈ પર્ વર્ણનો વ્યક્તી 
કવી/લેખક/ડૉક્ટર બની શકે છ.ે  

[6] દુનીયાની દરેક સંસ્કૃતી નાશ પામી; પરન્તુ આપર્ી વર્ણવાદી સંસ્કૃતી ટકી 
રહી છ!ે  

સ્પષ્ટતા : લોકોનો બહુમતી વગણ અજ્ઞાન હતો, તેને અભર્ રાખ્યો હતો. પોતાની 
ઉપર થઈ રહેલા અન્યાય/અત્યાચાર/દમન/શોષર્ને તે જાર્તો ન હતો. કથા/આખ્યાન/ 
રામલીલા દ્વારા વર્ણવ્યવસ્થા/પુવણજનમ/પ્રારબ્ધના મુલ્યો લોકોના મનમાં ઠાંસી ઠાંસીને 
ભરી દીધાં છ.ે હજુ પર્ તેમાંથી બહાર નીકળી શકતા નથી. વર્ણવાદી સંસ્કૃતી ટકી 
રહી તેનું કારર્ તેની દીવ્યતા/શ્રેષ્ઠતા નથી; પરન્તુ બહુજન સમાજનંુ અજ્ઞાન છ.ે  

[7] વર્ણવ્યવસ્થાએ સમાજને સ્થીરતા/શાંતી/સલામતી/એકતા બક્ષી!  
સ્પષ્ટતા : શુદ્રો અને મહીલાઓની સ્થીતી પશુ કરતાંય ખરાબ હતી. પતીના મોત 

સાથ ેપત્નીને સળગાવી દેવામાં આવતી. વર્ણવ્યવસ્થા જો શાંતી/સલામતી આપતી હોત 
તો પરશુરામે શા માટ ે21 વખત ક્ષત્રીયોનંુ નીકંદન કાઢંુ્ હશે? વર્ણવ્યવસ્થાના વીરોધી 
બુદ્ધ અને મહાવીરે સમાજમાં અહીંસા/કરુર્ા/બંધુતા/સમાનતા સ્થાપી હતી. 
વર્ણવ્યવસ્થામાં શાંતી/સલામતી/સ્થીરતા ઉચ્ચ વર્ણ માટ ેહોય છ;ે જ્યારે બહુજન માટ ે
હોય છ ેશોષર્. 

[8] પશુપક્ષીઓમાં/જીવજતંુમાં સમાજવ્યવસ્થા હોય છ;ે રક્ષર્/ભોજન/સંભાળની 
અલગ–અલગ કામગીરી હોય છ!ે  

સ્પષ્ટતા : પ્રાર્ીઓ/જીવજતંુઓ હજારો વરસથી જ્યાં છ ેત્યાં છ.ે જ્યારે મનુષ્ય 
ઈન્ટરનેટ મારફતે દુનીયા સાથે જોડાઈ ગયેલ છ.ે માનવીએ વૈચારીક પ્રગતી સાધી છ;ે 
જીવજતંુ સાથે તેની સરખામર્ી થઈ શકે નહીં.  

[9] મનુસ્મૃતીમાં શુદ્રો અને મહીલાઓ માટ ેસારા શ્લોકો પર્ છ!ે  
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સ્પષ્ટતા : સારા શ્લોકો હોય તો તેનો અમલ કેમ જોવા મળતો નથી? વીધવા 
લગ્ન શા માટ ે નહીં? શુદ્રો પ્રત્યે અસમાન વ્યવહાર કેમ? તેમના માટ ે પુવણગ્રહો કેમ? 
વર્ણવ્યવસ્થાના પ્રદુષર્નો ભોગ શુદ્રો પર્ બન્યા છ;ે તેમાં પર્ એક જાતી બીજી જાતીન ે
હલકી માને છ!ે વર્ણવ્યવસ્થાએ માર્સને માર્સ રહેવા દીધો નથી. વર્ણવ્યવસ્થાએ 
સમાજમાં બંધુત્વ પ્રગટ ે તેવી એક પર્ શક્યતા રહેવા દીધી નથી! બંધારર્માં 
વર્ણવ્યવસ્થાનંુ સહેજ પર્ સમથણન કરવામાં નથી આવ્યું તે આપર્ી સૌથી મોટી 
વૈચારીક જીત છ!ે એટલું નક્કી છ ે કે બંધારર્ને સળગાવનારા વર્ણવ્યવસ્થાના કટ્ટર 
હીમાયતી છ!ે 

*▪* 

મનુસ્મૃતીના શાસન કરતાં બંધારર્વાળું શાસન શા માટ ેશે્રષ્ઠ છ?ે 

1941મા,ં પન્નાલાલ પટલેની પ્રથમ નવલકથા ‘મળેલા જીવ’ પ્રગટ થઈ ત્યારે કવી 
નાનાલાલે તેનો ઉપહાસ કરતાં કહ્યું હતું કે “શું હવે આપર્ ે પટલા (પટલે) અને 
ઘાંયજાના લખેલાં પુસ્તકો વાંચવાં પડશે?” સ્વામી સચ્ચીદાનંદજીની મુલાકાત વેળાએ 
તેઓએ કહ્યું હતું : “આ તો હંુ બ્રાહ્મર્ છુ ંએટલે લોકો મારા પુસ્તકો વાંચે છ!ે હંુ જો 
વાર્ંદ હોત તો લોકો કહેત કે જોયા હવે ઘાંયજાના વીચારો!” વર્ણ વ્યવસ્થા કેવા 
પુવણગ્રહો સજ ેછ;ે શું ભુમીકા ભજવે છ;ે તે આ ઉદાહરર્ ઉપરથી જોઈ શકાય છ.ે 
કેટલાંક વર્ણવાદીઓ બંધારર્નો એટલા માટ ે વીરોધ કરે છ ે કે તેની સાથ ે              
ડૉ. આંબેડકરનું નામ જોડાયેલું છ!ે 

રાજા–મહારાજાઓના શાસન વેળાએ બહુજન સમાજ ગુલામી ભોગવતો હતો. 
મહેનત/મજુરી કરનારને તથા સ્ત્રીઓને શીક્ષર્ મેળવવાનો અધીકાર ન હતો. આઝાદી 
બાદ બંધારર્ અમલમાં આવતા કોઈ પર્ નાગરીકને નાત–જાત/ધમણ/લીંગ/વર્ણના 
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ભેદભાવ વગર પોતાનો વીકાસ કરવાની સ્વતંત્રતા અને સમાન તક મળી. દેશમાં 1947 
અગાઉ વર્ણ વ્યવસ્થાવાળું શાસન હતું ત્યારે કર્બી/પટલેો/પાટીદારો તથા પછાતવગોની 
સ્થીતી શું હતી? બંધારર્ને બદલે મનુસ્મૃતીવાળું વર્ણવ્યવસ્થાનું શાસન હોત તો ‘ખેડ ે
તેની જમીન’ની પોલીસી બની હોત ખરી? મહેસુલ વસુલ કરવા રાજસત્તા તરફથી 
ખેડુતો ઉપર જુલમ થતો હતો. બંધારર્ે વર્ણવ્યવસ્થા વીહીન સમાજ રચનાની જોગવાઈ 
કરી એટલે પછાત વગો તથા પાટીદાર મહીલાઓ/પુરુષો; લેખકો/કવીઓ/ડોક્ટસણ/ 
એન્જીનીયસણ/વકીલો/ન્યાયાધીશો/વેપારીઓ/ઉદ્યોગપતીઓ/કલાકારો/અધીકારીઓ/મંત્રી
ઓ બની શક્યા છ.ે સવાલ એ છ ે કે ‘ખેડ ેતેની જમીન’નો કાયદો શા માટ ેઆવ્યો? 
આપર્ા બંધારર્ના કારર્ે. સામાજીક ન્યાય હાંસલ કરવાની દીશા બંધારર્ ચીંધે છ.ે 

પાટીદારો અને પછાતવગોએ જ ે વીકાસ હાંસલ કયો છ;ે એ જમેનાથી સહન 
નથી થતો; એવા કેટલાંક વર્ણવાદીઓ બંધારર્ નીષ્ફળ ગયું છ;ે તવેો ખોટો ઉહાપોહ કરે 
છ.ે દ:ુખની વાત એ છ ેકે પાટીદારો/પછાતવગોની પ્રગતી બંધારર્ને આભારી છ;ે તેનો 
ખ્યાલ તેમને નથી. તેઓ પોતાની પ્રગતીનું શ્રેય માતાજીઓ/સાધુ–સંતોની કૃપાને આપી 
રહ્યા છ ેઅને તેમની પુજા–ભક્તીમાં લીન બની તનમનધન એમની સેવામાં અપણર્ કરી 
રહ્યા છ!ે માતાજીઓના ભવ્ય મન્દીરો બંધાવી રહ્યા છ.ે એક પછી એક સ્વામીનારાયર્ 
મન્દીરો બંધાઈ રહ્યા છ!ે પગપાળા તીથણયાત્રા યોજી રહ્યા છ.ે ભવ્ય કથા/પારાયર્ો/ 
સામૈયાઓ યોજી રહ્યા છ!ે આજ ેઆ પછાતવગો/પાટીદારો એ વીચારવા તૈયાર નથી કે 
“1947 પહેલાંના હજારો વરસમાં આ દેવી–દેવતાઓ/સાધ–ુસંતો ક્યારેય તેમની કૃપા 
શા માટ ે પોતાની ઉપર વરસાવતા ન હતા? શું આ દેવી–દેવતાઓએ/સાધુસંતોએ 
પોતાને આજની સ્થીતીએ પહોંચાડ્યા છ?ે” પાટીદારો/પછાતવગો વર્ણવ્યવસ્થાજન્ય 
ક્રીયાકાંડોમાં પોતાના અમુલ્ય સમય/શક્તી/ધનનો દુરુપયોગ કરી રહ્યાં છ;ે મન્દીરો અને 
કથા/પારાયર્ોમાં પોતાનંુ ધન વેડફી રહ્યાં છ.ે જ ેધમણ/સમ્પ્રદાયે તેમને હજારો વષણ સુધી 
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ગુલામ/ગરીબ/નીમ્ન બનાવ્યા હતા; એ જ ક્રીયાકાંડોવાળા ધમણ/સમ્પ્રદાયને ઉત્તેજન 
આપી પોતાના પગ ઉપર પોતે જ કુહાડો મારી રહ્યાં છ!ે ક્રીયાકાંડો એ ધમણ નથી; પરન્તુ 
સદાચાર અને સેવા એ સાચો ધમણ છ.ે કેટલાંક પછાતવગો/પાટીદારો બંધારર્ની 
જગ્યાએ મનુસ્મૃતીનો અમલ ઈચ્છ ેછ;ે કેમ કે તેઓ પોતાનો ઈતીહાસ ભુલી ગયા છ.ે  

રૅશનાલીસ્ટ ગોવીંદ મારુએ ‘વર્ણવ્યવસ્થા : એક ષડયંત્ર’ પુસ્તકની ઈ–બુક દ્વારા 
આપર્ી સમક્ષ ઉત્કૃષ્ટ વીચારથાળ રજુ કયો છ;ે જ ેબદલ તેમને ધન્યવાદ... આ ઈ-
બુકના લોકાપણર્ માટ ે તેઓએ ‘Constitution Day of India – બંધારર્ દીવસ – 
26મી નવેમ્બર’ને પસન્દ કયો તેથી વર્ણવાદીઓના કારસ્તાનનો પદાણફાશ કરીને તેમર્ે 
બંધારર્ પ્રત્યે નીષ્ઠા દાખવી છ.ે 1949મા,ં આ દીવસે ભારતની બંધારર્ સભાએ 
ભારતના બંધારર્ને સ્વીકાયુણ હતું; અને 26 જાન્યુઆરી, 1950ના દીવસે અમલમાં મુક્યું 
હતું. લેખક એન. વી. ચાવડાએ હીમ્મતપુવણક તથ્યોને આપર્ી સમક્ષ મુકીને રાષ્ટરની 
સાચી સેવા કરી છ.ે ‘જો આપર્ે બંધારર્નું રક્ષર્ નહીં કરીએ તો વર્ણવ્યવસ્થા ફરી 
સ્થાપીત થઈ જશે! બંધારર્ના રક્ષર્માં જ બહુજનોનંુ રક્ષર્ સમાયેલું છ!ે’ લેખકના 
આ સુર સાથે સહમત થયા વીના રહી શકાય તેમ નથી! 

 
રમેશ સવાર્ી 

ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com 
21/11/2021 

▪ 
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III 

તકલાદી ધમણ, તકલાદી સંસ્કૃતી 

વર્ણ એ જાતી નથી, તેમ જ્ઞાતી પર્ નથી અને કુદરતી વ્યવસ્થા પર્ નથી.  માત્ર 
સ્વલાભ માટ ેદુબણળ પ્રજા ઉપર  સ્થાપી દીધેલી વ્યવસ્થા જ એ છ.ે  

– સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજી 

(‘અધોગતીનું મુળ વર્ણવ્યવસ્થા’ પૃષ્ઠ : 65) 
ભારત એક ભારે કમનસીબ રાષ્ટર છ,ે કારર્ કે અનેકાનેક અનીષ્ટોથી તે ખદબદ ે

છ.ે માનવ સમાજમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે એવા કોઈ પર્ અનીષ્ટથી ભારતીય સમાજ 
ભાગ્યે જ મુક્ત છ.ે વધુમાં કેટલાંક ગમ્ભીર અનીષ્ટો એ એકલા ભારતની જ વીશીષ્ટતા 
છ ેઅને એથીય ગમ્ભીરતર કમનસીબી તો એ કે, સમાજને પીડતું આવું કોઈ પર્ દુષર્ 
નાબુદ થવાનું નામ જ નથી લેતું! બસ એનો અમલ જાર્ે યાવત્ ચદં્ર દીવા કરૌ! પરન્ત ુ
આપર્ી સૌથી મોટી કમનસીબી તો એ કે, યુગેયુગે આવાં અનીષ્ટોનેય સમથણન 
આપનારા, એનો પ્રચાર કરનારા ‘મહાપુરુષો’ય પાકતા રહે છ ે – એ કેવું? દા.ત. છકે 
વીસમી સદીના ઉત્તરાધણમાંય જો કોઈ મોટા સંત કે ગુરુ–આચાયણ વર્ણવ્યવસ્થાની જોરદાર 
હીમાયત કરે, ત્યારે દેશપે્રમી, માનવતાવાદી પૃથક્જન તો પીડા તથા આશ્ચયણથી સ્તબ્ધ 
જ થઈ જાય! ગુજરાતમાં આવી દુ:ખદ–સુખદ બે ઘટનાઓ લગભગ સાથે જ ઘટી : 
સ્વામીશ્રી સચ્ચીદાનન્દજીએ ‘અધોગતીનું મુળ : વર્ણવ્યવસ્થા’ નામક સમથણ, સુસજ્જ 
તથા વીગતસમૃદ્ધ ગ્રંથ લખીને, આ સડીયલ તથા અત્યાચારી અને અન્યાયી વ્યવસ્થાનો 
પ્રચંડ વીરોધ કયો, જ્યારે બીજી બાજુ, વધુ વીશાળ શીષ્યગર્ તથા આમપ્રજા ઉપર વધુ 
પ્રભાવ ધરાવતા એવા પુ. આચાયણશ્રી, ગુરુવયણશ્રી પાંડુરંગ આઠવલજેીએ ‘સંસ્કૃતીચીંતન’ 
નામક પુસ્તક રચી, એમાં વર્ણવ્યવસ્થાની પ્રખર પ્રશંસા કરી, એવી વ્યવસ્થાને ભારતીય 
સંસ્કૃતીનંુ એક ઉત્તમ, આવકાયણ અંગ દશાણવ્યુ!ં 
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શ્રી એન. વી. ચાવડા આપર્ા એક વીદ્વાન રૅશનાલીસ્ટ છ,ે તેઓનો અભ્યાસ ઉંડો 
તથા વ્યાપક હોઈ, તેઓ આવા અપપ્રચારનો સચોટ ઉત્તર આપવા સમથણ છ.ે 
‘સંસ્કૃતીચીંતન’ વાંચીને તેઓને તીવ્ર, ઉંડો આઘાત લાગ્યો. તેઓના ચીત્તમાં ભય સાથે 
એવી ચીંતા પ્રગટી કે, જો આવાં પથંો તથા પસુ્તકો દ્વારા વર્ણવ્યવસ્થાનો વધુ પ્રચાર થશે, 
તો ભારતની પ્રજાનું ભાવી ધુંધળું તેમ જ ભયાવહ બની રહેશે. પરીર્ામે શ્રી ચાવડાએ 
નીર્ણય કયો કે, પોતે એક પુસ્તક રચીને ‘સંસ્કૃતીચીંતન’માં વર્ણવ્યવસ્થાની તરફેર્માં 
ઉપસ્થીત કરાયેલા અતાકીક મુદ્દાઓ તથા પોકળ દાવાઓનું નીરસન કરવું અને 
વર્ણવ્યવસ્થાની અસલીયતથી સમાજને વાકેફ કરવો. આજ ેશ્રી એન. વી. ચાવડાનો આ 
નીર્ણય સાકાર થાય છ,ે અને આ મુલ્યવાન આવકાયણ પુસ્તક પ્રગટ થાય છ,ે જનંુે 
નામાભીધાન છ ે: ‘વર્ણવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર’.  

સુશીક્ષીત, સજાગ તથા વીચારશીલ પુરુષોને તો એ હકીકતનો ખેદ જ થવો 
જોઈએ કે, હજી આજયે, એકવીસમી સદીના પ્રારંભકાળે અને વીજ્ઞાનયુગના મધ્યાહ્ને 
પર્ આપર્ા દેશમાં આવાં પુસ્તકો લખવા ંપડ ેછ!ે કીંતુ ભલે ગમે તેટલી પીડાદાયક 
હોય, હકીકત એ હકીકત જ છ.ે મતલબ કે હજી આજયે, ભારતરાષ્ટરમાં વર્ણવ્યવસ્થા 
તો અકબંધ છ ેજ, વધુમાં સેંકડો કે હજારો જ્ઞાતીઓમાં પર્ આપર્ો સમાજ વીભક્ત 
અને છીન્નભીન્ન છ.ે વધુ દુુઃખદ હકીકત તો એ કે, એક બાજુ, વર્ણવ્યવસ્થાનો સદંતર 
અસ્વીકાર કરતું આ દશેનું બંધારર્ છ,ે અને તદનુસારનું લોકશાહી તંત્ર છ,ે તેમ છતાંય 
બીજી બાજુ આજયે નીચલા વગો, જઓે ભારતીય ધમણ–સંસ્કૃતીના આદેશ મુજબ શુદ્રો 
ગર્ાય છ,ે તેઓને સામાન્ય ભારતીય નાગરીક જવેા માનવગૌરવથી જીવવાનો અધીકાર 
નથી, ઉપરાંત તેઓ ઉપર ઉપલા ગર્ાતા વગો બેફામ તેમ જ બેરહમ સીતમ ગુજારી 
શકે છ.ે મનુસ્મૃતી ધ્યાનથી વાંચો, તો જ સ્ત્રીઓ અને શુદ્રો ઉપર ગુજરતા આવા 
અમાનુષી અત્યાચારોનું મુળ તમને જાર્વા મળશે. સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજી કહે છ ેકે, હંુ 
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‘આપને ભલામર્ કરંુ છુ ંકે આપ સ્વયં શુદ્ર અથવા સ્ત્રી બનીને પુરી મનુસ્મૃતી વાંચજો! 
પછી નીર્ણય કરજો કે આ પુસ્તકને (મનુસ્મૃતીને) ધમણગ્રંથ કહી શકાય ખરો?’ (પૃષ્ઠ : 
57)  

શ્રી એન. વી. ચાવડાએ આ પુસ્તકમાં વર્ણવ્યવસ્થાનાં, સામાજીક, 
ઐતીહાસીક, નૈતીક, ધામીક, આથીક એમ તમામેતમામ પાસાંની વીગત, જ્ઞાનપુત 

દૃષ્ટીપુવણક, સત્ય અને ન્યાય પર આધારીત એવી સુંદર–સચોટ ચચાણ કરી છ.ે જો 
સવણ કોઈ સમભાવી તથા સ્વસ્થ ગુજરાતી નાગરીકો આ પુસ્તક અહંભાવમુક્ત, 

વીનમ્રતાથી વાંચશે, તો મને પુરી આશા છ ેકે, શ્રી ચાવડાની એ શુભ–જનહીંતકારી 
આકાંક્ષા સીદ્ધ થશે કે, ‘જ ેજ ેલોકો આ પુસ્તક વાંચશે, તેના દ્વારા મારંુ આ મીશન 

સતત આગળ ધબકતું રહેશે અને સમાજ વર્ણવ્યવસ્થાના રુઢ ખ્યાલોમાંથી મુક્ત 
થતો જશે, ભારતીય સમાજ બંધુભાવથી એકત્વ તરફ ગતી કરશે.’ (પૃષ્ઠ : 5)   

શ્રી ચાવડા આક્રોશપુવણક પોકારે છ ે કે, ‘પરન્તુ ભારતીય સમાજને વર્ણવ્યવસ્થાએ 
હજારો જાતીઓમાં, ઉંચ–નીચની શ્રેર્ીમાં વીભાજીત કરી નાખ્યો એટલું જ નહીં, 

શુદ્રોના સ્પશણથી જ નહીં, પર્ પડછાયાથી પર્ અન્ય વર્ો દુર રહેવા લાગ્યા. 
એટલું જ નહીં, પરન્તુ બ્રાહ્મર્ બ્રાહ્મર્થી પર્ અભડાવા લાગ્યો!’ (પૃષ્ઠ : 6)  

શ્રી ચાવડાની રચનારીતીમાં કોઈ પર્ દશણનશાસ્ત્ર કે મીમાંસાગ્રંથ જવેી 

સુવ્યવસ્થીત યોજના અહીં છ,ે સબળ રજુઆત છ.ે વીષયવસ્તુને સ્પશણતા કોઈ પર્ 
મુદ્દાને તેઓ વર્સ્પશ્યો છોડતા નથી, તેઓના ચીંતનમાં મૌલીકતા છ.ે વધુમાં, બને 

તેટલી જરુરી વીગતો સમાવતા તેઓ આગળ વધે છ,ે વર્ણવ્યવસ્થા વીરુદ્ધની 
દલીલોને ટાંકે છ ે અને સમથીત કરે છ,ે જયારે વર્ણવ્યવસ્થાની તરફેર્ કરતી 

દલીલોનો સયુક્તીક સમથણતાથી સાધાર છદે ઉડાવી દે છ.ે  
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દા.ત. વર્ણવ્યવસ્થાને ભયંકર અનીષ્ટ ગર્ાવતા અને એની નાબુદી પે્રરતા, તથા 
સ્વયં એવી અમાનવીય વ્યવસ્થાને અવગર્તા એવા અનેક મહાપુરુષોના મત અહીં    
શ્રી ચાવડાએ ટાંક્યા છ ે: તેઓ છ,ે કબીર, અખો, નરસીંહ, મીરાં, રૈદાસ, તીરુવલ્લુવર, 
તુકારામ, એકનાથ ચોખામેળા, જ્ઞાનેશ્વર વગેરે મહાન સંતોએ વર્ણવ્યવસ્થાનો ભારે 
વીરોધ કયો હતો. શ્રી ચાવડા જર્ાવે છ ે કે, સમાજ ઉપર આ સંતોના ઉપદેશનો પર્ 
પ્રભાવ છ,ે અને ‘તેથી તો આજ ે કેટલાક ધમાણચાયો સાધુ–સંતનંુ મહોરંુ ચડાવી, 
વર્ણવ્યવસ્થાનો પ્રચાર કરી, સમાજને ગુમરાહ તથા બેવકુફ બનાવી રહ્યા છ.ે’ 

અનામત–વીરોધી હીંસક, માનવતારહીત આંદોલનોએ એ દુ:ખદ પરીસ્થીતી 
સ્પષ્ટ પુરવાર કરી આપેલ જ છ,ે અને એ સન્દભે શ્રી ચાવડાય લખે છ ે કે, ‘બ્રાહ્મર્ો 
બંધારર્નો વીરોધ કરે છ.ે તેનંુ કારર્ એ છ ે કે બંધારર્ે બક્ષેલી સમાન તકને કારર્ે 
બ્રાહ્મર્ોએ જનેે શુદ્ર ગર્ાવી કચડી નાખ્યાં હતાં તે દલીતો, આદીવાસીઓ, અન્ય 
પછાત વગો તથા સ્ત્રીઓ... શીક્ષર્ પ્રાપ્ત કરી, વહીવટી સત્તામાં આવી, બ્રાહ્મર્ોની 
બરોબરી કરવા લાગ્યાં, તે બ્રાહ્મર્ોથી સહન થતું નથી. બ્રાહ્મર્ોએ વર્ણવ્યવસ્થા દ્વારા 
એવી માન્યતા ફેલાવી હતી કે શુદ્રો વીદ્યા પ્રાપ્ત કરી, સંસ્કારી બની શકે જ નહીં – 
એવી બુદ્ધીશક્તી શુદ્રો પાસે હોય જ નહીં. તેઓ પુવણજન્મનાં પાપને કારર્ે જ શુદ્ર 
તરીકે જન્મ્યા છ.ે શુદ્ર હમ્મેશાં શુદ્ર જ રહે – બ્રાહ્મર્ોએ ફેલાવેલી આવી જુઠી 
માન્યતાનો ફુગ્ગો ભારતીય બંધારર્ે ફોડી નાખ્યો!’ (પૃષ્ઠ : 23) બ્રાહ્મર્ોને શુદ્રો માટ ે
આટલો બધો તીરસ્કાર કેમ? – એ પ્રશ્નનો જવાબ રજુ કરતાં, ઈતીહાસવીદ્         
શ્રી ચાવડા જર્ાવે છ ેકે, ‘બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીય અને વૈશ્ય પ્રજા વીદેશી આયણ પ્રજા છ,ે જયારે 
શુદ્રો ભારતની મુળનીવાસી એવી આદીવાસી પ્રજા છ.ે... આયણ–અનાયણનો સંઘષણ 
ઋગ્વેદકાળથી ચાલ્યો આવે છ.ે આયો બળવાન, અશ્વારોહી, હથીયારધારી, 
આક્રમર્ખોર અને યુદ્ધખોર એવી ભટકતી જાતી હતી.... આયોએ મુળ આદીવાસી 
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ભારતીય પ્રજાને હરાવીને ગુલામ બનાવી... તેમને વર્ણવ્યવસ્થા દ્વારા શુદ્ર બનાવી દઈને 
શીક્ષર્, સંસ્કાર તથા સ્વતંત્રતાના અધીકારો છીનવી લઈ કાયમ માટ ેદબાવી દીધી.’ 
(પૃષ્ઠ : 23) ઈતીહાસનો અન્ય એક આધાર ટાંકતાં શ્રી ચાવડા નોંધે છ ે કે, આયોના 
આગમન પુવે ભારતમાં મોહેં–જો–દડો અને હડપ્પાની સંસ્કૃતી હતી, જમેાં વર્ણવ્યવસ્થા 
હતી જ નહીં.  

ચાવાણકે બે હજાર વષણ પુવે કહેલું કે, ‘યજ્ઞયાગાદી તથા કમણકાંડ એ બધું તો 
બ્રાહ્મર્ોએ પોતાનાં પેટ ભરવા માટ ેગોઠવી કાઢલેા પ્રપંચ છ.ે’ શ્રી ચાવડા પર્ આ સત્ય 
ભારપુવણક પ્રસ્તુત કરે છ ેકે, ‘બધાં વહેમઅન્ધશ્રદ્ધાઓ એ વર્ણવ્યવસ્થાની જ નીપજ છ.ે 
ક્રીયાકાંડોમાં કોઈ તથ્ય નથી, વીજ્ઞાન નથી, એ તો નરી છતેરપીંડી જ છ,ે વીના 
પરીશ્રમની આજીવીકા રળનારાઓએ એ ઉપજાવી કાઢ્ા છ.ે વધુમાં એથી તેઓની 
શ્રેષ્ઠતા, પુજ્યતા અને પવીત્રતા પર્ અકબધં રહે છ ેઅને સમાજ ઉપર તેમનો કાબુય 
બરાબર ચાલુ રહે છ.ે’ (પૃષ્ઠ : 26)  

શ્રી ચાવડાએ તથાગત બુદ્ધ તથા શ્રી મહાવીર સ્વામીનો પર્ સાદર તથા સાધાર 
ઉલ્લેખ ટાંક્યો છ.ે તે કાળે બ્રાહ્મર્ોના સ્વાથી વચણસ્વમાં ક્ષત્રીયોએ પર્ જીવવુ ં પડતું, 
મતલબ કે બ્રાહ્મર્ો પોતાની સત્તાનો કુડો અને કપટી દોર ક્ષત્રીયો ઉપર પર્ ચલાવતા. 
આવા અન્યાય સામે બે ક્ષત્રીયોએ જ ક્રાંતી કરી, તેઓ હતા ગૌતમ બુદ્ધ અને મહાવીર 
સ્વામી. આ બે મહાન ધમોપદેશકોનાં સમથણ વક્તવ્યોએ બ્રાહ્મર્ોને અને તેઓ દ્વારા 
ચલાવાતી જુલમી વર્ણવ્યવસ્થાને સદંતર જમીનદોસ્ત કરી નાખી : બલીયજ્ઞો બંધ થયા, 
વર્ણભેદ નષ્ટ થયા, ક્રીયાકાંડો બંધ થયાં, તઓેએ વેદોનો પર્ વીરોધ કયો, અને સંસ્કૃત 
ભાષાનંુ વચણસ્વ – જ ેબ્રાહ્મર્ોનંુ પોતાની ઉત્તમતા ઠોકી બેસાડવાનંુ એક અમોઘ શસ્ત્ર 
સમાન હતું, એનંુ વચણસ્વ પર્ ઘટાડી નાખ્યું. બુદે્ધ પાલીભાષામાં અને મહાવીરે 
અધણમાગધીમાં જ પોતાના ઉપદેશો પ્રચાયાણ. પરીર્ામે નીચલા કે પછાત વગોને પર્ 
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તેઓ પોતીકા લાગ્યા. શ્રી ચાવડા જર્ાવે છ ે કે બુદ્ધકાળ એ ભારતીય સંસ્કૃતીનો 
સુવર્ણકાળ હતો, જમેાં અશોક અન ેચંદ્રગુપ્ત જવેા મહાન સમ્રાટો પાક્યા. નાલંદા અને 
તક્ષશીલા જવેી વીશ્વવીદ્યાપીઠો જગવીખ્યાત બની, વીવીધ કલાકારીગરીઓનો બેનમુન 
વીકાસ થયો. ભારતીય ધમણ અને સંસ્કૃતીની સુગંધ દેશ–દેશાવરમાં ફેલાઈ. બૌદ્ધ ધમણ તો 
વીશ્વધમણ બની વીસ્તયો. વીદેશના ધમણપંડીતો જ્ઞાન તથા મૈત્રીની ખોજમાં ભારતની 
મુલાકાતે આવવા લાગ્યા. શ્રી ચાવડા તારવે છ ેકે ભારતનાં આવાં અદ્ભુત અને અજોડ 
વીકાસ તથા સીદ્ધીઓના મુળમાં તથાગત બુદે્ધ કરેલી વર્ણવ્યવસ્થાની નાબુદી જ 
કારર્ભુત હતી. શ્રી ચાવડાનો આ મત નનુઃશંક સત્યમુલક છ.ે 

આ પુસ્તકમાંનું એક પ્રકરર્ ‘આયો વીદેશી છ ે : એક વૈજ્ઞાનીક સત્ય’ ખાસ 
ધ્યાનાહણ  તથા વીશીષ્ટ છ.ે આજ પુવ ેઆ હકીકત પરત્વે આમ પ્રજાનંુ કે શીક્ષીતોનંુ 
ધ્યાન ભાગ્યે જ ખેંચાયું છ.ે શ્રી ચાવડા જર્ાવે છ ે કે ડી.એન.એ. રીપોટણ અનુસાર 
ભારતના બ્રાહ્મર્ો તથા અમુક ઉચ્ચ જાતીઓ અને યુરોપીયન ગોરી પ્રજાઓ વચ્ચે ખુબ 
મળતાપણં છ.ે આવી અદ્યતન વૈજ્ઞાનીક પરીક્ષર્–પદ્ધતીની શોધ પુવે પર્ મેક્સમુલર, 
ટીળક, ઈતીહાસવીદ્ થાપર, શરદ પાટીલ વગેરેએ પર્ એવું સંશોધન કરેલું જ કે 
‘ભારતીય આયો વીદશેી આક્રમકો છ.ે’ જો કે આની સામે એક અન્ય, વીરુદ્ધ મત પર્ 
ભારપુવણક પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છ ે કે, આયો મુળ ભારતના જ વતનીઓ છ,ે અને 
અહીંથી જ તેઓ યુરોપાદી દેશોમાં ફેલાયા. આમ હોય તો પર્ ડી.એન.એ. પરીક્ષર્નંુ 
તો ઉપર મુજબ જ પરીર્ામ આવે; પરન્તુ વર્ણવ્યવસ્થા તથા શુદ્રો પર ગુજરેલા યા 
ગુજરતા સીતમને આધારે તો એમ જ તારવી શકાય કે, આયો વીદેશી આક્રમકો હતા. 
જઓેએ અહીંની સ્થાનીક, મુળ આદીવાસી પ્રજાને હરાવી ગુલામ બનાવી અને 
વર્ણવ્યવસ્થાની અતુટ બેડીઓથી સમગ્ર રાષ્ટરને જકડી લીધંુ. જો આયો મુળ ભારતના જ 
અસલ વતની હોય તો દેવો અને અસુરો વચ્ચેના પુરાર્કથીત સંગ્રામો યા શુદ્રો પ્રત્યેની 
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આયોની ઝનુની અને જુલ્મગાર શત્રુવટનંુ કોઈ કારર્ જ ના ઉદ્ભવે. માનો કે         
શ્રી ચાવડાનું આવું તારર્ વીવાદાસ્પદ હોય તો પર્, ડી.એન.એ. પરીક્ષર્ની હકીકત 
પ્રગટ કરીને તેઓએ એક અભીનન્દનીય કાયણ બજાવ્યું છ.ે કારર્ કે તેઓ લખે છ ેતેમ, 
ગુજરાતનાં બ્રાહ્મર્વાદી સામયીકોએ ડી.એન.એ. સંશોધનનો હેવાલ ઈરાદાસર દબાવી 
દીધો છ.ે શ્રી ચાવડા ભારપુવણક અનુરોધ છ ેકે, ભારતનું વતણમાન બંધારર્, જ ેસમાનતા, 
સ્વતંત્રતા તથા બંધુતા સ્થાપીત કરે છ,ે એને બચાવીશું, તો જ આ દેશ બચી શકશે, 
બાકી બ્રાહ્મર્વાદી વીચાર ધરાવતા લોકો તો ટાંપીને જ બેઠા છ ેકે, આવું સમાનતાવાદી 
બંધારર્ રદ કરી, વર્ણવાદી નવું બંધારર્ ઘડવું અને અમલમાં મુકવું. 

અન્ય બે આવકાયણ પ્રકરર્ો–5 અને 6મા,ં શ્રી ચાવડાએ ‘સ્વામી સચ્ચીદાનન્દ 
અને વર્ણવ્યવસ્થા’ તથા ‘વર્ણવ્યવસ્થા વીશે ડૉ. આંબેડકરનું દશણન’ એ બે વીષયો 
દૃષ્ટીપુવણક પ્રસ્તુત કયાણ છ.ે સ્વામીજી એમાં કેટલીક નેત્રદીપક હકીકતો પ્રસ્તુત કરે છ.ે 
અત્રે સ્થળસંકોચવશ ટાંકી નથી શકાતું, પરન્તુ એક બે વીશેષર્ો જ વાપરીને કહ્યું કે 
સ્વામીજીનો આક્રોશ તથા પુણ્યપ્રકોપ, તેઓનું દશણન તથા વીશ્લેષર્, તેઓનાં તારર્ો 
તથા મંતવ્યો અને તેઓનાં ઐતીહાસીક ઘટનાઓ તથા ધમણશાસ્ત્રનાં અવતરર્ો સચોટ, 
લાજવાબ તથા અજોડ છ.ે તેઓ સાચું જ કહે છ ેકે, ‘કેવો તકલાદી ધમણ, કેવી તકલાદી 
સંસ્કૃતી?’ 

જયારે ડૉ. આંબેડકરે સુપેરે દશાણવ્યું છ ે કે, મનુસ્મૃતીમાં મનુએ કરેલી ભુલો, 
છબરડાઓ અને અગાઉથી ચાલી આવતી વર્ણવ્યવસ્થામાં તેર્ે કરેલા મનઘડતં ફેરફારો 
અને હીન્દુસ્ત્રીઓની મનુએ કરેલી ભયંકર માનહાની વગેરે લક્ષમાં લેતાં, વર્ણવ્યવસ્થા 
સનાતન કે ઈશ્વરીય હોય એમ સીદ્ધ નથી થતું. એથી ઉલટુ,ં તે વર્ણવાદી ધમાણચાયોનંુ, 
માત્ર પોતાની જન્મજાત શ્રેષ્ઠતા, પુજ્યતા અને વીના–પરીશ્રમની આજીવીકા ટકાવી 
રાખવા માટનંુે તેમ જ શુદ્રોને એટલે કે ભારતની મુળનીવાસી પ્રજાને કાયમ માટ ેગુલામ 
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બનાવી રાખવા માટનંુે કાવતરંુ જ હતું એમ સીદ્ધ થાય છ.ે એ જ છ,ે શ્રી ચાવડા કથીત 
‘વર્ણવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર!” 

એક પ્રકરર્માં શ્રી ચાવડાએ ‘બ્રાહ્મર્–ક્ષત્રીય સંઘષણ’નું પર્ વીગતે બયાન કરી 
દશાણવ્યું છ ેકે જો વર્ણવ્યવસ્થા ઈશ્વરીય હોય તો, બ્રાહ્મર્ અને ક્ષત્રીય વર્ો વચ્ચે આવો 
કાતીલ સંઘષણ સભંવે જ નહીં, પરશુરામે એકવીસ વાર આખી પૃથ્વીને નક્ષત્રી કરી 
નાખી અને માત્ર સશક્ત યોદ્ધાઓને જ નહીં, વૃદ્ધો, બાળકો અને સગભાણ સ્ત્રીઓની પર્ 
હત્યાઓ કરી, આમ બ્રાહ્મર્ોએ ક્ષત્રીયો ઉપર અમાનુષી અત્યાચારો ગુજાયાણ. વધુમાં 
ક્ષત્રીય સમાજને પર્ જુદાજુદા સમ્પ્રદાયોમાં વીભક્ત કરી નાખ્યો, અને વર્ણવ્યવસ્થાના 
પાપે યુદ્ધો લડવાની જવાબદારી એકલા ક્ષત્રીયોને માથે જ રહી... આ બધાં પરીબળોને 
પરીર્ામે વીદેશી આક્રમકો સામે આપર્ે ટકી શક્યા નહીં, પરાજીત થયા અને હજારો 
વષણની ગુલામી ભોગવી. ‘વર્ણવ્યવસ્થા અને કર્બી–પાટીદારો’ – એ પ્રકરર્ વળી, એક 
જુદું જ મૌલીક દશણન, અભીનવ સત્ય પ્રગટ કરતું હોઈ, ધ્યાનાહણ  બની રહે છ.ે 

શ્રી એન. વી. ચાવડાએ આ દોહનગ્રંથમાં, વર્ણવ્યવસ્થાના તરફદારોની એકેએક 
જુઠી દલીલનંુ નીરસન કયુાં છ,ે અને તકણબદ્ધ રીતે સબળતાપુવણક એમ સીદ્ધ કયુાં છ ેકે, 
વર્ણવ્યવસ્થા એક ભયાવહ અનીષ્ટ તથા વીનાશક ષડ્યંત્ર છ.ે આવુ ંપુસ્તક હીમ્મતભેર 
લખવા તથા પ્રગટ કરવા બદલ શ્રી ચાવડાને લાખ લાખ હાદીક અભીનન્દનો! આ 
પુસ્તક વર્ણવ્યવસ્થાનાં લગભગ તમામ અનીષ્ટ પાસાંને સુપેરે ઉઘાડાં પાડ ે છ,ે જ ે
વાંચવામાં તેમ જ સમજવામાં આસાન બનતું હોઈ, ગુજરાતની પ્રજાની આંખ ઉઘાડશે 
જ, એવી સાધાર આશા જન્મે છ.ે વધુમાં એવી આશા પર્ દશાણવીએ કે, આ પુસ્તકનુ ં
ભારતની અન્ય ભાષાઓમાં પર્ ભાષાંતર થાય; જથેી શ્રી ચાવડાની અપેક્ષા મુજબ, 
વર્ણવ્યવસ્થા વીરુદ્ધ એક પ્રચંડ જનઆંદોલન પ્રગટ,ે જ ેઆ સડીયલ, અમાનવીય તથા 
વીનાશકારી વ્યવસ્થાને કાયમ માટ ેદફનાવીને જ જપંે! 
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‘ધામીક આભડછટે, ઈચ્છાશક્તીનો ક્ષય કરી નાખનારી ફીલસુફી 

અને દુષીત સમાજરચનાએ મળીને, ભારતની પ્રજાને  
પોતાની જ ભુમી ઉપર ગુલામીની બેડીઓ બંધાવી...’ 

▪સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજી▪ 

હવે તો એવી બેડીઓથી આપર્ે મુક્ત થઈએ! યાદ રાખો કે દલીતો, પછાત વગો 
આદી આજ ેપર્ એ જ જુલમી બેડીઓમાં કર્સે છ.ે 

  

 
રમર્ પાઠક ‘વાચસ્પતી’ 

સરદાર બાગ 
બારડોલી–394611 
તા. 26 માચણ, 2004 

 

▪ 
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IV 

આવકાર 

ગુજરાતી પ્રજા વેપારમાં સાહસીક અને ઉદ્યમી હોવા સાથે તેના માથે પુસ્તક 
વાચન અને ખરીદી તેમના માટ ે અપ્રીય ઘટના હોવાનંુ મેણં પર્ છ.ે હા, 

ગુજરાતીમાં પુસ્તકો ખરીદાતાં કે વેચાતાં નથી, એમ તો ન જ કહેવાય, વૈભવલક્ષ્મી 
વ્રત, જાસુસી કથાઓ અને ગલીપચી કરાવે તેવી કૃતીઓ ઠીક ઠીક વેચાય–વંચાય 

છ.ે તેમાં શ્રી એન. વી. ચાવડા કૃત આ પુસ્તક સામા છડેાનંુ છ.ે કારર્ કે ઘર્ાં 
વષોથી વર્ણવ્યવસ્થાની દુહાઈ ગાવામાં આવે છ.ે દુનીયા આજ ેખુબ નાની થઈ ગઈ 

છ.ે મને બરાબર યાદ છ ે કે 1955થી 70ના ગાળામાં અમારે મોરબીથી ક્યારેક 
રાજકોટ જવાનંુ બને તો અમે રોમાંચીત થઈ ઉઠતા. આજ ેકેટલાક વગોમાં ટોકીયો, 

લંડન, ન્યુયોકણની સફરો સામાન્ય બની ગઈ છ.ે આવા વાતાવરર્માં નવા વીચારો 

અને તેની માનસીકતા ઝીલવા અને સ્વીકારવા આપર્ે તૈયાર થતા નથી તેને 
આપર્ી દરીદ્રતા જ લેખવી રહી. 

પ્રગતીમાપનમાં ગમે તેટલાં ધોરર્ો સ્વીકૃત હોય તો પર્ તેની એક 
પારાશીશી એ પર્ છ ેકે વૈચારીક રીતે ગઈકાલે આપર્ે જ ેહતા તે આજ ેઆપર્ે 

હોવા જોઈએ નહીં. ગાંધીજીના સમયમાં સમુદ્ર ઓળંગવો પાપ ગર્ાતું અને આજ ેતે 
ફેશન અને જરુરીયાત થઈ ગઈ છ.ે પ્રગતીનો આધાર વષો જુની રુઢ માન્યતાઓ 

બની શકે જ નહીં, નીચલા થરના લોકો માત્ર ભાગ્યવાદમાં માનતો રહે, વારસાગત 
ધંધો કરતા રહે અને સામાજીક તુ્રટીઓ કે રાજયશાસનની નબળાઈઓને 

પવુણજન્મના ંપાપ માનીને બેસી રહે તો સ્પષ્ટ છ ેકે વીકાસ તેમનાથી જોજનો દુર છ.ે 
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તેમના શ્રમનું શોષર્ થાય અને તેનાથી કોઈ એક વગણ ભલે ધનીક બનતો હોય તો 

પર્; એકંદરે આ વ્યવસ્થા સમગ્ર સમાજ અને રાષ્ટર માટ ેપર્ હાનીકારક તો છ ેજ. 
આપર્ા દેશની કમનસીબી રહી છ ે કે શાસનધુરા સંભાળનાર દરેક 

રાજકીય પક્ષે પાર્ી, આરોગ્ય, પયાણવરર્, શીક્ષર્, રસ્તાઓ તરફ ધ્યાન આપવાને 
બદલે ધામીક કથાઓ, મહોત્સવો, હજ માટ ેસબસીડી, મન્દીરનીમાણર્ જવેા પ્રશ્નો 

તરફ વીશેષ લક્ષ આપ્યંુ છ.ે જ ે કેટલીક વીચારસરર્ીઓ ધરમળુથી બદલાવી 
જોઈએ તે પૈકી વર્ણવ્યવસ્થા પર્ પરીવતણન માગે છ.ે શ્રી ચાવડાભાઈએ વૈજ્ઞાનીક 

વીશ્લેષર્ કરીને દાખલા દલીલો સાથે વર્ણવ્યવસ્થાની વીચારસરર્ી સમાજની 

પ્રગતી માટ ે કેટલી અવરોધરુપ છ ેતે ઉજાગર કરી દશાણવેલ છ.ે કોઈ પર્ લેખક 
માત્ર પોતાનંુ દૃષ્ટીબીંદુ રજુ કરે ત્યારે વીષયનીરુપર્ એકાંગી અને નીરસ થઈ જાય. 

પરન્તુ આ લેખકે તરફેર્ અને વીરોધી તમામ લેખકોનાં મંતવ્યો ટાંકીને તાકીકતાનો 
પક્ષ લીધો છ.ે લેખકને પોતાનાં કે અન્ય મહાનુભવોનાં મંતવ્યો કરતાં પર્ સમાજના 

પછાતપર્ાની વીશેષ ચીંતા છ ેતેમ, તેમનું સમગ્ર લખાર્ વાંચતાં આપર્ે કહેવું પડ.ે 
ખરા રૅશનાલીસ્ટનું કામ ‘કાજી દુબલે ક્યાં? સારે ગાંવ કી ફીકર’ જવેું હોય 

છ.ે શરીરની જાળવર્ી માટ ે જમે પોષર્યુક્ત ખોરાક લેવો જોઈએ તેમ 
માનસસ્વાથ્ય માટ ે પર્ તાકીક રીતે શુદ્ધ વીચારસરર્ી અપનાવવી જોઈએ. તેના 

અભાવે થતું નુકસાન અમાપ છ ેઅને તે અનુભવ આપર્ે સૌ કરી રહ્યા છીએ. 
એક રીતે જોઈએ તો શ્રી ચાવડાભાઈનું આ પુસ્તક માનસપ્રદુષર્ નાબુદીનો 

પ્રયત્ન છ.ે આપર્ી માનસીકતા નવા વીચારોનો ઉન્મેષ સ્વીકારવા તૈયાર હશે તો 
જ તે વીકાસનો પાયો બની શકશે. આદરર્ીય સ્વામીશ્રી સચ્ચીદાનન્દજી કૃત 

‘અધોગતીનું મુળ : વર્ણવ્યવસ્થા’ વાંચીને આ પુસ્તક લખવાની પે્રરર્ા લેખકને 
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જાગી તે સુચક છ.ે સ્વામીશ્રી સચ્ચીદાનન્દજી ક્રાંતીકારી વીચારોના પુરસ્કતાણ છ.ે 

તેમના વીચારો સારી રીતે સ્વીકૃતી પામ્યા છ.ે આશા રાખીએ કે આ પુસ્તકને પર્ 
તેવો જ આવકાર મળે કે જથેી પ્રસ્તુત લેખકના માનસમાંથી સ્વસ્થ માનવ બનવા 

તરફ દોરી જતાં અન્ય પ્રકાશનો પર્ પ્રગટ કરશે. અસ્તુ! 
 

 
અશ્વીન ન. કારીઆ 

આચાયણ 
લૉ કૉલજે  

પાલનપુર–385001 
તા. 26 માચણ, 2004 

 
▪ 
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પ્રકરર્–1 

સંકલ્પપત્ર 

આચાયણશ્રી પાંડુરંગ આઠવેલેજીનું પુસ્તક “સંસ્કૃતી ચીંતન” જયારે મેં 

પ્રથમવાર વાંચેલું (1990ની આસપાસ) ત્યારે આઘાત અને ભયથી હંુ ચીંતીત થઈ 
ગયેલો. ભારતની પછાત પ્રજાઓનંુ ભાવી ત્યારે મને ધંુધળુ અને ભયવાહ ભાસેલંુ. 

ત્યારે મેં મનોમન સંકલ્પ કરેલો કે ભવીષ્યમાં મારે ‘સંસ્કૃતી ચીંતન’ના પ્રત્યુત્તરરૂપે 
એક પુસ્તક લખી વર્ણવ્યવસ્થાની અસલીયતથી સમાજને વાકેફ કરવો. આજ ેઆ 

પુસ્તક ‘વર્ણવ્યવસ્થા એક ષડ્યંત્ર’ પ્રગટ થતાં મારો એ સંકલ્પ પુર્ણ થાય છ.ે તેનો 
મને આનન્દ છ.ે 

સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજીએ ‘અધોગતીનું મુળ વર્ણવ્યવસ્થા’ નામનું ઉમદા અને 
અદ્ભુત પુસ્તક લખ્યા પછી પોતાનંુ જીવનકાયણ જાર્ે કે હવે પુર્ણ થયંુ છ ેઅને શેષ 

વીશેષ કતણવ્ય હવે બાકી રહેતું નથી, હવે મરી જાઉં તો પર્ સંતોષથી મરીશ, એવા 

પ્રકારની ભાવના વ્યક્ત કરી છ.ે સ્વામી સચ્ચીદાનન્દ આ પુસ્તક રચ્યા બાદ 
સંતોષનો શ્વાસ લઈ, શાંત થયા છ;ે પરન્તુ મારુ મનોવલર્ એવું નથી. આ પુસ્તક 

પ્રગટ થયા પછી મારા જીવનકાયણનો – મારા મીશનનો હવે પ્રારંભ થશે. મારંુ આ 
મીશન ફક્ત મારા દ્વારા નહીં; પરન્તુ જ ેજ ેલોકો આ પુસ્તક વાંચશે તેના દ્વારા 

કાયમ સતત આગળ ધબકતું રહેશે, સમાજ વર્ણવ્યવસ્થાના રુઢ ખ્યાલોમાંથી મુક્ત 
થતો જશે અને ભારતીય સમાજ બંધુભાવથી જોડાતો એકત્વ તરફ ગતી કરશે. 

બાબાસાહેબ ડૉ. આંબેડકર બૌદ્ધધમણના અનુયાયી હતા, હીન્દધુમણના તેઓ 
કટુ ટીકાકાર હતા; છતાંય તેમર્ે બુદ્ધના મૈત્રીના સીદ્ધાંત કરતાં હીન્દધુમણના 

https://govindmaru.com/


 

વર્ણવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર 

 

અનુક્રમર્ીકા                        https://govindmaru.com  Page 32 

 

ઉપનીષદના ‘એકોહમ બહુસ્યામ’ના સીદ્ધાંતને ભારતીય પ્રજામાં ભાતૃભાવનાના 

વીકાસ માટ ેવધારે ઉંચો–અસરકારક સીદ્ધાંત ગર્ાવ્યો છ.ે જ ેદશાણવે છ ે કે તેઓ 
કેવા ખુલ્લા–વીશાળ મગજના માનવી હતા. મનુષ્યને મનુષ્ય સાથે જોડવા માટ ે

ઉપનીષદના ઋષીઓએ ભવ્ય કલ્પનાઓ કરી છ.ે 
એકોહમ બહુસ્યામ = (બ્રહ્મે સંકલ્પ કયો કે) હંુ એકમાંથી અનેક 

થાઉં. 
અહમ બ્રહ્માસ્મી = હંુ બ્રહ્મ છુ.ં 

તત્ત્વમસી = તું પર્ બ્રહ્મ છ.ે 

સવણમ્ ખલ્વીદં 
બ્રહ્મ 

= આખંુ જગત બ્રહ્મમય છ.ે 

મનુષ્યને ગ્રંથ, પંથ, જાતી, વર્ણ, સમ્પ્રદાય વગેરેના ભેદભાવમાંથી મુક્ત કરવા 
આપર્ા પ્રાચીન પુવણજોએ અપુવણ પ્રયાસો કયાણ છ.ે સંત કબીરે કહ્યું છ ે: 

એક બ્રહ્મસે સૃષ્ટી રચાઈ, કો બ્રાહ્મર્ કો શુદ્ર! 
પરન્તુ ભારતીય સમાજને વર્ણવ્યવસ્થાએ હજારો જાતીઓમાં ઉંચ–નીચની 

શ્રેર્ીમાં વીભાજીત કરી નાખ્યો એટલું જ નહીં, શુદ્રોના સ્પશણથી જ નહીં પર્ 
પડછાયાથી પર્ અન્ય વર્ો દુર રહેવા લાગ્યા. એટલું જ નહીં બ્રાહ્મર્ બ્રાહ્મર્થી 

પર્ અભડાવા લાગ્યા. પરસ્પરમાં રોટી–બેટીનો વહેવાર ન થઈ શકે એવી ઉંચ–
નીચ અને અસ્પૃશ્યતાની શ્રેર્ી બ્રાહ્મર્ો સહીત તમામ વર્ણમાં ઉંડી જડ ઘાલી ગઈ. 

આજ ેઆપર્ે સૌ ભારતવાસીઓએ વર્ણવ્યવસ્થાનો ત્યાગ કરવાનો સંકલ્પ 
કરવાનો છ.ે મારંુ આ પુસ્તક સાદ્યાંત વાંચ્યા પછી તમને જો એમ લાગે કે મારી વાત 

સાચી છ,ે તો અવશ્ય એવો સંકલ્પ કરવા કૃપા કરશો. બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય, શુદ્ર 
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તમામ પ્રજા વર્ણવ્યવસ્થાનો ત્યાગ કરવાની પ્રતીજ્ઞા લે. હીન્દુધમાણચાયો હીન્દુપ્રજાને 

વર્ણવ્યવસ્થાનો ત્યાગ કરવાનો આદેશ આપે અને વર્ણવ્યવસ્થાજન્ય કથાઓ અને 
ક્રીયાકાંડો બંધ કરાવે. 

તા. 1 માચણ, 2004 

સેલફોન : 63597 46102 
એન. વી. ચાવડા 
શીક્ષક સોસાયટી  
કડોદ–394335 

જી. સુરત 
 

▪ 
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પ્રકરર્–2 

જ ેવીવેકબુદ્ધીને અનુસરે એ હીન્દુ 

બ્રાહ્મર્ો માને છ ે કે બ્રાહ્મર્ સમાજનંુ મસ્તક છ.ે અથાણત્ ફક્ત બ્રાહ્મર્ો જ 
સમાજને સાચું માગણદશણન આપી શકે છ.ે અને આજપયાંત બ્રાહ્મર્ોએ જ સમાજને યોગ્ય 
દોરવર્ી આપી છ,ે અને હવે પછી પર્ સમાજ ેસાચા માગણદશણન માટ ેબ્રાહ્મર્ો પાસે જ 
જવું પડશે. બ્રાહ્મર્ોની આ માન્યતાના સન્દભણમાં આપર્ે વર્ણવ્યવસ્થા સમ્બન્ધી કેટલાક 
શ્રેષ્ઠતમ ગર્ાતા બ્રાહ્મર્ોનાં પરસ્પર વીરોધી એવા મંતવ્યો જોઈએ.  

એક મહાન ઋષી મહષી દયાનન્દ સરસ્વતી કહે છ ેકે ‘વર્ણવ્યવસ્થા કમણ પર 

આધારીત છ,ે નહીં કે જન્મ પર.’ બીજા પ્રખ્યાત આચાયણ પાંડુરંગ આઠવલેજી કહે 
છ ે કે ‘વર્ણવ્યવસ્થા જન્માધારીત જ હોવી જોઈએ.’ (જુઓ એમનો ગ્રંથ ‘સંસ્કૃતી 

ચીંતન’) જયારે ત્રીજા સુવીખ્યાત ચીંતક સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજી કહે છ ે કે 
‘અધોગતીનું મુળ વર્ણવ્યવસ્થા છ.ે’ ‘વર્ણવ્યવસ્થા એ વીદેશી આયણપ્રજાનું ષડ્યંત્ર છ’ે 

અથાણત્ વર્ણવ્યવસ્થા હોવી જ નહીં જોઈએ.  

આ ત્રર્ેય મહાન બ્રાહ્મર્ોના અભીપ્રાય પરસ્પર વીરોધી છ.ે  
કેટલાક લોકો વર્ણવ્યવસ્થાના સમથણનમાં કેટલાક મોટા માનવોનાં મંતવ્યો 

ટાંકતા હોય છ,ે તેમનંુ કહેવાનંુ હોય છ ે કે, સ્વામી વીવેકાનન્દ, વીનોબાજી, મહષી 
અરવીંદ, આદી શંકરાચાયણ અને પાંડુરંગ આઠવલેજી જવેા મહાપુરુષો જયારે કહેતા 

હોય કે વર્ણવ્યવસ્થા વાજબી અને શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થા છ,ે તો તેમની વાત સાચી જ હોય 
ને? આવા મહાન પુરુષોની વાત ખોટી હોય ખરી? (અલબત્ત, એમની વાત ખોટી 

જ ન હોય એમ તેઓ માને છ.ે)  
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પરન્તુ વર્ણવ્યવસ્થાની તરફેર્માં આવી દલીલ કરનારા એ ભુલી જાય છ ે કે 
વર્ણવ્યવસ્થાને માત્ર અનુચીત જ નહીં પરન્તુ અનથણકારી ગર્ાવનારા મહાપુરુષો પર્ 
આપર્ા દેશમાં જ પેદા થયા છ ેઅને કાયમ થતા રહ્યા છ.ે વર્ણવ્યવસ્થાના પ્રારંભકાળમા ં
જ વેદકાલીન બૃહસ્પતી અને એમની પરમ્પરાના ભૌતીકવાદી આચાયોએ 
વર્ણવ્યવસ્થાનો વીરોધ કયો છ.ે જમેાં ચાવાણકમુની અગ્રગણ્ય ગર્ાય છ.ે ત્યારબાદ એ જ 
પરમ્પરામાં આવતા મહાન ગૌતમ બુદે્ધ તો વર્ણવ્યવસ્થાનો સમુળગો ધ્વંસ કરી નાખ્યો 
હતો. ખુદ મનુસ્મૃતીમાં જ એવી અગીયારેક લડાયક જાતીઓનાં નામ જર્ાવેલાં છ,ે જ ે
જાતીઓએ વર્ણવ્યવસ્થાનો વીરોધ એના પ્રારંભકાળે જ કયો હતો. તેથી મનુએ એ 
જાતીઓને વર્ણશંકર ઘોષીત કરી દીધી હતી. ‘સવણ ખલ્વીંદ બ્રહ્મ’ના આરાધક 
ઉપનીષદના ઋષી–મુનીઓ પર્ વર્ણવ્યવસ્થામાં વીશ્વાસ રાખતા નહોતા, સંત કબીર, 
રૈદાસ, તુકારામ, તીરુવલ્લુવર, અખો, જવેા હજારો સાધુ–સંતોએ એકી અવાજ ે
વર્ણવ્યવસ્થાને વખોડી કાઢી છ.ે મહાત્મા જ્યોતીબા ફુલે, છત્રપતી શાહુ મહારાજ અને 
બાબાસાહેબ ડૉ. આબંેડકર જવેા અનેક મહાનુભાવોએ વર્ણવ્યવસ્થાની કટુ આલોચના 
કરી છ.ે ભારતના હાલના નાસ્તીક–રૅશનાલીસ્ટો તો વર્ણવ્યવસ્થાનો વીરોધ કરે જ છ;ે 
પરન્તુ સ્વામી સચ્ચીદાનન્દ ને શ્રી ગુર્વંત શાહ જવેા આદરર્ીય આસ્તીક મહાનુભાવો 
પર્ વર્ણવ્યવસ્થાનો વીરોધ કરી જ રહ્યા છ.ે  

તાત્પયણ એ છ ે કે ખુદ આપર્ા જ દેશમાં વર્ણવ્યવસ્થાના વીરોધી અને સમથણક 
એવા મહાનુભાવોનો તુટો જ નથી, એ સંજોગોમાં સમાજ ે કોની વાત સાચી માનવી? 
સત્ય શું એ કેવી રીત ેનક્કી કરવુ?ં એ માટ ેઆપર્ને મહાત્મા ગૌતમ બુદ્ધનો આદેશ 
યાદ આવી જાય છ.ે બુદ્ધ કાયમ કહેતા રહેતા કે ‘હંુ જ ેકહંુ છુ ંતે, હંુ કહંુ છુ ંમાટ ેસત્ય 
માનશો નહીં, તે પરમ્પરાથી ચાલ્યું આવે છ,ે તેથી તેને સત્ય માનશો નહીં, ત ે
ધમણશાસ્ત્રોમાં લખ્યું છ,ે માટ ેસત્ય માનશો નહીં, લાખો લોકો તેને અનુસરે છ;ે માટ ેતેને 
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સત્ય માનશો નહીં; પરન્તુ હંુ જ ેકહંુ છુ ંતે તમારી વીવેકબુદ્ધીને યોગ્ય લાગે અને તે 
બહુજન સમાજના હીતમાં છ ેએવું તમને લાગે તો જ તેને સત્ય માનજો.’  

બુદ્ધના આ આદેશને માત્ર નીરીશ્વરવાદી–રૅશનાલીસ્ટો અને બૌદ્ધો તથા 
આંબેડકરવાદીઓ જ ટકેો આપે છ ે એવું નથી. આપર્ા દેશના અનેક આસ્તીક 
બુદ્ધીનીષ્ઠો અને વીદ્વાનો કે જઓે હીન્દુત્વના પ્રખર પુરસ્કતાણઓ છ,ે તેઓ પર્ બુદ્ધના 
આ આદેશને અનુરુપ વીચારો ધરાવે છ.ે ‘વીશ્વ હીન્દસુમાચાર’ જવેા હીન્દઓુના 
સામયીકના મે–93ના અંકમા ં ‘શું બધા જ ધમો સમાન ઉપદેશ આપે છ?ે’ એવા 
શીષણકસ્થ લેખમાં ‘શ્રીવીવેક’ જર્ાવે છ ેકે : 

‘ધમણશાસ્ત્રોના આદેશોની વાત હોય ત્યારે એક વાત ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ અને 
તે એ કે મુસ્લીમો અને ખ્રીસ્તીઓની જમે હીન્દઓુ ‘લકીરના ફકી૨’ ક્યારેય હતા નહીં, 
અને આજ ેપર્ નથી. અથાણત્ ખ્રીસ્તીઓ એક માત્ર બાઈબલને અને મુસ્લીમો જમે એક 
માત્ર કુરાનને જડતાપુવણક અનુસરે છ;ે એમ આંખો મીંચીને કોઈ એક જ ધમણશાસ્ત્રને 
અનુસરવાનંુ વલર્ હીન્દઓુમાં ક્યારેય હતું નહીં. અને આજ ે પર્ નથી. વળી, 
ઈતીહાસની સાક્ષીએ જોઈ શકાય છ ેકે હીન્દઓુ, પોતાના અસંખ્ય ધમણશાસ્ત્રોમાં લખેલી 
જાતજાતની વાતોનો અમલ કરવાને બદલે, હમ્મશેાં પોતાની વીવેકબુદ્ધી પ્રમાર્ે જ વતણતા 
આવ્યા છ.ે ઘર્ાં ધમણશાસ્ત્રો હોય, અને એમાં પરસ્પર વીરોધી વાતો લખેલી હોય, ત્યારે 
એ ધમણશાસ્ત્રોને અનુસરનાર પ્રજાએ, સ્વાભાવીક રીતે જ, પોતાની વીવેકબુદ્ધી પ્રમાર્ે જ 
વતણવું પડ ેએ સીવાય બીજો માગણ રહેતો નથી.’ (‘વીશ્વ હીન્દસુમાચાર’ મે–93 પાનાં–8) 

હીન્દકુોને કહેવાય? વદેને માને તેને કે ઉપનીષદને માને તેને? પુરાર્ોને માને તેને 
કે મહાભારત–રામાર્ય–ગીતાને માને તેને? રામકૃષ્ર્ને માને તેને કે બુદ્ધને માને તેને? 
શંકરાચાયણને માને તેને કે દયાનન્દને માને તેને? હીન્દધુમણ પરસ્પર વીરોધી અને ભીન્ન–
ભીન્ન વીચારધારાઓનો અને તેમના પુરસ્કતાણઓનો એક મહાકાય રાફડો છ.ે તેમાંથી 
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કોઈ એક જ વીચારધારાને જડતાપુવણક વળગી રહેનારને હીન્દુકહી શકાય નહીં, તેમ જ 
બધી જ વીચારધારાઓને અને એના પુરસ્કતાણઓને અનુસરનારને પર્ હીન્દુ હરગીઝ 
કહી શકાય નહીં. ત્યારે હીન્દ ુ કોને કહેવો? સ્પષ્ટ છ ે કે જ ે વ્યક્તી અનેક 
વીચારધારાઓમાંથી સત્ય શું હોઈ શકે એ પોતાની બુદ્ધીશક્તીથી તારવીને તેને અનુસરે 
છ ેતે જ વ્યક્તી હીન્દુ છ.ે અથાણત્ જ ેપોતાની વીવેકબુદ્ધીને અનુસરે છ,ે તે હીન્દ ુછ.ે 

વર્ણવ્યસ્થાને જડતાપવુણક વળગી રહેનારાઓએ આજ ેઆ સત્ય સમજવાની તાતી 
આવશ્યકતા છ.ે માત્ર શાસ્ત્રોને નામે કે કોઈ મહાપુરુષોને નામે વર્ણવ્યસ્થાને પુરસ્કારી 
શકાય નહીં. બુદે્ધ કહ્યું છ ેતે પ્રમાર્ે વર્ણવ્યવસ્થાને વીવેકબુદ્ધીની એરર્ પર ચકાસવી 
જોઈએ અને તે બહુજન સમાજના હીતમાં છ ેકે નહીં તે પર્ તપાસવું જોઈએ.  

પરન્તુ કેટલાક લોકો પોતાની વીવેકબુદ્ધીને નેવે મુકીને હમ્મેશા ં વર્ણવ્યવસ્થાની 
તરફેર્માં ફાવે તેવી દલીલો કરતા રહેતા હોય છ,ે અને તેમાં તેઓ કેવો બફાટ કરતા 
હોય છ,ે અને પોતાની દલીલોમાં પોતે જ કેવા ફસાતા હોય છ,ે તેનો તેમને જરાપર્ 
ખ્યાલ પર્ રહેતો હોતો નથી. તેનું એક નેત્રદીપક દૃષ્ટાતં મંુબઈના દૈનીક ‘જન્મભુમી–
પ્રવાસી’ના તા. 20–10–2002ના રવીવારીય પુતીના અંકમાં જોવા મળે છ.ે તેમાં કોઈ 
એમ. વી. કામથ નામના પત્રકારે ‘ગાંધી અને હીન્દુધમણ’ શીષણકસ્થ લેખમાં ‘ગાંધીજી 
વર્ાણશ્રમમાં માનતા હતા’ એવુ સીદ્ધ કરવાનો હાસ્યાસ્પદ પ્રયાસ કયો છ.ે ગાંધીજીને 
નામે ચરી ખાનારાઓનો અને હીન્દુ સમાજને છતેરનારાઓનો પર્ રાફડો આ દેશમાં 
ફાટલેો છ.ે  

ડૉ. આંબેડકર અને ગાંધીજી વચ્ચે વર્ણવ્યવસ્થા અંગે વીચાર–વીમશણ થયેલો ત્યારે 
ગાંધીજીએ કહેલું કે વર્ણવ્યવસ્થા એ હીન્દધુમણનો પાયો છ.ે જો વર્ણવ્યવસ્થા નથી તો 
હીન્દધુમણ પર્ નથી; પરન્તુ આ તો ગાંધીજીએ હીન્દધુમણની વ્યાખ્યા આપી ગર્ાય. એના 
પરથી એમ હરગીઝ કહી શકાય નહીં કે ગાંધીજી વર્ણવ્યવસ્થામાં માનતા હતા; કારર્ 
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કે ગાંધીજી જન્મે વર્ીક–વાર્ીયા–વેપારી હતા. વર્ાણશ્રમ અનુસાર તેઓ વૈશ્યમાં આવતા 
હતા. વૈશ્યે તો વેપાર કરવાનો હોય ને? (વર્ાણશ્રમ ધમણ અનુસાર) તેમનાથી રાજકારર્ 
હરગીઝ ખેડી શકાય નહીં જ; છતાંય ગાંધીજીએ મહાન રાજકારર્ ખેડી હીન્દસુ્તાનને 
આઝાદ કરાવ્યું. પોતાનો વૈશ્યનો ધમણ છોડી તેઓ રાજકાજમાં પડ્યા હતા. એનો અથણ 
એમ થાય કે ગાંધીજી વર્ણવ્યવસ્થામાં માનતા નહોતા અને તેથી તેને અનુસરતા પર્ 
નહોતા.  

ગાંધીજીના મર્ીલાલ નામના પુત્ર રાજગોપાલાચારી (બ્રાહ્મર્)ની પુત્રી સાથ ે
પે્રમલગ્ન કરેલાં, જ ેગાંધીજીએ માન્ય રાખેલા તે દશાણવે છ ે કે ગાંધીજી વર્ણવ્યવસ્થામાં 
માનતા નહોતાં.  

નવપરીર્ીત દમ્પતીમાં એક અસ્પૃશ્ય અને એક સવર્ણ હશે તો જ હંુ તેમને 
આશીવાણદ આપીશ એવી ગાંધીજીએ જાહેરાત કરેલી તે દશાણવે છ ે કે ગાંધીજી 
વર્ણવ્યવસ્થામાં માનતા નહોતા.  

ગાંધીજીએ એવી પર્ આશા વ્યક્ત કરેલી કે ભારતના રાષ્ટરપતીપદે કોઈ દલીત 
પર્ આવે. ઉપરાંત ડૉ. આંબેડકરને ભારતીય બંધારર્ ઘડવામાં તેમ જ સ્વતંત્ર 
ભારતના પ્રધાનમંડળમાં લેવા માટનેાં સુચનો પર્ ગાંધીજીએ કરેલાં, જ ે દશાણવ ે છ ે કે 
ગાંધીજી વર્ણવ્યવસ્થામાં માનતા નહોતા. 

ગાંધીજી આઝાદીની લડતમાં અને સેવા પ્રવૃત્તીઓમાં સ્ત્રીઓને પર્ જાહે૨મા ં
લાવ્યા જ ે દશાણવે છ ે કે ગાંધીજી વર્ણવ્યવસ્થામાં માનતા નહોતા. હીન્દધુમણની 
વર્ણવ્યવસ્થામાં સ્ત્રીઓને અને શુદ્રને આવી કોઈ સ્વતંત્રતા આપી નથી.  

ગાંધીજી એ કહેલું છ ેકે મારા વીચારો જ્યારે પરસ્પર વીરોધી લાગે ત્યારે જ ેમેં 
છલે્લે વીચારો વ્યક્ત કયાણ હોય તે સાચા માનવા. એ મુજબ પ્રારંભમાં ગાંધીજી 
વર્ણવ્યવસ્થામાં માનતા હશે; પરન્તુ ગાંધીજીના પાછલાં કાયો જોતાં સ્પષ્ટરુપથી કહી 
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શકાય કે ગાંધીજીએ પાછલી ઉમરમાં વર્ણવ્યવસ્થા સમ્બન્ધી પોતાના વીચારોને બદલ્યા 
છ.ે એમના પાછલાં કાયો સ્પષ્ટ કરે છ ેકે ગાંધીજી વર્ણવ્યવસ્થામાં નહોતા માનતા. 

જીવનના લગભગ સંધ્યાકાળના સમયમાં ગાંધીજીને આંધ્ર પ્રદેશના પ્રસીદ્ધ 
નાસ્તીક રામચંદ્ર ગોરા સાથે સાલસ વાતાવરર્માં આસ્તીક–નાસ્તીક વીચાર–વીમશણ 
થયેલો. જનેા અંતે ગાંધીજીએ રામચંદ્ર ગોરાને લખેલું કે ‘હંુ કેવી રીતે કહી શકંુ કે 
તમારો નીરીશ્વરવાદ ખોટો છ ેઅને મારો ઈશ્વરવાદ સાચો છ,ે આજ સુધી હંુ કહેતો 
હતો કે ઈશ્વર સત્ય છ.ે’ પરન્તુ હવેથી ‘સત્ય એ જ ઈશ્વર છ’ે એમ કહીશ. આ ઘટના 
અને ગાંધીજીનાં ઉચ્ચારર્ો દશાણવે છ ે કે ગાંધીજી સત્યશોધન માટ ે કેવું ખુલ્લુ ં દીમાગ 
ધરાવતા હતા. એટલું જ નહીં ભુલોનો સ્વીકાર કરી સત્યને અનુસરવાની એમની પાસ ે
કેવી શક્તી ને તૈયારી હતી!  

પરન્તુ એમ.વી. કામથ જવેા માર્સો જ ેપહેલેથી જ કોઈ પર્ સજંોગોમાં સત્ય 
સ્વીકારવું જ નહીં, અને પોતાની માન્યતાને જ વળગી રહેવું એવી માનસીકતા ધરાવતા 
હોય એવા લોકો વર્ણવ્યસ્થાની તરફેર્માં કેવી કેવી હાસ્યાસ્પદ દલીલો કરતા હોય છ ે
એનો એમને ખ્યાલ પર્ રહેતો હોતો નથી. એમ.વી. કામથે ગાંધીજીનું એક એવું વીધાન 
પોતાના લેખમાં ટાંક્યું છ,ે એ વીધાન સ્પષ્ટરુપથી દશાણવે છ ેકે ગાંધીજી વર્ણવ્યવસ્થામાં 
જરાપર્ માનતા નહોતા. એ વીધાન છ ે‘પ્રત્યેક હીન્દકુીશોર–કીશોરીએ સંસ્કૃત જાર્વુ ં
જ જોઈએ એવા મારા મતને હંુ દોહરાવું છુ’ં (–ગાંધીજી, ‘યંગ ઈન્ડીયા’, 25–8–1927) 
ગાંધીજી વર્ાણશ્રમમાં માનતા હતા એવું કહેનાર એમ.વી. કામથને એટલો પર્ ખ્યાલ 
નથી આવી શકતો કે ગાંધીજીનંુ આ વીધાન વર્ણધમણથી તદ્દન વીરુદ્ધનું છ.ે વર્ણધમણમાં તો 
શુદ્રો અને સ્ત્રીઓને તો શીક્ષા પ્રાપ્ત કરવાનો જ અધીકાર નથી. સંસ્કૃતનો એકાદ શ્લોક 
કે શબ્દ પર્ શુદ્રના કાને પડી જાય તો શુદ્રના કાનમાં ધગધગતું સીસુ રેડવાનો આદેશ 
વર્ણધમણ આપે છ.ે જ્યારે ગાંધીજી તો પ્રત્યેક હીન્દકુીશોર, કીશોરીને સંસ્કૃત શીખવાની 
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હીમાયત કરે છ ે જ ે વર્ણધમણ સાથે સુસંગત નથી. લાગ ે છ ે કે એમ. વી. કામથને 
વર્ણવ્યવસ્થા ખરેખર શું છ,ે એનો જ ખ્યાલ નથી. તેના વીશે વીશષે અભ્યાસ કયો હોત 
તો ઠીક થાત.  

એક દૃષ્ટીએ ભારતમાં બે પ્રકારના બ્રાહ્મર્ો થઈ ગયા છ ે અને આજ ે પર્ 
અસ્તીત્વ ધરાવે છ,ે એક વર્ણવ્યવસ્થાના તરફદારો અને બીજા વર્ણવ્યવસ્થાના 
વીરોધીઓ. વળી, બ્રાહ્મર્ સીવાયના ત્રર્ેય વર્ણમાં એવા મહાનુભાવો આ બન્ને પક્ષમાં 
પર્ પેદા થતા રહ્યા છ.ે તેથી વર્ણવ્યવસ્થાની તરફેર્માં કોઈ સંત, મહંત, ગ્રંથ કે પંથનો 
અભીપ્રાય ટાંકી વર્ણવ્યવસ્થાને વાજબી ઠરેવવાનો પ્રયાસ કરવામાં કોઈ વીચારશીલતા, 
વીવેક અને સમજદારી નથી. વર્ણવ્યવસ્થા એક ષડ્યંત્ર છ,ે એ હકીકત આજ ેસીદ્ધ થઈ 
ચુકી છ ે એ દશાણવવાનો આ પુસ્તકમાં મેં પ્રામાર્ીક પ્રયાસ કયો છ.ે આશા છ ે કે 
વર્ણવાદી બ્રાહ્મર્ો એનો સ્વીકાર કરી વર્ણવ્યવસ્થાના ત્યાગની ઘોષર્ા કરી પોતાની 
મહાનતા, શ્રેષ્ઠતા, પુજ્યતા, પવીત્રતા અને દેવત્વનો જગતને પરીચય કરાવશે.  

● 
“શું બુદ્ધી વીરોધી દરેક વાત સાચી માની લેવી એ હીન્દુસ્તાનીપણં છ?ે શું પશુ–

પક્ષી, રાક્ષસો અને અપ્સરાઓ અને દેવતાઓની વાતાણઓને ઈતીહાસ માની લેવાથી 
હીન્દસુ્તાનીઓનું ગૌરવ વધી જવાનંુ છ?ે”  

– ડૉ. બાબાસાહેબ આંબડકેર 

‘હીન્દુધમણના કુટપ્રશ્નોમાંથી’ 
  

▪ 
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પ્રકરર્–3 

પુવણભુમીકા 

સન 1988માં સ્વામી સચ્ચીદાનંજીએ ‘અધોગતીનું મુળ વર્ણવ્યવસ્થા’ નામક ગ્રંથ 
લખેલો, જમેાં સ્વામીજીએ વર્ણવ્યવસ્થાની પોકળતા, વ્યથણતા અને હાનીકારકતા તથા 
વર્ણવ્યવસ્થાએ હીન્દુપ્રજાની સજલેી સવાાંગી અધોગતીના સુપેરે દશણન કરાવ્યાં છ.ે 
એમનો આશય અને આશા એવાં હતં કે હીન્દધુમાણચાયો સહીતની તમામ હીન્દુપ્રજા 
આમાંથી સત્ય સમજશે અને સ્વીકારશે તેમ જ વર્ણવ્યવસ્થાને તીલાંજલી આપશે; 
પરન્તુ એ વાતને આજ ે પંદરેક વષણનાં વહાર્ાં વાઈ ગયાં હોવાં છતાં હીન્દપુ્રજામાં 
વર્ણવ્યવસ્થાના ત્યાગ અંગે કોઈ નવી જાગતૃીનાં એંધાર્ વતાણતાં નથી, બલકે એનાથી 
ઉલટુ,ં સમાજ પ્રતીદીન વર્ણવ્યવસ્થામાં જાર્ે કે પુન: ફસાતો જતો હોય એવું લાગે છ.ે 
સ્વામીજીનો ગ્રંથ પ્રગટ થયા પછી હીન્દુધમાણચાયો, ચીંતકો, વીચારકો, બુદ્ધીનીષ્ઠો, 
લેખકો અને સુધારકોએ હીન્દુપ્રજાને વર્ણવ્યવસ્થામાંથી બહાર કાઢવા માટ ે કોઈ 
વ્યવસ્થીત, સાતત્યપુર્ણ અને સઘન પ્રયત્નો કયાણ હોય એવું જરાય બન્યું નથી. ઉલટાનંુ 
એવું લાગે છ ેકે સ્વામીજીનંુ પુસ્તક વાંચ્યા પછી તેમાંનંુ સત્ય સ્વીકારી તેને અનુસરવાને 
બદલે ‘ખેંચ પકડ મુઝે જોર આતા હૈ’ની જમે સમાજને વર્ણવ્યવસ્થાના ઘાતક ભરડામાં 
ભેરવવાના પ્રયત્નો વેગવાન બન્યા છ.ે  

એ એક હકીકત છ ેકે ધમાણચાયો પછી તે કોઈ પર્ ધમણના હોય, ધમણગ્રંથો વીરુદ્ધનું 
સત્ય સ્વીકારવા કદી તૈયાર થતા નથી. કારર્ કે એમ કરવામાં એમનો સ્વાથણ હોય છ.ે 
દરેક ધમણના ધમણગુરુઓ પોતાના સમાજ ઉપર પોતાની સવોપરીતા, શ્રેષ્ઠતા, પુજ્યતા 
અને વચણસ્વ ટકાવી રાખવા માગતા હોય છ.ે તેથી સમાજની સાચી જાગૃતી તેમને માટ ે
ભયાવહ હોઈ તેઓ ત ેપ્રત્યે બદઈરાદાપુવણક ઉદાસીન રહે છ;ે પરન્તુ જનેે માન–મોટાઈ 
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કે વચણસ્વની પડી નથી એવા સાચા સમાજસુધારકોએ પર્ આ દીશામાં કંઈ નોંધપાત્ર 
પ્રદાન કયુાં હોય એવું પર્ જોવામાં આવતું નથી. એટલું જ નહીં ખુદ સ્વામીજીએ પર્ એ 
પુસ્તકમાં દલીતોને આ દીશામાં કંઈક નક્કર કામ કરીશું તેથી ધમાણતર કરશો નહીં 
એવો દીલાસો આપ્યાં પછી પર્ વર્ણવ્યવસ્થાની નાબુદીની દીશામાં કોઈ નેત્રદીપક અને 
અસરકારક પગલાં ભયાણ હોય એવું જોવામાં આવ્યું નથી. અલબત્ત દલીત લખેકો અને 
કવીઓ પોતાનાં લેખો અને કાવ્યોમાં વર્ણવ્યવસ્થા વીરુદ્ધ બંડ પોકારી રહ્યાં છ ેખરાં, પર્ 
સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજી જવેા સંતપુરુષની વાત કાને નહીં ધરનારા, દલીત વીદ્ધવાનોની 
વાત સાંભળવાનીયે દરકાર કરે ખરા? વળી, દલીત વીદ્વાનોની વાર્ી દલીત મેગેઝીનો 
પુરતી સીમીત રહેતી હોવાથી તેનાથી દલીતોમાં થોડીક જાગૃતી આવવા સીવાય બહુધા 
તે અરુણ્યરુદન જવેી જ બની રહે છ.ે ‘કોઈ શુદ્ર જો બ્રાહ્મર્ોને ધમોપદેશ કરે તો તેના 
મોંમા અને કાનમાં તપાવેલું કળકળતું તલે રેડાવવું’ એવો મનુસ્મૃતી (8/272)નો આદેશ 
હોવાથી દલીતોની વાર્ીથી હીન્દઓુ અને હીન્દધુમાણચાયો તો સો જોજન દુર જ ભાગે 
ને? 

પરન્તુ આ વીષયમાં એક અપવાદ અવશ્ય છ.ે ગુજરાત અને ભારતમાં 
રૅશનાલીસ્ટ તરીકે ઓળખાતા બધા જ વીવેકબુદ્ધીનીષ્ઠો વર્ણવ્યવસ્થાનો અસ્વીકાર કરે 
છ ેઅને એમનાં લેખો અને ભાષર્ો દ્વારા વર્ણવ્યવસ્થાનો વીરોધ પર્ પ્રસંગોપાત્ત વ્યક્ત 
કરતા રહે છ.ે જનેી થોડીક પરન્તુ અમીટ છાપ પ્રજા ઉપર સ્થાપીત થતી જાય છ.ે 
પ્રતીદીન રૅશનાલીસ્ટોની સંખ્યા વધતી જાય છ.ે અન્ય લોકોમાં પર્ વર્ણવ્યવસ્થામાં 
કંઈક ભારે ગરબડ અને અનુચીત તથા અન્યાયપુર્ણ હોવાની શંકા ઉદ્ભવતી જાય છ.ે 
આનન્દની વાત એ છ ે કે આવા રૅશનાલીસ્ટોમાં જન્મે બ્રાહ્મર્ હોય એવા વીદ્વાનોની 
સંખ્યા સારી એવી છ.ે પરન્તુ મહાન આશ્ચયણ, ખેદ અને દુ:ખની વાત એ છ ે કે આ 
રૅશનાલીસ્ટોનો વીરોધ ધમાણચાયો અને બ્રાહ્મર્ો દ્વારા ઓછો; પરન્તુ કહેવાતાં શુદ્રો દ્વારા 
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વીશેષ થાય છ,ે અથાણત્ ભુતકાળમાં વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત જઓે શુદ્ર, અસ્પૃશ્ય હતા, 
એવા કર્બી, સુથાર, લુહાર, કંુભાર, દરજી, ઢીમ્મર, કોળી, દલીત અને આદીવાસી 
વીદ્વાનો જ રૅશનાલીસ્ટોનો વીશેષ વીરોધ અને વર્ણવ્યવસ્થાની તરફેર્ કરે છ.ે સુરતના 
દૈનીક ‘ગુજરાતમીત્ર’નો ચચાણપત્ર વીભાગ સમગ્ર દક્ષીર્ ગુજરાત અને ગુજરાતમાં પર્ 
ખુબ લોકપ્રીય અને સુપ્રસીદ્ધ છ.ે જમેાં વાચકોના જુદા–જુદા અનેક વીષયો પરના 
પ્રતીભાવોને પ્રગટ કરવામાં આવે છ,ે જમેાં આ લખનાર ઉપરાંત અન્ય રૅશનાલીસ્ટોના 
વર્ણવ્યવસ્થા, ક્રીયાકાંડો, જ્યોતીષ, કમણનો નસદ્ધાંત, મુતીપુજા વગેરેની વૈજ્ઞાનીક છર્ાવટ 
કરી તેની વ્યથણતા અને હાનીકારકતા દશાણવતા ચચાણપત્રો અવારનવાર પ્રગટ થાય છ,ે 
તેમ જ ‘રમર્–ભ્રમર્’ કૉલમમાં પ્રા. રમર્ પાઠકના લેખોમાં પર્ વર્ણવ્યવસ્થા, કમણકાંડો 
આદીની કટુ આલોચના અવારનવાર થાય છ,ે તેનો વીરોધ એકાદ–બે બ્રાહ્મર્ો સીવાય 
મોટાભાગના, મેં અગાઉ જર્ાવેલી કહેવાતી શુદ્ર જાતીઓના ચચાણપત્રીઓ જ ઝનુનપુવણક 
કરતા રહે છ,ે ભારતીય બંધારર્ના પુણ્યપ્રતાપે આગળ આવેલા પછાતજાતીઓના આ 
વીદ્વાનોને જાર્ે કે ખ્યાલ જ નથી કે જ ેવર્ણવ્યવસ્થાની તેઓ આજ ેવકીલાત કરી રહ્યા 
છ,ે તે વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત ભુતકાળમાં તેઓ શુદ્ર ને અસ્પૃશ્ય હતા, તથા આજ ેપર્ 
પ્રત્યક્ષ – અપ્રત્યક્ષ રીતે અને કે જગ્યાએ અન્યાય અને અપમાનનો અનુભવ કરી રહ્યાં 
છ.ે તાત્પયણ એ છ ેકે વર્ણવ્યવસ્થાની પુનુઃ સ્થાપના માટ ેમથી રહેલા વર્ણવાદી તત્ત્વોનાં 
હથીયા૨ બનીને ખુદ વર્ણવ્યવસ્થાગ્રસ્તો જ પોતાના પગ ઉપર પોતે જ કુહાડો મારી 
રહ્યાં છ.ે  

કેટલાક આયણસમાજીસ્ટો કે જમેાં ભરૂચના શ્રી નાથુભાઈ ડોડીયા મુખ્ય છ,ે તેઓ 
પર્ વર્ણવ્યવસ્થાના સમથણનમાં ચચાણપત્રો અને પુસ્તકો લખી રહ્યા છ.ે અલબત્ત તઓે 
વર્ણવ્યવસ્થાને જન્માધારીત નહીં; પરન્તુ ગુર્–કમણ આધારીત માને છ.ે આ નાથુભાઈ 
ડોડીયા એ વાત સમજવા હરગીઝ તૈયાર નથી કે વર્ણવ્યવસ્થા જન્માધારીત કે ગુર્–
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કમાણધારીત બેમાંથી એક પર્ રીતે સીદ્ધ થઈ શકતી જ નથી, અને ગુર્–કમણ પ્રમાર્ે પર્ 
તેનો વ્યવહારુ અમલ શક્ય જ નથી. વર્ણવ્યવસ્થાનો અમલ પાશવી બળ અને અજ્ઞાન 
ફેલાવીને જ થઈ શકે છ.ે સ્વામી દયાનન્દ સરસ્વતીજી વર્ણવ્યવસ્થા અને મનુસ્મૃતીનું 
સમથણન કરી ગયા છ,ે એટલા માત્રથી લગભગ બધાં જ આયણસમાજીસ્ટો પોતાની 
વીવેકબુદ્ધીનાં દ્વાર બંધ કરીને વર્ણવ્યવસ્થા અને મનુસ્મૃતીનો પ્રચાર કરી રહ્યાં છ.ે ગુરુ, 
ગ્રંથ અને પંથની ગુલામીને કારર્ે તેઓ એ સત્ય સમજી નથી શકતા કે તેમનો આવો 
અભીગમ કેવળ જન્માધારીત વર્ણવ્યવસ્થાને જ સમથણન આપે છ.ે મનુસ્મૃતીમાંથી 
હજારો શ્લોકોને પ્રક્ષીપ્ત ગર્ીને તેને કાઢી નાખીને આયણસમાજીસ્ટોએ નવી મનુસ્મૃતી 
રચી છ;ે પરન્તુ હીન્દુધમાણચાયોએ તે મનુસ્મૃતી સ્વીકારી નથી. આશ્ચયણ એ છ ે કે આ 
આયણસમાજીસ્ટ મીત્રોને કદાચ ખ્યાલ રહ્યો નથી કે મહષી દયાનન્દ સરસ્વતીના 
વીચારોનંુ હીન્દુ સમાજમાં આજ ેકોઈ જ અસ્તીત્વ નથી. શરમની વાત તો એ છ ે કે 
દયાનન્દજી એ જ ે પુરાર્ોનો વીરોધ કયો છ,ે એ પુરાર્ોના રામ અને કૃષ્ર્ જવેાં 
પાત્રોના સહારે આજ ે કેટલાક આયણસમાજીસ્ટો સમાજમાં ટકી રહેવાની મથામર્ કરી 
રહ્યા છ.ે  

વર્ણવ્યવસ્થા વીષ ેજાહેર વીચાર – વીમશણ 
વર્ણવ્યવસ્થાના સન્દભણમાં તા. 18–12–1999ને શનીવારના દીવસે બપોરે 3–00 

કલાકે એક અદ્ભુત ઘટના–ઘટલેી, એને એક ઐતીહાસીક ઘટના પર્ કહી શકાય. ત ે
દીવસે સુરતના વરાછારોડ પરની સાધના સોસાયટીના એક હોલમાં સ્વામી 
સચ્ચીદાનન્દજી અને શ્રી કરસનદાસ ચોવટીયા વચ્ચે વર્ણવ્યવસ્થા વીષે એક જાહેર 
વીચારવામશણનો કાયણક્રમ યોજાયો હતો. ઉપનીષદની ‘વાદ ે વાદ ે જાયતે તત્ત્વબોધ:’ની 
ઉક્તીને સાથણક કરતા વાદ–વીવાદ દ્વારા સત્યતત્ત્વની શોધ કરાવતા આ કાયણક્રમમાં આ 
લખનાર ઉપરાંત 200 જટેલા અન્ય વીદ્વાનો અને મહાનુભાવો મોજુદ હતા, જમેાં 
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બજરંગ દળના પ્રમુખ ડૉ. સી.એ. સાવજ, સત્યશોધક સભાના શ્રી ખીમજીભાઈ કચ્છી, 
મુકેશ ભટ્ટ, ઉત્તમ ગજ્જર દમ્પત્તી તથા કબીર મન્દીર, કતારગામ – સુરતના પાંચ–સાત 
વીદ્વાન સાધુઓ ઉપરાંત અનેક સંસ્થાઓના મહાનુભાવો ઉપસ્થીત રહ્યા હતા.  

આ ચચાણસભામાં શ્રી કરસનદાસ ચોવટીયાએ પ્રારંભમાં જ જર્ાવ્યું હતું કે તેઓ 
વર્ણવ્યવસ્થાને જન્માધારીત નહીં પરન્તુ ગુર્–કમાણધારીત માને છ.ે તેથી સ્વામીજી અને 
શ્રી ચોવટીયાજી વચ્ચ ે ગુર્–કમાણધારીત વર્ણવ્યવસ્થા વીષે જાહેર વીચાર–વીમશણ શરુ 
થયો. આ પ્રશ્નોત્તરીમાં થોડીવારમાં જ શ્રી કરસનદાસજીએ કબુલ કયુાં હતું કે 
‘વર્ણવ્યવસ્થા આજ ે ક્યાંય નથી, વર્ણવ્યવસ્થા નહીં હોવી જોઈએ, વર્ણવ્યવસ્થા આજ ે
નથી તે સારંુ છ’ે શ્રી કરસનદાસ ચોવટીયા વીશ્વહીન્દપુરીષદ, સુરતશાખાના એક 
વરીષ્ઠ નેતા ઉપરાંત મોટા અભ્યાસુ વીદ્વાન, લેખક અને પત્રકાર છ.ે તેમનું આ 
કબુલાતનામંુ અત્યંત મહત્ત્વનું અને પે્રરર્ાદાયી છ;ે પરન્તુ દુભાણગ્યવશ આ ઘટના અને 
કબુલાતનામાનો પ્રચાર સમાજમાં અને વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓમાં જરાય થયો નહીં. આ 
લખનારનંુ આ ઘટના વીષે એક ચચાણપત્ર તે વખતે ગુજરાતમીત્ર દનૈીક, સુરતમાં પ્રસીદ્ધ 
થયું હતું. તથા સુરતના સાંધ્ય દૈનીક ‘પ્રતાપ’ તથા અમદાવાદના ‘દીશા પાક્ષીક’માં 
એક–એક લેખ પ્રગટ થયો હતો. એ સીવાય આ ઘટનાનો પ્રચાર થયેલો જાણ્યો નથી. 

અલબત્ત સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજી અને શ્રી કરસનદાસજી વચ્ચેના આ વીચાર–
વીમાશણના પરીર્ામનો પ્રચાર થયો હોત તો પર્ હીન્દધુમાણચાયો એ પરીર્ામને મંજુર 
રાખત કે કેમ તે એક પ્રશ્ન છ.ે તેની ખાતરી મને ત્યારપછી લગભગ એક વરસ પછી 
થઈ. સબ ટીવીની પ્રીયા તેંડુલક૨ સંચાલીત સીરીયલ ‘જીમ્મદેાર કૌન?’માં તા. 11–3–
2001ને દીવસે એક ચચાણસભા હતી જમેાં ભાગ લેનારા મુખ્ય વીદ્વાનોમાં એક હતા 
વીશ્વ હીન્દપુરીષદના આચાયણ ગીરીરાજ કીશોર, બીજા સ્વામી અગ્નીવેશ ત્રીજા 
પત્રકાર પ્રીતીશ નાંદી અને ચોથા કોઈ વીદુષી મહીલા હતાં.  
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આ ચચાણસભામાં આચાયણ ગીરીરાજ કીશોરે એવો દાવો પ્રબળ રીતે ૨જૂ કયો કે 
ભારતમાં કદી અસમાનતા, ઉંચ–નીચના ભેદભાવ અને અસ્પૃશ્યતા હતા જ નહીં, તેમ 
જ સ્ત્રીઓ અને દલીતો ઉપર ભુતકાળમાં ક્યારેય અત્યાચારો થયા જ નહોતા. આ બધંુ 
તો મોગલો અને અંગ્રેજોના શાસન દરમીયાન આ વીદેશીઓ દ્વારા અસ્તીત્વમાં આવ્યુ ં
છ.ે આ ચચાણસભામાં મંચ પર બેઠલેા વીદ્વાનો અને ઓડીયન્સમાં બેઠલેા શ્રોતાઓ – 
પે્રક્ષકોએ ગીરીરાજ કીશોરને અનેક પ્રશ્નો દ્વારા મંુઝવી નાખ્યા. તેમર્ે એકલવ્યનો 
અંગુઠો, શબુક–વધ, સીતા અને દ્રોપદી પરના અત્યાચારો, મનુસ્મૃતીમાં આવતા સ્ત્રીઓ 
અને શુદ્રોને અન્યાયકતાણ શ્લોકો તેમ જ તુલસીદાસજીની ‘ઢોલ, ગંવાર, શુદ્ર, પશ,ુ નારી, 
યે સબ તાડન કે અધીકારી’ તથા ‘પુજીય ેવીપ્ર ગુલ–શીલ હીના, નાંહી શુદ્ર ગુર્–જ્ઞાન 
પ્રવીર્ા’ વગેરે રજુ કરીને અસમાનતા, ઉંચનીચ ભેદ, અન્યાય અને અત્યાચાર 
હીન્દધુમણશાસ્ત્રો કૃત હોવાની સાધાર રજુઆત કરી; પરન્તુ આચાયણ ગીરીરાજ કીશોરે 
‘એ બધું પ્રક્ષીપ્ત છ’ે એમ એક વાક્યમાં જ બધું પતાવી દઈને સત્ય સ્વીકારવાનો ધરાર 
ઈન્કાર કયો. પરન્તુ સમગ્ર સભાખંડમાં તેમની આવી હમ્બગ વાત કોઈએ સ્વીકારી 
નહીં. હીન્દુઓની આ ચચાણસભામાં હીન્દુધમાણચાયણ સાવ એકલા–અટુલા અને ઠડંાગાર 
પડી ગયા હતા; છતાં પર્ પોતાના જુઠ બદલ જરાય શરમ–સંકોચ અનુભવતા નહોતા. 
આવી લજજાસ્પદ અને અસહાય પરીસ્થીતીમાં પર્ આચાયણ ગીરીરાજ કીશોરે 
ગીતાનો પેલો શ્લોક ‘ચતુવણર્ણમયા સૃષ્ટી, ગુર્–કમણ વીભાગશ:’ એક હાથ ઉંચો કરી 
એવા મીજાજથી રજુ કયો કે તેઓ જાર્ે એમ કહેવા માગતા હતા કે અમારા ધમણગ્રંથમાં 
અમારા ઈશ્વરના મુખે વર્ણવ્યવસ્થાની હીમાયત થયેલી છ,ે તેથી તે સત્ય છ,ે એવી અમને 
શ્રદ્ધા છ,ે તેથી તેની વીરુદ્ધમાં અમે બીજુ ંકંઈ સાંભળવા કે સ્વીકારવા માગતા નથી.  

જ ે લોકો નીલણજ્જતાથી એકલવ્યનો અંગુઠો કાપી લેવાની ઘટના તથા 
તુલસીદાસજીની ઉપર જર્ાવેલી ચોપાઈઓને પ્રક્ષીપ્ત જાહેર કરીને સત્યનું ગળુ ઘોંટી 
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અસત્યને ઉજાગર કરવામાં માહીર હોય તેઓ તક મળ ે ત્યારે શું ન કરી શકે? આ 
દેશના દલીતો, આદીવાસીઓ, અન્ય પછાતવગો અને સ્ત્રીઓ, હીન્દધુમાણચાયો તરફથી 
કંઈ શુભની આશા રાખી શકે એમ નથી એ આજ ેનીશ્ચીત થઈ ગયું છ.ે  

ભુલોનો સ્વીકાર કરવામાં મહાનતા છ ે
હીન્દઓુ, પોતાને દુનીયાની સૌથી મહાન, શ્રેષ્ઠ અને સુસંસ્કૃત પ્રજા માને છ.ે તે 

એના કયા ગુર્ોને લીધે? હીન્દુ પ્રજા ઉદાર, સહીષ્ણ અને ખુલ્લા દીલ–દીમાગવાળી 
પ્રજા છ.ે હીન્દઓુ અન્ય પ્રજાઓ જવેા ધમણઝનુની, જડ અને સંકુચીત નથી. હીન્દ ુપ્રજા 
અન્યની વીચારધારા, આચારો અને સંસ્કૃતી પોતાનામાં પચાવી જાર્ે છ.ે તઓે 
ધમણશાસ્ત્રોની દરેક વાતો ઉપર અન્ય પ્રજાની જમે અન્ધવીશ્વાસ અને ઝનુન ધરાવતા 
નથી. પોતાના ધમણશાસ્ત્રોના મતને તેઓ વીવેક દ્વારા ચકાસીને જ અનુસરે છ.ે આવા 
બધા ગુર્ોને લીધે જ હીન્દ ુપ્રજા પોતાને અન્ય પ્રજા કરતાં મહાન અને સુસંસ્કૃત ગર્ ે
છ.ે તો આવી મહાન અને સુસંસ્કૃત પ્રજા વર્ણવ્યવસ્થાનો ગીતા અને વેદોમાં માત્ર ઉલ્લેખ 
હોવા થકી તેને (વર્ણવ્યવસ્થાને) દીવ્ય અને ઈશ્વરીય કેવી રીતે કહી શકે? 
વર્ણવ્યવસ્થાએ સમગ્ર હીન્દ ુપ્રજાનું માનસ ભ્રષ્ટ કરી શુદ્રો અને સ્ત્રીઓ ઉપર અમાનુષી 
જુલ્મો કયાણ છ ેતે પ્રત્યે હીન્દ ુજવેી મહાન પ્રજા આંખ મીચામર્ાં કેવી રીતે કરી શકે? 
જો હીન્દુ પ્રજા અન્યધમણની પ્રજાની જમે જ હકીકતો પ્રત્યે આંખ આડા કાન કરી 
શાસ્ત્રવાક્યોને જ માત્ર બ્રહ્મવાક્યો માનીને વતે તો વીશ્વની અન્ય પ્રજા અને હીન્દુ 
પ્રજામાં ફેર શો રહે? અને એ સંજોગોમાં હીન્દુ પ્રજા પોતાને વીશ્વની શ્રેષ્ઠ પ્રજા કઈ રીત ે
કહી શકે?  

વર્ણવ્યવસ્થા એ આપર્ા પ્રાચીન પુવણજોનંુ ભુલ ભરેલું, ખોટુ ંઅને સ્વાથી પગલું છ.ે 
પુવણજોની આવી ભુલને છાવરતા રહેવું, તનેો બચાવ કરતા રહેવું એટલું જ નહીં એ 
ભુલોને જ મહાન અને દીવ્ય બનાવી તેનાં ગુર્ગાન ગાતાં રહેવું એ મહાનતાની નીશાની 
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નથી, તેમ જ માનવતાનું લક્ષર્ પર્ નથી. ભુલોનો સ્વીકાર કરવાની જ ેપ્રજામાં ક્ષમતા 
હોય છ,ે તેને જ મહાન પ્રજા કહેવાય છ.ે કારર્ કે ભુલોનો જ ેસ્વીકા૨ કરી શકે, તે જ 
ભુલોને સુધારીને, તેમાંથી બોધપાઠ લઈને મહાન બની શકે.  

આજ ે આપર્ી દુગણતી થઈ છ,ે આપર્ે આજ ે દુનીયાની સૌથી અન્ધશ્રદ્ધાળુ, 
ભ્રષ્ટાચારી અને અપ્રામાર્ીક પ્રજામાંની એક પ્રજા છીએ, કારર્ કે વર્ણવ્યવસ્થા નામના 
ષડ્યંત્રને આજ ે આપર્ે પોષી રહ્યા છીએ, છાવરી રહ્યાં છીએ, મહાન બનાવી રહ્યાં 
છીએ અને તેનો પ્રચાર કરી ૨હ્યા ંછીએ. આચાયણ ગીરીરાજ કીશોર આપર્ી આવી 
પામરતાના પ્રતીનીધી છ.ે માત્ર ધમાણચાયો જ નહીં; પરન્તુ કેટલાક કહેવાતા મુધણન્ય 
સાહીત્યકારો પર્ વર્ણવ્યવસ્થાના યશોગાન ગાવામાં સામેલ છ.ે આવા સાહીત્યકારોનો 
પરીચય ગુજરાત સરકારના માહીતી ખાતા તરફથી પ્રગટ થયેલા ‘ગુજરાત દીપોત્સવી 
વીશેષાંક – 2057’ના અંકમાં આપર્ને થાય છ.ે શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી, શ્રી રમર્લાલ જોષી 
અને શ્રી દીનકર જોષી જવેા સાહીત્યકારો પોતપોતાના લેખોમાં વર્ણવ્યવસ્થાનો જુઠો 
મહીમા ગાતા માલુમ પડ ે છ.ે જમેાં શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રીએ વર્ણવ્યવસ્થાને હીન્દધુમણ, 
વૈદીકધમણ, સનાતન ધમણ અને જીવનશૈલી તરીકે બીરદાવેલ છ.ે આશ્ચયણ એ વાતનંુ છ ેકે 
ગીતાની અને ઋગ્વદના પુરુષસુકતની વર્ણવ્યવસ્થાની ઉત્પત્તીની ભીન્નતાને શ્રી કે. કા. 
શાસ્ત્રી એક વર્ઉકેલ્યો કોયડો કહે છ,ે છતાં તેઓ વર્ણવ્યવસ્થાને સનાતનધમણમાં ખપાવે 
છ.ે 

શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી જવેા મહાન વીદ્વાન એ હકીકત કેમ ભુલી ગયા હશે કે મોહેં–
જો–દડો અને હડપ્પન સંસ્કૃતીના જ ે અવશષેો મળી આવ્યા છ,ે તેમાં વર્ણવ્યવસ્થાના 
કોઈ સંકેતો દૃષ્ટીગોચર થતા નથી. અથાણત્ તમેાં સંસ્કૃત ભાષાના કોઈ ચીહ્નો નથી, વર્ણ 
પ્રમાર્ેના રહેઠાર્ોના, રીતરીવાજોના કોઈ સંકેતો નથી, યજ્ઞકંુડી, યજ્ઞમંડપ અને 
યજ્ઞશાળાઓના કોઈ જ નીશાન નથી, હીન્દુ દેવી–દેવતાઓની મુતીઓ નથી, અથાણત્ 
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પાંચ હજાર વષણ પહેલાં અહીંયાં વર્ણવ્યવસ્થા હતી જ નહીં તો તેને સનાતન ધમણ કેવી 
રીતે કહી શકાય? વળી, વૈદીક વર્ણવ્યવસ્થા અને પૌરાર્ીક વ્યવસ્થા વચ્ચે પર્ આભ–
જમીનનું અન્તર છ.ે અથાણત્ વર્ણવ્યવસ્થા સમાજ પયાંત અનેક પરીવતણન પામતી રહી 
છ,ે તેથી તે સનાતન ધમણ નથી જ. વર્ણવ્યવસ્થા સનાતન ધમણ નથી તેનું પ્રમાર્ બુદ્ધના 
ઉપદેશમાંથી મળે છ.ે બુદ્ધ કહતા ંકે, ‘શ્રમર્ો, હંુ જ ેકહંુ છુ ંતે સનાતન ધમણ છ’ે અથાણત્ 
બુદે્ધ જ ેવર્ણવ્યવસ્થાવીહીન, કમણકાંડરહીત અને નીરીશ્વરવાદી ઉપદેશ આપ્યો છ,ે અને 
જનેા પાયામાં સદાચાર, નીતીમત્તા, કરુર્ા અને મૈત્રી છ,ે તે જ સનાતન ધમણ છ.ે      
શ્રી રમર્લાલ જોષી અને શ્રી દીનકર જોષીએ વર્ણવ્યવસ્થાને વાજબી ઠરેવતા જ ે
દલીલો પોતાના લેખોમાં કરી છ,ે તે અતાકીક હોઈ તેની ચચાણ અહીં નીરથણક હોઈ 
લંબાર્ ભયે નથી કરતો.  

અજબ આશ્ચયણની વાત એ છ ે કે આજના કેટલાક બ્રાહ્મર્ો પોતાના પુવણજોએ 
કરેલી ભુલોને સ્વીકારવા જ માગતા નથી. અલબત્ત બધા જ બ્રાહ્મર્ો એવા નથી. મોટા 
ભાગના બ્રાહ્મર્ો તો સાચું સમજી ગયા છ,ે અને વર્ણવ્યવસ્થાનો વીરોધ પર્ કરતા થયા 
છ.ે પરન્તુ થોડાક બ્રાહ્મર્ો પોતાના પુવણજોને સવણશ્રેષ્ઠ, પુજ્ય, પવીત્ર, દેવ બનાવી રાખી 
તેમની ઓથે પોતે આજ ે પર્ એવા સવોપરી કહેવડાવવા માગે છ.ે વાસ્તવમાં તઓે 
આત્મશ્લાઘા અને આત્મવંચનાથી પીડાય છ.ે તેથી તેઓ અવારનવાર બધા ભેગા થઈને 
‘બ્રાહ્મર્ સમાજનંુ મસ્તક છ’ે એવી કીકીયારીઓ પાડી મીથ્યા આશ્વાસન અને 
મીથ્યાભીમાનમાં રાચી રહ્યાં છ ેઆજથી 500 વષણ પહેલાં ખ્રીસ્તી ધમણના ધમણ ગુરુઓએ 
ગેલીલીયો ઉપર જુલ્મ ગુજાયો હતો; છતાં આજના ખ્રીસ્તી ધમણના વડા પોપ જ્હોન પોલે 
પોતાના પુવણજોએ ભુતકાળમાં કરેલી ભુલો બદલ માફી માગી. આપર્ા આજના 
ધમણગુરુઓ પોતાના પુવણજોએ રચેલા વર્ણવ્યવસ્થાના ષડ્યંત્ર બદલ આજ ેમાફી માગી 
પોતાની મહાનતા સીદ્ધ કરી શકશે ખરા?  
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સાધ–ુસંતો અને વર્ણવ્યવસ્થા 
આપર્ા દેશના કબીર, અખો, નરસીંહ, મીરાં, રૈદાસ, તીરુવલ્લુવર, તુકારામ, 

એકનાથ, ઓખામેળા, જ્ઞાનેશ્વર જવેા અનેક સંતોએ વર્ણવ્યવસ્થા અને જાત–પાત તથા 
વ્યથણ ક્રીયાકાંડોનો ભારે વીરોધ કયો હતો. તેથી જ વર્ણવાદીઓએ તેમને પરેશાન 
કરવામાં કંઈ બાકી રાખ્યું નહોતું; છતાં તેઓ અડગ રહ્યા હતા. તેમના ઉપદેશનો પ્રભાવ 
આજ ે પર્ ભારતની વીશાળ જનતા ઉપર અમીટ અને અગાધ છ.ે તેથી તો આજ ે
કેટલાક ધમાણચાયો સાધુ–સંતોનંુ મહોરંુ ચડાવી વર્ણવ્યવસ્થાનો પ્રચાર કરી સમાજને 
ગુમરાહ કરી બેવકુફ બનાવી રહ્યા છ.ે 

ગોસ્વામી તુલસીદાસજીની એક ચોપાઈ છ,ે કે ‘પુજીયે વીપ્ર ગુર્શીલ હીના, 
નાંહી શુદ્ર ગુર્–ગાન પ્રવીર્ા’ આ ચોપાઈની સમાંતરમાં સંત રૈદાસની એક સાખી છ,ે કે 

‘રૈદાસ’ બ્રાહ્મર્ મત પુજીયે, જો હોવે ગુર્હીન 
પુજીયે ચરન ચંડાલ કે, જો હોવે ગુર્ પ્રવીર્ 

અહીં સાચા સંત અને સંતના વેષમાં છુપાયેલા ધમાણચાયણની વીચારધારા– 
માનસીકતાનો ભેદ સ્પષ્ટ થાય છ.ે કહેવાય છ ે કે સતં રૈદાસનંુ તેમના ક્રાતંીકારી – 
વર્ણવાદ વીરોધી વીચારોને કારર્ે ખુન કરી નાખવામાં આવ્યું હતું. અને ત્યારબાદ સંત 
રૈદાસ પુવણજન્મના બ્રાહ્મર્ હતા તેવી આ જન્મમાં ચમત્કારી સંત હોવાની કથાઓ જોડી 
કાઢવામાં આવી હતી. એ જ રીતે સંત તુકારામને પર્ કોઈ અગમ્ય સ્થળે મારી નાખીને 
એવી એફવા – કથા જોડી કાઢવામાં આવી કે સ્વગણમાંથી વીમાન આવ્યું અને તુકારામને 
સદેહે સ્વગણમાં લઈ ગયું.  

આજ ેપર્ આપર્ા દશેમાં જ ેસાચા સંતો છ,ે તેઓ તો વર્ણવ્યવસ્થાનો વીરોધ જ 
કરી રહ્યા છ,ે તેમાં મુખ્ય નામ સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજીનું છ.ે  

વર્ણવ્યવસ્થાનો પ્રચાર અને ગુર્ગાન શા માટ?ે 
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વર્ણવ્યવસ્થાનો પ્રચાર અત્યારે ભારતમાં પોતાની તમામ શક્તી લગાડીને 
વર્ણવાદીઓ કરી રહ્યા છ.ે કથા–પારાયર્ો, સત્સંગ–પ્રવચનો તથા વતણમાનપત્રો અને 
ધામીક–આધ્યાત્મીક સામયીકો દ્વારા મોટ ે ભાગે વર્ણવ્યવસ્થા અને તેને અનુષાંગીક 
કમણનો સીદ્ધાંત, પુનજ ણન્મ, સ્વગણ–નરક ને યજ્ઞો–હોમ–હવનાદી ક્રીયાકાંડો દ્વારા ચોમેર 
વર્ણવ્યવસ્થાનંુ સામ્રાજય પાથરી દેવામાં આવ્યું છ.ે ટલેીવીઝન જવેા પ્રબળ માધ્યમનો 
દુરુપયોગ ધામીક ફીલ્મો અને સીરીયલો દશાણવીને કરવામાં આવી રહ્યો છ.ે એક 
માન્યતા એવી પ્રવતણમાન છ ેકે આ પ્રકારના પ્રચાર દ્વારા પ્રજાના વીશાળ વગણનું માનસ 
વર્ણવ્યવસ્થાની તરફેર્માં ફેરવવામાં આવી રહ્યું છ.ે એકવાર વીશાળ બહુમતી જો 
વર્ણવ્યવસ્થાગ્રસ્ત માનસીકતા ધરાવતી થઈ જાય તો ભારતનું પ્રવતણમાન બંધારર્ હટાવી 
દઈને તેની જગ્યાએ વર્ણવ્યવસ્થાવાળું બધંા૨ર્ આસાનીથી મુકી શકાય. અથાણત્ 
ભારતમાં પુનુઃ વર્ણવ્યવસ્થા સ્થાપી શકાય. કેટલાક લોકોનંુ કહેવાનંુ છ ે કે આ રીત ે
બ્રાહ્મર્ો માત્ર પોતાની સવોપરીતા, પુજ્યતા અને વીના પરીશ્રમની આજીવીકા જાળવી 
રાખવા માગે છ;ે પરન્તુ વર્ણવ્યવસ્થાની પુનુઃસ્થાપનાની વાત વર્ણવાદી તત્ત્વોનાં  
મગજમાં નથી. અને આજ ેહવે તે શક્ય પર્ નથી.  

કેટલાક લોકો કહે છ ેકે બ્રાહ્મર્ોએ વર્ણવ્યવસ્થાવાદી બંધારર્ ઘડીને તૈયાર પર્ 
રાખેલું છ.ે તક મળતાં જ તેઓ એ પ્રવતણમાન બંધારર્ની જગ્યાએ તેને મુકી દેવાના છ.ે 
તેઓ પ્રવતણમાન બંધારર્ને નીષ્ફળ પુરવાર કરવા માટ ે જ ભારતમાં અંધાધંુધી અને 
અરાજકતા ફેલાવવામાં પડ્યા છ.ે  

ભારતનું બંધારર્ ઘડાયું ત્યારે વર્ણવાદીઓએ તેનો ભારે વીરોધ કરેલો. તેમનો 
બંધારર્માં વર્ણવ્યવસ્થા દાખલ કરાવવાનો આગ્રહ હતો; પરન્તુ આપર્ા બંધારર્ના 
આષણદ્રષ્ટા ઘડવૈયાઓએ એમના વીરોધની પરવા કરી નહોતી. વર્ણવાદીઓને પ્રજાએ 
બંધારર્ના વીરોધમાં સાથ આપ્યો નહોતો, તેથી વર્ણવાદીઓના હાથ હેઠા પડલેા. 
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ત્યારથી આજપયાંત આ વર્ણવાદીઓ પ્રજાનો સહકાર મેળવવા માટ ે વર્ણવ્યવસ્થાનો 
વીવીધ રીતે પ્રચાર કરી રહ્યા છ.ે  

બ્રાહ્મર્ો બંધારર્નો વીરોધ શા માટ ેકરી રહ્યા છ?ે 
આપર્ા ભારતીય બંધારર્ે દેશના દરેક નાગરીકને ધમણ, નાત–જાત, વર્ણ, લીંગના 

ભેદભાવ વીના સૌને પોતાનો વીકાસ કરવાની સમાન તક અને સ્વતંત્રતા આપી છ.ે 
જથેી બ્રાહ્મર્ોના કોઈ અધીકારો ઝંુટવાઈ જતા નથી, તેના વીકાસને કોઈ હાની 
પહોંચતી નથી. કોઈ પર્ બ્રાહ્મર્ પોતાની પાસે ક્ષમતા હોય તો પોતાનો ધારેલો વીકાસ 
કરી શકે છ.ે તેને કોઈ રોકી શકતું નથી; છતાંય બ્રાહ્મર્ો (અથાણત્ વર્ણવાદીઓ) 
બંધારર્નો વીરોધ કરે છ.ે તેનંુ કારર્ એ છ ે કે બંધારર્ે બક્ષેલી સમાન તકને કારર્ે 
બ્રાહ્મર્ોએ જનેે શુદ્ર ગર્ી કચડી નાખ્યા હતા તે દલીતો, આદીવાસીઓ, અન્ય પછાત 
વગો તથા સ્ત્રીઓને પોતાનો યથેચ્છ વીકાસ કરવાનો અધીકાર મળ્યો. તેથી તેઓ 
શીક્ષર્ પ્રાપ્ત કરી વહીવટી સત્તામાં આવી બ્રાહ્મર્ોની બરોબરી કરવા લાગ્યા, ત ે
બ્રાહ્મર્ોથી સહન થતું નથી. બ્રાહ્મર્ોએ વર્ણવ્યવસ્થા દ્વારા એવી માન્યતા ફેલાવી હતી કે 
શુદ્રો વીદ્યા પ્રાપ્ત કરી સંસ્કારી બની શકે જ નહીં, તેમ જ વહીવટ કે શાસન સંભાળી 
શકે એવી બુદ્ધીશક્તી તો શુદ્રો પાસે હોય જ નહીં. કારર્ કે શુદ્રો તેમના પુવણજન્મનાં 
પાપને કારર્ે શુદ્રો તરીકે જન્મ્યા હોય છ.ે શુદ્ર હમ્મેશા ં શુદ્ર જ રહે. બ્રાહ્મર્ોએ 
ફેલાવેલી આ જુઠી માન્યતાનો ફુગ્ગો ભારતીય બંધારર્ે આપેલી સમાન તકને કારર્ે 
ફુટી ગયો છ,ે અને બ્રાહ્મર્ોની સવોપરીતા તેનાથી નષ્ટ થઈ જાય છ,ે તેમનું ષડ્યંત્ર 
ખુલ્લું પડી જાય છ,ે તેથી બ્રાહ્મર્ો બંધારર્નો વીરોધ કરે છ.ે  

બ્રાહ્મર્ોને શુદ્રો પ્રત્ય ેતીરસ્કાર શા માટ ેછ?ે 
માત્ર બ્રાહ્મર્ો જ નહીં પરન્તુ વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત આવતા બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીય 

અને વૈશ્ય (વર્ીક–વપેારી) આ ત્રર્ેય પ્રજાને શુદ્ર પ્રજા પ્રત્યે તીરસ્કાર છ ેકારર્ કે 
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બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીય અને વર્ીક એ વીદેશી આયણ પ્રજા છ,ે જ્યારે શુદ્ર પ્રજા ભારતની 
મુળનીવાસી યા આદીવાસી પ્રજા. છ,ે જનેે આયો અનાયણ તરીકે ઋગ્વેદકાળમાં 
ઓળખાતા હતા. આ આયણ–અનાયણ સંઘષણ ઋગ્વેદ કાળથી ચાલ્યો આવે છ.ે વીદેશી 
આયો બળવાન, અશ્વારોહી અને હથીયારધારી; આક્રમર્ખોર અને યુદ્ધખોર તથા 
ભટકતી, પ્રજા હતી. જ્યારે ભારતના મુળનીવાસી સ્થીર અને સુસંસ્કૃત પ્રજા હતી. 
ઋગ્વેદમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છ ે કે અનાયો આયોના યજ્ઞોમાં ભંગાર્ પાડતા હતા અને 
આયોના ધમણને માનતા નહોતા. તેથી આયો તેમના ઉપર હુમલા કરી નગરો સહીત 
તમામ અનાયોનો ધ્વંસ કરી નાખતા. આ રીતે આયો ભારતના મુળનીવાસીઓને 
હરાવીને ભારતમાં સ્થાયી થઈ સત્તાધીશ બની બેઠા અને વર્ણવ્યવસ્થા દ્વારા તેમને શુદ્ર 
બનાવી દઈને શીક્ષર્, સંસ્કાર અને સ્વતંત્રતાના અધીકારો છીનવી કાયમ માટ ેદબાવી 
દીધા; છતાં પર્ તક મળતાં ભારતના મુળનીવાસીઓ કાયમ આયો સામે માથું ઉંચકતા 
જ રહ્યા છ,ે એમ બન્ને વચ્ચેનો સંઘષણ કાયમ ચાલુ ૨હ્યો છ,ે જ ેઆજ ેપર્ અસ્તીત્વમાં 
છ.ે તેથી બ્રાહ્મર્ોને શુદ્રો પ્રત્યે કાયમ તીરસ્કાર રહે છ.ે આ શુદ્રો એટલે આજના 
કર્બી–પાટીદાર, રબારી, ભરવાડ, આહીર, સુથાર, લુહાર, કંુભાર, સોની, દરજી, 
માછી–ખારવા, ટડંલે, કોળી, ભીલ, વસાવા, ચૌધરી, ગામીત અને દલીતો વગેરે તમામ 
મહેનત મજુરી, ખેતી, પશુપાલન કરનારી જાતીઓ. આ બધા ભારતના મુળનીવાસીઓ 
છ.ે જનેે વીદેશી આયો શુદ્ર ગર્ે છ.ે  

શું વર્ણવ્યવસ્થાનંુ પુનુઃ સ્થાપન આજ ેશક્ય છ?ે 
આયોના આગમન પહેલાં ભારતમાં મોહેં–જો–દડો અને હડપ્પન સંસ્કૃતીના 

કાળમાં વર્ણવ્યવસ્થા નહોતી. આયોએ શામ–દામ–ભેદ–દંડ વડ ેભારતમાં તેની સ્થાપના 
કરી. ત્યારબાદ બુદ્ધ વર્ણવ્યવસ્થાનો નાશ કરી સમાનતાવાદી સંસ્કૃતીની સ્થાપના કરી. 
બુદ્ધકાળ પછી પુનુઃ વર્ણવ્યવસ્થાનો ઉદય થયો. ત્યારપછી છકે સન 1950માં અમલમાં 
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આવેલા ભારતીય બધંારર્ દ્વારા વર્ણવ્યવસ્થાનો નાશ થયો. હવે પુનુઃ વર્ણવ્યવસ્થાનંુ 
સ્થાપન શક્ય છ ે કે કેમ એ પ્રશ્ન વીચારર્ીય છ.ે પરન્તુ એનો જવાબ એ છ ે કે જો 
ભારતીય મુળનીવાસી પ્રજા જાગૃત થઈ, એકતા સાધી બંધારર્નું રક્ષર્ કરવામાં સફળ 
થશે તો વર્ણવ્યવસ્થાનંુ પુનુઃસ્થાપન શક્ય નથી. પરન્તુ જો મુળનીવાસીઓ 
વર્ણવ્યવસ્થામાં ફસાઈ જઈ કદી એક નહીં થઈ શકે અને બંધારર્નંુ રક્ષર્ કરવામાં 
નીષ્ફળ જશે તો વર્ણવ્યવસ્થાનંુ સ્થાપન શક્ય બનશે. અને ભારતના દલીતો, 
આદીવાસીઓ, અન્ય પછાત વગો અને સ્ત્રીઓ શુદ્ર બની પરતંત્ર અને 
માનવઅધીકારોથી વંચીત બની જશે. વર્ણવાદી બ્રાહ્મર્ોને જો રાજયાશ્રય મળી ગયો તો 
તેઓ સફળ થશે. તેથી મુળનીવાસીઓએ એક થઈ વહીવટ અને સત્તામાં વ્યાપક રીતે 
ભાગીદારી કરવાની આવશ્યકતા છ.ે જયા ં સુધી મુળનીવાસીઓ વર્ણવ્યવસ્થા છોડશે 
નહીં ત્યાં સુધી તેઓ નાત–જાત અને વર્ણમાં વીભક્ત રહેશે. તેથી આજ ેમુળનીવાસીઓ 
માટ ે પ્રથમ કાયણ વર્ણવ્યવસ્થાવાળો ધમણ અને ક્રીયાકાંડોનો સદંતર ત્યાગ કરી બુદ્ધના 
ઉપદેશને અનુસરવાની તાતી આવશ્યકતા છ.ે બુદ્ધના ધમણમાં નાત, જાત, વર્ણ, ઉંચ–નીચ 
નથી. સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતા એ બુદ્ધના ઉપદેશના મુખ્ય સીદ્ધાંતો છ.ે ભારતના 
મુળનીવાસીઓ ફક્ત બુદ્ધના ઝંડા નીચે જ એકતા સાધી પોતાની સ્વતંત્રતા અને 
સ્વાભીમાનનંુ રક્ષર્ કરી શકશે.  

છલે્લા પંદર વષણના સઘન અનુભવ તથા સતત અભ્યાસ અને નવો ચીંતન–મનને 
આધારે મને તો ખાતરી થઈ ગઈ છ ે કે વર્ણવાદીઓને સત્ય, સમાજ અને દેશની કંઈ 
પડી નથી. તેમને તો ફક્ત બ્રાહ્મર્ોની સવોપરીતા, શ્રેષ્ઠતા, પુજ્યતા અને વીના 
પરીશ્રમની આજીવીકાની જ પડી છ.ે આપર્ો દેશ બે હજાર વષણ પયાંત ગુલામ રહ્યો. તે 
દરમીયાન કોઈ ધમાણચાયે આઝાદીની ચળવળનો બુંગીયો ફંુક્યો નથી. કારર્ કે મોગલો 
અને અંગ્રેજો પર્ મનુસ્મૃતી પ્રમાર્ે જ અને બ્રાહ્મર્ોને પુછપુછીને ન્યાય તોળતા હતા. 
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અને દરેક સમસ્યાનંુ સમાધાન શોધતા હતા. અથાણત્ મનુસ્મૃતીનું શાસન ચાલતું હોય તો 
મોગલો અને અંગ્રેજોની ગુલામી ધમાણચાયાણને જરાય ખટકતી નથી. એક બ્રાહ્મર્ અંગ્રેજ–
ખ્રીસ્તી અધીકારીનો ગુલામ–પટાવાળો બનવા તૈયાર છ;ે પરન્તુ પોતાના દેશ બાંધવ 
એવા દલીત – આદીવાસી કે અન્ય પછાત વગણની સાથે બેસવાયે તયૈાર નથી! એટલું જ 
નહીં વહીવટમાં અને સત્તામાં તેમને ભાગીદારી આપવા પર્ રાજી નથી! વર્ણવ્યવસ્થા 
દ્વારા બ્રાહ્મર્ો આ તમામ પછાત વગો અન ે સ્ત્રીઓને પુનુઃ એના ભુતકાળના શુદ્ર 
સ્થાનમાં ધકેલી દેવા માગે છ.ે  

માત્ર પછાત વગોને જ નહીં; પરન્તુ સમગ્ર ભારતીય પ્રજાને બેવકુફ બનાવી 
છતેરવાનંુ કૌભાંડ વર્ણવાદીઓ દ્વારા અત્યંત કુવ્યવસ્થીત રીતે માપર્ા દેશમાં ચાલી રહ્યું 
છ.ે જનંુે નેત્રદીપક દૃષ્ટાંત તાજતેરમાં જ આપર્ને જોવા મળ્યું. માચણ–એપ્રીલ, 2003માં 
રમાયેલા વલ્ડણકપમાં જીતવા માટ ે માંત્રીક–તાંત્રીકોએ આપર્ી પાસે યજ્ઞો, હોમ–હવન, 
પ્રાથણના પુજા–આરતી, વ્રત–ઉપવાસ અને બાધા–આખડી કરાવડાવ્યાં. અનેક 
જ્યોતીષીઓએ બેધડક આગાહીઓ કરી દીધી કે ભારત વલ્ડણકપ જીતશે. વલ્ડણકપ જીતી 
જઈશું એવા વહેમ અને અન્ધશ્રદ્ધામાં આપર્ે પાગલ બની ગયા. આાપર્ા ખેલાડીઓમાં 
ઓસ્ટરલેીયન બેટ્સમેનોએ કરેલા બેટીંગમાંથી પે્રરર્ા લેવાની શુદ્ધબુદ્ધી ન રહીં, અને 
આપર્ે કરુર્ રીતે હાયાણ.  

આવું તો ભુતકાળમાં અનેકવાર બન્યું છ;ે પરન્તુ વર્ણવ્યવસ્થાએ આપર્ી બુદ્ધી 
એટલી બધી નષ્ટ–ભ્રષ્ટ કરી નાખી છ ે કે દરેક કટુ અને લજ્જાસ્પદ અનુભવમાંથી 
આપર્ને બોધપાઠ લેવાનંુ સુઝતું નથી. હજારેક વષણ પર મહમ્મદ ગઝની ગુજરાતના 
સોમનાથ ઉપર ત્રાટક્યો ત્યારે આપર્ે યજ્ઞો અને પાઠ–પુજામાં કંઈ કમી રાખી નહોતી. 
મન્દીરના મહંત ગંગ સવણજ્ઞ ેજાહેરાત કરી દીધી હતી કે શીવલીંગમાંથી ત્રીજુ ંલોચન 
ખુલશે અને તેના તેજથી ગઝની અને તેનું સૈન્ય બળીને ભસ્મ થઈ જશે. પરીર્ામે વહેમ 
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અને અન્ધશ્રદ્ધામાં પાગલ બની આપર્ે ગઝનીના સૈન્ય સામે તેનો ઉપહાસ કરતા 

નાચવા લાગ્યા; પરન્તુ બીજ ેદીવસે પરીર્ામ આવ્યંુ સોમનાથનો ધ્વંસ, લુંટ અને 
રક્તપાત!  

આવા લજ્જાસ્પદ અને કલંકીત ઈતીહાસમાંથી આપર્ે બોધપાઠ લેવા હજી 
તૈયાર નથી તેથી જ ક્રીકેટ જવેી રમતમાંયે આપર્ે એના એ જ ભુતકાલીન વહેમ 

અને અન્ધશ્રદ્ધાને શરર્ે ગયા ને હાયાણ. એનો અથણ એમ થાય કે હવે આપર્ે ચેતી 
જવું જોઈએ. હજી પર્ આપર્ે સાવધાન થઈને આ પ્રકારની અન્ધશ્રદ્ધામાંથી મુક્ત 

નહીં થઈએ તો ભવીષ્યમાં આપર્ા દેશ ઉપર કોઈ વીદેશી આક્રમર્ થશે તો 

માંત્રીકો–તાંત્રીકો પુન: યજ્ઞો, હોમ–હવન, પાઠ–પુજા, વ્રત–ઉપવાસ, બાધા–આખડી 
અને આપર્ે જીતી જઈશું એવી અન્ધશ્રદ્ધામાં ડુબાડી પુનુઃ માર ખવડાવશે.  

આપર્ા આ બધા વહેમ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ એ વર્ણવ્યવસ્થાની નીપજ છ.ે 
ક્રીયાકાંડોમાં કોઈ તથ્ય નથી, વીજ્ઞાન નથી, પર્ નરી છતેરપીંડી છ,ે વીના પરીશ્રમની 
આજીવીકા રળનારાઓએ એ ઉપજાવી કાઢ્ા છ.ે તેનાથી તેમની શ્રેષ્ઠતા, પુજ્યતા અને 

પવીત્રતા પર્ અકબંધ રહે છ ેઅને સમાજ ઉપર તેમનો કાબુ પર્ રહે છ.ે તેથી 
આપર્ે જો બચવું હોય, સ્વતંત્ર રહેવું હોય અને ભવીષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવું હોય તો 

આ વર્ણવ્યવસ્થાવાળા ધમણનો ત્વરીત ત્યાગ કરી; આપર્ા અસલ સનાતન ધમણ 

બુદ્ધના ઉપદેશને શરર્ે જવાનંુ છ.ે બુદ્ધનો ઉપદેશ એટલે બૌદ્ધ ધમણ નહીં; કારર્ કે 
બૌદ્ધ ધમણમાં તો આજ ેઅનેક વીકૃતીઓ આવી ગઈ છ.ે આપર્ે તો બુદે્ધ જ ેઉપદેશ 

આપ્યો છ ેતેને શરર્ે જવાનંુ છ.ે માત્ર બુદ્ધનો ઉપદેશ તે જ આપર્ો બૌદ્ધ ધમણ છ.ે 
જમેાં વર્ણવ્યવસ્થા અને ક્રીયાકાંડો નથી પર્ તેનો પાયો સદાચાર યા નૈતીકતા છ.ે 

સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતા, કરુર્ા, મૈત્રી, એ તેના પાયાના સીદ્ધાંતો છ.ે  
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માત્ર પછાત જાતીઓએ જ નહીં પરન્તુ ભારતની સમગ્ર પ્રજાએ, જમેાં હીન્દુધમણ 
સીવાયની પ્રજાઓ પર્ આવી જાય; તે બધી જ પ્રજાએ બુદ્ધને અનુસરવાની તાતી 
આવશ્યકતા છ.ે યાદ રહે વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત બુદ્ધ ક્ષત્રીય હતા. તેમર્ે વર્ણવ્યવસ્થા 
સામે અમથે–અમથું બંડ નહીં જ પોકાયુાં હોય. ભુતકાળમાં વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત 
બ્રાહ્મર્ સીવાયના બધા જ વર્ોએ અમાનુષી અત્યારચારનો ભોગ બનવું જ પડ્યું છ.ે 
પરશુરામે ક્ષત્રીયોને 21 વખત ખતમ કરી નાખવા માટ ેભયંકર પ્રયત્નો કયાણ હતા. એનું 
કારર્ એ હતું કે બ્રાહ્મર્ોની એકહથ્થુ સત્તા અને સવોપરીતા ક્ષત્રીયોને મંજુર નહોતા. 
તેથી ક્ષત્રીયો અવારનવાર વર્ણવ્યવસ્થા સામે માથુ ઉંચકતા હતા. તે માટ ેજ પરશુરામે 
ક્ષત્રીયોનો સમુળગો ધ્વંસ કરવાનો પ્રયત્ન કયો હતો. છતાંય ક્ષત્રીયો આજ ે
વર્ણવ્યવસ્થાના ગુલામ છ.ે આ ગુલામીમાંથી ક્ષત્રીયોએ પર્ મુક્ત થઈ, સમગ્ર દેશને 
વર્ણવ્યવસ્થામાંથી મુક્ત કરવાનો પુરુષાથણ કરવો જરુરી છ.ે  

વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓ ભારતની ગુલામી માટ ેબૌદ્ધ ધમણ અને તેની અહીંસાને દોષ 
આપે છ.ે વાસ્તવમાં વર્ણવાદીઓની આ કુટનીતી છ.ે વર્ણવ્યવસ્થાના બચાવ માટ ે
વર્ણવ્યસ્થાવાદીઓ હકીકતો, ઈતીહાસ અને બુદ્ધીને નેવે મુકીને દલીલો કરે છ,ે તેનો આ 
નમુનો છ.ે ઈતીહાસ કહે છ ેકે ભારતમાં છલે્લો બૌદ્ધ રાજા બૃહદરથ થયો, તેના બ્રાહ્મર્ 
સેનાપતી પુષ્પમીત્ર શૃંગે તેની હત્યા કરી, ઈ. સ. પુવે 187માં બ્રાહ્મર્ વંશની સ્થાપના 
કરી. આ વંશના દસ રાજાઓએ 112 વષણ સુધી ભારતના વીશાળ ભાગ ઉપર શાસન 
કયુાં. શુંગ વંશ, કણ્વ વર્ાણશ્રમ ધમણને ઈતીહાસકારો ‘બ્રાહ્મર્ ધમણ’ કહે છ.ે શુંગ વંશ, 
કણ્વ અને સાતવાહન નામના ત્રર્ બ્રાહ્મર્વંશોએ મળી 3–4 સૈકા સુધી વર્ાણશ્રમધમણ 
અથવા બ્રાહ્મર્ ધમણના મુળ ખુબ ઉંડાં ઉતારી દીધાં હતાં.  

ઈ.સ. 275થી 510 સુધી ભારતમાં ગુપ્તવંશનું શાસન રહ્યું હતું. વર્ણવાદી 
સામ્રાજય માટ ેતેને સુવર્ણયુગ કહેવામાં આવે છ.ે  
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આરબોનંુ આક્રમર્ તો છકે સાતમી શતાબ્દીમાં થયું. ઈ.સ. 711માં મુહમ્મદ 
બીન–કાસીમે સીંધ ઉપર વીજય મેળવી ત્યાં આરબોએ 200 વષણ રાજ કયુાં. ત્યારબાદ 
ઈ. સ. 977માં તુકણ વંશ આવ્યો. ઈ. સ. 1175માં મહમ્મદ ઘોરી આવ્યો. આમ બારમી 
શતાબ્દીથી લગભગ અઢારમી શતાબ્દી સુધી મુસ્લીમોના અનેક વંશોએ ભારતપર એક 
છત્રે શાસન કયુાં.  

ટુકંમાં, બૌદ્ધધમણના અસ્ત પછી લગભગ 900 વષણ પછી આરબો ભારત ઉપર 

ચડી આવ્યા હતા. જયારે ભારતમાં હીન્દુધમણ અને બ્રાહ્મર્ ધમણ યાને વર્ણવ્યવસ્થાના 

મુળીયાં ઉંડાં ઉતરી ગયાં હતાં. ક્ષત્રીયો શૈવ, વૈષ્ર્વ અને શાક્ત જવેા અનેક 

સમ્પ્રદાયોમાં વીભાજીત થઈ ગયા હતા કે કરી દેવામાં આવ્યા હતા. સાંપ્રદાયીક ઝનુનને 

કારર્ે તેઓ એક થઈને આરબો સામે લડ્યા નહીં. પરન્તુ કેસરીયાં કરીને એક–એક 

થઈને બહાદુરીપુવણક લડીને ખતમ થઈ ગયા. ને દેશ આરબો કે મોગલોનો ગુલામ બન્યો. 

જનંુે કારર્ બ્રાહ્મર્ ધમે ઉભા કરેલા સમ્પ્રદાયોને કારર્ે આવેલી વીભાજીતતા હતી. 

આમ ભારતની ગુલામીનું કારર્ વર્ણવ્યવસ્થા યાને બ્રાહ્મર્ ધમણ હતો, નહીં કે બૌદ્ધ ધમણ. 

ભારતમાં પુનુઃ બૌદ્ધધમણ પ્રવેશ ન કરી શકે તે માટ ેતો ભારતની ચારે દીશાઓમાં આદી 

શંકરાચાયે ચાર પીઠોની સ્થાપના આરબોના આક્રમર્ પહેલાં કરી દીધી હતી તે કેમ 

ભુલાય? પછી ગુલામી માટ ેબૌદ્ધ ધમણને દોષ દેવો એ તો હીન્દુઓને મુખણ બનાવવા જવેી 

વાત છ.ે 

▪ 
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પ્રકરર્–4 

વીષયપ્રવેશ 

વર્ણવ્યવસ્થાની પોકળતા, વ્યથણતા અને હાનીકારકતા 
● વર્ણવ્યવસ્થા શું છ?ે  

વર્ણવ્યવસ્થા એ હીન્દધુમણની સમાજ વ્યવસ્થા છ.ે જ ે અન્તગણત સમગ્ર હીન્દુ 
સમાજને ચાર વીભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યો છ.ે જનેે બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય અને 
શુદ્ર કહેવામાં આવે છ.ે આ દરેક વીભાગને વર્ણ કહેવામાં આવે છ,ે તેથી આ વ્યવસ્થાને 
ચતુવણર્ણવ્યવસ્થા કહેવામાં આવે છ.ે વળી, આ વ્યવસ્થાને જ ધમણ તરીકે સ્થાપી દીધી 
હોવાથી તેને વર્ણવ્યવસ્થાધમણ પર્ કહેવામાં આવે છ.ે  

બ્રાહ્મર્નાં કાયો ભર્વુ,ં ભર્ાવવું, યજ્ઞ કરવા અને કરાવવા, દાન દેવું અને દાન લેવું. 
ક્ષત્રીયોનાં કાયો પ્રજાનું રક્ષર્ કરવું, દાન આપવું, યજ્ઞ કરવો, ભર્વુ,ં વીષયોમાં 

આસક્તી ન રાખવી. 
વૈશ્યનાં કાયો પશુઓનું રક્ષર્ કરવુ,ં દાન કરવું, યજ્ઞ કરવો, ભર્વુ,ં વેપાર કરવો, 

વ્યાજવટુ કરવુ,ં ખેતી કરવી. 
શુદ્રનાં કાયો ઉપરના ત્રર્ેય વર્ોની નીંદા ન કરવી. ભર્વાનું નહીં, તેર્ે મંુગા 

મોઢ ેઉપરના ત્રર્ેય વર્ોની માત્ર સેવા કરવાની. 
● વર્ણવ્યવસ્થાનો આધાર અથવા પાયો શો!  

કયો મનુષ્ય ક્યા વર્ણમાં આવે તે નક્કી શેને આધારે કરવું એ પ્રશ્ન 
વર્ણવ્યવસ્થાનો અતી મહત્વનો પ્રશ્ન છ.ે 

સામાન્ય રીતે બ્રાહ્મર્ને ઘેર જન્મેલાને બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીયને ઘેર જન્મેલાને ક્ષત્રીય, 
વૈશ્યને ઘેર જન્મેલાને વૈશ્ય અને શુદ્રને ઘેર જન્મેલાને શુદ્ર કહેવામાં આવે છ;ે પરન્તુ એ 
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તો વર્ણવ્યવસ્થા અમલમાં આવ્યા પછીની વ્યવસ્થા છ.ે મહત્ત્વનો પ્રશ્ન એ છ ે કે 
વર્ણવ્યવસ્થાનો સવણપ્રથમ અમલ શરુ થયો ત્યારે સમાજને ચાર ભાગમાં વીભાજીત કયા 
આધારે, કેવી રીતે કયો હશે! આ પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવા ઉંડુ ંવીચારીએ તો સમજાય 
છ ેકે સૌ પ્રથમ વર્ણવ્યવસ્થા કમણ પ્રમાર્ે અમલમાં આવી હશે મતલબ કે જ ેવ્યક્તી જ ે
કામ કરતી હોય તે પ્રમાર્ે તેને વર્ણ આપવામાં આવ્યો હશે.  

વર્ણવ્યવસ્થાના અમલ પહેલાંના સમયના એક વૈદીક ઋર્ી કહે છ ે કે ‘મારી 
માતા ગૃહકાયણ કરે છ,ે પીતા વાળંદ છ ે અને હંુ ગ્રંથોની રચના કરંુ છુ.ં’ અથાણત્ 
વર્ણવ્યવસ્થાના પ્રારંભ પહેલાં દરેક કુટુમ્બમાં દરેક વ્યક્તી પોતાની બુદ્ધી, શક્તી, 
આવડત અને હોશીયારી પ્રમાર્ે અલગ–અલગ કમણ યા કામધંધો કરતી હશે. તે સમયે 
વર્ણ પ્રમાર્ે બધાને અલગ–અલગ કઈ રીતે વહેંચ્યા હશે? ધારો કે તે સમયે જ ેલોકો 
શીક્ષીત, ચીંતનશીલ, અને કમણકાંડ કરાવનારા હશે તેનો સમાવેશ બ્રાહ્મર્માં, જ ેલોકો 
બળવાન, હીમ્મતવાન, સાહસીક, યુદ્ધખોર સ્વભાવવાળા હશે તેનો સમાવેશ ક્ષત્રીયમાં 
અને જ ેલોકો ખેતી, વેપાર અને પશુપાલનમાં રસ ધરાવનારા હશે તેને વૈશ્યમાં અને જ ે
લોકો માત્ર મજુરી, શરીરશ્રમ અને કલા–કારીગરીમાં રુચી ધરાવતા હશે તેમનો 
સમાવેશ શુદ્રમાં કયો હશે. પરન્તુ આવી પ્રારંભીક રચના પછી જુદા–જુદા વર્ણમાં જ ે
સંતાનો ઉત્પન્ન થયાં હશે ત્યારે જ ખરો પેચીદો અને ગંભીર પ્રશ્ન ઉપસ્થીત થયો હશે. 
જ ેવ્યક્તીનો મંદબુદ્ધી અને મહેનત મજુરીનો સ્વભાવ હશે તેનો શુદ્રમાં સમાવેશ કયો 
હશે, તેને ત્યાં તીવ્ર બુદ્ધીમાન કે બળવાન કે તેજસ્વી બાળક જનમ્યો હશે, તે બાળકે 
સમજર્ો થતાં પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હશે કે હંુ તો ભર્ીશ અને ગ્રંથો રચીશ, વેપાર કરીશ, 
લશ્કરમાં જઈશ; પરન્તુ મજુરીનંુ કામ નહીં કરંુ. એ જ રીતે ક્ષત્રીય અને વૈશ્યનાં 
બાળકોમાંથી પર્ એવાં બાળકો અવશ્ય પેદા થયાં હોય જઓે પોતાના પુવણજોના 
વારસાગત કમોમાં રસરૂચી ધરાવતાં ન હોય. એ જ રીતે બ્રાહ્મર્ને ઘેર મંદબુદ્ધી બાળક 
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જન્મવાથી ભર્ીને ભર્ાવવાની ક્ષમતા તેનામાં હોય જ નહીં અથવા તો ભર્ીગર્ીન ે
મોટો થતાં તે વીવેકસમ્પન્ન બનતાં કમણકાંડનો ધંધો તેને છતેરપીંડીનો ધંધો લાગ્યો હોય 
અને તેર્ે તે આચરવાનો ઈન્કાર કયો હોય. અથાણત્ વર્ણવ્યવસ્થા સામે બળવો પોકાયો 
હોય. જ્યારે આવી પરીસ્થીતી ઉભી થઈ હશે ત્યારે વર્ણવ્યવસ્થાના સ્થાપકોએ શું કયુાં 
હશે તે પ્રશ્ન ગંભીર રીતે વીચારર્ીય છ.ે આ પ્રશ્ન વીષે સ્વામી વીવેકાનન્દજીએ લખ્યું 
છ ેકે, 

‘શુદ્રવર્ણમાં જો કોઈ અસાધારર્ લક્ષર્વાળો બુદ્ધીમાન માર્સ પેદા થતો તો 
સમાજમાં લાગતા–વળગતા ઉચ્ચ વર્ણના વગો તેના ઉપર ઈલ્કાબો–ખીતાબો વરસાવીને 
પોતાની કોટીમાં ઉંચે ખેંચી લેતા. એની સમ્પત્તી અને જ્ઞાન–શક્તીનો પરાઈ જ્ઞાતીના 
લાભ માટ ે ઉપયોગ થતો જ્યારે તેના જાતીભાઈઓને તેના જ્ઞાનનો કંઈ લાભ મળતો 
નહીં; એટલું જ નહીં ઉચ્ચ વર્ણના નકામા–ફાલતુ માર્સોને, કચરા જવેા લોકોને શુદ્ર 
વગણમાં ફગાવી દેવામાં આવતા તેથી શુદ્રોની સંખ્યા વધતી. (‘સ્વામી વીવેકાનન્દ’ ભાગ–
6, પાન–113)  

સ્વામી વીવેકાનન્દજીના આ અભ્યાસ અને નીષ્કષણ પરથી સ્પષ્ટ થાય છ ે કે તે 
સમયે શામ, દામ, ભેદ અને દંડ બહુધા દંડનીતી અખત્યાર કરીને જ વર્ણવ્યવસ્થા 
આગળ ચલાવી હશે. અને આવી નીતીનો અમલ રાજસત્તા અને ધમણસત્તાની સાંઠગાંઠ 
હોય તો જ થઈ શકે એ સહેજ ેસમજી શકાય એમ છ.ે  

આપર્ા આજના સમાજનો વીચાર વર્ણવ્યવસ્થાના સન્દભણમાં કરીએ તો આ વાત 
એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જાય છ.ે આજ ેઆપર્ા દેશના નાગરીકો પોતાના વર્ણવ્યવસ્થાજન્ય 
વારસાગત ધંધા છોડીને પોતાની બુદ્ધીશક્તી મુજબ વીવીધ પ્રકારના ધંધા–ઉદ્યોગ અને 
નોકરીઓ કરે છ.ે આ પરીસ્થીતીમાં સમગ્ર સમાજને પુનુઃ વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત ઢાળવો 
હોય તો શું કરવું પડ?ે સ્પષ્ટ છ ેકે શામ, દામ, ભેદ અને દંડ વીશેષત: ભદે અને દંડ 
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નીતી અજમાવ્યા વીના સમાજ વર્ણવ્યવસ્થા અપનાવે જ નહીં. અને એમાં સફળતા 
ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય જયારે રાજસત્તા અને ધમણસત્તાની સાંઠગાંઠ હોય.  

તાત્પયણ એ છ ે કે ધમણસત્તાએ મનુસ્મૃતીમાં છ ે એવા કાયદા ઘડ્યા અને 
રાજસત્તાએ એનો અમલ શમ્બુક જવેા અનેકના મસ્તક, એકલવ્ય જવેા અનેકના અંગુઠા 
કાપીને તથા કર્ણ જવેા અનેકના કપટ દ્વારા ધ્વંસ કરીને થયો. આમ રાજસત્તા અને 
ધમણસત્તાના મેળાપીપર્ાથી પ્રાચીન કાળમાં જ ે સમાજવ્યવસ્થારુપી ષડ્યંત્ર અમલમાં 
આવ્યું તેનું નામ વર્ણવ્યવસ્થાધમણ.  

કોઈ પર્ વીચારશીલ અને વીવેકી વ્યક્તી અવશ્ય સમજી શકશે કે વર્ણવ્યવસ્થા 
આ રીતે જ અમલમાં આવી હશે. આ રીતે જ તે ચાલી હશે, અને જ્યાં સુધી ચાલી છ ે
ત્યાં સુધી એ રીતે જ તે ચાલી છ.ે પરન્તુ આ વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત જનેે જન્મજાત 
શ્રેષ્ઠતા, પુજ્યતા, સવોપરીતા અને પવીત્રતા પ્રાપ્ત થયા છ;ે તે વર્ણવ્યવસ્થા તુટી જવાથી 
નામ: શેષ થઈ જવાની તૈયારીમાં છ,ે તેથી તેના નાસમજ ટકેેદારો વર્ણવ્યવસ્થાને સાચી 
ઠરેવવા મરર્ીયા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છ,ે અને વર્ણવ્યવસ્થાની તરફેર્માં વાહીયાત 
દલીલો કરી રહ્યા છ.ે જમેાંની એક દલીલ છ ેકે :  
● પરદેશના લોકો પર્ વર્ણવ્યવસ્થાને અપનાવવા માગે છ ે પર્ તેની શરુઆત કેમ 
કરવી તે મંુઝવર્ છ.ે  

આ દલીલ મેં એક બહુ મોટા સંત વીદ્વાનના મુખે આજથી વીસકે વષણ પહેલાં 
સાંભળેલી તેમ જ સ્વાધ્યાય પરીવારના એક સભ્યે પર્ મારી સાથે ચચાણમાં એકવાર 
આ દલીલ કરેલી.  

ભારતમાં કેટલાક લોકો વર્ણવ્યવસ્થાના ખ્યાલમાં પાગલ બની ગયા છ.ે તેઓ 
હીન્દઓુને મુખણ બનાવવા માટ ે આવી બેબુનીયાદ વાતો કરતા રહે છ.ે વીદેશીઓ 
વર્ણવ્યવસ્થામાં એવું ત ેશું ભાળી ગયા હશે કે તેઓ પોતાના દેશમાં વર્ણવ્યવસ્થા દાખલ 
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કરવા માગતા હશે? શું વીદેશીઓ હીન્દુઓમાં પ્રવતણમાન ઉંચનીચ ભાવ, અસ્પૃશ્યતા, 
શુદ્રો અને સ્ત્રીઓના અપમાન, અન્યાય અને તીરસ્કાર નહીં જોઈ શકતા હોય? 
હીન્દઓુની ગરીબી, બેકારી, કંગાલીયત અને ભુખમરો જોયા પછી પર્ વીદેશીઓ 
પોતાના દેશમાં વર્ણવ્યવસ્થા સ્થાપવા ઉત્સુક હશે? ‘કહેતા ભી દીવાના ઔર સુનતા ભી 
દીવાના’.  

વાસ્તવીકતા એ છ ે કે વર્ણવ્યવસ્થાનો ચુસ્ત અમલ ત્યારે જ શક્ય છ,ે જયારે 
તમામ વૈજ્ઞાનીક પ્રગતીનો નાશ કરી નાખવામાં આવે, અને એ પરીસ્થીતીમાં પર્ 
અગાઉ જોયું તેમ વર્ણવ્યવસ્થાનો અમલ ભેદ અને દંડ નીતી વડ ે જ થઈ શકે. જ ે
આજના વૈજ્ઞાનીક યુગમાં તો કયાંથી શક્ય હોય? જ્યારે એ પ્રાચીન પછાત સમયમાં 
પર્ શક્ય ન હતું. આવી એક બીજી દલીલ વર્ણવાદીઓ કરતા રહે છ,ે તે છ.ે 
● વર્ણવ્યવસ્થા આખી દુનીયામાં છ.ે  

વર્ણવ્યવસ્થાની બાબતમાં વર્ણવાદીઓ જાર્ ે કે ભાન ભલુી ગયા છ.ે તેઓ શુ ં
બોલે છ,ે અને કેવી વીરોધાભાસી દલીલો કરે છ ેએનો જરાય ખ્યાલ એમને રહેતો જ 
નથી. એક તરફ તઓે કહે છ ેકે વીદેશીઓ પોતાના દેશમાં વર્ણવ્યવસ્થા સ્થાપવા માગે 
છ;ે પરન્તુ તે સ્થાપવી કઈ રીતે ત ેતેમને સુઝતું નથી અને બીજી તરફ આ લોકો દલીલ 
કરે છ ેકે વર્ણવ્યવસ્થા તો આખી દુનીયામાં છ.ે તો પછી વીદેશીઓ સ્થાપવા માગે છ ેએ 
કઈ વર્ણવ્યવસ્થા હશે?  

સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજી સાથેની ચચાણમાં શ્રી કરસનદાસ ચોવટીયાએ પર્ આવી 
જ દલીલ કરીને આશ્ચયણ સજલેું. તે વખત ે સ્વામીજીએ કરસનદાસ ચોવટીયાને પ્રશ્ન 
પુછલેો કે વર્ણવ્યવસ્થા આખી દુનીયામાં છ,ે તો પાકીસ્તાનમાં બ્રાહ્મર્ો કોર્ છ?ે ત્યારે 
કરસનદાસ ચોવટીયાએ જવાબ આપેલો કે ‘મુલ્લા–મૌલવી’ ‘બ્રાહ્મર્ો છ’ે ત્યારે મેં શ્રી 
કરસનદાસજીને પ્રશ્ન પુછલેો કે જો મૌલવી–મુલ્લા બ્રાહ્મર્ જ હોય તો બ્રાહ્મર્ો અને 
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મૌલવી–મુલ્લાઓ પરસ્પરમાં રોટી–બેટી વહેવાર કેમ કરતા નથી? ત્યારે 

કરસનદાસજીએ ઢીલો ઢીલો જવાબ આપેલો કે ‘એમર્ે પરસ્પરમાં રોટીબેટી 
વહેવાર કરવો જોઈએ.’ અથાણત્ બ્રાહ્મર્ો અને મૌલવી–ખુલ્લા પરસ્પરમાં રોટી–બેટી 

વહેવાર કેમ નથી કરતા એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એમની પાસે નહોતો.  
જો વર્ણવાદીઓ મૌલવી–મુલ્લાને બ્રાહ્મર્ માનતા હોય તો વર્ણવાદીઓ જ્યારે 

બ્રહ્મભોજન આપે છ,ે ત્યારે આજપયાંત ક્યારેય તેમર્ે મૌલવી–મુલ્લાને જમવા બોલાવ્યા 
છ?ે કોઈ ધામીક વીધી કરાવવા મૌલવી–મુલ્લાને ક્યારેય બોલાવ્યા છ?ે ક્યાંય બ્રાહ્મર્ો 
અને મૌલવી–મુલ્લાનાં સંતાનોને લગ્ન ગ્રંથથી જોડ્યાં છ ેખરાં? અરે! એવો પ્રચાર પર્ 
કયો છ ેખરો? બ્રાહ્મર્ો તો કદાચ મૌલવી–મુલ્લાના ઘરનંુ પાર્ી તો શું એનો પડછાયો 
લેવા પર્ તૈયાર નહીં થાય. તો પછી કયા મોઢ ેમૌલવી–મુલ્લા ને બ્રાહ્મર્ કહી શકાય? 
સામાન્યજનોને ગુમરાહ કરવા વર્ણવાદીઓ કેવી – કેવી વાહીયાત દલીલો કરતા રહે છ,ે 
તેનો આ નક્કર નમુનો છ.ે વર્ણવાદીઓ એક બીજી દલીલ પર્ એવી જ કરે છ,ે જનેાથી 
સામાન્ય જનતાને બેવકુફ બનાવી શકાય છ,ે તે છ ે:  
● અસમાનતા સજણનના મુળમાં છ.ે અથાણત્ બધા જ મનુષ્યો એના સજણન કાળથી જ 
અનેક ગુર્ોમાં અસમાન હોય છ.ે તેથી વર્ણવ્યવસ્થા દ્વારા તેનું વીભાજન ઉચીત છ.ે 

વર્ણવાદીઓ દલીલ કરે છ ે કે બધા માર્સો સરખા હોતા નથી, પરન્ત ુ
અસમાનતા સજણનના મુળમાં હોવાથી એક જ મા–બાપનાં ચાર સંતાનોમાં એક મુખણ, 
બીજો વીદ્વાન, ત્રીજો ડૉક્ટર અને ચોથો સૈનીક હોઈ શકે છ.ે અસમાનતા ઈશ્વરકૃત છ,ે 
તેથી વર્ણવ્યવસ્થા પર્ ઈશ્વરકૃત અને સત્ય છ.ે  

આ દલીલથી વર્ણવાદીઓ ગેલમાં આવી જાય છ ેઅને સામાન્યજન પર્ એનાથી 
પ્રભાવીત થઈ જઈ વીચારમાં પડી જાય છ ેઅને વર્ણવ્યવસ્થાને વાજબી ગર્વા માંડ ેછ.ે 

જયારે આ દલીલથી સામાન્યજનને મુખણ બનાવી શકાય છ,ે વીચારશીલ, વીવેકી, 
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વીદ્વાનને નહીં; કારર્ કે આ દલીલ દ્વારા તો ઉલટાની વર્ણવ્યવસ્થા નામશેષ: થાય 

છ.ે અથાણત્ આ દલીલ દ્વારા વર્ણવ્યવસ્થાનું સમથણન નહીં પર્ સમ્પુર્ણ વીરોધ થાય 
છ.ે  

ધારો કે કોઈ એક બ્રાહ્મર્ના ઘરે એક દીકરો વીદ્વાન, બીજો પાગલ અને ત્રીજો 
નરાધમ હોય તો પાગલ અને નરાધમને બ્રાહ્મર્ કહેવાય જ નહીં ને? પરન્તુ આપર્ા 
સમાજમાં તો બ્રાહ્મર્ોથી ભીન્ન ગુર્ધમો–કમોવાળાને પર્ બ્રાહ્મર્ ગર્ીને જ માન–પાન 
આપવામાં આવે છ.ે સજણનના મુળમાં અસમાનતા હોવાથી સમાનગુર્ોવાળા મનુષ્યોનાં 
સંતાનો અસમાનતાવાળાં ઉત્પન્ન થતાં હોવાથી સમાનગુર્ોવાળો એકઠો કરેલો સમાજ 
થોડા સમયમાં જ અસમાન ગુર્ોવાળો માર્સોનો જમેલો બની જાય છ.ે આવા અસમાન 
જમેલાને એક વર્ણમાં ગર્ી શકાય જ નહીં, આમ અસમાનતા સજણનના મુળમાં છ,ે ત ે
સીદ્ધાંતથી વર્ણવ્યવસ્થા સત્ય સીદ્ધ થઈ શકતી નથી. બલકે વર્ણવ્યવસ્થા ખોટી પુરવાર 
થાય છ.ે  

વળી, બંધારર્ના સમાનતાના સીદ્ધાંતનંુ ખોટુ ં અથણઘટન કરવામાં આવે છ.ે 
બંધારર્નો સમાનતાનો સીદ્ધાંત એવો છ ેકે તેમાં દરેક નાગરીકને પોતાની બુદ્ધી–શક્તી 
પ્રમાર્ે પોતાનો વીકાસ સાધવાની સ્વતંત્રતા છ.ે જાત, રંગ, વર્ણ, કે કોમ, યા ધમણ, 
વ્યક્તીના વીકાસમાં બાધારૂપ બની શકે નહીં. દરેકને યથેચ્છ વીકાસ સાધવાની સમાન 
તક એ જ સમાનતા. સમાનતાનંુ ખોટુ ંઅથણઘટન કરી વર્ણવાદીઓ હીન્દઓુને ગુમરાહ 
કરી રહ્યા છ.ે કેટલાક લોકો દલીલ કરે છ ેકે :  
● વર્ણવ્યવસ્થાનો ઉલ્લેખ ગીતામાં છ,ે તેથી ત ે– ઈશ્વરકૃત છ.ે  

અહીં પ્રથમ પ્રશ્ન એ ઉપસ્થીત થાય છ ેકે ગીતા ઈશ્વરકૃત છ?ે ગીતા કૃષ્ર્ે કહી 
ને અજુ ણને સાંભળી, કહેવાતા ગીતા રચનાર વ્યાસ મુની તો ત્યારે ત્યાં હાજર જ નહોતા. 

કૃષ્ર્ે ગીતા લખી જ નથી. ગીતા જરે્ે લખી હોય તેર્ે શેને આધારે લખી હશે? 
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એવું ન બને કે આ રીતે કૃષ્ર્ે કહ્યું હોય એનાથી જુદંુ જ પાછળથી ગીતામાં લખાયું 

હોય? 
આપર્ા અનેક વીદ્વાનોનો એવો સ્પષ્ટ અભીપ્રાય છ ે કે આપર્ા મહાભારત, 

રામાયર્, મનુસ્મૃતી આદી ગ્રંથોમાં ઘર્ા પ્રક્ષીપ્ત અંશો છ.ે તો પછી મહાભારતમાં ગીતા 
અથવા વર્ણવ્યવસ્થા પાછળથી ઉમેરી દીધી હોય એવું કેમ ન બને? અનેક વીદ્વાનોનો 
એવો પર્ મત છ ેકે ગીતા મહાભારતમાં બુદ્ધકાળ પછી ઉમેરાઈ છ;ે કારર્ કે ગીતાનંુ 
સંસ્કૃત મહાભારતના સંસ્કૃત કરતાં ઘણં આધુનીક છ.ે  

સ્વામી સચ્ચીદાનન્દ અને શ્રી કરસનદાસ ચોવટીયા વચ્ચે જયારે વર્ણવ્યવસ્થા 
વીષે જાહેર વીચાર–વીમશણ થયેલો ત્યારે શ્રી કરસનદાસજીને મેં પ્રશ્ન પુછલેો કે ‘જમે 
મહાભારત, રામાયર્ અને મનુસ્મૃતી જવેા ગ્રંથોમાં પ્રક્ષીપ્ત અંશો છ,ે તો વેદોમાં પર્ 
પ્રક્ષીપ્ત અંશો હશે જ, અને તેથી વેદોમાં પર્ વર્ણવ્યવસ્થા પ્રક્ષીપ્ત હોવી જોઈએ’ ત્યારે 
શ્રી કરસનદાસજીએ વીદેશી વીદ્વાનોના અભીપ્રાય ટાંકીને જર્ાવેલું કે વેદોમાં તો કઈ 
પ્રક્ષીપ્ત છ ેજ નહીં. એનો અથણ એમ થાય કે બધા વેદો એક જ સમયે લખાઈ ગયા છ.ે 

પરન્તુ અહીં આપર્ે એ ન ભુલવું જોઈએ કે ઋગ્વેદકાળથી ચાલતી આવતી 
આપર્ી એક ભૌતીકવાદી – નીરીશ્વરવાદી, વાસ્તવવાદી વીચારધારા કે જમેાં 

બૃહસ્પતી, કપીલ, ચાવાણક અને બુદ્ધ જવેા અનેક આચાયો થયા છ,ે તેમર્ે વેદ 
પ્રામાણ્યનો સ્વીકાર કયો નથી, એ સંજોગોમાં કોઈ વીદેશી વીદ્વાનનો મત આપર્ે 

પ્રમાર્ભૂત કેમ માની શકીએ ?  

‘શું ગીતા એક વીશુદ્ધ શાસ્ત્ર છ?ે’ એ લેખ અન્તગણત આયણ સમાજના એક 
વીદ્વાન ડૉ. શ્રીરામ આયણ લખે છ ેકે,  

‘ગરુડપુરાર્’માં એક શ્લોક આવે છ,ે  
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दतै्यां सरे्व 'र्वीप्रकुलेषु भूतर्वय कलौं ्गेु भयरते षटसहस्रयन ।  

नीष्कयस्् कश्चिन नर्वनीर्मीतयनय नीरे्वषनां तत्र कुर्ववन्ती नीत्र्म ।। 

આ શ્લોકમાં બતાવવામાં આવ્યું છ ે કે મહાભારત ગ્રંથમાં શરુઆતમાં 6,000 
શ્લોક હતાં, પરન્તુ બ્રાહ્મર્કુળમાં પેદા થયેલા રાક્ષસોએ નવા નવા શ્લોક બનાવી તેમાં 
ઘુસાડી દીધા અને મુળ શ્લોકો કાઢી નાખ્યા. 

આજ ે 6,000 શ્લોકવાળંુ મહાભારત એક લાખ શ્લોકવાળંુ જોવા મળે છ,ે 
આથી જો આપર્ે દાવાની સાથે એમ કહીએ કે આખી ગીતા કાલ્પનીક છ,ે અને 

અવતારવાદ ઉભો કરવાના ઉદ્દશેથી તે મહાભારતમાં ઉમેરી દેવામાં આવી છ,ે તો 
કોઈ આપર્ી વાતને ખોટી કહેવાનું સાહસ કરી શકે એમ નથી.  

કુલ મળીને ગીતામાં 745 શ્લોક છ,ે એવું પરીમાર્ મહાભારતમાં બનાવવામાં 
આવ્યું છ.ે હવે આશ્ચયણની વાત એ છ ેકે આજ ેજ ેગીતા આપર્ા જોવામાં આવે છ,ે તેમાં 
ફક્ત 700 શ્લોક જ છ,ે અથાણત્ વતણમાન ગીતામાં 45 શ્લોક ગાયબ છ.ે માટ ેકાપકુપ 

થયેલી તેમ જ અપુર્ણ હોવાથી ગીતા પ્રામાર્ીત નથી. આ ઉપરાંત ઈન્ડોનેશીયાના 

બાલી ટાપુમાં ત્રર્ હજાર વષણ પહેલાંની ગીતાની જ ેપ્રત મળી છ,ે તેમાં તો ફક્ત 
સીતે્તર જ શ્લોક છ.ે મતલબ, આજની ગીતામાં રહેલા 630 શ્લોક બાલીટાપુવાળી 

ગીતામાં નથી. આથી જર્ાય છ ે કે મહાભારતના યુદ્ધ પછી લગભગ બે હજાર 
વષણની અંદર જ ગીતાની કથા બનાવી મહાભારતમાં ઘુસાડવામાં આવી છ;ે પરન્તુ 

એ વખતે ફક્ત સીતે્તર જ શ્લોક હતા. તેના પછી એટલે કે છલે્લાં ત્રર્ હજાર વષણમાં 

કવીઓએ બીજા શ્લોકોની રચના કરી તેમાં ઉમેરી દીધા છ.ે આગળ જતાં કોઈએ 
ફરી પીસ્તાલીસ શ્લોક કાઢી નાખ્યા, જથેી આજ ેગીતામાં 700 શ્લોક જોવા મળે 

છ.ે’  
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સ્વામી ડૉ. શ્રીરામ આયણના ઉપરોક્ત અભ્યાસપુર્ણ અભીપ્રાયમાંથી આપર્ે 
મહાભારત, ગીતા આદીની રચનાનો ઈતીહાસ તથા આપર્ા ધમણગ્રંથોમાં ચાલી રહેલાં 
સુધારા – વધારા અને કાપકુપ વીષે પર્ માહીતી મળે છ.ે એ ઉપરાંત વર્ણવ્યવસ્થા 
ઈશ્વરકૃત નથી એની પર્ એમાં સાબીતી મળે છ.ે  

ગરુડપુરાર્ જયારે એમ કહે છ ે કે બ્રાહ્મર્ કુળમાં રાક્ષસો ઉત્પન્ન થયા, તેમર્ે 
મહાભારતમાં હજારો શ્લોકોની ઘાલમેલ કરી. ત્યારે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થીત થાય છ ે કે 
વર્ણવ્યવસ્થા જો ઈશ્વરકૃત હોય તો બ્રાહ્મર્કુળમાં રાક્ષસો જન્મે જ કઈ રીતે? જો 
વર્ણવ્યવસ્થા ઈશ્વરકૃત હોય તો તો બ્રાહ્મર્ કુળમાંથી બ્રાહ્મર્ જ જન્મવા જોઈએ; પરન્તુ 
અહીં તો બ્રાહ્મર્ કુળમાંથી રાક્ષસો પેદા થયા છ,ે તે દશાણવે છ ેકે વર્ણવ્યવસ્થા ઈશ્વરકૃત 
નથી.  

અગાઉની ચચાણ પરથી જોઈ શકાય છ ે કે આપર્ે આપર્ાં શાસ્ત્રોમાં આંધળો 
વીશ્વાસ મુકી શકીએ એમ નથી. અથાણત્ શાસ્ત્ર પ્રામાણ્યની વાત જ ેગીતામાં લખી છ,ે 
તેને શ્રદ્ધાથી સ્વીકારી શકાય એમ નથી જ, તેથી વર્ણવ્યવસ્થા ઈશ્વરકૃત છ ેકે નહીં, ત ે
વીષે આપર્ી વીવેકબદુ્ધીથી જ આગળ વધવું પડશે. તે મુજબ આપર્ે વીચારી શકીએ 
કે વર્ણવ્યવસ્થા જો ઈશ્વરે બનાવી હોત તો તે આખી દુનીયામાં હોય. ભારત સીવાયના 
દેશોમાં વર્ણવ્યવસ્થાનંુ નામોનીશાન નથી. એ બાબત દશાણવે છ ેકે વર્ણવ્યવસ્થા ઈશ્વરકૃત 
નથી. વર્ણવ્યવસ્થા આખી દુનીયામાં છ,ે એ કેવો પાગલ પ્રલાપ છ,ે તે આગળની ચચાણમાં 
આપર્ે જોઈ ગયા છીએ, તેથી એનંુ અહીં પુનરાવતણન જરુરી નથી.  

વળી, જો વર્ણવ્યવસ્થા ઈશ્વરકૃત હોત તો જ ેતે મનુષ્ય ઉપર જ ેતે વર્ણના લેબલ 
હોત. અને લેબલ ઉપરથી મનુષ્ય કયા વર્ણનો છ,ે તે તરત જ જાર્ી શકાત. અથાણત્ 
મનુષ્ય બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય કે શુદ્ર છ,ે તે તેના શરીરને જોતાં જ નક્કી થઈ જાત. જ ે
રીતે ગાય, ભેંસ, હરર્, સીંહ વગેરે ઓળખાય છ ેતે રીતે, પરન્તુ આપર્ે તો બ્રાહ્મર્, 
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ક્ષત્રીય, વૈશ્ય અને શદુ્રને ઓળખવા માટ ે આપર્ે બનાવેલા તીલક, શીખા, જનોઈ, 
અસ્ત્ર–શસ્ત્ર, દંડ, અંગરખા,ં વગેરેનો સહારો લઈએ છીએ. જ ેદશાણવે છ ેકે વર્ણવ્યવસ્થા 
આપર્ે બનાવી છ,ે તે મનુષ્યકૃત છ,ે ઈશ્વરકૃત હરગીઝ નથી.  

વર્ણવ્યવસ્થા દુનીયામાં તો ક્યાંય નથી જ, પરન્તુ ભારતમાં પર્ આખા ભારતમાં 
તેનું અસ્તીત્વ નથી જ. દેશના આદીવાસી વીસ્તારોમાં પર્ વર્ણવ્યવસ્થા નથી. વળી, 
વર્ણવ્યવસ્થાની ઉત્પત્તી તો છલે્લાં પાંચેક હજાર વષણ દરમીયાન જ થઈ છ,ે જયારે 
મનુષ્યની ઉત્પત્તી તો લાખો વષણ પહેલાં થઈ છ,ે અગાઉનાં લાખો વષણમાં ભારત સહીત 
દુનીયામાં ક્યાંય વર્ણવ્યવસ્થા નહોતી, ભારતની મોહેં–જો–દડો અને હડપ્પન સંસ્કૃતીમાં 
વર્ણવ્યવસ્થા નહોતી, આ બાબતો સીદ્ધ કરે છ ે કે વર્ણવ્યવસ્થા ઈશ્વરકૃત નથી પરન્તુ 
મનુષ્યકૃત છ.ે  

આપર્ી મોટાભાગની પ્રજાને આપર્ા ધમણગ્રંથોમાં ખરેખર શું લખ્યું છ ે તેની 
ખબર નથી, તેથી વર્ણવાદી ધમાણચાયો ધમણશાસ્ત્રોને નામે વર્ણવ્યવસ્થાને ઈશ્વરકૃત બનાવી 

સમાજનાં માનસમાં તેને ઠસાવવાનો પ્રયત્ન કરે છ.ે બાબાસાહેબ ડૉ. આંબેડકર 
આપર્ા ધમણશાસ્ત્રોના મોટા અભ્યાસુ વીદ્વાન હતા, તેઓ લખે છ ે કે ‘વેદોમાં એ 

બતાવવાનો પુરુષાથણ કરવામાં આવ્યો છ ે કે વર્ણ પુરુષથી, મનુથી, વૃત્યથી અને 
સોમથી ઉત્પન્ન થયા છ.ે બ્રાહ્મર્ ગ્રંથોને વેદો સાથે ભારે મતભેદ છ.ે તેઓ 

પ્રજાપતી અને બ્રહ્મા વચ્ચે ભટકે છ,ે તૈતરીય બ્રાહ્મર્નો ગજબનો સીદ્ધાંત છ ે કે 
બ્રાહ્મર્ દેવતાઓથી અને શુદ્રો અસુરોથી ઉત્પન્ન થયા છ.ે આશ્ચયણ તો એ વાતનંુ છ ે

કે બ્રાહ્મર્ો વર્ણવ્યવસ્થાના આટલા બધા જોરદાર પ્રચારક હોવા છતાં, તેના ઉદ્ગમ 
બાબતે એકદમ એકમત થઈ શકતા નથી. વર્ણવ્યવસ્થાના ઉદ્ભવ વીષે બ્રાહ્મર્ો 

સમાન, નીવીવાદ અને સવણસ્વીકાયણ એવી બૌદ્ધીક વ્યાખ્યા કેમ આપી શક્યા નથી?’  
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સ્પષ્ટ છ ેકે વર્ણવ્યવસ્થા એ ધમણસત્તાએ પોતાના સ્વાથણ માટ ેનીમાણર્ કરેલું ષડ્યતં્ર 
છ.ે  

કેટલાંક લોકો દલીલ કરે છ ેકે :  
● વર્ણવ્યવસ્થા વૈજ્ઞાનીક (Scientific) છ.ે  

સામાન્ય જનને યા બહુમતી પ્રજાને પ્રભાવીત કરી ભ્રમમાં નાખવા માટ ે આ 
વીધાન પુરતું છ.ે જ્યારથી આપર્ા દેશમાં વીજ્ઞાનનો વીકાસ થયો છ,ે અને વર્ણવ્યવસ્થા 
સામે પડકાર ઉભો થયો છ,ે ત્યારથી એ જ વીજ્ઞાનનો દુરુપયોગ વર્ણવાદીઓ આવા ં
વીધાનો દ્વારા કરતા રહ્યા છ;ે પરન્તુ આ દલીલ સાવ તકલાદી અને બેબુનીયાદ છ.ે તેનો 
ધ્વંસ એક જ વીધાનમાં થઈ જાય છ.ે જો વર્ણવ્યવસ્થા વજૈ્ઞાનીક હોત તો સાવણભૌમ હોત 
અથાણત્ તે સારાયે વીશ્વમાં આજ ેઅવશ્ય ફેલાઈ ગઈ હોત. વીદેશીઓએ તે અપનાવી 
લીધી હોત. મનુષ્યના સમાજજીવનમાં જ ે વૈજ્ઞાનીક સીદ્ધાંતો દ્વારા જ ે કાયદાઓ અને 
વસ્તુઓનું નીમાણર્ થાય છ,ે તેને આખી દનુીયાની દરેક પ્રજા સહષણ અપનાવી લે છ.ે 
મોગલો, અંગ્રેજો, પારસીઓ વગેરે આપર્ા સમ્પકણમાં હજારો વષણથી આવ્યા હોવા છતાં 
આપર્ી વર્ણવ્યવસ્થા તેમર્ે અપનાવી નથી તેથી સ્પષ્ટ છ ે કે આપર્ી વર્ણવ્યવસ્થા 
વૈજ્ઞાનીક નથી.  

બીજો પ્રશ્ન એ છ ે કે ક્યા વૈજ્ઞાનીકોએ કઈ લેબોરેટરીમાં સીદ્ધ કયુાં છ ે કે 
વર્ણવ્યવસ્થા વૈજ્ઞાનીક છ?ે અલબત્ત જ્યારથી જીનેટીક સાયન્સનો વીકાસ થયો છ,ે અને 
તે દ્વારા સીદ્ધ થયુ ંછ ેકે મનુષ્યના અમુક ખાસ જીન્સ તેની લાખો પેઢીઓ સુધી ઉતરી 
આવે છ,ે પરન્તુ એનો સમ્બન્ધ વર્ણવ્યવસ્થા સાથે હરગીઝ નથી. કારર્ કે આ રંગસુત્રો 
બ્રાહ્મર્ના પુત્રને બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીયના પુત્રને ક્ષત્રીય, વૈશ્યના પુત્રને વશૈ્ય અને શુદ્રને પુત્રને 
શુદ્ર બનાવતા નથી. આજ ેઆપર્ે જોઈ શકીએ છીએ કે કોઈ પર્ વર્ણનો પુત્ર ક્લાકણ, 
એન્જીનીયર, ડૉક્ટર, વકીલ, પ્રોફેસર, લેખક, કવી, ખેડુત, વેપારી બની શકે છ.ે સ્પષ્ટ 
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છ ે કે જીનેટીક સાયન્સ વર્ણવ્યવસ્થાને સમથણન આપતું નથી; છતાં વર્ણવાદીઓ 
અવારનવાર જીનેટીક સાયન્સના સીદ્ધાંતોને સહારે વર્ણવ્યવસ્થા સાયન્ટીફીક હોવાના 
બનાવટી અને છતેરામર્ા અહેવાલો વતણમાનપત્રો અને સામાયીકોમાં પ્રગટ કરતા રહેતા 
હોય છ.ે  

આ એક દલીલ લગભગ દરેક વર્ણવાદી અવારનવાર કરતા રહે છ ે:  
● દુનીયાની દરેક સંસ્કૃતી નાશ પામી છ,ે પરન્તુ આપર્ી વર્ણવ્યવસ્થાવાદી સંસ્કૃતી 
આજપયાંત ટકી રહી છ,ે તે જ તેની શ્રેષ્ઠતા અને ઉત્કૃષ્ટતા દશાણવે છ.ે હજારો વષણની 
ગુલામી પછી પર્ તે ટકી રહી છ ેતે તેની શાશ્વતતા અને વૈજ્ઞાનીકતાનો પુરાવો છ.ે 

અહીં પ્રથમ પ્રશ્ન તો એ છ ેકે કોઈ સંસ્કૃતી હજારો વષણ સુધી ટકી રહેવા માત્રથી 
દીવ્ય, શાશ્વત, સવણશ્રેષ્ઠ અને ઉત્કૃષ્ટ બની જતી નથી. આપર્ી વર્ણવાદી સંસ્કૃતી તો 
માત્ર પાંચ હજાર વષણ પુરાર્ી છ,ે તે પહેલાં મોહેં–જો–દડો અને હડપ્પન સંસ્કૃતી આપર્ા 
દેશમાં અસ્તીત્વ ધરાવતી હતી, જમેાં વર્ણવ્યવસ્થાનંુ નામોનીશાન નહોતું. ત્યાર 
પહેલાંનાં લાખો કદાચ કરોડો વષણ મનુષ્ય જગંલી સંસ્કૃતીમાં પશુતુલ્ય અવસ્થામાં 
જીવતો રહ્યો છ.ે આજ ેપર્ દેશ અને દુનીયાનાં ગીચ જગંલોમાં જીવતાં સમ્પુર્ણ નગ્ન 
અને અધણનગ્ન આદીવાસીઓનંુ અસ્તીત્વ તેની સચોટ ગવાહી પુરે છ.ે આ પાંચ–દસ 
હજાર વષણ પુરાર્ી વર્ણવાદી સંસ્કૃતી કરતાં તો એ આદીવાસી નગ્ન સંસ્કૃતી કરોડો વષણ 
પુરાર્ી છ.ે તો એ જગંલી – પશુસમ સંસ્કૃતી વર્ણવાદી સંસ્કૃતી કરતાં મહાન, શ્રેષ્ઠ અને 
ઉત્કૃષ્ઠ શા માટ ેનહીં? વળી, શાશ્વત પર્ એ જગંલી સંસ્કૃતી જ છ,ે નહીં કે વર્ણવાદી 
સંસ્કૃતી.  

વળી, આપર્ી વર્ણવાદી સંસ્કૃતીમાં આજ ેબહુધા કયાં મુલ્યો ટકી રહ્યાં છ?ે એ 
જ કે બ્રાહ્મર્ોના જ ેવીના પરીશ્રમની આજીવીકાના જ ેધંધા છ,ે ગોરપદું, કથા–પુજન, 
જપ–અનુષ્ઠાન, હોમ–હવન–યજ્ઞ, શ્રાદ્ધ, પીંડ, તપણર્, બ્રહ્મભોજન, જ્યોતીષ અને 
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વાસ્તુશાસ્ત્ર સીવાય વર્ણવ્યવસ્થાના કયાં મુલ્યો આજ ે ટકી રહ્યાં છ?ે આ જ આપર્ી 
ભવ્ય, દીવ્ય અને ઉત્કૃષ્ટ તથા શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતી છ ેકે બીજુ ં કંઈ? પરન્તુ આજ ેતો મોટા 
ભાગના પ્રામાર્ીક, મહેનતુ, પુરુષાથી અને સ્વાભીમાની બ્રાહ્મર્ો આવા ધંધાઓને 
તીલાંજલી આપી રહ્યાં છ,ે કારર્ કે એની પાછળની છતેરપીંડી તેઓ કળી ગયા છ.ે 
અનેક બ્રાહ્મર્ો વર્ણવ્યવસ્થાને જ સ્વીકારતા નથી, કેટલાક તો તેનો ખુલ્લો વીરોધ કરે 
છ.ે  

હજારો વષણની ગુલામી પછી પર્ આ વ્યવસ્થા ટકી રહી એના મુખ્ય કારર્ો બે 
છ ે (1) આપર્ી દીકરીઓએ આપેલું આત્મબલીદાન અને (2) બહુજન સમાજનંુ 
અજ્ઞાન. આપર્ા દેશ ઉપર છકે પ્રાચીન કાળથી ઈરાની, ગ્રીક, શક, કુશાર્, હુર્, 
ગુજ ણર, આરબ, અંગ્રેજ વગેરે અનેક જાતીઓના હુમલાઓ થતા રહ્યા છ,ે તેઓ પોતાની 
સાથે સ્ત્રીઓ લઈને નહીં પરન્તુ એકલા જ આવતા. આપર્ને હરાવીને તેઓ આપર્ા 
ઉપર શાસન કરતા અને આપર્ામાં ભળી જતા. આ બધાનો સમાવેશ ક્ષત્રીયમાં થઈ 
જતો. આપર્ ે તેને આપર્ી દીકરીઓ આપીને જમાઈ બનાવતા; પરીર્ામે તેઓ 
આપર્ી સંસ્કૃતીમાં ઓગળી જતા. આ રીતે આપર્ી વર્ણવાદી સંસ્કૃતી બચી જવાનંુ 
એક કારર્ આપર્ી દીકરીઓનું આત્મ બલીદાન હતું.  

વર્ણવાદી સંસ્કૃતી બચી જવાનંુ બીજુ ં કારર્ બહુમતી પ્રજાનંુ અજ્ઞાન હતું. 
વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત સમાજનો અતીવીશાળ વગણ શુદ્ર વર્ણમાં આવી જતો હતો. 
કર્બી, પાટીદાર અને પશુપાલક – રબારી, ભરવાડ વગેરે કહેવા પુરતા વૈશ્ય હતા, 
પરન્તુ તેમની સ્થીતી શુદ્ર જવેી જ હતી. ભર્વાનો તેમને અધીકાર નહોતો. સ્ત્રીઓ પર્ 
શુદ્રા હતી. આમ સમાજનો વર્ીક, ક્ષત્રીય અને બ્રાહ્મર્ સીવાયનો 80 ટકા વગણ શુદ્ર, 
નીરક્ષર અને પછાત રાખવામાં આવ્યો હતો. અજ્ઞાનને કારર્ે તેઓ પોતાને થઈ રહેલા 
અન્યાય, અત્યાચાર, દમન, શોષર્ને જાર્તો નહોતો. કથા–વાતાણ, આખ્યાન, નાટક–
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ચેટક, રામલીલા દ્વારા આ અભર્ અજ્ઞાન પ્રજામાં વર્ણવ્યવસ્થા, પુવણજન્મ અને 
પ્રારબ્ધનાં મુલ્યો એવાં ઠાંસી ઠાંસીને ભરી દીધાં છ ે કે આજ ે પર્ આ પ્રજા એ 
મુલ્યોમાંથી બહાર નીકળી શકતી નથી. આમ વર્ણવાદી સંસ્કૃતી ટકી રહેવાનંુ કારર્ 
તેની શ્રેષ્ઠતા, શાશ્વતતા કે દીવ્યતા નથી પરન્તુ બહુજન સમાજનંુ અજ્ઞાન છ.ે જમે જમે 
આ અજ્ઞાન દુર થતુ ંજાય છ,ે તેમ તેમ સમાજ વર્ણવ્યવસ્થામાંથી છુટતો જાય છ,ે અને 
છુટતો જશે અને અન્ત છુટી જશ,ે એ નીવણવાદ હકીકત છ.ે (ભુખ્યાજનોનો જઠરાગ્ની 
જાગશે, ખંડરેની ભસ્મકર્ી ન લાધશે.)  

કેટલાક લોકો દલીલ કરે છ ેકે :  
● વર્ણવ્યવસ્થાએ સમાજને સ્થીરતા, શાંતી, સલામતી અને એકતા બક્ષી હતી. 

વર્ણવ્યવસ્થાના સમથણનમાં એક પછી એક જુઠની જ ેભરમાર ઉભી કરી છ,ે તેનો 
આ દલીલ પર્ એક ઉત્તમ નમુનો છ.ે વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત શુદ્રોની અને સ્ત્રીઓની 
દશા પશુથીયે બદતર હતી તેનો ખ્યાલ 50 વષણ પહેલાંની દરેક વ્યક્તીને છ ેજ. 50 વષણ 
પહેલાં એવી ભયંકર સ્થીતી હતી તો હજાર વષણ પહેલાંની સ્થીતી કેવી દારુર્ નકાણગાર 
સમાન હશે તેની કલ્પના અવશ્ય થઈ શકે છ.ે શુદ્રોની અત્યંત બદસુરત હાલતનંુ વર્ણન 
ઈ.સ.ની સાતમી સદીમાં હષણવધણનના સમયમાં આવેલા ચીની મુસાફર હ્યુ–એન–ત્સાંગે 
પોતાના પ્રવાસવર્ણનમાં કરેલું છ,ે તે વાંચીને રુવાટાં ઉભા થઈ જાય છ.ે  

વર્ણવ્યવસ્થાના પ્રારંભમાં જ ભારતની મુળનીવાસી લડાયક જાતીઓ કે જનેો 
સમાવેશ વર્ણવાદીઓએ ક્ષત્રીયમાં કયો હતો તેમર્ે બ્રાહ્મર્ોની સવોપરીતાનો અને 
વર્ણવ્યવસ્થાનો સખત વીરોધ કયો હતો, ખુદ મનુસ્મૃતીમાં જ એની સાબીતી મળી રહે 
છ.ે જુઓ આ શ્લોક.  

બ્રાહ્મર્ોનો સંગ ન કરવાથી તથા ક્રીયાનો લોપ થવાથી આટલી પ્રજાઓ 
ક્ષત્રીયોમાંથી શુદ્ર બની ગઈ; 1. પૌંડરક 2. ઔંડર 3. દ્રવીડ 4. કામ્બોજ 5. યવન 6. શક 
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7. પારદ 8. પહ્લવ 9. ચીના 10. કીરાતા 11. દરદ 12. ખશા (મનુસ્મૃતી – અ. 
10/43–44) 

અથાણત્ બ્રાહ્મર્ો અને ક્ષત્રીયો પ્રારંભથી ભીષર્ લડાઈઓ લડતા જ રહ્યા છ.ે 
અતી પ્રાચીનકાળમાં ક્ષત્રીય વીશ્વામીત્ર અને બ્રાહ્મર્ વશીષ્ઠ આ યુદ્ધોનાં પ્રતીનીધી 
પાત્રો ગર્ાય. આપર્ો ઋગ્વેદ આયો–અનાયોના ભીષર્ યુદ્ધોથી ભરેલો છ,ે આપર્ા 
પુરાર્ો દેવ–દાનવોનાં યુદ્ધોથી ખદબદે છ,ે આપર્ા રામાયર્–મહાભારતમાં ઠરે–ઠરે 
યુદ્ધોનાં વર્ણન આવે છ.ે ક્ષત્રીયો વર્ણવ્યવસ્થાનો વીરોધ કરતા તેથી જ પરશુરામે 
ક્ષત્રીયોનંુ નીકંદન કાઢી નાખવા માટ ેએકવીસ વખત હીચકારા પ્રયત્નો કયાણ હતા, જમેાં 
ક્ષત્રીયાર્ીઓને તેના ગભણસ્થ શીશુઓ સહીત મારી નાખી કાળો કેર વતાણવવામાં આવ્યો 
હતો. એટલું જ નહીં ક્ષત્રીયોને પરસ્પરમાં લડાવીને પર્ ખતમ કરી નાખવાનો પ્રયાસ 
મહાભારતના યુદ્ધમાં થયેલો જોઈ શકાય છ.ે ક્ષત્રીયોને અંદરો–અંદર કાયમ લડતા 
રાખવા માટ ેબ્રાહ્મર્ોએ અશ્વમેધ યજ્ઞોનંુ નીમાણર્ કયુાં, જનેે ચક્રવતી રાજા બનવું હોય ત ે
અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે. જમેાં અશ્વને છુટો મુકવામાં આવે, જ ેરાજા એ અશ્વને બાંધે તેની 
સામે યુદ્ધ થાય. અશ્વ બાંધનારને હરાવીને તેને ખંડીયો રાજા બનાવી દેવાય. આમ દરેક 
રાજા ચક્રવતી થવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા રાખે, પરીર્ામે ક્ષત્રીયો પરસ્પરમાં લડતા રહે, 
કપાતા રહે. આપર્ા ધમણશાસ્ત્રો જોતાં તો અવશ્ય એમ કહી શકાય કે આપર્ા સમાજમાં 
સુખ, શાંતી, સલામતી અને એકતાની જરાકેય ઝલક મળતી નથી.  

ભારત દેશની સમગ્ર પ્રજાએ આભાર માનવો જોઈએ મહાવીર અને બુદ્ધનો કે 
જમેર્ે પશુબલીવાળા યજ્ઞો બંધ કરાવ્યા, વર્ણવ્યવસ્થા, ક્રીયાકાંડો અને વેદોનો પર્ 
વીરોધ કયો, સંસ્કૃતને બદલે લોકભાષા પાલી ભાષામાં પ્રજાને ધમણ – અસલ ધમણ – 
સનાતન ધમણનો ઉપદેશ આપ્યો. આ કાયણમાં બુદ્ધની સફળતા વીશેષ હતી. યાદ રહે 
મહાવીર અને બુદ્ધ બને્ન ક્ષત્રીય હતા. જમેર્ે બ્રાહ્મર્ોની સવોપરીતા નષ્ટ કરી ન ે
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સમાનતા સ્થાપી અહીંસા, કરુર્ા, મૈત્રી અને બંધુતાના ભાવોનો વીકાસ કરી સમાજને 
એકતા, શાંતી, સલામતી અને સુખનાં દશણન કરાવ્યાં. બુદ્ધકાળ એ ભારતીય સંસ્કૃતીનો 
સુવર્ણકાળ ગર્ાય છ.ે જમેાં અશોક અને ચંદ્રગુપ્ત જવેા મહાન રાજાઓ પાક્યા. નાલંદા 
અને તક્ષશીલા જવેી વીશ્વવીદ્યાપીઠો સ્થપાઈ, વીવીધ કલાઓનો બેનમુન વીકાસ થયો. 
ધમણ અને સંસ્કૃતીની સુગંધ સમગ્ર દેશ–દશેાવરમાં ફેલાઈ અથાણત્ આવું મહાન કાયણ 
ક્ષત્રીયોએ કયુાં. અને તે ત્યારે થયું જ્યારે વર્ણવ્યવસ્થાનો નાશ થયો.  

બુદ્ધકાળનાં હજારેક વષણ પછી પુનુઃ વર્ણવ્યવસ્થાકાળ આવ્યો. જ ે ‘હીન્દુ’ 
સંસ્કૃતીનો સુવર્ણકાળ છ,ે નહીં કે ‘ભારતીય’ સંસ્કૃતીનો. આ કાળમાં સુખ–શાંતી–
સલામતી કેવળ બ્રાહ્મર્ોને હતી. ક્ષત્રીયોને તો શૈવ, શાક્ત અને વૈષ્ર્વ જવેા અનેક 
સમ્પ્રદાયોમાં વીભાજીત કરી પરસ્પરમાં લડાવવાનંુ ફરીથી શરૂ થઈ ગયું હતું. અથાણત્ 
વર્ણવ્યવસ્થા શરુ થઈને તરત જ વીભાજીતતા અને કાપાકાપી શરુ થઈ, પરીર્ામે 
પરદેશી ધાડપાડુઓનો ભરપુર માર ખાધો, બેસુમાર લુંટાયા, અપરમ્પાર અત્યાચારો  
સહન કરવા પડચાં અને છલે્લે મોગલોના ગુલામ બન્યા. આ બધું વર્ણવ્યવસ્થાના 
સુવર્ણકાળમાં થયું; પરન્તુ હજાર વષણના આપર્ા સમ્પકણમાં મોગલો પર્ આપર્ા જવેા જ 
થઈ જાયને? મોગલોએ વર્ણવ્યવસ્થાનો જો ઉચ્છદે કયો હોત તો આપર્ે મોગલો સહીત 
અંગ્રેજો ના ગુલામ ના બનત; પરન્તુ અંગ્રેજકાળનો સૌથી મોટો ફાયદો એ થયો કે એ 
કાળમાં બધા જ ભર્વા લાગ્યા. યુરોપની વૈજ્ઞાનીક શોધો દેશમાં દાખલ થઈ. આપર્ા 
યુવાનો યુરોપમાં પર્ ભર્વા જવા લાગ્યા. ને તેથી આઝાદીની લડત શરુ થઈ, જનેી 
આગેવાની બ્રાહ્મર્ કે ક્ષત્રીય ે નહીં પરન્તુ એક વૈશ્ય – ગાંધીજી – એ લીધી. એમને 
સથવારો મળ્યો બીજા વૈશ્ય – સરદાર પટલે – વાસ્તવમાં એમના સમાજની સ્થીતી શુદ્ર 
જવેી જ હતી. પાછળથી તેમાં જોડાયા બ્રાહ્મર્ જવાહરલાલ – કે જઓે નાસ્તીક અને 
વર્ણવીરોધી હતા. આ ત્રર્ેએ ભારતના હીન્દ,ુ મુસ્લીમ, પારસી, શીખ, દલીત, 
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આદીવાસી અને સ્ત્રીઓ સહીત સમગ્ર ભારતવાસીઓને આઝાદીની લડતમાં જોતયાણ. 
અથાણત્ વર્ણવ્યવસ્થા જયારે તુટી, સ્ત્રીઓ અને શુદ્રો પર્ આઝાદીના યુદ્ધમાં જોડાયાં 
ત્યારે આઝાદી મળી.  

આઝાદી મળ્યા પછી આપર્ે એનાથીયે મોટી ક્રાંતી કરી. ભારતીય બંધારર્ દ્વારા 
વર્ણવ્યવસ્થાને કાયદેસર રીતે કાયમી તીલાંજલી આપી એક અદ્ભુત, અનન્ય, અનુપમ 
અને અભુતપુવણ ઈતીહાસનંુ નીમાણર્ કયુાં. વળી, આ બંધારર્ના નીમાણર્માં સૌથી મોટુ ં
અને મહત્ત્વનું પ્રદાન એક અતીશુદ્ર – બાબાસાહેબ ડૉ. આંબેડકરનંુ રહ્યું. જ ેઆપર્ા 
દેશની એક મહાન ગૌરવપ્રદ ઘટના છ.ે આ બંધારર્ને પ્રતાપે આજ ેઆપર્ા દેશે અનેક 
ક્ષેત્રોમાં અદ્વીતીય અને અસાધારર્ પ્રગતી સાધી છ.ે  

આ બધો ઈતીહાસ સ્પષ્ટ કરે છ ેકે આપર્ા દેશમાં જયારે જયારે વર્ણવ્યવસ્થાનંુ 
શાસન હતું ત્યારે આપર્ા દેશમાં સુખ – શાંતી સ્થીરતા – સલામતી નહોતાં; પરન્ત ુ
જયારે જ્યારે વર્ણવ્યવસ્થા નબળી પડી છ,ે ત્યારે જ ભારતમાં સુખ – શાંતી – સ્સ્થરતા 
– ઐકય આદી પ્રાપ્ત થયાં છ.ે  

કેટલાંક લોકો દલીલ કરે છ ેકે :  
● ભારતમાં આજની સમસ્યાઓ આજ ેવર્ણવ્યવસ્થા નથી તે કારર્ે છ.ે  

ભારતમાં બંધારર્ અમલમાં છ ેપરન્તુ આપર્ી પ્રજાની માનસીકતા હજી બહુધા 
વર્ણવાદી છ.ે જનેે દલીતો, આદીવાસીઓ અન્ય પછાતવગો પ્રત્યે તીવ્ર નફરત અને સુગ 
છ.ે પછાતવગોને મળેલા સમાન તક અને અનામતના બંધારર્ીય અધીકારો ઉચ્ચવગોને 
આજ ે પર્ મંજુર નથી. પછાતવગોના બંધારર્ીય અધીકારોના માગણમાં આ લોકોએ 
પ્રારંભથી જ અવરોધો નાખવાનું શરુ કયુાં છ.ે વર્ણવાદી રાજનેતાઓએ અને વહીવટી 
અધીકારીઓએ અનામતનો અમલ નહીંવત થવા દીધો છ.ે રાજય અને કેન્દ્રસ્તરે દલીત, 
આદીવાસી, બક્ષીપંચ અને બીજી પછાત જાતીઓની નોકરીની લાખો જગ્યાઓ 
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કાવાદાવા કરીને પુરવામાં આવતી નથી. એટલું જ નહીં આજ ેતો વૈશ્વીકીકરર્ને નામે 
બધા ધંધા–ઉદ્યોગોનું ખાનગીકરર્ કરીને પછાતવગોની બાકીની બધી જ ખાલી 
જગ્યાઓનો કાયમ માટ ે નાશ કરી નાખ્યો છ.ે ઉપરાંત હવે પછી પછાતવગોને ક્યાંય 
નોકરી મળે નહીં એવો પાકો પ્રબંધ આ લોકોએ કરી નાખ્યો છ.ે આજ ે દલીત, 
આદીવાસી, બક્ષીપંચ વગેરેના યુવાનો દેશમાં બેકાર ભટકે છ.ે  

શીક્ષર્નું ખાનગીકરર્ કરીને આ તમામ પછાતવગોના ઉચ્ચશીક્ષર્ ઉપર પર્ 
સખત પાબંદી લગાવી દીધી છ.ે ફરજીયાત પ્રાથમીક શીક્ષર્નો પર્ ચુસ્ત અમલ આ 
વર્ણવાદી સત્તાધીશોએ પ્રારંભથી જ કયો નથી. દેશમાં દસ કરોડ બાળમજુરો શીક્ષર્ 
અને સંસ્કારથી વંચીત છ.ે બાળમજુરીની નાબુદી પર્ સરકાર જાર્ી જોઈને કરતી 
નથી. આમ તમામ પછાતવગોને રાષ્ટરીય પ્રવાહમાંથી કાયમ માટ ેદુર કરી દેવાનંુ ષડ્યંત્ર 
વર્ણવાદી સત્તાધીશો દ્વારા કુવ્યવસ્થીત રીતે ચાલી રહ્યું છ.ે  

ત્રીજી તરફ ધનવાનોના ધનનો ઉપયોગ મન્દીરો અને આશ્રમો બાંધવામાં અને 
ધામીક ઉત્સવોમાં થઈ રહ્યો છ,ે જમેાં ફક્ત ઉચ્ચવગણ અમન–ચમન કરે છ.ે પછાત 
વગોનાં શીક્ષર્ અને ધંધારોજગાર માટ ેતેમાંથી કશું જ કરવામાં આવતું નથી, કેમ જાર્ે 
એ ધન ઉપર કેવળ ઉચ્ચવગોનો જ અધીકાર હોય! વાસ્તવમાં ધનવાનોનું આ ધન 
ગરીબો યા પછાતવગોના શોષર્માંથી પ્રાપ્ત કરેલું હોય છ.ે તેથી તેના પર સૌથી વીશેષ 
અધીકાર પછાત વગોનો જ હોવો જોઈએ. શોષર્, નફાખોરી, કરચોરી, કાળાંબજાર, 
સંઘરાખોરી, વીજચોરી આદી દ્વારા મેળવેલુ ંઆ ધન પર્ મુળ ેરાષ્ટરનંુ અને તે રાષ્ટરના 
વીકાસમાં, ગરીબોના વીકાસમાં વપરાવું જોઈએ. મન્દીરો બાંધવામાં વપરાતું આ ધન એ 
રાષ્ટરના અને એનાથીયે વીશેષ પછાત પ્રજાના દ્રોહ સમાન છ.ે  

દલીતો, આદીવાસીઓ અને અન્ય પછાતવગોને કાયમ માટ ે તેના ભુતકાળના 
શુદ્રસ્થાને મોકલી આપવા માટ ે મુખ્ય નડતરરુપ જો કોઈ હોય તો એ તેમને, ભારતીય 
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બંધારર્ લાગે છ.ે તેથી તેઓ ભારતીય બંધારર્ને બદલીને તેને સ્થાને વર્ણવાદી 
બંધારર્ મુકવા માગે છ.ે એ માટ ે ભારતીય પ્રજાનંુ માનસ વર્ણવ્યવસ્થાની તરફેર્માં 
ઘડવા માગે છ.ે તેથી આ વર્ણવાદીઓ વર્ણવ્યવસ્થાની શ્રેષ્ઠતાના ગુર્ગાન હમ્મેશાં ગાતા 
રહે છ.ે બીજી તરફ જાતીવાદ અને કોમવાદને ઉશ્કેરીને વીવીધ જાતીઓ અને કોમો 
વચ્ચે કાયમ દંગા–ફસાદ–લડાઈઓ કરાવતા રહી દેશમાં અંધાધુંધી અને અરાજકતા 
ફેલાવી બંધારર્ને નીષ્ફળ પુરવાર કરવા માગે છ.ે પરન્તુ જ ે લોકો એમ કહે છ ે કે 
વર્ણવ્યવસ્થાના અભાવને કારર્ે દેશમાં પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓનો ઉપાડો થયો છ,ે તેઓ 
માત્ર ચોર કોટવાળને દંડ ે એ પ્રકારનું કાયણ કરી રહ્યા છ.ે વાસ્તવીકતા તો એ છ ે કે 
આપર્ા સમાજમાંથી વર્ણવાદી માનસીકતા દુર થઈ જાય અને દલીતો, આદીવાસીઓ, 
અન્ય પછાત વગો તથા લઘુમતીઓને જો અન્યાય, અપમાન અને અત્યાચાર ન થાય; 
પરન્તુ તેમને બંધુભાવથી સ્વીકારી લેવામાં આવે તો દેશમાંથી મોટા ભાગના પ્રશ્નો અને 
સમસ્યાઓનો આપોઆપ હલ થઈ જાય.  

કેટલાક લોકો દલીલ કરે છ ેકે :  
● વીદેશી વીદ્વાનો જવેા કે વીલીયમ જોન્સ, ઝીમર, મેક્સમુલર, હોપકીન્સ વગેરે તથા 
અઢારમી સદીમાં વોલ્ટરે, થોમ્પસન, પામર, કાલે વગેરેએ વર્ણવ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરીને 
તેને શ્રેષ્ઠ સમાજ વ્યવસ્થા તરીકે બીરદાવી હતી.  

આ દલીલ પરદેશી વીદ્વાનોને નામે હીન્દઓુને ભરમાવવાની એક ચાલ માત્ર છ,ે 
આ વીદેશીઓને જો વર્ણવ્યવસ્થા એવી ઉત્તમ લાગી હતી તો પછી તેમર્ે આજપયાંત 
પોતાના દેશમાં એને કેમ દાખલ કરી નથી? વળી, આ વીદેશી વીદ્વાનોએ ખરેખર 
વર્ણવ્યવસ્થાને બીરદાવી છ ેતેની ખાતરી શી? અને ખરેખર બીરદાવી હોય તેથી શું 
વર્ણવ્યવસ્થા ઉત્તમ છ?ે આપર્ે એમની વાત શા માટ ે માની લેવી? ખુદ મનુસ્મૃતીમાં 
એવા સેંકડો (બે–પાંચ નહીં) શ્લોકો મોજુદ છ,ે જ ેઅસમાનતા, અન્યાય, અપમાન અને 
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અત્યાચારના પુરસ્કતાણ છ.ે એનાથી યે વીશેષ ખાતરીની બાબત તો એ છ ે કે 

વર્ણવ્યવસ્થાકૃત અપમાન, અસ્પૃશ્યતા, અત્યાચારોનો ભોગ આજ ેપર્ પછાતવગો 
બની રહ્યા છ.ે આજ ે પર્ રોજરેોજ એમના ખુનો થઈ રહ્યાં છ,ે સ્ત્રીઓ પર 

બળાત્કારો થઈ રહ્યાં છ,ે તેમની વસાહતો સળગાવાઈ રહી છ,ે તેમને સમુહમા ં
પોતાનંુ ગામ છોડાવી હીજરત કરાવાઈ રહી છ.ે ન જાર્ે કેવા કેવા અત્યાચારો 
આજ ેપર્ તેમના પર ગુજારવામાં આવી રહ્યા છ,ે અને એવા અત્યાચારો એમના પર 
ગુજારી શકાય એવો આદેશ મનુસ્મૃતીના શ્લોકો આજ ેપર્ આપી રહ્યા છ.ે આ લોકો 
વીદેશી વીદ્વાનોનો મત કેવી રીતે સાચો માની લેવાના છ?ે એના કરતાં વર્ણવ્યવસ્થાનો 

વીરોધ કરનારા આપર્ા દેશમાં થઈ ગયેલા બૃહસ્પતી, ચાવાણક, બુદ્ધ, કબીર, અખો, 

તુકારામ, તીરુવલ્લુવર, નરસીંહ, રૈદાસ, મહાત્મા જ્યોતીબા ફુલે, ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડકર, સ્વામી સચ્ચીદાનન્દ, ગુર્વંત શાહ વગેરેને શા માટ ેતેઓ ન સ્વીકારે?  

કેટલાક લોકો વર્ણવ્યવસ્થાને વાજબી ઠરેવવા જીવ–જતંુ, પક્ષીઓ અને 
પ્રાર્ીઓની ખાસીયતોના દાખલા આપે છ ેજમે કે :  
● પશ–ુપક્ષીઓમાં અને જીવ–જતંુઓમાં પર્ સમાજવ્યવસ્થા હોય છ.ે તેમાં પર્ રક્ષર્ 
કરનારા, કુટુમ્બ સંભાળનારા, ખોરાક બનાવનારા વગેરે અલગ–અલગ હોય છ.ે  

ભારતીય બંધારર્ના આજના અમલમાં પર્ આપર્ા દેશમાં આવી વ્યવસ્થા 
અમલમાં છ ેજ. રક્ષર્ માટ ેઆપર્ી પાસે લશ્કર અને પોલીસ છ ેજ. અન્નાદી ધાન્ય 
પકવનારા પર્ છ,ે પશુપાલકો પર્ છ,ે વ્યાપારીઓ પર્ છ,ે કારીગરો પર્ છ,ે વીદ્વાનો 
પર્ છ,ે મજુરો પર્ છ,ે બધી જ વ્યવસ્થા આજ ેઆપર્ી પાસે છ;ે પછી વર્ણવ્યવસ્થાની 
શી જરુર છ?ે દુનીયાના અન્ય દેશોમાં પર્ વર્ણવ્યવસ્થા વીના આ બધું વ્યવસ્થીત – 
ચાલી રહ્યું છ,ે અને તેઓ આપર્ા કરતાં દરેક ક્ષેત્રમાં અનેક ગર્ા આગળ પર્ છ.ે 
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વળી, પશુ–પંખી અને જીવ–જતંુઓનાં જીવનનાં ઉદાહરર્ મનુષ્યો માટ ે આપી 
શકાય નહીં, કારર્ કે આ બધાં પ્રાર્ીઓ તો હજારો વષોથી જયાં ના ત્યાં જ છ.ે જ્યારે 
મનુષ્ય તો બોલતાં, હસતાં, વીચારતાં, કામ કરતાં શીખ્યો છ.ે તેર્ે સામાજીક, ધામીક, 
આધ્યાત્મીક, સાંસ્કૃતીક અને વૈજ્ઞાનીક ક્ષતે્રોમાં અદ્ભુત પ્રગતી સાધી છ.ે એ સંજોગોમાં 
મનુષ્ય પોતાનંુ જીવન તેના આ ભૌતીક અને વૈચારીક પ્રગતીના પરીપ્રેક્ષ્યમાં ઢાળવું 
જોઈએ, નહીં કે પ્રાર્ીઓ અને જીવ–જતંુઓનાં જીવનના અનુસંધાનમાં.  

કેટલાક માર્સો દલીલ કરે છ ેકે :  
● વૈદીક સંસ્કૃતીમાં દોષો હોત તો તે હજારો વષણ સુધી ટકત ખરી? વીશ્વમાં તેના 

વીચારો ફેલાયા હોત ખરા?  

પ્રથમ હકીકત એ છ ેકે વર્ણવ્યવસ્થા વેદોક્ત નથી જ. વેદોમાં તો તે પ્રક્ષીપ્ત 
છ.ે વીદ્વાનોનો સ્પષ્ટ મત છ ે કે વેદો પહેલાં ઈશ્વરકૃત નહોતા મનાતા; પરન્તુ 

વર્ણવાદીઓએ વર્ણવ્યવસ્થાવાળું પુરુષ–સુક્ત ઋગ્વેદમાં દાખલ કરી દીધા પછી 
વેદોને ઈશ્વરકૃત જાહેર કયાણ છ,ે જથેી વર્ણવ્યવસ્થાને ઈશ્વરકૃતમાં ખપાવી શકાય.  

વૈદીક સંસ્કૃતીની જો વાત કરીએ તો તે આજ ેલગભગ અદૃશ્ય થઈ ગઈ છ.ે 
રામ, કૃષ્ર્, ગૌરી, ગર્પતી, શંકર, બ્રહ્મા, વીષ્ણ, લક્ષ્મી આદી દેવો અને તેનું 

પુજન–અચણન આદી વેદોક્ત નથી. મુતીપુજા વેદમાં નથી, ઈશ્વરના અવતારની વાતો 
વેદમાં નથી. દશામા, મેલડી, શીકોતેર, શુરાપુરા, ભૈરવ વગેરે વેદમાં નથી. અંબા, 

બહુચર, ચામુંડા, કાલીકા આદી દેવીઓ પર્ વેદોમાં નથી. વેદોમાં નવરાત્રી, 
ગર્ેશોત્સવ વગેરે પર્ નથી અથાણત્ આજની સંસ્કૃતી વૈદીક નથી, પર્ પૌરાર્ીક 

છ.ે વળી, બંધારર્ દ્વારા આજ ેવર્ણવ્યવસ્થાનો નાશ કરી નાખવામાં આવ્યો છ,ે તેથી 
કહી શકાય કે આજ ેવર્ણવ્યવસ્થા પર્ નથી.  
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વૈદીક સંસ્કૃતી આજ ેકયાં છ?ે વૈદીક સંસ્કૃતીમાં ખરેખર શું હતું તેની આપર્ા 
સમાજને કશી જ ખબર નથી, એટલે ગમે તે લોકો વૈદીક સંસ્કૃતીને નામે ફાવે તેવા 
સીદ્ધાંતો અને ક્રીયાકાંડોને વૈદીક તરીકે ખપાવતા રહે છ;ે પરન્તુ વૈદીક સંસ્કૃતીમાં પશ ુ
બલીવાળા યજ્ઞો હતા. બહુ પત્નીત્વ અને બહુપતીત્વ પર્ હતું. સગોત્ર યૌન સમ્બન્ધો–
લગ્નસમ્બન્ધો હતા. યજ્ઞમાં માંસાહાર એક ધમણ હતો. સોમરસપાન એક ધમણ હતો, આ 
બધંુ આજ ેક્યાં છ?ે લગભગ વજણય છ.ે  

કેટલાક લોકો દલીલ કરે છ ેકે :  
● મનુસ્મૃતીમાં સ્ત્રીઓ અને શુદ્રો વીષે સારાં શ્લોકો પર્ છ.ે  

પોતાના મતના સમથણનમાં તેઓ ‘યત્ર નાયણસ્તુ પુજયંતે ......’ અને ‘વૃદ્ધ શુદ્રને 

માન આપવું જોઈએ’ એના જવેા શ્લોકોને બહુધા ટાંકતા રહેતા હોય છ.ે  
સ્ત્રીઓ અને શુદ્રો વીષે હજારો ખરાબ શ્લોક લખ્યા પછી બેચાર શ્લોક સારા 

લખી દે તેથી કંઈ સ્ત્રીઓ અને શુદ્રો વીષે મનુસ્મૃતી સારી અને ઉદાર છ ેએમ કહી 
શકાય નહીં. વળી, સ્ત્રીઓ અને શુદ્રો માટનેા સારા શ્લોકનંુ અનુકરર્ તો થયું જ નથી! 
અમલ કાયમ માત્ર ખરાબ શ્લોકોનો જ થયો છ.ે આપર્ા ધમણશાસ્ત્રો જોતાં તો એમ જ 
કહી શકાય એમ છ ેકે સ્ત્રીઓ અને શુદ્રો કાયમ ગુલામથીયે બદતર, પરતંત્ર સ્થીતીમાં 
જ રહ્યાં છ,ે અને તેમના પર અમાનુષી અત્યાચારો થયા છ ેઅને આજ ેપર્ થઈ રહ્યા 
છ.ે સ્ત્રીઓને પુનુઃલગ્ન નહીં કરવાની, વીધવા રહેવાની ફરજ પાડી તેનું જાતીય શોષર્ 
કરવામાં આવ્યું હતું. બીચારીને બાળવીધવા બનાવી તેનું સમગ્ર જીવન નકાણગાર બનાવી 
નાખવામાં આવ્યું હતું. તેની મરજી વીરુદ્ધ તેના ઉપર નીયોગપ્રથા થોપી તેના પર 
બળાત્કારનો દોર ચલાવવામાં આવ્યો હતો. દલીત સ્ત્રીઓ પર બળાત્કારો આજ ેપર્ 
થઈ રહ્યા છ.ે ભૂતકાળમાં તેમનંુ ક્યારે, કોર્ે, કેવી રીતે પુજન કયુાં હતું તેનું એકાદ 
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ઉદાહરર્ કોઈ આપી શકશે? વૃદ્ધ શુદ્રનંુ માન–સન્માન કોર્ે ક્યારે કયુાં હતું? તે કોઈ 
દશાણવી શકશે? યુવાન શુદ્રનું સન્માન શા માટ ેનહીં?  

વાસ્તવીકતા એ છ ેકે આવા થોડાક સારા શ્લોક પેલા હજારો ખરાબ શ્લોકો સામે 
ઢાલ તરીકે માત્ર પાછળથી ઘુસાડી દેવામાં આવ્યા છ.ે આવા જુજ સારા શ્લોકોનો 
અમલ કદી થયો જ નથી. વાસ્તવમાં એ સારા કહેવાતા શ્લોકો પ્રક્ષીપ્ત શ્લોકો છ.ે 

વર્ણવાદીઓની આવી તો અસંખ્ય વાહીયાત દલીલો છ.ે જ ે દરેકનો ઉત્તર 
આપવો આવશ્યક નથી; કારર્ કે સમજદારને ઈશારો કાફી હોય છ.ે જનેે સમજવું જ 
નથી તેનો કોઈ ઈલાજ હોતો નથી.  

વર્ણવ્યવસ્થા વજૈ્ઞાનીક દૃષ્ટીએ 
વર્ણવ્યવસ્થા શું છ,ે ત ેજાર્વું ખરેખર રસપ્રદ છ.ે વર્ણવ્યવસ્થાનો પાયો શો? તે 

જન્મથી છ ેકે કમણથી તે પ્રશ્ન પર્ ગહન રીતે વીચારર્ીય છ.ે  
● વર્ણવ્યવસ્થા જન્મથી છ?ે  

માત્ર જન્મને કારર્ે કોઈને બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય કે શુદ્ર માનવો તે મુખણતા છ.ે 
અને છતાંય જન્મને કારર્ે કોઈ એવું માનતા હોય તો એ આજ ેતો મગજની નાદુરસ્તી 
જ ગર્ાય. આપર્ે સૌએ હવે આવી માનસીક દરીદ્રતા અને અસ્વસ્થતામાંથી બહાર 
નીકળી જ જવું જોઈએ; કારર્ કે હકીકતો જોતાં કોઈ જન્મજાત બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય 
કે શુદ્ર હોતા નથી. એ સમજવાની કે સમજાવવાની આજ ેકોઈને આવશ્યકતા નથી. અને 
જ ેસત્ય સમજવા માગતા જ ન હોય તેનો કોઈ ઈલાજ હોતો નથી. તેથી એની ચચાણ 
અહીં કરવી આવશ્યક નથી.  

એક કહેવત છ ે ‘लहुकय रांग एक ह ै अर्मीर क््य गरीब क््य ?’ એટલે કે 

માનવજાત જન્મથી જ સમાન છ.ે નાત, જાત, જ્ઞાતી, વર્ણભેદ વગેરે સામાજીક વાડાઓ 
છ ેઅને જ ેતે વખતે કોઈ કારર્સર આ બધંુ પ્રચલીત થયેલ હશે. માનવ જાત એટલે 
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માનવજાત. તેમની વચ્ચે કોઈ ભેદ હોઈ શકે નહીં. તમામ માનવોમાં એકસરખું રુધીર 
વહે છ.ે દરેક માનવ પે્રમ, કરુર્ા, ક્રોધ, ભુખ, વાત્સલ્ય જવેા ગુર્ો કે વૃત્તીઓ ધરાવે છ.ે 
જન્મથી કોઈની નાતી કે વર્ણ નીમીત થઈ જતાં નથી. ફ્રેંચ ક્રાંતીની ઘોષર્ામાં જર્ાવાયું 
છ ેતેમ, “દરેક માનવી મુક્ત જન્મે છ,ે તે મુક્ત રહેશે અને અધીકારોમાં સમાન છ.ે”  

● વર્ણવ્યવસ્થા કમણ પર આધારીત છ?ે  
કોઈ ખેડુતનો પુત્ર લશ્કરમાં જોડાય તો તેને ક્ષત્રીય કહીએ અને એ જ રીતે કોઈ 

બ્રાહ્મર્, ચમાર અને વર્ીકનો દીકરો પર્ લશ્કરમાં નોકરી મેળવે તો એને પર્ ક્ષત્રીય 
કહીએ તો એનો શો અથણ છ?ે એનાથી શો ફાયદો થાય? શું રોટી–બેટી વહેવાર આ 
બધા નવક્ષત્રીયોએ જ પરસ્પરમાં કરવો જોઈએ? અને કોઈ ખેડુત, સુથાર, વર્ીક કે 
વર્કર સાથે એવો વહેવાર નહીં કરવો જોઈએ?  

આજ ેશીક્ષક તરીકે બધી જ જાતીઓના લોકો નોકરી કરે છ.ે આ બધાને 
બ્રાહ્મર્ કહેવાથી શી સીદ્ધી પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છ?ે આપર્ે શીક્ષકને કોઈની પાસે 

બ્રાહ્મર્ તરીકે ઓળખાર્ કરાવીએ તો તેમાં તે વ્યક્તી તે શીક્ષક વીષે શું સમજશે? 
અથાણત્ તેને જ્યોતીષી સમજશે કે ગોર મહારાજ સમજશે કે રસોઈ કરનાર 

સમજશે કે શીક્ષક સમજશે? શું આ બધા શીક્ષકોને બ્રાહ્મર્ કહેવાથી તેઓ 
પરસ્પરમાં રોટી–બેટી વહેવાર કરશે? તો પછી શીક્ષકને બ્રાહ્મર્ કહેવાનો શો 

અથણ?  
ધંધા તો માર્સ દરરોજ બદલતા રહે છ,ે આજ ેશીક્ષકની નોકરી કરનાર કાલે 

ખેતી કરતો હશે તો પરમ દીવસે વેપાર કરવા લાગશે, તો તે પ્રમાર્ે દરરોજ આપર્ે 
તેને બ્રાહ્મર્, વૈશ્ય તરીકે કાયમ બદલતાં રહીશું? અને તેના રોટી–બેટી વહેવારનંુ 
આયોજન પર્ બદલતા રહીશું?  
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આ ભાઈ વૈશ્ય છ,ે એમ કહેવાથી સામેની વ્યક્તી તેને શું સમજશે? વેપારી, 
ખેડુત, પશુપાલક, ડૉક્ટર, વકીલ કે એન્જીનીયર? એના કરતાં તો શીક્ષકને શીક્ષક, 
ખેડુતને ખેડુત અને ડૉક્ટરને ડૉક્ટર તથા જ્યોતીષીને જ્યોતીષી કહેવો શું ખોટો?  

આ સ્પષ્ટ છ ે કે કમણ પ્રમાર્ે વર્ણવ્યવસ્થા એક માનસીક વ્યાયામ સીવાય બીજુ ં
કશું જ નથી. અથાણત્ વર્ણવ્યવસ્થાનો પાયો કમણ પર્ નથી. આમ વર્ણવ્યવસ્થા જન્મથી કે 
કમણથી સીદ્ધ થઈ શકતી નથી. તો પછી આ વર્ણવ્યવસ્થાનો આધાર શો છ?ે એ પ્રશ્ન 
સમજીએ.  
● વર્ણ એ જાતીઓનો સમુહ છ.ે શાસક જાતીઓએ પોતાની સત્તા કાયમ કરવા માટ ે
પરાસ્ત અને પછાત જાતીઓને કાયમ માટ ેદબાવી રાખવાનંુ પડ્યંત્ર છ.ે  

આદીમાનવ પ્રારંભમાં જગંલી અવસ્થામાં પશુતુલ્ય જીવન જીવતો હતો. આ 
અવસ્થામાંથી તે ધીરે ધીરે ક્રમશ: વીકાસ કરતો કરતો તે આજની અવસ્થાએ પહોંચ્યો 
છ.ે પ્રારંભમાં ફળ, ફુલ, કંદમુળ અને માંસહાર પર નભતા ગુફાવાસી મનુષ્ય બાદમાં 
ખેતીની શોધ કરી, અન્ન પર નભતો થયો. ગુફામાંથી બહાર નીકળી તે ઝંુપડાવાસી 
બન્યો હશે ત્યારે ખેતી અને ઝંુપડા માટ ેલાકડામાંથી સાધન–સામગ્રી બનાવતાં શીખ્યો 
હશે. અન્નને રાંધવા માટ ેમાટીનાં વાસર્ો બનાવતાં શીખ્યો હશે. જમે જમે તેનો વીકાસ 
થતો ગયો તેમ તેમ તે નવાં–નવાં કાયો શીખતો ગયો. ખેતી ઉપરાંત પશુપાલન અને તેમાં 
જોઈતાં સાધન–સામગ્રીની બનાવટ, આગળ જતાં ધાતુઓમાંથી સાધનો બનાવવાં, કાપડ 
વર્વુ,ં કપડાં સીવવાં, અંગરખા,ં પગરખાં બનાવવા વગેરે કામ શીખતો ગયો હશે. એ જ 
રીતે પ્રાકૃતીક તત્ત્વો ને દેવ કે ઈશ્વર માનીને તેની મનમાની રીતે પ્રાથણના, પુજા–અચણના 
કરતો હશે, સ્તુતીઓ રચતો હશે, ગીતો ગાતો હશે. મનુષ્યના વીકાસની આ પ્રકારની 
પ્રક્રીયા આજ ે પર્ અવીરત ચાલુ જ છ.ે એ જ આ વીકાસ પ્રક્રીયાની શાશ્વતતાનો 
પુરાવો છ.ે પ્રારંભમાં ખેડુત, પશુપાલક, સુથાર, કંુભાર, મોચી, લુહાર વગેરે બનેલો 
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મનુષ્ય આજના વૈજ્ઞાનીક યુગમાં ડરાઈવર, પાયલોટ, રેડીયો–ટીવી મીકેનીક, કપ્યુટર 
ઓપરેટર, ડૉક્ટર, એન્જીનીયર, વૈજ્ઞાનીક, અવકાશવીર બની ચુક્યો છ.ે હજીયે 
ભવીષ્યમાં કોર્ જાર્ ે કેવી કેવી તે શોધો કરતો રહેશે અને કેવો બનશે, તે આપર્ી 
કલ્પનામાં આજ ેઆવી શકે છ.ે  

પ્રારંભમાં એવું હશે કે પોતાને જોઈતી સાધન–સામગ્રી મનુષ્ય જાતે જ બનાવી 
લેતો હશે. અથાણત્ તે ખેડુત, પશુપાલક, સુથાર, કંુભાર, લુહાર વગેરે એક સાથે હશે, 
સાથે સાથે તે કવી, ગાયક, ઉપાસક અને ભક્ત પર્ હશે. પોતાના રક્ષર્ની આવશ્યકતા 
ઉભી થાય ત્યારે લડાઈ પર્ લડી લેતો હશે. અથાણત્ પ્રારંભમાં દરેક પ્રકારનાં કાયો 
કરવાની આવડત દરેક મનુષ્યમાં વીકાસ પામી હશે. પરન્તુ સામાજીકતાનો વીકાસ થતા ં
વખત જતાં કેટલાક લોકોએ એક જ પ્રકારનંુ કાયણ કરવાનંુ સ્વીકાયુાં હશે. અને 
પરસ્પરનાં કાયણ અને વસ્તુઓના વીનીમય દ્વારા પરસ્પરની આવશ્યક્તાઓ પુરી કરતો 
હશે. વખત જતાં ખેતી કરનારને ખેડુત, લાકડા ઘડનારને સુથાર, વાસર્ો બનાવનારને 
કંુભાર વગેરે જુદા જુદા ધંધા કરનારને જુદાં જુદાં નામે ઓળખવાની પ્રથા શરુ થઈ 
હશે. આમ આજ ેજનેે આપર્ે જાતી કહીએ છીએ તે મનુષ્યની ધંધાદારી ઓળખ છ.ે 

આમ, મનુષ્યની ઉત્ક્રાંતીનો ઈતીહાસ કહે છ ે કે પ્રારંભમાં દરેક મનુષ્યમાં દરેક 
જાતીના અથવા દરેક પ્રકારના ધંધાઓ કરવાની ક્ષમતા હશે, અને એ આજ ેપર્ છ.ે 
એક વ્યક્તી શીક્ષક હોય છ,ે તે ખેતી પર્ કરતો હોય છ,ે અને વેપાર પર્ કરતો હોય 
છ,ે તે રેડીયો–ટીવી મીકેનીક પર્ હોય છ,ે અને કેપ્યુટર ઓપરેટર પર્ હોય છ.ે 

પ્રાચીનકાળમાં જોઈએ તો જનક રાજા ક્ષત્રીય – યોદ્ધા – રાજવી હતા, સાથે સાથે 
બ્રહ્મનું ચીંતન કરનાર બ્રહ્મષી હતા. શુકદવે જવેા બ્રાહ્મર્ એના શીષ્ય હતા. કબીર 
વર્કર, કવી, ગાયક, ચીંતક હતા. સંત રૈદાસ મોચી, કવી, ચીંતક હતા. આમ, દરેક 
મનુષ્યમાં દરેક ક્ષમતા પડલેી હોય છ.ે લાગે છ ેકે સંસારમાં જયારે લગ્નસંસ્થા અમલમાં 
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આવી હશે ત્યારે જાતીપ્રથા વધુ ઘટ્ટ બની હશે. મુરતીયો શું કાયણ કરે છ ે તેના 
પ્રત્યુત્તરમાં તે સુથાર, લુહાર, કંુભાર, ખેડુત વગેરે છ,ે એવી ઓળખ બતાવવી પડતી 
હશે, ત્યારે જાતીપ્રથા અસ્તીત્વમાં આવી હશે.  

આ જાતીપ્રથા કોઈ પ્રાકૃતીક સ્વાભાવીક કે ઈશ્વરીય ઘટના નથી, પરન્તુ 
સામાજીક ઘટના છ,ે મનુષ્યકૃત ઘટના છ.ે અને તે જ્યાં જ્યાં માનવ જાતીનંુ અસ્તીત્વ છ,ે 
ત્યાં ત્યાં દરેક જગ્યાએ સારાયે વીશ્વમાં તે ઉદ્ભવી છ.ે અલબત્ત જુદા જુદા દેશોમાં તેને 
જુદે જુદ ેનામે ઓળખવામાં આવે છ,ે જમે કે સુથારને કારપેન્ટર, લુહારને બ્લેકસ્મીથ, 
દરજીને ટલેર વગેરે. આ જાતીપ્રથા દરેક દેશમાં અને ધમણમાં છ.ે પરન્તુ વર્ણવ્યવસ્થા 
ભારત સીવાયના કોઈ દેશમાં નથી.  

જાતીપ્રથા એ વર્ણવ્યવસ્થા નથી, પરન્તુ વર્ણવ્યવસ્થા એ જાતીઓનો સમુહ છ,ે 
વર્ણવ્યવસ્થા એ સમગ્ર સમાજના ચાર ભાગલા છ.ે આ દરેક ભાગલામાં અમુક–અમુક 
ચોક્કસ જાતીઓના સમુહોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છ.ે જમેાં મહેનત – મજુરી 
કરનાર અને કારીગર વગણની જ ેજાતીઓ છ,ે જવેી કે ભંગી, ચમાર, વર્કર, સુથાર, 
કંુભાર, દરજી, સોની, કડીયા વગેરેનો સમાવેશ શુદ્રમાં કરવામાં આવ્યો છ.ે ખેતી, 
પશુપાલન અને વહેપાર કરનારી જાતીઓ કર્બી, ભરવાડ, રબારી, આહીર, વર્ીક, 
વાર્ીયા વગેરેના વૈશ્ય, રક્ષર્ કરનારી અને યુદ્ધો કરનારી જાતીઓનો ક્ષત્રીયમાં અને 
ક્રીયાકાંડો કરાવનાર, શીક્ષા આપનાર, ચીંતન–મનન કરનાર અને ગ્રંથો રચનારનો 
સમાવેશ બ્રાહ્મર્માં કરવામાં આવ્યો છ.ે  

વર્ણવ્યવસ્થા જન્મ કે ગુર્–કમણથી સીદ્ધ થતી નથી તેનંુ કારર્ એ છ ેકે તે જન્મ કે 
ગુર્કમણ પર આધારીત નથી; પરન્તુ વર્ણવ્યવસ્થાનો પાયો ‘જાતીઓનો સમુહ’ છ.ે 
શાસક જાતીઓનું આ ષડ્યંત્ર છ.ે તેનો આશય માત્ર પોતે કાયમ સવણશ્રેષ્ઠ રહે અને 
વીના પરીશ્રમે અને જોખમ ેખાઈપીને આનન્દ કરે. લડ ેઅને રક્ષર્ કરે કે જોખમમાં જીવે 
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ક્ષત્રીયો, ખેતી, પશુપાલન અને વેપાર કરે વૈશ્યો અને મહેનત–મજુરી ને સેવા કરે શુદ્રો. 
બ્રાહ્મર્ે તો ફક્ત આ બધાને કાયમ પોતાના વંશપરમ્પરાગત કમોમાં જ રત રાખી કેવળ 
મજા જ કરવી.  

વર્ણવ્યવસ્થાએ સજલંુે માનસીક અને સામાજીક અધુઃપતન 
વર્ણવ્યવસ્થાએ બ્રાહ્મર્ોને જન્મજાત શ્રેષ્ઠતા અને દેવત્વ પ્રદાન કરેલ હોવાથી 

બ્રાહ્મર્ ગમે તેવું હીન કૃત્ય કરે તો પર્ તેની શ્રેષ્ઠતા, પવીત્રતા અને દેવત્વને ઉની 
આંચ પર્ આવી શકતી નથી. જનંુે ભયંકર માઠુ ંપરીર્ામ એ આવ્યું છ ેકે થોડાંક જુજ 
વીરલ અપવાદ બાદ કરતાં મોટા ભાગના બ્રાહ્મર્ો શ્રેષ્ઠતા અને પવીત્રતાના 
મીથ્યાભીમાનથી પીડાય છ.ે અન્ય વર્ણની વ્યક્તી સાથે અભદ્ર વાર્ી–વતણન કરતા 
અચકાતા નથી; કે એવા દુવ્યણવહારનો એમને કદી અફસોસ થતો નથી, કે એવા 
અનુચીત વાર્ી–વ્યવહાર કયાણ પછી કદી શરમ–સંકોચનો તેમને અનુભવ થતો નથી. 
ઉલટાના તેઓ તો જાર્ે એવું જ માને છ ેકે અન્ય સાથે આવો અભદ્ર વહેવાર કરવો એ 
એમનો જન્મજાત અધીકાર છ.ે  

અલબત્ત, તપસ્યા અને ત્યાગ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્તી કરે એવા બ્રાહ્મર્ો અવશ્ય 
વંદનને પાત્ર છ;ે પરન્તુ માત્ર જન્મને કારર્ે મહાનતા અને પુજ્યતાના મીથ્યાભીમાનમાં 
રાચે એમાં વર્ણવ્યવસ્થાદત્ત માનસીક દરીદ્રતા સીવાય કશું જ નથી. બ્રાહ્મર્ોની 
કહેવાતી જન્મજાત સવોપરીતા અને પવીત્રતાનો પડદો આજ ેતો પુર્ણપર્ે ચીરાઈ ગયો 
હોવા છતાં, આજ ે પર્ બ્રાહ્મર્ો પોતાની જાતીના મોટાં સંમેલનો ભરે છ,ે જમેાં 
પટાવાળાથી પ્રધાન સુધીની બધી જ કક્ષાના બ્રાહ્મર્ો જવેા કે રસોઈયા, ગોરપદુ ં
કરનારા, પાખંડી જ્યોતીષીઓ, પોલીસવાળા, દુકાનદારો, વારતહેવારે ઘરે–ઘરે ફરી 
દાન–દક્ષીર્ા માગનારાઓ, ખેડુતો, ખેતમજુરો, કારીગરો લાંચ–રુશ્વતખોર સરકારી 
અધીકારીઓ – કલાકો, એન્જીનીયરો, વકીલો, પ્રોફેસરો, ડૉક્ટરો વગેરે ભેગા થાય છ.ે 
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તેમાં બ્રાહ્મર્ ‘સમાજનંુ મસ્તક છ’ે; અથાણત્ સમાજને દરેક ક્ષેત્રોમાં ફક્ત બ્રાહ્મર્ો જ 
સાચું માગણદશણન આપી શકે છ ે એવાં બર્ગાં ફંુકવામાં આવે છ,ે જ ે દશાણવે છ ે કે 
વર્ણવ્યવસ્થાએ બ્રાહ્મર્ોને કેવી માનસીક દુબણળતા અને મીથ્યાભીમાન બક્ષ્યું છ.ે સામાન્ય 
વ્યવહારમાં પર્ થોડાંક સુભગ અપવાદ બાદ કરતાં દરેકને બ્રાહ્મર્ની ઉદ્દડંતા, 
અભીમાન, ક્રોધ અને ચીડીયાપર્ા તથા તુચ્છકાર દ્વારા અપમાનીત થવાનો અનુભવ 
સામાન્ય છ,ે જ ેદશાણવે છ ેકે વર્ણવ્યવસ્થા એ બ્રાહ્મર્ને બ્રાહ્મર્ તો બનાવ્યો પર્ શ્રેષ્ઠ 
મનુષ્ય બનતા અટકાવ્યો છ.ે  

વર્ણવ્યવસ્થાએ બ્રાહ્મર્ જવેો આ ચેપ દરેક વર્ણને લગાડયો છ.ે બ્રાહ્મર્ – ક્ષત્રીય 
– વૈશ્ય – શુદ્ર એ ક્રમશુઃ ઉતરતી શ્રેર્ીમાં આવે છ.ે જ ેરીતે બ્રાહ્મર્ બાકીના ત્રર્ેય 
વર્ણને પોતાનાથી કનીષ્ઠ ગર્ી તેમના તરફ હલકી નજરે જુએ છ,ે તે રીતે ક્ષત્રીય પર્ 
વૈશ્ય અને શુદ્રને પોતાનાથી નીમ્ન ગર્ે છ,ે અને વૈશ્ય શુદ્રને પોતાનાથી નીચ ગર્ે છ.ે 
આમાં શુદ્રની સ્થીતી અત્યંત નીચ, અધમ અને કફોડી છ.ે તે ઉપરના ત્રર્ેયને 
પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ અને પોતાને સૌથી અધમ માને છ.ે વૈશ્ય પોતાનાથી ક્ષત્રીય અને 
બ્રાહ્મર્ને શ્રેષ્ઠ માને છ ે અને ક્ષત્રીય ફક્ત બ્રાહ્મર્ને જ પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ માને છ.ે 
ઉપરાંત બ્રાહ્મર્ તો દરેક માટ ે પુજ્ય અને દેવસમાન પવીત્ર અને શ્રેષ્ઠ છ.ે આ રીતે 
સમગ્ર હીન્દુ સમાજ ઉંચ–નીચના અસાધ્ય મનોરોગથી પીડાય છ.ે વર્ણવ્યવસ્થાએ હીન્દુ 
સમાજને માર્સ રહેવા નથી દીધો. એટલું જ નહીં, મનુષ્યત્વના ઉમ્બરે તે કદી પર્ પગ 
મુકી ન શકે એવો પાંગળો બનાવી દીધો છ.ે  

વર્ણ એ જાતીઓનો સમુહ હોવાથી દરેક વર્ણમાં આવતી વીવીધ જાતીઓમાં પર્ 
આ વર્ણવાદની ઉંચ–નીચ ભાવના અને અસ્પૃશ્યતાના રોગે ભરડો લીધો છ.ે 
નામ્બુદ્રીપાદ, નાગર, ઔદીચ્ચ, શ્રીમાળી, મોઢ વગેરે અનેક જાતીઓમાં પરસ્પર ઉંચ–
નીચ ભાવ, અસ્પૃશ્યતા, રોટી–બેટી વહેવાર નીષેધ આજ ેપર્ ઉંડી જડ કરી બેઠલેો છ.ે 
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એ જ રીતે ક્ષત્રીય, વૈશ્ય અને શુદ્ર વર્ણ અન્તગણત આવતી વીભીન્ન જાતીઓમાં પર્ 
આવા જ ભેદભાવ ભયંકર પ્રમાર્માં પ્રવતણમાન છ.ે આમ વર્ણવ્યવસ્થાએ સમાજને કદી 
ન જોડી શકાય એટલી હદે છીન્ન–ભીન્ન કરી નાખ્યો છ.ે સમાજમાં ભાતૃભાવના 
નીમાણર્ થાય એવી એક પર્ શક્યતા રહેવા દીધી નથી. મનુષ્યનંુ મનુષ્ય તરીકેનંુ કોઈ 
ગૌરવ રહેવા દીધંુ નથી. મનુષ્ય તરીકેની ભાવનાના વીકાસને જ નીમુણળ કરી દીધો છ.ે  

આપર્ી લડાયક જાતીઓમાં શૌયણ, બળ, હીમ્મત, સાહસ, પરાક્રમ, યુદ્ધ કૌશલ્ય, 
આક્રમકતા આદી ગુર્ો જન્મજાત હોય એવું મીથ્યાભીમાન વર્ણવ્યવસ્થાએ ભરી દીધું. 
જનંુે પરીર્ામ એ આવ્યું કે યુદ્ધક્ષેત્રની અહનીશ કવાયત, તાલીમ, નવી નીતી–રીતી અને 
ટકેનીકો શીખવાની ઈચ્છાવૃત્તીઓ ક્ષત્રીય વર્ણમાં મરી પરવારી, અમે તો માના પેટમાં જ 
આ બધું શીખીને આવેલા એવું અજ્ઞાન ઠાંસીઠાંસીને ભરી બેઠલેા આપર્ા ક્ષત્રીયો 
મોગલોના હુમલા સામે ટકી શક્યા નહીં.  

આપર્ા બહાદુર ક્ષત્રીયો મોગલો સામે હાયાણ તેનંુ બીજુ ં કારર્ તેમનામાં 
એકતાનો અભાવ અને પરસ્પરમાં વેરભાવ હતો તે હતું. તેઓ શવૈ, વૈષ્ર્વ અને શાક્ત 
જવેા અનેક સમ્પ્રદાયોમાં વીભક્ત હતા. ક્ષત્રીયોને સેંકડો દેવ–દેવીઓના ઉપાસક 
બનાવી વીભક્ત બનાવી દેવામાં આવ્યા હતા. જથેી તેઓ પુનુઃ કદાપી એક થઈ બુદ્ધ 
અને મહાવીરની જમે વર્ણવ્યવસ્થા ઉપર હુમલો કરી તેનો નાશ ન કરી નાખે એવો તેની 
પાછળ ઈરાદો હતો. પરન્તુ તેનંુ ભયંકર માઠુ ંપરીર્ામ એ આવ્યું કે અનેક સમ્પ્રદાયોમાં 
છીન્ન–ભીન્ન થઈ ગયલેાં ક્ષત્રીયો મોગલોના આક્રમર્ વખતે કેસરીયાં કરીને એક–એક 
થઈને બહાદુરીપુવણક લડીએ મરી ગયા. પરન્તુ બધા એક થઈ શક્યા નહીં. પરીર્ામ 
મોગલોની હજારો વષણની ગુલામીમાં આવ્યું.  

અંગ્રેજોની બસો વષણની ગુલામીમાં આપર્ે ખુબ શોષાયા અને પીડાયા છતાં 
અંગ્રેજકાળનો એક મોટો ફાયદો એ થયો કે એ કાળમાં પછાત પ્રજાઓ પર્ શીક્ષર્ 
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લેતી થઈ અને જાગૃત થઈ. વલ્લભભાઈ પટલે અને ડૉ. આંબેડકર જવેા 
પછાતજાતીઓમાં જન્મેલા અનેક લોકો મહામાનવો સુધીની કક્ષાએ પહોંચ્યા તેનો યશ 
અંગ્રેજોના શાસનને ફાળે જાય છ.ે જો અંગ્રેજો આપર્ા દેશમાં ન આવ્યા હોત તો 
ભારતની આ પછાત પ્રજાઓની વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત આજ ે કોર્ જાર્ે કેવી દશા 
હોત? 

 ભારતની સ્ત્રીઓ સહીત તમામ વર્ોએ ખભેખભા મીલાવીને ભારતની 
આઝાદીની લડાઈ લડી હતી. અથાણત્ વર્ણવ્યવસ્થા જયારે તુટી ત્યારે આપર્ે આઝાદી 
હાંસલ કરી શક્યા હતા. હજારો વષણના ગુલામી કાળમાં વર્ણવ્યવસ્થા અકબંધ હતી તેથી 
આપર્ે આઝાદી હાંસલ કરવાનો પ્રયત્ન કરી શક્યા નહોતા. વર્ણવ્યવસ્થાના કાળમાં 
વીદેશીઓનાં નાનાં ટોળાંઓ આપર્ને માર મારી લુંટી જતાં હતાં. આજ ેવર્ણવ્યવસ્થા 
તુટી ગઈ હોવાથી અનેક દુશ્મન દેશોથી આપર્ે ઘેરાયેલા હોવા છતાં 56 વષણથી 
આઝાદ છીએ, અને અન્ય દેશો સાથેના ત્રર્–ચાર યુદ્ધો દરમીયાન દુશ્મનના દાંત ખાટા 
કરી શક્યા છીએ. એટલું જ નહીં પર્ બાંગલા દેશને સ્વતંત્રતા અપાવી શક્યા છીએ. 
એ કંઈ નાની–સુની સીદ્ધી નથી. આજ ેઆપર્ા લશ્કરમાં હજારો સ્ત્રીઓ, સહીત તમામ 
વર્ણ, જાતી અને કોમના લોકો એક થઈ પોતાની કાબેલીયત, પરાક્રમ, દેશપ્રેમ, ત્યાગ 
અને બલીદાનની ભાવના સુપેરે સીદ્ધ કરી વર્ણવ્યવસ્થાના સીદ્ધાંતોની ઠકેડી ઉડાવી રહ્યાં 
છ.ે 

આપર્ા ગુજરાતના આજના સૌથી મોટા ચીંતક કે જમેની ગર્ના આંતરરાષ્ટરીય 
ચીંતક તરીકે થાય છ,ે એવા ડૉ. ગુર્વંત શાહ જઓે જન્મે કર્બી–પાટીદાર છ,ે સેંકડો 
વષણ પહેલાં એમના પુવણજો યાને કર્બી–પાટીદારો વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત શુદ્ર અને 
અસ્પૃશ્ય હતા. જનેી કર્બી–પાટીદારોની આજની પેઢીને જાર્ નથી. આદરર્ીય 
ગુર્વંતભાઈનંુ ચીંતન આજ ે ગુજરાત અને દેશને ઘણં માગણદશણન પુરંુ પાડ ે છ.ે         
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ડૉ. ગુર્વંતભાઈએ એક જગ્યાએ લખ્યું છ ે કે ‘ભારતના શુદ્રોએ દેશને ત્રર્ મહાન 
ગ્રંથોની ભેટ ધરી છ,ે એક વાલ્મીકીનું રામાયર્, બીજુ ં વ્યાસનંુ મહાભારત અને 
ત્રીજીભેટ ડૉ. આંબેડકરનું બંધારર્’. આ ડૉ. આંબેડકરના બંધારર્ે જ દેશમાંથી 
વર્ણવ્યવસ્થાની નાબુદી કરી. તેથી જ આપર્ો દેશ આજ ેઆઝાદ, અકબંધ, અખંડ અને 
મજબુત રહી શક્યો છ,ે અને અજોડ વૈજ્ઞાનીક પ્રગતી સાધી શક્યો છ.ે હકીકતો દીવા 
જવેી સ્પષ્ટ હોવા છતાં કેટલાક વર્ણવ્યવસ્થાવાદી બ્રાહ્મર્ો બંધારર્ને હટાવી તેની 
જગ્યાએ વર્ણવ્યવસ્થાવાળું બંધારર્ યા મનુસ્મૃતીને મુકવા માગે છ,ે પરન્તુ ભારતની 
બહુમતી પ્રજાએ એ સ્પષ્ટ સમજી લેવાની જરુર છ ે કે જો વર્ણવ્યવસ્થાનો પુનુઃ અમલ 
થશે તો ભારત પુનુઃ પરતંત્ર બનશે યા તેના અનેક ટુકડા થશે. સ્પષ્ટ છ ે કે આજ ે
ભારતને તુટતો બચાવવાની જવાબદારી ભારતના તમામ પ્રજાજનોની છ.ે બંધારર્નું 
રક્ષર્ એ ભારતનું રક્ષર્ છ.ે 

 
▪ 

 
  
 

  

https://govindmaru.com/


 

વર્ણવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર 

 

અનુક્રમર્ીકા                        https://govindmaru.com  Page 92 

 

પ્રકરર્–5 

સ્વામી સચ્ચીદાનન્દ અને વર્ણવ્યવસ્થા 

સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજી આંતરરાષ્ટરીય ખ્યાતીપ્રાપ્ત સંત, વીશ્વપ્રવાસી અને બહુશ્રુત 
વીદ્વાન છ.ે તેમર્ ે ‘અધોગતીનું મળુ વર્ણવ્યવસ્થા’ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છ,ે જમેાં તેમર્ ે
વર્ણવ્યવસ્થાએ હીન્દુપ્રજાનંુ સજલંુે અધ:પતન સુપેરે દશાણવ્યું છ.ે દરેકે એ ગં્રથ અવશ્ય વાંચવો 
જોઈએ. જમેાંથી કેટલાંક ચંુટલેાં વીધાનો અહીં વાચકોની વીશેષ જાર્કારી માટ ેજવેાને તેવા 
સ્વરુપમા ંજ રજુ કરંુ છુ.ં  

‘હંુ આપને ભલામર્ કરંુ છુ ં કે આપ સ્વયં શદુ્ર અથવા સ્ત્રી બનીને પુરી મનુસ્મૃતી 
વાંચજો. પછી નીર્ણય કરજો કે આ પસુ્તકને (અથાણત્ મનુસ્મૃતીને) ધમણ ગ્રંથ કહી શકાય 
ખરો?’  

‘પ્રસ્તુત પુસ્તક’ (અધોગતીનું મુળ વર્ણવ્યવસ્થા)માં મનુસ્મૃતીના એવા પ્રામાર્ીત 
શ્લોકો લીધેલા છ,ે જનેા ઉપર કુલ્લક ભટ્ટ તથા મેઘાતીથી જવેા પ્રાચીન વ્યાખ્યાનકારોની 
ટીકા છ ેએટલ ેકોઈ વામમાગીઓ દ્વારા આ શ્લોકો મનુસ્મૃતીમાં પેસાડી દેવાયા છ,ે તે વાત 
તથ્યહીન બની જાય છ.ે’ પ્રસ્તાવના (પા.નં. 21).  

‘વર્ણવ્યવસ્થા ઈશ્વર રચીત છ ે કે વર્ણવ્યવસ્થાથી કોઈને અન્યાય થયો નથી કે 
વર્ણવ્યવસ્થાથી શુદ્રો સખુી થયા હતા, આ બધા લુચ્ચાઈભયાણ તુક્કાથી ઉચ્ચવર્ણના માર્સોનુ ં
મન ભલે રંજીત થાય પર્ જનેે પારાવાર યાતના વેઠવી પડી છ,ે તેને આ વાત કદી 
સમજાવાની નથી. તેઓ વધુ જલદી જાગૃત થશે. પ્રથમ તો તેઓ ધમાાંતર કરશે યા પ્રક્રીયા 
દોષો દરુ કરવામા ંલાગી જાય.”  

‘જો હજી પર્ વર્ણવ્યવસ્થાને ઈશ્વરીય વ્યવસ્થા ગર્ીને તેની ઉત્તમતાનો ઢોલ 
વગાડતા રહેવાનું મુખાણમીપણં ચાલુ રહેશે તો આ વીશાળ પ્રજા પાસે ધમાાંતર કયાણ 
સીવાય બાકી કોઈ માગણ બચશે નહીં.’ (પા.નં. 19)  
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‘કોઈ પર્ સમ્પ્રદાયના ચુસ્ત અનુયાયીને તમે સત્યની ઝાંખી ન કરાવી શકો. ત ે
અફીર્ પીધેલો માર્સ છ.ે તેને પોતાની ભ્રાન્ત માન્યતાઓનો એટલો ભયંકર નશો હોય 
છ ેકે તે સાચી વાતને સાંભળવા પર્ તૈયાર નથી હોતો’  

‘એક અભર્માં અભર્ મુસલમાન અલ્લાહની બાબતમાં જટેલો સ્પષ્ટ તથા 
મક્કમ છ,ે તેટલો સ્પષ્ટ અને મક્કમ આપર્ો વીદ્વાન પર્ નથી હોતો. આ કરુર્તાનંુ મુળ 
આપર્ી વર્ણવ્યવસ્થા છ.ે’  

‘આજીવીકા માટ ે ચલાવાયેલા ધમે લોકોને વધુને વધુ દોહી લેવા પ્રકૃતીપજુા 
પ્રસરાવી લાગે છ.ે લોકો શુદ્ધ અને તાત્ત્વીક ઉપાસના કરવાની જગ્યાએ નદી–નાળાં–
પવણતોમાં અટવાયા તથા અથડાયા કરે છ.ે’ (પા.નં. 5)  

‘વેદોના પુરુષસુકતમાં ચાર વર્ોનો ઉલ્લેખ છ,ે પર્ તે સીવાય તેમના કાયણક્ષેત્રો 
તથા ધામીક અધીકારો વગેરેનો ઉલ્લેખ નથી. મનુસ્મૃતી જવેી સ્મૃતીઓએ આ કાયણ 
સ્પષ્ટ કયુાં છ.ે અથાણત્ ચારે વર્ણનાં અધીકારો, કાયો તથા પરીર્ામો સ્પષ્ટ બતાવ્યાં છ.ે’ 

‘વૈદીકકાળની વીકૃતીથી ત્રસ્ત પ્રજાને મુક્તી આપવા ભગવાન બુદે્ધ જ ેમાગણ 
ચલાવ્યો, તેમાં પ્રાચીન વ્યક્તી કે કોઈ પ્રાચીન ગ્રંથ સાથે સજ્જડ બંધાઈ જવાનંુ 

નામ ન હોવાથી બુદ્ધીનો તમામ ઉપયોગ નવનીમાણર્માં થયો. શીલ, સમાધી અને 
પ્રજ્ઞાના ત્રર્ પાયા ઉપર યુક્તીસંગત માનવતાલક્ષી ધમણને બેસાડી વીશ્વના દુરદુરના 

ભાગો સુધી તેને પ્રસરાવ્યો તેમાં તેની ક્ષમતા હતી તેથી તે પ્રસરી શક્યો.’  
‘જો ભારતમાં બુદ્ધ ન થયા હોત તો આપર્ે સમુદ્ર કીનારેથી તથા 

હીમાલયની તળેટીથી આગળ જઈ ના શક્યા હોત.’ (પા.નં. 32, 33)  
‘વર્ણ એ જાતી નથી તેમ જ્ઞાતી પર્ નથી, તેમ કુદરતી વ્યવસ્થા પર્ નથી. 

માત્ર સ્વલાભ માટ ેદુબણળ પ્રજા ઉપર સ્થાપી દીધેલી વ્યવસ્થા છ.ે’ (પા.નં. 65)  
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‘વતણમાનમાં ઉપલબ્ધ મનુસ્મૃતી મનુમહારાજ રચીત નથી. મનુસ્મૃતી પ્રમાર્ે તે 
ભૃગુ ઋષી રચીત છ.ે ખરેખર તો તે શુંગવંશથી માંડીને શાતવાહન વંશ સુધીના 
બ્રાહ્મર્શાસનકાળમાં પંડીતો દ્વારા રચાયેલો ગ્રંથ હોવો જોઈએ. મુળ મનુસ્મૃતીને 
સ્થાપીતહીતો એ લુપ્ત કરી દીધી હોય અને તેની જગ્યાએ આ અત્યંત પક્ષપાતવાળી 
મનુસ્મૃતી રચી દીધી હોય તે શક્ય છ.ે’ (પા.નં. 84) 

‘મારો અંગત મત છ ેકે આ મનુસ્મૃતી ખરેખર સાચા મનુએ લખી હોય કે સ્વયં 
સાક્ષાત બ્રહ્માએ લખી હોય તો પર્ પુરી પ્રજાને તે ન્યાયકતાણ નથી. પક્ષપાતી વલર્ોથી 
ભરપુર હોવાથી ધમણશાસ્ત્ર કે સમાજશાસ્ત્ર તરીકે તેને માન્યતા આપી શકાય નહીં.’ 

મુસ્લીમ શાસકો પર્ હીન્દઓુના પરસ્પરના ઝઘડાઓનો ન્યાય આ સ્મૃતી પ્રમાર્ ે
અપાવતા, આવું જ ઈસ્ટ ઈન્ડીયા કંપનીના વાઈસરોયો કરતા. અંગ્રેજોએ બનાવેલા 
કાયદાઓ પહેલાં અહીં ન્યાય માટનેા જ ેનીયમો હતા તે આ સ્મૃતીઓ સુચીત હતા. 
વીચાર કરો કે સેંકડો વષોથી ભગવાન અને ધમણના નામે કેટલા અન્યાય થયા હશે આ 
ધમણગ્રંથો દ્વારા?’ (પા.નં. 85)  

‘લોડણ મેકોલોની અધ્યક્ષતામાં એક કમીશન નીમાયું. તેર્ે નીર્ણય કરવાનો હતો કે 
પુરા ભારત માટ ે વહીવટ ચલાવવા કઈ ભાષાને માન્ય કરવી? સંસ્કૃત, ફારસી કે 
અંગ્રેજી? આ કમીશનમાં દેશી વીદ્વાનો પર્ હતા. સંસ્કૃતને પુરા દેશની ભાષા બનાવી 
શકાય તેમ હતું, પરન્તુ સંસ્કૃતના વીદ્વાનો (?) આ દેવવાર્ીને શુદ્રો તથા મ્લેચ્છોને 
ભર્ાવવા તૈયાર થાય તો ને?’ (પા.નં. 89)  

‘બૌદ્ધકાળ દરમીયાન શીક્ષર્નાં દ્વાર બધા માટ ે ઉઘડ્યાં. તક્ષશીલા અને 
નાલંદામાં દેશ–વીદેશના વીદ્વાનો ભર્ી શક્યા. આ વીદ્વાનો ધમણ તથા દશણનના સંદેશાઓ 
લઈને હીમાલયની અને સમુદ્રની પેલે પાર પહોંચ્યા; કારર્ તેઓ વટલાતા કે અભડાતા 
ન હતા. તેમ જ યજ્ઞો ઉપર આજીવીકા ચલાવનારા ન હતા; પરન્તુ ધમણપ્રચારકો હતા. 
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તેમનો ધમણ વીશ્વની કોઈ પર્ પ્રજાને સંમીલીત કરવાની ક્ષમતાવાળો હતો. તેથી 

જોતજોતામાં ‘બુદ્ધમ્ શરર્મ્ ગચ્છામી’ની ધુન વીશ્વના બહુમોટા ભાગ ઉપર 
ફેલાઈ; પરન્તુ ‘વેદ શરર્ં ગચ્છામી’ની ધુન સ્વયં ભારતમાં પર્ ના ફેલાઈ કારર્ 

કે વેદોને ઉંડા અંધારાવાળા ઓરડામાં સોનેરી વસ્ત્રોથી ઢાંકી દેવાયા હતા.’  
‘ભારતના પુરા ધામીક ઈતીહાસમાંથી જો બુદ્ધ, બૌદ્ધધમણ અને તેના પ્રભાવને 

બાદ કરવામાં આવે તો આપર્ા માટ ેશું બાકી રહે? યજ્ઞો, હવનો, કમણકાંડો અને 
આજીવીકાલક્ષી ભોજનો જ ને?’ (પા.નં. 92)  

‘વર્ણવ્યવસ્થાની સાચી સ્થીતીને ના સમજનારા કેટલાક ભોળા પટલેો તથાકથીત 
સ્થાપીતહીતોએ પકડાવી દીધેલો સંસ્કૃતીનો ઝંડો લઈને ગજણના કરતાં ટોળેટોળાંમાં 
નીકળે છ ેઅને બોલે છ,ે ‘ભારતીય સંસ્કૃતી સવોચ્ચ છ’ે ‘હમ મહાન હૈ’ ત્યારે મને 
હસવું આવે છ.ે આ મુખણઓને કોર્ સમજાવ ેકે જ ેધમણ અને સંસ્કૃતીએ તમારો વીકાસ 
અટકાવ્યો, તમને ધાનમણક, સામાજીક અને રાજકીય અધીકારોથી વંચીત રાખ્યા, તે 
સંસ્કૃતીને બચાવવા નીકળી પડ્યા છો? જરા વીચાર તો કરો કે પચાસ વષણ પહેલાંથી 
ઠઠે બે હજાર વષણ સુધી તમારી શી દશા હતી? પોતાની આજીવીકા અને મહત્તા 
સાચવવા માટ ેધમણ અને સંસ્કૃતીના બહાના તળે તેઓ તમારો ઉપયોગ કરી તમારી પાસ ે
બુમરાર્ મચાવડાવે છ.ે’  

‘ધમણને બચાવોનો ખરો અથણ થાય છ ેમારાં સીંહાસન, રાજભોગ અને છત્રચમર 
બચાવો, સંસ્કૃતીને બચાવોનો ખરો અથણ થાય છ ેકે મારી જન્મજાત ઉચ્ચતાને બચાવો, 
પેલો જન્મજાત અધમ ઉપર ના આવી જાય, નહીં તો મારી ઉત્તમતા સમાપ્ત થઈ જશે. 
આવી રીતે સ્થાપીતહીતો બહુ જ ચાલાકીપુવણક પોતાના હીતની રક્ષા ધમણ તથા 
સંસ્કૃતીના ઉજળા નામે શોષીત લોકો પાસે જ કરાવી રહ્યા છ.ે’ (પા.નં. 97)  
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‘કહેવાય છ ે કે નાલન્દા વીદ્યાપીઠનો નાશ હુર્ોના માધ્યમથી બૌદ્ધધમણ 
વીરોધીઓએ કરાવ્યો હતો’. (પા.નં. 139)  

‘ધામીક આભડછટે, ઈચ્છાશક્તીનો ક્ષય કરી નાખનારી ફીલસુફી અને દુષીત 
સમાજરચનાએ મળીને ભારતની પ્રજાને પોતાની જ ભુમી ઉપર ગુલામીની બેડીઓ 
બંધાવી રહી હતી.’ 

‘ઈતીહાસ કહે છ ેકે આ દેશ ઉપર હમ્મેશાં અલ્પસંખ્યક પ્રજાએ બહુસંખ્યક પ્રજા 
ઉપર રાજય કયુાં.’  

‘લગભગ પુરા ઈતીહાસના સમય દરમીયાન સૌથી વધુ શાંતી અને સુરક્ષાનો 
સમય અંગ્રેજકાળને કહી શકાય.’  

‘લગભગ પ્રત્યેક ભારતીય ભાષાનંુ પ્રથમ વ્યાકરર્ રચનાર કોઈને કોઈ ગોરો 
વીદ્વાન હશે. સંસ્કૃત અને સંસ્કૃતીની શોધ પાછળ કેટલાય ગોરાઓએ જીવનઅપણર્ કયાણ. 
ભારતમાં જ ેધામીક સુધારાનો પવન ફંૂકાયો તે અંગ્રેજો તથા તેમની ભાષાના સમ્પકણના 
પ્રભાવથી ફંુકાયો. બ્રહ્મોસમાજ, આયણસમાજ, પ્રાથણનાસમાજ વગેરે સમાજો અંગ્રેજી 
રાજ્યમાં ઉદ્ભવ્યા. અરે, સ્વાધીનતાની લડાઈની મશાલ જગાવનારા પર્ વીલાયત 
જઈને ભર્ી આવેલા ભારતીયો હતા. વીલાયતનો સમાજ રાજવ્યવસ્થા વગેરે પ્રત્યક્ષ 
જોઈને તેનાથી પ્રભાવીત થયેલા વીદ્યાથીઓ, વીદ્વાનો વગેરેએ આઝાદીની ચળવળ શરુ 
કરી.’ (પા.ન.ં 144–145)  

‘પ્રસીદ્ધ ઈતીહાસકાર શ્રીનેત્ર પાંડયે લખે છ ેકે, ભારતીય સેનામાં માત્ર રાજપુતો 
જ ભરતી થઈ શકતા હતા; કારર્ કે સેનામાં ભરતી થવાનો અધીકાર ફક્ત રાજપુતોને 
હતો. એનાં પરીર્ામ બહુ ખરાબ આવ્યાં. દેશની અન્ય જાતીઓ યુદ્ધ તથા રાજનીતી 
તરફ ઉદાસીન થઈ ગઈ. આથી કોઈ પર્ યુદ્ધ રાષ્ટરીય યુદ્ધ ના થઈ શક્યું અને અન્ય 
જાતીઓની સેવાથી દેશ વંચીત રહ્યો. આનાથી વીપરીત મુસલમાનોનું સૈનીકભરતીક્ષેત્ર 
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વ્યાપક હતું. પ્રત્યેક મુસલમાન સેનામાં ભરતી થઈ શકતો હતો. તેથી યોગ્ય સૈનીકો 
પ્રાપ્ત કરવા મુસલમાનો માટ ે સરળ હતું. જ ે સરળતાથી મુસલમાનોની નાની સેના 
રાજપુતોની વીશાળ સેના ઉપર વીજય પ્રાપ્ત કરી લેતી હતી. તેથી એવી તારવર્ી કાઢી 
શકાય કે મુસલમાન સૈનીક રાજપુત સૈનીકોથી ઘર્ા વધારે રર્કુશળ હતા.’ 
(‘ભારતવષણ કા ઈતીહાસ’ – પૃષ્ઠ 348–349) (પા.નં. 149)  

‘અવતારવાદીઓ પ્રજાને સમજાવતાં કહે છ ેકે હવે પ્રભુ અવતાર લેશે. અને બધંુ 
સારંુ કરી આપશે. બીજી તરફ જ્યોતીષીઓ દૈવની પ્રબળતા, ગ્રહોની પ્રબળતા, કાળની 
પ્રબળતા વગેરે હેતુઓ દ્વારા નબળા ગ્રહોના પ્રભાવની વાતો કરે છ,ે ત્રીજી તરફ વીશ્વને 
નશ્વર, ક્ષર્ીક, મીથ્યા અને અસાર માનનારાઓ રાષ્ટરરક્ષા, સમાજરક્ષા કે અન્ય 
જવાબદારીવાળાં ક્ષેત્રો પ્રત્યે અરુચી ઉભી કરાવે છ.ે આમ ચારે તરફથી પ્રજાને દુબણળ 
બનાવવાના પ્રયત્નો ધમણ, અધ્યાત્મ તથા સંસ્કૃતીના નામે થાય તો પ્રજાનંુ ઘડતર બળવાન 
ન થઈ શકે.’ (પા.નં. 151)  

‘સ્થાપીત હીતવાળા પુરોહીતોએ જુદા જુદા ઋષીઓના નામે જુદી જુદી 
સ્મૃતીઓ રચી અને વર્ાણશ્રમ ધમણને કઠોરથી કઠોર બનાવી દીધો. આ દેશની મુળ પ્રજા 
અને ગુલામોને શુદ્ર વર્ણ અપાયો.’ (પા.નં. 166)  

‘મહારાજા શીવાજીના રાજયારોહર્ વીધીપ્રસંગે મહારાષ્ટરના પુરોહીતોએ ફતવો 
આપ્યો કે શીવાજી તો ક્ષત્રીય જ નથી....... શ્રીકૃષ્ર્ નરસીંહ શેષ નામક એક વીદ્વાને 
‘શુદ્રાચાર શીરોમર્ી’ નામનો ગ્રંથ લખ્યો હતો, તેમાં સીદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું કે 
પરશુરામ દ્વારા ક્ષત્રીયોનો નાશ કયાણ પછી હવે કલીયુગમાં કોઈ ક્ષત્રીય બચ્યો નથી....... 
અંતે ગાગા ભટ્ટને એક લાખ હૉનની દક્ષીર્ા આપી પક્ષમાં લીધા, તેમર્ે યુક્તીપુવણક 
‘શુદ્રાચાર શીરોમર્ી’નું ખંડન કયુાં. શીવાજી મહારાજને સીસોદીયા વંશ સાથે સંલગ્ન 
બનાવી ક્ષત્રીય સીદ્ધ કયાણ, જનોઈ આપી, રાજયભીષેક કયો. હીન્દુધમણ માટ ેસૌથી વધુ 

https://govindmaru.com/


 

વર્ણવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર 

 

અનુક્રમર્ીકા                        https://govindmaru.com  Page 98 

 

ઝઝુમનાર શીવાજી સાથે આવો વ્યવહાર થાય તે જ બતાવે છ ેકે વર્ણવ્યવસ્થાથી સમથણ 
તથા હીતકારી લોકોને કેટકેટલું સહન કરવું પડ્યું હતું.’ (પા.નં. 178)  

‘એક તરફ અકારર્ જન્મમાત્રથી સન્માનીત અને બીજી તરફ અકારર્ 
જન્મમાત્રથી અપમાનીત થતો વગણ હોય તો એકતા કેવી રીતે થાય? એકતા પે્રમથી થાય, 
ધૃર્ાથી નહીં.’ (પા.નં. 103)  

‘વાતાવરર્માં પ્રારબ્ધ અને પુવણજન્મની દુહાઈ લાવનાર ધમે, દરીદ્ર, દલીત, 
પીડીત અને શોષીત વગોની ભારે કુસેવા કરી છ,ે ધમે ગરીબોના પક્ષ કરતાં શ્રીમંતો 
તથા શક્તીશાળીઓનો પક્ષ વધુ લીધો છ.ે’ (પા.નં. 198)  

‘વર્ણવ્યવસ્થાએ એવી પરીસ્થીતી ઉભી કરી કે લક્ષ્મીની સૌથી મોટી નહેર દોઢ 
ટકા વૈશ્યો તરફ વળી ગઈ. સત્તાના સુત્રો ક્ષત્રીયો તરફ વળ્યાં, વીદ્યાના સુત્રો બ્રાહ્મર્ોના 
હાથમાં આવ્યાં. બાકી રહ્યો વીશાળ વગણ શુદ્રોનો – તેના હાથમાં દરીદ્રતા, દીનતા, 
લાચારી, હડધુતતા આવી.’  

‘જમે વીદ્યાના એકાધીકારથી વીદ્યાનો વીકાસ રંુધાયો, સત્તાના એકાધીકારથી 
સત્તાનો વીકાસ રંુધાયો, તેથી સત્તા, જુલ્મી અને વીદેશી ધાડાંઓ સામે ન ટકી શકી. તે 
જ રીતે વ્યાપારના એકહથ્થુપર્ાથી શોષર્ અને અવીશ્વાસની સ્થીતી સજાણઈ. દુ:ખ 
સાથે કહેવું પડ ે છ ે કે પશ્ચીમના વ્યાપારીની જ ે પ્રામાર્ીકતાની શાખ છ,ે તે આપર્ા 
વ્યાપારીની નથી. પ્રત્યેક ગ્રાહકને સતત ભય રહે છ ેકે છતેરાઈ તો નથી ગયા? ભાવમાં, 
ક્વૉલીટીમાં અને વજનમાં ગ્રાહકને નીશ્ચીંતતા નથી રહેતી.’ (પા.નં. 198–199) 

‘શીવાજી મહારાજ ે સુરતને બે વાર લુંટ્ું. અંગ્રેજો તથા ડચોએ પોતાની કોઠી 
ઉપર બે તોપોને માગણની સન્મુખ ગોઠવી પોતાના રક્ષર્ માટ ેતૈયાર થઈ ગયા. શીવાજી 
મહારાજને કહેર્ મોકલી દીધંુ કે સુરતનંુ જ ે કરવુ ં હોય તે કરો પર્ અમને હાથ 
અડાડશો નહીં. કોઠીઓને ઉની આંચ ન આવી. બાકીનું સુરત લુંટાયું. મુઠ્ઠીભર અંગ્રેજો 
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અને ડચો હજારો મરાઠા સૈનીકોથી પોતાનંુ રક્ષર્ કરી શક્યા. ભારતીય વ્યાપારીઓ 
અને અંગ્રેજ–ડચ વ્યાપારીઓમાં શો ફરક હતો? બન્નેને પૈસા કમાતા આવડતા હતા; 
પર્ એક શુરવીરતાપવુણક વ્યાપાર કરતો હતો, જયારે બીજામાં શુરવીરતા વીનાની 
વ્યાપારી શક્તી હતી. એક વ્યાપારી ક્ષત્રીય, બ્રાહ્મર્, અને શ્રમ કરનાર શુદ્ર એમ બધું 
જ હતો જયારે બીજો માત્ર વ્યાપારી હતો, ત ેલુંટાતો રહ્યો.’ (પા.નં. 199–200) 

‘વર્ણવાદી અથણતંત્રમાં વ્યક્તી છ,ે બહુ બહુ તો વર્ણ છ;ે પર્ પરુી પ્રજા નથી. 
ઉત્પાદન નીકાસલક્ષી નથી પર્ સ્વલક્ષી છ;ે કારર્ કે સમુદ્રયાત્રા, વીદેશગમન, મોટા 
ઉદ્યોગો વગેરેને વર્ણધમણ અવરોધે છ.ે પ્રાચીન કાળમાં બહુ થોડા પ્રમાર્માં અહીંથી માલ 
વીદેશ જતો તે વાત સાચી છ ેપર્ તેમાં ફુલાઈ જવાની જરુર નથી. કેમ કે મોટાભાગે 
તેવો માલ વીદેશીઓ જ અહીં આવીને લઈ જતા.  

‘વર્ણવ્યવસ્થામાં વૈશ્યનું સ્થાન માત્ર શુદ્રથી જ ઉપર હોવા છતાં વ્યાવહારીક 
ક્ષેત્રમાં તેનું સ્થાન સમૃદ્ધી, સંસ્કાર, સભ્યતા, પ્રભાવ તથા શીક્ષર્ વગેરેને કારર્ ે
સવોપરી થઈ ગયું છ.ે દક્ષીર્ા ઉપર આજીવીકા ચલાવનાર બ્રાહ્મર્ અને માંડમાંડ 
આજીવીકા ચલાવનાર ક્ષત્રીયને શેઠની ઉત્તમતા સ્વીકારવી જ પડતી હોય છ.ે’ (પા.નં. 
209)  

‘પાઠશાળામાં ભર્વાનો અધીકાર દ્વીજ (બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય)ને હોવા છતાં 
થોડાક અપવાદ સીવાય ક્ષત્રીય – વેશ્યો સંસ્કૃતના પંડીત થયા સાંભળ્યા નથી. આ જ 
વસ્તુ બતાવે છ ે કે તઓેને સંસ્કૃત વીઘાથી દુર રખાયા હતા. વ્યાપારી વૈશ્યો પોતાને 
જરુર પુરતી દેશી ભાષાનંુ જ્ઞાન મેળવી લેતા. ખેડુતો તો લગભગ અભર્ જ રહેતા, 
એટલે સૌ કોઈ તેમનું શોષર્ સારી રીતે કરી શકતું, રાજા ‘ગો બ્રાહ્મર્ પ્રતીપાળ’ 
કહેવાતો જો તેને ‘કૃષીપ્રતીપાળ’ કહ્યો હોત તો પ્રજાનું વધુ ભલું થાત રાજાઓની મુખ્ય 
આવક ખેતી ઉપરનું મહેસુલ હતું. આ મહેસુલ વસુલ કરવા ઈજારાઓ અપાતા. ઈજારા 

https://govindmaru.com/


 

વર્ણવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર 

 

અનુક્રમર્ીકા                        https://govindmaru.com  Page 100 

 

લેનારા ખેડુતો ઉપર નીશ્ચીત રકમ વસુલ કરવા જુલ્મો કરતાં, જરે્ે એ જુલ્મો સાંભળ્યા 
હશે કે નજરે જોયા હશે, તેના રંુવાડા ઉભા થઈ જશે.....  

પાંચેક ટકા ખેડુતો સીવાય પંચાણં ટકાની સ્થીતી સારી નહોતી, કાળી મજુરી 
કરીને સારી રીતે પેટ ના ભરાય, માથે દેવું ધધકતું હોય, છોકરાં વસ્ત્ર વીનાનાં, સ્ત્રીની 
દશા એવી જ, આ જ ખેડુતને કવીઓએ ‘જગતનો તાત’ કહ્યો છ.ે (પા.નં. 212) 

‘મનુસ્મૃતી જવેી સ્મૃતીઓએ ઉપરના વર્ોને નીચેના વર્ોનાં કાયો કરીને 
આજીવીકા ચલાવવાની છુટ આપી છ;ે પરન્તુ કોઈ પર્ સંજોગોમાં નીચેના વર્ો ઉપરના 
વર્ોનાં કાયો ના કરે એવી દુહાઈ દીધી છ.ે’ (પા.નં. 224)  

‘શ્રી કૃષ્ર્ વીદુરની ભાજી ખાય, બુદ્ધ ચુંગ અને આમ્રપાલીને ત્યાં ભોજન કરે, 
શ્રીજી મહારાજ સંગ્રામ વાઘરી તથા કોળીનો રોટલો ખાય, એમની બુદ્ધી ના બગડ;ે પર્ 
વર્ણવાદી જગદ્ગુરુઓ તો પોતાના જ વર્ોના બ્રાહ્મર્ોથી પર્ અભડાય જાય. પ્રજાનું 
ઘડતર કરનારા જ આવા હોય ત્યાં પ્રજાનો શો વાંક?’ (પા.નં. 230)  

‘પ્રાચીનકાળમાં શક્તીશાળી વીજયી વગણ પરાજીત વગણને ગુલામ બનાવીને તેની 
પાસે મજુરી કરાવતો; પરન્તુ આ બાબતમાં ભારત તથા વીશ્વમાં એક મુદ્દાનો બહુ ભારે 
ફેર હતો. ભારતમાં જનેે શુદ્ર બનાવાયા તે પ્રથમ પરાજીત અનાયો વગેરે હતા. પછી 
વર્ણસંકરતાના કડક નીયમોને કારર્ે લોમ–વીલોમ લગ્નોથી થતી પ્રજાને શુદ્રત્વ તરફ 
ધકેલવાનંુ થયું. પછી બ્રાહ્મર્ધમણ પ્રત્યે અરુચી ધરાવનાર ક્ષત્રીયો વગેરે પર્ જનોઈ ના 
આપવાને કારર્ે શુદ્ર થતા ગયા. શુદ્ર કોઈ જાતી નથી પર્ અનેક જાતી તથા જ્ઞાતીઓનો 
વગણ છ.ે’ (પા.નં. 233)  

‘પ્રથમ કોઈને શુદ્ર બનાવો, તેને ધમણ, જ્ઞાનથી હીન બનાવો અને પછી કહો કે આ 
પ્રજા તો અપનાવી શકાય તેમ નથી. વર્ણવ્યવસ્થાના જગતગરુુઓએ આ કુરૂપતાને 
બદલવાનું કદી આંદોલન કયુાં જાણ્યુ ંનથી. પેલા પાદરીઓ જગંલ–ેજગંલ,ે ઝંુપડ–ેઝંુપડ ે
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રખડી–ભટકીને આ પ્રજાને નહાતી–ધોતી, કપડાં પહેરતી, ભર્તી, નોકરી કરતી કરવા 
પોતાનંુ જીવન ખચી નાખે આપર્ા ધમણગુરુઓ તાગડધીન્ના કરીને આત્માની અમરતાની 
ચવાઈ ગયેલી પોપટીયા વાર્ી નગરોમાં અને તેમાં શ્રીમંતો સામે કરે તેનો શો અથણ છ?ે 
પેલા પાદરીઓની જમે પોતાનંુ જીવન ખચી નાખે તેવા છ ે કોઈ સાધુ–સંન્યાસી કે 
પુરોહીત?’ (પા.નં. 241) 

‘મલબારના રાજાને ઈચ્છા થઈ કે આપર્ે નવું વાર્ીજય અને નૌકાવીદ્યા 
શીખીએ. આ વીદ્યાઓનો વીકાસ કરવાનો વીચાર કયો. તે વખતે લોકોએ એમ વીચારવું 
જોઈતું હતું કે આરબો પાસેની આ વીઘા આપર્ી પાસે આવી જવી જોઈએ; પરન્તુ 
લોકોની આવી તૈયારી જોઈ ત્યારે બ્રાહ્મર્ોએ વાંધો ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે આવું ના કરવુ ં
ઘટ,ે કેમ કે આ લોકો (બ્રાહ્મર્ો) ત્યાં જશે અને તેમના સંસગણમાં રહેશે તો નક્કી 
જાતીભ્રષ્ટ થશ ેજ. અને ત્યાંથી પાછા ફયાણ બાદ અમારે ત્યાં આવીને પાર્ી પીશ ેતો 
અમે પર્ જાતીભ્રષ્ટ અને ધમણભ્રષ્ટ થઈ જઈશું. રાજાએ જ્યારે આનો કોઈ ઉપાય 
બતાવવા કહ્યું ત્યારે બ્રાહ્મર્ોએ ઉપાય બતાવ્યો કે દરેક કુટુમ્બમાંથી પ્રથમ એક–એક 
વ્યક્તી મુસલમાન થઈ જાય. તે પછી જ તે પરદેશ જાય. અને પાછો ફરે ત્યારે અમારી 
સાથે સમ્બન્ધ રાખે નહીં. અને આ ઉપાય મુજબ જ કરવામાં આવ્યું. આ રીતે જમેને 
હીન્દમુાંથી બ્રાહ્મર્ોના કહેવાથી મુસલમાન બનાવાયા તેમના સંતાનો એ જ આજના 
માપલા લોકો છ.ે........ કેવો તકલાદી ધમણ, કેવી તકલાદી સંસ્કૃતી?’ (પા.નં. 243)  

સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજીના આ પુસ્તકમાં આવા તો અનેક પ્રસંગો, તથ્યો, 
ઐતીહાસીક ઘટનાઓ, ધમણશાસ્ત્રનાં બયાનો વગેરે સીલસીલાબંધ નોંધવામાં આવ્યા છ,ે 
અને તેની સમીક્ષા કરવામાં આવી છ.ે સ્ત્રીઓ અને શુદ્રો પરત્વે મનુસ્મૃતીમાંના 
અપમાનજનક અને અન્યાયકારક શ્લોકો તથા બ્રાહ્મર્ોની શ્રેષ્ઠતા, પુજ્યતા અને 
મહાનતા દશાણવતા શ્લોકો આદીથી સભર આ પુસ્તક એક દસ્તાવેજી મહાન ગ્રંથ છ.ે 
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હીન્દઓુની આંખ ઉઘાડનારો આ ગ્રંથ છ;ે પરન્તુ હીન્દુઓમાંના મોટા ભાગના લોકો આ 
ગ્રંથ વાંચતા ગભરાય છ,ે કારર્ કે તેમની પરમ્પરાગત માન્યતાઓનો તેનાથી ભાંગીને 
ભુકો થઈ જવાનો તેમને ડર લાગે છ.ે તેથી આ પુસ્તકનું નામ વાંચીને જ તેનાથી ડરીને 
દુર ભાગે છ.ે અથાણત્ હીન્દઓુ સત્યથી ડરે છ.ે એકવાર ધ્યાનથી વાંચવાનંુ પર્ તેનામાં 
સાહસ, તૈયારી કે તેમની પાસે સમય નથી. અને છતાંય પોતાને ખુલ્લા દીલદીમાગવાળી 
સહીષ્ણ અને ઉદારપ્રજા માને છ.ે કેવી તકલાદી મહાનતા? અસ્તુ. 
 

▪ 
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પ્રકરર્–6 

વર્ણવ્યવસ્થા વીશે ડૉ. આંબેડકરનું દશણન 

આધુનીક ભારતમાં જરે્ે વર્ણવ્યવસ્થાનો ગહન અને વ્યાપક અભ્યાસ કયો હતો 
અને વર્ણવ્યવસ્થાને પાપે એમના જવેા મહાનવીદ્વાનનંુ પર્ આજીવન અપમાન થતું રહ્યું 
હતું, તથા જમેર્ે આ વર્ણવ્યવસ્થાનો તાકીક પદ્ધતીએ ઘોર વીરોધ કયો હતો એટલું જ 
નહીં વર્ણવાદીઓના લાખો પ્રયત્નો છતાં જમેર્ે ભારતીય સંવીધાનમાં વર્ણવ્યવસ્થાન ે
દાખલ ન થવા દઈને સમગ્ર ભારતવષણને વર્ણવ્યવસ્થાવીહીન સમાજ રચનાથી ઓતપ્રોત 
કરી, ભારતમાં જમેર્ે તેની મુળ સનાતન ભારતીય સંસ્કૃતીની સ્થાપના કરી હતી એવા, 
ભારતની મુળનીવાસી પ્રજાના ઉદ્ધારક, સંવીધાન શીલ્પી, ભારતરત્ન બાબાસાહેબ     
ડૉ. આંબેડકરનું વર્ણવ્યવસ્થા વીષેનું દશણન તેમના ગ્રંથ ‘હીન્દુધમણના કુટપ્રશ્નો’માં રજુ 
થયું છ.ે તેનો ટુકંસાર આવશ્યક ટીકાટીપ્પર્ી સાથે અહીં રજુ કરંુ છુ.ં ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડકરે હીન્દ ુ ધમણગ્રંથો વેદો, પુરાર્ો, સ્મૃતીઓ, મહાભારત – રામાયર્ આદી 
ગ્રંથોમાં વર્ણવ્યવસ્થાની ઉત્પત્તી અંગે દરેક ગ્રંથમાં પ્રવતણતા અનેક મત–મતાંતરો દશાણવી 
સીદ્ધ કયુાં છ ે કે હીન્દ ુધમાણચાયો વર્ણવ્યવસ્થાની ઉત્પત્તી અંગે એકમત નથી. ઉપરાંત 

મનુસ્મૃતીમાં મનુએ કરેલી ભુલો, છબરડાંઓ અને અગાઉથી ચાલી આવતી 

વર્ણવ્યવસ્થામાં કરેલા મનઘડતં ફેરફારો અને હીન્દુ સ્ત્રીઓની મનુએ કરેલી 
માનહાનીના સુપેરે દશણન કરાવી વર્ણવ્યવસ્થા સનાતન અને ઈશ્વરીય નહીં; પરન્તુ 

વર્ણવાદી ધમાણચાયોનું માત્ર પોતાની જન્મજાત શ્રેષ્ઠતા, પુજ્યતા અને વીના 
પરીશ્રમની આજીવીકા ટકાવી રાખવા માટનંુે અને શુદ્રોને અથાણત્ ભારતની 

મુળનીવાસી પ્રજાને કાયમ માટ ેગુલામ બનાવી રાખવા માટનંુે કાવતરંુ હતું તે સુપેરે 
દશાણવ્યંુ છ.ે  
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ડૉ. આંબેડકર લખે છ ે : ‘વર્ણવ્યવસ્થાની ઉત્પત્તીનું ઋગ્વેદના દશમા મંડળની 
નેવુંમી ઋચામાં આ પ્રમાર્ે વર્ણન છ ે: 

‘પુરુષના એક હજાર શીશ એક હજાર ચક્ષુ, એક હજાર પગ છ,ે તે પૃથ્વી ઉપર 
સવણત્ર સમ્પુર્ણપર્ે વ્યાપક છ.ે તેર્ે દશ આંગળીઓએ સમગ્ર ભુમંડળને પકડી રાખ્યું છ.ે 
પુરુષ પોતે સમ્પુર્ણ બ્રહ્માંડ છ.ે વતણમાન છ ે અને ભાવી છ,ે અમરતાનો સ્વામી છ.ે 
ભોજનથી તેનો વીસ્તાર થાય છ.ે તેની આ મહાનતા છ ે અને તેનો પોર્ો ભાગ 
અવીનાશી અન્તરીક્ષમાં છ.ે પુરુષના ત્રર્ ભાગ ઉધ્વણગામી થયા, તેનો ચોથો ભાગ અહીં 
પુનુઃસ્થીત છ ેઅને તે બધા જ પદાથો જ ેભક્ષર્ કરે છ ેઅને નથી કરતાં તેમાં તેનો 
સવણત્ર વીલય થયો. તમેાંથી વીરાજ ઉત્પન્ન થયો, અને વીરાજથી પુરુષ પેદા થયો, 
જન્મની સાથે જ તે પથૃ્વીથી આગળ નીકળી ગયો. આગળ અને પાછળ પર્; જયારે 
દેવોએ પુરુષની આહુતીનો યજ્ઞ કયો ત્યારે ગ્રીષ્મ તેના કાષ્ટ અને શરદ તેનંુ સમીધ–
હવન હતું. આ બલીપરુુષ જ ેસવણ પ્રથમ જન્મ્યો તેને દભણ ઉપર બાળી મુક્યો, તેની સાથ ે
દેવતાઓએ અને ઋષીઓએ આહુતીઓ આપી. આ બ્રહ્માંડ યજ્ઞથી દહીં અને માખર્ 
ઉત્પન્ન થયાં. તેનાથી સ્થળચર અને નભચર થયાં તથા પાલતુ પ્રાર્ી પર્ ઉત્પન્ન થયાં. 
બ્રહ્માના યજ્ઞથી ઋગ્વેદ અને સામવેદની ઋચાઓ પર્ પ્રગટી. છદં અને યજુસ પર્ 
પ્રગટયાં તેનાથી અશ્વો અને બે જડબાંવાળાં પ્રાર્ીઓ ઉત્પન્ન થયાં. જયારે દેવોએ 
પુરુષના કેટલાક ભાગ પાડ્યા ત્યારે બ્રાહ્મર્ો તેનંુ મુખ, ક્ષત્રીયો ભુજા, વૈશ્યો જાંઘો અને 
શુદ્રો પગમાંથી પેદા થયા. નાભીમાંથી હવા, મસ્તકમાંથી આકાશ, પગમાંથી પૃથ્વી, 
કાનમાંથી ચાર દીશાઓ, આ રીતે ઈશ્વરે પૃથ્વી બનાવી. ભગવાને આત્મામાંથી ચંદ્ર, 
મુખથી ઈન્દ્ર અને અગ્ની, શ્વાસથી વીષ્ણ બનાવ્યા.  

આ સ્તોત્રને ‘પુરુષસુક્ત’ને નામે ઓળખવામાં આવે છ ે અને એને જાતી 
વર્ણવ્યવસ્થાનો શાસ્ત્રોક્ત સીદ્ધાંત માનવામાં આવે છ.ે’  
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ડૉ. આંબેડકર પોતાના દશણનનો નીચોડ આ પ્રમાર્ે રજુ કરે છ ે:  
‘વેદોમાં એમ બતાવવાનો પુરુષાથણ કરવામાં આવ્યો છ ે કે વર્ણ પુરુષથી, મનુથી, 

પ્રજાપતીથી, વૃત્યથી અને સોમથી ઉત્પન્ન થયા છ,ે બ્રાહ્મર્ ગ્રંથોને વેદો સાથે ભારે 
મતભેદ છ.ે તે પુરુષ, વૃત્ય અને સોમથી વર્ણની ઉત્પત્તી માનતા નથી, તેથી તેઓ 
પ્રજાપતી અને બ્રહ્મા વચ્ચે ભટકે છ.ે તૈતરીય બ્રાહ્મર્નો ગજબનો સીદ્ધાંત છ,ે તેમનું 
કહેવું છ ેકે બ્રાહ્મર્ દેવતાઓથી ઉત્પન્ન થયા અને શુદ્રો અસુરોથી.’ 

‘મનુસ્મૃતીમાં બે વ્યાખ્યાઓ છ,ે એક પૌરાર્ીક અને બીજી બૌદ્ધીક. પૌરાર્ીક 
વ્યાખ્યા પ્રમાર્ે વર્ણનો ઉદ્ભવ બ્રહ્માથી છ,ે જ્યારે બૌદ્ધીક વ્યાખ્યાનો નીચોડ છ ે કે ત ે
વ્યક્તીઓની સંગઠનાત્મક ફળશ્રુતી છ.ે રામાયર્માં, (મન ુએક) સ્ત્રી છ,ે તે દક્ષની પુત્રી 
અને કશ્યપની પત્ની છ.ે મહાભારતમાં મનુ પુરુષ છ.ે તે વૈવસ્વતનો પુત્ર છ.ે જ ેકશ્યપનો 
પુત્ર છ.ે મહાભારતમાં કશ્યપની પત્ની મનુ નથી પર્ દક્ષયાની છ.ે જનેે દક્ષની પુત્રી 
બતાવી છ.ે પુરાર્ો વર્ણવ્યવસ્થાના ઉદ્ભવ વીષે મનુના સીદ્ધાંતનો સ્વીકાર તો કરે છ,ે 
પરન્તુ જુદા જુદા મત પ્રગટ કરે છ;ે તઓે માત્ર બે વર્ોની જ વ્યાખ્યા આપે છ.ે 
વીષ્ણપુરાર્ બીજી જગ્યા ઉપર જુદા સીદ્ધાંતનંુ પ્રતીપાદન કરે છ.ે આ બીજા સીદ્ધાંત 
પ્રમાર્ે ઈલાના લગ્ન પુરુરવા સાથે થયા, જનેા છ પુત્રો હતા. સૌથી મોટો હતો અયુષ. 
અયુષનો ક્ષેત્રવૃદ્ધ અને તેનાથી સુહોત્ર અને તેનાથી ગૃત્સમહ નામનો પુત્ર થયો, આ 
ગૃત્સમહથી ચાર વર્ો થયા. વાયુ પુરાર્ને આ સ્વીકાયણ નથી. તેનંુ કહેવાનંુ છ ેકે વર્ણનો 
ગૃત્સમહ પુત્ર શૌનક દ્વારા ઉદ્ભવ થયો. હરીવંશ પુરાર્ એક જગ્યાએ વીષ્ણ પુરાર્નો 
આ મત સ્વીકારી લે છ ે કે વર્ણનો જનક ગૃત્સમહ હતો; પરન્તુ ફરક એટલો કે શુદ્ર 
ગૃત્સમહથી ઉત્પન્ન થયા નથી; છતાં હરીવંશ પુરાર્ એ બતાવતું નથી કે શુદ્રો ક્યાંથી 
ઉત્પન્ન થયા? વળી, એક સ્થળે હરીવંશ પરુાર્ સ્વીકારે છ ેકે વર્ણ ગૃત્સમહ પુત્ર શૌનક 
દ્વારા ઉત્પન્ન થયા. આમ પોતાના આગલા કથનને તે કાપી નાખે છ.ે’  
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‘આ બધી વ્યાખ્યાઓ અલ્પબદુ્ધીની લાગે છ,ે આથી ખ્યાલ આવે છ ે કે 
વર્ણવ્યવસ્થાના ઔચીત્ય માટ ેબ્રાહ્મર્ોએ કેવું જોર લગાવ્યું છ.ે આશ્ચયણ તો એ વાતનંુ છ ે
કે બ્રાહ્મર્ો વર્ણવ્યવસ્થાના આટલા બધા જોરદાર પ્રચારક હોવા છતાં તેના ઉદ્ગમ 
બાબતે એકમત કેમ થઈ શક્યા નથી. વર્ણવ્યવસ્થાના ઉદ્ભવ વીષે સમાન, નીવાણવાદ 
અને સવણસ્વીકાયણ એવી બૌદ્ધીક વ્યાખ્યા બ્રાહ્મર્ો કેમ આપી શક્યા નથી?’ 

‘વર્ણવ્યવસ્થાના ઓચીત્યમાં બ્રાહ્મર્ો માત્ર બે વ્યાખ્યાઓ ઉપર ઠરે છ,ે પ્રથમ એ 
કે તેની ઉત્પત્તી પુરુષથી થઈ છ.ે જનેો ઉલ્લેખ ઋગ્વદના પુરુષસુકતમાં છ.ે જો આ 
વ્યાખ્યા પૌરાર્ીક છ,ે તો પર્ પૌરાર્ીકતા એ ઐતીહાસીકતા જ છ.ે પછી ભલે તેમાં 
અતીશયોક્તી કેમ ન હોય? પરન્તુ એવું લાગતું નથી; કારર્ કે આ વ્યાખ્યા પુર્ણતુઃ 
રહસ્યાત્મક છ.ે અથાણત્ તે કોઈ ધુની મગજની નીપજ છ.ે તેને કારર્ે જ તેનો વ્યાખ્યા 
તરીકે અન્યોએ સ્વીકાર કયો નથી. તેથી જ પરસ્પર વીરોધી વ્યાખ્યાઓ અસ્તીત્વમાં 
આવી છ.ે વ્યાખ્યાઓ આપવામાં તલમાત્ર શીષ્ટાચાર વતણવામાં આવ્યો નથી? 

‘સામવેદમાં ઋગ્વેદના પુરુષસુકતના પાંચ મંત્રો છ.ે મહત્ત્વની વાત એ છ ેકે આ 
પાંચ મંત્રોનો સમાવેશ કરતી વખતે તે મંત્રોને છોડી દેવામાં આવ્યા છ ેજમેાં કહેવામાં 
આવ્યું છ ે કે વર્ણ પુરુષના ચાર અંગોમાંથી ઉત્પન્ન થયા છ.ે જનેો સંકેત સ્પષ્ટ છ ે કે 
સામવેદના રચયીતા ઋગ્વેદની વ્યાખ્યાથી આશ્વસ્ત ન હતા. જ ે આસ્થાથી લદાયેલી 
હતી. સંભવતુઃ આ વ્યાખ્યા આરોપીત અને પ્રતીકાત્મક વર્ણન હતું. અન્ય બ્રાહ્મર્ોએ 
આ સાહીત્ય કથનને હકીકતમાં પરીવતીત કરવાની ચેષ્ટા કરી, તેનાથી હકીકત સીદ્ધ 
થવાને બદલે સમસ્યા ઉભી થઈ કે બ્રાહ્મર્ો ચાતુવણર્ણને આટલુ ં બધંુ મહત્ત્વ શા માટ ે
આપે છ?ે’ 

‘છલે્લે બૌદ્ધીક વ્યાખ્યા ભગવદ્ગીતાએ કરી છ,ે હીન્દુ દેવતા કૃષ્ર્ એ સમજાવે 
છ ે કે તેઓ ચાતુવણર્ણના કતાણ છ,ે જ ે ગુર્–કમણ ઉપર આધારીત છ;ે પરન્તુ ગુર્ોમાં 
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વીભીન્નતાનો આ સીદ્ધાંત તેમર્ે કપીલના સાંખ્ય દશણનમાંથી ઉઠાવ્યો છ.ે કૃષ્ર્ 
ચાતુવણર્ણની વ્યાખ્યા પ્રશંસાત્મક શૈલીમાં કરે છ.ે ગુર્ો પરીવતણનશીલ છ.ે સાંખ્ય દશણનમાં 
ની:સંદેહ ત્રર્ પરીવતણનશીલ ગુર્ો સત્વ, રજસ્ અને તમસ્ બતાવવામાં આવ્યા છ,ે 
ત્રર્ેય ગુર્ોની શક્તી સમાન છ;ે પરન્તુ સમાનતા વીભાજીત હોય છ ે ત્યારે તેમાં 
ગતીશીલતા આવી જાય છ.ે ત્યારે એક ગુર્ બીજા ગુર્ ઉપર પ્રભુત્વ જમાવે છ.ે કૃષ્ર્ે 
વર્ણવ્યવસ્થાને વૈજ્ઞાનીક સ્વરૂપ આપવા માટ ેભારે હોશીયારી દેખાડી છ;ે પરન્તુ એવુ ં
કરવામાં કૃષ્ર્ પોતે જાળમાં ફસાઈ ગયા છ.ે તેઓ એ નથી સમજાવી શક્યા કે ગુર્ ત્રર્ 
છ ેઅને વર્ણ ચાર છ.ે પરીર્ામે કોયડો ઉકેલાવાને બદલે ગુંચવાઈ ગયો છ.ે વધારાની 
ગાંઠ પડી ગઈ છ.ે’  

બાબાસાહેબ ડૉ. આંબેડકરનું વર્ણવ્યવસ્થાના ઉદ્ગમ વીષેનું ઉપરનું ધમણશાસ્ત્ર 
આધારીત વીશ્લેષર્ વાંચ્યા પછી આપર્ા ધમણશાસ્ત્રો વીષે સ્વામી વીવેકાનંદે કહેલું એક 
મંતવ્ય યાદ આવી ગયુ.ં  

સ્વામી વીવેકાનન્દ કહે છ ેકે ‘પ્રાચીનકાળમાં ઐતીહાસીક સંશોધન કરીને સત્ય 
મેળવવા માટ ે બહુ ઓછુ ં વલર્ જોવા મળે છ.ે તેથી કોઈ પર્ જાતની હકીકત કે 
પુરાવાના આધાર વગર ગમે તે વ્યક્તી પોતાને યોગ્ય લાગે તે કહી શકતી. પ્રાચીન 
કાળમાં લોકોને ભૌગોલીક જ્ઞાન પર્ હતું નહીં તેથી કલ્પનાના ઘોડા પુરપાટ દોડતા. 
અને ક્ષીરસાગર, ધૃતસાગર તથા દધીસાગરની કલ્પનાભરી બેહુદી વાતો સાંભળવામાં 
આવે છ.ે પુરાર્ોમાં કોઈ હજાર વષણ તો કોઈ દસ હજાર વષણની આવરદાવાળાં મનુષ્યો 
છ,ે આપર્ે આમાંથી કોનંુ માનશું? તેથી કૃષ્ર્ની બાબતમાં સાચો નીર્ણય મેળવવો 
લગભગ અશક્ય છ.ે’ (સ્વામી વીવેકાનન્દ ભાગ–6 પા.નં.–144–145) 

આજ ે કેટલાક બની બેઠલેા સાધુ–સંતો વર્ણવ્યવસ્થાને ઈશ્વરીય, અલૌકીક અને 
વૈજ્ઞાનીક હોવાના બર્ગા ફંુકે છ,ે તેમને ડૉ. આંબેડકરનું સંશોધન એક લપડાક સમાન 
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છ.ે પ્રામાર્ીકતા અને આત્મસન્માન હોય તેવી વ્યક્તી કદી વર્ણવ્યવસ્થા જવેી નાચીજ 
વ્યવસ્થાને વૈજ્ઞાનીક વ્યવસ્થામાં ખપાવી શકે જ નહીં.  

‘મનુનંુ ગાંડપર્ અથવા મીશ્ર જાતીઓના ઉદ્ભવ બાબતે બ્રાહ્મર્ી ખલુાસો’ 
નામના લેખમા ંડૉ. આંબેડકર લખે છ ેકે :  

‘પતીત જાતીઓમાં મનુએ એ લોકોનો સમાવેશ કયો છ ે કે જ ેક્ષત્રીયોએ આયણ 
અનુષ્ઠાનનો ત્યાગ કયો હતો. જ ેશુદ્ર બની ગયા હતા. જનેે ત્યાં બ્રાહ્મર્ પુરોહીતો જતા 
ન હતા. એ જાતીઓ છ ે(1) પૌંડરક (2) ચૌલ (3) દ્રવીડ (4) કામ્બોજ (5) યવન (6) શક 
(7) પારદ (8) પલ્લવ (9) ચીન (10) કીરત (11) દારદ. મનુના મતે આ સંકર જાતીઓ 
છ,ે જમેનાં માતા–પીતાના વર્ણ અલગ–અલગ હતા.’  

આ મીશ્રજાતીઓ અથવા સંકરજાતીઓ દશાણવે છ ે કે વર્ણવ્યવસ્થા નીષ્ફળ ગઈ 
હતી. એટલું જ નહીં ઉપરોક્ત જાતીઓએ વર્ણવ્યવસ્થા સામે સ્પષ્ટ બળવો કયો હતો. 
ડૉ. આંબેડકર આગળ લખે છ ે:  

‘એ સ્પષ્ટ છ ે કે મનુ જ ે જાતીઓને જારજ કહે છ,ે તેમાંની કેટલીય જાતીઓ 
સ્વતંત્ર હતી; છતાં પર્ મનુ તથા અન્ય સ્મૃતીકારો તેમને જારજમાં ખપાવે છ.ે આ 
હકીકતો ઉપર વીચાર કયાણ પછી એક કોયડો છ ે કે મનુએ સંકરજાતીનો પ્રશ્ન કેમ 
ઉઠાવ્યો? સ્પષ્ટ છ ે કે મનુને એ વાત સમજાઈ ગઈ હતી કે ચતુવણર્ણવ્યવસ્થાનંુ માળખું 
નીષ્ફળ ગયું હતું. અને એવી જાતીઓની મોટી હાજરી કે જનેે બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય, 
શુદ્રમાં ખપાવી શકાય એમ નહોતી તે વર્ણપ્રથાની નીષ્ફળતાનો ઉત્તમ પુરાવો હતો. 
આથી જ તેમર્ે ચાતુવણર્ણના નીયમો સામે આંખ આડા કાન કરી, ચાતુવણર્ણની બહારની 
જાતીઓના અસ્તીત્વ ઉપર પ્રકાશ ફેંકવા વીવશ થવું પડ્યું હતું; પરન્તુ મનુએ કદી 
વીચાયુાં હતું ખરંુ કે એમર્ે સંકર જાતીઓની જ ેવ્યાખ્યા કરી હતી તે કેવી ભયાનક છ?ે 
અને એના શા અથો નીકળે છ?ે’  
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‘મનુએ કહ્યું છ ે કે ચાંડાલ જાતી બ્રાહ્મર્ સ્ત્રી અને શુદ્ર પુરુષ વચ્ચેના અવૈદ્ય 
સમ્બન્ધોનું પરીર્ામ છ.ે પરન્તુ એનો અથણ તો એવો થાય કે બ્રાહ્મર્ સ્ત્રીઓ અત્યતં 
ચરીત્રહીન હશે અને શુદ્ર પુરુષો પ્રત્યે તેમના મનમાં વીશેષ આકષણર્ હશે. ચાંડાલોની 
જનસંખ્યા એટલી અધીક છ ેકે પ્રત્યેક બ્રાહ્મર્ સ્ત્રી, શુદ્ર પુરુષની રખાત રહી હોય તો 
જ સમાજમાં આટલા બધા ચાંડાલો પેદા થઈ શકે! સંકરજાતીના સીદ્ધાંતના પ્રતીપાદન 
વખતે મનુએ એવું વીચાયુાં નથી લાગતું કે દેશમાં આટલા વીશાળ જનસમુદાયને 
ચરીત્રહીન ઘોષીત કરી તેમને સામાજીક તથા નૈતીક અધોગતી તરફ ધકેલી રહ્યા છ.ે’ 

ડૉ. આંબેડકરના દશણન પરથી એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જાય છ ે કે વર્ણવ્યવસ્થાવાદી 
બ્રાહ્મર્ો એમ માનતા હતા અને આજ ેપર્ માને છ ે કે સમાજનંુ નૈતીક યા સામાજીક 
અધ:પતન ભલે થાય; પરન્તુ પુરોહીતોની પુજ્યતા, શ્રેષ્ઠતા તથા વીના પરીશ્રમની 
આજીવીકા ચાલુ રાખવા માટ ેવર્ણવ્યવસ્થા રુપી પડ્યતં્ર ચાલુ રહેવું જોઈએ. 

(આંબેડકરકૃત, ‘Riddles in Hinduism’ના ગુજરાત સરકારે પ્રસીદ્ધ કરેલા 
ગુજરાતી રુપાંતર ‘હીન્દુધમણના કુટપ્રશ્નો’માંથી સાભાર) 

 
▪ 
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પ્રકરર્–7 

વર્ણવ્યવસ્થા અને કર્બી–પાટીદારો 

આઝાદી પછી આપર્ા દેશમાં સૌથી વીશેષ વીકાસ પટલે તરીકે ઓળખાતી 
પાટીદાર–કર્બી જાતીએ કયો છ.ે શીક્ષર્, નોકરી–ધંધા, વેપાર–ઉદ્યોગ, કલા–કૌશલ્ય, 
વહીવટ અને રાજકારર્ આદી તમામ ક્ષેત્રોમાં તેમર્ે અસાધારર્ પ્રગતી સાધી છ.ે જ ે
એમને માટ ેગૌરવ અને આનન્દનો વીષય છ ેતથા સમગ્ર દેશ માટ ેપે્રરર્ાનો વીષય છ.ે 
અલબત્ત દેશની બીજી અનેક જાતીઓએ પર્ વીકાસ તો કયો જ છ;ે પરન્તુ કર્બી–
પાટીદારના વીકાસની તુલનામાં એમનો વીકાસ ઘર્ો ઓછો ગર્ાય. કર્બી–
પાટીદારોની અદ્ભુત પ્રગતીનું કારર્ તેમનો અભુતપુવણ પુરુષાથણ છ ેતેમાં શંકાને કોઈ 
સ્થાન નથી. પરન્તુ આઝાદી પહેલાંનાં હજારો વષણ દરમીયાન પર્ તેઓ પુરુષાથી તો 
હતા જ, છતાંય પચાસ વષણ પહેલાંના એ અતીપ્રલમ્બ સમયમાં તેઓ આજના જવેો 
અપ્રતીમ વીકાસ સાધી શક્યા નહોતા, એ હકીકતનંુ કારર્ એ છ ેકે આઝાદી પહેલાના 
સમયમાં તેમને આજના જવેી તકો જ નહોતી. આઝાદી પહેલાં તેઓ માત્ર ખેતમજુર 
જવેા ખેડુત હતા. જમીનના કે ખેતીના પર્ તેઓ માલીક નહોતા. રાજાશાહીના ગુલામ 
હતા. આઝાદી પહેલાં આપર્ા દેશમાં મનુસ્મૃતી પુરસ્કૃત વર્ણવ્યવસ્થાનંુ શાસન હતું. 
જમેાં મહેનત–મજુરી કરનાર તમામ સમાજને તથા સ્ત્રીઓને શીક્ષર્ પ્રાપ્ત કરવાનો 
અધીકાર જ નહોતો. દરેક જાતીને ફક્ત પોતાના વંશ–પરમ્પરાગત ધંધાઓ જ કરવાનો 
અધીકાર હતો. હુન્નર–ઉદ્યોગ કરવાનો અધીકાર મહેનત–મજુરી કરનાર વગણને નહોતો. 
પરન્તુ આઝાદી પછી ભારતીય બંધારર્ અમલમાં આવ્યું. જરે્ે દેશના દરેક નાગરીકને 
નાત–જાત, ધમણ, લીંગ અને વર્ણના ભેદભાવ વીના પોતાનો વીકાસ કરવાની સ્વતંત્રતા 
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અને સમાન તક આપી. જનેા ફળસ્વરુપે કર્બી–પાટીદારોને આજ ેદરેક ક્ષેત્રમાં બેનમુન 
પ્રગતી હાંસલ કરવાની સીદ્ધી પ્રાપ્ત થઈ શકી છ.ે  

કેટલાક લોકો દલીલ કરે છ ે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટલે ‘ખેડ ે એની 
જમીન’નો કાયદો અમલમાં લાવ્યા, જનેે પરીર્ામે કર્બી–પાટીદારો જમીનોના 

માલીક બન્યા, તેથી તેમર્ે આજની પ્રગતી સાધી છ.ે એમની આ દલીલ 
વજુદવાળી છ.ે પરન્તુ એ ન ભુલવું જોઈએ કે એવો કાયદો ઘડવાનો અધીકાર 

સરદાર વલ્લભભાઈ પટલેને ભારતીય બંધારર્ે જ આપ્યો. જો ભારતમાં બંધારર્ને 

બદલે મનુસ્મૃતીકૃત વર્ણવ્યવસ્થાનંુ શાસન હોત તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટલેને 
આવો કાયદો ઘડવાનો અધીકાર કોઈએ આપ્યો હોત ખરો? એનો અથણ એ છ ેકે 

એવો કાયદો ઘડવાનો અને તેના દ્વારા કર્બી–પાટીદારોની થયેલી પ્રગતીમાં 
મુળભુતરુપે ભારતીય બંધારર્નંુ યોગદાન નોંધપાત્ર છ.ે 

આજથી પીસ્તાલીસ વષણ પહેલાં જયારે હંુ મારા વતન સૌરાષ્ટરના વીરપુર 
(મચ્છુકાંઠા) – મોરબીમાં પ્રાથમીક શાળામાં અભ્યાસ કરતો હતો, ત્યારે મેં જોયું છ ે કે 
કર્બી–પાટીદારો તે સમયે ગરીબ અને અશીક્ષીત હતા. ખતેી સીવાયના અન્ય 
ધંધાઓમાં એમનો પગપેસારો નહીંવત હતો. કેટલેક અંશે કર્બી અસ્પૃશ્ય પર્ હતા. 
અથાણત્ બ્રાહ્મર્ો ત્યારે કર્બીના હાથનંુ રાંધેલું ખાતા નહોતા. મેં પ્રત્યક્ષ જોયું – જાણ્યું છ ે
કે બ્રાહ્મર્ો કર્બીને ઘરે ચોયાણસી યા બ્રહ્મભોજન જમવા જતા ત્યારે પોતાની સાથ ે
થાળી, વાડકો તેમ જ પાર્ીનો લોટો પર્ પોતાના ઘેરથી ભરીને લઈ જતા. મતલબ કે 
બ્રાહ્મર્ો ત્યારે કર્બીના ઘરનંુ પાર્ી પીવાથી પર્ અભડાઈ જતા હતા. પરન્તુ તે 
સમયમાં દલીતોના સ્પશણ કે પડછાયાથી પર્ અભડાઈ જનારા બ્રાહ્મર્ો કર્બીના 
સ્પશણથી અભડાતા નહોતા. પરન્તુ છલે્લાં પચાસ વષણમાં દલીતો તરફની આભડછટે 
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ક્રમશુઃ ઘટતી આજ ે ઓછી અને ક્યાંક–ક્યાંક તો નામ:શેષ થઈ ગઈ છ ે ત ે જોતાં 
અનુમાન અવશ્ય થઈ શકે કે સો વષણ પહેલાં બ્રાહ્મર્ો કર્બીના સ્પશણમાત્રથી પર્ 
અભડાતા હોવા જોઈએ.  

કર્બી–પાટીદારની આજની પેઢીને મારી આ વાત અતીશયોક્તીભરી લાગવાનો 
સંભવ છ.ે એમને પ્રતીતી થાય એ માટ ેતા. 18–12–2000ને દીવસે સુરતમાં વરાછા રોડ 
પરની સાધના સોસાયટીમાં મળેલી એક ચચાણ સભામાં સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજીએ       
શ્રી કરસનદાસ ચોવટીયાને વર્ણવ્યવસ્થાની યથાથણતા વીષેની ચચાણ દરમીયાન જ ેપ્રશ્નો 
પુછ્યા હતા, તેમાના કેટલાક અહીં રજુ કરંુ છુ ં:  

(1) 50 વષણ પહેલાંના સમયમાં કેમ કોઈ કર્બી લેખક, કવી કે રાજા ન બન્યો? 
(2) આજ ેપર્ કેમ કોઈ કર્બીને નગરશેઠ નથી બનાવવામાં આવતો? 
(3) વડતાલના સ્વામીનારાયર્ મન્દીર ગભણગૃહમાં આજ ેપર્ બ્રાહ્મર્ સીવાયનાને કેમ 

પ્રવેશ નથી? 

આ સન્દભણમાં એક પરુાર્ી ઘટના આજ ેયાદ આવ ેછ.ે સ્વ. પન્નાલાલ પટલેની 
પ્રથમ નવલકથા જયારે પ્રગટ થઈ ત્યારે જન્મે બ્રાહ્મર્ એવા કવી નાનાલાલે તેનો 
ઉપહાસ કરતાં કહ્યું હતું કે ‘શું હવે આપર્ે પટલા (અથાણત્ પટલે – કર્બી) અને ઘાંયજા 
(અથાણત્ વાળંદ–હજામ)ના લખેલાં પુસ્તકો વાચંવાં પડશે?’  

કર્બી–પાટીદારની આજની પેઢી સચ્ચીદાનન્દ સ્વામીના ઉપરોક્ત પ્રશ્નો અને 
આ ઘટના ઉપર વીચાર કરશે તો અવશ્ય ખ્યાલ આવશે કે પ્રાચીન સમયમાં કર્બી–
પાટીદારોની સ્થીતી કેવી નીમ્ન અને તીરસ્કૃત હશે. અહીં કર્બી કે બ્રાહ્મર્ની બદબોઈ 
કરવાનો મારો આશય હરગીઝ નથી. અહીં હંુ ફક્ત એટલું જ સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છુ ંકે 
દેશમાં જયારે વર્ણવ્યવસ્થાનંુ શાસન હતું ત્યારે કર્બીની સ્થીતી શી હતી. મહેસુલ 
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વસુલ કરવા માટ ેરાજસત્તા તરફથી ખેડુત ઉપર ભારે જુલ્મો થતા એ તો વળી, જુદો 
ઈતીહાસ.  

તાત્પયણ એ છ ે કે માત્ર 50 વષણના અતી અલ્પ સમયમાં હજારો–લાખો કર્બી–
પાટીદારો (સ્ત્રીઓ સહીત) કવીઓ, લેખકો, ડૉક્ટરો, વકીલો, એન્જીનીયરો, પ્રોફેસરો, 
વેપારીઓ, ઉદ્યોગપતીઓ, અધીકારીઓ, પ્રધાનો અને કલાકારો બની શક્યા છ.ે જનંુે 
એક માત્ર કારર્ પ્રવતણમાન ભારતીય બંધારર્ છ.ે કર્બી–પાટીદારો અને બીજી 
પછાતજાતીઓએ આજ ેજ ેઅપ્રતીમ વીકાસ કયો છ,ે એ જનેાથી સહન નથી થતો અને 
જનેી પોકળ શ્રેષ્ઠતા આજ ે ખતમ થઈ ગઈ છ,ે એવા કેટલાક વર્ણવાદીઓ બંધારર્ 
નીષ્ફળ ગયું છ,ે એવો ખોટો ઉહાપોહ મચાવી રહ્યા છ.ે પરન્તુ બંધારર્ના પ્રતાપે જ 
ઉન્નતીના શીખરે પહોંચનારા કર્બી પાટીદારો અને અન્ય પછાત સમાજ માટ ેબંધારર્ 
એક અદ્ભુત ધમણગ્રંથ પુરવાર થયો છ,ે એ કેમ ભુલાય?  

પરન્તુ આશ્ચયણ અને દુ:ખની વાત એ છ ે કે આજની પોતાની પ્રગતી ભારતીય 
બંધારર્ને આભારી છ ે એ વાતનો ખ્યાલ કર્બી–પાટીદારને નથી, આજ ે કર્બી–
પાટીદારો પોતાની પ્રગતીનું શ્રેય ઈશ્વર, દેવી–દેવતા અને સાધુ–સંતોની કૃપાને આપી 
રહ્યાં છ ેઅને તેમની પુજા–ભક્તીમાં લીન બની તન–મન–ધન એમની સેવામાં અપણર્ 
કરી રહ્યા છ.ે કોઈ ઉમીયા માતાનાં તો કોઈ અન્ય દેવી–દેવતાઓનાં તો કોઈ સાધુ–
સંતોનાં ભવ્ય મન્દીરો બંધાવી રહ્યા છ,ે તો કોઈ પગપાળા તીથણયાત્રાઓ યોજી રહ્યા છ.ે 
કોઈ ભવ્ય કથા–પારાયર્ો–સામૈયાઓ યોજી રહ્યા છ,ે તો કોઈ યજ્ઞોમાં સેંકડો મર્ ઘી–
તેજાના ભસ્મીભૂત કરી રહ્યા છ.ે આજ ેકર્બી–પાટીદારો કદાચ એ વીચારવા તૈયાર 
નથી કે 50 વષણ પહેલાંનાં હજારો વષણમાં ક્યારેય આ દેવી–દેવતાઓ કે સાધુ–સંતો 
કહેવાતી કૃપા કેમ પોતાના ઉપર વરસાવતાં નહોતાં. શું આ દેવી–દેવતાઓએ અને 
સાધ–ુસંતોએ પોતાને આજની ઉચ્ચ સ્થીતીએ પહોંચાડ્યા છ?ે  
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વાસ્તવીકતા એ છ ે કે આજ ે કર્બી–પાટીદારોએ પોતાનો ઈતીહાસ જાર્વાની 
ખાસ આવશ્યકતા છ.ે જ ે લોકો ઈતીહાસ નથી જાર્તા તઓે ઈતીહાસ રચી શકતા 
નથી. કર્બી–પાટીદારોએ પ્રગતી કરી; પરન્તુ ઈતીહાસના અજ્ઞાનને કારર્ે ક્રાંતી નથી 
કરી શક્યા. તેઓ પુનુઃ વર્ણવ્યવસ્થા જન્ય ક્રીયાકાંડોરુપી ધમણના ભરડામાં ભેરવાઈ ગયા 
છ ેઅને પોતાના બહુમુલ્યવાન સમય – શક્તી – ધનનો દુરુપયોગ એ ક્રીયાકાંડો પાછળ 
કરી રહ્યાં છ.ે પોતાના ધનનો ઉપયોગ પોતાના ભાઈ–ભાડુઓંના ઉત્કષણમાં કરવાને બદલ ે
ક્રીયાકાંડો, મન્દીરો અને કથા–પારાયર્ોમાં વાપરી રહ્યા છ ેઅને એ રીતે જ ેધમે તેમને 
હજારો વષણ પયાંત ગુલામ, ગરીબ અને નીમ્ન બનાવ્યા એ જ ક્રીયાકાંડોરુપી ધમણને તેઓ 
ઉત્તેજન આપી પોતાના પગ ઉપર પોતે જ કુહાડો મારી રહ્યાં છ.ે કર્બી–પાટીદારોએ 
આજ ેપુનુઃ વીચારર્ા કરવાની તાતી આવશ્યકતા છ.ે ક્રીયાકાંડો એ ધમણ નથી પરન્તુ 
સદાચાર અને સેવા એ જ સાચો ધમણ છ.ે શોષર્ અને ભ્રષ્ટાચાર એ અધમણ છ.ે પોતાના 
ભાઈ–ભાંડુની સહાય અને સેવામાં ધમણ સમાયેલો છ ેઅને દેશસેવા પર્ સમાયેલી છ.ે જો 
દરેક વ્યક્તી પોતાના ભાઈભાંડુઓની સહાય–સેવા કરે તો આખો સમાજ આખો દેશ 
સેવામય – ધમણમય બની જાય.  

કર્બી–પાટીદારો જમે પોતાનો ભુતકાળ ભૂલી ગયા છ.ે તેમ વતણમાનની કેટલીક 
ઘટનાઓથી પર્ તેઓ અજ્ઞાન લાગે છ.ે જ ેબંધારર્ને પ્રતાપે તેઓ ઉન્નતીના શીખરે 
પહોંચ્યા છ,ે તે બધંારર્ને હટાવીને તેની જગ્યાએ મનુસ્મૃતી યા એના જવેુ ં
વર્ણવ્યવસ્થાવાદી બંધારર્ સ્થાપવા માટ ે અનેક વર્ણવાદી બ્રાહ્મર્ો અત્યંત દૃઢતાથી 
ક્રીયાશીલ છ,ે તેની કદાચ કર્બી–પાટીદારોને ખબર નથી. જનેે ખબર છ ેતેઓ એમ 
કહે છ ે કે વર્ણવાદીઓના એવા ઉધામા નીષ્ફળ જ રહેવાના, કારર્ કે ભારતમાં હવ ે
પુનુઃ વર્ણવ્યવસ્થાનંુ શાસન અસંભવ છ;ે પરન્તુ ભારતના રાજકારર્ની આજની તાસીર 
જોતાં મને એ અસંભવ લાગતું નથી. જો અશક્ય ને શક્ય બનાવવા માટ ેતમામ શક્તી 
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કામે લગાડી દેવામાં આવે તો કોઈ કાયણ અશક્ય નથી. બુદ્ધકાળમાં વર્ણવ્યવસ્થા 

સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી છતાં; હજારો વષણ બાદ તેનો ઉદય થઈ શક્યો હતો. 
ત્યારબાદ ભારતીય બંધારર્ દ્વારા વર્ણવ્યવસ્થાને પુનુઃ સમાપ્ત કરી દેવામાં આવી 

છ;ે પરન્તુ બંધારર્નું રક્ષર્ કરવામાં આપર્ી પ્રજા નીષ્ફળ જાય તો વર્ણવ્યવસ્થાનંુ 
પુનુઃસ્થાપન શક્ય છ.ે તેથી આજ ેબંધારર્નંુ રક્ષર્ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા 

છ.ે જો વર્ણવ્યવસ્થા પુનુઃ આવી જશે તો દલીત–આદીવાસી, અન્યપછાત 
કારીગરવગણથી માંડીને કર્બી–પાટીદાર સુધીની વીશાળ પ્રજા શુદ્ર વગણમાં આવી 

જશે અને તેમની સ્વતંત્રતા અને સમાન તક ઝુંટવાઈ જશે. દેશના વહીવટી તંત્ર 

અને શાસનમાંથી તેમનો અધીકાર નાબુદ થઈ જશે. 
કર્બી–પાટીદાર પ્રજા આજ ેપ્રગતીના સૌથી ઉંચા શીખર ઉપર બીરાજમાન 

છ,ે તેમની પાસે બુદ્ધી, બળ, સાહસ, કુશળતા અને હીમ્મત અપરમ્પાર છ.ે તેઓ 
બંધારર્નંુ રક્ષર્ કરવા સમથણ છ.ે તેઓ એ કાયણમાં દલીત, આદીવાસી, અન્યપછાત 

વગણ અને ક્ષત્રીયોને પર્ પોતાની સાથે ભેળવી શકે એવી શક્તી ધરાવે છ.ે યાદ રહે 
કે ભૂતકાળમાં ક્ષત્રીયોને પર્ વર્ણવ્યવસ્થાએ અપરમ્પાર પીડા પહોંચાડી છ.ે 

વર્ણવ્યવસ્થા સામે માથું ઉંચકનાર ક્ષત્રીયોને પરશુરામે એકવીસ વખત સમ્પુર્ણ 
ખતમ કરી નાખવાનો ધોર પ્રયાસ કયો હતો; છતાંય ક્ષત્રીયોએ એ વીરોધ પડતો 

મુક્યો નહોતો. અને ક્ષત્રીય બુદ્ધ વર્ણવ્યવસ્થાને નાબુદ કરવામાં સફળ રહ્યા હતા. 
તેમનાં હજાર વષણ પછી વર્ણવ્યવસ્થાનું શાસન પુનુઃસ્થપાયું. ત્યારબાદ ભારત 

મોગલો અને અંગ્રેજોનું ગુલામ રહ્યું. હજારો વષણની ગુલામી પછી પુનુઃ ભારતીય 
બંધારર્ે વર્ણવ્યવસ્થાનું શાસન રદ કયુાં. હવે પુનુઃ વર્ણવ્યવસ્થાનંુ શાસન ન આવે તે 

જોવાની જવાબદારી ક્ષત્રીય, કર્બી, અન્ય પછાત વગણ, આદીવાસી અને દલીત 
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વગણ અને સમસ્ત સ્ત્રીસમાજની છ.ે યાદ રહે સ્ત્રીઓ પર્ વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત 

શુદ્રા, પરતંત્ર અને સમાન અધીકારથી વંચીત છ,ે બંધારર્ની રક્ષાના અભીયાનની 
આગેવાની કર્બી–પાટીદારો ઉપાડી દેશ અને સમાજની રક્ષા કરે એ આજના 

યુગની તાતી માંગ છ.ે 
 

▪ 
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પ્રકરર્–8 

બ્રાહ્મર્–ક્ષત્રીય સંઘષણ 

વર્ણવ્યવસ્થાની પોકળતાનો સૌથી મોટો પુરાવો છ.ે બ્રાહ્મર્ – ક્ષત્રીય સંઘષણ. 

જ ે વર્ણવ્યવસ્થાના પ્રારંભકાળથી આજપયાંત ચાલુ છ.ે જરે્ે સીદ્ધ કયુાં છ ે કે 

વર્ણવ્યવસ્થા સવણશ્રેષ્ઠ, દીવ્ય અને ઈશ્વરીય છ ે એ નયુાં જુઠાણં અને છતેરપીંડી 
સીવાય કશું જ નથી. વર્ણવ્યવસ્થા જો અલૌકીક હોય તો તેમાં આવો ભંયકર 

બ્રાહ્મર્–ક્ષત્રીય સંઘષણ સંભવે જ નહીં.  
વર્ણવ્યવસ્થાએ બ્રાહ્મર્ોને જન્મજાત દીવ્યતા, પુજ્યતા અને શ્રેષ્ઠતા બક્ષી. 

વળી, બ્રાહ્મર્ ગમે તેવું હીન કૃત્ય કરે તો પર્ તેની પવીત્રતા, શ્રેષ્ઠતા અને 
દીવ્યતાને જરાપર્ આંચ ન આવે એવું વરદાન આપ્યું. જયારે બ્રાહ્મર્ોને આવા 

ભવ્ય વીશેષાધીકારો પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સ્વાભાવીક છ ે કે તેમનામાં અભીમાન, 
અહંકાર અને તુંડમીજાજનો પારો હમ્મેશાં ઉંચો જ રહે. એટલું જ નહીં તેમનામાં 

બીજા અનેક દુગુણર્ો અને દુરાચારનો પર્ પ્રવેશ થાય. જનેો ભોગ ક્ષત્રીય, વૈશ્ય 
અને શુદ્ર સમાજ ે જ ભોગવવાના આવે તે પર્ એટલંુ જ સ્વાભાવીક છ.ે તેથી 

સમાજમાં સંઘષણનો જન્મ થાય જ. અને એ થયો જ. શુદ્રોને તો કુ્રરતાપુવણક પુરેપુરા 
કચડી નાંખવામાં આવ્યા હતા. તેથી તેમના તરફથી વીરોધ કે સંઘષણ થયેલો જોવા 

મળતો નથી. વૈશ્યો પોતાના વેપારમાં અને મોજ–મજામાં મગ્ન રહ્યા લાગે છ.ે પરન્તુ 
ક્ષત્રીયો સત્તાધારી અને હથીયારધારી હતા. તેથી ક્ષત્રીયો બ્રાહ્મર્ોની આવી ઉદ્દડંતા 

અને અન્યાય – અત્યાચારયુક્ત જન્મજાત સવોપરીતાને સહન કરી શક્યા નથી. 

તેથી તેઓ બ્રાહ્મર્ો સામે કરપીર્ સંઘષણ કાયમ કરતા રહ્યા છ.ે 
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આ બ્રાહ્મર્–ક્ષત્રીય સઘંષણનું પ્રથમ નેત્રદીપક દૃષ્ટાંત છ,ે વશીષ્ઠ–વીશ્વામીત્ર સંઘષણ. 
વીશ્વામીત્ર ક્ષત્રીય હતા. તેમર્ે બ્રહ્મષીપદ માટ ેબ્રાહ્મર્ વશીષ્ઠ સામે વષો સુધી કરપીર્ 
કત્લેઆમયુક્ત સંઘષણ કયાણના ઉલ્લેખો આપર્ા ધમણશાસ્ત્રોમાં મોજુદ છ.ે  

બીજુ ં એનાથીયે ચડીયાતું નેત્રદીપક ઉદાહરર્ છ ે પરશુરામે કરેલો ક્ષત્રીયોનો 
એકવીસ વખત સંહાર. પરશુરામ ક્ષત્રીયોનો સમુળગો નાશ કરવા માટ ેકૃતનીશ્ચયી હતા. 
સ્વામી સચ્ચીદાનન્દજી આ બાબતમાં લખે છ ે કે ‘ક્ષત્રીયો દષુ્ટ થઈ ગયા હતા તથેી 
તેમનો નાશ કયો, એ વાત તદ્દન ખોટી છ.ે પુરાર્ોની કથાઓ વાંચતાં જર્ાય છ ેકે તેઓ 
(ક્ષત્રીયો) ધામીક, ઉદાર અને બ્રાહ્મર્ોની પુજા કરનારા હતા. તેમ છતાંય માત્ર 
યોદ્ધાઓને જ નહીં પરન્તુ વૃદ્ધો, બાળકો અને સગભાણ સ્ત્રીઓને પર્ નષ્ટ કરવામાં 
આવ્યાં.’ (અધોગતીનું મુળ વર્ણવ્યવસ્થા, પા.નં.–131)  

સ્પષ્ટ છ ેકે વર્ણવ્યવસ્થાનો વીરોધ કરનારા ક્ષત્રીયો ઉપર અમાનુષી અત્યાચારો 
બ્રાહ્મર્ો દ્વારા થયા છ ે અને છતાંય વર્ણવ્યવસ્થાનો અને બ્રાહ્મર્ોની જન્મજાત 
સવોપરીતાનો વીરોધ ક્ષત્રીયો તરફથી સતત થતો જ રહ્યો છ;ે પરન્તુ આજના યુગમાં 
પર્ જમે અનેક શુદ્રો, વૈશ્યો અને ક્ષત્રીયો બ્રાહ્મર્ોના હથીયાર બની વર્ણવ્યવસ્થાનો 
પ્રચાર અને પ્રસાર કરી રહ્યા છ,ે એવું પ્રાચીનકાળમાં પર્ બનતું હતું. પુરાર્ો, 
મહાભારત, રામાયર્ આદી વાંચતાં આપર્ ેઅનુમાન કરી શકીએ છીએ કે રામ અને 
કૃષ્ર્ જવેા મહા પરાક્રમી રાજવીઓએ પર્ બ્રાહ્મર્ોના હથીયાર બની વર્ણવ્યવસ્થાના 
વીરોધીઓ એવા વાલી, રાવર્, કંસ, જરાસંઘ, શીશુપાલ, દુયોધન આદી કૌરવો 
વગેરેનો કપટપુવણકના કાવાદાવા કરીને નાશ કયો હોવો જોઈએ. રામ વર્ણવ્યવસ્થાના 
સમથણક બન્યા હશે તેથી જ રામને પરશુરામે છોડી દીધા હશે, એવું બનવા સંભવ છ.ે 

પરન્તુ આજથી લગભગ અઢી હજાર વષણ પહેલાં એક મહાપ્રતીભાવાન ક્ષત્રીય 
પેદા થયા જમેર્ે વર્ણવ્યવસ્થા ઉપર ભયંકર કુઠારાઘાત કયો. એ ક્ષત્રીય હતા મહાન 
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ગૌતમ બુદ્ધ જમેર્ે વર્ણવ્યવસ્થા નેસ્તનાબુદ કરી, બ્રાહ્મર્ોની સવોપરીતા નષ્ટ કરી, 

સમાજમાં સમાનતા સ્થાપી, ઉંચ–નીચના ભેદ દુર કયાણ. બ્રાહ્મર્ોના પશુબલીવાલા 
યજ્ઞો બંધ કરાવ્યા, વહેમ–અન્ધશ્રદ્ધામાંથી સમાજને બહાર કાઢ્ો, સંસ્કૃતને બદલે 

પાલીભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો, ધમણના કેન્દ્રમાં ઈશ્વરને બદલે મનુષ્યને સ્થાપ્યો, 
ધમણના પાયામાં નૈતીકતા અને સદાચારને સ્થાન આપ્યું. અહીંસા, કરુર્ા, મૈત્રી, 

મુદીતા અને બંધુતાના પંચશીલના આદશોવાળો એમનો માનવતાવાદી ઉપદેશ 
સમગ્ર ભારતમાં જ નહીં; પરન્તુ સૌ પ્રથમ વાર સમગ્ર એશીયા ખંડમાં ફેલાયો જ ે

બુદ્ધના ઉપદેશમાં રહેલી સચ્ચાઈ દશાણવે છ.ે  

સમગ્ર ભારત ઉપર બૌદ્ધ ધમણનો પ્રભાવ હજારો વષણ પયાંત રહ્યો. મૌયણ 
વંશનો છલે્લા બૌદ્ધધમી રાજા બૃહદરથની હત્યા તેના બ્રાહ્મર્ સેનાપતી 
પુષ્યમીત્ર શુંગે કરી, બ્રાહ્મર્ વંશના રાજયની સ્થાપના કરી વર્ાણશ્રમ ધમણની 
પુનુઃ સ્થાપના કરી. ત્રર્ચાર સકૈા સધુી આ બ્રાહ્મર્વંશનું રાજ ચાલ્યું ત ે
દરમીયાન વર્ણવ્યવસ્થાનાં મળુ અત્યંત ઉંડા ઉતારી દેવામાં આવ્યાં.  

બ્રાહ્મર્ોને સૌથી વધુ ભય ક્ષત્રીયો તરફથી હતો. ક્ષત્રીયો પુનુઃ એકત્ર ન 
થઈ શકે તે માટ ે તેમરે્ સમાજને અનેક સમ્પ્રદાયમાં વીભાજીત કરી નાખ્યો. 
અનેક દેવ–દેવીઓની કથાઓ રચી કાઢી. ક્ષત્રીયોને શૈવ, શાક્ત, વૈષ્ર્વ આદી 
અનેક સમ્પ્રદાયોમા ંવીભાજીત કરી પરસ્પર લડતા રાખ્યા. તનેાથી વર્ણવ્યવસ્થા 
ટકી ગઈ; પર્ સમાજ વીભાજીત અને નીબણળ બની ગયો. પરીર્ામે દેશ 
મોગલોનો ગુલામ બન્યો. બ્રાહ્મર્ોએ ક્ષત્રીયોની કેવી માઠી દશા કરી નાખી 
હતી તેનો અદંાજ મનુસ્મૃતીના આ શ્લોક પરથી આવે છ.ે  
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‘દશ વષણનો બ્રાહ્મર્ હોય તથા સો વષણનો ક્ષત્રીય હોય તો પર્ તે બન્નેનો 
પરસ્પરનો સમ્બન્ધ પીતા–પુત્ર જવેો સમજવો. તેમાં બ્રાહ્મર્ બાળકનો પીતા છ ેઅને વૃદ્ધ 
ક્ષત્રીય પતુ્ર છ’ે (મનુસ્મૃતી, 2–15)  

અલબત્ત વર્ણવ્યવસ્થામાં ક્ષત્રીયનું સ્થાન શુદ્ર અને વૈશ્યની ઉપર છ ે તથા 
બ્રાહ્મર્ની તદ્દન પાસે માત્ર એક પગથીયું નીચે છ,ે તેમ છતાંયે બ્રાહ્મર્ની નજરમાં 
ક્ષત્રીયની કંઈ જ કીમ્મત નહોતી તે ઉપરનો શ્લોક બતાવે છ.ે અલબત્ત ક્ષત્રીયો જો 
વર્ણવ્યવસ્થાની તરફેર્ કરે તો તેમને તેઓ રામ અને કૃષ્ર્ની જમે ઈશ્વરના અવતાર 
બનાવી તેની પુજા કરે છ;ે પરન્તુ જો ક્ષત્રીયો વર્ણવ્યવસ્થાનો વીરોધ કરે તો બુદ્ધની જમે 
બહાર ફેંકી દે છ.ે  

દુ:ખની વાત એ છ ેકે આજના ક્ષત્રીયો આ ઈતીહાસ જાર્તા નથી ને આજ ેપર્ 
વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત ક્ષત્રીયપર્ાના મીથ્યાભીમાનમાં રાચે છ.ે અને યજ્ઞો હોમ–હવન 
આદી ક્રીયાકાંડો તથા કુરુઢીઓ અને કુરીવાજોમાં વ્યસ્ત છ.ે  

 
▪ 
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પ્રકરર્–9 

આયો વીદેશી છ ે: એક વજૈ્ઞાનીક સત્ય 

આયણ પ્રજા ભારતમાં બહારથી આવેલી પ્રજા છ.ે એ વીવાદ ઘર્ા સમયથી ચાલ્યો 
આવે છ;ે પરન્તુ હવે તો એ વીવાદનો અન્ત આવી ગયો છ.ે આયણ પ્રજા – બ્રાહ્મર્, 
વાર્ીયા અને ક્ષત્રીય વીદેશી પ્રજા છ ેએવું વૈજ્ઞાનીક રીતે પુરવાર થઈ ચુક્યું છ.ે  

10 મે, 2000ના ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડીયામાં આવેલા અહેવાલ અનુસાર 
અમેરીકાની ઉટાહ યુનીવસીટીના પ્રોફેસર બામશાદ અને ભારતની આંધ્ર યુનીવસીટીના 
પ્રોફેસર સત્યપાલના ડી.એન.એ. રીપોટણ અનુસાર ‘ઉચ્ચ જાતીઓમાંના બ્રાહ્મર્ો અને 
યુરોપીયનો વચ્ચે આનુવંશીક અન્તર માત્રા 0.10% જટેલું જ છ,ે અથાણત્ 99.90% 
જટેલું મળતાપણં છ.ે’ ક્રોમોકોઝ અથાણત્ પૈતૃક ગુર્સુત્રનંુ પરીર્ામ પર્ દશાણવે છ ે કે 
બ્રાહ્મર્, ક્ષત્રીય અને વૈશ્ય–વર્ીકના ગુર્સુત્રો પુવણ યુરોપીયનો સાથે નજીકનો સમ્બન્ધ 
ધરાવે છ.ે’  

પ્રાર્ીઓનો વંશ જાર્વા માટ ે ડી.એન.એ. (ડીઓક્સી રીબોન્યુક્લીક એસીડ) 
પરીક્ષર્ એ અતી આધુનીક વૈજ્ઞાનીક પરીક્ષર્ છ.ે જ ે અત્યતં સુક્ષ્મ પરીક્ષર્ છ.ે 
વૈજ્ઞાનીકોનંુ તારર્ છ ેકે પ્રાર્ીઓમાં પૈતૃક રંગસુત્રો લાખો વષણ સુધી જળવાઈ રહે છ.ે 
જનંુે પરીક્ષર્ ડી.એન.એ.ના પરીક્ષર્ દ્વારા થઈ શકે છ.ે આ ડી.એન.એ.ના પરીક્ષર્ 
દ્વારા આધુનીક વીજ્ઞાને પુરવાર કરી આપ્યું કે બ્રાહ્મર્ – ક્ષત્રીય – વર્ીક વીદેશી – 
યુરોપીયન પ્રજાના વારસદારો છ,ે તેથી હવે એ વીવાદમાં કોઈ શંકા રહેતી નથી.  

આમ તો આ બાબત અગાઉ પર્ વૈજ્ઞાનીક રીતે પુરવાર થયેલી જ હતી; પરન્ત ુ
તે ડી.એન.એ. સંશોધન જટેલી સુક્ષ્મ નહોતી. 1958માં વ્યાસ અને અન્યો, 1976માં 
ભાટીયા અને અન્યો, 1979માં મુકજીણ અને અન્યો અને 1972માં ભટ્ટાચાયણ અને અન્યો. 
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– આ તમામ વૈજ્ઞાનીકોની તપાસમાં જર્ાયું છ ેકે ‘સમગ્ર ભારતીય ઉપખંડમાં B– ગ્રુપનું 
લોહી ધરાવનારની સંખ્યા પુષ્કળ છ,ે જયારે મહારાષ્ટરના સારસ્વત, ચીતપાવન, દેશસ્થ, 
ઋગ્વદી બ્રાહ્મર્ો, ગુજરાતના ઔદીચ્ય બ્રાહ્મર્ો અને મલબારના નાયર બ્રાહ્મર્ોમાં A– 
ગ્રુપનંુ પ્રમાર્ વધારે પડતું જોવા મળે છ.ે  

આનુવંશીક આંતજાણતીઓનું મુળ શોધવા આ શ્રેષ્ઠ માપદંડ ગર્ાય છ.ે 1970માં 
ચોપરાનો અભ્યાસ જર્ાવે છ ેકે કુમાઉના આદીવાસીઓ શરુ અને ત્રર્ ઉચ્ચ જાતીઓ 
બ્રાહ્મર્, રાજપુત અને ડોમમાં ઘણં અન્તર જર્ાય છ ે1979માં મુકરજી અને અન્યોનો 
અભ્યાસ જર્ાવે છ ે કે મહારાષ્ટરમાં ભીલ, પાવરા અને કતકરી આદીવાસીઓ અને 
ઉચ્ચ જાતીઓ વચ્ચે આનુવંશીક અન્તર ઘણં જર્ાય છ.ે  

1974માં સીંઘ અને અન્યોનો અભ્યાસ બતાવે છ ે કે પંજાબમાં બ્રાહ્મર્, ખત્રી, 
અરોરા અને જાટ આ ચાર જાતીઓમાં આનુવંશીક અન્તર લગભગ નથી. અથાણત્ આ 
જાતીઓ આનુવંશીક ગુર્ોથી અવીભાજય છ.ે તે જ રીતે ઉત્તર ભારતીય ઉચ્ચવર્ણ 
સાથે મહારાષ્ટર, ગુજરાત, બંગાળ અને તામીલના ઉચ્ચ વગો વચ્ચે આનુવંશીક અન્તર 
લગભગ ઓછુ ંછ.ે  

આયો વીદેશી છ ેતેનાં ઐતીહાસીક તથ્યો –  
(1) વીશ્વ વીખ્યાત જમણન ઈતીહાસકાર મેક્સમુલર પોતાના પુસ્તક ‘લેક્ચર ઓન ધી 

સાયન્સ ઓફ લેગ્વઝ’માં કહે છ ે કે આયો ભારતમાં દક્ષીર્ રશીયા અને તુકીની 
મધ્યમાંથી આવ્યા અને તેમનો સમ્બન્ધ યુનાન, ઈરાન, રોમન, જમણન જાતીઓ સાથ ે
હતો. 

(2) બાલગંગાધર તીલક તેમના પુસ્તક ‘આટીકટ હોમ ઈન ધી વેદાઝ’માં કહે છ ે કે 
‘ભારતમાં આયો ઉત્તર ધ્રુવમાંથી આવ્યા.’ 

(3) મહારાષ્ટરના જાર્ીતા સંશોધક શરદ પાટીલ તેમના પુસ્તકમાં લખે છ ે કે ‘આયો 
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વીદેશી આક્રમકો છ.ે’ 
(4) ભારતના જાર્ીતા ઈતીહાસ–સંશોધનકાર રોમીલા થાપર કહે છ ેકે ‘આયો વીદેશી 

જ છ.ે’ 
કેટલાક લોકો દલીલ કરે છ ેકે બાલગંગાધર તીલક અને કનૈયાલાલ મુનશી જવેા 

કેટલાક ઈતીહાસકારો વીદેશી ઈતીહાસકારોને અનુસરીને આયણપ્રજાને વીદેશી જર્ાવ ે
છ;ે પરન્તુ આ સત્ય લાગતું નથી. કારર્ કે તીલક અને મુનશી વીદેશી ઈતીહાસકારોનંુ 
અન્ધ અનુકરર્ કરે એવા સામાન્ય કોટીના વીદ્વાનો હરગીઝ નહોતા જ. તેમ છતાંયે 
તાજતેરના ડી.એન.એ. સંશોધનોનાં પરીર્ામોએ સીદ્ધ કરી આપ્યું. તેથી હવ ે આવા 
વીવાદનો કાયમી અન્ત આવી ગયો છ ેઅને આયો વીદેશી પ્રજા છ,ે તે પુરવાર થયું છ.ે 

આપર્ાં ગુજરાતી વતણમાનપત્રો બહુધા બ્રાહ્મર્વાદી હોવાથી તઓે ડી.એન.એ. 
સંશોધનનો આ અહેવાલ પ્રસીદ્ધ કરતા નથી. અને જ ે કરે છ,ે તે ઉલટા યા જુઠા 
અહેવાલો વૈજ્ઞાનીકોને નામે રજુ કરી વર્ણવ્યવસ્થા વૈજ્ઞાનીક હોવાનાં બનાવટી તારર્ો 
રજુ કરતા રહે છ.ે જ્યારે ઐતીહાસીક હકીકત એ છ ે કે વીદશેી આયણપ્રજા દ્વારા 
ભારતની મુળનીવાસી પ્રજાને કાયમ માટ ે ગુલામ બનાવી રાખવા માટનંુે વર્ણવ્યવસ્થા 
એક ષડ્યંત્ર છ.ે વર્ણવ્યવસ્થા એ વૈજ્ઞાનીક, ઈશ્વરીય અને સનાતન છ ેએવી ગુલબાંગો 
વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓ સતત મારતા રહે છ;ે પરન્તુ આધુનીક જીનેટીક સાયન્સે 
વર્ણવ્યવસ્થા વૈજ્ઞાનીક હોવાના ખ્યાલનો ભાંગીને ભુકો કરી નાખ્યો છ.ે વર્ણવ્યવસ્થા 
ઈશ્વરીય નહીં હોવાના જોઈએ એટલા પુરાવા હીન્દધુમણના ધમણગ્રંથોમાંથી જ સાંપડી શકે 
છ,ે જનેો ખ્યાલ બાબાસાહેબ ડૉ. આંબેડકરનો ગ્રંથ ‘હીન્દધુમણના કુટપ્રશ્નો’ (Riddles in 
Hinduism) વાંચતા ં આપર્ને સ્પષ્ટ થાય છ.ે વર્ણવ્યવસ્થાને સ્થાપવા અને તેને 
બચાવવા માટ ે વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓએ કેવાં કેવાં કૌભાંડો રચ્યાં છ,ે તે ડૉ. આંબેડકરે 
હીન્દધુમણના ધમણગ્રંથોમાંથી જ સુપેરે તારવી બતાવ્યું છ,ે દરેકે ડૉ. આંબેડકરનો આ ગ્રંથ 
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અવશ્ય વાંચવો જોઈએ. આજની ભારતીય સંસ્કૃતી પર્ સનાતન નથી અને વર્ણવ્યવસ્થા 
પર્ સનાતન નથી એ હકીકત આ ગ્રંથમાંથી સ્પષ્ટ થાય છ,ે ઉપરાંત વર્ણવ્યવસ્થા 
સનાતન નથી તેનો ખ્યાલ મોહેં–જો–દડો અને હડપ્પન સંસ્કૃતીના જ ે અવશેષો સન 
1922માં જમીનમાંથી મળી આવ્યાં તેના દ્વારા પર્ સ્પષ્ટ થાય છ.ે  

આ બધંુ લખવાનો ઉદ્દશે ભારતીય પ્રજાને આયણઅનાયણમાં વીભાજીત કરી તેમની 
વચ્ચે વીસંવાદ – વૈમનસ્ય – સંઘષણ ઉભો કરવાનો નથી, પરન્તુ વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓન ે
એમની નાદાન હઠ પડતી મુકાવવાનો છ.ે ભારતના હાલના વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓ 
પ્રવતણમાન ભારતીય બંધારર્ને હટાવી તેની જગ્યાએ વર્ણવ્યવસ્થાયુક્ત બંધારર્ 
મુકવાની દાનત ધરાવે છ.ે કારર્ કે તઓેને, ભારતની મુળનીવાસીઓને બંધારર્ે 
આપેલા સ્વતતં્રતા અને સમાનતાના અધીકારો માન્ય નથી. વર્ણવ્યવસ્થા સ્થાપી તઓે 
મુળ ભારતીય પ્રજાને પુનુઃ ગુલામ બનાવી પોતે જ ભારતના માત્ર સવેસવાણ બની રહેવા 
માગે છ;ે પરન્તુ વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓની આ બદદાનતથી ભારતનો જાગૃત મુળનીવાસી 
વગણ સુપરીચીત થઈ ગયો છ.ે એટલું જ નહીં આ વગણ પ્રવતણમાન ભારતીય બંધારર્ને 
બચાવવા માટ ેધીરે ધીરે એકત્ર પર્ થઈ રહ્યો છ ેતેથી આજના સમયનો તકાજો એ છ ે
કે વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓ વર્ણવ્યવસ્થાની પુન: સ્થાપનાનાં દીવાસ્વપ્નોનો ત્યાગ કરે, 
વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓ જયારે પોતે ભારતના મુળનીવાસીઓ હોવાનો અને વીદેશી નહીં 
હોવાનો દાવો રજુ કરે છ,ે તો તેમર્ે ભારતની સમગ્ર પ્રજા તરફ પોતાનો સાચો 
બંધુભાવ પ્રગટ કરી તમામ પછાતવગોનો વીશ્વાસ સમ્પાદન કરવો જોઈએ. અને એ માટ ે
વર્ણવ્યવસ્થાના બેહુદા ગુર્ગાન ગાવાનંુ પ્રથમ બંધ કરવું જોઈએ. પરન્તુ આજ પયાંત 
જોવામાં એવું આવી રહ્યું છ ે કે વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓ સત્ય પ્રત્યે આંખ આડા કાન કરી 
વર્ણવ્યવસ્થાનો પ્રચાર કરી રહ્યા છ.ે અને એ દ્વારા તેઓ વીદેશી આક્રમર્ખોર પ્રજા 
હોવાની સાબીતી આપી રહ્યા છ.ે તેથી સ્વાભાવીક છ ેકે આ વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓ સામે 
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ભારતની મુળનીવાસી પ્રજાએ એક થઈને પ્રવતણમાન ભારતીય બંધારર્નું રક્ષર્ કરવું 
પડશે. તે માટ ે ભારતીય મુળનીવાસી પ્રજાને આયણપ્રજાથી અલગ તારવવી જ પડશ.ે 
ભારતીય પ્રજાનું આવું વીભાજન દ:ુખદ હોવા છતાં વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓના 
પાગલપર્ાને કારર્ે નાછુટકે, આવું વીભાજન કરવું અનીવાયણ બન્યું છ.ે ભવીષ્યમાં એના 
જો કંઈ નઠારા પરીર્ામો આવે તો એ માટ ેફક્ત વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓ જ જવાબદાર 
રહેશે, વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓને પુનુઃવીચારર્ા માટ ેહજી પર્ સમય છ.ે આશા છ ેકે આ 
પુસ્તક વાંચ્યા પછી વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓ મીથ્યા જાતીઅભીમાન, આત્મશ્લાધા, 
આત્મવંચના અને હઠાગ્રહથી મુક્ત થશે.  

પરન્તુ, ઈતીહાસ સાક્ષી છ ેકે વર્ણવાદીઓ સમાજ અને દેશના ભોગે પર્ સત્ય 
સ્વીકા૨વા અને અનુસરવા હરગીઝ તૈયાર થઈ શકશે નહીં. તેઓ ફક્ત પોતાના એક 
જ વર્ણનું યોગક્ષેમ ઈચ્છ ેછ.ે બાકીના સમાજ અને દેશની એમને કંઈ પડી નથી. જો આ 
દેશ એમનો હોય તો એમને આ દેશની પ્રજા અને દેશ પ્રત્યે પે્રમ હોય ને? 

મુખ્ય મુદ્દો ભારતનું સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતાવાદી બંધારર્નું રક્ષર્ 
કરવાનો છ ે અને તે દ્વારા સમાજ અને દેશને બચાવવાનો છ.ે આજ ે આ ગંભીર 
જવાબદારી ભારતની મુળનીવાસી પ્રજા ઉપર આવી પડી છ,ે એ એમને નીભાવવાની છ ે
એમાં જ એમનું અને સમગ્ર પ્રજાનું તથા દેશનું હીત સમાયેલું છ.ે ભારતના બ્રાહ્મર્, 
ક્ષત્રીય અને વૈશ્ય – વર્ીક સીવાયના તમામ લોકો ભારતના મુળનીવાસીઓ છ.ે અથાણત્ 
દલીતો, આદીવાસીઓ. બક્ષીપંચમાની જાતીઓ, મંડલપંચમાં આવતી જાતીઓ, 
ધમાાંતરીત થયેલા મુસલમાનો, ખ્રીસ્તીઓ, શીખો અને બૌદ્ધો ઉપરાંત કારીગર વગણ–
સુથાર, લુહાર, કંુભાર વગેરે તથા ખેતમજુરો અને ખેડુતો – કર્બી પાટીદારો સુધીનો 
તમામ વીશાળ વગણ ભારતની મુળનીવાસી પ્રજા છ.ે ભુતકાળમાં વર્ણવ્યવસ્થા અન્તગણત 
આ બધા શુદ્ર–ગુલામ હતા. ભારતીય બંધારર્ે આ બધાને સમાનતા આપી છ.ે તેથી 
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બંધારર્ના રક્ષર્માં આ બધા મુળનીવાસીઓનું રક્ષર્ સમાયેલું છ,ે માટ ે ભારતના 
મુળનીવાસીઓ જાગો, ઉઠો અને તમારંુ ધ્યેય સીદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી સંઘષણરત રહો. 
 

▪ 
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પ્રકરર્–10 

બંધારર્ વીરદ્ધ વ્યથણ બખાળા 

આપણં ભારતીય બંધારર્ વર્ણવ્યવસ્થા મુજબ ઘડાયું નથી, તેથી 
વર્ણવ્યવસ્થાવાદીઓ બંધારર્ ઘડાતું હતું ત્યારથી આજ પયાંત તનેો વીરોધ કરતા રહ્યા 
છ.ે તેમ જ પ્રજાને બંધારર્ વીરુદ્ધ ભડકાવવા માટ ેબંધારર્ ઉપર વાહીયાત આક્ષેપો 
કરી બંધારર્ને બદનામ કરવાનો અને વ્યથણ બતાવવાનો હાસ્યાસ્પદ પ્રયાસ કરી રહ્યાં 
છ.ે  

અલબત્ત બંધારર્ સમ્પુર્ણ ગ્રંથ નથી જ અને ન હોઈ શકે. કોઈ ગ્રંથ સમ્પુર્ણ ન 
હોઈ શકે. કોઈ ગ્રંથના વીચારો, તેમાં દશાણવેલા કાયદા–કાનુનો, નીયમો, આચારો, 
આદીને સમ્પુર્ણ, શુદ્ધ, સનાતન, અફર અને દીવ્ય કે ઈશ્વરીય માની લેવામાં આવે તો 
તેમાં સુધારા–વધારાને કોઈ અવકાશ રહેતો જ નથી. પરીર્ામે બહુ ટુકં સમયમાં જ તે 
ગ્રંથના વીચારો ગંધાઈ ઉઠી સમાજને નુકસાન પહોંચાડ ેછ.ે આપર્ા બંધારર્માં પર્ 
ખામીઓ, ભુલો, ક્ષતીઓ, નબળાઈઓ આદી હશે જ અને છ ેજ. તેથી જ આપર્ા 
બંધારર્ના આષણદ્રષ્ટા ઘડવૈયાઓએ બંધારર્માં સમયાનુકુલ પરીવતણન કરવાનો 
અવકાશ રાખ્યો છ.ે એ મુજબ આપર્ા બધંારર્માં અત્યાર સુધી અનેક સુધારા થયા 
છ,ે અને હજી થશે. આમ આપણં બંધારર્ એ સમ્પુર્ણ બંધારર્ છ.ે 

બંધારર્ે ભારતના દરેક નાગરીકને સમાનતા યા સમાન તક આપી છ.ે પુખ્ત 
વયની દરેક વ્યક્તીને ગરીબમાં ગરીબ હોય કે ધનકુબેર હોય, બન્નેના મતનું મુલ્ય એક 
જ છ.ે ભારતની આ અદ્ભુત ક્રાંતી છ!ે પરન્તુ વર્ણવાદીઓ પોતાને આ પૃથ્વી પરના 
દેવ, સવણશ્રેષ્ઠ અને પુજ્ય માનતા હોવાથી ગરીબ અને પછાત લોકો એમની સમાન 
ગર્ાય અને એમને વહીવટ અને સત્તામાં સમાન તક મળે તે તેમનાથી ખમાતું નથી. 
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તેથી તઓે આ બંધારર્ને બદલીને તેની જગ્યાએ પોતાની ઈચ્છાનુસારનું વર્ણવાદી 
બંધારર્ મુકવા માગે છ.ે તેથી તેઓ આ બધંારર્ની વીરુદ્ધ લોકમત કેળવવા બંધારર્ 
વીરુદ્ધ વ્યથણ બખાળા કાઢતા રહે છ.ે તેમની બંધારર્ વીરુદ્ધની દલીલો ‘દુ:ખે છ ે પેટ 
અને કુટ ેછ ેમાથુ’ં જવેી વાહીયાત અને પોકળ છ.ે 
● બંધારર્ કે દેશને કોઈ ધમણ નથી.  

દેશની જનતાને ધમણને નામે બહેકાવવાનો આમાં ચાલાકીભયો પ્રયાસ છ.ે આપર્ા 
બંધારર્ે ધમણ નીરપેક્ષતાનો આદશણ સ્વીકાયો છ.ે વર્ણવાદીઓ ધમણ ની૨પેક્ષતાનો અથણ 
ધમણ વગરનંુ રાષ્ટર કરીને પ્રજાને ગુમરાહ કરે છ.ે અને બંધારર્ વીરુદ્ધ ભડકાવે છ.ે 
વાસ્તવમાં ધમણનીરપેક્ષતાનો ઉદ્દશે એ છ ેકે દેશનો દરેક નાગરીક પોતે જ ેઈચ્છ,ે તે ધમણ 
પાળી શકે છ.ે અને પોતે જનેે ઈચ્છ ેતેની ઉપાસના પર્ કરી શકે છ.ે દરેક નાગરીકની 
આ વ્યક્તીગત બાબત છ ેઅને તેમાં રાજય માથું મારી શકે નહીં. સરકાર કોઈ ધમણને 
પ્રોત્સાહન કે કોઈ ધમણનો વીરોધ કરી શકે નહીં, કે સરકાર કોઈ પર્ ધમણમાં હીસ્સો 
લઈ શકે નહીં.  

આપર્ દેશની લગભગ 80–85 ટકા પ્રજા હીન્દુ છ.ે વીદેશીઓ ભારતને 
હીન્દુઓના દેશ તરીકે જ ઓળખે છ.ે વાસ્તવમાં ભારત હીન્દઓુનંુ રાષ્ટર છ,ે 
હીન્દધુમણની વીવીધ પ્રવૃત્તીઓથી ભારત ધમધમે છ.ે ભારતને હીન્દુરાષ્ટર જાહેર કરવાની 
માગ કરવી કે બંધારર્માં હીન્દુરાષ્ટર ઘોષીત કરાવવાની માગર્ી કરવી એનો અથણ એમ 
થાય કે આવી માગર્ી કરનારને જ ભારત હીન્દઓુનંુ રાષ્ટર છ,ે એમાં શંકા છ.ે જમે 
કોઈ માર્સ એમ કહે કે હંુ માર્સ છુ,ં તે એને માટ ેશરમજનક છ;ે તેમ ભારત જ ે
યુગોથી હીન્દઓુનંુ રાષ્ટર છ,ે તેને હીન્દરુાષ્ટર તરીકે ઘોષીત કરવું શરમજનક જ છ.ે 

હીન્દરુાષ્ટરની માગર્ી કરનારાઓ કાં તો લઘુતાગ્રંથીથી પીડાય છ,ે કા ં તો 
ગુરુતાગ્રંથીથી, અથાણત્ તેઓ માનસીક અસ્વસ્થતા ધરાવે છ.ે  
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● બંધારર્ ભારતીય સંસ્કૃતીને અનુરુપ નથી અથવા બંધારર્ વીદેશી છ.ે 
બંધારર્નો વીરોધ કરનારાઓની આ મુખ્ય દલીલ છ.ે તેમનું કહેવાનું છ ે કે 

ભારતમાં લોકશાહી કદી સફળ થઈ શકે જ નહીં. ભારતની એ સંસ્કૃતી નથી. ભારતમાં 
રાજાશાહી જ સફળ થાય. લોકશાહી પ્રર્ાલી પરદેશી છ;ે પરન્ત ુઆવી દલીલ કરનારા 
ઈરાદાપુવણક ભુલી જાય છ ેકે ભારતમાં બુદ્ધના જન્મ પહેલાં અને પછી પર્ લોકશાહી 
પ્રર્ાલી – ગર્તંત્ર પદ્ધતી અમલમાં હતી જ. સ્વામી વીવેકાનન્દજીએ લખ્યું છ ેકે સમ્રાટ 
અશોક અને ચંદ્રગુપ્તનાં રાજ્યો સાવણભોમ પ્રજાસત્તાક હતાં. વળી, રાજા રામચંદ્રજીના 
કાળમાં પર્ પ્રજામતનંુ ભારે મુલ્ય હતું. રામે સીતાનો ત્યાગ પ્રજામતના કારર્ે જ કરેલો. 
ભરી સભામાં દ્રૌપદીનું ભયંકર અપમાન થવાથી પ્રજામાં ઉશ્કેરાટ ફેલાઈ જવાને કારર્ે 
જ ધૃતરાષ્ટર ેદ્રૌપદીને વરદાન આપીને રાજપાટ પાછાં આપી પાંડવોને મુક્ત કરી દીધા 
હતા. એવો વીદ્વાન અભ્યાસુઓનો મત છ.ે અથાણત્ ભારતમાં લોકશાહી કદી નહોતી 
અને સફળ ન થઈ શકે એવો પ્રચાર દમ વગરનો છ.ે એક દૃષ્ટીએ જોઈએ તો ભારતમાં 
લોકશાહી સફળ થઈ છ.ે કારર્ કે કટોકટી લાદી ભારતમાં આપખુદશાહી ઠોકી 
બેસાડનાર ઈન્દીરા ગાંધીને આપર્ી પ્રજાએ ત્યાર પછીની ચુંટર્ીમાં સત્તાસ્થાનેથી દુર 
ફેંકી દીધાં હતાં. ત્યારબાદ મોરારજી દેસાઈની સરકાર પર્ વામર્ી પુરવાર થતાં તેને 
માત્ર અઢી વષણમાં પાર્ીચું પકડાવી દીધંુ હતું. દેશનંુ ભલું કંઈક ભાજપ કરશે એવી 
આશાથી કોંગ્રેસ જવેી પુરાર્ી સંસ્થાને જાકારો આપી ભાજપને સત્તા સ્થાને બેસાડ્યો 
છ,ે તે ભાજપ જો પ્રજાની આકાંક્ષાઓ સંતોષવામાં નીષ્ફળ જશે તો તેને પર્ ફેંકી 
દેવામાં ભારતની પ્રજા જરાય વાર લગાડ ેએમ નથી એ સૌ જાર્ે છ.ે આ સંજોગોમાં 
ભારતમાં લોકશાહી નીષ્ફળ ગઈ છ ેએમ કહી શકાય નહીં. હા, લોકશાહી પરીપુર્ણ 
કરવામાં આપર્ે અવશ્ય નીષ્ફળ ગયા છીએ. જાતીવાદ, કોમવાદ અને વર્ણવ્યવસ્થાનાં 
જતંુઓ આપર્ા મગજમાં ઘર કરી ગયાં છ,ે તેને કારર્ે આપર્ે નીષ્ફળ ગયા છીએ.  
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બંધારર્ ભારતીય સસં્કૃતી મુજબનું નથી એમ કહેવું ઉચીત નથી; કારર્ કે 
બંધારર્માં આમેજ કરાયેલા નાગરીકના મુળભુત અધીકારો અને આમુખમાં દશાણવવામાં 
આવેલા આદશો કોઈ વીદેશી બંધારર્માંથી ઉઠાવેલા નથી જ. બલકે વીદેશી વીદ્વાનોએ 
આમુખમાં ખાસ વીશીષ્ટ રીતે સુસ્પષ્ટ કરાયેલા આદશોને કારર્ે જ ભારતીય 
બંધારર્ની બે મોઢ ે પ્રશંસા કરી છ,ે અને તેને જગતના સવણશ્રષે્ઠ બંધારર્ તરીકે 
બીરદાવ્યું છ.ે બંધારર્ના રચયીતાઓમાંના મુખ્ય એવા બાબાસાહેબ ડૉ. આંબેડકરે 
લખ્યું છ ે કે આમુખમાં સમાવીષ્ટ સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને બંધુતાના આદશો ફ્રાંસની 
ક્રાંતીમાંથી નહીં, પરન્તુ મહાન ગૌતમ બુદ્ધના ઉપદેશમાંથી લેવામાં આવ્યા છ.ે  

આપર્ા બંધારર્માં પ્રજામાં વૈજ્ઞાનીક અભીગમ ખીલવવાની હીમાયત કરવામાં 
આવી છ,ે એ વૈજ્ઞાનીક અભીગમ યાને તાકીક વીચારધારા યાને વીવેકબુદ્ધીયુક્ત 
વીચારધારા એ પર્ આપર્ી ભારતીય સસં્કૃતીનંુ એક અવીભાજય અંગ છ.ે તકણને 
આપર્ા પ્રાચીન ઋષી–મુનીઓએ ‘તકો એવમ્ ઋષી:’ કહીને ઋષીનો દરજજો આપેલ 
છ.ે  

ભારતીય ત્રીરંગા ધ્વજમાં સાહસ, શૌયણ, બલીદાન, તેજ, પવીત્રતા, પે્રમ અને 
શાંતીનો સંદેશ આપનારા વીવીધ રંગોમાં ભારતીય સંસ્કૃતીની જ ઝલક દેખાય છ.ે 
ધ્વજની વચ્ચેના અશોકચક્ર દ્વારા ‘ધમણ ચક્ર પ્રવતણનાય’નો મહાન પે્રમ અને શાંતીનો 
સંદેશ એ ભારતીય સંસ્કૃતીનો જ સંદેશ છ ેને? તો પછી કોર્ કહી શકે કે ભારત ધમણ 
વગરનંુ રાષ્ટર છ.ે અશોક સ્તંભમાં કોતરાયેલો ‘સત્યમેવ જયતે’નો અમુલ્ય સંદેશ 
ભારતીય સંસ્કૃતીની ‘સત્યમ પરમ ધીમહી’ની જ ગાથા ગાય છ ેને? જનગર્મન અને 
વંદે માતરમ્ જવેાં રાષ્ટરગીતો ભારતીય સંસ્કૃતીનો જ મહીમાં ગાય છ ે ને? રાષ્ટરભાષા 
હીન્દી એ ભારતીય ભાષા જ છ ે ને? આ બધી બાબતો દશાણવ ે છ ે કે બંધારર્માં 
ભારતીય સંસ્કૃતીની ઝલક ઠરેઠરે ધબકે છ.ે  
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સંસદીય લોકશાહી જો વીદેશમાંથી આયાત કરેલી હોય તો પર્ તે આજ ેપચાસ 
વષણ પછી સફળ, ફળદાયી અને અસરકારક પુરવાર થઈ છ.ે કોઈ પર્ રાજકીય પક્ષને 
તે ચીટકુ અને સરમુખત્યાર બનતો અટકાવી શકે છ.ે તેમ જ સરકારને સક્ષમ, જાગરુક, 
અસરકારક અને પ્રજાલક્ષી બની રહેવાની ફરજ પાડ ેછ.ે સત્તાધીશોએ સંસદમાં સૌની 
સમક્ષ પોતાનાં કાયણના જવાબ આપવા પડ ે છ.ે જમે જમે આપર્ે બંધારર્ને વધારે 
વફાદાર બનીશું તેમ તેમ સંસદીય લોકશાહી વધુને વધુ સુફળ આપતી રહેશે. અને 
પ્રતીદીન આપર્ ેવધનુે વધુ પરીપક્વ બનતા જઈશું. આપર્ા ઋગ્વેદમાં કહેવાયું છ ેકે 
‘દરેક દીશામાંથી અમને શુભ વીચારો પ્રાપ્ત થાઓ'; અથાણત્ સમગ્ર વીશ્વમાં જ ે કંઈ 
શુભ અને કલ્યાર્કારી હોય તે સ્વીકારવું એવો ભારતીય સંસ્કૃતીનો અભીગમ છ ેતેથી 
સંસદીય લોકશાહી વીદેશમાંથી આયાત કરી હોય તો પર્ એ આપર્ા માટ ેહીતકારી 
હોવાથી તે ભારતીય સંસ્કૃતીને માન્ય છ.ે  
● બંધારર્ હીન્દ ુવીરોધી છ,ે તેમાં હીન્દુ શબ્દ પર્ નથી.  

હીન્દઓુને બંધારર્ વીરુદ્ધ ઉશ્કેરવા માટનેી આ છતેરામર્ી અને ભુલભરેલી 
દલીલ છ.ે શું બંધારર્ કોઈ હીન્દુને શીક્ષર્ પ્રાપ્ત કરવાથી અને પોતાની ઈચ્છીત 
પ્રગતીથી વંચીત રાખ ેછ?ે શું બંધારર્ કોઈ હીન્દનુે પોતાની શક્તી અનુસારનો કોઈ 
પર્ વ્યવસાય કરતા રોકે છ?ે શું બંધારર્ કોઈ હીન્દનુે સરકારી નોકરી કરતો અટકાવે 
છ?ે રાજકારર્માં ભાગ લેતો, સત્તા હાંસલ કરતો અટકાવે છ?ે શું બંધારર્ કોઈ 
હીન્દનુે પોતાનો ધમણ પાળતાં, ઉપાસના કરતાં, ધમણસ્થાનોમાં જતાં અટકાવે છ?ે અલબત્ત 
બંધારર્ હીન્દઓુને પર્ અન્યની જમે જ ન્યાય, સમાનતા, સ્વતંત્રતા બક્ષે છ,ે પછી 
બંધારર્ હીન્દ ુવીરોધી છ ેએમ કેવી રીતે કહી શકાય?  

બંધારર્માં હીન્દુશબ્દ નથી; પરન્તુ એમ તો વેદો, ઉપનીષદો, મનુસ્મૃતી, 
રામાયર્, મહાભારત, ગીતા જવેા હીન્દુધમણના મુખ્ય ગ્રંથોમાં અને પુરાર્ોમાં પર્ હીન્દુ 
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શબ્દ ક્યાંય શોધ્યો મળતો નથી; છતાં તે ગ્રંથો હીન્દુધમણના જ ગ્રંથો ગર્ાય છ ેને? ત ે
જ રીતે બંધારર્માં હીન્દુ, શબ્દ ન હોય તો પર્ તે હીન્દુધમણનું જ બંધારર્ ગર્વુ ં
જોઈએ. કારર્ કે સાંપ્રતયુગને અનુરુપ એ બંધારર્ હીન્દઓુ દ્વારા જ ઘડવામાં આવ્યું 
છ.ે ખરેખર તો આજ ેબંધારર્ એ જ આપર્ો ધમણગ્રંથ ગર્ાવો જોઈએ. અને આપર્ ે
તેને એ રીતે માન આપી તેના કાયદા–કાનુન પાળવા જોઈએ. વળી, હીન્દ ુશબ્દ આપર્ી 
ભારતીય ભાષાનો શબ્દ જ નથી. આપર્ી ઓળખ માટ ેવીદેશીઓએ વાપરેલો એ – 
ગાળ જવેો શબ્દ છ,ે તેને આપર્ે તજી, દેવો જોઈએ. ડૉ. આંબેડકર કહેતાં કે ‘હંુ પહેલાં 
પર્ ભારતીય છુ,ં આજ ેપર્ ભારતીય છુ ંઅને ભવીષ્યમાં પર્ ભારતીય રહીશ.’ 
 

▪ 
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V 

અમારાં પ્રકાશનો 

નવી દૃષ્ટી, નવા વીચાર, નવંુ ચીંતન માર્વા ઈચ્છતા વાચક બીરાદરો 
માટ ે ‘સંવીધાન દીવસ’ (26 નવેમ્બર, 2021) સુધીમાં ‘મર્ી મારુ પ્રકાશન’ે 
લોકજાગૃતી માટ ે નીચે મુજબ 53 ઈ.બુક્સનંુ પ્રકાશન કયુાં છ.ે ‘અભીવ્યક્તી’ 
બ્લૉગ https://govindmaru.com ના મથાળ ે ‘ઈ.બુક્સ’ વીભાગ પરથી 
ની:શુલ્ક ડાઉનલોડ કરવાની સુવીધા છ.ે 

1 1. રમર્ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 25 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 01 

(પાના ં: 113; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

2 દીનેશ પાંચાલના 25  રૅશનલ લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 02 
(પાનાં   : 108; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 03 (પાના ં: 127) 

4 રમર્ પાઠક (વાચસ્પતી)ના ચીન્તનાત્મક 37  લેખોની ઈ.બુક ‘વીવેક–
વલ્લભ’ (પાનાં : 190;  મુલ્ય   : લોકજાગતૃી) 

5 રમર્ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 206  રૅશનલ મુદ્દાઓ તારવી કાઢીને 
તૈયાર કરેલ ગં્રથ ‘વીવેકવીજય’ની ઈ.બકુ (પાનાં : 131;  લોકજાગૃતી) 

6 ડૉ. શશીકાંત શાહનું પુસ્તક ‘આનન્દની ખોજ’ની ઈ.બુક (પાનાં : 53) 

7 ડૉ. શશીકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માં બોયફ્રને્ડથી સાવધાન’ 
(પાનાં   : 51; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 
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8 રોહીત શાહના 25  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 04 ‘અધ્યાત્મના 
આટાપાટા’ (પાનાં   : 111; મુલ્ય :  લોકજાગતૃી) 

9 ડૉ. શશીકાંત શાહનું પુસ્તક ‘આનન્દનું આકાશ’ની ઈ.બુક (પાનાં : 116) 

10 રમર્ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક (પાનાં : 257) 

11 નાથુભાઈ ડોડીયાની પુસ્તીકા ‘દુ:ખનીવારર્ના ભ્રામક ઉપાયો’ની 
ઈ.બુક (પાનાં : 26; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાણક દશણન’ (પાના ં
: 96; મુલ્ય   : લોકજાગતૃી) 

13 દીનેશ પાંચાલની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દૂક’ (110) 

14 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સમ્બન્ધ મીમાંસા’ની ઈ.બુક (83) 

15 ડૉ. શશીકાંત શાહની પુસ્તીકા ‘જીન્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ની ઈ.બુક 
(પાનાં   : 75; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

16 વલ્લભ ઈટાલીયાના 10  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 07 
‘વીચારયાત્રા’ (પાનાં   : 84; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

17 બી. એમ. દવનેા લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 08  ‘ભ્રમ ભાંગ્યા 
પછી...’ (પાનાં   : 90; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

18 કામીની સઘંવીના 11  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 09 ‘કીતની 
હકીકત, કીતના ફસાના?’ (પાનાં   : 72; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

19 દીનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 10 
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‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ’ (પાનાં : 93; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

20 દીનેશ પાંચાલના 12  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 11 
‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–2’ (પાના ં: 110; મુલ્ય   : લોકજાગતૃી) 

21 દીનેશ પાંચાલના 12  લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 12 
‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–3’ (પાના ં: 122; મુલ્ય   : લોકજાગતૃી) 

22 રમેશ સવાર્ી લીખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 
13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાં : 136; મુલ્ય : લોકજાગતૃી)  

23 ડૉ. શશીકાંત શાહની પસુ્તીકા ‘મૃત્યુમીમાંસા’ની ઈ.બુક (34) 

24 ડૉ. શશીકાંત શાહની પસુ્તીકા ‘સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન’ની ઈ.બકુ 
(પાનાં : 95; મુલ્ય   : લોકજાગૃતી) 

25 ડૉ. શશીકાંત શાહની ઈ.બુક ‘જીપ્સીની ડાયરી’ – ‘એક સનૈીકની 
નોંધપોથી’ (પાનાં : 112; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 14 ‘મંત્ર–
યન્ત્ર–તન્ત્રનુ ંઅવીજ્ઞાન’ (પાનાં : 102; મલુ્ય : લોકજાગૃતી) 

27 ગોવીન્દ મારુ સમ્પાદીત ‘અંગદાન’ અગંેના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
ઈ.બુક–15 ‘અંગદાનથી નવજીવન’ (પાના ં: 102;  મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

28 વીક્રમ દલાલના 10  લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક–16 
‘રૅશનાલીસ્ટની દૃષ્ટીએ ગીતાનો સંદેશ’ (પાના ં: 81; લોકજાગૃતી) 

29 ડૉ. શશીકાંત શાહના ‘વીચારમોતી’ની ઈ.બુક ‘શાર્પર્નાં મોતી’ 
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(પાનાં : 104; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

30 રચના નાગરીક સમ્પાદીત રમર્ પાઠકના 19 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
ઈ.બુક–17 ‘આચારી સબ જગ મીલા’ (પાના ં: 165; લોકજાગતૃી) 

31 રચના નાગરીકના 07 કંઠીમુક્ત વીચારલેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક 
– 18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાનાં : 167; મુલ્ય :  લોકજાગૃતી) 

32 રમર્ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 19 
‘સ્વગણ ધરતી પર છ ે(પાનાં : 170 ; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

33 દીનેશ પાંચાલે લીધલે ઈન્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અભીનેતા નરેન્દ્ર મસરાર્ી’ 
(પાનાં   : 89; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

34 સુયણકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 20 ‘આપર્ો 
માંદો સમાજ’ (પાના ં: 210; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

35 ગોવીન્દ મારુ સમ્પાદીત 13 લેખોની અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 21  
‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : વીજ્ઞાન કે અવીજ્ઞાન’ (પાનાં   : 110;  લોકજાગતૃી) 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 22 
‘મનમતાતંર’ (પાનાં   : 226; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પંક્તીઓની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 
23 ‘ભારેલા અગ્નીના તર્ખા’ (પાનાં   : 120; મુલ્ય : લોકજાગતૃી) 

38 ઈન્દુકુમાર જાની સમ્પાદીત 25 રૅશનલ લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
ઈ.બુક–24 ‘રૅશનાલીઝમ : નવલાં મુક્તીનાં ગાન...’ (પાનાં : 262) 
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39 વષાણ પાઠકના 12 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 25 ‘આપર્ી વાત’ 
(પાનાં   : 119;  મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

40 મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક ‘વીચારવા જવેી વાતો’ 
(પાનાં   : 230; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

41 મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક ‘માન્યતાની બીજી 
બાજુ’ (પાનાં   : 263; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

42 પ્રો. જ.ે પી. મહેતાની રૅશનલ ઈ.બુક ‘હંુ’ (પાનાં : 49; લોકજાગૃતી) 

43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોચીકીત્સા સારવાર અંગનેા 12 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતરં’ (પાના ં: 253; લોકજાગૃતી) 

44 મુરજી ગડાના ચીન્તનાત્મક 13 લખેોની ઈ.બુક ‘કુદરતને સમજીએ’ 
(પાનાં   : 243; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

45 હરનીશ જાની લીખીત 12 રમુજી લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક–27 
‘દીલ હૈ કી માનતા નહીં...’ (પાનાં   : 240; મુલ્ય : લોકજાગતૃી) 

46 લોડણ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ ‘બાબાસાહેબ આંબેડકરનો 
વારસો’ પુસ્તીકાની ઈ.બુક (પાનાં   : 180; લોકજાગતૃી) 

47 નીરીશ્વરવાદી નરસીંહભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટલે લીખીત પુસ્તક 
‘ઈશ્વરનો ઈન્કાર’ (ઈ.સ. 1934)ની ઈ.બુક (પાનાં :  298; લોકજાગૃતી) 

48 અશ્વીન ન. કારીઆ લીખીત ‘ચાલો સમજીએ રૅશનાલીઝમ’ 
પુસ્તીકાની ઈ.બુક (પાનાં : 210; મુલ્ય : લોકજાગતૃી) 

https://govindmaru.com/
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મર્ી મારુ 
●‘ઈ.બુક’ પ્રકાશક● 

405 , સરગમ કો–ઓ હા. સોસાયટી  

નવસારી કૃનષ યુનીવનસણટી સામે  
વીજલપોર–નવસારી  

પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396450  
સેલફોન : 9537 88 00 66 

ઈ–મેલ :  govindmaru@gmail.com 

▪ 

49 રમેશ સવાર્ી લીખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ (‘મહારાજ 
લાઈબલ કેસ’ અને ‘પોલ કેસ’ની આંખ ખોલનારી સત્યકથા)ની 
ઈ.બુક (પાનાં : 143; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

50 રમેશ સવાર્ી લીખીત ‘લાશો પુછ ેછ’ે [કોરોના મહામારીમાં લોકોની 
પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક (પાનાં   : 254;  લોકજાગૃતી) 

51 રમેશ સવાર્ી લીખીત ‘લાશો પુછ ેછ’ે [કોરોના મહામારીમાં લોકોની 
પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક (પાનાં   : 272;  લોકજાગૃતી) 

52 સ્વપુર્ણ મહારાજ લીખીત તથા વલ્લભ ઈટાલીયા સમ્પાદીત  
જીવનોપયોગી અન ે મૌલીક વીચારોનો સંગ્રહ ‘માનવતા’ની ઈ.બુક 
(પાનાં :  181; મુલ્ય : લોકજાગતૃી) 

53 એન. વી. ચાવડા લીખીત  પુસ્તક  ‘વર્ણવ્યવસ્થા :  એક ષડ્યંત્ર’ની 
ઈ.બુક (પાનાં :  138; મુલ્ય : લોકજાગૃતી) 

https://govindmaru.com/
mailto:govindmaru@gmail.com
mailto:govindmaru@gmail.com

