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जातिव्यवस्था- ब्रह्मसूतं्र मनुसृ्मतििः च अतिकृत्य एकं 

अवलोकनम्। 

 
आर्या. एस्. विजर्न् 

 
आमुखम् 

वर्णव्यवस्था वेदकालेऽपि प्रचलपि इपि वसु्तिा िुरुषसूक्ताि् व्यक्तमेव। पकनु्त अस्य 

व्यवस्थायााः आरम्भाः वेदकालादेवेपि वकु्तुं न शक्यिे। पवराट्िुरुषस्य शरीराङ्गादेव 

वर्ाणनाुं उत्पपताः इपि िुरुषसूक्तस्य मिुं। अस्य पवराट्िुरुषस्य मुखाि् ब्राह्मर्ाः अजायि। 

बाहुभ्ाुं क्षपियाः अजायि। ऊरुभ्ाुं वैश्याः अजायि, िद्भ्ाुं शूद्रोऽजायि। इत्थुं 

वर्ोत्पपतक्रमाः अि दृश्यिे। पकनु्त िि् काले वर्ाणनाुं मधे्य मात्सयणाः असृ्पशिा च प्रचलपि 

इत्यस्य सूचना वेदेषु न दृश्यिे। 

व्यक्तीनाुं जीपवका ब्रह्मचयण- गार्णस्थ्य- वानप्रस्थ- सन्यासादयाः चिुप ण्ाः आश्रमेषु 

पव्क्तमासीि्। वर्ाणनाुं पव्जनुं कमाणनुसारेरै्व किुुं शक्यिे न िु जन्मपन। ्गवद्गीिायाुं 

वर्ाणनाुं उत्पपतरपिकृत्य उले्लखाः अप्यस्तस्त। 

 

चािुवणर्ण्युं मया सृष्टुं गुर्कमणपव्ागशाः। 

िस्य किाणरमपि माुं पवध्यकिाणरमव्ययुं॥(्गवद्गीिा.४.१३) 

 

सत्वरजस्तमोगुर्ानाुं कमाणर्ाुं च नू्यनापिक्याननुसृते्यव वर्ाणनाुं पव्जनुं किुुं शक्यिे। 

िश्चाि् वर्णव्यस्थामपिररच्य जापिव्यवस्था शस्तक्तुं प्राप्यिे। वर्णजापिव्यवस्थयोमणधे्य बहूपन 

्ेदान्यप्यस्तस्त इत्यिाः िे प्न्ााः एवैपि वकु्तुं शक्यिे। वर्ाणश्रमापर् समूर्स्य 

पवकासिररर्ामे मुख्यरे्िुरूिेर् विणिे। 

 

ब्रह्मसतू्रम।् 

मन्त्रब्राह्मर्ारर्ण्यकोिपनषतु्स िि िि व्यस्तान् ब्रह्मज्ञानसम्बन्धपवषयानादाय िि 

स्वानु्वञ्च सुंयोज्य ्गविा बादरायरे्न ’अथािो ब्रह्मपजज्ञासा’  इत्याराभ् 

’अनावृपतशब्दादनावृपताः शब्दाि् इत्यनै्ताः सूिैाः ब्रह्मसूिाप्िो ग्रन्थाः प्रर्ापय। 

कृष्णदै्विायनाः, वेदव्यासाः आदयाः िस्य नामेपि सवे कथ्यने्त। ब्रह्मसूिुं पर् चिुषुण अध्यायेषु 

पव्क्तम्। प्रत्यध्यायुं चत्वारााः िादााः। सूिसङ््खख्या िु पनश्चयेन सङ््खखािुुं नैव शके्यि 

्ाष्यकारैाः िृथक् िृथक् सङ््खख्यया पनपदणष्टत्वाि्। अस्य च् ब्रह्मसूिस्यानेके ्ाष्यकारााः 

सस्तन्त यैाः खलु स्वस्वाप्प्रायानुसारेर् स्वस्वसम्प्रदायानुकूला व्याख्या िस्य कृिाऽस्तस्त।  
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अपशूद्रातिकरणं जातिव्यवस्था च। 

बादरायर्स्य ब्रह्मसूिे अिशूद्रापिकरर्स्य उले्लखाः 

दृश्यिे। अिशूदापिकरर्मनुसृत्य शूद्रानाुं पवद्यापिकाराः 

नास्तस्त इत्यप्प्रायाः। 

 

“शुगस्य िदनादरश्रवणात्तदाद्रवणश्रवणाि् सूच्यिे 

ति”। (ब्रह्मसूतं्र.३४) 

 

एवुं शोकिदादेव शूद्रिदस्य उत्पपताः। िस्य 

अनादरश्रवर्ाि् साः शोचयपि एवुं शोकाः िस्तिन् उत्पद्यिे 

इत्यिाः साः शूद्राः इतु्यच्यिे। ब्रार्मर्- क्षपिय- वैश्ययोाः 

पवद्यापिकारुं  अस्तस्त इपि काररे्न शूद्रानामपि 

पवद्यापिकाराः अस्तस्त इपि वक्ष्यिे चेि् िि् 

अिशूद्रापिकररे्न पनरस्यिे। ित्काले यज्ञकायेष्वपि शूद्रााः 

असमथाणाः इपि वसु्तिा िैतरीयसुंपर्िायाि् सुव्यक्तमेव। 

िेषु गार्णस्पत्यापद अग्नीनाुं अपवद्यमानत्वि् यज्ञकायेषु िेषाुं 

अपिकारुं  पिरस्करोपि। 

िमुर् िराः प्रतु्यवाचार्! र्ारेत्वा शूद्र, िवैव सर् 

गोप्रस्तिपि, िदुर् िुनरेव जानशु्रपिाः िौिायर्ाः सर्स्रुं 

गवाुं पनष्कमश्विरीरथुं, दुपर्िरुं , िदादाय प्रपिचक्रमे। 

(छान्दोग्योिपनषद्.४.२.३) 

रे् शूद्र, कण्ठर्ारसपर्िााः रथााः गावाः सवुं त्वुं प्रगोियिु, िे 

मह्युं न आवश्यकुं  इपि सूचयपि। िे कायणपसद्ध्यथुं 

अियाणप्तपमपि काररे्न प्रयोजनम् नास्तस्त इपि अप्प्रायाः। 

अि िौिायर्स्य जानशु्रिेाः क्षिृसम्बन्धाः स्पष्टमेव। 

अिशूद्रापिकरर्मनुसृत्य शूद्रस्य पवद्यापिकारुं  नास्तस्त इपि 

काररे्न जानशु्रपिाः क्षपियाः इत्यनुमीयिुुं शक्यिे। 

अि शूद्रशब्दस्य प्रयोगाः गौर्मेव न िु जात्यथे। याः 

पवद्यासम्पादनाथुं िनमादाय गुरुसमीिुं पजगपमष्याः साः 

शूद्रसमानाः इपि वसु्तिा अस्तिन् शु्रपिवाक्याि् स्पष्टमेव। 

आचायणाः िौिायर्स्य शोकुं  पदव्यदृष्ट्या ज्ञात्वा िुं 

शूद्रपमत्यप्सुंबोियपि। अि शूद्र इपि शब्दस्य शोकाः 

इत्यथणाः। 

सुंवगणपवद्याग्रर्र्ाथुं जानशु्रपिाः िौिायर्ाः 

आचायणमुिसुंगम्यपि। आचायेर् िुं शूद्रपमत्यप्सुंबोियपि। 

छान्दोग्योिपनषपद चिुथोऽध्याये पद्विीय खणे्ड िृिीय मने्त्र 

इयुं वर्णना दरीदृश्यिे। िदनन्तरुं  आचायणाः िौिायर्ाय 

पवद्याुं उिपदश्यिे। मर्ा्ारिे जाज्वलमानाः पवदुराः शूद्राः 

खल्वपि पवपशष्टपवज्ञानसम्पन्ाः आसन्। अिाः शूद्रार्ाुं 

पवद्यापिकारे िुनपवणचन्तनुं आवश्यकम्। प्राचीनकाले िु 

शूद्रार्ाुं वेदाध्ययनम् पनरस्यिे इत्यिाः पवद्यापिकाराः अपि 

न ल्िे। वेदानाुं अथाणवगमनादेव अिापिकारुं  ल्िे इपि 

बुिााः वदस्तन्त। उिनयनानन्तरमेव वेदानाुं अध्ययनुं 

आरम्भ्भ्िे। उिनयनापदसुंस्कारााः िैवपर्णकेषे्वव दृश्यिे। 

एवुं वेदाध्ययनपनराकरर्ाि् शूद्रार्ाुं शास्त्रीयापन 

सामथ्याणन्यपि पनरस्यिे। 

 

“ससं्कयरपरयमर्ात्तदभयियवभलयपयच्च। (ब्रह्मसतू्रम.्३५) 

 

वेदाध्ययनाय सुंस्कारान्यावश्यमेव। शूदे्र उिनयनापद 

सुंस्कारादयााः न पवद्यिे इत्यिाः शूद्रस्य वेदपवद्यापिकारुं  

नासे्त्यव। प्राचीनकाले िु पवद्यासन्द्ेषु उिनयनापद 

सुंस्कारााः आवश्यमेव। प्रश्नोिपनषपद वेदाचारपनष्ााः 

ब्रह्माने्वषर्कुिुपकनाः च पशष्यााः पवद्याग्रर्र्ाथुं सपमिाुं 

गृर्ीत्वा आचायुं पिप्पलादुं  अभु्िैपि। उतमवर्ाणाः 

र्ीनवर्ाणि् पवद्याुं ग्रर्ीिुुं उतु्सकाः चेि् िि उिनयनस्य 

आवश्याः नास्तस्त। सत्यकामाः पवद्यादेशाथुं गौिमुं 

उिसपिणिवान्।पकनु्त साः िररचारकिुिाः असन् इत्यिाः 

स्वगोिुं पकपमपि पनश्चयाः नासे्त्यव। अिाः एव साः स्ववृतान्तुं 

सवुं गुरुुं  बोपििवान्। सत्यकामस्य वृतान्तुं शु्रत्वा आचायणाः 

िस्तिन् प्रीिोऽ्ूि्। साः पशष्याः सत्यसन्धाः इपि मत्वा िुं 

अधे्यिुुं पनपश्चिवान्। छान्दोगे्य चिुथोऽध्याये चिुथण खणे्ड 

वृतान्तपमदुं  दृश्यिे। 

“िुं र्ोवाच नैिदब्राह्मरे् पववेपकिुमर्णपि, सपमिुं 

सोम्याऽऽर्र, उित्वानेषे्य न सत्यत्यागाः इपि िामुिनीय 

कुशानमबलानाुं चिुाःशे्शिे गा पनराकृत्योवाचेमााः 

सोम्यनुसुंव्रजेपि। िा अप्प्रस्थाियनु्वाच 

नासर्से्रर्ाऽऽविेयेपि। स र् वषणगर्ुं प्रोवास, िा यदा 

सर्स्रुं सुंिेदुाः”।(छान्दोग्योिपनषद्.४.४) 

अब्राह्मर्ाः सत्युं न वदपि इपि शु्रपिाः। अिाः सपमिुं 

आनयिु, त्वाम् मया उिनीयम्। पकपमपि चेि् साः सत्युं न 

त्यक्तवान्। इत्थुं ब्राह्मर्ााः सत्यसन्धााः पकनु्त शूद्रााः 

अनादरााः इपि गृह्यिे। शूद्रस्य पवद्यापिकारमपि अि 

पनरस्यिे। 

 

श्रिणयध्र्र्नयर्ा प्रविषधेयि ्स्मिृशे्च”।(ब्रह्मसूत्रम.्३८) 

 

श्रवर्- अध्ययन- अथणग्रर्र् प्रपिषेिाि् शूदे्र पवद्यापिकाराः 

नास्तस्त इपि िृियाः वदस्तन्त। शूद्राः वेदुं  श्रव्यिे चेि् िस्य 

श्रोिाः सीसद्रावकेन िूरयपि एवुं श्रवर्प्रपिषेिुं व्यक्तमेव। 

शूद्रस्य सञ्चारिथाः श्मशानमेव। अिाः अस्य सापन्धे्य 

वेदाध्ययनम् न करर्ीयम् इत्यापद अध्ययनप्रपिषेिमपि 

दृश्यिे। कस्य सापन्धे्य वेदाध्यनमपि वजणयपि िेन कथुं 

िपििुुं शक्यिे। शूदे्रर् वेदोच्चारर्ुं पक्रयिे चेि् पजह्वा 

पछनपत, अथुं गृह्यिे चेि् देर्छेदनमपि पविीयिे। अिाः 

शूदे्र वेदानाुं अथणग्रर्र्ानुष्ानापन पनरुद्यिे। पकनु्त 

मर्ा्ारिे शूद्रकुलजािस्य पवदुरस्य ज्ञानप्रास्तप्ताः कीत्यणिे। 

ज्ञानुं अनाश्रयेर् फलप्रदायकुं  विेव। 

 

मनसु्मवृििः। 

प्राचीन्ारिे न्यायालयेषु प्रचपलिानाुं व्यवर्ारार्ाुं 

पवपिपनर्णयाथुं उियुज्यमानुं मर्द् ग्रन्थमेव मनुिृपिाः। 

मनुष्यजािेाः प्रथम िुरुषेर् मनुना रपचिा िृपिाः मनुिृपिाः
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इपि अप्िीयिे। अयमेव ्ारिवषणस्य सवणप्रिानो 

िमणपनयमकाराः। शास्त्रपमदुं  न केवलुं ्ारिवषे मन्युं, 

अपििु श्याम-कम्बोज- पफपलिाइन्- जावा- वापल- 

सुमािापदस्थानेषु सम्प्रत्यपि मनुिृपिसम्मिााः िमणशास्त्र 

पनयमााः स्वीकृिााः दृश्यने्त। ग्रने्थऽस्तिन् वर्ाणनाम् 

चिुर्ाणनाम् अश्रमार्ाञ्च िमाणाः किणव्यकमाणाः 

व्यवर्ारपनयमााः राजनैपिकव्यवस्था दण्डपविानापन 

िािापन प्रायपश्चतापन च श्लोकरूिेर् समुिलभ्ने्त। मनुना 

मनुिृत्याुं वक्ष्यमार्ााः काचन पवषयााः मर्ा्ारिे 

उद्धरर्ण्यानाुं रूिे दृश्यिे इत्यिाः ग्रन्थोऽयुं मर्ा्ारिाि् 

प्राक्त्नुं इत्यनुमीयिुुं शक्यिे। “शूद्रमक्षरसुंयुिुं दूरिाः 

िररवजणयेि्”  इत्यादयााः मनुिृपिवाक्यााः 

इदानीन्तनकालेऽपि स्ासु पवमशणनाथुं प्रयुज्यने्त। 

 

मनसु्मतृ्र्यम ्जयविव्यिस्र्य। 

मनुमिानुसारेर् स्वकमेषु ित्परााः ब्राह्मर्- क्षपिय- वैश्य 

जाियोाः वेदाध्ययनम् व्यिपदश्यिे पकनु्त िेनैव 

वेदानामध्यािनुं ब्राह्मरे्षे्वव पनपदणशपि। ब्राह्मर्िैकेव 

सवणवरे्षु उतृ्कष्टाः इपि मनुना अि स्थाप्यिे। उिनयनुं पद्व 

जन्मपमपि गर्ण्यिे इत्यस्तिन् काररे्न 

उिनयापदसुंस्कारसपर्िाः ब्राह्मर्- क्षपिय- वैश्यााः पद्वजााः 

इतु्यच्यिे। प्रतु्यि शूदे्र उिनयनापद सुंस्कारा्ावाि् स 

एकजापिरेव। बाह्याभ्न्तरशुद्धाः पवप्रशु्रशू्रषाित्पराः 

अर्ङ्कारपर्िाः ब्रह्मर्ापश्रिाः याः शूद्रोऽस्तस्त जन्मान्तरे िस्य 

जननुं उतृ्कष्ट जात्यामेव ्पवष्यपि। उतमब्राह्मर्ानाुं शु्रशू्रषा 

शूद्रार्ाुं िरमुं िमणपमपि अप्प्रायाः। 

अनुलोम- प्रपिलोम- अन्तराल- सङ्कर जाियाः अपि 

ित्काले आसीि् इत्यस्य दृष्टान्ताः मनुिृत्याम् अस्तस्त। 

ब्राह्मर्- क्षपिययोाः, क्षपिय- वैश्ययोाः िुिादयााः पििुसदृशााः 

इपि मन्यने्त। मािुाः जािेाः अिाःस्थानेन िे जात्याुं पििृिुल्याः 

ना्वि्, िे मािृजात्याि् उतृ्कष्टााः पििृजात्याि् अिकृष्टााः 

च असन्। ब्राह्मरे्न पववापर्िाुं वैश्यस्त्रीयाुं उत्पन्ाः िुिाः 

अम्बष्ाः शूद्रकन्यायाुं जािाः िुिाः पनषादाः चासीि्। क्षपियेर् 

शूद्रकन्यायाुं जािाः िुिाः क्षि- शूद्रस्व्ावसस्तम्मिाः उग्राः 

इत्यप्िीयिे। क्षपियेर् ब्राह्मर्स्त्रीयाुं जािाः िुिाः सूिाः एव। 

वैशे्यन क्षपियस्त्रीयाुं जािाः िुिाः मागिाः ब्राह्मर्ण्याुं जािाः 

वैदेर्ाः चासीि्। शूदे्रर् वैश्यस्त्रीयाुं आयोगवाः, क्षपियस्त्रीयाुं 

क्षता, ब्राह्मर्स्त्रीयाुं चण्डालाः च जायिे। 

सूिानाुं रथचालनुं, अम्बष्टानाुं वैद्यम्, वैदेर्कानाुं 

अन्तिुररक्षा, मागिानाुं व्यवसायुं आदयाः कमणरु्ण्यियुज्य 

जीपविम् नीयिे। चण्डालाः ग्रामाि् बपर्ाः वासुं करोपि। 

िेषाुं ्क्षर्िािमपि सवे वज्यणिे। श्वानाः गदण्ाः वा अस्य 

िनुं शववस्त्रमेव वसनम्। मनुमिे ब्राह्मरे्न पनष्कारर्ो 

स्विमणाः षटेव। िे िु अध्ययन- अध्यािन- यजन- याजन- 

दान- प्रपिग्रर्ाः। पकनु्त शूद्रसे्यकैव िमणाः पद्वजापि शु्रशू्रषा 

इते्यव। पनन्दासूचकुं  िदमुियुजै्यव शूद्रार्ाुं नामकरर्म् 

क्रीयिे (शूद्रस्य जुगुस्तििम्)। िमोिदेशाः, यागावपशष्टाः च 

िाभ्ाुं न यच्छपि । न्यायालयेषु नीपिपनर्णयाथणम् िस्य 

पनयमनुं न क्रीयिे। न्यायपनर्णयाथुं िमुियुज्यिे चेि् राज्युं 

पवनश्यपि इपि अप्प्रायाः। ब्राह्मर्ानाुं शु्रशू्रषाथणमेव ब्रह्मर्ा 

िुं सृजिे इपि िृपिरप्पै्रपि। 
 

जयविव्यिवस्र्ििेः उत्पवत्तविकयस 

वर्ोत्पतेाः िश्चाि् जायमानाः जापिव्यवस्थाुं वर्णिमाणि् 

प्न्मेव। जाियाः समूर्पवघटने रे्िुररपि वकु्तुं शक्यिे। 

जािेाः उत्पपताः वर्णव्यवस्थायााः अिाःििनानन्तरमेव इपि 

मन्यिे। पकनु्त जाियाः कदा कथुं रै्न्दवसमूर्स्य ्ागम्ूि् 

इपि पनर्ीिुुं न शक्यिे। प्रथमिया समूरे् 

कमणपव्ागान्यजायि। कालक्रमेर् व्यके्ताः 

कुलमपर्मानुसारेर् िरम्परागिकमाणनुष्ानव्यवस्तस्थपिाः 

सुंजायि। अिाः िरम् िापन कमाणर्ण्यनुसृत्य जाियाः 

उत्पद्यिे। पनपदणष्कमाणर्ाुं शे्रष्िा जािेाः औन्त्युं 

प्रबलमकरोि्। िदवसरे समूरे् िौरोपर्त्युं अस्य 

वैपदकप्रामापर्किया िावनकमण इपि मन्यिे। ब्राह्मर्ाः िेषाुं 

िौरोपर्ते्यन समूरे् उन्िशे्रर्ी ुं अलङ्करोपि ि। सवे िान् 

िूजयपि ि। अध्यािनस्य अपिकाराः पद्वजे एव 

पनपक्षप्तमासीि्। अध्ययन- अध्यािन- यजन- याजन 

िमाणपर् ब्राह्मर्स्य स्विमणपमपि िृियाः वदस्तन्त। ब्राह्मर्ााः 

िस्तण्डिााः ब्रह्मज्ञााः चैवेपि पचन्तपयत्वा अने्य सवे िेषाुं 

मेिापवत्वुं अङ्गीकुवणस्तन्त। पकनु्त ब्राह्मर्त्वुं जन्माि् न 

पसद्य्िे इपि िस्तण्डिानाुं मिुं। 

 

“जन्मनय जयर्ि ेर्दू्रिः कमाणय विज उच्र्ि”े। 

 

इदानी ुं जन्ममनुसृत्य जापिपनर्णयुं पक्रयिे। कालान्तरे 

शूद्राि् अिाःस्तस्थिाः िञ्चमाः पव्ागाः चण्डालाः अथवा 

असृ्पशााः अपि उत्पद्यिे। इत्थुं जापिव्यवस्तस्थपिाः अत्यन्तुं 

दुाःस्सर्म्वि्। अनेकमनुष्यवगाणर्ाुं सुंयोगेनैव 

जापिव्यवस्था उत्पन्ा इपि मन्यिे। उन्िकुलजाियाः सवे 

आयाणाः इपि पचन्तागपिाः अि प्रचलपि इत्यिाः शूद्रचण्डालााः 

असृ्पशााः इपि मन्यिे। 

वर्णिमणम् पर् व्यके्ताः गुर्कमणबुद्धीनाुं अुंशान्यनुसृत्य 

विणिे।अिाः अि उच्चनीचत्व्ेदापन नासे्त्यव। 

शास्त्रानुसारेरै्व वर्णव्यवस्थायााः पव्जनम् इत्यस्तिन् 

काररे्न प्रयोजनकरमेव च। पकनु्त ब्राह्मर् कुलजािाः 

द्रोर्ाचायणाः िस्य िुिाः अश्वत्थामा च युद्धपवशारदााः आसन्। 

ब्रह्मपषणाः वपसष्ाः गपर्कािुिाः आसन्। पवश्वापमिाः राजत्वुं 

पवर्ाय ब्राह्मर्ण्युं स्वीकृिवान्। मर्ा्ारिे पवराजमानाः 

पवदुराः जन्मपन शूद्राः आसीि् इत्यिाः िस्य िास्तण्डते्यन 

सवाणदरर्ीयाः अ्ूि्। िस्तिन् काले वर्ाणनाुं मधे्य असृ्पशिा 

पववार्बन्धादीनाुं प्रपिषेिाः अपि प्रचलपि ि। 

जापिपव्जनस्य आरम्भाः कदा कथुं इपि वकु्तम् न 

शक्यिे। कालान्तरे िरम्परागिकमाणर्ाुं आपव्ाणवेन 

जपिपव्जनस्य सङ्कल्पाः अजायि। अिाः िैवपर्णकानाुं 
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मेिापवत्वुं शूद्रानाुं नीचत्वुं च प्रबलमकरोि्। अिाः िरुं  

सङ्करान्यजायि, िे पवपविजािीनाुं उत्पादने रे्िुर्ूि्। 

चिुवणर्ाणनाम् मधे्य उतृ्कष्टाः ब्रह्मर्ाः आसन्। िेषाम् 

अिो्ागे क्रमेर् क्षपिय- वैश्यादयाः जाियाः अजायि। 

िदनुसृत्य प्न्जाियोमणधे्य पववर्बन्धान्यपि प्रचलपि स्म। 

उन्िकुले जायमानाः िुरुषाः अिाःस्तस्थिकुलजािाुं कन्याुं 

िररर्ीयिे चेि् िि् अनुलोमपमत्यप्िीयिे। समूरे् अस्य 

पववार्स्य अङ्कीकाराः नासीि् इपि अप्प्रायाः। पकनु्त 

उन्िकुलजािायााः कन्यायााः जािेरिाःकृिस्य िुरुषस्य च 

पववार्ाः प्रपिलोमपमत्यप्िीयिे। प्रपिलोमपववार्बन्धाि् 

जायमानााः सन्तिेाः अवस्थाुं िररिािकरमेव। समूरे् सवे 

अवज्ञाया िान् दृश्यने्त। उन्िााः िान् शूद्रसमानााः 

कल्प्प्यने्त। इत्थुं दुष्करान्यनेकापन सङ्करजाियाः उिजाियाः 

अपि क्रमेर् उत्पद्यिे इपि अप्प्रायाः। 

क्रमेर् जापिव्यवस्तस्थिेाः काकण श्युं सामूह्यव्यवस्तस्थिेाः 

िुलनावस्थायाुं प्रपिकूलैव बाध्यिे। िद् पनवारपयिुुं 

आदशाणपन प्रचारपयिुुं च नूिनमिानाुं आपव्ाणवुं 

आवश्यपमपि सुंजािाः। एवुं जैनबुयदमिापन स्थापििापन। 

पकनु्त िेषाुं मधे्य िुनाः अपर्ुंसा- सस्य्ोज्य- माुंस्ोज्य 

पवषयेषु अप्प्रायप्न्िा अजायि। िि् िेषाुं मधे्य 

पव्जनस्य रे्िुर्ूि्। 

 

उपसहंयरिः 

समूर्स्य पवघटनुं जापिव्यवस्तस्थिेाः मुख्याः दोषाः इपि वकु्तुं 

शक्यिे। िदवसरे दासप्रथा प्रारम्भ्भ्िे। राज्यरक्षा क्षपियस्य 

किणव्यपमपि पमथ्यािारर्ा िदवसरे सवणि प्रचुरप्रचारुं  

पसध्यपि ि। अिाः ्रर्ापिकारुं  सािारर्जनानाुं कृिे 

अप्राप्यपमपि सवे पचन्तयस्तन्त ि। रै्न्दवसुंस्कारस्य 

उन्िपचन्तागपिाः दशणनुं च कालक्रमेर् जीर्ाणवस्थाुं प्राप्यिे। 

िदेव समूर्स्य अिाःििने रे्िुररपि मन्यिे। वैदेपशकमिानाुं 

प्रचारर्ाि् अिाकुं  िैिृकमपि दूरुं  गिाः। जापिव्यवस्थायााः 

अत्यन्तुं दुष्करुं  दुराचारमेव असृ्पशिा। अद्य 

पनयमसुंपर्िायाुं अस्य प्रपिषेिाः दृष्ट्टुुं शक्यिे। चण्डालानाुं 

िन्चमवगाणर्ाुं च अवकाशपनषेिाः जापिव्यवस्थायााः 

अनन्तरफलमेव। िस्तिन् समये प्रचपलिमानुं 

सामुदापयकभ्रष््ट इपि व्यवस्तस्थपिाः पवदेशयािाऽपि 

पनरस्यिे। 

जापिव्यवस्थायाुं काचन गुर्ान्यपि दृश्यने्त। वेदााः 

यज्ञानुष्ानाः च ्ारिीयसुंसृ्किेाः मुख्यस्रोिस् इपि मन्यिे। 

वैदेपशकाक्रमर्ानन्तरे िु िापन ग्रन्थापन अवपशष्यिे इत्यस्य 

कारर्म् जापिव्यवस्था एव। ब्राह्मर्ादयाः जाियाः अस्य 

िारम्पयणमनुसृत्य जीपविुं नीयिे इपि काररे्न िैाः वेदानाुं 

अनुष्ानानाुं च सुंरक्षर्ुं पक्रयिे। एवुं जापिव्यवस्था 

गुर्दोषसस्तम्मश्रमेव। 


