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 भारतीय हदू समाज वण यव थेवर आधािरत आहे. ा ण, ि य, वै य, शु  या चार वनात 

संबधं देशा या हदू समाजाची िवभागणी झाली. एवढेच नाही तर या चार वण या हजारो जाती आिण 

यां या हजारो पोट जाती िनम ण झा या. या यव थेमळेु या जातीत आपला ज म झाला याच जातीचे 

मनु मृतीने ठरवून देले या आचार संिहता पालन कर याचे बधंन असे. ा णांनी अ ययन, अ यापन, 

धा मक कम काडें आिण राजाला स ा दे याचे काम कराव,े ि यानंी रा याचे संर ण कराव,े वै यानंी 

शेती आिण यापार करावा आिण शु ांनी ित ही वण च े हणजेच संपूण हदू समाजाची सेवा करावी िकवा 

हल या दज ची सव कामे शू ांना करावी लागत असत. मनु मतृीने  ठरवून िदलेली आचार संिहता 

पालन कर याचे सव हदू समाजाला बधंन असे जो कोणी आचार संिहतेचे पालन करत नसेल याला 

धम बिह काराला सामोरे जा याची िश ा दे यात येत अस.े अशा कार या बिह कारा या भीतीमुळे 

येक जात आप याच जातीने ठरवून िदले या िनयमानुसार आचरण करीत अस.े  

 वण यव थेचा सग यात वाईट पिरणाम कोणता असले तर या देशाचे वातं य कायमचे न ट 

झाले. भारत अनेक परकीय स ां या गुलामिगरीत गेला. संपणू देशाची सामािजक, 

धा मक,आ थक,राजकीय यव था िव कळीत झाली. माणसामाणसात भेद िनम ण झा यामळेु रोटी-बटेी 

यवहार बदं झाल.े आिण चौथा वण असणारा शु  समाज तर मानवते या सव ह कांपासून कायमचा 

विंचत  ठेव यात आला. अशा कारची िह वण यव था हदू समाजात चिलत होती आिण याला 

धा मक ंथाचे अिध ठान ा त क न िदल.े मनु मतृीने “वण नाम ा ह यगु ” अस े हणनू ा णांनी 

ित ही वण च ेआिण आप याच ि याचं ेशोषण केल,े सोव याओव याचे िनयम, कमकांडे, पजूा-अच , 

अ पृ यता यांचे तौम िनम ण क न जातीयता पाळणे, उपवास तापास करणे, कमकांड करणे  आिण 
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आपाप या जातीतच रोटी-बटेी यवहार पार पाडणे हणजेच धम अशा कारची चकुीची संक पना 

िनम ण केली.  आदश हदू तोच जो आप या जातीत आिण पोटजातीत सव यवहार पार पाडतो. हीच 

भावना सम त हदू समाजात जिव यात मनु मतृीने १०१% यश वी झाली. जो कोणी असा यवहार 

पार पाडणार नाही याला जातीतून बिह कृत केले जात होते.  

 वण यव था िह वातं य, समता, बंधुभाव या आधुिनक लोकशाही या मू यां या िवरोधी आहे. 

तरी सु ा आप याच देशातील महान य त नी ( समथ रामदास, वामी दयानंद सर वती, लोकमा य 

िटळक, महा मा गांधी ) याचंे समथन केले आहे. या समथनाथ महा मा गांधी असे हणतात वण म धम 

या जगातील माणसां या जीवन येयाची पिरभाषा करतो. माणसू धन संप ी गोळा कर याकिरता आिण 

उपजीिवका कर याकिरता वारंवार देह धारण करत नाही. आप या िन म याला ओळख याकिरता 

आप या उजचा एक-एक कण खच कर याकिरता तो देह धारण करत असतो. यामळेु आप या 

जीवनधारणेकिरता याने आप या पवूजां या यवसायापयत थांबले पािहज.े हाच वण म धम आहे. ना 

यापे ा अिधक ना कमी (यंग २७.१०.१९२७ प.ृ३५७). 

 वाडविडलां या यवसायावर आधािरत वण यव थेवर माझा िव ास आहे. वण चार आहेत आिण 

चार विै क यवसायाशी टे जुळलेल ेआहेत. ानदान, संर ण, शेती आिण यापार आिण मा ारे सेवा 

करणे हे ते चार यवसाय आहेत. टे चार यवसाय सपंणू मानव जातीतील समान पात अ त वात 

आहेत. महा मा गाधंी यांनी आप या िवचारात वण यव था, जाती यव था याचंे समथनच केले नाही तर 

िह यव था कशी यो य आहे हे पटवून दे याचा य न केलेला आहे. परंत ुआप या हे ल ात येऊ शकते 

िक. जाती यव था व वण यव थेचे समथन कारणाते हे िवचार लोकशाही िवरोधी, वातं य, समता, 

बंधुभाव यानंा पायदळी तुि णारे आहेत. हे िनसंकोचपणे आपण सांग ूशकतो.  

 अशा कारची वण यव था िनम ण झा यामळेु ि य सोडून इतर तीन वण ची इ छा असूनही 

यानंी लढायचे नाही यामळेु आपोआपच आपला पराभव होत गेला आिण दुसरा सग यात गंभीर 

पिरणाम हणजे चौथा आिण शेवटचा वण असणारा शु  समाज यां यावर मोठा आघात झाला. याचं े

माणसुकीचे सगळेच अिधकार काढून घे यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर अस े हणतात अ पृ यानंा 

देवळात येऊ ायचे नाही. तसेच यानंा वतःची देऊळेही बांधू ायचे नाहीत. हदू िविहरीव न पाणी 
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घेऊ ायचे नाही आिण वतं  िविहरीही बांधू ाय या नाहीत. शाळेत येऊ ायचे नाही व अ पृ याना 

वतं  शाळाही काढू ाय या नाहीत. जर कोणी अ पृ यानंा सवलती िद या तर घेऊ ाय या नाहीत 

अ पृ यानंा हदू हणायचे परंतु हदू मशानभमूीत ेताचे दहन व दफन क  ायचे नाहीत. हदू वतः 

दहन करतात हणनू टे अ पृशानंा दहन कर यासाठी ितबधं करीत कारण खाल या वण ने 

अनुकरणाने देखील सुसं कृत होऊ नये अशी मनु मतृीने िनम ण केलेली यव था होती. 

सारांश :-   

 चिलत वण यव था देशापढुील एक मोठे आ हान  होऊन बसलेले आहे. वण यव थेमुळे चार 

वण या हजारो जाती आिण पोटजाती िनम ण झा या. याचा पिरणाम एक जात दुसय  जातीचा ेष 

क  लागली. माणसातील गुणव ेला ाधा य दे याऐवजी जातीला ित ठा दे यात आली. ज माव न 

य तीचा दज  ठरिव यात आला. यामळेु खाल या वण तील य ती िकतीही िव ान असली तरी ती 

नालायकच ठरिव यात आली. या यव थेमुळे माणसामाणसात भदे िनम ण केल.े एवढेच नाही तर 

यवसायाचेही िवभाजन कर यात आल.े कोणी कोणता यवसाय करावा याची िनि ती वण यव थेने 

आखून िदली. यामळेु देशाचे फार मोठे नुकसान झाल.े 
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