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ભાનવઅધધકાયો 
આદિકાથી ભાનલીની જીલનમાત્રા દયલર્તનળીર યશી છે. ભાનલ જીલનના વલકાવના િયેક ર્ફક્કાભાાં 

ભનષુ્મભાાં વાભાજજક, ભાનવવક, અને લૈચાદયક દયલર્તન આલર્ાાં યહ્ાાં છે. ચાર્લસસ ડાધવિને ણ ર્ાના 

ઉત્ક્ાાંવર્લાિના વવદ્ાાંર્ભાાં ભાનલીના જીલનભાાં વલવલધ ર્ફક્કા િયવભમાન આલર્ા યીલર્તનની ચચાત કયી છે. આભ, 

ભાનલજીલન એ યીલર્તનન અવલયર્ પ્રલાશ છે. આ પ્રલાશભાાં ભાનલીભાાં વભ્મર્ા અને વાંસ્કૃવર્ના ગણુન વલકાવ 

થમ છે અન ેબટકત ુાં જીલન છડીને રે્ વભાજ અને યાષ્રના રૂભાાં ણ વાંગદિર્ થમ છે. ધીભે ધીભ ેઆ વાંગિન 

યાજમભાાં રૂાાંર્ય ામયુાં. કા્ભે યાજ્મ વલોયી ફનયુાં, આ વલોદયર્ાને કાયણ ેરે્ પ્રજા ય ળાવન કયલા રાગયુાં 

અને વાથે વાથ ેળણ ણ કયલા રાગયુાં. યાજ્મ એટલુાં ફધ ુળક્તર્ળાી ફની ગયુાં કે  ફીજાને આિેળ આલા 

ભાટે ણ કઈ ર્ેન ે આિેળ કયી ળકે નશીં રે્લી ક્સ્થવર્ વજાતઈ. દયણાભે યાજ્મળાવનથી ભાનલીના કેટરાક 

અવધકાયના યક્ષણની જરૂદયમાર્ ઊબી થઈ. ભાનલી બદુ્ધદ્ળાી અને વલકાવળીર પ્રાણી શલાથી ર્ેના જનભજાર્ 

કેટરાક અવધકાય શમ છે. આ અવધકાય વવલામ ભાનલીનુાં અક્સ્ર્ત્કલ જખભભાાં મકુામ છે. ભાણવ એક ભાણવ ર્યીકે 

જીલન જીલી ળકે એટરા ભાટે આ અવધકાયન બગલટ કયલ આલશ્મક છે. ભાનલઅવધકાયન વલચાય વભ્મર્ા 

અને વાંસ્કૃવર્ વાથે વાંફાંવધર્ છે. વભ્મર્ાના વલકાવની વાથવાથ ભનષુ્મ ર્ાના અવધકાયથી વબાન ફનમ. 

વ્મક્તર્થી કુટુાંફ અને કુટુાંફથી વભાજ સધુીની માત્રાભાાં કુિયર્ી ર્ેભજ પ્રાકૃવર્ક અવધકાયના વલચાયએ જનભ રીધ. 

વભ્મર્ા અને વાંસ્કૃવર્ની ચચિંર્નધાયાભાાં ભાનલીની અક્સ્ભર્ા, ભાનલીમ ગદયભાની વલોચ્ચર્ા, ભાનલીમ પ્રવર્ષ્િાની 

અદયશામતર્ા અન ેભાનલીના વાલતવત્રક વલકાવન બાલ ેિા થમ. આ વલશ્વવ્માી  અને વાલતબોવભક અલધાયણાભાાં 

િેળ અન ેવભાજના દયપ્રેક્ષ્મભાાં અવધકાયના વલચબન્ન વાંિબો અને દયણાભ ણ દ્રષ્ષ્ટગચય  થમા. 

બાયર્ીમ ફાંધાયણના અનચુ્છેિ-૧૪ભાાં વભાનર્ાન વવદ્ાાંર્ સ્લીકૃર્ ફનમ છે, અને અનચુ્છેિ-૧૫ભાાં ણ 

સ્ષ્ટણે િયાલલાભાાં આવ્યુાં છે કે ધભત, જ્ઞાવર્, જનભસ્થ કે ચરિંગના કાયણવય યાજ્મ કઇની વાથે બેિબાલ કયળ ે

નશીં. ભાનલઅવધકાયભાાં એક ર્ નાગદયક અને યાજકીમ અવધકાય અને ફીજા આવથિક, વાભાજજક અને વાાંસ્કૃવર્ક 

અવધકાયન વભાલેળ થામ છે. આ અવધકાય ભદશરા, રુુ અને ફાક એભ ર્ભાભ ભનષુ્મને પ્રાપ્ર્ કયલાન 

અવધકાય છે. આ ફધા અવધકાયનુાં મૂ ભાનલ ગોયલ છે. ભાનલવધકાય રે્ ભાનલીને રે્ સ્ત્રી શમ કે રુુ ર્ેન ેએક 

ભબ, એક િયજ્જ ફકે્ષ છે. ર્ેભની વાથે એક ભાનલી ર્યીકે વ્મલશાય થલ જઇએ રે્ ર્ેની કેંદ્રલર્ી ફાફર્ છે. 

ભાનલીમ મલૂ્મ અને ભાનલીમ ગદયભા ર્ેભાાં કેનદ્રસ્થાને છે. િયેક વ્મક્તર્ને ર્ાના મૂ અવધકાયન ઉમગ 
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કયલાન ર્થા વાંયક્ષણ ભેલલાન અવધકાય છે. િેળભાાં જેટરા ણ આંિરન થમા છે ર્ેન વીધ વાંફાંધ 

ભાનલઅવધકાય વાથે શર્. આજે ભાનલજાવર્ વાભે વોથી ભટી વભસ્મા વનભાનલૂતક જીલન જીલલાની છે. િયેક 

ે રકન ેઅસયુક્ષાના પ્રશ્ન છે. ભાનલ અવધકાય વલળેની આજ્ઞાનર્ાના કાયણ ેભાનલીનુાં જીલન વભસ્માની 

જાભાાં કેિ થમેલુાં જણામ છે.   

ભાનવઅધધકાયોનો અથસ:- 
 

  ભાનલઅવધકાય એ એલા અવધકાય છે કે જેને િયેક ભનષુ્મ પ્રાપ્ર્ કયલાન જનભવવદ્ અવધકાય ધયાલ ેછે. આ 

અવધકાય ાછન ગચબિર્ ખ્માર એ છે કે ર્ભાભ સ્ત્રી, રુુ, ફાકને આ આવધકાય જનભથી જ પ્રાપ્મ છે. િયેક 

વભાજ અન ેવાંસ્કૃવર્ભાાં આ અવધકાય એક મા ફીજી યીર્ે અક્સ્ર્ત્કલ ધયાલ ેછે. અંગ્રેજી ળબ્િ “RIGHT”ના વભાનાથી 

ળબ્િ અનમ બાાભાાં ણ ભી આલે છે. ર્ેના ફે કેનદ્રચફિંદુ છે એક નૈવર્ક દ્રષ્ષ્ટએ વિાચાય(rectitude)અને ફીજુ ાં 

યાજકીમ દ્રષ્ષ્ટએ અવધકાય.વિાચાયની દ્રષ્ષ્ટએ જઈએ ર્ વાયા કામો કયલા ભાટે વાય વ્મલશાય કયલ, વાંકુચચર્ 

અથતભાાં અવધકાય એટર ેરાક્ષચણક દ્રષ્ષ્ટએ કઈન ેઅવધકાય આલ. વિાચાય અને અવધકાય એ ફને્ન  એક વવક્કાની ફે 

ફાજુની જેભ શક અને પયજ વાથે જડામેરા છે. વોથી ભટી લાર્ એ છે કે અવધકાય વાલતબોભ છે. આ વાંિબ ેજેકવીજ 

ભેરયટેનનો વાંિબત ધ્માન ખેંચે છે. ભેદયટેનન મજુફ “ભાણવને એટરા ભાટે શક ભે છે કાયણ કે રે્ ભાણવ છે.” ભાણવ 

એક ણૂત એકભ છે, ર્ાન અને ર્ાના કામોન સ્લાવભ છે, કઈ ણ વાધનને વવદ્ કયલાનુાં રે્ કેલ વાધન નથી 

ણ ર્ે જ એક વાધ્મ છે, ભાનલનુાં ગોયલ શુાં? આ અચબવ્મક્તર્ન અથત ત્કમાાં સધુી ના થઈ ળકે જ્માાં સધુી એભાાંથી એ 

સ્ષ્ટના થામ કે પ્રાકૃવર્ક કામિા પ્રભાણ ેભાણવને ગોયલ પ્રાપ્ર્ કયલાન અવધકાય(શક) ભેર છે. 

 ભાણવનુાં વર્જન ઈશ્વયની એક અિભરૂ્ મજનાન ચભત્કકાય છે. ભાણવનુાં વર્જન ઈશ્વયે ર્ાની પ્રવર્કૃવર્રૂ 

કયેલુાં છે. ઈશ્વયે ભનષુ્મને સષૃ્ષ્ટ વોંી ત્કમાયે ર્ેન બગલટ અને યક્ષણની જલાફિાયી ણ વોંી શર્ી. વિીથી 

ભાણવભાાં ણ ભાણવ ય વત્તા જભાલલાની મજના ઘડાર્ી યશી છે અન ેઅભરી ણ ફનર્ી યશી છે. ભાણવ 

ર્ાના અવધકાય ભાટે ભાણવ વાભે જ રડર્ યહ્ છે. અને ર્ેભાાંથી જ ભાનલઅવધકાય એ ળબ્િ પ્રમજામ અન ે

વ્માખ્માવમર્ થમ. ભાનલઅવધકાયના વાંિબતભાાં અરગ અરગ વલચાયક દ્વાયા અરગ અરગ વલચાય યજૂ થલા 

રાગમા અને ભાનલઅવધકાય એ ળબ્િને ભિાયી ર્ેન ેએક ફાંધાયણભાાં ફાાંધલાભાાં આવ્મ. આ ભાટે વલવલધ વલદ્વાનએ 

પ્રમાવ કમો છે. ર્ેભના આ પ્રમાવના પસ્લરૂે ભાનલઅવધકાયની વલવલધ વ્માખ્મા ઉદ્દબલી. આલી કેટરીક 

વ્માખ્મા નીચ ેમજુફ આી છે. 

 

વ્માખ્માઓ  

 આય.એસ.ાઠક મજુફ “ભાનલઅવધકાય વલાાંગી એકર્ાના અવધકાય છે.” 
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 યાજકીમ શબ્દકોશભાાં ભાનલઅવધકાયને આ અથતભાાં વ્માખ્માફદ્ કયલાભાાં આવ્મા છે, “ભાનલવધકાય એટર ે

વયકાયની ભનસ્લી િખરગીયી કે વનમાંત્રણ વાભે સ્લર્ાંત્રર્ા.” 

 ભાનવઅધધકાય સાંયક્ષણ અધધધનમભ-1993 મજુફ “ભાનલઅવધકાય એટર ે બાયર્ીમ ફાંધાયણે ખાર્યી 

આેર અથલા આંર્યયાષ્રીમ કયાયના જણાલેરા અને બાયર્ની અિારર્ દ્વાયા અભરી કયાલી ળકામ ર્ેલા 

વ્મક્તર્ના જીલન, સ્લર્ાંત્રર્ા વભાનર્ા અને ગોયલ વાંફાંધી અવધકાય.” 

 વી.એભ.તાયાકુાંડ વીધી અન ેવભજામ ર્ેલી વ્મલશારુ બાાભાાં ભાનલઅવધકાય વલળ ેજણાલે છે કે, “વાભાજજક 

જીલનભાાં ફધાાં જ ક્ષેત્રભાાં વાભાનમ યીર્ે ઉમગી એલા અવધકાય એટરે ભાનલઅવધકાય.” 

 

  આભ,ભાનલવધકાયની આ ઉયાાંર્ ણ વલવલધ વ્માખ્મા વલવલધ વલદ્વાન એ આી છે. જેભાાં 
સી.નાસીભાાં, પ્રો.રેસ્કક, ડી.ડી.ફાસ,ુ વેરસે.હોપેર્લડ, ન્મામમધૂતિફેંગ, ભાકેકોયી જેલા વલદ્વાનન વભાલેળ થામ છે. 

વલવલધ વ્માખ્માન ે વનચડર્ા જણામ છે કે “ભાનલવધકાય એટર ેભાણવના ગોયલની જાલણી અન ેયક્ષણની 

વ્મલસ્થા ધયાલર્ા અવધકાયન વમશૂ.”  

ભાનવધધકાયોનો ખ્માર અને ઉદ્દબવ  

 વભમના પ્રલાશની વાથે વાથે ભાનલીની જીલનળૈરી ફિરાર્ી ગઈ. ફિરાર્ી જીલનળૈરીના કાયણ ે

ભાનલીના કેટરાક અવધકાયના યક્ષણની આલશ્મકર્ા ઊબી થઈ. આ આલશ્મકર્ાની વૂર્િ ભાટે વલશ્વના જુિા જુિા 

બાગભાાં કેટરાક આંિરન ચાલ્મા, દયણાભે ભાનલઅવધકાયન ખ્માર વલકાવ ામમ. ભાનલઅવધકાયન ખ્માર 

એ નલી ફાફર્ નથી લૈદિકયગુથી જ ભાનલઅવધકાય અક્સ્ર્ત્કલ ધયાલ ેછે. 

 ઐવર્શાવવક દ્રષ્ષ્ટએ જઇમે ર્ ભાનલઅવધકાય (Human Rights)ન ખ્માર ઇવર્શાવના જુિા જુિા ર્ફક્કા 

દ્વાયા વલકાવ ામમ છે. ભાનલ અવધકાયન પ્રાથવભક શતે ુયાજ્મની જુલ્ભળાશી વત્તા ય ભમાતિા મકૂલાન શર્.ઇ.વ. 

1689ભાાં “ચફર પ યાઇટ્વ”થી ર્ભાભ નાગદયકને શકિાય ફનાલર્ા કેટરાક સ્લાર્ાંત્ર્મ જાશયે કયામા શર્ા. 

ઇ.વ.1176ભાાં અભેદયકન પ્રજાએ ણ ર્ાના સ્લાર્ાંત્ર્મની જાશયેાર્ભાાં કેટરાક અદયલર્તનીમ ભાનલઅવધકાય 

જાશયે કમાત શર્ા. ફ્રેંચ્ાાંવર્ ફાિ ફ્રાાંવભાાં ભાનલઅવધકાયની જાશયેાર્ભાાં જણાલાયુાં છે કે “ભાનલ મતુર્ જનભ ેછે, મતુર્ 

યશ ેછે અન ેઅવધકાયભાાં વભાન છે.” યાંયાથી જે નૈવચગિક શક કશલેાર્ા અને ખફૂ જ ઉત્કવાશભાાં આલી જઈને કશીએ 

ર્ જે વ્મક્તર્ના શક ના નાભે ખાર્ા રે્ લીવભી વિીભાાં ભાનલ શક કશલેામા. આ શક વલે કશલેાયુાં ર્ ઘણુાં છે 

છર્ાાં આજે ણ એભ થમા કયે છે કે આ શક ખયેખય છે શુાં? ઇ.વ.1689ની ગોયલલાંર્ી ્ાાંવર્ છી ઈંગરેંડની ારાતભેનટે 

શક ભાટેનુાં વલધામક વાય કયુાં ર્ેન ે“જયયુી દ્વાયા  મકુદભાની સનુવણીનોઅધધકાય” ણ  કશલેાભા આલે છે. 

 કામિાકીમ યીર્ે ભાનલઅવધકાયન ખ્માર વોપ્રથભ ચિટન, ફ્રાાંવ અને ડેનભાકતના ગરુાભી નાબિૂીના 

કામિાભાાં વ્મતર્ થમ શર્. ભનષુ્મના મૂ અવધકાયની અચબવ્મક્તર્ અનેક યાજમની ઘણા  અન ે
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વાંવલધાનભાાં ણ થઈ છે. જેભ કે લજર્જવનમા ચફર પ યાઈટ્વ-1976, સ્લીડન-1809, સ્ેન-1812, નૉલે-1824, ર્થા 

1824ભાાં ક્સ્લટઝયરેનડભાાં ભનુમના મૂ અવધકાય ભાટે ઘણા કયલાભાાં આલી શર્ી. આભ, ભાનલઅવધકાયની 

વલશ્વસ્ર્ય ય નોંધાત્ર ઘણા  થઈ શર્ી. 

 ભાનલઅવધકાયના આંિરનન જનભ ફીજા વલશ્વયદુ્ (1939-1945)ના અનબુલના દયણાભ સ્લરૂે થમ 

શર્. આ વભમે યદુ્ િયવભમાન ભાનલર્ા વાભે અનેક અયાધ કયલાભાાં આલર્ા  ર્થા ભાનલીમ મલૂ્મ અન ે

ભાનલીમ ગદયભાની અલશરેના કયલાભાાં આલી શર્ી. આ વભમે એલ અનબુલ થમ કે વ્મક્તર્ની સ્લર્ાંત્રર્ા ર્થા 

અવધકાયન વાંફાંધ આંર્યયાષ્રીમ ળાાંવર્ ર્થા સયુક્ષા છે. જેના ભાટે ભાણવને ર્ેભના મૂ અવધકાય આલા 

આલશ્મક છે. 6ઠ્ઠી જાનયઆુયી 1941ભાાં અભેદયકન યાષ્રવર્ ફે્રકચરિંક રૂઝલેલ્ટે ર્ાની ઘણાભાાં ઉયતર્ વલચાય 

યજૂ કમો શર્. ડાંફટતનતવ (7,ઑતટફય,1944)ભાાં વવલમેર્ વાંઘ, અભેદયકા, ચિટન ર્થા ચીનના પ્રવર્વનવધની 

ફેિક થઈ. આ ફેિકના પ્રસ્ર્ાલભાાં ભશાવબા ર્થા  આવથિક  ર્ેભજ વાભાજજક દયિે ભાનલઅવધકાયના યક્ષણ 

વાંફાંવધર્ દ્માનલમ કયલાની લાર્ કયી. વલશ્વ ભાનલઅવધકાયનુાં લર્તભાન સ્લરૂ 24,તટમફય 1945ભાાં વાંયતુર્ 

યાષ્રવાંઘ વાથ ેથયુાં. 

 ભાનલઅવધકાયન ખ્માર આંર્યયાષ્રીમ કામિાન બાગ છે. આ ખ્મારે આંર્યયાષ્રીમ સ્લરૂ ધાયણ કયુાં છે. 

કાયણ કે ભાનલઅવધકાયન ખ્માર િેળના વવભાડાના ફાંધન લગય ર્ભાભ િેળભાાં સ્લીકૃર્ ફનમ છે. િયેક 

ભાનલના વલકાવ અથે િયેક િેળે આ ખ્મારન સ્લીકાય કયલ જઇએ આલ વલચાય આંર્યયાષ્રીમ સ્ર્યે વલતસ્લીકૃર્ 

ફનમ છે. આથી યનુાઈટેડ નેસન્સે (યનુો) 10ભી રડસેમ્ફય 1948ના યોજ ભાનવઅધધકાયોના ધવશ્વવ્માી ઘોષણત્રની 

જાહયેાત કયી હતી. ઘણા ક્ષભાાં 48 િેળએ ભર્ આપ્મ શર્ 8 િેળએ ભર્િાનભા બાગ રીધ ન શર્ અને ર્ેભના 

વલરુદ્ભાાં કઈ ભર્ ડયા ન શર્ા. આભ, ભાનલઅવધકાયન ઉદ્દબલ થમ. ભાનલઆવધકાયની જગલાઈ કયર્ાાં 

જુિાજુિા 20 િસ્ર્ાલેજ, કયાય, વભજૂર્ી કે ઘણત્રભાાં ભાનલીના આવથિક, વાભાજજક, યાજકીમ, નાગદયક, 

વાંસ્કાય વલમક અને વલકાવરક્ષી એભ વલવલધ અવધકાય વલળે જગલાઇ કયલાભાાં આલી શર્ી. દુવનમાના 120 

િેળએ 10ભી દડવેમફયન ે‘ભાનલ અવધકાય દિન’ના સ્લરૂભાાં ઉજલલાની અનભુવર્ આી શર્ી. 

 યનુએ ઘવર્ કયેરા ભાનલ અવધકાયની ભટાભાાં ભટી ખાભી શમ ર્ ર્ેના અભરની છે. જે રે્ િેળના 

ફાંધાયણ કે કામિાથી ભાનલઅવધકાય બાંગના ઉામની જગલાઈ કયલાભાાં ન આલે ત્કમાાં સધુી આ અવધકાયન 

અભર ળક્ય નથી. 21ભી વિીના વભગ્ર વલશ્વના ભાનલ વભાજ ભાટે અને ખાવ કયીને ત્રીજા વલશ્વના એક વલકવર્ા 

િેળ ર્યીકે બાયર્ િેળભાાં ભાનલઅવધકાય વાંિબ ેઅનેક વ્માક અને ગાંબીય પ્રશ્ન –ડકાય વલદ્યભાન છે.આલા 

વાંજગભાાં આણે ત્કમાાં રકળાશી વવદ્ાાંર્ અને ભાનલમલૂ્મ ભાટે નાગદયક ર્થા વલવલધ ક્ષેત્રના કામતકયની 

ર્ારીભનુાં કામત શજી ભાાંડ ભાાંડ ાા ગરી બયી યહ્ુાં છે. આલા વાંજગભાાં ભાનલ અવધકાય વલળેની વભમચચર્ 

જાણકાયી િયેક નાગદયક ાવે શમ રે્ અત્કમાંર્ જરૂયી ફાફર્ છે. 
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