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  પ્રકર૧ 
 

                                           આ�િુન્ર�ગુ�ુરંિનમારક 
 

 
લો્શાહ�રઅ�ભગમર 

આ�િુનક �ગુના ંિનમાર્મા ં નન એનન વૈિ�ક�કર્નો વળાકં મળ્ો તનમા ં�રુોપના 

નવ�ગર્ સાથન પા�ાત્ સંં સ્િતમા ં� પ�રવતરનનો આરંં થ્ો તને ુ ં િવિશષ્  પાન રનુ ં નુ. 

એ સમ ન્ જાનિવજાન તથા સા� ત્  નન કળાના કનષન   િતમ  િતંાભ પાગંર�  નન ત્ા ં

ક�ટલાક  ગિતશતલ પ�ર�ળો ના  ંાવન ��ઢવાપ� �વનકમમાથંત ી્વ્તવાપ તરદેુ ં  ્ા્ 

શ� થ�ું . એ સાથન જનસ�પુા્નત  વંમતા �ગતા જન�વન પરના ધાિમ�ક  નન રાજક�્ 

વડાભના  ્તુવમા ંભટ આવત . આ પ�રવંથિતમા ં લોકશા �  નન સામ્વાપ� રાા્તષંોનો  

િવકાસ થ્ો  નન એમનત વચ ન્ના સંં ઘરે ુ ંમડંા્ થ�ુ.ં એ પરિમ્ાન િવ્ાર  નન 

લોક�વનના ંકનષન � વલો�ુ ંથ�ુ ંતનનો પા�ાત્ સંં સ્િતનત ગિતિવિધ  પર િવશનઘ  ંાવ રવો 

નુ.  

�રુોપમા ં રાજક�્ કનષ ના ંદ�રદારોના �ૂરગામત પ�ર્ામો આી્ા , એનો આરંં 

રા�ભના શાસનમા ંથતા ંશોઘ્  નન  ન્ા્થત ષંત  �ના િવ�ો થત થ્ો. તતકાલતન 

રા�ભના એક્ક� શાસનના ા�ર પપ  િધકારનો પાવો  �ના ંવક�્  િધકારોનત સ�ળ 

ર�ૂઆત સામન ટક� શ�ો ન� . પ�ર્ામન �ગલનનડ  નન ેાસંમા ંરા�શા �નો �ત આી્ો  નન 

લોકશા �નો  પ્ થ્ો. ધતમન ધતમન લોકશા � �ુવાળ �ત� ક�ટલાક પ�શોમા ંપ્ દ�લા્ો. એ 

સાથન સામાન્  �મા ંએક આશા જનમત ક�  વન રા�ભનત સપાેુ ં િવલતનતકર્ થવાનન લતધન 

શાસન લોકા�ં�ખુ થશન  નન એના ં પ�ર્ામન શોઘ્  નન  ન્ા્નત ના�પૂ� સાથન  સામાન્ 

જન�વનમા ં�ખુશાિંતનત  ંથાપના થશન. પરં� ુએમ થ�ુ ંન� . 

***** 

એ સમ્ પરિમ્ાન એક તરદ �રુોપમા ંઔદો�ગક કાિંત થિ  નન �ત� તરદ ક�ટલાક 

સા િસકો પ�શિવપ�શ �ુપં� વળ્ા  નન  ઢળક સપંિપના મા�લક �ન્ા. તનથત પ�રવંથિતએ 

 નપન�કત વળાકં લતધો  નન સપંિપ �મના ક��મા ંઆવત એવો એક નવતન  મતર વગર 

 વંતતવમા ંઆી્ો. કાળકમન એ વગરનન � �ર �વનમા ંિવશનઘ ંથાન  નન  િતષ્ા  ા ત થતા ં

રા� તથા સામતંો પાસનથત ુ�નવા ન્લત સપા  �ના નામન �   ્તભના  ાથમા ંઆવત 

તનમનત કામગતર�મા ંઆ  મતરો ના વ રં્ વ માટ�  વકાશ ર્ા્ો. આ વંથિતમા ંશાસનકા ર્મા ં

 ના્ાસન  મતર વગરના � તનન લોક� ત  પર સરસાા મળ� ગા.  આમ િવક�ન�તકર્ના  ગટ 
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આશ્થત શ� થ ન્લા ં �ં્ાનનત પ�ર્િત સપાના નવતન ક�ન�નત  ંથાપનામા ંથિ.  � 

માટ� માષ એના ંમા�લકો �પલા્ા.    

 પ�રવતરનના આ  પકમમા ંરા�ભનત સપાનો  ંત થતાં  શાસનકા ર્  ી્વ્તિનરપનક 

 નન તટંથ �નન એવા આશ્થત એમનત ી્વ્તક�ન�ત નતિતર�િતેુ ંંથાન કા્પા કારા  ંથાિપત 

િનવ�્ વ્તક ી્વંથા  નન એના ધારાધોર્ોએ લત�ુ.ં તનથત સપાેુ ંક�ન�  વ ્ �પલા�ું , પરં� ુ

�ીુ્વંથાનત જ��ર્ાતના � ાનન એેુ ં   ંથાન જળવાા રનું , એટ�ુ ંજ ન� , એનો ી્ાપ 

પ્ વધ્ો  નન નુલલન મેષુ્ના ક કંુ��ક  નન વૈ્વ્તક ગિતિવિધ �ધુત એનો િવંતાર થ્ો. 

લોક� તેુ ંસપા  પરેુ ં વલ�ંન વધવાનત  શ�આત થિ.  

આ પ�રવંથિતમા ં � તન સ્ત્નત જવા�પાર� ી્વ્તનન �પલન ંથાિપત ી્વંથા  પર 

�કુાા  નન એવત માન્તાનો સં્ ાર થ્ો ક� શોઘ્ સ� ત તમામ સા ંત ંટનાભ  ંથાિપત 

ી્વંથા સાથન સકં�લત થવાથત એમનત જવા�પાર�ેું  િનવ�્ વ્તક�કર્ થિ ગ�ુ.ં એ કાર ન્ 

ી્ાવ ા�રક  ્ોજન માટ� એ સવર  ાસ્િતક ંટનાભ �વત પોઘ ર� ત ંટના ગ્ાવત જોાએ  

એવત માન્તા  ્�લત થિ. આ ંટનાકમેુ ંએક આડપ�ર્ામ એ આી�ુ ંક� � માનવત્ 

સવંનપનશતલતાનત આવ ્કતાનન  ેલુકતનન આ પ�રવતરનનો આરંં થ્ો  તો તન �ા�ુ પર 

�કુાા  ગા. એ સાથન મેષુ્નો એના ં�તરાતમા સાથનનો સ�ંધં પ્ �ા�ુએ �કુાતો ગ્ો. 

આમ િનવ�્ વ્તક�કર્નો મા ોલ ર્ા્ો ુતા ંસપાનો િવિન્ોગ તો કોા ી્વ્તભ ક� 

એમના �ુથોએ જ કરવા નો ર �તો તનથત લોકોમા ંસપા માટ�નો િવશનઘ લગાવ પનપા થ્ો   નન 

એમનન સપા  ંતગત કરવામા ં નન કરાા  ો્ તો તનનન �્રંથા્ત કરવામા ં િવશનઘ �ુ�્ પનપા 

થિ.  ગા  એ માટ� �ા�ુ�ળ ક� શ��ળનો આશ્ લનવાનત જ�ર ર �તત. પરં� ુ�પલા ન્લત 

પ�રવંથિતમા ંએ �ળના િવકલપન રાજક�્  નન આિથ�ક પ�ર�ળ  નન સિવશનઘ આિથ�ક 

પ�ર�ળનો લાં લનવાનત સુનન ેુ ંમ તતવ વધ�ુ.ં એમાં્  � �ર �વનમા ંસપંિપનન   ંથાન 

મળ�ુ,ં તનથત આિથ�ક પ�ર�ળના ંમ તતવમા ં મ્ારપ વધારો થ્ો. આ પ�ર�ળના િવઘ્મા ં

મ તતવનો ��ુો એ નુ ક� એનત તાકાત ��રના  વા ોનત ંરતતભટ  પર િન રંર ર � નુ , �મા ં

ક�ટલાક લોકો  ુળતા ંમો�ંનત ટો ન્ પ �્ત �્  નન કોા કોા  વકાશમા ંદંગોળાા પ્ 

�્ એવત વંથિત સ�રા.  

***** 

આમ સપાંથાનન કો્ આવન એનો િન ર્્  ંલન  વતરમાન પ�ર�ળો  પર ક� એ માટ� 

ખનલાતત રાજરમત  પર િન રંર ર � , પરં� ુવૈ્ા�રક ંતર� સપાનો લોક� ત માટ� િવિન્ોગ થા્ 

એ લોકશા �નત  �ખુ આવ ્કતા ગ્ાા. તનથત માનવ ંવંાવનત  વતરમાન ન�ળાાના 

કાર ન્ સપાનો ંવક�્  ્ોજન માટ� ક� મનંવત ર�તન િવિન્ોગ થવાનત  નન તનના પ�ર્ામન 

લોક� ત િવસાર� પડવાનત તથા સપા ભષટા્ારનત જનનત �નવાનત સંં ાવનાનન  ેલુકતનન 
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આ�િુનક રાા્શા� મા ંવ �વટનત  પારપિશ�તાનત જોગવાા સાથન શાસકોના ં  પરપાિ્તવના 

િસદાતંેુ ં િતપાપન થ�ુ ં નન સપા ના  પ્ોગેુ ંિન્મન થા્ એ  ��સુર શાસનકા ર્  પર 

લોક- િતિનિધભના �સુશનત જોગવાા થિ.  એ સાથન  આ  િતિનિધભ વચ ન્ મત નંપ ેંો 

થવાનત શ�તાનન  ેલુકતનન ��ુમિત સભ્ોના િન ર્્ નન માન્ ગ્વાનત પરંપરા ંથપાા.  

આ ી્વંથા લોક� તનન  ેલુકતનન કરવામા ંઆવત  તત તનથત એનો �ુ�ુપ્ોગ 

િનવારવાના  ��સુર ��ુમિત િન ર્્ નન ન્ા્તષં સમક પડકાર� શકા્ એવત જોગવાા પ્ 

કરવામા ંઆવત. આ  પકમનો આશ્ લોક- િતિનિધભ  પર પ્ એવો �સુશ �કુવાનો  તો 

�નન લાનન તનભ લોક� તનત એમનત જવા�પાર�ના ંાનથત લનશ પ્ િવ્�લત ન થા્  નન 

‘લોકો માટ� લોકોનત  નન લોકો કારા સં્ ા�લત સરકાર' તર�ક�નત લોકશા �નત ી્ાા્ા સાથરક 

�નન.  

પરં� ુઆ  કાર�  �સુશ- િત�સુશનત જોગવાા ુતા ંલોક� તરકક ગ્ાતા સપાધતશોનત 

ંવપરા્્તાનન કાર ન્ ક� સમ્ક �્ૃષટ  નન િવવનકશતલતાના  ંાવન લોક� ત જોખમા્ ત્ાર� 

શાસન સામન િવ�ો  કરવાેુ ંન્ા્ત ગ્ા�ુ ં નન  ગિતશતલ િવ્ારધારામા ં કાેનૂંગંના 

 િધકારનો માનવ  િધકારનત શન્ તમા ંસમાવનશ થ્ો. આમ સામાન્ સજંોગોમા ંકા્પાેુ ં

પાલન એ ંલન નાગ�રકોનત દરજ ગ્ા્, પરં� ુિવિશષ્ સજંોગોમા ં એનો ંગં ક� સપાધતશો 

સામનનો િવ�ો  એક સ ્ ગ્વામા ંઆી્ો  નન એવા િવ�ો નન પ�ર્ામન  નનક ંથાનોએ સપા 

પ�રવતરન થ�ુ ંપ્ ખ�ંુ.  

 કાેનૂંગંનો  િધકાર લોક� તનન  ેલુકતનન કરા ન્લો એક  પવાપ નુ , તનથત  એનન 

લાનન  રાજકતાનો �રુંકાર થતો નથત  થવા કા્પાનત ક� સપાનત આવ ્કતાનો િનકાર 

પ્ થતો નથત  નન થિ શક� પ્ ન� . તનથત સપાેુ ં્લ્ ્ા� ુરનુ.ં  નન લોકશા � 

ી્વંથાના િવઘ્મા ંએક િસદાતં તર�ક� લોક� તનત સરસાિનો ંવતકાર થ્ો. પરં� ુ ત્ક 

ી્વ ારમા ં વતરમાન માનવ  સ્િતનત િવશનઘ મ્ારપાનન લતધન સપાેુ ંપલ�ુ ંસપાધતશોનત 

�પશામા ંનમ�ુ ંરનું, તનના પ�ર્ામન લોક� ત  પર સપાનત સરસાા ભુાવપા  મા્મા ં્ા� ુ

ર �.  

આ સપં �ં લોક� તનત  �ખુ આવ ્કતા સપાનો િવિન્ોગ ન્ા્ત ર�તન થા્ એ નુ. એ 

માટ� ંલન િવિવધ �સુશોનત જોગવાા થા્ પ્ ન્ા્તપ્ાનો �િતમ આધાર સપાનો  મલ 

કરવાનત જવા�પાર� �મના િશર� �કુાા  ો્ તનમનત �્ૃષટ  નન િવવનકશતલતા પર ર � નુ. એ 

�્ૃષટએ  લનટોએ રા� માટ� એ  �દલોસોદર ક�  જાનત  ોવાનત જ��ર્ાત  પર ંાર ��ુો  તો . 

એ સાથન એમ ન્ જાનત શાસકોના  ંાવન લોકશા �નત પ�ર્િત ટોળાશંા �મા ંથવાનત 

સંં ાવનાનો પ્ સકં�ત ક્�  તો. આ�  નનક  પ�શોમા ંલોકશા �નત �  વપશા થિ નુ એ 

 લનટોનત  ગમ- ન્તતનત  તતિત કરાવન નુ.  
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 �ત� તરદ ંારતત્ રાા્શા�મા ં પ્  લનટોનત ંલામ્ �વત જોગવાાનો િવ્ાર 

 ં�તુ થ્ો  તો  નન સપાેુ ંધમર  થવા ધમરજ આ્ા ર્ ક� �રુો� ત કારા િન્મન થા્ એ 

જ�ર� મના�ુ ં � ુ.ં પરં� ુશાસનકા રે્ ુ ંસ ં્ ાલન જાનતભ �વત પારગામત �્ૃષટ  નન 

િવવનકશતલતા ધરાવતત ક� એના  ત ન્  �ં�ખુ ી્વ્તભ ક� ી્વ્ત �ૂથોનન  ંતક જ ર � એવત 

વંથિત સ�ર્ એ માટ� માનવ�િતએ  � ં્ત મજલ કાપવાનત �ાક� નુ.  
***** 

�રુોપમા ં લોકશા �ના  પ્ સાથન  ત્ાનંત   વતરમાન પ�રવંથિતનન લાનન � મા ોલ 

ર્ા્ો તનમા ંસપંિપનત ગ્ના મેષુ્ના �ખુનત પરમ આવ ્કતા તર�ક� જ ન�  પરં� ુએના 

એક માષ માપપંડ તર�ક� કરવાેુ ંશ� થ�ુ.ં ત�ુપરાતં સપંિપનત વ� ુસપંિપ આકઘરવાનત 

કમતાનો ંર�રુ  પ્ોગ થ્ો . પ�ર્ામન આિથ�ક ી્વસા્ોેુ ંસપંિપ- પા�નના ંકનષ તર�ક� 

ઝડપત ગિતએ �પાતંર થ� ુ ંગ�ુ.ં આ ંટનાકમમા ંવ� ુનદો રળવાનત  પનકાએ  દોગ કનષન 

સંતા કા્ા માલ  નન સંતત મ�ુર�નત જોગવાા કર�નન  તપાપન ખ ર્ ંટાડવાનત સુનન નન 

  ંથાન મળ�ુ.ં  

આ સમ્ પરિમ્ાન આ�િુનક િવજાન  નન ટ�્નોલો�નો િવકાસ થ્ો  નન  તપાપનનત 

 �ક્ામા ંવરાળનત શવ્તનો  પ્ોગ કરતા ંનવતન ્ષંો  નન  પકર્ો �લું થ્ાં , તન કાર ન્ 

પ�રશમનત જ��ર્ાતમા ંંટાડો થ્ો. �ત� તરદ આ િવકાસના મા ોલમા ં  સ્િતના ાોતો સાથન 

સકં�લત ખનતતવાડ� �વા ી્વસા્ોેુ ં વ�લૂ્ન થવાેુ ંશ� થ�ું , તનથત આ ંટાડાેુ ં મા્ 

વધ�ુ ંગ�ુ.ં  આમ શિમકોના સ�પુા્મા ં�નકાર�ેુ ં મા્ વધવાનન કાર ન્ એમના શોઘ્ માટ� 

 ેસુળૂતા સ�રા  નન પોતાના �વનિનવાર  માટ� ક�વળ શમ  પર િન રંર િવશાળ 

જનસ�પુા્ેુ ં મ્ાર�પત શોઘ્ આિથ�ક ી્વસા્નત એક સ જ  નન સવરમાન્  ક�કત �નત 

ગા.  

ત�ુપરાતં, ્તજવં�ભુના ��રંાવ એમના  તપાપનખ ર્નન  ેલુકતનન ન� , પરં� ુ

��રમા ંએમનત માગંનન  ેલુકતનન ન � કરવાનત નતિતર�િત  પનાવવામા ંઆવત , તનથત વ� ુ

નદો રળવાના  ��સુર ્તજવં�ભુનત ા્ા ંા્ા ંતગંત  ો્ તનનો લાં લનવાેુ ં  નન ા્ા ં

ખર�ખર તગંત ન  ો્ ત્ા ંકોા  પા ન્ સ્િષમ તગંત સ�વાેુ ં વલ્ પનપા થ�ુ.ં એના પ�ર્ામન 

 દોગો  જ��ર્ાત �રૂ� કરવાના ંસાધન તર�ક� લોકોનત જ��ર્ાત  પર િન રંર ર � એ  કારનત 

 વતરમાન પરંપરામા ંએક �ૂરગામત પ�ર્ામ ધરાવતો દ�રદાર થ્ો  નન  વધારાનત જ��ર્ાતો 

 પ�વવાનત �પશાેુ ંવલ્  વંતતવમા ંઆી�ું   નન જ��ર્ાતોેુ ં મા્ વધન એ  ��સુર 

� �રાતોનો  પ્ોગ શ� થ્ો . એ સાથન ઔદો�ગક�કર્નત ગિતિવિધમા ં � તન  તપાપનોનત 

 પ્ો�ગતા  પરાતં એમનત આકઘરકતાેુ ંપ્ ધ્ાન રખા્  નન નુવટ� આકઘરકતા સરસાા 

મનળવન એ  કારના  �ંગમનો  વનશ થ્ો.  



5 
 

વનપાર  દોગમા ં્તજવં�ભુનત માગં એક મ તતવેુ ંિન્ામક પ�ર�ળ નુ. સામાન્પ ન્   

લોકોનત વાંતિવક જ��ર્ાતોનત તો ક�ટલતક સતમા  ો્ નુ , પરં� ુમાગંનો સ�ંધં જ��ર્ાતો 

 પરાતં ્તજવં�ભુ માટ� મેષુ્નત �ષ્્ા  પર પ્ ર � નુ.  નન આ િવઘ્મા ંસામાન્ 

 ેું વ એ નુ ક� એકવાર લાલ ્ મેષુ્ના ંમાનસમા ંપાખલ થિ �્ પુ� ્તજવં�ભુનત 

માગં �મ �મ �રૂ� થા્ તનમ તનમ એ વધતત �્ નુ , એટ�ુ ંજ ન� , ્તજવં�ભુનત  નન 

એમનત � �રાતોનત મો કતા વધાર�નન એમા ં મ્ારપ વધારો પ્ કરાવત શકા્ નુ. વનપાર 

 દોગના િવકાસ માટ� માનવ ંવંાવનત આ ન�ળાાનો લાં લનવાેુ ંવલ્ પનપા થતા ં ‘વ� ુ

વાપરો  નન વ� ુપનપા કરો’ એ ઔદો�ગક  ગિતેુ ં ોતસા ક �ષૂ �ન�ુ.ં નુવટ� ‘વાપરો  નન દ�ક� 

પો’ેુ ં�ષૂ પ્  ્�લત થ�ુ,ં � માગંનો ઝડપત વધારો કરવામા ં પકારક �ન�ુ.ં  

આમ મેષુ્નત જ��ર્ાતોનત પ�ર�િૂત� કરવાના વનપાર  દોગના  �ખુ લ�્મા ં�ડૂ�નત 

આવ ્કતાનન  ેલુકતનન સપંિપના સવંધરનેુ ં વધારાેુ ંલ�્   મનરા�ુ ં નન નુવટ� એ �ાુ્ 

લ�્ �નત ર � એ �પશામા ંગિત શ�  થિ . એ સાથન જ��ર્ાતો �રૂ� કરવાનત સાથન સાથન નવત 

જ�ર�્ાતો  ેંત કરવાનત જવા�પાર� આિથ�ક ી્વસા્ોનત કામગતર�નો મ તવનો ંાગ �નત 

ર �. પ�ર્ામન શિમકોેુ ં ત્ક શોઘ્ � સ જ �નત ગ�ુ ં � ુ ંતન સાથન   પંોકતા વગરના 

પરોક શોઘ્નત ્િૂમકા પ્ ર્ાા ગા. એમ થતા ંઆ કનષના આગવા � તનો  ા�ુંારવ થ્ો 

 નન વાંતિવક માનવ� ત માટ�નત  િત�દતા જ ન�  ી્વસાિ્ક નતિતમપા પ્  ાિંસ્ામા ં

�કુાા ગા  નન આિથ�ક કનષના ખનલાડ�ભનન મોક ં  મનપાન મળ� ર � એવત પ�રવંથિતનત ર્ના 

થા.  

આ વંથિતમાં   ા ત પ�રવંથિતનત ન�ળાાનો ન્ન ક�ન  કાર� લાં લિ સદળતા 

મનળવવાનત મનો�િ્પ મોખર� આવત  નન ી્ાવસાિ્ક કનષન ન�ળા વગરના શોઘ્નો ી્ાપ 

વધતો ગ્ો, �ના લતધન ન�ળો વગર વ� ુન�ળો �નન એવત પ�રવંથિતેુ ંિનમાર્ થ�ુ.ં એ સાથન 

તમામ �સુશ- િત�સુશોનત જોગવાાનત  પરવટ જાનન ક� એનો લાં લાનન ંવક�્ � ત 

સાધવાનત �ડૂ�વાપ� નતિતર�િતનત  �ત આશ્ ધરાવતત લોકશા � પરંપરામા ં નંળસનળ થવાનત 

શ�આત થિ. લોકશા � વટલાા જવાનો આરંં થ્ો , �નત પ�ર્િત �ડૂ�વાપ� લોકશા �નત 

 ંથાપનામા ંથિ.  

 લ�પ �ડૂ�વાપના આ ધસમસતા  વા નન રોકવાના  ્તનો  વ ્ થતા ંરવા. 

પરં� ુએ  ્તનો �ળૂ્તૂ સસું�્ત ંવપરા્્ માનસનન �પલવામા ંસદળ થિ શ�ા ન� . આ 

વંથિતમા ં  �ાવ િન્મન  પરના આત્િંતક  વલ�ંન નો  પકમમા ંકોા દ�રદાર થ્ો ન� . 

�ત� તરદ િન્મન માટ� આ્ો�જત �સુશ- િત�સુશનત  �ક્ા �મ �મ પ�રષસ્ત થતત ગા 

તનમ તનમ એના િન્મનનત  પરવટ જવાના ક�િમ્ા પ્ એટલા જ  થવા એનાથત ્ વધાર� 

પ�રષસ્ત થ્ા.  
***** 
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આ સમ્ પરિમ્ાન એક િવશનઘ િવદાશાખા તર�ક�  થરશા�નો િવકાસ થ્ો, તનમા ંએક 

એવત સકંલપના  ંથાિપત થિ ગા ક� એ નતિતશા� ��ુ ંઆપશરલકત િવજાન ન� , પરં� ુ

ં િતકશા�ો ��ુ ંવં�લુકત િવજાન નુ . આિથ�ક  �િ્પભનો તટંથ  નન વં�લુકત  ભ્ાસ 

કર� એના િન્મોેુ ં િતપાપન એેુ ં�ાુ્  નન એકમાષ કા ર્ ગ્ા�ુ.ં પ�ર્ામન એ  ભ્ાસનત 

મેષુ્ના આપશ�  નન માનવ� તનત સવંનપનશતલતા સાથન કોા િનસ�ત ર � ન� . તનથત  ગટ 

્ા   ગટ ર�તન આિથ�ક ી્વસા્  નન માનવ� ત સ�ંધંત િવ્ારના ંકનષ �ુપા  ોવાનત 

િવંાવના  વંતતવમા ંઆવત. તનના લતધન આિથ�ક ી્વસા્ોનત  વતરમાન નતિતર�િતનન � ેદક 

સમથરન  ા ત થ�ુ.ં  

વ�મુા,ં સામાન્ �વની્વ ારમા ં્ રે્ ુ ં થારત  ધાિમ�ક વડાભેુ ંઆિધપત્ ંટ� ુ ં

ગ�ુ.ં એ સાથન એક તરદ િવજાન  નન ટ�્નોલો�  પરનત એકા તા વધત  નન �ત� તરદ 

�િુશ�કત ં�વગરમા ં�ુે દવાપ� માનસેુ ં ્લ્ વધ�ુ ં નન એનન ડાિવ�નના  તકાિંતવાપેુ ં

સમથરન  ા ત થ તા ંવૈજાિનકતાનો ભપ મળ્ો.  એમ થતા ંધમર  નન નતિતશા�નત 

િવંાવનાભ  ાસ્ત માનસનત પ�રકલપના ગ્ાા   નન સામા�જક સવંનપનશતલતા ન�ળા 

માનસેુ ંલક્ ગ્ા�ુ.ં  પ�ર્ામન એક એવો િવ્ાર  ્�લત થ્ો ક� સુપરતમા ં�ાકં પવરત 

 ો્ તો �ાકં ખત્ , એ જ ર�તન �ાકં સપંિપ વધન  નન �ાકં એનત  ્પ પ્ વરતા્ . એ જ 

ર�તન કોા ી્વ્ત �ખુત થા્  નન કોા �ુ�ખત પ્. એનો  ઘરશોક  ો્ ન� .  એ � �્તાનો િવઘ્ 

ગ્ા્ ન� .   

ત�ુપરાતં  સ્િતના ‘��ળ્ાના �ન ંાગ’ના ્લ્  મા ન્ � સ�ળ  નન સમથર નુ તન જ 

ંવાંાિવક ર�તન �વનમા ં મોખર� ર � નુ , તનમ જ   ા ત પ�રવંથિતના લાં �ક� કર� નુ . એ 

કાર ન્ સપંિપ  ા ત  કરવાનત પોડમા ંક�ટલાક લોકો આગળ વધત ગ્ા . પ�ર્ામન સપંિપનત 

વ �્ ્તનત  સમાનતા પોઘાા . એટ�ુ ંજ ન� ,  ંવ્ ં સ્િતનન પ્  સમાનતા  �ં નત નુ 

એવત માન્તા   �્ઢ થિ . આમ ધિનકોનત સ� ્ેદ  નન ગર��ોનત ગર��ાા એક સાથન વધતત 

ગા. એના સમથરનમા ંલોકશા �ના પા્ામા ંર �લા ંવતષંતાના ં�લૂ્નન  ેલુકતનન એક એવત 

પલતલનો આશ્ લનવા્ો ક� સવર કોા પોતપોતાનત િચુા �જુ�ના લાં �ક� કરવાનન ંવતષં 

 ો્ એ મા ોલમા ંકોા ી્વ્ત લાંથત વ�ં્ત ર � �્ ત્ાર� એેુ ંખ�ંુ કાર્ એના ંંવક�્ 

સામથ ર્નો  ંાવ  ો્ નુ. તનથત આ િવઘ્મા ં ન્ કોાનન પોિઘત ્રાવવાનો ક� સા્ા ં

ખોટાનંો ક� સારા ંખરા�નો  ્ સ�ં ૂ્ રપ ન્  ંથાનન નુ.  

આમ વનપારવા�્ા્નત નતિતર�િતમા ં�લૂ્ાધા�રત િવ્ાર્ા માટ�ના  વકાશનો લોપ 

થ્ો  નન સામાન્ િવ્ારસર્તમાં  ‘� નુ ’  નન ‘�  ો�ુ ંજોાએ ’નત �ન સકંલપનાભ વચ ન્ નત 

નંપર�ખા ધતમન ધતમન  ્ ૂસંાતત ગા. એ સાથન  મેષુ્ ‘� ાચ નુ નુ ’  નન ‘� ાચુવા ્ોગ્ નુ ’ એ 
�ન વચ ન્નો નંપ પ્ ભગળવા લાગ્ો  નન સપંિપ  નન સપાેુ ંસામથ ર્  ધરાવતત  ંતતભ 
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માટ� ‘समरथ को नह�ं दोष ’ના વલ્નન � ેદક સમથરન  ા ત થ �ુ ં નન આ  ંતતભ તમામ 

નતિતિન્મોથત પર થિ ગા, �ાર�ક કા્પાથત પ્ પર. આમ �વનના એક િવિશષ્ �ડૂ�વાપ� 

પ�ર ન�્નો આિવષકાર થ્ો.  

એેુ ંઆડપ�ર્ામ એ આી�ુ ંક� સામાન્ �વનમા ં નન સિવશનઘ આિથ�ક ી્વસા્ો 

 નન શાસક�્  �િ્પમા ંભષટા્ાર તથા  િનષટ  પ્ારો માટ�નત �ગુ ંટ� ગા  નન 

ંવાથરિસેદ માટ� જ�ર પડરન ડનુા� ત ક� ્ગૂ રં  �િ્પભ સાથન સકંળા ન્લા લોકોનો સ ્ોગ 

લનવાનત �ા�તમા ંપ્ ખાસ શો્ રવો ન� . એ સાથન �  પા ન્ ધાર��ુ ંલ�્ િસદ થા્ તનનન 

િષટ ગ્વાેુ ંવલ્ જનમ�ુ ં નન સાધનાુે દનો િવ્ાર તો �ા�ુ પર જ �કુાા ગ્ો. પ�ર્ામન 

સામાન્ �વન  નન ડનુા� ત  �િ્પ વચ ન્નત નંપર�ખા કાાંક ઝાખંત થિ.  

ત�ુપરાતં ડનુા� ત ગ્ાતત  �િ્પભનત પ્ એક િવિશષ્  પનજના  ો્ નુ એનાથત 

ક�ટલાક સપં�  નન િશ�કત લોકો પ્ એના તરદ આકઘાર્ા. આમ ડનુા� ત  �િ્પભનન સપંિપ 

 નન સપાનત ુષુા્ા મળ�, તનથત �મા ં�િુશ�કત  નન સપં� ી્વ્તભનત સામનલગતર�  ો્ 

એવા ી ાાટ કોલર  થારત �નત �ત્  નન પ�રષસ્ત ડનુાભનત તરા  પ્  વંતતવમા ંઆવત 

 નન એવા ડનુા આ્રનાર  નનક મ ાેું ાવો � �ર �વનમા ં  ંથાનન પ્ ��રાા્ા 

 થવા � �ર �વનના   ્તભના િવ�ા� ુસ ા્ક �ન્ા. � �ર �વન સપંિપ-�ળના 

 ંાવ નત ન્ તો આવત જ ગ�ુ ં � ુ,ં એ �ળના સ ાર� એક  ંાવક પ�ર�ળ તર�ક� �ા�ુ�ળનો 

પ્  વનશ થ્ો  નન એ �નંન �ળોનત �િુત ર્ા્ એવત ્િૂમકા તૈ્ાર થિ.  

�ત� તરદ વૈંવનત  �ં� ્ેદનત સાથન સ જ ર�તન િવલાિસતા તરદના વલ્મા ં ંરતત 

આવત. એમ ક ો ક� વૈંવ  નન િવલાસનત �િુત ર્ાા. આ �િુતનત એક િવિશષટ મો કતાએ 

નૈિતક િવ્ાર્ા  પર સરસાા મનળવત. એક એવત પ�રવંથિત ર્ાા �મા ંવૈંવિવલાસ  નન 

�ખુસા ��ત સામાન્ જન�વનેુ ંલ�્ �ન�ુ.ં એ સાથન  પંોગવાપ� નતિતર�િતનો �રુંકાર 

થ્ો.  નન પં્ તારક એશઆરામેુ ં  નન ્લ�ોનત િવલાસત સંં સ્િતેુ ં નન  વન એનાથત આગળ 

વધતનન દામર-સંં સ્િતેુ ંપપ િતષ્ા સાથન સકંલન થ�ુ.ં  નન સામાન્ જનસ�પુા્ �ધુત 

ં�વગરના આ વલ્નો  ંાવ િવંતરતા એ સંં સ્િત એમના આકઘર્ નો પ્ િવઘ્ �નત  નન 

ં�વગરનત નુ લતક�ટ આ�િ્પ �નવાેુ ંવલ્ પોઘા�ુ.ં 

ત�ુપરાતં િવલાસના  પકર્ોના  તપાપનનત  �ં� ્ેદ સાથન મનોરંજનના  દોગોનો 

 ્તૂ�વૂર િવકાસ થ્ો  નન મેષુ્નત સ�નશતલતાનો  પનજનાસંર િવલાસ ના  વનવા 

ેું ખા શોધવામા ંિવિન્ોગ થવા લાગ્ો . એના પ�ર્ામન આનપં મોપનત  �િ્પમા ં પનકાતતત 

 �ં� ્ેદ થિ  નન સિવશનઘ તો તથાકિથત ં�વગરના ક�ટલાક ન�તરાભ  તો િવલાિસતાનો 

 પ્ો થા્ એ  પ�  પ �્ત ગ્ા,   � �ધુત ક�  ક�ટલાકનન તો  વન ્લ�ો ક� દામરના િવલાસનો 

પનો પ્ કૂંકો પડરો  નન એમેુ ં �ં્ાન સભ્તાના તમામ આવર્  તર� �્ એ �પશામા ં
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વળ� ગ�ુ.ં આમ �ડૂ�વાપ� પ�ર ન�્ના આિવષકાર� સપંિપ, િવલાિસતા  નન ડનુનગાર�ના િષવન્ ત 

સગંમ માટ�નત  ેસુુળતા કર� આપત, � લોકશા �નત તમામ િસેદભનન લાંુ ન લગાડનાર� 

ંટના નુ.  

***** 

એ સાથન એક િવશનઘ મા ોલ ર્ા્ો �મા ં મોટા ંાગેુ ં�વન શ� એટલત વધાર� 

સપંિપ �ક� કરવાેુ ં નન  નનકિવધ ર�તન એનો  પંોગ કરવાેુ ં �ં્ાન �નત ગ�ુ.ં આ 

 પકમમા ંસપંિપના �લૂ્નત  પનકાતતત  �ં� ્ેદ થિ તનનત  િનવા ર્ િનષપિપ તર�ક� 

મેષુ્ેુ ંંવક�્ �લૂ્  �ા�ુ પર �કુા �ુ ં નન �ણ ન્  �ણ ન્ તનનત ગ્ના સપંિપના  તપાપન , 

િવિનમ્  નન  પંોગના ંસાધન તર�ક� , એમ ક ો ક� સાધનગત �લૂ્  ધરાવતત  ંતત તર�ક� 

થા્ એવત પરંપરા શ� થિ. એ સાથન લોકોનન ં િતક  ગિત  નન િવકાસનો નવો મષં મળ્ો . 

એ સાથન . ગિત  નન િવકાસ મેષુ્નન માટ� ’  ો્ એના ંંથાનન ‘મેષુ્ એનન માટ� ’ નુ એ�ુ ંએક  

 �ંનવ સમતકર્  વંતતવમા ંઆી�ુ.ં આમ સાધન-સાધ્નત  લટા�લૂટ� થતા ં

માનવ�વનનત નતિતર�િતેું  માનવત્કર્ થ�ું  નન  મેષુ્ ી્વ્ત મટ�નન ં િતક પપાથર 

�વત એક ‘વં�’ુ ક� ‘્તજ’ �નત ર � એ �પશાનત  �િ્પ શ� થિ.  

આ  �ં્ાન  વતરમાન ી્વ્તવાપ� વલ્ સાથન સ જ ર�તન જોડાા ગ�ુ.ં  પરાતં 

એનત સદળતામા ંપારંપ�રક ંપધાર  પકારક  ોવાના કાર ન્ એનત પ�ર્િત ંપધારતમક સમાજનત 

ર્નામા ંથિ . પ�ર્ામન જનમાનસમા ંએક�ત�નન  પ્ોગત થવાના વલ્ના ંથાનન જ�ર 

પડતા ંંવક�્  ્ોજનો માટ� એક�ત�નો લાં લનવાનત મનો�િ્પનન �ણ ન્  �ણ ન્  ોતસા ન 

મળ�ુ.ં એક એવત પ�રવંથિતેુ ંિનમાર્ થ�ુ ં�માં  ંવક�્ � ત સાધવાના  પકમમા ંપર� તનન 

 ાિન થતત જોાનન �તરાતમા ડખંન ન�  એ  પ� માનવકલ્ા્ના આપશરનત  પનકા થિ  નન એ 

ક�વળ પાશરિનક િવ્ાર્ા �રૂતો સતિમત �નત ગ્ો . પ�ર્ામન િસદાતં  નન ી્વ ાર વચ ન્ 

�ાર�્ �રૂ� શકા્ ન�  એવત ખાા ર �લત  ોવાનત માન્તા લોકમાનસમા ંલગંગ સવરં વતસ્ત 

�નત ગા. એ સાથન  �વનમા ંસદળતાનન સવ�પર� ંથાન  ા ત થતા ંએ  િતષ્ાનો પ્ાર્ 

ગ્ાા  નન એ ક�વત ર�તન મળ� તન િવ્ાર ી્વ ારના ંતર� ગ ્ �નત ગ્ો.  

આ પ�રવંથિતમા ંસ ્ોગત   નન �સુવંાપ� સમાજનત સકંલપના  ાિંસ્ામા ંધક�લાા ગા 

 નન સમાજમા ંએનત ંટક ી્વ્તભ સામસામન �કુાા �્ એવા મા ોલ તરદનત ગિત શ� 

થિ. રા�શા �ના િવલ્ �ાપ િન�ારધ ંવતષંતાનો �રુંકાર થતા ં થરી્વંથામા ં�  �ુ્ ત 

ી્વસા્નત નતિત ર�િતેુ ં ્લન શ� થ�ું   � ુ,ંતનમા ં શિમકોના શોઘ્નન � � ેદક સમથરન 

 ા ત થ�ું એેુ ંએક  લલનખનત્  પા ર્ �રકાડ�ના વનતનના િસદાતંમા ં ા ત થા્ નુ. આ 

િસદાતંન એવત માન્તાનો �રુંકાર ક્� ક� શિમકોનન એમના શમેુ ંલનશ પ્ વધાર� વળતર ન 

આપ�ુ,ં �થત તનભ આળ� ુ�નતનન �ત� �પવસન કામ પર ન આવન,  નન એટ�ુ ંભ� ંવળતર 



9 
 

પ્ ન આપ�ુ,ં �થત એમેુ ં�વ�ુ ં સંં વ �નત �્. આમ  દોગ �વતં ર � એ માટ� શિમક 

પ્ �વતો ર � એ જ�ર� મના�ુ,ં માષ �વતો ર � એથત િવશનઘ ન� .  

�રકાડ�નો વનતનનો આ િસદાતં આ�િુનક  થરશા�ના માગં નન �રુવ્ાના િસદાતં સાથન 

મનળ ધરાવન નુ. વાંતવમા ંઆ �નંન િસદાતંોમા ંઆ  થરશા�ન માનવ ી્વ ારના તતકા�લન 

 ેું વના આધાર� ડ�્ ત કર�લત મેષુ્ના ંિવઘ્મા ંએ ંવંાવન  થવા તતતવત� સસું�્ત 

ંવાથરપરા્્  ંતત  ોવાનત સકંલપના  િત��્મ�ત થા્ નુ.  લ�પ આ એક િવવાપાંપપ 

સકંલપના નુ  નન માનવ ી્વ ારના એનાથત �ં�  નન સ�ં ૂ્ રપ ન્ વાંતિવક  ેું વોના ં

સપં રંમા ંએનત િવ�સનત્તા સામન  ્ાથર �્્ �કુા�ુ ં નુ . ુતા ંએના આધાર� થ ન્લા વૈજાિનક 

 ભ્ાસ કારા ી્ાવસાિ્ક ંતર� િવદમાન શોઘ્  ાસ્િતક ંટનાભ �વત સ જ ંટના નુ 

એવત માન્તા  ્�લત થા  નન એ લોકમાનસમા ં�્ઢ થિ ગા.  

શોઘ્નત આ પરંપરા માષ આિથ�ક ી્વસા્મા ંજ ન�  પરં� ુસામાન્ લોકોના �વન 

�દુામંા ંઆજ �ધુત સતત ્ા� ુર � નુ,   � �ધુત ક� પોતાેુ ંશોઘ્ થ�ુ ં ોવાનત દ�ર્ાપ 

કરનાર ી્વ્ત �ત�ેુ ંશોઘ્ કરતા ંલનશમાષ કોં  ેું વતત નથત. �ત�ુ,ં શોઘ્ એ 

�ડૂ�પિતભનો જ ા�રો નથત રવો.  નન શોઘ્ થ�ુ ં ોવાનત દ�ર્ાપ સાથન પોતાના 

પગારવધારા માટ� સંં ઘર  કરનાર સામાન્ નોકર�્ાત પોતાેુ ંંરકામ કરનારનન એનત સાથન 

પગાર સ�ંધંત  વાટાંાટમા ંપોતાનત � ેદક ્ા�રુ� વાપર� શ� એટલો ભુો પગાર 

આપવામા ંસદળ થા્  થવા પાત્ વન્ તત ગર�� મ� લા પાસન મદતના ંાવન પાત્ �વત 

�લુલક વં� ુપડાવત લનવાનત વનતર્મા ંર � ક� �રસપના સમ ન્ ્ાનત લાર� ્લાવતો 

િમલમ�ુર ્ા  ર�કા્ાલક લોકોનત � ુક�લતભનો વધારાનત કમા્તનો  વસર �નાવત પ�  નન 

� �ર માગર પરના  ત્તં નાના ંસરખા ધા�ાનંો ગર�� મા�લક પ્ કોા લા્ાર �ાળમ�ુર 

પાસન લગંગ મદતના વળતર� કામ કરાવત લન એ  કારનત ંટનાભમા ંસામાન્ લોકોનન કાુ ં

 �ુગ�ુ ંથ� ુ ં ોવાનો ા્ાલ સરખો આવતો નથત.  

આમ મોટ� માુલત નાનતનન  નન નાનત એનાથત ્ નાનતનન  સતનન �ષુટ થા્ એ 

 કારના મા ોલનત ર્ના થિ  નન શોઘ્ સામાન્ �વનનત સવરમાન્  ક�કત �નત ગા. 

એટ�ુ ંજ ન�  એનન � ેદક સમથરન પ્  ા ત થ�ુ.ં પ�ર્ામન લોકશા �એ �કનલત ંવતષંતા 

 મતરોના  ��ભુનત િસેદ માટ�  વ ્  પકારક �નત , પરં� ુ ન્ લોકો માટ�  નન સિવશનઘ 

વ�ં્તો માટ� પોતાના �વનિનવાર ના  ��સુર ંવતષંપ ન્ ,  થારત  ‘�વન ટકાવત રાખવા માટ� 

 ન્ કોા િવકલપના  ંાવન સામનથત ્ાલતનન  મતરોના શર ન્ જ�ું’ એ જ એનો એક માષ  થર 

શનઘ રવો.  

નુવટ�  મતરોનત સપંિપ  નન સામથ ર્નત તથા આેઘુ�ંગક �ખુસા ��ત  નન 

ંોગિવલાસનત વ�ં્તોનન ંોગન સતત  �ં� ્ેદ થતત ગા  નન એટલા જ ક� એનાથત ્ િવશનઘ 
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 મા્મા ંવ�ં્તોનત � ુક�લતભ  નન લા્ાર� પ્ વધત  નન એમના ંંાગ્મા ંઆ�વન 

 મતરોનત પ્ા પર િન રંર ર �વાનો િવકલપ શનઘ રવો. ‘મા�લક તમાર� પ્ા નુ’ એ  કારના 

શબપ ્ોગ કારા થ� ુ ં મતરોેુ ં �ંવાપન એક િશષટા્ાર ગ્ા્ો. પ�ર્ામન  મતરો  નન 

ગર��ો વચ ને્ ુ ં�તર  િવરત વધ�ુ ં ગ�ુ.ં આમ લોકશા �નન �ડૂ�વાપ� પ�ર ન�્નો �ુ્ ો 

લાગતા ં એનો �ત�રક હાસ થવાેુ ંશ� થ�ું   નન એ ન્  �મા ંશોઘ્�વુ્તનત � આશા 

જનમાવત  તત તન �રૂ��રૂ� ભગળ� ગા.  
 

સમાનતાનોરવ� �હર 

લોકશા �નત ભથન  ંથાિપત �ડૂ�વાપ� ી્વંથામા ં�ણ ન્  �ણ ન્  માનવત્કર્નત 

�પશાનો વળાકં આી્ો તનના લતધન માનવત્ સવંનપના ક� સામા�જકતા ંલન ક�ટલત્ કોરા ન્ �કુાા 

ગા  ો્  નન ંવ� તનત લાલસામા ંસવર� તનત ંાવનાનત ંલન ક�ટલત્  પનકા થિ  ો્ , પરં� ુ

માનવ�વનનત એ િવશનઘતા ર � નુ ક� એ � ૂ્ રપ ન્ � ુત થતત નથત  નન એ સમ્ના સવરથા 

િવપર�ત વાતાવર્મા ંપ્ એ � ુત થિ ન�   નન સપં� વગરનત ક�ટલતક  �દુ ી્વ્તભમા ં

 ન્ા્પત�ડતો માટ�નત સ ાેુ્ િૂત  નન ક�ુ્ાના �પન  ગટ થિ. એમનત પોરવ્તનન લાનન 

પમનથત ષંત  �  વતરમાન  ન્ા્  નન શોઘ્નત સામન માીુ ંમ્કવાનન  નરાા. એમનત 

�પર પોતાના ંાગ ન્ � કાાં લખા�ુ ં ો્ તન � ૂગંા � ૂગંા સ � લનવાનન �પલન એનો સામનો 

કરવાનત �િ્પ પનપા થિ. આમ પ�રવંથિતવશ �ેુ ંસતતવ  નન ંવતવ  રાા હાૂુ ં � ુ ંતન પામર 

 �મા ંએક િવશનઘ શવ્તનો સં્ ાર થ્ો. આ શવ્તનન લાનન સવરસમથર �ડૂ�વાપ� ી્વંથાતષં 

સામન િવ�ો  થ્ો.  
આ જગંમા ંશોિઘત  � માટ� તો ખોવાેુ ંકાુ ં�ાક� રનુ ંન ો� ું , તનથત એ ન્ પ�ર્ામનત 

લનશ પ્ � �્તા ક્ાર િવના પોતાનત �તનન એમા ં�રૂ��રૂ�  ોમત પાનન ક�સ�ર્ા ક્ાર. પ�ર્ામન 

રિશ્ામા ંત્ાનંા ં મતરો પાસનથત સપા  નન સપંિપ ુ�નવત લનવાા  નન ત્ા ં��ુજનસમાજનત 

સમાનતાના આપશરનન   ેલુકતનન સામ્વાપ� સમાજી્વંથાેુ ંિનમાર્ શ� થ�ુ.ં એ સાથન એક 

એવત આશાનો સં્ ાર થ્ો ક�  મતર  મરાવ  નન ધિનકો નામશનઘ થિ જતા ં ન્ા્  નન 

શોઘ્ેુ ં�ળૂ કાર્ વગરં નપ પ્ ના�પૂ થા જશન  નન સમ   જનસ�પુા્ માટ� �ખુશાિંતના 

નવા �ગુનો  ારંં થશન. 
એ સાથન એક એવત  તતિત પ્ થિ ક� વગરં નપ  નન એનત સાથન સકં�લત સામા�જક 

 ન્ા્  નન શોઘ્ એ તો એક વૈિ�ક ંટના નુ , તનથત ા્ા ં�ધુત આ પ�રવતરન િવ�ી્ાપત ન 

�નન ત્ા ં�ધુત કોા એક  પ�શ ક� રાા્મા ંએના ં પન�કત પ�ર્ામ આવત શકશન ન� . આ 

 તતિત સાથન સામ્વાપ� િવ્ારધારાનન ‘તમામ શિમકોનત એકતા’ના લ�્ સાથન વૈિ�ક પ�રમા્ 

 ા ત થ�ુ.ં ‘િવ�ના સ  શિમકો એક થાભ’ એ �ષૂ સવરષ ડુજંવા લાગ�ુ.ં આમ રિશ્ામા ંશ� 
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થ ન્�ુ ં �ં્ાન આસપાસના  પ�શોમા ંદ�લા �ુ ં નન નુવટ� સમ  િવ� એના ી્ાપમા ંઆવત 

�્ એ �પશાનત  �િ્પેુ ંમડંા્ થ�ુ.ં  

રા�ભનન માટ� આસપાસના  પ�શોનન પોતાનત  સુમતમા ંલાવતનન પોતાનત સપાનો 

િવંતાર કરવો , ્કવતવ રા� �ન�ુ ંએ ગ રવનો િવઘ્ ગ્ાતો. લોકશા � શાસનમા ંકોા 

�ત� �પન આ  �ક્ા ્ા� ુર �  નન િવ�ંરમા ંલોકશા �નન વર�લા �રુોપત્ પ�શોના નાના 

મોટા સામાા્ો  વંતતવમા ંઆી્ા.   નન નુલલન સામ્વાપ� શાસ કોએ પ્ પોતાનત સપાના 

િવંતારનો આ  પકમ  પનાી્ો. 

***** 

 સમાનતાના �લૂ્ના ંઆધાર� માનવ �વનના આ�લૂ પ�રવતરન માટ�  સામ્વાપ� 

શાસકોએ  ાથ ધર�લા કા ર્મા ંલોકોના માનવસ જ મતમતાનતરોનત શ�તાનન લાનન 

 રાજકતા સ�ર્ ન�   નન િવિવધ �વૂર  ોનત ખન્ તા્મા ંવ �વટ  ટવા્ ન�   નન એ 

સાથન સામ્વાપ� િવ્ારધારાનન  ે�ુપ સમ   ��વનમા ંએક�પતાનત  ંથાપના થા્  નન 

સ� ્ાર� નતિતર�િતેુ ં ્લન  શ� �નન એ માટ� �વનનત તમામ ગિતિવિધનન �સુશમા ંરાખત 

શક� એવત સમથર રાા્સપાનત જોગવાા  ત્તં આવ ્ક જ્ાા. એ સામ્વાપ� આપશરનત 

િસેદ માટ�નો સ થત કૂંકો માગર  તો  નન એના વૈિ�ક  �ં્ાનનન પ્  પકારક  તો તનથત 

સામ્વાપ�   ્તભ એ માગ� વળ્ા . તનના ંપ�ર્ામન રિશ્ામા ં િવ�ના તમામ પ�શોએ �નત 

ન�ધ લનવત જોાએ એવત એક  ત્તં શવ્તશાળ� સપા  વંતતવમા ંઆવત.  

આ સપાથત સજજ થાનન સામ્વાપ�   ્તભએ � આકમક ી� ૂ  પનાી્ો તનથત 

આસપાસના એક પુ� એક એમ  નનક  પ�શો  પર એ ેુ ં  ્તુવ ંથપા� ુ ંગ�ુ.ં  પરં� ુ આ 

 �િ્પનત પ �્ કાાંક કંુક� પડ� તનથત સમ  િવ�મા ંુવાા જવાનો સામ્વાપ� કા ર્કમ 

 ધવચ ન્ પડતો �કુા્ો.  

�ત� તરદ આિથ�ક  સમાનતાેુ ંકાર્ િમલકત  પરનો  �ળૂ્તૂ  િધકાર નુ એ 

માન્તાનન લાનન સામ્વાપ� શાસનમા ંએ  િધકાર ના�પૂ કરવામા ંઆી્ો  નન સપંિપ  પર 

રાા્નો  િધકાર  ંથાિપત થ્ો. આમ સપંિપ રાા્ના ક��મા ંઆવત તનથત સામ્વાપેુ ં

રાા્ાિશત �ડૂ�વાપમા ં�પાતંર થ�ુ.ં એ સાથન િવશાળ  જનસ�પુા્નન ન્ન ક�ન  કાર� નવતન 

ી્વંથામા ંગો્વત પ�વાનો  દમ  ાથ ધરા્ો. આ  �િ્પનો સામ્વાપ� આપશરનત  નન એના 

વૈિ�ક  �ં્ાનનત  િનવા ર્ આવ ્કતા તર�ક� �રુંકાર થતા ંએનન સૈદાિંતક સમથરન  ા ત 

થ�ુ.ં  

સામાન્  � આ ેતુન ી્વંથાના સમથર  ્ારતષં કારા એનત સમક સતત ર�ૂ 

કરાતા ંમ ાન સામ્વાપ� આપશરનત કલપનામાષથત �ગુધ  તત  નન �ત� તરદ એ ી્વંથા 

સાથન  સમાધાન કરવા િસવા્ એનત સમક  ન્ કોા િવકલપ ન ોતો.  ત�ુપરાતં સામાન્ 
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જનમાનસ મ પ�શન  ા ત પ�રવંથિતનન નંાવવાેુ ંવલ્ ધરાવન નુ.  આ વંથિતમા ંએ 

ી્વંથા ��્ુઢ થિ. પરં� ુએેુ ંઆડપ�ર્ામ એ આી�ુ ંક�   � પ્ લોકશા �મા ંથ�ુ ં � ુ ંતનમ 

લોકો  ના્ાસન  ાિંસ્ામા ં�કુાા ગ્ા  નન એમનત ી્વ્તતા માટ�ના  વકાશનો લોપ થતા ં

તનભ ં િતક પપાથ� �વત માષ ‘એક વં� ’ુ �નત રવા. આમ �ડૂ�વાપનત માનવસવંનપનાિવ �ન 

ી્વંથા સામ્વાપ� તષંમા ંપ્ ્ા� ુર � ,  લ�પ એક �ત� ંવ�પન ,  નન �વની્વ ારના ં

 માનવત્કર્નત  નન ��ુજનસમાજના શોઘ્નત  �ક્ા એનત ટો ન્ પ �્ત.  
***** 

�ડૂ�વાપ�  �ંગમનન લાનન ર્ા ન્લા વગરં નપનત ના�પૂ� માટ� સામ્વાપ� શાસનન 

 પનાવનલા ી� ૂમા ં ‘bourgeois – ં�વગર’  વ ્ ના�પૂ થ્ો , પરં� ુએના ંંથાનન  

‘proletariat – શિમકવગર’ના  િતિનિધ તર�ક� ક�ટલાકં સામ્વાપ� નનતાભ એમના �ૂથ�ળનન 

લાનન રાા્ના કતાર તાર �નત ગ્ા. તનભ ં�વગરના ખાલત પડ�લા ંથાનન સરળતાથત ગો્વાા 

ગ્ા. રાા્શાસન પરના એમના  િધકાર� એમનન  સ્િતગત સપાલાલસાનત પ�ર� ્્ ત માટ�નો 

 વસર આ ્ો, �નો એમ ન્ પ્ાર ત લાં લતધો. એ લાં એમના  ાથમાથંત સર� ન �્ એ 

 ��સુર �ત�ારવ િવરોધત પ�ર�ળો સામન આ નનતાભનત �રુકા િનિમપન ‘લોખડં� પડપા’ના નામન 

સુા્ાત  નંદ �રુકા કવ્નત ર્ના થિ.  

�ત�ુ,ં સમાનતાના આપશરનન  ેલુકતનન રિશ્ામા ં �ન�તુાનો આંાસ કરાવ� ુ ં લોકોનત 

��રાપર�ેુ ંિનમાર્  વ ્ થ�ું , પરં� ુ વતરમાન ંવપરા્્તા   નન એનત સાથન સકં�લત 

પારંપ�રક  િવ�ાસના  મા ોલમા ંએ એક એવત ��રાપર� �નત , �મા ં ત ન્ક ��રાપરમા ં

સંં િવત શ�નુત આશકંા ર �તત. તનથત  �નત ગિતિવિધ  પર નજર રાખવાનત  નન એનન 

સ�ં ૂ્ રપ ન્ શાસનતષંના િન્ષં્મા ંરાખવાનત જડ�નસલાક ી્વંથાનત પ્ ત્ા ંજોગવાા થિ. 

એ સાથન સરકારનત નતિતર�િતનો �ાં્  કોા િવરોધ ન કર� શક� એનત કાળ� લનવાા  નન ુતા ં

કોા િવરોધ પનપા થા્ તો એના િનવાર્ માટ� ક�વળ િવરોધત  ોવાનત આશકંાનન આધાર� લોકોનન 

િવરોધત ંોિઘત કર� પા િવરોધતભના મગજના ધોવા્ માટ� ખાસ આ્ો�જત કોનસન��શન 

ક�મપમા ંધક�લત પ�વાનત જોગવાા કરવામા ંઆવત.  

આમ એક નવતન શાસનતષંેુ ંિનમાર્ થ�ુ ંએ ન્ લોકોનન  માટ� ાુ ંસાહુ ં નુ ક� સા�ંુ ્ા 

�ુપંર નુ ,   � �ધુત ક� લોકોએ ાુ ંિવ્ાર�ુ ંજોાએ ક� પસપં કર�ુ ંજોાએ એ ન � કરવાનત 

જવા�પાર� પ્  પાડ� લતધત. એ �્ૃષટએ સામ્વાપ� �દલ�દુ�  નન િસદાતંોનત  ંથાપના  નન 

 સાર્ માટ� તથા એ  ��સુર િવરોધત િવ્ારધારાના ખડંન માટ�  નન એમનત  ેસુુળતા �જુ� 

સમ  િિત ાસના �નુલ�ખન મોટ�નો  દોગ મોટ� પા ન્ શ� થ્ો . એ સાથન લોકો વતત 

િવ્ારવાનત  નન લોકોના આ્ર્ના તથા એમનત  �િ્પભના રંગઢગં ન � કરવાનત  

જવા�પાર� પ્ સરકાર  ંતક આવત ગા. પ�ર્ામન સામાન્  � ના �વનનત તમામ 
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ગિતિવિધ, એના િવ્ારનત  �ંી્વ્ત �દુા ં નન નુવટ� િશક્કા ર્ સ� ત જાનિવજાન  નન 

સંં સ્િતેુ ંસમ  કનષ સરકાર� તા�ામા ંઆવત ગ�ુ.ં એ સાથન સમાનતાનત ી્ાા્ા સામ્તાનત 

પ�રંાઘામા ંથિ  નન એકતાેુ ં થરં ટન એક�પતા ક� એ્વા�તાનત પ�રંાઘામા ંથ�ુ ંએના 

પ�ર્ામન �નન �ત�ાઢંાળ ક� ગ્વનશ સંં સ્િત ક � શકા્ એવત �વનશૈલતનો �રુંકાર થ્ો.  

આ �વનશૈલત  સ્િતના �તગરત વૈિવધ્ માટ�ના વલ્ સાથન મનળ ધરાવતત ન�  

 ોવાથત માનવ�વનમા ં�્રંથા્ત �નત શક� એમ નથત, તનથત એેુ ં� ારથત થ� ુ ંઆરોપ્ 

 �કુ સતિમત  ��ભુ �રૂ� ુ ં પકારક  ોા શક�, પરં� ુએેુ ંી્ા તતકર્ �વનનત સમ�લુા 

જોખમાવા� ુ ં ોવાથત  જપંો  નન િવ�ો નો ંાવ જનમાવન નુ.  નન કાળકમન એવો ંાવ પનપા 

પ્ થ્ો.  

વાંતવમા ંસમંત  સ્િતનત �મ માનવ  સ્િતેુ ંસ જ વલ્ Unity in Diversity – 
વૈિવધ્મા ંએકતા  ંથાિપત કરવાેુ ં નુ.   નન મેષુ્ના શન્  માટ� �  પ્ાર  પનાવવામા ં

આવન તન  િનવા ર્પ ન્ આ વલ્ સાથન મનળ ધરાવન એ આવ ્ક નુ. પરં� ુસામ્વાપ�   

�વનશૈલતનો �રુંકાર કરતત વખતન આ આવ ્કતા નજર�પાજ થિ  નન સમાનતા  નન 

સામ્ તથા એકતા  નન એક�પતા વચ ન્ � પા્ાનો  નંપ ર �લો નુ તન ધ્ાન પર લનવા્ો ન�  

તનથત સામ્વાપનત ગાડ� આડ�પાટ� ્ડ� ગા.  

                                      ***** 

 લ�પ પા્ાનત જ��ર્ાતો સ નન �લું થા્ એવત ી્વંથાેુ ંિનમાર્ થ�ુ ંતનથત 

ગર��ાાનો  વકાશ  વ ્  �ૂર થ્ો. પરં� ુ�ત� તરદ કા ર્કમતા માટ�નો �ડૂ�વાપ� આ   

  � ્ા� ુરવો  નન એ માપપંડ �જુ� લોકોનત ્ોગ્તા ન � કરવાનત તનમજ મેષુ્ેુ ં�લૂ્ 

તનનત  તપાપકતાનન આધાર� ન � કરવાનત  નન એ �્ૃષટએ  પ્ોગત ન જ્ા્ તનનન �ાુ્ 

 વા  � ાર ધક�લત પ�વાનત  થવા એમ ક ો ક� કા ર્કમતાના ગજથત લોકોનન વનતરવાનત 

�કુાપમત સંં સ્િત  વંતતવમા ંઆવત, એટ�ુ ંજ ન� , એ ધતમન ધતમન વ� ુશવ્તશાળ� પ્ �નત 

તનથત લોક �વનમા ંતગં�પલતનત માષામા ંવધારો થ્ો.  

આ નવતન મા ોલમા ંવૈજાિનકો  નન કલાકારોનન, તથા સા� ત્કારો   નન ખનલાડ�ભનન 

 ્તૂ�વૂર  ોતસા ન મળ�ુ,ં પરં� ુએ શરતન ક� એમનત  �િ્પ સામ્વાપ� િવ્ારધારાનન  ે�ુપ 

ર �  નન સામ્વાપ� તષંનત  િતષ્ાનત  �ં� ્ેદેુ ંસાધન �નન. પ�ર્ામન એમનન  ��વનમા ં

 િતષ્ા તો મળ� પ્ એમના �ુ્ ત િવકાસ માટ�  વકાશ રવો ન� . �ત� તરદ, એમાથંત 

�મનન સામ્વાપ� શાસનતષંના ટો્ના   ્તભ  નન  િધકાર�ભનત �મ ગ રવાવનવત 

કરા્ા  તા એ લોકોના િશર� પ્ કોા પ્ ક ન્ ગ રવભષટ થવાનત તલવાર લટકતત ર �. 

 ા્તન સમ્મા ંક�ટલાક મનંવત રા�ભ રા� થતા ં�મનત ઝોળ� �વુ ર્��ુાથત ંર� પ�ધત 

 ો્ ક� �મનન �વુ ર્ના ક�  �રાના  ાર પ �રાી્ા   ો્ તનમનો નારાજ થતા ંિશરચ નુપ કરાવત પ� 
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એનત કોા નવાા ર � ન ોતત, તનમ આ તષંમા ંપ્ �મનન મ �લવાસત �નાવા્ા  ો્ તનભ 

કોા પ્ ક ન્ એકાએક �લવાસત ક� ંવગરવાસત �નત �્ ક�  જાત  પ�શમા ં�ાકં ખોવાા 

�્ એનત નવાા ર � ન� .  

 લ�પ   � એક દ�રદાર  વ ્ થ્ો ક� રા�ભના શાસનમા ંઆ  કારના 

 પરાધતભનન � �રમા ંવધંતંં  સમતપ ંસડ�નન લિ જવાતા  તા, ા્ાર� સામ્વાપ� તષંમા ં

એવત ી્વંથા થા ક� એ તષંના  ચ્તમ   ્તભ પપચ�તુ થતા ંસામનથત ્ાલતનન પોતન ન�  

આ્ર�લા ડનુાભ સ� ત તમામ  ડનુાભનત ંવૈ્ચુક (?) ક�લુાત કર�  નન પોતાેુ ંિશર 

શાસકોનત સામન િવનમતાથત ધર�  પ�!  

આમ આ તષંમા ંશાસનનત એક િવિશષ્ શૈલતનો આિવષકાર થ્ો  નન કવાગરા 

ી્વંથાતષંનત સાથન કવાગરા પોલતસતષં તનમજ ન્ા્તષંનત  નન નુવટ� કવાગરા 

�પ્ સાર્ના ્ોથત �ગતર ગ્ાતા તષંનત જોગવાા કરવામા ંઆવત. એ ર�તન સામ્વાપ� 

વ �વટમા ંકોા  વરોધ પનપા ન થા્ ક� પનપા કરવાનત કોા � �મત કર� ન�  એવત જડ�નસલાક 

ી્વંથા થિ  નન ડ ુતતાનો એવો મા ોલ ર્ા્ો ક� � ારના લોકોનન એમના  ્ારતષં કારા 

 પાતત મા� તત િસવા્નત  ન્ કોા મા� તત મનળવવાના ક� પડપા પાુળના કોા સ્ત્ો િવઘન 

ટ�કા�ટ પ્ કરવાના  વસર મળન ન� . 

સામ્વાપ� શાસનમા ંસગંતત  નન ેત્્ �વત સાંં સ્િતક  �િ્પભનન સા��ૂ ક �પ 

આપવામા ંઆી�ુ ં નન � ્પંગાન  નન સ� ૂ ેત્્ોનન િવશનઘ  ોતસા ન મળ�ુ.ં એ સાથન એમનન 

 નન એમના સ� ત � �ર �વનનત તમામ  �િ્પભનન  િવરાટ કપ  ા ત થ�ુ,ં  �મા ં

ી્વ્તતવનો લોપ થા્ એ  પ� ી્વ્ત ઢકંાા �્ એવો મા ોલ ર્ા્ો. એક એવો મા ોલ 

ર્ા્ો �મા ંસમ  �વન લાલ રંગન રંગાા �્  નન ‘ી્વ્ત વૈિશષ્ર’ એક પરા્ો શબપ 

�નત ર �.  

આમ મેષુ્ના � ત િનિમપન ્ો� ન્લા �સુશનત  �ક્ાનત �િતમ પ�ર્િત તમામ 

 �િ્પભના ંસા� ૂ�કર્મા ં નન નુવટ� સરકાર�કર્મા ંથતા ંલોકોનન માટ� રાા્ નામના િવરાટ 

્ષંના ંાગ ક� શાસનતષંના  ્ાપા ્ા ક્�તુળ� �નત ર �વા િસવા્  ન્ કોા િવકલપ શનઘ 

રવો ન� .  સામાન્ લોકોનત ંવક�્ આશા આકાકંાભ  ાિંસ્ામા ંધક�લાા જતા ંએમનત 

લગંગ ડલુામો �વત  વપશા થિ. એક એવત પ�રવંથિતેુ ંિનમાર્ થ�ું  �મા ં ધતમન ધતમન 

એમેુ ંસતતવ  નન ંવતવ  રા� ુ ં�્.  

લોકકલ્ા્ના આપશરથત  ન�રત સામ્વાપ� કાિંત લોકોના સ ્ોગથત સદળ થિ એ 

કાર ન્ એ લોકોના જગં તર�ક� ભળખાા. પરં� ુએ જગંમા ંિવજ્ મળતા ંશાસનતષંમા ં મતર 

 મરાવોના ખાલત પડ� લા ં ંથાનન સામ્વાપ�   ્તભ ગો્વાા ગ્ા તનના પ�ર્ામન સ�દ્ો 

 નન વ�ં્તોના વગરં નપેુ ંંથાન સામ્વાપ�   ્તભ,  િધકાર�ભ  નન કા ર્કરોના વગરના 



15 
 

સામાન્ જનસ�પુા્ સાથનના નંપ� લત�ુ.ં આમ વગરં નપનત નતિતર�િત ્ા� ુર � તનથત શાસનતષં 

�ણ ન્  �ણ ન્  ગા ના �ડૂ�વાપ� તષંનત �મ લોકિવ�ખુ  નન સપાક�ન�ત �નત ગ�ું. નુવટ� 

િવશાળ જનસ�પુા્ સમક  ન્ા્  નન શોઘ્થત �ુ્ ત �વનેુ ં� ંવ ન �કુા�ુ ં � ુ ંતન આ 

નવતન  �ં્ાનમા ંપ્ ક�વળ ંવ ન જ ર � ગ�ુ.ં  

આમ સમાજના આ�લૂ પ�રવતરન માટ� શ� થ ન્લત કાિંત  ત્ક ી્વ ારમા ંક�વળ 

રાા્તષંના પ�રવતરનમા ંપ�ર્મત  નન સામાન્  �નન એનો  પન�કત લાં મળ્ો ન� . 

એનાથત િવપર�ત  ��વન  ગા ના સરકાર� તષં કરતા ંવ� ુસમથર  નન  સવરસમાવનશક  

તષંનત પકડમા ંઆી�ુ ંતનથત લોકોનત ડ ૂગંળામ્મા ં નપન�કત વધારો થ્ો.   � એ�ુ ંથ�ુ ંક� 

� સપા સામનના ંિવ�ો  કારા  ગા ના સપાધતશોનન પપચ�તુ કરા્ા  તા એ જ  કારનત 

સપાના ંિવિન્ોગ કારા સમાનતાનત ંથાપનાનો   ્ોગ  ાથ ધરા્ો તન કાર ન્ સામાન્ 

જનસ�પુા્નત ંવતષંતાનો ંોગ લનવા્ો. એ સાથન સામાન્ જનસ�પુા્ના ંવતવનો હાસ 

થવાેુ ંશ� થ�ુ ં નન માનવતા જ � ુત થિ જવાનત  નન �વનનત  ગિત  વરોધાવાનત 

શ�તા પ્ ેંત થિ. નુવટ� લોકશા � પરંપરાનત ક�ટલતક મ તતવ� ૂ્ ર િસેદભ �ડૂ�વાપના 

સંં પશરનન લાનન નજર�પાજ થિ તનમ સામ્વાપ� પરંપરાનત વાંતિવક િસેદભ પ્ 

નજર�પાજ થા્ એવા મા ોલનત ર્ના થિ  નન સામ્વાપનો  �ત આપશર પ્ વટલાા 

ગ્ો.   
 

સમન્વનનર �શા  

માનવત્ �િ્પ  નન  �િ્પ ંલન  ત્તં શવ્તશાળ� �સુશોના ક�ટલા્ સમથર પ�ા્ 

નત ન્ આવત ગા  ો્ , પરં� ુએ ના�પૂ થતત નથત. �ાકં �ાકં  ગટ ્ા   ગટ �પન એ ્ા� ુ

ર � નુ  નન  ��વન પરના પ�ા્નો  િતર�ક થિ એનત પરાકાષટાએ પ � ન્ ત્ાર� એક 

િવંદોટ થા્ નુ તનમા ંતમામ �સુશો વનર્ નુર્ થિ �્ નુ. એ ર�તન �ડૂ�વાપના �તનો 

આરંં થ્ો  તો. આ જ ગિત રાા્ાિશત સામ્વાપના ંલોખડં� ી્વંથાતષંનત પ્ થિ  નન 

નુવટ�  મા્મા ંશાતં ગ્ત શકા્ એવા �પોલનના પ�ર્ામન એ પ્ પડ� ંાગં�ુ ં નન 

સામ્વાપ� પરંપરામા ં ‘glasnost – પારપિશ�તા’  નન ‘perestroika – લોક� તલ�કતા’નત  

સકંલપનાના આિવષકાર સાથન પ�રવતરનનો આરંં થ્ો. 

લોકશા �  નન સામ્વાપ� પરંપરાભના � પ�ર્ામ આી્ા તનનાથત એ િસદ થા હાૂુ ં

 � ુ ંક� ંવતષંતા  નન સમાનતાના ં પાપ �વન�લૂ્ો સામસામન �કુાતા ં�નંનનત સતતવ ાિન થિ 

 તત. આ  તતિત સાથન આ �નંન પરંપરાભ વચ ન્ ેંત થ ન્લત પ�વાલ ��લબનનત પ�વાલનત 

�મ �ટૂ� ગા. પ�ર્ામન �નંન પરંપરાભમા ં�ણ ન્  �ણ ન્ એક�ત�ના ક�ટલાકં �લૂ્વાન 
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�શોનો સમાવનશ થવાનત સાથન એમનત કટરતા �ૂર થિ  નન કટર �ડૂ�વાપ  નન કટર સામ્વાપ 

ભુામા ંભ� ંવૈ્ા�રક ંતર� તો ્તૂકાળનત વં� ુ�નત ગ્ા.  

એક એવત ્િૂમકા ર્ાા ક� �નંનનન માનવત્ ્ �રો મળન તથા ી્વ્તંવાતાં્  નન 

સામા�જક ન્ા્નત એક સાથન જોગવાા થા્ , �થત સંં સ્િત  નન સભ્તાના લાંો કોા એક 

વગર ક�  �કુ ંાગ્શાળ�ભ �રૂતા સતિમત ન�  ર �તા ંરૃંકનન �નો િનપદશ ક્� નુ તન  ‘ નુવાડ�ના 

મેષુ્ �ધુત’ પ � ન્. આમ વૈ્ા�રક ંતર� ંવતષંતા  નન સમાનતાના ંસમનવ્ કારા લોકશા � 

સમાજવાપ ક� સમાજવાપ� લોકશા �નત સકંલપના સાથન �વની્વ ારના  માનવત્કર્નો 
પા્ો નખંા્ો.  

એ સાથન સમાજના ન�ળા ક� પુાત વગ�નત, �વન જ��ર્ાતો  નન સંં સ્િત સભ્તાના 

લાંોથત વ�ં્ત લોકોનત  �િત  પર  નન એમના  િધકારો  તથા � તા� તોનત �રુકા  પર 

ખાસ ંાર �કુા્ો , તનના પ�ર્ામન રાજક�્ ંતર� ‘કલ્ા્રાા્’નત સકંલપનાનો આિવષકાર 

થ્ો.  મતર  નન ગર�� વચ ન્ના �તર ંટ�  નન શોિઘતોેુ ંશોઘ્ થ�ુ ં ટક� એવત ી્વંથા 

તરદના વલ્નો સૈદાિંતક ંતર� �રુંકાર થ્ો. શિમકોના  િધકારનત સકંલપનાનન સાવરિષક 

માન્તા મળ� , એમેુ ં �વનધોર્ �ધુર� એવત ી્વંથા  ગિતશતલ  દોગોનત લાક�્કતા 

ગ્ાા  નન �્્ નત ન્નત પા્ર�એ ે નંલો મેષુ્ પ્ મંતક ક ન્ રાખતનન �વત શક� એ 

આવ ્કતાનો િવ�નત  ગિતશતલ િવ્ારધારામા ંંવતકાર થ્ો.  

***** 

આ િવ્ારધારાએ ધતમન ધતમન સામા�જક  નન રાજક�્ �વનના િવ�ં� ંતરોનન આવર� 

લતધા. એમા ંસામા�જક, આિથ�ક   નન શૈક�્ક �્ૃષટએ પુાત ર �લા વગરના  નન લનમુિત 

સ ંપા્ોના � તા� તોનત  નન એ સાથન પુાત  પ�શોના � તા� તોનત કાળ� લનવા્ તથા 

�ત��ુુઘ નંપ સ� ત જાિત  નન વગર, ધમર  નન વ ર્ ક� પ�શનન  ેલુકતનન માનવ�િતનન 

િવંા�જત કર� ી્વ્તભ  નન સ�પુા્ો વચ ન્ વૈમનં્ પનપા કરતા ંતમામ નંપો ના�પૂ થા્ 

એ ��ુાનો  પ્ સમાવનશ થ્ો. ડલુામત  નન વન�્્ા  થા ના�પૂ થા્, આ�પવાસતભના  નન 

પ�લતોના પ�લતો સ� ત તમામ પ�લતોના તનમજ �તભ  નન તનમાં્  સિવશનઘ િવધવાભ  નન 

સંુવાર� માતાભના  નન લગનનતર સ�ંધંનન લાનન જનમનલા �ાળકો સ� ત તમામ �ાળકોના તથા 

િનરાધાર  નન  નાથ  નન  ન્ા્પત�ડતોના � તા� તો  નન  િધકારોનત રકા સાથન 

ડનુનગારોના  નન વારાગંનાભ તથા ી્ઢંળો �દુાનંા � તા� તો  નન  િધકારોનત પ્ �ળવ્ત 

થા્ એના  પર આ િવ્ારધારામા ંંાર �કુા્ો.  

  � એ �ા�ત પ્ ધ્ાન પર લનવામા ંઆવત ક� સભ્તા  નન સંં સ્િતના િવકાસ 

પરિમ્ાન � પુાત ર � ગ્ા  ો્  નન �નકાર ક� ન�ળા  ોવાનન કાર ન્ �મનત  વગ્ના 

થા  ો્ ી્વ્તભ  નન સ�પુા્ો સાથન કોા  પરાધમા ંસા્ત ખોટ� સડંોવ્ત થવાનન કાર ન્ ક� 



17 
 

કોા  કારનત માનિસક  ંવંથતામા ંક� ર્તિપપ �વા ન્પત રોગમા ં ંત થ્ા  ો્ ક� 

�દ્તવના કાર ન્ તનમના પ�રવારો કારા તરુોડા્ા  ો્  ક� તથાકિથત સભ્જનોનત કર્તના 

 તાપન  ક� તનમના � તાથ� પડપા પાુળેુ ંજંન્ �વન �વવાેુ ં�મના ંાગન આી�ુ ં ો્, એ 

તમામેુ ંસશવ્તકર્ થા્  નન નુવટ� તનભ �નુ� સમાજનત �ાુ્ ધારામા ં સામનલ થિ �્. 

ંવંથ માનસના િનમાર્ માટ�  વ ન્તન મનનત સારવાર જ�ર� �નન નુ તનમ ંવંથ સમાજના 

િનમાર્ માટ� તથાકિથત �ાુ્ધારાનત સપાટ� નત ન્ �કુાા ગ ન્લા  પન�કત વગ�  નન 

ી્વ્તભનત પ્ સારવાર થા્ એ  ગિતશતલ િવ્ારધારામા ંઆવ ્ક મના�ુ.ં  

આ વલ્ आतममव त समव ् वूषे – સકલ  વંતતવનન આતમવત જોવાનત,  शे�नचमैशमवपकू 

च विण्वपा समददशवना  – પાભુ  નન િનમન ગ્ાતત �િતભ સ� ત સ  કોાના િવઘ્મા ં
જાનતભનત સમ�્ૃષટના ગતતાના આધ્ા�તમક આપશર સાથન  નન ગાધંતિવ્ાર તથા એનત 

‘સવ�પ્’નત સકંલપના સાથન  નન ખાસ તો ટોલસટો્ના �વનપશરન સાથન મનળ ધરાવન નુ.  નનક 

સતંોના �વનમા ંતો આ  નંપવાપ� �વન�્ૃષટના  તસ્ષટ  પા ર્ો  ા ત થા્ નુ.  

ખ�લલ �જબાનન �ુ�નતાના ર ં્નન પામવા માટ� તથાકિથત સજજનોના ોપ્મા ંડો�ક�ુ ં

કરવાનત જ��ર્ાત પશારવત આ સમ   કર્નન ્થાથર પ�ર ન�્મા ં�કૂ� આ �ુ ં � ુ ં નન 

પરોક ર�તન તથાકિથત સજજનોનત �વનશૈલતના પ�રવતરનનત આવ ્કતાનો �ડ�ુલિનપદશ 

ક્�  તો તન આઘરપશરન નંપિનવાર્ના આ  �ંગમમા ં િત�����ત થ�ુ ં નુ.  નન નુવટ� શત 

 રિવ�પનત ‘સમ  �વન ્ોગ નુ’ એ પશારવતત સકંલપનામા ંએનો �પુનર� સમાવનશ થતો પ�ખા્ 

નુ  નન એ એમના  તકાિંતના પશરન સાથન પ્ મનળ ધરાવન નુ.  

શત  રિવનપના મતાેસુાર પર�ક ી્વ્તનન સમાજનત સભ્  ોવાનત  �િસ્તથત તન � 

પ�રમા્મા ં�વન �વત શક�  નન એનો િવકાસ કર� શક� એ પ�રમા્મા ંસ�ં ૂ્ ર �વન 

�વવાનો  નન પોતાનો સ�ં ૂ્ ર િવકાસ કરવાનો  િધકાર નુ. એ સાથન પર�ક ી્વ્ત સમાજનત 

સભ્  ોવા  પરાતં   ંવ્ ંએક િવિશષ્  ંતત પ્ નુ, એક આતમા નુ એ  ક�કતનો િનપદશ 

કર�નન એમ ન્  એ ંપષટ ક�ુ� ક� તનનન પોતાનત  ંતતના �તતરમ સત્નન સાકાર કરવાનો, એક 

આતમા તર�ક�ે ુ ં એેુ ંિમશન િસદ કરવાનો પ્  િધકાર નુ. આમ એમ ન્ માનવ �વનના 

િવિશષ્ પ�રમા્ના િનપદશ કારા એના ંવતરમાનનન ંાિવ સાથન જોડવાનત આવ ્કતાેુ ં

 િતપાપન કર�નન એેુ ંએક સવર ા �  નન �સુકં�લત પ�ર ન�્મા ંિન�પ્ ક�ુ� નુ.  
માનવ સભ્તાના આડપ�ર્ામ તર�ક� � નંપો  વંતતવમા ંઆી્ા  નન �ના લતધન 

મેષુ્ મેષુ્ વચ ન્  નનકિવધ પ�વાલો ેંત થિ  નન વૈમનં્નો મા ોલ ર્ા્ો એ સવરનત 

પકડમાથંત �ુ્ ત થવાનો આ ી્ા્ામ માનવક�ન�ત ક� માનવત્ સભ્તા  નન સંં સ્િતના 

િનમાર્નત �પશાેુ ંએક ેધવરગામત પગિથ�ુ ં નુ. આ ી્ા્ામ ્તૂકાળનો �ોધપા્ લિ  

 વ ન્તન માનસનત �મ  િનષટ �િ્તભ  નન  �િ્પભેુ ંઆશ્ંથાન �નનલત ્ગૂ રં � ્ૃષટનો 
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િવલ્ કરવાનો  નન એવત � ્ૃષટેુ ંદર� િનમાર્ ન થા્ એનત કાળ� સાથન માનવ �વનનન 

 �ત કરવાનો  પકમ નુ. એ નુ એક  પકમ �મા ંમેષુ્નત  પમોપમ ન્તના  થવા એમ 

ક ો ક� તનનત �પર વસતા ંગવાનનન ્ા વાના, જગાડવાના  નન સ�ક્ કરવાના  નન �તન 

માનવ�વનનત ગિતિવિધમા ંએમનન �તૂર કરવાના  નન ંાગવત ન્તના સાથન સકં�લત 

��ંું ાવેુ ં ેશુતલન કરવાના ��ુુઘાથરનો આરંં થા્ નુ, �થત વતરમાન કનકના ંથાનન 

સવંા�પતાનત ર્ના કરવાનત, માનવ �વનનત નંપજિનત  વંથામા ં નમનો આિવંારવ 

કરવાનત �વૂર્ િૂમકા તૈ્ાર થા્.  

આ સમ   પકમનો આશ્ માનવ  તકાિંતનત વ્ગાળાનત  વંથાએ પનપા થ ન્લા 

સવર નંપજિનત પ�ર�ળો ભગાળ�નન માનવ એકતા  ંથાિપત કરવાનો  ોવાથત સ  કોાનન 

સમાન  િધકાર  નન િવકાસનત સમાન તકો  ા ત થા્ એ જ�ર� મના�ુ ં નન એ માટ� જ�ર 

પડરન સપા�ળનો સામનો કરવા માટ� સંં �ળનો આશ્ લનવા  �વત �ા�તોનો િવ્ાર પ્ 

થ્ો. એટ�ુ ંજ ન�  આ �ધત �પશાભનત  �િ્પનો, ંલન મ્ાર�પત પ�રમા્મા ંઆરંં પ્ 

થ્ો. નુવટ� આ સવર �ા�તો િવઘન જનસ�પુા્નત �ડિ્ત ક�ળવવાના  ��સુર  નનકિવધ 

��નસરકાર� સંં થાભનત  નન આ તમામ ગિતિવિધ પર પ�ખર�ખ રાખવા માટ�  ાપ�િશક  નન 

રાષ��્ તનમ જ  �તરારષ��્ માનવ  િધકાર પં્ ોનત ર્ના પ્ થિ.  

કપા્ આ સવર  �િ્પભમાથંત ક�ટલતકેુ ંઆ્ોજન  નન સં્ ાલન  ધક્�ંુ  ોવાેુ ં

 તતત થા્  નન એમેુ ંંિવષ્ શકંાના પા્રામા ંઆવત �્ એમ �નન. પરં� ુએ સવરનત 

�ળૂ્તૂ  નર્ા ગ ન આઘરપશરનમા ંર �લત નુ, તનથત એ સવર ંિવષ્ના વ� ુ થર�ુ્ ત  પ્ારો 

માટ�ે ુ ંકનષ તો તૈ્ાર કર� જ નુ, એ એક  ત્તં મ તતવનત �ા�ત નુ.  

આમન્  � ્ૃષટનત તમામ ગિતિવિધ  ્તન  નન ્લૂોના માગ� આગળ વધન નુ. કપા્ આ 

 ક�કતનન  ેલુકતનન  મન�રકાના એક માનવતાવાપ� � �્તક ક ોન ડ ાુએ િવ�ંટના એક 

 ્ોગ  ોવાનત સકંલપના ર�ૂ કર�  તત. તપેસુાર સમ  િવ��વન એક  ્ોગોનત પરંપરા નુ 

� પરિમ્ાન ્તૂકાળ ક� વતરમાનનત  �રુપ ક� િનષદળતા ંાિવનત સદળતાનો માગર તૈ્ાર કર� 

નુ  નન એમા ંજ એનત સાથરકતા પ્ ર �લત નુ. આ � ્ૃષટ  � ૂ્ રતામાથંત  � ૂ્ ર સાધનો ક� 

 પ્ારો કારા � ૂ્ રતા તરદ આગળ વધન નુ એ  ક�કત આ  ્ાસોનત મ્ારપાભનન કાર ન્ 

નજર�પાજ થવત જોાએ ન� .      

આ પ�રવતરનમા ંમાનવ  િધકાર  પર �કુા ન્લા ંારનન લાનન એનત ગિતિવિધનો 

આરંં સામ્વાપ� પરંપરામા ં ંથાિપત વગરસંં ઘરનો િવ્ાર  પનાવતનન થ્ો, પરં� ુએમા ં

કાળકમન વગરસામજંં્નત આવ ્કતાનો ંવતકાર થ્ો  નન નુવટ� ી્વ્તભ, �ૂથો  નન 

સ�પુા્ોના �ત�રક  નન પારંપ�રક ી્વ ારમા ંસામજંં્  નન સવંા�પતા ંથપા્ એ 

આવ ્ક મના�ુ.ં  
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***** 

રા�ભ  નન ધાિમ�ક વડાભના આિધપત્માથંત �વુ્તના િવ્ાર સાથન આ�િુનક �ગુનો 

આરંં થ્ો એનત તા�ક�ક પ�ર્િત �વનના તમામ કનષન સપાક�ન�ોના િવસ�નના ંિવ્ારમા ં
આવત  નન એ સપં રંમા ં પા�રવા�રક  નન સામા�જક �વનમા ંતનમ જ િશક્કનષન �દુા ં � તન 

કનષના   ્તભ ક� વડ�લોના આિધપત્માથંત �વુ્તનત �પશાનત ગિતેુ ંમડંા્ થ�ુ.ં  નન 

રાજક�્ વ �વટમા ંંાગતપાર� માટ�નો  વકાશ ર્ા્, એમા ંલોકમત  િત�����ત થા્  એ 

આવ ્ક મના�ુ.ં  લ�પ એ સાથન લોકમતનત ક�ળવ્તનત જ��ર્ાતનો પ્ ંવતકાર થ્ો.  

તનના લતધન આિથ�ક ી્વસા્ોમા ં“ી્વસાિ્ક વ �વટ”નત િનવ�્ વ્તક  નન  �કુ �શન 

સવંનપન �ન તરા ના ંથાનન “ �દુ નન�ત્વ સાથન સકં�લત ંાગતપાર� કા ર્શલૈત” માટ�નત જોગવાા 

કરતા ં“્ૈતન્ાધા�રત વ �વટ”નત �્ૃષટવતં  નન સવંનપનશતલ  સકંલપનાનો આિવષકાર થ્ો.  
લોકશા � વ �વટમા ં પરપાિ્તવ  નન પારપિશ�તાનત  આવ ્કતાેુ ં િતપાપન થતા ં

લોક િતિનિધભના �સુશનત જોગવાા થિ  તત, એ િવ્ાર નુવટ� શાસનકા ર્મા ંલોકોનત 

ંાગતપાર�નત આવ ્કતાનત �પશામા ંપોર� ગ્ો. એવત ંાગતપાર�ના ક�ટલાકં આુાપંાતળા ં

 પા ર્ો ંારતના  ા્તન ગ્રાજ્ો  નન જનપપોમા ંતથા  તસ  નન રોમના નગર 

રાા્ોમા ં ા ત થા્ નુ  નન પં્ ા્તત રાજનત પ�રકલપના ંાગતપાર�ના આ િવ્ારથત  નરાા 

 ોવાનો સંં વ નુ.  

  � એક  ક�કતનત ન�ધ લનવત આવ ્ક નુ ક� માનવ િિત ાસમા ંલોકોનો ક� લોકોનત 

સમાનતાનો ા્ા ંા્ા ંિનપદશ થ્ો નુ ત્ા ંએ શબપનો ખાસ  થર રવો નુ.  ા્તન સમ્મા ં

 �નો ક�વળ  પલો વગર  નન તનમા ં્ માષ ��ુુઘો જ નાગ�રકતવના  િધકાર�  તા  નન 

ક�વળ એ નાગ�રકોનત જ ‘લોકો’ તર�ક� ગ્ના થતત  તત. એમનો જ �ાુ્ ધારામા ંસમાવનશ 

થતો  તો, �ાક�નાનો ન� . તનભ સામાન્પ ન્ મેષુ્નન મળવાપાષ �િુવધાભ  નન  િતષ્ાથત 

વ�ં્ત રવા  તા.  

આ િવઘ્મા ં ક�કત એ નુ ક� આ વ�ં્તોએ પ્ આ વંથિતનો સા �જક ંવતકાર ક્� 

 તો  નન એ સમજ્ લોકમાનસમા ંએવત તો વ્ાા ગા  તત ક� કોાનન આ �ા�તમા ંકાાં 

 �ુગ�ુ ંથ� ુ ં ોવાનો ા્ાલ સરખો આવતો ન ોતો,   � �ધુત ક� આ વંથિત �પલા્  નન 

વ�ં્તોમાથંત કોા વગરનો �ાુ્ ધારામા ંસમાવનશ થા્ એ �પશાનત તમામ  �િ્તભ  નન 

�પોલનોનો શ�આતમા ંતો વ�ં્તોએ પોતન પ્ િવરોધ ક્�  તો. માનવ િિત ાસમા ં દારકો 

�મનો  દાર કરવાનન  �પ્ થ્ા  તા એ લોકોએ જ એમનન ાળુ�એ પ્ ્ડાી્ા નુ.  

 લ�પ  વન િવ્ારના ંતર� ‘લોકો’નત �રુાતન ી્ાા્ા �પલાા નુ  નન એમા ંતમામ 

નંપંાવનન �ા�ુએ �કૂ� સવર મેષુ્ોનો, મેષુ્ માષનો સમાવનશ થ્ો નુ. એ સાથન ી્વ ારના 

કનષન પ્ �ભ  ાિંસ્ામા ં�કુા્ા  તા તનમાથંત એક પુ� એક વગરનો એ ી્ાા્ામા ંસમાવનશ 
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થા્  નન નુવટ� સ નન  થારત તમામ સ�પુા્ો  નન ી્વ્તભનન સમાન  િધકાર મળન એ 

�પશાનત  �િ્પનો આરંં થિ હ�ુો નુ.  

***** 

ક�ટલતકવાર વગર નંપ  નન એના લતધન ર્ા ન્લા  િનષટ મા ોલ માટ�  પલા વગરનન, � ન્ 

સપંિપ, જાન ક� સામથ ર્ �વત સ� ્ેદ મનળવત નુ તન વગર ક� એના ંિવશનઘ સભ્ોનન જવા�પાર 

લનખવાનો  ્તન થા્ નુ. પરં� ુઆ િવઘ્મા ં ક�કત એ નુ ક� વ�ં્તોનત �મ આ સપં�ો પ્  

� તન સમ્નત પ�રવંથિતના,  વતરમાન �લૂ્ંાવનાના, લોકમાનસનત  વતરમાન  વંથાના 

પ�રપાક  ો્ નુ. તનથત સપં� સ�પુા્ો પાસનથત સ� ્ેદ ુ�નવત લાનન ક� એ સ�પુા્નત ક�ટલતક 

ી્વ્તભનન ક� નુવટ� એ સ�પુા્ોનન જ ના�પૂ કરવાથત સમં્ા  ક�લાતત નથત એ  ક�કતનત 

 તતિત  ન્ા્  નન શોઘ્ �ૂર કરવાના આશ્થત � ૂ� રવાવગરનન ના�પૂ કરવાના  સામ્વાપ� 

તષંના  ેું વથત થિ હકુ� નુ. ત્ા ંએ વગર ંંમત્તૂ તો થિ ગ્ો, પરં� ુએનત રાખમાથંત 

એવા ંજ �ત� વગરે ુ ંિનમાર્ થ�ુ ં નન  ન્ા્  નન શોઘ્નત પ�રવંથિત ્થાવત  થવા 

�ત� ંવ�પન ્ા� ુર �, કપા્ એમા ંવ� ુક્ોરતા આવત.  

આ �લૂ્વાન  ેું વ  વતરમાન પ�રવંથિતેુ ંકાર્ �પ � પ�ર�ળ નુ તનનન જ �ૂર 

કરવાનત આવ ્કતાનો �ડલુતિનપદશ કર� નુ. આમ માનવ ંવંાવનત �  �રુપ ક� ન�ળાાનન 

કાર ન્ સ� ્ેદેુ,ં માષ ં િતક સપંિતેુ ંન� , જાન  નન ક શલ્ �દુાંે ુ ં  સમતોલ િવતર્ થ�ુ ં

તન ન�ળાાનો ાલાજ થા્  નન એનત  �રુપ �ૂર થા્ એ �પશાનો સિંનષ્  ્તન એ જ 

માનવ �વનનત સમં્ાભના િનવાર્ માટ�નો ક� એના   તકઘર માટ�નો �ુે દગમ્ િવકલપ 

 ોવાેુ ં ંથાિપત થ�ુ.ં   

આ િવઘ્મા ંશત  રિવ�પ� એક િવિશષ્ િવકલપ � ૂ્ ી્ો નુ. તનમના મતાેસુાર િવ�ના 

તમામ ંતર�  નન કનષન ‘ dominant minority –  ંાવત લનમુિત’ માટ�  વન એ સમ્ આી્ો 

નુ ક� એ ંવનચુાએ પોતાનત સપા  નન  િધકારેુ ંિવસ�ન કર� શનઘ વગરનન પોતાનત સપંિપ  નન 

જાન સ� ત તમામ  પલ્બધભનો લાં આપન, એમનન એના ંંાગતપાર �નાવન  ન્થા આ 

શનઘ વગર િવ�ો  કર�નન એ  પલ્બધભ એમનત પાસનથત ુ�નવત લનશન  થવા વ�ં્તોનન � 

 વમાનના ંોગ �ન�ુ ંપડ ુ ં � ુ ંએવત  નન કપા્ એનાથત ્ વ� ુિવકટ  વમાનના 

સપં�ોનત પ્ થા્ એવત પ�રવંથિત ર્ાશન.  નન એવત પ�રવંથિતનત ર્ના શ� થિ  ોવાેુ ં

આપ ન્  ેું વતએ ુ�એ. આપ ન્  વન એ  ેું વતએ ુ�એ ક� વૈમનં્નો મા ોલ �પલા્ો 

નથત, એમા ંમાષ પાષોનત  પલા�પલત થિ નુ,  નન વ�ં્તોનન પ�રવંથિતવશ � સ �વાેુ ં

આી�ુ ં � ુ ંતનનો �પલો લનવાનત મનોપશાનન લાનન પ�રવંથિત  ગા  કરતા ંવ� ુિવકટ 

�નવાનત સંં ાવના પનપા થિ નુ.   
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  � એક એવા ંિવ્ારનો સપં રં ર �લો નુ ક� કોા િવશનઘ વગર ક� ી્વ્તભ ક� એમના 

સ�પુા્ પાસન પ�રવંથિતવશ ક� િવશનઘ ��ુુઘાથરના પ�ર્ામન � સપા ક� સપંિત, જાન ક� 

સામથ ર્નો � સ ં  થ્ો નુ તન ખર�ખર સકલ સમાજ ક� સમૃષટનત વં� ુ નુ, �નો એના ં� તાથ� 

િવિન્ોગ થા્ એ િષટ નુ. એના ં પર કોા ી્વ્ત ક� સ�પુા્ પોતાનત મા�લક�નો પાવો કર� 

 નન માષ િન�  ્ોજનો માટ� એનો િવિન્ોગ કર� ક� કોા ર�તન એનો �ુ�ુપ્ોગ કર�  નન એક 

િવશાળ વગર એના  પન�કત લાંથત વ�ં્ત ર � �્ એનાથત સમ  �વનમા ં નવંથા 

સર�્ નુ.  

આ વંથિત  સ્િત � તતતવત� સવંા�પતાેુ ંવલ્ ધરાવન નુ તનનન માન્ નથત  નન  �કુ 

 પથત વ� ુસમ્ �ધુત એ ્ાલત શક� ન� ,  નન ્લાવવત જોાએ પ્ ન� . એ કાર ન્ જ 

સામ્વાપના આગમન સાથન સપંિપ પરના  િધકારનત સકંલપનાનત સમતકા  નન �નુિવ�્ ાર્ા 

શ�  થિ  નન કટર સામ્વાપનત િવપા્ પુ� પ્ એ  પકમ ્ા� ુરવો નુ.  વન 

માનવ�િતનત સપંિપ સ� ત તમામ  પલ્બધભના  સમતોલ િવતર્નત વંથિત �પલા્ નન 

આ િવઘ્મા ંસમ�લુાનત ંથાપના થા્ એનત આવ ્કતા સ  કોા ંવતકારતા થ્ા નુ.  

 વન એ �ા�ત પ્ સવરં વતસ્ત �નત નુ ક� સમ  માનવ�િત એનત તમામ 

 પલ્બધભનત beneficiary – લાંાથવ નુ,   � � કાાં નુ એનો સ  કોાનન લાં મળવો 
જોાએ. એ �્ૃષટએ  ા્તન સમ્મા ંપાનધમરનો મ� મા થ્ો  તો  નન આ�િુનક �ગુમા ં

િવ�ં� સરકારોએ  ાગિતક કરમાળખાનંત નતિત  પનાવત નુ  નન વનપાર  દોગના કનષન 

‘Corporate Social Responsibility – મ ાિનગમોના, સપં�ોના સામા�જક  પરપાિ્તવ’નત  

સકંલપનાનો  ા�ુંારવ થ્ો નુ.  

વાંતવમા ંકોા ી્વ્તિવશનઘ �  ા્ ત કર� નુ તનનત  �ક્ાનો  ભ્ાસ કરતા ંએ 

 તતિત થા્ નુ ક� એ ક�વળ તનના ંંવક�્ ��ુુઘાથરે ુ ંજ પ�ર્ામ નથત  નન નથત એ ��ુુઘાથર 

ાનૂ્ાવકાશમા ં�નતત ંટના. ી્વ્ત આ � ્ૃષટમા ંજનમન એ સાથન એનત  ગા નત 

 પલ્બધભનો તનનન વારસો મળન નુ  નન એ ન્  પોતાના ��ુુઘાથર માટ�  ા ત કર�લત ્ોગ્તા 

એના ં નુર  નન િવકાસ માટ� એના ંપ�રવાર� કર�લા પ�રશમનન લતધન સંં િવત �નત નુ. 

ત�ુપરાતં એના તમામ કમ�મા ં�ત� લોકોના સ ્ોગનો  નન સમાજમા ં ંથાિપત ી્વંથાનો 

 ત્ક ્ા પરોક દાળો પ્ ર �લો  ો્ નુ. આ સવર પ�ર�ળોના સ ્ોગ િવના એ ન્ �  ા ત 

ક�ુ� નુ તન કપાિપ કર� શકા�ુ ંન  ોત. આ વાંતિવક પ�રવંથિત ધ્ાન પર લનતા ંએ ંપષટ થા્ 

નુ ક� સપંિપ,  થારત � કાાં સપંા�પત થ�ુ ં નુ તનના પરના કોા િવશનઘ ી્વ્ત ક� સ�પુા્ના ં

એકાિધકારના ક� મા�લક�ના પાવાનો આધાર ખસત �્ નુ.     

આ �્ૃષટનન  ેલુકતનન સ� ્ેદ  ા ત કરનાર ી્વ્ત એનો મા�લક ન�  પ્ ક�વળ �ંટ� 

નુ એ સકંલપનાનો  ા�ુંારવ થ્ો. તપેસુાર પ�રવારમા ં થ�પા�ન કરતત ી્વ્ત પોતાનત 
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કમા્તનત મા�લક ન�  પ્ �ંટ� �નતનન સમ  પ�રવારના � તાથ� એનો વ �વટ કર� ત્ાર� 

પ�રવારમા ંસમંવરતા આવન નુ, એ જ ર�તન સમાજના સભ્ તર�ક� કર�લત તમામ 

 પલ્બધભનો સમ  સમાજના � તાથ� િવિન્ોગ થા્ ત્ાર� સમાજમા ંપ્ સમંવરતા આવન 

નુ.  

�ંટ�શતપનત આ સકંલપના સસું�્ત ંવાથરપરા્્તા સાથન સકં�લત લાંાલાંનત 

ગ્તર�ના મા ોલમાથંત માનવત્ �લૂ્ોનત  ંથાપનાનત �પશાેુ ં થમ  નન �ૂરગામત  સર 

ધરાવતા ંપગિથ્ાનંો િનપદશ કર� નુ.   �  ક�કત એ નુ ક� મેષુ્ પોતાનત આવ ્કતાભ  નન 

 િધકાર પરનત આત્િંતક એકા તામાથંત � ાર આવતનન ક�  પર  ્�નન પ�રવાર ક� સમાજ ્ા 

સમૃષટના સભ્ તર�ક� પોતાના કતરી્ િવઘન સંાન થા્ ત્ાર� એક તરદ ંવંથ માનવ 

સ�ંધંોનત ર્ના થા્ નુ  નન �ત� તરદ એનત એકલતા �ૂર થવાનત સાથન એનન સા��ૂ કતાનત 

�ુદં મળન નુ.  

  � પ�રવાર ક� સમાજ  ત ન્ના કતરી્નત સંાનતા આવ ્ક �નત ર � નુ, પરં� ુઆ 

સંાનતા  મેષુ્નત વ્ગાળાનત  વંથાનો િનપદશ કર� નુ. એેુ ંંથાન િનં� ્  નમ લન એ 

માનવ િવકાસનત  પમ  વંથા નુ. એેુ ં તસ્ષટ  પા ર્ માતાના �વનનત ગિતિવિધમા ં

 ા ત થા્ નુ. એક  �દુ માતા પોતાના સતંાનનન  નુર�, એનત કાળ� લન એ એેુ ંકતરી્ તો 

નુ જ. પરં� ુતન એમા ંભત ોત થિ �્ ત્ાર� મેષુ્નન �મ પોતાના શર�રનો ંાર નથત 

લાગતો તનમ એ માતાનન સતંાનના � ત માટ�ના પ�રશમનો ક� એ માટ� પોતાના �ખુ�ુ:ખનન �ા�ુ 

પર રાખતનન વન્ વાના  નનકિવધ કષટોનો પ્ ંાર નથત લાગતો ક� તનના મનમા ંએવો િવ્ાર 

સરખો પ્ નથત આવતો ક� એમ કર�નન એ સતંાન  પર કોા  પકાર કર� નુ. એેુ ંવળતર એનન 

મળન એ એનન માટ�  સ�તાનો િવઘ્  વ ્ �નન નુ, પરં� ુએનન માટ� એવા કોા વળતરનત 

આશા એના ંમા�ક્ા રે્ ુ ં નરક�ળ નથત. એેુ ંમા�ક્ા ર્ સતંાન  ત ન્ના િવાદુ  નન િન�ં� ્ 

 નમનત, એના ંવાતસલ્નત  �ંી્વ્ત  ો્ નુ. એ એેુ ં�વન  ો્ નુ. એના ં ંાવન એ 

ખાલતપો  ેું વન નુ. 

 �દુ માતાના �વા  નમનત ્િૂમકામા ંજ પ�રવારમા ંંવંથતા  નન સમંવરતા આવન 

નુ. એવત જ ્િૂમકામા ં સમાજમા ં નન સમૃષટમા ંપ્ સમંવરતા આવવાનત સંં ાવના પનપા 

થા્ નુ. વાંતવમા ંમેષુ્ �નન ્ા � નુ તન એના ં વંતતવનો જ ંાગ  ો્ એમ  ેું વન નુ 

પુ� તન એનો પ�રવાર  ો્ ક� સમાજ ્ા સમૃષટ ક� ંગવાન પ્. આ  નમ કારા મેષુ્નન 

મેષુ્તવેુ ંગ રવ  ા ત થા્ નુ  નન એના ં�વનમા ંંવક�્ લાંાલાંનત ગ્તર� માટ� 

કોા  વકાશ ર �તો નથત. એના ં�વનનન એક  �ંનવ પ�રમા્,  ક�કતન તો એેુ ંવાંતિવક 

પ�રમા્  ા ત થા્ નુ. 
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 તકાિંતના  પકમમા ં ા્તભ  નન સિવશનઘ મેષુ્ોનત  સ્િતમા ં� �તિન�� ત  

gregarious instinct – સા��ુ કતાનો આવનગ જોવામા ંઆવન નુ તન એમના ં�વનના  િનવા ર્ 

સામા�જક પ�રમા્નો િનપદશ કર� નુ. માનવ  સ્િતનત આ �તિન�� ત સામા�જકતાનન લાનન તનના ં

�વનમા ંમાનવત્ સ�ંધંોનત ર્ના થા્ નુ  નન  નમનો આિવંારવ થા્ નુ, એના ં�વનમા ં

‘મા�ંુ’ેુ ંંથાન ‘આપ�ુ’ં લન નુ. આ ‘આપ�ુ’ંના ંાવ સાથન  ગટ થતત �તતરમ િવશાળતામા ં

એનત  ારં�ંક સસું�્તતા ભગળવાનો આરંં થા્ નુ.  

આ ર ં્  પિનઘપનત એક  વ્ત મા ં �ંી્્ત થા્ નુ:   यदमै  ्मप वतसेस ंनपनवू 

सेसमिसव - �ખુ  લપતામા ંન�  િવશાળતામા ંર ��ુ ં નુ .  ા્તનો  સ્િતગત સા��ુ કતાનો 

આવનગ માનવ �વનમા ંિવશાળતાના આવનગમા ં�પાતંર પામન નુ  નન  નમેુ ં�પ લન નુ. આ 

 નમનન લાનન માનવત્ સ�ંધંોમા ંપરા્ાપ�ુ ંભગળ�ુ ં�્ નુ  નન એેુ ંંથાન આતમત્ંાવ 

લન નુ. આ ગિતિવિધનત પરાકાષટા વૈ્વ્તક ન્તનાેુ ંવૈિ�ક ન્તનામા ં�પાતંર થા્ એ 

ંટનામા ંઆવન નુ.  

***** 

  માનવ�વનમા ંપરોપકાર  નન માનવ સનવાનો મ� મા કરા્ો નુ. એ  �િ્પભના 

 પાનેુ ં  � િવ લનઘ્ કર�ુ ંજ�ર� �નન નુ. આ  કારનત  �િ્પભ કારા ક�ટલતક સપં� 

ી્વ્તભનન સનવાના  વસર  ા ત થા્  નન આપિપ ંત લોકોનન  નન વ�ં્તોનન જ�ર� રા ત 

મળ� ર � એ  લ�પ એેુ ં ત્તં મ તતવેુ ં નન સમ  સમાજ માટ�  પકારક જમા પા�ુ ં નુ . 

પરં� ુકાળકમન ા્ાર� રા તના લાંાથવભ પગંર થા્ ન�   નન પરાવલ�ંનથત  ટ�વાા �્ 

ક� એમનન માટ� રા ત  િધકારનત વં� ુક� એમેુ ંંથાિપત � ત �નત �્ ત્ાર� એમનો  માપ 

પોઘા્ નુ. આ વંથિતમા ંટોલસટો ન્ સાથરક ર�તન ન�ધ�ુ ં નુ તનમ સનવાકા ર્નો િવંતાર થા્ એ 

સાથન એના ંલાંાથવભનત સાં્ામા ંપ્  મનરો થતો �્ નુ  નન કપા્ સમાજમા ંગર��ો 

 �્ ્ થિ �્ તો પ્ ગર��ાા તો  વ ્ ્ા� ુર � નુ.  

આ વંથિતમા ંશોઘ્નત તરા  �પલા્ નુ  નન �ભ  વતરમાન પ�રવંથિતનન લાનન 

વ�ં્ત  વંથામા ં�કુા્ા નુ  નન �ભ  માપ� નુ તનભ �વનિનવાર ના  ��નુત �િૂત� માટ�  

 નનક લોકોના પ�રશમ કારા  પલબધ થ ન્લા ાોતોના parasites - શોઘક �નત �્ નુ. 

એનાથત સમાજમા ં નવંથા સર�્ નુ  થવા સર� ન્લત  નવંથાનત  �ં� ્ેદ થા્ નુ. 

આમ એક તરદ સમાજનત સમ�લુાનો ંગં થા્ નુ તો �ત� તરદ આ પ�રવંથિતમા ંસ જપ ન્ 

પનપા થતા ં inferiority complex –  �નંાવનત  િત�ક્ા તર�ક� રા તના લાંાથવભમા ં

સ્તજતાેુ ંંથાન સ્ત�નતા લન નુ, એના લતધન સનવામા ંી્ંત ી્વ્તભમા ં પન�કત કપરના 

 ંાવન  તાશા પનપા થા્ નુ.   � ા�ર્�ં િવદાસાગરના �વનના એ  સગંેુ ંંમર્ થા્ 

નુ, ા્ાર� કોા ી્વ્ત તનનત િન�પા કરતત  ોવાનત એમનન �્ કરાા ત્ાર� એમ ન્ એવો 
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લાક�્ક  િતંાવ આ ્ો ક� ‘મન તો એમનન �ાર�્ કોા મપપ કર� નથત તો તનભ શાથત માર� 

િન�પા કર�!’  

પરોપકારનત  �િ્પનન લતધન લાંાલાંનત ગ્તર�મા ંી્ંત ંવપરા્્ માનસ ક� 

ી્વ્તનો    ંસ�ક્  ો્ ત્ાર� એનન માટ� એ પોતાનત ટોપતમા ંએક વધારાેુ ંપત� ં મનરવાનો 

 પ�મ �નન નુ.  નન એ શબપ ંવ્ ં� ૂ્ વન નુ તનમ એક પરાા  ંતત તર�ક� લાંાથવના ં પર 

 પકાર કરવામા ંઆવન ત્ાર� સ જ ર�તન લાં આપનાર  નન લનનાર વચ ન્ �ણ ન્  �ણ ન્ 

 ચ્નત્ના નંપનો મા ોલ ર્ા્ નુ, � િવસવંા�પતાેુ ંકાર્ �નન નુ. આ વંથિતમા ંા્ાર� કોા 

પરોપકાર�નન  તાશાનો  ેું વ થા્ તો તન પરોપકારમા ં�તિન�� ત સોપા�ા�નો સકં�ત કર� 

નુ. એમા ં� ન્ ક� ્ો સ વળતર ક� દ� ન � કર�નન આરોગ્ ક� િશક્નત કકામા ંઆવન એવત 

Services – િવશનઘ સનવા લોકોનન  પલબધ કરવાના એક વ્લા્ા વનપાર� કરારનો  ્સાર 
આવન નુ, ંલન એ વળતર ક� દ� કોા ંીળૂ ન�  પરં� ુ્શ �વત ��ૂમ વં� ુ ો્. આ વનપાર� 

માનસનો  ંાવ ધાિમ�ક િવિધિવધાનો �ધુત પ્ પ �ચ્ો  ોવાેુ ંજોવામા ંઆવન નુ. એ જોતા ં

પરોપકારના �ત� �ત કરારનત આપ્નન કોા નવાા ન�  લાગન.  

પરોપકાર િનિમપન આ્રાતત  �િ્પમાથંત ‘પર’  નન ‘ પકાર’ એ �નંન શબપો નતકળ� 

�્  નન આ્ાસન  ના્ાસન એ  નમનત  �ંી્વ્તેુ ંમાધ્મ �નન, ત્ાર� મેષુ્નત ન્તનામા ં

આતમત્ંાવનો સં્ ાર થતા ંએ ્થાથરપ ન્ માનવત્  �િ્પ �નન નુ  નન મોડા ંવ �લા ંએના ં

િષટ પ�ર્ામ પ્ આવન નુ. આ વંથિતમા ંલાંાલાંનત ક� ્શ  પ્શનત ગ્તર� �ા�ુ પર 

�કુાા �્ નુ  નન સનવા ક્ારનો  વસર મળ્ાનત પ�ર� ્્ તનો સતંપરક  ેું વ શનઘ ર � નુ. 

 તાશા તો એવત ી્વ્તથત  મંનશા �ૂર ર � નુ, � ન્ કોા આશા સનવત નથત, લાંાલાંનત કોા 

ગ્તર� કર� નથત. ુતા ંએ  �િ્પનો એનન ્શ મળન તો એ એેુ ંલ�્ ન�  પ્ ક�વળ એક 

આડપ�ર્ામ  ો્ નુ.  

    � એક �ાળગતતેુ ંંમર્ થા્ નુ: ‘્ક�રા્ત માર� સાથન રમવાનન આવશો ક� 

ન� ? �નસવાનન પાટલો, �વુાનન ખાટલો, ભઢવાનન પતુા ંઆપતશ તનન.’   � ્ક�રા્ત રમવા 

આવન એ �ાુ્ વં� ુ નુ, પાટલો, ખાટલો  નન પતુા ંતો આેઘુ�ંગક �ા�તો નુ, એમનો િનપદશ  

રમવા આવવાનત �ક�મત તર�ક� થ્ો નથત. કપા્ ્ક�રા્તનન એનત  પનકા પ્ ન�   ો્. 

 નન �ાળક પ્ એનન લલ્ાવતો ન�   ો્. એમ લાગન નુ ક�   � �ાળક  નન ્ક�રા્ત 

�નંનનન સાથન રમવાના  વસરનત જ ખોજ ર �લત નુ. આમ આ સા�ંુ  નન સરળ ગતત  ના્ાસન 

માનવત્ સ�ંધંોના ર ં્  નન એના ંમા�ુ્ રનો સકં�ત કર� ુ ંપ�ખા્  નુ. 

માનવત્ સ�ંધંોના િવઘ્મા ંસ�ંધંના પ�ર્ામન  ા ત થતા ંલાંાલાંનો િવ્ાર 

સ�ંધંનન સોપા�ા�ેુ ં�પ આપન નુ. પ�ર્ામન એનત  સરકારકતા સતિમત �નત �્ નુ. એના ં

માનવત્ લક્નો લોપ થા્ નુ  નન  એેુ ંકોા �ત�રક �લૂ્ ર �� ુ ંનથત.  
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વાંતવમા ંમાનવત્ સ�ંધં માનવત્ �નત ર � એ માટ� કોા પલતલનો  વકાશ નથત. 

સાિવષતએ સત્વાનેુ ંએક વઘરે ુ ંઆ�ષુ્ શનઘ રનુ ં ોવાના ગનરલાં પશારવત એનત વર્ત ન�  

કરવાના એનત માતાના આ  નો ંવતકાર ન�  ક્�  નન સત્વાન સાથનના સ�ંધંથત � કોા 

લાંો  ા ત થવાનત શ�તા  ો્ એનાથત  નનકગ્ા વધાર� લાંોના �પલામા ંસત્વાનનન 

્લૂત જવાના ્મના  ંતાવનો પ્ એ ન્  ંવતકાર ક્�  એ  ક�કતમા ંમાનવત્ સ�ંધંના 

ર ં્નત  તતિત થા્ નુ. વાંતવમા ંમેષુ્ લાંાલાંનત તમામ ગ્તર�ભનન �ા�ુએ �કૂ� પ� 

નુ, ત્ાર� જ એના ંોપ્મા ં નમનો  ા�ુંારવ થા્ નુ  નન મેષુ્ સા્ા ં થરમા ંમેષુ્ �નન નુ. 

***** 
 
ી્વસા્ના ંકનષન ંાગતપાર�નો િસદાતં ી્વ ારમા ંપ�ર્ત થા્ એ માટ� સવર થમ 

સં્ ાલકો  નન  િધકાર�ભનત કા ર્શૈલતમા ંક�ટલાકં પા્ાના દ�રદારનત  પનકા ર � નુ. તનભ 

એમનન  ા ત  િધકારનત �એ �વૂરિનધાર�રત નતિતર�િતનન વળગત ર � સ  કમર્ ાર�ભ એનન 

િવિધવત  ેસુર� એવો આ   સનવવાનન �પલન એમનન િવ�ાસમા ંલાનન  નન એમના 

સ ્ોગમા ંસંં થા�ક્ કા ર્કમેુ ંઆ્ોજન  નન સં્ ાલન કરવાનત પદિત  પનાવન એ 

આવ ્ક નુ. એ આવ ્ક નુ ક� ‘ટ��લનત સામસામન �નસવાનન �પલન  ટ��લનત દરતન �નસવાનત’,  
“તમન કરો”નત આપ�શાતમક નતિતર�િતના ંથાનન “આપ ન્ કર�એ”નત સ� ્ાર�  નન  સ ્ોગત 

નતિતર�િત  પનાવવામા ંઆવન. એ આવ ્ક નુ ક� વ �વટમા ં�ાવ પ�ા્ના ંથાનન ંવ્ ંનર્ા 

માટ�ના  વકાશનત ર્ના થા્ તથા સ  કોાના જાન  નન  ેું વનો લાં મળન એ  ��સુર 

એનત ગિતિવિધમા ં �ખુ સં્ ાલકો સાથન તમામ  િધકાર�ભ  નન કમર્ ાર�ભનત ંાગતપાર� 

માટ�નત જોગવાા કરવામા ંઆવન નુ.  લ�પ   �  �ખુ સં્ ાલકોના  �દુ નન�ત્વનત  પનકા 

ર � નુ.  

આમ વ �વટનત �દલ�દૂ�માં  પારંપ�રક પરામશર કારા  consensus - ી્ાપક સમંિતનત 

્િૂમકા તૈ્ાર કરવાનત આવ ્કતાનો સમાવનશ થ્ો. એ સાથન એક એ�ુ ંઆ્ોજન િષટ મના�ુ ં

�મા ંસંં થાક�્ કા ર્કમ સ�ંધંત િન ર્્ નત ગ્ના કોા ી્વ્ત ક� �ૂથના િન ર્્  તર�ક�  ન�  

પ્ સમ  સ�પુા્ના િન ર્્  તર�ક� થા્  નન એનો  મલ કરવાનત જવા�પાર� પ્ 

સ�પુા્નત  નન એના તમામ ંટક ી્વ્તભ  નન �ૂથોનત �નત ર �, �ના પ�ર્ામન સ  કોા 

પોતાનત જવા�પાર�  મળકા નંર  પા કર� એવત સંાનતા ક�ળવા્  નન સમ  વ �વટમા ં

્ૈતન્નો સં્ ાર થા્. આ જ  પકમ સરકાર� વ �વટ માટ�  પ્  પકારક નુ. 

આમ એક સા��ુ ક ન્તનાનો ક�  મનકનુગળ નામન સામા�જક મનોિવજાનના  ભ્ાસતએ 

 નન શત  રિવનપ� પ્ �નો  ‘ Group Soul’ – ‘સ�પુા્નો આતમા’ ક� ‘�ુથાતમા’તર�ક� િનપદશ 

ક્� નુ તનનો સા��ુ ક �વનમા ં ા�ુંારવ ક�  ાગટ્ થા્,  નન  એ �ુથાતમા ત્ા ંમોખર� આવન 
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 નન સ�પુા્નત આતમ-શવ્ત સ�ક્ થા્  એ લ�્ સામન આી�ુ.ં   � ી્વ્તના �વનમા ં�મ 

એનત સવ�ચ્ ન્તના ક� એનો આતમા મોખર� આવત સ�ક્ થતા ંએના આ્ારિવ્ારનો  નવ એ 

ાોતમાથંત થવાેુ ંશ� થા્ તનમ આ ‘�ુથાતમા’  સા�પુાિ્ક વ �વટમા ં મોખર� આવન  નન એનત 

નતિતર�િતનો ાોત �નન ત્ાર� સ�પુા્  નન એના તમામ ંટકો માટ� શન્ ંકર વાતાવર્નત 

સ જ ર્ના થા્ નુ. આ ર્ના થતા ંંવ� ત  નન સવર� તનત એક સાથન �ળવ્તનત શક્તા 

પનપા થા્ નુ.  

ત�ુપરાતં કા ર્કમતા માટ� ક�ટલતક ંવંાવન  માપ� ી્વ્તભના  પવાપ િસવા્ના ં

સવર લોકો માટ�  કોા પ�ા્નત આવ ્કતા �ૂર થતત �્ નુ  નન આ  માપ�જનો પ્ નવતન 

મા ોલના ં ંાવન ક�ળવાતા ં�્ ક� ાચુા  િનચુાએ એમા ંગો્વાતા �્ એવત શ�તા પનપા 

થા્ નુ. એ એક સવરમાન્  નન �ુે દ�ુ્ ત િવ્ાર નુ ક�  કારાતમક પ�ર્ામ માટ� િનઘનધાતમક 

 પ્ારો કપા્  �કુ �શન  નન એ પ્ આરંંનત વંથિતમા ં પ્ોગત થતા ં શન, પરં� ુ નુવટ� 

એનન માટ�  કારાતમક  પા્ િસવા્નો  ન્ કોા િવકલપ ર �તો નથત.  

***** 

આપ�ુ ંસામા�જક  નન રાજક�્ તથા ી્ાવસાિ્ક �વન �ડૂ�વાપ ક� સામ્વાપ ક� 

 ન્ � કોા વાપથત  ંાિવત થ�ુ ં ો્, પરં� ુએ સવર પ�રવંથિતમા ંએનત  વતરમાન 

નતિતર�િતનત ર્ના �ાુ્તવન મેષુ્નત ન�ળ� �ા�ુ  થવા �નન િનમન�િ્પભ ક � નુ તનમનન 

 ેલુકતનન  નન એમનન માનવ � ત માટ� િનરંતર �સુશમા ંરાખવાનત આવ ્કતાનન  ેલુકતનન 

થિ નુ  નન એ  �ક્ા કા ર્કમ �નન એ માટ� સપા�ળનો  િવિન્ોગ જ�ર� મના્ો નુ. એ �્ૃષટ 

 ેસુાર જ   � નૈિતક  નન સામા�જક ધારાધોર્ો  નન રાજક�્ કા્પાકાેનૂોનત ર્ના થિ 

નુ  નન એમના  સરકારક  મલ માટ� punishments and rewards – પંડ  નન �રુંકારોનત 
જોગવાા કરવામા ંઆવત નુ.  

 સ્િતનત એક ખાિસ્ત નુ ક� �ના  પર એકા તા કરવામા ંઆવન તનનત  �ં� ્ેદ થા્ 

નુ, તન �્રંથા્ત  �નન નુ. આ સપં �ં   �  વતરમાન મા ોલમા ં�સુશના િનિમપન �ણ ન્ 

 �ણ ન્ િનમન�િ્તભ  પર એકા તા થિ  ોવાથત એ �િ્પભનન પરોક ર�તન �ળ મળ�ુ,ં તનના 

પ�ર્ામન મેષુ્નન માટ� ાું તવનો ક�વળ આંાસ ર્ા્ એનાથત સતંોઘ માનવાનત વંથિત 

આવત, �ના પ�ર્ામન  વતરમાન પંંત  નન આડ�ંર� સંં સ્િતનો આિવંારવ થ્ો.  

પરં� ુખર�ખર  મપા �ન�ુ ંએ મેષુ્નત  િનવા ર્  નન પરમ આવ ્કતા  ોવાેુ ં

ંવતકારા્,  નન એ ખર�ખર પરમ આવ ્કતા નુ, તો મેષુ્ના � ત માટ�  નન   � સિવશનઘ 

કા ર્કમ વ �વટના � ત માટ� મેષુ્નત  મપા �ા�ુ પર એકા તા  કર�નન એના સવંધરનના 

 પા્ોેુ ંઆ્ોજન કર�ુ ંઆવ ્ક �નન નુ. એ �્ૃષટનન  ેલુકતનન વ �વટના ં્ૈતન્લકત 

 �ંગમનો આિવષકાર થ્ો નુ.  
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આ  �ંગમ સાથન એક એવત શદા સકં�લત થિ નુ ક� �મ  કાશના ં પ્  સાથન 

�ધકારનો સ જ િવલ્ થા્ નુ તનમ આ પ�ર�ળ મોખર� આવતા િનમન�િ્પભનો  ંાવ 

ભસરતો જશન  નન એમના ંસ જ �પાતંરનત  નન વાંતિવક ાું તવ  ા્ તનત ્િૂમકા પ્ 

તૈ્ાર થશન. આ સપં રંમા ંડજુરાતના એક ા્ાતનામ સા� ત્કાર પ�ાલાલન ‘િવ�ાસના ં

વાવનતર’, શબપનો  ્ોગ ક્� નુ. આ વાવનતર કારા િ્ સત દસલ પનપા થવાનત આશાનો 

સં્ ાર થા્ નુ, એક  એવત આશાનો સં્ ાર થા્ નુ ક� નુવટ� ાું તવના પ�ખાવના ંથાનન 

વાંતિવક ાું તવનો  ા�ુંારવ થિ ર �શન.  

આ કા ર્શલૈતના આિવષકાર સાથન સામા�જક  નન રાજક�્ તથા  ી્ાવસાિ્ક તનમજ 

શૈક�્ક કનષના નન�ત્વનન એક  �ંનવ  થર  નન  ્િૂમકા  ા ત થા્ નુ.  નન નુવટ� આ 

નવ ંથાન મેષુ્નન  થવા એમ ક ો ક� મેષુ્મા ંવસતા ંગવાનનન, એનત �ત�રક 

ન્તનાનન, એના શનષ્ �તરતમ ંવ�પનન તમામ માનવત્ ��ુુઘાથરના ક�ન�મા ં�કૂ� પ� નુ. આ નુ 

 �ંનવ માનવતાવાપ  થવા  ધ્ાતમલકત ક� આધ્ા�તમક માનવતાવાપ, �નો  ા�ુંારવ 

થતા ંમાનવ ��ુુઘાથરનન  જજવળ ંાિવના  ં્વ્ન સાથન એક ન�ુ ંપ�રમા્, એક નવત  નન 

સા્ત �પશા  ા ત થા્ નુ.     

ી્વસાિ્ક સં્ ાલનમા ંઆ સકંલપના �જુ�નો માનવત્ સંં પશર સ�ંિંધત 

કમર્ ાર�ભનત કા ર્કમતાનત  �ં� ્ેદનન  પકારક તો થા્ નુ, એનત સાથન જવા�પાર�નત 

સંાનતા સાથનના તનમના  મળકા નંર સ ્ોગનત ્િૂમકા પ્ તૈ્ાર થતા ંવ �વટ ધતમન ધતમન 

વ� ુસરળ  નન �ગુમ �નવાનત  નન સમ  વાતાવર્મા ં ળવાશના સં્ ારનત શ�તા પ્ 

પનપા થા્ નુ. �ત� તરદ કમર્ ાર�ભનન પોતાના �ગત િવકાસના  વસરો  ા ત થતા ંતનમના 

 તકઘર  નન �ખુાકાર�નન  ેસુળૂ ્િૂમકા પ્ તૈ્ાર થા્ નુ. આ  કારના સમ ાતમક  �ંગમ 

કારા � તન ી્વસા્ના કા ર્કનષનન ન�ુ ંપ�રમા્  ા ત થતા ંઆિથ�ક  ��ભુ માટ� િનિમ�ત 

 �િ્પેુ ં‘માનવત્ ી્વસા્’મા ં�પાતંર થા્ નુ.   

  � એવત  પનકા ર � નુ ક� ી્વસાિ્ક વ �વટમા ંકા ર્કમતાના િનિમતન પારંપ�રક 

 િવ�ાસ પર આધા�રત �કુાપમત નતિતર�િતના િવસ�નનત  નન એના ંથાનન િવ�ાસના ં

વાવનતરનત નતિતર�િતનો �રુંકાર થા્  નન એમના આ્ોજનમા ંી્ાવસાિ્ક � તનત સાથન 

કમર્ ાર�ભના � તનત કાળ�નો પ્ સમાવનશ થા્. એ માટ� કમર્ ાર�ભનત �ગુમતાનન 

 ેલુકતનન કામકાજનત સવલતો  નન વાતાવર્ના �ધુાર સાથન એમના  કનમસુશળનો પ્ 

િવ્ાર થા્ એ િષટ નુ. પરં� ુઆ િવઘ્મા ં ત્તં મ તતવનત આવ ્કતા તો એ નુ ક� 

સં્ ાલકો  નન  િધકાર�ભ ી્ાવસાિ્ક ક શલ્  પરાતં  ા્તન કાળમા ંક�ટલાક રા�ભ  નન 

શનષ્�ભનત �  �વતસલતાનો મ� મા થતો  તો એ જ  કારેુ ંવલ્ ધરાવતા  ો્. 
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  વન િવ�નત  ગિતશતલ િવ્ારધારામા ંી્વસા્ોનત નતિતર�િતના આ્ોજન  નન 

સં્ ાલનમા ં �ખુ સં્ ાલકો સાથન  ન્  િધકાર�ભ  નન કમર્ ાર�ભનત ંાગતપાર�  નન 

સરકાર� ગિતિવિધમા ં �નત ંાગતપાર�નત િવંાવનાનન   ંથાન મળ�ુ ં નન ક�ટલાકં  �દુ 

 શાસકોનત રા �ર�મા ં�ાકં �ાકં એ �પશાનત  �િ્પનો આરંં પ્ થ્ો એ આવકારપા્ત 

ંટના નુ. આ પ�રવતરનમા ંસપા�ળ ક� કોા �ાવ પ�ા્નત આવ ્કતા ંટ� જતા ંએેુ ંંથાન 

ંવ્ ંનર્ા  નન સંાનતા� ૂ્ ર સ ્ોગ લિ લન નુ એના લતધન સવરસમાવનશક  ગિત  નન 

�ખુાકાર�નો મા ોલ ર્ા્ નુ એ  તતિતના કાર ન્ એક એવત માન્તા  ંથાિપત થિ ક� � 

 લપતમ શાસન કર� તન  પમ શાસન નુ.  

આ માન્તાનત રાા્શા�મા ં રાજકતાવાપ� સકંલપના તર�ક�  ં�િુત થિ , તનથત 

લોકમાનસમા ંએના કારા  રાજકતા ક� �ધા� ૂધંતનો �રુંકાર થતો  ોવાનો � ભમ પનપા થ્ો તન 

વાંતવમા ં ંથાનન નુ, કાર્ક� આ માન્તાનન �વનનત ી્વંથાનો ન� , પરં� ુએનત 

 ંથાપના માટ� �ાવ પ�ર�ળોના �સુશનો િનઘનધ  �ં નત નુ. વાંતવમા ં‘ંવિન્મન’  નન 

‘�ાવ િન્મનનો  ંાવ’ એક જ ંટનાના �ન િવરોધત નામો નુ. પરં� ુસપ�ભથત �ાવ 

િન્મનેુ ં ્લન  � ુ ં નન ી્વંથા ક� ‘રાજકતા’ �ાવ િન્મનનો પ્ાર્ ગ્ાા  તત એ 

વંથિતમાથંત ંવિન્મનનત �પશામા ં ંથાન થતા ં વતરમાન ગિતિવિધનો િનઘનધ થ્ો, એ 

સપં રં પશારવવા માટ� આ િનઘનધવા્ત શબપ વપરા્ો નુ, પરં� ુએનો વાંતિવક િન� તાથર 

ંાવવા્ક નુ. 

આ�િુનક �ગુમા ંરા�શા �માથંત લોકશા �નત �પશાના ં ંથાનનત સાથોસાથ 

�ઢ�વાપમાથંત  ી્વ્તવાપ તરદના ંસકંમ્નો આરંં પ્ થ્ો. આ ી્વ્તવાપ� મા ોલમા ં

મેષુ્નત ી્વ્ત તર�ક�નત આગવત ભળખ  ંથાિપત થા્  નન એના �વનનત તમામ 

ગિતિવિધનો �ળૂાોત  ન્ કોા પ�ર�ળ ન�  પરં� ુએ ંવ્ ં ો્ એ �્ૃષટએ �સુશ�વુ્તનત 

આવ ્કતા  પર ંાર �કુા્ો એ પશારવન નુ ક�  રાજકતાવાપ� સકંલપના ી્વ્તવાપ તરદના 

 ંથાનનત પ્ તા�ક�ક પ�ર્િત નુ. આમ �  �ંગમનો આરંં રા�ભના શાસનમાથંત 

�વુ્તના િવ્ારથત થ્ો  તો તન એનત   ગિતનત પરાકાષટાએ પ �્ત આ સકંલપના કારા 

િન�પ�ષટ �ાવ શાસનમાથંત સ�ં ૂ્ ર �વુ્તના િવ્ારમા ંપ�ર્ત થ્ો.     

વાંતવમા ં્થાથર �વુ્તનન �ત�રક િનપદશન  નન િન્મન  �ં નત નુ   નન માનવ 

�વનના  જજવળ ંાિવનત પા્ાનત  નન  િનવા ર્ આવ ્કતા પ્ એ નુ ક� મેષુ્મા ં

આતમ-િન્મન ક� આતમાેશુાસનનત કમતા ક�ળવા્ એ  કાર� એનો આતમિવકાસ થા્  થવા 

એના �વનેુ ં�તર�કર્ થા્, એ આતમા�ં�ખુ �નન. આ  તતિત િવ�નત  ગિતશતલ 

િવ્ારધારામા ં �ંી્વ્ત પામત એ આ�િુનક �ગુનત મ ાન િસેદ નુ, એનત દળ�િુત નુ.  

***** 
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માનવ �વન � ્ૃષટનો એક ંાગ નુ તનથત એના ગિતકમનત  િનવા ર્ આવ ્કતા 

તર�ક� સપા નો આિવષકાર થ્ો એ  ક�કતનન � ્ૃષટનત  તકાિંતનત  �ક્ાેુ ંિનર�ક્ ્થાથર 

પ�ર ન�્મા ં�કૂ� આપન નુ.  � ્ૃષટના િવઘ્મા ંએ એક  ક�કત નુ ક� એ વટંો�ળ્ા �વત 

િવા્ખં�લત  થવા  ંતી્ંત  ંતત ક�  ગિતકમ નથત. આ િવઘ્મા ંએમ જ્ા્ નુ ક� એ નત 

તમામ ગિતિવિધમા ંએક િવશનઘ ી્વંથા ર �લત નુ, એક એવત ી્વંથા �મા ંપ�ખતંા 

જડતતતવના ંતતર� પ�ા્નન લાનન એમા ંપ�રવતરનનો આરંં થા્  નન એનત સમ   �ક્ાેુ ં

એ  કાર� િન્મન થા્ ક� એ કમ�દ ર�તન  નન ત� ાવાર કોા ્ો સ �પશામા ં િવરત 

આગળ વધતત ર �. આમ પ�રવતરન એ િવકાસનત  �ક્ા �નત �્ એ  કારનત ી્વંથા 

 વંતતવમા ંઆવત  નન એેુ ં િનરંતર સં્ ાલન થ�ુ ંરનુ ંએ  ક�કત  સ્િતમા ં�તિન�� ત કોા 

િન્ામક પ�ર�ળ, કોા શવ્ત ક� સપાના  વંતતવ તરદ �ડલુતિનપદશ કર� નુ. 

�થ્વત પરનત વટંો�ળ્ા �વત  નન �તર�કમા ંઆકાશગગંામા ંથતા ંિવંદોટ �વત 

ક�ટલતક ંટનાભ  થમ �્ૃષટએ આપ્ત સમક આ ી્વંથામા ંસકં�લત ન�  એવા  કંમાત 

તર�ક�  ં�તુ થા્ નુ. પરં� ુએવા િવંદોટોના પ�ર્ામન આપ્ા � ૂ્ ર  નન �થ્વત સ� ત િવિવધ 

    પ  ોનત ર્ના થિ નુ એ �ણ્ા પુ� એમનત ગ્ના કોા ી્વંથા � ારના  કંમાત 

તર�ક� ક� સવરી્ાપત ી્વંથાના  પવાપ તર�ક� ક�વત ર�તન કર� શકા્? આ  કારના  કંમાતો 

કારા જ � ્ૃષટ  પર �વનના  ા�ુંારવ  નન િવકાસનન પોઘક ્િૂમ  નન જળેુ ંિનમાર્ થ�ુ,ં 

વાતાવર્નત ર્ના થિ, પવરતો , નપ�ભ  નન વન� ્ૃષટ  વંતતવમા ંઆવત. �ના લતધન આ 

સવર �ન�ુ ં એ  કંમાત  ોવાનત સમજ એ ક�વળ  જાનનત દોતક નુ. 

આ  તકાિંતના   તમ ત� ન  વંતતવમા ંઆવનલા ંમાનવ�વનનો પ્ આ િવ�ી્ાપત 

ી્વંથામા ંસમાવનશ થ્ો  નન એના ંગિતકમમા ંપ્ આ િન્મનનો  પકમ ્ા� ુરવો. એ 

 પકમ જ   � સપાના �પન �વનના �ુ્ ા�ુ સં્ ાલન  નન િવકાસનત  િનવા ર્ આવ ્કતા 

તર�ક�  િતૃષ્ત થ્ો.  

આ  ક�કત �ાળકનત સારસંં ાળના  પકમ કારા  ગટ થતત પ�ખા્ નુ. આ િવઘ્મા ં

એક   ક�કત ંપષટ નુ ક� �ાળક એ એક િવકાસોન�ખુ  ંતત નુ. � ્ૃષટમા ંએનો જનમ એક 

 સ ા્  ંતત તર�ક� થા્ નુ, પરં� ુએ �વ�ુ ંર � એ  સ્િતનન  �ં નત  ોવાથત એ ન્ એનત 

માતામા ં maternal Instinct – મા�ત્વનો આવનગ ��ુો નુ. આ આવનગ એનન �ાળક 

આતમિન રંર �નન ત્ા ં�ધુત એના ં  નુર માટ�  નર� નુ. પાભુમા ંપ્ એ આવનગ ર �લો નુ �ેુ ં

મેષુ્ � ્ૃષટમા ંમાનવત્કર્ થતા ંએ �ાળક  ત ન્ના કતરી્નત સંાનતાેુ ં�પ લિ નુવટ� 

વાતસલ્ંાવમા ંપ�ર્ત થા્ નુ.  

�ાળક �ાુત �નન એ  ��સુર એેુ ંજતન થા્, એેુ ંધાર્પોઘ્ થા્, એના 

 લન્લન  પર પ�ખર�ખ રખા્, એના ી્વ ારેુ ંિન્મન  નન િનપદશન થા્ એ એનત એક 



30 
 

 િનવા ર્ એવત પા્ાનત આવ ્કતા નુ, �નત �િૂત�નત જવા�પાર� ી્વ્તગત ંતર� તો 

 સ્િતનત ી્વંથા �જુ� એનત માતાનન િશર� ર � નુ. પરં� ુએ માતા સમાજનત સભ્ નુ તનથત 

સમાજમા ંસમાજશા�તભ �નન  Agents of Social Control સામા�જક િન્ષં્ના એજનટ ક � 
નુ એવત ‘પ�રવાર’ તર�ક� ભળખાતત સંં થા  નન આગળ જતા ં‘િશક્’ના નામન ા્ાત સંં થા 

 વંતતવમા ંઆવત  નન એ જવા�પાર�ેુ ંસામા�જકર્ થ�ુ.ં   

આ સંં થાભના આશ ન્ ક� એમનત ુષુા્ામા ં�ાળક  ુર� એ પરિમ્ાન એનન માટ� ાુ ં

સા�ંુ ક� જ�ર� નુ એનત પસપંગત કરવાનત જવા�પાર� એ સંં થાભ  પા કર� એ  પકમમા ં��ૂમ 

ક� ંીળૂ �પન �ળ ક� પ�ા્નો � િવિન્ોગ થા્ નુ એ  ક�કતમા ંસપાેુ ં�ળૂ ર ��ુ ંપ�ખા્ નુ. 

ંવાંાિવક ર�તન એ સપા પ�રવારમા ંમાતા ક� િપતા ક�  ન્ વડ�લમા ં નન િશક્ના ંતર� 

િશકકમા ંક�ૃન�ત થિ  નન  ેશુાસન ક� િશંત ક� આજાકા�રતા એ �ાળક માટ� જ�ર� �નત જતા ં

એનત ગ્ના �ાળકના  એક આવ ્ક ડુ્  તર�ક� થિ  નન એનત કિત એ પોઘપાષ ંટના 

ગ્ાા. 

  મેષુ્નો મેષુ્ તર�ક�નો િવકાસ આ જ નતિતર�િત �જુ� થતો જોવામા ંઆવન નુ. એ 

પ્ �ાળકનત �મ એક િવકાસોન�ખુ  ંતત નુ  નન એનત  ારં�ંક  વંથામા ં થારત એ �ાુત 

�નન ત્ા ં�ધુત એના પોતાના � તાથ� એના ં�વનના જતનનત, એના ંિન્મન િનપદશનનત 

 થવા એમ ક ો ક� એના ંિન્ષં્નત આવ ્કતા ર � નુ, �નત �િૂત� માટ� ક�તલા નામનત 

સંં થા  નન આગળ જતા ંરાા્ તર�ક� ભળખાતત સંં થા  વંતતવમા ંઆવત  નન �મ 

પ�રવારના વડ�લમા ંએ સપા ક�ૃન�ત થિ નુ, તનમ   � ક�તલાના �ખુત ક� સમાજના   ્ત ક� 

રાા્ના રા�મા ંક�ૃન�ત થિ  નન  � માટ�  ેશુાસન ક� િશંત ક� આજાકા�રતાનત ગ્ના 

એના ંએક આવ ્ક ડુ્  તર�ક� થિ  નન એનત કિત એ પોઘપાષ ંટના ગ્ાા. આ  પકમમા ં

વડ�લો ક� રા�ભ માટ�ના સ જ આપર ક� આમન્ા એ સપાના િવિન્ોગમા ંજ�ર� �નત ર �. 

આ િવ લનઘ્ કારા એ ંપષટ થા્ નુ ક� �ાળક  નન મેષુ્ના �વનના ગિતકમેુ ં

િન્મન  નન િન્ષં્ એ  ��સુર આવ ્ક �ન�ુ ંક� તનભ નુવટ� આતમિન રંર �નન  નન એમનન 

કોા િન્ષં્નત આવ ્કતા ર � ન� . આમ  ક�કતન િન્ષં્ આવ ્ક �ન�ુ ં ો્ તો તન એનત 

આવ ્કતાથત  પર  ્� શકા્ એ માટ�. � દ સા� ત્મા ંતરાપાેુ ંએક કથાનક �કુા�ુ ં નુ . 

તનમા ંનપ� પાર કરવા માટ� તરાપાનત જ�ર ર � નુ, પરં� ુનપ� પાર ક્ાર પુ� મ ામ �નતન 

તૈ્ાર કરા ન્લો તરાપો  પાડ� જવાનો  ો્ તો એ ��નજ�ર� ંાર �નત ર � નુ. એ જ ર�તન 

િન્મનનત  �ક્ા િવકાસનત  ારં�ંક  વંથા �રુતત  વ ્  પ્ોગત નુ પરં� ુએેુ ં ્ોજન 

િસદ થ્ા પુ� � દ તરાપાનત �મ એેુ ંપ્ િવસ�ન થા્ એ િષટ નુ.  

વાંતવમા ંિન્મનના  પકમમા ં સ્િતનો આશ્ �ાળકના ક� મેષુ્ના ગિતકમનન 

 વરોધવાનો ન�  પ્ એનન િવવનક�વૂરક ્ો સ માગ� વાળવાનો નુ. તનથત �સુશોનો  પકમ 



31 
 

optimum - ાષટતમ મ્ારપાનત  પરવટ �્ ક� એનો  િતર�ક થા્ ક� એનો  �� ુ� ૂ્ ર થ્ા 
પુ� પ્ ્ા� ુર � ત્ાર� એ િવપર�ત દળપા્ત �નન નુ.  

આમ  સ્િત માટ� િન્મન ક� િન્ષં્ એ ક�ળવ્તનો  પકમ નુ � વાંતવમા ં

વાતસલ્ંાવેુ ં પકર્ નુ. આ સપં રં �ા�ુએ રાખત એ  �ક્ા  પર આત્િંતક એકા તા થા્ 

ત્ાર� એનત સાથન સકં�લત કતરી્ંાવના  ાિંસ્ામા ં�કુાા �્ નુ  નન વાતસલ્ંાવ એમાથંત 

સપંતર ભગળ� �્ નુ. આ વંથિતમા ંિન્મનનત સતતવ ાિન થા્ નુ. લોકંાઘામા ંક �એ તો 

ગાડ� આડ�પાટ� ્ડ� �્ નુ. એ�ુ ંથા્ ત્ાર� એ  વ્ત સા્ત ્ર� નુ ક� ‘સપા મેષુ્નન ભષટ 

કર� નુ  નન િનરંસુશ ક�  માપ સપા એનન � ૂ્ રપ ન્ ભષટ કર� નુ’. 

આ  વ્ત માનવ ંવંાવનત એક લાક�્ક ન�ળાાનો િનપદશ કર� નુ, �નન લતધન 

આ�િુનક Jurisprudence – ન્ા્શા�મા ંએક એવો િસદાતં ર�ૂ થ્ો નુ ક� કા્પો  થવા 

પરંપરા ા્ાર� એક િવશનઘ ી્વ્ત ક� સ� ૂનન કોા સપા આપન નુ ત્ાર� એનત સાથન સ જપ ન્ 

એનો િવિન્ોગ ન્ા્ત ર�તન   નન િવવનક�વૂરક કરવાનત જોગવાા પ્ કર� નુ. એ જોગવાાનત 

�ણ ન્  �ણ ન્  વજા થા્ ત્ાર� કા્પાનો  �� ુસ્વાતો નથત. પરં� ુ આ જોગવાાભેુ ં

્થાવત પાલન થ્ા પુ� પ્ ન્ા્તપ્ાનો �િતમ આધાર સપાના ંવ �વટનત જવા�પાર� 

�મનન િશર� નુ એમનત િવવનકશતલતા  નન સવંનપનશતલતા  પર ર � નુ. 

આ સપં રંમા ંએ ંપષટ નુ ક� સપાનો વ �વટ �મના  ંતક નુ તન   ્તભ, વડ�લો ક� 

રા�ભનન  સપાનો નશો ્ઢ� જતા ંએમનત પાસન  પન�કત સવંનપનશતલતાેુ ંંથાન જો�ુકમત લન 

ક� તનભ એનન પોતાના મ� મા ક� િવલાિસતાના સવંધરનેુ ંસાધન �નાવત પ�, કૂંકમા ંસપાેુ ં

વાતસલ્ંાવ સાથને ુ ંનૈસ�ગબક જોડા્ િશિથલ થિ �્ ત્ાર� સપાના સતતવનો હાસ થા્ નુ. 

આ વંથિતમા ંરા�ભ ક�  ન્ સપાધતશો � ખર�ખર  �વતસલ  ોવા જોાએ તન  �િવ�ખુ 

�નત જતા ંએમેુ ંશાસન  � માટ� �ુલમનો પ્ાર્ �નત ર � નુ. એના ંપ�ર્ામન સમ  

વાતાવર્ ખળંળ� �્ નુ  નન એ  �નન િવ�ો  કરવાનન  નર� નુ. ંારતના �રુા્ોનત 

ંાઘામા ંએમ ક � શકા્ ક� �રુ  �રુ �નત �્ ત્ાર� જગજજનનત �ુગાર �પન  ગટ થિ 

 �રુના સ ંાર માટ� શ�ો ધાર્ કર� નુ. 

એવા જ એક િવ�ો ના પ�ર્ામન રા�ભ પપભષટ થ્ા એ સાથન આ�િુનક �ગુનો 

આરંં થ્ો. આમ રા�ભ સામનના િવ�ો  સાથન શ� થ ન્લત પરંપરાનો નુવટ� પ�રવાર, િશક્, 

આિથ�ક  નન ધાિમ�ક એકમોના વડાભ સ� ત તમામ સપાધાર�ભ �ધુત િવંતાર થ્ો.  નન 

સામાન્મા ંસામાન્ મેષુ્નન પ્,  નન �ાકં �ાકં તો  �ધુ �ાળકનન �દુા ં� ન્ ક� સપાનત 

એલજવ થિ  ો્ એવો  વન  ેું વ થિ રવો નુ. આ� એક સામાન્ �ાળક પ્ �ાર�ક એ�ુ ં

ક �� ુ ંજોવામા ંઆવન નુ ક� ‘મમમત  માર� કા્મ � ુ ંક � તનમ જ કરવાેુ?ં’  

***** 
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રા�ભ સામનના િવ�ો  સાથન આરંંા ન્લા આ�િુનક �ગુમા ંસપાનત પકડમાથંત �ુ્ ત 

થવાના  થમ ્ર્ તર�ક� સપાના િવક�ન�તકર્નો એક િસદાતં તર�ક�  વ ્ �રુંકાર થ્ો 

પરં� ુરા�ભ પાસનથત ુ�નવા ન્લત સપાના નવા ક�ન�ો ર્ા્ા  નન એના ં પર સમ્ સમ ન્ 

 મતરોેુ ંક� સામ્વાપ�   ્તભેુ ંક� કોપ�ર�ટ કનષના માધંાતાભેુ ંવ રં્ વ ંથપા�ુ.ં  

  � ન�ધપાષ  ક�કત એ નુ ક� રા�ભના શાસન પરિમ્ાન સપાનો  મલ  �ના 

રો�જ�પા �વન �ધુત ખાસ પ �્તો ન ોતો, તનથત કોા રા� �દુમા ં ાર�  નન રાા્ �ત� 

રા�ના આિધપત્મા ંઆવન ત્ાર� પ્ સામાન્ લોક�વન એનત પ�રપાટ� �જુ� ્ાલ�ુ ંર �� ુ.ં 

પરં� ુરા�ભનત િવપા્ પુ� એ પ�રવંથિતમા ં નપન�કત પ�રવતરન આી�ુ.ં આ પ�રવતરન 

ેકપકત �ન�ુ.ં એક તરદ રાજક�્  નન આિથ�ક ંતર� સપાના નાના નાના એકમો મોટા એકમોમા ં

િવલતન થવાનત  �િ્પ શ� થતા ં નુવટ� િવરાટ એકમોનત ર્ના થિ  નન વ�મુા ંવૈિ�ક�કર્નો 

મા ોલ ર્ા્ો, �થત સપાના સામથ ર્મા ં નપન�કત  �ં� ્ેદ થિ. તો �ત� તરદ �વનના  

વધાર� નન વધાર� કનષો સપાના ી્ાપમા ંઆવતા ગ્ા ં નન સપાનો કમશ� એ  પ� િવંતાર થ્ો 

ક� નુવટ� �વનેુ ંકોા કનષ સરકાર�  ંતકનપથત �ાકાત ન ર �. પ�ર્ામન સામા�જક, આિથ�ક 

 નન વૈ્વ્તક �વનનત નતિતર�િત �દુા ંવ� ુનન વ� ુ મા્મા ંસરકાર� વ �વટ  પર િન રંર 

ર �તત થિ. આમ �વુ્તના  �ં્ાનમા ંંીળૂ ક�  ત્ક �ધંન  વ ્ �ૂર થ�ુ,ં પરં� ુએેુ ં

ંથાન ��ૂમ  નન પરોક �ધંનન લત�ુ,ં એટ�ુ ંજ ન� , એ �ધંન  �ળ પ્ �ન�ુ ં નન એના 

ી્ાપનન કોા સતમા ર � ન� .  

ત�ુપરાતં રા�ભના  ાથમાથંત સપા સર� ગ્ા પુ� શાસનનત નતિતર�િતેુ ંકોા િવશનઘ 

ી્વ્ત ક� �ૂથ પરેુ ં વલ�ંન �ૂર થ�ુ ં નન એેુ ંંથાન �ું થાિપત ધારાધોર્ો ક� કા્પાએ 

લત�ુ.ં એના ંપ�ર્ામન વ �વટેુ ંિનવ�્ વ્તક�કર્ થ�ુ ં નન તમામ કા ર્વા �નત જવા�પાર� 

કા્પ�સર  વંતતવમા ંઆવનલત ી્વંથા  પર �કુાા ગા. �ખન પાટા �ાધંતનન ન્ા્ તોલતત 

પ�વત આ ેતૂન પદિતેુ ં િતક �નત. આ પ�વતનત �ખન પાટા �ધંા્ા  ોવાનન કાર ન્ પકત્ 

વલ્નો  વકાશ  વ ્ �ૂર થ્ો, પરં� ુએ સાથન વ �વટમાથંત સવંનપનશતલતા માટ�નો 

 વકાશ પ્ �ૂર થા ગ્ો  નન એમા ં�ુકતા આવત ગા. લોકંાઘામા ંક �એ તો �કૂા ં નંડુ ં

લત�ુ ંપ્ �ળ� ગ�ુ.ં પ�ર્ામન માનવત્  તકઘરે ુ ંંવ ન ક�વળ ંવ ન જ �નત રનુ.ં  

આ પ�વતએ તટંથ �નવા માટ� �ખન પાટા �ાધંવા પડ� એ જ માનવ �વનનત િવડ�ંના 

નુ. વાંતવમા ંઆ પ�વતએ �ખન પાટા �ાધંવાેુ ંપસપં ક�ુ�, એના ંંથાનન એ ન્ �ખો  પર કોા 

પડળ ન આવન  નન �રુ��રુ� �લુલત ર � �થત સારાસારનો  નન માનવત્ � તા� તનો િવવનક કર� 

શકા્ એવત કાળ� લનવાનત જ�ર  તત.   � �ખન પાટા �ાધંનલત પ�વતનન �પલન મેષુ્ના 

 જજવળ ંાિવ તરદ મતટ માડં�નન ે નંલત સવંનપનશતલ  નન મા્ા  ોપ્ ધરાવતત પ�વતનત, 
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વતસલ મા�શ્વ્તનત  ંથાપના થવત જ�ર�  તત. પરં� ુએ મ�ંજલન પ �્વા માટ� માનવ�િતએ 

 � miles to go - લા�ંો રંતો કાપવાનો નુ.  

 ***** 
 

આ� તો માનવ�િત કા્પાના જગંલમા ં ટવાા નુ. એમાથંત � ાર આવવા માટ� પ્ 

એ કા્પા તરદ મતટ માડં� નુ. પ�ર્ામન નવત જ��ર્ાતનત  તતિત થતા ંએ નવા કા્પા ંડ� નુ.  

ુતા ંમાનવ � તાથ� કા્પાનત  પરવટ જવાનત જ�ર ેંત થતત ર � નુ. કા્પામા ંએવત 

 �િ્પનો ડનુાનત ી્ાા્ામા ંસમાવનશ થા્ નુ, એના ંપ�ર્ામન માનવ� તાથ� શ �પ� 

વ ોરવાનત નો�ત આવન નુ. એવા  ત ન્ક  વસર� �ડત્  નન  ગિતશતલ માનસ સમક �ન 

કો�ટના કા્પાનત સકંલપના  ં�તુ થા્ નુ.  

આ સપં રંમા ંએક એવત પલતલ ર�ૂ થા્ નુ ક�  વતરમાન સમાજમાન્ ક� રાા્માન્ 

કા્પાથત પર એક કા્પો નુ,  વતરમાન  પાલતોથત પર ‘માનવ�િતનત એક વડ�  પાલત’ 

નુ, કોાક એનન ‘ંગવાનનત  પાલત’ ક �વાેુ ંપ્ પસપં કર� નુ, એ  પાલતનો હકુાપો આ 

ર�તન ડનુનગાર ્ર�લાનન માનવતાના  દારકના ���ુપથત નવાજશન. વાંતવમા ંએવા  દારકોનત 

શ �પ� માનવ�િતનન એના ંકલ્ા્નન  વરોધતત પ�રવંથિતમાથંત � ાર લાવત  જજવળ ંાિવ 

તરદના એના આરો ્ માટ� એક �વુંથર પગિથ્ાેુ ંિનમાર્ કર� નુ એ કાર ન્ આ  ંતતભ 

ગ રવનત  િધકાર� �નન નુ. 

આ  કારનત ંટનાનન લાનન  ગિતશતલ િવ્ારધારામા ં�ન  કારના કા્પાનત સકંલપના 

 ં�તુ થિ  નન એવત માન્તાનો �રુંકાર થ્ો ક� આપ્ા  વતરમાન કા્પામા ંેધવરના 

કા્પો સાકાર થા્ એના  પર એનત સાથરકતા  વલ�ંન નુ, તનથત એનન કપાિપ �િતમ સપા 

ગ્ત શકા્ ન� . એ સાથન એક એવો િવ્ાર પ્  ં�તુ થ્ો ક� આપ્ા  કા્પાભેુ ં ા ત 

 ેું વોના આધાર� િવશાલ પ�ર ન�્મા ં  િનરંતર સમતકા  નન નવસંં કર્ થ�ુ ંર �� ુ ંજોાએ, 

�થત ેધવરનો કા્પો એમા ંવધાર� નન વધાર�  િત�����ત થા્.  

આ િવ્ારકમનત પરાકાષટાએ આતમિન્મનનત આવ ્કતાના  િતપાપન સાથન એવત 

િવંાવના ર�ૂ થિ ક� � સરકાર  લપતમ શાસન કર� ક�  લપતમ કા્પાનો આશ્ લન તન 

 પમ સરકાર. આમ  રા�ભના શાસનના �ત સાથન �  �ં્ાન શ� થ�ુ ંતન કિમક 

શાસન�વુ્તના િવ્ાર તરદ પોર� ગ�ુ ંએ  ક�કત  તકાિંતકમમા ંિન� ત  સ્િતના આશ્ સાથન 

સ�ં ૂ્ ર મનળ ધરાવન નુ.  

***** 

   � વાંતિવક પ�રવંથિતએ એક  નપન�કત વળાકં લતધો  તો, તનથત િવ્ારના ંતર� 

થ ન્લત  ગિતનો ી્વ ારના ંતર�  પન�કત પડંો પડરો ન� . આમ િવ્ાર  નન ી્વ ાર 

વચ ન્ �તર પનપા થ�ુ.ં આ�ુ ં�તર પનપા થા્ એ આમ તો એક ંવાંાિવક ંટના નુ.  



34 
 

માનવ  ગિતના  �ં્ાનમા ંિવ્ાર   ્ા્ત  ો્  નુ  નન એના કારા આપશરનત 

સકંલપનાનત ર્ના થતા ંી્વ ાર એ આપશરનન  ેસુર� એવત  પનકા પનપા થા્ નુ. પરં� ુ

 વતરમાન સજંોગો  નન માનવ ન�ળાાનન કાર ન્ ી્વ ારનત કકાએ ક�ટલતક મ્ારપા આવન નુ, 

�ના લતધન આપશર  નન ી્વ ાર વચ ન્  િનવા ર્ �તર પનપા થા્ નુ.  

આ �તર કોા ર�તન �ુઘ્નત ી્ાા્ામા ંઆવ�ુ ંનથત.  માનવ �વનનત ર્ના જ એ 

 કારનત નુ ક� એમા ંિવ્ાર એક ડગ�ુ ંઆગળ વધન પુ� ી્વ ાર એનન  ેસુર� નુ. આમ �નંન 

વચ ન્ � �તર પનપા થા્ નુ એ  ગિતનત  િનવા ર્ આવ ્કતા નુ.   � વા્ત  નન 

ી્વ ારનત એકવા�તા જ�ર� મના્ એ સવરથા  �્ત નુ. પરં� ુએવત એકવા�તા િવ્ાર 

 નન ી્વ ારમા ંપ્ આવન એવા આશ ન્ િવ્ાર ી્વ ારથત આગળ ન વધન એવો આ   

સનવવામા ંઆવન તો  ગિતનત તમામ સંં ાવનાનો  નન એનત સાથન િવ્ારના ંવતવનો પ્ લોપ 

થા્ નુ. આ સપં �ં એક સમથર � �્તકેુ ં ‘મેષુ્ આમ  સગંત �નન એ એેુ ંસસાગ્ નુ’ એ 

મતલ�ેુ ંિવરોધાંાસત જ્ા� ુ ંપ્  થર�ુ્ ત િનર�ક્ સવરથા  પ�ુ્ ત નુ એમ ક � શકા્. 

એ સમ ન્ સવરી્ાપત િવકાસના  વતરમાન મા ોલમા ં દોગોનન   તા મળતા ં ામત્ 

ખનતતવાડ�  નન લન ુ દોગોેુ ં વ�લૂ્ન થવાેુ ંશ� થ�ું   � ુ.ં  આ વંથિતમા ંગામોનત વંતત 

શ �રોમા ં્લવાતત ગા  નન આસપાસના ગામોનન પોતાના િવંતારમા ંસમાવત પા શ �રોેુ ં

મ ાનગરોમા ં�પાતંર થવા લાગ�ુ ં નન ગામડાભંેુ ંશ �ર�કર્  નન ત્ાનંત ખનતતવાડ�ેુ ં

ઔદો�ગક�કર્ થવાેુ ંશ� થ�ુ.ં એ સાથન સવર ંતર� િવરાટકા્ ઔદો�ગક  નન વનપાર� 

સા સોનત િવશાલ શન્ તભ  વંતતવમા ંઆવતત ગા . આ સા સોનત  નન શ �ર� �વનનત 

 ાથિમક  નન પા્ાનત આવ ્કતાભ સ� ત  પંોગવાપના ં ્લનનન લાનન પનપા થ ન્લત 

નવતન આવ ્કતાભનત �િૂત� માટ� ા્ા ંા્ા ંશ�તા જ્ાા ત્ા ંસવરષ િવરાટ �ધંો  નન 

િવ�તુ મથકોનત સાથન સં્ ાર માધ્મ તથા પ�રવ ન તનમજ મનોરંજનનત  નન  ન્ 

આેઘુ�ંગક સનવાભ મોટ� પા ન્ સાકાર થિ. એ સવરનત જ��ર્ાતોનત  નન ં� વગર માટ� વૈંવત 

િનવાસનત જોગવાા કરવા માટ� જગ્ા ભુ� પડતા  નનક મ ાકા્  નન ગગનહુ�ંત ામારતો 

�ધંાવા લાગત  નન  વન ફલા્ ભવર ક�  નડર ા નડ માગ� તથા એ� નસ  ાાવન  નન મન�ો 

��ાનોનત સગવડ થતા ંિવ�ં� પ�શોના ક�વળ શ �રોનો જ ન� , એમના તમામ  પ�શોનો મા ોલ 

પ્ ધર�ળૂથત �પલાા રવો નુ.  

આ મા ોલમા ંમેષુ્નત ્ખુ  નન મ તતવાકાકંાનત �મ �મ પ�ર�િૂત� થતત ગા તનમ 

તનમ એમા ંવધારો પ્ થ્ો. આ  પકમમા ં ાસ્િતક શવ્તભ  �રૂતત  ોવાેુ ંજ્ાતા ં

વૈક્લપક શવ્તાોતોનો  નન નુવટ�  �શુવ્તનો આશ્ લાનન િવકાસકા ર્ આગળ ધપ�ુ ંરનુ.ં  

આમ ં િતક સ� ્ેદના િવકાસનન કલપનાતતત વનગ મળ્ો. પરં� ુિવરાટ સભ્તાનો � નવતન 

મા ોલ ર્ા્ો એમા ંમેષુ્ � ન્ ક�  ટવાા ગ્ો નુ. એ  વન ખોવાા જતો પ�ખા્ નુ. 
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મોટ� માુલત નાનત માુલતભનન  સતનન �ષુટ થા્ તનમ આ મોટા સા સો લન ુસા સોનન 

ન્ન ક�ન  કાર� પોતાનત �પર સમાવતા ગ્ા. આમ ી્ાવસાિ્ક કનષન કોપ�ર�ટ સંં સ્િતેુ ં

િનમાર્ થ�ુ ં નન એેુ ં ંાવકનષ િવંતર� ુ ંગ�ુ.ં  એ સાથન વનપાર  દોગના કનષન એના ક�ટલાક 

સમથર કોપ�ર�ટ   ્તભેુ ંવ રં્ વ ંથપા�ું. વૈિ�ક�કર્ેુ ં �ં્ાન શ�  થતા ં�તરરાષ��્ 

સ ્ોગનત �િુવધાનન લિનન એમના ંસામથ ર્મા ં ન પ વધારો થ્ો. પ�ર્ામન � �ર �વનમા ં

એમના � તનન સરસાા મળન એવા મા ોલનત ર્ના થિ  નન રાા્સપા  પરનત એમનત પકડ 

મજ�તુ થતત ગા. પ�ર્ામન સપાના કિમક િવક�ન�તકર્નો  નન એના ં�િતમ િવસ�નનો 

કા ર્કમ  ંરાાએ ્ડાવત પ�વા્ો  ો્ એવત  તતિત થા્ નુ.  

***** 

િવ��વનમા ંની્�ડૂ�વાપનો મા ોલ ર્ા્ો એ સાથન  ગા  �રુોપના સા િસકોએ 

પ�શિવપ�શમાથંત  ઢળક સપંિપ ખન્ ત લાવવા માટ� ત્ાનંત  �નન � ૂટં�  તત તનમ ઔદો�ગક 

કનષના ં  ્તભએ �િુવકિસત વૈજાિનક સામથ ર્ના િવિન્ોગ કારા  નનકિવધ  નન 

 િતર�કંર� સાધનસગવડોના ંિનમાર્ માટ� વન્ સપંિપ સ� ત તમામ  ાસ્િતક ાોતોનન � ૂટં્ા  

 નન એમેુ ં�ન પ શોઘ્ ક�ુ�. એ સાથન ં�વગરમા ં નન ભ નુવપન �શન સામાન્ જનસ�પુા્ 

�દુામંા ંપાગંર�લત નવતન �વનશૈલતના કાર ન્  ા ત �િુવધાભ ના  િતર�કં્ાર વપરાશ  નન 

�ગાડનો, ‘વાપરો  નન દ�ક� પો ’નો મા ોલ ર્ા્ો તનના ંલતધન  ાસ્િતક ાોતોના શોઘ્ેુ ં

પ�રમા્ વધ�ુ ંગ�ુ ં નન  સ્િતનત સમ�લુા સ્વાા ન� .  

આ ગિતિવિધના પ�ર્ામન એક તરદ ંાિવ પનઢ�ેુ ં�વન  સંં વ �નત �્ એ  પ� 

 ાસ્િતક ાોતો ખાલત થવા લાગ્ા  નન �ત� તરદ �થ્વત પર  �ૂઘ્ેુ ં મા્ મેષુ્નત 

વતરમાન પનઢ�ેુ ં�વન પ્  સંં વ �નત �્ એ  પ� પ �્વાેુ ંશ� થ�ું .  નન એમાં વૈિ�ક 

 ષ્તકર્ના ખતરા સાથન ્કંૂપ  નન �નુામત �વા  ાસ્િતક  કંમાતોેુ ં નન આવણવક 

િવ�કર્ �વા માનવસ��ત  કંમાતોેુ ંજોખમ  મનરા�ુ.ં 

 લ�પ આ  કાર� ેંા થ ન્લા જોખમમા ંકમશ� ંટાડો થા્ એ માટ�ના  ્તનો પ્ 

શ� થ્ા.ં પરં� ુઆ  ્તનોનો સ�ંધં લોકોનત �ઢ �વનશૈલત સાથન  ોવાથત એમનત � ૂ્ ર 

સદળતા શકંાંપપ ર �. તનથત આ િવઘ્મા ંમાનવ�િતનત � ૂઝંવ્ ખાસ ભુ� થિ ન� , તનમા ં

એક વધારાેુ ંજોખમ  મનરા�ુ.ં આ જોખમ  ્તૂ�વૂર વૈજાિનક જાન  નન ક શલ્ોના િવિન્ોગ 

કારા િવનાશકાર� શ�સરં�મના  તપાપનમા ં નન એમનત િવનાશક શવ્તમા ંથ ન્લા ં ન પ 

વધારાનો નાના મોટા ુમકલા ં નન આતકંવાપ�  �િ્પભમા ં પ્ોગ થવાનત સંં ાવનાનન 

કાર ન્ પનપા થ�ુ ં નન  િવ�ં� સ�પુા્ો  નન પ�શોના � તા� તોના સંં ઘર નન  ેલુકતનન આ 

િવનાશકાર� પ�ર�ળો કોાપ્ સમ ન્ કોાપ્ ંથાનન ષાટકવાનત સંં ાવના  પનપા થિ. આમ 

ખતરાનત સા્રન સતત  વાગતત ર � એવો મા ોલ ર્ા્ો.  
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 મેષુ્ િન્ષં્ના  �ંગમથત ટ�વા્ો  ોવાથત આ િવકટ પ�રવંથિતમાથંત  ગરવા 

માટ� શ�ા�ોના  તપાપન  નન  પ્ોગ પરના �તરારષ��્ િન્ષં્ના  ્તન શ� થ્ા. એ 

સાથન િવિવધ પ�શોએ પોતપોતાનત ર�તન સમંત  �નત  નન સિવશનઘ િવઆાપત ગ્ાતા ં

મ તતવના   ્તભનત   નન  રાષ�ના સાવરં  મતવનત �રુકાનો  ી� ૂ  પના વવામા ંઆ ી્ો  

 નન એનન વ� ુનન વ� ુ સરકારક �નાવવાનો કા ર્કમ  ાથ ધ રા્ો. એ માટ�  �� તના કામો 

ખોરં નં પડ� એ  પ� ના્ા ં નન શવ્તનો ી્્ થવા ંુતા ંસમ  િવ�  નન સિવશનઘ એના 

  ્તભના ંાગ્મા ંસતત ં્ના ભથાર નત ન્ �વવાેુ ંશનઘ રનુ.ં  

િવજાનના િવકાસનન લાનન ંથળકાળના �તરો ંટ્ા તનના ંપ�ર્ામન એક નવતન મા ોલ 

ર્ા્ો  નન િવિવધ પ�શોના રાજક�્, આિથ�ક  નન સામા�જક કનષન તથા �તરરાષ��્ કનષન પ્ 

િવિવધ એકમો  નન સ�પુા્ો વચ ને્ ુ ં�તર ભ� ંથા્  નન િવ�ં� સ�પુા્  નન પ�શો એક 

્ા �ત� િનિમપન પરંપર િનકટ આવન એવત પ�રવંથિતેુ ંિનમાર્ થ�ુ.ં એ સાથન વૈિ�ક�કર્ નત 

 �િ્પ આકાર લનતત થિ તનથત � �ર �વનના  નનક ંતર� આ્ાસન ક�  ના્ાસન 

�તરરાષ��્વાપનત સકંલપનાેુ ં ્લન થ�ું   નન સસું�્ત  પ�શવાપ  નન રાષ�વાપના તથા 

રાષ��્ સાવરં  મતવના � ુિતષ્ આપશરનત પકડમાથંત રાષ��્  નન �તરરાષ��્ રાજકાર્નો 

�ટકારો થા્ એ આવ ્ક ગ્ા�ુ.ં  

પરં� ુ  � ી્વ્તના   નંત �મ િવ�ં� સ�પુા્  નન પ�શોના   ંે ુ ં� િનમાર્ થ�ુ ં

તનના પારંપ�રક ટકરાવનન �સુશમા ંરાખવા માટ�ે ુ ંઆ્ોજન �રૂ� ુ ં સરકારક �નત શાુ ંન� . 

 � િવિવધ કનષન સ ્ોગ માટ� જ�ર� પારંપ�રક િવ�ાસનત કાાંક  ્પ વરતા્ નુ  નન 

િવ�ં� વગ�  નન  સ�પુા્ો,  પ�શો  નન રાષ�ો વચ ન્ પોતપોતાના  િધકારો  નન � તા� તો  

�ા�તન ખન્ તા્ ્ા� ુર � નુ. �ાકં �ાકં એ વધત પ્ નુ. એટ�ુ ંજ ન� , ંવ� તનત રકા માટ� 

પર� તનો ંોગ લનવા્ એ વૈ્વ્તક ક� રાષ��્ ંતરનત �મ �તરરાષ��્ ંતર� પ્  �  

કમ્ ગ્ા્ નુ  નન માષ સામાન્ �વનનત જ ન� , વૈિ�ક સંં થાભનત નતિતર�િતમા ં�દુા ં

િન�રળ  પર સ�ળેુ ંઆિધપત્ મ પંશન ્ા� ુરનુ ં નુ.  

***** 

આ સમ્ પરિમ્ાન  જાન, િવજાન  નન સંં સ્િતના કનષન  ્તૂ�વૂર  ગિત થિ નુ, 

�ાળકો  નન �વુાનો સમક િવકાસ માટ�ના  વસરો  નન સાધન �િુવધાભમા ં નન એ સાથન 

એમનત   ્શતલતામા ંકલપનાતતત  �ં� ્ેદ થિ નુ. પ�ર્ામન િવિવધ કનષોમા ં નનક 

 િતંાશાળ� �વુાનો  નન એમના �ુથોનો  વનશ થ્ો નુ એ જોાનન આ � ્ૃષટ  પર એક 

તનજંવત નવત આશાંપપ પનઢ�ેુ ંઆગમન થિ રવાનો  ેું વ થા્ નુ. એમનત કામગતર�નન 

લતધન   �વની્વ ાર વ� ુનન વ� ુસરળ  નન �ખુપા્ત �નન એ  કારનત  �ત સાધન�િુવધા 

પ્ �લું થા એ પ્ એક સતંોઘ પ ંટના નુ.  
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 વન કોમ �ટુર, મો�ાાલ દોન આાપોડ �વા િવ��ુ ં પકર્ો સરળતાથત  પલબધ 

થિ રવા નુ એના ંલતધન એક તરદ જાનનત �કિતજોનો  ન પ િવંતાર થ્ો નુ  નન એના ં

આપાન પાનમા ં કલપનત્ �ગુમતા આવત નુ. તો �ત� તરદ િન દ�કુ સમ્ ી્તતત 

કરવાનત  નન આુકલાામા ંી્ંત ર �વાનત  થવા કોા રોકટોક િવના � �સા  નન 

 ્ લલતાના પરોક સપંકરમા ંર �વાનત �િુવધા પ્  ા ત થિ નુ. િવશનઘ તો  વન એક વધારાેુ ં

ી્સન  પલબધ થ�ુ ં નુ  નન ક�ટલાકં િવદાથવભ  નન  ન્ �વુાનો  નન   ઢો �દુા ંઆ 

ી્સનમા ંએ  પ�  ંત થ ન્લા પ�ખા્ નુ ક� એમનન  કાનમા ંા્ર દોન રાખતનન ક� સતત ટ�વત 

સામન �નસતનન  ભ્ાસ ક�  ન્ કામકાજ કરતા ંજ ન�  પ્ ા્ર દોન સાથન ક� મો�ાાલ કાનન 

ધર�નન � �ર માગર પર ્ાલતા ક� વા નો ્લાવતા જોવાનત  વન નવાા ર � નથત. એના લતધન 

એક તરદ માનવત્ સા ્ ર્નત  પનકા થતત જોવામા ંઆવન નુ તો �ત� તરદ  ાથ ધર�લા 

કામના િવઘ્મા ંએકા તા  નન  િત�દતાનત ટ�વ ંસાતત �્ નુ. પ�ર્ામન મેષુ્નત 

સ�નશતલતા  નન મ �લકતામા ંભટ આવત નુ  નન એેુ ંંથાન  વન  ેકુર્નત �િ્પ લિ ર � 

નુ.  વન  ‘cut and paste – કાપો  નન ્�ટાડો’નત �િુવધા સ નન પોતપોતાના  �� ુમાટ� માદક 
આવત ગા નુ.       

આ� િવજાન  નન ટ�કનોલો�નત  ગિત સાથન �વનોપ્ોગત  વનવત સાધન�િુવધાભ 

 પલબધ થતા ંરો�જ��ુ �વન વ� ુ�ગુમ �ન�ુ ંએ  વ ્ એક લાંપા્ત ંટના નુ. પરં� ુએ 

સાથન સાધન �િુવધાભ માટ�નત ્ખુમા ંસતત વધારો થતો ગ્ો  નન �ખુસા ��ત  નન 

િવલાિસતા તરદેુ ંવલ્ પોઘા�ું  નન �ાકં �ાકં એનો  િતર�ક થતો પ્ પ�ખા્ો એ ખર�ખર 

એક � �્તાનો િવઘ્ નુ. એ પ્ એક � �્તાનો િવઘ્ નુ ક�  ા ત �િુવધાભ  પર વ� ુપડતા 

 વલ�ંનનન કાર ન્ સામાન્ મેષુ્ેુ ંંવક�્ �ળ  નન �તર�ઝૂ ંસાતા ંગ્ા ં નુ,  એનત 

સ નશવ્તમા ંભટ આવત નુ  નન  ા ત પ�રવંથિતમા ં ના્ાસન આવત પડતત � ુક�લતભનો 

સામનો કરવાનત  નન �વનના પડકારો ઝતલવાનત એનત કમતામા ંંટાડો થ્ો નુ. સામાન્ 

મેષુ્ આ� વધાર� નન વધાર�  ત ં થ ન્લો પ�ખા્ નુ, કાિંક પાગંળો પ્ �ન્ો નુ. આમ 

માનવ �વનનત સમ�લુાનો ંગં થતા ંમાનિસક રોગોેુ ં મા્ વધ�ુ ંપ�ખા્ નુ.   

આ ંટનાકમમા ંલોકોના વૈ્વ્તક  નન સામા�જક �વનમા ંકાિંક િશિથલતા ંઆવત નુ, 

લગન સંં થા ડામાડોળ થતા ંપા�રવા�રક �વનમા ં વંથરતા આવત નુ. �વુાનો  નન �કશોરોમા ં

ડગ સનવનેુ ં નન ડનુાખોર�ેુ,ં એમાં્  સિવશનઘ � �સાખોર�  નન �તત્ ડનુાભેુ ં મા્ 

વધ�ુ ં�્ નુ. મનોરંજનનત  �િ્પમા ંએમનત ી્ંતતામા ં ન પ વધારો થ્ો નુ  નન તનમા ં

 લતલ   લતલ વચ ન્નત નંપર�ખા ્ ૂસંાતત �્ નુ. �વુાનોમા ં નનકિવધ  પનજના સંર તથા 

�સુશ�ુ્ ત �વન માટ�ના આકઘર્ મા ં�ન પ વધારો થ્ો નુ  નન એના િન્મનનત � ન્ ક� 

એમનન એલજવ થ્ાેુ ંપ�ખા્ નુ. પ�ર્ામન �વનમા ં��ુુ�્ માટ�નો  વકાશ ભગળતો ગ્ો. 
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એમ ક ો ક� ‘��ુુ�્’  નન ‘સપા્ાર’ લગંગ પરા્ા શબપ �નત ગ્ા નુ. �ાર�ક તો એવા 

 ેું વો થતા ં�્ નુ ક�  વન ‘સુલતનતા’  નન ‘ખાનપાનત’ શબપોનો  થર �ુના શબપકોશમા ં

શોધવા જ�ુ ંપડશન. 

િવકાસ  નન  ગિતના ી્ામો મા ંકા ર્કમતા  નન  સદળતાના �લૂ્   પર �કુા ન્લા 

ંારનન કાર ન્ માનવત્ �લૂ્ો કોરા ન્ �કુા્ા  નન ધમર  નન પારંપ�રક નૈિતકતાના  ંાવન 

પોઘા ન્લો આ્ારાુે દ માટ�નો  વકાશ પ્ ંટતો ગ્ો. એ સાથન ભષટા્ાર માટ�નત �ગુ 

નતકળ� ગા  નન કાળા ંના્ાનંા રાજકાર્ ના િવકાસ માટ�  ેસુળૂ ્િૂમ તૈ્ાર થિ. એ સાથન 

્ગૂ રં  વંત તર�ક� િન�પાપાષ ગ્ાતા મા�દ્ાભનો  નન એમનત નતિતર�િતનો � �ર �વનમા ં

 ત્ક ક� પરોક ર�તન  વનશ થ્ો.  

એ એક  ક�કત નુ ક� એક તરદ � ્ૃષટમા ં ્તૂ�વૂર વૈંવ  તર� આી્ાનો   નન એ 

સાથન ગવરથત મંતક  �ત થા્ એવત  િતંાભ પ્  તર� આી્ાનો  ેું વ થા્ નુ, પરં� ુ

�ત� તરદ એ પ્ ંવતકારવાેુ ંથા્ નુ ક� સામાન્ જન�વન કાક સતતવ �ન થ� ુ ં નન 

�ણ ન્  �ણ ન્ ��રરતા તરદ ગિત કર� ુ ંપ�ખા્ નુ. એમ જ્ા્ નુ ક� વતરમાન સભ્તા �ન 

�િતમોનત સભ્તા �નત ર � નુ. એમા ંએક  ્તૂ�વૂર િવસવંા�પતા આવત ગા નુ. િવશનઘ તો 

� ંવપરા્્ માનસ �ડૂ�વાપ�  નન સામ્વાપ� પરંપરાના �ુષપ�ર્ામોેુ ંકાર્  � ુ ંતન ખાસ 

�પલા�ુ ં નથત, તનથત િવ્ારના કનષન થ ન્લત  ગિત ી્વ ારમા ંપ�ર્ત થિ શક� નથત. 

પ�ર્ામન  ગા  લોકશા �ેુ ં�ડૂ�વાપમા ં�પાતંર થ�ુ ં � ુ ંતનમ  વન  �રુાતન �ડૂ�વાપ� 

ી્વંથાેુ ંસમાનતાનો આંાસ કરાવતા ક�ટલાક સપાટ� પરના  દ�રદાર સાથન ની્�ડૂ�વાપમા ં

�પાતંર થ�ુ ં નુ  નન માનવ િવકાસનત મજલ આ ત� ન  ધવચ ન્  ટવાા ગા નુ.  
***** 

મેષુ્ેુ ંવતરમાન ંવ�પ એ એનત ન્તનાનત  ધરિવકિસત  વંથા નુ , �  નનકાનનક 

િવપર�ત આંાતો  નન  ંાવોના કાર ન્  �કુ �શન િવસ્ત થા નુ , એ સાથન એનત �પર 

ક�ટલાક  �ત  ંાવો પ્ ઝતલા્ા નુ. એનત �પર આ�પમાનવ �વત �ળના ં ્ોગ  કારા 

પોતાના લાંો �ક� કરવાનત ંવપરા્્ �િ્પ સ� ત  નનકિવધ સસું�્ત  નન િનમન કો�ટનત 

�િ્પભનત સાથન  પાપ �વન�લૂ્ો સાથન સકં�લત  ચ્ કો�ટનત �િ્પભેુ ંભ�વંંુ ંિમશ્ થ�ું 

નુ. આપ્ા �વનનત તમામ સમં્ાભના �ળૂ માનવ �વનનત આ  વંથાનત ંતતર ર �લા ં

નુ. તનથત માનવ સમં્ાભના કા્મત  નન સતંોઘકારક  ક�લ માટ� ન્તનાનત આ વતરમાન 

 વંથા �પલા્ એ જ�ર� મના�ુ.ં એ ન થા્  નન મેષુ્ ન્તનાનત િવાુે દ  નન � ૂ્ રત ા 

તરદ આગળ ન વધન ત્ા�ંધુત આપ્ા વાંતિવક શન્ નત આશા રાખવત એ ક�વળ �ગ્જળ �વત 

એક ભમ્ા નુ. 

મેષુ્ આ ભમ્ામા ંરા્તો રવો  નન એના ંંવતવ  ત ન્ ધ્ાન આ ્ા િવના �ાવ 

પ�ર�ળો સાથન મથામ્ કરતો રવો.  લ�પ એ પ�રશમ ી્થર નથત ગ્ો. તનના કારા પ્ 



39 
 

માનવ�િતેુ ંગ રવ વધન એવત ક�ટલતક ન�ધપાષ  ા્ ત  વ ્ થિ નુ. એમા ં્ િવજાન  નન  

ટ�્નોલો�ના કનષનત  નન સિવશનઘ મા� તત સારનત  નન પ�રવ ન માધ્મોનત િસેદભ તો 

 ્તૂ�વૂર નુ. આ િસેદભએ માનવ�વનનત સનવામા ં પ્તૂ શવ્તભ  નન   િતમ સાધન 

સગવડો  ં�તુ કર� નુ. પરં� ુઆ સવરનો િવવનક�વૂરક  પ્ોગ કરવાનત �્ૃષટ  નન કમતાના  

 ંાવન એ સવર  વન મેષુ્નત િવલાિસતાનન પપંાળ�નન �વનહાસેુ ં નન એના �ુ�ુપ્ોગ કારા 

કપા્ સવરનાશેુ ંપ્ િનિમપ �નત �્ એવો ખતરો ેંો થ્ો નુ.  

આમ પારંપ�રક િવરોધાંાસત  નન આડ�ંર� સભ્તાનો  ા�ુંારવ થતા ં  વન મેષુ્નન 

�ાકં કંિક  િતર�ક થ્ાનત , �ાકં �પશાહકૂ થ્ાનત   તતિત થિ ર � નુ. �રુોપ મા ંકાિંતના 

�રુંકતારભએ લોક� તાથ� રાા્સપા  ંતગત કર� તનમા ં નપન�કત ર�તન �વનનત ગિતિવિધેુ ં

�  માનવત્કર્ થ�ુ ંએ પરંપરા એક ્ા �ત� �પન  � ્ા� ુર �  નુ.  પ�ર્ામન  

�વનોપ્ોગત સાધન�િુવધાભનત કલપનાતતત  �ં� ્ેદ  નન ી્વંથાતષંનત  �વૂર િસેદભ 

ુતા ંમેષુ્ પ�ર� ્્ તનન �પલન  તાશામા ં ંત થ્ો નુ.  જાનિવજાન તથા સા� ત્  નન 

કળાના કનષનત   િતમ  પલ્બધભથત ગ રવનો  િધકાર� �નનલો આ મેષુ્ એક િવિશષ્ 

 કારનત  �રુપ  ેું વતો થ્ો નુ.  એનન એવો  ેું વ થા્ નુ ક� એ  વન  એક િવિશષ્ 

 જપંાનત લાગ્તમા ંન�ૂત  રવો નુ,  એ �ાકં  ટવાા ગ્ો નુ. આ� એ �ુ્ �ુકત નથત. એ 

્ાૂ્ો નથત તનમ ધરા ન્લો પ્ નથત.   

***** 

મેષુ ન્ ંાર� પ�રશમ કર� િવ�લુ સ� ્ેદ  વ ્ સપંા�પત કર� નુ , પરં� ુએ સ� ્ેદનત 

વચ ન્ �વનનત  ત્તં  ાથિમક  નન પા્ાનત આવ ્કતાભથત વ�ં્ત જનસ�પુા્નો 

આતરનાપ એનન કાનન  થડા્ા કર� નુ. પ્ આ વ�ં્તોના ્ �રા પર વંમત લાવવાનો ક�િમ્ો 

એનન  ાથ લાગ્ો નથત. એનન માટ� વૈંવત મ ોલાતો  નન ગપં� ગો�ર� �પંડપટતભના  

સ  વંતતવનો પડકાર ઝતલવાનત �રૂ��રૂ� �ઝૂ  નન સામથ ર્ મનળવવાના �ાક� નુ.  

આ પ�રવંથિતમા ંિન� ત  ન્ા્  નન શોઘ્નત એનન  તતિત થતા ંએ ી્િથત થ્ો નુ. 

પ્ એનો ાલાજ કરવાેુ ંસામથ ર્  નન �ઝૂ એનત પાસન નથત. એનન એવત  તતિત થિ ર � નુ 

ક�  ા ત પ�રવંથિતનન પ �્ત વળવાેુ ંસામથ ર્ એનત પાસન નથત. એ  વન વામ્ો �નત ગ્ાેુ ં

 નન એના ંંાગન એનત ી્થાનન વા્ા આપવાેુ ંજ શનઘ રનુ ં ોવાેુ ં ેું વન નુ. એ �ખુત 

થવાના  વાિત્ા ં વ ્ માર� નુ પરં� ુ�ત�નન �ુ:ખત ક્ાર િવના �ખુત ક�મ થ�ુ ંએ તન �્તો 

નથત. એના  પમોપમ પ�રવનશનત ંતતર આ�પમ ��રરતાના  વશનઘ  � ભગળ્ા નથત. 

એનન એ સમ��ુ ંનથત ક� એ  ગિત કર� નુ ક� એ ન્ િનમષંનલા વાવાઝોડામા ંદંગોળાા રવો નુ. 

�ાર�ક એમ જ્ા્ નુ ક� સભ્તાના િવકાસના પ�ર્ામન  વન િવ�મા ં  ‘�સુભ્ ��રર  � ’નો 

 ા�ુંારવ થ્ો નુ   નન એનો િવંતાર થિ રવો નુ. મેષુ ન્ � સભ્તાનત ર્ના કરવા માટ� 
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જગંલત  વંથામાથંત � ાર આવત પોતન ગ રવાવનવત થ્ો  ોવાેુ ંમાન�ુ ં � ુ,ં તન જ   વન તનનન 

આ�પમ  વંથા તરદ ધક�લત ર � નુ. આમ માનવ  તકાિંતનો  પ�મ આગળ વધવાનન �પલન 

પત નુકપમ કરતો પ�ખા્ નુ.  

આમ મેષુ્ �  વગિતનો  ેું વ કર� નુ તનના ંકાર્ �પ મેષુ્ેુ ંંવપરા્્ 

માનસ મેષુ્નત મેષુ્ તર�ક�નત  િવકિસત  વંથાેુ,ં એનત  પ�રપ્વતાેુ ંદોતક નુ. આ 

 પ�રપ્વતાનન લતધન વૈિ�ક�કર્નો  �ંગમ  પંો્તાવાપના મા ોલમા ં ટવાા ગ્ો  નન  

મેષુ્ના  પમોપમ આપશ� કાળકમન માનવિનિમ�ત કાપવમા ં� ૂપંતા ગ્ા. આમ માનવ 

�વનમા ંઆશાનો સં્ ાર કરવાનત નનમ ધરાવતત તમામ  �િ્પભ નુવટ� િનરાશાવાપ તરદ 

પોર� ગા. પ�ર્ામન મેષુ્નો માષ ંગવાન ક� જગત  પરનો જ ન� , પોતાનત �ત  પરનો 

િવ�ાસ પ્ � ુત થતો �્ નુ. એનો આંથાંગં થિ રવો નુ, આશાંગં થિ રવો નુ.     

આ� મેષુ્  પમોપમ સંં સ્િત  નન  ધામોધમ િવસ્િતના સ  વંતતવથત � ૂઝંા્ો નુ. 

એ આ િવકટ પ�રવંથિતમાથંત � ાર આવવા મથન નુ. એનત નનમ �ધકારનન ભગાળ� પ� એવા 

 કાશના ાોત �ધુત પ �્વાનત નુ. આ  �ં્ાનમા ંએનન એવત   તતિત થિ ર � નુ ક� ં િતક 

કનષન િવકાસનત ટો ન્ પ �ચ્ા ુતા ંએ િવકાસ સાથન મનળ ધરાવન એ કકાએ તનનો �ત�રક િવકાસ 

થ્ો નથત. તન  � િવા્ખં�લત  વંથામા ં નુ.  � એેુ ં�ત�ારવ કલનવર �ધંા�ુ ંનથત.  � 

એનો એના સમાજ  નન સમૃષટ સાથન જ ન�  પોતાનત �ત સાથન �દુા ં�મુનળ ર્ા્ો નથત. 

ેધવરનત  ંત સા એના �વનનત લાક�્કતા નુ. પરં� ુ એ �ુએ નુ ક� એ  ંત સાનો 

પ�પ ઝાખંો થ્ો નુ.  લ�પ તન એ પ્ �ુએ નુ ક� એ પ�પ �ઝુા્ો નથત. એેુ ંઆ પશરન એના 

�વનમા ંઆશાનો સં્ ાર કર� નુ. આ આશા એનન �વન �વવા માટ�ે ુ ં�ળ ��ંુૂ પાડ� નુ. પ્ 

એ આશા વાંતિવકતામા ંપ�ર્ત થા્ એ માટ�ના એના  ્તનો સદળતાથત ં્ા �ૂર રવા નુ. 

***** 

 વન મેષુ્નન એ  તતિત થિ હકુ� નુ ક� માનવ�વનના  વંતતવ  નન િવકાસ માટ� 

સપંિપનત ંલન  િનવા ર્ આવ ્કતા  ો્ , પરં� ુએ માષ એક સાધન નુ , સાધ્ ન� , તનથત એ 

સાધન મટ�નન સાધ્ �નત જતા ંમેષુ્નત  વનિત શ� થિ  નુ. એ સાથન મેષુ્નન એ  તતિત 

પ્ થા ર � નુ ક� �ાવ વૈંવનો  િવકાસ ક� િવંતાર જ�ર�  ોવા ુતા ંક�વળ તનના ંકારા એેુ ં

વાંતિવક શન્  સધા� ુ ંનથત. 

મેષુ ન્ પોતાના શન્  માટ� �વનમા ંપનપા થતત � ુક�લતભ ક� સમં્ાભના  ક�લ 

લાવવાના  ��સુર ્ો�લા �ાવ  પ્ારો પાટાપ�ડ� ક� પવાપા�નત �મ વ�મુા ંવ� ુતો 

તાતકા�લક રા ત આપવામા ં પકારક �ન્ા નુ. પરં� ુ�વનનત ંવંથતા એનત પ �્ � ાર 

ર � નુ. આ વંથિતમા ંએનન એક એવત  તતિત થિ નુ ક� માનવ�વન � રોગ થત પતડા્ નુ તન  
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�ૂર થા્ એ ંલન જ�ર�  ો્ , પ્ વધાર� જ�ર� નુ આરોગ્ેુ ંસવંધરન, � રોગના  વકાશનન જ 

�ૂર કર�.  

તનથત  વન મેષુ્ નન માટ�  એનત � ુક�લતભ  નન સમં્ાભના  સવેુ ંકાર્ જ ન ર � 

એવા  પ્ારો ્ો�્ એ જ�ર� �ન�ુ ં નુ.    � એનન એ  તતિત થિ નુ ક� એ કાર્  તનેુ ં

માનસ ક� તનનત ન્તનાનત  વંથા નુ એ  વન �પલાવત જોાએ. પરં� ુએમ થ�ુ ંનથત એ કાર ન્ 

�સુશ  નન રા તના �ાવોપ્ાર કારા શન્  ા્ તના તનના  ્તનો  ધવચ ન્  ટક� ગ્ા નુ ક� 

િવપર�ત દળપા્ત �ન્ા નુ. આ  તતિતએ એનત સમક ંાિવના કાર ખોલત આ ્ા નુ.  

***** 

આિથ�ક ી્વસા્ના કનષન �ડૂ�વાપ� માનસ ંલન �રૂ���ંુૂ �પલા�ુ ંનથત , પરં� ુિવ્ારના 

ંતર� �  ગિત થિ , તનના ંકાર ન્ એ માનસના ંપ�રવતરનનો આરંં થિ હ�ુો નુ. પ�ર્ામન 

આ� સામા�જક શોઘ્  નન  ન્ા્ેુ ં�લુ�ુ ંસમથરન કોંજનક �ા�ત ગ્ાવાેુ ંશ� થ�ુ ં નુ 

 નન ‘આ�ુ ંતો  ો્ જ , એમા ંઆપ ન્ ાુ ંકર� શક�એ ’ એમ ક �વાનત � �મત કરવાેુ ં� ુક�લ �ન�ુ ં

નુ .  લ�પ સમાજના તા્ાવા્ામા ંવ્ાા ગ ન્�ુ ં પ�્ શોઘ્ ્ા� ુરનુ ં નુ  નન ન્ા્ના 

�્ળા નત ન્  વતરતા  ન્ા્નત ના�પૂ� થા નથત. આમ સ�ં ૂ્ રપ ન્ શોઘ્� ૂ્ ત ક� 

 ન્ા્� ૂ્ ત સમાજના િનમાર્ માટ� તો મેષુ્ેુ ં માનસ �પલા્ એ �પશાના ંનવ ંથાનનત 

રા  જોવાનત ર � નુ.  

િવ�નત  ગિતશતલ િવ્ારકોનન ની્�ડૂ�વાપના  પકમમા ંસ�ર ન્લત િવકટ વંથિતમાથંત 

� ાર આવવા માટ� માનવત્કર્નત �પશામા ંનવ ંથાનનત આવ ્કતાનત  તતિત થા એ 

વતરમાન �વનનત એક મ તતવ� ૂ્ ર િસેદ નુ. તપેસુાર રાજક�્ કનષન નાના ંમોટા ંએકમોના 

ંથાિનક વ �વટમા ંંવા્પતાનત જોગવાા થા્ એવા ંવલ્નો �રુંકાર થ્ો . આમ એક તરદ 

સપાેુ ંિવક�ન�તકર્ થા્  નન એમા ંલોકોનત સામનલગતર�  વધન  નન �ત� તરદ સપાનો ી્ાપ 
કમશ� ંટતો �્  નન સામાન્ વ �વટ લોકા�ં�ખુ  નન લોક�ગુમ �નન  નન એેુ ંઆ્ોજન 

 નન  મલતકર્ લોકો પગંર થા્  નન એમેુ ંમાનસ પ�રપ્વ �નન એ �્ૃષટ સામન રાખતનન  

થા્ એ જ�ર� મના�ુ.ં  

 િવ�નત  ગિતશતલ િવ્ારધારામા ંએ આવ ્ક મના� ુ ં�્ નુ ક�  વન તમામ રાજક�્ 

 નન સામા�જક આ્ોજનો  નન એમના  મલતકર્ મા ં િનરંસુશ ક�  �ાિધત સપા માટ�નો 

 વકાશ ંટ�  નન એમના વ �વટમા ં માનવત્ સવંનપનશતલતા નો સં્ ાર થા્.  વન શાસકો 

�વૂરિનધાર�રત ધારાધોર્ો ક� ્ોજનાભનન  ેલુકતનન વ �વટ કરવાનન �પલન જનસ�પુા્નત 

 સ્િત  નન આવ ્કતા �ગનનત સવંનપનશતલતા ક�ળવત તપેસુાર પોતાનત કામગતર�ેુ ં

આ્ોજન કર�  નન એના ં મલતકર્મા ં લોકોનો સમજપાર�� ૂ્ ર સ ્ોગ  ા ત કરવાનો 

 ્તન કર� એ િવ્ારનન પ્ ી્ાપક ંવતસ્િત મળ� ર � નુ. આ એક ાું  �્્ નુ. 
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એનો પડંો આિથ�ક ી્વસા્ોમા ં નન સિવશનઘ ઔદો�ગક કનષન પ્ પડરો  નન ત્ા ં

�ઢ ી્ાવસાિ્ક વ �વટના સપાક�ન�ત  �ંગમના ંંથાનન આ્ોજન  નન વ �વટનત 

ંાગતપાર�નત શૈલતનો  નન ન્તનાના િવિન્ોગ કારા થતા ંસવંનપનશતલ વ �વટના માનવત્ 

 �ંગમનો  નન નુવટ�  દોગોેુ ંલોક� ત સાથન સકંલન કરવાનત આવ ્કતાનો �રુંકાર થ્ો. 

એમ થતા ંિવ્ાર  નન ી્વ ારના કનષન માનવત્ સવંનપનશતલતા માટ�  વકાશ પનપા થ્ો.  

***** 

�ત�ુ,ં સપા સપંિપ તરદ ખન્ ાતત  ોવાથત સપાના ંિવક�ન�તકર્નો આધાર સપંિપના 

િવક�ન�તકર્  પર ર � નુ  એ કાર ન્ િવ�નત  ગિતશતલ િવ્ારધારામા ંઆિથ�ક  કનષન િવકાસેુ ં

લોલક િવરાટકા્  દોગો તરદથત લન ુ દોગો તરદ �્ એવા આ્ોજન  પર ંાર �કુા્ો . 

આમ સવર ંતર� શ� એટલા ંંવાવલ�ંનના  ��સુર નાના ંનાના ંએકમોનન  ોતસા ન મળતા ં

��નજ�ર� વ �વટ� �ટ�નુટં�માથંત �ટકારો મળન  નન પ�રવ ન  પરનત િન રંરતામા ંંટાડો 

થા્ એવો મા ોલ ર્ા્ો. એમા ં‘Small ia beautiful - લનકુા્ના સ નપ ર્’નત િવ્ારસર્તનો 

 ા�ુંારવ થવાનત સાથન “વ� ુવાપરો  નન વ� ુપનપા કરો ”નન �પલન માગંનો વાંતિવક 

આવ ્કતા સાથન મનળ �નસન  નન વં�ભુનો  �ન પ �ગાડ થતો  ટક� એ   ��સુર સં્ િમત 

વપરાશ  �ં્ાન પ્ શ� થ�ુ.ં  

આમ  ાસ્િતક પ�ર�ળોના �નદામ શોઘ્  પર  નન િવલાિસતાના  િતર�ક  પર 

આપોઆપ �સુશ આવત જતા ં સ્િત સાથન સવંાપ ર્ા્ એ �પશાનત  �િ્પેુ ંમડંા્ થ�ુ ં નન 

સમ  �વનમા ંપ્ારવર્નત  �રુકાનત સંાનતાનો સં્ ાર થ્ો.  આ ગિતિવિધના પ�ર્ામન 

િવ્ારનન કનષન મેષુ્નન માટ� આતમસંાન �નવાનત  િનવા ર્ આવ ્કતા  પર ંાર �કુા્ો 

એ એક �ગુ વતરક ંટના નુ. એના લતધન સપાશતલ માનસ માનવત્ સવંનપનશતલતાના ંસંં પશર 

કારા �પાતંર પામન એવત શ�તા પનપા થતા ંરા�શા �ના િવલતનતકર્થત આરંંા ન્લા 

સપા�ુ્ ત �વન માટ�નત  �િ્પમા ંએના િશખર તરદના આરો ્ના ંઆગળા પડાવ તરદ 

આગળ વધવાનો આરંં  થ્ો નુ.  

આ� � �ર �વનનત �ીુ્વંથા માટ� જનસ�પુા્નત ગિતિવિધના ં િન્મન સાથન એના 

િન્ામકોેુ ંિન્મન પ્ આવ ્ક મના�ુ ં નુ . આ િન્મન આરંંમા ંંલન િન્ામકોના ં

 પરપાિ્તવ  નન પારપિશ�તાનત જોગવાા ધરાવતત ી્વંથા કારા થા્ , પ્ નુવટ� એ આતમ-

િન્મન �નન  નન એનત ગિત  લનટોનત  જાનત રા�નત િવંાવનાનન  ક�  �દુ આ્ા ર્ ્ા 

�રુો� તનત  પોરવ્ત �જુ�ના રાજવ �વટનત ંારતત્ િવંાવનાનન વતરમાન સપં રંમા ંસાકાર 

કરવાનત �પશામા ંથા્ તનમા ંલોકશા �નત સાથરકતા ર �લત નુ.  

આ� િવકાસ  નન  ગિતના  નન એના કારા  ા ત થતત િવલાિસતા  નન સપાકાકંાના 

ી્ામો મા ં સ્િતિવ�ખુ થિ જવાનન કાર ન્ મેષુ્નત �ત�ારવ સવંા�પતા જોખમા તા ં એનત 
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ંવંથતા  રાા ગા નુ, એ � ન્ ક� રોગ ંત �ન્ો  નુ  નન એના �વનનત ંવાંાિવકતા  નન 

સ જતાથત વ�ં્ત થા ંવર�્ત સમં્ાભમા ંજ નંરાા ગ્ો  નુ; એ ંવિવ�ખુ �નત ગ્ો નુ. 

આ વતરમાન મા ોલનન �પલન ંવ- �ં�ખુ થવાનત  ંત સા સાથન  સ્િત તરદ પાુા વળવાના 

વલ્નો  વન િવ�નત  ગિતશતલ િવ્ારધારામા ં�રુંકાર થ્ો નુ.  

 વન એ વલ્નો �રુંકાર થિ રવો નુ ક� માનવ ��ુુઘાથર  સ્િત સાથન સતત સંં ઘરરત 

ર � એના  પર િવજ્ મનળવવાનન �પલન એનત સાથન ંનન ંાવન સા ્ ર્ ક�ળવવાનત �પશામા ં

વળન  નન   સ્િતનત સપંિપ પોતાના તથાકિથત � ત માટ� �ટંવત લનવાનત આ�પમ મનો�િ્પમાથંત 

�ુ્ ત થિ  સ્િતનો मपवप ् दम: वेतोरहं व पथ�यपं  - એ વનપનત  વ્ત �જુ� મેષુ્નત જનમપાતા 
 નન  ધારક તથા પોઘક માતા તર�ક� આપર કરવામા ંઆવન  નન એના ંતમામ ાોતોનન એ 

માતાેુ ંવરપાન ગ્તનન એ ન્  નમંાવન આપનલત �કતસ તર�ક� એનો ઔ�્ત્� ૂ્ ર િવિન્ોગ 

થા્, �થત એનો વૈંવ  સ�તાથત મા્તનન આતમપ�ર� ્્ ત મનળવત શકા્.  

 પિનઘપનત  વ્ત �જુ� ‘આનપંથત આ � ્ૃષટનો આિવંારવ થ્ો નુ  નન આનપંથત એ 

�વન નુ.’ એ જ આનપં � ્ૃષટ �વનમા ં ગટ થા્ એ એનત િન્િત નુ. મેષુ્ ેુ ંવતરમાન  

�વન તનનન  ગટ   ગટ ર�તન એ �પશામા ંપોર� જ� ુ ંપ�ખા્ નુ. મેષુ્ આ � ્ૃષટમા,ં આ 

�વલોકમા ંપરમાતમાનો �શ નુ. એ ન્  વન એમના આનપંના વારસાનો  પંોગ કરવાનત 

પાષતા મનળવવાનત ર � નુ.   

મેષુ ન્ � સસંારમા ંજનમ લતધો નુ , �  ાસ્િતક પ�ર�ળોનત ગિતિવિધ કારા એેુ ં�વન 

 વંતતવમા ંઆી�ુ,ં પોઘા�ુ ં નન િવકં�ુ ં નુ તન સવર પ�ર�ળો  ક�કતન એના શ� ુન� , િમષ નુ . 

તનથત એ જ  વનપનત  વ્ત �જુ� ના િમષના ્�થુત એમનન  જોવા  નન મા્વા જોાએ. માનવ 

�વનમા ં પવંથત થ ન્લત તમામ સમં્ાભના , એનત તમામ આિધ -ી્ાિધ- પાિધના, એનત 

�ુગરિતના �ળૂ મેષુ ન્  સ્િત પર શ�ું ાવન  ત્ા્ાર ક્�, સમૃષટ પર  નન પોતાના સ�પુા્ 

 નન ��ંભુ પર  ત્ા્ાર ક્� એ  ક�કતમા ંરવો નુ. એનન  વન એ સમજવાનત જ�ર નુ ક� 

એનત જનમપાતા એ નત શ� ુ ક�વત ર�તન  ોા શક� ?  આ સમૃષટ  નન સમાજ, એના સ  ��ંભુ 

એના શ� ુક�વત ર�તન  ોા શક�? એ સ નત સાથન વૈમનં્ રાખત શ�વુત ી્વ ાર ક�વત ર�તન કર� 

શકા્? એ સ ના  પર  િવ�ાસ રાખતનન ક�વત ર�તન �વત શકા્?  

એ   વન એવત  તતિત તરદ આકિઘ�ત થિ રવો નુ ક� િવ�ાસ  નન શદા એ જ �વનનો, 

ંવંથ  નન �ખુમ્ �વનનો પા્ો નુ. એનન  વન એવત  તતિત થિ ર � નુ ક� એના  નન આ 

� ્ૃષટના ંાિવનત આશા આ િવ�ાસ  નન શદાનત �નુંથારપના થા્ એના પર રવો નુ, એ 

મેષુ્ �નન, સા્ો મેષુ્ �નન એના પર રવો નુ, મેષુ્ તર�ક� એના �વનમાં  પ�રપ્વતા 
આવન એવા આતમિવકાસ પર રવો નુ. આ આતમિવકાસ  પર જ ી્વ્ત  નન સમૃષટેુ ંશન્  

 વલ�ંન નુ.  
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મેષુ્ સમક પોતાના  નન � ્ૃષટના �વનેુ ં આ ર ં્ ર�ડ�મનાડ ક�  ગા થત તૈ્ાર 

કરા ન્લા  ક�લ તર�ક�  ં�તુ થ�ુ ંનથત. એ ન્ ંવ્ ં નનકિવધ  ેસુુળ-િવપર�ત  ેું વોમાથંત 

પસાર થા  ્તન-્લૂોના ��ુુઘાથર કારા એનો સાકાતકાર કરવાનો  તો  નન  વન એ સાકાતકાર 

તરદનત ગિતનો આરંં થ્ો નુ.  એ સાકાતકારમા ંજ �વનનત સાથરકતા ર �લત પ�ખા્ નુ , એેુ ં

ગ રવ  નન ગર�મા પ્. આમ  તકાિંતના કમમા ંએનત ંવાંાિવક ગિતના પ�ર્ામન િવ્ારના 

કનષન � પ�રવતરન આી�ુ ં  નન �ાકં �ાકં ી્વ ારના ંંતર� પ્ એનો પડંો પડરો તન 

માનવ�િતેુ ંંાિવ  જજવળ  ોવાના િવ�ાસનો સં્ ાર કર� નુ. એમ જ્ા્ નુ ક� એ ંાિવ 

તરદેુ ં  ંથાન  વન શ� થિ હાુુ ં નુ .    
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પ્રકર૨ 
 

સામા�જ્રપ ર્તરનનારપપર્રપ રપ� 
 

પ ર્તરનનનરપપરકાર 

પામર થિ હકુ�લત  �મા ંિવશનઘ શવ્તનો આિવંારવ થા્ ક� આપિપકાળન મેષુ્મા ં

િવશનઘ જોમનો સં્ ાર થા્ તનનો ાોત એના �વનનત  વતરમાન  વંથામા ં ો્ એમ પ�ખા� ુ ં

નથત, ુતા ંએ ાોત એનત ંતતર જ �ાકં  ોવો જોાએ, એના �તરના  ગાધ મડા્મા.ં એમ 

જ્ા્ નુ ક� એનત �જ�િવઘાનો �નત સાથન સ�ંધં નુ એ�ુ ં ‘કોા  જાત’, ‘કોાક િવશનઘ તતતવ’ 

નુ, ‘કોા આતમા’ નુ, �નત ંતતર એના �વનેુ ંઆ ર ં્ ર ��ુ ં નુ .  

�રુોપમા ંરા�ભ  નન  મતરો પપભષટ થ્ા  નન નવતન સમાજી્વંથા તરદ ગિત 

થિ તનમા ંલોકોના િવ�ો � � ંાગ ંજી્ો તનના પા્ામા ંતતકાલતન સા� ત્  નન તા�તવક 

િવ્ારધારાનત  નર્ા ર �લત  તત. એમા ં વતરમાન સામા�જક  નન રાજક�્ ી્વંથામા ં

િપસાતા લોક�વનનત પતડાભનો પડંો પડવાનત સાથન  �ત ંિવષ્ેુ ં�પશા� ૂ્ ન પ્  ા ત 

થ� ુ ં � ુ.ં એનો ્શ મેષુ્નત �તિન�� ત �જ�િવઘાનન �્ નુ , �ેુ ં દમંથાન પ્ આ આતમા 

નુ.  

આ આતમાનન લતધન જ  સ્િતનત �પર એના ં પ�ર�ળોના િવિન્ોગ કારા મેષુ્ેુ ં

િનમાર્ થ�ુ ં નન એના ં�વનના ક�ન�મા ં�જ�િવઘા �કુાા. વતરમાન આંાતો  ત્ાંાતોથત 

પામર �નનલત  �ભ એમના િવઘનનત િવકાનોનત તમામ ગ્તર�ભનત  પરવટ જા  ત્તં 

િવપર�ત પ�રવંથિતમા ંપ્ ટક� ર � , તન આ �જ�િવઘાનન કાર ન્  નન એના કાર ન્ જ નુવટ� 

એમનત �પર  ા્નો સં્ ાર થા્ નુ , એક એ�ુ ંજોમ  ગટ� નુ �નન લાનન એ  ત્તં સમથર 

સપાનત સામન  ્નમ ર � એનો સામનો કરવાનન  �પ્ થા્ નુ નન �તન એનન પરાંત કર�નન 

જપંન નુ. 

આ આતમા ા્ાર� ા્ાર� �વન સામન પડકાર  પવંથત થા્ નુ ત્ાર� સ�ક્ થિ તમામ 

�ાવ આવર્ોનન નંપ�નન ેડાેુ ંકો્�ુ ંતોડ� � ાર આવતા પકતના �ચ્ાનંત �મ સમથર 

આતમ�ળના ં�પન એકાએક  ગટ થા્ નુ  નન ા્ા ંમેષુ્નન  પલબધ �ધા �ળો િનષદળ જતા 

પ�ખા્ ત્ા ંઆ �ળ �ધં થ ન્લો  ંાિવનો માગર ખોલત આપન નુ. �રુપાસના ‘ हपरूको ह�रनपम ’ 

કારા આ આતમ�ળનો જ િનપદશ થતો પ�ખા્ નુ.  પિનઘપનત  ા્િવદા આ �ળનો જ 
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િવિન્ોગ કર� નુ �ના કારા ‘�કુા ન્� ુ ં�ક્ નવપલલિવત થા �્’. એ મેષુ્ �નત શોધ કર� 

નુ તન  ેમુાનન મનળવનલત સ�ંવનત નુ. 

આ આતમ�ળના  તાપન  ત્તં િવપર�ત  વંથામા ંપ્ ંાિવનત આશા �વતં ર � 

નુ. માનવ િિત ાસમા ંથ ન્લત કાિંતભેુ ં�તજ તન આ નુ. એ ંાસના મ ા� ૂજંનન  ંંમ કર� શક� 

એવો  વગનનો ત્ખો નુ. એના ંલતધન �ના ંસામાા્મા ં�રૂજ કપ�  ંત થતો ન ોતો એવા 

� નજોના �વત સમથર સપાેુ ંપ્ ંારતમા ંપતન થ�ુ ં નન નુવટ� એ સમંત િવ�માથંત 

સકં�લાા ગા. એ જ ર�તન �રુોપમા ંરા�શા �નો �ત આી્ો  નન સમંત િવ�મા ં

સામાા્વાપના �તનો આરંં થ્ો. 

***** 

માનવ િિત ાસના િન�પ્મા ંસામાન્ત� �ાવ ંટનાભ   ંથાનન  ો્ નુ. પરં� ુઆ 

ંીલૂ �ા�તોના  સવ પાુળના ં��ુમ પ�ર�ળોનત ખાસ ન�ધ લનવાતત નથત. વાંતવમા ંઆ 

પ�ર�ળો વતરમાનમા ં ટવા ન્લત �વનનત ગિત �ુ્ ત થા્  નન  �ત ંાિવ તરદ વળન એ 

માટ�નત  નર્ા �રૂ� પાડ� નુ. એ કોા  ગમ્ ર�તન � ્ૃષટ�વનનત પનલન પારનત પરમ 

વાંતિવકતાના સત્નો, શા�તના સત્નો પડંો ઝતલત વતરમાનનન શા�ત સાથન જોડ� નુ નન એમ 

કર�નન આ �વન માટ� ંાિવનત �પશા ખોલત આપન નુ.  

આમ �્ૃષટવતં મનતઘતભ કારા માનવ�િતનન  ંવતષંતા, સમાનતા  નન �ન�તુાનો 

 ત્તં  થરગ રં મ ામષં મળ્ો. આ મ ામષંમા ંેાનસનત રાા્કાિંતેુ ં નર્ા�ષૂ  નન 

માનવ�િતના ં જજવળ ંાિવેુ ંપશરન રનુ ં � ુ.ં એના સંં પશ� પામર  �મા ં�ડિ્ત આવત 

 નન રા�ભનત  ત્તં શવ્તશાળ� સપા  થલત ગા  નન લોકશા �નો  પ્ થતા ંમાનવ 

િિત ાસમા ંઆ�િુનક �ગુનો આરંં થ્ો.  
***** 

મેષુ્ેુ ંેધવરગામત માનસ ંલન કોા આપશરે ુ ંસનવન કર�  નન એનો સાવરજિનક આપર 

પ્ થા્, પરં� ુએ આપશર સાકાર થવાનત  �ક્ા પરિમ્ાન એ માનસનો �િંધ્ાર લોકમાનસ 

 નન ંથાિપત � તો સાથન  િનવા ર્પ ન્ �કુા�લો થા્ નુ  નન એ ન્  વતરમાન પ�રવંથિતનત 

ગલતસૂં્તભમાથંત પસાર થિ  િવકાસકમના એક પુ� એક ત� ાભ પાર કરવાના આવન નુ. 

એવા  ત ન્ક ત� ન  ા ત પ�ર્ામમા ંંવાંાિવક ર�તન કાિંક  �રૂપ ર � નુ , કાિંક િવસ્િત પ્ 

આવન નુ .  તનથત વ્ગાળાનત  વંથાએ સતત  સતંોઘ નો  ેું વ થતો ર � નુ. ુતા ંઆ 

 સતંોઘનન લાનન  ‘આમ તો ન જ થ�ુ ંજોાએ’ એવત �  તતિત થા્ નુ તનમા ં�તિન�� ત ‘ાુ ં

થ�ુ ંજોાએ’નત સકંલપનાેુ ં� પ�ા્ ર ��ુ ંજોવામા ંઆવન નુ , તનના લતધન આ  પકમ સ��ુ્ત 

�પશા પકડવાનત નનમ સાથન  િનરંતર આગળ વધતો ર � નુ.  

ંવતષંતા, સમાનતા  નન �ન�તુાના િષપા�ર આપશર  ન�રત િવ�ો મા ંરા�ભના �ુલમત 

શાસન સામનનો આકોશ  તો  નન પરાધતનતામાથંત ીટવાનત તાલાવનલત  તત , તનથત ંવતષંતાેુ ં 
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�લૂ્ ંવાંાિવક ર�તન   ંથાનન આી�ુ.ં   � િવ્ારનત �્ૃષટએ ંવતનષતા�લૂક લોકશા �નો 

િવ્ાર  વાર્તન તતતવ� �્તનનત પ�રંાઘામા ંએક ‘િસદાતં’ નુ  નન એનત િવ�ુદનો 

સમાનતા�લૂક રાા્ાિશત સામ્વાપનો  િવ્ાર  ‘  િતિસદાતં’.  

 ા ત પ�રવંથિતમા ંલોકશા � િસદાતંના ં ેશુતલનમા ંપોઘ આવત જતા ંસામા�જક 

પ�રવતરનનો કાટંો એના પરથત ખસતનન સામ્વાપ�  િતિસદાતંનત �પશામા ંગ્ો. પરં� ુસજંોગ  

એવા  તા ક�  િતિસદાતંનત �પશા પ્ �ૂિઘત થિ ગા. સામાન્ત� આ �નંન  વંથામા ંક�ટલતક 

િવશનઘતા  ોવા ુતા ંકોા એક  વંથા એના  વતરમાન ંવ�પન � ૂ્ રપ ન્ ંવતકા ર્ �નવાનત 

કમતા ન�  ધરાવતત  ોવાનન કાર ન્ સામા�જક પ�રવતરનનો કાટંો  િતિસદાતંમાથંત ખસતનન 

િસદાતં  નન  િતિસદાતં એ �નંનના િવશનઘ ડુ્ ોે ુ ં �મા ંિમલન સધા�ુ ં નુ એવા ‘સમનવ્’નત 

ેધવર �પશા તરદ ગ્ો. આ સમનવ્નત  વંથા પ્ સવરથા પોઘ�ુ્ ત ન ોતત તનથત એમ 

જ્ા્ નુ ક� એ કાટંો એના  િતિસદાતંમા ંથાનન નવતન સમનવ્નત �પશા તરદ વળાકં લાનન 

સવરથા સતંોઘકારક વંથિતેુ ંિનમાર્ ન થા્ ત્ા ં�ધુત એક સમનવ્થત ેધવરના �ત� 

સમનવ્નત �પશામા ંઆગળ વધતો ર �શન.  
***** 

 તકાિંતનત  �ક્ાનો આરંં ંવંાવન વંથિતહું ત એવા જડતતતવથત થ્ો તનથત �િવક 

 નન માનવ � ્ૃષટ �દુાનંન આ વંથિતહું તતાનો વારસો મળ્ો નુ. આ વારસાનન લતધન  તકાિંતનત 

 નન તનમા ં ા�ુંારવ પામતત  વંતભનત  ંાિવ તરદનત ગિતમા ં ાથિમક ત� ન ક�ટલોક 

 િતરોધ પનપા થતા ંસંં ઘરે ુ ંિનમાર્ થા્ નુ. પરં� ુ નુવટ� એક  પમ્ �ત�રક પ�ા્ના 

પ�ર્ામન  વરોધ પાર થતા ં સવંાપ તરદ આગળ વધવાેુ ંશ� �નન નુ  નન  વતરમાન 

 વંથાેુ ં�પાતંર થા ંાિવ  વંથાનો  ા�ુંારવ થા્ નુ.  

આમ  સ્િત એના  તકાિંતકમમા ંિવરોધના માગ� સવંાપ તરદ  નન એક સવંાપથત �ત� 

વ� ુી્ાપક સવંાપ તરદ આગળ વધન નુ.  નન એ કમમા ંવ� ુનન વ� ુ ચ્ કો�ટનત   ંતતભનો 

 ા�ુંારવ થા્ નુ.   �  સ્િત પોતાનત  વતરમાન  વંથાનન વળગત ર � �પલાવ માટ�નત 

તમામ ગિતનો િવરોધ ક� સામનો કર� નુ એ �મ એક  ક�કત નુ તનમ  વરોધનન ભગાળ� 

ેધવરનત �પશામા ંઆગળ ગિત કર� નુ  નન  વતરમાન  વંથાના �પાતંર કારા ંાિવ  વંથાેુ ં

િનમાર્ કર� નુ એ પ્ એટલત જ વાંતિવક  નન મેષુ્નન માટ� વધાર� �લૂ્વાન  ક�કત નુ.  

આ ગિતિવિધનત પા�ર્ મૂા ં�નન ેો્ડ� એમના �વનના ં�િતમ સમ્ગાળામા ં‘ �ત્�નુો 

આવનગ’  નન  ‘�વનનો આવનગ ’ ક� �જ�િવઘા  તર�ક� �નો િનપદશ ક્�  તો એ પ�ર�ળ 

�વનમા ં �તિન�� ત નુ.   � �જ�િવઘામા ંવૈ્વ્તક  નન સમૃષટગત �વન  નન તનના 

ધાર્પોઘ્  નન  િવકાસેુ ંર ં્ ર ��ુ ં ોવાનત  નન તનમાં્  એનત �ત્� ુતરદનત ગિત  પર 

સરસાા ર �  ોવાનત  તતિત થા્ નુ . એનન કાર ન્ એક તરદ  વતરમાન િવઘમ ્ા 
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 સમધાર્  વંથામાથંત સમધાર્  વંથાનત  ા્ ત માટ�નત આશાનન તા�તવક આધાર  ા ત 

થ્ો  નન �ત� તરદ � ્ૃષટ �વનનત  વતરમાન  વપશા ુતા ંએેુ ં જજવલ ંાિવ શકંાતતત 

 ોવાનત  ક�કતનત  તતિત પ્ થિ. એક  �ંનવ િવ�ાસ  નન શદાનો સં્ ાર થ્ો  નન 

માનવ�િતનન માટ� ંાિવના કાર �લુ્ા.  

***** 
 
  �  તકાિંતનો આરંં ંલન જડતતતવથત થ્ો  ો્ ,  નન એ એક  ક�કત પ્ નુ. પરં� ુ

આ ગિત એના લતધન ક� એના કાર ન્ ન�  પ્ એનત  ંતતરના , કપા્ એનાથત પર ર �લા કોા 

 પ�્ તતતવનન લાનન શ� થિ નુ  નન એનન આંાર� નુ. તનના િવિશષ્ પ�ા્  ક� ધ ાનન લાનન 

�વ� ્ૃષટનો આિવંારવ થ્ો  નન એ જ પ�ા્નન લાનન �વ� ્ૃષટમાથંત માનવ� ્ૃષટેુ ં ાગટ્ 

થ�ુ ં નન એ જ પ�ા્ આ કમનન વ� ુ મપા ંાિવ તરદ  િવરત પોર� જ� ુ ંપ�ખા્ નુ.  

આમ � ્ૃષટનત વતરમાન  વંથા એ એનત �િતમ ક� કા્મત  વંથા નથત. એ માષ 

સકંાિંતકાળનત વંથિત નુ.  નન એ વંથિતમા ંમેષુ્નન  � ૂ્ રતાનત �  તતિત થા્ નુ  નન એ 

વંથિત સાથન તનનન સમાધાન થ� ુ ંનથત , તને ુ ંકાર્ પ્ આ ંતતર�  પ�્ પ�ર�ળ નુ , �મા ં

� ્ૃષટના વતરમાન  નન ંિવષ્ેુ ંર ં્ ર ��ુ ં નુ . આ  ક�કતનન લાનન િવ્ારનન  નન �વન 

�દુાનંન એક િવિશષ્ પ�રમા્  ા ત થા્ નુ.  

� ્ૃષટ�વન એ  � ૂ્ રતામાથંત � ૂ્ રતાના કિમક આિવંારવનો  પકમ નુ , તનમા ંએક 

ત� ન થતત  ા્ તનત મ્ારપા  થવા  � ૂ્ રતા એનત ંતતરના  િનવા ર્ પ�ા્નન કાર ન્ 

એનાથત વ� ુી્ાપક  ા્ ત તરદ પોર� �્ નુ. તનથત િવ્ારમા ંતનમ જ �વનમા ંપ્  

સમનવ્થત સમનવ્ના ં વંથાતંર કારા  ગિત સધાતત  પ�ખા્ નુ , �મા ં ત ન્ક  વંથા એક 

પગિથ�ુ ં ો્ નુ , �િતમ �કુામ ન� . એ ક�ટ�ુ ં્  પમ  ો્ ુતા ંએ ્ાષાિવરામેુ ંિનિમપ 

ન�  �નતા ં ેગુામત  વંથા તરદ પોર� �્ એમા ંએનત સાથરકતા ર �લત નુ.  
 

ભાિ્રતરફર 

ંવતષંતા  નન સમાનતા એ �ન �લૂ્ો તા્તતવક �્ૃષટએ પરંપરિવરોધત ન�  પ્ 

પરંપર�રૂક નુ. પરં� ુએમેુ ંસાહુ ંંવ�પ મેષુ્નત  સ્િતમા ંિવશાળતા  થવા 

સવારતમંાવનો  ા�ુંારવ થા્  નન ંવ-પરના નંપો  નન સંં ઘરે ુ ં ંથાન પારંપ�રક  નમ  નન 

ઐ�ંાવ લન  ત્ાર�  ગટ થા્ નુ. આ  નમ કોા �ાવ િવિધથત માનવ ંવંાવમા ં આરોિપત 

થિ શક� એવો કોા ડુ્  નથત. એ મેષુ્ના �તરમા ,ં એના આતમામા ં  ી્્ત �પન ર ��ુ ંએેુ ં

ંવક�્ લક્ નુ , � એના આતમિવકાસ સાથન  ગટ થા્ નુ. તનથત ંવતષંતા  નન સમાનતાના 

્થાથર  ેશુતલન માટ�   ન્  વંત  ત ન્ સ ાેુ્ િૂત  નન આતમત્ંાવ ક�ળવા્ એ  કારના 
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મેષુ્ના ંઆતમિવકાસનત  પનકા ર � નુ. આ વંથિત �ન�તુાના �લૂ્ ના ં ેશુતલનનત  

 િનવા ર્ આવ ્કતાનો િનપદશ કર� નુ.  
માનવ �વનમા ં�ન�ું ાવેુ ં ાગટ્ થતા ંંવતષંતા માટ�નત મેષુ્નત ઝખંના �ત� 

લોકોનત ંવતષંતા માટ�ના સ જ આપર  નન એમનત � તરકાનત કાળ� સાથન સકં�લત થા્ નુ. 

તનથત વાંતિવક સમાનતા માટ�નત ્િૂમકા પ્ આપોઆપ ર્ાા �્ નુ. પ�ર્ામન મેષુ્ો 

વચ ન્  ચ્નત્ના નંપો  નન ્ડાસા્ડસતના આવનગનો લોપ  થતા ં નન પારંપ�રક સંં ઘરે ુ ં

િનવાર્ થતા ંસમજ્�ુ્ ત એક�સ્ત  નન �સુવંાપ� સમાજનત ંથાપના તરદનત ગિતેુ ંમડંા્ 

થા્ નુ.  

�ન�તુાના આ �લૂ્ેુ ં િતપાપન ંવતષંતા  નન સમાનતાના એમ �નંન �લૂ્ોનત સાથન , 

એક �લૂ્ષ્તના �ગ તર�ક� થ�ુ ં � ું .  ક�કતન એ ષ ન્ એક જ �લૂ્ના ષ્ પાસા ં નુ , � 

 િવચ નુદ એકતામા ંસકં�લત  ોવાનન કાર ન્ પરંપર �ટા પડતા ંએમના �લૂ્નો હાસ થ્ો 

 નન એમના સનવનેુ ંિવપર�ત પ�ર્ામ આી�ુ.ં  

ત�ુપરાતં એમના િવઘ્મા ં�તજો મ તતવનો ��ુો એ નુ ક� એમેુ ં્થો�્ત  ેશુતલન 

આતમિવકાસના ��ુઘાથર પર  વલ�ંન નુ. �ુંારગ ન્ મેષુ્નત �ાવ �વનનત ી્ંતતાનન લતધન 

આતમિવકાસનત આવ ્કતા  પર ખાસ ધ્ાન  પા�ુ ંન� , એના કાર ન્ ંવતષંતા  નન 

સમાનતાના �લૂ્ો એમનત એકતામાથંત �ટા પડરા  નન એમના  લગ  લગ  ેશુતલન 

પરિમ્ાન �ન�તુાેુ ં�લૂ્  ાિંસ્ામા ં�કુાા ગ�ુ.ં  

વાંતવમા ં�લૂ્ંાવનાનો માનવ� ત સાથન �ત�રક સ�ંધં નુ. એ � તનન  ેલુકતનન 

રા�ભના એકાિધકાર સામન � િવ�ો  થ્ો એના સપં રંમા ંમાનવ  િધકારનત સકંલપનાનો 

 ા�ુંારવ થ્ો  તો  નન ંવતષંતા  િધકારનત સંાનતા પોઘતત  ોવાથત લોકશા �  ્ાલતમા ં

એના  પર આત્િંતક એકા તા થિ  નન �ત� �ન �લૂ્ો  ના્ાસન નજર�પાજ થિ ગ્ા.ં  

ંવતષંતાનત �ા�તમા ં વતરમાન વાતાવર્મા ં� સ�ળ નુ તનના � તનન સરસાા મળ� 

 ોવાથત ��ુજનસમાજનન એનો લાં મળ્ો ન�   થવા એમ ક ો ક� એ આ લાં લિ શ�ો 

ન�   નન એનન માટ� સામા�જક  ન્ા્  નન શોઘ્નો ંોગ �નવાનત િન્િત શનઘ ર �. આ 

�ુષપ�ર્ામનન લાનન એવત  તતિત થિ ક� ંવતષંતા જો ખર�ખર એક �લૂ્  ો્ તો એનો લાં 

સ  કોાનન સમાન �પન મળવો જોાએ. આ  તતિતનન લતધન સામ્વાપમા ંસમાનતાના �લૂ ન્ 

મોખરાેુ ંંથાન  ા ત ક�ુ�.  

ંવતષંતાના �લૂ્નો સ  કોાનન લાં મળન એ �્ૃષટએ સામ્વાપમા ંસમાનતાના �લૂ્નો 

ંવતકાર થ્ો  તો, તનથત લોકશા � મા ોલમા ં ના્ાસન પોઘા ન્લત ંવપરા્્તાનન �સુશમા ં

રાખવા માટ�  નન સ� ્ાર� �વનશૈલતના  િવષકાર સાથન સમાનતાનત ંથાપના કરવા માટ� ત્ા ં

�ળનો આશ્ લનવો જ�ર� �ન્ો. આ વંથિતમા ંંવતષંતાેુ ં�લૂ્  ાિંસ્ામા ંધક�લાા ગ�ુ.ં 
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 નન આમન્  શોઘ્  નન  ન્ા્થત ષંત  નન �ધુાપત�ડત સ�પુા્નન માટ� �વન 

જ��ર્ાતોનત �િૂત�   ંથાનન  ોવાથત આ �ા�ત સ જપ ન્ નજર�પાજ થિ ગા. પ�ર્ામન 

સમાનતાના સામ્વાપ�  �ં્ાનમા ંમેષુ્ના ંવતવનો  હાસ થ્ો.  

***** 

મેષુ્ેુ ં ાસ્ત માનસ મેષુ્ તર�ક�નત એનત �ાલ્ાવંથાેુ ંક� એનત  િવકિસત ક�  

 પ�રપ્વ મનોપશાેુ ંદોતક નુ  નન એ સ જપ ન્ ‘માર� ાુ ંજોાએ નુ ’નત � �્તા કર� નુ � 

એનત �પર પોતાના  િધકારનત સંાનતાનો સં્ ાર કર� નુ.  પુ� એ માનસનો િવકાસ થતા ંએ 

�ાુત �નન  નન સમૃષટ સાથનના સ�ંધંનત સંાનતા ક�ળવા્ નુ ત્ાર� ‘માર� ાુ ંકર�ુ ંજોાએ ’ના 

િવ્ારનો  નન એનત સાથન �લૂ્ંાવનાનો  ા�ુંારવ થતા ંમેષુ્ સમૃષટના � ત તરદ વળન નુ 

 નન પોતાના કતરી્ િવઘન  સંાન �નન નુ.  

આમ કતરી્િનષ્ા માષ એનત �લૂ્ંાવનાનો જ ન�  એના મેષુ્તવ �દુાનંો પ્ાર્ 

�નન નુ  નન કતરી્પાલનનન લાનન � વાતાવર્ ર્ા્ નુ તનના લતધન જ  િધકાર ા્ ત શ� 

�નન નુ. તનથત ા્ાર�  િધકાર  નન કતરી્નત સમ�લુા જોખમા્ નુ ત્ાર� એના  િનષટ 

પ�ર્ામ આવન નુ  નન માનવ િિત ાસમા ંએવા પ�ર્ામ આી્ા નુ.  

ખર�ખર તો  ંવ્ ં�લૂ્નત સકંલપનામા ંજ ંવ� ત  નન સવર� તના ંસમનવ્ નત 

આવ ્કતાનો ગ� બંત સકં�ત ર �લો નુ. વાંતવમા ંમેષુ્ � ્ૃષટનત એકલપોકલ  ંતત નથત. 

એના તા્ાવા્ા સમૃષટ સાથન વ્ા ન્લા નુ. આથત ંવ� ત  નન સવર� ત પરંપર�રૂક �નત ર � 

 નન એમનત વચ ન્ સવંાપ ર્ા્ એ ંવંથ �વનનત પરમ આવ ્કતા નુ.  

આ  વ ્કતાનત �િૂત� �ન�ું ાવના �લૂ્ કારા થા્ નુ. આ સપં રંમા ંંવતષંતા  નન 

સમાનતાના િષટ પ�ર્ામ આવન એ માટ� �ન�ું ાવનત ્િૂમકા આવ ્ક �નન નુ. એમ થતા ં

ંવપરના નંપોનો લોપ થવાનત સાથન ંવ� તનન ન�ુ ં નન ી્ાપક પ�રમા્  ા ત થા્ નુ, �ના ં

લતધન એક વ� ુ��્ુઢ પા ન્ સા્ા સવર� તેુ ંમડંા્ થા્ નુ. આ  ક�કત  મેષુ્ના મેષુ્ 

તર�ક�ના આતમિવકાસનત  િનવા ર્ આવ ્કતાનો િનપદશ કર� નુ.  

માનવ િિત ાસનો  નન સિવશનઘ આ�િુનક �ગુના િિત ાસનો  ભ્ાસ કરતા ંઆ 

આતમિવકાસ મેષુ્ના ંશન્ નત, ી્વ્ત  નન સમૃષટના ંશન્ નત   ાથિમક આવ ્કતા  ોવાનત 

તથા એમા ં� ્ૃષટ�વનેુ ંતનમ જ  સ્િતનત  તકાિંતેુ ં  નન માનવ �વનના ંંાિવેુ ંર ં્ 

સમા ન્�ુ ં ોવાનત  તતિત થા્ નુ.  એ સાથન �વનના ંએવા ં માનવત્કર્નત આવ ્કતાનત 

 તતિત પ્ થા્ નુ,  �મા ંંવ� ત  નન સમૃષટના � તનો �મુનળ સધા્ો  ો્. સા ંત  

�વનના  વા ો એ �પશાનત  �િ્પનો �ષૂપાત થ્ો  ોવાનો  ્સાર આપન નુ. ભુામંા ંભ� ં

વૈ્ા�રક ંતર� તો એ વલ્ ��્ુઢ થ� ુ ં�્ નુ.  
 

***** 
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મેષુ્ના ં�વનમા ં નન તનના જાનમા ં�  �રુપ ર �લત નુ તનના લતધન  નનકિવધ 

સમં્ાભ પનપા થિ  નન એ સાથન એમના  ક�લનત  �ક્ા પ્ ્ાલતત ર �. આમ સમં્ાભ 

 ક�લા્ ત્ાર� �વનનત  ગિતનો  નન એનત સાથરકતાનો એ સાસ થા્ નુ  નન મેષુ્ 

 વતરમાન  વંથાનન   િતકમતનન સતત આગળ વધતો ર � નુ. આ�ુ ંઆતમાિતકમ્  નન 

ત� ાવાર  ગિત એના ં�વનનત લાક�્કતા નુ.  

મેષુ્મા ં�તિન�� ત  ગિત માટ�ના આ િવિશષટ પ�ા્નન લાનન તનનત �પર 

એકિવધતા માટ�  ્ગમો પનપા થા્ નુ  નન તન િનરંતર નવતનતાનન આવકાર� નુ. તો �ત� 

તરદ તનના ંમાનસમા ંવંથિતહું તતાનો આ   પ્ વ્ા ન્લો પ�ખા્ નુ , � તનનન �વનનત 

વતરમાન  વંથાનન �્રંથા્ત કરવા તરદ પોર� નુ  નન એનન પ�રવતરનના િવરોધમા ંખડો કર� 

પ� નુ.   

વાંતવમા ંનવતનતા તરદનત ગિત  નન વંથિતહું તતા ના િવરોધત પ�ખાતા આ �નંન 

વલ્ એક િવિશષ્ ર�તન માનવ �વનનન  પકારક �નન નુ.  સ્િતનત  તકાિંત ંવૈરકલપનાિવ ાર 

ક� ��ુગર� ્મતકાર નથત. એ એક વાંતવલકત  પકમ નુ , �મા ંએક પગિથ�ુ ં્ડ�નન ત્ા ં

વંથર થ્ા �ાપ તનના આધાર� �ત�ં પગિથ્ાંે ુ ંઆરો ્ થા્ નુ. આમ આ આરો ્મા ં

 પરના ્ડા્ેુ ંમ તતવ નુ તનમ નત ન્ે ુ ંપગિથ�ુ ંએ ્ડા્ માટ� �્ઢ આધાર �રૂો પાડ� એેુ ં

પ્ મ તતવ નુ. તનથત � કાાં  ા્ ત થિ  ો્ તન  વંથિતહું તતાનન લતધન જળવાા ર �  નન 

 વતરમાન વાંતિવકતામા ંભત ોત થિ �્ એ ંિવષ્ના ેતૂન આિવષકાર માટ�નત  ��્ુઢ 

્િૂમકા �રૂ� પાડ� નુ.  

માનવ�િતના ંિિત ાસનત  ારં�ંક  પલ્બધભ �માથંત ક�ટલતક આ�  પ્ોગત ન 

પ્ જ્ા્ તન સ્વાા ર � તનના લતધન વતરમાનનત  ત્તં પ�રષસ્ત  પલ્બધભનન જ�ર� 

આધાર  નન સામ ત  ા ત થિ શક� નુ. આ� આપ ન્ આપ્ા �વૂરજોના ખંા  પર ેંા 

ુ�એ તનથત એમનાથત વ� ુમ્ા પ�ખાાએ ુ�એ. 

***** 

 તકાિંતનત એક િવશનઘતા ર �  નુ ક� એમા ંિવરોધના ંમાગ� સવંા�પતા તરદ ગિત થા્ નુ. 

 થમ એકકોઘત �વેુ ં િવશનઘ ડુ્ ો  નન કમતા ધરાવતા ંિવ�ં� �ગોમાં  િવંાજન થ�ુ ં નન 

િવં્ત �ગો િવખરાા ન �્  નન એમનત �ક્ાભના પારંપ�રક સ�ંધંોેુ ંસકંલન થા્ એ  

માટ� એમેુ ં �વનત એકતામા ં� ુથન થ�ું , એમેુ ંએકતવતકર્ થ�ું, એના ંપ�ર્ામન જ�ટલ 

�ક્ાનત કમતા ધરાવતો ��ુકોઘત �વ  વંતતવમા ંઆી્ો. આ  પકમમા ંઆગળ વધતા ં

માનિસક કા ર્નત કમતા ધરાવતા ં�વનત ર્ના થિ એ સાથન � ્ૃષટમા ંમેષુ્ેુ ંઆગમન થ�ુ.ં  

આ  પકમમા ંએક તરદ પનપા થ ન્લા �વનો િવનાશ થતો રવો  નન  નન �ત� તરદ 

નવા વ� ુિવકિસત �વોનત ર્ના થિ , એમ ક ો ક�  સ્િત પોતાનત �ૂનત ર્નાભ ંાગંતનન 
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એમાથંત નવત  નન વ� ુ મપા ર્ના કરતત ર � , આમ વનપનત ંાઘામાં  એક િશખર પરથત 
ેધવરના �ત� િશખર� આરો ્ના ��ુુઘાથર કારા, એક  ેું વ પરથત  નન એના આધાર� �ત� 

 ેું વ તરદનત ગિત કારા � ્ૃષટ  પર વૈિવધ્સંર � ્ૃષટના પગર્ થ્ા  નન એ ગિત કારા 

જ એ એના ંિવષ્ તરદ   સર થા્ નુ.  આમ વંથિતહું તતા  નન  ગિત , િવંાજન  નન 

એકતવતકર્, �ત્� ુ નન �વન, િવસ�ન  નન સ�ન એક જ  �� ુમાટ� ્ો� ન્લત િવરોધત પ�ખાતત 

ુતા ંપરંપર�રૂક  �ક્ાભ કારા  તકાિંતેુ ંકા ર્ સપં� થા્ નુ.  

આ સપં રંમા ં માનવ�વન  ્તન  નન ્લૂોનત  �ક્ા કારા આગળ વધન નુ. આ ગિત 

પરિમ્ાન ક�ટલતક  ા્ ત સાથન  �કુ િવપર�ત પ�ર્ામેુ ંિમશ્ થ�ુ ં ોવાનો �  ેું વ 

થા્ નુ તનનો �ોધપા્ ંાિવનત સ��ુ્ત �પશાનો �ડલુતિનપદશ કર� નુ. આમ આ�િુનક �ગુના 

આટલા લા�ંા સમ્ના ��ુુઘાથરના િવપર�ત પ�ર્ામન એનત �ષ્્્િૂમમા ંર �લા ંવપરા્્ 

માનસના પ�રવતરનનત આવ ્કતાનત  તતિત કરાવત નુ, � ક�વળ આતમિવકાસ કારા શ� �નન 

નુ. આ પ�રવતરન �ન�તુાેુ ં�લૂ્ સાકાર થવાનત �વૂર શરત નુ, ંવતષંતા  નન સમાનતાના 

્થાથર ંવ�પના  ા�ુંારવનત પ્ �વૂર શરત નુ. એ જ માનવ � ્ૃષટના ંાિવનો  �ખુ આધાર 

નુ.  
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ર 
પ્રકર૩ 

 
                                     જાનિ્જાનનોરસમાતંરરપ્ાહ 
 

ધમરશાા�ુરંઆિધપપવર 

આ�િુનક �ગુના  ારંં પ �લા �રુોપના  ��વન  પર રાા્સપાેુ ં� આિધપત્ 

 � ુ ંતન� ુ ંઆિધપત્ જાનિવજાનના ંકનષન ધાિમ�ક મતા  ોે ુરનુ.ં આ મતા  ો શદાના િવઘ્ 

 તા. ત્ાનંા લોકોમા ં  વિત�ત ્�પૂ�  નન � ંતત ધમ�નત પરંપરા  ેસુાર એક એવત શદા 

�ું થાિપત થિ  તત ક� એક  �્ષટ �પી્ સપા �નન આપ ન્  ા�ર તર�ક� ભળખતએ ુ�એ તન્ ન 

આ � ્ૃષટેુ ંસ�ન ક�ુ� નુ  નન આ ા�ર� � ્ૃષટનત તમામ ગિતિવિધ  પર  કાશ પાડ�  નન 

�વનના શન્ નો માગર �તાવન એ�ુ ંજાન પસપં કરા ન્લા પ્ગ�ંર  નન એમના િશષ્ો  સમક 

 ગટ ક�ુ� તનના આધાર� ધમરશા�નત ર્ના થિ.  

આ જાનના િવઘ્મા ંએક એવો િશરંતો  ંથાિપત થ્ો  તો ક� એનો િવના િવવાપ� 

ંવતકાર કર� તનનન  ેસુરવાનત ાચુા ધરાવતા લોકો આવંતક ગ્ા્  નન એનો  ંવતકાર ન 

કર� ક� એના િવઘન શકંાસુશકંા ધરાવન  થવા  ન્ ધમર ક� તનના ંજાનનન માન્ ગ ન્ ક� તનનન 

 ેસુર� તન heretics - નાવંતક તર�ક� સવરસામાન્ સમાજના �� ષકારનન પાષ �નન. આ 

પ�રવંથિતમા ં�ુે દેુ ંકા ર્ ધમરશા�ના િસદાતંો  નન િવિધિવધાનોનત લો કોનત �િુવધા માટ� 

�ીુ્વવંથત ર�ૂઆત કરવા �રૂ� ુ ંસતિમત ર � ગ�ુ.ં  

  � જાનેુ ંસત્ માષ શા�  પર િન રંર  ોવાનત માન્તાનન લાનન જાનનો 

વાંતિવકતા સાથન સ�ંધં ીટ� ગ્ો. આ વંથિતમા ંધાિમ�ક માન્તાભમા ંિવ�ં�તા ક� 

પારંપ�રક િવરોધ જોવામા ંઆવન ત્ાર� પનપા થતા ંિવવાપના સમાધાન માટ� ક� િવ�ં� 

માન્તાભના ંસત્ાસત્નત ખાતર� કરવા કરાવવા માટ� શા� મા્ િસવા્  ન્ કોા આધાર 

ન ર �તા શદા ભના �ળા�ળ િન્ાર્ક ંાગ ંજવતા થ્ા.  

�રુોપના િિત ાસમા ં� ંતત ધમરે ુ ંિવ�ં� સ ંપા્ોમા ં� િવંાજન થ�ુ ં નન એ 

સ ંપા્ો વચ ન્  નન �ાર�ક સ ંપા્ના  ન્  ેુ્ ા્તભ સાથન � ાપના ંનામન � �દુો 

ખનલા્ા તન આ  કારનત વંથિત ખર�ખર સર�ા  ોવાના સાકત નુ. પ�ર્ામન ‘� સત્ નુ તન �ુ ં

માનતશ’ના ંથાનન ‘�ુ ં� માેુ ં� ંતન જ સત્ ’  ોવાનત માન્તાેુ ં  ્લન થતા ંજાનના ંકનષન 

સત્નત સકંલપનાનો જ લોપ થિ િવ�ં� ધમ�નત  નન એક જ ધમરના િવ�ં� સ ંપા્ોનત 

ધમરસપાેુ ંશાસન  ંથાિપત થ�ુ.ં  

***** 
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એ સમ ન્ િવજાનતભમા ંધાિમ�ક મતા  ોના િવઘ્મા ંએક એવત માન્તા  ્�લત થિ 

 તત ક� એ  ાગૈિત ાિસક આ�પમાનવના  પ�રપ્વ માનસનત  પજ નુ. એના માનસમા ં

 સ્િતનત ંી્  નન ં્કંર ંટનાભનન લાનન એનત તમામ ગિતિવિધ સમજવાનત �જજાસા 

પનપા થિ  નન  એનન એમ લાગ�ુ ંક� એ ંટનાભનત પાુળ મેષુ્ના ંકરતા ંવધાર� શવ્તશાળ� 

ન્તનાનો  ાથ  ોવો જોાએ.  

આ કલપનાના આધાર� એવત માન્તાનત  ંથાપના થિ ક� આ � ્ૃષટ એ કોા િવરાટ 

 �્ ્ શવ્તેુ ં થવા એમ ક ો ક� ા�રેુ ંસ�ન નુ. આ ા�ર માટ� એના ંમાનસમા ંએક 

તરદ   ોંાવ પનપા  થ્ો  નન �ત� તરદ  ા�રમા ં માનવંાવોેુ ંઆરોપ્ કર�નન એ  

આ�પમાનવન એમ માન�ુ ંક� એ નારાજ થા્ તો � ્ૃષટ પર ક�ર વરસાવન  નન  સ� થા્ તો એનન 

ધનધાન્થત ુલકાવત પ�. તનથત માનવ� તાથ� એ શવ્તનન સપા  સ� રાખવા માટ� એ ન્ ક�ટલાક 

િવિધિવધાનોેુ ં� આ્ોજન ક�ુ� તનમાથંત  ધમ�નો  ા�ુંારવ થ્ો. આમ આ િવજાનતભ એવત 

માન્તા ધરાવતા થ્ા ક� ધાિમ�ક માન્તાભ  નન �ક્ાકાડંો એ સભ્તા તરદ   સર થતા ં

માનવનન મળનલો આ�પમાનવનો વારસો નુ.  

વ�મુા ંઆ િવજાનતભ એમ માનતા  તા ક� આ�પમાનવનત પ�રકલપના ક�ટલત્ રો્ક 

 ો્ પરં� ુએ વાંતિવકતાના જાનનો પ્ાર્ �નત શક� ન�   નન એના આધાર� માનવ 

�વનનો િવકાસ પ્ થિ શક� ન� . જાનનો આશ્ વાંતિવકતાના ્થાથર િન�પ્નો નુ  નન 

એેુ ં�લૂ્ એનત વં�લુ�કતામા ંર ��ુ ં નુ . તનથત એના પા્ામા ં ત્ક  ેું વ  ો્  નન એવા 

 ેું વનન    ેલુકતનન એ ના ંસત્નત ્કાસ્ત કરવામા ંઆવન એ આવ ્ક નુ. આ વંથિતમા ં 

ધાિમ�ક મતા  ો ના ક�  ન્  ્�લત �વૂર  ો ના સત્નત ્કાસ્તનો િવ્ાર �દુા ંવા ર્ 

ગ્ા્ એ  ક�કત �ુે દનન એના ંિન� માગરથત િવ્�લત કર� વાંતવિવ�ખુ �નાવન નુ.  

આ ધમરસપાએ લોકોના વૈ્વ્તક  નન સા�પુાિ્ક �વન  પરના પોતાના  શાસનનન 

��્ુઢ કરવા માટ� િવિવધ ંતર� � �ત�ારવ પ�ા્ �ાુુ ં નન નુવટ� પમનનત નતિતર�િતનો 

આશ્ પ્ લતધો એના લતધન સામાન્  �  નન સિવશનઘ એના �ુે દશાળ� વગરમા ંએના 

િવઘ્મા ં કળામ્ પનપા થિ  નન � ેદકતા �ા�તન સમાધાન ન�  કરવાના એમના વલ્નન 

લાનન તનભ એનત સાથન  થડામ્મા ંઆી્ા. આ સમ્ પરિમ્ાન �ુે દશતલોએ ધમરસપાનત 

 પરવટ જાનન �ુે દના  મ્ાર�પત સામથ ર્મા ં િવ્લ િવ�ાસ સાથન જાન  ત ન્નત � િનષ્ા 

પાખવત  નન પ�રશમ ક્� એના ંલતધન આ�િુનક તતતવજાન  નન િવજાનનો  ા�ુંારવ થ્ો. 
 

તપપ્જાન�ુરંન્પ નાનર 

તતતવજાન વાંતિવકતાના સત્નત શોધેુ ં �ં્ાન નુ  નન ધાિમ�ક મતા  ો ના ંકાર ન્  

એ શોધ સંુ�્ત થિ �્ નુ એ  તતિતનન લાનન  એ મતા  ોથત �ુ્ ત થવાના િનધારર સાથન 
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પિ�મના આ�િુનક તતતવજાનનો આરંં થ્ો. એના આ નવ ંથાન સાથન એના કનષન એક એવો 

િવ�ાસ  ંથાિપત થ્ો ક� �ુે દ તમામ �વૂર  ોથત �ુ્ ત થિ કોા  �વૂરધાર્ાનો આશ્ લતધા 

િવના ંવતષંપ ન્ થતા ં� �્તન કારા વાંતિવકતાના પરમ સત્નન પામવાનત કમતા ધરાવન નુ. 

આ િવ�ાસ સાથન વાંતિવકતા સ�ંધંત િવ્ાર્ામા ંસવરસમાવનશક  �સુગંતતાનત કસોટ� સાથન 

તકર�દ ર�તન આગળ વધવાનત  �ક્ા શ� થિ. આ  �ક્ા ડ�્ ત સત્થત  પર  ્� વાંતિવક 

સત્નત ખોજેુ ં  �ં્ાન �નત.  
પિ�મનત િવ્ારધારામા ંઆ  પકમ તતતવત� િવ્ારક�ન�ત  થવા િવ્ારિનષ્  ોવાથત 

એનત પરાકાષટાએ િવ્ાર  નન વાંતિવકતાના સમતકર્ સાથન � ્ૃષટગત તમામ સાપનક  નન 

�્ ્માન તથ્ોનત પાર એક િનરપનક સપાેુ ંપરમ સત્ તર�ક�  િતપાપન થતા ંિનરપનક 

સિંવતવાપનત  ંથાપના થિ. એ સમ્ના િવજાનના કલપનાતતત િવકાસનન લાનન પોતાના 

સામથ ર્મા ંપનપા થ ન્લા િવ�ાસના ંઆધાર� એક િવજાનત   એવો પાવો કર� શ�ો  તો  ક� એનન 

�થ્વત � ાર ેંા ર �વાનત જગ્ા મળન તો તન આ �થ્વતનન પોતાના �સુશમા ંલાવતનન 

 વકાશમા ંદંગોળ� પા શક� એમ નુ. એ  કારના િવ�ાસ સાથન તતતવજાનના કનષન િનરપનક 

સિંવતવાપનત  ંથાપના થતા ંજાનેુ ં ચ્તમ િશખર સર થ્ાનો પાવો કરવામા ંઆી્ો.  

આ િસદાતંનત  ંથાપનાના િવઘ્મા ં પિ�મના � �્તકોનો એવો પાવો રવો  તો ક� એ 

કોા �વૂરધાર્ા ડ�્ ત ક્ાર િવના કરા ન્લા િવાદુ � �્તનેુ ંપ�ર્ામ નુ. આ�િુનક �ગુના 

 થમ �દલ�દૂ તર�ક� �નો આપર થ્ો નુ તન પ�કાતરનો ‘�ુ ંિવ્ા�ંુ � ંતનથત �ુ ં�ં ’ એ તકર એવા 

� �્તનેુ ંએક  તસ્ષટ  પા ર્ નુ. પરં� ુતતતવજાનન ડ�્ ત કર�લા માપપંડ  મા ન્ આ પલતલનો 

તટંથ  ભ્ાસ કરતા ંિવ્ાર કારા વાંતિવકતાેુ ં િતપાપન કરવાના એના  ્તનમા ંર �લો 

પોઘ  ગટ થા્ નુ   નન આ  �ક્ામા ંકાુ ંડ�્ ત ન�  કરા�ુ ં ોવાના પાવાેુ ંપ્ ખડંન થા્ 

નુ. કાર્ ક� ‘�ુ ં�ં ’ એ ડ�્ ત ક્ાર પુ� જ ‘�ુ ંિવ્ા�ંુ �ં ’ એ િવધાન કર� શકા્ નુ.  આમ ‘�ુ ં

િવ્ા�ંુ �’ં એના સત્નન સા��ત ક્ાર પ �લા ંએ ‘�ુ ં�’ંના સત્ેુ ં મા્ �નત શક� ન� .  

આ જ વંથિત ા�ર  ક� પરમ તતતવ ેુ ં વંતતવ �રુવાર કરવા માટ�  પા ન્લત 

સા��તતભનત પ્ નુ. આમ સિંવતવાપ� િવ્ારધારામા ં સતમ  નન િનરપનક વાંતિવકતાનો 

િનષકઘર તારવવા માટ� �્ ્માન સાપનક  ંતતનો આધારવા� તર�ક�  � િવિન્ોગ થ્ો તનમા ં

�ેુ ં વંતતવ  સતમ  પર િન રંર નુ તનનત  સતમના આધાર તર�ક�  ં�િુત થિ નુ. આમ � 

 � સા��ત કરવાેુ ં નુ તનના ંઆધાર� સા��તત આપવાના  ્તનમા ં  લટા�લુટ� તકરનો  પોઘ 

પનપા થ્ો  નન એ િવ્ાર �તતોગતવા આતમ-ખડંનાતમક િવ્ારનત કકામા ંઆવત ગ્ો.  

તળાવના પા્તમા ંપડ��ુ ં્ન�ેુ ં િત���� આકાશમા ં્ન�  ોવાનો સકં�ત  વ ્ કર� 

નુ, પરં� ુએ એનો �રુાવો નથત. એનો �રુાવો તો ંવ્ ં્�ં નુ. કા ર્-કાર્નત પ�રંાઘામા ં

ક �એ તો કાર્ કારા � કા ર્ે ુ ંિનમાર્ થા્ નુ , તનનન કાર્ેુ ંકાર્ ગ્ત શકા્ ન� . આમ 
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‘મારો િવ્ાર ’ ‘મારા  વંતતવ ’નો આધાર નથત , પરં� ુએના  પર આધા�રત નુ , તનમ 

વાંતિવકતા એના ંિવઘ્મા ંથ ન્લા ંિવ્ાર પર ન�  પ્ એ િવ્ાર વાંતિવકતા  પર આધાર 

રાખન નુ. તનથત ંવ્ ંવાંતિવકતા  પર િવ્ાર એકા  થા્  નન તનમા ંવાંતિવકતાેુ ં્થાથર 

િન�પ્ થ�ુ ં ોવાનત ક� એેુ ંિવ�સનત્  િત���� ઝતલા� ુ ં ોવાનત ખાતર� થા્ ત્ાર� એેુ ં

સત્  મા�્ત થ�ુ ં ોવાનો ંવતકાર કરવો જોાએ.  

આમ ્થાથર તા્તતવક � �્તન િવ્ારક�ન�ત ન�  પરં� ુવાંતવક�ન�ત � નન એ જ�ર� નુ. 

આમન્  િવ્ારેુ ંકા ર્ સત્ેુ ંિનમાર્ કરવાેુ ંન�  પ્ એનન ઝતલવાેુ ં નુ . િવ્ાર તો સત્ 

 િત સુપકો લનવા માટ�ના વં સગ�ોડર તર�ક� કા ર્ કર�  નન એ ર�તન  ા ત થતા ંવાંતવપશરનનત 

માનિસક પ�રંાઘામા ં �ંી્વ્તેુ ંમાધ્મ �નન  એમા ંએનત સાથરકતા ર �લત નુ.  

આ�િુનક તતવજાનેુ ં �ં્ાન �ુે દના  મ્ાર�પત સામથ ર્નો િસદાતં ડ�્ ત કર�નન જ 

શ� થ�ુ.ં પરં� ુઆ પા્ાના િસદાતંનત � ેદક  �ક્ા કારા  ંથાપના થિ નથત તનથત એ પ્ 

ધાિમ�ક મતા  ોનત �મ માષ શદાનો િવઘ્ નુ એમ ક ��ુ ંજોાએ. આ વંથિતમા ં િતપા�પત 

તથ્  ગા થત જ ડ�્ ત કરા�ુ ં ોવાથત કોા �વૂરધાર્ા ડ�્ ત ક્ાર િવના િવાદુ � �્તન કરા�ુ ં

 ોવાનો પાવો પ્ ખોટો ્ર� નુ , તનના પ�ર્ામન જાન નત એક શાખા તર�ક�ના એ તતવજાનના 

�લૂ્નો હાસ થા્ નુ.  

***** 

  � એક �તજો પાવો પ્ કરવામા ંઆી્ો નુ ક� સિંવતવાપ� િસદાતં �ત�રક 

 સગંતતાથત પર  નન સવરથા �સુગંત  ોવાથત કોા માન્તાેુ ંસત્  મા�્ત થા્ એ 

માટ�નત પા્ાનત શરતનત �િૂત� થિ �્ નુ.  લ�પ વાંતિવકતા સ�ંધંત કોા િવ્ાર ક� 

સકંલપના સવરથા �સુગંત  ો્ એ આવ ્ક નુ , પરં� ુએનાથત એ દ�લત થ�ુ ંનથત ક� કોા 

િવ્ાર ક� સકંલપના �સુગંત  ોવાના એક માષ કાર ન્ તનમા ંવાંતિવકતાેુ ં્થાથર ક� િન�શનઘ 

િન�પ્ થ�ુ ં ોવાેુ ં િતપા�પત થા્ નુ. 

આ સમતકાનન લાનન તતતવજાનનત પા�ાત્ પરંપરામા ં ક�નટ નામના �દલ�દૂ� ‘ મનન  

પ�ખાતત વાંતિવકતા’  નન ‘ સલ વાંતિવકતા’ વચ ન્ના �તરેુ ં  િતપાપન ક�ુ�  નન �તન 

બનડલત નામના �દલ�દૂ�  વાંતિવકતા િવ્ારનન  િતકમન નુ એ  તતિત સાથન વાંતિવકતા  નન 

િવ્ાર વચ ન્ તનમજ સતમા�દ � ્ૃષટ  નન  સતમ વચ ન્ ન �રૂ� શકા્ એવત ખાા ર �લત 

 ોવાનો િનષકઘર તાર ી્ો. પ�ર્ામન િવ્ાર  નન વાંતિવકતાના ંસમતકર્ના િસદાતંેુ ંએના 

�તગરત તકર કારા ખડંન થ�ુ ં નન પરમ સત્ સવરથા �સુગંત  ો્ એ જ�ર�  ોવા ુતા ંસત્ેુ ં

�િતમ  મા્ ંવ્ ંવાંતિવકતા  ો્ એ આવ ્ક ગ્ા�ુ.ં  

***** 
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�ત�ુ,ં સિંવતવાપ� િવ્ારસર્તમા ં ંથાિપત થતા ં િસદાતં સાવરિષક ધાર્ાના  કારનત 

સકંલપના નુ , ા્ાર� વાંતિવક � ્ૃષટ િવશનઘ તથ્ોનો સ�પુા્ નુ.   � વં�ભુના ંસારતતતવ નો  

 થવા સામાન્ ડુ્ ોનો સમાવનશ કરતત સાવરિષક ધાર્ા કારા  ા ત સમ�ૂિતથત �ુે દવાપ� 

માનસનન ંલન સતંોઘ થા્, પરં� ુ�મ મેષુ્ના સામાન્ ડુ્ ો �્વાથત કોા િવશનઘ મેષુ્નન 

�ણ્ાનત  તતિત થતત નથત , તનમ  વંતતવનત આગવત લાક�્કતા સાવરિષક સકંલપનાના ી્ાપ 

� ાર ર � જવાથત  સમ  વાંતિવકતાનો સ��ુ્ત  નન સ�ં ૂ્ ર ા્ાલ આવતો નથત.   

આ વંથિતમા ંએક તરદ  તા�ક�ક ્થાથરવાપ� એ િનષકઘર તારી્ો ક� �દલોસોદ�ેુ ં કોા 

વાંતિવક ક� તા્તતવક �લૂ્ નથત  નન  �ત� તરદ  વંતતવવાપ, માનવતાવાપ,  પ્ો�ગતાવાપ 
 નન  ેું વવાપ �વત સિંવતવાપિવરોધત િવ્ારધારાભમા ંતા્તતવક � �્તનનન િવાદુ �ુે દવાપ� 

 �ંગમના ંથાનન માનવ  ેુ્ િૂત ક� સવંનપના સાથન સકં�લત વાંતવવાપ�  �ંગમ તરદનો 

વળાકં મળ્ો.  

નુવટ� તા્તતવક િવ્ાર્ામા ંનર� � ેદકતાનન �પલન વાંતિવકતાનત સવંનપના ક�  ેુ્ િૂત 

સાથન જોડા ન્લા � ેદક  �ંગમનન સૈદાિંતક સમથરન  ા ત થ�ુ ં નન કો�લ�ગ�ડુ                                                                   

નામના �દલ�દૂ સ� ત સા ંત કાળના  ન્ � �્તકોનત  ની્સિંવતવાપ� િવ્ારધારાનો આરંં 

થ્ો. ંારતત્  નન  ન્ પ વારત્  નન સિવશનઘ વનપાતં પશરનમા ંઆ વલ્  ગા થત 

 ંથાિપત થિ હાુુ ં � ું, તનથત તા્તતવક � �્તનના કનષન સમ ાતમક  �ંગમનો  �રુંકાર થતા ં

ની્સિંવતવાપના પ વારત્ પશરનો સાથનના સમનવ્ કારા એક સવરસમાવનશક   નન એક�સ્ત 

તતતવજાનનત ર્નાના ેતૂન  �ં્ાનનો આરંં થ્ો . િપ્ર� શા�પ�ન �વા  નનક � �્તકોના 

 પાન  પરાતં શત  રિવ�પના સમ ાતમક પશરનમા ંએનત પ�ર્િત થા  ોવાેુ ં પ�ખા્ નુ.  
 

િ્જાન�ુરંન્પ નાનર 

તતતવજાનનત �મ આ�િુનક િવજાનનો  ારંં પ્  ધમરસપા સામનના િવ�ો  કારા 

માનવ �ુે દના ંંવાતાં્નત ંોઘ્ા સાથન થ્ો. સંં સ્િતના આરંંકાળન ં િતક  નન પરાં િતક 

સમંત વાંતિવકતાના તમામ જાનમા ં�તિન�� ત એકતા  તત.  ા્તન  તસમા ંજાનમાષ માટ� 

�નો વાચ્ાથર જાન માટ�નો  નમ નુ એ �દલોસોદ� શબપ ્ો�તો  તો , તનમા ંં િતક શા�ો   નન 

ગ�્તનત સાથન ધાિમ�ક િસદાતંોનો પ્ સમાવનશ થિ જતો. એ સમ ન્ જાનતજનો  �દલોસોદર 

તર�ક� ભળખાતા. ંારતનત પરંપરા પ્ એ  કારનત જ ર � નુ.   � સવર  જાન માટ� �मद 
ધા� ુપરથત તારવા ન્લા ‘િવદા’  નન ‘વનપ’ શબપ  ્�લત  તા  નન જાનત માટ� ‘િવકાન’ શબપ 

 ્ો�તો  તો.  નન આ� પ્ િવ�ં� િવદાશાખાભના પારંગતનન Ph.D.  થારત   Doctor 

of Philosophy -  �દલોસોદ�ના િવકાનનત  પાિધ  પા્ નુ તનમા ંઆ પરંપરાનો  વશનઘ 

ર �લો પ�ખા્ નુ.  
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કાળકમન ધમરશા�ોના મતા  ોમાથંત �વુ્ત સાથન � ેદક  નવનઘ્નો આરંં થતા ં

�દલોસોદ�ેુ ંતતતવજાન  નન િવજાન એમ �ન શાખામા ંિવંાજન થ�ુ ં નન જાનના કનષન 

િવજાનનન   ંથાન મળ�ુ.ં �ત� તરદ જાનના િવઘ્મા ંવં�લુકત  નન આપશરલકત  �ંગમ 

વચ ન્ના નંપનન  ેલુકતનન  િવજાનનત ગ્ના ક�વળ વં�લુકત જાન તર�ક� થિ  નન તનના ં

િવંતારમાથંત જ ન�  પરં� ુ� ેદકતાના ી્ાપમાથત પ્ આપશરલકત સકંલપનાભનત  નન એનત 

સાથન ધાિમ�ક િસદાતંો �દુાનંત �ાપ�ાક� થિ ગા. એક એવત માન્તા  ્�લત થિ ક� એ સવર 

શદાના  િવઘ્ નુ. આમ �ુે દ  નન શદાેુ ંકતૈ  વંતતવમા ંઆી�ુ.ં  

 વતરમાન ��નસા ંપાિ્ક  નન ધમરક�ન�ત િવ્ારધારાના પારંપ�રક િવરોધેુ ં�ળૂ આ 

કતૈમા ંર ��ુ ં નુ .  નન સામાન્ �વની્વ ારમા ં વૈજાિનક �ુે દવાપ સાથન સકં�લત 

��નસા ંપાિ્ક િવ્ારધારાનન  ાધાન્ મળતા ંએમા ં ગટ    ગટ ર�તન ધમરિવ�ખુતાનત સાથન 

�લૂ્િવ�ખુતાનો પ્ સં્ ાર થ્ો  નન સામાન્ �વનનત ગિતિવિધમા ં� ેદકતાના નામન 

�ઢ�વાપ�માથંત ી્વ્તવાપનત �પશામા ંસકંમ્ થ�ુ ં નન િવ�ુ્ ત સમાજ માટ�  વકાશ ર્ા્ો.  
***** 

  � િવજાનન વાંતિવકતાના  ભ્ાસ માટ� �ુે દવાપ� વલ્નન  ે�ુપ િવ લનઘ્ાતમક 

 �ંગમ  પનાી્ો  નન વાંતિવકતાના ગ નતમ ર ં્ો �ધુત પ �્વા માટ� એના િવઘ્નત 

 વતરમાન ં િતકવાપ� ધાર્ાનન  ેલુકતનન એેુ ંિવ�ં� �શો  નન પાસાભંમા ંિવ લનઘ્ કર� 

 ત ન્ક પાસા ં પર એકાિંતક એકા તા કારા નાનામંા ંનાના ંકનષન વ�નુન વ� ુજાનનત  ા્ ત માટ� 

 નન એનત સાથન સકં�લત  ત્તં ઝત્વટં્ાર ક શલ્ોના િવકાસ માટ�  થાક  ્તનો શ� 

થ્ા, તનના પ�ર્ામન િવજાન   નન ટ�કનોલો�નત   નનક શાખા - શાખાભનો  ્તૂ�વૂર િવકાસ 

થ્ો.  

પરં� ુઆ િવઘ્મા ં ક�કત એ નુ ક� વાંતિવકતા તતતવત� ં િતક  વંત  ોવાનત એક 

િવશનઘ ધાર્ા ડ�્ ત કર�નન , એ ધાર્ાનત ંવતકા ર્તાનત ્કાસ્ત ક્ાર િવના એનો  ભ્ાસ 

થ્ો  નન આમ  ેું વાિશત  ભ્ાસેુ ં � મડંા્ થ�ુ ંતન  એના  ભ્ાસિવઘ્ સ�ંધંત 

 ેું વાતતત ધાર્ાનન  ેલુકતનન થ�ુ.ં આમ િવજાનન એક તરદ તતતવજાનના � �્તનલકત 

 �ંગમનો �ા�ુ પર �કુ�નન આેું િવક  �ંગમ  પનાી્ો , પરં� ુએના  ભ્ાસ ેુ ં 

િવઘ્વં� ુઆેું િવકનન �પલન � �્તનાતમક  �ંગમ કારા  વતરમાન ં િતકવાપ� માન્તા નન 

 ેસુર�નન ન � થ�ુ,ં  એના પ�ર્ામન વૈજાિનક  �ં્ાનનો આરંં જ  �તિવ�રોધનત �ૂિઘત 
્િૂમમા ંથ્ો.  

�ત� તરદ િવજાનનત આ  ભ્ાસવં�નુત સમ તાનન િવ�ં� કનષોમા ંિવંા�જત કર� 

 ત ન્ક કનષનન  લગ તારવતનન �  ભ્ાસ થ્ો તનમા ંિવ�ં� કનષોના પારંપ�રક સ�ંધં  નન 

 ંાવનત િવગતોનો સમાવનશ ન�  થ્ો. આ કાર ન્ વૈજાિનક  જાનમા ં �રુપ આવત જતા ં� 
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તન શાખાના િવઘ્વં� ુ�ગન ંવાંાિવક ર�તન   પવંથત થતા ંક�ટલાક પા્ાના  ્ો  ેપુ�રત 

ર � ગ્ા ંક� િવજાનના કનષનત � ાર �કુાા ગ્ા.ં  

આમ આ�િુનક ગ્ાતા ંિવજાનન  ેું વવાપનન ભથન  પનાવનલા ‘axiomatic -  

 �ંડ�્ ત �્ૃષટ����ુ’નન કાર ન્  એનત ક�વળ ાૃન�્ ાવ ક�  ેું વગમ્ ંીળૂ વાંતિવકતા ક� 

ં િતકતા સાથન િનસ�ત ર �.  નન  જડતતતવમાથંત �વ� ્ૃષટનત  નન તનમાથંત માનવ� ્ૃષટનત 

 તકાિંત થિ  ોવાનત  નન ષ ન્ � ્ૃષટ વચ ન્ સળંગ�ષૂતા  ોવાનત ડાિવ�નનત માન્તાના  ંાવન 

સમ  ન્તન  ન્તન વાંતિવકતા તતતવત� ં િતક નુ એમ ડ�્ ત કર�નન એનો િવકાસ થ્ો 

તનથત િવજાન  નન ં િતકવાપ એ �ન શબપો એક �ત�ના પ્ાર્ �નત ગ્ા. 

***** 

વૈજાિનક  ભ્ાસ પરિમ્ાન ં િતક ંટનાભમા ં નન સિવશનઘ  �નુત  નન 

�વકોઘનત સરં્નામાં   નન એમના સં્ ોજન કારા િવ�ં� ડુ્ ો  નન �ત�રક જ�ટલતા 

ધરાવતા  નનકિવધ િનજવવ  નન સ�વ એકમોના િનમાર્મા ં ગમ્ ર�તન ં િતકથત �ં� એવત 

કોાક વં�નુા, સંં વત� કોા શવ્ત ક� ન્તનાના  ંાવના સકં�ત મળતા ંરવા. એ સાથન ક�ટલાકં 

 ્ો   પવંથત થ્ા. પા.ત. ં િતક િસવા્ના  ન્ પ�ર�ળના  ંાવના  ંાવન એક જ 

 કારનત �ળૂ સામ તના િવ�ં� સં્ ોજનો ક�વત ર�તન થ્ા  નન એવા સં્ ોજનો કારા  નન 

એમના વૈિવધ્� ૂ્ ર �ત�ારવ સ�ંધંો   નન �ક્ાભનો  તથા  ગા   ેપુવંથત લક્ોનો 

 ા�ુંારવ ક�વત ર�તન થ્ો?  નન િનજવવ  નન સ�વ પપાથરના િનમાર્નત  �ક્ામા ં �ભુ ક� 

�વા�ભુેુ ંસ ં્ ોજન થતા ંએમના  સાં્ાતમક નંપોમાથંત ડુ્ ાતમક નંપો ક�વત ર�તન  ગટ 
થ્ા?  એટ�ુ ંજ ન� ,  સ્િતનત  તકાિંતમા ંકિમક ર�તન વ�નુન વ� ુિવકિસત  ંતતભનત શન્ તના 

 ા�ુંારવનત  �ક્ામા ંપ�ખા પ�તત લ�્ગાિમતાનત ંટનાનન ં િતક પ�રંાઘામા ંક�વત ર�તન 

સમ�વત શકા્? ક�ટલાક મનોપ� � ક ગ્ાતા રોગો કોા શાર��રક કાર્ િવના ક�વત ર�તન પનપા 

થા્  નન �ત�ં ક�ટલાક શાર��રક રોગના  પ્ારમા ં ન્તના સાથન સકં�લત  પા્ો  ક�વત ર�તન 

 સરકારક �નન ક� િવના  પ્ાર� રોગ િનવાર્ ક�વત ર�તન થા્  નન રોગોપ્ારમા ંં િતક 

 પા્ો સાથન �્�કતસકનત રોગત માટ�નત આતમત્તા  નન  રોગતનો  માનિસક સ ્ોગ ક�વત ર�તન 

 પકારક �નન? 

 આમ ં િતક  વંત ગ્ાતા શર�રનત જ ન�  પરં� ુ તકાિંતનત તમામ તથાકિથત  

ં િતક ંટનાભનત ગિતિવિધ કોા પરાં િતક ન્તના સાથન સકં�લત  ોવાના સકં�ત મળ્ા  નન  

એ સાથન જાન ા્ તનત વૈજાિનક પદિતમા ંમનસાતતત ડવુ  �ક્ાના સકં�ત પ્ મળ્ા. �ત� 

તરદ   તતૃન�્ જાનનત ંટનાભ  કાશમા ંઆવતત ગા.  

 લ�પ િવ�મા ંાૃન�્ ાવ ક�  ેું વગમ્ વં�ભુ ર �લત નુ એ એક  મા્્તૂ 

તથ્ નુ, પરં� ુએનાથત પર કાુ ંનથત  નન િૃન�્ાેું વ એ જ જાનનો એક માષ ાોત નુ એ 



60 
 

માન્તાના ંવતકાર માટ� કોા  મા્  પલબધ થ�ુ ંનથત. એ વંથિતમા ં  પરો્ત તથ્ો ંીળૂ 

ક� ં િતક વં�થુત �ં�  નન એનાથત પર કાિંક  ોવાનો ંપષટ િનપદશ આપન નુ, �ના લતધન 

િવજાનના  ભ્ાસકનષનો િવંતાર થા્ એનન વૈ્ા�રક આધાર  ા ત થ્ો.  

મેષુ્નત એક લાક�્કતા એ નુ ક� એ કોા િવશનઘ જાન  ા ત કર� નુ એ સાથન नपनया 

- એ ન્ � જાન મનળી�ુ ં નુ એનાથત �ં�  કાાં  ોા શક� ન�  એવો આ    ના્ાસન એનત સાથન 

સકં�લત થિ �્ નુ.  પ�ર્ામન એનત િવશનઘતા જ એનત મ્ારપા પ્ �નત �્ નુ. વાંતવમા ં

જાન પ્ આ � ્ૃષટનત �મ  થવા એમ ક ો ક� ંવ્ ંએના ં વંતતવનત �મ વંથિતહ ૂં ત ન�  

પ્ િવકાસશતલ  થવા  ાગિતક ંટના નુ, એ જાનનત �િતમ ન�  પ્ મધ્વતવ  વંથા 

નુ.   � એ  ક�કતેુ ંિવંમર્ થિ �્ નુ ક�  પમોપમ ગ્ા� ુ ંજાન પ્ એનાથત વ� ુ પમ 

જાન તરદ પોર� જ� ુ ંક�વળ એક પગિથ�ુ ં નુ  નન એ પગિથ�ુ ં ોવામા ંજ એનત સાથરકતા  નન 

�લૂ્ િન� ત નુ.  

***** 

િવજાનના કનષન ડાિવ�નના  વનશ સાથન િવજાનનન એક નવો વળાકં મળ્ો  નન � ્ૃષટના 

િવઘ્મા ંએક એવત સમજ્  ંથાિપત થિ ક� એનત ર્ના કોા �ળૂ �ી્ના ્ોસલા ંગો્વતનન 

થિ નથત. એ એક કિમક ર�તન િવકાસ પામતત ંટના નુ, �મા ં વંથાતંર કારા નુવટ� માનવ 

� ્ૃષટ  વંતતવમા ંઆવત. ત�ુપરાતં એ�ુ ં િતપાપન થ�ુ ંક� આ  વંથાતંરેુ ં્ાલક �ળ � ્ૃષટ 

� ાર ન�  પ્ એનત ંતતર ર ��ુ ં નુ . આમ  તકાિંતના િસદાતંનો  ા�ુંારવ થ્ો.  

ડાિવ�નન � ્ૃષટનત િવ�ં�  વંથાભેુ ં નન એમાં્  �વ� ્ૃષટનત િવ�ં� �િતભ  નન 

 �િતભેુ ં સકંલન કર�નન એમના  ા�ુંારવનત કિમકતાનો  નન એનત �િતભનત  તકાિંતનો 

િવ્ાર  ં�તુ ક્�. એ ન્ જડ �ી્, �િવક �ી્  નન  મનંતતતવ એમ  ષ્ તતતવો ક� 

 વંથાભનન  એક કમમા ં�કૂ�નન  િતપા�પત ક�ુ� ક� �વ ક�  ા્નો આિવંારવ જડતતતવમાથંત 

થ્ો  નન ત્ા ં ન્ કોા તતતવ ન�   ોવાથત એના લતધન ક� એના કાર ન્ જ થ્ો. એ જ ર�તન 

મનનો આિવંારવ  ા્માથંત  નન  ા્નન કાર ન્ થ્ો. આમ એના ંિવ્ારમા ં વંતતવમા ં

આવનલત આ ષ્  વંથાભ વચ ન્ સળંગ�ષૂતા  નન સાતત્ ર ��ુ ં નુ એવો ંપષટ િનપદશ 

થ્ો.   

પ�ર્ામન એવત માન્તા  ંથાિપત થિ ક� મન એ  ા્ેુ ં નન  ા્ એ જડ �ી્ેુ ંજ 

�પ ક�  વંથા નુ  નન એ �્ૃષટએ  ા્  નન મન �નંન જડ �ી્ના જ �પ ક�  વંથા નુ  નન 

એમનત ગિતિવિધના િન્ામક પ�ર�ળો ક� િસદાતંો જડ �ી્ના િસદાતંોના   પ મન્  નુ. આમ 
પપાથરિવજાનનત �ળૂ િવજાન તર�ક� ગ્ના કર�નન  �વિવજાન  નન મનોિવજાન  નન મનનત 

ગિતિવિધ સાથન સ�ંધં ધરાવતા તમામ સામા�જક િવજાનો એનત શાખાભ  ોવાેુ ં િતપાપન 

થતા ંં િતક  કતૈવાપનત  ંથાપના થિ. 
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વાંતવમા ંડાિવ�નેુ ંં િતકવાપ� �્ૃષટ����ુ પ્ાર ત આધાર િવના કરા ન્લત માષ એક 

 ટકળ  તત, એ  ક�કત  તકાિંતનત ંટનાના  ેગુામત  ભ્ાસ કારા � ાર આવત.   � એક 

એવો  ્  પવંથત થ્ો  નન વાજ�તપ ન્  પવંથત થ્ો ક� �વ� ્ૃષટ  નન માનવ� ્ૃષટનો 

આિવંારવ જડતતતવમાથંત થ્ો એ  ક�કત  ોા શક�  નન નુ, પરં� ુએ ક�વત ર�તન સા��ત થા્ ક� 

એ આિવંારવ જડતતતવનન કાર ન્ થ્ો નુ? એ સા��તત માટ� એ પશારવવાેુ ંર � નુ ક� જડતતતવનત 

 વંથાએ  �ેુ ં વંતતવ નથત ક� જડતતતવનત પ�રંાઘામા ં�ેુ ંિવવર્ કર�ુ ંશ� નથત, એ�ુ ં

કોા નવતન તતતવ ક� લક્ એનત કોા  ેગુામત  વંથાએ  ગટ થ�ુ ંનથત.  

પરં� ુએક તરદ એવત કોા સા��તત આપત શકાા ન�   નન  �ત� તરદ  વાંતિવક 

 ેું વ કારા એનાથત િવપર�ત  મા્ ર�ૂ થતા ંરવા  નન �ુે દ  નન સકંલપશવ્ત �વા 

માનવ મનના  નન આતમસવંધરન  નન �િતસવંધરનના આવનગ �વા �વ� ્ૃષટના લક્ોેુ ં

જડતતતવના લક્ોનત પ�રંાઘામા ં િવવર્ ક�  ેવુાપ ક� ી્ાા્ા કર� શકાા ન� . આ 

વંથિતમા ંએ લક્ો વચ ન્   �ં�તા  ોવાનત ં િતકવાપ� માન્તાેુ ં   નવંથાના તકરપોઘનન  

લાનન ખડંન થ�ુ.ં  

***** 

વાંતવમા ં  તકાિંતનત  વંથાનતરનત  �ક્ા પરિમ્ાન  ગટ થતા ંનવા ડુ્  ક� 

લક્નો  િનવા ર્પ ન્ કોા આધાર  ોવો જોાએ, કાર્ ક� એનો  ા�ુંારવ  સ�� ક� ાનૂ્માથંત 

થ્ાનત સંં ાવના િવજાનમા ંંવતકા ર્ �નત શક� એમ નથત. આ વંથિતમા ંએ ંવતકારવાેુ ં

 િનવા ર્ �ન�ુ ંક�  ત ન્ક  વંથાએ � લક્ો પ�ખા્ નુ તન એનત �વૂારવંથામા ંડવુ ર�તન 

િવદમાન  ોવા જોાએ, �  ેું વગમ્ ન�   ોવાના એક માષ કાર ન્ ત્ા ંન�   ોવાનત 

માન્તા �ુે દગમ્ �નતત નથત.  આ િનર�ક્નો ડાિવ�નના િવ�ં�  વંથાભનત 

સળંગ�ષૂતાના િસદાતં સાથન મનળ �નસન નુ, પરં� ુએના ં િતકવાપ� િનષકઘરથત  િવપર�ત 

�પશામા ં�્ નુ. 

આ સપં રંમા ં�ગરસ�  નામના વૈજાિનક�  તકાિંતના પા્ામા ંજડતતતવ ન�  પ્  Élan 

Vital –  ા્તતતવ  ોવાનો િનપદશ ક્�  નન એ પશારી�ુ ંક�  તકાિંતનત  �ક્ાનો આરંં �નન 

nisus – �ત�રક ધ ો ક � શકા્ એવા  ા્તતતવના પ�ા્નન લતધન થ્ો. એ સાથન એવત 

 તતિત પ્ થતત ર � ક� એ  �ક્ા  ગા નત માન્તા �જુ�નત �ાવ પ�ર�ળો  પર આિશત 

્ાિંષક  �ક્ા ન�  પ્  �ત�રક આવનગ કારા સં્ ા�લત  ધ ન્્ ાતમક  નન સ�નશતલ  �ં્ાન 

નુ.  

એ એક  ક�કત નુ ક� જડતતતવ એ આ સમ   �ક્ાનત  ારં�ંક  વંથા નુ. પરં� ુઆ 

તતતવ ેધવરનત  વંથાભના  ા�ુંારવનત � કમતા ધરાવન  નુ તન એનત ંતતર એ તમામ 

 વંથાભ ગ� બંત �પન િવદમાન નુ એ કાર ન્.   �  તકાિંતના  પકમમા ંએક �િતમાથંત �ત� 
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�િત તરદ સકંમ્  થ�ુ ં ોવાેુ ંડાિવ�નેુ ંિનર�ક્ ક�વળ સપાટ� પરનત �ાવ  ક�કતેુ ં

િવવર્ કર� નુ   નન એ �રા�ર નુ , પરં� ુએ સકંમ્  કોા એક �િતના  વતરમાન લક્ોનન 

કાર ન્ આપોઆપ �નત આવતત ંટના  ોવાનો તનનો િનષકઘર શકંાના પા્રામા ંઆવત ગ્ો. 

  � એક િવશનઘ િનર�ક્નો િનપદશ કરવો જોાએ. � ્ૃષટમા ંકોા િવશનઘ  વંત ક� 

�િતના  વતરમાન લક્ો એનત તમામ ગિતિવિધના , એના ધાર્પોઘ્  નન સવંધરન તથા 

િવકાસના િન્ામક પ�ર�ળ  વ ્ નુ. પરં� ુઆ  �ક્ા પરિમ્ાન એ�ુ ં ાુ ંથ�ુ ં �નન  લતધન 

 ત ન્ક  વંથાના ધાર્પોઘ્નત સમંતર�્ ગિતનત  પરવટ જા એ  વંથાએ  ેપુવંથત 

લક્ોના આિવષકાર માટ�નત ેધવર �પશાનત ગિત શ� �નત એ  ્  ેપુ�રત ર � નુ.  
આમ  તકાિંતનત  �ક્ા એક ર ં્મ્ ંટના નુ , �  િનવા ર્પ ન્  ેું વાતતત 

વાંતિવકતાનો સકં�ત કર� નુ. એક ુોડ માટ�ના  પર� પડનન તોડ�નન  ગટ થા્ , તનથત એના 

 વંતતવેુ ંકાર્ માટ� નુ , ક� એ ુોડ માટ�ેુ ંજ �ત�ુ ં�પ નુ , ક� એના ં ાગટ્ માટ� માટ�મા ં� 

પ�ા્ પનપા થ�ુ ંતન  માટ�નો ંવક�્ ડુ્  નુ , ક� માટ� આપોઆપ ુોડ �નત ગા નુ એમ ક � 

શકા� ુ ંનથત. વાંતવમા ંુોડેુ ં ાગટ્ માટ�મા ંવવા ન્લા �તજ  નન માટ� વચ ન્નત  
�તર�ક્ાના ંપ�ર્ામન થતા ંમાટ�ના �પાતંરેુ ં પ�ર્ામ નુ.   � માટ�ેુ ં�ટ�ુ ંમ તતવ નુ 

એટ�ુ ં નન ખર�ખર તો એનાથત િવશનઘ મ તતવ તો �તજેુ ં નુ. 

 તકાિંતનત  �ક્ાનો  ભ્ાસ પ્ એવા જ િનષકઘર તરદ પોર� ગ્ો ક� જડ �ી્નત 

ંતતર પ્ આ �તજના �વત કોા વં� ુ પ�્ ર�તન ર �લત  ોવત જોાએ , � જડમાથંત  ા્નત 

 નન  ા્માથંત મનનત  તકાિંતેુ ંપ�ા્ પનપા કર� નુ. આ  પ�્ વં� ુજડતતતવથત �ં� નુ  નન 

 ગટ વાંતિવકતાના ી્ાપમા ંઆવતત  નથત , પરં� ુએ ી્ાપમા ં� કાાં આવન નુ એેુ ં

 વંતતવ એના લતધન સંં િવત �ન�ુ ં નુ. એના લતધન જ જડતતતવમા ં ેપુવંથત લક્ો 

�વ� ્ૃષટ  નન માનવ� ્ૃષટમા ં ગટ થ્ા નુ  નન વતરમાન મનોક�ન�ત �વનનો  ા�ુંારવ થ્ો  

નુ.  

આ િનષકઘર કારા વાંતિવકતાના ં વંથાતંરનત  �ક્ામા ં�તિન�� ત લ�્ગાિમતાેુ ં

પ્  ના્ાસન ંપષટ�કર્ થિ ગ�ુ.ં એ સાથન  તકાિંતના વૈજાિનક  ભ્ાસમા ંજડતતતવ પુ�નત 

તમામ  વંથાભેુ ં એકમાષ કાર્ જડતતતવ  ોવા ેુ ં ેમુાન ંવતકા ર્ ન�  �ન�ુ ં નન 

કાળકમન Emergent Evolution -   દામત  તકાિંત ક� સ�નશતલ  તકાિંતનત સકંલપના ના 

 ા�ુંારવ સાથન િવજાનેુ ં ં િતકવાપ સાથને ુ ંસવંનન પ�રસમા ત થ�ુ ં નન એેુ ંં િતકવાપ� 

મ ો�ંુ  તર� જવાનત શ�આત થિ.  

***** 

 તકાિંત કમનો  ભ્ાસ કરતા ંએ  તતિત થિ ક� મેષુ્નો આિવંારવ એનત પ�રસતમા 

નથત  નન એ  �ક્ા  વન માનવ� ્ૃષટથત ેધવરમા ંસનમ� ુલ એલન્ઝાનડર નામન િવજાનત   નન 
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�દલ�દૂ �નન પ�વતતતવ ક � નુ , એના  ાગટ્ તરદના �િુનિ�ત પથ પર આગળ વધત રવાનો 

િવ્ાર  ં�તુ થ્ો એ સાથન  તકાિંત � �પશામા ં  સર થિ ર � નુ એ તનનત ંાિવ  વંથાનો 

�ડલુતિનપદશ થ્ો. આ પ�રકલપનાેુ ંી ાાટ �ડ  નામન �દલ�દૂના ‘ તકાિંતશતલ ા�રતતતવ’ના ં 

િનર�ક્ કારા  ેમુોપન થ�ુ ં નન  તકાિંતનત સમ   �ક્ામા ંેધવર ્ૈતન્નો કિમક 

આિવંારવેુ ંન�ુ ંપ�રમા્  ા ત થ�ુ.ં   

 તકાિંતનત આ ગિતિવિધ એવા િનષકઘર તરદ પોર� ગા ક� એ  �ક્ાેુ ં્ાલક �ળ જડ 

ન�  પ્ ્ૈતન્   ો�ુ ંજોાએ  નન એ પ્ એનત સવ�ચ્  વંથાએ �નો  ા�ુંારવ થા્ નુ 

એ કોટ�ેુ.ં આમ ડાિવ�નન �ેુ ં�વ�િતભનત  તકાિંત તર�ક� િવવર્ ક�ુ� નુ એ  ક�કતન � ્ૃષટમા ં

�તિન�� ત સવ�ચ્ ન્તનાનો �િતભના માધ્મ કારા થતત  તકાિંતનો, શત  રિવ�પ �ેુ ં  

ન્તનાનત  તકાિંત તર�ક� િવવર્ કર� નુ તનનો એક િવિશષ્  પકમ નુ એવત  તતિત થા.  

  � એક �ત� િનર�ક્નત ન�ધ લનવત જોાએ. િનમનમાથંત ેધવર  વંથામા ંસકંમ્   

થા્ ત્ાર� ેધવરના લક્ોનો ત્ા ંએકાએક  ા�ુંારવ થતો નથત. એ લક્ો  ારં�ંક  �પન  

�વૂારવંથામા ંર �લા ંજોવામા ંઆવન નુ. આથત પા ુ નન વનંપિત � ્ૃષટનત ગિતિવિધમા ંમનનત 

કકાનત સવંનપના  નન  �ંી્વ્તનત તથા  ા ત િવકલપોમાથંત પસપંગતનત કમતા �વા ક�ટલાક 

લક્ોનો  ારં�ંક  ્સાર  આવન નુ  નન વા�,ુ જળ  નન ્િૂમ �વા ં િતક ગ્ાતા 
પપાથ�નત ગિતિવિધમા ં�વ� ્ૃષટનત આતમ-સવંધરનનત  નન પોતાના  વંતતવનત સમ�લુા 

�ળવવાનત કમતાનો  ્સાર આવન નુ . આ કમતાનન લતધન એ પપાથ�મા ંઆવતત  ાુે દભેુ ં

એમના  વા મા ંમાનવ શર�રના ર્તનત �મ આપમનળન સતત ાુે દકર્ થ�ુ ંર � નુ, �થત 

એમનત ભળખ ક� લાક�્કતા જળવાા ર �. આમ કોા ્ો સ ક ન્ એકાએક નવા લક્ો 

 ગટ થતા ંનથત, પરં� ુ�વૂારવાંથામાથંત કિમક ર�તન િવકાસ પામન નુ. 

આ િનર�ક્ �જુ� � ્ૃષટ  વંતતવનો એક  ંખ�લત વ �તો  વા  નુ, �ેુ ં વંતતવના  

કોા તતતવો ક�  વંથાભના ્ોસલામંા ંિવંાજન શ� નથત, તનથત આપ્નન ્તૂકાળમા ં

વતરમાન  નન ંિવષ્, વતરમાનમા ં્તૂકાળ  નન ંિવષ્  નન ંિવષ્મા ં્તૂકાળ  નન  

ંિવષ્  નન  ત ન્ક કાળમા ંકાલાતતત કોાક ર�તન વસ�ુ ં ોવાનત  તતિત થા્ નુ. એ જ  કાર� 

જડ,  ા્  નન મનના િવઘ્મા ં નન એ ષ ન્ના �ધા એકમોના િવઘ્મા ંપ્  ત ન્કમા ંસવરનત 
 ંતતનત ંટનાનો  નન એ સવરના પરમ ન્તના ક� પરમાતમા ક� �નન  ા�ર તર�ક� ભળખતએ 

ુ�એ તનના  િવચ નુદ સ�ંધંનો  ્સાર આવન નુ. એટ�ુ ંજ ન� ,  ત ન્ક  વંથા  નન એના 

 ત ન્ક એકમમા ં��ુમતમ �પન  તકાિંતનત સકલ ગિતિવિધ ્ાલતત  ોવાનો ક� ત્ા ં Theory of 
recapitulation - �નુરાવતરનના િસદાતં �જુ�નત વં�વુંથિત  ોવાનત  તતિત પ્ થા્ નુ. 
આ ંટનાેુ ં િત���� માતાના ગ રંમા ંથતા ંમાનવ �ાળના િવકાસમા ં�્ૃષટગો્ર થા્ નુ, 
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ા્ા ં� ન્ ક� �વ� ્ૃષટનત એિમ�ા �વત એકકોઘત  વંથાના ��ુકોઘતમા ંકિમક �પાતંરનત 

 �ક્ા કારા મનોમ્ �વના ં િનમાર્નત ંટનાેુ ં�નુરાવતરન થા્ નુ. 

આમ ડાિવ�નના  પાનનન લતધન એક તરદ િવજાનના ં િતકવાપ�  �ંગમેુ ં�્ઢ�કર્ 

થ�ુ ંતો �ત� તરદ એ  પાનનન   ેલુકતનન �  ભ્ાસ થ્ા એના કારા એ  તતિત થિ ક� 

 તકાિંતનત જડ,  ા્  નન મન એ ષ્માથંત  ત ન્ક  વંથામા ં�ત� �નંનના લક્ોનો  ગટ 

્ા ગ� બંત ર�તન સમાવનશ થ્ો  ોવાનન કાર ન્  િવાદુ જડ પપાથર  થારત સવરથા  ન્તન પપાથર 

એ ક�વળ મનોકલપના  ોવાેુ ંિસદ થ�ુ ંતનના  પ�ર્ામન ં િતકવાપનો �ળૂ આધાર ખસત જતા ં

િવજાનેુ ંં િતકવાપ� મ ો�ંુ  તર� ગ�ુ ં નન િવજાનનન નવત �પશા મળ�  નન ન�ુ ંપ�રમા્ 

 ા ત થ�ુ.ં  

***** 

 તકાિંતનત  ત ન્ક  વંથામા ંડવુ ર�તન સવર  વંથાના લક્ો સમા ન્લા નુ �નો  

કિમક આિવંારવ થા્ નુ એ િનર�ક્મા ં ા્તન ્િઘભના પશરનેુ ંસમથરન થા્ નુ ક� ‘એ’ 

 થારત પરમ તતતવ ક� બ� � ૂ્ ર નુ ‘આ’  થારત � ્ૃષટ � ૂ્ ર નુ  નન � ૂ્ રમાથંત � ૂ્ ર �ાપ થ્ા 

પુ� � ૂ્ ર જ શનઘ ર � નુ . એ�ુ ંજ �ત�ુ ંિનર�ક્ નુ , આ સવર બ� નુ નન એના  ત ન્ક િપ�ડમા,ં 

 �એુ  �મુા ંસમ  બ�ાડં િવદમાન નુ,  ત ન્ક િપ�ડમા ંબ� િવદમાન નુ. આ િનર�ક્ેુ ં

સમથરન નરિસ�  મ �તાનત  �ખલ બ�ાડંમા ં નન તનના  �એુ  �મુા ં �ર વં્ાનત  તતિત 

કારા થા્ નુ.  નન ્શોપામાતાએ �ાલસ્ષ્ના �ખુમા ંર �લા માટ�ના િપ�ડમા ંબ�ાડંેુ ંપશરન 

ક્ારે ુ ંકથાનક ક� કિવવર રવતન�નાથ ્ાસુરનત સતમા મધ ન્  સા�રત થતા ં સતમનત �ા�ંરુ�ના 

�રૂેુ ંકલપન આ જ િવ્ારનત કાી્ાતમક  ં�િુત  ોવાનો ા્ાલ આવન નુ. આ સપં �ં �કરલત 

નામના  ેું વાપ� �બટ�શ �દલ�દૂનત આ � ્ૃષટ ંગવાનનત મેષુ્નન સપં�શ પા્વવાનત ંાઘા 

 ોવાનત પ�રકલપનાેુ ં નન એમના ‘વ �તા ંઝર્ાનંત �કતા�’ના િનપદશેુ ંંમર્ થા્ નુ.  

***** 

આમ  ત ન્ક તતતવ ક�  વંથામા ંસકલ  વંતતવ િવદમાન  ોવાથત કોા એક તતતવ ક� 

િસદાતંના ંગ ન  નન સવરસમાવનશક  ભ્ાસ કારા િવ્ાર ક� વં�નુા �િતમ નુડા ં�ધુત 

પ �્વાનો  પકમ સૈદાિંતક �્ૃષટએ સવર-જાન ક� િષકાળજાનનત �પશામા ંપોર� �્ નુ.   �  

‘�નન �્વાથત સવર કાાં �્ત  લનવા્ નુ’, એ  પિનઘપનત  વ્ત �જુ�નત ગિતિવિધનો 

િનપદશ થતો પ�ખા્ નુ. 

 ા્તન ્િઘભેુ ંએ પશરન  � ુ ંક� િપ�ડમા ં નુ તન� ુ ંજ બ�ાડંમા ંપ્ નુ,  થારત  િપ�ડમા ં

બ�ાડંનો વાસ નુ   નન આ આતમા બ� નુ  નન એ બ� જ �ુ ંક� મારો આતમા નુ. આ પશરન 

�જુ� માનવ મનના મડા્નત ંતતર કોાક  મનસાતતત તતતવ િવદમાન નુ તન સકલ  વંતતવ 

 નન તનના જાનનો �ળૂાોત નુ. તનથત એમ ન્ પોતાના  વંતતવમાથંત � ાર નતકળ્ા િવના 
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પોતાના �તરના મડા્મા ં વગા ન કર�નન, તનભ �નો તપં્ા તર�ક� િનપદશ કર� નુ તનના 

કારા � ્ૃષટના  થારત ગતતાનત સકંલપના �જુ�નત આ ેધવર�ળૂ � ્ૃષટના  દમ �ધુત 

પ �્વાનો, એનન જોવાનો, એના સ�ંધંમા ંઆવવાનો  ્તન ક્�  તો.   

 ા્તનો જાનનત આ  �ક્ાથત �પુ�ર�્ત  તા તનથત ંારતના ્િઘભએ જાનેુ ં

‘ં�િ્ત’નત પ�રંાઘામા ંિન�પ્ ક�ુ�   � ુ ં નન પિ�મના ર ં્વાપ� ક� ડવુવાપ� તર�ક� 

ભળખાતા એક ાટર   નન  ન્ �દલ�દૂોએ  Theory of Reminiscence - ‘સંં મર્ના ં

િસદાનત’ેુ ં િતપાપન ક�ુ�  � ુ.ં   � જાનના િવઘ્મા ંએવો િનપદશ કરા્ો નુ ક� એનત  કોા 

�ાવોપ્ાર કારા  ંથાપના થતત નથત. આમ એ કોા નવતન  ા્ ત નથત ક� નથત એનત માનવ 

 ્તન કારા ર્ના થતત. એ ં�િ્તમા ં ગા થત સ ં� ત િવગત  ત્ક થા્ નુ એ ર�તન 

મેષુ્ના �તતરમ  પ�શ ક� આતમા � એનો �ળૂ ાોત નુ તનમા ંડવુ ર�તન િવદમાન નુ  નન 

ત્ાથંત તનના ં�્પાકાશમા ં ગટ થા્ નુ. આમ � તનનત ન્તનામા ં ી્્ત �પન  ગા થત 

િવદમાન નુ તનનો માષ સાકાતકાર થા્ નુ.  

એમ જ્ા્ નુ ક�  તક �દલ�દૂ સોક�ટ�સ આ ર ં્વાપ� �્ૃષટ����ુથત પ�ર�્ત  શન તનથત 

તનભ માનતા  તા ક� જાન લોકોનન આપવાનત વં� ુનથત, એ માતાના ગ રંના િશાનુત �મ 

મેષુ્ના મનમા ંજનમાવવાેુ ંર � નુ. આમ એમ ન્ લોકોમા ંજાનેુ ંિવતર્ કરવાનન �પલન 

જાનનત  ા્ તનત �પશામા ંએમનન  નરવાનો  �ંગમ  પનાી્ો  નન એ માટ� એમ ન્ સવંાપનત 

પદિતનો િવિન્ોગ ક્� . મેષુ્ સમક કોા  ્ ક� સમં્ા  ં�તુ થા્ ત્ાર� તનના ંમનમા ં

એક મથંન શ� થા્ નુ તન પરિમ્ાન પ �નન મથતા ંનવનતત  પર તર� આવન તનમ મનમા ંજાન 

 ગટ થા્ નુ.  આ મનોમથંન કોા  ગમ્ ર�તન મેષુ્નન જાનના �ળૂ ાોત તરદ પોર� �્ 

નુ.  

આ સપં રંમા ંંારતના ્િઘભએ એક સતધો રંતો  પનાી્ો  તો, તપેસુાર  પોતાના 

�ત�કર્નન, સ�ં ૂ્ ર સતતવનન  િનમરળ  નન પારપશવ �નાવવાનત  પિનઘપ� � ૂ્ વનલત  �ક્ા 

કારા ક� તમામ  થંતભ  નન આ  ો ભગાળવાનત ્ોગનત  �ક્ા કારા  માનવ  સ્િતના 

તમામ  વરોધો  નન સતમાભનન પાર કર�  સતમ સાથન તાપાતમ્ સાધવાનો �   ્તન થા્ 

નુ, �નન ્િઘભ તપં્ા ક � નુ, તન પરિમ્ાન મેષુ્નત સમક સત્  ના�ત્ થા્ નુ,  ગટ 

થા્ નુ,  એમ ક ો ક� એમનન સત્નો સાકાતકાર થા્ નુ. એ તપં્ાનન લતધન મેષુ્નત  સ્િત 

િવાદુ થિ એ  કાર� ક�ળવા્ નુ ક� તનના માધ્મથત સત્નત  િવસ્ત  �ંી્વ્ત થિ શક�.  
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આમ ્િઘભનત વા્તમા ં નન સમ   સ્િતમા ં� િવિશષ્ તનજવંવતાનો સં્ ાર થ્ો તન 

એમનત સ્િતભમા ં િતધવિનત થા. આ સમ   �ક્ા િવઘન તનભ � ૂ્ રપ ન્ સંાન  તા તનથત 

તનભ માનતા  તા ક� એમનત સ્િતભેુ ંક� ્રતવ એમેુ ંપોતાેુ ંન ો� ુ,ં તનભ તો ક�વળ એના �ષટા 

 તા. મ ાપ�વના મંતક પરના ંગગંાના  વતર્નત �મ  સતમમાથંત થતા ંજાનના 

 વતર્નન ઝતલવાના તનભ એક િવાદુ પાષ �ન્ા  તા  નન એ પાષમા ં� જાન ઝતલા�ુ ંતન 

એમના માધ્મથત  �ંી્વ્ત પામ�ુ.ં આમ એમ ન્ એ જાન  �ંી્્ત ન ો� ુ ંક�ુ�, એ એમના 

કારા  �ંી્વ્ત પામ�ુ ં � ુ.ં  થવા એમ ક ો ક� આ  �ક્ામા ંએમનત સ�ક્તાના ંથાનન 

એમના માધ્મ કારા  સતમ  થવા પરમાતમા ક� ંગવાન સ�ક્ થ્ા  તા. આ વાંતિવક 

 ક�કતનન  ેલુકતનન એમનત સ્િતભ  પ �ુઘન્  ગ્ાા  તત. 

એ ્િઘભનત પાસન  ાલ  પલબધ પ�રષસ્ત સાધનો  નન પદિતભનત �િુવધા ન ોતત 

ુતા ંતનભ પરમાતમા  નન � ્ૃષટના તનમજ એમના પારંપ�રક સ�ંધંના પાશરિનક ર ં્ોનત સાથન 

ં િતક � ્ૃષટ �દુાનંા ક�ટલાક ર ં્ો  ક�લત શ�ા  તા. પ�ર્ામન એ ર ં્ોના  કાશમા ં

કરા ન્લા આેું િવક  ભ્ાસ કારા આ�વુ�પ �વા  નનકિવધ શા�ોેુ ંતનમજ િવિવધ 

િવદાશાખાભેુ ંિનમાર્ થ�ુ,ં �મા ં ંથાિપત  નનક િસદાતંોેુ ંઆ�િુનક િવજાનના ંિનષકઘ� 

કારા સમથરન થ� ુ ંરનુ ં નુ .  

***** 

િવજાનતભ  નન કિવભનત સ્િત પાુળ ર �લત   નર્ા  નન ી્ાવ ા�રક સમં્ાભના 

 ક�લમા ં�નો િવિન્ોગ થા્ નુ તન શા્પ્ ક� �તર�ઝૂેુ,ં મેષુ્નત �લૂ્ંાવનાેુ ં નન 

એનત ેધવરગાિમતાેુ,ં સકંનપમા ંએના ંસમ   મપાપ્ા ક� ાું તવેુ ં  દમંથાન સામાન્ 

�ુે દનન  ગો્ર જ્ા્ નુ. એના ંિવઘન મેષુ્ના મનોમથંન પરિમ્ાન કોા  ગમ્ ાોતમાથંત 

થતા ં કાશના ઝ�કારાનત �મ માનવ �્પમા ંકાિંક  વતર� નુ એનાથત િવશનઘ �્કાર� 

આપ્ત પાસન  પલબધ નથત. પરં� ુઆપ્નન  ગમ્ આ ાોત ક્ાકં િવદમાન  વ ્  ોવો 

જોાએ  નન ્િઘભના  ેું વ પરથત  તતત થા્ નુ ક� એ ાોત ેધવરનત ન્તના નુ, 

મેષુ્નો આતમા નુ. એ સાથન એવત  તતિત પ્ થા્ નુ ક� આ આતમાના મડા્ો 

સંાનતા�વુરક  લન્ ા્ તો � ્ૃષટ �વનના આજ �ધુત  જાત ર ં્ો સરળતાથત  ક�લવાેુ ં 

શ� �નશન  નન િવજાનના ંતનમજ મેષુ્નત સા� ત્, સગંતત  નન કળા �વત સ�નશતલ 
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 �િ્પભના �કિતજનો કલપનાતતત િવંતાર થશન, સમ  �વનનન એક નવતન આ્ામ  ા ત 

થશન.  

આ આતમા મનના માધ્મ કારા માનવ �વનમા ંપોતાના  ંાવનો  સાર કર� નુ તનથત 

એ માનિસક સ્િતભ તર�ક�  ં�તુ થા્ નુ  નન આપ ન્ એેુ ંશન્  મનનન આપતએ ુ�એ તનના ં

લતધન આતમા સાથન સતધો સ�ંધં ર્ાતો નથત  નન આપ્ત  ગિત �ાકં  ધવચ ન્  ટક� �્ 

નુ. એ  વરોધ �ૂર થા્  નન આ તમામ  �િ્પભનન ્િઘભનત સ્િતભ �વત  પ �ુઘન્ તાનો 

સંં પશર  ા ત થા્  થવા �ુપંરમન એમનત એક કિવતામા ંસનવનલત  ંત સા �જુ� “એનન  નતં 

િવરામ �્ત શા�તત સાથન જડ� પ�વા્” તો મેષુ્ એના  જજવળ ંાિવ તરદ ઝડપથત આગળ 

વધત શકશન.  

 વન  ગા   પલબધ ન ોતત  એવત   ત્તં પ�રષસ્ત સાધનસામ તેુ ંિનમાર્ થ�ુ ં નુ 

તનના  પ્ોગ કારા આ પદિતનત ડુ્ વપાનત કલપનાતતત  �ં� ્ેદ થા શક� નુ, � િવજાનના 

�કિતજના ંિવંતર્નન  પકારક �નશન  નન એનન  ામાણ્નત  �ં� ્ેદ સાથન  િધકતમ 

િવ�સનત્તા  િપ�ત કરશન.  

***** 

આમ સકલ � ્ૃષટેુ ંર ં્ પોતાના િપ�ડમા ંર ��ુ ં  ોવાનત  ક�કત મેષુ્ માટ� િવજાનન 

 પનાવનલત વાંતિવકતા િવઘ્ક  ેું વના િવ�ં� �શોેુ ંસકંલન કર�નન એમનન સાધંતનન 

 ા ત થતા ંતકારિશત જાનનત  વતરમાન પદિતથત સવરથા �ં� એવત પોતાનત ંતતરના 

મડા્મા ં વગા ન કર�નન જાનના �ળૂ ાોત �ધુત પ �્વાનત એક  �ંનવ  નન સવરથા 

િવ�સનત્ પદિતના આિવષકારનત શ�તા તરદ પોર� �્ નુ. આ ગિતકમ િવજાનના 

 ભ્ાસમા ંએક નવ ંથાનનત આવ ્કતા  નન  િનવા ર્તાનત  તતિત કરાવન નુ. એક એવત  

 તતિત કરાવન નુ ક� િવજાનનત કા ર્શલૈતમા ં�નો  �્પ ન્  નન કાાંક  �રુપ�ુ્ ત િવિન્ોગ 

થતો રવો નુ  નન  વતરમાન વૈજાિનક જાન  નન િસેદભમા ં�નો  �લૂ્ દાળો રવો નુ , એ 

પદિતનો  વન સંાનતા�વૂરક િવિન્ોગ થવો જોાએ, �થત િવજાનનત ્ાલમા ંજોમ આવન  નન 

એ ્થાથર િવજાન  ોવાેુ ંગ રવ  ા ત કર�.  

આ�ક�િમડ�ઝ  નન ન�ટુન �વા  ખર િવજાનતભએ � મ તતવ� ૂ્ ર વૈજાિનક  િસદાતંો 

આ ્ા તન એમના �ાથ�મના ટ�મા ં�નસતા ંજ પા્ત  ુળવાના ક� �ક્ પરથત ્િૂમ પર 

પડતા ંસદરજનના  ેું વેુ ંપ�ર્ામ ન ોતા.ં આ  કારના  ેું વો તો િવિશષ્  ��પકનત 

્િૂમકા ંજવન નુ � મનનન સકંોર� નુ. પ�ર્ામન � મનોમથંન શ� થા્ તન પરિમ્ાન એક 

િવિશષ્ ંપનપન �પન કોાક ધાર્ા  ગટ થા્ નુ. આ ધાર્ા  થવા એનન  ેલુકતનન થ ન્લા ં
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 ભ્ાસ પરિમ્ાન  ા ત થ� ુ ંએેુ ંપ�રવિત�ત ક� સવંિધ�ત �પ  ેું વ કારા  મા�્ત થા્ 

ત્ાર� એ એક િસદાતં �નન નુ.   �  ેું વેુ ંંથાન  નન �લૂ્   ક�કતન જાનનત  �ક્ાના 

ક�વળ  ��પક  નન જાનનન  મા�્ત કરવાના સાધન �રૂ� ુ ંમ્ાર�પત નુ.  

િવજાનના  ેું વવાપ�  �ંગમમા ંવૈજાિનક જાન  ેું વજિનત  ોવાનત માન્તાનો 

�રુંકાર થ્ો તનમા ંઆ  ક�કત  ધ્ાન પર આવત ન ોતત એ કાર ન્ એમા ં ેું વનન 

 ્� �્તી્ો Deductive Logic - િનગમિનક તકરશા� �જુ�ના એવા આધારવા�નો પરજજો 
મળ્ો, � એમાથંત દ�લત થતા ંિનષકઘરના ંસત્  નન િવ�સનત્તાેુ ંિનિવ�વાપ  મા્  ો્. આ 

માન્તાનન લતધન િવજાનના િસદાતંોમા ંિવ�સનત્તાનો આંાસ ર્ા્ો  નન લોકમાનસમા ં

વૈજાિનકતા સત્નો પ્ાર્ ગ્ાા.  

  � વૈજાિનક  ભ્ાસમા ં ્ો�તા િનગમિનક તકર �વત �િુનિ�તતા ન�  ધરાવતા 

Inductive Inference - આગમિનક તકરનત ગ્ના િનગમિનક તકર તર�ક� થિ  નન �ેુ ંંથાન 

 નન �લૂ્  જાનનત  �ક્ાના ં ��પક તથા  િનિમપેુ ં નુ, તનનત  ં�િુત જાનના કાર્ ક�  દમ 

તર�ક� થા એ કાર ન્ વૈજાિનક  ભ્ાસનો આરંં તકર િવપ્ારસનત �ૂિઘત ્િૂમમા ંથ્ો.   

વાંતવમા ં્થાથર વૈજાિનક  જાન ક�વળ માનિસક ગ્તર� ક�  ભ્ાસનત  પજ નથત ક� 

નથત એ કોા માનિસક  �ક્ાનત ્ાિંષક  િનવા ર્તા તર�ક� આપોઆપ દ�લત થતત ંટના. 

વૈજાિનક જાનનત  �ક્ામા ં ક�ન�વતવ ંથાન ધરાવતત Hypothesis - �વૂરધાર્ા કોા માનિસક 

 �ક્ાેુ ંપ�ર્ામ ન�  પ્ એ  �ક્ા પરિમ્ાન મનમા ં ગમ્ ર�તન  ગટ થતત  ક�કત નુ. 

આ  ક�કત વૈજાિનક જાનનો સ�ંધં માનવ મનના કોા  ગમ્ મડા્ સાથન  ોવાનો સકં�ત કર� 

નુ  નન પશારવન નુ ક�  ત્ક ્ા પરોક ર�તન એ મડા્  લન્ ા્ ત્ાર� એમાથંત થતત  ા્ તના ં

 કાશમા ં્ાલતત માનિસક  �ક્ા કારા જ ્થાથર વૈજાિનક િસદાતંોેુ ં િતપાપન થા્ નુ.  

 વતરમાન સજંોગોમા ંિવજાનતભમા ંઆ �ા�તનત  સંાનતાના ં ંાવન  ના્ાસન � કા ર્ થિ 

રનુ ં નુ તન સંાનતા�વૂરક શ� થા્  નન એનત િવજાનતભ  ગો્ર  �ક્ા �ગનનત કમતા 

 ા ત કર� તનમા ંવૈજાિનક ��ુુઘાથરનત સાથરકતા ર �લત નુ.  

***** 

આ સપં રંમા ં તકાિંતનત  �ક્ાેુ ંસમ ાતમક િવવર્ કરતત ંારતત્ પશરનનત 

પં્ મ ા્તૂનત સકંલપનાનાનત ન�ધ લનવત  પકારક �નશન, િવશનઘ તો એ કાર ન્ ક� એ 

સકંલપનામા ં તકાિંતના ડાિવ�નના િસદાતં  નન એના  ેગુામત વૈજાિનક  ભ્ાસન ક�ટલાક  ્ો 

 પવંથત ક્ાર  તા તનના  પરો મળવાનત  નન એ  ભ્ાસના ીટા ર �લા �ષૂો સધંાા �્ 

એવત સંં ાવના ર �લત નુ.  
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ંારતત્ પશરન �જુ� આ પં્ મ ા્તૂો  � ્ૃષટના ં િતક  પાપાન  વ ્ નુ, પરં� ુ 

એ સવરથા જડ ક� સવરથા  ન્તન પપાથર નથત ક� નથત એ �િતમ પપાથર. આ �િતમ પપાથર તો 

્ૈતન્ ક� આતમા નુ, એમાથંત સવર કાાંનો કિમક આિવંારવ થ્ો નુ.  પિનઘપના િન�પ્ 

�જુ� ‘આતમામાથંત આકાશ, આકાશમાથંત વા�,ુ વા�મુાથંત  વગન,  વગનમાથંત પા્ત  નન 

પા્તમાથંત �થ્વત ’  વંતતવમા ંઆી્ા. આમ આતમાએ આિવંારવના  ��થુત પોતાનન પ�ખતંત 

જડતામા ંઢાળ� જડતાનો �્ળો ભઢ� લતધો. ત્ાર �ાપ ‘�થ્વતમાથંત વનંપિત � ્ૃષટ, 

વનંપિતમાથંત  �  નન   �માથંત  નન  �ના  પંોગ કારા માનવ સ� ત �વ� ્ૃષટેુ ં

િનમાર્  નન ધાર્પોઘ્ થ�ું , � ્ેદ ક� િવકાસ થ્ો ’ તનથત ‘ � � ્ૃષટેુ ંજ ન્ષ્ ક� વનુ ંતતતવ 

નુ’,  થારત � ્ૃષટના આિવંારવનો આરંં એ  �ના  ગટ્થત થ્ો નુ.  

 તક તતતવમતમાસંામા ંઆકાશ ક�  વગન ક� જળ �વા �ળૂ પપાથરમાથંત � ્ૃષટનો 

આિવંારવ થ્ાનો � િનપદશ નુ તન  પિનઘપના આ પશરન સાથન મનળ ધરાવન નુ. આમ � પપાથર 

જડ  ોવાેુ ંપ�ખા્ નુ તન સવરથા જડ નથત એ  તતિતેુ ંસમથરન થા્ નુ. 

શત  રિવનપ� આ સકંલપનાેુ ંસમથરન ક�ુ�  નન  નન એના આધાર� એ  િતપા�પત ક�ુ� ક� 

વાંતવમા ં તકાિંતેુ ં�ળૂ ્ૈતન્ ક� �્તશવ્ત નુ.  નન �ેુ ં�િત  �િતભનત  તકાિંત તર�ક� 

િવવર્ થ�ુ ં � ુ ંતન ખર�ખર ન્તનાનત  તકાિંત નુ  નન �િત  �િતભ તો ક�વળ માધ્મ નુ 

�નો એ ન્તના પોતાના આિવંારવ માટ�  પ્ોગ કરતત ર � નુ.  

આમ જડ પપાથરથત શ� કર�નન �વ� ્ૃષટ તથા માનવ� ્ૃષટમા ં ન્તનાનો � આિવંારવ 

થ્ો એ  પકમનત એનત વતરમાન  વંથાએ પ�રસમા્ ત થતત નથત. આ  પકમ �્તશવ્તએ 

 ાથ ધર��ુ ંઆતમ� ૂ્ રતાેુ ંેધવરગામત  �ં્ાન નુ � વ્ગાળાનત કોા  વંથાએ  ટ�ા 

િવના એક િશખર પરથત �ત� િશખર� આરો ્ કર� ુ ંિનરંતર આગળ વધત રનુ ં નુ.  િતમાનવ 

� ્ૃષટ ક� �પી્ �વનનો આિવંારવ એેુ ં  તમ ્ર્ નુ, એનો ંાિવ પડાવ નુ. આ પડાવનો 

�વૂરસકં�ત એલન્ઝાનડરનત Deity – પ�વતવનત સકંલપનામા ં ા ત થા્ નુ.   

***** 

શત  રિવનપ�  તકાિંતનત ંટનાના િવઘ્મા ંએક �ત� મ તતવ� ૂ્ ર િનર�ક્નત ન�ધ કર� 

નુ તન �જુ�  જડમાથંત ્ૈતન્નો આિવંારવનત ંટના ત્ાર� જ �ુે દગમ્ �નન નુ  ા્ાર� ્ૈતન્ 

 ગા થત જડમા ંડઢુ ર�તન િવદમાન  ોવાેુ ં થારત એ �પમા ંએેુ ં‘ Involution – િનવતરન’ 

ક�  વરો ્ થ�ુ ં ોવાેુ ં�તાવત શકા્. આમ એમના પશરનમા ંપં્ મ ા્તૂના  નન એમાથંત 

� ્ૃષટના િનમાર્ના  ા્તન ્િઘભના િવ્ારેુ ંસમથરન થ�ુ.ં આ િનવતરનનન લતધન જડતતતવના 

ગ રંમા ંિવદમાન  થારત એ તતતવમા ં�તિન�� ત ્ૈતન્ના ધ ા ્ા પ�ા્નન લાનન એનત 

 ારં�ંક  વંથામા ંપ�રવતરનનત  �ક્ા શ� થતા ં તકાિંતનો આરંં થ્ો  નન એ પ�ા્નન 

લતધન જ આ કમનત    ગિત  ્ા� ુર � નુ. 
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આ કમમા ંેધવર  વંથાેુ ંિનમાર્ થા્ ત્ાર� એમા ંએનત િવિશષ્તા પશારવતા લક્ો 

 ગટ થા્ નુ.   � એક એવત ંટના �નતત પ�ખા્ નુ ક� િનમનના િવકાસ પરિમ્ાન એનત 

�પર ેતૂનનન ધાર્ કરવાનત કમતા આવન ત્ાર�  ગા થત ક�ળવા ન્લત માટ�મા ં�તજ  રોપા્ 

એ ર�તન એ લક્નો તનમા ં વનશ થા્ નુ ક� એેુ ંત્ા ં વતર્ થા્ નુ. આમ  વંથાનતરના ં

 ત ન્ક ત� ન એક તરદ િનમન તતતવનત ગિતિવિધમાં  ‘Ascent – આરો ્’ થા્ નુ  નન �ત� 

તરદ તનમા ંેધવરના તતતવેુ ં ‘Descent –  વતર્’ થા્ નુ. આમ  તકાિંતના  ભ્ાસ 

પરિમ્ાન એના કમમા ંથ� ુ ં વંથાતંર એ આરો ્  નન  વતર્નત આ �નવડ� ગિતેુ ં

પ�ર્ામ નુ એ િવ્ાર ર�ૂ થ્ો. 

***** 

આ �્ૃષટએ  તકાિંત એ  સ્િતના �તિન�� ત ્ૈતન્ના ધ ાથત   ન�રત િનરંતર 

ેધવારરો ્નત  �ક્ા નુ. એનત  ેધવાર�ં�ખુ ગિત પરિમ્ાન એ ેધવરનત િવ�ં� ્િૂમકાભનન  

એક િવશનઘ કમમા ંઆતમસાત કર�નન નવ�પ પામતત ર � નુ. આ  પકમમા ં�  વંથાેુ ંિનમાર્ 

થા્ નુ તને ુ ંવલ્  લ�પ ંથા્ત  થવાેુ ં ો્ નુ, �થત  એ  વંથાએ  ા�ુંારવ પામન�ુ ં

નવતન તતતવ એમા ંસમ�પ થા્. પરં� ુતનના Impulse of Self-transcedence - 
આતમાિતકમ્ના �તિન�� ત આવનગનન લાનન � તન  વંથા �્રંથા્ત ન�  �નતા ંેધવરનત 

એક �ત�  વંથાએ આરો ્ેુ ંપગિથ�ુ ં�નન નુ. આમ  તકાિંત કિમક  વંથાતંર કારા એક 

િશખર પરથત �ત� િશખર� આરો ્ કરતત � ૂ્ ર આિવંારવનત �પશામા ંઆગળ વધતત ર � નુ.  

આ  ક�કતમા ં� ્ૃષટેુ ંર ં્ ર ��ુ ંપ�ખા્ નુ. એમા ં� ્ૃષટમા ંઆિવંારવ પામતા માનવ 

�વનેુ ંપ્ ર ં્ ર ��ુ ં નુ , �મા ં�લૂ્ંાવનાેુ ં ાગટ્  નન કિમક  �ં� ્ેદ થા્ નુ  નન 

એ ંાવના એનત મેષુ્ તર�ક�નત લાક�્કતા ક� ભળખ  નન નુવટ� એનત ેધવર ગિતેુ ંસાધન 

 નન માધ્મ �નન નુ. એના લતધન માનવ �વનમા ંસંં સ્િત  નન સભ્તાેુ ંિનમાર્ થ�ુ ં નુ, � 

એના �વનસાથર�ેુ ંિનિમપ  નન વા ન �નન નુ.   

આ િવ્ારનત સાથન એ  ક�કતનો પ્ �ડલુતિનપદશ થ્ો ક�   � આ � ્ૃષટમા ં

 તકાિંતના ંિવિવધ ત� ન �ેુ ં  વતર્ થા્ નુ તન મન  નન  ા્  નન તનનાથત ્ ેધવરના 

તતતવોેુ ંિનમાર્ પં્ મ ા્તૂોનત �મ પરમ ન્તનામાથંત જ થા્ નુ.  પિનઘપમા ંએમનો 

િનપદશ ् ा - જડ પપાથર  થવા  �મ્,  ्ेमा -  ા્મ્, समा -  મનોમ્  નન  महा -  
િવજાનમ્  થારત શત  રિવ�પ �નન  િતમનસ ક � નુ એવા કોઘ ્ા ��ુુઘ ્ા ી્ાોિત તર�ક� 

થ્ો નુ. એ સાથન એ ંપષટતા પ્ થિ ક� એમના િવના  તકાિંતનત એક ત� ા પરથત �ત� 

ત� ા તરદનત ગિત શ� �નતત નથત  નન ત્ા ં�  ેતૂન આિવંારવ થા્ નુ તન �ુે દગમ્ 

�નતો નથત.   

***** 
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આમ  ા્તન ્િઘભના પશરન �જુ� � ્ૃષટનત ંીળૂ  વંથાનત પ�ાપ્મૂા ં��ૂમ 

 વંથા ર �લત નુ �મા ંંીળૂનત તમામ ગિતિવિધનત ્િૂમકા ર્ા્ નુ.  લનટોએ એવત  વંથાનન 

 ેલુકતનન Ideas – �પતતતવોના ંિવ�નો િનપદશ કર�નન � ્ૃષટનત તમામ  ક�કતો એનત જ 

 િતસ્િત  ોવાેુ ંજ્ાી�ુ ં � ુ.ં   � એ  ક�કતનો �ડલુતિનપદશ થ્ો ક� ંીળૂ � ્ૃષટમા ં� કાાં 

નુ ક� �નન નુ એેુ ં�ળૂ આ  વંથામા ંર ��ુ ં નુ  નન એના જાન  નન એનત સાથનના સ�ક્ 

સ�ંધં કારા સકલ � ્ૃષટનત ંટનાેુ ંંપષટ�કર્  નન તનમા ંપનપા થતત સમં્ાભેુ ંવાંતિવક 

િનરાકર્  ા ત થા્ નુ, એટ�ુ ંજ ન� , મેષુ્ના ભરાનત �મ વૈ્વ્તક તથા સા�પુાિ્ક 

ંતરનત ંટનાભનન પ્ િ્ સત પ�ર્ામ માટ�  ંાિવત કર� શકા્ નુ. એમ જ્ા્ નુ ક� 

આપ ન્ �નન ‘સ્પા’ તર�ક� ભળખતએ ુ�એ તન પ્ આ  કારનત ંટના  ોા શક� નુ. આમ 

ં િતકથત �ં�  પ્ારો રોગિનવાર્નન  પકારક �નન એ  કારનત ંટનાભ  નન  � ુ નન 

�વા�નુત સરં્ના  નન તનમાથંત વૈિવધ્સંર � ્ૃષટના ંઆિવંારવનત  ક�કત િવજાન માટ� 

કો્ડો �નત ર �  તત તનના  ક�લેુ ં�ષૂ પ્  ા ત થા્ નુ.    

ત�ુપરાતં ્િઘભના પશરનમા ંએ ંપષટ કરવામા ંઆી�ુ ંક� આ ��ૂમ  વંથા એ 

 વંતતવનત મધ્તંર  વંથા નુ  નન એનો  ા�ુંારવ ેધવરનત પરમ  વંથામાથંત થ્ો નુ. 

આ પરમ  વંથાનન  � ્ૃષટેુ ં�ળૂ કાર્ માનતનન એનત  વંતતવનત ‘કાર્’  વંથા તર�ક� 

 ં�િુત થિ. આમ  ા્તન ્િઘભના પશરનમા ં વંતતવનત �ડત્, ંવ ન ક� ��ુ ુત  થવા 

ંીળૂ, ��ૂમ  નન કાર્  નન નુલલન �રુ�્ એવત પારંપ�રક  િવચ નુદ સ�ંધં ધરાવતત 

 વંથાભનો િનપદશ થ્ો. આ  િનપદશ કારા  તકાિંતનત સકંલપનાનન ન�ુ ંપ�રમા્  ા ત થા્ 

નુ  નન િવજાનના �કિતજના ંિવંતર્નત ્િૂમકા ર્ા્ નુ. 

***** 

આ પ�રવંથિતમા ંવાંતિવકતા �ગનનત િવજાનનત પારંપ�રક સકંલપનામા ંઆ�લૂ 

પ�રવતરનનત આવ ્કતાેુ ં િતપાપન થ�ુ ં નન  નન એટ�ુ ંતો િનિ�ત થા ગ�ુ ંક� આ  

વાંતિવકતામા ં ગટ-  ગટ તતતવો િમિશત થ્ા  ોવાનન કાર ન્ તનનન  ગટ તતતવો �રૂતત 

સતિમત કર� શકા્ ન� . ુતા ંિવજાન ક�વળ  ગટ વાંતિવકતાનો  થારત એના સતિમત 

ંવ�પનો જ  ભ્ાસ કર�નન ક�ટલાક િનષકઘ�  નન િસદાતંો તારવન નુ  એ િવજાનના � ેદકતાથત 

િવપર�ત મતા  ેુ ંપ�ર્ામ નુ.  

આમ ્થાથર વાંતિવકતામાં  વતરમાનમા ં�  ેું વા્ નુ  તન વં�વુંથિત  સાથન � 
 ેું વા� ુ ંનથત તન   સંં ાવનાનો પ્ સમાવનશ થતો  ો્ તો એક વં�નુા િવ�ં� ંાગો ક� 

પાસાભંનત �મ તનનત વતરમાન  નન ંાિવ  વંથા તનમજ  ગટ  નન ડવુ  વંથા પારંપ�રક 

સ�ંધંમા ંસકં�લત થિ એક �ત�નન  ંાિવત કર� નુ  એ  ક�કત ંવતકારવાનત ર � નુ, �નન 
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ધ્ાનમા ંલતધા િવના  િતપા�પત વૈજાિનક િસદાતંો  નન ્થાથર વાંતિવકતા વચ ન્ �તર પનપા 

થા્ નુ.  

આ સપં રંમા ંઆપશરનત સકંલપનાનો વં�વુંથિત સાથન સ�ંધં ન�   ોવાેુ ંડ�્ ત  કર�નન 

એનન વૈજાિનક  ભ્ાસકનષમાથંત �ાકાત  કરવામા ંઆવત તન સવરથા  સ�ંદ  નન  વૈજાિનક  

 પકમ નુ એવત  તતિત થા્ નુ.  વાંતવમા ંઆપશરનત સકંલપના   વતરમાન  વાંતિવકતા નત  

ંાિવ  વંથાનો િનપદશ કર� નુ �ના સાકાતકાર તરદ એ   સર થા્ નુ. આ  વંથા 

વતરમાનમા ંએક સંં ાવના તર�ક� િવદમાન  ોવાથત  એનો િવજાનના  ભ્ાસકનષમા ં

 િનવા ર્પ ન્ સમાવનશ થવો જોાએ. આ  તતિત સાથન િવજાનનત વં�લુ�કતા  નન 

આપશરલ�કતા વચ ન્નત નંપર�ખા ્ ૂસંાા �્ એ  પ� ઝાખંત થતા ંએ નંપ � ૂ્ ર વાંતિવકતાથત 

 ન�ંજ વૈજાિનકોનો આધારિવ �ન મતા    ોવાનત  તતિત થા્ નુ.  

***** 

આમ િવજાનન ંવ્ ંડ�્ ત કર�લત  ેું વવાપ� કસોટ�નન �ા�ુ પર રાખતનન ગતાેગુિતક 

કા ર્પદિત  પનાવત  પોતાના  ભ્ાસકનષનન  ગટ  નન �્ ્માન વાંતિવકતા �રૂ� ુ ંસતિમત 

ક�ુ�, એટ�ુ ંજ ન�  એ ન્ વાંતિવકતાનત ગિતશતલતાનન નજર�પાજ કર� તનનત વંથિતશતલ  ંતત 

તર�ક� િવ લનઘ્ાતમક  �ંગમ કારા માવજત ક ર� તનથત એના િનષકઘ�  નન િસદાતંોમા ં

 �રૂપનત સાથન ભામકતા પ્ આવત ગા.  

ત�ુપરાતં િવજાનના િવઘ્વં�નુો  ેું વ  નન  ્ોગ કારા થતો તથાકિથત 

વં�લુકત  ભ્ાસ ક�ટલતક આતમલકત �ા�તો  પર િન રંર ર �તો પ�ખા્ નુ ,  નન એનત 

ક�ટલતક મા� તત તકારધા�રત  ો્ નુ. વાંતવમા ં�નન  ત્ક  ેું વ ક � નુ તન એના કર્ોના 

માધ્મ કારા  ા ત થતો  ોવાથત એ કર્ોનત લાક�્કતાનન લાનન વાંતિવક  ક�કત એના 

 સલ ંવ�પનન �પલન જાનનૃ ન�્ોમા ંક�  ેું વમા ં િત�����ત થતા ંંવ�પન ર �ૂ  થા્ નુ. 

તતતવજાનનત પરંપરામાં ‘ માર� જાત વં�’ુ  નન ‘ સલ વં�’ુ વચ ન્ના �તરનો િનપદશ થ્ો 

એ�ુ ં�તર   � િવજાનના  ભ્ાસમા ંપ્ પનપા થ� ુ ંપ�ખા્ નુ. આ વંથિતમા ંએમ ક ��ુ ં

જોાએ ક� િવજાનના િસદાતં આમ ‘ સલ વં� ુ ’નન �પલન ‘ ેું વસાપનક ્ા િૃન�્સાપનક 

વં�’ુ �ગનનત મા� તતના આધાર� તારવા તા ં ો્ તો ‘  સલ વં� ુ’ તનનત પ �્નત � ાર ર � 

�્ નુ.  

વ�મુા,ં એના ંિનષકઘર તારવવામા ં ધાર્ા ક�  ટકળ  નન કલપના  ક� � �ાર�ક માષ 

� ુા�ા� �નત ર � નુ તનનો આશ્ લનવા્ નુ  તનના ંલતધન એક જ ંટનાના િવ�ં�  થરં ટન  

થ્ા  નન એક સમ્ના  ટલ ગ્ાતા િસદાતં પાુળથત માષ � ુા  ોવાનત  તતિત થા. આ 

સપં રંમા ંક�ટલાક  પમ કો�ટના  વૈજાિનકોનન એ  તતિત થિ ક�  સલ ક� ્થાથર  વં� ુ એમના 

 પમોપમ જાનના ંી્ાપ � ાર ર � �્ નુ. ત�ુપરાતં ક�ટલાક િવજાનતભ ક � નુ તનમ એનન   
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કામ્લા   પ્ો�ગતા �રૂ� ુ ંમ્ાર�પત �લૂ્ ધરાવતત સગવ�ડ્ા ધાર્ા ક� ી્વ ારલકત જાન 

ગ્ત શકા્. એનન � ૂ્ ર ક� ્થાથર જાનનો પરજજો આપત શકા્ ન� . એ જાન ‘કામ આપન નુ’ એ 

પલતલનન એના ‘સત્’ેુ ં મા્ ગ્ત શકા્ ન� . 

***** 

આ�િુનક િવજાનનો  ા�ુંારવ �ુે દનન �રુાતન ધમ�ના મતા  થત �ુ્ ત થવાનત 

આવ ્કતાનત  તતિત સાથન થ્ો , તનમ  વન ્થાથર વૈજાિનક  જાન તરદ આગળ વધવા માટ� 

આ�િુનક િવજાનન   �્પ ન્ સનવનલા મતા  ોમાથંત  નન �િંધ્ાર માનસનત પકડમાથંત પ્ 

�ુ્ ત થવાનત  િનવા ર્ આવ ્કતા ેંત થિ  નુ.   વન એક એવત  તતિત થિ ર � નુ ક� � 

વં� ુિવઘન િવ�લુ જાન મનળ વા્ાનો પાવો કરા્ો   તો તન વં� ુિવજાનનત �રૂ��રૂ� પકડમા ં

આવત નથત. આમ તતતવજાનના કનષન વાંતિવકતા િવ્ારનત પ �્ � ાર ર � ગ્ાનત  તતિત 

થિ તનમ િવજાનના કનષન  એક એક �ક્નત ગ્તર�મા ંવનનત  �ખલાા ધ્ાનકનષ � ાર ર �તત 

 ોવાનત  વ્ત �જુ� સમંત  નન  સલ વાંતિવકતાેુ ંર ં્ િવજાનનત પ �્ � ાર ર � 

ગ્ાનત  તતિત થિ. એ સાથન  પમ  િવજાનતભમા ં ‘ મન તો  � સાગરતટ� ુ�પલા ંવત્તએ 

ુ�એ’નત િવનમતા આવત.  

જાનિવજાનના  �ં્ાનમા ંમાનવ મનમા ંવં�જુગતના િવઘ્મા ં  પવંથત થતા ં‘ાુ ં

નુ ક� ાુ ં�નન નુ’, ‘કા ર�તન �નન નુ’   નન ‘શાથત �નન નુ’ એ ષ્  ્ોના  પર શોધવાનો 

 ્તન થવો જોાએ. એમાથંત િવજાનના કનષન એના  આેું િવક  �ંગમ ક� મ્ારપાનન લાનન 
‘ાુ’ં  નન ‘કા ર�તન’ એ �ન  ્ો  પર આત્િંતક એકા તા થિ  નન ક�ટલાક �લૂ્વાન જાનનત 

 ા્ ત થિ, પરં� ુએ  �ં્ાનમા ં‘શાથત’ �ગનનત � �્તાનો  ંાવ �્ૃષટગો્ર થા્ નુ. તનથત 

િવજાનનત �ા�તમા ંએ િવવર્ કર� નુ , ંપષટ�કર્ આપ�ુ ંનથત, એ  ક�કત એનત લાક�્કતા 

�નત  ોવાનત  તતિત થિ.   � ‘શાથત’નો સ�ંધં આપશરનત સકંલપના સાથન નુ �  િવ્ાર� 

ર�તન િવજાનના કનષનત � ાર ર � જતા ંિવજાનના  પમોપમ િનષકઘર ક� િસદાતંમા ં �રુપ 

આવત ગા.  

�ત� તરદ િવજાનતભનન એવો  ેું વ થતો રવો નુ ક� એમેુ ંશનષ્ ગ્ા� ુ ંજાન  �કુ 

 પ �ધુત જ કામ આપન નુ. પ�ર્ામન એમના મનમા ંક�ટલાક પા્ાના  ્ો ેંા થતા ંએમનન  

પા્ત વચ ન્ તરં્ા ર �તા મા્સ �વત � ૂઝંવ્ થતત ર �, � િવજાનના નવ ંથાનેુ ંિનિમપ 

�નાતત ર �. એવા  ત ન્ક નવ ંથાન સાથન  ગા ના �ું થાિપત િસદાતંો નવ�પ પામ્ા, એ 

જોતા ં વૈજાિનક જાન �ા�તન �િતમતાનો ક� � ૂ્ ર િવ�સનત્તાનો પાવો �ુે દગમ્ ન�  રવો.  

આમ િવ લનઘ્ાતમક જાનનત મ્ારપા  ગટ થિ તનના પ�ર્ામન સામા�જક ંતર� વગર 

સામજંં્નત  નન વૈ્વ્તક ંતર� ન્તનાના સામજંં્નત આવ ્કતાનત �  તતિત થિ  તત 

તનમા ંજાનના સમનવ્નત આવ ્કતાનો  મનરો થ્ો  નન વૈજાિનક સશંોધનનન એનત સા્ત 
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�પશા મળ�. એ સાથન િવજાન �તશારખત્  થવા  સમ ાતમક  �ંગમના આિવષકાર તરદ  

આગળ વધ�ુ ં નન િવજાનતભનો એક મોટો સ�પુા્  વન િવ�ં� શાખાભનત  ા્ તના 

આપાન પાન કારા સમ ના �સુકં�લત જાનનત �પશાના , �શનત  લગ  ંતત તર�ક� ન� , પરં� ુ

સમ ના સપં રંમા ં નન એનત ્િૂમકામા ંએનો  ભ્ાસ થા્ એ �પશાના  ્તનનત આવ ્કતા 

ંવતકારતો થ્ો એ એક ાું  �્્ નુ.  

***** 

િવજાનનત  વતરમાન પા્ાનત સકંલપનાભનત  નન કા ર્પદિતભનત સમતકા કારા 

િવજાનનત મ્ારપાભ તરદ તો વૈજાિનકોેુ ંધ્ાન પોરા�ુ ંજ  � ું , એ સાથન જાનિવજાન સ� ત 

�વનના સવર કનષન કોા  ગમ્ તતતવનત, એમ ક ો ક� કોા  િત ાસ્િતક   ંાવનત �  તતિત 

થિ તનનાથત એ મ્ારપાભનો ા્ાલ ��્ુઢ થ્ો. પ�ર્ામન વૈજાિનક  ભ્ાસના ી્ાપમા ં

 ાસ્િતક  નન આેું િવક સાથન  િત ાસ્િતક  નન  ેું વાતતત તથ્ો  નન ંટનાભનન આવર� 

લનવાનત આવ ્કતાનત  નન મનસાતતત ડવુ પદિતભના સંાનપ ન્ િવિન્ોગ કારા  નન 

િવજાનના વં�લુકત  નન આપશરલકત  �ંગમના સમનવ્ કારા  સવરસમાવનશક   નન એક�સ્ત 
િવજાનનત ર્નાનત આવ ્કતાનત  તતિત થિ.  

આ  કારનો  તતિતનન લાનન સંં સ્િત  નન સભ્તાના ંકનષન સવર સમાવનશક સમનવ્નત 

સ�ળ ્િૂમકાેુ ંિનમાર્ થ�ુ ંએ  પકમ િવજાનના કનષન પ્ ્ા� ુરવો  નન એનો  તતતવજાન 

તનમજ  ધ્ાતમ  સાથન  સમનવ્ થા્ એવત પ�રવંથિત ર્ાા  નન જાનનત �ળૂ્તૂ  

 �ખલાાનો �રુંકાર થ્ો. આમ િવજાનન સમંત જાનનત �  �ખલાામાથંત  �ટા થિ પોતાનત 

આગવત ભળખ  ંથાિપત કરવાનો   ્તન ક્�  તો એ જ ભળખ માટ�  વન �ળૂ  �ખલાા 

તરદ પાુા વળ�ુ ં નન એનો સવંિધ�ત �પન આિવષકાર કરવો એ ્થાથર જાનનત  ા્ ત માટ� 

જ�ર� �ન�ુ.ં  

 
મનોિ્જાન�ુરંન્પ નાનર 

ધાિમ�ક  નન તા્તતવક � �્તનનત �ઢ પરંપરામાથંત �ુ્ ત થિ માનવ  સ્િતના ંવતષં 

 ભ્ાસ સાથન િવજાનનત એક શાખા તર�ક� મનોિવજાનના પગર્ થ્ા. આ િવજાનનો 

 ભ્ાસ િવઘ્  cognition, affection  નન conation  - જાન, ેિમ�  નન સકંલપ એમ ષ્ 

પાસાભં ધરાવ� ુ ંમેષુ્ેુ ંમન નુ. આ મનના ંજાન માટ� ંવાંાિવક ર�તન  �તરિનર�ક્નત 
પદિતનો આશ્ લનવામા ંઆી્ો. પરં� ુઆ પદિતેુ ંિવજાનનત વં�લુ�કતાના માપપંડનન 

 ેલુકતનન �લૂ્ાકંન કરતા ંએનત એ મ્ારપા પશારવવામા ંઆવત ક� એના કારા  ા ત મા� તતેુ ં 

વં�લુકત િવ લનઘ્ ક�  ેું વજિનત ્કાસ્ત શ� નથત. આ મ્ારપાનન લતધન એનત 
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િવ�સનત્તાનો લોપ થતો  ોવાનત માન્તા ડ�્ ત કર�નન એ પદિત કારા થતા ં ભ્ાસનન 

િવજાનનો પરજજો આપત શકા્ ન�  એવો િનષકઘર તારવવામા ંઆી્ો.  

વ�મુા ંએવત ર�ૂઆત થિ ક� આપ ન્ મન તર�ક� � વં�નુન ભળખતએ ુ�એ તનના ં

 વંતતવ માટ� મેષુ્નત લાગ્ત ક�  ેું વ િસવા્  ન્ કોા સા��તત આપત શકાતત નથત, એ 

પશારવન નુ ક� એ પ્  Spirit - આતમા ્ા ્તૂ નત  થવા ા�ર �વો એક કલપનાજન્ પપાથર 
 ોવો જોાએ. આ સપં �ં એવત પલતલ કરવામા ંઆવત ક� �નન મન ક �વા્ નુ તનનત �્કાર� 

માટ� �નો  ભ્ાસ થા્ નુ તન તો  મેષુ્નત ર�તંાત ક� ી્વ ાર  જ નુ. એ ી્વ ારના ં

 ભ્ાસ પરિમ્ાન એનત િવગતોેુ ં માનિસક પ�રંાઘામા ંિવવર્ થા્ ક� એનન મનેુ ંનામ 

આપવામા ંઆવન તનથત એ નામનત  સમાતંર કોા િવશનઘ વાંતિવકતા   ોવાનો ક�વળ ભમ પનપા 

થા્ નુ.  ક�કતન એ નામ કારા િનપદ િશત મન નામના કોા પપાથરે ુ ં   �  વંતતવ જ નથત. 

 નન �ેુ ંખર�ખર  વંતતવ નુ  નન �નો  ભ્ાસ થા્ નુ તન   Sum total of Behaviour - 
સમ  ી્વ ારનો સમવા્ ક� સ�પુા્ માષ નુ.  

એ સમ્ના નમુ નામન એક  ેું વવાપ� �દલ�દૂ કારા આ િનષકઘરનત �ુૃ ષટ થા્ એ�ુ ં

િનર�ક્  ં�તુ થ�ુ ં નુ. એ ન્ મનના  વંતતવના િવઘ્મા ંન�ધ�ુ ં નુ ક� ‘મન માર� ંતતર 

જોવાનો  ્તન ક્� ત્ાર� મનન એક ્ા �ત�  “�ોધ”નો  થારત  ેું વનો નંટો થ્ો , પરં� ુ

�નન આપ ન્ “�ુ”ં ક �એ ુ�એ ક� મન તર�ક� ભળખતએ ુ�એ એવત કોા વં� ુ �ાં્  પ�ખાા  

ન� ’, તન પરથત એ સા��ત થા્ નુ ક� આ ‘�ુ’ં ક� મન એ ખર�ખર એક �ોધ ના ્ા  ેું વના 

ંારાથત �ં� કોા વં� ુનથત.  

આમ તનભ એવા િનષકઘર પર આી્ા ક� મનના  વંતતવ િવઘન � માન્તાેુ ં ્લન 

થ�ુ ં નુ તન  ક�કતન ્તૂકાળનત કપોલક્લપત માન્તા નન લતધન  નન સિવશનઘ ધાિમ�ક મતા  ોના 

 ંાવનન લતધન પનપા થ ન્લો એક ભમ નુ  ક� એ  ંાવ  �્ ળ થ ન્લા વાંતિવકતાના ખોટા 

 થરં ટનેુ ંપ�ર્ામ નુ તનથત િવજાનમા ંએેુ ંકોા �લૂ્ નથત.  આમ ‘મનોિવજાન’ શબપ જ 

 થર �ન  ોવાનો િનષકઘર દ�લત થ્ો.  

આમ આરંંમા ંજ મનોિવજાનના  ભ્ાસવં�નુત તથાકિથત વૈજાિનક �્ૃષટએ � 

ુ્ાવટ થિ તનનો  વતરમાન િવજાનનત ં િતકવાપ� િવ્ારધારા સાથન �રા�ર મનળ �નસત 

ગ્ો. તનના ંપ�ર્ામન િવજાનના તતકાલતન શબપકો શમાથંત મન ક� ન્તના �વા શબપોનત 

�ાપ�ાક� થિ ગા. આ વંથિતમા ંમનોિવજાનનો  ભ્ાસ �ેુ ંિનર�ક્ શ� નુ એવા 

મેષુ્ના  ી્વ ાર �રૂતો સતિમત થિ જતા ંએનત એક ી્વ ારવાપ� િવજાન તર�ક�  ંથાપના 

થા.  

*****  
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  � એક પા્ાનો  ્  પવંથત થા્ નુ ક� આ  કારના  ભ્ાસ માટ� માનવ ી્વ ાર 

િવઘ્ક � મા� તત મનળવા્ નુ તન કો્ મનળવન નુ ? ી્વ ારવાપ� માન્તા  ેસુાર  તો  

મેષુ્ેુ ંમન ્ા ન્તના એ ક�વળ ી્વ ારનો સમવા્ ક�  ેું વનો ંારો  ો્ તો ાુ ં

ી્વ ારના એ ંારાનન જ ી્વ ાર િવઘ્ક મા� તત  ા ત થા્ નુ ? આ િવઘ ન્  ક�કત એ નુ 

ક�  ેું વ  ા ત કરનાર ‘�ુ’ં ક� મન ્ા ન્તનાના  ંાવન  ેું વનત કોા શ�તા ર �તત નથત. 

આમ ‘�ુ’ં ક� મન ્ા ન્તના એક એવત સકંલપના નુ �ના િનઘનધ માટ� પ્ એનો  િનવા ર્પ ન્ 

ંવતકાર કરવાનો ર � નુ. પ�ર્ામન  એનો િનઘનધ  સંં વ �નત �્ નુ.  

વાંતવમા ં  ેું વના વૈજાિનક �લૂ્ના ંવતકારમા ંજ  ેું વ કરનારેુ ં વંતતવ 

ડ�્ ત થ�ુ ં ો્ નુ. આમ ંવ્ ંવાંતિવકતા એેુ ં મા્ �નત ર � નુ તનથત એનન માટ�  ન્ 

કોા  મા્નત જ�ર ર �તત નથત. વાંતવમા ંઆપ ન્ �નન �્ ્ ગ્તએ ુ�એ તન  િનવા ર્પ ન્ 

�્ષટાનો સકં�ત કર�  નન �્ષટા િવના �્ ્ેુ ં ો�ુ ંસ ંં િવત ન  ો્ તો એ �નંન એક સરખા 

વાંતિવકતાના   પાર �નન નુ. આ વંથિતમા ંકોા એકનત વાંતિવકતાનો િનઘનધ કરવો એ એક 

 વૈજાિનક મતા   ્ર� નુ, �ેુ ંવૈજાિનક  ભ્ાસ માટ� કોા �લૂ્ ર �� ુ ંનથત.  

***** 

 પરાતં મનોિવજાનનત  ભ્ાસપદિત િવઘન એમ ક �વા�ુ ં નુ ક� �તરિનર�ક્નત 

મા� તત  ન્ ી્વ્તના  ેું વનો િવઘ્ �નત શક� એમ ન�   ોવાથત એનત સચ્ાાનત 

ખાતર� કરવા માટ� જ�ર� ્કાસ્ત કર� શકા તત નથત. ા્ાર�  િનર�ક્ ક�  ્ોગ વં�લુકત 

 ોવાથત એમનત મા� તતનત ્કાસ્ત શ� નુ , તનથત એ જ મનો વૈજાિનક  ભ્ાસનત એક માષ 

 પ્ોગત પદિત  ોા શક�. આ સમજ્ના આધાર� એવો તકર કરવામા ંઆી્ો ક� િનર�ક્ કારા 

�ના ં વંતતવ િવઘન કોા મા� તત  ા ત થતત નથત એ મન ક� ન્તના �વત વં� ુકપાિપ 

વૈજાિનક   ભ્ાસનો િવઘ્ �નત શક� ન� .  

  � �નત વં�લુ�કતા ડ�્ ત કરાા નુ તન િનર�ક્નત �ા�તમા ંએક મ તતવ� ૂ્ ર 

 ક�કત એ નુ ક� એનત  �ક્ામા ં ગમ્ ર�તન  �તરિનર�ક્નો સમાવનશ થિ �્ નુ. એક 

�ક્ના િનર�ક્ના આધાર� �ુ ં‘આ �ક્ નુ ’ એ મા� તત આ�ુ ંતન એ �ક્ મન જો�ુ ં નુ એ  ક�કત �ુ ં

જોક,  થારત �ક્નન જો્ાનત માર� �પર  પસનલત ુાપ �ુ ંજોક , એેુ ં�તરિનર�ક્ ક�ંુ ત્ાર� 

શ� �નન નુ. આમ વૈજાિનક  ભ્ાસ માટ� િનર�ક્ કારા  ા ત મા� તતેુ ંિન�પ્ પ્ 

�તરિનર�ક્નન લતધન જ શ� �ન�ુ ં ો્  નન એવા િન�પ્ િવના િવજાન  વંતતવમા ંપ્ 

આવત શક� એમ ન  ો્ તો �તરિનર�ક્ના �લૂ્ના િનઘનધ સાથન ક�વળ મનોિવજાનનો જ 

ન� , �ધા િવજાનોનો  નન નુવટ� જાનમાષનો આધાર ખસત �્ નુ.  
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ત�ુપરાતં �તરિનર�ક્ કારા  ા ત મા� તતનત ્કાસ્ત માટ� િનર�કકના મન �ધુત 

ંલન ન પ �્ત શકા્ પ્ ્કાસ્ત કરનારના ંપોતાના ંમનમા ંએ િવગતનત  પલબધ થતત 

સમાતંર મા� તત કારા જ�ર� કસોટ� થિ શક� નુ.  

  � એક ન�ધપાષ  ક�કતનો િવ્ાર કરવાનો ર � નુ. મેષુ્નત એ િવશનઘતા ર � નુ ક� 

એ જગતનન �ુએ નુ તનમ પોતાનત �તનન પ્ જોા શક� નુ  નન �ુએ નુ  નન જગતના જાન 

�ા�તન � તટંથતાનત  પનકા નુ એવત તટંથતા એ પોતાનત �ત �ગન પ્ ક�ળવત શક� નુ , 

તનથત �તરિનર�ક્ના િવઘ્મા ંપ્ એનન માટ� વં�લુકત �નવાનત �રૂ��રૂ� શ�તા ર �લત 

નુ.  

�ત�ુ,ં �તરિનર�ક્ આતમલકત  ોવાના � પોઘનો િનપદશ થ્ો નુ એ પોઘ તો �ષટા ના ં

માનિસક વલ્નન  ેલુકતનન �ાવ િનર�ક્મા ંપ્ પનપા થવાનત સંં ાવના ર � નુ , �ના ં

િનવાર્ માટ� પ્ મેષુ્નત �પર તટંથંાવ ક�ળવા્ એ જ�ર� �નન નુ. આમ મનોિવજાનનત 

 ભ્ાસપદિત  નન વં� ુ�ગન પનપા થતત શકંા સ�ં ૂ્ ર િનરાધાર નુ એ સા��ત થતા ં

મનોિવજાનેુ ં�તરિનર�ક્ પર આધા�રત મનના  ભ્ાસેુ ં �ં્ાન �ત� તમામ 

િવજાનોનત સમકક િવ�સનત્તાેુ ં િધકાર� �નન નુ   નન એ જો  િવ�સનત્ ગ્ા્ તો 

િવજાન માષ  િવ�સનત્ �નત ર � નુ.  

 વતરમાન મા ોલમા ંમનોિવજાનન   ભ્ાસ કનષનન  ે�ુપ પદિતેુ ંઆ્ોજન કરવાનન 

�પલન ં િતક િવજાનન પ�રવંથિતવશ  પનાવનલા આેું િવક  �ંગમ પર �ધળો િવ�ાસ 

�કૂ� એનત પરંપરા  ેસુાર  થમ  ભ્ાસનત પદિત પસપં ક્ાર પુ� એનન  ેલુકતનન 

કા ર્કનષ ન � કરવાનો એક િવપર�ત  પકમ  પના ી્ો  નન એના આધાર� મન આ પદિતના 

ી્ાપ � ારનત વં� ુ   ોવાેુ ંંોિઘત કર�નન એનત પોતાના  ભ્ાસકનષમાથંત �ાપ�ાક� કર�  

પ�ધત, એટ�ુ ંજ ન� , એના ં વંતતવ �દુાનંો િનકાર ક્�.   � થમ�મતટરનન વૈજાિનક  પકર્ 

માનત એના કારા  વાેુ ંપ�ા્ માપત શકા� ુ ંનથત એ કાર ન્ એ પ�ા્ેુ ંકોા   વંતતવ  જ 

નથત એમ િવ્ારવામા ં� તકરી્િતકમ થા્ નુ, એવો જ પોઘ આ  િનષકઘરમા ંપ્  પનપા થ્ો.  

આમ મનોિવજાનના િવઘ્મા ંવૈજાિનકતા ક� � ેદકતાના નામન ર�ૂ કરા ન્લા વાધંાેુ ં

� ેદકતાના ંમાપપંડથત જ ખડંન થિ ગ�ુ ં નન આ િવઘ્મા ંી્વ ારવાપ� મતા  ો  માટ� 

કોા  વકાશ રવો ન� .  

***** 

વાંતવમા ંમેષુ્ એ ં િતક પપાથ� �વત ક�વળ ંીળૂ  ંતત નથત , એેુ ં�તંતતતવ 

એેુ ંમન ક� આતમા નુ   નન આ મન ક� આતમા જ �ેુ ંિનર�ક્ થા્ નુ ક� થિ શક� નુ એ 

ી્વ ારેુ ં  દમંથાન નુ. આથત � કાર ન્ મનોિવજાનનત વૈજાિનકતાનો િનઘનધ કરા્ો  તો એ 

તકર તો �ધા િવજાનોનન લાડ ુપડ� નુ.  તકાિંતના કમમા ંં િતક પપાથર પુ� �વ� ્ૃષટનો  નન 
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ત્ાર�ાપ માનવ� ્ૃષટનો આિવંારવ થ્ો.  આ કમનત એક િવશનઘતા એ ર � નુ ક� એમા ંકિમક 

ર�તન નવતન લક્ો  ગટ થા્ નુ  નન એમનત  જ�ટલતા પ્ વધતત �્ નુ. તનથત �વ� ્ૃષટ 

 નન માનવ� ્ૃષટના  ભ્ાસ માટ�  ં િતક પપાથરના  ભ્ાસ માટ� આ્ો�જત કા ર્પદિતેુ ં

 ેકુર્ થા્ તો તનના ં પન�કત પ�ર્ામો આવતા ંનથત  નન આી્ા નથત.  

પરં� ુમેષુ્નત  સ્િતમા ંક�ટલાક આ  ો �ઢ થિ �્ નુ , તનના લતધન એ ન્ ં િતક 

પપાથરના  ભ્ાસ માટ� �  પકમ  પનાી્ો એ વૈજાિનક  ોવાેુ ં નન એજ માષ વૈજાિનક 

 પકમ  ોવાેુ ંએ ન્ માનત લત�ુ ં તનથત �વ  નન માનવ � ્ૃષટનો  ભ્ાસ પ્ વૈજાિનકતાનન 

નામન એ જ  પકમના  ંાવ નત ન્ શ� થ્ો. વૈજાિનકોનત આ ��ઢહું તતાથત �ુ્ ત થિ 

મ �લકતા પાખવવત િવજાનનત વૈજાિનકતાનત જ ન�  પરં� ુઆ વૈજાિનકો �નત �ુ ાા આપન નુ 

એ � ેદકતાનત પ્  પરમ આવ ્કતા નુ.  

આમ તથાકિથત વૈજાિનકતાના ી્ામો નન લાનન આરંંા ન્�ુ ંં િતક િવજાનોેુ ં

ં િતકવાપ સાથને ુ ંસવંનન �મ ��ંુૂ થ�ુ ંતનમ મનોિવજાનેુ ંી્વ ારવાપ સાથને ુ ંસવંનન પ્ 

��ંુૂ થતા ં્થાથર  નન � ૂ્ ર િવજાન �નવાનત �પશામા ંએનત ગિતનો આરંં થ્ો. એ સાથન 

માનવ મનના િવઘ્મા ંએનન એક મ તતવનત  તતિત એ થિ ક� એનત સપાટ� પરનત વતરમાન 

 વંથાના  ભ્ાસ કારા એનત સ�ં ૂ્ ર  સ્િતનો ા્ાલ આવતો નથત. માનવ �વનનત ક�ટલતક 

ંટનાભ એનત સપાટ�  પર � નુ તનનાથત �ં� ન્તનાનો  નન એનત સાથનના  િવચ નુદ 

સ�ંધંનો િનપદશ કર� નુ , એટ�ુ ંજ ન� , ંાિવમા ં ગટ થનાર� ેધવરનત  વંથા ક� એના ં

લક્ોનો પ્ િનપદશ કર� નુ.  

મેષુ્ એ ��ુપ�રમા્ત્  ંતત નુ તનથત એના ંકોા એક પ�રમા્ ક�  વંથાના જાનનન 

આધાર� એનત  સ્િતેુ ં� ૂ્ ર જાન  ા ત થ� ુ ંનથત. તનથત મનોિવજાનનો આરંં ંલન મેષુ્નત 

સપાટ� પરનત માનિસક  વંથાથત થ્ો પ્ એ પરિમ્ાન એનન �ત�  �્ષટ એવા  વ ન્તન 

 નન  િત ન્તન પ�રમા્નો પ્ સકં�ત મળ્ો , તનનન  ેલુકતનન એના  ભ્ાસકનષનો િવંતાર 

થ્ો  નન એનત માનવ મનના વ� ુગ ન  નન સવરસમાવનશક  ભ્ાસ તરદ ગિત થિ.  
***** 

સમાજના ધારાધોર્ સાથન મનળ ન�  �નસવાનન કાર ન્  �કુ લોકો એના �ાુ્  વા નત 

� ાર દ�કાિ જતા ં્ગૂ રં સ�પુા્ેુ ંિનમાર્ થા્ નુ , તનમ મેષુ્નત  વતરમાન ધારાધોર્ો 

 નન નતિતિન્મો સાથન  સગંત ક�ટલતક ાચુાભ  � ્ત ર �તા ંક� એમેુ ંપમન થતા ંએક 

 વ ન્તન, મનેુ ંિનમાર્ થા્ નુ  નન એ ાચુાભ ી્વ્તના મનમાથંત િવ� ુત થવાનન �પલન 

આ  વ ન્તન મનમા ંધક�લાા �્ નુ એ વત ેો્ડ નત  તતિત સાથન મનોિવજાનના 

 ભ્ાસકનષમા ંએક ન�ુ ંપ�રમા્  મનરા�ુ.ં  

મનોિવજાનના ંકનષન આ �પશાના ં ભ્ાસ પરિમ્ાન એ  ક�કત � ાર આવત ક� ્ગૂ રં 

સ�પુા્નત  �િ્પભનન કાર ન્ �મ સમાજનત સમ�લુા જોખમા્ નુ તનમ આ  વ ન્તન 
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માનસનન લાનન � તન ી્વ્તનત માનિસક સમ�લુા પ્ જોખમમા ં�કૂા્ નુ. આ જોખમ 

 વ ન્તન માનસમા ંધર�ા ન્લત  � ્ત મનો�િ્પભ કાિંક િવસ્ત  નન  �ળ થતા ંસપાટ� 

પરના સ ન્તન માનસમા ંધસત આવન ક� એનન કોા ર�તન  ંાિવત કર� ત્ા ંડ ૂં્ વાડો પનપા કર� 

એના કાર ન્ ે્ુ ંથા્ નુ. આમ થતા ંમાનવમન  ંવંથ �નન નુ.  

 વતરમાન �વનશૈલત સાથન સકં�લત આ ારિવ ારનત િવઘમતાનન લતધન �મ માનવ 

સ�પુા્નો એક િવશાળ વગર ભ�વંંુ ં  સ�ં�ુલત ંવાંથ્ ધરાવતો થ્ો તનમ એવો જ એક 

િવશાળ વગર  નન  વન કપા્ એનાથત ્ વધાર� મોટો વગર માનિસક  સ�ંલુનનત  વંથિતમા ં

આવત ગ્ો   નન એનત  ંવંથતા કોા પ્  પ� જા  નમાપ ક� ભાતં મનોપશામા ં નન �ાર�ક 

આતમંાતત ી્વ ારમા ંપ�ર્મન એવત શ�તા પ્ ેંત થિ. 

આ  ક�કતનન  ેલુકતનન મનોિવજાનનત એક શાખા તર�ક�  સ�ં�ુલત મનોિવજાન 

 વંતતવમા ંઆી�ુ ં નન મનોરોગનત સારવાર માટ� આ્ો�જત િનપાનાતમક મનોિવજાન   નન 

મનો�્�કતસાશા�નત પ્ ર્ના થિ. આમ મનનત  ંવંથતાનો પદિતસર  ભ્ાસ શ� થ્ો 

તનમા ંએવત  તતિત થિ ક� આ સમ�લુાંગંેુ ં�ળૂ કાર્ �વૂરં થાિપત નતિતિન્મો  નન 

ધારાધોર્ોના ંપાલન પરિમ્ાન થ� ુ ંિનસગરપપ મનો�િ્પભેુ ંપમન નુ.  

આ  તતિતના કાર ન્  �વનમા ં�ુ્ ત  નન ંવચુપં� ી્વ ાર માટ�  વકાશ ેંો થ્ો 

 નન માનવ�િતના એક વગરમા ંવપનભ નુ �શન એવત �વુ્ત માટ�ે ુ ંિવશનઘ આકઘર્  દ�લા�ુ.ં 

પ�ર્ામન િવ�ુ્ ત સમાજનત સકંલપના  વંતતવમા ંઆવત  નન �વનના  નન સિવશનઘ સપં� 

લોકોના �વનમા ં નનક ંતર�  ગટ ્ા   ગટ ર�તન સામા�જક ધારાધોર્ોમા ંિવિવધ  કારનત 

ીટુાટ લનવા્ એના િવઘ્મા ંકોં ંટતો ગ્ો  નન વૈ્વ્તક તથા સા�પુાિ્ક કકાએ 

િવલાિસતાનન  ્તૂ�વૂર  ોતસા ન મળ�ુ.ં  

સા� ત્  નન કલાજગતમા ંપ્ આ પ�રવતરનનો પડંો પડરો  નન ત્ા ં્થાથરવાપ� 

 નન  િત્થાથરવાપ� સ્િતભના સ�નનન વનગ મળ્ો  નન �ાકં �ાકં  વ ન્તન મન �વત 

એબસડર ક� તાલમનલિવ �ન ર્નાભ પ્  ગટ થિ  નન આવકારાા પ્ ખર�. એ સાથન 

માનવ ન્તનાનત સપાટ� નત ન્ પ�ા ન્લત �િ્પભનન સપાટ�  પર  �ંી્વ્ત મળવાેુ ંશ�  

થ�ુ.ં 

�ત� તરદ તથાકિથત ં�વગર એના િવલાિસતાના ં �ં્ાનનન લાનન ્લ�  નન �ડંકો 

સંં સ્િત તરદ વળ્ો એ સાથન  લતલ   લતલ વચ ન્નત નંપર�ખા ્ ૂસંાા �્ એ  પ� ઝાખંત થિ. 

એક નવતન મા ોલ ર્ાતો ગ્ો �મા ં પનજનાસંર �જ�પગત તરદના ંખન્ ા્નન લાનન  પાપ 

�લૂ્ો માટ�ના આપરમા ંભટ આવત. એટ�ુ ંજ ન� , �લુ્ાધા�રત માપપંડોનન �ુનવા્ત 

વળગ્ેુ ં���ુપ મળ�ુ ં નન આપ ન્ ‘� ાચુ�એ ુ�એ ’  નન ‘� ાચુવા ્ોગ્ નુ ’ એનત 

વચ ને્ ુ ં�તર ંટવા લાગ�ુ.ં  
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આ ગિતિવિધનો આુો પાતળો  ંાવ સવરસામાન્ ી્વ ાર  નન ર �્ તકર્ત  પર 

પ્ વરતાવા લાગ્ો. ક�ટલાક �વુાનોનત �ોલ્ાલમા ં “ંાાલોક”નત ંાઘા ેુ ંક� એમનત 

ર�તંાત �દુાંે ુ ં�  ેકુર્ થ�ુ ંજોવામા ંઆવન નુ તન આ ગિતિવિધનો સકં�ત કર� નુ.  

પરં� ુઆ ગિતિવિધ પમનના સવરી્ાપત  ંાવથત ષંત માનસનત  િત�ક્ા ક� 

 ત્ાંાત માષ નુ  નન એ �વનનન િુ��ં� થવાનત �પશામા ંપોર� �્ નુ , તનથત એ 

�જ�િવઘા  નન િવકાસના �ળૂ્તૂ આવનગ સાથન  સગંત  ોવાનન કાર ન્ પ� રં�વત �નત શક� 

એમ નથત. એ સકંાવનતકાળનત એક  ંથા્ત  વંથા નુ એવત  તતિત સાથન િવ�નત  ગિતશતલ 

િવ્ારધારામા ંસ��ુ્ત ર�તન  ન્તન  નન  વ ન્તન માનસ વચ ન્ના િવસવંાપના િનવાર્નત 

આવ ્કતાેુ ં  િતપાપન થ�ુ ં નન તપેસુાર િશક્  નન સંં સ્િત તથા નૈિતકતાના કનષન 

પમન�ુ્ ત કા ર્ ્ાલતનો �રુંકાર કરવામા ંઆી્ો.  

વ�મુા,ં રાા્ી્વંથાના ંંતર� પમન�વુ્ત તરદના  થમ ્ર્ તર�ક� કા્પો  નન 

ી્વંથા �ળવવાના  પકમમા ં ન્ા્ત વલ્  પનાવત માનવ  િધકારેુ ં નન થા્ ન�  

એવત કાળ� લનવાેુ ંજ�ર� ગ્ા�ું , એટ�ુ ંજ ન� , ડનુાનન સામા�જક રોગ ગ્તનન ડનુનગારોનન 

 ્ાલતગત  િતશોધાતમક િસદાતં   ેસુાર સ� દટકારવાના  પકમનત �લુનામા ં પંડના  

�ધુારાતમક િસદાતં  ેસુારના  પ્ારનન વ� ુ ાધાન્ આપવાેુ ંશ� થ�ુ ં નન એના  થમ 

્ર્ તર�ક� �ાળ પરાધતભનન આ  પ્ારાતમક કા ર્વા �ના ી્ાપમા ંઆવર� લનવામા ંઆી્ા 

 નન  ન્   પરાધતભ માટ�ના કારાવાસનન માનવત્ ભપ આપવાના  ��સુર એ નત 

નતિતર�િતનત �ધુાર્ાના કા ર્કમો પ્  ાથ ધરા્ા.  

માનવ િવકાસકમમા ંઆ  કારના દ�રદારો આવકા ર્ નુ પ્ પ્ાર ત નથત . વાંતવમા ં

 વન માનવ �વનનત ગિતિવિધમા ંઆ�લૂ પ�રવતરન તરદ  ંથાન થ�ુ ંજોાએ  નન એમ 

જ્ા્ નુ ક� એ  ંથાન માટ�નત તૈ્ાર� થિ ર � નુ . �ાવ આ્ોજન ક� િન્ષં્ કારા માનવ 

�વનનત વૈ્વ્તક  નન સા�પુાિ્ક કકાએ �ીુ્વંથા ંથાપવાના  પકમના � િવપર�ત 

પ�ર્ામ આી્ા તનના લતધન �ાવ �સુશનત મ્ારપા  ગટ થિ  નન આતમિન્ષં્નત  િનવા ર્ 

આવ ્કતાનો િનપદશ થ્ો નુ . એ સાથન �વનના શન્  માટ� ક�  મપા �લૂ્ોનન સાકાર કરવા 

માટ� મા્સરનત િવ્ારધારા �જુ� ક�વળ �ાવ ી્વંથા  પર ક� એના પ�રવતરન  પર િન રંર 

ર �વાનન �પલન આતમિવકાસનત �પશામા ંગિત કરવાેુ ંિષટ ગ્ા�ુ,ં એ આ�િુનક �ગુમા ં

મનોિવજાનનત સાથન સામા�જક તતતવજાન �દુાનંા  ભ્ાસનત ન�ધપાષ દલ�િુત નુ.  

***** 

માનવ મનના વૈજાિનક  ભ્ાસ પરિમ્ાન એક એ તથ્ પ્ � ાર આી�ુ ંક� જાન 

િવજાનના કનષનત  ેપુમ િસેદભ  નન  �ત કો�ટના સા� ત્ સગંતત  નન કળાનત સ્િતભ 

�વત  પાપ �લૂ્ોનન સાકાર કરતત  �િ્પભનો �ળૂ ાોત આપ્નન �નો પ�ર્્ નુ તન સપાટ� 
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પરેુ ંઆપ�ુ ંસવરસાધાર્ મન નથત. એ ંટનાભના  ંપષટ�કર્ માટ� � ‘ નર્ા’નો િનપદશ 

થા્ નુ તનનત ગિતિવિધ આપ્ા સામાન્ જાનનત પ�રસતમામા ંઆવતત નથત , તનમ આપ્ા 

ંવૈ્ચુક િન્મનના ી્ાપમા ંપ્ આવતત નથત. આ સપં �ં  વ ન્તન મનના સપં રંમા ંપ્ 

એના  ંપષટ�કર્ માટ� �  ્તનો થ્ા તનનાથત એ  તતિત થિ ક� એ  ગિતિવિધ એના ી્ાપમા ં

પ્ આવતત નથત.  

�ત� તરદ  તતૃન�્ જાનનત ંટનાભના ંપષટ�કર્નો  ્ પ્  પવંથત થ્ો. આ 

સવર  ક�કતો માનવ  સ્િતના  મનસાતતત  પકર્ોનો  નન �ાકં �ાકં મનના એક ેધવર 

પ�રમા્ તર�ક� એનત  િત ન્તન  વંથાનો �ડલુતિનપદશ કરતત પ�ખા્ નુ. આ િનષકઘરના 

પ�ર્ામન મનોિવજાન  નન ડવુ િવદા વચ ને્ ુ ં�તર ભ� ંથ�ુ.ં  

મનેુ ં વ ન્તન પ�રમા્ સપાટ� પરના માનસનન  ગમ્ ર�તન  ંાિવત કર� એનત 

 ંવંથતાેુ ં િનિમપ �નન નુ તનમ એવત જ  ગમ્ ર�તન આ  િત ન્તન  વંથા એ મનમા ં

 ા�ુંારવ પામતત  નર્ાનો ાોત �નન નુ. આ  વંથા  મેષુ્નત �લૂ્ંાવના  નન એનન 

સાકાર કરતત  મપા  �િ્પભ  નન સ્િતભેુ ંપ્  દમંથાન નુ.  

ેધવરનત આ ન્તના સાથનના સપંકર  નન એનત સાથન આપ્ત સામાન્  સ્િતના ં 

સામજંં્નત આવ ્કતાનત  તતિત થતા ંમનોિવજાનમા ંિવકાસલકત પ�ર ન�્નો આિવષકાર 

થતા ંપરામનોિવજાન  નન પરાવૈ્વ્તક મનોિવજાનનો  ા�ુંારવ થ્ો , �નત ક�ટલતક 

સકંલપનાભનો �ાકં ક્ાકં  ્ોગના �્ૃષટ����ુ સાથન મનળ  ોવાનત  તતિત થા. પ�ર્ામન 

મનોિવજાનના કનષન મનના  વ ન્તન તથા ન્તન  નન  િત ન્તન એવા સવર પ�રમા્નન 

આવર� લનતા સમ ાતમક  �ંગમના �રુંકાર સાથન પા�ાત્  નન ્ોગના મનોિવજાનના 

સમનવ્ કારા �નન ‘સવરસમાવનશક  નન એક�સ્ત મનોિવજાન’ ક � શકા્ તનનત ર્નાના ેતૂન 

 �ં્ાનનો આરંં થ્ો.  
 

સમાજનનરસરંચનારરર 
આ�િુનક �ગુના આરં નં �રુાતન તતતવજાનેુ ંતતતવમતમાસંા  નન િવજાનમા ં નન 

િવજાનેુ ંં િતક  નન માનવત્ િવજાનમા ંિવંાજન થ�ુ ં નન એમનો ંવતષં િવદાશાખા 

તર�ક�  ભ્ાસ શ� થ્ો. માનવત્ િવજાનોમા ંમનોિવજાન ક�ન�ંથાનન નુ  નન  થરશા� , 

રાા્શા�  નન સમાજશા� �વા સામા�જક િવજાનો મનોિવજાનનત �મ આપશરલકતથત �ં� 

વં�લુકત  �ંગમ  પનાવત સામા�જક �વનના િવ�ં� પાસાભંના સપં રંમા ંમેષુ્ના 

ી્વ ારનો  ભ્ાસ કર� નુ.  

� ્ૃષટકમનો  ભ્ાસ કરતા ંએ  તતિત થા્ નુ ક� એેુ ંંવાંાિવક વલ્  સ્િતનત 

િવિવધતાનન ના�પૂ ક્ાર િવના િવિવધતામા ંએકતાના ંિનમાર્ તરદેુ ંરનુ ં નુ . તનથત � ્ૃષટમા ં
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િવ�ં� એકમો ર્ા્ા  નન આ એકમોના  િવ�ં� �ગો ક� પાસાભં વચ ન્ , તનમજ િવ�ં� 

એકમો વચ ન્ તથા એમના િવ�ં� �ુથો વચ ન્ �સુવંા�પતા ર્ા્ એ �પશાનત  �િ્પ આરંંાા.  

  � એ આવ ્ક  � ુ ંક� મેષુ્ તનનત  િવ�ં� મનો�િ્પભ  નન રસ�ુ�્ભના 

ખન્ ા્નન લાનન િવખરાા ન �્  નન એના ી્વ્તતવનત એકતામા ંએ સવર �ુ્ ા�ુ ર�તન 

ગો્વાા �્  નન િવ�ં� ી્વ્તભ સમાજનત એકતામા ં�ુ્ ા�ુ ર�તન ગો્વાા એમના 

�તસ��ધંોેુ ં�સુકંલન થા્. આમ થા્ ત્ાર� જ ી્વ્ત  નન સમૃષટનત ગિતિવિધનો  સ્િતનત 

ગિત સાથન મનળ સધા્ નુ  નન એમા ંંવંથતા આવન.  

 સ્િતના આ વલ્  ેસુાર ી્વ્તભ વચ ન્ના �તસ��ધંોનન લાનન સમાજમા ં

પોતપોતાનત લાક�્કતા ધરાવતા િવ�ં� �ૂથો  નન સ�પુા્ો  નન એ સવરનત વચ ન્ 

�તર�ક્ાનત  િવ�ં� તરા ો  વંતતવમા ંઆવત. વૈ્વ્તક  નન સામા�જક �વનમા ં

�ીુ્વંથા જળવા્ એ ંવંથ માનવ �વનનત આવ ્કતા  ોવાથત એના િન્મન  નન 

િન્ષં્ના  ��સુર લગન , સુકંુ�, િશક્, કોમ, રાા્, સરકાર, આિથ�ક એકમો  નન ધમર �વત 

સામા�જક સંં થાભ  નન એમના ધારાધોર્ો નન કા્પાકાેનૂો  વંતતવમા ંઆી્ા. એમેુ ં

પાલન સામા�જકતાનો પ્ાર્ ગ્ા�ુ ં નન એ માટ� િવશનઘ ી્વંથાેુ ંિનમાર્ થ�ુ.ં એનત 

પરંપરાભ  ંથાિપત થિ. એ પરંપરાભનન માનવ �વનના િન્ામક પ�ર�ળનો પરજજો 

મળ્ો  નન તપેસુાર ાું   ાું , િષટ  િનષટ ક� સારા ખરા�નત નૈિતક  નન કાેનૂત 

સકંલપનાભનત ર્ના થિ.   

સવરસામાન્ �વનના સપં રંમા ં એક એવત સકંલપના  ંથાિપત થિ ક� મેષુ્ના 

ી્વ ારેુ ંએના પોતાના  નન સમૃષટના � તાથ�  િન્મન  નન િન્ષં્ થ�ુ ંજોાએ ,  ન્થા 

એ આડમાગ� જા િુ��ં� થિ જવાનત ક� પોતાનન  નન સમાજનન માટ� જોખમ�પ થિ જવાનત 

સંં ાવના ર � નુ. સામા�જક સંં થાભ મેષુ્ના ંી્વ ારનન િન્ષં્મા ંરાખવાના Agents of 
Social Control - એજનટ ક� કતાર ગ્ા્ા.  

વ�મુા ંઆ િવઘ ન્ એમ ક �વા�ુ ંક� મેષુ્ એનત  ાસ્િતક  વંથામા ંન�  સારો ક�  ન�  

ખરા� એ�ુ ંએક નાન્તર �ી્ નુ , �માથંત  કોાનન કોા   પા ન્ સારા મેષુ્ેુ ંંડતર થા્ 
એ જ�ર� નુ. એમ ક ો ક� મેષુ્નત  તકાિંત પામુાથંત થિ  ોવાથત એનો �ળૂ ંવંાવ પાનુો નુ 

તનથત એ કોાક ર�તન મા્સાામા ંપલોટાાનન મા્સ �નન , સારો  નન સંં કાર� �નન , િશંત�દ 

�નન એ  ��નુત �િૂત� માટ� એનત નૈસ�ગબક મનો�િ્પભ , �મનત લોકા્ાર �જુ� િનમન�િ્પભ 

તર�ક� ગ્ના થા્ નુ , તનમના િન્મન ક� િન્ષં્ માટ� કોા �ાવોપ્ાર કારા પ�ા્ેુ ં

આ્ોજન જ�ર� મના�ુ.ં  

આમ  સ્િતએ આપનલત સામ તમાથંત િવ�ં� સામા�જક  પ્ારો કારા થતા ંમેષુ્ના 

ંડતરનત માન્તાનો િવજાનના ં િતકવાપ� વળાકં સાથન  નન  વતરમાન  માનવત્કર્ના 
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મા ોલનત મેષુ્ ંવંાવત� ંવપરા્્  વંત  ોવાનત ધાર્ા સાથન �રા�ર મનળ �નસન નુ.  નન 

આમન્   વતરમાન �� �ુરખત  વંથામા ં મેષુ્નો સતધો સ�ંધં �વનનત ંીળૂ િવગતો સાથન 

 ોવાથત એ માન્તા તનનન સરળતાથત ંવતકા ર્ �નત.  

આ વંથિતમા ંાું તવ માનવ �વનેુ ં આરોિપત લક્ ક� ડુ્  ગ્ા�ુ ં તનથત મેષુ્નન 

માટ� એ પરાા �ા�ત નત શન્ તમા ંઆી�ુ.ં  �ત�ુ ,ં મનષ્ સારો �નાવવાના  ્તનના પ�ર્ામન  

સારો  વ ્  પ�ખા ્ો, પરં� ુએ ખર�ખર સારો �ન્ો  ોવાેુ ંક � શકા �ુ ંન� . આ વંથિતમા ંએ 

 તતિત થિ ક� ાું તવ  મેષુ્નન માટ� ંવંાવગત ન�  પ્ એક  ્તનસાધ્ ડુ્  નુ , �નન 

 ા ત કરવા  નન ટકાવત રાખવા માટ� એ ન્ િનરંતર સતકર ર ��ુ ંપડ�. પ�ર્ામન માનવ  સ્િતના 

એનત  સામનના ં  િતરોધનન લતધન ંવાંાિવક ર�તન એના �વનમા ંતગં�પલતેુ ંિનમાર્ થા્ નુ , 

� એનત   સમધાર્ ક� િવઘમ  વંથિત પશારવન નુ  નન ાું તવ એેુ ંંવાંાિવક ક� તા્તતવક 

લક્ ન�   ોવાનો સકં�ત કર� નુ.  

આ તગંપ�લત �વન હાસ તરદ પોર� ન �્ એ માટ�  વારનવાર મધ્વતવ ત� ન 

 ળવા થવા માટ� ક�  મનોરંજન માટ� ાું તવનો ઝભંો  તાર�   નન  િનમન મનો�િ્પભ માટ�ના 
િવરાગનન �ા�ુ પર રાખત �ુ્ તપ ન્ મ ાલવાના ેું ખાભનો આશ્ લનવાતો રવો . એ  

ગિતિવિધનો પ� િનક �વનનત પળોજ્માથંત  િનવા ર્ િવરામ તર�ક� �રુંકાર થ્ો. આમ મા્સ 
 મપા ક �વાતા �વનના ંાર નત ન્ પ�ાા ન �્ , ંાગંત ન પડ� એ માટ� મનોરંજન  દોગોએ 

જ�ર� ટ�કા �રુા પડવાેું , એેુ ં�વન ા્ા ં�ટુ� ુ ંપ�ખા્ તનનન જોડવાેુ ંકામ ક�ુ� તન �વનના ં

પા્ામા ંર �લત �જ�િવઘાનન લતધન સંં વ �ન�ુ.ં  

�ત� તરદ માનવ  સ્િતનન �ાવ િન્ષં્ માદક આવ�ુ ંન�   ોવાના કાર ન્ એેુ ંસ જ 

વલ્ િન્ષં્ના  ્ાસોનો સામનો કરવાેુ ં રનુ ંતનના લતધન �ળા�ળના �કુા�લાનત  વંથિત 

સ�રા. મેષુ્ના �વનમા ંપનપા થતત �નવડા ક� િવક�ૃન�ત ી્વ્તતવ  નન  તાશા �વત 

 નનકિવધ િવસ્િતભેુ ં નન ી્ાવ ા�રકતાના નામન સામાન્ �વનમા ંવ્ાા ગ ન્લા કપટ 

 નન પા�ંંકતાેુ ં�ળૂ આ �કુા�લાનત ંટનામા ંર ��ુ ં નુ .  
નુવટ�  મેષુ્ પારંપ�રક વાતાવર્મા ંપનપા થતત ેકધાનન લતધન ડ ૂગંળા્ નુ , તો  �ત� 

તરદ પરંપરાથત �ટકારો મનળવવાનન લતધન સ�રતા ાનૂ્ાવકાશનત કલપનાથત પ્  ી્િથત થા્ 

નુ. આ િવકટ વંથિતમા ંએનત  સ્િતએ � સમાધાનો કરવા પડ� એ માનવ �વનનત િવટં�્ા 

નુ. િન્મનનત  �ક્ા કારા સારા �નવાના  નન �વન ી્વ ારના તમામ કનષન  �ંગમના 

આ �ુષપ�ર્ામો વતરમાન �વનનત સપાટ�  પર આી્ા નુ  નન એમ જ્ા્ નુ ક�  વન આ 

�વન વધાર� નન વધાર�  જપંાના ં નંરાવામા ંઆવત ગ�ુ ં નુ.  

 વન િવ�ંરમા ંસામા�જક  નન રાજક�્ તથા આિથ�ક કનષન, િશક્  નન ધમર સ� ત 

� �ર �વનના તમામ કનષન ભષટા્ારના િવરાટ ક ંાડંો  કાશમા ંઆવતા �્ નુ એના ંલતધન  
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આ  જપંો વધત રવો નુ. પરં� ુ�ત� તરદ મેષુ્નન �ુેુ ંજગત ભગળ�નન નવા ંજગતના ં

આગમનનત તૈ્ાર� થતત  ોવાનો સકં�ત મળતો પ�ખા્ નુ, � એનન િનરાશામા ં ંત થતા ંરોક� નુ 

 નન  જજવળ ંિવષ્ તરદ ગિત કરવાનન  નર� નુ.  

આ પ�રવંથિતમા ંંવાંાિવક ર�તન �સુશ�વુ્તનો િવકલપ મેષુ્નત સામન આવન નુ.  આ 

િવકલપના ં નવ ન્ િવ�ુ્ ત સમાજનત સકંલપનાનો  ા�ુંારવ થ્ો  નન આપ્ા ં�વગરમાથંત 

ક�ટલાક લોકો એનો �રુંકાર કર� ંવૈરિવ ાર તરદ વળ્ા. આપ્ા િિત ાસમા ંઆવા 

ંવૈરિવ ારના  નનક  પા ર્ો મળન નુ   નન ક�ટલાકં ધમ�મા ંંવગરનત કલપના આ ંવૈરિવ ારનત 

પ�રંાઘામા ંકરાા નુ.  પરં� ુએ પલા્નવાપ�  નન  પવાપ�પ ંટનાભ ર � નુ  નન આ� 

પ્ એવત ંટનાભ  પવાપ�પ નુ. પરં� ુ એવત ંટનાભ ના ી્ાપનો િવંતાર થિ એ 

સવરસામાન્ ંટના �નવાનત �પશામા ં �પ્ થા્ તો તનના પ�ર્ામન �વન  િનવા ર્પ ન્ 

 નવંથા તરદ પોરાાનત િવા્ખં�લત થિ જવાેુ ંજોખમ પનપા થા્ નુ.  

  � પાપુકતભના ંવૈરિવ ારનો િનપદશ કર�નન એવત પલતલ કર� શકા્ નુ ક� એ કાર ન્ 

ત્ા ંકોા  નવંથા સ�રા નથત. પરં� ુએ વંથિત પર આવવા માટ� મેષુ ન્ માષ માનવ સંં સ્િત 

 નન સભ્તાેુ ંજ ન�  પરં� ુએનત મેષુ્ તર�ક�નત લાક�્કતા �દુાંે ુ ં િવસ�ન કર�ુ ંપડ� 

એમ નુ.  લ�પ એ કર� શકા્ નુ  નન ક�ટલાક  સ્િતવાપ� માનવ �ૂથોએ એ �પશામા ં �પ્ 

થિ નગનતાવાપ�  સંં થાનોેુ ંિનમાર્ ક�ુ� નુ. પરં� ુએ  �િ્પ કાિંક  ધક્ર�  નન િમશ 
 કારનત ર � નુ  નન એનો િવંતાર થિ શ�ો નથત.  સ્િતએ  તકાિંતકમમા ંપા ુ�વનથત 

આગળ વધત મેષુ્ના  ા�ુંારવ �ધુતનત ં્ત મોટ� મજલ કાપત નુ , તનથત આ  કારના  ્ોગો 

 �કુ મ્ાર�પત િવંતાર �રૂતા ં નન  લપ�વત ર �વાનન જ  િનમાર ન્લા નુ.  

***** 

  � પા્ાનો  ્ મેષુ્ માટ� ાું તવનત સકંલપનાના  દમનો નુ. આ િવઘ્મા ં ક�કત 

એ નુ ક� મેષુ્નન એ સારો  ો્ ત્ાર� જ મેષુ્  ોવાનત  નન �વનનત પ�ર� ્્ ત મળ� 

 ોવાનત ક� એનત સાથરકતાનત  તતિત થા્ નુ ; એ ંવંથતાનો  ેું વ કર� નુ. આ  ક�કત એ 

પશારવન નુ ક� મેષુ્ના �તગરત  ંવ�પમા ંએ�ુ ંકાિંક  ો�ુ ંજોાએ �  િનવા ર્પ ન્ એનન સારો 

�નવા માટ�  નર� નુ.  

�ત�ુ,ં ાું તવના  ંાવ સાથન એક િવિશષ્  ંવંથતા સકંળા ન્લત  જોવામા ંઆવન નુ એ 

આ  ંાવ તનના �વનનત ંવાંાિવક ગિતથત િવપર�ત  ોવાનો સકં�ત આપન નુ. સામાન્પ ન્ 

મેષુ્નન એક એવો  ેું વ થતો ર � નુ ક� તન ખર�ખર સારો �ન્ા િવના ંવંથ �નત શક� એમ 

નથત. આ વંથિતમા ંમેષુ્નો મેષુ્ તવનો લોપ થ્ા િવના ાું તવ એના ંવ�પમાથંત ના�પૂ 

થવાનત કોા સંં ાવના પ�ખાતત નથત. તનથત માનવ �વનનત સમધાર્  વંથાનત ી્ાા્ા 

 િનવા ર્પ ન્ એના વાંતિવક ાું તવના સપં રંમા ંકરવાનો એક માષ િવકલપ શનઘ ર � નુ.  
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  � એક એવત  તતિત થા્ નુ ક� �મ જડતતતવનત ંતતર  ગમ્ ક�  �્ષટ ર�તન એ�ુ ં

કાિંક ર ��ુ ં નુ , કોા એક �તજ , �  તકાિંતનન  ા્ના આિવંારવ તરદ પોર� નુ , તનમ  ા્નત 

ંતતર પ્ એ�ુ ં�તજ  ો�ુ ં જોાએ �  તકાિંતનન મેષુ્ના આિવંારવ તરદ પોર� �્ નુ. આ 

�તજમા ંમેષુ્ના મેષુ્તવેુ ંજ ન�  એના ાું તવ �દુાંે ુ ં �ળૂ ર ��ુ ંપ�ખા્ નુ.   � એવત 

 તતિત થા્ નુ ક� મેષુ્તવ  નન ાું તવ એક જ વં�નુા �ન  લગ નામો નુ. તનથત માનવ 

�વનનત ંવાંાિવક ગિત તનનન ાું તવના આિવષકારનત �પશામા ંલિ �્ નુ. આમ ્થાથર 

ાું તવ એ મેષુ્ેુ ંઆરોિપત ન� , પરં� ુ�તગરત લક્ ક� ડુ્   ોવાેું , એનત �ળૂ્તૂ 

લાક�્કતા  ોવાેુ ંપ�ખા્ નુ, �ના લતધન એનત મેષુ્ તર�ક� ગ્ના થા્ નુ.  

***** 

મેષુ ન્ િવકાસ  નન  ગિત માટ�નત મથામ્મા ં નનક િશખરો સર ક્ાર નુ એવા ત� ન 

એ  એનત  પમોપમ  પલ્બધભ વચ ન્ કાાંક  ્પનો ,  સતંોઘ ક�  જપંાનો  નન  તાશાનો 

 ેું વ કર� નુ  નન ખર�ખર કરવા ��ુ ં � કરા�ુ ંનથત એનત � ૂઝંવ્  ેું વન નુ , એ 

 ક�કતનો  ભ્ાસ કરતા ંએક મ તતવેુ ંતથ્ સપાટ�  પર તર� આી�ુ ંક� મેષુ્નો  ા�ુંારવ 

એ  તકાિંતનત પરાકાષટા ન�  પ્ એનત એક મધ્વતવ   વંથા નુ.  

એમ ક � શકા્ ક� મેષુ્ એક  સકંાિંતકાળનત  વંત  નુ .  નન �મ  ા્નો �તિન�� ત 

આવનગ  તકાિંતનન મેષુ્ના  ા�ુંારવ તરદ પોર� ગ્ો તનમ મેષુ્નો �તિન�� ત આવનગ 
મેષુ્નન �નન �પી્તા ક � શકા્ તનના આિવંારવ તરદ પોર� રવો નુ  નન ાું તવ તરદેુ ંએેુ ં

વલ્ એ ગિત માટ�નત ્િૂમકા તૈ્ાર કર� નુ. માનવ �વનમા ં�લૂ્ંાવનાના , આપશરનત ક� 

ાું તવનત સકંલપનાના  ા�ુંારવેુ ંર ં્ આ  ક�કતમા ંર ��ુ ંપ�ખા્ નુ.  

આ જ કાર ન્ મેષુ્ સ જપ ન્ નૈિતક �નવાનો આ   સનવન નુ  નન ાું તવનત કપર 

કરવાનન  નરા્ નુ.  �ન કોટ�ના પ�ખાતા ંમેષુ્મા ંકપા્ એ �િ્પ ઢંકાા ગા  ો્ , કપા્ એના 

�વનનત સપાટ� પરથત � ુત થિ  ોવાેુ ંપ્ જ્ા્ , ુતા ંએ સવરથા � ુત થતત નથત. તનથત 

એના �વનમા ંપ્ એવત ક્ો આવન નુ જ્ાર� એ �ણ ન્  �ણ ન્ ,  ગટ ્ા    ગટ ર�તન 

એનત કપર કરવાનન ક� ંવ્ ંએ �પશામા ંગિત કરવાનન  નરા્ નુ  નન એનન  નર� પ્ શકા્ નુ. 

માનવ િિત ાસમા ં નનક �ુષટજનો સજજન ક� સતં �ન્ાના  પા ર્ો આ  ક�કતેુ ં મા્ 

 ં�તુ કર� નુ.  
***** 

માનવ �વનનો િવકાસ એના   ાથિમક ત� ામા ં સ્િતનત ગિતિવિધ પર િન રંર  ો્ 

નુ. પરં� ુ મેષુ્ એક ન્તન  વંત  ોવાના કાર ન્ આ  પકમ પરિમ્ાન એનત �પર 

આતમસંાનતાનો  ા�ુંારવ થતા ંઆતમિવકાસનો ત� ો શ� થા્ નુ. એમ થતા ંએના 

�વનના � ારથત થતા ંિન્મનેુ ંંથાન આતમિન્મન લન ત્ાર� એ ્થાથરપ ન્ મેષુ્તવ 

પામન નુ   નન નુવટ� એના  ્�રષ  નન વા્તી્વ ારમા ં્થાથર ાું તવ સાકાર થા્ નુ.  એ 
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‘વં�’ુમાથંત ી્વ્ત �નન નુ. આમ ી્વ્ત �નતા કોા �ાવ પ�ર�ળ ન�  પ્ એ ંવ્ ં

પોતાનત ગિતિવિધેુ ં નરક �ળ �નન નુ.  

આ ાું તવ મેષુ્નન માટ� � ારથત આરોપવાનત વં� ુન�  પ્ એનો �તગરત ડુ્  નુ , 

� �તજમાથંત ુોડ  નન ુોડ  પર  ગટ થતા ંંલ ક� દળનત �મ તનના �વનમા ં ગટ થવો 

જોાએ. કાર્ ક� મેષુ્  જડ ન�  ન્તન  વંત નુ. એ  સ્િતનત સામ તમાથંત ંડતર કરા ન્લત 

વં� ુનથત. એ  સ્િતમા ં જનમન નુ , એનો આિવંારવ થા્ નુ.  નન એ જ ર�તન એક ુોડ પર ંલ 

 ગન તનમ એના ાું તવનો પ્ આિવંારવ થા્ એ એના �વનનત એક સ જ ગિત નુ.  

 મેષુ્નત પોતાનત  ંતતના  ક� એનત  ભળખના � તાથ� તથા એના  ન્  વંતભ 

સાથનના ંક� સમૃષટ સાથનના ં િનવા ર્ સ�ંધંના � તાથ� એના �વનનત ગિતિવિધેુ ંિન્મન 

જ�ર� નુ.   � �ાવ િન્મનનત  સરકારકતા ંવાંાિવકપ ન્ સતિમત  ોવાનન લતધન � 

 નવંથા સર�્ નુ તન િન્મનનત આવ ્કતાનો િનઘનધ નથત કરતત , પ્ તનના �વનમા ં

�ત�રક િન્મનનત આવ ્કતા  નન  િનવા ર્તાનો સકં�ત કર� નુ.  

આમ �ાવ  પકમનત મ્ારપાભનત  તતિત મેષુ્નન �ત�ુરખતા તરદ લિ �્ નુ. 

પ�ર્ામન �વનનત ગિત � ારથત �પર તરદ ન�  ર �તા �પરથત � ાર તરદ જવાનત �પશા 

પકડ� નુ. આ  ંથાન  તકાિંતનત ગિતિવિધ સાથન મનળ ધરાવ� ુ ં ોવાથત  થવા એમ ક ો ક� એના 

આશ્નન  �ં નત  ોવાથત �વનમા ંંવાંાિવકતાનો સં્ ાર થા્ નુ.  

   � માનવ �વનમા ં ાસ્િતક પ�ર�ળોના  ંાવન થતા ંિવકાસેુ ંંથાન સંાનપ ન્ 

સધાતો આતમિવકાસ લન  ત્ાર� �વનેુ ંક�ન� �પલા્ નુ  નન એના �વનનત તમામ 

ગિતિવિધેુ ંિન્મન એનત  ચ્તમ ન્તના કારા શ� થા્ નુ. આ વંથિતમા ં મેષુ્નન સારો 

�નવા માટ� કોા �ાવ �સુશનત જ�ર ર �તત નથત. ાું તવ એનત ંવંાવગત  ક�કત � નત ગા 

 ો્ નુ.  પ�ર્ામન �વનમા ંેકધા માટ�નો  વકાશ ન�  ર �તા મેષુ્ના તમામ સ્ત્ો 

 િનવા ર્પ ન્ સારા  ો્ નુ, એટ�ુ ંજ ન� , એમા ંસા �જકતા પ્ આવત �્ નુ.  

માનવ �વનનો આ ત� ો શ� થ્ા પુ� પ્ વૈ્વ્તક �વનનત ટ�વોનત �મ 

સમાજના ંતર� સામા�જક સંં થાભનત જ�ર  વ ્ ર � નુ, પરં� ુએમેુ ંંવ�પ  �પલા્ નુ. એ 

માનવ ી્વ ારના િન્મન ક� િન્ષં્ના કતાર ક� એજનટ ન�  ર �તા એના ાું તવનત �ુ્ ત 

 �ંી્વ્તના માધ્મ �નત ર � નુ. માનવ િવકાસકમ એનત આ ંાિવ ગિતનો સકં�ત કર� નુ.  
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પ્રકર૪ 
 

                                                આધવાપમન્રક 
 

� �તનરઅ�ભગમ 

સા� ત્ સગંતત  નન કળાનત �ઝૂ ધરાવનાર સ  કોાનન એ �િુવ�પત નુ ક�  આ સવર 

કનષોનત  પમ  સ્િતભ � ેદક  �ક્ાનત  પજ નથત ક� � ેદક આ્ોજન કારા એમેુ ંિનમાર્ 

થ� ુ ંનથત. એ તો માષ �ુે દમા ં વતર� નુ ,  �ંી્વ્ત પામન નુ. આ ક�વત ર�તન �નન નુ એેુ ં

ર ં્  જાત  ોવાનન કાર ન્ એનો સકં�ત ‘ નર્ા’  શબપથત કરવામા ંઆવન નુ. એ જ ર�તન 

વૈજાિનક િસદાતંોનત  ંથાપના ક�વળ ંીળૂ િનર�ક્  નન � ેદક સમતકા કારા થતત નથત. ત્ા ં

પ્ �નન ‘ નર્ા’ ક � શકા્ તનનો આશ્ લનવામા ંઆી્ો નુ.  એ જ ર�તન ી્વ ારગત 

સમં્ાભના  ક�લમા ં�નો આશ્ લનવા્ નુ  નન �નો િનપદશ શા્પ્ ક� �ુરંપ�શત ક� 

�ત� ૂરઝ �વા શબપોથત કરવામા ંઆવન નુ તન પ્ એક  કારનત ‘ નર્ા’ જ નુ.  

વાંતવમા ંસત્,ં િશવ ં નન �નુપર��, એ �લૂ્ો  નન એમનન સાકાર કરતત સવર માનવ 

સ્િતભ આ  કારનત કોા  ગમ્ ગિતિવિધેુ ંપ�ર્ામ  ો્ નુ. એટ�ુ ંજ ન� ,  તકાિંત સમનત 

સમંત  વંતતવનો  ભ્ાસ કરવામા ંઆવન તો એ પ્ એવત જ  ગમ્ ગિતિવિધેુ ંપ�ર્ામ 

 ો્ એમ પ�ખા્  નુ.  ધરતતનત માટ�માથંત  ગતો ુોડ માટ�નત સ્િત નથત એ માષ માટ�માથંત 

પોતાના આકારનત ર્ના કર� નુ તનમ આ સ્િતભ માનવ મનમાથંત પોતાના આકાર લન નુ. પરં� ુ

વાંતવમા ંએમના ં�ળૂ ેધવરમા ં ો્ નુ , માષ એમનત શાખાભ નત ન્ આવન નુ. આપ્ત   મપા 

માનવ સ્િતભ એવત શાખાભ નુ , �ેુ ંમેષુ્ કારા િનમાર્ થવાનન કાર ન્ એવત િમથ્ા માન્તા 

સનવા્ નુ ક� એમેુ ં ક� ્રતવ મેષુ્ેુ ં નુ , ા્ાર� મેષુ્ તો એના આિવંારવ ક� આિવષકારેુ ં

ક�વળ વા ન ક� માધ્મ  ો્ નુ.  

આ પ�રવંથિતનો તટંથ  ભ્ાસ એ  તતિત કરાવન નુ ક� માનવ ન્તનાથત ેધવરમા ંએક 

વ� ુી્ાપક  નન સમથર ન્તના નુ  નન આ સ્િતભ એક તરદ માનવ�વનમા ંએ ન્તનાના 

સંં પશર કારા  લ �કક આનપંના  સં્ ાર સાથન �વન સાથર�નત  તતિત કરાવન નુ , તો �ત� 

તરદ આ સ્િતભ મેષુ્ના ેધવરમા ંથતા ંઆરો ્ ના સાધન �નન નુ , એનન આધાર �રુો પાડ� 

નુ, તનનત  પમોપમ ન્તનાનત  �ંી્વ્તના માધ્મ �નન નુ, વા ન �નન નુ. એ જ � ્ૃષટકમનો 

ધારો નુ.  

***** 

માનવ �વનનત સાથરકતા તનનત આતમસંાન �નવાનત કમતામા ંર �લત નુ , �ના લતધન 

તન માષ � ્ૃષટેુ ંસ�ન ન�  ર �તા � ્ૃષટમા ંમાનવત્ �વનનો, સંં સ્િત  નન સભ્તાનો  સ�ક 
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�નન નુ , � ્ૃષટમા ં�ક્ાશતલ શવ્તનો સ ્ોગત નન સાથત �નન નુ. તન કમશ� એક એવત ્િૂમકા પર 

આવવા મથન નુ, ા્ા ંએના �વનનત તમામ ગિતિવિધેુ ંસ ં્ ાલન  ત્ક ર�તન તનનત  �ત�રક 

ન્તના કારા થા્ � ેધવર ન્તનાનો જ �શ નુ.  

એમ થતા ં� ્ૃષટ �વનમા ંએક નવ ંથાન થા્ નુ  નન   �  નનકિવધ  વરોધ 

વચ ન્ પરોક ર�તન �ક્ાશતલ પરમ ન્તનાના  ત્ક કા રે્ ુ ંમડંા્ થા્ નુ , �ના પ�ર્ામન 

�વનમા ંિવકાર માષનો લોપ થતો  ોવાના કાર ન્ એ ન્તનાનત સ જ  �ંી્વ્ત �નત ર � નુ.  

એ સાથન  ાલ � ૂ્ ર વાંતિવકતાના િવ�ં� ંાગોના �ટુક �ટુક �શો સાધંતનન  ા ત થતા ં

તકારધા�રત જાનેુ ં ંથાન એના �તરતમ ર ં્મા ં�ુ્ ત  વગા ન કર� ુ ં� ૂ્ રપ ન્ િવ�સનત્ 

 નન સળંગ�ષૂ જાન લન નુ   નન તનના સકંલપમા ં નનરા  નન  મ્ારપ સામથ ર્નો  ા�ુંારવ 

થા્ નુ. મેષુ્ આ ્િૂમકાએ આવન ત્ાર� એેુ ંસમ  �વન  નન એનત તમામ સ્િતભ તનનત 

 પમોપમ  ંત સા  નન શવ્તનત �ુપંરતમ  �ંી્વ્ત �નન નુ  નન  એના તમામ સ�ંધંો 

�પી્  નમના �િુનત સંં પશરથત આ્ાપક �નત ર � નુ.  

આ�િુનક �ગુનત તમામ ગિતિવિધ કારા કોા  ગમ્ ર�તન આ �પશાના  ંથાનનત 

્િૂમકા તૈ્ાર થિ ર �  ો્ એમ પ�ખા્ નુ. મેષુ્નત ેધવર માટ�નત  ંત સાનાં , તનના 

�તરમા ંકોા  ગમ્ ર�તન  ગટતત ંગવાન માટ�નત શદાના ર ં્નો   � ંદોટ થા્ નુ.  એ 

સાથન સમ   તકાિંતના ર ં્નો પ્ ંદોટ થા્ નુ.  

***** 

 ન્ા્  નન શોઘ્થત ષંત સામાન્  �ના માનવત્  િધકારનત �રુકાના  ��સુર 

રા�ભ  નન સામનતોના આિધપત્ સામનના િવ�ો  સાથન આ�િુનક �વનેુ ં ્ા્ શ� થ�ુ ં

તનમા ંસપાેુ ંિવક�ન�તકર્  નન નુવટ� સ�ં ૂ્ ર િવલતનતકર્ થા્ એવત  પનકા રખાા  તત. પરં� ુ

એના  ારં�ંક ત�કક� સપાેુ ંક�વળ ંથાનાતંર થ�ુ ં નન રા�ભનન �પલન �ડૂ�પિતભ  થવા 

સામ્વાપ� ક� મ ાિનગમના   ્તભ સપાના  ંાવક પ�ર�ળ �ન્ા  નન આ પ�રવતરન 

કારા  પન�કત માનવત્કર્નત પ�ર્િત  નપન�કત ર�તન �વનના  માનવત્કર્મા ંથિ.  
 લ�પ આ પ�રવતરન પરિમ્ાન સામાન્ જન�વનમા ંસપા પરતવન કંિક  ંાવ 

 વ ્ પનપા થ્ો  નન �વન પરનત એનત પકડમા ંિશિથલતા આવત , એટ�ુ ંજ ન� , ંથાિપત 

પરંપરા સાથન સમાધાન કર� લનવાનત �િ્પમા ંભટ આવત.  નન ાચુા  િનચુાએ ંથાિપત 

પરંપરાનત  પરવટ જતા ંસ્ત્ોનન એક સા �જક ંટના તર�ક� ંવતસ્િત મળતત ગા. આ  કારના 

પ�રવતરનનન લતધન માનવ�વનમા ંક�ટલતક  નવંથા પ્ સ�રા , ુતા ંમાનવત્કર્નો 

આવનગ પ્  ગમ્ ર�તન એ પરિમ્ાન જ કાિંક   �ળ  નન  તકટ �ન્ો. 

માનવત્કર્ના આ આવનગેુ ં�ળૂ  સ્િતનત  તકાિંતમા ંર ��ુ ં નુ . એ એક  ક�કત નુ ક� 

 તકાિંતકમના કોા એક  � મ ત� ન મેષુ્ેુ ંિનમાર્ શ� થ�ુ.ં  સ્િતનત આ ગિતિવિધમા ં  � 
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સ�ળ નુ, સમથર નુ  નન  ા ત પ�રવંથિતમા ં�પુનર� ગો્વાા જવાનત કમતા ધરાવન નુ તન જ 

ટક� ર �, એ િન્મ  વતરતો  તો. પરં� ુમેષુ્ેુ ંઆગમન થતા ંએક �ૂરગામત પ�ર્ામો તરદ 

પોર� જતા ંપ�રવતરનનો આરંં થ્ો તનમા ંમેષુ્નો  ્તન  ા ત પ�રવંથિતનન  ે�ુપ થવા 

�રૂતો સતિમત ન�  રવો. એ ન્ પ�રવંથિતનન પોતાનત ાચુા ક�  આવ ્કતાનન  ે�ુપ 

�નાવવાના  ્તનનો આરંં ક્�, �નત પ�ર્િત માનવત્ વાતાવર્નત ર્નામા ંથિ.  

આ માનવ �વનમા ંસભ્તા  નન સંં સ્િતના િનમાર્નત કથા નુ તનમા ં સ્િતના પ�ર�ળો 

 પરાતં મેષુ્નન  ા ત થ ન્લત પસપંગત કરવાનત ંવતષંતા પ્ એક વધારાેુ ંિન્ામક 

પ�ર�ળ �નત. એ સાથન  ‘Right – ઔ�્ત્’નત નવતન સકંલપનાનો તનમજ  �લૂ્ંાવનાનો 

 ા�ુંારવ થતા ંસામથ ર્  નન ઔ�્ત્ વચ ન્ના �ળા�ળનો ખનલ શ� થ્ો  નન  સ્િતના �ળો 

 પર ઔ�્ત્નન સરસાા મળન એ �પશાનત ગિત શ� થતા ં સ્િતનત  તકાિંતમા ંએક નવ ંથાન  

થ�ુ,ં �ના લતધન ‘Might is Right - �ળ એ જ સત્ નુ ’ તનમાથંત ‘Right is Might - સત્ એ 

જ �ળ નુ’નત સકંલપના સાકાર થા્ એ �પશા તરદનત ગિતનો આરંં થ્ો.  

આમ  સ્િતના વાતાવર્મા ંર �નન  નન  ાસ્િતક પ�ર�ળોના િવિન્ોગ કારા પોતાના 

ંવતવનન  િતૃષ્ત કરવાનો ,  સ્િતના આિધપત્માથંત �ુ્ ત થિ એના ંપ�ર�ળોનન પોતાના 

ંવતવનત  �ંી્વ્તેુ ંસાધન  નન માધ્મ �નાવવાનો મેષુ્નો ��ુઘાથર શ� થ્ો. આ 

સપં રંમા ંમેષુ્ ક�વળ  સ્િતેુ ંસ�ન ન ર �તા ંવ્ ંસ�ક �નત ર � એમા ંએના  વંતતવનત 

સાથરકતા ર �લત  ોવાનો િવ્ાર  ગટ થ્ો  નન મેષુ્નત ંવતષંતા તનમ જ તનના સમ  

�વનેુ ંમાનવત્કર્ એ તનના આ  કારના �વનનત પરમ આવ ્કતા  ોવાનત  તતિત થિ.  

***** 

માનવત્કર્નત આ  �ક્ાનો  ભ્ાસ કરતા ંએ ંપષટ થા્ નુ ક� એ તતતવત� 

મનોક�ન�ત ��ુુઘાથર નુ  નન માનવ ��ુુઘાથરે ુ ં�િતમ ્ર્ નથત.   �  ક�કત એ નુ ક�  મેષુ્ 

મનોમ્ �વ  ોવાથત મન તનના �વનેુ ં િન્મન  વ ્ કર� નુ. પરં� ુઆ મન સપાટ� 

પરના તથ્ો સાથન  િનસ�ત ધરાવન નુ  નન �વનના �તરતમ  નન ગ ન ર ં્ોથત  ન�ંજ 

 ો્ નુ , તનથત એનત ગિતિવિધમા ં �રૂપ આવત �્ નુ. એ �વનેુ ં સત્ ક� ર ં્ પામવાનો 

 ્તન  વ ્ કર� નુ , પરં� ુએ સત્ નન ર ં્ એના  સ્િતગત નંપાતમક  નન િવ લનઘ્ાતમક 

 �ંગમથત ટ�વા ન્લા માનસનત પ �્થત પર ર � નુ , તનથત એ કકાએ મેષુ્નત સવ�ચ્ 

 ંત સાભનત પ�ર�િૂત� થતત નથત.  

વાંતવમા ં પાપ �લૂ્ો �ગનનત મનનત સંાનતાેું , સત્નન પામવાનત  નન એનત 

 �ંી્વ્તનત  ંત સાેુ ં નન માનવત્કર્ના િવ્ારેુ ં�દુા ં દમંથાન મેષુ્ેુ ંમન ન�  

પ્ તનનો  આતમા નુ , �  એ ના ં�વનેુ ંસતતવ  નન સારતતતવ નુ.  સ્િતનત  તકાિંતમા ં� 

નવ ંથાન થ�ુ ંતન આ આતમતતતવના  ંાવેુ ંપ�ર્ામ નુ.  
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મન તો ક�વળ એ આતમાેુ ંવા ન  નન માધ્મ  �ન�ું નુ . એ એેુ ંએક કર્ નુ , એ 

�ત�કર્ નુ,  લ�પ એક મ તતવેુ ં નન  ત્તં  પ્ોગત કર્. પ્ મેષુ્ના 

ંાિવિનમાર્ેુ ં�ળૂ �ષૂ એના ંઆતમામા ંર ��ુ ં નુ .  પરાતં, માનવત્કર્નન પ્ � �લૂ્  ા ત 

થા્ નુ તન આતમાના  ંાવનન લતધન. વાંતવમા ંએ આધ્ાતમતકર્નત  �ક્ાેુ ં થમ ્ર્ 

નુ, એક મધ્વતવ  વંથા નુ . તનથત િવકાસકમ આ ત� ન  ટકતો નથત  નન  ટકવો જોાએ 

પ્ ન� ;  ટકાવત શકા્ પ્ ન� . 

***** 

આમ  સ્િતના  તકાિંતકમમા ંમેષુ્નો આિવંારવ થ્ો તને ુ ંર ં્ તનના આતમામા ં

સમા�ુ ં નુ , �  સ્િતેુ ંસ�ન નથત. આ આતમાના  ંાવન માનવ �વનમા ંઆપશ�  નન 

�લૂ્ોનત, ાું તતવનત સકંલપનાનો  ા�ુંારવ થ્ો. એ સાથન મેષુ્નન  એક એવત  તતિત પ્ 

થિ ક� ાું તવ �વનમા ંસાકાર થા્ એ �વનનત ગ�રમા ક� સાથરકતા માટ� જ ન�  પ્ 

�ખુાકાર�  નન સાતત્ માટ� પ્  ત્તં જ�ર� નુ. તનથત ાું તવનો િવ્ાર એ માષ એક િસદાતં 

ન�  ર �તા ી્વ ારનત   ક�કત �નન એ  ��સુર મેષુ્ના ં�વનનત ગિતિવિધના િન્મન  નન 

િનપદશનનત  િનવા ર્ આવ ્કતા પનપા થિ.  

માનવમનમા ંપનપા થ ન્લો આ િવ્ાર નતિતિન્મો , ધારાધોર્ો  નન કા્પાકાેનૂોના 

 ા�ુંારવેુ ંિનિમપ �ન્ો  નન એ સવર આ્ોજનો �વનના  નન સિવશનઘ  મપા �વનના 

િન્ામક પ�ર�ળો ગ્ા્ા. આમ િવ�ં� માનવ સ�પુા્ોના �વનનત િવિશષ્ તરા , એમનત 

પરંપરા, એમના પોતપોતાના ધમર  વંતતવમા ંઆી્ા. આ ધમર ક� પરંપરા સાથન �મુનળ ધરાવ� ુ ં

કા ર્ સતકમર ક �વા�ુ ં નન એનાથત િવપર�ત  ો્ એ �ુષકમર ક�  પરાધ. એ સાથન ંથાિપત 

પરંપરાનો ંગં ક�  પનકા ન થા્ એ માટ�નત ી્વંથાનત ર્ના પ્ થિ.  

ી્વ્તના માનસમા ંતનના સ�પુા્નત પરંપરા આતમસાત થતા ં �વનના ક�ન� તર�ક� 

તનનત  સ જ નૈસ�ગબક �િ્તભથત �ં� એવા એક   ંે ુ ંિનમાર્ થ�ું , � એ �િ્પભનન �સુશમા ં

રાખત �વનનત તમામ �ક્ા  િત�ક્ાભેુ ંિન્મન કર�. આ સપં રંમા ં એક એવત માન્તા 

 ંથાિપત થિ ક� માનવ ી્વ ાર , એના વા્ત વતરન નન �ાવા્ાર આ પારંપ�રક ાું તવના 

ા્ાલ સાથન મનળમા ં ો્ ત્ાર� એમા ંાું તવ આવન નુ.  

જો ખર�ખર એમ  ો્ તો આ તથાકિથત  ાું તવ મેષુ્ના  �વનનત સ જ 

 �ંી્વ્ત ન� , પરં� ુએનત ગિતિવિધ  �કુ ્ો સ �વૂરિનધાર�રત માળખામા ંગો્વવાના 

 ્તનેુ ંપ�ર્ામ �નત ર � નુ, એનત  સ્િત પરેુ ંઆરોપ્  �નત ર �  નુ. એમા ંએક  કારનત 

સ્િષમતા આવતા એ એક �નાવટ ક� પંં �નન નુ. પરં� ુઆપ ન્ એ વંથિતમા ંએવા તો 

ભત ોત થિ ગ્ા ુ�એ ક� એમા ંર �લત પા�ંંકતાનત આપ્નન  તતિત થતત નથત   નન  એ 

એક સમધાર્  વંથા   ોવાનો  ેું વ કર�એ ુ�એ. સસંારેુ ં�વન મા્ા નુ એ િવ્ાર 



91 
 

સસંારનત વાંતિવક  વંથામા ં� નથત તન  ોવાનો આંાસ ર્ા્ નુ એ   ક�કતનો 

�ડલુતિનપદશ કરતો પ�ખા્ નુ.  

***** 

આ �વનકમમા ં ંથાિપત નતિતિન્મો  નન ધારાધોર્ેુ ં્થાવત  પાલન થા્ એ  

માટ� �રુંકાર  નન પંડનત જોગવાા સાથન િવિવધ સામા�જક , રાજક�્  નન ધાિમ�ક સપાંથાનો 

 વંતતવમા ંઆી્ા   નન સમ  �વન એમના  િધકારમા ં�કુા�ુ.ં આમ  �નન  ‘��ઢવાપ� 

સમાજ’ ક � શકા્ એવા સમાજનત ર્ના થિ.  નન  િવ �ં� સમાજ ક� સ�પુા્ોનત ક�ટલતક 

પરંપરા  ંથાિપત થિ. એ સાથન માનવ� તનત ી્ાા્ા કોા િવશનઘ પરંપરાનન  ેલુકતનન 

કરવાેુ ંવલ્ � તન સ�પુા્ના માનસેુ ંિવિશષટ લક્ �નત ગ�ુ.ં  

આ પરંપરાભનો સ�ંધં માનવ �વનનત �  વંથા ક� સજંોગો સાથન   ો્ નુ તનમા ં

િનરંતર પ�રવતરન આવ�ુ ંર � નુ, પરં� ુએ સાથન પરંપરાના ંંથાિપત ધારાધોર્ �પલાતા 

નથત. એ વંથિતમા ંપરંપરા  િનષટકાર� �નન ત્ાર� મેષુ્ �  કળામ્  ેું વન નુ તન ા્ાર� 

િવ�ો મા ંપ�ર્મન ત્ાર� પારંપ�રક ધારાધોર્ોમા ંક�ટલાકં  નાના મોટા દ�રદાર  વ ્ થા્ નુ. 

પરં� ુમેષુ્ કોા નન કોા પરંપરાનન વળગત ર � નુ તનથત  માનવ�વનમા ંપરંપરાેુ ંઆિધપત્ 

્ા� ુર � નુ.  

આમ માનવ ી્વ ાર પરંપરાના �સુશમા ંર � એ માનવ �વનનત સ જ ંટના   ોવાેુ ં

ંલન પ�ખા્, પરં� ુમેષુ્નત  સ્િતનન એનત સાથન સમાધાન થ� ુ ંનથત   નન એેુ ં ંવતવ 

ડ ૂગંળા્ નુ. આ વંથિતમા ંમેષુ્  કળા્ નુ નન �સુશોના િવરોધમા ંખડો થિ �્ નુ  નન 

નુવટ� ાું તવ સ� ત � ારથત આરોિપત સવર વં�ભુનન  પ� મા ં વનશનલા િવ�તત્ �ી્નત �મ 

� ાર દ�ક� પ�વાનન તતપર �નન નુ.  

***** 

  � �ત� મ તતવ� ૂ્ ર  ક�કત એ નુ ક� �સુશના  પકમમા ં�વનનત ાું તવ સાથન મનળ 

ન�  ધરાવતત મેષુ્નત નૈસ�ગબક �િ્પભ �પલાતત નથત પ્ સ જ  �ંી્વ્તથત વ�ં્ત થા 

પરપા પાુળ �કુાા �્ નુ , આમ મેષુ્નો �ાવા્ાર સારો પ�ખા્ એ મેષુ્ ખર�ખર સારો 

થ્ો  ોવાેુ ં મા્ �ન�ુ ંનથત.   � આતમવં્ નાનત વંથિત પનપા થા્ નુ , �મા ંમેષુ્ 

ખર�ખર �સુભ્ ક� �સુ ંં સ્ત ્ા નૈિતક �ન્ા િવના સભ્તા  નન સંં સ્િતનો , નૈિતકતાનો ંવાગં 

સ�નન પોતાનત �ત સાથન  નન  ન્ સ  સાથન �ણ ન્  �ણ ન્ એક �નાવટ કરતો પ�ખા્ નુ. 

આમ સામાન્ �વનમા ંપા�ંંકતા મેષુ્નો ંવંાવ �નત �્ નુ. આ વંથિતમા ંપ્ મેષુ્ેુ ં

ંવતવ ડ ૂગંળા્ નુ.  

�ત� તરદ , ાું તવ ક� આપશરનો પ�રત્ાગ ક� ંવનચુા્ાર પ્ ંવંથ �વન માટ�નો 

કોા  આવકારપા્ક િવકલપ નથત. એ તો ખર�ખર એક  િવપર�ત ગિત નુ , � �વનનન 
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િવા્ખં�લત કર� નષટભષટ કર� પ� નુ. આમ એક  ત્તં િવકટ વંથિતેુ ંિનમાર્ થ�ુ.ં આ વંથિત 

 સ્િતનન માન્ નથત તનથત એ �વનમા ંંથા્ત થિ શક� એમ નથત  નન ંથા્ત થવત જોાએ 

પ્ ન� .  

આ પ�રવંથિત �તતોગતવા પરંપરાના �ધંનમાથંત  થવા એમ ક ો ક� તમામ �ાવ 

�સુશોમાથત �વુ્તના િવ્ાર તરદ પોર� �્ નુ. પ�ર્ામન � શાસનતષં ભુામા ંભ� ંશાસન 

કર� તન  પમ તષં નુ એ માન્તાનો ધતમન ધતમન  સાર થ્ો. આ માન્તા રાા્શા�નત  
શાસન�ુ્ તતષંનત  નન િશક્શા�મા ંશાળાક�્ માળખામાથંત સ�ં ૂ્ ર �વુ્તનત સકંલપનામા ં

સાકાર થા. એ સાથન િશષટા્ારના નામન આ્ારિવ્ારનત �ું થાિપત તરા નન વળગત ર ��ુ ંએ 

�ુનવા્ત માનસેુ ંદોતક ગ્ા�ુ.ં એ વંથિતમા ંપરંપરાના �્રંથા્ત �સુશેુ ંંથાન  ંથા્ત 

�સુશ ધરાવતત દ�શનોએ લત�ું  નન દ�શનોનત � ્ૃષટમા ં�ડઝાાનરોના  નન  નનકિવધ  કલાકાર 

કસ�તભના  વનશ સાથન ી્વ્તગત પસપંગતનત િવિવધતા  નન �ુ�્ પ�રવતરનનન  ે�ુપ 

�પલાવ માટ�  વકાશ ર્ા્ો.  

આ પ�રવતરનનન લતધન માનવત્ સવંનપનશતલતા  નન �ુ�્ નંપ માટ�  નન સિવશનઘ 

ક�ટલાકં િશ�કત �વુાનોમા ં સ�કતા માટ� આપર ક�ળવા્ો  એ એક આવકારપા્ક �ા�ત નુ. 

પરં� ુ�ત� તરદ �વનમા ંએકિવધતાના આ   માટ�  નન �વૂરં થાિપત ી્વંથા ક� ધારાધોર્ 

 નન નતિતિન્મ માટ� �  ્ગમો પનપા થ્ો તનના લતધન  �ાકં �ાકં �ન�ુપ�  પ�ખા્ એ  પ� 

ી્વ્તવાપ� ર�તંાતનો  ા�ુંારવ થ્ો  નન એક એવત વંથિતેુ ંિનમાર્ થ�ુ ં�મા ંસપાટ� પર 

તો ી્વ્ત  નન સમાજનો િપ�ડ �ધંાવાનન �પલન િવખરાા જતો પ�ખા્.  

***** 

િસદાતંનત સામન  િતિસદાતંનો  ા�ુંારવ થા્ નુ , તનમ સામા�જક  તકાિંતના  પકમમા ં

પારંપ�રક �વન ી્વંથા સામનનત  િત�ક્ા �પન �  પત  નન ��ટિનક �વા આિવંારવ સાથન 

એક  �ંનવ વંથિતેુ ંિનમાર્ થ�ુ ં નન �વુાવગરમા ંએેુ ંસા�ંુ એ�ુ ંઆકઘર્  દ�લા�ુ ં નન 

સગંતત, નાટક  નન �્ષકળાના ંકનષન પ્ એના ં ંાવનો મોટા પા ન્  સાર થ્ો.   

પરં� ુઆ એક મધ્વતવ  વંથા નુ , � �્રંથા્ત �નત શક� એમ નથત. ુતા ંએના 

લતધન �ાવ �સુશ  પરના �ગુ�ગુોના આલ�ંનનત નતિતર�િતનત પકડ કંિક િશિથલ થતા ં

�ત�રક િન્મન િનપદશનનત  �ક્ા વ� ુ �ગુમ �નન   નન આતમાનન એના કા ર્નન  ે�ુપ 

સાધન  નન માધ્મનત  પલ્બધ થા્ એવત શ�તા  વ ્ પનપા થિ. એમ થતા ં

� ્ૃષટ�વનમા ં આતમિન્ષં્નત �પશામા ં એક  ગત્ના  નન �ૂરગામત મ તતવ ધરાવતા 

નવ ંથાનનત �વૂર્ િૂમકા ર્ાા,  એ આ  પકમનત દલ�િુત નુ.  
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આધવા�પમ્તા -રઆ�િુન્ર�ગુ�ુરંઅ�ગમરચરકર 

 સ્િતના  તકાિંતકમમા ંએક ત� ન આતમસંાનતા  નન આતમ ્તુવનત સંં ાવના 

ધરાવતત એક  ંતત તર�ક� મેષુ્નો આિવંારવ થ્ો. આ મેષુ્નો િપ�ડ  સ્િતના �શોમાથંત 

�ધંા્ો  ોવા ુતા ંએેુ ં�ળૂ સતતવ  થવા એમ ક ો ક� એનો આતમા એ  સ્િતેુ ંસ�ન ક� તનનો 

કોા ંાગ નથત. આમ મેષુ્  સ્િતમા ં વતર� નુ , પરં� ુએનત  પજ નથત. એનત આ  

િવિશષટતાનન લતધન એના ંિવશનઘ ��ુુઘાથર કારા  સ્િતનત પોતાનત ગિતિવિધેુ ંસત�ુ ંપ�ર્ામ ન 

 ો્ એ  કારના એક  લા્પા �વનેું , એક  લા્પા માનવત્ વાતાવર્ેું ,  સંં સ્િત  નન 

સભ્તાેુ ંિનમાર્ થ�ુ.ં િનમાર્નત આ  �િ્પનો આરંં  સ્િતના આિધપત્થત  વ ્ થ્ો 

પરં� ુએ કમશ�  સ્િત પરના આિધપત્નત �પશા તરદ આગળ વધન એ એનત લાક�્કતા �નત.  

મેષુ્નન આ  પકમ પરિમ્ાન એક  ચ્તર ત� ન ંીળૂ �વનનત ંતતર ર �લા 

એનત ગિતિવિધના સં્ ાલક આતમતતતવ  નન એના ંસામથ ર્ સાથન �વનેુ ં ેસુધંાન થતા ં

�વનનત ગિતિવિધમા ંએક િન્ાર્ક વળાકં આવન નુ  નન મેષુ્ �ત�ુરખ �નન નુ. એ સાથન 

એનો આતમા � પરમાતમાનો �શ નુ , તનના  ��નુન � ્ૃષટ�વનમા ંસાથરક કરવા માટ�  મેષુ્ના 

આતમસંાન સ ્ોગનો આરંં થા્ નુ.  

આ સ ્ોગેુ ં થમ ્ર્ મેષુ્ના �વનેુ ં �તર�કર્  નન આધ્ાતમતકર્ નુ. 

એમ થતા ં�વનમા ંવૈ્વ્તક ંતર� ટ�વો  નન સામા�જક ંતર� સંં થાભ   નન  એમના 

ર�િત�રવાજોના ંવ�પમા ંપ�રવતરન આવન નુ  નન એ સામા�જક િન્ષં્ના એજનટ ક� કતાર  ન�  

ર �તા મેષુ્ના  મપાપ્ાનત , એનત   �ત ંાવના ક� આપશ�નત  �ંી્વ્તેુ ંસાધન  નન 

માધ્મ �નત ર � નુ. આમ �વનનત તમામ �ત�ારવ  ગિતિવિધેુ ં દમંથાન આતમા �નન 

ત્ાર� એમા ંપોઘ પનપા થવાનત સંં ાવના માષ ભગળ� �્ નુ. समरथ को नह�ं दोष गेंसप�.  

  � ‘समरथ’ - ‘સમથર’ શબપ ધનસુ�નર ક� સપાધતશનો ન�  પરં� ુઆતમજ ક� આતમંથ 

��ુુઘનો િનપદશ કર� નુ.  ા્તન ્િઘ�િુનભએ પ�ંડત  નન જાનત વચ ન્ના નંપનો િવ્ાર ક્�  

 તો.  તપેસુાર પ�ંડત આતમા ક� બ�ના િવઘ્મા ં ન્ િવઘ્નત �મ  માષ �્કાર� ધરાવન 

નુ. એનન માટ� એ  ન્ િવઘ્ો �વો એક િવઘ્  ો્ નુ, �ેુ ં જાન મનળવવાના ં ્તન 

પરિમ્ાન ક� ત્ાર�ાપ એનત પોતાનત �પર �પલાવનત ખાસ  પનકા  ર �તત નથત  નન એનો 

�વનકમ કોા દ�રદાર િવના �વૂરવ�� ્ા� ુર � નુ.  

પરં� ુ જાનત આતમાનત  ત્ક  ેુ્ િૂત મનળવન ક� એનત સાથન તાપાતમ્નો  ેું વ 
કર� ત્ાર� જ ન� , તન એ �પશામા ંવળન એ સાથન તનના �વનના પ�રવતરનનો આરંં થા્ નુ, 
એ આતમક�ન�ત ક� આતમંથ �નન નુ  નન િનમન ન્તના સ� ત એનત સમ  ન્તનાના 
ેધવવકર્નો આરંં થા્ નુ; એમ ક � શકા્ ક� ાું તવ કમશ� એના �વનનત એક સ જ 
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 ક�કત �નત �્ નુ. આ વંથિતમા ંએ ન્ સારા ંકમર માટ� િવશનઘ  ્તન કરવાનત જ�ર ર �તત 
નથત, એ � કાાં કર� નુ  તન ેધવર ન્તના કારા  ન�રત  ોવાનન લતધન  િનવા ર્પ ન્  સા�ંુ  ો્ 

નુ.   � ાું તવ એક ંવ્ ંન�રત ંટના  ોવાથત �ુષસ્ત્ો તરદ પોર� જતા ં િનમન�િ્પભના ં

ખન્ ા્ માટ� કોા  વકાશ ર �તો નથત. એ �િ્પભનો જ  લોપ થિ જતા ંતનના ં�વનના 

�ાવ િન્મનનત આવ ્કતાનો �દુા ંલોપ થિ �્ નુ.  
***** 

મેષુ્મા ંઆ આતમા સાથન  ત્ક સ�ંધં ંથાપત �વનમા ંએનન  સ�ક્ કરવાનત કમતા 

નુ. તનથત એનો ��ુુઘાથર નુવટ� એ �પશામા ંવળન ત્ાર� િવ્ાર  નન �વનના ીટાુવા્ા ં�ષૂો  

વચ ન્ના �ત�રક સવંાપનત  તતિત થતા ંએમના સમનવ્  નન એક�કર્નત  �િ્પ આરંંા્ 

નુ  નન નંપવાપ�માથંત  નંપવાપ�  થવા  કતૈના પ�ર ન�્નો  ા�ુંારવ થા્ નુ . એ સાથન 

ી્વ ાર,  નન િસદાતં, ં િતક  નન આધ્ા�તમક, �ાવ  નન આભ્તંર, ેધવર  નન િનમન તનમ જ  

સસંાર  નન પરમાતમા વચ ન્ના �તર �ૂર થિ એમના નંપોમાથંત  સવતત સમં્ાભેુ ં

િનરાકર્ થા્ નુ  નન ી્વ્ત  નન સમૃષટ વચ ન્ સવંા�પતાનત ંથાપના સાથન �વન  નન 

�ત્�નુા ર ં્  ક�લા્ નુ. �વનના ંઆધ્ાતમતકર્નત આ  દલ�િુત નુ.  

***** 

વૈ્વ્તક  નન સા�પુાિ્ક  થવા સમૃષટગત �વનનત સાથન જાનિવજાન તનમજ 

સંં સ્િત  નન સભ્તાના સા ંત  વા ો  થવા એમ ક ો ક� માનવ�િતનો સમ  િિત ાસ 

માનવ�વનનન આ આધ્ાતમતકર્નત �પશામા ંપોર� જતો પ�ખા્ નુ , તનથત િવ�નત  ગિતશતલ 

િવ્ારધારા સકાર્ પ વારત્  નન સિવશનઘ ંારતત્ પશરન તરદ વળ�.  

્ોગાેુ્ ોગ આ સમ્ ંારતના નવ�ગર્નો  તો. એ સમ ન્ ંારતેુ ં ધ્ાતમપશરન 

 નનક મનતઘતભના  પાનનન લાનન  ગા ના વૈરાગ્ ધાન પારલ �કક  �ંગમનત મ્ારપાથત 

 પર ે્�નન  િ લોકના  ભ�પુ્નો એના ી્ાપમા ંસમાવનશ થિ �્ એવા સવર સમાવનશક 

સમનવ્નત �પશામા ં  સર થ�ુ ં � ુ.ં તનના પ�ર્ામન પારલ �કક  નન િ લ �કક �વનના તથા 

મેષુ્ના આભ્તંર આધ્ા�તમક  નન �ાવ લ �કક �વનના કતૈેુ ં િવલતનતકર્ થિ એક 

સવર ા �  કતૈનત  ંથાપના તરદ ગિતનો આરંં થ્ો  તો. 

આ પ�રવંથિતએ �વૂર  નન પિ�મના િમલન માટ�નત  ેસુુળતા ર્ત આપત. કટર 

�ડૂ�વાપ  નન કટર સામ્વાપનત �મ આત્િંતક  ધ્ાતમવાપ  નન આત્િંતક ં િતકવાપ પ્ 

્તૂકાળનત વં� ુ�નત ર � એવત ્િૂમકાેુ ંિનમાર્ થ�ુ.ં એ સાથન માષ પ વારત્ ધમ�નત જ ન�  

ધમર માષનત સસંારિવ�ખુતાેુ ંવળગ્ �ૂર થા્  નન �ત� તરદ �વૂરનત  િવાદુ 

આધ્ા�તમકતાના સંં પશરથત પા�ાત્ સંં સ્િતના ં િતક  ભ�પુ્ના  �ંગમનત આત્િંતકતા 

પ્ �ૂર થા્ એવા ી્ાપક સમનવ્ માટ�નત તૈ્ાર� થિ.  માનવ સંં સ્િતના િનમાર્ 
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પરિમ્ાન � નંપો  વંતતવમા ંઆી્ા  તા એ નંપો ભગળ� �્  નન માનવ �િતએ �ગુ 

�ગુોથત �થ્વત  નન ંવગરના િમલનના, �થ્વત પર  ્નુા રાા્નત  ંથાપનાના ંવ ન સની્ા 

 તા એ સાકાર થા્, એનન  ેસુળૂ પ�રવંથિતનત ર્ના તરદનત ગિતનો આરંં થ્ો, �નત 

પ�ર્િત સવર ા �  કતૈવાપ�  ધ્ાતમપશરનનત  ંથાપનામા ંથિ.   

***** 

આમ �  કતૈનત  ંથાપના થિ તનનત સકંલપના �જુ� આધ્ા�તમક સપાનત ગ્ના  

સકલ � ્ૃષટના ંપરમ સત્  નન � ્ૃષટના ં સવ તથા િવકાસના ં િધષ્ાન તનમ જ કાર્ તર�ક� 

થિ. એક એવા િવ્ારેુ ં ્લન થ�ુ ંક� આ � ્ૃષટ કપાિપ એ સત્નત િવરોધત  ંતત  ોા શક� 

ન�   નન એ સત્ના સપં રંમા ંઆ � ્ૃષટનન મા્ા ગ્તનન એનો િનઘનધ પ્ કર� શકા્ ન� . 

વાંતવમા ંએ પરમ સત્માથંત � ્ૃષટનન માષ પોતાેુ ં વંતતવ જ ન�  પરં� ુએનો  થર તથા 

�લૂ્ તથા નત� આપશર  નન લ�્  ા ત થ�ુ ં નુ, એ સત્મા ં જ એનત લ�્િસેદનો આધાર  

 નન �ળ પ્ ર �લા  નુ.  

વનપ,  પિનઘપ  નન ગતતા �  ંારતનત આધ્ા�તમક સંં સ્િતના �ળૂ  નર્ાાોત નુ 

એમનત િવિશષટ શૈલતમા ંક �એ તો આ � ્ૃષટનો આિવંારવ પરમ સત્ ક� પરમાતમામાથંત થ્ો 

 થવા એમ ક ો ક� પરમાતમા ંવ્ ં� ્ૃષટ�પ �ન્ા. એમ ન્ સકંલપ ક્�  નન તપ કારા ��ુિવધ 

� ્ૃષટેુ ં�પ ધાર્ ક�ુ�  નન એમાથંત  ત ન્કના ોપ્મા ંડઢુ ર�તન  વનશ ક્�   નન એનત તમામ 

ગિતિવિધેુ ંસ ં્ ાલન કરતા રવા, �થત �તતોગતવા આ � ્ૃષટમા ંતનમનો � ૂ્ ર આિવંારવ થા્. 

આમ માનવ �વ એ  પરમાતમાનો �શ નુ , તનમ એેુ ં�વન  નન સકલ સસંાર પ્ 

એનો �શ નુ , એટ�ુ ંજ ન� ,  �  સ્િત સાથન આ �વનનો સ�ંધં નુ એ પ્ એનો જ �શ નુ. 

તનથત આધ્ા�તમક ��ુઘાથર પરિમ્ાન  વતરમાન �વનનત મ્ારપાભથત  પર  ્�ુ ંંલન જ�ર� 

 ો્, પ્ �વનિવ�ખુ થ�ુ ંક� સસંારિવ�ખુ થ�ુ ં લનશ પ્ જ�ર� ક�  િનવા ર્ નથત. વાંતવમા ં

�વન તનમ જ એ �નત સાથન  િનવા ર્પ ન્ સકંળા ન્� ુ ં નુ એ િવ� પ્ એ સત્નત 

 �ંી્વ્તેુ ંસાધન  નન માધ્મ �નન એમા ંજ � ્ૃષટ �વનેુ ંસાથર� રનુ ં નુ.  

નુવટ� આધ્ા�તમક ��ુુઘાથર પરંપરાગત માન્તા �જુ�નત વૈ્વ્તક  પલ્બધ  �રૂતો  

સતિમત ન�  ર �તા એનન િવ�ી્ાપત ક� સમૃષટગત પ�રમા્  ા ત થ�ુ.ં વાંતવમા ં

આધ્ા�તમકતાના આ પ�રમા્નત  વજા એના ંવૈ્વ્તક પ�રમા્નન પ્ સતિમત કર� પ� નુ. 

આ ર�તન આ�િુનક �ગુમા ંઆધ્ા�તમકતાના પારલ �કક  નન િ લ �કક  �ંગમના સમનવ્નન 

સમૃષટગત પ�રમા્  ા ત થતા ંંારતત્ પશરનશા�ન સત્ના  ચ્તમ િશખર  િત   સર 

થિ માષ ંારતનન જ ન� , પરં� ુસમંત િવ�નન એના ં જજવળ ંાિવ તરદ પોરવાનત કમતા 

 ા ત કર� નુ. એ સાથન આ�િુનક �ગુ એના  ્ા્નત મ�ંજલન પ � ન્ એનત �વૂરતૈ્ ાર� થિ ગા 

 ોવાનત  તતિત થા્ નુ.  
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***** 

 સતમન પોતાનન પ�શકાળનત સતમામા ંઢાળવાનો પ�રશમ ક્� , તનમા ંસતમાના ક�ન�મા ં

પોતાના સતતવેુ ં� �તજ �ાુુ ંતનના ડવુ �ત�રક પ�ા ન્   તકાિંતનત  �ક્ાનો આરંં થ્ો.  

આતમાિતકમ્ ક�  ગિતશતલતા એેુ ં િનવા ર્ લક્ �ન�ુ ં નન એનત  ારં�ંક  ન્તન ક� 

 વ ન્તન  થવા જડતાનત  વંથાથત આતમસંાન ન્તનાના આિવંારવનત �પશામા ંગિત થિ. 

આ  પકમમા ં ા્  નન મન  વંતતવમા ંઆી્ા ં નન મેષુ્ેુ ંિનમાર્ થ�ુ.ં  

આ મેષુ્ એના િવકાસના િવિવધ ત� ાભમાથંત પસાર થતા ંએનત આતમસંાનતાનત 

 નન એનત સાથન સકં�લત આતમ ્તુવનત કમશ�  �ં� ્ેદ થા્ એ  ક�કતમા ંએના �વનના 

સમ  િિત ાસેુ ંર ં્ રનુ ં નુ. આ  પકમમા ંમાનવ�િતના  જજવળ ંાિવ તરદ એક 

નવ ંથાનનત ્િૂમકા ર્ાા. એેું લ�્ નુ  પરમ સત્  નન પાિથ�વ �વન ના સમનવ્ કારા , 

પરમ તતતવના સપં રંમા ંિ લોકના �પાતંર કારા,  તતકાતમક ંાઘામા ં ંવગર  નન �થ્વતના 

િમલન કારા �થ્વત પર �પી્ �વનનત  ંથાપના. માનવ �વન એનત આતમસંાનતાનત 

 ચ્તમ  વંથાએ પ � ન્  નન એેુ ંઆધ્ાતમતકર્ થા્ એ આ નવ ંથાનનત �વૂરશરત નુ. 

***** 

પા�ાત્ સંં સ્િતમા ં�વનના �ાવ  નન ં િતક પાસા ં પર એકાિંતક એકા તા થતા ં

મેષુ્ના �ત�રક આતમતતતવનત  પનકા થા  નન ં િતક સપંિપમા ં �વન  ટવાા ગ�ુ.ં  

એનાથત િવપર�ત ંારતમા ંઆતમાના ર ં્ પર આત્િંતક એકા તા થિ તનથત ં િતક  

�વનનત  પનકા થતા ંએ �વનનત   વનિત થિ . આમ �નંન સંં સ્િતભમા ંમાનવ�વનનત 

સમ�લુા જળવાા ન�  એ વંથિતના િવપર�ત પ�ર્ામ આવતા એ �નંનનત મ્ારપા  ગટ થિ 

 નન માનવ�િતનન  જજવળ ંાિવ તરદ પોર� �્ એવા ંસમનવ્ાતમક પાશરિનક  �ંગમનત 

આવ ્કતા  ંથાિપત થિ, એટ�ુ ંજ ન� , એનત સ�ળ ્િૂમકા પ્ ર્ાા.  

એ ્િૂમકાનત સાથન એક એવત  તતિત સલંગન થિ ક� માનવ�વનેુ ંિનમાર્ એનો 

િવનાશ થા્ ક� એ કરમાા �્ ક� � ુત થિ �્ એ માટ� ન� , પરં� ુ� ૂ્ રપ ન્  �્લલત થવા 

માટ� થ�ુ ં નુ નન એનત િન્િત �ર્તતા ક�  ્પ ન�  પ્ � ૂ્ રતા  નન ઐ� ર્ નુ , �ુ�ખ ક� ્ાતના 

ન�  પ્ આનપં નુ , િવલતનતકર્ ક� �ત્� ુન�  પ્  મરતવ નુ. આ પશરન �ત�ારવ �વનના 

સ�ં�ુલત િવકાસનત આવ ્કતાેુ ં િતપાપન કર� નુ.  પ�ર્ામન મેષુ્નન માષ ં િતક  ગિત નન 

િવકાસ ન� , પરં� ુસવરસમાવનશક  નન સમતોલ �ત�ારવ િવકાસ  નન  ગિતનો  નર્ાપા્ત 

મષં  ા ત થ્ો.  

મેષુ્નો ��ુુઘાથર એ �પશામા ંવળન ત્ાર� જ �વનમા ંંવંથતા આવન નુ  નન તમામ 

સમં્ાભનો વાંતિવક  નન સતંોઘકારક  ક�લ શ� �નન નુ. આથત  પિનઘપના ્િઘભએ 

િવદા  નન  િવદા , પરમાતમા  નન � ્ૃષટ  ં્ના  જાનનત એક સાથન  પાસના કરવાેુ ંાષટ 
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ગણ�ુ ં � ુ.ં એમ ન્  વગનનન �ત�ારવ વૈંવ તરદ પોર� જતા ં�પુથ  પર લિ જવાનત  ાથરના 

કર�  તત.  પરાતં ડ�ુુભના ંપ�કાતં  વ્નમા ંસત્  નન ધમરના  ેશુતલનના આપ�શ સાથન 
સકલ �થ્વત સવર  કારનત સપંિપથત પ�ર� ૂ્ ર �નો એ ંાવના સાથન ં િતક પપાથરનત  વજા 

થા્ ન� ,  �ત�ં ુ નુપા્ ન�   નન ં િતક સપંિપના  પા�નમા ં માપ સનવા્ ન�  એનત 

કાળ� લનવાના આપ�શનો પ્ સમાવનશ કરવામા ંઆી્ો . ંારતત્ પશરનનત  ધમર,  થર કામ 

 નન મોકના ંપરંપરાિશત  નન સવર સમનવ્ાતમક આપશરનત સકંલપનામા ં  પિનઘપના 

્િઘભનત આ �્ૃષટ  �ંી્્ત થિ નુ.  

***** 

જગત  નન એમા ંપાગંરતા �વનેુ ંપરમ સત્ આધ્ા�તમક સપા ક� બ� નુ  નન 

જગત એ સત્નો જ આિવંારવ  ોવાનન કાર ન્ તથા એનત �પર જ સમા�ુ ં ોવાના કાર ન્ 

એનાથત  �ં� નુ એમ પશારવતનન આધ્ા�તમક  કતૈનત  ંથાપના થિ એ પશરન ના કનષનત 

 ગિતેુ ં ત્તં મ તતવ� ૂ્ ર સોપાન નુ , � ન્ મેષુ્નત સવ�ચ્  ંત સાનત �િૂત�ના કાર ખોલત 

આ ્ા. પરં� ુઆ  ધ્ાતમવાપ� પરલ �કક  �ંગમ  પનાી્ો એ કાર ન્ આ  ગિત  ધવચ ન્ 

 ટક� ગા  તત,  થવા એમ ક ો ક�  ટવાા ગા  તત.  

વાંતવમા ંબ� એ પરમ તતતવ  ો્  નન એનાથત પર ક� �ં� કોા તતતવ ન  ો્ તો 

આ � ્ૃષટ એ બ�માથંત  ા�ુ્ ૂરત એનો આિવંારવ  ોવાેુ ંદ�લત થા્ નુ. એ સાથન એક એવો 

સકં�ત પ્ મળન નુ ક� આ આિવંારવ � ્ૃષટ માષ   વંતતવમા ંઆવન એટલા �રૂતો જ સતિમત 

ર � શક� ન� .   � આ � ્ૃષટમા ં  � ૂ્ રતાનો  નન  � ૂ્ રતામાથંત � ૂ્ રતા તરદનત ગિતનો � 

 ેું વ થા્ નુ એ પશારવન નુ ક� પરમ સપા  પ�શકાળના માધ્મ કારા જગત �પન પોતાનો 

કિમક આિવંારવ કર� નુ. આ આિવંારવનત કોા એક  વંથાએ � ૂ્ રતાનત  તતિત થતત નથત , 

પરં� ુએના એ  � ૂ્ ર ંવ�પનત ંતતર � ૂ્ રતા માટ�નો આવનગ સમા્ો  ોવાનત  તતિત  વ ્ 

થા્ નુ. તનથત આ  પકમ કોા એક ત� ન  ટકતો નથત. એ વ્ ટ�ન ્ા� ુર � નુ. પ�ર્ામન 

  � ્તૂકાળનત  વંથાેુ ંવતરમાનમા ં નન વતરમાનેુ ંંિવષ્મા ંિનરંતર �પાતંર થ� ુ ંર � નુ. 

આપ્ા કિવવર રવતન�નાથ ્ાસુર� पथम प्पव भादव वम गगनू, पथम सपमरम वम 

ववोमनूના  દાનથત �ેુ ં �ંવાપન ક�ુ�  � ુ ંતન �વૂા�્લમા ં ગટ�લત ્િઘભનત આ  ઘાના 
 થમ �કર્ તર�ક� �નો આિવંારવ થ્ો  તો તન જ નુ આ  �ંગમ � શત  રિવનપના ં

પશરનમા ંમધ્ાન � પ �્તો પ�ખા્ નુ. એ સાથન એવત  તતિત થિ ક� � ્ૃષટ એક  ગિતશતલ 

 ંતત નુ �  વંથાનતરનત  �ક્ા કારા � ૂ્ રતા તરદ આગળ વધત ર � નુ  નન આ  પકમ 

� ્ૃષટનન �પી્ �વનનત  ંથાપનાનત �પશામા ંપોર� જશન. � ્ૃષટ�વનનત એ  િનવા ર્તા નુ. 

એના આરંં સાથન જ એનત આ િન્િત  એના  વંતતવમા ંવ્ાા ગા નુ. એના આરંંમા ંજ 

એનત આ પ�ર્િતેુ ં ં્વ્ન ર ��ુ ં નુ .  
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***** 
માનવ  તકાિંતનત,  થવા એમ ક ો ક� � ્ૃષટનત  તકાિંતનત એક િવશનઘતા એ નુ ક� એમા ં

ેધવર �પશાનત  �ં�ખુતા તો નુ પ્ એનત  �ક્ા સતધનસતધત ેધવર �પશામા ંન�  જતાં , 

સમાતંર ંતર� િવિવધ શ�તાભના  ેું વનત સ� ્ેદ સપંા�પત કર�નન ,  ા્તન પ�રંાઘાનત 

્ો્ારસત લાખ ્ોિનનો  ેું વ મનળવતનન ્કાકાર ગિતએ ેધવર �પશા તરદ વળન નુ. એ 

પરિમ્ાન �વન એનત  ત ન્ક  વંથામા ંસમં્ાભથત નંરા ન્� ુ ં ોવાેુ ં તતત થા્ નુ , ુતા ં

સપાટ� પરના  ેું વથત િવપર�ત કોાક  ગમ્ ર�તન એ સમં્ાભથત  પર ે્� આગળ નન 

આગળ વધ�ુ ંર � નુ.  

આથત  તકાિંતના જ ન�  પરં� ુસકલ  વંતતવના , આ સમ  � ્ૃષટના ર ં્નન , એના 

સત્નન પામવા માટ� સપાટ�નત નત ન્  વંતતવના �ત�ર્ાળમા ં  વગા ન કરવાેુ ંર � નુ 

 થવા એમ ક ો ક� � ્ૃષટના ોપ્મા ંડો�ક�ુ ંકરવાેુ ંર � નુ. માનવ �વનેુ ંતનમ જ  એનન 

ંિવષ્ તરદ પોર� જતા આપશ�ેુ ં  દમંથાન    � નુ.   �થત �વનનત   નન એનત 

 તકાિંતનત તમામ ગિતિવિધેુ ંિન્મન  નન સં્ ાલન થા્ નુ.  નન મેષુ્નન આ સકલ 

ગિતિવિધેુ,ં એના  નરક �ળેુ,ં આ � ્ૃષટ �માથંત આિવંારવ પામન નુ તન સત્ેુ ંજાન પ્ એનત 

સાથનના તાપાતમ્ કારા   ા ત થા્ નુ.  

આ�િુનક �ગુેુ ં ંથાન માનવ�િતનન આ સત્ના જાન કારા પાિથ�વ �વનના �પી્ 

�વનમા ં�પાતંરનત �પશામા ંપોર� �્ તનમા ંમાનવ�વનનત સાથરકતા  નન પ�ર� ્્ ત ર �લત નુ 

 નન એ જ  તકાિંતકમેુ ંવાંતિવક  નન �િતમ લ�્  ોવાનત  તતિત થા્ નુ. �વનનત 

તમામ ગિતિવિધના આધ્ાતમતકર્નો આરંં આ લ�્ તરદનત ગિતેુ ં થમ પગથત�ુ ં નુ .  

***** 

 આ�િુનક �ગુમા ં જાનિવજાન તથા ી્વ ારના  િવ�ં� ંતર� � પ�રવતરન  આી�ુ ં તન 

મનનત મ્ારપાનત  તતિત સાથન આધ્ાતમતકર્નત આવ ્કતાનો  નન �પી્ �વન એેુ ં

�િતમ લ�્  ોવાનો  ્સાર આપન નુ. આ લ�્નન પામવા માટ�  તકાિંતકમમા ંએક 

નવ ંથાન જ�ર� �ન�ુ.ં આજ �ધુત �  િવકાસ થ્ો એ ન્ એ નવ ંથાન માટ�નત ્િૂમકા 

તૈ્ાર કર� નુ. મેષુ્નન  વન એક એવત  તતિત થિ ર � નુ ક� તનના ં�વનમા ં� � સમં્ાભ 

 નન � ુક�લતભનો સામનો કરવાનો આી્ો તન સવર એનત ન્તનાનત વતરમાન  વંથાનત  પજ 

નુ  નન ન્તનાનત વતરમાન  વંથાના પ�રવતરન િવના એ સમં્ાભનો કોા કા્મત ક� સા્ો 

 ક�લ શ� નથત.  

મેષુ્નત વતરમાન મનોમ્  વંથામા ંએ  ક�લનો  ્સાર મળન નુ , પરં� ુએેુ ં

�ળૂ�ષૂ  પલબધ થ�ુ ંનથત. મેષુ્  ાલ � જાન  નન શવ્ત ધરાવન નુ તન આ ન્તનાનત સતમા 

પાર કરવા માટ� ,   વન પુ�ેુ ં  કપમ ંરવા માટ� પ્ાર ત નથત. એ માષ એક નવ ંથાનનત 
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આવ ્કતા  નન  િનવા ર્તાેુ ં િતપાપન કર� નુ , મેષુ્ સમક એના ંંાિવેુ ંએક  જજવળ 

ંવ ન  ં�તુ કર� નુ પ્ એ ંવ નનન સાકાર કરવાનત કમતા એનત પાસન નથત.  

જડતતતવમા ં ા્ેુ ં વતર્ થ�ુ ંએ ન્ જડમા ં�તિન�� ત �વનના  ાગટ્ના ંકાર 

ખોલત આ ્ા  નન આ જગતમા ં�વ� ્ૃષટનો આિવંારવ થ્ો. એ જ ર�તન  ા્તતતવમા ંમનસેુ ં

 વતર્ થ�ુ ંએના ંલતધન   � માનિસક �વનનો આિવંારવ થ્ો  નન માનવત્ સંં સ્િત  નન 

સભ્તાનો િવકાસ થ્ો. આ િવકાસ  વન એક એવા ત� ન પ �ચ્ો નુ ા્ાર� શત  રિવ�પ �નો  

‘ િતમનસ’ તર�ક� િનપદશ કર� નુ તન મનસાતતત તતતવના ં વતર્ કારા �થ્વત  પર  તકાિંતનત 

પરાકાષટાએ �પી્ �વનના આિવંારવના કાર �લુન .  નન િવ�નત વતરમાન વંથિતેુ ંતટંથ 

 વલોકન કરતા ંએ કાર �લુત રવાનત  તતિત થા્ નુ.  

માનિસક �વનના ત� ન આ  િતમનસના ં વતર્ માટ�નત  ંત સા એ � ્ૃષટમા ં

 િતમનસના પરોક  ંાવેુ ંપ�ર્ામ નુ . આ  ંાવનન લતધન  વતરમાન �વનકમના ં

 નનકિવધ આ  ો ભગળ� રવા નુ , �ાકં તો સમ  �વન  ંતી્ંત થિ �્ એ  પ� ,  �થત 

એમના ં�પાતંર કારા �પી્ �વન માટ� જ�ર�  પાપાન  તૈ્ાર થા્. આ  ક�કત ંપષટપ ન્ એ 

પશારવન નુ ક� આ �ગુ વાંતવમા ંએક સકંાિંત કાળ નુ, �મા ં� ્ૃષટના  જજવળ ંાિવ તરદના ં

 ંથાનનત ્િૂમકા તૈ્ાર થિ ર � નુ, એટ�ુ ંજ ન� , એ  ંથાનનો આરંં પ્ થિ હ�ુો નુ.   

શત  રિવ�પ આ  ક�કતનો િનપદશ કરતા ંલખન નુ: “ સ્િત મેષુ્ �વત  � ૂ્ ર  ંતતના 

િનમાર્થત સતંોઘ પામત  ધવચ ન્  ટકશન ન� . તન  ા્તનત �લુનામા ંમેષુ્નત �મ મેષુ્થત 

્�ડ્ાતત  શન એવત  ંતતના આિવંારવ તરદ આગળ વધત ર � નુ. તને ુ ં�ાવ �પ તો મેષુ્ 

��ુ ંજ  શન પ્ તન મનથત ેધવરનત  િતમાનસ ન્તના ધરાવતત  શન, �  જાનનત પાસ ન�  

 ો્.  સ્િત આ  િતમનસનન  કટ કર� એનન  ે�ુપ િવકાસ માટ� મેષુ્નન  િતકમતનન આગળ 

વધશન.”  

શત માતા�એ �પાનનત �તભનન  �નશતનન લખનલા એક લનખમા ં સ્િતના આ 

નવ ંથાનેુ ંસમથરન ક�ુ� નુ. એ લનખમા ંએમ ન્ માનવ �વનમા ં�તના  પાનેુ ંગ રવ કર�નન 

એ મતલ�નત ર�ૂઆત કર� નુ ક� ‘ વન �તનન માટ� મેષુ્ના  પમ િવ્ારો  નન આપશ�નન 

સાકાર કર� એવા ં�વનન જનમ આપવો પ્ાર ત ન�  ર �. એ  વન ંિવષ્ના નવમાનવ ક� 

 િતમાનવનન જનમ આપશન, �ના આગમનેુ ંઆ  સ્િત આ્ોજન કર� ર � નુ’. એ 

 િતમાનવનત લાક�્કતા પશારવતા તનભ વ�મુા ંલખન નુ ક� ‘મેષુ્ તનનત �ુે દનન લાનન પાથુત 

�ુપો પડરો  તો એ �ુે દનન �પલન આ  િતમાનવનત નવતન �િત  �નન આપ ન્  નત� જા 
ક �એ ુ�એ તનનત � ૂ્ ર કમતા ધરાવતત  શન’.  નન નુવટ� તનભ લખન નુ ક� ‘ તકાિંતના  પકમમા ં

એ એક િન્ાર્ક ંડ�  તત ા્ાર�  સ્િતએ ત�ન નવતન  નન  નપન�કત સ�ન માટ�ના  પમ્ 

આવનગનો  ેું વ ક્�  નન િવ�ં� �િતભનો આિવંારવ કરતા ંકરતા ં�તન એ આ 
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 િતમાનવના આગમનનત ્િૂમકા તરદ આગળ વધત. એ જોતા ંએમ જ્ા્ નુ ક�  વન � નવા 

�ાળકો જનમ લનશન તનમના કારા  સ્િત આ ંાિવ િનમાર્ેુ ંકા ર્ સપં� કરશન’.  

***** 

�રુોપના નવ�ગર્ સાથન આ�િુનક �ગુનો આરંં થ્ો  નન ંારતના નવ�ગર્ના 

પ�ર્ામન આ �ગુનત ગિતિવિધનન એક િવિશષ્ વળાકં મળ્ો  નન િવ�ના  જજવળ ંાિવ 

તરદના નવ ંથાનનો પા્ો નખંા્ો. એ સમ ન્ ંારતમા ંધમરસમનવ્  નન સમાજ�ધુારાનત 

 �િ્તભનો આરંં થ્ો  નન  નનકાનનક કિવ મનતઘતભ  નન સામા�જક કનષના   ્તભના 

 પાનનન લાનન  નન ખાસ તો રા� રામમો ન રો્, રામસ્ષ્ પરમ સં, રવતન�નાથ ્ાસુર  નન  

મ ાતમા ગાધંત �વત િવ્િૂતભના  નન સિવશનઘ શત  રિવ�પના  ંાવન આધ્ા�તમક �લૂ્ોના 

િવઘ્મા ંએક �ૂરગામત પ�ર્ામ ધરાવ� ુ ંપ�રવતરન આી�ુ ં નન   �નત આધ્ા�તમકતાએ 

એનત પારલ �કક મ્ારપાથત  પર ે્� િ લોકના  ભ�પુ્નન પોતાના ી્ાપમા ંઆવર� લનવાનો 

 �ંગમ  પનાી્ો.  

�ત� તરદ િવ�મા ં�રુોપના િવંતરતા જતા સામાા્નન લાનન �વૂર  નન પિ�મનત 

 �નન િનકટ આવવાના  વસરો મળ્ા  નન જાનિવજાન  નન સાંં સ્િતક કનષના 

આપાન પાનનન  લાનન  ારં�ંક વૈમનં્ના ંથાનન ધતમન ધતમન �નંન  �ભનત િવિશષટ 

�વનશૈલત  નન આગવત �લૂ્ંાવના માટ� પારંપ�રક સમજ્ ક�ળવાતત ગા. એ સાથન િવ�ના 

 ગિતશતલ િવ્ારમા ં ં િતક સ� ્ેદના આત્િંતક લગાવના �ુષપ�ર્ામોનન  ેલુકતનન 

�વનના માનવત્કર્  નન �તર�કર્નત આવ ્કતાેુ ં િતપાપન તો થ�ુ ંજ  � ુ.ં આ 

વંથિતમા ં મન�રકાનત પાલારમનનટ ભદ �રલત�્સંમા ંંવામત િવવનકાનપંના  નોધનથત પિ�મત 

જગત માટ� આધ્ા�તમકતાના કાર �લુ્ા  નન �વૂર  નન પિ�મના �વન�લૂ્ોના સમનવ્ 

માટ�નત ્િૂમકા તૈ્ાર થા. નુવટ� એ ંારતના સમનવ્ાતમક આધ્ા�તમક  �ંગમ માટ�, એનત 

િવધા્ક ક�  કારાતમક આધ્ા�તમકતા માટ� આપર ક�ળવા્ો.  

સાસંા�રક �વનના  તકઘર માટ� પરમ સત્ ક� આતમા ્ા ા�ર તરદ વળવાનત 

આવ ્કતાનો િવ�ના લગંગ �ધા ધમ�મા ંસાવરિષક ંવતકાર થ્ો  તો. એના લતધન ા�રનન 

સસંા�રક �વનમા ંંથાન  ા ત થ�ુ,ં � કમશ�   ંથાન �નત ગ�ુ.ં �ત� તરદ ા�ર  પર � 

આત્િંતક એકા તા થિ તનના ંઆડપ�ર્ામ તર�ક� સસંાર  સાર  ોવાનત ક� એક  િનવા ર્ 

 િનષટ ્ા  મા્ા  ોવાનત માન્તાનો  ા�ુંારવ થ્ો  નન મેષુ્ના માનસમા ંસસંાર  નન 

ા�ર વચ ન્ ન �રૂ� શકા્ એવત ખાા ર �લત  ોવાનો િવ્ાર �્ઢ થ્ો. પ�ર્ામન 

સસંારિવ�ખુતા ધાિમ�કતાનો પ્ાર્ �નત ગા. આમ એક તરદ ધમ�એ મેષુ્ સમક  �થ્વત 

 પર  ્નુા રાા્નત ંથાપનાેુ ંંવ ન  ં�તુ ક�ુ�. �ત� તરદ સાસંા�રક  ભ�પુ્નો િવ્ાર 

જ  ધમરના ંી્ાપ � ાર �કુાા ગ્ો, તનનાથત એવત  તતિત થિ ક� ધમ�ના  ંાવન મેષુ ન્ 
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 ્નુા રાા્ેુ ં� ંવ ન સની�ુ ં � ુ ંતન ક�વળ ંવ ન જ ર �વાનન િનમાર� ુ ં ોવાનત  તતિત થિ. 

જો ખર�ખર આમ  ો્  નન �થ્વત  નન ંવગરે ુ ંિમલન સવરથા  સંં વ  ો્  નન એ �પશાના 

માનવ ��ુુઘાથરનત સદળતા માટ� કોા  વકાશ ન  ો્, તો ધમરે ુ ંમેષુ્ માટ� કોા વાંતિવક 

�લૂ્ ર �� ુ ંનથત  નન ધમરના  ેશુતલન કારા માનવ �વનનત સમં્ાભના  ક�લનત કોા 

આશા ર �તત નથત. 

�વૂર  નન પિ�મના �વન  વા ોના સમનવ્ કારા આધ્ા�તમકતાના વાંતવવાપ� 

 �ંગમનો  ા�ુંારવ થ્ો એનાથત �ગુ�ગુોથત  ંથાિપત ધાિમ�ક ી્વ ારનત આ  સગંિત �ુર 

થા્ એવત પ�રવંથિતેુ ંિનમાર્ થ�ુ.ં વાંતવમા ંઆ � ્ૃષટ  ્ુે ુ ંસ�ન  ો્ તો એ તતતવત� 

 િનષટ ક�  ્િુવરોધત ક�વત ર�તન  ોા શક�? ુતા ં  � �  િનષટનો  ેું વ થા્ નુ તન 

� ્ૃષટનત  � ૂ્ રતામાથંત � ૂ્ રતા તરદનત ગિતનત મધ્તંર  વંથાનો પ�રપાક નુ, �  સ્િતએ 

 તકાિંતનત  �ક્ામા ં પનાવનલા િવરોધ કારા સવંા�પતાનત  ંથાપનાના  પકમ �જુ� 

�તતોગતવા � ્ૃષટના  જજવળ ંાિવના  ્ા્ેુ ંપગિથ�ુ ં�નન નુ.  

�ત�ુ.ં ધમર ક�  ધ્ાતમના િવઘ્મા ં�ત� મ તતવનત  ક�કત એ નુ ક� મેષુ ન્ �વનના 

 ભ�પુ્ માટ�  નન પોતાનત � ૂઝંવ્ના ં�િતમ સમાધાન માટ� � ્ૃષટ�વનમા ં પલબધ 

 પ્ારો  પ્ાર ત  ોવાનત  તતિત સાથન એનો આશ્ લનવાેુ ં�નુાસત� ગણ�ુ ં � ુ.ં   � 

મેષુ્નત પોતાના � તનત ી્ંતતાનન સા �જક  ાધાન્ મળ�ુ ં નન ધમારેસુર્મા ંએ ંાવ 

એક ્ા �ત� ર�તન પોઘા્ો.  

આ  ક�કત એ પશારવન નુ ક� ા�ર ક� આતમાનત સકંલપનાનો આિવષકાર એના સાધનગત 

�લૂ્નન  ેલુકતનન થ્ો  તો. પરં� ુ�વનમા ંધાિમ�કતાનો  િવકાસ થતા ંક� એ �વુંથર થતા ં

આ વંથિતમાથંત કમશ� એના �ત�રક �લૂ્ તરદ ગિત થિ. ંારતના  ધ્ાતમપશરનમા ં

િનષકામ કમરે ુ ંગ રવ  વ ્ થ�ુ ં નુ, પરં� ુએ સાથન સકામ કમર �તતોગતવા િનષકામ કમર 

તરદનત ગિતેુ ંપગિથ�ુ ં�નન નુ એ �્ૃષટએ એના �લૂ્નો પ્ ંવતકાર થ્ો નુ. આ  ક�કત એ 

પશરનનત માનવ�વન સાથન કામ લનવાનત �ઝૂ ક� સવંનપનશતલતાનત દોતક નુ.  

આ સકંમ્ પરિમ્ાન ધમારેસુર્મા ં ના્ાસન �વનિવ�ખુતાનો સં્ ાર થ્ો  નન 

મા્ાવાપ  નન � દ તથા �ન પશરનના  ંાવન સસંારેુ ં�વન  સાર  ોવાનત માન્તાેુ ં

 ્લન થ�ુ ંએ  ક�કત આ સમ  ગિતિવિધ સાથન  પલક �્ૃષટએ  સગંત જ્ા્ નુ, પ્  

વાંતવમા ંએ એનન  નતતોગતવા  પકારક �નત ર �. એના લતધન િવ્ારેુ ંક�ન� � ્ૃષટ પરથત 

ખસતનન ંગવાનનત �પશામા ંગ�ુ,ં સસંારક�ૃન�તાેુ ંંગવતક�ૃન�તામા ંંથાનાતંર થ�ુ.ં ત�ુપરાતં 

સાસંા�રક �વનનત આિધી્ાિધ પાિધના ં પ્ારનો  નન તનમા ંપનપા થતત સમં્ાભના ં

સતંોઘકારક િનવાર્નો જ ન� , પરં� ુ�વનનત સાથરકતાનો પથં પ્ ંગવાનમા ંથાનન 

પસાર થા્ નુ એ �્ૃષટનો  ા�ુંારવ થ્ો. એ �્ૃષટનો  ા�ુંારવ થ્ો ક� �વનનત તમામ 
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ગિતિવિધના ંસં્ ાલક ંગવાન નુ  નન એ ંગવાન એમા ંકિમક આિવંારવ પામન નુ તનથત એનત 

િન્િત પ્ સસંારમા ંએમનો � ૂ્ ર આિવંારવ થા્ એમા ંર �લત નુ  નન નુવટ� સસંારના � તાથ�  

�વનના �પી્તકર્નત આવ ્કતાનત  ંથાપના થિ. 

ંારતેુ ં ધ્ાતમપશરન કપા્ એનત મધ્તંર  વંથાએ એકાિંતક �નત �્  નન એ 

વંથિતમા ંમા્ાવાપ� �વત િવ્ારધારાનો  ા�ુંારવ પ્ થા્, પરં� ુએના ં દમથત જ એનત એ 

તાસતર ર � નુ ક� એ કપાિપ કા્મ માટ� એકાિંતક �નત શક� એમ નથત. એમ જ્ા્ નુ ક� 

એકાિંતકતાનત મધ્તંર  વંથા પ્ એનત સવરસમાવનશકતાનન  પકારક �નત નુ. એ 

સવરસમાવનશકતા ંારતના  ધ્ાતમપશરનેુ ંપા્ાેુ ં નન  �ખુ લક્ નુ � િવિવધતામા ં

એકતાનો �રુંકાર કર� નુ  નન િવિવધતાનો લોપ ક્ાર િવના એકતાનત  ંથાપનાનો  �ંગમ 

ંવતકાર� નુ. એ કાર ન્ એમા ંિ લ �કક  નન પારલ �કક �્ૃષટ����ુના ંસમનવ્ સાથન �પી્ 

�વનનત ્િૂમકા તૈ્ાર થિ. 

પિ�મના િવ લનઘ્ાતમક િવ્ારધારામા ંઆપશર �વનનત  �ક્ાનન િન્મ�દ કરવાનો   

 નન એ િન્મોનત સાવરિષક ક� સાવરજિનક ંવતસ્િતનો આ   રખા્ો નુ. એ ર�તન ત્ા ંધમરનન 

સંં થાક�્ �પ  ા ત થ�ુ ં નુ. એેુ ંએક �િુન્ો�જત પરંપરામા ં�પાતંર થ�ુ ં નુ.  એના ંથાનન 

ંારતના  ધ્ાતમ પશરનમા ંમેષુ્ો તનમના  િધકાર  નન કકા નંપનન  ેલુકતનન, પોતાના ં

ી્વ્ત વૈિશષ્રનન  ેલુકતનન �વનસાથર� માટ�નો પથં  પનાવન એ િષટ ગ્ા�ુ ં નુ . �ત� 

તરદ વનપનત  વ્ત �જુ� િવકાનો એક જ સત્નન  વંથા નંપ  મા ન્  િવિવધ �પન  �ંી્્ત 

કર� નુ.  નન નુવટ� આકાશમાથંત વરસતા જળના  વા ો નુવટ� સાગરમા ંંળ� �્ તનમ િવ્ાર 

 નન ી્વ ારનત સપાટ� પર પ�ખા પ�તા નંપો પરમ સત્નત સમ�પતામા ંસમાા �્ નુ.  

આ િવિશષ્  �ંગમનન લતધન   � ંગવાનના  વંતતવનો િનકાર કરતા ંંારતના 

્ાવારક  નન લોકા્ત પશરનોનો  નન પિ�મના ં િતકવાપ� પશરનોનો પ્ ્થાથર  નન � ૂ્ ર 

 ધ્ાતમપશરનનત  ંથાપનામા ંપરોક ર�તન  પકારક  ોવાનત  તતિત સાથન આપર કરા્ો નુ.   

આમ   � �વનમા ં નન િવ્ારસર્તમા ંસ� ષ�તુા માટ� �  વકાશ ર્ા્ો તનમા ંિવિવધ 

િવ્ારો એક સવરસમાવનશક સત્ના ુષ નત ન્ પોતપોતાના ંથાનન ગો્વાા જતા ંપ�ખા્ નુ. એ 

એક એવત ગો્વ્ત નુ �મા ંવચ ન્ કોા સાધંો ન�  ર �તા ંસળંગ�ષૂતા આવત �્.  

ંારતનત સંં સ્િત આ  ધ્ાતમપશરનથત  ંાિવત  નન  ન�રત થિ  ોવાથત શક  નન  

� ૂ્ , �સુલમાનો  નન � નજો   �નત  �મા ંંળ� શ�ા  નન એમનત િવિશષ્ સંં સ્િતભ  

  �નત સંં સ્િતમા ંસમાા ગા  નન એક વ� ુસ�દ્ સંં સ્િતેુ ંિનમાર્ થ�ુ.ં એ સાથન પિ�મના ં

સાસંા�રક  ભ�પુ્ ક�  તકઘરના ં �ંગમનો પ્   �ના પશરનમા ંસમાવનશ થા ગ્ો, �ના 

પ�ર્ામન �પી્ �વન  િત પોર� જતા ંસમનવ્ાતમક  ધ્ાતમપશરનનો  ા�ુંારવ થ્ો.  
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આ  ધ્ાતમપશરન કારા એક એવત શદાનત  ંથાપના થા ક� �વનમા ંસા�ંુ ક� ખરા�, 

િષટ ક�  િનષટ  � કાાં નુ તન �તન સારા ંમાટ� નુ, કાર્ ક� એનત તમામ ગિતિવિધના �ળૂમા ં

ંવ્ ંંગવાન ર �લા નુ. આ શદા નુવટ� જાનમા ંપ�રવિત�ત થતા ંએક એવો િવ�ાસ જનમ્ો ક� 

� ્ૃષટના તમામ િવરોધત પ�ખાતા ંપ�ર�ળો નુવટ� �વનનન એના  જજવળ ંાિવ તરદ પોર� �્ 

નુ. આમન્   સ્િત િવરોધના માગ� સવંા�પતા તરદ વળન નુ  નન  ત ન્ક સમં્ાના  ક�લ સાથન 

�વન એક એક કપમ � ૂ્ ર સવંા�પતાનત ંથાપના તરદ આગળ વધન નુ. આ પ�ર ન�્ એ એક 

સંતો આશાવાપ નથત. એ � ૂ્ રત� વાંતવ પશરન નુ.   � ંગવાન ‘ deus ex machina -  

કથાનકનત ડ ૂં્   ક�લવા માટ� �ાકંથત  ્ાનક  વનશતત  ંતત’ નથત. એ તો આરંંથત જ 

�વનના ં�ષૂધાર રવા નુ, પરં� ુમેષુ્નન એ  ક�કતનત ં્ા લા�ંા સમ્ �ધુત સંાનતા 

ન ોતત.  વન એ સંાનતાનો સં્ ાર થતા ં�વનમા ંનવ ંથાનનો આરંં થ્ો નુ.  

આમ આ�િુનક �ગુનત ગિતિવિધ એક િન્ાર્ક વળાકં� આવત   નન  જાનિવજાન  નન 

સંં સ્િતસભ્તાના કનષન   િતમ િસેદભ સાથન િવકાસના ં નનકિવધ િશખરો સર ક્ાર ુતા ં

આશાિનરાશા વચ ન્  ટવાાનન કોા  ગમ્ ર�તન  નાંથા  નન  તાશા તરદ ધક�લાતત માનવ 

�િતનન � ્ૃષટ�વનેુ ંર ં્  ગટ  કરતા ંઆધ્ા�તમકતાના આ ેતુન  �ંગમમા ંઆશાેુ ં

�કર્ પ�ખા�ુ.ં આ  �ંગમનન લતધન માનવ �વનમા ંએક િવ�ાસનો સં્ ાર થ્ો નુ ક� એેુ ં

ંાિવ  જજવળ નુ  નન નુવટ� �થ્વત  નન ંવગરે ુ ંિમલન ક�વળ ંવ ન ન�  ર �તા વાંતિવક 

 ક�કત �નત ર �શન. આ િવ�ાસ શત  રિવ�પના ‘સાિવષત’ નામન મ ાકાી્નત એક પવં્તમા ં

 �ંી્્ત થ્ો નુ:  

All earth shall be the Spirit’s manifest home. 
 �ખલ �થ્વત થાશન  ગટ ડ ્ આતમા પરમેુ.ં 

                                                - શત  રિવ�પ  
                                                                


