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પ્રકરણ ૧ 
આધનુિક યગુનુું નિમમાણ 

 
લોકશમહી અભિગમ  

આધનુિક યગુિા ં નિમાધણમા ં અિે એિે નવશ્વીકરણિો જે નવનશષ્ટ વળાકં મળ્યો િેમા ં
યરુોપિા િવજાગરણ સાથે પાશ્ચાત્ય સસં્કૃનિમા ંઆરંભાયેલા પદરવિધિનુ ંમહત્ત્વ ણૂધ પ્રદાિ રહ્ુ ં
 ે. એ સમયે ત્યા ંએક િરફ જ્ઞાિનવજ્ઞાિ િથા સાદહત્ય અિે કળાિા ક્ષેતે્ર અપ્રનિમ પ્રનિભાઓ 
પાગંરી અિ ે કેટલાક પ્રગનિશીલ પદરબળોિા પ્રભાવે રૂદિવાદી જીવિક્રમમાથંી વ્યક્તિવાદ 
િરફનુ ં  પ્રયાણ શરૂ થયુ ંઅિે બીજી િરફ જિસમદુાયિી અક્સ્મિા જાગિા ંજિજીવિ પરિા 
ર્ાનમિક અિે રાજકીય વડાઓિા પ્રભતુ્વમા ં ઓટ આવી. આ પદરક્સ્થનિમા ં લોકશાહી અિ ે
સામ્યવાદી રાજ્યિતં્રોિો  નવકાસ થયો અિે એમિી વચ્ચેિા  સઘંર્ધનુ ં મડંાણ થયુ.ં એ 
દરનમયાિ નવચાર અિે લોકજીવિિા ંક્ષેતે્ર જે વલોણુ ંથયુ ં િેિો પાશ્ચાત્ય સસં્કૃનિિી ગનિનવનર્ 
ઉપર નવશેર્ પ્રભાવ રહ્યો  ે.  

યરુોપમા ંરાજકીય ક્ષેત્રિા ફેરફારોિા દૂરગામી પદરણામ આવ્યા, એિો આરંભ રાજાઓિા 
શાસિમા ં થિા ં શોર્ણ અિે અન્યાયથી ત્રસ્િ પ્રજાિા નવદ્રોહથી થયો. િત્કાલીિ રાજાઓિા 
એકચક્રી શાસિિા ઈશ્વરપ્રદત્ત અનર્કારિો દાવો પ્રજાિા સ્વકીય અનર્કારોિી સબળ રજૂઆિ 
સામે ટકી શક્યો િદહ. પદરણામે ઈંગ્લેન્ડ અિે ફ્ાસંમા ં રાજાશાહીિો અંિ આવ્યો અિે 
લોકશાહીિો ઉદય થયો. ર્ીમે ર્ીમે લોકશાહી જુવાળ બીજા કેટલાક દેશોમા ંપણ ફેલાયો. એ 
સાથે સામાન્ય પ્રજામા ંએક આશા જન્મી કે હવે રાજાઓિી સત્તાનુ ં નવલીિીકરણ થવાિે લીર્ ે
શાસિ લોકાભભમખુ થશે અિે એિા ંપદરણામે શોર્ણ અિે અન્યાયિી િાબદૂી સાથે સામાન્ય 
જિજીવિમા ંસખુશાનંિિી પ્રસ્થાપિા થશે. પરં  ુએમ થયુ ંિદહ. 

એ સમય દરનમયાિ એક િરફ યરુોપમા ંઔદ્યોભગક ક્રાનંિ થઇ અિે બીજી િરફ કેટલાક 
સાહનસકો દેશનવદેશ ખ ૂદંી વળ્યા અિે અિળક સપંનત્તિા માભલક બન્યા. િેથી પદરક્સ્થનિએ 
અિપેભક્ષિ વળાકં લીર્ો અિે સપંનત્ત જેમિા કબજામા ંઆવી એવો એક િવીિ અમીર વગધ 
અક્સ્િત્વમા ંઆવ્યો. કાળક્રમે એ વગધિે જાહરે જીવિમા ંનવશેર્ સ્થાિ અિે પ્રનિષ્ઠા પ્રાપ્િ થિા ં
રાજા િથા સામિંો પાસેથી  ીિવાયેલી સત્તા પ્રજાિા િામે જે અિણીઓિા હાથમા ંઆવી 
િેમિી કામગીરીમા ંઆ અમીરોિા વચધસ્વ માટે અવકાશ રચાયો. આ ક્સ્થનિમા ંશાસદકય કાયધમા ં
અિાયાસે અમીર વગધિા દહિિે લોકદહિ ઉપર સરસાઈ મળી ગઈ. આમ સત્તાિા 
નવકેન્દ્રીકરણિા પ્રગટ આશયથી શરૂ થયેલા અભભયાિિી પદરણનિ એિા િવીિ કેન્દ્રિી 
પ્રસ્થાપિામા ંથઇ. આ પદરક્સ્થનિમા ંપ્રજા માટે માત્ર એિા ંમાભલકો બદલાયા, એ નસવાય બીજુ ં
સવધ લગભગ યથાવિ રહ્ુ.ં    
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 પદરવિધિિા આ ઉપક્રમમા ં રાજાઓિી સત્તાિો અસ્િ થિા ં શાસિ વ્યક્તિ નિરપેક્ષ 
અિે િટસ્થ બિે એવા આશયથી વ્યક્તિકેન્દ્રી િીનિરીનિનુ ં સ્થાિ કાયદા દ્વારા પ્રસ્થાનપિ 
નિવૈયક્તિક વ્યવસ્થા અિે એિા ર્ારાર્ોરણોએ લીધુ.ં આમ સત્તાિા ં અમલ ઉપર કાયદાિો 
અંકુશ આવ્યો િેથી મિક્સ્વિા માટેિો અવકાશ ઓ ો થવાિી સભંાવિા પેદા થિા ં લોકોિે 
રાહિ થાય એવી આશાિો સચંાર થયો. આમ સત્તાિા ંઅમલનુ ં નિવ્યધતિીકરણ િો થયુ,ં પરં  ુ
સવુ્યવસ્થાિી જરૂદરયાિિે અનલુક્ષીિે  સત્તાનુ ંઅિસ્થાિ જળવાઈ રહ્ુ.ં એટલુ ંજ િદહ, એિો 
વ્યાપ પણ વર્િો ગયો અિે   ેલ્લે મનષુ્યિા કૌટંુભબક અિે વૈયક્તિક જીવિ સરુ્ી એિો 
નવસ્િાર થયો. આમ લોકદહિનુ ંસત્તા ઉપરનુ ંઅવલબંિ વર્ ુ ંગયુ.ં  

આ પદરક્સ્થનિમા ં  જે િે કૃત્યિી જવાબદારી વ્યક્તિિે બદલે સ્થાનપિ વ્યવસ્થા ઉપર 
મકુાઈ અિે શોર્ણ સદહિ િમામ સાપં્રિ ઘટિાઓ  સ્થાનપિ વ્યવસ્થા સાથે સકંભલિ હોવાિી 
માન્યિાિો સચંાર થિા ંએમિી જવાબદારીનુ ં નિવ્યધતિીકરણ થઇ ગયુ.ં એ કારણે વ્યાવહાદરક 
પ્રયોજિ માટે એ સવધ પ્રાકૃનિક ઘટિાઓ જેવી દોર્રદહિ ઘટિા ગણાવી જોઈએ એવી માન્યિા 
પ્રચભલિ થઇ. આ ઘટિાક્રમનુ ંએક આડપદરણામ એ આવ્યુ ં કે જે માિવીય સવંેદિશીલિાિી 
આવશ્યકિાિે અનલુક્ષીિે આ પદરવિધિિો આરંભ થયો હિો િે બાજુ પર મકુાઈ  ગઈ. એ 
સાથે મનષુ્યિો એિા ંઅંિરાત્મા સાથેિો સબંરં્ પણ બાજુ પર મકુાઈ ગયો. 

આ નવર્યમા ંમહત્ત્વિી હકીકિ એ  ે કે સત્તાિો નવનિયોગ કોઈ વ્યક્તિ  કે િેમિા જૂથ 
દ્વારા થિો હોવાથી કેટલાક મહત્ત્વાકાકં્ષી લોકોિે સત્તા હસ્િગિ કરવામા ંઅિે કરાઈ હોય િો 
િેિે ભચરસ્થાયી કરવામા ંરુભચ પેદા થઇ. અગાઉ એ માટે બાહુબળ કે શસ્ત્રબળિો આશ્રય લેવાિી 
જરૂર રહિેી. પરં  ુબદલાયેલી પદરક્સ્થનિમા ંએ બળિા નવકલ્પે રાજકીય અિે આનથિક પદરબળ 
અિે સનવશેર્ આનથિક પદરબળિો લાભ લેવાિી કુિેહનુ ંમહત્ત્વ વધ્યુ.ં એમાયં જાહરે જીવિમા ં
સપંનત્તિે અિસ્થાિ મળ્યુ,ં િેથી આનથિક પદરબળિા ં મહત્ત્વમા ં અમયાધદ વર્ારો થયો. આ 
પદરબળિા નવર્યમા ંમહત્ત્વિો મદુ્દો એ  ે કે એિી િાકાિ બજારિા પ્રવાહોિી ભરિીઓટ ઉપર 
નિભધર રહ ે  ે, િેમા ં કેટલાક લોકો ઉ ળિા ં મોજંાિી ટોચે પહોંચી જાય અિે કોઈ કોઈ 
અવકાશમા ંફંગોળાઈ પણ જાય એવી ક્સ્થનિ સજાધઈ.  

આ પદરક્સ્થનિમા ંસત્તાસ્થાિે કોણ આવે એિો નિણધય ભલે પ્રવિધમાિ પદરબળો ઉપર કે 
એ માટે ખેલાિી રાજરમિ ઉપર નિભધર રહ,ે પરં  ુ વૈચાદરક સ્િરે સત્તાિો લોકદહિ માટે 
નવનિયોગ થાય એ લોકશાહીિી પ્રમખુ આવશ્યકિા ગણાઈ. િેથી માિવ સ્વભાવિી પ્રવિધમાિ 
િબળાઈિા કારણે સત્તાિો સ્વકીય પ્રયોજિ માટે કે મિસ્વી રીિે નવનિયોગ થવાિી અિે િેિા 
પદરણામે લોકદહિ નવસારે પડવાિી િથા સત્તા ભ્રષ્ટાચારિી જિિી બિવાિી સભંાવિાિે 
અનલુક્ષીિે આધનુિક રાજ્યશાસ્ત્રમા ં વહીવટિી પારદનશિિાિી જોગવાઈ સાથે શાસકોિા ં
ઉત્તરદાનયત્વિા નસદ્ાિંનુ ંપ્રનિપાદિ થયુ ંઅિે સત્તાિા નવનિયોગનુ ં નિયમિ થાય એ હ ેસુર 
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શાસદકય કાયધ ઉપર લોક-પ્રનિનિનર્ઓિા અંકુશિી જોગવાઈ થઇ. એ સાથે આ પ્રનિનિનર્ઓ 
વચ્ચે મિભેદ ઊભો થવાિી શક્યિાિે અનલુક્ષીિે બહુમિી સભ્યોિા નિણધયિે માન્ય ગણવાિી 
પરંપરા સ્થપાઈ.  

આ વ્યવસ્થા લોકદહિિે અનલુક્ષીિે કરવામા ં આવી હિી િેથી એિો દુરુપયોગ 
નિવારવાિા હ ેસુર બહમુિી નિણધયિે ન્યાયિતં્ર સમક્ષ પડકારી શકાય એવી જોગવાઈ પણ 
કરવામા ંઆવી. આ ઉપક્રમિો આશય લોક-પ્રનિનિનર્ઓ ઉપર પણ એ પ્રકારે અંકુશ મકૂવાિો 
હિો જેિે લઈિે િેઓ લોકદહિિી એમિી જવાબદારીિા ંભાિથી લેશ પણ નવચભલિ િ થાય 
અિ ે ‘લોકો માટે લોકોિી અિે લોકો દ્વારા સચંાભલિ સરકાર' િરીકેિી લોકશાહીિી વ્યાખ્યા 
સાથધક બિે. પરં  ુ આ પ્રકારે અંકુશ-પ્રનિઅંકુશિી જોગવાઈ  િા ં લોકદહિરક્ષક ગણાિા 
સત્તાર્ીશોિી સ્વપરાયણિાિે કારણ ે કે સમ્યક દૃષ્ષ્ટ અિે નવવેકશીલિાિા અભાવે લોકદહિ 
જોખમાય ત્યારે શાસિ સામે નવદ્રોહ કરવાનુ ં ન્યાયી ગણાયુ ં અિે પ્રગનિશીલ નવચારર્ારામા ં
કાનિૂભગંિા અનર્કારિો માિવ અનર્કારિી શ્રેણીમા ંસમાવેશ થયો. આમ સામાન્ય સજંોગોમા ં
કાયદાનુ ં પાલિ એ ભલે િાગદરકોિી ફરજ ગણાય, પરં  ુ નવનશષ્ટ સજંોગોમા ં એિો ભગં કે 
સત્તાર્ીશો સામેિો નવદ્રોહિી  ગણિા એક સદ્ગુણ િરીકે થઇ અિે એવા નવદ્રોહિે પદરણામે અિેક 
સ્થાિે સત્તાપદરવિધિ થયુ ંપણ ખરંુ.  

 કાનિૂભગંિો અનર્કાર લોકદહિિે અનલુક્ષીિે કરાયેલો એક અપવાદ  ે, િેથી એિ ે
લઈિે અરાજકિાિો  રુસ્કાર થિો િથી અથવા કાયદાિી કે સત્તાિી આવશ્યકિાિો ઇિકાર 
પણ થિો િથી અિે થવો જોઈએ પણ િદહ. િેથી સત્તાનુ ંચલણ ચાલ ુ રહ્ુ.ં અિે લોકશાહી 
વ્યવસ્થાિા નવર્યમા ંસત્તાિા નવનિયોગમા ંલોકદહિિી સરસાઇિો સૈદ્ાનંિક સ્વીકાર થયો. પરં  ુ
પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમા ં પ્રવિધમાિ માિવ પ્રકૃનિિી નવશેર્ મયાધદાિે લીરે્ સત્તાનુ ં પલ્લુ ં
સત્તાર્ીશોિી દદશામા ંિમ ુ ંરહ્ુ,ં િેિા પદરણામે લોકદહિ ઉપર સત્તાિી સરસાઈ ઓ ા વત્તા 
પ્રમાણમા ંચાલ ુરહી.  

આ સદંભે લોકદહિિી પ્રમખુ આવશ્યકિા સત્તાિો નવનિયોગ ન્યાયી રીિે થાય એ  ે. એ 
માટે ભલે નવનવર્ અંકુશોિી જોગવાઈ થાય પણ ન્યાયીપણાિો અંનિમ આર્ાર સત્તાિો અમલ 
કરવાિી જવાબદારી જેમિે નશરે મકુાઈ હોય િેમિી દૃષ્ષ્ટ અિે નવવેકશીલિા પર રહ ે  ે. એ 
દૃષ્ષ્ટએ પ્લેટોએ રાજા માટે એ  દફલોસૉફર કે જ્ઞાિી હોવાિી જરૂદરયાિ ઉપર ભાર મકૂ્યો હિો. 
એ સાથે એમણે જ્ઞાિી શાસકોિા અભાવે લોકશાહીિી પદરણનિ ટોળાશાહીમા ં થવાિી 
સભંાવિાિો સકેંિ કયો હિો. આજે અિેક પ્રદેશોમા ંલોકશાહીિી જે અવદશા થઇ  ે એ પ્લેટોિી 
આ પારગામી દૃષ્ષ્ટિી  પ્રિીનિ કરાવે  ે.  

 બીજી િરફ ભારિીય રાજ્યશાસ્ત્રમા ંપણ પ્લેટોિી ભલામણ જેવી જોગવાઈિો નવચાર 
પ્રસ્ િુ થયો હિો અિે સત્તાનુ ંર્મધ અથવા ર્મધજ્ઞ આચાયધ કે  રુોદહિ દ્વારા નિયમિ થાય એ 
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જરૂરી મિાયુ ં હ ુ.ં પરં  ુ શાસદકય કાયધન ુ ં સચંાલિ જ્ઞાિી જેવી પારગામી દૃષ્ષ્ટ અિે 
નવવેકશીલિા ર્રાવિી કે એિા પ્રત્ય ેઅભભમખુ વ્યક્તિ કે વ્યક્તિ જૂથિે હસ્િક જ રહ ેએવી 
ક્સ્થનિ સજાધય એ માટે માિવજાનિએ હજી ઘણી મજલ કાપવાિી બાકી  ે. 

૨ 
યરુોપમા ં લોકશાહીિા ઉદય સાથે ત્યાિંી પ્રવિધમાિ પદરક્સ્થનિિે લઈિે જે માહોલ 

રચાયો િેમા ંસપંનત્તિી ગણિા મનષુ્યિા સખુિી પરમ આવશ્યકિા િરીકે જ િદહ પરં  ુએિા 
એક માત્ર માપદંડ િરીકે કરવાનુ ં શરૂ થયુ.ં િદુપરાિં સપંનત્તિી વધ ુ સપંનત્ત આકર્ધવાિી 
ક્ષમિાિો ભર રૂ ઉપયોગ થયો. પદરણામે આનથિક વ્યવસાયોનુ ંસપંનત્ત-ઉપાર્જિિા ંકે્ષત્ર િરીકે 
ઝડપી ગનિએ રૂપાિંર થ ુ ંગયુ.ં આ ઘટિાક્રમમા ંવધ ુિફો રળવાિી અપેક્ષાએ ઉદ્યોગ કે્ષતે્ર 
સસ્િા કાચા માલ અિે સસ્િી મજૂરીિી જોગવાઈ કરીિે ઉત્પાદિ ખચધ ઘટાડવાિી કુિેહિે અિ 
સ્થાિ મળ્યુ.ં  

આ સમય દરનમયાિ આધનુિક નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોજીિો નવકાસ થયો અિ ે
ઉત્પાદિિી પ્રદક્રયામા ં વરાળિી શક્તિિો ઉપયોગ કરિા ં િવીિ યતં્રો અિે ઉપકરણો સલુભ 
થયા,ં િે કારણે પદરશ્રમિી જરૂદરયાિમા ં ઘટાડો થયો. બીજી િરફ આ નવકાસિા માહોલમા ં
પ્રકૃનિિા સ્રોિ સાથે સકંભલિ ખેિીવાડી જેવા વ્યવસાયોનુ ંઅવમલૂ્યિ થવાનુ ંશરૂ થયુ,ં િેથી 
આ ઘટાડાનુ ંપ્રમાણ વર્ ુ ંગયુ.ં આમ શ્રનમકોિા સમદુાયમા ં બેકારીનુ ંપ્રમાણ વર્વાિે કારણે 
એમિા શોર્ણ માટે અનકુળૂિા સજાધઈ અિે પોિાિા જીવિનિવાધહ માટે કેવળ શ્રમ ઉપર નિભધર 
નવશાળ જિસમદુાયનુ ં અમયાધદદિ શોર્ણ આનથિક વ્યવસાયિી એક સહજ અિે સવધમાન્ય 
હકીકિ બિી ગઈ.  

િદુપરાિં, ચીજવસ્ ઓુિા બજારભાવ માત્ર એમિા ઉત્પાદિખચધિે અનલુક્ષીિે િદહ, 
પરં  ુમખુ્યત્વે બજારમા ંએમિી માગંિે અનલુક્ષીિે િક્કી કરવાિી િીનિરીનિનુ ંપ્રચલિ થિા ં
વધ ુિફો રળવાિા હ ેસુર ચીજવસ્ ઓુિી જ્યા ંજ્યા ંિગંી હોય િેિો લાભ લેવાનુ ં અિે જ્યા ં
ખરેખર િગંી િ હોય ત્યા ંકોઈ ઉપાયે કૃનત્રમ િગંી સર્જવાનુ ં વલણ પેદા થયુ.ં એિા પદરણામ ે
ઉદ્યોગો  જરૂદરયાિ  રૂી કરવાિા ંસાર્િ િરીકે લોકોિી જરૂદરયાિ ઉપર નિભધર રહ ેએ પ્રકારિી 
પ્રવિધમાિ પરંપરામા ંએક દૂરગામી પદરણામ ર્રાવિો ફેરફાર થયો અિે  વર્ારાિી જરૂદરયાિ 
ઉપજાવવાિી દદશાનુ ં વલણ અક્સ્િત્વમા ં આવ્યુ ં અિે જરૂદરયાિોનુ ં પ્રમાણ વરે્ એ હ ેસુર 
જાહરેાિિો ઉપયોગ શરૂ થયો. એ સાથે ઉદ્યોગીકરણિી ગનિનવનર્મા ં જે િે ઉત્પાદિિી 
ઉપયોભગિા ઉપરાિં એમિી આકર્ધકિાનુ ંપણ ધ્યાિ રખાય અિે  ેવટે એ ઉપયોભગિા ઉપર 
સરસાઈ મેળવે એ પ્રકારિા અભભગમિો પ્રવેશ થયો.  

વેપાર ઉદ્યોગમા ં ચીજવસ્ િુી માગં એક મહત્ત્વનુ ં નિયામક પદરબળ  ે. સામાન્યપણે   
લોકોિી વાસ્િનવક જરૂદરયાિિી િો કેટલીક સીમા હોય  ે, પરં  ુ માગંિો સબંરં્ જરૂદરયાિો 
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ઉપરાિં ચીજવસ્  ુ માટે મનષુ્યિી લાલસા ઉપર પણ રહ ે  ે. અિે આ નવર્યમા ં સામાન્ય 
અનભુવ એ  ે કે એકવાર લાલચ મનષુ્યિા ંમાિસમા ંદાખલ થઇ જાય પ ી ચીજવસ્ િુી માગં 
જેમ જેમ  રૂી થાય િેમ િેમ એ વર્િી જાય  ે, એટલુ ંજ િદહ, ચીજવસ્ ઓુિી અિે એમિી 
જાહરેાિોિી મોહકિા વર્ારીિે એમા ંઅમયાધદ વર્ારો પણ કરાવી શકાય  ે. વેપાર ઉદ્યોગિા 
નવકાસ માટે માિવ સ્વભાવિી આ િબળાઈિો લાભ લેવાનુ ં વલણ પેદા થિા ં ‘વધ ુવાપરો 
અિે વધ ુપેદા કરો’ એ ઔદ્યોભગક પ્રગનિનુ ંપ્રોત્સાહક સતૂ્ર બન્યુ.ં  ેવટે ‘વાપરો અિે ફેંકી દો’નુ ં
સતૂ્ર પણ પ્રચભલિ થયુ,ં જે માગંિો ઝડપી વર્ારો કરવામા ંઉપકારક બન્યુ.ં  

વધમુા ં મનષુ્યિી જરૂદરયાિિી પદર નૂિિ કરવાિા વેપાર ઉદ્યોગિા પ્રમખુ લક્ષ્યમા ં
મડૂીિી આવશ્યકિાિે અનલુક્ષીિે સપંનત્તિા સવંર્ધિનુ ંવર્ારાનુ ંલક્ષ્ય  ઉમેરાયુ ંઅિે  ેવટે એ 
મખુ્ય લક્ષ્ય બિી રહ ેએ દદશામા ંગનિ શરૂ  થઇ. એ સાથે જરૂદરયાિો  રૂી કરવાિી સાથ ેસાથ ે
િવી જરૂદરયાિ  ઊભી કરવાિી જવાબદારી આનથિક વ્યવસાયોિી કામગીરીિો મહત્વિો ભાગ 
બિી રહી. પદરણામે શ્રનમકોનુ ંપ્રત્યક્ષ શોર્ણ જે સહજ બિી ગયુ ંહ ુ ંિે સાથે  ઉપભોકિાઓિા 
પરોક્ષ શોર્ણિી ભનૂમકા પણ રચાઈ ગઈ. એમ થિા ંઆ કે્ષત્રિા આગવા દહિિો પ્રાદુભાધવ થયો 
અિે વાસ્િનવક માિવ દહિ માટેિી પ્રનિબદ્િા જ િદહ વ્યાવસાનયક િીનિમત્તા પણ હાનંસયામા ં
મકુાઈ ગઈ. પદરણામે ઉત્પાદિિી ગણુવત્તાિા ંભોગે થિી  ેિરપીંડી માટેિો અવકાશ રચાયો 
અિે િફાખોરીિે અસાર્ારણ પ્રોત્સાહિ પ્રાપ્િ થયુ.ં આ પદરક્સ્થનિમા ંએક િરફ આનથિક ક્ષેત્રિા 
ખેલાડીઓિે મોકળં  મેદાિ મળી ગયુ ંઅિે બીજી િરફ પ્રાપ્િ પદરક્સ્થનિિી િબળાઈિો યેિ 
કેિ પ્રકારે લાભ લઇ સફળિા મેળવવાિી મિોવનૃત્ત મોખરે આવી જિા ં વ્યાવસાનયક ક્ષેતે્ર 
િબળા વગધિા શોર્ણિો વ્યાપ વધ્યો અિ ેિબળો વગધ વધ ુિબળો બિિો ગયો. એ સાથ ે
િમામ અંકુશ-પ્રનિઅંકુશોિી જોગવાઈિી ઉપરવટ જઈિે કે એિો લાભ લઈિે સ્વકીય દહિ 
સાર્વાિી મડૂીવાદી િીનિરીનિિી ઉન્નિ આશય ર્રાવિી લોકશાહી પરંપરામા ંભેળસેળ થવાિી 
શરૂઆિ થઇ. પદરણામે લોકશાહી વટલાઈ જવાિો આરંભ થયો, જેિી પદરણનિ મડૂીવાદી 
લોકશાહીિી પ્રસ્થાપિામા ંથઇ. 

૩ 
એ સમય દરનમયાિ મડૂીવાદિો ર્સમસિો પ્રવાહ આગળ વર્િો હિો એિે રોકવાિા 

પ્રયત્િો અવશ્ય થિા ં રહ્યા. પરં  ુ બાહ્ય નિયમિ ઉપરિા આત્યનંિક અવલબંિિા લીર્ે એ 
પ્રયત્િો મળૂભિૂ સકુંભચિ સ્વપરાયણ માિસિે બદલવામા ંસફળ થઇ શક્યા િદહ. બીજી િરફ 
નિયમિ માટે આયોજજિ અંકુશ-પ્રનિઅંકુશિી પ્રદક્રયા જેમ જેમ પદરષ્કૃિ થિી ગઈ િેમ િેમ 
એિા નિયમિિી ઉપરવટ જવાિા કીનમયા પણ એટલા જ અથવા એિાથી ય વર્ારે પદરષ્કૃિ 
થયા.  
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બીજી િરફ એક નવશેર્ નવદ્યાશાખા િરીકે અથધશાસ્ત્રિો નવકાસ થયો, િેમા ંએક એવી 
સકંલ્પિા પ્રસ્થાનપિ થઇ કે એ િીનિશાસ્ત્ર જેવુ ંNormative Science - આદશધલક્ષી નવજ્ઞાિ િદહ, 
પરં  ુભૌનિકશાસ્ત્રો જેવુ ંPositive Science વસ્ લુક્ષી નવજ્ઞાિ  ે. આનથિક પ્રવનૃત્તઓિો િટસ્થ 
અિે વસ્ લુક્ષી અભ્યાસ કરી એિા નિયમોનુ ંપ્રનિપાદિ એનુ ંમખુ્ય અિ ેએકમાત્ર કાયધ ગણાયુ.ં 
પદરણામે એ અભ્યાસિી મનષુ્યિા આદશધ અિે માિવ દહિિી સવંેદિશીલિા સાથે કોઈ 
નિસબિ રહી િદહ. િેથી પ્રગટ યા અપ્રગટ રીિે આનથિક વ્યવસાય અિે માિવ દહિ સબંરં્ી 
નવચારિા ં કે્ષત્ર જુદા હોવાિી નવભાવિા અક્સ્િત્વમા ંઆવી. િેિા લીર્ે આનથિક વ્યવસાયોિી 
પ્રવિધમાિ શોર્ક િીનિરીનિિે બૌદ્ધદ્ક સમથધિ પ્રાપ્િ થયુ.ં  

િદુપરાિં, સામાન્ય જીવિ વ્યવહારમા ં ચચધનુ,ં એિા  ર્ાનમિક વડાઓનુ ં આનર્પત્ય 
ઘટ ુ ંગયુ.ં એ સાથે એક િરફ નવજ્ઞાિ અિે ટેતિોલોજી ઉપરિી એકાિિા વર્ી અિે સનુશભક્ષિ 
ભદ્રવગધમા ંબદુ્ધદ્વાદી માિસનુ ંચલણ શરૂ થયુ ંઅિે એિે ડાનવિિિા ઉત્ક્રાનંિવાદનુ ંસમથધિ પ્રાપ્િ 
થિા ંએિે વૈજ્ઞાનિકિાિો ઓપ મળ્યો. એમ થિા ંર્મધ અિે િીનિશાસ્ત્રિી નવભાવિાઓ પ્રાકૃિ 
માિસિી પદરકલ્પિા ગણાઈ અિે સામાજજક સવેંદિશીલિા િબળા માિસનુ ંલક્ષણ.  પદરણામે 
એક એવો નવચાર પ્રચભલિ થયો કે કુદરિમા ંક્યાકં પવધિ હોય િો ક્યાકં ખીણ, એ જ રીિે 
ક્યાકં સપંનત્ત વર્ે અિ ેક્યાકં એિી ઊણપ પણ વિાધય. એ જ રીિે કોઈ વ્યક્તિ સખુી થાય અિે 
કોઈ દુુઃખી પણ. એિો હર્ધ શોક હોય િદહ. એ ભચિંિાિો નવર્ય ગણાય િદહ.   

અિે પ્રકૃનિિા ઉપક્રમમા ંિો  survival of the fittestિા ર્ારા પ્રમાણે જે સબળ અિે 
સમથધ  ે િે જ સ્વાભાનવક રીિે જીવિિી ચાલમા ં ટકી રહી મોખરે આવે  ે િેમ જ  પ્રાપ્િ 
પદરક્સ્થનિિા લાભ અંકે કરે  ે. એ કારણે સપંનત્ત પ્રાપ્િ  કરવાિી દોડમા ંકેટલાક લોકો આગળ 
વર્ી ગયા. પદરણામે સપંનત્તિી વહેંચણીિી અસમાિિા પોર્ાઈ. એટલુ ંજ િદહ, સ્વય ંપ્રકૃનિિે 
પણ અસમાિિા અભભપ્રિે  ે એવી માન્યિાિો સચંાર થયો. આમ ર્નિકોિી સમદૃ્ધદ્ અિે 
ગરીબોિી ગરીબાઈ એક સાથે વર્િી ગઈ. એિા સમથધિમા ં લોકશાહીિા પાયામા ં રહલેા 
સ્વિતં્રિાિા ંમલૂ્યિે અનલુક્ષીિે એક એવી દલીલિો આશ્રય લેવાયો કે સવધ કોઈ પોિપોિાિી 
ઇચ્ ા મજુબિા લાભ અંકે કરવાિે સ્વિતં્ર હોય એ માહોલમા ંકોઈ વ્યક્તિ  લાભથી વભંચિ રહી 
જાય ત્યારે એનુ ંખરંુ કારણ એિા ંસ્વકીય સામર્થયધિો અભાવ હોય  ે. િેથી આ નવર્યમા ંઅન્ય 
કોઈિ ેદોનર્િ ઠરાવવાિો કે સાચા ંખોટાિંો કે સારા ંખરાબિો પ્રશ્ન સ ંણૂધપણે અસ્થાિે  ે એમ 
મિાયુ.ં   

આમ વેપારવાભણજ્યિી િીનિરીનિમા ંમલૂ્યાર્ાદરિ નવચારણા માટેિા અવકાશિો લોપ 
થયો અિે સામાન્ય નવચારસરણીમા ં‘જે  ે’ અિે ‘જે હોવુ ંજોઈએ’િી બે સકંલ્પિા વચ્ચેિી ભેદ 
રેખા ર્ીમે  ર્ીમે  ભ ૂસંાિી ગઈ. એ સાથ ેમનષુ્ય ‘જે ઇચ્ ે  ે’ અિે ‘જે ઈચ્ વા યોગ્ય  ે’ એ બ ે
વચ્ચેિો ભેદ પણ ઓગળવા લાગ્યો અિે સપંનત્ત અિે સત્તાનુ ંસામર્થયધ  ર્રાવિી હસ્િીઓ માટે 
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‘समरथ को नह ीं दोष’િા વલણિે બૌદ્ધદ્ક સમથધિ પ્રાપ્િ થયુ ં અિે આ હસ્િીઓ િમામ 
િીનિનિયમોથી પર થઇ ગઈ. ક્યારેક કાયદાથી પણ પર. આમ સષૃ્ષ્ટ જીવિમા ં એક નવનશષ્ટ  
મડૂીવાદી પદરપ્રેક્ષ્યિો આનવષ્કાર થયો.  

આ પદરક્સ્થનિનુ ંઆડપદરણામ એ આવ્યુ ં કે સામાન્ય જીવિમા ંઅિે સનવશેર્ આનથિક 
વ્યવસાય અિે શાસકીય પ્રવનૃત્તમા ંભ્રષ્ટાચાર િથા અનિષ્ટ ઉપચાર માટેિી સગુ ઘટી ગઈ અિે 
સ્વાથધનસદ્ધદ્ માટે જરૂર પડય ે ગિુાદહિ કે ભગૂભધ પ્રવનૃત્તિો સહારો લેવાિી કે એિી સાથ ે
સકંળાયેલા લોકોિો સહયોગ લેવાિી બાબિમા ંપણ ખાસ શોચ રહ્યો િદહ. એ સાથે જે ઉપાયે 
ર્ારેલુ ં લક્ષ્ય નસદ્ થાય િેિે ઇષ્ટ ગણવાનુ ં વલણ પેદા થયુ ંઅિે સાર્િશદુ્ધદ્િો નવચાર િો 
બાજુ પર જ મકુાઈ ગયો. પદરણામે સામાન્ય જીવિ અિે ગિુાદહિ પ્રવનૃત્ત વચ્ચેિી ભેદરેખા 
ઝાખંી થઇ ગઈ.  

આ પદરક્સ્થનિમા ંગિુાદહિ ગણાિી પ્રવનૃત્તિી નવનશષ્ટ  ઉત્તેજિાિે કારણે કેટલાક સપંન્ન 
અિે નશભક્ષિ લોકો પણ અિે સનવશેર્ મહત્ત્વાકાકં્ષી યવુાિો એિા િરફ આકર્ાધયા. આમ એ 
પ્રવનૃત્તઓિે સપંનત્ત અિે સત્તાિી  ત્ર ાયા મળી, િેથી જેમા ંસનુશભક્ષિ અિ ેસપંન્ન વ્યક્તિઓિી 
સામેલગીરી હોય એવા શ્વેિસ્ત્રીય અિે પદરષ્કૃિ ગિુાિી િરાહ અક્સ્િત્વમા ંઆવી અિ ેએવા 
ગિુા આચરિાર અિેક મહાનભુાવ જાહરે જીવિમા ં અિસ્થાિે પહોંચી ગયા અથવા જાહરે 
જીવિિા અિણીઓિા નવશ્વાસ ુસહાયક બન્યા. ક્યાકં ક્યાકં એમિા સતૂ્રર્ાર પણ  બિી ગયા. 
આમે ય જાહરે જીવિ સપંનત્ત-બળિા પ્રભાવ િીચે િો આવી જ ગયુ ંહ ુ,ં એ બળિા સહારે એક 
પ્રભાવક પદરબળ િરીકે બાહુબળિો પણ પ્રવેશ થયો અિે એ બિેં બળોિી યનુિ રચાય એવી 
ભનૂમકા િૈયાર થઇ.  

બીજી િરફ વૈભવિી અભભવદૃ્ધદ્િી સાથે સહજ રીિે નવલાનસિા િરફિા વલણમા ંભરિી 
આવી. એમ કહો કે વૈભવ અિે નવલાસિી યનુિ રચાઈ. આ યનુિિી એક નવનશષ્ટ મોહકિાએ 
િૈનિક નવચારણા ઉપર સરસાઈ મેળવી અિ ે વૈભવનવલાસ અિે સખુ સાહબેી સામાન્ય જિ 
જીવિનુ ં લક્ષ્ય બન્યુ.ં એ સાથે ઉપભોગવાદી િીનિરીનિિો  રુસ્કાર થયો. અિે પચંિારક 
એશઆરામનુ ંઅિે તલબોિી નવલાસી સસં્કૃનિનુ ંઅિે હવે એિાથી આગળ વર્ીિે ફામધ-સસં્કૃનિનુ ં
પદ પ્રનિષ્ઠા સાથે સકંલિ થયુ.ં ભદ્ર વગધિા આ વલણિો પ્રભાવ સામાન્ય જિસમદુાય સરુ્ી 
નવસ્િયો અિે એમણે ભદ્ર વગધિી ડુપ્પ્લકેટ આવનૃત્ત બિવામા ંજીવિિી સાથધકિા દેખાઈ. 

પદરણામે નવલાસિા ઉપકરણોનુ ં ઉત્પાદિ વર્ ુ ં ગયુ ં અિે મિોરંજિિા ઉદ્યોગોિો 
અભિૂ વૂધ નવકાસ થયો. એ સાથે મનષુ્યિી સર્જિશીલિાિો ઉત્તેજિાસભર નવલાસિા અવિવા 
નસુ્ખા શોર્વામા ં નવનિયોગ થવા લાગ્યો. આ ક્સ્થનિમા ંઆિદંપ્રમોદિી પ્રવનૃત્તમા ંઅપેક્ષાિીિ 
અભભવદૃ્ધદ્ થઇ અિે સનવશેર્ િો િથાકનથિ ભદ્ર વગધિા કેટલાક િબીરાઓ િો નવલાનસિાિો 
અપચો થાય એ હદે પહોંચી ગયા, અહીં સરુ્ી કે  કેટલાકિે િો હવે તલબ કે ફામધિા નવલાસિો 
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પિો પણ ટૂંકો પડયો અિે એમનુ ં અભભયાિ સભ્યિાિા િમામ આવરણ ઊિરી જાય એ 
દદશામા ંવળી ગયુ.ં આમ મડૂીવાદી પદરપ્રેક્ષ્યિા આનવષ્કારે વૈભવ, નવલાનસિા અિે ગિેુગારીિા 
નત્રવેણી સગંમ માટેિી અનકુળૂિા કરી આપી, જે લોકશાહીિી િમામ નસદ્ધદ્ઓિે લા ંિ 
લગાડિારી ઘટિા બિી.  

૪ 
આ પદરક્સ્થનિમા ં એક નવશેર્ માહોલ રચાયો જેમા ં મોટાભાગનુ ં જીવિ શક્ય એટલી 

વર્ારે સપંનત્ત અંકે કરવાનુ ંઅિે અિેકનવર્ રીિે એિો ઉપભોગ કરવાનુ ંઅભભયાિ બિી ગયુ.ં 
આ ઉપક્રમમા ં સપંનત્તિા મલૂ્યિી અપેક્ષાિીિ અભભવદૃ્ધદ્ થઇ િેિી અનિવાયધ નિષ્પનત્ત િરીકે 
મનષુ્યનુ ંસ્વકીય મલૂ્ય બાજુ પર મકુાયુ ંઅિે જાણ્યે અજાણ્યે િેિી ગણિા સપંનત્તિા ઉત્પાદિ, 
નવનિમય અિે ઉપભોગિા ંસાર્િ િરીકે, એમ કહો કે સાર્િગિ મલૂ્ય ર્રાવિી હસ્િી િરીકે 
થાય એવી પરંપરા શરૂ થઇ. એ સાથે લોકોિે ભૌનિક પ્રગનિ અિે નવકાસિો િવો મતં્ર મળ્યો. 
‘પ્રગનિ અિે નવકાસ મનષુ્યિે માટે’ હોય એિા ંસ્થાિે જાણે કે ‘મનષુ્ય એિે માટે’  ે એવુ ંએક  
અભભિવ સમીકરણ અક્સ્િત્વમા ં આવ્યુ.ં આમ સાર્િ-સાધ્યિી ઊલટાસલૂટી થિા ં માિવ 
જીવિિી િીનિરીનિનુ ંઅમાિવીયકરણ થયુ ંઅિે મનષુ્ય વ્યક્તિ મટીિે ભૌનિક પદાથધ જેવી 
એક ‘વસ્ ’ુ કે ‘ચીજ’ બિી રહ ેએ દદશાિી પ્રવનૃત્ત શરૂ થઇ.  

આ અભભયાિ પ્રવિધમાિ વ્યક્તિવાદી વલણ સાથે સહજ રીિે જોડાઈ ગયુ.ં ઉપરાિં 
એિી સફળિામા ંપારસ્પદરક સ્પર્ાધ ઉપકારક હોવાિા કારણે એિી પદરણનિ સ્પર્ાધત્મક સમાજિી 
રચિામા ં થઇ. પદરણામ ે જિમાિસમા ં એકબીજાિે ઉપયોગી થવાિા વલણિા સ્થાિે જરૂર 
પડિા ંસ્વકીય પ્રયોજિો માટે એકબીજાિો લાભ લેવાિી મિોવનૃત્તિે જાણ્યે અજાણ્યે પ્રોત્સાહિ 
મળ્યુ.ં એક એવી પદરક્સ્થનિનુ ં નિમાધણ થયુ ંજેમા ં સ્વકીય દહિ સાર્વાિા ઉપક્રમમા ંપરદહિિ ે
હાનિ થિી જોઈિે અંિરાત્મા ડખેં િદહ એ હદે માિવકલ્યાણિા આદશધિી ઉપેક્ષા થઇ અિે એ 
કેવળ દાશધનિક નવચારણા  રૂિો સીનમિ બિી ગયો. પદરણામે નસદ્ાિં અિે વ્યવહાર વચ્ચે 
ક્યારેય  રૂી શકાય િદહ એવી ખાઈ રહલેી હોવાિી માન્યિા લોકમાિસમા ં ફેલાિી ગઈ. એ 
સાથ ેજીવિમા ંસફળિાિ ેસવોપરી સ્થાિ પ્રાપ્િ થિા ંએ પ્રનિષ્ઠાિો પયાધય ગણાઈ અિે એ 
કેવી રીિે મળી િે નવચાર વ્યવહારિા સ્િરે ગૌણ બિી ગયો.  

આ પદરક્સ્થનિમા ંપારસ્પદરક સહયોગ ર્રાવિા સસુવંાદી સમાજિી સકંલ્પિા હાનંસયામા ં
ર્કેલાઈ ગઈ અિે સમાજમા ંએિી ઘટક વ્યક્તિઓ સામસામે મકુાઈ જાય એવા માહોલ િરફિી 
ગનિ શરૂ થઇ. રાજાશાહીિા નવલય બાદ નિબાધર્ સ્વિતં્રિાિો  રુસ્કાર થિા ંઅથધવ્યવસ્થામા ંજે 
laissez faire - મતુિ વ્યવસાયિી િીનિરીનિનુ ંપ્રચલિ શરૂ થયુ ંહ ુ,ં િેમા ંશ્રનમકોિા શોર્ણિે 
જે બૌદ્ધદ્ક સમથધિ પ્રાપ્િ થયુ ંએનુ ંએક ઉલ્લેખિીય ઉદાહરણ દરકાડોિા વેિિિા નસદ્ાિંમા ં
પ્રાપ્િ થાય  ે. આ નસદ્ાિંે એવી માન્યિાિો  રુસ્કાર કયો કે શ્રનમકિે એિા શ્રમનુ ંલેશ પણ 
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વર્ારે વળિર િ આપવુ,ં જેથી િે આળસ ુબિીિે બીજે દદવસે કામ પર િ આવે, અિે એટલુ ં
ઓછ ંવળિર પણ િ આપવુ,ં જેથી એનુ ંજીવવુ ંઅસભંવ બિી જાય. આમ શ્રનમકોનુ ંજીવિા ં
રહવે ુ ંઉદ્યોગોનુ ંકામકાજ નવિા અટક્ય ેચાલ ુરહ ેએ માટે જરૂરી મિાયુ.ં માત્ર જીવિા ંરહવે ુ,ં એથી 
નવશેર્ િદહ.  

દરકાડોિો વેિિિો આ નસદ્ાિં આધનુિક અથધશાસ્ત્રિા માગં િે  રુવઠાિા નસદ્ાિં સાથે 
મેળ ર્રાવે  ે. વાસ્િવમા ંઆ બિંે નસદ્ાિંોમા ં આ અથધશાસ્ત્રે માિવ વ્યવહારિા િત્કાભલિ 
અનભુવિા આર્ારે ગહૃીિ કરેલી મનષુ્યિા ં નવર્યમા ં એ સ્વભાવે અથવા િત્ત્વિુઃ સકુંભચિ 
સ્વાથધપરાયણ હસ્િી હોવાિી સકંલ્પિા પ્રનિભબિંભબિ થાય  ે. અલબત્ત આ એક નવવાદાસ્પદ 
સકંલ્પિા  ે અિે માિવ વ્યવહારિા એિાથી ભભન્ન અિે સ ંણૂધપણે વાસ્િનવક અનભુવિા 
સદંભધમા ંએિી નવશ્વસિીયિા સામે પ્રશ્નાથધ ભચહ્ન મકુાયુ ં ે.  િા ંએિા આર્ારે થયેલા વૈજ્ઞાનિક 
અભ્યાસ દ્વારા વ્યાવસાનયક સ્િરે નવદ્યમાિ શોર્ણ પ્રાકૃનિક ઘટિાઓ જેવી સહજ ઘટિા  ે 
એવી માન્યિા પ્રચભલિ થઈ અિે એ લોકમાિસમા ંદૃિ થઇ ગઈ.  

બીજી િરફ સામાન્ય જિજીવિ પણ આનથિક વ્યવસાયોિી આ િીનિરીનિિા ં પ્રભાવમા ં
આવી ગયુ.ં િદુપરાિં શોર્ણ મડૂીપનિઓિો જ ઈજારો િદહ રહ્યો, અહીં સરુ્ી કે આજે પોિાનુ ં
શોર્ણ થ ુ ંહોવાિી ફદરયાદ કરિાર કમધચારી પોિાિા લાભ માટે બીજાનુ ંશોર્ણ કરિા ં લેશ 
પણ અચકાિો િથી, એટલુ ં જ િદહ પગારવર્ારા માટે સઘંર્ધ  કરિાર સામાન્ય િોકદરયાિ 
પોિાનુ ં ઘરકામ કરિારિે એિી સાથે પગાર સબંરં્ી વાટાઘાટમા ં પોિાિી બૌદ્ધદ્ક ચા રુી 
વાપરી શક્ય એટલો ઓ ો પગાર આપવામા ંસફળ થાય અથવા દાિણ વેચિી ગરીબ મદહલા 
પાસે મફિિા ભાવ ેદાિણ જેવી ક્ષલુ્લક વસ્  ુપડાવી લેવાિી વેિરણમા ંરહ ેકે ફુરસદિા સમયે 
ચાિી લારી ચલાવિો નમલમજૂર યા રીક્ષાચાલક લોકોિી મશુ્કેલીઓિો વર્ારાિી કમાણીિો 
અવસર બિાવી દે અિે જાહરે માગધ પરિા અત્યિં િાિા ંસરખા ર્ાબાિંો ગરીબ માભલક પણ 
કોઈ લાચાર બાળમજૂર પાસે લગભગ મફિિા વળિરે કામ કરાવી લે એ પ્રકારિી ઘટિાઓમા ં
સામાન્ય લોકોિ ેકશુ ંઅજુગ ુ ંથ ુ ંહોવાિો ખ્યાલ સરખો આવિો િથી.  

આમ મોટી મા લી િાિીિે અિે િાિી એિાથી ય િાિીિે િસીિે  ષુ્ટ થાય એ 
પ્રકારિા માહોલિી રચિા થઇ અિે શોર્ણ સામાન્ય જીવિિી સવધમાન્ય હકીકિ બિી ગઈ. 
એટલુ ંજ િદહ એિે બૌદ્ધદ્ક સમથધિ પણ પ્રાપ્િ થયુ.ં પદરણામે લોકશાહીએ બકે્ષલી સ્વિતં્રિા 
અમીરોિા હ ેિુી નસદ્ધદ્ માટે અવશ્ય ઉપકારક બિી, પરં  ુ અન્ય લોકો માટે અિે સનવશેર્ 
વભંચિો માટે પોિાિા જીવિનિવાધહિા હ ેસુર ‘જીવિ ટકાવી રાખવા માટે અન્ય કોઈ નવકલ્પિા 
અભાવે સામેથી ચાલીિે અમીરોિા શરણે જવુ’ં એ જ એિો એક માત્ર અથધ શેર્ રહ્યો.  

 ેવટે અમીરોિી સપંનત્ત અિે સામર્થયધિી િથા આનરુ્ભંગક સખુસાહબેી અિ ે
ભોગનવલાસિી વભંચિોિે ભોગે સિિ અભભવદૃ્ધદ્ થિી ગઈ અિે એટલા જ કે એિાથી ય નવશેર્ 
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પ્રમાણમા ંવભંચિોિી મશુ્કેલી અિે લાચારી પણ વર્ી અિે એમિા ંભાગ્યમા ંઆજીવિ અમીરોિી 
દયા પર નિભધર રહવેાિો નવકલ્પ શેર્ રહ્યો. ‘માભલક િમારી દયા  ે’ એ પ્રકારિા શબ્દપ્રયોગ 
દ્વારા થ ુ ં અમીરોનુ ં અભભવાદિ એક નશષ્ટાચાર ગણાયો. આમ લોકશાહીિે મડૂીવાદી 
પદરપે્રક્ષ્યિો લણુો લાગિા ંએિો આંિદરક હ્રાસ થવાનુ ંશરૂ થયુ ંઅિે પ્રજામા ંશોર્ણમકુ્તિિી જે 
આશા જન્મી હિી િે  રેૂ રૂી ઓગળી ગઈ.  
 
સમમિતમિો વ્યહૂ  

લોકશાહીિી ઓથે પ્રસ્થાનપિ મડૂીવાદી વ્યવસ્થામા ંજાણ્યે અજાણ્યે અમાિવીયકરણિી 
દદશાિો વળાકં આવ્યો. િેિા લીરે્ માિવીય સવેંદિા કે સામાજજકિા ભલે કેટલીય કોરાણે 
મકુાઈ ગઈ હોય અિે સ્વદહિિી લાલસામા ં સવધદહિિી ભાવિાિી ભલે કેટલીય ઉપેક્ષા થઇ 
હોય, પરં  ુમાિવ જીવિિી એ નવશેર્િા રહી  ે કે એ  ણૂધપણે લપુ્િ થિી િથી અિે એ 
સમયિા સવધથા નવપરીિ વાિાવરણમા ંપણ લપુ્િ થઇ િદહ અિે સપંન્ન વગધિી કેટલીક પ્રબદુ્ 
વ્યક્તિઓમા ં અન્યાયપીદડિો માટેિી સહાનભુનૂિ અિે કરુણાિા રૂપે પ્રગટ થઇ. એમિી 
દોરવણીિે લઈિે દમિથી ત્રસ્િ પ્રજા પ્રવિધમાિ અન્યાય અિે શોર્ણિી સામે માથુ ંઊંચકવાિ ે
પ્રેરાઈ. એમિી અંદર પોિાિા ભાગ્યે જે કાઈં લખાયુ ં હોય િે મ ૂગંા મ ૂગંા સહી લેવાિે બદલે 
એિો સામિો કરવાિી વનૃત્ત પેદા થઇ. આમ પદરક્સ્થનિવશ જેનુ ંસત્ત્વ અિે સ્વત્વ હરાઈ ચકૂ્ુ ં
હ ુ ંિે પામર પ્રજામા ંએક નવશેર્ શક્તિિો સચંાર થયો. આ શક્તિિે લઈિે સવધસમથધ મડૂીવાદી 
વ્યવસ્થાિતં્ર સામે નવદ્રોહ થયો.  

આ જગંમા ંશોનર્િ પ્રજા માટે િો ખોવાનુ ંકશુ ંબાકી રહ્ુ ંિહો ુ,ં િેથી એણ ેપદરણામિી 
લેશ પણ ભચિંિા કયાધ નવિા પોિાિી જાિિે એમા ં રેૂ રૂી હોમી દઈિે કેસદરયા ંકયાધ. પદરણામ ે
રનશયામા ં અમીરો પાસથેી સત્તા અિે સપંનત્ત  ીિવી લેવાઈ અિે ત્યા ં બહુજિસમાજિી 
સમાિિાિા આદશધિે  અનલુક્ષીિે સામ્યવાદી સમાજવ્યવસ્થાનુ ંનિમાધણ શરૂ થયુ.ં એ સાથે એક 
એવી આશાિો સચંાર થયો કે અમીર ઉમરાવ અિે ર્નિકો િામશેર્ થઇ જિા ંઅન્યાય અિે 
શોર્ણનુ ંમળૂ કારણ વગધભેદ પણ િાબદૂ થઈ જશે અિે સમિ  જિસમદુાય માટે સખુશાનંિિા 
િવા યગુિો પ્રારંભ થશે. 

િદુપરાિં એક એવી માન્યિાનુ ં પ્રચલિ થયુ ં કે વગધભેદ અિે એિી સાથે સકંભલિ 
સામાજજક અન્યાય અિે શોર્ણ એ િો એક વૈનશ્વક ઘટિા  ે, િેથી જ્યા ંસરુ્ી આ પદરવિધિ 
નવશ્વવ્યાપી િ બિે ત્યા ંસરુ્ી કોઈ એક પ્રદેશ કે રાજ્યમા ંએિા ંઅપેભક્ષિ પદરણામ આવી શકશે 
િદહ. આ ર્ારણા સાથે સામ્યવાદી નવચારર્ારાિ ે‘િમામ શ્રનમકોિી એકિા’િા લક્ષ્ય સાથે વૈનશ્વક 
પદરમાણ પ્રાપ્િ થયુ.ં ‘નવશ્વિા સૌ શ્રનમક  એક થાઓ’ એ સતૂ્ર સવધત્ર ગુજંવા લાગ્યુ.ં આમ 
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રનશયામા ં શરૂ થયેલુ ં અભભયાિ આસપાસિા પ્રદેશોમા ં ફેલાયુ ં અિે  ેવટે સમિ નવશ્વ એિા 
વ્યાપમા ંઆવી જાય એ દદશાિી પ્રવનૃત્તનુ ંમડંાણ થયુ.ં  

રાજાઓિે માટે આસપાસિા પ્રદેશોિે પોિાિી હકુમિમા ં લાવીિે પોિાિી સત્તાિો 
નવસ્િાર કરવો, ચક્રવિી રાજા બિવુ ં એ ગૌરવિો નવર્ય ગણાિો. લોકશાહી શાસિમા ં કોઈ 
બીજા રૂપે આ પ્રદક્રયા ચાલ ુ રહી અિે નવશ્વભરમા ંલોકશાહીિે વરેલા યરુોપીય દેશોિા િાિા 
મોટા સામ્રાજ્ય અક્સ્િત્વમા ં આવ્યા. અિે  ેલ્લે સામ્યવાદી શાસકોએ પણ પોિાિી સત્તાિા 
નવસ્િારિો ઉપક્રમ અપિાવ્યો.  

 સમાિિાિા મલૂ્યિા ં આર્ારે માિવ જીવિિા આમલૂ પદરવિધિ માટે સામ્યવાદી 
શાસકોએ હાથ ર્રેલા કાયધમા ં લોકોિા માિવસહજ મિમિાન્િરોિી શક્યિાિે લઈિે 
અરાજકિા સજાધય િદહ િેમ જ નવનવર્  વૂધિહોિી ખેંચિાણમા ંવહીવટ અટવાય િદહ અિે એ 
સાથે સમિ પ્રજાજીવિમા ંસામ્યવાદી નવચારર્ારાિ ેઅનરુૂપ એકરૂપિાિી પ્રસ્થાપિા થાય િથા 
સદહયારી િીનિરીનિનુ ંપ્રચલિ  શક્ય બિે એ માટે જીવિિી િમામ ગનિનવનર્િે અંકુશમા ંરાખી 
શકે એવી સમથધ રાજ્યસત્તાિી જોગવાઈ અત્યિં આવશ્યક જણાઈ. એ સામ્યવાદી આદશધિી 
નસદ્ધદ્ માટેિો સૌથી ટૂંકો માગધ હિો અિે એિા વૈનશ્વક અભભયાિિે પણ ઉપકારક હિો િેથી 
સામ્યવાદી અિણી એ માગે વળ્યા. િેિા ંપદરણામે રનશયામા ં નવશ્વિા િમામ દેશોએ જેિી િોંર્ 
લેવી પડે એવી એક અત્યિં શક્તિશાળી સત્તા અક્સ્િત્વમા ંઆવી.  

આ સત્તાથી સજ્જ થઈિે સામ્યવાદી અિણીઓએ જે આક્રમક વ્યહૂ અપિાવ્યો િેથી 
આસપાસિા એક પ ી એક એમ અિેક પ્રદેશો ઉપર એનુ ં પ્રભતુ્વ સ્થપા ુ ં ગયુ.ં પરં  ુઆ 
પ્રવનૃત્તિી પહોંચ કાઈંક ટૂંકી પડી અિ ે સમિ નવશ્વમા ં  વાઈ જવાિો સામ્યવાદી કાયધક્રમ 
અર્વચ્ચે પડિો મકુાયો.  

૨ 
આ પદરક્સ્થનિમા ં પણ સામ્યવાદિી દોડ  દ્રિુ ગનિએ ચાલ ુ રહી અિે એણે પોિાનુ ં

શાસિ સદૃુિ કરવાનુ ંઆયોજિ હાથ ર્યુ . એ સાથે એણે અત્યિં દૂરગામી અસરો  ર્રાવ ુ ંએક 
પગલુ ંભયુ . આનથિક અસમાિિાનુ ંકારણ નમલકિ ઉપરિો  મળૂભિૂ અનર્કાર  ે એ માન્યિાિ ે
અનલુક્ષીિે એ અનર્કાર િાબદૂ કરી સપંનત્ત ઉપર રાજ્યિો અનર્કાર પ્રસ્થાનપિ કરવામા ંઆવ્યો. 
આમ સપંનત્ત રાજ્યિા કબજામા ંઆવી િેથી સામ્યવાદનુ ંરાજ્યાનશ્રિ મડૂીવાદમા ંરૂપાિંર થયુ.ં 
એ સાથે નવશાળ  જિસમદુાયિે યેિ કેિ પ્રકારે િવીિ વ્યવસ્થામા ંગોઠવી દેવાિો ઉદ્યમ હાથ 
ર્રાયો. આ પ્રવનૃત્તિો સામ્યવાદી આદશધિી અિે એિા વૈનશ્વક અભભયાિિી અનિવાયધ 
આવશ્યકિા િરીકે  રુસ્કાર થિા ંએિે સૈદ્ાનંિક સમથધિ પ્રાપ્િ થયુ.ં  

સામાન્ય પ્રજા આ નિૂિ વ્યવસ્થાિા સમથધ પ્રચારિતં્ર દ્વારા એિી સમક્ષ સિિ રજૂ 
કરાિા ં મહાિ સામ્યવાદી આદશધિી કલ્પિામાત્રથી મગુ્ર્ હિી અિે બીજી િરફ એ વ્યવસ્થા 
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સાથે  સમાર્ાિ કરવા નસવાય એિી સમક્ષ અન્ય કોઈ નવકલ્પ પણ િહોિો. િદુપરાિં સામાન્ય 
જિમાિસ મહદંશે પ્રાપ્િ પદરક્સ્થનિિે િભાવવાનુ ંવલણ ર્રાવે  ે. આ ક્સ્થનિમા ંએ વ્યવસ્થા 
સદૃુિ થઇ. પરં  ુએનુ ંઆડપદરણામ એ આવ્યુ ં કે અહીં પણ લોકશાહીમા ંથયુ ંહ ુ ંિેમ ‘લોકો’ 
અિાયાસે હાનંસયામા ંમકુાઈ ગયા અિે એમિી વ્યક્તિિા માટેિા અવકાશિો લોપ થિા ંિેઓ 
ભૌનિક પદાથધ જેવી માત્ર એક ‘વસ્ ’ુ બિી ગયા. આમ મડૂીવાદિી માિવસવંેદિાનવહીિ 
વ્યવસ્થા સામ્યવાદી િતં્રમા ંપણ ચાલ ુરહી, અલબત્ત એક બીજા સ્વરૂપે, અિે જીવિવ્યવહારિા ં
અમાિવીયકરણિી અિે બહુજિસમાજિા શોર્ણિી પ્રદક્રયા એિી ટોચે પહોંચી.  

મડૂીવાદી અભભગમિે લઈિે રચાયેલા વગધભેદિી િાબદૂી માટે સામ્યવાદી શાસિે 
અપિાવેલા વ્યહૂમા ં ‘bourgeois – ભદ્ર વગધ’ અવશ્ય િાબદૂ થયો, પરં  ુ ‘proletariat – 
શ્રનમકવગધ’િા પ્રનિનિનર્ િરીકે કેટલાકં સામ્યવાદી િેિાઓ પોિાિા જૂથબળિે લઈિે રાજ્યિા 
કિાધહિાધ બિી ભદ્ર વગધિા ખાલી પડેલા સ્થાિોએ સરળિાથી ગોઠવાઈ ગયા. રાજ્યશાસિ 
પરિા એમિા અનર્કારે એમિે પ્રકૃનિગિ સત્તાલાલસાિી પદર પૃ્પ્િ માટેિો અવસર આપ્યો, 
જેિો એમણે પયાધપ્િ લાભ લીર્ો. એ લાભ એમિા હાથમાથંી સરી િ જાય એ હ ેસુર આંિર 
બાહ્ય નવરોર્ી પદરબળો સામે આ િેિાઓિી સરુક્ષા નિનમત્ત ે‘લોખડંી પડદા’િા િામ ેઓળખાિા 
અભેદ્ય સરુક્ષા કવચિી રચિા થઇ.  

સમાિિાિા આદશધિે અનલુક્ષીિે રનશયામા ં બન્ધિુાિો આભાસ કરાવ ુ ં લોકોિી 
ભબરાદરીનુ ં નિમાધણ અવશ્ય થયુ,ં પરં  ુ પ્રવિધમાિ સ્વપરાયણિા અિ ે એિી સાથે સકંભલિ 
પારસ્પદરક અનવશ્વાસિા માહોલમા ં એ એક એવી ભબરાદરી બિી, જેમા ં પ્રત્યેક ભબરાદરમા ં
સભંનવિ શત્રિુી આશકંા રહ.ે િેથી પ્રજાિી ગનિનવનર્ ઉપર િજર રાખવાિી અિ ે એિ ે
સ ંણૂધપણે શાસિિતં્રિા નિયતં્રણમા ંરાખવાિી જડબેસલાક વ્યવસ્થાિી ત્યા ંજોગવાઈ થઇ. એ 
સાથે સરકારિી િીનિરીનિિો ક્યાયં કોઈ નવરોર્ િ કરી શકે એિી કાળજી લેવાઈ અિે  િા ં
કોઈ નવરોર્ પેદા થાય િો એિા નિવારણ માટે માત્ર નવરોર્ીઓિે જ િદહ પરં  ુજેમિા નવરે્ 
નવરોર્ી હોવાિી સહજે આશકંા હોય એમિ ેસદુ્ા ં નવરોર્ી ઘોનર્િ કરી દઈ કોન્સેંટે્રશિ કેમ્પમા ં
ર્કેલી દેવાિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી. આમ શાસિિતં્રિી સનુવર્ા માટે એિે અનકુળૂ િદહ 
જણાિી વ્યક્તિઓિે નસફિથી હટાવી દેવાિી વ્યવસ્થા થઇ. 

સામ્યવાદી પરંપરામા ંઆ પ્રકારે એક િવીિ શાસિિતં્રનુ ં નિમાધણ થયુ ં એણે લોકોિે  
માટે શુ ંસાચુ ં ે કે સારંુ યા સુદંર  ે, અહીં સરુ્ી કે લોકોએ શુ ં નવચારવુ ંજોઈએ કે પસદં કરવુ ં
જોઈએ એ િક્કી કરવાિી જવાબદારી પણ ઉપાડી લીર્ી. િેથી નવનવર્ ક્ષેત્રિા ‘નિષ્ણાિો’િો 
એક િવો વગધ િૈયાર થિો ગયો અિે સામ્યવાદી દફલસફૂી અિે નસદ્ાિંોિી પ્રસ્થાપિા અિ ે
પ્રસારણ માટે િથા નવરોર્ી નવચારર્ારાિા ખડંિ માટે અિે એમિી િીનિરીનિ સાથ ેમેળ ર્રાવ ે
એ મજુબ સમિ ઇનિહાસિા  િુલેખિ મોટેિો ઉદ્યોગ મોટે પાય ેશરૂ થયો. એ સાથ ેસામાન્ય 
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પ્રજાિા જીવિિી િમામ ગનિનવનર્, એિા નવચારિી અભભવ્યક્તિ સદુ્ા ંઅિે  ેવટે નશક્ષણકાયધ 
સહીિ જ્ઞાિનવજ્ઞાિ અિે સસં્કૃનિનુ ંસમિ કે્ષત્ર સરકારી િાબામા ંઆવી ગયુ.ં વધમુા ંસમાિિાિી 
વ્યાખ્યા સામ્યિા િરીકે થઇ અિે ‘એકિા’નુ ં અથધઘટિ ‘એકરૂપિા’ કે ‘એતવાક્યિા’િી 
પદરભાર્ામા ં થયુ.ં આમ જેિે બીબાિંાળ કે ગણવેશ સસં્કૃનિ કહી શકાય એવી જીવિશૈલીિો 
 રુસ્કાર થયો.  

આ જીવિશૈલી પ્રકૃનિિા અંિગધિ વૈનવધ્ય માટેિા વલણ સાથે મેળ ર્રાવિી િદહ 
હોવાથી માિવ જીવિમા ં ભચરસ્થાયી બિી શકે એમ િથી, િેથી એનુ ંબહારથી થ ુ ંઆરોપણ 
અમકુ સીનમિ હ ે ુ  રૂ ુ ં ઉપકારક હોઈ શકે, પરં  ુ એનુ ં વ્યાપ્િીકરણ જીવિિી સમ લુા 
જોખમાવ ુ ંહોવાથી એ અજપંો અિે નવદ્રોહિો ભાવ જન્માવે  ે. અિે કાળક્રમે એવો ભાવ પેદા 
પણ થયો. વાસ્િવમા ંસમસ્િ પ્રકૃનિિી જેમ માિવ પ્રકૃનિનુ ંસહજ વલણ unity in diversity – 
વૈનવધ્યમા ંએકિા પ્રસ્થાનપિ કરવાનુ ં  ે. અિે મનષુ્યિા શે્રય માટે જે ઉપચાર અપિાવવામા ં
આવે િે અનિવાયધપણે આ વલણ સાથે મેળ ર્રાવે એ આવશ્યક  ે. પરં  ુ સામ્યવાદી   
જીવિશૈલીિો  રુસ્કાર કરિી વખિે આ આવશ્યકિા િજરઅંદાજ થઇ અિે ‘સમાિિા’ અિ ે
‘સામ્ય’ િથા ‘એકિા’ અિે ‘એકરૂપિા’ વચ્ચે જે પાયાિો  ભેદ રહલેો  ે િે ધ્યાિ પર લેવાયો 
િદહ િેથી સામ્યવાદિી ગાડી આડેપાટે ચડી ગઈ.  

અલબત્ત સામ્યવાદી પ્રદેશોમા ં પાયાિી જરૂદરયાિો સૌિે સલુભ થાય એવી વ્યવસ્થાનુ ં
નિમાધણ થયુ ંિેથી ગરીબાઈ અવશ્ય દૂર થઈ. પરં  ુબીજી િરફ કાયધક્ષમિા માટેિો મડૂીવાદી 
આિહ ચાલ ુ રહ્યો અિે એ માપદંડ મજુબ લોકોિી યોગ્યિા િક્કી કરવાિી િેમજ મનષુ્યનુ ં
મલૂ્ય િેિી ઉત્પાદકિાિે આર્ારે િક્કી કરવાિી અિે એ દૃષ્ષ્ટએ ઉપયોગી િ જણાય િેિે મખુ્ય 
પ્રવાહ બહાર ર્કેલી દેવાિી અથવા એમ કહો કે કાયધક્ષમિાિા ગજથી લોકોિે વેિરવાિી 
મકુાદમી સસં્કૃનિ અક્સ્િત્વમા ંઆવી, એટલુ ંજ િદહ, એ ર્ીમ ેર્ીમે વધ ુશક્તિશાળી પણ બિી 
િેથી લોકોિી સખુશાનંિ હરાઈ ગઈ અિે એમિી િગંદદલી વર્િી ગઈ.  

આ િવીિ માહોલમા ંવજૈ્ઞાનિકો અિે કલાકારોિે, િથા સાદહત્યકારો  અિ ેખેલાડીઓિ ે
અભિૂ વૂધ પ્રોત્સાહિ મળ્યુ,ં પરં  ુએ શરિે કે એમિી પ્રવનૃત્ત સામ્યવાદી િતં્રિી પ્રનિષ્ઠાિી 
અભભવદૃ્ધદ્નુ ં સાર્િ બિે. એમિે પણ સામ્યવાદી શાસિિતં્રિા ટોચિા અિણી અિ ે
અનર્કારીઓિી જેમ ગૌરવાક્ન્વિ  કરાયા, પરં  ુએમિી જેમ જ આ લોકોિે નશરે પણ ગમે િ ે
ક્ષણે ગૌરવભ્રષ્ટ થવાિી િલવાર લટકિી રહી. પ્રાચીિ સમયમા ં કેટલાક મિસ્વી રાજાઓએ 
રાજી થિા ં જેમિી ઝોળી સ્વણધમદુ્રાથી ભરી દીર્ી હોય કે જેમિે સવુણધિા કે હીરાિા હારથી 
િવાજ્યા હોય િેમિો રાજા િારાજ થિા ં નશરચ્ ેદ થઇ જાય એિી કોઈ િવાઈ રહી િહોિી, 
િેમ આ િતં્રમા ંપણ જેમિે મહલેવાસી બિાવાયા હોય િેઓ કોઈ પણ ક્ષણે એકાએક જેલવાસી 
કે સ્વગધવાસી બિી જાય કે અજ્ઞાિ પ્રદેશમા ંક્યાકં ખોવાઈ જાય એિી િવાઈ રહી િદહ.  
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અલબત્ત અહીં એક ફેરફાર અવશ્ય થયો કે રાજાઓિા શાસિમા ં આ પ્રકારિા 
અપરાર્ીિે જાહરેમા ં વર્સ્િભં સમીપ ઘસડીિે લઇ જવાિો, જ્યારે સામ્યવાદી િતં્રમા ંએવી 
વ્યવસ્થા થઈ કે એ િતં્રિા ઉચ્ચિમ અિણી પણ પદચ્યિુ થિા ંસામેથી ચાલીિે પોિે િદહ 
આચરેલા ગિુાઓ સહીિ િમામ  ગિુાિી િથાકનથિ સ્વૈપ્ચ્ ક કબલૂાિ કરી પોિાનુ ં નશર 
શાસકોિી સામે નવિમ્રિાથી ર્રી દેવાનુ ંમિુાસીબ સમજિા થયા!  

આ િતં્રમા ં શાસિિી એક નવનશષ્ટ  શૈલીિો આનવષ્કાર થયો અિે કહ્યાગરા વ્યવસ્થા 
િતં્રિી સાથે કહ્યાગરા પોલીસ િતં્ર િેમજ ન્યાય િતં્રિી અિે  ેવટે ચોથી જાગીર ગણાિા વતૃ્ત 
પ્રસારણિા કહ્યાગરા િતં્રિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી. એ રીિ ે સામ્યવાદી વહીવટમા ં કોઈ 
અવરોર્ પેદા િ થાય કે પેદા કરવાિી કોઈ દહિંમિ કરે િદહ એવી જડબેસલાક વ્યવસ્થા થઇ 
અિે એ સાથ ેગપુ્િિાિો એવો માહોલ રચવામા ંઆવ્યો કે બહારિા લોકોિે એમિા પ્રચારિતં્ર 
દ્વારા અપાિી માદહિી નસવાયિી અન્ય કોઈ માદહિી મેળવવાિા કે પડદા પા ળિા કોઈ કૃત્યો 
નવર્ે ટીકાદટપ્પણ કરવાિા અવસર મળે િદહ. 

સામ્યવાદી શાસિ દરનમયાિ સગંીિ અિે નતૃ્ય જેવી સાસં્કૃનિક પ્રવનૃત્તઓિે સામદૂહક 
રૂપ આપવામા ંઆવ્યુ ંઅિે વ ૃદંગાિ અિે સમહૂ નતૃ્યોિે નવશેર્ પ્રોત્સાહિ મળ્યુ.ં એ સાથે એમિે 
અિ ે એમિા સહીિ જાહરે જીવિિી િમામ પ્રવનૃત્તઓિે  નવરાટ કદ પ્રાપ્િ થયુ,ં  જેમા ં
વ્યક્તિત્વિો લોપ થાય એ હદે વ્યક્તિ િંકાઈ જાય એવો માહોલ રચાયો. એક એવો માહોલ 
રચાયો જેમા ંસમિ જીવિ લાલ રંગે રંગાઇ જાય અિે ‘વ્યક્તિ વૈનશષ્ટય’ એક પરાયો શબ્દ 
બિી રહ.ે  

આમ મનષુ્યિા દહિ નિનમત્તે યોજાયેલા અંકુશિી પ્રદક્રયાિી અંનિમ પદરણનિ િમામ 
પ્રવનૃત્તઓિા ંસામહૂીકરણમા ંઅિે  ેવટે સરકારીકરણમા ંથિા ંલોકોિે માટે રાજ્ય િામિા નવરાટ 
યતં્રિા ભાગ કે શાસિિતં્રિા પ્યાદા યા કઠ િૂળી બિી રહવેા નસવાય અન્ય કોઈ નવકલ્પ શેર્ 
રહ્યો િદહ. અિે સામાન્ય લોકોિી સ્વકીય આશા આકાકં્ષા હાનંસયામા ં ર્કેલાઈ જિા ં એમિી 
લગભગ ગલુામ જેવી અવદશા થઇ. એક એવી પદરક્સ્થનિનુ ં નિમાધણ થયુ ં જેમા ં ર્ીમે ર્ીમ ે
એમનુ ંસત્ત્વ અિે સ્વત્વ હરા ુ ંગયુ.ં   

લોકકલ્યાણિા આદશધથી પ્રેદરિ સામ્યવાદી ક્રાનંિ લોકોિા સહયોગથી સફળ થઇ એ 
કારણે એ લોકોિા જગં િરીકે ઓળખાઈ. પરં  ુએ જગંમા ં નવજય મળિા ંશાસિિતં્રમા ંઅમીર 
ઉમરાવોિા ખાલી પડેલા ં સ્થાિે સામ્યવાદી અિણીઓ ગોઠવાઈ ગયા િેિા પદરણામે સમદૃ્ો 
અિે વભંચિો વચ્ચેિા ભેદનુ ંસ્થાિ સામ્યવાદી અિણી, અનર્કારી અિે કાયધકરોિા બિેલા વગધ 
અિે કેવળ શ્રનમક િરીકેનુ ં વજૂદ ર્રાવિા સામાન્ય જિસમદુાય વચ્ચેિા ભેદે લીધુ.ં આમ 
વગધભેદિી િીનિરીનિ ચાલ ુ રહી િેથી શાસિિતં્ર જાણ્યે અજાણ્યે અગાઉિા મડૂીવાદી િતં્રિી 
જેમ લોકનવમખુ અિે સત્તાકેન્દ્રી બિી ગયુ.ં  ેવટે નવશાળ જિસમદુાય સમક્ષ અન્યાય અિે 
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શોર્ણથી મતુિ જીવિનુ ંજે સ્વપ્િ મકુાયુ ંહ ુ ંિે આ િવીિ અભભયાિમા ંપણ કેવળ સ્વપ્િ જ 
રહી ગયુ.ં  

 ેવટે સમાજિા આમલૂ પદરવિધિ માટે શરૂ થયેલી ક્રાનંિ પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમા ં કેવળ 
રાજ્યિતં્રિા પદરવિધિમા ં પદરણમી અિે સામાન્ય પ્રજાિે એિો અપેભક્ષિ લાભ મળ્યો િદહ. 
એિાથી નવપરીિ પ્રજાજીવિ અગાઉિા સરકારી િતં્ર કરિા ં વધ ુ સમથધ અિે સવધસમાવેશક  
િતં્રિી પકડમા ંઆવ્યુ ંિેથી લોકોિી ગ ૂગંળામણમા ંઅિપેભક્ષિ વર્ારો થયો. અહીં એવુ ંથયુ ં કે 
જે સત્તા સામેિા ં નવદ્રોહ દ્વારા અગાઉિા સત્તાર્ીશોિે પદચ્યિુ કરાયા હિા એ જ પ્રકારિી 
સત્તાિા ં નવનિયોગ દ્વારા સમાિિાિી સ્થાપિાિો પ્રયોગ હાથ ર્રાયો િે કારણે સામાન્ય 
જિસમદુાયિી સ્વિતં્રિાિો ભોગ લેવાયો િેમ જ  સામાન્ય જિસમદુાયિા સ્વત્વિો હ્રાસ 
થવાનુ ં શરૂ થયુ ં અિે માિવિા જ લપુ્િ થઇ જવાિી અિે જીવિિી પ્રગનિ અવરોર્ાવાિી 
શક્યિા પણ ઊભી થઇ.  ેવટે જેમ લોકશાહી પરંપરાિી કેટલીક મહત્ત્વ ણૂધ નસદ્ધદ્ઓ 
મડૂીવાદિા સસં્પશધિે લઈિે િજરઅંદાજ થઇ હિી િેમ સામ્યવાદી પરંપરાિી વાસ્િનવક 
નસદ્ધદ્ઓ પણ િજરઅંદાજ થઇ જાય એવા માહોલિી રચિા થઇ અિે સામ્યવાદિો ઉન્નિ 
આદશધ પણ વટલાઈ ગયો.   
 
સમન્વયિી દિશમ  

માિવીય વનૃત્ત અિે પ્રવનૃત્ત ભલે અત્યિં શક્તિશાળી અંકુશોિા કેટલાય સમથધ દબાણ 
િીચે આવી ગઈ હોય, પરં  ુએ િાબદૂ થિી િથી. ક્યાકં ક્યાકં પ્રગટ યા અપ્રગટ રૂપે એ ચાલ ુ
રહ ે  ે અિે પ્રજાજીવિ પરિા દબાણિો અનિરેક થઇ એિી પરાકાષ્ટાએ પહોંચે ત્યારે એક 
નવસ્ફોટ થાય  ે િેમા ં િમામ અંકુશો વેરણ ેરણ થઇ જાય  ે. એ રીિ ે મડૂીવાદિા અંિિો 
આરંભ થયો હિો. આ જ ગનિ રાજ્યાનશ્રિ સામ્યવાદિા ંલોખડંી વ્યવસ્થાિતં્રિી પણ થઇ અિે 
 ેવટે પ્રમાણમા ં શાિં ગણી શકાય એવા ભબિલોદહયાળ આંદોલિિા પદરણામે એ પણ પડી 
ભાગં્યુ ં અિે ‘glasnost – પારદનશિિા’ અિે ‘perestroika – લોકદહિલભક્ષિા’િી  સકંલ્પિાિા 
આનવષ્કાર સાથે સામ્યવાદી પરંપરામા ંપદરવિધિિો આરંભ થયો. 

લોકશાહી અિે સામ્યવાદી પરંપરાઓિા જે પદરણામ આવ્યા િેિાથી એ નસદ્ થઈ ચકૂ્ુ ં
હ ુ ંકે સ્વિતં્રિા અિે સમાિિાિા ંઉદાત્ત જીવિમલૂ્યો સામસામે મકુાિા ંબિેંિી સત્ત્વહાનિ થઇ 
હિી. આ પ્રિીનિ સાથે આ બિંે પરંપરા વચ્ચે ઊભી થયેલી દીવાલ બભલિિિી દીવાલિી જેમ 
 ટૂી ગઈ. પદરણામે બિંે પરંપરામા ં જાણ્યે અજાણ્યે એકબીજાિા કેટલાકં મલૂ્યવાિ અંશોિો 
સમાવેશ થવાિી સાથે એમિી કટ્ટરિા દૂર થઇ અિે કટ્ટર મડૂીવાદ અિે કટ્ટર સામ્યવાદ 
ઓ ામા ંઓછ ંવૈચાદરક સ્િરે િો ભિૂકાળિી વસ્  ુબિી ગયા.  



19 
 

એક એવી ભનૂમકા રચાઈ કે બિેંિે માિવીય ચહરેો મળે િથા વ્યક્તિ સ્વાિતં્ર્ય અિ ે
સામાજજક ન્યાયિી એક સાથે જોગવાઈ થાય, જેથી સસં્કૃનિ અિે સભ્યિાિા લાભ કોઈ એક વગધ 
કે અમકુ ભાગ્યશાળી  રૂિા સીનમિ િદહ રહિેા ં રષ્સ્કિે જેિો નિદેશ કયો  ે િે ‘ ેવાડાિા ં
મનષુ્ય સરુ્ી’ પહોંચે. આમ વૈચાદરક સ્િરે સ્વિતં્રિા અિે સમાિિાિા ંસમન્વય દ્વારા લોકશાહી 
સમાજવાદ કે સમાજવાદી લોકશાહીિી સકંલ્પિા સાથે જીવિવ્યવહારિા માિવીયકરણિો 
પાયો િખંાયો. એ સાથ ેસમાજિા િબળા કે પ ાિ વગોિી, જીવિ જરૂદરયાિો અિે સસં્કૃનિ 
સભ્યિાિા લાભથી વભંચિ લોકોિી ઉન્નનિ ઉપર અિે એમિા અનર્કાર િથા દહિાદહિિી સરુક્ષા 
ઉપર ખાસ ભાર મકુાયો, િેિા પદરણામે રાજકીય સ્િરે Welfare State - ‘કલ્યાણરાજ્ય’ િી 
સકંલ્પિાિો આનવષ્કાર થયો. અમીર અિે ગરીબ વચ્ચેિા અંિર ઘટે અિે શોનર્િોનુ ંશોર્ણ 
થ ુ ં અટકે એવી વ્યવસ્થા િરફિા વલણિો સૈદ્ાનંિક સ્વીકાર થયો. પ્રગનિશીલ ઉદ્યોગોએ 
શ્રનમકોિા અનર્કારિી સકંલ્પિાિો આદર કયો અિે એમનુ ંજીવિર્ોરણ સરુ્રે એવી વ્યવસ્થા 
એ ઉદ્યોગોિી લાક્ષભણકિા ગણાઈ અિે ઠેઠ િીચેિી પાયરીએ ઊભેલો મનષુ્ય પણ મસ્િક ઊંચે 
રાખીિે જીવી શકે એ આવશ્યકિાિો નવશ્વિી પ્રગનિશીલ નવચારર્ારામા ંસ્વીકાર થયો.  

આ નવચારર્ારાએ ર્ીમે ર્ીમે સામાજજક અિે રાજકીય જીવિિા નવભભન્ન સ્િરોિે આવરી 
લીર્ા. એમા ં ગલુામી અિે વેદઠયા પ્રથા િાબદૂ થાય, વિવાસી કે આદદવાસીઓિા અિ ે
દભલિોિા દભલિો સહીિ  િમામ દભલિોિા િેમજ સ્ત્રીઓ અિે િેમાયં સનવશેર્ નવર્વાઓ િેમ 
જ કંુવારી માિાઓિા અિે લગ્િેિર સબંરં્િે લઈિે જન્મેલા બાળકો સહીિ િમામ બાળકોિા 
િથા નિરાર્ાર અિે અિાથ અિ ે અન્યાયપીદડિોિા િેમ જ જન્મજાિ કે આકક્સ્મક રીિ ે
શારીદરક કે માિનસક ખોડખાપંણિો ભોગ બિેલાઓિા દહિાદહિો અિે અનર્કારોિી રક્ષા સાથે 
ગિેુગારોિા અિે વારાગંિાઓ િથા વ્યિંળો સદુ્ાિંા દહિાદહિો અિે અનર્કારોિી પણ જાળવણી 
થાય એિા ઉપર આ નવચારર્ારામા ંભાર મકુાયો. સામાજજક, આનથિક  અિે શૈક્ષભણક દૃષ્ષ્ટએ 
પ ાિ રહલેા વગધિા અિે લઘમુિી સપં્રદાયોિા દહિાદહિોિી અિે એ સાથે પ ાિ પ્રદેશોિા 
દહિાદહિિી કાળજી લેવાય િથા સ્ત્રી રુુર્ ભેદ સહીિ  જ્ઞાનિ અિ ેવગધ, ર્મધ અિે વણધ કે દેશિે 
અનલુક્ષીિે માિવજાનિિે નવભાજજિ કરી વ્યક્તિ વ્યક્તિ અિે સમદુાય સમદુાય વચ્ચે વૈમિસ્ય 
પેદા કરિા ંિમામ ભેદ િાબદૂ થાય એ મદુ્દાિી  પણ સમાવેશ થયો.  આમ મનષુ્યિી ઓળખ 
ઉપર જે લેબલ ચોંટાડાયા ંહિા િ ેએક પ ી એક ઉખડિા ંગયા ંઅિ ેપરંપરાગિ રૂદિવાદીમાથંી 
વ્યક્તિવાદી જીવિક્રમ િરફિા સકં્રમણિો પાયો સદૃુિ થવાિી શરૂઆિ થઇ.   

અહીં બીજો મહત્ત્વિો ફેરફાર એ થયો કે સભ્યિા અિે સસં્કૃનિિા નવકાસ દરનમયાિ જે 
પ ાિ રહી ગયા હોય અિે બેકાર કે િબળા ંહોવાિે કારણે જેમિી અવગણિા થઈ હોય કે કોઈ 
અપરાર્મા ં સાચી ખોટી સડંોવણી થવાિે કારણે કે કોઈ પ્રકારિી માિનસક અસ્વસ્થિામા ં કે 
રતિનપત્ત જેવા ચેપી રોગમા ં િસ્િ થયા હોય કે વદૃ્ત્વિા કારણે િેમિા પદરવાર દ્વારા 
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િર ોડાયા હોય  કે િથાકનથિ સભ્યજિોિી કરણીિા પ્રિાપે  કે િેમિા દહિાથે પડદા પા ળનુ ં
જઘન્ય જીવિ જીવવાનુ ંજેમિા ભાગે આવ્યુ ંહોય, એ િમામનુ ંસશક્તિકરણ થાય અિે  ેવટે 
િેઓ  િુુઃ સમાજિી મખુ્ય ર્ારામા ંસામેલ થઇ જાય એ બાબિ પણ ધ્યાિ પર લેવામા ંઆવી.  

સ્વસ્થ માિસિા નિમાધણ માટે અવચેિિ મિિી સારવાર જરૂરી બિે  ે િેમ સ્વસ્થ 
સમાજિા નિમાધણ માટે િથાકનથિ મખુ્યર્ારાિી સપાટી િીચે મકુાઈ ગયેલા ઉપેભક્ષિ વગો અિે 
વ્યક્તિઓિી પણ સારવાર થાય એ પ્રગનિશીલ નવચારર્ારામા ંઆવશ્યક મિાયુ.ં સમાજમા ં
કોઈ વ્યક્તિ કે વગધ યા જૂથ ઉપેભક્ષિ કેમ રહ ેએ આ નવચારર્ારા માટે ભચિંિાિો નવર્ય બન્યો. 
આ સદંભધમા ંખભલલ જજબ્રાિે દુર્જિિાિા રહસ્યિે પામવા માટે િથાકનથિ સજ્જિોિા હૃદયમા ં
ડોદકયુ ં કરવાિી જરૂદરયાિ દશાધવી આ સમિ પ્રકરણિે યથાથધ પદરપે્રક્ષ્યમા ં મકૂી આપ્યુ ં  ે. 
આમ આપણી ભચિંિા કેવળ ઉપેભક્ષિો  રુિી સીનમિ િ રહિેા જે લોકો જાણ્યે અજાણ્યે એમિી 
ઉપેક્ષાિા નિનમત્ત બન્યા િે સૌિે પણ એિા વ્યાપમા ંઆવરી લેવાિી અનિવાયધ આવશ્યકિાિો 
સૈદ્ાનંિક સ્વીકાર થયો.  

શરીરિા કોઈ એક અંગિી પીડા સમિ શરીર રોગિસ્િ હોવાિો સકેંિ કરે  ે એ 
ક્સ્થનિમા ં કોઈ એક અંગિી અલગ સારવાર થાય એ પયાધપ્િ િથી અિે એિાથી શરીર 
પીડામતુિ િદહ થિા ં કેવળ પીડાનુ ં સ્થાિાિંર થાય  ે. વાસ્િવમા ં શરીર જુદા જુદા ભાગો 
જોડીિે નિનમિિ પદાથધ િદહ પણ integrated organic unit - એક સિુનથિ સજીવ એકમ  ે, જેમા ં
કોઈ ભાગ સ્વિતં્ર અક્સ્િત્વ કે અલગ મલૂ્ય ર્રાવિો િથી. આથી આપણે કોઈ એક ભાગિે 
સ્પશધ કરીએ ત્યારે સકલ શરીરિે સ્પશધ થાય  ે. આ પ્રિીનિિે લઈિે હવે ભચદકત્સાશાસ્ત્રમા ં
holistic approach – સમિાત્મક અભભગમિો આનવષ્કાર થઇ રહ્યો  ે. એવા જ અભભગમિો 
મિોભચદકત્સાિા કે્ષતે્ર પણ આનવષ્કાર થિો દેખાય  ે. આ અભભગમનુ ં નવસ્િરણ થઇ એિા 
વ્યાપમા ં સમિ સમાજિે આવરી લેવાય અિે સામાજજક ઉત્કર્ધિા કાયધક્રમમા ં have-not’s – 
વભંચિોિી સાથે haves – સપંન્નોિો પણ સમાવેશ થાય એ ઇષ્ટ જણાય  ે. કારણ કે સમાજમા ં
જો વભંચિ દુુઃખી  ે િો સપંન્ન વળી કયા સખુી  ે? આમ શોનર્િિી સાથે શોર્કોિો પણ ઈલાજ 
થશે ત્યારે જ શોર્ણ અિે અન્યાય ખરેખર નિમ ૂધળ થઈ જિા ંસમાજ રોગમતુિ થઈ સ ંણૂધપણે 
સ્વસ્થ થવાિી દદશામા ંગનિ કરશ.ે  

ટોલ્સટોય જેવા મહામાિવ દભલિ અિે પીદડિોિા ંઉત્કર્ધમા ં વ્યિીિ એમિા જીવિિા 
અંિભાગે ‘what shall we do then -  ત્યારે શુ ંકરીશુ(ં?)’િી મ ૂઝંવણમા ંિસ્િ થયા એ હકીકિ 
દ્વારા આધનુિક યગુિા ંપ્રગનિશીલ માિસ સમક્ષ પરોપકારી પ્રવનૃત્તિી મયાધદા દશાધવવાિી સાથ ે
સમિાત્મક અભભગમિી દદશામા ંિવપ્રસ્થાિિી આવશ્યકિાનુ ંસમથધિ થયુ ં ે. 

આપણા અિેક સિંોિા જીવિમા ંઆ ભેદભાવમતુિ અિે સમિાત્મક અભભગમિા ઉત્કૃષ્ટ 
ઉદાહરણો પ્રાપ્િ થાય  ે અિે ગારં્ીનવિોબાિા નવચાર િથા એમિી ‘સવોદય’િી સકંલ્પિા 
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સાથ ેઆ અભભગમ મેળ રહ્યો  ે.  ઉપનિર્દે आत्मवत ्सवव भतूेष ु– સકલ અક્સ્િત્વિે આત્મવિ 
જોવાિો અિે ગીિાએ शुननश्चवैश्वपाके च पण्डितााः समदर्शवनाः – પશઓુ અિે નિમ્િ ગણાિી 
જાનિઓ સહીિ સૌ કોઈિા નવર્યમા ં જ્ઞાિીઓિી સમદૃષ્ષ્ટિો  રુસ્કાર કરીિે આ દશધિિી 
ભનૂમકા બારં્ી  ે અિે  ેલ્લે શ્રી અરનવિંદિા  ણૂધયોગમા ંએિી વ્યવહારલક્ષી વ્યાખ્યા થઇ  ે.  

શ્રી અરનવિંદે એ સ્પષ્ટ કયુ  કે દરેક વ્યક્તિિે િે સમાજિી સભ્ય હોવાિી હનેસયિથી જે 
પદરમાણમા ં જીવિ જીવી શકે અિે એિો નવકાસ કરી શકે એ પદરમાણમા ં સ ંણૂધ જીવિ 
જીવવાિો અિે પોિાિો સ ંણૂધ નવકાસ કરવાિો અનર્કાર  ે. એ સાથે દરેક વ્યક્તિ સમાજિી 
સભ્ય હોવા ઉપરાિં  સ્વય ંએક નવનશષ્ટ  હસ્િી પણ  ે, એક આત્મા  ે એ હકીકિિો નિદેશ 
કરીિે એમણે  એ સ્પષ્ટ કયુ   ે કે િેિે પોિાિી હસ્િીિા અંિિધમ સત્યિે સાકાર કરવાિો, એક 
       આત્મા િરીકેનુ ં  એનુ ં નમશિ નસદ્ કરવાિો પણ અનર્કાર  ે. આમ એમણે માિવ જીવિિા ં
નવનશષ્ટ પદરમાણિો નિદેશ કરીિે એિા ંવિધમાિિ ેભાનવ સાથે જોડવાિી આવશ્યકિા દશાધવિા 
એક સવધિાહી પદરપે્રક્ષ્યનુ ંનવવરણ કયુ   ે.  

માિવ સભ્યિાિા આડપદરણામ િરીકે જે ભેદ અક્સ્િત્વમા ં આવ્યા અિે જેિા લીર્ે 
મનષુ્ય મનષુ્ય વચ્ચે અિેકનવર્ દીવાલો ઊભી થઇ અિે વૈમિસ્યિો માહોલ રચાયો એ સવધિી 
પકડમાથંી મતુિ થવાિો આ વ્યાયામ માિવકેન્દ્રી કે માિવીય સભ્યિા અિે સસં્કૃનિિા 
નિમાધણિી દદશાનુ ં એક ઊધ્વધગામી પગનથયુ ં  ે. આ વ્યાયામ ભિૂકાળિો બોર્પાઠ લઇ  
અવચેિિ માિસિી જેમ અનિષ્ટ વનૃિ અિે પ્રવનૃત્તનુ ં આશ્રયસ્થાિ બિેલી ભગૂભધ સષૃ્ષ્ટિો 
નવલય કરવાિો અિે એવી સષૃ્ષ્ટનુ ં ફરી નિમાધણ િ થાય એિી કાળજી સાથે માિવ જીવિિે 
ઉન્નિ કરવાિો ઉપક્રમ  ે. એ  ે એક ઉપક્રમ જેમા ંમનષુ્યિી ઉત્તમોત્તમ ચેિિા અથવા એમ 
કહો કે િેિી અંદર વસિા ‘ભગવાિ’િે ચાહવાિા, જગાડવાિા અિે સદક્રય કરવાિા અિે અંિ ે
માિવજીવિિી ગનિનવનર્મા ં એમિે મિૂધ કરવાિા અિે એિી સાથે સકંભલિ બધંભુાવનુ ં
અનશુીલિ કરવાિા  રુુર્ાથધિો આરંભ થાય  ે, જેથી વિધમાિ દ્વન્દ્વિા સ્થાિે સવંાદદિાિી 
રચિા કરવાિી, માિવજીવિિી ભેદજનિિ અવસ્થામા ંપ્રેમિો આનવભાધવ કરવાિી  વૂધભનૂમકા 
િૈયાર થાય.  

આ સમિ ઉપક્રમિો આશય માિવ ઉત્ક્રાનંિિી વચગાળાિી અવસ્થાએ પેદા થયેલા 
સવધ ભેદજનિિ પદરબળો ઓગાળીિે માિવ એકિા પ્રસ્થાનપિ કરવાિો હોવાથી સૌ કોઈિ ે
સમાિ અનર્કાર અિે નવકાસિી સમાિ િક પ્રાપ્િ થાય એ જરૂરી મિાયુ ંઅિે એ માટે જરૂર 
પડય ેસત્તાબળિો સામિો કરવા માટે સઘંબળિો આશ્રય લેવા  જેવી બાબિોિો નવચાર પણ 
થયો. એટલુ ં જ િદહ આ બર્ી દદશાઓિી પ્રવનૃત્તિો, ભલે મયાધદદિ પદરમાણમા ંઆરંભ પણ 
થયો.  ેવટે આ સવધ બાબિો નવરે્ જિસમદુાયિી જાગનૃિ કેળવવાિા હ ેસુર અિેકનવર્ 
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ભબિસરકારી સસં્થાઓિી અિે આ િમામ ગનિનવનર્ પર દેખરેખ રાખવા માટે પ્રાદેનશક અિ ે
રાષ્ટ્રીય િેમ જ  આંિરરાષ્ટ્રીય માિવ અનર્કાર પચંોિી રચિા પણ થઇ.  

બિી શકે કે આ પ્રવનૃત્તઓમાથંી કેટલીકનુ ં આયોજિ અિે સચંાલિ કાઇંક અર્કચરંુ 
હોય, પરં  ુએ સવધિી મળૂભિૂ પ્રેરણા ગહિ આર્ધદશધિમા ંરહલેી  ે, િેથી એ સવધ ભનવષ્યિા 
વધ ુઅથધયતુિ ઉપચાર માટેનુ ં કે્ષત્ર િો િૈયાર કરે જ  ે. આમેય સષૃ્ષ્ટિી િમામ ગનિનવનર્ 
પ્રયત્િ અિે ભલૂોિા માગે આગળ વર્ે  ે. કદાચ આ હકીકિિે અનલુક્ષીિે અમેદરકાિા એક 
માિવિાવાદી ભચિંિક જ્હોિ ડયઈુએ નવશ્વઘટિા એક પ્રયોગ હોવાિી સકંલ્પિા રજૂ કરી હિી. 
િદનસુાર સમિ નવશ્વજીવિ એક પ્રયોગોિી પરંપરા  ે જે દરનમયાિ ભિૂકાળ કે વિધમાિિી 
અધરૂપ કે નિષ્ફળિા ભાનવિી સફળિાિો માગધ િૈયાર કરે  ે અિે એમા ંજ એિી સાથધકિા પણ 
રહલેી  ે. આ પ્રયાસોિી મયાધદાઓ સષૃ્ષ્ટજીવિ અ ણૂધિામાથંી અ ણૂધ સાર્િો કે ઉપચારો દ્વારા 
 ણૂધિા િરફ આગળ વર્ ુ ંહોવાિી એિી લાક્ષભણકિા દશાધવે  ે.  

આ પદરવિધિમા ં માિવ અનર્કાર ઉપર મકુાયેલા ભારિે લઈિે એિી ગનિનવનર્િો 
આરંભ સામ્યવાદી પરંપરામા ં પ્રસ્થાનપિ વગધસઘંર્ધિો નવચાર અપિાવીિ ે થયો, પરં  ુએમા ં
કાળક્રમે વગધસામજંસ્યિી આવશ્યકિાિો સ્વીકાર થયો અિે વ્યક્તિઓ, જૂથો અિે સમદુાયોિા 
આંિદરક અિે પારસ્પદરક વ્યવહારમા ંસામજંસ્ય અિે સવંાદદિા સ્થપાય એ આવશ્યક મિાયુ.ં 
 ેવટે પ્રજાજીવિ ઉપરિા રાજાઓ અિે ર્ાનમિક વડાઓિા આનર્પત્યમાથંી મકુ્તિિા નવચાર 
સાથે આરંભાયેલા આધનુિક યગુિી િાદકિક પદરણનિ જીવિિા િમામ ક્ષેતે્ર સત્તાકેન્દ્રોિા ક્રનમક 
નવસર્જિિા ં નવચારમા ંઆવી અિે એ સદંભધમા ં પાદરવાદરક અિે સામાજજક જીવિમા ં િેમ જ 
નશક્ષણક્ષતે્રે સદુ્ા ં  જે િે કે્ષત્રિા અિણી કે વડીલોિા આનર્પત્યમાથંી મકુ્તિિી દદશાિી ગનિનુ ં
મડંાણ થયુ.ં એ સાથે શાસિકાયધમા ં લોકોિી ભાગીદારીિો નવચાર પણ રજૂ થયો. એવી 
ભાગીદારીિા કેટલાકં આ ાપંાિળા ં ઉદાહરણો ભારિિા પ્રાચીિ ગણરાજયો અિે જિપદોમા ં
િથા િીસ અિે રોમિા િગર રાજ્યોમા ંપ્રાપ્િ થાય  ે અિે પચંાયિીરાજિી પદરકલ્પિાનુ ંમળૂ 
પણ ભાગીદારીિી આ સકંલ્પિામા ંરહલે ુ ંહોવાનુ ંદેખાય  ે.  

અહીં એક હકીકિિી િોંર્ લેવી આવશ્યક  ે કે માિવ ઇનિહાસમા ંઅગાઉ ‘લોકો’ કે 
‘લોકોિી સમાિિા’ એ શબ્દોિો ખાસ અથધ રહ્યો હિો. પ્રાચીિ સમયમા ં અિેક પ્રદેશો અિે 
સમદુાયોમા ંપ્રજાિો કેવળ ઉપલો વગધ અિે િેમા ંય માત્ર  રુુર્ો જ િાગદરકિાિા અનર્કારી 
હિા અિે કેવળ એ િાગદરકોિી જ ‘લોકો’ િરીકે ગણિા થિી હિી. એમિો જ મખુ્ય ર્ારામા ં
સમાવેશ થિો હિો, બાકીિાિો િદહ. િેઓ સામાન્યપણે મનષુ્યિે મળવાપાત્ર કેટલીક સનુવર્ા  
અિે પ્રનિષ્ઠાથી િેમ જ  મનષુ્યત્વિી િેમિી ઓળખથી વભંચિ રહ્યા હિા. અહીં હકીકિ એ  ે 
કે આ વભંચિોએ પણ આ ક્સ્થનિિો સાહજજક સ્વીકાર કયો હિો અિે એ સમજણ લોકમાિસમા ં
એવી િો વણાઈ ગઈ હિી કે કોઈિે આ બાબિમા ંકાઈં અજુગ ુ ંથ ુ ં હોવાિો ખ્યાલ સરખો 
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આવિો િહોિો, અહીં સરુ્ી કે આ ક્સ્થનિ બદલાય અિે વભંચિોમાથંી કોઈ વ્યક્તિ કે વગધિો 
મખુ્ય ર્ારામા ંસમાવેશ થાય એ દદશાિી િમામ પ્રવનૃિઓ અિે આંદોલિોિો શરૂઆિમા ંએ 
વગોએ પણ સામિો કયો હિો. માિવ ઇનિહાસિી એ  એક કડવી વાસ્િનવકિા  ે કે ઉદ્ારકો 
જેમિો ઉદ્ાર કરવાિે પ્રવતૃ્ત થયા હિા એ લોકોએ જ એમિે શળુીએ પણ ચડાવ્યા હિા.  

આધનુિક યગુિા પ્રસ્થાિમા ં વૈચાદરક સ્િરે ‘લોકો’િી  રુાિિ વ્યાખ્યા બદલાઈ અિે 
એમા ંર્ીમ ેર્ીમે સવધ મનષુ્યોિો, મનષુ્ય માત્રિો સમાવેશ થયો. એ સાથ ેવ્યવહારિા ક્ષેતે્ર પણ 
જેઓ હાનંસયામા ંમકુાયા હિા િેમાથંી એક પ ી એક વગધિો એ વ્યાખ્યામા ંસમાવેશ થાય અિે 
 ેવટે સૌિે, િમામ સમદુાયો અિે વ્યક્તિઓિે સમાિ અનર્કાર મળે અિે એિા પ્રથમ ચરણ 
િરીકે રાજકીય ક્ષેતે્ર સાવધનત્રક મિાનર્કારિી જોગવાઈ થાય એ દદશાિી પ્રવનૃત્તિો આરંભ થયો 
અિે જાહરે જીવિ િેમ જ શાસિકાયધ લોકોિી ભાગીદારીિી સકંલ્પિાિા વ્યાપમા ંઆવિા ંગયા 
 ે એ એક શભુ ભચહ્ન  ે. 

૨ 
આ સદંભધમા ંકેટલીકવાર વગધભેદ અિે એિા લીર્ે રચાયેલા અનિષ્ટ માહોલ માટે ઉપલા 

વગધિ,ે જેણે સપંનત્ત, જ્ઞાિ િથા કૌશલ્ય કે સામર્થયધ જેવી સમદૃ્ધદ્ મેળવી  ે િે વગધ કે એિા ં
નવશેર્ સભ્યોિે જવાબદાર લેખવાનુ ંવલણ જોવામા ંઆવ્યુ ં ે. પરં  ુઆ નવર્યમા ંહકીકિ એ 
 ે કે વભંચિોિી જેમ આ સપંન્નો પણ  જે િે સમયિી પદરક્સ્થનિિા, પ્રવિધમાિ મલૂ્યભાવિા 
અિે જીવિદૃષ્ષ્ટિા પદરપાક રહ્યા  ે. િેથી સપંન્ન સમદુાયો પાસેથી સમદૃ્ધદ્  ીિવી લઈિે કે એ 
સમદુાયિી કેટલીક વ્યક્તિઓિે કે  ેવટે એ સમદુાયોિે જ િાબદૂ કરવાથી સમસ્યા ઉકેલાિી 
િથી એ હકીકિિી પ્રિીનિ અન્યાય અિે શોર્ણ દૂર કરવાિા આશયથી બરૂ્ઝ ધવા વગધિે િાબદૂ 
કરવાિા  સામ્યવાદી િતં્રિા અનભુવથી થઇ ચકુી  ે. ત્યા ંએ વગધ ભસ્મીભિૂ િો થઇ ગયો, 
પરં  ુ એિી રાખમાથંી એવા ં જ િવા વગધનુ ં નિમાધણ થયુ ં અિે અન્યાય અિે શોર્ણિી 
પદરક્સ્થનિ એક બીજા સ્વરૂપે યથાવિ ચાલ ુરહી, કદાચ એમા ંવધ ુકઠોરિા પણ આવી.  

આ મલૂ્યવાિ અનભુવ કોઈ નવશેર્ વ્યક્તિ કે સમદુાયિે િદહ પરં  ુ પ્રવિધમાિ 
પદરક્સ્થનિિા ંકારણ રૂપ પદરબળિે જ દૂર કરવાિી આવશ્યકિાિો અંગલુીનિદેશ કરે  ે. અહીં 
આયાસે અિાયાસે સમદૃ્ધદ્િા,ં માત્ર ભૌનિક સપંનિિા ં જ  િદહ, જ્ઞાિ અિે કૌશલ્ય સદુ્ાિંા 
પ્રસારિી સમ લુાિા ંઅભાવે એક નવશાલ જિસમદુાયમા ંએિી જે અધરૂપ વરિાઈ િે દૂર થાય 
એ દદશાિો સનંિષ્ઠ પ્રયત્િ એ જ માિવ જીવિિી સમસ્યાઓિા નિવારણ માટેિો કે એિા  
ઉત્કર્ધ માટેિો બદુ્ધદ્ગમ્ય નવકલ્પ જણાય  ે.   

આ નવર્યમા ં શ્રી અરનવિંદનુ ં એક નવનશષ્ટ  દૃષ્ષ્ટભબિંદુ નવચારવા યોગ્ય  ે. િેમિા 
મિાનસુાર નવશ્વિા િમામ સ્િરે અિે ક્ષેતે્ર ‘dominant minority – પ્રભાવી લઘમુિી’ માટે હવે એ 
સમય આવ્યો  ે કે એ સ્વેચ્ ાએ પોિાિી સત્તા અિે અનર્કારનુ ં નવસર્જિ કરી શેર્ વગધિે 
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પોિાિી સપંનત્ત અિ ે જ્ઞાિ સહીિ િમામ ઉપલપ્બ્ર્િો લાભ આપે, એમિે એિા ં ભાગીદાર 
બિાવ,ે અન્યથા આ શેર્ વગધ નવદ્રોહ કરીિે એ ઉપલપ્બ્ર્ઓ એમિી પાસેથી  ીિવી લેશે. 
એટલુ ંજ િદહ, વભંચિોિે પદરક્સ્થનિવશ જે અવમાિિા સહવેી પડી હિી િેિો બદલો લેવાિી 
મિોદશાિે લઈિે સપંન્નો કદાચ એિાથી ય વધ ુ નવકટ અવમાિિાિા ભોગ બિે. હવે જાણ્યે 
અજાણ્યે એવી પદરક્સ્થનિ રચાઈ રહી  ે અિે માત્ર પાત્રોિી અદલાબદલી સાથે વૈમિસ્યિો 
માહોલ યથાવિ રહ ેઅિે સમસ્યા ઉકેલાવાિે બદલે બીજા અિે કદાચ વધ ુઉત્કટ રૂપે ચાલ ુરહ ે
એવો માહોલ રચાઈ રહલેો દેખાય  ે. 

અહીં એક એવા ં નવચારિો સદંભધ રહલેો  ે કે કોઈ નવશેર્ વગધ કે વ્યક્તિઓ કે એમિા 
સમદુાય પાસ ેપદરક્સ્થનિવશ કે નવશેર્  રુુર્ાથધિા પદરણામે સત્તા કે સપંનિ, જ્ઞાિ િથા કૌશલ્ય 
કે સામર્થયધિો જે સિંહ થયો  ે િે ખરેખર સકલ સમાજ કે સમષ્ષ્ટિી વસ્  ુ  ે, सब भूर्म 
गोपालकी, જેિો એિા ંદહિાથે નવનિયોગ થાય એ ઇષ્ટ  ે. એિા ંઉપર કોઈ વ્યક્તિ કે સમદુાય 
પોિાિી માભલકીિો દાવો કરે અિે માત્ર નિજી પ્રયોજિ માટે એિો નવનિયોગ કરે કે કોઈ રીિે 
એિો દુરુપયોગ કરે અિે એક નવશાળ વગધ એિા અપેભક્ષિ લાભથી વભંચિ રહી જાય એિાથી 
સમિ જીવિમા ંઅિવસ્થા સજાધય  ે. એમ જણાય  ે કે એવી અિવસ્થાિા નિવારણિા આશયે 
જ નવિોબાજીિી ભદૂાિ પ્રવનૃત્તનુ ંઆયોજિ થયુ ંહ ુ.ં  

વાસ્િવમા ંપ્રકૃનિ જે િત્ત્વિુઃ સવંાદદિાનુ ંવલણ ર્રાવ ે ે િેિ ેઆ પ્રકારિી અિવસ્થા 
માન્ય િથી અિે અમકુ હદથી વધ ુસમય સરુ્ી એિે પોર્િી િીનિરીનિ  ચાલી શકે િદહ, અિે 
ચાલવી જોઈએ પણ િદહ. એ કારણ ેજ સામ્યવાદિા આગમિ સાથ ેસપંનત્ત પરિા અનર્કારિી 
સકંલ્પિાિી સમીક્ષા અિે  િુનવિચારણા શરૂ  થઇ હિી અિે કટ્ટર સામ્યવાદિી નવદાય પ ી 
પણ એ ઉપક્રમ ચાલ ુરહ્યો  ે. હવે સૌ કોઈિે નવકાસ અિે પ્રગનિિા અવસર સલુભ થાય જેથી 
માિવજાનિિી સપંનત્ત સહીિ િમામ ઉપલપ્બ્ર્િા અસમિોલ પ્રસારણિી ક્સ્થનિ બદલાઈ 
સમ લુાિી સ્થાપિા થાય એિી આવશ્યકિા સૌ કોઈ સ્વીકારિા થયા  ે.  

હવ ે એ બાબિ પણ સવધસ્વીકૃિ બિી  ે કે સમિ માિવજાનિ મનષુ્યિી િમામ 
ઉપલપ્બ્ર્િી beneficiary – લાભાથી  ે િેથી અહીં જે કાઈં  ે એિો સૌ કોઈિે લાભ મળવો 
જોઈએ. પ્રાચીિ સમયમા ં દાિર્મધિો મદહમા થિો હિો અિે કેટલાકં વેપારીઓએ પોિાિા 
િફામાથંી અમકુ રકમ એ હ ેસુર અલાયદી રાખવાિી િીનિ અપિાવી હિી જે આજે પણ ક્યાકં 
ક્યાકં ચાલ ુ  રહી  ે અિે આધનુિક યગુમા ં નવભભન્ન સરકારોએ પ્રાગનિક કરમાળખાિંી િીનિ 
અપિાવી  ે અિે વેપાર ઉદ્યોગિા ક્ષેતે્ર ‘Corporate Social Responsibility – મહાનિગમોિા 
અિ ેસપંન્નોિા સામાજજક ઉત્તરદાનયત્વિી  સકંલ્પિાિો પ્રાદુભાધવ થયો  ે એમા ંસપંનત્ત નવર્યક 
આ નવચારિો આ ો પાિળો પ્રભાવ વિાધય  ે.  
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વાસ્િવમા ં કોઈ વ્યક્તિનવશેર્ જે પ્રાપ્પ્િ કરે  ે િેિી પ્રદક્રયાિો અભ્યાસ કરિા ં એ 
પ્રિીનિ થાય  ે કે એ કેવળ િેિા ં સ્વકીય  રુુર્ાથધન ુ ં જ પદરણામ િથી અિે એિો જે કાઈં 
 રુુર્ાથધ  ે એ પણ શનૂ્યાવકાશમા ંબિિી ઘટિા િથી. વ્યક્તિ આ સષૃ્ષ્ટમા ંજન્મે એ સાથે િેિે 
 રુોગામીઓિી ઉપલપ્બ્ર્િો વારસો મળે  ે. િદુપરાિં એણે  પોિાિા  રુુર્ાથધ માટે પ્રાપ્િ 
કરેલી યોગ્યિા એિા ંઉ ેર અિે નવકાસ માટે એિા ંપદરવારે કરેલા પદરશ્રમિે લીરે્, િેમ જ 
કેળવણી િથા અનભુવ માટેિા જે અવસર મેળવવાિે િે સદ્ભાગી બન્યો િેિા ંલીર્ે સભંનવિ 
બિી  ે. આમ એિા િમામ પ્રાપ્પ્િમા ં બીજા લોકોિા સહયોગિો અિે સમાજમા ં પ્રસ્થાનપિ 
વ્યવસ્થાિો પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ ફાળો રહલેો હોય  ે. એિા નવિા એણે જે પ્રાપ્િ કયુ   ે િે કદાનપ 
કરી શકાયુ ંિ હોિ. આમ કોઈ વ્યક્તિનવશેર્િી નસદ્ધદ્ મહદંશે જે િે વ્યક્તિિા માધ્યમથી પ્રાપ્િ 
થ ુ ંપ્રત્યક્ષ અિે પરોક્ષ cumulative effort - સામદુાનયક  રુુર્ાથધન ુ ંફળ  ે.  

આ વાસ્િનવક પદરક્સ્થનિ ધ્યાિ પર લેિા ંસપંનત્ત, જે કાઈં સપંાદદિ થયુ ં ે િેિા પરિા 
કોઈ નવશેર્ વ્યક્તિ કે સમદુાયિા ંએકાનર્કારિા કે માભલકીિા દાવાિો આર્ાર ખસી જાય  ે. 
આ દૃષ્ષ્ટ આપણા દેશિા ંપ્રાચીિોિી जायमानो व ैब्राह्मणाः त्रिर्भाः ऋणवान ्जायते – સષૃ્ષ્ટમા ં
જન્મ ુ ં પ્રત્યેક બાળક નપ ઋૃણ, ઋનર્ઋણ અિે દેવઋણ એમ ત્રણ ઋણ સાથે જન્મે  ે એ 
માન્યિામા ં અભભવ્યકિ થઈ  ે. અિે એ સદંભધમા ં જ  સમદૃ્ધદ્ પ્રાપ્િ કરિાર વ્યક્તિ એિો 
માભલક િદહ પણ કેવળ ટ્રસ્ટી  ે એ સકંલ્પિાિો પ્રાદુભાધવ થયો. અિે એ એક સવધ સામાન્ય 
અનભુવ  ે કે પદરવારમા ંઅથોપાર્જિ કરિી વ્યક્તિ પોિાિી કમાણીિી માભલક િદહ પણ ટ્રસ્ટી 
બિીિે સમિ પદરવારિા દહિાથે એિો વહીવટ કરે ત્યારે પદરવારમા ંસમસ્વરિા આવે  ે, એ 
જ રીિે સમાજિા સભ્ય િરીકે કરેલી િમામ ઉપલપ્બ્ર્ઓિો પોિાિા સહીિ  સમિ સમાજિા 
દહિાથે યથોભચિ નવનિયોગ થાય ત્યારે સમાજમા ંપણ સમસ્વરિા આવે  ે.  

અહીં બીજી મહત્ત્વિી આવશ્યકિાિી સ્પષ્ટિા કરવાિી  થાય  ે. પ્રત્યેક કાયદા સાથ ે
જેમ એિો ન્યાયી નવનિયોગ કરવાિી શરિ જોડાયલેી હોય  ે િેમ આ દૃષ્ષ્ટિા અન્વયે પ્રત્યેક 
ઉપલપ્બ્ર્ સાથે સહજ રીિે જે ઋણભાવનુ ં સકંલિ થયુ ં  ે િેિો નવનિયોગ પોિાિા સહીિ 
સવધિા ં  ઉત્તમોત્તમ દહિાથે કરવાનુ ં કિધવ્ય જોડાયેલુ ં રહ ેએ ઇષ્ટ મિા ુ.ં અિે નશક્ષણ કાયધ 
સદુ્ામા ંઆ નવર્યે કાળજી લેવાિી િેથી એિી પદરસમાપ્પ્િ धम ंचर - ર્માધથધ જીવિ જીવવાિી 
દદક્ષાથી થાય એવી પદરપાટી અપિાવવામા ંઆવી હિી. આમ પ્રાચીિ ભારિિી સસં્કૃનિિો 
અભભગમ અનર્કારલક્ષી િદહ પરં  ુ કિધવ્યલક્ષી રહ્યો હિો અિે િેમા ં માભલકીિી િદહ પણ 
સેવાિી ભાવિાિ ેપ્રાર્ાન્ય અપાયુ ંહ ુ ંઅિ ે‘લેવાિી કે સિંહ કરવાિી’ િદહ પણ ‘આપવાિી’ 
એટલે કે દાિ  કરવાિી મિોવનૃત્તિો મદહમા થિો હિો. િેથી વાવ, કુવા, અિે િળાવ જેવી, 
શાળાઓ, ર્મધશાળાઓ અિે મદંદરો જેવી લોકોપયોગી સેવાઓિી જોગવાઈ થિી અિે ખાસ િો 
આપનત્તિા ંસમયે  શે્રષ્ઠીઓિા ભડંાર ખલુ્લા મકુાઈ જિા.ં એટલુ ંજ િદહ દાિ કરિી વેળાએ 
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દાિાિા હૃદયમા ંએવી સભાિિા હોવી જરૂરી મિાિી હિી કે तुभ्यीं त्वमेव समपवयार्म – િારંુ જ 
 ે એ િિે સમ ુ  છ.ં આમ અહીં અહકંારનુ ંસ્થાિ નવિય લે એવો આિહ રખાયો હિો. ववद्या 
ववनयेन शोभत े – નવદ્યા નવિયથી શોભે  ે, માત્ર નવદ્યા િદહ, પરં  ુ નવભભન્ન કે્ષત્રિી િમામ 
ઉપલપ્બ્ર્ઓ. અલબત્ત આ સકંલ્પિા જીવિમા ંઅનદુદિ થિા ંસામાન્ય મનષુ્યનુ ંમાિસ કાઇંક 
અપદરપતવ હોવાિે કારણે એમા ંકેટલીક મયાધદાઓ આવી ગઈ હશ ેઅિે આવી પણ હિી, પરં  ુ
આ પ્રકારિો આદશધ સામે ર્રાયો હોવાિે કારણે પ્રાચીિ કાળમા ં જીવિિી સમ લુા મહદંશે 
સચવાઈ રહી હિી.   

આપણા  વૂધજોિી ઉપરોતિ ઉક્તિમા ંઋણભાવિા સદંભે બ્રાહ્મણિો ઉલ્લેખ થયો  ે િે 
અંગે પણ સ્પષ્ટિા કરવાિી થાય  ે કે પ્રાચીિ આયોિી માન્યિા પ્રમાણે जन्मना जायते शूद्राः 
सींस्कारात ्द्ववज उच्यते - જન્મથી બ્રાહ્મણિા ંસિંાિ સદહિ સૌ બાળકો સમાિ હોય  ે, શદૂ્ર, 
એટલે કે પ્રાકૃિ કે સામાન્ય કોટીિા હોય  ે, વિધમાિ વ્યાખ્યા મજુબિા હીિ કોટીિા િદહ, એ 
સસં્કારથી દ્ધદ્વજ બિે  ે, બ્રાહ્મણ બિે  ે. આ ખ્યાલિે લીર્ે ઉપનિર્દમા ંએક દાસી તુ્ર પોિ ે
કયા નપિાનુ ંસિંાિ  ે એ જાણિો િદહ હોવા  િા ંગરુુએ  િેિો લેશ પણ સકંોચ નવિા એિી 
માિાિા િામ ઉપરથી સત્યકામ જાબાલ િરીકે એનુ ંિામાભભર્ાિ કરીિે નશષ્ય િરીકે  સ્વીકાર 
કયો હિો અિે શે્વિકે  ુિામિા બ્રાહ્મણ બાળકિે એિા નપિાએ જ્ઞાિપ્રાપ્પ્િિો આદેશ આપિી 
વખિે કહ્ુ ંહ ુ ંકે એિા નવિા એ બ્રાહ્મણ િદહ પણ માત્ર બ્રહ્મબધં,ુ બ્રાહ્મણિો ભાઈ કહવેાશે. આ 
બાળકો જે જ્ઞાિ પ્રાપ્િ કરે  ે એિી સાથે અનિવાયધપણે નવિય આવી જાય અિે િેઓ સાચા 
અથધમા ં નવિીિ બિી રહ,ે સકુંભચિ સ્વાથધભાવથી ઉપર ઊઠી આદશધસેવી મનષુ્ય બિે એિી 
પ્રબદુ્ ગરુુ નવશેર્ કાળજી લે એવી અપેક્ષા રહિેી.  ેવટે ઉપનિર્દિી પરંપરા અનસુાર દીક્ષાિં 
પ્રવચિમા ંપણ ગરુુ પોિાિા નશષ્યોિે એવો આદેશ આપિા કે િેઓ પોિાિી પ્રાપ્પ્િનુ ંનિરંિર 
સવંર્ધિ કરિા ંરહ ેઅિે એિો પરમાત્માિી બભક્ષશ િરીકે આદર કરીિે ર્માધથે કે પરોપકારાથે, 
સસંારિા દહિાથે નવનિયોગ કરે. વિધમાિ પદરભાર્ામા ંકહીએ િો એ નશષ્યો પાસે એવી અપેક્ષા 
રખાઈ હિી કે િેઓ પોિાિી િમામ ઉપલપ્બ્ર્િા ંમાભલક િદહ પણ ટ્રસ્ટી બિીિે રહ.ે િમામ 
ઉપલપ્બ્ર્ઓ સાથે યતુિ સ્વાનર્કારિા ં ભાવિો લય થઇ જાય. પ્રાચીિ સમયમા ં અિેક 
ઋનર્મનુિઓએ પોિાિી કૃનિઓિા ંરચનયિા િરીકે પોિાિા પ્રચભલિ િામિા સ્થાિે ‘વ્યાસ’િો 
નિદેશ કયો હિો અિે વેદિા ઋનર્ઓએ પોિાિે એમિી કૃનિઓિા કિાધ િરીકે િદહ પરં  ુદૃષ્ટા 
િરીકે પ્રસ્ િુ કયાધ હિા િેમા ંઆ નવચારિો પ્રભાવ કારણભિૂ હોવાનુ ંજણાય  ે.       

ટ્રસ્ટીશીપિી આ સકંલ્પિા સકુંભચિ સ્વાથધપરાયણિા સાથે સકંભલિ લાભાલાભિી 
ગણિરીિા માહોલમાથંી માિવીય મલૂ્યિી પ્રસ્થાપિાિી દદશાનુ ં પ્રથમ અિે દૂરગામી અસર 
ર્રાવ ુ ં દૃષ્ષ્ટવિં પગનથયુ ં  ે. અહીં હકીકિ એ  ે કે મનષુ્ય પોિાિી આવશ્યકિાઓ અિે 
અનર્કાર પરિી આત્યનંિક એકાિિામાથંી બહાર આવીિે કે ઉપર ઊઠીિે પદરવાર કે સમાજ યા 
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સમષ્ષ્ટિા સભ્ય િરીકે અિે આ સષૃ્ષ્ટમા ં એક આત્મવાિ હસ્િી િરીકે પોિાિા કિધવ્ય નવર્ ે
સભાિ થાય ત્યારે એક િરફ સ્વસ્થ માિવ સબંરં્ો અિે સ્વસ્થ સમાજિી રચિા થાય  ે અિે 
બીજી િરફ સૌ કોઈિે સામદૂહકિાિી અણમોલ હૂફં મળે  ે, જે સ્વસ્થ જીવિિી પરમ 
આવશ્યકિા  ે. 

૩ 
અહીં પદરવાર કે સમાજ પ્રત્યેિા કિધવ્યિી સભાિિા આવશ્યક ગણાય  ે એ ક્સ્થનિ 

માિવ જીવિિી વચગાળાિી અવસ્થાિો નિદેશ કરે  ે. આ કિધવ્યભાિનુ ંસ્થાિ નિસ્ હૃ પે્રમ લે 
એ માિવ નવકાસિી ઉત્તમ અવસ્થા  ે. એનુ ં ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ સ્ત્રીિી માિા િરીકેિી 
ગનિનવનર્મા ં પ્રાપ્િ થાય  ે. એક પ્રબદુ્ માિા પોિાિા સિંાિિે ઉ ેરે, એિી કાળજી લે એ 
અલબત્ત એનુ ં કિધવ્ય િો  ે જ. પરં  ુ એિાથીય નવશેર્ મહત્ત્વનુ ં િો એ  ે કે એ કાળજી 
પોિાિા સિંાિ માટેિા નિસ્ હૃ પે્રમિી અભભવ્યક્તિનુ ં માધ્યમ બિી રહ ે  ે. િે પોિાિા 
સિંાિિી ઉ ેરમા ંએવી િો ઓિપ્રોિ થઇ જાય  ે કે મનષુ્યિે જેમ પોિાિા શરીરિો ભાર 
િથી લાગિો િેમ એિે સિંાિિા દહિ માટેિા પદરશ્રમિો કે એ માટે પોિાિા સખુદુુઃખિે  બાજુ 
પર રાખીિે વેઠવાિા અિેકનવર્ કષ્ટિો લેશ પણ ભાર િથી લાગિો. િેિા મિમા ંએવો નવચાર 
સરખો િથી આવિો કે એમ કરીિે એ સિંાિ ઉપર કોઈ ઉપકાર કરે  ે. િે આ વ્યવહારિા 
અનકુળૂ પ્રનિભાવ રૂપે સિંાિિો પે્રમ મેળવવાિે સદ્ભાગી બિે એ અલબત્ત એિી પ્રસન્નિાિો 
નવર્ય બિે  ે, પરં  ુએવા કોઈ વળિરિી આશા કે અપેક્ષા એિા ંમા કૃાયધન ુ ંપ્રેરક બળ િથી 
હો ુ.ં એિે માટે મા કૃાયધ સિંાિ પ્રત્યેિા નવશદુ્ અિે નિુઃસ્ હૃ પે્રમિી, એિા ં વાત્સલ્યિી 
અભભવ્યક્તિ માત્ર હોય  ે. એ એનુ ંજીવિ હોય  ે. એિા ંઅભાવે એ ખાલીપો અનભુવે  ે. 

પ્રબદુ્ માિાિા જેવા પ્રેમિી ભનૂમકામા ંજ પદરવારમા ં સ્વસ્થિા અિે સમસ્વરિા આવે 
 ે. એવી જ ભનૂમકામા ં  સમાજમા ંઅિ ેસમષ્ષ્ટમા ંપણ સમસ્વરિા આવવાિી સભંાવિા પેદા 
થાય  ે. વાસ્િવમા ંમનષુ્ય જેિે ચાહ ે ે િે એિા ંઅક્સ્િત્વિો જ ભાગ હોય એમ િે અનભુવે  ે, 
પ ી િે એિો પદરવાર કે સાથી સગંાથી હોય કે સમાજ યા સમષ્ષ્ટ કે ભગવાિ પણ. આ પ્રેમ 
દ્વારા મનષુ્યિા  મનષુ્યત્વનુ ંગૌરવ પ્રાપ્િ થાય  ે અિે એિા ંજીવિમા ંસ્વકીય લાભાલાભિી 
ગણિરી માટે કોઈ અવકાશ રહિેો િથી. એિા ંજીવિિે એક અભભિવ પદરમાણ, હકીકિે િો 
એનુ ંવાસ્િનવક પદરમાણ પ્રાપ્િ થાય  ે.  

આ નવચાર ઉત્ક્રાનંિિી પ્રદક્રયાિા નવશ્લેર્ણ દ્વારા વધ ુ સ્પષ્ટ થાય  ે. ઉત્ક્રાનંિિા 
ઉપક્રમમા ં પ્રાણીઓ અિ ે સનવશેર્ મનષુ્યોિી પ્રકૃનિમા ં નિસગધદત્ત gregarious instinct – 
સામદુહકિાિો જે આવેગ પ્રગટ થાય  ે િે એમિા ંજીવિિા અનિવાયધ સામાજજક પદરમાણિો 
નિદેશ કરે  ે. માિવ પ્રકૃનિિી આ અંિરનિદહિ સામાજજકિાિે લઈિે િેિા ંજીવિમા ં નવનવર્ 
સબંરં્ોિી રચિા થાય  ે અિે એિા દ્વારા માિવ સહજ પ્રેમ પ્રગટ થિા ં એિા ં જીવિમા ં
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‘મારંુ’ન ુ ં સ્થાિ ‘આપણુ’ં લે  ે. આ ‘આપણુ’ંિા ભાવ સાથે પ્રગટ થિી અંિગધિ નવશાળિામા ં
એિી પ્રારંભભક સકુંભચિિા ઓગળવાિો આરંભ થાય  ે. જેિી અંનિમ પદરણનિ  દદવ્ય પ્રેમિા 
આનવભાધવમા ંથાય  ે. ઉપનિર્દિી  न वा अरे सववस्य कामाय सववम ्वियीं भवनत आत्मनस्त ु
कामाय सववम ्वियीं भवनत, એ ઉક્તિ મજુબ નવદ્યા અિે ર્િદોલિ િથા માિવીય સબંરં્ો સહીિ 
મનષુ્યિી િમામ ઉપલપ્બ્ર્ઓ માિવ જીવિિા આત્યનંિક શ્રેયિે ઉપકારક બિે અિે એિ ે
પ્રવિધમાિ જીવિમા ંઅભભવ્યક્તિ આપે એ દૃષ્ષ્ટએ ઇષ્ટ મિાવી જોઈએ.    

આ રહસ્ય ઉપનિર્દિી એક બીજી ઉક્તિમા ંપણ અભભવ્યતિ થાય  ે: यद्वैभूमा तत्सुखीं 
नाल्पे सुखमण्स्त - સખુ અલ્પિામા ંિદહ નવશાળિામા ંરહલે ુ ં ે. જાણે કે આ ઉક્તિ સાકાર થિી 
હોય િેમ પ્રાણીિો પ્રકૃનિગિ સામદુહકિાિો આવેગ માિવ જીવિમા ં નવશાળિાિો સચંાર કરી 
 ેવટે પ્રેમ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય  ે. િેિા ંપદરણામે માિવીય સબંરં્ોમા ંપરાયાપણુ ંઓગળ ુ ંજાય 
 ે અિે એનુ ંસ્થાિ આત્મીયભાવ લે  ે.  

અહીં માિવજીવિમા ં પરોપકાર અિે માિવ સેવાિો જે મદહમા કરાયો  ે િેિી 
નવચારણા આવશ્યક બિે  ે. આ પ્રકારિી પ્રવનૃત્તઓ દ્વારા કેટલીક સપંન્ન વ્યક્તિઓિે સેવાિા 
અવસર પ્રાપ્િ થાય અિે આપનત્તિસ્િ લોકોિે અિે વભંચિોિે જરૂરી રાહિ મળી રહ ે એ 
અલબત્ત એનુ ંઅત્યિં મહત્ત્વનુ ંઅિે સમિ સમાજ માટે ઉપકારક જમા પાસુ ં ે. પરં  ુકાળક્રમે 
રાહિિા લાભાથી પગભર િદહ થિા ં પરાવલબંિથી  ટેવાઈ જાય કે એમિે માટે રાહિ 
અનર્કારિી વસ્  ુકે એમનુ ંસ્થાનપિ દહિ બિી જાય ત્યારે જાણ્યે અજાણ્યે એમિો પ્રમાદ પોર્ાય 
 ે. આ ક્સ્થનિમા ંટોલ્સટોયે સાથધક રીિે િોંધ્યુ ં ે િેમ સેવાકાયધિો નવસ્િાર થાય એ સાથે એિા ં
લાભાથીિી સખં્યામા ં પણ ઉમેરો થિો જાય  ે અિે સેવાકાયધિો વ્યાપ નવસ્િરિા કદાચ 
સમાજમા ંગરીબો અદૃશ્ય થઇ જશે પણ ગરીબાઈ ભચરસ્થાયી બિી રહશેે.  

આ ક્સ્થનિમા ંશોર્ણિી િરાહ બદલાય  ે. અહીં એવી સહાયિા ંલાભાથી સ્વય ંપગભર 
થવાિે બદલે જીવિનિવાધહ માટે અિાયાસે, નવિા પદરશ્રમે પ્રાપ્િ થિી સહાય ઉપર નિભધર 
રહિેા થાય ત્યારે િેઓ  અિેક લોકોિા પદરશ્રમ દ્વારા ઉપલબ્ર્ થયેલા સ્રોિોિા parasites - 
પરોપજીવી કે શોર્ક બિી જાય  ે. આમ  એક િરફ મનષુ્ય િરીકેિા સ્વકીય ગૌરવથી વભંચિ 
એવો એક સમદુાય અક્સ્િત્વમા ંઆવે  ે િો બીજી િરફ સમાજમા ંઅિવસ્થા સજાધય  ે અથવા 
સજાધયેલી અિવસ્થામા ંવર્ારો થાય  ે અિે  ેવટે સમાજિી સમ લુા જોખમાય  ે.  

 આ સદંભે એક બીજી હકીકિિો નવચાર કરવો આવશ્યક બિે  ે. અહીં પરોપકારિી 
પ્રવનૃત્તમા ં જ્યારે લાભાલાભિી ગણિરીમા ં વ્યસ્િ સ્વપરાયણ માિસ કે વ્યક્તિિો અહ ંસદક્રય 
હોય, અિે મોટે ભાગે એવી ક્સ્થનિ હોય  ે પણ ખરી, ત્યારે એમિ ેમાટે એ પોિાિી ટોપીમા ંએક 
વર્ારાનુ ંપીછ ંઉમેરવાિો ઉપક્ર્મ બિે  ે. અહીં પરોપકાર શબ્દ સ્વય ંસચૂવે  ે િેમ ઉપકાર 
કરિી વેળાએ એિા ં લાભાથીિી એક પરાઈ હસ્િી િરીકે ગણિા થાય  ે િેિા ં લીરે્ જાણ્યે 
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અજાણ્યે લાભ આપિાર અિે લેિાર વચ્ચે ઉચ્ચિીચિા ભેદિો માહોલ રચાય  ે. આ 
નવસવંાદદિાિી ક્સ્થનિમા ંજેિે ઉપકારથી રાહિ થાય  ે િેિે મહદંશે ઋણભાવિે બદલે જાણ્યે 
અજાણ્યે િાિમિો અનભુવ થાય  ે. પદરણામે િેિી પ્રકૃનિમા ંસહજપણે પેદા થિા ં inferiority 
complex – લઘિુાિથંીિી પ્રનિદક્રયા િરીકે કૃિજ્ઞિાનુ ં સ્થાિ કૃિઘ્િિા લે  ે. બીજી િરફ આ 
પદરક્સ્થનિિે લઈિે પરોપકારીઓિી અપેભક્ષિ કદર િદહ થિા ં િેઓ હિાશ થાય  ે. અહીં 
ઈશ્વરચદં્ર નવદ્યાસાગરિા જીવિિા એ પ્રસગંનુ ં સ્મરણ થાય  ે, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ િેિી નિિંદા 
કરિી હોવાિી એમિે જાણ કરાઈ ત્યારે એમણે એવો લાક્ષભણક પ્રનિભાવ આપ્યો હિો કે ‘મેં િો 
એમિ ેક્યારેય કોઈ મદદ કરી િથી િો િેઓ શાથી મારી નિિંદા કરે!’ 

પરોપકારિે અંિે વ્યક્તિમા ં જ્યારે જયારે હિાશાિો સચંાર થિો દેખાય  ે ત્યારે 
પરોપકારમા ંઅંિનિિદહિ સોદાબાજીિો સકેંિ પ્રાપ્િ થાય  ે. એમા ંજાણે કે ચોક્કસ વળિર કે ફી 
િક્કી કરીિે આરોગ્ય કે નશક્ષણિી કક્ષામા ંઆવે એવી services – નવશેર્ સવેા લોકોિે ઉપલબ્ર્ 
કરવાિા એક વણલખ્યા વેપારી કરારિો અણસાર આવે  ે, ભલે એ વળિર કે ફી કોઈ સ્થળૂ 
િદહ પરં  ુયશ જેવી સકૂ્ષ્મ વસ્  ુહોય. આ વેપારી માિસિો પ્રભાવ ર્ાનમિક નવનર્નવર્ાિો સરુ્ી 
પણ પહોંચ્યો  ે એ પણ પરોપકારિા આ અંિદહિિ કરારિી પ્રિીનિ કરાવે  ે.  

આ પદરક્સ્થનિમા ં એક એવો નવચાર પેદા થાય  ે કે પરોપકાર નિનમત્તે આચરાિી 
પ્રવનૃત્તમાથંી ‘પર’ અિે ‘ઉપકાર’ એ બિંે શબ્દો િીકળી જાય અિે એ પ્રવનૃત્ત આયાસે અિાયાસ ે
પે્રમિી અભભવ્યક્તિનુ ંમાધ્યમ બિે, ત્યારે મનષુ્યિી ચેિિામા ંઆત્મીયભાવિો સચંાર થિા ંએ 
યથાથધપણે માિવીય પ્રવનૃત્ત બિે  ે અિે મોડા ંવહલેા ંએિા ંઇષ્ટ પદરણામ પણ આવે  ે. આ 
ક્સ્થનિમા ંલાભાલાભિી કે યશ અપયશિી ગણિરી બાજુ પર મકુાઈ જાય  ે અિે સેવા કયાધિો 
અવસર મળ્યાિી પદર પૃ્પ્િિો સિંપધક અનભુવ શેર્ રહ ે ે. હિાશા િો એવી વ્યક્તિથી હમંેશા 
દૂર રહ ે  ે, જેણે કોઈ આશા સેવી િથી, લાભાલાભિી કોઈ ગણિરી કરી િથી.  િા ં એ 
પ્રવનૃત્તિો એિે યશ મળે િો એ એનુ ંલક્ષ્ય િદહ પણ કેવળ એક આડપદરણામ હોય  ે.  

અહીં એક બાળગીિનુ ંસ્મરણ થાય  ે: ‘ચકીરાણી મારી સાથે રમવાિે આવશો કે િદહ? 
બેસવાિે પાટલો, સવુાિે ખાટલો, ઓિવાિે પીં ા આપીશ િિે.’ અહીં ચકીરાણી રમવા આવ ે
એ મખુ્ય વસ્  ુ  ે, પાટલો, ખાટલો અિે પીં ા િો આનરુ્ભંગક બાબિો  ે, એમિો નિદેશ  
રમવા આવવાિા મલૂ્ય િરીકે થયો િથી. કદાચ ચકીરાણીિે એિી અપેક્ષા પણ િદહ હોય. અિે 
બાળક પણ એિે લલચાવિો િદહ હોય. એમ લાગે  ે કે અહીં બાળક અિે ચકીરાણી બિેંિે 
સાથે રમવાિા અવસરિી જ ખોજ રહલેી  ે. આમ આ સાદંુ અિે સરળ ગીિ અિાયાસે 
માિવીય સબંરં્ોિા રહસ્ય અિે એિા ંમાધયુધિો સકેંિ કર ુ ંદેખાય   ે. 

વાસ્િવમા ંમનષુ્યિા સબંરં્ો માિવીય બિી રહ ેએ માટે કોઈ દલીલિો અવકાશ િથી. 
સાનવત્રીએ સત્યવાિનુ ંએક વર્ધનુ ંઆયષુ્ય શેર્ રહ્ુ ંહોવાિા ગેરલાભ દશાધવી એિી વરણી િદહ 
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કરવાિા એિી માિાિા પ્રેમ ણૂધ આિહિો સ્વીકાર િદહ કયો અિે સત્યવાિ સાથેિા સબંરં્થી 
જે કોઈ લાભો પ્રાપ્િ થવાિી શક્યિા હોય એિાથી અિેકગણા વર્ારે લાભોિા બદલામા ં
સત્યવાિિે ભલૂી જવાિા યમિા પ્રસ્િાવિો પણ એણે અસ્વીકાર કયો  એ હકીકિમા ંમાિવીય 
સબંરં્નુ ંરહસ્ય પ્રગટ થાય  ે.  

અહીં હકીકિ એ  ે કે માિવીય સબંરં્ોિા નવર્યમા ં સબંરં્િા પદરણામ ે પ્રાપ્િ થિા ં
લાભાલાભિો નવચાર સબંરં્િે સોદાબાજીનુ ંરૂપ આપે  ે. પદરણામે એિી અસરકારકિા સીનમિ 
બિી જાય  ે. એિા ંમાિવીય લક્ષણિો લોપ થાય  ે અિે  એનુ ં કોઈ આંિદરક મલૂ્ય રહ ે ુ ં
િથી. આમ મનષુ્યિા ં હૃદયમા ં પે્રમિો પ્રાદુભાધવ થાય અિે લાભાલાભિી િમામ ગણિરી 
બાજુએ મકૂાઈ જાય ત્યારે એ સાચા ંઅથધમા ંમનષુ્ય બિે  ે. અહીં એમ કહવે ુ ંઉભચિ જણાય  ે કે 
એ થિા ં પહલેા એનુ ં જીવિ મનષુ્ય બિવાિી િૈયારીિી અવસ્થા, pre-human stage – 
માિવિાિી  વૂાધવસ્થામા ંહોય  ે.  

આપણા િથાકનથિ સસં્કારોથી અનવકૃિ રહલેા બાળમાિસમા ંદેખાિી િેિી આસપાસિી 
સજીવ નિજીવ સષૃ્ષ્ટ માટે, એિા રમકડા ં સદુ્ા ં માટે કશાય ભેદભાવ નવિાિો પ્રકૃનિદત્ત પ્રેમ 
આપણિે મનષુ્યિી આ સ્વભાવ સહજ સવંેદિશીલિાિી પ્રિીનિ કરાવે  ે. માિવ જાનિનુ ં
ઉજ્જવળ ભાનવ માિવજીવિમા ં આ સવેંદિશીલિાિા અનવકૃિ અિે સ ંણૂધ પ્રાગટય ઉપર 
નિભધર  ે. 

અહીં મારી બાલ્યાવસ્થાિા એક અથધગભંીર અનભુવનુ ં સ્મરણ થાય  ે, જ્યારે અમે 
બ્રાહ્મણ િરીકે ઓળખાિા બાળકો મારા બા જુીિો જેમણે િામકરણ સસં્કાર કયો હિો એ કંુભાર 
મદહલાિો અમારા સગા ંફોઈ કરિા ંનવશેર્ આદર કરિા ંઅિે એ સમયિા દરવાજ પ્રમાણે િેઓ 
અમારા રસોડા ં સરુ્ી જઈ શકિા િદહ  િા ં અમારા પ્રેમ ણૂધ આદાિપ્રદાિમા ં કોઈ ઊણપ 
વરિાિી િહોિી. અિે અમારે માટે જગંલમાથંી બળિણિી સામિી કે ત્યા ંપેદા થિા ંશાકભાજી 
અિે ફળ વગેરે લઇ આવિા વિવાસી ભીલોિે િો અડવામાત્રથી મારે અિેકવાર િહાવાનુ ંથયુ ં
હ ુ,ં  િા ંિેઓ અમારા ઘરમા ં કાકા, મામા, માસી કે ફોઈ િરીકે પે્રમભાવે આવકાર પામિા. 
અમારા વસવાયા ગણાિા પરિાિિા એટલે કે એ સમયે અમારાથી ઊિરિી ગણાિી જ્ઞાનિિા 
પદરવારો સાથે કે મસુલમાિ જેવા પરર્મી ગણાિા પદરવારો સાથે માદેંસાજે ખબરઅંિર   ૂવા 
જવુ ં કે કોઈક રીિે પરસ્પરિા સખુદુુઃખમા ં ભાગીદાર થવુ ં અિે અહીં સરુ્ી કે રસ્િે ચાલિા 
અપદરભચિો સાથે પણ ‘રામ રામ’ બોલીિે કે સહજે મસ્િક િમાવીિે અભભવાદિ કરવુ ંએ એક 
સવધમાન્ય દરવાજ હિો. એવો જ અનભુવ ઈંગ્લેન્ડમા ં ટે્રદકિંગ દરનમયાિ સામે મળિા ં સૌ  
અપદરભચિો સાથેિા, જેમિે ક્યારેય મળ્યા િ હોઇએ અિે ભનવષ્યે કદાચ જ મળવાનુ ં થાય 
એવી િદ્દિ અપદરભચિ વ્યક્તિઓ સાથેિા શબ્દો કે આંખો દ્વારા થિા ં અભભવાદિિા 
આદાિપ્રદાિ વખિે પણ થયો ત્યારે આ નવર્યમા ંમનષુ્યમાત્ર સમાિ  ે એ જાણવા મળ્યુ.ં  
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એ સમયે અમે સૌ િાિજાિ અિે છૂિાછૂિિી અનિષ્ટ પરંપરામા ં િસ્િ હિા  િા ં
અમારી સૌિી વચ્ચે જે વાસ્િનવક ભાઈચારો હિો એમા ં કદાચ િાદકિક અસગંનિ જણાિી હશે 
અિે હિી પણ ખરી. પરં  ુએમા ંલોકો જેિે દંભ કહ ે ે એવો દંભ િો િહોિો જ. વાસ્િવમા ંએ 
એક આશાનુ ં દકરણ હ ુ ં કે આ િદ્દિ અસગંિ અિે નવપરીિ પદરક્સ્થનિમા ં માિવીય 
સવંેદિશીલિા અિે પ્રમેભાવ સચવાઈ રહ્યો. એિા ં લીર્ ે એ સમયિી અનિષ્ટ પરંપરા 
સમાજિી સમ લુાિે ડહોળી શકી િદહ અથવા એમ કહો કે  કોઈક અગમ્ય રીિે એ સમ લુાિી 
જાળવણીમા ં ઉપકારક બિી. આ હકીકિમા ં માિવજાનિિી ભાનવ પ્રગનિિા ં સદંભધમા ં એ 
સવંેદિશીલિાિા નવનશષ્ટ  મલૂ્યિો સકેંિ િો રહલેો જ  ે, પરં  ુએ સાથે અનિષ્ટ પરંપરાથી 
છટકારો મેળવવામા ંએિી ઉપયોભગિાિો પણ સકેંિ રહલેો દેખાય  ે. િેથી અનિષ્ટ પરંપરાિે 
લઈિે પેદા થિી અકળામણમાથંી છટકારો મેળવવાિી અર્ીરાઈમા ંએ સવંેદિશીલિા લપુ્િ િ 
થઇ જાય એિી કાળજી લેવાય, એટલુ ંજ િદહ, એિો યથોભચિ નવનિયોગ પણ થાય એ ય જરૂરી 
 ે.   

કદાચ એ દૃષ્ષ્ટએ જ ઈશ ુભિસ્િે કહ્ુ ંહશે કે ‘હુ ં રુાિિિો િાશ કરવા માટે િદહ પરં  ુ
એિી પદર નૂિિ કરવા માટે આવ્યો છ ં – not to destroy but to fulfill’. અિે કોઈ એવા જ 
પદરપે્રક્ષ્યથી પે્રરાઈિે અમારા મરુબ્બી અિે ગારં્ીપ્રશસ્િ પથંિા પનથક ગોકુલભાઈ ભટ્ટ જ્યારે 
જયારે અમારે ગામ આવિા ંત્યારે અમિે દકશોરો અિે યવુાિોિે વિપ્રદેશમા ંફરવા લઇ જિા.ં 
ત્યા ં પ્રકૃનિિા સામીપ્યિો આસ્વાદ કરવાિી સાથે વિવાસી પદરવારો સાથે હળવામળવાનુ ં
સહજ રીિે ગોઠવાઈ જ ુ.ં આ ઉપક્રમિે લઈિે વિવાસીઓ અિ ેઅમારી વચ્ચેિી ભેદરેખા 
અિાયાસે ઝાખંી થિા ંથિા ં ેવટે સદંિર ભ ૂસંાઈ ગઈ.  

અહીં સસં્કૃનિઓિા સમન્વયિી પ્રદક્રયાિા એ રહસ્યિો અણસાર આવે  ે જેિા લીરે્ 
ભબ્રટીશ શાસિિા અત્યિં કટુ અનભુવ  િા ંહવે  વૂધ અિે પનશ્ચમિા  વૂધિહો ઓગળીિે નવશ્વ 
સસં્કૃનિિી  વૂધ ભનૂમકા િૈયાર થઇ રહી  ે. ટે્રઇિિી લાબંી સફરમા ંજગ્યાિી પ્રારંભભક ખેંચિાણ 
પ ી અિાયાસે ભાઈચારાિો માહોલ રચાય િેમ ર્ીમે ર્ીમે પ્રજાઓ વચ્ચે પેદા થયેલુ ંપ્રારંભભક 
વૈમિસ્ય દૂર થિા ં માિવીય સવેંદિશીલિા ઉપર આવેલુ ં આવરણ દૂર થઇ પારસ્પદરક 
સમજણ દ્વારા સમન્વયિી ભનૂમકા રચાિી હોય એવી પ્રિીનિ થાય  ે.   

એ જ રીિે સામ્રાજ્યવાદિા અભભયાિિે લઈિે અિાયાસ ે રાજકીય અિ ે વ્યાવસાનયક 
આદાિપ્રદાિિી ઉપરવટ જઈિે કે એિા નિનમત્તે  જુદી જુદી પ્રજાઓ માટે  નિકટ આવવાિા 
અિે ક્યાકં ક્યાકં સાથે જીવવાિા અિે સાથે રહીિે કામ કરવાિા, to share the common life –
એક સમાિ જીવિિા ભાગીદાર થવાિા  અવસર પેદા થયા અિે એ ઉપક્રમમા ં  
આંિરજ્ઞાિીય, આંિરર્મીય અિે આંિરદેશીય મૈત્રીસબંરં્ જ િદહ, પરં  ુ લગ્િ અિે એિા 
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નિનમત્તે પાદરવાદરક સબંરં્ો સદુ્ા ં બરં્ાયા અિે  એ જ માહોલમા ં વૈશ્વીકરણિી સકંલ્પિાિો 
પ્રાદુભાધવ પણ થયો. 

જીવિ એક સઘંર્ધ  ે એમ કહવેાય  ે અિે જીવિમા ંએક યા બીજા કારણે કે નિનમત્તે 
સઘંર્ો પેદા થિા રહ ે ે. માણસો સામસામે આવી જાય  ે અિે જુદા જુદા પ્રદેશો િે એમિા 
અનર્પનિઓ વચ્ચે યદુ્ો પણ ખેલાિા રહ ે  ે. પરં  ુસઘંર્ધિી ક્સ્થનિ કાયમ ચાલ ુરહિેી  િથી 
અિે રહી શકે પણ િદહ કારણ કે મનષુ્ય કાયમ શાનંિ ઝખંે  ે. એવી ઝખંિાિે લઈિે ભબ્રટિિા 
એક ભિૂ વૂધ વડા પ્રર્ાિ લોડધ પીટરે એમિા નપિાશ્રી નસનિયર લોડધ પીટરે ફ્ાસં સાથ ેશરૂ કરેલા 
અિે અત્યિં લાબંા સમય સરુ્ી ચાલેલા યદુ્િી સમાપ્પ્િ કરી એ દેશ સાથે સરં્ી કરી એ 
દૂરગામી મલૂ્ય ર્રાવ ુ ં દૃષ્ષ્ટવિં કદમ હ ુ.ં એ વખિે એમિા નપિાશ્રીિા દુશ્મિોિે નમત્ર 
બિાવવા બદલ એમિી જે ટીકા થઇ િેિા ં ઉત્તરમા ં  એમણે કહ્ુ ં હ ુ ં કે રાજકારણમા ં કોઈ 
‘permanent friends - કાયમી નમત્રો’ કે ‘permanent enemies - કાયમી દુશ્મિો’ િથી હોિા. 
અહીં કાયમી દુશ્મિ િદહ હોવાિા નવર્ાિમા ંઅિાયાસે માિવ જીવિનુ ં એક સિાિિ સત્ય 
પ્રસ્ િુ થયુ ં ે.  

એમ જણાય  ે કે મૈત્રી એ  માિવજીવિિો સ્થાયી ભાવ  ે િે પ્રાપ્િ પદરક્સ્થનિમા ંભલે 
િંકાઈ જાય પણ એિો સ ંણૂધ લય થિો િથી. એટલુ ં જ િદહ, એ દુશ્મિાવટિા ં અસ્થાયી 
ભાવિી ઉપરવટ જવાિી ક્ષમિા પણ ર્રાવે  ે અિે સહજીવિિા ંઅવસરો એ માટેનુ ં નિનમત્ત 
 રંુૂ પાડ ે  ે. આમ સઘંર્ધિી સમાપ્પ્િ સાથે લોકો વચ્ચે શરૂ થિા ં વ્યવહારિો પ્રારંભ દેશદેશો 
વચ્ચે ચીજવસ્ ઓુિા આદાિપ્રદાિ દ્વારા વેપારી સબંરં્ો સ્થાપીિે થાય  ે. પરં  ુપ્રાચીિ િીસ 
અિે રોમ વચ્ચે અિે અન્યત્ર પણ અિેક સ્થાિોએ થયુ ં િેમ એ નિનમત્ત ેઅિાયાસે સસં્કૃનિક 
આદાિપ્રદાિ શરૂ થિા ં નવભભન્ન પ્રજાઓ વચ્ચે એક સે  ુ બરં્ાય  ે, જે એમિી વચ્ચે 
ભાઈચારાિી સ્થાપિાનુ ં નિનમત્ત બિે  ે. હવે આ પ્રકારિા સે ઓુ બરં્ાઈ રહ્યા  ે, જાણે કે 
ભલૂ્યો ભટક્યો પ્રભબુાળ - the prodigal child, ભલે મોડેથી, પોિાિ ેઘેર પા ો ફરી રહ્યો  ે. હવ ે
માિવહૃદયમા ંરૂરં્ાઇ ગયેલુ ંપે્રમનુ ંઝરણુ ંફરી વહવેા લાગે અિે નવનવર્ દેશોિી પ્રજાઓ એમિા 
સત્તાર્ીશોિી િીનિરીનિિી ઉપરવટ જઈ માિવ એકિાિી દદશામા ંઆગળ વરે્ એવી પદરક્સ્થનિ 
રચાઈ રહી  ે.  

અહીં શ્રી અરનવિંદિા મહાકાવ્ય ‘સાનવત્રી’િી એક પકં્તિનુ ં સ્મરણ થાય  ે: Love must 
not cease to live upon the earth,  રૃ્થવી પરથી પે્રમ લપુ્િ થવો જોઈએ િદહ. િેઓ વધમુા ં
કહ ે ે કે પે્રમ એ  રૃ્થવી અિે સ્વગધિે જોડિી િેજસ્વી કડી  ે, the bright link twixt earth and 
heaven, એ man’s lien on the Absolute – મનષુ્યિા ં રૃ્થવી પરિા આગમિ વખિે પરમાત્મા 
સાથિેો સબંરં્ ચાલ ુરહ ેએિો એમિી સાથેિો કરાર  ે, સ્વગધમા ંમનષુ્યનુ ંસ્થાિ અિે અનર્કાર 
જળવાઈ રહ ેએિી બાહંરે્રી  ે. એ એક એવુ ંપદરબળ  ે, એક cohesive force  ે જેિા ંલીર્ ે  
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આ સષૃ્ષ્ટ અિે એમા ં પાગંર ુ ં જીવિ નવખરાઈિે િષ્ટભ્રષ્ટ િ થઇ જિા ં એક અંિનિિદહિ 
એકિામા ંજોડા ુ ંગયુ ં ે. એિા લીરે્ આ સષૃ્ષ્ટ ટકી રહી  ે, નવકસી પણ રહી  ે. અિે  ેવટે એ 
જ સષૃ્ષ્ટ જીવિિે એિી અંનિમ મજંજલે દોરી જશે. અહીં નવભાજક પદરબળો ભલે સદક્રય હોય 
પરં  ુકોઈ અગમ્ય રીિે એમિા ઉપર એકિાિા આ પદરબળિી સરસાઈ રહી  ે, એમા ંમોડા ં
વહલેા ંએકિાિી પ્રસ્થાપિા  થઇ રહવેાનુ ંઅભયવચિ પણ રહલે ુ ં ે. 

હજરિ મહમંદ પયગબંરે િે સમયે પેિીદરપેિીિી દુશ્મિાવટથી છટકારો મેળવવાિો 
અિે માિવ સબંરં્ોમા ં બન્ધભુાવિી પ્રસ્થાપિાિો આદેશ આપ્યો હિો િેમા ં જીવિિા આ 
સત્યિી અભભવ્યક્તિ થિી દેખાય  ે. આ બન્ધભુાવિા વ્યાપમા ંિમામ માિવ સમદુાયોિો, એ 
સમદુાયોિી િમામ વ્યક્તિઓિો સમાવેશ થઇ જાય ત્યારે મનષુ્ય મનષુ્ય વચ્ચે અંિર પેદા 
કરિા ં‘પરિાિી’ કે ‘પરર્મી’ યા ‘પરદેશી’ જેવા શબ્દો, ‘મલેચ્ ’ અિે ‘યવિ’ અથવા ‘કાફર’ 
કે ‘ર્ોભળયા’ અિે ‘કાભળયા’ જેવા કે ‘મારવાડા’ અિે ‘વાભણયા’ કે ‘બામણા’ જેવા શબ્દો કે ‘િેડા 
ભગંડા’ અિે ‘વાઘરા’ં જેવા શબ્દો અિે ગણ્યા ગણાય િદહ એટલા આપણા સામાન્ય 
જીવિવ્યવહારમા ં છૂટથી વપરાિા આ જ પ્રકારિા અન્ય શબ્દોિી સાથે અિાયાસે જોડાઈ 
ગયેલા  વૂધિહો ઓગળવાનુ ં શરૂ થાય  ે, અિે એ બર્ા શબ્દો આપોઆપ આપણા 
શબ્દકોશમાથંી અદૃશ્ય થઈ જાય  ે.  ેવટે ઉપનિર્દ પ્રબોનર્િ सवावत्मभावનુ ંદૃષ્ષ્ટભબિંદુ માિવ 
જીવિમા ંવ્યવહારગિ સત્ય િરીકે પ્રનિષ્ષ્ઠિ થિા ંવ્યક્તિ અિે સમષ્ષ્ટિા જીવિમા ંસમસ્વરિા 
અિે સવંાદદિા આવે  ે. આ દદશાનુ ંવલણ આધનુિક યગુિા પ્રગનિશીલ ભચિંિિમા ંર્ીમે ર્ીમ ે
દૃિ થ ુ ંગયુ ં ે. 

પા પા પગલી ભર ુ ંએક િાનુ ંબાળક એિી માિા કે ભાઈભાડુંિે રડિા જોઈ રડે  ે 
અિે હસિા જોઈ હસે  ે, િેમાથંી કોઈિે ક્યાકં વાગ્યુ ં હોય ત્યા ં કાઇંક રાહિ આપવા ઇચ્  ુ ં 
હોય િેમ  હાથ ફેરવી ફંક મારે  ે. આ પ્રકારિા સાહજજક વિધિ દ્વારા બાળક  એિી આસપાસિા 
સ્વજિો સાથે સહાનભુનૂિિા િ ંથુી બરં્ાય  ે. િે જાણે કે shares and cares - એમિા 
સખુદુુઃખમા ં ભાગીદાર થવા અિે એમિી કાળજી લેવા મથે  ે. એિી આ સવંેદિશીલિા 
માિવીય પ્રેમિી અભભવ્યક્તિ  ે જે મનષુ્યનુ ં સ્વભાવસહજ લક્ષણ  ે, એિી લાક્ષભણકિા  ે, 
ભલે એ પ્રાપ્િ પદરક્સ્થનિમા ં અવ્યતિ હોય કે  ણૂધપણે વ્યતિ િ થયુ ં હોય. પરં  ુએ એિા ં
જીવિમા ંઅભભવ્યક્તિ પામે  ે ત્યારે એક િરફ એિે પોિાપણાિી, પોિાિી અક્સ્મિાિી પ્રિીનિ 
થાય  ે અિે બીજી િરફ એિે આસપાસિા સ્વજિો જ િદહ પણ સ્થળૂ સષૃ્ષ્ટ સદુ્ા ં પોનિકી 
લાગવા માડંે  ે. એ સ્વસ્થિાિો અનભુવ કરે  ે. અિે હકીકિ એ  ે કે મનષુ્યિે જ્યારે સકળ 
સષૃ્ષ્ટ પરાઈ િદહ પણ પોનિકી હોવાિી પ્રિીનિ થાય અિે એ દૃષ્ષ્ટએ એિી સાથે વ્યવહાર 
કરિો થાય ત્યારે એ જીવિસાથધક્ય પામે  ે.  
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૪ 
આમ મનષુ્યિી અક્સ્મિાનુ ંરહસ્ય એિી માિવીય સવેંદિશીલિા અિે પે્રમમા ંરહલે ુ ં ે 

જેિા લીર્ે એિા ં પારસ્પદરક સબંરં્ોમા ં સમસ્વરિા આવે  ે અિે આ સબંરં્ોમા ં વ્યાવસાનયક 
સબંરં્ોિો પણ સમાવેશ થઇ જાય  ે. િેથી વ્યવસાયિા ંક્ષેતે્ર પણ માિવીય સવંેદિશીલિાિા 
નવનિયોગિી આવશ્યકિાિે અનલુક્ષીિે આનથિક વ્યવસાયોમા ં વ્યવસાનયક વહીવટિી 
નિવૈયક્તિક અિે અમકુ અંશે સવેંદિહીિ િરાહિા સ્થાિે પ્રબદુ્ િે તૃ્વ સાથે સકંભલિ 
ભાગીદારી કાયધશૈલી માટેિી જોગવાઈ કરિા ં ‘ચૈિન્યકેન્દ્રી વહીવટ’િી સકંલ્પિાિો આનવષ્કાર 
થયો. 

આ નિૂિ અભભગમ પ્રમાણે વ્યાવસાનયક વ્યવહારનુ ં િુરાયોજિ થાય િમેા ંસવધપ્રથમ 
સચંાલકો અિે અનર્કારીઓિી કાયધશૈલીમા ં કેટલાકં પાયાિા ફેરફારિી અપેક્ષા રહ ે  ે. િેઓ 
એમિે પ્રાપ્િ અનર્કારિી રૂએ  વૂધનિર્ાધદરિ િીનિરીનિિે વળગી રહી સૌ કમધચારીઓ એિ ે
નવનર્વિ અનસુરે એવો આિહ સેવવાિે બદલે એમિે નવશ્વાસમા ં લઈિે અિે એમિા 
સહયોગમા ં સસં્થાદકય કાયધક્રમનુ ં આયોજિ અિે સચંાલિ કરવાિી પદ્નિ અપિાવે એ 
આવશ્યક  ે. એ આવશ્યક  ે કે ‘ટેબલિી સામસામે બેસવાિે બદલે ટેબલિી ફરિે બેસવાિી’,  
“િમે કરો”િી આદેશાત્મક િીનિરીનિિા સ્થાિે “આપણે કરીએ”િી સદહયારી અિ ે સહયોગી 
િીનિરીનિ અપિાવવામા ં આવે. અહીં એ આવશ્યક  ે કે વહીવટમા ં બાહ્ય દબાણિા સ્થાિે 
સ્વયપેં્રરણા માટેિા અવકાશિી રચિા થાય િથા સૌ કોઈિા જ્ઞાિ અિે અનભુવિો લાભ મળે 
એ હ ેસુર એિી ગનિનવનર્મા ં પ્રમખુ સચંાલકો સાથે િમામ અનર્કારીઓ અિે કમધચારીઓિી 
ભાગીદારી માટેિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવે. આ પ્રકારિા ઉપક્રમમા ંવહીવટિા ંસ્િરે  સવધિાહી 
અિે મલૂગામી પદરપ્રેક્ષ્યથી નવચભલિ િ થવાય િથા એિી હ ેલુભક્ષિા સચવાઈ રહ ે િેમજ 
એિી કાયધક્ષમિાિી કાળજી પણ લેવાઈ જાય એ હ ેસુર વહીવટમા ં  પ્રમખુ સચંાલકો અિે 
િજ્જ્ઞોિા પ્રબદુ્ િે તૃ્વિી અપેક્ષા િો રહ ેજ  ે.  

લોકશાહીિી સકંલ્પિા આ સકંલ્પિાિો પ્રાદુભાધવનુ ં નિનમત્ત બિી  ે. લોકશાહી નવચાર 
મજુબ શાસિકાયધિા પાયામા ં જે Will of the People લોકોિી ઈચ્ ા કે  Public Opinion - 
લોકમિિો નિદેશ કરવામા ંઆવ્યો  ે િે પ્રબદુ્ અિે જવાબદાર લોકમિ હોય એવી અપેક્ષા રહ ે
 ે. અન્યથા લોકશાહીિી ટોળાશાહીમા ં પદરણનિ થવાિી અથવા masses – આમવગધિી 
ઉપક્સ્થનિમા ં નવચારસરણી minimum common denominationિા ગભણિ મજુબ લઘિુમ 
સામાન્ય સ્િરે આવી જિી હોવાથી વહીવટિી અવિનિ થવાિી અિ ેઅવિનિ િ થાય િો 
 ેવટે એિી પ્રગનિ થભંી જવાિી સભંાવિા પેદા થાય  ે. આ પ્રકારિી પદરક્સ્થનિ પેદા િ થાય 
એ માટે દૃષ્ષ્ટવિં િેિાઓિી રાહબરીમા ંવહીવટમા ંસકંભલિ સમદુાય કેળવાઈિે જવાબદારીિી 
ક્ષમિા કેળવે એ માટેિો એક અવસર પણ બિી રહ ે  ે. આમ એ સૌિે માટે જાણે કે એક 
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પ્રકારિી Open School – દદવાલ નવિાિી શાળાિો નવકલ્પ પ્રસ્ િુ કરે  ે.  અહીં એક એવી 
સમજણ રહલેી  ે કે વ્યક્તિ જવાબદાર િ હોય એ કારણે એિે જવાબદારીથી દૂર રાખવામા ં
આવે િો એ કદાનપ જવાબદાર બિી શકશે િદહ. આ ક્સ્થનિમા ં જવાબદારી એ જવાબદાર 
બિવાિો અવસર બિે  ે. અિે સચંાલકો અિે િજ્જ્ઞો પણ એમિે જવાબદારી વહિ કરવાિા 
અવસરો મળ્યા િેથી જવાબદાર બન્યા  ે,  ખુ્િ બન્યા  ે. આમ ક્રનમક રીિે વધ ુ િે વધ ુ
જવાબદાર બિિો જિો સમદુાય વહીવટમા ંભાગીદાર બિે એ વ્યાવસાનયક અિે રાજકીય સ્િરે 
દૂરગામી અસરો ર્રાવ ુ ંએક અથધયતુિ િવપ્રસ્થાિ બિે  ે. 

આમ વહીવટિી દફલસફૂીમા ંપારસ્પદરક પરામશધ દ્વારા consensus - વ્યાપક સમંનિિી 
ભનૂમકા િૈયાર કરવાિી આવશ્યકિાિો સમાવેશ થયો. એ સાથે એક એવુ ંઆયોજિ ઇષ્ટ મિાયુ ં
જેમા ંસસં્થાકીય કાયધક્રમ સબંરં્ી નિણધયિી ગણિા કોઈ વ્યક્તિ કે જૂથિા નિણધય િરીકે  િદહ 
પણ સમિ સમદુાયિા નિણધય િરીકે થાય અિે એિો અમલ કરવાિી જવાબદારી પણ 
સમદુાયિી અિે એિા િમામ ઘટક વ્યક્તિઓ અિે જૂથોિી બિી રહ,ે જેિા પદરણામે સૌ કોઈ 
પોિાિી જવાબદારી ઉમળકાભેર અદા કરે એવી સભાિિા કેળવાય અિે સમિ વહીવટમા ં
ચૈિન્યિો સચંાર થાય. આ ઉપક્રમનુ ંએક આડપદરણામ એ આવે  ે કે કમધચારીઓ સહીિ સૌ 
કોઈિે કામ કયાધિી પદર પૃ્પ્િ સાથે એમિા જ્ઞાિ અિે અનભુવિી અિે એ સૌિી વચ્ચે 
ભાઈચારાિી અભભવદૃ્ધદ્ થાય  ે અિે એ સૌ એક પદરવારિી જેમ સિુરિા િાિંણે બરં્ાઈ જાય 
 ે. એમ થિા ં આ આયોજિ वसुधवै कुटुम्बकमિ्ા આદશધિો વ્યવસાયિા ક્ષેતે્ર નવનિયોગ 
કરવાિો એ એક અમલૂ્ય અવસર બિી રહ ે  ે. આ જ ઉપક્રમ સરકારી વહીવટ માટે  પણ 
ઉપકારક  ે. 

આ પ્રકારિી કાયધનવનર્ દ્વારા એક સામદુહક ચેિિાિો કે મેકડુગળ િામે સામાજજક 
મિોનવજ્ઞાિિા અભ્યાસીએ અિે શ્રી અરનવન્દે પણ જેિો ‘સમદુાયિો આત્મા’ કે ‘જૂથાત્મા’િરીકે 
નિદેશ કયો  ે િે સામદુહક જીવિમા ં પ્રગટ થઇ મોખરે આવે અિે સમદુાયિી આત્મ-શક્તિ 
સદક્રય થાય  એ લક્ષ્ય સામે આવ્યુ.ં અહીં વ્યક્તિિા જીવિમા ંજેમ એિી સવોચ્ચ ચેિિા કે 
એિો આત્મા મોખરે આવી સદક્રય થિા ંએિા આચારનવચારિો ઉદ્બવ એ સ્રોિમાથંી થવાનુ ંશરૂ 
થાય િેમ આ ‘જૂથાત્મા’ સામદુાનયક વહીવટમા ંમોખરે આવે અિે એિી િીનિરીનિિો સ્રોિ બિે 
ત્યારે સમદુાય અિે એિા િમામ ઘટકો માટે શ્રેયસ્કર વાિાવરણિી સહજ રચિા થાય  ે. આ 
રચિા થિા ંસ્વદહિ અિે સવધદહિિી એક સાથે જાળવણીિી શકયિા પેદા થાય  ે.  

આ િવીિ માહોલમા ં સ્વભાવે પ્રમાદી કેટલીક વ્યક્તિઓિા અપવાદ નસવાયિા ંલોકો 
સરળિાથી ગોઠવાઈ જાય  ે અિે આ  પ્રમાદીજિો પણ એ માહોલિા પ્રભાવે કેળવાિા ંજાય કે 
ઈચ્ ા અનિચ્ ાએ એમા ંગોઠવાિા જાય એવી શક્યિા પેદા થાય  ે. વાસ્િવમા ં નિર્ેર્ાત્મક 
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ઉપચારો અમકુ અંશે અિે એ પણ આરંભિી ક્સ્થનિમા ંકાયધનસદ્ધદ્ માટે કદાચ ઉપયોગી જણાિા 
હશે પરં  ુ ેવટે  નવર્ાયક કે હકારાત્મક પદરપે્રક્ષ્યિો કોઈ નવકલ્પ રહિેો િથી.  

આપણા સામાજજક અિ ેરાજકીય િથા વ્યાવસાનયક જીવિિી પ્રવિધમાિ િીનિરીનિિી 
રચિા મખુ્યત્વે મનષુ્યિી િબળી બાજુ અથવા જેિે નિમ્િવનૃત્તઓ કહ ે  ે િેમિે અનલુક્ષીિે 
અિે એમિે માિવ દહિ માટે નિરંિર અંકુશમા ં રાખવાિી આવશ્યકિાિે અનલુક્ષીિે થઇ  ે 
અિે એ પ્રદક્રયા કાયધક્ષમ બિે એ માટેિા બળ િરીકે  સત્તાિો  નવનિયોગ જરૂરી મિાયો  ે. એ 
દૃષ્ષ્ટ અનસુાર જ આપણા િૈનિક અિે સામાજજક ર્ારાર્ોરણો અિ ેરાજકીય કાયદાકાનિૂોિી, 
ર્ાનમિક આચાર નવચાર સદુ્ાિંી રચિા થઇ  ે અિે એમિા અસરકારક અમલ માટે દંડ અિ ે
 રુસ્કારોિી જોગવાઈ કરવામા ંઆવી  ે. 

અહીં પ્રકૃનિિી એ ખાનસયિિો નિદેશ કરવો આવશ્યક  ે કે જેિા ઉપર વધ ુ ધ્યાિ 
અપાય કે  એકાિિા કરવામા ંઆવે િેિી અભભવદૃ્ધદ્ થાય  ે, િે ભચરસ્થાયી  બિે  ે. આ સદંભે 
અહીં પ્રવિધમાિ માહોલમા ંઅંકુશિા નિનમત્તે જાણ્યે અજાણ્યે નિમ્િવનૃિઓ ઉપર એકાિિા થઇ 
હોવાથી એ વનૃત્તઓિે પરોક્ષ રીિે બળ મળ્યુ ં અિે મનષુ્યિે માટે શભુત્વિો કેવળ આભાસ 
રચાય એિાથી સિંોર્ માિવાિી ક્સ્થનિ આવી જેિા પદરણામે પ્રવિધમાિ દંભી અિે આડબંરી 
સસં્કૃનિિો આનવભાધવ થયો  ે.  

અહીં ખરેખર ઉમદા બિવુ ં એ મનષુ્યિી અનિવાયધ અિે પરમ આવશ્યકિા હોવાથી 
િેિા દહિ માટે અિે સનવશેર્ વહીવટિી કાયધક્ષમિાિા હ ેસુર િેિી ઉમદા બાજુ પર એકાિિા  
કરીિે એિા સવંર્ધિિા ઉપાયોનુ ંઆયોજિ કરવુ ંઆવશ્યક બિે  ે. આ અભભગમ સાથે એક 
એવી શ્રદ્ા અિ ેઆશા સકંભલિ થાય  ે કે જેમ પ્રકાશિા ંઉદય  સાથે અંર્કારિો સહજ નવલય 
થાય  ે િેમ આ પદરબળ મોખરે આવિા નિમ્િવનૃત્તઓિો પ્રભાવ ઓસરિો જશે અિે એમિા ં
સહજ રૂપાિંરિી અિે વાસ્િનવક શભુત્વ પ્રાપ્પ્િિી ભનૂમકા પણ િૈયાર થશે. આ સદંભધમા ં
ગજુરાિિા એક ખ્યાિિામ સાદહત્યકાર પન્નાલાલે ‘નવશ્વાસિા ંવાવેિર’, શબ્દિો પ્રયોગ કયો  ે. 
આ વાવેિર દ્વારા ઇપ્પ્સિ ફસલ પેદા થવાિી આશાિો સચંાર થાય  ે, એક  એવી આશાિો 
સચંાર થાય  ે કે  ેવટે શભુત્વિા દેખાવિા સ્થાિે વાસ્િનવક શભુત્વિો પ્રાદુભાધવ થઇ રહ.ે  

આ કાયધશૈલીિા આનવષ્કાર સાથે સામાજજક અિે રાજકીય િથા  વ્યાવસાનયક િેમજ 
શૈક્ષભણક કે્ષત્રિા િે તૃ્વિે એક અભભિવ અથધ અિે ભનૂમકા પ્રાપ્િ થાય  ે. અિે  ેવટે આ 
િવપ્રસ્થાિ મનષુ્યિે, એિી આંિદરક ચેિિાિે, એિા શ્રેષ્ઠ અંિરિમ સ્વરૂપિે અથવા લોક 
ભાર્ા મજુબ  મનષુ્યમા ંવસિા ભગવાિિે િમામ માિવીય  રુુર્ાથધિા કેન્દ્રમા ંમકૂી દે  ે. આ 
 ે અભભિવ માિવિાવાદ અથવા અધ્યાત્મલક્ષી કે આધ્યાજત્મક માિવિાવાદ, જેિો પ્રાદુભાધવ 
થિા ંમાિવ  રુુર્ાથધિે ઉજ્જવળ ભાનવિા અભયવચિ સાથે એક િવુ ંપદરમાણ, એક િવી અિ ે
સાચી દદશા પ્રાપ્િ થાય  ે.     
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વ્યવસાનયક સચંાલિમા ં આ સકંલ્પિા મજુબિો માિવીય સસં્પશધ સબંનંર્િ 
કમધચારીઓિી કાયધક્ષમિાિી અભભવદૃ્ધદ્િે ઉપકારક િો થાય  ે, એિી સાથે જવાબદારીિી 
સભાિિા સાથેિા િેમિા ઉમળકાભેર સહયોગિી ભનૂમકા પણ િૈયાર થિા ંવહીવટ ર્ીમે ર્ીમ ે
વધ ુસરળ અિે સગુમ બિવાિી અિે સમિ વાિાવરણમા ંહળવાશિા સચંારિી શક્યિા પણ 
પેદા થાય  ે અિ ેકમધચારીઓિે પોિાિા અંગિ નવકાસિા અવસરો પ્રાપ્િ થિા ંિેમિા ઉત્કર્ધ 
અિે સખુાકારીિે અનકુળૂ ભનૂમકા પણ િૈયાર થાય  ે. આમ વ્યવસાયિા કાયધકે્ષત્રિે િવુ ં
પદરમાણ પ્રાપ્િ થિા ં  ેવટે આનથિક હ ેઓુ માટે નિનમિિ પ્રવનૃત્તનુ ં ‘માિવીય વ્યવસાય’મા ં
રૂપાિંર થાય  ે.   

અહીં એવી અપેક્ષા રહ ે  ે કે વ્યવસાનયક વહીવટમા ંકાયધક્ષમિાિા નિનમિે પારસ્પદરક 
અનવશ્વાસ પર આર્ાદરિ મકુાદમી િીનિરીનિિા નવસર્જિિી અિે એિા સ્થાિે ‘નવશ્વાસિા ં
વાવેિર’િી િીનિરીનિિો  રુસ્કાર થાય અિે એમિા આયોજિમા ં વ્યાવસાનયક દહિિી સાથે 
કમધચારીઓિા દહિિી કાળજીિો પણ સમાવેશ થાય, એ માટે કમધચારીઓિી સગુમિાિે 
અનલુક્ષીિે કામકાજિી સવલિો અિે વાિાવરણિા સરુ્ાર સાથે એમિા  કે્ષમકુશળિો પણ 
નવચાર થાય એ ઇષ્ટ  ે. પરં  ુ આ નવર્યમા ં અત્યિં મહત્ત્વિી આવશ્યકિા િો એ  ે કે 
સચંાલકો અિે અનર્કારીઓિા વ્યાવસાનયક અિે વહીવટી કૌશલ્ય ઉપરાિં પ્રાચીિ કાળમા ં
કેટલાક રાજાઓ અિ ે શ્રેષ્ઠીઓિી જે પ્રજાવત્સલિાિો મદહમા થિો હિો એ ગણુ એમિી 
લાક્ષભણકિા બિી રહ.ે  

 ેવટે નવશ્વિી પ્રગનિશીલ નવચારર્ારામા ં વ્યવસાયોિી િીનિરીનિિા આયોજિ અિ ે
સચંાલિમા ં અનર્કારીઓ અિે કમધચારીઓિી ભાગીદારી અિે સરકારી ગનિનવનર્મા ં પ્રજાિી 
ભાગીદારીિી નવભાવિાિ ેઅિસ્થાિ મળ્યુ ંઅિે કેટલાકં પ્રબદુ્ પ્રશાસકોિી રાહબરીમા ંક્યાકં 
ક્યાકં એ દદશાિી પ્રવનૃત્તિો આરંભ પણ થયો એ આવકારદાયી ઘટિા  ે. આ પદરવિધિમા ં
સત્તાબળ કે કોઈ બાહ્ય દબાણિી આવશ્યકિા ઘટી જિા ં એનુ ં સ્થાિ સ્વયપં્રેરણા અિે 
સભાિિા ણૂધ સહયોગ લઇ લે  ે એિા લીર્ે સવધસમાવેશક પ્રગનિ અિે સખુાકારીિો માહોલ 
રચાય  ે એ પ્રિીનિિા કારણે એક એવી માન્યિા પ્રસ્થાનપિ થઇ કે એ શાસિ ઉત્તમ  ે જે 
ઓ ામા ંઓછ ંશાસિ કરે.  

આ માન્યિાિી રાજ્યશાસ્ત્રમા ં અરાજકિાવાદી સકંલ્પિા િરીકે પ્રસ્ નુિ થઇ, િેથી 
લોકમાિસમા ંએિા દ્વારા અરાજકિા કે અંર્ાધ ૂરં્ીિો  રુસ્કાર થિો હોવાિો જે ભ્રમ પેદા થયો િે 
વાસ્િવમા ં અસ્થાિે  ે, કારણકે આ માન્યિાિે જીવિિી વ્યવસ્થાિો િદહ  પરં  ુ એિી 
પ્રસ્થાપિા માટે બાહ્ય પદરબળોિા અંકુશિો નિરે્ર્ અભભપે્રિ  ે. વાસ્િવમા ં ‘સ્વનિયમિ’ અિે 
‘બાહ્ય નિયમિિો અભાવ’ એક જ ઘટિાિા બ ે નવરોર્ી િામો  ે. પરં  ુ સદીઓથી બાહ્ય 
નિયમિનુ ંપ્રચલિ હ ુ ંઅિે વ્યવસ્થા કે ‘રાજકિા’ બાહ્ય નિયમિિો પયાધય ગણાઈ હિી એ 
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ક્સ્થનિમાથંી સ્વનિયમિિી દદશામા ંપ્રસ્થાિ થિા ંએ િીનિરીનિથી મતુિ થયાનુ ંદશાધવવા માટે 
આ નિર્ેર્વાચી શબ્દ વપરાયો  ે, પરં  ુએિો વાસ્િનવક નિદહિાથધ નવર્ાયક  ે. 

આધનુિક યગુમા ં રાજાશાહીમાથંી લોકશાહીિી દદશાિા ં પ્રસ્થાિિી સાથોસાથ 
રૂિીવાદમાથંી  વ્યક્તિવાદ િરફિા ં સકં્રમણિો આરંભ પણ થયો. આ વ્યક્તિવાદી માહોલમા ં
મનષુ્યિી વ્યક્તિ િરીકેિી આગવી ઓળખ પ્રસ્થાનપિ થાય અિે એિા જીવિિી િમામ 
ગનિનવનર્િો મળૂસ્રોિ અન્ય કોઈ પદરબળ િદહ પરં  ુએ સ્વય ંહોય એ દૃષ્ષ્ટએ અંકુશમકુ્તિિી 
આવશ્યકિા ઉપર ભાર મકુાયો એ દશાધવ ે ે કે અરાજકિાવાદી સકંલ્પિા વ્યક્તિવાદ િરફિા 
પ્રસ્થાિિી પણ િાદકિક પદરણનિ  ે. આમ જે અભભગમિો આરંભ રાજાઓિા શાસિમાથંી 
મકુ્તિિા નવચારથી થયો હિો િે એિી અિગનિિી પરાકાષ્ટાએ પહોંચી બાહ્ય શાસિમાથંી 
સ ંણૂધ મકુ્તિિા નવચારમા ંપદરણિ થયો.     

આમ માિવ ઉત્ક્રાનંિ આંિદરક દદશામા ં વળે અિે મનષુ્યમા ં આત્મ-નિયમિ કે 
આત્માનશુાસિિી ક્ષમિા કેળવાય એ પ્રકારે એિો આત્મનવકાસ થાય અથવા એિા જીવિનુ ં
આંિરીકરણ થાય, એ આત્માભભમખુ બિે એ માિવ જીવિિા ં ઉજ્્વળ ભાનવિી પાયાિી 
આવશ્યકિા હોવાિી પ્રિીનિ નવશ્વિી પ્રગનિશીલ નવચારર્ારામા ંઅભભવ્યક્તિ પામી એ આધનુિક 
યગુિી મહાિ નસદ્ધદ્  ે, એિી ફળશ્રનુિ  ે.  

૫ 
આત્માનશુાસિ િરફિી ગનિ અિે બાહ્ય સત્તાિા ક્રનમક નવલીિીકરણિી  ઘટિાિે  એક નવશાળ 
પદરપ્રેક્ષ્યમા ંસમજવાિી જરૂર  ે. માિવ જીવિ સષૃ્ષ્ટિો એક ભાગ  ે િથેી એિા ગનિક્રમિી 
અનિવાયધ આવશ્યકિા િરીકે સત્તાિો આનવષ્કાર થયો  ે એ હકીકિ સષૃ્ષ્ટિી ઉત્ક્રાનંિિી 
પ્રદક્રયાિા ંનિરીક્ષણ દ્વારા સ્પષ્ટ થાય  ે. સષૃ્ષ્ટિા નવર્યમા ંએ એક હકીકિ  ે કે એ વટંોભળયા 
જેવી નવશૃખંભલિ અથવા અસ્િવ્યસ્િ હસ્િી કે ગનિક્રમ િથી. આ નવર્યમા ંએમ જણાય  ે કે 
એિી િમામ ગનિનવનર્મા ંએક નવશેર્ વ્યવસ્થા રહલેી  ે, એક એવી વ્યવસ્થા જેમા ં દેખિંા 
જડિત્ત્વિા ભીિરી દબાણિે લઈિે એમા ંપદરવિધિિો આરંભ થાય અિે એિી સમિ પ્રદક્રયાનુ ં
એ પ્રકારે નિયમિ થાય કે એ ક્રમબદ્ રીિે અિે િબક્કાવાર કોઈ ચોક્કસ દદશામા ંઅનવરિ 
આગળ વર્િી રહ.ે આમ પદરવિધિ એ નવકાસિી પ્રદક્રયા બિી જાય એ પ્રકારિી વ્યવસ્થા 
અક્સ્િત્વમા ંઆવી અિે એનુ ં નિરંિર સચંાલિ થ ુ ંરહ્ુ ંએ હકીકિ પ્રકૃનિમા ંઅંિનિિદહિ કોઈ 
નિયામક પદરબળ, કોઈ શક્તિ કે સત્તાિા અક્સ્િત્વ િરફ અંગલુીનિદેશ કરે  ે.  

 રૃ્થવી પરિી વટંોભળયા જેવી અિે અંિરીક્ષમા ં આકાશગગંામા ં થિા ં નવસ્ફોટ જેવી 
કેટલીક ઘટિાઓ પ્રથમ દૃષ્ષ્ટએ આપણી સમક્ષ આ વ્યવસ્થામા ંસકંભલિ િદહ એવા અકસ્માિ 
િરીકે પ્રસ્ િુ થાય  ે. પરં  ુ એવા નવસ્ફોટોિા પદરણામે આપણા સયૂધ અિે  રૃ્થવી સહીિ  
નવનવર્ િહ ઉપિહોિી રચિા થઇ  ે એ જાણ્યા પ ી એમિી ગણિા કોઈ વ્યવસ્થા બહારિા 
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અકસ્માિ િરીકે કે સવધવ્યાપી વ્યવસ્થાિા અપવાદ િરીકે કેવી રીિે કરી શકાય? આ પ્રકારિા 
અકસ્માિો દ્વારા જ સષૃ્ષ્ટ ઉપર જડ ખડકોિા ં સ્થાિે જીવિિા પ્રાદુભાધવ અિે નવકાસિે પોર્ક 
ભનૂમ અિે જળનુ ં નિમાધણ થયુ,ં વાિાવરણિી રચિા થઇ, પવધિો, િદીઓ અિે વિસષૃ્ષ્ટનુ ં
નિમાધણ થયુ.ં આ સવધ જેિા લીરે્ બન્યુ ં એ અકસ્માિ હોવાિી સમજ એ કેવળ અજ્ઞાિિી દ્યોિક 
 ે.  

નવશ્વવ્યાપી વ્યવસ્થા અિે એમા ંઅંિનિિદહિ નિયમિિો આ ઉપક્રમ ઉત્ક્રાનંિિા અિીમ 
િબકે્ક અક્સ્િત્વમા ંઆવેલા ંમાિવજીવિિો પણ ચાલ ુરહ્યો અિે એ અહીં સત્તાિા રૂપે જીવિિા 
સચુારુ સચંાલિ અિે નવકાસિી અનિવાયધ આવશ્યકિા િરીકે પ્રનિષ્ષ્ઠિ થયો. અહીં બાળકિી 
સારસભંાળિા ઉપક્રમિો અભ્યાસ કરિા ં આ નવર્યિી જરૂરી સ્પષ્ટિા થાય  ે. સષૃ્ષ્ટમા ં
બાળકિો જન્મ એક અસહાય હસ્િી િરીકે થાય  ે, પરં  ુએ જીવ ુ ંરહ ેએ પ્રકૃનિિે અભભપે્રિ 
હોવાથી એિી માિામા ંmaternal Instinct – મા તૃ્વિો આવેગ મકુાયો  ે. આ આવેગ એિ ે
બાળક આત્મનિભધર બિે ત્યા ંસરુ્ી એિા ંઉ ેર માટે પે્રરે  ે. પશઓુમા ંપણ એ આવેગ રહલેો  ે 
જેનુ ં મનષુ્ય સષૃ્ષ્ટમા ં માિવીયકરણ થિા ં એ બાળક પ્રત્યેિા કિધવ્યિી સભાિિાનુ ં રૂપ લઇ 
 ેવટે વાત્સલ્યભાવમા ંપદરણિ થાય  ે.  

બાળક  ખુ્િ બિે એ હ ેસુર એનુ ં જિિ થાય, એનુ ં ર્ારણપોર્ણ થાય, એિા 
હલિચલિ ઉપર દેખરેખ રખાય, એિા વ્યવહારનુ ં નિયમિ અિે નિદેશિ થાય એ એિી એક 
અનિવાયધ એવી પાયાિી આવશ્યકિા  ે, જેિી  નૂિિિી જવાબદારી વ્યક્તિગિ સ્િરે િો 
પ્રકૃનિિી વ્યવસ્થા મજુબ એિી માિાિે નશરે રહ ે  ે. પરં  ુએ માિા સમાજિી સભ્ય  ે િેથી 
સમાજમા ંસમાજશાસ્ત્રીઓ જેિે agents of social control - સામાજજક નિયતં્રણિા એજન્ટ કે કિાધ 
કહ ે ે એવી ‘પદરવાર’ િરીકે ઓળખાિી સસં્થા અિે આગળ જિા ં‘નશક્ષણ’િા િામે ઓળખાિી 
સસં્થા અક્સ્િત્વમા ંઆવી અિે એ જવાબદારીનુ ંસામાજીકરણ થયુ.ં   

આ સસં્થાઓિા આશ્રયે કે એમિી  ત્ર ાયામા ંબાળક ઉ રે એ દરનમયાિ એિે માટે શુ ં
સારંુ કે જરૂરી  ે એિી પસદંગી કરવાિી જવાબદારી એ સસં્થાઓ અદા કરે એ ઉપક્રમમા ંસકૂ્ષ્મ 
કે સ્થળૂ રૂપે બળ કે દબાણિો જે નવનિયોગ થાય  ે એ હકીકિમા ંસત્તાનુ ંમળૂ રહલે ુ ંદેખાય  ે. 
સ્વાભાનવક રીિે એ સત્તા પદરવારમા ં માિા કે નપિા કે અન્ય વડીલમા ંઅિે નશક્ષણિા સ્િરે 
નશક્ષકમા ંકેષ્ન્દ્રિ થઇ અિે અનશુાસિ કે નશસ્િ કે આજ્ઞાકાદરિા એ બાળક માટે જરૂરી બિી જિા ં
એિી ગણિા બાળકિા  એક આવશ્યક ગણુ િરીકે થઇ અિે એિી ક્ષનિ એ દોર્પાત્ર ઘટિા 
ગણાઈ. 

મનષુ્યિો મનષુ્ય િરીકેિો નવકાસ આ જ િીનિરીનિ મજુબ થિો જોવામા ંઆવે  ે. એ 
પણ બાળકિી જેમ એક નવકાસોન્મખુ હસ્િી  ે અિે એિી પ્રારંભભક અવસ્થામા,ં એ  ખુ્િ બિે 
ત્યા ંસરુ્ી એિા પોિાિા દહિાથે એિા ંજીવિિા જિિિી, એિા ં નિયમિ નિદેશિિી અથવા 
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એમ કહો કે એિા ં નિયતં્રણિી આવશ્યકિા રહ ે  ે, જેિી  નૂિિ માટે કબીલા કે સમાજ િામિી 
સસં્થા અિે આગળ જિા ં રાજ્ય િરીકે ઓળખાિી સસં્થા અક્સ્િત્વમા ં આવી અિે જેમ 
પદરવારિા વડીલમા ંએ સત્તા કેષ્ન્દ્રિ થઇ હિી, િેમ અહીં કબીલાિા મખુી કે સમાજિા અિણી 
કે રાજ્યિા રાજામા ંકેષ્ન્દ્રિ થઇ અિે પ્રજા માટે અનશુાસિ કે નશસ્િ કે આજ્ઞાકાદરિાિી ગણિા 
એિા ંએક આવશ્યક ગણુ િરીકે થઇ અિે એિી ક્ષનિ એ દોર્પાત્ર ઘટિા ગણાઈ. આ ઉપક્રમમા ં
વડીલો કે રાજાઓ માટેિા સહજ આદર કે આમન્યા એ સત્તાિા નવનિયોગમા ંજરૂરી બિી રહી. 

આ નવશ્લેર્ણ દ્વારા એ સ્પષ્ટ થાય  ે કે બાળકિી જેમ મનષુ્યિા જીવિિા ગનિક્રમનુ ં
નિયમિ અિે નિયતં્રણ એ હ ેસુર આવશ્યક બન્યુ ંહ ુ ં કે િેિી અંદર એવી લાયકાિિો નવકાસ 
થાય જેથી  ેવટે િે આત્મનિભધર બિે,  ખુ્િ અિે પ્રગલ્ભ બિે અિે એિે કોઈ નિયતં્રણિી 
આવશ્યકિા રહ ેિદહ. આમ હકીકિે નિયતં્રણ આવશ્યક બન્યુ ંહોય િો િે એિી આવશ્યકિાથી 
ઉપર ઉઠી શકાય એ માટે. બૌદ્ સાદહત્યમા ંિરાપાિા કથાિક દ્વારા એ નવચાર રજૂ થયો  ે કે 
િદી પાર કરવા માટે િરાપાિી જરૂર િો રહ ે ે, પરં  ુિદી પાર કયાધ પ ી મહામહિેિે િૈયાર 
કરાયેલો િરાપો ઉપાડી જવાિો હોય િો એ ભબિજરૂરી ભાર બિી રહ ે ે. એ જ રીિે નિયમિિી 
પ્રદક્રયા નવકાસિી પ્રારંભભક અવસ્થા  રુિી અવશ્ય ઉપયોગી  ે પરં  ુએનુ ંપ્રયોજિ નસદ્ થયા 
પ ી બૌદ્ કથાિકિા િરાપાિી જેમ એનુ ંપણ નવસર્જિ થાય એ ઇષ્ટ  ે.  

વાસ્િવમા ં નિયમિિા ઉપક્રમમા ં પ્રકૃનિિો આશય બાળકિા કે મનષુ્યિા ગનિક્રમિ ે
અવરોર્વાિો િદહ પણ એિે નવવેક વૂધક ચોક્કસ channel - માગે વાળવાિો  ે. િેથી અંકુશોિો 
ઉપક્રમ optimum - ઈષ્ટિમ મયાધદાિી ઉપરવટ જાય કે એિો અનિરેક થાય કે એિો હ ે ુ ણૂધ 
થયા પ ી પણ ચાલ ુરહ ે ત્યારે એ નવપરીિ ફળદાયી બિે  ે. આમ પ્રકૃનિ માટે નિયમિ કે 
નિયતં્રણ એ મનષુ્ય િરીકે ઓળખાિી હક્સ્િ પલોટાઈિે ખરેખર મનષુ્ય બિી રહ ેએનુ ં એક 
સમથધ સાર્િ  ે. આ સદંભધ બાજુએ રાખી એ પ્રદક્રયા ઉપર આત્યનંિક એકાિિા થાય ત્યારે 
એિી સાથે સકંભલિ કિધવ્યભાવિા હાનંસયામા ં મકુાઈ જાય  ે અિે વાત્સલ્યભાવ એમાથંી 
સદંિર ઓગળી જાય  ે. આ ક્સ્થનિમા ં નિયમિિી સત્ત્વહાનિ થાય  ે અિે જીવિ 
દદશાસભં્રમિો ભોગ બિે  ે. એમ કહો કે ગાડી આડેપાટે ચડી જાય  ે. એવુ ંથાય ત્યારે એ ઉક્તિ 
સાચી ઠરે  ે કે ‘સત્તા મનષુ્યિે ભ્રષ્ટ કરે  ે અિે નિરંકુશ કે અમાપ સત્તા એિે  ણૂધપણે ભ્રષ્ટ 
કરે  ે’.  

આ ઉક્તિ માિવ સ્વભાવિી એક લાક્ષભણક િબળાઈિો નિદેશ કરે  ે, જેિે અનલુક્ષીિે 
આધનુિક Jurisprudence – ન્યાયશાસ્ત્રમા ં એક એવો નસદ્ાિં રજૂ થયો  ે કે કાયદો અથવા 
પરંપરા જ્યારે એક નવશેર્ વ્યક્તિ કે સમદુાયિે કોઈ સત્તા આપે  ે ત્યારે એિી સાથે સહજપણે 
એિો નવનિયોગ judiciously -  ન્યાયી રીિે  અિે નવવેક વૂધક કરવાિી જોગવાઈ પણ કરે  ે. એ 
જોગવાઈિી જાણ્યે અજાણ્યે અવજ્ઞા થાય ત્યારે કાયદાિો હ ે ુ સચવાિો િથી. પરં  ુ  આ 
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જોગવાઈઓનુ ં યથાવિ પાલિ થયા પ ી પણ ન્યાયીપણાિો અંનિમ આર્ાર સત્તાિા ં
વહીવટિી જવાબદારી જેમિે નશરે  ે એમિી નવવેકશીલિા અિે સવેંદિશીલિા ઉપર રહ ે ે. 

આ સદંભધમા ંએ સ્પષ્ટ  ે કે સત્તાિો વહીવટ જેમિા હસ્િક  ે િે અિણીઓ, વડીલો કે 
રાજાઓિ ે સત્તાિો િશો ચિી જિા ંએમિી પાસે અપેભક્ષિ સવેંદિશીલિાનુ ંસ્થાિ જોહુકમી લે 
કે િેઓ એિે પોિાિા મદહમા કે નવલાનસિાિા સવંર્ધિનુ ં સાર્િ બિાવી દે, ટૂંકમા ં સત્તાનુ ં
વાત્સલ્યભાવ સાથેનુ ં િૈસભગિક જોડાણ નશનથલ થઇ જાય ત્યારે સત્તાિા સત્ત્વિો હ્રાસ થાય  ે. 
આ ક્સ્થનિમા ંરાજાઓ કે અન્ય સત્તાર્ીશો જે ખરેખર પ્રજાવત્સલ હોવા જોઈએ િે પ્રજાનવમખુ 
બિી જિા ં એમનુ ં શાસિ પ્રજા માટે જુલમિો પયાધય બિી રહ ે  ે. એિા ં પદરણામે સમિ 
વાિાવરણ ખળભળી જાય  ે અિે એ પ્રજાિે નવદ્રોહ કરવાિે પે્રરે  ે.  

એવા જ એક નવદ્રોહિા પદરણામે રાજાઓ પદભ્રષ્ટ થયા એ સાથે આધનુિક યગુિો 
આરંભ થયો. આમ રાજાઓ સામેિા નવદ્રોહ સાથે શરૂ થયેલી પરંપરાિો  ેવટે પદરવાર, નશક્ષણ, 
આનથિક અિે ર્ાનમિક એકમોિા વડાઓ સહીિ  િમામ સત્તાર્ારીઓ સરુ્ી નવસ્િાર થયો. અિે 
સામાન્યમા ંસામાન્ય મનષુ્યિે પણ, અિે ક્યાકં ક્યાકં િો અબરુ્ બાળકિે સદુ્ા ંજાણે કે સત્તાિી 
એલજી થઇ હોય એવો હવે અનભુવ થઇ રહ્યો  ે. આજે એક સામાન્ય બાળક પણ ક્યારેક એવુ ં
કહ ે ુ ંજોવામા ંઆવે  ે કે ‘મમ્મી અમારે કાયમ  ુ ંકહ ેિેમ જ કરવાનુ?ં’  

૬ 
રાજાઓ સામેિા નવદ્રોહ સાથે આરંભાયેલા આધનુિક યગુમા ં સત્તાિી પકડમાથંી મતુિ 

થવાિા પ્રથમ ચરણ િરીકે સત્તાિા નવકેન્દ્રીકરણિો એક નસદ્ાિં િરીકે અવશ્ય  રુસ્કાર થયો 
પરં  ુરાજાઓ પાસેથી  ીિવાયેલી સત્તાિા િવા કેન્દ્રો રચાયા અિે એિા ંઉપર સમય સમયે 
અમીરોનુ ંકે સામ્યવાદી અિણીઓનુ ંકે કોપોરેટ કે્ષત્રિા મારં્ાિાઓનુ ંવચધસ્વ સ્થપાયુ.ં  

અહીં બીજી િોંર્પાત્ર હકીકિ એ  ે કે રાજાઓિા શાસિ દરનમયાિ સત્તાિો અમલ 
પ્રજાિા રોજજિંદા જીવિ સરુ્ી ખાસ પહોંચિો િહોિો, િેથી કોઈ રાજા યદુ્મા ં હારે અિ ેરાજ્ય 
બીજા રાજાિા આનર્પત્યમા ંઆવે ત્યારે પણ સામાન્ય લોકજીવિ એિી સસુ્થાનપિ પદરપાટી 
મજુબ ચાલ ુ ં રહ ે ુ.ં પરં  ુ રાજાઓિી નવદાય પ ી એ પદરક્સ્થનિમા ં અિપેભક્ષિ પદરવિધિ 
આવ્યુ.ં આ પદરવિધિ દ્ધદ્વપક્ષી બન્યુ.ં એક િરફ રાજકીય અિે આનથિક સ્િરે સત્તાિા િાિા િાિા 
એકમો મોટા એકમોમા ંનવલીિ થવાિી પ્રવનૃત્ત શરૂ થિા ં ેવટે નવરાટ એકમોિી રચિા થઇ અિે 
વધમુા ં નવશ્વીકરણિો માહોલ રચાયો, જેથી સત્તાિા સામર્થયધમા ંઅિપેભક્ષિ અભભવદૃ્ધદ્ થઇ. િો 
બીજી િરફ જીવિિા  વર્ારે િે વર્ારે કે્ષત્રો સત્તાિા વ્યાપમા ંઆવિા ગયા ં અિે સત્તાિો 
ક્રમશુઃ એ હદે નવસ્િાર થયો કે  ેવટે જીવિનુ ં કોઈ કે્ષત્ર સરકારી હસ્િકે્ષપથી બાકાિ િ રહ.ે 
પદરણામે સામાજજક, આનથિક અિે વૈયક્તિક જીવિિી િીનિરીનિ સદુ્ા ં વધ ુ િે વધ ુપ્રમાણમા ં
સરકારી વહીવટ ઉપર નિભધર રહિેી થઇ. આમ સત્તાિી પકડમાથંી લોકજીવિિી મકુ્તિિા 
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અભભયાિમા ં સ્થળૂ કે પ્રત્યક્ષ બરં્િ અવશ્ય દૂર થયુ,ં પરં  ુ એનુ ં સ્થાિ સકૂ્ષ્મ અિે પરોક્ષ 
બરં્િે લીધુ,ં એટલુ ંજ િદહ, એ બરં્િ પ્રબળ પણ બન્યુ ંઅિે એિા વ્યાપિે કોઈ સીમા રહી 
િદહ.  

િદુપરાિં રાજાઓિા હાથમાથંી સત્તા સરી ગયા પ ી શાસિિી િીનિરીનિનુ ંકોઈ નવશેર્ 
વ્યક્તિ કે જૂથ પરનુ ંઅવલબંિ દૂર થયુ ંઅિે એનુ ંસ્થાિ સસુ્થાનપિ ર્ારાર્ોરણો કે કાયદાએ 
લીધુ.ં એિા ંપદરણામે વહીવટનુ ંઅિે એિી સાથે ન્યાયિી પ્રદક્રયાનુ ંનિવ્યધતિીકરણ   થયુ ંઅિે 
િમામ કાયધવાહીિી જવાબદારી કાયદેસર અક્સ્િત્વમા ં આવેલી વ્યવસ્થા ઉપર મકુાઈ ગઈ. 
આંખે પાટા બારં્ીિે ન્યાય િોલિી દેવી આ નિૂિ પદ્નિનુ ંપ્રિીક બિી. આ દેવીિી આંખે પાટા 
બરં્ાયા હોવાિે કારણે પક્ષીય વલણિો અવકાશ અવશ્ય દૂર થયો, પરં  ુએ સાથે વહીવટમાથંી 
િેમ જ ન્યાયિતં્રમાથંી સવેંદિશીલિા માટેિો અવકાશ પણ દૂર થઈ ગયો અિે એમા ં રુક્ષિા 
આવી ગઈ. આમ માિવ દહિિે અનલુક્ષીિે કરેલી જોગવાઈ એ દહિિે જ બાજુ પર મકૂી દે 
એવી ક્સ્થનિનુ ંનિમાધણ થયુ.ં   

કાયદો અિે એિો ચસુ્િ અમલ કદાચ જાહરે જીવિમા ં વ્યવસ્થાિી જાળવણીિે કે એિા 
અનિષ્ટોિે અમકુ હદે અંકુશમા ં રાખવાિે ઉપકારક બિિો હશે પરં  ુ એિી અંદર માિવ 
જીવિિે અનિષ્ટમાથંી છટકારો અપાવવાિી કે એિે ઉમદા બિાવવાિી ક્ષમિા િથી. એિાથી 
નવપરીિ કાયદો િો વિધમાિ જીવિિી ગનિનવનર્િે અિે એમા ં પેદા થયેલા અનિષ્ટોિે 
ભચરસ્થાયી બિાવવામા ંજ ઉપકારક બિે  ે. અિે અનિષ્ટિી એ લાક્ષભણકિા રહી  ે કે એિે દૂર 
કરવામા ંિ આવે િો એિી અભભવદૃ્ધદ્ થિી રહ ે ે. આમ કાયદાિા અમલિી સાથોસાથ ગિુાદહિ 
પ્રવનૃત્તઓ પણ ચાલ ુરહી  ે, એટલુ ંજ િદહ, એમા ંઅમકુ અંશે વર્ારો થયેલો પણ દેખાય  ે. 

નવતટર હ્ગુોિી ‘લા નમઝરેબ્લા’ િામિી યગુપ્રવિધક િવલકથાિો પોલીસ ઇન્સ્પેતટર 
કાયદાિા ચસુ્િ અમલનુ ં પ્રિીક  ે. એિી નિષ્ઠા િદહ પણ ભબશપિી કરુણા ઝા ં વાઝા ં જેવી 
અમાનરુ્ી હસ્િીિે માિવિાિા પથંે દોરી શકી હિી. આ કથાિક માિવ ઉત્કર્ધ માટે માિવીય 
સસં્પશધિી જરૂદરયાિ િરફ અંગલુીનિદેશ કરે  ે. આ હકીકિિે અનલુક્ષીિે અહીં આંખે પાટા 
બારેં્લી દેવીિે બદલે મનષુ્યિા ઉજ્જવળ ભાનવ િરફ મીટ માડંીિે ઊભેલી સવેંદિશીલ અિે 
કરુણામયી દેવીિી, વત્સલ મા શૃક્તિિી પ્રસ્થાપિા થાય એ જરૂરી  ે. પરં  ુ એ મજંજલે 
પહોંચવા માટે માિવજાનિએ હજી miles to go - લાબંો રસ્િો કાપવાિો  ે.  

આજે િો માિવજાનિ કાયદાિા જગંલમા ંઅટવાઈ  ે. એમાથંી બહાર આવવા માટે પણ 
એ કાયદા િરફ મીટ માડંે  ે. પદરણામે િવી જરૂદરયાિિી પ્રિીનિ થિા ંએ િવા કાયદા ઘડે  ે.  
એિી સમાિંર કાયદાભગંિી  ટકબારી શોર્વાિો ઉપક્રમ પણ ચાલિો રહવેાથી એક નવર્ચક્રનુ ં
નિમાધણ થિા ં કાયદાિો પિો માિવદહિ માટે ટૂંકો પડે  ે. આમ કાયદાિા નવર્ચક્રમા ં
માિવદહિ અટવા ુ ં હોવાથી પણ કાયદાિી ઉપરવટ જવાિી જરૂર ઊભી થાય  ે. કાયદામા ં
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એવી પ્રવનૃત્તિો ગિુાિી વ્યાખ્યામા ં સમાવેશ થાય  ે, એિા ં પદરણામે માિવદહિાથે શહીદી 
વહોરવાિી િોબિ આવે  ે. એવા પ્રત્યેક અવસરે જાગિૃ અિે પ્રગનિશીલ માિસમા ંબે કોદટિા 
કાયદાિી સકંલ્પિાિો આનવષ્કાર થાય  ે.  

આ સદંભે એક એવો નવચાર રજૂ થિો રહ્યો  ે કે પ્રવિધમાિ સમાજમાન્ય કે રાજ્યમાન્ય 
કાયદાથી પર એક કાયદો  ે, પ્રવિધમાિ અદાલિોથી પર ‘માિવજાનિિી એક વડી અદાલિ’ 
 ે, કોઈક એિે ‘ભગવાિિી અદાલિ’ કહવેાનુ ંપણ પસદં કરે  ે, એ અદાલિિો ચકુાદો આ 
રીિે ગિેુગાર ઠરેલાિે માિવિાિા ઉદ્ારકિા ભબરુદથી િવાજશે. વાસ્િવમા ંએવા ઉદ્ારકોિી 
શહીદી માિવજાનિિે એિા ંકલ્યાણિે અવરોર્િી પદરક્સ્થનિમાથંી બહાર લાવી ઉજ્જવળ ભાનવ 
િરફિા એિા આરોહણ માટે એક સકુ્સ્થર પગનથયાનુ ંનિમાધણ કરે  ે એ કારણે આ હસ્િીઓ એક 
નવનશષ્ટ  ગૌરવિી અનર્કારી બિે  ે. 

આ દૃષ્ષ્ટએ પ્રગનિશીલ નવચારર્ારામા ંબે પ્રકારિા કાયદાિી સકંલ્પિા પ્રસ્ િુ થઇ અિે 
એવી માન્યિાિો  રુસ્કાર થયો કે આપણા પ્રવિધમાિ કાયદામા ંઊધ્વધિા કાયદો સાકાર થાય 
એિા ઉપર એિી સાથધકિા અવલબંે  ે, િેથી કોઈ કાયદાિા ં નવર્યમા ં એ અંનિમ આદેશ 
હોવાિી માન્યિાિો લોપ થિો ગયો અિે એક એવો નવચાર પ્રસ્ િુ થયો કે કાળક્રમે પ્રાપ્િ 
થિા ં અનભુવોિા આર્ારે અિે માિવિાિા નવશાલ પદરપે્રક્ષ્યિે અનલુક્ષીિે આપણા  
કાયદાઓિી નિરંિર સમીક્ષા અિે િવસસં્કરણ થ ુ ંરહવે ુ ંજોઈએ, જેથી ઊધ્વધિો કાયદો એમા ં
વર્ારે િે વર્ારે અસરકારક રીિે પ્રનિભબિંભબિ થાય.  

આ નવચારક્રમિી પરાકાષ્ટાએ આત્મનિયમિિી આવશ્યકિાિા પ્રનિપાદિ સાથે એવી 
નવભાવિા રજૂ થઇ કે જે સરકાર ઓ ામા ંઓછ ંશાસિ કરે કે કાયદાિો ઓ ામા ંઓ ો આશ્રય 
લે િે ઉત્તમ સરકાર. આમ  રાજાઓિા શાસિિા અંિ સાથે જે અભભયાિ શરૂ થયુ ં િે ક્રનમક 
શાસિમકુ્તિિા નવચાર િરફ દોરી ગયુ ંએ હકીકિ ઉત્ક્રાનંિક્રમમા ંનિદહિ પ્રકૃનિિા આશય સાથે 
સ ંણૂધ મેળ ર્રાવે  ે.  

૭ 
અહીં વાસ્િનવક પદરક્સ્થનિએ એક અિપેભક્ષિ વળાકં લીર્ો હિો, િેથી નવચારિા સ્િરે 

થયેલી પ્રગનિિો વ્યવહારિા સ્િરે અપેભક્ષિ પડઘો પડયો િદહ. આમ નવચાર અિે વ્યવહાર 
વચ્ચે અંિર પેદા થયુ.ં આવુ ંઅંિર પેદા થાય એ આમ િો એક સ્વાભાનવક ઘટિા  ે. અહીં 
મનષુ્ય કોઈ આદશધ સેવે એિા નવર્યમા ંએ વ્યવહારમા ંઅનદુદિ થાય એવી અપેક્ષા રહ ે  ે. 
પરં  ુ પ્રવિધમાિ સજંોગો અિે માિવ િબળાઈિે કારણે વ્યવહારિી કક્ષાએ કેટલીક મયાધદા 
આવે  ે, જેિા લીર્ે આદશધ અિે વ્યવહાર વચ્ચે અનિવાયધ અંિર પેદા થાય  ે. આ અંિર એ 
કોઈ દૂર્ણ િથી.  માિવ જીવિિી રચિા જ એ પ્રકારિી  ે કે એમા ં નવચાર એક ડગલુ ં
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આગળ વરે્ પ ી વ્યવહાર એિે અનસુરે  ે. આમ બિંે વચ્ચે જે અંિર પેદા થાય  ે એ 
પ્રગનિિી અનિવાયધ આવશ્યકિા  ે.  

અહીં વાણી અિે વ્યવહારિી એકવાક્યિા જરૂરી મિાય એ સવધથા ઉભચિ  ે. પરં  ુ
વ્યવહાર નવચાર સાથે કદમ નમલાવી શકે િદહ એ ક્સ્થનિમા ં એકવાક્યિા જળવાઈ રહ ે એ 
આશયે નવચાર વ્યવહારથી આગળ િ વર્ ે એવો આિહ સેવાય િો પ્રગનિિી િમામ 
સભંાવિાિો અિે એિી સાથે નવચારિા સ્વત્વિો પણ લોપ થાય  ે. આ સદંભે શ્રી અરનવિંદનુ ં
‘મનષુ્ય આમ અસગંિ બિે એ એનુ ં સદ્ભાગ્ય  ે’ એ મિલબનુ ં નવરોર્ાભાસી જણા ુ ં પણ 
અથધયતુિ નિરીક્ષણ સવધથા ઉપયતુિ જણાય  ે. 

ઉત્ક્રાનંિિી જેમ માિવ નવકાસિી પ્રદક્રયા પણ સીર્ી રેખામા ં િદહ પણ સમય સમયે 
પ્રવિધમાિ પદરક્સ્થનિમા ંપેદા થિા ંઅવરોર્ો વટાવીિે ચક્રાકારે ઊધ્વધ િરફ ગનિ કરે  ે. આમ 
નવચારિા ક્ષેતે્ર અવશ્ય પ્રગનિ થઇ. પરં  ુવ્યવહારિા ક્ષેતે્ર પદરક્સ્થનિ કાઇંક નવકટ બિી અિે 
નવચારિે માટે વ્યવહારિી એ ઘાટી વટાવવાિી આવશ્યકિા પેદા થઇ.  

એ સમય દરનમયાિ યરુોપમા ં સવધવ્યાપી નવકાસિો માહોલ રચાયો િેમા ં ઉદ્યોગોિે 
અિિા મળિા ં િામીણ ખેિીવાડી અિે લઘ ુ ઉદ્યોગોનુ ં અવમલૂ્યિ થવાનુ ં શરૂ થયુ.ં આ 
ક્સ્થનિમા ંગામોિી વસ્િી શહરેોમા ંઠલવાિી ગઈ અિે આસપાસિા ગામોિે પોિાિા નવસ્િારમા ં
સમાવી દઈ શહરેોનુ ં મહાિગરોમા ં રૂપાિંર થવા લાગ્યુ ં અિે ગામડાઓંનુ ં શહરેીકરણ અિે 
ત્યાિંી ખેિીવાડીનુ ંઉદ્યોગીકરણ થવાનુ ંશરૂ થયુ.ં એ સાથે સવધ સ્િરે નવરાટકાય ઔદ્યોભગક અિે 
વેપારી સાહસોિી નવશાલ શ્રેણીઓ અક્સ્િત્વમા ં આવી. આ સાહસોિી અિે શહરેી જીવિિી 
પ્રાથનમક અિે પાયાિી આવશ્યકિાઓ સહીિ  ઉપભોગવાદિા ંપ્રચલિિે લઈિે પેદા થયેલી 
િવીિ આવશ્યકિાઓિી  નૂિિ માટે જ્યા ં જ્યા ં શક્યિા જણાઈ ત્યા ં સવધત્ર નવરાટ બરં્ો અિે 
નવદ્યિુ મથકોિી સાથે સચંાર માધ્યમ િથા પદરવહિ િેમજ મિોરંજિિી અિે અન્ય 
આનરુ્ભંગક સેવાઓ મોટે પાયે સાકાર થઇ. એ સવધિી જરૂદરયાિોિી અિે ભદ્ર વગધ માટે વૈભવી 
નિવાસિી જોગવાઈ કરવા માટે જગ્યા ઓ ી પડિા અિેક મહાકાય અિે ગગિચુબંી ઈમારિો 
બરં્ાવા લાગી અિે હવે ફ્લાય ઓવર કે અન્ડરિાઉન્ડ માગો િથા એક્ષ્પે્રસ હાઈવે અિ ેમેટ્રો 
ટે્રઈિોિી સગવડ થિા ંનવભભન્ન દેશોિા કેવળ શહરેોિો જ િદહ, પરં  ુગામડાઓં સદુ્ાિંો માહોલ 
પણ ર્રમળૂથી બદલાઈ રહ્યો  ે.  

ઉદ્યોગીકરણિો પ્રવાહ ર્સમસિો આગળ વધ્યો િેમા ંમોટી મા લી િાિી મા લીઓિે 
િસીિે  ષુ્ટ થાય િેમ આ મોટા સાહસો લઘ ુસાહસોિે યેિ કેિ પ્રકારે પોિાિી અંદર સમાવિા 
ગયા. આમ વ્યાવસાનયક કે્ષતે્ર કોપોરેટ સસં્કૃનિનુ ં નિમાધણ થયુ ંઅિે એનુ ંપ્રભાવકે્ષત્ર નવસ્િર ુ ં
ગયુ.ં એ સાથે વેપાર ઉદ્યોગિા કે્ષતે્ર એિા કેટલાક સમથધ કોપોરેટ અિણીઓનુ ંવચધસ્વ સ્થપાયુ.ં 
અિે નવશ્વીકરણનુ ં અભભયાિ શરૂ  થિા ં આંિરરાષ્ટ્રીય સહયોગિી સનુવર્ાિે લઇિે એમિા ં
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સામર્થયધમા ંઅિહદ વર્ારો થયો. પદરણામે જાહરે જીવિમા ંએમિા દહિિે સરસાઈ મળે એવા 
માહોલિી રચિા થઇ અિે રાજ્યસત્તા ઉપરિી એમિી પકડ મજબિુ થિી ગઈ. પદરણામે 
સત્તાિા ક્રનમક નવકેન્દ્રીકરણિો અિે એિા ંઅંનિમ નવસર્જિિો કાયધક્રમ અભરાઈ પર મકુાઈ ગયો.  

અહીં મનષુ્યિી ભખુ અિે મહત્ત્વાકાકં્ષાિી જેમ જેમ પદર નૂિિ થિી ગઈ િેમ િેમ એમા ં
વર્ારો થિો ગયો. એિે પહોંચી વળવા માટે હાલ ઉપલબ્ર્ શક્તિઓ અ રૂિી હોવાનુ ંજણાિા ં
વૈકપ્લ્પક શક્તિસ્રોિોિો અિે  ેવટે અણશુક્તિિો આશ્રય લઈિે નવકાસકાયધ આગળ ર્પ ુ ંરહ્ુ ં
િેિા પદરણામે ભૌનિક સમદૃ્ધદ્મા ં કલ્પિાિીિ વર્ારો થયો. આ કાયધમા ં મનષુ્ય એવો િો 
ઓિપ્રોિ થઇ ગયો કે  ેવટે એ સમદૃ્ધદ્િા નિમાધણ અિે નવિીયોગનુ ંએક ઉપકરણ બિી રહ્યો 
અિે મનષુ્ય િરીકેિા પોિાિા નવકાસિી બાબિ સ ંણૂધપણે હાનંસયામા ં મકુાઈ ગઈ. પદરણામે 
બાહ્ય નવકાસિી સાથે મળે ર્રાવે એવો એિો આંિદરક નવકાસ થયો િદહ. એ પદરક્સ્થનિમા ં
વર્િી જિી સમદૃ્ધદ્ એિા ઉપભોગ માટે જરૂરી સમય અિે ક્ષમિાિા ંઅભાવે એિે માટે ભારરૂપ 
બિી ગઈ. િે એિે જીરવી શક્યો િદહ. એમ કહો કે એિે સમદૃ્ધદ્િો જાણે  કે અપચો થઈ ગયો 
અિે  अन्नीं अण्त्त अत्त ेच - મનષુ્ય કા ંિો અન્નિે ખાય અથવા અન્ન એિે ખાઈ જાય  ે એ 
મિલબિી ઉપનિર્દિી ઉક્તિ મજુબ સમદૃ્ધદ્ એિે િસી જાય એવી ક્સ્થનિનુ ંનિમાધણ થયુ.ં  ેવટે 
નવરાટ સભ્યિાિા િવીિ માહોલમા ંમનષુ્ય અટવાઈ ગયો, ખોવાઈ ગયો.    

   બીજી િરફ અગાઉ યરુોપિા સાહનસકોએ દેશનવદેશમાથંી અિળક સપંનત્ત ખેંચી 
લાવવા માટે ત્યાિંી પ્રજાિે લ ૂટંી હિી િેમ ઔદ્યોભગક કે્ષત્રિા ંઅિણીઓએ સનુવકનસિ વૈજ્ઞાનિક 
સામર્થયધિા નવનિયોગ દ્વારા અિેકનવર્ અિે અનિરેકભરી સાર્િસગવડોિા ં નિમાધણ માટે વન્ય 
સપંનત્ત સહીિ િમામ પ્રાકૃનિક સ્રોિોિે લ ૂટંયા અિ ેએમનુ ંબેહદ શોર્ણ કયુ . એ સાથે ભદ્રવગધમા ં
અિે ઓ ેવત્તે અંશે સામાન્ય જિસમદુાય સદુ્ામંા ંપાગંરેલી િવીિ જીવિશૈલીિા કારણે પ્રાપ્િ 
સનુવર્ાઓિા અનિરેકભયાધ વપરાશ અિે બગાડિો, ‘વાપરો અિે ફેંકી દો’િો માહોલ રચાયો 
િેિા ંલીર્ે પ્રાકૃનિક સ્રોિોિા શોર્ણનુ ંપદરમાણ વર્ ુ ંગયુ ંઅિે પ્રકૃનિિી સમ લુા સચવાઈ 
િદહ.  

આ ગનિનવનર્િા પદરણામે એક િરફ ભાનવ પેિીનુ ંજીવિ અસભંવ બિી જાય એ હદે 
પ્રાકૃનિક સ્રોિો ખાલી થવા લાગ્યા અિે પયાધવરણિી સમ લુાિો નવચાર કયાધ નવિા આડેર્ડ 
જગંલો કપાિા ગયા ંઅિે ઠેરઠેર મસમોટી ઈમારિો અિે નવરાટકાય બરં્ો બરં્ાવાનુ ંશરૂ થયુ.ં 
બીજી િરફ  રૃ્થવી પર પ્રદૂર્ણનુ ંપ્રમાણ મનષુ્યિી વિધમાિ પેિીનુ ંજીવિ પણ અસભંવ બિી 
જાય એ હદે પહોંચવાનુ ં શરૂ થયુ.ં અિે એમા ં વૈનશ્વક ઉષ્ણીકરણિા ખિરા સાથે ભકંૂપ અિ ે
સિુામી જેવા પ્રાકૃનિક અકસ્માિોનુ ં અિે આક્ણ્વક નવદકરણ જેવા માિવસજર્જિ અકસ્માિોનુ ં
જોખમ ઉમેરાયુ.ં 
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અલબત્ત આ પ્રકારે ઊભા થયેલા જોખમમા ંક્રમશુઃ ઘટાડો થાય એ માટેિા પ્રયત્િો પણ 
શરૂ થયા.ં પરં  ુઆ પ્રયત્િોિો સબંરં્ લોકજીવિિી રૂિ જીવિશૈલી સાથે હોવાથી એમિી  ણૂધ 
સફળિા શકંાસ્પદ રહી. િેથી આ નવર્યમા ંમાિવજાનિિી મ ૂઝંવણ ખાસ ઓ ી થઇ િદહ, િેમા ં
એક વર્ારાનુ ંજોખમ ઉમેરાયુ.ં આ જોખમ અભિૂ વૂધ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાિ અિે કૌશલ્યોિા નવનિયોગ 
દ્વારા નવિાશકારી શસ્ત્રસરંજામિા ઉત્પાદિિે કારણે પેદા થયુ.ં સામાન્યિુઃ પ્રવિધમાિ માહોલમા ં
ચીજવસ્ ઓુિા ઉત્પાદકો અિે સનવશેર્ સમથધ ઉત્પાદકો પોિાિા ઉત્પાદિિા  વપરાશ માટે 
અનકુળૂ બજાર શોર્વાિી અિે જરૂર મજુબ ખાસ બજાર િૈયાર કરવાિી ક્ષમિા ર્રાવિા હોય 
 ે. અિ ે નવભભન્ન સમદુાયો અિે દેશોિા દહિાદહિોિા સઘંર્ધિે લઈિે પ્રજાિા કેટલાક વગધમા ં
આમેય અસિંોર્નુ ંનિમાધણ થયુ ંહ ુ.ં શસ્ત્રસરંજામિા ઉત્પાદકો એ અસિંોર્િા ઉપયોગ દ્વારા કે 
એિે ભડકાવીિે પોિાિા ઉત્પાદિોિી માગં પેદા કરવામા ં અિે એિા વેચાણ માટે અનકુળૂ 
બજાર િૈયાર કરવામા ંસફળ થયા. એનુ ંપદરણામ એ આવ્યુ ં કે શસ્ત્રાસ્ત્રોિી નવિાશક શક્તિમા ં
થયેલા ંઅિહદ વર્ારાિો િાિા મોટા  મકલા ંઅિે આિકંવાદી પ્રવનૃત્તઓમા ંઉપયોગ થવાનુ ં
શરૂ થયુ ં અિે  ેવટે આ નવિાશકારી પદરબળો કોઈપણ સમયે કોઈપણ સ્થાિે ત્રાટકવાિી 
સભંાવિા પેદા થઇ. આમ ખિરાિી સાયરિ સિિ  વાગિી રહ ેએવો માહોલ રચાયો.  

આ નવકટ પદરક્સ્થનિમાથંી ઉગરવા માટે શસ્ત્રાસ્ત્રોિા ઉત્પાદિ અિે ઉપયોગ પરિા 
આંિરાધષ્ટ્રીય નિયતં્રણિા પ્રયત્િ શરૂ થયા. એ સાથે નવનવર્ દેશોએ પોિપોિાિી રીિે સમસ્િ 
પ્રજાિી અિે સનવશેર્ નવઆઈપી ગણાિા ંમહત્ત્વિા અિણીઓિી અિ ેરાષ્ટ્રિા સાવધભૌમત્વિી 
સરુક્ષાિો  વ્યહૂ અપિાવ્યો અિે એિે વધ ુ િે વધ ુ અસરકારક બિાવવાિો કાયધક્રમો  હાથ 
ર્રાયા. એ માટે પ્રજાદહિિા કામો ખોરંભે પડે એ હદે િાણા ંઅિે શક્તિિો વ્યય થવા ં િા ં
સમિ નવશ્વ અિે સનવશરે્ એિા અિણીઓિા ભાગ્યમા ંસિિ ભયિા ઓથાર િીચે જીવવાનુ ં
શેર્ રહ્ુ.ં  

નવજ્ઞાિિા નવકાસિે લઈિે સ્થળકાળિા અંિરો ઘટયા િેિા ંપદરણામ ેએક િવીિ માહોલ 
રચાયો અિે નવનવર્ દેશોિા રાજકીય, આનથિક અિે સામાજજક ક્ષેતે્ર િથા આંિરરાષ્ટ્રીય ક્ષેતે્ર પણ 
નવનવર્ એકમો અિે સમદુાયો વચ્ચેનુ ંઅંિર ઓછ ંથિા ંવેપારી દહિો કે સસં્કૃનિક આદાિપ્રદાિ 
નિનમત્તે નવભભન્ન સમદુાય અિે દેશો પરસ્પર નિકટ આવે એવી પદરક્સ્થનિનુ ં નિમાધણ થયુ.ં અિે 
નવશ્વીકરણિા પગરણ સાથે અહીં આંિરરાષ્ટ્રીયવાદિી સકંલ્પિાનુ ં પ્રચલિ થયુ ં અિે 
રાષ્ટ્રવાદિા િથા રાષ્ટ્રીય સાવધભૌમત્વિા ઉત્તમોત્તમ ગણાિા ંપરં  ુહવે અપ્રસ્ િુ બિિા ંજિા ં
આદશધિી પકડમાથંી રાષ્ટ્રીય અિ ે આંિરરાષ્ટ્રીય રાજકારણિો છટકારો થાય એ આવશ્યક 
ગણાયુ.ં  

પરં  ુઅહીં વ્યક્તિિા અહિંી જેમ નવભભન્ન સમદુાય અિે દેશોિા અહનં ુ ંજે નિમાધણ થયુ ં
િેિા પારસ્પદરક ટકરાવિે અંકુશમા ંરાખવા માટેનુ ંઆયોજિ  રૂ ુ ંઅસરકારક બિી શક્ુ ંિદહ. 
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હજી નવનવર્ કે્ષતે્ર સહયોગ માટે જરૂરી પારસ્પદરક નવશ્વાસિી કાઈંક ઊણપ વરિાય  ે અિે 
નવભભન્ન વગો અિ ે સમદુાયો, પ્રદેશો અિે રાષ્ટ્રો વચ્ચે પોિપોિાિા અનર્કારો અિ ેદહિાદહિો  
બાબિે ખેંચિાણ ચાલ ુરહી  ે. ક્યાકં ક્યાકં એ વર્ી પણ  ે. એટલુ ંજ િદહ, સ્વદહિિી રક્ષા 
માટે પરદહિિો ભોગ લેવાય એ વૈયક્તિક કે રાષ્ટ્રીય સ્િરિી જેમ આંિરરાષ્ટ્રીય સ્િરે પણ હજી  
ક્ષમ્ય ગણાય  ે અિે માત્ર સામાન્ય જીવિિી જ િદહ, વૈનશ્વક સસં્થાઓિી િીનિરીનિમા ંસદુ્ા ં
નિબધળ ઉપર સબળનુ ંઆનર્પત્ય મહદંશે ચાલ ુરહ્ુ ં ે.  

આ સમય દરનમયાિ જ્ઞાિ, નવજ્ઞાિ અિે સસં્કૃનિિા કે્ષતે્ર અભિૂ વૂધ પ્રગનિ થઇ. 
િદુપરાિં બાળકો અિે યવુાિો સમક્ષ નવકાસ માટેિા અવસરો અિે સાર્િ સનુવર્ાઓમા ંઅિ ે
એ સાથે એમિી િહણશીલિામા ં કલ્પિાિીિ વર્ારો થયો. પદરણામે નવનવર્ ક્ષેત્રોમા ંઅિેક 
પ્રનિભાશાળી યવુાિોિો પ્રવેશ થયો એ જોઈિે એમ લાગે  ે કે આ સષૃ્ષ્ટ ઉપર િેજસ્વી અિે 
આશાસ્પદ એવી િવી પેિીનુ ંઆગમિ થયુ ં ે.  

એમિી કામગીરીિે લીર્ ે જીવિવ્યવહાર વધ ુ િે વધ ુ સરળ અિે સખુદાયી બિે એ 
પ્રકારિી અદ્ભૂિ સાર્િસનુવર્ા પણ સલુભ થઈ. કોમ્પ્યટુર અિ ે  ટેબ્લેટ, મોબાઈલ િથા  
આઈફોિ જેવા નવજાણુ ં ઉપકરણો સરળિાથી ઉપલબ્ર્ થિા ં એક િરફ જ્ઞાિિી ભક્ષનિજોિો 
અિહદ નવસ્િાર થયો અિે એિા ંઆદાિપ્રદાિમા ંઅકલ્પિીય સગુમિા આવી. િો બીજી િરફ 
નિહે કુ સમય વ્યિીિ કરવાિી અિે આ કલાઈમા ં વ્યસ્િ રહવેાિી અિે ઈન્ટરિેટ સદફિંગ કે 
નવડીયો ગેમ્સ નિનમત્ત ે કોઈ રોકટોક નવિા દહિંસા અિે અપ્શ્લલિાિા પરોક્ષ સપંકધમા ં રહવેાિી 
સનુવર્ા પણ પ્રાપ્િ થઇ. નવશેર્ િો હવે એક વર્ારાનુ ં વ્યસિ ઉપલબ્ર્ થયુ ં અિે કેટલાકં 
નવદ્યાથીઓ અિે યવુાિો િેમ જ કેટલાકં પ્રૌિો સદુ્ા ંઆ વ્યસિમા ંએ હદે િસ્િ થયેલા દેખાય 
 ે કે એમિે કાિમા ંઈયરફોિ રાખીિે કે સિિ ટીવી સામે બેસીિે અભ્યાસ કે અન્ય કામકાજ 
કરિા ં જ િદહ પણ ઈયરફોિ કે મોબાઈલ કાિે ર્રીિે જાહરે માગધ પર ચાલિા કે વાહિો 
ચલાવિા જોવાિી હવે િવાઈ રહી િથી. પદરણામ ેમાિવીય સાહચયધિી ઉપેક્ષા િો થઇ જ રહી 
 ે, પરં  ુ હાથ ર્રેલા કામિા નવર્યમા ં એકાિિા અિે પ્રનિબદ્િાિી ટેવ ઘસાિી જાય  ે. 
મનષુ્યિી સર્જિશીલિા િથા મૌભલકિામા ંઓટ આવી  ે અથવા એમ કહો કે હવે લોકોિે ‘cut 

and paste – કાપો અિે ચોંટાડો’િી સનુવર્ા પોિપોિાિા હ ે ુ માટે માફક આવી જિા ં
મૌભલકિાિી િવી વ્યાખ્યાનુ ંપ્રચલિ  થયુ ં ે.   

આજે નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોજીિી પ્રગનિ સાથે અવિવી જીવિોપયોગી સાર્િસનુવર્ાઓ 
ઉપલબ્ર્ થિા ંજીવિવ્યવહાર અવશ્ય વધ ુિે વધ ુસરળ અિે સખુદાયી બન્યો  ે. પરં  ુએ 
સાથે સાર્િસનુવર્ાઓ માટેિી ભખુમા ં સિિ વર્ારો થયો અિે સખુસાહબેી અિે નવલાનસિા 
િરફનુ ંવલણ પોર્ાયુ ંઅિે ક્યાકં ક્યાકં એિો અનિરેક થયો એ કારણે અિે પ્રાપ્િ સનુવર્ાઓ 
ઉપર વધ ુપડિા અવલબંિિે કારણે સામાન્ય મનષુ્યનુ ંસ્વકીય બળ અિે આંિરસઝૂ ઘસાિા ં



48 
 

ગયા ંઅિે એિી સહિશક્તિમા ંઓટ આવી અિ ેિેિા જીવિમા ંકાઇંક નશનથલિા આવી ગઈ. 
એિી અસર માિવીય સબંરં્ો ઉપર પડી અિે એિી ઉષ્મામા ંઘટાડો થિા મનષુ્ય એકલો પડી 
ગયાનુ ં અનભુવિો થયો અિે બીજી િરફ પ્રાપ્િ પદરક્સ્થનિમા ં અિાયાસે આવી પડિી 
મશુ્કેલીઓિો સામિો કરવાિી અિે જીવિિા પડકારો ઝીલવાિી એિી ક્ષમિામા ંપણ ઘટાડો 
થયો. આમ સ્વજિોિી હ ૂફંથી જ િદહ પોિાિા ં અંિરાત્મા સદુ્ાિંી હ ૂફંથી વભંચિ થિા ં self-

alienated – આત્મનવમખુ બિેલો સામાન્ય મનષુ્ય આજે વર્ારે િે વર્ારે હિપ્રભ થયેલો દેખાય 
 ે, કાઇંક પાગંળો પણ બન્યો  ે. એ પોિાિા જીવિથી અસ ંષુ્ટ થઇ ગયો  ે – He is not 
happy with himself. સમદૃ્ધદ્િી અભભવદૃ્ધદ્િે લઈિે એિા ચહરેા ઉપર જે કાઈં થોડીક ઝલક 
આવી હિી એ પણ હવે માિનસક રોગોનુ ંપ્રમાણ વર્િા ંનવલાઈ જિી દેખાય  ે.  

આ ઘટિાક્રમમા ંલોકોિા વૈયક્તિક અિે સામાજજક જીવિમા ંકાઇંક નશનથલિા આવી ગઈ 
અિે લગ્િસસં્થા ડામાડોળ થિા ં પાદરવાદરક જીવિમા ં અક્સ્થરિા આવી ગઈ. યવુાિો અિે 
દકશોરોમા ં ડ્રગ સેવિનુ ંઅિે ગિુાખોરીનુ,ં એમાયં સનવશેર્ દહિંસાખોરી અિે જાિીય ગિુાઓનુ ં
પ્રમાણ વર્ ુ ંગયુ.ં મિોરંજિિી પ્રવનૃત્તમા ંએમિી વ્યસ્િિામા ંઅિહદ વર્ારો થયો અિે િેમા ં
શ્લીલ અશ્લીલ વચ્ચેિી ભેદરેખા ભ ૂસંાિી ગઈ. યવુાિોમા ં અિેકનવર્ ઉત્તેજિાસભર િથા 
અંકુશમતુિ જીવિ માટેિા આકર્ધણમા ંબેહદ વર્ારો થયો અિે એિા નિયમિિી જાણે કે એમિે 
એલજી થઇ ગઈ. પદરણામે જીવિમા ં સરુુભચ માટેિો અવકાશ ઓગળિો ગયો. એમ કહો કે 
‘સરુુભચ’ અિે ‘સદાચાર’ લગભગ પરાયા શબ્દ બિી ગયા. ક્યારેક િો એવો અનભુવ થાય  ે કે 
હવે ‘કુલીિિા’ અિે ‘ખાિદાિી’ શબ્દોિો અથધ જુિા શબ્દકોશમા ંશોર્વા જવુ ંપડશે. 

નવકાસ અિે પ્રગનિિા વ્યામોહમા ંકાયધક્ષમિા અિે  સફળિાિા મલૂ્ય  ઉપર મકુાયેલા 
ભારિે કારણે માિવીય મલૂ્યો કોરાણે મકુાયા અિે ર્મધ અિે પારંપદરક િૈનિકિાિા પ્રભાવે 
પોર્ાયેલો આચારશદુ્ધદ્ માટેિો અવકાશ પણ ઘટિો ગયો. એ સાથે ભ્રષ્ટાચાર માટેિી સગુ 
િીકળી ગઈ અિે કાળા ંિાણા ંઅિે બાહુબળિા રાજકારણિા નવકાસ માટે અનકુળૂ ભનૂમ િૈયાર 
થઇ. એ સાથે ભગૂભધ હક્સ્િ િરીકે નિિંદાપાત્ર ગણાિા માદફયાઓિો અિે એમિી િીનિરીનિિો 
જાહરે જીવિમા ંપ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીિે પ્રવેશ થયો. 

અહીં હકીકિ એ  ે કે એક િરફ સષૃ્ષ્ટમા ંઅભિૂ વૂધ વૈભવ ઉિરી આવ્યાિો  અિે એ 
સાથ ેગવધથી મસ્િક ઉન્નિ થાય એવી પ્રનિભાઓ પણ ઉિરી આવ્યાિો અનભુવ થાય  ે, િો 
બીજી િરફ સામાન્ય જિજીવિ કંઈક સત્ત્વહીિ થઇ જાણ્યે અજાણ્યે બબધરિા િરફ ગનિ કરી 
રહ્ુ ં  ે. એમ જણાય  ે કે વિધમાિ સભ્યિા બે અંનિમોિી સભ્યિા બિી રહી  ે. એમા ંએક 
અભિૂ વૂધ નવસવંાદદિા આવી ગઈ  ે. નવશેર્ િો જે સ્વપરાયણ માિસ મડૂીવાદી અિે 
સામ્યવાદી પરંપરાિા દુષ્પદરણામોનુ ંકારણ હ ુ ં િે ખાસ બદલાયુ ંિથી, િેથી નવચારિા ક્ષેતે્ર 
થયેલી પ્રગનિ વ્યવહારમા ંપદરણિ થઇ શકી િથી. પદરણામે અગાઉ લોકશાહીનુ ંમડૂીવાદમા ં
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રૂપાિંર થયુ ંહ ુ ંિેમ હવે  રુાિિ મડૂીવાદી વ્યવસ્થાનુ ંસમાિિાિો આભાસ કરાવિા કેટલાક 
સપાટી પરિા  ફેરફાર સાથે િવ્યમડૂીવાદમા ંરૂપાિંર થયુ ં ે અિે માિવ નવકાસિી મજલ આ 
િબકે્ક અર્વચ્ચે અટવાઈ ગઈ  ે. 

૮ 

અહીં એવી પ્રિીનિ થાય  ે કે મનષુ્યનુ ં વિધમાિ સ્વરૂપ એ એિી ચેિિાિી 
અર્ધનવકનસિ અવસ્થા  ે, જે અિેકાિેક નવપરીિ આઘાિો અિે પ્રભાવોિા કારણે અમકુ અંશે 
નવકૃિ થઈ  ે, એ સાથે એિી અંદર કેટલાક ઉન્નિ પ્રભાવો પણ ઝીલાયા  ે. એિી અંદર 
આદદમાિવ જેવી બળિા ંપ્રયોગ  દ્વારા પોિાિા લાભો અંકે કરવાિી સ્વપરાયણ વનૃત્ત સહીિ  
અિેકનવર્ સકુંભચિ અિે નિમ્િ કોદટિી વનૃત્તઓિી સાથે ઉદાત્ત જીવિમલૂ્યો સાથે સકંભલિ ઉચ્ચ 
કોદટિી વનૃત્તઓનુ ંઓછવંત્ુ ંનમશ્રણ થયુ ં ે. આપણા જીવિિી િમામ સમસ્યાઓિા મળૂ માિવ 
ચેિિાિી આ અવસ્થાિી ભીિર રહલેા ં ે. િેથી માિવ સમસ્યાઓિા કાયમી અિે સિંોર્કારક 
ઉકેલ માટે ચેિિાિી વિધમાિ અવસ્થા બદલાય એ જરૂરી બન્યુ ં  ે. એ િ થાય અિ ેમનષુ્ય 
પોિાિી ચેિિાિી નવશદુ્ધદ્ અિે  ણૂધિા િરફ આગળ િ વર્ે ત્યાસંરુ્ી આપણા વાસ્િનવક શ્રેયિી 
આશા રાખવી એ કેવળ મગૃજળ જેવી એક ભ્રમણા  ે. 

મનષુ્ય આ ભ્રમણામા ં રાચિો રહ્યો અિે એિા ં સ્વત્વ પ્રત્યે ધ્યાિ આપ્યા નવિા બાહ્ય 
પદરબળો સાથે મથામણ કરિો રહ્યો. અલબત્ત એ પદરશ્રમ વ્યથધ િથી ગયો. િેિા દ્વારા પણ 
માિવજાનિનુ ંગૌરવ વરે્ એવી કેટલીક િોંર્પાત્ર પ્રાપ્પ્િ અવશ્ય થઇ  ે. એમા ંય નવજ્ઞાિ અિ ે 
ટેતિોલોજીિા કે્ષત્રિી અિે સનવશેર્ માદહિીપ્રસારિી અિે પદરવહિ માધ્યમોિી નસદ્ધદ્ઓ િો 
અભિૂ વૂધ  ે. આ નસદ્ધદ્ઓએ માિવજીવિિી સેવામા ંઅદભિૂ શક્તિઓ અિે અપ્રનિમ સાર્િ 
સગવડો પ્રસ્ િુ કરી  ે. પરં  ુઆ સવધિો નવવેક વૂધક ઉપયોગ કરવાિી દૃષ્ષ્ટ અિે ક્ષમિાિા  
અભાવે એ સવધ હવે મનષુ્યિી નવલાનસિાિે પપંાળીિે જીવિહ્રાસનુ ંઅિે એિા દુરુપયોગ દ્વારા 
કદાચ સવધિાશનુ ંપણ નિનમત્ત બિી જાય એવો ખિરો ઊભો થયો  ે.  

આમ પારસ્પદરક નવરોર્ાભાસી અિે આડબંરી સભ્યિાિો પ્રાદુભાધવ થિા ંહવે મનષુ્યિે 
ક્યાકં કંઇક અનિરેક થયાિી, ક્યાકં કંઇક દદશાચકૂ થયાિી  પ્રિીનિ થઇ રહી  ે. યરુોપમા ં
ક્રાનંિિા  રુસ્કિાધઓએ લોકદહિાથે રાજ્યસત્તા હસ્િગિ કરી િેમા ં અિપેભક્ષિ રીિે જીવિિી 
ગનિનવનર્નુ ંજે અમાિવીયકરણ થયુ ંએ પરંપરા એક યા બીજા રૂપે હજી ચાલ ુરહી  ે. પદરણામે  
જીવિોપયોગી સાર્િસનુવર્ાઓિી કલ્પિાિીિ અભભવદૃ્ધદ્ અિે વ્યવસ્થાિતં્રિી અ વૂધ નસદ્ધદ્ઓ 
 િા ં મનષુ્ય પદર પૃ્પ્િિે બદલે હિાશામા ં િસ્િ થયો  ે. જ્ઞાિનવજ્ઞાિ િથા સાદહત્ય અિે 
કળાિા કે્ષત્રિી અપ્રનિમ ઉપલપ્બ્ર્ઓથી ગૌરવિો અનર્કારી બિેલો આ મનષુ્ય એક નવનશષ્ટ  
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પ્રકારિી અધરૂપ અિે અજપંો અનભુવે  ે. એિે એમ જણાય  ે કે એ ક્યાકં અટવાઈ ગયો  ે. 
આજે એ બભુભુક્ષિ િથી. એ ભખૂ્યો િથી િેમ ર્રાયેલો પણ િથી.  એણે ભારે પદરશ્રમ કરી 
નવ લુ સમદૃ્ધદ્ અવશ્ય સપંાદદિ કરી  ે, પરં  ુએ સમદૃ્ધદ્િી વચ્ચે જીવિિી અત્યિં પ્રાથનમક 
અિે પાયાિી આવશ્યકિાઓથી વભંચિ જિસમદુાયિો આિધિાદ એિા કાિે અથડાયા કરે  ે. 
પણ આ વભંચિોિા ચહરેા પર ક્સ્મિ લાવવાિો કીનમયો એિે હાથ લાગ્યો િથી. એિે માટે 
વૈભવી મહોલાિો અિ ેગદંી ગોબરી ઝપંડપટ્ટીઓિા  સહઅક્સ્િત્વિો પડકાર ઝીલવાિી સઝૂ 
અિે સામર્થયધ મેળવવાિા બાકી  ે.  

મનષુ્ય આ  પદરક્સ્થનિમા ં નિદહિ શોર્ણ અિે અન્યાય નવર્ે સભાિ અવશ્ય  ે, એ 
વ્યનથિ પણ  ે, પરં  ુએ એવો િો વામણો બિી ગયો  ે કે એિા ંનવર્ે ફદરયાદ કરવા નસવાય 
એિે બીજુ ંકાઈં સઝૂ ુ ંિથી. એ દકિંકિધવ્યમિૂ બિી ગયો  ે. એિે એ સમજા ુ ંિથી કે એ પ્રગનિ 
કરે  ે કે એણે નિમતેં્રલા વાવાઝોડામા ંફંગોળાઈ રહ્યો  ે. એ સખુી થવાિા હવાનિયા ંઅવશ્ય 
મારે  ે પરં  ુબીજાિે દુ:ખી કયાધ નવિા સખુી કેમ થવુ ંએ િે જાણિો િથી. એિા ઉત્તમોત્તમ 
પદરવેશિી ભીિર આદદમ બબધરિાિા અવશેર્ હજી ઓગળ્યા િથી. ક્યારેક એમ જણાય  ે કે 
મનષુ્યે નવકાસિી જે દદશા પકડી િેિા લીરે્ અહીં ‘સસુભ્ય બબધર પ્રજા’િો પ્રાદુભાધવ થયો  ે. 
એણે સભ્યિાિી રચિા કરવા માટે જગંલી અવસ્થામાથંી બહાર આવી પોિ ેગૌરવાક્ન્વિ થયો 
હોવાનુ ંમાન્યુ ંહ ુ,ં િે સભ્યિા જ  હવે િેિે આદદમ અવસ્થા િરફ ર્કેલી રહી  ે. આમ માિવ 
ઉત્ક્રાનંિિો ઉપક્ર્મ આગળ વર્વાિે બદલે પી ેકદમ કરિો દેખાય  ે.  

આમ મનષુ્ય જે અવગનિિો અનભુવ કરે  ે િેિા ંકારણ રૂપ એનુ ં સ્વપરાયણ માિસ 
મનષુ્ય િરીકેિી એિી અનવકનસિ અવસ્થાનુ,ં એિી અપદરપતવિાનુ ં દ્યોિક  ે. આ 
અપદરપતવિાિે લીર્ે નવશ્વીકરણિો અભભગમ ઉપભોતિાવાદિા માહોલમા ં અટવાઈ ગયો  ે 
અિ ેમનષુ્યિા ઉત્તમોત્તમ આદશો કાળક્રમે માિવનિનમિિ કળણમા ંખ ૂપંિા ગયા  ે અિે એિી 
િમામ આશાઓ અંિે નિરાશામા ંઓગળી રહી  ે. પદરણામે એિો માત્ર ભગવાિ કે જગિ 
ઉપરિો જ િદહ, પોિાિી જાિ ઉપરિો નવશ્વાસ પણ લપુ્િ થિો જાય  ે. એિો આસ્થાભગં થઇ 
રહ્યો  ે, આશાભગં થઇ રહ્યો  ે.     

આજે મનષુ્ય ઉત્તમોત્તમ સસં્કૃનિ અિે અર્ામોર્મ નવકૃનિિા સહઅક્સ્િત્વથી મ ૂઝંાયો  ે. 
એ આ નવકટ પદરક્સ્થનિમાથંી બહાર આવવા મથે  ે. એિી િેમ અંર્કારિે ઓગાળી દે એવા 
પ્રકાશિા સ્રોિ સરુ્ી પહોંચવાિી  ે. આ અભભયાિમા ંએિે એવી  પ્રિીનિ થઇ રહી  ે કે ભૌનિક 
ક્ષેતે્ર નવકાસિી ટોચે પહોંચ્યા  િા ં એ નવકાસ સાથે મેળ ર્રાવે અિે એ નવકાસ દરનમયાિ 
સપંાદદિ અભિૂ વૂધ સપંનત્ત અિે શક્તિિે જીરવી શકે અિે એિો ઉભચિ નવનિયોગ કરી શકે એ 
કક્ષાએ િેિો આંિદરક નવકાસ થયો િથી. િે હજી નવશૃખંભલિ અવસ્થામા ં  ે. હજી એનુ ં
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આંિબાધહ્ય કલેવર બરં્ાયુ ં િથી. હજી એિો એિા સમાજ અિે સમષ્ષ્ટ સાથે જ િદહ પોિાિી 
જાિ સાથે સદુ્ા ંસમુેળ રચાયો િથી. 

ઊધ્વધિી અભીપ્સા મનષુ્યિા જીવિિી લાક્ષભણકિા  ે. પરં  ુ  એ જુએ  ે કે એ 
અભીપ્સાિો દીપ ઝાખંો થયો  ે. અલબત્ત િે એ પણ જુએ  ે કે એ દીપ બઝુાયો િથી. એનુ ંઆ 
દશધિ એિા જીવિમા ંઆશાિો સચંાર કરે  ે. આ આશા એિે જીવિ જીવવા માટેનુ ંબળ  રંુૂ 
પાડે  ે. પણ એ આશા વાસ્િનવકિામા ંપદરણિ થાય એ માટેિા એિા પ્રયત્િો સફળિાથી ઘણા 
દૂર રહ્યા  ે. 

હવે મનષુ્યિે એ પ્રિીનિ થઇ ચકુી  ે કે માિવજીવિિા અક્સ્િત્વ અિે નવકાસ માટે 
સપંનત્તિી ભલે અનિવાયધ આવશ્યકિા હોય, પરં  ુએ માત્ર એક સાર્િ  ે, સાધ્ય િદહ, િેથી એ 
સાર્િ મટીિે સાધ્ય બિી જિા ંિેિી અવિનિ શરૂ થઇ  ે. એ સાથે મનષુ્યિે એ પ્રિીનિ પણ 
થઈ રહી  ે કે બાહ્ય વૈભવિો  નવકાસ કે નવસ્િાર જરૂરી હોવા  િા ં કેવળ િેિા ં દ્વારા એનુ ં
વાસ્િનવક શે્રય સર્ા ુ ંિથી. 

મનષુ્યે પોિાિા શે્રય માટે જીવિમા ં પેદા થિી મશુ્કેલીઓ કે સમસ્યાઓિા ઉકેલ 
લાવવાિા હ ેસુર યોજેલા બાહ્ય ઉપચારો પાટાપીંડી કે દવાદારૂિી જેમ વધમુા ં વધ ુ િો 
િાત્કાભલક રાહિ આપવામા ંઉપકારક બન્યા  ે. પરં  ુજીવિિી સ્વસ્થિા એિી પહોંચ બહાર 
રહી  ે. એિે એક એવી પ્રિીનિ થઇ  ે કે માિવજીવિ જે રોગથી પીડાય  ે િે દૂર થાય એ 
ભલે જરૂરી હોય, પણ વર્ારે જરૂરી  ે એિા આરોગ્યનુ ંસવંર્ધિ, જે રોગિા અવકાશિે જ દૂર 
કરે. િેથી મનષુ્ય હવે એિી મશુ્કેલીઓ અિે સમસ્યાઓિા ઉદ્ભવનુ ં કારણ જ િ રહ ે એવા 
ઉપચારોિી  શોર્મા ં  ે. અહીં એિે એ પ્રિીનિ થઇ  ે કે એ કારણ  િેનુ ં માિસ કે િેિી 
ચેિિાિી અવસ્થા  ે  એ હવે બદલાવી જોઈએ. પરં  ુએમ થયુ ંિથી એ કારણે  અંકુશ અિે 
રાહિિા બાહ્યોપચાર દ્વારા શ્રેયપ્રાપ્પ્િિા િેિા પ્રયત્િો અર્વચ્ચે અટકી ગયા  ે કે નવપરીિ 
ફળદાયી બન્યા  ે. આ પ્રિીનિએ એિી સમક્ષ ભાનવિા દ્વાર ખોલી આપ્યા  ે. 

૯  
આનથિક વ્યવસાયિા કે્ષતે્ર મડૂીવાદી માિસ ભલે  રેૂ રંુૂ બદલાયુ ંિથી, પરં  ુનવચારિા 

સ્િરે જે પ્રગનિ થઇ, િેિા ં કારણે એ માિસિા ંપદરવિધિિો આરંભ થઇ ચકુ્યો  ે. પદરણામ ે
આજે સામાજજક શોર્ણ અિે અન્યાયનુ ંખલુ્લુ ંસમથધિ ક્ષોભજિક બાબિ ગણાવાનુ ંશરૂ થયુ ં ે 
અિે ‘આવુ ંિો હોય જ, એમા ંઆપણે શુ ંકરી શકીએ’ એમ કહવેાિી દહિંમિ કરવાનુ ંમશુ્કેલ બન્યુ ં
 ે.   િા ંસમાજિા િાણાવાણામા ં વણાઈ ગયેલુ ંઅદીઠ શોર્ણ ચાલ ુ રહ્ુ ં  ે અિે ન્યાયિા 
અંચળા િીચે પ્રવિધિા અન્યાયિી િાબદૂી થઈ િથી. આમ સ ંણૂધપણે શોર્ણમતૂિ કે 
અન્યાયમતૂિ સમાજિા નિમાધણ માટે િો મનષુ્યનુ ં માિસ બદલાય, એિી ચેિિાનુ ંપદરવિધિ 
થાય  એ દદશાિા ંિવપ્રસ્થાિિી રાહ જોવાિી રહ ે ે.  
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નવશ્વિી પ્રગનિશીલ નવચારકોિે િવ્યમડૂીવાદિા ઉપક્રમમા ંસજાધયેલી નવકટ ક્સ્થનિમાથંી 
બહાર આવવા માટે માિવીયકરણિી દદશામા ં િવપ્રસ્થાિિી આવશ્યકિાિી પ્રિીનિ થઈ એ 
વિધમાિ જીવિિી એક મહત્ત્વ ણૂધ નસદ્ધદ્  ે. િદનસુાર રાજકીય કે્ષતે્ર િાિા ં મોટા ં એકમોિા 
સ્થાનિક વહીવટમા ંસ્વાયત્તિાિી જોગવાઈ થાય એવા ંવલણિો  રુસ્કાર થયો. આમ એક િરફ 
સત્તાનુ ંનવકેન્દ્રીકરણ થાય અિે એમા ંલોકોિી સામેલગીરી વર્ે અિે બીજી િરફ સત્તાિો વ્યાપ 
ક્રમશુઃ ઘટિો જાય અિે સામાન્ય વહીવટ લોકાભભમખુ અિે લોકસગુમ બિે, લોકો પગભર થાય 
અિે એમનુ ંમાિસ પદરપતવ બિે એ દૃષ્ષ્ટ સામે રાખીિે એનુ ંઆયોજિ અિે અમલીકરણ થાય 
એ આવશ્યક મિાયુ.ં  

હવે એ આવશ્યક મિા ુ ંજાય  ે કે  િમામ રાજકીય અિ ેસામાજજક આયોજિો અિ ે
એમિા અમલીકરણમા ંનિરંકુશ કે અબાનર્િ સત્તા માટેિો અવકાશ ઘટે અિે એમિા વહીવટમા ં
માિવીય સવંેદિશીલિાિો સચંાર થાય. હવે શાસકો  વૂધનિર્ાધદરિ ર્ારાર્ોરણો કે યોજિાઓિે 
અનલુક્ષીિે વહીવટ કરવાિે બદલે જિસમદુાયિી પ્રકૃનિ અિે આવશ્યકિા અંગેિી 
સવેંદિશીલિા કેળવી િદનસુાર પોિાિી કામગીરીનુ ંઆયોજિ કરે અિે એિા ંઅમલીકરણમા ં
લોકોિો સમજદારી ણૂધ સહયોગ મેળવે એ નવચારિે પણ  સ્વીકૃનિ મળી રહી  ે.  

આ નવચારિો પડઘો આનથિક વ્યવસાયોમા ં અિે સનવશેર્ ઔદ્યોભગક ક્ષેતે્ર પણ પડયો 
અિે ત્યા ં રૂિ વ્યાવસાનયક વહીવટિા સત્તાકેન્દ્રી અભભગમિા ં સ્થાિે આયોજિ અિે વહીવટિી 
ભાગીદારીિી શૈલીિો અિે ચેિિાિા નવનિયોગ દ્વારા થિા ં સવંેદિશીલ વહીવટિા માિવીય 
અભભગમિો અિે  ેવટે ઉદ્યોગોનુ ંલોકદહિ સાથે સકંલિ કરવાિી આવશ્યકિાિો  રુસ્કાર થયો. 
એમ થિા ંનવચાર અિે વ્યવહારિા કે્ષતે્ર માિવીય સવેંદિશીલિા માટે અવકાશ પેદા થયો.  

બીજુ,ં સત્તા સપંનત્ત િરફ ખેંચાિી હોવાથી સત્તાિા ં નવકેન્દ્રીકરણિો આર્ાર સપંનત્તિા 
નવકેન્દ્રીકરણ ઉપર રહ ે  ે એ કારણે હવે આનથિક  ક્ષેત્રિા ં આયોજિમા ં  નવકાસનુ ં લોલક 
નવરાટકાય ઉદ્યોગો િરફથી લઘ ુઉદ્યોગો િરફ જાય એિા ઉપર ભાર મકુાયો. પદરણામે સવધ સ્િરે 
શક્ય એટલા ંસ્વાવલબંિિા હ ેસુર િાિા ંિાિા ંએકમોિે પ્રોત્સાહિ મળિા ંભબિજરૂરી વહીવટી 
આંટીઘુટંીમાથંી છટકારો મળે અિે પદરવહિ ઉપરિી નિભધરિામા ં ઘટાડો થાય એવો માહોલ 
રચાયો. એમા ં ‘small is beautiful - લઘકુાયિા સૌન્દયધ’િી નવચારસરણીિો પ્રાદુભાધવ થવાિી 
સાથ ે ‘વધ ુવાપરો િે વધ ુ પેદા કરો’િે બદલે માગંિો વાસ્િનવક આવશ્યકિા સાથે મેળ બેસે 
અિે ‘વાપરો િે ફેંકી દો’ િે બદલે ટકાઉ વસ્ ઓુનુ ં નિમાધણ કરવાિી અિે વસ્ ઓુિો બેહદ 
બગાડ થિો અટકે એ હ ેસુર austerity drive - સયંનમિ વપરાશ અભભયાિ પણ શરૂ થયુ.ં  

આમ પ્રાકૃનિક પદરબળોિા બેફામ શોર્ણ ઉપર અિે નવલાનસિાિા અનિરેક ઉપર અંકુશ 
આવી જાય અિે પ્રકૃનિ સાથે સવંાદ રચાય એિા ં નવરે્  જાગનૃિ આવી અિે પયાધવરણિી 
સરુક્ષાિી સભાિિાિો સચંાર થયો. આ ગનિનવનર્િા પદરણામે નવચારિા ક્ષેતે્ર મનષુ્યિે માટે 
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આત્મસભાિ બિવાિી અનિવાયધ આવશ્યકિા ઉપર ભાર મકુાયો એ એક યગુપ્રવિધક ઘટિા  ે. 
એિા લીર્ે સત્તાશીલ માિસ માિવીય સવંેદિશીલિાિા ં સસં્પશધ દ્વારા રૂપાિંર પામે એવી 
શક્યિા પેદા થિા ં રાજાશાહીિા નવલીિીકરણથી આરંભાયેલા સત્તામતુિ જીવિિા નશખર 
િરફિા આરોહણિા ં ેલ્લા પડાવ િરફિા ંપ્રસ્થાિિો આરંભ  થયો  ે.  

આજે જાહરે જીવિિી સવુ્યવસ્થા માટે જિસમદુાયિી ગનિનવનર્િા ં નિયમિ સાથ ેએિા 
નિયામકોનુ ં નિયમિ પણ આવશ્યક મિાયુ ં  ે. આ નિયમિ આરંભમા ં ભલે નિયામકોિા ં
ઉત્તરદાનયત્વ અિે પારદનશિિાિી જોગવાઈ ર્રાવિી વ્યવસ્થા દ્વારા થાય, પણ  ેવટે એ આત્મ-
નિયમિ બિે અિે એિી ગનિ પ્લેટોિી જ્ઞાિી રાજાિી નવભાવિાિે  કે પ્રબદુ્ આચાયધ યા 
 રુોદહિિી  દોરવણી મજુબિા રાજવહીવટિી ભારિીય નવભાવિાિે વિધમાિ સદંભધમા ંસાકાર 
કરવાિી દદશામા ંથાય િેમા ંલોકશાહીિી સાથધકિા રહલેી  ે.  

મનષુ્ય નવકાસ અિે પ્રગનિિા અિે એિા દ્વારા પ્રાપ્િ થિી નવલાનસિા અિે સત્તાકાકં્ષાિા 
વ્યામોહમા ં માત્ર પ્રકૃનિનવમખુ જ િદહ સ્વનવમખુ પણ બિી ગયો  ે. આ વિધમાિ માહોલિે 
બદલે સ્વ-અભભમખુ થવાિી અભીપ્સા સાથે પ્રકૃનિ િરફ પા ા વળવાિા વલણિો હવે નવશ્વિી 
પ્રગનિશીલ નવચારર્ારામા ં રુસ્કાર થયો  ે. હવે એ વલણિો  રુસ્કાર થઇ રહ્યો  ે કે માિવ 
 રુુર્ાથધ પ્રકૃનિ સાથ ે સિિ સઘંર્ધરિ રહી એિા ઉપર નવજય મેળવવાિ ેબદલે એિી સાથે 
સ્િેહભાવે સાહચયધ કેળવવાિી દદશામા ં વળે અિ ે  પ્રકૃનિિી સપંનત્ત પોિાિા િથાકનથિ દહિ 
માટે ઝટંવી લેવાિી આદદમ મિોવનૃત્તમાથંી મતુિ થઇ પ્રકૃનિિો माता भूर्म: पुिोऽहीं पथृथवयाीं - 
એ વેદિી ઉક્તિ મજુબ મનષુ્યિી જન્મદાિા અિે  ર્ારક િથા પોર્ક માિા િરીકે આદર 
કરવામા ંઆવે અિે એિા ંિમામ સ્રોિોિે એ માિાનુ ંવરદાિ ગણીિે એણે પે્રમભાવે આપેલી 
બક્ષીસ િરીકે એિો ઔભચત્ય ણૂધ નવનિયોગ થાય, જેથી એિો વૈભવ પ્રસન્નિાથી માણીિ ે
આત્મપદર પૃ્પ્િ મેળવી શકાય.  

મનષુ્યે જે સસંારમા ં જન્મ લીર્ો  ે, જે પ્રાકૃનિક પદરબળોિે લઈિે એનુ ં જીવિ 
અક્સ્િત્વમા ંઆવ્યુ,ં પોર્ાયુ ંઅિે નવકસ્યુ ં ે િે સવધ પદરબળો હકીકિે એિા શત્ર ુિદહ, નમત્ર  ે. 
િેથી એ જ  વેદિી ઉક્તિ મજુબ र्मिस्य चक्षुषा - નમત્રિા ચક્ષથુી એમિે  જોવા અિ ેમાણવા 
જોઈએ, ભગવાિ બદેુ્ પ્રબોરે્લી मैिी, करुणा અિે मुददताિા ભાવથી એમિી સાથેિા, સકળ 
સજીવ નિજીવ સષૃ્ષ્ટ સાથેિા સબંરં્િી િવરચિા કરવી જોઈએ.    

માિવ જીવિમા ંપેદા થયેલી િમામ સમસ્યાઓ, મનષુ્યિી િમામ આનર્-વ્યાનર્-ઉપાનર્ 
અિ ેએિી દુગધનિનુ ંમળૂ એ હકીકિમા ંરહલે ુ ં ે કે મનષુ્યે પ્રકૃનિ પર શત્રભુાવે અત્યાચાર કયો 
 ે, પોિાિા સમદુાય અિે બધંઓુિે પોિાિા સ્પર્ધક કે નવરોર્ી ગણીિે એમિી સાથે દુવ્યધવહાર 
કયો  ે. પરં  ુહવ ેએ સમય આવ્યો  ે જ્યારે એિે એ સમજવાિી જરૂર  ે કે એિી જન્મદાિા 
સષૃ્ષ્ટ એિી શત્ર ુકેવી રીિે હોઈ શકે? માિા િરફથી ક્યારેક ઠપકો મળિા શુ ંએ એિા ંસિંાિિે 
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ક્યારેય શત્ર ુજેવી દેખાય  ે? આ સમષ્ષ્ટ અિે સમાજ જેમા ંએિો જન્મ થયો  ે, એિા સૌ 
બધંઓુ જેિી સાથે એ જીવે  ે િે એિા નવરોર્ી કે શત્ર ુ કેવી રીિે હોઈ શકે? એ સૌિી સાથ ે
વૈમિસ્ય કે અનવશ્વાસ રાખીિે કેવી રીિે જીવી શકાય?  

બિી શકે કે મનષુ્ય સષૃ્ષ્ટ જીવિિા નવપરીિ અનભુવોથી આકુલ વ્યાકુળ થયો હોય, 
કદાચ ત્રાસી પણ ગયો હોય, પરં  ુએ કારણે આ સષૃ્ષ્ટિા પરમ સત્ય કે ભગવાિ ઉપરિો એિો 
ભરોસો શાિે ડગી જાય? શુ ંએ ર્રિીકંપ થવાિે કારણે ર્રિી ઉપર ચાલવાનુ ંબરં્ કરે  ે? િો 
પ ી એ એવા કયા નવશરે્ કારણે  ભગવાિ ઉપરિી શ્રદ્ાથી નવમખુ થાય? એણે એ સમજવુ ં
જોઈએ અિે હવે એ સમજણ આવી રહી  ે કે વિધમાિ એ ભનવષ્યિી સીમારેખા િથી. એણે એ 
સમજવુ ંજોઈએ અિે હવે એ સમજણ આવી રહી  ે કે ભનવષ્ય ઉપરિો નવશ્વાસ કે શ્રદ્ા એ જ 
માત્ર એિા ંજ્ઞાિિી િદહ પણ એિા ંસમસ્િ જીવિિી પ્રેરણા રહી  ે, બળ રહ્ુ ં  ે. એ જ એ 
નવશ્વાસ અિે શ્રદ્ા  ે જેિા આર્ારે એણે અિેક મશુ્કેલીઓ પાર કરી  ે, પ્રચડં ઝઝંાવાિો સામે 
હિપ્રભ થયો િથી, મતૃ્યમુખેુથી પા ો વળી જીવિિી િવરચિામા ંપરોવાયો  ે. એિા ંનવિા િો 
વિધમાિિો પાયો પણ ખસી ગયો હોિ, જીવિ સ્વય ંઅસભંવ બિી ગયુ ં હોિ. આજે એ આ 
સષૃ્ષ્ટ ઉપર ઊભો િ હોિ.     

એ એક શભુ ભચહ્ન  ે કે  હવે મનષુ્યિે આ બધુ ંસમજાઈ રહ્ુ ં  ે. એિે  એવી પ્રિીનિ 
થઇ રહી  ે કે એિા પોિાિા ંઅિે આ સમિ સષૃ્ષ્ટિા ભાનવિી આશા એ ‘આત્મવાિ’ બિે, 
આત્મા સાથે અનબુરં્ ર્રાવિી આત્મકેન્દ્રી હક્સ્િ બિે, જેિા જીવિિી ગનિનવનર્ પોિાિી 
ઉત્તમોત્તમ ચેિિાિી, આત્માિી પ્રેરણા અિે  દોરવણી મજુબિી એમ કહો કે આત્માથી સચંાભલિ 
થિી હોય એવી હક્સ્િ બિે, આધ્યાજત્મક હક્સ્િ બિે એિા પર રહી  ે. મનષુ્ય િરીકે એિા 
જીવિમા ંપદરપતવિા આવે એવા આત્મનવકાસ પર એિા ભાનવિી આશા અવલબંે  ે. મનષુ્યનુ ં
અિે આ સમષ્ષ્ટનુ ં શે્રય એ દદશાિી ગનિ ઉપર, એિા આધ્યાજત્મક બિવાિા  સકંલ્પ ઉપર, 
જીવિિા આધ્યાત્મીકરણિા, એિા આધ્યાજત્મક રૂપાિંરિા  રુુર્ાથધ ઉપર અવલબંે  ે. ભગવાિ 
બદેુ્ નવદાય વેળાએ એમિા ંપટ્ટનશષ્ય આિદંિે आत्मद पोभव એમ કહી િમામ અવલબંિ કે 
આલબંિથી ઉપર ઉઠવાિો, આત્માવલબંી બિવાિો આદેશ આપ્યો હિો. એ આદેશ દ્વારા 
ભગવાિે આિદંિે બાહ્ય પદરબળો ઉપર નિભધર િદહ રહિેા, એ પદરબળોથી સચંાભલિ િદહ થિા ં
આત્મ-નિભધર કે આત્મ-સચંાભલિ થવાિી દદશામા ંપ્રવતૃ્ત કયો હિો. એ જ  ે મનષુ્યિી અિે આ 
સષૃ્ષ્ટિી આખરી નિયનિ. 

મનષુ્ય સમક્ષ પોિાિા અિે સષૃ્ષ્ટિા જીવિનુ ં  આ રહસ્ય readymade - અગાઉથી 
િૈયાર કરાયેલા ઉકેલ િરીકે પ્રસ્ િુ થયુ ંિથી કે િથી એ કોઈ make believe – મિોકલ્પિા. 
એ  ે સજીવ નિજીવ સષૃ્ષ્ટ સાથે સવંાદ ણૂધ જીવિ વ્યિીિ કરિા ં સ્વસ્થ અિે સચુદરિ 
આર્ધદ્રષ્ટા ઋનર્ઓિે સસં્કૃનિિા ઉદયકાળે પ્રાપ્િ થયેલુ ં દશધિ; અવાધચીિ નવજ્ઞાિિી 



55 
 

પદરભાર્ામા ંજેિે hypothesis –  વૂધર્ારણા કહી શકાય એવુ ંઋનર્ઓનુ ંએ દશધિ માિવજાનિિા 
સેંકડો વર્ધિા, કદાચ ચાર પાચં હજાર વર્ધિા અનભુવ દ્વારા પ્રમાભણિ થઈિે આપણા ભાનવિો 
પથ અજવાળિા સસુ્થાનપિ વ્યવહારક્ષમ સત્ય િરીકે હવે આપણી સમક્ષ પ્રસ્ િુ થઇ રહ્ુ ં ે.  

માિવજાનિએ અિેકનવર્ અનકુલૂ-નવપરીિ અનભુવોમાથંી પસાર થઈ trial and error –
પ્રયત્િ અિે ભલૂોિા  રુુર્ાથધ દ્વારા એ સત્યિો સાક્ષાત્કાર કરવાિો હિો અિે હવે એ સાક્ષાત્કાર 
િરફિી ગનિિો આરંભ થયો  ે. ઉત્ક્રાનંિિા ક્રમમા ંએિી સ્વાભાનવક ગનિિા પદરણામે નવચારિા 
ક્ષેતે્ર કેટલકુ પદરવિધિ આવ્યુ ં ે અિે ક્યાકં ક્યાકં વ્યવહારિા ંસ્િરે પણ એિો પડઘો પડયો  ે. 
આધનુિક યગુિી એ ઉત્તમોત્તમ ફલશ્રનુિ  ે કે જીવિિા િમામ કે્ષતે્ર સમન્વયિી દદશાિી 
પ્રવનૃત્તિો આરંભ થયો  ે, નવભાજક પરીબળોિા અંિિો આરંભ થયો  ે, મનષુ્યિી અક્સ્મિા 
જાગિૃ થિા ંપ્રવિધમાિ અમાિવીયકરણિા માહોલમા ંજીવિિા માિવીયકરણિો પાયો િખંાયો 
 ે અિે એિા આધ્યાત્મીકરણિી ભનૂમકા િૈયાર થઇ રહી  ે. આ િમામ હકીકિો માિવજાનિનુ ં
ભાનવ ઉજ્જવળ હોવાિી શ્રદ્ા અિે નવશ્વાસિો સચંાર કરે  ે.  
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પ્રકરણ ૨ 

        સમમમજિક પદરવતાિિમ પે્રરક પદરબળ 
 
પદરવતાિિી પે્રરણમ  

યરુોપમા ંરાજાઓ અિે અમીરો પદભ્રષ્ટ થયા અિે િવીિ સમાજવ્યવસ્થા િરફ ગનિ 
થઇ િેમા ંલોકોિા નવદ્રોહ ેજે ભાગ ભજવ્યો િેિા પાયામા ંપ્રવિધમાિ સામાજજક અિે રાજકીય 
વ્યવસ્થામા ં નપસાિા લોકજીવિિી પીડાઓ પ્રનિભબિંભબિ કરી િેિા ંસ્વત્વિે સકંોરિા િત્કાલીિ 
સાદહત્ય અિે િાજત્વક નવચારર્ારાનુ ં નવનશષ્ટ  પ્રદાિ રહલે ુ ં દેખાય  ે. એિી પ્રેરણાિે લીર્ ે
આપનત્તકાળે એકાએક મનષુ્યમા ંપ્રગટિા જોમિી જેમ ત્યાિંી પામર અિે હિવીયધ બિી ચકેૂલી 
પ્રજામા ં નવશેર્ શક્તિિો આનવભાધવ થયો જેણે સવધસમથધ સત્તાિે ઉથલાવી દીર્ી. એ જોમિો 
સ્રોિ એ પ્રજાિી પ્રવિધમાિ અવસ્થામા ંહોય એમ દેખા ુ ંિથી,  િા ંએ સ્રોિ એિી ભીિર જ 
ક્યાકં હોવો જોઈએ, એિા ભીિરી ઊંડાણમા,ં જેિો મનષુ્યિી જજજીનવર્ા સાથે સબંરં્  ે એવા 
‘કોઈ અજ્ઞાિ’, ‘કોઈક નવશેર્ િત્ત્વ’મા,ં એિા આત્મામા.ં  

આ આત્માિે લીરે્ જ પ્રકૃનિિી અંદર એિા ંપદરબળોિા નવનિયોગ દ્વારા માિવ જીવનુ ં
નિમાધણ થયુ ંઅિે એિા ંજીવિિા કેન્દ્રમા ં જજજીનવર્ા મકુાઈ. વિધમાિ આઘાિો પ્રત્યાઘાિોથી 
પામર બિેલી પ્રજાઓ એમિા નવર્ેિી નવદ્વાિોિી િમામ ગણિરીઓિી ઉપરવટ જઈ અત્યિં 
નવપરીિ પદરક્સ્થનિમા ં પણ ટકી રહી િ ે આ જજજીનવર્ાિે કારણે. એિા કારણે જ  એવી 
પ્રજાઓમા ંપ્રાણિો સચંાર થાય  ે. એમ કહો કે એમિો આત્મા મોખરે આવે  ે અિે એમિી 
અંદર એવુ ંજોમ પ્રગટે  ે જેિે લઈિે એ અત્યિં સમથધ સત્તાિી સામે અણિમ રહી અિે એિો 
સામિો કરવાિે પ્રવતૃ્ત થાય  ે અિે અંિે એિે પરાસ્િ કરીિે જપંે  ે. 

આ આત્મા જ્યારે જ્યારે જીવિ સામે પડકાર ઉપક્સ્થિ થાય  ે ત્યારે સદક્રય થઇ િમામ 
બાહ્ય આવરણોિે ભેદીિે ઈંડાનુ ં કોચલુ ં િોડી બહાર આવિા પક્ષીિા બચ્ચાિંી જેમ સમથધ 
આત્મબળિા ંરૂપે એકાએક પ્રગટ થાય  ે અિે જ્યા ંમનષુ્યિે ઉપલબ્ર્ બર્ા બળો નિષ્ફળ જિા 
દેખાય ત્યા ંઆ બળ બરં્ થયેલો  ભાનવિો માગધ ખોલી આપે  ે. સરુદાસિા ‘हारेको हररनाम’ 
દ્વારા આ આત્મબળિો જ નિદેશ થિો દેખાય  ે. ઉપનિર્દિી પ્રાણનવદ્યા આ બળિો જ 
નવનિયોગ કરે  ે જેિા દ્વારા ‘સકુાયેલુ ંવકૃ્ષ િવપલ્લનવિ થઈ જાય’. એ મનષુ્ય જેિી શોર્ કરે 
 ે િે હનમુાિે મેળવેલી સજંીવિી  ે. 

આ આત્મબળિા પ્રિાપે અત્યિં નવપરીિ અવસ્થામા ંપણ ભાનવિી આશા જીવિં રહી 
 ે. માિવ ઇનિહાસમા ંથયેલી ક્રાનંિઓનુ ંબીજ િે આ  ે. એ ઘાસિા મહા ૂજંિે  ભસ્મ કરી શકે 
એવો અક્ગ્િિો િણખો  ે. એિા ંલીર્ે જેિા ંસામ્રાજ્યમા ંસરૂજ કદી અસ્િ થિો િહોિો એવા 
અંિેજોિા જેવી સમથધ સત્તાનુ ં પણ ભારિમા ં પિિ થયુ ં અિે  ેવટે એ સમસ્િ નવશ્વમાથંી 
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સકેંલાઈ ગઈ. એ જ રીિે યરુોપમા ં રાજાશાહીિો અંિ આવ્યો અિે સમસ્િ નવશ્વમા ં
સામ્રાજ્યવાદિા અંિિો આરંભ થયો.  

માિવ ઇનિહાસિા નિરૂપણમા ંસામાન્યિુઃ બાહ્ય ઘટિાઓ અિસ્થાિે હોય  ે. પરં  ુઆ 
સ્થલૂ બાબિોિા ઉદ્ભવ પા ળિા ંસકુ્ષ્મ પદરબળોિી ખાસ િોંર્ લેવાિી િથી. વાસ્િવમા ંઆ જ 
પદરબળો વિધમાિમા ં અટવાયેલી કે રૂન્ર્ાયેલી જીવિિી ગનિ મતુિ થાય અિે ઉન્નિ ભાનવ 
િરફ વળે એ માટેિી પે્રરણા  રૂી પાડે  ે. એ કોઈ અગમ્ય રીિે સષૃ્ષ્ટજીવિિી પેલે પારિી 
પરમ વાસ્િનવકિાિા સત્યિો, શાશ્વિિા સત્યિો પડઘો ઝીલી વિધમાિિે શાશ્વિ સાથે જોડે  ે 
િે એમ કરીિે આ જીવિ માટે ભાનવિી દદશા ખોલી આપે  ે.  

આમ દૃષ્ષ્ટવિં મિીર્ીઓ દ્વારા માિવજાનિિે એિા ંઆત્માિે સકંોરે એવો સ્વિતં્રિા, 
સમાિિા અિે બન્ધિુાિો અત્યિં અથધગભધ મહામતં્ર મળ્યો હિો. આ મહામતં્રમા ં ફ્ાન્સિી 
રાજ્યક્રાનંિનુ ં પે્રરણાસતૂ્ર અિે માિવજાનિિા ં ઉજ્જવળ ભાનવનુ ં દશધિ રહ્ુ ં હ ુ.ં એિા સસં્પશે 
પામર પ્રજામા ં જાગનૃિ આવી અિે રાજાઓિી અત્યિં શક્તિશાળી સત્તા ઉથલી ગઈ અિે 
લોકશાહીિો ઉદય થિા ંમાિવ ઇનિહાસમા ંઆધનુિક યગુિો આરંભ થયો.  

આમ મનષુ્યિા જીવિમા ંઅંિનિિદહિ કોઈ ગિૂ પદરબળ નવકટ પદરક્સ્થનિમા ંપ્રગટ થઇ 
એિા ંભાનવિા દ્વાર ખોલી આપે  ે. એિા કારણે જ િેિા ંમાિસમા ંઆદશધિી સકંલ્પિાિો સચંાર 
થાય  ે અિે એ સકંલ્પિાિે વ્યવહારમા ંઅનદુદિ કરવામા ંએિે પોિાિા જીવિિી સાથધકિાનુ ં
રહસ્ય રહલે ુ ં દેખાય  ે. આ રહસ્યિે લઈિે િે સહજપણે, આરંભમા ંસભાિિા નવિા અિે કોઈ 
અિીમ િબકે્ક સભાિિા વૂધક આદશધિે સાકાર કરવાિી દદશામા ં વળે  ે. પરં  ુઆ ઉપક્રમ 
સીર્ી રેખામા ંગનિ કરિો િથી. એ પ્રદક્રયા દરનમયાિ િેિો આંિરબાહ્ય સ્થાનપિ દહિો સાથ ે
અનિવાયધપણે મકુાબલો થાય  ે અિે એણે પ્રવિધમાિ પદરક્સ્થનિિી ગલીકૂંચીઓમાથંી પસાર 
થઇ નવકાસક્રમિા એક પ ી એક િબક્કાઓ પાર કરવાિા આવે  ે. એવા પ્રત્યેક િબકે્ક પ્રાપ્િ 
પદરણામમા ં સ્વાભાનવક રીિે કાઇંક અધરૂપ રહ ે  ે, કાઇંક નવકૃનિ પણ આવે  ે.  િેથી 
વચગાળાિી અવસ્થાએ સિિ અસિંોર્િો અનભુવ થિો રહ ે  ે.  િા ંઆ અસિંોર્િે લઈિે 
એિ ે‘આમ િો િ જ થવુ ંજોઈએ’ એવી જે પ્રિીનિ થાય  ે િેમા ંઅંિનિિદહિ ‘શુ ંથવુ ંજોઈએ’િી 
સકંલ્પિાનુ ં જે દબાણ રહલે ુ ં જોવામા ંઆવે  ે. િેિા લીર્ે માિવ જીવિ સમભુચિ દદશામા ં
નિરંિર આગળ વર્ ુ ંરહ ે ે અિે એિી ગનિનવનર્ આદશધ અિે વાસ્િનવકિા વચ્ચેિી અનિવાયધ 
આંિરદક્રયાિે લીર્ે એક િબક્કાવાર પ્રગનિિો ઉપક્રમ બિે  ે.   

સ્વિતં્રિા, સમાિિા અિે બન્ધિુાિા નત્રપાશ્વધ આદશધ પે્રદરિ નવદ્રોહમા ંરાજાઓિા જુલ્મી 
શાસિ સામેિો આક્રોશ હિો અિે પરાર્ીિિામાથંી છૂટવાિી િાલાવેલી હિી, િેથી સ્વિતં્રિાનુ ં 
મલૂ્ય સ્વાભાનવક રીિે અિસ્થાિે આવ્યુ.ં અહીં નવચારિી દૃષ્ષ્ટએ સ્વિન્ત્રિામલૂક લોકશાહીિો 
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નવચાર અવાધચીિ િત્ત્વભચિંિિિી પદરભાર્ામા ંએક thesis  ે, ‘નસદ્ાિં’  ે અિે એિી નવરુદ્િો 
સમાિિામલૂક રાજ્યાનશ્રિ સામ્યવાદિો  નવચાર antithesis, ‘ પ્રનિનસદ્ાિં’.  

પ્રાપ્િ પદરક્સ્થનિમા ં લોકશાહી નસદ્ાિંિા ં અનશુીલિમા ં દોર્ આવી જિા ં સામાજજક 
પદરવિધિિો કાટંો એિા પરથી ખસીિે સામ્યવાદી પ્રનિનસદ્ાિંિી દદશામા ંગયો. પરં  ુસજંોગ 
એવા હિા કે પ્રનિનસદ્ાિંિી દદશા પણ દૂનર્િ થઇ ગઈ. સામાન્યિુઃ આ બિેં અવસ્થામા ંકેટલીક 
નવશેર્િા હોવા  િા ં કોઈ એક અવસ્થા એિા પ્રવિધમાિ સ્વરૂપે  ણૂધપણે સ્વીકાયધ બિવાિી 
ક્ષમિા િદહ ર્રાવિી હોવાિે કારણે સામાજજક પદરવિધિિો કાટંો પ્રનિનસદ્ાિંમાથંી ખસીિ ે
નસદ્ાિં અિે પ્રનિનસદ્ાિં એ બિેંિા નવશેર્ ગણુોનુ ં જેમા ંનમલિ સર્ાયુ ં ે એવા synthesis  -
‘સમન્વય’િી ઊધ્વધ દદશા િરફ ગયો. આ સમન્વયિી અવસ્થા પણ સવધથા દોર્મતુિ િદહ 
હોવાથી એ કાટંો એ સમન્વયિા પ્રનિનસદ્ાિંમા ંથઈિે િવીિ સમન્વયિી દદશા િરફ વળાકં 
લઈ  ેવટે સવધથા સિંોર્કારક ક્સ્થનિનુ ં નિમાધણ િ થાય ત્યા ંસરુ્ી એક સમન્વયથી ઊધ્વધિા 
બીજા સમન્વયિી દદશામા ંનિરંિર આગળ વર્િો રહ ે ે.  

આ ગનિક્રમિો સબંરં્ ઉત્ક્રાનંિિી પ્રદક્રયા સાથે  ે જેિો આરંભ સ્વભાવે ક્સ્થનિચસુ્િ એવા 
જડિત્ત્વથી થયો િેથી જૈનવક અિે માિવ સષૃ્ષ્ટ સદુ્ાિેં આ ક્સ્થનિચસુ્િિાિો વારસો મળ્યો  ે. 
આ વારસાિે લીરે્ ઉત્ક્રાનંિિી અિે િેમા ંપ્રાદુભાધવ પામિી હક્સ્િઓિી  ભાનવ િરફિી ગનિમા ં
પ્રાથનમક િબકે્ક નસદ્ાિં - Thesis સામેિા પ્રનિનસદ્ાિં – Antithesis િી જેમ કેટલોક પ્રનિરોર્ 
પેદા થિા ંસઘંર્ધનુ ં નિમાધણ થાય  ે. પરં  ુ ેવટે એક અદમ્ય આંિદરક દબાણિા પદરણામે એ 
અવરોર્ પાર થિા ં સવંાદ િરફ આગળ વર્વાનુ ં શક્ય બિે  ે અિે પ્રવિધમાિ અવસ્થાનુ ં
રૂપાિંર થઈ ભાનવ અવસ્થાિો પ્રાદુભાધવ થાય  ે. આમ પ્રકૃનિ એિા ઉત્ક્રાનંિક્રમમા ં નવરોર્િા 
માગે સવંાદ િરફ એટલે કે સમન્વય –Synthesis િરફ અિે એવા એક સવંાદથી  બીજા વધ ુ
વ્યાપક સવંાદ િરફ આગળ વર્ે  ે. અિે એ ક્રમમા ંવધ ુ િે વધ ુઉચ્ચ કોદટિી  હસ્િીઓિો 
પ્રાદુભાધવ થાય  ે. આ ઉપક્રમમા ંપ્રકૃનિ પોિાિી પ્રવિધમાિ અવસ્થાિે વળગી રહી બદલાવ 
માટેિી િમામ ગનિિો નવરોર્ કે સામિો કરે  ે એ જેમ એક હકીકિ  ે, િેમ અવરોર્િે 
ઓગાળી ઊધ્વધિી દદશામા ંઆગળ ગનિ કરે  ે અિે પ્રવિધમાિ અવસ્થાિા રૂપાિંર દ્વારા ભાનવ 
અવસ્થાનુ ં નિમાધણ કરે  ે એ પણ એટલી જ વાસ્િનવક અિે મનષુ્યિે માટે વર્ારે મલૂ્યવાિ 
હકીકિ  ે.  

આ ગનિનવનર્િી પાશ્વધભમૂા ં ફ્ોયડે એમિા જીવિિા ં અંનિમ સમયગાળામા ં ‘મતૃ્યિુો 
આવેગ’ અિે  ‘જીવિિો આવેગ’ કે જજજીનવર્ા િરીકે જેિો નિદેશ કયો હિો એ પદરબળિો 
પ્રભાવ રહલેો જોવામા ંઆવે  ે. અહીં જજજીનવર્ામા ંવૈયક્તિક અિે સમષ્ષ્ટગિ જીવિ અિે િેિા 
ર્ારણપોર્ણ અિે  નવકાસનુ ંરહસ્ય રહલે ુ ંહોવાિી અિે િેમાયં એિી મતૃ્ય ુિરફિી ગનિ ઉપર 
સરસાઈ રહી હોવાિી પ્રિીનિ થાય  ે. એિ ે કારણે એક િરફ પ્રવિધમાિ નવર્મ યા 
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અસમર્ારણ અવસ્થામાથંી સમર્ારણ અવસ્થાિી પ્રાપ્પ્િ માટેિી આશાિે િાજત્વક આર્ાર પ્રાપ્િ 
થયો અિે બીજી િરફ સષૃ્ષ્ટ જીવિિી પ્રવિધમાિ અવદશા  િા ંએનુ ંઉજ્જવલ ભાનવ શકંાિીિ 
હોવાિી પ્રિીનિ સાથ ેમાિવજાનિ માટે ભાનવિા દ્વાર ખોલી આપે એવા એક અભભિવ નવશ્વાસ 
અિે શ્રદ્ાિો સચંાર થયો.  

ઉત્ક્રાનંિિો આરંભ ભલે જડિત્ત્વથી થયો હોય, અિે એ એક હકીકિ પણ  ે. પરં  ુઆ 
ગનિ એિા લીરે્ કે એિા કારણે િદહ પણ એિી  ભીિરિા, કદાચ એિાથી પર રહલેા કોઈ 
અદીઠ િત્ત્વિે લઈિે શરૂ થઇ  ે અિે એિે આભારી  ે. િેિા નવનશષ્ટ  દબાણ કે ર્ક્કાિે લઈિે 
જીવસષૃ્ષ્ટિો આનવભાધવ થયો અિે એ જ દબાણિે લઈિે જીવસષૃ્ષ્ટમાથંી માિવસષૃ્ષ્ટનુ ંપ્રાગટય 
થયુ ં અિે એ જ દબાણ આ ક્રમિે વધ ુ ઉમદા ભાનવ િરફ અનવરિ દોરી જ ુ ં દેખાય  ે. 
વાસ્િવમા ં સષૃ્ષ્ટિી વિધમાિ અવસ્થા એ એિી અંનિમ કે કાયમી અવસ્થા િથી. એ માત્ર 
સકં્રાનંિકાળિી ક્સ્થનિ  ે. અિે એ ક્સ્થનિમા ંમનષુ્યિે અ ણૂધિાિી જે પ્રિીનિ થાય  ે અિે એ 
ક્સ્થનિ સાથે િેિે સમાર્ાિ થ ુ ંિથી, િેનુ ં કારણ પણ આ ભીિરી અદીઠ પદરબળ  ે, જેમા ં
સષૃ્ષ્ટિા વિધમાિ અિે ભનવષ્યનુ ં રહસ્ય રહલે ુ ં  ે. આ હકીકિિે લઈિે નવચારિે અિે જીવિ 
સદુ્ાિેં એક નવનશષ્ટ  પદરમાણ પ્રાપ્િ થાય  ે.  

સષૃ્ષ્ટજીવિ એ અ ણૂધિામાથંી  ણૂધિાિા ક્રનમક આનવભાધવિો ઉપક્રમ  ે, િેમા ં એક 
િબકે્ક થિી પ્રાપ્પ્િિી મયાધદા અથવા અ ણૂધિા એિી ભીિરિા અનિવાયધ દબાણિે કારણે એિે 
એિાથી વધ ુ વ્યાપક પ્રાપ્પ્િ િરફ દોરી જાય  ે. િેથી નવચારમા ં િેમ જ જીવિમા ં પણ  
સમન્વયથી સમન્વયિા ંઅવસ્થાિંર દ્વારા, આદશધથી આદશધિા અવસ્થાિંર દ્વારા પ્રગનિ સર્ાિી  
દેખાય  ે, જેમા ંપ્રત્યેક અવસ્થા એક પગનથયુ ંહોય  ે, અંનિમ મકુામ િદહ. એ કેટલુ ંય ઉત્તમ 
હોય  િા ંએ યાત્રાનવરામનુ ં નિનમત્ત િદહ  બિિા ંઅનગુામી અવસ્થા િરફ દોરી જાય એમા ં
એિી સાથધકિા રહલેી  ે.  

 
િમનવ તરફ  

સ્વિતં્રિા અિે સમાિિા એ બે મલૂ્યો િાપ્ત્ત્વક દૃષ્ષ્ટએ પરસ્પરનવરોર્ી િદહ પણ 
પરસ્પર રૂક  ે. પરં  ુ એમનુ ં સાચુ ં સ્વરૂપ મનષુ્યિી પ્રકૃનિમા ં નવશાળિા અથવા 
સવાધત્મભાવિો પ્રાદુભાધવ થાય અિે સ્વ-પરિા ભેદો અિે સઘંર્ધનુ ં સ્થાિ પારસ્પદરક પ્રેમ અિે 
ઐક્યભાવ લે  ત્યારે પ્રગટ થાય  ે. આ પ્રેમ કોઈ બાહ્ય નવનર્થી માિવ સ્વભાવમા ંઆરોનપિ 
થઇ શકે એવો ગણુ િથી. એ મનષુ્યિા અંિરમા,ં એિા આત્મામા ં  અવ્યતિ રૂપે રહલે ુ ંએનુ ં
સ્વકીય લક્ષણ  ે, જે એિા આત્મનવકાસ સાથે પ્રગટ થાય  ે. િેથી સ્વિતં્રિા અિે સમાિિાિા 
યથાથધ અનશુીલિ માટે અન્ય હક્સ્િ પ્રત્યે સહાનભુનૂિ અિે આત્મીયભાવ કેળવાય એ પ્રકારિા 
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મનષુ્યિા ં આત્મનવકાસિી અપેક્ષા રહ ે  ે. આ ક્સ્થનિ બન્ધિુાિા મલૂ્યિા ં અનશુીલિિી  
અનિવાયધ આવશ્યકિાિો નિદેશ કરે  ે.  

માિવ જીવિમા ંબન્ધભુાવનુ ંપ્રાગટય થિા ંસ્વિતં્રિા માટેિી મનષુ્યિી ઝખંિા બીજા 
લોકોિી સ્વિતં્રિા માટેિા સહજ આદર અિે એમિી દહિરક્ષાિી કાળજી સાથે સકંભલિ થાય  ે. 
િેથી વાસ્િનવક સમાિિા માટેિી ભનૂમકા પણ આપોઆપ રચાઈ જાય  ે. પદરણામે મનષુ્યો 
વચ્ચે ઉચ્ચિીચિા ભેદો અિે ચડાસાચડસીિા આવેગિો લોપ થિા ંઅિે પારસ્પદરક સઘંર્ધનુ ં
નિવારણ થિા ંસમજણયતુિ એકીકૃિ અિે સસુવંાદી સમાજિી સ્થાપિા િરફિી ગનિનુ ંમડંાણ 
થાય  ે.  

બન્ધિુાિા આ મલૂ્યનુ ંપ્રનિપાદિ સ્વિતં્રિા અિે સમાિિાિા બિંે મલૂ્યોિી સાથ,ે એક 
મલૂ્યત્રયીિા અંગ િરીકે થયુ ંહ ુ.ં હકીકિે એ ત્રણે એક જ મલૂ્યિા ત્રણ પાસા ં ે, જે અનવચ્ ેદ્ય 
એકિામા ંસકંભલિ હોવાિ ેકારણે પરસ્પર છૂટા પડિા ંએમિા મલૂ્યિો હ્રાસ થયો અિ ેએમિા 
સેવિનુ ંનવપરીિ પદરણામ આવ્યુ.ં  

િદુપરાિં એમિા નવર્યમા ંબીજો મહત્ત્વિો મદુ્દો એ  ે કે એમનુ ંયથોભચિ અનશુીલિ 
આત્મનવકાસિા  રુૂર્ાથધ પર અવલબેં  ે. પરં  ુ દુભાધગ્યે મનષુ્ય િેિી પ્રારંભભક બદહમુધખ 
અવસ્થાિે લઈિે બાહ્ય જીવિમા ં વ્યસ્િ રહ્યો અિે આત્મનવકાસિી આવશ્યકિા ઉપર ખાસ 
ધ્યાિ અપાયુ ં િદહ, એિા કારણે સ્વિતં્રિા અિે સમાિિાિા મલૂ્યોિી આંિદરક એકિા  ટૂી 
ગઈ અિે એમિા અલગ અલગ અનશુીલિ દરનમયાિ બન્ધિુાનુ ંમલૂ્ય હાનંસયામા ંમકુાઈ ગયુ.ં  

મલૂ્યભાવિાિા નવર્યમા ં મહત્ત્વિી હકીકિ એ  ે કે એ માિવદહિ સાથે સકંભલિ 
થયેલી  ે. એ દહિિે અનલુક્ષીિે રાજાઓિા એકાનર્કાર સામે જે નવદ્રોહ થયો એિા સદંભધમા ં
માિવ અનર્કારિી સકંલ્પિાિો પ્રાદુભાધવ થયો હિો અિે અનર્કારિી સભાિિાિે લઈિે 
સ્વિતં્રિાનુ ં મલૂ્ય મોખરે આવી ગયુ ં િેથી લોકશાહી પ્રણાલીમા ં એિા ઉપર સહજ રીિ ે
આત્યનંિક એકાિિા થઇ અિે બીજા બે મલૂ્યો અિાયાસે િજરઅંદાજ થઇ ગયા.ં  

સ્વિતં્રિાિી બાબિમા ંપ્રવિધમાિ વાિાવરણમા ંજે સબળ  ે િેિા દહિિે સરસાઈ મળી 
હોવાથી બહુજિસમાજિે એિો લાભ મળ્યો િદહ અથવા એમ કહો કે એ આ લાભ લઇ શક્યો 
િદહ અિે એિે માટે સામાજજક અન્યાય અિે શોર્ણિો ભોગ બિવાિી નિયનિ શેર્ રહી. આ 
દુષ્પદરણામિે લઈિે એવી પ્રિીનિ થઇ કે સ્વિતં્રિા જો ખરેખર એક મલૂ્ય હોય િો એિો લાભ 
સૌ કોઈિે સમાિ રૂપે મળવો જોઈએ. આ પ્રિીનિિે લીર્ે સામ્યવાદમા ં સમાિિાિા મલૂ્ય ે
મોખરાનુ ંસ્થાિ પ્રાપ્િ કયુ .  

આમ સ્વિતં્રિાિો સૌ કોઈિે લાભ મળે એ દૃષ્ષ્ટએ સામ્યવાદમા ં સમાિિાિા મલૂ્ય 
ઉપર ભાર મકુાયો હિો, િેથી લોકશાહી માહોલમા ં અિાયાસે પોર્ાયલેી સ્વપરાયણિાિે 
અંકુશમા ંરાખવા માટે અિે સદહયારી જીવિશૈલીિા અનવષ્કાર સાથે સમાિિાિી સ્થાપિા કરવા 
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માટે ત્યા ં સત્તાબળિો આશ્રય લેવો જરૂરી બન્યો. પદરણામે સ્વિતં્રિાનુ ં મલૂ્ય અિાયાસ ે
હાનંસયામા ં ર્કેલાઈ ગયુ.ં અિે આમેય શોર્ણ અિે અન્યાયથી ત્રસ્િ અિે ક્ષરુ્ાપીદડિ 
સમદુાયિે માટે જીવિ જરૂદરયાિોિી  નૂિિ અિસ્થાિે હોવાથી આ બાબિ સહજપણે િજરઅંદાજ 
થઇ ગઈ. પદરણામે સમાિિાિા સામ્યવાદી અભભયાિમા ંમનષુ્યિા સ્વત્વિો  હ્રાસ થયો.  

આ પદરણામિો સબંરં્ મનષુ્યિા પ્રાકૃિ માિસ સાથે  ે જે મનષુ્ય િરીકેિી એિી 
બાલ્યાવસ્થાનુ ંકે એિી અનવકનસિ કે  અપદરપતવ મિોદશાનુ ંદ્યોિક  ે અિે એ સહજપણે ‘મારે 
શુ ંજોઈએ  ે’િી ભચિંિા કરે  ે જે એિી અંદર પોિાિા અનર્કારિી સભાિિાિો સચંાર કરે  ે. 
પ ી એ માિસિો નવકાસ થિા ંએ  ખુ્િ બિે અિ ેસમષ્ષ્ટ સાથેિા સબંરં્િી સભાિિા કેળવાય 
 ે ત્યારે ‘મારે શુ ં કરવુ ંજોઈએ’િા નવચારિો અિે એિી સાથે મલૂ્યભાવિાિો પ્રાદુભાધવ થિા ં
મનષુ્ય સમષ્ષ્ટિા દહિ િરફ વળે  ે અિે પોિાિા કિધવ્ય નવર્ે  સભાિ બિે  ે. વાસ્િવમા ં
સમાિિાિી ભનૂમકામા ંજ સ્વિતં્રિાિે મલૂ્યિો દરજ્જો મળે  ે. 

આમ કિધવ્યનિષ્ઠા માત્ર એિી મલૂ્યભાવિાિો જ િદહ એિા મનષુ્યત્વ સદુ્ાિંો પયાધય 
બિે  ે અિે કિધવ્યપાલિિે લઈિે જે વાિાવરણ રચાય  ે િેિા લીર્ે જ અનર્કારપ્રાપ્પ્િ શક્ય 
બિે  ે. િેથી જ્યારે અનર્કાર અિે કિધવ્યિી સમ લુા જોખમાય  ે ત્યારે એિા અનિષ્ટ 
પદરણામ આવે  ે અિે માિવ ઇનિહાસમા ંએવા પદરણામ આવ્યા  ે.  

ખરેખર િો સ્વય ં મલૂ્યિી સકંલ્પિામા ં જ સ્વદહિ અિે સવધદહિિા ં સમન્વયિી 
આવશ્યકિાિો ગભભિિ સકેંિ રહલેો  ે. વાસ્િવમા ં મનષુ્ય સષૃ્ષ્ટિી એકલદોકલ હસ્િી િથી. 
એિા િાણાવાણા સમષ્ષ્ટ સાથે વણાયેલા  ે. આથી સ્વદહિ અિે સવધદહિ પરસ્પર રૂક બિી રહ ે
અિે એમિી વચ્ચે સવંાદ રચાય એ સ્વસ્થ જીવિિી પરમ આવશ્યકિા  ે.  

આ આવશ્યકિાિી  નૂિિ બન્ધભુાવિા મલૂ્ય દ્વારા થાય  ે. આ સદંભધમા ંસ્વિતં્રિા અિ ે
સમાિિાિા ઇષ્ટ પદરણામ આવે એ માટે બન્ધભુાવિી ભનૂમકા આવશ્યક બિે  ે. એમ થિા ં
સ્વપરિા નવભાજક પદરબળોિો લોપ થવાિી સાથે સ્વદહિિે િવુ ંઅિે વ્યાપક પદરમાણ પ્રાપ્િ 
થાય  ે, જેિા ંલીરે્ એક વધ ુસદૃુિ પાયે સાચા સવધદહિનુ ંપણ મડંાણ થાય  ે. આ હકીકિ 
મનષુ્યિા મનષુ્ય િરીકેિા આત્મનવકાસિી અનિવાયધ આવશ્યકિાિો નિદેશ કરે  ે.  

માિવ ઇનિહાસિો અિે સનવશેર્ આધનુિક યગુિા ઇનિહાસિો અભ્યાસ કરિા ં આ  
આત્મનવકાસ મનષુ્યિા ં શ્રેયિી, વ્યક્તિ અિે સમષ્ષ્ટિા ંશ્રેયિી પ્રાથનમક આવશ્યકિા હોવાિી 
િથા એમા ં સષૃ્ષ્ટજીવિનુ ં િેમ જ પ્રકૃનિિી ઉત્ક્રાનંિનુ ં અિે માિવ જીવિિા ં ભાનવનુ ં રહસ્ય 
સમાયેલુ ં હોવાિી પ્રિીનિ થાય  ે. એ સાથે જીવિિા ંએવા ંમાિવીયકરણિી આવશ્યકિાિી 
પ્રિીનિ પણ થાય  ે, જેમા ં સ્વદહિ અિે સમષ્ષ્ટિા દહિિો સમેુળ સર્ાયો હોય. સાપં્રિ  
જીવિિા પ્રવાહો એ દદશાિી પ્રવનૃત્તિો સતૂ્રપાિ થયો હોવાિો અણસાર આપે  ે. ઓ ામંા ંઓછ ં
વૈચાદરક સ્િરે િો એ વલણ સદૃુિ થ ુ ંજાય  ે.  
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૨ 
મનષુ્યિા જ્ઞાિિી જેમ  એિા જીવિમા ં પણ  જે અધરૂપ રહલેી  ે િેિા  લીર્ે 

અિેકનવર્ સમસ્યાઓ પેદા થઇ  ે િેમ એમિા ઉકેલિી પ્રદક્રયા પણ ચાલિી રહી  ે. આ ક્રમમા ં
સમસ્યાઓ ઉકેલાય ત્યારે જીવિિી પ્રગનિિો અિે એિી સાથધકિાિો એહસાસ થાય  ે. એ સાથ ે 
મનષુ્ય પ્રવિધમાિ અવસ્થાિે  અનિક્રમીિે સિિ આગળ વર્િો રહ ે ે. આ આત્માનિક્રમણ અિે 
િબક્કાવાર પ્રગનિ એિા ંજીવિિી લાક્ષભણકિા  ે. મનષુ્યિા આ લક્ષણિે લઈિે િેિી અંદર 
એકનવર્િા માટે અણગમો પેદા થાય  ે અિે િ ે નિરંિર િવીિિાિે આવકારે  ે. િો બીજી 
િરફ િેિા ં માિસમા ં ક્સ્થનિચસુ્િિાિો આિહ પણ વણાયેલો દેખાય  ે, જે િેિે જીવિિી 
વિધમાિ અવસ્થાિે ભચરસ્થાયી કરવા િરફ દોરે  ે અિે એિે પદરવિધિિા નવરોર્મા ંખડો કરી 
દે  ે.   

િવીિિા િરફિી ગનિ અિે ક્સ્થનિચસુ્િિાિા નવરોર્ી દેખાિા આ બિંે વલણ એક 
નવનશષ્ટ રીિે માિવ જીવિિે ઉપકારક બિે  ે. પ્રકૃનિિી ઉત્ક્રાનંિ સ્વૈરકલ્પિાનવહાર કે જાદુગરી 
ચમત્કાર િથી. એ એક વાસ્િવલક્ષી ઉપક્રમ  ે, જેમા ંએક પગનથયુ ંચડીિે ત્યા ંક્સ્થર થયા બાદ 
િેિા આર્ારે બીજંા પગનથયાનં ુ ં આરોહણ થાય  ે. અહીં આ આરોહણમા ં ઉપરિા ચડાણનુ ં
મહત્ત્વ  ે િેમ િીચેનુ ંપગનથયુ ંએ ચડાણ માટે દૃિ આર્ાર  રૂો પાડે એનુ ંપણ મહત્ત્વ  ે. 
િેથી જે કાઈં પ્રાપ્પ્િ થઇ હોય િે ક્સ્થનિચસુ્િિાિે લીરે્ જળવાઈ રહ ે અિે પ્રવિધમાિ 
વાસ્િનવકિામા ંઓિપ્રોિ થઇ જાય એ ભનવષ્યિા નિૂિ આનવષ્કાર માટેિી  સદૃુિ ભનૂમકા  રૂી 
પાડે  ે. અિે એ એક હકીકિ  ે કે માિવજાનિિા ંઇનિહાસિી પ્રારંભભક ઉપલપ્બ્ર્ઓ જેમાથંી 
કેટલીક આજે ઉપયોગી િ પણ જણાય િે સચવાઈ રહી િેિા લીર્ે વિધમાિિી અત્યિં 
પદરષ્કૃિ ઉપલપ્બ્ર્ઓિે જરૂરી આર્ાર અિે સામિી પ્રાપ્િ થઇ શકી  ે. આજે આપણે આપણા 
 વૂધજોિા ખભા ઉપર ઊભા  ીએ િેથી એમિાથી વધ ુઊંચા દેખાઈએ  ીએ. આમ ભિૂકાળિી 
ઉપલપ્બ્ર્ઓિે to conserve - જાળવવી ઇષ્ટ અવશ્ય  ે પરં  ુ એ ઉપક્રમમા ં અિાયાસે to 
become conservative – રૂિીચસુ્િ બિવાનુ ંવલણ આવી જાય  ે એ અિેક અનિષ્ટોનુ ંકારણ 
બન્યુ ં ે અિે માિવ જીવિનુ ંએ  દુભાધગ્ય  ે કે એ એવા વલણિો ભોગ બિ ુ ંરહ્ુ ં ે. 

ઉત્ક્રાનંિિી એક બીજી નવશરે્િા એ  ે કે એમા ંનવરોર્િા ંમાગે સવંાદદિા િરફ ગનિ થાય 
 ે. પ્રથમ એકકોર્ી જીવનુ ં નવશેર્ ગણુો અિે ક્ષમિા ર્રાવિા ં નવભભન્ન અંગોમા ં નવભાજિ થયુ ં
અિે નવભતિ અંગો નવખરાઈ િ જાય અિે એમિી દક્રયાઓિા પારસ્પદરક સબંરં્ોનુ ં સકંલિ 
થાય એ માટે એમનુ ં જીવિી એકિામા ંસિુથિ થયુ,ં એમનુ ંએકત્વીકરણ થયુ,ં એિા ંપદરણામ ે
જદટલ દક્રયાિી ક્ષમિા ર્રાવિો બહુકોર્ી જીવ અક્સ્િત્વમા ં આવ્યો. આ ઉપક્રમમા ં આગળ 
વર્િા ં માિનસક કાયધિી ક્ષમિા ર્રાવિા ં જીવિી રચિા થઇ એ સાથે સષૃ્ષ્ટમા ં મનષુ્યનુ ં
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આગમિ થયુ.ં આ ઉપક્રમ અહીં પદરસમાપ્િ િદહ થિા ંઆગળ વર્ીિે અનિમાિનસક કાયધિી 
ક્ષમિા ર્રાવિી હક્સ્િિા ંઆગમિ િરફ દોરી જાય એવી સભંાવિાિી પ્રિીનિ થાય  ે.  

આ ઉપક્રમમા ંએક િરફ પેદા થયેલા જીવિો નવિાશ થિો રહ્યો અિે અિે બીજી િરફ 
િવા વધ ુનવકનસિ જીવોિી રચિા થઇ, એમ કહો કે પ્રકૃનિ પોિાિી જૂિી રચિાઓ ભાગંીિે કે 
એિા માધ્યમથી િવી અિે વધ ુ ઉમદા રચિા કરિી રહી, આમ વેદમા ં એક નશખર પરથી 
ઊધ્વધિા બીજા નશખરે આરોહણિો નિદેશ થયો  ે એ રીિે એક અનભુવ પરથી અિે એિા 
આર્ારે બીજા અનભુવ િરફિી ગનિ દ્વારા સષૃ્ષ્ટ ઉપર વૈનવધ્યસભર સષૃ્ષ્ટિા પગરણ થયા અિ ે
એ ક્રમે જ  એ એિા ભનવષ્ય િરફ આગળ વર્ી રહી  ે.  આમ ક્સ્થનિચસુ્િિા અિે પ્રગનિ, 
નવભાજિ અિે એકત્વીકરણ, મતૃ્ય ુઅિે જીવિ, નવસર્જિ અિે સર્જિ એક જ હ ે ુમાટે યોજાયેલી 
નવરોર્ી દેખાિી  િા ંપરસ્પર રૂક પ્રદક્રયાઓ દ્વારા ઉત્ક્રાનંિનુ ંકાયધ સપંન્ન થ ુ ંરહ્ુ ં ે.  

આ પદરક્સ્થનિમા ંમાિવજીવિ પ્રયત્િ અિે ભલૂોિી પ્રદક્રયા દ્વારા આગળ વર્ે  ે. આ 
ગનિ દરનમયાિ કેટલીક પ્રાપ્પ્િ સાથે અમકુ નવપરીિ પદરણામનુ ં નમશ્રણ થ ુ ં હોવાિો જે 
અનભુવ થાય  ે િેિો બોર્પાઠ ભાનવિી સમભુચિ દદશાિો અંગલુીનિદેશ કરે  ે. આમ આધનુિક 
યગુિા આટલા લાબંા સમયિા  રુુર્ાથધિા નવપરીિ પદરણામે એિી  ષૃ્ઠભનૂમમા ં રહલેા 
સ્વપરાયણ માિસિા પદરવિધિિી આવશ્યકિાિી પ્રિીનિ કરાવી  ે, જે કેવળ આત્મનવકાસ 
દ્વારા શક્ય બિે  ે. આ પદરવિધિ બન્ધિુાનુ ંમલૂ્ય સાકાર થવાિી  વૂધ શરિ  ે, સ્વિતં્રિા અિે 
સમાિિાિા યથાથધ સ્વરૂપિા પ્રાદુભાધવિી પણ  વૂધ શરિ  ે. એ જ માિવ સષૃ્ષ્ટિા ભાનવિો 
પ્રમખુ આર્ાર  ે.  
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પ્રકરણ ૩ 

જ્ઞમિનવજ્ઞમિિો સમમુંતર પ્રવમહ 
 

ધમાશમસ્ત્રનુું આનધપત્ય  
આધનુિક યગુિા પ્રારંભ પહલેા યરુોપિા પ્રજાજીવિ ઉપર રાજ્યસત્તાનુ ં જે આનર્પત્ય 

હ ુ ં િેવુ ંઆનર્પત્ય જ્ઞાિનવજ્ઞાિિા ં કે્ષતે્ર ર્ાનમિક મિાિહોન ુરહ્ુ.ં આ મિાિહો શ્રદ્ાિા નવર્ય 
હિા. ત્યાિંા લોકોમા ં પ્રવનિિિ યહદૂી અિે ભિસ્િી ર્મોિી પરંપરા અનસુાર એક એવી શ્રદ્ા 
સસુ્થાનપિ થઇ હિી કે એક અદૃષ્ટ દદવ્ય સત્તા જેિે આપણે  ઈશ્વર િરીકે ઓળખીએ  ીએ િેણે 
આ સષૃ્ષ્ટનુ ં સર્જિ કયુ   ે અિે આ ઈશ્વરે સષૃ્ષ્ટિી િમામ ગનિનવનર્ ઉપર પ્રકાશ પાડ ેઅિે 
જીવિિા શ્રેયિો માગધ બિાવે એવુ ંજ્ઞાિ પસદં કરાયેલા પયગબંર અિે એમિા નશષ્યો  સમક્ષ 
પ્રગટ કયુ  િેિા આર્ારે ર્મધશાસ્ત્રિી રચિા થઇ.  

આ જ્ઞાિિા નવર્યમા ંએક એવો નશરસ્િો પ્રસ્થાનપિ થયો હિો કે એિો નવિા નવવાદે 
સ્વીકાર કરી િેિે અનસુરવાિી ઈચ્ ા ર્રાવિા લોકો આક્સ્િક ગણાય અિે એિો  સ્વીકાર િ 
કરે કે એિા નવરે્ શકંાકુશકંા ર્રાવે અથવા અન્ય ર્મધ કે િેિા ં જ્ઞાિિે માન્ય ગણે કે િેિે 
અનસુરે િે િાક્સ્િક િરીકે સવધસામાન્ય સમાજિા બદહષ્કારિે પાત્ર બિે. આ પદરક્સ્થનિમા ં
બદુ્ધદ્નુ ં કાયધ ર્મધશાસ્ત્રિા નસદ્ાિંો અિે નવનર્નવર્ાિોિી લોકોિી સનુવર્ા માટે સવુ્યવક્સ્થિ 
રજૂઆિ કરવા  રૂ ુ ંસીનમિ રહી ગયુ.ં  

અહીં જ્ઞાિનુ ં સત્ય માત્ર શાસ્ત્ર ઉપર નિભધર હોવાિી માન્યિાિે લઈિે જ્ઞાિિો 
વાસ્િનવકિા સાથે સબંરં્ છૂટી ગયો. આ ક્સ્થનિમા ં ર્ાનમિક માન્યિાઓમા ં નવભભન્નિા કે 
પારસ્પદરક નવરોર્ જોવામા ં આવે ત્યારે પેદા થિા ં નવવાદિા સમાર્ાિ માટે કે નવભભન્ન 
માન્યિાઓિા ંસત્યાસત્યિી ખાિરી કરવા કરાવવા માટે શાસ્ત્રપ્રમાણ નસવાય અન્ય કોઈ આર્ાર 
િ રહિેા શ્રદ્ાળઓિા બળાબળ નિણાધયક ભાગ ભજવિા થયા.  

યરુોપિા ઇનિહાસમા ં ભિસ્િી ર્મધનુ ં નવભભન્ન સપં્રદાયોમા ં જે નવભાજિ થયુ ં અિે એ 
સપં્રદાયો વચ્ચે અિે ક્યારેક સપં્રદાયિા અન્ય અનયુાયીઓ સાથે જેહાદિા ં િામે જે યદુ્ો 
ખેલાયા િે આ પ્રકારિી ક્સ્થનિ ખરેખર સરજાઈ હોવાિા સાક્ષી  ે. પદરણામે ‘જે સત્ય  ે િે હુ ં
માિીશ’િા સ્થાિે ‘હુ ંજે માનુ ંછ ં િે જ સત્ય અિ ેિે જ એક માત્ર સત્ય’ હોવાિી માન્યિાનુ ં
પ્રચલિ થિા ં જ્ઞાિિા ં ક્ષેતે્ર સત્યિી સકંલ્પિાિો જ અિપેભક્ષિ રીિે લોપ થઇ ગયો અિ ે
નવભભન્ન ર્મોિી અિે એક જ ર્મધિા નવભભન્ન સપં્રદાયોિી ર્મધસત્તાનુ ંશાસિ પ્રસ્થાનપિ થયુ.ં  

એ સમયે નવજ્ઞાિીઓમા ંઆ પ્રકારિા ર્ાનમિક મિાિહોિા નવર્યમા ંએક એવી માન્યિા 
પ્રચભલિ થઇ હિી કે એ પ્રાગૈનિહાનસક આદદમાિવિા અપદરપતવ માિસિી ઉપજ  ે. એિા 
માિસમા ંપ્રકૃનિિી ભવ્ય અિે ભયકંર ઘટિાઓિે લઈિે એિી િમામ ગનિનવનર્ સમજવાિી 
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જજજ્ઞાસા પેદા થઇ અિે  એિે એમ લાગ્યુ ં કે એ ઘટિાઓિી પા ળ મનષુ્યિા ં કરિા ંવર્ારે 
શક્તિશાળી ચેિિાિો હાથ હોવો જોઈએ. આ કલ્પિાિા આર્ારે એવી માન્યિાિી પ્રસ્થાપિા 
થઇ કે આ સષૃ્ષ્ટ એ કોઈ નવરાટ અદૃશ્ય શક્તિનુ ંઅથવા એમ કહો કે ઈશ્વરનુ ંસર્જિ  ે. આ 
ઈશ્વર માટે એિા ં માિસમા ં એક િરફ અહોભાવ પેદા થયો અિે બીજી િરફ  ઈશ્વરનુ ં
personification – માિવીકરણ કરીિે, િેમા ં માિવભાવોનુ ં આરોપણ કરીિે એ આદદમાિવે 
એમ માન્યુ ંકે એ િારાજ થાય િો સષૃ્ષ્ટ પર કેર વરસાવે અિે પ્રસન્ન થાય િો એિે ર્િર્ાન્યથી 
 લકાવી દે. િેથી એણે પોિાિા અિે પોિાિા સમદુાયિા  દહિાથે એ શક્તિિે સદા પ્રસન્ન 
રાખવા માટે કેટલાક નવનર્નવર્ાિોનુ ંજે આયોજિ કયુ  િેમાથંી  ર્મો અિે એમિા કમધકાડંોિો 
પ્રાદુભાધવ થયો. આમ આ નવજ્ઞાિીઓ એવી માન્યિા ર્રાવિા થયા કે ર્ાનમિક માન્યિાઓ અિે 
દક્રયાકાડંો એ સભ્યિા િરફ અિસર થિા ંમાિવિે મળેલો આદદમાિવિો વારસો  ે.  

વધમુા ંઆ નવજ્ઞાિીઓ એમ માિિા હિા કે આદદમાિવિી પદરકલ્પિા કેટલીય રોચક 
હોય પરં  ુ એ વાસ્િનવકિાિા જ્ઞાિિો પયાધય બિી શકે િદહ અિે એિા આર્ારે માિવ 
જીવિિો નવકાસ પણ થઇ શકે િદહ. જ્ઞાિિો આશય વાસ્િનવકિાિા યથાથધ નિરૂપણિો  ે અિ ે
એનુ ંમલૂ્ય એિી વસ્ લુભક્ષિામા ંરહલે ુ ં ે. િેથી એિા પાયામા ંપ્રત્યક્ષ અનભુવ હોય અિે એવા 
અનભુવિે   અનલુક્ષીિે એિા ંસત્યિી ચકાસણી કરવામા ંઆવે એ આવશ્યક  ે. િેથી એમિે 
ર્ાનમિક મિાિહો કે અન્ય પ્રચભલિ  વૂધિહોિા સત્યિી ચકાસણીિો નવચાર સદુ્ા ંવજ્યધ હોવાિી 
માન્યિા બદુ્ધદ્ગમ્ય જણાઈ િદહ. િેઓ એમ માિિા હિા કે એમા ં બદુ્ધદ્ જાણે કે એિા ં નિજી 
માગધથી નવચભલિ થઇ વાસ્િવનવમખુ બિી ગઈ હિી.  

િદુપરાિં ર્મધસત્તાઓએ લોકોિા વૈયક્તિક અિે સામદુાનયક જીવિ ઉપરિા પોિાિા  
શાસિિે સદૃુિ કરવા માટે નવનવર્ સ્િરે જે આંિબાધહ્ય દબાણ મકુ્ુ ં અિે  ેવટે દમિિી 
િીનિરીનિિો આશ્રય પણ લીર્ો એિા લીરે્ સામાન્ય પ્રજા અિે સનવશેર્ એિા બદુ્ધદ્શાળી 
વગધમા ંએિા નવર્યમા ંઅકળામણ પેદા થઇ અિે બૌદ્ધદ્કિા બાબિે સમાર્ાિ િદહ કરવાિા 
એમિા વલણિે લઈિે િેઓ એિી સાથે અથડામણમા ંપણ આવ્યા. આ ક્સ્થનિમા ંબદુ્ધદ્શીલોએ 
દહમિ દાખવી ર્મધસત્તાિી ઉપરવટ જઈિે બદુ્ધદ્િા અમયાધદદિ સામર્થયધમા ં અનવચલ નવશ્વાસ 
સાથે જ્ઞાિ પ્રત્યેિી જે નિષ્ઠા દાખવી અિે પદરશ્રમ કયો એિા ંલીર્ે આધનુિક િત્ત્વજ્ઞાિ અિે 
નવજ્ઞાિિો પ્રાદુભાધવ થયો. 
 
તત્ત્વજ્ઞમિનુું િવપ્રસ્થમિ  

િત્ત્વજ્ઞાિ વાસ્િનવકિાિા સત્યિી શોર્નુ ંઅભભયાિ  ે અિે ર્ાનમિક મિાિહોિા ંકારણ ે 
એ શોર્ કંુદઠિ થઇ ગઈ હિી એવા નવચારિે  લઈિે એ મિાિહોથી મતુિ થવાિા નિર્ાધર સાથે 
પનશ્ચમિા આધનુિક િત્ત્વજ્ઞાિિો આરંભ થયો. આ િવપ્રસ્થાિ સાથે િત્ત્વજ્ઞાિિા ક્ષેતે્ર એક 
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એવો નવશ્વાસ પ્રસ્થાનપિ થયો કે બદુ્ધદ્ િમામ  વૂધિહોથી મતુિ થઇ કોઈ  વૂધર્ારણાિો આશ્રય 
લીર્ા નવિા સ્વિતં્ર speculation - ભચિંિિ દ્વારા વાસ્િનવકિાિા પરમ સત્યિે પામવાિી ક્ષમિા 
ર્રાવે  ે. આ નવશ્વાસ સાથે વાસ્િનવકિા સબંરં્ી નવચારણામા ં સવધસમાવેશક  સસુગંિિાિી 
કસોટી સાથે િકધબદ્ રીિ ેઆગળ વર્વાિી પ્રદક્રયા શરૂ થઇ. આ પ્રદક્રયા ગહૃીિ સત્યથી ઉપર 
ઉઠી વાસ્િનવક સત્યિી ખોજનુ ં અભભયાિ બિી.  

પનશ્ચમમા ંિત્ત્વજ્ઞાિ ક્ષેતે્ર આ નવનશષ્ટ  અભભગમિી પદરણનિ Idealism - સનંવિવાદિી 
પ્રસ્થાપિામા ંથઈ. આ નવચારર્ારા અનસુાર દૃશ્યમાિ િર્થયો સીમાબદ્ અિે સાપેક્ષ હોવાથી 
એિા સ્પષ્ટીકરણિો નવચાર સીમાિીિ નિરપેક્ષ સત્તાિા ંપ્રનિપાદિિી દદશામા ંલઇ જાય  ે. આ 
ગનિ  ેવટે એવા નસદ્ાિંિી પ્રસ્થાપિામા ં પદરણમે  ે કે નવચારિી પહોંચથી પર એક 
વાસ્િનવકિા સકળ સીમાબદ્ અક્સ્િત્વનુ ં પરમ સત્ય  ે, જેિાથી ભભન્ન કે પર કોઈ અક્સ્િત્વ 
િથી. આ પ્રસ્થાપિા સાથે િત્ત્વજ્ઞાિિા કે્ષતે્ર જ્ઞાિનુ ં ઉચ્ચિમ નશખર સર થયાિો દાવો 
કરવામા ંઆવ્યો.  

આ સકંલ્પિાિા inherent logic - અંિનિિદહિ િકધિે આગળ વર્ારિા એવો ખ્યાલ આવે 
 ે કે મળૂ વાસ્િનવકિા નવચારિી પહોંચથી પર હોય િો એ નવચાર માટે સવધથા અજે્ઞય રહ ે ે 
અિે નવચારમા ંજેનુ ંઆકલિ થાય  ે િે િો appearance - એિો આભાસ માત્ર હોય  ે. આ 
દૃષ્ષ્ટ અનસુાર જો પરમ સત્ય નવચારિી પહોંચથી પર હોય િો નવચાર દ્વારા એનુ ંપ્રનિપાદિ 
કેવી રીિે થઇ શકે અિે નવચાર દ્વારા પ્રનિપાદદિ અથવા નિનમિિ સકંલ્પિાિે સત્યિો દરજ્જો 
કેવી રીિે પ્રાપ્િ થાય એ પ્રશ્ન ઉપક્સ્થિ થાય  ે િે અનતુ્તર જ રહ ે  ે. આમ આભાસમય 
સષૃ્ષ્ટિા સ્પષ્ટીકરણ માટે જેનુ ંપ્રનિપાદિ થયુ ં િે વાસ્િનવકિા પણ અભાસિી શ્રેણીમા ંઆવી 
જાય અથવા  આપણિે એવુ ંસ્પષ્ટીકરણ પ્રાપ્િ થાય  ે જે સ્વય ંએક રહસ્ય જ રહવેાિે નિમાધય ુ ં
હોય અિે સનંવિવાદી નવચારર્ારા મજુબ આ નવર્યે નવચાર નસવાય વાસ્િનવકિાિા જ્ઞાિિો 
અન્ય કોઈ સ્રોિ િ હોય િો એ નવચારર્ારાિી િાદકિક પદરણિી િત્ત્વભચિંિિિે એક અથધહીિ 
વ્યાયામિી શે્રણીમા ંમકૂી દે  ે.  

િદુપરાિં આ નવચારર્ારામા ંઅપિાવાયેલા સસુગંિાિા માપદંડિા ં નવર્યમા ંપણ એ 
સ્પષ્ટિા કરવાિી રહ ે ે કે સત્ય અસગંિિાથી પર હોવુ ંજોઈએ એ નવર્યમા ંભલે કોઈ નવવાદ 
િ હોય પરં  ુએિાથી એ ફભલિ થ ુ ંિથી કે એિા દ્વારા પરમ સત્ય અંગે પ્રસ્ િુ માન્યિા 
સવધથા સસુગંિ હોવાિા એક માત્ર કારણે એમા ંવાસ્િનવકિાનુ ંયથાથધ કે નિુઃશેર્ નિરૂપણ થાય 
 ે. આ ક્સ્થનિિે લઈિે પણ પરમ સત્ય નવર્યક સનંવિવાદી સકંલ્પિાનુ ંકોઈ મલૂ્ય રહ ે ુ ંિથી, 
એટલુ ંજ િદહ, એિી જ્ઞાિિા ક્ષેત્રમાથંી જ બાદબાકી થઇ જાય  ે. અહીં કેવળ આત્મસગંિિાિા ં
માપદંડિા આર્ારે થયેલા સત્યિી પ્રસ્થાપિાિા ં પ્રયત્િમા ં બદુ્ધદ્િા સ્વકીય સામર્થયધિા 
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આત્મનવશ્વાસિો અનિરેક થયો  ે, એમ કહો કે બદુ્ધદ્એ પરમ સત્યનુ ંજ્ઞાિ મેળવવા માટે ખોટી 
દદશા પકડી  ે.  

 સનંવિવાદી નસદ્ાિંિા નવર્યમા ંપનશ્ચમિા ભચિંિકોિો એવો દાવો રહ્યો હિો કે એ કોઈ 
 વૂધર્ારણા ગહૃીિ કયાધ નવિા કરાયેલા નવશદુ્ ભચિંિિનુ ંપદરણામ  ે. આધનુિક યગુિા પ્રથમ 
દફલસફૂ િરીકે જેિો આદર થયો  ે િે દેકાિધિો cogito ergo sum, ‘હુ ંનવચારંુ છ ંિેથી હુ ંછ’ં એ 
િકધ એવા ભચિંિિનુ ંએક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ  ે. પરં  ુિત્ત્વજ્ઞાિે ગહૃીિ કરેલા માપદંડ પ્રમાણે આ 
દલીલિો િટસ્થ અભ્યાસ કરિા ં નવચાર દ્વારા વાસ્િનવકિાનુ ં પ્રનિપાદિ કરવાિા એિા 
પ્રયત્િમા ંરહલેો દોર્ પ્રગટ થાય  ે  અિે આ પ્રદક્રયામા ંકશુ ંગહૃીિ િદહ કરાયુ ંહોવાિા દાવાનુ ં
પણ ખડંિ થાય  ે. કારણ કે ‘હુ ંછ’ં એ ગહૃીિ કયાધ પ ી જ ‘હુ ં નવચારંુ છ’ં એ નવર્ાિ કરી 
શકાય  ે. આમ ‘હુ ં નવચારંુ છ’ં એિા સત્યિે સાભબિ કયાધ પહલેા ંએ ‘હુ ંછ’ંિા સત્યનુ ંપ્રમાણ 
બિી શકે િદહ.  

આ જ ક્સ્થનિ ઈશ્વર કે પરમ િત્ત્વનુ ં અક્સ્િત્વ  રુવાર કરવા માટે અપાયેલી 
સાભબિીઓિી પણ  ે. આમ સનંવિવાદી નવચારર્ારામા ંઅસીમ અિે નિરપેક્ષ વાસ્િનવકિાિો 
નિષ્કર્ધ િારવવા માટે દૃશ્યમાિ સાપેક્ષ હસ્િીિો આર્ારવાક્ય િરીકે જે નવનિયોગ થયો િેમા ં
જેનુ ંઅક્સ્િત્વ અસીમ ઉપર નિભધર  ે િેિી અસીમિા આર્ાર િરીકે પ્રસ્ નુિ થઇ  ે. આમ જે 
હજી સાભબિ કરવાનુ ં ે િેિા ંઆર્ારે સાભબિી આપવાિા પ્રયત્િમા ંઊલટાસલૂટી િકધિો  દોર્ 
પેદા થયો િેથી એ અંિિોગત્વા આત્મ-ખડંિાત્મક નવચારિી કક્ષામા ંઆવી ગયો.  

િળાવિા પાણીમા ંપડેલુ ંચન્દ્રનુ ંપ્રનિભબિંબ આકાશમા ંચન્દ્ર હોવાિો સકેંિ અવશ્ય કરે 
 ે, પરં  ુએ એિો  રુાવો િથી. એિો  રુાવો િો સ્વય ંચદં્ર  ે. કાયધ-કારણિી પદરભાર્ામા ં
કહીએ િો કારણ દ્વારા જે કાયધન ુ ં નિમાધણ થાય  ે, િેિે કારણનુ ંકારણ ગણી શકાય િદહ. આમ 
‘મારો નવચાર’ ‘મારા અક્સ્િત્વ’િો આર્ાર િથી, પરં  ુ એિા ઉપર આર્ાદરિ  ે, િેમ 
વાસ્િનવકિા એિા ંનવર્યમા ંથયેલા ંનવચાર પર િદહ પણ એ નવચાર વાસ્િનવકિા ઉપર આર્ાર 
રાખ ે ે. િેથી સ્વય ંવાસ્િનવકિા ઉપર નવચાર એકાિ થાય અિે િેમા ંવાસ્િનવકિાનુ ંયથાથધ 
નિરૂપણ થ ુ ં હોવાિી કે એનુ ં નવશ્વસિીય પ્રનિભબિંબ ઝીલા ુ ં હોવાિી ખાિરી થાય ત્યારે એનુ ં
સત્ય પ્રમાભણિ થઇ સ્વીકાયધ બિે  ે. 

આમ યથાથધ િાપ્ત્ત્વક ભચિંિિ નવચારકેન્દ્રી િદહ પરં  ુ વાસ્િવકેન્દ્રી બિે એ જરૂરી  ે. 
આમેય નવચારનુ ં કાયધ સત્યનુ ં નિમાધણ કરવાનુ ંિદહ પણ એિે ઝીલવાનુ ં  ે. નવચાર િો સત્ય 
પ્રનિ કુદકો લેવા માટેિા ક્સ્પ્રિંગબોડધ િરીકે કાયધ કરે અિે એ રીિે પ્રાપ્િ થિા ંવાસ્િવદશધિિી 
માિનસક પદરભાર્ામા ંઅભભવ્યક્તિનુ ંમાધ્યમ બિે  એમા ંએિી સાથધકિા રહલેી  ે.  

આ િબકે્ક આ બદુ્ધદ્વાદી નવચારર્ારાિી એક બીજી મયાધદા નવર્ે પણ એ સ્પષ્ટિા 
કરવાિી થાય  ે. અહીં બદુ્ધદ્િા અમયાધદદિ સામર્થયધિો જે નસદ્ાિં ગહૃીિ કરવામા ંઆવ્યો  ે 
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િેિી બૌદ્ધદ્ક પ્રદક્રયા દ્વારા પ્રસ્થાપિા થવી જોઈએ જે થઇ િથી િેથી એ પણ ર્ાનમિક 
મિાિહોિી જેમ માત્ર શ્રદ્ાિો નવર્ય  ે એમ કહવે ુ ં જોઈએ. આ ક્સ્થનિમા ં પ્રનિપાદદિ િર્થય 
અગાઉથી જ ગહૃીિ કરાયુ ં હોવાથી કોઈ  વૂધર્ારણા ગહૃીિ કયાધ નવિા નવશદુ્ ભચિંિિ કરાયુ ં
હોવાિો એિો દાવો પણ ખોટો ઠરે  ે. આમ આ નવચારર્ારાિા  માપદંડ દ્વારા જ એિી  
પાયાિી અસગંનિ પ્રગટ થિા ંજ્ઞાિિી એક શાખા િરીકેિા એિા મલૂ્યિો હ્રાસ થાય  ે. 

 આ સમીક્ષાિે લઈિે િત્ત્વજ્ઞાિિી પાશ્ચાત્ય પરંપરામા ંકેન્ટ િામિા દફલસફેૂ ‘Thing as 
I know – જ્ઞાિ વાસ્િનવકિા’ અિે ‘Thing in itself - અસલ વાસ્િનવકિા’ વચ્ચેિા અંિરનુ ં 
પ્રનિપાદિ કયુ  અિે અંિે બે્રડલી િામિા દફલસફેૂ વાસ્િનવકિા નવચારિે અનિક્રમે  ે એ પ્રિીનિ 
સાથે વાસ્િનવકિા અિે નવચાર વચ્ચે િેમજ સીમાબદ્ સષૃ્ષ્ટ અિે અસીમ વચ્ચે િ  રૂી શકાય 
એવી ખાઈ રહલેી હોવાિો નિષ્કર્ધ િારવ્યો. પદરણામે નવચાર અિે વાસ્િનવકિાિા ંસમીકરણિા 
નસદ્ાિંનુ ંએિા અંિગધિ િકધ દ્વારા ખડંિ થયુ ંઅિે પરમ સત્ય સવધથા સસુગંિ હોય એ જરૂરી 
હોવા  િા ંસત્યનુ ંઅંનિમ પ્રમાણ સ્વય ંવાસ્િનવકિા હોય એ આવશ્યક ગણાયુ.ં  

બીજુ,ં સનંવિવાદી નવચારસરણીમા ં પ્રસ્થાનપિ થિા ં નસદ્ાિં Concepts - સાવધનત્રક 
ર્ારણાિા પ્રકારિી સકંલ્પિા હોય  ે, જ્યારે વાસ્િનવક સષૃ્ષ્ટ નવશેર્ િર્થયોિો સમદુાય  ે. અહીં 
વસ્ ઓુિા ંessence - સારિત્ત્વિો  અથવા સામાન્ય ગણુોિો સમાવેશ કરિી સાવધનત્રક ર્ારણા 
દ્વારા પ્રાપ્િ સમજૂનિથી બદુ્ધદ્વાદી માિસિે ભલે સિંોર્ થાય, પરં  ુજેમ મનષુ્યિા સામાન્ય 
ગણુો જાણવાથી કોઈ નવશેર્ મનષુ્યિે જાણ્યાિી પ્રિીનિ થિી િથી િેમ પ્રત્યેક   existence - 

અક્સ્િત્વિી આગવી લાક્ષભણકિા સાવધનત્રક સકંલ્પિાિા વ્યાપ બહાર રહી જાય  ે િેથી એ 
સમિ વાસ્િનવકિાિો સમભુચિ અિે સ ંણૂધ ખ્યાલ આપવામા ંઊણી ઉિરે  ે.  

આ ક્સ્થનિમા ં એક િરફ િાદકિક યથાથધવાદે એ નિષ્કર્ધ િારવ્યો કે દફલોસોફીનુ ં કોઈ 
વાસ્િનવક કે િાપ્ત્ત્વક મલૂ્ય િથી અિે  બીજી િરફ અક્સ્િત્વવાદ, માિવિાવાદ, 
ઉપયોભગિાવાદ અિ ેઅનભુવવાદ જેવી સનંવિવાદનવરોર્ી નવચારર્ારાઓમા ંિાપ્ત્ત્વક ભચિંિિિે 
નવશદુ્ બદુ્ધદ્વાદી અભભગમિા સ્થાિે માિવ અનભુનૂિ કે સવેંદિા સાથે સકંભલિ વાસ્િવવાદી 
અભભગમ િરફિો વળાકં મળ્યો.  

 ેવટે િાપ્ત્ત્વક નવચારણામા ંિરી બૌદ્ધદ્કિાિે બદલે વાસ્િનવકિાિી સવેંદિા કે અનભુનૂિ 
સાથે જોડાયેલા બૌદ્ધદ્ક અભભગમિે સૈદ્ાનંિક સમથધિ પ્રાપ્િ થયુ ં અિે કોભલિંગવડુ                                                                   
િામિા દફલસફૂ સહીિ  સાપં્રિ કાળિા અન્ય ભચિંિકોિી િવ્યસનંવિવાદી નવચારર્ારાિો આરંભ 
થયો. ભારિીય અિ ે અન્ય પૌવાધત્ય અિ ે સનવશેર્ વેદાિં દશધિમા ં આ વલણ અગાઉથી 
પ્રસ્થાનપિ થઇ ચકુ્ુ ંહ ુ,ં િેથી િાપ્ત્ત્વક ભચિંિિિા કે્ષતે્ર સમિાત્મક અભભગમિો   રુસ્કાર થિા ં
િવ્યસનંવિવાદિા પૌવાધત્ય દશધિો સાથેિા સમન્વય દ્વારા એક સવધસમાવેશક  અિે એકીકૃિ 
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િત્ત્વજ્ઞાિિી રચિાિા નિૂિ અભભયાિિો આરંભ થયો. નપયરે શાદદિિ જેવા અિેક ભચિંિકોિા 
પ્રદાિ ઉપરાિં શ્રી અરનવિંદિા સમિાત્મક દશધિમા ંએિી પદરણનિ થઈ હોવાનુ ં દેખાય  ે.  
 
નવજ્ઞમિનુું િવપ્રસ્થમિ  

િત્ત્વજ્ઞાિિી જેમ આધનુિક નવજ્ઞાિિો પ્રારંભ પણ  ર્મધસત્તા સામેિા નવદ્રોહ દ્વારા 
માિવ બદુ્ધદ્િા ંસ્વાિતં્ર્યિી ઘોર્ણા સાથે થયો. સસં્કૃનિિા આરંભકાળે ભૌનિક અિે પરાભૌનિક 
સમસ્િ વાસ્િનવકિાિા િમામ જ્ઞાિમા ંઅંિનિિદહિ એકિા હિી. પ્રાચીિ િીસમા ંજ્ઞાિમાત્ર માટે 
જેિો વાચ્યાથધ જ્ઞાિ માટેિો પે્રમ  ે એ દફલોસૉફી  શબ્દ યોજાિો હિો, િેમા ં ભૌનિક શાસ્ત્રો  
અિે ગભણિિી સાથે ર્ાનમિક નસદ્ાિંોિો પણ સમાવેશ થઇ જિો. એ સમયે જ્ઞાિીજિો  
દફલોસૉફર િરીકે ઓળખાિા. ભારિિી પરંપરા પણ એ પ્રકારિી જ રહી  ે. અહીં સવધ  જ્ઞાિ 
માટે ववद् ર્ા  ુ પરથી િારવાયેલા ‘નવદ્યા’ અિે ‘વેદ’ શબ્દો પ્રચભલિ હિા અિે જ્ઞાિી માટે 
‘નવદ્વાિ’ શબ્દ પ્રયોજાિો. અિે આજે પણ નવભભન્ન નવદ્યાશાખાઓિા પારંગિિે Ph.D.િી, Doctor 
of Philosophy - દફલોસોફીિા નવદ્વાિિી ઉપાનર્ અપાય  ે િેમા ંઆ પરંપરાિો અવશેર્ રહલેો 
દેખાય  ે.  

કાળક્રમે ર્મધશાસ્ત્રોિા મિાિહોથી મતુિ બૌદ્ધદ્ક અન્વેર્ણિો આરંભ થિા ં દફલોસૉફીનુ ં
િત્ત્વજ્ઞાિ અિે નવજ્ઞાિ એમ બે શાખામા ંનવભાજિ થયુ ંઅિે જ્ઞાિિા કે્ષતે્ર નવજ્ઞાિિે અિસ્થાિ 
મળ્યુ.ં બીજી િરફ જ્ઞાિિા નવર્યમા ં વસ્ લુક્ષી અિે આદશધલક્ષી અભભગમ વચ્ચેિા ભેદિે 
અનલુક્ષીિે  નવજ્ઞાિિી ગણિા કેવળ વસ્ લુક્ષી જ્ઞાિ િરીકે થઇ અિે િેિા ં નવસ્િારમાથંી જ 
િદહ પરં  ુબૌદ્ધદ્કિાિા વ્યાપમાથી પણ આદશધલક્ષી સકંલ્પિાઓિી અિે એિી સાથ ેર્ાનમિક 
નસદ્ાિંો સદુ્ાિંી બાદબાકી થઇ ગઈ. એક એવી માન્યિા પ્રચભલિ થઇ કે એ સવધ શ્રદ્ાિા  
નવર્ય  ે. આમ બદુ્ધદ્ અિે શ્રદ્ાનુ ંદ્વિૈ અક્સ્િત્વમા ંઆવ્યુ.ં  

પ્રવિધમાિ ભબિસાપં્રદાનયક અિે ર્મધકેન્દ્રી નવચારર્ારાિા પારસ્પદરક નવરોર્નુ ંમળૂ આ 
દ્વિૈમા ં રહલે ુ ં  ે. અિ ે સામાન્ય જીવિવ્યવહારમા ં વૈજ્ઞાનિક બદુ્ધદ્વાદ સાથે સકંભલિ 
ભબિસાપં્રદાનયક નવચારર્ારાિે પ્રાર્ાન્ય મળિા ંએમા ંપ્રગટ  અપ્રગટ રીિે ર્મધનવમખુિાિી સાથે 
મલૂ્યનવમખુિાિો પણ સચંાર થયો અિે સામાન્ય જીવિિી ગનિનવનર્મા ં બૌદ્ધદ્કિાિા સહારે 
રૂિીવાદીમાથંી વ્યક્તિવાદિી દદશામા ંસકં્રમણ થયુ ંઅિે નવમતુિ સમાજ માટે અવકાશ રચાયો. 

નવજ્ઞાિે વાસ્િનવકિાિા અભ્યાસ માટે બદુ્ધદ્વાદી વલણિે અનરુૂપ નવશ્લેર્ણાત્મક 
અભભગમ અપિાવ્યો અિે વાસ્િનવકિાિા ગહિિમ રહસ્યો સરુ્ી પહોંચવા માટે એિા નવર્યિી 
પ્રવિધમાિ ભૌનિકવાદી ર્ારણાિે અનલુક્ષીિે એનુ ંનવભભન્ન અંશો અિે પાસાઓંમા ંનવશ્લેર્ણ કરી 
પ્રત્યેક અંશ અિે પાસા ંઉપર એકાનંિક એકાિિા દ્વારા િાિામંા ંિાિા ંકે્ષતે્ર વધિેુ વધ ુજ્ઞાિિી 
પ્રાપ્પ્િ માટે અિે એિી સાથે સકંભલિ અત્યિં ઝીણવટભયાધ કૌશલ્યિા નવકાસ માટે અથાક 
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પ્રયત્િો શરૂ થયા, િેિા પદરણામે નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોજીિી અિેક શાખા-પ્રશાખાઓિો 
અભિૂ વૂધ નવકાસ થયો.  

આ નવર્યમા ંહકીકિ એ  ે કે વાસ્િનવકિા િત્ત્વિુઃ ભૌનિક હક્સ્િ હોવાિી એક નવશેર્ 
ર્ારણા ગહૃીિ કરીિે, એ ર્ારણાિી સ્વીકાયધિાિી ચકાસણી કયાધ નવિા એિો અભ્યાસ થયો 
અિે અનભુવાનશ્રિ અભ્યાસનુ ંએિા અભ્યાસનવર્ય સબંરં્ી અનભુવાિીિ ર્ારણાિે અનલુક્ષીિે 
મડંાણ થયુ.ં આમ નવજ્ઞાિે આનભુનવક અભભગમ અપિાવ્યો િો ખરો, પરં  ુએિા અભ્યાસનુ ં 
નવર્યવસ્  ુઆનભુનવકિે બદલે ભચિંિિાત્મક અભભગમ દ્વારા પ્રવિધમાિ ભૌનિકવાદી માન્યિાિ ે
અનસુરીિે િક્કી થયુ,ં એિા પદરણામે વૈજ્ઞાનિક અભભયાિિો આરંભ જ આંિનવિરોર્િી દૂનર્િ 
ભનૂમમા ંથયો.  

બીજી િરફ નવજ્ઞાિિી આ અભ્યાસવસ્ િુી સમિિાિે નવભભન્ન ક્ષેત્રોમા ં નવભાજજિ કરી 
પ્રત્યેક ક્ષેત્રિે અલગ િારવીિે જે અભ્યાસ થયો િેમા ં નવભભન્ન ક્ષેત્રોિા પારસ્પદરક સબંરં્ અિે 
પ્રભાવિી નવગિોિો સમાવેશ િદહ થયો. આ કારણે વૈજ્ઞાનિક  જ્ઞાિમા ંઅધરૂપ આવી જિા ંજે 
િે શાખાિા નવર્યવસ્  ુઅંગે સ્વાભાનવક રીિે  ઉપક્સ્થિ થિા ંકેટલાક પાયાિા પ્રશ્નો અનતુ્તદરિ 
રહી ગયા ંકે એિા ંકે્ષત્રિી બહાર મકુાઈ ગયા.ં  

આમ આધનુિક ગણાિા ં નવજ્ઞાિે અનભુવવાદિી ઓથે અપિાવેલા ‘axiomatic 
perspective - અભભગહૃીિ દૃષ્ષ્ટભબિંદુ’િે કારણ ે એિી કેવળ ઈષ્ન્દ્રયિાહ્ય કે અનભુવગમ્ય સ્થળૂ 
વાસ્િનવકિા કે ભૌનિકિા સાથે નિસબિ રહી. અિે  જડિત્ત્વમાથંી જીવસષૃ્ષ્ટિી અિે િેમાથંી 
માિવસષૃ્ષ્ટિી ઉત્ક્રાનંિ થઇ હોવાિી અિે ત્રણે સષૃ્ષ્ટ વચ્ચે સળંગસતૂ્રિા હોવાિી ડાનવિિિી 
માન્યિાિા પ્રભાવે સમિ સજીવ-નિજીવ વાસ્િનવકિા િત્ત્વિુઃ ભૌનિક  ે એમ ગહૃીિ કરીિે 
એિો નવકાસ થયો િેથી નવજ્ઞાિ અિે ભૌનિકવાદ એ બે શબ્દો એક બીજાિા પયાધય બિી ગયા. 

આમ નવજ્ઞાિે ભલે ભૌનિકવાદી અભભગમ અપિાવ્યો પણ એિા અભ્યાસ દરનમયાિ 
અિપેભક્ષિ રીિે ભૌનિક ઘટિાઓમા ંઅિે સનવશેર્ અણિુી અિે જીવકોર્િી સરંચિામા ંઅિે 
એમિા સયંોજિ દ્વારા નવભભન્ન ગણુો અિે આંિદરક જદટલિા ર્રાવિા અિેકનવર્ નિજીવ અિે 
સજીવ એકમોિા નિમાધણમા ં ભૌનિકથી ભભન્ન એવી કોઈક વસ્ િુા, સભંવિુઃ કોઈ શક્તિ કે 
ચેિિાિા પ્રભાવિા સકેંિ મળિા ંરહ્યા. એ સાથે કેટલાકં પ્રશ્નો  ઉપક્સ્થિ થયા. દા.િ. ભૌનિક 
નસવાયિા અન્ય પદરબળિા પ્રભાવિા અભાવ ે એક જ પ્રકારિી મળૂ સામિીિા નવભભન્ન 
સયંોજિો કેવી રીિે થયા અિે એવા સયંોજિો દ્વારા અિે એમિા વૈનવધ્ય ણૂધ આંિબાધહ્ય સબંરં્ો 
અિે દક્રયાઓિો  િથા અગાઉ અનપુક્સ્થિ લક્ષણોિો પ્રાદુભાધવ કેવી રીિે થયો? અિે નિજીવ 
અિે સજીવ પદાથધિા નિમાધણિી પ્રદક્રયામા ં અણઓુ કે જીવાણઓુનુ ં સયંોજિ થિા ં એમિા  
સખં્યાત્મક ભેદોમાથંી ગણુાત્મક ભેદો કેવી રીિે પ્રગટ થયા?  એટલુ ં જ િદહ, પ્રકૃનિિી 
ઉત્ક્રાનંિમા ંક્રનમક રીિે વધિેુ વધ ુનવકનસિ હસ્િીઓિી શે્રણીિા પ્રાદુભાધવિી પ્રદક્રયામા ંદેખા દેિી 
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લક્ષ્યગાનમિાિી ઘટિાિે ભૌનિક પદરભાર્ામા ં કેવી રીિે સમજાવી શકાય? કેટલાક મિોદૈદહક 
ગણાિા રોગો કોઈ શારીદરક કારણ નવિા કેવી રીિે પેદા થાય અિે બીજંા કેટલાક શારીદરક 
રોગિા ઉપચારમા ંચેિિા સાથે સકંભલિ ઉપાયો કેવી રીિે અસરકારક બિે કે ક્યાકં ક્યાકં નવિા 
ઉપચારે રોગનિવારણ થ ુ ં જોવામા ંઆવે  ે એ કેવી રીિે થાય અિે રોગોપચારમા ં ભૌનિક 
ઉપાયો સાથે ભચદકત્સકિી રોગી માટેિી આત્મીયિા અિે  રોગીિો માિનસક સહયોગ કેવી રીિે 
ઉપકારક બિે? આમ ભૌનિક હક્સ્િ ગણાિા શરીરિી જ િદહ પરં  ુઉત્ક્રાનંિિી િમામ િથાકનથિ  
ભૌનિક ઘટિાઓિી ગનિનવનર્ કોઈ પરાભૌનિક ચેિિા સાથે સકંભલિ હોવાિા સકેંિ મળ્યા અિે  
એ સાથે જ્ઞાિપ્રાપ્પ્િિી વજૈ્ઞાનિક પદ્નિમા ંમિસાિીિ ગહુ્ય પ્રદક્રયાિા સકેંિ પણ મળ્યા. બીજી 
િરફ  અિીષ્ન્દ્રય જ્ઞાિિી ઘટિાઓ પ્રકાશમા ંઆવિી ગઈ.  

અલબત્ત નવશ્વમા ં ઈષ્ન્દ્રયિાહ્ય કે અનભુવગમ્ય વસ્ ઓુ રહલેી  ે એ એક પ્રમાણભિૂ 
િર્થય  ે, પરં  ુએિાથી પર કશુ ંિથી અિે ઇષ્ન્દ્રયાનભુવ એ જ જ્ઞાિિો એક માત્ર સ્રોિ  ે એ 
માન્યિાિા સ્વીકાર માટે કોઈ આનભુનવક પ્રમાણ ઉપલબ્ર્ થ ુ ં િથી. અિે ઉપરોતિ િર્થયો 
સ્થળૂ કે ભૌનિક વસ્ થુી ભભન્ન અિે એિાથી પર કાઇંક હોવાિો સ્પષ્ટ નિદેશ આપે  ે, જેિા લીર્ે 
નવજ્ઞાિિા અભ્યાસકે્ષત્રિો નવસ્િાર થાય એિે વૈચાદરક આર્ાર પ્રાપ્િ થયો. 

મનષુ્યિી એક લાક્ષભણક મયાધદા રહી  ે કે એ કોઈ નવશેર્ જ્ઞાિ પ્રાપ્િ કરે  ે એ સાથ ે
नान्याः – એિાથંી ભભન્ન કાઈં હોઈ શકે િદહ એવો આિહ અિાયાસે એિી સાથે સકંભલિ થઇ 
જાય  ે. પદરણામે એિી નવશેર્િા જ એિી મયાધદા પણ બિી જાય  ે. વાસ્િવમા ંજ્ઞાિ પણ આ 
સષૃ્ષ્ટિી જેમ  ક્સ્થનિચસૂ્િ િદહ પણ નવકાસશીલ અથવા પ્રાગનિક ઘટિા  ે. આમ પ્રવિધમાિ 
જ્ઞાિ  એ જ્ઞાિિી અંનિમ િદહ પણ મધ્યવિી અવસ્થા  ે. િેથી એ હકીકિનુ ં નવસ્મરણ થવુ ં
જોઈએ િદહ કે ઉત્તમોત્તમ ગણા ુ ંજ્ઞાિ પણ એિાથી વધ ુઉત્તમ જ્ઞાિ િરફ દોરી જ ુ ં કેવળ 
એક પગનથયુ ંહોય  ે અિે એ પગનથયુ ંહોવામા ંજ એિી સાથધકિા અિે મલૂ્ય નિદહિ  ે.  
અહીં િોંર્પાત્ર હકીકિ એ  ે કે નવજ્ઞાિિા ક્ષેતે્ર ડાનવિિિા પ્રવેશ સાથે નવજ્ઞાિિે એક િવો 
વળાકં મળ્યો અિે સષૃ્ષ્ટિા નવર્યમા ંએક એવી સમજણ પ્રસ્થાનપિ થઇ કે એિી રચિા કોઈ 
મળૂ દ્રવ્યિા ચોસલા ંગોઠવીિે થઇ િથી. એ એક ક્રનમક રીિે નવકાસ પામિી ઘટિા  ે, જેમા ં
અવસ્થાિંર દ્વારા  ેવટે માિવ સષૃ્ષ્ટ અક્સ્િત્વમા ંઆવી. િદુપરાિં એવુ ંપ્રનિપાદિ થયુ ંકે આ 
અવસ્થાિંરનુ ંચાલક બળ સષૃ્ષ્ટ બહાર િદહ પણ એિી ભીિર રહલે ુ ં ે. આ પ્રિીનિ સાથે  આ 
સષૃ્ષ્ટનુ ંએિી બહારિી ઈશ્વર જેવી હસ્િીએ સર્જિ કયુ  હોવાિી એ સમયિી પ્રચભલિ માન્યિાનુ ં
જ િદહ ઈશ્વરિી સકંલ્પિા સદુ્ાનં ુ ંખડંિ થઈ ગયુ ં ે એવો દાવો કરવામા ંઆવ્યો. 

ડાનવિિે સષૃ્ષ્ટિી નવભભન્ન અવસ્થાઓનુ ંઅિે એમાયં જીવસષૃ્ષ્ટિી નવભભન્ન જાનિઓ અિે 
પ્રજાનિઓનુ ં સકંલિ કરીિે એમિા પ્રાદુભાધવિી ક્રનમકિાિો અિે એિી જાનિઓિી ઉત્ક્રાનંિિો 
નવચાર પ્રસ્ િુ કયો. એ સાથે એણે જડ દ્રવ્ય, જૈનવક દ્રવ્ય અિે  મિસ્િત્ત્વ એમ  ત્રણ િત્ત્વો કે 
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અવસ્થાઓિે  એક ક્રમમા ંમકૂીિે પ્રનિપાદદિ કયુ  કે જીવ કે પ્રાણિો આનવભાધવ જડિત્ત્વમાથંી 
થયો અિે ત્યા ંઅન્ય કોઈ િત્ત્વ િદહ હોવાથી એિા લીરે્ કે એિા કારણે જ થયો. એ જ રીિે 
મિિો આનવભાધવ પ્રાણમાથંી અિે પ્રાણિે કારણે થયો હોવાનુ ંપ્રનિપાદિ પણ કયુ . પદરણામે 
અક્સ્િત્વમા ં આવેલી આ ત્રણ અવસ્થાઓ વચ્ચે સળંગસતૂ્રિા અિે સાિત્ય રહલે ુ ં  ે એવી 
સ્પષ્ટિા થઇ. એવી માન્યિા પ્રસ્થાનપિ થઇ કે મિ એ પ્રાણનુ ંઅિ ેપ્રાણ એ જડ દ્રવ્યનુ ંજ રૂપ 
કે અવસ્થા  ે અિે એ દૃષ્ષ્ટએ પ્રાણ અિે મિ બિંે જડ દ્રવ્યિા જ રૂપ કે અવસ્થા  ે અિે 
એમિી ગનિનવનર્િા નિયામક પદરબળો કે નસદ્ાિંો જડ દ્રવ્યિા નસદ્ાિંોિા  ઉપપ્રમેય  ે. આમ 
પદાથધનવજ્ઞાિિી મળૂ નવજ્ઞાિ િરીકે ગણિા કરીિે જીવનવજ્ઞાિ અિ ેમિોનવજ્ઞાિ અિ ેમિિી 
ગનિનવનર્ સાથ ેસબંરં્ ર્રાવિા િમામ સામાજજક નવજ્ઞાિો એિી શાખાઓ હોવાનુ ંપ્રનિપાદિ 
થિા ંભૌનિક અદ્વિૈવાદિી પ્રસ્થાપિા થઇ. એ સાથે માિવજીવિમા ં હવે ર્મો કે ઈશ્વર માટે 
કોઈ અવકાશ રહ્યો િથી એ દાવા સાથે વૈજ્ઞાનિક માિવિાવાદિો  રુસ્કાર થયો.  

૨ 
ડાનવિિનુ ંઆ ભૌનિકવાદી દૃષ્ષ્ટભબિંદુ પયાધપ્િ આર્ાર નવિા કરાયેલી માત્ર એક અટકળ 

હિી એ હકીકિ ઉત્ક્રાનંિિી ઘટિાિા અનગુામી અભ્યાસ દ્વારા બહાર આવી. અહીં એક એવો પ્રશ્ન 
ઉપક્સ્થિ થયો અિે વાજબીપણે ઉપક્સ્થિ થયો કે જીવસષૃ્ષ્ટ અિે માિવસષૃ્ષ્ટિો આનવભાધવ 
જડિત્ત્વમાથંી થયો એ હકીકિ હોઈ શકે અિે  ે, પરં  ુએ આનવભાધવ જડિત્ત્વિે કારણે થયો 
 ે એિી સાભબિી માટે એ દશાધવવાનુ ંરહ ે ે કે એમા ંજડિત્ત્વિી અવસ્થાએ અનપુક્સ્થિ એવુ ં
કોઈ િવીિ િત્ત્વ કે લક્ષણ પ્રગટ થયુ ંિથી, એવુ ંકોઈ લક્ષણ એ અનગુામી અવસ્થાએ પ્રગટ 
થયુ ંિથી જેનુ ંએિી  વૂાધવસ્થાિી પદરભાર્ામા ંસ ંણૂધિુઃ નવવરણ કે અથધઘટિ િ કરી શકાય 
યા એમા ંજેિી નિુઃશેર્ બાદબાકી િ કરી શકાય – reduction without any residue.  

અહીં એક િરફ એવી કોઈ સાભબિી આપી શકાઈ િદહ અિે બીજી િરફ વાસ્િનવક 
અનભુવ દ્વારા એિાથી નવપરીિ પ્રમાણ રજૂ થિા ં રહ્યા અિે બદુ્ધદ્ અિે સકંલ્પશક્તિ જેવા 
માિવ મિિા અિે આત્મસવંર્ધિ અિે જાનિસવંર્ધિિા આવેગ જેવા જીવસષૃ્ષ્ટિા લક્ષણોનુ ં
જડિત્ત્વિા લક્ષણોિી પદરભાર્ામા ં  નવવરણ કે અનવુાદ કે વ્યાખ્યા કરી શકાઈ િદહ. આ 
ક્સ્થનિમા ંએ લક્ષણો વચ્ચે  અભભન્નિા હોવાિી ભૌનિકવાદી માન્યિા  અિવસ્થાિા િકધદોર્િે  
લઈિે સ્વીકાયધ બિવાિી શક્યિા િદહ રહી.  

આ મદુ્દાિો  નવચાર કરિા ંએવી પ્રિીનિ થાય  ે કે ઉત્ક્રાનંિિી અવસ્થાન્િરિી પ્રદક્રયા 
દરનમયાિ પ્રગટ થિા ંિવા ગણુ કે લક્ષણિો અનિવાયધપણે કોઈ આર્ાર હોવો જોઈએ, કારણ કે 
એિો પ્રાદુભાધવ અસ ઝ કે શનૂ્યમાથંી થયાિી સભંાવિા નવજ્ઞાિ સ્વીકારી શકે એમ િથી. આ 
ક્સ્થનિમા ંએ સ્વીકારવાનુ ંઅનિવાયધ બન્યુ ં કે પ્રત્યેક અવસ્થાએ જે લક્ષણો દેખાય  ે િે એિી 
 વૂાધવસ્થામા ંગહુ્ય રીિે નવદ્યમાિ હોવા જોઈએ, જે અનભુવગમ્ય િદહ હોવાિા એક માત્ર કારણે 
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ત્યા ં િદહ હોવાિી માન્યિા બદુ્ધદ્ગમ્ય બિિી િથી. આ નિરીક્ષણિો ડાનવિિિા નવભભન્ન 
અવસ્થાઓિી સળંગસતૂ્રિાિા નસદ્ાિં સાથ ેમેળ બેસે  ે, પરં  ુએિા ભૌનિકવાદી નિષ્કર્ધથી  
નવપરીિ દદશામા ંજાય  ે. 

આ સદંભધમા ંબગધસોં િામિા વૈજ્ઞાનિકે ઉત્ક્રાનંિિા પાયામા ંજડિત્ત્વ િદહ પણ Élan Vital 
– પ્રાણિત્ત્વ હોવાિો નિદેશ કયો અિે એ દશાધવ્યુ ંકે ઉત્ક્રાનંિિી પ્રદક્રયાિો આરંભ જેિે nisus – 
આંિદરક ર્ક્કો કહી શકાય એવા પ્રાણિત્ત્વિા દબાણિે લીર્ે થયો. એ સાથે એવી પ્રિીનિ પણ 
થિી રહી કે એ પ્રદક્રયા અગાઉિી માન્યિા મજુબિી બાહ્ય પદરબળો ઉપર આનશ્રિ યાનંત્રક 
પ્રદક્રયા િદહ પણ  આંિદરક આવેગ દ્વારા સચંાભલિ teleological and creative process  ે - 
ધ્યેયલક્ષી અિે  સર્જિશીલ અભભયાિ  ે.  

જડિત્ત્વ એ આ સમિ પ્રદક્રયાિી પ્રારંભભક અવસ્થા  ે. પરં  ુ આ િત્ત્વ ઊધ્વધિી 
અવસ્થાઓિા પ્રાદુભાધવિી જે ક્ષમિા ર્રાવે   ે િ ેએિી ભીિર એ િમામ અવસ્થાઓ ગભભિિ 
રૂપે નવદ્યમાિ  ે એ કારણે. અહીં ઉત્ક્રાનંિિા ઉપક્રમમા ંએક જાનિમાથંી બીજી જાનિ િરફ સકં્રમણ 
થ ુ ં હોવાનુ ં ડાનવિિનુ ં નિરીક્ષણ કેવળ સપાટી પરિી બાહ્ય હકીકિનુ ં નવવરણ કરે  ે અિે એ 
બરાબર  ે, પરં  ુએ સકં્રમણ કોઈ એક જાનિિા પ્રવિધમાિ લક્ષણોિે કારણે આપોઆપ બિી 
આવિી ઘટિા હોવાિો િિેો નિષ્કર્ધ બદુ્ધદ્ગમ્ય િથી. 

 આ િબકે્ક  એક નવશેર્ નિરીક્ષણિો નિદેશ કરવો જોઈએ. સષૃ્ષ્ટમા ંકોઈ નવશેર્ હક્સ્િ કે 
જાનિિા પ્રવિધમાિ લક્ષણો એિી િમામ ગનિનવનર્િા, એિા ર્ારણપોર્ણ અિે સવંર્ધિ િથા 
નવકાસિા નિયામક પદરબળ અવશ્ય  ે. પરં  ુઆ પ્રદક્રયા દરનમયાિ એવુ ંશુ ંથયુ ંજેિે  લીર્ે 
પ્રત્યેક અવસ્થાિા ર્ારણપોર્ણિી સમસ્િરીય ગનિિી ઉપરવટ જઈ એ અવસ્થાએ અનપુક્સ્થિ 
લક્ષણોિા આનવષ્કાર માટેિી ઊધ્વધ દદશાિી ગનિ શક્ય બિી એ પ્રશ્ન ડાનવિિિા નવચારિા 
સદંભધમા ંઅનતુ્તદરિ રહ ે ે.  

આમ ઉત્ક્રાનંિિી પ્રદક્રયા એક રહસ્યમય ઘટિા  ે, જે અનિવાયધપણે અનભુવાિીિ 
વાસ્િનવકિાિો સકેંિ કરે  ે. એક  ોડ માટીિા ઉપરી પડિે િોડીિે પ્રગટ થાય, િેથી એિા 
અક્સ્િત્વનુ ંકારણ માટી  ે, કે એ  ોડ માટીનુ ંજ બીજુ ંરૂપ  ે, કે એિા ંપ્રાગટય માટે માટીમા ંજે 
દબાણ પેદા થયુ ં િે  માટીિો સ્વકીય ગણુ  ે, કે માટી આપોઆપ  ોડ બિી ગઈ  એમ કહી 
શકા ુ ં િથી. વાસ્િવમા ં  ોડનુ ં પ્રાગટય માટીમા ં વવાયેલા બીજ અિે માટી વચ્ચેિી  
આંિરદક્રયાિા ંપદરણામે થિા ંમાટીિા રૂપાિંરનુ ં  પદરણામ  ે. અહીં માટીનુ ંજેટલુ ંમહત્ત્વ  ે 
એટલુ ંઅિે ખરેખર િો એિાથી નવશેર્ મહત્ત્વ િેમા ંમકુાયેલા બીજનુ ં ે. 

ઉત્ક્રાનંિિી પ્રદક્રયાિો અભ્યાસ પણ એવા જ નિષ્કર્ધ િરફ દોરી ગયો કે જડ દ્રવ્યમા ંપણ 
માટીમા ંરહલેા બીજિી જેમ કોઈ અદીઠ વસ્  ુઅંિનિિદહિ હોવી જોઈએ, જે જડમાથંી પ્રાણિી 
અિે પ્રાણમાથંી મિિી ઉત્ક્રાનંિનુ ંદબાણ પેદા કરે  ે. આ અદીઠ વસ્  ુજડિત્ત્વથી ભભન્ન  ે અિે 
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પ્રગટ વાસ્િનવકિાિા વ્યાપમા ં આવિી  િથી, પરં  ુ એ વ્યાપમા ં જે કાઈં આવે  ે એનુ ં
અક્સ્િત્વ એિા લીરે્ સભંનવિ બન્યુ ં  ે. એિા લીરે્ જ જડિત્ત્વમા ં અનપુક્સ્થિ લક્ષણો 
જીવસષૃ્ષ્ટ અિે માિવસષૃ્ષ્ટમા ંપ્રગટ થયા અિે વિધમાિ મિોકેન્દ્રી જીવિિો પ્રાદુભાધવ થયો.  

આ નિષ્કર્ધ દ્વારા વાસ્િનવકિાિા ં અવસ્થાિંરિી પ્રદક્રયામા ં અંિનિિદહિ લક્ષ્યગાનમિાનુ ં
પણ અિાયાસે સ્પષ્ટીકરણ થઇ ગયુ.ં એ સાથે ઉત્ક્રાનંિિા વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસમા ંજડિત્ત્વ પ ીિી 
િમામ અવસ્થાઓનુ ં એકમાત્ર કારણ જડિત્ત્વ હોવાનુ ં અનમુાિ સ્વીકાયધ િદહ બન્યુ ં અિે 
કાળક્રમે Emergent Evolution - ઉદ્ગામી ઉત્ક્રાનંિ કે Creative Evolution - સર્જિશીલ ઉત્ક્રાનંિિી 
સકંલ્પિાિા પ્રાદુભાધવ સાથે નવજ્ઞાિનુ ં ભૌનિકવાદ સાથેનુ ંસવંિિ પદરસમાપ્િ થયુ ંઅિે એનુ ં
ભૌનિકવાદી મહોરંુ ઉિરી જવાિી શરૂઆિ થઇ. 

 નવશેર્ િો ઉત્ક્રાનંિક્રમિો અભ્યાસ કરિા ંએ પ્રિીનિ થઇ કે મનષુ્યિો આનવભાધવ એિી 
પદરસીમા િથી. સેમ્યઅુલ એલેતઝાન્ડર િામે એક નવજ્ઞાિી અિ ે દફલસફેૂ હવે એ પ્રદક્રયા 
માિવસષૃ્ષ્ટથી ઊધ્વધમા ંજેિે Deity - દેવિત્ત્વ કહ ે ે, િેિા પ્રાગટય િરફિા સનુિનશ્ચિ પથ પર 
આગળ વર્ી રહ્યાિો નિદેશ કયો  ે. આ પદરકલ્પિાનુ ંવ્હાઈટહડે િામે દફલસફૂિા ‘ઉત્ક્રાનંિશીલ 
ઈશ્વરિત્ત્વ’િા ં  નિરીક્ષણ દ્વારા અનમુોદિ થિા ં ઉત્ક્રાનંિિી સમિ પ્રદક્રયાિે ઊધ્વધ ચૈિન્યિા 
ક્રનમક આનવભાધવનુ ંિવુ ંપદરમાણ પ્રાપ્િ થયુ.ં   

ઉત્ક્રાનંિિી આ ગનિનવનર્ એવા નિષ્કર્ધ િરફ દોરી ગઈ કે એ પ્રદક્રયાનુ ંચાલક બળ જડ 
િદહ પણ ચૈિન્ય  હોવુ ંજોઈએ અિે એ પણ એિી સવોચ્ચ અવસ્થાએ જેિો પ્રાદુભાધવ થાય  ે 
એ કોટીનુ.ં આમ ડાનવિિે જેનુ ંજીવજાનિઓિી ઉત્ક્રાનંિ િરીકે નવવરણ કયુ   ે એ હકીકિે સષૃ્ષ્ટમા ં
અંિનિિદહિ સવોચ્ચ ચેિિાિો જાનિઓિા માધ્યમ દ્વારા થિી ઉત્ક્રાનંિિો, શ્રી અરનવિંદ જેનુ ં  
ચેિિાિી ઉત્ક્રાનંિ િરીકે નવવરણ કરે  ે િેિો એક નવનશષ્ટ  ઉપક્રમ  ે એવી પ્રિીનિ થઈ.  

અહીં એક બીજા નિરીક્ષણિી િોંર્ લેવી જોઈએ. નિમ્િમાથંી ઊધ્વધ અવસ્થામા ંસકં્રમણ   
થાય ત્યારે ઊધ્વધિા લક્ષણોિો ત્યા ંએકાએક પ્રાદુભાધવ થિો િથી. એ લક્ષણો પ્રારંભભક  રૂપે  
 વૂાધવસ્થામા ંરહલેા ંજોવામા ંઆવે  ે. આથી પશ ુઅિે વિસ્પનિ સષૃ્ષ્ટિી ગનિનવનર્મા ંમિિી 
કક્ષાિી સવેંદિા અિે અભભવ્યક્તિિી િથા પ્રાપ્િ નવકલ્પોમાથંી પસદંગીિી ક્ષમિા જેવા કેટલાક 
લક્ષણોિો પ્રારંભભક અણસાર  આવે  ે અિે વાય,ુ જળ અિે ભનૂમ જેવા ભૌનિક ગણાિા 
પદાથોિી ગનિનવનર્મા ં જીવસષૃ્ષ્ટિી આત્મ-સવંર્ધિિી અિે પોિાિા અક્સ્િત્વિી સમ લુા 
જાળવવાિી ક્ષમિાિો અણસાર આવે  ે. આ ક્ષમિાિે લીર્ે એ પદાથોમા ંઆવિી અશદુ્ધદ્ઓનુ ં
એમિા પ્રવાહમા ં માિવ શરીરિા રતિિી જેમ આપમેળે સિિ શદુ્ધદ્કરણ થ ુ ં રહ ે  ે, જેથી 
એમિી ઓળખ કે લાક્ષભણકિા જળવાઈ રહ.ે આમ કોઈ ચોક્કસ ક્ષણે એકાએક િવા લક્ષણો 
પ્રગટ થિા ંિથી, પરં  ુ વૂાધવાસ્થામાથંી ક્રનમક રીિે નવકાસ પામે  ે. 
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આ નિરીક્ષણ મજુબ સષૃ્ષ્ટ અક્સ્િત્વિો એક અસ્ખભલિ વહિેો પ્રવાહ  ે, જેનુ ંઅક્સ્િત્વિા  
કોઈ િત્ત્વો કે અવસ્થાઓિા ચોસલામંા ં નવભાજિ શક્ય િથી, િેથી આપણિે ભિૂકાળમા ં
વિધમાિ અિે ભનવષ્ય, વિધમાિમા ં ભિૂકાળ અિે ભનવષ્ય અિે ભનવષ્યમા ં ભિૂકાળ અિ ે 
ભનવષ્ય અિે પ્રત્યેક કાળમા ંકાલાિીિ કોઈક રીિે વસ ુ ંહોવાિી પ્રિીનિ થાય  ે. એ જ પ્રકારે 
જડ, પ્રાણ અિે મિિા ંનવર્યમા ંઅિે ત્રણેિા બર્ા એકમોમાિંા ંનવર્યમા ંપ્રત્યેકિી ભીિર ગહુ્ય 
રીિે માત્ર આ ત્રણ િત્ત્વોિી જ િદહ, પરં  ુપરમ ચેિિા અથવા પરમાત્મા કે ઈશ્વર િરીકે 
ઓળખાિી હક્સ્િ સદુ્ા ં રહલેી  ે. એટલુ ંજ િદહ, પ્રત્યેક અવસ્થા અિે એિા પ્રત્યેક એકમમા ં
સકુ્ષ્મિમ રૂપે ઉત્ક્રાનંિિી સકલ ગનિનવનર્ ચાલિી હોવાિો કે ત્યા ંTheory of Recapitulation - 
 િુરાવિધિિા નસદ્ાિં મજુબિી વસ્ કુ્સ્થનિ હોવાિી પ્રિીનિ પણ થાય  ે. આ ઘટિાનુ ં
પ્રનિભબિંબ માિાિા ગભધમા ં થિા ં માિવ બાળિા નવકાસમા ં દૃષ્ષ્ટગોચર થાય  ે, જ્યા ં
જીવસષૃ્ષ્ટિી અનમબા જેવી એકકોર્ી અવસ્થાિા બહુકોર્ીમા ં ક્રનમક રૂપાિંરિી પ્રદક્રયા દ્વારા 
મિોમય જીવિા ં નિમાધણિી ઘટિાનુ ંજાણે કે  િુરાવિધિ થ ુ ંદેખાય  ે. 

આમ ડાનવિિિા પ્રદાિિે લીરે્ એક િરફ નવજ્ઞાિિા ભૌનિકવાદી અભભગમનુ ં દૃિીકરણ 
થયુ ંિો બીજી િરફ એ પ્રદાિિે  અનલુક્ષીિે જે અભ્યાસ થયા એિા દ્વારા એ પ્રિીનિ થઇ કે 
ઉત્ક્રાનંિિી જડ, પ્રાણ અિે મિ એ ત્રણમાથંી પ્રત્યેક અવસ્થામા ંબીજી બિંેિા લક્ષણોિો પ્રગટ 
યા ગભભિિ રીિે સમાવેશ થયો હોવાિે કારણે  સવધથા અચેિિ હોય એવો જડ પદાથધ  પદાથધ 
એ કેવળ મિોકલ્પિા હોવાનુ ં નસદ્ થયુ.ં એમ જણાય  ે કે આ નિષ્કર્ધ દ્વારા જૈિશાસ્ત્રિા 
સવધજીવવાદનુ ંઅિાયાસે સમથધિ થઇ ગયુ.ં આ પદરક્સ્થનિમા ં ભૌનિકવાદિો મળૂ આર્ાર ખસી 
જિા ં નવજ્ઞાિનુ ં ભૌનિકવાદી મહોરંુ ઊિરી ગયુ ં અિે નવજ્ઞાિિે િવી દદશા મળી અિે િવુ ં
પદરમાણ પ્રાપ્િ થયુ.ં  

૩ 
ઉત્ક્રાનંિિી પ્રદક્રયા દરનમયાિ એિી પ્રત્યેક અવસ્થામા ં ગહુ્ય રીિે સવધ અવસ્થાિા જે 

લક્ષણો સમાયેલા િેિો ક્રનમક આનવભાધવ થાય  ે. આ નિરીક્ષણ દ્વારા પ્રાચીિ ઋનર્ઓિા એ 
દશધિનુ ં સમથધિ થાય  ે કે पूणवमदाः पुणवर्मदम ् पूणावत ् पूणवमुदच्यते पूणवस्य पूणवमादाय 
पूणवमेवावर्शष्यते  - ‘એ’  અથાધિ પરમ િત્ત્વ કે બ્રહ્મ  ણૂધ  ે ‘આ’ અથાધિ  સષૃ્ષ્ટ  ણૂધ  ે અિ ે
 ણૂધમાથંી  ણૂધ બાદ થયા પ ી  ણૂધ જ શેર્ રહ ે ે. એવુ ંજ બીજુ ંનિરીક્ષણ  ે, सववम ्खलु इदम ्
ब्रह्माः - આ સવધ બ્રહ્મ  ે િે એિા પ્રત્યેક નપિંડમા,ં અણએુ અણમુા ંસમિ બ્રહ્માડં નવદ્યમાિ  ે, 
પ્રત્યેક નપિંડમા ંબ્રહ્મ નવદ્યમાિ  ે. આ નિરીક્ષણનુ ંસમથધિ િરનસિંહ મહિેાિી અભખલ બ્રહ્માડંમા ં
અિે િેિા અણએુ અણમુા ંહદર વસ્યાિી પ્રિીનિ દ્વારા થાય  ે. અિે યશોદામાિાએ બાલકૃષ્ણિા 
મખુમા ં રહલેા માટીિા નપિંડમા ંબ્રહ્માડંનુ ં દશધિ કયાધન ુ ં કથાિક કે કનવવર રવીન્દ્રિાથ ઠાકુરિી 
સીમા મધ્યે પ્રસાદરિ થિા ં અસીમિી બાસંરુીિા સરૂનુ ં કલ્પિ આ જ નવચારિી કાવ્યાત્મક 
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પ્રસ્ નુિ હોવાિો ખ્યાલ આવે  ે. આ સદંભે બકધલી િામિા અનભુવાદી ભબ્રટીશ દફલસફૂિી આ 
સષૃ્ષ્ટ ભગવાિિી મનષુ્યિે સદેંશ પાઠવવાિી ભાર્ા હોવાિી પદરકલ્પિાનુ ંઅિે એમિા ‘વહિેા ં
ઝરણાિંી દકિાબ’િા નિદેશનુ ંસ્મરણ થાય  ે.  

આમ પ્રત્યેક િત્ત્વ કે અવસ્થામા ંસકલ અક્સ્િત્વ નવદ્યમાિ હોવાથી કોઈ એક િત્ત્વ કે 
નસદ્ાિંિા ં ગહિ અિે સવધસમાવેશક અભ્યાસ દ્વારા નવચાર કે વસ્ િુા અંનિમ  ેડા ં સરુ્ી 
પહોંચવાિો ઉપક્રમ સૈદ્ાનંિક દૃષ્ષ્ટએ સવધ-જ્ઞાિ કે નત્રકાળજ્ઞાિિી દદશામા ંદોરી જાય  ે. અહીં  
यद्ञात्वा सववर्मदम ् ववजाननतम ् भवनत - જેિે જાણવાથી સવધ કાઈં જાણી  લેવાય  ે, એ 
ઉપનિર્દિી ઉક્તિ મજુબિી ગનિનવનર્િો નિદેશ થિો દેખાય  ે. 

પ્રાચીિ ઋનર્ઓનુ ં એ દશધિ હ ુ ં કે यथा वपडि े तथा ब्रह्माडिे - નપિંડમા ં  ે િેવુ ં જ 
બ્રહ્માડંમા ંપણ  ે, નપિંડમા ંબ્રહ્માડંિો વાસ  ે અિે अयीं आत्मा ब्रह्माः - આ આત્મા બ્રહ્મ  ે અિે 
सोऽहीं - એ બ્રહ્મ જ હુ ંકે મારો આત્મા  ે. આ દશધિ મજુબ માિવ મિિા ઊંડાણિી ભીિર કોઈક  
મિસાિીિ િત્ત્વ નવદ્યમાિ  ે િે સકલ અક્સ્િત્વ અિે િેિા જ્ઞાિિો મળૂસ્રોિ  ે. િેથી એમણે 
પોિાિા અક્સ્િત્વમાથંી બહાર િીકળ્યા નવિા પોિાિા આંિરપ્રદેશિા ઊંડાણમા ં અવગાહિ 
કરીિે, િેઓ જેિો ધ્યાિ કે િપસ્યા િરીકે નિદેશ કરે  ે િેિા દ્વારા સષૃ્ષ્ટિા,  ગીિાિી સકંલ્પિા 
મજુબિી આ ઊધ્વધમળૂ સષૃ્ષ્ટિા ઉદ્ગમ સરુ્ી અથવા વેદિા ઋનર્િી ઉક્તિ મજુબ तस्य योननीं 
पररपश्यण्न्त धीरााः – િેિા મળૂ સ્રોિ સરુ્ી પહોંચવાિો, એિે જોવાિો, એિા સબંરં્મા ં
આવવાિો પ્રયત્િ કયો હિો.   

પ્રાચીિો જ્ઞાિિી આ પ્રદક્રયાથી સપુદરભચિ હિા િેથી ભારિિા ઋનર્ઓએ જ્ઞાિનુ ં
‘સ્મનૃિ’િી પદરભાર્ામા ં નિરૂપણ કયુ  હ ુ ં અિે પનશ્ચમિા રહસ્યવાદી કે ગહુ્યવાદી િરીકે 
ઓળખાિા એકહાટધ  અિે અન્ય દફલસફૂોએ Doctrine of Reminiscence - ‘સસં્મરણિા ં
નસદ્ાન્િ’નુ ંપ્રનિપાદિ કયુ  હ ુ.ં અહીં જ્ઞાિિા નવર્યમા ંએવો નિદેશ કરાયો  ે કે એિી  કોઈ 
બાહ્યોપચાર દ્વારા પ્રસ્થાપિા થિી િથી. આમ એ કોઈ િવીિ પ્રાપ્પ્િ િથી કે િથી એિી માિવ 
પ્રયત્િ દ્વારા એિી રચિા થિી. એ સ્મનૃિમા ંઅગાઉથી સિંદહિ નવગિ પ્રત્યક્ષ થાય  ે એ રીિ ે
મનષુ્યિા અંિિધમ પ્રદેશ કે આત્મા જે એિો મળૂ સ્રોિ  ે િેમા ંગહુ્ય રીિે નવદ્યમાિ  ે અિ ે
ત્યાથંી િેિા ં ભચત્તાકાશમા ં પ્રગટ થાય  ે. આમ જે િેિી ચેિિામા ં અવ્યતિ રૂપે અગાઉથી 
નવદ્યમાિ  ે િેિો માત્ર સાક્ષાત્કાર થાય  ે.  

એમ જણાય  ે કે િીક દફલસફૂ સોકે્રટીસ આ રહસ્યવાદી દૃષ્ષ્ટભબિંદુથી પદરભચિ હશે િેથી 
િેઓ માિિા હિા કે જ્ઞાિ લોકોિે આપવાિી વસ્  ુ િથી, એ માિાિા ગભધિા નશશિુી જેમ 
મનષુ્યિા મિમા ં જ્ન્માવવાનુ ં રહ ે  ે. આમ એમણે લોકોમા ં જ્ઞાિનુ ં નવિરણ કરવાિે બદલે 
જ્ઞાિિો ઉદય થાય એ દદશામા ં એમિે પ્રેરવાિો અભભગમ અપિાવ્યો અિે એ માટે એમણે 
સવંાદિી પદ્નિિો નવનિયોગ કયો. આ પદ્નિ અનસુાર મનષુ્ય સમક્ષ કોઈ પ્રશ્ન કે સમસ્યા 
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પ્રસ્ િુ થાય ત્યારે િેિા ંમિમા ંએક મથંિ શરૂ થાય  ે િે દરનમયાિ દહીંિે મથવાથી એમા ં
રહલે ુ ંિવિીિ ઉપર િરી આવે િેમ મિમા ંજ્ઞાિ પ્રગટ થાય  ે. આ મિોમથંિ કોઈ અગમ્ય 
રીિે મનષુ્યિે જ્ઞાિિા મળૂ સ્રોિ િરફ દોરી જાય  ે.  

આ સદંભધમા ં ભારિિા ઋનર્ઓએ સદીઓિા સનંિષ્ઠ  રુુર્ાથધ દ્વારા એક સીર્ા પથંનુ ં
નિમાધણ કરી એિી નવશ્વસિીયિા પણ પ્રમાભણિ કરી હિી. પા ળથી ઉપનિર્દોમા ં એમિી  
સતૂ્રાત્મક ભાર્ામા ંએ પથંનુ ં નવનવર્ નવદ્યાઓ િરીકે અિે સનવશેર્ િોંર્પાત્ર भूमाववद्या િરીકે 
જે નવવરણ થયુ ં  ે, િદનસુાર એ आहारशुद्धौ सत्त्वशुवद्धाः सत्त्वशुद्धौ ध्रवुास्मनृताःિી પ્રદક્રયા  ે. 
અહીં આહારિો અથધ માત્ર ખોરાક િદહ, પરં  ુ સષૃ્ષ્ટ સાથેિા સબંરં્ દરનમયાિ આંિરબાહ્ય 
િમામ ઇષ્ન્દ્રયોિા માધ્યમથી આરોગવામા ં આવિા ં એ િમામ intakes – િર્થય  ે જેમાથંી 
મનષુ્યિા મિોદૈદહક નપિંડ – mind-body complexિી રચિા થાય  ે. અહીં એ આહારિી નવશદુ્ધદ્ 
દ્વારા પોિાિા અંિુઃકરણ સહીિ સ ંણૂધ સત્ત્વિે  નિમધળ અિે પારદશી બિાવવાિી પ્રદક્રયાિો 
નિદેશ થયો  ે. આ પ્રદક્રયા મનષુ્યિે  સત્ય પ્રનિ દોરી જવાિી સાથે િેિે એિી અનવકૃિ  
અભભવ્યક્તિિે પાત્ર બિાવે  ે. પિજંભલમનુિએ એમિા યોગસતૂ્રોમા ંઆ જ પ્રદક્રયાનુ ંએક જુદી 
પદરભાર્ામા ં નવવરણ કયુ   ે. એ यमननयम દ્વારા थचत्तशुवद्धિી, આધનુિક મિોનવજ્ઞાિિી 
પદરભાર્ામા ંde-conditioning of the mindિી પ્રદક્રયાિી સાથે ध्यान અિે धारणाિા ંઅનશુીલિ 
દ્વારા િમામ િથંીઓ અિે આિહો ઓગાળવાિો અિે એમ કરીિે માિવ પ્રકૃનિિા િમામ 
અવરોર્ો અિે સીમાઓિે પાર કરીિે અસીમ સાથે િાદાત્મ્ય સાર્વાિો, િન્મય અિે િદ્રપૂ  
બિવાિો પ્રયત્િ  ે. આ પ્રકારિા પ્રયત્િિો  ઋનર્ઓએ  ‘િપસ્યા’ િરીકે નિદેશ કયો  ે. એ 
પ્રયત્િ દરનમયાિ સત્ય મનષુ્યિી સમક્ષ અિાવિૃ થાય  ે, પ્રગટ થાય  ે, એમ કહો કે 
મનષુ્યિે એિો સાક્ષાત્કાર થાય  ે. એટલુ ંજ િદહ, એ પ્રદક્રયા દરનમયાિ અિાયાસે એિી પ્રકૃનિ 
એવી િો कषायमुक्त - નવશદુ્ થઇિે કેળવાઈ ગઈ હોય  ે કે એિા માધ્યમથી એિી મહત્તમ 
અનવકૃિ અભભવ્યક્તિ થઇ શકે.  

આ પ્રકારિી િપસ્યા દ્વારા ઋનર્ઓિી વાણીમા ંઅિે એમિી સમિ પ્રકૃનિમા ંજે નવનશષ્ટ  
િેજક્સ્વિાિો સચંાર થયો િે એમિી કૃનિઓમા ં પ્રગટ થઇ. આ સમિ પ્રદક્રયા નવર્ે િેઓ 
 ણૂધપણે સભાિ હિા િેથી િેઓ માિિા હિા કે न दह वेदस्य कतावराः दृष्टाराः सवव एव दह, 
એમિી કૃનિઓનુ ંક ૃધત્વ એમનુ ંપોિાનુ ંિહો ુ,ં િેઓ િો કેવળ એિા દ્રષ્ટા હિા. ઋનર્ઓ જેિો 
परमे वयोमन ्– પરમ વ્યોમ િરીકે નિદેશ કરિા હિા િે અસીમમાથંી મહાદેવિા મસ્િક પરિા ં
ગગંાિા અવિરણિી જેમ થિા ંજ્ઞાિિા અવિરણિે ઝીલવાિા િેઓ એક નવશદુ્ પાત્ર બન્યા 
હિા. આમ એ પાત્રમા ં જે જ્ઞાિ ઝીલાયુ ં િે એમિા માધ્યમથી અભભવ્યક્તિ પામ્યુ.ં એમિી 
ચેિિામા ંપ્રનિભબિંભબિ થયુ,ં પ્રનિધ્વનિિ થયુ.ં જાણે કે એ ઋનર્ઓિે પ્રાપ્િ અસીમનુ ંઅથવા 
એમ કહો કે ભગવાિનુ ંવરદાિ હ ુ.ં  
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અહીં સસં્કૃિ સાદહત્યિા મહાકનવ કાભલદાસમા ંસરસ્વિીિા વરદાિે એકાએક કનવત્વિો 
આનવભાધવ થયા જેવી symbolic language - પ્રિીકિી પદરભાર્ામા ં પ્રસ્ િુ અનિલૌદકક 
ઘટિાઓિા રહસ્યિો સ્ફોટ થિો દેખાય  ે. િીસિા હોમર િામિા મહાકનવિા નવર્યે પણ 
કાઈંક એવુ ં જ બન્યુ ં હ ુ.ં એક મહાયોગી, કદાચ શ્રી અરનવિંદ  એકાએક visual art - દૃશ્ય 
કળાિા આંિરનવશ્વિા સપંકધમા ંઆવી ગયા કે એમિે કારાવાસ દરનમયાિ સ્વામી નવવેકાિદંિી 
નવનશષ્ટ  પ્રેરણા પ્રાપ્િ થઇ કે એમિા એક નશષ્ય દદલીપકુમારિી નશષ્યા ઇષ્ન્દરાદેવી સમક્ષ 
એિી ધ્યાિાવસ્થા દરનમયાિ આપણા ભતિકનવ મીરાએં પોિાિા ગીિો પ્રગટ કયાધ િેનુ ંરહસ્ય 
પણ આ જ પ્રકારનુ ં  ે. એ જ રીિે કેટલાકં કનવઓિા માિસમા ં અગમ્ય રીિે રચાયેલી 
કનવિાિા કે અિેક નવજ્ઞાિીઓ કે ગભણિશાસ્ત્રીઓિી અનપુમ નસદ્ધદ્ઓિા અિે અિેક નવદ્વાિો 
અિે ભચિંિકોિી િથા કેટલાકં રાજવીઓ અિે આચાયો કે  રુોદહિોિી, કેટલાકં સામાજજક િથા 
રાજકીય સ્િરિા અિણીઓિી પારગામી દૃષ્ષ્ટિા અિે એમિા યગુપ્રવિધક પ્રદાિિા રહસ્યિો 
સદુ્ા ંઅહીં સ્ફોટ થિો દેખાય  ે. એટલુ ંજ િદહ,  સમિ માિવજીવિિી ઊધ્વધગાનમિા અિ ે
પ્રગનિશીલિા પણ આ જ પ્રકારિી અનિલૌદકક ઘટિા હોવાનુ ંજણાય  ે. અહીં માિવમિ ઊધ્વધ 
ચેિિાિા ં નવભભન્ન સ્િરો કે ભનૂમકાઓમાથંી કોઈ એક પ્રત્યે અભભમખુ થયાિી કે એિા માધ્યમ 
દ્વારા એ ભનૂમકાઓ સદક્રય થયાિી, મનષુ્યનુ ં માિસ ક્યારેક સભાિપણે અિે ક્યારેક એિા 
અભાવે કોઈ ઊધ્વધ પ્રભાવિા અનવભાધવનુ ંvehicle, વાહક કે medium, માધ્યમ બન્યાિી પ્રિીનિ 
થાય  ે. આપણા કનવવર રવીન્દ્રિાથ ઠાકુરે આ પ્રકારિી હકીકિોિો સીમા મધ્યે પ્રસાદરિ થિા ં
અસીમિી બાસંરુીિા સરૂો િરીકે નિદેશ કયો  ે.   

આપણા પ્રાચીિો પાસે હાલ ઉપલબ્ર્ પદરષ્કૃિ સાર્િો અિે પદ્નિઓિી સનુવર્ા િહોિી 
 િા ંિેઓ પરમાત્મા અિે સષૃ્ષ્ટિા િેમજ એમિા પારસ્પદરક સબંરં્િા દાશધનિક રહસ્યોિી સાથે 
ભૌનિક સષૃ્ષ્ટ સદુ્ાિંા કેટલાક રહસ્યો ઉકેલી શક્યા હિા. પદરણામે એ રહસ્યોિા પ્રકાશમા ં
કરાયેલા આનભુનવક અભ્યાસ દ્વારા આયવેુદ જેવા અિેકનવર્ શાસ્ત્રોનુ ં િેમજ નવનવર્ 
નવદ્યાશાખાઓનુ ંનિમાધણ થયુ ંહ ુ,ં જેમા ંપ્રસ્થાનપિ અિેક નસદ્ાિંોનુ ંઆધનુિક નવજ્ઞાિિા ંનિષ્કર્ો 
દ્વારા પણ સમથધિ થ ુ ંરહ્ુ ં ે.  

નવજ્ઞાિીઓ અિે કનવઓિી કૃનિ પા ળ રહલેી  પે્રરણા અિે વ્યાવહાદરક સમસ્યાઓિા 
ઉકેલમા ંજેિો નવનિયોગ થાય  ે િે શાણપણ કે આંિરસઝૂિો, મનષુ્યિી મલૂ્યભાવિાિો અિ ે
એિી ઊધ્વધગાનમિાિો, સકં્ષેપમા ંએિા ંસમિ ઉમદાપણા કે શભુત્વિો પણ નવચાર કરીએ ત્યારે 
એમનુ ં  ઉદ્ગમસ્થાિ સામાન્ય બદુ્ધદ્િે અગોચર જણાય  ે. એિા ં નવરે્ મનષુ્યિા મિોમથંિ 
દરનમયાિ કોઈ અગમ્ય સ્રોિમાથંી થિા ંપ્રકાશિા ઝબકારાિી જેમ માિવ ભચત્તમા ંકોઈક નવશેર્ 
વસ્  ુ અવિરે  ે એિાથી નવશેર્ જાણકારી આપણી પાસે ઉપલબ્ર્ િથી. પરં  ુ આપણિે 
અગમ્ય આ સ્રોિ કયાકં નવદ્યમાિ અવશ્ય હોવો જોઈએ અિે ઋનર્ઓિા અનભુવ પરથી પ્રિીિ 
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થાય  ે કે એ સ્રોિ ઊધ્વધિી ચેિિા  ે, મનષુ્યિો આત્મા  ે. એ સાથે એવી પ્રિીનિ પણ થાય 
 ે કે એ ચેિિાિા નવનવર્ સ્િરોિા ઊંડાણો  સભાિિા વુધક ઉલચેાય િો સષૃ્ષ્ટ જીવિિા આજ 
સરુ્ી અજ્ઞાિ રહસ્યો સરળિાથી ઉકેલવાનુ ં શક્ય બિશે અિે જ્ઞાિનવજ્ઞાિિા ંિેમજ મનષુ્યિી 
સાદહત્ય, સગંીિ અિે કળા જેવી સર્જિશીલ પ્રવનૃત્તઓિા ભક્ષનિજિો કલ્પિાિીિ નવસ્િાર થશે 
અિે સમિ જીવિિે એક િવીિ આયામ પ્રાપ્િ થશે.  

આ આત્મા કે ઊધ્વધ ચેિિા મિિા માધ્યમ દ્વારા માિવજીવિમા ં પોિાિા પ્રભાવિો 
પ્રસાર કરે  ે િેથી આ િમામ બાબિો આપણી સમક્ષ  માિનસક કૃનિઓ િરીકે પ્રસ્ િુ થાય  ે 
અિે આપણે એનુ ં શે્રય મિિે આપીએ  ીએ. એ માન્યિા આપણી પ્રકૃનિિી પારદનશિિાિા 
અભાવે પેદા થિો એક એક ભ્રમ  ે. આ ક્સ્થનિમા ંઊધ્વધ ભનૂમકાઓ સાથે સભાિિા ણૂધ સબંરં્ 
રચાિો િથી િેથી આપણી પ્રાપ્પ્િ નમશ્ર પ્રકારિી રહ ે ે અિે આપણી પ્રગનિ ક્યાકં અર્વચ્ચે 
અટકી જાય  ે. આ અવરોર્ દૂર થાય અિે આ િમામ પ્રવનૃત્તઓિે ઋનર્ઓિી કૃનિઓ જેવી 
અપૌરુરે્યિાિો સસં્પશધ પ્રાપ્િ થાય અથવા સુદંરમે એમિી એક કનવિામા ં સેવેલી અભીપ્સા 
મજુબ “એિે અિિં નવરામહીણી શાશ્વિી સાથે જડી દેવાય” િો િે પોિાિા ઉજ્જવળ ભાનવ િરફ 
ઝડપથી આગળ વર્ી શકશે. એમા ંય હવે અગાઉ ઉપલબ્ર્ િહોિી  એવી  અત્યિં પદરષ્કૃિ 
સાર્િસામિીનુ ં નિમાધણ થયુ ં  ે િેિા ઉપયોગ દ્વારા આ પદ્નિિે એક કલ્પિાિીિ પદરમાણ 
પ્રાપ્િ થશે, જે જ્ઞાિ નવજ્ઞાિિા ભક્ષનિજિા ં નવસ્િરણિે ઉપકારક બિશે. િદુપરાિં એિા 
પ્રામાણ્યિી અભભવદૃ્ધદ્ સાથે એિે અનર્કિમ નવશ્વસિીયિા અિે અિેરી ગદરમા અનપિિ કરશે.  

આમ સકલ સષૃ્ષ્ટનુ ંરહસ્ય પોિાિા નપિંડમા ંરહલે ુ ં હોવાિી હકીકિ મનષુ્ય માટે નવજ્ઞાિ ે
અપિાવેલી વાસ્િનવકિા નવર્યક અનભુવિા  ટુક  ટુક અંશોનુ ં સકંલિ કરીિે કે એમિે  
સારં્ીિે પ્રાપ્િ થિા ંિકાધનશ્રિ જ્ઞાિિી પ્રવિધમાિ પદ્નિથી સવધથા ભભન્ન એવી પોિાિી ભીિરિા 
ઊંડાણમા ં અવગાહિ કરીિે જ્ઞાિિા મળૂસ્રોિ સરુ્ી પહોંચવાિી એક અભભિવ અિે સવધથા 
નવશ્વસિીય પદ્નિિા આનવષ્કાર િરફ દોરી જાય  ે.  આ ગનિક્રમ નવજ્ઞાિિા અભ્યાસમા ંએક 
િવપ્રસ્થાિિી આવશ્યકિા અિે અનિવાયધિાિી પ્રિીનિ કરાવે  ે. એક એવી  પ્રિીનિ કરાવે  ે 
કે નવજ્ઞાિિી કાયધશૈલીમા ં જેિો અજાણપણે અિે કાઈંક અધરૂપયતુિ નવનિયોગ થિો રહ્યો  ે 
 િા ંજેિો પ્રવિધમાિ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાિ અિે નસદ્ધદ્ઓમા ંઅમલૂ્ય ફાળો રહ્યો  ે, એ પદ્નિિો હવ ે
સભાિિા વૂધક નવનિયોગ થવો જોઈએ, જેથી નવજ્ઞાિિી ચાલમા ં જોમ આવે અિે એ યથાથધ 
નવજ્ઞાિ હોવાનુ ંગૌરવ પ્રાપ્િ કરે.  

આ ઉપક્રમમા ં નવજ્ઞાિિી વિધમાિ કાયધપદ્નિિા સ્થાિ અિે મલૂ્યમા ં અભિૂ વૂધ 
પદરવિધિ આવે  ે. આમે ય આદકિનમડીઝ અિ ેન્યટુિ જેવા પ્રખર નવજ્ઞાિીઓએ જે મહત્ત્વ ણૂધ 
વૈજ્ઞાનિક  નસદ્ાિંો આપ્યા િે એમિા બાથરૂમિા ટબમા ંબેસિા ંજ પાણી ઉ ળવાિા કે વકૃ્ષ 
પરથી ભનૂમ પર પડિા ં સફરજિિા અનભુવિા ં પદરણામ િહોિા.ં આ પ્રકારિા અનભુવો કે 
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નિરીક્ષણ અિે પ્રયોગ દ્વારા પ્રાપ્િ માદહિી – data િો catalytic agent -  ઉદ્દીપકિી ભનૂમકા 
ભજવે  ે જે મિિે સકંોરે  ે. પદરણામે જે મિોમથંિ શરૂ થાય િે દરનમયાિ એક નવનશષ્ટ  
સ્પન્દિ રૂપે કોઈક ર્ારણા પ્રગટ થાય  ે. આ ર્ારણા અથવા એિે અનલુક્ષીિે થયેલા ંઅભ્યાસ 
દરનમયાિ પ્રાપ્િ થ ુ ંએનુ ંપદરવનિિિ કે સવંનર્િિ રૂપ અનભુવ દ્વારા પ્રમાભણિ થાય ત્યારે એ 
એક નસદ્ાિં બિે  ે. આમ અહીં પણ અનભુવનુ ંસ્થાિ અિે મલૂ્ય  હકીકિે જ્ઞાિિી પ્રદક્રયાિા 
કેવળ ઉદ્દીપક અિે જ્ઞાિિે પ્રમાભણિ કરવાિા સાર્િ  રૂ ુ ંમયાધદદિ રહલે ુ ંદેખાય  ે.  

નવજ્ઞાિિા અનભુવવાદી અભભગમમા ંવૈજ્ઞાનિક જ્ઞાિ અનભુવજનિિ હોવાિી માન્યિાિો 
 રુસ્કાર થયો િેમા ં આ હકીકિ િજરઅંદાજ થઇ એ કારણે એમા ં અનભુવિે અણભચિંિવ્યો 
Deductive Inference - નિગમનિક િકધિા આર્ારવાક્યિો દરજ્જો મળ્યો, જેિે  ફભલિ થિા ં
નિષ્કર્ધિા ં સત્ય અિે નવશ્વસિીયિાનુ ં નિનવિવાદ પ્રમાણ ગણી શકાય. આ માન્યિાિે લીર્ે 
નવજ્ઞાિિા નસદ્ાિંોમા ં નવશ્વસિીયિાિો આભાસ રચાયો અિે લોકમાિસમા ંવૈજ્ઞાનિકિા સત્યિો 
પયાધય ગણાઈ. અહીં વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસમા ંપ્રયોજાિા  નિગમનિક િકધ જેવી સનુિનશ્ચિિા િદહ 
ર્રાવિા Inductive Inference - આગમનિક િકધિી ગણિા નિગમનિક િકધ િરીકે થઇ અિે જેનુ ં
સ્થાિ અિે મલૂ્ય  જ્ઞાિિી પ્રદક્રયાિા ંઉદ્દીપક િથા  નિનમત્તનુ ં ે, િેિી પ્રસ્ નુિ જ્ઞાિિા કારણ કે 
ઉદ્ગમ િરીકે થઈ એ કારણે વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસિો આરંભ િકધ નવપયાધસિી દૂનર્િ ભનૂમમા ંથયો.   

વાસ્િવમા ંયથાથધ વૈજ્ઞાનિક  જ્ઞાિ કેવળ માિનસક ગણિરી કે અભ્યાસિી ઉપજ િથી કે 
િથી એ કોઈ માિનસક પ્રદક્રયાિી યાનંત્રક અનિવાયધિા િરીકે આપોઆપ ફભલિ થિી ઘટિા. 
વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાિિી પ્રદક્રયામા ં કેન્દ્રવિી સ્થાિ ર્રાવિી Hypothesis -  વૂધર્ારણા કોઈ માિનસક 
પ્રદક્રયાનુ ંપદરણામ િદહ પણ એ પ્રદક્રયા દરનમયાિ મિમા ંઅગમ્ય રીિે પ્રગટ થિી ઘટિા  ે. 
આ હકીકિ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાિિો સબંરં્ માિવ મિિા કે એિી ચેિિાિા કોઈ અગમ્ય ઊંડાણ સાથ ે
હોવાિો સકેંિ કરે  ે અિે દશાધવે  ે કે પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ રીિે એ ઊંડાણ ઉલેચાય  ે ત્યારે 
એમાથંી થિી પ્રાપ્પ્િિા ંપ્રકાશમા ંચાલિી માિનસક પ્રદક્રયા દ્વારા જ યથાથધ વૈજ્ઞાનિક નસદ્ાિંોનુ ં
પ્રનિપાદિ થાય  ે. પ્રવિધમાિ સજંોગોમા ં નવજ્ઞાિીઓમા ંઆ બાબિિી  સભાિિાિા ંઅભાવ ે
અિાયાસે જે કાયધ થઇ રહ્ુ ં  ે િે સભાિિા વૂધક શરૂ થાય અિ ે નવજ્ઞાિીઓ જ્ઞાિિી અગોચર 
પ્રદક્રયા અંગેિી સભાિિા અિે ક્ષમિા પ્રાપ્િ કરે િો એ વૈજ્ઞાનિક  રુુર્ાથધિે એિી પરાકાષ્ટાએ 
દોરી જશ.ે 

૪  
આ સદંભધમા ં ઉત્ક્રાનંિિી પ્રદક્રયાનુ ં સમિાત્મક નવવરણ કરિી ભારિીય દશધિિી 

પચંમહાભિૂિી સકંલ્પિાિાિી િોંર્ લેવી ઉપકારક બિશે. નવશેર્ િો એ કારણે કે એ 
સકંલ્પિામા ંઉત્ક્રાનંિિા ડાનવિિિા નસદ્ાિં અિે એિા અનગુામી વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસે કેટલાક પ્રશ્નો 
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ઉપક્સ્થિ કયાધ  ે િેિા ઉત્તરો મળવાિી અિે એ અભ્યાસિા છૂટા પડેલા સતૂ્રો સરં્ાઈ જવાિી 
સભંાવિા રહલેી  ે.  

ભારિીય દશધિ મજુબ આ પચંમહાભિૂો  સષૃ્ષ્ટિા ભૌનિક ઉપાદાિ અવશ્ય  ે, પરં  ુ 
એ સવધથા જડ કે સવધથા અચેિિ પદાથધ િથી કે િથી એ અંનિમ પદાથધ. આ અંનિમ પદાથધ િો 
ચૈિન્ય કે આત્મા  ે, એમાથંી સવધ કાઈંિો ક્રનમક આનવભાધવ થયો  ે. ઉપનિર્દિા નિરૂપણ 
મજુબ एतस्मादात्मन आकाशाः सम्भूताः, आकाशाद्वायुाः, वायोरण््नाः, अ्नेरापाः, अद्भ्याः पथृथवी, 
- ‘આત્મામાથંી આકાશ, આકાશમાથંી વાય,ુ વાયમુાથંી અક્ગ્િ, અક્ગ્િમાથંી પાણી અિ ે
પાણીમાથંી  રૃ્થવી’ અક્સ્િત્વમા ં આવ્યા. આમ આત્માએ આનવભાધવિા હ ેથુી પોિાિે દેખિંી 
જડિામા ંિાળી જડિાિો અંચળો ઓિી લીર્ો. ત્યાર બાદ पथृथवया ओषधयाः, ओषधीभ्योऽन्नम,् 
अन्नात्पुरुषाः -‘ રૃ્થવીમાથંી વિસ્પનિ સષૃ્ષ્ટ, વિસ્પનિમાથંી અન્ન અિે અન્નમાથંી અિ ેઅન્નિા 
ઉપભોગ દ્વારા માિવ સહીિ જીવસષૃ્ષ્ટનુ ં નિમાધણ અિે ર્ારણપોર્ણ થયુ,ં વદૃ્ધદ્ િે  નવકાસ 
થયો’. આમ ઉપનિર્દોિા દશધિ મજુબ પણ अन्नाद् भूतानन जायन्ते, अन्नींं॑ दह भूतानाीं 
ज्येष्ठम ्- ‘અન્ન કે ભૌનિક દ્રવ્ય દ્વારા જ સકલ સષૃ્ષ્ટનુ ંનિમાધણ થયુ ં ે િેથી એજ સષૃ્ષ્ટનુ ંજયેષ્ઠ 
કે વડુ ંિત્ત્વ  ે’. 

િીક િત્ત્વમીમાસંામા ં આકાશ કે અક્ગ્િ કે જળ જેવા મળૂ પદાથધમાથંી સષૃ્ષ્ટિો 
આનવભાધવ થયાિો જે નિદેશ  ે િે ઉપનિર્દિા આ દશધિ સાથે મેળ ર્રાવે  ે. આમ જે પદાથધ 
જડ હોવાનુ ંદેખાય  ે િે સવધથા જડ િથી એ પ્રિીનિનુ ંસમથધિ થાય  ે. 

શ્રી અરનવન્દે આ સકંલ્પિાનુ ંસમથધિ કયુ  અિે અિે એિા આર્ારે એ પ્રનિપાદદિ કયુ  કે 
વાસ્િવમા ંઉત્ક્રાનંિનુ ંમળૂ ચૈિન્ય કે ભચત્શક્તિ  ે. અિે જેનુ ંજાનિ પ્રજાનિઓિી ઉત્ક્રાનંિ િરીકે 
નવવરણ થયુ ંહ ુ ં િે ખરેખર ચેિિાિી ઉત્ક્રાનંિ  ે અિે જાનિ પ્રજાનિઓ િો કેવળ માધ્યમ  ે 
જેિો એ ચેિિા પોિાિા આનવભાધવ માટે ઉપયોગ કરિી રહી  ે.  

આમ જડ પદાથધથી શરૂ કરીિે જીવસષૃ્ષ્ટ િથા માિવસષૃ્ષ્ટમા ંચેિિાિો જે આનવભાધવ 
થયો અિે થઇ રહ્યો  ે એ ઉપક્રમિી એિી વિધમાિ અવસ્થાએ પદરસમાપ્પ્િ થિી િથી. આ 
ઉપક્રમ ભચત્શક્તિએ હાથ ર્રેલુ ંઆત્મ ણૂધિાનુ ંઊધ્વધગામી અભભયાિ  ે જે વચગાળાિી કોઈ 
અવસ્થાએ અટક્યા નવિા એક નશખર પરથી બીજા નશખરે આરોહણ કર ુ ં નિરંિર આગળ વર્ી 
રહ્ુ ં  ે. અનિમાિવ સષૃ્ષ્ટ કે દદવ્ય જીવિિો આનવભાધવ એનુ ંઅિીમ ચરણ  ે, એિો ભાનવ 
પડાવ  ે. આ પડાવિો  વૂધસકેંિ એલેતઝાન્ડરિી દેવત્વિી સકંલ્પિામા ંપ્રાપ્િ થાય  ે.   

શ્રી અરનવન્દે ઉત્ક્રાનંિિી ઘટિાિા નવર્યમા ંએક બીજા મહત્ત્વ ણૂધ નિરીક્ષણિી િોંર્ કરી 
 ે િે મજુબ  જડમાથંી ચૈિન્યિો આનવભાધવિી ઘટિા ત્યારે જ બદુ્ધદ્ગમ્ય બિે  ે જ્યારે ચૈિન્ય 
અગાઉથી જડમા ં ગિુ રીિે નવદ્યમાિ હોવાનુ,ં એ રૂપમા ં એનુ ં ‘Involution – નિવિધિ’ કે 
અવરોહણ થયુ ંહોવાનુ ંબિાવવામા ંઆવે. આમ એમિા દશધિમા ંપચંમહાભિૂિા અિે એમાથંી 
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સષૃ્ષ્ટિા નિમાધણિા પ્રાચીિ ઋનર્ઓિા નવચારનુ ં સમથધિ થયુ.ં આ નિવિધિિે લીર્ે પ્રાદુભ ૂધિ  
જડિત્ત્વમા ંઅંિનિિદહિ ચૈિન્યિા ર્ક્કા યા દબાણિે લઈિે, એટલે કે નવજ્ઞાિીઓ જેિો nisus 
િરીકે નિદેશ કરે  ે િિેે લઈિે એિી પ્રારંભભક અવસ્થામા ં પદરવિધિિી પ્રદક્રયા શરૂ થિા ં
ઉત્ક્રાનંિિો આરંભ થયો અિે એ દબાણિે લીર્ે જ આ ક્રમિી  અિગનિ  ચાલ ુરહી  ે. 

આ ક્રમમા ંઊધ્વધ અવસ્થાનુ ંનિમાધણ થાય ત્યારે એમા ંએિી નવનશષ્ટિા દશાધવિા લક્ષણો 
પ્રગટ થાય  ે. અહીં એક એવી ઘટિા બિિી દેખાય  ે કે નિમ્િિા નવકાસ દરનમયાિ એિી 
અંદર નિૂિિે ર્ારણ કરવાિી ક્ષમિા આવે ત્યારે અગાઉથી કેળવાયેલી માટીમા ંબીજ  રોપાય 
એ રીિે એ લક્ષણિો િેમા ંપ્રવેશ થાય  ે કે એનુ ંત્યા ંઅવિરણ થાય  ે. આમ અવસ્થાન્િરિા ં
પ્રત્યેક િબકે્ક એક િરફ નિમ્િ િત્ત્વિી ગનિનવનર્મા ં‘Ascent – આરોહણ’ થાય  ે અિે બીજી 
િરફ િેમા ં ઊધ્વધિા િત્ત્વનુ ં ‘Descent – અવિરણ’ થાય  ે. આમ ઉત્ક્રાનંિિા અભ્યાસ 
દરનમયાિ એિા ક્રમમા ં થ ુ ં અવસ્થાિંર એ આરોહણ અિે અવિરણિી આ બેવડી ગનિનુ ં
પદરણામ  ે એ નવચાર રજૂ થયો. 

આ દૃષ્ષ્ટએ ઉત્ક્રાનંિ એ પ્રકૃનિિા અંિનિિદહિ ચૈિન્યિા ર્ક્કાથી  પે્રદરિ નિરંિર 
ઊધ્વાધરોહણિી પ્રદક્રયા  ે. એિી  ઊધ્વાધભભમખુ ગનિ દરનમયાિ એ ઊધ્વધિી નવભભન્ન ભનૂમકાઓિે  
એક નવશેર્ ક્રમમા ંઆત્મસાિ કરીિે િવરૂપ પામિી રહ ે ે. આ ઉપક્રમમા ંજે અવસ્થાનુ ંનિમાધણ 
થાય  ે િેનુ ંવલણ અલબત્ત સ્થાયી  થવાનુ ંહોય  ે, જેથી  એ અવસ્થાએ પ્રાદુભાધવ પામેલુ ં
િવીિ િત્ત્વ એમા ં સમરૂપ થાય. પરં  ુ િેિા Impulse of Self-transcendence - 
આત્માનિક્રમણિા અંિનિિદહિ આવેગિે લઈિે જે િે અવસ્થા ભચરસ્થાયી િદહ બિિા ંઊધ્વધિી 
એક બીજી અવસ્થાએ આરોહણનુ ંપગનથયુ ંબિે  ે. આમ ઉત્ક્રાનંિિો ઉપક્રમ  ક્રનમક અવસ્થાિંર 
દ્વારા વેદિા કલ્પિ મજુબ अदे्र सानुाः सानो सानुाः - એક નશખર પરથી બીજા નશખરે આરોહણ 
કરિો   ણૂધ આનવભાધવિી દદશામા ંઆગળ વર્િો  રહ ે ે.  

અહીં એ મદુ્દાિો અંગલુીનિદેશ કરવો આવશ્યક જણાય  ે કે પચંમહાભિૂોિો ઉદ્ગમ જે 
પરમ ચેિિા  ે િેમાથંી જ ઉત્કાનંિિા ં નવનવર્ િબકે્ક અવિરિા મિ અિે પ્રાણ અિે િેિાથી 
ય ઊધ્વધિા િત્ત્વોનુ ં નિમાધણ થાય  ે. ઉપનિર્દમા ંએમિો નિદેશ भूाः - જડ પદાથધ અથવા 
અન્નમય, भुवाः - પ્રાણમય, स्वाः - મિોમય અિ ેमहाः – નવજ્ઞાિમય અથાધિ શ્રી અરનવિંદ જેિ ે
અનિમિસ કહ ે ે એવા કોર્ યા  રુુર્ યા વ્યાહૃનિ િરીકે થયો  ે. એ સાથે એ સ્પષ્ટિા પણ 
થઇ કે એમિા નવિા ઉત્ક્રાનંિિી એક િબક્કા પરથી બીજા િબક્કા િરફિી ગનિ શક્ય બિિી 
િથી અિે ત્યા ંજે  નિૂિ આનવભાધવ થાય  ે િે બદુ્ધદ્ગમ્ય બિિો િથી.   

આમ પ્રાચીિ ઋનર્ઓિા દશધિ મજુબ સષૃ્ષ્ટિી સ્થળૂ અવસ્થાિી પશ્ચાદભમૂા ં સકૂ્ષ્મ 
અવસ્થા રહલેી  ે જેમા ંસ્થળૂિી િમામ ગનિનવનર્િી ભનૂમકા રચાય  ે. પ્લેટોએ એવી અવસ્થાિ ે
અનલુક્ષીિે ‘World of Ideas – રૂપિત્ત્વોિા ં નવશ્વ’િો નિદેશ કરીિે સષૃ્ષ્ટિી િમામ હકીકિો 
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એિી જ પ્રનિકૃનિ હોવાનુ ંજણાવ્યુ ંહ ુ.ં અહીં સ્થળૂ સષૃ્ષ્ટમા ંજે કાઈં  ે કે બિે  ે એનુ ંમળૂ આ 
અવસ્થામા ં રહલે ુ ં  ે અિે એિા જ્ઞાિ અિે એિી સાથેિા સદક્રય સબંરં્ દ્વારા સકલ સષૃ્ષ્ટિી 
ઘટિાનુ ં સ્પષ્ટીકરણ અિે િેમા ં પેદા થિી સમસ્યાઓનુ ંવાસ્િનવક નિરાકરણ પ્રાપ્િ થાય  ે, 
એટલુ ં જ િદહ, મનષુ્યિા ઓરાિી જેમ વૈયક્તિક િથા સામદુાનયક સ્િરિા ઇપ્પ્સિ પદરણામ 
માટે પણ એિ ેપ્રભાનવિ કરી શકાય  ે. એમ જણાય  ે કે આપણે જેિે ‘કૃપા’ િરીકે ઓળખીએ 
 ીએ િે પણ આ પ્રકારિી ઘટિા હોઈ શકે  ે. આમ ભૌનિકથી ભભન્ન ઉપચારો રોગનિવારણિે 
ઉપકારક બિે એ પ્રકારિી ઘટિાઓ અિે અણ ુ અિે જીવાણિુી સરંચિા અિે િેમાથંી 
વૈનવધ્યસભર સષૃ્ષ્ટિા ંઆનવભાધવિી હકીકિ નવજ્ઞાિ માટે કોયડો બિી રહી હિી િેિા ઉકેલનુ ં
સતૂ્ર પણ પ્રાપ્િ થાય  ે.    

િદુપરાિં ઋનર્ઓિા દશધિમા ંએ સ્પષ્ટ કરવામા ંઆવ્યુ ંહ ુ ં કે આ સકૂ્ષ્મ અવસ્થા એ 
અક્સ્િત્વિી મધ્યિંર અવસ્થા  ે અિે એિો પ્રાદુભાધવ ઊધ્વધિી પરમ અવસ્થામાથંી થયો  ે. 
આ પરમ અવસ્થાિે  સષૃ્ષ્ટનુ ં મળૂ કારણ માિીિે એિી અક્સ્િત્વિી ‘કારણ’ અવસ્થા િરીકે 
પ્રસ્ નુિ થઇ. આમ પ્રાચીિ ઋનર્ઓિા દશધિમા ંઅક્સ્િત્વિી જાગિૃ, સ્વપ્િ કે સષુપુ્િ અથવા 
સ્થળૂ, સકૂ્ષ્મ અિે કારણ અિે  ેલ્લે  રુીય એવી પારસ્પદરક અનવચ્ ેદ્ય સબંરં્ ર્રાવિી 
અવસ્થાઓિો નિદેશ થયો. આ  નિદેશ દ્વારા ઉત્ક્રાનંિિી સકંલ્પિાિે િવુ ંપદરમાણ પ્રાપ્િ થાય 
 ે અિે નવજ્ઞાિિા ભક્ષનિજિા ંનવસ્િરણિી ભનૂમકા રચાય  ે. 

૫  
આ પદરક્સ્થનિમા ં વાસ્િનવકિા અંગેિી નવજ્ઞાિિી પારંપદરક સકંલ્પિામા ં આમલૂ 

પદરવિધિિી આવશ્યકિાિી પ્રિીનિ  થાય  ે અિે એટલુ ં િો નિનશ્ચિ થઈ જાય  ે કે આ 
વાસ્િનવકિામા ંપ્રગટ-અપ્રગટ કે વ્યતિ-અવ્યતિ િત્ત્વો નમનશ્રિ થયા હોવાિે કારણે િેિે વ્યતિ 
િત્ત્વો  રૂિી સીનમિ કરી શકાય િદહ.  િા ં નવજ્ઞાિે કેવળ વ્યતિ વાસ્િનવકિાિો એટલે કે  
વાસ્િનવકિાનુ ંસીનમિ સ્વરૂપિો જ અભ્યાસ કરીિે કેટલાક નિષ્કર્ો અિે નસદ્ાિંો િારવ્યા  ે એ 
નવજ્ઞાિિા બૌદ્ધદ્કિાથી નવપરીિ મિાિહનુ ંપદરણામ  ે.  

આમ યથાથધ વાસ્િનવકિામા ં વિધમાિમા ં જે અનભુવાય  ે િે વસ્ કુ્સ્થનિ સાથે જે 
અનભુવાિી િથી એ સભંાવિાિો પણ સમાવેશ થાય  ે િેથી એિી વિધમાિ અિે ભાનવ 
અવસ્થા િેમજ પ્રગટ અિે ગહુ્ય અવસ્થા એક વસ્ િુા નવભભન્ન ભાગો કે પાસાઓંિી જેમ 
પારસ્પદરક સબંરં્થી સકંળાયેલી હોય  ે. આ હકીકિિે ધ્યાિમા ં લીર્ા નવિા પ્રનિપાદદિ 
વૈજ્ઞાનિક નસદ્ાિં અિે યથાથધ વાસ્િનવકિા વચ્ચે અંિર પેદા થાય  ે.  

આ સદંભધમા ં એમ જણાય  ે કે આદશધિી સકંલ્પિાિો વસ્ કુ્સ્થનિ સાથે સબંરં્ િદહ 
હોવાનુ ં ગહૃીિ કરીિે એિે વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસકે્ષત્રમાથંી બાકાિ  કરવામા ં આવી િે સવધથા 
અસબંદ્ અિે અવૈજ્ઞાનિક ઉપક્રમ હિો. વાસ્િવમા ં આદશધિી સકંલ્પિા પ્રવિધમાિ 
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વાસ્િનવકિાિી  ભાનવ અવસ્થાિો નિદેશ કરે  ે જેિા સાક્ષાત્કાર િરફ એ અિસર થાય  ે. આ 
અવસ્થા વિધમાિમા ંએક સભંાવિા િરીકે નવદ્યમાિ હોવાથી એિો નવજ્ઞાિિા અભ્યાસકે્ષત્રમા ં
અનિવાયધપણે સમાવેશ થવો જોઈએ. આ પ્રિીનિ સાથે નવજ્ઞાિિી વસ્ લુભક્ષિા અિે 
આદશધલભક્ષિા વચ્ચેિી ભેદરેખા ભ ૂસંાઈ જાય એ હદે ઝાખંી થિા ંએ ભેદ  ણૂધ વાસ્િનવકિાથી 
અિભભજ્ઞ વૈજ્ઞાનિકોિો આર્ારનવહીિ મિાિહ હોવાિી પ્રિીનિ થાય  ે.  

આમ નવજ્ઞાિે સ્વય ંગહૃીિ કરેલી અનભુવવાદી કસોટીિે બાજુ પર રાખીિે ગિાનગુનિક 
કાયધપદ્નિ અપિાવી  પોિાિા અભ્યાસકે્ષત્રિે પ્રગટ અિે દૃશ્યમાિ વાસ્િનવકિા  રૂ ુ ંસીનમિ 
કયુ , એટલુ ંજ િદહ એણે વાસ્િનવકિાિી ગનિશીલિાિે િજરઅંદાજ કરી િેિી ક્સ્થનિશીલ હસ્િી 
િરીકે નવશ્લેર્ણાત્મક અભભગમ દ્વારા માવજિ કરી િેથી એિા નિષ્કર્ો અિે નસદ્ાિંોમા ંઅધરૂપ 
આવી ગઈ.  

અહીં એ બાબિિી પણ િોંર્ લેવાિી થાય  ે કે  નવજ્ઞાિિા નવર્યવસ્ િુો અનભુવ 
અિે પ્રયોગ દ્વારા થિો િથાકનથિ વસ્ લુક્ષી અભ્યાસ કેટલીક આત્મલક્ષી બાબિો ઉપર નિભધર 
રહ ે ે, અિે એિી કેટલીક માદહિી િકાધર્ાદરિ હોય  ે. વાસ્િવમા ંજેિે પ્રત્યક્ષ અનભુવ કહ ે ે 
િે એિા કરણોિા માધ્યમ દ્વારા પ્રાપ્િ થિો હોવાથી એ કરણોિી લાક્ષભણકિાિે લઈિે 
વાસ્િનવક હકીકિ એિા અસલ સ્વરૂપિે બદલે જ્ઞાિેષ્ન્દ્રયોમા ં કે અનભુવમા ંપ્રનિભબિંભબિ થિા ં
સ્વરૂપે રજૂ  થાય  ે. િત્ત્વજ્ઞાિિી પરંપરામા ં ‘જ્ઞાિ વસ્ ’ુ અિ ે ‘અસલ વસ્ ’ુ વચ્ચેિા 
અંિરિો નિદેશ થયો એવુ ંઅંિર અહીં નવજ્ઞાિિા અભ્યાસમા ં પણ પેદા થ ુ ં દેખાય  ે. આ 
ક્સ્થનિમા ં એમ કહવે ુ ં જોઈએ કે નવજ્ઞાિિા નસદ્ાિં ‘અસલ વસ્ ’ુિે બદલે ‘ઇષ્ન્દ્રયસાપેક્ષ યા 
અનભુવસાપેક્ષ વસ્ ’ુ અંગેિી માદહિીિા આર્ારે િારવાિા ં હોવાથી ‘અસલ વસ્ ’ુ િેિી 
પહોંચિી બહાર રહી જાય  ે.  

વધમુા,ં એિા ં નિષ્કર્ધ િારવવામા ંર્ારણા કે અટકળ અિે કલ્પિા  કે જે ક્યારેક માત્ર 
 કુ્કાબાજી બિી રહ ે ે િેિો આશ્રય લેવાય  ે િેિા ંલીર્ે એક જ ઘટિાિા નવભભન્ન અથધઘટિ 
થયા અિે એક સમયિા અટલ ગણાિા નસદ્ાિં પા ળથી માત્ર  કુ્કા હોવાિી પ્રિીનિ થઈ. આ 
સદંભધમા ંકેટલાક ઉત્તમ કોદટિા  વૈજ્ઞાનિકોિે એ પ્રિીનિ થઇ કે અસલ કે યથાથધ  વસ્  ુએમિા 
ઉત્તમોત્તમ જ્ઞાિિા ંવ્યાપ બહાર રહી જાય  ે. િદુપરાિં કેટલાક નવજ્ઞાિીઓ કહ ે ે િેમ એિે   
કામચલાઉ ઉપયોભગિા  રૂ ુ ં મયાધદદિ મલૂ્ય ર્રાવિી convenient theories - સગવદડયા 
ર્ારણા કે pragmatic – વ્યવહારોપયોગી જ્ઞાિ ગણી શકાય. એિે  ણૂધ કે યથાથધ જ્ઞાિિો 
દરજ્જો આપી શકાય િદહ. એ જ્ઞાિ ‘કામ આપે  ે’ એ દલીલિે એિા ‘સત્ય’નુ ંપ્રમાણ ગણી 
શકાય િદહ. 

આધનુિક નવજ્ઞાિિો પ્રાદુભાધવ બદુ્ધદ્િે  રુાિિ ર્મોિા મિાિહથી મતુિ થવાિી 
આવશ્યકિાિી પ્રિીનિ સાથે થયો, િેમ હવે યથાથધ વૈજ્ઞાનિક  જ્ઞાિ િરફ આગળ વર્વા માટે 
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આધનુિક નવજ્ઞાિે અજાણપણે સેવેલા મિાિહ અિે બનંર્યાર માિસિી પકડમાથંી મતુિ થવાિી 
અનિવાયધ આવશ્યકિા ઊભી થઇ  ે.  હવે એક એવી પ્રિીનિ થઇ રહી  ે કે જે વસ્  ુ નવરે્ 
નવ લુ જ્ઞાિ મેળવાયાિો દાવો કરાયો  હિો િે વસ્  ુ નવજ્ઞાિિી  રેૂ રૂી પકડમા ંઆવી િથી. 
આમ િત્ત્વજ્ઞાિિા ક્ષેતે્ર વાસ્િનવકિા નવચારિી પહોંચ બહાર રહી ગયાિી પ્રિીનિ થઇ િેમ 
નવજ્ઞાિિા કે્ષતે્ર  એક એક વકૃ્ષિી ગણિરીમા ંવિિી અભખલાઈ ધ્યાિકે્ષત્ર બહાર રહિેી હોવાિી 
ઉક્તિ મજુબ સમસ્િ અિે અસલ વાસ્િનવકિાનુ ં રહસ્ય નવજ્ઞાિિી પહોંચ બહાર રહી ગયાિી 
પ્રિીનિ થઇ. એ સાથે ઉત્તમ  નવજ્ઞાિીઓમા ં‘અમે િો હજી સાગરિટે  ીપલા ંવીણીએ  ીએ’િી 
નવિમ્રિા આવી.  

અહીં એક બીજી મહત્ત્વ ણૂધ બાબિિી િોંર્ લેવી આવશ્યક  ે. જ્ઞાિનવજ્ઞાિિા 
અભભયાિમા ંમાિવ મિમા ંવસ્ જુગિિા નવર્યમા ંઉપક્સ્થિ થિા ં‘શુ ં  ે કે શુ ંબિે  ે’, ‘કઈ 
રીિે બિે  ે’  અિે ‘શાથી બિે  ે’ એ ત્રણ પ્રશ્નોિા ઉત્તર શોર્વાિો પ્રયત્િ થવો જોઈએ. 
એમાથંી નવજ્ઞાિિા કે્ષતે્ર એિા આનભુનવક અભભગમ કે મયાધદાિે લઈિે ‘શુ’ં અિે ‘કઈ રીિે’ એ 
બે પ્રશ્નો ઉપર આત્યનંિક એકાિિા થઇ અિે કેટલાક મલૂ્યવાિ જ્ઞાિિી પ્રાપ્પ્િ થઇ, પરં  ુએ 
અભભયાિમા ં‘શાથી’ અંગેિી ભચિંિાિો અભાવ દૃષ્ષ્ટગોચર થાય  ે. િેથી નવજ્ઞાિિી બાબિમા ંએ 
નવવરણ કરે  ે, સ્પષ્ટીકરણ આપ ુ ંિથી, એ હકીકિ એિી લાક્ષભણકિા બિી હોવાિી પ્રિીનિ 
થઇ. અહીં ‘શાથી’િો સબંરં્ વસ્  ુજગિિી ભાનવ અવસ્થા સાથે, એટલે કે  આદશધિી સકંલ્પિા 
સાથે  ે જે અનવચારી રીિે નવજ્ઞાિિા ક્ષેત્રિી બહાર રહી જિા ંનવજ્ઞાિિા ઉત્તમોત્તમ નિષ્કર્ધ કે 
નસદ્ાિંમા ંઅધરૂપ આવી ગઈ.  

બીજી િરફ નવજ્ઞાિીઓિે એવો અનભુવ થિો રહ્યો  ે કે એમનુ ંશે્રષ્ઠ ગણા ુ ંજ્ઞાિ અમકુ 
હદ સરુ્ી જ કામ આપે  ે. પદરણામે એમિા મિમા ં કેટલાક પાયાિા પ્રશ્નો ઊભા થિા ંએમિે  
પાણી વચ્ચે િરસ્યા રહિેા માણસ જેવી મ ૂઝંવણ થિી રહી, જે હમંેશા નવજ્ઞાિિા િવપ્રસ્થાિનુ ં
નિનમત્ત બિી  ે. એવા પ્રત્યેક િવપ્રસ્થાિ સાથે અગાઉિા સસુ્થાનપિ નસદ્ાિંો િવરૂપ પામ્યા, 
એ જોિા ં વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાિ બાબિે અંનિમિાિો કે  ણૂધ નવશ્વસિીયિાિો દાવો બદુ્ધદ્ગમ્ય જણાિો 
િથી.  

આમ નવશ્લેર્ણાત્મક જ્ઞાિિી મયાધદા પ્રગટ થઇ િેિા પદરણામે સામાજજક સ્િરે વગધ 
સામજંસ્યિી અિે વૈયક્તિક સ્િરે ચેિિાિા સામજંસ્યિી આવશ્યકિાિી જે પ્રિીનિ થઇ હિી 
િેમા ં જ્ઞાિિા સમન્વયિી આવશ્યકિાિો ઉમેરો થયો અિે વૈજ્ઞાનિક સશંોર્િિે એિી સાચી 
દદશા મળી. એ સાથે નવજ્ઞાિ આંિશાધખીય અથવા સમિાત્મક અભભગમિા આનવષ્કાર િરફ  
આગળ વધ્યુ ં અિે નવજ્ઞાિીઓિો એક મોટો સમદુાય હવે નવભભન્ન શાખાઓિી પ્રાપ્પ્િિા 
આદાિપ્રદાિ દ્વારા સમિિા સસુકંભલિ જ્ઞાિિી દદશાિા, અંશિી અલગ હસ્િી િરીકે િદહ, 
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પરં  ુ સમિિા સદંભધમા ં અિે એિી ભનૂમકામા ં એિો અભ્યાસ થાય એ દદશાિા પ્રયત્િિી 
આવશ્યકિા સ્વીકારિો થયો.  

નવજ્ઞાિિી પ્રવિધમાિ પાયાિી સકંલ્પિાઓિી અિે કાયધપદ્નિઓિી સમીક્ષા દ્વારા 
નવજ્ઞાિિી મયાધદાઓ િરફ િો વૈજ્ઞાનિકોનુ ંધ્યાિ દોરાયુ ંજ હ ુ,ં એ સાથે જ્ઞાિનવજ્ઞાિ સહીિ  
જીવિિા સવધ ક્ષેતે્ર કોઈ અગમ્ય િત્ત્વિી, એમ કહો કે કોઈ અનિપ્રાકૃનિક પ્રભાવિી જે પ્રિીનિ 
થઇ િેિાથી એ મયાધદાઓિો ખ્યાલ સદૃુિ થયો. પદરણામે વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસિા વ્યાપમા ં
પ્રાકૃનિક અિે આનભુનવક સાથે અનિપ્રાકૃનિક અિે અનભુવાિીિ િર્થયો અિ ેઘટિાઓિે આવરી 
લેવાિી આવશ્યકિાિી અિે મિસાિીિ ગહુ્ય પદ્નિઓિા સભાિપણે નવનિયોગ દ્વારા અિે 
નવજ્ઞાિિા વસ્ લુક્ષી અિે આદશધલક્ષી અભભગમિા સમન્વય દ્વારા સવધસમાવેશક  અિે એકીકૃિ 
નવજ્ઞાિિી રચિાિી આવશ્યકિાિી પ્રિીનિ થઇ. 

એ એક એવી પદ્નિિા આનવષ્કાર િરફ દોરી જાય  ે જે સળંગસતૂ્ર અિે મળૂગામી 
જ્ઞાિિી પ્રાપ્પ્િ શક્ય બિાવે. અહીં એક નવનશષ્ટ  સમન્વયકારી અિે સવધિાહી અભભગમિો 
આનવષ્કાર થાય  ે જે આપણિે અહીં જે કાઈં  ે કે બિે  ે િેિે પ્રકાનશિ કરિા ંસ્વયપં્રકાનશિ કે 
સ્વિુઃપ્રમાભણિ સત્યિા સપંકધમા ંમકૂી આપે  ે. એ એક એવા જ્ઞાિિા સપંકધમા ંમકૂી આપે  ે 
જેમા ંપ્રવિધમાિ િીનિરીનિ મજુબિી કોઈક રીિે ગોઠવાયેલી સમસ્વરિા કે એકિા organized 
unity િદહ પરં  ુએિી અંિનિિદહિ કે પ્રકૃનિગિ organic unity આંિદરક એકિા રહલેી હોય. 

 આમ સસં્કૃનિ અિે સભ્યિાિા ં કે્ષતે્ર સવધસમાવેશક સમન્વયિી જે સબળ ભનૂમકાનુ ં
નિમાધણ થયુ ંએ ઉપક્રમ નવજ્ઞાિિા કે્ષતે્ર પણ ચાલ ુરહ્યો અિે એિો  િત્ત્વજ્ઞાિ િેમજ અધ્યાત્મ 
સાથ ેસમન્વય થાય એવી પદરક્સ્થનિ રચાઈ અિે જ્ઞાિિી મળૂભિૂ  અભખલાઈિો  રુસ્કાર થયો. 
આમ નવજ્ઞાિે સમસ્િ જ્ઞાિિી જે અભખલાઈમાથંી  છટા થઇ પોિાિી આગવી ઓળખ પ્રસ્થાનપિ 
કરવાિો  પ્રયત્િ કયો હિો એ જ ઓળખ માટે હવે મળૂ અભખલાઈ િરફ પા ા વળવુ ંઅિે એિો 
સવંનર્િિ રૂપે આનવષ્કાર કરવો એ યથાથધ જ્ઞાિિી પ્રાપ્પ્િ માટે જરૂરી બન્યુ.ં  
 
મિોનવજ્ઞમિનુું િવપ્રસ્થમિ  

ર્ાનમિક અિે િાપ્ત્ત્વક ભચિંિિિી રૂિ પરંપરામાથંી મતુિ થઇ માિવ પ્રકૃનિિા સ્વિતં્ર 
અભ્યાસ સાથે નવજ્ઞાિિી એક શાખા િરીકે મિોનવજ્ઞાિિા પગરણ થયા. આ નવજ્ઞાિિો 
અભ્યાસ નવર્ય  cognition, affection અિે conation  - જ્ઞાિ, ઊનમિ અિ ેસકંલ્પ એમ ત્રણ 
પાસાઓં ર્રાવ ુ ં મનષુ્યનુ ં મિ  ે. આરંભમા ં મિનવર્યક જ્ઞાિ માટે સ્વાભાનવક રીિે 
આંિરનિરીક્ષણિી પદ્નિિો આશ્રય લેવામા ંઆવ્યો. પરં  ુઆ નવજ્ઞાિે િત્કાલીિ પરંપરા મજુબ 
જે વસ્ લુક્ષી અભભગમ અપિાવ્યો હિો એિા સદંભધમા ં એક એવી માન્યિા ગહૃીિ કરવામા ં
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આવી કે આ પદ્નિ દ્વારા પ્રાપ્િ માદહિીનુ ં  વસ્ લુક્ષી નવશ્લેર્ણ કે અનભુવજનિિ ચકાસણી 
શક્ય િદહ હોવાથી એનુ ંકોઈ વૈજ્ઞાનિક મલૂ્ય રહ ે ુ ંિથી.  

 આ સદંભે એક એવી રજૂઆિ પણ થઇ કે આપણે મિ િરીકે જે વસ્ િેુ ઓળખીએ 
 ીએ િેિા ંઅક્સ્િત્વ માટે મનષુ્યિી લાગણી કે િથાકનથિ અંગિ અનભુવ નસવાય અન્ય કોઈ 
સાભબિી આપી શકાિી િથી, એ દશાધવે  ે કે એ પણ Spirit - આત્મા યા ભિૂપ્રેિ અથવા ઈશ્વર 
જેવો એક કલ્પિાજન્ય પદાથધ હોવો જોઈએ. આ સદંભે એવી દલીલ કરવામા ંઆવી કે જેિે મિ 
કહવેાય  ે િેિી જાણકારી માટે ખરેખર જેિો અભ્યાસ થાય  ે િે િો મનષુ્યિી રીિભાિ કે 
વ્યવહાર જ  ે. એ વ્યવહારનુ ં નવવરણ કરિી વેળાએ એિે મિનુ ંિામ આપવામા ંઆવે િેથી 
એ િામિી  સમાિંર કોઈ નવશેર્ વાસ્િનવકિા હોવાિો કેવળ ભ્રમ પેદા થાય  ે. હકીકિે એ 
િામ દ્વારા નિદેનશિ મિ િામિા કોઈ પદાથધન ુ ં અહીં અક્સ્િત્વ જ િથી. અિે જેનુ ં ખરેખર 
અક્સ્િત્વ  ે અિે જેિો અભ્યાસ થાય  ે િે  sum total of behavior - સમિ વ્યવહારિો 
સમવાય કે સમદુાય માત્ર  ે.  

એ સમયિા હ્મુ િામે એક અનભુવવાદી દફલસફૂ દ્વારા આ નિષ્કર્ધિી  ષુ્ષ્ટ થાય એવુ ં
નિરીક્ષણ પ્રસ્ િુ થયુ ં  ે. એણે મિિા અક્સ્િત્વિા નવર્યમા ં િોંધ્યુ ં  ે કે ‘મેં મારી ભીિર 
જોવાિો પ્રયત્િ કયો ત્યારે મિે એક યા બીજા perceptions -  “બોર્”િો કે અનભુવિો ભેટો 
થયો, પરં  ુ જેિે આપણે “હુ”ં કહીએ  ીએ કે મિ િરીકે ઓળખીએ  ીએ એવી કોઈ વસ્  ુ 
ક્યાયં દેખાઈ  િદહ’, િે પરથી એ સાભબિ થાય  ે કે આ ‘હુ’ં કે મિ એ ખરેખર એક bundle of 
perceptions -‘બોર્િા ભારા’થી ભભન્ન કોઈ વસ્  ુિથી.  

આમ િેઓ એવા નિષ્કર્ધ પર આવ્યા કે મિિા અક્સ્િત્વ નવરે્ જે માન્યિાનુ ંપ્રચલિ 
થયુ ં િે હકીકિે ભિૂકાળિી કપોલકપ્લ્પિ માન્યિાઓિા અિે સનવશેર્ ર્ાનમિક મિાિહોિા 
પ્રભાવિે લીર્ે પેદા થયેલો એક ભ્રમ  ે કે એ પ્રભાવ હઠેળ થયેલા વાસ્િનવકિાિા ખોટા 
અથધઘટિનુ ંપદરણામ  ે િેથી નવજ્ઞાિમા ંએનુ ં કોઈ મલૂ્ય િથી. આમ ‘મિોનવજ્ઞાિ’ શબ્દ જ 
અથધહીિ હોવાિો નિષ્કર્ધ ફભલિ થયો.  

આમ આરંભમા ં જ મિોનવજ્ઞાિિા અભ્યાસવસ્ િુી િથાકનથિ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ષ્ટએ જે 
 ણાવટ થઇ િેિો પ્રવિધમાિ નવજ્ઞાિિી ભૌનિકવાદી નવચારર્ારા સાથે બરાબર મેળ બેસી 
ગયો. િેિા ં પદરણામે નવજ્ઞાિિા િત્કાલીિ શબ્દકોશમાથંી ‘મિ’ કે ‘ચેિિા’ જેવા શબ્દોિી 
બાદબાકી થઇ ગઈ. આ ક્સ્થનિમા ં મિોનવજ્ઞાિિો અભ્યાસ જેનુ ં નિરીક્ષણ શક્ય  ે એવા 
મનષુ્યિા  વ્યવહાર  રૂિો સીનમિ થઇ જિા ં એિી એક વ્યવહારવાદી નવજ્ઞાિ િરીકે 
પ્રસ્થાપિા થઈ.  

૨ 
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અહીં એક પાયાિો પ્રશ્ન ઉપક્સ્થિ થાય  ે કે આ પ્રકારિા અભ્યાસ માટે માિવ વ્યવહાર 
નવર્યક જે માદહિી મેળવાય  ે િે કોણ મેળવે  ે? વ્યવહારવાદી માન્યિા અનસુાર  મનષુ્યનુ ં
મિ યા ચેિિા એ કેવળ વ્યવહારિો સમવાય કે બોર્િો ભારો હોય િો શુ ં એ ભારાિે જ 
વ્યવહાર નવર્યક માદહિી પ્રાપ્િ થાય  ે? આ નવર્યે હકીકિ એ  ે કે અનભુવ પ્રાપ્િ કરિાર 
‘હુ’ં િા અભાવે અનભુવિી કોઈ શક્યિા રહિેી િથી. દસ વ્યક્તિઓિા સમદુાયમાથંી 
સમદુાયિા સભ્યોિી ગણિરી કરિારિે માત્ર િવ વ્યક્તિ જ જોવામા ંઆવી િેથી એિે દસિો 
અંક ખોટો હોવાનુ ંજણાયુ ંએવી જ ઘટિા અહીં બિી હિી. અહીં હ્મુ જેવા દફલસફેૂ ગણિરી 
કરિારિી જેમ ‘મિ’િી ભીિર જોિાર ‘મિ’િી િોંર્ લેવી જરૂરી હિી.  આમ ‘હુ’ં કે મિ યા 
ચેિિા એક એવી સકંલ્પિા  ે જેિા નિરે્ર્ માટે પણ એિો અનિવાયધપણે સ્વીકાર કરવાિો રહ ે
 ે. પદરણામે  એિો નિર્ેર્ અસભંવ બિી જાય  ે.  

વાસ્િવમા ં  અનભુવિા વૈજ્ઞાનિક મલૂ્યિા સ્વીકારમા ં જ અનભુવ કરિારનુ ં અક્સ્િત્વ 
ગહૃીિ થયેલુ ંહોય  ે. આમ સ્વય ંવાસ્િનવકિા એનુ ંપ્રમાણ બિી રહ ે ે િેથી એિે માટે અન્ય 
કોઈ પ્રમાણિી જરૂર રહિેી િથી. અહીં દૃશ્યિી ગણિા વાસ્િનવકિા િરીકે થાય અિે એનુ ંહોવુ ં
દ્રષ્ટા નવિા સભંનવિ િ હોય િો એ બિંે વાસ્િનવકિાિા એક સરખા હક્કદાર બિે  ે. આ 
ક્સ્થનિમા ં કોઈ એકિી વાસ્િનવકિાિો નિર્ેર્ કરવો એ એક અવૈજ્ઞાનિક મિાિહ ઠરે  ે અિ ે
એનુ ંવૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ માટે કોઈ મલૂ્ય રહ ે ુ ંિથી.  

ઉપરાિં મિોનવજ્ઞાિિી અભ્યાસપદ્નિ નવરે્ એમ કહવેાયુ ં  ે કે આંિરનિરીક્ષણિી 
માદહિી અન્ય વ્યક્તિિા અનભુવિો નવર્ય બિી શકે એમ િદહ હોવાથી એિી સચ્ચાઈિી 
ખાિરી કરવા માટે જરૂરી ચકાસણી કરી શકાિી િથી. જ્યારે નિરીક્ષણ કે પ્રયોગ વસ્ લુક્ષી 
હોવાથી એમિી માદહિીિી ચકાસણી શક્ય  ે, િેથી એ જ મિોવૈજ્ઞાનિક અભ્યાસિી એક માત્ર 
ઉપયોગી પદ્નિ હોઈ શકે. આ સમજણિા આર્ારે જ એવો િકધ કરવામા ં આવ્યો હિો કે 
નિરીક્ષણ દ્વારા જેિા ંઅક્સ્િત્વ નવરે્ કોઈ માદહિી પ્રાપ્િ થિી િથી એ મિ કે ચેિિા જેવી વસ્  ુ
કદાનપ વૈજ્ઞાનિક  અભ્યાસિો નવર્ય બિી શકે િદહ.  

અહીં જેિી વસ્ લુભક્ષિા ગહૃીિ કરાઈ  ે િે નિરીક્ષણિી બાબિમા ં એક મહત્ત્વ ણૂધ 
હકીકિ એ  ે કે એિી પ્રદક્રયામા ંઅગમ્ય રીિે  આંિરનિરીક્ષણિો નવનિયોગ થિો દેખાય  ે. 
એક વકૃ્ષિા નિરીક્ષણિા આર્ારે હુ ં ‘આ વકૃ્ષ  ે’ એ માદહિી આ ુ ં િે એ વકૃ્ષ મેં જોયુ ં  ે એ 
હકીકિ હુ ં જોઉં, એટલે કે વકૃ્ષિે જોયાિી મારી અંદર ઉપસેલી  ાપ હુ ં જોઉં, એનુ ં
આંિરનિરીક્ષણ કરંુ ત્યારે શક્ય બિે  ે. આમ વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ માટે નિરીક્ષણ દ્વારા પ્રાપ્િ 
માદહિીનુ ં નિરૂપણ પણ આંિરનિરીક્ષણિે લીરે્ જ શક્ય બિ ુ ંહોય અિે એવા નિરૂપણ નવિા 
એ અભ્યાસ થઈ શકે એમ િ હોય આંિરનિરીક્ષણિા મલૂ્યિા નિર્ેર્ સાથે કેવળ મિોનવજ્ઞાિિો 
જ િદહ, બર્ા નવજ્ઞાિોિો અિે  ેવટે જ્ઞાિમાત્રિો આર્ાર ખસી જાય  ે.  



89 
 

િદુપરાિં આંિરનિરીક્ષણ દ્વારા પ્રાપ્િ માદહિીિી ચકાસણી માટે નિરીક્ષકિા મિ સરુ્ી 
ભલે િ પહોંચી શકાય પણ ચકાસણી કરિારિા ંપોિાિા ંમિમા ંએ નવગિિી ઉપલબ્ર્ થિી 
સમાિંર માદહિી દ્વારા એિી જરૂરી કસોટી થઇ શકે  ે. આનભુનવક માદહિીિી ચકાસણી 
બાબિમા ં પણ આ જ પ્રકારે સમાિંર અનભુવિો આશ્રય લેવામા ં આવે  ે. એ હકીકિિે 
અનલુક્ષીિે આ પદ્નિિો આંિરનિરીક્ષણ દ્વારા પ્રાપ્િ માદહિીિા ં પ્રામાણ્યિી ચકાસણી માટે 
નવનિયોગ થાય એ સવધથા ઉભચિ નવકલ્પ  ે. અહીં એક િોંર્પાત્ર હકીકિિો નવચાર કરવાિો 
રહ ે ે. મનષુ્યિી એ નવશેર્િા રહી  ે કે એ જગિિે જુએ  ે િેમ પોિાિી જાિિે પણ જોઈ 
શકે  ે અિે જુએ  ે અિે જગિિા જ્ઞાિ બાબિે જે િટસ્થિાિી અપેક્ષા  ે એવી િટસ્થિા એ 
પોિાિી જાિ અંગે પણ કેળવી શકે  ે, િેથી આંિરનિરીક્ષણિા નવર્યમા ં પણ એિે માટે 
વસ્ લુક્ષી બિવાિી  રેૂ રૂી શક્યિા રહલેી  ે.  

આંિરનિરીક્ષણિા ંનવર્યમા ંએ  આત્મલક્ષી હોવાિા જે દોર્િો નિદેશ થયો  ે એ દોર્ 
િો દ્રષ્ટાિા ંમાિનસક વલણિે અનલુક્ષીિે બાહ્ય નિરીક્ષણમા ંપણ પેદા થવાિી સભંાવિા રહ ે ે, 
જેિા ં નિવારણ માટે પણ મનષુ્યિી અંદર િટસ્થભાવ કેળવાય એ જરૂરી બિે  ે. આમ 
મિોનવજ્ઞાિિી અભ્યાસપદ્નિ અિે વસ્  ુઅંગે પેદા થિી શકંા સ ંણૂધ નિરાર્ાર  ે એ સાભબિ 
થિા ંમિોનવજ્ઞાિનુ ંઆંિરનિરીક્ષણ પર આર્ાદરિ મિિા અભ્યાસનુ ંઅભભયાિ બીજા િમામ 
નવજ્ઞાિોિી સમકક્ષ નવશ્વસિીયિાનુ ં અનર્કારી બિે  ે અિે એ જો અનવશ્વસિીય ગણાય િો 
નવજ્ઞાિ માત્ર અનવશ્વસિીય બિી રહ ે ે, અિે જ્ઞાિમાત્ર પોિાિી નવશ્વસિીયિા સ ંણૂધપણે ખોઈ 
દે  ે. 

પ્રવિધમાિ માહોલમા ંમિોનવજ્ઞાિે  પોિાિા અભ્યાસકે્ષત્રિે અનરુૂપ પદ્નિનુ ંઆયોજિ 
કરવાિે બદલ ેભૌનિક નવજ્ઞાિે પદરક્સ્થનિવશ અપિાવેલા આનભુનવક અભભગમ પર આંર્ળો 
નવશ્વાસ મકૂી એિી પરંપરા અનસુાર પ્રથમ અભ્યાસિી પદ્નિ પસદં કયાધ પ ી િે પ્રમાણ ે
કેટલીક કાપકપૂ કરીિે પોિાનુ ંકાયધકે્ષત્ર િક્કી કરવાિો એક નવપરીિ ઉપક્રમ અપિાવ્યો અિે 
એિા આર્ારે મિ આ પદ્નિિા વ્યાપ બહારિી વસ્  ુ હોવાનુ ં ઘોનર્િ કરીિે એિી પોિાિા 
અભ્યાસકે્ષત્રમાથંી બાદબાકી કરી દીર્ી, એટલુ ંજ િદહ, એિા ંઅક્સ્િત્વ સદુ્ાિંો ઇિકાર કયો. 
અહીં થમોમીટરિ ે વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણ માિી એિા દ્વારા હવાનુ ં દબાણ માપી શકા ુ ં િથી એ 
કારણે એ દબાણનુ ંકોઈ  અક્સ્િત્વ  જ િથી એમ નવચારવામા ંજે િકધવ્યનિક્રમ થાય  ે, એવો જ 
દોર્ આ  નિષ્કર્ધમા ંપણ  પેદા થયો. આમ મિોનવજ્ઞાિિા નવર્યમા ંવૈજ્ઞાનિકિા કે બૌદ્ધદ્કિાિા 
િામે રજૂ કરાયેલા વારં્ાનુ ં બૌદ્ધદ્કિાિા ં માપદંડથી જ ખડંિ થઇ ગયુ ં અિે આ નવર્યમા ં
વ્યવહારવાદી મિાિહો  માટે કોઈ અવકાશ રહ્યો િદહ. 

વાસ્િવમા ંમનષુ્ય એ ભૌનિક પદાથો જેવી કેવળ સ્થળૂ હસ્િી િથી, એનુ ંઅંિસ્િત્ત્વ 
એનુ ંમિ કે આત્મા  ે  અિે આ મિ કે આત્મા જ જેનુ ં નિરીક્ષણ થાય  ે કે થઇ શકે  ે એ 
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વ્યવહારનુ ં ઉદ્ગમસ્થાિ  ે. આથી જે કારણે મિોનવજ્ઞાિિી વૈજ્ઞાનિકિાિો નિર્ેર્ કરાયો હિો એ 
િકધ િો બર્ા નવજ્ઞાિોિે લાગ ુપડે  ે. ઉત્ક્રાનંિિા ક્રમમા ંભૌનિક પદાથધ પ ી જીવસષૃ્ષ્ટિો અિે 
ત્યારબાદ માિવસષૃ્ષ્ટિો આનવભાધવ થયો. આ ક્રમિી એક નવશેર્િા એ રહી  ે કે એમા ંક્રનમક 
રીિે િવીિ લક્ષણો પ્રગટ થાય  ે અિે એમિી જદટલિા પણ વર્િી જાય  ે. િેથી જીવસષૃ્ષ્ટ 
અિે માિવસષૃ્ષ્ટિા અભ્યાસ માટે  ભૌનિક પદાથધિા અભ્યાસ માટે આયોજજિ કાયધપદ્નિનુ ં
અનકુરણ થાય િો િેિા ંઅપેભક્ષિ પદરણામો આવિા ંિથી અિે આવ્યા િથી.  

પરં  ુમનષુ્યિી પ્રકૃનિમા ં કેટલાક આિહો રૂિ થઇ જાય  ે, િેિા લીર્ે એણે ભૌનિક 
પદાથધિા અભ્યાસ માટે જે ઉપક્રમ અપિાવ્યો એ વૈજ્ઞાનિક હોવાનુ ંઅિે એ જ માત્ર વૈજ્ઞાનિક 
ઉપક્રમ હોવાનુ ંએણે માિી લીધુ ં િેથી જીવ અિે માિવ સષૃ્ષ્ટિો અભ્યાસ પણ વૈજ્ઞાનિકિાિે 
િામે એ જ ઉપક્રમિા પ્રભાવ િીચે શરૂ થયો. વૈજ્ઞાનિકોિી આ રૂદિચસુ્િિાથી મતુિ થઇ 
મૌભલકિા દાખવવી નવજ્ઞાિિી વૈજ્ઞાનિકિાિી જ િદહ પરં  ુઆ વૈજ્ઞાનિકો જેિી દુહાઈ આપે  ે 
એ બૌદ્ધદ્કિાિી પણ  પરમ આવશ્યકિા  ે. 

૩ 
આમ િથાકનથિ વૈજ્ઞાનિકિાિા વ્યામોહિે લઈિે આરંભાયેલુ ં ભૌનિક નવજ્ઞાિોનુ ં

ભૌનિકવાદ સાથેનુ ંસવંિિ જેમ  રંુૂ થયુ ંિેમ મિોનવજ્ઞાિનુ ંવ્યવહારવાદ સાથેનુ ંસવંિિ પણ 
 રંુૂ થિા ં યથાથધ અિે  ણૂધ નવજ્ઞાિ બિવાિી દદશામા ં એિી ગનિિો આરંભ થયો. એ સાથ ે
માિવમિિા નવર્યમા—ંએક મહત્ત્વિી એ બાબિ ધ્યાિ પર આવી કે મિિી સપાટી પરિી 
વિધમાિ અવસ્થાિા અભ્યાસ દ્વારા એિી સ ંણૂધ પ્રકૃનિિો ખ્યાલ આવિો િથી. માિવ જીવિિી 
કેટલીક ઘટિાઓ એિી સપાટી  પર જે  ે િેિાથી ભભન્ન ચેિિાિો અિે એિી સાથેિા સપાટી 
પરિી ચેિિાિા અનવચ્ ેદ્ય સબંરં્િો નિદેશ કરે  ે, એટલુ ંજ િદહ, એ ભાનવમા ંપ્રગટ થિારી 
ઊધ્વધિી અવસ્થા કે એિા ંલક્ષણોિો અિે એિી સાથેિા એિા સબંરં્િો પણ નિદેશ કરે  ે.  

મનષુ્ય એ બહુપદરમાણીય હસ્િી  ે િેથી એિા ંકોઈ એક પદરમાણ કે અવસ્થાિા જ્ઞાિિે 
આર્ારે એિી પ્રકૃનિનુ ં ણૂધ જ્ઞાિ પ્રાપ્િ થયાનુ ંમાિી શકાય િદહ. િેથી મિોનવજ્ઞાિિો આરંભ 
ભલે મનષુ્યિી સપાટી પરિી માિનસક અવસ્થાથી થયો પણ એ દરનમયાિ એિે બીજા અદૃષ્ટ 
એવા અવચેિિ અિે અનિચેિિ પદરમાણિો પણ સકેંિ મળ્યો, િેિે અનલુક્ષીિે એિા 
અભ્યાસકે્ષત્રિો નવસ્િાર થયો અિે એિી માિવમિિા વધ ુગહિ અિે સવધસમાવેશક અભ્યાસ 
િરફ ગનિ થઇ.  

આમ મિિા નવભભન્ન પદરમાણિે અનલુક્ષીિે મિોનવજ્ઞાિિા ં ક્ષેતે્ર એક નવનશષ્ટ  
િવપ્રસ્થાિ થયુ.ં  સમાજિા ર્ારાર્ોરણ સાથે મેળ િદહ બેસવાિે કારણે અમકુ લોકો એિા 
મખુ્ય પ્રવાહિી બહાર ફેંકાઇ જિા ંભગૂભધ સમદુાયનુ ંનિમાધણ થાય  ે, િેમ મનષુ્યિી પ્રવિધમાિ 
ર્ારાર્ોરણો અિે િીનિનિયમો સાથે અસગંિ કેટલીક ઈચ્ ાઓ અ પૃ્િ રહિેા ં કે એમનુ ંદમિ 



91 
 

થિા ંએક અવચેિિ મિનુ ંનિમાધણ થાય  ે િેમા ંએ ઈચ્ ાઓ ર્કેલાઈિે ત્યા ંર્રબાઈ રહ ે ે, 
એ નવલપુ્િ થિી િથી એવી ફ્ોયડિી પ્રિીનિ સાથે મિોનવજ્ઞાિિા અભ્યાસકે્ષત્રમા ંએક િવુ ં
પદરમાણ ઉમેરાયુ.ં  

મિોનવજ્ઞાિિા ંકે્ષતે્ર આ દદશાિા ંઅભ્યાસ દરનમયાિ એ હકીકિ બહાર આવી કે ભગૂભધ 
સમદુાયિી પ્રવનૃત્તઓિે કારણે જેમ સમાજિી સમ લુા જોખમાય  ે િેમ આ અવચેિિ 
માિસિે લઈિે સબંનંર્િ વ્યક્તિિી માિનસક સમ લુા પણ જોખમમા ં મકૂાય  ે. આ જોખમ 
અવચેિિ માિસમા ં ર્રબાયેલી અ પૃ્િ મિોવનૃત્તઓ કાઇંક નવકૃિ અિે પ્રબળ થિા ં સપાટી 
પરિા સચેિિ માિસમા ંર્સી આવે કે એિે કોઈ રીિે પ્રભાનવિ કરી ત્યા ંગ ૂચંવાડો પેદા કરે 
એિા કારણે ઊભુ ંથાય  ે. આમ થિા ંમાિવમિ અસ્વસ્થ બિે  ે. પ્રવિધમાિ જીવિશૈલી સાથ ે
સકંભલિ આહારનવહારિી નવર્મિાિે લીરે્ જેમ માિવ સમદુાયિો એક નવશાળ વગધ ઓછવંત્ુ ં 
અસ ંભુલિ સ્વાસ્ર્થય ર્રાવિો થયો િેમ એવો જ એક નવશાળ વગધ અિે હવે કદાચ એિાથી ય 
વર્ારે મોટો વગધ માિનસક અસ ંલુિિી  ક્સ્થનિમા ંઆવી ગયો   ે અિે એિી અસ્વસ્થિા કોઈ 
પણ હદે જઈ ઉન્માદ કે ભ્રાિં મિોદશામા ંઅિે ક્યારેક આત્મઘાિી વ્યવહારમા ંપદરણમે એવી 
શક્યિા પણ ઊભી થઇ  ે. 

આ હકીકિિે અનલુક્ષીિે મિોનવજ્ઞાિિી એક શાખા િરીકે અસ ંભુલિ મિોનવજ્ઞાિ 
અક્સ્િત્વમા ંઆવ્યુ ંઅિે મિોરોગિી સારવાર માટે આયોજજિ   નિદાિાત્મક મિોનવજ્ઞાિ અિે 
મિોભચદકત્સાશાસ્ત્રિી પણ રચિા થઇ. આમ મિિી અસ્વસ્થિાિો પદ્નિસર અભ્યાસ શરૂ થયો 
િેિા લીર્ે એવી પ્રિીનિ થઇ કે આ સમ લુાભગંનુ ંમળૂ કારણ  વૂધસ્થાનપિ િીનિનિયમો અિે 
ર્ારાર્ોરણોિા ંપાલિ દરનમયાિ થ ુ ંનિસગધદત્ત મિોવનૃત્તઓનુ ંદમિ  ે.  

આ પ્રિીનિિા કારણે  જીવિમા ંમતુિ અિે સ્વચ્ દંી વ્યવહાર માટે અવકાશ ઊભો થયો 
અિે માિવજાનિિા એક વગધમા ં વત્તેઓ ે અંશે એવી મકુ્તિ માટેનુ ં નવશેર્ આકર્ધણ ફેલાયુ.ં 
પદરણામે permissive society - નવમતુિ સમાજિી સકંલ્પિા અક્સ્િત્વમા ંઆવી અિે જીવિિા 
અિે સનવશેર્ સપંન્ન લોકોિા જીવિમા ં અિેક સ્િરે પ્રગટ યા અપ્રગટ રીિે સામાજજક 
ર્ારાર્ોરણોમા ં નવનવર્ પ્રકારિી છૂટ ાટ લેવાય એિા નવર્યમા ં ક્ષોભ ઘટિો ગયો અિે 
વૈયક્તિક િથા સામદુાનયક કક્ષાએ નવલાનસિાિે અભિૂ વૂધ પ્રોત્સાહિ મળ્યુ.ં  

સાદહત્ય, સગંીિ અિે કલાિા ં ક્ષતે્ર પણ આ પદરવિધિિો પડઘો પડયો અિે ત્યા ં
યથાથધવાદી અિે અનિયથાથધવાદી કૃનિઓિા સર્જિિે વેગ મળ્યો અિે ક્યાકં ક્યાકં અવચેિિ 
મિ જેવી એબ્સડધ કે િાલમેલનવહીિ રચિાઓ પણ પ્રગટ થઇ અિે આવકારાઈ પણ ખરી. એ 
સાથે માિવ ચેિિાિી સપાટી િીચે દબાયેલી વનૃત્તઓિે સપાટી ઉપર અભભવ્યક્તિ મળવાનુ ં
શરૂ  થયુ.ં 
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બીજી િરફ િથાકનથિ ભદ્રવગધ એિા નવલાનસિાિા ંઅભભયાિિે લઈિે તલબ અિે દડસ્કો 
સસં્કૃનિ િરફ વળ્યો એ સાથે શ્લીલ અશ્લીલ વચ્ચેિી ભેદરેખા ભ ૂસંાઈ જાય એ હદે ઝાખંી થઇ 
ગઈ. એક િવીિ માહોલ રચાિો ગયો જેમા ંઉત્તજેિાસભર જજિંદગી િરફનુ ંવલણ પોર્ાયુ ંિેિે 
લઈિે ઉદાત્ત મલૂ્યો માટેિા આદરમા ં ઓટ આવી. એટલુ ં જ િદહ, મલુ્યાર્ાદરિ માપદંડોિે 
જુિવાણી વળગણનુ ં ભબરુદ મળ્યુ ંઅિે આપણે ‘જે ઈચ્ ીએ  ીએ’ અિે ‘જે ઈચ્ વા યોગ્ય  ે’ 
એિી વચ્ચેનુ ંઅંિર ઘટવા લાગ્યુ.ં  

આ ગનિનવનર્િો આ ોપાિળો પ્રભાવ સવધસામાન્ય વ્યવહાર અિે રહણેીકરણી ઉપર 
પણ વરિાવા લાગ્યો. આજે કેટલાક યવુાિોિી બોલચાલમા ં “ભાઈલોક”િી ભાર્ાનુ ં કે એમિી 
રીિભાિ સદુ્ાનં ુ ંજે અનકુરણ થ ુ ંજોવામા ંઆવે  ે અિે મિોરંજિિા હ ેસુર અશ્લીલિાિી 
હદે પહોંચે એ હદિા જે કાયધક્રમો યોજાય  ે અિ ેશોખિે િામે જોતસ – નવિોદી ટુચકાઓિા ં
વર્િા ં જિા ં ઉપયોગમા ં જે છૂટ ાટ લેવાય  ે િે આ ગનિનવનર્િો સકેંિ કરે  ે. પરં  ુ એ 
અપ્રાસભંગક કે અથધહીિ પરંપરાઓિા બરં્િથી છટકારો મેળવવા મથિા માિસિી પ્રનિદક્રયા કે 
પ્રત્યાઘાિ માત્ર  ે અિે એ જીવિિે ન ન્નભભન્ન થવાિી દદશામા ં દોરી જાય  ે, િેથી એ 
જજજીનવર્ા અિે નવકાસિા મળૂભિૂ આવેગ સાથે અસગંિ હોવાિે કારણે દીઘધજીવી બિી શકે 
એમ િથી. એ સકં્રાક્ન્િકાળિી એક અસ્થાયી અવસ્થા  ે એવી પ્રિીનિ સાથ ેનવશ્વિી પ્રગનિશીલ 
નવચારર્ારામા ંસમભુચિ રીિે  ચેિિ અિે અવચેિિ માિસ વચ્ચેિા નવસવંાદિા નિવારણિી 
આવશ્યકિાનુ ં પ્રનિપાદિ થયુ ં અિે િદનસુાર નશક્ષણ અિે સસં્કૃનિ િથા િૈનિકિાિા કે્ષતે્ર 
દમિમતુિ કાયધપ્રણાલીિો  રુસ્કાર કરવામા ંઆવ્યો.  

વધમુા,ં જાહરે જીવિમા ંદમિમકુ્તિ િરફિા પ્રથમ ચરણ િરીકે કાયદો અિે વ્યવસ્થા 
જાળવવાિા ઉપક્રમમા ં  ન્યાયી વલણ અપિાવી માિવ અનર્કારનુ ં હિિ થાય િદહ એવી 
કાળજી લેવાનુ ં જરૂરી ગણાયુ,ં એટલુ ં જ િદહ, ગિુાિે સામાજજક રોગ ગણીિે ગિેુગારોિે 
પ્રણાલીગિ Retributive Theory - પ્રનિશોર્ાત્મક નસદ્ાિં અનસુાર સજા ફટકારવાિા ઉપક્રમિી 
 લુિામા ં દંડિા  Reformative Theory - સરુ્ારાત્મક નસદ્ાિં અનસુારિા ઉપચારિે વધ ુ
પ્રાર્ાન્ય આપવાનુ ં શરૂ થયુ ં અિે એિા પ્રથમ િબકે્ક બાળઅપરાર્ીઓિે ઉપચારાત્મક 
કાયધવાહીિા વ્યાપમા ં આવરી લેવામા ં આવ્યા અિે અન્ય અપરાર્ીઓ માટેિા કારાવાસિે 
માિવીય ઓપ આપવાિા હ ેસુર એિી િીનિરીનિિી સરુ્ારણાિા કાયધક્રમો પણ હાથ ર્રાયા. 

૪  
માિવ નવકાસક્રમમા ંઆ પ્રકારિા ફેરફારો આવકાયધ  ે પણ પયાધપ્િ િથી. વાસ્િવમા ં

હવે માિવજીવિિી ગનિનવનર્મા ં આમલૂ પદરવિધિ િરફ પ્રસ્થાિ થવુ ં જોઈએ અિે એમ 
જણાય  ે કે એ પ્રસ્થાિ માટેિી િૈયારી થઇ રહી  ે. બાહ્ય આયોજિ કે નિયતં્રણ દ્વારા માિવ 
જીવિિી વૈયક્તિક અિે સામદુાનયક કક્ષાએ સવુ્યવસ્થા સ્થાપવાિા ઉપક્રમિા જે નવપરીિ 
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પદરણામ આવ્યા િેિા લીરે્ બાહ્ય અંકુશિી મયાધદા પ્રગટ થઇ અિે આત્મનિયતં્રણિી અનિવાયધ 
આવશ્યકિાિો નિદેશ થયો. એ સાથે જીવિિા શે્રય માટે કે ઉમદા મલૂ્યોિે સાકાર કરવા માટે 
માતસધિી નવચારર્ારા મજુબ કેવળ બાહ્ય વ્યવસ્થા ઉપર કે એિા પદરવિધિ ઉપર નિભધર 
રહવેાિે બદલે આત્મનવકાસિી દદશામા ં ગનિ કરવાનુ ં ઇષ્ટ ગણાયુ,ં એ આધનુિક યગુમા ં
મિોનવજ્ઞાિિી સાથે સામાજજક િત્ત્વજ્ઞાિ સદુ્ાિંા અભ્યાસિી િોંર્પાત્ર ફલશ્રનુિ  ે.  

આ દૃષ્ષ્ટભબિંદુન ુ ંએક બીજા નિરીક્ષણ દ્વારા સમથધિ થયુ ંજ્યારે માિવ મિિા વૈજ્ઞાનિક 
અભ્યાસ દરનમયાિ એક એ િર્થય બહાર આવ્યુ ં કે જ્ઞાિ નવજ્ઞાિિા કે્ષત્રિી અનપુમ નસદ્ધદ્ઓ 
અિે ઉન્નિ કોદટિા સાદહત્ય સગંીિ અિે કળાિી કૃનિઓ જેવી ઉદાત્ત મલૂ્યોિે સાકાર કરિી 
પ્રવનૃત્તઓિો મળૂ સ્રોિ આપણિે જેિો પદરચય  ે િે સપાટી પરનુ ંઆપણુ ંસવધસાર્ારણ મિ 
િથી. એ ઘટિાઓિા  સ્પષ્ટીકરણ માટે જે ‘પ્રેરણા’િો નિદેશ થાય  ે િેિી ગનિનવનર્ આપણા 
સામાન્ય જ્ઞાિિી પદરસીમામા ંઆવિી િથી, િેમ આપણા સ્વૈપ્ચ્ ક નિયમિિા વ્યાપમા ંપણ 
આવિી િથી. આ સદંભે અવચેિિ મિિા સદંભધમા ંપણ એિા  સ્પષ્ટીકરણ માટે જે પ્રયત્િો 
થયા િેિાથી એ પ્રિીનિ થઇ કે એ ગનિનવનર્ એિા વ્યાપમા ંપણ આવિી િથી. બીજી િરફ 
Extra-sensory Perception -અિીષ્ન્દ્રય જ્ઞાિિી ઘટિાઓિા સ્પષ્ટીકરણિો પ્રશ્ન પણ ઉપક્સ્થિ 
થયો. આ સવધ હકીકિો માિવ પ્રકૃનિિા  મિસાિીિ કરણોિો અિે મિિા એક ઊધ્વધ પદરમાણ 
િરીકે એિી અનિચેિિ અવસ્થાિો અંગલુીનિદેશ કરિી દેખાય  ે.  

મિનુ ંઅવચેિિ પદરમાણ સપાટી પરિા માિસિે અગમ્ય રીિે પ્રભાનવિ કરી એિી 
અસ્વસ્થિાનુ ં  નિનમત્ત બિે  ે િેમ એવી જ અગમ્ય રીિે આ અનિચેિિ અવસ્થા મનષુ્યિી 
મલૂ્યભાવિા અિે એિે સાકાર કરિી ઉમદા પ્રવનૃત્તઓ અિે કૃનિઓ માટેિી પ્રેરણાિો સ્રોિ બિે 
 ે. એિા ંસવુ્યવક્સ્થિ અભ્યાસિી આવશ્યકિાિે અનલુક્ષીિે પરામિોનવજ્ઞાિ કે પરાવૈયક્તિક 
મિોનવજ્ઞાિિો પ્રાદુભાધવ થયો, જેિી કેટલીક સકંલ્પિાઓિો ક્યાકં કયાકં  યોગિા દૃષ્ષ્ટભબિંદુ 
સાથે મેળ હોવાિી પ્રિીનિ થઈ. એિા લીર્ે મિોનવજ્ઞાિ અિે ગહુ્ય નવદ્યા વચ્ચેનુ ંઅંિર ઓછ ં
થયુ.ં અિે  ેવટે મિિા અવચેિિ િથા ચેિિ અિે અનિચેિિ એવા સવધ પદરમાણિે આવરી 
લેિા ‘સવધસમાવેશક અિે એકીકૃિ મિોનવજ્ઞાિ’ કહી શકાય િેિી રચિાિા નિૂિ અભભયાિિો 
આરંભ થયો.  

 
સમમિિી સુંરચિમ    

આધનુિક યગુિા આરંભે  રુાિિ િત્ત્વજ્ઞાિનુ ં િત્ત્વમીમાસંા અિે નવજ્ઞાિમા ં અિે 
નવજ્ઞાિનુ ં ભૌનિક અિે માિવીય નવજ્ઞાિમા ં નવભાજિ થયુ ં અિે એમિો સ્વિતં્ર નવદ્યાશાખા 
િરીકે અભ્યાસ શરૂ થયો. માિવીય નવજ્ઞાિોમા ં મિોનવજ્ઞાિ કેન્દ્રસ્થાિે  ે અિે અથધશાસ્ત્ર, 
રાજ્યશાસ્ત્ર અિે સમાજશાસ્ત્ર જેવા સામાજજક નવજ્ઞાિો મિોનવજ્ઞાિિી જેમ આદશધલક્ષીથી ભભન્ન 
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વસ્ લુક્ષી અભભગમ અપિાવી સામાજજક જીવિિા નવભભન્ન પાસાઓંિા સદંભધમા ં મનષુ્યિા 
વ્યવહારિો અભ્યાસ કરે  ે.  

સષૃ્ષ્ટક્રમિો અભ્યાસ કરિા ં એ પ્રિીનિ થાય  ે કે એનુ ં સ્વાભાનવક વલણ પ્રકૃનિિી 
નવનવર્િાિે િાબદૂ કયાધ નવિા નવનવર્િામા ંએકિાિા ં નિમાધણ િરફનુ ં રહ્ુ ં  ે. િેથી સષૃ્ષ્ટમા ં
નવભભન્ન એકમો રચાયા અિે આ એકમોિા  નવભભન્ન અંગો કે પાસાઓં વચ્ચે, િેમજ નવભભન્ન 
એકમો વચ્ચે િથા એમિા નવભભન્ન જુથો વચ્ચે સવંાદદિા રચાય એ દદશાિી પ્રવનૃત્ત આરંભાઈ.  

અહીં મનષુ્ય િેિી  નવભભન્ન મિોવનૃત્તઓ અિે રસરુભચઓિા ખેંચાણિે લઈિે નવખરાઈ િ 
જાય અિે એિા વ્યક્તિત્વિી એકિામા ંએ સવધ સચુારુ રીિે ગોઠવાઈ જાય એ એિા જીવિિી 
સ્વસ્થિા માટે આવશ્યક  ે, િેમ સામાજજક જીવિિી સ્વસ્થિા માટે નવભભન્ન વ્યક્તિઓ સમાજિી 
એકિામા ં સચુારુ રીિે ગોઠવાઈ જાય એ રીિે એમિા આંિસ બરં્ોનુ ં સસુકંલિ થવુ ં જોઈએ. 
એવા દ્ધદ્વનવર્ સકંલિ દ્વારા વ્યક્તિ અિે સમષ્ષ્ટિી ગનિનવનર્િો પ્રકૃનિિી ગનિ સાથે મેળ સર્ાય 
 ે અિે એમા ંસ્વસ્થિા પણ  આવે  ે.  

આ ઉપક્રમમા ંમનષુ્યિા વૈયક્તિક અિે સામાજજક જીવિિા ં નિયમિ અિ ે નિયતં્રણિા 
હ ેસુર લગ્િ, કુટંુબ, નશક્ષણ, કોમ, રાજ્ય, સરકાર, આનથિક એકમો અિે ર્મધ જેવી સામાજજક 
સસં્થાઓ અિે એમિા ર્ારાર્ોરણો િે કાયદાકાનિૂો અક્સ્િત્વમા ં આવ્યા. એમનુ ં પાલિ 
સામાજજકિાિો પયાધય ગણાયુ ંઅિે એ માટે નવશેર્ વ્યવસ્થાનુ ં નિમાધણ થયુ.ં એિી પરંપરાઓ 
પ્રસ્થાનપિ થઇ. આ પરંપરાઓિા પાયામા ંએક એવી માન્યિા ગદૃહિ કરાઈ  ે કે મનષુ્યિા 
વ્યવહારનુ ંએિા પોિાિા અિે સમષ્ષ્ટિા દહિાથે  નિયમિ અિે નિયતં્રણ થવુ ંજોઈએ, અન્યથા 
એ આડમાગે જઈ ન ન્નભભન્ન થઇ જવાિી કે પોિાિે અિે સમાજિે માટે જોખમરૂપ થઇ જવાિી 
સભંાવિા રહ ે ે. નિયમિિી જવાબદારી સામાજજક સસં્થાઓિા કાયધકે્ષત્રમા ંઆવી િેથી એમિી 
ગણિા મનષુ્યિા ંવ્યવહારિે નિયતં્રણમા ંરાખવાિા એજન્ટ કે કિાધ િરીકે થઈ.  

િદુપરાિં એક બીજી માન્યિા પણ ગદૃહિ કરવામા ંઆવી  ે કે મનષુ્ય એિી પ્રાકૃનિક 
અવસ્થામા ંિદહ સારો કે  િદહ ખરાબ એવુ ંએક િાન્યિર દ્રવ્ય  ે, જેમાથંી  કોઈિે કોઈ  ઉપાય ે
સારા મનષુ્યનુ ંઘડિર થાય એ જરૂરી  ે. એમ કહો કે મનષુ્યિી ઉત્ક્રાનંિ પશમુાથંી થઇ હોવાથી 
એિો મળૂ સ્વભાવ પશિુો  ે િેથી એ કોઈક રીિે માણસાઈમા ંપલોટાઈિે માણસ બિે, સારો 
અિે સસં્કારી બિે, નશસ્િબદ્ બિે એ હ ેિુી  નૂિિ માટે એિી િૈસભગિક મિોવનૃત્તઓ, જે 
પશવુનૃત્તઓનુ ંજ સસં્કરણ હોવાથી એિી લોકાચાર મજુબ નિમ્િવનૃત્તઓ િરીકે ગણિા થાય  ે, 
િેમિા નિયમિ કે નિયતં્રણ માટે કોઈ બાહ્યોપચાર દ્વારા દબાણનુ ંઆયોજિ જરૂરી મિાયુ.ં  

આમ પ્રકૃનિએ આપેલી સામિીમાથંી નવભભન્ન સામાજજક ઉપચારો દ્વારા થિા ંમનષુ્યિા 
ઘડિરિી માન્યિા નવજ્ઞાિિા ભૌનિકવાદી વળાકં સાથે અિે પ્રવિધમાિ અમાિવીયકરણિા 
માહોલિી મનષુ્ય સ્વભાવિુઃ સ્વપરાયણ હક્સ્િ હોવાિી ર્ારણા સાથે બરાબર મેળ ર્રાવે  ે. 
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અિે આમેય પ્રવિધમાિ બદહમુધખી અવસ્થામા ં મનષુ્યિો સીર્ો સબંરં્ જીવિિી સ્થળૂ નવગિો 
સાથે હોવાથી એ માન્યિા િેિે સરળિાથી સ્વીકાયધ બિી.  

આ નવચારસરણી મજુબ શભુત્વિી ગણિા સવધસામાન્ય દહિિે અનલુક્ષીિે માિવ 
સ્વભાવમા ં નવશેર્ દબાણ દ્વારા આરોનપિ લક્ષણ કે ગણુ િરીકે થઈ હોવાથી એ મનષુ્યિે માટે 
એક એવી પરાઈ બાબિ બિી રહ ે  ે જેિે ટકાવી રાખવા માટે નિરંિર સિકધ રહવેાિો અિે 
કોઈક રીિે એિી સાથે સમાર્ાિ કરવાિો એક માત્ર નવકલ્પ જ એિે માટે શેર્ રહ્યો હોય. આ 
નવર્યમા ંહકીકિ એ  ે કે પ્રકૃનિ િમામ alien – નવજાિીય દ્રવ્યિે પોિાિી અંદરથી બહાર ફેંકી 
દેવાિે સદા િત્પર હોય  ે િેથી મનષુ્યે શભુત્વ પ્રાપ્િ કરવાિા ંઅિે એિે ટકાવી રાખવાિા ંઆ 
પ્રયત્િમા ંએિા પ્રનિરોર્િો સિિ સામિો કરવાિો આવે  ે. પદરણામે િેિા ઉમદા જીવિિા ં
ઉપક્રમ સાથે િગંદદલી અનિવાયધ રીિે વણાઈ જાય  ે. આમ િેિા જીવિમા ં રચાિા ંશભુત્વ 
અિે િગંદદલીિા સમીકરણિે લઈિે એિે માટે અસમર્ારણ કે નવર્મ  ક્સ્થનિનુ ં નિમાધણ થાય 
 ે. મનષુ્યે સખુી થવુ ં હોય િો િેિા જીવિિે નિયતં્રણમા ં રાખવુ ં જરુરી  ે અિે નિયનંત્રિ 
જીવિિો સખુ સાથે મેળ બેસિો િથી. એક  ષુ્પ મતુિ હવામા ં રેૂ રંુૂ ખીલે  ે િેમ મનષુ્ય 
બનંર્યાર અવસ્થામાથંી છટકારો મેળવે ત્યારે જ સખુી થાય  ે.    

આથી િગંદીલી જીવિહ્રાસ િરફ દોરી િ જાય એ માટે અવારિવાર મધ્યવિી િબકે્ક 
હળવા થવા માટે કે મિોરંજિ માટે શભુત્વિો ઝભ્ભો ઉિારી અિ ે નિમ્િ મિોવનૃત્તઓ માટેિા 
નવરાગિે બાજુ પર રાખી મતુિપણે મહાલવાિા નસુ્ખાઓિો આશ્રય લેવાય  ે અિે એિો દૈનિક 
જીવિિી પળોજણમાથંી અનિવાયધ નવરામ િરીકે  રુસ્કાર પણ થાય  ે. આમ માણસ ઉમદા 
કહવેાિા જીવિિા ભાર િીચે દબાઈ િ જાય, ભાગંી િ પડે એ માટે મિોરંજિ ઉદ્યોગોએ જરૂરી 
ટેકા  રુા પડવાનુ,ં એનુ ંજીવિ જ્યા ં ટુ ુ ંદેખાય ત્યા ંિેિે જોડવાનુ ંજે કામ કયુ  િે જીવિિા ં
પાયામા ંરહલેી જજજીનવર્ાિે લીરે્ સભંવ બન્યુ.ં  

આ પ્રકારિી પદરક્સ્થનિ એ કારણે પેદા થાય  ે કે માિવ પ્રકૃનિિે બાહ્ય નિયતં્રણ માફક 
િથી આવ ુ ંઅિે એ જ કારણે એનુ ંસહજ વલણ નિયતં્રણિા પ્રયાસોિો સામિો કરવાનુ ંરહ્ુ ં ે 
િેિા લીરે્ બળાબળિા મકુાબલાિી  ક્સ્થનિ સજાધય  ે. મનષુ્યિા જીવિમા ંપેદા થિી બેવડા કે 
નવકેષ્ન્દ્રિ વ્યક્તિત્વ અિે હિાશા જેવી અિેકનવર્ નવકૃનિઓનુ ં અિે વ્યાવહાદરકિાિા િામે 
સામાન્ય જીવિમા ંવણાઈ ગયેલા કપટ અિે દાભંભકિાનુ ંમળૂ આ મકુાબલાિી ઘટિામા ંરહલે ુ ં
 ે.  

આમ મનષુ્ય પારંપદરક વાિાવરણમા ંપેદા થિી દ્ધદ્વર્ાિે લીરે્ ગ ૂગંળાય  ે, િો  બીજી 
િરફ પરંપરાથી છટકારો મેળવવાિે લીરે્ સજાધિા શનૂ્યાવકાશિી કલ્પિાથી પણ  વ્યનથિ થાય 
 ે. આ નવકટ ક્સ્થનિમા ંએિી પ્રકૃનિએ જે સમાર્ાિો કરવા પડે એ માિવ જીવિિી નવટંબણા 
 ે. નિયમિિી પ્રદક્રયા દ્વારા સારા બિવાિા અભભગમિા આ દુષ્પદરણામો વિધમાિ જીવિિી 
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સપાટી ઉપર આવ્યા  ે અિે એમ જણાય  ે કે હવે આ જીવિ વર્ારે િે વર્ારે અજપંાિા ં
ઘેરાવામા ંઆવી ગયુ ં ે.  
  આ પદરક્સ્થનિમા ં સ્વાભાનવક રીિે અંકુશમકુ્તિિો નવકલ્પ મનષુ્યિી સામે આવે  ે. આ 
નવકલ્પિા ંઅન્વયે નવમતુિ સમાજિી સકંલ્પિાિો પ્રાદુભાધવ થયો અિે આપણા ભદ્રવગધમાથંી 
કેટલાક લોકો એિો  રુસ્કાર કરી સ્વૈરનવહાર િરફ વળ્યા. આપણા ઇનિહાસમા ં આવા 
સ્વૈરનવહારિા અિેક ઉદાહરણો મળે  ે અિે કેટલાકં ર્મોમા ંસ્વગધિી કલ્પિા આ સ્વૈરનવહારિી 
પદરભાર્ામા ંકરાઈ  ે. પરં  ુએ પલાયિવાદી અિે અપવાદરૂપ ઘટિાઓ રહી  ે અિે આજે 
પણ એવી ઘટિાઓ અપવાદરૂપ  ે. પરં  ુ એવી ઘટિાઓિા વ્યાપિો નવસ્િાર થઇ એ 
સવધસામાન્ય ઘટિા બિવાિી દદશામા ં પ્રવતૃ્ત થાય િો િેિા પદરણામે જીવિ અનિવાયધપણે 
અિવસ્થા િરફ દોરાઈિી નવશૃખંભલિ થઇ જવાનુ ંજોખમ પેદા થાય  ે.  

આ નવર્યે પશપુક્ષીઓિા સ્વૈરનવહારિો નિદેશ કરીિે એવી દલીલ પ્રસ્ િુ થિી રહ ે ે 
એ કારણે ત્યા ં કોઈ અિવસ્થા સજાધઈ િથી. પરં  ુએ ક્સ્થનિ પર આવવા માટે મનષુ્યે માત્ર 
માિવ સસં્કૃનિ અિે સભ્યિાનુ ં જ િદહ પરં  ુ એિી મનષુ્ય િરીકેિી લાક્ષભણકિા સદુ્ાનં ુ ં 
નવસર્જિ કરવુ ંપડે એમ  ે. અલબત્ત એ કરી શકાય  ે અિે કેટલાક પ્રકૃનિવાદી માિવ જૂથોએ 
એ દદશામા ં પ્રવતૃ્ત થઇ િગ્િિાવાદી  સસં્થાિોનુ ં નિમાધણ કયુ   ે. પરં  ુ એ પ્રવનૃત્ત કાઇંક 
અર્કચરી અિે નમશ્ર પ્રકારિી રહી  ે અિ ે એિો નવસ્િાર થઇ શક્યો િથી. પ્રકૃનિએ 
ઉત્ક્રાનંિક્રમમા ંપશ ુજીવિથી આગળ વર્ી મનષુ્યિા પ્રાદુભાધવ સરુ્ીિી ઘણી મોટી મજલ કાપી 
 ે, િેથી આ પ્રકારિા પ્રયોગો અમકુ મયાધદદિ નવસ્િાર  રૂિા ં અિે અલ્પજીવી રહવેાિે જ  
નિમાધયેલા  ે. 

૨ 
આ સદંભે મનષુ્ય માટે શભુત્વિી સકંલ્પિાિા ઉદ્ગમિો પાયાિો પ્રશ્ન ઉપક્સ્થિ થાય   ે. 

આ નવર્યમા ંહકીકિ એ  ે કે મનષુ્યિે એ સારો હોય ત્યારે જ મનષુ્ય હોવાિી અિે જીવિિી 
પદર પૃ્પ્િ મળિી હોવાિી કે એિી સાથધકિાિી પ્રિીનિ થાય  ે, એ સ્વસ્થિાિો અનભુવ કરે  ે. 
આ અનભુવ એ દશાધવે  ે કે મનષુ્યિા સ્વરૂપિી અંિગધિ એિી એવી લાક્ષભણકિા હોવી જોઈએ 
જે અનિવાયધપણે એિે સારો બિવા માટે પે્રરે  ે. આ હકીકિિે લીર્ે જ માિવ જીવિમા ં
શભુત્વિા અભાવ સાથે એક નવનશષ્ટ  અસ્વસ્થિા સકંળાયેલી  જોવામા ંઆવે  ે, જે એવો સકેંિ 
આપે  ે એ િેિા જીવિિી સ્વાભાનવક ગનિથી નવપરીિ ક્સ્થનિ  ે. સામાન્યપણે મનષુ્યિે એવો 
અનભુવ થિો રહ ે  ે કે િે ખરેખર સારો બન્યા નવિા સ્વસ્થ કે સખુી બિી શકે એમ િથી. 
વાસ્િવમા ં િો મનષુ્યિા મનષુ્યત્વિો લોપ થયા નવિા શભુત્વ એિા સ્વરૂપમાથંી િાબદૂ 
થવાિી કોઈ સભંાવિા દેખાિી િથી. િેથી માિવ જીવિિી સમર્ારણ અવસ્થાિી વ્યાખ્યા 
અનિવાયધપણે એિા વાસ્િનવક શભુત્વિા સદંભધમા ંકરવાિો એક માત્ર નવકલ્પ શેર્ રહ ે ે.  
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એમ જણાય  ે કે આપણી િથાકનથિ િૈસભગિક કે નિમ્િવનૃત્તઓિા ં નિયતં્રણિા ં
અભભગમિી ભનૂમકામા ં પણ વસ્ િુુઃ ઉત્ક્રાનંિિા ં મળૂમા ં રહલેા nisusિી જેમ મનષુ્યિી આ 
િાપ્ત્ત્વક લાક્ષભણકિાનુ ંદબાણ જ અદીઠ રીિે કામ કરે  ે. આ નવશ્લેર્ણિો એ  સ્પષ્ટ સકેંિ  ે 
કે શભુત્વ સખુી થવા માટે સારા થવાિા ંનવચાર મજુબનુ ંinstrumental - સાર્િગિ મલૂ્ય િદહ 
પણ િત્ત્વિુઃ intrinsic - આંિદરક મલૂ્ય ર્રાવે  ે. વાસ્િવમા ંસખુી થવાિા અભભગમમા ંપ્રસ્ િુ 
શભુત્ત્વિી સકંલ્પિા માિવજીવિિા રહસ્યથી અિભભજ્ઞ માિસ દ્વારા આચરાયેલા ઊલટસલૂટ 
િકધિી દેણ  ે.  

આ િબકે્ક એક એવી પ્રિીનિ થાય  ે કે જેમ જડિત્ત્વિી ભીિર અગમ્ય કે અદૃષ્ટ રીિે 
એવુ ંકાઇંક રહલે ુ ં ે, કોઈ એક બીજ, જે ઉત્ક્રાનંિિે પ્રાણિા આનવભાધવ િરફ દોરે  ે, િેમ પ્રાણિી 
ભીિર પણ એવુ ંબીજ હોવુ ંજોઈએ જે ઉત્ક્રાનંિિે મનષુ્યિા આનવભાધવ િરફ દોરી જાય  ે. આ 
બીજમા ંમનષુ્યિા મનષુ્યત્વનુ ંજ િદહ એિા શભુત્વ સદુ્ાનં ુ ં મળૂ રહલે ુ ં દેખાય  ે. અહીં એવી 
પ્રિીનિ થાય  ે કે મનષુ્યત્વ અિે શભુત્વ એક જ વસ્ િુા બે અલગ િામો  ે. િેથી માિવ 
જીવિિી સ્વાભાનવક ગનિ િેિે શભુત્વિા આનવષ્કારિી દદશામા ં લઇ જાય  ે. આમ યથાથધ 
શભુત્વ એ મનષુ્યનુ ં આરોનપિ િદહ, પરં  ુ અંિગધિ લક્ષણ કે ગણુ હોવાનુ,ં એિી મળૂભિૂ 
લાક્ષભણકિા હોવાનુ ંદેખાય  ે, જેિા લીરે્ એિી મનષુ્ય િરીકે ગણિા થાય  ે.  

અહીં માિવ જીવિિી એક બીજી પાયાિી લાક્ષભણકિાિી પ્રિીનિ થાય  ે. આજે મનષુ્યે 
નવકાસ અિે પ્રગનિ માટેિી મથામણમા ં અિેક નશખરો સર કયાધ  ે એવા િબકે્ક એ  એિી 
ઉત્તમોત્તમ ઉપલપ્બ્ર્ઓ વચ્ચે કાઈંક ઉણપિો, અસિંોર્ કે અજપંાિો અિે હિાશાિો અનભુવ 
કરે  ે અિે ખરેખર કરવા જેવુ ં હજી કરાયુ ં િથી એિી મ ૂઝંવણ અનભુવે  ે, એ હકીકિિો 
અભ્યાસ કરિા ંએક મહત્ત્વનુ ં િર્થય સપાટી ઉપર િરી આવ્યુ ં  ે કે મનષુ્યિો પ્રાદુભાધવ એ 
ઉત્ક્રાનંિિી પરાકાષ્ટા િદહ પણ એિી એક મધ્યવિી  અવસ્થા  ે.  

એમ કહી શકાય કે મનષુ્ય એક સકં્રાનંિકાળિી હક્સ્િ  ે. અિે જેમ પ્રાણિો અંિનિિદહિ 
આવેગ ઉત્ક્રાનંિિે મનષુ્યિા પ્રાદુભાધવ િરફ દોરી ગયો િેમ મનષુ્યિો અંિનિિદહિ આવેગ 
મનષુ્યિે જેિે દદવ્યિા કહી શકાય િેિા આનવભાધવ િરફ દોરી રહ્યો  ે અિે શભુત્વ િરફનુ ંએનુ ં
વલણ એ દદશાિી ગનિ માટેિી ભનૂમકા િૈયાર કરે  ે. માિવ જીવિમા ં મલૂ્યભાવિાિા, 
આદશધિી કે શભુત્વિી સકંલ્પિાિા પ્રાદુભાધવનુ ંરહસ્ય આ હકીકિમા ંરહલે ુ ંદેખાય  ે.  

આ જ કારણે મનષુ્ય સહજપણે િૈનિક બિવાિો આિહ સેવે  ે અિે શભુત્વિી કદર 
કરવાિે પ્રેરાય  ે. હીિ કોટીિા દેખાિા ંમનષુ્યમા ંકદાચ એ વનૃત્ત િંકાઈ ગઈ હોય, કદાચ એિા 
જીવિિી સપાટી પરથી લપુ્િ થઇ હોવાનુ ંપણ જણાય,  િા ંએ સવધથા લપુ્િ થિી િથી. િેથી 
એિા જીવિમા ંપણ એવી ક્ષણો આવે  ે જયારે એ જાણ્યે અજાણ્યે, પ્રગટ યા  અપ્રગટ રીિ ે
એિી કદર કરવાિે કે સ્વય ંએ દદશામા ંગનિ કરવાિે પે્રરાય  ે અિે એિે પે્રરી પણ શકાય  ે. 
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માિવ ઇનિહાસમા ંઅિેક દુષ્ટજિો સજ્જિ કે સિં બન્યાિા ઉદાહરણો આ હકીકિનુ ંપ્રમાણ 
પ્રસ્ િુ કરે  ે.  

૩ 
વસ્ િુુઃ શભુત્વ એ મનષુ્યિે માટે બહારથી આરોપવાિી વસ્  ુિદહ પણ એિો અંિગધિ 

ગણુ  ે, જેિો બીજમાથંી  ોડ અિે  ોડ ઉપર પ્રસ્ફુદટિ થિા ંફલ કે ફળિી જેમ િેિા જીવિમા ં
પ્રાદુભાધવ થવો જોઈએ. કારણ કે મનષુ્ય  જડ િદહ ચેિિ હક્સ્િ  ે. એ પ્રકૃનિિી સામિીમાથંી 
ઘડાયેલી વસ્  ુિથી. એિો પ્રકૃનિમા ંજે રીિે આનવભાધવ થાય  ે એ રીિ ેજ શભુત્વિો પણ 
એિા જીવિમા ંએક  ોડ પર ઉગિા  ફલિી જેમ આનવભાધવ થાય એ જ એિા જીવિિી સહજ 
ગનિ  ે. એમા ંજ એનુ ંદહિ સમાયેલુ ં ે.  
 મનષુ્યિી પોિાિી હસ્િીિા  કે એિી ઓળખિા દહિાથે િથા એિા અન્ય હક્સ્િઓ 
સાથેિા ં કે સમષ્ષ્ટ સાથેિા ં અનિવાયધ સબંરં્િા દહિાથે એિા જીવિિી ગનિનવનર્નુ ં નિયમિ 
જરૂરી  ે. અહીં બાહ્ય નિયમિિી અસરકારકિા સ્વાભાનવકપણે સીનમિ હોવાિે લીર્ ે જે 
અિવસ્થા સરજાય  ે િે નિયમિિી આવશ્યકિાિો નિર્ેર્ િથી કરિી, પણ િેિા જીવિમા ં
આંિદરક નિયમિિી આવશ્યકિા અિે અનિવાયધિાિો સકેંિ કરે  ે.  

આમ બાહ્ય ઉપક્રમિી મયાધદાઓિી પ્રિીનિ મનષુ્યિે અંિમુધખિા િરફ લઇ જાય  ે 
અિે જીવિિી ગનિ બહારથી અંદર િરફ િદહ રહિેા અંદરથી બહાર િરફ જવાિી દદશા પકડે 
 ે. એ દરનમયાિ માિવ ઈનિહાસમા ંજે કોઈ પદરવિધિ કે ક્રાનંિઓ થઇ અિે ભનવષ્યે થશે િેમા ં
બાહુબળ અિે શસ્ત્રબળિા નવિીયોગનુ ં મહત્ત્વ અિે મલૂ્ય ર્ીમે ર્ીમ ે ઓછ ં થ ુ ં ગયુ ં  ે. 
કભબલાિા ં મખુીઓથી શરૂ કરીિે રાજા, મહારાજા અિે સમ્રાટોિા સમયમા ં સમરાગંણ જે 
નિણાધયક ભાગ ભજવ ુ ં હ ુ ં િેનુ ંસ્થાિ લોકશાહી અિે સામ્યવાદિા આગમિ સાથે સામાજજક, 
રાજકીય અિે આનથિક કે્ષત્રિા ંઆયોજિે લેવાનુ ં શરૂ કયુ  અિે હવે એ ક્રમમા ં નવચારનુ ં બળ 
મથંર ગનિએ પ્રવેશ કરી રહ્ુ ં  ે અિે માદહિી પ્રસારિા કે્ષતે્ર ઈન્ટરિેટિા આગમિિે લઈિે 
એિી ગનિમા ં વેગ આવી રહ્યો  ે. આમ લોદહયાળ ક્રાનંિિા યગુિો અસ્િ થિા ં નવશ્વમા ં હવ ે
વૈચાદરક અિે  ેવટે આધ્યાજત્મક ક્રાનંિિી ભનૂમકા િૈયાર થાય  ે.  

એક સમય હિો જ્યારે State - રાજ્ય એ સવોપરી સામાજજક સસં્થા હિી, પ ી Market 
– બજાર અિે Public Organizations – જાહરે સસં્થાઓ અિસ્થાિે આવી અિે હવે Education 
– નશક્ષણ માિવ નવકાસ ક્રમમા ં અિભાગ ભજવે એ સમયનુ ં આગમિ થયુ ં  ે. એ સાથ ે
આત્મનવકાસિી આવશ્યકિાિી પ્રિીનિ સાથે જીવિિા આંિરીકરણ અિે  ેવટે 
આધ્યાત્મીકરણિી ગનિ શરૂ થાય  ે. એમ જણાય  ે કે એવા જ હ ેસુર ઓરોનવલિી એક 
વૈકપ્લ્પક નશક્ષણ ક્ષેત્ર – Alternative Education Campus િરીકે પ્રસ્થાપિા થઇ હિી અિે હવે 
ત્યા ં નવશ્વિા ભાનવ જીવિ માટે એક રોલ મોડલ િૈયાર થઇ રહ્ુ ં  ે. નવશ્વમા ંભાનવ જીવિિા 
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અિેક જીવકોર્ રચાય અિે  ેવટે એક નિૂિ જીવિ અિે સમાજ અક્સ્િત્વમા ં આવે એિી 
પ્રદક્રયાિા ં રુોગામી જીવકોર્ િરીકે ઓરોનવલિો નવકાસ થઇ રહ્યો  ે.  

આ સમિ ઉપક્રમ ઉત્ક્રાનંિિી સ્થળૂમાથંી સકુ્ષ્મ િરફિી લાક્ષભણક ગનિ સાથે મેળ ર્રાવે 
 ે અથવા એમ કહો કે એિા કેન્દ્રવિી આશયિે અભભપે્રિ  ે. આ આશયિી પદર નૂિિ થિી હોય 
િેમ હવે નવશ્વિા ંઅિેક નવસ્િારોમા ંિવો ચીલો ચાિરિા સમદુાયો આકાર લઇ રહ્યા  ે અિે 
નવનવર્ ક્ષેત્રોમા ંઅિેક વ્યક્તિઓ એવી જ કોઈ િવી દદશા િરફ વળી  ે. અહીં જાણે કે એક 
િવી પેિીનુ ંઆગમિ થઈ રહ્ુ ં ે. આ હકીકિો એક નવનશષ્ટ યગુબળિો અંગલુીનિદેશ કરે  ે, 
એક િવા યગુિા આગમિિા એંર્ાણ આપે  ે. આમ ઉત્ક્રાનંિિો ક્રમ અિેકનવર્ િબક્કાઓ પાર 
કરીિે હવે  માિવ જીવિમા ં િગંદીલી અિે સઘંર્ધિા ં સ્થાિે સાહજજકિા અિે સવંાદદિાિી 
અથવા એમ કહો કે પે્રમિી અભભવ્યક્તિિી યગુયગુોિી અભીપ્સાિી  નૂિિિી દદશામા ંઅદીઠ રીિે 
આગળ વર્ી રહ્યો  ે. હવે નવશ્વ જીવિ એક અભિૂ વૂધ િવપ્રસ્થાિિે આરે આવી સષૃ્ષ્ટિા 
ઉજ્જવળ ભાનવ િરફ મીટ માડં ુ ંઊભુ ં ે.   
 અહીં માિવ જીવિમા ં પ્રાકૃનિક પદરબળોિા પ્રભાવે થિા ં નવકાસનુ ં સ્થાિ સભાિપણે 
સર્ાિો આત્મનવકાસ લે ત્યારે જીવિનુ ં કેન્દ્ર બદલાય  ે અિે એિા જીવિિી િમામ 
ગનિનવનર્નુ ં નિયમિ એિી ઉચ્ચિમ ચેિિા દ્વારા શરૂ થાય  ે. આ ક્સ્થનિમા ંમનષુ્યિે સારો 
બિવા માટે કોઈ બાહ્ય અંકુશિી જરૂર રહિેી િથી. શભુત્વ એિી સ્વભાવગિ હકીકિ બિી જાય 
 ે. પદરણામે જીવિમા ંદ્ધદ્વર્ા માટેિો અવકાશ િદહ રહિેા મનષુ્યિા િમામ કૃત્યો અનિવાયધપણે 
સારા બિી રહ ે ે, એટલુ ંજ િદહ, એમા ંસાહજજકિા પણ આવી જાય  ે.  

માિવ જીવિિો આ િબક્કો શરૂ થયા પ ી પણ વૈયક્તિક જીવિિી ટેવોિી જેમ 
સમાજિા સ્િરે સામાજજક સસં્થાઓિી જરૂર અવશ્ય રહ ે  ે, પરં  ુ એમનુ ં સ્વરૂપ અિે મલૂ્ય  
બદલાય  ે. એ માિવ વ્યવહારિા નિયમિ કે નિયતં્રણિા કિાધ કે એજન્ટ િદહ રહિેા એિા 
શભુત્વિી, એિી ઉત્તમોત્તમ ચેિિાિી અનવકૃિ અભભવ્યક્તિિા માધ્યમ બિી રહ ે  ે. એ સાથે 
મનષુ્યે યગુયગુોથી સેવેલી અભીપ્સાિી પદર નૂિિ થાય  ે. આમ માિવ નવકાસક્રમિો અભ્યાસ 
કરિા  એિી આ ભાનવ ગનિિો સકેંિ મળી રહ ે ે.  
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પ્રકરણ ૪ 
 આધ્યમત્મીકરણ 

 
નતૂિ અભિગમ 

માિવજીવિિો અભ્યાસ કરિા ંએિા જીવિમા ંઅંિનિિદહિ કોઈ અલૌદકક કે અનિલૌદકક 
પદરબળિા પ્રભાવિો અણસાર આવે  ે જે એિ ે નિરંિર ઉમદા બિવાિી દદશામા ંદોરિો રહ ે
 ે. સાદહત્ય સગંીિ અિે કળાિી સઝૂ ર્રાવિાર સૌ કોઈિે એ સનુવદદિ  ે કે  આ સવધ કે્ષત્રોિી 
ઉત્તમ  કૃનિઓ બૌદ્ધદ્ક પ્રદક્રયાિી ઉપજ િથી કે બૌદ્ધદ્ક આયોજિ દ્વારા એમનુ ંનિમાધણ થ ુ ંિથી. 
એ િો માત્ર બદુ્ધદ્મા ંઅવિરે  ે, અભભવ્યક્તિ પામે  ે. આ કેવી રીિે બિે  ે એનુ ંરહસ્ય અજ્ઞાિ 
હોવાિે કારણે એિો સકેંિ ‘પ્રેરણા’  શબ્દથી કરવામા ંઆવે  ે. એ જ રીિે વૈજ્ઞાનિક નસદ્ાિંોિી 
પ્રસ્થાપિા કેવળ સ્થળૂ નિરીક્ષણ અિે બૌદ્ધદ્ક સમીક્ષા દ્વારા થિી િથી. ત્યા ંપણ જેિે ‘પ્રેરણા’ 
કહી શકાય િેિો આશ્રય લેવાયો હોય  ે. એ જ રીિે વ્યવહારગિ સમસ્યાઓિા ઉકેલમા ંજેિો 
આશ્રય લેવાય  ે અિે જેિો નિદેશ શાણપણ કે દુરંદેશી કે આંિસ ૂધઝ જેવા શબ્દોથી કરવામા ં
આવે  ે િે પણ એક પ્રકારિી ‘પ્રેરણા’ જ  ે.  

વાસ્િવમા ં સત્યમ નશવમ સનુ્દરમિી મલૂ્યત્રયી અિે એિે સાકાર કરિી સવધ માિવ 
કૃનિઓ આ પ્રકારિી કોઈ અગમ્ય ગનિનવનર્નુ ંપદરણામ હોય  ે. એટલુ ંજ િદહ, ઉત્ક્રાનંિ સમેિ 
સમસ્િ અક્સ્િત્વિો અભ્યાસ કરવામા ંઆવે િો એ પણ એવી જ અગમ્ય ગનિનવનર્નુ ંપદરણામ 
હોય એમ દેખાય   ે.  ર્રિીિી માટીમાથંી ઉગિો  ોડ માટીિી કૃનિ િથી એ માત્ર માટીમાથંી 
પોિાિા આકારિી રચિા કરે  ે િેમ આ કૃનિઓ માિવ મિમાથંી પોિાિા આકાર લે  ે. પરં  ુ
વાસ્િવમા ંએ ऊध्ववमूलमधाःशाखाः હોય  ે, એિા ંમળૂ ઊધ્વધમા ં હોય  ે, માત્ર એિી શાખાઓ 
િીચે આવે  ે. આપણી  ઉમદા માિવ કૃનિઓ એવી શાખાઓ  ે, જેનુ ંમનષુ્ય દ્વારા નિમાધણ 
થવાિે કારણે એવી નમર્થયા માન્યિા સેવાય  ે કે એમનુ ં ક ૃધત્વ મનષુ્યનુ ં ે, જ્યારે મનષુ્ય િો 
એિા આનવભાધવ કે આનવષ્કારનુ ંકેવળ વાહિ કે માધ્યમ હોય  ે.  

આ પદરક્સ્થનિિો િટસ્થ અભ્યાસ એ પ્રિીનિ કરાવે  ે કે માિવ ચેિિાથી ઊધ્વધમા ંએક 
વધ ુ વ્યાપક અિે સમથધ ચેિિા  ે અિે આ કૃનિઓ એક િરફ માિવજીવિમા ંએ ચેિિાિા 
સસં્પશધ દ્વારા અલૌદકક આિદંિા  સચંાર સાથે જીવિ સાથધક્યિી પ્રિીનિ કરાવે  ે, િો બીજી 
િરફ આ કૃનિઓ મનષુ્યિા ઊધ્વધમા ંથિા ંઆરોહણિા સાર્િ બિે  ે, એિે આર્ાર  રુો પાડ ે
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 ે, િેિી ઉત્તમોત્તમ ચેિિાિી અભભવ્યક્તિિા માધ્યમ બિે  ે, વાહિ બિે  ે. એ જ સષૃ્ષ્ટક્રમિો 
ર્ારો  ે.  

માિવ જીવિ અંગે એક અત્યિં મહત્ત્વિી હકીકિ એ  ે કે એિી સાથધકિા આત્મસભાિ 
બિવાિી એિી ક્ષમિામા ં રહલેી  ે, જેિા લીરે્ િે માત્ર સષૃ્ષ્ટનુ ં સર્જિ િદહ રહિેા સષૃ્ષ્ટમા ં
માિવીય જીવિિો, સસં્કૃનિ અિે સભ્યિાિો  સર્જક બિે  ે, સષૃ્ષ્ટમા ં દક્રયાશીલ શક્તિિો 
સહયોગી િે સાથી બિે  ે. િે ક્રમશુઃ એક એવી ભનૂમકા પર આવવા મથે  ે, જ્યા ં એિા 
જીવિિી િમામ ગનિનવનર્નુ ંસચંાલિ પ્રત્યક્ષ રીિે િેિી  આંિદરક ચેિિા દ્વારા થાય જે ઊધ્વધ 
ચેિિાિો જ અંશ  ે.  

એમ થિા ં સષૃ્ષ્ટ જીવિમા ં એક િવપ્રસ્થાિ થાય  ે. અહીં પડદા પા ળ રહીિ ે
અિેકનવર્ અવરોર્ વચ્ચે દક્રયાશીલ પરમ ચેિિાિા પ્રગટ કાયધન ુ ંમડંાણ થાય  ે અિે એિો 
પ્રભાવ નવસ્િરિા જીવિ એ ચેિિાિી સહજ અભભવ્યક્તિ બિી રહવેાિી દદશામા ંગનિ કરે  ે. 
એ સાથે હાલ  ણૂધ વાસ્િનવકિાિા નવભભન્ન ભાગોિા  ટુક  ટુક અંશો સારં્ીિે પ્રાપ્િ થિા ં
િકાધર્ાદરિ જ્ઞાિનુ ં સ્થાિ એિા અંિરિમ રહસ્યમા ંમતુિ અવગાહિ કર ુ ં ણૂધપણે નવશ્વસિીય 
અિે સળંગસતૂ્ર જ્ઞાિ લ ે  ે અિ ેિેિા સકંલ્પમા ંઅિેરા અિે અમયાધદ સામર્થયધિો પ્રાદુભાધવ 
થાય  ે. મનષુ્ય આ ભનૂમકાએ આવે ત્યારે એનુ ંસમિ જીવિ અિે એિી િમામ કૃનિઓ િેિી 
ઉત્તમોત્તમ અભીપ્સા અિ ેશક્તિિી સુદંરિમ અભભવ્યક્તિ બિે  ે અિે  એિા િમામ સબંરં્ો 
દદવ્ય પે્રમિા  નુિિ સસં્પશધથી આહ્લાદક બિી રહ ે ે.  

આધનુિક યગુિી િમામ ગનિનવનર્ દ્વારા કોઈ અગમ્ય રીિે આ દદશાિા પ્રસ્થાિિી 
ભનૂમકા િૈયાર થઇ રહી હોય એમ દેખાય  ે. મનષુ્યિી ઊધ્વધ માટેિી અભીપ્સાિા,ં િેિા 
અંિરમા ંકોઈ અગમ્ય રીિે પ્રગટિી ભગવાિ માટેિી શ્રદ્ાિા રહસ્યિો અહીં સ્ફોટ થાય  ે. એ 
સાથે સમિ ઉત્ક્રાનંિિા રહસ્યિો પણ સ્ફોટ થાય  ે.  

૨ 
અન્યાય અિે શોર્ણથી ત્રસ્િ પ્રજાિા માિવીય અનર્કારિી સરુક્ષાિા હ ેસુર રાજાઓ 

અિે સામન્િોિા આનર્પત્ય સામે શરૂ થયેલા નવદ્રોહિી સાથ ેઆધનુિક જીવિનુ ંજે પ્રયાણ શરૂ 
થયુ ંિેમા ંસત્તાનુ ંનવકેન્દ્રીકરણ અિે  ેવટે સ ંણૂધ નવલીિીકરણ થાય એવી અપેક્ષા રખાઈ હિી. 
પરં  ુએમ િદહ થિા ંસત્તાનુ ં કેવળ સ્થાિાિંર થયુ ંઅિે રાજાઓિે બદલે મડૂીપનિઓ અથવા 
સામ્યવાદી કે મહાનિગમોિા અિણીઓ સત્તાિા પ્રભાવક પદરબળ બન્યા. પદરણામે જીવિ 
અપેભક્ષિ માિવીયકરણિે બદલે અિપેભક્ષિ રીિે અમાિવીયકરણિી દદશામા ંઆગળ વર્ ુ ં
ગયુ.ં  

અલબત્ત આ પદરવિધિ દરનમયાિ સામાન્ય જિજીવિમા ં સત્તા પરત્વે કંઇક અભાવ 
અવશ્ય પેદા થયો અિ ેજીવિ પરિી એિી પકડમા ંનશનથલિા આવી, એટલુ ંજ િદહ, સ્થાનપિ 
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પરંપરા સાથ ે સમાર્ાિ કરી લેવાિી વનૃત્તમા ંઓટ આવી. અિ ે ઈચ્ ા અનિચ્ ાએ સ્થાનપિ 
પરંપરાિી ઉપરવટ જિા ં કૃત્યોિે એક સાહજજક ઘટિા િરીકે સ્વીકૃનિ મળિી ગઈ. આ 
પદરવિધિિે લીરે્ માિવજીવિમા ં કેટલીક અિવસ્થા સજાધઈ,  િા ં માિવીયકરણિો આવેગ 
અગમ્ય રીિે કાઇંક  પ્રબળ અિે ઉત્કટ બન્યો. 

માિવીયકરણિા આ આવેગનુ ંમળૂ પ્રકૃનિિી ઉત્ક્રાનંિમા ંરહલે ુ ં ે. એ એક હકીકિ  ે કે 
ઉત્ક્રાનંિક્રમિા કોઈ એક અભિમ િબકે્ક મનષુ્યનુ ંનિમાધણ શરૂ થયુ.ં પ્રકૃનિિી આ ગનિનવનર્મા ં જે 
સબળ  ે, સમથધ  ે અિે પ્રાપ્િ પદરક્સ્થનિમા ંસપેુરે ગોઠવાઈ જવાિી ક્ષમિા ર્રાવે  ે િે જ 
ટકી રહ,ે એ નિયમ પ્રવિધિો હિો. પરં  ુમનષુ્યનુ ંઆગમિ થિા ંએક દૂરગામી પદરણામો િરફ 
દોરી જિા ંપદરવિધિિો આરંભ થયો િેમા ંમનષુ્યિો પ્રયત્િ પ્રાપ્િ પદરક્સ્થનિિે અનરુૂપ થવા 
 રૂિો સીનમિ િદહ રહ્યો. એણે પદરક્સ્થનિિે પોિાિી ઈચ્ ા કે આવશ્યકિાિે અનરુૂપ 
બિાવવાિા પ્રયત્િિો આરંભ કયો, જેિી પદરણનિ માિવીય વાિાવરણિી રચિામા ંથઇ.  

આ માિવ જીવિમા ંસભ્યિા અિે સસં્કૃનિિા નિમાધણિી કથા  ે િેમા ંપ્રકૃનિિા પદરબળો 
ઉપરાિં મનષુ્યિે પ્રાપ્િ થયેલી પસદંગી કરવાિી સ્વિતં્રિા પણ એક વર્ારાનુ ં નિયામક 
પદરબળ બિી. એ સાથે ‘Right – ઔભચત્ય’િી િવીિ સકંલ્પિાિો િેમજ  મલૂ્યભાવિાિો 
પ્રાદુભાધવ થિા ંસામર્થયધ અિે ઔભચત્ય વચ્ચેિા બળાબળિો ખેલ શરૂ થયો અિે પ્રકૃનિિા બળો 
ઉપર ઔભચત્યિે સરસાઈ મળે એ દદશાિી ગનિ શરૂ થિા ંપ્રકૃનિિી ઉત્ક્રાનંિમા ંએક િવપ્રસ્થાિ 
થયુ,ં જેિા લીર્ ે‘Might is Right - બળ એ જ સત્ય  ે’ િેમાથંી ‘Right is Might - સત્ય એ જ 
બળ  ે’િી સકંલ્પિા સાકાર થાય એ દદશા િરફિી ગનિિો આરંભ થયો.  

આમ પ્રકૃનિિા વાિાવરણમા ંરહીિે અિે પ્રાકૃનિક પદરબળોિા નવનિયોગ દ્વારા પોિાિા 
સ્વત્વિે પ્રનિષ્ષ્ઠિ કરવાિો, પ્રકૃનિિા આનર્પત્યમાથંી મતુિ થઇ એિા ં પદરબળોિે પોિાિા 
સ્વત્વિી અભભવ્યક્તિનુ ં સાર્િ અિે માધ્યમ બિાવવાિો મનષુ્યિો  રુૂર્ાથધ શરૂ થયો. આ 
સદંભધમા ંએવી પ્રિીનિ થાય  ે કે મનષુ્ય કેવળ પ્રકૃનિનુ ંસર્જિ િદહ રહિેા સ્વય ંસર્જક બિી 
જાય એમા ંએિા અક્સ્િત્વિી સાથધકિા રહલેી  ે અિે એિી સ્વિતં્રિા િેમ જ િેિા જીવિનુ ં
માિવીયકરણ એ એિી પરમ આવશ્યકિા  ે.  

માિવીયકરણિી આ પ્રદક્રયાિો અભ્યાસ કરિા ં એ સ્પષ્ટ થાય  ે કે એ િત્ત્વિુઃ 
મિોકેન્દ્રી અભભયાિ  ે. એ માિવ  રુુર્ાથધન ુ ં અંનિમ ચરણ િથી. અહીં હકીકિ એ  ે કે  
મનષુ્ય મિોમય જીવ હોવાથી મિ િેિા જીવિનુ ં  નિયમિ અવશ્ય કરે  ે. પરં  ુઆ મિ 
સપાટી પરિા િર્થયો સાથે  નિસબિ ર્રાવે  ે અિે જીવિિા અંિરિમ અિે ગહિ રહસ્યોથી 
અિભભજ્ઞ હોય  ે, િેથી એિી ગનિનવનર્મા ંઅધરૂપ આવી જાય  ે. એ જીવિનુ ં સત્ય કે રહસ્ય 
પામવાિો પ્રયત્િ અવશ્ય કરે  ે, પરં  ુએ સત્ય અિે રહસ્ય એિા પ્રકૃનિગિ ભેદાત્મક અિે 
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નવશ્લેર્ણાત્મક અભભગમથી ટેવાયેલા માિસિી પહોંચથી પર રહ ે ે, િેથી એ કક્ષાએ મનષુ્યિી 
સવોચ્ચ અભીપ્સાઓિી પદર નૂિિ થિી િથી.  

વાસ્િવમા ં ઉદાત્ત મલૂ્યો અંગેિી મિિી સભાિિાનુ,ં સત્યિે પામવાિી અિે એિી 
અભભવ્યક્તિિી અભીપ્સાનુ ંઅિે માિવીયકરણિા નવચારનુ ંસદુ્ા ંઉદ્ગમસ્થાિ મનષુ્યનુ ંમિ િદહ 
પણ િેિો  આત્મા  ે, જે  એિા ંજીવિનુ ં સત્ત્વ અિે સારિત્ત્વ  ે. પ્રકૃનિિી ઉત્ક્રાનંિમા ં જે  
િવપ્રસ્થાિ થયુ ંિે આ આત્મિત્ત્વિા પ્રભાવનુ ંપદરણામ  ે. મિ િો કેવળ એ આત્માનુ ંવાહિ 
અિે માધ્યમ બન્યુ ં  ે. એ એનુ ંએક કરણ  ે, એ અંિુઃકરણ  ે, અલબત્ત એક મહત્ત્વનુ ંઅિે 
અત્યિં ઉપયોગી કરણ. પણ મનષુ્યિા ભાનવનિમાધણનુ ંમળૂ સતૂ્ર એિા ંઆત્મામા ંરહલે ુ ં ે. આ 
આત્માિા ં પ્રભાવિે લીર્ ે જ અહીં જીવિ જાણ્યે અજાણ્યે માિવીયકરણિી દદશામા ં આગળ 
વર્ ુ ં જાય  ે. આ ગનિ આધ્યાત્મીકરણિી પ્રદક્રયાિી પ્રથમ ચરણ  ે. એ એક મધ્યવિી 
અવસ્થા  ે જ્યા ંનવકાસક્રમ અટકિો િથી અિે અટકવો જોઈએ પણ િદહ; અટકાવી શકાય પણ 
િદહ.    

આમ પ્રકૃનિિા ઉત્ક્રાનંિક્રમમા ં મનષુ્યિો આનવભાધવ થયો િેનુ ં રહસ્ય િેિા આત્મામા ં
સમાયુ ં  ે, જે પ્રકૃનિનુ ં સર્જિ િથી. આ આત્માિા પ્રભાવ ે માિવ જીવિમા ં આદશો અિ ે
મલૂ્યોિી, શભુત્ત્વિી સકંલ્પિાિો પ્રાદુભાધવ થયો. એ સાથે મનષુ્યિે  એક એવી પ્રિીનિ પણ 
થઇ કે શભુત્વ જીવિમા ં સાકાર થાય એ જીવિિી ગદરમા કે સાથધકિા માટે જ િદહ પણ 
સખુાકારી અિે સાિત્ય માટે પણ અત્યિં જરૂરી  ે. િેથી શભુત્વિો નવચાર એ માત્ર એક નસદ્ાિં 
િદહ રહિેા વ્યવહારિી  હકીકિ બિે એ હ ેસુર મનષુ્યિા ંજીવિિી પ્રકૃનિગિ ગનિનવનર્િા 
નિયમિ અિે નિદેશિિી અનિવાયધ આવશ્યકિા પેદા થઇ.  

માિવમિિો આ નવચાર િીનિનિયમો, ર્ારાર્ોરણો અિે કાયદાકાનિૂોિા પ્રાદુભાધવનુ ં
નિનમત્ત બન્યો અિે એ સવધ આયોજિો જીવિિા અિે સનવશેર્ ઉમદા જીવિિા નિયામક 
પદરબળો ગણાયા. આમ નવભભન્ન માિવ સમદુાયોિા જીવિિી નવનશષ્ટ  િરાહ, એમિી પરંપરા, 
એમિા પોિપોિાિા ર્મધ અક્સ્િત્વમા ંઆવ્યા. આ ર્મધ કે પરંપરા સાથે સમેુળ ર્રાવ ુ ં કાયધ 
સત્કમધ કહવેાયુ ંઅિે એિાથી નવપરીિ હોય એ દુષ્કમધ કે અપરાર્. એ સાથે સ્થાનપિ પરંપરાિો 
ભગં કે ઉપેક્ષા િ થાય એ માટેિી વ્યવસ્થાિી રચિા પણ થઇ.  

વ્યક્તિિા માિસમા ં િેિા સમદુાયિી પરંપરા આત્મસાિ થિા ં  જીવિિા કેન્દ્ર િરીકે 
િેિી  સહજ િૈસભગિક વનૃિઓથી ભભન્ન એવા એક અહનં ુ ંનિમાધણ થયુ,ં જે એ વનૃત્તઓિે અંકુશમા ં
રાખી જીવિિી િમામ દક્રયા પ્રનિદક્રયાઓનુ ં નિયમિ કરે. આ સદંભધમા ં  એક એવી માન્યિા 
પ્રસ્થાનપિ થઇ કે માિવ વ્યવહાર, મનષુ્યિા વાણી વિધિ િે બાહ્યાચાર આ પારંપદરક 
શભુત્વિા ખ્યાલ સાથે મેળમા ં હોય ત્યારે જ એ શભુ કે સારા હોવાનુ ંકહી શકાય.   
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જો ખરેખર એમ હોય િો આ િથાકનથિ શભુત્વ મનષુ્યિા  જીવિિી સહજ અભભવ્યક્તિ 
િદહ, પરં  ુ એિી ગનિનવનર્ અમકુ ચોક્કસ  વૂધનિર્ાધદરિ માળખામા ં ગોઠવવાિા પ્રયત્િનુ ં
પદરણામ બિી રહ ે ે, એિી પ્રકૃનિ પરનુ ંઆરોપણ બિી રહ ે ે. એમા ંએક પ્રકારિી કૃનત્રમિા 
આવિા ંએ એક બિાવટ કે દંભ બિે  ે. પરં  ુઆપણે એ માહોલમા ંએવા િો ઓિપ્રોિ થઇ 
ગયા  ીએ કે એમા ંરહલેી દાભંભકિાિી આપણિે પ્રિીનિ થિી િથી અિ ે એ એક સમર્ારણ 
અવસ્થા હોવાિો અનભુવ થાય  ે. આ ક્સ્થનિમા ંમાિવ પ્રકૃનિિી મળૂભિૂ સાહજજકિા  ઓસરી 
જવાિા કારણે એિી સામે સહજ રીિે પ્રગટ યા અપ્રગટ પ્રનિરોર્ પેદા થિા ંસઘંર્ધિી ક્સ્થનિનુ ં
નિમાધણ થાય  ે. એ સાથે જીવિિી િમામ નવકૃનિઓિો પણ આરંભ થાય  ે અિે એક 
અિપેભક્ષિ અવસ્થાનુ ં નિમાધણ થાય  ે, જે એિી િમામ સમસ્યાઓ અિે મ ૂઝંવણોનુ,ં એિી 
અવગનિનુ ં  ઉદ્ગમસ્થાિ  ે. આમ એનુ ં જીવિ એવી નવપરીિ ઘટિા બિી રહી, એક એવી 
ઘટિા જે િદહ હોવી જોઈએ. આદદમાિવે જીવિનુ ં ફળ ચાખ્યુ ં એ બાઈબલિી કથામા ં અિે 
વેદાિં જેિે अघदटत घटनाિા કારણ િરીકે નિરૂપે  ે િે માયાિી સકંલ્પિામા ં  મનષુ્યિી 
પ્રાકૃનિક અવસ્થા ઉપર નવપરીિ આભાસનુ ંઆવરણ આવી ગયાિી હકીકિિો અંગલુીનિદેશ 
થયેલો દેખાય  ે.  

આમ પ્રાકૃનિકથી ભભન્ન જીવિક્રમિી રચિા થઇ અિે પ્રસ્થાનપિ િીનિનિયમો અિે 
ર્ારાર્ોરણનુ ં યથાવિ  પાલિ થાય એ  માટે  રુસ્કાર અિે દંડિી જોગવાઈ સાથે નવનવર્ 
સામાજજક, રાજકીય અિ ેર્ાનમિક સસં્થાઓ અિે સત્તાસ્થાિો અક્સ્િત્વમા ંઆવ્યા  અિે સમિ 
જીવિ એમિા અનર્કારમા ંમકુાયુ.ં આ રીિે એક રૂદિવાદી કહવેાય એવા સમાજિી રચિા થઇ 
અિે એિી કેટલીક પરંપરાઓ પ્રસ્થાનપિ થઇ. એ સાથે માિવદહિિી વ્યાખ્યા કોઈ નવશેર્ 
પરંપરાિે અનલુક્ષીિે કરવાનુ ંવલણ જે િે સમદુાયિા માિસનુ ંનવનશષ્ટ લક્ષણ બિી ગયુ.ં  

આ પરંપરાઓિો સબંરં્ માિવ જીવિિી જે અવસ્થા કે સજંોગો સાથે હોય  ે િેમા ં
નિરંિર પદરવિધિ આવ ુ ં રહ ે  ે, પરં  ુ એ સાથે પરંપરાિા ં સ્થાનપિ ર્ારાર્ોરણ બદલાિા 
િથી. એ ક્સ્થનિમા ંપરંપરા અનિષ્ટકારી બિે ત્યારે મનષુ્ય જે અકળામણ અનભુવે  ે િે જ્યારે 
નવદ્રોહમા ંપદરણમે ત્યારે પારંપદરક ર્ારાર્ોરણોમા ંકેટલાકં િાિા મોટા ફેરફાર અવશ્ય થાય  ે. 
પરં  ુમનષુ્ય કોઈ િે કોઈ પરંપરાિે વળગી રહ ે ે િેથી  માિવજીવિમા ંપરંપરાનુ ંઆનર્પત્ય 
ચાલ ુરહ ે ે.  

આમ માિવ વ્યવહાર પરંપરાિા અંકુશમા ંરહ ેએ માિવ જીવિિી સહજ ઘટિા હોવાનુ ં
ભલે દેખાય, પરં  ુ મનષુ્યિી પ્રકૃનિિે એિી સાથે સમાર્ાિ થ ુ ં િથી અિે એનુ ં સ્વત્વ 
ગ ૂગંળાય  ે. આ ક્સ્થનિમા ંમનષુ્ય અકળાય  ે િે અંકુશોિા નવરોર્મા ંખડો થઇ જાય  ે અિે    
શભુત્વ સહીિ  બહારથી આરોનપિ સવધ વસ્ ઓુિે દેહમા ં પ્રવેશેલા નવજાિીય દ્રવ્યિી જેમ 
બહાર ફેંકી દેવાિે િત્પર બિે  ે.  
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અહીં બીજી મહત્ત્વ ણૂધ હકીકિ એ  ે કે અંકુશિા ઉપક્રમમા ંજીવિિી શભુત્વ સાથે મેળ 
િદહ ર્રાવિી મનષુ્યિી િૈસભગિક વનૃત્તઓ બદલાિી િથી પણ સહજ અભભવ્યક્તિથી વભંચિ થઈ 
પડદા પા ળ મકુાઈ જાય  ે, આમ મનષુ્યિો બાહ્યાચાર સારો દેખાય એ મનષુ્ય ખરેખર સારો 
થયો હોવાનુ ં પ્રમાણ બિ ુ ં િથી. અહીં આત્મવચંિાિી ક્સ્થનિ પેદા થાય  ે, જેમા ં મનષુ્ય 
ખરેખર સસુભ્ય કે સસુસં્કૃિ યા િૈનિક બન્યા નવિા સભ્યિા અિે સસં્કૃનિિો, િૈનિકિાિો સ્વાગં 
સજીિે પોિાિી જાિ સાથે અિે અન્ય સૌ સાથે જાણ્યે અજાણ્યે એક બિાવટ કરિો દેખાય  ે. 
આમ સામાન્ય જીવિમા ંદાભંભકિા મનષુ્યિો સ્વભાવ બિી જાય  ે. આ ક્સ્થનિમા ંપણ મનષુ્યનુ ં
સ્વત્વ ગ ૂગંળાય  ે.  

બીજી િરફ, શભુત્વ કે આદશધિો પદરત્યાગ કે સ્વેચ્ ાચાર પણ સ્વસ્થ જીવિ માટેિો 
કોઈ  આવકારદાયી નવકલ્પ િથી. એ િો ખરેખર એક  નવપરીિ ગનિ  ે, જે જીવિિે 
નવશૃખંભલિ કરી િષ્ટભ્રષ્ટ કરી દે  ે. આમ એક અત્યિં નવકટ ક્સ્થનિનુ ં નિમાધણ થાય  ે. આ 
ક્સ્થનિ પ્રકૃનિિે માન્ય િથી િેથી એ જીવિમા ં સ્થાયી થઇ શકે એમ િથી અિે સ્થાયી થવી 
જોઈએ પણ િદહ.  

આ પદરક્સ્થનિ અંિિોગત્વા પરંપરાિા બરં્િમાથંી અથવા એમ કહો કે િમામ બાહ્ય 
અંકુશોમાથી મકુ્તિિા નવચાર િરફ દોરી જાય  ે. પદરણામે જે શાસિિતં્ર ઓ ામા ંઓછ ંશાસિ 
કરે િે ઉત્તમ િતં્ર  ે એ માન્યિાિો ર્ીમે ર્ીમે પ્રસાર થયો. આ માન્યિા રાજ્યશાસ્ત્રિી 
શાસિમતુિિતં્રિી અિે નશક્ષણશાસ્ત્રમા ંDeschooling - શાળાકીય માળખામાથંી સ ંણૂધ મકુ્તિિી 
સકંલ્પિામા ં સાકાર થઈ. એ સાથે નશષ્ટાચારિા િામે આચારનવચારિી સસુ્થાનપિ િરાહિે 
વળગી રહવે ુ ંએ જુિવાણી માિસનુ ંદ્યોિક ગણાયુ.ં એ ક્સ્થનિમા ંપરંપરાિા ભચરસ્થાયી અંકુશનુ ં
સ્થાિ અસ્થાયી અંકુશ ર્રાવિી ફેશિોએ લીધુ ં અિે ફેશિોિી સષૃ્ષ્ટમા ં દડઝાઈિરોિા અિે 
અિેકનવર્  કલાકાર કસબીઓિા પ્રવેશ સાથે વ્યક્તિગિ પસદંગીિી નવનવર્િા અિે રુભચ 
પદરવિધિિે અનરુૂપ બદલાવ માટે અવકાશ રચાયો.  

આ પદરવિધિિે લીરે્ માિવીય સવેંદિશીલિા અિે રુભચભેદ માટે અિે સનવશેર્ 
કેટલાકં નશભક્ષિ યવુાિોમા ં સર્જકિા માટે આદર કેળવાયો એ એક આવકારદાયક બાબિ  ે. 
પરં  ુબીજી િરફ જીવિમા ંએકનવર્િાિા આિહ માટે અિે  વૂધસ્થાનપિ વ્યવસ્થા કે ર્ારાર્ોરણ 
અિે િીનિનિયમ માટે જે અણગમો પેદા થયો િેિા લીરે્  ક્યાકં ક્યાકં બેહુદી  દેખાય એ હદે 
વ્યક્તિવાદી રીિભાિિો પ્રાદુભાધવ થયો અિે એક એવી ક્સ્થનિનુ ંનિમાધણ થયુ ંજેમા ંસપાટી પર 
િો વ્યક્તિ અિે સમાજિો નપિંડ બરં્ાવાિે બદલે નવખરાઈ જિો દેખાય.  

અહીં નસદ્ાિંિી સામે પ્રનિનસદ્ાિંિો પ્રાદુભાધવ થાય  ે, િેમ સામાજજક ઉત્ક્રાનંિિા 
ઉપક્રમમા ં પારંપદરક જીવિ વ્યવસ્થા સામેિી પ્રનિદક્રયા રૂપે દહપ્પી અિે ભબટનિક જેવા 
સમદુાયોિી રચિા સાથે એક અભભિવ ક્સ્થનિનુ ં નિમાધણ થયુ ંઅિે યવુાવગધમા ંએનુ ંસારંુ એવુ ં
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આકર્ધણ ફેલાયુ ં અિે સગંીિ, િાટક અિે ભચત્રકળાિા ં ક્ષેતે્ર પણ એિા ં પ્રભાવિો મોટા પાયે 
પ્રસાર થયો.  પરં  ુઆ એક મધ્યવિી અવસ્થા  ે, જે ભચરસ્થાયી બિી શકે એમ િથી.  િા ં
એિા લીરે્ બાહ્ય અંકુશ ઉપરિા યગુયગુોિા આલબંિિી િીનિરીનિિી પકડ કંઇક નશનથલ થિા ં
આંિદરક નિયમિ નિદેશિિી પ્રદક્રયા વધ ુ  સગુમ બિે  અિે આત્માિે એિા કાયધિે અનરુૂપ 
લવચીક સાર્િ અિે માધ્યમિી ઉપલપ્બ્ર્ થાય એવી શક્યિા અવશ્ય પેદા થઇ. એમ થિા ં
સષૃ્ષ્ટજીવિિી ભીિર આત્મનિયતં્રણિી દદશામા ંએક અગત્યિા અિે દૂરગામી મહત્ત્વ ર્રાવિા 
િવપ્રસ્થાિિી  વૂધભનૂમકા રચાઈ,  એ આ ઉપક્રમિી ફલશ્રનુિ  ે.  
 
આધ્યમજત્મકતમ - આધનુિક યગુનુું અભિમ ચરણ  

પ્રકૃનિિા ઉત્ક્રાનંિક્રમમા ં એક િબકે્ક આત્મસભાિિા અિે આત્મપ્રભતુ્વિી સભંાવિા 
ર્રાવિી એક હસ્િી િરીકે મનષુ્યિો આનવભાધવ થયો. આ મનષુ્યિો નપિંડ પ્રકૃનિિા અંશોમાથંી 
બરં્ાયો હોવા  િા ંએનુ ંમળૂ સત્ત્વ અથવા એમ કહો કે એિો આત્મા એ પ્રકૃનિનુ ંસર્જિ કે િેિો 
કોઈ ભાગ િથી. આમ મનષુ્ય પ્રકૃનિમા ં અવિરે  ે, પરં  ુ એિી ઉપજ િથી. એિી આ 
નવનશષ્ટિાિે લીરે્ એિા ંનવશેર્  રુુર્ાથધ દ્વારા પ્રકૃનિિી પોિાિી ગનિનવનર્નુ ંસીધુ ંપદરણામ િ 
હોય એ પ્રકારિા એક અલાયદા જીવિનુ,ં એક અલાયદા માિવીય વાિાવરણનુ,ં  સસં્કૃનિ અિે 
સભ્યિાનુ ં નિમાધણ થયુ.ં નિમાધણિી આ પ્રવનૃત્તિો આરંભ પ્રકૃનિિા આનર્પત્યથી અવશ્ય થયો 
પરં  ુએ ક્રમશુઃ પ્રકૃનિ પરિા આનર્પત્યિી દદશા િરફ આગળ વરે્ એ એિી લાક્ષભણકિા બિી.  

મનષુ્યિે આ ઉપક્રમ દરનમયાિ એક ઉચ્ચિર િબકે્ક સ્થળૂ જીવિિી ભીિર રહલેા 
એિી ગનિનવનર્િા સચંાલક આત્મિત્ત્વ અિે એિા ં સામર્થયધ સાથે જીવિનુ ં અનસુરં્ાિ થિા ં
જીવિિી ગનિનવનર્મા ંએક નિણાધયક વળાકં આવે  ે અિે મનષુ્ય અંિમુધખ બિે  ે. એ સાથ ે
એિો આત્મા જે પરમાત્માિો અંશ  ે, િેિા હ ેિેુ સષૃ્ષ્ટજીવિમા ંસાથધક કરવા માટે મનષુ્યિા 
આત્મસભાિ સહયોગિો આરંભ થાય  ે.  

આ સહયોગનુ ંપ્રથમ ચરણ મનષુ્યિા જીવિનુ ં  આંિરીકરણ અિે આધ્યાત્મીકરણ  ે. 
એમ થિા ં જીવિમા ં વૈયક્તિક સ્િરે ટેવો અિે સામાજજક સ્િરે સસં્થાઓ  અિે  એમિા 
રીનિદરવાજોિા સ્વરૂપમા ંપદરવિધિ આવે  ે અિે એ સામાજજક નિયતં્રણિા એજન્ટ કે કિાધ  િદહ 
રહિેા મનષુ્યિા ઉમદાપણાિી, એિી  ઉન્નિ ભાવિા કે આદશોિી અભભવ્યક્તિનુ ંસાર્િ અિે 
માધ્યમ બિી રહ ે  ે. આમ જીવિિી િમામ આંિબાધહ્ય  ગનિનવનર્નુ ંઉદ્ગમસ્થાિ આત્મા બિે 
ત્યારે એમા ંદોર્ પેદા થવાિી સભંાવિા માત્ર ઓગળી જાય  ે. समरथ को नह ीं दोष गुींसाई.  

અહીં ‘समरथ’ - ‘સમથધ’ શબ્દ ર્િકુબેર કે સત્તાર્ીશિો િદહ પરં  ુઆત્મજ્ઞ કે આત્મસ્થ 
 રુુર્િો નિદેશ કરે  ે. આપણા પ્રાચીિ ઋનર્મનુિઓએ પદંડિ અિે જ્ઞાિી વચ્ચેિા ભેદિો 
નવચાર કયો  હિો.  િદનસુાર પદંડિ આત્મા કે બ્રહ્મિા નવર્યમા ંઅન્ય નવર્યિી જેમ  માત્ર 
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જાણકારી ર્રાવે  ે. એિે માટે એ અન્ય નવર્યો જેવો એક નવર્ય હોય  ે, જેનુ ં જ્ઞાિ 
મેળવવાિા ં પ્રયત્િ દરનમયાિ કે ત્યારબાદ એિી પોિાિી અંદર બદલાવિી ખાસ અપેક્ષા  
રહિેી િથી અિે એિો જીવિક્રમ કોઈ ફેરફાર નવિા  વૂધવ ઝ ચાલ ુ રહ ે  ે. પરં  ુ  જ્ઞાિી 
આત્માિી પ્રત્યક્ષ અનભુનૂિ મેળવે કે એિી સાથે િાદાત્મ્યિો અનભુવ કરે ત્યારે જ િદહ, િે એ 
દદશામા ંવળે એ સાથે િેિા જીવિિા પદરવિધિિો આરંભ થાય  ે, એ આત્મકેન્દ્રી કે આત્મસ્થ 
બિે  ે અિે નિમ્િ ચેિિા સહીિ  એિી સમિ ચેિિાિા ઊધ્વીકરણિો આરંભ થાય  ે; એમ 
કહી શકાય કે શભુત્વ ક્રમશુઃ એિા જીવિિી એક સહજ હકીકિ બિી જાય  ે. આ ક્સ્થનિમા ં
એણે સારા ંકમધ માટે નવશેર્ પ્રયત્િ કરવાિી જરૂર રહિેી િથી, એ જે કાઈં કરે  ે િે ઊધ્વધિી  કે 
એિા સસં્પશે પદરષ્કૃિ થયેલી ચેિિા દ્વારા પ્રેદરિ હોવાિે લીર્ ેઅનિવાયધપણે સારંુ હોય  ે. 
અહીં શભુત્વ એક સ્વયપેં્રદરિ ઘટિા હોવાથી દુષ્કૃત્યો િરફ દોરી જિા ંનિમ્િવનૃત્તઓિા ંખેંચાણ 
માટે કોઈ અવકાશ રહિેો િથી. એ વનૃત્તઓિો જ  લોપ થઇ જિા ં િેિા ં જીવિિા બાહ્ય 
નિયમિિી આવશ્યકિાિો સદુ્ા ંલોપ થઇ જાય  ે. આમ આપણા પ્રાચીિોિી સસુ્થાનપિ અિે 
સવધથા ઉભચિ પરંપરા અનસુાર મનષુ્યિા જ્ઞાિયોગિો આરંભ ભલે પાદંડત્યથી થાય પરં  ુ
એિી સાથધકિા પાદંડત્યમાથંી નવદ્વત્તા િરફિા અભભગમમા ંરહલેી  ે, જે એિ ે‘સમથધ’ બિાવે  ે, 
આત્મવાિ બિાવે  ે, આત્મસ્થ બિાવે  ે. 

મનષુ્યમા ંઆ આત્મા સાથે પ્રત્યક્ષ સબંરં્ સ્થાપી જીવિમા ંએિે  સદક્રય કરવાિી ક્ષમિા 
 ે. િેથી એિો  રુુર્ાથધ  ેવટે એ દદશામા ંવળે ત્યારે નવચાર અિે જીવિિા છૂટા વાયા ંસતૂ્રો 
વચ્ચેિા આંિદરક સવંાદિી પ્રિીનિ થિા ંએમિા સમન્વય અિે એકીકરણિી પ્રવનૃત્ત આરંભાય 
 ે અિે ભેદવાદીમાથંી અભેદવાદી અથવા અદ્વિૈિા પદરપે્રક્ષ્યિો પ્રાદુભાધવ થાય  ે. એ સાથે 
વ્યવહાર, અિે નસદ્ાિં, ભૌનિક અિે આધ્યાજત્મક, બાહ્ય અિે આભ્યિંર, ઊધ્વધ અિે નિમ્િ, િેમ 
જ  સસંાર અિે પરમાત્મા વચ્ચેિા અંિર દૂર થઇ એમિા ભેદોમાથંી ઉદ્ભવિી સમસ્યાઓનુ ં
નિરાકરણ થાય  ે અિે વ્યક્તિ અિે સમષ્ષ્ટ વચ્ચે સવંાદદિાિી સ્થાપિા સાથે જીવિ અિ ે
મતૃ્યિુા રહસ્ય ઉકેલાય  ે. જીવિિા ંઆધ્યાત્મીકરણિી આ  ફલશ્રનુિ  ે.  

૨ 
હવે એમ જણાય  ે કે વૈયક્તિક અિે સામદુાનયક અથવા સમષ્ષ્ટગિ જીવિિી સાથે 

જ્ઞાિનવજ્ઞાિ િેમજ સસં્કૃનિ અિે સભ્યિાિા સાપં્રિ પ્રવાહો અથવા એમ કહો કે માિવજાનિિો 
સમિ ઇનિહાસ માિવજીવિિે આ આધ્યાત્મીકરણિી દદશામા ં દોરી જાય  ે, િેથી નવશ્વિી 
પ્રગનિશીલ નવચારર્ારા સકારણ પૌવાધત્ય અિે સનવશેર્ ભારિીય દશધિ િરફ વળી.  

યોગાનયુોગ આ સમય ભારિિા િવજાગરણિો હિો. એ સમયે એનુ ં અધ્યાત્મદશધિ 
અિેક મિીર્ીઓિા પ્રદાિિે લઈિે અગાઉિા વૈરાગ્યપ્રર્ાિ પારલૌદકક અભભગમિી મયાધદાથી 
ઉપર ઊઠીિે ઇહલોકિા અભ્યદુયિો એિા વ્યાપમા ં સમાવેશ થઇ જાય એવા સવધસમાવેશક 
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સમન્વયિી દદશામા ંઅિસર થયુ ંહ ુ.ં િેિા પદરણામે પારલૌદકક અિે ઇહલૌદકક જીવિિા િથા 
મનષુ્યિા આભ્યિંર આધ્યાજત્મક અિે બાહ્ય લૌદકક જીવિિા દ્વિૈનુ ં  નવલીિીકરણ થઇ એક 
સવધિાહી અદ્વિૈિી પ્રસ્થાપિા િરફિી  ગનિિો આરંભ થયો હિો. 

આ પદરક્સ્થનિએ  વૂધ અિે પનશ્ચમિા નમલિ માટેિી અનકુુળિા રચી આપી. કટ્ટર 
મડૂીવાદ અિે કટ્ટર સામ્યવાદિી જેમ આત્યનંિક અધ્યાત્મવાદ અિે આત્યનંિક ભૌનિકવાદ પણ 
ભિૂકાળિી વસ્  ુબિી રહ ેએવી ભનૂમકાનુ ંનિમાધણ થયુ.ં એ સાથે માત્ર પૌવાધત્ય ર્મોિી જ િદહ 
ર્મધ માત્રિી સસંારનવમખુિાનુ ં વળગણ દૂર થાય અિે બીજી િરફ  વૂધિી  નવશદુ્ 
આધ્યાજત્મકિાિા સસં્પશધથી પાશ્ચાત્ય સસં્કૃનિિા ભૌનિક અભ્યદુયિા અભભગમિી આત્યનંિકિા 
પણ દૂર થાય એવા વ્યાપક સમન્વય માટેિી િૈયારી થઇ.  માિવ સસં્કૃનિિા નિમાધણ 
દરનમયાિ જે ભેદો અક્સ્િત્વમા ંઆવ્યા હિા એ ભેદો ઓગળી જાય અિે માિવ જાનિએ યગુ 
યગુોથી  રૃ્થવી અિે સ્વગધિા નમલિિા,  રૃ્થવી પર પ્રભિુા રાજ્યિી પ્રસ્થાપિાિા સ્વપ્િ સેવ્યા 
હિા એ સાકાર થાય, એિે અનકુળૂ પદરક્સ્થનિિી રચિા િરફિી ગનિિો આરંભ થયો, જેિી 
પદરણનિ સવધિાહી અદ્વિૈવાદી અધ્યાત્મદશધિિી પ્રસ્થાપિામા ંથઇ.   

આમ જે અદ્વિૈિી પ્રસ્થાપિા થઇ િેિી સકંલ્પિા મજુબ આધ્યાજત્મક સત્તાિી ગણિા  
સકલ સષૃ્ષ્ટિા ંપરમ સત્ય અિે સષૃ્ષ્ટિા ંઉદ્ભવ િથા નવકાસિા ંઅનર્ષ્ઠાિ િેમ જ કારણ િરીકે 
થઇ. એક એવા નવચારનુ ંપ્રચલિ થયુ ંકે આ સષૃ્ષ્ટ કદાનપ એ સત્યિી નવરોર્ી હસ્િી હોઈ શકે 
િદહ અિે એ સત્યિા સદંભધમા ંઆ સષૃ્ષ્ટિે માયા ગણીિે એિો નિરે્ર્ પણ કરી શકાય િદહ. 
વાસ્િવમા ંએ પરમ સત્યમાથંી સષૃ્ષ્ટિે માત્ર પોિાનુ ંઅક્સ્િત્વ જ િદહ પરં  ુએિો અથધ િથા 
મલૂ્ય િથા િીજી આદશધ અિે લક્ષ્ય પ્રાપ્િ થયુ ં ે, એ સત્યમા ં જ એિી લક્ષ્યનસદ્ધદ્િો આર્ાર  
અિે બળ પણ રહલેા   ે.  

વેદ, ઉપનિર્દ અિે ગીિા જે  ભારિિી આધ્યાજત્મક સસં્કૃનિિા મળૂ પે્રરણાસ્રોિ  ે 
એમિી નવનશષ્ટ શૈલીમા ંકહીએ િો આ સષૃ્ષ્ટિો આનવભાધવ પરમ સત્ય કે પરમાત્મામાથંી થયો 
અથવા એમ કહો કે પરમાત્મા સ્વય ંસષૃ્ષ્ટરૂપ બન્યા. सोऽकामयत - એમણે સકંલ્પ કયો અિ ેस 

तपस्तप्तत्वा इदम ्सववमसजृत - િપ દ્વારા બહુનવર્ સષૃ્ષ્ટનુ ં રૂપ ર્ારણ કયુ  અિે એ રૂપોમાથંી 
પ્રત્યેકિા हृद्देशे - હૃદયમા ંગિુ રીિે પ્રવેશ કયો અિે એિી િમામ ગનિનવનર્નુ ંસચંાલિ કરિા 
રહ્યા. આ ગનિનવનર્  ેવટે ઇશોપનિર્દિી ‘ईशावास्यर्मदीं सवं - આ સવધ ઈશિા આવાસ માટે 
 ે’ એ ઉક્તિ પ્રમાણે આ સષૃ્ષ્ટિે અહીં પરમાત્માિા  ણૂધ આનવભાધવ િરફ, આ સષૃ્ષ્ટિે એમિો 
આવાસ બિાવવાિી દદશામા ંદોરી રહી  ે. 

અહીં વાસ્િનવકિા એ  ે કે જેમ માિવ જીવ  પરમાત્માિો અંશ  ે, િેમ એનુ ંજીવિ 
અિે સકલ સસંાર પણ એિો જ અંશ  ે, એટલુ ંજ િદહ,  જે પ્રકૃનિ સાથે આ જીવિિો સબંરં્  ે 
એ પણ એિો જ અંશ  ે. િેથી આધ્યાજત્મક  રુૂર્ાથધ દરનમયાિ પ્રવિધમાિ જીવિિી 
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મયાધદાઓથી ઉપર ઉઠવુ ંભલે જરૂરી હોય, પણ જીવિનવમખુ થવુ ંકે સસંારનવમખુ થવુ ંલેશ પણ 
જરૂરી કે અનિવાયધ િથી. વાસ્િવમા ંજીવિ િેમ જ એ જેિી સાથે અનિવાયધપણે સકંળાયેલુ ં ે 
એ નવશ્વ પણ એ સત્યિી અભભવ્યક્તિનુ ં સાર્િ અિે માધ્યમ બિે એમા ં જ સષૃ્ષ્ટ જીવિનુ ં
સાથધક્ય રહ્ુ ં ે.  

 ેવટે આધ્યાજત્મક  રુુર્ાથધ પરંપરાગિ માન્યિા મજુબિી વૈયક્તિક ઉપલપ્બ્ર્   રૂિો  
સીનમિ િદહ રહિેા એિે નવશ્વવ્યાપી કે સમષ્ષ્ટગિ પદરમાણ પ્રાપ્િ થયુ.ં વાસ્િવમા ં
આધ્યાજત્મકિાિા આ પદરમાણિી અવજ્ઞા એિા ંવૈયક્તિક પદરમાણિે પણ સીનમિ કરી દે  ે 
અિે સીનમિ કયુ  પણ  ે. આમ આધ્યાજત્મકિાિા પારલૌદકક અિ ે ઇહલૌદકક અભભગમિા 
સમન્વયિે સમષ્ષ્ટગિ પદરમાણ પ્રાપ્િ થિા ંભારિીય દશધિશાસ્ત્રે સત્યિા ઉચ્ચિમ નશખર પ્રનિ 
અિસર થઇ માત્ર ભારિિે જ િદહ, પરં  ુસમસ્િ નવશ્વિે એિા ંઉજ્જવળ ભાનવ િરફ દોરવાિી 
ક્ષમિા પ્રાપ્િ કરી  ે. એ સાથે આધનુિક યગુ એિા પ્રયાણિી મજંજલે પહોંચે એિી  વૂધિૈયારી 
થઇ ગઈ હોવાિી પ્રિીનિ થાય  ે. 

૩ 
આ સમિ ગનિનવનર્િે એક નવશાળ પદરપે્રક્ષ્યમા ં જોવાિી રહ ે  ે. અસીમે પોિાિ ે

દેશકાળિી સીમામા ંિાળવાિો પદરશ્રમ કયો, િેમા ંસીમાિા કેન્દ્રમા ંપોિાિા સત્ત્વનુ ંજે બીજ 
મકુ્ુ ં િેિા ગહુ્ય આંિદરક દબાણે ઉત્ક્રાનંિિી પ્રદક્રયાિો આરંભ થયો. આત્માનિક્રમણ કે 
પ્રગનિશીલિા એનુ ંઅનિવાયધ લક્ષણ બન્યુ ંઅિે એિી પ્રારંભભક અચેિિ કે અવચેિિ અથવા 
જડિાિી અવસ્થાથી આત્મસભાિ ચેિિાિા આનવભાધવિી દદશામા ં ગનિ થઇ. આ ઉપક્રમમા ં
પ્રાણ અિે મિ અક્સ્િત્વમા ંઆવ્યા ંઅિે મનષુ્યનુ ં નિમાધણ થયુ.ં આ મનષુ્ય એિા નવકાસિા 
નવનવર્ િબક્કાઓમાથંી પસાર થિા ં એિી આત્મસભાિિાિી અિે એિી સાથે સકંભલિ 
આત્મપ્રભતુ્વિી ક્રમશુઃ અભભવદૃ્ધદ્ થાય એ હકીકિમા ંએિા જીવિિા સમિ ઇનિહાસનુ ં રહસ્ય 
રહ્ુ ં ે. આ ઉપક્રમમા ંમાિવજાનિિા ઉજ્જવળ ભાનવ િરફ એક િવપ્રસ્થાિિી ભનૂમકા રચાઈ. 
એનુ ં લક્ષ્ય  ે પરમ સત્ય અિે પાનથિવ જીવિિા સમન્વય દ્વારા, પરમ િત્ત્વિા સદંભધમા ં
ઇહલોકિા રૂપાિંર દ્વારા, પ્રિીકાત્મક ભાર્ામા ંસ્વગધ અિે  રૃ્થવીિા નમલિ દ્વારા  રૃ્થવી પર દદવ્ય 
જીવિિી પ્રસ્થાપિા. માિવ જીવિ એિી આત્મસભાિિાિી ઉચ્ચિમ અવસ્થાએ પહોંચે અિ ે
એનુ ંઆધ્યાત્મીકરણ થાય એ આ િવપ્રસ્થાિિી  વૂધશરિ  ે. 

આમ ભારિીય દશધિમા ંએક દૂરગામી પદરણામ ર્રાવિા પદરવિધિિો આરંભ થયો. 
પાશ્ચાત્ય સસં્કૃનિમા ંજીવિિા બાહ્ય અિે ભૌનિક પાસા ંઉપર એકાનંિક એકાિિા થિા ંમનષુ્યિા 
આંિદરક આત્મિત્ત્વિી ઉપેક્ષા થઈ અિે ભૌનિક સપંનત્તમા ં જીવિ અટવાઈ ગયુ.ં એિાથી 
નવપરીિ ભારિમા ં આત્માિા રહસ્ય પર આત્યનંિક એકાિિા થઇ િેથી ભૌનિક  જીવિિી 
ઉપેક્ષા થિા ંએ જીવિિી અવિનિ થઇ. એિા ઉપર જાણે કે तमस ् વાઈ ગયુ.ં પદરણામે બિંે 
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સસં્કૃનિઓમા ં માિવજીવિિી સમ લુા જળવાઈ િદહ એિા નવપરીિ પદરણામ આવિા એ 
બિંેિી મયાધદા પ્રગટ થઇ અિે માિવજાનિિે ઉજ્જવળ ભાનવ િરફ દોરી જાય એવા ં
સમન્વયાત્મક દાશધનિક અભભગમિી સબળ ભનૂમકા રચાઈ.  

એ ભનૂમકાિી સાથે એક એવી પ્રિીનિ સલંગ્િ થઇ કે માિવજીવિનુ ં નિમાધણ એિો 
નવિાશ થાય કે એ કરમાઈ જાય કે લપુ્િ થઇ જાય એ માટે િદહ, પરં  ુ ણૂધપણે પ્રફુપ્લ્લિ થવા 
માટે થયુ ં  ે િે એિી નિયનિ દરતિિા કે ઊણપ િદહ પણ  ણૂધિા અિે ઐશ્વયધ  ે, દુુઃખ કે 
યાિિા િદહ પણ આિદં  ે, નવલીિીકરણ કે મતૃ્ય ુિદહ પણ અમરત્વ  ે. િેથી જ યાજ્ઞવલ્ક્ય ે
એિી સહર્મધચાદરણી મૈતે્રયી સમક્ષ પોિાિી સપંનત્તિો એક ભાગ આપવાિો પ્રસ્િાવ મકુ્યો 
ત્યારે એણે કહ્ુ ંહ ુ ંકે “येनाऽहीं नामतृास्याीं ककमहीं तेन कुयावम ्– જેિાથી મિે અમરત્વ મળવાનુ ં
િ હોય િેિે લઈિે હુ ંશુ ંકરંુ?” હુ ંિમારી સહર્મધચાદરણી છ,ં િમે મિે એિો ભાગ આપો જેિી 
પ્રાપ્પ્િ માટે િમે સપંાદદિ કરેલી સપંનત્તિી મયાધદાઓ વટાવી આ જીવિમા ંઆત્માિા સાક્ષાત્કાર 
િરફ અિસર થયા  ો.” આ  ે એક અભભિવ દશધિ જેમા ં આંિબાધહ્ય જીવિિા સ ંભુલિ 
નવકાસિી આવશ્યકિાનુ ંપ્રનિપાદિ થયુ ં ે. એિા દ્વારા મનષુ્યિે માત્ર ભૌનિક પ્રગનિ િે નવકાસ 
િદહ, પરં  ુ સવધસમાવેશક અિે સમિોલ આંિબાધહ્ય નવકાસ અિે પ્રગનિિો પ્રેરણાદાયી મતં્ર 
પ્રાપ્િ થયો  ે.  

મનષુ્યિો  રુુર્ાથધ એ દદશામા ંવળે ત્યારે જ જીવિમા ં સ્વસ્થિા આવે  ે અિે િમામ 
સમસ્યાઓિો વાસ્િનવક અિે સિંોર્કારક ઉકેલ શક્ય બિે  ે. આથી ઉપનિર્દિા ઋનર્ઓએ 
ववद्याींचाववद्याींच यस्त्द्वेदोभयीं सह - નવદ્યા અિે અનવદ્યા, પરમાત્મા અિે સષૃ્ષ્ટ ઉભયિા  
જ્ઞાિિી એક સાથે ઉપાસિા કરવાનુ ંઈષ્ટ ગણ્યુ ંહ ુ.ં એમણે अ्ने नय सुपथा राये अस्मान ्-
અક્ગ્િિે આંિબાધહ્ય વૈભવ િરફ દોરી જિા ંસપુથ ઉપર લઇ જવાિી પ્રાથધિા કરી હિી. ઉપરાિં 
ગરુુઓિા ંદીક્ષાિં પ્રવચિમા ંસત્ય અિે ર્મધિા અનશુીલિિા આદેશ સાથે तस्येयीं पथृथवी सवाव 
ववत्तस्य पूणावस्यात ् - સકલ  રૃ્થવી સવધ પ્રકારિી સપંનત્તથી પદર ણૂધ બિો એ ભાવિા સાથે 
ભૌનિક પદાથધિી અવજ્ઞા થાય િદહ,  िजातन्तुीं मा वयवच्छेण्त्साः - પ્રજાિ ં ુ  ેદાય િદહ અિ ે
भूत्यै न िमददतवयम ्- ભૌનિક સપંનત્તિા ઉપાર્જિમા ંપ્રમાદ સેવાય િદહ એિી કાળજી લેવાિા 
આદેશિો પણ સમાવેશ કયો હિો. ભારિીય દશધિિી  ર્મધ, અથધ કામ અિે મોક્ષિા 
પરસ્પરાનશ્રિ અિે સવધ સમન્વયાત્મક આદશધિી સકંલ્પિામા ંઉપનિર્દિા ઋનર્ઓિી આ દૃષ્ષ્ટ 
અભભવ્યતિ થઇ  ે.  

૪ 
જગિ અિે એમા ં પાગંરિા જીવિનુ ં પરમ સત્ય આધ્યાજત્મક સત્તા કે બ્રહ્મ  ે અિે 

જગિ એ સત્યિો જ આનવભાધવ હોવાિે કારણે િથા એિી અંદર જ સમાયુ ં હોવાિા કારણે 
એિાથી અભભન્ન  ે એમ દશાધવીિે આધ્યાજત્મક અદ્વિૈિી પ્રસ્થાપિા થઇ એ દશધિિા ક્ષેત્રિી 
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પ્રગનિનુ ંઅત્યિં મહત્ત્વ ણૂધ સોપાિ  ે, જેણે મનષુ્યિી સવોચ્ચ અભીપ્સાિી  નૂિિિા દ્વાર ખોલી 
આપ્યા. પરં  ુઆ અધ્યાત્મવાદે પરલૌદકક અભભગમ અપિાવ્યો એ કારણે આ પ્રગનિ અર્વચ્ચે 
અટકી ગઈ હિી, અથવા એમ કહો કે અટવાઈ ગઈ હિી.  

વાસ્િવમા ંબ્રહ્મ એ પરમ િત્ત્વ હોય અિે એિાથી પર કે ભભન્ન કોઈ િત્ત્વ િ હોય િો 
આ સષૃ્ષ્ટ એ બ્રહ્મમાથંી પ્રાદુભ ૂધિ એિો આનવભાધવ હોવાનુ ંફભલિ થાય  ે. એ સાથે એક એવો 
સકેંિ પણ મળે  ે કે આ આનવભાધવ સષૃ્ષ્ટ માત્ર  અક્સ્િત્વમા ંઆવે એટલા  રૂિો જ સીનમિ 
રહી શકે િદહ. અહીં આ સષૃ્ષ્ટમા ંઅ ણૂધિાિો અિ ેઅ ણૂધિામાથંી  ણૂધિા િરફિી ગનિિો જે 
અનભુવ થાય  ે એ દશાધવે  ે કે પરમ સત્તા  દેશકાળિા માધ્યમ દ્વારા જગિ રૂપે પોિાિો 
ક્રનમક આનવભાધવ કરે  ે. આ આનવભાધવિી કોઈ એક અવસ્થાએ  ણૂધિાિી પ્રિીનિ થિી િથી, 
પરં  ુએિા એ અ ણૂધ સ્વરૂપિી ભીિર  ણૂધિા માટેિો આવેગ સમાયો હોવાિી પ્રિીનિ અવશ્ય 
થાય  ે. િેથી આ ઉપક્રમ કોઈ એક િબકે્ક અટકિો િથી. એ વણઅટક્ય ેચાલ ુરહ ે ે. પદરણામ ે
અહીં ભિૂકાળિી અવસ્થાનુ ંવિધમાિમા ંઅિે વિધમાિનુ ંભનવષ્યમા ંનિરંિર રૂપાિંર થ ુ ંરહ ે ે. 

આપણા કનવવર રવીન્દ્રિાથ ઠાકુરે िथम िभात उददत तव गगने, िथम सामरव तव 
तपोवनિेા ઉદ્ગાિથી જેનુ ંઅભભવાદિ કયુ  હ ુ ં િે  વૂા ચલમા ંપ્રગટેલી ઋનર્ઓિી આ ઉર્ાિા 
પ્રથમ દકરણ િરીકે જેિો આનવભાધવ થયો હિો િે અભભગમ હવે શ્રી અરનવન્દિા ં દશધિમા ં
મધ્યાન્હ ે પહોંચિો દેખાય  ે. આ દશધિે એક એવી પ્રિીનિ કરાવી  ે કે આ સષૃ્ષ્ટ એક 
પ્રગનિશીલ હસ્િી  ે જે અવસ્થાન્િરિી પ્રદક્રયા દ્વારા  ણૂધિા િરફ આગળ વર્ી રહી  ે અિે આ 
ઉપક્રમ સષૃ્ષ્ટિે દદવ્ય જીવિિી પ્રસ્થાપિાિી દદશામા ંદોરી જશે. એ જ સષૃ્ષ્ટજીવિિી અટલ  
અનિવાયધિા  ે. વાસ્િવમા ંસષૃ્ષ્ટિા આરંભ સાથે જ એિી આ નિયનિ એિા અક્સ્િત્વમા ંવણાઈ 
ગઈ  ે. એિા આરંભમા ંજ એિી આ પદરણનિનુ ંઅભયવચિ રહલે ુ ં ે.  

માિવ ઉત્ક્રાનંિિી, અથવા એમ કહો કે સષૃ્ષ્ટિી ઉત્ક્રાનંિિી એક નવશેર્િા એ  ે કે એમા ં
ઊધ્વધ દદશાિી અભભમખુિા િો  ે પણ એિી પ્રદક્રયા સીરે્સીર્ી ઊધ્વધ દદશામા ં િદહ જિા,ં 
સમાિંર સ્િરે નવનવર્ શક્યિાઓિા અનભુવિી સમદૃ્ધદ્ સપંાદદિ કરીિ,ે પ્રાચીિ પદરભાર્ાિી 
ચોયાધસી લાખ યોનિિો અનભુવ મેળવીિે ચક્રાકાર ગનિએ ઊધ્વધ દદશા િરફ વળે  ે. એ 
દરનમયાિ જીવિ એિી પ્રત્યેક અવસ્થામા ંસમસ્યાઓથી ઘેરાયેલુ ંહોવાનુ ંપ્રિીિ થાય  ે,  િા ં
સપાટી પરિા અનભુવથી નવપરીિ કોઈક અગમ્ય રીિે એ સમસ્યાઓથી ઉપર ઊઠી આગળ િ ે
આગળ પણ વર્ ુ ંરહ ે ે.  

આથી ઉત્ક્રાનંિિા જ િદહ પરં  ુસકલ અક્સ્િત્વિા, આ સમિ સષૃ્ષ્ટિા રહસ્યિે, એિા 
સત્યિે પામવા માટે સપાટીિી િીચે અક્સ્િત્વિા અંિદરયાળમા ં  અવગાહિ કરવાનુ ં રહ ે  ે 
અથવા એમ કહો કે સષૃ્ષ્ટિા હૃદયમા ંડોદકયુ ંકરવાનુ ંરહ ે ે. સાનવત્રી િામિા મહાકાવ્યમા ંશ્રી 
અરનવિંદનુ ંઆ આર્ધદશધિ સમભુચિ અભભવ્યક્તિ પામ્યુ ં  ે. િેિી એક પકં્તિ: Our destiny is 
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written in double terms મજુબ આપણી નિયનિ બેવડી ભલનપમા ંલખાઈ  ે, એક સપાટી પર 
દેખાિી અિે બીજી ભીિરિી. અહીં ભીિરિી ભલનપિા ં અનસુરં્ાિમા ં સપાટી પરિી ભલનપિા 
રહસ્ય ઉકેલવાિા ંરહ ે ે. આ ભીિરી ભલનપ જ માિવ જીવિનુ ંિેમ જ  એિે ભનવષ્ય િરફ દોરી 
જિા આદશોનુ ં  ઉદ્ગમસ્થાિ  ે. એ જ જીવિસમસ્િિો, એિા વિધમાિ અિે ભાનવિો, એિી 
ઉત્ક્રાનંિિી િમામ ગનિનવનર્િો મળૂસ્રોિ  ે. આધનુિક યગુનુ ં પ્રસ્થાિ માિવજાનિિે આ 
મળૂસ્રોિ સાથે યતુિ કરીિે પાનથિવ જીવિિા દદવ્ય જીવિમા ં રૂપાિંરિી દદશામા ં દોરી જાય 
િેમા ંમાત્ર માિવજીવિિી જ િદહ ઉત્ક્રાક્ન્િિા સમિ ઉપક્રમિી સાથધકિા અિે પદર પૃ્પ્િ રહલેી 
 ે. જીવિિી િમામ ગનિનવનર્િા આધ્યાત્મીકરણિો આરંભ આ લક્ષ્ય િરફિી ગનિનુ ં પ્રથમ 
પગથીયુ ં ે.  

આધનુિક યગુમા ંજ્ઞાિનવજ્ઞાિ િથા વ્યવહારિા  નવભભન્ન સ્િરે જે પદરવિધિ આવ્યુ ંિ ે
મિિી મયાધદાિી પ્રિીનિ સાથે આધ્યાત્મીકરણિી આવશ્યકિાિો અિે દદવ્ય જીવિ એનુ ં
અંનિમ લક્ષ્ય હોવાિો અણસાર આપે  ે. આ લક્ષ્યિે પામવા માટે ઉત્ક્રાનંિક્રમમા ં એક 
િવપ્રસ્થાિ જરૂરી બન્યુ.ં આજ સરુ્ી જે  નવકાસ થયો એણે આ િવપ્રસ્થાિ માટેિી ભનૂમકા 
િૈયાર કરી  ે.  મનષુ્યિે હવે એક એવી પ્રિીનિ થઇ રહી  ે કે િેિા ંજીવિમા ંજે જે સમસ્યાઓ 
અિે મશુ્કેલીઓિો સામિો કરવાિો આવ્યો િ ેસવધ એિી ચેિિાિી વિધમાિ અવસ્થાિી ઉપજ 
 ે અિે એ અવસ્થાિા પદરવિધિ નવિા એ સમસ્યાઓિો કોઈ કાયમી કે સાચો ઉકેલ શક્ય િથી.  

મનષુ્યિી વિધમાિ મિોમય અવસ્થામા ં જીવિિી સમસ્યાઓિા ઉકેલિો અણસાર 
અવશ્ય મળે  ે, પરં  ુએનુ ં મળૂસતૂ્ર ઉપલબ્ર્ થ ુ ં િથી. મનષુ્ય હાલ જે જ્ઞાિ અિે શક્તિ 
ર્રાવે  ે િ ેઆ ચેિિાિી સીમાિે પાર કરી હવે પ ીનુ ંઅિકદમ ભરવા માટે પયાધપ્િ િથી. 
એ માત્ર એક િવપ્રસ્થાિિી આવશ્યકિા અિે અનિવાયધિાનુ ંપ્રનિપાદિ કરે  ે, મનષુ્ય સમક્ષ 
એિા ંભાનવનુ ંએક ઉજ્જવળ સ્વપ્િ પ્રસ્ િુ કરે  ે પણ એ સ્વપ્િિ ેસાકાર કરવાિી ક્ષમિા 
એિી પાસે િથી.  

જડિત્ત્વમા ં પ્રાણનુ ં અવિરણ થયુ ં એણે જડમા ંઅંિનિિદહિ જીવિિા પ્રાગટયિા ં દ્વાર 
ખોલી આપ્યા અિે આ જગિમા ંજીવસષૃ્ષ્ટિો આનવભાધવ થયો. એ જ રીિે પ્રાણિત્ત્વમા ંમિસનુ ં
અવિરણ થયુ ંએિા ંલીરે્ અહીં માિનસક જીવિિો આનવભાધવ થયો અિે માિવીય સસં્કૃનિ અિે 
સભ્યિાિો નવકાસ થયો. આ નવકાસ હવે એક એવા િબકે્ક પહોંચ્યો  ે જ્યારે શ્રી અરનવિંદ જેિો  
‘અનિમિસ’ િરીકે નિદેશ કરે  ે િે મિસાિીિ િત્ત્વિા ંઅવિરણ દ્વારા  રૃ્થવી ઉપર ઉત્ક્રાનંિિી 
પરાકાષ્ટાએ દદવ્ય જીવિિા આનવભાધવિા દ્વાર ખલેુ. અિે નવશ્વિી વિધમાિ ક્સ્થનિનુ ં િટસ્થ 
અવલોકિ કરિા ંએ દ્વાર ખલુી રહ્યાિી પ્રિીનિ થાય  ે.  

માિનસક જીવિિા િબકે્ક આ અનિમિસિા ં અવિરણ માટેિી અભીપ્સા એ સષૃ્ષ્ટમા ં
અનિમિસિા પરોક્ષ પ્રભાવનુ ં પદરણામ  ે. આ પ્રભાવિે લીર્ે પ્રવિધમાિ જીવિક્રમિા ં
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અિેકનવર્ આિહો ઓગળી રહ્યા  ે, ક્યાકં િો સમિ જીવિ અસ્િવ્યસ્િ થઇ જાય એ હદે,  
જેથી એમિા ં રૂપાિંર દ્વારા દદવ્ય જીવિ માટે જરૂરી ઉપાદાિ  િૈયાર થાય. આ હકીકિ 
સ્પષ્ટપણે એ દશાધવે  ે કે આ યગુ વાસ્િવમા ંએક સકં્રાનંિ કાળ  ે, જેમા ંસષૃ્ષ્ટિા ઉજ્જવળ 
ભાનવ િરફિા ંપ્રસ્થાિિી ભનૂમકા િૈયાર થઇ રહી  ે, એટલુ ંજ િદહ, એ પ્રસ્થાિિો આરંભ પણ 
થઇ ચકુ્યો  ે.   

શ્રી અરનવિંદ આ હકીકિિો નિદેશ કરિા ંલખે  ે: “પ્રકૃનિ મનષુ્ય જેવી અ ણૂધ હસ્િીિા 
નિમાધણથી સિંોર્ પામી અર્વચ્ચે અટકશે િદહ. િે પ્રાણીિી  લુિામા ંમનષુ્યિી જેમ મનષુ્યથી 
ચદડયાિી હશે એવી હસ્િીિા આનવભાધવ િરફ આગળ વર્ી રહી  ે. િેનુ ંબાહ્ય રૂપ િો મનષુ્ય 
જેવુ ંજ હશે પણ િે મિથી ઊધ્વધિી અનિમાિસ ચેિિા ર્રાવિી હશ,ે જે અજ્ઞાિિી દાસ િદહ 
હોય. પ્રકૃનિ આ અનિમિસિે પ્રકટ કરી એિે અનરુૂપ નવકાસ માટે મનષુ્યિે અનિક્રમીિે આગળ 
વર્શે.”  

શ્રી માિાજીએ જાપાિિી સ્ત્રીઓિે ઉદે્દશીિે લખેલા એક લેખમા ં પ્રકૃનિિા આ 
િવપ્રસ્થાિનુ ંસમથધિ કયુ   ે. એ લેખમા ંએમણે માિવ જીવિમા ંસ્ત્રીિા પ્રદાિનુ ંગૌરવ કરીિે 
એ મિલબિી રજૂઆિ કરી  ે કે ‘હવે સ્ત્રીિે માટે મનષુ્યિા ઉત્તમ નવચારો અિે આદશોિે 
સાકાર કરે એવા ં જીવિે જન્મ આપવો પયાધપ્િ િદહ રહ.ે એ હવે ભનવષ્યિા િવમાિવ કે 
અનિમાિવિે જન્મ આપશે, જેિા આગમિનુ ં આ પ્રકૃનિ આયોજિ કરી રહી  ે’. એ 
અનિમાિવિી લાક્ષભણકિા દશાધવિા િેઓ વધમુા ંલખે  ે કે ‘મનષુ્ય િેિી બદુ્ધદ્િે લઈિે પશથુી 
જુદો પડયો હિો એ બદુ્ધદ્િે બદલે આ અનિમાિવિી િવીિ જાનિિી  ણૂધ ક્ષમિા ર્રાવિી હશ’ે. 
અિે  ેવટે િેઓ લખે  ે કે ‘ઉત્ક્રાનંિિા ઉપક્રમમા ંએ એક નિણાધયક ઘડી હિી જ્યારે પ્રકૃનિએ 
િદ્દિ િવીિ અિે અિપેભક્ષિ સર્જિ માટેિા અદમ્ય આવેગિો અનભુવ કયો અિે નવભભન્ન 
જાનિઓિો આનવભાધવ કરિા ં કરિા ં અંિે એ આ અનિમાિવિા આગમિિી ભનૂમકા િરફ 
આગળ વર્ી. એ જોિા ંએમ જણાય  ે કે હવે જે િવા બાળકો જન્મ લેશે િેમિા દ્વારા પ્રકૃનિ 
આ ભાનવ નિમાધણનુ ંકાયધ સપંન્ન કરશે’.  

૫ 
યરુોપિા િવજાગરણ સાથે આધનુિક યગુિો આરંભ થયો અિે ભારિિા િવજાગરણિા 

પદરણામે આ યગુિી ગનિનવનર્િે એક નવનશષ્ટ  વળાકં મળ્યો અિે નવશ્વિા ઉજ્જવળ ભાનવ 
િરફિા િવપ્રસ્થાિિો પાયો િખંાયો. એ સમયે ભારિમા ંર્મધસમન્વય અિે સમાજસરુ્ારાિી 
પ્રવનૃિઓિો આરંભ થયો અિે અિેકાિેક કનવ મિીર્ીઓ અિ ેસામાજજક ક્ષેત્રિા અિણીઓિા 
પ્રદાિિે લઈિે અિે ખાસ િો રાજા રામમોહિ રોય અિે રામકૃષ્ણ પરમહસં, રવીન્દ્રિાથ ઠાકુર 
અિે  મહાત્મા ગારં્ી જેવી નવભનૂિઓિા અિે સનવશેર્ શ્રી અરનવિંદિા પ્રભાવે આધ્યાજત્મક 
મલૂ્યોિા નવર્યમા ં એક દૂરગામી પદરણામ ર્રાવ ુ ં પદરવિધિ આવ્યુ ં અિે અહીંિી 
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આધ્યાજત્મકિાએ એિી પારલૌદકક મયાધદાથી ઉપર ઊઠી ઇહલોકિા અભ્યદુયિે પોિાિા 
વ્યાપમા ંઆવરી લેવાિો અભભગમ અપિાવ્યો.  

બીજી િરફ નવશ્વમા ંયરુોપિા નવસ્િરિા જિા સામ્રા જ્યિે લઈિે  વૂધ અિે પનશ્ચમિી 
પ્રજાિે નિકટ આવવાિા અવસરો મળ્યા અિે જ્ઞાિનવજ્ઞાિ અિે સાસં્કૃનિક કે્ષત્રિા 
આદાિપ્રદાિિે  લઈિે પ્રારંભભક વૈમિસ્યિા સ્થાિે ર્ીમે ર્ીમે બિંે પ્રજાઓિી નવનશષ્ટ 
જીવિશૈલી અિે આગવી મલૂ્યભાવિા માટે પારસ્પદરક સમજણ કેળવાિી ગઈ. એ સાથ ેનવશ્વિા 
પ્રગનિશીલ નવચારમા ં ભૌનિક સમદૃ્ધદ્િા આત્યનંિક લગાવિા દુષ્પદરણામોિે અનલુક્ષીિે 
જીવિિા માિવીયકરણ અિે આંિરીકરણિી આવશ્યકિાનુ ં પ્રનિપાદિ િો થયુ ં જ હ ુ.ં આ 
ક્સ્થનિમા ં અમેદરકાિી પાલાધમેન્ટ ઓફ દરલીજીયસંમા ં સ્વામી નવવેકાિદંિા ઉદ્બોર્િથી પનશ્ચમી 
જગિ માટે આધ્યાજત્મકિાિા દ્વાર ખલુ્યા અિે  વૂધ અિે પનશ્ચમિા જીવિમલૂ્યોિા સમન્વય 
માટેિી ભનૂમકા િૈયાર થઈ.  ેવટે એ ભારિિા સમન્વયાત્મક આધ્યાજત્મક અભભગમ માટે, એિી 
નવર્ાયક કે હકારાત્મક આધ્યાજત્મકિા માટે આદર કેળવાયો.  

સાસંાદરક જીવિિા ઉત્કર્ધ માટે પરમ સત્ય કે આત્મા યા ઈશ્વર િરફ વળવાિી 
આવશ્યકિાિો નવશ્વિા લગભગ બર્ા ર્મોમા ંસાવધનત્રક સ્વીકાર થયો હિો. એિા લીર્ ેઈશ્વરિે 
સસંાદરક જીવિમા ંસ્થાિ પ્રાપ્િ થયુ,ં જે ક્રમશુઃ અિસ્થાિ બિી ગયુ.ં બીજી િરફ ઈશ્વર ઉપર જે 
આત્યનંિક એકાિિા થઇ િેિા ંઆડપદરણામ િરીકે સસંાર અસાર હોવાિી કે એક અનિવાયધ 
અનિષ્ટ યા  માયા હોવાિી માન્યિાિો પ્રાદુભાધવ થયો અિે મનષુ્યિા માિસમા ંસસંાર અિ ે
ઈશ્વર વચ્ચે િ  રૂી શકાય એવી ખાઈ રહલેી હોવાિો નવચાર દૃિ થયો. પદરણામે 
સસંારનવમખુિા ર્ાનમિકિાિો પયાધય બિી ગઈ. આમ એક િરફ ર્મોએ મનષુ્ય સમક્ષ   રૃ્થવી 
ઉપર પ્રભિુા રાજ્યિી સ્થાપિાનુ ં સ્વપ્િ પ્રસ્ િુ કયુ . િો બીજી િરફ સાસંાદરક અભ્યદુયિો 
નવચાર જ  ર્મધિા ં વ્યાપ બહાર મકુાઈ ગયો. એમ થિા ંએવી આશકંા પેદા થઇ કે મનષુ્યે 
ર્મોિા પ્રભાવે પ્રભિુા રાજ્યનુ ંજે સ્વપ્િ સેવ્યુ ંહ ુ ંિે શુ ંકેવળ સ્વપ્િ જ બિી રહવેાિે નિમાધય ુ ં
 ે? જો ખરેખર એવુ ં હોય અિે  રૃ્થવી અિે સ્વગધનુ ં નમલિ સવધથા અસભંવ હોય અિે એ 
દદશાિા માિવ  રુુર્ાથધિી સફળિા માટે કોઈ અવકાશ િ હોય, િો ર્મધનુ ંમનષુ્ય માટે કોઈ 
વાસ્િનવક મલૂ્ય રહ ે ુ ં િથી અિે ર્મધિા અનશુીલિ દ્વારા માિવ જીવિિી સમસ્યાઓિા 
ઉકેલિી કોઈ આશા રહિેી િથી. 

 વૂધ અિે પનશ્ચમિા જીવિ પ્રવાહોિા સમન્વય દ્વારા આધ્યાજત્મકિાિા વાસ્િવવાદી 
અભભગમિો પ્રાદુભાધવ થયો એિાથી યગુયગુોથી પ્રસ્થાનપિ ર્ાનમિક વ્યવહારિી આ અસગંનિ દૂર 
થાય એવી પદરક્સ્થનિનુ ં નિમાધણ થયુ.ં વાસ્િવમા ંઆ સષૃ્ષ્ટ પ્રભનુુ ંસર્જિ હોય િો એ િત્ત્વિુઃ 
અનિષ્ટ કે પ્રભનુવરોર્ી કેવી રીિે હોઈ શકે?  િા ં અહીં જે અનિષ્ટિો અનભુવ થાય  ે િે 
સષૃ્ષ્ટિી અ ણૂધિામાથંી  ણૂધિા િરફિી ગનિિી મધ્યિંર અવસ્થાિો પદરપાક  ે, જે પ્રકૃનિએ 
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ઉત્ક્રાનંિિી પ્રદક્રયામા ં અપિાવેલા નવરોર્ દ્વારા સવંાદદિાિી પ્રસ્થાપિાિા ઉપક્રમ મજુબ 
અંિિોગત્વા સષૃ્ષ્ટિા ઉજ્જવળ ભાનવિા પ્રયાણનુ ંપગનથયુ ંબિે  ે.  

બીજુ.ં ર્મધ કે અધ્યાત્મિા નવર્યમા ંબીજી મહત્ત્વિી હકીકિ એ  ે કે મનષુ્યે જીવિિા 
અભ્યદુય માટે અિે પોિાિી મ ૂઝંવણિા ં અંનિમ સમાર્ાિ માટે સષૃ્ષ્ટજીવિમા ં ઉપલબ્ર્ 
ઉપચારો અપયાધપ્િ હોવાિી પ્રિીનિ સાથે એિો આશ્રય લેવાનુ ં મિુાસીબ ગણ્યુ ં હ ુ.ં અહીં 
મનષુ્યિી પોિાિા દહિિી વ્યસ્િિાિે સાહજજક પ્રાર્ાન્ય મળ્યુ ં  અિે ર્માધનસુરણમા ંએ ભાવ 
એક યા બીજી રીિે પોર્ાયો. આમ આત્મા અથવા પરમાત્મા કે ભગવાિિી સકંલ્પિાિો  
આનવષ્કાર મનષુ્યિા નિજી પ્રયોજિોિી  નૂિિિા સાર્િ િરીકે થયો અિે એનુ ંસાર્િગિ મલૂ્ય 
એ આનવષ્કારનુ ં નિનમત્ત બન્યુ,ં પરં  ુ એ નિનમત્ત ે રચાયેલો સબંરં્ એિી સ્વાભાનવક ગનિમા ં
નિષ્પ્રયોજિ સબંરં્ બિી જિા ંએ સકંલ્પિાિા આંિદરક મલૂ્યનુ ંપ્રનિપાદિ થયુ.ં એ સાથ ેઆ 
સતંલ્પિાિી ગદરમા એિા ં આંિદરક મલૂ્યમા ં રહલેી  ે એ નવચાર દૃિ થયો. ભારિિા 
અધ્યાત્મદશધિમા ંનિષ્કામ કમધનુ ંઅવશ્ય ગૌરવ થયુ ં ે, પરં  ુએ સાથે સકામ કમધ અંિિોગત્વા 
નિષ્કામ કમધ  િરફિી ગનિનુ ંપગથીયુ ંબિે  ે એ દૃષ્ષ્ટએ એિા મલૂ્યિો પણ સ્વીકાર થયો  ે. 
આ હકીકિ એ દશધિિી માિવ જીવિિી વાસ્િનવકિા સાથે કામ લેવાિી સઝૂ અિે 
સવંેદિશીલિાિી દ્યોિક  ે. 

અહીં સ્વાભાનવક રીિે ઈશ્વર કે પરમાત્મા ઉપર આત્યનંિક એકાિિા થિા ંર્માધનસુરણમા ં
અિાયાસે જીવિનવમખુિાિો સચંાર થયો અિે માયાવાદ અિે બૌદ્ િથા જૈિ દશધિિા પ્રભાવ ે
સસંારનુ ં જીવિ અસાર હોવાિી માન્યિાનુ ં પ્રચલિ થયુ.ં આ જીવિનવમખુિાિો નવચાર  
પરમાત્મા પરમ સત્ય હોવાિા નવચાર સાથે કદાચ અસગંિ જણાય, પરં  ુએિા લીરે્ નવચારનુ ં
કેન્દ્ર સષૃ્ષ્ટ પરથી ખસીિે ભગવાિિી દદશામા ં ગયુ ં અિે સસંારકેષ્ન્દ્રિાનુ ં ભગવત્કેષ્ન્દ્રિામા ં
રૂપાિંર થયુ ં િેથી એ અન્િિોગત્વા અધ્યાત્મદશધિિે  ઉપકારક બન્યો એ એનુ ં મહત્ત્વ ણૂધ 
પ્રદાિ  ે. અહીં પ્રથમ ‘સસંાર  િદહ પણ ભગવાિ’િા સતૂ્રિી  પ્રસ્થાપિા થઇ પણ આગળ 
જિા ંએ સતૂ્રિા આર્ારે જ એનુ ં‘ભગવાિિી ભીિર સસંાર અિે સસંારિી ભીિર ભગવાિ’ એ 
સતૂ્રમા ં કે ‘ભગવાિમાથંી પ્રગટેલા સસંારમા ંભગવાિિો   ણૂધ આનવભાધવ’ એ સતૂ્રમા ં રૂપાિંર 
થયુ.ં આમ  સાસંાદરક જીવિિી આનર્વ્યાનર્ઉપાનર્િા ં ઉપચારિો અિે િેમા ં પેદા થિી 
સમસ્યાઓિા ં સિંોર્કારક નિવારણિો જ િદહ, પરં  ુ જીવિિી સાથધકિાિો પથં પણ 
ભગવાિમા ંથઈિે પસાર થાય  ે એ દૃષ્ષ્ટિો પ્રાદુભાધવ થયો. એ દૃષ્ષ્ટિો પ્રાદુભાધવ થયો કે 
જીવિિી િમામ ગનિનવનર્િા ંસચંાલક ભગવાિ  ે અિે એ ભગવાિ એમા ંક્રનમક આનવભાધવ 
પામે  ે િેથી એિી નિયનિ પણ સસંારમા ંએમિો  ણૂધ આનવભાધવ થાય એમા ંરહલેી  ે અિે 
 ેવટે સસંારિા દહિાથ ે વૈયક્તિક અિે સમષ્ષ્ટગિ જીવિિા, વ્યક્તિ અિે સમાજિા જીવિિા  
દદવ્યીકરણિી આવશ્યકિાિી પ્રસ્થાપિા થઇ.  
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૬ 
દદવ્યીકરણિા આ અભભયાિમા ં ભારિે એિા પ્રકૃનિગિ આધ્યાજત્મક વલણિે લઈિે  

એક નવનશષ્ટ  ભાગ ભજવવાિો આવે  ે. અહીંનુ ંઅધ્યાત્મદશધિ ભલે એિી મધ્યિંર અવસ્થાએ 
એકાનંિક બિી ગયુ ંહોય અિે એ ક્સ્થનિમા ંમાયાવાદી જેવી નવચારર્ારાિો પ્રાદુભાધવ પણ થયો 
હોય, પરં  ુએિા ંઉદ્ગમથી જ એિી એ િાસીર રહી  ે કે એ કદાનપ કાયમ માટે એકાનંિક બિી 
શકે એમ િથી. એિો સકેંિ નવદ્યા અથાધ ઝ પરમ સત્યિી અિે અનવદ્યા  અથાધ ઝ ઇહલોકિા 
સત્યિી એક સાથે ઉપાસિા કરવાિા ઇશોપનિર્દિા ંઆદેશમા ંપ્રાપ્િ થાય  ે. એમ જણાય  ે 
કે એકાનંિકિાિી મધ્યિંર અવસ્થા પણ એિી સવધસમાવેશકિાિે ઉપકારક બિી  ે. એ 
સવધસમાવેશકિા ભારિિા અધ્યાત્મદશધિનુ ંપાયાનુ ંઅિે પ્રમખુ લક્ષણ  ે, જે uniformity – એક 
રૂપિાિો િદહ પરં  ુunity – એકિાિો, unity in diversity - નવનવર્િામા ંએકિાિો  રુસ્કાર કરે 
 ે અિે નવનવર્િાિો લોપ કયાધ નવિા એકિાિી પ્રસ્થાપિાિો અભભગમ સ્વીકારે  ે. પ્રકૃનિિો 
ઉત્ક્રાનંિક્રમ પણ એ જ રાહ ેચાલિો દેખાય  ે જેિા લીરે્ અહીં ભાિીગળ સષૃ્ષ્ટનુ ં નિમાધણ થયુ ં
 ે. આ ઉપક્રમ સાથે મેળ ર્રાવિા ંઇહલૌદકક અિે પારલૌદકક દૃષ્ષ્ટભબિંદુિા ંસમન્વય સાથે દદવ્ય 
જીવિિી ભનૂમકા િૈયાર થઇ.  

પનશ્ચમિી નવશ્લેર્ણાત્મક નવચારર્ારામા ંઆદશધ જીવિિી પ્રદક્રયાિે નિયમબદ્ કરવાિો   
અિે એ નિયમોિી સાવધનત્રક કે સાવધજનિક સ્વીકૃનિિો આિહ રખાયો િેિા ં લીર્ે ત્યા ં ર્મધિ ે
સસં્થાકીય રૂપ પ્રાપ્િ થયુ.ં ભારિમા ંપણ કેટલાક ર્ાનમિક સપં્રદાયોએ અિે સનવશેર્ સરુ્ારાવાદી 
સપં્રદાયોએ એવુ ં સસં્થાકીય સ્વરૂપ અપિાવ્યુ ં  ે. આમ ર્મધનુ ં એક સનુિયોજજિ પરંપરામા ં
રૂપાિંર થયુ.ં પરં  ુ ભારિિી અસલ પ્રનિભાએ મનષુ્યો પોિપોિાિા અનર્કારભેદ અિ ે
કક્ષાભેદિે અનલુક્ષીિે, િેમિા વ્યક્તિ વૈનશષ્ઠયિે અનલુક્ષીિે જીવિસાથધક્ય માટેિો પથં 
અપિાવે એ કાયમ ઇષ્ટ ગણ્યુ ં  ે. એિો પડઘો નવચારિા ં ક્ષેતે્ર પણ પડયો  ે. પદરણામે 
ભારિમા ં નવભભન્ન દશધિો અક્સ્િત્વમા ં આવ્યા અિે સમાદર પણ પામ્યા. પરં  ુ બીજી િરફ 
માિવસહજ મયાધદાિે લઈિે પેદા થયેલા મિાિહિા ંપદરણામે અહીં એમિા પારસ્પદરક ખડંિ-
મડંિિી પ્રવનૃત્ત પણ  રૂવેગે ચાલી. એમાયં આક્સ્િક અિે િાક્સ્િક દશધિો વચ્ચેિો િેમ જ 
માયાવાદ અિે પદરણામવાદ િથા દ્વિૈ અિે અદ્વિૈ વચ્ચેિો નવવાદ િો એિી પરાકાષ્ટાએ 
પહોંચ્યો હિો. પરં  ુમિાિહ ભારિીય નવચારિો સ્થાયી ભાવ િદહ હોવાિે કારણે   ેવટે ‘આ 
સત્ય  ે િેમ એ પણ સત્ય  ે’ એવા અિેકાિંવાદી કે સવધસમન્વયાત્મક પદરપ્રેક્ષ્યમા ંએ િમામ 
નવવાદોિી આત્યનંિકિાિો પદરહાર થિા ં અિેક આચાયો િથા સિંો અિે ભતિોિા જીવિ-
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કવિમા ં એક સમ્યક દશધિિો આનવષ્કાર થયો. અિે સમિ ભારિિી લોકસસં્કૃનિમા ં આ 
આનવષ્કારનુ ંપ્રનિભબિંબ ઝીલાયુ.ં  

વેદિી એક ઉક્તિ: एकोऽहीं बहुस्याम – એક  ે એ પરમ િત્ત્વ જે અહીં બહુરૂપ પામ્યુ ં ે. 
એ બહુરૂપિાિે લઈિે एकीं  सत ् वविााः बहुधा वदण्न्त - એક જ સત્ય નવનવર્ નવચારો દ્વારા 
અભભવ્યતિ થાય  ે. આમ આપણી સમક્ષ એક િદહ પણ અિેક સત્યો અથવા સત્યોિી નવનવર્ 
શ્રેણીઓ - various categories of truth પ્રસ્ િુ થઇ. આ નવર્યમા ંએક સસુ્પષ્ટ નિરીક્ષણ રજૂ  
થયુ ં ે: नाण्स्त मुननयवस्य मतीं न र्भन्नाः – એવો કોઈ મનુિ િથી જેિો મિ ભભન્ન િ હોય. આમ 
અહીં અવસ્થા િથા કક્ષાભેદિે અનલુક્ષીિે સત્યિા નિરૂપણમા ં અિે એિા આનરુ્ભંગક 
વ્યવહારમા ં નવભભન્નિા આવકારાઈ.  અહીં જીવિિી ઉન્નનિ માટે અર્ીરાઈથી આચાર અિ ે
નવચારિી સમાિિાિા short cut એટલે કે ટૂંકો માગધ િહણ કરવાિે બદલે स्वेस्वे कमवडयर्भरताः 
सींर्सवद्ध लभते नरााः – સૌ કોઈ પોિપોિાિા રાહ ે નસદ્ધદ્ મેળવે અિે शे्रयींपरममाप्तनुयात ्- પરમ 
શે્રય પ્રાપ્િ કરે એ ઇષ્ટ ગણાયુ.ં અહીં નિષ્કામ કમધનુ ં નવશેર્ ગૌરવ થયુ ં  ે િેમ સકામ કમધ 
અંિિોગત્વા નિષ્કામ કમધિે ઉપકારક બિે  ે એ દૃષ્ષ્ટએ એિા મલૂ્યિો પણ સ્વીકાર થયો  ે. 
એ સાથે એવી સ્પષ્ટિા પણ થઇ  ે કે आकाशात ् पनततीं तोयीं यथा गच्छनत सागरे - 
આકાશમાથંી વરસિા જળિા પ્રવાહો  ેવટે સાગરમા ંભળી જાય િેમ નવચાર અિે વ્યવહારિી 
સપાટી પર દેખા દેિા ભેદો પરમ સત્યિી સમરૂપિામા ંસમાઈ જાય  ે. આ  હકીકિ ભારિીય 
દશધિિા સનુવશાળ અિ ે સમન્વયલક્ષી પદરપ્રેક્ષ્યિી સાથે માિવજીવિ સાથે કામ લેવાિી 
આંિસ ૂધઝ અિે સવંેદિશીલિાિી દ્યોિક  ે. એિા લીર્ે ભારિિા ં દશધિમા ં અંિિોગત્વા 
આત્યનંિકિાિા ં અનિરેકોિે વટાવીિે Absolutism – નિરપેક્ષવાદ અિે  Relativism –
સાપેક્ષવાદિા ંસભુગ સમન્વય દ્વારા વાસ્િવવાદી અદ્વિૈિી પ્રસ્થાપિા થઇ.      

આ નવનશષ્ટ  અભભગમિે લીર્ે ઈશ્વરિા અક્સ્િત્વિો ઇિકાર કરિા ં ભારિિા ચાવાધક 
અિે લોકાયિ દશધિોિો અિે પનશ્ચમિા ભૌનિકવાદી દશધિોિો પણ યથાથધ અિ ે  ણૂધ 
અધ્યાત્મદશધિિી પ્રસ્થાપિામા ંપરોક્ષ રીિે ઉપકારક હોવાિી પ્રિીનિ સાથે આદર કરાયો  ે.   
આમ અહીં જીવિમા ં અિે નવચારસરણીમા ં સદહષ્ણિુા માટે જે અવકાશ રચાયો િેિા ં લીર્ ે
નવનવર્ નવચારો એક સજીવ દેહિા ભાગોિી જેમ એક સવધસમાવેશક સત્યિા  ત્ર િીચ ે
પોિપોિાિા સ્થાિે આપોઆપ ગોઠવાઈ જિા ંદેખાય  ે. એ એક એવી ગોઠવણી  ે જેમા ંકોઈ 
સારં્ા નવિાિી સળંગસતૂ્રિા આવી ગઈ  ે.  

ભારિિી સામાજજક પરંપરામા ંપણ પનશ્ચમિા સસં્થાકીય ર્મોિા જેવા મિાિહો અથવા 
ગિાનગુનિક વલણ ક્યાકં ક્યાકં દૃષ્ષ્ટગોચર થાય  ે. પરં  ુઅહીં ર્મોિો દાશધનિક પરંપરાઓ 
સાથે જીવિં સબંરં્ રહ્યો હોવાિે લીર્ ે પનશ્ચમિા કેટલાક ર્મોમા ં થયુ ં િેમ અહીં ર્મધ 
પદરવિધિમા ંપદરણમિા ર્મોિા નવસ્િરણિા ંઅભભગમ માટે કોઈ અવકાશ રહ્યો િદહ, એટલુ ંજ 
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િદહ, લોકમાિસમા ંનવભભન્ન િીનિરીનિઓ માટે માત્ર સદહષ્ણિુા જ િદહ પણ નવર્ાયક સમભાવ 
રચાયો. િેથી અહીં નવભભન્ન ર્માધનયુાયીઓ સાથે, િલવારિા જોરે કે અન્ય રીિે રાજ્યસત્તા 
કબજે કરીિે અહીં પ્રવેશ પામેલા ર્માધનયુાયીઓ સાથે પણ સહજ રીિે પદેા થયેલા પ્રારંભભક 
વૈમિસ્યિે  વટાવી  એમિી સાથેનુ ં સૌહાદધ ણૂધ સહઅક્સ્િત્વ સભંનવિ બન્યુ ં જે અંિિોગત્વા 
સાસં્કૃનિક સમન્વય માટે ઉપકારક બન્યુ.ં 

િત્કાલીિ ભારિીય સમાજિી કેટલીક મયાધદાઓિે લઈિે અિે સનવશેર્ જ્ઞાનિપ્રથા 
સાથેિા એિા ગઠબરં્િિે લઈિે સમન્વયિી આ પ્રવનૃત્તમા ંકેટલાક અવરોર્ અવશ્ય આવ્યા  ે. 
આ પ્રથાનુ ં મળૂ ગીિા દ્વારા સમનથિિ મનષુ્યિા ગણુકમધ પ્રમાણે માિવજાનિિા ં ચાર વણોમા ં
નવભાગીકરણિી चातुववडयवિી  સકંલ્પિામા ં રહલે ુ ં  ે. આ સકંલ્પિા પ્લેટોિી આ નવર્યિી 
સકંલ્પિા સાથે મેળ ર્રાવે  ે જેિો પનશ્ચમિા સમાજશાસ્ત્રમા ંઆદર થયો  ે. પરં  ુ કાળક્રમે 
એનુ ંજન્માર્ાદરિ જ્ઞાનિપ્રથામા ંરૂપાિંર થયુ ંઅિે એ પ્રથા કેટલીક નવકૃનિઓ સાથે વધ ુિે વધ ુ
ક્સ્થનિચસુ્િ બિિી ગઈ. બીજી િરફ ર્ાનમિકિા મહદંશે યાનંત્રક કમધકાડંોમા ંઅટવાઈ ગઈ હોવાિા 
કારણે ર્મધિો લોકોિા વ્યવહાર અિે નવચારો સાથેિો અનબુરં્ કાઈંક નશનથલ થયો, િેથી સમાજ 
ઉપર અિેકાિેક નવકૃનિઓિો ભોગ બિેલી જ્ઞાનિપ્રથાિી પકડ મજબિૂ બિી ગઈ. એ સાથે 
િત્કાલીિ નવપરીિ રાજકીય પદરક્સ્થનિમા ંટકી રહવેા માટે જે સરંક્ષણાત્મક વ્યહૂ અપિાવાયો 
િેથી િદીમા ંઅનવરિ વહિેા પ્રવાહનુ ંપાણી ખાબોભચયામા ંઠલવાઈિે બનંર્યાર બિી જાય એ 
રીિે અહીંનુ ં જીવિ પણ કાઈંક બનંર્યાર બન્યુ.ં એ પદરક્સ્થનિમા ં અહીં ર્મધિે િામે પયાધપ્િ 
માત્રામા ંસકુંભચિિાિો સચંાર થયો અિે સમાજનુ ં‘ભદ્ર’ કે સસં્કારી ગણાિા સવણો અિે ‘અભદ્ર’ 
કે સસં્કારનવહીિ અન્યોિા અિે સનવશેર્ દભલિો અિે પ ાિોિા વગધમા ં કિંગ ુ નવભાજિ થઇ 
જાય એ હદે િાિજાિ અિે છૂિાછૂિ જેવા અનિષ્ટોિો અિે એિી સાથે સકંભલિ અિેક 
કુરૂિીઓિો અહીં સારો એવો પ્રસાર પણ થયો.  

અંિેજોિી કંપિી સરકારિા વહીવટ દરનમયાિ હોપકીન્સ િામિા અંિેજ લેખકે 
ભારિિી પ્રજાિા અભ્યદુય માટે અહીં ભિસ્િી ર્મધિો પ્રસાર કરવાિી આવશ્યકિા પ્રનિપાદદિ 
કરવાિા આશયે ખબુ પદરશ્રમ લઈિે િૈયાર કરેલા એમિા Religions of India િામિા 
 સુ્િકમા ંઅિે એ સમયિી એવી જ અિેક કૃનિઓમા ંઅહીંનુ ં ર્ાનમિક અિે સામાજજક જીવિ 
અિેકનવર્ અનિષ્ટોમા ં રેૂ રંુૂ અટવાઈ ગયુ ંહોવાિી ર્ારદાર રજૂઆિ થઇ  ે. આઝાદી પ ી 
પનશ્ચમીકરણિા ંવર્િા જિા પ્રભાવિે લઈિે અિે પચંિારક વૈભવિા ંવ્યામોહમા ંઅિ ેસનવશેર્ 
કેટલીક અંિેજી માધ્યમિી સમદૃ્ શાળાઓિા િથાકનથિ ઉચ્ચ કોદટિી કેળવણીિા પ્રભાવે 
મેકોલેિા કેળવણી અભભયાિમા ંજાણ્યે અજાણ્યે પોર્ાયેલ પનશ્ચમીકરણનુ ં વલણ સદૃુિ થવાિે 
કારણે ભારિીયિાથી નવમખુ બિેલા આપણા કેટલાક બદુ્ધદ્વાદીઓિા માિસમા ંર્ાનમિકિા અંગ ે
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જે અરુભચ પેદા થઇ  ે, ક્યાકં ક્યાકં એ નવદ્રોહમા ં પણ પદરણમી  ે, એમા ંએવા જ કેટલાક 
અનિષ્ટોિે લઈિે પેદા થિી અકળામણ ખાસ નિનમત્ત બિી  ે.  

આ રીિે ભારિિા સમાજ નવર્ે પ્રચભલિ થયેલી માન્યિાઓમા ં રહલેી ગેરસમજ અિે 
ભ્રામકિાિે િથા એિી અનિશયોક્તિઓિે બાદ કરીિે અિે એિી પા ળિા દુરાશય પ્રત્યે ધ્યાિ 
આપ્યા નવિા એટલુ ંિો અવશ્ય સ્વીકારવાનુ ંરહ ે ે કે આ સમાજ  કેટલાકં અનિષ્ટોિા ંભરડામા ં
આવી ગયો હિો, જેિા ંકેટલાક અવશેર્ો હજી સરુ્ી દૂર થયા િથી. પરં  ુઅહીં આ લોકોએ એ 
સમાજિી એક અત્યિં મહત્ત્વિી લાક્ષભણકિા િજરઅંદાજ કરી હિી. એ એક હકીકિ  ે કે આ 
સમાજ  જ્યારે અનિષ્ટોિા પ્રભાવમા ંઆવી ગયો હિો એવા સમયે કોઈક અગમ્ય રીિે ર્ાનમિક 
 િુરુત્થાિિો પણ આરંભ થયો હિો અિે એિી સાથે સહજ રીિે સકંળાયેલી સમાજસરુ્ારાિી 
સમાિંર પ્રવનૃત્તઓિે લઈિે એ અનિષ્ટો  ેવટે ઓગળી જાય એવી પદરક્સ્થનિિી રચિા પણ થઇ 
હિી અિે અનિષ્ટોિો આશ્રય બિેલા અિે એમિો ભોગ બિેલા િમામ વ ુધળોમા ંસમાિ રૂપે 
ર્માધનરુાગનુ ંવલણ ચાલ ુરહ્ુ ંિેથી સમાજિી સમ લુા અમકુ અંશે સચવાઈ રહી. આ નવર્યમા ં
એ એક િોંર્પાત્ર ઘટિા  ે કે સમાજિે આ બિેં વ ુધળોમાથંી અિેક સિંોિી પ્રાપ્પ્િ થઇ અિ ે
બિંે વગોએ એમિો સમાિ ભાવે આદર પણ કયો એિા લીરે્ અનિષ્ટો  ેવટે ઓગળી જાય 
એવી ભનૂમકા િૈયાર થઇ . આમ રોગિી સાથોસાથ એિા ઉપચારિી પણ જોગવાઈ થઇ ગઈ 
હિી એ આ સમાજિી ધ્યાિાકર્ધક નવશેર્િા રહી  ે. િદુપરાિં એ પણ એક હકીકિ  ે કે 
કેટલાક િથાકનથિ સવણો જ દભલિો અિે પ ાિ વગોિે થિા ંઅન્યાયોિા નિવારણિી પ્રવનૃત્ત 
આરંભાય એિા નિનમત્ત બન્યા  ે અિે પોિાિા સમાજિો આક્રોશ સહિ કરીિે એ લોકોએ આ 
પ્રવનૃત્તઓિે આગળ વર્ારવામા ંિોંર્પાત્ર ફાળો આપ્યો  ે.  

આ િમામ હકીકિોિે અનલુક્ષીિે કેટલાક બદુ્ધદ્વાદીઓએ અહીંિી સભ્યિાનુ ંcivilization 
of contradictions – પારસ્પદરક નવરોર્ોિી સસં્કૃનિ િરીકે નવવરણ કયુ   ે. પરં  ુ આ 
નવરોર્ાભાસી દેખાિા ં વાિાવરણમા ં અિેકનવર્ અનિષ્ટોિા આવિજાવિ   િા ં ભારિિી 
આમપ્રજાિી આધ્યાજત્મક સવંેદિશીલિા જળવાઈ રહી એ એિી પ્રકૃનિિી લાક્ષભણકિા  ે. આ 
સદંભે રોમા ં રોલા ં જેવી પનશ્ચમિી એક નવભનૂિિા એ િોંર્પાત્ર નિરીક્ષણિો  નિદેશ કરવો 
આવશ્યક જણાય  ે કે ભારિિી પ્રજાિી આધ્યાજત્મક સવેંદિશીલિા રામકૃષ્ણ પરમહસંિી 
પ્રનિભાિે પારખી શકી, પરં  ુ એમિો જન્મ પનશ્ચમમા ં ક્યાકં થયો હોિ િો એમિે lunatic 
asylum – પાગલખાિામા ંમોકલી અપાયા હોિ.  

આમ ભારિિી સસં્કૃનિ અધ્યાત્મદશધિથી પ્રેદરિ અિે પ્રભાનવિ થઇ હોવાથી શક અિે  
હણૂ, યહુદીઓ અિે મસુલમાિો અિે અંિેજો પણ  ેવટે અહીંિી પ્રજામા ં ભળી ગયા અિ ે
એમિી નવનશષ્ટ  સસં્કૃનિઓ  અહીંિી સસં્કૃનિમા ંસમાઈ જિા ંએક વધ ુસમદૃ્ સસં્કૃનિનુ ં નિમાધણ 
થયુ.ં અિે એ જ ઉપક્રમમા ં અંિે  દદવ્ય જીવિ પ્રનિ દોરી જિા ંસમન્વયાત્મક દશધિિો અહીં 
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પ્રાદુભાધવ થયો, જેમા ંપનશ્ચમિા ંસાસંાદરક અભ્યદુય કે ઉત્કર્ધિા ંઅભભગમિો સપેુરે સમાવેશ થઇ 
ગયો.  

આ દશધિ દ્વારા એક એવી શ્રદ્ાિી પ્રસ્થાપિા થઈ કે જીવિમા ંસારંુ કે ખરાબ, ઇષ્ટ કે 
અનિષ્ટ  જે કાઈં  ે િે સવધ અંિે સારા ંમાટે  ે, કારણ કે એિી િમામ ગનિનવનર્િા મળૂમા ંસ્વય ં
ભગવાિ રહલેા  ે. આ શ્રદ્ા  ેવટે જ્ઞાિમા ં પદરવનિિિ થિા ં એક એવો નવશ્વાસ જન્મ્યો કે 
સષૃ્ષ્ટિા િમામ નવરોર્ી દેખાિા ંપદરબળો  ેવટે જીવિિે એિા ઉજ્જવળ ભાનવ િરફ દોરી જાય 
 ે. આમેય પ્રકૃનિ નવરોર્િા માગે સવંાદદિા િરફ વળે  ે અિે પ્રત્યેક સમસ્યાિા ઉકેલ સાથે 
જીવિ એક એક કદમ  ણૂધ સવંાદદિાિી સ્થાપિા િરફ આગળ વર્ે  ે. આ પદરપ્રેક્ષ્ય એ એક 
સસ્િો આશાવાદ િથી. એ  ણૂધિુઃ વાસ્િવ દશધિ  ે. અહીં ભગવાિ ‘deus ex machina -  
કથાિકિી ગ ૂચં ઉકેલવા માટે ક્યાકંથી અચાિક પ્રવેશિી હસ્િી’ િથી. એ િો આરંભથી જ 
જીવિિા ંસતૂ્રર્ાર રહ્યા  ે, પરં  ુમનષુ્યિે એ હકીકિિી ઘણા લાબંા સમય સરુ્ી સભાિિા 
િહોિી. એ સભાિિાિો સચંાર થિા ંજીવિમા ંિવપ્રસ્થાિિો આરંભ થાય  ે.  

આમ આધનુિક યગુિી ગનિનવનર્ એક નિણાધયક વળાકેં આવી અિે  જ્ઞાિનવજ્ઞાિ અિે 
સસં્કૃનિસભ્યિાિા કે્ષતે્ર અપ્રનિમ નસદ્ધદ્ઓ સાથે નવકાસિા ં અિેકનવર્ નશખરો સર કયાધ  િા ં
આશાનિરાશા વચ્ચે અટવાઈિે કોઈ અગમ્ય રીિે અિાસ્થા અિે હિાશા િરફ ર્કેલાિી માિવ 
જાનિિે સષૃ્ષ્ટજીવિનુ ં રહસ્ય પ્રગટ કરિા ં આધ્યાજત્મકિાિા આ નિૂિ અભભગમમા ં આશાનુ ં
દકરણ દેખાયુ.ં આ અભભગમિે લીર્ે માિવ જીવિમા ંએક નવશ્વાસિો સચંાર થયો કે એનુ ંભાનવ 
ઉજ્જવળ  ે અિે  ેવટે  રૃ્થવી અિે સ્વગધનુ ંનમલિ કેવળ સ્વપ્િ િદહ રહિેા વાસ્િનવક હકીકિ 
બિી રહશેે. આ નવશ્વાસ શ્રી અરનવિંદિા ‘સાનવત્રી’ િામે મહાકાવ્યિી એક પકં્તિમા ંઅભભવ્યતિ 
થયો  ે:  

All earth shall be the Spirit’s manifest home. 
અભખલ  રૃ્થવી થાશે પ્રગટ ગહૃ આત્મા પરમનુ.ં 

                                                - શ્રી અરનવિંદ 
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