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અનવુાદ: 

શૈલશે પારેખ
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ભમૂિકા 
 

 ૧૮મી સદીના ઉત્તરાર્ધથી આરાંભ થયેલી ઔદ્યોગિક ક્ાાંતતના પરરણામે 
પાશ્ચાત્ય જિતની સમદૃ્ધિ અને મહત્વાકાાંક્ષાઓમાાં ઉત્તરોત્તર વદૃ્ધિ થતી િઈ. 

ટેતનોલોજીની પ્રિતતને કારણે સરુ્ારેલા સાંચાર માધ્યમો દ્વારા તેમ જ ૨૦મી 
સદીના આરાંભે થયેલી હવાઈ જહાજની શોર્ને પરરણામે જિત નાન ુાં થત ુાં િયુાં 
અને સ્થાતનક કે પ્રાાંતતક છમકલાાંઓના વૈતિક પડઘા પાડવા માાંડયા. ૧૯૧૪-

૧૮ની વચ્ચે માનવજાતે પ્રથમવાર યિુન ુાં વૈતિક સ્વરૂપ જોયુાં અને તેને 
અનસુરતી જ ાંિાગલયત અને સાવધતિક બરબાદી જોઈને તવિના વ્યતથત 
બૌદ્ધિકોમાાંના એક હતા ફ્રાન્સના રોમાાં રોલાાં. 
 તવિયિુની સાથે સાથે રતશયામાાં સામ્યવાદના ક્ાાંતતકારી તસિાાંતોને 
અનસુરતા રાજકીય પક્ષોને જનતાન ુાં અનમુોદન મળવા માાંડયુાં હત ુાં અને 
ઓતટોબરની ક્ાાંતત પછી સામ્યવાદન ુાં શાસન પણ પ્રસ્થાતપત થયુાં હત ુાં. રોમાાં 
રોલાાંને સામ્યવાદના મળૂભતૂ તસિાાંતો પ્રત્યે સહાનભુતૂત હતી. પરાંત ુરતશયા 
અને જમધનીમાાં પ્રશાસન તવરોર્ી બૌદ્ધિકોના સ્વાતાંત્ર્ય પરના અંકુશના તે કટ્ટર 
તવરોર્ી હતા.  
 ૧૯૧૯માાં તેમણે જિતના બૌદ્ધિકોને સાંિરિત કરવા પોતે લખેલી 
ચેતનાની મકુ્તતની ઘોષણા (ડતેલેરેશન ઓફ ર્ ઇન્ડીપેન્ડન્સ ઓફ ર્ ક્સ્પરરટ) 

નીચે સહી કરવા તવનાંતી કરી હતી. જિતના તવતવર્ દેશોના અનેક બૌદ્ધિકોએ 
તેને સમથધન આપયુાં હત ુાં. તેમાાં સામેલ હતા, આલ્બટધ આઈન્સ્ટાઈન, 
રવીન્રનાથ ટાિોર, બર્ટ્ાાંડ રસેલ, હમધન હેસ વિેરે. 

 આ ટૂાંકી, જુસ્સાદાર, સચોટ, તકધબિ અને હૃદયસ્પશી અપીલ છે જે આજે 
લિભિ એક સદી પછી પણ આજના બીભત્સ રાજકારણ, સાંકુગચત રાષ્ટ્ર્ટ્વાદ 
અને આતાંકવાદથી કલતુષત વાતાવરણમાાં એટલી જ આવશ્યક છે.  
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ચેતનાની મકુ્તતની ઘોષણા 
 

 આજે જ્યારે અવરોર્ો દૂર થઈ રહ્યા છે અને સરહદો ખલુી રહી છે ત્યારે 
છેલ્લા પાાંચ વષધથી લશ્કરો, તનયાંિણો (સેન્સરશીપ) કે યિુમાાં સાંડોવાયેલા 
રાષ્ટ્ર્ટ્ોને કારણે એકબીજાથી તવખટૂા પડી િયેલા અને સમગ્ર જિતમાાં 
પથરાયેલા બૌદ્ધિક કાયધકરો અને સાથીઓને અમે તવનાંતી કરીએ છીએ કે તેઓ 
ફરી એકવાર તેમન ુાં બાંધતુ્વ સભર સાંિિન ઊભુાં કરે. પણ આ સાંિિન 
પહેલાાંનાાં સાંિિન કરતાાં વધ ુમજબતૂ અને સાંિીન હોવુાં આવશ્યક છે. 

  

 યિુને કારણે આપણી ગબરાદરી વેરણછેરણ થઈ િઈ છે. મોટા ભાિના 
બૌદ્ધિકોએ તેમન ુાં તવજ્ઞાન, તેમની કલા અને ચેતના રાષ્ટ્ર્ટ્ની સેવામાાં સમતપિત 
કયાાં હતાાં. અમે કોઈના ઉપર આરોપ મકૂવા નથી માાંિતા કે કોઈને િપકો 
પણ આપવા નથી માાંિતા. અમે વ્યક્તતિત આત્માની નબળાઈ તેમ જ 
મહાન સામરૂહક પ્રવાહની શક્તતને જાણીએ છીએ. ક્ષણમાિમાાં સામરૂહક 
પ્રવાહમાાં વ્યક્તતિત નબળાઈ ખેંચાઈને ર્ોવાઈ િઈ છે કારણ કે તેને 
ખાળવા માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી ન હતી. આ અનભુવને આપણે 
ભતવષ્ટ્યમાાં યાદ રાખવો પડશે. 
  

 બૌદ્ધિક જિતના પદત્યાિ અને તેણે કરેલા સ્વચ્છાંદી શાસનના સ્વૈચ્ચ્છક 
સ્વીકારને કારણે સજાધયેલી હોનારતની આપણે સૌથી પહેલાાં નોંર્ લેવી ઘટે. 

યરોપના માળખા અને માનસમાાં પેિેલા સડામાાં બૌદ્ધિકો અને કલાકારોએ 
તવષતસતત તર્ક્કારની અઢળક માિા ઉમેરી છે. તેમણે તર્ક્કારને સમથધન 
આપતાાં સ્મતૃ અને કચ્લ્પત, જૂનાાં અને નવાાં, ઐતતહાતસક, વૈજ્ઞાતનક, તારકિક 
અને કતવત્વમય કારણો પોતાના જ્ઞાનના શસ્ત્રભાંડારમાાંથી શોર્ીને પ્રેમ અને 
માનવીય શાણપણનો તવનાશ કરવાનો પરરશ્રમ કયો છે. તેમ કરવા જતાાં 
તેમણે તકધને તવરૂપ બનાવીન,ે તેન ુાં અવમલૂ્યન કરીને, તેન ુાં અપમાન કયુાં છે. 
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અને તેઓ તો આ તકધના ધ્વજર્ારક હતા! આને કારણે તકધ હવે આવેિન ુાં, 
સામાજજક કે રાજકીય જૂથ, રાષ્ટ્ર્ટ્ કે વિધના આત્મલક્ષી રહતન ુાં સાર્ન માિ 
બની િયો છે. હવે આ અસાંસ્કૃત સાંગ્રામમાાંથી તવજેતા કે પરાજજત – બર્ાાં જ  
રાષ્ટ્ર્ટ્ો ઇજાગ્રસ્ત, દરરર અને પોતાના નશાગ્રસ્ત િાાંડપણથી લજ્જિત થઈને 
હલકાાં દેખાઈ રહ્યાાં છે. તેમના સાંઘષધને કારણે તકધની પણ અર્ોિતત થઈ છે. 

  

 ઊિો, જાિો! આ સમાર્ાનો, આ શરમજનક સાંિિનો અને તેમની 
અિોચર ગલુામીમાાંથી ચેતનાને મતુત કરાવીએ. ચેતના કોઈની ય દાસ નથી. 
આપણે ચેતનાના દાસ છીએ. બીજુ ાં કોઈ આપણુાં સ્વામી નથી. આપણે તેના 
મશાલર્ારક છીએ. તેની રક્ષા કરવાનો અને માિધ ભલૂેલાને તેની સમક્ષ 
પ્રસ્તતુ કરવાનો આપણો ર્મધ છે. રાતિના આવેિના વમળોમાાં ધ્રવુતારક તરફ 
આંિળી ચીંર્વાની આપણી ફરજ છે. િવધના આવેિ અને પરસ્પર તવનાશનો 
આપણે અસ્વીકાર કરીશુાં. આપણે સેવા કરીશુાં માિ સત્યની – એ સત્યની જેને 
નથી કોઈ સીમા કે કોઈ સરહદ, જેને નથી કોઈ જાતત કે કોમ વચ્ચે ભેદભાવ 
કે પવૂધગ્રહ. અલબત્ત, આપણે માનવતાના રહતની સાથે સાંબાંર્ જાળવી જ 
રાખીશુાં. આપણે માનવતા માટે જ કરટબિ થઈશુાં, પણ વૈતિક માનવતા માટે. 

આપણે નથી ઓળખાતા કોઈ રાષ્ટ્ર્ટ્ને. આપણે ઓળખી છીએ જનતાને – 
વૈતિક જનતાને. જનતા, જે સહન કરે છે, જે સાંઘષધ કરે છે, જે િોકર ખાઈને 
ઊભી થઈને પોતાના પરસેવા અને રતતથી લથપથ હોવા છતાાં પથરાળ 
માિે આિળ વર્ે છે. જનતા, જેમાાં સૌ સમાઈ જાય છે, જેમાાં સૌ સમાન છે, 
એકબીજાના તમિો છે. આ વૈતિક બાંધતુ્વની ભાવનાનો તેમને પરરચય 
કરાવવા તેમના રદશાહીન અને અથધહીન સાંઘષોને દફનાવી, તેની ઉપર 
આપણે મતુત અને બહુતવર્ ચેતનાના સાંિિનનુાં એક શાિત તોરણ બાાંર્વાન ુાં 
છે. 

 


