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ABSTRACT    ઈવલીવન ૂલે ચથી વદીભાાં થઈ ગમેરા ગ્રીવના પ્રવવદ્ધ ફપરવૂપ પ્રેટના કવલતા વલળેના વલચાય ખૂફ વલલાદસ્દ યશેર છે. એક  

આદળશ યાજ્મભાાંથી કવલઓને ફશાય ખદેડી દેલા જઈએ એલ ાં કથન કયીને પ્રેટએ વાવશત્મકાય અને કરાકાયની ફશ  નાયાજગી લશયી રીધી છે. આ વાંળધન-

ત્રભાાં પ્રેટના કવલઓ અને કવલતા અાંગેના ખ્મારની વલળદ ચચાશ કયલાભાાં આલી છે. કમાાં કાયણવય પ્રેટ કવલઓને વન્ભાન ન આી ળકમ તે ણ સ્ષ્ટ 

કયલાભાાં આવમ ાં છે. અાંતે, પ્રેટના જ વળષ્મ એફયસ્ટટર દ્લાયા પ્રેટની કાવમ-વલમક વાંકલ્ના કઈ યીતે બૂરબયેરી છે તેન ાં પ્રવતાદન કયલાભાાં આવમ ાં છે તે  

લાતન ઉલ્રેખ કયેર છે. 
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વ પ્રવવદ્ધ ગ્રીક ફપરવૂપ પ્રેટ (ઈવલીવન ૂલે ૪૨૮ થી ૩૪૮) પ્રાચીન ફપરવૂપ વક્રેટીવના વલદ્યાથી શતા અને એફયસ્ટટરના વળક્ષક 

શતા. ચથી વદીના ભધ્મભાાં તેભણે ગ્રીવના એથેન્વભાાં એકેડભીની સ્થાના કયી શતી. એ લાત વમાકણે સ્લીકૃત છે કે પ્રેટએ વચચભી ફપરવૂપીની 

સ્થાના કયી શતી. એલ ાં ભાનલાભાાં આલે છે ક ેપ્રેટએ જે ભૂબૂત પ્રચન ઊબા કમાશ અને વચચભી તાવવલક વભસ્માઓ અાંગે પ્રાયાંવબક વવદ્ધાાંત 

આપ્મા તે જ તેભના ફાદ રખામેરી ફપરવૂપીન ામ ફન્મા.  

 પ્રેટના દાળશવનક રખાણ ભ ખ્મત્લે વાંલાદના રૂભાાં છે જેભાાં પ્રચન અને તેભના જલાફના આધાયે જ્ઞાન ઉાર્જજત અને પ્રવાફયત 

કયલાભાાં આલે છે.  પ્રેટ દ્લાયા રખામેરા ભ ખ્મ વાંલાદભાાં 'ગગીમાવ', 'ભેન', 'એરજી', 'ફક્રટ', 'પેડ', 'વવમ્વઝમભ' અને 'ફયવલરક' છે. 

પ્રેટ વાવશવત્મક વલલેચનના વવદ્ધાાંતભાાં તેભના મગદાન ભાટે ણ જાણીતા છે. પ્રેટૉવનક ભીભાાંવા વાવશત્મના વમાક વલલેચન ક્ષેત્રન એક બાગ 

છે, જેભાાં નૈવતકતા અને કરાના કામશની યસ્યની અવયની તાવ કયલાભાાં આલે છે. પ્રેટની વાવશવત્મક વભીક્ષા મ લાનને  આદળશ યાજ્મના 

નાગફયક ફનલા ભાટ ેવક્ષભ કયલા ભાટ ેપ્રેફયત કયલાના શેત  વય યચલાભાાં આલી શતી. 

 પ્રેટ તેભના ઘણા વાંલાદભાાં કવલતા ય ફટપ્ણી કયે છે. પ્રેટની કવલતા અાંગેની વોથી વમલવસ્થત ફટપ્ણીઓ જ ક ેફ ેગ્રાંથભાાં જલા 

ભે છે જે ફાંનેનાાં રખાણ લચ્ચ ેણ ઘણા લોન ાં અાંતય છે.  વોપ્રથભ ગ્રાંથન ાં ળીશક 'આમન' છે જેભાાં વક્રેટીવ એક ગામકને તેની કરા અને કરાના 

પ્રકાય વલળે વલાર કયે છે. 'ફયવલરક'  સ્તકભાાં લધ  વમલવસ્થત એલ ાં બાષ્મ કવલઓ ય પ્રેટએ રખ્મ ાં છે. "ફયવલરક' ના  સ્તક ક્રભ ૩ અને ૧૦ભાાં  

પ્રેટ વલગતલાય કવલઓ વલેના તેના અવબગભને વાંફધે છે. પ્રેટએ 'ભાઈભેવીવ' તયીકે ઓખાતા કાવમ-સ્લરૂ અને અન્મ વાવશત્મની 

જફયદસ્ત ટીકા આ  સ્તકભાાં કયી. પ્રેટની  'ભાઈભેવીવ' (અન કયણ)ની વથમયી અન વાય કરા લાસ્તલ વાથ ેનવશ યાંત  ભ્રભણા વાથ ેવાંકામેરી છે, 

અને તે નકરની ણ નકર કયે છે. આભ, કરા આણને લાસ્તવલકતાથી ફ ેલાય દૂય કયી દે છે.  પ્રેટ કવલઓને વલચલના અન કયણકતાશ તયીક ેગણ ેછે 

અને ભાને છે ક ેકવલઓ વત્મથી ઘણા દૂય શમ છે. પ્રેટન ાં વનલેદન ક ેકવલઓ વભાજભાાંથી શાાંકી કાઢલા ભાટે રામક છે તે વોથી પ્રવવદ્ધ થમ ાં છે. 

પ્રેટએ આદળશ 'પ્રજાવત્તાક' વલળે લાત કયી ત્માયે તેણે ત્માાં કવલને કઈ સ્થાન આપ્મ ાં નશીં. 

 પ્રેટ એ કાયણ વલળે ખૂફ જ સ્ષ્ટ શતા ક ેજે કાયણને રીધે તેભણે વભાજભાાં કવલઓની ઉવસ્થવતની વશભામત કયી ન શતી.  તેભના 

જણાવમા અન વાય, કવલઓ એ ભાટ ેજખભી છે ક ેતેઓ મ લાનને ભ્રષ્ટ કયે છે. તેલ વલલેકફ વદ્ધને ફદરે મ લાનભાાં રાગણીઓ અને જ સ્વ ઉશ્કેયે છે. 

તાના ળલદ દ્લાયા કવલઓ  શ્રતાઓને જે વભજાલલા ઈચ્છે તે વભજાલી ળકલા ભાટે વક્ષભ છે.  કવલઓ જાણ ેછે કે તેઓ ળ ાં ફર ેછે અને ળ ાં કયે છે. 

કવલતા અન્મના જીલનની કથાઓ કયીને ભાત્ર રાગણીઓને અીર કયલાન ાં કાભ કયે છે તેલ ાં પ્રેટ ભાને છે.  

 કવલતા ય પ્રેટએ કયેરા શ ભરા અાંગેની ચચાશ કયતી લખતે કેટરાક વાંજગ અને ફયફન ઉલ્રેખ કયલ જરૂયી છે. જે વભમે પ્રેટ 

જીલતા શતા તે વભમે કવલતા વભાજભાાં અવાધાયણ રૂે પ્રબાલળાી ફની ગઈ શતી વાથ ેગ ણલત્તાની દૃવષ્ટએ ણ તેની અધગવત થઈ શતી. અન્મ 

ઘણા ફપરવૂપની જેભ પ્રેટ ભાનતા શતા ક ેમ લાન ય કવલઓન પ્રબાલ એ મગ્મ ઘટના નથી. કવલઓની ત રનાભાાં તવલજ્ઞાનીઓ શ્રેષ્ઠ છે. તેઓ 

ભાનતા શતા ક ેકવલતાના આનાંદ કયતાાં ફપરવૂપી દ્લાયા પ્રાપ્ત વત્મ લધ  ભશવલન ાં છે.  

પ્રેટએ  કવલતાની નનદા ભ ખ્મત્લે ચાય ભ દ્દાઓ આધાફયત  કયી: નૈવતક, બાલનાત્ભક, ફોવદ્ધક અને ઉમગીતાલાદી. 

૧. નૈવતકતા-આધાફયત દરીર:  

 કવલતાની કઠય નનદા કયલા ાછ પ્રેટની એલી ભાન્મતા જલાફદાય શતી ક ેકવલતા ભાત્ર રકવપ્રમ થલાના આળમથી રખામ છે.  તેઓ 

ભાનતા શતા ક ે કવલઓ એલી જ લાતાશઓ લણશલે છે ક ે જે ભાનલ જીલનના દ ષ્કૃત્મને લખાણ.ે  પ્રાચીન ગ્રીક ભશાકાવમના નામક નૈવતકતાના 

ઉદાશયણ ન શતા. તેઓ રાંટ, ચત ય અને ક્રૂય શતા. તેભની લાતના પ્રચાયથી રકભાાં અનૈવતકતા તયપ લરણ ઊબ ાં થમ ાં. પ્રેટ ભાનતા શતા ક ે

નાટ્મકાય વાંૂણશણ ેરકવપ્રમ થલા ભાટ ેજ રખતા શલાથી, એ અથશભાાં તેઓને વોથી ભટા ગ નેગાય ગણલા જઈએ. 

 કવલઓએ બગલાન અને નામક ક ેજેભણે જેભણ ેબગલાનન બાગ બજવમ શત તેભના વલળ ેખટી ભાન્મતાઓ યજૂ કયી શતી. તેભના 

વભમના કવલઓએ રખેરાાં ભશાકાવમભાાં ત બગલાનને ણ ભ્રષ્ટ અનૈવતક અને અપ્રભાવણક દળાશલલાભાાં આવમા શતા. આલ ાં લરણ ખાવ કયીને 
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ભશાકવલ શભયના ભશાકાવમભાાં જલા ભે છે. કાયણ ક ેફાક અને મ લાનભાાં ઈચલય અને ભશાકાવમના નામકને અન વયલા ભાટ ેએક ક દયતી 

લરણ શમ છે, કવલઓની અનૈવતકતાને વમાજફી ઠેયલતી શયકતથી વભાજભાાં અનૈવતકતા પ્રવયતી શલાન ાં પ્રેટ ભાનતા શતા. ભાત્ર ઉતે્તજના અને 

ભેરડ્રાભા ઉત્ન્ન કયલા ભાટ ેજાણીતા નાટ્મકાય અને કવલઓની પ્રલૃવત્ત ભાનલભનની કવનષ્ટ લૃવત્તને ઉશ્કેયે છે અને વભાજભાાં કામદાના વાળનને ણ 

નફ ાં ડે છે.  

૨. બાલનાત્ભકતા-આધાફયત દરીર;  

 પ્રેટએ બાલનાત્ભક ધયણે ણ કવલતા વલે કેટરાક લાાંધાઓ યજૂ કમાશ શતા. કવલઓ કઈ દૈલી ળવકતથી પ્રેફયત છે તે ભાનલાન તેભણે 

ઇન્કાય કમો. તેભણે જણાવમ ાં કે જ આ દાલ ભાનલ શમ ત તે ૂયલાય કયલ ાં ડે ક ેકવલઓના વલચાય તકશની કવટીએ ખયા ઉતયેરા છે. તેઓ ભાનતા 

શતા ક ેકવલઓ દ્લાયા યજૂ કયલાભાાં આલેરા વલચાય તેભના દ્લાયા વભજાલી ળકામ તેભ જ નથી કાયણ ક ેઆ વલચાય એકદભ વફન-તાર્કકક છે. 

 તેભણે ખાવ કયીને 'વરફયક'ને છડી ને ફાકી રગબગ તભાભ પ્રકાયના કવલતા-સ્લરૂની નનદા કયી. તેઓ ભાનતા શતા ક ેભશાકાવમ, 

કરૂણાાંવતકા અને કૉભેડી ક દયતનાાં અન કયણ રૂે રખામા શતા, ફલ્ક ેતેઓ નકરની ણ નકર શતાાં. આ પ્રકાયની ફે લાયની નકરની ભાનલ ભન ય ફશ  

વલઘાતક અવય થામ છે.  

 પ્રેટ ભાનતા શતા ક ેભાનલજીલનના  નૈવતક ાવાઓન ાં અન કયણ કયલાને ફદરે કવલતા અચરીર, વનવનાટીબમાાં અને ભ્રષ્ટ તત્લભાાં 

ઉભેય કયે છે અને ભાત્ર ક્ષવણક આનાંદ ઓપય કયે છે. જેને લાસ્તલભાાં વનમાંવત્રત કયલી જઈએ તેલી રાગણીઓ અને ભાન્મતાઓને કવલઓ તેભની 

કવલતાભાાં અવનમાંવત્રત અવબવમવકત આતા શમ છે.  

૩. તકશ-આધાફયત દરીર:  

 ફોવદ્ધક ધયણે પ્રેટએ કવલઓની નનદા કયીને કહ્ ાં ક ેકવલઓ ભાત્ર ઉયી દેખાલની જ નકર કયે છે અને તેભને વત્મન ાં કઈ જ જ્ઞાન નથી. 

કવલઓ ઇવન્િમથી ય વલચલ જે ખયેખય આદળશ લાસ્તવલકતા છે એને કમાયેમ વભજી ળકમા નશીં. કવલઓ વૌંદમશ, વત્મ અને વદ્ ૌગ ણ જેલી 

વલબાલનાઓને ણ કમાયેમ ભાી નવશ ળકમા.  

૪. ઉમવગતા-આધાફયત દરીર:  

 પ્રેટએ કવલતાને ઉમગીતાના આધાયે અવપ શલાન ાં ભાન્મ ાં. તેભના જણાવમા પ્રભાણ,ે કવલતા ળાા અભ્માવક્રભન બાગ ફનલા ભાટે 

રામક નથી કાયણ ક ેતેભની કઈ જ વમલશાફયક ઉમગીતા નથી. કવલઓ વાંૂણશણ ેવભજ્મા  લગય લસ્ત ઓન ાં અન કયણ કયે છે. જ્ઞાનના અબાલના 

કાયણ ેથતી નકર કઈ જ ઉદેળ વલનાની છે તેલ ાં પ્રેટ ભાનતા શતા.  

 પ્રેટએ ત્રણ પ્રકાયની કરાઓની લાત કયી. પ્રથભ કૈંક નલ ાં વર્જજત કયતી કરા, ફીજ ાં ઉમગી કરા અને ત્રીજી અન કયણ કયતી કરા. તેભણે 

અન કયણની કાન ાં ભૂલ્મ ઓછાભાાં ઓછ ાં આાંકમ ાં.  કવલતા અવલયત અજ્ઞાનતાન ાં ઉત્ાદન કયે છે. જે કવલ  કાંઈ ણ જાણ્મા લગય ભાત્ર અન કયણ કયે છે તે 

ખયેખય ત તાના જ્ઞાનન અને ઉમગીતાન અબાલ એભ ફાંને દળાશલે છે.  જે કવલતા કઈ ઉમગી, વમલશારુ  શેત  ન આી ળક ે તે ળાાના 

અભ્માવક્રભન બાગ શલી જઈએ નશીં. 

 પ્રેટના કવલતા અને કવલઓ યના આય અને લાાંધાઓ ય આણ ેચ કાદ આીએ તે શેરાાં પ્રેટ જે વભમભાાં જીલતા શતા તેને 

ણ ધ્માનભાાં યાખલ જઈએ. તેભના વભમભાાં ગાંબીય યાજકીમ અવસ્થયતા પેરામરી શતી. વળક્ષણ દમનીમ વસ્થવતભાાં શત ાં. સ્ત્રીઓને ઉતયતી કક્ષાના 

ભાનલી ગણલાભાાં આલતી શતી. ગ રાભી વમાક શતી. ગ્રીક વાવશત્મન શ્રેષ્ઠ વભમ વભાપ્ત થમ શત. ભ્રષ્ટાચાય અને અધગવતની કકડભાાં વાવશત્મ 

વડાઈ ગમ ાં શત ાં. આભ, આ ફધી ફયવસ્થવતઓને ધ્માનભાાં યાખીને પ્રેટ એલા વનષ્કશ ય શોંચ્મા કે તેભના વભમના કવલઓએ આગભાાં ફતણ 

ઉભેયલાન ાં કમાશ કમ ાં શત ાં. 

 વલયધાબાવી લાત એ છે ક ે પ્રેટના વોથી પ્રવવદ્ધ વલદ્યાથી એફયસ્ટટર દ્લાયા જ તેભના વાવશત્મ અને કવલતાને રગતા  સ્તક 

'એફટકવ'ભાાં પ્રેટના કવલતા વલેના વલચાયની ટીકા કયલાભાાં આલી.  પ્રેટના કવલતા અને 'ભાઈભેવવવ'ના વવદ્ધાાંત વાભે એફયસ્ટટર ેરખ્મ ાં . 

પ્રેટએ નૈવતકતાના અભ્માવ વાથ ેવૌંદમશળાસ્ત્રના અભ્માવને અલગણ્મ તેલ ાં એફયસ્ટટર ેભાનતા શતા. ભાટે જ તેભણે વૌંદમશળાસ્ત્રન ઊંડ 

અભ્માવ કમો અને પ્રેટ દ્લાયા કવલતા અને કરા વાભે કયલાભાાં આલેરા  આયન જલાફ આપ્મ. 

 એફયસ્ટટરના કશેલા ભ જફ પ્રેટ એ લાત વભજલાભાાં વનષ્પ ગમા ક ેકરા જે તવલ લાસ્તવલકતાભાાં નથી તેનાથી આણને લાકેપ કયે છે. 

આભ, લાસ્તલથી કાંઈક લધ  તે આ ેછે. કરાકાય પકત અયીવાની જેભ લાસ્તવલકતાને પ્રવતનફવફત નથી કયત. કરા એ લાસ્તવલકતાની નફી નકર 

નથી. એ ત કરાકાયના શેત ની અન બૂવત ભાટે જરૂયી અને વ વાંગત એલી ઘટનાઓ અને પ્રફક્રમાઓન ાં પ્રવતવનવધત્લ કયે છે. આભ કવલતા આણને 

વત્મથી દૂય નથી રઈ જતી યાંત  જીલનની લધ  નજીક યાખે છે. જ્માયે પ્રેટ કશે છે ક ેકરા દૂવત છે કાયણ ક ેતે નૈવતકતાની પ્રેયણા નથી આતી ત્માયે 

તેભને કરાના વાચાાં કામશન અાંદાજ નથી. રકભાાં નૈવતકતા આયવત કયલી એ કરાન ાં કામશ નથી. કરાન ાં કામશ ત એ છે ક ેભાનલને વૌંદમશરક્ષી આનાંદ, 

વાંલાદ, અન બલ , રાગણીઓ અને જીલનની પ્રતીવત કયાલે.  કરાના શેત ઓને નૈવતકતાના કામશ વાથ ેકમાયેમ વભશ્ર ન કયલા જઈએ. એફયસ્ટટર ેએભ 

ણ કહ્ ાં ક ેપ્રેટ અન્મ ક્ષેત્રના ભાદાંડ દ્લાયા કવલતાન ાં ભૂલ્માાંકન કયે છે, નવશ ક ેકવલતાના તાના રક્ષ્મ અને ઉદ્દેશ્મ ભ જફ. વાંગીતકાય એટરા ભાટે 

લાાંધાજનક ન ગણી ળકામ ક ેતે વયવ વચત્રકાભ નથી કયત, અથલા તે વચત્રકાય એટરા ભાટ ેલાાંધાજનક ન ગણી ળકામ ક ેતે વયવ ગાઈ નથી ળકત. એ 

જ યીતે, આણ ેકશી ળકીએ ક ેકવલતા એટરા ભાટ ેલાાંધાજનક નથી ક ેતે નૈવતકતા નથી ળીખલતી. 
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