સૉક્રેટિસ
મહાન દાર્શનનક
સૉક્રેટિસનો દે ખાવ નવચિત્ર હતો. િાચિય ું માથ,ું પ્રમાણમાું નાનો
િહેરો, ફૂિેિા િોપકાવાળું નાક અને િાુંબી દાઢી. િેતનવુંતા
માણસનો આવો દે ખાવ હોય ખરો ? સૉક્રેટિસ પ્રમાદી અને
પૈસાની તાણ ભોગવતો આદમી હતો. ધુંધો પથ્થર ઘડવાનો
પરું ત પનત-પ્ની અને રત્રો ખાતર પેિ ર ંરત ું મહી રહે

િિે

કામ છોડી વાતો કરવા માુંડતો. પ્ની કકશ ર્ા હોવાથી મોિે ભાગે
બહાર જ ફરતો.
સવારે વહેિા ઊઠી જેવોતેવો નાસ્તો કરી કોઈક દકાને, ક્ાુંક
દે વહમાું કે નમત્રને ઘેર, જાહેર સ્નાનઘરમાું કે છે વિે ર્ેરીને નાકે
જયાું દિીિબાજીમાું સાથ મહે ્યાું તે પહોંિી જતો. ર ંરા ઍથેન્સ નગરને તેણે તકશ વાદી બનાવય ું
હત.ું જેવો તેનો દે ખાવ રમ ંજી તેવા જ તેના નવિારો પણ નવચિત્ર હતા. તેના
આવેિા

ક નમત્રે ડેલ્ફફમાું

ક ધમશસ્થાનમાું પ્રશ્ન ર ંછયો, ‘ઍથેન્સમાું અ્યારે સૌથી ર્ાણું કોણ ?‘ સૌના આશ્ચયશ

વચ્િે ઉત્તર મળ્યો, ‘સૉક્રેટિસ.‘ પોતે ર ંછે િા પ્રશ્નોના ઉત્તર પોતાને જ આવડતા નથી તેવો ડોહ
કરી વધ પ્રશ્નો ર ંછી દું ગ કરે તેવા જવાબ િોકો પાસેથી કઢાવતો. કેવહ મન માનવીન ું ઘડતર
કરે છે . માણસ િાગણી પર કેિિો કાબ ં મેહવી ર્કે છે તેના પર જ સવશ સદ્દગણો નનભશટરત છે .
આ હત ું તેના ઉપદે ર્ન ું કેન્રચબન્દ.
તેના જીવનકાહ દરનમયાન ગ્રીક સત્તા અને ગ્રીક સુંસ્કૃનતની બોિબાિા હતી. ગ્રીક અને પછીથી
રોમ સધી ફેિાયેિ ત્વજ્ઞાન
સત્તાધીર્ો

સૉક્રેટિસન ું પ્રદાન હત.ું િેિો

નો નર્ય હતો. ત્કાિીન

ર્હીદ તરીકે જો સૉક્રેટિસનો ભોગ ન િીધો હોત તો તેના ઉપદે ર્ની નવશ્વ પર જે

ઊંડી અસર પડી છે તે ન પડી હોત. યવાન નર્યોને તે અનત નવનર લ િાગતો હતો પરું ત હજારો
અંધશ્રદ્ધાળઓને અને કેિિાય બદ્ધદ્ધવાદીઓને મન તે ત્રાસવાદી અને ઝન ંની હતો. તેના પર બે
આરોપ મ ંકવામાું આવયા હતા.

ક : જે દે વતાઓમાું પાિનગર શ્રદ્ધા ધરાવે છે તેને સૉક્રેટિસે

અમાન્ય કયાશ છે . બે : યવાન પેઢીને તે બહેકાવી રહ્યો છે .
૫૦૧ નગરજનોના બનેિા

ક નનણાશ યક પુંિે સૉક્રેટિસ પર કામ િિાવય.ું ૬૦ પુંિોની

બહમતીથી તેને ગનેગાર ઠરાવી મોતની સજા ફિકારવામાું આવી. પુંિના સભ્યો જાણતા હતા કે
દે હાુંત દું ડ કરવા જેવા સૉક્રેટિસના ગના સાચબત થયા નથી. સૌ માનતા હતા કે દયાની યાિના
કરર્ે તો તેની સજા હહવી થર્ે. પણ તેણે દયાની યાિના કરવાનો ઇન્કાર કયો.
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કારાવાસમાુંથી નસાડી જવા આવેિા નર્યોને તેણે કય,ું ‘હું કાયદાના પાિનમાું માન ું છું.
સનાગટરક કાયદો માન્ય રાખે જ છે . ઍથેન્સના કાયદા

મને મ્ૃ યદું ડ આયો છે તો સાિા

નાગટરક તરીકે મારે મોતને ભેિવ ું જોઈ .‘
િેિો

સૉક્રેટિસની અંનતમ રાતન ું વણશન કયછ છે . તે રાત્રે સૉક્રેટિસ યવાન નર્યો સાથે

ત્વજ્ઞાનની િિાશ કરતો રહ્યો. િિાશનો નવષય હતો, ‘મ્ૃ ય પછી જીવન છે ?‘ સુંધ્યાકાહ થયો.
સૉક્રેટિસે નવષનો યાિો મગાવયો. નવષ તેના હાથમાું મ ંકવામાું આવય ું અને કહેવામાું આવય,ું
‘હેમિૉકન ું પાન કરી તમારે િાફયે રાખવાન.ું પગ ભારે િાગે

િિે િેિી જજો. હ્રદય સધી

મોતનો ઓછાયો પહોંિી જર્ે.‘
નવષપાન કરી સૉક્રેટિસે િાિવા માુંડ્.ું રડતા નર્યોને ઠપકો આપવા વચ્િે વચ્િે તે રોકાતો.
છે વિે િહેરા પરના કપડાને તેણે ખેસવી નાખય.ું પથારીમાું સ ંઈ જઈ આંખો બુંધ કરી.

ક નર્યે

તેની આખરી ઇચ્છા નવષે ર ંછ્.ું કર્ો જવાબ ન મળ્યો.
િેિો

િખય ું છે : ‘જેમને અમે અનત બદ્ધદ્ધર્ાહી અને નવદગ્ધ માનતા તેવા અમારા નમત્રનો આ

રીતે અંત આવયો.‘
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