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પ્રસ્તાવના : 

  માનવ સદીઓથી આદર્શ ગ્રામ અને સમાજની સ્થાપનાનું સ્વપ્ન જુએ છે. ભારતીય અન ે પશ્ચિમના 

સાશ્હત્યમાં અનેક સજશકોએ આદર્શ ગ્રામની કલ્પના કરી છી. પ્લેટોએ પણ આદર્શ નગરની વ્યવસ્થા કલ્પી છે. ગ્રીક 

તત્ત્વચિંતન ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર પ્રદાન કરનારા ચિંતકોમાં પ્લેટો ગણનાપાત્ર છે .‘રરપશ્લલક’ નામના પોતાના પુસ્તકમાં પ્લેટોએ 

આદર્શ નગરના સંદભે પોતાના શ્વિારો પ્રસ્તુત કયાાં છે. 

 

પ્લટેોનુ ંઆદર્શ નગર :  

 પ્લેટોએ કલા, કેળવણી, રાજનીશ્ત, સ્ત્રી-પુરુષ સમાનતા તેમજ આરોગ્ય, કાયદાઓ અને અથશર્ાસ્ત્ર સબંધંી 

અનેક શ્વિારો સવંાદના માધ્યમથી રજૂ કયાાં છે. ગ્રામ, સમાજ કે રાજ્યના અશ્સ્તત્વના મૂળમા ંસમૂહજીવન રહલેું છે. 

માનવીની આ મહત્વની જરૂરરયાત સંદભે પ્લેટો નોંધે છે,‘આપણી જરુરરયાતો ઘણી છે અને એ પૂરી પાડવા ઘણા 

માણસોની જરુર પડ ેએમ છે.તેથી અમુક કામ કરવા કોઇ એકને મદદગાર તરીકે લે છે, અન ેબીજો બીજાન;ે અને જ્યાર ે

આવા ભાગીદારો અને મદદગારો એક જ જગ્યાએ ભેગા મળી રહે છે ત્યાર ેરહેવાસીઓના એ સમૂહન ેરાજ્ય કહવેામા ં

આવે છે.તેઓ એકબીજાની સાથ ેમાલની અદલાબદલી કરે છે, અને આવા શ્વશ્નમયથી સૌ ઇષ્ટ પ્રાપ્ત કરી ર્કરે્ એમ 

ધારીને એક આપે છે અન ેબીજો લ ેછે. આમ છતાં આપણા સજશનની જે માતા છે, એ આવશ્યકતાની દેવી જ ખરેખરી 

સજશક છે. હવ ેજીવન અન ેઅશ્સ્તત્વનો આધાર અન્ન ઉપર છે, તો જરુરીયાતોમા ંસૌથી મોટા અન ેઅગ્રસ્થાને એ આવ ે

છે. રહેવાન ેઘર એ બીજી, કપડા ંવગેર ેત્રીજી.’ ૧ માનવીની વ્યાપક જરૂરરયાતો સંતોષવા માટ ેપરસ્પરના સહકાર થકી 

સહ અશ્સ્તત્વ જાળવવું માનવ માટે અશ્નવાયશ બની રહે છે. અને તેના થકી જ સમૂહ જીવનનો ખ્યાલ શ્વકસ્યો છે. 

માનવીની મૂળભૂત જરૂરરયાતો અન્ન, વસ્ત્ર અન ેઆવાસ છે ત્યારે ખેડૂત, વણકર અને કરડયો એ ત્રણયેની આવશ્યકતાથી 

ર્રૂ થયેલી આદર્શ નગરની સ્થાપના ક્રશ્મક રીત ેપરુ્પાલકો, વેપારીઓ, સેવકો, ર્ાસકો, રક્ષકો અન ેશ્ર્ક્ષકો વગરેેના 

જોડાણ સુધી શ્વસ્તરે છે .  

         પ્લટેોએ આદર્શ નગરની સંરિનામાં સમાજ વ્યવસ્થાન ેત્રણ વગશમાં પ્રસ્તુત કરી છે, પ્લેટોની આ વ્યવસ્થામા ં

ઉત્પાદક, રક્ષક અને ર્ાસક એવા ત્રણ વગોમાં ખેડૂત, વેપારી, કારીગર અને મજૂર વગેરે છે અને તે રાજ્યના નાગરરકોની 

સારારં્ : પ્લેટોએ આદર્શ નગરની વ્યવસ્થામાં  રાજ્ય અને વ્યશ્તતના પરસ્પરસબંંધો, વ્યશ્તતના સ્વભાવમા ંરહેલા 

મુખ્ય ત્રણ તત્વોન ેઆધાર ેસજાશતી શ્ત્રવગીય વ્યવસ્થા, રક્ષકો અન ેર્ાસકોને અપાતી કેળવણી, સ્ત્રીઓ, બાળકો, 

લગ્ન વ્યવસ્થા અન ેસંપશ્િ તેમજ ર્ાસકોની જીવનવ્યવસ્થા એમ અનેક પાસાઓની િિાશ કરી છે.જેનો અભ્યાસ 

અત્રે પ્રસ્તુત છે. 

સિૂક ર્લદ:  – આદર્શ નગર , શ્ર્ક્ષણ , જીવનરૈ્લી , ફરજ.  
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જરૂરરયાતો મુજબ ઉત્પાદન, વેિાણ અને શ્રમયોજના સાથ ેજોડાયેલા છે. જ્યાર ેપોતાની ર્શ્તતઓને લીધ ેપસંદ થયલેા 

વ્યશ્તતઓ યોગ્ય કેળવણી અને તાલીમના સમન્વયથી રક્ષક બનરે્ તેમજ આ રક્ષકોમાંથી સમાજ કલ્યાણની ભાવનાયુતત 

શ્વવેકબશુ્ધધ ધરાવતા વ્યશ્તતઓની ર્ાસકો તરીકે પસંદગી થર્.ે જોકે પ્લેટો વારસાગત  રીતે નહીં પણ વ્યશ્તતના કમશ અને 

સામર્થયશન ેઆધીન વ્યશ્તતનો ઉત્પાદક, રક્ષક ક ેર્ાસક વગશમાં સમાવેર્ થાય તે ર્રત પર ભાર મૂકે છે. જન્મથી નહીં પણ 

કમશથી વ્યશ્તતની શે્રષ્ઠતાની મૂલવવાનો પ્લેટોનો  આ અશ્ભગમ સાંપ્રતમાં પણ એટલો જ પ્રસ્તુત અને આવશ્યક લાગ ે

છે. 

 પ્લેટો આ ત્રણેય વગશની એકબીજા સાથેની દખલગીરીને રાજ્ય માટ ેહાશ્નકતાશ લખેે છે, નગરમા ંવસતા બધા 

જ નાગરરકો પોતાનંુ કાયશ શ્નષ્ઠાપૂવશક બજાવ ેઅને બીજાના કાયશમાં ખોટો હસ્તકે્ષપ ન કર ે તે આવશ્યક છે. વ્યશ્તતની 

યોગ્યતા અન ેક્ષમતા મુજબ જે વગશમા ંતેનો સમાવેર્ થયો છે, તે પ્રમાણ ેવતે તે વ્યશ્તત અન ેરાજ્ય બંન ેમાટ ેશ્હતકારક 

છે .  

           નગરના રક્ષણ કાયશ માટ ેસ્વભાવથી જ યોગ્ય હોય તેવા વ્યશ્તતઓની પસંદગીનો ઉપક્રમ પ્લેટોએ રાખ્યો છે. 

ર્ારીરરક માનશ્સક સામર્થયશ,િપળતા,શ્નભશયપણં અન ેન્યાય પ્રત્ય ેપ્રશ્તબધધતા રક્ષકો અન ેર્ાસકો માટ ેઆવશ્યક ગુણો 

છે. વીરતા અન ેનમ્રતા એ બે ગુણોનો સમન્વય કરતા તથા શ્વશ્ર્ષ્ટ આવડત ધરાવતા નગરજનોને રક્ષક તરીકે પસંદ કરી 

તેમના કાયશને અનુરૂપ કેળવણી પામેલા રક્ષકોમાથંી શે્રષ્ઠ, અને ર્ાસક તરીકેની જવાબદારી સહજતાથી આદર્શપણ ે

શ્નભાવી ર્કે તેમને જ પ્લટેો ર્ાસક તરીકે પસંદ કરવાનું ઉશ્િત સમજે છે .  

 ર્ાસકોની જીવનરૈ્લી સંદભે પ્લેટોના મતે સાદું જીવન અને ઉચ્િ શ્વિાર એ સતૂ્રને િરરતાથશ કરતા રાજ્ય ર્ાસક ે

માત્ર જીવનયાપન માટ ેજરૂરી વેતન સ્વીકારી ભૌશ્તક સુખ સમૃશ્ધધનો ત્યાગ કરવાનો છે. વળી ર્ાસક ેપ્રજાના પ્રચનો 

ઉકેલી તેમની મુશ્કેલીઓ દરૂ કરવાની છે. ત્યાર ેનગરનો સામાન્ય માણસ પણ સરળતાથી રાજાને મળી ર્કે તે પ્રકારની 

વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે. 

  પ્લેટો કેળવણીન ે રાજ્ય શ્નમાશણનું અગત્યનું પાસુ ં ગણાવી કળેવણીની આવશ્યકતા અને વ્યવસ્થા શ્વષયક 

પોતાના શ્વિારો પ્રસ્તુત કર ેછે . ‘શ્ર્ક્ષણનો મુખ્ય હેત ુઆદર્શ ર્ાસનકતાશઓ ક ેરફલસૂફોન ેઉત્પન કરવાનો હોવો જોઈએ. 

એટલે ક ેશ્ર્ક્ષણ આત્મામાં એકતા સ્થાપે અને પ્રત્યેક અંર્ બુશ્ધધનું શ્નયતં્રણ સ્વીકારે, અને માણસને વધારે સારો બનાવ ે

તેવું હોવું જોઈએ. કામ તથા પ્રાણનું તત્વ બુશ્ધધના આદેર્ નીિે આવે તે હેતુથી માણસનો કાયશક્રમ પણ એવો હોવો 

જોઈએ ક ેજેથી માણસ પ્રલોભન સામે ટકી ર્ક’ે. ૨ પ્લેટો કેળવણીન ેર્ારીરરક અને માનશ્સક એમ મુખ્ય બ ેભાગમાં 

વહેંિ ેછે. શ્ર્ક્ષણની ર્રૂઆત માનશ્સક કળેવણીની થાય છે જેમાં શ્વશ્વધ કલાઓ સમાશ્વષ્ટ છે. બાળકોની કેળવણી 

આપતી વખતે િારરત્ર ઘડતર કરતી વાતાશઓ જ તેમણે સંભળાવવાનો પ્લટેો આગ્રહ કરે છે .વળી આવી બોધપ્રરેક 

વાતાશઓથી ઘડતર પામેલા બાળકો ભશ્વષ્યના આદર્શ નાગરરક બની ર્કે જે આદર્શ સમાજ માટે ઉપકારક છે.  

 આદર્શ નગરમા ંસ્ત્રીઓનું સ્થાન અન ેતેમના કાયો શ્વષયક શ્વિારો રજૂ કરતાં પ્લેટોએ સદીઓ પવૂે સ્ત્રી પુરુષના 

સમાન અશ્ધકારોની શ્હમાયત કૂતરામા ંનર અન ેમાદાના દૃષ્ટાંત ધવારા પ્રસ્તુત કરી છે. ‘કૂતરામા ંરંુ્ નર અન ેમાદા તેમા ં

શ્વભાગ પાડવામાં આવે છે, કે પછી શ્ર્કાર અન ેિોકી કરવામાં તથા કૂતરાઓની બીજી ફરજો બજાવવામાં એ બન્ન ે

સરખે શ્હસ્સે કામ કરે છે. અથવા તેમના ંકુરકુરરઆ ંઉત્પન્ન કરવાં અન ેધવડાવવાં એ કૂતરીઓ માટ ેપૂરતુ ંકામ છે એમ 

ધારીન,ે માદાઓને રંુ્ આપણે ઘેર રાખીએ છીએ ? અને માત્ર નારોને જ રંુ્ આપણે ટોળાંની સંભાળ રાખવાનું કામ 

સોંપીએ છીય ે? ના, નર-માદા સરખ ેશ્હસ્સ ેકામ કરે છે ત્યાર,ે જો પુરુષોના જેવી જ ફરજો સ્ત્રીઓન ેઆપવાની 

હોય, તો તેમના ઉછેર અન ેશ્ર્ક્ષણ એક જ હોવા જોઈએ. પુરુષોન ેમાટે માનશ્સક અન ેર્ારીરરક કેળવણીની યોજના 
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ઘડવામાં આવી હતી ત્યાર ેસ્ત્રીઓન ેપણ માનશ્સક અને ર્ારીરરક કળેવણી આપવી જોઈએ, અને લડાઈની કળાની પણ 

- જે કળાની તેમણે પુરૂષોની માફક ટેવ પાડવી જોઈએ, ૩ સ્ત્રીન ેમળવા જોઇએ તેવા અશ્ધકારોથી વંશ્િત રાખવાની 

શ્સ્થશ્ત મહદઅંરે્ પુરુષપ્રધાન સમાજમા ંપ્રવત ેછે. જે આદર્શ સમાજના સજશનમાં અવરોધક છે ત્યાર ેસ્ત્રીઓ પરત્વ ે

જાશ્તગત ભેદભાવો દરૂ થાય અન ેશ્ર્ક્ષણ સશ્હતના શ્વશ્વધ ક્ષતે્રોમાં સમાન તકો મળ ેતે મુજબની વ્યવસ્થા આવશ્યક 

છે  .  

 પ્લેટોએ કલ્પેલા આદર્શનગર સંદભે ગ્લાઉકોન કહે છે, ‘સમાજની આવી વ્યવસ્થા રંુ્ ર્તય છે ખરી ? અને જો 

કદીક હોય તો કેવી રીત ે? કારણ હું એટલુ ંકબલૂ કરવાને તો સાવ તૈયાર છંુ કે તમે સૂિવે છો તે યોજનાથી જો માત્ર એ 

ર્તય હોય તો રાજ્યને તમામ પ્રકારના ંઈષ્ટની પ્રાશ્પ્ત થાય. તમે જે છોડી દીધંુ છે એ પણ ઉમેરીન ેહુ ંકહંુ છંુ કે તમારા 

નગરવાસીઓ સૌથી બહાદુર લડવૈયાઓ હર્ે અને પોતાની હરોળ કદી નહીં છોડે, કારણ તેઓ બધા એકબીજાન ે

ઓળખતા હર્ે અન ેદરેક બીજાને શ્પતા,ભાઈ,પુત્ર કહી બોલાવતો હર્;ે અને સ્ત્રીઓ પણ એમના લશ્કરમાં જોડાય છે 

એમ તમે માનો - પછી ભલે એની  એક હરોળમા ંકે પાછળની, દુશ્મનોન ેભયપ્રદ થઈ પડ ેતે ખાતર ક ેપછી જરૂર ન ે

પ્રસંગ ેસહાયકો તરીક,ે- તો મને ખાત્રી છે ક ેતેઓ સવાાંરે્ અજય બનરે્; અને બીજા ઘણા કૌટુશં્બક ફાયદાઓ પણ છે 

જેનો ઉલ્લેખ કરી ર્કાય અને જેનુ ંહુ ંપણ પૂરેપૂરો સ્વીકાર કરુ’ં૪ પ્લેટોએ કલ્પલેી આદર્શ નગરની વ્યવસ્થાનો  વાસ્તશ્વક 

અમલ મુશ્કેલ હોવા છતાં તે મુજબ નગર રિાય તો આદર્શ નગરની કલ્પના સાકાર થઇ ર્કે તેવો  મત ગ્લાઊકોન વ્યતત 

કરે છે .  

  

સમાપન :  

 રાજ્ય અન ેવ્યશ્તતના પરસ્પર સંબંધો, વ્યશ્તતના સ્વભાવમાં રહલેા મુખ્ય ત્રણ તત્વોને આધાર ેસજાશતી શ્ત્રવગીય 

વ્યવસ્થા, રક્ષકો અન ે ર્ાસકોને અપાતી કેળવણી, સ્ત્રીઓ, બાળકો લગ્ન વ્યવસ્થા અન ે સંપશ્િ તેમજ ર્ાસકોની 

જીવનવ્યવસ્થા સાંપ્રતમાં પણ આદર્શ નગરની સ્થાપના માટે ઉપકારક નીવડી ર્કે તેમ છે.  
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