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યાષ્ટ્રીમ ાને આંતયયાષ્ટ્રીમ એકતા ાને વિશ્વશાાંવત ભાટેન ાં વશક્ષણ 

ડૉ.એસ.સી.ાડિી 

એસોવસએટ પ્રોપેસય ાને ાધ્મક્ષ,ી.જી.ડડાટટ ભેન્ટ ઓપ એજય કેશન  

સયદાય ટેર ય વનિવસિટી િલ્રબવિદ્યાનગય ાઅણાંદ (ગ જયાત) 

શોધ સાયાાંશ 

 બાયત સ્લતતં્ર ને વાલવબૌભ યાષ્ટ્ર છે. વલશ્વભા ંઘણા ંનાનાભંોટા યાષ્ટ્રો છે. કેટરાકં 

યાષ્ટ્ર વલસ્તાયભા ંઅણા દેળ કયતા ંણ લધાયે ભોટા ંછે. બાયત અવથિક દષ્ષ્ટ્ટએ વમદૃ્ધ 

બરે ન શોમ ણ તેની વસં્કૃવત વલશ્વનો મલૂ્મ લાયવો ગણાલા રાગ્મો છે. યાષ્ટ્રના 

સ્સ્તત્લ ભાટે ત્રણ મૂભતૂ તત્લો જરૂયી છે. (1) ચોકકવ જભીનનો ટુકડો (2) તે 

જભીનના ટુકડાભા ંયશનેાય વમદુામ (3) તે રોક વમદુામ દ્વાયા ક્રભળઃ વલકવવત, ોવત 

ને લ્રવલત વસં્કૃવત (4) બાા છે જેને વસં્કૃવતનો જ એક બાગ ગણલાભા ંઅવ્મો છે. 

 ઈયની કવોટીના અધાયે બાયત એક વનાતન ને જગતનુ ંપ્રાચીનત્તભ યાષ્ટ્ર 

છે. યાષ્ટ્રની વ્માખ્મા લેદોની નેક ઊચાઓભા ંજોલા ભે છે. દેળનો વલકાવ ફાવધત 

યશમો છે. જમાયે જમાયે યાજનૈવતક દષ્ષ્ટ્ટએ દેળ શાયી ગમો ત્માયે ત્માયે અ દેળે ોતાના 

અત્ભના યક્ષણ ભાટે નેક ભશારુૂો, ચચિંતકો, વલચાયકો, બદુ્ધદ્ધજીલીઓ લગેયેને જન્ભ 

અીને અ દેળની ઘાયાને તટુ યાખી છે. અ કાયણે જ કાક્રભાનવુાય શીંમા નકે 

વપં્રદામો બાયતના દેયક બાગભા ંસ્થાઇ થઆને વલકસ્મા છે. 

કી લડવઃ યાષ્ટ્રીમ,આંતયયાષ્ટ્રીમ, એકતા, વલશ્વળાવંત, વળક્ષણ 

પ્રસ્તાિનાાઃ 

 બાયત વલવલધતા ને દભતૂ અધ્માત્ત્ભક વલયાવતથી બયેરો દેળ છે. એક 

યાષ્ટ્રના વદંબવભા ંવસં્કૃવત, બાા, યંગ, રૂ, દષ્ષ્ટ્ટએ વલશ્વભા ંરગ વ્મકકતત્લ કયચમ 
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કયાલતો દેળ છે. "લસધૈુલ કુટુમ્ફકભ" શલે ુ ંઈદઘોણ વદેંળ બાયતદેળે વલશ્વને અપ્મો 

છે. છતા ંપ્રાચીન મલૂ્મોનુ ંલમરુન અ દેળભા ંથઆ યશયુ ં છે. લતવભાન વલશ્વ, વભાજ 

ને ભનષુ્ટ્મની વ્મકકતગત વભસ્માઓ તથા યાષ્ટ્રીમ ને આંતયયાષ્ટ્રીમ બાલનાઓને 

લયોધતી વભસ્માઓ જાણલાના બાલભા ં પ્રલતવભાન ઈસ્સ્થત વલવગંતતાઓ છે, 

અણે વૌ બદુ્ધદ્ધજીલી વ્મકકતઓ છીએ છતા ંધભવ, જાવત, પ્રદેળ ય અધાકયત ભાનવવકતા 

ધયાલતા શોઆએ છીએ, દયેક યાજમ કે પ્રદેળના ભાણવોની વ્મકકતગત ભાનવવકતા જુદી 

જુદી ને કયલતવનળીર શોમ છે ત્માયે યાષ્ટ્રીમ ને આંતયયાષ્ટ્રીમ એકતાની બાલના 

કેલલા ભાટે ભશત્ત્લનુ ંભાધ્મભ ફને છે. અજ ભાધ્મભ લતવભાન વભસ્માઓનુ ંવનલાયણ 

ને યચનાત્ભક કામવ કયલા ભાટે ઈમોગી વલકલ્ છે. યાષ્ટ્રની અંતગવત નેક જુદી જુદી 

બાાઓનુ ંારનોણ થતુ ંયશ ે છે. યંત ુએક યાષ્ટ્રીમ બાાનો સ્લીકાય કયીને તેની 

વમદૃ્ધદ્ધ ભાટે પ્રમત્ન કયલાનો એક જાતનુ ં યાષ્ટ્રીમ કતવવ્મ જ છે. તેનાથી યાષ્ટ્રીમની 

એકતા ને ખકંડતતાની બાલના લધ ુ ફલાન ફનળે.
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વભસ્માઓનુ ંભશત્ત્લનુ ંકાયણ છે. એકતા-વલવલધતાઓ થલા લૈચાકયક વલચબન્નતાઓના 

પ્રકાય નીચે મજુફ છે. 

  સભસ્માઓ 

 

 દુઃખ     ળાવંત     દુખ 

વલવલધતા 
 

 જુદા જુદા ધભવ       લૈચાકયક વલવલધતા      વલવલધ 

વવદ્ધાતં 

 

ધભવ જાવત બાા લગવ લણવ પ્રદેળ થં 

 

મૂ કાયણ 

ભશત્ત્લનુ ંકાયણ 

જુદા જુદા નાભ રૂ યંગથી બગલાનની પ્રાથવના 

 દયેક વ્મકકત કોઆને કોઆ યીતે ધભવથી લસ્મ જોડામેરો યશ ેછે. ધભવના મલૂ્મથી 

કોઆને કોઆ દેલ, આશ્વય કે પ્રભનુી બસ્તત વાથે લશ્મ જોડામેરો યશ ેછે. ધભવનુ ંરક્ષ્મ છે. કે 

વતકભવ કયવુ ંયંત ુોતાને પ્રભનુો યેૂયૂો કયચમ ન શોલાના કાયણે ધભવના નાભ ય 

જગતભા ંજે યદુ્ધો થમા છે તે ન્મ કોઆ ફાફત ય થમા નથી. બ્રહ્મા, વલષ્ટ્ણ,ુ ળકંયભા ં

ભાનલાલાા કશન્દુ, લ્રાશની પ્રાથવના કયલાલાા મસુ્સ્રભ, આસ ુ ચિસ્ત, કે નમુામી 

આવાઆ તથા ભશાત્ભાબદુ્ધભા ંભત દળાવલનાય ફૌદ્ધધભીઓ કશલેામ છે. દયેક ભનષુ્ટ્મ જાવત 

ને ધભવને રઆને નથી જન્ભતો યંત ુ અ ધભવ અ જગતના વવંાયભા ં વલયાવતભા ં

ભેરો જુઠુ વત્મ છે. તે આષ્ટ્માવ, યકતાન, દુઃખ, ળાવંતનુ ંમખુ્મ કાયણ છે. 

 એકલીવભી વદીભા ંએટલુ ંકયલતવન થઆ યહ્ુ ં છે કે જાણે દુવનમાની કામારટ 

થઆ ગઆ શોમ એભ રાગ ેછે. સખુ-સવુલધાના વાધનો લધ્મા ં છે. યંત ુતેની વાથે વાત 

તાણ, ઈદ્વગે,ચચિંતા, ભાનવવક ક્ષોબ, વલક્ષોબ લગેયેભા ંણ લધાયો થઆ યશમો છે. દયેક 

વ્મકકતની ળાવંત અંદયથી ળાતં ફની ગઆ છે વુ ં રાગે છે કે તે બૌવતક સખુોના 
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વાધનોભા ંએલો ભરૂો ડમો છે તેને ઈચચત-નચુચત, ઈમોગી-ચફનઈમોગી લગેયેનુ ં

કશુ ંજ જ્ઞાન યશયુ ંનથી તે ન વલચાયલાનુ ં વલચાયે છે ને ન કયલા જેવુ ં કયતો જામ 

છે.કયણાભે વકંટોના લાદો એની વાભે ડકાય ફનીને ઉબા યશમા ંછે. દયેક વ્મકકતભા ં

ઝડથી અલેરા કયલતવન ને ભાનલીમબાલના,વલશ્વ ભાનલતા ને વલશ્વ ળાવંત ભાટે 

બવલષ્ટ્મ પ્રત્મે ચચિંતાતયુ છે. 

વિશ્વ એક ક ટ ાંફાઃ 

 "લસધૈુલ કુટુમ્ફકભ"ની બાલના બાયતભા ં અજે જલાઆ યશી છે. પ્રાચીન 

વભમથી અ બાલના પ્રત્મે દ્દઢ વલશ્વાવ ને શ્રદ્ધા યશરેા છે. બાયતના ભતૂલૂવ યાષ્ટ્રવત 

ડો.યાધાકૃષ્ટ્ણનના જણાવ્મા પ્રભાણે "વભસ્ત વલશ્વા એક કુટંુફ છે. એક ભાો છે. એક 

વતાનો કયલાય છે ન ેઅથી વભસ્ત વલશ્વ એ સ્લતતં્ર યાષ્ટ્રોનુ ંવલળા કુટંુફ ફને એ 

અણો અદળવ શોલો જોઆએ" અ અદળવની વપતા ભાટે ભાનલીએ વલશ્વભનલ ફનવુ ં

ડે. અ ભાટે ભાનલીએ ત્માગની બાલના કેલી ડે. વકુંચચતતાભાથંી વલળાતા તયપ 

પ્રમાણ કયવુ ંડે. વાકંડા વફધંોના તાણાલાણાભાથંી છૂટા ડી વલશ્વળાવંતના વફધંોભા ં

જોડાવુ ંડે. 

વલશ્ર્લ એક કુટંુફની બાલના કેલલા ભાટે ભાનલીને કેટરાક ત્માગ કયલા ડે. 

વકુંચચત કશતોથી ગા થઆને વશકાયની બાલનાને કેન્રભા ંયાખલી ડેળે તેણે કુટંુફ, 

નીવત ને ધભવનુ ં ભભત્લ ત્માગવ ુ ડળ.ે તેણે યાષ્ટ્રપ્રેભની વાથે વાથ ે આંતયયાષ્ટ્રીમ 

વશકાય નાલલો ડળે. તેણે ભાચરકીણાનો ત્માગ કયલો ડળે. તેણે લેયઝેય ન ે

વતયસ્કાયની રાગણીઓન ે ફદરે પ્રેભ ને કરૂણાની રાગણી સ્લીકાયલી ડળે. તેણે 

વલશ્વનાગકયક ફની વલશ્વફધંતુ્લની બાલના કેલલી ડળે. ભાનલી યસ્ય વશકાયની 

દુવનમા યચી અગર લધે ત્માયે વલશ્વઐકમની બાલના વાકાય ફને. 

યાષ્ટ્રોન ાં આંતય-ાિરાંફનાઃ 

કોઆણ યાષ્ટ્ર અધાય વલના વલકાવ કયી ળકે નશીં. યાષ્ટ્રના વલકાવ ભાટે યસ્ય 

વશકાય ત્મતં ભશત્લની ફાફત છે. વલકાવ ાભતા યાષ્ટ્રને કાચો ભાર, મડુી કે 

મતં્રવલજ્ઞાનની જાણકાયી ભેલલી ડે છે. ભેકયકાએ પ્રાયંબના લોભા ં વલદેળી મડૂી 

ને મતં્રવલદ્યાની જાણકાયી ભાટે અધાય યાખલો ડમો શતો. જાાન ને યવળમાએ 

ઔદ્યોચગક વલકાવ ફીજાના વશકાયથી વાધ્મો છે. ચીને ક્રાવંત છી મકુ અંળે ફીજાની 
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ભદદ ભેલી વલકાવ કમો. બાયતે વલશ્વના ઘણા દેળો ાવેથી ભદદ ભેલી છે. દેળ નાનો 

શોમ કે ભોટો શોમ તેને ભાટે ફીજાના અધાય વલના અગ લધવુ ં મશુ્કેર છે. અ 

ફાફતને યાષ્ટ્રયાષ્ટ્ર લચ્ચેનુ ંઆંતય-લરફંન કશ ે છે. સ્લાલરફંન પ્રાપ્ત કયલા ભાટે 

ણ અવ ુયસ્યનુ ંલરફંન જરૂયી છે. જેભજેભ યાષ્ટ્ર વલકાવ વાધે તેભ તેભ તેનુ ં

યાલરફંન ઘટત ુ ંજામ છે. રફત્ત, ફધા ંયાષ્ટ્રો ફધી ફાફતભા ંસ્લાલરફંી ફની ળકે 

નશીં. જેભકે બાયતને રશ્કયી વાભગ્રી-રડામક વલભાનો, વફભયીનો, વલવલધ મતં્રો, જાસવૂી 

ભાટેના મત્રો, દૂયગાભી પ્રકે્ષાસ્ત્રો લગેયે ભાટે ફીજા દેળો ય અધાય યાખલો ડે છે. 

ભાનલની ખોયાક, ોળાક ને જીલન જરૂકયમાતની વલવલધ લસ્તઓુ ભેલલા 

ભાટે ણ ફીજા દેળો ય અધાય યાખલો ડે છે. જરૂયી નાજ, યવામણો, દલાઓ ને 

ન્મ લસ્તઓુ ફીજા દેળો ાવેથી ભેલાભા ં અલે છે. લાશનવ્મલશાયના ં વાધનો, 

વદેંળાવ્મલશાયના વાધનો ને દ્યતન ટેકનોરોજીના અધાયે ફનતા વાધનો મતં્રો ભાટે 

ફીજા ય અધાય યાખલો ડે છે. વાસં્કૃવતક, વાભાત્જક, અવથિક ફાફતોભા ંણ ફીજા 

ય અધાય યાખલો ડે છે. અજે દુવનમાના કોઆણ દેળો વંણૂવ સ્લાલરફંી કે 

યાલરફંી ણ નથી યંત ુ ફધા જ દેળો યસ્યાલરફંી છે. વલશ્વના નાના ં ભોટા 

તભાભ યાષ્ટ્રોને એકફીજાના ં વશકાયની જરૂકયમાત પ્રત્મેક ક્ષણે ડે છે. અ વશકાયની 

બાલના જેટરી લધાયે ભજબતૂ શોમ તે પ્રભાણે વલશ્વના યાષ્ટ્રો ઝડથી વલકાવળીર ફની 

ળકે છે. 

યસ્ય સહકાય ાને સહાસ્સ્તત્િાઃ 

યાષ્ટ્રયાષ્ટ્ર લચ્ચેના આંતય-લરફંનભા ંયસ્ય વશકાય વભામેરો છે. ભાનલીએ 

વશકાયની બાલના દ્વાયા જ વસં્કૃવત વલકવાલી છે. અભ, ભાનલજીલનની ભાપક યાષ્ટ્ર યાષ્ટ્ર 

લચ્ચે ણ વશકાયની બાલના શોમ તો યાષ્ટ્રનો ઝડી વલકાવ થઆ ળકે. ફધા ંજ યાષ્ટ્રોભા ં

ફધા ંજ ખનીજો શોઆ ળકે નશીં.કમાયેક લસ્ત ુશોમ તો તેનુ ંપ્રભાણ ઓછ ંશોમ ત્માયે ફીજા 

દેળોનો વશકાય ભેલલો જરૂયી ફને છે. દા.ત. બાયતભા ંખનીજતેરનુ ંઈત્ાદન થામ છે. 

ણ દેળની જરૂકયમાતના પ્રભાણભા ંઘણુજં ઓછ ંખનીજતેર ભે છે. અથી ખનીજતરેની 

જરૂકયમાત ભાટે વલદેળી વશકાય રેલો ડે છે. જેભ જેભ યાષ્ટ્ર લચ્ચે વશકાય જરૂયી ફને છે 

તેભ દેળભા ં યાજમયાજમ લચ્ચે ણ વશકાય જરૂયી ફને છે. કુદયતી ાણી, ભગૂબવ 

વંવતિન ુ ંપ્રભાણ વભાન યીતે લશેંચામેલુ ં શોમ છે. નદી ય ફધંામેરો ફધં કોઆ એક 
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યાજમભા ં શોમ છે. જમાયે નદીના ાણીનો ઈમોગ જુદા ં જુદા યાજમોભા ં કયલાનો 

છે.દા.ત. ગજુયાતભા ંઅકાય રઆ યશરેી નભવદા મોજના અ મોજનાના અંતે ભશાયાષ્ટ્ર, 

ભધ્મપ્રદેળ, યાજસ્થાન ને ગજુયાતને જવલદ્યતુનો રાબ ભળે. કેટરાકં યાજમોભા ં

ઔદ્યોચગક વલકાવની નકુૂતા લધાયે શોમ છે. અથી ફીજા યાજમોએ તેના ય અધાય 

યાખલો ડે છે. અભ, ફનેં લચ્ચે વશકાયનુ ંલરણ ઈમોગી ફની યશ ેછે. 

વલશ્વળાવંત જાલલાભા ં યાષ્ટ્રોના વશસ્સ્તત્લને અલશ્મક ગણલાભા ંઅલેર છે. 

અ ભાટે એક યાષ્ટ્ર ફીજા યાષ્ટ્રના સ્સ્તત્લને તથા વભાજ દયજજાને સ્લીકાયે તે જરૂયી 

છે. પ્રવગંોાત એક યાષ્ટ્ર ફીજા યાષ્ટ્રનુ ં ભાન-ગૌયલ જલાઆ યશ ે તેલી વલચાયવયણી 

ભાટે અગ્રશી યશ ે એ ણ જરૂયી છે. વશસ્સ્તત્લના સ્લીકાય વાથે યાષ્ટ્ટો યસ્ય 

વ્મલશાયોભા ંભાનલીમ વધકાયોને સ્થાન અે તો લેયઝેય ને તગંકદરીબમાવ પ્રવગંો ન 

ફને છે. 

ઉસાંહાયાઃ 

ઈયોકત તભાભ કયફાોને દયેક દેળના નાગકયક તયીકે જલાફદાયી લૂવક 

પયજ દા કયી અ કયફોને વભજ કેલળે તો અોઅ જગતભા ં વલશ્વળાવંત 

સ્થાળે ને જીલો ને જીલલાદોની બાલના વભગ્ર વલશ્વભા ંપ્રગટળે. 
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