
Continuous Issue - 20   |   October - Novem ber 2014

આઇન�ટાઇનના સાપે�વાદ અને �હ�ંુ ત�વ�ાનમાં સમાનતા

      આઇન�ટાઇનના સાપે�વાદ અને �હ�ંુ ત�વ�ાનમાં ઘણી સમાનતા જોવા મળે છે. વદે એ સૌથી �ાચીન �થં ગણાય છે. ચાર વદેો
પછ� �ા�ણ�થંો,આર�યકો અને ઉપિનષદ સા�હ�યની રચના થઇ હતી. સાપે�વાદના અ��ત�વના ઘણા સમય (હ�રો વષ� ) �વૂ� વેદ,

ઉપિનષદ અને �રુણના િવચારોની આપણને અ�યારના આ�િુનક િવ�ાનની િવચારધારા સાથનેી સમાનતા તથા ��ૃિત િવષેની સમ�ૂિત
અદ�તૂ અને સચોટ તેનો �રુાવો આપણને મળે છે. આ બ�ે િવચારધારના સમન�યથી ��ૃિત ક� �ુદરતને સમજવાનો અ�યાસ �બૂ જ
રસ�દ છે. આના માટ� સવ��થમ સાપે�વાદ અને આ�િુનક ભોિતકશા�ના અગ�યના તારણો જોઇએ.

સાપે�વાદ અને આ�િુનક ભોિતકશા�ના અગ�યના તારણો

      સાપે�વાદ અને આ�િુનક ભોિતકશા�ના અગ�યના તારણો સમજવા માટ� આપણે બે માણસનો િવચાર કર�એ. �મક� એક
માણસ ��થર છે.�યાર� બીજો માણસ અચળ વેગ થી ગિત કર� છે. આ બ�ંે માણસોથી �વત�ં હોય તેવી ��યાએ કોઇ ઘટના બને
તો બ�ે માણસો આ ઘટનાને �ુદ� �ુદ� ર�તે અવલોકન કર� છે.

     દા.ત. ધારો ક� બે વ�� ુ એક� સાથે નીચે પડ� છે, �યાર� ��થર �ય��તને બ�ે એક� સાથે પડતી દ�ખાશે. �યાર� ગિતમાન
�ય��તને આ વ�� ુ એક� સાથે પડતી ન�હ દ�ખાય. આના આધાર� કહ� શકાય ક� કોઇ પણ ઘટના�ું અવલોકન કરનાર �ય��ત
પોતાની ર�તે કર� છે. સ�ંેપમાં આ વ���ુ ું અવલોકન સાપે� છે.

આઇન�ટાઇનના સાપે�વાદના બે તબ�ા

આઇન�ટાઇનના સાપે�વાદ ના બે તબ�ા જોવા મળે છે.

િવિશ�ટ સાપે�વાદ :- આ વાદ ૧૯૦૫ માં અ��ત�વમાં આ�યો હતો. આ વાદના મતં�ય �માણે કોઇપણ પ�ર��થિતમાં
�કાશની ઝડપ અચળ રહ� છે.અને ��ટૂનની ગિતના િનયમો પણ એક સમાન જળવાઇ રહ� છે. કોઇ પદાથ� હોય તે� ું
��યમાન તેની ગિત પર આધા�રત હોય છે. �મ પદાથ�નો વગે વધે તેમ તે� ું ��યમાન વધે છે. ગિતમાન ઘ�ળયાળ ધીમી
ચાલે છે. પદાથ�ના ��ય�ું શ��તમાં અને શ��ત�ું ��યમાં �ુપાતરં થઇ શક� છે.

1. 

      દા.ત. E=mc2 અ�હ જો ‘m’ ��યમાનના પદાથ�� ું િવઘટન થઇ અને શ��તમાં �ુપાતરં થાય તો �ા�ત થતી શ��ત
‘E’ �ું ��ૂય E=mc2 �ટ�ું હોય છે. ‘c’ �કશની ઝડપ છે. આના પરથી �ણી શકાય ક� પરમા�મુાં �ચડ શ��ત રહ�લી છે.

�નો ઉપીયોગ સમજના સારા(સ� �નકાય�) કાય� માટ� અને અ�બુો�બ �વા ��ૃવીનો િવનાશ કર� શક� તેવા સાધનો બનાવવા
માટ� પણ ઉપીયોગી થાય છે.

�યાપક સાપે�વાદ :- િવિશ�ટ સાપે�વાદ ને ૧૯૦૭-૧૯૧૫ �ધુીમાં �યાપક �વ�ુપ �ા�ત આ��ુ.ં �ને �યાપક સાપે�વાદ
તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે. અ�હ ��ુ�વાકષ�ણ �ે�ની સાપે� ગિતમાન અને ��થર પદાથ�નો અ�યાસ કરવામાં આવલે છે.

�મક�..
- �હો �યૂ�ની આસપાસ � પ�ર�મણ ક�ામાં ફર� છે, તે ક�ાનો �યાપ ધીમે ધીમે વધતો �ય છે. આ વાત �ધુ �હ માટ�
  �ાયો�ગક ર�તે સા�બત થયેલ છે.

- ��ુ�વાકષ�ણના ઉડાણમાં જતા ઘ�ળયાળ ધીમી પડ� છે.

2. 
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- ��ુ�વાકષ�ણ �ે�ની અસરથી �કાશ�ું �કરણ વા�ંુ થાય છે.

- િવ��ું િવ�તરણ થાય છે અને આપણાથી �બૂ �ૂરના ભાગ�ું િવ�તરણ તો �કશની ગિત કરતાયં વ�ુ ઝડપે થાય છે.

- પ�ર�મણ કરતો પદાથ� તેની આસપાસના અવકાશ સમય તરફ ઘસડાય છે.

આઇન�ટાઇનના સાપે�વાદની અ�ય ધમ�ની ત�વ�ાનમાં ઉપીયોગીતા :-

સાપે�વાદની ઉપરોકત સમ�ૂતીના આધાર� �ુદા �ુદા ધમ�ના ત�વ�ાનની સમ�ૂતીમાં આ વાદ �બૂ જ ઉપીયોગી છે. તેની ચચા�
રસ�દ છે.

�ન ધમ� :-�ન ધમ�ના �ળૂ�તૂ “�યા�વાદ” ને તો �ન ધમ�માં સાપે�વાદ તર�ક� ઓળખવામં આવે છે. આના મત �જુબ �
પદાથ� આપણને � �વ�પનો દ�ખાતો હોય તે� ું જ તે� ું �વ�પ હોય તે જ�ર� નથી. �ૂંકમાં કોઇપણ પદાથ�� ું અવલોકન સાપે�
હોય છે. અને ��ટાની સદંભ� �િૂમકા પર આધા�રત હોય છે. દા.ત. કોઇ એક �ય��તનો િવચાર કર�એ તો આ �ય��ત
��ુ,િપતા,ભાઇ,ભાણેજ,ભ�ીજો,િપ�ાઇ,જમાઇ ઘણા �વ�પ ધરાવતો હોય છે.અને આ દર�ક સબંધં �વત�ં અ��ત�વ ધરાવે
છે.1

1. 

બો�ધ ધમ� :- બો�ધ ધમ�માં એક િસ�ધાતં ઉદગમ ની પરાધીનતાના િનયમ તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે. �યાપક ર�તે આ
િસ�ધાતં �ચૂવે છે ક� કોઇપણ ઘટના ક� વ�� ુ �વત�ં ર�તે ઉદભવ ક� નાશ પામતી નથી. પણ તે બી� કોઇ વ�� ુ ની
સાપે�માં જ થતી હોય છે. આ િનયમ પાલી ભાષામાં પટ��ા સ��ુપદા તર�ક� ઓળખી શકાય.2

2. 

�હ��ુ ધમ� :- �હ��ુ ધમ�માં વદે અને ઉપિનષદ ��ુય ગણાય છે. �હ��ુ ત�વ�ાન�ું એક મહ�વ�ું િવધાન ‘अहं �हमाि�म’ એટલે
ક� �ુ ં �� �ં �ુ ં ��ટા �,ં3 અને જગતની બધી વ��ઓુ ક� ઘટના આકાર લેતી હોય છે તેને િનરપે� ગણવામાં આવે છે. �હ�ંુ
મા�યતા �જુબ �ું �હમ �ં ને સાપે�વાદની પ�રભાષામાં �ુ ં િનરપે� ��ટા �ં એમ કહ� શકાય, જો ક� �હ��ુ ત�વ�ાન
સાપે�વાદથી ઘ�ું આગળ છે. તેમાં ��ટા ��ળૂ નથી. ��ટા સામા�ય �યોગ કરતો કોઇ દ�હધાર� મ��ુય નથી. ��ટા તો છે
મ��ુયમાં રહ�લ આ�મા છે. આ�માની પ�રક�પના એટલી અદ�તૂ અને તા�ક�ક છે. ક� તેના અ��ત�વને માનવા માટ� કોઇ
�ાયો�ગક ચકાસણીની આવશયકતા રહ�તી નથી.

3. 

ભ� ૃ�હ�રના વૈરા�યશતક �માણે:- સાપે�વાદની સમયની સાપે�તાનો િવચાર �હ��ુ ત�વ�ાનમાં પણ કરવામાં આવલે છે. સમયની
વાત કર�એ એટલે �થમ ભ�હૃ�ર યાદ આવે છે. તેમના મતે.

भोगा न भकुता वयमेव भकुता �तपो न त�त वयमेव त�त ।
कालो न यातो वयमेव यातो त�ृणा न जीण� वयमेव जीण� ॥

ભ�હૃ�રએ સરસ વાત કર� છે. �વન દરિમયાન આપણને અહ�સાસ થાય છે ક� મ� ઘણા ભોગ ભોગ�યા પરં� ુ વા�તવમાં ભોગ તો
એમના એમ જ રહ� છે. આપણે ભોગવાઇ જઇએ છ�એ. આ�ું જ તપ અને ��ૃણા�ું પણ છે.4 અગ�યની વાત સમયની છે.

ભ�હૃ�રની મા�યતા �માણે સમય નથી રહ�તો પરં� ુ આપણે સમયમાથંી પસાર થઇ જઇએ છ�એ. આનો અથ� એમ થાય ક� સમય
િનરપે� છે.

વેદ અને ઉપિનષદ �માણે:- સમયની સાપે�તા આપણા વદે અને ઉપિનષદમાં � ર�તે જોવા મળે છે.તે કદાચ સાપે�વાદની
મ�યતા થી પણ આગળ છે. આપણા શા�માં મ��ુયો માટ� અને ��ાના સમયની ગણ�ી કર�ને દશા�વવામાં આવલે છે. એક
ગણ�ી �જુબ આપણી ��ૃવી પરના ૪.૩૨ ��લીયન વષ� દસ લાખ X દસ લાખ ��ા ને એક �દવસ અને એક રાત �ટલા છે.

સાપે�વાદની ���ટએ િવચાર કર�એ તો ��ૃવીની સાપે�માં ��ાની ઘ�ળયાળ �બૂ ધીમી ચાલે છે. િવચાર�એ તો સમયનો આટલો
મોટો ગાળો રહ�તો હોય તો ��ા � સદંભ� �િૂમકામાં છે. તે ��ૃવીની સાપે�માં ક�ટલી ઝડપથી ગિતમાન હશ?ે અને આ ઝડપે ગિત
કરતે વ��નુી ગિત આપણે માપી શક�એ ન�હ એટ�ું જ ન�હ અ ગિતને અ�ભુવી શકાય ન�હ. એટલે જ �હ��ુ મા�યતા �જુબ ��
દર�ક �ણે દર�ક જ�યાએ અ��ત�વ ધરાવે છે. અને એટલે જ ક�ું છે ક� “ �� સ�ય છે. અને જગત િમ�યા છે.” 5

�ીમ�ભગવદગીતા �માણે:- ભગવદગીતા ના અ�યાય-૧૧ (િવ��પ દશ�ન યોગ ) માં ભગવન �ૃ�ણના િવરાટ �વ�પમાં તેમના
�ખુમાં અ�ુ �નને �તૂ,ભિવ�ય અને વત�માન કાળના દશ�ન થાય છે.6 � �યાપક સાપે�વાદમાં એક�પ �બ��ુ ને પાસે અવકાશ અને
સમયની યામ પ�ધિતની િન�ફળતા ઘટનાની યાદ આપે છે. િવ��પ દશ�ન ઇ�રના �થળ અને કાળથી પર અ��ત�વની ક�પના
મા� નથી પરં� ુ ઇ�રના અ��ત�વની અ��ુિૂતની છે.

વા�ુ �રુાણ �માણે :- વા�ુ �રુાણમાં િવ�ની ઉ�પિત માટ�ની િવભાવના �જુબ �ારંભમાં દર�ક �થળે �� હ� ુ.ં આ ��ને રંગ ન
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હતો તેને �પશ� પણ શકય ના હતો. તે� ું કોઇ �ળૂ ન હ� ુ.ં ક� �ારંભ ક� �ત પણ નહતો. આ ��માં ધીમે ધીમે ફ�રફાર થઇને િવ�
ઉ�પ� થ�ુ.ં નાસદ�ય ��ૂતમાં પણ આ �માણેની મા�યતા હતી ક� �ારંભમાં ��યતં અધકાર હતો.

     ઉપરોકત �માણે જોઇ શકાય ક� સપે�વાદ અને આ�િુનક િવ�ાનની �ાયો�ગક ર�તે ચકાસણી થયેલ અને �હ��ુ મા�યતાઓ ને
સ�ંણૂ� સમથ�ન આપે છે. આના પરથી કહ� શકાય ક� આ�િુનક િવ�ાનના �ારંભ પહ�લા હ�રો વષ� પહ�લાની �હ��ુ ત�વ�ાન એટલે
ક� વેદ, ઉપિનષદ અને �રુાણોની મા�યતા �બૂ સ��ૃધ અને સચોટ છે. આના પરથી કહ� શકાય ક� �ળૂ ત�વ�ાનમાં આપણે કદચ
વધર� સ��ૃધ તો ન બનાવી શક�એ. પરં� ુ તેની �ળવણી કર� અને અપણને મળેલ અ��ુય વારસા�ું જતન કર�એ.
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