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શળક્ષણ અને ઈશતશાવના વદંબભભાં તત્લજ્ઞાનની નતૂન વકંલ્નાઓ  

 

                                            ભશળેબાઈ લી.ચૌધયી  
                                                  ( M.A,M.Ed,M.Phil,NET(JRF),GSET) 

                                           ધોાકુલા પ્રાથશભક ળાા  
                                           તા.ભાણવા,જજ.ગાધંીનગય  

* પ્રસ્તાલના : 
ળૈક્ષણણક તત્લજ્ઞાન અને કેલણી યસ્ય વકંામેરા ં છે. ળૈક્ષણણક તત્લજ્ઞાન એ તત્લજ્ઞાનની 

પ્રામોજજત(Applied)પ્રળાખા તયીકે અસ્સ્તત્લભા ં આલી છે.કેલણી દ્વાયા જીલનના આદળોનુ ં શલશ્ર્રેણ  
કયલાભા ં આલે છે. તત્લજ્ઞાનના જીલનના અંશતભ વત્મોનુ ં  અન્લેશ્રણ  કયે  છે.  જશોન ડ્યઈુ ના  
ભતાનવુાય,  „ તત્લજ્ઞાના એ  કેલણીનો  વાભાન્મ   શવધધાતં  છે.( Philosophy may be Defined as The 

General Theory of Education)૧ આદળભલાદ,પ્રકશૃતલાદ,લાસ્તલલાદ લગેયે ળૈક્ષણણક તત્લજ્ઞાનના જૂના 
દ્રષ્ટિણફિંદુઓ છે. યંત ુઆધશુનક યગુભા ં શનભાભણ ાભેરા ળૈક્ષણણક તત્લજ્ઞાનના નલા દ્રષ્ટિણફિંદુઓની શલે 
ચચાભ કયીએ. 
 

 

 

*  તત્લજ્ઞાનની નતૂન વકંલ્નાઓ /  નલા ંદ્રષ્ટિણફિંદુઓ :  
      તત્લજ્ઞાનના ંનલા ંદ્રષ્ટિણફિંદુઓ   ( NEW PARADIGMS)  આ મજુફ છે. 
(૧) શલશ્ર્રેણ ( Analysis ) 
(૨) તાર્કિક શલશ્ર્રેણ  ( Logical Analysis )  
(૩) અનબુલલાદ અને તાર્કિક અનબુલલાદ ( Empiricism and  Logical Empiricism )  
(૪) શલધેમાત્ભક વાેક્ષલાદ ( Positive Relativism ) 

(૫) નવ્મ લાસ્તલલાદ  ( Neo Realism ) 

(૬) વભીક્ષાત્ભક લાસ્તલલાદ  ( Critical Relativism ) 

(૭) ઈષ્ન્દ્રમ-પ્રદત્તનુ ંતત્લજ્ઞાન  ( Philosophy of Sense-Data ) 

(૮) તાર્કિક યભાણલુાદ  ( Logical Atomism ) 

(૯) પ્રશતબાવભીભાવંા / વવંશૃત્તળાસ્ત્ર  ( Phenomenology ) 

(૧૦) તાર્કિક પ્રત્મક્ષલાદ  ( Logical  Positivism ) 

(૧૧) તાર્કિક વયંચના ( Logical Construction )  

(૧)  શલશ્ર્રેણ  ( Analysis ) 

લીવભી વદીભા ં શલશ્ર્રેણની ર્શરચાર  ળરૂ થઈ.૨ તેના પ્રણેતા જ્મોર્જ એડ્લડ્ભમયૂ ગણામ છે.આ 
અણબગભ વભગ્રને તેના બાગોભા ંશલબાજીત કયે છે.આભ કયીને જેનુ ંશલબાજન ન થઈ ળકે તેલા વય બાગ 
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સધુી શોંચલાનો તેનો શતે ુછે.અશીં લસ્તનુ ુ ંગણુાત્ભક નશી , ણ ર્યભાણણક કે જથ્થાનુ ંાસ ુ ંજ ધમાનભા ં
રેલામ છે. શલશ્ર્રેણનુ ં ભશત્લ ણ છે. શલચાયોની સ્ટિ યજુઆત ભાિે બાાના શલશ્ર્રેણની અને 
શલચાયના શલશ્ર્રેણની ણ આલશ્મક્તા છે. 
 

(૨)  તાર્કિક શલશ્ર્રેણ  ( Logical Analysis ) : 
શલમેના લત ુભે તાર્કિક પ્રત્મક્ષલાદ,શલશ્ર્રેણ અથલા દાળભશનક શલશ્ર્રેણનો શલકાવ કમો શતો. શલમેના 

લત ુભની સ્થાના ૧૯૨૨ ભા ં થઈ શતી. લીવભી વદીભા ં અંગે્રજી તત્લણચિંતનભા ં તાર્કિક શલશ્ર્રેણ / 
શલશ્ર્રેણાત્ભક તત્લજ્ઞાનનો ધલજ પયકાલનાય ણચિંતકોભા ંજી.ઈ.મયૂ ( ૧૮૭૩-૧૯૫૮), ફર્ટ્ાભન્ડ્ યવેર( ૧૮૭૨-
૧૯૭૦ ) અને લડુ્શલગ શલટ્ગેન્સ્િાઈન ( ૧૮૮૯-૧૯૫૧) નો વભાલેળ થામ છે. આ તાર્કિક શલશ્ર્રેણ એક 
શલશળટિ અણબગભ છે. આ અણબગભ યાખનાયા વલભ તત્લણચિંતકો એભ ભાને છે કે બાાભા અથભની સ્ટિતા 
કયલી એ તત્લજ્ઞાનનુ ંમખુ્મ કામભ છે, આથી અંશતભ  તત્લના સ્લરૂનુ ં શનરૂણ કયવુ ંઅને જીલના ધમેમ 
અંગેનુ ંભાગભદળભન આવુ ંએ તત્લજ્ઞાનનુ ંમખુ્મ કામભ છે.૩ 

 

 

(૩)  અનબુલલાદ અને તાર્કિક અનબુલલાદ ( Empiricism and Logical Empiricism ): 

અનબુલલાદ એક જ્ઞાનભીભાવંીમ શવધધાતં છે તેના ભતે ઈષ્ન્દ્રમાનબુલ આણા જ્ઞાનનો એકભાત્ર 
સ્ત્રોત છે.( ફાહ્ય અનબુલ , આંતર્યક નર્શ ) રોક, ફકભરે અને હ્યભુ અનબુલલાદના મખુ્મ દાળભશનકો છે. આ 
અનબુલલાદ તે ભનોલૈજ્ઞાશનક અનબુલલાદ ગણામ છે.  ફર્ટ્ાભન્ડ્ યવેરે ોતાના ગ્રથં „શપ્રિંવીીઆ ભૈથભેર્િકા‟ 
ભા ંતકભ  લાક્યોની યચના કયી શતી. તેના ભતે જ્માયે તકભના આધાયે કોઈ વત્મ વાણફત થામ છે.ત્માયે તે 
શનટકભન ુ ં સ્તય ફૌધ્ધધક અને વૈધધાશંતક જ ફનેલુ ં યશ ે છે,યંત ુ  આ વત્મને અનબુલ દ્રાયા વત્માશત 
(પ્રસ્થાશત) કયલાભાં આલે છે , ત્માયે તે વત્મ તાર્કિક અનબુલ વભકક્ષ ગણામ છે.૪તાર્કિક અનબુલલાદભા ં 
તકભ અને  અનબુલ ફને્ન  વત્મ સધુીશોંચલાના ભશત્લના સ્ત્રોત છે. તે જુના અનબુલલાદ થી ણબન્ન છે અને 
ભનોલૈજ્ઞાશનક અનબુલલાદ ને સ્થાને તાર્કિક અનબુલ ને પ્રાધાન્મ આે છે. તાર્કિક અનબુલલાદ ભાને છે કે 
જે કથનોનુ ં તાર્કિક થૃક્કયણ અને વૈધાશંતક ચકાવણી થઈ ળકે તેને જ અથભયકુ્ત ગણલા.ં આ શવદ્ાતં 
તત્લજ્ઞાનને શનયથભક ફતાલીને પક્ત તકભળાસ્ત્ર અને શલજ્ઞાનને જ ભશત્લ આે છે.   
 

(૪)શલધેમાત્ભક વાેક્ષલાદ ( Positive Relativism )કે  પ્રત્મક્ષ વાેક્ષલાદ: 
વાેક્ષલાદ એ શનયેક્ષ વત્તા (Absolute)  નો શલયોધી ખ્માર છે આ શલશ્વભા ંકોઈ શનયેક્ષ વત્તા છે 

તેભ આદળભલાદીઓ ભાનતા આવ્મા છે,યંત ુ વાેક્ષલાદ આ શલચાયનુ ં ખડં્ન કયે છે શનયેક્ષ વત્તાની 
કલ્ના શનયથભક છે. કોઈ શનયેક્ષ વત્મ ( Absolute Truth ) નથી,કોઈ શનયેક્ષ શળલમ ્( Absolute Good )  
ણ નથી.અને કોઈ શનયેક્ષ સુદંયમ(્ Absolute Beautiful) ણ નથી. વત્મમ ્, શળલમ ્, સ ુદંયમ ્એ વાેક્ષ 
ખ્મારો છે વંણૂભ શલશ્વ વાેક્ષ  છે. 
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             યંત ુ ફીજી ફાજુ પ્રત્મક્ષ વાેક્ષલાદ (Positive Relativism)નો વફંધં તત્લ ભીભાવંીમ 
લાસ્તશલકતાઓ વાથે ન યશતેા ંતકભ શલદ્યા વાથે છે.જેભા ંતકભ  લાક્યોની વાેક્ષતાની ધાયણા વભાશલટિ છે. 
ઉ.દા.તયીકે નીચેના  ત્રણ લાક્યો જુઓ. 
 (૧)  ગાધંીજી એક ભનટુમ છે.  
 (૨)  ફધા જ ભનટુમો ાખંો શલનાના ફે ગ લાા શોમ છે. 
(૩)  ભનટુમ એક શલચાયળીર પ્રાણી છે. 
               ઉયોક્ત ત્રણ લાક્યોભા ંપ્રથભ લાક્ય એક વ્મસ્ક્ત ભાિે , ફીજુ લાક્ય વ્મસ્ક્તઓના વમશૂ 
ભાિે જ્માયે ત્રીજુ લાક્ય એક વાભાન્મ લસ્ત ુભાિે પ્રમોજામેર છે.જ્ઞાતા, શલમ અને જ્ઞાનર્િમાના આધાયે 
તકભ લાક્યોનો અથભ ફદરાઇ જામ છે. 
 

(૫)  નવ્મ લાસ્તલલાદ  ( Neo Realism ):  
નવ્મ લાસ્તલલાદે આદળભલાદનો ખફૂ શલયોધા કમો.જી.ઈ.મયૂ આ લાદના પ્રફ વભથભક શતા. 

ઈ.વ..૧૯૧૧ ભાં તેભની કેસ્રિજ યશુનલવીિીભા ં શનભણ ૂકં થઈ .ઇ.વ .૧૯૨૧ થી ૧૯૪૭ સધુી તેભણે 
ણિિેનની શલખ્માત શત્રકા „Mind‟નુ ં વંાદન કયુું ૧૯૧૩ ભાં આ શત્રકા ભાં “ The Reputation of 

Idealism‟  નાભના રેખ દ્રાયા તેભણે નવ્મ લાસ્તલલાદનો પ્રચાય કમો.  
 

(૬) વભીક્ષાત્ભક લાસ્તલલાદ  ( Critical Relativism ) 

નવ્મ-લાસ્તલલાદીઓના શલયોધભા ં૧૯૧૬ભાં લાસ્તલલાદીઓનો એક વઘં સ્થાશત થમો.૧૯૨૦ભાં 
તેણે એક ઘોણાત્ર પ્રકાશત કયુું.જેનુ ંળીભક શત ુ.ં “Essays in Critical Realism ” તેના વભથભકોભા ંશતા-ં
લાવય , ડુયૈિ ડૈ્રક , જોન્વ શાપર્કિંવ , જેરવ શલન્વેન્િ , વી.એ.સ્ર્ટ્ોંગ લગેયે. આ વઘંની  સ્થાનાનો મખુ્મ 
ઉદે્દળ નવ્મ-લાસ્તલલાદીઓની જ્ઞાનતત્લ વફંધંી ભાન્મતાઓભા ંસધુાયો કયલાનો શતો. 
 

 

(૭)  ઈષ્ન્દ્રમ-પ્રદત્તનુ ંતત્લજ્ઞાન  ( Philosophy of Sense-Data ) 

કોઈ ણ લસ્ત ુ કે ણચત્રને આણી ઈષ્ન્દ્રમો ભન દ્રાયા જુએ છે. ઈષ્ન્દ્રમ-પ્રદત્ત અંગેનો વૌપ્રથભ 
શલચાય મયેૂ ોતાના ગ્રથં „ Philosophical Studies ‟ ભા ંકમો શતો.ત્માયફાદ ફર્ટ્ાભન્ડ્ યવેરે ઈષ્ન્દ્રમ-પ્રદત્ત 
તત્લજ્ઞાન ય વશલળે કામભ કયુું શત ુ.ં૫ 

 

(૮)  તાર્કિક યભાણલુાદ  ( Logical Atomism ) 

શલશ્ર્રેણાત્ભક તત્લજ્ઞાન અથલા તાજત્લક શલશ્ર્રેણના અણબગભને કાયણે (૧) તાર્કિક યભાણલુાદ, 
(૨) તાર્કિક પ્રત્મક્ષલાદ અને (૩) બાાકીમ તત્લજ્ઞાન એ ત્રણ ણચિંતન પ્રલાશોનો િશભક ઉદ્દબલ થમેરો છે 
તાર્કિક યભાણલુાદના મૂભતૂ પ્રશતાદનની સ્ટિતા કયતાં યવેર જણાલે છે કે વલભ લસ્તઓુનુ ં સ્લરૂ 
ગણુધભો ( Properties ) અને વફંધંો ( Relations ) ના વદંબભભા ં વભજી ળકામ છે,એિરેકેજગતની 
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લસ્તઓુભાજુંદા જુદા ગણુધભો શોમ છે, અને તેભ એ અન્મ લસ્તઓુ વાથે જુદા જુદા વફંધંો શોમ છે. 
જગતની લસ્તઓુના ગણુધભો અને વફંધંો એ જગતને રગતી શકીકતો છે.૬ 

                    તાર્કિક યભાણલુાદભા ં યભાણ ુ એિરે કોઈ તત્લ અર્શ , યંત ુ યભાણ ુ એિરે 
વયતભ બાાભા ંલાક્ય(કથન). આ મૂ કથન એિરે જ યભાણુ.ં 
 

 

(૯) પ્રશતબાવભીભાવંા / વવંશૃત્તળાસ્ત્ર  ( Phenomenology ) 

ફાહ્ય લસ્ત ુઅને જ્ઞાતાના આંતર્યક વફંધં ય સ્થાશત પ્રભાણ અથલા દળભન યભતત્લનુ ંજ્ઞાન 
ફાહ્યલસ્તનુા અને આત્ભરક્ષીતત્લના અનબુલ ય આધાર્યત છે. એભ સ્લીકાયતો શવદ્રાતં. 
 

 

(૧૦) તાર્કિક પ્રત્મક્ષલાદ  ( Logical  Positivism ) કે તાર્કિક બાલલાદ : 
તાર્કિક પ્રત્મક્ષલાદભા ંતાર્કિક નો અથભ યંયાગત તકભળાસ્ત્ર વાથે નથી ફર્ટ્ાભન્ડ્ યવેરે ઈ.વ..૧૯૦૩ 

ભા ં “Principles of Mathematics” સુ્તક પ્રકાશળત કયુું.ત્માયફાદતેણે કાઈિ શૈડ્ વાથે શલખ્માત ગ્રથં 
“Principia  Mathematica”નુ ંપ્રકાળન કયુું. તેભા ં„તાર્કિક‟ ળબ્દાભા ંત્રણ શવધધાતંોનો વભાલેળ કમો. 
(૧)  લણભન શવધધાતં ( Theory of Description ) 

(૨)  પ્રારૂ શવધધાતં  ( Theory of Types ) 

(૩)  વ્માધ્તત શવધધાતં ( Principle of Extensionality )૭ 

                                                    
તાર્કિક બાલલાદના મખુ્મ ફે ઉદે્દળો આ મજુફ છે : 
(૧)  શલજ્ઞાન ભાિે એક સદુ્દ્રઢ અને સયુણક્ષત આધાયનુ ંપ્રદાન કયવુ.ં 
(૨)  તત્લજ્ઞાનની શનયથભકતાનુ ંપ્રદળભન કયવુ.ં 
 

તાર્કિક બાલલાદના મખુ્મ શવધધાતંો નીચે મજુફ છે. 
(૧) તેભા ંહ્યભુના અનબુલલાદ , કારિે ના પ્રત્મક્ષલાદ અને યવેર, મયૂ,  
       શલિગેંન્સ્િાઈન  તથા વ્શાઈિ શૈડ્ તાર્કિક શલશ્ર્રેણનો વભન્લમ થમેરો છે.  
(૨) ણચિંતનની શદ શનધાભયીત કયતી લખતે તે શદના ફને્ન ક્ષો ય શલચાય કયલો      

       જોઈએ. 

(૩) શનગભનાત્ભક શલશ્ર્રેણને દળભનળાસ્ત્ર ોતાની શલમ લસ્ત ુફનાલી નથી  
     ળકત ુ.ં 
(૪) દળભનનુ ંકામભ યભતત્લની વભગ્રતાનુ ંઅધમમન નથી . 
(૫) આગભનની વભસ્માનુ ંવભાધાન કયવુ ંતે દળભનનુ ંકામભ નથી. 
(૬) દળભનનુ ંમખુ્મ કામભ લૈજ્ઞાશનક તકભલાક્યોનુ ંશલશ્ર્રેણ કયલાનુ ંછે. 
(૭) કાયણ – કામભનો વફંધં તાર્કિક નથી,આનબુશલક છે. 
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(૧૧) તાર્કિક વયંચના  ( Logical Construction ) 

યવેરની તાજત્લક ળોધ કે જે તેના ભતે તાર્કિક ળોધ છે તે ળોધ ર્દ્રભાગી પ્રર્િમા છે. એક એ કે તે 
તાર્કિક અણુ ંવયતભની ળોધ છે.આણા વાભાન્મ જ્ઞાનના શલશ્ર્રેણને આધાયે તે વય અણુતંત્લો સધુી 
શોંચલાની પ્રર્િમા છે. જ્માયે ફીજી તયપ તે જગત વફંશંધત વયંચના છે. પ્રથભભા ંઅણુલંાક્યો(Atomic 

Proposition) સધુી શોંચલાની પ્રર્િમા છે, જ્માયે ફીજાભા ંબૌશતક દાથો તથા અન્મ ભત જેલા લણભનો 
વફંશંધત તે અંશતભ અણલુાક્યોની વયંચના છે. ઉયોક્ત ફનેં પ્રર્િમાઓનો વભન્લમ એિરે તાર્કિક 
વયંચના(Logical Construction)૮. 
 

 

* વભાન * 
               આભ, ઉયોક્ત શલળદ્દ ચચાભને અંતે કશી ળકામ કે છેલ્રી એક વદીભા ં તત્લજ્ઞાન અને 
ળૈક્ષણણક તત્લજ્ઞાનની શલદ્યાળાખા કે્ષતે્ર કેિરીક આધશુનક વકંલ્નાઓ – દ્રષ્ટિણફિંદુઓ – આમાભો નો ઉદમ 
થમો છે. જે પ્રલતભભાન યગુભા ંશળક્ષણ જગતનુ ંભશત્લનુ ંમોગદાન રેખવુ ંજ યહ્ય ુ. 
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