વૉલ્તેર - રુઢિગત મતાાંધતાનો ઉચ્છે દક ફ્રેન્ચ દાર્શનનક
પેઢરસમાાં એક નાટ્યગૃહમાાં નવ ાંુ કરુણાાંત નાટ્ક ભજવાવ ાંુ ર્રૂ થાય
તે પહેલાાં એક ક્ષીણકાય વ ૃદ્ધે નથયેટ્રમાાં પ્રવેર્ કયો. તેને જોઈ
બધા પ્રેક્ષકો ઊભા થઈ ગયા અને વ ૃદ્ધને તાળીઓના ગડગડાટ્થી
વધાવવા લાગ્યા. એ હતી ઈ. ૧૭૭૮ના વર્શની માચશની ૩૦મી
તારીખ. એ વ ૃદ્ધ હતો ફ્રાાંસ્વા મારી આરૂત, તેની વય હતી ૮૪
વર્શની. લોકો તેને વૉલ્તેર નામથી ઓળખતા. પોતાના પ્રૌિ અને
બદ્ધુ દ્ધપ ૂત નવચારબળનો ચચરાં જીવ પ્રભાવ પાડનાર અને ફ્રાાંસની
પ્રનસદ્ધ લોકક્ાાંનતનો જનક વૉલ્તેર તે જ વર્ે ૩૦મી મેએ
પાંચમહાભ ૂતમાાં નવલીન થયો. તેમના નનધન પછી પોતાના
ુ ય લક્ષ્યસમી ફ્રેંચ લોકક્ાાંનત અચગયારમે વર્ે
જીવનકાયશના મખ્
આવી.
વૉલ્તેરનો જન્મ પેઢરસ ખાતે એક વકીલ નપતાને તયાાં ઈ. ૧૬૯૪ની ૨૧મી નવેમ્બરે થયો હતો.
પ્રથમથી જ તે સ્પષ્ટ્ભાર્ી અને અન્યાયનો ઉ્ર  નવરોધી ર્ો હતો. ર્ાહી દરબાર નવરુદ્ધ
અપમાનકારક ર્બ્દો બોલવા માટ્ે તેને ૨૩ વર્શની ઉંમરે બાસ્તીલના કારાગારમાાં પ ૂરવામાાં
આવેલો. કેદખાનામાાં તેમણે મહાકનવતા ‘હાાંરીઆદ‘ન ાંુ લેખનકાયશ પ ૂણશ કર્.ું ુ જેલવાસમાાંથી છૂટ્યા
બાદ તેણે લખેલ કરુણાાંત નાટ્ક ‘ઉનપદ‘ થી તેને સારી પ્રનસદ્ધદ્ધ મળી હતી. ઈ. ૧૭૨૬માાં તેના
સ્પષ્ટ્ભાર્ીપણા માટ્ે ્રણણ વર્શની દે ર્નનકાલની સજા તેણે ભોગવી હતી. સજા પ ૂરી થતાાં ફ્રાાંસમાાં
ુ ાને પડછે
આવી તેણે ‘લેટ્સશ ઑન ધ ઇંગ્ગ્લર્‘ નામન ાંુ પસ્ુ તક લખ્ર્.ાંુ ઇન્ગ્લેડની મતસઢહષ્ણત
ુ ામી માનસ અને ગીરીબીની તે પસ્ુ તકમાાં આડકતરી ટ્ીકા કરી છે એવો આરોપ
સ્વદે ર્ના ગલ
ફ્રેન્ચ સરકારે તેના પર મ ૂક્યો. પસ્ુ તક બાળી નાખવામાાં આવર્ ાંુ અને ફરી એકવાર વૉલ્તેરને
પેઢરસ છોડી જવાની ફરજ પડી. આ વખતે તો પોતાની સાથે માકશ નવસ દ ર્ેતલે નામની
ુ ી મા્રણ તેની જીવનસાંચગની જ નઢહ
બીજાની પતનીને સાથે લઈ ગયો હતો. ર્ેતલે ૧૪ વર્શ સધ
પણ સાઢહતયસાથીયે બની.
ઈ. ૧૭૬૪માાં વૉલ્તેર સલામત રીતે પેઢરસ આવી ર્કર્ે એમ લાગતાાં તેને ફ્રેંચ અકાદમીના
સભ્ય તરીકે ચટ્ૂાં ી કાિવામાાં આવયો. તયારબાદ તેણે ‘ઝુઢદગ‘ અને ‘લા માઇક્ોમેગા‘ નામની
નવલોન ાંુ સર્જન કર્.ું ુ લૉરે ઈનના એક ગામડાની જાગીરમાાં રહી તેણે નવજ્ઞાનનો અભ્યાસ કયો.
તેણે રાજા ૧૪મા લ ૂઈનો ઇનતહાસ, નાટ્કો તથા કટ્ાક્ષાતમક નવલો વગે રે લખ્યાાં.
ઈ. ૧૭૫૦માાં માકશ નવસ દ ર્ેતલેન ાંુ અવસાન થતાાં તે આઘાત ભ ૂલવા વૉલ્તેર પ્રનુ ર્યાનો મહાન
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ફ્રેડઢરક સાથે ્રણણ વર્શ ર્ો. અહીં તેણે પોતાની નવચાર-સાહસપ ૂણશ નનભશય કૃનત ‘એસે ઓન ધી
મૉરલ્સ ઍન્ડ ધી સ્સ્પઢરટ્ ઑફ નેર્ન્સ‘ લખ્ર્.ાંુ ફરીથી દે ર્નનકાલીની સજા થતાાં તે ફની ખાતે
સ્સ્થર થયો.
ુ ોપનો સૌથી પ્રખ્યાત લેખક બન્યો હતો. તેની અતલ
ુ નીય
૬૦ વર્શની વયે વૉલ્તેર ર્ર
નવચારર્સ્તત તથા લેખનકળા અનન્યપણે નવકસી હતી. એક ખાનગી નથયેટ્ર બાાંધી પોતાનાાં
ુ ાનો એ પ્રખર ડાંડાધારી હતો.
નાટ્કોમાાં એ પા્રણો ભજવતો. વાણીસ્વાતાંત્ર્ય અને મતસઢહષ્ણત
ફની ખાતે તેણે પોતાની નવખ્યાત નવલકથા ‘કેન્ન્ડડ‘ન ાંુ લેખનકાયશ પ ૂણશ કર્.ું ુ અસાંખ્ય પસ્ુ સ્તકાઓ
તથા ચોપાનનયાાં પણ તેણે પ્રનસદ્ધ કયાું . તે એક આદર્શ, બદ્ધુ દ્ધપ ૂત પ્રચારક હતો. તેણે ઘડેલી
સ્વચ્છ, સાદી, તકશ ર્તુ ત અને તેજસ્વી ર્ૈલી આજે પણ ઉત્તમ ફ્રેન્ચ લેખનની લાક્ષચણક ગણાઈ
છે .
ૃ દે હને પેઢરસમાાં
ઈ. ૧૭૯૧માાં ક્ાાંનતકારીઓને વૉલ્તેરની મહાનતા સમજાઈ. તયારબાદ તેમના મત
ુ ઃ દફનઢક્યા કરવામાાં આવી. દફનઢક્યાની યા્રણામાાં એક લાખથીયે વધ ુ માણસો
લાવી તેની પન
જોડાયા હતા. કરોડો માણસોએ ફરીથી થયેલી દફનઢક્યા વખતે હાજરી આપી હતી.
અલબત્ત વૉલ્તેરને બીજી વખત થયેલી આ દફનઢક્યા પસાંદ નઢહ જ પડી હોય પરાં ત ુ તેની કબર
પર જે ર્બ્દો કોતરવામાાં આવયા છે તેથી તેને સાંતોર્ જરૂર થયો હર્ે. કબર પર કોતરવામાાં
આવર્ ાંુ છે :
‘આડાદ થવાન ાંુ આપણને તેણે ર્ીખવર્.ાંુ ‘
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