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આજના વદંબ ેબાયતીમ વાહશત્મ 

 
 

અશીં આજનાવદંબે એટર ેઆધનુનક વભમન નનદેળ છે. આ આધનુનક વભમ એટરે ટેકનરજીના ઉચ્ચ નળખયે 
ફેઠેર આજન વભમ. ગગુરની ગજફની દુનનમા, પેવબકુની પેયફુદયડી અને વ્શટ્વએના લટંન વભમ. 
બોનતક સખુ વગલડની અાય ળક્યતા અને ઉરબ્ધધ લચ્ચે આજન ભનષુ્મ જીલી યહ્ય છે. બાયતન ભનષુ્મ ણ 
એભા ંાછ નથી. આજના વભમભા ંવ્મક્તતએ યજેયજ તાની જાતને અડેટ યાખલાનુ ંજાણે કે અત્મતં જફૃયી 
ફની ગયુ ંછે. લાયભા ંનલશ્વના કઈ ણ ખણૂાન વંકક વાધી ળકામ છે.આ ફધુ ંજતા ત રાગે છે કે નલકાવની 
કેટરી શયણપા બયી છે આજના ભનષુ્મે! ણ આજના એટરે કે શારના-અત્માયના-પ્રેઝન્ટ ટાઈભભા ં જીલત 
ભાણવ, આ ભાણવન વમશૂ એટરે કે વભાજ, એ નલનલધ વભાજન ફનેર આ બાયત દેળ કેટરીમે આનધ-વ્માનધ-
ઉાધીભા ંવડામેર છે તેના તયપ દ્રષ્ષ્ટકણ કયીએ ત આણને ેરા ઉચ્ચતભ નલકાવના ખખરા ચશયેા પ્રત્મે 
નપયત થઈ જામ એલી યૂી ળક્યતા છે. અશી આલા વભમભા ં પેરામેરી વભસ્મા અને તેના વદંબકભા ંબાયતીમ 
વાહશત્મની પ્રસ્તતુતાને ચચકલાન ઉક્રભ છે. 

                લરન યટુાગંકશ ેછે- “નલજ્ઞાન એટરે જીલન નલળેના કોતકુની એક રાગણી.ધભક એટરે જીલન નલળેના 
આદયની રાગણી. વાહશત્મ એટરે જીલનની બવ્મતા અંગેની રાગણી.”૧આજે નલજ્ઞાન ત બયયુ પ્રગનત કયી યહ્ુ ં
છે અને કશલેાત એલ ધભક ત એટર ફૂલ્મ પાલ્મ છે કે એની લાત જ ના થઈ ળકે, અખાએ લો શરેા કશલે ુ ં
કે- “ઘણા યભેશ્વય એ ક્યાનંી લાત?”૨ એ કં્તતન આજે નલચાય કયલ અત્મતં જફૃયી ફની ગમ છે. એટરે 
નલજ્ઞાન અને ધભકનુ ં ત ઠીક યંત ુ વાહશત્મનુ ં લાચંન અને હયળીરન વાલ ઘટત ુ ં ગયુ.ં લોથી ળીખતા અને 
ળીખલતા આવ્મા તે शब्दार्थोसहितौ ! ‘ળધદ અને અથકને વભાલનાય’ એટરે વાહશત્મ, આ ળધદ અને અથકનુ ંતત્લ 
ભાણવને-દુનનમાને જીલનનુ ં ઉત્તભ ભાગકદળકન રંુૂ ાડ ે છે. આજના આધનુનક વભમભા ંભાણવ ખળુ નથી, વત્મ 
ટકત ુ ંનથી, પ્રાભાલણકતા ખતી નથી, નૈનતક મલૂ્મન નાળ થમ છે, ઠગાઈ-ચયી-લુટંપાટ-ફાત્કાયના ફનાલ 
અધધધ....ગનતએ લધી યહ્યા છે. કભલાદી ઝઘડાઓન ઝઝંાલાત છે, બણેર અને નળલિત ગણામરે લગક ભ્રષ્ટ-
ફેઈભાન ફનતા અચકાત નથી અને યજેયજ નલા નલા સ્કેન્ડર આણી વાભે આલતા યશ ેછે. ફીજાના સખુથી 
વતત દુખી થત યશરે આજન ભાણવ-વભાજ તતાના ધાયાધયણને ંાીને ફેઠેર છે, એના 
ધાયાધયણભા ં ફધંફેવત ુ ં વત્મ એજ એના ભાટે વત્મ, ફીજુ ં ફધુ ંઅવત્મ અને નકામુ.ં દળ વેકન્ડભા ં ઈન્ટયનેટ 
ભાયપતે નલશ્વના કઈ ણ ખણૂાભા ં શોંચનાય ભાણવની ભાનનવકતા જાણે કે જડ ફની ગઈ છે ત્માયે ફાહ્ય 
નલકાવની વાથે વાથે આણે ભાનનવક નલકાવ નથી કમો એની ખાતયી થઇ જામ છે. ગ્રફરાઈઝેળનથી ફધા ખળુ 
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છે ણ એટરી જ ગ્રફર ભાનનવકતા યાખીને વલકન સ્લીકાય આજના વભમભા ંક્યા ંથઈ ળક્ય છે? હયણાભે 
યજેયજના કદફૃા ફનાલના કદફૃા ચશયેા આણી વાભે આલતા યશ ેછે અને લી વભમ ણ એલ છે કે એલી 
ઘટનાઓથી શલે આણને કઈ ખાવ પેય ડત નથી, એવુ ં ફધુ ં ભરૂી જલાની આદતથી આણે વો જાણે કે  
ટેલાઈ ગમા છે. આલા લચૈાહયક કટકટીના વભમભા ંવાલકનિક, વલકકારીન એલા વાહશત્મવર્જક અને એભનુ ંવાહશત્મ 
માદ આલે છે, એનુ ં લાચંન અને ભનન થામ ત આધનુનક આદાઓ દૂય થામ.વ્માવ, લાલ્ભીકી, કાલરદાવ, 
નયનવિંશ, ભીયા,ં અખ, કફીય, બલભનૂત, ફાણ આજે એકદભ એપ્રપ્રીએટ પ્રવ અયજન્ટ રાગે છે. આણા યાભામણ, 
ભશાબાયત, લેદ, ઉનનદ, યુાણ, દળકનળાસ્ત્ર શભેંળા ભાનલી ભાટે  ભાગકદળકક વભાન ફની યહ્યા છે. 
ભધ્મકારીન બાયતીમ વાહશત્મથી રઈને શારના ઉત્તયઆધનુનક બાયતીમ વાહશત્મભા ંવત્લળીર ળાણણ યજૂ થમેલુ ં
જઈ ળકામ છે. આજે બાયતની કુર ૨૫થી લધાયે ફધંાયણ ભાન્મ બાાઓભા ંવાહશત્મ યચામ યહ્ુ ંછે એ બાયતીમ 
વાહશત્મ છે. ડૉ.ઇન્દ્રનાથ ચોધયુીએ બાયતીમ વાહશત્મના ભાખા નલળે કંઇક આવુ ંનોંધ્યુ ંછે- “બાયતીમ વાહશત્મ ળફૃ 
ળફૃભા ંવોન્દમક, આનદં અને જ્ઞાનમરુક શત ુ.ં ભધ્મયગુભા ંએણે શરેા વાધનાત્ભક કે બક્તતમરુક અને દાળકનનકફૃ 
ધાયણ કયુું. ત્માયફાદ બક્તત શૃગંાયનુ ંપ્રતીક ફની ગઈ અને છી આવ્મ આધનુનક યગુ. વભાજસધુાયણા તયપ 
રેખકનુ ંધ્માન દયાયુ ંઅને છી ત વામ્રાજ્મલાદ નલરુદ્ધ દેળભા ંભયચ ભડંામ. બાયતના પ્રત્મેક રેખકે દેળબક્તત 
અને યાષ્રપે્રભનુ ં વાહશત્મ રખલા ભાડં્ ુ-ંતેની વાથવાથ નલજાગયણન લન ફૂંકામ અને ભાનલતાલાદ, 
વ્મક્તતસ્લાતતં્ર્મ તથા પ્રગનતની પ્રેયણાના લામયા લામા. આ સ્લયભા ંRomanticismન ણ એક સ્લય જડાઈ ગમ. 
કનલની કલ્ના ાખં નલસ્તાયીને સ્લપ્નરકભા ં નલચયણ કયલા રાગી. તત્શ્ચાત શરેા અને ફીજા નલશ્વયદુ્ધના 
આઘાતથી વાભાજજક ચેતના પ્રસ્ફુહટત થઈ, જેને હયણાભે બાયતીમ વાહશત્મભા ંપ્રગનતલાદન જન્ભ થમ. આજે 
ક્સ્થનત કંઇક જુદી છે. આજન રેખક ગ ૂગંાભણ, અનલશ્વાવ, અયાજકતા તથા મલૂ્મશીનતાના હયલેળભા ંશ્વાવ રઈ 
યહ્ય છે. બાયતીમ વાહશત્મનુ ંઆ એક વલંિપ્ત ભાખુ ંછે.”૩ 

ઉયતત કથનભા ં છેલ્રે જે આધનુનક વભમની લાત છે તેના વદંબે બાયતીમ વાહશત્મકાય આજની જે ક્સ્થનત 
હયક્સ્થનત વાભે નલલળ છે એ આણા જ્ઞાનીઠ નલજેતા કનલ યાજેન્દ્ર ળાશ કંઇક આ યીતે યજૂ કયે છે- 

     “આંશી રાખ રકનુ ંનભરન છે; યે છતા ં

      વગંભા ંવગં છે ભાિ તાતણ.... 

      આંશી ત ‘યેવ’ ચારી યશી.... 

      કણને ઓખે કણ? –હ્યા”ં૪ 

અશીં કઈ કઈને ઓખતુ ંનથી.જ્મા ંજુઓ ત્મા ં‘યેવ’છે,અને આ ‘યેવ’ભા ંનલદ્યાથીઓથી ભાડંીને કયડનતઓ ભટી 
વખં્માભા ંઆઘાત કયી યહ્યા છે. લી ભાણવ આધનુનક વભમભા ંએટર વ્મસ્ત અને િસ્ત થત ગમ કે આણા 
પ્રથભ ગજુયાતી જ્ઞાનીઠ કનલ ઉભાળકંય જળી કશ ેછે તેભ તેની ક્સ્થનત કંઇક આલી થઈ ગઈ- 

      “ષુ્ વાથે લાત કયલાન વભમ યહ્ય નહશ.”૫ 
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ણ આ આધનુનક ભાનલી જેટર વ્મસ્ત થત ગમ એટર જ નલા નલા પ્રશ્ન ેદા કયત ગમ. આજે નલચાય 
લગયના ટા ંગભે ત્માયે ગભે તે પ્રવનૃત્ત કયલા તત્ય શમ છે.હશિંદુ-મસુ્રીભના કભી ઝઘડા અને એકભેક પ્રત્મે 
નપયત એ વગત વલાર ફનીને દેળ આખાભા ંપમાક કયે છે ણ એન કઈ ઉકેર નથી ભત .વાહશત્મકાય ત 
કશી કશીને થાક્યા કે- 

       “ત ુહશિંદુ ફનેગા,ન મવુરભાન ફનેગા 

        ઇન્વાન કી ઔરાદ શૈ,ઇન્વાન ફનેગા”૬ 

ત લી નનદા પાઝરી ણ કંઇક આવુ ંકશ ેછે- 

           “કઈ હશિંદુ, કઈ મસુ્રીભ, કઈ ઈવાઈ શૈ 

            વફ ને ઇન્વાન ન ફનને કી કવભ ખાઈ શૈ”૭ 

પે્રભના નાભે આજે યૂ આવ્યુ ંછે, ણ એ સ્લાથી પ્રેભ છે એટરે જ તેભા ંઅનલશ્વાવ, નપયત અન ેદુુઃખ છે. પે્રભ ભાટે 
ત કફીય કશ ેછે- 

      “થી ઢ ઢ જગ મઆુ,હંડત બમ ન કઈ 

     “ઢાઈ આખય  પે્રભ કે,જ ઢે વ હંડત શઈ”૮ 

અને આલ પ્રેભને વભજનાય ભાણવ ફીજાને ભાન વન્ભાન આીન ેજ ચારે, ત્માય ફાદ ફીજા કઈનુ ંણ ળણ 
કયલાન ત પ્રશ્ન જ ેદા નથી થત. યંત ુઆધનુનક વભમભા ંણ જાનતલાદી ભાનનવકતા બમકંય યીતે પ્રવતૃ 
યહ્યાના દાખરા આણે જતા આવ્મા છે અને એટરે જ ત વાહશત્મભા ં એક દલરત વાહશત્મ નાભે ભટા ામે 
ળણના નલયધનુ ંવાહશત્મ વજાકમ યહ્ુ ંછે જેને નજયઅંદાજ કયી ળકામ તેભ નથી.બાયતીમ વાહશત્મ ત વભાનતા-
Equalityની જીકય કયે છે. નયનવિંશ ભશતેાએ ત લો શરેા કશલે ુ ંકે- 

     “શહયજનથી જે અંતય ગણળે તેના પેયા પગટ ઠારા યે”૯  

નયનવિંશ ભશતેાની હપરસપુી પેતટની પાઈનેષ્ટ પયભ છે અને એટરી નેચયર,નીટ અને નભકર છે કે એ વયતાથી 
વોને વભજાઈ ળકે છે. ણ આજના વભમભા ંભટા બાગના રક – જેને આણે ખયેખય એફનભકર કશવે ુ ંજઈએ 
એલા રક આજે ણ આ ભાનલીમતાના ભાદંડને વભજી ળકતા નથી અને તાના ભાનનવક છાતણાન 
યચ આતા યશતેા શમ છે. 

   બાયતના એકભાિ વાહશત્મ ભાટેના નફેર નલજેતા યલીન્દ્રનાથ ટાગય તેભના વાહશત્મભા ંબાયતને બાયબાય 
ભાન-વન્ભાન આે છે તેઓ બાયતને ઉદે્દળીને જે કશ ે છે  તે કં્તતઓભાથંી જ આ  દેળના મલૂ્મ ની ભશાનતા 
વભજામ જામ છે- 
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“તેં નૃનતને મકુુટ અને નવિંશાવનન ત્માગ કયીને દહયદ્રલેળ ધાયણ કયલાનુ ંળીખવ્યુ ંછે; 

લીયને તેં ધભકયદુ્ધભા ંદુશ્ભનને િભા કયલાનુ ંળીખવ્યુ ંછે; 

ગશૃસ્થને તેં ડળીઓ, અનતનથઓ ને અનાથભા ંઘયન નલસ્તાય કયલાનુ ંળીખવ્યુ ંછે; 

તેં બગને વમંભની વાથે ફાધં્મ છે, નનભકર લૈયાગ્મથી તેં દૈન્મને ઉજ્જલર ફનાવ્યુ ંછે, 

વંનતને તેં ણુ્મકભક દ્વાયા ભગંર ફનાલી છે.”૧૦ 

આજે કૉરેજ-યનુનલનવિટીઓ ભટી વખં્માભા ંલધી શલા છતા ંયલીન્દ્રનાથ ટાગયના ઉયતત નલચાય નનભાકમા નથી. 
બણતયના ભટા વ્મા ફાદ ણ કઈ ખાવ હયલતકન જઈ ળકાત ુ ંનથી. એટરે હડગ્રી ભેલવુ ંઅને જ્ઞાનપ્રાબ્પ્તની 
પ્રહક્રમાભાથંી વાય થવુ ંએ વાલ જુદંુ એલા સયેુળ જીના ભત વાથે આણે વશભત થવુ ંજ ડે,તેઓ કશ ેછે- 

“લી આ નળિણ એલા લગકભા ંશોંચે છે, જ્માથંી એનુ ંપ્રવયણ અન્મ સ્તય સધુી થત ુ ંનથી અને નલદ્યાીઠભાથંી 
હડગ્રી ભેવ્મા છતા ંજ્ઞાનપ્રાબ્પ્તની પ્રહક્રમાભાથંી વાય ન થનાય એલ નલ હડગ્રીધાયી અનળલિત લગક ઊબ થત 
જામ છે. જેને જ્ઞાનની જફૃય ન શમ, જ્ઞાન ાભલા ભાટેની ભાનનવક વજ્જતા જેનાભા ં ન શમ, તેભની ાછ 
વભાજ ધન અને શ્રભ લેડપત યશ ેછે.”૧૧ 

    અને એના હયણાભે જે ક્સ્થનત નનભાકણ ાભે છે તે બમકંય છે. જુઓ- “આને હયણાભે, અંતયઆત્ભા નલનાન, 
કળા ણ લચિંતનથી દૂય બાગનાય, કઈ ણ વયમખુત્માયની કદભફવી કયલા તત્ય, વાકંડા સ્લાથકની નવધ્ધીભા ં
જ યચ્મચ્મ, જીલન પ્રત્મે ઉદાવીન એલ લગક લધત જામ છે. આ લગકને ભાટે આણી વાસં્કૃનતક નવદ્ધદ્ધઓ, 
આણા લચિંતકએ લાયવાભા ંઆેરી સકુ્ષ્ભ નલચાયણાઓ- આ ફધાનુ ંકશુ ંમલૂ્મ જ યશતે ુ ંનથી. 

        ભાનલવફંધંની કઈ દ્રઢ ભનૂભકા નથી. વસં્થાઓના ચકઠાઓંભા ંભાનલી વરાભતી ળધત બયાઈ જામ છે. 
નલદ્રશની હયક્સ્થનત ઊબી થઈ શલા છતા ંએ કામક ઉાડી રેનારંુ કઈ યહ્ુ ંનથી. પ્રલાશનતતની દળાભા ંભટ 
જનવમશૂ તણાત જામ છે.”૧૨ 

અશીં એ લાત વાલફત થામ છે કે બણેર લગક જાણીજઈને જ મલૂ્મને નેલે મકૂી દે છે, નળિણ અને નળિક નલળે ત 
ચાણક્યનીનત આજે ણ પ્રસ્તતુ છે, ચાણક્ય આણા ખયા ક્રાનંતકાયી નળિક , તત્લલચિંતક અને ઉત્તભ નેતતૃ્લ 
કયનાયા નેતા છે. ચાણક્યનીનતના અનવુયણના અબાલભા ંઆજે અનીનતએ ભેદાન ભાયુું છે, નળિકની કીભત પીિ 
ગાયભા ંક્યાકં પંટાઈ ગઈ છે અન ેવયકાય વોથી ટચ ઉય તાન ેભાને છે, ક્સ્થનત ખયેખય લક્ર છે. વ્માવ યલચત 
ભશાબાયતભા ં ણ દુમોધન કશ ે છે કે- जानाहिधिमिनचिेंप्रवृहत,जानाहिअधिमिनचिेंहनवृहत! અન ે આ અધભકભાથંી 
નનવતૃ ન થલાના કેલા હયણાભ બગલલા ડે એ લાત ભશાબાયતકાય વાયી યીતે દળાકલી આે છે. આજે ત વત્મ 
અને નૈનતકતાનુ ંએ યીતે ધલાણ થયુ ંછે કે ઈશ્વયની શમાતીની કઈ ળક્યતા જ વાહશત્મકાયને દેખાતી નથી એટરે 
જ નનયંજન બગત રખે છે- 

   “એકડે એક, 
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   યભેશ્વયને નાભે શરેા ભેર ભટ છેક”૧૩ 

         બાયતીમ વાહશત્મભા ંબાયતની અખહંડતતા અને એકતા તેભજ વાસં્કૃનતક મલૂ્મન લાયવ –ભાનલીમતાન- 
વલંેદનળીરતાન અલબગભ છે. આધનુનક હયપે્રક્ષ્મભા ંએની તાતી જફૃહયમાત છે. અશીં જેટરા વર્જકન-વાહશત્મન 
ઉલ્રેખ છે એ ત ભાિ ઉયછલ્ર ઉલ્રેખ છે. અનેક વર્જકની કૃનતઓએ કારાતીત વત્મની યજૂઆત કયી છે, અને 
એ કારાતીત વત્મ આધનુનક વભમ શરેા ણ શમાત શત ુ ંઅને શલે છીના વભમ છી ણ યશળેે એ લાતભા ં
કઈ ફે ભત નથી. આધનુનકતાની ડકાયજનક આંધીભા ંઆ બાયતીમ વાહશત્મનુ ંનલલેકબદુ્ધદ્ધલૂકક હયળીરન થામ 
ત ચક્કવ એભાથંી યસ્ત ભી જ યશળેે. આજની ક્સ્થનત ખયેખય લેયીપાઈડ નલકટ છે જ, યંત ુએક ખફુસયુત 
ગીતની આ કં્તત આણી આળાને જીલાડલા ભાટે વશામભતૂ થતી રાગે છે- 

“ રફંી શૈ ગભ કી ળાભ, 
 ભગય ળાભ શી ત શૈ ”૧૪ 
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