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ભારતીય સમાજમાાં આધનુિકતા 
 

ભારતની સામાજિક સરંચના ખબૂ િ પ્રાચીન છે. તેની શરૂઆત વૈદિકકાળથી થઈ હોવાન  ંમનાય છે. 
ક્રમશઃ આવતા ય ગોમા ંઅનેક પદરવતતનો થયા અને વવકાસ થયો. જેમથી પસાર થઈને ભારત આધ વનકતા 
સ ધી પહોંચી ગયો છે. આધ વનકટના સિંભતમા ં કેટલાક લોકો માને છે કે આધ વનકતા અને પરંપરા એકબીજાના 
વવરોધી છે. પરંત   તે એક ભ્રામક માન્યતા છે. આ માન્યતોને જાણવા માટે ઈવતહાસને ફંફોસવો એટલે કે 
ભતૂકાળને જાણવો ખબૂ િ િરૂરી છે. આ ઇવતહાસના વવકાસખડંને જાણવો ખાસ તો એટલા માટે િરૂરી છે કે 
આધ વનક સમય સ ધી પહોંચતા પહોંચતા મન ષ્યને લાખો વર્તની યાત્રા કરવી પડી છે. સાથે િ તનેે અસખં્ય 
મ શ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડયો છે. પરંત   પ્રત્યેક ય ગમા ંએવા કેટલાક તથ્યો છુપાયેલા હોય છે જે વવકાસ 
માટે કડીરૂપ હોય છે. જેના દ્વારા જે તે સમયની સામાજિક, આવથિક અને સાસં્કૃવતક ઉપરાતં અનેકવવધ પ્રકારની 
હકીકતો ઉજાગર થાય છે. એવ  ંકહવેાય છે કે લગભગ પાચં લાખ વર્ત પહલેા મન ષ્ય આમતેમ ભટકતો હતો. 
સમયના ં વહણેની સાથે તેના જીવનમા ં સ્સ્થરતા આવી અને તે સ્સ્થર જીવન જીવતો થયો. જેમ જેમ ય ગ 
બિલાતા ગયા તેમ તેમ મન ષ્યની રહણેીકરની અને વતતનમા ંપદરવતતનો આવતા ગયા. માનવી સમયની સાથ ે
સાથે વધ  વ્યવસ્સ્થત અને સ દૃઢ બનતો ગયો. આ સમય તેના માટે ખબૂ િ સઘંર્તપણૂત રહ્યો. આમ છતા ં
માનવી તે સઘંર્તને િ પોતાના જીવનની વવકાસયાત્રા બનાવીને પદરવતતન પામતો ગયો.પ્રનિષ્ટ ગ્રીક 
તત્વચ િંતકો હરે ક્લાયિટ્સ અિે સોફીસ્ટોએ પણ સઘંર્તને િ સમાિના મહત્વના તત્વ તરીકે લેખાવ્ય  ં છે. 
સઘંર્ત દ્વારા િ સામાજિક પદરવતતન શક્ય બન્ય  ંછે. હરે ક્લાયનટ્સ પણ િણાવે છે કે સઘંર્ત એ સષૃ્ષ્ટનો વનયમ 
છે. તેની માન્યતા મ િબ પ્રત્યેક વસ્ત   તથા સમાિ વવરોધના ંસઘંર્ત દ્વારા સતત પદરવતતન પામે છે. આ દૃષ્ષ્ટએ 
આધ વનકતાને  સિીઓના માનવ સમાિના સઘંર્તન  ંપદરણામ કહવે   ંએ યથાથત અને યોગ્ય છે.   

પ્રવતતમાન સમયમા ં માનવી આદિમાનવ મટી મન ષ્યના સ્વરૂપે અંદકત થયો છે. વવવવધ પ્રકારની 
ટેક્નોલૉજીનો વવકાસ થતો ગયો તેમ તેમ સમાિમા ંઆધ વનકતાનો પ્રભાવ વધ ને વધ  વ્યાપક અને વવસ્તતૃ 
થતો ગયો. આધ વનકતા દ્વારા સમાિ વવકાસની દિશા તરફ પ્રયાણ પામ્યો છે. સામાજિક, આવથિક, ધાવમિક અન ે
સાસં્કૃવતક બાબતોએ  પદરવતતનની પ્રદક્રયાને વેગ આપવામા ં આધ વનકતાએ મહત્વનો ભાગ ભિવ્યો છે. 
ભારતીય સમાિમા ંઆધ વનકતાને કારણે વવવવધ સામાજિક બિલાવો િોવા મળે છે. આ સિંભતમા ંઆધ વનકતા 
અને સમાિ એ એક ચચાતનો વવર્ય બન્યો છે. પ્રનિષ્ટ સમાજિાસ્ત્રી કાલલ માકલસ પણ આધનુિકતા નવષે 
જણાવતા કહ ે છે કે “આધ વનકતાના કારણે સમાિમા ં સામાજિક રૂપાતંરણ(ટ્રાન્સફોમેશન) થાય છે”. અથાતત 
સમાિના પ્રવતમાનો, સરંચના અને વ્યવસ્થામા ં પદરવતતન આવે છે અને આ પદરવતતનના ફળ સ્વરૂપે કોઈ 
નવીન સામાજિક સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થાય છે.વવભભન્ન ય ગો  અને કાળખડંોમાથંી પસાર થતા ંઆપણે િોવા મળે છે કે 
આધ વનકીકરણ એક પદરવતતનશીલ પ્રદક્રયા છે. અથવા એમ કહવે   ંવધારે ઉભચત લાગે છે કે પદરવતતનન  ંબીજ  ં
નામ આધ વનકતા છે.  
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આધ વનકકાળ સાપેક્ષ શબ્િ છે જેનો અથત િેશ અને સમય મ િબ બિલાતો રહ ેછે આપણે જેને આદિમ 
સમય થી આિ સ ધી બિલાતો િોયો છે અને હવે પછી પણ તે આ પ્રદક્રયામા ંવનરંતર િળવાઈ રહવેાનો છે. જે 
અતીતમા ં હત   ં તે વતતમાનમા ં નથી અને જે વતતમાનમા ં છે તે ભવવષ્યમા ં નહીં રહ.ેઆજે જે આધ વનક છે તે 
ભવવષ્યમા ંપ્રાચીન થઈ િશે. ય ગો ય ગોની પદરવતતન અને વવકાસની પ્રદક્રયાએ આધ વનકીકરણને એક ગવતમાન 
અથત પ્રિાન કયો છે. આ બાબત સીધો િ સકેંત કરે છે કે આધ વનકતાએ સ્સ્થર નથી તે સમય પ્રમાણે પ્રાચીનતા 
તરફ ગવત કરે છે. ડૉ. ગોપીકૃષ્ણ પ્રસાદ આધ વનકીકરણના સબંધંમા ંપોતાના વવચારો પ્રગટ કરતા ંિણાવે છે કે 
“આધ વનકીકરણ એ એક પ્રદક્રયા છે જેના ફળ સ્વરૂપે પારંપાદરક સમાિો રૂપાતંરણ પામે છે અને તેમા ં
આધ વનકતાની વવશેર્તાઓ વવકવસત થાય છે. અથાતત આધ વનકતાની પ્રદક્રયા સમાિમા ંપારંપાદરક સામાજિક 
વ્યવસ્થામા ંમૌભલક પદરવતતનની સચૂક છે. આ પદરવતતન સમાિની િરેક સામાજિક, આવથિક, રાિનૈવતક અન ે
સાસં્કૃવતક સરંચનામા ંિોવા મળે છે. આધ વનકીકરણની પ્રદક્રયાનો પ્રારંભ ત્યારે થાય છે જ્યારે સમાિમા ંનવી 
શોધ કરવાની અથવા તો જૂની અને પવૂત સ્વીકૃત બાબતો અને અવસ્થાઓ પર પ્રશ્ન ભચહ્ન લગાવવાની 
પ્રવવૃિનો વવકાસ થાય છે. આધ વનકીકરણની પ્રદક્રયા સમાિને નવી છબી, નવી સરંચના, નવો વવકાસ અને 
નવા વવકલ્પો પેિા કરવાની પ્રવવૃિની સચૂક છે. હકીકતમા ંજ્યારે જ્યારે મન ષ્યની શ્રદ્ધાઓએ તાદકિક ચેતનાને 
જાગતૃ કરી છે ત્યારે ત્યારે આધ વનકતાનો િન્મ થયો છે.” આ બાબતને આધાર બનાવીને એમ કહી શકાય કે 
આધ વનકતા અને વતતમાન ય ગ ઐવતહાવસક વવકાસની પ્રદક્રયા છે, જેમા ંઐવતહાવસક અન ભવ વણાયલેો છે અન ે
આ અન ભવ વવશ્વસવનયતાની ખાતરી આપે છે. નવલ્ફ્રેડ કાન્ટવેલ સ્સ્મથ આધ વનકતાને જ િી રીતે િોવે છે. તેઓ 
િણાવે છે કે “પ્રત્યેક નવી વસ્ત   સારી નથી હોતી અને પ્રત્યેક સમાજિક વસ્ત   આધ વનક નથી હોતી. આપણે 
આધ વનક શબ્િનો અથત અન્ય રીતે પણ લઈએ છીએ જેમ કે મોટરકાર બળિગાડા કરતા ંવધ  નવીન છે તેમ 
બધા લોકો માને છે.” આ બાબત આધ વનકીકરણની સચૂક છે. ઇ.િીલ્ફ્સ એમ માને છે કે આધ વનકતા અને 
આધ વનકીકરણ સ્સ્થર સમાિો કરતા ં ગવતશીલ સમાિોમા ં ઝડપથી પ્રવેશે છે. આ પ્રકારના સમાિો ક્યારેય 
પદરવતતનથી નથી ડરતા અને તેઓ એવ  ંનથી ઇચ્છતા કે તેઓ હાલ જેવા છે તેવા રહ.ે િીચલમા નસિંહા એમ 
માને છે કે આધ વનકતાવાિની આ વવચારધારનો ઉદ્ભવ ય રોપીયન પ નજાતગરણ કાળમા ંય રોપની ભવૂમ પર િ 
થયો હતો. મૌભખક સ્વરૂપે આધ વનકતાવાિન  ંઆ ભચિંતન વ્યસ્ક્તવાિ, યતં્રવાિ, પદરવતતનવાિ, ભચિંતનવાિ જેવી 
પ્રવવૃિઓન  ં વ્યક્ત-અવ્યક્ત રૂપ િ છે. જે પરંપરા, ઇવતહાસ, આધ્યાત્મ, સ્સ્થરતા, રૂદઢ તથા બાહ્ય યથાથતની 
સમગ્રતાનો વવરોધ કરે છે. આ માળખામા ંનવા મલૂ્યો, આિશો, ભચિંતન, વવચારસરણી અને માનવસકતાનો િન્મ 
થાય છે જે સામદૂહક અને પાદરવાદરક વવચારોથી વવશેર્ વૈયસ્ક્તક બની જાય છે. જે સમાિને િોડાવાન  ંનહીં 
પણ તોડવાન  ંકામ કરે છે. 

એવશયા સોશ્યલ ફોરમ “આધ વનકતા એક વવમશત”ના સિંભતમા ંયોગ્ય િ કહ ેછે કે આધ વનકતાન  ંસિંભત 
ભબિંદ  ય રોપ છે તથા બધી િ ભબનય રોવપય આધ વનકતાઓ ય રોપીયન મોડેલમાથંી િ પે્રરણા પામી છે. ય રોપમા ં
આધ વનકતાના આગમન અને તેના આિશોની આડમા ંય રોપે આદિકા અને એવશયાને રાિનૈવતક, આવથિક અન ે
સાસં્કૃવતક સ્તરે ગ લામ બનાવ્યા છે. વનઃસિેંહ એમ કહી શકાય કે આ પવિમી િેશોની ખબૂ િ સમિણ પવૂતકની 
ચાલ છે કે એવશયાના િેશોમા ંઆવથિક, સામાજિક અને સાસં્કૃવતક ક્ષેત્રોમા ંઆધ વનકતાના નામે પદરવાર, વ્યસ્ક્ત, 
સમાિ, ય વક, ય વતી સ્વિેશી સસં્કૃવત અને મયાતિાનો ત્યાગ કરી આધ વનક જીવનશૈલીનો સ્વીકાર કરે અને એવ  ં
થઈ પણ રહ્  ં છે જેના દ ઃખિ અને સ ખિ પદરણામો આપણી  આંખો સમક્ષ છે. ડૉ. નવજય અગ્રવાલ 
આધ વનકતાના સિંભતમા ંિણાવે છે કે, આધ વનકતા એ આપણી પરંપરાઓને ઠેશ અવશ્ય પહોચાડી છે, પરંત   તે 



KCG-Portal of Journals 

3 | P a g e  
 

નષ્ટ નથી થઈ. આજે પણ સામાજિક સગંઠન, પાદરવાદરક સબધં, ધાવમિક આસ્થા, ભાગ્યવાિી દ્રસ્સ્તકોણ વગેરે 
કેટલીક એવી િ હકીકતો છે, જેમા ંપરંપરાઓની છાપ િોવા મળે છે. પરંત   તેમ છતા ંપાિાત્ય સસં્કૃવત આપના 
સમાિ પર જેવી રીતે હાવી થઈ ગઈ છે. વન:સકંોચ આધ વનકતાને કારણે આજે મદહલાઓ વશખર પર પહોચી ને 
સન્માનવનય બની છે તો બીજી તરફ પવિમી મલૂ્યો અપનાવી તેન  ંઆંધળં અન કરણ કરી વનિંિા ને પાત્ર બની 
છે. એટલે કે આધ વનકતા એટલી હિ સ ધી પહોંચી ગઈ છે કે જે ભારતીય સસં્કૃવતના મલૂ્યો અને મયાતિાઓ 
વછન્ન- ભભન્ન  થઈ રહી છે.  

ભારતીય સમાિમા ંઆધ વનકતાના મલૂયોનો વગર વવચાયે ઉપયોગ કરવો એ પોતાના િ ઘરમા ંઝરેી 
સાપ પાળવા બરાબર છે. અને તે એક દિવસ ભારતીય સમાિની અખડં પ્રાચીનતમ અને પરંપરાગત 
સસં્કૃવતને ન કશાન પહોચડવાનો િ છે એ હકીકત થી િરેક ભારતીયે સચેત રહવે   ંિોઇયે. આથી િરેક વ્યસ્ક્તએ 
તેના સારા નરસા પાસનો વવવેકપણૂત વવચાર કરીને િ તેના મલૂ્યોને અપનાવવા િોઇયે.  
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