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આધનુિકીકરણ : ભારતીય સસં્કૃનત માટે પડકારરૂપ 
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આધનુિકીકરણ ભારતીય સસં્કૃનત માટે પડકારરૂપ છે કે િથી તેિી ચચા્ કરતા ં પહલેા ભારતીય સસં્કૃનત અિે 
આધનુિકીરણ એ બને્ન શબ્દોિે સમજિા જરૂરી છે. આ બને્ન શબ્દોિી સ્પષ્ટતા થશે તો જ પડકારીતતા સમજાશે. 
સસં્કૃનતિો પ્રાદુભા્િ માિિજીિિિા ઉદયકાળથી થયેલો મિાય છે. સ્થળ-કાળ, જાનત-ધમ્, દેશ-પ્રદેશ પ્રમાણે 
સસં્કૃનતઓ નિકસે છે.નિશ્વિા દરેક ભ-ૂભાગોમા ંિસતા લોકોિી રહણેી-કરણી, રીત-રીિાજ, માન્યતાઓ-રૂઢીઓ, કુરંુ્બ 
વ્યિસ્થા, સમાજ વ્યિસ્થા પોતાિી ભૌગોલલક પરરસ્સ્થતી અિે પ્રદેશ પ્રમાણે આગિી હોય છે. પરીણામે આજે 
આપણિે નિશ્વમા ંએક િહી પણ અિેક સસં્કૃનતઓિા દશ્િ થાય છે. આિી સસં્કૃનતઓમા ંભારતીય સસં્કૃનત એ 
સૌથી પ્રાચીિતમ સસં્કૃનત છે. 
 

સસં્કૃનત શબ્દ સસં્કૃતિા સમટ+કૃ ધાતમુાથી બિેલો છે. તેિો સબંધં સસં્કાર, સસુસં્કારરતા, સભ્યતા સાથે છે. 
સમ્યગટ+કૃતી: એ સસં્કૃનત. સસં્કૃનતમા ં 'સમટ' િો અથ્ - સારી રીતે અિે 'કૃનત'િો અથ્ કરવુ.ં અથા્ત સારી રીતે, 
સસં્કરણ, પરરષ્કરણ, અિે પરીમાર્જિ કરવુ ંએિો થાય છે, એિા અથ્િો બોધ કરાિે છે. ગજુરાતિા ંપ્રનતષ્ષ્િત 
નિદ્વાિ કે.કા.શાસ્ત્રી પોતાિા 'બહૃદટ  ગજુરાતી કોશ' મા ં 'સસં્કૃનત' શબ્દિો અથ્ - ઊંચા સસં્કાર, સસં્કારરતા, નિલભન્ન 
કલાઓ અિે નિલભન્ન શસ્ત્રોિો થયેલો નિકાસ સચૂિિારી લાક્ષલણકતાઓ (રહણેી-કરણી અિે સભ્યતાિા સસં્કારોિી 
જેમા ંછાપ પડી હોય છે.) એિો કરે છે. તો 'સાથ્ જોડણી કોશ' મા ં'સસં્કૃનત' િો અથ્ - સામાજજક પ્રગતી, સભ્યતા, 
સધુારો આપિામા ંઆવ્યો છે. આંગ્લ ભાષામા ં'સસં્કૃનત' માટે Culture શબ્દ પ્રયોજિામા ંઆવ્યો છે. 
 

આધનુિકીકરણ આધનુિક શબ્દ પરથી આવ્યો છે. આધનુિક િો અથ્ િત્માિ કે અલભિિ કાળનુ ં અથિા 
િત્માિિી કે અલભિિ કાળિી નિશેષતા ધરાિત ુ ંએિો થાય છે. સામાન્ય રીતે પ્રાચીિ એટલે જૂનુ,ં પરુાણુ ંઅિે 
અિા્ચીિ એટલે આધનુિક કે િત્માિ. નિગતે સમજાિતા એમ કહી શકાય કે, િત્માિ સમય, બદલાિ લાિિો, 
િિી રીનતઓિે અપિાિિી તે આધનુિકીકરણ છે. 
 

આધનુિકીકરણ શબ્દિે ઉપરોક્ત અથ્મા ં લેતા આધનુિકીકરણ એ ભારતીય સસં્કૃનત માટે કોઈ ખતરારૂપ કે 
પડકારરૂપ િથી કારણ કે પરરિત્િ એ સસંારિો નિયમ છે. અિે ભારતીય સસં્કૃનત એ કોઈ જડ િાદી સસં્કૃનત 
િથી કે તેમા ં કોઈ બદલાિ િ થઈ શકે. નિશ્વિી પ્રાચીિતમ આ સસં્કૃનતએ અિેક ચડાિ ઉતાર જોયા છે. 
નિધમીઓિા આક્રમણ સહિ કયા્ છે. કાળિી થયાટો ખાધી છે. છતા આજે અડીખમ ઊભી છે. કારણ કે સમયાતંરે 
આધનુિકતા સાથે કદમ નમલાવ્યા છે, િિીિત્તમ નિચારોિા સારાસારિો નિચાર કરી અપિાવ્યા છે. આપિા 
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પિ્ૂજો તો પ્રાચીિકાળથી કહતેા આવ્યા છે કે -  અમિે ચારે રદશાઓમાથી સારા 
નિચારો પ્રાપ્ત થાઓ. અરહ કનિ ઈકબાલિો પેલો શેર યાદ આિે છે,  

' યિૂાિ નમસરોમા ંસબ મીટ ગયે જહાએ 

ક્ા ંબાત હૈ કી હસ્તી મીટતી િહી હમારી.' 
 

ભારતીય સસં્કૃનત એ કાળજય સસં્કૃનત છે. તેણે સમય પર નિજય મેળિેલ છે. તેમા ંકાળક્રમે ચઢાિ-ઉતાર આિે 
પણ ક્ારેય તે િાશ થિાિી િથી. જે સસં્કૃનતમા ંજીિ, જગત અિે ઈશ્વર સબંધંી લચિંતિ હોય તે જ સસં્કૃનત 
કાળજય હોય છે. જે ભારતીય સભ્યતામા ંછે. ભારતીય સસં્કૃનતિા મળૂમા ંિીનત, સદાચરણ, સરહષ્ણતુાિી ભાિિા, 
ઉદારતા, નિશ્વાથ્ પરાયણતા, હ્રદયિી નિશાળતા, પરોપકારિી ભાિિા, સહાનભુનૂત, સત્ય, ત્યાગ, સેિા, સયંમ, 
શૌય્-િીરતા, િૈરાગ્ય, પે્રમ, જ્ઞાિ, નિિેક, સ્ત્રી-સન્માિ, અરહિંસા િગેરે બાબતો નિરહત છે. સાિે ગરુુજીિા શબ્દોમા ં
ભારતીય સસં્કૃનત નિશે કહીયે તો'' આ સસં્કૃનત હ્રદય અિે બધુ્ધધિી પજૂા કરાિિારી, ઉદાર ભાિિા અિે નિમ્ળ 
જ્ઞાિિા આ સયંોગથી જીિિમા ં સદંરતા લાિિારી, જ્ઞાિ-નિજ્ઞાિિે સહ્રદયતા સાથે જોડી સસંારમા ં મધરુતા 
પ્રશાિિારી, કમ્-જ્ઞાિ અિે ભસ્ક્તિો મરહમા િણ્િિારી, સ્થલગત થયા નિિા અનિરત જ્ઞાિ પ્રાધ્પ્ત માટે પ્રયાણ 
કરિારી, જગતિા સત્યમટ, નશિમટ  અિે સુદંરમટ િે લઈ નિકાસ પામિારી, દુનિયાિા તમામ લોકો, ધરમોિો 
આદર કરિારી છે.'' 
 

ગરુુ નશષ્ય સબંધં, ચાર પરુુષાથ્, ચાર િણ્, ચાર આશ્રમ, માિિેત્તર સષૃ્ષ્ટ સાથે પે્રમ, િસધૈુિ કુરંુ્મ્બિી ભાિિા, 
કાય્-ધયેય નિષ્િા, અિતાર કલ્પિા, મનૂતિપજૂા, સોળસસં્કાર, પ્રનતક ઉપાસિા, કુરંુ્બ વ્યિસ્થા, પિોત્સિો, 
લોકોત્સિો, દેિ-દેિીઓ, ઋનષઓ, મનુિઓ, સતંો-મહંતો, ભક્તો, તીથ્સ્થાિો, પનિત્ર િદીઓ, િેદ, ઉપનિષદ, 
દશ્િો, સ્મનૃતઓ, બ્રાહમણગ્રથંો, આરણ્યકો ઈત્યાદી બાબતો ભારતીય સભ્યતાિા આધાર સ્તભં સમાિ છે. 
દુનિયાિી આ એકમાત્ર એિી સસં્કૃનત છે કે જેિી નિશાળતાિે લીધે તે કોઈપણ ધમ્િા સદગણુો, કોઈપણ સપં્રદાય, 
કોઈપણ દેિી-દેિતાિે પોતાિામા ંસમાિી લે છે. 
 

આિા નિશાળ-વ્યાપક નિચારિે િરેલી ભારતીય સસં્કૃનતિે માટે આધનુિકીકરણ એ કઈ રીતે પડકારરૂપ હોય શકે? 
પરંત ુઆપણે આજકાલ આપણે ભારતીયો પનિમીકરણિે જ આધનુિકીકરણ સમજીએ છીએ. તેિી પાછળનુ ંકારણ 
થોડા િષોિી ગલુામી છે. દેશ આઝાદ થયો પણ આપણે હજુ માિનસક ગલુામીમાથી બહાર િીકળી શક્ા િથી. 
આપણે નિશ્વિી શે્રષ્િ સસં્કૃનતિા િાહક હોિા છતા ંઆજે આપણે પનિમી સસં્કૃનતિા ભૌનતકિાદથી આકષા્ઈ તેિી 
તરફ આંધળી દોટ મકૂી છે. જે ભારતીય સસં્કૃનત માટે ઘાતક તો િહીં પરંત ુ થોડા ઘણા અંશે નકુશાિકારક, 
પડકારરૂપ તો છે જ. આજે આપણા ંકહિેાતા બધુ્ધધજીિીઓિી પિ્ૂધારણા જ નિદેશી ગલુામીિી બધંાઈ ગઈ છે. 
જેિા લીધે આજે પરરસ્સ્થનત એિી નિમા્ણ થઈ છે કે જ્ઞાિગ્રથંોમા ંિેદ શે્રષ્િ છે. ધાનમિક સારહત્યમા ંગીતા શે્રષ્િ છે. 
નિદ્ધ્રત્ત પરુુષોમા ંપાલણિી, પતજંલલ, શકંરાચાય્, નિિેકાિદં િગેરે ભારતીયો શે્રષ્િ છે.કનિઓમા ંકાલલદાસ શે્રષ્િ છે, 
સસં્કૃનતઓમા ંભારતીય સસં્કૃનત શે્રષ્િ છે.- એવુ ંઆપણે જ માિિા જ તૈયાર િથી. ઘણીબધી બાબતોમા ંઆપણે 
સમદૃ્ધ હોિા છતા ંમાિનસક ગલુામીિે લીધે આમ થયુ ં છે. નિદેશી લોકો જ્યારે કહ ેઅથિા પ્રમાલણત કરે ત્યારે 
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આપણે માણીએ છીએ. ત્યા ંસધુી આપણિે આપણા ંસાસં્કૃનતક િારસાનુ ંકે સસં્કનૃતનુ ંગૌરિ િથી. આપણે એ પણ 
ભલૂી ગયા છીએ કે, પ્રાચીિ ભારત જ્ઞાિ-નિજ્ઞાિ, કલા-નિદ્યા, આનથિક-સામાજજક-સાસં્કૃનતક આધયાજત્મક આરદ 
તમામ કે્ષતે્ર નિશ્વમા ંઅગ્રતા ક્રમે હત ુ ં એટલે જ નિશ્વગરુુ તરીકે ઓળખિામા ંઆિતુ ં હત ુઆ ભલૂિા પાછળનુ ં
કારણ ગલુામીિી સાથે પનિમીિી સસં્કૃનતનુ ંઆંધળં અનકુરણ અિે તેનુ ંઆક્રમણ પણ છે. પરરણામ એ આવ્યુ ંછે કે 
આજે આપણે આપિી સામાજજક, આનથિક, રાજકીય સમસ્યાઓિા સમાધાિ માટે પનિમી દેશો તરફ મીટ માડંીિે 
બેિા છીએ. સાસં્કૃનતક દ્રષ્ષ્ટકોણથી પનિમી સસં્કૃનતિા આક્રમણિે તપાસીએ તો તો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આિે છે કે આ 
આક્રમણ નત્ર-સ્તરીય છે. િૈયસ્ક્તક સ્તરે, કૌરંુ્લબક સ્તરે અિે સામાજજક સ્તરે. આ આક્રમણ ચોક્કસ પડકારરૂપ છે. 
આપણિે ખબર પણ િા પડે તે રીતે ધીમી ગનતએ ભારતીય સસં્કૃનતિે નકુસાિ પહોચાડી રહ્ુ ંછે. જે અસરો જુદા 
જુદા સ્તરે ક્રનમક જોિા મળી રહી છે. આ આક્રમણ ટીિીિા મધયમથી, ઇન્ટરિેટિા માધયમથી, ભાષા સારહત્યિા 
માધયમથી, ફેસબકૂ કે ટ્િીટરિા માધયમથી કે અન્ય આધનુિક ઉપકરણોિા માધયમથી થઈ રહ્ુ ં છે. જે સાકર 
નમનશ્રત ઝેરિી માફક સસં્કૃનત માટે પડકારરૂપ છે. 
 

જગતમા ંએક અલલલખત નિયમ છે કે, કોઈ પણ ખરાબ બાબતોિો પ્રચાર-પ્રસાર સારી બાબતોિા પ્રમાણમા ંિધારે 
ઝડપથી થતો હોય છે. તેમ પનિમી સસં્કૃનતિી સારી બાબતો આપણા ંસધુી પહોંચી િથી, પણ તેિા ખરાબ પાસા 
ઝડપથી આપણે ત્યા ંપહોંચી ગયા છે. જે લચિંતાિો નિષય છે. જેિા લીધે આજે માણસે ભૌનતકતા તરફ આંધળી 
દોટ મકૂી છે. પૈસા મેળિિા માટે અિે પૈસાિા મધયમથી સખુાકારી મેળિિાિી ઇચ્છા રાખતો માિિી અિૈનતક 
માગોિે અખત્યાર કરતા ંખચકાતો િથી, ગભરાતો િથી. ભૌનતકિાદિે લીધે આજે સમાજ ભષ્ટતા તરફ ગનત કરી 
રહ્યો છે. જેિે પરરણામે આપણે અત્ર-તત્ર-સિ્ત્ર જ્યા ંજ્યા ંભૌનતક સખુાકારી પાછળિી દોટ જોઇએ છીએ ત્યા ંત્યા ં
સમાજજીિિનુ ં અધઃપતિ દ્રષ્ષ્ટ ગોચર થાય છે. કહિેાતી આધનુિકતા તરફણી દોટિે પરરણામે ભષ્ટાચાર, 
નિરથ્કતાિી ભાિિા, જીિતં આસ્થાઓિો અભાિ, લપંટતા, લાલચપણ્ૂ ઉપભોગ, આનથિક બેજિાબદારપણુ,ં 
અનિયનંત્રત ક્રોધ, દુરાગ્રહી અિે હિપણ્ૂ વ્યસ્ક્તિાદ, રહિંસા, અસફળતાિી ભાિિા, જીિિ અિે સપંનત પ્રત્યે 
અિાદરિી ભાિિા, યૌિ ભાિિાઓિો દુરુપયોગ, ધમ્નુ ંિેપારીકરણ, અંધનિશ્વાસોનુ ંપોષણ અિે બધા પ્રકારિા 
જિ ઉન્માદ અિે િશીકરણ દ્વારા લોકોનુ ંમિ અનબુધંિ, સાિ્જનિક જીિિમા ંભષ્ટાચાર અિે જોડ-તોડ, પાખડં, 
પોતાિા સ્િાથ્ સાધિ માટે લોકોમા ંિગોમા ંફૂટ પાડિી, સચંાર સાધિોિો દુરુપયોગ અિે નિિાશ, નિમ્િ સ્તરિી 
મખ્ૂતાપણ્ૂ જિ ભાિિાઓિો અનલુચત લાભ લેિો, સગા સબંધંીઓ દેશ, નમત્ર તથા નિષ્િાિા લીધેલા શપથ સાથે 
નિશ્વાસઘાત કરિો િગેરે સમાજ સસં્કૃનતિે નિઘાતક તરફ ધકેલિારી અિસ્થાઓિા લક્ષણો આજે જોિા મળી રહ્યા 
છે. આ બધો પનિમી ભૌનતકિાદી સસં્કૃનતિા આંધળા અનકુરણિો પ્રભાિ છે. જેિે પડકારરૂપ ગણી શકાય. આિી 
ક્રનમક અસર ભારતીય સસં્કનૃતિી કઈ કઈ બાબતોિે થઈ રહી છે, તે િીચે મજુબ બતાિી શકાય. 
 

કુરંુ્બ વ્યિસ્થા 
સયંકુ્ત કુરંુ્બ પ્રથા એ ભારતીય સસં્કૃનતિી સુદંર કુરંુ્બ વ્યિસ્થા છે. જેિી માિી અસર થઈ છે. નિભકત કુરંુ્બોનુ ં
સર્જિ થયુ ંછે. પ્રો. િકરાલિા શબ્દોમા ંકહીએ તો 'હું િે મારો િર બીજા બધા પર ' એવુ ંપત્િી બોલે છે. અિે પનત 
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'હું િે મારી િહુ તેમા ંઆિી ગયુ ંસૌ 'આ વ્યસ્ક્તિાદી નિચારધારા પાિાત્ય સસં્કૃનત તરફિા આકષ્ણનુ ંપરરણામ 
છે. 
 

લગ્િ વ્યિસ્થા  

મનસુ્મનૃતમા ંલગ્િિા આિ પ્રકારોનુ ંિણ્િ છે. જે આદશ્ વ્યિસ્થા છે. આજે યિુક યિુતીઓ મલ્ટી-મીરડયાિા આ 
યગુમા ંઆપિી સસં્કૃનતમા ં િલણિત  લગ્િિા આિે પ્રકારોિી જુદા જ પ્રકારિા ઇ-મેઇલ દ્વારા પે્રમમા ં પડી અિે 
ઇન્ટરિેટ દ્વારા લગ્િ કરે છે. અિે પછી ર્ૂંક સમયમા ંછૂટા છેડા લઈ લે છે. આ બધી પાિાત્ય સસં્કૃનતિે દેિ છે. 
 

િેશભષૂા, રહણેી-કરણી 
ભારતીય સમાજમા ંસ્થળ, કાળ પ્રમાણે પોશાક છે. જે ભૌગોલલક પ્રદેશિી તાસીર અિે ઋતચુક્રિે અનરુૂપ છે. તેમા ં
પણ પિાજત્યકરણે પગ પેસારો કયો છે. ઉિાળાિી કાળઝાળ ગરમીમા ંપણ આપણા ંિકીલો કાળો કોટ પહરેીિે ફરે 
છે. જે કેટલે અંશે યોગ્ય છે? આ અંગે્રજોિી દેિ છે. એ જ રીતે આધનુિકતાિા આડંબરમા ં પિો-ઉત્સિોિી 
ઉજિણીમા ંિેસ્ટિ કલ્ચરિા તાલે યિુાધિ રહલોળા લેત ુ ંથયુ ંછે, જે પડકારરૂપ છે. 
 

નશક્ષણ  

ભારતીય સસં્કૃનતમા ં નશક્ષણનુ ં ધયેય વ્યસ્ક્તિો સિાાંગી નિકાસ કરિાનુ ં રહ્ુ ં છે. િત્માિમા ં અંગે્રજી નશક્ષણિી 
ઘેલછામા ંઆપણે અપિાિેલી મેકોલોિી નશક્ષણ િીનતએ વ્યસ્ક્તિો સિાાંગી નિકાસ તો શુ ંએકાકંી નિકાસ કરિામા ં
પણ સમથ્ નિિડ્ુ ં િથી. હા એટલુ ં ચોક્કસ કહી શકાય કે આ નશક્ષણ પધધનત દેશમા ં કાળા અંગે્રજોએ પેદા 
કરિાનુ ંકામ કરી રહ્યા છે. નશક્ષણ એ એક એવુ ંમાધયમ છે કે જે સસં્કૃનતિા પાયાિે સદુઢ્ કરિાનુ ંકામ કરી શકે. 
એ જ રીતે તે તોડિાનુ ં કામ પણ કરી શકે. િત્માિ નશક્ષણ સસં્કૃનતિા પાયાિે મજબતૂી બક્ષતુ ં હોય એવુ ંતો 
નિશ્વાસથી કહી શકાય તેમ િથી. 
 

સદાચાર  

સદાચારિો પાયો િીનત છે. િીનત અિે અિીનતિે સરળ વ્યવ્હારંુ ભાષામા ંલોકોિે સમજિા માટે આપિી સસં્કૃનતમા ં
પણૂ્ય અિે પાપ, સ્િગ્ અિે િરકિી કલ્પિા કરિામા ંઆિી હશે એવુ ંઅનમુાિ કરી શકાય. જે િીનતનુ ંપાલિ કરે 
તે પણુ્ય અજર્જત કરી સ્િગ્િી પ્રાધ્પ્ત કરે અિે જે અિીનતિે માગે જઇ પાપ અજર્જત કરે તે િરકણે ભોગિે. આ બધ ુ
માણસિે માણસ બિાિિા માટે જ સસં્કૃનતમા ંિાણી લેિામા ંઆવ્યુ ં છે. આજે લૌરકક સખુોિી લાલસામા માણસ 
અિીનતનુ ંઆચરણ કરતા ંઅચકતો િથી. જે લચિંતાિો નિષય છે. 
 

ત્યાગ-ઉદારતા  

બીજાિે ખિડાિીિે ખાવુ,ં ત્યાગીિે ભોગિવુ ંએ ભારતીય સસં્કૃનતિો ઉદાત્તગણુ છે. મફતનુ ંલેવુ ંિહીં, િણ જોઈત ુ ં
સગં્રહવુ ંિહીં એ ભાિિાિે કહિેાતી આધનુિકતાિે નકુસાિ કયુાં છે, બીજાનુ ંપડાિી લેિાિી વનૃત્ત િધી રહી છે. 

 એ ન્યાયિે ઉલચત ગણાિી સાથ્ક કરી રહ્યા છે.  
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દયા-કરુણા-સેિા-સહાનભુનૂત  

 દીિ-દુઃલખયા પ્રત્યે, અબોલ પશ-ુપક્ષીઓ, પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયા, કરુણા, સહાનભુનૂતિી ભાિિા 
દાખિિી, જરૂરરયાત મદંોિે સહાયરૂપ થવુ ંએ આપણિે િારસામા ંપ્રાપ્ત થયેલુ ંછે. આમ છતા ંઆજે ભૌનતકતાિી 
ચકાચાદંિી અસરિે લીધે માણસ ધીરે ધીરે સિેંદિરહિ બિતો જાય છે.  સેિાિી ભાિિા શબ્દો પરૂતી મયા્રદત 
બિતી જાય છે. જે દૂ:ખ દાયક છે.  

 

પે્રમ-નિિકે  
માત્ર માિિ જાનત પ્રત્યે જ િહીં પરંત ુમાિિેત્તર સજીિ સષૃ્ષ્ટ તરફ પે્રમ રાખિો એ શાસ્ત્રોિા િચિો અિે દરેક 
નિણ્ય નિિેકથી કરિો એિી િડીલોિી િાતો આજે માત્ર ઉપદેશ પ્રધાિ બિી રહી છે. સ્ત્રી-પરુુષિી દૈરહક 
િાસિાિે પે્રમ સમજિામા ંઆિી રહ્યો છે. પૈસા અિે બધુ્ધધએ નિિેકનુ ંરૂપ ધારણ કયુાં છે. જે પાિાત્ય સસં્કૃનતિી 
દેિ છે. જે લાબંાગાળે નકુસાિકારક છે. 
 

સત્યમટ-નશિમટ-સુદંરમટ  
સત્યમટ, નશિમટ અિે સુદંરમટ એ ભારતીય સસં્કનૃતિા પાયાિા તત્િો છે. સત્યએ શાશ્વત છે તે સ્થળ - કાળિા 
બધંિથી પર છે. નશિ એ કલ્યાણકારી છે અિે સુદંરમટ પણ સિ્વ્યાપી છે. આમ છતા પોતાિી સસં્કૃનત સારી એવુ ં
સત્ય, પોતાિી સસં્કૃનત જ કલ્યાણકારી એવુ ં નશિ અિે પોતાિી જ સસં્કૃનત શે્રષ્િ એવુ ંસુદંર સ્થાનપત કરિા માટે 
નિશ્વમા ંઆજે હોડ લાગી છે. જે કાળક્રમે નકુસાિ કારક છે.  

 

સ્ત્રી સન્માિ  

જ્યા ંિારીિી પજૂા થાય છે ત્યા ંદેિતાઓ રમણ કરે છે. એિી ઉદાત્ત ભાિિાિાળી આપણી સસં્કૃનતમા ંસ્ત્રીિે દેિીનુ ં
સ્થાિ આપિામા ંઆવ્યુ ં છે. 'િારી ત ુ ં િારાયણી' જેિી લોકોસ્ક્તઓ સ્ત્રી સન્માિ માટે જ છે. આમ છતા છેલ્લા 
કેટલાક િષોથી જાણે કે પાિાત્ય સસં્કૃનતનુ ંપ્રનતનિનધત્િ કરતો હોય તેમ આપણો રફલ્મ ઉદ્યોગ પાિાત્ય સસં્કૃનતિા 
રંગે રંગાઈિે એિી રફલ્મોનુ ં નિમા્ણ કરી રહ્યો છે. જે ભારતીય સ્ત્રીિા ગૌરિિે, સ્િાલભમાિિે નકુસાકંારક છે. 
દા.ત., એક રફલ્મમા ંસ્ત્રીિે િસ્ત ુસાથે સરખાિીિે રજૂ કરી છે. 'તુ ંચીજ બડી હૈ મસ્ત મસ્ત' આ કેટલે અંશે યોગ્ય 
છે.? 
 

 

નિશ્વાસ-શ્રધધા-આસ્થા  

નિશ્વાસ એ ભારતીય સસં્કૃનતિા પાયાિી પ્રમખુ બાબતોમાિંો એક છે. આપિી સસં્કૃનત નિશ્વાસિી ધરીિી આજુબાજુ 
પરરભ્રમણ કરે છે. છતા ં કેટલાક સમયથી આ પાયાિે હચમચાિિાિો આયોજિ બધધ પ્રયાસ થતો હોય તેમ 
લાગે છે. 'ભરોસો તો સગા ભાઇિો પણ િ કરિો.' એિી ઉસ્ક્તઓ સમાજમા ંફરતી થઈ છે જે આપણી સસં્કૃનતિી 
િથી. જેિા લીધે વ્યસ્ક્ત - વ્યસ્ક્ત પ્રત્યે, ઈશ્વર પ્રત્યેિી શ્રધધા-નિશ્વાસિો હ્રાસ થઈ રહ્યો છે. 
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અરહિંસા  

જીિો અિે જીિિા દો, પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે સદભાિ એ ભારતીય સસં્કૃનતિો આદશ્ છે. આજે 
છડેચોક કરિામા ંઆિતી રહિંસા િિા નિમા્ણ થઈ રહલેા કતલખાિા આ ભોગિાદી આધનુિક સસં્કૃનતનુ ંપરરણામ 
છે. આપણે ફરી એકિાર યાદ કરી લઈએ કે પનિમીકરણ એ આધનુિકીકરણ િથી, છતા ંતેણે આધનુિકીકરણ માિી 
બેિા છીએ, આમેય આધનુિકીકરણ એ પણ માત્ર સાધિ છે, સાધય િથી. જીિિનુ ં સાધય તો સપંણ્ૂ, િક્કર, 
નિરંતર અિે શાિત સખુ છે. જે ભારતીય સસં્કૃનતમા ંછે.  
 

ભારતીય સસં્કૃનત ગગંાિા પ્રિાહ સમાિ છે. આ પથૃ્િી પર જ્યા ંસધુી યજ્ઞ-યાગારદ રક્રયા કમો થતા ંરહશેે, જ્યા ં
સધુી આમતં્રણ નિિા લોકો સ્િયભં ૂ કંુભિા મેળામા ં ભાગ લેતા રહશેે, ધમ્પે્રમી યાનત્રકો ધાનમિક સ્થાિકોમા ં
અનષુ્િાિ-યાત્રા કરતા ંરહશેે ત્યા ંસધુી નિશ્વિી કોઈ સસં્કૃનત , ભારતીય સસં્કૃનતિા આત્મ તત્િિે નકુશાિ પહોચાડી 
શકિાિી િથી. અંતમા ં કહી શકાય કે ભારતીય સસં્કૃનતનુ ંઅસ્સ્તત્િ, ! િી સમાિ છે. તેિી 
લચિંતા કરિાિી કોઈ જરૂર િથી. 
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