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‘છ અક્ષયન ું નાભ’ ભાુંથી પ્રગટતા ભાનલીમ વુંફુંધોના આધ નનક આમાભ 

પ્રો. ભદ્રશે એન. બ્રહ્મભટ્ટ 

ગ જયાતી નલબાગ, એભ.એન.કોરજે, નલવનગય 
„આધ નનક‟ વુંપ્રત્મમ એ કાલાચક, રક્ષણ લાચક અને 

દૃષ્ટટલાચક એભ નિરયભાણી અથથ ધયાલે છે. જ્માયે તેનો એક અથથ 
વભમ વાથે વુંકામો ત્માયે કાલાચક અથથ પ્રાપ્ત થમો. જ્માયે 
સ્લરૂગત પ્રમોગો થલા રાગ્મા ત્માયે તેનો અથથ રક્ષણલાચક 
ફન્મો. જ્માયે આ જીલન અને જગતને જોલાનો 
વ્મક્તતનાદૃષ્ટટકોણભાું કે અભબગભભાું ફદરાલ આવ્મો ત્માયે તેનો 
અથથ દૃષ્ટટલાચક ફને છે. રૌરકક લયાળભાું „આધ નનક‟ વુંજ્ઞાનો અથથ 
„શભણાન ું‟, „અત્માયન ું‟, „લતથભાન વભમન ું ‟, „વાુંપ્રતકાન ું‟, 
„વભકારીનતાલાળું‟, „વભ-વાભનમક‟, „અલાથચીન‟, „આધ નનક‟, 
„અદ્યતન‟, „અધ નાતન‟, „નવ ું‟, „છેલ્રાભાું છેલ્ ું ‟, „પ્રમોગળીર‟, 
„પ્રગતીળીર‟ લગેયે થામ છે. જ્માયે વારશત્ત્મક લયાળભાું  „આધ નનક‟ 
વુંજ્ઞાનો અથથ  „નલો લસ્ત  ફોધ ‟, „નતૂન જીલનદળથન ‟ કે  „મલૂ્મલાચક 
વુંજ્ઞા‟ તયીકે થામ છે. જેભ „West‟ ને „ern‟ રાગતાું „Western‟ થય ું. 
„East‟ ને  „ern‟ રાગતાું „Eastern‟ થય ું તેભ „To Mode‟ ને „ern‟ 
રાગતાું „Modern‟ થય ું. 

 

ઈ.વ. 1880 થી ય યોભાું આધ નનક આંદોરન ળરૂ થય ું. 
„યેનેળા‟, ઔદ્યોભગક ક્ાુંનત,  નઃ ધભથ સ ધાયણા, લૈજ્ઞાનનક ળોધખોો, 
લગેયેના કાયણે વાુંસ્કૃનતક વુંદબથભાું રયલતથનો આવ્માું, જેની વીધી 
અવય નલશ્વના વર્જકો, વુંળોધકો અને કરાકાયોના ભાનવટ ય 
ડી. તેભનો દૃષ્ટટકોણ ફદરામો. કશ ક નવ ું કયલાની સજૂ ખીરી. 
રયણાભે અક્સ્તત્લલાદ, રપનોનભનોરોજી, અવુંગનતલાદ, પ્રતીકલાદ, 
સ ખલાદ જેલા નલા નલા લાદો અક્સ્તત્લભાું આવ્મા. નનત્વે, વાિથ, 
ફોદરેય, લારેયી, પ્રો.વેમ્ય અર ફેકેટ, આલ્ફેય કામ,ૂ ફ્રાન્વ કાપકા 
લગેયેએ નલી નલચાય-વયણીને ોતાના ભાનવટ ય ઝીરી, 
જેભાુંથી નલશ્વ રેલરે આધ નનકતાલાદી વારશત્મ વર્જથય ું. 

 

ય યોભાું ળરૂ થમે ું આધ નનકતાલાદી આંદોરન ઈ.વ. 
1920 છી અન્મ દેળોભાું પ્રવય ું. જેની વીધી અવય બાયત દેળે ણ 
ઝીરી. દેળભાું થમેરી શરચરો જેલી કે સ્લયાજ પ્રાપ્પ્તની ઘટના, 
1938 થી 1945ન ું ફીજ  નલશ્વય ધ્ધ, દેળના બાગરાું, કોભી તોપાનો, 
ગાુંધીજીન ું મતૃ્ય , ગયીફી, ફેકાયી, ભખૂભયો, ચોયી- ૂુંટપાટ, પ્રર્જના 
ર્જનભારની શારાકી તેભજ યાજકીમ-આનથિક-વાભાત્જક-ધાનભિક 
અવયોથી બાયતીમ વારશત્મભાું ફદરાલ આવ્મો. જેની વીધી અવય 
ગ જયાતી વર્જકો અને વારશત્મે ઝીરી. જેભાુંથી આધ નનકતાલાદી 
વારશત્મનો પ્રાદ બાથલ થમો. 

ગ જયાતી વારશત્મના ઇનતશાવભાું ઈ.વ. 1955-57 થી 
1986 સ ધીના ચાય દામકાના વભમગાાને આધ નનક ય ગ તયીકે 
ગણાલી ળકામ. આ વભમગાાભાું વર્જકો આધ નનકતાલાદી લરણો 
રઈને આલે છે. સ યેળ જોળી, રાબળુંકય ઠાકય, યાલજી ટેર – 
ભભણરાર દેવાઈ, નવતાુંશ  મળશ્ચુંદ્ર, ચુંદ્રકાન્ત ળેઠ, આરદર – ભચન  
ભોદી, યાજેન્દ્ર શ તર, ગ રાભ ભોશમ્ભદ ળેખ, બગલતીક ભાય ળભાથ, 
જગદીળ જોળી, શરયકૃટણ ાઠક, નલનન યીખ, ન્ના નામક, સ્લરૂ 
ધ્ર લ, જમેન્દ્ર ળેખડીલારા, ભભણરાર શ. ટેર આરદ વર્જકો ોતાના 
અભબગભ, અન ભનૂત અને અભબવ્મક્તતભાું અગાઉના ુંરડત-ગાુંધી કે 
અન  ગાુંધી ય ગથી ફદરામે ું બાલ નલશ્વ રઈને આલે છે. આ 
પ્રકાયન ું નવ ું બાલ નલશ્વ રઈને આલતા કનલઓભાું ફે ગીત કનલ 
યભેળ ાયેખ અને અનનર  જોળી ણ ફાકાત યશી ળક્યા નથી એ 
નોંધવ ું જોઈએ. 

 

યભેળ ાયેખ ઉય „ગીત કનલ‟ ન ું રેફર રાગે ું છે. યુંત   
આધ નનકતાનો ઓડકાય આ ગીત કનલએ અચકૂ ખાધો છે. તેઓ 
યાલજીના કેટરેક અંળે લાયવદાય ગણામ છે. તેઓ યાલજીની 
કનલતાની અવય કનલતાભાું લણથલતાું રખે છે  

 

„કનલ, કનલ હ ું રમનો કાભાત  ય યાજલી, 
અને ભને ત  ું નલકન્માનો રીરોઘમ્ભય બયડો.‟1 
 

યભેળ ાયેખનો વભમગાો ઈ.વ. 1940 થી 2006 
સ ધીનો છે. લતન અભયેરી. અભ્માવએવ.એવ.વી. સ ધી. અભયેરી 
છોડીને યાજકોટભાું લવલાટ કમો. તેભણે ફાય કાવ્મવુંગ્રશો આપ્મા 
છે. „ક્યાું‟ (1970), „ખરડિંગ‟ (1979), „ત્લ‟ (1980), „વનનન‟ (1981), 
„ખમ્ભા આરા ફા ને ‟ (1985),  „ભીયાું વાભે ાય ‟ (1986),  „નલતાન 
સ દ ફીજ ‟ (1989),  „છ અક્ષયન ું નાભ ‟ (1992, 1994- ય. ા. ની 
વભગ્ર કનલતાનો વુંગ્રશ),  „રે નતનભય સમૂથ ‟ (1995),  „છાતીભાું 
ફાયવાખ‟ (1998),  „ચશ્ભાના કાચ ય ‟ (1999),  „સ્લાગત લથ ‟ 
(2002). 

 

યભેળ ાયેખને 2000 નો શે્રટઠ કનલતા ભાટેનો નયનવિંશ 
ભશતેા એલોડથ, યણત્જતયાભ સ લણથ ચુંદ્રક, ધનજી કાનજી ગાુંધી 
સ લણથ ચુંદ્રક, ક ભાય ચુંદ્રક, નભથદ સ લણથ ચુંદ્રક, ભગજ બાઈ ફધેકા 
સ લણથ ચુંદ્રક, કરાગૌયલ વરશત અનેક વન્ભાનો પ્રાપ્ત થમાું છે. 

                                                           
1યાલજીનો કાવ્મવુંગ્રશ લાુંચતાું .ૃ 21, છ અક્ષયન ું નાભ  યભેળ ાયેખ 
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નોંધાિ ફાફત એ છે કે, વદીઓ શરેાું ાટણભાું આચામથ 
શભેચન્દ્રાચામથ કૃત વ્માકયણગ્રુંથ  „નવધ્ધશભે‟ ની ળોબામાિા નીકી 
શતી. યુંત   તે તો યાર્જ દ્વાયા મોર્જમેરી ; જ્માયે અશીં તો પ્રથભલાય 
જ અભયેરીની પ્રર્જએ „છ અક્ષયન ું નાભ ‟કાવ્મવુંગ્રશની ળોબામાિા 
કાઢી શતી ;જે ગ જયાતી વારશત્મના ઇનતશાવભાું ફનેરી પ્રથભ અને 
અદ્વદ્વતીમ ઘટના છે. 

 

યભેળ ાયેખની કનલતાભાું ભાનલ વુંફુંધો ભાતફય છે. 
ોતાનો વોનર વાથેનો વુંફ ુંધ, વોનરનો અન્મ વાથેનો વુંફ ુંધ, 
અન્મનો અન્મો વાથેનો વુંફ ુંધતેભની કનલતાભાું એક મા ફીજી યીતે 
આલે છે. ફોરચારની બાાભાું વશજ યીતે આલતા અંગે્રજી ળબ્દો 
ભાનલ-વુંફુંધો સ્થાનત કયે છે. જેભ કે,  

 

“શ ું કહ્ ું, વભજ્મો નશી, વોયી વનભ ! 

ભાયા ભનભાું ચારે છે શભણાું યભેળ”
2
 

 

નળમાાની ઋત  જ એલી શોમ છે કે તેભાું ભાનલોનો વમશૂ 
તાણ ું કયીને વાથે ફેઠો શોમ. એભાું ના કોઈ વાભાત્જક યીતરયલાજ 
છે કે ના કોઈ વાભાત્જક રૂરઢ કે કોઈ પયજનો બાગ. ભાિ ળાયીરયક 
જરૂરયમાત વમશૂને બેગો કયે તેના ભાટે યભેળ ાયેખ શ ું કશ ેછે!: 

 

“ોતાની કડકડતી એકરતા રઈને વૌ ફેઠા છે  
ટોાને તાણે”

3
 

 

કનલએ નલયોધાબાવ કેલો યચ્મો છે !„એકરતા‟ને „ટોા‟ને 
વાથે જોડીને ! ભાનલ વુંફુંધોભાું દાદા અને દાદીન ું ાિ શુંભેળા 
નનદુંળી અને ગભત ું ાિ શોમ છે. અને, એભાુંમ આ ફને્ન ાિોના 
મ ખેથી અભય થઈ ગમેરી  „યી‟ અને યીના દેળની લાતાથ ભાણવ 
8ભાિને માદ યશતેી શોમ છે.કનલ ણ આલી જ અન ભનૂતભાુંથી 
વાય થમા છે : 

 

“દાદાજી કશતેા એ લાત ભાયી વાુંજના દીલે અજલાવને 
લેા 

નભિંચાતી આંખ ભાયી વાત વાત દરયમાના ઘઘૂલાટો ાય 
થઈ ખરેૂ 

રયઓનો દેળ ભાયાું ચયણોની આવાવ શરયમાા 
ઘાવભાું ઝૂરે”

4
 

 

ભાનલ વુંફુંધો એલા અકફુંધ શોમ છે કે એક નશીં, ફે નશીં 
ણ બલોબલની વગાઈ તેભાું વેલાતી શોમ છે. છી તે કોઈણ 
સ્લરૂે શોમ :  

                                                           
2(છ અક્ષયન ું નાભ  ય.ા. .ૃ  44) 

3(છ અક્ષયન ું નાભ ય. ા. .ૃ – 67) 
4(એજન) 

 

“ઓરા અલતાયે વોનર, તભે શતાું નાગણી  
ને અભે યે જરમ્મા‟તા ઝાભણ નાગ યે શોજી 

તભને પેણય ું ના છાુંમે દેતા ોઢણા શોજી”
5
 

 

ભાનલ વુંફુંધોભાું ટકાઉણ ું યસ્યની રાગણી અને 
બાલનાથી શોમ છે. એક વ્મક્તત ફીજી વ્મક્તતથી જોડામ છે ભાિ 
પે્રભ તત્લથી. જીલ વાથે નળલન ું અને નળલ વાથે જીલન ું જોડાણ ભાિ 
પે્રભ તત્લથી જ શોમ છે. કોઈણ કરઠન અને નલરયત ક્સ્થનતભાું 
પે્રભ જ ફને્ન વ્મક્તતને ટકાલી યાખે છે. આલી જ કુંઈક કરઠન 
ક્સ્થનતની અન ભનૂત કનલ દ્વાયા અશીં વ્મતત થઈ છે : 

 

“સ ક્કો દ કા તાયા દેળભાું છતાુંમ  
અયે, સ ક્કો દ કા ભાયા દેળભાું છતાુંમ 

કૈંક રી ુંચટ્ટાક કૈંક રી ું ચટ્ટાક કૈંક રી ું ચટ્ટાક તાયી 
આંખભાું  

કૈંક રી ું ચટ્ટાક ભાયી આંખભાું”6
 

 

ભાણવ ભાણવનો નભિ છે તો ભાણવ જ ભાણવનો ળત્ર  
ણ છે. આટરી લાત કશલેા ભાટે યભેળ ાયેખગઝરના સ્લરૂનો 
કેલો ઉમોગ કયે છે ! જૂઓ : 

 

“ફે ભાણવોની લચ્ચે રયચમ છે કેટરો  
થ્થયની વાથે કાચના વુંફુંધ જેટરો”7

 

 

ભાનલ વુંફુંધોભાું વૌથી લધ  આકથણ, નલર્જતીમ શોમ છે 
અને તેભાુંમ લી  ખ્ત લમના ઉંફયે ઊબેર છોકયા-છોકયીન ું 
આકથણ તો લી કુંઈક ઓય જ શોમ છે. કનલ કશ ેછે : 

 

“કોઈ છોકયીની છાતીભાું ઓભચિંત   ફુર ઊગી નીકે તો 
ત્માયે તે શ ું કયે ? 

કોઈ છોકયાના શોઠોભાું વીટીનો શીંચકો શીંચકલા રાગે એવ ું 
કયે . . .?” 

 

પ્રશ્નાથથ ળૈરીભાું લાત યજૂ કયીને છોકયી-છોકયાની  ખ્ત 
લમે થતા ળાયીરયક પેયપાયો અિે યજૂ કમાથ છે ; અને આ પેયપાયોને 
ણ વૌંદમથથી ભઢયા છે એ કનલની નલળેતા છે. 

 

ભા-રદકયાનો કે ભા-રદકયીનો વુંફ ુંધ અન્મ ભાનલ વુંફુંધો 
કયતાું અરામદો છે.જે આ વુંફુંધથી અભરપ્ત છે તેની અલદળા છે 
કનલ કશ ેછે : 

 

                                                           
5(છ અક્ષયન ું નાભ  2. ા. .ૃ – 71) 
6(છ અક્ષયન ું નાભ  2. ા. .ૃ – 73) 
7(છ અક્ષયન ું નાભ  2. ા. .ૃ – 141) 
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“જો દરયમો ભાયી ભા શોત તો ભાયે ણ ભા શોત”8 

“ભાતાભાું ગ ફોીને છફછભફમાું ભસૂ્કો ડૂફકી 
ભસૂ્કો ડૂફકી ભસૂ્કો લ્શયે 

ભ રાભણી લચ્ચેથી ભાની સ્તનઝયતી આંગીએ  
લગી ાછો આલત ઘેય”

9
 

 

*** 

“ભાર ું કાવ્મ એ તો  
ભેં નલશ્વના શોઠ ય કયે ું ચ ુંફન છે 

નલશ્વ ભાયી નપ્રમતભા છે.”10
 

 

કનલએ ભાનલ ભશયેાભણન ું ભચિણ તો ભન ાુંચભના 
ભેાભાું કય ું છે. 

 

“આ ભનાુંચભના ભેાભાું વૌ ર્જત રઈને આવ્મા છે. 
કોઈ આવ્મા છે વન ું રઈને, કોઈ યાત રઈને આવ્મા 

છે.”11
 

 

દેળની અલદળા કયનાયાઓ ર્જણે કે ોતાની ભાતાને જ 
યુંર્જડી યહ્યા છે. બાયત ભાતાનો ચશયેો ક રૂ કયલાના નનટપ 
પ્રમત્નો કયે છે.જેભ કે, 

 

“ભા શુંભેળા સ ુંદય શોમ છે 

તેના નારામક વુંતાનોએ  
અંદયો અંદય ય ધ્ધો રડી રડીને 

ય ગે ય ગે ભાને યુંર્જડી છે, ઊઝયડી છે રૂુંલેરૂુંલે 

અનેકલાય છુંદી નાખ્મો છે ભાનો ચશયેો ફોમ્ફ લયવાલીને 

કોન્વન્રેળન કેમ્ોભાું આશત કયી છે એની દૂધબયી છાતીને  
અનેકલાય ોતાના કાા શાથ લડે રેડય  છે ભાના રૂને  
છતાુંમે ભા સ ુંદય છે  
કેભ કે, ભા વત્મ છે. 
અને વત્મ કદાી ભે ું થત   નથી કે ભયત  ું નથી.”12

 

 

આભ યભેળ ાયેખની કનલતાભાું ભાનલવુંફુંધો એકાનધક 
થયામેરા ડયા છે. નપ્રમ-નપ્રમતભા સ્લરૂે, દાદા-રદકયી કે રદકયા 
સ્લરૂ,ે નભિ-નભિ સ્લરૂે કે છી ભાતા-વુંતાન સ્લરૂે અશીં 
ર્જણીતા અને ર્જગતા જોલા ભે છે. 

 

                                                           
8(એજન) 
9(છ અક્ષયન ું નાભ  2. ા. .ૃ – 184-85) 
10(એજન) 
11(છ અક્ષયન ું નાભ  2. ા. .ૃ – 288) 
12(છ અક્ષયન ું નાભ  2. ા. .ૃ – 614) 

વ્મક્તત-વ્મક્તત ભટી વભસ્ટીન ું રૂ ધાયણ કયે છે. દ નનમા 
નાની થતી ર્જમ છે. વ્મક્તત-વ્મક્તતની ખફૂ નનકટ આલતો ર્જમ છે. 
સષૃ્ટટ વાુંકી થતી ર્જમ છે. આભ ભાનલવુંફુંધો નલકવતાને 
નલસ્તયતા ર્જમ છે. જેન ું ઉદાશયણ છે યભેળ ાયેખની કનલતા : 

 

“ચીંધ આખ ું નલશ્વ ત  ું એને, યભેળ  
જેને વયનામ ું ય.ા.ન ું જોઈએ” 

“દોસ્તોની છાતીઓન ું નાભ – ફાયભાવી લવુંત ! 
શુંભેળ ત્માું જ અભાયો ડાલ લયણાગી”13

 

 
 

                                                           
13(એજન) 


