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મયયાદયભગંનુ ંયગુપ્રવર્ાન 

- ચન્દ્રકયન્દ્ર્ ટોપીવયળય 
(ગજુરયર્ી સયહિત્ય પહરષદનય ૨૯મય જ્ઞયનસત્રનુ ંઅધ્યક્ષીય પ્રવચન) 

 

અત્યયરે મયયાદયભગંનુ ંયગુપ્રવર્ાન છે. ‘મયયાદય’ પદનુ ં“મયયદંયપરુુષોત્તમ'મય ંજે 
રીરે્ વચનની મયયાદયનય સદંભામય ંઅર્ાગ્રિણ ર્યુ ંછે એનયર્ી બરયબર વવપરીર્ રીર્ે 
એનો અર્ા અિીં સમજવયનો છે. મયયાદય કે િદ બયધંીને એમય ંનૈવર્ક વ્યવિયર કરવો એ 
એક વયર્ છે અને મયયાદયઓ બયધંી, મરજાદની સકુંચચર્ સીમયમય ંવ્યવિયર કરવોકરયવવો 
એ બીજી વયર્ છે. સમયજનય અમકુ વગો મયટે મયયાદય બયધંવી, િદ ઠરયવવી અને 
જડર્યપવૂાક કે સવંેદનશનૂ્દ્ય રીર્ે સીમયકંનો કરવય,ં એ િવ ેઅનઆુધવુનક સમયમય ંશક્ય 
નર્ી. આ અનઆુધવુનકર્યકયળનુ ંકદયચ અંવર્મ ચરણ ચયલે છે. અિીં સીમયકંન નિીં, 
સીમોલ્લઘન પણ નિીં, પરંત ુસીમયસભં્રમ કેન્દ્રમય ંછે. જાર્જાર્નય ંક્ષેત્રોનય ંસયંોજનો દ્વયરય 
અને ક્ષેત્રો વચ્ચેની ચસુ્ર્ રેખયઓનય ંવવલોપન દ્વયરય સભં્રમ (Confusion) ઊભો  કરવયનુ ં
પરયકયષ્ઠયએ પિોંચ્યુ ંછે. 

નયરીવયદ, દચલર્વયદ, સજાર્ીયવયદ, વવકલયગંવયદ, ચલિંગવયદ, (તરૃ્ીય ચલિંગ) એવય ં
કંઈ કંઈ લઘવુતૃ્તયન્દ્ર્ો દ્વયરય મિયવતૃ્તયન્દ્ર્ોનય ંખડંન ર્ઈ રહ્ય ંછે. સમયજોનય ઉપેચક્ષર્ 
ઇલયકયઓને અત્યયર સધુી સીમયરેખયઓ વચ્ચે િયવંસયયમય ંરયખી મકુયયય િર્ય રે્ સવા 
ઇચલકયઓ િવ ેસહિય ર્યય છે. આ દરેક ઇલયકયને િવ ેએની પોર્યની રયજનીવર્ છે. આજ 
લગી મયનર્ય આવ્યય િોઈએ ર્ેમ મયનીએ કે કલયમય ંરયજનીવર્ને સ્ર્યન નર્ી, ર્ો 
વયસ્ર્વર્ી કપયઈ જવયની પરૂી દિશેર્ છે. િવે ર્ો મનયઈ રહ્ુ ંછે કે રયજનીવર્ જગર્નય 
વ્યવિયરોમય ંર્ર્ો િસ્ર્ક્ષેપ છે, ર્ો કલય પોરે્ પણ રયજનીવર્નુ ંકયયા છે. 

ફે્રન્દ્ચ ચચિંર્ક આલય ંબયધ ુ(Alain Badiou)નો “બયદબયકી’ (Substraction)નો વસદ્ધયન્દ્ર્ 
પનુવવિચયરમય ંગયો છે. કલયકયરને એની અંદરનય કમાશીલ (activist)ર્ી અલગ જોવયની 
જરૂર નર્ી. કલયકયર અને કમાશીલ એક જ લેખકમય ંરિીને એકબીજાને પોષણ આપવયનુ ં
કયમ પણ કરી શકે છે. પણ આલય ંબયધનુો એક વવચયર ખયસ લેખે લેવય જેવો છે. બયધ ુ
કિ ેછે કે જગર્ કયયદય અને વ્યવસ્ર્યનુ ંનર્ી બનેલુ ંપણ કયયદય અને ઇચ્છયનુ ંબનેલુ ં
છે. અને કલયમય ંઆ ઇચ્છય અસખં્ય રૂપો ધયરણ કરે છે. વવવચેકે ઇચ્છયનય મયળખયને 



શોધવયનુ ંછે. એનય પર આંગળી મકૂી ઇચ્છયનય મયળખયને ઓળખવયનુ ંછે. જયય ંજયય ં
કયયદય છે, જયય ંજયય ંસીમયઓ છે, જયય ંજયય ંમયયાદયઓ બયધંી છે ત્યય ંત્યય ંઇચ્છયઓ સવાને 
ઉલ્લઘવયની, એમને ર્ોડવયની રિ ેછે. બીજી રીર્ે કિીએ ર્ો બયધંેલી સીમયઓ અને એ 
બયધંેલી સીમયઓને ઉલ્લેઘવયની ઇચ્છયઓનય ંરૂપો કલયક્ષેત્રે મિત્ત્વની ઘટનય છે.  

પિલેય ંકિવેયત ુ ંકે મનષુ્ય ટયપ ુછે પણ િવ ેસરૂ એવો છે કે મનષુ્ય ટયપ ુનર્ી. 
એની લયગણીઓનુ ંસયમહૂિક અસ્સ્ર્ત્વ (collective existence) છે; અને આ વયર્ 
મયનવક્ષેત્રનય વવશયળ સઘંટનો પર પ્રભયવ પયડે છે. આ મયટે મનષુ્ય સિનશીલર્ય, 
સિયનભુવૂર્ અને સિઅસ્સ્ર્ત્વને ઓળખવયનય ંરિ ેછે. અને આ સિઅસ્સ્ર્ત્વની વચ્ચે જ 
મનષુ્ય પોર્યની ઓળખમયરં્ી અને પોર્યની ઓળખ ર્રફ સયિસ કરવયનુ ંછે. સયર્ ેસયર્ ે
સસં્કૃવર્ઓની ઉચ્ચયવચર્યનય વવચયરને દૂર કરી વવવવધર્યને પોંખવયની છે અને 
એકવવધર્ય વગર એકયત્મકર્ય સયધવયની છે.  

બહુ સ્વયભયવવક છે કે કલયઓને શદુ્ધ અચભગમર્ી જોવયને સ્ર્યને કલયઓને ઇચ્છયનય 
અસખં્ય રૂપોમય ંજોવયનય અને વવવવધર્યને પરૂર્ો અવકયશ આપવયનય અચભગમને કયરણે 
દેલ્યઝ કિ ેછે ર્ેવી આજે ઉત્તરકલય (Post art) સ્સ્ર્વર્ ઉત્પન્ન ર્ઈ છે. ઇચ્છયનય ંસ્વરૂપો 
કલય અંગેની સવંેદનશીલર્ય અને એને અંગેનય એકમયત્ર પ્રેમને આ ઉત્તરકલયકયળમય ં
ઓછય ંકરી રહ્ો છે. કદયચ એને કયરણે ચસુ્ર્ સૌંદયાશયસ્ત્રને અનનેુય સૌંદયાશયસ્ત્ર 
(Flexible aesthetics) ર્રફ વયળવુ ંપડશ.ે  

ર્યજેર્રમય ંનોબેલ પ્રયઇઝ સધુી પિોંચેલય લોકવપ્રય અમેહરકન ગયયક બોબ 
ડીલનનો દયખલો પચયવવો પડશ.ે અિીં લોકવપ્રયર્ય, સગંીર્ અને સયહિત્યની ભેળસેળ 
ર્ઈ જર્ી સીમયઓનો સ્વીકયર કરવો પડશ.ે જાપયનની જાણીર્ી ર્યેલી કર્યને યયદ કરી. 
જાપયનનય કોઈ સમ્રયટે એનય મતં્રીને પ્રશ્ન કરેલો કે સો સો મયણસોનય પહરવયરને સયર્ ે
લઈને ચયલવયની પેઢીઓર્ી ઊર્રી આવલેી પરંપરયને મતં્રી કેવી રીર્ે નભયવ ેછે : ત્યયરે 
મતં્રીએ એક ચબરખી પર કશુકં ચીર્યયા કયુું – છેવટે ચબરખી સમ્રયટને ધરી. એમય ંએક 
જ શબ્દ વયરંવયર લખેલો િર્ો અને ર્ે શબ્દ િર્ો : ‘સિનશીલર્ય’. આજે મયયાદયભગંનય 
અને સીમયસભં્રમનય યગુમય ં‘સિનશીલર્ય' (Tolerance) એક જ મતં્ર િોઈ શકે, જેનો 
વર્ામયનમય ંવ્યસ્તર્ગર્, સમયજગર્, ધમાગર્, રયષ્રગર્ સ્ર્રે અભયવ છે. સિયનભુવૂર્ અને 
સિઅસ્સ્ર્ત્વની ખેવનય વગર સિનશીલર્ય કેળવવી અશક્ય છે પણ વર્ામયનની એ 
પ્રબળ આવશ્યકર્ય છે.  



સિનશીલર્યનય અભયવમય ંઆજે ચયરે બયજુ આર્કંી હિિંસયચયર (violence) છે. 
ક્યયકં સ્ર્લ પયશવી હિિંસયચયર છે. ક્યયકં શોષણની સયર્ ેસકૂ્ષ્મ ક્રૂર હિિંસયચયર છે. વગો 
વગો વચ્ચે વવગ્રિ છે. જાગી ગયેલય ઉપેચક્ષર્ સમદુયયોનો વવરોિ છે. આ સજંોગોમય ં
સયહિત્ય સયહિત્યઆધયહરર્ (literature-based) રિી શકે નહિ, સયહિત્ય અત્યયરે જીવનનો 
સીધો આધયર શોધે છે. ક્યયરેક લેખક ર્રફ વળેલુ,ં ક્યયરેક વયચક ર્રફ વળેલુ,ં ક્યયરેક 
ભયષય ર્રફ વળેલુ ંસયહિત્ય અત્યયરે સમયજ અને જગર્ ર્રફ વળયુ ંછે. સયહિત્ય અત્યયરે 
મયત્ર વયચન નિીં પણ સિભયગી વયચન (Participatory reading)ની અપેક્ષય સેવ ેછે. 
સયહિત્યની આ પહરવવર્િર્ હદશયને સમજી વવવેચને એનય ંઉપકરણોને પનુઃ વનધયાહરર્ 
કરવય ંપડશ.ે અનઆુધવુનકર્યની પરયકયષ્ઠયનો આ સમય સયહિત્ય સદંભે સરે્જ અને 
સયવધ ર્વયનો છે. 
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