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મયયાદયભંગનુ ં યુગપ્રવર્ાન
- ચન્દ્રકયન્દ્ર્ ટોપીવયળય
(ગુજરયર્ી સયહિત્ય પહરષદનય ૨૯મય જ્ઞયનસત્રનુ ં અધ્યક્ષીય પ્રવચન)

અત્યયરે મયયાદયભંગનુ ં યુગપ્રવર્ાન છે . ‘મયયાદય’ પદનુ ં “મયયંદયપુરુષોત્તમ'મયં જે
રીર્ે વચનની મયયાદયનય સંદભામયં અર્ાગ્રિણ ર્યુ ં છે એનયર્ી બરયબર વવપરીર્ રીર્ે
એનો અર્ા અિીં સમજવયનો છે . મયયાદય કે િદ બયંધીને એમયં નૈવર્ક વ્યવિયર કરવો એ
એક વયર્ છે અને મયયા દયઓ બયંધી, મરજાદની સંકુચચર્ સીમયમયં વ્યવિયર કરવોકરયવવો
એ બીજી વયર્ છે . સમયજનય અમુક વગો મયટે મયયાદય બયંધવી, િદ ઠરયવવી અને
જડર્યપ ૂવાક કે સંવેદનશ ૂન્દ્ય રીર્ે સીમયંકનો કરવયં, એ િવે અનુઆધુવનક સમયમયં શક્ય
નર્ી. આ અનુઆધુવનકર્યકયળનુ ં કદયચ અંવર્મ ચરણ ચયલે છે . અિીં સીમયંકન નિીં,
સીમોલ્લઘન પણ નિીં, પરં ત ુ સીમયસંભ્રમ કેન્દ્રમયં છે . જાર્જાર્નયં ક્ષેત્રોનયં સંયોજનો દ્વયરય
અને ક્ષેત્રો વચ્ચેની ચુસ્ર્ રે ખયઓનયં વવલોપન દ્વયરય સંભ્રમ (Confusion) ઊભો કરવયનુ ં
પરયકયષ્ઠયએ પિોંચ્યુ ં છે .
નયરીવયદ, દચલર્વયદ, સજાર્ીયવયદ, વવકલયંગવયદ, ચલિંગવયદ, (ત ૃર્ીય ચલિંગ) એવયં
કંઈ કંઈ લઘુવ ૃત્તયન્દ્ર્ો દ્વયરય મિયવ ૃત્તયન્દ્ર્ોનયં ખંડન ર્ઈ રહ્યં છે . સમયજોનય ઉપેચક્ષર્
ઇલયકયઓને અત્યયર સુધી સીમયરે ખયઓ વચ્ચે િયંવસયયમયં રયખી મુકયયય િર્ય ર્ે સવા
ઇચલકયઓ િવે સહિય ર્યય છે . આ દરે ક ઇલયકયને િવે એની પોર્યની રયજનીવર્ છે . આજ
લગી મયનર્ય આવ્યય િોઈએ ર્ેમ મયનીએ કે કલયમયં રયજનીવર્ને સ્ર્યન નર્ી, ર્ો
વયસ્ર્વર્ી કપયઈ જવયની પ ૂરી દિેશર્ છે . િવે ર્ો મનયઈ રહ્ું છે કે રયજનીવર્ જગર્નય
વ્યવિયરોમયં ર્ર્ો િસ્ર્ક્ષેપ છે , ર્ો કલય પોર્ે પણ રયજનીવર્નુ ં કયયા છે .
ફ્રેન્દ્ચ ચચિંર્ક આલયં બયધુ (Alain Badiou)નો “બયદબયકી’ (Substraction)નો વસદ્ધયન્દ્ર્
પુનવવિચયરમયં ગયો છે . કલયકયરને એની અંદરનય કમાશીલ (activist)ર્ી અલગ જોવયની
જરૂર નર્ી. કલયકયર અને કમાશીલ એક જ લેખકમયં રિીને એકબીજાને પોષણ આપવયનુ ં
કયમ પણ કરી શકે છે . પણ આલયં બયધુનો એક વવચયર ખયસ લેખે લેવય જેવો છે . બયધુ
કિે છે કે જગર્ કયયદય અને વ્યવસ્ર્યનુ ં નર્ી બનેલ ું પણ કયયદય અને ઇચ્છયનુ ં બનેલ ું
છે . અને કલયમયં આ ઇચ્છય અસંખ્ય રૂપો ધયરણ કરે છે . વવવેચકે ઇચ્છયનય મયળખયને

શોધવયનુ ં છે . એનય પર આંગળી મ ૂકી ઇચ્છયનય મયળખયને ઓળખવયનુ ં છે . જયયં જયયં
કયયદય છે , જયયં જયયં સીમયઓ છે , જયયં જયયં મયયાદયઓ બયંધી છે ત્યયં ત્યયં ઇચ્છયઓ સવાને
ઉલ્લઘવયની, એમને ર્ોડવયની રિે છે . બીજી રીર્ે કિીએ ર્ો બયંધેલી સીમયઓ અને એ
બયંધેલી સીમયઓને ઉલ્લેઘવયની ઇચ્છયઓનયં રૂપો કલયક્ષેત્રે મિત્ત્વની ઘટનય છે .
પિેલયં કિેવયત ું કે મનુષ્ય ટયપુ છે પણ િવે સ ૂર એવો છે કે મનુષ્ય ટયપુ નર્ી.
એની લયગણીઓનુ ં સયમ ૂહિક અસ્સ્ર્ત્વ (collective existence) છે ; અને આ વયર્
મયનવક્ષેત્રનય વવશયળ સંઘટનો પર પ્રભયવ પયડે છે . આ મયટે મનુષ્ય સિનશીલર્ય,
સિયનુભ ૂવર્ અને સિઅસ્સ્ર્ત્વને ઓળખવયનયં રિે છે . અને આ સિઅસ્સ્ર્ત્વની વચ્ચે જ
મનુષ્ય પોર્યની ઓળખમયંર્ી અને પોર્યની ઓળખ ર્રફ સયિસ કરવયનુ ં છે . સયર્ે સયર્ે
સંસ્કૃવર્ઓની ઉચ્ચયવચર્યનય વવચયરને દૂર કરી વવવવધર્યને પોંખવયની છે અને
એકવવધર્ય વગર એકયત્મકર્ય સયધવયની છે .
બહુ સ્વયભયવવક છે કે કલયઓને શુદ્ધ અચભગમર્ી જોવયને સ્ર્યને કલયઓને ઇચ્છયનય
અસંખ્ય રૂપોમયં જોવયનય અને વવવવધર્યને પ ૂરર્ો અવકયશ આપવયનય અચભગમને કયરણે
દે લ્યઝ કિે છે ર્ેવી આજે ઉત્તરકલય (Post art) સ્સ્ર્વર્ ઉત્પન્ન ર્ઈ છે . ઇચ્છયનયં સ્વરૂપો
કલય અંગેની સંવેદનશીલર્ય અને એને અંગેનય એકમયત્ર પ્રેમને આ ઉત્તરકલયકયળમયં
ઓછયં કરી રહ્ો છે . કદયચ એને કયરણે ચુસ્ર્ સૌંદયાશયસ્ત્રને અનુનેય સૌંદયાશયસ્ત્ર
(Flexible aesthetics) ર્રફ વયળવું પડશે.
ર્યજેર્રમયં નોબેલ પ્રયઇઝ સુધી પિોંચેલય લોકવપ્રય અમેહરકન ગયયક બોબ
ડીલનનો દયખલો પચયવવો પડશે. અિીં લોકવપ્રયર્ય, સંગીર્ અને સયહિત્યની ભેળસેળ
ર્ઈ જર્ી સીમયઓનો સ્વીકયર કરવો પડશે. જાપયનની જાણીર્ી ર્યેલી કર્યને યયદ કરી.
જાપયનનય કોઈ સમ્રયટે એનય મંત્રીને પ્રશ્ન કરે લો કે સો સો મયણસોનય પહરવયરને સયર્ે
લઈને ચયલવયની પેઢીઓર્ી ઊર્રી આવેલી પરં પરયને મંત્રી કે વી રીર્ે નભયવે છે : ત્યયરે
મંત્રીએ એક ચબરખી પર કશુકં ચીર્યયા કયુું – છે વટે ચબરખી સમ્રયટને ધરી. એમયં એક
જ શબ્દ વયરં વયર લખેલો િર્ો અને ર્ે શબ્દ િર્ો : ‘સિનશીલર્ય’. આજે મયયાદયભંગનય
અને સીમયસંભ્રમનય યુગમયં ‘સિનશીલર્ય' (Tolerance) એક જ મંત્ર િોઈ શકે , જેનો
વર્ામયનમયં વ્યસ્તર્ગર્, સમયજગર્, ધમાગર્, રયષ્રગર્ સ્ર્રે અભયવ છે . સિયનુભ ૂવર્ અને
સિઅસ્સ્ર્ત્વની ખેવનય વગર સિનશીલર્ય કેળવવી અશક્ય છે પણ વર્ામયનની એ
પ્રબળ આવશ્યકર્ય છે .

સિનશીલર્યનય અભયવમયં આજે ચયરે બયજુ આર્ંકી હિિંસયચયર (violence) છે .
ક્યયંક સ્ર્લ પયશવી હિિંસયચયર છે . ક્યયંક શોષણની સયર્ે સ ૂક્ષ્મ ક્રૂર હિિંસયચયર છે . વગો
વગો વચ્ચે વવગ્રિ છે . જાગી ગયેલય ઉપેચક્ષર્ સમુદયયોનો વવરોિ છે . આ સંજોગોમયં
સયહિત્ય સયહિત્યઆધયહરર્ (literature-based) રિી શકે નહિ, સયહિત્ય અત્યયરે જીવનનો
સીધો આધયર શોધે છે . ક્યયરે ક લેખક ર્રફ વળે લુ,ં ક્યયરે ક વયચક ર્રફ વળે લુ,ં ક્યયરે ક
ભયષય ર્રફ વળે લું સયહિત્ય અત્યયરે સમયજ અને જગર્ ર્રફ વળયુ ં છે . સયહિત્ય અત્યયરે
મયત્ર વયચન નિીં પણ સિભયગી વયચન (Participatory reading)ની અપેક્ષય સેવે છે .
સયહિત્યની આ પહરવવર્િર્ હદશયને સમજી વવવેચને એનયં ઉપકરણોને પુનઃ વનધયાહરર્
કરવયં પડશે. અનુઆધુવનકર્યની પરયકયષ્ઠયનો આ સમય સયહિત્ય સંદભે સર્ેજ અને
સયવધ ર્વયનો છે .
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