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ર૦૧૬ નો મેક્રિસસનનો નોબેલ પરુસ્કાર મેળવનાર જપાની સવજ્ઞાની યોસિનારી ઓસમુી 
(Yoshinari Ohsumi)નો પહલેો પ્રત્યાઘાત એ હતો કે બધા સફળ થઈ િકતા નથી, પણ 
પિકારનો સામનો કરવો એ મહત્ત્વની વાત છે. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાાં દર વખતે ઊભા થતા 
પિકારમાાં એક રચનાત્મક સામથયય પિયુાં હોય છે. યોસિનારી ઓસમુીએ િરીરના કોષો પોતે જ 
પોતાને ખાઈ જાય છે - એ આત્મભક્ષણ (autophagy, selfeating)ના સવજ્ઞાનક્ષેતે્ર વષોથી ચાલી 
આવેલા સવષયમાાં નવી ભોંય ભાાંગી છે. િરીરના કોષોની આત્મભક્ષણની મળૂભતૂ પ્રક્રિયાને 
તેઓ અનેક પ્રયોગો પછી સમજાવવામાાં અને સમસપિત કરવામાાં સફળ થયા છે. િરીરના કોષો 
અન્દ્તઃત્વચામાાં પોતાની જ સામગ્રીને જોિીને એનો નાિ કરી નવા કોિો સનમણ કરે છે. અને 
એમ પોતાના હાસને રોકે છે. આ રીતે કોષોનુાં ચિ િરીરમાાં સતત ચાલ્યા કરે છે. આ પ્રક્રિયામાાં 
આવતો અંતરાય િરીર માટે હાસનકારક છે. 

આમ આત્મભક્ષણની પ્રક્રિયા દ્વારા કોષોને જીવાંત રાખવાની વાત કલાસર્જન અને 
સાક્રહત્યસર્જનને અનલુક્ષીને પણ જોઈ િકાય તેવી છે. સર્જકતાના સાંદભે ક્ષણેક્ષણે નવતા 
પામતી અને નવો નવો ઉન્દ્મેષ દાખવતી પ્રસતમાનો સાંસ્કૃત આચાયોએ સનદેિ કયો જ છે. 
ચચત્રકાર સપકાસોનો બ્લે યગુ ગલુાબી યગુથી થતો પ્રારાંભ િબલઇમેજ-યગુ સધુી સવસ્તરતો 
સર્જનકાળ કે પછી ક્રરલકેનો સવસવધ તબક્કાઓમાાંથી પસાર થતો સર્જનકાળ દિાાંવે છે કે કોઈ 
પણ સર્જકે આત્મભક્ષણની પ્રક્રિયા સતત ચાલ ુરાખવી જ પિે. અથવા કહોને કે સર્જકતા સાથે 
આત્મભક્ષણની પ્રક્રિયા સતત સાંકળાયેલી છે. આત્મભક્ષણની પ્રક્રિયા વગર સર્જનના કોષો 
જીવાંત રહી િકે જ નહીં. સર્જકતા સાથે સાંકળાયેલુાં વરદાન કહો તો વરદાન અને સર્જકતા સાથે 
સાંકળાયેલો િાપ કહો તો િાપ એ છે કે પોતાની મદુ્દા અંક્રકત કયો જવાની છે અને એ મદુ્દાને 
સતત અસતિમવાની છે. 

ક્રફલ્મક્રદગદિયક અચભષેક કપરેૂ સૌમ્ય લાખાણીને ‘ઇન્ન્દ્િયન-એક્સપ્રેસ’ (૨૪ ૧-૨૦૧૬)માાં 
આપેલી મલુાકાત વખતે આ જ વાતનો સ્પિય કયો હતો. કહ ેછે : “મારે મારી કોઈ સસગનેચર 
જોઈતી નથી. હુ ાં મારી જાતને પનુરાવતૃ્ત ન કરી િકુાં એ અસતિય નીરસ કાયય છે. અને હુ ાં માનુાં 
છાં કે મારી ક્રફલ્મમાાં તમે મને ઓછો જુઓ એટલી મારી ક્રફલ્મો વધ ુઅથય ઊભો કરિે. મારુાં આ 
કાયય સપ્રયોજન છે - નવી ક્રફલ્મ એટલે કે નવી વ્યક્ક્ત. અને જયાાં સધુી હુ ાં નવી રીતે વાતને 
મકૂી િકુાં એનો, મને સાંતોષ હિે.” સસગનેચર વગર ઓળખ નથી અને ઓળખને એકની એક 
રાખવાની નથી એવી બેધારી બાજુઓ પર સર્જકતાને ટકાવવી હોય તો આત્મભક્ષણ 



કલાક્ષેત્રેસાક્રહત્યકે્ષત્રે અસનવાયય પ્રક્રિયા છે. પરાંત ુસર્જકતાના કે્ષતે્ર પણ આત્મભક્ષણ સાથે નવા 
કોષોનુાં સનમણ એ યગુપત ક્રિયા છે. નવા કોષોનુાં સનમાયણ પ્રસતભાિક્ક્તની સાથે સાથે સનપણુતા 
અને અભ્યાસનો સાંસ્કાર માગે છે. તકુારામની જેમ ભક્ક્તભાવે એમ ન કહી િકાય કે “આપચુલયા 
બલે નાહીં મી બોલત / સખા ભગવાંત વાચા વાાંચી’ (પોતાને બળે હુ ાં કે બોલતો નથી / સખા 
ભગવાંત વાચા એની). સાંસ્કૃત આચાયોએ આથી જ પ્રસતભાની વ્યાખ્યા કયાય પછી પણ 
પ્રસતભાની સાથે િાસ્ત્રીય અને લૌક્રકક જ્ઞાનની વ્યતુ્પસત્ત તેમજ મૌન, પનુ્દ્યન પ્રવસૃત્ત - જેવો 
અભ્યાસ (Rehearsal) પણ ઇચ્છોયાાં છે. પ્રસતભાને વાસનાસાંસ્કાર લેખે આજના Genetics સાથે 
અલબત્ત જોિી િકાય. સાથે સાથે સમસૃત (ભતૂ), મસત (વતયમાન) અને પ્રજ્ઞા (અનાગત) જેવાાં 
તાંત્રોની કામગીરીને પણ લેખે લઈ િકાય. આ બધા પછી પણ લાક્રદસમર નેબોકોવ (Vladimir 

Nabokov) જેને Throb કહ ેછે કે જહોન અપિાઈક જેને Shiver કહ ેછે એ અચેતનતાંત્ર 
(unconscious)ના દબાવની પણ ઉપેક્ષા ન કરી િકાય. આ સમગ્ર ઉત્પ્રેરણા (Afflatus)નુાં કે્ષત્ર 
છે. પ્રસતભાની સાંસ્કૃત વ્યાખ્યા “અપવૂય વસ્તસુનમણ - સમા પ્રજ્ઞા’ને પણ વધારે ખોલીને એમાાં 
“અપવૂયિૈલીસનમચણ’ અને “અપવૂયરીસતસનમચણ’નો પણ સમાવેિ કરવો પિે. કાન્દ્તનાાં પ્રસસદ્ધ ચાર 
ખાંિકાવ્યો. આનાાં ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. કાન્દ્ત પોતાની સવસિષ્ટ દૃન્ષ્ટપવૂયક અપવૂય વસ્તનુ ુાં પૌરાચણક 
સાંદભોમાાંથી સનમણ કયુું, સાંસ્કૃત શ્લોકિૈલીને અનસુયાય પણ સાંસ્કૃતમાાં નથી એવુાં પ્રાસપદ્ધસતનુાં 
સનમાયણ કયુું અને કદાચ પહલેી જ વાર છાાંદસ તરાહોની કલેવરરીસતનુાં સનમાયણ કયુું. કાન્દ્તનુાં આ 
મૌચલક પ્રદાન છે. અહીં મૌચલકતા (originality) અને સર્જકતા (creativity) વચ્ચેનો ભેદ પણ 
સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે. મૌચલકતાનો મળૂગતતા સાથે સાંબાંધ છે. ગજુરાતી સાક્રહત્યમાાં કાન્દ્તના 
ખાંિકાવ્યોનો ઉદ્ગમ પહલેી વાર અને તેથી એમાાં મૌચલકતા છે. જયારે કાન્દ્ત પછીના કસવઓ દ્વારા 
લખાયેલાાં ખાંિકાવ્યોમાાં સર્જકતા (creativity) હોય, પણ મૌચલકતા કહી ન િકાય. આથી જ 
કહવેાયુાં છે કે બધી મૌચલકતા સર્જકતા છે - હોઈ િકે પણ બધી સર્જકતા મૌચલકતા કહવેાય 
નહીં. એટલે કે મૌચલકતા સર્જકતાનો ઉપવગય છે. 

સાક્રહત્યમાાં સર્જકતા મખુ્યત્વે બે સીમાઓ તોિવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એક ઇન્ન્દ્રયોની સીમા 
અને બીજી ભાષાની સીમા, એમ કહવેાય છે કે આપણને માત્ર પાાંચ ઇન્ન્દ્રયો મળેલી છે અને માત્ર 
પાાંચ ઇન્ન્દ્રયો વાટે સાંવેદાય એટલુાં જ જગત આપણે સાંવેદીએ છીએ. પાાંચ ઇન્ન્દ્રયો સસવાય 
પમાતા જગતની આપણને જાણ નથી. તે જ રીતે દરેક ભાષા જે રીતે જગતને આપણી સામે 
ધરે તે જ રીતે જગતને આપણે પામીએ છીએ. ભાષાબહારની રીતે જગતને પામવાની આપણને 
જાણ નથી. સાક્રહત્યની સર્જકતા ઇન્ન્દ્રયોમાાં રહી ઇન્ન્દ્રયોના વ્યત્વયો દ્વારા આપણી સીસમત 
ઇન્ન્દ્રયોને સવસ્તારે છે, તો સાક્રહત્યની સર્જકતા ભાષામાાં રહી ભાષાની સવસિષ્ટ લાક્ષચણકતા અને 
સવસિષ્ટ અચભવ્યજજકતા દ્વારા સીસમત ભાષાને સવસ્તારે છે. આ દ્વારા જે કાાંઈ નવુાં અને જુદુાં જન્દ્મે 
છે એની પાછળ રચનાત્મક કલ્પના (Constructive imagination)નો વ્યાપાર સક્રિય રહ ેછે. 



આપણા સામકૂ્રહક ભતૂકાળના સમદૃ્ધ સાક્રહત્ય ઇસતહાસમાાંથી ઘણુાંબધુાં ખેંચતી હોવા છતાાં સર્જકતા 
સાથે આમ આપણે રચનાત્મક કલ્પનાને જોિીએ છીએ, ત્યારે કશુાંક ઉન્દ્મેષમલૂક, અપક્રરચચત, 

અસાધારણ, તાજુ ાં, નવુાં અરૂઢ, અપારાંપક્રરક અપેચક્ષત છે. એમાાં એક પ્રકારના સવરોહનુાં પણ રૂપ 
છે. ઉપરાાંત રહસ્ય અને આશ્ચયય પણ જોિાયેલાાં છે. આ તબકે્ક ઉલ્લેખ (Allusion) અને પ્રસતકૃસત 
(Parody)ને સમજવા માટે એમને નોખાાં તારવવાાં પિે. ઉલ્લેખમાાં તમે અન્દ્યની 
સાક્રહત્યસામગ્રીનો આધાર લો છો ખરા, પરાંત ુઅન્દ્યની સાક્રહત્યસામગ્રી ક્ાાંથી લીધી એ કરતાાં એ 
સાક્રહત્યસામગ્રીને તમે ક્ાાં પહોંચાિી એ મહત્ત્વનુાં બને છે. એનાથી ઊલટુાં, પ્રસતકૃસતમાાં મળૂમાાં 
તમે કેવી રીતે પહોંચ્યા અને તમારી કૃસતને મળૂ સાથે કેવી રીતે જોિી એ મહત્ત્વનુાં બને છે. આ 
બે છેિા વચ્ચે સર્જકતાને પરૂો અવકાિ છે. ‘ઉલ્લેખ' અને ‘પ્રસતકૃસત’ - આ બે પ્રક્રિયાઓ પણ જૂના 
કોષોને નવા કોષોમાાં રૂપાન્દ્તક્રરત કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 

ટૂાંકમાાં, સાક્રહત્યક્ષેતે્ર સર્જક અસાંતોષ (creative dissatisfaction)ની સાંસ્કૃસત જ આત્મભક્ષણ સાથે 
સતત નવી વસ્તઓુને સવચારવા તરફ અને નવી વસ્તઓુની રચના તરફ લઈ જાય છે. 
સાક્રહત્યકલા એ રીતે વણમથયુાં મથવાની અને અચવ્યુાં ચવવાની પ્રવસૃત્ત છે.  
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