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�ૂંક� વાતા� ‘ટ��ટ ટ�બુ બેબી’માં હાઈ���ડટ�

હાઈ���ડટ� એટલે...

         એક�ડમીક �ટાફ કોલેજ,સ.પ �િુન.,વ�લભ િવ�ાનગર ખાતેના �ર��શર �ો�ામ દરિમયાન “હાઈ���ડટ� ઇન પોએ��” િવષયક �યા�યાનમાથંી
હાઈ���ડટ� િવશે �ણકાર� �ા�ત થઈ.”ક�પેર��ટવ �લટર�ચર” નામક આ �ર��શર �ો�ામમાં �લુના�મક સા�હ�યના ���ટકોણથી િવિવધ પસાઓની ચચા�
થયેલી,તેમાં હાઈ���ડટ� �ગે પણ રસ�દ વાતો થયેલી. હાઈ���ડટ� એટલે Blend Of Two Culture or tradition….બે સ�ં�ૃિત અથવા પરંપરા�ું
િમ�ણ.સા�હ�યમાં હાઈ���ડટ�ની વાત થાય છે �યાર� સા�હ�ય સાથે સાથે �થાપ�ય,િશ�પ,સગંીત અને �ચ� �વી કળાઓમાં પણ હાઈ���ડટ� જોઈ શકાય
છે.આ હાઈ���ડટ� સ�ંા િવષે મહ�વની ચચા� કરનારાઓમાં ડો.હોમી ભાભા,ને�ટર ગિસ�યા ક���લની(,Néstor García Canclini)��ુઅટ� હૉલ,( Stuart

Hall),ગાય�ી �પીવાક( Gayatri Spivak,) પોલ �ગલોર� ( Paul Gilroy)�વા નામો ��ુય છે.ડો.હોમી ભાભા�ુ ં“the location of culter” નામક
લખાણ હાઈ���ડટ�ના સદંભ� મહ�વ�ુ ગણાય છે.સરળ અથ�માં સમજ�ું હોય તો એક �ૃિતમાં એક કરતાં વધાર� સદંભ� ફ�લત થતાં હોય તો આપણે એ �ૃિતને
હાઈ���ડટ�ના લ�ણો ધરાવતી �ૃિત કહ� શક�એ.�લુના�મક સા�હ�યના અ�યયનમાં હાઈ���ડટ�નો પણ િવશેષ અ�યાસ આવકાય� છે.સા�હ�ય�ૃિતમાં એક
િવચારધારા-Idiologyને બદલે અનેક Idiology �ગટ થતી જોઈ શકાય છે.અહ� �જુરાતી વાતા�કાર �વીણ ગઢવીની �ૂંક� વાતા� ‘ટ��ટ ટ�બુ બેબી’
હાઈ���ડટ�ના સદંભ� ચચ�વી છે.

કથાવ�� ુ ઉપર એક નજર...

         વત�માનમાં �ખુદ �વન �વી રહ�લા અસીમ-ર�મા આ વાતા�ના ��ુય પા�ો છે.અસીમ અને ર�મા ઇ�ટરનેટના મા�યમથી પ�રચયમાં આવીને
પરણી �ય છે.લ�ન પછ�ની �ખુદ �ણો�ું પણ અહ� વાતા�કાર� આલેખન ક�ુ� છે.પરં� ુ ર�મા ગભ� ધારણ કર� શકતી નથી.�તૂકાળમાં ર�માને �ભુાષ
નામના �વુક જોડ� �ેમ હતો-િસિવલ મેર�જ પણ કયા� હતા,પણ �ભુાષ ચમાર �િતનો હોવાને લીધે ર�માના �ા�ણ માતા-િપતાએ બળજબર�થી
ર�મા-�ભુાષને �ટા પાડ�ા હતા.ંર�માના ગભ�માં �ભુાષ�ું બાળક હ� ું પણ ર�માની મ�મીએ બળજબર�થી ર�મા પાસે એબોશ�ન કરાવડા�� ું હ� ુ.ંપોતે
�ભુાષના બાળકની હ�યાર� હોવાના ભાવ સાથેનો �તૂકાળનો ભાર ર�માને પીડ� છે.અને આ ભાર-Guiltને લીધે જ કદાચ તે વત�માનમાં ગભ� ધારણ કર�
શકતી નથી અને િવચાર� છે-“ડ�ડ�એ �ભુાષથી િવ�છેદ ન કરા�યો હોત તો અ�યાર� તો એ બાર વષ�ના બાળકની મ�મી બની ગઈ હોત.”(શ�દ��ૃ�ટ-દ�લત
સા�હ�ય િવશેષાકં,�વીણ ગઢવીની વાતા�,�જુરાત સા�હ�ય અકાદમી-ગાધંીનગર,નવે�બર-૨૦૦૩,�.ૃ૫૮) આ�િુનક �નેટ�ક સાયસંની ટ��નોલો� �ારા
��ુુષના ��ુા�ુ તથા �ીના �ડા-�ીબીજ�ું િમલન કરાવીને િસ�ર�જ �ારા ર�માના ગભા�શયમાં �થાપવામાં આવે છે અને એ ર�તે ટ��ટ ટ�બુ બેબીના �યોગ
�ારા ગભા�ધાનની શ�તા માટ� �યાસ કરવામાં આવે છે.દવા અને ��કસનથી ર�મા� ું �વા��ય બગડ� ું રહ� છે અને આ ટ��ટ ટ�બુ બેબીનો �યોગ િન�ફળ
�ય છે.�યાર બાદ ડો�ટરોના મતે એકજ ર�તો બચે છે-‘સરોગેટ મધર’નો. પિ�મના દ�શોમાં સહજ �વીકારાયેલ આ �યોગના પગરણ હ�ુ ભારતમાં
�રૂ��રૂા થયાં નથી �યાર� ભારતમાં પોતા�ું ગભા�શય ભાડ� આપવા કોણ તૈયાર થાય?એ �� પેચીદો હતો.પણ એક બહ�ન એક લાખ �િપયામાં પોતા�ું
ગભા�શય ભાડ� આપવા તૈયાર થાય છે એટલે અસીમ-ર�માને એક આશા બધંાય છે.અહ� પણ અસીમના ��ુા�ુ અને ર�માના �ીબીજ�ું િમલન કરાવીને
બી� �ીના ગભા�શયમાં �થાપવા�ું હ� ુ.ંતે �ી નવ મ�હના �ધુી આ ગભ�ને સાચવે અને ��િૂત કરાવી આપે અને એ ર�તે અસીમ-ર�મા પોતાના બાળકના
માબાપ બને એમ છે.પણ અસીમની મ�મી �છેૂ છે-“એ કઈ નાતના છે?�વી તેવી હલક� નાત ના ચાલે.છોક�ંુ �ુસ�ંકાર� થાય.”(એજન-�.ૃ૫૯)અને
અસીમ-ર�મા�ું �વ�ન ભ�મી�તૂ થાય છે.

(અ) નાર�વાદ...

         અહ� વાતા�� ું ��ુય પા� ર�મા આજના આ�િુનક �ગુમાં પણ પોતાની પસદંગીના સાથી �ભુાષ સાથે િસિવલ મેર�જ કર�લા હોવા છતાં પરણી શકતી
નથી.માતાિપતાના �ુનવાણી િવચારો સામે તેણીએ �ક�ું પડ� છે અને પોતાના ગભ�માં રહ�લા અસીમના બાળકની પણ �ણૂહ�યા –એબોશ�ન કરાવ�ું પડ�
છે.નાર�ની લાચાર� એ અહ� �યાનપા� ��ુો છે.�તૂકાળમાં પોતે મજ�રૂ�માં કરવા પડ�લા ખોટાં કાય� માટ� તેને વત�માનમાં પ�તાવો છે પણ તે ક�ું કર�
શકતી નથી અને હવે બાળકની માં પણ બની શકતી નથી.ર�માને �તૂકાળમાં પણ વેદના મળ� હતી અને વત�માનમાં પણ આ પા� ભર�રૂ �ુખ સહન કર�
ર�ું છે.આ� પણ નાર�ની ��થતી બ�ું સાર� નથી.
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(બ)આ�િુનક �નેટ�ક સાયસં ટ��નોલો� ...

         સતંાન �ા��તના સદંભ� આ�િુનક સમયની વે�ાિનક �ગિત પણ વાતા�કાર� દશા�વી છે.��ુુષના ��ુા�ુ અને �ીબીજને િમલન કરાવીને િસ�ર�જ �ારા
�ીના ગભા�શયમાં �થાપવાનો �યોગ �ને ‘ટ��ટ ટ�બુ બેબી’કહ�વાય છે ટ�ઇવીએ ��ુાને સ�ક� કથામાં � ૂથંી લીધો છે.અસીમ-ર�માની બાબતમાં ટ��ટ ટ�બુ
બેબીનો આ �યોગ સફળ ન થઈ શકતા �નેટ�ક સાયસંની �ગિત સમા ‘સરોગેટ મધર’નો �યોગ અજમાવાય છે.અસીમના ��ુા�-ુર�માના �ીબીજને
િસ�ર�જ �ારા કોઈ બી� �ીના ગભ�માં �થાપીને નવ મ�હના પછ� તે �ીની ��િૂત �ારા બાળક મેળવવાનો આ �યોગ છે.અહ� કોઈ બી� �ી પોતા� ું
ગભા�શય નવ મ�હના માટ� ભાડ� આપે છે,ઇએનએ માટ� મોટ� રકમ �કૂવાય છે.આ વાતા�માં નાયક અસીમ એક લાખ �િપયા આપવા તૈયાર થાય છે.

(ક) દ�લતચેતનાનો સદંભ�...

બાળક તો જોઈએ છે પણ � �ી પોતા� ું ગભા�શય ભાડ� આપવા તૈયાર થઈ છે એ િન�ન �િતની ન હોવી જોઈએ એ�ું અસીમની મા�ું વત�ન આ વાતા�ને
દ�લત વાતા� બનાવે છે.�તૂકાળમાં ર�મા �ભુાષને પરણી શક� નહ� કારણ ક� પોતે �ા�ણ હોવાને લીધે ચમાર �ભુાષને છોડવાનો માબાપનો આ�હ અને
આદ�શ હતો.આમ અહ� ��ુય પા� ર�માના �તૂકાળ વત�માનની બનંે વેદનાઓમાં �િતગત ભેદભાવની મા�યતા જ મહ�વની �િૂમકા ભજવે
છે.આભડછેટના રા�સી િવચાર સામે �નેટ�ક એ��િનયર�ગની �ું િવસાત?આમ આ વાતા� દ�લતચેતનાની વાતા� બને છે.આજના આ�િુનક સમયમાં પણ
આવી જડ મા�યતા ક�વી વેદના નોતર� છે તે ��ુો અહ� ન�ધનીય છે.

(ડ) ભારતીય પરંપરા અને આ�િુનક િવચારધારાનો સઘંષ�...

િમખાઈલ બા�તીન નામના પિ�મી િવવેચક� પો�લફોિન ટ���ટની � વાત કર� છે તેનો સદંભ� પણ અહ� જોય શકાય છે.અહ� ભારતીય પરંપરાગત િવચારો
અને આ�િુનક િવચારો એ બે વ�ચે ટકરાવ છે.સાચી િવચારધારા કઈ?પોતાની િવચારધારાને ટકાવી રાખવા માટ� સામેની િવચારધારાનો
�િતકાર(ર��ઝ�ટ�સ)એ આ વાતા�નો િવષય છે.અહ� િમશેલ �કોની સ�ાની િવચારધારા(Concept Of Power)દ�ખાય છે,� �જુબ સ�ાની શાખા આખા
સમાજમાં િવ�તર�લી હોય છે.�મ ઉ�ચવગ� સ�ા અખ�યાર કર� છે તે જ ર�તે કચડાયેલ વગ� પણ સ�ાની રમતમાં શ��તનો ઉપયોગ �િતકાર કરવા માટ�
કર� શક� છે.અહ� ર�મા-અસીમના પા� થક� વાતા�કાર દ�લતવગ�ની સ�ાશાહ�-�િતકારનો �રુ�કાર કરવા માટ� �ય�ન કર� ર�ા છે એમ વાચકને લાગી
શક�.પરં� ુ વાતા�ના �તમાં �િતકારની િવચારધારા દમનની માનિસકતાને વળોટવામાં િન�ફળ �ય છે.� ક� પોતાને ખોટ� મા�યતા લાગે છે તે �ૂર
કરવાના �ય�નોમાં પા�ો અસફળ રહ� છે.અહ� ટ��ટ ટ�બુ બેબી,સરોગેટ મધર એ આ�િુનક પિ�મી િવચારધારાના �યોગો છે અને એને અપનાવનારા
પા�ો પણ છે.સાથે સાથે આવા �યોગોમાં મદદ�પ બનતી �ય��ત િન�ન �ાિતની ન હોવી જોઈએ એવી પરંપ�રત ભારતીય િવચારધારા પણ છે.આ�િુનક
િવચારો સાચા હોવા છતાં ભારતીય ��ઢગત પરંપરાનો જ િવજય થાય છે.આમ અહ� ભારતીય પરંપરા અને આ�િુનક િવચારધારાના સઘંષ�નો મહ�વ�ણૂ�
��ુો આ પો�લફોિનક ટ���ટમાં જોઈ શકાય છે.

સમાપન....

�જુરાતી વાતા�કાર �વીણ ગઢવીની આ વાતા�  ‘ટ��ટ ટ�બુ બેબી’આજના �ગુના ભારતીય સામા�જક માળખાને અને �ું�ઠતતાને ર�ૂ કર�
છે.નાર�વાદ,આ�િુનક ટ��નોલૉ�,દ�લતચેતના અને આ�િુનક િવચાર-પરંપ�રત િવચારોના સઘંષ� �વા અનેક સદંભ� આ વાતા�માથી �ા�ત થાય
છે.�જુરાતી અ�-ુઆ�િુનક વાતા�માં હાઈ���ડટ�ના સદંભ� સિવશેષ જોઈ શકાય છે.આ વાતા�ને દ�લત વાતા�,નાર�વાદની વાતા�,આ�િુનક ટ��નોલૉ�ની
વાતા� અને બે સ�ં�ૃિતના સઘંષ�ની વાતા� પણ કહ� શકાય.

સદંભ�-

શ�દ��ૃ�ટ-દ�લત સા�હ�ય િવશેષાકં(�વીણ ગઢવીની �ૂંક� વાતા� ‘ટ��ટ ટ�બુ બેબી’),સ-ંહષ�દ િ�વેદ�,�જુરાત સા�હ�ય અકાદમી-
ગાધંીનગર,નવે�બર-૨૦૦૩

1. 

એક�ડમીક �ટાફ કોલેજ,સ.પ �િુન.,વ�લભ િવ�ાનગર ખાતે ૧૬મા �ર��શર �ો�ામ દરિમયાન તા-૦૭/૦૩/૨૦૧૩ના રોજ ડો.મ��ુરતા
ચૌધર�(મ.સ.�િુન.,વડોદરા) �ારા અપાયેલ “હાઈ���ડટ� ઇન પોએ��” િવષયક �યા�યાન

2. 

en.wikipedia.org, hybridity- Wikipedia,the free encyclopedia,April-20153. 

*************************************************** 

ડૉ. મનોજ મા�ાવશંી
આિસ�ટ�ટ �ોફ�સર,
�જુરાતી િવભાગ,

સીલવાસા કોલેજ,

ગવમ��ટ આ�્�સ,કોમસ� એ�ડ સાયસં કોલેજ,

સીલવાસા-૩૯૬૨૩૦
�.ુટ�.ઓફ દાદરા એ�ડ નગર હવેલી.
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