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‘સ�ના�મક અ�ભ�ય��ત એટલે કળા’

ઇ�ર એકલો રહ� ન શ�ો એટલે તેની ગ�મત માટ� માનવ પેદા કય�. આવા સ�ન વગર નહ� �વી શકવાના સ�ંકાર પછ� માનવમાં
આ�યા.  તે કંઇક ને કંઇક ન�ું સ�વા માગે છે.  ઇ�ર� બ�ેલી ��એ�ટિવ�ટને વાચા આપવા માગે છે તેથી
કા�યો,નવલકથાઓ,કથાઓ,�ચ�ો,�ફ�મો,િશ�પો વગેર� કલઓ પેદા થાય છે. ‘�વૂ� રા��પિત ડો. રાધા��ણને કહ��ુ ક� માનવસ�ં�િત એ
માટ� જ છે ક� તે આપણામાં �પાઇ રહ�લી ક� ધરબાયેલી સ�નશીલતા ને બહાર લાવ.ે’ માટ� કોઇની સ�નશીલતા આડ� અવરોધ �કુવો ન
જોઇએ. જમ�ન �ફલ�ફૂ� િન�સેએ પણ કહ��ુ ક� “મારા િવચાર આડ� � અવરોધ �કુ� છે તે મારા �વન ને મયા��દત બનાવે છે.”

પોતાના સ�નની અ�ભ�ય��ત આડ� અવરોધ આવે તેના �વી કોઇ પીડા નથી. બે �ય��ત વ�ચે ધિન�ઠ �ેમ હોય �યાર� બ�ે �ેમીને
ભેગા થતા રોકવા એ તેમના અ��ત�વને રોકવા બરાબર છે. �ેમની ભાષા જ પીડાદાયી છે �યાર� તમે કોઇ ને બ�ુ જ સમપ� દો છો
�યાર� તમે �તે જ તમારા પગ નીચેની ધરતીને ખસેડ� દો છો, હદયને તોડ� નાખો છો. ખાસ તો તમને �ેમમાં કોઇ એકરાર કર� �યાર�
�વી પીડા થાય છે તે પીડા કોઇ સ�ક ને કિવતા ક� લેખન ની સ�ના�મક અ�ભ�ય��ત કરવા �ેર� છે.

મનોિવ�ાની ડો. ઇયાન �રુ� લડંનના ટાઇ�સમાં લખે�ુ ક� ‘તમારામાં થો�ુક ગાડંપણ હોય તો જ સ��તા વ�ુ સાર� ર�તે ખીલે છે.’

અથા�ત સાચા સ�કો ક� અિત મેઘા શ��તવાળા લોકો થોડાક ચ�મ હોય છે. તેમનામા સ�વાની ઘલેછા હોય છે. તે �ડૂ� હોય છે. ચા�સૅ
ડ�ક�સ ને લ�યા વગર ચાલે જ નહ� તેનો લેખ ન છપાય �યા �ધુી �ઘે નહ�, પણ તેમની �ચ�તાઓ- બેચેનીનો એક જ ઇલાજ હતો
લેખન. સ�નશીલતાનો એવો ધોધ હતો ક� એક સાથે બે-�ણ ��ુતકો સાથે લખવા�ું શ�ુ કરતા કારણ ક� તે પ�કાર હતા,અ�ભનેતા
હતા,સામા�જક �ધુારક હતા આવા સ�કની સ�નશીલતાનો કોઇ પાર નહોતો.

આવા જ એક બી� સ�ક હતા. તેમ�ું નામ ��યાત છે.બા�ઝાક આ ��ચ નવલકથાકાર હતા તેમને લ�યા વગર જપં જ ન થતી તે
ઘણી વખત ગ� વગર �ુ દ�� ુ કરતા �થી દ�� ુ ભરપાઇ કરવાના દબાણામાં નવી નવલકથા લખવાની ફરજ પડ�! સવાર� ઉઠ�ને ટ�બલ
પર બેસી જતા બી� પણ એક િવ�ચ� તેમની માનિસકતા હતી તેમને અિત ધિનક અને વભૈવવાળ� �ીના �ેમમાં પડવા� ું �ણે �યસન
થઇ ગયે�.ુ �ું કામ? તે કહ�તો ક� ‘મને ગળા �ધુી ખાતર� છે ક� આ �ેિમકા બેવફા થવાની છે. પણ તેનાથી થયેલી પીડામાથંી �ુ ં સ�ન
કર� શક�શ! આમ સ�નશીલતા તેમના માટ� આ�મસ�ન બની �ય છે.

શ�દ અને અથ�ના મા�યમથી,ક�પનાના �યાપાર વડ�, અ��ુિુતને અ�ભ�ય�ત કરવાની કલા એ સા�હ�યકલા છે. એવી ઉભડક વાત
આપણે �વીકાર�એ ક� ના �વીકાર�એ પણ સા�હ�યકલા�ુ ઉપાદાન ક� મા�યમ શ�દાથ� છે. અને આ ઉપાદાન ક� મા�યમથી કોઇ પણ સ�ક
પોતીક� �વક�ય અ��ુિુતને અ�ભ�ય�ત કરવા માટ� ��તુ થાય છે. �યાર� એ પોતાની અ��ુિુતને સાવ એમને એમ જ �ય�ત કરતો નથી
પણ પોતીક� અ��ુિુતને એ ક�પના ના રંગે રંગીને ર�ુ કર� છે. એટલે જ સા�હ�યકલામા શ�દાથ�, ક�પના, અ��ુિુત અને અ�ભ�ય��ત
એ ચાર વાનાં અ�યતં જ�ર� બની રહ� છે

ડો. ��થની �ટોર નામના મનોિવ�ાની એ લ��ુ છે ક� ‘માનવ�ત એટલે જ િવકસી છે ક� આપણે આ�ુબા�ુના પયા�વરણ ક� સામા�જક
વાતાવરણને �ણૂ� ર�તે અ��ુપ હોઇ એ તેવા શ�માં હોતા નથી અને એ વાતાવરણમા �યાં ચાર�કોર િવરોધ હોય �યાં અ��ુુલન સાધવા
માટ� તમાર� સ�ક, શોધક ક� નવા નવા િવચારો અમલમા �કૂતાં શીખ�ું જોઇએ.. વળ� તમારા િવચારો �વીકારાય જ એવી �દ રાખવી
ન જોઇએ’ કમલહસને તો દ�શ છોડવાની વાત કર� પણ અ�કુ �જદ� સ�કો તો દ�હ છોડ� દ� છે! ઇ�લ��ડના વા�તવવાદ� કિવ ડો. �હોન
ડોનએ એક ��ુતક લ��ુ છે તે� ુ નામ છે ‘�ડફ��સ ઓફ �ઇૂસાઇડ ��ડ રાઇ�સ’ આ ��ુતકમાં અન��ટ હ�િમ�યે, વ�િનયા ��ૂફ, વગર�
લેખકો એ આ�મહ�યા કર� હતી. પોતાના િવચારો ને યો�ય અ�ભ�ય��ત ન મળવાથી �ડ�ેશનમાં આવીને આપઘાત કરવા� ુ િવચારતા
હતા. આમ, િવિવધ �ફલોસોફરો અને મેથમેેટ�િશયનો પોતાની સ��તા સાથે જ ત�લીન હતા. ડૉ. ��થની �ટોરએ તેના ��ુતક માટ� ૪૭
�ટલા સા�હ�યના ક� કલાના ક� �ફ�મના એવોડ� મેળવનારનો સવ� કય� તો ૩૦ ટકા �ટલા સ�કો લગભગ સાયક�એટ�ક દદ� હતા.
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ક�ટલાય સ�કોના સ�ન �ર�કટ થયા હતા અર� અમે�રકન ��ખુ અ�ાહમ �લ�કન ��ુ લડ�ને પાછા આ�યા પછ� વપેાર� તર�ક� િન��ળ
ગયા. વક�લાતમાં સફળ ન થયા તેઓ એવા િમ�� હતા ક� અ�કુ વાતમા હાથે કર�ને બા� બગાડ� નાખતા એ પછ� પો�લ�ટિશયન
તર�ક� આ�યા �યાર� તે પાચં પાચં વખત � ૂટંણીઓ ક� નોિમનેશનમાં િન��ળ ગયા હતા. તે પછ� લાબંે વખતે ��ખુ થયા તે પહ�લા તે
િન��ળતાઓથી સફળતા તરફ ગયા �યાર� તે કળાની અ�ભ�ય��ત સાર� ર�તે કર� શ�ા.
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