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‘પ ૂર્ણસત્મ’ તથા ‘અભાયો ફા અને અભે’ આત્ભકથા - એક તરનાત્ભક
અભ્માસ.
પ્રા. ડૉ હિમ્ભત બારોહડમા
ુ યાતી સિબાગ,
આસસ. પ્રોપેસય, ગજ
સયકાયી સિનમન કોરેજ,
ગાાંધીનગય.
બાયતીમ વાહશત્મક્ષેત્રે દલરત વાહશત્મ એ આગવય ું સ્થાન પ્રાપ્ત કયયુ છે . આજે બાયતની કોઇણ
બાાનયું વાહશત્મ જોઇએ તો તેભાું દલરત વાહશત્મ એક અરગ ઓખ ધયાલે છે . દલરત વાહશત્મ
કૃતતઓભાું કતલતા, લાતાુ , નલરકથા, જીલનચહયત્ર અને આત્ભચહયત્ર જેલા તલતલધ પ્રકાયનાું
વાહશત્મ સ્લરૂો વર્જુલા રાગ્મા છે . જો કે તેભાું કતલતા, લાતાુ, નલરકથાનો તલકાવ તો ઘણો
થમો છે , ણ જીલનચહયત્રો કે આત્ભચહયત્રો ખ ૂફ ઓછા ભે છે . છતાું જેટરા ભે છે તેભાું
તનખારવતાથી અને વત્મતનષ્ઠાથી પ્રત્મક્ષ અનયબલ અને નકકય લાસ્તતલકતાનય ું આરેખન
કયલાનો પ્રમાવ થમેરો જોઇ ળકામ છે . દલરત વભાજભાું જન્ભેરી વ્મહકતને ોતાને થમેરા ર્જત
અનયબલોનય ું વચ્ચાઇ ૂણુ આરેખન કયવય ું તે દલરત વાહશત્મકૃતતનો મયખ્મ ગયણ છે . તેથી કશેલાતા
વભ્મવભાજ કે વલણુ વભાજ તયપથી દલરતોને થમેરા અત્માચાય, દભન, ળોણ, અન્મામ
લગેયેન યું આરેખન અને તેની વાભેનો આક્રોળ કે ફુંડ દલરત વાહશત્મકૃતતઓભાું તલળે અનયબલામ
છે . છતાું કેટરીક વાહશત્મકૃતતઓ એલી છે કે જેભાું ફુંડ અને આક્રોળ શોલા છતાું આણને શયધ્ધ
કરાત્ભકતાનાું દળુન કયાલે છે . આલી વર્જનાત્ભકતા કે કરાત્ભકતાનાું દળુન કયાલતી કૃતતઓભાું
ગયજયાતી દલરત વાહશત્મની  ૂણુવત્મ‟ અને ભયાઠી દલરત વાહશત્મની „આભચા ફા આન ્
આમ્શી‟ કૃતતઓનો અંળત: વભાલેળ કયી ળકામ.
„આભચા ફા આન ્ આમ્શી‟ નયે ન્ર ર્જધલની ભયાઠી વાહશત્મકૃતતની પ્રથભ આવ ૃતિ ૨જી
હડવેમ્ફય ૧૯૯૩નાું યોજ પ્રકાતળત થતાું તે જ હદલવે તેનાું રોકાુણ વભાયું બભાું તેની ૧૦૦૦
પ્રત તો તત્કા યયી થઇ ર્જમ છે . તે છીનાું ૧૧ ભહશનાભાું ચાય લખત આ કૃતતનય ું યન: મયરણ
કયલાભાું આલે છે . તેની ફધી ભીને કયર ૫૦૦૦ પ્રત છાઇ અને લેચાઇ, તે તેની રોકચાશના
અને રોકતપ્રમતાની દ્યોતક છે .
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નયે ન્ર ર્જધલ કોઇ ભોટા ગર્જનાું વર્જક કે રેખક નથી. જો કે રેખક થલાની એભને તીવ્ર ઇચ્છા
શતી ણ વયકાયી અતધકાયી ફન્મા છી કાભકાજભાું વ્મસ્ત યશેલાને કાયણે રેખન કે વર્જનકામુ
ળકમ ફન્યયું નશી. યું ત ય તતાજીએ રખેરી આત્ભકથા લાુંચતા તેને વુંાહદત કયલી એલી એભને
અલબપ્વા થઇ આલેરી. તતાજીએ રખેરી આત્ભકથાની બાા થોડી સયધાયી એને ભઠાયી અને
વાથે વાથે કયટયુંફનાું અન્મ વ્મહકતઓ ાવે તતાજી તલળે અને વૌ વભ્મોનાું ોતાનાું તલળેનાું
અનયબલો રખાલી „આભચા ફા આન ્ આમ્શી‟ નાભે આ કૃતતને પ્રકાતળત કયી.
આ યસ્તકનાું વર્જન ાછ રેખકનાું ભત પ્રભાણે રગબગ લીવેક લુનો વભમગાો લીત્મો
છે . ત્રણ બાગભાું લશેંચામેરી આ કૃતતભાું „દાદાની આત્ભકથા‟ભાું દાદાનય ું ૧૯૫૦નાું લુ સયધીનય ું
વુંઘુભમ જીલન આરેખાયય ું છે . ૧૯૫૦ છી દાદાનાું જીલન તલળે રેખકે કયટયુંફનાું આપ્તજનો
ાવેથી શકીકતો અને ભાહશતી ભેલી તેને વુંાહદત કયી છે . આભ, કયટયુંફની જયદી જયદી
વ્મહકતઓનાું સ્લકથનભાુંથી વાકાય થતી આ એક વામયહશક વર્જનકૃતત છે .
ગયજયાતી દલરત વાહશત્મક્ષેત્રે લાતાુ, તનફુંધ અને નલરકથાઓ રખી ફી. કેળયતળલભે ઘણી
પ્રતવધ્ધ્ધ ભેલી છે . „યાતી યામણની યતાળ‟, „જન્ભ હદલવ‟, „લ્રલીનો ભાો‟, „રક્ષ્ભી‟, „અધયરયું
ત્રાુંગ‟ય અને „રૂા‟ જેલા લાતાુવગ્ર
ું શો, „ગામ-જો-ડેયો‟ નાભે તનફુંધવુંગ્રશ, તેભજ „શ ૂ‟ તથા „મ ૂ
અને ધ ૂ‟ જેલી નલરકથાઓ તેભની ાવેથી પ્રાપ્ત થામ છે . હકળોયલમથી લાતાુઓ રખતા
યશેરા આ લાતાુ કાયની લાતાુ ઓ આજસયધીભાું અનેક ાહયતોતકો ભેલી ખ ૂફ પ્રખ્માતી ાભી
છે . નલરકથાઓ ણ એટરી જ શ્રેષ્ઠ વાલફત થઇ છે . એભની લાતાુ , નલરકથા કે તનફુંધ કુંઇ
ણ તાવીએ તો તેભાુંથી આણને એભનાું ર્જત અનયબલો કે સ્લાનયભ ૂતતનો યણકો અલશ્મ
વુંબામ. દલરત વભાજનાું રોકોની માતનાઓ, એભને થમેરા અન્મામ, એભની ય થતા
અત્માચાયો, એભનય ું થતયું ળોણ, એભને આલાભાું આલતી ીડા, દય:ખ-દદુ લગેયેને કાયણે આલી
અન્મામી અને અત્માચાયી વ્મલસ્થાનાું પ્રતતકાયરૂે દલરતોભાું પ્રગટતો આક્રોળ, ગયસ્વો, ફુંડ કે
લેદના-વ્મથા ફી. કેળયતળલભનાું વાહશત્મ વર્જનભાું સયેયે પ્રગટે છે . ફી. કેળયતળલભે લાતાુ,
તનફુંધ અને નલરકથા ઉયાુંત „ ૂણુવત્મ‟ નાભે આત્ભકથા ણ રખી છે . „ ૂણુવત્મ‟નાું ફે
બાગભાું ળૈળલથી ભાુંડીને પ્રૌઢાલસ્થા સયધી ોતાને થમેરા ર્જત અનયબલોને એભણે સયયેખ યીતે
મ ૂકી આપ્મા છે . વત્મતનષ્ઠા, તનખારવતા અને તનયેક્ષબાલે „ ૂણુવત્મ‟નય ું આરેખન કયયુ છે .
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„ ૂણુવત્મ‟નાું ભાધ્મભ દ્વાયા ભાત્ર એભણે જ નશીં ણ વભસ્ત દલરત વભાજે અનયબલેલ યું „નગ્ન
વત્મ‟ કે „કડવયું વત્મ‟નયું લયવય ું લચત્ર તેભણે „ ૂણુવત્મ‟ભાું તનરૂપ્યય ું છે .
„ ૂણુવત્મ‟ એ ફી. એવ. ર્જદલની ગયજયાતીભાું રખામેરી આત્ભકથા છે , તો „આભચા ફા
આન ્ આમ્શી‟ એન. ડી. ર્જધલની ભયાઠીભાું વર્જુમેરી સ્ભયણકથા છે . ગયજયાતી અને ભયાઠી એભ
ય
ફન્ને ર્જદલ ફુંધઓ
ાવેથી પ્રાપ્ત થતી આ ફન્ને બાાની કૃતતઓ ોતોતાની યીતે સ્લતુંત્ર
ભશત્લ ધયાલે છે . ફી. એવ. ર્જદલ એટરે ફી. કેળયતળલમ ્ અને એન. ડી. ર્જધલ એટરે નયે ન્ર
ર્જધલ. નયે ન્ર ર્જધલની „આભચા ફા આન ્ આમ્શી‟નો ગયજયાતી અનયલાદ આણને „અભાયો
ફા અને અભે‟ ઇ. વ. ૨૦૦૨ભાું હકળોય ગૌડ ાવેથી ઉરબ્ધ થમો તે પ્રળુંવાને ાત્ર છે .
„ ૂણુવત્મ‟ને  ૂણુત: આત્ભકથા કશી ળકામ, જમાયે „અભાયો ફા અને અભે‟ ભાું આત્ભકથાનય ું
સ્લરૂ વું ૂણુત: જલાયય નથી. એનાું ત્રણ બાગો જયદા જયદા સ્લરૂે રખામેરાું છે . પ્રથભ બાગ
„અભાયો ફા‟ જીલનચહયત્રનાું રૂે રખામો છે , યું ત ય તે ણ ભાત્ર એક વ્મહકત દ્વાયા રખામો
નથી. દાદા એટરે કે ફાનય ું જીલનચહયત્ર ઘયનાું આપ્તજનો દ્વાયા રખામેલ યું „વમયશવર્જન‟ છે .
રેખકે એનયું વુંાદન કયયુ છે . ફીર્જ બાગભાું „દાદાની આત્ભકથા‟ મ ૂકલાભાું આલી છે . આથી ફીર્જ
બાગને આત્ભકથા તયીકે ચોકકવ સ્લીકાયી ળકામ. યું ત ય તે ણ રેખકની આત્ભકથા નથી. એ
તો દાદાની આત્ભકથા છે . રેખક નયે ન્ર ર્જધલનાું આત્ભકથારૂી પ્રકયણ તો આણને શેરાું
બાગભાું શેલ યું પ્રકયણ „હય ું અને ભાયો ફા‟ તેભજ છે લ્રાું ત્રીર્જ બાગનયું છે લ્લયું પ્રકયણ „હય ું ડાુ .
નયે ન્ર ર્જધલ‟ભાું પ્રાપ્ત થામ છે . આભ, આ ફન્ને પ્રકયણોભાું રેખકની ોતાની નાનકડી
આત્ભકથા આણને વાુંડે છે . શેરાું પ્રકયણનાું ૨૦ ાનાભાું રેખકે ોતાની ળૈક્ષલણક પ્રવ ૃતિઓ
તેભજ તતાજી વાથેનાું પ્રવુંગોની તલતલધ સ્મ ૃતતઓ કુંડાયી છે , તો છે લ્રા પ્રકયણનાું ૪૬ ાનાભાું
ોતાની ળૈક્ષલણક ઉયાુંત વ્મલવાતમક કાયકીહદિ ન ય ું આરેખન કયયું છે . આ તવલામનાું ફાકીનાું
બાગને સ્ભયણોરૂી વુંાદન ભાત્ર ભાની ળકામ.
„ ૂણુવત્મ‟ એ સ્મતૃ તકથા તનતભિે રખામેરી આત્ભકથા છે . „ ૂણુવત્મ‟ભાું વું ૂણુ વત્મ શકીકતો
અને નકકય લાસ્તતલકતાનય ું આરેખન કયલાનો પ્રમાવ થમો છે . આત્ભકથાકાયે  ૂયી હશિંભત
ફતાલીને તનખારવતા અને વત્મતનષ્ઠાથી આ સ્મતૃ તકથાનય ું તનરૂણ કયયુ છે . અશીં તેભણે ોતાનાું
જીલનભાું અનયબલેરી શીનતા, કઠોયતા, અલશેરના, ળોણતા લગેયેને અતતળમોહકત તલના
આરેખી છે . ભશાબાયતભાું કણુને „દાવીયત્ર‟ શોલાને કાયણે જે મયવીફતોનો વાભનો કયલો ડમો
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શતો તેનાથી ણ અનેક ગણી મ ૂશ્કેરીઓ આ વર્જકને દલરતવભાજભાું જન્ભ રઇને લેઠલી ડી
છે . એટરે કે દલરત, અસ્ ૃશ્મ કે „દાવવભાજ‟ભાું જન્ભ રઇ જે અયાધબાલ અનયબવ્મો છે , તેન ય ું
જીલુંત આરેખન „ ૂણુવત્મ‟ ભાું જોઇ ળકામ છે .
„અભાયો ફા અને અભે‟ યસ્તકનાું રેખક ભાત્ર નયે ન્ર ર્જધલ જ નથી, ણ આખો હયલાય છે .
ોતાનાું હયલાયનાું વભગ્ર વભ્મો દ્વાયા રખામેલ યું આ યસ્તક „એક વમયશ વર્જન છે .‟ તેથી આ
યસ્તકભાું ભાત્ર નયે ન્ર ર્જધલનાું જ ર્જત અનયબલો આરેખામા નથી, ણ વભસ્ત હયલાયની
સ્મતૃ તઓ અલબવ્મકત થઇ છે . ળરૂઆતની આવ ૃતિઓભાું ફા અને ફશેનની વ્મલસ્સ્થત ર્જણકાયી
પ્રાપ્ત થતી ન શતી. એટરે છીની આવ ૃતિભાું ફાનાું ળબ્દલચત્ર રૂે „ભાતોવયી‟ અને ફશેન દ્વાયા
રખામેલ યું દાદાનય ું વ્મહકતલચત્ર „ભાયા દાદા‟ને સ્થાન આલાભાું આવ્યય.ું આભ, આ યસ્તકભાું
આણને ચાયે મ બાઇઓ, ફશેન અને દાદા દ્વાયા રખામેલ યું રખાણ ભે છે . એક જ યસ્તકનાું
ત્રણ બાગભાું રખામેરી આ કૃતત આણને ક્રભળ: જીલનકથા, આત્ભકથા અને સ્ભયણકથા એભ
તત્રતલધ સ્લરૂે પ્રાપ્ત થામ છે .
„ ૂણુવત્મ‟ભાું જેવયું દલરત વભાજની ીડા, ળોણ, વશનળીરતા અને વુંઘુન ય ું આરેખન થયય ું છે ,
તેવ યું „અભાયો ફા અને અભે‟ભાું દે ખાતય ું નથી. આ કૃતત કયતાું „ ૂણુવત્મ‟ ભાું દલરત વભાજની
નકકય લાસ્તતલકતા અને કડલી કારૂ•મતા તલળે ઉબયી આલે છે . તત્કારીન વભમે જોલાું ભતાું
વલણુ-દલરત લચ્ચેનાું બેદબાલો જેલાું કે, દલરતોનય ું અરગ ભુંહદય શોમ, દલરતોનાું અરગ બ્રાહ્મણ
શોમ, દલરતોની અરગ શોટર શોમ, દલરતોની અરગ શોી શોમ અને દલરતોનો અરગ ાણીનો
કયલો ણ શોમ - એટલયું જ નશીં ચોભાવાનાું લયવાદભાું દલરતનાું ઘયનય ું ાણી ણ વલણો
ોતાનાું ઘય આગથી જલા દે તાું નશીં. વલણોનાું ઘય આગથી નીકતી એક જ
ાઇરાઇનભાુંથી આલતય ું ાણી દલરતોનાું ઘય સયધી શોંચતા અસ્ ૃશ્મ ગણાત.ય ું યું ત ય દલરતોએ
ખોદે રા લીયડાભાુંથી વલણો યાત્રે ાણી ચોયી ર્જમ ત્માયે એભને અસ્ ૃશ્મતા નડતી નથી. આ તે
કેલો તલયોધાબાવ ? ફવભાું ણ દલરતોને વાથે ફેવલા દે લાભાું આલતા નશીં - લગેયે ફાફતો
દલરતો ભાટે ળારૂી શતી. તેન ય ું રેખકે જીલુંત અને તારશ્મ આરેખન કયયુ છે .
„ ૂણુવત્મ‟ભાું રેખકે ોતાનાું ફાર અનયબલોને તનખારવ અને તનબુમ યીતે આરેખ્મા છે . જેભ
કે, ફાણભાું યભકડાું તયીકે ઢોયની ખયીઓ, શાડકાું કે તળિંગડાનો ઉમોગ કયલો, શોીભાું
ગટયનાું કાદલથી, કરાડીની ભેળથી કે ઢોયનાું છાણથી યભવય,ું બલાઇનાું લેળ બજલલા, ભીરભાું
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કોરવા કે યાખોડી વાથે તેભજ સ્ભળાનભાું ભાણવની ખોયીનાું ટયકડા કે શાડકાું દ્વાયા યભવય,ું કારા
પોરલા જવય,ું વીભભાું રાકડા લીણલા જવય,ું ફોનતભરભાું દયગુંધ ભાયતાું કે કીડાથી ખદફદતાું
શાડકાું કે ળીંગડા ટ્રકભાું બયલા-ઠારલલા, યાતનાું થાયીભાું કયતયાનય ું બેગ યું સયઇ જવય,ું થાયીભાું
મયતયી જવય,ું ભાથે ઇંઢોણી મ ૂકી દે ગડી રઇ કૂલેથી ાણી બયી રાલવય,ું ઉતયામણ ય તુંગ
ઉડાડલા, કયતયીનયું કયડવય,ું ડાકણ-ભ ૂતથી ફીકવય,ું ોતાની વાથે ફનેરો ળાયીહયક ળોણનાું
પ્રમાવનો ફનાલ, બ્રહ્મચમુભીભાવાું - આહદ પ્રવુંગોને રેખકે ખ ૂફ જ વુંમભથી- વાલધાનીથી છતાું
તનખારવતા અને તનડયતાથી તનરૂપ્મા છે . રેખકને ભેહટ્રક સયધીભાું થમેરાું ર્જત અનયબલો લાુંચતા
તેભની વત્મતનષ્ઠા અને પ્રભાલણકતાનાું આણને દળુન થામ છે . જીલનભાું અનયબલેરી કટયતા,
તલભતા અને કલયતતાનય ું „કડવય ું વત્મ‟ એટરે જ આ „ ૂણુવત્મ‟. રેખકે અશીં જે શકીકતો કે
ભાહશતીઓનો લચતાય આપ્મો છે તે જ દળાુ લે છે કે તે „ ૂણુવત્મ‟ જ શળે. તેભણે તનડયતા,
તનખારવતા અને તન:વુંકોચણે જીલનની કેટરીક ફાફતોને આરેખી જીલનનાું એક „નગ્ન
વત્મ‟ને ઉર્જગય કયયું છે . યભણ ાઠકનાું ળબ્દોભાું કશીએ તો રેખકનય ું આ „ોતાની જ ર્જુંઘ
ઉઘાડી કયલાનયું દય:વાશવ છે .‟ ( ૃ. ૬)
„અભાયો ફા અને અભે‟નાું રેખકને દલરત વભાજભાું જન્ભ રેલાનો કે ઉછયલાનો કોઇ છોછ
નથી. ફલ્કે ોતાની લાસ્તતલકતાને સ્લીકાયી એભાું આફે આગ લધલાની શાકર કયે છે .
તેઓ કશે છે “‟ગાભાું કયરડી અને કભયે વાલયણી‟- આ સ્લરૂની અભાનયી ર્જતતમતા નષ્ટ થઇ
શોલા છતાું તેને કાયણે ર્જતતમતાની તલલેર આણે વમ ૂી દાટી દીધી છે એવય ું ભાનવય મયખુતા
છે . એકાદ વ્મહકત ભાટે નો આણો  ૂલુગ્રશ આજેમ તે વ્મહકતની ર્જતતને આધાયે નકકી થામ છે
એ નકાયવયું ળકમ છે કે ? ..... યું ત ય જલરુંત ઇચ્છા ળહકત શોમ, મોગ્મ તક ઉરબ્ધ શોમ અને
તેને કઠોય પ્રમત્નનો વાથ શોમ તો વેંકડો દલરતો ભાયા કયતાુંમ વાયી કામુતવદ્ઘિ પ્રાપ્ત કયી ળકે
એભ ભાયી પ્રાભાલણક ધાયણા છે . દલરતેતય અને દલરત, ફન્ને એ આ લાસ્તતલકતા રક્ષ્મભાું
રેલાની આજે તનતાુંત આલશ્મકતા છે .” ( ૃ. ૧૭૭-૧૭૮) આ ઉયાુંત દાદાએ ોતાની
આત્ભકથાભાું કમાુંમ વલણોએ દલરતોનય ું ળોણ કયયુ શોમ, અત્માચાય કમો શોમ એવય ું આરેખન
કયયુ નથી. તેભણે ઘણીલાય ગાભનો ઉલ્રેખ કમો છે ણ ગાભભાું એભને કેલા ખયાફ કાભો કયલા
ડતા, વલણો તયપથી કેલા ળોણનો બોગ ફનવય ું ડતય ું લગેયે ફાફતો છુાલી રાગે છે . મયફ
ું ઇ
આવ્મા છી રગ્ન થામ છે ત્માયે ગાભડેથી બાઇ ભાધલયાલનાું વભાચાય ભે છે કે ગાભનય ું કાભ
અને લેઠ તભાયે બાગે આવ્મા છે . વભાચાય ભતા ગાભ ડે ર્જમ છે . ત્રણ ભહશના યશી લેઠ કયે
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છે . ણ કેલા પ્રકાયની લેઠ કયે છે એ દળાુ વ્યય ું નથી. તેઓ રખે છે „છી અભે ધણી - ફામડી
ત્રણ ભહશના ગાભે ગમા, લેઠ કયી, શાથભાું રાકડી રઇને ભેં તે કાભ કયય.ુ ‟ ( ૃ. ૯૫) અશીં કયય કાભ
કયયું તે ણ દળાુ વ્યય ું નથી. આત્ભકથાની ળરૂઆતભાું જણાવ્યય ું છે કે „તે લખતે અભે ભજયયી કયીએ,
ખેતયભાું કાભ કયીને અને વામતાનય ું કાભ કયીને જેભ તેભ નબી યહ્યા શતા. વામતાનાું કાભો
એટરે ગાભભાું યોટરા ભાુંગલા, રોકોને ચોયાભાું ફોરાલી રાલલા, ઢોયનાું ડફા વુંબાલા,
ભૈમતનાું વુંદેળા શોંચાડલા, વયકાયી અતધકાયીઓની વેલા કયલી.‟ ( ૃ. ૫૬) આ તવલામ વભાજ
તયપથી જે ળોણનાું બોગ ફનવયું ડયય ું શોમ એલા કોઇ કાભોનો તનદે ળ એભણે કમો નથી.
ર્જતત-ાતતને રઇને ઊબી થમેરી વભસ્માનય ું તનરૂણ દાદાની આત્ભકથાનાું અંતતભ બાગભાું
જોલા ભે છે . હકિંગ જોય શાઇસ્કૂર અને છલફરદાવ શાઇસ્કૂરભાું દલરત જ્ઞાતતને રીધે પ્રલેળ
ભતો નથી. યું ત ય છલફરદાવ શાઇસ્કૂરભાું દાદા ઉલાવ ય ઉતયતા ત્માું તેભનાું હદકયાને
અલશ્મ પ્રલેળ ભી ર્જમ છે . „અભે આભ ઘડામા‟ પ્રકયણભાું તત્કારીન હયસ્સ્થતતનો થોડો
અણવાય પ્રાપ્ત થામ છે . જેભકે, દલરત વભાજનાું રોકોએ ઘયભાુંથી નીકતી લખતે ચુંર
શાથભાું રઇ ગાભ ફશાય નીકી ગમા છી જ ગભાું શેયલાની પ્રથા શતી. ફીજય ું કે, દલરતો
ભાટે દૂ ય ગુંદા ક યાખલાભાું આલતાું તેભાું જ ચા આલાભાું આલતી. ણ તેભનાું કયુંટયફનાું કોઇ
વભ્મ વાથે આવય ું કાુંઇ ફન્યય ું શોમ તેનો કોઇ ઉલ્રેખ ભતો નથી. જો કે „હય ું ડોકટય નયે ન્ર
ર્જઘલ‟ પ્રકયણભાું રેખકે છે લ્રે ફે-એક પ્રવુંગભાું „તળડયયર કાસ્ટ‟ અંગે વભાજનો ર્જતતમ બેદબાલ
શજય કેટરો ટકેરો છે , તેનો તનદે ળ ભાત્ર કમો છે . આ ઉયાુંત ફે-એક પ્રવુંગ એલા ણ આરેખ્મા
છે કે જેભાું એભને દલરત શોલાને કાયણે ઘણય ું વશન કયવય ું ડયય ું છે . જેભ કે, ૧૯૭૦ભાું જે. ડી.
ર્જધલનાું ત્નીને તત કરેકટય શોલા છતાું યબણીનાું કાતનેશ્વય ભુંહદયભાું પ્રલેળલા દીધા ન
શતા. તેભજ લકત ૃત્લ સ્ધાુભાું નયે ન્રને ભે લ યું શેલ યું ાહયતોતક વન્ભાન ૂલુક વભાયું બભાું ન
આતાું કેન્ટીનભાું જઇને આે છે . આ યસ્તકભાું વાશજજકતા, સ્લાબાતલકતા, વાચયકરાઇ, તનબુમતા
- ફધયું જ છે , છતાું કુંઇક ખ ૂટતયું શોઇ તેલો બાવ થમા તલના નથી યશેતો. કાયણ કે દાદાએ
જીલનભાું અનેક પ્રકાયનાું વુંઘોનો વાભનો કમો શળે, ણ તેભનાું રખાણભાું કે તેભનાું તલળેનાું
રખાણભાું એલા કોઇ પ્રકાયનો કરૂણ સયય વાુંબલા ભતો નથી, કે જે આણને „ ૂણુવત્મ‟ભાું
વુંબામ છે . „અભાયો ફા અને અભે‟નાું રેખકને દલરત શોલાનો કે દલરતણાુંનો કોઇ લધાયે
યું જ નથી. તેઓ ખયભાયી અને સ્લાલબભાનથી જીલન જીલે છે . જમાયે „ ૂણુવત્મ‟નાું રેખક તો
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દલરત વભાજભાું જન્ભવય ું એને ફહય ું ભોટો અલબળા ભાને છે . દલરત શોલાને કાયણે કેટલયું ફધય ું
વશેવ યું ડયયું છે , એનય ું એભને ભોટયું દય:ખ છે .
જો કે ભાત્ર બાયતભાું જ ર્જતતલાદ છે અને એનો બોગ ભાત્ર દલરતોએ જ ફનવય ું ડયય ું છે એવય ું
નથી. યું ત ય ઘણી એલી ર્જતતઓ છે જેભને ર્જતતલાદનો તળકાય થવય ું ડયય ું છે . ફશાયનાું દે ળોભામ
લુંળલાદનયું લટવ ૃક્ષ ફુલ્યયપાલ્યય ું છે , એનયું ઉિભ ઉદાશયણ „અભાયો ફા અને અભે‟નાું રેખકને
અભેહયકાની ઇન્ન્ડમાનાું યયતનલતવિટીભાું ીએચ.ડી.નાું વુંળોધન વભમે થમેરા ખયાફ અનયબલને
ગણી ળકામ. પ્રફુંધ વતભતતનાું પ્રાધ્માક ફુયસ્ટનફગુ રેખક ભાટે જે ળબ્દો લાયે છે તે જોઇએ
તો “નયે ન વાચ્ચે જ બાયતીમ છે કે ? ભને કમાયે ક રાગે છે , તેનાભાું કમાુંક અયફી યકતનય ું
તભશ્રણ થયય ું શોવય ું જોઇએ......નયે ન એ એકાદ „સ્ટે લરમન‟ જેલો છે ” ( ૃ. ૨૦૭) જો કે આવય ું
વાુંબીને રેખકની „વશનળહકતની યાકાષ્ઠા‟ આલી ર્જમ છે . તેઓ કશે છે “આજ સયધી ર્જતત
અને લણુને કાયણે બાયતીમ વભાજ વ્મલસ્થાએ ભને એનો બોગ ફનલાની પયજ ાડી શતી અને
શલે અભેહયકન યયતનલુતવટીભાું લુંળલાદનો ઘા ભાયી ય થમો શતો. હય ું વગી ઉઠમો.” ( ૃ. ૨૦૭)
ય ના
„ ૂણુવત્મ‟નાું „ભા‟ પ્રકયણ અને „અભાયો ફા અને અભે‟નાું „ભાતોવયી‟ પ્રકયણની તર
કયીએ તો „ભાતોવયી‟ કયતાું „ભા‟ લધાયે ચહડમાત યું રાગે. કાયણ કે રેખકની ફાલ્માલસ્થાથી
વાયવુંબા, રાડપ્રેભ અને વુંસ્કાયભાું જે પાો „ભા‟નો છે , તે „ભાતોવયી‟નો નથી. „ભાતોવયી‟ભાું
તનરૂામેલ યું ભાનય ું ાત્ર વાભાન્મ રાગે જમાયે „ભા‟ભાું આરેખામેલ યું ભાનય ું ાત્ર તલળે દીી ઉઠત ય ું
દે ખામ છે . આ ઉયાુંત „અભાયો ફા અને અભે‟નાું તતાજી ોતાનાું ફાકોને વ્મલસ્સ્થત
પ્રેયણાું, પ્રોત્વાશન અને ભાગુદળુન યરયું ાડનાય આદળુ તતાજી છે . ફાકોનાું બતલષ્મની લચિંતા
કયનાય, ફાકોનાું તળક્ષણ ભાટે વુંઘુ કયનાય, ફાકોને ભશાન વ્મહકત ફનાલલાની ભથાભણ
કયનાય અને ફાકોભાું ભશાયરયની આળા વેલનાય એક તલતળષ્ટ વ્મહકત છે . જમાયે
„ ૂણુવત્મ‟ભાું આલતાું તતાજી પ્રેભા, તનખારવ, તભરનવાય અને ભશેનતકળ ભાણવ છે . તેઓ
ોતાની હયસ્સ્થતત અનયવાય કયુંટયફનયું બયણોણ કયલાભાું વ્મસ્ત યશેતા શોઇ ફાકનાું તળક્ષણ
કે બાલી પ્રત્મે થોડા ફેદયકાય યશે તે સ્લાબાતલક છે . „અભાયો ફા અને અભે‟ભાું દાદાએ
ોતાનાું હદકયાઓને તનબુમતાનાું, પ્રાભાલણકતાનાું, સ્લાલબભાનનાું અને વુંઘુનાું ાઠ બણાવ્મા
શોલાથી તેભનાું ચાયે મ હદકયાઓ વાયી એલી કામુતવદ્ઘિ ભેલી ઉચ્ચ દો ય શોંચે છે . ભોટા
જનાદુ ન ર્જધલ ૧૯૬૩ભાું આઇ.એ.એવ. થામ છે . સયધાકય ર્જધલ દયફઇભાું „ગલ્પએય‟ તલભાન
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કુંનીભાું નોકયી ભેલે છે . હદનેળ ર્જધલ મયફ
ું ઇ ભશાનગયાલરકાભાું લોડુ ઓહપવય ફને છે .
અને વૌથી નાનાું નયે ન્ર ર્જધલ બાયત વયકાયની „નેળનર સ્કોરયળી‟ ભેલી અભેહયકા જઇ
૧૯૮૬ભાું અથુળાસ્ત્ર તલમભાું ીએચ.ડી.ની દલી શાુંવીર કયે છે અને બાયત આલી યીઝલુ
ફેંકનાું અતધકાયી ફને છે . જો કે „ ૂણુવત્મ‟નાું રેખક ણ ભાભરતદાય, તનમાભક અને નામફ
વલચલ સયધીનાું દોએ શોંચે છે ણ તે આ ફે . એભાું તતાજીનય ું કોઇ લધાયે મોગદાન યહ્યું
શોઇ તેવ યું આણને ર્જણલા ભતય ું નથી.
„અભાયો ફા અને અભે‟ યસ્તકભાું ઘણી જગ્માએ એલો ઉલ્રેખ આલે છે કે દાદા કમાયે મ ગયસ્વે
થતા નશીં કે ગાા-ગાી કયતા નશીં. તેનાું તલયોધભાું ઘણીલાય એવય ું ણ રખાયય ું છે કે દાદા
ગયસ્વે થામ ત્માયે ફધાની ફોરતી ફુંધ થઇ ર્જમ. „ભાતોવયી‟ પ્રકયણભાું જ „ધી લીક‟નાું અંગે્જી
ત્રકાય વાથેની લાતચીતભાું દાદાનાું સ્લબાલ-ગયણ તલળે  ૂછલાભાું આલે છે ત્માયે રેખકનાું
ભાત ૃશ્રી કશે છે ,
„ભને એ જ ગભતય ું કે કમાયે મ દારૂ નશોતો ીધો, કમાયે મ ગાા-ગાી કયી ન શતી. તલળે કહય ું
તો ભાયા ય કમાયે મ શાથ નશોતો ઉાડમો.‟ ( ૃ. ૫૨) અશીં દારૂ નશોતા ીતા કે ભાયાભાયી
કયતાું ન શતાું તે લાત ફયાફય છે ણ ગાા-ગાી તો અલશ્મ થતી જ. એની વાલફતી
આણને આજ પ્રકયણભાું આજ લાતની અગાઉનાું ફે પકયાઓભાું „વોનય,ું ત ય તો ગધાડી જ
યશી‟ભાું ભે છે . આની વાભે „ ૂણુવત્મ‟ભાું રેખકનાું તતાજી તો દારૂ ણ ીતા, ગાા-ગાી
ણ કયતાું અને ભાને ભાયતાું ણ ખયા - એલી કબ ૂરાત રેખકે કયી છે .
આ ફન્ને કૃતતભાું વામ્મતા એ છે કે ફન્ને કૃતતનાું રેખકો દલરત વભાજનાું એક વાભાન્મ
કયટુંફભાુંથી આલે છે . એભનો જન્ભ અને ઉછે ય વાભાન્મ ગયીફ કયુંટયફભાું થમો છે . યું ત ય ું ડાુ .
ફાફાવાશેફ આંફેડકયની તલચાયવયણીને અનયવયી ફાફવાશેફને જ ોતાનાું જીલનનય ું ધ્મેમ
ભાની, જીલનનાું રક્ષ્મ વાભે ફાફવાશેફને જ યાખી ફન્ને કૃતતનાું રેખકો જીલનભાું વુંઘુ કયી
તળક્ષણ ભેલે છે અને આગ લધે છે . „અભાયો ફા અને અભે‟ભાું ડાુ ફાફાવાશેફ આંફેડકયની
તલચાયવયણીને જીલનભાું ઉતાયી જીલનને વાથુક ફનાલનાય દાદા ધાતભિક યીતે નાસ્સ્તક શતાું
ણ ડાુ. આંફેડકયનાું તલચાયો પ્રત્મે તો  ૂણુ આસ્સ્તક શતા. રેખક નયે ન્ર ર્જધલ ણ ોતાનાું
તતાની જેભ ડાુ . આંફેડકયની તલચાયવયણીને  ૂણુણે લયે રા શતા. ડાુ . આંફેડકયે જે ભાગુ
ચીંધ્મો તેન યું અનયવયણ કયનાયા શતા. એટરે જ તેઓ કશે છે „અભાયા ફા-ફાયએ અભને જન્ભ
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જરૂય આપ્મો ણ ભાણવ તયીકે જીલલાનો શકક જો કોઇએે ભેલી આપ્મો શોમ તો તે ડાુ .
ફાફવાશેફ આંફેડકયે .‟ ( ૃ.૨૦૯) „ ૂણુવત્મ‟નાું રેખક ણ વ ૂણુ યીતે ફાફાવાશેફનાું તલચાયોને
અનયવયનાયા છે . અને તેથી જ આ ફન્ને કૃતતની તલકાવ ગતત વાભાન્મભાુંથી અવાભાન્મ તયપની
ફની યશે છે .
„અભાયો ફા અને અભે‟ભાું રેખકે અને તેભનાું કયટયુંફનાું વભ્મોએ જે કષ્ટો વશન કમાુ છે , જે
વુંઘુનો વાભનો કમો છે અને જે દય:ખ - દદો લેઠમા છે અને એભાુંથી જે યીતે તવધ્ધ્ધનાું વોાનો
વય કમાુ છે , તેની વપ કશાની યજય કયી છે . નાતવક જજલ્રાનાું તનપાડ તાલયકાનાું ઓઝય ગાભથી
ભાુંડીને મયફ
ું ઇ જેલી ભોશભામી નગયીનાું લારકેશ્વયનાું તલસ્તાય સયધીની એભની કયભ કથની અને
તવધ્ધ્ધમાત્રા અશીં આરેખાઇ છે . તો „ ૂણુવત્મ‟ભાું ણ રેખકે તલના વુંકોચે ોતે અનયબલેરી
આલીતીઓને

આત્ભકથનરૂે

મ ૂકી

આી

છે . આત્ભકથન

દ્વાયા

થત ય ું આત્ભદળુન કે

આત્ભહયક્ષણ અશીં તલળે અનયબલામ છે .
„અભાયો ફા અને અભે‟ ભાું દાદાનાું આત્ભકથાનાત્ભક રખાણભાું કમાુંમ આડુંફય કે દું બ
દે ખાતો નથી. યું ત ય દાદા તલળે રખામેરા કે ઘયનાું વભ્મોએ ોતાનાું તલળે રખેરા સ્ભયણાત્ભક
રખાણોભાું થોડે અંળે ઔચાહયકતા અલશ્મ જોલા ભે છે . „ ૂણુવત્મ‟ભાુંથી વાય થતાું
આણને કમાુંક રેખકનો આક્રોળ કે અશુંકાય પ્રગટ થતો અનયબલામ. અને એ સ્લાબાતલક ણ
છે . કાયણ કે „જોડો કમાું ડુંખે છે , એ તો શેયનાય જ ર્જણે.‟ વભાજનાું અન્મામ અને ળોણ વાભે
આક્રોળ સ્લરૂે કોઇ વર્જક અલાજ ઉઠાલે તો એભાું ખોટયું ણ શય ું છે ? આ કૃતતભાું રેખક થોડી
આત્ભપ્રળુંવાભાું કે આત્ભરાઘાભાું વયી જતાું ભાલયભ ડે છે . જેભ કે, બાગ -૨ ભાું જે સ્થ
તલમક ભાહશતીનાું પ્રવુંગો છે , તેભાું તેભનય ું „હય ું ણય‟ું કમાયે ક દે ખામ આલે છે . જો કે કેટરાક
પ્રવુંગોનાું આરેખનભાું રેખકે તલલેક અને વુંમભ ર્જલલાનો અલશ્મ પ્રમાવ કમો છે એ એક
વર્જકની ગણીએ તો વર્જકની ણ વાહશત્મની તો ભમાુદા છે જ.

„ ૂણુવત્મ‟નાું ફે બાગ જોતાું તેનો પ્રથભ બાગ આણને લધાયે યવાત્ભક અને વર્જનાત્ભક
રાગે. તે બાાની રન્ષ્ટએ વાદી, વીધી, વય અને યવતી ળૈરીભાું રખામેરો છે . જમાયે ફીર્જ
બાગભાું ઔચાહયકતા તલળે બાવે છે . તેભાું વર્જક વયકાયી અતધકાયી ફની ગમા છી વભાજ
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સયધાયાનાું જે કામો કયે છે , તેનો આરેખ આતાું જણામ છે . શેરાું બાગભાું રેખક વર્જક તયીકે
ઉવી આલે છે . તો ફીર્જ બાગનાું વર્જક એ સયધાયક લધાયે રાગે છે .
„ ૂણુવત્મ‟ભાું આણને જે યવાત્ભકતા અને વર્જનાત્ભકતાનો બાલ અનયબલલા ભે છે , તેલો
„અભાયો ફા અને અભે‟ કૃતતભાું જોલા ભતો નથી. તેભાું ભાત્ર જીલનનનાું રેખાજોખાનો એક
નયલો લચતાય આપ્મો શોમ તેવ ય ું જણામ છે . „અભાયો ફા અને અભે‟ કૃતત જયદા જયદા ટયકડા બેગા
કયીને એકસયત્રે ફાુંધી યચામેરી એક સ્ભયણકથા છે , જમાયે „ ૂણુવત્મ‟ એ એક સયવમ
ું ોજીત
આત્ભકથા છે . „અભાયો ફા અને અભે‟ જયદી જયદી વ્મહકતઓ દ્વાયા થમેલ યું એક „વમ ૂશવર્જન‟ છે .
તો –„ ૂણુવત્મ‟ એ એક જ વ્મહકત દ્વાયા અલબવ્મકત થમેલ યું આત્ભતનલેદન છે .
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