જીવનચરરત્રોન ું સારિત્યસ્વરૂપ
કૃપ મેકવાન
અધ્માક વશામક, વયદાય લલ્રબબાઈ સ્ત્રી અધ્માન ભંદદય, નદિમાદ.
સારાુંશ:
જીલનચદયત્ર એક એલ વાદશત્મ પ્રકાય છે કે જે એકી લખતે ઈતતશાવ કે તલજ્ઞાન અને
ૂ તા ્થાી આે છે .
કરાના તત્ત્લનુ ં વાભંજ્સ્મ વાધી જ્ઞાનતનષ્િ લાડ્ભમના આ્લાદની અનુક
જીલનચદયત્ર એક વ્મક્તતના જીલનન ઈતતશાવ શમ છે જેભાં ચદયત્રનામકના જીલનના કારક્રભને
યતવકતાથી યજૂ કયે ર શમ છે . ગુજયાતી વાદશત્મભાં નભમદયુગથી અત્માય સુધી અનેક જીલનચદયત્ર
ભી આલે છે . પ્ર્તુત રેખભાં જીલનચદયત્ર નાં વાદશત્મ્લરુને આરેખલાભાં આવ્યુ છે .
ચાવીરૂપ શબ્દો: જીલનચદયત્ર, ગુજયાતી વાદશત્મ, વાદશત્મ્લરૂ
પ્રસ્તાવના:
વાદશત્મના ફે તલબાગ ૧. વર્જનાત્ભક વાદશત્મ ૨. જ્ઞાનરક્ષી વાદશત્મ. વર્જનાત્ભક વાદશત્મ
જેને Literature of Power અને જ્ઞાનરક્ષી વાદશત્મને Literature of Knowledge કશેલાભાં આલે છે .
(દ.તલીન્વી) આ ફંને લચ્ચે ્લરૂની દ્રષ્ષ્િએ બેદ જઈ ળકામ છે . વર્જનાત્ભક વાદશત્મના
્લરૂભાં કથા, કાવ્મ, નાિય લગેયે શમ જે એક વર્જકની કલ્નાની નીજ છે . પ્રતીક, કલ્નન
ઉમગ કયી વર્જક તેને ઘિે છે . જ્માયે જ્ઞાનરક્ષી વાદશત્મભાં તનફંધ, િામયી, પ્રલાવલર્મન,
જીલનકથા, આત્ભકથા, યે ખાચચત્ર લગેયેન વભાલેળ થામ. જ્ઞાનરક્ષી વાદશત્મના ફે ્લરૂ
આત્ભકથા અને જીલનકથા. જેભાં વ્મક્તત તે તાનુ ં જીલનવ ૃત્ાંત આે તે આત્ભકથા અને
જીલનકથાભાં કઈ જીલતી કે જીલી ગમેરી વ્મક્તત ભાિે કઈ અન્મ વ્મક્તત રખે તે.
જીવનચરરત્રોન ું સારિત્યસ્વરૂપ:
જીલનકથા જેને અંગ્રેજીભાં ‘Biography’ કશેલાભાં આલે છે .

આ ળબ્દ વો પ્રથભલાય

૧૬૮૩ભાં જશૉન ડ્રામિને પ્રમજ્મ શત. ગુજયાતીભાં તેના મામમ તયીકે ‘જીલનચદયત્ર’,
‘જીલનવ ૃતાંત’, ‘ચદયત્રતલદ્યા’ જેલા ળબ્દ પ્રમજામ છે . જ્માયે દશન્દીભાં ‘જીલની’ ળબ્દ ખાવ
પ્રમજામ છે .
ઓતવપિમ દિતળનયીભાં ‘ફામગ્રાપી’ ‘જીલનચદયત્રની’ વ્માખ્મા આ યીતે આી છે : ‘‘જીલનચદયત્ર
એ વાદશત્મની એક એલી ળાખા છે કે જેભાં વાદશત્મના એક પ્રકાય રેખે વ્મક્તતગત ભાર્વનાં
જીલનન ઈતતશાવ છે .’’ આ વ્માખ્માના ત્રર્ ભશત્લના ળબ્દ તે ‘ઈતતશાવ’,’વ્મદકત’અને ’વાદશત્મ’.’’
ડ્રામિને વ્માખ્મા આી છે કે ‘‘A true Biography is the narrative from Birth to death of one
man’s life in its outward manifestations and inward working.’’ આ વ્માખ્માભાં વ્મક્તતના જન્ભથી
મ ૃત્યુ સુધીના વભગ્ર જીલનને આલયી રેલાભાં આલે છે . વ્મદકતના લાર્ી, તલચાય, લતમન,
દયક્્થતત, વંઘો, દુુઃખ - દદો , તેભના જીલનને ઘિનાયી વ્મદકતઓ, આ ફધી ફાફતન વભાલેળ
થઈ જામ છે . આ ઉયાંત યુગની છફી ર્ તેભાં બી જલાની કાયર્ કે વ્મક્તતનુ ં જીલન
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વભાજથી જુદું ાિી ળકાતુ ં નથી. આભ, એક જીલનચદયત્ર રખતાં આખા યુગન ખ્માર આલી જામ
છે .
ગુજયાતીભાં જીલનકથા વાદશત્મ ઉય ળધપ્રફંધ રખનાય િૉ. ઉેન્દ્ર બટ્ટે આ યીતે વ્માખ્મા
આી છે ુઃ ‘‘જીલનચદયત્ર એિરે વ્મદકતના જીલન અને વ્મક્તતનુ ં તેના ફાહ્ાંતય તલકાવ અને
તવધ્ધ્ધ અતવધ્ધ્ધ વાથે તેના યુગની શ્વાદભ ૂતભકા ઉય વાદશત્મ ફની ળકે તેલી ળૈરી લિે કયામેલ ું
કાયુતત જીલંતચચત્રર્’’
આભ છતાં કઈ મગીનુ ં જીલનચદયત્ર આરેખવુ ં ળ્ય  નથી. કાયર્ કે તે મુખ્મત્લે ંતતદયક અને
ફહ
ુ દયભાર્ી શમ છે . એને કઈ ચદયત્રકાય  ૂર્મતમા આરેખી ળકત નથી. એિરે જ શ્રી અયતલિંદે
તાનુ ં જીલનચદયત્ર આરેખલા તૈમાય થમેર રેખકને તાનુ ં ચદયત્ર રેખન કયલાની ના ાિી
શતી.
આભ, ઉયતત વ્માખ્માઓને આધાયે કશી ળકામ કે જીલનચદયત્રકાયે જે – તે વ્મક્તતના જીલન
અંગેની તેભજ ્થકાની વં ૂર્મ ભાદશતી ભેલલી િે. જે તે વ્મદકતને તનકિથી જાર્લા ભાિે
તેભના ્લજન, ત્ર, રખાર્ ઇત્માદદના વંકમ ભાં યશેલાથી નામકને તનકિતાથી જાર્ી ળકામ.
જીલનચદયત્રકાય  ૂલમગ્રશમુતત શલાની વાથે ક્ષાતી ના શલ જઈએ. નામકના જીલનની વત્મ,
શકીકત ફાફતને એકઠી કયલી અને તેન ુ ં વંકરન કયવુ.ં આભ નામકની મથાથમ છફી ઉવાલલાનુ ં
કાભ ચદયત્રકાયનુ ં છે .
આર્ા આદ્ય તલલેચક નલરયાભ ંિયાએ ‘ચદયત્ર તનરૂકભાં ળધ, ્ત્મ, તલલેક અને લર્મનળદકત
એ ચાય ગુર્ અલશ્મ શલા જઈએ’ એભ કહ્ું શતુ.ં
અંગ્રેજી બાાના દયચમભાં આવ્મા ફાદ અલામચીન ગુજયાતી વાદશત્મભાં તનફંધ, આત્ભકથા,
જીલનકથા, ત્ર લગેયેન પ્રાયં બ થમ.
જીલનકથાના ્લરૂની પ્રજાને ળ રાબ થામ અને કેલી જાગૃતત આલે તે ફાફતે નભમદ નોંધે છે
કે, ‘‘વઘાં જીલનચદયત્ર રાબકાયક છે , ર્ કતલજન્ભ ચદયત્રથી થતાં રાબ અગચર્ત છે .’’ આભ
કશીને નભમદે ઈ.વ. ૧૮૫૬ભાં ‘ કતલચદયત્ર’ આપયુ ં જેભાં ૧૩ જેિરાં કતલઓના ચદયત્ર આરેખલાની
તેભર્ે ળરૂઆત કયી છે . ત્માયફાદ ૧૮૭૦ભાં ‘ભશાુરુનાં ચદયત્ર’ નાભન ગ્રંથ ર્ આે છે .
નભમદ શેરા ઈ.વ. ૧૮૪૩ની ૨૭ભી જાન્યુઆયી થી ૩૧ દિવેમ્ફય ૧૮૪૪ સુધીન ‘ભાનલધભમ
વબાન’ અશેલાર ભશેતાજી દુગામયાભે નોંધ્મ શત તે ઈ.વ. ૧૮૭૯ભાં ભશીતયાભે ‘ભશેતાજી
દુગામયાભ ભંછાયાભ ચદયત્ર’ નાભે ગ્રંથભાં ગઠલીને પ્રગિ કમો. આ ચદયત્રભાં ભશીતયાભે ભાત્ર લીવ
જ ાનાનુ ં રખાર્ કયુું છે . આથી આ ગ્રંથ થિે ઘર્ે અંળે આત્ભકથા ર્ ફની યશે છે . અને િૉ.
યવીરા કિીઆ કશે છે કે ‘‘ એનુ ં મ ૂલ્મ તલળે યજનીળીના વાદશત્મભાં કયવુ ં ઈષ્િ રેખાયુ’’ં આભ ,
આ ગ્રંથ એ નથી ફનત જીલનકથા કે નથી આત્ભકથા. આભ, ગુજયાતી બાાભાં જીલનચદયત્રના
પ્રાયં બક તયીકે નભમદને જ ગર્ાલી ળકામ.
ઈ.વ. ૧૮૬૯ભાં િાહ્ાબાઈ દે યાવયી ‘કતલચદયત્ર’નાં ફે બાગ આે છે . જેના પ્રથભ બાગભાં
વં્કૃત બાાના અને ફીજા બાગભાં અન્મ બાાના કતલઓન દયચમ કયાવ્મ.
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ભનસુખયાભ સ ૂમમયાભ તત્રાઠીએ ઈ.વ. ૧૮૬૯ભાં ‘પાફમવ જીલનચદયત્ર’, ઈ.વ.

૧૮૮૦ભાં ‘ળેઠ

શદયલલ્રબદાવ ફારગતલિંદદાવ ચદયત્ર’ તથા ઈ.વ. ૧૮૮૧ભાં ‘સુજ્ઞ ગકુરજી વંતતયાભ ઝારા
તથા લેદાન્ત’ નાભન ગ્રંથ આપમ.
નાનાબાઈ ારર્જી જેલા ાયવી ચદયત્રકાય, ‘આબાવી’ જીલનકથાઓ આી છે . તેભાં
ફશેયાભજી ફભનજી કૃત ‘‘સુયત ળશેયના ખાનફશાદુય અયદે ળય કિલાર- તેભની જીદં ગીન વંક્ષે
અશેલાર’ ઈ.વ. ૧૮૭૨ભાં આપમ.
સુધાયકયુગભાં અગ્રર્ી વાદશત્મકાય ભશીતયાભ નીરકંઠે ચાય જીલનચદયત્ર આપમાં. જેભાં ઈ.વ.
૧૮૭૭ભાં ‘ઉત્ભ ક કયવનદાવ મ ૂજી ચદયત્ર’, ૧૮૭૯ભાં ‘ભશેતાજી દુગામયાભ ભંછાયાભ
ચદયત્ર’, ૧૮૮૧ભાં

‘ાલમતીકુંલય આખ્માન’ આપયુ ં જે તેભર્ે તેભની ત્ની તલળે આપયુ ં છે . આ

ઉયાંત ૧૮૮૯ભાં ‘અકફય ચદયત્ર’ આપયુ.ં આ તભાભ ચદયત્ર ભશીતયાભના વાદશત્મ વંળઘનના
સુપ છે .
આભ, સુધાયક યુગભાં નભમદના શાથે જીલનકથા ્રૂન પ્રાયં બ થમ અને તેભાં ઘર્ાં વર્જકએ
ભથાભર્ કયી છે . આ યુગભાં ફધા ભાદશતીપ્રધાન ચદયત્ર ભળમાં. પ્રાયં બકાની કૃતતઓ શલાના
કાયર્ે દયતલતાન અબાલ જલા ભે છે . આ ઉયાંત

અન્મ ગદ્ય્લરૂન પ્રાયં બકાભાં

જેિર તલકાવ થમ તેલ જીલનકથા ્લરૂભાં જલા ભત નથી.
ઉપસુંિાર:
જીલનચદયત્ર બરે ાશ્વાત્મ પ્રબાલ શેઠ ભંિાયુ, ર્ આ વાદશત્મ ્લરૂનુ ં ગુજયાતી
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