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“ભાયી શકીકત” કૃતત રયચમ  

ડૉ. કનૈયાલાલ એલ. પટેલ 

તિન્વીારશ્રી, ભરશરા આર્ટ્વ કૉરજે, ભતીયુા, રશિંભતનગય 

શૈમાની લયા ઠારલીને એક િકાયન વતં ભેલલા 
ખાતય ણ કેટરીક આત્ભકથાઓ રખામ છે. ઐતતશાતવક દ્રષ્ટટએ 
ગજુયાતી આત્ભકથા વારશત્મની ખયી ળરૂઆત ત નભ્દથી જ થઈ 
ગણામ છે. તે નવુ ંિસ્થાન કયે છે. તેલા બાન વાથે ગજુયાતાભા ં
શલેુ ંઆત્ભચરયત્ર નભ્દે યચયુ ંછે. “તાની શકીકત તે રખલી 
એલ ચાર આણાભા ંનથી તે નલ દાખર કયલ” (ભાયી શકીકત 
.ૃ૧) ઈ.વ. ૧૮૬૬ભા ંતેભણે ‘ભાયી શકીકત’ નાભે આત્ભકથા રખી 
શતી યંત ુનલરયાભ જેલા કેટરાક તભત્રએ એ શકીકત તેની 
શમાતીભા ંિગટ ન કયલાની વરાશ આી. તેથી કેલ તાના જ 
ઉમગ ભાટે નભ્દે તેને છાલીને તાના ાવે યાખી મકૂી. “આ 
શકીકત રખુ ંછ ંતે કઈને ભાટે નરશ, ણ ભાયે જ ભાટે ણ તે, 
ઓખાલલાને નશી, દ્રવ્મ દલી ભેલલાને નશી ણ ભતૂનુ ંજઈ 
બતલટમભા ંઉતે્તજન ભળ્મા કયે તે ભાટે.” (ભાયી શકીકત 
.ૃ૧ાદટી) છી ત તેભના મતૃ્ય ુછીએ રગબગ અધી વદી 
સધુી, અલા્ચીન ગજુયાતના વારશત્મનુ ંઅને સધુાયક લીય તયીકે 
સ્લીકાય ાભેરા એ ભશારુુની આ અમલૂ્મ કૃતતને અિતવધ્ધધના 
અંધકાયભાથંી ફશાય રાલલાન કઈએ ખાવ િમાવ કમો શમ એભ 
રાગત ુનથી. છેક ઈ.વ. ૧૯33ભા ં‘નભ્દજન્ભ ળતાષ્દદ‘ ઉજલામ તે 
લખતે ‘ગજુયાતી િેવે’, ‘ભાયી શકીકત’ ફશાય ાડી. 

 

સ્લજીલનની કથા કશતેી લખતે દયેક રેખક 
આત્ભતનરયક્ષણન આદળ્ એક મા ફીજી યીતે સ્લીકાયે છે. નભ્દ દ્રવ્મ 
દલી ભેલલાને નશી ણ ભતૂનુ ંજઈ બતલટમભા ંઉતે્તજન ભળ્મા 
કયે’ તેને ભાટેવ આત્ભકથા રખે છે. (ભાયી શકીકત .ૃ3૯) વત્મને 
વાદ્યતં એકતનટઠ ણે લગી યશલેાની િતતજ્ઞા દયેક ચરયત્રકાયે 
આયંબથી અંત સધુી વાલધાની લ્ૂક ાલાન િમાવ કયલ 
જઈએ. વત્મને તલકૃત કયલાન તેને ઢાકંલાન કે તેનુ ંઅણ્ૂ મા 
એકાગંી દળ્ન કાયાલલાન અયાધ તે ન કયી ફેવે તેની કાવ 
તકેદાયી આત્ભકથાકાયે યાખલી જઈએ નભ્દે તાની શકીકત કશતેા ં
િતતજ્ઞા કયે છે.  

 

“હુ ંજે કાઈં રખીળ તે ત ભાયી જાણ યભાણે વાચેવાચુ ંજ 
રખીળ, છી તે ભાયે વારંુ શ, કે નયસુ ંશ, રકને વદં ડ કે ન 
ડ.”(ભાયી શકીકત .ૃ૬) 

 

આત્ભકથા આરેખનભા ંભરંુ્ આલયણ ભાનલીની ર્ૂંકી 
સ્મતૃત કે તલસ્મતૃત છે. ભતૂકાની ળીરાઓ ઉખેડી ફાલ્મકાને 
વબંાાલ ડે છે. નભ્દે આત્ભકથાભા ંતે ચાય લ્ન શત તે 
લખતે મુફંઈભા ંરાગેરી આગનુ ંતાદ્દળ લણ્ન કયે છે. (ભાયી 
શકીકત .ૃય૦) વફ વસં્કાય ાડે તેલા િવગં જ રેકના 
સ્ભયણટ ય અંરકત થમા શમ છે. એટરે તાના ફાલ્મકાની 
ભટાબાગની શકીકત તેને તાના લડીર ાવેથી એકઠી કયલી 
ડે છે. નભ્દ તાના જન્ભ, ગત્ર, આરદની શકીકત ભાતા-તતા, 
વગા ંસ્નેશી લગેયે ાવેથી રયશ્રભ રઈને એકત્ર કયે છે. આ કાયણે 
રગબગ ઈ.વ. ૧૯૪થી તે યાખલા ભાડંેરી છૂટક નોંધ ને તે 
વશજે ણ ભશત્લ આત નથી અને તાના તતા ાવેથી, વગા-ં
સ્નેશી કે ન્માતીરાને છૂીને અથલા ત ઘયભાનંા કાગ કે ખયચની 
ચડીઓ ઉયથી આલશ્મક ભારશતી એકઠી કયેરી શકીકત મકૂી 
ળકમ શમ ત્મા ંતાયીખ, ભાવ, વન અને વલંત ઈત્મારદ તલળે બાયે 
શ્રભલ્ૂક એકઠી કયેરી શકીકત મકૂી ળકામ. કઈલાય એ લસ્તનુી 
વત્મતાને મથાતથ તનરૂલાની એટરી ફધી ચીલટ યાખે છે કે એલી 
આત્ભકથાભા ંસ્થે સ્થે સરુુચચન બગં થામ એલા ંલણ્ન આલે છે. 
તાની ત્નીના મતૃ્યનુી શકીકત (.ૃ3૭) તેભજ તાના 
દરતયાભ તલળેન ઉલ્રેખ(.ૃ3૭) ને સઘુડ ન જ કશી ળકામ. 
ણ સરુુચચન બગં આત્ભકથાન દ નથી, ગણુ છે. એનાથી તેભા ં
આત્ભતતયસ્કાય લ્ૂક તાના ંસ્ખરન અને યાજ્મનુ ંણ 
તનરૂણ કયે છે.  

 

આટલુ ંસ્ટટ લકતતૃ્લ નભ્દ તાની શકીકત લખતે 
િેભિવગંને કેલ અછડત જ ઉલ્રેખ લડે ાતાલી દે છે. તાની 
વાથે વકંામેરી અન્મ વ્મરકતઓને તેથી શાતન શોંચાળે તેલી તેને 
દશળેત છે. “કેટરીક લાત ભાયા વફંધંભા ંઆલેર એલા રકના ંભન 
દુુઃખાલલાને અને ભાયા કંુરંુ્ફ, વફંતંધઓને નકૂળાન શોંચાડલાને 
શાર રખલી હુ ંઘટીત ધાયત નથી (ભાયી શકીકત .ૃય) આ 
મશુ્કેરીઓને કાયણે તેણે તાની આત્ભકથાને અધયૂી કશી ચે. કદાટ 
બતલટમભા ંઆગ ઉય ખટૂતી શકીકત યૂી રેલાની એની ધાયણા 
શળે. ણ એ ત અધયૂી જ યશી અને નભ્દની આત્ભકથા તેના 
વ્મરકતત્લના એક આક્ક ાવાન રયચમ આે છે. તેના 
સ્લબાલની રારાઈ અને તલરાતવતાનુ ંતનદળ્ન કયે તેલી તલગતથી 
શભેંળને ભાટે લચંચત યશી થઈ. 
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રકલાદ બમની યલા નશી કયનભય નભ્દ અચબભાનને 
ગી ળકમ ન શત. એટરે તાના જીલનની વત્મ શકીકત યજૂ 
કયતી લખતે રકભા ંતાના તલળે પેરામેરા તનિંદા કે ગેય વભજન 
રયશાય કયલાનુ ંકે તાના સ્લભાન કે અચબભાનને ે તેલ 
િવગં આલતા ંતેનુ ંજયા રફંાણથી લણ્ન કયલાનુ ંલરણ તેનાથી 
કુદયતી યીતે જ ધાયણ થઈ જામ છે. વત્મની ભમા્દાભા ંયશીને જ્મા ં
જ્મા ંઆભ કયુું ચે, ત્મા ંત્મા ંતે દ ાત્ર ફન્મ નથી, યંત ુ
વત્મના બકત તયીકે નભ્દભા ંગાધંીજીના જેલી નમ્રાતતનભ વતૃત્ત 
અને અંતમુખ્તાન જઈએ તેટર આતલબા્લ થમેર નશી, એટરે 
ગાધંીજીની આત્ભકથા જેટલુ ંઉડાણ અને આત્ભચચિંતન ‘ભાયી 
શકીકત’ભા ંના જણામ તે સ્લાબાતલક છે. 

 

આત્ભકથાભા ંસ્લપ્નનુ ંભશત્લ ઘણુ ંછે. ભાણવના 
સ્લબાલની કેટરીક તલચચત્રતાઓ વભજલાભા ંતેના ંસ્લપ્ન 
સચૂનાત્ભક તનદેળ કયેર છે. (ભાયી શકીકત .ૃય3-ય) ફહુ થડા 
ભાણવભા ંતાના જાતીમ વફંધંની લાતને ખલુ્રેખલુ્રી મથાતથ 
સ્લરુે કશલેાની રશિંભત શમ છે. નભ્દ ભકા ભને આત્ભકથા રખે 
છે. એ ખરંુ, ણ અન્મ વ્મરકતની િતતટઠા જખભામ એ બમે આલી 
ફાફતન અછડત ઉલ્રેખ કયીને જ તે લાત આટી દે છે.  

 

લી, ‘ભાયી શકીકત’ભા ંકાભમ આમજન જેવુ ંકશુ ંનથી. 
આત્ભકથા રખતી લખતે વંગ લશતેી ળૈરીન ખ્માર નભ્દે 
શરેેથી જ યાખ્મ નથી. ભટાબાગનુ ંરખાણ ટાચંરૂે યહ્ય ુછે. 
વભગ્ર કૃતત સગુ્રતથત નભ્દે તાની ઝભકદાય ગદ્યળૈરીન રયચમ 
ત કયાલે જ છે. ઉત્કટ રુુત્તભ દલે અને રારળકંયના યેખાચચત્ર 
એલી બાલાદ્ર ્અને તેજીરી કરભે એ યેખાચચત્ર આરેખામા ંછે કે 
િથભ લાચને જ તે લાચકના હૃદમભા ંઉતયી જામ  ! આ ઉયાતં 
સયુતની આગનુ ંલણ્ન અને સ્લપ્નનુ ંલણ્ન ણ ધમાન ખેંચે તેલા 
છે. ણ આલા ંસ્થ ફહુ જુજ છે. એકંદયે તાદ્દળ ળરકત, યવતી 
અને િલાશી બાાળૈરી તથા સ્લીકાય ત્માગન તલલેક, આત્ભકથાના 
કરાભમ સ્લરુ તલધાન ભાટે આલશ્મક એલા આ ગણુ નભ્દની 
આત્ભકથાભા ંઅલ્િભાણભા ંનજયે ડતા શલા છતા ંવત્લળાી 
તેભ તલતલધયંગી જીલનલસ્ત,ુ આંતય વંતત્તને કાયણે ગજુયાતી 
આત્ભચરયત્રના ઈતતશાવભા ંતે ચચયંજીલ સ્થાન ાભેરી છે.  

 

વિશેષતાઓઃ 
(૧) ગજુયાતી વારશત્મભા ંિથભ ‘સ્લજન’ 
 

(ય) વયતા, વત્મતિમતા, તનબીકતા અને િલારશતાને કાયણે ‘ભાયી 
શકીકત’ ગાધંીજીની ‘વત્મના િમગ’ની અત્મતં નજીક શોંચી જામ 
છે. 

(3) ‘ભાયી શકીકત’ન ઉત્તભ અંળ તે નભ્દની અડગ વત્મબરકત છે, 
તે િતતજ્ઞા કમા્ મજુફ વત્મ ભારશતી આલાન આગ્રશ તેભણે 
અંત સધુી જાલી યાખ્મ છે. 
 

(૪) કમાયેક નભ્દની લધાયે ડતી ચીલટને કાયણે સરુુચચન બગં 
થામ તેલા ંલણ્ન આલે છે. દા.ત. ત્નીના મતૃ્યનુી શકીકતભા ંઅને 
મછૂા્કા દયતભમાન ભનભા ંઉબા થમેરા તલકાયના લણ્નભા ં
સરુુચચન બગં થામ છે. તે આત્ભકથાની તલળેતા છે. 
 

() આ કૃતતભા ંકાભમ આમજનન અબાલ છે, ફધ ુરખાણ 
ટાચંણરૂે રખાયુ ંશલાથી ળૈરીભા ંિલાશીતા આલી નથી છતા ં
કેટરેક સ્થે નભ્દની ઝભકદાય ગદ્યળૈરીન રયચમ થામ છે.  
 

(૬) વ્મરકતના ંયેખાચચત્ર તેજીરી કરભથી આરેખામા ંછે. દા.ત. 
રુુત્તભ દલે અને રારળકંય દલેના ંયેખાચચત્ર. 
 

(૭) લણ્ન ળૈરીભા ંસયુતની આગનુ ંલણ્ન અને સ્લપ્નનુ ંલણ્ન 
ધમાન ખેંચે તેલા છે. 
 

(૮) નભ્દની આત્ભકથાભા ંતલતલધયંગી જીલનલસ્ત,ુ અડગ 
વત્મતનટઠા, તનખારવતા લગેયે ગણુને રીધે ગજુયાતી 
આત્ભચરયત્રના ઈતતશાવભા ં‘ભાયી શકીકત’નુ ંચચયંજીલ ફન્યુ ંછે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


