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િનતાંત િનખાલસ આ�મકથા
આ�મકથા એ લવચીક સા�હ�ય�વ�પ છે .કોઈ પણ સા�હ�ય�વ�પ તેના ચોકકસ ઘટકત�વોથી ઘડાયે� ું હોય છે પરં � ુ આ�મકથામાં સ�ક �ાર� ક પોતાની
�� ૃિત પર તો વડ� �ાર� ક આ�મખોજ પર વધાર� ભાર �ુકતો હોય છે તેના ઘટકો તો આપણે સૈધાંિતક � ૂિમકાએ ઘટાવતા જ હોઈએ છ�� પરં � ુ અ�હ ‘�વ’
નો �વેશ તેમાં �ભાવક બનીને આવે છે આથી જ આવા �વ�પમાં �તે લેખક� સભાનરહ�� ું ઘટ� ક� તેની યા�ા ‘�વ’માંથી �ુ�ત થઈને ‘સવ�’ તરફની
છે .આખર� તો સવ�માં િવગલન થા� એ જ આ�મકથાકારનો હ�� ુ રહ�વો જોઈએ .
ઉ��ાંિત કાળથી માનવી જયાર� અ�ય બાબત �ગે પણ િવચાર કરતા નહ� શી�યો હોય �યાર� પણ પોતાની �ત �ગે તો િવચાર કરતો જ હશે આમ ,�ય��ત
પોતાની �ત ��યે �ુબ સભાન રહ� છે એમ કહ� શકાય વડ� �ય��ત પોતા િસવાય કોને વ�ુ ન�કથીઓળખતી હોય? માટ� �ણે અ�ણે માનવીની
અ�ભ�ય��તમાં ‘�વ’ તો �વેશવાનો જ .પરં � ુ ‘આ�મકથા’ એમ જયાર� આપણે કહ�એ છ�એ �યાર� નજર સમ� એક સાથે ઘ�ુ ં બ�ું ઉપસી આવે છે �વન
િવષયક બાબતો ર�ૂ કરવાના �ય�નના પ�રણામ �પે સ�ક � કંઈ લખે છે તેમાં ચ�ર� સા�હ�યની ઝાંખી થતી જોવા મળે છે .
મ�યકાળથી આપણે �યાં પોતાના િવશે વાત કરવીએ પરં પરા નથી અલબ� આ સમયગાળાના સ�કો ક� કિવઓએ કિવ હોવાની વધાર� પડતી સભાનતા ક�
‘હોવાપ�ુ’ં પણ �ાંય દશા���ુ ં નથી તો પછ� આ�મચ�ર�ની તો વાત જ �ાં રહ�?અલબ� �ુધારક�ુગથી સા�હ��યક અને સામા�જક વલણો બદલાય
છે .નમ�દ,નવલરામ,દલપત,મણીલાલ �વાઓને હાથે � નવો�મેશ �તીભાવા�ં સા�હ�ય મળ� ું થાય છે તેમાં ઉલેખનીય એ�ું આ�મકથના��ક �વ�પ ‘માર�
ુ ારક �ુગ ના અ�ત સાથે પં�ડત �ુગની નવી ��િતજો ઉઘડ� છે .અને
હક�કત’નામે નમ�દ પાસેથી મળ� આવે છે .� પછ� થી મંથર ગિતએ આગળ ધપે છે � ધ
પં�ડત �ુગ તેના નામ �માણે ખરા અથ�માં પં�ડતોથી ભય� ભય� ર�ો હતો .
�ુજરાતી સા�હ�યના �કાંડ પં�ડત મણીલાલ ��વેદ� પં�ડત �ુગના �ખર ત�વ�ચ�તક તર�ક� �યાત છે � આપણને તેમના આ�મ� ૃતાંતમાંથી પસાર થઈએ
તો તરત જણાઈ આવે.મણીલાલ મા� અ�ઠયાવીસ વષ�ની વયે અ�મકથા લેખન આરં ભે છે � ૧૮૮૭ માં રચાયા પછ� છે ક બા�ુ ં વષ� પછ� ૧૯૭૯ માં
બહાર પડ�લી આ આ�મકથા એ વાચકો �ુ ં �યાન ખે��ુ ં હ�.ું આ આ�મકથા �ગટ થતાની સાથે જ સા�હ�ય જગતમાં બ�ુ ઊહાપોહ પણ �ગેલો પણ
આ“િનતાંત િનખાલસ આ�મકથા”એ બી� બા�ુ સ�દયો �ુ ં �દલ પણ �તી લી�ું .આ�મકથાકાર પોતે જ આ�મકથા લેખન �ગે જણાવે છે ક�, “�ુણ િવશે
કઈ ના બોલતા હક�કત મા� જ આપવી પણ દોષ િવશે તો યથાથ� વણ�ન આપી � હોય તે જરા પણ સંકોચ િવના �હ�ર કર�ુ’’ં
આમ પણ આ�મકથા સા�હ�ય �વ�પમાં સ�યને પામવાનો �યાસ થતો હોય છે � ��� ુત આ�મકથામાં �ુબ જહ�મત લઈને કય� હોવાનો અ�ુભવ પણ
આ�મકથામાંથી પસાર થતા થાય છે આ ઉપરાંત આ�મકથા લેખન�ુ ં વ�ુ એક �યોજન તેઓ આ ર�તે જણાવે છે ક� ‘ખર� વાત કાગ�ડયામાં ઉતાર� ને હ�� ુ ં
ખાલી કરવાનો ઉદ� શ હતો’’.અને આ કારણે આપણને ��� ુત આ�મકથા સાંપડ� છે . એટ�ું જ ન�હ પણ સમ� આ�મકથામાં ‘ખર� વાત ‘કાગ�ડયામાં ઉતારવા
તેઓએ ચ�રતાથ� પણ કર� બતા�યો છે તેઓએ િનખાલસ ક�ુલાતથી આ�મ�ુ�� કરવાનો �ય�ન કય� હોય તેમ જણાય છે .તેઓએ �વનના સારા નરસા
બંને પાંસાને અહ� �થાન આ��ુ ં છે .આ�મકથાની શ�આતથી જ તે માંડ�ને વાત કર� છે �ાિત ,�ુ �ુંબ ,દાદા,નાના,માતા –િપતા વગેર�ના �વનમાં આપણને
ડો�ક�ુ ં કરાવતા જઈને તે-તે પા�ની આછે ર� ઓળખાણ આપણા માનશપટ ઉપર ��કત કરતા �ય છે .
આ�મકથામાં �� ૃિત પર �વન સામ�ીનો વ�ુ મદાર રહ�તો હોય છે . વળ� મોટ� ભાગે બાળપણ એ �� ૃિતપટથી ધોવાઇ ગ�ુ ં હોય છે . �થી સં� ૂણ� સાચી
મા�હતી �ા�ત થતી નથી માટ� શ�ુ આતમાં જ મણીલાલભાઈ ન�ધે છે ક� “બાળપણની વાત મને �મરણે રહ�વી �ુ�ક�લ છે એટલે � � વાત યાદ છે તેટલીની
ન�ધ આ�ુ ં �ં પણ ૪-૫ વષ�ની વાતનો �હસાબ તો મારા મનમાં ના જ હોય એ �વાભાિવક છે . “
આમ છતાં મણીલાલે જ�મની િવગતો ઠ�ક ઠ�ક �માણમાં આપી છે .�યાર બાદ તેમના �વનમાં � િવ�ૃિતઓ આવી તે તેમની �ુ �ટ સોબતના કારણે એ
બાબત �ગે તેઓ િનખાલસતાથી ન�ધે છે ક� “માર� જવાન મનો� ૃિ�ઓ ઘણા જ ઉ�ક�રાઈ ગઈ.” આમ િમ�ોના �ચ�ો �ારા એક બા�ુ થી વત�માન પેઢ�ને
વીતેલા �ુગનો આલેખ મળે છે . તો બી� તરફથી વહ� ગયેલા સમયના વહ�ણ સાથેની � ૂટ� ગયેલી નાળની વેદના પણ આ સ�ક� અ�ુભવી છે .�યાર બાદ
૧૮૭૫ માં તેઓએ મે�ી�ુલેશનની પર��ામાં સં��ૃત િવષયમાં નાપાસ થયા�ુ ં જણા��ુ ં છે .તો આગળ અ�યાસ માટ� �ુબ
ં ઈ જવા�ુ ં થ�ુ.ં આ �ુબ
ં ઈ
નગર�ના વાતાવરણ�ુ ં આલેખન નવલકથાની વણ�નકળા ��ું ક�ુ� છે .અનૈિતક સંબધ
ં ો ,સ�તીય સંબધ
ં ો ,વે�યાગમન �વી િવ�ૃતીઓના પ�રણામે તેઓને
થયેલા �ુ :સહ �યાિધનો પણ તેઓ સહજ ભાવે એકરાર કર� છે .
તેર- ચૌદ વરસની વયે તેમના લ�ન થઇ ગયા�ુ ં તેઓ આ�મકથામાં ન�ધે છે . આ�મકથામાંથી પસાર થતા તેની પ�ની� ુ ં �ય��ત�વ નકારા�મક ભાવ
ઉપસાવ� ું જોવા મળે છે . માતા િપતા તરફથી પણ િધકકારપા� બનવા� ુ ં આ��ુ ં �યાર� મણીલાલભાઈ �ુબ નાસીપાસ થયા�ુ ં નો��ુ ં છે .
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આમ �ણે સંસારની �ુરાઈથી અકળાઈ જઈને સ�ક ધમ�નો સહારો લેતા જણાય છે . તેમ જ મણીલાલની આ�યા��મક પા� ું ઉપસાવતી છબીના દશ�ન પણ
ુ ાય’�ુ ં �વન � ૂ� અપનાવીને ચાલતા મણીલાલભાઈ
આપણને થાય છે � ક�વળ નીરાડ�બર� શૈલીમાં ��કત થઇ છે વળ� ‘પરજન �હતાય પરજન �ખ
�વનનો �ુ�ય ઉદ� શ મો� છે એમ માનીને ચાલે છે .
તેમ�ુ ં ધમ� િવષયક વૈચા�રક �તર તો આપણને �ીમદ રાજચં� ક� નરિસહ મહ�તા ક� મીરાની યાદ અપાવે તે� ું છે તેઓ સંસાર ને પારખીને �ણે તેનાથી
�ટા પડવા માંગતા હોય તેમ ન�ધે છે ક� ‘’અહ� સંસારનાટકની ર�ુજ પણ ઓર જ છે તે પણ તેથી િવર�ત કરનારને જ સમ�ય છે ને આનંદ આપે છે .’’
નરિસહ મહ�તાની �મ ‘�યાગ ન ટક� વૈરાગિવના’ એ �ુજબ આ�મકથાકાર પણ સંસારની દર� ક ભો�ય બાબતને ત�ય ગણી આ�યા�મ તરફ વડ� છે .
આ�મકથા સા�હ�ય �વ�પની �ુ�ય શરત છે . આ�મિનર��ણ તેમજ આ�મપર��ણ અને આ�મકથાકાર િનખાલસ ક�ુલાત �ારા જ ખરો ઉતરતો હોય છે અને
આ ધમ� �ણે મણીલાલભાઈએ બરાબર પાડ�ો હોય એમ સમ� આ�મકથામાંથી �િતપા�દત થાય છે .તેઓ પોતાની �ત� ુ ં િનર��ણ કરતા ન�ધે છે ક�
–”મારા દોષ પણ મનમાં સમ� તેમને દબાવવાના �ય�નમાં ખામી રાખતો નહ� ”આમ �ુજરાતી સા�હ�યના અ� ૂ�ય દ�તાવેજ તર�ક� મણીલાલભાઈ�ુ ં
આ�મ� ૃતાંત હંમેશા યાદગાર બની ર�ું છે .
ભાષા :��� ુત આ�મકથામાં તેમની ભાષાશૈલી એક આકષ�ક નવલકથા વાચતા હોઈએ તેવી છે �માં �ાર� ક માંડ�ને વાતા� કહ�તા હોયે એવી �ુ � ુહલતા પણ
વાચકમાં જગાડ� છે . �મ ક� ‘અ�હયાં પણ વળ� એક ચમ�કાર�ક વાત ક�ુ ં ....’ આમ વાચકોનો રસ જળવાઈ રહ� છે . તેમની આ �કારની કથનશૈલી
અ�ખ�લત વહ�તી રહ� છે .�માં કથારસ જળવાઈ ર�ો છે તે જ આ આ�મકથાની સફળતા છે .
મણીલાલભાઈ ની ગ�શૈલી સાદ�, સરળ અને અસરકારક છે . નાના-નાના અથ�ગભ� વા�ો, તળપદા શ�દો અને કહ�વતો, ��ઢ�યોગો તેમજ સમાસર�હત
ભાષા તેમની શૈલીને આગવો ઓપ આપે છે . થોડા શ�દોમાં ઘ�ુ ં કહ� શકવાની �મતા તેમના ભાષા કમ�માં રહ�લી છે . તેઓ �યંગ �ારા માિમ�ક વાત પણ
કહ� શ�ાં છે .તો વળ� �ાંક �ાંક તળપદા અને �ા�ૃત શ�દોનો �યોગ પણ િવશેષ મા�ામાં જોવા મળે છે . �માં બેશરમ, નીમકહરામ ,લબાડ �વા
શ�દ�યોગો પણ જોવા મળે છે . �ાંક ��ે� શ�દો, �વા ક� રબર �ટ� �પ ,�કોલરશીપ તેમજ સં��ૃત શ�દો અને �ાંક તો વળ� સં� ૂણ� સં��ૃત વા�ો પણ
�ુકાયા છે .આમ તમામ બાબતો જોતા મણીભાઈ�ુ ં ભાષા ��ુ�વ તો છ� ું થાય જ છે પણ, સાથે સાથે ભાષા એ આ�મકથાની એક િવષેશતા તર�ક� બહાર
આવે છે .
***************************************************

�ા. િમતલ ચૌહાણ
આિસ.�ોફ�સર
સહ�નંદ મ�હલા આ�્� સ કોલેજ
�ુજ (ક�છ)
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