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“આ�મકથા �વ�પ અને �બ�લો �ટ�લો ટચ”’

લ�લતકળાઓમાં સા�હ�યનીકળા એ �ે�ઠકળા છે . અ�ય લ�લતકળાઓની � ુલનાએ સા�હ�યકળા વઘાર� �વનલ�ી છે ક�મક� એના ક���માં માનવ છે .
સા�હ�યમાં સ�કના હાથે માનવસંવેદન અથવા માનવ�વનની કોઇ ઘટના િન�પાતી હોય છે આવા સા�હ�યને સ�ના�મક અને �ાનલ�ી સા�હ�ય એવા બે
ભાગમાં વહ�ચી શકાય છે . આ�મકથા લખવાની �ેરણા આ�મઆિવ�કરણ (Self expression) ની � ૃિ� છે . ૫િ�મમાં જ�મે� ું આ સા�હ�ય �વ�૫
‘Autobiography’ શ�દથી ઓળખા�ુ.ં ‘Autos’, Bios’ અને ‘Graphein’ �વા �ીક ભાષાના સંયોજનથી આ શ�દ બ�યો છે .
�ુજરાતી આ�મકથા લખવાની શ�આત �ુઘારક�ુગથી થાય છે . ઇ.સ. ૧૮૬૬ માં નમ�દ� ‘માર� હક�કત’ લખી �ુજરાતી સા�હ�યમાં આ �વ�પ�ુ ં
નવ��થાન કરા��ુ ં છે . પણ આ �ગે ઘી�ભાઇ ઠાકર કહ� છે ક� “ પોતે ન�ું ��થાન કર� છે , એવા ભાન સાથે માર� હક�કત લખીને તેણે �ુજરાતી ગ�માં �ુ�
આ�મકથાનો �યોગ કય� એ સા�ું પણ ઐિતહાિસક દ��ટએ જોઇએ તો �ુજરાતી ગ��ું �થમ ખેડાણ કરવા�ું તેમજ �ુજરાતીમાં અભાનપણે ૫હ�� ં ુ
આ�મચ�રત રચવા�ું માન નમ�દના �ુરોગામી �ુઘારક અને �ુરતની ‘માનવધમ�સભા’ ના દફતરદાર�ી �ુગા�રામ મહ�તા�ને ફાળે �ય છે .” (રસ અને
��ચ � ૃ. ૧૧૧) �ુ ગા�રામની રોજનીશી ઐિતહાિસક દ��ટએ ભલે �થમ હોય ૫રં � ુ આ�મકથાના �વ�પની દ��ટએ ૫હ�લી આ�મકથા ‘માર� હક�કત’ જ છે .
આ�મકથા �વ�૫ િવશે વાત કરતાં સતીશ �યાસ કહ� છે તેમ “આ�મકથા એના લેખકના � ૂતકાળના �વનથી વત�માનના �વન �ુઘી�ું કલા� ૂણ�
ગિતશીલ ચ�ર��ચ�ણ છે . એ મા� � ૂતકાળ�ું િન�પણ નથી. પણ � � ૂતકાળે વત�માનના લેખકને ઉ૫યોગી ન હોય એ વ�� ુઓ, �સંગો, ઘટનાઓ ક�
�ય��તઓની સામ�ી �દર લાવવી જ�ર� નથી.”(આ�મકથા, � ૃ. ૨૦)
આ�મકથા એટલે �ય��તએ પોતે લખેલી પોતાની �વનકથા છે . ર� ખા�ચ�, રોજિનશી, પ�સા�હ�ય, �વાસકથા, �વનચ�ર� �વા ચ�ર�ા�મક �વ�પો
આ�મકથા સાથે ક�ટલેક �શે સા�ય ધરાવે છે . આવા િનકટવત� �વ�પો સાથે � ુલના કરવાથી પણ એનો પ�રચય વ�ુ િવશદ થાય છે . એ અથ�માં
આ�મકથાને �વનકથા સાથે સરખાવીએ. �વનકથા અને આ�મકથા બંને ચ�ર�ા�મક કથા�વ�પો છે ૫રં � ુ બંને વ�ચે પાયાનો ભેદ એ છે ક� �વનકથામાં
નાયક અને લખેક �ભ� હોય છે . જયાર� આ�મકથામાં લેખક એ જ નાયક હોય છે . �વનકથાકારને તાદા�મયનો �� અને આ�મકથાકારને તાટ��યનો ��
�ઝ
ં ૂ વે છે . આમ આ�મકથાને કોઇ �વ�પો વ�ચે �ુક�ું હોય તો ઇિતહાસ અને નવલકથા વ�ચે � ૂક� શકાય. આ�મકથામાં �ય��તના �વનનો ઇિતહાસ
�ય��ત� ૃતાંત �પે આવે છે અને બી� તરફ આ�મકથા ક�પાનાના ત�વનો સહારો લે છે . અને અથ�માં તે નવલકથા સાથે સરખાવી શકાય ૫રં � ુ ક�પનાનો
�ટોદોર આ�મકથામાં આપી દ� તો તે નવલકથા બની �ય છે . ચં�કાંત બ�ીએ ક�ુ છે ક� ‘સ�ય િવનાની કોઇ ક�પના હોતી નથી અને ક�પના િવના�ું કોઇ
સ�ય હો� ંુ નથી.’ (બ�ીનામા ભાગ-૧ � ૃ. ૫૧)
આ�મકથામાં જ�મ અને � ૃ��ુની વાત આ�મકથાકાર લખી શકતો નથી. સમ��વનની એ કથા �ય��ત પોતે સ�યિન�ઠા આ�મિન�ર�ણ ને એકરાર
સાથે લખે છે . સ�ય એ આ�મકથાનો નાયક છે . અહ� ‘સ�ય’ શ�દનો સંબઘ
ં આ�મકથાકાર �વનના બનાવો અને તેણે ��� ૃત કર� લી �ુગછ�બ સાથે છે .
ક�વળ �સંગો અને તેની યથાથ�તામાં સ�ય સમાઇ જ� ું નથી. પોતાની અસ�્ , િન�ન � ૃિતઓ�ુ ં આલેખન િવના આ�મકથા અ� ૂણ� લાગે છે . સ�ય�ુ ં સૌદં ય� એ
આ�મકથા�ુ ં સ�દય� છે . આ�મસભાનતા કલા માટ� હાિનકમારક હોવા છતાં આ�મકથા માટ� એ અિનવાય� છે . આ�મકથાને કોઇ ચો�સ �યા�યામાં બાંઘી ન
શક� તે� ું સા�હ�ય�વ�૫ છે . �ુ દા �ુ દા આ�મકથાકમારોની કલમે સ��યેલ �ૃિતઓમાં આ �વ�પ લ�ણો બદલતા હોય છે . ભ�ય અને સ�વશાળ� �વનવ�� ુ,
�ુ�મ �વન���ટ, અડગ સ�યિન�ઠા, િવશાળ માનવતા, અમાપ િનખાલસતા, ગહન �ચ�તન, તી� ભાવસંવેદન, મનોમંથન �વા ઘટકત�વો આ�મકથામાં
જોવા મળે છે . કોઇ એક આ�મકથામાં આ બઘાજ ત�વો મળવા �ુ�ક�લ છે . બઘા માણસોને આ�મકથા લખવાનો અિધકાર નથી એમ પિ�મ િવચારસરણી કહ�
છે . �યાર� �ુજરાતી આ�મકથામાં તો સામા�ય મ�ુ�યને પણ એ અિધકાર છે . ‘�મરણયા�ા’ ની ��તાવનામાં કાકાસાહ�બ કાલેલકર� ક�ું છે ક� ‘સામા�ય
માણસને પણ આ�મકથા લખવાનો અિધકાર છે , શરત મા� એટલી ક� તેને કં ટાળો ન આવવો જોઇએ.’ આ�મકથા કોઇપણ સ�કને ૫ડકાર� એ�ું �વ�પ છે .
પોતાની વાત કરવાની અને પોતાના અહંને શ� તેટલો અળગો રાખીને કરવાની, આ�મકથામાં કાંતો માણસ અિતન�તામાં સર� ૫ડ� અથવા અિતવખાણ
કર� , આ બંને વ�ચેની સમ� ુલા �ળવવાની અને � ૂતકાળના બાઝેલા થરને ઉખેડ�ને �વ-�પનો સા�ા�કાર કરવાનો તથા એને �ગટ કરવા� ુ ં �તની
ઓળખ આ�મકથાની �ુવપં��ત છે .
આ�મકથામાં નાયકના �વનની મહ�વની ઘટનાઓ, તેના �વન સાથે સંકળાયેલ �ુ �ુંબીજનો, િમ�ો, �ુ�જનો, શાળા�વન અને અ�ય સં�થાઓ
વગેર�નો ફાળો વ�ુ હોય છે . આ�મકથાકમાર� એ બધા આલેખન સાથે સાથે ક�પનાત�વ સાથે વા�તવના ત�થ� ુ ં કલાના સ�યમાં �પાંતર કરવાની
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આવ�યકતા હોય છે ક�મ ક� આજ ત�વ આ�મકથાને �વનનો દ�તાવેજ બનતાં અટકાવે છે . આ�મકથાની ભાષા મોહનભાઇ ૫ટ� લ કહ� છે તેમ ‘ઓછ�
અલં�ૃત, સાદ� પણ અથ�ગૌરવવાળ� હોવી જોઇએ’ (� ૃિત, � ૃ. ૩૩) ભાષા સાથે સા�હ�ય �વ�પનો સંબધ
ં સાંકળવો �ુ�ક�લ છે . સા�હ�યકાર ન હોય તેવી
�ય��તઓ �ારા પણ આ�મકથા લખાતી હોય છે . આમ ભાષા� ૂઝ પણ આ�મકથાકાર પાસે અપે��ત છે . ��ઢ�યોગ, કહ�વત, �તીક, ક�પન �ારા ભાષાને
વ�ુ બળતર બનાવાય છે .
�વાતં�ોતર �ુગની �ુણવંત શાહ ર�ચત આ�મકથા ‘�બ�લો �ટ�લો ટચ’ ની �થમ આ� ૃિત ઇ.સ. ૧૯૯૭માં �ગટ થઇ છે એકવીસ �કરણમાં િવભા�ત
આ �ૃિત�ુ ં �થમ �કરણ ‘�બ�લો �ટ�લો ટચ’ એક રમત છે . તેમાં બે ૫� હોય છે . સંતાઇ જવા માટ� ની સરહદ ન�� કરવામાં આવે પાંચથી સાત જણનો
એક ૫� રહ�તો. આ રમતને સંતા�ુ કડ� તર�ક� આપણે ઓળખીએ છ�એ. ‘�બ�લો �ટ�લો ટચ’ શ�દ રાંદ�રના ફ�ળયામાં આ રમત માટ� યો�ય છે .
અતીતના ઓવારા સાથે વળગેલી �મરણ-�ુગધ
ં
રાંદ�રની સીમમાં વહ�લી સવાર� ગો�ઠયાઓ જોડ� કોઇ ખેતરમાં છાનામાના દાખલ થઇને ચીભડાં
ચોર�ને ખવાની મ�થી આરં ભાયેલી આ આ�મકથામાં �ુણવંત શાહના બા�યકાળની રમતોમાં �ગ�લીડંડા, �ક��ટ, કોડ�, લખોટા, લંગડ�, ખોખો, ��
ુ ુ� ુ� ુ,
સાત ઠ�કર� ઉભીઓ અને ભમરડાની રમતો છે . �થમ �કરણમાં� ુ ં ઘ�ડયાળ�ુ ં �તીક �વનચ� સાથે આ� પણ તે જોડાયે� ું અ�ુભવે છે .

�તીય�વનની વાત ર�ૂ કરવામાં સૌથી િવશેષ �ુઝ
ં વણ અ�ુભવાતી હોય છે . છતાં ગણવત શાહ� એ સ�યને િનખાલસતા � ૂવ�ક આ આ�મકથામાં ર�ૂ
ક�ુ� છે . �ુ મારાવ�થામાં પોતાને ૫જવતા અદ�ય િવ�તીય આકષ�ણ ને આ ર�તે �ુક� આ��ુ ં છે . નદ�ના ઓવાર� �નાન કરતી �ુવાન છોકર�ઓના કપડાં
પલડ� �ય �યાર� દ� ખાતી કાયા એમના �કશોર મનમાં ગજબ�ુ ં આકષ�ણ જગાડતી. નાનપણમાં અ�ુભવે� ું સેકસ િવશે� ુ ં �ુ � ૂહલ ગો�ઠયાઓની વાતચીતમાં
અ�ુભવે� ું છે . ઘેલછાભર� આવી ૫ળોની પેટ�ટ� વાત કરવાની �હ�મત લેખકમાં છે . લેખક પોતાના ભાવજગની િનખાલસતા � ૂવ�ક ક� ૂલાત કર� છે .
પોતાના સંતાનો આવી �િત��યાઓનો ભોગ ન બને તે માટ� ની સ�ગતા રાખતાં આ આ�મકથામાં નો��ુ ં છ� ,
“દ�કર� �યાર� પોતાના �વનસાથીને મળ�ને ઘર� મોડ� પડતી �યાર� અમ�ું ખો�ંુ કારણ બતાવતી. એ મોડ� પડતી �યાર� �ું કહ�તો: ‘મો�ું થ�ું તેમાં કોઇ
�ુનો નથી થયો. તારા પ�પાને એ િવશેષાિધકાર નહોતો મ�યો’ કયાર� ક તો ડ��ટ�ગ કર�ને આવેલી દ�કર� ઘરમાં �વેશે �યાર� �ું �� માં પાણીનો �લાસ � ૂક�ને
એના �વાગત માટ� ખાસ ઉભો રહ�તો, �થી એના મનમાં કોઇ �ોભ ન રહ�.” (� ૃ. ૫૪)
પોતાના ભવજગત�ુ ં આટ�ું �ુ�મ સંવેદન આ �ૃિતનો આ�વાદય ભાગ છે . ‘�બ�લો �ટ�લો ટચ’ માં �ુણવતશાહના સં�મરણોમાંથી ૫સાર થતાં
�વનની સમજ, ભાવનાશીલતા, િનખાલસતા, સ�ય�ેમ, ચરોતર� પટ� લની આખાબોલી લેખકના આ સ�ક�ય��ત�વમાં �ગટ� છે .
સામા�જક વાતાવરણ ચરોતર� પટ� લ અને તેમના આચાર-િવચાર, �ુ ટ�વો, અનાચાર, અભાડછે ટ, વહ�મો, પરં પરાગત લ�ન �રવાજો અને તે �ગેની
મા�યતાઓ, કજોડાં� ુ ં કારખા�ુ ં ચલાવતા સમાજના કારભાર�ઓ, કૌ�ુ ં�બક િનયં�ણો વગેર�ને ર�ૂ કરવામાં લેખક �ુ શળ છે . આને લેખક� દ�ટાંત સ�હત � ૂક�
આ�યા છે .
‘�બ�લો �ટ�લો ટચ’ માં િવશેષણોથી નવા�લા �ય��ત�ચ�ોમાં �થમ �કરણથી જ શ�આત કર� છે . ચં�ુ કાકા�ુ ં �ય��ત�ચ� ભાતીગળ �ય��ત�ચ�ોમાં
બાવા-ફ��રયાઓ, લાર�વાળા, �ભખમાંગતા �ભખાર�ઓની િવ�ચ� જમાત વગેર� છે . સ�જનતાની � ૂિત� મકન� મા�તર, કા�લદાસ મા�તર, રાજક�યસાં��ૃિતક �ુ ગતરામ દવે, િવનોબા�, રિવશંકર મહારાજ, �ીકાંત આ�ટ� �, મહા�માગાંધી, �ગ�ુ ભાઇ બધેકા વગેર� અસરકારક ર�તે િન�પાયાં છે .
�વાતં�યોતરકાળની આ�મકથાઓમાં ‘�બ�લો �ટ�લો ટચ’ માં ભાષા�ુ ં લા�લ�ય �યાન ખેચે છે . તળપદા શ�દોમાં �ા�ય�વનની �વંતછ�બ ખડ� કર�
છે . સાદ� સીધી ભાષા, રં ગદશ� રસાળ ભાષા, ��ઢ�યોગો અને કહ�વતોથી સભર ભાષા, � ૂરતી અટકો, �પકો અને વાકછટાઓ �ૃિતના ગ�ને �વંતતા બ�ે
છે . ����યસંવેદન અને લયા�મક ગ�ના ન� ૂના આ �માણે છે .
"જમીન ૫ર ૫થરાયેલા વેલાઓમાં આ�રયાની ઝાકળભીની �ુ મળ� છાલ પર વળગે લી � ૂળ"" (� ૃ. ૦૧)
“ન�દરને કાંઠ� આવે� ં ુ શમણા�ું ગામ બાળપણની �ુધ
ં ળ� �� ૃિતને �ળવીને પડ� ર�ું છે .” (� ૃ. ૩૯)
આ�મકથાના �કરણોના શીષ�ક પણ ક�ટલા આ�વા�ય બને તેવા છે �મક� ‘તાપી માં વહ� ગયે� ં ુ બાળપણ’, ‘પારક� પંચાતની પાલા�મે�ટ’, ‘કજોડા�ું
કારખા�ુ’ં , ‘ગંગા�વ�૫ પીડાના પોટલા’, ‘ગામ �ટયાની વેળા’ વગેર� છે . રાંદ�રની ભીની માટ�ની સોડમથી મધમધતી ‘�બ�લો �ટ�લો ટચ’ આ�મકથા
�વ�પની �ુજરાતી �ૃિતઓમાં એક આ�વાદય કલા�મક �ૃિત બની રહ� છે .
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