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નારી સઘંર્ષની ગાથા : ‘મકુ્તિ-વતૃ્ાિં’ 
(મકુ્તત-વતૃ્તાંત, આત્ભકથત, અરુણદમ પ્રકતળન, અભદતલતદ, પ્રથભ આવ ૃ્ત્-જાન્યઆુયી-૨૦૧૬, ષૃ્ઠ-૧૯૨, મલૂ્મ-૧૮૦) 

       ‘અકતલનતયી રયક્થથ્તભતાં લતતતારેખને ભને વાંબતી છે’ (ળબ્દસષૃ્ષ્િ-દીત્વલી ્લળેતાંક, ઓતિફય-
નલેમ્ફય,૨૦૦૯, .ૃ૨૮૭) લતતતાની કેરપમત આતતાં ઉયનત ળબ્દ રશભતાંળી ળેરતે કયતાં છે. આધુ્નકત્ય લતતતાનત 
્લકતવભતાં રશભતાંળી ળેરતનુાં નતભ પ્રથભ શયભતાં મકુવુાં ડે. આ લતતતાકતયે લતતતાને નલ ઘતિ, લથત,ુ િેક્નક, વચિ 
બતત તથત નતયીનતાં જીલનનત અલનલત તવતાંને વચિતતથી આરેખમતાં છે. અનથુનતતકનત અભ્મતવક્રભભતાં રશભતાંળી 
ળેરતની લતતતાઓ શતી, તે વભમથી રશભતાંળી ળેરત ભતયત ગભતત લતતાકતયભતાંનત એક છે, તેભનત જીલન ્લેની 
થડીક ફતફત જાણી શતી, આજે ‘મકુ્તત વતૃ્તાંત’ આત્ભકથત જતત હુ ાં ભતયી જાતને યકી ળક્ય નશીં.  

         ‘મકુ્તત-વતૃ્તાંત’ આત્ભકથત િી.લી. વભતચતયભતાં આત્ભશત્મત કયતી ભડેરનત વભતચતયથી ળરૂ થતમ છે. 
વભતચતય જમત છી બીતય ચતરેરત ્લચતય વાંદબે તતની જાત વતથે વાંલતદ થતમ છે તે વાંલતદભતાં આત્ભકથત 
રખલતન ્લચતય દૃઢ થતમ છે. રયણતભરૂે નોંધે છે કે, ‘... છેલ્્ુાં છેલ્્ુાં જઈ રેવુાં છે કે કેિરતાં પ્રતભતણણક થઈ 
ળકતમ છે, અને કેિરતાં ્નખતરવ ! આ ણ એક પ્રકતયન ફતયડતન્વ. ફધતાં જતત શમ ત્મતયે અજલતતભતાં ખલુ્રતાં 
થઈ ઊબતાં યશલેતની તતકતત કેલીક છે, જઈએ ત ખયતાં! મકુ્તત જેલી તેલી, ઢ ચડતવ્મત ્લનતની અને યાંધ પેયવ્મત 
લગયની. ફવ એની જડે આંખ ભેલલતની ઈચ્છત છે.’(.ૃ૨) તે ઉયતાંત નોંધે છે કે, ‘ભતયે ભતયત વાંફાંધની 
વચ્ચતઈને ચકતવલી છે, અને કતભની નક્કયતત ને ણ…’(એજન, .ૃ૨) આભ જાત વતથેનત વાંલતદથી અને િી.લી. 
વચતચતયથી નતિયતત્ભક યીતે- યાંયતગત ઢફથી જુદી યીતે આત્ભકથતન આયાંબ થતમ છે.      

     ‘મકુ્તત-વતૃ્તાંત’ આત્ભકથતનુાં ળીાક રેણખકતનત ફતણનુાં ખફૂ ઓછાં જાણીત ુાં નતભ ‘મકુ્તત’ યથી યતખયુાં છે. 
તેન અણવતય બતલકને આયાંબભતાં જ આલી જામ છે. તતનત નતભ ્લે તે કશ ે છે કે, ‘હુ ાં મકુ્તત સડુતતીવભતાં 
જન્ભી એિરે થલતાંત્રતતને લધતલલત તડે્ુાં ભતરુાં શે્ ુાં નતભ. યતળી નતભ ભળયુાં એ તછથી.’ (.ૃ ૪) ફતણનત 
પ્રવાંગભતાં તે અભ્મતવભતાં- ગણણત ્લમ પ્રત્મેની રૂચી વાંદબે ્નખતરવલૂાક નોંધે છે કે, ‘ગણણતને વાંફાંધ છે ત્મતાં 
રગી ભેં ખયેખય ચકરીઓ જ ચીતયીને આકતળભતાં ઉડતલી છે, ફધુાં બણી રીધત છીમે ! બણતી શતી ત્મતયે ગણણત 
ન આલડમતન યાંજ નશત. અને આજે બણી યલતયી ત્મતયેમ એ યાંજ નથી’ (.ૃ5) ગણણત ્લમ ન આલડત 
શલતન એકયતય કયતી મકુ્તત તછથી અધ્મતક અને ગજુયતતી બતતની વર્જક ફને છે, તેભતાં તભેની રગન, 
અભ્મતવનુાં રયણતભ દળતાલે છે. 
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      રયલતયનત વભ્મભતાં દતદતજી- ‘કતણરદતવ ળેરત’ દૈ્નકનત (પ્રતત-રકળક્તત) તાંત્રી શતત. ઘયભતાં વોથી લધ ુ
ભતન દતદતજીનુાં શત ુાં. ઘયન ેણ તે એિરી ચીલિથી વતચલતતાં શતત. મકુ્તતને ણ એિ્ુાં જ ભતન આતત શતત. 
ત્રકતયત્લ વતથેનત જડતણને કતયણે ઘયભતાં થુતકનુાં આલન-જાલન શલતથી અભ્મતવભતાં ઘણ પતમદ થમ છે. 
તતને વાંથકૃત ્લમ ળીખલલત ્ળક્ષકને ઘયે દતદતજી ફરતલતત શતત. દતદતજીની ્લદ્યતપ્રી્ત તતનતભતાં ઉતતયી છે, 
તે તેભને થલીકતયુું છે. 

      દતદતજી જેલતાં લડીર વ્મક્તતની ભશત્લતત દળતાલતત રશભતાંળી ળેરત દતદતજીન ેદલતખતનતભતાં દતખર કમતા શતત ત ે
વભમે ભશતેત વતશફે(કે.વી. ભશતેત)ને ફરતલીન ેદતદતજી જે કશ ેછે તે પ્રવાંગ લણાવ્મ છે. તેભને રખયુાં છે કે, ‘ઇન્દુ 
ફહુ બર ને વય છે, એને રક ફનતલી જળે એિરે એને જાલજ. અને આ છકયી તભને ફહ ુભતને છે, એને 
તભતયે ભતિે ખફૂ બતલ છે, એનુાં ધ્મતન યતખજ...’  

     આખતમે રયલતય અને થનેશી્ભત્ર લચ્ચે દતદતજી આવુાં યૂી થષ્િતતથી ફલ્મત શતત. કુટુાંફની લીવ-એકલીવ 
લાની છકયીની રતગણીન આલ આદય કયનતય દતદતજી વદ્દબતગીને જ ભે. હૃદમનત આલત તયખ ુ લડીર 
ભલત વશરે નથી.’ (.ૃ૨૩) તતની રતગણી- થનેશન આદય કયનતય લડીર ભળમતાં, તે તતને વદ્દબતગી ભતન ે
છે. એ જભતનતભતાં આલત લડીર ભલત તે ખફૂ ભિી લતત કશલેતમ!  

       તાંત્રી તયીકેની દતદતજીની ભ ૂ્ભકત તેભનત ગમત છી કઈ વતયી યીતે ્નબતલી ળક્ુાં નથી. ભશતેત વતશફે 
લચ્ચેનત વાંફાંધને રઈને તથત તતનત રગ્ન ન કયલત ્લે- જેલી ફતફતન દતદતજીએ ્લયધ કમો શમ એલ 
એકણ અણફનતલ આત્ભકથતકતયે લણાવ્મ નથી. દતદતજીનત ગમત છી ફીજુ ાં કઈ વભજી ળક્ુાં શમ ત તે ‘ફત’ 
છે. ફત જીવ્મત ત્મતાં સધુી રેણખકતને શયેક ે વતથ આપ્મ છે. તેની નોંધ આત્ભકથતભતાં કયી છે. આ ઉયતાંત ‘કાંઇક 
કશલેતનુાં શજી ફતકી છે...’ નતભની કેરપમતભતાં ણ તેભને ફત ્લે નોંધ્યુાં છે કે, ‘ફત ભતયે ભન આ થૃ્લી યની 
લશતરતભતાં વ્શતરી વ્મક્તત. અભને છડીને શભણતાં ગઈ. એની જીલન પ્રી્તન, ઉત્વતશન, ચતશલતની પ્રફ ળક્તતન, 
ઉદતયતતન અને લતાંચન પે્રભન લગેયેન ભતયત ય એન જફયજથત પ્રબતલ છે’ (વર્જન પ્રરક્રમત અને નતયી ચેતનત, 
વાંતદક-ઉત ઉતધ્મતમ, તર્શ્ા બ્બ્રકેળન્વ, અભદતલતદ, આવ ૃ્ત્-૨૦૦૫, .ૃ ૧૧૭) આભ, ફતન પ્રબતલ ને પ્રેભ 
ફાંનેમ અંત રગી તે ભેલે છે. ફતનત ઋણભતાંથી તે ક્યતયેમ મતુત થઇ ળકે તેભ નથી, જેલ બતલ બતલકને થળી 
જામ છે. ત ેરગ્ન કેભ કમતા નથી, તે વાંદબે જણતલે છે કે, ‘દયેક સ્ત્રીભતાં એક રતક્ષણણક ભતદત-female-શતજય શમ 
છે, અને એ વતયત પ્રભતણભતાં વરક્રમ સધુ્ધતાં યશ ેછે. ભતયતભતાં એ કાંઈક ઓછી વરક્રમ અને લધતયે સષુપુ્ત યશી.’ (.ૃ 
૩૯) 

        તે ્વલતમ રગ્ન ન કયલત તછ ભશતેત વતશફે વતથેનત વાંફાંધ ણ કદતચ જલતફદતય શળ!ે એવુાં કશી 
ળકતમ. આ ઉયતાંત તતની આવતવ સ્ત્રી-રુુ લચ્ચે થતત ઝઘડત તથત કેલ રુુનુાં સ્ત્રીનત ‘ળયીય’ને 
જરૂરયમતત મજુફ ઉમગ કયે છે, તેવુાં યલુતન સ્ત્રી ્ભત્ર દ્વતયત જે જાણલત ભે છે, તે ્લચતય ણ તેભને રગ્ન 
કયલત ભતિે ખિક્ય શળ,ે એવુાં કશી ળકતમ. આત્ભકથતભતાં સ્ત્રી-રુુ લચ્ચેનત જલત ભતત વાંફાંધ ્લે, સ્ત્રીનત 
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ભનભતાં ઘય કયી ગમેરી વભતજગત રૂરઢઓ લગેયે ફતફત યનત ્લચતયની અવય મકુ્તત ય જેલત ભે છે. તેનત 
કેિરતાંક ઉદતશયણ જઈએ. 

- ‘દવ-ાંદય લાનત વશલતવ અને એક-ફે વાંતતનનત જન્ભ છી અરગ થમેરતાં સ્ત્રીરુુને હુ ાં ્લથભમથી જઈ 
યશતેી. તતની ગ ૂાંચ ન ઉકેરી ળકતતાં અને રયણતભે વાંતતનને ભત કે ફત, ફેભતાંથી એકની જ હ ૂાંપ ભી ળકે એલી 
ફેહદૂી દળત ખડી કયતતાં નતયીનય ભને અકતલી મકૂતતાં. આવુાં જ શત ુાં ત શુાં જખ ભતયલત તભતયી મખૂાતત અને 
ઉતતલ ેરતાં વાંતતનને ભતથે ભતયી? એભણે જન્ભલત ભતિે કાંઈ અયજીત્રક આપ્યુાં શત ુાં ?’ (.ૃ૩૯) 

-‘ભતતૃદ પ્રતપ્ત ન થતમ ત્મતાં રગી સ્ત્રી અધયૂી છે એ ખમતરને વભતજે અને રયલતયે ઘ ૂાંિીને એ શદે ઘેય ફનતલી 
દીધ કે ખદુ સ્ત્રીને ણ એ અણૂાતત ખિકલત ભતાંડે. ભતયી કેિરીક બદુ્ધિભતન ્લદ્યતથીનીઓને ભેં વાંતતનને અબતલ ે
ફેશતર થતી જઈ છે.’(.ૃ ૪૦) 

-‘લીવ –ફતલીવની લમે ફે-ચતય ફશનેણીઓનતાં રગ્ન થઇ ચકેૂરતાં અને એભની વતથે અંતયાંગ લતતભતાં ફતાંધી મઠુ્ઠી 
ખરૂી ગઈ. યણ્મત એિરે જાણે આણત દેશ યન આણ અ્ધકતય ડબૂ્મ વભજલ. આણી –એિરે કે સ્ત્રીની – 
ભ ૂ્ભકત વતભતલતતની ‘જરૂરયમતત’ થલીકતયલત જેિરી.’ (.ૃ૪૧) 

-‘વનત-ચતાંદી-શીયતભતાં અને કીભતી લસ્ત્રભતાં દિતમેરી સ્ત્રી ભને અ્તળમ દમનીમ રતગી છે. વપેદ લત અને 
કયચરીઓથી ડયતી, વતયત નશીં દેખતઈએ ત લયની નજય ફશતય બિકળે એલી લતરશમતત રપકયભતાં જીલતી સ્ત્રી ભતિે 
કરુણબતલ જાગે.’ (.ૃ૪૧) 

      આ ઉયતાંત ગબા્નયધ રક્રમતભતાં, વેતવલકાવને ભતિે, ફતત્કતયનત બગભતાં, દુવ્માલશતયભતાં લગેયે ફતફતભતાં 
અભત્નત સ્ત્રીનુાં ‘ળયીય’ જ થતમ છે. તેનતથી અંતે ભે છે ભતન્વક વાંતત- લેદનત જેલ સયૂ આત્ભકથતભતાંથી 
નીકે છે. આ ્લચતયથી તે નક્કી કયે છે કે, ‘ભૈત્રી અને પે્રભલળ કઈ રુુ વતથે યશલેતનુાં વાંદ ડે, અને ભતત્ર 
એ કતયણે રગ્ન થતમ, તમે ફતક ત નશીં જ.’ (.ૃ૪૦) આ ્નણામ તે તે છે. 

      જે નતયીનત જીલનભતાં પ્રેિપભા ય યઝતત ફતકને તતનત ફનતલતની ઈચ્છત શમ તે સ્ત્રી કેલી યીતે 
વાંતતન ઈચ્છે? તેભનુાં જીલન અનતથ ફતકને તથત રતચતય સ્રીઓને તે ભદદરૂ થલતભતાં લીત્યુાં છે. તેભતાં જન્ભ 
તતયીખ લગયનત ફતકને ળતતભતાં દતખર કયલત તથત શ્ર્ભક રયલતયની સ્ત્રીઓને ભદદ કયલી, લગેયે પ્રવાંગભતાં 
તેભનુાં મગદતન જઈ ળકતમ છે. 

     મકુ્તતને એકલીવ લાની લમે કરેજભતાં નકયી ભી ગઈ શતી. કૉરેજભતાં નકયી વભમનત અનબુલ તથત 
્પ્રન્વીતર- ભશતેત વતશફે લચ્ચેનત વાંફાંધને રીધે, વતશફે અન ેતેભની ત્નીન ેતથત તતન ેજે લેઠલતનુાં આલે છે, 
તે ફતફતે આત્ભકથતભતાં વશજ યીતે લણાવ્યુાં છે. તેભને આ વાંફાંધ ભતિેની રતગણી- આદયને વાંતતડલતની જરૂય રતગી 
નથી. ભશતેત વતશફે જેલત ‘ગણુતનયુતગી’ ભતણવ પ્રત્મે અંત સધુી ભતન યશ ેછે, તે કશ ે છે કે, ‘જલતફદતયીનત બતન 
વતથે, અને રયલતયને ્લર્શ્તવભતાં રઈને ફે વ્મક્તત યથય થનેશ યતખે, એકભેકને વભજે, વભતજની ફેશતરી ખાંખેયલત 
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થડતાં વતયતાં વનતાં વતચલે, અને એને નક્કય રૂ આલત ભથે, એભનત થકી થડતાં વતયતાં કતભ થતમ, અને એ કતભ 
ભતિેની ઉજાા ણ એભને તતનત ભજબતૂ વાંફાંધભતાંથી જ ભે, ત એભતાં િીકતતત્ર કશુાં જ ન શમ. આ જડ અને 
વાંલેદનશીન, થલતથાભતાં યભભતણ રકતચતય લચ્ચે, એકતદ યભણીમ અને સલુત્વત વાંફાંધ તાંગયે ત એની શયખબેય 
નોંધ રેલતલી જઈએ. ાંચત્તમતઓને આભ કયવુાં ન પતલે ત એભની વલા વ્યશૂયચનતઓ એભને મફુતયક’ (.ૃ118) 
ભશતેત વતશફે તવેથી તે ઘણુાં ળીખી છે, તેન યણક એકથી લધ ુલખત આત્ભકથતભતાંથી ભે છે. યાંત ુભશતેત 
વતશફેનત મતૃ્ય ુવભમે આત્ભકથતકતય નજીક ન શલતને રીધે છેલ્રત ે ્પ્રમ થલજનને ્લદતમ ન આી ળકમતન 
લવલવ ણ પ્રગિ થમ છે. ભશતેત વતશફેનત મતૃ્ય ુફતદ નકયીનત ચોદ લા ફતકી શલત છતતાં કૉરેજભતાંથી મકુ્તત 
યતજીનતમ ુમકૂી દે છે. ત્મતયફતદ ફતકીનુાં ળે જીલન વાંથથત ભતિે- ભનગભતી પ્રવ ૃ્ત્ભતાં- નાંરદગ્રતભ વતથે જડતમ છે. 

     સડુતતીવ લાની લમે નાંરદગ્રતભ ખતતે ઇ.વ. 1995ભતાં શરેી લખત નીરભણણ (્લનદ ભેઘતણી- ઝલેયચાંદ 
ભેઘતણીન તુ્ર))ને ભે છે, રગ્ન કયે છે. રેણખકતએ તે થલીકતયુું છે કે એ વભમગતતભતાં ‘નીરભણણ એનુાં આત્ભીમ 
તત્ર ગભુતલી ફેઠેર અને હુ ાં ભતરુાં.’ (.ૃ129) જે ્લચતયથી ત ેબેગત થમત શતત તે વાંફાંધ એિરી ઉંચતઈ પ્રતપ્ત 
કયી ળક્ય નથી. તેનુાં થષ્િ ફમતન આત્ભકથતભતાં વત્મની પ્રતી્ત કયતલે છે. મકુ્તત તથત નીરભણણનત થલબતલ 
અરગ શલતથી સયુતથી દૂય લરવતડ- અબ્રતભતભતાં ‘વખમ’ભતાં રગ્ન કયીને વતથે યશલેત જામ છે. યાંત ુ તે ‘વખમ’ 
એિ્ુાં ઉકતયક નીલડત ુાં નથી. છતતાં તે વાંફાંધને તેભને વતચવ્મત શતતાં. તતનત હૃદમભતાં યશરેત દુુઃખને તેભને 
ફતજુીને (ભેઘતણીને) ત્ર રખીને પ્રગિ કયુું છે. તે પ્રવાંગને લતાંચતત તેભનત અને નીરભણણ લચ્ચેનત વાંફાંધન 
બતલકને તતગ ભે છે. આ ઉયતાંત નીરભણણને હૃદમયગન હુભર આલે છે તે વભમને લણાલતત રખયુાં છે કે, ‘એ 
ક્ષણે આભ ફરલતનુાં ત ન ફન્યુાં છતતાં એક તીવ્ર બતલ જાગેર, નીરભણણન ફયડ વલતયલતન, એને કતે 
અને ભતથે શતથ પેયલલતન. આ વશજ ઉભકમે અવ્મતત જ યય. નીરભણણને આવુાં લતાન ગભળે કે કેભ, એ 
દ્ધદ્વધતભતાં ેરી ક્ષણ ત લશી ગઈ.’ (.ૃ૧૩૪)  

     ફયડે ને કતે શતથ ન પેયલી ળકતી મકુ્તતની અવ્મકત યશરેી રતગણી તીવ્ર યીતે આ પ્રવાંગભતાં વ્મકત થઈ 
છે.   

     નીરભણણનત મતૃ્ય ુછીન વભમ આત્ભકથતકતય પ્રતણીઓ, ક્ષીઓ લગેયે વતથે વ્મતીત કયે છે, તેની ચચતા 
આત્ભકથતભતાં કયી છે. કતૂયત-વનુાં વતથેનુાં આત્ભીમ જડતણ તથત યગભતાંથી મતુત કયલત જે ઈન્જેકળન આવુાં ડે છે 
તે પ્રવાંગ બતલક ને ણ બતવકુ કયી નતખે છે. ઉયતાંત ાંખીઓ, ણખવકરીઓ, વત લગેયે પ્રત્મેન ્નથલતથા પે્રભ 
ણ ્નરૂતમ છે.  

     આત્ભકથતભતાં ્નરૂતમેરત પ્રવાંગભતાં- ચતય લાની ફતકી ય ્ળક્ષક દ્વતયત કયલતભતાં આલત જાતીમ હુભર, 
સજુાતત ભનશયલત કેવ, વશયતબદુ્દીન કેવ, તડળી દ્વતયત ઝતડ કતલતભતાં તથત થડભતાં એ્વડ નતખલતલત પ્રવાંગ 
લગેયે પ્રવાંગભતાં રશભતાંળી ળેરતે અન્મતમ વતભે અલતજ ઉઠતવ્મ છે. તથત તેભતાં બગ ફનેરત રકની ભદદ કયી છે, 
આ કતયણે તતને જે લેઠલતનુાં આવ્યુાં છે, તે લેઠયુાં છે. મકુ્તતએ સ્ત્રીનત જીલનને નીકિથી જાણ્યુાં છે. ‘એક ધતયુું સ્ત્રીનત 
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ળયીય ય નજય કયતતાં રુુ વતભે શુાં કયવુાં?’, દતદતનતાં એક બતબી ચતીવેક લાની ઉંભયે ફી ભયે છે. તે સ્ત્રી કેભ 
વગી ભયી શળે? જેલતાં અનેક અકફાંધ પ્રશ્ન આત્ભકતથતકતયને થર્શમતા છે.  

     રેણખકતનત ફતણનુાં ખફૂ ઓછાં જાણીત ુાં નતભ ‘મકુ્તત’ યથી રખતમરેી આત્ભકથત ‘મકુ્તત-વતૃ્તત’ભતાં વત્મન 
યણક વાંબતમ છે. આત્ભકથતભતાં આેર ણચત્ર એ અથાવબય છે. ત બતતભતાં વચિતત જલત ભે છે. ‘ઈતયત’, 
‘ફતયતનતાં ફીજ’, ‘ફતયણુાં’ જેલી લતતતાઓ આ આત્ભકથત લતાંચતત મતદ આલે છે. ત આત્ભકથતભતાં દતદતજીનુાં 
ળબ્દણચત્ર, ભતનુાં મકુ્તત વતથેનુાં જડતણ, ભશતેત વતશફે તથત નીરભણણ વતથેનતાં વાંફાંધ –લગેયે પ્રવાંગભતાં મકુ્તતનુાં 
અંતયજગત ્નરૂતયુાં છે- પ્રગિ થયુાં છે. આ ઉયતાંત વતરશત્મપ્રેભ, વતરશત્મક ્ભત્ર, ણચત્ર-નતૃ્મ-વાંગીત લગેયે કત 
પ્રત્મેન અનફુાંધ, ફતણનત ્લ્લધ પ્રવાંગ, રતચતય સ્ત્રીઓ તથત યઝતત ફતક ્લે, ગભુ થતી નતની લમની 
ફતકીઓ ્લે તથત થકૂર, કૉરેજ, વત્મતગ્રશ, આઝતદી છીનત આંદરન, સયુતભતાં થમેરત ્લ્લધ અનબુલ- 
લગેયે પ્રવાંગનુાં લણાન આત્ભકથતભતાં આત્ભકથતકતયે કયુું છે. આ ્વલતમ થડીક ફતફત એલી ણ છે જે બતલક ને 
ખિકે છે જેલીકે,  શુાં મકુ્તતનત ભશતેત વતશફે વતથેનત વાંફાંધને એિરી વશજતતથી રયલતયલતત એ થલીકતયી રીધત 
શળે? આ વાંફાંધને કતયણે ભશતેત વતશફેનત કોટુાંણફક જીલન ય કઈ અવય નશીં થઇ શમ? રગ્ન ન કયલતન 
્નણામ રેતી મકુ્તત એલ કમ પ્રવાંગ ફન્મ કે તેભને નીરભણણ વતથે રગ્ન કયલતનુાં નક્કી કયુું? ત ‘ધફકતયત ચકૂી 
જલતમ એલત તીવ્ર લતાંક અંગત જીલનભતાં આવ્મત છે.’(ળબ્દસષૃ્ષ્િ-દીત્વલી ્લળેતાંક, ઓતિફય-
નલેમ્ફય,૨૦૦૯, .ૃ૨૮૭) કદતચ તેલત લતાંક લણાલલતનત ફતકી છે, જેલી ફતફત બતલકને ખિકે છે. યાંત ુભશતેત 
વતશફે વતથેનત વાંફાંધ શમ કે નીરભણણ વતથેનત વાંફાંધ- તેભતાં તેભની વચ્ચ્ચતઈન યણક પ્રગિ થમ છે તેન 
બતલકને અનબુલ થમત લગય યશતે નથી. શરેી જૂન-૨૦૧૪નત યજ આલેર શરેી લખતન હૃદમ યગન 
હુભર, તેભને શરતલી મકેૂ છે. તતની જાત વતથેનત વાંલતદભતાં ‘તે કેવુાં મતૃ્ય ુઈચ્છે છે?’ જેલત પ્રશ્નનત ઉત્યભતાં ત ે
જણતલે છે કે, ‘રૂદ્રનતથ ભશતદેલન ઉલ્રેખ કયેર ભેં. એ ભાંરદયની અગતળીભતાં ઘમુ્ભિ પયતે શલતભતાં ફેમ શતથ પેરતલી, 
એને તાંખ ેઠે પપડતલતી, યુજળભતાં ચક્કય ય ચક્કય રેતી એક ખદુભથત છકયી ક્યતયેમ ઊડલતની છે એ જલત 
ફેઠી છાં. આ યીતે ઊડી ળકતમ છે એલ એન બયવ તિૂલત દેલ નથી.’ (.ૃ૧૮૪) 

       અંતે આ આત્ભકથતનુાં ગદ્ય ધ્મતન ખેચનતરુાં છે. ક્યતાંક વાંલતદ, ણચિંતન, વાંબતણ, થલગતક્તત, લણાન, કથન, 
ત્રરેખન, લગેયે દૃષ્ષ્િએ આ આત્ભકથત ઘડતઈ છે. બતત આત્ભકથતનુાં ઘયેણુાં છે. લતતતારેખનની વચિતત અશીં ણ 
ધ્મતન ખેંચે છે. આયાંબ અને અંતભતાં મકેુરી શ્રી યલીદ્રનતથ િતગયની કતવ્મ ાંક્તત ્લચતયપે્રયક છે. એક નતનત 
કવફતભતાં જન્ભેરી એલી નતયીનત જીલનભતાં કેલી કેલી ઘિનતઓ ફને છે, તેની ગતથત  ‘મકુ્તત-વતૃ્તાંત’ છે. ્લચતયપ્રેયક 
તથત રગ્ન ન કયતી અથલત ભિી ઉંભયે રગ્ન કયતી એલી નતયીનત જીલનભતાં જે પ્રશ્ન ઊબત થતમ છે. તેન વતભન 
કયતી નતયીની ગતથત છે.  
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