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લિલતકળાઓમા ંસાિહ યનીકળા એ ે ઠકળા છે. અ ય લિલતકળાઓની તલુનાએ સાિહ યકળા વઘારે જીવનલક્ષી 

છે કેમકે એના કે દ્રમા ંમાનવ છે. સાિહ યમા ંસ કના હાથે માનવસવેંદન અથવા માનવજીવનની કોઇ ઘટના 

િન પાતી હોય છે આવા સાિહ યને સ ના મક અને જ્ઞાનલક્ષી સાિહ ય એવા બે ભાગમા ં વહચી શકાય છે. 

આ મકથા લખવાની પે્રરણા આ મઆિવ કરણ (Self expression) ની વિૃ  છે. ૫િ મમા ંજ મેલુ ંઆ સાિહ ય વ ૫ 

‘Autobiography’ શ દથી ઓળખાયુ.ં ‘Autos’, Bios’ અને ‘Graphein’ વા ગ્રીક ભાષાના સયંોજનથી આ શ દ 

બ યો છે. 
 

ગજુરાતી આ મકથા લખવાની શ આત સઘુારકયગુથી થાય છે. ઇ.સ. ૧૮૬૬ મા ંનમર્દે ‘મારી હકીકત’ લખી 

ગજુરાતી સાિહ યમા ંઆ વ પનુ ંનવપ્ર થાન કરા યુ ં છે.  પણ આ અંગે ઘી ભાઇ ઠાકર કહ ે છે કે “ પોતે નવુ ં

પ્ર થાન કરે છે, એવા ભાન સાથે મારી હકીકત લખીને તેણે ગજુરાતી ગ મા ંશુ  આ મકથાનો પ્રયોગ કય  એ 

સાચુ ંપણ ઐિતહાિસક દિ ટએ જોઇએ તો ગજુરાતી ગ નુ ંપ્રથમ ખેડાણ કરવાનુ ં તેમજ ગજુરાતીમા ંઅભાનપણે 

૫હલેુ ંઆ મચિરત રચવાનુ ંમાન નમર્દના પરુોગામી સઘુારક અને સરુતની ‘માનવધમર્સભા’ ના દફતરદાર ી 

દુગાર્રામ મહતેાજીને ફાળે જાય છે.” (રસ અને િચ પ.ૃ ૧૧૧) દુગાર્રામની રોજનીશી ઐિતહાિસક દિ ટએ ભલે 

પ્રથમ હોય ૫રંત ુઆ મકથાના વ પની દિ ટએ ૫હલેી આ મકથા ‘મારી હકીકત’ જ છે. 
 

આ મકથા વ ૫ િવશે વાત કરતા ંસતીશ યાસ કહ ે છે તેમ “આ મકથા એના લેખકના ભતૂકાળના જીવનથી 

વતર્માનના જીવન સઘુીનુ ંકલાપણૂર્ ગિતશીલ ચિરત્રિચત્રણ છે. એ માત્ર ભતૂકાળનુ ંિન પણ નથી. પણ  ભતૂકાળે 

વતર્માનના લેખકને ઉ૫યોગી ન હોય એ વ તઓુ, પ્રસગંો, ઘટનાઓ કે યિક્તઓની સામગ્રી અંદર લાવવી જ રી 

નથી.” (આ મકથા, પ.ૃ ૨૦) 
 

આ મકથા એટલે યિક્તએ પોતે લખેલી પોતાની જીવનકથા છે. રેખાિચત્ર, રોજિનશી, પત્રસાિહ ય, પ્રવાસકથા, 

જીવનચિરત્ર વા ચિરત્રા મક વ પો આ મકથા સાથે કેટલેક અંશે સા ય ધરાવે છે. આવા િનકટવતીર્ વ પો સાથે 

તલુના કરવાથી પણ એનો પિરચય વઘ ુ િવશદ થાય છે. એ અથર્મા ંઆ મકથાને જીવનકથા સાથે સરખાવીએ. 

જીવનકથા અને આ મકથા બનેં ચિરત્રા મક કથા વ પો છે ૫રંત ુબનેં વ ચે પાયાનો ભેદ એ છે કે જીવનકથામા ં

નાયક અને લખેક િભ  હોય છે. જયારે આ મકથામા ંલેખક એ જ નાયક હોય છે. જીવનકથાકારને તાદા મયનો 
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પ્ર  અને આ મકથાકારને તાટ યનો પ્ર  મ ૂઝંવે છે. આમ આ મકથાને કોઇ વ પો વ ચે મકુવુ ંહોય તો ઇિતહાસ 

અને નવલકથા વ ચે મકૂી શકાય. આ મકથામા ં યિક્તના જીવનનો ઇિતહાસ યિક્તવતૃાતં પે આવે છે અને 

બીજી તરફ આ મકથા ક પાનાના ત વનો સહારો લે છે. અને અથર્મા ં તે નવલકથા સાથે સરખાવી શકાય ૫રંત ુ

ક પનાનો ટોદોર આ મકથામા ંઆપી દે તો તે નવલકથા બની જાય છે. ચદં્રકાતં બક્ષીએ ક  ુછે કે ‘સ ય િવનાની 

કોઇ ક પના હોતી નથી અને ક પના િવનાનુ ંકોઇ સ ય હોત ુ ંનથી.’ (બક્ષીનામા ભાગ-૧ પ.ૃ ૫૧) 
 

આ મકથામા ંજ મ અને મ ૃ યનુી વાત આ મકથાકાર લખી શકતો નથી. સમગ્રજીવનની એ કથા યિક્ત પોતે 

સ યિન ઠા આ મિનિરક્ષણ ને એકરાર સાથે લખે છે. સ ય એ આ મકથાનો નાયક છે. અહીં ‘સ ય’ શ દનો સબંઘં 

આ મકથાકાર જીવનના બનાવો અને તેણે પ્ર તતૃ કરેલી યગુછિબ સાથે છે. કેવળ પ્રસગંો અને તેની યથાથર્તામા ં

સ ય સમાઇ જતુ ંનથી. પોતાની અસદ્, િન ન વિૃતઓનુ ંઆલેખન િવના આ મકથા અપણૂર્ લાગે છે. સ યનુ ંસૌદંયર્ 

એ આ મકથાનુ ંસ દયર્ છે. આ મસભાનતા કલા માટે હાિનકમારક હોવા છતા ંઆ મકથા માટે એ અિનવાયર્ છે. 

આ મકથાને કોઇ ચોક્કસ યાખ્યામા ંબાઘંી ન શકે તેવુ ંસાિહ ય વ ૫ છે. જુદા જુદા આ મકથાકમારોની કલમે 

સજાર્યેલ કૃિતઓમા ંઆ વ પ લક્ષણો બદલતા હોય છે. ભ ય અને સ વશાળી જીવનવ ત,ુ સુ મ જીવન િ ટ, 

અડગ સ યિન ઠા, િવશાળ માનવતા, અમાપ િનખાલસતા, ગહન િચંતન, તી  ભાવસવેંદન, મનોમથંન વા 

ઘટકત વો આ મકથામા ંજોવા મળે છે. કોઇ એક આ મકથામા ંઆ બઘાજ ત વો મળવા મુ કેલ છે. બઘા માણસોને 

આ મકથા લખવાનો અિધકાર નથી એમ પિ મ િવચારસરણી કહ ેછે. યારે ગજુરાતી આ મકથામા ંતો સામા ય 

મનુ યને પણ એ અિધકાર છે. ‘ મરણયાત્રા’ ની પ્ર તાવનામા ંકાકાસાહબે કાલેલકરે ક ુ ંછે કે ‘સામા ય માણસને 

પણ આ મકથા લખવાનો અિધકાર છે, શરત માત્ર એટલી કે તેને કંટાળો ન આવવો જોઇએ.’ આ મકથા કોઇપણ 

સ કને ૫ડકારે એવુ ં વ પ છે. પોતાની વાત કરવાની અને પોતાના અહનેં શક્ય તેટલો અળગો રાખીને કરવાની, 

આ મકથામા ંકાતંો માણસ અિતનમ્રતામા ંસરી ૫ડે અથવા અિતવખાણ કરે, આ બનેં વ ચેની સમતલુા જાળવવાની 

અને ભતૂકાળના બાઝેલા થરને ઉખેડીને વ- પનો સાક્ષા કાર કરવાનો તથા એને પ્રગટ કરવાનુ ંજાતની ઓળખ 

આ મકથાની વુપિંક્ત છે. 
 

આ મકથામા ંનાયકના જીવનની મહ વની ઘટનાઓ, તેના જીવન સાથે સકંળાયેલ કુટંુબીજનો, િમત્રો, ગુ જનો, 

શાળાજીવન અને અ ય સં થાઓ વગેરેનો ફાળો વઘ ુ હોય છે. આ મકથાકમારે એ બધા આલેખન સાથે સાથે 

ક પનાત વ સાથે વા તવના ત થનુ ંકલાના સ યમા ં પાતંર કરવાની આવ યકતા હોય છે કેમ કે આજ ત વ 

આ મકથાને જીવનનો દ તાવેજ બનતા ંઅટકાવે છે. આ મકથાની ભાષા મોહનભાઇ ૫ટેલ કહ ે છે તેમ ‘ઓછી 

અલકૃંત, સાદી પણ અથર્ગૌરવવાળી હોવી જોઇએ’ (ધિૃત, પ.ૃ ૩૩) ભાષા સાથે સાિહ ય વ પનો સબંધં સાકંળવો 

મુ કેલ છે. સાિહ યકાર ન હોય તેવી યિક્તઓ ારા પણ આ મકથા લખાતી હોય છે. આમ ભાષાસઝૂ પણ 

આ મકથાકાર પાસે અપેિક્ષત છે. િઢપ્રયોગ, કહવેત, પ્રતીક, ક પન ારા ભાષાને વઘ ુબળતર બનાવાય છે. 
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વાતતં્રોતર યગુની ગણુવતં શાહ રિચત આ મકથા ‘િબ લો િટ લો ટચ’ ની પ્રથમ આવિૃત ઇ.સ. ૧૯૯૭મા ંપ્રગટ 

થઇ છે એકવીસ પ્રકરણમા ં િવભાજીત આ કૃિતનુ ંપ્રથમ પ્રકરણ ‘િબ લો િટ લો ટચ’ એક રમત છે. તેમા ંબે ૫ક્ષ 

હોય છે. સતંાઇ જવા માટેની સરહદ નક્કી કરવામા ંઆવે પાચંથી સાત જણનો એક ૫ક્ષ રહતેો. આ રમતને 

સતંાકુકડી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. ‘િબ લો િટ લો ટચ’ શ દ રાદેંરના ફિળયામા ંઆ રમત માટે યોજાય છે. 
 

અતીતના ઓવારા સાથે વળગેલી મરણ-સુગંધ રાદેંરની સીમમા ંવહલેી સવારે ગોિઠયાઓ જોડે કોઇ ખેતરમા ં

છાનામાના દાખલ થઇને ચીભડા ં ચોરીને ખવાની મજાથી આરંભાયેલી આ આ મકથામા ં ગણુવતં શાહના 

બા યકાળની રમતોમા ં િગ લીડડંા, િકકે્રટ, કોડી, લખોટા, લગંડી, ખોખો, હુતતુતુ,ુ સાત ઠીકરી ઉભીઓ અને 

ભમરડાની રમતો છે. પ્રથમ પ્રકરણમાનં ુ ંઘિડયાળનુ ંપ્રતીક જીવનચક્ર સાથે આ  પણ તે જોડાયેલુ ંઅનભુવે છે. 
 

જાતીયજીવનની વાત રજૂ કરવામા ંસૌથી િવશેષ મુઝંવણ અનભુવાતી હોય છે. છતા ંગણવત શાહ ેએ સ યને 

િનખાલસતા પવૂર્ક આ આ મકથામા ંરજૂ કયુર્ં છે. કુમારાવ થામા ંપોતાને ૫જવતા અદ ય િવજાતીય આકષર્ણ ને 

આ રીતે મકુી આ યુ ંછે. નદીના ઓવારે નાન કરતી યવુાન છોકરીઓના કપડા ંપલડી જાય યારે દેખાતી કાયા 

એમના િકશોર મનમા ંગજબનુ ંઆકષર્ણ જગાડતી. નાનપણમા ંઅનભુવેલુ ં સેકસ િવશેનુ ં કુતહૂલ ગોિઠયાઓની 

વાતચીતમા ંઅનભુવેલુ ંછે. ઘલેછાભરી આવી ૫ળોની પેટ ટી વાત કરવાની િહંમત લેખકમા ંછે. લેખક પોતાના 

ભાવજગની િનખાલસતા પવૂર્ક કબલૂાત કરે છે. પોતાના સતંાનો આવી પ્રિતિક્રયાઓનો ભોગ ન બને તે માટેની 

સજાગતા રાખતા ંઆ આ મકથામા ંનો યુ ંછેં, 
 

“દીકરી યારે પોતાના જીવનસાથીને મળીને ઘરે મોડી પડતી યારે અમથુ ંખોટંુ કારણ બતાવતી. એ મોડી પડતી 

યારે હુ ંકહતેો: ‘મોડુ ંથયુ ંતેમા ંકોઇ ગનુો નથી થયો. તારા પ પાને એ િવશેષાિધકાર નહોતો મ યો’ કયારેક તો 

ડેિટંગ કરીને આવેલી દીકરી ઘરમા ંપ્રવેશે યારે હુ ં ટે્રમા ંપાણીનો ગ્લાસ મકૂીને એના વાગત માટે ખાસ ઉભો 

રહતેો, થી એના મનમા ંકોઇ ક્ષોભ ન રહ.ે” (પ.ૃ ૫૪) 

પોતાના ભવજગતનુ ંઆટલુ ંસુ મ સવેંદન આ કૃિતનો આ વાદય ભાગ છે. ‘િબ લો િટ લો ટચ’ મા ંગણુવતશાહના 

સં મરણોમાથંી ૫સાર થતા ંજીવનની સમજ, ભાવનાશીલતા, િનખાલસતા, સ યપે્રમ, ચરોતરી પટેલની આખાબોલી 

લેખકના આ સ ક યિક્ત વમા ંપ્રગટે છે. 
 

સામાિજક વાતાવરણ ચરોતરી પટેલ અને તેમના આચાર-િવચાર, કુટેવો, અનાચાર, અભાડછેટ, વહમેો, 

પરંપરાગત લગ્ન િરવાજો અને તે અંગેની મા યતાઓ, કજોડાનં ુ ં કારખાનુ ં ચલાવતા સમાજના કારભારીઓ, 

કૌટંુિબક િનયતં્રણો વગેરેને રજૂ કરવામા ંલેખક કુશળ છે. આને લેખકે દ ટાતં સિહત મકૂી આ યા છે. 

 
‘િબ લો િટ લો ટચ’ મા ં િવશેષણોથી નવા લા યિક્તિચત્રોમા ંપ્રથમ પ્રકરણથી જ શ આત કરી છે. ચદુંકાકાનુ ં

યિક્તિચત્ર ભાતીગળ યિક્તિચત્રોમા ં બાવા-ફેિરયાઓ, લારીવાળા, િભખમાગંતા િભખારીઓની િવિચત્ર જમાત 

વગેરે છે. સ જનતાની મિૂતર્ મકનજી મા તર, કાિલદાસ મા તર, રાજકીય-સાં કૃિતક જુગતરામ દવે, િવનોબાજી, 
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રિવશકંર મહારાજ, ીકાતં આ ટેજી, મહા માગાધંી, િગજુભાઇ બધેકા વગેરે અસરકારક રીતે િન પાયા ંછે. 
 

વાતં યોતરકાળની આ મકથાઓમા ં ‘િબ લો િટ લો ટચ’ મા ંભાષાનુ ંલાિલ ય ઘ્યાન ખેચે છે. તળપદા શ દોમા ં

ગ્રા યજીવનની જીવતંછિબ ખડી કરે છે. સાદી સીધી ભાષા, રંગદશીર્ રસાળ ભાષા, િઢપ્રયોગો અને કહવેતોથી 

સભર ભાષા, સરૂતી અટકો, પકો અને વાકછટાઓ કૃિતના ગ ને જીવતંતા બક્ષે છે. ઇંિ દ્રયસવેંદન અને લયા મક 

ગ ના નમનૂા આ પ્રમાણે છે. 
 

‘જમીન ૫ર ૫થરાયેલા વેલાઓમા ંઆિરયાની ઝાકળભીની કુમળી છાલ પર વળગેલી ઘળૂ’ (પ.ૃ ૦૧) 

“નીંદરને કાઠેં આવેલુ ંશમણાનુ ંગામ બાળપણની ધુધંળી મિૃતને જાળવીને પડી ર ુ ંછે.” (પ.ૃ ૩૯) 
 

આ મકથાના પ્રકરણોના શીષર્ક પણ કેટલા આ વા ય બને તેવા છે મકે ‘તાપી મા ંવહી ગયેલુ ંબાળપણ’, ‘પારકી 

પચંાતની પાલાર્મે ટ’, ‘કજોડાનુ ંકારખાનુ’ં, ‘ગગંા વ ૫ પીડાના પોટલા’, ‘ગામ ટયાની વેળા’ વગેરે છે. રાદેંરની 

ભીની માટીની સોડમથી મધમધતી ‘િબ લો િટ લો ટચ’ આ મકથા વ પની ગજુરાતી કૃિતઓમા ંએક આ વાદય 

કલા મક કૃિત બની રહ ેછે. 
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