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પસુ્તકનુું નાભ     :-ભાયી શકીકત(૧૮૬૬)રેખકનુુંનાભ    :-  
કવલ નભમદ 

વાહશત્મ પ્રકાય  :-  આત્ભકથા 
 

ગજુયાતી બાાની વલમપ્રથભ આત્ભકથા- ‘ ભાયી શકીકત ‘ 

કવલ નભમદની આત્ભકથા ‘ ભાયી શકીકત ‘ ગજુયાતી 

બાાની વલમપ્રથભ આત્ભકથા છે. નભમદે આ આત્ભકથા ઈ.વ. ૧૮૬૬ભાું રખી શતી. નભમદે 

૧૮૩૩ થી ૧૮૬૬ સધુીનુું ોતાના ૩૩ લમના જીલનની કથા વ્મથા કશતેી જીલની રખી 

નાખી શતી. આત્ભકથા ળબ્દ શરેા પ્રચલરત ન શતો ભાટે એ ગ્રુંથને ‘ સ્લજીલન’ પ્રકાયનો 

ગ્રુંથ  ગણલાભાું આલતો શતો. યત ુું નભમદ  ોતાની આ કૃવતને આત્ભકથા  કયતાું ‘ ખયડો’ 

કશલેાનુું વુંદ કયે છે. ‘ભાયી શકીકત’ મૂ તો ફે કોરભભાું લશચેામેર છે. આત્ભકથાભાું દવ 

વલયાભ  એટરે કે દવ પ્રકયણો છે. વલયાભ ૧ભાું રેખક ોતાના જન્ભ, ગોત્ર અને જ્ઞાવત વલળે 

રખ્ુું છે. તેભનો જન્ભ વુંલત ૧૮૮૯ના શરેા બાદયલા સદુ દવભને ળવનલાયે એટરે કે 

વને ૧૮૩૩ના ઓગસ્ટ ભહશનાની ૨૪ભી તાયીખે વલાયે સયુતભાું થમો શતો. ત્માયછી 

તેભણે ગોત્ર અને જ્ઞાવત વલળે વલસ્તતૃ ભાહશતી આી છે. ફીજા વલયાભભાું લડીરો અને 

ભાફા, ત્રીજા વલયાભભાું તેભનુું ફાણ અને પ્રાથવભક વળક્ષણ, ચોથા વલયાભભાું અંગ્રજી 

સ્કુર અને કોરેજ, ાુંચભા વલયાભભાું યાુંદેયભાું વળક્ષક, છટ્ઠા વલયાભભાું કવલદની તૈમાયી, 

વાતભાું વલયાભભાું કરભને ખોે, આઠભાું વલયાભભાું જ્દુનાથજી વાથે પ્રવુંગ, નલભા 

વલયાભભાું કીવતિનો ભધ્માહ્ન અને દવભાું વલયાભભાું વયસ્લતીભુંહદયભાું ખફુ જ વલસ્તતૃ અને 

યવપ્રદ ભાહશતી આી છે. દવ વલયાભ છી ડામયી, નભમત્રધાયાભાુંથી, ોતાની કવલતા 

વલળે ોતાના વલચાયો વ્મક્ત કમામ છે. આત્ભકથાને અંતે ધભમ ધ્માન વલે આત્ભકથનભાું 

ધભમતુંત્ર,ધ્માન વલળે લાત કયી છે. વલયાભ ૧ભાુંોતાના જન્ભ વલળે રખ્ુું છે કે પ્રવલલેાએ 

ભાયી ભાને ઘણુું દુ:ખ થ્ુું શત ુું. હુું જન્્મો ત્માયે ભારુું  ભાથુું ઘણુું જ રાુંબ ુશત ુું. તેથી ચશયેો 
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વલલચત્ર દેખાતો શતો. છ ભહશનાભાું હુું ઘટૂણીમો તાણતો શતો. તો વલયાભ ચાયભાું ોતાના 

લાુંચનયવ વલળે રખતા કશ ેછે કે કોરેજભાું દાખર થમા છી ભયજી મજુફ રેવન કયલાનુું  

શોલાથી ( કેભ કે કોરેજભાું  કુંઈ યોજ રેવન આલાું ડતાું નહશ. પક્ત પ્રોપેવયો રેક્ચય 

આતા તે વાુંબળ્મા કયલાનુું શત ુું ) હુું ભાયો તે વભમ અંગે્રજી ચોડીઓ લાુંચલાભાું ગાતો 

શતો. છટ્ઠા વલયાભભાું કવલતા કેલી યીતે રખલાની ળરૂઆત કયી તેની છણાલટ કયી છે.  

આત્ભકથા પ્રગટ થમા છી વલલાદ થળે અને વગાુંવ્શારાઓને નહશ ગભે એ નભમદને 

ખફય શતી. ભાટે તેભણે ોતાના મતૃ્્ુું છી જ પ્રગટ થામ તેની તકેદાયી યાખી શતી. શુું 

રખલાનુું છે અને રખમા છી શુું થળે એ અંગે નભમદે ફહુ સ્ષ્ટ શતા.ભાટે તેભણે રખ્ુું છે, ‘ 

આ શકીકતભાું જે રખલાનુું ઘટત ુું નહશ જ વલચારુું  તે તો હુું નહશ જ રખુું.ણ જે જે હુું રખીળ 

તે તો ભાયી જાણ યભાણે વાચેવાચુું જ રખીળ, છી તે ભારૂ વારુું  વારુું  શો કે નયસુું શો 

રોકને વુંદ ડો કે ન ડો’. ‘ હુું બાુંગ ીતો, ાક ખાતો અને ફૈયાઓભાું ભશારતો’  

રેખકની તટસ્થા અને વનબીકતા આ ળબ્દોભાું જોઈ ળકામ. આત્ભકથા ળા ભાટે રખી છે  

તેનો ખરુાળો નભમદે પ્રથભ વલયાભભાું જ કયી દીધો છે. અશી નભમદના વનબીક વત્મ કથનના 

દળમન થામ છે. ભાયી શકીકત નભમદની વનખારવ  જીલનકથા છે. તો ફીજી તયપ તેના 

વભમની પ્રજાનાું આચાયવલચાય અને વ્મલશાયને યજૂ કયતી પયેૂપયૂી દસ્તાલેજી કથા છે.  

 


