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માનવીની ભવાઇ’ અને मेला आचंल બનેં નવલોમાં રહ��ું સા�ય-વૈષ�ય

માનવીની ભવાઇ’ અને मेला आचंल આ બનંે �નપદ� નવલકથાઓ છે. બા���� ટએ બનંે નવલકથાઓ �ા�ય �વનની હોવાથી સમાન
લાગે છે. પરં� ુ તેમાં સા�યની સાથે સાથે ક�ટ�ુકં વષૈ�ય પણ રહ��ું છે. 

ઇ.સ. ૧૯૪૭માં પ�નાલાલ પટ�લ �ારા સ��યેલી ‘માનવીની ભવાઇ’ �જુરાતી સા�હ�યની ઉ�મ �નપદ� નવલકથા છે. આ નવલકથા
ભલે ઇ.સ. ૧૯૪૭માં રચાયેલી હોય, પરં� ુ તેનો સમયગાળો તો � વખતે છ�પિનયો �ુકાળ પડયો તે વખતનો છે. છ�પિનયા �ુકાળ
વખત�ું સમાજ �વન, ર�તભાતો ���તુ નવલકથામાં િન�પવામાં આ�યાં છે. તેથી કહ� શકાય ક� �વાભાિવક ર�તે જ ઇ.સ. ૧૮૩૦ થી
૧૮૯૦ �ધુીનો સમયગાળો ���તુ નવલકથામાં લેવામાં આ�યો છે. �માં ઇ.સ. ૧૮૫૬માં પડ�લા મોટા �ુકાળ�ું આલેખન છે. અહ�
કા�-રા�ુની �ણય સવંદેના િનિમ�ે �ામ�વન છે. કાળના િવશાલ ફલક પર �ુકાળ િનિમ�ે �વન મરણના ખેલ વણ�વાયા છે. �માં
�વનચેતનાના સઘંષ�ની ઉ�જવળ પળો છે. છ�પિનયા �ુકાળની આસપાસ ચાર�ક દાયકાનો કાળ અને �ામીણ �ુગંરાઓ, માનવીઓ,

પ�,ુ પખંી, છોડ, ઝાડ, ખેતરો, મોલ વગેર�ને પોતાના ખોળામાં ધારણ કરતી ઉ�ર �જુરાતની ઇશાન સીમા પરની વન, �ુગંરની ઘરે�
ધરતી આ નવલકથામાથંી �રૂ��રૂ� ઉપસી આવે છે. લેખક ��તાવનામાં જ લખે છે :

મે�ું �ં ધરતીને ખોળે ખેલતો,
માર� માટ�નો મ�ઘરેો મોર.(�.ૃ૪૨) 

આ પ�ંકતમાં જ લેખક� માનવીની ભવાઇ’માં � લ�ય રા��ું છે તે� ું �ચૂન ક�ુ� છે. અહ� આભ-ધરતી અને માનવ -�ૂંકમાં બહાર�ું તેમજ
�દર�ું જગત એવા તો સ�ુંલ ર�તે એકબી� સાથે � ૂથંાયા છે ક� તેમને �ટા પાડ� ન શકાય. બી� શ�દોમાં કહ�એ તો આ �ૃિત �ા�ૃિતક
��ૃ� ટની નીપજ છે એટલે જ મેઘાણી આ નવલકથાને ‘ધરતીના ધાવણ’ તર�ક� ઓળખાવે છે. �ૂંકમાં �રૂા જનપદની આ કથા છે. કા�
અને રા�ુના �ણય�વન પછવાડ� જનપદના સમાજ�વનની લા��ણક ત�વીર આલેખાઇ છે. ‘માનવીની ભવાઇ નેઇ.સ. ૧૯૮૫ના
વષ�નો એકવીસમો ‘ભારતીય �ાનપીઠ એવોડ�’ મળેલ છે. 

ફણે�રનાથ ‘ર��’ુ (૧૯૨૧-૭૭)ની નવલકથા मेला आचंल (૧૯૫૪) પણ કારમા સ�ંામની કથા છે. ખાસ કર�ને �િૂમહ�ન સાથંાલોની,
નવલકથા�ું કથાનક છે.  �બહારના ��ૂણ�યા ��લા�ું ‘મે�રગજં’ ગામ ��ૂણ�યા ��લાની એકબા�ુ નેપાળ છે, તો બી� બા�ુ પા�ક�તાન
અને પિ�મે બગંાળ છે. િવ�ભ�ન સીમાર�ખાઓ �ારા જ આ ��લાનો નકશો �પ�ટ થઇ �ય છે. લેખક� ‘મેર�ગજં’ને પછવાડના ગામો�ું
�તીક માનીને જ આ નવલકથાની રચના કર� છે. 

ર��ુ �વન�વાહની મઝધાર� ઝપંલાવવામાં રાચે છે. એમની નવલકથા સમકાલીન ઇિતહાસ પર �યાન ક��� �ત કર� છે. �વાત�ંય�ા�� ત
અને તેની પછ� � બનાવો બ�યા તેની દોઢ�ક વષ�ની કથા मेला आचंलમાં િન�પાયેલી છે. 

ર��નુી નવલકથા સમકાલીન ભારતના �િૂમ ��ૂયા આ�દવાસીઓને કચડવાથી માડં�ને ગાધંી�ની હ�યા �ધુીના તમામ ઘટકોને �યાપી
વળે છે. �દુ લેખક� જ િનવદેનમાં લ��ું છે ક� : 

इसम� फूल भी है शलू भी, धलू भी है गुलाब भी,
क�चड भी है च�दन भी, स�ुदरता भी है क�णता भी,

म� क�सी से दामन बचाकर नह�ं �नकल पाया

અહ� માણસની માણસ સાથનેી લડાઇ છે. ગામમાં �ાિતઓનાં �ણ તડાં પડ�લા છે. અહ� રાજક�ય �ૂથો હમંેશા �દરો �દર લડ�ા કર�
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છે. દર�ક �ૂથને એકબી� સામે �ુ�મનાવટ છે.

માનવીની ભવાઇ નવલકથાનો �ારંભ Flash Back પ�િતએ થયો છે. �થમ �કરણ ‘ઝાકળ�યામા’ં  કા�ને પચાસેક વષ�નો મનખો
યાદ કરતો બતા�યો છે. 

૩૮ �કરણમાં િવભા�જત આ નવલકથાની વ��સુકંલના સીધી ગિતમાં છે. દર�ક �કરણમાં પ�નાલાલ માનવી અને ��ૃિત�ું સ�ં�ુત
તેમજ કલા�મક િન�પણ કર� છે. �ા�ૃિતક સદંભ� �ામીણ માનવી અને સમાજને તેના સાચા �વ�પમાં �ગટ કર� છે. 

વ��સુકંલનાની ��� ટએ જોઇએ તો માલીડોશીના ��ૃ�ુ આગળ કથા�ું એક વ� ુ�ળ ��ંુૂ થાય છે. તો વાતા�� ું બી�ુ વ� ુ�ળ કા�ની મા
�પાના અવસાન સમયે કા� �ારા અપાતા વચન વડ� રચાય છે. તો કથા�ું �ી�ુ ં વ� ુ�ળ એકબી�ને પામવાનંી અને છતાં �ૂર ને �ૂર
રહ�તાં કા� અને રા�ુની કથા�ું તો ક�ટલાકં પ�રણામો બાદ કરતાં સમ� �ૃિતમાં વ��સુકંલનાની િશિથલતા ખાસ જોવા મળતી નથી. 

‘માનવીની ભવાઇ’ની �લુનામાં मेला आचंलની વ��સુકંલના િશિથલ છે. मेला आचंलમાં સબ�લોટ વધાર� છે. નવલકથનમાં અનેક
ઘટનાઓ સકંળાયેલી છે. આ નવલકથા બે ખડંમાં િવભા�ત છે. આ બનંે ખડંને સાકંળતા નવલકથાના કથાવ��નુી ઘટનાઓ આ �માણે
છે. 

(૧)    બાલદ�વ અને લ�મીનો �ેમકથા
(૨)    ડૉ. �શાતં અને કમલાની �ેમકથા
(૩)    કાલીચરણ અને મગંલાની �ેમકથા

નવલકથાને રોચક બનાવનાર આ �ણેય �ણયકથાઓ ��ુય કથાનક તર�ક� આવે છે. 

જયાર� �ામપ�રવશેના સદંભ�ના નવલકથાના કથાવ��મુાં �ુલ પાચં ટોળ�ની કથા લેખક� � ૂથંી છે. 

(૧)  મા�લક ટોળ�ની કથા
(૨)  રાજ�તૂ ટોળ�ની કથા
(૩) યાદવ ટોળ�ની કથા
(૪)  �ા�ણ ટોળ�ની કથા
(૫)  સાથંાલ ટોળ�ની કથા

આમ, આ નવલકથા ��ુય-ગૌણ કથાઓના તાણાવાણાથી � ૂથંાયેલી છે. તેથી તેની વ��સુકંલનાને િશિથલ કહ�વામાં આવી છે. અહ�
અગ�યની વાત �મ ગામની છે તેમ માનવીની વાસના �િૃ�ની પણ છે. 

मेला आचंलના સ�કને કળા ક� �પલીલા કરતાયં  ‘માનવીની �વનલીલા’  દશા�વવામાં જ વધાર� ઉ�કટ રસ છે.  પ�રણામે કળાની
�િૂમકા�ું એમણે જતન ક�ુ� નથી. અ�યથા मेला आचंल નવલકથા નવલકથાના ઇિતહાસમાં માગં �કુાવનાર� ઘટના બનત. 

‘માનવીની ભવાઇ’ તથા मेला आचंल બનંે �ૃિતઓ સમ� �ામ�દ�શને વણ�વે છે. બનંે નવલોમાં �ામ સમાજ, એમના �ખુ �ુ:ખ,

�ેમ-વાસના અને તેમાથંી જ�મતા તનાવો છે. 

‘માનવીની ભવાઇ’ના સ�નનો સમય �વાત�ંય�ા�� ત પછ�નો છે. જયાર� मेला आचंलનવલકથાનો સમય �વાત�ંય�ા�� ત �વૂ�નો છે.

આથી આમાં �વાત�ંય સ�ંામ ક� ગાધંી�ના અ�હ�સાના િસ�ાતંોની � વાત છે તે ‘માનવીની ભવાઇ’માં નથી. 

‘માનવીની ભવાઇ’ નવલકથામાં લેખક �ય�કત તરફથી ધીમે-ધીમે સમ�� ટ તરફ ગિત કર� છે. જયાર� मेला आचंल નવલકથા શ�આતથી
જ સમ�ત જન સ�દુાયને આવર�ને લખાયેલી છે. 

બનંે નવલકથાના પા�ોમાં માનવીય મયા�દાઓ રહ�લી છે. તેમ છતાં मेला आचंलના પા�ો કરતાં ‘માનવીની ભવાઇ’ના પા�ો વ�ુ
ઉમદાં બ�યાં છે. હ�યાની �ખૂ અને પેટની �ખૂ સામે ટક� રહ�વાની શ�કત મ��ુયમાં ક�ટલી હોઇ શક� તેનો કચાસ આ નવલકથામાથંી મળે
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છે. સયંમ અને �વમાનને વળગી રહ� દા�ણ વદેનાને પચાવી જનાર કા� અને રા�ુ પ�નાલાલના અમર પા�ો છે. 

�વી ર�તે ‘માનવીની ભવાઇ’ માં કા�-રા�ુની �ુ�્ �ેમની કથા આપ�ું �યાન ખ�ચે છે. એ જ ર�તે मेला आचंलમાં ડૉ. �શાતં અને
કમલા, કા�લચરણ અને મગંલાદ�વી, બાલદ�વ અને લ�મીની ��ુ �ેમની કથાઓ આપ�ું �યાન ખ�ચે છે. પરં� ુ કા�-રા�ુનાં �નેહની
દા�તા �વી ‘માનવીની ભવાઇ’માં આપણને જોવા મળે છે. તેવી �નેહની દા�તા ર��નુી નવલમાં જોવા મળતી નથી. 

પ�નાલાલની નવલમાં વાલાડોસા, �પા,ં રા�ુ, કા�ની �મ मेला आचंलમા બાવનદાસ, બાલદ�વ, ડૉ. �શાતં �વા નેક ઇ�સાન પણ છે.

�ુ�લયા �વી �ુલટા ��ી છે. તો સામે મમતા �વી સેવાભાવી અને �ેમાળ નાર� પણ છે. પરં� ુ ર��નુી નવલમાં સેવાદાસ અને લ�મી
વ�ચેના અવધૈ સબંધંો આપણને જોવા મળે છે એવા �કારના અવધૈ સબંધંો આપણને ‘માનવીની ભવાઇ’માં જોવા મળતા નથી.
�ુલીનતા અને શાલીનતા �વા �ણુોથી કા��ું પા��ય�કત�વ �મ આપણને આકષ� શક� છે. તેવી જ ર�તે રા�ુની ચા�ર�યશીલતા પણ
આપણને અ�કૂ આકષ� છે. 

પ�નાલાલની નવલમાં માલીડોસી, રણછોડ, નાિનયો અને પેથાપટ�લ તેમ ર��નુી નવલમાં િવ�નાથ �સાદ �વાં ખટપટ�યા પા�ો છે
તો જયોિતષીકાકા, સેવાદાસ �વા ��ટ મહતં, રામદાસ, લ�મીદાસ �વા તમસ �ણુથી ભરાયેલાં પા�ો આપણને મળે છે. 

‘માનવીની ભવાઇ’માં નાયક-નાિયકા �પ�ટ િનદ�શલેાં છે. જયાર� मेला आचंलમાં કોઇ એક પા� નાયક ક� નાિયકા છે એ�ું નામ પાડ�ને
કહ� શકાય એ�ું નથી. એ�ું ��ુય પા� ગામ�ું જ છે. 

�નપદ� નવલકથામાં આલેખાતો માનવ દંભના �રુખા િવનાનો સાચો માનવ હોય છે અને એટલે જ ‘માનવીની ભવાઇ’નો કા� અને
मेला आचंलનો બાલદ�વ ઉ�ર �જુરાતના ક� �બહારના માનવી ન રહ�તા વિૈ�ક માનવીની કો�ટએ �કૂાય છે. 

ર��નુી નવલકથા मेला आचंलમાં માણસની માણસ સાથનેી લડાઇ છે. અહ� જમીનદારો �િૂમહ�ન આ�દવાસીઓને છેતર� છે. તેમની
��ીઓ પર બળા�કાર કર� છે અને તેમની િમલકત � ૂટં� છે. આ નવલકથા �િૂમ ��ૂયા આ�દવાસીઓને કચડવાથી માડં�ને ગાધંી�ની
હ�યા �ધુીના તમામ ઘટકોને �યાપી વળે છે. આમ, અહ� શોષક અને શોિષતો વ�ચેનો સઘંષ� �યાનાહ� બનીને ઉપસી આવલેો જોવા
મળે છે. 

જયાર� ‘માનવીની ભવાઇ’નો સઘંષ� માનિસક સઘંષ� છે. કા� અને રા�ુ �વા નાયક-નાિયકાના �ચ�માં ખેલાતો સઘંષ� આકષ�ક બનવા
પા�યો છે. �ેમનાં મ�રુ �વ�ન અને સસંારની ક�ુ વા�તિવકતા વ�ચે તે સતત ભ�સાયા કર� છે. પરં� ુ આ બા�સઘંષ�ની સાથે જયાર�
પેલો �તર સઘંષ� જોડાઇ �ય છે. �યાર� તે વ�ુ ગહન અને મમ�ગામી બનવા પા�યો છે. અહ� મ��ુય �ુદરત સામે, કાળસામે અને
��ૃ�ુ સામે ઝ�મે છે. 

બનંે નવલમાં તળપદ� વાણી �યો�ઇ છે. બનંેમાં ઉ�સવો, �તો, સામા�જક �સગંો અને લોક ર�ત-�રવાજો, મા�યતાઓ� ું આલેખન
કરવામાં આ��ું છે. બનંે નવલકથામાં ઋ�ચુ�નાં વણ�નોની સાથો સાથ આપણને પા��ય�કત�વની ખામીઓ અને �બૂીઓ�ું દશ�ન
કરાવવામાં બનંે સ�કો સફળ બ�યા છે. બનંેમાં ખેતી-ખેતર અને એ �ગેનાં અસબાબ ઉપલ�ધ છે. 

આમ, આ બનંે નવલકથાઓ �ામ�વનને અને તેના ��ોને તાગે છે અને બનંે લેખકોએ તેમની આગવી શલૈી �ારા �વનદશ�ન� ું
િન�પણ ક�ુ� છે.
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