
KCG- Portal of Journals 

Page 1  

 

 
Continuous issue-22 |January – March 2016 

 

કનૈયાા  મનુશીની  સર્જકતાનો એક સમદૃ્ધ ઉન્મેષ 'પથૃિવીવલ્ભ'                                                                                                                                   

પ્રસ્તાવનાાઃ  

 ગજુયતની સ્મભતાના ઉદ્દગાતા બાયતીમ વમંકૃતતના પયુમકતાા ન ે દેળહશત ચ િંતક મનુળીની લૈમહકતક વલંેદનાઓ, 

બાલનાઓ ન ેમલપ્નસષૃ્ટિ તેભની તલતલધ મલરૂની વર્જનાત્ભક તથા ચ િંતનાત્ભક કૃતતઓભા ંળબ્દમથ થમેરી છે. યંત ુ

ગજુયાતની વાહશત્મ-યતવક જનતાભા ંતેઓ નલરકથાકાય તયીકે તલળે કયીન ેઐતતશાતવક નલરકથાઓના તવદ્ધ શમત 

વર્જક તયીકે તવદ્ધ ામ્મા છે. 

               મનુળીની નલરકથાઓ તલમલમતનુી દ્દ ષષ્ટિએ વાભાજજક, ઐતતશાતવક તથા ૌયાચણક છે એભા ંઐતતશાતવક 

નલરકથાએ મનુળીને ઘણી કીતતિ ાલી છે. 'ાિણની પ્રભતુા','ગજુયાતનો નાથ','યાજાતધયાજ','જમ વોભનાથ','બગ્ન 

ાદુકા','પતૃથલીલલ્રબ' ન ે'બગલાન કૌહિલ્મ' એ મનુળીની સતુલખ્માત ઐતતશાતવક નલરકથાઓ છે.   

              'પતૃથલીલલ્રબ' આ.વ. ૧૯૨૦ભા ંરખામેર છે, પતૃથલીલલ્રબનુ ંલમત ુગજુયાતને ડીને અલેર ભાલાના 

આતતશાવનુ ં છે. વોરકંીયગુની જ ણ ધાયાનગયીના યાજા મુજં ને તૈરના વઘંા ને મુજં ને મણૃારના પ્રેભની 

સશુ્ર્લરટિ અકાયની નલરકથા છે. અભ તો મુજં તૈરન ેનેક લાય શયાલી ચકૂ્યો છે. ણ તૈર વાભતં ચબલ્રભયાજન 

ઉમોગ કયી મુજંને કેદભા ં નાખ ે છે. કેદ ખાનાભા ં જ યાતવક મુજં ને તરૈની ફશને મણૃારલતીને પ્રેભ વઘામ 

છે.મણૃાર છે તો કઠોય લૈયાગ્મન ેબ્રહ્મ માને લયેરી ણ એની દભન ાભેરી પ્રણમવતૃિ મુજંના પ્રેભ-દળાનથી જાગી ઉઠે 

છે. મુજં-મણૃારનો પ્રેભ પ્રકાળ ાભે છે. ણ અંતે તૈર ણનભ મુજંને શાથીના ગ ની  ેક ડાલી ભાયી નાખ ેછે. 'ગતે 

મુજંે મળઃ પુજંે તનયારફંા વયમલતી ' ઉદ્દગાય વાથે કથા પયુી થામ છે. મુજં-મણૃારની પ્રેભકથા વાથે યવતનતઘ બોજ ન ે

તલરાવની પ્રેભકથા વભાતંયે  ાર ે છે. જે સખુદ છે. મનુળીની અ નાિમાત્ભક રઘનુલર એક સશુ્ર્લરટિ કરાકૃતત છે. 

નગયીના યાજા મુજંના  હયત્રનુ ંકલ્ના તભતિત આતતશાવરૂે શીં તનરૂણ થયુ ંછે. મુજં એક લીય યાજા ઉયાતં તલરાવી 

કતલ શતો. તેણે તૈરન ેનેવ લખત યાજમ અપ્મો શતો, છેલિે વાભતં ચબલ્રભયાજની છૂી વશામથી તરૈના શાથ ે



KCG- Portal of Journals 

Page 2  

 

મુજં કેદ કડામ છે. તેભા ંતેનાથી ભોિી ઉંભયની તલધલા ફશને મણૃારનો ભોિો પાો શતો. મણૃારનો મુજં પ્રત્મેનો 

લેયબાલ છૂા પ્રણમ રૂે પારેફુરે છે તૈરને અ હકમવાની ખફય ડે છે. તૈર મણૃાર ન ેમુજંનો પ્રણમ વફંધં વશન 

કયી ળકતો નથી. કાતીર મોજનાના એક બાગ રૂે તૈર કેદ ક્ડામેરા મુજંને જાશયેભા ંોતાની ફશને મણૃારની 

શાજયીભા ં શાથીના ગ ની  ે ક ડીને ભાયી નાખલાની જાશયેાત કયે છે. વો હદલવ સધુી કેદ યાખી, ઘેય-ઘેય બીખ 

ભગંાલી શાથીના ગ ની  ે ક ડાલી નાખી તૈર જાણે ોતાના યાજકીમ લેયની તશૃ્ર્પ્ત નબુલે છે. લામતલભા ં

કાટઠતિંજયભા ંપયુામેરો મુજં મણૃારના યવશીન જીલનને પ્રેભના અકાણથી ભઘભઘતુ ંકયી મકૂલાભા ંવપ થામ છે તે 

રેખક ખાવ દળાાલ ે છે ન ેસ ૂલે છે કે મુજં ભયીન ેણ જીતી ગમો. અભ મુજંની તલજમની કથા ફની યશ ે છે. વીધી 

લેગલતં ગતતલાી અ કથા નાિમાત્ભક તનરૂણનો સુદંય નમનૂો ફનેરી છે તેથી એના નાિયરૂાતંય ને ચ ત્રિ કથા 

રૂે થમેરા રૂાતંય વપ નીલડયા છે. મનુળીની અ એક અકાક રઘ ુનલરકથા ફની છે. ' પતૃથલીલલ્રબ ' તો કરા 

ને રોકતપ્રમતાની દ્દષ્ટિએ ણ ઉચ્  નીલડી તેથી મનુળીની ભશાન ઐતતશાતવક નલરકથાકાય કશલેામ. 

               ભધ્મકારીન તેભજ લાા ીન કૃતતઓભા ંલતંતતત મુજં ને તૈરગંણના મુજં તલજેતા યાજા તૈરયાજ-

અશલભલ્રની તલધલા ફશને મ્રણુારલતીની પ્રણમ કથા તલતલધ મલરૂે ગ ૂથંામેરી છે. યદુ્ધભા ં યાજજત મુજંની 

પ્રબાલકતા-પ્રભતુા તલજેતા દેળના ંપ્રજાજનો ય, યાજા ય ને વૌથી તલળે તો અ પલૂા તલજમની પ્રેયણામતૂતિ 

યાજતલદ્યાત્રી મણૃારલતી ય દળાાલીને તેની પતૃથલીલલ્રબતા પ્રમથાતત કયલી એ અ નલરકથાનો ઉદે્દળ છે. કૃતતના 

અયંબથી ભાડંીને અંત સધુીના ફધા પ્રવગંો- હયસ્મથતતઓના અમોજન ને અરેખનભા ંઅ કથા પ્રમોજનના તનળાન 

ચફિંદુ ય રેખકનુ ંધ્માન કેન્દ્રીત થમેલુ ંજણામ છે.     

             'પતૃથલીલલ્રબ' ભા ંખયેખરંુ કરુણયતવક ાત્ર મુજં નહશ ણ મણૃાર છે. નલરકથાભા ંપ્રાયંબે તસ્મલની ન ે

પ્રતાી યાજતલદ્યાત્રી મણૃારની જે એક ક્રી વિા ને વલોહયતા પ્રલતાતી શતી, તે અંતભા ંનાભળે ફની જામ છે. 

લોની વાધનાથી ભેલરેી તોભમ જીલનની વાધના ને તનટકરકં લૈદ્યવ્મની તલશદુ્ધદ્ધને બોગ ે તે મુજં વયખા 

દ્ધિતીમ તપ્રમતભનો પ્રેભ ાભે છે, મુજં તેન ેલતંતના વામ્રાજ્ઞીદે મથાલા તૈમાય શોલા છતા ંતેની વાથ ેબાગી 

છુિલાની તક તે શાથે કયીને જતી કયે છે, એિલુ ંજ નહશ ણ તલશ્વાવઘાત કયીને મુજંને કડાલી દઆ તેન ેભોતના મખુભા ં

શડ્વેરે છે. ોતાની મલાથી ગણતયીભા ંથા ખાઆ ગમેરી મણૃાર એક જીલરેણ ભરૂને કાયણ ેતસ્મલની-યાજતલદ્યાત્રી 

તયીકેનુ ંભાનબયુું મથાન ગભુાલી તૈરગણના ંયાજા-પ્રજાની દ્દ ષષ્ટિએ કરહંકની ઠયે છે ને ોતની જ નફાઆને રઆન ે

તપ્રમતભ મુજંને ણ વદાન ેભાિે ખોઆ ફેવે છે. શલ ે તેનુ ંબાતલ જીલન કેવુ ંદારુણ્મ માતનાબયુું શળ,ે એ કલ્ના ણ 

વહૃદમ લા કને કંાલી મકેૂ તેલી છે. યંત ુ રચ ત્રાત્ભક ગતતળીર પ્રવગં યંયાઓના ચ ત્રણભા ં વ્મમત મનુળી 
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ાત્રના આંતયવઘંાને, તેની  ેતન-લ ેતન કે  ેતન ભનની વહંદગ્ધ વલંેદનાઓન ે લગત કયી તનયાતં ે

અરેખલા ઝાઝ ંથોબતા નથી.     તેભનો પ્રણમ અખયે સખુદ કે કરુણ અંતભા ંહયણભે એ પયુાણુ ંલમતફુીજઘિક 

અણી ઘણી અખ્માનકથાઓ પથૃ્લીયાજ-વયંકુ્તા અહદની ઐતતશાતવક કથાઓ, ગ્રીક પયુાણકથાઓ તથા ળેક્વતમર્ 

જેલાની ભધ્મકારીન કૃતતઓભા ંતલતલધ પ્રકાયાન્દ્તયે પનુયાલતાન ાભતુ ંજોલા ભે છે. 

             'પતૃથલીલલ્રબ'ભા ં મુજં-મણૃાર તથા યવતનતધ-તલરાવના ં પ્રધાન-ગૌણ ફને કથાનકોભા ં ણ કથાઘિક 

નમુયતૂ છે. મખુ્મ કથાઘિકની ધ્માનાત્ર તલરક્ષણતા એ છે કે શીં ળત્ર ુયાજ્મો લચ્ ેની રાફંી યદુ્ધયંયા ન ે

તજ્જન્દ્મ લેય-તલિેની લકયેરી વતૃિ-પ્રવતૃિ ને વઘંાની હયસ્મથતત ભાિે ખદુ નામક-નાતમકા દે તલયાજતા ંપ્રણમી 

ાત્ર જ કાયણ્રરૂ છે ! ખયો વઘંા ભારલા ને તૈરગંણના યાજાઓ ને તેભના ંવૈન્દ્મ લચ્ ે નહશ ણ પતૃથલીલલ્રબ 

ને તેની લલ્રબા લચ્ ે છે. ફે ળત્રયુાજ્મો લચ્ ેના દીઘાકારીન વઘંોભા ં લમતતુ: 'મુજં ને મણૃારની પ્રફ 

આચ્છાળસ્ક્તઓનુ ંદારુણ યદુ્ધ જ' ખેરાત ુ ંશત ુ ંનલરકથાના ત્રીજા પ્રકયણભા ંયાજકેદી મુજંનુ ંઅગભન થતા ંવાભવાભા 

છેડાની જીલનદ્દ ષષ્ટિઓના વઘંાનુ,ં પ્રણમ-પ્રબાલના ચુફંકીમ અકાણ ને તેના પ્રતતકાયનુ ં ણ યદુ્ધ ફને છે. 

નાિયાત્ભક ન ેક્યાયેક નાિકી-હયસ્મથતતઓ તથા ત્લહયત પ્રવગં-યંયાઓના વમંોજન િાયા વઘંા ન ેકથાયવની 

જભાલિ કયલાની પાલિ મનુળીભા ંઘણી છે. તેભની અ રાક્ષચણક ળસ્ક્ત ને વીભા 'પતૃથલીલલ્રબ'ભા ંણ જણાઆ અલે 

છે.   હદલવભા ંમણૃારની ભનોભતૂભના ંવાતેમ ાતનો તાગ તેઓ રઆ ળક્યા શોત, ણ શીં એભ ફનતુ ંનથી, કેભ કે 

'પતૃથલીલલ્રબ' ભનોલૈજ્ઞાતનક નલર નહશ ણ એક ઐતતશાતવક યંજનકથા છે.  

              મનુળીની લાતાાકરા તત્લત: નાિમાત્ક શોલાથી તલગત પ્રચયુ ને ચ ત્રાત્ભક પ્રમતાયમકુ્ત લણાન તેભની ન્દ્મ 

ઐતતશાતવક નલરોની જેભ શીં ણ ભતા ં નથી. ાત્રના પલૂાજીલનની તલગતો,મલબાલની રાક્ષચણકતાઓ કે 

વ્મકતતત્લની યેખાઓ િાયા વપ્રાણ તયલહયમા ં હક્રમાળીર ાત્રોના વર્જન ભાિે તેઓ વાભાન્દ્મતઃ કથન ને વલંાદનો 

અિમ રે છે.ફને તેિરા ઓછા ળબ્દોભા ં છિાદાય વલંાદ ને ગતતળીર કથન િાયા પ્રબાલની એકાગ્રતા,બાલની 

વઘનતા ન ેપ્રવગં-તનરૂણની યવાત્ભકતા નાિયાત્ભક યીતે વધામ તેલા ંવમંત વક્ષભ બાાકભાભા ંતેભનો ળસ્ક્ત 

તલળે કામ છે. યાજકેદી મુજંના દેશ વોન્દ્દમાની પલૂાતા ને વ્મસ્ક્તત્લની પ્રબાલક્તા ઉવાલલા ભાિે વલાયીના 

પ્રવગંભા ંતેભણે મોજેરા ંકલ્ન-રકંાય-'સયુવહયતાના જર વભા લા','ળકંયળા તલળા ખબા' 'પણીધયની  ાર' િાયા 

વઘાતી ચબવ્મસ્ક્તની વયવતા-વ ોટ્તા ધ્માનાત્ર છે. મુજંના 'અંગેઅંગભાથંી હદવ્મતા' કેભ ઝેય છે તેનુ ં યશમમ 

વભજાલલા કે તેના પ્રતાની તલગતો લણાલલા રેખક યોકાતા નથી; યંત ુ પ્રજાજનો,યાજહયલાયની સ્ત્રીઓ ન ે
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તલળેત : મણૃાર ય થતી તેના પ્રતા-પ્રબાલની તત્ક્ષણ પ્રતતહક્રમા તેઓ ફાહયકાઆપલૂાક તનરૂે છે.મુજંના 'હદવ્મ' 

રોકોિય પ્રબાલની અબા ય લા ભાિે પ્રવગંોાિ મોજામેરા ંપયુાકલ્નો જુઓ :  

-કાયાલાવી મુજં ' ઓયડીના અંધકાયભા ંળે ય ળમન કયતા રક્ષ્ભીલય જેલો ' રાગ ેછે. 

-નલોઢાની જેભ ળયભાતી ગતમૌલનના તલરૂ મણૃારના વલંનન પ્રવગં ે 'નમનતેજના સદુળાન ક્રથી મણૃારનુ ંયક્ષણ 

કયતો ધયણીધય વભો 'પતૃથલીલલ્રબ' તેની વભી અલી ઊબો યશ ેછે.  

-ાદપ્રક્ષારન પ્રવગં ેમુજં યાજવબાભા ં'દેલ જેલો' અલે છે તે ક્ષણે 'યાજવબા ભાત્ર જતંઓુની શોમ એલી' બાવે છે. 

-મતૃ્યનુી ોભા ંગજયાજની ઊં ી-ની ી થતી સઢૂ લચ્ ે 'શવતો, પ્રબાલકાયી આંખો લડે ગલા દળાાલતો પતૃથલીલલ્રબ 

કારીનાગ નાથતા િીકૃટણવભો રોકોની તનલ ર ને વજર આંખો ગાડી' યભી યશ ેછે.  

              અલી કલ્ન-રકંાયયકુ્ત બાાઆફાયતભા ં રેખકે જાલેરો કા-વમંભ રઘનુલરના વર્જકને છાજે એલો 

પ્રળમમ છે. વ્મજંનાનો ખાવ અિમ રીધા તલના ચબઘા-રક્ષણોને મતયે ણ ઐતતશાતવક યંજન કથાભા ંરઘનુલરનુ ં

રાઘલ ને નાિકની પ્રબાલ એકાગ્રતા તવદ્ધ કયલાની મનુળીની બાાતલેડ ને વર્જકતાનો એક વમદૃ્ધ ઉન્દ્ભે 

'પતૃથલીલલ્રબ'ભા ંવતંાક ફની યશ ેછે. 

વદંબા  :  

(૧) લાા ીન ગજુયાતી વાહશત્મની તલકાવયેખા ધીરૂબાઆ ઠાકય (પ્રાલલ બ્બ્રકેળનઃ ભદાલાદ) 

(૨) ગજુયાતી કથા તલલલ - નલરકથા વંાદકો - ફાબ ુદાલરપયુા,નયેળલેદ.  

(૩) લાા ીન ગજુયાતી વાહશત્મનો આતિશાવ તપ્ર.ડો.ફશ ેયબાઆ િેર (નલબાયતી વાહશત્મ ભહંદય) 

(૪) લાા ીન ગજુયાતી વાહશત્મની તલકાવયેખા -(૪)(ગાધંીયગુ ને નગુાધંીયગુ) ધીરૂબાઆ ઠાકય ગરુ્જય ગ્રથંયત્ન       

કામાારમ, ભદાલાદ.  

(૫)  લાા ીન ગજુયાતી વાહશત્મનો આતતશાવ ડો.યભેળ એન. તત્રલેદી. 

(૬)  અણા પ્રતતતનતધ વાયમલતો વંાદક - યભેળ એભ. શકુ્ર.  

(૭) વાહશત્મ વેત ુ- મળલત કડીકય (અદળા પ્રકાળન)  
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(૮) લાા ીન ગજુયાતી વાહશત્મનો આતતશાવ - ગ્રથં-૪ ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ, ભદાલાદ.  

(૯) પતૃથલીલલ્રબ - કનૈમારાર મનુળી.  
 

                        ******************************************************************** 

 

પ્રોફે. પડં્યા મહહમ્ન જી. 

 ગજુરાતી થવભાગાધ્ય્ક્ષ  

 એસ.એસ.પી.જૈન કોેજ,ધ્ાગંધ્ા. 
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