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િારાાંશ: 

ઐતિહાતિક નવલકથાકાર િરીકે મનુશી ગજુરાિી િાહહત્યમાાં ચિરાંજીવી સ્થાન પ્રાપ્િ કરનાર િર્જક છે. 
પોિાની ઐતિહાતિક નવલકથામાાં મનુશી જે સષૃ્ટિ રિે છે િેની િાથે િેના તવતવધ િત્વો સિુાંગિ રીિે ગોઠવાઈ 
જિા હોય છે. િેમાાં મનુશીની નવલકથાકાર િરીકેની તિદ્ધિ રહલેી છે. મનુશીએ ‘ગજુરાિની અસ્સ્મિા’નો આદશશ 
પ્રજા િમક્ષ મકૂવાનુાં એક ઐતિહાતિક કામ કર્ુું. ૧૯મી િદીના અંિમાાં અને ૨૦મી િદીના આરાંભમાાં જયારે 
આપણા દેશનો ઈતિહાિ બદલી રહ્યો હિો ત્યારે દેશના જુદા-જુદા પ્રદેશોમાાં િર્જકોએ ભિૂકાળની ગૌરવગાથાઓ 
નીરુપવાનુાં અને પ્રાદેતશક િેમજ રાજકીય ભાવનાને િાંકોરવાનુાં કામ કર્ુું છે. મનુશીએ ઐતિહાતિક નવલકથાઓમાાં 
ઈતિહાિને અવગણીને કાળવ્ર્તુ્રમનો દોષ વહોરી લીધો છે, છિાાં પણ નવલકથામાાં િેમણે વાિાશિાંયોજનની જે 
તિદ્ધિ દાખવી છે િે આજ સધુી અહિિીય છે 
પ્રસ્િાવના: 

૩૦મી ડીિેમ્બર ૧૮૮૭ ના રોજ 
ભરૂિમાાં જન્મેલા કનૈયાલાલ મનુશી જીવનનાાં 
એક જ ફેરામાાં અનેક કાયો કરી ગયા. મનુશી 
િાહહત્યકાર ઉપરાાંિ ઇતિહાિકાર, પત્રકાર, 
કેળવણીકાર, ધારાશાસ્ત્રી, વહીવિકિાશ, સ્વાિાંત્ર્ય 
િેનાની અને રાજનીતિજ્ઞ હિાાં. િેઓ 
બહુપ્રતિભામખુી હિાાં. િેમની બહુમખુી 
પ્રતિભાનાાં નોંધપાત્ર તનદશશન નાિક, નવલકથા, 
નવચલકા, જીવનિહરત્ર, પ્રવાિકથા, તનબાંધ 
વગેરે  સ્વરૂપની કૃતિઓ િેમજ િેમનાાં લેખો 
અને વ્યાખ્યાનોમાાં મળે છે.1 ગજુરાિની 
િાહહત્યરતિક જનિામાાં મનુશી નવલકથાકાર 
િરીકે તવશેષ કરીને એતિહાતિક નવલકથાઓના 
િર્જક િરીકે નામના મેળવી છે. 

મનુશીએ બધી મળીને િામાજજક, 
ઐતિહાતિક અને પૌરાચણક એમ ત્રણ પ્રકારની 
નવલકથા આપી છે. જોકે િેમની ઐતિહાતિક 
નવલકથાઓ જેિલી કળાપણૂશ અને ચિરાંજીવ 
બની છે, િેિલી િામાજજક નવલકથાઓ નથી 
બની. ફ્રેંિ નવલકથાકાર એલેકઝાન્ડર ડૂમાની 
નવલકથાઓની અને તવશષે “થ્રી મસ્કેહિયિશ” 
અને “કાઉન્િ ઓફ મોન્િેહરસ્િો” ની િીધી અિર 
મનુશીએ ઝીલી છે. િેમ છિાાં મનુશીની 
નવલકથાઓ કેવળ અનકુરણાત્મક બની નથી. 

મનુશીએ ખાિ કરીને ઐતિહાતિક નવલકથાનાાં 
રૂપ અને રીતિની એવી પરાંપરા િજી, જેન ે
િેમનાાં અનેક અનગુામી િર્જકો અનિુયાશ2. 
ઐતિહાતિક નવલકથાકાર મનુશી: 
 ઐતિહાતિક નવલકથાનો લખેક 
ભિૂકાળમાાં બનેલા બનાવોના માળખા પર 
નવલકથાનુાં તનમાશણ કરે છે, પણ આ 
કલાતનમાશણમાાં નવલકથાકારનો ઉદેશ્ય કેવળ 
ઈતિહાિદશશન કે ભિૂકાળના બનાવોને યથાિથ 
રૂપમાાં આપણી િમક્ષ રજૂ કરવાનો નથી હોિો. 
આ કામ િો િમય-સ્થળની ઝીણવિભરી 
માહહિીનો અભ્યાિી ઇતિહાિકાર જ વધારે િારુાં 
કરી શકે. ઐતિહાતિક નવલકથાકારએ 
ઇતિહાિકારથી ચભન્ન તમજાજનો માનવી છે, એનો 
આદશશ ઇતિહાિકારથી ચભન્ન હોઈ છે. 
ઇતિહાિકારનુાં લક્ષ્ય એક જ ઈતિહાિદશશન. 
જયારે ઐતિહાતિક નવલકથાકારનુાં લક્ષ્યચબિંદુ 
નવલકથા હોઈ છે. ઈતિહાિ એનુાં િાધન છે, 
િાધ્ય િો નવલકથા છે. આથી નવલકથાના 
િર્જકને ઈતિહાિ િાથ ે છૂિ લેવાનો કે િેમાાં 
ફેરફાર કરવાનો અતધકાર અબાતધિ રહ ે છે. 
એિલુાં જ નહહ પરાંત,ુ એમ કરવાનુાં નવલકથા 
માિે અતનવાયશ પણ બની રહ ે છે. ઐતિહાતિક 
નવલકથાકાર વાિાશને રિમય બનાવવા 
ઈતિહાિપ્રતિિ પ્રિાંગો અને પત્રોમાાં ફેરફાર કરી 
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િેમાાં નવાાં પાત્રોન ે પ્રિાંગો કલ્પનાબળે ઉમેરી, 
પોિાની નવલકથાને જ વફાદાર રહ ે િે 
સ્વાભાતવક છે. આ ઉપરાાંિ, વાિક પણ 
નવલકથાકાર પાિે ઈતિહાિ નહહ, પણ રિમય 
વાિાશની જ અપેક્ષા રાખે છે. આથી ઐતિહાતિક 
નવલકથાકાર પોિાન ે અન ે પોિાના વાિકોન ે
વફાદાર રહવેા ઈતિહાિ િાથે છૂિ લ ેછે.3 
 આમ, છિાાં આ ફેરફારોના ઔચિત્યનો 
પ્રશ્ન િિાશસ્પદ બન્યો છે. જોકે એના કોઈ 
તનયમો કરી ઐતિહાતિક નવલકથાકાર પર 
સ્થાપી શકાયા નથી. એ ફેરફારો ઔચિત્યનો 
પ્રશ્ન ઐતિહાતિક નવલકથાકારના ઉદેશ્ય િાથ ે
િાંબાંતધિ છે. નવલકથાકારનો આશય 
ઇતિહાિના િે સ્થળ-િમયનુાં, િેમાાં જીવિા 
માનવીઓની મહિાનુાં, િેમનાાં ગૌરવનુાં દશશન 
કરવવાનો જ હોય િો િેણ ે ઇતિહાિના 
બનવાવોને, િેની મખુ્ય ઘિનાઓ, પાત્રોના 
માનિ, વાિાવરણ આહદને વફાદાર રહવેુાં 
જોઈએ. પણ કેિલાાંક નવલકથાકાર એવા હોય 
છે જેમનો ઉદેશ્ય ઇતિહાિના બનાવોનો આશ્રય 
લઈ એક રિપ્રદ િર્જનાત્મક નવલકથાની કૃતિ 
આપવાનો હોય છે. એમની નજર િમક્ષ િો એક 
માત્ર હોય છે. ‘નવલકથા’. ઈતિહાિ ખાિરએ 
‘નવલકથા’નો ભોગ આપવા માગિા નથી અન ે
આથી નવલકથાના કલાતવધાનને માન આપી 
િે ઈતિહાિમાાં તન:િાંકોિ ફેરફાર કરે છે. મનુશી 
ઐતિહાતિક નવલકથાના લખેક િરીકે આ બીજા 
પ્રકારમાાં આવે. ઐતિહાતિક નવલકથામાાં 
નવલકથા અને ઈતિહાિ બાંનેનુાં ઔચિત્યપવૂશકનુાં 
િામાંજ્સસ્ય કરનારા નવલકથાકારો િો તવરલ છે. 
મનુશી એક િમથશ નવલકથાકાર છે િેમ 
ઈતિહાિિટિા પણ છે.4 

િામાજજક નવલકથાથી િાહહત્યમાાં 
પ્રવેશ કરનાર મનુશીની ખરી કારહકદી 
ઐતિહાતિક નવલકથાથી શરૂ થાય છે. એમની 
પહલેી ઐતિહાતિક નવલકથા બહાર પડી ત્યારે 
ઈ.િ.૧૯૧૬ના મેં માિના ‘બદુ્ધિપ્રકાશ’માાં 
શાંકરપ્રિાદ રાવલે નોધ્ર્ુાં : ‘આપણા જીવાંિ 
વિશમાનકાળ પાિે આપણા જીવાંિ અન ે

ઉજ્સજવળ ભિૂકાળની પજૂા કરાવિી ખદુ 
ગજુરાિના ઇતિહાિની નવલકથા િો આ 
પહલેવહલેી છે.’ મનુશીને ઉત્તમ નવલકથાકાર 
િરીકેની કીતિિ પણ આ ‘પાિણની પ્રભિુા’ અને 
એ પછી પ્રગિ થયેલી ‘ગજુરાિનો નાથ’ 
ઈત્યાદી ઐતિહાતિક નવલકથાએ જ મળી છે.5 
‘પાિણની પ્રભિુા’ 
  મનુશીની પહલેી ઐતિહાતિક 
નવલકથા પાિણની પ્રભિુા હિી. આ 
નવલકથાએ મનુશીને નવલકથાકાર િરીકે 
ગજુરાિી િાહહત્યમાાં માનભર્ુું સ્થાન અપાવ્ર્ુાં 
છે. જોકે ‘પાિણની પ્રભિુા’ શરૂઆિની હોઈ િેનુાં 
વસ્તગુ્રથન ‘ગજુરાિનો નાથ’ના મકુાબલ ે
તશતથલ લાગે, પણ િોય વાિકના રિપ્રવાહમાાં 
િિિ તનમગ્ન રાખિી પ્રિાંગપરાંપરા અને િેનુાં 
કલાર્કુ્િ િાંયોજન ગજુરાિી ઐતિહાતિક 
નવલકથાએ િો ‘પાિણની પ્રભિુા ‘માાં 
પહલેીવાર જોર્ુાં.6 
 પાિણની પ્રભિુા નવલકથા 
િોલાંકીર્ગુના કણશદેવ િોલાંકી  અને િેના પતુ્ર 
તિિરાજના િમયના બનાવોને કેન્િમાાં રાખીન ે
લખાયેલી નવલકથા છે. મનુશી િેને ઐતિહાતિક 
નવલકથા િરીકે ઓળખાવે છે, િોપણ 
‘પાિણની પ્રભિુા’ની ઐતિહાતિકિાનો પ્રશ્ન 
િિાશસ્પદ બન્યો છે. આ નવલકથામાાં મખુ્ય બ ે
પ્રવાહો િમાાંિરે વહ ે છે: એક, કણશદેવના અંિ 
િમયે િે િમયના ગજુરાિમાાં િાલિા 
રાજકીય-ધાતમિક ઝઘડાનુાં ચિત્રણ; બીજો, 
મહારાણી મીનલ અને મહામાંત્રી મુાંજાલની 
પ્રણયકથા.  

‘પાિણની પ્રભિુા’ના ઉપરથી દેખાિા 
ઐતિહાતિક વસ્તમુાાં કલ્પનાનુાં પણ તમશ્રણ થર્ુાં 
છે. મીનળ-મુાંજાલની પ્રણયકથા જે આ 
નવલકથાનુાં પ્રધાન અંગ છે િે મનુશીની 
કલ્પનાનુાં િર્જન ગણાવી શકાય. મુાંજાલ જેવો 
મહામાત્ય અને ગજુરાિની લોકતપ્રય રાણી 
પરસ્પર પે્રમ કરે એ ઐતિહાતિક િત્યની તવરુિ 
હોવા ઉપરાાંિ નૈતિકિાની િટિીએ પણ 
િિાશસ્પદ મદુો બને છે.7 
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‘પાિણની પ્રભિુા’માાં મીનલ અને 
મુાંજાલ ઐતિહાતિક પાત્રો છે એ વાિ િાિી પણ 
એમની વચ્િેના પ્રણય ઈતિહાિતિિ હકીકિ 
નથી. િે જ પ્રમાણ ે આનાંદસરૂી પણ કલ્પતનક 
પાત્ર જ છે. આ ઉપરાાંિ મુાંજાલ, મીનલ, 
જયતિિંહ, ઉદો વગેરે પાત્રો તનરૂપાયા છે િે રીિે 
ઐતિહાતિક કરિાાં તવશેષ િો કાલ્પતનક લાગ ેછે. 
અને કેિલાાંક મહત્વના પ્રિાંગો પણ કાલ્પતનક 
હોઈ િેવા જ છે.8 
ગજુરાિનો નાથ: 
 ‘ગજુરાિનો નાથ’ની પ્રસ્િાવનામાાં 
મનુશી નોંધે છે, ‘અનેક ઐતિહાતિક પ્રિાંગો અને 
કથાઓની િાંકલ્પના કઈ આ વાિાશ લખી છે 
અને ઐતિહાતિક િત્વો બન્યાાં ત્યાાં સધુી િેવાાં ને 
િેવાાં રાખ્યાાં છે.’ ઈતિહાિ પ્રત્યે વફાદારી 
બિાવવાનો મનુશીનો આશય અને પ્રયત્ન 
આમાાં જોઈ શકાય છે. મનુશી કહ ે છે િેમ આ 
નવલકથામાાં કેિલીક મહત્ત્વની ઐતિહાતિક 
ઘિનાઓને મળૂ રૂપમાાં એમણે સ્વીકારી છે ખરી. 
માળવાનરેશની પાિણ ઉપરની િડાઈ અને િ ે
િમયે શાાંત ુમહિેાએ કરેલી પાિણની િાિવણી, 
મીનળદેવીની જાત્રા, ર’નવઘણની હાર,  ખેંગારે 
લીધેલી િાર પ્રતિજ્ઞાઓ અને િેનુાં પાલન, 
હમેિાંિાિાયશની દીક્ષા, વગેરે પ્રિાંગો 
ઈતિહાિતિિ છે. 9 
રાજાતધરાજ: 
  મનુશીની ઐતિહાતિક નવલકથામાાં 
િોલાંકીર્ગુની ઈતિહાિકથા ‘રાજાતધરાજ’માાં 
આગળ વધે છે. પાિણ અને જૂનાગઢ વચ્િેનુાં 
ર્િુ વષો સધુી િાલ્યા કર્ુું છે. 
‘ગજુરાિનાનાથ’માાં હત ુાં એ જ રજવાડાનુાં 
વાિાવરણ આ કૃતિમાાં પણ છે. ‘પાિણની 
પ્રભિુા’ અને ‘ગજુરાિનો નાથ’ના મકુાબલ ેઆ 
કથામાાં પ્રિાંગો ઓછા છે અને ઓછા 
નાિયિત્મ્ય છે. 10 
‘જય િોમનાથ’ 
 ‘જય િોમનાથ’ મનુશીની પ્રૌઢ અને 
િબળ કલમે લખાયલેી ઐતિહાતિક નવલકથા 
છે. મનુશી આ નવલકથાને ઉપરોક્િ 

નવલકથાઓની વાિાશમાળાનો મણકો કહ ે છે, 
િોપણ આ નવલકથાના પહલેાના િમયની 
પછીથી લખાયલેી વાિાશ છે. ભીમદેવના 
િમયમાાં મહમદૂ ગઝની ગજુરાિ પર િડી 
આવ્યો અને િણેે િોમનાથની મતૂિિનુાં ખાંડન કર્ુું 
િે પ્રિાંગ ે ગજુરાિના રજપિૂોએ િોમનાથના 
રક્ષણાથે જે શોયશ અને સ્વાપણશ દાખવ્યા િેની 
કથા આમ આલખેાઈ છે. આ કથાના આલખેન 
તવશે મનુશી પોિાનો ઉદેશ્ય વ્યક્િ કરિાાં કહ ે
છે, ‘આ વાિાશમાાં મારો ઈરાદો સલુિાન 
મહમદૂનુાં આરમણ િીિરવાનો નથી, પણ 
ગજુરાિે કરેલો પ્રતિરોધ વણશવવાનો છે.’ 
મનુશીની અન્ય ઐતિહાતિક નવલકથાઓ કરિાાં 
આના રૂપરાંગ કાંઈક જુદો છે. આ નવલકથાની 
પ્રસ્િાવનામાાં મનુશી લખે છે, ‘ એની કલ્પના, 
શૈલી, રિના અને લખાવિમાાં ફેર પડયો છે, 
જેિલો ૨૫ વષશના અને ૫૦ વષશના માણિમાાં 
હોય એિલો િો જરૂર.’ પ્રથમની નવલકથાઓ 
પછી ઘણાાં િમય બાદ વષો બાદ આ નવલકથા 
લખાઈ હિી. િે દરતમયાન મનુશીના તવિારો 
અને ભાવનાઓમાાં પહરવિશન આવ્ર્ુાં હોય િે 
સ્વાભાતવક છે.11 
પથૃ્વીવલ્લભ : 
 ‘પથૃ્વીવલ્લભ’ પણ ઐતિહાતિક 
નવલકથા છે. એનુાં કથાવસ્ત ુ
‘પ્રબાંધચિિંિામણી’ના ‘મુાંજરાિા’ અને ‘મુાંજપ્રબાંધ’ 
પરથી લેવામાાં આવ્ર્ુાં છે. માલવાનો રાજા મુાંજ 
રતિક હિો, કલા અન ે કતવિાનો મમશતવદઅન ે
િાહક હિો. િેલાંગણાના િાલકુ્યરાજ િૈલપને 
િેણે પાંદર-િોળ વાર ર્િુમાાં હરાવ્યો હિો. 
િવાંિ ૧૦૫૨માાં એણે ફરીથી િૈલાંગણ પર 
આરમણ કર્ુું ત્યારે િૈલપે મુાંજને હરાવ્યો અને 
કેદમાાં નાખ્યો. િોળ હદવિ સધુી ઘેરઘેર ભીખ 
માંગાવી અંિ ે હાથીના પગ નીિે કિડાવી 
નાખ્યો.12 

અનેક તવવેિકોના મિ પ્રમાણે આ 
નવકથા શ્રેટઠ છે. ઈ.િ. ૧૯૨૦માાં પ્રગિ થયેલી 
‘પથૃ્વીવલ્લભ’ જેિલી વખોડાઈ હિી િેિલી જ 



Research Guru: Volume-13, Issue-4, March-2020 (ISSN:2349-266X) 

Page | 150  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

વખણાઇ પણ હિી. આ નવલકથાનુાં તવષયવસ્ત ુ
ગજુરાિને અડીને આવેલા માળવાનુાં છે. 
મનુશીની નવલકથાઓમાાં ઐતિહાતિક તવકૃતિ: 

મનુશીની ઐતિહાતિક નવલકથાઓમાાં 
ઐતિહાતિક તવકૃતિ થયાનો આક્ષપે અનેક 
તવવેિકો િરફથી મકૂવામાાં આવ્યો છે. િેના 
મખુ્ય બે કારણો ગણાવી શકાય. એક, 
એલેકઝાન્ડર ડૂમાની ઝીલેલી અિર. અને બીજુ ાં, 
અવાશિીન ર્ગુની પોિાની ઇસ્િ એવી 
જીવનભાવનાઓનુાં િેમણે ઐતિહાતિક 
િમયરમનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને પણ સ્વીકારેલુાં 
ધોરણ. મનુશીએ િે િમયના પ્રતિિ પત્રોમાાં 
ફેરફાર કયાશ છે અને કેિલાાંક પ્રધાન પાત્રો નવાાં 
િર્જયાશ છે એમ જોવા મળર્ુાં છે. આથી િેમની 
કૃતિઓમાાં ઇતિહાિની અવગણના થવા પામી 
છે. 13 

મનુશીના અભ્યાિીઓની મખુ્ય ફહરયાદ 
એ છે કે, િેમણ ે ઐતિહાતિક કથાઓમાાં 
ઇતિહાિની સપુ્રતિિ ઘિનાઓ િથા 
વ્યસ્ક્િઓના તનરૂપણમાાં ઐતિહાતિક િથ્યોને એ 
પ્રકારે મરડી-િરડીને રજૂ કયાશ છે કે એ પાત્રોનાાં 
ગૌરવ અન ેઅિલી લોકપ્રતિિ વ્યસ્ક્િત્વ ખાંહડિ 
થયાાં છે અને િ ે કારણે એ પાત્રો િથા િેમની 
આિપાિના ઐતિહાતિક વાિાવરણનુાં ચિત્રણ 
તવકૃિ અને તવિાંવાદી બનવા પામ્ર્ુાં છે.14 

રામલાલ મોદી જેવા ઈતિહાિભક્િ 
અભ્યાિી, નવલકથાના લખેકને એિલી છૂિ િો 
આપે છે કે ઐતિહાતિક નવલકથામાાં કલ્લ્પિ 
પાત્રો અને પ્રિાંગો િે યોજી શકે, પણ આ િાથ ે
િેઓ એવો આગ્રહ પણ રાખે છે કે, લેખક 
ઐતિહાતિક અને કાલ્પતનક પાત્રો વચ્િ ે
પારસ્પહરક કલ્લ્પિ િાંબાંધો બાાંધે િે ન િાલે, 
કેમ કે આવા કલ્લ્પિ િાંબાંધોને લઈને વાિકો 
ઈતિહાિ તવશ ે ભ્રામક ખ્યાલો ધરાવિા થઈ 
જાય અન ે ગેરરસ્િે દોરવાઈ જાય. િેઓ એ 
બાબિે પણ આગ્રહી છે કે, નવલકથામાાં લેખકે 
કોઈ રાજાનો િમગ્રરાર્જયકાળ આવરી લીધો 

હોય િો ઇતિહાિનો એક પણ અગત્યનો પ્રિાંગ 
કથામાાંથી બાકાિ રાખી શકાય નહહ.15 

‘પાિણની પ્રભિુા’ અને ‘ગજુરાિનો 
નાથ’ નવલકથાઓએ િાહહત્યમાાં ઘમુરીઓ પેદા 
કરી હિી. એમની પ્રણાચલકાભાંજકવતૃિ-પ્રવતૃત્તથી 
િમાજનો ચસુ્િ વગશ િો િોંકેલો હિો જ. 
ત્યારબાદ મનુશીની ઐતિહાતિક નવલકથામાાં 
ઈતિહાિ િાથે અણઘિિી છૂિ લેવા માિે 
િાક્ષરોનો પણ એક વગશ િમેનાાં પર ખફા થયો. 
ઈંગ્લેન્ડમાાં વોલ્િર સ્કોિ ર્જયારથી ઐતિહાતિક 
નવલકથાનુાં ક્ષેત્ર ખેડવા માાંડ્ ુાં ત્યારથી 
ઈતિહાિ અન ે નવલકથા વચ્િેના િાંબાંધની 
િિાશઓ ત્યાાં જાગવા માાંડી હિી. વાિાશકારે 
ઐતિહાતિક નવલકથા ન જ લખવી એવી પણ 
એક આગ્રહભરી વતૃિ એ િમયે ત્યાાં હિી. 
ઐતિહાતિક નવલકથામાાં ઈતિહાિ અન ે
નવલકથા બાંન ે બગડે છે એવો એ વગશનો િઢ 
અચભપ્રાય હિો.16 

મનુશીએ ઐતિહાતિક નવલકથા તવષેનાાં 
પોિાનાાં માંિવ્યો ‘ઐતિહાતિક પાત્રો અને િેનુાં 
તનરૂપણ’ નામનાાં વ્યાખ્યાન દ્વારા પ્રગિ કયાશ છે. 
મનુશીની િટિીએ: “નવલકથાકારની કલ્પના 
અને િર્જકિાને સ્વાભાતવકિાનાાં જ બાંધનો હોઈ 
છે. એિલે કે માનવસ્વભાવની શક્યિા- 
અશક્યિાની જે મયાશદાિે જ માત્ર ઐતિહાતિક 
નવલકથાકારની મયાશદા.”17 
ઉપિાંહાર: 

મનુશીની ઐતિહાતિક નવલકથાઓમાાં 
સ્વદેશપે્રમ અને ગજુરાિની અસ્સ્મિાનો મખુ્ય 
જીવનિાંદેશ પડઘાય છે. કીતિિદેવ, મુાંજાલ, 
આનાંદસરૂી વગેરેમાાં તવતવધ કક્ષાની ઊછળિી 
દેશભસ્ક્િનુાં દશશન થાય છે. મનુશીની 
કૃતિઓમાાંથી પ્રાપ્િ થિા જીવનિાંદેશ અંગ ે
રતવશાંકર મ. જોશી લખે છે: ‘મનુશીએ કાયશ 
કરવાનો માંત્ર- જીવનમાાં િેિન પ્રગિાવવાનો 
માંત્ર ગજુરાિમાાં ફાંક્યો છે. ગાાંધીજીએ ગજુરાિમાાં 
િેિનનો િણખો એક હદશાએથી મકૂ્યો િો 
મનુશીએ અન્ય હદશાએથી મકૂ્યો. 
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