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‘મનન ું માણસ’ એ સ નીલ 

ગુંગોપાધ્યાયની નવલકથા ‘મોનેર માન ષ’નો 
જાણીતાું વવશ્વ પ્રવાવસની પ્રીવત સેનગ પ્તાએ 
કરેલ અન વાદ છે. વવદ્યાથીકાળમાું અમદાવાદમાું  
પ્રીવત સેનગ પ્તા રવીન્દ્ર સુંગીત શીખલેાું અન ે
બુંગાળી ય વક ચુંદન સેનગ પ્તા સાથે પે્રમલગ્ન 
કરેલ એટલે ‘બુંગાળી ભાષા એમના જીવની 
ભાષા બની ગઈ છે.’ તઓે ગ જરાતી ભાષા 
જેટલી જ સરળતાથી બુંગાળી ભાષાના સ ુંદર 
તત્સમ શબ્દો અને બોલચાલના શબ્દો બોલી-
લખી શકે છે. આ બુંગાળી પ્રેમને લઈને તમેની 
પાસેથી સર્જક સ નીલ ગુંગોપાધ્યાયની બુંગાળી 
ભાષામાુંથી અન વાદદત ત્રણ કૃવતઓ મળે છે. 
બુંગાળના લાલન ફકીરની કથા ‘મનન ું 
માણસ’(૨૦૧૩), પ્રેમની તલાશમાું નીકળેલી  
જજિંદગીની કથા ‘અંતે પ્રેમનો પ્રેમ’ (૨૦૧૪) 
અને સ વવખ્યાત બુંગાળી અભભનેતા વશવશક માર 
ભાદ રીના જીવન પર આધાદરત નવલકથા 
‘વન:સુંગ સમ્રાટ’. આમાુંથી ‘મનન ું માણસ’ 
નવલકથા વવશે પ્રસ્ત  ત લખેમાું વાત કરવામાું 
આવી છે.       
 સ નીલ ગુંગોપાધ્યાય બુંગાળી ભાષાના 
પ્રવસદ્ધ કવવ અન ેનવલકથાકાર છે. તેમનો જન્દ્મ 
7 દિસેમ્બર, 1934માું ફરીદપ ર જજલ્લામાું  
(હાલના બાુંગ્લાદેશમાું) થયો હતો.  તેમના 
વપતા વશક્ષક હતા. તેમણ ે એમ.એ.ની પદવી  
કોલકત્તા વવશ્વ વવદ્યાલયમાું લીધી હતી. તેમણ ે

લેખનની શરૂઆત કાવ્યથી કરી. તેઓ  
‘કૃવતવાસ’ પવત્રકાના સુંસ્થાપક- સુંપાદક રહ્યા 
હતા.  કવવતા લેખનની સાથે નવલકથા 
લેખનની શરૂઆત તેમણ ેકરેલી.  તેમની પ્રથમ  
‘આત્મપ્રકાશ’ નવલકથા ‘દેશ’ પવત્રકાના 
શારદીય અંકમાું પ્રકાવશત થયેલી.  ટ ુંકી વાતાા, 
નાટક અને બાળસાદહત્ય ક્ષતેે્ર તેમણે પ્રદાન કય ું 
છે. સ નીલદા ‘નીલ લોદહત’, ‘નીલ ઉપાધ્યાય’, 
‘સનાતન પાઠક’  જેવા તખલ્લ સનો ઉપયોગ 
કરી  સાદહત્ય સર્જન કરતા હતા. ‘પ્રથમ આલો’ 
‘શેઈ શોમોય’, ‘સબ જ દ્વીપેર રાજા’, ‘ધ  ભલબસન’ 
‘ઉત્તર સુંધાન’ ‘મોનર માન ષ’ વગેરે તેમની 
જાણીતી નવલકથાઓ છે. તેમની 
નવલકથાઓના અન્દ્ય ભાષામાું અન વાદ થયા 
છે. તેમજ  પ્રખ્યાત બોંગ્લા દફલ્મકાર સત્યજજત 
રે એ તેમની બ ેનવલકથાઓ પર દફલ્મ બનાવી 
છે. ‘હઠાત મીરાર જન્દ્ય’ે ‘ભોર બેલા’, ‘ઉપહાર’, 
‘કાયદા શીખે નેબે’ એમના કાવ્યસુંગ્રહ છે. ‘સાધ  
બાબાર હાટ’મ તેમની ટ ુંકી વાતાાઓનો સુંગ્રહ છે. 
સાદહત્ય માટેન ું પ્રવતષ્ઠઠત ‘સરસ્વતી સન્દ્માન’, 
‘આનુંદ પ રસ્કાર’, ‘બુંકીમ પ રસ્કાર’  ‘સાદહત્ય 
અકાદમી પ રસ્કાર’ ‘શ્રેઠઠ બોંગ્લા સકલ જીવન 
ઉપલબ્બ્ધ પ રસ્કાર’ વગરેથી  તેમની સર્જક 
પ્રવતભાને નવાજવામાું આવી છે. 
    સ નીલ ગુંગોપાધ્યાની નવલકથા ‘મોનર 
માન ષ’  આધાદરત એ જ નામે બુંગાળી દફલ્મ 
બનેલી છે. પ્રસન્નજીત નામના અભભનેતાએ 
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લાલનન ું મ ખ્ય પાત્ર ભજવ્ય ું છે. આ 
નવલકથાનો ‘ફકીર’ નામે અંગ્રજેીમાું પણ 
અન વાદ થયો છે.  ગ જરાતીમાું ‘નવનીત 
સમપાણ’માું આ કથા ધારાવાદહક રૂપે પ્રગટ થઈ 
હતી. અન વાદક પ્રીવત સેનગ પ્તાએ મ  ળ 
બુંગાળીમાુંથી અન વાદ કરેલ છે. તેમણ ે આ 
નવલકથાન ું શીષાક ‘મનન ું માણસ’ રાખ્ય ું છે. 
કૃવતના લખેક સ નીલદા  પણ આ શીષાકનો અથા 
જાણવા વવશે પ  છે છે : “શેટાર માને દક 
કાછાકાછી આછે?” તેનો જવાબ આપતાું પ્રીવત 
સેનગ પ્તા જણાવે છે: “મારા મતે આપણા મનન ે
પસુંદ એવી વ્યક્તત, તથા મનની અંદર રહલેી 
વ્યક્તત ... નજીકના વમત્ર તથા ઈશ્વરીય 
ઉપક્સ્થવત.’’  આ બુંને સુંદભા આ નવલકથાના 
કથાવસ્ત  ને યથાથા લાગ  પિે છે.   
  આ નવલકથાન ું કથાવસ્ત   સરળ, સાદ ું  
અને સાચા અથામાું આધ્યાજત્મક જીવન જીવતા 
લાલન ફકીર પર આધાદરત છે. ‘બાુંગલાદેશ 
અને બુંગાળના સુંત કબીર’ કહી શકીએ તેવ ું 
લોકવપ્રય વ્યક્તતત્વ લાલન ફકીરન ું છે. તેમના 
વવશે લખેક સ નીલ ગુંગોપાધ્યાય નોંધે છે: 
“લાલન ધાવમિક હતા, પરુંત   કોઈ પણ ખાસ 
ધમાની રીવતનીવત પાળવાવાના આગ્રહી હતા 
નહીં. બધા ઘમોન ું  બુંધન તોિીને માનવતાને 
સવોચ્ચ સ્થાન આપ્ય ું હત  ું જીવનમાું.’’ આ 
લાલનને લોકો સાુંઈ, ફકીર અને બાઉલ કહીને 
ઓળખ ે છે. આ ગહૃસ્થ સુંસારી ફકીર લાલનના 
જીવનકાળ દરવમયાન અન યાયીઓની સુંખ્યા 
ઓછામાું ઓછી દસ હજાર જેટલી હોવાન ું અહીં 
નોંધ્ય ું છે. દહન્દ્દ -મ સલમાન, દીન-દભલત પીદિત 
સ્રી-પ ર ષ અને સમાજના દરેક સ્તરનાું માનવી 
તેમના અન યાયી હતાું.  એમની ચોક્કસ જન્દ્મ 
તારીખ મળતી નથી પણ  કહવેાય છે કે સને 

૧૮૯૦માું એકસો સોળ વરસની ઉંમરે એમન ું 
મતૃ્ય  થય ું એના પાુંચ મદહના પહલેા ઘોિા પર 
ફરતા હતા. જાણીતા ઈવતહાસવવદ રૉનોજીત 
ગ હો આ નવલકથા વવશે નોંધે છે: “એક 
ઐવતહાવસક કાદહનીની ઐવતહાવસકતા કઈ રીતે 
સાચવી શકાય, ત ે કદઠન પ્રયત્ન સફળતા આ 
ઉપન્દ્યાસમાું વવસ્મયકર છે.” આમ, એક 
ઐવતહાવસક વ્યક્તતના જીવનવવચારને 
ઇવતહાસના સત્યન ે જાળવી નવલકથા રૂપ ે
આપવાનો પ્રશસ્ત પ્રયત્ન થયો છે.                                                
              આ નવલકથા 12 પ્રકરણોમાું 
વવભાજીત છે. અને છેલ્લ ે લાલનનાું  જાણીતાું 
પાુંચ પદો આપ્યાું છે. નવલકથાની શરૂઆત 
“એક ચોર આવ્યો હતો અિધી રાતે.” – એ 
વાક્યથી થાય છે. અને “રાત પ  રી, પ્રભાત થઈ 
ગય ું છે. ફૂટી આવ્યો છે આલોક.’’ –એ વાક્યથી 
નવલકથાનો અંત આવ ે છે. આપણા મનમાું 
પણ એક આલોક જગાવી જાય છે. નવલકથાના 
પ્રથમ પ્રકરણમાું ય વાન  લાલનને ઘોિે 
સવારીનો શોખ છે. તેથી વદૈરાજનો ઘોિો  રોજ 
રાતે્ર લઈને ફરવા નીકળી જાય અન ેમોિી રાતે 
પાછો બાુંધી જાય છે. પરુંત   એક રાતે્ર ઘોિો 
પાછો બાુંધવા આવતાું પકિાઈ જાય છે, 
ચોકીદારો ખ  બ મારે છે. કોઈ માનવા જ તૈયાર 
નથી કે ત ે ઘોિો પાછો બાુંધવા આવ્યો હતો.  
વૈદરાજના ચાકરોઓને લાગે છે  કે આ ચોર છે 
અને માભણકચાુંદને (ઘોિાન ું નામ) ચોરવા 
આવ્યો છે. તેને થાુંભલા સાથે બાુંધી રાખવવામાું 
આવે છે. સવારે વૈદરાજ  તેની પ  છપરછ કરી  
તેને રજારૂપે ઝાિન ું થિ કાપવાન ું કામ સોંપે છે. 
આ કહવેાતો ચોર આ ગામના દાસ મહોલ્લામાું 
રહ ેછે. પોતાન ું નામ લાલમોહન કોર અને તેના 
વપતાન ું નામ ઈશ્વર રાધામાધવ કોર હોવાન ું 
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જણાવે છે. તેન ે બધા લાલ  કહીને બોલાવે છે. 
લાલ  (લાલન) ભ  ખે તરસ ેઆખો દદવસ ખ  બ 
મહનેત કરે છે.  નાસી જવાની તક મળે  છે, 
છતાું તે એમ કરતો નથી. વૈદરાજને તેની 
સચ્ચાઈનો પદરચય થાય છે.  તેન ું કપાળ 
જોઈને ભવવઠયમાું તેના પર મોટી ઘાત હોવાન ું 
અને એક બે વષામાું મતૃ્ય યોગ હોવાની 
ભવવઠયવાણી કરે છે.  સાથે “જ્યારે કમાઈન ે
ઘોિો ખરીદી શકે ત્યારે જ ઘોિા પર ચઢજે. 
બીજાના ઘોિા પર ચઢાવાનો શોખ હશે તો 
આખી જજિંદગી નસીબમાું દ :ખ જ રહશેે.”- આ 
સોનેરી સલાહ આપીને લાલ ને મ તત કરવામાું 
આવે છે. આ વાત નવલકથાના અંતે પણ આવ ે
છે. વૈદરાજની મોટી પત્નીની દાસી બીના  
લાલ ને ઓળખે છે અને તે સરસ ગાતો હોવાન ું 
જણાવે છે. 
       લાલ ની મા પદ્માવતી નાની ઉંબરે નાના 
બાળક સાથે વવધવા થયેલાું.  ધમાપરાયણ ય વા 
વવધવા પદ્માવતી ઘરનાું અને પારકાુંના 
અત્યાચાર  થાય એટલા સહન કરે છે નાછૂટકે 
સ્વામી અને સસરાન ું ઘર છોિી વપયર આવી 
જાય છે. પરુંત   અહીં પણ આ સ ખ ઝાઝું  ટકત  ું 
નથી. પદ્માવતી માતાના મતૃ્ય  બાદ ભાઈ-
ભાભીના ત્રાસથી કુંટાળી અલગ જ રહવેા જાય 
છે. મામાએ પહરેામણીના લોભમાું લાલ ન ું એક 
બ દ્ધુ જેવી ય વતી સાથે લગ્ન કરી દેવામાું આવ ે
છે. તેન ું નામ છે ગોપાભલ. લાલ  પણ કમાણીનો 
કુંઈ ઘુંધો કરતો નથી. સાવ વન:સ્પહૃ અને 
ઉદાસીન સ્વભાવનો છે. લાલ ની માતા જ પેટીય ું 
રળીને ઘર ચલાવે છે.  
  વૈદરાજ ગુંગાસ્નાન માટે જવાના છે. 
પદયાત્રાના આ કાફલામાું માભણકચાુંદ ઘોિાને 
સાચવવા પોતાની સાથ ે લાલનન ે લઈ જવા 

માટે એની માતા પદ્માવતીને સુંમત કરે છે. આ 
પદયાત્રાના વણાનમાું બુંગાળની જીવનરીવત -
લોકસુંસ્કૃવત પ્રત્યક્ષ થાય છે. ત્યાનાું ગ્રામ પ્રદેશ, 
શહરે, યાત્રા સ્થળો, વવરામ સ્થાનો, અંગ્રેજ પ્રજા 
વગરેન ું વણાન તત્કાલીન પદરક્સ્થવત 
વાતાવરણને ઉપસાવામાું  લેખક સફળ રહ્યા છે. 
આ યાત્રા દરવમયાન લાલન તાવમાું પટકાય 
છે.  તેના શરીરે શીતળાની ભયુંકર  ફોલ્લીઓ  
નીકળે છે, ચપેી રોગ હોવાથી કોઈ તેની સેવા 
માટે પાસે જત ું નથી. તેને અલાયદો રાખવામાું 
આવ ે છે અન ે તનેી પાસ ે ન જવાની વૈદરાજ 
રાજ સ  ચના આપે છે. મધરાતે ચોરીછૂપીથી 
દાસી બીના લાલનના કપાળે પોત  ું મ  કવા 
પહોંચે છે. લાલન બેભાન છે. લાલ ને કારણ ે
વૈદરાજન ું દળ અસ વવધા અન ભવે છે. લાલનની 
ક્સ્થવત બગિતી જાય છે. લાલન મતૃ્ય  પામ્યો 
હોવાન ું વૈદરાજ વનદાન કરે છે. મ ખાક્ગ્ન  આપી 
ગરીબ છોકરાઓની મદદથી કેળના  તરાપા પર 
મ કાવી એને વહાવી દેવામાું આવે છે.  

દદવસો પછી એ તરાપો દકનારે ઝાિના 
થિ પાસે આવે છે. ગામની બીજી સ્ત્રીઓ ભય 
પામી નાસી જાય છે. મ ક્સ્લમ ત્યતતા રાબેયા 
ખત ન તેન ેપોતાના ઘરે લઈ જઈ  સગા દીકરો 
હોય એવી સેવાચાકરી  કરે છે. તેની સારવારથી 
થોિાું જ અઠવાિીયામાું લાલન સાજો થઈ જાય 
છે. પરુંત    તે પોતાન ું નામઠામ નાત જાત અને  
પ  વેના જીવનન ું તેને કશ ું જ યાદ નથી. 
રાબેયાના પવતનો એક ફોઈનો દીકરો ભાઈ 
આવે છે. તેને લોકો ‘ફકીર સાહબે’ કહ ેછે. મ  ળ 
નામ તો  વસરાજ. તેન ે  કેટલાક લોકો ‘વસરાજ 
સાુંઈ’ તરીકે બોલાવે છે.  તઓે ઉપદેશ આપતા 
નથી સતત ભ્રમણથી  દેશપરદેશની ખબર 
ગામ લોકો તેમની પાસ ે સાુંભળવા આવે છે. 
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તેઓ સરસ ગીતો પણ ગાય છે. રાબેયા પાસેથી 
લાલનન ું બધ  વતૃ્તાુંત સાુંભળી વસરાજ સાુંઈ એને 
વવશે ગામ લોકોને કહ ેછે: “ આ એક શ દ્ધ માણસ 

છે॰ એન ેનામ નથી, સરનામ ું નથી, જાવત, ધમા 
કશ ુંયે નથી. તેથી જ એને કશીયે તકલીફ પણ 
નથી.’’ (પ.ૃ૩૪)  લાલન બીજ ું કશ ુંય કામકાજ 
કરતો નથી. નદી દકનારે જઈ  વિના ઝાિ નીચ ે
બેસી રહ ેછે, સાુંજે સ્રીઓ નદી દકનારે આવવાન ું 
શરૂ થાય એટલે ઘરે જતો રહ ેછે.  

 એકવાર લાલન નદી દકનારે રોજની 
જેમ પોતાનામાું ખોવાઈને  બેઠો હોય છે.  ત્યાું 
પ્રવાસે નીકળેલ  લાલનના  ગામના  કલાકાર 
વ ૃુંદમાુંથી ગ વપ  અને તાહરે લાલનને જોઈને 
ઓળખી જાય  છે. તાહરે અને ગ વપ લાલનને  
બોલાવે છે. “લાઉલ્લા, લાલ  - આ બ ે શબ્દો 
સાુંભળી લાલ ના માથામાું ઝણઝણાટી થઈ ગઈ. 
એ તો એનાું જ નામ છે. અન ે એ રહ્યા 
તાહરેભાઈ, અને ગ વપ”. (પ.ૃ ૩૮)લાલનની 
ખોવાયેલ સ્મવૃત અચાનક અણધારી રીતે પાછી 
આવી. પરુંત   મા સમાન રાબેયાને છોિીને જવ ું 
કઈ રીતે? એ મ ુંઝવણ લાલન અન ભવે છે. 
બધાું રાબેયા પાસ ેઆવ ેછે, ત ેલાલનન ે માતા 
અને પત્ની પાસે જવા મને-કમને તૈયાર કરે છે. 
લાલન ગામમાું પાછો ફરે છે મરેલો દીકરો 
જીવતો થયો એનો મતાન ે અપાર આનુંદ છે. 
પરુંત   એક મ સલમાન સ્ત્રીના હાથના ભાત 
ખાધાનો અને રહ્યાનો અપરાધ એક કાયસ્થ 
ય વાને કયો છે. તેન ે હવ ે ઘરમાું કે ગામમાું 
રખાય કે કેમ? ત ે પ્રશ્ન  ઉપક્સ્થત થાય છે. 
પ્રાયવિત કરવા માટે ગામ જમાિવ ું પિે અન ે
પ રોદહત બોલાવી શાુંવત પાઠ કરાવાય તો બધ ું 
બરાબર થઈ જાય. પરુંત   એટલ ું ખચા કરવાની 
પદ્મવતીમાું શક્તત નથી. મા પદ્માવતી દીકરાને 

ગ માવવા માુંગતી નથી પરુંત   સમાજના બુંધનો 
સામે લાચાર છે. “વન-જ ુંગલમાું પશ પુંખીઓ 
જાત-ધમા કશ ું માનતાું નથી. જાત નથી, તેથી 
જાત પણ ગ માવતાું નથી.” (પ.ૃ૪૩) તેથી ત ે
બધાુંની સાથે રહવેાનો વનણાય કરી લાલન  
ઘરેથી નીકળી પિે છે,  જ ુંગલમાું ભ  ખ્યો તરસ્યો 
બેસી રહ ેછે.  ધ્ર સકે ધ્ર સકે રિે છે દદલ ખોલીને. 
“ખરેખર જ જાણે એ એક કાુંચળી કાઢીને બહાર 
આવ્યો ન  તન મન ઠય થઈને.” (પ.ૃ૪૮) બધાું 
બુંધનોમાુંથી મ તત થાય છે. એકવાર જ ુંગલી 
પશ ને મારવા ધસી આવત ું ટોળું એને સામે 
ઉભેલો જોઈ કહ ે છે: “માર ફટકો’’ પણ લાલન 
લાકિી ઉગામી અટકી જાય છે. એ પશ ની 
આંખનો ભય ઓળખી જાય છે. પશ ને જ ુંગલમાું 
જવા દે છે. લોકો લાલનન ું વલણ સમજી શકતા 
નથી. લોકોના બ ેપ્રશ્નો લાલનને વવચારતો કરી 
દે  છે: “ત ું ક્યાુંથી આવ્યો છું, ત  ું કોણ છું?” તેન ે
આત્મખોજ તરફ લઈ જાય છે.         

હવે જ ુંગલમાું લાલન સાથ ે જોિાય છે 
કાલ ખા. મ  ળ તો એન ું નામ છે સ લેમાન વમજાા, 
પણ લોકો કાળય વમજાા કે કાલ ખા કહ ે છે. તેન ે 
વમસ્ત્રીકામ સારી રીતે આવિે છે. સરસ ઘર પણ 
બનાવી જાણે છે. એ કહ ેછે:  “મા કાલીને ગણ ું 
ખ દા, ને ખ દાને ગણ ું મા કાલી”. (પ.ૃ૫૫) એ 
વસરાજ સાુંઈને મળ્યા પછી લોકનજરે પાગલ 
ઠયો છે. એન ું વવલક્ષણ વ્યક્તતત્વ લાલનનો 
સહારો બને છે. પછી જોિાય છે મરતાું બચલેો 
કાશેમ અને ય વાન વવધવા કમભલ. બધાું એક 
હાુંિીમાુંથી ખીચિી ખાય છે. કામભલએ સામાન 
મ  ક્યા પછી પ  છેલ ું: “મારા હાથન ું કશ ું ખાવાથી 
તમારી પણ જાત જશે કે શ ું?” લાલન જવાબ 
આપે છે: “હાથની શ ું જાત હોય?  જાતના 
હાથથી બચવા  માટે તો જ ુંગલ ભાગી આવ્યો 
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છું?” (પ.ૃ૬૩-૬૪) એકવાર રિવા ચઢેલો 
કાલ ખા છેવટે લાલનન ું ગાન સાુંભળીને શાુંત 
થાય છે.  લાલન પાસે દીન-દભલત, પીિીત-
શોવષત, પવતત-પાવન, સ્ત્રી-પ ર ષ કે નાત-
જાતના વગરેના  ભેદ વસવાય સવા આવીન ેમળે 
છે. લાલન ખ લાસો કરે છે: “જાણે મારા મનની 
અંદર બીજો કોઈ મન ઠય છપાયેલો છે. એ જ 
ગાન રચીને મારા થકી ગવિાવે છે.” (પ.ૃ૬૬) 
પછી જ ુંગલમાું વસાહત ઊભી થાય છે. 
માનવધમા વવસ્તરે છે.     

   માનવધમાનો મદહમા કરતી આ  
નવલકથા  આજના સમય માટે એટલી જ 
પ્રસ્ત  ત છે. દહન્દ્દ  મ સલમાન અને નાત જાતના 
ઝગિાઓ, પુંિીત અને મ લ્લાના ધમા નામે 
આિુંબર. સ્ત્રીઓ  પ્રત્યે દ રવ્યવહાર, સતી પ્રથા, 
બાળલગ્નો, આંતરધમીય લગ્નો અને એમાુંથી 
ઊભા થતા ઝગિાઓ વગેરે જેવી સામાજજક 
સમસ્યાઓન ું  વણાન આ નવલકથામાું કથાવસ્ત   
સાથે ગ  ુંથાઈને આવ્ય ું છે.  

પ્રીવત સેનગ પ્તાએ  આ નવલકથા 
અન વાદમાું તળપદી બાુંગ્લા ભાષાની જગ્યાએ 
સાદી, રોજજિંદી ગ જરાતી ભાષા પ્રયોજવાનો 
પ્રયાસ કયો છે. ગ્રામીણ બોલીની અસર દેખાય 
તે માટે સુંવાદોમાું ‘ઈંગ્રજેી’, ‘મોચછલમાન’, 
‘બાુંદર’ ‘હોવે’ જેવા શબ્દો પ્રયોજયા છે.  જે 
કેટલીવાર કઠે છે.   અન વાદકે લેખક સાથે 
બેસીને નવલકથા વવશે અને તેના અન વાદ 
વવશે  ચચાા વવચારણા અને સલાહ  સ  ચન 
મ જબ જરૂરી ફેરફાર કયાા છે. જેનાથી 
નવલકથાનો અન વાદ મ  ળ કૃવતની વધ  નજીક 
હોવાન ું અને મ  ળ સર્જનની શૈલી ઘણા અંશ ે
જળવાઈ હોય તેમ લાગ ે છે. વળી, લાલન 
ફકીરના કેટલાુંક પદોનો  પ સ્તકના અંતે 

અન વાદ આપવામાું આવ્યો છે. પરુંત    તેમાું 
લય તાલનો અન ભવ થઈ શકતો નથી. એકુંદરે 
આ નવલકથા ભાવાત્મક એકતા જગાિવાન ું 
કામ કરે  તેવી છે. તેમાુંની પસાર થનાર 
ભાવકને લાલનની ફકીરના માનવધમાની  
અન ભ  વત   અચ  ક થશે. 
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