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ભારતીય સસં્કૃતતના જ્યોતતધધર, ગરુ્જર 
અસ્સ્મતાના ગાયક, ભારતીય તવધાભવન જેવી 
સસં્ર્થાના સ્ર્થાપક અને કુલપતત, સ્વતતં્રતા 
પવૂધના અન ે પછીના સમયગાળાના ઉત્તમ 
રાજપરુુષ, પ્રખર મતુ્સદી, તેજસ્વી ધારાશાસ્ત્રી 
અને પ્રતતભશાળી સર્જક મનુશી તવશે ડો. તવનોદ 
અધ્વય ુકહ ેછે કે, "મનુશીમા ંએવુ ંકયુ ંતત્વ છે 
કે જે તેમની સામગ્રી, તવચારણા, તનરૂપણની 
અનેક મયાધદાઓ છતા ંતેમને લોકતપ્રય ને સદા 
જીવતં રાખે છે, તેની શોધ કદાચ ઘણા સર્જકોન ે
તેઓ છે તે કરતા ં વધ ુ સફળ બનાવી શકે. 
મનુશી ગજુરાતી સાહહત્યક્ષતેે્ર માત્ર એક સર્જક, 
લેખક જ નહહ પણ પ્રભાવક પહરબળ બની રહ્યા 
છે તવરલ અને તવલક્ષણ." વ્યવસાયે વકીલ 
અને દેશના બધંરણના ઘડતરમા ં મહત્વનો 
ફાળો આપનાર ક. મા. મનુશીની રાજકીય 
કારહકદી યશસ્વી રહલેી છે. સાહહત્યમા ં તેઓ 
નવલકર્થાકાર, નાટ્યકાર અને આત્મકર્થાકાર 
તરીકે જાણીતા ર્થયેલા છે.  
 માણેકલાલ તપતા અને તપીબામાતા ના 
છ સતંાનો પછી જન્મેલા સતંાન શ્રી મનુશીએ 
૧૯૦૧ મા ંમેહિકની પરીક્ષા પાસ કરીને ૧૯૦૨ 
મા ં વડોદરા કોલજેમા ં પ્રવેશ મળેવ્યો હતો. 
એલ.એલ.બી.કરીને વકીલાત શરૂ કરેલી. વ્યસ્તત 
સ્વતતં્રતાનુ ં ગૌરવ, માનવી અને માનવતાનો 
મહહમા, ભાવનાત્મક અપવૂધતાના અન ે

મહત્વકાકં્ષાર્થી ઉભરાતા આ સર્જક જીવનના 
પાછલા ંવષોમા ંકૃષ્ણ તરફ વળે છે, એ એમના 
ધમધ-સસં્કાર-સસં્કૃતતના ં મળૂ રંગ સામે સમચુચત 
છે.  
 ગરુ્જર પ્રદેશની અસ્સ્મતાને સૌપ્રર્થમ 
પ્રગટ્ કરનાર મનુશીનુ ં સાહહત્ય સર્જન સખં્યા 
અને ગણુવત્તા ઉભય દ્રષ્ષ્ટ્એ જોતા ં સમાન 
ગણાય છે. સાહહત્યમા ંતેમને નવલકર્થા - નાટ્ક 
- નવચલકા - તનબધં - આત્મકર્થા - સશંોધન - 
તવવેચન વગેરે ક્ષતેે્ર યોગદાન આપયુ ં છે. 
'પાટ્ણની પ્રભતુા', 'ગજુરાતનો નાર્થ', જય 
સોમનાર્થ'. 'પતૃર્થવી વલ્લભ' જેવી બહુ ચચાધમા ં
રહલે અને લોકતપ્રય, ઘેલુ ં લગાડનારી 
ઐતતહાતસક નવલકર્થાઓ છે. મનુશીની 
'સ્નેહસભં્રમ' વ્યગં-કટ્ાક્ષ કરતી નવલકર્થા છે. 
'સ્વપનદ્રષ્ટ્ા' મા ં આઝાદીની ચળવળના 
નેતાઓના પ્રભાવ હઠેળના નવયગુોની 
માનતસકતાનો ચચતાર છે. 'વેરની વસલૂાત' આ 
સામાજજક નવલકર્થાર્થી નવલકર્થા લખેનનો 
આરંભ કરી ઐતતહાતસક નવલકર્થા સર્જક તરીકે 
તસદ્ધિને વરેલા મનુશીએ 'કૃષ્ણાવતાર' જેવી 
પૌરાચણક કર્થા આઠ ભાગમા ં આપી છે. તેઓ 
સામાજજક, ઐતતહાતસક અને પૌરાચણક એમ 
ત્રણેય પ્રકારના નાટ્કો લખે છે. નવી રંગભતૂમ 
પર અનેકવાર નાટ્કો ભજવાયા છે. 'પીડાગ્રસ્ત 
પ્રોફેસર', 'બે ખરાબ જણ' વગેરે પ્રહસનો અન ે
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તવતવધ તવષય પર લખેલા નાટ્કો છે. 'ધ્રવુ 
સ્વામીતનદેવી' ઐતતહાતસક નાટ્ક છે. "મારી 
કમલા અને બીજી વાતો" આ વાતાધ સગં્રહ 
આપનાર મનુશી નમધદનુ ંચહરત્ર આલેખે છે અન ે
'નરતસિંહયગુના કતવઓ' જેવા અવલોકન 
તવવેચન પણ કરે છે. આત્મકર્થા રૂપે મનુશીએ 
પોતાના જીવનના સસં્મરણો 'અડધે રસ્તે - 
સીધા ચઢાણ' અન ે 'સ્વપનતસદ્ધિની શોધમા'ં 
આલેખ્યા છે. તનબધંક્ષેત્ર યર્થાયોગ્ય પ્રદાન 
કરનાર મનુશીના ચાળીસેક જેટ્લા અંગ્રેજી ગ્રરં્થો 
નોંધપાત્ર છે. તેમના અવસાન પછી ગરુ્જર 
ગ્રરં્થરત્ન કાયાધલય દ્વારા 'મનુશી ગ્રરં્થાવચલ' 
પ્રગટ્ કરવામા ં આવી છે. ગજુરાતી ભાષા 
મનુશીની કલમે વધ ુ સુદંર બની અને એમના 
એકતાના દશધનર્થી ગજુરાતી સાહહત્ય પષૃ્ટ્ ર્થયુ.ં   
  'સ્વપનતસદ્ધિની શોધ' મા ંબે તવભાગો છે. 
આ આત્મકર્થાખડંના, 'એ ત્રણ મારા જીવનની 
તવધાત્રીઓને' આ 'અપધણ'ના શબ્દો મકૂીને 
પ્રર્થમ નવ અને બીજામા ંવીસ પ્રકરણો શીષધક 
સારે્થ દશાધવેલ છે. કુલ મળી ને ૨૩૭ પષૃ્ઠો 
ધરાવતો ત્રીજો ખડં (૧૯૨૩ ર્થી ૧૯૨૬) સધુી 
છે. લેખક પ્રસ્તાવનામા ંજણાવે છે કે, "સમસ્ત 
જીવનનો આ સમય સૌર્થી અગત્યનો ન ે
સર્જનાત્મક માનુ ં છ.ં એ વષોમા ં જીવન નવુ ં
ઘડાયુ ં અને તેર્થી મારી દ્રષ્ષ્ટ્એ એનુ ં મહત્વ 
અતધક છે." અન ે 'પ્રચડં વ્યસ્તતત્વનો માગધ'  
અને 'આયધત્વ' ના આ સ્વાનભુવમારં્થી સજાધયેલા 
'સ્વપનદ્રષ્ટ્ા રસાસ્વાદનો અતધકાર 'તપધણ' નો 
ઉલ્લખે કરીને કહ ે છે કે આમ, "પ્રાચીન 
પ્રણાલીનો તવધ્વસંક હુ ં આયધત્વની શોધમા ં
સનાતન સત્ય જોવામા ંપ્રયત્ન કરી રહ્યો." - આ 

રીતે કેહફયત મકૂીને આત્મકર્થાનો અંતતમ ભાગ 
પરૂો કરે છે.   
 તેજસ્વી સાહહત્યકાર મનુશીના 
વ્યસ્તતત્વના ધારાશાસ્ત્રી, વહીવટ્દાર, હૈદ્રાબાદ 
રાજ્યના એજન્ટ્, જનરલ, અન્નમતં્રી, 
રાજ્યપાલ, દેશભતત, મતુ્સદી, સસં્કારપરુુષ 
એવા તવતવધ પાસા ઉજ્જવળ રૂપે પ્રગટ્ ર્થયા 
છે. તે જ રીતે એમનામાનંા સાહહત્યપરુુષના 
તવતવધ રૂપો પણ તેજસ્સ્વતાર્થી અંહકત ર્થયા છે.  
 મનુશીએ ગદ્યસ્વરૂપમા ંજ સઘળં ખેડાણ 
કરેલુ ં અને આ સર્જનાત્મક ગદ્ય કાવ્યસ્વરૂપના 
અભાવને વરતાવા દેત ુ ં નર્થી. જીવતં પાત્રો, 
ધસમસતો વાતાધપ્રવાહ, ચોટ્દાર માતમિક 
સવંાદો, પાત્રના ભીતર - બાહ્ય સઘંષધ અન ે
કૃતતને દીપાવતુ ંનાટ્ યત્વ મનુશીની કર્થાસષૃ્ષ્ટ્ની 
તવશેષતા છે. મનુશીનુ ં ગદ્ય સાહહત્ય આમ તો 
અઢળક છે અને આવા અઢળક સાહહત્યનો 
અભ્યાસ તો પાર તવનાનો છે. આમ છતા ંતેમના 
આત્મકર્થા સાહહત્ય ઉપર યર્થાશસ્તત પ્રકાશ 
પ્રક્ષેતપત કરવાનો માત્ર પ્રયાસ કયો છે.  
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