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સુ્તકનુું નાભ    :- કયણઘેરો 
રેખકનુુંનાભ    :- નુંદળુંકય તરુજાળુંકય ભશતેા 

વાહશત્મ પ્રકાય  :- નલરકથા 
 

ગજુયાતી વાહશત્મની વલવપ્રથભ નલરકથા- કયણઘેરો 

     કયણઘેરો એ ઈ.વ. ૧૮૬૬ભાું રખામેર ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ નલરકથા 

છે. નુંદળુંકયે આ નલરકથા ૩૦ લવની નાની લમે રખામેર છે. કયણઘેરો કઈ યીતે યચાઈ 

તેનો જલાફ નુંદળુંકયે સુ્તકની પ્રસ્તાલનાભાું જ આે છે. આ વભમભાું ઘણાખયા રોકોને 

ગજુયાતી કવલતાભાું રખેરી લાતાવઓ લાુંચલાનો ઘણો ળોખ છે. ણ શજી સધુી એલી 

લાતાવઓ ગ્રુંથભાું રખામેરી ગજુયાતી બાાભાું ઘણી જ ઓછી છે. અને જે છે તે રોકભાું 

પ્રવવદ્ધ નથી, આ ખોટ યૂી ાડલાને તૈમાય કયાલલાને આ પ્રાુંતના ભાજી  એજ્યકેુળનર  

ઇન્સસ્ેક્ટય ભશયેફાન યવર વાશફે ભાયી આગ ોતાની ભયજી જણાલી તથા એક લાતાવ 

ફનાલલાનુું વાશફેે કહ્ુું. તે યથી આ સુ્તક આળયે ત્રણ લવ ઉય યચયુું ણ કેટરાક 

કાયણોવય તે ઝડથી છાલાનુું ફન્સયુું નશી.આ યથી સ્ષ્ટ થામ કે અંગે્રજીની પે્રયણાથી 

નુંદળુંકયે આ નલરકથા રખી શતી. આ નલરકથાની પ્રથભ આવવૃિ મુુંફઈ વયકાયે ોતાના 

ખચો પ્રગટ કયી શતી. ભાટે વનમભ પ્રભાણે નુંદળુંકયે તેના કોીયાઈટ વયકાયને આી દેલા 

ડયા શતા. તેના ફદરાભાું વયકાયે તેભને ફાુંધી યકભ આલાનુું નક્કી થયુું શત ુું. 

   લાતાવન ુું કેન્સરસ્થાન યુાતન ાટણ ળશયે છે. પાફવવ વુંાહદત ‘ યાવભાા’ ભાુંથી 

ગજુયાતના અંવતભ યાજતૂ  યાજા કયણઘેરાને ાત્ર ફનાલી નુંદળુંકયે તેની આવાવ 

કલ્નાસષૃ્ષ્ટ યચી છે. ઘણીખયી ઘટનાઓ  અને ાત્રો ઐવતશાવવક છે. ાટણનો ઇવતશાવ 

જાણનાયાઓને આ લાતાવ જાણીતી રાગળે. તે વભમના હદલ્રીના મવુરભાન ાદળાશોની 

યાજનીવત, યાજતૂ સ્ત્રી રુૂોનુું શયૂાતન , મવુરભાનોનો જુસ્વો,ધભવચયણ, કુરાભબભાન, 

હશન્સદુઓ ય દબવદ્વે લગેયે ફાફતોનુું વાચુું ભચત્રણ યજુ કયલાનો આ કથાનો મૂ ઉદેળ 
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છે.ાટણ, હદલ્રી અને ફાગરાણ આ ત્રણ કથાના કેન્સરસ્થાન છે. કેળલની ત્ની ગણુસુુંદયીને 

વત ્ચડતાું તે યાજાના અને ાટણના વલનાળનો ળા આે છે. વતીનો આ ળા 

નલરકથાનુું કથાફીજ ફને છે. કયણઘેરો નાભના યાજલીના જીલન કથન યજુ કયામ છે.એક 

બાટના કવલત યભચત ઉયથી શણામ છે કે ગજુયાત એટરે ગજુ્જય દેળભાું વુંલત ૮૦૨  

એટરે ઈ.વ. ૭૪૬ના લવભાું એક ળશયે સ્થાલાભાું આવયુું શત ુું. ભશા લદ વાતભને ળવનલાય 

ાછરા પ્શોયભાું ત્રણ કરાકે લનયાજનો હકૂભ જાશયે થમો.જમોવતવલધાભાું ઘણા પ્રલીણ 

એલા જૈનભાગવના જોીઓંને ફોરાલી પ્રશ્ન કયલાભાું આવમો કે, તે લખતે તેઓને  ળશયેના 

જન્સભાક્ષય તાવીને ૧૨૯૭ભાું તે નગયનો નાળ થળે...  

   રેખક નલરકથાના મખુ્મ ાત્ર કયણઘેરાનુું વયવ ાત્રારેખન કયતાું રખ્યુું છે કે 

કયણયાજાની બયજુલાની શતી તેની ઉંભય ત્રીવ લવની શતી. તેનુું ળયીય યભેશ્વયની કૃાથી 

નાનણથી અંગકવયત ખડતર, ાતળું અને જોયાલય શત ુું. તેની ચાભડીનો યુંગ ઘઉંલણો, 

ળયીયે રાુંફો શતો. તેનુું ભોં રુંફગો શત ુું. તેનુું નાક વીધુું તથા રાુંબ ુશત ુું. તેના શોઠ નાના 

તથા ફીડામેર શતા. જેથી શણાત ુું શત ુું કે  તે ઘણો આગ્રશી એટરે જ કાભ ભનભાું ધાયે તે 

કમાવ વલના યશતેો નહશ એ એનો સ્લબાલ શતો. આ નલરકથાભાું ૧૮૩૭ભાું સયુતભાું રાગેરી 

આગ અને ત્માયછી ઘય કયી ગમેરા લશભેો ણ વનરૂામા છે. લસ્તનુી વુંદગી, તેની 

ભાલજત  અને નામકનુું ાત્રારેખન  ત્રણેમ ફાફતભાું રેખકની વાયી વપતા ભેલી છે.  

  આ સુ્તકભાું ળરૂઆતથી જ ખફય ડી જામ છે કે રેખનભાું ઘણી ખાભીઓ છે. 

લાક્યો ઘણા જ રાુંફા અને ગજુયાતી ણ આજના કયતાું અરગ છે.  

 

 

 


