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પસુ્તકનુુંનાભ   :- ાટણની પ્રભતુા 
રેખકનુુંનાભ    :-   કનૈમારાર ભાણેકરાર મનુળી        
વાહશત્મ પ્રકાય  :-    ઐતતશાતવક નલરકથા 

‘ાટણની પ્રભતુા ’ (૧૯૧૬) કનૈમારાર ભાણેકરાર મનુળીની એ 
ઐતતશાતવક નલરકથા છે. જેભાું ાટણ ળશયે કેન્દ્રસ્થાને છે. ગજુયાતના 
વોરુંકીયગુના ઇતતશાવ ય આધાહયત કથાલસ્ત ુછે. કણણદેલ વોરુંકીના મતૃ્યવુભમે ાટણભાું જૈન 
શ્રાલકો અને ભુંડરેશ્વયો લચ્ચે ચારતીવત્તાની વાઠભાયી તથા મુુંજારથી ોતે તલળે પ્રબાલળાી 
ને મતુ્વદ્દી છે એવુુંદેખાડલાની ભીનદેલીની ઇચ્છા એ ફે ઘટનાકેન્દ્રોભાુંથી નલરકથાનુું વભગ્ર 
કથાનક આકાય રેછે. મુુંજારનો પ્રબાલ ઘટાડલા ભીનદેલી આનુંદસહૂયના અભબપ્રામો પ્રભાણે 
ચારલા જતાુંમશુ્કેરીભાું મકુામ છે. આખયે થાકીશાયીને તે પયી મુુંજારની ળક્તત ને બદુ્ધિનો 
આશ્રમસ્લીકાયીને, ઊબી થમેરી તલકટ હયક્સ્થતતભાુંથી છુટકાયો ભેલે છે. એટરે લાસ્તલભાું 
આનલરકથા યાજ્કીમ પષૃ્ઠભભૂાું આકાય રેતી , સ્ત્રીના લૈમક્તતક અશું અને તનની કથા ફની 
યશછેે.ાટણ ય આક્રભણ કયનાય અલુંતીના વેનાતત ઉરક વાથેવુંજોગલળાત ્કયલાભાું આલતી 
વુંતધ, ાટણની ડાભાડો દળાનો રાબ રઈ બીંવ દેલા ભથતાજૂનાગઢના યા ’નલઘણની શાય એ 
આ નલરની મખુ્મ યાજ્કીમ ઘટનાઓ છે ; ણ લાસ્તલભાું કૃતત કાકનીયાક્રભગાથા છે.ાટણના 
યાજ્મતુંત્ર અને એ યાજ્મતુંત્રની આવાવલીંટામેરી વ્મક્તતઓના અંગત જીલન વાથે. એભાું 
જૂનાગઢના યા ’નલઘણના ાટણના યાજ્મ વાથેનાઘણણની , ાટણ અને ભાલા લચ્ચેની 
વુંતધની તથા તેના યાજ્કીમ દાલેચની લાત છે ; જમદેલનાપ્રણમવુંફુંધની લાત છે ; ઉદા 
ભશતેાના ભુંજયીને ોતાની ત્ની ફનાલલાના ઉધભાતની લાત છે ; મુુંજારના પનુરણગ્નની લાત 
છે; કીતતિદેલના કુના યશસ્મની લાત છે ; મુુંજાર ભશતેા અનેકીતતિદેલ લચ્ચે યશરેી યાજ્કીમ 
તલચાયવયણીના ભતબેદની લાત છે ; અને તેભ છતાું આખીકથાભાું આ ફધી લાતોનુું સ્થાન ગૌણ 
છે. કથાભાું ખયેખય ધ્માન તો ખેંચે છે ભગૃકુચ્છ-રાટથીઆલેરો બટ્ટ કાક અને તેના પ્રણમ-
યાક્રભની કથા. અન્દ્મ ઘટનાઓ એખ મા ફીજી યીતે કાકનોપ્રબાલ ઉવાલલાભાું તનતભત્ત ફને 
છે. નલરકથાનુું ભાખુું કાકની ભ્રભણકથાનુું છે. ભ્રભણનેઅંતે ોતાના યાક્રભથી કાક પ્રાપ્ત કયે 
છે ાટણના યાજ્મતુંત્રભાું ોતાનો પ્રબાલ અનેભુંજયીનો પે્રભ. કાક ભગૃકુચ્છથી તત્રભલુનાની 
વાથે ાટણ આલે છે ત્માુંથી કથાનો આયુંબથામ છે. શરેા બાગભાું કાક ોતાનાું બદુ્ધિ-ચાતમુણથી 
યા’નલઘણનો યાજમ કયે છે અને ઉદાભશતેાના શાથભાુંથી , ખુંબાતભાુંથી, ભુંજયીને છોડાલે છે. 
ભુંજયીના વૌંદમણથી કાક એના યમગુ્ધ થામ છે , યુંત ુોતાની તલદ્વત્તાના અભબભાનભાું ભસ્ત 
ભુંજયી અબણ કાકને દમાબાલથીજુએ છે. ફીજા બાગભાું કાક ોતાની તલચક્ષણ બદુ્ધિથી મુુંજારને 
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પ્રબાતલત કયે છે , જમદેલની તપ્રમતભા ભાટે વુંદેળો રઈ જામ છે અને ાટણભાું ઉદાના 
ભાણવોના શાથભાુંથીભુંજયીને છોડાલે છે. ઉદાથી ફચલા તલદુી ભુંજયીએ કાક વાથે અતનચ્છાએ 
રગ્ન કયલાું ડે છે , ણ રગ્નની યાતે જ તે કાકને તતયસ્કાયે છે. ત્રીજા બાગભાું કાક પયી લખત 
ઉદાના શાથભાુંકેદ કડામેરી ભુંજયીને છોડાલે છે અને કીતતિદેલના કુને જાણી રાલે છે. 
કીતતિદેલનેભોઢે કાકની ળક્તતની પ્રળુંવા વાુંબી ભુંજયીનો કાક પ્રત્મેનો તતયસ્કાય ઓવયે છે. 
ચોથાબાગભાું યા ’ખેંગાયને કડલા નીકેરો કાક યા ’ખેંગાયનો તભત્ર ફને છે , ખેંગાયનીપ્રતતજ્ઞા 
પયૂી થામ ત્માું સધુી એ ખેંગાયની કેદભાું યશ ેછે , ખેંગાયને યાણકદેલી વાથેજૂનાગઢ નાવી જલાભાું 
ભદદ કયે છે અને જેના લગણનુું વુંપણૂણ ખુંડન થયુું શત ુું તે ભુંજયીનોહૃદમસ્લાભી ફને છે. અપ્રસ્તતુ 
તલદ્વતચચાણ, ભચિંતન તથા રાુંફાું સ્થકાનાું લણણનો નેાત્રોના જન્દ્ભ-ઉછેય-સ્લબાલની તલગતપણૂણ 
ભાહશતી આલાની રઢણોનો ત્માગ કયી , ઘટનાઓનેનાટયાત્ભક ફનાલીને લાતાણયવ જભાલલા 
તયપ ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયી આ નલરકથાએ  ‘વયસ્લતીચુંર’ છી ગજુયાતી નલરકથાની કામારટ 
કયલાભાું ભશત્લનો પાો આપ્મો છે.અરફત્ત , ઐતતશાતવકને ફદરે કાલ્તનક ાત્ર કાકનુું 
ઔભચત્મથી લધાયે ગૌયલ , કાકનાુંયોભાુંચક યાક્રભો અને એને હયણાભે તેને પ્રાપ્ત થતો 
ભુંજયીનો પે્રભ , કીતતિદેલનાભતૂકા ાછ છલામેરી યશસ્મભમતા ઇત્માહદ તત્લોને રીધે આ 
નલરકથા ણ ‘ાટણનીપ્રભતુા’ની ભાપક ‘ઐતતશાતવક યોભાન્દ્વ’ની છા ભચત્ત ય ાડે છે. 
 


