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ઐતિહાતિક નવલકથા િરીક ે‘ગઢક ુંડાર’ અન ે‘પતૃથવીવલ્લભ’ નો 

તવષયવસ્િ લક્ષી િ લનાત્મક અભ્યાિ 

 

Dr. Manish Patel 

 

ઐતિહાતિકિાના િુંદભભમાું કોઈ િાતહત્યકૃતિ નો અભ્યાિ કરવાનો હોય, ત્યારે આપણી િમક્ષ 

એક વાિ સ્પષ્ટ થાય છે કે, આપણી િાથે ઈતિહાિ પણ છે, અને િાતહત્ય પણ છે. ઐતિહાતિક 
નવલકથા માું ઈતિહાિ અને િાતહત્ય બન્નનેો િમન્વય છે. િર્ભક જ્યારે િર્ભન કરે છે, ત્યાર ે
ઇતિહાિમાું બનેલી ઘટનાઓ કે, િવારીખોને ર્ોિો નથી, પણ એ ઐતિહાતિક ઘટનામાું કલ્પના 
દ્વારા નવો આકાર આપ ે છે. અહીં ઐતિહાતિક પરરપે્રક્ષ્યમાું કનલયાલાલ મ ની ીની 

‘પૃતથવીવલ્લભ’ અને વૃુંદાવનલાલ વમાભની ‘ગઢક ુંડાર’ નવલકથાઓનો િ લનાત્મક અભ્યાિ 

કરવાનો પ્રયત્ન કયો છે. ગ ર્રાિી િાતહત્ય ક્ષેતે્ર નવલકથાનો આરુંભ ઐતિહાતિક નવલકથાકારોને 

ફાળે જાય છે. ગ ર્રાિીની  પ્રથમ નવલકથા નો પ્રારુંભ ‘કરણઘેલો’ થી થયો છે. પછી ઘણા 
િર્ભકોએ ઐતિહાતિક નવલકથાઓ આપી. કનલયાલાલ મ ની ી ગ ર્રાિી િાતહત્યના મહત્વનાું 

ઐતિહાતિક નવલકથાકાર છે. એમણે ઘણી બધી ઐતિહાતિક નવલકથાઓ આપી છે. પણ 
પોિાની ઐતિહાતિક નવલકથામાું ઈતિહાિની િરફ તનષ્ઠાવાન રહ્ાું નથી, પણ િેમણે કથાવસ્િ ન ું 
રિમય રીિે તનરૂપણ કય ું છે, એ ર્ મ ની ીની મોટી તિતધધ કહેવાય. તહન્દી િાતહત્યમાું ર્ોઈએ 

િો, ગ ર્રાિી ની અપેક્ષાએ તહન્દીમાું ઐતિહાતિક નવલકથા લખવાની ી રૂઆિ મોડી થઈ. 
તહન્દીમાું િફળ ઐતિહાતિક નવલકથાનો પ્રારુંભ રકી ોરીલાલ ગોસ્વામીએ લખેલી ‘લવુંગલિા’ 
થી થયો છે. એ પછી ઐતિહાતિક નવલકથાનો પ્રારુંભ વૃુંદાવનલાલ વમાભ એ કયો. એમણ ેલખેલી 
‘ગઢક ુંડાર’ થી  ઐતિહાતિક નવલકથા નો નવો ય ગ ી રૂ થયો. એમની નવલકથામાું કલ્પના અને 
ઈતિહાિ ન ું તમશ્રણ, પ્રેમની િરળિા અને પાત્રોન ું આદી ભ જીવન આલેખાય ું છે. એમની પ્રતિદ્ધ 
ઐતિહાતિક નવલકથા ‘ગઢક ુંડાર’, ‘તવરાટપદ્મીની’, ‘ઝાુંિીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ’, ‘કાુંચનાર’,  
‘મૃગનયની’, વગેરે છે. તહન્દી ઐતિહાતિક નવલકથાકારોમાું વૃુંદાવનલાલ વમાભ ન ું અગ્રગણ્ય સ્થાન 
છે. એમની ‘ગઢક ુંડાર’ (૧૯૨૭) બ ુંદેલખુંડની િામાતર્ક, રાર્નલતિક, ધાર્મભક િથા 
ઐતિહાતિક પરરતસ્થતિન ું અભૂિપૂવભ તચત્રણ નવલકથામાું ર્ોવા મળ ેછે. નવલકથામાું  બ ુંદલેખુંડ 
પૃષ્ઠભૂતમમાું છે. અને બ ુંદેલખુંડના ઈતિહાિ ની વાિાભ લઈન ેલેખકે પોિાની કથા રરૂ્ કરી છે. 
‘ગઢક ુંડાર’ નવલકથામાું ઐતિહાતિકિા અને કલ્પના નો િ ુંદર િમન્વય છે. ર્ો કે અહીં 

નવલકથાની પૃષ્ઠભ મી અતધકાુંી  પાત્રો, પ્રિુંગો અને ઘટનાઓ િથા િથ્ય ઐતિહાતિક છે. પણ 
લેખકે એમાું પોિાની આગવી પ્રતિભાથી કલ્પનાના િત્વો પણ ઉમેયાભ છે. નવલકથામાું પાત્રો 
તવતવધરુંગી છે. નાગદેવ, અતનનદત્ત, િોહનપાલ, રદવાકર રે્વા પાત્રો પોિાની આગવી 

તવી ેષિાઓ િાથે જીવુંિ થયા છે. િાથે હેમવિી, માનવિી, િારા રે્વી સ્ત્રીઓ પણ પોિાની 

આગવી લાક્ષતણકિા િાથે કથામાું ઉપિી આવી છે. 
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લેખકે યથાિુંભવ ઐતિહાતિક પરરવેી  આપવાનો પ્રયત્ન કયો 

છે. િોહનપાલ, નાગદેવ, હેમવિી, પ ણ્યપાલ, ધીરપ્રધાન, 
તવષ્ણુદત્ત ઐતિહાતિક વ્યતતિઓ છે. કથામાું નજીવી વાિમાું 

િલવારો ખેંચવી જાતિ અતભમાનને કારણે એક બીજા ના પ્રાણ 

લેવા િલયાર થઈ ર્વ ું પ્રેમના ક્ષેત્રમાું તનષ્ણફળ ર્િાું ી તતિ અને 

છલથી િફળ થવાનો પ્રયાિ કરવો. આ પ્રવૃતત્તઓ લગભગ 

બધા ર્ પાત્રો ની અુંદર ર્ોવા મળે છે. હેમવિી બ ુંદેલ કન્યા 
હિી, અને નાગદેવ ખેંગાર ક માર, હેમવિી જાતિ ગૌરવના 

તમથ્યા અતભમાનના કારણે નાગદેવનો તિરસ્કાર કરે છે. અને 

પછી, નવલકથામાું ભયુંકર ય ધધ અને નરિુંહારની મૂળ ભતૂમકા 
કથામાું આવ ે છે. આમ જાતિ અતભમાન ના કારણે નાગદેવ 

અને હેમવિી નો પ્રણય િફળ થિો નથી. આમ જાતિગિ 

તવષમિાનો ખોટો આદી ભ અતનનદત્ત અને માનવતિના પ્રણય ન ે
પણ િફળ થવા દેિો નથી. આમ જાતિગિ તવષમિાને લેખકે 

પોિાના પાત્રોનાું ચરરત્રો દ્વારા રરૂ્  કયાભ છે. નવલકથામાું 
ઘણાુંબધાું પાત્રો છે. કેટલાક પાત્રો આપણા તચત્ત પર છવાઇ 

જાય છે. ખાિ કરીને હેમવિી, િારા અને માનવિી. ગઢક ુંડાર 
નો નાયક ખેંગાર ક માર નાગદેવ છે. અતનનદત્ત ગઢક ુંડાર ના 
ી ાહ કાર તવષ્ણુદાિ પાુંડેનો પ ત્ર છે. િે નાગદેવનો ખાિ તમત્ર 
છે. અતનનદત્તની બહેન િારા છે. અતનનદત્તન ું પાત્ર આ 

નવલકથા પૂરિ ું િીતમિ છે. એ કાલ્પતનક છે, એ ઐતિહાતિક 
નથી. રદવાકર આ નવલકથાન ું જીવુંિ પાત્ર છે. એ બ ુંદેલ 
રાર્પૂિ છે, એ િારા ને પ્રેમ કરે છે. રદવાકર અુંિમ ભખી 
વ્યતતિત્વ ધરાવે છે. રદવાકર ચરરત્રવાન વ્યતતિ છે. રાર્ધર 

કથાની દ્રતષ્ટએ પ રૂષ પાત્રો માું િેન ું પાત્ર ખબૂ ર્ નાન ું છે. એની 
ખાિ તવી ેષિા નથી, પણ માનવુંિી િાથે િેના તવવાહ થાય છે. 
એટલે એ નોંધપાત્ર બની રહે છે.  

ગ ર્રાિી નવલકથાકાર મ ની ી ની નવલકથા ‘પૃતથવીવલ્લભ’ 
ની રચના કરિી વખિે મ ની ીએ ઐતિહાતિક િથ્યો કે 

વ્યતતિઓની કાળજી રાખી નથી.  લોહીનો આવેગ રે્ની 

રગોમાું છે, એવા ખરા જીવનમાું પ્રેમ કરે છે, ય દ્ધ કરે છે, 
એવા સ્ત્રી પ રુષોને ચીિરવામાું મ ની ીએ પોિાની િાથભકિા 

િમજી છે. ‘પૃતથવીવલ્લભ’ નવલકથાના કેન્દ્રમાું મ ુંર્ મ ખ્ય 

પાત્ર છે. મ ર્ને મૃણાલ િાથેના પ્રણય િુંબુંધમાું ર્ોવા મળે 

છે, એ કાલ્પતનક છે. રિતનતધ ભોર્ અને તવલાિ નો પ્રેમ 
કથામાું દી ાભવ્યો છે, એ પણ કાલ્પતનક છે, આ પ્રણય િુંબુંધ 

મ ની ીની કલ્પનાી તતિન ું પરરણામ છે. કથાનાયક મ ુંર્ િલલપ ને 

િોળ વખિ ય ધધમાું હરાવ ે છે, િલલપની બહેન મૃણાલ 

િપતસ્વની છે, તવરાુંગીની છે, છિાું મ ુંર્ જ્યાર ે િત્તર મી 

વખિ િલલપ િાથેના ય ધધમાું હારી જાય છે, ત્યારે બુંદીવાન મ ુંર્ 

પ્રત્યે મૃણાલ આકર્ષભિ અને અન રાગ અન ભવે છે. જીવનની 

રતિકિા અને જીવનના ઉલ્લાિની મૃણાલને ઝુંખના રહે છે. 
મૃણાલ બાળતવધવા છે, પણ એ િુંયમની જીવની લલી પર 

ચાલનારી મૃણાલ પ્રણય િામે હારી જાય છે. રતિકિાનો 
તવર્ય થાય છે. પરપીડન વૃતત્ત ધરાવિી દુંભી અહમ કેન્દ્રી 
મૃણાલને બુંદીવાન મ ુંર્ પોિાના રૂપથી, રતિકિાથી, 
નીડરિાથી, પૌરુષિાથી અને પ્રેમ કલાના પ્રાવીણ્ય થી 

મૃણાલની જીિી જાય છે. અને પોિાની પૃતથવીવલ્લભિા ન ે
તિધધ કરે છે. મૃણાલ પોિ ેિાપિી બનીને રે્ ગવભ ધારણ કરિી 
હિી, એ ગવભ ચૂર થાય છે. અને િેને બદલ ેતપ્રયિમા બની ને 
વધ  ગવભ અન ભવે છે. બીજી બાર્  મ ર્નો કતવ ભોર્, 
પોિાની કાવ્યરતિકિાથી િલલપ ના પ ત્ર િત્યાશ્રયની વાગદત્તા 
તવલાિવિી ન ે જીિી જાય છે. પૃતથવીવલ્લભ ની  બન્ને 
પ્રણયકથામાું પ્રણય અને બે તવરોધી ી ત્ર ઓની િત્તા લાલિાનો 

િુંઘષભ તનરુપણ પામે છે. િત્યાશ્રય ના હાથે તવલાિ ની હત્યા 
થાય છે. તવલાિના ઉદાર પ્રેમન ું બલી ી ત્ર ની વેદી પર હોમાઈ 
જાય છે. આ િરફ મ ર્ને િલલપ હાથીના પગ નીચે કચડીને મારી 

નાખે છે. આમ બુંન્ને પ્રણય કથાનો કરુણ અુંિ આવ ેછે. આ 

કરુણિાન ું કારણ ી ત્ર ઓના િત્તાનો િુંઘષભ બની રહે છે. 
ગ ર્રાિી નવલકથા ‘પૃતથવીવલ્લભ’ અને તહન્દી નવલકથા 
‘ગઢક ુંડાર’ માું ઈતિહાિ અને કલ્પનાનો િમન્વય િરખો 
ર્ણાય આવે છે. મ ની ી ઈતિહાિ કરિાું કલ્પના િાથે વધ  
નજીક દેખાય છે. મ ની ીની કલ્પના િીવ્ર પણે કથામાું આવે 

છે. જ્યાર ે વૃુંદાવનલાલ વમાભ ની નવલકથામાું કલ્પના િાથે 
ઇતિહાિની િચ્ચાઇ પણ િાથે રહે છે. ‘ગઢક ુંડાર’ ની કથામાું 
ત્રણ પ્રણય કથાઓ આપણી િમક્ષ આવે છે. ર્યારે મ ની ીની 

નવલકથા ‘પૃતથવીવલ્લભ’ માું બે પ્રણયકથાઓ તનરૂપણ પામી 

છે. વૃુંદાવનલાલ વમાભ ની પ્રણય ભાવના અનેક પરરમાણ  

વાળી છે. મ ની ીની પ્રણય ભાવના જીવન ઉલ્લાિની િરફેણ 

કરે છે. િારા અને રદવાકર િાચા પ્રેમી હોવા છિાું િુંયમન ું 
ગૌરવ કરે છે. જ્યારે મ ુંર્ અને મૃણાલ ના િુંબુંધમાું મૃણાલ 

િપસ્વીની હોવા છિાું િુંયમન ું માત્ર મહોરુું પહેરી રાખે છે. 
અને એ પણ ટકિ ું નથી. ગઢક ુંડાર ની ત્રણેય પ્રણય કથાઓમાું  

તપ્રયિમા અને તપ્રયિમ વચ્ચેના તમલનમાું જાતિભેદન ું તવઘ્ન 

આવે છે. નાગદેવ અને હેમવિી, અતનનદત્ત અને માનવિી આ 

પાત્રો જ્ઞાતિભદે, ઊંચનીચના ભેદભાવના કારણે પોિાના 
વ્યતતિગિ આવેગથી પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ એમાું 
િફળિા મળિી નથી. રદવાકર અને િારા િુંયમ ના ધલયભથી 
જ્ઞાતિભેદના તવઘ્નને િફળિાથી દૂર કરી ી તયા છે. બીજી બાર્  

‘પૃતથવીવલ્લભ’ માું મ ુંર્ અને મૃણાલ, રિતનતધ અને 

તવલાિવિી ના પ્રણયમાું બે ક ળની ી ત્ર િા આડે આવ ેછે. અને 
રાર્કીય િત્તાની ખેંચિાણમાું બુંન્નેના ભોગ લેવાઈ જાય છે. 
પૃતથવીવલ્લભમાું વ્યતતિલક્ષી પ્રેમ પાુંગરે છે. પણ ી ત્ર િા, િત્તા 
ના પ્રભ ત્વથી પ્રણયકથાન ું બતલદાન લેવાઈ જાય છે. 
વૃુંદાવનલાલ વમાભ ની કથામાું પ્રણયભાવનામા જ્ઞાતિન ું તવઘ્ન 

ર્ોવા મળ ે છે. એ ર્ રીિ ે મ ની ીની પ્રણય ભાવનામાું િત્તા 
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અને ી ત્ર િાન ું તવઘ્ન રૂપ ર્ોવા મળે છે આ બન્ને કથાઓમાું 

ઈતિહાિમાુંથી િામગ્રી લઈને  લેખકોએ નવલકથા રચી છે. 
આપણી જાતિપ્રથા ધમભપ્રધાનિા માું િુંક તચિિા પ્રવેી ેલી ર્ોવા 

મળે છે. એમાું જ્ઞાિીભેદ પ્રણયી પાત્રો માટ ેજીવલણે બની રહે 

છે. િાથે બીજી બાર્  રાર્કીય િત્તા માટેની ખેંચાખેંચી ક ળવુંી  
વચ્ચેની ી ત્ર િા પણ પ્રણય કથાને કરુણાિભર બનાવી દ ે છે. 
આ બન્ન ેિર્ભકો જ્ઞાતિ-જાતિ ભેદ, ક ળ અતભમાન આ બધ ું 

માનવિાવાદી વલણથી દૂર કરી ી તયા છે આ બુંન્ને કથા પરથી 

આપણને િમજી ી કાય છે. 
 

િુંદભભ િૂતચ  
1. વમાભ વૃુંદાવનલાલ ‘ગઢક ુંડાર’. 

2. જાડેજા રદલાવરસિુંહ ‘મ ની ીની નવલકથાનાું ઈતિહાિ 

િત્ત્વ’.  

3. હજારીપ્રિાદ તદ્વવેદી ‘ઐતિહાતિક નવલકથા માું કલ્પના 

અને િત્ય’. 

http://www.allresearchjournal.com/

