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ગુજરાિી સાશહત્ર્માં પન્નાલાલ પટેલ નવલકર્થા ક્ષેત્રે આગવું સ્ર્થાન ધરાવે છે. િેમની પ્રર્થમ નવલકર્થા “ વળામણાં” છે અને ધીમે ધીમે 

અશવસ્મરણીર્ નવલકર્થાઓ િેમને આપી છે. અહીં મળેલા જીવ કૃશિ અને નવલકર્થાઓમાં કઈ રીિે પ્રશિષ્ટ કૃશિ ગણવામાં આવી છે. િે 

પ્રસ્િુિ સંિોધનમાં આલેખવાનો પ્રર્ત્ન કરવામાં આવ્ર્ો છે,િે વખિે સમાજની રહેણી, આચાર-શવચાર, સમાજના રરવાજો, રૂરિચુસ્િિા, 

જ્ઞાશિપ્રર્થાના બંધનો, ઊંચનીચના ભેદભાવ  કેવા જોવા મળિા હિા િે િપાસવાનો પ્રર્ત્ન કરવામાં આવેલ છે. 

મળેલા જીવ નવલકર્થા માં એક આગવું સ્ર્થાન ધરાવિી નામની નવલકર્થા છે ઘણો જ ઓછા સમર્માં આ નવલકર્થાની રચના કરી છે .ઓછા 

સમર્માં પૂણય ર્થરે્લી હોવા છિાંર્ આ નવલકર્થા ખૂબ સફળ અને લોકશપ્રર્ બની છે,વળામણાં નવલકર્થામાં જેમ ગ્રામીણ સમુદાર્નું શનરૂપણ 

કરુ્ું છે િેવી જ રીિે પન્નાલાલ અહીંર્ા ગામડાની કેન્દ્રમાં રાખીને િેમના રરવાજો, આચાર-શવચાર અને સામાશજક પ્રસંગો ,મેળાઓ વગેરેનંુ 

શનરૂપણ પોિાની આગવી િૈલીમાં કરુ્ું છે, િેર્થી ગુજરાિી સાશહત્ર્ની અનેક કૃશિઓમાં આ નવલકર્થા આવી ઓળખ ધરાવે છે. 

આ નવલકર્થામાં પણ એ દુુઃખ શનરૂપણ કરુ્ું છે. એટલ ેિે વેદનાપ્રણર્ની કર્થા છે. આ નવલકર્થામાં ખેિીના વ્ર્વસાર્ સાર્થે સંકળારે્લ કાનજી 

અને જીવી વચ્ચેના પ્રણર્નું શનરૂપણ કરુ્ું છે. અહીંર્ા સમાજમાં ચાલિા ઊંચનીચના ભેદભાવ સ્પષ્ટ બિાવવા માટે પન્નાલાલ ેબે પાત્રો 

કાનજી અને જીવીને આલેખીને ક્રુર સમાજની રૂરિચુસ્િિાનો ઉલ્લેખ કર્ો છે. કાનજી અને જીવીનો વાંક માત્ર એટલો જ હોર્ છે કે િેઓ 

જુદી જુદી જ્ઞાશિમાં જન્્ર્ા છે. અને િેર્થી બંને પાત્રો એકબીજાને ચાહિા હોવા છિાં સમાજના બંધનો,ઊંચનીચના ભેદભાવનાકારણે અનેક 

સમસ્ર્ાઓ ઉત્પન્ન ર્થાર્ છે અને સમાજ દ્વારા બંને પાત્રોના પ્રણર્ન ેન્ર્ાર્ મળિંુ નર્થી જેના પરરણામે આ બન્ને પાત્રો વચ્ચ ે અિળક પ્રેમ 

સંબંધ હોવા છિાર્ વેદનાની ભઠ્ઠીમાં સિિ બન્ને િેકાિા રહેવુ ંપડે છે. િે સમાજના ઘણા બધા પ્રત્ર્ાઘાિો સહન કરે છે એટલે ગુજરાિી 

સાશહત્ર્માં કાનજી જીવી અમર પાત્ર બને છે.  

જીવી જે સમાજમાંર્થી આવે છે. િે સમાજમાં જાણે   કાળા અક્ષર ભેંસ બરાબર એટલે કે શિક્ષણનું ઘણો જ અભાવ જોવા મળે છે. અન ે

સમાજના લોકો પોિાની દુશનર્ામાં જ રહેિા હિા બહારની દુશનર્ામાં   િુ ંચાલી રહ્ું છે. િેનો ખ્ર્ાલ જ નર્થી અહીંર્ા પન્નાલાલ ગ્રામીણ 

સમુદાર્માં શિક્ષણનંુ સ્િરિું છે?  િે પર પ્રકાિ પાડવાનો પ્રર્ત્ન કર્ો છે. પુરુષો માત્ર ખેિીકામ જ કરિા હિા.િોર િાંખરને પાણી પીવું, 

ખેિરમાં હળ ફેરવો, વાવણી કરવી, કાપણી કરવી, ખેિરના રખોપા કરવા અને એક ખેિરમાંર્થી બીજા ખેિરમાં જઈ હુક્કો પીવો અને ચા 

પાણી પીવા િે રદનચર્ાય હિી 

સ્ત્રીઓને પણ પાણી ભરવું,વાંસીદુ કાિવું, મકાઈ દેવી, રસોઈ કરવી અને નવરાિની પળોમાં ખેિીકામમાં  મદદ કરવી એ િેમનું મુખ્ર્ 

વ્ર્વસાર્ હિંુ આમ બહારર્થી િુષ્ક લાગિા ગ્રામીણ સમાજમાં ઉચ્ચ હોદ્દો ધરાવનાર વ્ર્શક્િ દ્વારા વારંવાર ગરીબોનું  િોષણ ર્થિંુ  હિંુ. 

અહીંર્ા પન્નાલાલે  અમીરોની નજરમાં ગરીબોનંુ સ્ર્થાન િું હિંુ િે બિાવવાનો પ્રર્ત્ન કર્ો છે.  

લોકો ઘણા ઉત્સવશપ્રર્ િા જુદા જુદા પ્રસંગોને સમર્ ગામમાં મેળો ભરાિા હિા, ઉત્સવો ઊજવાિા અને ગમે િેટલંુ કામ હોર્ િો િે પણ 

નેવ ેમૂકીને િેઓ આવા પ્રસંગોનો લાવો માણિા હિા અિી િેર ના વજન વાળા નાળ જડેલા જોડા, ઘૂંટણ સુધીનો ધોશિરંુ્, રંગીન ખમીસ 

પર સફેદ કોટ અને મારે્થ ગુલાબના ગોટાવાળું લાલ સોફો અને હાર્થમાં પાવ લઇ નીકળી પડિા. િો  સ્ત્રીઓ પણ જુદી જુદી ભાિનો ઘાઘરો 

પહેરી,િાણીને બાંધેલી કપડાની કસોના મોિી ભર્ાય ગોટા અને મારે્થ રંગીન ઓિણી ઓિી મેળો મહાલવા ગીિો ગાિી નીકળી પડિી. 

અહીંર્ા પણ આલર્ ગ્રામીણ સંસ્કૃશિનુંશચત્ર આપીભારિીર્ સંસ્કૃશિના દિયન કરાવ્ર્ા છે. 

 “મળેલા જીવ” કૃશિમાં પન્નાલાલને ધમયને પણ સ્ર્થાન આપરંુ્ છે. આસ્ર્થા, લોકસંસ્કૃશિ, ગીિો, દુહા, ભજનો,હૂડાની રમઝટ બિાવી 

સાશહત્ર્ને શચરંજીવી રાખવાનો પ્રર્ત્ન કરવામાં આવ્ર્ો છે. જૂની સંસ્કૃશિમાં રહેલી શવશવધિા અને  મર્ાયદાઓ બન્નેનો પન્નાલાલ શનરુપણ 
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કર્ો છે. ગામમાં જ્ર્ારે ચોપટ રમિા િે પ્રસંગે હુક્કો િાણવા ઘણા લોકો ભેગા ર્થિા હિા. નિીલા પદાર્થયમાં અરફણ અને કસંુબાની રમ  છો 

રમઝટ જામિી સારા પ્રસંગ હોર્ કે પહેલો વરસાદ િેઓ મુખીના ઘરે ભેગા ર્થિા હિા. આમ ઉત્સવ પ્રસંગે આનંદ માણિા  હિા િો દુુઃખના 

પ્રસંગે રડી પણ લેિા આવું  માનવ મેળાનંુ આ નવલકર્થામાં આલેખન કરવામાં આવ્ર્ો છે. ગામ સવારે ઘંટી અને નાદર્થી ગાજી ઉઠિુ.  ગામના 

સીમાડામાં ગાર્ો અને બળદોની ડોકે બાંધેલા ઘૂઘરાના ઘેરા રણકારર્થી આખી શસમ જાણે ગાજી ઉઠિી હોર્ િેવો અનુભવ કરાવ્ર્ો છે. આ 

નવલકર્થામાં સમાજમાં શિક્ષણનો અભાવ હિો અન્ર્ પ્રદેિ સમુદાર્ના લોકો સારે્થ અવરજવર ઓછી હિી. પરરણામે જાગૃશિનો અભાવ 

હિો િેર્થી લોકો વહેમ, અંધશ્રદ્ધા, ડાકલા, ભુવા અને જંિરમંિર માં વધુ આસ્ર્થા ધરાવિા હિા. ગામમાં મોટીછેડા દેવનું મંરદર હોર્ ત્ર્ાં 

પાંચ વ્ર્શક્િઓ ધૂણવા માડિા અને લાભ ધુિારા લોકો ઉઠાવિા હિા. કારણ કે ભોળી પ્રજાને માત્ર અંધશ્રદ્ધામાં શવશ્વાસ હિો.  

એવું કહેવામાં આવે છે કે “નારી િુ  નારાર્ણી” પરંિુિે સમર્નાકુરરવાજો પર દ્રશષ્ટ કરિા નારીનંુ સ્ર્થાન કોણ હોર્ િેવું આ નવલકર્થામાં લાગે 

છે. સ્ત્રીઓ માત્ર ઘર નું જ કામ કરવાનુંસ્ત્રીઓ અન્ર્ાર્નો ભોગ બનિી જોવા મળે છે.િે બાબિ સવયસામાન્ર્ બિાવવામાં આવી છે. િે 

સમરે્ કોઈ સ્ત્રી અન્ર્ સ્ત્રીનંુ ઉપરાણં લઇ િકિી નર્થી. 

આ નવલકર્થામાં બે પાત્રો નુ ંપ્રર્થમ શમલન મેળામાં કરાવ્રંુ્ છે. અને બંને રુ્ગલોના પ્રેમમા ઘણા ચડાવ-ઉિાર આવે છે. અને દુુઃખ સહન 

કરિાં-કરિાં એક પાત્ર નાર્કા જીવી હાડપપંજર જેવી બની જાર્ છે. અને અંિમાં િેન ેગામલોકો  ભૂિડી િરીકે ઓળખાવ ેછે. ગામના લોકો 

િેની પ્રજવે  છે. એવું કરુણરસનુ ંશનરૂપણ પણ આ લે આ નવલકર્થામાં કરુ્ું છે આ પરરશસ્ર્થશિ જોઈન ેભગિ બોલી ઊઠે છે અરે ભગવાન 

એક દન એની નજર પડિા ભલા રુ્વાનો ભાગ્ર્ માંગિા િેની સારે્થ વાિો કરવામાં લાવો ગણિા એની આજ હાદસા ક્ર્ા ંજીવ બગડ્ર્ો કે 

જર્ પરણાવી અને આજે ક્ર્ાં લઇ જઇને પહોંચાડી આમ મનાલી આ નવલકર્થામાં સ્ત્રીની વેદના નુ ંસરસ શનરૂપણ કરુ્ું છે જોગી પર 

ગામના વૃદ્ધ એકની એક દીકરી આ નવલકર્થાની નાશર્કા છે જેના દ્વારા સ્ત્રી ની કરુણિા દિાયવી છે. 

મેળામાંર્થી જ્ર્ારે કાનજી ઘરે જાર્ છે ત્ર્ારે િેન ેવસવસો લાગ્ર્ા કરે છે.એ સ્વાભાશવક છે િે પારકાને પોિાના બનાવવાની િશક્િ ધરાવિી 

હિી. ટીખળ, કટાક્ષ, મજા િેના લક્ષણો હિા. અને વાિ કરે એટલે જાણે સાક્ષાિ સરસ્વિી બોલી રહ્ા હોર્ એવો અનુભવ ર્થિો  કાનજી 

જીવની રસ્િો બિાવવા જાર્ છે. ત્ર્ારે બંને પાત્રો વચ્ચ ેજે  મધુર સંવાદ ર્થાર્ છે િે રમણીર્ છે. 

 કાનજી: િમે  નાહકના મારી પાછળ આવ્ર્ા 

 જેવી:  વાટ  હું  કોઈન ે પણ પૂછી લેિ 

 આમ કાનજી અને જીવીના સંવાદમા ંપ્રેમ છલકાર્ છે. ગામના  જુવાશનર્ા જીવીના વખાણ કરિા ર્થાકિા નર્થી. િેમાં લેખકની ભાષાિૈલી 

અને જુદા જુદા રસોની પ્રશિશિ કરવાની કલા જોવા મળે છે, 

આમ ગુજરાિી સાશહત્ર્માં આજે પણ  “મળેલાજીવ” નવલકર્થા શવિેષ મહત્વ ધરાવે છે. જાનપદી નવલકર્થામાં અગ્રેસર સ્ર્થાન ધરાવેછે 

િાળા કોલેજમાં િે અભ્ર્ાસ વસ્િુ િરીકે પણ ઉપર્ોગમાં લેવાર્ છે ગુજરાિી નવલકર્થાકારોમાં પન્નાલાલે “મળેલાજીવ“ કૃશિર્થકી અપૂવય 

શસશદ્ધ પ્રાપિ કરી છે.  

 

સદંભગે્રરં્થ : 

1 પટેલ પન્નાલાલ 2016 ; “મળેલાજીવ“ અમદાવાદ, સંજીવની પ્રકાિન.  

 


