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ગુજરાતી સાહિત્ય જગત ચાલુ િર્ષે જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કૃત શ્રી પન્નાલાલ પટેલની જન્મ શતાબ્દી મનાિી
રહ્ુું છે . પન્નાલાલ પટેલે સાહિત્યમાું ઉત્તર ગુજરાતના ઈશાસનયા ખ ૂણાના ઇડર પુંથકના ગ્રામજીિનને જીિુંત
કરી આપ્ુ ું છે . પોતાના સર્જનમાું પન્નાલાલ પટેલ ભલે સનસિત સમુદાયને પ્રગટાિતા િોય, પણ તેમની
સુંિેદના સમ્રગ માનિજાતને સ્પશે છે . જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર સિજેતા નિલકથા ‘માનિીના ભિાઈ’ આનુ ું ઉત્તમ
ઉદાિરણ છે .
‘મળે લા જીિ’ નિલકથા પન્નાલાલ પટેલના લેખનકાયટના આરું ભભક સમયની કૃસત છે . ઈ.સ.૧૯૪૦
માું ‘મળે લા જીિ’ પ્રગટ થાય છે . આ નિલકથાની નાસયકા ‘જીિી’ ભારતીય નારીની અનોખી તસિીર છે .
‘મળે લા જીિ’ નિલકથાની નાસયકા જીિી જોગીપુરા ગામની િજામ જ્ઞાસતની બાળસિધિા ્ુિતી છે .
વ ૃદ્ધ અને અસમથટ સપતા તથા અપરમા િચ્ચે પીસતી જીિી જન્માષ્ટમીના મેળે જાય છે . ચકડોળમાું બેઠેલી
જીિી પાસે કાનજી આકસ્સ્મક બેસી જાય છે . બન્નેને પ્રથમ દ્રષ્ષ્ટએ પ્રેમ જાય છે . અિીં જીિીની મુગ્ધાિસ્થાની
અલ્લડતાને અને પછી ઠરે લ દીકરી તરીકે સર્જકે ખ ૂબીથી રજૂ કરી છે . કાનજી સાથેની એક-બે મુલાકાતોમાું જ
જીિી પ્રેમના અત ૂટ તાુંતણે બુંધાઈ જાય છે . કાનજી કૌટુુંભબક પ્રશ્નો તથા જ્ઞાસતપ્રથાના બુંધનો આગળ ઝૂકી
જાય છે . એટલે જીિીના જજિંદગીનો સિચાર કરી એ પોતાના ગામના ધ ૂભળયા ઘાુંયીજા

સાથે પરણાિિાનુ ું

નક્કી કરે છે .
એક બાજુ પ્રેસમકાનુ ું અન્ય માટે માગુું લઈને આિેલો કાનજી છે , તો બીજી બાજુ સપનોમાું રાચતી
જીિી છે . પોતાની અપેક્ષાઓથી ભબલકુલ સિપરીત િાત સાુંભળીને ક્ષણભાર અચેતન બનેલી જીિી કાનજી
પ્રત્યેના પોતાનાું પ્રેમ, સમપટણભાિનુ ું સુંસ્મરણ થતાું જ કાનજીનો પ્રસ્તાિ સ્િીકારી લે છે . કાનજીની જેમ જ
ભાિક પણ અલ્લડ જીિીના આ રૂપથી ચહકત છે . પન્નાલાલે અિીં જીિીનુ ું એવુ ું તો સુદર
ું
સનરૂપણ ક્ુું છે કે,
સહૃદય ભાિકને આ સમયે જ ભારતીય પ્રેમપરું પરા પ્રગટાિતી પ્રેમદીિાની રાધા કે મીરાું પળમાું સન્મુખ

થાય છે . અિઢિમાું પડેલો કાનજી તેને સમજિાની નાકાસમયાબ કોસશશ પણ કરે છે . જે પછી થોડાુંક ગુસ્સા
તથા ઘ ૃણામાું પલટાય છે .
કાનજીનો જીિી પ્રત્યે જે પ્રેમ છે , તે સિજાતીય આકર્ષટણની સીમાઓમાું સીસમત છે . જયારે ,જીિીનો
સિજાતીય પ્રેમ ઐક્યતા, ત્યાગ અને સમપટણભાિમાું પલટાઈ રહ્યો છે . એટલે જ જીિી કાનજીની મજબ ૂરીને
સમજી તેના કથનનો સ્િીકાર કરે છે . જીિી પ્રેમમાું સમપટણ માગટને સ્િીકારી લે છે . જીિીની પરીક્ષા પણ
અિીંથી શરૂ થાય છે .
જીિીનુ ું લગ્ન ધ ૂભળયા સાથે થઈ જાય છે . પત્ની અને ગૃિસ્થજીિનની કતટવ્યતાને જીિી
સનભાિે છે . જીિી પોતાના આ કઠીન માગટમાું સાુંત્િના માટે કાનજીના સિયોગની અપેક્ષા રાખે છે . કાનજી
જીિીને અિીં લાવ્યો, ત્યારે તેના મનમાું જીિી સાથે લગ્નેતર અનૈસતક સુંબધ
ું ો રાખિાનો સિચાર િતો, પરું ત ુ
કાનજીને િડીલસમત્ર ભગતે આપેલી સશખામણ ‘ લાવ્યાપણુ ું રાખજે ..’ બાદ બદલાઈ ગયો છે . એ િિે
પોતાના તથા જીિીના ચાહરત્ર્ય-ભચિંતનનો સિચાર કરે છે . એક બાજુ સમાજ કાનજી-જીિીના પ્રેમસુંબસું ધત
ચચાટઓમાું પડે છે . તો બીજી બાજુ સત્યથી િાકેફ સનબટળ ધ ૂભળયો િિે તાકતિર પસત બની જીિી ઉપર
અત્યાચારી બન્યો છે . કાનજી દ્વારા ધ ૂભળયાને સમજાિિા છતાું ન

માનતા જીિીના સુખનો સિચાર કરી

કાનજી શિેર ચાલ્યો જાય છે .
જીિીનુ ું જીિન બાળપણથી જ સુંધર્ષટમય રહ્ુ.ું કાનજીનો પ્રેમ એના જીિનમાું આશાનુ ું હકરણ બનીને
આવ્યો િતો. એ િિે ગાઢ અંધકારમાું ફેરિાઈ ગયો છે . તો બીજી બાજુ નામશેર્ષ દાુંપત્યજીિનથી છૂટકારો
મેળિિા એ આત્મિત્યા કરિાનો પ્રયાસ કરે છે . અિી પણ જીિી સિફલ બને છે . ઝેર સમસશ્રત રોટલો અચાનક
આિેલો ધ ૂભળયો ખાઈ જતાું મ ૃત્્ુ પામે છે . િિે જીિી ઉપર પસતને મારી નાખ્યાનો આરોપ લાગે છે . સુધબુધ
ગુમાિેલી જીિીની એક જ મિેચ્છા છે કે કાનજી સમક્ષ પોતાની સનદોર્ષતા રજૂ કરિી. જો કે તેની આ ઈચ્છા
પણ અધ ૂરી જ રિે છે . શિેરથી આિેલો કાનજી જીિીને દોસર્ષત માની તેને મળ્યા સિના જતો રિે છે . પોતાને
કાનજીની અપરાધી માની છે એ સત્ય જીિીને પાગલ બનાિી દે છે . ગાુંડપણમાું જીિી ક્યારે ક કાનજીની રાિ
જોતી તો ક્યારે ક તેના ઉપર ગુસ્સે થતી તો ક્યારે ક પોતાની સનદોર્ષતા રજૂ કરતાું રોતી-િસતી જીિીનુ ું હૃદય
દ્રાિક િણટન લેખકે ક્ુું છે .
નિલકથાના અંતે પાગલ જીિીને કાનજીના કિેિાથી જ મેળામાું લિાય છે . કાનજી જીિીની
દયનીય સ્સ્થસત જોઈ તેને પોતાની સાથે લઈ જાય છે . શરૂઆતમાું જે કાનજી સમાજની સિરુદ્ધ જિાની હિિંમત

ુ ા કરિા માટે લઈ જાય છે . કાનજીનો શરૂઆતી પ્રેમ ભલે
દાખિી શકતો નથી એ ગાુંડી જીિીની સુશર્ષ
સાધારણ ક્ક્ક્ષાનો િોય, પણ અંતે એ સનમટળ પ્રેમમાું રૂપાુંતર થઈ સાચા અથટમાું ‘મળે લા જીિ’ બને છે .
કાનજી-જીિી નિલકથાના નાયક-નાસયકા છે . પુરુર્ષ પાત્રોની તુલનામાું પન્નાલાલના સ્ત્રી પાત્રો િધુ
સશક્ક્ત િોય છે . કાનજીના મુકાબલે જીિી શરૂઆતથી જ મજબુત છે . સૌદયટિાન, ગુણિાન જીિી, દ્રઢ
મનોબળ ધરાિતી જીિી અંતે પાગલ બનતા બધુ ું જ ગુમાિે છે . કાનજી-જીિીના બનતા-ત ૂટતા સુંબધ
ું તથા
મનને માનસશાસ્ત્રની રીતે જુએ છે .
પુરુર્ષ (કાનજી)ના પ્રેમનુ ું કેન્દ્રભબિંદુ સેક્ક્સ છે . કાનજીએ જીિી સાથે એના લગ્ન બાદ અનૈસતક સુંબધ
ું ો
અકબુંધ રાખિાનુ ું સિચા્ુું િતુ.ું જો કે ભગતના િાક્યે કાનજીની સિચારધારાને બદલી નાખી ચાહરત્ર્ય
ભચિંતનનો ખ્યાલ આિતા જ કાનજી જીિીથી અંતર બનાિી લે છે . નૈસતકતાનુ ું સિસ્મરણ થાય છે . જીિી
પ્રત્યેની જિાબદારીથી સિમુખ બને છે .
સ્ત્રી (જીિી)ના પ્રેમનુ ું કેન્દ્રભબિંદુ કોઈના પ્રીસત પાત્ર બનવુ ું છે . બાળપણથી સાચા પ્રેમથી િુંભચત જીિી
કાનજી પ્રીસત-પાત્ર બની રિેિા સતત મથતી રિી છે . એટલે જ કાનજીના દરે ક ફરમાનને સશરોમાન્ય ગણે છે .
જયાું સુધી જીિીને સિશ્વાસ રિે છે કે કાનજીના મનમાું તેન ુ ું સ્થાન-મન સ્થાયી છે , ત્યાું સુધી એ બધા દુુઃખ
આસાનીથી સિી લે છે . પરું ત ુ જયારે એને ખ્યાલ આિે છે કે તે સપ્રયતમની નજરમાું એ પ્રીસતપાત્ર નિી, પણ
ગુનેગાર છે . ત્યારે એ માનસસક-શારીહરક શસ્ક્ક્ત ગુમાિી દે છે . એિી જ રીતે, સૌંદયટિાન જીિીની ચાિના
ખત્મ થતા જ કાનજીની નૈસતક હિિંમત ખુલી જાય છે એટલે કોઈની પણ પરિા કયાટ સિના પાગલ જીિીને
પ્રેમપ ૂિટક લઈ જાય છે .
પન્નાલાલ પટેલે નિલકથામાું જીિીને સિજતાથી પ્રગટાિી છે . પન્નાલાલ પટેલ સનસિત પહરિેશના
રચનાકાર િોિા છતાું, સાુંસ્કૃસતક સુંદભટની સાથે સાથે મનોિૈજ્ઞાસનક અભભગમથી પાત્રોને યથાથટ રૂપે પ્રગટ
કરતાું િોિાથી િૈસશ્વક સ્તરના સર્જક બન્યાું છે .

