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પ્રકયાશકી્

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના ઉપક્મરે જ્ાનવિજ્ાનની માકહતી આપતા વિશ્વકો-
શની ગ્ંથશ્રેણીના પ્રકાશન ઉપરાંત મહતિના લોકોપ્યોગી વિષ્યો પર પ્રમાણભૂત 
અનરે સિ્ગગ્ાહી માકહતી અલગ ગ્ંથ રૂપરે પ્રગટ કરિાની ્યોજના કરરેલ છરે. આ 
સંદભ્ગમાં ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે અત્યાર સુધીમાં 22 જ રેટલા ગ્ંથો પ્રકાવશત 
ક્યા્ગ છરે. શ્ી કસતૂરભાઈ લાલભાઈ વિદ્ાવિસતાર ગ્ંથશ્રેણી, કમ્ગ્યોગી સિ. સાંક-
ળચંદ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણી, ધન્ય ગુજ ્ગરી કરેનદ્ર પ્રકાશન અનરે હકર ૐ 
આશ્મ, સૂરત પ્રરેકરત પૂજ્ય શ્ીમોટા સંશોધનશ્રેણી તથા શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ 
વિશ્વવિદ્ા ગ્ંથશ્રેણી જ રેિી શ્રેણીઓ દ્ારા આ પ્રકારનાં પુસતકો પ્રગટ થતાં રહરે છરે.

ગુજરાતી સાકહત્યમાં સજ ્ગકોની જીિનકથા બહુ ઓછી મળરે છરે અનરે તરેમાં 
પણ પ્રમાણભૂત જીિનકથા વિરલ છરે એ સંદભ્ગમાં ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે ગ-ુ
જરાતના જાણીતા લરેખકોનાં ચકરત્રલરેખનનો પ્રકલપ હાથ ધ્યયો છરે. આ ્યોજનામાં 
કથાપરંપરાના અભ્યાસી અનરે એ પ્રકારના સાકહત્યના સજ ્ગક શ્ી મવણલાલ 
હ. પટરેલરે મહરેનત અનરે સંશોધનથી પન્ાલાલ પટરેલની જીિનકથા ઉપસાિી 
આપિાનો પ્ર્યાસ ક્યયો છરે. આની પ્રમાણભૂત વિગતો મરેળિિા માટરે એમણરે 
સંશોધન-પ્રિાસો પણ ક્યા્ગ છરે. શ્ી મવણલાલ હ. પટરેલરે લખરેલ આ જીિનકથાનરે 
શ્ી ધીરુભાઈ ઠાકરની પ્રસતાિના પ્રાપ્ત થઈ છરે તરે આનંદનો વિષ્ય છરે. પન્ાલાલ 
પટરેલના પુત્ર શ્ી અરવિંદભાઈ પટરેલ તથા શ્ી ભરતભાઈ પટરેલ પાસરેથી પન્ાલાલ 
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પટરેલની તસિીરો મરેળિીનરે અહીં મૂકી છરે. આ માટરે અમરે તરેમના આભારી છીએ.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ દ્ારા શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ા 
શ્રેણીમાં ‘જનીનવિજ્ાન’, ‘લોકવિદ્ાપકરચ્ય’, ‘આપણાં રાષ્ ્રી્ય પ્રતીકો’, ‘વલવપ’, 
‘ભૂવમવત : સિરૂપ અનરે પ્રકાર’ જ રેિાં પુસતકો પ્રકાવશત થ્યાં છરે અનરે હિરે પછી 
આ શ્રેણીમાં ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરનો વિિરેચન-સંગ્હ ‘શબદનું સખ્ય’ અનરે શહીદ 
વિનોદ કકનારીિાલાનું જીિનચકરત્ર આલરેખતું પુસતક ‘શહીદ વિનોદ કકનારીિા-
લા’ પ્રગટ કરિાનું આ્યોજન છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટની સમગ્ પ્રિૃવતિનરે શ્ી પ્રિીણચંદ્ર ગંભીરચંદ શાહનો 
હંમરેશાં હંૂફાળો સહ્યોગ મળ્ો છરે. ગુજરાતી વિશ્વકોશના ખંડ 9ના પ્રકાશનમાં, 
વિશ્વકોશભિનના માકહતીકરેનદ્રમાં તરેમજ એની ગ્ંથશ્રેણીમાં એમણરે વન:સપૃહભાિરે 
આપરેલો સહ્યોગ અવિસમરણી્ય છરે. આ ગ્ંથના પ્રકાશનમાં કક્શ્ા વપ્રનટરીએ 
સહ્યોગ આપ્યો છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનાં પ્રકાશનોનરે વ્યાપક આિકાર મળ્ો છરે. આ 
ગ્ંથનરે પણ તરેિો જ આિકાર મળશરે તરેિી અમનરે શ્દ્ા છરે.

અમદાિાદ કુમયારપયાળ દેસયાઈ

તા. 8-10-2007
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ણનિેદન

કારકકદદીના આરંભરે ‘જીિનકથા’સિરૂપ (સાકહત્યપ્રકાર) વિશરે ‘સિરૂપશ્રેણી’ 
અંતગ્ગત સળંગ ગ્ંથ લખિાની તક મળરેલી. એ વસદ્ાંતચચા્ગનરે અહીં જીિનકથા-
-કૃવતલરેખનના પ્રમાણભૂત પ્ર્યોગ લરેખરે મૂકી જોિાની નરે એમ વથ્યરી સાથરે મારી 
જાતનરે્ય સરાણરે ચઢાિી અનરે રજૂ કરિાની બીજી તક મળી છરે. બીજો પણ એક 
્યોગાનુ્યોગ છરે. એમ.એ.ના અભ્યાસકાળ દરવમ્યાન ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર – 
‘સાહરેબ’ – પાસરે ‘ચકરત્ર સાકહત્ય-સિરૂપ’ ભણિાનો લાભ મળરેલો. આજ રે એમના 
જ પરામશ્ગનમાં જીિનકથા (સજ ્ગકની જીિનકથા) લખિાનો ્યોગ રચા્યો છરે. 
અનુભિ એમ જ કહરે છરે કરે કૃવત પહરેલાં, વસદ્ાંતો પછી. સિરૂપ કરે રચનાતંત્ર તો 
એક માળખું (સકકૅલરેટન) હો્ય છરે, ખરંુ કામ તો એ તંત્રમાંથી એક સહજ ‘સંરચના’ 
રચાતી આિરે એિું સંકલન – સં્યોજન કરિું અનરે એમાં પ્રાણપ્રવતષ્ઠા કરિી એમાં 
રહરેલું છરે. જીિનકથાના ના્યકનો્ય ઘણા ઘણા જીિનઅનુભિો થ્યરેલા હો્ય છરે. 
એમનાં સંઘષયો તથા જીિનકદશા પણ ધ્યાનરે લરેિાનાં રહરે છરે. જીિનકથાનો લરેખક 
આ બધાંમાંથી, પોતાના સજ ્ગક-વિિરેક પ્રમાણરે, િસતુસંકલના કરરે  છરે અનરે કથા-
ના્યકની અસલ જીિનછવિ ઉપસાિી આપરે છરે. આ માટરે રજૂઆતમાં સહજતા 
તથા ભાષા્યોજનામાં બળકટતા જરૂરી છરે. જીિનકથાનો લરેખક જો ‘સજ ્ગક’ પણ 
હો્ય તો એનરે િધારરે  સફળતા મળિા સંભિ છરે. પન્ાલાલ પટરેલની પ્રમાણભૂત 
જીિનકથા લખિાનો મારો પ્ર્યાસ ઉપ્યુ્ગકત પીકઠકા પર રહીનરે થ્યો હોિાથી 
એની ગુણિતિા અનરે સફળતા વિશરે હંુ આશાિાદી છુ.ં

પન્ાલાલ પટરેલ, ઈશ્વર પરેટલીકર (પટરેલ) અનરે રાિજી પટરેલ : આપણા 
ત્રણરે્ય અવત મહત્િના સજ ્ગકો વિશરે, વિવભન્ વનવમતિરે અનરે ભારતી્ય ભૂવમકાએ 
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(રાષ્ ્રી્ય કક્ાએ) લખિાની મનરે તકો મળી છરે એમાં પણ હંુ મારો કત્ગવ્ય-સંકરેત 
જોઉં છુ.ં પન્ાલાલ અનરે રાિજી તો મારા વપ્ર્ય લરેખકો છરે. એમના વિશરેનો મારો 
અભ્યાસ તાટસ્થ્યપૂણ્ગ બની રહ્ાનો મનરે સંતોષ છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટની શ્ી ગંભીરચંદ ઉમરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ા શ્રેણી 
અંતગ્ગત મનરે સોંપા્યરેલા એક ‘પ્રકલપ’(પ્રોજ રેકટ)નું પકરણામ તરે છરે : ‘તરસ્યા 
મલકનો મરેઘ’ (સજ ્ગક પન્ાલાલ પટરેલની જીિનકથા). પૂજ્ય ધીરુભાઈ ઠાકરના 
હંૂફાળા માગ્ગદશ્ગનમાં અનરે વપ્ર્ય મુ. કુમારપાળભાઈ દરેસાઈના પ્રરેમાગ્હમાં આ 
જીિનકથા લખિામાં આનંદ મળ્ો છરે. મુ. કવિશ્ી ચંદ્રકાનત શરેઠ તથા પ્રા. પ્રાગ-
જીભાઈ ભામભી અનરે મારા વમત્રો, સિજનો, વિદ્ાથદી-અધ્યાપકો સમરેત સૌ કોઈનો 
ઉમળકો આ લરેખનકાળમાં મનરે સંકોરતો રહ્ો છરે.

પન્ાલાલ પટરેલનું તમામ આતમકથાતમક સાકહત્ય મારા જીિનકથા-લરેખન-
નો મૂળ સ્ોત રહ્ું છરે. માંડલી ગામ તથા એમનો સમાજ, પન્ાલાલનાં ત્યાં િસતાં 
સિજનો, એ મલક  સીમિગડો : બધાંનરે મળ્ો છુ;ં ત્યાં િારરેિારરે  ગ્યો છુ ંઅનરે 
અનરેક લોકો સાથરે (1988થી આજ લગી) િાતો કરતો રહ્ો છુ.ં મરેઘરજમાં િસતા 
અનરે (2007) હજી હ્યાત (90 િષ્ગની િ્યના), શ્ી સોમાલાલ પંડ્ાનરે મળીનરે 
ઘણી િાતો-વિગતોની ચકાસણી કરી છરે. આ વશક્ક સોમાલાલ પંડ્ા, પન્ાલાલ 
પટરેલના પકરિારનરે ઘણી રીતરે જાણરે છરે. પન્ાલાલની ટપાલો, એમનાં મહરેમાનો નરે 
પુસતકો  બધાં એ િષયોમાં મરેઘરજ સોમાલાલ પંડ્ાનરે ત્યાં થઈનરે માંડલી પહોંચતાં. 
પન્ાલાલ એમનરે ત્યાં મુકામ કરતા નરે અંગત જીિન તથા કથાલરેખનની રવસક 
િાતો માંડતા. આ બધી આધારસામગ્ીનો સમીચીન ઉપ્યોગ કરીનરે મેં પન્ાલાલ 
પટરેલની જીિનછવિ ઉપસાિી છરે. મારો તળ મલક પન્ાલાલના મલકથી નજીક 
છરે. પકરણામરે પ્રમાણભૂત પકરિરેશ તથા ભાષા િગરેરરે  સહજ બની આવ્યાં છરે.

મારા આ કા્ય્ગમાં મદદરૂપ થનાર સૌ કોઈનો અનરે ખાસ તો ગુજરાત વિશ્વ-
કોશ ટ્રસટ પકરિારનો આભાર માનું છુ.ં પન્ાલાલના સજ ્ગનની જ રેમ એમની આ 
જીિનકથા પણ ભાિકોનરે પ્રસન્ કરશરે એિી આશા છરે. ઇવત શુભમ્.

તા. 24-5-2007

ન્યૂ િલ્લભવિદ્ાનગર મણિલયાલ હ. પટેલ
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નિલકથયાનો આસિયાદ કરયાિતી જીિનકથયા

સામાન્ય રીતરે ગુજરાતી લરેખક વિશરે અનરે અમુક અંશરે ભારતી્ય લરેખક વિશરે 
પણ એમ કહરેિા્ય છરે કરે તરેનું જીિન સપાટ (flat, eventless) હો્ય છરે. તરેમના 
જીિનમાં મોટી સંઘષા્ગતમક ઘટનાઓ કરે પ્રસંગો બનતાં નથી. કરેટલાક તો બીજ રે 
છરેડરે જઈનરે એમ પણ કહરે છરે કરે જનમ્યા, ભણ્યા, િાંચ્યું-લખ્યું, પરણ્યા, બાળકો 
થ્યાં, માંદા પડ્ા અનરે અિસાન પામ્યા : એથી વિશરેષ તરેમાં કશું હોતું નથી. આ 
અવભપ્રા્યમાં અવતશ્યોવકત હશરે; પરંતુ તરેમાં ત્થ્ય છરે. સાકહત્ય અનરે વશક્ણના 
કરતાં ધમ્ગ, રાજકારણ અનરે સમાજકારણમાં નરેતૃતિ સંભાળનારામાંથી ચકરત્રનો 
વિષ્ય બનનાર વ્યવકતઓની સંખ્યા કદાચ િધુ જોિા મળશરે. દરરેક ભાષામાં 
તરેજસિી સજ ્ગકો પાકરે છરે, પણ તરે દરરેકનું ચકરત્ર લખાતું નથી. જ રેનું જીિન અનરેક 
રસદાર અનરે સંઘષ્ગમ્ય પ્રસંગોથી ભરપૂર હો્ય તરેનું ચકરત્ર લખિા ચકરત્રકાર 
આકષા્ગ્ય છરે. ગુજરાતી સાકહત્યની િાત કરીએ તો નમ્ગદથી પન્ાલાલ (1833થી 
1989) સુધીનાં દોઢસો િષ્ગ દરવમ્યાન પ્રમાણમાં ઘણા ઓછા લરેખકો ચકરત્રનો 
વિષ્ય બન્યા છરે. તરેમાં્ય સતત સંઘષ્ગમ્ય વજદંગી ગુજારનાર તો નમ્ગદ, મવણલાલ, 
ગાંધીજી અનરે પન્ાલાલ હતા. પહરેલા ત્રણનું જીિનકા્ય્ગ લોકકહતનરે એક ્યા બીજી 
રીતરે સમવપ્ગત હતું. પન્ાલાલની પ્રિૃવતિ સજ ્ગક કળાકારની હતી. તરેમનું જીિન 
સંઘષ્ગ અનરે રોમાનસથી ભરપૂર હતું. ગુજરાત અનરે રાજસથાનની સરહદ પર 
િસતી જાનપદી પ્રજાનાં સુખદુ:ખનાં તળપદાં કરુણ-મધુર વચત્રો તરેમણરે િાતા્ગ અનરે 
નિલકથા રૂપરે દોરી આપીનરે ગુજરાતનરે અપ્ગણ ક્યાાં છરે. તરેમની આ િાતા્ગઓએ 
ગુજરાતી સાકહત્યમાં નિાં જ રોનક અનરે રંગ આણ્યાં છરે.

આ સજ ્ગક કળાકાર પન્ાલાલ પટરેલનું ચકરત્ર મવણલાલ હ. પટરેલરે અહીં 
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આપ્યું છરે. તરેમાં પન્ાલાલના જીિનના ઉદ્યથી અસત સુધીનો રસભ્યયો વચતાર 
આપિા સાથરે તરેમની પ્રવતભાનું િનફૂલ ક્યાં અનરે કરેિી રીતરે ઊગ્યું, ખીલ્યું અનરે 
ફોરમના રૂપરે વિસત્યુાં તરેની વિગતરે િાત કરી છરે.

મવણલાલ હ. પટરેલ આપણા પ્રવતવષ્ઠત કવિ છરે. કવિતા ઉપરાંત િાતા્ગ, 
નિલકથા, ચકરત્ર, વનબંધ એમ બીજાં ક્રેત્રોમાં પણ તરેમણરે નોંધપાત્ર પ્રદાન કરરેલું 
છરે. પન્ાલાલ પટરેલનું ચકરત્ર લખિાની વિવશષ્ ્યોગ્યતા મવણલાલમાં છરે. તરેઓ 
પન્ાલાલ પટરેલના પ્રદરેશના િતની છરે. એ જ ભૂવમમાં ઊછરરેલા છરે. તરેઓ પન્ા-
લાલની માફક ત્યાંના લોકનાં િટિહરેિાર, રીતકરિાજ, બોલી, જીિનરીવત તથા 
ઉતસિાકદનો રંગ પામરેલા સજ ્ગક છરે. તરેમણરે માંડલી જઈનરે, પન્ાલાલના સમ-
કાલીનોની મુલાકાત લઈનરે, તરેમનાં પૂિ્ગજો અનરે પરંપરાની માકહતી પણ મરેળિી 
છરે. િળી મવણલાલ અધ્યાપક છરે. તરે નાતરે પન્ાલાલના સમગ્ સાકહત્યનો તરેમનો 
અભ્યાસ આ ચકરત્રની પશ્રચાદભૂવમમાં રહરેલો છરે. આથી ચકરત્રના વનરૂપણ 
દરવમ્યાન લરેખકરે ક્યું પુસતક ક્યા પ્રસંગરે લખ્યું, િાતા્ગનો ક્યો પ્રસંગ લરેખકના 
જીિનનો ક્યો પ્રસંગ છરે અનરે તરેમના આપ્તમંડળની કઈ વ્યવકત નિલકથાના ક્યા 
પાત્ર રૂપરે અિતરરેલ છરે જ રેિી હકીકતો (જ રે ઘણંખરંુ વિિરેચક-સંશોધકની નજર 
બહાર રહરેતી નથી.) તરેમણરે તારિી આપરેલ છરે. િળી આ ઈશાવન્યા પ્રદરેશની 
બોલી પણ તરેમણરે એિી આતમસાત્ કરરેલી છરે કરે પાત્રોના મુખમાં જ નહીં પણ 
કથક(narrator)ના મુખમાં (એટલરે કરે લરેખકના કથનપ્રિાહમાં) પણ એ બોલી અનરે 
તરેનો લહરેકો આિી જા્ય છરે ! આ છરેલ્લું લક્ણ મ્યા્ગદારૂપ ગણા્ય; પણ તરેનાથી 
ચકરત્રકાર તરીકરેની તરેમની સજ્જતા ઓછી થતી નથી.

આપણા આદ્વિિરેચક નિલરામરે ચકરત્રની કસોટી માટરે શોધ, સત્ય, વિિરેક 
અનરે િણ્ગન એમ ચાર વશષ્માન્ય ધોરણો આપરેલાં છરે. ચકરત્ર ઇવતહાસનું અંગ 
છરે. એટલરે તરેમાં બનરેલી હકીકત જ સથાન પામરે. ચકરત્રકારરે  તરેમાંથી સત્ય શોધીનરે 
મૂકિાનું હો્ય છરે. તરેમાં હકીકતનો ખડકલો થતો નથી. તરેમાં આિતી વ્યવકતઓ 
શબદસંજીિની પામીનરે જીિંત બની જા્ય છરે; ચકરત્રકાર તરેટલરે અંશરે કલપનાનો 
ઉપ્યોગ કરરે  છરે. વિિરેક િાપરીનરે તરે જીિનકથાનરે ઉપસાિી આપરે એિા રસપૂણ્ગ 
પ્રસંગો પસંદ કરીનરે મૂકરે છરે. તરેની ગોઠિણી કલાતમક હોઈ શકરે; કથન રવસક 
હો્ય; િણ્ગન વચત્રાતમક હો્ય; સંિાદ જીિંત હો્ય અનરે સમગ્ કૃવત ઉતકૃષ્ સજ ્ગન 
તરીકરે છાપ પાડરે. અલબતિ, સત્યનરે ભોગરે કલાની સથાપના ચકરત્રમાં ન જ 
થિી જોઈએ. ગુજરાતી સાકહત્યમાં એક છરેડરે કલપનાનો મુકત વિવન્યોગ કરનાર 
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ચકરત્રસજ ્ગક કનૈ્યાલાલ મુનશી છરે અનરે બીજ રે છરેડરે સત્ય – વનભભેળ સત્યના વિ-
વન્યોગથી રસ જમાિનાર ચકરત્રકાર નારા્યણ દરેસાઈ છરે. બંનરેએ પોતપોતાની 
રીતરે સફળતા હાંસલ કરી છરે. મવણલાલરે આ બંનરે્ય ચકરત્રકારોની ચકરત્રલરેખનની 
ખૂબીઓનો લાભ લીધો છરે.

મુનશીની માફક મવણલાલ પણ નાના ગજાના પણ નિલકથાકાર છરે. િસતુ, 
પાત્ર, સંિાદ આકદની તરેમણરે જીિનકથામાં ગોઠિણી પણ નિલકથાની રીતરે કરી 
છરે. તરેથી કથાનો રસ જળિાઈ રહરે છરે. તરેમની ભાષા તળપદા ઠોકિાળી પણ 
કવિતરેઈ છરે, તરેથી ગાંઠા-ગળફા િગર કથનનો પ્રિાહ સહજગવતએ ચાલતો રહરે છરે.

પન્ાલાલની આ જીિનકથા એક રીતરે િખાના મા્યા્ગ મનરેખની િીતકકથા 
છરે તો બીજી રીતરે જીિનનો ભરપૂર રસ માણનાર મોજીલા માણસની અસાધારણ 
અનુભિકથા જણા્ય છરે. પ્રરેમ અનરે િરેદનાના તંતુઓ કથાના પટમાં સિાભાવિક 
રીતરે િણાતા આિરે છરે. પ્રરેમ અનરે વિરહની, તરેથી સુખ-દુ:ખની મીઠી-તૂરી િાતોથી 
તરેમનું નાનપણ ભરરેલું છરે. પાંચ િષ્ગનો પનો ‘બાિજી’ની સાથરે મરેઘરજમાં ભણિા 
રહ્ો; ઈડરના રાજકંુિરરે  તરેનો સુરીલો કંઠ સાંભળીનરે ઈડર છાત્રાલ્યમાં રહરેિાની 
સગિડ આપી; ત્યાં ઉમાશંકર જોશીનો સાથ મળ્ો; માંડલીમાં ભાઈની િહુ 
રોટલામાં ઝરેર ખિડાિરે છરે તો ઊઘડતી જુિાનીના મુગધ પ્રરેમનો અનુભિ પણ 
આ અરસામાં બાઈબા સાથરે થા્ય છરે. પ્રરેમના આ પ્રથમ અનુભિની િાત તરે વમત્ર 
ઉમાશંકરનરે કહરે છરે, ત્યારરે  ઉમાશંકર તરેનરે કહરે છરે, ‘એનરે પ્રરેમ ન કહરેિા્ય, પ્રરેમ તો 
ગહન હો્ય.’ પણ એ પ્રરેમનો રંગ પન્ાલાલનરે િધુ નરે િધુ લાગરે છરે. પડોશીના 
છોકરાના લગ્નમાં અણિર થઈનરે તરે જા્ય છરે. ત્યાં ગાડાનરે અકસમાત થતાં તરિાર 
ઢીંચણ પર િાગરે છરે. તરેની પ્રરેમભરી સારિાર રરેિા કરરે  છરે. રરેિા તરેની મૂળ વપ્ર્યતમા 
હતી. આગળ જતાં તરે ‘માનિીની ભિાઈ’માં રાજુ રૂપરે આકાર પામરે છરે. ‘બાિજી’ 
સાધુમાંથી સંસારી થતાં પન્ાલાલનો અભ્યાસ અંગ્રેજી ચોથા ધોરણથી અટકરે છરે.

પછી ડુગંરપુર અનરે સાગિાડામાં દારૂની ભઠ્ી પર નોકરી મળરે છરે. ગભરુ 
જુિાન તરીકરે નોકરીમાં દાખલ થ્યરેલ પન્ાલાલમાં િખત જતાં દુવન્યાદારીની 
રીતરસમ અનરે પક્ાઈ આિરે છરે. સંગનો રંગ લાગરે છરે. ‘વખસસું ગરમ’ કરિામાં 
તરેમનરે સંકોચ થતો નથી. પછી તો તરે ગીત-સંગીતની મહરેકફલમાં ડબૂી જા્ય છરે 
અનરે ચકરત્રકાર કહરે છરે તરેમ, બધી રીતરે ‘િટલાઈ’ જા્ય છરે.

પન્ાલાલના દરેખાિડા વ્યવકતતિ વિશરેનો ઉલ્લરેખ પુસતકમાં િારંિાર આિરે 
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છરે. નાનપણથી ગોરો િાન અનરે ગુલાબી ઝાં્ય ધરાિતું મુખ સૌનરે ગમી જા્ય તરેિાં 
હતાં. સ્તીઓમાં તરેથી તરે લાડકો ગણાતો. ભાભીઓ તરેનરે િહાલ કરરે ; પણ બાઈબા, 
રરેિા, ઝમકુ જ રેિી ્યુિતીઓ તો તરેનરે પ્રરેમ કરીનરે ચુંબનોથી નિરાિીનરે મૂંઝિી નાખરે 
છરે ! છરેક લગ્નનરે કદિસરે પરેલી અલ્લડ છોકરી તો તરેનરે ‘ખાટલાશ્યન’ કરિાની 
ફરજ પાડરે છરે ! ચકરત્રકાર કહરે છરે તરેમ, પન્ાલાલ ‘આક્મણભોગ્ય’ હતા. િા-
લીબહરેન સાથરે લગ્ન થ્યાં ત્યાં સુધી આ રંગરાગ ચાલરે છરે.

તરે દરવમ્યાન પોતરે કશુંક પાપ કરી રહ્ા છરે એિો ડખં રહ્ો હશરે એટલરે 
‘શંકરદાદા ! માફ કરજો’ એમ એક િાર કહરે છરે; પણ પછી ‘રંગભરી રાતો 
અનરે રજિાડી િાતો’માં એ અફસોસ ભૂલી જિા્ય છરે. મહતિની િાત એ કરે 
આિી પકરવસથવતમાં પન્ાલાલની માણસાઈ મરી જતી નથી. આ ભલાભોળા 
સીધાસાદા ‘મનરેખ’નરે માણસ માટરે ભરપૂર પ્રરેમ છરે; તરેથી જ મોટા આવથ્ગક નુકસાન 
િખતરે તરેમનરે ખરેદ થતો નથી. એ કહરે છરે, ‘‘સાગિાડાની હરામની કમાઈ ભલરે જતી 
રહરે; સત્ અનરે મહરેનતથી ‘િસ’ મરેળિિી.’’ માણસ માટરેનો તરેમનો પ્રરેમ એમની 
િાતા્ગઓમાં ઊભરા્ય છરે. ‘મળરેલા જીિ’ અનરે ‘માનિીની ભિાઈ’માં માણસાઈની 
પરાકાષ્ઠા આિરે છરે. સજ ્ગન કરેિો અદભુત ઊધિદીકરણનો વ્યાપાર છરે તરેની સચોટ 
પ્રતીવત પન્ાલાલની આ િાતા્ગઓ કરાિરે છરે. મવણલાલ હ. પટરેલરે તરેમનું આ ચકરત્ર 
આપીનરે મૂળ ધાતુ અનરે તરેમાંથી ઘડા્યરેલ દાગીનાનો કસ કાઢિાની સગિડ કરી 
આપી છરે. ચકરત્રનું શીષ્ગક ‘તરસ્યા મલકનો મરેઘ’ પણ કરેટલું સચોટ અનરે અથ્ગપૂણ્ગ 
છરે !

‘બાિજી’, બાઈબા, રરેિા, ઝમકુ, અલ્લડ, હીરાબા તથા ડુગંરપુર–સાગિાડાની 
મોજના સાગરીતો અહીં નિલકથાનાં પાત્રો જ રેિાં લાગરે છરે. પન્ાલાલના જીિનની 
માફક તરેમની જીિનકથામાં પણ સ્તીપાત્રોનું િચ્ગસ્ છરે. વચત્રાતમક િણ્ગનો, અસખ-
વલત િસતુકથન અનરે જીિંત પાત્રાનુસારી સંિાદો જીિનકથામાં નિલકથાનો રસ 
પૂરરે  છરે. એટલરે આ ચકરત્રકથા િાંચતાં પન્ાલાલની જ કોઈ નિલકથા િાંચતાં 
હોઈએ એિો અહરેસાસ થા્ય છરે.

‘મળરેલા જીિ’ પ્રગટ થઈ અનરે તરેની નકલ બાઈબાના હાથમાં આિી 
ત્યારરે  એણરે એમ કહરેલું કરે મારો પ્રરેમ એમાં અમર થઈ ગ્યો છરે. એિી જ રીતરે 
‘િળામણાં’માં ઝમકુ અનરે ‘માનિીની ભિાઈ’માં રરેિાનરે પન્ાલાલરે અમર ક્યાાં છરે. 
બાળપણમાં હીરાબાએ પનાનરે છપપવન્યા દુકાળની િાતો કહરેલી તરેનો કલાતમક 
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ઉપ્યોગ ‘માનિીની ભિાઈ’માં કરરેલો છરે. ચકરત્રકારરે  અન્ય કૃવતઓમાં પણ પન્ા-
લાલરે ઉપ્યોગ કરરેલ પાત્રપ્રસંગની પણ વિગતરે િાત કરરેલી છરે.

સજ ્ગક પન્ાલાલની અનુભિસમૃદ્ ઘડતરકથા તરેઓ 1930થી અમદાિાદ-
માં નાની-મોટી નોકરી સારુ રહ્ા ત્યાં પૂરી થા્ય છરે.

તરે પછી તરેમનું લરેખનકા્ય્ગ શરૂ થ્યું. દરવમ્યાન તરેમનરે ક્્યરોગ લાગુ પડ્ો. 
માંડલીમાં રહ્ા. પંચગની રહીનરે સારિાર લીધી. સુમીબહરેનની સૂચનાથી શ્ી 
અરવિંદના પૂણ્ગ્યોગની સાધનાની દીક્ા લીધી અનરે પોંકડચરેરી (હિરે પુદુચરેરી) 
આશ્મમાં વનિાસ ક્યયો. 1951માં રોગરે ઊથલો મા્યયો. શ્ી માતાજીની કૃપાથી તરેઓ 
સાજા થ્યા. અમદાિાદમાં તરેમણરે કા્યમી વનિાસ ક્યયો. તરે દરવમ્યાન ચાર દા્યકા 
સુધી તરેમણરે લરેખનકા્ય્ગ ચાલુ રાખ્યું. તરેના ફળસિરૂપ ઉતિમ િાતા્ગસાકહત્ય રચીનરે 
તરેમણરે ગુજરાતી ભાષા અનરે સાકહત્યનરે ન્યાલ કરી દીધાં. તરેમનરે રણવજતરામ 
સુિણ્ગચંદ્રક (1950) અનરે ભારતી્ય જ્ાનપીઠનું સપૃહણી્ય પાકરતોવષક (1985) 
ઉપરાંત બીજાં અનરેક માન-સનમાન શ્રેષ્ઠ સાકહત્યસરેિા બદલ એના્યત થ્યરેલાં 
છરે. માંડલીનો અબુધ છોકરો ભારતના શ્રેષ્ઠ સાકહત્યસજ ્ગકોમાં સથાન પામ્યો તરે 
ગુજરાતી સાકહત્યનો એક મોટો ચમતકાર છરે. તરેમના જીિનની આ કથા જ રેટલી 
હૃદ્યદ્રાિક છરે તરેટલી જ પ્રરેરક છરે.

પન્ાલાલની હરોળમાં બરેસરે તરેિા અનરેક સજ ્ગકો ગુજરાતમાં છરે; ઉતિમ 
જાનપદી ચરેતનાના સજ ્ગકો પણ છરે; માનિીના હૈ્યાના પડરેપડનરે ઉખરેળીનરે તરેની 
િરેદનાનરે િાણીમાં ઉતારનાર િાચસપવતઓ પણ છરે; પરંતુ આટલું સંઘષ્ગ્યુકત 
રંગીન જીિન જીવ્યા પછી માનિતાનો મકહમા ગાતું આટલું હૃદ્યસપશદી સાકહત્ય 
પીરસનાર પન્ાલાલ તો એક અનરે અવદ્તી્ય છરે.

તરેમની જીિનકથા તરેમની કથાપરંપરાના એક મમદી અભ્યાસી નરે અનુગામી 
કથાસજ ્ગક પાસરેથી મળરે છરે તરે સુભગ સંજોગ છરે. હંુ તરેનરે સહષ્ગ આિકારંુ છુ.ં

લંડન ધીરુભયાઈ ઠયાકર

12-9-2007
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(સજ ્ગક પન્ાલાલ પટરેલની જીિનકથા)
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1

સયાબરકાંઠા વજલ્લાની પૂિયોતિર સરહદરે રાજસથાનનો ડુગંરાળ મલક આિરેલો 
છરે. દવક્ણી રાજસથાનનો વજલ્લો ડુગંરપુર. એનો સરહદી તાલુકો સીમલિાડા. એ 
તાલુકાનું ગુજરાત સરહદરે ઊભરેલું છરેલ્લું ગામ તરે માંડલી... ગામ એટલરે ખરરેખરંુ 
તળમલકનું ગામ.

ધોળા પથરાળી ટરેકરીઓ. િાંકીટરેઢી િાટ. સાપ-ચાલરે 
ચાલતી સીમિગડાની કરેડીઓ. વહરેળાંિાંઘાં જીિતાં. િચચરે િચચરે 
ઢોળાિરે નરે મરેદાનરે લાંબાંટ ૂકંાં ખરેતરો - વનશાવળ્યાં છોકરાંની 
સલરેટ જ રેિી ક્યારીએ ક્યાંક ક્યાંક હો્ય. ટરેકરીએ િળગરેલું 
ગામ ટૂકંટ્યું િાળી બરેઠરેલાં કૂતરાં જ રેિું. માંડ પંદરિીસ ઘર. 
મોટા ભાગનાં ગાર-માટીનાં, બરે પડાવળ્યાં; ઢાવળ્યાં; માથરે દરેશી 
નવળ્યાં. ઘર ખાસસાં મોટાં. આંગણરે ઢોર નરે ઘાસની મરેડીઓ. 
િાડામાં ખળું નરે ઘાસનાં કંૂધિાં. ઘરમાં અનાજની કોઠીઓ - 
માટીની. એમાં ઝાઝાં તમસ નરે ઓછાં તરેજ. પાવણ્યારાં અનરે 
અંધાકર્યાં તથા ધુમાડરે કાળાં કજળરેલાં રાંધવણ્યાં. ઢોરની 
કોઢ નરે માથરે માળા. લાંબી પડસાળો નરે મોટી ચોપાડો... ભીંતરે 
ખાટલા નરે ફવળ્યરે ગાલ્લાં. ગામમાં ઝાડિાં ઓછાં, સીમ-
-િગડો્ય લગભગ િરેરાન. ટરેકરીઓ ઊંટોની ખૂંધ જ રેિી... 
હજી્ય જાણરે છપપવન્યા દુકાળનો પડાિ ઊઠ્ો નથી !
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આ ગામ તરે માંડલી.

આપણા સમથ્ગ કથાસજ ્ગક પન્ાલાલ પટરેલનું િતનગામ માંડલી. ખોબા 
જ રેિડુ ંગામ, ન્યુાં જનપદ – િનિગડાના ખોળરે બરેઠરેલું તરે જોતજોતામાં ખ્યાત થઈ 
ગ્યું – એની ધૂળમાં રમરેલા; ઊછરરેલા એક સજ ્ગક નામરે પન્ાલાલ પટરેલનરે લીધરે !

માંડલી આંજણા પટરેલોનું ગામ. ખરેતી અનરે પશુપાલન પર નભતા પટરેલોનરે 
મદદરૂપ થનારી અન્ય કોમનાં્ય એકબરે કરે બરેચાર ઘર ખરાં. ઠાકોર-રજપૂત, 
િાળંદ, સુથાર, િણકર, મોદી, પગી, ડામોર, ખાંટ, કટારા, બાકર્યા, ચોકક્યાત, 
ગામરેતી, બ્ાહ્મણ, વહોરા, કંુભાર; ખાટકી, નટ-તૂરી એમ સોળરે િણ્ગ ગામમાં કરે 
દૂર નજીકની ટરેકરીએ કરે પાસપાસરેનાં ગામોમાં િસતી. કોઈનું કામ અટકી ન પડરે. 
ભૂિો્ય મળરે અનરે દરેશી િૈદું જાણનારો્ય હો્ય. લુહારકોઢ હો્ય અનરે એક-બરે દુકન 
જ રેિું્ય ખરંુ... ત્યારરે  તો સડકો નહોતી પણ ગાડાિાટ ખરી. ગામની ઓતરાદી 
સીમમાંથી િહરે િાત્રક નદી. દખણાદરે પૂિ્ગથી પવચિમરે િહરેતો િહરેળો... આ િહરેળો 
તરે જ રાજસથાન-ગુજરાતની વિભાજનરરેખા. િહરેળો ઓળંગીએ એટલરે ગુજરાત. 
િહરેળાથી બરે ખરેતરિા ગામ તરે ગુજરાતનું સરહદી ગામ ઉનડિા. ત્યાંથી દશરેક 
કકલોમીટર મરેઘરજ. તરે તાલુકાનું ગામ. માંડલી પાસરેથી િહરેતી િાત્રક અહીં 
મરેઘરજના પાદરરે  ઓળંગિી પડરે. આ તરફ મરેઘરજ નરે પરેલી તરફ (રાજસથાન-
માં) સીમલિાડા. ગામડાંના લોકો માટરે તો આ શહરેરો ગણા્ય. બંનરેમાં બજાર. 
માંડલીથી સીમલિાડા સોળ-િીસ માઈલ થા્ય. જ્યારરે  મરેઘરજ નજીક પડરે. મરેઘર-
જથી મોડાસા. મોડાસા શામળાજી-ઉદરેપુર રસતા પરનું િરેપારી મથક. મોડાસાથી 
તલોદ જઈનરે રરેલગાડી પકડી લોકો અમદાિાદ જતા. િરેપાર માટરે ત્યારરે  તો ઊંટો 
પર માલ લદાતો. ગાડાં પણ એ કામ કરતાં. પછી ખટારા આવ્યા. માણસો્ય ઊંટ 
કરે ગાડાનો ઉપ્યોગ કરતા. ઉતાિળરે જિા પછી ઘોડો કરે ટટ્ ુપલાણિામાં આિતાં. 
િીસમી સદીના પહરેલા-બીજા દસકાનું આ વચત્ર છરે... બીજો દસકો તરે પન્ાલાલનો 
શૈશિકાળ... વશશુ પન્ાલાલરે જો્યરેલું આ ગ્ામજગત શાંત જરૂર હતું પણ એમાં 
પ્રજાજીિનની હાડમારીઓ અનરે કમાનારાં માટરેનો સંઘષ્ગ પારાિાર હતાં. અંગ્રેજી 
શાસન નીચરે રાજા-રજિાડાં નામનાં જ હતાં. ગામડાંની પ્રજા્ય ગોરા, મકૅડમ નરે 
રરેલગાડીની િાતો કરતી. ગોરા-મકૅડમનરે જોિાં નરે ગાડીમાં બરેસિું - એ એમનાં 
મહામૂલાં શમણાં હતાં. વનશાળો નરે ભણતરની િાતો હજી હિામાં સંભળાતી 
હતી. અક્રજ્ાની રામા્યણ-મહાભારત િાંચતો તો એ વિદ્ાિાન ગણાતો નરે માન 
પામતો.
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ગુજરાત ઘણા કાળથી એના પાટીદારો માટરે જાણીતું છરે. પાટીદારો એટલરે 
પટરેલો. ખડતલ અનરે ભાિનાશાળી કોમ. ખરેતી કરિી એટલરે ત્યારરે  તો ન્યયો પશુ-
શ્મ. ડુગંરાળ ભોં્યનરે કરેળિીનરે ફળદ્રૂપ ખરેતરો કરનારા પટરેલો પશુપાલન દ્ારા 
પણ સમૃદ્ થિા મથતા. જોકરે ત્યારરે  તો બળદ ખરેતી માટરે અવનિા્ય્ગ હતા. નરે 
ગા્ય-ભેંસ – ખાસ તો ભેંસો –  દૂધ, ઘી, છાશ, દહીં ખાિા માટરે પળાતાં. ખરેતી-
િાળાનરે ઘરેર ઘાસ-અનાજ હો્ય એટલરે ઢોર પાળિાનું પોસાતું. પટરેલો પર નભતી 
કોમો ‘િસિા્યાં’ (જ રેનરે ખરેતી િગરેરરેમાં મદદ કરિા સારુ િસાિિામાં આવ્યાં હો્ય) 
પણ પોતાના ગજા પ્રમાણરે ઢોર પાળતાં. બકરાં-ઘરેટાં પાળનારી કોમો ‘પાતળી’ 
(ઊતરતી િણ્ગ) ગણાતી. મજૂરી એમનું મુખ્ય કામ. એમાં ગા્ય-ભેંસ પાળનારા્ય 
હતા. નરે ઘોડા-ઊંટ પાળનારા્ય મળતા. માણસો અનરે માલની હરેરાફરેરી માટરે ઘો-
ડા-ઊંટ િપરાતાં; તો પરચૂરણ માલસામાન માટરે ગધરેડાં્ય રખાતાં. મોટા ભાગની 
નકહ બલકરે 99 % િસવત અભણ. ક્યાંક ભણરેલો ‘ભામણ’ મળતો કરે સાત 
ચોપડી ભણરેલો ‘માસતર’ દૂર દૂરની શાળામાં સંભળાતો... બાકી, ‘સો કાણામાં 
અંધો રાિ’ – જ રેિી વસથવત. એટલરે ઓછીિતિી જમીનમાં ચાર મણ દાણા પકિતા 
પટરેલોનું ગામડામાં સારંુ એિું ઊપજતું. િસિા્યાં એમની િશમાં રહરેતાં. નરે પટરેલો 
એમનરે કામ આપીનરે દબાિતા... મુખીપણાં બહુધા પટરેલો જ કરતાં.

પટરેલોની મુખ્ય ત્રણ પ્ર-જાવતઓ (પરેટા િગ્ગ) : લરેઉઆ પટરેલ, કડિા પટરેલ, 
આંજણા પટરેલ. સૌરાષ્ ્ર િગરેરરેમાં પ્રદરેશ પ્રમાણરે પટરેલોની પરેટાજ્ાવતઓ અનરે અટકો 
છરે. પણ ગુજરાત મુખ્યતિરે લરેઉઆ અનરે કડિા પાટીદારોથી ભરરેલું. આંજણા 
પટરેલોનો િસવત-વિસતાર ઓછો. નરે ત્યારરે  તો લરેઉઆ-કડિા-આંજણા પરસપર 
બરેટીવ્યિહાર નહોતા કરતા, રોટીવ્યિહારનો ખાસ બાધ નહોતો. દરરેક પોતાનરે 
જુદા નરે ઊંચા માનરે. તરેમ છતાં કહી શકાશરે કરે ગુજરાતમાં પટરેલોનો પ્રભાિ ઘણો. 
ચૌધરી-દરેસાઈ અટક લખાિનારા કડિા પટરેલો પોતાનરે રાજસથાની ક્વત્ર્યોના 
િંશજ માનરે છરે. ધીમરે ધીમરે આ પ્રજા કમાતી થઈ, ભણતીગણતી નરે શહરેરોમાં જઈ 
નોકરી-ધંધો કરતી થઈ... ઊજળા દરેખાિું નરે ચોખખા રહરેિું એ સમજ આિતી 
ગઈ. આ બધું 20મા શતકની પહરેલી પચચીસીમાં બનિા પામરે છરે.

ગોર-બ્ાહ્મણનરે નમતો નરે શાસ્તાજ્ા પાળિા ગાંડીઘરેલી વિવધઓ કરાિતો. 
પટરેલ રાજના વસપાહીથી ડરતો. ચૂંગી/દાણ માટરે નરે એક રાજમાંથી બીજા રાજમાં 
જિાઆિિા માટરે ચોકીનાકાં હતાં. રજિાડાનો માણસ એમાં બરેસતો પણ આખો 
િહીિટ ઉપલા લરેિલરે તો ગોરી સરકારનો જ હતો. ‘રાજ’થી ડરિાના એ કદિસો 
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હતા. વિઘોટી-મહરેસૂલ િગરેરરે  માટરે રાજનો નીમરેલો તલાટી રહરેતો. ગામડામાં તો 
એ્ય ‘સાહરેબ’ કહરેિાતો. પટરેલોનું શોષણ આ ભૂવમકાએ થતું રહરેતું... એટલરે 
ભણરેલા માણસનરે લોકો દરેિ જ રેિો લરેખતા. ભણરેલો કા્યદો જાણરે અનરે રાજની 
સામરે બરે િાતો સાચી હો્ય તો તરે રજૂ કરી શકરે. ભણિા માટરેની તરસ હજી જાગી 
નહોતી. ખાસ તો ‘ભૂદરેિો ભણરે’ –  ‘આપણરે િળી કણબી ભઈનરે ખરેતી કરિાની 
એમાં ભણિાનું શું કામનું ?’ –  એિી દૃઢ માન્યતાઓ હતી, એટલરે કોક ભણરે તો 
િખાણનારાં કરતાં ટીકા કરનારાં જ ઝાઝાં નીકળતાં. (પન્ાલાલ પટરેલનું પણ 
એિું જ થ્યરેલું.)

અજ્ાન અનરે અંધશ્દ્ાનો એ જમાનો. કદિસરે્ય એ મલક જાણરે અંધાકર્યો 
મલક ન હો્ય ! પટરેલોનરે માથરે્ય િાવણ્યાનાં દરેિાં હતાં... નરે વ્યાજ તો એિાં કરે 
એનરે ઘોડા્ય ન પહોંચરે ! એટલરે કમાઈ કમાઈનરે િાવણ્યાના ચોપડામાં ભરિાનું. નરે 
પટરેલભાઈનો સમાજ એિો કરે એમાં હેંડતાં પ્રસંગો-ટાણાં આિરે; નરે એનાં જમણ-
િાર તથા િટિહરેિાર એિાં કરે દરેિાં તો િધતાં જ જા્ય ! અરરે  મંત્રતંત્ર જાણનારા 
ભૂિા્ય માંલ્લાં કરિા આિરે નરે રૂવપ્યોરડો ધૂતતા જા્ય. ઊંચી જ્ાવતઓમાં ‘નમ્ગ-
દનો જમાનો’ િીતી ચૂક્યો હતો નરે નિજાગરણનો િા્યરો િાતો હતો. પણ આ 
ઈશાવન્યા મલકમાં તો હજી અજ્ાન-ભ્ય-મંત્રતંત્ર-મજૂરી અનરે મજબૂરીનું શાસન 
હતું. એમાં િળી કુદરત રૂઠરે નરે િરસાદ ઓછોિતિો પડરે કરે ના પડરે તો તો આ 
મલકની પ્રજાનરે તો ‘ખાંડવણ્યામાં માથું’ નરે ખાંડનારા તો હાજરાહજૂર – જ રેિો ઘાટ 
હતો. દુ:ખનરે માથરે શીંગડાં નથી હોતાં પણ અંદરની આપદાઓ એમ ઢાંકી ઢકંા્ય 
થોડી ?!

હા, આ મલક રવળ્યામણો. ડુગંરાઓ ટરેકરીઓ. નદી નરે િહરેળા જીિતાં. 
ૠતુઓ આિરે એમનો િૈભિ લઈનરે ! મનરેખ આિી કુદરતનરે આશ્્યરે જીિતું નરે 
િરેઠિા સાથરે મોજ કરતું. માંડલી નરે પન્ાલાલનો આ મલક તરે આિો નોખો... આ 
ભોમકાની અનુભિ-સમૃવદ્એ આપણનરે સજ ્ગક પન્ાલાલ આપ્યા છરે.

ba
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2

ઈ. સ. 1912નો િૈશાખ તપતો હતો.

આખાં સીમ-િગડો-ડુગંરો માથરે કાળો ઉનાળો પોતાનો દબદબો દાખિી 
રહ્ો હતો. ટરેકરીઓ અનરે િાત્રકના બરેઉ કાંઠાની િનરાવજ લીલછા્યરેલી હતી. 
કદિસો ભભૂવત્યા નરે કઠોર બાિા જ રેિા ડારતા આિતા નરે જતા હતા. રાતો 
શીતળ. નરે તારાભ્યા્ગ આભલા નીચરે લોક ખાટલાઓમાં સુતરાઉ લૂગડાં-કપડાંની 
ટાઢી ગોદડીઓ પાથરીનરે િાતોના તડાકા લરેતું નરે પાછલી રાતના જપંી જતું. આિા 
િાતાિરણમાં માંડલી ગામમાં પન્ાલાલ પટરેલનો જનમ થ્યરેલો. મરે મકહનાની 
બારમી તારીખ. િષ્ગ ઈ. સ. 1912. વિક્મ સંિત : 1968.

બાનું નામ હીરાબહરેન. હીરાબા અભણ. ગામડાની સામાન્ય બાઈ. બાપા 
નાનાલાલ ખુશાલદાસ પટરેલ. લોક ‘નાનશા’ કહીનરે માનથી બોલાિતાં. નાનશાનરે 
િાંચતાંલખતાં આિડતું. વશ્યાળા-ઉનાળાની રાત તરફ ઢળતી સાંજોમાં નાનશા 
રામા્યણ, મહાભારત મોટરેથી િાંચતા નરે ગામલોક પડસાળરે-ખાટલરે-ફવળ્યરે બરેસીનરે 
સાંભળતું. આખા ગામમાં આ એક જ ઘરમાં વિદ્ાનો િાસ હતો. મા સરસિતી-
નો મુકામ નાનશાનરે િધારરે  માનિંતા બનાિતો હતો. િાંચિા ઉપરાંત નાનશાએ 
થોડાંક પુસતકો જ રેિું્ય કૈંક લખરેલું. કહરે છરે કરે મરેલી વિદ્ા સામરેના મંત્રતંત્ર પણ 
હતા. જ રે હસતપ્રતો એમણરે મરતાં પહરેલાં બાળી મૂકરેલી. કહરેતા હતા કરે આ વિદ્ા 
જો સાચિતાં નરે િાપરતાં ન આિડરે તો પોતાનરે જ બાળી મૂકરે. વિદ્ા દા’ડો િાળરે 
એમ વિદ્ા િંઠરે તો ધનોતપનોત કાઢી નાખરે. નાનશા પટરેલરે બીજી કથાિાતા્ગઓ 
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પણ લખરેલી. એ બધું પોટલીમાં બાંધીનરે અભરાઈએ મૂકરેલું... પછીથી જ્યશંકરા-
નંદ મહારાજ રે્ય જો્યરેલું; પણ પાછળથી એ બધું ખરેતીિાળાના ઘરમાં આડરેઅિળરે 
રઝળી ગ્યું તરે ગ્યું.

વિદ્ાના જાણતલ બાપા પાસરેથી બાળક પન્ાલાલ કશું શીખરે-કરરે  એ પહરેલાં 
તો નાનશાનું ઓવચંતું અિસાન થ્યું   1914માં. ત્યારરે  પન્ાલાલ હજી તો બરે િષ્ગના 
હતા. હિરે એ બાના ખોળરે હતા.... નરે બાનું એ છરેલ્લું સંતાન... બાએ પન્ાલાલનરે 
હૈ્યરે િળગાડીનરે મોટા ક્યા્ગ નરે પન્ાલાલરે બાની આંગળી કદી ન છોડી.

પન્ાલાલનરે બરે મોટા ભાઈઓ હતા : હકરભાઈ અનરે કોદરભાઈ. પન્ાલા-
લનરે ત્રણ બહરેનો હતી : રતનબહરેન, સંતીબહરેન અનરે િાલીબહરેન. રતનબહરેન અનરે 
કોદરભાઈનું અિસાન ્યુિાનિ્યરે થ્યરેલું. પન્ાલાલ, હીરાબા અનરે સંતી-િાલી 
ચારરે્ય, નાનશાના મ્યા્ગ કરેડ્રે ભાઈ હકરભાઈ અનરે ભાભીનરે આશ્્યરે હતાં... 
ટૂકંી જમીન, આકાશી ખરેતી નરે પૈસો મળરે નકહ ! પટરેલની ન્યાત નરે સમાજના 
ખચા્ગ ઝાઝા. હીરાબા અનરે હકરભાઈ બંનરેનરે બહુ આપદા પડતી. ભાભી સિભાિરે 
આકરી તરે હીરાબાનરે્ય િરેઠિું પડતું. પણ હકરભાઈમાં રામ િસરેલા. એમનરે નાના 
પના પર હરેતભાિ. પોતરે તો ધૂળી વનશાળમાં કાગળ ઉકરેલિા જ રેટલું્ય ના ભણી 
શકરેલા, પણ મરતા બાપનું િરેણ પાળિાની એમનરે ચટપટી હતી. ‘ઘરમાંથી વિદ્ા 
નકહ જિી જોઈએ.’ પનાનરે ભણાિિા હકરભાઈ મક્મ હતા.

પન્ાલાલનરે બરે માતૃભાષાઓ હતી એમ કહી શકા્ય તો એ સાચું છરે. 
ગુજરાતી અનરે રાજસથાની – બંનરે ભાષાઓનો એ સવનધપ્રદરેશ. જરાક નોખી 
રીતરે સમજીએ :

પન્ાલાલ પટરેલનો સમાજ તરે આંજણા પટરેલોનો સમાજ. આઠ-નિ ગામનો 
ગોળ, બરેટીવ્યિહાર આટલાં ગામોમાં થતો. આ આઠનિ ગામોનો સમાજ સરહ-
દનરે લીધરે બરેઉ રાજ્યોમાં વિભાવજત થ્યરેલો. ઝાઝાં ગામ ગુજરાતમાં... નરે ઓછાં 
ગામ રાજસથાનમાં પડરે. એક સમાજ-ગોળ અનરે બરે ભાષાઓ ! પણ કહરેિું જોઈએ 
કરે માંડલીમાં પણ બોલા્ય છરે તો ગુજરાતી જ. આખા સમાજની ભાષા તો એક 
જ હો્ય નરે ! રાજસથાની તો ત્યારરે  દફતરની ભાષા હતી. એ પછી વનશાળોમાં 
માતૃભાષા તરીકરે માંડલીમાં રાજસથાનીએ સથાન લીધું છરે. પણ લોક તો મારિાડી 
છાંટિાળી, ભીલી લોકબોલીમાં બોલરે-િતભે. આ ગુજરાતીની જ લોકબોલી છરે. 
પન્ાલાલરે મારિાડી-ભીલી છાંટિાળી પણ પ્રમાણમાં તળપદી છતાં વશષ્ ગુજ-
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રાતીમાં કથાસાકહત્ય રચ્યું છરે. એમની ભાષા-સમૃવદ્નરે આ સવનધભૂવમએ લાભ 
કરાવ્યો છરે.

બીજી એક િાત તો હીરાબાની માતૃભાષાની િાત. એમનું વપ્યરગામ 
(મો્યડી) ગુજરાતમાં. એટલરે એમની માતૃભાષા ગુજરાતી. નાનશા માંડલીના. 
એમની માતૃભાષા રાજસથાની ! આમ પન્ાલાલનરે બરે ભાષાઓ મળી :

બા-ની માતૃભાષા ગુજરાતી.

બાપા-ની માતૃભાષા રાજસથાની.

પન્ાલાલરે બા-ની – માતાની માતૃભાષા ગુજરાતી અપનાિી. સમાજ એ જ 
ભાષામાં બોલતો-િત્ગતો હતો. વપતૃભાષા રાજસથાનીમાં્ય પન્ાલાલરે ્યુિાન િ્યરે 
ખાસસો વ્યિહાર ક્યયો હતો. બોરી અનરે સાગિાડાની નોકરીઓમાં રાજસથાનીનો 
રંગ એમણરે્ય ઉડાડ્ો હતો !

બરે માતૃભાષાઓની જ રેમ, બીજી જાણિા જ રેિી િાત એ પણ છરે કરે પન્ાલાલ 
પટરેલનરે બરે બા હતી. હીરાબાની કૂખરે એ જનમરેલા પણ બીજાં સાિકી બા હતાં. 
પન્ાલાલ એમનરે ‘માસી’ કહરેતા. નાનશા થકી ‘માસી’નરે બરે સંતાન હતાં.

મૂળુભાઈ અનરે નાથીબહરેન.

બહાર ભણિા અનરે નોકરી િાસતરે પન્ાલાલ આિતા-જતા થ્યા ત્યારરે  ‘મા-
સી’નરે્ય મળિા જતા. ગામનરે બીજ રે ફવળ્યરે ‘માસી’નરે નોખું ઘર આપરેલું. થોડી, ભાગરે 
આિતી જમીન પણ હતી જ રે મૂળુભાઈ ખરેડતા-ખરેડાિતા અનરે એની આિકમાંથી 
ઘર ચાલતું. કકશોર પન્ાલાલ ઘરેર આિતા ત્યારરે  (મરેઘરજ - ઈડરથી) માસી માટરે 
છીંકણી અનરે ભાઈબહરેન માટરે ખાિાનું લાિતા.

પાટીદારોની ન્યાત એટલરે નાતકર્યા ન્યાત. 

‘િસતાર’ (િંશ-િારસ) માટરે્ય નાતરંુ કરનારા એટલરે કરે બૈરી પર બીજી બૈરી 
લાિનારા હતા. કોક િળી મોટી ખરેતી અિરેરિા (પાલિિા) બૈરંુ લાિતા. કોક િળી 
આગરેિાન કરે પાંચમાં પુછાતા હો્ય અનરે ઘરના પોસાતા હો્ય એટલરે બીજુ ંબૈરંુ 
કરતા કરે એમનરે એ માટરે વિનંતી કરાતી અથિા ફરજ પણ પડાતી. નાનશાની 
નામના સારી. ફરંદા માણસ. શોખીન અનરે લહરેરી પણ હતા. એટલરે એમનરે બરે 
બૈરાં ના હો્ય તો જ નિાઈ ! પન્ાલાલની કથાિાતા્ગઓમાં બૈરા પર બૈરંુ કરિાની 
િાતો એકાવધકાર આિરે છરે – એનાં મૂળ એમના કુટુબંમાં નરે સમાજમાંથી મળરે છરે. 
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એક ધણીનરે બરે બૈરાં હો્ય એટલરે એ બરે શોક્યો લડ્ા વિના તો ભાગ્યરે જ રહરે. 
બરે બૈરીઓનો ધણી પણ એ લડિાડનો ભોગ બનતો. એક બૈરીનું ઉપરાણં લરે 
તો બીજી કરસાતી. બીજીનરે મનાિરે તો પહરેલીનું મોઢુ ંચઢી જા્ય ! એટલરે લોકો બરે 
બૈરાંના ધણીનરે ‘બાપડો/વબચારો’્ય કહરેતા. નાનશા પટરેલ તો આગરેિાન. પાંચમાં 
પુછાતા. વિદ્ા્ય ખરી પણ સમજણ િધારરે . એટલરે કોઠાસૂઝથી એમણરે બરેઉ પતની-
ઓનરે અલગ અલગ ઘરમાં જ રાખરેલી. પોતરે હીરાબા સાથરે - મોટા પકરિારમાં 
રહરેતા. પન્ાલાલમાં હીરાબાનો લાગણીશીલ સિભાિ અનરે બાપાની સમજણ 
તથા કોઠાસૂઝ ઊત્યા્ગનું બરાબર પમા્ય છરે.

વિદ્ા/ભણતર માટરેની બાળ પન્ાલાલની ઉતસુકતા અનરે ચીિટ પણ જાણરે 
કરે નાનશા પટરેલનો િારસો જ હતાં. હરિાફરિાનો અનરે ખાિાપીિા સાથરે સારંુ 
સારંુ પહરેરિા-ઓઢિાનો કકશોર પન્ાલાલનો શોખ તથા ્યુિાનીના આરંભથી જ 
શોખીન-રંગીન સિભાિ પણ પન્ાલાલનરે જાણરે કરે નાનશામાંથી જ મળરેલા હતા. 
ઉમાશંકર જોશી(ઈડરના સહા્યા્યી)એ તથા અન્યોએ નોંધ્યું છરે તરેમ પન્ાલાલ 
પટરેલ દરેખાિડા બલકરે રૂપાળા હતા. આિું ગોરંુ રૂપ અનરે મોજીલો સિભાિ તથા 
િાણી-િત્ગનમાં સમજણ અનરે ચપળતા ગામડાગામમાં તો વિરલ જ હતાં. આિા 
્યુિાનનરે દરેખીનરે અનરેક ્યુિતીઓ ન આકષા્ગઈ હો્ય તો જ નિાઈ ! પન્ાલાલ 
છરેલબટાઉ રહ્ા હતા. ‘મળરેલા જીિ’ના કાનજીની જ રેમ એ્ય ્યુિતીઓનરે છરેલછ-
બીલા નરે મનના માણીગર ભાસ્યા હતા.

પાંચ-છ િષ્ગની ઉંમર સુધી તો બાળ પન્ાલાલ બા-નરે ધાિતા રહરેલા. ધાિણ 
છોડિિા સારુ થાનરેલા પર લીમડાનો કડિો રસ લગાિતી બાનરે આંખમાં આંસુ 
આિી જતાં. આમરે્ય અમારા ઈશાવન્યા મલકમાં પાટીદારોમાં માન્યતા છરે કરે : 
મોટો દીકરો બાપનરે િહાલો નરે છરેલ્લો-નાનકો દીકરો બાનરે િહાલો હો્ય. પન્ા-
લાલનું હુલામણં નામ ગટ ુહતું. બાએ ગટડુાનરે હૈ્યાના હાર કરતાં્ય િધારરે  તો 
કાળજાની જ રેમ સાચવ્યો અનરે પ્રરેમતરબોળ રાખ્યો હતો. આ માટરે ઘરકુટુબંમાંથી 
એમનરે ઠપકો અનરે મહરેણાં્ય િરેઠિાં પડતાં. હીરાબા ગટડુાનરે મારતાં્ય ખરાં... 
બીજાં્ય ગટનુરે મારિામાં પાિરધાં રહરેતાં. માિકડ્યો ગટ ુતો્ય બાનો પલ્લો નહોતો 
છોડતો... નરે બા તો જીવ્યાં ત્યાં સુધી ‘મારો લાડકો પનો... િહાલો દીકરો...’ રટતાં 
નરે સોરાતાં રહ્ાં હતાં.

ba
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મયાંડલી જ રેિા સાિ નાનકડા ગામમાં બાળકો માટરે મનોરંજન જ રેિું તો 
કશું્ય ના હો્ય એ સહજ સત્ય હતું. બાળકો શરેરી-પાદરની ધૂળમાં રમીનરે મોટાં 
થતાં; કરેટલાંક તો માટી પણ ખાિા ટરેિાતાં. સીમિગડરે જતાં થા્ય ત્યારરે  એમનરે 
સીમિગડામાં થતી ખાિાની િસતુઓ મળતી. ૠતુઓ એમનરે માટરે જ બધું ફાંટમાં 
ભરીનરે લાિતી. સીતાફળ, કંથારાં, ચણીબોર; પપૈ્યાં, બોર, જામફળ, જાંબુ, કરેરી, 
ચીભડાં-તડબૂચ, કોઠમડાં, પીલુડાં, ડોડીિરેલ-ડોડા, ચણા-પોપટા, પાપડી, સીંગ, 
મગફળી, ચોળી – કરેટકરેટલી િસતુ ઝાડ-ઝાંખરરે , િાડ-િરેલરે કરે ખરેતર-છોડિરે મળી 
રહરેતી. ઘણી િાર બાળકોનરે ઘર કરતાં િગડો િહાલો લાગતો એનું કારણ 
પરેલી ભાતભાતની ખાિાની િસતુઓ મળતી તરે હતું. વશશુ પન્ાલાલ હીરાબાના 
લૂગડાનો પાલિ છોડતો નહોતો. બાની સાથરે ખરેતરરે  જતો. બા ખરેતરિાટરે નરે 
ખરેતરમાં જ રે ખાિા જ રેિું મળતું તરે બધું પ્રરેમથી ચૂંટીનરે ગજિરે ઘાલી આપતી. કુદરત- 
દીધાં આ લીલાં ખાણાંની મીઠાશ જાણરે પન્ાલાલના સિભાિમાં નરે ત્યાંથી એમનાં 
પાત્રોનાં ઉમદા વ્યવકતતિમાં ઊતરી આિી હશરે - એમ કહરેિામાં નરી સચચાઈ 
છરે. અભાિોિાળા ઘરકુટુબંમાં જ રે નહોતું મળતું તરે સીમિગડરે મળતું. પન્ાલાલ 
એ રીતરે બડભાગી હતા. હીરાબાનો ગુસસો અનરે એમનાં ગડદા-ધોલ પણ બાળક 
પન્ાલાલરે પ્રરેમથી ખાધાં જ હતાં. પણ મારતી લડતી બા એનરે િહાલ પણ એિું 
જ કરતી. હૈ્યરે હરેત અનરે આંખરે ભીનાશ -હીરાબાએ બાળક પન્ાલાલનરે જાણરે 
કરે પાલિમાં સંતાડીનરે મોટો ક્યયો હતો. પાંપણનો છાં્યડો કરનારી આિી મા તો 
ભાગ્યશાળીનરે મળરે.
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અભણ બા પાસરે, ‘િનમાં એકલી પડરેલી સોનબહરેન’-ની કથા વસિા્ય કોઈ 
િારતા નહોતી. રામા્યણ-મહાભારત િાંચનાર બાપાની તો, પન્ાલાલનરે જો્યાની્ય 
સાંભરણ નહોતી... બાકી નાનશા જો જીવ્યા હોત તો પન્ાલાલનરે િાતોનો ભંડાર 
મળ્ો હોત... પણ હીરાબા બાળ પન્ાલાલનરે છપપવન્યા દુષકળની િાતો કહ્ાં 
કરતાં. ખરેતરમાં ચાર િાઢતાં જા્ય અનરે િાતો કરતાં જા્ય... િાત્રકની પરેલરે પારની 
ઓતરાદા ડુગંરા બતાિતાં બતાિતાં બા ‘ધાડ’ ક્યાંથી નરે કરેમની ચડી આિતી 
તરે સમજાિતાં રહરેતાં. ભૂખી ભૂતાિળની િાત અનરે ભૂખ્યાં મનરેખની વિપદાઓ-
ની િાતો હીરાબાએ એનરે િારરેિારરે  કહી હતી. શરેરી-ફવળ્યામાં પણ એની િાતો 
નીકળતી અનરે બાળક પન્ાલાલ મોઢુ ંિકાસીનરે એ િાતોમાં ઓતપ્રોત થઈ જતો.

િખાનાં મા્યાાં મનરેખની િણજારો બાળપણમાં આ છોકરાએ કશી્ય સભાનતા 
િગર જોઈ હતી. જોકરે એ જોિામાં એ બધું્ય ભૂલી જતો. જોિામાં એિો તો 
તલ્લીન થઈ જતો કરે બા-નો પાલિરે્ય છૂટી જતો. બા ક્યાં જઈનરે કરેમ આિી એ્ય 
ભૂલી જતો. આ બાળક લોકોની િાતો-િચનો સાંભળિામાં ખોિાઈ જતો. જાણરે 
એ જ બધું સીધું અચરેતન મનમાં સંવચત થ્યું હો્ય એમ કથાિારતાઓમાં હાજર 
થ્યરેલું આપણરે પ્રમાણ્યું છરે. સમાજની પાઠશાળાના પાઠ જીિનભર ્યાદ રહી 
જતા હો્ય છરે. માંડલીમાં કદીક નટ-નટીના ખરેલ આિતા; કદીક માગિા આિતા 
રાિવળ્યા ભાઈબહરેનની િારતા ગાતા. કોક રાિણહ્થથાિાળો આિી ચઢતો અનરે 
લોકકથાઓ ગાઈ સંભળાિતો. મરેળો ભરાતો નરે એમાં પાિા િગાડનારા તાનમાં 
આિીનરે ગીતો ઘૂંટતા હતા. સીમ-િગડરે ખરેડ-ુગોિાવળ્યાં્ય ગાતા નરે સામાવજક 
પ્રસંગોમાં - ખાસ તો લગ્ન-મામરેરંુ તથા સીમંત િરેળાએ - જાતભાતનાં ફટાણાં નરે 
ગીતો ગિાતાં. પન્ાલાલરે આ બધું કંઠમાં નરે હૈ્યામાં હરખ સાથરે હાચિી રાખરેલું 
હતું. હોળીગીતો તો રાજસથાનની ગ્ામચરેતનાનો પ્રાણ ગણા્ય. પન્ાલાલ આ 
બધું સાંભળતા નરે આતમસાત્ કરીનરે ગાતા થ્યરેલા. પ્રરેમ-વિરહ તથા સુખદુ:ખની 
મીઠી-તૂરી-ભૂરી આ િરેદનાઓ પન્ાલાલનરે શૈશિરે જ મળી ચૂકી હતી. ઓછુ ંહતું 
તરે િાત્રક નદી, ટરેકરીઓ અનરે ડુગંરોની િનરાવજએ, ૠતુઓની સિારીઓ અનરે 
સીમિગડાની બદલાતી રચનાએ પૂરંુ ક્યુાં જાણરે ! િરેરઝરેરના તથા પ્રરેમ-વિરહના 
અદકરેરા અનુભિો પણ થતા રહરેલા.

પન્ાલાલનું પાંચ-છ િષ્ગની િ્યનું પ્રથમ અનરે તીવ્ર સમરણ હતું તરે તો 
િણજારાઓની પોઠનું. માંડલી રાજસથાન-ગુજરાતનરે જોડતા મારગ માથરે હતું. 
ઘણી િાર સરકાર પોઠો પર લાદીનરે અનાજની હરેરાફરેરી કરાિતી. િણજારાઓ 



24

તરસ્યા મલકનો મેઘ

ઊંટ-ઘોડાં-ગધરેડાં પર ઘરિખરી-છ્ૈયાંછોકરાં્ય લાદીનરે પડાિ ઉપાડતા અનરે બીજ રે 
મુકામરે જતા. આિી એક મોટી પોઠ માંડલીના મારગરે હતી. બંનરે મોટી બહરેનોના 
આગ્હ છતાં ‘બળદ’ (પોઠ) જોિા નકહ જતો નરે માનો પલ્લો નકહ છોડતો ગટડુો 
(પન્ો) અચાનક પાદરના ખરેતર પાસરેની આંબલીએ જઈ ચઢરે છરે નરે અિાચક 
જ રેિો થઈનરે ‘ટાંડુ’ં (િણજાર) જો્યા કરરે  છરે. બરેટાથી સૂની પડી ગ્યરેલી બા ખોિા્યરેલા 
દીકરાની શોધાશોધમાં ઘાંઘી થા્ય છરે નરે સૌની મજાકનું કરેનદ્ર બનરે છરે. પણ પોઠ 
જોિામાં તલ્લીન દીકરાનરે જોતાં જ હીરાબાનો જીિ હરેઠો બરેસરે છરે. આ િણજારનું 
િણ્ગન પન્ાલાલની કથાઓમાં-પછીથી-આબરેહૂબ આવ્યું છરે.

િણજારાઓની આ મસમોટી પોઠ જોઈનરે બાળક પન્ાલાલરે બાનરે પ્રશ્ો 
કરરેલા... ‘ક્યાં જશરે આ બાળદ (પોઠ), મા ? ... ગાડી ? ગાડી એ િળી શું  
મા ?’ બા-ની સામરે મુગધ નજર માંડીનરે પાછા વિવચત્ર સિાલો પૂછરેલા ! ‘ક્યાં હશરે 
ગાડી, મા ?... ધરતીનરે છરેડરે ? ક્યાં હશરે એ છરેડો, મા ?’ મા-એ પણ ક્યાં ગાડી 
જોઈ હતી ?! પણ બાળકની ઉતસુકતા એના આખા કડલમાં િતદી ગ્યરેલી મા-નરે 
થ્યરેલું કરે ગાડી જોિા માટરે તો આ છોકરો મા-નો પાલિ નરે ખોળો : બધું્ય છોડીનરે 
જા્ય જ સતો ! ગાડીની િાતોમાં બાિરો બાળક લોકોએ જોડરેલું ગાડીનું ગીત - બંનરે 
મોટી બહરેનો પાસરેથી સાંભળી સાંભળીનરે - ગાિા લાગરેલો. ગાિાની ધૂન અહીંથી 
જ લાગરેલી, નરે િળી ગાણાં-ફટાણાં નરે સીમિગડામાં ગીતો નરે પાિાના રાગ તો 
સાંભળ્ાં જ હતાં નરે ! ગાડીનું એ ગીત પન્ાલાલ કદી્ય ભૂલ્યા નહોતા. એમની 
કથાઓમાં આ અનરે આિાં બીજાં ગીતો – લોકગીતો – નરે એમણરે જોડી કાઢરેલાં 
ગીતો્ય – આવ્યાં જ છરે. ગાડીનું ગીત - પ્રજાએ જાતરે જોડી કાઢરેલું - લોકગીત 
બની ગ્યું હતું :

ગાડી ગાડીનો ઘડનારો રરે  રામા રાઠોડ
ગાડી ગાડીનો હાંકનારો રરે  રામા રાઠોડ
ગાડી દરિાજ રે અચકાણી રરે  રામા રાઠોડ
ગાડી સડપ દઈનરે ચાલી રરે  રામા રાઠોડ

આ ‘રામા રાઠોડ’ તરે આમ જુઓ તો રાજા, રૈ્યતનો રા્યો... નરે બીજી રીતરે 
કહીએ તો ‘રામ’ - માવલક, ઈશ્વર; નરે એ્ય પ્રજાનો રાજા ! ગાડીનું બીજુ ંગીત પણ 
પન્ાલાલનરે આિડી ગ્યરેલું - કરેટલીક પંવકતઓ તો એ ગાંઠની જોડીનરે ઉમરેરતા; 
નરે બહરેનો અચંવબત થઈનરે જોઈ રહરેતી :

ત્યાંથી તરે ગાડીઓ ચાલી રાણાજી,
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ત્યાંથી તરે ગાડીઓ ચાલી રરે .
વિલા્યતી બંધ દીધા રાણાજી, વિલા્યતી0
ખંભાતી તાળાં મા્યાાં રાણાજી, ખંભાતી0

ગાડી વપપૂડી મારરે  રાણાજી, ગાડી0
ગારડની વસટીઓ િાગી રાણાજી, ગારડની0
લીલી તરે ઝંડીઓ ફરુકી રાણાજી, લીલી0
(નરે) હલકરે ગાડી હેંડી રાણાજી, હલકરે તરે ગાડી0

આ જ ગાળામાં પાસરેના (પાંચછ ગાઉ છરેટરે) મરેઘરજ ગામમાં, રામજી 
મંકદરમાં, જ્યશંકરાનંદ મહારાજ આિરેલા અનરે તપ, સાધના તથા ્યજ્ િગરેરરેથી 
આસપાસનાં ગામડાંમાં ઠીક ઠીક જાણીતા્ય બન્યા હતા. જ્યશંકરાનંદ ખાસસા 
્યુિાન હતા. આિો ફૂટડો ‘બાિો’ જોઈનરે ગામડાંનાં મનરેખનરે કઉતક થતું. બધાં 
તરરેહતરરેહની િાતો નરે મજાકો કરતાં. મહારાજ માંડલીમાં્ય બરે-ચાર િાર આિી 
ગ્યરેલા. છરેલ્લરે આવ્યા ત્યારરે  ગામના િડીલોનરે કહરેતા ગ્યરેલા કરે જ રેમનરે છોકરા 
ભણિા મૂકિા હો્ય તો મારી સાથરે જરૂર મોકલજો. આિતી ફરેરા હંુ લરેતો જઈશ. 
રામજી- મંકદરમાં રહરેશરે નરે ખાશરે-પીશરે. ત્યાંથી મરેઘરજની વનશાળમાં ભણિા જશરે. 
મહારાજના મનમાં રામ િસરેલા તરે આિો વિચાર આવ્યો હશરે – એમ પણ લોક 
કહરેતું. િળી એમ પણ કહરેનારા હતા કરે – ‘અમારરે  કણબીભાઈનરે િળી ભણિાનું 
કરેિું ? અમારરે  ક્યાં નામાં લખિાં છરે કરે ચોપડીઓ િાંચિી છરે ? અમારરે  તો ધૂળ 
સાથરે ધંધો...’

જોકરે પન્ાલાલના મોટા ભાઈ હકરભાઈની ખાસ ઇચછા હતી કરે : ‘હંુ નરે 
કોદર (િચરેટ ભાઈ) ભલરે ના ભણ્યા, પણ પનાનરે તો ભણાિિો જ છરે...’ મરતી 
િખતરે બાપાએ કહરેલું કરે - ‘બીજુ ંબધું તો થઈ રહરેશરે, ભાઈ ! પણ ઘરમાંથી વિદ્ા 
ના ખોશો. ભણજો-ભણાિજો.’ હીરાબાનરે કાળજ રે આ િરેણ કોતરાઈ ગ્યરેલાં હતાં. 
હકરભાઈ પણ મરતા બાપના બોલ પાળિા તૈ્યાર હતા... નરે એમાં આ મહારાજ રે 
િાત મૂકી. હકરભાઈનરે થ્યું કરે : ‘ભાઈ ! આ તો ભાિતું’તું નરે િૈદ્રે કહ્ું   જ રેિી 
િાત થઈ...’ પણ બા પનાનરે બહાર મૂકિા રાજી થશરે ખરાં ? - એિી વચંતા્ય 
એમનરે થતી હતી. િળી એક દરે’શત એમરે્ય પરેઠરેલી કરે આ માિકડ્યો ભાઈ, આખા 
ફવળ્યાનો માર ખા્ય છરે તો્ય બા-નો પલ્લો છોડતો નથી; અરરે  ! બા પણ મરેથીપાક 
આપરે છરે તો્ય પાછાં બરે્ય એકનાં એક. જો પનો જ જિા રાજી ના થા્ય તો ?? 
જોકરે હકરભાઈ કરતાં્ય આ વચંતા ફવળ્યાિાળાંનરે િધારરે  હતી. હકરભાઈ તો, જો 
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બા હા પાડરે તો પછી પનાનરે મૂકી જ આિશું - એમ મનમાં પાક્ ુ ંકરીનરે બરેઠા હતા. 
એમણરે બા-નરે કહરેલું કરે ‘આ મરેઘરજ રામજી મંકદરના મહારાજ પનાનરે ભણિા 
લઈ જિાનું કહરે છરે; તરે મોકલીએ નરે ?! - બાપાની્ય એ જ અબળખા હતી...’

િાત સાંભળતાં જ બા-નરે ધ્ાસકો પડરેલો. એક તો એ કરે આ ગટડુો મરેઘરજ 
જિા તૈ્યાર થશરે ખરો ? તૈ્યાર નકહ થા્ય તો બધાં એનરે મારશરે નરે ટીંગાટોળી 
જ રેિું્ય કરશરે... નરે બીજી િાત પોતાની જાતની હતી... પોતરે આ િહાલસો્યા 
દીકરાનરે છાતીથી અળગો-આઘો કરી શકશરે ખરાં ?! એના વિના આ ઘર, 
ફવળ્યું ખાિા દોડશરે જાણરે ! પણ કઠણ કાળજુ ંકરતાં બા એટલું બોલરેલાં - ‘હા, તરે 
મોકલોનરે... જો એ રાજી થઈનરે જતો હો્ય તો હંુ શું કામ આડી જીભ ઘાલીશ ?’ 
પણ ગટડુાના જિાના કદિસો પહરેલાંથી લઈનરે જિાના કદિસરે નીકળિાની ઘડી 
સુધી હીરાબાના મનમાં ધડાઉથલાનો પાર નહોતો.

મરતા પવતનું િરેણ પાળિા ઉપરાંત પણ નાનો પનો ભણરે એમાં બા-નરે ઘણો 
ઉમળકો હતો. નાનશાનરે તો વિદ્ા એક મંત્રતંત્ર જાણનારા ભગતરે શીખિી હતી. 
પણ એ વિદ્ાનરે લીધરે ચારરે  તરફ એમનું માન હતું. હીરાબાનો હરખ હૈ્યરે સમાતો 
નહોતો. પવત નાનશાનું કામ એટલરે ચોક્સ. કહસાબો એિા લખતા કરે િાવણ્યાઓ 
એમનાથી બીતા; ડરતા જતા અનરે િખાણ કરતા. વિદ્ાનરે લીધરે સતો ! બ્ાહ્મણો્ય 
નાનશાનરે માન આપતા. પરગણામાં પુછાતા નાનશાનું ન્યાત-ગોળમાં્ય ખાસસું 
માન હતું. ખાટલરે એ ‘ઓશીકાના ધણી’ ગણાતા. આિો આિો ફલાણા પટરેલ, 
આ પા આિો ! કહીનરે બધા ગાદી-તકક્યરે બરેસાડતા. ન્યાત-મરેળામાં કરે પંચમાં બધા 
એમની પાસરે ચોપડી િંચાિતા. કદીક સલોકા (શ્ોકો) ગિડાિતા. નાનશા એિા 
કંઠરે ગાતા કરે લોકો િાહિાહ કરી ઊઠતા... ગટડુો ભણશરે તો એના બાપા જ રેિો 
થશરે એમાં ભૂલરે્ય નહીં... બાનરે ્યાદ આવ્યું : કાલરે જ કરે’તો’તો કરે : ‘મા ગાડી જોિા 
લઈ જાનરે, મા !’ એમનરે થ્યું - આ તો કાલરે માગ્યું અનરે આજ રે ભગિાનરે આલ્યું ! 
એમણરે દીકરાનરે જરા મીઠી રીસમાં પૂછું્ય ખરંુ : ‘હેં બરેટા ! કાલરે કરે’તો’તો એ 
ગાડી જોિા જિું છરે નરે ?’ પનો તો ધરતીનરે બીજ રે છરેડરે જોતો હો્ય એમ દૂર દૂર 
જોતો પૂછતો હતો : ‘ક્યાં જિાનું મા ? ગાડી ક્યાં હશરે ?’ ‘અહીંથી મરેઘરજ, નરે 
પછી એથી્ય આગળ જિાનું’ : મા બોલી હતી. ‘તું, આિિાની મા, તું ?’ દીકરો 
પૂછી રહરેલો. ‘હંુ્ય કોક કદિસ આિીશ’ - માએ હરેતથી કહરેલું પણ દીકરો તો 
લાગલો જ કહી ઊઠરેલો- ‘ના, તો તો નથી જિું...’ બાનરે ખાતરી્ય થઈ કરે દીકરો 
ભૂલરે એિો નથી, નરે એ્ય શંકા પરેઠી કરે આ મહારાજ જોડરે મરેઘરજ ભણિા નકહ 
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જા્ય તો ? માનો જીિ પીપળાનાં પાંદડાં માફક ફફડતો હતો, નરે આંખ સામરે પવત 
આિી ઊભા હતા. કહરેતા હતા : ‘જો્યું નરે ! િાંચતાં આિડરે છરે તો લોક રામા્યણ, 
મા’ભારત સાંભળિા કરેિા દોડી આિરે છરે ?! નરે મજા પણ કરેિી પડરે છરે !’

બીજી ક્ણરે માનો જીિ િળી આધાર શોધતો : ‘આ પનાના બાપા ક્યાં 
વનશાળરે ભણિા ગ્યા’તા હેં ? નરે તો્ય કરેિું સડસડાટ િાંચતા હતા નરે રૂપાળું ગાતા 
હતા... ! તરે પનો્ય મરેઘરજ નકહ જા્ય તો અહીં ગામની વનશાળમાં શીખશરે... આ 
મૂઓ માસતર ! બાટી ખાિામાં જોર પડતું’તું તરે વનશાળ મરેલીનરે નીકળી ગ્યો તો 
ભલરે કરી ! પણ બીજો માસતર તો આિશરે નરે ?! રાજિાળા વનશાળનરે સૂની તો 
નકહ જ મરેલરેનરે ?!-’

પણ એક કદિસ મહારાજ આિીનરે ઊભા જ રહ્ા. ચાલો, ભૈ ! પનાનરે 
મોકલિો હો્ય તો તૈ્યાર કરો. આ જ સારંુ ચોઘકડ્યું છરે ! સાત-આઠ િષ્ગનો પનો 
નાહીધોઈનરે તૈ્યાર થતો હતો નરે માનો જીિ પડીકરે બંધા્યો હતો : દીકરો જિાની 
ના પાડશરે નરે બધાં એનરે મારશરે-લડશરે-મહરેણાં મારશરે-ની ફડક હતી... નરે જો દીકરો 
જશરે તો ત્યાં એનરે ફાિશરે નકહ, ગોઠશરે નકહ, બાપડો એકલો એકલો સોરાશરે. નરે 
અહીં માનરે્ય થોડુ ંચરેન પડિાનું હતું કૈં...

હકરભાઈ ધોતલી, ખમીસ, બંડી અનરે ટોપી લઈ આવ્યા હતા. પનો એ 
પહરેરીનરે નીકળ્ો ત્યારરે  મા ગુંજારમાં ઓથરે રહીનરે જોતી હતી. ફવળ્યું - અડધું 
ગામ કહોનરે - ભરેગું થઈ ગ્યું હતું. બધાંનરે હતું કરે આ છોકરાએ એક પળિારરે્ય 
માનો પલ્લો મરેલ્યો નથી એ ચ્યમનો જશરે ? સામા ઘરિાળા-કુટુબંી િસતાકાકા 
અનરે લાલીકાકી તો કૈંક દ્ રેષભ્યાાં બોલતાં્ય હતાં કરે હમણાં નિાં લૂગડાં્ય જોિા 
નકહ રહરે નરે ધૂળમાં પગ પછાડશરે, ભેંકડો તાણશરે, આળોટશરે નરે બધું રંડરેફંડરે કરી 
મૂકશરે... લોકો તો આિો તાલ જોિા સારુ્ય ટોળરે િળ્ા હતા...

પણ ઘરનાં અનરે ગામનાં બધાં્ય જોતાં રહ્ાં નરે પનો જ્યશંકરાનંદ મહા-
રાજની આગળ આગળ ચાલતો ગામની સીમ િળોટીનરે િહરેળો ઊત્યયો તરેિો જ 
ગુજરાતની હદમાં પ્રિરેશી ચૂક્યો હતો... મા, માનો ખોળો, ફવળ્ંુય, સગાંસિજનોનો 
નરે ગામસીમ સાથરેનો આ વિચછરેદ જ પનાનરે મોટો સજ ્ગક પન્ાલાલ પટરેલ બના-
િિાનું મહત્ વનવમતિ બની રહ્ો હતો.

ba
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4

દીકરો ભણરે એમ ઝંખતી મા દીકરો સાચરેસાચ ભણિા ગ્યો ત્યારરે  
એકલી પડી ગઈ હતી. િાડાના બારણરે જઈનરે આંખો લૂછતાં લૂછતાં ઘરનાંનરે 
અનરે પડોશીઓનરે મનોમન સંભળાિતી્ય હતી : ‘હિરે તો રાજી થ્યાંનરે બધાં ?! 
મારો દીકરો મનરે િળગરેલો રહરે એ્ય નહોતું ગમતું તરે હિરે તો ખુશ થ્યાંનરે બધાં !!’

પનો અનરે મહારાજ ઘણા છરેટરે નીકળી ગ્યા કરેડ્રે હકરભાઈ થોડુ ં સી-
ધું-સામાન મૂકિા નીકળ્ા ત્યારરે્ય મા તો રડમસ નરે ઉદાસ હતી. લાલીિહુ 
હીરાબાનરે સંભળાિતી હતી કરે - ‘ભા ! આ માનો જીિ તો જુઓ, કરેિો કાઠો છરે 
! ના રરે , હંુ તો મારા છોકરાનરે મોકલું જ નકહ નરે...’ તો િાલોભાઈ િળતાં મહરેણં 
મારતા હો્ય એિો જિાબ િાળતા હતા - “ભાઈ ! જીિ કઠોર ના કરરે  તો શું કરરે  
?! અહીં શું લોળ્ો લબડરે છરે તરે ખાિાની છરે ? નરે દીકરાનરે ભણાિીનરે ‘બાલરેટણ’ 
કરિો હો્ય તો બધું્ય િરેઠિું પડરે...

મા િધારરે  દુ:ખી હતાં. પનાની વચંતા એ કોઈનરે કહી નહોતાં શકતાં. બીજી 
બાજુ કોક િળી દ્ રેષીલાં આિીનરે માનરે કહરેતાં કરે : ‘આ તમારા મોટાની િહુનાં આ 
બધાં કાવિતરાં છરે, બા ! હકરભાઈ ઝટઝટ પનાનાં લૂગડાં લઈ આવ્યા... નરે ગામમાં 
કોઈ પણ છોકરંુ મરેલિા તૈ્યાર ના થ્યું નરે આ તમારાં દીકરો-િહુ બરેઉ રાજીરાજી 
હતાં તરે કંઈ એમ જ થોડાં, બા ? પનો ભણીનરે બહારગામ જતો રહરે તો પછી 
એમનરે બાપીકી વમલકતમાં ભાગ આલિો ન પડરે નરે ! હોિ... એટલરે !!’ પણ બા 
તો દીકરાની િાટ જોતાં હતાં કરે નકહ ફાિરે તો આિતો રહરેશરે. મરેઘરજ જનારાં 
જોડરે સંદરેશો મોકલાિતાં નરે િળતા િાિડ જાણીનરે જીિ ઠારતાં હતાં.
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તો િળી, હજારરેક માણસો – િાવણ્યા બ્ાહ્મણની િસવતિાળા, મરેઘરજમાં્ય 
જ રે જાણતા એ મહારાજની ટીકા કરતા : ‘આિડા મોટા મરેઘરજમાં, આટલી 
બધી ઊજળી િરેણ (િણ્ગ) છરે એમાંથી કોઈનું છોકરંુ પાસરે રાખીનરે ભણાિિાનું આ 
મહારાજનરે ના સૂઝ્યું ? તરે આ ડહૂ (જગંલ-િગડામાં પડી રહરેનારી કોમ) જાતના 
છોકરાનરે મંકદરમાં લઈ આવ્યા ?? જાહ રરે  જાહ !’ પણ મહારાજનરે્ય, આ પનાનરે 
લાિીનરે ભણાિિાનું તો, નક્ી કોઈ દરેિતાએ જ સુઝાડ્ું હશરે... એ્ય ક્યાં જાણતા 
હતા કરે આ શું થઈ રહ્ું છરે !

નરે, જો આિો કોઈ દૈિી સંકરેત ના હોત તો આ ધૂવળ્યા અનરે અંધાકર્યા 
મલકનો માિકડ્યો છોકરો એમની આગળ થોડો થ્યો હોત !! નરે િળી રામજી 
મંકદરમાં આવ્યા પછી્ય પન્ો તો એકલો, અતડો રહરેતો નથી; પોતાનું કામ જાતરે 
કરી લરેિાનું તો ખરંુ જ, એ વસિા્ય મહારાજ કહરે તરે આંટોફરેરો કરિાનું્ય ભાગરે 
આિતું. સાતઆઠ િષ્ગનો આ ગામઠી નરે માિકડ્યો છોકરો એકલો એકલો પોતાની 
ઓરડીમાં સૂિરે-ઊઠરે નરે િાંચરે લખરે એ્ય નિીનિાઈ જ રેિું જ હતું. સંજોગો પણ 
માણસનરે ઘડિા માટરે વનમા્ગતા હશરે નરે !

જાતરે નાહિાધોિાનું.
પોતાનો રૂમ િાળી, ગોદડી-પથારી પાથરિાની.
દફતર જાતરે કરી લરેિાનું.
કશી િસ માગિાની નહીં.
મહારાજ જ રે લાિી આપરે તરે હોંશથી અપનાિી લરેિાનું.
ઘર-મા-બહરેનો ્યાદ આિરે તો્ય બહાર દરેખાડિાનું નકહ.
િાસણ પણ ઊટકી દરેિાનાં.
ખીચડી િગરેરરે  રાંધતાં શીખી જિાનું.
કચરોપૂંજો િાળી, ફૂલછોડનરે પાણી પાિાનું.
મહારાજની ચલમ ભરી દરેિાની નરે એમની સરેિા કરિાની.
મંકદરમાં લોક આિરેજા્ય એ બધું ખાંખતથી જોિાનું.
લોકનરે ઓળખિાનું નરે સિભાિનરે પરખિાનું – બરેઉ જાતરે શીખિાનું.

સાતઆઠ િષ્ગના છોકરા માટરે આ બધું તો ચમતકાર સરખું હતું. ગામનું કોઈ 
મળિા આિરે તો્ય કશી વજદ્દ નકહ કરે એકલા હોિાની િાત નકહ. ઘરેર જા્ય તો 
રોકાઈ જિાનું મન થા્ય; પણ મહારાજનાં િરેણ ્યાદ રાખીનરે કરે સંદરેશો આિરે તો 
તરે્ય – તરત મરેઘરજ મંકદરરે  પરત પહોંચી જિાનું... નરે પોતાનું કામ કરતાં કરતાં 
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સરેિાકા્ય્ગ પણ થા્ય નરે ભણિાનું તો ખરંુ જ િળી !

ગ્હણશવકત તીવ્ર હતી એટલી જ કોઠાસૂઝ િતા્ગિા માંડી હતી. મહારાજનું 
િત્ગન તથા મંકદરમાં સરેિા અથભે રહરેતા, મરેઘરજના જ િરેપારી-્યુિાન-છોટાલાલનું 
પોતા તરફનું િલણ પણ આ છોકરો િરેળાસર િતદી ગ્યરેલો.

મરેઘરજમાં આવ્યાના કદિસોમાં પનો કાંઈ માંડલીનરે ભૂલી નહોતો ગ્યો. 
પણ નિું નિું ગામ, પોતાની બહરેનોએ એનરે કહરેલું કરે મરેઘરજ તો શહરેર છરે નરે ત્યાં 
તો એક ઘર ઉપર બીજુ ંઘર (મરેડીઓ) હો્ય છરે; તરે જોિાનું્ય ગમતું. હજી ગાડી 
તો જોિાની બાકી જ હતી. નિી વનશાળ, બધાં્ય નિાં નિાં લાગતાં – છોકરાં નરે 
મોટરેરાં પણ નોખાં...નરે મંકદરમાં્ય નિું નિું િાતાિરણ... બધામાંથી શીખિાનું તો 
પાર િગરનું હતું એ પનાનરે સમજાિા લાગરે એ પહરેલાં તો માંડલીમાં નરે મંકદરમાં 
બનરેલી ઘટનાઓએ િળી જુદો જ અનુભિ કરાવ્યો હતો... બંનરેમાં અચંબો હતો 
પણ ન સમજા્ય એિું્ય ઘણં હતું. કાચી િ્યના છોકરાની સમજમાં જ ન આિરે 
એિી આ બરે ઘટનાઓ પન્ાલાલના મરેઘરજવનિાસ દરવમ્યાનની મોટી ઘટનાઓ 
હતી. એ ભવિષ્યના લરેખકનરે ભાથું બંધાિનારી અણધારી પણ વિરલ ઘટનાઓ 
જ ગણા્ય.

એક તરે િચરેટ ભાઈ કોદરભાઈનરે એમની પતનીએ રોટલામાં ઝરેર આપ્યાની 
ઘટના. આ ઝરેરનો રોટલો પનાએ અનરે બરે બહરેનોએ પણ ખાધો હતો...

બીજી ઘટના તરે મંકદરમાં, ધીમરે ધીમરે મહારાજ અનરે એમનો બહારનો 
સાગરીત અમરસંગ, દારૂ પીિા માંડરે છરે તરે કદિસોની િાત... મંકદરમાં પારકી 
બીબીનરે સંતાડિાનું નરે એની સાથરે અઘકટત કમ્ગ કરિાનું પણ મહારાજનરે હાથરે–
અમરસંગની સોબતનરે લીધરે – થા્ય છરે... દારૂ પીિાની દાનત પરાઈ ઓરતનો 
સંગ કરિા પ્રરેરરે  છરે... આ ઘટના પછી જ્યશંકરાનંદમાં પકરિત્ગન આિરે છરે... 
વિદ્ાથદી પનાના ભણતર-ઘડતરમાં મહારાજની પછીની્ય બધી ગવતવિવધઓ 
ઘણો ઘણો ભાગ ભજિિાની હતી.

પહરેલાં જોઈએ – પનાનરે પહરેલી િાર મરેઘરજમાં મળિા આિતી મા અનરે 
તરેના મનની ગડમથલ !!

વિધિા હીરાબા માટરે, ખરંુ પૂછો તો બાળક પનાનો જ આધાર હતો. પવતના 
અિસાન પછી હીરાબાનું સમગ્ વચતિ પનામાં જ લાગરેલું હતું. બીજા બરે દીકરા 
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તો મોટા અનરે પરણાિરેલા હતા. ત્રણરે બહરેનો્ય પ્રમાણમાં મોટી અનરે બાળલગ્નોમાં 
પરણી ચૂકરેલી હતી.

વિધિા બાનો જીિ એટલરે જ તો પનામાં રહરેતો. પનો માિકડ્યો પણ ખૂબ ! 
લૂગડાનો છરેડો છોડીનરે છોકરો મરેઘરજ ગ્યો તરે કદિસથી એમનરે જાણરે કરે ચરેન જ 
નહોતું. જ રે કોઈ મરેઘરજ જતું એની જોડરે એ પનાની ભાળ કઢાિતાં નરે આિનારનરે 
ખણીખોતરીનરે પૂછા કરતાં... કરે પનો કરેમ રહરે છરે ? એમની તો જાતરે જિાની્ય 
ઘણી ઇચછા. પણ બરેઉ દીકરા અનરે િસતોભાઈ-િાલોભાઈ જ રેિા કુટુબંી પડોશીઓ 
એકસામટા ના ના બોલી ઊઠતા. ખાસ તો, ‘છોકરંુ માંડ ઠરેકાણરે પડુ ંપડુ ંછરે નરે તમરે 
જશો તો પાછુ ંિળગીનરે ઘરેર આિશરે.’ િગરેરરે . તો્ય હીરાબાનો જીિ તો રોજ રેરોજ 
ધમપછાડા ક્યા્ગ જ કરતો. રૂપાકાકા તો પનાનરે મળીનરે સીધા જ હીરાબાનરે મળીનરે 
બધી િાતો કરતા હતા. મહારાજ રે પનાનરે માટરે બરે જોડ નિાં લૂગડાં વસિડાવ્યાં છરે. 
િાવણ્યા-બ્ાહ્મણોમાં બનરે એમ વનશાળરે બરેસાડ્ો ત્યારરે  પહરેલા કદિસરે દશ શરેર 
પતાસાં પણ િહેંચ્યાં હતાં. આ ખોબો પતાસાં પનાની બહરેનો માટરે મોકલ્યાં છરે. 
પનો લહરેરમાં છરે.. ભા ! અહીં જ રેમ બધાંનરે િહાલો છરે એમ ત્યાં મંકદરમાં નરે એ 
ગામમાં્ય લોક એની િાતો કરરે  છરે - પ્રરેમથી સતો ! મહારાજ િાજુ ંિગાડરે છરે નરે પનો 
ગા્ય પણ છરે... ફવળ્યામાં બધાં અચંવબત થઈનરે રૂપાકાકાનરે સાંભળતાં હતાં...

આ બધું જાણ્યા કરેડ્રે તો હીરાબાનો જીિ મરેઘરજ જિા િધારરે  તલપાપડ 
થતો હતો... હકરભાઈ માનરે પ્રરેમથી ના પાડતા હતા... િહુનો ગુસસો ચહરેરા પર 
દરેખાતો રહરેતો. એકલી એકલી સોરાતી માનો જીિ આંખો પલાળીનરે્ય જપંતો 
નહોતો. િસતોભાઈ-નરે લાલીિહુ ટૉણા મારતાં : ‘છોકરાના તાણ્યા િગર, હમણાંથી 
લૂગડાં નથી ફાટાં એટલરે ?! કરે પછી છોકરાના િાંસરે હાથ હલકો કરિા નથી 
મળ્ો એટલરે જિું છરે... ?’ હીરાબાથી આ સંભળાતું નહોતું તરે ઊઠીનરે છરેક િાડામાં 
જતાં રહરેતાં. એમનરે થતું કરે આ બધાં હજી્ય પનાની પાછળ કરેમ પડરેલાં છરે ? 
રૂપાકાકાએ કહરેલી િાતોમાં એક િાત માથી ભુલાતી નહોતી –  નરે એટલરે સતો 
દોડી જિું હતું. મરેઘરજના રામજી મંકદરરે ...

રૂપાકાકાએ જ્યારરે  પનાનરે પૂછરેલું કરે તારી બાનરે કાંઈ કહરેિું છરે ? ત્યારરે  
જિાબમાં પનાની આંખમાંથી ડબડબ કરતાં આંસુ ખરી પડ્ાં હતાં... િહાલસો-
્યા દીકરાનાં એ આંસુ આંસુ નહોતાં - એ તો હતો સાદ..માનરે પાડરેલો સાદ... મા, 
મળિા આિજો... હોં ! હીરાબાનરે એ આંસુડાં બોલાિતાં હતાં...
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હિરે હીરાબાનરે કોઈ રોકી શકરે એમ નહોતું. હકરભાઈ અનરે િહુ પણ મૂંગાં 
થ્યાં હતાં. બાએ તૈ્યારી કરિા માંડી હતી. થોડુ ંસીધુંસામાન, દીકરા માટરે ઘરના 
ઘીની સુખડીનો લાડિો..નરે લોટામાં ઘરનું ઘી પણ લીધું હતું. હજી તો સિારરે  નીક-
ળિાનું હતું... પણ માનો જીિ ઠરતો નહોતો. હજી ફવળ્યાના લોક તો ના જિાની 
િણમાગી સલાહો જ દરેતાં હતાં... િાલોભાઈ નરે ગંગાભાભી િળી સમી ભોં્યમાં 
હશરે તો માના પક્રે બોલતાં હતાં. તમરે બધાં બાનરે કરુિરુ ચોંટાં છો તરે જરા એ તો 
વિચારો કરે માનો જીિ પોતાના છોકરા માટરે કરેિો્ય તડપતો હશરે ?!’ ગંગાએ તો 
િળી કોદરભાઈનરે જાણરે કરે આજ્ા જ કરી... જાઓ, કોદરભાઈ ! માની જોડરે જાિ... 
કાકી કાંઈ મૂરખ છરે તરે ભણિા થાળરે પડરેલા છોકરાનરે પાછો લઈ આિશરે ? હેં ?’

બરેઉ બહરેનો માનરે કહરેતી’તી કરે અમરે્ય જોડરે આિીએ, અમનરે્ય ભાઈ પાસરે 
લઈ જાિ... પરોઢરે અંધારરે  અંધારરે  ઊઠીનરે તૈ્યાર થ્યરેલી મા ભળભાંખળું થતાંમાં 
તો ચાલિા માંડી... િહુ તો આભી બનીનરે જોતી રહી; પણ હકરભાઈએ મા અનરે 
કોદર બંનરેનરે કહંુ્ કરે ભલરે, સાચિીનરે જજો નરે િળતાં િાટમાં જ કોદરની સાસરીનું 
ગામ આિરે છરે તરે કોદરની િહુનરે તરેડતાં આિજો... િળી આ નિું કામ. માએ કહ્ું 
કરે, ‘ના, ભાઈ ! એ મારી સાથરે નકહ મોકલરે; કાલરેબાલરે તમરે જજો અનરે તરેડતા 
આિજો...’ તો કોદર તો િહુનરે તરેડિામાં રાજી જ નહોતો. એનરે અનરે િહુનરે બારમો 
ચંદરમા હતો.. િહુ એનરે િર તરીકરે માનિા નરે એનું ઘર માંડિા તૈ્યાર જ નહોતી.. 
કોદરનરે એની િહુના ચાળા અનરે િંઠરેલી િાતોનો્ય ખ્યાલ હતો...

ઉતાિળરે ચાલતાં મા-દીકરો સાડાસાત િાગતાં પહરેલાં તો મરેઘરજના મંકદરમાં 
હતાં. અહીં પણ કોદર બાનરે કહરેતો હતો કરે બાિજી કહરે તો જ મળિાનું ! જાહ 
રરે  જાહ ! પણ દફતર લઈનરે વનશાળરે જિા નીકળરેલો દીકરો મંકદરના ચોકમાં જ 
મળી ગ્યો... તૈ્યાર થઈનરે એિો તો દીસતો હતો કરે જાણરે પરીઓના મલકમાંથી 
સીધો જ ઊતરી ના આવ્યો હો્ય ! ક્ણાધ્ગ તો મા જોઈ રહી... નરે બીજી જ પળરે 
દોડીનરે ઊંચકી લીધો દીકરાનરે... ચાર-છ બચીઓથી દીકરાનું મોં ચૂમી લઈનરે 
નીચરે ઉતા્યયો. પછી્ય સામરે બરેસીનરે એનાં અંગો પર હાથ ફરેરિીનરે જાણરે ખાતરી 
કરતી હતી કરે દીકરામાંથી કશું ઓછુ ંતો નથી થ્યું નરે... આંસુ લૂછતી મા પૂછતી્ય 
હતી કરે, ‘ઘર સાંભરતું હતું, બરેટા ?’ દીકરો પ્રરેમમાં મગ્ન હતો. એના વિચારો્ય 
જાણરે થંભી ગ્યા હતા, શું બોલરે ?! કોદરરે  પણ મહારાજનરે ‘નમોનારા્યણ’ કરી 
લઈનરે, સીધુસામાન સામરે મૂકીનરે, પના પાસરે આિતાંક માથરે હાથ મૂકીનરે પૂછી 
િાળ્ું : ‘ભણિા હેંડ્ો ભાઈ !’ કોદરનરે ભણિા ના મળ્ું એનો િસિસો હતો. 
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જોકરે ચોપડી ઉકરેલિા જ રેટલું એ ગામમાં આિી રહરેતા દાણખાતાના દાણી પાસરેથી 
શીખરેલો. પણ હજી રામા્યણ-મહાભારત િાંચતી િખતરે જોડા-અક્રો બંધ બરેસતા 
નહોતા.

મહારાજ રે પનાનરે અડધી રજા પાડિાની છૂટ આપતાં એ માનરે પોતાની 
ઓસરીમાં લઈ ગ્યો. પાસરે પાથરરેલો કોથળો બતાિતાં પનો માનરે કહરે છરે, ‘બરેસો, 
મા !’ મા-એ ફરી ઉમળકો આિતાં દીકરાનરે બાથમાં ભરી લીધો - માથરે-મોઢરે 
હાથ ફરેરિીનરે ફરીફરીનરે ખાતરી કરતાં મનમાં બબડ્ાં : ‘આ જુઓનરે, જાણરે ઘર 
માંડીનરે બરેઠા હો્ય એમ માનરે બરેસિા કહરે છરે તરે !’ માએ પનાનરે ખોળામાં બરેસાડ્ો 
ત્યારરે  જ જપં િળ્ો. આંખ આગળ પવત આિીનરે ઊભા હતા. મા જાણરે કહરેતી 
હતી : ‘તમારા ગ્યા કરેડ્રે, ઘરની ચોપાડમાં મનખા મરેળો હિરે નથી ભરાતો. 
લોક ચોપડી સાંભળિા આિતું તરે્ય હિરે તો...’ નરે લાગલું જ ઉમરેરી રહ્ાં : ‘આ 
પનો ભણશરે નરે ગામ પાછુ ંચોપાડરે છલકાશરે. તમરે ધરપત રાખજો... હંુ એ કદિસો 
જોઈશ પછી જ હરગમાં તમારી પાસરે આિીશ...’ એમની આંખો દડદડતી હતી. 
પ્રરેમનાં-મમતાનાં એ આંસુ પન્ાલાલનાં નારીપાત્રોમાં આિતાં રહ્ાં છરે એનાં 
મૂળ અહીં પડરેલાં છરે. પનાએ આજ જ રેિો માનો પ્રરેમ જાણરે કરે પહરેલાં ભાળ્ો 
(અનુભવ્યો) નહોતો ! એટલરે મા પોતાની પાછળ તરે કદિસરે ના આવ્યા-ની ફકર્યાદ 
એણરે કરિા ખાતર જ કરી. ભણતા દીકરાના વનિાસમાં મા-નરે તો િૈકંુઠમાં પ્રિરે-
શતા ભકત જ રેિો અહરેસાસ થતો હતો - એમનો આખો દરેહ આટલો ઉલ્લવસત 
કદાચ ક્યારરે્ય નકહ હો્ય ! મા-દીકરાનું આ વમલન દુવન્યા માટરે ભલરે િણનોંધ્યું 
રહ્ું હો્ય; આજ રે આ લખતાં પ્રતીવત થા્ય છરે કરે, અનરેક સંકટો નરે મહરેણાં િરેઠતી મા 
દીકરાનરે મળિા દોડી આિીનરે જ રે એકાકારતા અનુભિરે છરે તરે ભાિલોક અપૂિ્ગ જ 
હતો... આ વમલન એ અથ્ગમાં્ય વિરલ છરે... મા દીકરાની ઓસરીમાં ભણતરનો 
અસબાબ જોતી હતી... બરેત્રણ ચોપડીઓ, ખકડ્યો, બરુના બરેત્રણ કકતિા, સલરેટ... 
દફતર... વનશાળનાં નિાં કપડાં... મા-નરે મન તો જાણરે આ જ િૈકંુઠ હતું. કોદર 
પણ કહરેતો હતો કરે, મા ! ગુરુની દ્યા હશરે તો પનો ઘણં ભણશરે નરે બાપાથી્ય 
બાહોશ બનશરે... ! મા-ના કાનોમાં જાણરે અમૃત રરેડાતું હતું !

બાિજીએ પનાનરે આખા કદિસની રજા આપતાં કહ્ું, ‘જા, તારી બા સાથરે 
બજારમાં ફરી આિ’. ફરીનરે આવ્યાં ત્યારરે  બાિજીએ હીરાબા તથા કોદરનરે પણ 
ખીચડી-શાક ખિરાવ્યાં. હિરે માનરે જિાની િરેળા થતી હતી.
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દીકરાનરે મળિા નીકળ્ાં ત્યારરે  દીકરાનરે આપિા સારુ પોતાની પાસરે એક 
આનાનો્ય િેંત (જોગિાઈ) નહોતો... શરેર દાણા િરેચિાની કહમમત નહોતી િહુની 
બીકરે સતો ! છરેિટરે થ્યું કરે ‘પરેલરે ઘરેર’થી લઈ આિું ? શોક્યનરે ઘરેર ઓછુ ંજતાં 
હીરાબા પના માટરે થઈનરે આનો માગિા ગ્યરેલાં નરે ‘માસી’-એ હરખાઈનરે આપરેલો. 
એ આનો માએ પનાનરે આપતાં કહરેલું કરે : ‘લરે, બરેટા ! ખાિાનું લાિજ રે.’ બાિજીએ 
તક ઝડપીનરે કહ્ું : ‘જા, હમણાં જ જા, સરેિલાં લાિી આિ...’ પનો તો િછૂટો... 
અડધરે ગ્યો નરે ખ્યાલ આવ્યો કરે મા અનરે ભાઈ નીકળી જશરે... પોતાનરે અળગો 
કરિાની આ ભાત એ પારખી ગ્યો પણ મોડુ ંથઈ ગ્યું હતું. મંકદરરે  પાછો આવ્યો 
ત્યારરે  પનાએ જો્યું કરે કંુભીનરે ટરેકરે બરેઠરેલી મા ત્યાં નહોતી !... ‘તમરે બરેઉ, હિરે ઝટ 
નીકળી જાિ...’ કહીનરે બાિજીએ વિદા્ય કરરેલી મા પણ રસતામાં વિમાસતી હતી 
કરે પ્રરેમથી આપરેલો આનો જ દીકરાનરે દૂર લઈ ગ્યો...નરે પોતરે પણ દીકરાનરે માથરે 
હાથ મૂક્યા વિના જ નીકળી ગઈ - નીકળી જિું પડ્ું !’ હાસતો ! નકહતર પનો 
પૂંઠ રે થા્ય તો કોઈનું્ય ના માનરે નરે !!

િળતી િાટરે માના જીિનરે સંતોષ હતો છતાં્ય િળતી િાટરે પગમાં જતી 
િરેળાનો ઉમળકો કરે ઉતાિળ નહોતાં ! બલકરે કંઈક સૂનમૂન હૈ્યામાં િરેદના્ય હતી. 
કોદરની સાસરીમાં િળિાનો વિચારરે્ય ના આવ્યો... નરે કોદરનરે પણ બૈરી તરેડિાનો 
ઉમળકો નહોતો પછી ‘એળરે કરે બરેળરે’નો સિાલ ક્યાં હતો !!

ba
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મેઘરજથી માંડલીની િળતી િાટરે હીરાબાના મનમાં જ રે સૂનમૂનતા હતી 
એનાં્ય કારણો હતાં. એક તો પનો એમના િૈધવ્યકાળનો જાણરે આધાર હતો. 
એ ઘરરે  હતો તો એમનરે કામ થતું નરે કામમાં જીિ રહરેતો. મંકદરમાં રૂબરૂ જઈનરે 
જો્યાથી એમનરે ઘણી ટાઢક થઈ હતી - બાિજીમાં વિશ્વાસ બરેઠો હતો - નકહતર 
લોક તો ડરાિતું કરે - પારકા મલકના બાિાનો વિશ્વાસ કરેમનો પડરે ? કાલરે છોકરાનરે 
િરેચી ખા્ય કરે દૂરના મલકમાં લઈનરે જતો રહરે નરે ત્યાં સરેિાનરે નામરે મજૂરી કરાિરે્ય 
ખરો... પણ થ્ંુય કરે બાિજી એિા નથી. જોકરે છોટાભાઈના હુકમો પનો બજાિરે - 
એણરે એ હુકમો પાળિા્ય પડરે છરે - એ જોઈ જાણીનરે એમણરે છોટભુાઈનરે કહરેલું્ય 
ખરંુ કરે - જોજો હાં છોટભુાઈ ! બાિજી તો ફરતારામ છરે... તમારરે  ભરોસરે છરે 
છોકરો મારો ! બચચું છરે હજી તો. ભૂલ થા્ય તો સુધારજો. હીરાબા મનોમન તો 
એ જ વિચારતાં હતાં કરે ગમરેતરેમ તો્ય પારકાં એ પારકાં ! પોતાનાંના િાદ ના 
થા્ય સતો ! પણ હીરાબા પોતાની લાચારી્ય જાણતાં જ હતાં...

બાિજીએ કોદરનરે ખાસસી વશખામણ આપી એ હીરાબાનરે સારંુ લાગ્યું 
હતું. કોદર બૈરી તરેડિાની ના પાડતો હતો, તો સામરે પક્રે એની બૈરી પણ એનાં 
મા-બાપનરે કહરેતી હતી કરે મારરે  આઠરે અંગરે એ ધણી સાથરે ઘર નથી માંડિું... બીજ રે 
જ્યાં મોકલશો ત્યાં જશૈ, પણ માંડલીમાં એ પાટીદારનરે ઘરેર તો નકહ જ... છતાં 
બધાં સમજાિતાં-પટાિતાં હતાં કરે - ‘રૂખી ! તારા સસરા તો પરગણામાં પંકા્યરેલા 
આદમી ! આબરૂદારનું ઘર છરે... બરેટા, ત્યાં જ જિાનું જ...’
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ગામડાંમાં પ્રજાનું જીિન પણ એમના ઘર જ રેિું ખુલ્લું... બારણાં બંધ હો્ય જ 
નકહ ! આ મજૂકર્યાં લોકનરે અંગત કરે છુપાિિા જ રેિું શું હો્ય િળી ! નરે હો્ય તો્ય 
એ ભાગ્યરે જ ઢાંકરેલું રહરેતું !! એમનું તકદીર પણ સીમિગડા જ રેિું ખુલ્લું... મજૂરી 
કરો અનરે પરેટ ભરો ! જ્યશંકરાનંદનરે આ બધો અનુભિ એમના િતનગામ 
ચકલાશી- (ચરોતરમાં)થી જ હતો. એટલરે એમણરે પનાના ઘરનાં તથા સગાંિહાલાં 
બધાંની ઘણી ઘણી િાતો જાણરેલી જ હતી. એટલરે કોદરનરે એ સમજાિતા હતા..., 
બાિજી પૂછતા હતા કરે : કોદર, તારી િહુમાં કોઈ ખોડ છરે ? કોદરરે  જિાબ િાળરેલો 
કરે : ખોડ તો, બાિજી ! અંગની તો એકરે્ય નથી; આઠરે અંગરે સાબદી છરે પણ 
એનાં અપલખણાં ઊંટ જ રેટલાં છરે.. પણ હાચું કઉં, બાિજી ! ખોડખાંપણ િગરની 
મળરે તો્ય હિરે તો બસ ! આ સંસાર જ નથી ભાિતો. ટીલાં-ટપકાં કરંુ નરે માળા 
ફરેરિું તો્ય જપ નથી િળતો નરે ભજન ગાિાનું ગમરે છરે પણ ધરપત નથી થતી, 
બાિજી ! જાણરે કરે કશાથી્ય પરેટ ભરાતું નથી...હા... !’

બાિજીએ જોિા ખાતર કોદરનો હાથ જોઈનરે સમજાિરેલું કરે ઉતાિળો ના થા. 
િડીલો કહરે એમ કરિાનું. નરે જો, સાંભળ ભાઈ ! આ પનાનરે ભણાિિાનું છરેિટરે તો 
તારરે  માથરે આિશરે. હકરભાઈ તો પરણરેલો નરે જો છોરાંિાળો્ય થ્યો... પરમ કદિસરે 
એ બધાં જુદાં થિાનાં. નરે તારરે  તો એનું્ય ધ્યાન રાખિાનું આિશરે. હકરભાઈનરે તો 
તું જાણરે જ છરે નરે ! એક હાથનો અનરે એક આંખનો ધણી છરે - અડધા અંગનો જ 
કહો નરે ! માટરે સારંુ નરે હીણં; ડોલ અનરે િરરેડુ ંનાંખ કૂિામાં ! િહુનરે તરેડી લાિો, 
જાિ... મનરે બોલાિજો, હંુ તારી સાસરીમાં્ય જશૈ - મારાથી એ ક્યાં અજાણ્યાં 
છરે ?! એ ડોબા જ રેિી નઠોર નરે ફટોર છરે તો તારંુ મન પણ આમ ઉડાર નરે ઉડાર 
(ફટકરેલું) રહરે છરે એમ તારાં મા કહરે છરે એ્ય ખરંુ ક ની ?! માટરે ડાહ્ો થા...નરે....’

ઉનાળો ઊતરિાની િરેળા હતી. કોદરની િહુનરે તરેડિા હકરભાઈ અનરે િસતો, 
િાલો્ય ગ્યા હતા. મરેઘરજથી બાિજી્ય આિરેલા. બાિજીએ રૂખીનરે સમજાિીનરે 
મનાિી હતી. મનમાં કશી ગાંઠ િાળતી હો્ય એમ રૂખી છરેિટરે સાસરરે  આિી 
હતી. ચોમાસાની તડામાર તૈ્યારીઓ ચાલુ થ્યરેલી. આખા ગામમાં એક જ િાત 
હતી કરે કોદરની િહુનરે તરેડી લાવ્યા. બાિજી પનાનરે્ય ચોમાસા પહરેલાં માંડલીમાં 
થોડા કદિસ રહરેિા મૂકી ગ્યરેલા - રજાઓ હતી. પછી વનશાળો ખૂલશરે નરે મરેઘો 
મંડાશરે તો કદિાળી સુધી નકહ અિા્ય. પનાનરે નિી ભાભી આવ્યાનો ઉમંગ હતો 
નરે છોકરાં જોડરે વિસાવમ્યરે િડલરે રમિાની મજા પડતી હતી. હકરભાઈ કોદરની 
િહુ વિશરે હીરાબાનરે છાનામાના કહરેતા હતા કરે - આિી તો છરે - પણ રહરે ત્યારરે  



37

તરસ્યા મલકનો મેઘ

જાણ્યું કરે ટકી... ‘જ રેિું ભા્યગ - કોદરનું !’ બા બબડરેલાં.

રૂખી િહુના ઘૂમટામાં જરા્ય મલકાટ નહોતો. ભાગ્યરે જ ખૂલીનરે બોલતી 
હતી. જોકરે કામની તડાપડીમાં લોક બરેસિા-મળિા્ય નહોતું નિરંુ; એટલું િળી 
સારંુ ! કોઈ સીમિગડરેથી લાકડાં ગાડરે ભરી લાિીનરે કકઠ્યારા કરતાં હતાં, તો કોઈ 
ખાતરના ઉકરડા ખરેતરરે  ઠાલિતાં’તાં. નરેવળ્યામાં ગાડાં ખખડતાં અનરે બળદોના 
ઘૂઘરા રણકતા હતા. કરેરીઓનો રસ નરે રોટલી ખાિાની્ય નિરાશ કોનરે હતી, 
િળી ?! જ રે ખાતર પરિા્યા્ગ એ ઘર ચાળતા હતા તો કોઈ નિા થાપડા પાડીનરે 
ઘર ઢાંકિામાં પડરેલા હતા. સુથાર ઉતાિળા હતા નરે લુહારકોઢરે ખરેતીનાં ઓજારો 
કટપાતાં હતાં. ડામોર-ઠાકરડામાં િળી લગનો લરેિાતાં હતાં; બૈરીઓ છાણાંની 
મોડિાળીઓ માળરે ચઢાિતી હતી. કોદર ઢોર માટરેનું પરાળ ઘરનરે માળરે ચઢાિતો 
હતો... નરે છોકરાં્ય મોટરેરાના કામની જાણરે કરે નકલ કરિામાં ગળાબૂડ હતાં ! 
નવળ્યાંનું ગાલ્લું કરી એ્ય ખાતરખરેતર રમતાં’તાં ! ચકલીઓ મોિટીમાં માળા 
બાંધતી હતી. તો કોઈ ખરેતરોમાંથી પથરા વિણાિતું હતું નરે જાતરે િાડ કરતું હતું. 
હકરભાઈનરે હતું કરે રૂખી્ય ખરેતરોમાં શરેઢા િાળરે નરે પથરા િીણરે - પણ રૂખીનો 
રુઆબ જ જુદો હતો.. હકરભાઈની િહુ તાલ જોઈનરે વપ્યરમાં ગઈ હતી - જ રે 
બરે-પાંચ દા’ડા મળ્ા તરે... હીરાબાનરે્ય લાકડાં-છાણાં-કરિા સાથરે ભેંસોનાં કામનો 
પાર નહોતો...

રૂખીનો જીિ સસરાના આ ચોખખા ઘરમાં્ય લાગતો નહોતો. રૂપાકાકા ઘણી 
િાર કોદરનરે કહરેતા - હકરભાઈ અનરે િસતો, િાલો્ય સાંભળતા...

‘હેં તરે કોદર, આ તારા સસરાના ઘરનાં આિાં એદી કરેમ છરે ? 
ગંદાં નરે ગોબરાં્ય કરેિાં છરે તરે ! કચરો જ્યાં િાળીનરે ઢગલી કરરે  ત્યાં 
જ પડી રહરે. લૂગડાં તો ખાટલરે ડચૂા િાળીનરે નાખરેલાં હો્ય, એક 
ખેંચો નરે ચાર જોડરે આિરે ! િળગણીએ ઘાઘરા-કબજા્ય લબાચાની 
જ રેમ લબડતા હો્ય છરે ? ખાટલા-ઘંટી-પાકટ્યાં-ડોલ-બરેડાં-કળશ્યા્ય 
જ રેમતરેમ પડરેલાં ભળા્ય ! કપડાં તો ભાગ્યરે જ ધોતાં હો્ય એટલાં 
મરેલાંદાટ ! પણ, મારાં િહાલાં એ બધાં નહાતાં હશરે - બરેચાર દા’ડરે 
્ય ! - રામ જાણરે ! આ તરે કણબીનું ઘર છરે કરે કંુભારનું ?’

કોદર કહરેતો : ‘કાકા, કંુભારનું્ય ચોખખું હો્ય ! હાળાં બહાર જ રેિાં મરેલાં છરે 
એિાં મનનાં્ય મરેલાં ભાળું છુ.ં.. નામ મરેલોનરે એમનું !’
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રૂપાકાકા ઉમરેરતા : ‘ત્રીસચાળીશ હાથનું મોટુ ંઘર, હાળાં િાળતાંઝૂડતાં્ય 
નથી કરે શું ?! એમનરે તો નકહ પણ આપણનરે શરમ આિરે.. હાસતો ! નરે, આ પા 
આપણાં ઘર જુિો... બધાંનાં નકહ તો ઘણાંનાં તો ચોખખાં નરે ગોઠિરેલાં લાગરે છરે. 
આ તમારંુ ઘર જ જુિોનરે ! હીરાબા છરેક પરણીનરે આવ્યાં ત્યારથી િાળીઝૂડીનરે 
રાખરે છરે - જાંણરે, િાંવણ્યા-બાંમણનું ઘર... સંસકારનો જ ફરેર છરે, ભાઈ !’

કોદર ટાપસી પૂરતો : ‘એટલરે સતો ! એમની છોરીનરે આ ચોખખઈ નથી 
ગમતી. ગંદકીમાં રહરેલાંનરે ગંદિાડ જ ગમરે નરે કાકા ! હાળાં નઠોર નરે અિળી 
મતનાં છરે. જ રેણરે મરેલી લાજ એનું નાંનકડુ ંરાજ-િાળી િાત છરે, કાકા !’

કોદરની િાત સાચી હતી. એની િહુ રૂખીનરે આ ઘરની સારાઈ પણ ખટકતી 
હતી... એ બધાં આઘાંપાછાં હો્ય ત્યારરે  બબડતી - હીરાબાનરે સંભળાિતી :

‘બાંમણનું ઘર છરે કરે શું આ ? ઊજળાં લૂગડરે ક્યાંક છાણ ના અડી જા્ય, 
જોજો બધાં ! મારાં રો્યાં ! કડલ તો હમજ્યા પણ લૂગડાં્ય ફરેરિારકાં મરેલાં જ ના 
થિાનાં હો્ય એમ ધો્યરે જ પાર... મારાં પીટાં દરેિાવળ્યાં ! બામણના બરેટા હો્ય 
એમ ના’્યા િના તો ખાતા નથી, નરે નાઈનરે્ય પાછા બાપાની પૂંજી (સરેિાની પોટલી) 
લઈનરે બડબડ કરિા બરેસી જા્ય છરે - ભાળાં તો લાજ આિરે ! ઘંટીએ બશરેર મકાઈ 
દળા્ય એટલી િાર તો ટીલાંટપકાં, માળા કરિામાં નરે િાંચિામાં થા્ય, પછી ખરેતી 
ક્યારરે  કરરે  હેં ? જ્યારરે  હાંભળું ત્યારરે  ‘હરેરજૂન’ (હરે અજુ ્ગન) ‘હરેરજૂન’ કરરે  છરે...’ 
પાછી કોદર માટરે બરે િાતો ઉમરેરતી : ‘મોટો ભાઈ િરેદ ભણરે એટલું ઓછુ ંહો્ય 
એમ પાછો પીટો નાંનો્ય ભસરે... ભગતની પૂંછડી ના જોઈ હો્ય તો મોટી !!’

રૂખી તો જુબાનની ટૂકંી નરે તોછડી હતી, નરે હાથની મરેલી. ઘરમાંથી િસ 
ચોરીનરે ખાતાં પકડા્યરેલી નરે કોદરરે  મારરેલી, ગાળો ભાંડતી એટલરે િધુ ફટકારરેલી... 
લોક કહરેતું કરે આ ‘સંઘ’ કશીએ નથી પહોંચિાનો !

પન્ાલાલના સાકહત્યના િાચકોનરે –  ખાસ તો િાતા્ગઓના િાચકોનરે – 
તરત ્યાદ આિશરે કરે એમની ઘણી િાતા્ગઓના મૂળ આધારો આમ, ઘરકુટુબંમાંથી 
કરે ગામ-સમાજમાંથી જ મળરેલા છરે. દા.ત. કોદરની િહુની િાતોનરે થોડી બદલીનરે 
પન્ાલાલરે ‘ભાથીની િહુ’ િાતા્ગ લખી હો્ય એ બનિા જોગ છરે. ‘એળરે નકહ તો 
બરેળરે’ નરે ‘મોરલીના મૂંગા સૂર’ પણ આમ જ જડરેલી-મળરેલી િાતા્ગઓ છરે એ અહીં 
્યાદ આિી જા્ય છરે.



39

તરસ્યા મલકનો મેઘ

બાકી, રૂખી તો ભલરે બકિાસ કરતી હતી, પન્ાલાલનું ઘર નાનશાના 
િખતથી િખણાતું. મોિડ-ગુંજાર-ચોપાડ-િાડો-પડસાળ બધાં ચોખખાં. િસતુઓ 
પોતપોતાનરે ઠરેકાણરે હો્ય. એ જમાનામાં ગામડાંમાં આિી વ્યિસથા વિરલ હતી. 
કોઢમાં ઢોર, એની પાગોળ પછી મોિડમાં ખાટલા. સામરે કોઠીઓની હાર, એની 
ઓથરે રસોડુ ંનરે બીજી પા સામરે પાવણ્યારંુ. તાંબાવપતિળનાં અજિાળરેલાં બરે-ત્રણ 
બરેડાંની હાર શોભતી. બાજુમાં દરેિનો ગોખલો. માથરેની અભરાઈ પર બાપાની 
ચોપડીઓની પોટલી હતી. બીજી પોટલી તરે પૂજાની હતી. જ રેમાં િાંચી િાંચીનરે 
ફાટિા આિરેલી પાકાં પૂઠાંની નાનકડી ચોપડી ‘ગીતા’ હતી. રણછોડજીની છવબ, 
કંકુની ડબી, નાડાછડી નરે તાંબાની દીિી ! નાનશાના પાછા થ્યા કરેડ્રે હકરભાઈ 
અનરે કોદર બરેઉ પૂજા જરૂર કરતા હતા. બાપાની ‘પૂજાની પોટલી’નરે એ િારસો-
ધન-સંસકાર બધું જ માનતા હતા. સાિ પછાત વિસતારના ગામમાં અભણ જ રેિા 
પટરેલનરે ઘરરે  આિાં મનરેખ હો્ય એ જ નિાઈ હતી ! મનની મરેલી અનરે િંઠરેલી 
રૂખીનરે આિા ઘરમાં ગૂંગળામણ ના થા્ય તો જ નિાઈ ! બધાંનરે હતું કરે કાલરે 
સુધરશરે... પણ કોદરનરે પાકી ખાતરી હતી કરે વશ્યાળબાઈનું ઊંઆં તરે ઊંઆં... 
જ રહરેિાનું છરે !!

ગામડાગામમાં ‘આદમી-બા્યડી’ લડરે એ તો વનત્યનું ગણા્ય. તો્ય ધણી-
-ધવણ્યાણીની આિી લડાઈ થા્ય તરે જોિા ડખંીલા પડોશીઓ ટાંપી રહરેતા. સૌનરે 
તમાશો જોિો હતો કરે રૂખી-કોદર ક્યારરે  લડરે ! પણ આઠનિ દા’ડા તો નીકળી 
ગ્યા... સૌનરે આશા બંધાઈ કરે હાશ હિરે િાંધો નકહ આિરે... હીરાબાનરે પણ લાગ્યું 
કરે િહુ ડાહી થઈ રહી છરે. એમાં િળી પડોશીઓએ સલાહ આપી કરે ધીમરે ધીમરે 
એનરે રસોડુ ંસોંપશો તો ‘ઘર માંડશરે’ ! હકરભાઈની િહુનરે મનાિીનરે માએ રૂખીનરે 
રોટલા-શાક-કઢી કરિાનું ભળાવ્યું હતું...

આ તક મળતાં હકરભાઈની િહુ વપ્યરમાં રહરેિા િાસતરે ગઈ હતી. મરેઘર-
જમાં - ગુજરાતમાં બધરે પ્રસરરેલો હતો તરે - પલરેગના િાિર હતા. મહારાજ રે પનાનરે 
પાછો માંડલી મોકલી દીધો હતો, નરે પોતરે અમરવસંહ સાથરે ‘પલરેગની દિા’નરે નામરે 
મોડી રાતરે મંકદરમાં ‘પ્યાલી’ પીિામાં મશગૂલ રહરેતા હતા.

રૂખીિહુનરે એના વપ્યરના પ્રરેમીએ સૂચિરેલું કરે આ તક જતી ના કરતી. 
કોદરનરે ખાિામાં ઝરેર આપી દરેજ રે... ‘ભણતું છોકરંુ મરેઘરજથી પલરેગ લાવ્યું, એમાં 
હંુ શું કરંુ ?’ એમ િાત િાળી દરેિાશરે... નરે રૂખી તો રાહ જોઈનરે જ બરેઠી હતી. 



40

તરસ્યા મલકનો મેઘ

ખરાબ કરનારનરે બીજી કદશા સૂઝતી નથી. નરે એમાં્ય આિાં િાસના-અંધ, ભા-
નભૂલરેલાંનરે તો સાિચરેતી રાખિાનું્ય આિડતું નથી.

ઉતાિળી રૂખીએ મકાઈના લોટમાં ઝરેર ભરેળિીનરે રોટલા કરિા માંડ્ા. 
બીજો રોટલો થતાંમાં તો કોદર ખાિા આિી ગ્યરેલો. િહુ એનરે હોંશથી રોટલો 
પીરસતી હતી, એિામાં બરે બહરેનો િાલી-સંતી અનરે પનો્ય આિી લાગ્યાં. રૂખી 
મૂંઝાઈ તો ગઈ હતી. એણરે બાળકોનરે ઘડીક ખમિા કહ્ું પણ કોદરરે  પોતાનો 
રોટલો બાળકોનરે ધ્યયો નરે કકડો કકડો કરીનરે ખાિા કહ્ું. રૂખીએ ચૂલાબરેડ પર 
મૂકરેલો રોટલો છોકરાંનરે ખાિા ધ્યયો નરે કોદરનો રોટલો પાછો એનરે જ આપિા કહ્ું 
- કરેમ કરે એમાં ઝરેર હતું. કોદર તો અડધો જોગી જ રેિો. એનરે કશી શંકા જ નકહ 
પડી કરે આ બાઈ રોટલો બદલાિિા આટલી ઘાંઘી કરેમ થઈ હશરે ? રૂખીએ તો 
વિચા્યુાં કરે જ રે થા્ય તરે થા્ય, મારરે  ખાસડા મારી ! એણરે કલરેડીમાંનો બીજો ઝરેરિાળો 
રોટલો (કરેમ કરે જુિાન લોક બરે રોટલા તો ખા્ય જ) ચડિીનરે તરત કોદરનરે આપ્યો 
નરે ત્રીજો ચોથો રોટલો કરિા માંડી ત્યાં તો રોટલો ખાતાં છોકરાં ઊલટી કરતાં 
બહાર આવ્યાં... લગભગ આખો રોટલો ખાઈ ચૂકરેલા કોદરના પરેટમાં ઉમળરેટા 
ઊઠ્ા નરે ગળરે બળતરા થિા માંડી - નરે એ્ય પીળીલીલી ઊલટીઓ કરતો બહાર 
આવ્યો... િસતોભાઈ નરે િાલોભાઈ –  બધાં દોડી આવ્યાં... ‘ખાિામાં ઝરેર ભરે-
ળવ્યા’ની િાત પમાતાં જ િહુ રોટલો નરે કલરેડુ ંચૂલામાં નાખી, ઝરેરિાળો લોટ 
પાણીમાં ઓગાળીનરે એંઠિાડના કંૂડામાં રરેડતીકનરે બહાર આિી બબડિા લાગી :

‘મરેઘરજથી રોગ લઈનરે છોકરંુ આવ્યું લાગરે છરે...’

પણ િસતાભાઈએ રૂખીિહુનરે ધમકાિતાં કહ્ું : ‘કપાતર ! બધાંનરે ગાંડા ગણરે 
છરે, એમ ! પલરેગમાં તો ગાંઠ થા્ય નરે તાિ ચડરે... આમ ઝરેરની લીલી ઊલટીઓ 
ના થા્ય ! બાંધી દ્ો લ્યો ! થાંભલા સાથરે રૂખીનરે; નકહતર વપ્યર ભાગી જશરે તો, 
બીજા રાજના ગાંમમાં આપણો ગજ નકહ િાગરે...’

જોતજોતાંમાં ગામ ભરેગું થઈ ગ્યું... મોતનાં પગલાં ભાળીનરે સન્ાટો 
છિાઈ ગ્યો. બધા દરેશી ઉપા્યો કરિામાં િળગ્યા. ત્રણરે છોકરાંનરે ઘી વપિડાિીનરે 
ઊલટીઓ કરાિતાં હતાં તો કોદરનરે્ય ઊલટીઓ કરાિિા ન્યુાં ઘી વપિડાિતા 
હતા... ખુલ્લામાં મરેડી નીચરે બધા એનરે િા્યરો નાખતા નરે પાણીનાં પોતાં કરતાં 
હતાં... છોકરાંનરે કળ િળતી હતી... પણ કોદરની વસથવત ધો્યલા લૂગડા જ રેિી 
થતી જતી હતી... ઉપા્યો ચાલુ હતા.
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ત્રણ ત્રણ કદશાએ માણસો્ય િછૂટા હતા.

રૂપાકાકા િળી નજીકના ગામરે ગ્યરેલા; ત્યાં જ જમાદાર અનરે થાણં્ય ત્યાં જ. 
એક માણસ એમનરે બોલાિિા ઊપડ્ો. સૂચના હતી કરે રાજનરે - પોલીસખાતાનરે 
જાણ ન થિી જોઈએ...

બીજો માણસ મરેઘરજ જ્યશંકરાનંદનરે બોલાિિા નીકળી ગ્યો હતો. રૂખી 
તકનો લાભ લઈ, હીરાબાનાં િરેણ ઉથાપીનરે ફવળ્યું પાર કરી વપ્યર ભાગિાનો 
પેંતરો કરતી હતી; પણ એનરે પકડીનરે ઘરમાં પૂરી દરેિામાં આિી હતી.

કલાકરે’કમાં તો રૂપાકાકા આિી લાગ્યા; સાથરે જમાદાર નરે બરે પોલીસ. એમનરે 
ઉવચત લાગ્યું હતું કરે ભલરે પોલીસનરે જાણ થા્ય. એમ ક્યાંક પાછળથી દંડાિા 
કરતાં ભલરે અત્યારરે  જ જમાદાર પંચકરેસ કરી દરે તો ઝટ દિાખાનરે લઈ જિા્ય.

હીરાબાએ પોલીસ ભાળી એટલરે સાબદાં થઈ ગ્યાં...

િહુનરે પાછલરે બારણરે વપ્યરની િાટરે િળાિી દરેિામાં જ એમણરે સાર જો્યો. 
હાસતો ! પટરેલની ન્યાતમાં આદમી્ય જ રેલમાં ના જા્ય ત્યારરે  આ તો બૈરંુ મનરેખ ! નરે 
ફાંસી કરે જ રેલ થા્ય તો્ય નામ તો નાનશાના ઘરનું જ િગોિા્ય નરે ? કરે ફલાણાના 
ઘરની િહુનરે જ રેલ થઈ !...ના ભાઈ ના...

જમાદાર હાકોટા પાડતો, ડારતો રહ્ો પણ રૂખીિહુ હો્ય તો મળરે નરે ?! 
ઘરની તપાસ લરેિાઈ; રોટલા-ઝરેરના નમૂના્ય લીધા..નરે કરેસ લખતાંકનરે જમાદારરે  
મજબૂત માણસોનરે તૈ્યાર કરીનરે કોદરનરે ખાટલરે ઘાલીનરે છરેક પચીસ ગાઉ છરેટરેના 
ડુગંરપુર દિાખાનરે તાબડતોબ લઈ જિા તાકીદ કરી. જ્યશંકરાનંદ મહારાજ રે્ય 
આિતાંિેંત એ જ કહ્ું... પનાની અનરે િાલી-સંતીની શુવદ્ સારી હતી... એટલરે 
મહારાજ પણ ઊપડ્ા કોદરનરે લઈ જતા જુિાનોની સાથરે... પનાનરે કારણરે કરે 
ગ્યા ભિની લરેણદરેણ હશરે ? રામ જાણરે ! પણ મહારાજનરે નાનશાનું ઘર જાણરે 
પોતાનું લાગતું હતું !

ba
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6

દસરેક કદિસમાં કોદર સારો થઈ ગ્યો હતો, પણ ઝરેરની અસરરે  કડલ 
તોડી નાખરેલું. િજન હતું્ય ઓછુ ંનરે પાછુ ંઘટી ગ્યું. પણ કોદરમાં ઈશ્વર તરફની 
આસથા િધી હતી. ભગિાનરે નિું જીિતર આપ્યું - તરે હિરે એનાં - પ્રભુસરેિાનાં 
કામ કરિા િાસતરે જ તો... નરે અણગમતો સંસાર પણ હિરે અળગો થઈ ગ્યો 
હતો... રૂખીિહુથી છરેડાછૂટ થઈ જ ગઈ હતી. એ િંઠરેલ અનરે માથાફરરેલ િહુથી 
નાનશાનો આખો પકરિાર બચી ગ્યો હતો...

જોકરે ઝરેરના રોટલાિાળા પ્રસંગથી આખું ગામ સંમૂઢ અનરે અચંવબત-અિાકા 
જ રેિું હતું. માની ન શકા્યું કરે મનરેખ િળી મનરેખનરે ઝરેર આપરે ? જોકરે પોલીસ-
-કારિાઈ સરળતાથી પાર પડરેલી. રૂખીિહુ બીજા રાજની સરહદમાં વપ્યર ગામરે 
છટકી ગઈ હતી - એટલરે તથા બધાં બચી ગ્યાં એટલરે્ય અનરે કા્ય્ગિાહી સમરેટાઈ 
ગઈ હતી... સમાજનાં નિરે ગામોમાં ઝરેરનો પ્રસંગ ઠીકઠીક ચચા્ગ્યો હતો. આમ 
તો, ધણી ચાહરે તો ન્યાત ભરેગી કરરે  નરે દંડ પણ કરાિી શકરે... પણ નાનશાનો 
પકરિાર સંસકારી નરે વિિરેકી્ય ઘણો.

કોદરનરે ડુગંરપુર લઈ જિાનું સહરેલું નહોતું... પગરે ચાલીનરે અનરે દદદીનરે ખાટલરે 
ઘાલીનરે - ઊંચકી જિાનું એ કામ ગામના ્યુિાનોએ માથરે લીધરેલું. પડોશીઓ 
ઘઉંના રોટલા લઈનરે પાછળ નીકળ્ા હતા. તો હકરભાઈ િાવણ્યાનરે ત્યાં પાંચ 
શરેર ઘીની કુલ્લી િરેચી આવ્યા અનરે માના પગનાં કલ્લાં ગીરો મૂકી રૂવપ્યા કમ-
રપટરે સંતાડીનરે, શરેકરેલા ચણાની પોટલી લઈનરે નીકળરેલા. જોડરે રાંધિાનાં િાસણો, 
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સીધું-સામાન બરે ટટ્ઓુ પર લાદરેલું – નરે એનરે માથરે િાલી-સંતી બરે બહરેનો બરેઠરેલી, 
મા ચાલતાં હતાં... સૌનરે રાંધી ખિડાિિાનું હતું - ડુગંરપુરમાં. પનો પણ ડુગંરપુર 
જિા રડરેલો પણ, ઘરેર ભાભી જોડરે રહરેિું પડરે એમ  હતું.

ગામડાંની પ્રજાની હાલાકીનો ખ્યાલ આ મલકમાં િારરે  િારરે  આિતો રહરેતો. 
પ્રજા િળી અંધશ્દ્ામાં નરે ભૂતપ્રરેત તથા મરેલી વિદ્ામાં્ય માનરે. દિા કરતાં મંત્રતંત્ર 
તથા દોરાધાગા-ભૂિામાં િધારરે  વિશ્વાસ. પન્ાલાલ પટરેલની કથાસૃવષ્માં આ બધું 
સહજ રીતરે આવ્યું છરે કરેમ કરે એ એમણરે જો્યું –  જીવ્યું હતું. ‘મળરેલા જીિ’ માં 
રોટલામાં ઝરેર ભરેળવ્યાનો કકસસો છરે. પણ એ તો જીિી પોતાનરે માટરે ઝરેરનો રોટલો 
કરરે  છરે, નરે મારથી બરેભાન જીિીની ગરેરહાજરીમાં ધૂવળ્યો પરેલો રોટલો ખાઈનરે 
મકાઈનરે માળરે ખરેતરમાં રાતિાસો જા્ય છરે. ભાનમાં આિતાં જીિી ભગતનરે ઝરેરના 
રોટલાની િાત કરરે  છરે. ભગતરે જ એક િાર જીિીનરે ટોકતાં કહરેલું કરે - ‘રોજના 
ઝઘડા કરતાં ચપટી ઝરેરરે્ય નથી મળતું ?’ ભગતનરે ભારરે  પશ્રચાતિાપ થા્ય છરે કરે 
મેં તો ઝઘડો ના કરિા માટરે કહરેલું એ િાક્ય કરેિું તો અિળી કદશામાં લઈ ગ્યું 
! એમણરે બાજી સંભાળી લીધી. ધૂળાનરે ખરેતરમાં રાતરે સાપ કરડ્ો નરે મરી ગ્યો 
એમ િાત િાળી લરેિાઈ છતાં જીિીનું િગોિણં તો થ્યું નરે એ જ િાતરે એ ગાંડી થઈ 
જા્ય છરે કરે કાનજી્ય એિું માનરે છરે કરે મેં ધૂળાનરે ઝરેર આપ્યું ?! હાસતો ! નકહતર 
મનરે મળિા તો આિત નરે ?! જીિી બરેરહમી જીરિી ન શકી. જીિનમાં જ રે બનરે 
છરે તરે નિલકથામાં્ય બનરે છરે... પણ આપણરે જો્યું કરે સજ ્ગક જીિનના િાસતિનરે 
આલરેખરે છરે ત્યારરે  કાવ્યમાં રૂપાંતર પામતું િાસતિ બદલાઈ જા્ય છરે ! રૂખી જ રેિી 
િંઠરેલી િહુ કોદર જ રેિા ભલાભોળા િરનરે ઝરેરનો રોટલો પીરસી શકરે છરે - િાસત-
િમાં રૂખીનરે બીજો આદમી ગમરે છરે - માટરે ! પણ મનનો માણીગર કાનજી ગમતો 
હોિા છતાં જીિી જ રેિી સંસકારી અનરે માણસાઈિાળી અણગમતા પવતનરે ઝરેર નથી 
આપી શકતી. એ તો પવતના ત્રાસમાંથી છૂટિા અનરે એકલી ત્યજીનરે ચાલ્યા ગ્યરેલા 
વપ્ર્યતમનો વિરહ ના િરેઠાતાં જાતરે મરી જિા ચાહરે છરે. કળાનું િાસતિ આપણનરે 
માણસાઈનાં નિાં સોપાન દશા્ગિરે છરે.

કોદર સાજોનરિો થઈનરે માંડલી આિી ગ્યો હતો નરે મહારાજ પણ મરે-
ઘરજમાં રામજીમંકદરરે  આરામમાં હતા. પણ પલરેગના િાિડ હજી મટા નહોતા 
એટલરે વનશાળો ખૂલી નહોતી. એટલરે પનાનરે, માંડલીના પાદરથી નજીક સીમની 
િાટરે આિતા પડતર-ચરામાંના વિસાવમ્યા િડલરે, રમિાની અનરે ઢોર ચરાિિાની 
મજા પડતી હતી.
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િરસાદ આરંભા્યો હતો. ખરેતરો ખરેડાતાં હતાં - િિાતાં હતાં. સીમમાં 
શરેઢરે-િગડરે નિું ઘાસ ફૂટું હતું... ધરતી લીલછા્યરેલી હતી. િહરેળાં-તળાિરે પાણી 
હતાં નરે ચરામાં ઢોર ચરતાં... ગોિાવળ્યા રમતાં નરે ભાથાં ખાઈનરે એકબીજાનરે 
િહાલાં થતા હતા !

ભણતો વનશાવળ્યો પનો બધા ગોિાવળ્યા માટરે આકષ્ગણનું કરેનદ્ર હતો. કોઈ 
એનરે ભણિા વિશરે, મરેઘરજ વિશરે પૂછતું હતું તો કોઈ મહારાજની વિદ્ા વિશરે ! 
લોક કહરેતા હતા કરે જ્યશંકરાનંદ તો અનરેક વિદ્ાઓ / મંત્ર-તંત્રો જાણરે છરે. કોઈ 
કોઈ કહરેતાં કરે પનાનરે પણ મહારાજ આિા મંત્રથી િશ કરીનરે લઈ ગ્યા છરે - નકહ 
તો માનો પલ્લો ના છોડનારો છોકરો મહારાજની આગળ થોડો હેંડિા માંડરે ?!

આ બધાંમાં એક રરેિા નામની છોકરી્ય હતી. માંડલીની માસીના ફવળ્યાની. 
પનાથી િષભેક નાનીમોટી હશરે. બસ ! રરેિાનરે ભણિા ગ્યરેલો નરે ઊજળો - ગોળ-
મટોળ -પનો રૂપાળો લાગતો નરે ગમતો્ય હતો. એ પૂછતી : ‘ઝરેર કરેિું લાગરેલું ? 
પના... ખબર ના પડરે કરે રોટલો કડિો-તૂરો કરેમ છરે ? લોટમાં વબલાડુ ંમૂતરી ગ્યું 
હો્ય એિો સિાદ... ?’ પનો કહરેતો - હા, અદ્દલ એિું જ હતું... ! પનો છોકરાંનરે 
મરેઘધનુષ્ય બતાિતો... રરેિા કહરેતી : એ તો મરેઘરાજાનું કામઠુ ં (ધનુષ્ય) છરે ! 
રરેિાની િાતથી પનાનરે નિાઈ લાગતી... એ રરેિાનરે તાકી રહરેતો. ઘાઘરી-કબજામાં 
એ છોકરી હિરે ઊઘડતી દરેખાતી હતી... પનાનરે એ ગમિા માંડી હતી. આમરે્ય એ 
પનાની સાળી થતી હતી.

હા, રરેિાની મોટી બહરેનની જનમતાં જ મકહનામાસના પના જોડરે સગાઈ 
થ્યરેલી... પણ પછી એ મરી ગઈ હતી. પાટીદારોમાં બીજી બહરેન જનમરે તો સગાઈ 
ચાલુ રાખી શકાતી હતી. પણ નાનશાના મ્યા્ગ બાદ, ઈષા્ગળુ લોકોએ એ થિા દીધું 
નહોતું. પણ પનો નરે રરેિા બાળપણમાં રમતથી લઈનરે ્યુિાનિ્યરે લાગણીઓ અનરે 
મદદ કરિામાં્ય સાથરે જ રહરેલાં... રરેિા પનાનરે ગમતી છોકરી જ નકહ પ્રરે્યસી 
હતી - એ િાત પછીનાં િષયોમાં ઘણાંનરે સમજાઈ ગઈ હતી. રરેિા્ય મનોમન પનાનરે 
ઝંખતી... એ એકલાં્ય મળતાં; વચંતા્ય કરતાં... નકહ ભણતા કરે નોકરીઓ બદલ્યા 
કરતા અનરે દુકાનના રિાડરે ચઢરેલા કકશોર પનાલાલનરે રરેિા ઠપકો્ય કરતી.

રરેિાનરે બીજ રે ગામ પરણાિી દરેિાઈ હતી. જોગાનુજોગ રરેિાના જ રેઠની 
છોકરી િાલીબહરેન સાથરે - પછીનાં િષયોમાં પન્ાલાલનું લગ્ન ગોઠિી આપિામાં 
રરેિાએ ઘણી જિાબદારી વનભાિરેલી. આમ પન્ાલાલના જીિતરમાં પ્રરે્યસી છરેિટરે 
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કાકીસાસુ બનરે છરે. એ જ અનુભિો જાણરે ‘માનિીની ભિાઈ’માં રાજુકાળુનું 
સજ ્ગન કરાિરે છરે. વનજી અનુભિોની સચચાઈથી નિલકથાનાં કલપવનક રાજુકાળુ 
આપણનરે સાચુકલાં પાત્રો લાગ્યાં છરે. છપપવન્યા કાળના અનુભિો માએ પનાલા-
લનરે િારરેિારરે  િારતા લરેખરે કહ્ા કરરેલા...એ બધું છરેિટરે પરેટની અનરે નાવભની ભૂખના 
દશ્ગન રૂપરે પ્રગટરે છરે..‘માનિીની ભિાઈ’ નિલકથા પન્ાલાલનું જીિન જાણનારનરે 
જુદી ભૂવમકાએથી વિચારિા પ્રરેરરે  છરે. લરેખકરે કશું કલપિું નથી પડ્ું; હા, સજ ્ગકરે 
પ્રવતભાિાળી દૃવષ્થી િસતુસંકલના કરી અનરે એમાંથી જીિનદશ્ગન પ્રગટાવ્યું છરે.

આ વિસાવમ્યા િડલરેથી કકશોર પનો ઘણં ઘણં પામ્યો છરે. પનો અહીં બરેસીનરે 
પાિા િગાડતાં શીખ્યો. ભાતાં ખાધાની ્યાદો પામ્યો. વગલ્લીદંડા અનરે ગરેડીદડા્ય 
અહીં જ રમા્યા હતા...એકલા બરેસી રહરેિાની અનરે કોઈની રાહ જોિાની્ય એ જ 
જગ્યા હતી. ગીતો ગાિાનું અહીંથી પ્રારંભા્યું હતું. એમાંનું જ એક ગીત ઈડરના 
મહારાજસાહરેબનરે ગમરે છરે નરે પનાલાલનરે માટરે જગતનો દરિાજો ખૂલી જા્ય  છરે !

ba
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7

ણિસાવમ્યો િડલો પનાથી ભુલાતો નહોતો. 

િનિગડો અનરે એમાં િળી િરસાદની મોસમ. પનાએ અહીં પંખીઓ 
ઓળખ્યાં અનરે ઓળખાવ્યાં્ય ખરાં. િનનાં વશ્યાળ-ફાલુડી અનરે સસલાં કદિસરે 
તો ન જોિા મળતાં પણ સાપ, ઘૂણી (આંધળી ચાકણ) અનરે ઘો જોિાનો આનંદ 
અપાર હતો. િગડામાં ઢોર ચરતાં હો્ય ત્યારરે  ગોિાવળ્યાનરે ભરેગા કરીનરે પનાએ 
વનશાળ પણ માંડી જોઈ હતી...પોતરે િડની ખુરશી જ રેિી ડાળી પર બરેસતો નરે સામરે 
બીજી ડાળી તરે એનું ટરેબલ... જાણરે એ હરેડમાસતર હો્ય એમ મજા પડતી હતી.

પાછા મરેઘરજ નીકળતાં પરેલું લાકડાનું રમકડુ-ંસસલું એણરે માનરે ભળાિરેલું; 
ખોિા્ય નકહ જોજો. નરે ગોરાએ તંબૂ તાણ્યા હતા ત્યાંથી એનરે મળરેલી ‘હરેરપીન’ ઘરમાંથી 
કોઈ ચોરી ગ્યું હતું તરે વિશરે તો મા મરેઘરજ મળિા આવ્યાં ત્યારરે્ય પૂછરેલું : ‘મળી, 
મા પરેલી હરેરપીન !’ માએ ફરી એ જ કહ્ું કરે લરેનારંુ પાછુ ંઆપિા સારુ થોડુ ંલઈ ગ્યુ ં
હો્ય ? બરેટા !....

આ િખતરે મરેઘરજ જિા નીકળ્ો ત્યારરે  રરેિાના ફવળ્યામાં જઈ આિરેલો... 
માસીનરે મળિાનરે બહાનરે. રરેિા પનાનરે મનોમન કહરેતી હતી : આિજ રે, પના ! 
ભણજ રે નરે મોટો બાલરેટણ થજ રે ! મરેઘરજમાં મંકદરમાં સૂતાં પનાનરે, આ િખતરે 
માંડલીમાં જો્યરેલાં સુખદુ:ખનાં બધાં જ દૃશ્યો, એક પછી એક ્યાદ આિતાં હતાં 
! ભણિાનું થાળરે પડી ગ્યું હતું. િાંચિા-લખિાનું ચાલતું હતું. બાિજી ક્યારરેક 
બજારમાં કંઈક લરેિા મોકલતા. એ ફરતો આિતો. બાિજીનરે ગાંજાનું બંધાણ. 
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એક િાર ખલાસ થ્યો નરે ના મળ્ો તરે પનાનરે બાિજીએ પાંચ ગાઉ છરેટરેના ગામરે 
મોકલરેલો. પનો એ લઈ આિરેલો. પોતાના ઘરકુટુબં માટરે બાિજી કરેટલો જીિ બાળરે 
છરે તો પોતરે બાિજીની સરેિા કરરે  એ તો જરૂરી જ ગણા્ય. નરે પોતાનાં કપડાં તથા 
ભણિાની ચોપડીઓ - બધાંની બાિજી કરેિી તો વચંતા કરરે  છરે નરે િરેળાસર લાિી 
આપરે નરે સાચિણી્ય રાખતા હતા !

બાિજી એટલરે કરે જ્યશંકરાનંદ મહારાજ... હિરે તો રામજી મંકદરના સાધુ 
બાિજી... પલરેગ તો મટી ગ્યો હતો પણ બાિજીનરે પરેલી - પીિાની - લત પડી ગઈ 
હતી. િાવણ્યો અમરચંદ ભવજ્યાં અનરે શીશો લઈનરે િરેળાસર આિી જતો. નિો 
ચરેલકો (છગનલાલ શાહ) છોટ ુપણ પ્યાલી લરેતો થ્યરેલો. પનાનરે આ બધાંની ખબર 
પડિા માંડી હતી. બાિજીનરે છોટ ુકહરેતો હતો - આપણરે ક્યાં રોજ લઈએ છીએ 
? હેં ! નરે, બાિજી લઈએ ત્યારરે  જાણરે ભગિાન પાસરે હો્ય એમ લાગરે છરે. એનાથી 
ધ્યાન સારંુ લાગરે છરે... ઘાટ ઘાટનાં પાણી પીનરે સાધુબાિા થ્યરેલા જ્યશંકરનરે 
સમજાતું હતું કરે આ માગ્ગ તો પતનનો છરે નરે હિરે નીમ લરેિો છરે કરે આ બધું કાલથી 
બંધ. અમરચંદનરે પીિો હો્ય તો એનરે ઘરેર પીિરે...

મથામણ ચાલી; દારૂનરે છોડિાનું અઘરંુ થઈ પડ્ું હતું. બાિજી ના પાડતા 
રહરેતા નરે માથું દુખતું ત્યારરે  પાછો અમરચંદ શીશો લઈનરે હાજર થતો. બાિજી 
થોડો પીનરે શીશાનો ઘા કરીનરે દૂર ટરેકરી તરફ ફેંકતા... પણ નશો એમ જા્ય 
થોડો ? અમરચંદ ‘ઇંવગલશ’ લઈનરે આિી ચઢતો અનરે જીિ લલચાતો. પનાનરે 
હિરે પાક્ી સમજ પડતી હતી. પરેલા ત્રણરે પ્યાલીઓ રમરમાિતા ત્યારરે  પનાનરે 
છોટ ુભવજ્યાંની રકાબી એની ઓસરીમાં આપી આિતો. પનાનરે ખ્યાલ આિતો 
હતો કરે આ ‘મહરેકફલો’ અનરે ‘જલસા’ મંકદરમાં થા્ય તો ગામનરે નકહ જ ગમરે. 
પણ અહીં તો દરેિ પણ જ્ાવત પ્રમાણરે િહેંચી લીધરેલા હતા... ગામમાં િૈષણિોનું 
ગોકુળનાથજીનું મંકદર હતું. બીજા બ્ાહ્મણો ભટ્-જાની-પંડ્ાઓ અનરે લુહારસ-ુ
થાર સમરેત જનોઈધારીઓ માટરે મહાદરેિનું મંકદર હતું જ. દરજી કલાલ િગરેરરેનરે 
તો હનુમાન િહાલા. નદીની સામી ટરેકરીએ હનુમાનજીનરે માથરે ઢાવળ્યું કરરેલું હતું. 
રામજી મંકદર ગામ બહારંુ નરે અનાથ જ રેિું. બરેચાર રામ-ભકતો આિતાજતા - તરે્ય 
સિાર પૂરતા ! એટલરે મહારાજ રે ત્યાં પાછળ બરેચાર ઓરડીઓ્ય સરખી કરાિરેલી. 
ભાડરે આપી હો્ય તો આિકમાંથી મંકદરનું નભી જા્ય. આસપાસનાં ગામડાંમાંથી 
બાંધરેલાં દાણો-પાણી િચચરે મળી જતાં...નરે એમ બાિજી પોસાતા હતા.
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સાધુ બાિો થ્યાનરે, બાિજીએ ગણી જો્યાં તો બારતરેર િષયો િીતી ગ્યાં 
હતાં... ઘર એ પહરેલાં ત્રણચાર િષયો પર છોડરેલું... આમ, ઘર છોડ્ાનરે પંદર-
સોળ િષ્ગ થ્યાં હતાં... કદીક એ િષયો પહરેલાંની બરેપાંચ ઘટનાઓ બાિજીનરે ્યાદ 
આિતી... એ કશાકમાં ખોિાઈ જતા. એક િાર મોડી સાંજ રે પનો અનરે છોટ ુ
બાિજી સાથરે સગડીએ તાપતા હતા, વશ્યાળાની જામતી રાત હતી નરે બાિજી 
કશી િાતરે વનરાશ-ઉદાસ હતા... કારણ પૂછતાં બાિજી પોતાની જીિનકથની 
માંડી બરેઠા હતા... એની આછી-પાતળી રૂપરરેખા્ય ઘણં શીખિરે એિી નરે જાણ્યા 
જ રેિી હતી. બાિજીના શબદોમાં - કૈંક આમ આમ બન્યું હતું - સાંભળીએ...

‘ચરોતરનું નકડ્યાદ પાસરેનું ચકલાશી ગામ. બ્ાહ્મણ પકરિાર. બાપના બરે 
બરેટા. નાનો તરે જ્યશંકર પોતરે –  હંુ. જમીનખરેતી ઉપર બ્ાહ્મણબાપ ્યજમાનોમાં 
કક્્યાકાંડ કરનારા તરે ગોરપદું્ય ખરંુ. મોટા ભાઈ પરણરેલા, ગામમાં જ સાસરંુ. 
ભાભીની નાની બહરેન લાલી. રૂપાળી. િીસની મારી િ્ય. જીિ લાગ્યો લાલીમાં. 
મૂળરે આ જ્યશંકર તોફાની. ગામમાં ‘તોફાની જ રેલો’ એિી છાપ. પણ લાલીનો્ય 
જીિ મળ્ો હતો - જ્યશંકરના જીિ જોડરે. ખરેતરોમાં રા્યણ-કરેરીઓ ખાઈએ નરે 
બંનરે પ્રરેમમાં ગળાબૂડ. બંનરે ઘરોમાં ખબર પડી જા્ય એ સહજ હતું. બધાં બરેઉ 
પર નારાજ.

નારાજીનાં કારણો જાણીનરે બહુ ગુસસો આિરેલો - આ સગાંિહાલાં કહરેતાં 
માણસની જાત પર ! હાસતો ! લોભ અનરે લાલચ તો જુઓ ! ભાભી અનરે એમનાં 
વપ્યકર્યાંનરે જ્યશંકર કંુિારો જ રહરે એમાં રસ. ભાભીનરે તો ભાઈ-કદ્યર ભાગ 
ન માગરે એટલરે બમણી વમલકત મળરે. િળી બહાનાં બતાિરે કરે આ રખડરેલ જ્ય-
શંકર નાની બહરેનનરે દુ:ખી કરશરે. મોટા ભાઈ પણ સાસરીપક્રે બોલરે. હંુ નરે લાલી 
સીમિગડરે મળીએ એટલરે ભાભી મારા બાપુજીનરે મહરેણાં મારરે .. આથી બાપુજી 
મારા પર બગડરેલા રહરે. એક કદિસ િાત િધી ગઈ. બાપુજી કહરે, ‘કાં તો આ ઘર 
છોડી દરે કાં તો એ છોકરીનરે ભૂલી જા - છોડી દરે એનરે; નરે કામધંધો કર.’ બીજ રે 
કદિસ સીમિગડરે ઢળતી સાંજ રે એ છોકરીનરે મળ્ો નરે કહ્ું : ‘છરેલ્લું પૂછી લઉં 
છુ.ં.. મારી સાથરે પરણીશ કરે નકહ ?’ છોકરીએ જિાબ ના િાળ્ો. ઉદાસ બરેસી 
રહરેલી. મેં ફરીથી કહ્ું : ‘ચાકુ લઈનરે આવ્યો છુ.ં ના પાડીશ તો ગળું કાપી દઈશ 
નરે હંુ્ય આ બાજુના કૂિામાં કૂદી પડીશ...’ પણ છોકરીની ભીની આંખોમાં જ રે 
ભાિો જો્યા એ મનનરે અજપં કરી દરેનારા હતા. એ ન તો હા પાડી શકતી હતી 
કરે ન તો મારા વિના રહરેિા રાજી હતી !! એ ઉપરાંત એનાથી નહોતી િરેઠાતી 
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માબાપની રૂક્તા અનરે મોટી બહરેનની ડખંીલી ભાષા... મનરે થ્યું કરે આપણા લીધરે 
જ આ બધાં દુ:ખી થા્ય છરે નરે ! તો ચાલ બંદર... નીકળી જા ઘરગામ બધરેથી... 
િળી બાપુજીનાં િરેણ પણ કાનોમાં પડઘાતાં હતાં, ભાઈભાભીની િૃવતિ માટરે્ય 
જીિ િલોિાતો હતો - ચાકુ ફંગોળીનરે ત્યાંથી જ ચાલતી પકડી ગામથી વિપરીત 
કદશામાં... તરે ત્યારની ઘડી નરે આજનો કદિસ !! ચકલાશી અનરે સગાંિહાલાં 
બધાં્ય સાજાં રહરેજો નરે સો િષ્ગનાં થજો !!

કથની તો લાંબી છરે... પણ એ ઘરગામ છોડ્ાની રાતરે પાસરેના શહરેરમાં 
મધરાતરે પહોંચ્યો હતો. નાટકમંડળીનું નાટક છૂટરેલું... ઊંઘિા સારુ ફાંફાં મારતો 
નાટકમંડળીના માણસનરે િીનિતો હતો. ત્યાં જ કામ મળ્ું... બરે િષ્ગ નાટકોમાં 
સ્તી-પુરુષ બંનરેના પાઠ ભજવ્યા. પાંચ પાંચ િાર િનસમોર મળતા હતા... પણ 
આ સફળતાની સાથી કલાકારોનરે ભારરે  ઈષા્ગ થઈ... િરેરઝરેર થિા લાગ્યાં... મંડળી 
છોડી. બરેત્રણ વમત્ર કલાકારોએ અલગ નાટકમંડળી કાઢિા વિનંતી કરી. એ્ય કરી 
જો્યું... ચકલાશીથી બાપુજી એક િાર મળિા આિરેલા... ‘ચાલ, ઘરેર પાછો ચાલ; 
દૂરના એક ગામમાં કન્યાનો જોગ ખા્ય એમ છરે...’ પણ મન ના માન્યું. બાપુજીનરે 
નાટકની કમાણીના હતા એ બધા રૂવપ્યાની પોટલી બાંધી આપીનરે પરાણરે વિદા્ય 
ક્યા્ગ હતા. પછી એક રાતરે નાટક છૂટા બાદ બરે લીટીની વચઠ્ી લઈનરે અમારો 
બાળનટ મારી સામરે ઊભો. કહરે કરે - ‘કોઈ બહરેન તમનરે મળિા માગરે છરે...’ થ્યું 
લાલી જ હશરે. ગ્યો. એ જ હતી... મનમાં ફરીથી પ્રરેમની આગ ફરી િળી. 
નાટકના વ્યિસા્યમાં પ્રરેમપત્રો તો મળરે જ નરે રૂપાળી સ્તીઓ્ય આકષા્ગતી હો્ય 
છરે. પણ હંુ અડગ હતો... લાલી કહરેતી હતી - ચાલ, મારરે  ઘરેર ચાલ. તનરે લરેિા 
આિી છુ.ં મેં કહંુ્ હતું : હિરે ઘરેર લઈ જઈનરે શું કરીશ ? લાલી ભાિાદ્ર્ગ થઈનરે 
બોલતી હતી : ખિરાિીશ, વપિરાિીશ... તું જ રે માગીશ તરે બધું જ તનરે સમવપ્ગત 
કરી દઈશ... આજ રે હંુ ઘરેર એકલી જ છુ.ં..નરે...’ મેં જિાબ િાળરેલો : ‘બસ, તેં 
કહ્ું એટલરે બધું જ મળી ગ્યા બરાબર છરે...’ છતાં એનો આગ્હ હતો. એ એના 
પવતનરે તરેડિા મોકલિા્ય રાજી હતી... પણ હંુ બરે કદિસનો િા્યદો કરીનરે છટકી 
ગ્યો... એ જ કદિસરે નાટકમંડળીનો પડાિ ઉપાડી લીધો.. પછી તો એ્ય બંધ કરી 
દીધી... લાલી હજી િાટ જોતી હશરે... જિાનું મન થા્ય છરે... પણ હિરે તો સંસાર 
છોડ્ો છરે ભાઈ !!

પછી રઝળપાટ શરૂ ક્યયો. સાધુઓની સરેિા, િાચન, તપોબળ માટરે ઉપિાસ, 
સાધના કરતો કરતો... બધી વિદ્ાઓ શીખતો શીખતો આટલરે આવ્યો છુ.ં.. 
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બીજાઓ પાસરે ્યજ્ો કરાિીનરે તપોબળ નરે વિદ્ા મજબૂત કરિા મ્થ્યો છુ.ં આ 
અમરચંદરે પ્રરેમથી ્યજ્ ક્યયો... ‘પરમહંસતિ’ પામિાની મારી મથામણ થોડા પાગ-
લપન સુધી જ પહોંચી શકી... હજી તપ અનરે સાધના અધૂરાં છરે... સંસાર છૂટા 
છતાં્ય કમ્ગ્યોગ તો રાખિો જ પડ્ો છરે ! નરે સંસારી નથી થ્યા એ ખરંુ પણ 
હજી મનોબળ િજ્ર જ રેિું બન્યું નથી... કથની પૂરી કરીનરે પાછા વ્યતીતમાં ખોિાઈ 
ગ્યરેલા બાિજી િત્ગમાનમાં આિતાં જ વિચારતા હતા... આ અમરચંદની સોબત 
અનરે ‘દિા’ છોડિાં જ પડશરે ! એનરે કહી દરેિું પડશરે કરે આ ‘દિાબિા’ તો ઠીક 
છરે પણ સ્તી તો સીધી જ અધોગવત છરે અધોગવત...’ નરે એક સાંજ રે કહી દીધું કરે 
તું પાછલી ઓરડીમાં કોઈ સ્તીનરે લાવ્યો છરે તો ખબરદાર... ! અમરચંદરે કહરેલું કરે 
બાિજી બધી િાતો કાલરે કરીશ.

કૂણી અનરે કાચી િ્યમાં પનાનરે મંકદરમાં્ય સંસારીઓના ખરેલ જોિા મળ્ા 
હતા. એનરે તો બચચું માનીનરે બાિજી, અમરચંદ તથા નિો સાધુ ચરેલકો છોટ ુપણ 
િૃવતિઓનાં િમળમાં અટિાતાં અટિાતાં જ રે રિાડરે ચઢ્ા હતા એ મોટપણરે પણ 
પન્ાલાલ માટરે અચરજ જ બની રહરેલું. પણ આ બધા અનુભિો ખાસસા કામ 
લાગ્યા હો્ય એ સહજ છરે.

અમરચંદ મારિાડી િાવણ્યો. માબાપ િગરનો મોટો થ્યરેલો; કૈંક પૈસા 
કમાતો પણ કંુિારો રહી ગ્યરેલો. જ્યશંકરાનંદ મહારાજ  – બાિજી –  માટરે 
મરેઘરજમાં જ્યારરે  કોઈ ્યજ્ કરિા તૈ્યાર ના થ્યું ત્યારરે  અમરચંદરે બધી બચત 
્યજ્માં ખચદી નાખી હતી. બાિજી એના પર પ્રસન્ હતા. પણ અમરચંદ તો 
મોજીલો હતો. ગામ-છરેિાડરે એક સિણ્ગ વિધિા સાથરે એનરે પ્રરેમસંબંધો હતા. એ 
અમરચંદ માટરે (પીિા િખતરે) કાંદાનાં ભવજ્યાં મોકલતી. બાિજી પણ એનો સિાદ 
ચાખી ચૂકરેલા.

અમરચંદ તો મલકમાં ફરનારો હતો...એમાં એક વમ્યાંના ત્રાસથી થાકરેલી 
બીબીનો જીિ અમરચંદમાં લાગ્યો હતો. બીબી મૂળરે તો કહનદુ વિધિા હતી અનરે 
વમ્યાં સાથરે વનકાહ પઢિામાં ‘બીબી’ બની હતી. વમ્યાંથી મોહભંગ થતાં એ 
અમરચંદ જોડરે ભાગી આિરેલી. અમરચંદ એનરે મંકદરની પછીતની ઓરડીમાં 
રાખતો’તો- બાિજીની જાણ બહાર. વમ્યાંની ફકર્યાદનરે આધારરે  એક ઢળતી 
રાતરે મંકદરમાં ઝડતી આિી. અમરચંદ બાિજીનરે કરગરી પડ્ો અનરે મહારાજ રે 
બીબીનરે રામસીતા - લક્મણની મૂવત્ગઓ પાછળ સંતાડી દરેિામાં ના છૂટકરે સંમવત 
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આપી. જમાદાર બધા ઓરડા-ઓસરી ચકાસતો હતો - બાળક પનો પોલીસ 
જોઈનરે હરેબતાઈ ગ્યરેલો. ઝડતી ખાલી હાથરે ગઈ. પછી મોડી રાતરે બાિજીનો 
જીિ પરેલી બીબીમાં િટલા્યો... નરે એમણરે મંકદરમાં જ બીબીનરે ભોગિી... બાળક 
પનાએ પછીતમાં ભાગી જતી નાગીધડગં ઓરત જોઈ હતી. પછી સિારરે  બાિજી 
આખું મંકદર ગોમૂત્ર-છાણથી પવિત્ર કરિા મથતા હતા !! અમરચંદરે બીબીનરે 
િહરેલી પરોઢરે ઊંટરે ચઢાિી બીજ રે ગામ િળાિી દીધી હતી. એણરે બાિજીના પગ 
પકડીનરે માફી માગી હતી... બાિજી પણ બઘિા્યરેલા હતા... અમરચંદરે મંકદરમાં 
ના આિિું એિું ઠરાિીનરે મહારાજ વિચારતા હતા કરે હજી તપોબળ મરેળિિા 
એકાનતમાં જિું પડશરે.

ba
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8

પનાના મનમાંથી પરેલી રાતિાળો પ્રસંગ ખસતો નહોતો. કૈંક બરેબાકળા 
જ રેિા લાગતા બાિજી પણ એની સાથરે, હકરભાઈ તથા કોદરની િાતો કરીનરે, પરેલી- 
પાિનનરે પવતત કરનારી – રાતનરે ભૂલિા મથતા હતા જાણરે ! કહરેતા કરે કોદર 
સીધું-સામાન લઈનરે આિરે્ય ખરો...બાિજીના મનમાં અમરચંદની સોબત બાબતરે 
ભારરે  અફસોસ થતો હતો. આમરે્ય એ િાવણ્યો ન્યાતરે અનરે ગામમાં્ય ‘માથાફરરેલો’ 
ગણાતો હતો. પોતરે ‘પલરેગની દિા’ની મોકહનીમાં ભાન ભૂલ્યા હતા. અમરચંદ 
બાિજીનરે માનસનમાન કરેમ આપતો હતો એનો્ય બંનરે પક્ોનરે ખ્યાલ જરૂર હતો. 
અમરચંદ ઉપર ‘બગડીનરે’્ય હિરે શું થા્ય ? બાિાનું જ રે બગડિાનું હતું તરે તો 
બગડી ચૂક્યું હતું. બાિજીનરે તો સંવચત કરરેલી તપ-મૂડી જતાં રહ્ાં - બાકી, 
અમરચંદનરે તો ‘િાવણ્યાભૈની નીચી મૂછ’િાળો ન્યા્ય હતો..‘જ રેણરે મૂકી લાજ એનું 
પગના તવળ્યરે રાજ’...નકહ તો િળી િાવણ્યાનો દીકરો થઈનરે સરકારની દારૂની 
ભઠ્ી અનરે દુકન પાલિિાની નોકરી લરે ખરો કરે ?

તપોભંગ સરખા બનાિથી બાિજીનું રુકદ્યું શારડીથી િીંધાતું હતું જાણરે. 
બરેચાર મકહના ઈડર કરે આબુ તરફના ડુગંરોમાં જઈનરે, એકવચતિ થિું; ઇવનદ્ર્યોનરે 
િશ કરિી અનરે ઇષ્દરેિનરે આરાધિા - બાિજીએ મનોમન નક્ી કરી દીધું. પનાનરે 
પાસરે બરેસાડીનરે વશખામણ દીધી :

‘તારા હાથની દસરે્ય આંગળીઓ પર ચક્ છરે. સરસિતીની 
તારા ઉપર અપાર કૃપા છરે. એક િાત ્યાદ રાખજ રે કરે વિદ્ાદરેિી 
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કોઈ પણ માણસ પર જોરજુલમ નથી કરતાં. એ તો જ રે જ રેનરે 
જ રેટલી લગનથી આરાધરે એનરે એ એટલી િાતરે મળરે જ છરે. બધા 
દરેિોનો્ય આ જ ધારો છરે. માટરે ભણજ રે, બાકી ઘરેર ભાગી જઈશ તો 
હાથમાંની ભણતરની રરેખા કલમ મટીનરે ઢોર ચરાિિાની લાકડી 
થઈ જશરે..હા, આ તો દરેિતાઈ િાત છરે, ભૈ !’

પનાનરે િાંસરે હાથ ફરેરિીનરે કહંમત બંધાિતાં કહરેલું કરે હંુ બરેત્રણ માસમાં તો 
પાછો આિીશ જ....

નિા બાિજી થિા મથતા છોટનુરે મંકદર તથા પૂજાપાઠની રસમો પુન: સમ-
જાિીનરે કહ્ું :

‘તારરે  માથરે બરે દરેિની સરેિા મૂકીનરે જાઉં છુ.ં એક તો સામરે છરે 
તરે પ્થથરના દરેિ નરે બીજા તરે આ જીિતાજાગતા મનખાદરેિ! એક 
ઉપર શ્દ્ા રાખજ રે નરે બીજા પર પ્રરેમભાિ...’

પનો તો રડિા જ મંડરેલો. બાિજીએ કહરેલું : જો મંકદરમાં રહીનરે રડીએ નકહ 
! તું તો પટરેલનો દીકરો છઉં; નરે તરે્ય વિદ્ા જાણનાર નાનશા પટરેલનો પોતરો. હા 
! માટરે બંનરે સંપીનરે રહરેજો.’

બાિજી તો વશ્યાળાની એ િહરેલી સિારરે  મંકદર સૂનું કરી ગ્યા; એ સાથરે પનાના 
જીિનમાં નરે ભણતરમાં્ય સૂનકાર ફરી િળરેલો. પણ છોટ ુકઠોર હાથરે કામ લરે છરે.

માંડલીથી કોદરભાઈ િસાણામાં લાડિા આપી ગ્યરેલા નરે રડમસ પનાનરે 
સમજાિતા ગ્યરેલા...કોદરભાઈ સુકાઈ ગ્યા હતા. ઝરેરિાળા પ્રસંગ બાદ તો 
કોદરનું મન સંસારમાંથી જ નકહ, સમાજ અનરે ખરેતીિાડીમાંથી્ય ઊઠી ગ્યરેલું. 
એ તો બાિજી આગળ હઠરે ભરા્યરેલો કરે ના, મારરે  તો સાધુ જ થઈ જિું છરે. મનરે 
આશીિા્ગદ આલો... પણ બાિજીએ જરાક ઠપકો કરરેલો : ‘જરા સમજ, તારરે  
હજી સાધુબાિો થિાની િાર છરે. નરે તારો ભાઈ હકરભાઈ તો એક આંખ નરે એક 
હાથપગનો જ ધણી છરે; અડધો અપંગ જ ગણ નરે ! તારાં માનરે કંકુભાભી પાળશરે 
ખરાં ?...નરે જો તું બાિો થઈનરે હેંડ્ો જઈશ તો એ ભોજાઈ પનાનરે ભણાિિા્ય 
નકહ દરે...હા ! માટરે, થોભી જા ! તું મદદ કરીશ તો હકરભાઈ, હીરાબા અનરે પનો 
ત્રણરે્ય સુખી થશરે. વશ્યાળાના ટૂકંા કદિસો તો મંકદર માથરે પંખી બરેસરે એટલી િાર 
બરેસતા અનરે ઊડી જતા હતા - આભલાની પરેલરે પાર ! કદિસો તો જતા પણ ટાઢી 
હરેમાળી રાતો નહોતી ખૂટતી. પનો જાગી જતો નરે બા ્યાદ આિતાં....
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પનો બા-ની િાટ જોતો.

કોદરભાઈ બાનરે ચણાનો ઓળો લઈનરે મોકલિાના હતા. ઘકડ્યા ગોખતો, 
કથાઓ િાંચતો પનો બાિજી વિના્ય મૂંઝાતો હતો. હીરાબાનો જીિ તો દીકરામાં 
હતો પણ બધાં એમનરે રોકતાં-ટોકતાં : ‘તમરે મરેઘરજ જશો તો પનો તમારી 
હા્યભે થશરે, બાિજી છરે નકહ નરે ભણતરનો તાલ બગડી જશરે.’ વન:સહા્ય બાએ 
ઓળો, બરે પૈસા અનરે સમાચાર લઈનરે માણસ મોકલ્યો... આમ તો ગામનો કણબી 
ગલો મરેઘરજ આિતો હતો. એની હા્યભે બાએ બધું મોકલરેલું...પનો ‘બા કરેમ ના  
આવ્યાં ?’ કહીનરે રડમસ થ્યરેલો નરે િળતાં ગલાની પાછળ પડરેલો - માંડલી 
આિિા સતો ! 

ગલાએ છોટ ુબાિજીનરે બોલાવ્યા હતા...

િાત્રકનો કાંઠો ઓળંગી ગ્યરેલો પનો માનતો નહોતો.

છોટએુ કંુબાકડ્યો ઉખરેડીનરે સોટીની જ રેમ િીંઝ્યો નરે પનાનરે ધમકાવ્યો... 
આગળ ક્યયો : મનોમન બબડતો હતો :

‘સાલી ‘ડહૂ’ જાતનરે ગમરે તરેટલી સાચિીનરે રાખો તો્ય તકદીરમાં ઢોર 
ચારિાનું હો્ય પછી માનરે કરે ??’

ગલાનરે ઘણો પસતાિો થ્યો હતો. હીરાબાનરે અડધુંપડધું કહ્ું હતું નરે એ  પર 
મહુડાંની જ રેમ ટપટપ આંસુ પાડતાં હતાં...

છોટભુાઈએ પનાનરે બરેચાર સોટીઓ ફટકારી હતી - એ િાત તો પનો નરે 
છોટ ુ- બરે જ જાણતા હતા ! પણ હીરાબાનરે તો એથી્ય િધુ િરેદના રુકદ્યરે થતી 
હતી. પણ કોનરે કહરેિાનું ? ગલો્ય બખડરેલો :‘આનું નામ જ સોટી િાગરે ચમચમ 
અનરે વિદ્ા આિરે ઘમઘમ...’ : પછી પાછા કદિસો લાંબા થિા માંડ્ા હતા.

હોળીનાં ઢોલ િાગ્યાં.

શાળામાં ચારછ રજાઓ પડી.

પનો ઘરેર જિા થનગનિા લાગ્યો. કોદરભાઈ લરેિા આિિાના હતા. જીિનમાં 
પહરેલી િાર પનો બજારમાં ખરીદી કરિા નીકળ્ો. બાિજીએ આપરેલો આનો 
ચિાણં ખાિાનરે બદલરે બચાવ્યો હતો. બાએ આપરેલો એક એક આનો્ય બચાિરેલો 
જ હતો.
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પના પાસરે બરેત્રણ આના જોતાં કોદરનરે્ય ચલમ-બીડી લરેિા મન થ્યું. પનાએ 
ચલમ અનરે બીડી માટરે બરે પૈસા આપતાં કોદરરે  એનરે બાકીનું એની મરેળરે જ 
ખરીદિા દીધું...

પનાએ િહોરરેલું ચૌટુ ંજોઈનરે માંડલીમાં આખું ઘર રાજી રાજી હતું :

સંતી અનરે િાહલી માટરે બંગડીઓ...

ભાઈભોજાઈ માટરે સરેિલાં-ચિાણં

હીરાબા માટરે અતિર પા્યરેલી છીંકણી

નરે માસી (અમરમા) માટરે્ય છીંકણી - ડબી સાથરે !

પોતાનરે માટરે િાંસમાંથી બનાિરેલી રંગ-વપચકારી પણ લરેિાનું ભૂલરે શરેનો ?!

િળતી િાટરે પનો-કોદર રામનામ, ભજન-પ્રાથ્ગના-ગીતો િગરેરરેની આિડરે તરેિી 
િાતો કરતા હતા નરે એમાં િાદરે્ય ચઢ્ા હતા.

હોળીના કદિસરે ખરી રંગત થઈ.

હીરાબાએ લાડિા કરીનરે કોઠલામાં મૂકરેલા.

બધાં હોળીનાં દશ્ગનરે ગ્યાં; ત્યાં સાિકો ભાઈ અનરે એના તોફાની દોસતો 

આિીનરે બધા લાડ ુઝાપટી ગ્યરેલા. માત્ર બરે લાડ ુપના માટરે રાખરેલા... બધું જાણ્યા 

છતાં હીરાબાએ કોઈનરે ઠપકો નકહ કરરેલો... ‘હશરે, બુન ! આપણા ઘર ઉપર પ્રરેમ 

હશરે માટરે તો આિું કરિા આવ્યા નરે !’ બાએ બચરેલા બરે લાડ ુપનાનરે આપરેલા નરે 

ઘરનાં માટરે ઢળતી રાતરે ફરીથી લાડિા બનાવ્યા હતા ! હોળીમાં નિી િહુિારુઓ, 

કદ્યર િગરેરરે  ધૂળરેટી રમતાં હતાં એ જોિાનું પનાનરે ગમરેલું... પણ હોળી પછી 

મરેઘરજ પાછા જિાનું જરા્ય મન નહોતું થતું. બધાં બાનરે ધમકાિતાં હતાં નરે પનો 

બાનો ખોળો છોડતો નહોતો. 

છરેિટરે પનાનરે તો મરેઘરજ જિાનું જ થા્ય એ સહજ હતું. 

રસતામાં એનરે હોળીનાં દૃશ્યો દરેખાતાં હતાં. જીિતરનું આ પહરેલું સંભારણં 
હતું :



56

તરસ્યા મલકનો મેઘ

રરેિા નિાં લૂગડાં પહરેરીનરે રમતી હતી. ગામનરે પાદરરે  હોળી સળ-
ગાિરેલી. નિા પરણરેલા મોકટ્યાર અનરે ઘરદીઠ એક એક આદમી 
હોળી ફરતરે પાંચ ફરેરા ફરતા હતા. દરરેકના હાથમાં અજિાળરે-
લો તાંબા-વપતિળનો લોટો અનરે બીજા હાથમાં નાકર્યરેળ... પાણીની 
ધાર કરતા જા્ય, નાકર્યરેળ જરાક જરાક ઉલાળતા જા્ય...
સ્તીઓ સારાં ગાણાં ગાતી હતી. આભલરે ઉપર પૂનમનો ચાંદો 
ચળકતો હતો...હોળીમાં હોમરેલાં નાકર્યરેળ પ્રસાદ તરીકરે કાઢી 
લરેિા જુિાવન્યા લાંબી િળીઓ લઈનરે મથતા હતા... પછી પ્રસાદ 
િહેંચા્યો નરે બધાં ધુળરેટીના રાિણાનું નક્ી કરીનરે રામ રામ કરતા 
ભરેટતા હતા.. નિા જુિાવન્યા િળી ઢોલનગારાં િગાડિામાં પાછા 
નહોતા પડતા: એનો તાલ હતો ‘ગામનો પટોલ ઘાંચીનો છ્ૈયો...’

પનાના કાનોમાં હજી મંકદર કરે શાળાના ઘંટનરે બદલરે હોળીના ઢોલ જ 
સંભળાતા હતા. નરે મંકદર પછીતનો શીમળો રાતાંચોળ ફૂલોથી શોભતો હતો 
તરે તથા િાત્રકની સામરે પારની બધી ખાખરીઓ પર દરેખાતાં કરેસરી કરેસૂડાં પનો 
પહરેલી િાર જ ધારી ધારીનરે જોતો હતો. એનરે સમજાતું હતું કરે અરરે , ફૂલોથી 
ફાગણ મકહનો કરેિો મસતીખોર નરે મોજીલો લાગરે છરે.. એનરે્ય ગાિાનું મન થતું 
હતું..બાિજી પરેટી િગાડતા અનરે એ ગાતો હતો..હજી બાિજી આવ્યા નહોતા..
પણ મંકદરના પડખરેના ખંડરેરમાં એક પરમહંસ બાિો આિી ચડરેલો હતો..ભભૂત 
નરે લંગોટી, બસ ! ન ખાિાનું ભાન, ન ઇચછા કશી ! એટલરે બધાં એનરે સાચો 
સાધુ - પરમહંસ - કહરેતાં હતાં..પનાનરે આ નિા ચકરત્રમાં િધારરે  રસ પડતો હતો.

પનો આ પરમહંસ બાબાનરે ખાિાનું આપી આિતો. 

પછી તો બાિજી પાછા આિી ગ્યા હતા. પનો હિરે તો બાિજી સાથરે બાબાની 
ચલમ પણ ભરી દરેતો હતો. પહરેલાં ડર લાગતો હતો તરે કૈંક ઓછો થ્યરેલો. મંકદરનરે 
ઓટલરે એક પાગલ પણ આિીનરે બરેસી રહરેતો. પનો એનરે્ય પાણી વપિડાિતો નરે 
ક્યારરેક ચણા ખાિા આપતો હતો...એક કદિસ પરમહંસ બાબા અલોપ થઈ ગ્યા 
! ઓરડી બહારથી બંધ હતી નરે એ તો અંદર ધ્યાનમાં રાતકદિસ ગાળતા હતા.. 
પનાનરે થ્યરેલું કરે બંધ ઓરડામાંથી માણસ એકદમ અલોપ કરેિી રીતરે થઈ જતો 
હશરે ? બાિજીનરે પૂછરેલું. તો બાિજીએ કહરેલું : ‘બચચા ! પરમહંસ હો્ય તરે આિું 
કરી શકરે છરે..’ પનાનરે સંતોષ નહોતો થ્યો.

પનાની જાણ બહાર બાિજી એક િાર, હકરભાઈના તરેડાવ્યા, માંડલી જઈ 
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આવ્યા હતા. પનાનરે પછી પાછળથી જાણિા મળ્ું કરે કોદરભાઈ એમના બરે 
સાગરીતો સાથરે ‘બાિો’ થિા ઘર છોડી ગ્યો હતો. શોધખોળ કરતાં દસબાર 
ગાઉ છરેટરેથી હાથ લાગરેલા. બાિજીએ પુન: સમજાવ્યા છતાં્ય હિરે કોદરભાઈ 
તો ખરેતર પાસરેના પડતરમાં મઢી બનાિીનરે ત્યાં જ રહરેતો હતો. લોક ખોટરેખોટી 
િાતો કરતું કરે કોદરભાઈ પણ નાનશાની જ રેમ બધી ‘વિદ્ાઓ’ - મંત્રતંત્ર શીખરે 
છરે. નાનશાનરે તો એિી વિદ્ા શીખિાની ફરજ પડરેલી. એમના બાપદાદાના સા-
રાપણાની્ય ઈષા્ગ કરનારાઓએ એમના કુટુબં પાછળ મરેલી વિદ્ાના સાધક પાસરે 
‘માતા મરેલાિી’ હતી. એક સાધુચકરત ભગતરે કુટુબંનરે એમાંથી ઉગારરેલું નરે ભવિષ્યરે 
એનાથી બચિા નાનશાનરે થોડી ‘વિદ્ા’ શીખિરેલી. પણ નાનશા કહરેતા કરે ‘વિદ્ા’ 
જીરિિી અઘરી છરે. સામા માણસો પર જરા્ય ક્ોધ નકહ કરિાનો, મનનરે મારિાનું 
નરે સારંુ તાકિાનું ! નાનશાએ ઘરમાં ભણતરિાળી વિદ્ાનો આગ્હ રાખરેલો નરે 
મંત્રતંત્ર લખરેલી ચોપડી્ય બાળી નાખી હતી. પછી તો નાનશા સૌનરે રામા્યણ-મહા-
ભારત સંભળાિતા. કોદરભાઈ પણ સારા માગ્ગનો સાધુબાિો થિા ચાહતો હતો.

ba
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9

જ્યશંકરાનંદ - બાિજી - પાછા થોડા કદિસ માટરે દરેશાટનરે નીકળી પડરેલા. 
હોળી િીત્યા છતાં ‘મોિકડ્યા’ (‘મહુડાં’- ખરેરિનારી) ટાઢ પડતી હતી. આંબાઓ 
(ત્યારરે  તો દરેશી આંબા હતા) પર મૉર ઝૂલિા લાગરેલો...ચણાનાં ખરેતરો ખરેર પડીનરે 
પાકિા આવ્યાં હતાં નરે કપાસ પણ ઊલિામાં હતો...ત્યારરે  એિી ઘટના ઘટી જ રેણરે 
‘સજ ્ગક પન્ાલાલ’ માટરે જાણરે કરે પા્યો પૂ્યયો હતો !

ઈડર રાજના કંુિરસાહરેબનો મરેઘરજના આંબાિાકડ્યામાં મુકામ હતો. એમનરે 
ગામડાગામમાં આિકારિા અનરે આનંદ આપિા સારુ પ્રજા ઉપા્યો વિચારતી 
કરે, ‘બાિજી-કંુિરસાહરેબ-નરે રાજી રાખિા શું શું કરિું જોઈએ ?!’ વનશાળના 
માસતરસાહરેબોનરે સૂચના પહોંચાડાઈ કરે તમરે ‘ગીત-સંગીત’નો જલસો ગોઠિો. 
છોકરાં પાસરે જ કૈંક નાચગાન - તથા ગા્યન-િાદન કરાિરાિો. બધા કામરે 
લાગરેલા. છોટભુાઈનરે, ‘પનાલાલ’નરે ગાિા માટરે તૈ્યાર કરિાનું કામ સોંપા્યું. એમણરે 
પનાલાલનરે આિડરે એિી પ્રકૅવકટસ કરાિી. ખાસ તો બાિજી પરેટી િગાડતા અનરે 
પનાલાલ ગાતો એ ગીત ગાિાનું નક્ી થ્યું. હરેડમાસતરરે્ય કહમમત બંધાિી હતી. 
ગાિાનો કદિસ આિી ગ્યો. પનાલાલ નિાં કપડાંમાં સજ્જ. ગોરંુ અનરે ગોળમટોળ 
મોઢુ.ં..સમજણ દાખિિા મથતી આંખો...

આંબાિાકડ્યામાં િાસંતી િા્યરાની લહરેરો અનરે મસતીભ્યુાં િાતાિરણ હતું. 
આંબાઓ પર કો્યલો કલશોર કરી શાંત પડી હતી. અજિાળી રાત ધીમરે ધીમરે 
જામતી હતી... પનાલાલરે ગીત તો ઉપાડ્ું, પણ તબલાં સાથરે મરેળ પડતો નહોતો. 
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પનાલાલનરે તબલાં સાથરે અનરે તબલાં િગાડનારનરે ગા્યકી સાથરે મરેળ બરેસતો 
નહોતો. મહારાજકંુિર તરત પામી ગ્યરેલા. એમણરે તબલાંનો બરેસૂરો તાલ બંધ 
કરાિરેલો નરે અડધી ગુજરાતી અડધી મારિાડીમાં બોલ્યા હતા : ‘હાં, ટાબરા ! 
હોનરે દરે અબ..’ નરે પન્ાલાલરે પહરેલી િાર ભરી સભામાં ક્ોભ ભૂલીનરે ગાિામાં 
મન પરોવ્યું...સૌ લ્યમાં લીન થઈનરે સાંભળતા હતા :

બંસીિાલરે આજો મોરરે  દરેશ !
આિન જાિન કરે’ ગ્યો રી... 
કર ગ્યો કૉલ અનરે...ક !
વગનતાં વગનતાં...ધીસ ગઈ
મોરી ઉંગવલ્યાં રી...રરે ..ખ
બંસીિાલરે આજો મોરરે  દરેશ...!

વસગારરેટના કસ પર કસ લરેતા લરેતા કંુિરસાહરેબ સાંભળતા હતા..એમના 
અતિરના મઘમઘાટ સાથરે ‘વિલા્યતી તમબાકુ’ની સુગંધ બધરે ફરી િળી હતી. 
પનાલાલ હિરે વનરાંતરે ગાતો હતો :

શશધર ઊગ્યો આભમેં
મેં પૂછો બાર અનરે...ક
‘દરેખ્યો નંદકકશોર કહીં ?’
મુનરે હંસરે શશી ભર પરેટ
બંસીિાલા આજો મોરરે  દરેશ..

આકાશમાં ચનદ્ર પણ જાણરે થંભીનરે સાંભળતો હતો  
એકલ દરેખી મુનરે ્યમુના પૂછરે
તટ ્યમુનાનાં તરુ તરુનરે
ગૌ પૂછરે નરે સવખ્યન પૂછરે :
તુંનરે કહાં ગંિા્યો પરરે ..શ...
બંસીિાલા આજો મોરરે  દરેશ !

*

પનાલાલરે કંુિરસાહરેબનરે દૂરથી જ પ્રણામ જ રેિું કરતાં હાથ જોડરેલા...‘અચછો 
ગા્યો !’ કંુિરસાહરેબ બોલ્યા હતા..પોતાના સરેક્રેટરી સાથરે પનાલાલનરે એમના 
તંબૂમાં લઈ જઈનરે બધું પૂછિામાં આિરેલું..નરે પછી સરેક્રેટરીનરે આદરેશ કરતાં કહરેલું 
: ‘વલખો : ઇસ ટાબરકો પઢાઈ કરે વલ્યરે ઈડર બોકડાંગ મેં રાજ તરફસરે ભરેજ્યો 
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જા્ય..’ જોતજોતામાં આખા મરેઘરજમાં નરે મલકમાં િાત ફરેલાઈ ગ્યરેલી...લોકો 
અચંવબત હતાં.

મરેઘરજના િાવણ્યા-બ્ાહ્મણોનરે િસિસો હતો કરે કંુિરસાહરેબરે એમની િણ્ગનરે 
છોડીનરે એક કણબી-પાટીદાર માટરે પક્પાત દાખવ્યો હતો. તો િળી કોઈ ઈષા્ગથી 
કહરેતા હતા કરે પટરેલનો છ્ૈયો ભણીભણીનરે શું રસાતાળ િાળિાનો, હેં ? એમ કાંઈ 
‘બાલરેટણ’ થોડુ ંથિા્ય છરે ? તો િળી કરેટલાક તકદીરનરે આગળ ધરતા હતા : 
પટરેલના છોકરાનું તકદીર ઊઘડ્ું. બીજુ ંત્રીજુ ંતો ઠીક, મારા ભૈ !

બીજા ધોરણમાં બીજા નંબરરે  પાસ થઈનરે પનાલાલ માંડલી પહોંચ્યો ત્યારરે  
ગામલોક એનરે પૂછતા હતા  

‘તરે, ખરી િાત છરે પના ? ઈડરના મહારાજકંુિર તનરે ભણિા લઈ 
જિાના છરે ? એિું તું તો કરેિુંક નિી ભાતનું ગા્ય છરે કરે કંુિરસાહરેબ 
રાજી રાજી થઈ ગ્યા ? કરેિા લાગતા હતા એ ? તારી સાથરે 
મોઢામોઢ િાતો કરી હતી ??’

અત્યાર સુધી સાિ સામાન્ય લાગરેલી િાત, પનાલાલનરે, લોકોનાં કુતૂહલ 
િગરેરરેનરે લીધરે કૈંક મોટી લાગિા માંડી હતી. પનાલાલરે્ય બરે િષ્ગમાં તો ઓઘડ મટીનરે 
નજર લાગરે એિો રૂપાળો થ્યો હતો. હિરે ધોતલીનરે બદલરે પરેનટ-બુશકોટ પહરેરતો 
થ્યો હતો. રજાઓ જલદી જલદી જતી હતી.

બાિજીએ પનાલાલનરે ઘરેર કહરેિડાિરેલું કરે વનશાળો ખૂલતાં પહરેલાં અઠિાકડ્યું 
િહરેલા ઈડર જિાનું થશરે ! માટરે તૈ્યારી રખાિજો. બાની વચંતા િધી પડરેલી.

ઈડર જાણરે ધરતીનરે બીજ રે છરેડરે હો્ય એમ એ વચંતાતુર હતાં. આિડો-અમથો 
દીકરો એટલરે દૂર મોકલતાં માનો જીિ કળીએ કળીએ કરપાતો હતો... તો છોકરાં 
િળી પના-ની સાથરે િાતો કરતાં હતાં : હિરે તનરે તો રરેલગાડીમાં બરેસિા મળશરે. 
દરબારની મોટરગાડીઓ અનરે ઘોડા જોડરેલી બગીઓ્ય જોિા મળશરે. તું માંડલીનરે 
્યાદ કરીશ કરે ભૂલી જશૈ ? કાચી િ્યનો પનાલાલ પાકટ જિાબ િાળતો હતો : 
અરરે , ધરતીનરે છરેડરે જાિ તો્ય પોતાનું ગામ થોડુ ંછૂટરે ? હંુ તમનરે બધાંનરે સંભારીશ 
અનરે કદિાળીની રજાઓમાં પાછો આિીશ. વિસાવમ્યરે િડલરે આપણરે રમીશું...

બાિજી પનાલાલનરે લરેિા સારુ હાજર થઈ ગ્યરેલા.

મોડી રાત સુધી બધાંએ િાતો કરી હતી. ફવળ્યું ગાજતું રહરેલું. સિારરે  
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સૌએ પનાલાલનરે ભીની આંખરે વિદા્ય આપી. બા તો ઘરના િાડામાં જઈનરે 
રડતાં રહરેલાં. જતા બાિજી અનરે પનાલાલની પૂંઠ દરેખાઈ ત્યાં સુધી ગામલોક 
જોતું રહરેલું. બાના મનમાં િલોપાત સમાતો નહોતો...પણ હિરે દીકરાનરે 
રોકિાનો કશો ઉપા્ય નહોતો. એ જ રીતરે એનરે અહીં રોકી રાખિાનો 
કશો અથ્ગ પણ નહોતો ! અડધા દરેહનો ધણી હકરભાઈ શું કરી શકિાનો 
હતો ?

હાસતો, કોદરભાઈ તો ચૈત્રમાં જ દરેિનરે િહાલો થઈ ગ્યો હતો. રતનબહરેન-
ના િર બરેમગજ જ રેિા થઈ ગ્યરેલા. ત્યારરે  બહરેનનરે કોઈએ કમત સુઝાડરેલી કરે આ 
તો મંતરતંતર જાણતા તારા કોદરભાઈએ બનરેિી પર અખતરો કરી જો્યો હશરે ? 
રતનબહરેન તો વપ્યર આિીનરે કોદરભાઈ પાસરે ખોળો પાથરીનરે પવતની સુખશાંવત 
માટરે ભીખ માગિા લાગરેલી. કોદરભાઈનરે આથી બહુ લાગી આિરેલું; અરરે , સગા 
બનરેિીનો જીિ લઈનરે મારરે  શું લઈ લરેિું છરે, બુન ? તું્ય ખરી છો ?! હકરભાઈ તથા 
બાએ પણ બહરેનનરે ઠપકો ક્યયો..અઠિાકડ્યામાં બનરેિી તો  – દરેિની માફી માગી, 
મનિર કરિાથી; બધાં કહરેતાં - સાજાસોરા થઈ ગ્યા હતા. પણ કોદરભાઈના 
હૈ્યામાં ઉતિાપ હતો...સગી બહરેનરે આળ ચઢાવ્યું.. જાહ રરે  જાહ ! આમાંથી તાિ 
આવ્યો નરે તાિ ઓરીનો નીકળ્ો. સાતઆઠ કદિસમાં તો કોદરભાઈ ગુજરી ગ્યા 
હતા. મરિાની િરેળાએ આશા રાખરેલી કરે મરેઘરજ રામજી મંકદરના બાિજીનાં 
દશ્ગન કરી લઉં.. પછી... બધાં વચંતામાં હતાં ત્યાં જ બાિજી ઉતિરની ટરેકરીઓ 
િીંધતા પિન જ રેિા આિી લાગરેલા નરે કોદરનરે માથરે હાથ મૂકીનરે પનાલાલનરે લઈનરે 
ચાલતા થ્યરેલા..કોદરભાઈના મરણની િાત એમનરે બંનરેનરે રસતામાં - મરેઘરજ 
પહોંચતાં પહરેલાં મળી ગ્યરેલી. પણ બાિજીએ પનાલાલનરે માંડલી નહોતો જિા 
દીધો - કશી જરૂર નથી - કહીનરે !!

બા પણ દીકરાનરે ્યાદ કરીનરે રડતાં હતાં.

તો િળી ગામના – રૂપાકાકા જ રેિા - િડીલોનરે્ય સિાલ થતો હતો કરે આ 
નાનશાના ઘરનંુ શું થિા બરેઠુ ંછરે ? ઝરેરિાળી િાત, કોદરની બાિો થિાની નરે 
મઢીમાં િગડરે રહરેિાની િાત... પછી મરણ... નરે હિરે આ અજાણ્યા બાિાના હાથમાં 
દરેિ જ રેિો છોકરો સોંપી દીધો છરે એ તો ભાળો, કોઈ !! આખા મલકનો ફરંદો આ 
બાિો છોકરાનરે ક્યાંક િરેચી મારશરે તો્ય ત્યાં એનું કુણ રણીધણી થિાનું ? હેં ... ?

બાઈઓ િળી કહરેતી હતી કરે હીરાબા મોટા છોકરાની િહુથી દબાઈ ગ્યાં 
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છરે એટલરે ‘ના’ નથી પાડતાં... નરે હકરભાઈ પણ િહુની જ રેમ માનતા થ્યા છરે કરે 
જમીન-ઘરમાં ભાગ પાડતો મટો ! - આ બધી િાતો તો દુવન્યાનો ધારો ગણા્ય. 
પણ સાર એટલો જ કરે આિડા નાનકડા નરે ખૂણાના ગામનો કોઈ મોટો માણસ 
પણ કશરે દૂર-દરેશાિર ગ્યો નથી ત્યાં આ વબચારો છોકરો.... ! પણ હીરાબા તો 
કહંમત કરેળિતાં હતાં. ‘અહીં રહીનરે્ય છોકરો શું સુખ મરેળિિાનો હતો ? ભાઈ-
-ભાભીનાં ડાકાં ખાિાનાં નરે કામ કરતાં્ય ઓવશ્યાળો રોટલો ખાિાનો નરે ?! િહુ 
કહરે છરે એ સાચું જ છરે કરે અહીં તો બળદોનાં પૂંછડાં જ આમળિાનું તકદીરમાં 
લખા્યું હતું !

બાિજી દસરેક િષ્ગના કકશોર પનાલાલનરે લઈનરે નીકળ્ા ત્યારરે  માથરે ઉનાળો 
તપતો હતો. માંડલીથી મોડાસાનો રસતો, ઘોડાની ખરીઓથી માપરેલો, બાર 
ગાઉનો પથ હતો. ચડતો તાપ, બાિજીની ઉતાિળી ચાલ, િળી ઊંટની પીઠ જ રેિો 
રસતો્ય ચઢાિ-ઉતારિાળો... મરેઘરજ પાસરે િાત્રક નદી છૂટી ગઈ હતી નરે મોડાસા 
આિતાં િળી માજુમ નદીનો સાથ મળતો હતો. પનાલાલના પગમાં બાિજીએ 
જોડીઓ્ય જાણી જોઈનરે રહરેિા દીધી નહોતી. ભારરે  કસોટી છતાં, કકશોર િ્યમાં 
પ્રિરેશતો પનાલાલ, થાક્યા વિના ચાલતો હતો. બાિજી એનરે િરેપારી-મહાજન 
સામરે ગરીબ વિદ્ાથદી તરીકરે રજૂ કરીનરે થોડી મદદ મરેળિિા ચાહતા હતા. 
પનાલાલના મનમાં માંડલી-મરેઘરજ દૂર થતાં જતાં હોિાની પીડા-કસક હતાં તો 
િળી મનમાં મોડાસા-તલોદ-રરેલગાડીમાં બરેસીનરે ઈડર મલકમાં પહોંચિાનો, બધું 
જોિા મળશરે-નો ઉમંગ પણ હતો જ.

મોડાસામાં બાિજીએ પનાલાલનરે લઈનરે રણછોડભાઈ કકડ્યાનરે ત્યાં મુકામ 
કરરેલો. કકડ્યાનરે બરે પતનીઓ છતાં બાળક નહોતું. બાિજીએ પુત્ર માટરે અનુષ્ઠાન 
ક્યુાં... જ્યાં જતા ત્યાં બાિજી કંઈક નરે કંઈક રીતરેભાતરે કામ કઢાિી લરેતા હતા. 
જોકરે પનાલાલનરે તો આ જતાં-િળતાંનું ‘ઠરેકાણં’ થઈ પડરે એિું હતું - નરે એમ જ 
થ્યરેલું. એનરે તો થાક ઊતરિા ઉપરાંત માતૃિત્ પ્રરેમ અનરે સારંુ ખાિાનું મળરેલાં.

પનાલાલરે જીિનમાં પહરેલી િાર ઘોડાગાડી જોઈ... એ જોતો જ રહરેલો. 
જોકરે એમણરે તો બળદગાડામાં બરેસીનરે તલોદ જિાનું હતું. ગાડુ ંનરે બળદ તથા 
હાંકરેડુ ંસારાં હતાં. પનાલાલરે પહરેલી િાર ડામરની પાકી સડક જોઈ... એ બાજુ 
ઝાડિાં્ય ઉછરેરરેલાં - જાણરે છાં્યડો કરતી છત્રીઓ... બરેત્રણ િાર ગાડુ ં રોકા્યું 
હતું - બળદ બદલાતા અનરે ગાડુ ં ચાલિા માંડતું હતું... પૂરા ત્રીસ માઈલ... 
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બળદો દોડાિિામાં આિતા હતા છતાં બીજા મુસાફરો ઉતાિળ કરાિતા હતા... 
ઉદરેપુરથી અમદાિાદ જતી મરેલ-ગાડીનો િખત થિામાં હતો. છરેિટરે ગાડુ ંનરે ગાડી 
બરેઉ સંગાથરે તલોદ સટરેશનરે પહોંચ્યાં. પનાલાલનરે સટરેશનમાં લઈ જઈનરે બાિજીએ 
ગાડી બતાિી... પાટા, વસગ્નલ બધું સમજાવ્યું હતું. પછી બરેઉ એક િીશીમાં 
રાતિાસો કરિા ગ્યરેલા.

ઈડર જિા સારુ સિારરે  અમદાિાદ-ખરેડબ્હ્મા લોકલ મળિાની હતી. 
બાિજીએ - પનાલાલ સારંુ ગા્ય છરે નરે ગરીબ વિદ્ાથદી છરે - એિી િાત કરીનરે 
ભોજન-ઉતારો સસતાં કરાિરેલાં એટલરે પનાલાલનરે િીશીના ભલા માવલક પાસરે 
પરેલું જ ગીત - ‘બંસીિાલરે આજો મરેરરે  દરેશ’ ગાિાનું થ્યરેલું. સિારરે  તૈ્યાર થઈનરે 
ગાડીમાં બરેઠરેલા. પનાલાલરે હાથ ફરેરિી ફરેરિીનરે ગાડી જોઈ પણ હતી... એંવજન, 
એનો અિાજ, સીટીનો રુઆબ નરે ડબબાઓમાં મોકળાશ - એ તો આભો જ બની 
ગ્યરેલો... બાિજીનરે પ્રતાપરે જ એ રરેલગાડી જોઈ શક્યો છરે નરે એમાં બરેસી શક્યો 
છરે - એમ એ માનતો હતો - એ કદિસ િળી કહંમતનગરમાં જ રોકાઈનરે રાજાના 
અમલદારનરે મળીનરે બરે કદિસ બાદ ઈડર જિાનું હતું. એ બંનરે ઓળખીતા 
તલાટીનરે ઘરેર ઊત્યા્ગ હતા... જોકરે એમની વ્યિસથા ઉતારાના બંગલરે થ્યરેલી.

હરભગિાનજી મોટા અમલદાર હતા. તરેમણરે જ્યશંકરાનંદનરે કહ્ું કરે 
સરાઈમાં અગિડ િરેઠિા કરતાં બંગલામાં રહો - હજી ઈડર સકૂલની બોકડાંગ 
બરેત્રણ કદિસ બાદ ખૂલશરે. બંગલાના નોકર ગુવણ્યાજીએ બરેત્રણ કદિસ બંનરેનરે 
સારી રીતરે રાખ્યા હતા. રાજસથાનનો આ રજિાડી પકરિાર પ્રરેમાળ હતો. બાિજી 
અનરે પનાલાલ બંનરેનરે અહીં એક ઢળતી રાતરે ‘પવનહારી’નું ગાન સાંભળિા મળરેલું. 
જ્યારરે  જ્યારરે  નાનામોટા દરબાર સાહરેબ આિતા ત્યારરે  બંગલામાં કકન્રકંઠી 
ગાવ્યકાનરે તરેડાિિામાં આિતી. એ નાચ સાથરે ગાન રજૂ કરતી. આિાં ગીતો 
લોકોમાં ‘પ્રરેમની મસતી’ માટરે જાણીતાં હતાં. પનાલાલનરે મધુર કંઠમાં મજા પડરેલી 
જ્યારરે  બાિજીનરે એ પ્રરેમના નશાનરે વ્યકત કરતા શબદો અનરે ગા્યકી બરેઉમાં ખૂબ 
આનંદ આિરેલો. ગીતના થોડા શબદો આિા હતા :

‘ઊંચી ઊંચી રરે  કરેડરે પાતળી રરે  પવનહારી જી રરે  લોલ,
તું જાણરે મારરે  ઘર કરેરી નાર, િા’લા જો !’
‘ફટફટ રરે  ભૂંડા પાવપ્યા રરે  પરદરેશી જી રરે  લોલ
કાંઈ થારી જીભલડી કળો નાગ, િા’લા જો !’

*



64

તરસ્યા મલકનો મેઘ

તારલરેમઢી અંધારી રાતોમાં ક્યારરેક બંગલાની અગાસીમાં પવનહારી હામયો-
વન્યમ કરે મહુિર સાથરે નશીલા રાગમાં ગિાતી હતી. બાિજી એના રવસક હતા.

બોકડાંગ અનરે શાળા ખૂલિાના કદિસરે સિારરે  કહંમતનગરથી રરેલગાડીમાં 
બરેસીનરે બાિજી-પનાલાલ ઈડર પહોંચ્યા હતા. દૂરથી જ પનાલાલનરે ઈડરગઢ-
-પહાડ, મહરેલ નરે વશખર પરનું, કરસાઈ રાણીનું, માવળ્યું (એક ઓરડાનો મહરેલ) 
બતાવ્યાં હતાં. ઈડરનું પ્રથમ દશ્ગન પનાલાલ માટરે રોમાંચક હતું. પહાડોનરે લીધરે 
કૈંક પોતાના મલક જ રેિું લાગતું હતું.

બોકડાંગમાં સામાન મુકાિી, સૂચના પ્રમાણરે બાિજી પનાલાલનરે શંકરલાલ 
માસતર પાસરે લઈ ગ્યા હતા. શંકરલાલ માસતરનરે આ ગામકડ્યા છતાં ગોરા 
અનરે ભાિુક છોકરા માટરે ભાિ જરૂર જાગ્યો હતો. એ પછી પનાલાલ બોકડાંગમાં 
ગોઠિાિા મથતો હતો...

ba
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શંકરલાલ માસતર ગોરા-્યુરોવપ્યન જ રેિા લાગતા હતા. પૂરા છ ફૂટ 
ઊંચા, શરીરરે  ભરાિદાર, ચહરેરો તરેજસિી, આંખો પણ પાણીદાર... જોનારનરે તરત 
પ્રભાવિત કરી દરેનારા આ વશક્ક સિભાિરે મધુર, દરેખાિરે રૂપાળા તો ખરા પણ 
હસમુખા્ય ખરા. સાધુ અનરે વિદ્ાથદી બંનરે પર ભાિ-ભાિનાિાળા હતા. બોકડાંગનો 
સુપકરનટરેનડરેનટ નહોતો એટલરે ચાજ ્ગ શંકરલાલસાહરેબ પાસરે હતો.

બાિજી અનરે પનાલાલ : બંનરેની ખાતરબરદાસ ક્યા્ગ પછી બધી વિગતો 
જાણી. માસતર પનાલાલનું ગીત સાંભળિા ઉતસુક હતા - જ રે ગીત એનરે છરેક 
ઇડકર્યા મલકમાં લઈ આવ્યું હતું. સાહરેબનો ભાિ ભાળીનરે બાિજીએ તક સાધી 
લઈનરે પનાલાલની ભાળિણી પણ આ પકરિારનરે સોંપી. બાિજીનરે રામજીમંકદર 
ચલાિિાની જ ખેંચ હતી એટલરે પનાલાલનરે એ શું આપરે ? છતાં કપડાં િગરેરરે  
તો એ આપતા જ હતા. રાજ તરફથી ભણિાનું ખચ્ગ માફ હતું... નરે જ રે સકૉલર-
વશપ મળતી એમાંથી બોકડાંગ ખચ્ગ તથા પુસતકોનો ખચ્ગ કાઢતાં બરે સાંધા મળતા 
નહોતા. બાિજીએ ઓળખાણો અનરે ભગિાં લૂગડાંનો ઉપ્યોગ કરીનરે પનાલાલ 
માટરે િધારાનો ખચ્ગ આપનારાઓ પ્રત્યરેક િષભે શોધી આપ્યા હતા. ઈડરથી જતાં 
પહરેલાં પણ એમણરે શંકરલાલસાહરેબનરે પનાલાલની આવથ્ગક વસથવત વિશરે અનરે એ 
અજ્ાની ગામકડ્યાં લોક વિશરે ઠીક ઠીક િાકરેફ કરી દીધા હતા. જોકરે માસતર પોતરે 
મલકના ભોવમ્યા જ હતા. શંકરલાલરે પનાલાલના િગ્ગવશક્ક - ત્રીજા ધોરણના 
વશક્ક - નાથાલાલનરે બોલાિીનરે એના માટરે પુસતકોની વ્યિસથા કરિા કહરેલું. 
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નાથાલાલ પનાનરે એક કદિસ વમશનરી અનરે વન:સંતાન તથા પરગજુ દંપતી 
્યાકુબજીનરે ઘરેર લઈ ગ્યરેલા. ્યાકુબજીનાં પતની તો કન્યાશાળાનાં હરેડ વમસટ્રરેસ 
હતાં. બંનરેએ પનાલાલ પર દીકરા જ રેિું િહાલ િરસાવ્યું, પુસતકો માટરે મદદ કરી 
અનરે અિારનિાર ઘરરે  આિિા-જિા પણ કહી દીધરેલું. પનાલાલનરે થ્યરેલું કરે પોતરે 
‘ભાગ્યશાળી’ તો છરે જ.

બાિજીનરે હતું કરે પનો એમની સાથરે પાછો આિિા જીદ કરશરે અનરે રડશરે તો 
પોતાનાથી નકહ િરેઠા્ય. એટલરે એ બીજા વિદ્ાથદીઓમાં પનાલાલનરે ભરેળિી-ભોળ-
િીનરે રરેલિરેસટરેશનરે જતા રહરેલા. પનાલાલનરે થ્યું કરે, ‘ખરા છરે ! મળિા્ય ન રહ્ા 
!’ પનાલાલનરે એકલું એકલું લાગતું હતું. બા બહુ જ સાંભરતી હતી. બોકડાંગની 
આથમણરે મોટા મોટા પ્થથરોની ઊંચી ટરેકરી - ધનરેશ્વરીની ટરેકરી - હતી. ઉપર 
દરેરી નરે થોડાંક ઝાડિાં. બરેસિા-સૂિા માટરેની મોટી વશલાઓ્ય ખરી, જ રેના પર 
સિારસાંજ સેંકડો કબૂતર તડકો ખાતાં બરેસી રહરેતાં. પનાલાલ એ ટરેકરી પર 
જઈનરે ઊગમણી કદશાએ મોઢુ ંકરીનરે બરેસતો - દૂર દૂર માંડલી ગામ દરેખાતું...

અડધી પલાંઠીએ બરેસી છીંકણી સૂંઘતી બા દરેખાતી. 

હુક્ો પીતા નરે િળી હળ હાંકતા હકરભાઈ દરેખાતા.

હકરભાઈનાં બરે નાનાં પો્યરાં - ખરેમજી અનરે ગંગા - રમતાં દરેખાતાં, રોટલો 
ખાતાં કરે િળી બા માટરે રડતાં સંભળાતાં... બા સામરે નારાજ નરે િાંકંુ બોલતાં 
ભાભી્ય દરેખાતાં... િાત્રકનો કાંઠો... સીમ-િગડો, પરેલો વિસાવમ્યો િડલો, રમતાં 
સાથીદારો, િહાલ કરતી રરેિા અનરે સૂનું પડી ગ્યરેલું ફવળ્યું... પનાલાલની 
આંખોમાંથી દડદડ આંસુ દડી પડતાં.

પનાલાલ એકલો નરે અતડો રહરેતો. રઘુનાથ જ રેિા એના નિા સાથીદારો એનરે 
‘એકલો’ કહીનરે િહાલથી ચીડિતા અનરે મનોમન કહરેતા : ‘વબચારો ! નિોસિો 
છરે... સગામાં્ય પાછો સાધુ !’ બોકડાંગની રૂમો, બહારનું મરેદાન, લીમડાનાં ઝાડિાં, 
પાસરે નરે પાસરે આિતા - બોલાિતા પ્થથકર્યા ડુગંરાઓ, અનરેક ગામોનાં છોકરાંઓ, 
ભણિાના િગયો - લરેશન અનરે જમિાની પંગતો... કૂિા પાસરે ખુલ્લામાં નાહિાનું 
નરે ત્યાં જ કપડાં ધોિાનાં ! ભાખરી-શાક નરે દાળભાતનાં જમણ... આ નિી 
દુવન્યામાં પનાલાલ એકલો રહરેતો છતાં બધા વિદ્ાથદીઓ એનરે િીંટળાઈ િળતા... 
એ ચાહિો ગમરે એિો ગોરો નરે રૂપાળો તથા ભાિુક પણ હતો સતો !
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પહરેલીથી પાંચમી (જૂની અંગ્રેજી પ્રમાણરે) સુધી ભણનારાં સાઠ છોકરાંઓ 
બોકડાંગમાં હતાં. પનાલાલ એમાં સૌથી નાનો. એટલરે પણ એ સૌનો લાડકો અનરે 
મોજમસતીના રમકડા જ રેિો બની રહરેલો. જોકરે પનાલાલરે ત્રીજી ચોપડીના િગયો 
માટરે છરેક ગઢની તળરેટીમાં - આંબાિાકડ્યામાં - આિરેલી વનશાળમાં જિું પડતું. 
ધુળરેટા દરિાજો િીંધીનરે ટાિર થઈનરે છરેક કસબો િળોટીનરે ચાલતા જિાનું. આ 
એકલી િાટનો સાથીદાર એમનરે બીજા િષભે મળરે છરે - ઉમાશંકર જોશી. ઉમાશંક-
રના ભાઈ રામચનદ્ર તો પનાલાલથી્ય િહરેલા અહીં ભણિા આિી ગ્યા હતા. 
રામચનદ્ર પણ પનાલાલની ખાસસી દરેખભાળ કરતા.

ઈડરની એ કરેસરીવસંહ બોકડાંગના કદિસો પનાલાલ માટરે વનરાંતના હતા. 
બાિજીના પત્રો આિતા. કદીક બાિજી આિી ચઢતા. હા, માંડલીથી કોઈ પણ 
નહોતું આિી શકતું... પનાલાલનરે િળી િળીનરે બા તથા હિરે રરેિા પણ ્યાદ 
આવ્યાં કરતાં હતાં. રજાઓમાં િધુ સમ્ય એ માંડલીમાં ગાળતો. સંગાથ મળતો 
તો ડુગંરપુર તથા સીમલિાડા ફરિા જઈ આિતો. કરેટલાક કદિસ બાિજી મરેઘ-
રજમાં સાથરે રાખતા. રજાઓ પછી પાછા ઈડર જિાનું નહોતું ગમતું ત્યારરે  રરેિા 
પનાલાલનરે પ્રરેરતી - ‘ભણ, નકહતર અહીં તો બા વસિા્ય તારી બાલાશ કરનારંુ 
કોઈ નથી...’ પનાલાલ મનોમન કહરેતો : ‘કરેમ, તું તો છરે જ નરે !’ નરે પછીનાં 
બધાં્ય િષયોમાં સાચું્ય પડી રહ્ું હતું. રરેિાએ - કશા્ય સામાવજક સગપણ વિના 
- કકશોરકાળમાં સાથ આપ્યો હતો... નરે પછી તો પોતાના જ રેઠની છોકરી (િાલી-
બહરેન) પનાલાલ જોડરે પરણાિિામાં સફળ થ્યરેલી રરેિાએ પનાલાલનરે કાકીસાસુના 
હક્દાિરે ઠપકા્ય ઘણી િાર આપ્યા હતા. તો િળી બાળસખી અનરે કકશોરિ્યથી 
મનમાં િસી ગ્યરેલી રરેિાએ લાગણી-ભાિ રાખિામાં કશી કમી નહોતી રાખી... 
આ સંબંધોનરે જાણનાર ભાિક ‘માનિની ભિાઈ’ િાંચરે ત્યારરે  એનરે રરેિામાં રાજુનું 
દશ્ગન થા્ય એ સહજ ગણા્ય. આિી રરેિા પનાલાલની વચંતા કરતી રહરેતી એમાં 
સહજ પ્રરેમ જ હતો નરે !!

બોકડાંગમાં રઘુનાથવસંહ ઉપરાંત પનાલાલના ચાર ખાસ વમત્રો હતા : 
રામચનદ્ર જોશીના ભાઈ ઉમાશંકર જોશી (જ રે પછીથી આપણા મૂધ્ગન્ય સજ ્ગક 
તરીકરે સુખ્યાત થ્યા હતા.) અનરે પનાલાલની સોબત ભણિા બાબતરે નોંધપા-
ત્ર હતી. એ કહરેતા, ‘ઉમાશંકર તો િાંચતો જ હો્ય; િગ્ગમાં્ય પાટલી નીચરે 
છુપાિીનરે નિલકથાઓ-િાતા્ગઓ િાંચ્યા કરતો...’ ભણિામાં હોવશ્યાર, પનાલાલરે 
ઉમાશંકર માટરે પહરેલો નંબર હંમરેશાં ઉવચત ગણરેલો. બીજા નંબર માટરે કરેશિલાલ 
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અનરે સરદારમલની સપધા્ગ રહરેતી. કરેશિલાલ, સરદારમલ અનરે જ રેઠાલાલ પણ 
પનાલાલના વજગરી દોસતો હતા. કરેશિલાલ તો ભણિામાં ઉમાશંકર જોશી સાથરે 
સપધા્ગભાિરે મહરેનત કરતો... પનાલાલ ત્રીજાચોથા નંબરરે  આિતો નરે ખૂબ સંતોષ 
માનતો.

પનાલાલ પાસરે બધા ઘણી િાર ગીતો-લોકગીતો ગિરાિતા. પનાલાલ 
ગીતોમાં ગાંઠનું ઉમરેરતો નરે સારા કંઠરે હલકથી ગાતો. ઉમાશંકર જોશીનરે્ય 
ગીતોમાં રસ. એ િાંચરેલી િાતો સૌનરે સંભળાિતો. કરેશિલાલ અનરે સરદાર-
મલ તોફાની્ય ખરા. પનાલાલ પણ ભારરે  નૂસખાંખોરી કરીનરે સૌનરે હસાિતો. 
હિરે એ ‘એકલો’ નહોતો લાગતો. ઉમાશંકર જોડરે ધનરેશ્વરી ટરેકરી પર િાંચિાનું 
ચાલતું. નરે સાંજ રે તથા રજાના કદિસરે બધા ઇડકર્યા ડુગંરોમાં - પ્થથકર્યાં િનો - 
ગુફાઓમાં રખડિા જતા.. અરિલ્લીની વગકરમાળાની આ છરેલ્લી ટકૂ... અંબાજી 
િા્યવ્યમાં તો િીરરેશ્વર-સારણરેશ્વર તથા પોળોનાં પહાડો-જગંલો પૂિયોતિરમાં હતાં... 
ઈડરના પહાડોમાં પણ ખોખાનાથ, ચનદ્રરેશ્વર, કણિનાથ, કાકલરેશ્વર જ રેિાં સથળો 
હતાં. પહાડ ટોચરે રૂઠી રાણીનું માવળ્યું નરે દોલતભિનની આથમણરે સાસુિહુનું 
સાંબરેલું... જનૈ મંકદરો, િાિ, કંુડ – તથા રાજા રણમલની ચોકી – આ બધાં સથળો 
ખૂંદિાની મજા આિતી. ચોમાસરે પહાડોનરે ઢાંકી દરેતાં િાદળો િચચરે વિહરિાની 
અનરે ઊછળતાં ઝરણાંમાં નાહિાની્ય મજા આિતી... કકશોરકાળ ઊઘડતો હતો.

અિનિાં તોફાનમસતી સૂઝતાં હતાં. 

ઢોંગ કરે કફતૂર કરિાની કળા પનાલાલરે માંડલીનાં લોકોમાંથી અજાણતાં જ 
શીખી હશરે ? મોડાસાથી તલોદ આિિાનું થા્ય ત્યારરે  પનાલાલરે બળદગાડીમાં 
જગ્યા મરેળિિી પડતી. એક િાર પોતાનરે ઊલટી થા્ય છરે એિો દરેખાડો કરીનરે 
ગાડાનાં મુસાફરોની બાજુમાં સરસ જગ્યા મરેળિીનરે મુસાફરીની મોજ માણી 
હતી. બોકડાંગમાં િળી રરેકટર સાહરેબરે પનાલાલનરે કહરેલું કરે કૂિરે નાહિા જા્ય ત્યારરે  
મારંુ આટલું ધોવત્યું ધોતો આિજ રે. પછી તો સાહરેબનરે ટરેિ પડિા માંડરેલી. પનાલાલ 
કીવમ્યો કરરે  છરે... ડોલ નરે િરરેડુ ંકૂિામાં પડિા દરે છરે; ધોવત્યા સાથરે પોતરે બાજુના 
કાદિમાં જઈ પડરે છરે... સાહરેબનરે કહરે છરે કરે કૂતરાં લડતાં લડતાં દોડી આવ્યાં... 
એ તો સારંુ થ્ંુય કરે સાહરેબ હંુ કૂિામાં ના જઈ પડ્ો ! વબચારા ! સાહરેબ પણ 
ચોંકી ગ્યા નરે મનોમન ઈશ્વરનો પાડ માનિા લાગ્યા : ‘અરરે  ! આ છોકરાનરે કાંઈ 
થ્યું હોત તો મારી તો ફજ રેતી જ થાત નરે ! ભગિાન, તેં લાજ રાખી. હિરે ધોવત્યાં 
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જાતરે જ ધોઈશ...’ બધા વમત્રો પનાલાલની ચાલબાજી ઉપર રાજી થઈ તાળીઓ 
લરેતા રહરેલા. ખાિાની પંગતરે, રમતના મરેદાનરે, પહાડોમાં ફરતાં – આિી ટીખળો 
નરે ચાલાકીઓથી િષયો જાણરે ઝડપથી જતાં હતાં.. પનાલાલ હિરે બારતરેર િષ્ગનો 
થ્યો હતો. ગુજરાતી સાતમી અનરે અંગ્રેજી ત્રીજી ચોપડીમાં એ ભણતો હતો.

પનાલાલના કુટુબંમાં, આ િષયોમાં, બરે-ત્રણ ઘટનાઓ ઘટી ચૂકી હતી.

મોટી રતનબહરેન તથા બનરેિી હીરજીનું માંદગીમાં - થોડા કદિસોનરે આંતરરે  
અિસાન થ્યું હતું. બાનરે આ મરણરે િધારરે  દુ:ખી કરરેલાં. કોદરભાઈનું મરણ પણ 
કઠતું જ હતું... તરેમાં આ િળી નિાં દુ:ખો ! હકરભાઈ નરે કંકુભાભી હિરે પોત-
પોતાનું ‘ઘર’ ગોઠિિામાં પડરેલાં. બાના આગ્હથી િળી સંતી અનરે િાલી : બંનરે 
બહરેનોનાં લગ્ન લરેિા્યાં હતાં એ આણાં્ય બાએ પતાિી દરેિડાવ્યાં હતાં. બાનરે હિરે 
એકલા પના-બરેટાની વચંતા હતી.

પટરેલની ન્યાત અનરે જૂનો જડ-જમાનો. પરણ્યા એટલરે જગ જીત્યાં ! પના-
લાલનરે કન્યા નકહ મળરે તો - ? બાનરે તો એ જ ફડક હતી. પનાલાલનરે પરણાિી 
દરેિા્ય તો પોતરે હળિાં ફૂલ થઈ શકરે... નજર દોડાિિા છતાં, એમની ન્યાતમાં 
તો સાટા વિના સગાઈ મળરે એમ નહોતી. એ જાણતાં હતાં કરે મરનાર (નાનશા) 
હોત તો િળી સામરેથી ‘માગાં’ આિતાં હોત ! નરે એમ થ્યું્ય હતું. પનાલાલના 
જનમના કદિસોમાં જ ગામમાંથી સગું સામરે ચાલીનરે આિરેલું. નાનશાએ ચારપાંચ 
કદિસના દીકરા માટરે બરેઅઢી િષ્ગની કન્યાનું ‘માગું’ સિીકારીનરે સગાઈનો ગૉળ 
િહેંચી દીધરેલો. એ કન્યા તરે રતન. રરેિાની મોટીબહરેન. પછી નાનશા તો બરે જ 
િષ્ગમાં ગુજરી ગ્યરેલા... નરે એ જ અરસામાં રતનનું્ય મરણ થ્યું હતું. બાળમરણ-
ની ત્યારરે  તો નિાઈ નહોતી. નાનશા હ્યાત હોત તો રતનના મરણ બાદ રરેિાની 
કરે એની બીજી બહરેનની સગાઈ ‘પના-’ જોડરે થઈ જ હોત ! બા જાણતાં હતાં કરે 
ધણીધોરી વિના બધું સૂનું ! પણ ઘોડો મૂિોનરે મરેખ પણ ઊખડી ગઈ ! સૌનરે ભાઈ 
માટરે બહરેન સંઘરિી પડરે છરે ! સાટરે જ બધું પાટરે ચઢરે છરે. પછી થા્ય પણ શું ?!

એકલી પડી ગ્યરેલી વિધિા બાનરે આઘાત તો ત્યારરે  લાગ્યો હતો કરે જ્યારરે  
મોટા દીકરા હકરભાઈએ પણ પોતાની છોકરી આપીનરે પના માટરે કન્યા મરેળિ-
િાનો પ્ર્યતન કરિાનરે બદલરે પોતાનરે ત્યાં દીકરો જનમ્યો ત્યારરે  - દીકરીના સાટરે 
દીકરા માટરે કન્યા મરેળિી. બાળલગ્નોનો જમાનો. તરે બંનરેનરે પરણાિી્ય દીધાં. 
કંકુિહુ પાક્ી નરે હકરભાઈમાં પણ ગણતરી પરેઠા-નો બાનરે િહરેમ હતો.
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પનાલાલના ભણતર કરતાં્ય બાનરે એના પરણિાની વચંતા હતી. પણ મન 
મનાિતાં કરે ભણશરે તો આજ રે નકહ નરે કાલરે સામરે ચાલીનરે કન્યા મળશરે. એક ગરો 
પાસરે જોિડાિરેલું્ય ખરંુ. એ કહરેતો હતો કરે પનાભાઈના નસીબમાં દોઢ બૈરંુ છરે... 

હીરાબાનરે શાંવત નકહ તો ચપટીક આશ્વાસન જરૂર મળરેલું... પરેલી સગાઈ 
પછી રતન ગુજરી ગઈ તરે અડધું સગું કહરેિા્ય. નરે હિરે જ રે મળશરે તરે ભાઈની જી-
િનસાથી બની રહરેશરે... આમ ગણતાં જતાં અનરે કદિસો કાઢતાં બા હિરે શરીરરે્ય 
ઘસા્યાં હતાં.

કરેશિલાલ હિરે પનાલાલનો વજગરી દોસત બની ગ્યો હતો. 

એ શામળાજી બાજુનો હતો. એક િખતની કદિાળીની રજાઓમાં બંનરેએ 
નક્ી કરરેલું કરે - દરેિકદિાળીના મરેળામાં શામળાજીમાં મળિું. 

બંનરે પોતપોતાના ગામમાંથી શામળાજીના મરેળામાં આિનારાં ગામલોક સાથરે 
મરેળરે આિરે નરે જ રે િહરેલો આિરે તરે મંકદરના દરિાજ રે રાહ જુિરે. શામળાજીનો મરેળો 
મહાલીનરે બંનરે વમત્રો ભરેટાલી-વભલોડા થઈનરે ઈડર પહોંચી જા્ય. 

મરેળો પનાલાલનરે બહુ ગમતો. ગામલોકો સાથરે એ બા પાસરે જીદ કરીનરે 
કલરેશ્વરીના મરેળામાં બરે િાર તો ગ્યો જ હતો. મરેઘરજ-રામગઢી-ખડોદી-બાકોર-
-પાંડરિાડા થઈનરે કલરેશ્વરીના ડુગંરોની નાળમાં ભરાતા મરેળામાં જિાતું હતું. 
આ પુરાણં સથળ ડુગંરોની નરેળમાં તથા ત્યારરે  તો વબહડ જગંલોમાં આિરેલું હતું. 
ત્યાં જનમાષ્મીનો અનરે વશિરાત્રીનો મરેળો ભરાતો. પનાલાલનરે એ મરેળો ગમી 
ગ્યરેલો...

એટલરે, શામળાજીનો મરેળો જોિાનો્ય એનરે ઉમંગ ચઢરેલો. બા-ભાઈ-ભાભીથી 
વિદા્ય લઈનરે, સંગાથ સાથરે પનાલાલ તો પહોંચી ગ્યરેલો શામળાજી. એક રાત નરે 
અડધો કદિસ રાહ જોઈ. સિારરે  તોપ ફૂટી નરે તડકો ચઢ્ો તો્ય કરેશિલાલ નકહ 
આિરેલો. િળતા મામાનો સંગાથ મળ્ો. બધાંએ પનાલાલનરે ઠપકો આપરેલો. આિી 
કાચી અક્લનો તારો દોસતાર ? પનાલાલનરે તો મામાએ નાસતામાં સુખડીનો 
લાડિો આપ્યો નરે ઘોડી પર સાથરે લીધો. મરેળાનો અનુભિ થ્યો નરે વમત્રનો પણ ! 
જોકરે એ મલકની પ્રજા નરે એમનાં ઉમંગભ્યાાં ગીતો તથા પહાડો-નદી-હકર્યાળીનો 
િૈભિ પનાલાલનરે માટરે ભાથારૂપ હતાં.

શાળાઓ શરૂ થઈ ગ્યરેલી. કદિસો પડતા હતા. બાિજીનો પતિો નહોતો. 
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ઈડર જિા સારુ પનાલાલનરે મોડાસા સુધીનો સંગાથ મળરે તો સારંુ પડરે - બા 
વિચારતાં હતાં. છરેિટરે એક સિારરે  હીરાબા જ પનાનરે લઈનરે નીકળ્ાં. રાતિાસો 
મરેઘરજ પાસરેના ગામમાં ભાઈની સાસરીમાં રહ્ાં. બીજી રાત શીણાિાડમાં બાનાં 
બહરેનનરે ત્યાં ગાળરેલી. માસી રાજી થ્યરેલાં. બહરેનનો દીકરો આઘા મલકમાં ભણરે 
છરે એનો આનંદ હોિા સાથરે બીજાં બૈરાંમાં માનપાન મળ્ાં એ છોગામાં !

શીણાિાડથી મોડાસાનો ધોરી રસતો બતાિીનરે બા પાછાં િળિાનાં હતાં. 
પનાનરે કરે બાનરે - બરેમાંથી એકરે્યનરે ખબર નહોતી કરે મા-દીકરાનું આ છરેલ્લું વમલન 
હતું... આજનાં છૂટાં પડરેલાં એ પછી કદી્ય મળી શકિાનાં નહોતાં ! કાળના 
ગભ્ગમાં શું છુપા્યરેલું છરે એની ખબર તો મનરેખ માત્રનરે ક્યાં પડરે છરે ?! પણ કશીક 
અગમ એંધાણી તો અલપઝલપ િતા્ગ્ય છરે ખરી. અહીં પણ એિું થ્યું :

મોડાસાની ધોરી િાટ શરૂ થતાં જ પનાલાલના પગ થંભી ગ્યા. હૈ્યું અનરે 
પગ બધું્ય ભારરે  ભારરે  થઈ રહ્ાં’તાં. આંખોમાં આંસુ ધસી આિિાની બીકરે એણરે 
બા સામરે જોિાનું ટાળતાં પોતાની પોટલી માગી હતી - ‘લાિો મા પોટલી ! હંુ હિરે 
’ શબદો ડમૂા આડરે અટકી ગ્યા હતા. બાએ િળી કહ્ું - ‘ચાલ, બરેટા ! તનરે થોડરે 
આગળ સુધી મૂકિા આિું.’

બા પહરેલી િાર પનાલાલનરે સંસારી લોકની િાત કરિા િળ્ાં’તાં. ‘મોટા 
ભાઈ હકરભાઈએ તારા વિિાહ-લગ્નની િાત ટાળીનરે પોતાનો સિાથ્ગ સાધ્યો... 
ભાઈબહરેનનરે એક જ ઘરમાં સાટરે પરણાિી દીધાં... તનરે લટકતો રાખ્યો, બરેટા ! 
મનરે ઘણં લાગી આિરે છરે પણ...’ બાનો અિાજ અનરે રુદન ભળી ગ્યાં હતાં...

‘હિરે તો તું મોટો થ્યો, બરેટા ! હિરે તારરે  તારંુ જાતરે સંભાળિાનું 
છરે. આજ રે જ રેમ સામરે ચાલીનરે ભણિા નીકળ્ો એમ બધી િાતરે કરિું 
પડશરે. મારા જીિનરે ટાઢક િળી છરે કરે તું હિરે સમજતો થ્યો છરે. - 
નરે જો સાંભળ, બરેટા ! આજથી મનમાં ગાંઠ પાડી લરે કરે - ભણતર 
વસિા્ય તારંુ કોઈ નથી...’

બાએ લૂલા હાથરે પોટલી પનાલાલનરે પકડાિતાં અચાનક એનરે છાતી સરસો 

તાણી લીધો... બથિાટીનરે બચીઓ કરી - છાતી પર એનું માથું ઢાળીનરે મોઢરે, 

બરડરે, બધરે હાથ ફરેરિતાં ગ્યાં અનરે બચીઓ ઉપર બચીઓ કરતાં રહ્ાં... છરેલ્લરે 

બોલ્યાં હતાં-
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‘દીકરા, મારો જીિ તો તારામાં નરે તારામાં જ રહરે છરે. રોજ 
કદિસ ઊગરે - રાત પડરે નરે મનમાં થા્ય કરે મારા દીકરાનરે જોઈ 
આિું... પણ-’ 

બાકીના શબદો રુદનમાં તણાઈ ગ્યા હતા. પનાલાલરે ઢીલા પડ્ા વિના બાનરે 
‘ચોટલી બાંધીનરે ભણીશ’ - એિું િચન આપીનરે ચાલિા માંડરેલું... મા ક્યાં્ય સુધી 
જતા દીકરાનરે જોઈ રહરેલી - જાણરે ફરીથી જોિા જ ન મળિાનો હો્ય !!

નરે એમ જ થઈનરે રહ્ું :

ભણિામાં ખૂંપી ગ્યરેલા પનાલાલનરે મહા મકહનો બરેસતાં જ કાગળ મળ્ો 
: ‘કપડાં ઉતારીનરે િાંચજો-’ તાપીશંકર, મોતીલાલ અનરે બીજા બધાએ એનરે કૂિરે 
જઈનરે ઠડંીમાં ઠડંા પાણીએ નિરાવ્યો ! પણ બાના મરણના સમાચાર જાણીનરે તો 
પનાલાલ હબક જ ખાઈ ગ્યો હતો... છાતીમાં ચીરા પડતા હતા... રડિાનું મટતું 
નહોતું... બરેઅઢી માસ પહરેલાંનું છરેલ્લું વમલન ્યાદ આિી આિીનરે રડાિતું હતું. 
રામશંકર અનરે ઉમાશંકર : બંનરે જોશીભાઈઓએ એનરે સાંતિના આપ્યા કરરેલી. 
પણ પનાલાલનરે તો ખાિાનું્ય ભાિતું નહોતું ! ઘરેર જિાની જીદ લીધી પણ સાહરેબરે 
સમજાવ્યું કરે હિરે જિાથી તો બારમા-તરેરમા પર પહોંચાશરે... નરે પરીક્ા સામરે આિરે 
છરે તરે તરત પાછા િળિાનું થશરે... માટરે હિરે રહરેિા દરે...

કદિસો સુધી કાચી િ્યનો પનાલાલ સોરાતો, મૂંઝાતો નરે િલખતો રહરેલો. 
‘મરણ શું કામ બનાવ્યું હશરે ?’ ‘તો પછી જનમ શું કામ આપતો હશરે ?’ પ્રશ્રનો 
રોજ હરક્ણરે પજિતા હતા. કોદરભાઈ, રતનીબહરેન, બનરેિી - બધાંનાં મરણ ્યાદ 
આિતાં હતાં. પણ હીરાબાનું મરણ તો મકહનાઓ સુધી અજપં કરી મૂકતું હતું.

ba
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બયાના મરણનરે ભૂલિાનું પનાલાલ માટરે અશક્ય હતું. પરીક્ાનું િાંચતાં 
િાંચતાં્ય િાંચરેલું ભૂલી જિાતું હતું. આંખો નરેિાંની જ રેમ દડદડી પડતી હતી. પણ 
હિરે મનનરે કાઠુ ંકરિાનું હતું. બાિજીના કાગળમાં પણ એ જ સલાહ હતી... નરે હિરે 
પનાલાલ કકશોર બની ચૂક્યો હતો. બોકડાંગનું સમૂહજીિન પણ એનરે ઘડતું હતું.

બધા વમત્રોની ટીખળો અનરે મજાક પનાલાલનરે હળિો બનાિી દરેતી. એ્ય 
ઓછો ટીખળી નહોતો.. ધમાલમસતીમાં્ય પનાલાલ પાિરધો ગણાતો. ઉમાશંકર 
એમાં મૂક પ્રરેક્ક ! પણ િાંચિું, નિાં નિાં પુસતકોની િાતો કરિી, પરીક્ામાં 
ઉપલા નંબરરે  રહરેિું... ચોખખાઈ, સુઘડતા - બધામાં વિદ્ાથદી ઉમાશંકર અલગ 
પડી આિતો. પનાલાલનરે િાંચન-પરીક્ાની બાબતરે ઉમાશંકરની સલાહો અનરે 
હંૂફ મળતાં.

બધા વમત્રોનરે તૈ્યાર કરીનરે આંબાિાકડ્યામાં, ઘાંટીમાં, દોલતભિનમાં, 
ગઢ ઉપર, રણમલ્લ ચોકીએ ફરિા-રખડિા જિાની આગરેિાની લરેનારાઓમાં 
મોતીલાલ અનરે બીજાઓમાં પનાલાલ પણ ખરો. ચોમાસરે ઝરણાંમાં નરે ઉનાળરે 
કંુડમાં નાહિાનું પનાલાલનરે બહુ ગમરે. તળાિમાં નાહિા તો ઉમાશંકર પણ 
જોડાતો. જોકરે એક િાર ઓમકારરેશ્વર તરફની નાનકડી તળાિડીમાં નાહિા પડતાં 
ઉમાશંકર ડબૂતો હતો. ભૂલરેશ્વરરે  એનરે બચાિરેલો - તળાિ િચચરે ઊંચો મોટો પ્થથર 
હતો... એ પ્થથરરે  બરેઉનરે સાથ આપરેલો.

પનાલાલ નરે ઉમાશંકર બરેઉ પહાડ પરની રણમલ્લ ચોકીએ બરેસીનરે નીચરેનું 
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ઈડર ગામ જો્યા કરતા... નીચરેની શરેરીઓ, રણકતી સાઇકલ ઘંટડી અનરે બાળકના 
રડિાનો અિાજ પણ ચોકી પર સંભળાતાં. બંનરે અલકમલકની િાતો કરતા. ગઢ 
પરનાં િાિકૂિા જોતા, બખોલો અનરે મંકદર-દરેરાં્ય જોતા. ‘સાસુિહુનું સાંબરેલું’ 
ગણાતો ઊંચો પ્થથર કુદાિિા હાથથી પ્થથર ફેંકીનરે સપધા્ગઓ કરતા ! 

માચ્ગની પરીક્ાઓ એવપ્રલ પર ઠરેલાઈ હતી. સરકારના આદરેશો આિરે એ 
પ્રમાણરે પરીક્ાઓ લરેિાતી. મકહનાથી વિદ્ાથદીઓ િાંચતા હતા. ખીમજીભાઈ 
પરમાર જ રેિા વશક્કોનરે વચંતા પણ થતી : વિદ્ાથદીઓ િાંચી િાંચીનરે્ય કંટાળરે જ 
નરે ! િળી સૌનરે પરીક્ા પછી તરત જ ઉનાળાની રજાઓનું તથા િતન ઘરેર દોડી 
જિાનું આકષ્ગણ રહરેતું. પનાલાલનરે તો એની બાના મરણના સમાચાર પછી્ય ઘરેર 
જતાં સાહરેબરે રોકરેલો... નાહક િખત બગડરે - નરે ત્યારરે  નિમાવસક પરીક્ા પાસરે 
જ હતી. હિરે તો એ બધું પત્યરે્ય બરે મકહના િીતી ચૂક્યા હતા. શીમળા-કરેસૂડાં 
ખીલીનરે્ય ખરિા/ઊલિા માંડ્ાં હતાં. હા, આંબાઓ પર કરેરીઓ મોટી થતી હતી 
- એ સાથરે સાથરે આ કરેસરીવસંહજી બોકડાંગ - ધુળરેટા દરિાજા બહાર - ઈડરમાં 
રહરેતા કકશોરો પણ િ્યસવનધના મનોભાિોથી મસતીમાં રહરેતા હતા. ઝાડિાં 
અનરે ડુગંરા ચઢિાનાં સાહસો કરતા વમત્રો િતન-ઘરનરે ્યાદ કરતાં કરતાં ચૈત્રની 
મહોરરેલી (લીમડા) મંજરીઓની કડચૂી ગંધનરે માણતાં માણતાં મસતી-તોફાન પણ 
કરી લરેતા હતા. પનાલાલનરે બા અનરે િતન-ગામ-ઘર તથા સખી રરેિા સમરેત સૌ 
્યાદ આિતાં હતાં.

આ જ કદિસોમાં પનાલાલના જીિનમાં એક રોમાંચક ઘટના ઘટી. પછીથી 
િાતા્ગ-નિલકથામાં એ જ તો ઘૂંટાતી રહી હતી. અરરે  ! ્યુિાનીના કદિસોમાં્ય એ 
ઘટનાનો રોમાંચ પનાલાલનરે કા્યમ અજપં કરી મૂકતો રહરેલો. ઘટના પણ, એની 
મરેળરે, સહજ બનરેલી... ! આ ઘટના એટલરે -

પનાલાલના જીિનનો - કકશોર પનાલાલનો – પહરેલો પ્રરેમપ્રસંગ ! જોકરે 
માંડલી(િતન)માં ગામસખી રરેિા તરફ પક્પાત જાગ્યો હતો ખરો ! પણ બાઈબા 
બારોટ સાથરે મન મળ્ાની િાત તો સાિ ઓર જ ! તલોદ પાસરેના એક ગામમાં 
્યજ્-મરેળાિડામાં આ સુંિાળો સંગાથ આિી મળ્ો હતો. રરેિા સાથરેનો મનમરેળ 
અનરે લાગણીનો નાતો પછીનાં િષયોમાં પનાલાલનરે બદલરે છરે, અંદરથી બદલરે છરે. 
પ્રરેમ માણસનરે ઘડરે છરે - એનું રૂપાંતર કરરે  છરે... એ બધું થ્યું - બંનરે િખતરે થ્યું. પણ 
બાઈબા સાથરેની પ્રીત તો એક અનોખી પ્રીત જ બની રહરે છરે.
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પરીક્ા માથરે ગાજતી હતી એ જ ગાળામાં પનાલાલનરે બાિજીનો પત્ર મળરે 
છરે. ‘તલોદ પાસરેના ઇટાડી(?) ગામમાં ્યજ્ ્યોજ્યો છરે. ત્રણ કદિસ ચાલશરે. તું 
છરેલ્લા બરે કદિસ માટરે આિી જા. માથરે પરીક્ા છરે એ જાણં છુ ંપણ તારરે  આિિાનું 
જ છરે. ખીમજીભાઈસાહરેબનરે લખ્યું છરે કરે એ તનરે બરેત્રણ કદિસ માટરે આિિા દરે. 
વચંતા ના કરીશ. આિજ રે. હંુ તારી િાટ જોઉં છુ.ં’ ‘બાિજી પોતરે પનાલાલનરે ભણાિરે 
છરે -’ એ િાત ચોપાસના સમાજોમાં લોક જાણતું હતું. આિો રૂપાળો છોકરો અહીં 
સૌની આંખરે ચડરે તો મહારાજની ક્કૅકડટ િધરે - એમ એ માનતા હતા. િળી સારંુ 
ગાતા પનાલાલનો ભાવિમાં અશોકશો ઉપ્યોગ કરી શકાશરે એિી ગણતરી્ય 
આ જ્યશંકરાનંદ મહારાજ(બાિજી)માં વિકસિા માંડરેલી. એમનો એિો ઉતસાહ 
અકારણ પણ દરેખાિા માંડરેલો, આ ્યજ્સત્રમાં તો એ સૌનરે િતા્ગ્ય એમ િત્ગતા હતા.

બાિજીનો પત્ર આિરે એટલરે પનાલાલનરે મન તો જાણરે ‘ગૉળનું ગાડુ’ં આવ્યું 
! ગ્યા પત્રમાં બાના મરણની િાત લખીનરે્ય બાિજીએ એનરે સવધ્યારાના ખાસ 
શબદો લખરેલા. પણ આ પત્રમાંની ્યજ્ અનરે નિી જગ્યાએ મહાલિાની િાતથી 
પનાલાલ રાજી રાજી થઈ ગ્યો હતો. જોકરે ઉતસાહ હતો એ સાથરે ફડક પણ 
હતી. ફડક પરીક્ા કરતાં તો સાહરેબ રજા નકહ આપરે તો ?-ની િધુ હતી. િળી 
રજા ઉપરાંત, ખીમજીભાઈ સાહરેબરે એનરે કોટ કરાિી આપિાનું કહરેલું તરે િાત 
્યાદ દરેિડાિિી અનરે વમત્ર જ રેઠાલાલ (સહાધ્યા્યી) પાસરે કોટ વસિડાિી અનરે નિા 
કોટમાં જ જિાનું મનમાં ગોઠવ્યું હતું એટલરે જીિ જરાક િધારરે  ફડકતો હતો. 
પણ, બાિજીનો આ િહાલો બચચો ! તરે એનું કામ તો ફટાફટ થઈ ગ્યું !

ખીમજીભાઈસાહરેબરે રજા આપી અનરે આચા્ય્ગશ્ીનરે િાત કરશરે એમ પણ 
કહ્ું. કોટની િાતરે્ય બીજ રે કદિસરે એનરે સાથરે રાખી એનરે ગમતું લીલું કપડ લાિી 
આપ્યું. સહાધ્યા્યી જ રેઠાલાલનરે િાંચિાનું ન બગડરે એટલરે એના બાપા દલજીએ 
બીજી જ સાંજ રે કોટ સીિી આપ્યો હતો. બાિજી સાથરે પનાલાલ રજાઓમાં દીિાન 
હરભગિાનજીનરે ત્યાં ગ્યરેલો. એમનાં િહુએ એમના દીકરાનાં અધિાપરરેલાં ચાર 
ખમીસ આપરેલાં. નિાં જ રેિાં ! પનાલાલભાઈનો તો જાણરે િટ પડી ગ્યો !

પનાલાલ ્યજ્સથળરે પહોંચ્યો ત્યારરે  બાિજી પણ એનરે જોઈ રહરેલા. સફરેદ 
ખમીસ, લીલો હાફ કોટ, માથરે ટોપી... ગોરો િાન, ગોળમટોળ ચહરેરો અનરે 
પાણીદાર લાગતી આંખો... સભામાં સૌ િાતો કરતા હતા... ‘માંડલીનો, આંજણા 
પટરેલનો છોકરો, બાિજી ભણાિરે છરે... ઈડર મહારાજાના ચાર હાથ છરે એના 
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ઉપર...’ પનાલાલ પગરે લાગીનરે બાિજીનરે િળગી પડ્ો. બાના મરણની િાત 
નીકળતાં એ રડી પડ્ો. બાિજીએ એનરે કહ્ું હતું : હિરે રડિાનું બંધ ! આંસુ આ 
શંકરદાદાનાં ચરણોમાં સમવપ્ગત કરી દીધાં, સમજ ! એનામાંથી તપ શીખિાનું 
તપ ! શંકરદાદા તારંુ ભલું કરશરે...નરે તારી બા ભલરે અભણ હતી, પણ એ પરગ-
ણામાં એના જ રેિી હરેતાળ અનરે સહનશીલ તથા સમજણી બાઈ મેં તો નથી ભાળી 
! આ એ જ તનરે ભણાિી શકી છરે એમ માનજ રે...’

બાિજીએ મહાદરેિમાંથી પૈસા લઈ પનાલાલનરે આપતાં કહ્ું હતું - ‘જા લહરેર 
કર ! બરે કદિસ આ ્યજ્ના મરેળા જ રેિા િાતાિરણમાં ફરજ રે. જ રે લરેિું-ખાિું હો્ય 
તરે લરેજ રે...જા !’ નરે સાચચરે જ પનાલાલ એ મોકળા પાદરની નાનકડી હાટડીઓ 
જોતો ફરિા લાગ્યો... ્યજ્ વનવમતિરે મરેળો-દુકાનો લાગ્યાં હતાં. હિામાં હજી િાસંતી 
લહરેરોની તાજપ હતી... મનનરે એ ફૉરંુ નરે મોકળું કરિા પ્રરેરતી હતી.

પનાલાલરે જો્યું તો પાનની દુકાનથી થોડરેક જ દૂર બરે ્યુિાન સરખી છોકરીઓ 
એના તરફ જોતી-તાકતી-ઇશારામાં કંઈક ચીંધતી એકબીજી જોડરે ગુસપુસ કરી 
રહરેલી. એ્ય નિાં કપડાંમાં હતી નરે મલકતી

 હતી. એક જરાક િધુ ચબરાક નરે િધુ ઊજળી-રૂપાળી દીસતી હતી એ 
તો પન્ાલાલનરે અપલક આંખરે તાકી જ રહરેલી. પનાલાલરે નજર ઢાળી દીધી 
તો્ય એ તો જોતી જ રહી... પનાલાલરે પોતાની છાતીમાં િસંતનો પ્રથમ ધબક્ 
ઊઠતો સાંભળ્ો. એ નક્ી પોતાનરે જ જોઈ રહી છરે – એની ખાતરી થતાં એ 
પાનના ગલ્લા પાસરે ગ્યો. જીિનમાં પહરેલી જ િાર પાન ખાિાનું મન થ્યું... ગલ્લરે 
બરેઠરેલો છોકરો બીજા ઘરાકોનરે પતાિિામાં હતો... પનાલાલરે એક પાનનો ઑડ્ગર 
તો આપરેલો પણ હજી એ વઝલા્યો નહોતો. ત્યાં તો પરેલી ચબરાક છોકરીએ 
ગલ્લાિાળાનરે કહંુ્ - ‘ત્રણ પાન બનાિ !’ પનાલાલનરે ખાતરી થઈ કરે ત્રીજુ ંપાન 
પોતાનરે િાસતરે જ હતું... ‘તું...પૂછ.. તું પૂછ...’ કરતી એ બરેઉમાંથી છરેિટરે રૂપાળીએ 
જ પૂછી નાખ્યું :

‘કરેિું પાન ખાશો, વભ્યા ?!’

‘તમારા જ રેિું...’

બાઈબા તો અંદરથી રાજી રાજી થઈ ગઈ... ‘તમારા જ રેિું’નો, એણરે તો 
બીજો, મનગમતો અથ્ગ લીધો હતો... હિરે જરાક િધારરે  ભાિથી પૂછું...
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‘અમારા જ રેિું એટલરે ?’

‘મસાલરેદાર... !’

પનાલાલરે તો સાદા અથ્ગમાં જ કહરેલું પણ બાઈબાનરે િળી કરેફ લાગ્યો... 
‘ઓહ ! એમ ? અમરે મસાલરેદાર ? િાહ !’ એ તો લજજાવમવશ્ત હાસ્યથી શોભી 
ઊઠરેલો ચહરેરો દાખિતી સામરે જ તાકી રહી હતી... પનાલાલનરે હિરે બધી ‘ગમ’ 
પડી ચૂકી હતી. પ્રથમ નજરનો ભાિ ભરપૂર હતો નરે ખેંચતો હતો... માલીપા 
જીિ મળ્ાની લહરેર દોડી ચૂકી હતી. ગોરા છોકરાનો ચહરેરો્ય હિરે રતાશ પકડી 
ચૂક્યો હતો.

પછી તો પાન ખાિા-ખિરાિિાની િાતો ભરેળી પૃચછાઓ ચાલી. પનાલાલરે 
પૂછું - ‘તમરે મનરે ક્યાંથી ઓળખો ?’ બારોટ જ્ાવતની બાઈબાએ પોતાની અનરે 
એની પટરેલ સખીની ઓળખાણ કરાિી કહ્ું કરે અમરે આ જ ગામનાં. પછી ઘરેર 
પણ જઈશું... િગરેરરે . પનાલાલના પ્રશ્નો સીધો જિાબ આપિાનરે બદલરે રવસક 
અનરે ચાલાક ચપળા શી બાઈબાએ તો ઉખાણં પૂછતી નરે ઉકરેલતી હો્ય એમ બધું 
કહરેિા માંડી :

‘તમરે માંડલી ગામના આંજણા પટરેલ છો. તમારી ન્યાતમાં નરે એ 
આખા ભાગમાં કોઈ ભણતરમાં કશું જાણતું નથી. તમનરે બાિજી 
(જ્યશંકરાનંદ મહારાજ) ભણાિરે છરે... તમરે ભણો છો એટલરે તમનરે 
લોક કન્યા આપતાં અચકા્ય છરે...’

‘ઓહ ! આટલું બધું તમનરે કોણરે કહ્ું ?’ પનાલાલ.

‘અમરે તો બધું્ય જાણીએ છીએ, હાંકરે !’ બાઈબા.

‘તમરે એક િખત ઈડર જિા માટરે મોડાસાથી ડમવણ્યામાં 
(ગાડામાં) બરેઠરેલા. માંડ જગ્યા મળરેલી... બીજાં લોકો તમનરે 
અણગમાથી ગોધા ઘાલતાં હતાં... નરે તમરે ઊલટી થિાનો દરેખાડો 
ક્યયો, એટલરે બધાંએ તમનરે ડમવણ્યાની એક બાજુ સરસ મજાની 
જગ્યા કરી આપરેલી... નરે તમરે લહરેરથી તલોદ પહોંચી ગ્યરેલા... તમરે 
તો જબરા છો હાં... વભ્યા !’

પનાલાલ તો આભો બનીનરે બાઈબાનરે સાંભળી જ રહરેલો. બાઈબાનું આખખું 
શરીર - જાણરે રોમરોમ પુલકકત-પુલકકત થઈનરે બોલતું હતું ! પનાલાલનરે ગડ 
બરેઠી કરે બાિજી આ ગામડાંમાં ઘરેરઘરેરના ભોવમ્યા... આિરે-જા્ય... તરે એમણરે જ 
એની િાત કરી હો્ય નરે !!



78

તરસ્યા મલકનો મેઘ

પછી તો એ ત્રણરે વમત્રો તળાિની પાળરે ગ્યાં...નરે વનરાંતરે િાતો કરિા િળરેલાં... 
બાઈબા પરણરેલી હતી. હિરે આણં થિાનું હતું નરે એનો જીિ તો આ આઘા મલકના 
અજાણ્યા આંજણા કકશોર પર ઓળઘોળ થઈ રહ્ો હતો. ઘરકુટુબંની િાતો 
નીકળતાં પનાલાલની બા-ના મરણની િાતરે એ આંસુ સારિા લાગ્યો. બાઈબાએ 
એનરે સાંતિના આપતાં કહ્ું કરે : કોઈનાં્ય મા-બાપ કા્યમ તો રહરેતાં નથી... મનરે તો 
બા ઘોકડ્યામાં મૂકીનરે જ ગુજરી ગ્યરેલી. બાપા પણ ઝાંખાપાંખા જ ્યાદ છરે. મા 
જ રેિાં કાકી બરે િષ્ગ પહરેલાં મરી ગ્યાં... હિરે તો હંુ નરે કાકા બરે જ ઘરમાં છીએ.. પણ 
મારા કાકા શાણા છરે, કહરેતા હતા કરે - ‘જ રેનું કોઈ નથી એનો ભગિાન હો્ય છરે.’ 
બાઈબાની લાગણીથી પનાલાલની આંખો િધારરે  િહરેિા લાગી... એ રૂમાલનું પૂછિા 
લાગી - આંખો લૂછિા સતો ! પણ પનાલાલ પાસરે િળી રૂમાલ ક્યાંથી મળરે ?!

બાઈબાએ સખીનરે બરે સરસ રૂમાલ લરેિા મોકલી. થોડા પૈસા પનાલાલરે્ય 
આપ્યા. જોકરે બાઈબાએ એ ઊછીના જ ગણ્યા હતા. પછી તો બંનરે જણ અડોઅડ 
બરેઠાં, બાઈબાએ પનાલાલનો હાથ જોિાનરે બહાનરે હાથમાં લીધો નરે પસિા્યા્ગ ક્યયો. 
બંનરેના શ્વાસ નજીક આિી જતા હતા.. જાણરે ગ્યા ભિની બાકી પ્રીત ના હો્ય 
! બાઈબા પનાલાલનરે કહરેતી હતી - ‘તમરે તો ખરા છો. અહીંથી એકલા એકલા 
ઈડર જાિ છો તરે મળિાનું્ય રાખજો, પાછા ! - કરે ભૂલી જશો ?! તમરે તો છરેક 
આણંદ-ચકલાશી્ય ફરી આિો છો ! બાિજી કહરે છરે એમ તમારી દસરે આંગળીએ 
ચક્ છરે તરે તમરે ‘મોટા માણસ’ થિાના ! એ તો તમારાં બહુ િખાણ કરરે  છરે. એમનરે 
એમ કરે આ પટરેલોમાંથી કોઈ તમનરે કન્યા આપરે ! પણ છરેક ડુગંરપુર રાજ્યમાં 
આિિા તો કોણ બાપ તૈ્યાર થા્ય ?!’ નરે પછી બાઈબા પોતરે જ આંખો ભીની 
કરી રહરે છરે. દરવમ્યાન સખી રૂમાલ લઈનરે આિરે છરે. બંનરે રૂમાલ પનાલાલ માટરે 
જ હતા. પણ પનાલાલરે એક સરસ હતો તરે સમ દઈનરે બાઈબાનરે આપતાં કહરેલું 
- ‘આટલી ્યાદગીરી મારા તરફથી !’ એનાથી બાઈબાના ગાલરે હાથ ફરેરિાઈ 
ગ્યો... તો િળી બાઈબાએ એનો હાથ પુન: દબાિીનરે જ છોડ્ો હતો. સખી આ 
બંનરે જીિોનાં હૈ્યાંની િાત સમજતી હતી નરે વચંતા કરતી હતી.. ક્યો મલક નરે 
કઈ ન્યાત ! પાછળથી આ ્યાદગીરી ઘણી બાળશરે નરે રડાિશરે. પણ એ મૂંગી જ 
રહરેલી... નરે કહરે તો્ય શું કહરે ? બંનરે પક્રે સચચાઈ હતી.

સાંજ પડતાં સુધી ત્રણરે તળાિની પાળરે િાતોમાં અનરે એકબીજાનરે સમ 
ખિરાિિામાં રચ્યાંપચ્યાં હતાં. પનાલાલનરે શોધિા નીકળરેલો માણસ બરેઉ છોક-
રીઓનરે જોઈનરે રાજી થ્યરેલો. મનરે એમ કરે બાિજીનો ચરેલકો (પનાલાલ) ખોિાઈ 
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ગ્યો કરે શું ?! (ખરરેખર તો આજ રે એ ખોિાઈ જ ગ્યો હતો નરે !) પણ આ તો 
ખોિા્યરેલાનરે્ય શોધી કાઢરે એિો સંગાથ છરે નરે કૈં ?! ‘જાિ, બહરેન ! મહરેમાનનરે 
મહારાજ પાસરે મૂકી આિો; રસોડરે છરે - જમિા સારુ િાટ જુિરે છરે.’ બધાં ઊપડ્ાં, 
બાઈબાએ મહરેમાનનરે બાિજીનરે હિાલરે કરતાં કહરેલું - ‘લ્યો ! તમારી થાપણ !’ 
બાિજીએ આિતીકાલરે ્યજ્ની પૂણા્ગહુવતની ્યાદ અપાિતાં સખીનરે કહરેલું : ‘પરમ 
કદિસરે તારરે  ઘરેર અનરે મુખીનરે ઘરેરરે્ય આંટો મારિો છરે.’ બાઈબાએ ઉમરેરરેલું - ‘મારરે  
ઘરેરરે્ય આમનરે લઈ આિજો...’ બાઈબા તો બધી રીતરે વબનધાસત હતી જાણરે !

પનાલાલનરે તો આખી રાત થતું હતું કરે ક્યારરે  સિાર પડરે નરે ક્યારરે  મળીએ 
! સિાર થતાં જ એ તો તૈ્યાર થઈનરે પાદરમાં પહોંચી ગ્યો હતો... િાટ જોતાં 
પાન ખાિાનું મન થ્યું. ગામમાં જતા રસતા પાદરની સામરેથી જ એકસાથરે પંખાની 
જ રેમ ફંટાતા હતા. બાઈબાનું ઘર તો જો્યું નહોતું - નકહતર સીધો જ નીકળી 
પડત... પણ ત્યાં તો એ જ સામરેથી દરેખાઈ હતી. હાશ ! િાહ ! ગઈ કાલિાળો 
રૂમાલ વખસસામાંથી કાઢીનરે પનાલાલરે ચહરેરો લૂછિા જ રેિું ક્યુાં - ખાસ તો બાઈબાનરે 
્યાદગીરીનો મકહમા બતાિિો હતો. બાઈબા એ જોઈનરે મલકતી મલકતી પાસરે 
આિી પહોંચી. એની રંગીન ઓઢણી હિામાં લહરેરાતી હતી - જાણરે પનાલાલનું 
મન પણ એની સંગરે િા્યરરે  ચઢ્ું ના હો્ય !

બાઈબાએ તો પનાલાલનો હાથ જ પકડી લીધો. ‘શું કરીએ ? વભ્યા ! મારરે  
તો ઠીક પણ આનરે (સખીનરે) ઘરેર તો જગન જોિા આિરેલાં સગાંનો મરેળો જ છરે 
જાણરે ! કોઈનરે ચા તો કોઈનરે િળી બીડી-તમાકુ ! સખીની આંખરે જ એના બાપનરે 
અજિાળું છરે – બધાં જગનમાં દશ્ગનરે ગ્યાં એટલરે અમરે આવ્યાં તમારા દશ્ગનરે ! 
કરેમ, ખરંુ કરે નહીં ?!’

‘ઓહ ! તનરે તો કરેિું કરેિું બોલતાં આિડરે છરે !’

‘આિડરે જ નરે ! બારોટની દીકરી છુ ં! ચાલો, પાન ખાઈએ.’ આજ રે તો ્યજ્ની 
પૂણા્ગહુવત પત્યરે જ સાંજ રે જમિાનું હતું. પનાલાલનરે બાિજીએ સિારરે  મીઠાઈનો 
નાસતો આપરેલો. પણ બાઈબા થોડી માનરે ! નાસતો એટલરે ઠીક હિરે ! ચાલો, તમનરે 
રોટલા-કઢી જમાડુ ંતો કરેિું ?! ્યજ્માં શું જોિાનું હશરે ? પનાલાલરે્ય બોલી પડ્ો : 
મારરે  તો તમરે મળ્ાં - તું મળી એ જ ્યજ્ છરે... નરે રોટલા-કઢી ખાધરે તો મકહનાઓ 
થ્યા.. મારરે  તો એ જ પકિાન !

ત્યારરે  તો પાટીદારોનો એક જ ખોરાક હતો. પંચમહાલ અનરે સાબરકાંઠામાં 
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તો મકાઈ િધુ પાકરે. પટરેલોનરે ખરેતીનું ભારરે  કામ ! જાડુ ંકામ, જાડુ ંપહરેરિાનું, જાડુ ં
ખાિાનું નરે જાડુ ંબોલિાનું - એિી પટરેલોની ઓળખાણ હતી. આજ રે્ય એની ્યાદો 
છરે. જાડુ ંધાન મકાઈ, બાજરી, જુિાર ! સિારરે  નરે સાંજ રે રોટલા-કઢી-ખીચડીનું 
જ રાંધણ નરે એ જ ખોરાક. પણ સૌનરે ભાિરે. એમાં્ય કઢી તો પચચીસ જાતની 
બનરે. ગામરેગામરે ઘરેરરેઘરેર એના જુદા સિાદ નરે જુદી સુિાસ. લસણની, જીરાની, 
િડીઓની, કાંદાની કઢી થા્ય. િઘાર એના ભાતભાતના. એમાં ગૉળ, લીલાં 
મરચાં નરે આદુ પણ નંખા્ય. ઘણા ન પણ નાખરે. મીઠો લીમડો એમાં સિાદ નરે 
સુગંધી ભરી દરે ! દહીંની નરે છાશની કઢી જુદી લાગરે. માત્ર દહીં-છાશ િઘા-
રીનરે્ય ખિા્ય તો્ય મજા પડરે. એમાં ચણા-મકાઈનો લોટ ઉમરેરીનરે કઢીનરે િધારરે  
ઘટ્ બનાિીનરે્ય જમાિટ કરનારા હો્ય છરે. આજ રે્ય પટરેલોનાં રોટલા-કઢી-ખીચડી 
િખણા્ય છરે. રોટલા્ય બૈરી કરે િહાલીના મોઢા જ રેિા ઊજળા નરે રતાશ પડતા... 
એ્ય તીખા-તરેલિાળા નરે મસાલરેદાર થઈ શકરે !

આિાં રોટલા-કઢી બા-ભાભીએ તો પીરસ્યાં જ હતાં પણ આ િસંતરે િળી, 
જીિનમાં પહરેલી વપ્ર્યાના હાથરે જમિા મળરે, તો એ ્યજ્ જ ગણા્ય નરે ! પનાલાલ 
તો રાજી રાજી છરે. મનનો માણીગર ઘર-આંગણરે આવ્યો છરે - બાઈબાનો્ય હરખ 
સમાતો નથી. ચોપાડમાં ખાટલો ઢાળ્ો છરે. રૂએલ ગાદલું વબછાિીનરે બરે ઓશીકાં 
મૂક્યાં છરે. ગોળાનાં ટાઢાં પાણી વપિડાિીનરે આંખોમાં ભાિનાં આંસુ આવ્યાં તરે્ય 
રોક્યાં નથી. કાકા તો જગન સથળરે ગ્યા છરે. સખીનરે બાઈબાએ એના ઘરેર મોકલીનરે 
કઢી મંગાિી છરે નરે પોતરે વપ્યુજી માટરે રોટલા ઘડી રહી છરે - િળી િળીનરે એનું 
ગોળમટોળ મીઠુ ંમુખડુ ંભાળરે છરે નરે એનરે પાસરે દોડી જિાનું નરે એ િહાલા મુખડાનરે 
ખોબામાં ભરીભરીનરે ચૂમી લરેિાનું મન થા્ય છરે. ખરરે  જ એનો પ્રરેમ અજપંો બનીનરે 
પોતાનરે અડતો પનાલાલરે પણ અનુભવ્યો... પ્રરેમથી જમાડતાં એની ખાતરી થતી 
રહરેલી... પછી સખી ચાલી જતાં ઘરમાં બરેઉ એકલાં હતાં... પરસપરનાં હૈ્યાં 
ધડકતાં હતાં એ્ય જાણરે બંનરેનરે સંભળાતાં હતાં... િાસણ માંજતી અજપં બાઈબા 
અચાનક િંટોળની જ રેમ પનાલાલની પાસરે ધસી આિી. બરેઉ હથરેળીઓના સંપુટમાં 
િહાલમજીનું મુખડુ ં લઈનરે કૈં કરેટલી્ય ચૂમીઓનો િરસાદ િરસાિતી બોલતી 
હતી : ‘આ ભિમાં ફરી ન મળું તો આટલું સંભારણં... વભ્યા !’ વભ્યાના મુખડરે 
ચોંટરેલી રાખોડી ઓઢણીના પાલિથી લૂછતાં બોલી હતી - ‘વભ્યા ! તમનરે ઘણાં 
િષયોથી જાણરે ઓળખું છુ ં- જાણરે કશરેક જો્યા છરે એિું લાગ્યા કરરે  છરે...’ છાતીનું 
તોફાન ઠારિા પાવણ્યારરે  િળરેલી બાઈબા તરફ પનાલાલ અચાનક - અિશ 
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ખેંચા્ય છરે... બાઈબા ફરી એનરે બાથમાં ભરી લરે છરે... હિરે ચૂમીઓ િરસાિિાનો 
િારો મરદ-કકશોરનો હતો ! ‘આટલું સંભારણં્ય અમારંુ્ય રાખજો...’ ત્રુટક શબદો 
કાચી િ્યનાં પ્રરેમાવલંગનોમાં સંભળાતા - ન સંભળાતા ડબૂી ગ્યા ત્યાં જ બારણં 
ખખડરેલું... સખી હતી. ્યજ્સથળરે માનિમહરેરામણ ઊમટાની િાત કરતી સખીનરે 
ખબર પડી ગઈ હતી કરે અહીં પણ બરે દકર્યાનાં તોફાન જ તોફાન હતાં !

પછીની િાતો આટલી હતી : આ જ ગામ માથરે થઈનરે તલોદ સટરેશનનાં ગાડાં 
જતાં હતાં નરે બધાં ભાથું ખાતાં નરે બળદ પણ અહીંથી બદલાતા હતા ! તો્ય 
કોક કદિસ બાઈબા દરેખાઈ જ નકહ ! ‘તમનરે એક િાર જ જુિરે તો્ય તમરે ભુલાિ 
એિા નથી.’ બાઈબાનો મત ! પનાલાલ ઉમરેરરે  છરે કરે વજનદગીમાં મળિાનું તો થશરે 
જ... પણ બાઈબા કહરે છરે... ‘ભલરે, મળાશરે. પણ આજ રે તમારંુ સિાગત ક્યુાં એિું 
તો, સાસકર્યાં િચચરે થોડુ ંથઈ શકશરે ?! ખરેર... જ રેિું નસીબ !’

એ સાંજ રે ચાંદની રાત - પૂનમનો ચનદ્ર નરે તળાિની પાળરે મળિાનું થ્યું... પુન: 
એ જ િાતો. મોડી સાંજ રે પનાલાલરે ગીતો નરે ભજનો ગા્યાં   બાિજીના આદરેશથી 
સતો ! બાઈબાનરે પણ તરેડુ ંહતું... પનાલાલના કંઠનું માધુ્ય્ગ સૌનરે તલ્લીન કરી 
રહરેલું. બાઈબાએ તો િળતા કદિસરે પાદરમાંથી - નિીસિી શરૂ થ્યરેલી બસમાં 
બરેસતી િરેળા – પનાલાલનરે વિદા્ય આપતાં કંઠનાં િખાણ ક્યાાં નરે બંનરેએ એક જ 
પાન અડધું અડધું કરીનરે ખાધું - બલકરે ખિરાવ્યું હતું... પનાલાલરે બસ ઊપડી 
ત્યાં સુધી કીધા ક્યુાં હતું કરે - ‘આ ભિમાં તો ભુલાશરે જ નકહ !’ બાઈબા - જાણરે 
પછીથી ‘મળરેલા જીિ’ની જીિી બનીનરે પ્રગટી છરે - સાગના સોટા જ રેિી કા્યા. 
ગોળમટોળ ચહરેરો. આંજ્યા વિના્ય કાળી મારકણી આંખો... પીઠ પરની કપડાની 
કસોનાં રંગીન ફૂમતાં પર સાપ શો ડોલતો ચોટલો... ! પનાલાલ આખરે રસતરે જ 
નકહ, જીિતરની ઊભી િાટરે્ય બાઈબાનરે ભૂલ્યા નથી. કથાિારતાઓની અનરેક 
નાવ્યકાઓમાં કોઈ નરે કોઈ રૂપરેરંગરે કરે રીતરેભાતરે બાઈબાનરે હાજર નરે હાજર રાખી 
છરે એમણરે ! લોહીમાં ઊતરીનરે લ્ય બની ગ્યરેલી આ પ્રીતકથાએ એમનરે લખતા 
ક્યા્ગ – િલખતા રાખ્યા નરે સજ ્ગક ઠરેરવ્યા હતા !!

ba
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પ્રેમનાં જૂજિાં રૂપ તથા રહસ્યોનરે આલરેખનાર લરેખક ‘પન્ાલાલ’ પટરેલ 
બનિાની ‘કકશોર પનાલાલ’નરે હજી િાર હતી. પણ આ અનુભિ તો એનરે િળતી 
િાટરે ઈડર જતાં્ય રોમાંવચત કરતો રહરેલો. બાઈબામાં એનરે અડધી તો બા જ 
ભળાતી હતી. એણરે જ રે રીતરે આંસુ લૂછાં નરે જ રે રીતરે આશ્વાસન-હંૂફ આપીનરે 
િહાલ ક્યુાં, માના હરેતથી એનરે જમાડ્ો, રૂએલ ગાદલાં-ઓશીકાં આપીનરે ખાટલરે 
બરેસાડી, મનના માણીગરથી્ય અદકરેરી પ્રરેમિષા્ગ કરી... બીજી સમજ તો ખાસ 
કશી પડતી નહોતી પણ રહીરહીનરે થતું હતું કરે જીિતરમાં આિો સાથ મળરે તો 
જીવ્યું્ય ધન્ય ધન્ય થઈ જા્ય. ફોઈના દીકરા કચરુભાઈનરે - સમોિકડ્યા એટલરે 
- આ આખો પ્રસંગ મોટપણરે કહરેલો. ત્યારરે  એમણરે કહરેલું કરે, ‘કૃષણએ ગરીબડા 
સુદામા માટરે જ રે અછોિાનાં ક્યાાં હતાં...એની સાથરે આ સરખાિી શક્ય ! પણ, 
કચરુભાઈ ! આપણં કરમ કોકડ્યા જ રેિડુ.ં.. ખરેર; જ રે છરે તરે સિાિીસ...’ (મનરે - 
1986માં) િાત કરતાં કચરુભાઈ પણ ભાિાદ્ર્ગ લાગતા હતા.

પનાલાલનો જીિ - ઈડર બોકડાંગ ખાતરે - િાંચિામાં નહોતો લાગતો. િળી 
િળીનરે ્યજ્-મરેળો - બાઈબા : આંખો સામરે ખડાં થઈ જતાં હતાં. એણરે વમત્ર ઉમા-
શંકર જોશીનરે બોલાિીનરે સંકોચ સાથરે છતાં બધી િાત કરી ત્યારરે  એ વમત્રરે તો 
કહરેલું કરે આનરે પ્રરેમ ન કહરેિા્ય ! આ તો લાગણી કહરેિા્ય, થોડો ભાિનો ઊભરો... 
‘કરેમ જાણરે પ્રરેમ વિશરે તો આ બ્ાહ્મણ ભૈ જ બધું જાણતા ન હો્ય !’ મનમાં 
વિચારતો પનાલાલ ઉમાશંકર સાથરે સંમત નહોતો જ થ્યો ! તો્ય ઉમાશંકરરે  તો 
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ઉમરેરરેલું જ કરે - ‘પ્રરેમ તો ગહન િસતુ છરે.’ પનાલાલનરે તો પ્રરેમ જ િંચાતો હતો, 
બલકરે છાતીમાં ડમૂાની જ રેમ બાઝરેલો હતો.

બાઈબાની ્યાદોનરે સાથરે રાખીનરે િાંચ્યું નરે ્યાદ રહ્ું - આિડ્ું એિી પરીક્ા 
આપીનરે કરઝલટની રાહ જોિા લાગ્યો. રજાઓ પહરેલાં પકરણામ લઈનરે જ જિાનું 
હતું. આ ચારછ કદિસ એનરે િષ્ગ જ રેિડા લાગ્યા. પનાલાલ ત્રીજા નંબરરે  પાસ થ્યો. 
પહરેલો નંબર તો ઉમાશંકરનો જ હતો - નરે પનાલાલનરે એની ખાતરી તથા એનો 
આનંદ બંનરે હતાં. વમત્ર જ રેઠાલાલરે ‘એક સાહરેબ’નો કોટ સીિી આપરેલો એટલરે 
છમાવસક પરીક્ામાં એનરે ઉમાશંકરથી્ય પા(0।) માક્ગ િધારરે  હતો. વિદ્ાથદીઓ-
માં આ િાત ચચા્ગ્યરેલી. િાવષ્ગક પરીક્ામાં જ રેઠાલાલનો નંબર છરેક પાછળ હતો. 
પનાલાલનરે ત્રીજો નંબર આવ્યો એમાં ઉમાશંકરનો િાંચિા-સમજાિિામાં ઘણો 
સાથ હતો. પણ હિરે નિા િષ્ગમાં ઉમાશંકર જોશી અમદાિાદ ભણિા જા્ય એમ 
સંભળાતું હતું. મકૅકટ્રક્યુલરેશન પરીક્ા પહરેલાંથી અમદાિાદ ભણરે તો િધુ સારંુ 
પકરણામ આિરે. પનાલાલનરે તો બાિજી ભણાિરે તો... રાજ્યની સકૉલરવશપથી તો 
ફી પણ માંડ ભરાતી...નરે બાિજી પોતાની પળોજણોમાં રહરેતા હતા. આિી વચંતા 
અનરે અિઢિમાં પાસ થ્યાનો આનંદ ઓછો નરે ઘરેર જતાં િળતી િાટરે ઇટાડી ગામરે 
થઈનરે જતાં બાઈબાનરે મળિાની લરેહ િધારરે  હતી. એમાં િળી બાિજીનો કાગળ 
પણ આવ્યો કરે મરેઘરજ છુ ંઅહીં આિીનરે - મળીનરે જ માંડલી જજ રે. તારાં લગ્નની 
િાત ચાલરે છરે - છોકરીિાળા માનશરે તો એ્ય થઈ જશરે.

રરેલગાડીમાંથી તલોદ ઊત્યયો નરે મોડાસા જિાની બસમાં જગ્યા શોધતો 
હતો ત્યાં પનાલાલનરે મરેઘરજ મંકદર સામરે - નદીનરે પરેલરે કાંઠ રે રહરેતો કનુ ઠાકોર 
મળ્ો, એની િહુ નરે સાતરેક િષ્ગની છોકરી્ય હતી. પરેલાની દાનત સારી નહોતી. 
આ ભોળીદાસ જ રેિા પનાનરે પટાિતાં િાર શી ? કહરે - ચાલ, અમારી સાથરે-ચાલ-
તાં જઈએ છીએ. પનાલાલનરે થ્યું કરે સીધી િાટરે જઈશું. ‘પૈસા બચશરે નરે ઇટાડી 
ગામરે (િચચરે આિરે છરે) બાઈબાનરે મળાશરે... આટલા કદિસોમાં થોડી સાસરરે  જતી 
રહી હશરે ?’   આમ વિચારતો પનાલાલ નીકળી પડ્ો.

રસતામાં બા્યલ ઢાંખરોલ કરે એિું કોઈ ગામ આિરેલું. કનુએ છાપ ચઢાિરેલી 
આઠ આની પનાલાલનરે આપતાં કહ્ું હતું - ‘જરા આના છૂટા આપજ રે; દુકાનિા-
ળા પાસરે નકહ હો્ય, કાં તો...’ નિી નક્ોર જાણરે ટકંશાળમાંથી આજ રે જ આિી 
હો્ય એિી, આઠ આની લઈનરે પનાલાલરે છૂટા પૈસા કનુનરે ગણી દીધા... કનુ તો 
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ચિાણં લઈનરે િહુ-છોકરીનરે ખિડાિતો હતો. ત્યાં દુકાનરે સરસ હરેરપીન જોઈનરે 
પનાલાલનરે થ્યું બાઈબા માટરે લઈ લઉં... છ આના કરાવ્યા અનરે પરેલી આઠ 
આની આપી. પનાલાલનરે તો ખ્યાલ જ નકહ કરે કનુએ એનરે થોકલો ચોંટાડરેલી 
ઠીકરી આપીનરે છરેત્યયો હતો. પણ હિરે દુકાનદાર ગુસસામાં હતો. દુકાન પડોશીનરે 
ભાળિીનરે એ પનાલાલનરે નજીકમાં જ, તાકડરે આિી પહોંચરેલા જમાદાર પાસરે 
ખેંચી ગ્યો. ‘સાલા ! વહેંતનો છરે નરે છરેતરરે  છરે ?’ લોક ભરેગું થઈ ગ્યું. કનુ દૂર 
છટકી ગ્યો. પનાલાલનરે હિરે નિીનક્ોર આઠ આનીનો મકહમા સમજાિા માંડ્ો 
હતો. પરસરેિો િળી ગ્યો, ગળું સુકાઈ રહ્ું... એ માંડ માંડ સમજાિી શક્યો કરે 
તલોદ સટરેશનરે નાસતો લરેતાં દુકાનદારરે  જ એનરે આ આપી હતી... જમાદારરે  જો્યું 
કરે છોકરો ઊજળો છરે; ઈડરમાં ભણરે છરે - તરે સાચું જ બોલતો લાગરે છરે... કહ્ું - 
‘જા; હિરે ધ્યાન રાખજ રે.’

એ પછી કનુથી બચિા એ મથતો હતો, પણ આગળ ઊભરેલો એ સાથરે 
થ્યો... કદિસ આથમિામાં હતો. એક અજાણ્યા ગામમાં રાતિાસો ક્યયો... કનુએ 
પનાની માફી માગી અનરે પોતાનરે બચાિી લીધો તથા આઠ આની માટરે તલોદ 
સટરેશનની િાત જોડી કાઢી એ માટરે એણરે કહ્ું કરે, ‘તારો ગુણ નકહ ભૂલું...નરે બદલો 
િાળીશ...’ પનાલાલનરે થતું હતું કરે આ કરેિો માણસ છરે ?! મરેઘરજ મંકદરમાં 
ગા્ય માટરે થઈનરે એની આ િહુ, ચારનો ભારો નાખી જતી નરે એક આનો તથા 
િધરેલું ખાિાનું લઈ જતી... કનુ પણ એની ગરીબાઈ જાણતો હતો... નરે તો્ય ? –  
ઓળખીતો જ લૂંટરે ?’ –  આ સમજાતું નહોતું. જ રે બન્યું એની લા્યમાં નરે લા્યમાં 
એણરે રસતો પૂછો જ નકહ નરે ચાલીનરે લોથ થ્યા, તડકો ચઢ્ો ત્યારરે  એક ગામ 
આવ્યું ખરંુ - પણ એ બાઈબાનું ગામ નહોતું ! પૂછતાં ખબર પડી કરે એ તો બરેઅઢી 
માઈલના ફરેરમાં રહી ગ્યું - પાછળ ! ત્રીજા નંબરરે  પાસ થ્યરેલો નરે ભણરેલો કકશોર 
રડિા જ રેિો થઈ ગ્યો. અરરે  ! બબબરે િખત છરેત્યયો આ કનુડાએ... ? જાહ રરે  જાહ !

પનાલાલ કનુડાથી છૂટિા મથતો આઘોપાછો થતો હતો. હિરે એનરે કનુડાનો 
ડર લાગિા માંડરેલો. આ મનરે આગળ જતાં મારીનરે લૂંટી લરેશરે તો ?! એની તો 
ભૂખ પણ મરી ગઈ. પાછા િળીનરે્ય બાઈબાનરે ગામ જિાનું મન થતું હતું... ત્યાં 
જ પોતાના ગામ માંડલીના રામભાઈનરે અનરે એમના ગાડાનરે જોતાં જ એ રડી 
પડ્ો. રામભાઈ એનરે સિાલો પર સિાલો પૂછી રહ્ા - ‘અહીં આમ ક્યાંથી ? 
રડરે છરે કરેમ ? પરેલાં કોણ છરે ?’ િગરેરરે .
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પનાલાલમાં હૈ્યાઉકલત આિતી જતી હતી. કશી િાતનો ભિાડો કરિા 
કરતાં એણરે કહ્ું, ‘પૈસા બચાિિા, ચાલતો નીકળ્ો હતો. આ ભાઈ સાથરે... તમનરે 
ભાળીનરે બા-ગામ ્યાદ આવ્યાં તરે જરાક રડી પડા્યું !’ રામભાઈનરે્ય થ્યું હશરે કરે - 
‘નાનશાનો દીકરો છરે તરે િારતા બનાિતાં તો આિડરે જ નરે !’ હિરે તો રામભાઈનું 
ગાડુ ંહતું. કનુ પાસરે એણરે એના આઠ આના માગ્યા. કનુએ જરા બહાનું કાઢ્ું 
તો રામભાઈએ દબડાવ્યો. કનુએ આઠ આના પરત આપતાં હિરે પનાલાલનરે ઠીક 
લાગ્યું. કનુએ એનરે િાત ખાનગી રાખિા િીનવ્યો. પનાલાલ મલકાઈનરે ગાડા તરફ 
િળી ગ્યો હતો. ગાડા સાથરે દલજીભાઈ હતા એ્ય આિી લાગ્યા.

બાિજીએ કાગળમાં લખ્યું હતું કરે ‘રામજી કરશરે તો તારંુ લગ્ન લરેિાની િાત 
પાકી થા્ય એમ છરે...’ પનાલાલરે ચિાણં કાઢ્ું. આગળ જતાં ગામનાં બીજાં બરેત્રણ 
ગાડાં મળ્ાં. િાતો ચાલી. બધાનરે પનાનું આચિ્ય્ગ થતું કરે નાનો નરે ક્યાંનો ક્યાં ફરરે  
છરે ?! દલજીભાઈએ માંડીનરે િાત કહી કરે ફલાણરે ગામરે તારા માટરે કન્યાિાળાનરે 
બાિજીએ તૈ્યાર તો ક્યા્ગ છરે પણ મારા િહાલા ! કહરે છરે કરે ફલાણા સાટાિાળા 
સામરે ચાલીનરે કન્યા અમારરે  ત્યાં પરણાિી જા્ય તો... અમરે જાન લઈનરે નકહ જઈએ 
–  નરે પરેલા પણ વજદ્દી છરે... કહરે એમ કાંઈ સામરે ચાલીનરે છોકરીની તરે કાંઈ જાન 
જોડાતી હશરે ? ગધરેડાનરે તાિ આિરે એિી િાતો છરે બધી ! ચાર-છ કદિસથી બધું 
રંધા્ય છરે. આપણરે પહોંચીશું ત્યાં સુધીમાં તો - ધનભા્યગ - નીિરેડો આિી ગ્યો 
હશરે ! પછી તો આ રાંમભાઈ જાંણરે !’ કહી દલજી હસી પડરેલો. પનાલાલનરે તો 
આ બધી આંટીઘૂંટીમાં કશું સમજાતું નહોતું. િચચરે એક રાતિાસો રહરેિું પડ્ું. 
મારગ લાંબો હતો. છરેિટરે માંડલી પહોંચ્યા. ગામમાં િાત ફરી િળી કરે ‘પનો આ્યો 
સરે’... માસી આિી લાગ્યાં, મૂળુભાઈ પણ આિી ગ્યો... પનાલાલ બાનરે સંભારીનરે 
રડતો હતો. બધાં ગમગીન થઈ ગ્યાં... બા વિનાનું ઘર, ફવળ્યું નરે ગામ એનરે સાિ 
સૂનાં સૂનાં નરે પરા્યાં હો્ય એિાં કરેમ લાગતાં હતાં ? એની આંખ સુકાતી નથી. 
એટલરે િડીલો એનરે જરાક િારરે  છરે.

‘ભાઈ ! કોઈનાં્ય માંબાપ જનમારો પહોંચતાં નથી...’

્યજ્ના, પરીક્ાના અનરે એિા એિા સિાલો કરીનરે હકરભાઈએ એનરે બાની 
િાતથી બીજ રે િાળ્ો, ત્યાં િળી કોઈએ - પડોશિાળાં ગંગાકાકીએ જ – પનાનું 
લગન થતાં થતાં રહી ગ્યાની િાત ઉખરેળી. ‘એનું નસીબ ટૂકંું નકહ તો ફલાણા 
ગામનો મુખી જૂનાં િરેર ભૂલીનરે છોકરો પૈણાિિા ગ્યા હોત તો િળતા સાટરે 



86

તરસ્યા મલકનો મેઘ

પનાનાં લગન થાત જ િળી...’ હકરભાઈનરે તો ખરી જ પણ પનાલાલનરે પણ આમ 
િાત થા્ય એ નકહ ગમરેલું. પણ આ પ્રજા તો જ્યાં નરે જ્યારરે  મોકો મળરે ત્યાં નરે 
ત્યારરે  િરેળા-ક-િરેળા જો્યા િગર બોલ્યરે જ જા્ય. હકરભાઈએ મોટરેથી ઉતિર િાળ્ો :

‘હશરે ! એક િાર એનરે ભણી ઊતરિા દો નરે ! પછી જોજો નરે, ઓશીકા નીચરે 
હાથ ઘાલીનરે જગાડશરે. એની િરેળા આિિા દો... પછી િાત છરે...’

હકરભાઈની િાત ખોટી નહોતી. પણ પનાલાલનરે બાનાં િરેણ ્યાદ આવ્યાં કરે 
: ‘હકરભાઈએ ભાઈનરે પરણાિિાનરે બદલરે પોતાનાં છોકરાંનરે (સાટાથી) પરણાિી 
દીધાં...સગો ભાઈ પણ મનમાં ના આવ્યો.’ જોકરે લોક પણ આ જ િાત કહરેતું પણ 
એમાં હકરભાઈ ઉપર એમનાં િહુનો દાબ રહરે છરે માટરે આમ થ્યું - એમ િાતનરે 
િાળી લરેતું. પનાલાલનરે કાંઈ પરણિાના કોડ નહોતા થ્યા. પણ આ પટરેલોની 
જ્ાવતમાં - ત્યારરે  તો વિશરેષ - છોકરાં પરણાિી દરેિાની ભારરે  હોડ હતી. કન્યા 
મળરે-ન-મળરે. નાતકર્યા ન્યાત. મ્યા્ગકદત સમાજગામો... િળી પોસાતાં નરે સારાં ઘર 
ઓછાં મળતાં. એટલરે લોકો કન્યા મરેળિિાની પરેરિીમાં રહરેતા...

સામા ઘરનાં નરેિાંમાં ઊભરેલી, કુટુબંી િસતાભાઈની િહુ લાલીભાભીનરે તો 
હકરભાઈની િાતથી જાણરે મરચાં ઊઠ્ાં હો્ય એમ પના પરરે્ય દાઝ ચઢી હતી 
કરે શું ?! મૂળરે્ય એ નાનશાના ઘરનું સારંુ ખમી શકાતી નહોતી નરે ?! આજ રે્ય 
હકરભાઈએ પનાનરે માટરે તો સામરેથી પૂછનારા આિશરે - એિી મતલબની િાત 
અમસથી જ કહી તો્ય લાલીભાભી તણખી ઊઠી હતી :

‘કોકનરે તો દારૂ ચડરે પણ આ હકરભઈનરે તો તમાકુ ચડી લાગરે 
છરે કરે શું ?! શું જોઈનરે બોલતા હશરે ? ભાઈ ભણ્યો એટલરે જાણરે 
ઘોડરે ચડ્ો ! ઘણા્ય ભણરેલા ટીલિા (બાંમણ) ખભરે ખકડ્યો નરે ભીખ 
માગતા ફરરે  છરે. એ કોણ નથી જાણતું ?? હેં ...’

કહંમતથી અનરે મોટરેથી બોલતી લાલીભાભી છરેલ્લરે ખભા ઉલાળતી અનરે 
થૂંકતી ઘરમાં જતી રહી... હકરભાઈના ઘરનાં તો લાલીનો લડકણો અનરે ઝરેરી-
લો-ડખંીલો સિભાિ જાણતાં હતાં એટલરે ના બોલ્યાં ! પણ બીજી એક બાઈએ 
સંભળાવ્યું ખરંુ -

‘એ ટીલિામાં નરે નાનશાના પનામાં ફરેર છરે ફરેર - મારી  
બૈ ! આ િેંતના છોકરાએ અરજી લખરેલી તરે એ અરજીનરે લીધરે તો 
ઠાકોરનરે હાથમાં પોવત્યું નરે કહંમતનગર દોડિું પડરેલું... નરે હકરભાઈ 
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ઉપર પણ ડુગંરપુરના દીિાનરે સિાર છોડ્ો જ હતો નરે ! હકરભાઈ 
કહરે છરે એમ જ થશરે. હા, પનાનરે તો સામરેથી જ વિિાહ આિશરે....’

લોકોની આિી ચડસાચડસી પનાલાલનરે ઠીક નહોતી લાગતી. િળી પરણ-
િાની આિીતરેિી િાતોથી્ય એનરે હીણપતનો ભાિ થતો હતો. જોકરે આ અનુભિો 
એનરે પછીથી કથાિાતા્ગ લખિામાં કામ લાગ્યા છરે. લાલીભાભીનો અનુભિ તો 
કા્યમનો હતો. પનાલાલરે ‘માનિીની ભિાઈ’માં જ રે માલી ડોશીનું પાત્ર/ચકરત્ર 
જીિતુંજાગતું કરી મૂક્યું એની પાછળનાં બધાં જ પકરબળો - કરે - પ્રરેરકબળો આ 
લાલીભાભીએ જ પૂરાં પાડરેલાં હતાં ! જીિતર તો કરેટકરેટલી િાતો નરે િૃવતિઓ 
છુપાિીનરે બરેઠરેલું છરે... ગામડાનું લોકજીિન પણ ગાડરેગાડાં ભરીનરે જાણરે અનુભિો 
આપતું રહ્ું છરે. પનાલાલનરે આ સમૃવદ્ ફળી છરે.

બાિજી બાજુના ગામમાં આિરેલા હતા – એ જાણીનરે પનાલાલ એમનરે 
મળી આવ્યો... કહરેતા હતા કરે ઘોડી લાવ્યો છુ.ં.. બરે-ત્રણ કદિસ તું ફરી લ્યરે, પછી 
મરેઘરજ આિજ રે, ઘોડી્ય જોિા જ રેિી છરે નરે... આપણરે, ખાસ તો, તારરે  માટરે અંગ્રેજી 
ચોથીની ચોપડીઓ મરેળિિા અમદાિાદ જિાનું છરે... એક શરેઠ છરે તરેમનરે કાનરે િાત 
નાખીશું... તું જો તો ખરો... અમદાિાદ તો જો...

બરે-ત્રણ કદિસ કાઢિાનું્ય કરેમ અઘરંુ લાગતું હતું ? પનાલાલનરે થતું કરે બા 
નથી એટલરે જાણરે કરે આપણં કોઈ નથી શું ?! રરેિા પણ એની માસીનરે ગામરે ગઈ હતી 
- ત્યાં માસીની દીકરીનાં લગ્ન લરેિાનાં છરે - તૈ્યારી કરિામાં મદદરૂપ થિા ગઈ 
છરે તરે હિરે તો લગ્ન પત્યરે જ આિશરે નરે ? બાઈબાની ્યાદ પણ આિી જતી હતી.

લોકો ખરેતીકામથી નિરા પડ્ા હતા નરે લગનગાળો ઊઘડ્ો હતો એટલરે 
સૌ કોઈ એ વનવમતિરે કામરે િળગરેલાં હતાં. આમરે્ય પટરેલ ભાઈનરે ઉનાળરે જ ઘર કરે 
ખરેતર સુધારિા નિરાશ મળતી. કોઈ આંગણામાં માટી પુરાિતું હતું, તો કોઈ 
ખરેતર સરખાં કરાિતું હતું. ખાસ તો લીંપિાની વસઝન હતી. લોક ચોપાડો નરે 
પડસાળો લીંપતું હતું. સરસ ઑકવળ્યો શોભતી હતી. ભીંત નરે કરા ગોરમટીથી 
લીંપાતાં હતાં. ક્યાંક ચૂનો ચોપડનારા્ય હતા અનરે ગળીથી વચતરામણ કરનારા્ય 
હતા. સાફસૂફી, બજારરે  િૉરોચારો નરે દરજીિાડરે કપડાં વસિડાિિાની ભીડ હતી. 
મોચીનરે અનરે કકર્યાણાિાળા ઘાંચી કરે ગાંધીનરે્ય તડાકો હતો - નિરેનિ ગામનાં 
લોક સીમલિાડા નરે મરેઘરજનાં બજારોમાં જિા પરોઢરે જ નીકળી જતાં... ગાડાં નરે 
ઊંટો પર માલસામાન લિાતો. ચોમાસા પહરેલાં ઘરમાં ગૉળ-મીઠુ-ંમરચું ભરિાનાં 
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નરે ભેંસો માટરે પુંિાડ પણ લાિી રાખિાના... તરેલ માટરે ઘાણી કરાિી રાખિાની, 
ઢોર માટરે નરે ખરેતી માટરે રાસડાં મરેળિિાનાં નરે તૂટરેલાં િાણ ઉકરેલીનરે નિા ખાટલા 
ભરિાના... આમ નિરાશ નરે આમ કામનો પાર નહીં. ચાર પૈસા િાપરિાનો, 
પહરેરિા-ઓઢિાના નરે ખાિાપીિાના થોડા કદિસ મળતા... લગ્ન, સીમંત, મામરેરંુ, 
ગંગાપૂજન... લોક ઊમટતું. એ પછી તો િરસાદ આવ્યો નથી કરે બધાં સીમમાં 
ભાગ્યાં નથી.

પનાલાલરે્ય લીંપિા માટરે ગારો ગૂંદિામાં ભાભીનરે નરે આંગણં માટીથી 
પૂરિામાં ભાઈનરે મદદ કરી ઉપરાંત બરે જૂના ખાટલાનાં િાણ ઉકરેલીનરે નિા 
િાણથી ભરી દીધા. સમ્યનો સારો ઉપ્યોગ થ્યો. પછી મરેઘરજ ગ્યો. બાિજીની 
ઘોડી જબરી પાણીદાર હતી. બાિજી પણ ખરા છરે - સાધુ મટતા જા્ય છરે નરે 
સંસારી થતા જા્ય છરે ! માંડલીમાં એક વિધિા બાઈનરે ત્યાં એમનો આિરોજાિરો 
િધ્યો હતો. વિધિાનરે બરે છોકરીઓ હતી. એક તો પરણાિરેલી્ય હતી. એક છોકરો 
હતો. િાઈનો રોગી. અંગરે જરા લૂલો. પનાલાલ ઈડર ગ્યા બાદ બાિજીએ એનરે 
મરેઘરજ મંકદરરે  રાખ્યો હતો. નામ બદલીનરે કાંવત રાખરેલું... નરે એનરે ભણાિિાના 
બહાનરે એની મા જોડરે મળતાભળતા રહરેતા હતા. આિી િાત લોકોમાં ચચા્ગતી 
હતી. પનાલાલનરે હિરે સમજણ આિી ગઈ હતી કરે એક સાધુ થ્યરેલા માણસ 
માટરે આ બધાં અપલક્ણ જ કહરેિા્ય ! પણ બાિજી આગળ બોલતાં હજી બીક 
લાગતી હતી. બાિજીનો રઝળપાટ િધ્યો હતો નરે મંકદરસથળનો બધો િહીિટ નરે 
પૂજા-આરતી છોટાલાલ કરતો હતો... ઘોડી પર એ્ય સિાર થતો હતો.

બાિજી સાથરે અમદાિાદની કટ્રપ થઈ. જીિનમાં પહરેલી િાર આિડુ ંમોટુ ં
શહરેર જો્યું. પનાલાલ તો અચંવબત થઈનરે બધું જોતો હતો. ઘોડાગાડીઓ, મોટર-
કારો, બસો, ટ્રકો... ક્યાંક તો ગોરી મકૅડમ જ રેિી બાઈનરે ગાડી હાંકતાં જોઈનરે એ તો 
દંગ જ રહી ગ્યરેલો ! હોટલો નરે મોટાં મકાનો. િીજળી-દીિા અનરે પંખા જોઈનરે તો 
એ જાણરે સંમૂઢ શો બની રહરેલો. જ રેની િાતો સાંભળરેલી એ બધું સાચુકલું હતું નરે 
આંખો સામરે હતું. હોટલમાં કામ કરતા એનાથી્ય નાના પણ ચબરાક છોકરાઓ; 
ઑડ્ગર લરેતો-બોલતો-છોકરો જાણરે લ્યમાં કવિતા કરતો લાગતો હતો. પૂવણ્ગમાનાં 
ફાફડા- જલરેબી અનરે ચનદ્રવિલાસ હોટલનાં પૂરીશાક બાિજી િખાણતા હતા. 
જોકરે એ બંનરે તો એક ઓળખીતા િીશીિાળાનરે ત્યાં ઊત્યા્ગ હતા. િીશીિાળાએ 
બંનરેનરે મફત રાખ્યા અનરે જમાડ્ા હતા. ઉપરાંત શરેઠ પી. ધનજીનરે ભલામણ 
કરી હતી કરે બાિજીનરે મદદ કરજો. મહારાજ તથા પનાલાલ શરેઠનરે મળિા ગ્યા 
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હતા. શરેઠરે થોડા પ્રશ્રનો ક્યા્ગ હતા. પનાલાલનું ભણતર અનરે ગામડાંની ગરીબાઈ 
િણ્ગિીનરે બાિજીએ શરેઠનરે અસલ ચંદન ભરેટ ધરરેલું. શરેઠરે પુસતકો ્યાદી પ્રમાણરે 
લક્કડ્યા પુલ નીચરેથી મંગાિી આપ્યાં, ઉપરથી બરેઉનરે ભાડા જોગ રકમ અનરે 
બાિજીનરે બરે રૂવપ્યા ભરેટ ધ્યાાં હતાં.

બાિજી ઘણા ખુશ હતા. પનાલાલનરે લઈનરે વસનરેમા જોિા પણ ગ્યા. વિઠ્લ 
બહારિકટ્યાનરે લગતું મૂંગું ચલવચત્ર હતું. મોટા પડદા પર માણસોનાં વચત્રો 
આિતાં જા્ય નરે બાજુમાંથી કોઈ િારતા કહરે નરે સંિાદો પણ બોલરે. ઈડરમાં 
પનાલાલનરે દરેશી નાટકો જોિા મળરેલાં... પણ અહીં થોડી જુદી જ રંગત હતી. 
પનાલાલનરે અમદાિાદ ્યાદ રહી ગ્યું હતું... જોકરે એ ભરચકતા ડરાિતી્ય હતી. 
રરેિાનરે મળા્યું નહોતું એ્ય િચચરે િચચરે ્યાદ આિી જતું. િળતી િાટરે બાિજી 
વસનરેમા વિશરે પ્રશ્ો પૂછીનરે પનાલાલની તાિણી કરતા હતા. પનાલાલનરે ઘર 
સાંભરી આિતું હતું.

માંડલી આવ્યો ત્યારરે  પનાલાલનરે સારંુ લાગ્યું. અમદાિાદ જો્યું એટલરે લાગતું 
હતું કરે આખખી દુવન્યા જોઈ લીધી. બરે-ચાર કદિસ થ્યા હશરે નરે બાિજી ઘોડી પર 
સિાર થઈનરે આિી ચઢ્ા. ખબરઅંતર પૂછીનરે કહરેતા હતા :

‘જો બચચા ! રજાઓ પૂરી થા્ય એટલરે ઈડર પહોંચી જજ રે. 
મારંુ કશું ઠરેકાણં નથી. હંુ તો ઘડીકમાં ડુગંરપુર-ઉદરેપુર નરે િળી 
જ્યપુરમાં્ય હોઉં... ક્યારરે  િળું કોઈ ખબર નથી... !’

પનાલાલરે એ જ સાંજ રે જાણ્યું કરે બાિજીએ મરેઘરજના મંકદરમાંથી પોતાનો 
પડાિ ઉઠાિી લીધો છરે. બધો સામાન માંડલીમાં જ પરેલી વિધિાનરે ત્યાં મૂકી દીધો 
છરે. હિરે, ભલું હશરે તો અહીં જ રહરેશરે..? રામ જાણરે ! આ બાિાનરે એિી તરે શી 
મા્યા લાગી હશરે ?? ‘સંસારીનું સુખ કાચું / પરણીનરે રંડાિું પાછુ’ં –  કહરેનારાં 
મીરાંબાઈનરે અનરે નરવસંહનરે ્યાદ કરતા આ બાિજી એનાથી સામરે માગભે કરેમ જતા 
હશરે ?? જોકરે પનાલાલનરે, હિરે આ સાિ નહોતું સમજાતું એિું્ય નહોતું ! એનરે્ય 
ખબર પડિા માંડી હતી કરે આ મોહમા્યા નરે પ્રરેમ શું છરે... !

બાિજી દરેશાટનરે ગ્યા.

માંડલીના સમાજમાં લગ્નગાળો આરંભા્યો.

ba
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પનાલાલ માટરે લગ્ન માણિાનો અિસર આવ્યો હતો. ભલરે ‘િર’ ન 
થિા્યું પણ ‘અણિર’ થિાનો મોકો તો આિી ગ્યો હતો. ચાલો, ‘પરણ્યા નકહ 
તો કોઈની જાનમાં તો ગ્યા’તા’ - એમ અનુભિ મરેળવ્યા વનવમતિરે કહરેિા્ય છરે તરે 
પનાલાલરે્ય હિરે કહી શકરે એમ હતો.

સામા ઘરેર િાલાભાઈનો ભત્રીજો ડાહ્ો પરણતો હતો. પનાનો એ સમો-
િકડ્યો હતો. બધાંએ પનાનરે અણિર બનાવ્યો. ભણરેલો નરે ઊજળો પનો સૌના 
આકષ્ગણનું કરેનદ્ર બનતો હતો. પનાલાલનો આનંદ િળી જુદો હતો. ડાહ્ાની જાન 
રરેિાની માસીનરે ત્યાં જ જિાની હતી... ત્યાં રરેિા મળશરે નરે પોતાનરે અણિર લરેખરે 
જોશરે નરે રાજી થશરે.

ચાર કદિસ અગાઉથી ‘ગણરેશ’ બરેસાડિામાં આિરે. મંડપ-મૂરત પણ થઈ 
જા્ય. આંગણામાં માટી પૂરીનરે લીંપ્યું હો્ય. ત્યાં ‘માંડિો’ મંડા્ય. ગોરમટી લાિીનરે 
ચૉરી કરિાની થા્ય - ગ્હશાંવત માટરે. ગ્હશાંવત અનરે િરનરે પીઠી જાન ઊઘલિાના 
આગલરે કદિસરે થા્ય. ગોતરેડો ભરા્ય. એ જ કદિસરે સાંજ રે ગામ અનરે સમાજ જમરે 
- એનરે ‘ઘરવિિાહ’ - ‘માંડિો’ કરે ‘ખાટિડા’નું જમણ કહરે છરે. એ રાતરે િરઘોડો 
િધારરે  ધામધૂમથી ફરરે ... બાકી ગણરેશ-સથાપના થા્ય એ દનથી રોજ કદિસમાં બરે 
િાર િરનરે માથરે ધોતીઓછાડનો છાં્યો કરીનરે ‘શરેરી ચંપાિિા’ અનરે ‘દરેિદશ્ગનરે’ 
લઈ જિાનો ફરવજ્યાત. િળી સિારસાંજ કાકાઓ િારાફરતરે ‘ફુલરેકંુ ઝીલરે’ - 
એટલરે કુટુબંનાં બધાં માણસો ચારછ કદિસ ભરેગાં જમરે. રોજ રાતરે ફુલરેકંુ નીકળરે. 
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આ કદિસોમાં્ય િરની જોડરે અણિરરે  રહરેિાનું જ. િરની તલિાર કરે કટારી સાચ-
િિાની, એનરે કા્યમ નાવળ્યરેર હાથમાં રખાિિાનું... આ બધા પ્રસંગોમાં છોકરીઓ 
મોટરે મોટરેથી ગાણાં ગા્ય... પનાલાલનરે આિાં ગાણાં ગમરે અનરે ્યાદ પણ રહી 
જા્ય. એટલરે ગાનારીઓનરે ્યાદ દરેિડાિરે : બુન ! પરેલું શરેરી ચંપાિિાનું ગીત ગાિ :

‘આંણી શરેરીએ સોખલા િરેરાં્ય રરે  ઝરમકર્યું...
આ તો નાથાભૈનો િીરો રરે  ઝરમકર્યું...’

પાટીદારોનરે મહાલિાનો પ્રસંગ એટલરે આ એક લગન ! બસ. નરે એમાં્ય 
િરપક્નરે મહાલિાની મજા. બાકી કન્યા પક્નો હાથ નીચરે... છોકરીનો બાપ 
ઓવશ્યાળો ગણા્ય. એણરે તો જાન-જાનૈ્યાનરે સાચિિા મથિાનું ! િરિાળા ગામ 
ગજિરે...

‘લગન’ જોિા બ્ાહ્મણ બોલાિા્ય. ઘણી િાર ગામમાં પાંચ-સાત છોરીઓનાં 
લગન એક કદિસરે નરે સંગાથરે જ થા્ય. મોટી છોકરીનરે નામરે મૂરત જોિા્ય... સૌનરે 
એ જ મંજૂર થા્ય. કોઈનરે મૂરતમાં ગૂંચ દરેખા્ય તો બ્ાહ્મણ ‘જાપ’ કરિાનું કહીનરે 
પૈસા લઈ લરે ! એમનરે્ય કમાિાની મોસમ એટલરે ‘લગનગાળો’!

ડાહ્ાનરે આંગણરે તો પંદર પંદર કદિસથી ‘સાંજીનાં ગાણાં’ ગિાતાં હતાં...
‘ટોડલરે ટહુકરે છરે મોર બારણરે નાચરે છરે ઢરેલ
ઝટાઝટ રરે  ડાહ્ોભાઈ કાગદ મોકલરે...
ઘડી એક િહરેલો પૈણરેશ ઘડીએક મોડો પૈણરેશ
તારી અભણ લાડીનરે રા્યિર નહીં પરણરે...’

જોકરે ડાહ્ો્ય અભણ હતો. પણ ગાિામાં તો ઊંચું દરેખાડિાનું નરે ! લગન 
નક્ી થ્યા બાદ ‘ડાંગરનો ઘાણ મંડા્ય’. પાંચ ભાભીઓ - કાકીઓ નરે પાંચ 
સાંબરેલાં... પાંચરે સાંબરેલરે નાડાછડી બંધા્ય નરે કુમકુમ છટંા્ય... પછી ખાંડવણ્યામાં 
ડાંગર ખંડા્ય... ગાણાં ગિા્ય :

‘ઊંચાં ઘર નરે ઊંચી મરેડીઓ
અમારરે  કાકીની જોડીઓ રરે ...
સોખા ખાંડરે રરે  ભાભીઓ...’

આ ચોખા નીકળરે એનરે કંકુિાળા કરીનરે િરનરે ઘરેર કંકોતરી મોકલાતી. 
ખાખરાના પાનામાં - રાણીછાપ રૂવપ્યો સોપારી નરે નાડાછડી... જોડરે બરે લીટી લખરે 
કરે ફલાણરે દન લગન છરે. જાન લૈનરે આિજો. આ કંકોતરી વઝલા્ય પછી લગન પાકંુ. 
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એ પછી એ જ કંકુચોખામાં બીજા િધુ કંકુચોખા મરેળિીનરે ગામરેગામરે ઘરેરરેઘરેર સગરે-
િહાલરે બૈરાં બબબરેની જોડમાં, નિાં લૂંગડાં પહરેરી, માથરે મૉડ મૂકીનરે તરેડાં-નૂતરાં 
કરિા જા્ય. ‘ચોખા મૂકિા’ એ રૂકઢપ્ર્યોગ આ રીતરે આવ્યો છરે.

આ જ કંકોતરી ગણા્ય. કંકોતરી છપાિિાની િાતો ગામડરે તો આઝાદી 
પછી્ય (સાબરકાંઠામાં તો) પચચીસત્રીસ િષભે આિી હશરે. બૈરાં નજીકનાં સગાંનરે 
‘ચોખા મૂકરે’ એટલરે કરે ‘કંકુચોખા મૂકીનરે’ નોંતરરે  એનરે ‘તરેડુ ં ક્યુાં’ કહરેિા્ય. આ 
તરેડુ ં કરિા જનારાંએ સગાંનરે સુખડી લાડ ુકરે કોપરા કાચલી કરે પતાસાં િગરેરરે  
આપિાનો કરિાજ. સામરે સગાં પણ એમનરે બરે આના આપીનરે તરેડુ ંપાક્ ુ ંગણાિરે. 
એટલરે પટરેલો નિરાશના કદિસોમાં ઉનાળરે-િૈશાખરે લગન લરેતા... ઘર લીંપરે નરે 
બજારરે  િૉરિા જા્ય. તરેડાં કરરે  - એમાં જ મકહનો જા્ય. એટલરે કહરેિત પડરેલી (ખચ્ગ 
થતો એ બાબતરે) કરે  

‘ઘર કહરે મનરે ઉકરેલી જો
 નરે વિિાહ કહરે મનરે માંડી જો...’

દરેિું કરીનરે્ય પટરેલો લગનમાં સારો ખચ્ગ કરતા હતા નરે હજી કરરે  છરે. બહરેનનું 
સંતાન પરણરે ત્યારરે  મામા મામરેરંુ લઈનરે જા્ય. એમાં પહરેલું મામરેરંુ મોંઘું હો્ય. 
બહરેન-ભાણાં સાથરે મામાનો હરખ ભળતો. એનરે વ્યકત કરતું ગાણં પનાલાલનરે 
આખખું આિડતું નરે ખૂબ ગમતું...

‘ઉં તો ચંપરે ચડુ ંનરે કરેળરે ઊતરંુ
 ઉં તો જોઉં મારા માડીજા્યા િાટો-
   માંમરેરાં મોંઘા મૂલનાં...’

ફુલરેકાં ફરતાં હો્ય, ઢળતી રાતોની ઠડંક હો્ય, દરેશી ઢોલદગૂડાં િાગતાં હો્ય 
નરે ્યુિાન-્યુિતીઓ ‘ધારો’ રમતાં હો્ય. પનાલાલ તો આ દૃશ્ય જોઈ જ રહરેતો. 
હુક્ા-વસગારરેટ-પાનબીડાં ફરેરિનારા્ય નીકળતા. બાકી કોઈ િડીલ ‘સલૂખો’ 
(શ્ોક) કહરે નરે િાળંદ મશાલ પકડીનરે ઊભો હો્ય તરે ‘રૂડો... ખમમા બાપા !’ 
એમ ટહુકો કરરે  તરે સૌનરે મજા પડરે. આ ફુલરેકાંના ફરિાથી કંુિારાઓનરે પૈણ ચઢતું... 
પરણિાનું મન થા્ય એિો એ િરેશ હતો. કાકી-ભાભીનરે ફુલરેકાં ઝીલતાં્ય ફટાણાંની 
ગાળો પડતી -

‘ધૂવળ્યરે ટીંબરે ઢોલકી િાજી રરે  રૂખી જાંણતી નથી...
બા્યણરે તારા બાપા આ્યા રરે  ભાંજાઈ જાંણતી નથી...
જાંણતી નથી પણ જાંણિા પડશરે રરે  રૂખી જાંણતી નથી...
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મણનો કંસાર રાંધિો પડશરે રરે  રૂખી જાંણતી નથી...’

ફુલરેકાનાં બીજાં બરે-ત્રણ ફટાણાં છરે :
‘કાળી, કોરો ઘડો ભરી લાવ્ય તરસરે મરીએ રરે ...
તારા ભૈઓનરે ઓઝાિાડરે િરેચ, તરસરે મરીએ રરે ...’

*
‘અમનરે કો’એ ના કકૅ’્યું આિો બરેસો સાહરેલડી સગરેમગરે
અમરે જીિા ભૈના બોલરે પાછાં િળ્ાં સાહરેલડી સગરેિગરે.’

*
‘મેં તો જોઈ જોઈ તરેડાની િાટો કરે તરેડુ ંના મોકલ્યું
પરેલી નાંનીનો પાક્યો સરે ઓઠ કરે તરેડુ ંના મોકલ્યું
મારો દીિડો બળ્ો સારી રાત કરે તરેડુ ંના મોકલ્યું
મારાં ઘી્યાં બળ્ાં સિા મણ કરે તરેડુ ંના મોકલ્યું !’

*
ફુલરેકાં મહાલતી આ પ્રજા િાતોના તડાકા્ય ઉરાડતી.
ફુલરેકામાં િરનાં્ય િખાણ થતાં ગીતો ગિાતાં  
‘િરનરે લીંબૂડી ભાત્યોનાં ધોવત્યાં...
િરના બાપાનરે હરખ ન મા્ય રરે
  બાળો િર ઘોડરે ચડ્ો...’

*
લીલી શી ટોપીનરે ભરત ભરરેલી
ફુલરેકાંના લોકોએ પૂછું-
  િરરાજા ટોપી ચ્યાંથી ઓરરેલી ?
એમના માંમોજી સાહરેબ-સૂબો
  રાજાના મહરેલરે બરેઠ્ા... ઓરરેલી !

*

જાન ઊઘલી. ડાહ્ાએ સાફો બાંધીનરે મોટી મોટી ‘સુહરેરાં’(સરેહરા)ની હારો 
લટકાિી હતી - એમાં એનો ચહરેરો્ય ઢકંાઈ જતો હતો. એની પાસરે કટારીનરે બદલરે 
વખસસામાં ચપપુ હતું. પનાલાલનરે થ્યું કરે કટારી જોઈએ જ. એ ન મળરે તો તલિાર 
હો્ય તો િટ પડી જા્ય... નરે એનરે બાિજીની સોનરેરી મ્યાન અનરે ટોચરે ચાંદીની 
ખોળિાળી તલિાર ્યાદ આિી. એ કાવનતનરે ઘરેર ગ્યો. બાિજી તો નહોતા એ 
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જાણતો હતો. કાંવતની બા પનાનરે ના પાડી શક્યાં નકહ. નરે એમ િરેલ્યમાં જાન 
ઊપડી... પનાલાલરે જ બહરેનોનરે ગીત ઉપાડી આપ્યું : ‘િરનરે દા’ડો થોડો નરે જિું 
િરેગળરે રરે ...’

‘(એક) ઝાલાિાડરે સોપારીનું ઝાડ સરે
અમારા ડા્યાભૈનરે ટૂવંપ્યોની હોંશ સરે
િરેિાઈ ના મળરે તો અમુનરે સંભળાિ
 એક ઝાલાિાડરે સોપારીનું ઝાડ સરે...’

*

્યુિતીઓએ આંખરે કાજળ આંજ રેલાં નરે ગળામાં હાંસડીઓ, પગમાં ઝાંઝર, 
કાનરે કાંપ નરે નાકરે ચૂની પહરેરરેલાં. ઘરડી કાકીઓ્ય રંગમાં હતી. કાંડરે સોનાની 
ચીપોિાળાં બલો્યાં; કાનરે લોવળ્યું નરે િરેલ્લા, નરે િળી કોણી ઉપરના ભાગરે બાજુ-
બનધ સમું લૉકરેટ પહરેરનારી ભાભીઓ્ય િટમાં ઊલળતી હતી. બધીઓએ કપ-ૂ
રકાચલી છાંટી હતી તો મોકટ્યારો્ય પાનીટકં ધોવત્યાં-કરેકડ્યાં-છોગાિાળા રંગીન 
સાફા બાંધીનરે ખુશબોઈ છાંટીનરે મહાલતા હતા. કોઈ કોઈએ કાનમાં ફૂલો કરે 
છરેલકડી પહરે્યાાં હતાં નરે પગમાં ચૈડિાળા બૂટ બોલતા હતા ! પનાલાલરે્ય રૂપાકા-
કાનરે ત્યાંથી સાફો માગી લાિીનરે બાંધ્યો હતો. લીલા, નિા હાફકોટમાં એ ગોરો 
કકશોર વિલા્યતી મકૅડમનરે્ય ગમી જા્ય એિો હતો. પારકા ગામમાંથી જાન-િરેલ્ય 
પસાર થતાં નરે જાનડીઓ ગાિા માંડતી :-

‘આ તરે વચ્યા(કક્યા) તરે ગાંમની શરેરી રરે ...
આ તો ‘ઉશરેપૂશરે’ ગાંમની શરેરી રરે ...
આંણી શરેરડીએ તો ઝાઝા કાંટા રરે ...
આંણા ગાંમની શરેનાળો િરેણી લરેશીં રરે ...
રાંડો િેંણશીં નરે િરેણાસાર કરશીં રરે ...’

*

િાટરે સીમિગડરે એક િડ નીચરે જાનનો વિસામો હતો નરે બપોરનું જમિાનું 
આગળ જઈનરે મોકટ્યારોએ રાંધિા માંડરેલું. દાળભાત તૈ્યાર થ્યાં. પણ ત્યાં 
જ ધૂણીનરે લઈનરે ભમરાની ખોળ્ો હતી તરે ઊડી. જાનૈ્યાઓમાં ભાગંભાગ નરે 
ગભરાટ વ્યાપ્યાં, સૌએ ચીસાચીસ કરી મૂકી.... કોઈનાં લૂગડાં ભરાઈ ફાટાં તો 
િરરાજાનો સાફો નરે સુહરેરાં પડી ગ્યાં... પનાલાલરે દોડીનરે લીલાં પાંદડાં દરેિતા 
પર નાખી ધુમાડાના ગોટરેગોટા ક્યા્ગ... સૌનરે ધુમાડાની પાસરે બોલાિી લીધા... 
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ખાખરીઓનાં લીલાં ફૂટરેલાં પાનાંથી ધુમાડો િધા્યયો... ધુમાડાથી ભમરાનાં ઝુંડ 
ભાગ્યાં... સૌ થાળરે પડ્ાં. બધાં જમતાં જમતાં ‘અણિર પનાનરે’ િખાણતાં હતાં. 
ભાઈ ! ભણરેલો મોકટ્યાર તરે આંનું નામ ! ભણરેલા તો તારરે ...ઉગારરે ... જો્યું ક ની 
?! એકસાથરે સાત કન્યાઓનાં લગન હતાં. માંડલીની જાન જોરમાં હતી. સાતસાત 
જાનો-િરેલ્યો-જાનૈ્યા નરે ગીતો-ગાણાં-ફટાણાંથી એ નાનકડુ ંગામ જાણરે કરે છલકાઈ-
નરે હરેલરે ચઢ્ું હતું. ‘કાનપડી સંભળાતું નહોતું.’ જાનડીઓ અનરે ગામની છોકરીઓ 
જાનિાસરે સામસામરે ફટાણાંબાજીએ ચઢ્ાં હતાં...

‘વહરેલરેરો તરેડ્ો’તો ઠોચ્યા માંડરેરો ચ્યમ આ્યો... ?
તારી ભાંજઈનો ચવણ્યો ફાટો - થીંગડુ ંદરેતાં લાજી િાર ?
વહરેલરેરો તરેડ્ો’તો ફાડ્ા માંડરેરો શું આ્યો ?!

*
છોરો આિડો મોટો ચ્યાં રાશ્યો’તો ?
છોરો મંકોડોની કોઠીમાં રાશ્યો’તો ?

*
છોરા ડા્યા રરે  તું ચ્યમ કાળોમરેશ ?
તારી માએ ખાધાં જાંબુ રરે ...
જાંબુ ખૈનરે જનમ્યો રરે ... તરેમાં કાળોમરેશ... !’

*
જાનડીઓ કન્યા અનરે કન્યા પક્નરે ભાંડતી હતી -
છોરી કરે’દાડાની પૈણં પૈણં કરતી’તી...
મારી ભાગોળરે ભસકાતી’તી...
મારા ડા્યો ભાઈ દરેખ્યાની રરેડ (રઢ) લાગી;
  શરેનાળની ! તરે દા’ડાની પૈણં પૈણં કરતી’તી !

*

દરવમ્યાન િર-જાનનરે પાણી પાિા આિરેલાં િરેિાઈલોકોમાં રરેિા્ય હતી. એ 
તો પનાલાલનાં રૂપરંગ જોઈનરે અચંવબત થઈ રહરેલી. બાજુમાં બોલાિી અનરે બરેઉ 
વનરાંતરે - કોઈની્ય પરિા વિના - િાતરે િળ્ાં હતાં... રરેિા પનાનરે પરીક્ા - આગળ 
ભણિાનું - નોકરીનું - ઘરનાનું અનરે પૈણિાનું ના કરેમ થ્યું : એ બધી િાતો પૂછતી 
હતી. ગામ તો ખાિામાં નરે લગ્નોનાં વિવધ-િટિરેિારમાં તો જુિાનો-જુિતીઓ 
બધાં ઢોલ સાથરે ધારો રમિામાં ડબૂરેલાં હતાં. રરેિાએ એના મામાનરે ત્યાં પનાલાલ 
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માટરે ખાટલા-ગાદલાની જુદી સગિડ કરી હતી. પનાલાલ રરેિાનું મન સમજતો 
હતો નરે રરેિા તો પરણરેલી હોઈ પોતાની મ્યા્ગદા્ય જાણતી હતી. બાળલગ્નોિાળા 
સમાજમાં બંનરે મજબૂર હતાં...નરે તનમન હિરે એકબીજા માટરે ઝૂરિા માંડરે એ ઉંમર 
થિા સાથરે બંનરે સભાન થ્યાં હતાં.

ગાણાંની રમઝટ ઊડતી હતી. માંહ્રામાં લગન િખતરે અણિરનરે તો િરની 
જોડરે જ બરેસિાનું હો્ય. પનાલાલ ‘ઊડણ ચરકલડી’ જ રેિી રરેિાની આિજા જો્યા 
કરતો હતો. લગ્નવિવધ પહરેલી િાર સમપૂણ્ગપણરે જોિા મળ્ો હતો. એ પછી રરેિાના 
મામાનરે ઘરેર ‘ખાસ પથરાિરેલા’ ખાટલામાં પનાલાલ સૂિા ગ્યો ત્યારરે  મધરાત 
િીતી ચૂકરેલી. િહરેલી પરોઢરે તો મૂળાભાઈએ િરેલ જોડી. જાન પાછી િાળી. ગામ 
ગાજી ઊઠ્ું :

‘અમરે ઇડકર્યો ગઢ જીત્યાં રરે  આનંદભ્યાાં
અમરે લાખોની લાડી લઈ િળ્ાં રરે  આનંદભ્યાાં...’

િળતી િાટરે પણ િાતોના તડાકા અનરે ઠઠ્ામશકરી ચાલતાં હતાં. પણ પનાલાલરે 
માણરેલો આનંદ ઘરેર સુધી પહોંચ્યો નકહ. કુદરતનરે જાણરે આ નમા્યા કકશોરની 
મોજ મંજૂર નહોતી કરે શું ! જાણરે વિવધ પણ િસૂલાત કરરે  છરે !! બાિજીની તલિાર 
ડાહ્ા પાસરેથી સરકીનરે િરેલ નીચરે પડી... િરેલ્ય રોકતાં પહરેલાં પનાલાલ તલિાર 
બચાિિા કૂદી પડ્ો. બળદના પગ નીચરેથી તલિાર લરેતાંમાં તો એના મ્યાન પર 
પૈડુ ંફરી િળ્ું. ઊછળરેલી તલિારની અણી પનાલાલના ઢીંચણરે િાગી... ચીરો થિા 
સાથરે લોહીની ધારા િછૂટી. ધોવત્યું લોહી લોહી થઈ ગ્યું. માંડ માંડ ઘરેર માંડલી 
પહોંચા્યું. ભાઈભાભીએ ઠપકો ક્યયો. બાિજીની તલિારની ચાંદીની ખોળ પણ 
ગાડાના ચીલામાં જ ખોિાઈ ગઈ. બાિજી લડશરેની વચંતા તો એનરે ઠરેકાણરે રહી 
પણ પનાલાલનો ઢીંચણ પાક્યો. સોજો ઊતરતો નહોતો. પગ મંડાતો નહોતો. 
પગ ઢીંચણથી કાટખૂણો બની ગ્યરેલો. લાકડીનો ટરેકો લઈનરે જ ઊભા થિાતું હતું.

ઉનાળાના રિરિતા કદિસો જતા હતા. પનાલાલના પગરે રૂઝ લાિિા 
રૂપાકાકા અનરે ગામનો િાળંદ રોજ ઘા ધોઈનરે પાડનું પાંદડુ ંતાિરેથા પર ઘીમાં 
ગરમ કરીનરે ઢીંચણરે બાંધતા હતા. રૂઝ તો આિી પણ કજળાઈ ગ્યરેલું કાળું લોહી 
અંદર જ હતું નરે લપકારા લરેતું રહરેતું. ગામ બહાર જિું હતું. ખરેતરોમાં જઈનરે 
કામ કરિું હતું. પણ એ તો ખોડો થઈ બરેઠો હતો. નિરે ગામના સમાજમાં આ 
ફૂટડા જુિાનની ખોડની િાતો થતી હતી. બહરેનબનરેિી આવ્યાં નરે જીિ બાળીનરે 
િળી ગ્યાં હતાં.
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ભાભી છણકા કરતાં હતાં નરે નાનો ભત્રીજો ખરેમો લાડ કરતો પનાકકા 
પાસરે બરેસીનરે િાતો કરતો હતો. પનાલાલનરે એમનાં બાએ કહરેલી છપપવન્યા 
દુકાળની િાતો તરે ખરેમાનરે સંભળાિતો અનરે ધાડ તથા ભૂખ્યાં લોકોની િાતો 
મલાિી-બહરેલાિીનરે કહરેતો રહરેતો. એમ બપોર જતી. ગુંજારમાં ઠડંક રહરેતી ત્યાં 
ખાટલો ઢાળરેલો. ખાસ અિરજિર પણ નહીં. હા, કદિસમાં એકાદ િાર રરેિા 
ખબર જોિા આિતી. તીખો રોટલો કરે કંઈકનું કંઈક ખાિાનું લાિતી નરે છાનુંછપનું 
એનરે આપતી. પાણી પાતી નરે મન બહરેલાિિા િાતો કરતી. પનાલાલનરે રરેિાની 
સમજણ અડી જતી. એનરે થતું કરે અભણ છરે તો્ય મારાથી િધારરે  કોઠાસૂઝિાળી 
છરે. ‘માનિીની ભિાઈ’નું રાજુનું પાત્ર સાિ કલપવનક થોડુ ંછરે ?! એ જાણરે કરે બધી 
રીતરેભાતરે રરેિાનો જ કથા-અિતાર છરે. જીિતરમાંથી જ રે મળરે છરે તરે કલપનામાંથી 
નથી જ મળતું. કલપનાઓનો મૂળાધાર પણ જીિતર જ છરે નરે !!

પનાલાલનરે પગરે ખોડ રહી જશરે-ની ફડકથી રરેિાનો જીિ કળીએ કળીએ 
કરપાતો હતો. એ પનાલાલનરે સમજાિતી હતી કરે - ‘જો તું જીિ કાઠો કરીનરે 
અડધી ઘડી િરેઠી લ્યરે તો ‘શીંગડી’ મુકાિીએ... આ કજળાઈ ગ્યરેલું લોહી ગોિન 
(ગોવિંદ) ચમાર પોલી શીંગડીથી ખેંચી લરેશરે - એ પહરેલાં ઢીંચણનરે ટોચશરે એ તારરે  
િરેઠિું પડશરે. ધોળા દંનરે તારા દરેખા્ય એિી પીડા થશરે... પણ...’ આમ કહરેતાં જ 
રરેિાની આંખો ભીની થતી તો એ િરેઠા્ય કરેિી રીતરે ?! પણ પનાલાલનું મનોબળ 
અખૂટ હતું... એ તૈ્યાર થ્યો. રૂપાકાકાનું મન હજી કહરેતું કરે આ કૂણો છોકરો મરી 
જશરે. લ્યા ! રહરેિા દ્ો. પણ હકરભાઈએ હામ ભીડી નરે રરેિાનરે કહ્ું કરે તું કહંમત 
બંધાિિા પાસરે રહરેજ રે.

સરદાર પટરેલના દૃઢ મનોબળની અનરે એમના લોખંડીપણાની િાત જાણીતી 
છરે. પણ પનાલાલનરે ત્યારરે  એિીતરેિી િાતની જાણ ક્યાંથી હો્ય ?  – એ બધું તો 
આઝાદી પછી બહાર પડરેલું. નરે સરદારરે  તો કખબલાગૂમડા પર એક જ ઘસરકો 
ગરમ અસ્તાનો કરિાનો હતો. બરે જ સરેકનડ ! જ્યારરે  પનાલાલનરે તરે પીડા જ પીડા. 
ગોિનાએ એના ખોળામાં ઢીંચણ ગોઠવ્યો હતો નરે પછી ‘પાસણો’ (અસ્તા જ રેિું 
શસ્ત) લઈનરે ઢીંચણની ચોપાસ કજળરેલા ભાગ પર ટકોરતાં ટકોરતાં એ કોચતો 
હતો નરે પનાલાલ જીિ કાઠો કરીનરે વસસકારા બોલાિતો હતો. ગોિનો હીરાબાની 
િાતો કહીકહીનરે પનાલાલનું ધ્યાન બીજ રે િાળિા મથતો નરે જરાક ઊંડો ઘા કરી 
લરેતો હતો ત્યારરે  પનાલાલથી ચીસ પડાઈ જતી હતી. રરેિાના કડલ પર જાણરે ઘા 
થતા હો્ય એમ એ્ય વ્યગ્ હતી. ભાભીથી તો જોિાતું નહોતું તરે અંદર જતાં 
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રહરેલાં. હકરભાઈની આંખો ભીની હતી નરે રૂપાક્ક્ ‘ભાઈ મારો ! બાપપો... બાપપો 
!’ કહીનરે પનાનરે ટાઢિતા હતા... ટોચિાનું પૂરંુ કરીનરે ગોિનાએ શીંગડી કાઢી 
ઢીંચણના ઘામાં ઉતારી ઉતારીનરે બધરેથી કજળરેલું કાળું કાળું લોહી ચૂસીનરે તાંસળું 
ભરી દીધું ! બધાં દંગ થઈ ગ્યાં હતાં... આ દરેશી ઉપચાર આમ જોિા જાિ તો 
એક જાતનું ‘ઑપરરેશન’ (શસ્તકક્્યા) જ ગણા્ય.

ગોિનાએ ઢીંચણરે રૂઝ લાિિાના ઉપા્ય સૂચિરેલા. પાંદડાં બાંધિાની િાત 
પૂરી થઈ હતી. ચાર કદિસ તો પનાલાલ ટરેકા વિના ઊભો નહોતો થઈ શકતો... 
રરેિા આિતી અનરે એનરે નહાિા લઈ જતી. ગામમાં તો આની્ય ‘િાતો’ થતી : ‘શી 
સગાઈનરે જોરરે  રરેિલી પનાની સરેિા કરિા જતી હશરે ?’ રરેિા કશાની પરિા કરરે  
એિી નહોતી... પનાનાં ભાભીનરે્ય ન’તું ગમતું. નરે એમાં્ય રરેિા પનાલાલનાં લૂગડાં 
ધોઈ દરેતી. છાનીમાની ! - એની ગંધ આિતાં પનાલાલનરે સંભળાિતી્ય ખરી - ‘રા 
! લૂગડાં તમરે જાતરે જ ધોતા થઈ ગ્યા નરે કાંઈ ?!’ આ પ્રજા કરેટલીક બાબતોમાં 
ત્યારરે  તો ઘણી પછાત હતી. આજ રે્ય થોડીઘણી તો પછાત લાગરે એમ બનરે. 
‘આદમીનાં કપડાં એની બૈરી જ ધોઈ આપરે !’ એિી માન્યતા હતી. પનાલાલ 
વબનધાસત રરેિાનરે જોઈ રહરેતો. ક્યા ભિની સગાઈ હશરે ? - કોક ભિની સગાઈ 
બાકી હશરે ? - નકહતર આિી ચાકરી તો પોતાનાં્ય નથી કરતાં. પનાલાલ રોજ 
રરેિાની રાહ જોતો નરે ઝટ સાજો થતો હતો... જોકરે રૂઝ આિી ગઈ પણ ઢીંચણ 
તો જકડાઈનરે ચોંટી ગ્યો હતો. સાંધો કફટ થઈ ગ્યરેલો. લંબાિિા મથરે તો પીડા 
થતી હતી. લાકડીના ટરેકા િગર કશરે જિાતું નહોતું. ગુંજારમાં રરેિા છાનીછપની 
આિતી... એની પાસરે બરેસતી... પંપાળતી અનરે ઢીંચણરે ઘીની માવલશ કરતી રહરેતી. 
બીજાં ઓસકડ્યાં–તરેલ પણ ઘસી આપતી હતી. હિરે શાળાઓ ખૂલશરે; ભણિા 
જિાનું થશરે. આિા ખોડા પગરે ઈડર નકહ જિા્ય ! જોકરે રરેિા કહરેતી હતી કરે 
જિાનું જ છરે.

ખરેતીિાળાં લોક. ઊતરતો ઉનાળો. આકરો તાપ નરે ઊના ઊના િા્યરા. તો્ય 
ઉકરડરે ઉકરડરે ખાતર (છાવણ્યું) કાઢિા ગાડાં ભરાતાં નરે ખરેતરરે  ખરેતરરે  ઠલિાતાં 
હતાં. ખાતરનાં હારબંધ પૂંજ રેરાઓ શોભતા હતા. કોઈ થુિરેરની િાડ કરતા હતા 
તો કોઈ શરેઢા િાળતા હતા. કાંટાકાંકરા િાળિા-બાળિા. પાણીની નીકો સુધારિી. 
સિારની િરેળામાં તો લોક િગડામાં તગતગતું જાણરે ! કચરોકૂડો બળતો - િાદળી 
ધુમાડો ભરરેલી સીમ નરે એિું જ ઉપરનું આકાશ... જોિાં ગમતાં. પનાલાલ ખોડો 
ખોડો્ય કૂિાિાળરે ખરેતરરે  જતો... નરે દુ:ખ ભૂલિા મથતો.
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ખરેતરશરેઢાઓ અિરેરાઈ ગ્યાં હતાં. લોક િાડાનાં ઘાસ ઘરમાં માળરે ચઢાિતા 
હતા - િરસાદ ખેંચરે નરે ખૈકડ્યું પડરે તો ઢોરનરે સુક્ ુ ંઘાસ નીરી શકા્ય. આંગણાની 
મરેડીઓ માથરે્ય ઘાસ ખડક્યાં, નીચરે છાં્યડરે ઢોર િાગોળતાં રહરેતાં. લાકડાં-છાણાં્ય 
પડસાળના માળરે ચઢાિા્યાં હતાં. ચોમાસામાં ચૂલો બાળિા બધું જોઈએ નરે ! 
બો્યલાંના પૂળા્ય કૉલામાં મુકા્યા. ગાડાં પડસાળરે પરેઠાં નરે ઘરડાઓ નવળ્યાં 
ચાળિા ઘરનરે પડાળરે ચઢ્ા. બરે-ત્રણ િષભે નવળ્યાં ચાળિાનાં - ધૂળકચરો ખંખરે-
રિાનાં નરે ચૂિાિાળાં કાણાં નવળ્યાં ફેંકી દરેિાનાં ! ઘર બધી રીતરે િરસાદ માટરે 
તૈ્યાર થતું.

ખોડગંાતો પનાલાલ ઈડર જિા નીકળ્ો. માથરે િરસાદી િાદળોનો છાં્યો 
હતો. લોક દ્યા ખાિા વસિા્ય શું કરી શકરે ? માસી નરે મૂળુભૈની આંખો ભીની 
થ્યરેલી. રરેિા તીખો રોટલો નાસતા માટરે છરેક િહરેલો િળોટીનરે આપિા આિરેલી. 
કહંમત બંધાિરેલી. ઉનડિા-મરેઘરજ-શીણાિાડ-િટાિતો ત્રીજ રે દા’ડરે મોડાસા 
રણછોડ કકડ્યાનરે ત્યાં રાત ગાળિા ઊત્યયો. રાતરે દાઝ ચઢતાં ખોડા પગનો 
જોશથી ઝાટકો મા્યયો. કડાકો થ્યો. બધાં દોડી આવ્યાં શું થ્યું ?? જુએ છરે તો 
ઢીંચણનો કાટખૂણો મટી ગ્યરેલો. પગ માંડી શકતો હતો. સિારરે  જ માંડલી કાગળ 
મોકલ્યો નરે સૌનરે જણાવ્યું કરે પગ હિરે પહરેલાંના જ રેિો જ થૈ ગ્યો છરે... હંુ દોડી 
શકંુ છુ.ં.. રરેિાએ તો હનુમાન દાદાનરે તરેલ-નાવળ્યરેરની બાધા રાખરેલી. એ તો તરત 
મંકદરરે  ઊપડરેલી. આ બાજુ રાજસથાન ફરીનરે મહારાજ કાંવતનરે ઘરેર પધા્યા્ગ. હિરે 
એ અહીં જ રહરેિાના હતા. ભીંતરે પોતાની તલિારની અિદશા જોઈનરે પનાલાલ 
પર ગુસસરે ભરા્યરેલા પણ એનાથી થ્યરેલી પગની આબદા જાણીનરે જીિ બાળિા 
લાગરેલા... પણ પગ સાજો થિાનો કાગળ મળતાં જીિ હરેઠો બરેઠરેલો. આ બાજુ 
િાિાઝોડા સાથરે પહરેલો િરસાદ થતાં માંડલી ગામરે હળોતરાં ક્યાાં...નરે પરેલી બાજુ 
પનાલાલરે ઈડરમાં નિા પાઠ ભણિા માંડ્ા...

ba
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14

ખોડા પગ સાથરે માંડલી છોડ્ું ત્યારરે  હકરભાઈ, પહરેલી જ િાર આમ, 
પનાનરે છાતીસરસો ચાંપતાં રોઈ પડરેલા. બરેઉ બહરેનો આિીનરે મળી ગ્યરેલી... 
રસતામાં સંતીબહરેનનું ગામ આિતું હતું. હકરભાઈએ પનાનરે કહરેલું રાતરે ત્યાં 
રોકજ રે નરે પછી નીકળજ રે મરેઘરજ જિા. હકરભાઈ બરે કદિસ પહરેલાં બાજુના ગામરે 
જિા - હળ જોડિાનું બંધ રાખીનરે - નીકળી ગ્યરેલા. પનાનરે પગરે માવલશ કરિા 
ઘરેટીનું ઘી લઈ આિરેલા. આટલા કદિસ તો રરેિા પગરે માવલશ કરતી હતી. બરે 
કદિસ િળી િસતાકાકાનો છોકરો નાનો - પનાની બરાબરીનો હતો તરે - માવલશ 
કરી આપિા વજદ્દ કરતો રહરેલો. ‘તારી જીજી (લાલીકાકી) જો ભાળી જશરે તો 
મનરે મણનો છ શરેર કરી મરેલશરે, હાં !’ પનાની ના છતાં નાનો ‘પનાકાકા’ પર 
િરસી પડરેલો.

ઈડર જતા પનાલાલનરે ભાડાના પૈસાનું પૂછનારંુ્ય કોઈ નહોતું. જોકરે એણરે 
સામરેથી જ હકરભાઈનરે કહરેલું કરે ભાડાના પૈસા તો મારી પાસરે છરે, નરે ત્યાં ખચ્ગની 
વ્યિસથા, બાિજીએ ખરેમજીભાઈસાહરેબનરે પૈસા જમા કરાિીનરે કરરેલી છરે; આઠદસ 
માસ તો નીકળી જશરે. પછી જોઈશું. િળી - આઘરે આઘરે ગોરખ જાગરે ! મોટા 
ભાઈએ (હકરભાઈએ) અફીણ માટરે સાચિરેલા આઠ આના આપતાં કહરેલું કરે : 
‘લ્યરે, રાખ. ચિાણં ખાજ રે. ઉં જાંણં સું કરે તારંુ હિરે ભગિાન વિના કોઈ નથી...’ 
આંખો ફરીથી ચૂઈ પડરેલી.

ખોડા પગરે્ય ઈડર જિાની હામ તો રરેિાએ બંધાિરેલી : ‘જો, હિરે તો દોઢ 
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પગરે, તારાથી ખરેતી્ય નકહ થા્ય. બાિજી તો હિરે ભમતારામ છરે. તું જા, અહીં તારંુ 
કોઈ નથી... ભણ્યા વિના તારો ઉગારો નથી !’ ગુંજારમાં પનાલાલ રરેિાનરે બચી 
જ રેિું કરી બરેઠરેલો નરે બોલરેલો : તું ્યાદ આવ્યા કરિાની...

પનાલાલરે ઢીંચણરે ‘શીંગડી મુકાિી’ એ િાતથી બધાં એની સહનશવકત વિશરે 
જાણી ગ્યરેલાં... ‘િરેઠિામાં તો પાછો નકહ પડરે !’ મરેઘરજના મંકદરમાં રામ-સીતા-
-લક્મણની મૂવત્ગઓનરે િંદતાં જૂના કદિસો સાંભરરેલા. આગળ જતાં આંબાિાકડ્યું 
આવ્યું - જ્યાં પોતરે ગીત ગા્યરેલું નરે કંુિરસાહરેબ રાજી થ્યરેલા. પરેલો કોટપાટલૂન- 
િાળો કકશોર ્યાદ આવ્યો. શીણાિાડનો ઝાંપો છોડતાં, છરેલ્લી િાર જ્યાંથી બાએ 
વિદા્ય આપતાં બચીઓ-િહાલથી નિરાિી દીધો હતો તરે સથળ આિતાં એના 
પગ બંધાઈ ગ્યરેલા. બા –  જાણરે હાજર હો્ય તરેમ આંખો દડદડી ચાલરેલી નરે 
બોલાઈ ગ્યરેલું : “બા, તારો લાડકો પનો હિરે એકલો પડી ગ્યો છરે - ભગિાન 
વિના એનું કોઈ નથી... બા !’’ ઈડરની બોકડાંગમાં્ય બધું ્યાદ આિતું હતું. રરેિા 
અનરે બાઈબા બંનરે એકબીજામાં મળીભળી જતાં નરે ્યાદ આિતાં હતાં. બરે માસરે 
ગંઠાઈ ગ્યરેલો ઢીંચણ કડાકા સાથરે છૂટો થ્યો એમાં પનાલાલનરે પ્રભુની કૃપા અનરે 
હીરાબાના આશીિા્ગદ જ દરેખા્યરેલાં. પણ સમજણો હતો એટલરે તક્ગ પણ આિતા. 
ઢીંચણ ખૂલિાનાં ત્રણ કારણ :

– રરેિાની કરરેલી ઘીની માવલશનું ફળ. એમાં રરેિાનો પ્રરેમ પણ ખરો.

– આટલું લાંબું ચાલતાં નસો છૂટી થઈ હો્ય અનરે લોહીિહરેતું િધ્યું હો્ય એ 
સિાભાવિક છરે.

– પોતરે કરરેલી કહંમત... પગનરે ઝાટકિાની સૂઝ !
પનાલાલનું વચતિ તો ભણિામાં રહરેતું હતું પણ હિરે સાથીદારો બદલાઈ ગ્યા 
હતા. કરેટલાક ભણી ઊઠ્ા તો કરેટલાક અમદાિાદ કરે બીજ રે ભણિા ગ્યરેલા. 
પનાલાલ પહાડોમાં ફરતો. ઝરણાં પાસરે બરેસી રહરેતો. રાણી તળાિરે નાહિા જતો. 
ગઢ ઉપર છરેક ટોચરે ‘રૂઠી રાણીના માવળ્યા’ (જ રે આમ તો ચોકી માટરેનો ઓરડો 
હતો.) સુધી જતો. ઉપરથી આખો મલક દરેખાતો... બધાં ્યાદ આિતાં. પહાડો 
પર િાદળ ઊતરી આિતાં એિી સાંજો ગમતી હતી. ગઢ ઉપર િાિ-કંુડ-કૂિા 
અનરે ગુફાઓ હતાં. બાિા-સાધુ્ય રહરેતા હતા.

શંકરલાલ માસતરનરે સરકારરે  બીજ રે મૂક્યા હતા. કાવલદાસ મોદીસાહરેબ 
અનરે ખીમજીભાઈ પરમારસાહરેબ પનાલાલની કળજી રાખતા હતા. ધનરેશ્વરીની 
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ટરેકરી પર દરેરી હતી. દરેરી મોટા પ્થથર પર હતી. આખી ટરેકરી પ્થથરોની જ 
હતી. અરિલ્લીના આ પહાડો લાખો િષ્ગ જૂના મનાતા હતા. એના પ્થથરો સફરેદ 
અનરે રતાશના વમશ્ણિાળા...એના ભાતભાતના આકારો પનાલાલની કલપનાનરે 
સંકોરતા હતા. માણસ જ રેિા આકારો હતા, કોઈમાં િળી નૃત્યાંગનાની અદા 
દરેખાતી તો કોઈ દૂરથી કન્યાના એક બાજુના ચહરેરા (સાઇડ ફરેસ) જ રેિો િતા્ગતો. 
ખોપરી, બાજ, ગીધ, મગર, હાથી, ઈંડા જ રેિા્ય આકારો દરેખાતા. કુદરતનું આિું 
રૂપ જોિાનું આ િષભે જ કરેમ સૂઝ્યું હશરે ?! કદાચ, હિરે સમજણ િધિા માંડી 
હતી. બોકડાંગનાં કામમાં પણ પનાલાલનું નામ આગળ હતું. પ્રાથ્ગના ગિરાિિી 
અનરે ભજન ગાિું - એમાં્ય બધાંનું ધ્યાન એના તરફ રહરેતું. કંઈક માનપાન પણ 
િધ્યાં હતાં. હાસતો ! હિરે એ િડો વનશાવળ્યો હતો.

કદિાળીની રજાઓમાં માંડલી ગ્યો ત્યારરે  બરે-ત્રણ િાતો જાણી હતી. એક તો 
બાિજી મરેઘરજનંુ મંકદર છોડીનરે હિરે કાવનતના ઘરમાં માંડલીમાં જ રહરેતા હતા. 
ભગિાનનો પૂજારી રાંડીરાંડના ઘરમાં રહરે એની લોક ભારરે  વનંદા કરતાં હતાં. 
બીજી િાત તરે બાિજીના બાપા રણછોડ ભટ્ છરેલ્લી અિસથામાં હતા. તરેમણરે જ્ય-
શંકરનરે (બાિજીનરે) કાગળ લખરેલો કરે હિરે મારાથી કશું થતું નથી. છરેલ્લા કદિસો 
છરે. જમીન-ઘર પણ િરેચી ખાધાં છરે - હિરે મરણ તારી હાજરીમાં થા્ય તો સારંુ. 
મનરે લઈ જા ! બરેસતા ચોમાસરે જ હકરભાઈ ગાડુ ંજોડીનરે છરેક નકડ્યાદ પાસરે 
ચકલાશી જઈનરે રણછોડ ભટ્નરે માંડલી લાિરેલા. એક ભાડાના ઘરમાં જ્યશંકરરે  
બાપાનરે રાખરેલા... સરેિા કરતા જતા હતા નરે મા્યાના કંૂડાળામાંથી નીકળિા મથતા 
હતા. ઘોડી િરેચી દીધરેલી. અમદાિાદ જઈનરે ‘્યોગિાવશષ્ઠ’નો ગ્ંથ ગુજરાતી 
ટીકા સાથરે લઈ આિરેલા. બીજાં પુસતકો્ય હતાં. બધું િાંચીનરે બાિજી મનનરે વસથર 
કરિા અનરે તપ-સાધનાનરે દૃઢ કરિા મથતા રહરેલા. છરેિટરે રણછોડ ભટ્ તો બરે-
-ત્રણ માસમાં જ મૃત્યુ પામ્યા. માંડલીના સમશાનમાં િાત્રકનરે કાંઠ રે એમની ચરેહ 
ખડકાઈ... ક્યાં ચકલાશી નરે ક્યાં માંડલી ! ભગિાનનો ખરેલ તો જુઓ. બાિજીએ 
બાપા પાછળ બધી કક્્યાઓ કરી. ગામ જમાડ્ું નરે ફૂલ છરેક નમ્ગદા-ચાણોદ જઈનરે 
પધરાિરેલાં. પણ કાવનતની બાનું િળગણ નહોતું છૂટું... જીિ િધુ નરે િધુ લપટાતો 
હતો નરે વનંદા્ય િધતી હતી.

ત્રીજી િાત તરે ‘પનાલાલનો એક પગ ખોડો છરે; આમરે્ય વિિાહમાંથી રહી 
ગ્યો છરે; બાિજીએ ભણિા મુકાિીનરે એનરે ‘છાં્યડાનો જીિ’ બનાિી દીધો છરે 
તરે હિરે તો કોઈ કન્યા નહીં આપરે.’ બધરે િાતો થતી હતી. કોઈ િળી ઉમરેરતું - 
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કરે બાિજી્ય મા્યામાં પડ્ો તરે હિરે એનરે ભણાિિામાંથી્ય રઝળાિશરે ! આિું 
સાંભળતી રરેિાનો જીિ કપાતો. પનાલાલ આવ્યો એટલરે તરેણીએ આ બધું જ 
એનરે કહરેલું. પણ એનો પગ સાજો સમો થઈ ગ્યાના સમાચાર જાણીનરે પોતાનરે 
થ્યરેલો આનંદ વ્યકત કરતાં એ અભણ છોકરી બોલરેલી, ‘તારો સાજોસમો થ્યરેલો 
પગ જોિા, જો મનરે પાંખો હોત તો ઈડર જ ઊડી આિત, હા ! મેં હનુમાનજીનરે 
તરેલ-નાકર્યરેળ ચઢાિિાની બાધા્ય રાખરેલી... તરે ફળી. મેં બાધા્ય કરી હાં કરે !’ 
પનાલાલ તો આ બધું િળતી િાટરે ્યાદ કરતો જતો હતો.

બાિજીએ બાપાની સરેિા સાથરે ગામમાં વનશાળ કાઢરેલી. એમ જ. છોકરાં 
બોલાિતા નરે ભણાિતા. પણ બાપા ગ્યા એટલરે પાછા ફરીથી તપ કરિા - 
દરેશાટન કરિા નીકળ્ા. ક્યાંકથી નિી પાણીદાર ઘોડી લાવ્યા... મરેઘરજ છોટનુરે 
મળીનરે નીકળી પડરેલા. છોટનુરે કહરેતા હતા – ‘લાગણી વિનાનું જીિતર નકામું. 
સાધુમાં્ય માણસ માટરે લાગણી હો્ય તો કશું ખોટુ ંનથી. આટલો િખત જાતનરે 
કસોટીએ ચઢાિી જોઉં... પછી તો દુવન્યા ઝખ મારરે  છરે...’ બાિજીએ એક િાર 
તો રોઝ(નીલ ગા્ય)નું બચચું્ય પાળરેલું. પનો મરેઘરજ મંકદરના િાડામાં એનરે પાણી 
પાતો. પણ એ્ય એક િાર છીંડુ ંજોઈનરે ભાગી ગ્યરેલું. અશ્વ વિશરે્ય બાિજીની 
માન્યતાઓ હતી. પનાલાલનરે કહરેતા હતા કરે અશ્વ તો પ્રાણનું પ્રતીક છરે નરે આિરે-
ગોમાંથી છોડાિરે છરે. બરે માસના રઝળપાટ પછી બાિજી માંડલીમાં પરત આિરેલા. 
સાથરે ઘોડી નહોતી. પણ પરેલા ગ્ંથો તો હતા. વનશાળ ફરીથી શરૂ કરી પણ ખાસ 
શક્રિાર ના િળ્ો. લોક કહરેતું હતું, ‘બાિો ભમરીના ફરેરમાં આિી ગ્યો છરે ! 
બાપડો !!’

પનાલાલમાં િ્ય કરતાં િહરેલી સમજણ આિી હતી. કદિાળીની રજાઓમાં 
એણરે બાિજીનરે બરાબર પારખ્યા. એક તરફ મા્યામાં ફસાતા જા્ય છરે નરે 
બીજી તરફ પુસતકો િાંચીનરે, જ્ાન મરેળિીનરે, એ દ્ારા સંસારથી છૂટિા મથરે 
છરે. પણ આ તો ‘બાિાનાં બરેઉ બગડ્ાં’ જ રેિી િાત હતી. પનાલાલનરે કહરેિત 
અનરે લોક : બંનરે બરાબર સમજાતાં હતાં. ગામનું લોક બાિજીની ટીકા તો 
કરતું જ હતું પણ થૂ થૂ કરનારાં્ય હતાં. હાસતો, ગામની રાંડીરાંડના ઘરમાં 
પારકા મલકનો બાિો પડ્ોપાથ્યયો રહરે એ કોનરે ગમરે ? પણ બાિો બરાબર-
નો લપરેટા્યો હતો... ભજન ગાઈનરે રાજી રહરેનારો બાિો હિરે ભોગમાં ભગિાં 
લૂગડાંનરે ડાઘ પાડી બરેઠો હતો. આસપાસનાં ગામોમાં્ય ટીકા થતી હતી. અરરે  ! 
કરેટલાક તો કહરેતા હતા કરે - ‘માંડલીના લોક, આિો ગંદિાડો ચ્યમના ચલાિી લ્યરે 
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સરે...? ચ્યાં જ્યા માંડલીના મરદ ? બાિાથી આટલા દબાઈ જિાનું કાં્ય કારણ 
?! બાિાનરે મળીનરે ચાર િાતો કહી દરેિાની કરે ભાઈ ! વિધિાના ઘરમાં આિા 
ભિાડા ગામથી જોિાતા નથી ! આ તો ગામની આબરૂનો સિાલ છરે, હા ! માટરે 
ખભરે ભરાિો ખકડ્યો નરે ચાલતી પકડો ! તમરે તો કહરેતા’તા નરે કરે સાધુ તો ચલતા 
ભલા ?!’

ધનરેશ્વરીની ટરેકરી પર મહાકા્ય હાવથ્યા પ્થથરોની છાં્યામાં િાંચતો પનાલાલ 
ગામ ભણી જોતો અનરે બાિજી તથા એમની પછિાડરે થતી વનંદા સાંભળતો... એનરે 
િહરેમ હતો જ કરે ‘એક દન ગાંમ િીફ્યા્ગ િના નહીં રહરે !’ મનમાં ફડક હતી એ 
જ થ્યું. કદી નંઈ નરે એક કદિસ હકરભૈનો કાગળ આવ્યો. પનાનરે થ્યરેલું કરે નક્ી 
કંઈક અશુભ કરે ગરબડ હશરે ?... કરે પછી હિરે આિતી હોળી પછી પોતાનાં લગન 
લરેિાની્ય િાત હો્ય કાં તો ?’ પણ કાગળમાંથી તો બાિજીની જ િાત નીકળી. 
હકરભાઈએ જીિરામ ભટ્ પાસરે કાગળ લખાવ્યો હતો...નરે એ ગોરના; ઇજનરેરનું 
ભણતા દીકરાએ ટૂકંમાં પણ માવમ્ગક રીતરે બધું સમાવ્યું હતું. ગોર સાથરે આિરેલો 
જીિરામ ભટ્ મુંબઈમાં ઇજનરેરીનું ભણતો હતો.

ગોર સાથરે હકરભાઈનરે ઘરેર આિી ચઢરેલા બાપદીકરાનરે ભગિાનરે જ મોકલ્યા 
હતા. પાછળથી પનાલાલરે બધું જાણરેલું તરે અનરે પત્રનો સાર કંઈક આિાં હતાં :-

બાિજીનરે કાંવતના ઘરમાંથી કાઢિાના હતા. માંડલીથી ઉચાળા ભરાિિાના 
હતા. પણ વબલાડીના ગળરે ઘંટ કોણ બાંધરે ? આ તો મલક ફરરેલો નરે મંત્રવિદ્ા 
જાણનારો બાિો..કૈંકનું કૈંક અિળું કરી બરેસરે, એટલરે સૌ ડરતા હતા. ગામરે મળીનરે 
બધો ભાર હકરભૈ પર નાખ્યો. બાિો મૂળરે તમારરે  ઘરેર આિતો હતો. તમારો ભૈ 
પનાલાલ ભણરે એમ કરીનરે બધાં બોલતાં નથી, પણ હિરે તો હદ થા્ય છરે; હા, ભૈ 
! ‘બાિો પેંધી જ્યો સરે’...માટરે તમરે જ મો્ય્ગ થૈનરે એનરે કહો કરે, ‘બાિજી ! ગાંમનરે આ 
ગમતું નથી. આ તો ગાંમની આબરૂનો સિાલ છરે. ગાંમનરે કપાળરે આ તો લાંછન 
ગણા્ય...માટરે હિરે ધાતરે ત્યાં જતા રહો...બસ ! જ રે બાિાનરે ‘નમો નારણ’ િના 
બીજુ ંકદી કહ્ું નહોતું એનરે હકરભૈએ આકરાં િરેણ કહરેિાં પડ્ાં. બાિજી તો સામરે 
થ્યા. હઠરે ભરા્યા. ‘નકહ જાઉં...તુમ ક્યા કર લોંગરે ?’ ગામના જુિાવન્યા િીફ્યા્ગ. 
બાિાનો સામાન રસતામાં ફેંકી દરેિા િળ્ા. કાંવતની બા છ્ૈયાં લઈનરે િાડામાં દૂર 
પરાળના ઑગલાઓ પાછળ સંતાઈ ગ્યરેલી. રૂપાકાકાનરે લાગ્યું કરે પોલીસકરેસ થશરે 
તો ગામ મા્યુાં જશરે. એમણરે બાિજીનરે િીનવ્યા. આજીજી કરી. બાિો સમજી ગ્યો. 
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છરેિટરે ઊંટ પર સામાન લૈનરે બાિો ગામ છોડી ગ્યો હતો. માંડલીમાં હાશકારો થ્યો. 
ગામની આબરૂ-નાક જતાં હોઠ બચરે એટલી - બચી ખરી ! પણ હકરભૈનરે વચંતા 
પરેઠી હતી. નક્ી આ બાિો મરેલી વિદ્ા્ય જાણતો હશરે જ. હિરે ઘરની ખરેકર્યત નકહ 
રહરે... નરે બાિો હિરે પનાનરે તો ભોળિીનરે ઉપાડી જ જશરે. સંતીબહરેનરે તો સાસરરેથી 
દોડી આિીનરે ભાઈનરે ઠપકો કરરેલો કરે, ‘તમારરે  ગામની આગળ થિાનું કાં્ય 
કારણ ?’ સંતીબહરેનની વચંતા્ય પના માટરેની જ હતી. એણરે જ તો રડીલડીનરે આ 
પત્ર લખાિરેલો. પત્રમાં છરેિટરે લખરેલું કરે, ‘પના, તું હિરે બાિજી પાસરે ના જશૈ...એ 
તનરે ભોળિીનરે લૈ જશરે...તનરે આિિા નૈ દરે ! માટરે પરીક્ાઓ પત્યરે બધો સામાન 
બાંધીનરે ઝટ માંડલી ભરેગો થૈ જજ રે. આપડરે બહુ ભણ્યા ! ભગિાંનની મરજી 
હશરે તો હૌ હારાંિાનાં થશરે....’ પનાલાલનરે બધી ગડ બરેસી ગઈ હતી. પણ એણરે 
મનોમન નક્ી કરરેલું કરે બાિજીનરે મળ્ા વિના ચાલરે નકહ. બાિજીનરે લીધરે તો 
એ ગામથી આટલરે િરેગળરે આિીનરે ચાર ચોપડી ભણી શક્યો છરે. કૈંક માણસના 
બીબામાં ઢળા્યો છરે. મા્યા તો કોનરે નથી હોતી ? પાણીદાર ઘોડો્ય ક્યારરેક 
ઠોકર ખાઈ જા્ય તો શું થા્ય ? એમ એનરે છોડી દરેિા્ય છરે કૈં ? આ જ તો બધા 
વજનદગીના ખરેલ છરે...

પરીક્ાની તૈ્યારી ચાલતી હતી નરે ત્યાં જ િળી બાિજીનો પત્ર આિી પડ્ો. 
છાતીના ધબકારા િધી ગ્યા હતા - પણ પત્ર િાંચીનરે વનરાંત થઈ હતી. બાિજીએ 
માંડલીની રામા્યણ કરે હકરભાઈનાં િરેણ કરે એિુંતરેિું લખ્યું નહોતું ! જમાનાનો 
ખાધરેલ સાધુ એિો કાચો થોડો હો્ય ! એમણરે તો ચાર જ લીટી લખરેલી : 

‘બચચા ! પરીક્ા સરસ રીતરે આપજ રે. પકરશ્મ કરના ! પરીક્ા 
પત્યરે સીધો મારી પાસરે ફલાણરે ગામરે આિજ રે. મેં માંડલી નરે 
મરેઘરજનરે રામરામ ક્યા્ગ છરે. સાધુ તો ચાલતા ભલા ! હિરે તલોદ-
-મોડાસાની િચચરેના ફલાણા ગામરે કાંવત સાથરે મંકદરમાં રહંુ છુ.ં..
બધું સારંુ છરે. તારાં પુસતકો નરે સામાન બધું અહીં લાિજ રે. રામજી 
કરશરે તો હિરે તનરે અમદાિાદ ભણિા મૂકિો છરે...કડલ સાચિજ રે.
             એ જ, વલ.             

જ્યશંકરાનંદની શુભાવશષો..’

‘બચચા’ શબદ પનાલાલના કાનોમાં િહાલભ્યયો રણકતો હતો. પણ હિરે 
એમાં વચંતા્ય ઉમરેરાઈ ચૂકી હતી –  માંડલી અનરે બાિજીના ઝઘડાની વચંતા !

હિરે પનાલાલનરે ખ્યાલ આવ્યો હતો કરે હજી તો દોઢ-બરે મકહના રહરેિાનું છરે નરે 
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બોકડાંગની ફી જ રેટલા પૈસા ખીમજીભાઈ પાસરે જમા નીકળશરે કરે ? પનાલાલ માટરે 
જાણરે વચંતાઓ પ્રારંભાઈ ચૂકી હતી. ખીમજીભાઈએ કહ્ું કરે હજી સાતરેક રૂવપ્યા 
જમા છરે. આિતા મકહનાની ફી કાઢતાં ત્રણચાર રૂવપ્યા િધશરે તરે તનરે ઘરેર જતાં 
કામ લાગશરે. પી. ધનજીની પરેઢીના શરેઠરે ગ્યા િષભે પુસતકો આપ્યાં ત્યારરે  શરત 
કરરેલી કરે ભણીનરે િષ્ગ પૂરંુ થા્ય એટલરે પુસતકો પાછાં જમા કરાિી જિાનાં નરે નિા 
િષ્ગનાં લઈ જિાનાં ! ચારરેક રૂવપ્યા મળશરે તો અમદાિાદ જઈનરે પુસતકોનું કામ 
પતાિીનરે રજાઓમાં નિાં પુસતકો લઈનરે, બાપજીનરે મળીનરે, માંડલી જિાશરે. પણ 
હિરે આિતા િષ્ગની બોકડાંગ ફી તથા શાળાની ફીનું શું થશરે ? ખીમજીભાઈસાહરેબરે 
પણ એમ જ કહરેલું નરે ઉમરેરરેલું – હિરે આ સકૂલ ‘એ. િી. સકૂલ’ મટીનરે ‘સર પ્રતાપ 
હાઈસકૂલ’ થઈ છરે. આિતરે િષભે સાતમું ધોરણ ખૂલરે છરે. બાિજી જો તનરે પૈસા 
અપાિશરે તો પ્રિરેશ મળશરે. બાકી તો હિરે અઘરંુ છરે !

પૈસાનું દશ્ગન તો કહમાલ્યના દશ્ગન જ રેટલું મુશકરેલ હતું. બાિજીએ આ િષભે 
કપડાં કરે ભાડાના પૈસાની વ્યિસથા ના જ કરી નરે ? હિરે એ કાંવતની િાઈની 
દિામાં ખચયો કરરે  છરે. નરે કાંવતની બા માટરે્ય લૂગડાંલતાં.... પનાલાલ વિચારતો 
હતો. બાિજીનરે પત્રનો જિાબ લખતાં આિતા િષ્ગના ખચ્ગની િાત લખીનરે હાલ 
તો નવચંત પનાલાલ પરીક્ાની ઘોડીનો હણહણાટ સાંભળતાં જ સભાન થઈ 
ગ્યો હતો.

આ િષભે ભારરે  િીત્યું હતું. પરીક્ામાં નંબર જાળિિો એ નરેિનાં પાણી મોભરે 
ચઢાિિા જ રેિું લાગતું હતું. સંસકૃત, ભૂવમવત અનરે બીજગવણત જ રેિા વિષ્યો 
નિા ઉમરેરા્યા હતા. ખોડા પગનરે લીધરે મકહનો – દોઢ મકહનો ભણિામાં મોડો 
પડ્ો હતો. સરિાળરે વસથવત ‘દુકાળમાં અવધક માસ’ જ રેિી થઈ હતી. બરે િષ્ગથી 
નિલકથાઓ િાંચિાનો રસ જાગરેલો. ઓણ સાલ તો એ્ય ખાસ ન િંચાઈ... નરે 
કક્કરેટ રમતાં શીખરેલો તરે જાણરે બકૅટ પકડિાનું જ ભુલાતું જતું હતું. એમાં િળી 
બાિજીના પ્રશ્ોની રામા્યણ પણ ધ્યાન બીજ રે િાળતી હતી... નરે જીિ બાઈબાના 
કાગળની અકારણ િાટ જોતો હતો. પૈસાની ખેંચ પણ ઠીક ઠીક રહરેતી હતી. આ 
બધા ભાર િચાળરે િાંચી િાંચીનરે ઠસૂ નીકળતી હતી..પણ બાનરે િચન આપરેલું કરે 
ભણીશ; નરે રરેિાના બોલ પણ ્યાદ આિતા હતા... મહરેનત થઈ હતી નરે પરેપર 
સારાં લખા્યાં હતાં.

પકરણામ રાજી કરનારંુ હતું. ત્રીજો નંબર જળિાઈ રહ્ો હતો. પણ વચંતા 
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હતી કરે હિરે બાિજી મદદ નકહ મરેળિી આપરે તો ઈડર  ભણિા નકહ અિા્ય. 
એટલરે મોઘમ વિદા્ય લરેતો હો્ય એમ પનાલાલરે સૌનરે ચાહીનરે મળી લીધું હતું. 
ડુગંરોનરે્ય િંદીનરે ્યાદ કરરેલા. પહરેલાં તો જૂની ચોપડીઓ પરત આપિા નરે નિી 
લરેિા એ અમદાિાદ ઊપડરેલો. િાટમાં વિચાર આિરેલો કરે ડુગંરપુર રાજમાં્ય 
ભણિા મળરે. પણ બરે િષ્ગ પહરેલાંની વિવચત્ર ઘટના ્યાદ આિી. પનાલાલરે સકૉ-
લરવશપ માટરે અરજી કરરેલી. ડુગંરપુર રાજમાંથી એનો જિાબ ઈડર બોકડાંગમાં 
આિરેલો. લાંબું પરબીકડ્યું. આમ તો િાત શુકનિંતી હતી. લખરેલું :

‘અગર તુમ ડુગંરપુર આકર અભ્યાસ કરોગરે તો તુમકો રાજ્ય તરફ સરે 
િજીફા કદ્યા જા્યગા’ િગરેરરે .

િાત તો સારી હતી. પણ ઘરેર ગ્યરેલો ત્યારરે  ખબર પડરેલી કરે ડુગંરપુરના 
રાજાના દીિાનરે પનાલાલના ઘરની વસથવત જાણિા ઘોડરેસિાર મોકલરેલો. એણરે તો 
જાણરે ઊલટતપાસ કરતો હો્ય એમ હકરભાઈનરે પનાલાલના ભાગની જમીન કોણ 
ખરેડરે છરે, એ્ય પૂછરેલું. આનાથી ભાઈનરે્ય દુ:ખ થ્યરેલું. સકૉલરવશપની તો મા મૂઈ ! 
પણ ભાભીએ તો બધાંનરે કહરેલું કરે, ‘જો્યું, ભણાવ્યો તરે િેંતનો કદ્યર ભાગ માગરે 
સરે..’ ગામરે પણ િગર સમજ્યરે પનાલાલની ટીકા કરતાં કહરેલું કરે ભાગ જોઈતો 
હો્ય તો રાજનરે લખિાની શું જરૂર ? ભાગ તો ગામ અપાિશરે. પનાલાલરે ખુલાસો 
ક્યયો ત્યારરે  ભાઈ ઠ્યા્ગ અનરે પોતરે દીિાનનરે જઈનરે મળી આિરેલો નરે કહરેલું કરે મારરે  
આ રીતરે નથી જોઈતી સકૉલરવશપ ! અભણ લોકમાં બધું આંધળરે બહરેરંુ કૂટા્ય તરે 
આનું નામ ! રજનું ગજ થ્યું નરે એનરે માપમાં લાિતાં્ય સંબંધોમાં જરાક ખટાશ 
પરેઠી હતી...ખરેર !

નિાં પુસતકો લઈનરે પનાલાલ ઈડર આિરેલો. સાહરેબોનરે મળી લીધું નરે પછી 
વિદ્ાભૂવમનરે પ્રણામ ક્યા્ગ. જાણરે મોઘમ વિદા્ય જ લઈ લીધી. ગાડીમાં બરેઠો. 
તલોદ ઊતરીનરે બાિજીનરે મળિા જિાનું હતું. મોડાસાની બસમાં જતાં, રસતામાં 
એક સટરેનડરે ઊતરીનરે, પાંચરેક માઈલ ચાલીનરે બાિજીના નિા મુકામરે જિાનું હતું.

તલોદથી બસમાં બરેસતાં પનાલાલનરે ઈડરમાં પોતાની પાછળના િષ્ગમાં 
ભણતો મરાઠી છોકરો ભૈ્યાલાલ મળ્ો. એના બાપાકાકા આ તરફ ધંધાથભે હતા. 
એનું ગામ બાિજીના મુકામિાળા ગામથી બરેઅઢી માઈલ હતું. બંનરેનરે એક જ 
સટકૅનડરે ઊતરીનરે ચાલતા જિાનું હતું. રસતામાં ભૈ્યાલાલના ગામરે રાતિાસો થશરે 
નરે એમ મારગ પણ સંગાથમાં કપાશરે. બંનરે ભરેરંુ ભણતરની કઠણાઈની િાતો 
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કરતા કરતા ગામરે પહોંચ્યા. ત્યાં પાદરમાં હિાડરે બળદ-ભેંસો પાનારા લોકો હતા. 
િાટમાં ભેંસોથી બચીનરે ચાલતા પનાલાલનરે કાનરે અિાજ પડરે છરે - ‘કુણ ? વભ્યા, 
પનાલાલ તો નકહ ?’ ઓહ ! િાહ રરે  નસીબ ! આ તો બાઈબાની સખી. સખીનું 
આ સાસરંુ. પનાલાલ તો તરત બાઈબા વિશરે પૂછી બરેઠો. સખીએ કહ્ું - કાલરે ઘરેર 
આિો, પછીની િાત પછી.

ભૈ્યાલાલ સાથરે િાતોમાં રાત પડી. સિાર થતાં જ સખીનો પવત જમિાનું 
નોતરંુ દરેિા આવ્યો...પછી તો િાતો થઈ. સખીનો તો પવત સારો નરે સમજદાર 
હતો. જમાડી - જમીનરે એ તો નોકરીએ નીકળ્ો... સખી અનરે પનાલાલ એકલાં 
પડ્ાં. હિરે કપરી િાત કરિાની હતી. પનાલાલ બાઈબામ્ય હતો નરે જાણિા 
ઉતસુક હતો. બીજી તરફ સખી બાઈબાનું ઘર બચાિિા માગતી હતી. હાસતો 
! સાસરરે  િળાિતાં બાઈબાએ પનાલાલ માટરે પોશ પોશ આંસુ પાડરેલાં એની 
એ સાક્ી હતી. ઘણી સમજાિટ પછી્ય બાઈબા પનાલાલની ્યાદોમાંથી બહાર 
નહોતી નીકળતી. સખીનો હાથ છાતી પર રાખીનરે સોગંદ આપરેલા કરે તારી 
ન્યાતના છરે તરે તનરે તો ક્યાંક નરે ક્યાંક મળશરે. મળરે તો કહરેજ રે કરે તમારી બાઈબા 
તમારા િના પાંણી બહા્ય્ગ માછલીની જ રેમ તરફડરે છરે...આજ રે સખીએ વિચા્યુાં કરે 
આ બરેઉ જણાં જો મળશરે તો ભારરે  થશરે ! આ જણ બાઈબાનું સાસરંુ જાણશરે તો 
ત્યાં ગ્યા વિના નકહ રહરે...એના કરતાં લાિનરે – એક ઝાટકરે િાત પૂરી ! જૂઠુ ં
બોલીનરે્ય જો ‘દારૂ નરે દરેિતા’નરે નોખાં રખાતાં હો્ય તો...એટલું પાપ કરિું સારંુ 
છરે... બંનરેનું ભલું એમાં જ છરે !

પનાલાલની ઉતસુક પૃચછા અનરે તરસી આંખોમાં બાઈબાનરે જોિા છતાં 
સખી જીિ કાઠો કરીનરે બોલી રહી હતી : ‘વભ્યા ! બાઈબા હિરે આપણી િચચરે 
નથી રહી...એનરે ભૂલી જાિ..’ પનાલાલની છાતીમાં જાણરે વચરાડો પડ્ો. આંખો 
દડદડી પડી. મન કબૂલતું નહોતું ! ના, બાઈબા મનરે મળ્ા વિના મરી જ ન શકરે 
! ઘણં્ય પૂછું કરે એ તો સાજીનરિી નરે મજબૂત હતી. મરરે  એિી નહોતી; શું થ્યું 
? કરેમની - કરેમ કરતાં એનરે મરણ આવ્યું ?... પણ સખીએ િાત કાપી જ નાખી...
છરેિટરે કહ્ું હતું : ‘વભ્યા ! ભૂલી જાિ. જ રે માણસ જ નથી રહ્ું એનરે ્યાદ કર-
િાથી્ય શું ! દુ:ખનું ઓસડ દા’ડા...હાસતો...આપણરે તો લાચાર જીિ...’ સખીની 
આંખોમાં્ય પાણી હતાં. એ પાણી તો આ બરે પ્રરેમીઓની અઢળક પ્રીતનાં સાક્ીરૂપ 
હતાં..નરે પ્રગટિાનું કારણ બરેઉનરે જુદાં રાખિાની િણસોંપરેલી કઠોર જિાબદા-
રીનું ! આ સારી િાત હતી કરે કુમવત હતી એ્ય જાણરે નક્ી નહોતું થઈ શકતું...
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દુવન્યાદારી; સમાજસંસારની વનદ્ગ્ય નીવતરીવતઓનરે લઈનરે િરેડફાતાં આંસુ નરે 
િલખતાં મનરેખનરે સખી સમજિા મથતી હતી...પનાલાલરે પછીથી િાત જાણરેલી 
કરે સખીએ બરેઉના ભલા માટરે થઈનરે જુઠ્ુ ંબોલિાનું પસંદ કરરેલું...નરે પનાલાલની 
‘મળરેલા જીિ’ નિલકથા પ્રગટ થઈ અનરે બાઈબાનરે એ િાંચિા મળી ત્યારરે  એણરે 
સખીનરે મળીનરે કહરેલું : ‘તું કહરેતી હતી નરે કરે તનરે શું મળશરે ? એ થોડો મળશરે ? 
નાહકની દુ:ખી થા્ય છરે..તરે જો; મનરે આ ચોપડી મળી - આ મારો જીિ છરે. આમાં 
હંુ જ છુ.ં.. હા !’ ‘મળરેલા જીિ’નરે છાતીસરસી ચાંપનારી નરે એમાં ખોિાઈ જનારી 
બાઈબા સાચચરે જ ‘મળરેલા જીિ’-ની જીિી જ હતી જાણરે ! જીિનનું રૂપાંતર તરે આ 
જ નરે ! નરે જ રેણરે પ્રીતનરે જૂજિરે રૂપરે અનુભિી તરે સજ ્ગક પન્ાલાલ પટરેલ જ કહી 
શકરે કરે  – ‘‘ ‘મળરેલા જીિ’ સજ ્ગન નથી, ‘અિતરણ’ છરે. કોઈ લખાિતું હતું નરે હંુ 
તો માત્ર ઉતારતો હતો.’’ આ પ્રીતનું ઊવમ્ગકાવ્ય બાઈબાનાં આંસુની નીપજ છરે. 

ba
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ભૈ્યાલાલની રજા લઈનરે બાિજીિાળા ગામરે જિા નીકળરેલા પનાલાલના 
હૈ્યામાં િરેદના હતી. રજાઓ પડ્ાનો, પરીક્ામાં ત્રીજો નંબર જળિા્યાનો નરે 
નિાં પુસતકો મળ્ાનો આનંદ ઓસરી ગ્યો હતો. બાઈબાનું મૃત્યુ હજી માની 
શકાતું નહોતું. બાના મૃત્યુ િખતરે જ રેિી નરે જ રેટલી િરેદના થઈ હતી તરેિી નરે તરેટલી 
િરેદના- વ્યથા થતી રહરેલી. મનમાં પરેલો જ પ્રશ્ ઊઠતો હતો : ભગિાનરે મરિાનું 
શું કામ બનાવ્યું હશરે ? િળીિળીનરે પાન ખાિા-ખિરાિિાનો પ્રસંગ ્યાદ આિી 
જતો હતો. આખા ચહરેરા પર - ગાલરે-હોઠરે-કપાળરે-એ ઊનો ઊનો ભીનો ભીનો 
ગમતીલો ચચરાટ પુન: વ્યાપી જતો હતરેા.

બાિજી પાસરે પહોંચ્યો. િંદન ક્યાાં. બાિજી િધારરે  ગંભીર લાગતા હતા. 
કાંવતનરે કડલરે હાથ પસિારી િહાલો ક્યયો. જગ્યા વિશાળ તરેમજ સરસ હતી. 
એકાંત પણ સારંુ હતું. જમ્યા. આરામ ક્યયો. ઢળતી રાતરે બાિજીએ પૂછરેલું કરે, 
‘હકરભાઈએ તનરે કાગળબાગળ લખરેલો કરે નહીં ? પનાલાલ પામી ગ્યો. જૂઠુ ં
બોલિાનું નહોતું. પણ િાત ટૂકંમાં કહી. ગામની ભીંસનરે આગળ કરી હકરભાઈનો 
બચાિ ક્યયો. બાિજીનરે ખ્યાલ હતો કરે લોહીની સગાઈ પક્ તો પોતાના ધબકા-
રનો જ લ્યરે નરે ! બાિજીએ એનરે પૂછરેલું કરે આપણરે ભણતર માટરે દાતા શોધિા 
અમદાિાદ જિું છરે કરે તું પહરેલાં માંડલી જઈ આિરે છરે ? પનાલાલરે માંડલી જઈનરે, 
પછી પાછા આવ્યા કરેડ્રે અમદાિાદ જિાની િાત કહી હતી. બાિજી પનાલાલની 
પક્ાઈનરે ના ઓળખરે એમ તો બનરે ?! જોકરે પનાલાલરે તરત ઉમરેરરેલું કરે તમરે કહો 
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તો પહરેલાં અમદાિાદ જઈએ. મનરે ઉતાિળ નથી. માંડલી ક્યાં નાસી જિાનું છરે 
?! ખરંુ પૂછો તો બાઈબાના શોક આગળ કશ્યરે જિાની ઇચછા જ નહોતી... પણ -

બાિજી પ્રગટ બોલી ઊઠ્ા હતા : ‘તનરે માંડલીથી તારા ઘરનાં પાછો મારી 
પાસરે નકહ આિિા દરે. જોજ રે. એમનરે હિરે બાિજીમાં વિશ્વાસ નથી..પણ જા, જઈ 
આિ. કપડાં-ચોપડાં અહીં જ મૂકતો જા. કાંવતની બાનરે કહરેજ રે મળિા આિી જા્ય.’ 
પનાલાલનરે એટલી સમજણ પડિા માંડી હતી કરે બાિજી હિરે ‘રમત રમી રહ્ા 
છરે; નરે એમાં નાહકનો એનરે સંડોિી રહ્ા છરે. રૂપાકાકા કહરેતા હતા તરે સાચું કરે 
બાિો િીફ્યયો તો કોઈનો નહીં ! હા !! થરેલીમાં એક જોડી કપડાં લઈનરે પનાલાલ 
માંડલીનરે રસતો ચડ્ો હતો. િાટમાં િાલીબહરેનનું ગામ આિરે એિો આ બીજો 
રસતો હતો. ઈડર જતી િખતરે મરેઘરજ પાસરે સંતીબહરેનનું ગામ આિતું હતું. એ 
િખતરે સંતીબહરેનરે નાસતા સાથરે કહંમત પણ બંધાિી હતી. હિરે િળતી િખતરે િાલી-
બહરેનનો િારો હતો. ભાઈનરે ભાળીનરે એ તો રાજીની રરેડ થઈ ગ્યરેલી. બનરેિી તથા 
િરેિાઈએ પનાલાલનરે માનભરેર આિકારિા સાથરે રૂએલ ગાદલું પાથરી ખાટલાનરે 
ઓશીકરે બરેસાડીનરે િાતો કરી. ભણરેલા ભાઈનું માનપાન િધતાં બહરેન હરખાતી 
હતી. રૂપાળો લાગતો ભાઈ સમજણો્ય િતા્ગતો હતો. અહીં તો બધાં ભાઈની 
વચંતા કરતાં હતાં કરે બાિો એનરે ચરેલો બનાિીનરે ભગાડી જિાનો એ નક્ી. એ 
બાિજીનરે મળ્ા િના જ માંડલી ભાગી આિરે એિો કગળ લખ્યા છતાં્ય આ ભાઈ 
તો બાિજીનરે મળીનરે્ય રાજીખુશી આવ્યો છરે નરે કૈં ! આનું નામ ભણતર. બાિજીએ 
આંગળી પકડી’તી ત્યારરે  તો આટલું ભણા્યું....હાસતો ! નકહ તો માિતર િના એનું 
અહીં કૂણ હતું ? અમરે બરે બહરેનો મોટાં ભાઈભાભી આગળ પડીનરે થોડાં ભાગ 
અપાિી શકિાનાં હતાં કરે પૈણાિિાની જોગિાઈ કરી આપિાનાં હતાં ! બહરેનની 
વચંતા પામરેલા ભાઈએ કહરેલું કરે, ‘િાલીબહરેન, તું અમથી વચંતા કરરે  છરે... ઉં તો 
બાિજીનરે ચૂકિીનરે્ય ભાગી આિું એિો છુ.ં.પણ હજી એમણરે મારી સાથરે ખરાબ 
િત્ગન ક્યુાં નથી.. હા ! એમનો રસતો બદલાતો ભળા્યો છરે... તરે એમ થશરે તો 
મનરે ચ્યાં નથી આિડતું ? નોકરી કરે દુકાન : બંનરે કરી શકીશ. તું જોજ રે તો ખરી 
!’ બહરેન તથા બધાં પનાલાલની આિી નરે આટલી સમજણ નરે કહંમત ભાળીનરે 
અચંવબત થ્યાં નરે જીિનરે વનરાંતરે્ય િળી. િાલીબહરેનના સસરા તો બોલ્યા્ય ખરા 
કરે -  ‘ભૈ, નાનશાનો છોકરો સરે...રેંજીપેંજી થોડા હો્ય ? ઝેંણો પણ રઈનો દાંણો 
સરે, ભા !’ બરેનરે તો જિા નીકળતા ભૈનરે મોઢરે માથરે હાથ ફરેરિીનરે બરે બચીઓ્ય 
ભરી લીધી હતી...નરે આથી તો ઘડીક મનમાં જપંરેલી બાઈબાની ્યાદ પાછી 
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ઘરેરી િળરેલી. માંડલી પહોંચ્યો ત્યાં સુધી ગડમથલ ચાલરેલી...‘બાઈબાિાળી િાત 
રરેિાનરે કહરેિી કરે નકહ ?’ છરેિટરે નક્ી ક્યુાં કરે : ‘ના...ના..ક્યાંક િગોિણં થા્ય તો 
કાલરે કોઈ કન્યા આપનારો પાછો પડરે... હાસતો આ તો ગાંડી ન્યાત ! નાચિું નૈં 
એનરે આંગણં િાંકંુ... આમ ગામકડ્યાં. અભણ પ્રજા, પણ માન-આબરૂ માટરે મરી 
પડનારી ! લોકનરે તો છીંકતાં છીંડુ ંપડરે ભૈ..’ જોતજોતામાં ગામ આવ્યું. જોકરે કાળા 
ઉનાળાનો દન રિરિતો હતો. િગડો ઝળહળ ઝળહળ લૂની જિાળામાં જાણરે 
બળતો ના હો્ય ! કણજીઓ-ખાખરીઓ લીલી હતી - ડુગંરીએ નરે િાત્રકકાંઠરે 
એ લીલાશ લહરેરાતી ગમતી હતી. સીમમાં આંબા-મહુડાનાં તોવતંગ ઝાડિાંની 
છાં્યામાં રખડતાં ઢોર નરે ભટકતાં છોકરાં ઘડીક ઠરતાં હતાં. ગામમાં ધોળી 
ટરેકરીએ તો ઘટાદાર આંબલીઓ હતી...એકબરે રા્યણ પણ િાડામાં હતી નરે ફવળ્યરે 
ફવળ્યરે લીમડા ઝૂમતા ઊભા હતા. પનાલાલનરે પહરેલી િાર વિચાર ફૂટો કરે આ 
ઝાડિાં જાણરે એનું સિાગત કરતાં હતાં... િીતરેલા બાળપણના કદિસો આંખ સામરે 
આિી આિીનરે લોભાિતા હતા. કોઈનો સાદ  કદાચ હીરાબાનો જ   અલપ-
ઝલપ સંભળાતો હતો..કોઈ અલકમલકનું અજાણ્યું જણ પણ સાથરે જ હતું શું 
?! ફવળ્યરે ફવળ્યરે એનાં પગલાં પડરેલાં ભળાતાં હતાં. એ પગલાં િીણતો િીણતો 
ઘરની પડસાળરે પહોંચ્યો...નરે પછી તો િા્યરો િાત લઈ ગ્યો હશરે   તરે ગામનાં 
બધાં િારાફરતી ઊમટી આિરેલાં. બધાંનરે બાિજીિાળી િાતરે વચંતા હતી. નક્ી એ 
બાિો હકરભાઈના ઘરનું આઘુંપાછુ ંક્યા્ગ વિના નૈ રહરે ! પણ નરિા પનાનરે હરેમખરેમ 
ભાળીનરે સૌનરે વનરાંત થઈ.

બરે દંન તો ચપટી િગાડતામાં નીકળી ગ્યા. પનાલાલ િા્યરાની ભમરી પરેઠરે 
બધરે ફરી િળ્ો હતો. મોટો થ્યરેલો, ગોરો િાન િધુ ઊઘડરેલો, ગોળમટોળ ગોરા 
ચહરેરા પરની ઊજળી નરે કાજળ િના્ય કાળી આંખો તથા માથરે િાંકકડ્યા િાળ : 
પનાલાલ નકહ પણ જાણરે કરે ગોરો કૃષણ કનૈ્યો ભાસતો હતો...બરેત્રણ ભાભીઓએ 
તો જીિ બાળતી હો્ય એિા સાદરે કહ્ું્ય ખરંુ : ‘રા ! ઘઉંની ભાખરીઓ ખૈખૈનરે 
રાતી રાં્યણ જ રેિા ્થ્યા સો નરે ! ભાભીનરે ભૂલતા નૈ, હાં કરે !’ રરેિા પણ ચકકતનરેત્રા 
થૈ નરે જોતી હતી. હિરે એણરે પનાલાલનરે ‘તમરે’ કહરેિા માંડરેલું...પનાલાલરે કહરેલું કરે, 
‘હંુ તો તનરે ‘તું’ જ કહીશ.’... ‘તમરે ભણરેલા છો તરે બધું્ય ખટરે....’ પછી રરેિાએ 
બાિજી વિશરે પૃચછા કરીનરે સાચિરેત રહરેિા જણાિરેલું. ‘લોક મુકાિરે પોક’ પનાલાલરે 
રરેિાનરે નવચંત કરતાં ઉમરેરરેલું : ‘અમથાં વબિડાિરે છરે બધાં...’

છતાં, પનાલાલ બરે દંનમાં પાછો બાિજી પાસરે જિા નીકળ્ો ત્યારરે  િાલાભૈએ 



113

તરસ્યા મલકનો મેઘ

હકરભૈનરે કહરેલું કરે, ‘જોજો હાં, બાિાની જાતનો ભરુહો નૈ..’ પણ િસતોકાકા નરે 
લાલીકાકી તો રીતસર લડિા જ લાગરેલાં...‘ પછી બરેસજો કપાળરે હાથ દૈનરે ! 
બાિો, પનાનરે માથરે મુંડન કરાિીનરે ભીખ મંગાિરે ના તો મનરે ફટ કહરેજો...એટલામાં 
ભૂલી જ્યા ચ્યમનું ? તરે દંન આખા ગાંમની હાંમરે બાથ ભીડતો એ નહોતો જો્યો 
? આ તો બાિાની જાત... એની આંખોમાં ત્રાટકવિદ્ા સરે... આ છોરાનું ગજુ ંહંુ 
? પાછો મા્યામાં લપટા્યરેલો બાિો આ તો ! એનરે ધરમ હંુ નરે દ્યા્ય હંુ ? હેં 
?!’ જ્યારરે  લાલીકાકી તો દરિખતની જ રેમ લાગ જોઈનરે ઘસરકો ના કરરે  તો એનું 
કુળ લાજ રે નરે ?! તરે બોલી હતી, ‘હકરભાઈ જાંણરે કરે ભલરે નરે ભૈ બાિો થઈ જા્ય.. 
ઘરજમીનમાં ભાગ માગતો મટો ! હાસતો.’ જોકરે હકરભૈનરે આ િરેણ કઠાં પડરેલાં... 
પણ પનાલાલમાં એમનરે હિરે શ્દ્ા બરેઠી હતી...પોતાની િહુએ લાલીનાં િરેણ ્યાદ 
કરાવ્યાં ત્યારરે  પણ હકરભૈએ તો કહરેલું કરે – ‘એની પૈડ મૂક નરે ! કડિા િરેલાનાં 
મેંઠાં તૂંબડાં ચ્યાંથી હો્ય, કહરે ?! બોલરે એનું મૂઢુ ંગંધા્ય..’

કાંવતની બાનરે પનાલાલરે, બાિજીએ કહરેલા બધા સમાચાર કહ્ા હતા. કાંવતનરે 
એક જ િખત િાઈ આિી હતી. ભલું હશરે તો મટી જશરે. તમનરે ્યાદ કરરે  છરે – બંનરે 
જણ સંભારરે  છરે. તમરે મળિા સારુ નરેકળી આિજો...’ િગરેરરે . બાઈ એક કાન થૈનરે 
સાંભળી રહરેલી. પછી કાંવતની મસરે બાિજીનરે જ સમાચાર કહરેિરાિરેલા..‘કહરેજો, 
રા ! કરે મોટી છોકરી હિરે સાસરરે  જિાનરે બદલરે અહીં જ રહરેશરે...રાંમશાનરે અહીં 
જ ઘરજમાઈ રાખ્યા સરે... ઘર ખરેતી એ જ હંભાળિાના સરે.’ આનો એક સંકરેત 
એિો હતો કરે બાઈ હિરે માંડલી છોડીનરે બાિજી સાથરે રહરેિા કરે આંટોફરેરો કરીનરે 
બધું ભોગિિા રાજી છરે... તૈ્યાર છરે. પનાલાલનરે આ સમજણ પડી એનો્ય મનમાં 
ઉમળકો જાગરેલો. પોતરે હિરે નાનો નથી ! રરેિાની િાત સાચી છરે. રરેિાએ તો આ 
િખત ખાસ સલાહરે્ય આપરેલી : ‘હિરે તમરે ભણતરની િાત રહરેિા દરેજો..નરે નોકરીનું 
કરજો..આ જોિનાઈ તો આિી બારણાં ઠોકતી ! મૂછના દોરા ફૂટા તરે અમથા 
કૈં !’ રરેિામાં પનાલાલ બાઈબાનરે જોિા-પામિાનો પ્ર્યતન કરતો અનરે મન િાળતો 
હતો.

બાિજી પાસરે જિા નીકળ્ો ત્યારરે  િાટમાં સંતીબહરેનનરે ગામ રોકાઈનરે જિાનું 
નક્ી કરરેલું. એનરે મળ્રે્ય ચારછ મકહના નીકળી ગ્યા હતા. બહરેનનરે ભાણી 
અિતરી હતી. પોતરે મામો બન્યો હતો. સંતીબહરેનરે્ય બાિજી બાબતરે કફકરમાં 
હતી. પનો મળતાં એનરે્ય ટાઢક થઈ. મામો ભાણીના ખો્યામાં રૂવપ્યો મૂકીનરે 
નીકળ્ો હતો. 
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બાિજી એનરે પાછો આિરેલો જોતાં થોડા અચંબામાં પડી ગ્યરેલા. એમની 
ધારણા હતી કરે માંડલીનું લોક એનરે નકહ આિિા દરે. નરે આિો આ પણ હિરે 
પાક્ો થતો જા્ય છરે. ખરેર ! એમણરે રાજીપો દાખવ્યો. ખબર પૂછી. રાંમશા ઘરજ-
માઈ તરીકરે આિી ગ્યાની ખુશી બાિજીનરે અંગરે અંગરે છલકાતી હતી. માંડલીથી 
નીકળતાં રરેિાનરે ઘરેર જઈનરે મળ્ો હતો. એનરે ‘આિજો’ કહરેતાં અનરે એનું ઊઘડતું 
રૂપ જોતાં પરેાતાનાં અંગોમાં પણ આિી જ ખુશી એણરે્ય અનુભિી હતી ! એનરે 
સમજાતું હતું કરે આ ‘મા્યા લાગિાની’ િાત જ નોખી છરે...

બાિજીએ હિરે પોતાના આટાપાટા શરૂ ક્યા્ગ.

પનાલાલનરે કહ્ું કરે તારા ગ્યા બાદ હંુ અમદાિાદ આંટો મારી આવ્યો છુ.ં 
‘સખીકદલ’(દાતા - ભાવિક માણસ)નરે મળ્ો પણ કશો મરેળ ખાધો નથી. પનાલાલ 
સમજી ગ્યો હતો કરે બાિજી બનાિટ કરી રહ્ા છરે. કાંવતનરે પૂછીનરે ખાતરી થઈ 
શકરે – પણ એનરે થ્યું – એમ કરિું ઠીક નથી. આપણરે જાણીનરે્ય શું કરી લરેિાના 
હતા ?! બાિજીએ એનો હાથ જોિાનો ડોળ કરતાં ઉમરે્યુાં હતું :

‘તારી વિદ્ાની રરેખા તો ભરપટ છરે. પણ બીજી પા તારો 
વિદ્ાકાળ પૂરો થઈ ગ્યો છરે. નોકરીનો જોગ ચોખખો દરેખા્ય છરે. 
બોલ, શું કરિું છરે !’

પનાલાલનરે હિરે ખ્યાલ જ નકહ, ખાતરી થતી જતી હતી કરે બાિજી એનરે 
ભણાિિાની િાતમાંથી પાછા હઠી રહ્ા છરે. એની વચંતા િાજબી હતી. જો આમ 
જ થશરે તો પોતરે તો ન ઘરનો રહરેશરે કરે ન ઘાટનો ! એની આંખો દડદડી પડરેલી. 
બાિજીએ એનરે શાંત પાડતાં, પોતાની ્યોજના પ્રમાણરે, એનરે પકડમાં રાખિા સારુ 
થૈનરે સમજાવ્યો હતો :

‘હજી તનરે મકૅકટ્રક થતાં ત્રણ િષ્ગ થશરે. નરે તરે્ય તું ભણીશ નરે 
પાસ થૈશ તો ! પાસ થતાં્ય નોકરી તરત થોડી મળશરે ? નરે મળશરે 
ત્યારરે  મકહનરે િીસપચચીસ રૂવપ્યા મળશરે. તો પછી અત્યારથી જ 
નોકરી કરિી ફા્યદામાં થશરે. અત્યારરે  મકહનરે તનરે બાર રૂવપ્યા તો 
મળરે જ. ત્રણ િષ્ગમાં તો તું િીસનો પગારદાર હોઈશ...માટરે, વિચારી 
જોજ રે. તું હા પાડરે તો નોકરી કાલથી જ...’ 

પનાલાલનરે પરેલા ઉદાર અમલદાર હરભગિાનજી તથા દાતા પકરિાર ્યાદ 
આવ્યા...શંકરલાલસાહરેબરે્ય સાંભ્યા્ગ હતા. પણ બધાં હિરે બીજ રે િસી ગ્યાં હતાં. 
નક્ી ગામલોક સાચા પડશરે કરે શું ? આ બાિજી મનરે આમ અડધી િાટરે રઝળા-
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િશરે એ નક્ી ! રૂપાકાકા હોત તો તો કહરેત કરે, ‘કૂિામાં ઉતારીનરે િરત કાપિો’ 
– તરે આનું નામ !

મોડી રાત સુધી ઊંઘ ના આિી. પનાલાલનરે થિા લાગ્યું કરે હિરે એનરે માટરે બરે 
જ રસતા છરે : એક, ઘરેર જઈનરે બળદોનાં પૂંછડાં આમળિાં (અથા્ગત્ ખરેતી કરિી.). 
બીજો રસતો તરે બાિજી દોરરે  તરેમ દોરાિું. આમરે્ય ભણિાનો કરે કશા્યનો આગ્હ કરે 
આશ્ય પનાલાલમાં પહરેલાં્ય ક્યાં હતો ?! ભાવિ વિશરે કશા એિા મોટા વિચારો્ય 
નહોતા આવ્યા. બા તથા ઘરનાંએ મોકલરેલો તરે ભણિા ગ્યો નરે બાિજીએ કહ્ું તરેમ 
કરતો રહરેલો. પણ હિરે એનરે ખ્યાલ આવ્યો હતો કરે જાતરે વિચારતા થિું નરે કોઈ 
એક રસતો લરેિો. હાલ તો બાિજી કહરે છરે તો નોકરી કરીએ..ભણિાનું ભાગ્યમાં 
હશરે તો કાલરે એ્ય થશરે. ઉંમર ક્યાં જતી રહી છરે ?... પણ એક િાત તો નક્ી 
હતી કરે હિરે એ પોતરે એકલોઅટલૂો પડી ગ્યો હતો... બા ગઈ; બાઈબા્ય ગઈ ! 
હિરે તો બરે બહરેનો અનરે રરેિાની હંૂફ...નરે એ્ય િરેગળરેથી જ મળિાની.

બાિજીએ પનાલાલનરે જીિનની પહરેલી નોકરીએ ચઢાવ્યો એ્ય કમપાઉનડર-
ની નોકરી ! એ જ ગામમાં એક નાગર દાકતર હતા. મૂળરે અમદાિાદ તરફના. 
બાિજીએ એરેનરે કહ્ું હતું - શંકર ભગિાનની મરજીથી જ તનરે કંુિરસાહરેબ ઈડર 
લઈ ગ્યરેલા... આ જમાનામાં અંગ્રેજી  ચાર ચોપડીનું ભણતર ઓછુ ંન કહરેિા્ય. 
તારરે  દિાઓ આપિાની થા્ય એનાં નામ તો શીશીઓ પર લખરેલાં જ હો્ય છરે. 
દાકતર સમજાિશરે. તારરે  કમપાઉનડરી તો નામની કરિાની છરે. તારંુ ખરંુ કામ તો 
દાકતરની દીકરીનરે અંગ્રેજી શીખિિાનું છરે. એ કામ વશક્કનું જ ગણા્ય નરે ?! તનરે 
બધું્ય ફાિશરે, તું વચંતા ન કર. ડૉકટરસાહરેબ તનરે, રાજી થશરે તો, જોડરે અમદાિાદ 
લઈ જશરે નરે સારી નોકરી અપાિશરે. બાિજી તો બોલ્યરે જતા હતા. છરેિટરે પનાલાલરે 
દિાનાં નામ અનરે તરે આપિાની રીત જાણી લીધાં હતાં. અંગ્રેજી ભણાિિાનું કામ 
પણ ફાિિા માંડ્ું હતું... આ બધા છતાં ‘બાિજી કરેમ છરેતરી રહ્ા છરે - ?’ એિો 
વિચાર પનાલાલના મનમાંથી ખસતો નહોતો, જીિન હિરે પલટો લઈ રહ્ું હતું. 
સઢ સુકાન િગરની હોડીની કદશા નક્ી નહોતી પણ નૌકા હિરે જીિનસાગરમાં 
પ્રિરેશી ચૂકી હતી.

દાકતરની દીકરીનરે ભણાિિાનું અંગ્રેજી નરે પનાલાલનું ગુજરાતી તો બહુધા 
ગામકડ્યું. ‘ખીચડો’ ‘અગડબંગડ’ં ‘ભરેળસરેળ’ જ રેિા પનાલાલના શબદોથી 
વશષ્યાનરે રમૂજ થતી હતી નરે વશક્કનરે મૂંઝારો. પણ નાગર દાકતરનરે પનાલાલરે 
ચોથી અંગ્રેજીમાં મરેળિરેલા ત્રીસ ગુણાંકમાં તથા એના વ્યિહાર-વિિરેકમાં વિશ્વાસ 
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હતો. કામ સારંુ ચાલતું હતું. વશષ્યા એબીસીડી નરે શબદોની પ્રકૅવકટસ કરતી ત્યારરે  
પનાલાલ િારતાઓ િાંચતો. હા, દાકતરનરે નિાં નિાં પુસતકોમાં રસ હતો. વશષ્યા-
નરે્ય વશક્ક િારતા સંભળાિતા હતા. દાકતરપતનીની નજર આ રૂપાળા વશક્ક 
પર ચોકી ન કરરે  તો જ નિાઈ. પણ એમનરે આનંદ હતો કરે જુિાન ‘સંસકારી’ 
મળ્ો છરે. દિાખાનરે પણ ગામડાંનાં લોક આિા ફૂટડા ગોરા કમપાઉનડરનરે તાકી 
રહરેતા. કરેટલાક કહરેતાં... ‘આ્ય નિા દાકતર થશરે...આ તો શીખિા આવ્યા હશરે !’ 
કમપાઉનડરની સૂચનાઓ લોકનરે ગમતી : ‘કરેિું ચોખખું બોલરે છરે - નરે મીઠુ ંપણ !’

આ ગામડાં પણ આંજણા પાટીદારોનાં હતાં. પણ અહીં લોકોમાં જાગૃવત 
હતી. ભણતર નરે કમાણી માટરે લોકો જાગી ગ્યા હતા. બાિજી પનાલાલનરે 
શીખિતા હતા કરે બધાં જોડરે સંબંધ િધારરે ... કાલરે કોઈ કન્યાનો બાપ જાગરે િળી 
! જોકરે પનાલાલનરે રરેિાના શબદોમાં િધુ વિશ્વાસ હતો – ‘આટલરે દૂર આપણા 
છરેિાડાના મલકમાં નરે જાડા લોકમાં બીજા મલકની કન્યા ના આિરે.’ બાઈબા અનરે 
સખીના મત પણ એિા જ પડરેલા હતા. એટલરે પનાલાલ તો િારતાઓ િાંચિામાં 
નરે ભણાિિામાં મસત રહરેતો હતો. દાકતરનરે ત્યાં અઠિાકડ્યરે છાપું આિતું થ્યરેલું. 
એમાં મોહનદાસ ગાંધી (ગાંધીજી) તથા એમનાં આંદોલનો અનરે સરકારની સાઠ-
મારીની િાતો છપાતી હતી. દાકતરરે  બધો ફોડ પાડીનરે સમજાિરેલું કરે ગાંધી તથા 
સાથીદારો કંપની સરકાર સામરે કરેમ લડરે છરે ?! અંગ્રેજો કરે અંગ્રેજી સામરે િાંધો 
નથી. િાંધો છરે એમનાં જુલમ, અન્યા્ય, શોષણ, જોહુકમી સામરે. સવિન્ય કાનૂન-
ભંગ, સત્યાગ્હ, આંદોલન, ઉપિાસ પર ઊતરિું – હવથ્યાર િગરની અકહંસક 
લડતો – આ બધા શબદો પણ નિા નિા હતા...ગામડાં તો હજી શાંત હતાં પણ 
મોટાં શહરેરોમાં ખળભળાટ શરૂ થઈ ચૂકરેલો. પનાલાલનરે માટરે આ પણ નિું જ 
હતું નરે ?! 

પહરેલી નોકરી ગોઠિાતી જતી હતી નરે પનાલાલનરે આશા બંધાતી આિતી 
હતી કરે અહીં સારંુ આિડી જશરે તો મોટા દિાખાનામાં નરે શહરેરમાં્ય નોકરી 
લરેિામાં તકલીફ નકહ પડરે. પણ બાિાનો પગ ઠરતો નહોતો. એનો જીિ જ ચકલી 
જ રેિો તરે ઊડાઊડ કરતો હતો. ત્યાં જ િળી એક બપોરરે  કાંવતની વિધિા બા નિાં 
લૂગડાંમાં સજીધજીનરે મલકાતી મલકાતી આિી ચડરેલી. આ બ્ાહ્મણ બાઈનો જીિ 
પણ પલકારા મારતો હતો એની પનાલાલનરે આ િખતરે તો ખાતરી થઈ ગ્યરેલી. 
રૂપાકાકા સાચચું જ કહરેતા હતા - રાતાં લૂગડાં ભાળીનરે ગોધો્ય ભડકરે નરે જુિાનનું 
પણ એિું જ ! સાધુ-બાિજી બાઈનરે આગ્હ કરી કરીનરે લાપસી નરે દાળભાત 
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જમાડતા હતા. જાણરે પરેલાં કબૂતરોમાં થા્ય છરે એિું અહીં પણ થતું પનાલાલ 
અનુભિી રહરેલો. ઘૂટર ઘૂ ઘૂટર ઘૂ કરતો સાધુ કબૂતર હિરે સંસારીના પાઠમાં 
હતો. રાતરે પનાલાલની પથારી પડસાળરે નરે પરેલા ત્રણ અંદરના ઓરડરે...બીજી 
રાતરે તો કાંવતનરે્ય ગરમી લાગરે છરે તરે બહાર તારી પાસરે સુિાડજ રે-એમ પનાલાલનરે 
જિાબદારી સોંપાઈ એ િળી છોગામાં. એનું મન કહરેતું હતું કરે આ બરોબર ના 
કહરેિા્ય ! પણ એનરે તો ‘બચચા’માં ગણી કાઢરેલો.

જોકરે બાઈ (પનાલાલ એમનરે ગામનાતરે ભાભી કહરેતો હતો.) પનાલાલનરે 
જમિામાં આગ્હ કરીનરે સાચિી લરેતી હતી. પણ એથી્ય વિશરેષ એ પનાલાલ 
માટરે રરેિાનો સંદરેશો લાિી હતી. રરેિાનરે, બાઈ બાિજી પાસરે કાંવતનરે મળિા જિાનાં 
છરે, એમ ખબર પડતાં એ બાઈનરે મળિા ખાસ આિરેલી. નરે શરમાતાં-સંકોચાતાં્ય 
સમાચાર કહરેિડાિરેલા : ‘પનાલાલનરે કહરેજો - તમારી સાળી (પરેલી જૂની સગાઈનરે 
આગળ ધરતાં) રરેિા તમનરે ઘણં સંભારરે  છરે... મારંુ આંણં થિાનું છરે એ્ય કહરેજો..’ 
બાઈએ સમાચાર આપીનરે પનાલાલનરે કહરેલું : ‘રા ! તમરે તો જબરા નીકળ્ા હાં 
કરે !’ ‘ના રરે  ના...એ તો મારી બાએ િાત કરરેલી તરે હંુ િળી એ જૂની સગાઈનરે 
નાતરે મળંુ કરંુ. બસ. મારા પગની ખોડ િરેળા એણીએ મારી બહુ સરેિા કરરેલી..તરે 
્યાદ તો કરરે  જ નરે !’ રરેિાની િાતથી રાજીપો થ્યો હતો, તો િળી એનાં આંણાની 
િાતથી પનાલાલ પિન પડી ગ્યરેલી િરેળા જ રેિો સૂનમૂન નરે િધુ એકલો થઈ ગ્યરેલો. 

પિનના અભાિરે, હોડી િચચરેના કૂિાથંભરે બાંધરેલો હોિા છતાં, સઢ જ રેમ 
લબડી પડરે એમ પનાલાલનરે લાગ્યું કરે જીિન પણ લબડી પડ્ું છરે કરે શું ?! નોકરી 
જિાનો ઉમળકો ઓસરી જતો હતો. િળી િળીનરે મન માંડલીમાં પહોંચી જતું 
હતું. હિરે તરેડત આિશરે નરે રરેિા સાસરરે  જશરે.. પછી તો એ્ય હોિા છતાં મટી ગ્યા 
જ રેિી જ નરે ! મનમાં ઉદાસી નરે આંખો ઊના પાણીમાં જાણરે જળતી-બળતી નરે 
ટળિળતી હતી. એિામાં એક સિારરે  બાઈ તો માંડલી ચાલી ગઈ. એના આઘાતરે 
જ કાંવતનરે િાઈ આિી. કલાકરે માંડ ઠીક થ્યો. આિા માંદલા કાંવતનરે પનાલાલનરે 
હિાલરે કરીનરે, બાિજી તો કશી ્યોજનાના ભાગ રૂપરે જતા હો્ય એમ, અમદાિાદ 
જિા નીકળી ગ્યરેલા. બહાનું તો કાંવતની દિાનું હતું. રાતરે આિિાનું કહીનરે ગ્યરેલા 
તરે છરેક બીજી રાતરે મોડા આિરેલા.

આિીનરે બીજ રે જ કદિસરે બાિજીએ પનાલાલ તથા કાંવતનરે જાણ કરરેલી કરે 
આપણરે હિરે અમદાિાદ જશૈું. કાંવતની દિા અનરે પનાલાલની નોકરી-બધું ત્યાં 
થૈ રહરેશરે. પોતરે ભાડાનું મકાન રાખીનરે આવ્યા હતા નરે હિરે કદિસો બગાડ્ા 



118

તરસ્યા મલકનો મેઘ

વિના નીકળિા માટરે બાિજી જાણરે ઉતાિળા જ નકહ, બલકરે રઘિા્યા લાગતા 
હતા. પનાલાલનરે િળી િસતાકાકાના શબદો સંભળાતા હતા..‘આ બાિો તમારા 
પનાનું માથું મૂંડીનરે ચરેલકો ક્યા્ગ િના નહીં રહરે, હકરભૈ ! મારંુ માનો તો એનરે 
નથી મોકલિો..’ ગોઠિાતી નોકરી વિખરાઈ જિાની પનાલાલરે બાિજીનરે િાત 
કરી ત્યારરે  કહરેલું કરે, ‘તું એક દફા અમદાિાદ તો ચાલ..ત્યાં િળી ઓર નોકરી 
નક્ી છરે..’ 

પનાલાલનો દરેખાિ અનરે સિભાિ બંનરે પ્રરેમ ઊપજ રે એિા. એટલરે જ્યાં કામ 
કરિા જા્ય ત્યાં મા્યા બંધાતાં િાર ન લાગરે. દાકતરપતની તથા વશષ્યાની વિદા્ય 
લરેતાં મનમાં થ્યરેલું કરે તકદીર માણસનરે ક્યાંથી ક્યાં લઈ જા્ય છરે ! નરે જરાક 
પોતાપણં પ્રગટરે નરે નરેહનાતો પાંગરરે  ન પાંગરરે  ત્યાં તો વિધાતા કહરે : ‘ડરેરા ઉપાડો 
મારા રામ !’ હિરે પનાલાલનરે ખ્યાલ આિિા માંડ્ો હતો કરે પરેલી શૈશિમાં જો્યરેલી 
િણજારાની પોઠોનરે કરેમ પડાિરે પડાિરે જીિિું પડરે છરે ?? પોતરે પણ એિી જ કોઈ 
અણદીઠી પોઠનો જ જણ છરે –  જ રે હિરે અમદાિાદ આિી પહોંચ્યો હતો.

ભણિાનું શમણં તો ખુદ બાિજીએ જ નંદિી આપ્યું હતું ! ચોપડીઓ જ રે 
તરે દાતાશરેઠનરે પરત કરિાનરે બદલરે બાિજીએ િરેચી દૈનરે બરેપાંચ રૂવપ્યા કમાણી 
કરી હતી. જ રેણરે ભણતરની િાટ બતાડી હતી એણરે જ એ િાટ આગળ િાડ કરી 
લીધી એનો અફસોસ મટતો નહોતો.

વમલમાં મુકાદમ તરીકરે કામ કરતી કોઈ રાજસથાની ભીમાબાઈ સાથરે 
બાિજીનરે પકરચ્ય હશરે તરે એનરે બોલાિીનરે બરે કદિસમાં તો પનાલાલનરે વમલની 
નોકરીએ િળગાડી દીધો હતો. બૉવબન ભરતાં શીખ્યો નરે કામમાં િધુ જીિ પરોિરે 
એ પહરેલાં તો બાિજીએ એનરે કાંવતના બનરેિીનરે તરેડિા માટરે માંડલી દોડાવ્યો. 
બાિજીમાં છળકપટ પરેઠુ ંહતું. મા્યા અનરે લાલસામાં લપરેટા્યરેલો બાિજીનો જીિ 
હિરે સાધુ સંન્યાસીનો નહોતો, પણ નીવત્ય ચૂકતો હતો. અમદાિાદમાં ગ્યા એ 
જ સાંજ રે બાિજીએ પનાલાલનરે કહરેલું કરે અહીં ગૃહસથી વસિા્યનાનરે કોઈ ઘર 
ભાડરે આપતું નથી. માટરે તારરે  મનરે બાપુજી કહરેિાનું..નરે કોઈ પૂછરે તો કાંવત અનરે તું 
બંનરે ભાઈ છો એમ કહરેિાનું... પનાલાલરે ભણનારો જૂનો કોઈ વમત્ર ક્યાંક મળી 
જા્ય તો ભાંડો ફૂટરે..માટરે મનરે તમારરે  ‘જીજમાંન’(્યજમાન)નો દીકરો જ ગણિો. 
કાંવત ભલરે તમનરે - ! બાિજીનરે પનાલાલની બુવદ્ તથા અગમચરેતી ચોંકાિી ગ્યાં 
હતાં. છતાં કાંવતનરે અમથો અમથો બીમાર પાડીનરે (એિો ઢોંગ રચીનરે) પનાલાલનરે 
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માંડલી દોડાવ્યો હતો. જતાં તો એ વચંતાતુર હતો. ભૂખ્યો નરે તરસ્યો બરે કદિસમાં 
તો માંડલી ! િરસાદ ઝરમરતો હતો..ચોમાસું બરેઠરેલું તરે બધાં મકાઈ ઓરતાં હતાં.

પનાલાલનરે અમદાિાદ વમલમાં નોકરી મળી છરે જાણીનરે સૌ રાજી હતાં. પણ 
િળતી િાટરે પનાલાલ કાંવતની બાનરે લઈનરે અમદાિાદ બાિજી પાસરે જિા નીકળ્ો 
ત્યારરે  ભાઈએ – કુદરતી સંકરેત મળ્ો હો્ય એમ – એનરે ચરેતિરેલો! ‘‘જોજ રે હાં; 
જો કાંવતની બા નરે બાિો બરે્ય તનરે છરેતરી છોડીનરે જતાં રહરેશરે તો ગામ મારરે  ગળરે 
બાઝશરે. એની છોકરીઓનું જીિતર રઝળી જશરે નરે તનરે નરે મનરે બાંમણનો નેંહાકો 
પડશરે... માટરે બાઈ પાછી આિરે એ તારી જિાબદારી...બાકી, તું્ય માંડી િાળ્; 
નથી જિું અમદાિાદ’’...પનાલાલનરે્ય દહરેશત હતી..પણ હજી એનરે માંદો કાંવત 
ભળાતો હતો...િાટમાં બાઈ માથરે મણ ભાર છતાં સપાટામાં ચાલતી હતી..પનાનાં 
ભૂખતરસ નરે થાક મટાડિા થોડી થોડી િારરે  પાકી કરેરીઓ ચુસાિતી... એક જ 
કદિસમાં રાત પહરેલાં અમદાિાદ પહોંચિા નરે ‘શકરાણાં’ (્યાદગીરી) કરિા 
જાણરે દોડતી હતી. પનાલાલનરે વિચાર તો આિરેલો કરે આ બાઈ કાંવત માટરે ઘરેર તો 
રડારોળ કરતી હતી નરે રસતરે તો એની િાતરે્ય નથી કરતી..બાિજીએ જમાઈનરે 
– રાંમશાનરે તરેડરેલા નરે આગળ થૈ આ પોતરે ! હા, જમાઈ તો મકાઈ ઓરિામાં 
પડરેલા...પણ જોકરે આિિા િલખતી એકરે બહરેનનરે્ય ના આિિા દીધી... બાિજી 
સાથરે નક્ી ગોઠિણ થૈ જ હશરે...

નરે તલોદથી લીધરેલી ગાડી અમદાિાદ સટરેશનરે પહોંચી ત્યારરે  પનાનરે સમજાઈ 
ગ્યું કરે એની સાથરે ‘દગો’ થ્યો છરે. પનાલાલ તો આઘાતથી સજ્જડ બમબ બની 
ગ્યરેલો...સટરેશનરે, સાજોસમો ઉતસાહી કાંવત અનરે એથી િધારરે  ઉતસાહથી છલકાતા 
બાિજી, બરેઉ હાજર હતા ! બાિજી તો ઓળખા્ય એિા જ નહોતા ! માથરે મૂંડન 
– મોટી ચોટલી – દાઢી-મૂછ પણ સફાચટ હતાં. નિું ધોવત્યું નરે સફરેદ કફનીમાં 
શોભતા એ ચકલાશીના જ્યશંકર રણછોડરા્ય ભટ્નરે તાકી જ રહરેલો...ગાડીનો 
ડબો ખાલી થતાં ત્યાં જ સીટ પર બાિજીએ બાઈનાં વિધિાવચહ્ો સમી હાથોની 
ચાંદીની ચૂડીઓ પહોળી કરીનરે ઉતારી લીધી નરે લાલ-લીલી બંગડીઓ પહરેરાિી 
દીધી. શહરેરમાં શોભરે એિાં એક જોડ લૂગડાં્ય લાિરેલા..બાઈએ એ્ય ધારણ કરી 
લીધાં હતાં...પચચીસ િરસોનો ભરેખ, આ બ્ાહ્મણરે રાતાં લૂગડાંની મા્યામાં પડીનરે, 
સાબરમતી-કાંઠ રે જ રે રીતરે િહરેતો મૂકી દીધો એ પનાલાલનરે આજીિન ભુલા્યું 
નહોતું...
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પનાલાલ માટરે આ બધું એક તરફ ‘જોણં’ હતું તો બીજી તરફ ‘રોણં’્ય હતું 
! હાસતો, હિરે બાિજીનરે છોડી દરેિાની – મુકત થઈ જિાની – ઘડી આિી પહોંચી 
હતી..પનાલાલરે મન મનાિી લીધું હતું..નરે મક્મતા દાખિિા માંડી હતી..િીશીમાં 
જમિા જિાનું, નાટક-વસનરેમા જોિા જિાનું એ ટાળતો નરે બાિજી અકળાતા. બાઈ 
બધું જાણિા મથતી. બાિજીએ હામયોવન્યમ લરેિાનું અનરે ચૉકમાં તથા બીજ રે કથા-
કીત્ગન કરીનરે કમાિાનું આ્યોજન કરરેલું. પનાલાલના ગળાનો ઉપ્યોગ કરિાની 
આ િરેળા હતી..પણ આ બધા તા્યફા જાણતાં જ પનાલાલમાંનો ‘પાટીદાર-પટરેલ’ 
િીફ્યયો : કાંવત દ્ારા કહી દીધું કરે : ‘હંુ પટરેલ છુ.ં.ગાઈ-િગાડીનરે ભીખ માગનારો 
બાંમણ નથી. બાિજી તૂટી જશરે તો્ય નકહ ગાઉં... હા !’ નરે િળતરે કદિસરે વમલમાં 
જિાની ના પાડી દીધી. ઘરેર જતા રહરેિાનું કહી દીધું. બાઈ તો અહીં રહરેિા માગરે 
છરે જાણીનરે એનરે્ય સમજણ પાડી કરે તમરે માંડલી નકહ પહોંચો એટલરે ફજ રેતી તો 
મારી થશરે..લોક મનરે કહરેશરે કરે નબાપી છોકરીઓની મા-નરે ક્યાં િરેચી ખાધી ? 
ગામ મનરે જીિિા નકહ દરે.. તમરે બધાં્યરે મનરે દગો ક્યયો એ ઠીક નથી ક્યુાં..’ િગરેરરે ... 

બાઈ બધું પામી ગ્યરેલી. એક તરફ બાિજીનરે છોડી નહોતી શકતી – ‘તમારા 
િના નકહ જીિી શકંુ ! જો્યું નરે, એક જ દંનમાં ગા્યની જ રેમ ભાંભરતી ભાંભરતી 
દોડી આિી તરે અમથી ?!’ બીજી તરફ નબાપી છોકરીઓ અનરે લોકવનંદા !

પનાલાલરે એનરે રસતો સુઝાડરેલો :‘હંુ માંડલીમાં દુકાન કરીશ. ભાઈ પાસરેથી 
મારો ભાગ લૈનરે જુદો રહીશ. મોટી બરેનનું ઘર સાબદું-પોસાતું છરે – એ્ય મનરે 
મદદ કરશરે. તમરે દુકાનમાં ભાગ રાખો..માંડલી ચાલો. ચાર-છ મકહનામાં આપણરે 
બાિજીનરે મારા ભરેગા રહરેિા બોલાિીશું... પછી ગામનરે િાંધો કશો ?!’ બાઈએ 
બાિજીનરે િાત કરી. એ બાઈ પર તો બગડ્ા, કૈં બગડ્ા ! ‘માંડલીમાં પગ નકહ 
મૂકંુ !’ પછી પનાલાલ પર ત્રાટક કરિા બોલાવ્યો. આ િેંતનો છોરો મનરે ઉલ્લુ 
બનાિરે છરે ? ‘બાપુજી નકહ કહંુ’, ‘નકહ ગાઉં’, ‘વમલમાં નથી જિાનો..’ ‘માંડલીમાં 
દુકાન કરીશ..ઘરેર જઈશ જ..’ ‘હમારી વબલ્લી હમીસરે મ્યાઉં ?’ જોઉં છુ ંકરેિોક 
દુકાન કરરે  છરે નરે કરેમનો જા્ય છરે ઘરેર ?

પહરેલાં તો પનાલાલનરે ત્રાડો પાડીનરે ડરાવ્યો, ધમકાવ્યો. એ્ય કંપી ગ્યો. 
બાિજી ત્રાટક વિદ્ા કરરે  છરે એ એણરે જો્યરેલું. બાિજીએ એમની આંખોમાં આંખો 
માંડિા ફરજ પાડરેલી. પનાલાલરે ડરિાનરે બદલરે વિચા્યુાં કરે એમ લાલસાિાળામાં 
આિી વિદ્ા ટકરે નકહ... બાિજીએ ત્રાટકવિદ્ા પૂરી કરી, તો્ય પનાલાલ તો સિસથ 



121

તરસ્યા મલકનો મેઘ

હતો. ઘરેર જિા નરે દુકાન કરિા મક્મ !

બાઈએ બાિજીનરે બીજી રીતરેભાતરે સમજાવ્યા હશરે ? ‘‘મારી છોકરીઓ નરે 
‘ઠરેકાણરે’ પાડીનરે આિીશ... તમારી જ છુ.ં.તરે હિરે ક્યાં જિાની હતી ?’’ છરેિટરે 
બાઈ પણ પનાલાલ જોડરે માંડલી આિિા નીકળી હતી. બાિજી સટરેશનરે મૂકિા 
આિરેલા. પનાલાલ તરફ તો જો્યરેલું જ નકહ, બાઈનરે કડક અિાજ રે છતાં ધીમરેથી 
કહરેતા હતા : ‘વહરેલી આિજ રે. તારરે  લીધરે મેં આ સંસારમાં પાછો પગ માંડ્ો છરે... 
હા. નરે જો નકહ આિી તો ્યાદ રાખજ રે કરે આ તારો એકનો એક દીકરો મારા 
કબજામાં છરે..’

ગાડી વસગ્નલો િટાિતી સીમમાં દોડતી હતી ત્યારરે  પનાલાલનરે લાગતું હતું 
કરે -

હા ! પોતરે હિરે મુકત થ્યો છરે ! જાણરે જગ જીત્યા જ રેિું લાગરે છરે ! 
અરરે  ! ખરેતી કરિાનું ભાગ્ય તો કોઈ ઝૂંટિી લરેિાનું નથી નરે ?!  નરે 
ધરતીમાતાથી મોટો આશરો િળી કોનો ? કોઈનો જ નકહ !!’

ba
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એકાદબરે અઠિાકડ્યાંમાં પનાલાલ ઘરેર પાછો આવ્યો, હકરભાઈનરે એની 
વચંતા થઈ હતી. પણ પરેલી બાઈનરે પાછી લાિી દીધાનો સંતોષ થ્યરેલો. ‘પનો દુકાન 
કરિાનો છરે’ એિો ગણગણાટ હકરભાઈનરે કાનરે્ય પડરેલો. એક િાર િાવણ્યાનરે ત્યાં 
મરેઘરજ બરેઠરેલા નરે પરેલી બાઈ એની છોકરીની સાસરીનો દાગીનો ગીરો મૂકીનરે 
રૂવપ્યા લરેિા આિરેલી. એમાંથી િાત જાણિા મળરેલી. હકરભૈએ પનાનરે જરા આડરે 
હાથરે લરેતાં કહરેલું – ‘‘તું તો નાનો છરે તો્ય મનરે ‘જાળાં પછિાડરે ફરેરિરે’ છરે ?’’ 
છરેિટરે પનાલાલરે સમજાવ્યું હતું કરે આમાં છરેતરિાની િાત નથી, ભાઈ ! થા્ય તો 
દુકાન તો આજ રે્ય કરિી છરે. પણ મૂળરે બાિજીમાંથી છૂટિાના બધા ઉધામા છરે, 
આ ! ઉમરેરરેલું કરે આજ રે જાઉં તો્ય અમદાિાદ વમલમાં નોકરી મળી જા્ય, પણ હિરે 
ચોમાસું ઊતરતાં ડુગંરપુર બાજુ જ ક્યાંક જોગ બરેસાડીશ..નોકરી તો કરીશ જ. 
મોટાં ભાઈ-ભાભીનરે આનાથી વનરાંત થ્યરેલી.

મોટો થ્યો. સમજણ આિી...એ પછીનું આ પહરેલું ચોમાસું માંડલી ખાતરે 
પસાર થતું હતું. િાત્રક કાંઠ રે રખડિાનું, દૂરની ટરેકરીઓમાં ખાંટ, ડામોર, ગામરેતી 
િગરેરરેનાં છાપરાંમાં્ય જિાનું એનરે ગમતું. િડીલો એની સાથરે ‘નાંનશાનો ભણરેલો 
મૉકટ્યાર હરે’ –  કહીનરે માનથી િત્ગતા...એ િાતો કરતો. ગામમાં્ય પનાલાલ 
જ્યાં બરેસરેઊઠરે ત્યાં ભાભીઓ-મોટરેરા-છોકરાં બધાં્ય પોથાઈ િળતાં..જાણરે ગૉળના 
દડબાનરે મંકોડા િળગ્યા ના હો્ય ! એની િાતો સૌનરે ખેંચતી. એ િાતો્ય એિી 
કરતો. બધાં હસી હસીનરે લોટપોટ થૈ જતાં...બરોબરીનાં, એનરે દગજ રે એિી 
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મજાકરે્ય કરતાં   ‘આ તારા બરોબરીના તો પૈણીનરે બાપા બન્યા. નરે તું –  ?’ 
પનાલાલ ત્યાંથી ઊભો થૈ જતો..

પાિો િગાડતાં ફરીથી શીખી લીધું. તીર ચલાિિું, કુહાડી િાપરિી, દાત-
રડાંથી ચાર િાઢિી નરે હકરભાઈનરે હળ હાંકિામાં મદદ કરિી. બધું એ કરતો 
હતો. ક્યારરેક િઘારીનરે ખીચડી કરતો નરે બધાં સિાદ િખાણતાં. કૂિરે નરે િાત્રકરે 
નાહિા જતો; દૂરના મંકદરરે  િાત્રકકાંઠરે રોજ જતો. (જ્યાં ‘િળામણાં’ની ઝમકુનરે 
બાિાજી પાસરે બરે દંન સંતાડી હતી.) મરેઘરજ – સીમલિાડા નરે સગાંિહાલાંનરે ત્યાં 
સમાજમાં્ય જતો..િાંચિાનું લાિતો..ભણતર ભુલાઈ ન જા્ય એની કફકર કરતો... 
આમ નરે આમ કદિસો જિા લાગ્યા. પરેલી બાઈનરે તો િાવણ્યાએ પારકાં ઘરરેણાં 
સાટરે પૈસા ના આપ્યા. એટલરે પછી દુકાનનું રટણ છોડીનરે, શ્ાિણ ઊતરતાં તો, 
એક જમાઈ-દીકરીનરે હિાલરે બાકીની બરેઉ છોકરીઓનરે છોડીનરે, બાઈ તો જતી 
રહરેલી. બધાં શોધી િળરેલાં, પણ છોકરીઓ રડીરડીનરે્ય સમજી ગૈ ખરી કરે બધું 
ધણીનું ધા્યુાં થા્ય છરે. પનાલાલ આશ્વાસન આપતાં કહી આિરેલો કરે ‘બાિજીની 
મો્યણી (મોકહની) તારી બા-નરે ખેંચી ગઈ !’ િગરેરરે . ગામ િાતો કરીનરે થાક્યું 
એટલરે કામરે ચઢી ગ્યું. પનાલાલરે્ય મકાઈ માળરે બરેસીનરે સીમની જોિનાઈ જોતાં 
જોતાં સૂડા-કગડા ઉરાડ્ા..બરેત્રણ મરેળા મહાલ્યા. એક મરેળામાં તો રરેિા સાસરરેથી 
આિરેલી તરે મળરેલી્ય ખરી. ્યાદ દરેિડાિતી હતી કરે – આ મલક તો તમનરે ભણરેલા 
માનીનરે માન આપનારો છરે. માટરે નોકરી શોધી લરેજો, હિરે !...’ પનાલાલરે હકાર 
ભણરેલો... ભત્રીજી ગંગા માટરે બંગડી લરેિાનરે બહાનરે ચાર બંગડીઓ રરેિાનરે્ય લાિી 
આપી – છાનીમાની િાત !

રૂપાકાકાના દીકરા ખરેમાભાઈ મુખી હતા. એમનરે રાજના બોલાવ્યા વમકટગંમાં 
જિાનું હતું. પનાલાલ જોડરે ગ્યો હતો. ભૂતકાળમાં્ય રાજનરે અરજી લખીનરે આ 
ગામ તથા મલકની દશા સુધારિા વિનંતી કરી હતી. પનાલાલ જાણરે કરે પાંચમાં 
પુછાિા લાગ્યો’તો.

નિરાવત્ર આિી નરે પનાલાલનરે બધાંએ ઘૂમરેરમાં ખેંચ્યો..ગાણાં ગાિાનું્ય 
ફાિતું હતું :

ઊગમણી ધરતીમાં કરેસર ઊડરે છરે ઓ રરેશમા,
ઊગમણી ધરતીમાં કરેસર ઊડરે રરે  લોલ....
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મીં જાંણ્યું નણદીનો િીરો આિરે ’લ્યા રરેશમા
મીં જાંણ્યું નણદીનો િીરો આિરે રરે  બોલ...

મીં જાંણ્યું હૈ્યાનો હાર લાિરે ’લ્યા રરેશમા
મીં જાંણ્યું રુકદ્યાનો હાર લાિરે રરે  લોલ...

બળદોના ગળરે ઘૂઘરમાળ રણકાિતી કદિાળી આિી નરે ગઈ. ખરેતરમાં 
દાતરડાં ફરતાં હતાં એ્ય ફોરાં પડ્ાં... પનાલાલરે ડુગંરપુર તરફ નોકરીએ 
જિાની કડી ખોળી કાઢી હતી. રરેિાની નાની બહરેનના કાન ફંૂકી આિરેલો તરે એના 
જિાના આગલા કદિસરે રરેિા મળિા આિી. પનાલાલ એનરે ઘરેર ગ્યો...‘જરા કામ 
છરે–’ કહી એનરે ગુંજારમાં (અંદરના ઓરડરે) ખેંચી ગ્યો... રરેિા કૈં બોલરે એ પહરેલાં 
તો એનરે આવલંગનમાં લઈનરે બધરે ચૂમી િળ્ો. બોલ્યો... બસ આટલું જ કામ હતું. 
રરેિાએ કહરેલું : ‘આિું આિું ક્યાંથી શીખી લાવ્યા છો ?’ એણરે મલકતાં કહરેલું 
: ‘જગતમાં એક તારા સરખી છોકરી મળરેલી, એણરે વશખિાડરેલું... તનરે કહીશ, 
િળી ક્યારરેક !’

ભત્રીજો ખરેમો અનરે ભત્રીજી ગંગા – બરેઉનરે બબબરે આના પકડાિતોક નરે 
પનાલાલ કપડાંની બચકી સાથરે નીકળી પડરેલો ડુગંરપુર તરફ... જીિનનો આગલો 
પડાિ બોલાિતો હતો જાણરે... ! ખરેમજીક્ક્ મુખીએ પનાલાલનરે ‘બાબુસાહરેબ’ 
નામથી ઓળખાતા ચતુરભાઈ પટરેલનરે સોંપતાં કહરેલું કરે ‘હીરો છરે – હીરો ! 
ચકાસી જોજો...નરે કામ આપજો...’ ચતુરભાઈનરે તો રાજની નોકરી હતી. ડુગંરપુર 
સટરેટના દાણ (કરિરેરા) ખાતામાં અમલદાર હોિાથી બધાં એમનરે ‘બાબુસાબ’થી 
ઓળખતાં. શરૂમાં તો પનાલાલરે બાબુસાબના ઘર માટરે બજારના આંટાફરેરા સાથરે 
ઘરકામ કરિાનું હતું. પનાલાલ બાિજી પાસરે ઘડા્યો હતો. ચતુરભાઈનાં પતની 
કાશીબા પણ મા્યાળુ હતાં. ત્રણ દીકરા. નટ ુનરે વિઠ્લ અહીં સાથરે હતા... ભણતા 
નરે ફરતા. મોટો ગોરધન આકરિકા હતો. પકરિાર ચરોતરનો િતની નીકળ્ો. 
પનાલાલનરે જાણરે ચરોતર – ગુજરાત સાથરે લરેણાદરેણી હતી. આ ઘરમાં પનાલાલ 
તો દીકરાની જ રેમ ગોઠિાઈ ગ્યો હતો. કાશીબા નટ ુ વિઠ્લનરે પનાલાલ જ રેિું 
ભણિા નરે કામગરા થિાનું કહરેતાં... વિઠ્લ જરા તોફાની. પનાલાલનરે ગાંઠતો ન 
હોતો. પણ પનાલાલનું કામ ચતુરભાઈનરે ગમ્યું. એની આિડત નરે ખાંખત ગમતી. 
એમનરે થ્યું કરે કરેળિીએ તો છોકરો નીપજી આિરે એિો છરે. એમણરે એનરે મામા સાથરે 
િરેપારમાં પળોટિા માંડ્ો નરે પછી કાપડની જુદી દુકાન કરી આપી.
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પનાલાલની મહરેનત છતાં દુકાન જામી નકહ. પનાલાલનરે એમાં પોતાની 
વનષફળતા કઠતી હતી. પણ એટલી તો એનરે ખબર હતી કરે દુકાનનું સથાન એકલું 
પડી જા્ય છરે. નજીકમાં િસતી્ય મુસલમાનોની છરે નરે કાપડ પણ ગામકડ્યું જાડુ ં
છરે... નરે આ બજાર કાપડનું નથી - િખાર વિસતારમાં કાપડ લરેિા કોણ આિરે ? 
થોડી ખોટ સાથરે દુકાન બંધ કરિાનો વનણ્ગ્ય પનાલાલના લાભમાં હતો. એનરે 
ઘરજોગ કાપડ ભરેટમાં મળ્ું, અનુભિ મળ્ો. ઘર જ રેિો પ્રરેમ અનરે આિા મોટા 
માણસોની પાસરે રહરેિા મળ્ું. ડુગંરપુરથી એનરે પકરવચત થિાનો્ય મોટો લાભ 
મળ્ો... એટલરે વનષફળતા પણ ઘણં આપતી ગઈ હતી. સૌથી મોટી િાત તો 
હતી ચતુરભાઈનો પક્પાત. એમણરે પનાલાલનરે ડુગંરપુરથી બરે-અઢી માઈલ દૂર, 
પારસી ઠરેકરેદાર રુસતમજી શરેઠના કૉનટ્રરેકટમાં ચાલતી સરકારમાન્ય દારૂગાળિાની 
કંપની(કારખાનું જ કહોનરે !)માં નોકરીની ભલામણવચઠ્ી સાથરે મોકલી દીધો... એ 
ગામનું નામ બોરી. બોરીની કડવસટલરીમાં્ય પારસી શરેઠાણીનો પ્રરેમ અનરે પક્પાત 
પનાલાલરે મરેળિી લીધા...

પનાલાલ પીપળ જ રેિો હતો. જ્યાં રોપો ત્યાં ઊગી નીકળરે... નિી ડાળો ફૂટરે નરે 
છાં્યો થિા માંડરે. બોરી પછી સાગિાડાની કડવસટલરીમાં્ય પનાલાલનરે મૂક્યો હતો. 
આ બરેઉ જગ્યાના અનુભિો પનાલાલના સમાજજીિનનું અનરે લોકજીિનનું્ય 
મહામૂલું ભાથું બની રહરે એટલા વિવિધ અનરે સમૃદ્ હતા....નરે એમ જ બન્યું. 
અહીં બોરીમાંથી એની રંગીન, રોમાંચક નરે એકલી-અલગારી વજદંગીનો પ્રારંભ 
થ્યો. પારસી શરેઠરે એનરે નિો મકૅનરેજર બનાિી દીધો   બીજુ ંકામ પછી આપીશું. 
ચતુરભાઈ જ રેિા અમલદારની ભલામણથી આિરેલાનરે ના થોડી પડા્ય છરે ? 
શરેઠાણીનું ઘરકામ જોિાનું... ઢોર-મજૂર-કામકાજ પર નજર રાખિાની. કડવસટલ-
રીનો પણ એ મકૅનરેજર ગણાિા લાગરેલો. કામનો ભાર નકહ નરે માનપાન છોગાનાં.

આ આખો મલક કૈંક રવળ્યામણો લાગતો હતો. ડુગંરપુરથી અહીં સુધી 
ટરેકરીઓમાં ચઢતો-ઊતરતો રસતો હતો... પાકી સડક... ખાડાખૈ્યા ન મળરે. કડ-
વસટલરી માટરે જ બનરેલી સડક. લોકો રૂપાળા નરે ભાિભ્યા્ગ... કૈંક મોજીલા્ય ખરાં. 
ગાિું-નાચિું-ખાિું-મોજ કરિી : એિું મોટા ભાગનું િલણ. તરેરચૌદનો પનાલાલ 
હિરે એડીઢકં ધોવત્યું, ખમીસ-કોટ-તથા માથરે સાફો, પગમાં બૂટ... એ રીતરે સજા-
િટમાં રહરેતો. હાસતો, બધાં ‘મકૅનરેજર બાબુ’ કહરેતાં હતાં નરે ! પગાર પણ ચાર 
મકહનામાં સાડા સાતનો દશ નરે બાર રૂવપ્યા થઈ ગ્યરેલો. જીિનમાં પહરેલી િાર 
નોખા ઘરમાં વનજી રીતરેભાતરે રહરેિાનું મળરેલું. બધાં માટરે િાંસની ખપાટોમાંથી રૂમો 



126

તરસ્યા મલકનો મેઘ

બનાિરેલી... બાજુની રૂમમાં ્યુપીના જાડાપાડા ભૈ્યાજી રહરેતા હતા – બધાં એમનરે 
મહારાજ કહરેતા. મહારાજનું કામ મજૂરોનરે કામ સોંપિાનું નરે સૌનરે તતડાિિાનું 
હતું જાણરે ! બહુ ખા્ય, બહુ બોલરે નરે સ્તીઓ ભાળીનરે જીિ બગાડરે એિો આ 
મહારાજ હતો. પનાલાલરે તો એમનરે્ય ઠીક કરિાના હતા... પણ એ પછીનો એક 
મજબૂત નરે જિાબદાર પડોશી તરે સૂરજરામ... મોડાસા બાજુનો.

સૂરજરામ કહસાબી કારકુન. જિાબદારી મોટી. દારૂના ‘િરાડ’ (કિૉવલટી) 
પ્રમાણરે ભાિ લરેિાના... નરે િધારરે  કડક દારૂનરે અમુક માત્રામાં નરમ કરીનરે ભાિ 
કરિાના... ભઠ્ી ચાલરે નરે માલ ઊતરરે  ત્યાંથી ચોકીપહરેરો પાકાં રાખિાનાં.... આિી 
સો જાતની જિાબદારીઓ છતાં સૂરજરામ મસતરામની જ રેમ રહરેતો. પનાલાલ સાથરે 
પહરેલા કદિસથી જ ફાિિા માંડરેલું... પછી તો બંનરે જાણરે ‘જલસા’ જ કરતા હતા.

પનાલાલની રૂમ ચોખખી. ભીંતો િાંસની. એ્ય લીંપરેલી. ચોકડી નરે ચૂલો પણ 
સરસ. રસોઈ નરે પાણીનાં પૂરતાં િાસણ. એકાદ પરેટીપટારા નરે સૂિા સારુ ખાટ-
લા-ગોદડાં... ધીમરે ધીમરે ઘર િસાિતો નરે જાતભાતની રસોઈ શીખતો પનાલાલ 
પોતાની દુવન્યામાં મસત હતો. પહરેલા કદિસથી ગાિાનું રાખરેલું – નાહતાં ગા્ય 
નરે રાંધતાં ગા્ય... રાતરે ગા્ય નરે િાટરે ગા્ય... સૂરજરામનરે એનો કંઠ મધુર લાગરેલો. 
અહીં આસપાસનાં ગામોમાં્ય આકદિાસીઓ લોકગીતો ગાતા. મરેળાિડા થતા. 
પનાલાલ મજૂરો ભરેળો પાસરેનાં ગામોમાં ગીતોના જલસામાં જતો નરે ગાિામાં 
મશગૂલ રહરેતો હતો.

શરેઠરે પનાલાલનરે ડુગંરપુર જઈનરે ટપાલ લઈ આિિાનું કામ સોંપરેલું. રોજ 
જિા-આિિાનું નરે સમ્ય પસાર કરિાનું થતું. ચાલિાથી મજબૂત થિાતું. એક 
િાર મહારાજ રે ડુગંરપુર દિાખાનરે ભાળરેલી રૂપાળી નસ્ગની િાત કરી. મહારાજ 
એની પાછળ લટ્ ુથ્યરેલો. પનાલાલનરે મીઠાઈનું પડીકંુ એનરે પહોંચાડિાનું કામ 
સોંપરેલું. પણ હિરે પનાલાલનરે ખબર પડતી હતી કરે આિાં કામોમાં માર પડરે... 
કરેસ થા્ય નરે આબરૂના કાંકરા થા્ય. મહારાજની લાલસા નસ્ગમાંથી માંડ છૂટી 
અનરે નાથુની િહુમાં પરેઠી. નાથુ મજૂર લાિનારો મુકાદમ હતો. લાકડાં-કોલસાની 
જરૂરત પણ એણરે જોિાની હતી. એની િહુ રંગીલી નરે પુરુષભૂખી હતી. મહારાજ રે 
એનરે મૉ્યણી (મોકહની) માટરે મૂળાડુ ં(એિા ઝાડનું મૂળ) પકડાવ્ંુય છરે –  એ છોડી 
દરે તો મરી જા્ય નરે મૂળાડુ ંપાસરે રાખરે તો મહારાજ વિના બીજાનરે જુિરે નકહ – 
એિી પુરુષઆંધળી થૈ જા્ય. આિું એ પનાલાલનરે કહરેતી નરે પોતાની તરફ ખેંચિા 
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લલચાિતાં નખરાં કરતી. એક િાર નાથુ મહારાજનરે જાનથી મારિા દારૂ પીનરે 
બકતો હતો... મહારાજ ભાગતો-છુપાતો હતો... આ આખો મામલો થાળરે પડતાં 
નરે શરેઠ સુધી પહોંચરેલી િાતનરે િાળતાં પનાલાલનરે નાકરે દમ આવ્યો હતો... એનરે 
પોતાના બાિજી જ્યશંકર ભટ્ ્યાદ આિી જતા.

પનાલાલના ભાગ્યમાં જાણરે નિું નિું શીખિાનું નરે નિા નિા પાઠ ભજિિાનું 
લખા્યરેલું જ હતું. સૂરજરામના ગામથી પત્ર આિરેલો. લગ્ન લીધાં છરે, ઘરેર આિી 
જશો. એ તો ઊપડ્ો – ચાજ ્ગમાં પનાલાલ. કહસાબની બાબતરે તો પનાલાલનરે 
િાંધો નહોતો પણ પલાળરેલા મહુડામાં આથો આિરે નરે પછી ભઠ્ી ચાલુ કરિાની... 
નરે પ્રારંભરે જ રે તૈ્યાર થા્ય તરે માલ િધુ નશાદાર હો્ય; એનરે િરેચતાં પહરેલાં નરમ 
કરિાનો... એ માટરે માપનું પાણી એમાં ઉમરેરિાનું નરે દારૂના મોટા કૂિા જ રેિા 
િાસણમાં બધાં માપ હો્ય એ જ પ્રમાણરે લખિાનાં; ગણિાનાં નરે ભાિ કરિાનો... 
આ બધું સાચચરે જ અઘરંુ હતું. આ બધાં કામમાં પનાલાલનરે મદદ કરનાર એક 
કલાક્ગ હતો   દુગા્ગપ્રસાદ. ડુગંરપુરિાળા જૂના દુબરેજીનો એ ભકત હતો...નરે પના-
લાલનરે એ દુબરેજીનો એક િાર પકરચ્ય થ્યરેલો – એક કરેસમાં જિાનું થ્યરેલું. એટલરે 
આ સંબંધરે દુગા્ગપ્રસાદ પનાલાલનરે સારી રીતરે સહકાર કરતો હતો... ત્યાં જ દુગા્ગ-
પ્રસાદની બીજ રે બદલી થઈ નરે એના સથાનરે એક નિો માણસ આિી પહોંચ્યો હતો.

આ નિો માણસ તરે જ ભિાનવસંહ ! મજાનો માણસ. રંગીલો; શોખીન. 
ચૂડીદાર પા્યજામો; ગળા સુધીનો બુટનિાળો કોટ, પગમાં બૂટ... માથરે રરેશમી 
સાફો; હાથમાં વસગારરેટ નરે આખા મલકમાં ત્યારરે  ભાગ્યરે જ જોિા મળતી રણકતી 
ચમકતી સાઇકલ પર સિારી કરતો. રોજ ડુગંરપુરથી આિજા કરતો હતો. 
પનાલાલનરે તો આ માણસમાં મજા પડી ગ્યરેલી. શરૂમાં ભિાનવસંહ રુઆબ મારિા 
ગ્યરેલો પણ પનાલાલની સમજણ નરે કા્ય્ગપદ્વત તથા પ્રરેમાદરભાિ નરે વિિરેકિત્ગન-
માં પકરપકિતા જોઈનરે એ તો અંગત દોસત બની રહ્ો... થોડાક કદિસમાં તો એણરે 
પનાલાલનરે પોતાના પ્રરેમભંગની બીજી કન્યા સાથરે થ્યરેલી શાદીની, જૂની પ્રરેવમકાનરે 
એ મળરે છરે નરે એનો પવત ભિાનવસંહનરે મારિા ફરરે  છરે...નરે એણરે કરેસ મૂક્યો છરે 
– િગરેરરે  કૈંક િાતો કહી દીધી હતી. આ વસિા્ય પણ ભિાનવસંહ પાસરે િાતોનો 
ભંડાર હતો. એ િાતો માંડીનરે કહરેતો નરે પનાલાલનરે પુસતકો્ય લાિી દરેતો. ભવિષ્યરે 
લરેખક થનાર પનાલાલનરે મળરેલંુ આ ભાથું ખૂબ ઉપ્યોગી હતું. ભિાનવસંહની 
િારતા કહરેિાની – માંડિાની રીત પ્રભાિક હતી. ‘બરેસટ સટૉરી ટરેલર’ બનરેલા 
પનાલાલના મૂળ સ્ોત અહીં પડરેલા પમા્ય છરે. ભિાનવસંહરે ડુગંરપુર ઉદરેપુરનાં 
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રાજકુટુબંોની કથાઓ પણ પનાલાલનરે કહરેલી. મહારાિળ વિજ્યવસંહના એ ખૂબ 
ગુણ ગાતો. આ રાજાએ િારતા-કહરેિતોના સંચ્ય કરાિરેલા. (પનાલાલરે કદાચ 
વિજ્યવસંહનરે ધ્યાનમાં રાખીનરે કથાિારતાઓ લખી છરે. એનો ્યશ ભિાનવસંહનરે 
આપી શકા્ય. ‘પાછલરે બારણરે’નું કથાિસતુ પણ બીજ રૂપરે આમ જ મળ્ું હો્ય 
નરે ! કહનદી-મરેિાડી-િાગડી – ત્રણરે ભાષામાં િાત કરતો ભિાનવસંહ પનાલાલનરે 
દોહરા સંભળાિતો નરે પ્રરેમ-વિરહ-રૂપરાગના એ દોહરાના અથયો પૂછતો. િળી 
કહરેતો કરે આમાં બધું ‘મોઘમ’ (‘સંગોપન’ એ જ કલા !) રાખિાની જ મજા હો્ય 
છરે. અજાણતાં જ પનાલાલનરે અહીંથી સાકહત્યકલાના પાઠ ભણિા મળ્ા હતા 
એ નક્ી છરે.

ઊંટો ઝુકાવ્યાં હો્ય એિી ટરેકરીઓના મલકમાં િસરેલું બોરી છૂટાં છૂટાં 
છાપરાંનું ગામ હતું. ટરેકરીએ ટરેકરીએ છાપરાં. િચચરે બોરીની કડવસટલરીનું ચૂ-
નાપ્થથરનું ઊંચું મકાન...ચોપાસ િાંસપટ્ીની રૂમોની હારમાળા... પાસરેની ટરેકરી 
પર રુસતમજી શરેઠનું ઘર નરે મજૂર તથા ઢોરની ઓરડીઓ. રાતરે અંધારાં ચીત્યાાં 
હો્ય એમ છાપરરે  છાપરરે  દીિા બળરે અનરે તગતગરે ચૂલાનો દરેિતા. ભિાનવસંહની 
િાતોની જ રેમ હિરે તો આ મલકનરે કડવસટલરીનાં કામ પણ ભાિતાં-ફાિતાં હતાં.

મહુડામાં આથો આિરે એટલરે ભઠ્ી ચાલુ થા્ય. બળતણનો ધુમાડો ભૂંગળા 
િાટરે આકાશ આંબરે – જાણરે અમદાિાદની નાનકડી વમલનું ભૂંગળું ! પનાલાલનરે 
અમદાિાદની છાલક િાગતી. ઈડરના ડુગંરા સાંભરતા... બાઈબાની ્યાદ તો 
િારરેિારરે  છલકાતી. ભઠ્ી ચાલુ થા્ય પછી દારૂની ધાર શરૂ થતાં પહરેલાં વસપાહીનો 
પહરેરો મુકાઈ જતો. હા, દારૂ ચોરનારા અંદરના જ હો્ય. સમ્યના આંતરરે  આંતરરે  
મકૅનરેજર જઈનરે ઇનસપરેકટરનરે બોલાિી લાિતો. બરેઉ જણ નીચરે ખાડામાં ઊતરતા – 
નોકર ટાંકીનું તાળું ખોલીનરે પડતી ધાર ઝીલી લરેતો... ઇનસપરેકટર ્યંત્રોની મદદથી 
દારૂની ‘તાકાત’ માપતો. અમુક તાકાતથી દારૂ નીચરેનો થા્ય તો ખેંચિાનું બંધ 
કરાતું. ગાળરેલો બધો દારૂ મુખ્ય ટાંકીમાં રરેડાતો પછી સમગ્ દારૂની ‘તાકાત’ જોઈ 
મરેળિીનરે બંનરેનાં રવજસટરોમાં દજ ્ગ થતી નરે એમ કદિસ પૂરો થતો. દારૂ ગાળિાનું 
આ મુખ્ય કામ.

કડવસટલરીનું બીજુ ંકામ તરે ઑડ્ગર પ્રમાણરે દારૂ િરેચિાનું. દારૂના િરેપારી-
-ઠરેકરેદારો દાણખાતામાં (કહસાબી વિભાગમાં) પૈસા ભરીનરે પાસ કઢાિી લાિતા. 
વસપાહી તથા મકૅનરેજરની દરેખરરેખ નીચરે, પાિતી-પાસ પ્રમાણરે ‘ઢોલ’માં દારૂ ભરાતો 
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નરે લગડુ ંગધરેડા પર ચઢી જતું... ગધરેડાં ચાલી નીકળતાં. ડુગંરપુર જ રેિા મોટા 
ગામરેથી તો દારૂ માટરે મોટાં પીપ કરે ઢોલ લૈનરે ગાડાં આિતાં. બધું માપી માપીનરે 
થતું તો્ય ગોલમાલ કરનારા તરે કરીનરે જ રહરેતા... દારૂ પીતા નરે બરે-પાંચ રૂવપ્યા 
વખસસામાં સરેરિી લરેતા.

અહીં પ્રરેમની દુવન્યા જ રેિી જ અંદરોઅંદરની ખટપટો હતી. બદલી-બઢતી 
– પગારિધારો – િગિસીલા –  આંખ આડા કાન નરે પૂંઠ રે લાગી જિું : બધું 
જ માનિસિભાિનરે સહજ હતું. પનાલાલનો પાક્ો કહસાબ છતાં એનરે ચતુર-
ભાઈસાહરેબનો માણસ જાણીનરે ભૂલ કાઢનારા કરે પોતાનરે ત્યાં નોકરી કરિી છરે ? 
–  કહીનરે લલચાિનારા બીજા ‘બાબુસાબ’ પણ હતા. પણ પનાલાલ િફાદારી 
માટરે જાણીતો. કડવસટલરીમાં્ય ગરબડ કરનારનરે રોકરે, પોતરે ‘પીતો’્ય નહોતો નરે !

લગ્ન પતાિીનરે અનરે પિ્ગ ઊજિીનરે સૂરજરામ પાછો આિી જતાં પનાલાલનરે 
મૂળ ટપાલિાળું કામ મળી ગ્યું હતું. હિરે ભિાનવસંહ જોડરેની િાતો્ય ઘટી હતી. 
સૂરજરામનો સાથ ઢળતી રાતોનરે રકઢ્યાળી બનાિતો હતો. એક કદિસ ઓવચંતા 
મોટા ભાઈ - હકરભાઈ - આિી ચઢ્ા હતા. પનાલાલનરે ફાળ પડી. આમ ઉસમૂસ 
કરેમ આવ્યા હશરે ? િરેસણનું ટરેસદાર શાક નરે ઘઉંની રોટી જમાડીનરે બરેઉ બરેઠા. 
હકરભૈએ િાત મૂકી :

‘જો જ રેમ જ રેમ ઉંમર િધરે એમ કન્યા આપનારા ઘટરે. આમરે્ય 
ન્યાતમાં કન્યાનો તૂટો છરે; તું જાંણરે છરે. જ રેમતરેમ કરીનરે એક ઠરેકાણરે 
જોગ ખિરાવ્યો છરે. ફલાણં ગામ નરે ઢીંકણો પટરેલ. હા, મોટીબહરેનની 
િગમાં હતી એ જ આ કન્યા. મોટીબહરેનરે તનરે િાત કરરેલી એ જ... 
ગમરે તરેમ કરીનરે્ય અત્યારરે  તું મનરે ઓછામાં ઓછા એંશી રૂવપ્યાનો 
જોગ કરી આપ... પછી િળી દરેખિું છરે.’

પનાલાલ તો ભાઈની િાત સાંભળતાં જ છરેડાઈ પડ્ો હતો :
‘મારરે  પૈસા આપીનરે પરણિું જ નથી ! કંુિારો રૈશ પણ પૈસા સાટરે 
કન્યા તો આ જનમારામાં્ય નહીં નરે આિતા જનમારામાં્ય નહીં ! 
મનરે તો આપણી ન્યાતમાં જગજાહરેર છરે તરેમ કંકુ સાટરે કન્યા મળશરે 
તો જ પૈણીશ....

મોટા ભાઈ અકળા્યા. નાક કાપ્યાની િાત કરતાં પનાલાલ િીફ્યયો - ‘નાક 
તો તમરે કાપિા બરેઠા છો –  મારંુ. મનરે પટરેલ હોિાનું નરે નાંનશાની આબરૂનું 
અવભમાન છરે. પૈસા સાટરે કન્યા તો કોક જ લાિતાં હશરે –  વભખારાં નરે ભૂખાળિાં 
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! ઉં તો જાતમુખત્યાર છુ ંનરે કમાઉં છુ.ં..’ મોટા ભાઈ તો ગળગળા થઈ ગ્યરેલા. 
પનાલાલનરે થતું હતું કરે આિા ભાઈ કરતાં તો રરેિા સારી. એ અમારી આબરૂ નરે 
કમાઈનાં િખાણ કરરે  છરે. આિા ઊજળા ઘરમાં સામરેથી કન્યા આિશરે એમ કહરે 
છરે. નરે આ સગો ભાઈ ! પનાલાલનરે શંકા ગઈ કરે પછી કંઈક કપટ તો નથી પરેઠુ ં
ભૈમાં ! સૂરજરામ બરેઉ ભાઈની િાતો સાંભળતો હતો. દોડી આવ્યો. શાંવત કરી. 
રસતો બતાવ્યો. શરેઠનરે મળો – પરેશગી (એડિાનસ) આપશરે. િગરેરરે .

ઘણી અવનચછા છતાં પનાલાલરે ભાઈનરે એંશી રૂવપ્યા અપાવ્યા. નરે કહ્ું કરે 
સામા ધણીનરે રૂવપ્યા બતાિીનરે્ય ના પાડજો. કહરેજો કરે રૂવપ્યા તો છરે પણ કન્યા 
તો કંકુ સાટરે જ લૈશું... તમરે સગાઈ જાહરેર ના કરશો... મનરે નહીં ગમરે. છ રૂવપ્યા 
િધારાના પકડાિીનરે ભાઈનરે કહ્ું કરે ગામમાં વનશાળ થઈ છરે તો ખરેમાનરે ભણાિજો  
આ એની ફી તથા ચોપડીઓના પૈસા... છરેિટરે ભાઈ રાજી થઈનરે ગ્યા. કાળ 
આગળ ચાલતો હતો. ચતુરભાઈસાહરેબનો દીકરો પરણાિિાનો હતો. પનાલાલનરે 
તરેડુ ંહતું – એમની સાથરે જ એ ચરોતર લગ્ન મહાલીનરે આવ્યો હતો ત્યાં જ િળી 
શરેઠ-શરેઠાણી દીકરા રતનશાનરે પરણાિિા માટરે ગુજરાત (િાંસદા નિસારી બાજુ) 
નીકળ્ાં. બધું ઘરકામ નરે કડવસટલરી પનાલાલનરે માથરે ! પનાલાલની લરેફટરાઇટ 
લરેિાતી હતી. પણ રતનશાની િાતો નરે િાતો માંડિાની રીત રોજ ્યાદ આિતાં. 
આ રતનશા પાસરે લોકિારતાઓ ભલી ભલી હતી. અદભુત નરે િીરરસ... હાસ્ય-
રસ પણ ખરો નરે શૃંગાર તો પારસીબાબુની જીભરે ભલો ભલો નીતરતો હતો. પના-
લાલનરે આ િાતોમાંથી પણ ભાથું મળ્ું હતું... આ કદિસો જ સમૃદ્ હતા જાણરે !

શરેઠશરેઠાણી લગ્ન-અિસર વનિરેડીનરે પાછાં આવ્યાં એટલરે પનાલાલનો પગાર 
પુન: િધ્યો. નામું લખિાનું્ય િધ્યું નરે ટપાલ માટરે ડુગંરપુર તો રોજનું જ. મોટા 
ભાઈની, રૂવપ્યામાં કન્યાિાળી િાત ભુલાતી નહોતી. એનરે થતું આ તો ભણતર 
લાજ રે. રરેિા જાણરે તો શુંનું શું વિચારરે  ! આ તો ઢાંકણીમાં પાણી લૈનરે બૂડી મરિાની 
િાત થૈ ! વિિાહની િાત જ ફોક થા્ય તો ગંગા નાહ્ા !

થોડા કદિસ િીત્યા હતા ત્યાં િળી ટપાલ લરેિા ડુગંરપુર જતા પનાલાલનરે 
ડુગંરપુરના શાકબજારમાં જ માંડલીનો ‘સંઘ’ મળ્ો. બધાં કરેવસ્યારજી દશ્ગનરે 
જતાં હતાં. પનાલાલનો શક્ો જોઈનરે બધાં અચંવબત હતાં.‘કુણ કહરે કરે આ 
હીરાબાનો પનુડો સરે... એં ? જુઓ તો ખરાં, એનો રુઆબ !’ પનાલાલરે સૌનરે 
નાસતોપાણી કરાવ્યાં નરે ખબર પૂછી. કશા સંકોચ િગર રરેિાની બાનરે કહ્ું કરે રરેિાનરે 
કહરેજો સંભારતો’તો. નરે કાંવતની બહરેનનરે્ય પૂછું કરે... ‘તારી બા અનરે કાંવતના 
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કૈં સગડ મળ્ા કરે ?’ એ વનરાશ હતી... ‘કુણ જાંણરે ! તૈણરેનરે ધરતી ગળી જ ૈકરે 
પસકૅ મલક મરેલીનરે...’ વબચચારી ! સંઘમાં પડોશી-કુટુબંી િાલોકાકો હતા. પનાનરે 
બાજુમાં લઈ જનૈરે કહરેતા હતા -

‘થોડા પૈસા ભરેગા કરજ રે. ઉં તારા માટરે એક કન્યાની િેંતમાં 
છુ.ં.. ગમરે ત્યારરે  નક્ી થા્ય એમ છરે... તું કુટુબંી ભાઈ; તરે તારંુ મનરે 
બળરે તો ખરંુ નરે ?!’

પનાલાલનરે ખબર હતી કરે, હકરભાઈ પૈસા લઈ ગ્યા છરે એ્ય મનરે કન્યાનું 
કહરેતા હતા એમ જો એ કહરે; તો તો િાલોકાકો આખા પરગણામાં ઊપણ્યા િગર 
નકહ રહરે ! એમનરે નરે હકરભૈનરે નહોતું બનતું. છીંકતાં છીંડાં પડતાં. છતાં પનાલાલરે 
જરાક િાત કરી ખરી કરે હકરભૈ પણ સાલરેખભાિરે (અમસથા) કન્યાની, િાલીબહરે-
નની િગમાં કન્યા છરે એિી કૈંક િાત કરતા હતા. પછી તો િાલોકાકો બહુ ફરેરિી 
ફરેરિીનરે પૂછતા રહ્ા પણ પનાલાલરે્ય માંડલીના પટરેલનું પાણી પીધરેલું હતું ! પણ 
િાલોકાકો છરેિટરે બોલ્યો એ સાચું નીકળરેલું :

‘જો, તારા ભૈનરે શમણામાં્ય તારા લગનની િાત ્યાદ નથી 
આિતી. આખખો ઉનાળો ગ્યો. કશરે ગ્યો જ નથી. નરે િાલીબહરેનના 
િગિાળી કન્યાનું તો ગ્યા િષભે બીજ રે થઈ ગ્યું સરે. ઑણગાર તો 
કશાં મૂરતાં જ ચ્યાં સકૅ ! આણાંટાંણાં્ય બનધ જ રેિાં સકૅ...’

નરે પછી પૈસાની િાત કરી એનાથી તો પનાલાલનરે ખ્યાલ આવ્યો કરે સગો 
ભાઈ ફોસલાિી-પટાિીનરે છરેતરી ગ્યો ! જાહ રરે  જાહ !

‘તેં જ રે પૈસા આલ્યા હો્ય એ તું જાંણરે. પણ નિા બળદના 
પૈસાની ઉઘરાણી રોજ બારણં તોડી પાડતી હતી. ભાઈ એટલરે તારી 
પાસરે આિરેલા. ચાળીશ રૂવપ્યામાં બળદ લીધો સકૅ ! ખરેર, મેં કહ્ું એ 
્યાદ રાખજ રે; પૈસો પરેદા કરજ રે નરે શરીર સાચિજ રે...’

ચાલો જ રે થ્યું તરે ! એકલરામનરે કરેટલું જોઈએ ?! મન મનાવ્યા વિના છૂટકો 
નહોતો... પછી જ્યારરે  ઘરેરરે  જિાનું થ્યું ત્યારરે  પનાલાલરે પૂછરેલું કરે પરેલી પૈસાિાળી 
કન્યાનું શું થ્યું, પછી ? ભાઈ પાસરે જિાબ તૈ્યાર હતો : ‘તેં ના પાડરેલી એટલરે 
ઉં્ય પસરે ઠડંો ર્યો. સામરેથી િાત ના આિી નરે ઉં ગ્યો નીં... છરેિટરે તેં આપરેલા 
પૈસાથી; માથરેથી દરેિાનો ભાર ઓછો ક્યયો ! પનાલાલનરે પાઠ ભણિા મળ્ો હતો.

ba
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17

મુકાદમ નાથુએ મહારાજ પર કરેસ કરરેલો કરે મારી પતની સુકલીનરે સતાિરે 
છરે. પનાલાલનરે ડુગંરપુરમાં આગોતરી ખબર પડતાં એ બોરીમાં તરત શરેઠનરે મળરે 
છરે નરે કડવસટલરીમાં પોલીસ આિરે એ પહરેલાં પનાલાલની સલાહ પ્રમાણરે મહારા-
જનરે બોરીમાંથી રાતોરાત વિદા્ય કરી દરેિામાં સફળતા મળરે છરે. જોકરે આમાં્ય 
પનાલાલરે રાત િરેઠીનરે િરેશપલટા જ રેિું કરીનરે જૂઠી િાત રચીનરે બહાર જિું પડરેલું 
નરે પરોઢરે પરત. પણ પોલીસ આિીનરે ખાલી હાથરે ગઈ એથી શરેઠની આબરૂ બચી 
ગ્યરેલી. આમાં્ય પનાલાલની સૂઝ નરે સમ્યસૂચકતા કામરે લાગરેલાં. હિરે એ એમના 
પ્રરેમ ઉપરાંત પક્પાતનો્ય હક્દાર હતો. શરેઠ ભવિષ્યમાં એનરે બઢતી આપી - 
પગારિધારો કરી - સાગિાડાની પોતાની કડવસટલરીમાં ગોદામ મકૅનરેજર તરીકરે 
મૂકિા માગતા હતા. ્યોગ્ય સમ્યરે એ્ય થિાનું જ હતું.

આ દરવમ્યાન બરે-ત્રણ બાબતો બની હતી જ રે ઘણી મહતિની હતી. ઘણો 
મોડો મોડો કાગળ આવ્યો હતો કરે પનાલાલની મોટીબહરેન સંતી રાંડી હતી. બનરેિી 
મોડાસા ભાડુ ંભરિા ગાલ્લું લઈનરે ગ્યરેલા. કહરે છરે િાટરેથી ભૂત િળગ્યું નરે ઘરેર 
આિીનરે ખાટલો ઢાળ્ો... બરે જ દંનમાં તો રામ રામ ! કૂકો કરિા પનાલાલરે જિાનું 
ઠરાવ્યું હતું. શરેઠરે ભાડુ ંનરે રજા બરેઉ મંજૂર ક્યાાં નરે એક સાથીદાર પણ સરેિામાં 
મોકલ્યો હતો. સંતીબહરેન પનાલાલનરે િળગીનરે ખૂબ રોઈ. પનાલાલરે્ય ડસૂકરે ચઢી 
ગ્યો હતો. બહરેનરે ‘મોં િાળ્ું’ એ સાંભળીનરે તો ભલભલાં રોઈ પડરેલાં. નાતકર્યા 
ન્યાતમાં બહરેન ‘બીજુ ંઘર’ માંડરે તો ખોટુ ંનહોતું. પણ મરતા પવતનરે િચન આપરેલું 
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કરે : ‘સસરાનરે પાળીશ નરે છોકરી મોટી કરીશ... બીજ રે નકહ જાઉં !’ પનાલાલરે 
બહરેનનરે વબરદાિરેલી. નાંના ખુશાલ પટરેલની દીકરી આિી જ હો્ય !

પનાલાલનરે આિરેલો જાણીનરે રરેિા સાસરરેથી અચૂક આિી જતી. બધાં ગામડાં 
સાિ ઢકૂડાં. કૂકડાઊડણ જાણરે ! રરેિાએ પનાલાલનરે લગ્ન બાબતરે આશા બંધાિતાં 
કહરેલું કરે િાલાકાકા કહરેતા એ િાતરે ઉતાિળ ના કરશો. મેં મનમાં ગાંઠ િાળી છરે 
કરે તમનરે પરણાિિા, નરે કા્યમ માટરે સંબંધી કરી લરેિા. પહરેલાં તો પનાલાલનરે થ્યું 
કરે રરેિા જ એનું ઘર માંડશરે કરે શું ! એ તો ખુશ ખુશ ! પણ રરેિાએ કહરેલું – ‘ના 
રરે , મારરે  તો બધું સારંુ છરે...’ પણ મારા મનમાં એક કન્યા છરે નરે તરે હંુ વિિાહ 
કરાિીશ જ... તમરે મનરે િચન આપો કરે કંુિારાગરો ઉતારીનરે તમરે કોઈ બીજી 
મોટી જોડરે નાતરંુબાતરંુ નકહ કરો ! હાસતો, પૈસો ભાળીનરે તમનરે કન્યા આપિા 
અનરે નાતરંુ કરિા્ય કરેટલાંક તૈ્યાર થઈ જા્ય તો કરે’િા્ય નકહ !’ પનાલાલ રરેિાનરે 
િચન આપીનરે પાછો બોરી પહોંચી ગ્યો હતો. િરસાદના કદિસો હતા..નરે બધું 
રાબરેતા મુજબ ચાલતું હતું.

પરેલી નસ્ગ પાછળ લટ્ ુઅનરે સુકલીમાં લપટાઈનરે નોકરી ખોનાર મહારાજનરે 
સથાનરે શરેઠરે મોડાવસ્યો મુવસલમ નૂરમહંમદ ગોઠવ્યો હતો. પનાલાલની પડખરેિાળી 
રૂમમાં રહરેિા આિરેલા. મહારાજની આ રૂમ એનરે એટલા માટરે પણ ્યાદ હતી કરે 
એક ઢળતી રાતરે એણરે સુકલી તથા મહારાજનરે એ રૂમમાં ‘સમાગમ’માં મસત 
જો્યાં હતાં... િાંસની લીંપરેલી ભીતમાં એિું બાકોરંુ હતું. નહોતું જોિું તો્ય જાતની 
અંદરથી કોઈ જોિામાં રત રાખતું હતું. એ તરસ, એ આક્મણ, એ છટપટાહટ... 
ઓહ ! ખરેતરમાં સાપ-સાપણનરે આમ જ અમળાતાં નરે થરેઈ થરેઈ થૈનરે નીચરે પટકાતાં 
જો્યાં હતાં.

આ નૂરમહંમદનરે સાપ પકડીનરે માટલામાં રાખિાની ટરેિ હતી. તરે એક 
કદિસ ઝરેરનો દાંત કાઢતાં જ એનરે સાપ ડખંરેલો. પનાલાલનરે સૂરજરામરે પણ 
િીનિરેલો – જાિ દોસત ! આનરે ડુગંરપુર દિાખાનરે લઈ જાિ, નકહ તો નકહ બચરે. 
પનાલાલરે દિાખાનામાં પરેલી નસ્ગનરે જોઈ; ગુજરાતણ જ હતી. સાચચરે જ બધાંની 
નજર રોકી રાખનારી, ડોલતી નાગણ જ રેમ ચાલતી હતી. નૂરનરે સાજો કરતાં ત્રણ 
કદિસ લાગરેલા. પછી િળી ડુગંરપુર તો જિાનું તો રોજનું હતું. પણ એક કદિસ 
ભિાનવસંહનો આગ્હ હતો – એના ઘરરે  રોકાિાનો નરે સાથરે ‘જલસો’ કરિાનો ! 
કદિસ નક્ી ક્યયો હતો. રાજાની સિારી નીકળિાની હતી તરે. એક પંથ દો કાજ. 
હાસતો.
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ભિાનવસંહનું ઘર દરબારી ઠાઠનું હતું. મરેડી પર સુધારો કરીનરે ધાબું ભરરેલું. 
બાકી ઝરૂખા, કોતરકામ તો ખરાં જ. ચોખખું ઘર. સુગંવધત તરેલનો દીિો ઉજાસ 
પાથરતો હતો... બીજી્ય હલકીફૂલકી મહરેક હતી... ઠાઠિાળું દીિાનખાનું... ઘરમાં 
પડદો પાળતી નરે ઝાંઝરના ઝમકારથી િતા્ગતી સ્તી હતી. પછી તો બંનરે વમત્રો 
સિારી જોિા ગ્યરેલા. ડુગંરપુરના ભાવિ મહારાિળ ખુલ્લી અંબાડીમાં હાથી 
પર બરેઠા હતા. શા શોભીતા શણગારો હતા. ચામર ઢોળાતા હતા. જોડરે અવગ્મ 
હરોળના તાજીમદાર જાગીરદારો પણ ઘરરેણાંથી શણગારરેલા ઘોડાઓ પર સિાર 
હતા... પછીની હરોળોમાં ઠાકોર જાગીરદારો ! કરેટલાક તો કહરેિા પૂરતા ? 
લોકો ઝરૂખરેથી જોતા હતા... બજાર શાંવતથી મારગ આપતી હતી. િરઘોડાની 
જ રેમ ફરતી સિારી, દીિાઓ અનરે રાવત્રનું રૂપ ! ખૂબસૂરત ! સિારી તળાિકાંઠરે 
ઊતરરેલી. પછી એ જ િૈભિ... ગાદીતકક્યાનાં બરેસણાં... ઓળખાણો નરે ઝૂકી 
ઝૂકીનરે સલામો... થોડુ ં નાચગાન અનરે ગા્યનિાદન ! પનાલાલનરે રજિાડાની 
િૈભિિંતી રસમોનો ખ્યાલ આિરેલો.

પછી બંનરે વમત્રો ભિાનવસંહની મરેડીમાં હતા. ઉદરેપુરનો રરેશમી દારૂ નરે મટન 
તથા કાંદાનાં ભવજ્યાં ! પનાલાલરે આગ્હનરે િશ થઈનરે જીિનમાં પહરેલી િાર 
‘સોમરસ’નું પાન ક્યુાં... ભવજ્યાં જોકરે ડુગંળીનાં જ ખાધાં હતાં. એિું જ સિાદ 
ભરપૂર જમણ.... ધાબા પર ઠડંકમાં પથારી, પિનની લહરીઓ, માથરે નક્ત્રોનો 
થાળ ઝૂલતો હતો નરે આછા આછા નશામાં શરીર મદમસત લાગતું હતું... મનમાં 
થતું હતું કરે આનરે જ સિગ્ગ કહરેતા હશરે. અપસરાઓ પણ તળાિકાંઠરે જોઈ જ 
હતી નરે ! ભિાનવસંહરે રાજા વિજ્યવસંહજીની એમની રૂપાળી રાણીનાં ઘરરેણાંની, 
બહારનો દારૂ લાિિાની બંધીની નરે કૈં કરેટલી્ય િાતો એ કદિસરે કહ્ા જ કરરેલી.

વશ્યાળાની હરેમાળી રાતોમાં વશ્યાળિાં રોતાં, અપશુકવન્યાળ ઘુિડ બોલતું 
નરે બોરીની પહાડીઓમાં ક્યારરેક િાઘની ત્રાડ સંભળાતી. શરેઠના ઘરના મોભરે 
પરોઢરે ઘુિડ બોલતું હતું. શરેઠાણીનરે અપશુકન લાગતા હતા. રાજ્ય તરફથી 
દારૂની તથા ભઠ્ીની ચકાસણી થિાની હતી. શરેઠરે ડરના મા્યા્ગ એક કદિસ 
ઘુિડનરે બંદૂકરે દીધો... ઘા્યલ ઘુિડ ઊડી ગ્યો. એ િળી િધુ ખરાબ મનાતું. 
છરેિટરે સૂરજરામનરે પનાલાલરે એ જ સાંજ રે એ મરરેલો ઘુિડ શોધી આપરેલો...નરે 
એનો વિવધિત્ અવગ્નસંસકાર કરીનરે શરેઠનરે નવચંત કરરેલા. જોકરે દારૂની લકૅબોરરેટરી 
તપાસિાિાળાંએ   ‘તાંબાની ભઠ્ી જૂની થૈ છરે નરે દારૂમાં તાંબું િધુ આિરે છરે-’ 
કહીનરે શરેઠનરે નિો ખચ્ગ કરિા સાબદા તો ક્યા્ગ જ હતા !
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કદિાળી પર પનાલાલનરે માંડલી જિાની રજા ન મળી. એ સીઝન ગણા્ય. 
િળી નિા દરબારનરે ગાદીએ બરેસાડિાના હતા. એટલરે ભઠ્ીઓ બરે પાળીમાં 
ચલાિીનરે દારૂનો સટૉક દોઢો-બમણો કરિાનો હતો. મસાલરેદાર દારૂ માટરે એક 
નાની ભઠ્ી પણ કરી હતી... છરેિટરે વશ્યાળો અધિા્યયો. ઉતરા્યણ ગઈ નરે પનાલાલરે 
હકરભૈનાં બરેઉ છોકરાં (ગંગા-ખરેમો) માટરે કપડાં લીધાં. રરેિા માટરે બંગડીઓ કરે 
કાપડાની ફૂમતીદાર કસો લરેિાનું મન હતું – પણ રરેિા એ બધું હિરે જાહરેરમાં 
હરખાઈનરે પહરેરી નકહ શકરે - એમ લાગતાં કંકુ-કાજળની એક મખમલ મઢરેલી 
દાબડી લીધરેલી. માંડલી પહોંચ્યો ત્યારરે  કદિાળી અનરે હોળીની િચચરે એનરે આમ 
ઉસમૂસ આિરેલો જોઈનરે ઘરનાંનરે નરે ગામનાંનરે્ય નિાઈ લાગી હતી.

જોકરે પનાલાલનું આવ્યું લરેખરે લાગ્યું હતું.

બરે કામ થ્યાં હતાં નરે બરે્ય ઘણાં મહતિનાં હતાં. 

એક તો રરેિાના જ રેઠની છોકરી િાલી સાથરે પનાલાલનો વિિાહ થ્યરેલો. બીજુ ં
તરે ભાઈઓ િચચરે વમલકતના ભાગ પાડી લરેિામાં આવ્યા હતા.

િાલાકાકા પોતરે જો્યરેલી ઉંમરમાં ઠીક ઠીક બરોબરીની કન્યા માટરે પનાલાલ-
નરે હા પાડિા પદાિતા હતા; ‘તનરે મેં કહરેલું જ હતું, સામો માણસ ક્યાં સુધી િાટ 
ભાળરે ? આ હોળી ગૈ નથી નરે િૈશાખ બરેઠો નથી... માટરે મનરે બરે દંનમાં જિાબ 
કરજ રે... હા !’ પનાલાલનરે ખ્યાલ હતો કરે આ ઉપકાર જ ગણા્ય િાલાકાકાનો ! 
પણ પોતરે રરેિાનરે ગઈ ફરેરા િચન આપરેલું. હિરે એ રરેિાનરે ઝટ મળિા માગતો હતો. 
ત્યાં િળી હકરભૈએ પણ બરેચાર િષ્ગની કન્યાની િાત કહી. અહોહો ! નહોતું ત્યારરે  
ખાિાના સાંસા હતા, નરે આવ્યું ત્યારરે  લાડનુું જમણ ! ત્રણ-ત્રણ કન્યાનાં માગાં 
! નરે તરે્ય સામરેથી. સાચચરે જ, ભણતર નરે ઘરની આબરૂ. િળી િરરાજાનું રૂપ નરે 
નોકરી્ય ખરાં તરે ખરાં સતો !

પનાલાલરે િાલાકાકાનરે હકરભાઈિાળી તથા હકરભાઈનરે િાલાકાકાિાળી િાત 
ધરીનરે બરે દંન ઠરેલ્યા કરરેલા. દરવમ્યાન િસતાકાકાના ઘરમાં જ રરેિા મળિા 
આિરેલી... િાત પાકી થઈ. િસતાકાકાનરે રરેિાની સાસરીમાં સગાનો લહડો હતો. 
રૂપાકાકાનરે બધું સમજાિીનરે પનાલાલરે ભાઈનરે પટાવ્યા નરે એ બંનરેનરે મોકલ્યા સાકર 
તથા િચન લૈનરે રરેિાની સાસરીમાં ! બરે કુટુબંીઓના કકળાટ છતાં રરેિાએ કહંમત 
દાખિી. એના ઘરનાં રરેિાના પક્રે હતાં. રરેિાએ સાકર લીધી, િચન ઝીલ્યું નરે એ જ 
ગામમાં ગૉળ િહેંચા્યો. પછી માંડલીમાં નિરે ગામનું ચોખળું મળિાનું હતું. એમાં્ય 
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ગોળ િહેંચીનરે િટ પાડિાની િાત હતી. પણ પનાલાલરે ના પાડી. િાલાકાકાનરે થા્ય 
કરે મનરે ‘બાળિા’ આ ક્યુાં છરે. રરેિાનાં કુટુબંીઓની ના હોિાનાં કારણો્ય આમ તો 
ધૂળ જ રેિાં હતાં. એમનરે એમ કરે ઉંમરલા્યક પનાલાલ કાલરે પરણરે નરે કંુિારા ગ્હો 
ઊતરી જતાં જ કોક ઉંમરલા્યકની ‘હરેલ ઉતારરે ’ તો ? િળી દારૂની ભઠ્ીમાં 
નોકરી તરે ‘પાણીનું માછલું પાણીમાં તરસ્યું થોડુ ંરહરેતું હશરે ?’ ક્યારરેક છોકરીનરે 
દુ:ખ આિરે – એિું એિું બધાં માનતાં હતાં. પણ રરેિાનરે પનાલાલના િચનમાં નરે 
પોતાની લાગણીમાં વિશ્વાસ હતો. વિિાહ થતાં ઝાંઝરી આપિા જિાનું હો્ય છરે. 
‘િચન ચઢાવ્યું’ કહરે છરે તરે, એ રસમ પણ પનાલાલરે વમલકતના ભાગ પછી પૂરી 
કરીનરે કહરેલું કરે બાકી બધું ઉનાળરે લગન લઈશું ત્યારરે ... જોડો લૂગડાં નરે બરેચાર 
ઘરરેણાં. બધું જ થશરે. આમ, પોતાનો વિિાહ નરે પોતરે જ િહરેિાકર્યો એિો ઘાટ 
થ્યરેલો.

પનાલાલના લગ્નનો ખચયો તથા ઝાંઝરી માટરેની િીસ ભાર ચાંદી ! હકર-
ભાઈથી તો કૈં થા્ય એિું નહોતું. િાલાભાઈએ પોતાનો કહરેલો વિિાહ ના રાખ્યો 
એનું િરેર િાળતા હો્ય એમ હકરભૈનરે કહરેતા હતા, ‘મારંુ માંનરે તો આજથી જ બરેઉ 
ભૈ જુદા થૈ જાંિ...’ નરે મોટાભાઈએ ચાર આગરેિાનોનરે તથા કુટુબંીઓનરે બોલાવ્યા 
હતા. પોતરે તો દરેિાદાર છરે કહીનરે ઊભા રહરેલા. હા, બત્રીસ િીઘાં જમીનમાંથી 
સોળ િીઘાં જમીન નરે ઘરના બરે સરખા ભાગ માટરે એ તૈ્યાર હતા. એ તો બા-
પદાદાનો કરિાજ હતો. દરેિું હતું એના્ય બરે ભાગ પાડ્ા. પનાલાલરે પરેલા 80 
રૂવપ્યા (જ રે બોરીમાં આપરેલા તરે) દરેિાના ભાગ પરેટરે 41 રૂવપ્યા િાળીનરે 39 રૂવપ્યા 
ભાઈ પાસરે ઊછી-ઉધાર પરેટરે જમા રખાિતાં ઉમરે્યુાં કરે મારરે  ચાંદીમાં કશો ભાગ 
નથી લરેિો. ભાઈ રાજી થ્યા હતા. ગામ-આગરેિાનોએ કહરેલું કરે આ બધું બરાબર 
છરે પણ હકરભૈ તારરે  બરે પૈણિાના ખચ્ગ (એક તારો નરે બીજો તારા ખરેમલાનો) અનરે 
એંશીભાર ચાંદી પનાનરે આપિાં પડરે... તમરે બરેઉ ભરેગામાં પૈણરેલા ગણા્ય નરે ! જોકરે 
પનાલાલરે તરત કહરેલું કરે ના, ના, મારરે  એિો ખચ્ગ નથી ગણિો. મારા પરણિાનો 
ખચ્ગ હંુ કાઢીશ... ભાઈ કરતાં ભાભીનું હૈ્યું આ સાંભળતાં નાચી ઊઠરેલું.

ભાગ સારી રીતરે િહેંચાઈ ગ્યા હતા. હિરે આજથી બંનરેની કમાણી નરે ખચા્ગ 
પોતપોતાનાં. હા, સામાવજક િરેિાર (બહરેનોનાં માંમરેરાં િગરેરરે ) સરખા ભાગરે ! 
પનાલાલ હિરે ‘આપમુખત્યાર’ હતો. ત્યાં િળી ભાઈ ઓરડરે જઈનરે જણસ લઈ 
આવ્યા નરે પનાલાલનરે આપતાં બોલરેલા – ‘લ્યરે, ભૈ ! આટલું તું રાખજ રે...’ ઓહ 
! આ તો હીરાબાના હાથની ચાંદીની ચૂડીઓ હતી ! પનાલાલનું હૃદ્ય ભરાઈ 



137

તરસ્યા મલકનો મેઘ

આવ્યું નરે મન જાણરે પોકારી ઊઠ્ું હતું – ‘ઓહ ભાઈ ! તમરે તો મારા ભગિાન 
છો ! તમરે મનરે ઘણં ઘણં આપી દીધું. મારરે  હિરે કાંઈ જ નથી જોઈતું...’ એ માની 
ચૂડીઓનરે છાતીએ િળગાડી રહરેલો. અંદરના ઓરડરે ભાભીનરે આ નહીં ગમરેલું 
છતાં એમનરે ધરપત હતી કરે સાસુના પગનાં શરેર શરેર રૂપાંનાં કડલાં તો હજી 
અમારાં જ છરે નરે !!

પનાલાલનરે તો ભાઈિટુ ં રાખિામાં આનંદ હતો. એણરે ભેંસ-બળદોમાં કરે 
અનાજ કરે ખાટલાગોદડાંમાં ભાગ નહોતો માગ્યો. જરૂર પડશરે ત્યારરે  િાત. પરેલી 
ચૂડીઓ ઠીક કરાિી, હાંસડી કામચલાઉ િસતાભાઈનરે ત્યાંથી લીધી નરે એ જ 
બધા િરેિાઈનરે ત્યાં પરોણા થ્યા નરે ‘િચન ચઢાઈ’ આવ્યા હતા. આમાં િાલોકાકો; 
મૂળોભાઈ નરે રૂપાકાકા્ય જોડા્યરેલા ! માનપાન નરે ખાિાનું મળરે એટલરે માણસ રાજી 
થા્ય છરે... આખી દુવન્યાનો આ િણલખ્યો વન્યમ છરે નરે ?

પનાલાલ પાછો બોરી જિા નીકળ્ો ત્યારરે  ભાઈ શાંત નરે ડાહ્ા ભાસતા 
હતા. બોલતા હતા :

‘સતિર સપાડાં કરો તો્ય આિું સગું ના મળરે ! રરેિાએ રંગ 
રાખ્યો ભાઈ ! આંનું નાંમ ભગિાન, નરે આંનું નાંમ લરેખ ! મનરે તો 
લાગરે સકૅ કરે બાપાનું બધું તપ તનરે ફળ્ું સકૅ... એ તો પરગજુ જીિ 
હતા. સાચિીનરે રરે ’જ રે નરે સત્ પર રૈનરે નોકરી કરજ રે. મારરે  ઘણં્ય સત્ 
પર રરે ’િું સકૅ પણ હંુ કરંુ ? બાર સાંધું નરે તરેર તૂટરે સકૅ... ક્યાંક નરે ક્યાંક 
બનાિટ થૈ જા્ય સકૅ... આિજ રે નરે કાગળ મોકલજ રે...’

જતા પનાલાલની પૂંઠ જોતાં ઊભરેલા હકરભાઈનરે વિચારો આિતા હતા  
‘બાપાએ મશાણ જગવ્યાં’તાં નરે બાબરો ભૂત સા્યો’તો. પનો 

અંગ્રેજી ભણ્યો. જ રેણરે ભણાવ્યો એ બાિો રસતો ભૂલ્યો તો પનો એ 
બાિાની્ય ચોટલી મંતરીનરે ધો્યલરે લૂગડરે ઠરેકી પડ્ો. આજ રે આખી 
ન્યાતમાં એ એકલો જ ‘મકૅનરેજર’ થ્યો છરે; નરે બધરે સારી િાતો થા્ય 
છરે. એનો પારસી શરેઠરે્ય ગોરાના મવસ્યાઈ જ રેિો છરે. શરેઠાણીના તો 
પનાલાલ પર ચાર ચાર હાથ છરે. નકહતર િળી આ-દશ રૂવપ્યાના 
પગારિાળી નોકરીમાં એંશી રૂવપ્યાનો ઊછી-ઉધારો કોણ કરરે  ?! 
પનાલાલ, બાપાનું નામ ઉજાળશરે... નક્ી !’

હોળી પર રજાઓ લૈનરે ગ્યરેલો સૂરજરામ નિી િહુનરે સાથરે તરેડીનરે આિી 
ગ્યો હતો... ત્યાં શરેઠરે પનાલાલનરે પ્રરેમપૂિ્ગક આદરેશ ક્યયો કરે હિરે તારરે  બરે કદિસમાં 
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સાગિાડા ખાતરે દારૂના ગોદામની મકૅનરેજરી કરિાની છરે. ચાર રૂવપ્યા પગારિ-
ધારા સાથરે ! સાથીદારોનરે આનંદ સાથરે મીઠી ઈષા્ગ થા્ય એિા સમાચાર હતા. 
પનાલાલ તો ભિાનવસંહનરે િળગીનરે રોઈ પડરેલો. ભિાનવસંહરે કહરેલું : ‘ડુગંરપુરમાં 
તારંુ એક ઘર છરે   ભૂલતો નકહ ! મળીશું... મોજથી મળીશું... ્યાર ! મજબૂત 
થૈ જા !’ સૂરજરામરે સાગિાડા ગામની રંગીન વજદંગીની િાતો કરીનરે કહરેલું કરે : 
‘જાહરેરમાં ગાતો નકહ... નરે જનાના (સ્તીઓ) આગળ તો નકહ જ ! ...રૂપ-મસતી-
-નશો-નાચગાન માટરે મરી પડનારાં પ્રરેમી લોકોનું એ ગામ છરે. સાચિજ રે; દોસત 
!’ નિાં કપડાં; િાઘના ચામડાના નિા બૂટ નરે નિી આશાઓ લૈનરે પનાલાલ 
સાગિાડાની િાટરે પડરેલો.

ba
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18

પનાલાલ સાગિાડાની વજદંગીનરે ‘રંગીન વજદંગી’ (‘વજદંગી-સંજીિ-
ની’-4) ગણાિતા હતા. એ પોતરે તો સાગિાડામાં િષભેક માંડ રહરેલા છતાં એમની 
વજદંગી પણ એ દરવમ્યાન મારિાડના એ રંગીલા શહરેર જ રેિી રંગરાગભરી 
બની ગઈ હતી. એ િષયોમાં શીખિાનું મળરેલું, ન-શીખિા જ રેિું્ય શીખિાનું થ્યરેલું... 
નરે એમાંથી નીકળિાની સજાગતા્ય આિી હતી. પ્રરેમનો એક િધુ અનુભિ થ્યો 
હતો. મોજમસતીથી જીિનાર વમત્રો્ય મળરેલા. કમાિાનું - િધુ નરે િધુ કમાિાનું – 
જરૂરી લાગરેલું. જાતભાતના માણસોનો અનરે વજદંગીના અજાણ્યાપણાનો્ય ખ્યાલ 
આિિા માંડરેલો. પ્રરેમ, સત્ય નરે નીવત જ રેિાં મૂલ્યો વિશરે વિચારિા પ્રરેરનારી આ 
રંગરાગી િરેળાઓ િધુ મૂલ્યિાન લાગરેલી. જીિનનો માગ્ગ જાતરે કંડારિો પડરે છરે – 
અનુભિો પ્રમાણરે એમાં મોડમરોડ પણ આણિા પડરે છરે. સાગિાડા છોડિાનું ન 
ગમરે છતાં િરેળાસર છૂટી ગ્યું એમાં આિનાર ભાવિનો્ય સંકરેત હતો...

સાગિાડામાં દારૂના ગોદામની મકૅનરેજરી અઘરી નહોતી પણ કસોટી કરનારી 
તો હતી જ. પનાલાલ હિરે સાહવસક તો ઠીક પણ કહંમત દાખિીનરે કામ લરેતાં શીખી 
ગ્યો હતો. ઇનસપરેકટર તરીકરે રઘુનાથવસંહ હતો. પનાલાલનરે ઈડર બોકડાંગનો વમત્ર 
રઘુનાથ સાંભરી આિરેલો. રઘુનાથવસંહરે પનાલાલનરે પોતાની ઓળખાણ આપરેલી 
–  ‘હંુ સીમલિાડાનો છુ.ં કોદરા બાપુનો ભાઈ ! તમરે માંડલીના, હકર ભગતના 
નાના ભાઈ જ નરે ?! ચાલો, મજા થૈ ગૈ !’ માંડલી ત્યારરે  સીમલિાડા ઠાકોરનું 
(રાજાનું) ગામ ગણાતું હતું. પનાલાલરે ચૂનીલાલ પાસરેથી ચાજ ્ગ લરેિાનો હતો. ચ-ૂ
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નીલાલનું કામકાજ બરાબર નહોતું એટલરે શરેઠરે એનરે ફારરેગ થિાની વચઠ્ી મોકલી 
હતી. દુલાભાભા સરકારી વસપાહી હતો. નરે સરકારી ઇનસપરેકટર રઘુનાથવસંહના 
તાબામાં ગણાતો એટલરે એ એમની રોટી પકિતો નરે ઘર સાફ રાખતો. મકૅનરેજરીની 
જિાબદારી શરાબ બાબતરે ભાિતાલ િધઘટ િગરેરરેમાં રહરેતી, નરે એણરે માવલક-
-શરેઠનરે જણાિિાનું રહરેતું. ઇનસપરેકટરની પણ એ જ જિાબદારી પણ એણરે બધા 
કરપૉટ્ગ સરકારની કચરેરીનરે કરિાના રહરેતા. પનાલાલરે ચાજ ્ગ લરેતાં જ બધરે નજર 
રાખીનરે ધીમાં પડરેલાં કામો ઉપાડી લરેિડાિરેલાં... ઇનસપરેકટર અનરે ઘાલમરેવલ્યા પણ 
સાિધાન હતા. ધૂળજી નામરે એક નોકર (અહીં બધાં કામમાં ભોઈલોકો હતા) 
કામચોરી સાથરે તુમાખી કરતો હતો. પનાલાલરે અઠિાકડ્યામાં જ એનરે છૂટો કરી 
દીધો હતો... ધૂળજીનરે એમ કરે શરેઠનરે મળી લઈશ... પણ શરેઠરે તો પનાલાલનાં 
પગલાંનરે ઉવચત ઠરેરિી ધૂળજીનરે ઠપકો કરીનરે કાઢી મૂકરેલો. આનાથી પનાલાલની 
શાખ બંધાઈ ગ્યરેલી.

પનાલાલનરે હિરે બધાં માન આપતાં હતાં. ‘મકૅનરેજર સા’બ’ અનરે ‘આપ’-થી 
સંબોધતાં હતાં. પનાલાલ હિરે ‘તું’માંથી ‘તમરે’ બનરેલા... (આપણરે્ય હિરે માનાથભે 
બહુિચન િાપરીશું.) પનાલાલરે માઢમાં મરેડીિાળું ઘર રાખરેલું. ગોદામનો નોકર 
રામચંદ રસોઈ કરતો નરે ઘરકામ પણ. ભોઈલોક ડબબા લટકાિરેલી કાિડોથી બધરે 
પાણી ભરી જતા, પૈસા લઈ લરેતા. પનાલાલરે રામચંદનરે કહરેલું – ‘આપણા બંનરેનું 
ખાિાનું કરિાનું... !’ લાકડાંની ભારી લૈનરે એક જુિાન બાઈ આિતી : નાથી. 
મકૅનરેજરસા’બનરે જો્યા જ કરતી. રાતી ઓઢણીના ઘૂંઘટમાંથી મરક્યા-મલક્યા 
કરતી. જરૂર ન હો્ય તો્ય, અઠિાકડ્યામાં એક-બરે િાર આિતી નરે ‘સાબ’નરે 
સલામ કહરેિા દાદરરે  રાહ જોતી. મકૅનરેજરસાહરેબનરે્ય એ ગમતું. ક્યારરેક એ્ય 
નાથીનરે જોતા... પાણી પીિા િાસતરે મરેડીમાં બોલાિતા.. નાથી તો ધન્ય થઈ જતી. 
રામચંદ પણ ક્યારરેક હાજર હો્ય.. એ્ય મલકતો છલકતો... નાથીનું ધ્યાન પોતા 
તરફ ખેંચિામાં સફળ થતો. સાગિાડા છોડિાનું થ્યું ત્યારરે  પનાલાલરે રામચંદ 
દ્ારા નાથીનરે થોડા પૈસા પહોંચતા કરરેલા; કહરેલું : ગરીબ, પણ ભલી બાઈ ! ભલરે 
રાજી થા્ય...’ પનાલાલની નાથી સાથરેની છરેલ્લી મુલાકત ‘્યાદગાર’ હતી.

ગોદામનું કામ તો મોટરે ભાગરે સિારથી બપોરનું જ રહરેતું. ગવલ્યાકોટ; 
કરેસકર્યાજી તથા આસપાસના મલકમાંથી ગાડાં કરે ગધરેડાં લૈનરે દારૂના િરેપારીઓ 
આિતા... બપોર સુધીમાં તો પાછા િળી જતા... બચરેલા દારૂના માપની નરે 
િરેચાણની નોંધ રવજસટરોમાં થઈ જતી... સીલ િાગી જતાં. ચોકીદાર આરામથી 
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બરેસતા નરે પનાલાલ બજાર ભણી નીકળી પડતા. વમત્ર હીરાલાલની દુકાનરે બરેસતા 
નરે બજારની ચહલપહલ જોતા. રંગીની બધરે જ હતી. િરઘોડા, સિારીઓ, રંગીન 
ઓઢણીઓનો ફરફરાટ અનરે ચાળીશ ચાળીશ કળીિાળા ઘરેરદાર ઘાઘરાની 
મદમાતી અિરજિરો. ફૂટડી છોકરીઓ નરે ગામડરેથી િહોરિા આિરેલા મુગધ 
લોકોની ભોળી પ્રરેમાળ નજરો... પનાલાલનરે જાણરે કરે િણપીધરે નશો રહરેતો હતો...

જોકરે હિરે પનાલાલ બધી િાતરે ‘િટલાઈ’ ચૂક્યા હતા. વમત્રો જ એિા રવસક 
નરે વબનધાસત મળ્ા હતા કરે પ્રત્યરેક સાંજ રંગીન રંગીન થૈ જતી હતી. ચરેતનલાલ, 
હીરાલાલ અનરે છગનલાલ : આ ત્રણરે મારિાડી જનૈ િાવણ્યા. તળાિની પાળરે 
ભરેટો થ્યરેલો. શા્યરીની રમઝટમાંથી મૈત્રી થૈ. ત્રણરેનરે બજારમાં દુકાનો નરે િરેપારમાં 
ગુજરાત સાથરે િહરેિાર હતો... એમાં દારૂનાં ગોદામનો જુિાન મકૅનરેજર મળતાં 
ચાર ચાંદ લાગી ગ્યા હતા.

શકૅરોશા્યરીની રમઝટ જામતી. પાનાં નરે સોગઠાં રમાતાં. સાજ રે પીિાના રરેશમી 
દોર ચાલતા... મટનનાં ભવજ્યાં નરે ટરેસદાર ચિાણં... પછી રાતરે રાજસથાની તી-
ખાશિાળું જમિાનું થતું... પાન અનરે વસગારરેટ પણ હિરે પનાલાલ માટરે સાથીદાર 
જ રેિાં હતાં. દરેિીલાલ નામનો વશક્ક પરેલા ત્રણરેનો વમત્ર હિરે પનાલાલની િધુ નજીક 
આિી ગ્યો હતો. કરેમ કરે બંનરે ગાિાના શોખીન હતા. એક િાર દરેિીલાલરે જલસો 
ગોઠિરેલો. પીિાનું પછી ગાિાનું ચાલ્યું. પનાલાલરે પણ હિરે ગઝલ-શા્યરી ઉપરાંત 
મારિાડી ગીતો ગાિાનું શીખી લીધરેલું. ‘પવનહારી’ ગિાતી એમ જ એ તાલ-રાગ 
ઘૂંટીઘૂંટીનરે ગાતા હતા નરે વમત્રો ડોલી ઊઠતા હતા. પનાલાલનરે સૂરજરામનું િરેણ- 
‘નકહ ગાિાનું’ – ્યાદ તો હતું પણ જાણરે એ પોતાના િશમાં નહોતા ! એ રાતરે 
મટનનો રસો ચાખતાં મજા પડી. પછીથી તરકારી્ય ખાધી નરે પછી તો રામચંદ 
બંનરે માટરે ઘરેર પણ મટન રાંધિા લાગ્યો હતો ! દરેિીલાલ સારંુ ગાતો; પણ પના-
લાલના અિાજમાં મીઠાશ નરે દદ્ગ બરેઉ ભારરે  આકષ્ગણ કરતાં હતાં... દરેિીલાલનરે 
ત્યાં નરે સકૂલમાં પુસતકો હતાં – લાઇબ્રેરી. પનાલાલ એનો લાભ લરેિા લાગરેલા....

આ બધા જલસાઓ દરવમ્યાન ચરેતનલાલની બહરેન ઝમકુ પનાલાલથી ખૂબ 
આકષા્ગઈ હતી. રોજ સિારરે  એ પનાલાલની મરેડી સામરેના રસતરેથી મંકદર જતી-
-આિતી... પહરેલાં તો પનાલાલનરે ખબર નહોતી કરે આ ચરેતનલાલની બહરેન છરે.. 
પનાલાલ મરેડીના ઝરૂખરે આિતા... નરે સામરેથી ચવણ્યાચોળીમાં આિતી ઝમકુનરે 
જોઈ રહરેતા... એનો્ય પંદરસોળ કળીના ઘરેરાિાળો ઘાઘરો ચાલિા સાથરે બરેઉ 
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બાજુ લ્યમાં કહલ્લોળાતો હતો. નરે ઝમકુ તીરનજરરે  ઉપર જોતી... પલકારો 
મારતી નરે ચાલી જતી... િળતાં્ય િળી િળીનરે જોતી... બપોર પછી પનાલાલ હી-
રાલાલની દુકાનરે બરેઠા હો્ય ત્યારરે  પણ ઝમકુ ત્યાંથી પસાર થતી – બરે િાર. દરરેક 
િખતરે તરસભ્યુાં નરે મોગરાનાં ફૂલો જ રેિું જોઈ લરેતી ઝમકુનરે જોિાનું પનાલાલનરે 
જાણરે કરે વ્યસન થઈ પડરેલું. હીરાલાલ એ પામી ગ્યરેલો, નરે આગળ િધિા કહરેલું 
– સંકરેત કરરેલો. પણ પનાલાલરે બાઈબાના પ્રરેમની િાત ભિાનવસંહનરે કહરેલી તરે 
હીરાલાલનરે્ય કહી હતી નરે –  વન:શ્વાસ સાથરે ઉમરેરરેલું કરે : ‘મારંુ હરેતુ (પ્રરેમી) દુ:ખી 
થા્ય છરે નરે મનરે પામતાં પહરેલાં દુવન્યામાંથી જ – ખરેર !’

ઝમકુએ પોતાનો પ્રરેમ બીજા બરે પ્રસંગોએ પણ સહજભાિરે વ્યકત થિા 
દીધો હતો. એક તો એના ભાઈનરે સાપ કરડ્ો ત્યારરે . દિા કરાવ્યા પછી દદદીનરે 
રાતભર ઊંઘિા દરેિાનો હોતો નથી; એટલરે ગા્યન સાથરે જાગરણ થા્ય તો સારંુ 
એમ વમત્રોએ નક્ી કરરેલું. ઝમકુ પનાલાલની મરેડીએ બોલાિિા દોડી આિરેલી. 
રડમસ હતી, નરે િળગી પડીનરે વિનંતી કરતી હતી.... એની કંુિારી કા્યાનો સપશ્ગ 
તથા એ દરેહની સુગંધ પનાલાલનરે જપંિા નહોતાં દરેતાં. એ રાતરે એમણરે પ્રરેમ-વિર-
હનાં ગીતો ગાઈનરે ચરેતનલાલની ‘ચરેતના’નરે જગિી હતી. ‘મારા પ્રરેમની િાતો 
મારા મરણ પછી સાંભરશરે.’ એિા ભાિની ગઝલ પનાલાલરે છરેડી ત્યારરે  તો ઝમકુ 
રોઈ પડરેલી... એનું ‘રોિું’ બધાંએ ‘ભાઈની ચરેતના’ સાથરે જોડરેલું – પણ પનાલાલ 
અનરે હીરાલાલ તો જાણતલ હતા... એમાં્ય પ્રરેમની આિી પગલી-કદિાની ઝમકુનરે 
જોઈનરે તો પનાલાલ િધારરે  કદગમૂઢ શા થ્યા હતા. બીજી િાર તો ઝમકુ હીબકરે 
ચઢી ગ્યરેલી – પ્રસંગ હતો પનાલાલ જખમી થ્યા હતા – નો. પૉટાશ કોઠીમાં 
ભરીનરે ભીંતભડાકા કરિાની રમઝટનું પિ્ગ હતું. પનાલાલનરે એમાં િાગિું-દાઝિું 
બરેઉ એકસાથરે થ્યરેલાં. બધા વમત્રો દિાખાનરે લૈ ગ્યરેલા. ઝમકુનું તો રડિું સુકાતું જ 
નહોતું... જોકરે આ ટાણરે ‘પ્રરેમનાં જોખમો’-નો પનાલાલનરે ઠીક ઠીક ખ્યાલ આિતો 
જતો હતો. છતાં્ય ‘મરેડી અનરે રસતા’નું નરેત્રવમલન તથા ચમકતી તલિાર જ રેિી 
નજરનું કામણ તો અટકાવ્યાં્ય અટકતાં નહોતાં !

આ દરવમ્યાન રઘુનાથવસંહની બદલી થઈ હતી નરે એનરે સથાનરે વશિવસંહ 
આિી ગ્યો હતો. એ જરા અવભમાની અનરે મકૅનરેજરથી પોતાનરે ઉપરી સમજતો 
હતો. જોકરે પનાલાલરે એનરે નમતું જોખ્યું નહોતું. પણ વશિવસંહ તો ઉસતાદ હતો. 
માણસનરે પામતો અનરે પછી પોતાનો કરી લરેિા માટરે પાસા ફેંકતો... હા, એ ભ્ર-
ષ્ાચારી હતો. રવજસટરમાં એ જોઈ લરેતો ક્યા વન્યવમત ગ્ાહક ઓછો માલ લઈ 
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જા્ય છરે કરે ગકૅપ પાડરે છરે. પછી એટલો દારૂ એ િધુ પૈસરે બીજાનરે િરેચીનરે પૈસા 
પરેદા કરતો. ક્યારરેક માલ લરેિા આિનારનરે ફોડીનરે માલમાં ભરેળસરેળ કરી લરેતો. 
અંવતમ જિાબદારી તો ઇનસપરેકટરની ગણાતી, કરેમ કરે એ માલના ઢોલ પર સહી 
એની રહરેતી. મકૅનરેજર તો છૂટી જઈ શકરે છરે – એનરે પૂછિામાં જ નૈ આિરે... િગરેરરે . 
વશિવસંહરે પનાલાલનરે આંખ આડા કાન કરીનરે વખસસું ગરમ કરિા માટરે પટાિી 
લીધા હતા.

શરૂમાં તો એમની દલીલ હતી કરે આ અનૈવતક કહરેિા્ય અનરે આમાં ભગિાન 
રાજી ના રહરે. પણ વશિવસંહરે સમજાિરેલું કરે જીિનમાં આિું ક્યારરેક જ કરિાનું 
આિરે છરે. નરે જલસા સારુ તો રાજના મહારાિલથી લૈનરે ભોઈ નરે મોચી સુધાં કૈંક નરે 
કૈંક આિુંતરેિું કરરે  જ છરે ! પનાલાલનરે જીિનમાં એક િાર 3 રૂવપ્યા ચોરરેલા તરે ્યાદ 
આવ્યું હતું. ઈડર બોકડાંગમાં હતા. 3જીમાં ભણતા હતા... આખા શરીરરે  ખસના 
ફોલ્લા થ્યરેલા. દિા લગાડીનરે એ રૂમમાં રહરેતા નરે બધા તો હો્ય વનશાળમાં. ત્યારરે  
તૂટરેલી કાતરના પાનાથી એક વમત્રની પરેટીનું તાળું ખોલરેલું. અંદર રાણીછાપ છ 
રૂવપ્યા હતા. એમણરે 3 રૂવપ્યા ચોરી લીધરેલા...નરે તાળું પાછુ ંકફટ કરી દીધરેલું.. 
પણ છરેિટરે ફકર્યાદ તો થૈનરે જ રહરેલી. શકદારો્ય છૂટી ગ્યરેલા. છરેિટરે રઘુનાથ 
પનાલાલનરે આંબાિાકડ્યામાં લઈ ગ્યરેલો. ધમકાિરેલો – ‘તું જ એકલો રૂમમાં 3 
કદિસથી હતો... ચોર થા કરે ચોર બતાિ !’ છરેિટરે પનાલાલરે કબૂલરેલું નરે કબ્સતાન 
પાસરેના આંબા-લીમડામાં ક્યાંક થડ-મૂળમાં દાટરેલા રૂવપ્યા પાછા કાઢી આપરેલા. 
સૌએ એ નાના વનશાવળ્યાનરે માફ કરરેલો... પણ એ િરેધક નજરો નરે એ જાત 
સાથરેનો સંકોચ તથા નાલરેશી પનાલાલથી ભુલાતાં નહોતાં. એટલરે આજ રે્ય વખસસું 
ગરમ થતાં ઘરેર જનૈરે જો્યું તો એક મકહનાના પગાર જ રેટલા પૈસા હતા... જીિ 
થડકારા મારતો હતો. છરેિટરે મંકદરમાં જનૈરે માફી માગી લીધરેલી : ‘શંકરદાદા 
! માફ કરજો, હિરેથી આિુંતરેિું નકહ થિા દઉં...’ પણ આ તો અમલદારી-લત 
ગણા્ય. વશિવસંહ હતો ત્યાં સુધી તો બંધ ના જ થ્યું... નરે એની બદલીમાં પછી 
ભિાનવસંહ આિી ગ્યો હતો નરે પરેલો બોરીિાળો દુગા્ગપ્રસાદ રવજસટર લખતો 
હતો. પનાલાલનરે પોતાના આિનારા લગ્નની ખબર હતી. મોકો જોઈનરે એમણરે બરે 
િાર મજાથી વખસસાં ગરમ કરી લીધરેલાં... નરે પછી પાણી મૂકરેલું કરે હિરે કદી આિું 
કુકમ્ગ નકહ કરંુ ! ભિાનવસંહની રજિાડી િાતો અનરે રંગીન રાતોમાં પનાલાલ 
પોતાનો અફસોસ પણ ભૂલી ગ્યા હતા.

સાગિાડામાં આમ તો મજા જ મજા હતી.
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પનાલાલનરે બરે ઘૂંટ લરેિાની ટરેિ ભિાનવસંહ ગ્યા પછી્ય ચાલુ રહી હતી. 
ઉપરથી ક્યારરેક િકર્યાળીિાળું શરબત. ઉનાળામાં ઠડંાઈનરે નામરે ભાંગનો્ય 
નશો થતો. એમાં િળી કસતૂરી જ રેિી ‘બરે અથ્ગિાળું’ બોલનારી નરે દૂધ િરેચિા 
વનવમતિરે મોજમસતી કરાિનારી બાઈઓ આિી ચઢતી. કોઈકરે િળી તિા્યફનો 
નાચ ગોઠિરેલો... પનાલાલ તો હિરે સાગિાડામાં ‘રંગીન મકૅનરેજરસા’બ’ તરીકરે્ય 
પકરવચત હતા. પહરેલી હરોળમાં એમનું સથાન હતું. પોસટમાસતર તથા દરેિીલાલ 
નરે બધા વમત્રો પણ હો્ય જ. તિા્યફનરે પનાલાલ જોતાં જ જાણરે ગમી ગ્યરેલા. 
નાચ પૂરો થ્યો ત્યારરે  તિા્યફરે પનાલાલનરે અંદરનરે ઓરડરે બોલાિરેલા. હસીનરે િાત 
કરતાં કરતાં ભાિકના દરેખાિનાં નરે િાંકકડ્યા િાળનાં િખાણ કરરેલાં. નરે પોતાની 
્યાદ માટરે પ્યાલીમાં બરે ઘૂંટ રરેશમી શરાબ ધરરેલો... પનાલાલ ના પાડી શકરે એમ 
બનિું શક્ય નહોતું ! શરાબ કરતાં પાનારીનો (સાકીનો) નશો પણ હો્ય છરે. ગામ 
છોડતાં પહરેલાં તિા્યફરે રામચંદ સાથરે પનાલાલ માટરે પાન મોકલરેલું. પનાલાલનરે 
બાઈબા બધરે જ હાજર લાગતી હતી !

એક િાર પોસટમાસતરરે  વચઠ્ી સાથરે માણસનરે પનાલાલ પાસરે મોકલરેલો. 
ઉદરેપુરથી આિરેલો ફોટોગ્ાફર હતો. પછી તો વમત્રમંડળમાં બધાં સાથરે ફોટા 
પડાિિાનું બરે-ત્રણ કદિસ ચાલરેલું. હજી લોકમાં પતની સાથરે ફોટો પડાિિાનો 
સંકોચ હતો. ટીકાઓ થતી. પણ પનાલાલના વમત્રો તો નિા નિા પરણરેલા હતા... 
એમણરે એ્ય સાહસ ક્યુાં... એમાં્ય હીરાલાલની મરેડી તો તિા્યફો, વસનરેમાની 
નટીઓ િગરેરરેના ફોટાઓથી ભરરેલી હતી. પનાલાલ ક્યારરેક એ રૂમમાં જતા...નરે 
હીરાલાલ સાથરે ‘બરેઠક’ કરતા. પાનરે રમતા, જમતા નરે મોડી રાતરે મરેડીએ પરત 
થતા. આપમુખ-ત્યારીની આ વજદંગી ઝાઝા કદિસ ચાલિાની નહોતી. પણ 
એમનરે ઉદરેપુરના રાણા ગલાલવસંગ અનરે કડાણાની ફૂલકંુિરીનો પ્રરેમ તથા એ 
પ્રરેમકથા ભુલાતાં નહોતાં... ભિાનવસંહ પછી એ િાતા્ગ અહીં પણ ગાઈ-સંભ-
ળાિનારા હતા... (‘ગલાલવસંગ’ની િારતા આ રીતરે મનમાં સચિા્યરેલી જ રે પછી 
નિલકથા રૂપરે લખાઈ હતી.)

વશ્યાળો ઊતરિામાં હતો. એક િાર હકરભાઈ ધૂવળ્યા િરેશમાં ગાડા સાથરે 
સાગિાડા આિી ચઢરેલા. પનાલાલરે તો આ િષભે ગરમ કોટ – બંડી નરે પરેનટ વસ-
િડાવ્યાં હતાં. એ તો સજીધજીનરે રહરેતા’તા. જ્યારરે  હકરભાઈ તો સાિ ગામકડ્યા 
જણ જ રેિા હતા. જોકરે પનાલાલરે ભાઈનરે નાહીધોઈ લરેિા જણાિી રસોઈ કરાિરેલી. 
દાળબાટીનું જમણ કરાિરેલું નરે ગાડામાં હતાં તરે િરેચિા માટરેનાં બધાં બોર િરેપારીનરે 
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બોલાિીનરે િરેચી આપરેલાં ! ભાઈનરે પનાલાલનો િહીિટ ગમતો હતો. ભાઈ બરે 
િાતો લાિરેલા : એક બાિજીની નરે બીજી લગનગાળાની.

‘જ્યશંકરરે ’ (હિરે એ જ્યશંકરાનંદ કરે બાિજી નહોતા રહ્ા નરે!) કાંવતનરે 
માંડલી મોકલી દીધો હતો. જ રે ગાડુ ં હાંકતાં િાઈ આિિાથી નીચરે પડરેલો નરે 
પૈડાં નીચરે આિતાં મરી ગ્યો હતો. પનાલાલનો જીિ બળી ઊઠરેલો. બાિજી પર 
ગુસસો પણ આિરેલો. કાંવતના કહરેિા પ્રમાણરે બાિજીએ કાંવતની બાનરે ઉતિરસંડાના 
મંકદરમાં સરેિા કરિા મૂકી દીધી હતી નરે પોતરે ‘ગાંધીનું કામ’ કરિામાં ગોઠિાઈ 
ગ્યા હતા. આઝાદીની ચળિળો હિરે જોશમાં હતી. બારડોલીના સત્યાગ્હ પછી 
તો ગુજરાતમાં આંદોલનો િધી ગ્યાં હતાં. બાિજીની પૂિ્ગપ્રરેવમકા લીલાનો સંસાર 
દુ:ખી હતો. પણ એ મન મનાિતી હતી કરે ‘જ્યશંકરરે ’ મારા માટરે થૈનરે સંન્યાસ 
લીધો છરે. હિરે એનરે બીજી બાઈ જોડરે રહરેતો જાણીનરે એણીએ એનરે દુ:ખનો પત્ર 
લખરેલો... આમ બાિજી પાછા સંસારીમાંથી દરેશસરેિક બનિા તરફ િળ્ા હતા.. 
જોકરે આ બધાં થીંગડાં ગણા્ય. થાક્યાના વિસામા. બરેઉ ભાઈઓનરે અફસોસ 
થતો હતો.

િળતાં પહરેલાં ભાઈએ પનાલાલનરે બરે કામ સોંપરેલાં. એક તો સિગ્ગસથ રત-
નીબહરેનના ભાણા કચરંુનું લગન લરેિાનું હતું એટલરે મામરેરંુ ખરીદતો આિરે અનરે 
એનું્ય લગન લરેિાનું છરે માટરે પૈસા બચાિિા ઉપરાંત ઘરરેણાં-કપડાં ખરીદિાની 
્યોજના કરરે . ભાઈએ તો મોઢરે મોઢરે કહીનરે ભાર ઉતારી દીધરેલો પણ પનાલાલરે 
તો ભારરે  મથામણો કરિી પડરેલી. કચરુ માટરે રરેશમનો જામો લીધો હતો. િાગડની 
હોળી એટલરે ભરપૂર મસતી. મદારીઓ પણ આિરે. સટ્ો રમા્ય. મોકહની લાગરે... 
મંત્રતંત્રની હોડ બકા્ય. ધુળરેટી રમા્ય... પનાલાલ હોળી પછી માંડલી જઈ આવ્યા. 
કચરંુનરે પરણાવ્યો હતો. ભાઈ સાથરે મોડાસા જઈનરે પોતાના લગ્નનાં ઘરરેણાં નરે 
કપડાં લીધાં હતાં...ચાંદીનાં કંદોરો નરે હાંસડી. બંગડી નરે ચીપિાળાં બલો્યાં... 
રરેશમી કપડાં ! ઘરકુટુબંમાં માસી - મૂળાભાઈ નરે હકરભાઈ-કંકુભાભી તથા ખરે-
મો-ગંગાનરે્ય ખુશી થા્ય એિું ખરીદ્ું હતું. લગ્ન િૈશાખ સુદ તરેરસનું હતું... હિરે 
સાગિાડામાં મોજમસતીના જાણરે કરે છરેલ્લા કદિસો િીતતા હતા.

ba
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લગ્નવનવમતિરે પંદર-િીસ કદિસની રજા લઈનરે પનાલાલ માંડલી જિા 
નીકળતા હતા ત્યાં જ ઝમકુ આિી ચડરેલી. એનરે હીરાભાઈ તથા ચરેતનભાઈની 
િાતોમાંથી ખબર પડરેલી. ઠપકો કરતી હતી... ‘નાનરે મોઢરે મોટી િાત લાગશરે, વભ્યા 
! પણ અમરે કાંઈ તમારી િહુમાં ભાગ થોડાં પડાિિાનાં હતાં ? લગનની િાતરે્ય 
સંતાડીનરે ફરો છો તરે ન જાણરે મનમાં શું શું સંતાડરેલું રાખતા હશો ?’ ઝમકુની 
િાતમાં કટાક્ હતો એ પનાલાલનરે ગમ્યો હતો. એ તો ઝમકુના ગોળમટોળ ગોરા 
મુખ પર ઊતરી આિરેલી રતાશ અનરે રીસનરે જોિામાં મગ્ન હતા.

‘ભલરે હિરે, આમ શું ભાળી ર્યા છો ? િહુનરે લરેતા આિજો...’
‘હજી તો નાની િ્યની છરે.’
‘તરે, મોટી મળરે એમ છરે... નાનીનરે શું કામ–’ ઝમકુનું ગળું અચાનક ભરાઈ 

આિરેલું... ડમૂા જ રેિું... એ પાછી ફરી ગ્યરેલી. આખી િાટ પનાલાલ વિચારતા હતા 
– ‘અમારી – પાટીદારોની ન્યાતની આંટીઘૂંટીમાં એ ગભરુ હરણીનરે શું ખબર પડરે 
?... અમરે તો કરમમાં કંઈ-કરેટલા્ય ખરેલ લખાઈનરે આિરેલા છીએ... ? રામ જાણરે 
!!’ પનાલાલરે પણ આટલી િ્યમાં જ રે અનુભિો મરેળવ્યા હતા એ ગજબ હતા. 
એટલરે તો એ્ય નસીબમાં નરે કમ્ગમાં માનતા થઈ ગ્યરેલા. એમનરે એમ ખબર પડિા 
માંડરેલી કરે કામ કરતા જિું... મળરે તો માણિું બાકી જીિતર તો દુ:ખની િાટ જ રેિું 
છરે. ઊભી િાટરે આડા ડુગંર આિતા જ રહરે છરે નરે ?! આ જુઓનરે સાગિાડા અનરે 
ડુગંરપુર િચચરેની ઊભી િાટ નાનીમોટી ડુગંરીઓની કરેડ્માં થૈનરે કરે પાસામાં થૈનરે 
જ િળતી બળતી નીકળી છરે.
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થાકીનરે માંડલી પહોંચ્યા ત્યારરે  થાક ઊતરી જા્ય એિાં દૃશ્યો હતાં. ઘરની 
ભીંતો-પડસાળ-ચોપાડ બધું લીંપાઈનરે સિચછ હતું. ભીંતો પર રાતી ગોરમટી 
ચઢાિરેલી નરે ખડીથી વચત્રો ક્યાાં હતાં. ઘરમાં બોરસલીના તરેલની સુિાસ ફરફરિા 
માંડી હતી. ગીતો-ગાણાં તો લીંપિા માંડ્ું ત્યારથી ગિાતાં હતાં. ભાભીની જુિાન 
બહરેન તથા પોતાની ઓરમાન બહરેન (મૂળાભાઈની સગી બહરેન ) આિરેલાં હતાં. 
રરેિાની બહરેનો અનરે બાંમણની છોકરીઓ્ય ગાિાનો બધો તાલ સાચિતાં હતાં... 
પનાલાલ આિતાં ખૂટતી િસતુઓ્ય આિી ગઈ.

ગણરેશપૂજા, માંડિો-ગ્હશાંવત-ગોતરેડો-ફુલરેકંુ-શરેરી ચંપાિી નરે દરેિદશ્ગન... 
છરેલ્લરે પીઠી અનરે જાન ઊઘલિાની તૈ્યારીઓ... બધું ક્મમાં તથા ઉમળકાથી 
ચાલતું હતું. ઓરમાન મા(માસી) નરે ભાઈ મૂળો ભૈ હાજર જ હતાં. એમનો ઉમંગ 
સમાતો નહોતો. ઉનાળાનો દંન, ગરમી કહરે મારંુ કામ. પાણી ભરનારા્ય બરે જણ 
રાખરેલા... કાળાં નરે રાતાં માટલાં ભરાતાં નરે ખાલી થતાં. નૂતરાં નરે ન્યાત; જમ-
ણિાર અનરે અફીણકસુંબા ચાલતાં હતાં. ખાખી બીડીિાળા્ય પનાલાલ પાસરેથી 
ધોળી બીડી માગતા હતા... લૂગડાં નરે ઘરરેણાં્ય સૌનું મન સચિા્ય એમ િહોરરેલાં 
હતાં. એટલરે જાન રંગરેચંગરે ઊપડરેલી :

‘શુકન જોઈનરે સંચરજો રરે ...
સામરે મવળ્યો જોશીડાનો બરેટો રરે ...’

*
‘િરની બહરેનોનરે હરખ ન મા્ય રરે
બાળો િર ઘોડરે ચડ્ો...’

જોકરે જાન તો િહરેલમાં નીકળી હતી. સાસરીનું ગામ મો્યડી. સાિ પાધરંુ જ 
હતું... સાસરીની શરેરીઓ અતિરથી મઘમઘી ઊઠી હતી. મોટો િર અનરે નોકકર-
્યાત, િળી રૂપાળો અનરે આબરૂદાર ઘર ! લોક ઊમટરેલું. બરેઉ પક્ની ગાનારીઓ 
ભડીએ ચઢરેલી...

‘માંડિરે બરેઠી ચકલી પલકારા મારરે ...
ગોકળ તારી છરેનાળ પલકારા મારરે
મારા મૂળાભૈનરે આિિા પલકારા મારરે ...’

*
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શરેરી િચચરે આંબલો ફાલ્યો લચકાલોળ રરે  રમતુડુ ં િાગરે...
ડાહ્લા તારી શરેનાળ ફૂલું લરેિા જા્ય રરે  રમતુડુ ં િાગરે...
ફૂલું લરેિા નથી જતી, ધણી કરિા જા્ય રરે  રમતુડુ ંિાગરે...

*

‘મોટા િર’-નરે ઘરડો નરે ટરસો કહી કહીનરે્ય ફટાણાં ગિા્યાં હતાં. રરેિાનો 
આનંદ આસમાનરે હતો. પનાલાલનરે જાણરે સંભળાિતી હતી – ‘હિરે ધરા્યા નરે 
?’ ઢોલ િાગતા હતા, ઘૂમરેર ચાલતી હતી... ્યુિાની રમણરે ચઢરેલી હતી. િરકન્યા 
પરણી ઊત્યાાં... જાનિાસો તો ખરેતરોમાં હતો. હિરે જાન િરેિાઈના ફવળ્યામાં લૈ 
જિાની હતી. પનાલાલ તો ઊંઘિા જ રેિા હતા. ત્યાં દોલાભાઈએ િહરેલ જોડી... 
િરસમરેત બધાં બરેઠાં... એમાં એક અલ્લડ ્યુિતી પણ આિી બરેઠરેલી નરે કૈંક સૌનું 
ધ્યાન ખેંચતી હતી. જરાક ઉમંગમાં બોલતી નરે ગમમત કરતી પનાલાલની કમરમાં 
ગલીપચી કરી લરેતી તરે બીજાનરે ખબરરે્ય નહોતી પડતી. જાંનડીઓએ ઠપકો્ય ક્યયો 
! ‘વભ્યા ! તમરે માંડલીની જાનમાં ચ્યાંથી...?’ એ તો મલકાતી જતી નરે બોલતી 
હતી... ઉં તો િરપક્રે છુ.ં.. મનરે તો તમારંુ માંડલી બૌ ગમરે... નરે આ િરેલ નરે િર-
રાજા્ય...’ બધાં હસતાં હસતાં સમજી ગ્યાં કરે આ દોલાભૈનું કારસથાન લાગરે 
છરે. ખરેર... બધાં નિા મુકામરે ખાઈપીનરે િાતરે િળરેલાં. કોઈ િળી ગામમાં મળિા 
નીકળરેલાં... પનાલાલની બહરેનો િગરેરરે્ય આઘાંપાછાં હતાં... પણ પરેલી અલ્લડ 
પનાલાલની આસપાસ મંડરાતી હતી... છરેિટરે પાસરે આિીનરે કહી રહી –  ‘જુઓ, 
આ પડસાળનો સામો છરેડો... મારી માસીનું ઘર છરે એ. ત્યાં તમારો ખાટલો ઢાળું 
છુ.ં..વનરાંતરે... કોઈ વચંતા નથી. ઇશારા કરતી નરે શરીર લચકાિતી એનરે વિશરે 
દોલાભાઈનરે પનાલાલરે પૂછરેલું : ‘દોલા આ શું માડ્ું છરે તેં ?’

‘પનાકાકા, એનો જીિ તમારામાં લાગ્યો છરે... મારી સાળી છરે એ...’

‘દોલા, હંુ આ િાતરે કશું ના જાંણં, હા !’

‘તો પછી, એ અલ્લડ જાણરે નરે કરરે  તરે ખરંુ !’

બીજા પુરુષો્ય અફીણ અનરે લીલાગરી(ભાંગ)ના ઘરેનમાં ગમરે ત્યાં જામરેલા કરે 
સૂિા પડરેલા હતા. બૈરાં પનાલાલનરે ના પાડતાં હતાં કરે મીંઢળ છૂટા િના ખાટલરે 
સૂિા ના જશો. પણ પરેલી અલ્લડરે જાણરે મો્યણી જ નાખરેલી તરે પનાલાલ તો 
ખેંચાતા જ હતા.. દોલાએ િળી કહંમત બંધાિરેલી. ખાટલાની એક બાજુ હંુ છુ ંજ 
નરે ?! કહરેશો તો તમારા ભરેગો સૂઈ જશૈ... બસ ! બીજી બાજુ અલ્લડની પથારી 
મૂકી છરે... એ તો અમસથી, તમારો ‘પાસિાન’ ગણા્ય. ચોકક્યાત જ ગણો નરે !.... 
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પરેલી અલ્લડરે ઢોલ ભરેગા કરાિીનરે બધાંનરે ગાિાની ઘરેરમાં નાખ્યાં... િચચરે િચચરે 
એ્ય બરે ગાણાં ગાઈ આિતી હતી.. જાનિાળાં નરે બીજા ્યુિાનો તો આ અલ્લડનરે 
નરે એનાં નખરાળાં ગાણાંનરે જોઈ જ રહરેલા. ઘડી િારરે  એ પડસાળરે આિતી, પાણી 
પીતી, મોઢુ ંધોતી નરે પનાલાલનરે ખાટલરે ઢળીનરે જોઈ લરેતી... મલકાતી. દોલાનરે 
બોલાિીનરે શરબત પકડાવ્યું... ઇશારત કરી. અંદર ભાંગ મરેળિરેલી હતી. કહરે : 
‘િરરાજાનરે િકર્યાળીનું શરબત પાિ...’ નરે પછી તો એક બાજુ ઢોલનો તાન, ઘ-ૂ
મનારાની ઘરેલછા... અજિાળી રાત, ચાંદની અનરે ટાઢો િા્યરો... થાક, ખુશબો નરે 
ઘરેન સાથરે ઊંઘ પણ... કોણ ક્યાં છરે ? એની કોઈનરે્ય સૂધબૂધ નહોતી રહી...ત્યારરે  
પનાલાલનરે જાણરે શમણં આિરેલું... કોઈક એમનરે ઢઢંોળરે છરે. પડખામાં પરેસરે છરે. બંગ-
ડી-બલો્યાંિાળા હાથ... રરેશમી સાળુનો સપશ્ગ...નરે ‘ખુશબોઈ’ સાથરે પરસરેિાની 
‘સુગંધ’... ઘરેનમાં જાણરે રાચતા જ હતા. સિારરે  તડકો ચઢી ગ્યો ત્યારરે  િરરાજાની 
શોધ થઈ... જગાડ્ા... પડખામાં કોઈ જ નહોતું... કોઈની પથારીઓ્ય નહોતી... 
બાઈબા - રરેિા - ઝમકુ - નાથી - અલ્લડ : બધાં સામટાં શમણાંમાં આવ્યાં હતાં 
– ?? ના ના.. પણ જાન િળાિિાની વિવધ થઈ, િહરેલ ઊપડી; ઘરેર જનૈરે બાંમણરે 
થાળી રૂવપ્યો રમાડ્ાં નરે મીંઢળરે્ય છૂટાં... નાનકડી િહુનરે વપ્યર મૂકી આવ્યા... 
‘વિિાહ ઊલ્યો નરે ખીંટીએ મૉડ...’ની િાતો થૈ... પનાલાલમાં પરેલી પરણ્યાની રાત 
તો રોમાંચ સાથરે જાણરે રહસ્ય મૂકતી ગ્યરેલી... ફૉરંુ ફૉરંુ કડલ પાછુ ંજાગતું હતું... 
એમનરે ખ્યાલ આવ્યો કરે આ બરાબર નથી થ્યું. રરેિા જો જાણી ગૈ તો લડ્ા વિના 
છોડિાની નથી... હાસતો ! આ સંદભભે પછી જ રે બન્યું તરે પનાલાલ માટરે આંખ 
ઉઘાડનારંુ હતું.

લોકો બરે બાબતરે િખાણ કરતા હતા.

એક તો રરેિા જ રેિી િહુિારુએ જ રે રીતરે સગાઈ અનરે લગ્નવ્યિહારો ઉકરેલ્યા 
હતા એ સૌનરે માટરે દાખલારૂપ હતા. રરેિામાં આટલી બધી સમજણ અનરે કોઠાસૂઝ 
ભાળીનરે પનાલાલ પણ પ્રભાવિત હોિા સાથરે એ જાણરે રરેિાનરે મનોમન િડીલ બા 
સરખું ઠ્યા્ગનું ઠરેકાણં માનતા હતા. િાચકનરે ખબર પડશરે કરે ‘માનિીની ભિાઈ’ની 
રાજુ તો આ રરેિામાંથી સતો ઘડી કઢાઈ છરે. પનાલાલ એમની નિલકથાના પાત્ર 
કાળુની જ રેમ રરેિા આગળ (કાળુ રાજુ આગળ) બધી પરેટછૂટી િાતો કરીનરે હળિા 
થતા રહરેલા. લોકોનરે તો હજાર આંખો હો્ય છરે. એમનાથી કશું છાનું રહરેતું નથી... 
પણ ગામડાનું લોક ત્યારરે  તો મલાજો પાળતું નરે આમન્યા રાખતું હતું. પનાલાલનરે 
ભણરેલા માણસની આબરૂ મળરેલી નરે આિી લોકઆમન્યાથી એ મોટી ટીકાઓથી 
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બચી પણ ગ્યરેલા. છતાં પરણ્યાની રાતરે જ રે ખાટલા-શ્યન થ્યું એનાથી ગુસપુસ 
પણ ઘણી થઈ હતી. જોકરે પનાલાલની બહરેન સંતીબહરેનના સસરા િડીલ તરીકરે 
હાજર હતા – એમણરે કહ્ું કરે – ‘મેં તો આિું લગ્ન ભાળ્ું નથી ભૈ ! મોજ-
-ઉમંગ અનરે ખચ્ગની વચંતા નૈ ! નાંનશાનું ઘર ખરંુ નરે ! નરે એમાં્ય પનાલાલ જ રેિો 
મોકટ્યાર... દરેશાિર ખરેડનારો જ ગણા્ય ! એમની જ રે ‘ખુશબોઈ’ ફરેલાઈ છરે એણરે 
તો મહુડીની ગંધનરે પાછી પાડીનરે નકરો સુગંધીનો વનશો (નશો) કરાિી દીધો 
ભાઈ ! એક દંન આ પનાલાલ ન્યાત-સમાજ માટરે આિી જ ‘ખુશબોઈ’ દુવન્યામાં 
ન ફરેલાિરે તો મારંુ નામ ભગા લેંબજી નૈ, હા ! ્યાદ કરજો કરે ભગા લેંબજી શું 
કહરેતો’તો !’ ભગા લેંબજી આજ લગી સાચા જ રહ્ા છરે એ્ય કબૂલ ! ગુજરાતી 
સાકહત્ય આજ રે પણ પનાલાલની ‘ખુશબોઈ’થી તરબતર છરે.

પણ આ િખણા્યરેલા વિિાહનું બરે બાબતરે િગોિણં્ય થ્યરેલું. પનાલાલ જી-
િનભર આ બરે બાબતોનરે ભૂલી શકરે એમ નહોતા. પરેલી અલ્લડ છોકરી સાથરેનો 
રાવત્રપ્રસંગ રરેિાએ જાણ્યો ત્યારરે  એ દુ:ખી દુ:ખી થઈનરે પનાલાલનરે ઠપકો કરિા 
વપ્યર દોડી આિરેલી. પનાલાલની રરેિા સામરે જુઠ્ાણં ચલાિિાની કહંમત જ 
નહોતી કા્યમ. રરેિામાં હિરે એ મા અનરે હરેતુ બરેઉનરે પામતા હતા. એમણરે િાત જ 
નકહ, ભૂલ પણ કબૂલી નરે િચન આપ્યું કરે હિરે આિું નકહ થા્ય – ‘એમ બોરડીનાં 
બોરાં થોડાં છરે તરે બધરે આમ જ કરતો ફરંુ... નરે બોરનરે્ય કાંટાનું રક્ણ હો્ય છરે.’

પરેલી અલ્લડનો ધણી હજી તો છોકરમત તથા ‘મોવળ્યો’ હતો. એ તો બધાંનરે 
કહરેિા માંડરેલી કરે ‘ઉં તો ભણરેલા નરે ઊજળા પનાલાલનું ‘ઘર માંડિાની’ છુ.ં ‘બરેડુ ં
ભરીનરે જશૈ... જોજો નરે !’ િા્યરો િાત ફરેલાિરે. ઘાસમાં દરેિતા પડરે એમ ભડકો 
થ્યરેલો. રરેિાનાં સાસકર્યાં હિરે એનરે ઘકલાિતાં હતાં – ‘લ્યો ! બાંધીનરે મોટી 
પાઘડી ! ખાધોનરે લાડિો ?!’ રરેિાએ પનાલાલ પાસરેથી ફરી ફરીનરે િચન લીધું કરે 
આ પરણ્યો એ જ મારી ગૃહલક્મી... બીજી તો આ ભિરે નકહ જ !’ (‘માનિીની 
ભિાઈ’ના કાળુ-રાજુ ફરી ્યાદ આિરે છરે નરે !) બંનરેએ મૂળાભાઈનરે પરેલી અલ્લડનરે 
ત્યાં મોકલ્યો... ત્યાં િળી અડધું ગામ ભરેગું થૈ ગ્યરેલું... પણ મૂળાભાઈએ િાતનરે 
મૂળમાંથી ઝટકાિી નાખરેલી... પરેલીનરે ડારરેલી – ‘જો માંડલીમાં પરેઠી છો તો ટાંકટ્યો 
જ તોડી નાખીશ..’ િગરેરરે . તો્ય પરેલી અલ્લડ તો હજી પનાલાલનાં શમણાં જોતી 
રહરેલી. ‘સાચાં શમણાં’ની મવણનું પાત્ર તરે આ અલ્લડ છોકરીમાંથી મળરેલું... હા, 
એ દોલાની સાળી હતી...નરે દોલાનરે એનાં શમણાં્ય આિતાં... જોકરે દોલાનરે તો 
મૂલ્ય જ રેિું કશું ભાનરે્ય ના હો્ય નરે ?! એ તો કહરેતો : ‘પનાકાકા ! ચોળીનરે ચૅંકણં 
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ના કરશ્યો. છાનાંમાંના િહરેતી ગંગામાં નહાઈ લરેિાનું... એમાં કોદરોની કોઠી ઊણી 
થૈ જતી નથી.’

રરેિા ધરપત લૈનરે પાછી સાસરરે  ગઈ હતી. ત્યાં જ િળી બીજી બાબત જાણિા 
મળરેલી : પનાલાલરે અફીણ ખાધું, ભાભી સાથરે લડિાડ થૈ અનરે કરસાઈનરે સાિકા 
ભાઈ મૂળાનરે ત્યાં રહરેિા ચાલી ગ્યા છરે...

િાલાકાકાનો ભત્રીજો ડાહ્ો નરે પનાલાલ બરેઉ સમાણરેલા. પનાલાલનરે સાગ-
િાડાની રાતો નરે બરેઠકો ્યાદ આિતી હતી. ડાહ્ાનરે કાકાના પડીકામાંથી મગના 
દાણા જ રેટલું અફીણ લરેિાની ટરેિ હતી... એક સાંજ રે જમીનરે્ય બરેઉ તડાકા મારતા 
હતા. ડાહ્લાની િહુ આણરે આિી હતી. એક તાજો પરણરેલો નરે બીજો આણાત 
િહુના નશામાં. બંનરેએ અફીણ લીધું.. ગુંજારમાં સૂિા ચડ્ા. અફીણ િધારરે  
લરેિાઈ ગ્યરેલું તરે રાતરે તરસથી તરફડતા બરેઉ પાણીના લોટરે બાઝરેલા. જો િહુ 
લોટો ના મૂકી ગઈ હોત તો બરેઉની વસથવત મધરાતરે અંધાકર્યા કૂિા જ રેિા ઘરમાં 
પાવણ્યારંુ શોધિાની શવકત નહોતી. બોલાતું નહોતું નરે શરીર ખેંચાતું હતું... 
ગળાનો શોષ નરે નસો તણાતી હતી. પાણીથી કળ િળી... નરે પછી તો બધાં જાણી 
જતાં દરેશી ઓસકડ્યાં ક્યાાં... ‘બંનરેની ઘાત ટળી’ લોકરમૂજ કરિા સાથરે માંહ્થી 
હબકરેલું હતું : ‘હા્ય હા્ય ! ગજબ થૈ જિાનો હતો...’ બધાં પનાલાલનરે િઢતાં 
હતાં – ‘ભૈ ! તું તો ભણરેલો, બધા ‘વનશા’ (નશા) તનરે ખબરે્ય્ગ હો્ય.. જરા અક્લ 
િાપરી જોઈએ...’ ભાભીએ બચાિરેલું ઘી આ ઓસકડ્યાં નરે મહરેમાનોમાં પણ 
િપરા્યું હશરે... એટલરે એ િધુ ખફા હતાં...

ત્યાં િળી પનાલાલરે લગ્નખચ્ગનો કહસાબ માંડી જો્યો. બધું સરભર હતું. 
ભાઈના ઘરમાંથી અનાજ નરે મસાલા વસિા્ય કૈં લીધું નહોતું. એનરે સાટરે િધરેલા 
તરેલનો આખો ડબબો નરે મીઠાનો કોથળો તથા પરચૂરણ િસતુઓ િાળી દીધી હતી. 
ત્યાં ભાભીનો પાતળો જીિ લલચા્યો... ‘રા, મારંુ પાંચ શરેર ઘી િપરા્યું. એના 
પૈસા–’ ‘મેં બરે પૈણતના ખચા્ગનો ભાગ માગ્યો નથી નરે તમરે ઘીના પૈસા માગતાં 
લાજતાં નથી...’ પનાલાલનો જિાબ ભાભીનરે ના ગમ્યો. મૂળરે તો લગ્ન રંગરેચંગરે 
થ્યાં એ કંકુડી(ભાભી)થી જાણરે િરેઠા્યું નહોતું... એણરે લાંબું ક્યુાં : ‘ભાગ તમારો 
ભાઈ જાંણરે ! આ તો મારા વપ્યરની ભેંસનું ઘી...’ ‘ઓહ ! ભાભી ! તમરે તો કાલરે 
ઘરમાં્ય ભાગ નકહ આપો કરે શું ? – લાિો, મારો ઘરભાગ...’ ભાભીએ સામરે 
છાંવછ્યું કરરેલું – ‘કઈ ઘૂઘકર્યાળી િહુ પોળીિાળા રોટલા કરી આપિા આિી છરે 
તરે ભાગ...’ સામરે ઘરેર લાલીકાકી આ તમાશો સાંભળતી’તી. એણીએ પનાલાલનો 
પક્ લીધો હતો :
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‘મહરેણાં શાની મારરે  છરે ? િહુ છતરે છરે તરે રતરે આિશરે ! 
તું પનાનરે કદ્યર ગણતી હોત તો તારી છોરીના સાટામાં ખાસસો 
પૈણાવ્યો હોત નરે ?!... પણ એમ તો–’

અડધું ગામ દોડી આવ્યું. કંકુભાભીએ તોછડાઈથી પનાલાલનરે કહ્ું : ‘મરેર 
મારા પીટા ! લઈ જા તારો ભાગ... રખડતા મારા ઠરેહા !’ આ તો કાંટરે કાંટરે િાડ 
અનરે બોલ્યરે બોલ્યરે લઢિાડ – જ રેિું થૈનરે રહ્ું. અધૂરામાં પૂરંુ િડીલો બધા િરેિાઈના 
ગામમાં હજી વિિાહનાં દાપાં ચૂકિિામાં નરે પરોણાગતમાં પડી ગ્યરેલા. િળી 
ઊડઝૂડ કરતો મૂળોભૈ પનાલાલની િહારરે  આિરેલો... પનાલાલ સામાન લૈનરે મૂળા 
સાથરે ઓરમાન માનરે ઘરેર રહરેિા ચાલી ગ્યા હતા... ‘ભાઈ ! આ ઘર પણ નાંના 
ખુશાલનું જ છરે... હિરેથી અહીં જ રહરેજો...’ મૂળાભૈનું આિું હરેત. અનરે હકરભૈ 
ત્રણચાર દન લગી પનાલાલનરે મળિા કરે મનાિિા્ય ના આવ્યા... પનાલાલનરે આનું 
દુ:ખ થ્યરેલું... મન િાળરેલું  – ‘િહુના તાબામાં રહરેિાનું તરે શું કરરે  ?! ખરેર...’

પનાલાલનું મન હિરે ઘર અનરે ગામ – બંનરેમાંથી જાણરે ઊઠી ગ્યું હતું. હિરે 
તો િહુ મોટી થા્ય ત્યારરે  આણં થશરે... છઆઠ િષ્ગ નીકળી જશરે. ત્યાં લગી આપણરે 
તો પરોણા જ રેિા આિશું નરે જશૈું ! જાણરે િૈરાગ્ય આિી જતો હતો. ચોમાસું નજીક 
હોિાની એંધાણીઓ આપતી સિારની કોળમડીઓ િળિા માંડી હતી. િાદળો 
જાણરે જળ ભરિા દકર્યરે જતાં હતાં નરે ખાખરીઓનાં નિાં પાન જ રેિી સિારની 
િરેળાઓ િા્યરાથી મીઠી લાગતી હતી. રજાના બાકી રહરેલા ચારરે  કદિસો પનાલાલરે 
મૂળાભૈનાં ખરેતરોમાં ખરેડિામાં મદદ કરરેલી... શરેઢાિાડ પણ ક્યાાં હતાં. પોતાનાં 
ખરેતરોમાં્ય ફરરેલા. િાત્રકનો કાંઠો, લીલી કણજીઓની હારમાળા, ગામઝાંપાની 
પરેલી સફરેદ પ્થથરિાળી મોટી ટરેકરી નરે આંબા-આંબલીનાં ઝાડિાં; કોસ-અલા-
ણીિાળો કૂિો : બધું ધરાઈ ધરાઈનરે જોઈ લીધું હતું... ભાિકનરે ખ્યાલ આિશરે કરે 
‘િળામણાં’, ‘મળરેલા જીિ’, ‘માનિીની ભિાઈ’ તથા ‘સાચાં શમણાં’નો પકરિરેશ 
અનરે એમાંનાં બધાં મનરેખ તથા એમનો ભાિલોક આ પ્રદરેશમાંથી જ પનાલાલરે 
આતમસાત્ ક્યયો હતો. િરસાદ િરસરે એ પહરેલાં મૂળોભૈ પનાલાલનરે મૂકિાનરે 
બહાનરે છરેક સાગિાડા આવ્યો. પનાલાલરે એનરે ‘પીિા’-ખાિાની નરે વસગારરેટની 
મોજ કરાિરેલી. મૂળોભૈ તો સૌનરે કહરેતો હતો : ‘પનાલાલ તો ઠકરાત ભોગિરે છરે !’

સાગિાડામાં ગોદામ મકૅનરેજરીનો ચાજ ્ગ સંભાળિા સાથરે લગ્નવનવમતિરે જલસા 
શરૂ થઈ ગ્યા હતા. પનાલાલરે સૌનરે હોંશથી જમાડ્ા નરે ગાિાની મહરેકફલ કરરેલી. 
વમત્રોએ પણ ઘરેર ઘરેર બોલાિીનરે પ્રરેમ િરસાિિાની બધી રીતો અજમાિી હતી. 
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ઝમકુ તો મરેડીએ દોડી આિરેલી. ‘વભ્યા ! બૌ િાટ જોિડાિી ? નિી િહુમાં 
ખોિાઈ ગ્યરેલા ? એનરે ક્યાં સંતાડીનરે લાવ્યા છો ? ભાળજો અમનરે પાછા ! 
‘કોઈની’ ્યાદ આિતી’તી કરે પછી–’ પનાલાલનરે થતું હતું કરે : ‘આ છોકરી ભારરે  
કરિાની છરે... આટલો બધો નાતો... પ્રરેમ ! િાહ !!’

સમ્ય માણસનરે એરણ પર ચઢાવ્યા કરરે  છરે, નરે એમ સતો ! એનો ઘાટ 
ઘડાતો હો્ય છરે. મકહનામાસમાં તો બોરીથી ખુદ શરેઠનો દીકરો રતનશા પનાલા-
લની જગ્યાએ આિી લાગ્યો. પનાલાલરે પાછા બોરી જિાનું હતું ! શરેઠ દીકરાનરે 
પલોટિા માગતા હતા. બાકી પનાલાલના કામકાજથી એ રાજી હતા. વમત્રોમાં 
િાત ફરેલાઈ – ‘પનાલાલ જા્ય છરે...’ અહીં તો પીિાખાિાનું બહાનું – વનવમતિ જ 
જોઈતું હતું નરે ! ફરીથી વિદા્યની તૈ્યારી. તળાિ પાળરે મહરેકફલ. પરેલા ત્રણ ખાસ 
વમત્રો – હીરાલાલ, છગનલાલ અનરે ચરેતનલાલ – નરે પનાલાલરે રાજીનામાની િાત 
કરી. ના, હિરે બોરી નથી જિું. મકૅનરેજરી પછી હિરે એ ઢોર-ઘર-મજૂરની દરેખરરેખ 
અનરે ટપાલ-થરેલાના ફરેરાઓ ! બધાંએ સમજાવ્યા કરે આ તો કામચલાઉ બદલી 
ગણા્ય ?!નરે નોકરી જશરે તો શું કરશો ? િગરેરરે . પનાલાલનરે ્યાદ હતું. ચતુરભા-
ઈસા’બના સગા એંવજવન્યર થૈનરે અમદાિાદની ઇલરેવકટ્રક કંપનીમાં મોટા હોદ્દા 
પર હતા. એ નોકરી અપાિશરે જ. છરેિટરે ઘર નરે ખરેતી તો છરે જ નરે !

પનાલાલરે રાજીનામું રતનશાનરે પકડાિી દીધું. શરેઠનરે્ય જાણ કરી કરે બાકી 
નીકળતા પરેશગીના ત્રીસ-પાંત્રીસ રૂવપ્યા તમનરે મળી જશરે. આભાર. ગોદામમાં 
સૌનો નરે વમત્રોનો ભ્યા્ગ ગળરે આભાર માનીનરે પનાલાલ હિરે મરેડી છોડીનરે નીકળ-
િાના હતા... ઝમકુનરે કહરેિડાિરેલું, હા ! એનરે મળ્ા વિના જાઉં તો ગજબ થઈ જા્ય 
! એ વિહ્વળ નરે વ્યગ્ હતી. રડતી હતી. પનાલાલરે પોતરે કહરેિાની િાત ચબરખીમાં 
લખરેલી. તરે ઝમકુની ચોળીમાં સરકાિતા હતા... નરે એ રોમાંવચત થતી ભ્ય નરે 
હષ્ગથી વિહ્વળ થતી હા-ના-ની વદ્ધામાં લાલ લાલ ચહરેરરે  ન ઊભી રહી શકતી 
હતી કરે ન જ ૈશકતી હતી ! એ થડકારો... એ સપશ્ગમાંનો ભાિલોક ! ‘તનરે કદી નૈ 
ભૂલું. પરણી જજ રે. સુખી થજ રે...’ ઝમકુ તો પનાલાલની છાતીમાં માથું છુપાિીનરે 
ડસૂકરે ચઢી ગઈ હતી. માંડ ટાઢિીનરે વિદા્ય કરરેલી... એ દૂર દૂરથી જાણરે હજી્ય 
તરસી નજરરે  જોતી હતી. પનાલાલરે ‘િળામણાં’માં આ ઝમકુના નામનરે અમર ક્યુાં 
નરે એની ભોળી ચાતુરીનરે આલરેખીનરે જાણરે મનનરે સાંતિના આપરેલી.

ba
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સયાગિાડાની નોકરી છોડીનરે પનાલાલ માંડલીમાં બરેત્રણ માસ મૂળાભાઈ 
સાથરે રહીનરે અમદાિાદ ગ્યા હતા. ડુગંરપુરિાળા ચતુરભાઈ બાબુસાહરેબનરે 
મળીનરે પનાલાલરે અમદાિાદ ખાતરે નોકરીની વિનંતી કરરેલી. ‘મનરે અમદાિાદની 
ઇલરેવકટ્રક કંપનીમાં નોકરી અપાિો સાહરેબ; તમારા ભત્રીજા ત્યાં ઇજનરેર છરે નરે 
!’ નરે 1929ની સાલનો મધ્યભાગ હશરે કદાચ, પનાલાલનરે બાબુસાહરેબરે ભત્રીજાનરે 
હિાલરે કરતાં કહરેલું કરે હાલ ભલરે તમારાં ઘરકામ કરરે , છોકરાં ભણાિરે પણ 
પછી કંપનીમાં ગોઠિજો, ્યુિાન હોવશ્યાર છરે. સાબરમતી નદીની આથમણી 
બાજુનો વિસતાર વિકસતો હતો. વમલો નરે ઉદ્ોગોિાળાઓના બંગલા હિરે ત્યાં જ 
થતા જતા હતા. િૃક્ોની િચચરે નાના ઘાટના બંગલા. બગીચા જ રેિું િાતાિરણ... 
પનાલાલરે આિા બંગલામાં કામ કરિાનું હતું.

સાગિાડામાં મકૅનરેજરી કરિા સાથરે જાણરે જાહોજલાલી – પોતાના ગજા 
પ્રમાણરેની મોજીલી વજદંગી – ભોગિી હતી. નરે હિરે અમદાિાદમાં શરેઠના બંગલરે 
કામ કરિાનું હતું. મન માનતું નહોતું. એક તરફ ‘િાડ વિના િરેલો ચઢરે નકહ’-ની 
સમજણ હતી નરે બીજી તરફ મોટી સારી ઉજવળ્યાત નોકરીની આશાઓ મટતી 
નહોતી. જાણરે ‘ગામમાં પરેસિાના સાંસા અનરે મુખીનરે ત્યાં મુકામ કરાિિાની’ િાતો 
હતી ! જોકરે આ તો કામચલાઉ વ્યિસથા હતી. પણ પનાલાલ ઝાડ ુપકડરે છરે નરે જીિ 
ના...ના... ડચકારી ઊઠરે છરે. અરરે  ! આ તો બધાં ડુગંરપુકર્યો ઘરઘાટી માનીનરે જ 
કામ લરેિાનાં. ઝાડ ુમારિું, પોતાં કરિાં, બારીબારણાં-ફવન્ગચર ઝાપટઝૂપટ કરિું, 
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કપડાં ધોિાં, સૂકિિાં નરે િાળી લરેિાં; બજારમાંથી શાક લઈ આિિું, શરેઠશરેઠાણીના 
હુકમો છૂટરે એ્ય ટાંપાંટરેરાં કરિાનાં, નરે શરેકઠ્યાંનાં સંતાનો નિરેનિો પૈસો ભાળીનરે 
િધારરે  બહરેકરેલાં હો્ય તરે તો િળી ઑડ્ગર જ કરરે  ! સાંજ રે એમનરે ભણાિિાનાં નરે 
િળી એમનું દફતર ઊંચકીનરે વનશાળરે મૂકી આિિાનાં, લઈ આિિાનાં... અરરે , 
આખા ઘરનાં માટરે પથારીઓ કરિાની નરે સિારરે  િાળિાની. રસોઈમાં્ય મદદ કરો 
અનરે િાસણકૂસણ પણ કરો. હા, કામ પ્રમાણરે બીજો એકાદ નોકર હો્ય ખરો... 
પણ બોજો તો બરેઉનરે માથરે ગધરેડા જ રેટલો પડરે જ... પોતરે સાગિાડામાં સાહ્બી 
ભોગિરેલી નરે અહીં બૈરાંનાં લૂગડાં ધોિાં – િગરેરરે  ! પનાલાલરે થોડાક િખતમાં જ 
અમદાિાદ છોડી દીધું. માંડલી પહોંચ્યા. પણ ત્યાં્ય પળોજણો હતી.

અહીં તો રરેિા સમરેત બધાંએ ટોક્યા જ ક્યા્ગ ! ‘‘ભણતર લાજશરે, અહીં 
તો ધૂવળ્યો ધંધો નરે અંધાકર્યો મલક... નોકરી જ તમારો ઉગારો... માટરે ડાહ્ા 
થાિ નરે જાિ અમદાિાદ પાછા.’’ ત્યારરે  તો બધા મલકનાં લોકનરે અમદાિાદનાં 
વમલો-કારખાનાં, શરેઠલોકનાં ઘરોમાં નરે નિી નિી કંપની – ઑકફસોમાં નોકરીઓ 
ભળાતી. નરે િાતરે્ય નરેિું ટકા સાચી હતી. ગામડાં માટરે અમદાિાદ તો જાણરે 
‘વિલા્યત’ હતું.

પનાલાલના ભાગ્યમાં વસથર થિાનું જાણરે કરે લખા્યું જ નહોતું. પાછા ચતુ-
રભાઈસાહરેબનરે મળિા ડુગંરપુર ગ્યા. અમદાિાદની નોકરી છોડ્ાનાં ખોટાં 
બહાનાં બતાવ્યાં નરે પુન: વિનંતી કરી... ‘અમદાિાદમાં ઇલરેવકટ્રક કંપનીમાં 
નોકરી અપાિો...’ સાહરેબરે સમજાવ્યું – કરે એ્ય થશરે, પણ કંપની મારા ભત્રીજા-
ની માવલકીની થોડી છરે ?! ધીરજ તો રાખિી પડરે. અમદાિાદની એક કંપનીએ 
ડુગંરપુરમાં નળ કફકટગં કરિાનો ઠરેકો લીધરેલો હતો. સાહરેબરે પનાલાલનરે એમાં 
જોત્યા્ગ નરે પોતાનરે ઘરેર રાખ્યા. નળના કાટખૂણા જોડિા નરે આંટા પાડિા તથા 
બરાબર કફકટગં થા્ય તરેમ કરિંુ... પનાલાલરે ત્રણ મકહના એમાં્ય સારી આિડત 
દાખિરેલી. ત્યાંથી સાહરેબ એમનરે એક કામરે િડોદરા લઈ ગ્યરેલા. બરે-ચાર કદિસના 
મુકામમાં ક્યાંકથી કોઈક િરેશ્યા બાઈનો સમપક્ગ થ્યરેલો નરે એના મોહમાં્ય એકબરે 
િાર ફસા્યા. ચાર પૈસા બચાિરેલા તરે એમાં િપરા્યા... મૂળરે સાગિાડાની રંગીની 
પીછો છોડતી નહોતી.

સાહરેબ િડોદરાથી પનાલાલનરે લૈનરે સીધા અમદાિાદ ભત્રીજાનરે ત્યાં 
પહોંચરેલા. આ િખતરે જરા ભારપૂિ્ગક ભલામણ કરી હતી. પણ ‘ઘરઘાટી’નું કામ 
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ઓછુિંતિું તો રહરેલું જ. ‘મરેલ્ય કરિત મોચીના મોચી’-િાળી કહરેિત ગણગણીનરે 
પનાલાલરે મન મનાિરેલું. પણ શરેઠરે આ િખતરે ચરોતર પ્રદરેશથી આિરેલાં દમપતીનું 
સરનામું આપરેલું નરે કહરેલું એમનરે મળતો રહરેજ રે. પનાલાલ, પછી તો, સાઇકલ 
લઈનરે રા્યપુર ઊપડી જતો નરે ચીચીબહરેન તથા પી.ડી.સાહરેબનરે મળતો. ત્યાં હૈ્યું 
ખોલીનરે િાતો થતી. ચા-નાસતો નરે જમિાનું્ય મળી જતાં. નરે પનાલાલરે્ય કામમાં 
જોડાતા. ત્યાં નીચલા માળરે નંદનબહરેન રહરેતાં હતાં. પનાલાલનરે એમની ઘરગ્થથુ 
લાઇબ્રેરીમાંથી પુસતકો મળતાં હતાં. નિલકથાઓ નરે િારતાઓ િાંચિાની લરેહ 
લાગરેલી. ચીચીબહરેન નરે પી.ડી. પનાલાલનરે ભાવિ માટરે પોરસાિતાં નરે હસતાં 
હસતાં ઘણં કહી દરેતાં. પી.ડી. સાહરેબ પાન ખાતા અનરે પનાલાલનરે વસગારરેટ 
અપાિતા. એ ટરેસથી પીતા. ડુગંરપુરમાં નળકફકટગંના કદિસો દરવમ્યાન એક મ-ુ
સલમાન નૂર મહમમદનો પકરચ્ય થ્યરેલો. એણરે પનાલાલનરે ખાખી (દરેશી) બીડીની 
લત લગાડરેલી. આ બધાં લક્ણો રોગનરે નોતરિાનાં જ હતાં નરે ?! પણ ્યુિાનીના 
થનગનાટમાં સંકરેતની ઘંટડી િાગરે તો્ય સંભળાતી નથી. આ પછી નજીકનાં 
િષયોમાં પનાલાલ ટી.બી.નો ભોગ બન્યા હતા.

આ િખતરે પનાલાલનું કામ િધ્યું હતું પણ વમલ-કારખાનાંની નોકરીઓ 
દરવમ્યાન શરેઠના ત્યાંનું કામ એમનરે શોભરે એિું હતું. હિરે કચરાપોતાં કરિાનાં 
કરે િાસણ-લૂગડાં ધોિાનું નહોતું. હિરે તો છોકરાંનરે ભણાિિાનાં નરે વનશાળરે મૂકી 
આિિાનાં, કપડાંનરે ઇસ્તી કરિાની નરે બજારનો આંટો મારિાનો... એમાં્ય બરે પૈસા 
સરેરિી લરેિાની સગિડ હતી. પછી એમનરે ઇલરેવકટ્રક કંપનીમાં ‘ઑઇલમકૅન’ની 
નોકરીએ પણ મૂક્યા હતા. હિરે એ જાતરે નાસતોપાણી કરી લરેતા નરે શરેઠાણીનરે્ય 
સૂચના આપિા જ રેિું બોલતા તથા પોતરે શું કરશરે નરે શું નકહ કરરે -ની્ય ચોખખી િાત 
કરતા થ્યરેલા ! હાસતો, હિરે કંપનીની નોકરી હતી. આમ તો ચડ્ી-બંડી પહરેરીનરે 
બૉઇલર પાસરેથી રાખના ઢગલા હટાિિાના અનરે મશીનોમાં ઑઇલ િગરેરરે  પૂરતા 
રહરેિાનું... િચચરે બબબરે કલાકની રાહતમાં િાંચિાનું થતું નરે રાતપાળીમાં િારાફરતરે 
ઊંઘિાનું્ય થતું. વમત્રો સારા મળરેલા... અમદાિાદમાં રખડિાનું, નાટકવસનરેમા 
જોિાનું નરે ક્યારરેક બહાર ખાિાનું કરે વમત્રોનરે ઘરેર જિા-આિિાનું્ય થતું રહરેતું ! 
ઑઇલમકૅનની નોકરી – િચચરે ગાળા પાડતા હતા છતાં – બધો સમ્ય ચાલતી 
રહરેલી... એકબરે મકહના માંડલી જઈ આિરે તો્ય પાછા નોકરીમાં લરેિાઈ જતા 
હતા. કામગરા નરે વિિરેકી ્યુિાન તરીકરે એમની છાપ અનરે ઇજનરેરસાહરેબના 
માણસ લરેખરે્ય એમનરે કોઈ ખાસ પજિતું નહોતું... નરે કરેટલુંક તો હિરે એ જાતરે 
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ગોઠિી લરેતા થ્યા હતા... આ િષયો (પાંચછ િષયો – 1930થી 1936) દરવમ્યાન 
પણ પનાલાલની કસોટીઓ થતી રહી. એ્ય કરેટલાંક સાહસો કરતા રહરેતા...નરે 
વમત્રોનરે મદદ કરિાની ભાિનામાં ઘણી િાર છરેતરાતા ફસાતા પૈસા ગુમાિતા 
રહ્ા હતા. આ બધાંમાંથી થોડીક વિગતો ટૂકંમાં જોઈ લરેિા જ રેિી છરે. એમાંથી એક 
જુદા જ પનાલાલ પટરેલનો પકરચ્ય સાંપડરે છરે.

ગામડાંની નજર ત્યારરે  પહરેલી િાર શહરેર તરફ મંડાઈ હતી. લોકનરે ‘કૂટકૂટ 
ખરેતી’માંથી નીકળીનરે છાં્યડાની નોકરી જોઈતી હતી. જાણરે નોકરી એટલરે આકડરે 
મધ ના બરેઠુ ંહો્ય તરે લાિો લઈ લઈએ... એિો ઉમળકો હતો. પનાલાલ આપણનરે 
નોકરી િળગાડશરે એમ માનીનરે માંડલીના ચાર મોકટ્યાર અમદાિાદ ખાતરે પના-
લાલની સામરે ખડા થ્યા હતા... ‘લ્યા, નોકરી કાંઈ અહીં ઝાડરે થોડી લટકરે છરે તરે–’ 
પણ હિરે તો પનાલાલની આબરૂનો્ય સિાલ હતો. ચારરે્ય ્યુિાનો પકરવચત હતા.. 
બલકરે બરે તો કુટુબંી ભાઈ !

પનાલાલરે (ઓરમાન) મૂળાભાઈનરે એક શરેઠના બંગલરે મૂક્યો. ભત્રીજા 
ડાહ્ાનરે બીજા એક નિપકરણીત શરેઠનરે બંગલરે ગોઠવ્યો. દોલાભાઈનરે કારખાનામાં 
મજૂરીએ નરે પરેલી અલ્લડ ્યુિતીનો પવત (અફળાઉં), આ ત્રણરેની સાથરે – િાટમાં 
આિતા એના ગામરેથી – જોડા્યો હતો; બલકરે પરેલીએ હક્થી (પરેલી લગ્નની 
રાતની ્યાદમાં) મોકલરેલો, તરેનરે વમલમાં બદલીઓ ભરિા ગોઠિી દીધરેલો...

ચાર-છ કદિસ માંડ થ્યા હશરે. દોડધામનરે લીધરે પનાલાલ પી. ડી. સાહરેબ 
નરે ચીચીબહરેન પાસરે જઈ શકતો નહોતો. ગ્યો ત્યારરે  રમૂજ સાથરે આ બધાંના 
ખરેલની કથા કહી સંભળાિરેલી.

મૂળાભાઈનરે શરેઠાણીના ઘાઘરા ધોિાનું આિતાં જીિ ‘ચંબડ’ (રબબર જ રેિો) 
થઈ ગ્યરેલો. ‘બળ્ો આ અિતાર ! આનાથી ખરેતી સારી.’ પનાલાલરે એની પાછળ 
િળતાંના ભાડા સાથરે રૂ. 20 ખચ્યા્ગ હતા. દોલાભાઈનરે મુકાદમરે લાફો મારરેલો 
તરે એ્ય િળતું ભાડુ ંમાગીનરે માંડલી ભણી. ડાહ્ાનરે એક જ િાંધો પડરેલો... પરેલાં 
્યુિાન શરેઠ-શરેઠાણી એની હાજરીમાં ‘પ્રરેમાવલંગન’ નરે ‘મોજ’ કરતાં હતાં. એનરે 
લાગ્યું કરે આ િાત હજમ થા્ય એિી નથી... નરે એ્ય િળતું ભાડુ ંમાગીનરે પોબારા 
ભણી ગ્યો હતો. હિરે પરેલી અલ્લડનો પવત કરેટલું ટકરે એ જોિાનું હતું... નરે એ 
ટક્યો હતો... તો િળી એકાદબરે િષ્ગ બાદ મૂળોભાઈ પણ પાછો આિીનરે બરે-એક 
િષ્ગમાં વમલમાં કામ કરી ગ્યો હતો... શહરેરનો ચસકો લાગરે તો છૂટતો નથી !
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એક કદિસ પનાલાલનરે નોકરીએ જતાં, ઈડરમાં સાથરે ભણતો હતો એ, 
િાસુદરેિ મળી ગ્યો. બંનરેએ ભૂતકળ િાગોળ્ો. િાસુદરેિરે ઉમાશંકર જોશી અમ-
દાિાદમાં હોિાની ખબર અનરે સરનામું આપ્યાં. એ જ સાંજ રે પનાલાલ મીઠાખળી 
ખાતરે ઉમાશંકરની રૂમરે પહોંચી ગ્યા. હિરે પનાલાલ પાસરે નિી સાઇકલ હતી. 
લેંઘો, બુશકોટ નરે કોટ તથા ચંપલ પહરેરરેલા પનાલાલનરે ઉમાશંકર જોઈ રહરેલા. 
બરેઉ ભરેટી પડ્ા. ચાર-પાંચ િષયો પછી મળતા હતા. બંનરેએ િાતો કરી. ઉમાશંકરરે  
પોતરે કૉલરેજમાં છરે િગરેરરે  િાત કરી તો પનાલાલરે ઘર-ખરેતર-લગન-નોકરીની િાતો 
જણાિી. ફરી મળિાના િચન સાથરે બરેઉ છૂટા પડરેલા...

થોડા કદિસો િીત્યા હશરે નરે પનાલાલનરે ખબર પડી હતી કરે મહાતમા ગાંધીજી 
‘દાંડીકૂચ’ કરિાના છરે નરે એમાં પદ્યાત્રી તરીકરે એક નામ ઉમાશંકરનું્ય છરે. તરે 
કદિસરે માનિકીકડ્યારંુ ઊભરા્યરેલું હતું... ચારરે  તરફ મનરેખ સમાતું નહોતું. લોકો 
નારા લગાિતા હતા : આઝાદી લરે કરે રહેંગરે ! મહાતમા ગાંધી : અમર રહો; 
ઇવનકલાબ વઝંદાબાદ. પનાલાલનરે્ય સાઇકલ છોડીનરે ્યાત્રામાં જોડાઈ જિાનું મન 
થતું હતું. માણસોનરે કાબૂમાં રાખિા પોલીસો દોડાદોડી કરતા હતા. જાણરે કરે મોટા 
ગિન્ગર આિિાના હો્ય એમ આશ્મ તરફની સડક ખાલીખમ હતી. થોડી િારમાં 
એક મોટુ ંજૂથ ્યોગ્ય અંતર રાખીનરે ઝડપથી ચાલતું આિતું દરેખા્યું. પનાલાલરે 
જો્યું તો – છાપામાં જો્યા હતા એ િંદની્ય પુરુષ – ગાંધીજી આગળ ચાલતા 
હતા. હાથમાં લાકડી – ઊભી, ઢીંચણ સમાણં હાથિણાટનું ધોવત્યું, શરીર 
પર પંવચ્યા જ રેિી જ પછરેડી િીંટરેલી... પિનપાિડીએ ચડ્ા હો્ય એિો એમનો 
સપાટો હતો. પનાલાલરે માથું ઝુકાિીનરે પ્રણામ કરરેલા... જોતજોતામાં બધા લોક નરે 
વસપાહીઓ દવક્ણ કદશામાં અદૃશ્ય થઈ ગ્યરેલા.

મોડી સાંજ સુધી એ બધાં દૃશ્યો દરેખાતાં રહરેલાં. લોકોમાં ઉતસાહનો પાર 
નહોતો. કરેટલા બધા ્યુિાનો તો ઝાડિાં પર ચઢીનરે જોતા હતા. ઉમાશંકરરે  તરે 
કદિસરે ખાદીનાં લેંઘો-ઝભભો પહરેરરેલાં હતાં. પનાલાલનરે પોતાનરે્ય એકાદબરે ચડ્ી-
-બુશટ્ગ ખાદીનાં કરાિિાનું મન થ્યું હતું. આંદોલનો જોર પર હતાં... નરે પનાલાલ 
પોતાની પળોજણોમાં વ્યસત હતા.

મકહનાઓ નકહ, િષયો િહી જતાં હતાં.

એક િાર માંડલીથી કાગળ આિરેલો. હકરભાઈના મરણનો કાગળ હતો. 
ભાભીએ તરતોતરત તરેડાિરેલા : ‘પાણી ત્યાં પીજો નરે કોગળો માંડલીમાં કરજો.’ 
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ભત્રીજો ખરેમો બહુ નાનો નહોતો છતાં બધી વિવધ પનાલાલરે કરિાનું ઠરરેલું. 
ગામડામાં શાસ્તજ્ાન ઓછુ ંપણ અંધશ્દ્ાઓ તથા જડ પરંપરા પાળિાની જીદ 
ઘણી. લોકાચારો, સરાિિાનું, સૂતક તથા દસમાનો વિવધ, બારમાનું જમણ નરે 
તરેરમાની સજજા તથા દાનપુણ્ય કરિાનું. ખચયો્ય સારો એિો થતો.

ભાભી-ભાઈ સાથરેના અબોલા પછી આ બનરેલું. પનાલાલનરે િરેદના થતી 
રહરેલી કરે મોટાભાઈ સાથરે મોંમરેળો ના થઈ શક્યો. એ સીધા જ જૂનરે ઘરરે  ગ્યરેલા. 
બધાંનું મન ઠ્યુાં હતું. સાસરીિાળાંનરે્ય જમાઈમાં ઠરરેલપણં દરેખા્યરેલું. ભાભીએ 
િાલીિહુનરે તરેડાિરેલી. પહરેલી િાર સાસરરે  આિરેલી િાલીિહુ હિરે બરેડરે માથરે પાણી 
લાિરે એિડી હતી. રસોડામાં િહુ રોટલા ઘડતી હતી નરે પનાલાલ હુક્ો ભરિાના 
બહાનરે અંદર ગ્યરેલા. િહુએ સાડીનો છરેડો છાતી પર તાણીનરે સરખો કરરેલો, એ 
જોઈનરે પનાલાલ બોલરેલા : ‘શું સંતાડરે છરે ? જ રે હો્ય એમાં મારો ભાગ !’ િહુ તો 
શરમાઈનરે બહાર નીકળી ગ્યરેલી. ભાભી બધું પામી ગ્યરેલાં. હકરભાઈનાં કાર-
જપાણી તો સારી રીતરે પતરેલાં. માત્ર પનાલાલરે માથરે મૂંડન કરાિિાની ના પાડરેલી. 
ન્યાતીલાનું બહુ દબાણ હતું. સમાજ રે જમિાની ના પાડરેલી... છતાં પનાલાલરે કહરેલું 
- ‘દાઢીમૂછ’ ઉતરાિું એમાં બધું જ આિી ગ્યું... છરેિટરે ગામ-સમાજ રે એમનરે માફ 
કરરેલા નરે સૌએ બારમું ખાધરેલું. પનાલાલની આ કહંમત નરે ટકી રહરેિાની વનભ્ગ્યતા 
િખાણિા જ રેિાં ઠરરેલાં.

અમદાિાદમાં વમત્રિતુ્ગળ િધતું હતું – નોકરીમાં કામ નરે સથળ, ત્યાં નરે 
ત્યાં બદલાતાં. નિા વમત્રો મળતા નરે ચાલ્યા જતા. ભગિતી બનાતિાળો સારો 
વમત્ર થ્યરેલો. સાંજ રે એનરે ઘરેર જતા. એની િહુ આિકારતી. ક્યારરેક બધાં સાથરે 
જમતાં. ત્યાં પડોશમાંથી એક રૂપાળી પટરેલ કન્યા આિતી. પનાલાલ પહોંચરે કરે 
પરેલી હાજર થૈ જતી... જોકરે પનાલાલ પરણરેલા છરે એમ જાણ્યું એટલરે પછી એ 
આિતી પણ મોઢુ ંચઢાિીનરે જતી રહરેતી. પનાલાલ મનોમન કહરેતા – ‘અરરે  ! 
આ તો બધા ચરોતરના લરેઉઆ પટરેલો. પોતાનરે ઊંચા માનનારા. એ આંજણાનરે 
કન્યા ના આપરે...’

ભાનુપ્રસાદ નામનો એક રૂપાળો વમત્ર. બોલિરેચાલિરે દોલો લાગરે. અમરે નકડ-
્યાદના. અમારરે  તો ઘર ભાડરે આપરેલાં છરે. આિક મોટી છરે. અમસથા નોકરી કરીએ 
છીએ. આિાં બણગાં ફંૂકીનરે પનાલાલનરે એણરે ભોળિરેલા. પૈસા ઉછીના લરેતો જા્ય 
નરે આપરે નકહ. રકમ ચાળીશરે પહોંચી. છરેિટરે પનાલાલરે ઉઘરાણી માંડી ત્યારરે  
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િરેપારીનરે પટ્ીમાં પાડીનરે –એનરે નામરે માંડીનરે – પનાલાલનરે ચાળીસ રૂવપ્યાનાં 
મોંઘાં કપડાં લાિી આપરેલાં. આિાં સારાં કપડાં તો, શરેઠરે કહરેલું - ‘મારરે્ય નથી !’ 
આમ, છરેતરનારા મળતા, પનાલાલ છરેતરાતા રહરેતા... નરે છરેિટરે ભૂલી જતા. પના-
લાલમાં મૂળરે માણસ માટરે પ્રરેમ હતો અનરે માણસ માટરે મરી પડિાની તૈ્યારી હતી.

પનાલાલની માણસાઈનું આિું જ એક ઉદાહરણ ટાંકિું ગમરે એિું છરે. એમ 
મોટા ભાઈ-હકરભાઈ એક િાર બોરીમાં વિિાહ કરાિિાનરે બહાનરે રૂવપ્યા લરેિા 
આિી ચઢરેલા; એમ અમદાિાદ ખાતરે એક કદિસ મૂળોભાઈ રૂવપ્યા લરેિા આિી 
ચઢ્ો હતો. મૂળાનું ઘર ગામમાં છરેિાડાનું – એનાથી ખરેતરિા છરેટરે લેંબા કટારાનું 
ઘર. એટલરે પડોશી થા્ય. લેંબો આફતમાં આિી પડરેલો. બરે જુિાનજોધ દીકરા બરે 
માસના આંતરરે  ઓવચંતા મરી ગ્યા; નરે ખરેતી માટરેના બળદની જોડ પણ મરી ગઈ. 
બધાં કહરેતાં કરે પીપળાના થડમાં દાટરેલા બાબરા ભૂતનરે લેંબાએ ખોદી કાઢરેલો નરે 
પછી એનરે વિદ્ાથી િશ ના કરી શક્યો. એટલરે ખફા થ્યરેલો બાબરો લેંબાના ઘરનું 
ધનોતપનોત કાઢતો હતો. હિરે બળદો વિના અનરે વબ્યારણ વિના લેંબો લાચાર 
હતો. આખું ઘર આપઘાત કરિાની ધારરે  હતું. લેંબાએ મૂળાભૈનરે વિનિરેલો : ‘જા 
પનાભાઈનરે મારા િતી, પગરે પડીનરે્ય, સો રૂવપ્યા લઈ આિ. બમણં વ્યાજ આપીશ 
નરે કદિાળીએ રૂવપ્યા પાછા િાળીશ. તું રૂવપ્યા િના આિીશ તો બીજ રે દંન મારંુ 
મડદું ભાળીશ..’ પનાલાલરે મૂળાનરે ધમકાવ્યો્ય ખરો કરે તું તો ઉઘરાણીએ આવ્યો 
હો્ય એમ બારણં બાંધીનરે બરેઠો છરે ? ભલા મનરે ક્યો શરેઠ ધીરિાનો હતો ? અહીં 
મારંુ જ માંડ માંડ... આ તમરે ચાર જણા એક િખત આિી ચઢરેલા – કમાિા, નરે 
ટક્યા નૈં; ત્યારરે  મારરે  80 થી 100 રૂવપ્યાનો ખચયો થઈ ગ્યરેલો ! એ જ માંડ પૂરા 
થ્યા છરે. પણ મૂળોભૈ તો કરગરતો જ રહરેલો ! એ્ય પારકા માટરે. હાસતો, દીકરો 
તો એ્ય નાના ખુશાલ પટરેલનો જ નરે ! છરેિટરે પનાલાલરે ચાંદીના દાગીના િરેચ્યા 
નરે બીજા પગાર પરેટરે ઉધાર લૈનરે મૂળાનરે 100 રૂવપ્યા તથા ભાડુ ંઆપીનરે વિદા્ય 
કરરેલો. કહરેલું કરે – ‘દાગીના િરેચ્યાની િાત બહાર પડિી ના જોઈએ...’ પનાલાલરે 
મનમાં એમરે્ય વિચારરેલું – બલકરે એિો વિચાર અંદરથી જ ધક્ો મારીનરે પ્રગટરેલો 
: ‘સાગિાડાની પરેલી હરામની કમાઈ હતી નરે ? એ આમ જ જિાની. નરે ભલરે 
જતી રહરે ! સત્ અનરે મહરેનતની િસ બરેઉ આપણાં...’ પનાલાલનાં પાત્રો પણ 
આિા જીિનમાગભે ચાલ્યાં છરે નરે એમના સમગ્ સાકહત્યનો પણ ધિવન તો આિો જ 
રહ્ો છરે... સતનરે માટરે મથિું નરે મહરેનતથી િસ/જણસ મરેળિિી. એ જ ટકરે... ‘સત્ 
હશરે ત્યાં લગી છત રહરેશરે’ ! આ દશ્ગન એમના જીિતરમાંથી – અનુભૂવતઓના 
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અક્ગ રૂપરે પ્રગટરેલું...નરે એટલરે એ મહાન લરેખકોની હરોળમાં ગણાતા રહ્ા છરે.

પનાલાલનરે નિરાવત્રના ગરબા જોિાનું, લગભગ ઘરેલું લાગરેલું. મૂળરે ગાણાં 
નરે ધૂમરે્ય્ગના માણસ. અમદાિાદમાં ત્યારરે  ગરબાની પ્રથા પ્રારંભા્યરેલી. પનાલાલ 
વમત્રો સાથરે નીકળી પડતા. એમની પડોશની રૂમમાં રહરેતા કૉલરેવજ્યનોનો્ય 
સંગાથ હતો. એમાં મોહન બારૈ્યા કરીનરે એક રંગીન ્યુિક... કૉલરેજમાં ભણરે...
નરે એક રૂપાળી છોકરીના પ્રરેમમાં. છોકરી તો ઊંચા િગ્ગની અનરે સુંિાળા િણ્ગની... 
બારૈ્યામાં કહંમત નકહ, નરે છોકરી ખાસ પહરેલ કરરે  નકહ. પનાલાલરે એનરે ચરેતિરેલો 
કરે ભલો થૈનરે ભણિામાં ધ્યાન આપ... િગરેરરે .

પનાલાલના શરેઠના બંગલા સામરે જાણીતાં સામાવજક કા્ય્ગકર અનરે ડૉકટર 
દંપતી રહરે : સુમનત મહરેતા અનરે શારદાબહરેન મહરેતા. ખાદી પહરેરરે . દરેશદાઝ ઘણી. 
એક કદિસ પનાલાલનરે કાનરે એમની િાતો પડી કરે : ઉમાશંકર અનરે સુનદરમ્ 
બરેઉ બહુ આશાસપદ કવિઓ તરીકરે બહાર આિી રહ્ા છરે... આ િરેળાના ‘બુવદ્-
પ્રકાશ’માં ઉમાશંકરનું કાવ્ય બૌ સરસ છરે.. િગરેરરે . સુનદરમ્ તો િળી કોણ હશરે 
? પનાલાલનરે એની વજજ્ાસા્ય ન હતી; પણ ઉમાશંકર એટલરે મારો ઈડરિાળો 
સહાધ્યા્યી વમત્ર જ હશરે નરે ?! છરેલ્લરે - કદાચ િષ્ગ ઉપર થઈ ગ્યું હશરે – મળ્ા 
ત્યારરે  કવિતા લખરે છરે એિીતરેિી િાતરે્ય નહોતી કરી... પનાલાલના મનમાં વિચારો 
ઊભરાતા હતા... ઉમાશંકર જોશી કવિતા લખરે એનો રોમાંચ જાણરે પનાલાલનરે 
રૂંિરે રૂંિરે પમાતો હતો. એ તો તરત ઊપડ્ા મીઠાખળી ખાતરે ઉમાશંકરની રૂમરે – 
એમનરે મળિા ! જનૈરે જુિરે છરે તો સાંકળચંદ તાળાચંદ ! પડોશીએ કહ્ું કરે એમનરે 
છોડી ગ્યરે તો િરસરેક થ્યું હશરે...

પનાલાલરે પછી ખબર મરેળિી હતી. ઉમાશંકર જોશી આઝાદીની ચળિળો-
માં ગાંધીજી સાથરે જોડા્યા હતા... જોડરે કાકાસાહરેબ કાલરેલકર કરીનરે ગાંધીિાદીનું 
નામ નરે કામ પણ જાણતા થ્યરેલા... ઉમાશંકરનાં ‘વિશ્વશાંવત’, ‘સાપના ભારા’, 
‘ગંગોત્રી’ જ રેિાં કવિતા/નાટકનાં પુસતકો વિશરે્ય માકહતી મરેળિી હતી... હિરે ક. 
મા. મુનશી સાથરે ધૂમકરેતુ અનરે રમણલાલ િ. દરેસાઈ તથા ઝીણાભાઈ અનરે ગ-ુ
લાબદાસ બ્ોકરનાં નામો્ય પુસતકો પર કરે છાપાં તથા માવસકોમાં જોિા-િાંચિા 
મળતાં... પનાલાલનરે ક્યારરેક થતું આપણરે્ય જો ગાંધીજી ભરેગા જોડા્યા હોત તો 
િળી આ બધાંનરે મળતા હોત...નરે લખિાનું્ય થાત... પણ જાતનરે ટોકતા – ‘હિરે 
ખાખરાની વખસકોલીનરે િળી સાકરનો સિાદ શો ?’ પણ કાળના ગભ્ગમાં શું હો્ય 
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છરે એ કાળા માથાનો માનિી હજી આજ રે્ય ક્યાં જાણી શકરે છરે ?!

પનાલાલના જીિનમાં િારાફરેરા તો આિતા જ રહરેલા. ફટાકડા તથા મી-
ઠાઈ-ચિાણં લૈનરે એક કદિાળીએ માંડલી જિા નીકળરેલા. રસતામાં મો્યડી – 
સાસરીના ગામરે – તથા બહરેનોનરે્ય મળતા જિાનું ઠરાિીનરે નીકળરેલા. બહરેનનરે 
ઘરેરથી જ ખબર પડી કરે મૂળાભાઈનરે ઘરેર પોલીસતપાસ આિી છરે. િાત આમ 
હતી : કાળુ ડામોર મૂળાનો હળખરેડ ુભાવગ્યો હતો. એનરે ગામમાં ક્યાંક આડો 
સંબંધ હશરે. તરે રાતરે ક્યાંક ભરા્યો હશરે નરે ભાગતાં કોઈએ ધાકર્યું મારરેલું... 
કુશળ લોકોએ એમની આબરૂ બચાિિા જખમી કાળુનો ખાટલો મૂળાભૈની 
ચોપાડરે રાખરેલો... િા્યરો િાત લૈ ગ્યરેલો તરે પોલીસતપાસ આિી. આમાં મૂળાના 
ઘરનું નરે એની િહુનું્ય િગોિણં થતું હતું. આઠનિ ગામના સમાજમાં િાતો થૈ... 
ત્યાં તો પનાલાલ મદદરે દોડી આવ્યાના િાિડરે્ય ફરી િળરેલા. માંના કટારાનરે 
મળીનરે પનાલાલરે સચચાઈ શોધી કાઢરેલી...સીમલિાડા નરે ડુગંરપુરના ધક્ા ખાઈનરે 
મૂળાભૈનું ઘર બચાવ્યું એમ પરેલી ઠોકર ખાઈ ગ્યરેલી ્યુિતી(રરેિાની સકહ્યર હતી, 
નરે રરેિાની ખાસ ભલામણરે્ય હતી)નરે્ય બચાિી. કરેસ માંડિાળ કરાિરેલો. (આ પ્રસંગ 
પનાલાલરે ‘મળરેલા જીિ’માં િણી લીધરેલો છરે – સુજ્ો એ જાણરે છરે.)

આખા સમાજમાં પનાલાલની આિડત અનરે ન્યાત માટરેની લાગણીનાં િખાણ 
થ્યાં. કહતરેચછુ માના કટારાએ પનાલાલનરે સાચી વિગતો આપતાં દાખિરેલું કરે – 
તમરે તો માંણસાઈ ભળાિીનરે લેંબા કટારાનરે ઉગા્યયો – રૂવપ્યા ધી્યા્ગ – વ્યાજ િના 
! તમનરે તો ધન્ય છરે, ભાઈ ! પણ એ લેંબા કટારો જ કાળુ ડામોરનરે લોહી દદડતરે 
ઘાએ મૂળાભૈની પડસાળરે મૂકી ગ્યરેલો... જ રેથી ખરી િાત બહાર ના પડરે... જ રેમણરે 
લેંબાનરે ઉગા્યયો એ લેંબાએ જ આિો અપકાર ક્યયો ભાઈ ! પનાલાલ નરે મૂળોભૈ 
બરેઉનરે શીખિા મળરેલું.. દ્યાનરે જ ડાકણ ખા્ય ! ભલાઈનો બદલો બૂરાઈ ? લેંબા 
કટારાએ કદિાળીએ્ય પરેલા પૈસા પાછા નકહ આપરેલા... છરેિટરે મૂળોભૈ ઈંટોનું પાકંુ 
મકાન કરતા હતા ત્યારરે  ટકુડરે ટકુડરે અડધા રૂવપ્યા માંડ મળરેલા. પનાલાલરે પુન: 
મૂળાભૈનરે મદદ કરરેલી... હાસતો ? આખા મલકમાં ઈંટરેરી ઘર કરનારો મૂળાભૈ 
પહરેલો આદમી હતો !

એક અિતારમાં જ જાણરે ‘લખચોરાશી’ ફરેરા કરિા પડતા હતા. પનાલાલનરે 
આ િષયોમાં બીજા ત્રણચાર ‘ખરેલ’ પણ કરિાના આવ્યા હતા. જોડરે નોકરી કરતા 
વમત્રોમાં પનાલાલ સાહવસક નરે દકર્યાકદલ ગણાતા. વમત્રોના પકરિારોમાં એમનરે 
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માનપાન નરે જમણરે્ય મળતાં. એક વમત્રનરે ઉગારી લરેિા પનાલાલરે ‘બનાિટી હસ-
બનડ’નો પાઠ ભજિિો પડરેલો નરે પરેલી (‘ભાથીની િહુ’ િાતા્ગની નાવ્યકા જ રેિી) 
નખરાળી પારકી પ્રરેવમકાનાં ન કરિાં જ રેિાં કામ પણ કરિાં પડરેલાં. પનાલાલ 
કહરેતા થૈ ગ્યરેલા : ‘વજનદગીના ખરેલ’ છરે આ બધા.

એક ખરેલ જરા લાંબો નરે જોખમી થઈ ગ્યરેલો. સાથરે નોકરી કરતો પનાલા-
લનો વમત્ર રિાંવસસ ગાગદી નામની છોકરીના પ્રરેમમાં હતો. રિાંવસસની બા પનાલાલ 
પર મા જ રેિું હરેત રાખતી. રિાંવસસ નરે ગાગદી પરણિા માગતાં હતાં. બંનરે વરિસતી 
હતાં નરે જ્ાવત પણ એક જ હતી. પણ ગાગદીનો વપતા વશકારી વમજાજનો નરે 
અમલદારીમાં રહરેલો તરે ટણી કરતો હતો. રિાંવસસ-ગાગદી તો હિરે આપઘાત 
કરિાનરે માગભે હતાં. પનાલાલ એમનરે ભાગીનરે માંડલીમાં રહરેિા માટરે મદદરૂપ 
થા્ય છરે. ગામના અચરજ િચચરે દુકાન પણ કરી આપરે છરે. મૂળાભૈના નિા ઘરની 
પછીતમાં સાંઠીકડાંની ભીંતોની ઓરડી બનાિરેલી... પરેલાં બરેઉ પ્રરેમીઓનરે ગામડરે 
ફાિતું નહોતું પણ હિરે ઉપા્ય નહોતો. ત્યાં અમદાિાદમાં બરેઉ પકરિારો તંગ નરે 
ત્રસત હતા. દુકાનનો સામાન લરેિા પનાલાલ પાછા અમદાિાદ ગ્યરેલા. ખાસ તો 
બરેઉ પકરિારોના સગડ લરેિાનું્ય ગોઠિરેલું. રિાંવસસની બાનરે પનાલાલ પર િહરેમ 
નરે શ્દ્ા બંનરે હતાં... ગાગદીનો બાપ પણ પનાલાલનું િતનગામ જાણિા મથતો 
હતો. ગાગદીનો મામો એના બાપનરે સમજાિરે છરે નરે બંનરે પકરિારો બરેઉનરે અમદાિાદ 
લાિીનરે પરણાિિા સંમત થા્ય છરે. બરે જણ માંડલી આિરે છરે અનરે ગાગદી-રિાંવસસનરે 
લઈ જા્ય છરે. એ તો પરણીનરે પનાલાલનરે ભૂલી્ય ગ્યરેલાં...નરે પનાલાલરે નોકરી 
મૂકીનરે પરેલી દુકાનરે જાતરે બરેસિું પડરેલું. આમરે્ય પનાલાલનરે દુકાન કરિાનું શમણં 
હતું.

ગામમાં બરે દુકાનો હતી. હરીફાઈ િધારરે  એટલરે ઉધાર ગ્ાહકો ચલાિિા 
પડરે. પનાલાલ બૈરાંના શણગારરે્ય દુકાનરે રાખતા હતા. એક કદિસ મૂળાભૈની 
િહુ કોક રૂપાળી ્યુિતીનરે દુકાનમાં લૈ આિરેલી. ‘મારી સૈ્યર છરે; એનરે લાખોવળ્યાં 
જોઈએ છરે... હંુ ભેંસ દોહીનરે આિું છુ.ં’ કહીનરે એ તો જતી રહરેલી. પનાલાલનરે 
ખ્યાલ આિી ગ્યો હતો કરે રૂપનો કટકો શણગાર િહોરિાના બહાનરે ‘બીજા’ 
જ કામરે આિી હતી. પનાલાલરે મૂકી દીધરેલાં લાખોવળ્યાં કાઢી દરેખાડ્ાં. પરેલીએ 
િાત માંડી... હંુ ફલાણા ગામની પરણરેતર છુ.ં મારો િર મનરે ગમતો નથી. એના 
હાથનું બોર પણ કોઈ ના ખા્ય એિો કાવળ્યો છરે. મેં સાંભળ્ું છરે કરે તમરે જુિાન 
બૈરંુ લાિિા માગો છો. હંુ એ માટરે તૈ્યાર છુ.ં પનાલાલરે એની િાત મૂળમાંથી જ 
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કાપી નાખરેલી... તો્ય પરેલી એનાં કામણ પાથરતી હતી. આ બીજા બૈરાની િાત 
િળી િળીનરે ઊભી થતી હતી.. જાણરે પનાલાલનરે નકહ આિરેલું શમણં સાચું પડિા 
માગતું હતું... બીજુ ંબૈરંુ નકહ જ કરિાની પનાલાલની મથામણ બલકરે મનોમંથન, 
પછીથી એમની લાંબી ટૂકંીિાતા્ગ ‘સાચાં શમણાં’ના મથુર દ્ારા અવભવ્યવકત 
પામ્યાનું આજ રે તો સમજા્ય એિું ચોખખું છરે.

આ રૂપાળીના ગ્યાના બરે કદિસ બાદ એના વપ્યકર્યા બરે િડીલો એ જ 
‘િડસાળું’ કરિા આિરેલા. એ તો, ‘તમરે રરેિાનરે િચન આપ્યું છરે એ્ય રરેિા જાતરે 
પાછુ ંલરેિા તૈ્યાર છરે.’ ત્યાં સુધીની િાત કરતા હતા. પનાલાલ સપષ્ હતા. છતાં 
મન લંગડાતું હતું. એ ‘આક્મણભોગ્ય’ હતા એ તો ગામની િહુિારુઓ એમનરે 
‘તારિતી’ (લાગ શોધતી) રહરેતી એ પરથી સમજા્ય એિું છરે. આ બરે િડીલો માટરે 
હુક્ો ભરિા એ માના કટારાનરે ત્યાં દરેિતા િાસતરે ગ્યરેલા, રસોડામાં જુિાન િહુ 
રોટલા ઘડતી હતી. પનાલાલ કૈં સમજ રે એ પહરેલાં તો, બરે હાથો િચચરે પનાલાલનું 
મોઢુ ંલઈનરે, ગાલ પર એિી તો – બત્રીસી ઊઠરે એિી – ચૂમીઓ ભરી દીધી કરે 
પનાલાલ તો દંગ જ રહી ગ્યરેલા! રરેિાએ ગાલ પરનું આ ચલવમ્યું (ચુંબનછાપ) 
જોઈનરે કહરેલું કરે – ‘આિો રૂપાળો આદમી, કોનરે ન ગમરે ?! ભલરે બીજી લાિો...’ 
પણ પનાલાલરે તો રરેિાનરે ઠપકો કરરેલો કરે મારી આિી કસોટી ન કરજો.

માંડલીમાં જુિાની જપંિા નહીં દરે નરે દુકાનમાં તો ખોટનો જ ધંધો છરે. આમ 
પકરવસથવત પારખીનરે પનાલાલરે દુકાનનો સામાન હરીફ દુકાનદારનરે પધરાિીનરે, 
ઉધારંુ માંડિાળ ગણીનરે અમદાિાદની િાટ પકડરેલી. રિાંવસસ-ગાગદીનું ભલું કરિા 
જતાં –  દુકાન ગળરે િળગરેલી... નરે નોકરી છૂટી ગ્યરેલી. ફલૉર વમલ-દળિાની ઘંટી 
કરી જોઈ... ગરીબોનો લોટ કાપો તો જ નફો થા્ય. પનાલાલનરે એ ના ગમ્યું... 
ઘંટી પણ ખોટ ખાઈનરે િરેચી દીધી...નરે ઇલરેવકટ્રક કંપનીની ગ્યરેલી નોકરી લાગિગો 
લગાડીનરે પાછી મરેળિી લીધી. શરેઠનું ઘર તો હતું જ. નરે ચીચીબહરેન પી.ડી.નો 
સદભાિ હતો. બધું કરન્યૂ કરીનરે નિી સાઇકલ લીધરેલી...નરે ઉમાશંકર જોશીનરે 
મુંબઈ ખાતરે કાગળ લખી બરેઠા હતા... 

ba



165

તરસ્યા મલકનો મેઘ

21

‘પનાલાલ’ પટરેલ હિરે ‘પન્ાલાલ પટરેલ’ (લરેખક) બનરે છરે. 1-11-1936 : 
એમના સજ ્ગકજીિનની દીક્ાનો કદિસ બની રહરે છરે. 1-11-1936 થી ત્રણ કદિસ 
માટરે, અમદાિાદમાં ભદ્ર પાસરેના પ્રરેમાભાઈ સભાગૃહમાં, ગુજરાતી સાકહત્ય પકર-
ષદનું બારમું અવધિરેશન ભરા્ય છરે. મહાતમા ગાંધી એના િરા્યરેલા પ્રમુખ છરે. કન-ૈ
્યાલાલ માણરેકલાલ મુનશી ગુજરાતી સાકહત્ય પકરષદના મુખ્ય કતા્ગહતા્ગ, કહો કરે 
એકમાત્ર અવધષ્ઠાતા જ રેિા હતા. હિરે નિ્યુિાન સાકહત્યકારો એમની એકહ્થથુ 
નીવતરીવત સામરે, મરેદાનરે પડિાનું વિચારતા હતા. જ રેમાં ઉમાશંકર-સુનદરમ્ તથા 
અન્યોનાં નામ પણ ગાજતાં થ્યાં હતાં.

પન્ાલાલ િાતા્ગ-નિલકથા િાંચતા થ્યરેલા. પણ ‘સાકહત્ય’ શબદ સાથરે 
એમનરે ખાસ લરેિાદરેિા નહોતી. તરે હિરે આજથી એમનરે એ શબદ સિજન શો 
લાગિા માંડરે છરે. મુંબઈમાં રહરેતા વમત્ર ઉમાશંકર જોશીનરે પન્ાલાલરે કાગળ 
લખરેલો તરેમાં પદ્નો ઉપ્યોગ કરરેલો : ‘મુંબઈની સડકો પર ફરતા હશો રરે  કૈંક 
મોજથી...’ હાસતો, કવિવમત્રનરે પત્ર લખીએ તો કવિતા જ રેિું કંઈક ગોઠિિું પડરે. 
ખરરેખર તો પન્ાલાલના આ પત્રથી ઉમાશંકરનરે સૂઝ્યું હશરે કરે   ‘પન્ાલાલરે્ય 
લખી શકરે એમ છરે ?!’

ઉમાશંકર જોશીએ પન્ાલાલ પટરેલનરે પ્રત્યુતિરમાં લખરેલું કરે થોડા સમ્ય 
બાદ અમદાિાદમાં સાકહત્ય પકરષદ મળિાની છરે; ત્યાં આિજો. આપણરે મળીશું. 
પન્ાલાલમાં ધરબા્યરેલો કોઈ સમૃદ્ અગોચર કાળ જાણરે આ જ કદિસની રાહ 
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જોતો હતો. એ તો સિારથી જ તૈ્યાર થૈનરે, નિી સાઇકલ રમરમાિતા ભદ્ર 
તરફ નીકળી પડરેલા. એક કારમાં ઉમાશંકર િગરેરરેનરે જોતાં જ બૂમ પાડરેલી. કાર 
રોકા્યરેલી નરે પન્ાલાલરે ઉમાશંકરનરે મળિાની િાત કરરેલી. ઉમાશંકરરે  કહરેલું કરે 
બપોર બાદ સાડા ત્રણ િાગ્યરે પ્રરેમાભાઈ હૉલનાં પગવથ્યાં પાસરે મળજો. ઉમાશંકર 
એ િખતરે શટ્ગ-ચડ્ીમાં ઇનશટ્ગિાળા – સાઇવકલસટનરે ઓળખી નહોતા શક્યા. 
માનરેલું કરે કોઈક કૉલરેવજ્યન હશરે... તો પન્ાલાલ પણ બધા ઉતારા ફેંદી િળ્ા 
પછી સાકહત્યકારોની મોટર એવલસવબ્જ પાસરે જોિા પામ્યા હતા.

ઢળતી બપોરરે  સરસ સુ્યોગ થ્યરેલો. પન્ાલાલ તો સસંકોચ હૉલનરે પગવથ્યરે, 
છરેક નીચરે – બાજુમાં ઊભીનરે રાહ જોતા હતા. જોકરે મનમાં ઉમંગ ઘણો હતો. ત્યાં 
સભા છૂટતી સંભળા્યરેલી. જો્યું તો એક બાઈના ટરેકરે દોરિાતા મહાતમા ગાંધી 
પગવથ્યાં ઊતરતા હતા... પન્ાલાલ જરાક નજીક સ્યા્ગ હતા નરે બરે હાથ જોડીનરે 
નમાિા્ય તરેટલું માથું નમાિીનરે, બાપુનરે પ્રણામ કરરેલા... બાપુની નજર એમના પર 
પડી હતી નરે એ થોડુ ંમલક્યા હતા... આટલી નજીકથી ગાંધીજીનરે જોઈ-િંદીનરે 
પન્ાલાલ ધન્ય થઈ ગ્યરેલા... પછી સભાજનોનો ધસારો થ્યરેલો નરે ઉમાશંકરનરે 
શોધતાં-મળતાં િાર લાગરેલી. રવસકો િાત કરતા સંભળાતા હતા : ‘‘ઉમાશંકરનું 
ગીત ‘ગાણં અધૂરંુ મરેલ્ય મા’લ્યા િાલ્યમા !’ કરેટલું સરસ રજૂ થ્યું...’’ િગરેરરે . 
પન્ાલાલનરે એમ તો થ્યું જ કરે : ગાંધીજીની હાજરીમાં, પોતાનો જ રે વમત્ર કવિતા 
રજૂ કરરે  છરે એનરે મળિાનું છરે નરે એ િાત પણ નાની નથી જ નથી.

પડખરેની હોટરેલમાં ઉમાશંકર વમત્રો સાથરે પન્ાલાલ પટરેલનરે્ય લઈ ગ્યા... 
જોકરે સુનદરમ્ અનરે બીજો વમત્ર પણ હતો.. જોકરે એ વમત્ર ઉતાિળ હોિાથી નીકળી 
ગ્યરેલો. ખબરઅંતર પૂછા બાદ પન્ાલાલરે કહરેલું – ‘મારરે  તમનરે ખાસ, વનરાંતરે 
મળિું છરે.’ ઉમાશંકરરે  જણાવ્યું હતું કરે પોતરે ‘દોડાદોડીમાં’ છરે... માટરે અત્યારરે  જ 
િાતો કરી લઈએ. ગુજરાતી સાકહત્યમાં જાણીતો થ્યરેલો એ િરેળાનો સંિાદ આ 
રહ્ો :

‘પન્ાલાલ ! તમરે્ય લખો... જરૂર લખાશરે.’

‘હંુ શું લખું િળી ? નરે લખીનરે કોનરે બતાિું ?- તમરે તો મુંબઈમાં 
બરેઠા છો... તરે અહીં–’

‘આ રહ્ા સુનદરમ્ ! વિદ્ાપીઠમાં છરે નરે મવણનગરમાં રહરે છરે. 
લખીનરે એમનરે બતાિજો... એ તમનરે બધું બતાિશરે...’



167

તરસ્યા મલકનો મેઘ

‘સજ ્ગક પન્ાલાલ પટરેલ’ નામનો ચમતકાર જનમાિનારી આ સંિાદક્ણો 
પન્ાલાલમાં્ય કદિસો સુધી પડઘાતી રહરેલી. માટીનો મોરલો ગહરેકી ઊઠિાનો 
હતો... િગડાનું ફૂલ કળા સાથરે ખીલિાનું હતું. સીમનો આંબો અહીં શબદોમાં 
મહોરિાનો હતો...એ બીજક્ણો !!

શરેઠનરે ત્યાં રહરેતો નરે ‘પાિર હાઉસ’માં ઑઇલમકૅનની નોકરી કરતો, મોટુજંોટુ ં
ભણરેલો, ગામકડ્યો છોકરો તરે િળી શું સાકહત્ય લખિાનો હતો ! ચીચીબહરેન અનરે 
પી.ડી. પણ પન્ાલાલના લખિા સનદભભે હસતાં હતાં. નરવસંહરાિ કદિરેકટ્યાનરે 
ત્યાં ઘાટી રહરેતો વશિલકર પન્ાલાલ સાથરે નોકરી પણ કરતો હતો... એ તો રોજ 
સાકહત્યકારોની િાતો સાંભળતો... એણરે તો પન્ાલાલની લખિાની િાત વિશરે 
ભારરે  હસીમજાક ઉડાિરેલાં, પણ પન્ાલાલનરે ઉમાશંકરની િાતમાં વિશ્વાસ હતો 
એટલો પોતામાં્ય – પ્રારંભરે તો – નહોતો જ... શરૂઆતમાં તો પડોશમાં રહરેતા 
કૉલરેવજ્યનો પણ હસતા નરે પન્ાલાલનરે નાસીપાસ કરતા. પણ ખરંુ પૂછો તો આ 
બધાં નકારાતમક િલણોએ જ પન્ાલાલનરે અંદરથી મક્મ ક્યા્ગ હશરે. હા, કરેમ 
કરે પન્ાલાલ લીધી િાત પૂરી કરીનરે છોડનારો ્યુિાન ન હતો... ઈડરનાં િષયોમાં 
આિી તાલીમ, અભાિોનરે લીધરે, આપોઆપ મળતી રહરેલી.

ઉમાશંકર તો મુંબઈ પહોંચી ગ્યા હતા નરે અહીં પન્ાલાલ પટરેલ છાશિારરે  
નરે છાશિારરે  ગીતો-કાવ્યો લખી લખીનરે સુનદરમનરે ત્યાં મૂકી આિતા નરે બીજી િાર 
વનરાશ િદનરે પાછા િળતા. સુનદરમ્ ડુગંર જ રેિા અચલ રહરેતા હતા. પન્ાલા-
લનરે સૂઝ્યું તરે પૂછરેલું કરે, ‘તમરે કહો તો િારતા લખી લાિું ?’ નરે પછી સાચચરે જ 
ચમતકાર થ્યો... ડુગંર ડોલી ઊઠ્ો હતો... હા, સુનદરમરે પહરેલી જ િાતા્ગ ‘શરેઠની 
શારદા’ િાંચી અનરે એ રાજી થ્યા હતા. પછી બીજી િાતા્ગ, ત્રીજી િાતા્ગ – એમ 
ક્મશ: લખાતી ચાલી. ‘કંકુ’, ‘સુખદુ:ખનાં સાથી’, ‘ધમકારો’... પન્ાલાલરે િાતા્ગ 
છપાિિા વિશરે પૃચછા કરરેલી...નરે સારા આિકાર સાથરે ‘શરેઠની શારદા’ િાતા્ગ 
મરેઘાણી ઝિરેરચંદ કાવલદાસરે ‘ફૂલછાબ’માં છાપી... પન્ાલાલના િતુ્ગળમાં આનંદ 
સાથરે ચચા્ગઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ હતી.

કૉલરેવજ્યનોએ િળી કહરેલું કરે ‘પ્રસથાન’માં રામનારા્યણ પાઠકસાહરેબ છાપરે 
તો તમરે પાક્ા સાકહત્યકાર ! બાકી તો ઠીકઠીક ! પાઠકસાહરેબરે ‘કંકુ’ જ રેિી િાતા્ગ 
‘વિષ્ય’ની િાતરે પરત કરરેલી પણ ‘સુખદુ:ખનાં સાથી’ િાતા્ગ હોંશથી છાપી અનરે 
િષભેદા’ડરે સાતઆઠ િાતા્ગઓ આપિાનો આગ્હ કરરેલો. પન્ાલાલનરે તો ‘બાર 
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માસની બાર િાતા્ગઓ નરે અવધક માસ હો્ય તો તરેર’ આપિાનો ઉમળકો હતો... 
પણ હિરે એ પાકટતા દાખિતા થ્યા હતા.

પોતાની િાતા્ગ છપા્ય. જ રે સામવ્યક કરે છાપામાં છપા્ય તરેની નકલ એ લોકો 
પોતાનરે (લરેખકનરે) મોકલરે. િળી રચનાનો પુરસકાર પણ બરે-પાંચ રૂવપ્યા આપરે. 
આિી િધુ િાતા્ગઓ થા્ય તો પ્રકાશક સંગ્હ કરરે  અનરે રૉ્યલટી ઠરાવ્યા પ્રમાણરે 
આપરે નરે પુસતકની થોડીક નકલો આપરે જ રે લરેખક વમત્રોનરે/ વિિરેચકોનરે ભરેટ આપી 
શકરે... આિા કૈંક પાઠ પન્ાલાલરે શીખી લીધરેલા. હિરે તો કકસસાઓ નરે પ્રસંગો 
્યાદ કરતા અનરે એનરે િાતા્ગનું રૂપ આપિા લખિા બરેસી જતા હતા. ઉપરાંત 
બીજા લરેખકોનું સાકહત્ય મરેળિીનરે િાંચતા અનરે ટીકાકટપપણી રૂપરે છપાતા વિિરે-
ચકોના સમીક્ા-લરેખો પણ િાંચતા. ભાિકોના તથા અન્યોના અવભપ્રા્યો પણ 
મળતા. ક્યારરેક એક જ કૃવત વિશરે જુદા જુદા બલકરે વિરોધી મતો્ય પડતા. આિરે 
િખતરે વચંતા ક્યા્ગ વિના આપણો વિશ્વાસ કહરે તરેમ શ્દ્ાથી કામ લરેિું. પન્ાલાલ 
નાનાલાલ પટરેલનરે હિરે સાકહત્યની લરેહ લાગી હતી અનરે એ અંગરેની િાતો જ્યાં 
થતી હો્ય એિી મંડળીઓમાં કરે એિી સજ ્ગક વ્યવકતઓનરે ત્યાં એ જરૂર જતા.

શરેઠના ત્યાં નાનાં નરે નિાં છોકરાંનરે ભણાિિાનું તથા શરેઠરે નિી લીધરેલી 
ગાડી સાફ કરિાનું કામ હિરે ‘પન્ાલાલ જ રેિા લરેખકનરે’ ના શોભરે એમ જાતનરે 
સમજાિતા આ પટરેલ ભાઈ મોહનભાઈ બારૈ્યાની રૂમમાં રહરેિા જતા રહરેલા. 
શરેઠના બંગલાનરે રામરામ કરરેલા. િળી ચીચીબહરેન અનરે પી.ડી. ્યાદ આિતાં 
ખરાં પણ ત્યાં જિાનું્ય હિરે ઓછુ ંકરરેલું. નરે આમ, કામ પણ િધ્યું હતું. મોહન 
બારૈ્યાનરે આકરિકા જિાનું થતાં પન્ાલાલ અમદાિાદમાં પણ સિતંત્ર ‘ઘર’ના 
ભાડતૂ બનરેલા. પાિરહાઉસની બરેત્રણ શાખાઓ હતી. એમાં બદલી થતી નરે 
પા્યરી પ્રમાણરે પગાર થતો હતો. બરે-ચાર રૂવપ્યા લરેખનની આિક પણ થિા 
માંડરેલી. સાગિાડાની જ રેમ હિરે ખાિાનું-ગાિાનું નરે નોકરીનું કામ હતું. વસગારરેટ/
બીડી પીતા... દારૂની સગિડ અહીં મુશકરેલ હતી. હિરે તો લખિાનું કામ જ નશા 
જ રેિું લાગતું હતું.

થોડા પૈસા બચાિીનરે િાલીિહુ માટરે સોનાનું ઘરરેણં (સરેર) કરાિરેલું. ઉમા-
શંકરના વમત્ર પરેલા (બામણા–પુનાસણિાળા) ભૂલરેશ્વરભાઈની નોકરી મરેઘરજમાં 
હતી. એમની સાથરે પરેલું ઘરરેણં સાસરીના ગામ મો્યડી મોકલાિીનરે કહરેિડાિરેલું કરે 
હિરે આણં કરી આપજો.
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દરવમ્યાન સાબરમતી પાિરહાઉસમાં બદલી થઈ નરે ત્યાં રહરેિાનું કિાટ્ગર 
પણ મળરેલું. કારકુન હકરભાઈ તથા એક રીઝ કરીનરે અવધકારીની મદદથી કિાટ્ગર 
મળી ગ્યરેલું. લખિાનું તથા છપાિિાનું ચાલુ હતું. ‘ફૂલછાબ’માં િાતા્ગઓ આિતાં 
‘નિ સૌરાષ્ ્ર’ના તંત્રી-સંપાદકોએ પણ િાતા્ગ માગરેલી. કદિાળી અંકો માટરે ઘણી 
માગણીઓ આિતી. પાઠકસાહરેબરે ‘પ્રસથાન’માં નકહ લીધરેલી નરે પરત કરરેલી ‘કંકુ’ 
છપાઈ નરે ખૂબ િખણાઈ. આજ રે પણ આપણરે આ િાતા્ગ િાંચીએ ત્યારરે  એનું ઊંચું 
કલાતતિ આચિ્ય્ગચવકત કરી દરે છરે. સાકહત્યના પાઠ નકહ ભણરેલો આ ્યુિાન 
અનુભિોનરે જ રે રીતરે િાતા્ગકલામાં રૂપાંતકરત કરી આપતો હતો એ માન્યામાં નહોતું 
આિતું. ‘કંકુ’ તો સંઘરેડાઉતાર િાતા્ગ છરે. સુનદરમરે એ અવભપ્રા્ય ત્યારરે  તરત જ 
આપરેલો. માત્ર (નકહિત્ જાતી્યતાની િાત) ‘વિષ્ય’ પ્રત્યરે અણગમો દશા્ગિી આિી 
કલાતમક િાતા્ગ, િાતા્ગકલાના મમ્ગજ્ ગણાતા રા. વિ. પાઠકરે પરત કરરેલી એ આમ 
તો કો્યડો જ લાગરે છરે. ત્યારરે  પણ એ સંદભભે ટીકા કરનારાએ પાઠકનો િાંક જો્યો 
હતો. પછી તો ‘કંકુ’ િાતા્ગ પરથી લાંબી નિલકથા લખા્ય છરે નરે એની કફલમ પણ 
ઊતરરેલી.

સાસરરેથી ખબર આિતાં પન્ાલાલ િચચરે પંદરિીસ કદિસ રજા લઈનરે 
ગામ જઈ આિરેલા. જૂના ઘરમાંથી પોતાનો અડધો ભાગ કાઢીનરે ઓરડી-ચોપાડ 
જોગ સુધારો કરરેલો... કુટુબંીઓનરે િીનિીનરે આણં કરાિરેલું નરે નિી િહુ સાથરે 
પંદર કદિસ માંડલીમાં જ ઘરસંસાર માંડીનરે પન્ાલાલ પાછા અમદાિાદ આિી 
ગ્યરેલા. ગામડાંમાં િાતો થતી કરે િહુનરે કાંઈ પરદરેશમાં સાથરે મોકલાતી હશરે ?! 
પછાત વિચારસરણીિાળા લોકનરે બદલાતા જતા જમાનાની હજી ખબર પડરે 
એિા કદિસો આિિાની િાર હતી. ગામ ગ્યા ત્યાંથી એક કકસસો લૈ આિરેલા. 
ગામનો તલાટી એના ત્યાં કામ કરતી છોકરીનરે પ્રરેમ કરી બરેઠો નરે પરણિા િાસતરે 
લૈનરે એનરે ગામ જા્ય છરે. પણ બ્ાહ્મણ પકરિાર એનરે સિીકારિાની ના પાડરે છરે...
નરે ભાગીનરે પાછી આિરેલી છોકરીનરે એનું કુટુબં ઘરમાં સિીકારિાની ના ભણી દરે 
છરે. બસ...આનરે લૈનરે પન્ાલાલ ‘િળામણાં’ લખરે છરે. આ માટરે્ય ઉમાશંકરરે  બરે-ત્રણ 
િાર પૂછરેલું કરે ‘ક્યારરે  લખો છો ? ઝટ કરો...’ આ ગાળામાં જ પરેલો સાગિા-
ડાિાળો વમત્ર હીરાલાલ અમદાિાદમાં આિી મળરેલો... નરે ઝમકુની ્યાદો તાજી 
થઈ ગ્યરેલી. એટલરે ‘િળામણાં’ લખતાં પરેલી રૂપાળી છોકરીનું નામ ઝમકુ જ 
રાખરેલું. નરે એમ એમનો્ય પક્પાત ‘િળામણાં’ માટરે િધી પડરેલો. ઉમાશંકર જોશી 
અમદાિાદમાં આિતા-જતા રહરેતા. એટલરે ‘િળામણાં’ એમનરે િંચાિરેલી. એક 
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વમત્રરે કરેટલાંક પાનાં ખોઈ આપરેલાં તરે પન્ાલાલરે પુન: લખી દીધરેલાં નરે ઉમાશંકરનરે 
એમાં સાંધો પમા્ય છરે કરે ? – પૂછરેલું. ઉમાશંકરરે  કહરેલું : ‘નકહ સાંધો નકહ રરેણ 
!’ ‘સરસ છરે. આ લાંબી િાતા્ગ ક્યાં છપાિીશું ?’ ઉમાશંકરની પ્રસન્તા જોતાં 
પન્ાલાલની શ્દ્ા બરેિડાતી હતી. જોકરે આ પહરેલાં પન્ાલાલરે એક લાંબી િાતા્ગ 
માંડરેલી. જ રે પછી તો નિલકથા થૈનરે જ રહરેલી. ઉમાશંકર જોશીનરે ત્યાં એ નિલ-
કથા રોજ થોડી થોડી િાંચરેલી. ત્રણસો પાનાં. ઉમાશંકરરે  કહરેલું કરે, ‘સારંુ લખા્ય 
છરે. લખ્યરે જાિ.’ એ કૃવતનું નામ ઉમાશંકરરે  જ ‘ભીરુ સાથી’ આપરેલું. પણ એ 
છપાિિા માટરે ઉમાશંકરરે  ત્યારરે  કૈં કહરેલું નકહ. જ્યારરે  ‘િળામણાં’ માટરે એમનો 
ઉમળકો છલકતો હતો.

પન્ાલાલ જ્યંતી દલાલની ઑકફસરે જતા થ્યરેલા. એમણરે ‘રરેખા’ સામવ્યક 
કાઢરેલું નરે ‘ગવત’ ગ્ંથમાળા શરૂ કરરેલી. પન્ાલાલરે ‘િળામણાં’ એમનરે આપી. 
જ્યંતી દલાલ તો આ ગ્ામચરેતનાની કૃવત પર મોહી જ પડરેલા. ‘રરેખા’માં છાપી 
અનરે ‘ગવત’ ગ્ંથમાળામાં પુસતક રૂપરે મૂકી. ચારરે  બાજુથી િખાણ થતાં હતાં... 
એમાં િળી ‘ફૂલછાબ’ના કલમ અનરે કકતાબ વિભાગમાં ‘િળામણાં’ની પ્રશંસાભ-
રી સમીક્ા કરી. લરેખક પન્ાલાલનો વસક્ો હિરે પાક્ો થઈ ગ્યો હતો. ઉમાશંક-
રની ‘પારકાં જણ્યાં’ આ જ સમ્યમાં પ્રગટ થ્યરેલી. એક િાર બંનરે વમત્રો સાથરે 
હતા. ઉમાશંકરરે  પન્ાલાલનરે કહરેલું : ‘ચાલો, આજ રે સાંજ રે રરે કડ્યો પર આપણી 
કૃવતઓની સમીક્ા આિિાની છરે.’ ત્યારરે  બધાંનરે ત્યાં રરે કડ્યોસરેટ નહોતા. એક 
વમત્રનરે ત્યાં ગ્યા. સમીક્ાઓ સાંભળી. ‘પારકાં જણ્યાં’નાં િખાણ કરરેલાં નરે 
‘િળામણાં’નો કથાસાર કહીનરે પતાિરેલું. સમીક્કનરે તો પન્ાલાલ નહોતા જાણતા. 
ઉમાશંકર તો જાણતા જ હો્ય નરે ! જોકરે પન્ાલાલનરે સમીક્કનું િલણ તટસથ 
નહોતું લાગ્યું. છતાં પન્ાલાલનરે તો સુનદરમ્ - ઉમાશંકરમાં ગળા સુધી વિશ્વાસ 
હતો. એ બંનરે વમત્રોએ પન્ાલાલનરે મુશા્યરાઓમાં બરે-ત્રણ િાર બોલાિરેલા. નરે 
એમ પન્ાલાલનું નામ સાકહત્યની દુવન્યામાં તથા એના ભાિકોમાં લરેિાતું થ્યરેલું. 
ઉમાશંકરરે  તો એમના લગ્ન સંદભભે જમણમાં્ય એમનરે ખાસ તરેડરેલા.

પન્ાલાલ પટરેલના ચાહકો િધી રહ્ા હતા. અમદાિાદના એક મુશા્યરામાં 
ઉમાશંકર પ્રમુખપદરે હતા. મુંબઈથી આિરેલા. પન્ાલાલનરે તો વનમંત્રણ હો્ય જ. 
પણ આ િખતરે પન્ાલાલરે દોહરાની ચાલમાં પ્રરેમનરે ૠતુઓ સાથરે જોડીનરે એક 
ગીત ગા્યરેલું. મુશા્યરામાં પન્ાલાલ મરેદાન મારી ગ્યરેલા. ‘દુબારા-દુબારા’ થતાં 
એ ફરીથી લોકગીતમાં ગાંઠનું જોડીનરે ગાિા લાગરેલા – ‘મરેળો હરે ઉંશીલો રરે  છોરી 
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ચમકરે નથી...’ ‘છોરી ચમકરે નથી’નો કરેફ ‘રરેખા’ના કા્યા્ગલ્યમાં્ય ઠીક સમ્ય સુધી 
ચાલરેલો. રંજનબહરેન દલાલ પણ એ કડીઓ ગાતાં હતાં. એક િાર પન્ાલાલ 
શરેઠના માણસ સાથરે શરેઠનરે તરેડિા મુંબઈ ગ્યરેલા. ઉમાશંકરનું વનમંત્રણ તો હતું જ. 
પાલા્ગમાં એ ઉમાશંકર-જ્યોતસનાબહરેન સાથરે બરે કદિસ રહરેલા. એ િખતરે ગુલાબ-
દાસ, ્યશિંત શુકલ, મુરલી ઠાકુર, મવણ્યાર દંપતી   એમ અનરેક સાકહત્યકારોનરે 
મળિાનું થ્યરેલું. તો અમદાિાદમાં્ય એસ. આર. ભટ્, પ્રો. દાંતિાળા, ઉતસિ 
પરીખ જ રેિા અનરેક રવસકો-વિદ્ાનોનો ‘રરેખા-ગવત’ના કા્યા્ગલ્યમાં પકરચ્ય થતો 
રહરેલો. ‘પોતાની બાજુનો લરેખક એટલરે પોતાનો જ’ – એમ માનનારા મોડાસાના 
બરે વમત્રો રમણલાલ સોની અનરે ભોગીલાલ ગાંધી પણ પન્ાલાલની ખાસસા 
વનકટ હતા.

‘ગુજરાતી સાકહત્યમાં પગલીનો પાડનાર આિી ચૂક્યો છરે. જ રેની િાટ 
જોિાતી હતી તરે આ જ લરેખક : પન્ાલાલ પટરેલ’. મરેઘાણીનો બુલંદ અિાજ 
ગાજતો હતો. પન્ાલાલનરે પછી ખબર પડરેલી કરે મરેઘાણીએ, એક વમત્રના મહરેમાન 
હતા ત્યાં સિારરે  ‘િળામણાં’ હાથમાં લીધરેલી. નાહિાનું પાણી ઠરી ગ્યું પણ 
મરેઘાણીએ તો એક જ બરેઠકરે એ સો પાનાંની લાંબી િાતા્ગ િાંચીનરે ધન્યતાનો 
ઓડકાર ખાધરેલો. નરે પછી ‘િળામણાં’ વિશરે લખરેલું તરે તો કહરેિાઈ ચૂક્યું છરે. ઉમા-
શંકરના કહરેિાથી 10 % રૉ્યલટીથી, આર. આર. શરેઠની કંપનીિાળા ભૂરાભાઈએ 
પન્ાલાલનો પ્રથમ િાતા્ગસંચ્ય ‘સુખદુ:ખના સાથી’ પ્રગટ કરરેલો. એની પ્રસતાિના 
ટોચના વિદ્ાન વિિરેચક રા. વિ. પાઠકરે લખરેલી નરે પન્ાલાલનરે િધાિરેલા ! હિરે 
મરેઘાણીભાઈ પન્ાલાલ પાસરેથી ‘ફૂલછાબ’ માટરે કદિાળીનું ભરેટપુસતક માગતા 
હતા. સરસ નિલકથા લખી આપો. દબાણના બીજા પત્રો્ય આિતા હતા. ‘રરેખા’ 
માટરે્ય જ્યંતી દલાલનરે લખી આપિાનું હતું...નરે મુંબઈથી ‘રરે કડ્યોમાં િાતા્ગલાપ’નું 
ચં. ચી. મહરેતાએ આપરેલું વનમંત્રણ હતું. ચં. ચી. મહરેતાનો ત્યારરે  સોટો િાગતો 
હતો. પન્ાલાલનરે એમની સાથરે્ય મજા પડરેલી. પ્રશ્ોતિરી, થોડુ ંગાિાનું નરે િાતા્ગ 
િાંચિાનું થ્યરેલું. િાતા્ગ હતી ‘ધમકારો’. ચં. ચી. તો પન્ાલાલનરે જ ‘ધમકારો’ 
કહરેિા લાગરેલા. આ િખતરે પન્ાલાલ બ્ોકર ગુલાબદાસના મહરેમાન થ્યરેલા. બીજી 
િાર પન્ાલાલ કફલમના કામ અંગરે મુંબઈમાં હતા ત્યારરે  એક ્યાદગાર ઘટના ઘટી 
હતી. રા. વિ. પાઠક, હીરાબહરેન (એમનાં વિદ્ાવથ્ગની અનરે અડધી ઉંમરનાં હતાં) 
સાથરે લગ્ન કરિાના હતા. હીરાબહરેનના ભાઈઓનો વિરોધ હતો નરે હીરાબહરેન 
મક્મ હતાં. ખુદ પાઠકસાહરેબરે પન્ાલાલનરે વનમંત્રણ આપરેલું નરે એમ મુંબઈમાં 
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િળી વિદ્ાનો-સાકહત્યકારોના એક (છાપરે ચઢરેલા) મરેળાિડામાં મળિાનું-મહાલિા-
નું પન્ાલાલનરે ગમ્યું હતું. પન્ાલાલનરે ્યાદ હતું કરે ઉમાશંકર-જ્યોતસનાબહરેનનું 
લગ્ન પણ, કુટુબંીઓના વિરોધ િચચરે, પ્રરેમલગ્ન હતું નરે સુનદરમરે એમાં વમત્રધમ્ગ 
અનરે િડીલકમ્ગ બજાિરેલાં. સમાજની આંટીઘૂંટીનરે જાણનારા પન્ાલાલ આિું બધું 
જાણી લરેતા અનરે અનુભિની મૂડી િધારતા રહરેતા.

મુંબઈમાં ‘રરે કડ્યો-વિજ્ય’ કરીનરે આિરેલા પન્ાલાલ કિાટ્ગરમાં ગોઠિાઈ 
ગ્યા હતા... નરે મરેઘાણીભાઈનો પત્ર િાંચીનરે વિચારતા હતા કરે શું લખિું નરે 
કરેમનું કરિું ? િળી ઉમાશંકરનરે ત્યાં મરેઘાણીભાઈ અમુક તારીખરે આિરે છરે તો 
મળિા જિાની સૂચનાનો્ય બીજો પત્ર હતો. ઉમાશંકરભાઈનરે ત્યાં પન્ાલાલનરે 
જ્યોતસનાબહરેનની લાગણીભરી ‘આગતાસિાગતા’નો લાભ મળતો. એમાં િળી 
મરેઘાણીભાઈનરે પહરેલી િાર મળિાનું થશરે-નો પારાિાર આનંદ હતો. પન્ાલાલ 
પહોંચ્યા ત્યારરે  મરેઘાણીભાઈ કોઈ સિરૂપિાન અનરે અ-ગુજરાતી લાગતી ્યુિતી 
સાથરે વનરાંતરે બરેઠા હતા. ભરાિદાર ચહરેરો, ભીનો િાન, કાનની બૂટ સુધીનાં 
થોવભ્યા અનરે સુઘટ્ મૂછો... બાંધો મજબૂત, આંખો પાણીદાર નરે સામરેની વ્યવકતનરે 
આરપાર જોનારી... પન્ાલાલનરે એ માણસ સાકહત્યક્રેત્રના કરતાં્ય જાણરે બહા-
રિકટ્યાના ક્રેત્રના ના હો્ય ! એિા લાગરેલા. મરેઘાણીભાઈનાં પહરેલાં પતની ગુજરી 
ગ્યાં હતાં નરે એમણરે વબનગુજરાતી વચત્રાબહરેન સાથરે બીજુ ંલગ્ન કરરેલું... એ 
સાથરે હતાં. પન્ાલાલ કદિસો સુધી, વચત્રાબહરેનરે કાનરે પહરેરરેલાં નરે હડપચી સુધી 
ઝૂલી રહરેલાં લટકવણ્યાં ભૂલી શકાતા નહોતા ! શું રૂપ હતું ! એમનરે મનમાં એમ 
પણ થ્યું હશરે કરે આપણરે તો બાઈબા ઝમકુ રરેિા િાલી જ રેિાં ખાખરાનાં પાંદડરે જ 
રાજી ! નરે આ િૈભિ તો !!

મુલાકાત સારી રહરેલી. ‘આટલી નાની ઉંમરરે  તમરે અદભુત લખો છો’... 
એિા મરેઘાણીના શબદો પન્ાલાલનરે લખિા માટરે મજબૂત અનરે મજબૂર કરતા 
હતા. હિરે ના પાડિાનું તો શક્ય જ નહોતું. ઉમાશંકરરે  પણ ખાસસો ભાર ભરરેલો. 
મરેઘાણી તો કહીનરે ગ્યરેલા કરે ચાર-પાંચ અઠિાકડ્યાંમાં મનરે હસતપ્રત મળી જિી 
જોઈએ. જ રેમ લખતા જાિ એમ મોકલતા જાજો. હજી્ય એમની છટાદાર મુલાકાત 
આંખ સામરે અનરે કાનોમાં જીિતીજાગતી હતી. ઓહ ! કરેિો વનખાલસ પ્રરેમ !!

ઉમાશંકરરે  તો પન્ાલાલનરે આગળનો રસતો્ય સુઝાડ્ો હતો : તમારાં 
પતનીનું આણં ક્યુાં છરે તો જાિ અહીં તરેડી લાિો... નરે લખિા મંડી પડો. મો્યડી 
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નરે માંડલીમાં જનૈરે િાત કરી. સાસરીિાળાં તો ના, ના કરતાં હતાં. શહરેરમાં નૈં 
ફાિરે. જમાઈનરે ઘર માંડિું હો્ય તો માંડલીમાં માંડરે ! પન્ાલાલ મક્મ હતા અનરે 
િાલીબહરેન પણ ના પાડતાં નહોતાં. એટલરે છરેિટરે પન્ાલાલના સસરા કાનાભાઈ 
પણ જોડરે આિિા તૈ્યાર થ્યરેલા. હંુ કપડિંજ ડાકોર તો ગ્યરેલો છુ;ં અમદાિાદ 
આિું નરે જોઉં કરે બધું ફાિરે એિું છરે કરે નકહ ? ફાિરે તો ઠીક છરે નકહ તો હંુ નરે 
એ બરેઉ પાછાં. ત્રણરે જણ અમદાિાદ આવ્યાં. કાનાભાઈએ પડોશીઓનો તથા 
ઉમાશંકર-જ્યોતસનાબહરેનનો્ય પ્રરેમ ભાળ્ો. બધાં િાલીબહરેનનરે માથરે રાખિા થન-
ગનતાં હતાં જાણરે. એ રાજી થતા ઘરેર ગ્યા.

રાતી કોરિાળો નરે ફૂલોની ભાતિાળો પીળો સાડલો, રાતો ચવણ્યો નરે 
અડધી ઉઘાડી પીઠ પર લટકતાં કપડાંની કસોનાં રંગીન ફૂમતાં... હસું હસું થતો 
ગોળ ચહરેરો નરે જરાક ઊઘડતો િાન... ચાલમાં ઝડપ : પન્ાલાલ જાણરે પહરેલી 
િાર િહુનરે જોઈ રહરેલા... નરે પછી મનમાં હતી તરે િાતા્ગ માંડી દીધી. પાટીિાળો 
ખાટલો – સદા પાથરરેલો, એ જ ટરેબલ નરે એ જ દીિાનખાનું ! રોજ નાહીધોઈનરે 
ગીતાના શ્ોકોના ગુજરાતી અનુિાદો િાંચીનરે લખિા બરેસી જતા. મનમાં નક્ી 
કરરેલું કરે પ્રરેમકથા લખિી. બરે જણનરે પ્રરેમમાં પાડિાં નરે છરેિટ જતાં બાઈ એના 
પરણરેતરનરે ઝરેર આપરે નરે પ્રરેમી સાથરે ભાગી જા્ય. પહરેલું પ્રકરણ લખ્યું. જાણીતી 
જગ્યા; કલરેશ્વરીનો મરેળો; પોતરે માણરેલો તરે પકરિરેશ... ‘પ્રથમ સંગાથ’ ! મરેઘાણી-
ભાઈએ પ્રકરણ િખાણ્યું નરે પોરસાવ્યા ! ચોિીસ કદિસમાં કથા લખાઈ. િચચરે 
‘ફૂલછાબરે’ નામ માગરેલું. એ્ય સૂઝી આિરેલું : ‘મળરેલા જીિ’ ! મરેઘાણીભાઈનું મન 
‘ચગડોળ’ શીષ્ગક રાખિાનું હતું. પન્ાલાલરે પોતાની િાત માટરે વિનમ્રતા સાથરે 
આગ્હ રાખરેલો નરે સમજાિરેલું કરે અમારા પ્રરેમતરસ્યા લોકોના મલકમાં તો ‘પ્રરેમ 
થા્ય’ એનરે ‘જીિ મળ્ા’ એમ કહરે છરે... છરેલ્લરે, જ્યમલ્લ પરમાર તથા વનરંજન 
િમા્ગએ એમનરે રાણપુર ‘ફૂલછાબ’ના કા્યા્ગલ્યરે બોલાિરેલા. મરેઘાણીભાઈ બીમાર 
હતા નરે બહાર હતા. આ બરે વમત્રો બધું સંભાળતા હતા. પન્ાલાલ સાથરે એમણરે 
કરેટલુંક મકૅટર પુન: ગોઠવ્યું, વચત્રની િાત કરી. વનિરેદન તથા અપ્ગણ લખ્યાં. અપ્ગણ 
તો ભાિાદ્ર્ગ થૈનરે મા-બાપનરે જ ક્યુાં હતું.

‘સિગ્ગસથ બાપુ તથા બાનરે-’

‘‘-એ ઓરતા જીિનમાં રહી ગ્યા / ‘બાપુ’ કહીનરે સંબોધિાના;

લહાિો લઉં તો ધનભાગ્ય મારાં...
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નરે મા ! તમારી ગરિી મહરેચછા : જોિો મનરે કાગળ માત્ર િાંચતો,

ઘણં ઘણં જો િળતો લખું તો ! (વિવધ અદરેખી!) પરલોકમાં ભલરે,

ઇચછા અધૂરી તમ પૂણ્ગ આજ રે / કરી શકંુ તો ભિની કમાણી !’’

‘મળરેલા જીિ’નરે આગળનરે પાનરે એક લટકંુ ઉમરરેલું (જ રે ખરરેખર તો 
પન્ાલાલના જીિનનું નરે સાકહત્યનું દશ્ગન બની રહરે છરે.) :

‘માથાની તૂંબડીમાં લાખ લાખ મોતી,
‘લ્યા હૈ્યાની કોથળી ખાલી,
અભાવગ્યા ! હૈ્યાની ચેંથરી ઠાલી !’

બુવદ્શવકત/જ્ાન મોતી જ રેિાં છરે એની ના નકહ ! પણ મનખાિતારમાં 
હૈ્યાની કોથળી તો પ્રરેમથી જ ભરરેલી હોિી જોઈએ... એ ઠાલી હો્ય તો જીિતર 
વ્યથ્ગ છરે, ‘મળરેલા જીિ’નો આ જ ધિવન છરે.

‘મળરેલા જીિ’ પૂરી ક્યા્ગની િાત ઉમાશંકરનરે જણાિીનરે એ દંપતીનરે જમિા 
તરેડરેલાં. િાલીબહરેનની રસોઈથી એ બ્ાહ્મણ દંપતી પ્રસન્ થ્યરેલાં. ઉમાશંકરરે  
સુઝાડરેલું કરે મરેઘાણીનરે લખો કરે, ‘મળરેલા જીિ’ની પ્રસતાિના પણ એ જ લખરે. 
પન્ાલાલરે એનો્ય પત્ર ભાિથી લખી દીધરેલો. પછી સુનદરમ્-મંગળાબહરેન પણ 
જમિા આિરેલાં. પન્ાલાલ કહરેતા હતા કરે કવિતા રચિાનો શોખ પુસતકોની 
અપ્ગણપંવકતઓ દ્ારા પૂરો કરંુ છુ.ં શરૂના દા્યકાનાં એમનાં પંદરિીસ પુસતકોનાં 
અપ્ગણ આ રીતરે જોિા-માણિા જ રેિાં છરે. ઝીણાભાઈ-વિજ્યાબહરેન / ગુલાબભાઈ 
તથા એમનાં પતની નરે અન્ય સાકહત્યકારો્ય એમનરે ત્યાં મળિા આિતા નરે જમીનરે 
જતા... નોકરીના સાથીદારો્ય ખરા. એમની સાથરે તો હજી્ય લરેખનની નરે ગુણિ-
તિાની ચચા્ગઓ ચાલતી હતી. નોકરી જાણરે ગૌણ બની રહી હતી !!

ba
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પન્ાલાલ પટરેલનું િાતા્ગકથાલરેખન પ્રારંભા્યું એ કદિસોમાં ગુજરાતી સા-
કહત્યમાં ગાંધી્યુગ એની ચરમકોકટએ હતો. કરેટકરેટલા નિા લરેખકો ગાંધી વિચા-
રધારામાં સાકહત્ય લખતા હતા અનરે આંદોલનોમાં પણ જોડાતા હતા. પન્ાલા-
લનરે એમનાં કવ્યપુસતકો પણ ભરેટમાં આિતાં થ્યરેલાં. ભોગીલાલ ગાંધી જ રેિાના 
સાકહત્યમાં પ્રગવતશીલ િલણો હતાં. દલાલ, ઉમાશંકર, સુનદરમના સાકહત્યમાં 
પણ સામાવજક વિષમતાઓ, િગ્ગભરેદનું માનસ, દવલતપ્રરેમ, િણ્ગ/િગ્ગભરેદનાબૂદી-
ની વજકર િગરેરરે  આિતાં હતાં. મરેઘાણી િગરેરરેમાં રાષ્ ્રપ્રરેમની બુલંદી સાથરે પ્રાદરેવશક 
વિશરેષતાઓ અનરે નારીજીિનના િારાફરેરાનું સરસ આલરેખન આિતું હતું. લોક-
સાકહત્યનાં સંપાદનોએ પણ ગ્ામજીિન તથા ગ્ામપ્રજાચરેતનાનો પકરચ્ય કરાવ્યો 
હતો. આમ, િાચકોનરે ગામડાનું સાકહત્ય િાંચિામાં રસ પડરે એિું િાતાિરણ 
રચા્યું હતું. એટલરે પન્ાલાલ તથા એમના પછી તરત આિરેલા પરેટલીકર, 
પીતાંબર પટરેલ તથા ચુનીલાલ મકડ્યા િગરેરરેનાં સાકહત્યનો ઉમળકાભરેર સિીકાર 
થ્યો હતો. તરેમ છતાં લોકબોલીનું સાકહત્ય અનરે વશષ્માન્ય ભાષાનું સાકહત્ય 
બંનરે િચચરે કરેટલાક મુદ્દાઓનરે લૈનરે ચચા્ગઓ ચાલ્યા કરતી હતી. હજી સાકહત્યમાં 
‘બ્ાહ્મણિાદનરે’ જ શ્રેષ્ઠ માનનારા હતા. જોકરે ગાંધીજીની વિચારધારામાં આિતી 
બુવન્યાદી કરેળિણીની અનરે ગ્ામસિરાજની િાતોનરે લઈનરે મોકળાશ િતા્ગતી હતી. 
એમાં્ય પકરષદ-પ્રમુખ-સથાનરેથી ગાંધીજીએ (1936માં) કોવસ્યો સમજી શકરે એિી 
ભાષામાં તથા િાસતિ જીિનનરે િણ્ગિતું સાકહત્ય આપિાની હાકલ કરી હતી. 
એટલરે પણ જાનપદી સાકહત્યનો સૂરજ માથરે ચઢિા આવ્યો હતો.
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‘મળરેલા જીિ’ 1941ના માચ્ગ-એવપ્રલમાં લખા્ય છરે – છપા્ય છરે નરે પ્રગટ 
થિા સાથરે જ પ્રચંડ આિકાર પામરે છરે. આ ગાળો બીજા વિશ્વ્યુદ્ની અસરોનો 
માઠો કાળ છરે. આઝાદી માટરેનાં આંદોલનો પણ િરેગમાં છરે. ‘વકિટ ઇવનડ્યા’- 
(1942)ની ચળિળનો આ પૂિ્ગકાળ અનરેક રીતરે ખળભળાટિાળો બનરેલો. અમ-
દાિાદમાં કહનદુ-મુવસલમ તોફાનો થ્યરેલાં (18-4-41ના રોજ). શહરેરી જીિન સામરે 
પડકારો છતાં ગામડાં તૂટિાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો હતો. શહરેરીકરણનો એ પ્રારંભ 
હતો. મૂલ્યોની જાળિણી માટરે મથનારા મહાપુરુષો પણ વ્યગ્ હતા. બધરે જ જાણરે 
ભારરેલા અવગ્ન જ રેિી વસથવત હતી.

‘મળરેલા જીિ’ લખ્યા પછી જ્યંતી દલાલના ‘રરેખા’ માટરે પન્ાલાલરે ‘જીિો 
દાંડ’ નામની લાંબી િાતા્ગ માંડરેલી. િાલીબહરેન તો કાકા જોડરે મો્યડી જિા નીકળી 
ગ્યરેલાં. તોફાનોની િાતોથી લોક હબકી ગ્યરેલા નરે એમનરે બોલાિી લીધરેલાં. દર-
વમ્યાન દલાલદંપતી અનરે પન્ાલાલ-િાલીએ જોડરે વસનરેમા જોિાનો નરે જમિાનો 
લહાિો લીધરેલો. ‘જીિો દાંડ’ નામરે પુસતક ક્યુાં જ રેમાં બરેત્રણ િાતા્ગઓ ઉમરેરરેલી. 
એ પુસતક જ્યંતી દલાલનરે અપ્ગણ કરરેલું. ‘સુખદુ:ખનાં સાથી’ ઉમાશંકર જોશીનરે 
અપ્ગણ થ્યું હતું.

રરેલિરે પાસ્ગલમાં ‘મળરેલા જીિ’ની નકલો આિરેલી. ધડકતરે હૃદ્યરે પન્ાલાલરે 
મરેઘાણીની પ્રસતાિના િાંચી હતી...નરે એ ધન્ય ધન્ય થિા સાથરે અંદરથી મલકતા્ય 
હતા – ‘હિરે, લરેખક તરીકરે આપણો કાંકરો કોઈ નકહ કાઢી શકરે !’ મરેઘાણીએ લખરેલું : 
‘માનિીઓ ! આ ધરતીની સુિાસ તો માણો ! માનિીનું અહીં ઉઘાડુ ંમુકા્યરેલું મન તો 
વનહાળો !’ પછીના કદિસોમાં્ય ‘મળરેલા જીિ’નરે િખાણનારા મોટા મોટા વિદ્ાનો્ય 
મળ્ા હતા. છતાં ક્યાંક ક્યાંક ‘પન્ાલાલ પટરેલ પાસરે બોલી છરે – ગામડુ ંછરે પણ 
સાકહત્યકલાની ભાષા અનરે ઉચચ વિચારો નથી.’ એિી છાનીછપની ચણભણ 
કરનારાઓ્ય નીકળી આિતા હતા. એમાં પન્ાલાલ સાથરે નોકરી કરતા દ્ રેષીલા 
િધુ હતા. પણ એક વસવન્યરરે  નહાનાલાલ કવિનો, ‘મળરેલા જીિ’ વિશરેનો અવભ-
પ્રા્ય, પન્ાલાલનરે સંભળાવ્યો ત્યારરે  એમનું મન કૈંક ઉદાસ અનરે કૈંક ખાટુ્ંય થઈ 
ગ્યરેલું. નહાનાલાલરે કહરેલું કરે : ‘આ પટરેવલ્યા નરે ઘાં્યજા સાકહત્યમાં ક્યાંથી આિી 
ગ્યાં છરે ? ‘મળરેલા જીિ’નરે બંબામાં નાખી દરેિી જોઈએ...’

ગામડાંના લોકોનો હોલાભડકણ સિભાિ અનરે બહાર કમાિા જિા બાબતની 
કા્યરતા જોતાં પન્ાલાલનરે્ય લાગરેલું કરે હિરે િાલીિહુ સાથરે સંસાર માંડિો હશરે 
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તો માંડલીમાં જ રહરેિું પડશરે. એટલરે લાંબું વિચારીનરે, અમદાિાદનરે (હાલ પૂરતી 
તો) સલામ કરી, ઘરેર જિાનું મન બનાિરેલું. વિશ્વ્યુદ્ની પકરવસથવતમાં રાજીનામું 
મંજૂર થા્ય નકહ એટલરે ‘સીક લીિ’ લૈનરે માંડલી જિા નીકળરેલા પન્ાલાલની બસ 
િળી બાઈબાના ગામ તરફ જિાના સટકૅનડરે ઊભી રહી... થરેલીમાં ‘મળરેલા જીિ’ની 
નકલો હતી. જાણરે એ જીિતી થૈનરે આંખો સામરે આિી ઊભરેલી. ત્યાં બસમાંથી 
ઊતરતા મોતીલાલ ગોરરે  (ધનસુરાિાળા) પન્ાલાલનરે બોલાવ્યા.

્યજ્ િખતથી બંનરે એકમરેકનરે જાણતા હતા. અમદાિાદમાં્ય મળરેલા. 
મોતીલાલરે કહરેલું : ‘ભાઈ ! તું તો મોટો લરેખક થઈ ગ્યાનું જાણ્યું છરે નરે !’ પન્ા-
લાલરે એમનરે ‘મળરેલા જીિ’ ભરેટ આપી – સહી કરીનરે સતો ! મોતીલાલરે ્યજમાનોનરે 
ત્યાં િારરેિારરે  આ લરેખકની િાત કરરેલી – ‘જુઓ ! આપણા ભાગનો આંજણો 
પટરેલ લરેખક થ્યો તરે ’ છરેિટરે આ જ નકલ પરેલા પાનની દુકાનિાળા ્યુિક દ્ારા 
બાઈબાએ મંગાિરેલી...નરે ‘મળરેલા જીિ’માં પોતાની જ છવબ પડી છરે એમ માનીનરે 
ધન્ય થ્યરેલી ! પન્ાલાલનરે આ બધું મોડરેથી જાણિા મળરેલું !

હાલ તો માંડલીમાં જ ‘અઠરે દ્ારકા’ હતું. ઘર ગોઠવ્યું. ખરેમાભાઈ જોડરે ભરેગી 
જ ખરેતી કરિાનું રાખ્યું. બરે બળદની જોડ લીધી 60 રૂ.માં. 63 રૂ.માં દૂઝણી 
ભેંસ લીધી. 23 રૂ.માં િષ્ગ માટરે ભાવગ્યો જણ રાખ્યો. પન્ાલાલ માંડલીમાં 
પાછા ખરેતી કરનાર પાટીદાર બની ગ્યરેલા. માંડલીમાં ટપાલ માટરેની વ્યિસથા 
નહોતી. એમનરે ટપાલો તો બધી ગુજરાતથી આિતી. એટલરે પન્ાલાલરે મરેઘરજ-
િાળા ્યુિાન વશક્ક સોમાલાલ પંડ્ાનરે ત્યાં પોતાનું ‘ટપાલખાતું’ ગોઠિરેલું. આ 
પંડ્ાજી પછી તો પન્ાલાલની ચોપડીઓની હસતપ્રતો તૈ્યાર કરતા. એમનાં 
મહરેમાનો તથા કુટુબં પકરિારનરે મરેઘરજથી માંડલી પહોંચાડિા સારુ ગાડુ-ંઊંટ કરે 
ઘોડો – જ રેિાં િાહનો કરી આપતા. ઘણી િાર જાતરે જોડરે જતા નરે ટપાલો આપી 
આિતા. પન્ાલાલનો પકરિાર પણ જતાં-િળતાં મરેઘરજમાં મામાનું ઘર હો્ય 
એમ સોમાલાલનરે ત્યાં મુકામ કરતો. એક િાર માંદા પન્ાલાલની ખબર જોિા 
નીકળરેલા ઉમાશંકર-પરેટલીકર િગરેરરેનરે આ જ સોમાલાલ માંડલીના ઘરરે  લઈ 
ગ્યરેલા. (એમની ગાડી મોડાસા સુધી આિરે. પછી સડક નહોતી નરે !) ગામલોકનરે 
થ્યરેલું કરે આ ‘લખનારા માણસોનો એકબીજા પર પ્રરેમભાિ તો ગજબનો છરે, હાં 
ભાઈ !’

હિરે માંડલીમાં પન્ાલાલના સાથીદારો (િ્યમાં ભલરે થોડા નાના હતા) 
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ભત્રીજો ખરેમાભૈ, ભાણો કચરુભૈ (સિગ્ગસથ રતનબહરેન માંડલીમાં જ પરણાિરેલાં) 
નરે મૂળોભૈ હતા. કુટુબંીઓ ઉપરાંત ગામલોકો પણ હરેતભાિ રાખતા... આ લોકો 
પણ   ભણરેલાઓ પાસરે ‘િળામણાં’ નરે ‘મળરેલા જીિ’ િગરેરરે  િંચાિતાં; સાંભળીનરે 
રાજી થિા સાથરે એમાં પોતાનરે્ય શોધતાં નરે પામતાં્ય ખરાં. ‘ભાઈ ! આ તો 
આપડી જ િાતો સકૅ’ : એમ કહી થોડુ ંઅકળાનારા્ય નીકળતા. સાથીદારો સાથરે 
ભાંગ પીિાનો પ્ર્યોગ ન કરરે  તો પન્ાલાલ શાના ? બીડીનો સાથ પણ રહરેલો.

નસીબ હિરે પન્ાલાલની સાથરે હતું. લાભના કદિસો હતા, છતાં િચચરે માઠા 
બનાિો બનતા હતા નરે જીિતર જાણરે કસોટીઓનો પ્યા્ગ્ય બની જતું હતું. પણ 
હિરે પન્ાલાલ હારી ખા્ય એિા નહોતા રહ્ા. િાલીબહરેનમાં પણ સારી આિડત 
હતી અનરે સમ્ય પ્રમાણરે િતદી લરેિાની સમજણ હતી. રરેિા જ રેિાં શાણાં કાકી પાસરે 
એમનું ઘડતર થ્યું હતું નરે ! પન્ાલાલના કથાસાકહત્યનાં નારીપાત્રો, જ રે ઉમંગ, 
પ્રરેમ, લાગણી, બરેકફકરાઈ; જીિનતરસ, સમજણ-શાણપણ દાખિરે છરે તરે, પન્ા-
લાલરે જીિતાજાગતા લોકોમાં, ગુણ કરે દોષ રૂપરે, બરોબર જાણ્યાં-પ્રમાણ્યાં હતાં. 
એમાં – જાનપદી કૃવતઓમાં તો ખાસ –  કશો ઉછી ઉધારો નથી... બધું ખરા 
જીિનનું અસલ તતિ છરે.

મુંબઈની એક કફલમવનમા્ગતા કંપની ‘મળરેલા જીિ’નરે લઈનરે કફલમ (કહનદીમાં) 
બનાિિા માગતી હતી. એ િાસતરે ઉમાશંકરનો પત્ર હતો. પન્ાલાલરે મુંબઈ 
જિાનું હતું. કરાર કરિાનો, પટકથા પણ એમણરે લખિાની નરે કફલમ ઊતરરે  ત્યારરે  
બધું બરાબર ઊતરરે  છરે કરે નકહ તરે્ય એમણરે જોિાનું હતું. કરેમ કરે કથા ગામડાંની 
હતી. શહરેર માટરે નિી હતી. પન્ાલાલ જા્ય છરે. ઉમાશંકર સાથરે છરે. મુંબઈમાં 
પન્ાલાલના રહરેિા-જમિાની બધી વ્યિસથા વનમા્ગતા તરફથી થા્ય છરે. રૉ્યલટી 
માટરેનો કરાર પાંચ હજાર રૂવપ્યાનો થ્યરેલો. ઉમાશંકરની મધ્યસથીથી પન્ાલાલનરે 
મોટી રકમ મળતી હતી. આ આિકનરે લૈનરે પન્ાલાલ, પછીનાં બરેત્રણ િષયોમાં, 
માંડલીમાં નિી ઘરથાળ લૈનરે નિું ઘર બનાિરે છરે... બાજુમાં પોતાની ‘મોજ’ તથા 
લખિા-િાંચિા માટરે અલગ મરેડી પણ બનાિરે છરે. માંડલીમાં જ કા્યમ રહરેિાનો 
મનસૂબો એમ પાક્ો લાગતો હતો.

કફલમજગતનો અનરે નગરજીિનનો જુદો જ અનુભિલોક પન્ાલાલનરે 
જોિા-પામિા મળરે છરે. અહીં પણ સપધા્ગ, છળકપટ, પ્રરેમ, દંભ, પૈસાનો લોભ, 
કીવત્ગનો મોહ, મોજશોખ, ખુમારી-ખુિારી : બધું જ હતું. ક્યાંક ક્યાંક એમનરે્ય 
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એનાં રસછાંટણાં થ્યાં હતાં. મુંબઈ-વનિાસનાં ત્રણ - સાડાત્રણ િષયો દરવમ્યાન 
કફલમ ઉપરાંત બીજુ ંપણ કામ થ્યું હતું. નિા વિદ્ાનો નરે સાકહત્યકારોનો તથા 
્યુિાન ચાહકોનો પકરચ્ય સાંપડ્ો હતો. ‘મળરેલા જીિ’ પરથી ઊતરરેલી કફલમ 
‘ઉલઝન’નરે વમશ્ આિકાર મળ્ો હતો. પન્ાલાલરે ‘સુરભી’ નામરે નિી નિલકથા, 
કફલમ માટરે થઈનરે જ લખી હતી. એના કરાર પટરે પન્ાલાલનરે દોઢ હજાર રૂવપ્યા 
આગોતરા મળ્ા હતા. પણ પછી એ કંપનીના ‘ડબબા ગૂલ હો ગ્યા થા !’ જોકરે 
પન્ાલાલ તો લાભમાં જ હતા. એમણરે ‘્યૌિન’ નામરે નિલકથા બરે ભાગમાં, અહીં 
જ લખી હતી. કરેટલીક, ગ્ામજીિનની સારી િાતા્ગઓ પણ, મુંબઈમાં રહીનરે જ 
લખા્યરેલી.

ઈશ્વરલાલ દિરે નામના, એમનાં પુસતકોના પ્રકાશક હતા. એ તો એ માટરે 
ટાંપીનરે જ બરેઠા હતા. પન્ાલાલ હસતપ્રત મોકલરે નરે બરે મકહનામાં તો પુસતક આવ્યું 
જ જાણો ! પહરેલી જ લખરેલી – ઉમાશંકર સાથરે િાંચરેલી – નરે છાપ્યા િગર મૂકી 
રાખરેલી નિલકથા – ‘ભીરુ સાથી’ છપાિરે છરે નરે મરેઘાણીભાઈનરે અપ્ગણ કરરે  છરે. 
એ જ રીતરે ‘સુરભી’ નરે ‘્યૌિન’ પણ પ્રગટરે છરે...નરે મરેઘાણીભાઈ એમનરે સમીક્ામાં 
લખીનરે ચરેતિરે છરે - ‘તું જ રે જળનું માછલું છરે એ જ જળમાં રહરેજ રે. દકર્યાનાં ખારાં 
જળ તનરે નહીં સદરે. તું તો મીઠા જળનું મીન છરે નરે એમાં જ રહરેજ રે...’ પન્ાલાલનરે 
આની ચોટ િાગરે છરે. મુંબઈમાં જ હતા નરે એ એક નિલકથા માંડરે છરે... છપપવન્યા 
દુકાળની િાત એમાં િણિાનો વનધા્ગર છરે. હીરાબાની િાતો નરે ગામડાના લોકો ! 
લાગ્યું કરે આ કથા તો બરેત્રણ ભાગમાં લંબાશરે, એટલરે અધૂરી છોડી હતી.

િચચરે, પન્ાલાલ મુંબઈથી બરેચાર િાર માંડલી આિી ગ્યરેલા. એક િાર, 
આવ્યા ત્યારરે  ઘરથાળ રાખરેલી. પતનીનરે સીમંત માટરે િળાિરેલાં. પ્રસંગરે ખચ્ગ કરરેલો. 
પતનીનરે સોનાનાં ઘરરેણાંથી જાણરે કરે મઢી જ દીધરેલાં. હાસતો, આિક એમના પગલરે 
જ િધી હતી નરે !! બીજી િાર આવ્યા ત્યારરે  દીકરી રમા જનમી ચૂકરેલી. નિું ઘર 
કરિા માટરે, કુટુબંી-સગાંનાં ગાડાં જોડીનરે, ડાકણ માકર્યાનાં જગંલોમાં, ‘કાઠ’ 
(લાકડાં) લરેિા પંદર કદિસ ગાળરેલા. િાઘ જ રેિાં પ્રાણીઓ જોિા મળરેલાં, પંખીઓ 
તથા િૃક્ો્ય નિાં નરે જુદાં જોિા મળરેલાં. પ્થથર કઢાિરેલા નરે ઈંટો પડાિિા આપરેલી. 
આમ નિા ઘરની તૈ્યારીઓ કરી દીધરેલી.

બધું સમુંસૂથરંુ ચાલતું હતું. પતની તથા બરે િષ્ગની રમાનરે પન્ાલાલ મુંબઈ 
લઈ આિરેલા. પતની િાલીબહરેન તો મુંબઈ માટરે ઓછાં સંમત હતાં, નરે એમનો 
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ભાઈ તો માંડલી પન્ાલાલનરે ઘરેર લાકડી લૈનરે પહોંચરેલો. ‘જોઉં તો ખરો કરે મારી 
બુનનરે ચકૅિાક મુંમઈ લઈ જાં્ય હકૅ ...’ માંડ સમજાિરેલો. છરેિટરે, અમદાિાદ આિરેલા 
તરેમ, પન્ાલાલના સસરા કાનાભાઈ મુંબઈ જોડરે આિરેલા. અહીં પણ પ્રો. ઉમરેદ-
ભાઈ મવણ્યારદંપતીનો પ્રરેમ તથા ગુલાબદાસ બ્ોકરનો પ્રરેમાળ પકરિાર જોઈનરે 
એમનરે હાશકારો થ્યો હતો નરે એ િતન તરફ િળી ગ્યા હતા. પાઠકસાહરેબ –  
હીરાબહરેન પણ મુંબઈમાં હતાં, પીતાંબર, બકુલરેશ, ્યશિંત શુકલ, ભા્યાણીભાઈ 
- એમ અનરેક નિા પકરચ્યો થ્યરેલા... પીતાંબર પટરેલ સાથરે િધુ મા્યા થ્યરેલી. 
એમણરે અહીં જ પીતાંબરનરે કહરેલું કરે   ‘‘.... ‘મળરેલા જીિ’ તો મેં કોઈકના પ્રરેરરેલાં 
જ લખી છરે – કોક લખાિતું હતું નરે હંુ તો વનવમતિ હોઉં એમ લખતો જતો’તો ! 
હા, પીતાંબર ! ‘મળરેલા જીિ’ ‘સજ ્ગન’ નથી પણ ‘અિતરણ’ છરે... મારી ઊંડરેથી 
એ આવ્યું છરે.’’

અમદાિાદમાં એ ભાનુપ્રસાદ નામના વમત્રથી પૈસા બાબતરે પન્ાલાલ છરે-
તરા્યરેલા; પછી કાળાં કમયોનો કરનાર ભાનુ જ રેલમાં ગ્યાના સમાચાર જાણરેલા. 
પન્ાલાલનરે એની લાગણીસભર પતનીની વચંતા રહરેતી. એ વિષ્ય લઈનરે 
‘વજદંગીના ખરેલ’ િાતા્ગ લખી હતી. હિરે એ નામરે િાતા્ગસંચ્ય પણ તૈ્યાર થ્યો 
હતો. નરે ‘લખચોરાસી’ પણ છપાતી હતી. ઘરેર માંડલીમાં ખરેમો નરે ભાવગ્યો ખરેતી 
કરતા હતા. નરે અહીં પન્ાલાલનું લરેખન ગવતમાં હતું...

ત્યાં જ જીિન, િાતા્ગની જ રેમ, પલટો ખા્ય છરે.

દીકરી રમાનરે ટાઇફૉઇડ થા્ય છરે. મોંઘી નરે જાણીતી ઇવસપતાલમાં દાખલ 
કરિા છતાં રમા બચી નથી શકતી. ્યશિંત શુકલના હાથ એનો દરેહ ઊંચકીનરે 
અંવતમ સંસકાર માટરે લઈ જતા હતા ત્યારરે  આ દંપતી સાિ ભાંગી પડ્ું હતું. 
હિરે મુંબઈમાંથી મન ઊઠી ગ્યું હતું. કફલમોનું કામ બંધ હતું નરે મરેઘાણીભાઈનો 
અિાજ ગાજતો હતો- ‘તું તારા મીઠા જળમાં જ રહરેજ રે...’ ! માંડલી પહોંચ્યાં 
ત્યારરે  આખખું મો્યડી ગામ પણ મળિા આિરેલું. ‘કોઈ ગોરાણીનું ભૂત રમાનરે ખાઈ 
ગ્યું–’ની તાળાબંધ િાતો થતી હતી... પણ પન્ાલાલ તો ‘ગઈ-ગુજરી અનરે પાર 
પડી’-માં માનનારા હતા. આિતીકાલ માટરે એમણરે મનનરે ખાસસું મક્મ કરરેલું. 
િાલીબહરેનનું દુ:ખ રરેિાકાકી ગુજરી ગ્યાં એટલરે િળી બરેિડા્યું હતું. પન્ાલાલ 
માટરે તો રરેિા ‘ઠ્યા્ગનું ઠામ’ હતી. પણ કુદરત આગળ માણસ લાચાર છરે –  
ગણીનરે સૌએ મન મનાિરેલું.
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મુંબઈથી માંડલીમાં આિીનરે પાછુ ંખરેડતૂજીિન પ્રારંભા્યું હતું. પન્ાલાલરે 
પૈસા ખચદીનરે મોકળાશિાળું સરસ ઘર બનાિડાવ્યું હતું. ખરેતી તો ભત્રીજા જોડરે 
ભાગમાં ચાલતી હતી. જરૂર પડતી તો પતનીની નાની બહરેન મદદમાં હાજર 
થઈ જતી. પન્ાલાલ પરેલી માંડરેલી નિલકથા પુન: આગળ િધારરે  છરે. ‘માનિીની 
ભિાઈ’ જ રેિું નામ રાખ્યું છરે. ભત્રીજો ખરેમાભાઈ કાકાનરે િીનિરે છરે કરે : ‘કાકા, 
ખરેતરનરે માળરે ઝૂંપડી્ય કરી છરે. (છાપરાિાળો માળો). નીચરે દરેિતા્ય ભારિરેલો 
રહરે છરે. તો માળરે બરેસીનરે સૂડા-કાગડા ઊડાડતા જાિ, મકાઈ સાચિતા જાિ અનરે 
લખતા જાિ તો અમરે છુટ્ા પગરે બીજાં કામ કરીએ...’ આ તો ભાિતું નરે િૈદરે કહ્ું 
– જ રેિો ઘાટ થ્યો. પન્ાલાલરે ત્રીજી િાર લખીનરે નકલ છાપિા માટરે આર. આર. 
શરેઠની કંપનીનરે મુંબઈ મોકલી હતી.

નિા ઘર વનવમતિરે િાસતુ-નિચંડી કરાિિાનું ક્યુાં હતું. રમા પછી િાલીબહરે-
નનરે એક પુત્ર જનમરેલો જ રે છએક માસમાં મરી ગ્યો હતો. લોક િાતો કરતું હતું 
કરે નિું ઘર ફળ્ું નથી. જોકરે િાલીબહરેનનરે સારા કદિસો જતા હતા. નિચંડીની 
પૂણા્ગહુવતનરે કદિસરે જ પન્ાલાલનરે તાિ િધરેલો. અશવકત હતી અનરે ઉધરસ પણ 
મટતી નહોતી. આ પૂિભે પણ મોટા આંતરડાની બીમારી આિરેલી. મુંબઈમાં એની 
દિા કરાિરેલી. કફલમ માટરે મુંબઈ ગ્યા હતા નરે િચચરે માંડલી આવ્યા હતા ત્યારરે  
એક બનાિ બન્યો હતો. સરકારના વસપાહીઓએ પન્ાલાલનરે ઢોર-માર મારરેલો. 
પૂિભે પણ માંડિી(દાણ-ચોકીની જગ્યા)ના મુસલમાન વસપાહીએ મારરેલા. કારણ 
એટલું જ કરે અમદાિાદથી આિરે છરે ત્યારરે  અહીં થઈનરે કરેમ નથી જતો ? પન્ા-
લાલરે કહરેલું કરે મારી પાસરે દાણ ભરિા પડરે એિી કશી િસતુઓ નથી હોતી માટરે 
સીધો ઘરેર જાઉં છુ.ં વસપાહીએ ‘સામરે કરેમ બોલરે છરે ?’ કહીનરે ધોલધપાટ કરરેલી. 
પન્ાલાલ ગમ ખાઈ ગ્યરેલા. પણ આ િખતનો માર તો ભારરે  હતો. ગામનો ધૂળો 
રાત દુકાનદાર િાવણ્યાનરે બોલાિી લાિરે ના અનરે પન્ાલાલ મરતાં બચરે ના ! 
િાંકગુનો કશો નકહ. ખાટલાં-ગોદડાંની િરેઠ કરાિતા વસપાહીઓ ગામમાં આિીનરે 
બૈરાંનરે ધમકાિતા હતા. પન્ાલાલરે એની સામરે વિરોધ નોંધાિરેલો. બીજા કદિસરે 
પાંચ-છ વસપાહી બસ તૂટી જ પડરેલા !

‘રાજનો ત્રાસ’ ભારરે  હતો. પન્ાલાલનરે મરેઘરજ દિાખાનરે લઈ જિા પડરેલા. 
બાલાવસનોરના દરેસાઈ દાકતર હતા. સાકહત્યરવસક જીિ. પન્ાલાલનરે એ લરેખક 
તરીકરે જાણતા હતા. એમણરે દિા કરીનરે કહરેલું કરે, ‘તમારરે  ડુગંરપુર ફકર્યાદ કરિી 
હો્ય તો બરેશક, કરજો. હંુ મરેકડકલ સકટ્ગકફકરેટ આપીશ.’ સાજા થતાં પન્ાલાલ 
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ફકર્યાદ કરિા તૈ્યાર થ્યરેલા. આઝાદી માટરે ચળિળ ચલાિતા ભોગીલાલ પંડ્ા 
મળરેલા. કહરે કરે ફકર્યાદથી કશું નકહ િળરે... આ તો બધાની ‘મીલીભગત’ છરે. 
છતાં પન્ાલાલ કચરેરીમાં જા્ય છરે ત્યાં િળી જમાદાર નરે િકીલ એમનરે આશ્વાસન 
આપરે છરે કરે તમરે આ બધામાં પાર નહીં પડી શકો. અમરે વસપાહીઓ સામરે અમારી 
રીતરે કામ લરેિડાિીશું.

િળતી િાટરે પન્ાલાલ મક્મ બનરેલા કરે ભોગીલાલની જ રેમ લડતમાં ઝંપલાિિું 
અનરે ‘રાજ’ સામરે પડિું. એમણરે નિું પુસતક માગતા જ્યંતી દલાલનરે લખ્યું કરે, હંુ તો 
તમારી જ રેમ હિરે રાજ સામરે લડિાનો છુ.ં મારરે  હમણાં લખિું નથી. જોકરે દલાલરે િળતી 
ટપાલરે લખરેલું કરે લડનારા તો ઘણા મળશરે, પણ તમારા જ રેિું લખનારા લરેખક નકહ 
મળરે ! માટરે ગાંડા થ્યા વિના લખિાનું ચાલુ જ રાખજો !’ પન્ાલાલ લખિાનો 
રસતો છોડતા નથી. નરે પરેલા વસપાહીઓનરે પછીથી વશક્ા થ્યાના સમાચારથી 
એમનરે થોડીક રાહત થ્યરેલી પણ એ ઢોરમારની અસર એમની છાતીમાં થઈ હતી. 
ફરેફસાં નરે પાંસળીમાં ટી.બી.નો પ્રિરેશ થઈ ચૂક્યો હતો.

‘રાજરોગ’ –  ટી.બી.ની ત્યારરે  ઓછી દિાઓ હતી. ‘જ રેનું કોઈ નથી એનો 
ભગિાન છરે.’ એ હીરાબાની ઉવકત, રડતી પતનીનરે આશ્વાસન રૂપરે સંભળાિતા 
પન્ાલાલ, દિા માટરે મુંબઈ જિા નીકળરે છરે. ગામમાં્ય ગમગીની હતી. સૌનરે આ 
્યુિાનદંપતીની કસોટી થતી દરેખાતી હતી. મુંબઈમાં તો ગુલાબદાસ નરે મવણ્યાર 
હતા જ. ડૉ.પટરેલ દ્ારા સારિાર શરૂ થ્યરેલી. વનદાન થ્યા પછી દિા લાગુ થતાં 
િાર લાગતી હતી. ઑપરરેશનની જરૂર હતી પણ એ તો દદદીનરે શવકત આિરે નરે 
િજન િધરે ત્યારની િાત હતી. છરેિટરે હિાફરેર માટરે અનરે વિશરેષ ઉપચાર માટરે 
પંચગનીના સકૅનરેટોકર્યમમાં મોકલિાનો વનણ્ગ્ય થ્યો હતો. બધા જ િડીલો, વમત્રો 
મદદમાં હતા. પન્ાલાલ પાછા માંડલી જા્ય છરે નરે સૌની રજા લઈનરે નીકળરે છરે. 
અહીં એમનરે એક માઠા સમાચાર મોડરે મોડરે જાણિા મળરે છરે. ‘રરેખા’ના અંકમાં 
ઝિરેરચંદ મરેઘાણીના અિસાનના સમાચાર િાંચીનરે પન્ાલાલમાં જાણરે કરે સન્ાટો 
ફરી િળરે છરે... 15 મી ઑગસટ 1947ના રોજ આઝાદી આિિાની િાતો થા્ય 
છરે પણ પન્ાલાલ એનો્ય આનંદ લઈ શકતા નથી. શરીરમાં પીડા અનરે મનમાં 
િરેદના હતી. નિા ઘરનું િાસતુ ક્યા્ગનું જ આ િષ્ગ સંિત 2003 અનરે ઈ. સ. 
1947નું ્યાદગાર િષ્ગ હતું.

આ િખતરે, કવિ સિપનસથનાં પ્રરેમ-હંૂફ મદદરે આિરે છરે. પંચગની જિાના 
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આગલા કદિસરે જ આર. આર. શરેઠની કંપનીના માવલક ભૂરાભાઈ શરેઠ મળિા 
આિરે છરે. ‘માનિીની ભિાઈ’ પન્ાલાલના હાથમાં મૂકતાં રાજીપો વ્યકત કરરે  છરે 
નરે તવબ્યત માટરે શુભરેચછાઓ પાઠિી. પન્ાલાલરે, જરૂર પડ્રે પોતરે કાગળ લખરે 
તો, પૈસા મોકલિાની િાત જણાિી હતી. પણ એ િાવણ્યાના દીકરાએ હસતાં 
હસતાં ગોળ ગોળ િાત કરીનરે વિદા્ય લીધી હતી. પન્ાલાલના મનમાં ‘માનિીની 
ભિાઈ’ મરેઘાણીભાઈના હાથમાં મૂકીનરે, એમનરે સાચા પાડિાની અવભલાષા હતી 
: ‘મીઠા જળનું માછલું પાછુ ંએના અસલ મલકમાં આિી ગ્યું છરે જુિો... !’ પણ 
અભીપસા ફળી નહીં. જોકરે ‘માનિીની ભિાઈ’ સુનદરમ્ તથા દશ્ગક ઉવચત રીતરે 
જ, ઉમળકાથી આિકારરે  છરે... પન્ાલાલરે સાચચરે જ ગુજરાતની ધરતીના ખોળરે 
‘માટીનો મોરલો’ (માનિોની જીિનકળા અનરે જીિનિરેદના બંનરે દશા્ગિતો કળા્યલ 
મોરલો છરે આ નિલકથા.) રમતો મૂક્યો હતો.

ભૂખ પ્રરેમની અનરે ભૂખ પરેટની ! આ નાવભ અનરે પરેટની બરેઉ ભૂખોનું આલરેખન 
િાસતિદશદી રહીનરે્ય, એની કલાતમક છટાઓ સાથરે, પરાકાષ્ઠા પામરે છરે. એનાં 
પાત્રો્ય માંડલીનાં મનરેખોમાંથી મળરેલાં છરે. રાજુમાં રરેિા અનરે માલીમાં લાલી તો 
સપષ્ િતા્ગઈ આિરે છરે. ભૂખ કરતાં્ય ભૂંડી ભીખ દ્ારા શોષણ અનરે માનિવન-
્યવતમાં રહરેલી કરુણતા અનરે કઠોરતા દશા્ગવ્યાં છરે. ભારતી્ય જ નકહ, દુવન્યાની 
ઉતિમ નિલકથાઓમાં્ય અવગ્મ પંવકતમાં બરેસનારી ‘માનિીની ભિાઈ’નું જો 
િરેળાસર અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર થ્યું હોત તો એ નોબલ પાકરતોવષકનરે્ય ધન્યતાનો 
અનુભિ કરાિતરે. ખરેર ! ઉમાશંકરથી લઈનરે આજ સુધીના ગુજરાતીના મોટા, 
વિદ્ાન વિિરેચકોથી લઈનરે અનરેક ગૌણ વિિરેચકો સમરેત સૌએ ‘માનિીની ભિાઈ’ 
વિશરે લખીનરે પોતાની ફરજ વનભાિિા સાથરે કલાનું ગૌરિ ક્યુાં છરે !?

પન્ાલાલ પંચગનીમાં પહોંચ્યા ત્યારરે  ચોમાસું જામી ગ્યું હતું. પ્રાકૃવતક 
િૈભિ તનમનનરે અડી અડીનરે જાણરે કરે ઠારતો હતો. નીરિ, વનમ્ગળ િાતાિરણ; 
વનભૃતતાનો અનુભિ કરાિનારંુ કશુંક તત્િ ધીમરે ધીમરે પનાલાલમાં શવકત-પ્રાણ 
પૂરતું હતું. હૉવસપટલ અનરે સકૅનરેટોકર્યમ નોખાં નરે સુવિધા ભરપૂર હતાં. નસયો 
નરે દાકતરો સિજનની જ રેમ િત્ગતાં હતાં. દાકતરો મુંબઈથી આિતા નરે જતા – 
બદલાતા કરે િાર પ્રમાણરે આિતા રહરેતા. દિા-કરપૉટ્ગ પણ પૂરાં ચકાસતાં. સૌમાં 
દદદીઓની પ્રસન્તા અગ્તાક્મરે રહરેલી હતી.

પન્ાલાલ તો મળતાિડા માણસ. અનુભિોની સમૃવદ્િાળા એટલરે એકલતા 
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નહોતી અનુભિતા. ત્યાં જ િળી સુમીબહરેનનો પકરચ્ય થ્યો. મુંબઈથી આિરેલાં, 
પોતાના વિકલાંગ અનરે િ્યસક દીકરાની સરેિામાં હતાં. પન્ાલાલનરે તો એમણરે 
િાંચ્યા હતા. હિરે િધારરે  પુસતકો િાંચિા મળ્ાં નરે એના જ લરેખક સાથરે રોજ 
સાંજની મુલાકાતો થિા લાગરેલી. ખાસસો લાગણીનો નાતો બંધા્યરેલો. એમાં િળી 
પોંકડચરેરી (પુદુચરેરી) શ્ીઅરવિંદ આશ્મ – ્યોગ તથા શ્ીમાતાજીમાં શ્દ્ાની 
િાતો થઈ. પન્ાલાલ, સુનદરમ્ – મંગળાબહરેન 1942થી પુદુચરેરી શ્ીઅરવિંદ 
આશ્મમાં રહરેિા ગ્યાં છરે નરે સાધક બન્યાં છરે – એ જાણતા હતા. શ્ીઅરવિંદના 
સિાતં્ય વિશરેના આક્મક વિચારોની ચચા્ગઓ સાંભળી હતી. પણ સુમીબહરેનરે તો 
્યોગપૂણ્ગ ્યોગ-શ્દ્ા-શરણાગવત-સમપ્ગણની િાતો સમજાિી. એમણરે જ પન્ા-
લાલનરે કહરેલું કરે, ‘તમરે કવિ સુનદરમનરે લખો કરે એ તમારરે  માટરે શ્ીમાતાજીના 
આશીિા્ગદ મોકલાિરે. પત્ર મોકલ્યો નરે િળતી ટપાલરે શ્ીમાતાજીના આશીિા્ગદ તથા 
સૂક્મ સામગ્ી પણ મળી ગ્યાં... પન્ાલાલ હિરે એ કદશામાં િધુ નરે િધુ ધ્યાનમગ્ન 
રહરેિા માંડરે છરે...નરે એમનરે શરીરમાં નિી પ્રાણશવકતનો અહરેસાસ થા્ય છરે.

પન્ાલાલના જીિનનો આ અવતમહતિનો િળાંક બનરે છરે. અલબતિ, ચમ-
તકારો કંઈ રોજ બનતા નથી. પણ પન્ાલાલનરે તો આ પછી નાની નાની સફ-
ળતામાં કરે એિી હકારાતમક બાબતોમાં શ્ીમાતાજીની કૃપા તથા ચમતકાર જ 
િતા્ગ્ય છરે...નરે આમ એ રોગમાંથી ્યોગમાં ગવત કરતા જણા્ય છરે. એ પોતરે તો દૃઢ 
આસથાિાદી હતા જ.

પંચગની વનિાસ આઠરેક માસનો રહરેલો. મુંબઈથી વમત્રો મળિા આિતા. 
પૈસા મોકલાિનારા્ય હતા. આઝાદી મળ્ા-સંદભભે ઝીણી ઝીણી ચચા્ગઓ કર-
નારા્ય મળતા હતા. િતનથી ભત્રીજો ખરેમાભાઈ અનરે સસરા કાનાભાઈ પણ 
છરેક પંચગની ખબર કાઢિા આિરેલા...નરે ઘરેર જઈનરે ખબર આપરેલી કરે ‘...ઘોડા 
જ રેિા થતા જા્ય છરે !’ અહીં જ એમનરે પુત્રજનમના સમાચાર મળરેલા. પુદુચરેરીની 
શ્દ્ાના એ કદિસો હતા...એ નામ પાડી મોકલરેલું – અરવિંદ ! હિરે શ્ીઅરવિંદના 
વિચારોનરે સમજિા મથતા નરે શ્ીમાતાજી તરફનો ભવકતભાિ િધતો જતો હતો. 
મૌન પાળિા લાગરેલા. ગાંધીજીની હત્યાની િાત જાણીનરે એ્ય ઘણા ગમગીન 
થ્યરેલા, પણ ગાંધીજીનું જ સાધન ‘મૌન’ અપનાિીનરે સિસથ થતા હતા. તવબ્યત 
સારી થઈ. રજા આપિાના હતા, પણ ઑપરરેશનની િાત તથા ‘પરરેજી પાળિાની’ 
્યાદી તો સામરે હતાં જ. જોકરે ઑપરરેશન બાબતરે એ સંમત ન જ થ્યા...નરે જાણરે કરે 
શ્ી માતાજીમાં શ્દ્ા રાખીનરે એમની કરે અગોચર તત્િોની સહા્ય પામીનરે જીિતા 
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રહ્ા હતા. સુમીબહરેનનું મુંબઈનું વનમંત્રણ, જાત પર સં્યમ રાખીનરે ટાળિામાં, 
પન્ાલાલની કદશા બદલતી જીિનનૌકાનો્ય સંકરેત મળરે છરે. હા, હિરે એ ‘્યોગ’ 
માગ્ગના સાધક બનિા ચાહતા હતા.

ઘરેર જતાં મુંબઈમાં નરે અમદાિાદ ખાતરે અનરેક સાકહત્યકારો અનરે ચાહકોનો 
પ્રરેમ પામરેલા પન્ાલાલ મો્યડી(સાસરીનું ગામ)માં અનરે િતન માંડલીમાં પણ ભા-
િભ્યયો આિકાર પામરે છરે. અફીણ-કસુંબા થ્યાં. જમણ થ્યું. લોકો કહરેતા હતા : 
‘પન્ાલાલ તો નિો અિતાર લૈ આવ્યા છરે...’ નરે એમાં સચચાઈ હતી. હિરે ઓછુ ં
સાંભળતા થ્યરેલા. નિા ઘરનો કરો ચોમાસામાં પડરે છરે   નરે દીકરા અરવિંદનો તથા 
ઘરનો્ય અદભુત બચાિ થા્ય છરે. પન્ાલાલનરે હિરે બધરે જ શ્ીમાતાજીની ચમ-
તકારભરી હાજરી િતા્ગ્ય છરે. ક્યાંક ‘ઑમ ઑમ’ અિાજ આિરે છરે તો સિપનમાં, 
માથરે કોઈ સંગીત િગાડરે છરે નરે તાર રણઝણતા દરેખા્ય છરે. ભત્રીજા ખરેમાભાઈનરે 
પન્ાલાલ આ બધું કહરેતા રહરે છરે... ત્યારરે  ખરેમોભાઈ તો સપષ્ કહરે છરે કરે... ‘કાકા 
! ઠીક છરે બધું. આટલરે િષભે નરે એ્ય આપણા જ રેિા ગામકડ્યા લોકનરે માતાજી શું 
કામ મદદ કરરે  ? આ તો બધી ભ્રમણાઓ છરે...’ પન્ાલાલ એની િાત સાંભળ્ા 
િગર જાણરે અભણનરે પણ કહી રહ્ા હતા : ‘તમનરે બધાંનરે આ નકહ સમજા્ય.’

ba
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સજ ્ગન અનરે ખરેતી ઉપરાંત સંસાર : ત્રણરેમાં પન્ાલાલ પટરેલ પ્રિૃતિ હતા. 
તરેઓ 1949માં પુદુચરેરી જા્ય છરે. શ્ીઅરવિંદ અનરે શ્ીમાતાજીનાં દશ્ગન કરરે  છરે. 
ત્રણરેક માસ રહરે છરે નરે સાધક બનિામાં મન પરોિરે છરે. પછીનાં િષયોમાં પુદુચરેરી 
જિાનું નરે રહરેિાનું બન્યા કરરે  છરે. ત્યાં પણ એક ઘર લરે છરે નરે પકરિારજનોનરે 
અનુકૂળતા પ્રમાણરે પ્રિાસો કરાિતા રહરે છરે. આ િષયોમાં ‘સાચાં શમણાં’ નરે ‘િા-
ત્રકનરે કાંઠ રે’ જ રેિા ઉતિમ િાતા્ગગ્ંથો આપનાર પન્ાલાલરે આ જ ગાળામાં ‘પાછલરે 
બારણરે’, ‘મનખાિતાર’, ‘ના છૂટકરે’, ‘મીણ માટીનાં માનિી’, ‘ભાંગ્યાનાં ભરેરુ’, 
‘ઘમમર િલોણં’ 1-2, (‘માનિીની ભિાઈ’ના િધુ બરે ભાગ) જ રેિી મહતિની નિ-
લકથાઓ આપીનરે પોતાની સજ ્ગકતાનો કહસાબ આપતા રહરેલા. એમનાં પુસતકોનરે 
સરકારશ્ી તરફથી ઇનામો મળરે છરે. એમની લોકવપ્ર્યતા ચરમકોકટએ પહોંચરે છરે.

1951માં ટી.બી.નું દદ્ગ પુન: ઊથલો મારરે  છરે. ઉમાશંકર જોશી એમનરે 
સોનગઢ પાસરે જીંથરીના સકૅનરેટોકર્યમમાં મૂકિા ગ્યરેલા. બંનરેનરે ત્યાં ‘ઘોડા પર 
ફરનારા’ નિલકથાકાર શ્ી દશ્ગકનો મરેળાપ થ્યો હતો. 1956 સુધીમાં એમનરે બરે 
દીકરીઓ ઉષા અનરે નંદા પ્રાપ્ત થા્ય છરે. 1958માં બીજો દીકરો ભરત જનમરે છરે. 
હિરે મોટાં થતાં જતાં સંતાનોનરે ભણાિિાની વચંતા થા્ય છરે. પન્ાલાલ 1959માં, 
ભત્રીજાનરે ભાગરે ખરેતી અનરે નિા ઘરની સાચિણ સોંપીનરે, અમદાિાદમાં િસિાટ 
કરરે  છરે. પછી તો એ જીિનના અંત સુધી અમદાિાદમાં જ રહ્ા. શરીરરે  સાથ 
આપ્યો ત્યાં સુધી તો માંડલી જતા-આિતા. એ પછી્ય, કદી પણ બાપદાદાની, 
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િારસામાં મળરેલી જમીન તથા આપકમાઈનું િહાલું ઘર િરેચિાનો, એમનરે વિચાર 
સુધાં આવ્યો નહોતો. એ કામ તો અનુજ પરેઢીઓ આજ રે, બધરે જ, કરતી ભાળીનરે 
દુ:ખ થા્ય છરે.

1962માં પન્ાલાલ પટરેલનરે ‘આકરિકાનાં મહાિનોમાં’ પ્રિાસની તક મળરે 
છરે. ભારતમાં પણ ઓછુ ંફરનારા પન્ાલાલ પટરેલનો આ એકમાત્ર વિદરેશપ્રિાસ 
બની રહરેલો. અમદાિાદમાં સથા્યી થ્યા. લરેખનની આિક પર જ નભિાનું હતું. 
ખરેતીનો ભાગ, ગામડરેથી ઝાઝો નહોતો મળતો. હા, અનાજ મળતું. પન્ાલાલ 
અનરે પરેટલીકર, એ ગાળાના બરે એિા લરેખક વમત્રો હતા કરે જ રેમનો જીિનવનિા્ગહ 
સાકહત્યલરેખન દ્ારા થતો હતો. 1971માં, શ્ીઅરવિંદના જનમકદિસરે (આઝાદીની 
િષ્ગગાંઠરે) ‘સાધના પ્રકાશન’ની સથાપના કરનાર પન્ાલાલ પછી એ સંસથાના 
વનભાિ માટરે પણ લખતા રહરે છરે. શહરેરમાં રહરેિા આવ્યા પછી્ય એમણરે ગ્ામ-
જીિનનરે લઈનરે કથાઓ-િાતા્ગઓ લખી જ હતી. પણ ધીમરે ધીમરે પરેલી જૂની મૂડી 
િપરાઈ જા્ય છરે. ક્યાંક પાત્રફરેરરે  નરે પાઠફરેરરે ,પન્ાલાલ પોતરે જ પોતાનું અનુકરણ 
કરતા પમા્ય છરે. એમની પૂિભે લખા્યરેલી ઉતિમ કૃવતઓની નિી આિૃવતિઓ થિા 
માંડરે છરે. ્યુવનિવસ્ગટીઓ તથા કૉલરેજોની સંખ્યા િધરે છરે. પન્ાલાલની શ્રેષ્ઠ કૃવતઓ 
પાઠ્પુસતકો રૂપરે મુકા્ય છરે નરે એમ પણ એમનું કામ ચાલતું રહરે છરે.

નગરજીિનના જૂના અનુભિો એમનરે હતા. બદલાતા સમ્યમાં પકરિત્ગન 
પામતું નગરજીિન વનહાળિાનું પણ બનરે છરે. પન્ાલાલ પટરેલ આ અનુભિોમાંથી 
પણ કથાસજ ્ગન કરરે  છરે. િસતુસંકલના અનરે ચકરત્રવચત્રણમાં એ માહરેર હતા જ. 
ભાષાબળ પણ પ્રાપ્ત કરતા રહરેલા. એટલરે એમની નગરજીિનના પકરિરેશમાં 
રચા્યરેલી કથાિારતાઓ સુપાઠ્ તો બની જ છરે. ‘આંધી અષાઢની’ 1-2, ‘અમરે 
બરે બહરેનો’ 1-2, ‘કરોવળ્યાનું જાળું’, ‘નગદ નારા્યણ’, ‘પ્રણ્યનાં જૂજિાં પોત’, 
‘નથી પરણ્યાં, નથી કંુિારાં’ તથા ‘મરકટલાલ’ જ રેિી કથાઓ ઉલ્લરેખની્ય છરે.

પોતાની પ્રકાશનસંસથાનરે પોષિા સારુ એમણરે પૌરાવણક િસતુઓ કથાઓ 
લઈનરે એકાવધક ભાગોમાં નિલકથાઓ લખિા માંડરેલી. વ્યવકતજીિનનરે લઈનરે 
ચકરત્રાતમક નિલકથાઓ પણ એમણરે આપી. બાળકોનું તથા કકશોરોનું સાકહત્ય 
પણ એમણરે લખ્યું. એમની કરેટલીક કથાઓના સંક્રેપો પણ એમણરે જ ક્યા્ગ છરે. 
તો નિલકથાિાતા્ગ પરથી નાટકો-એકાંકીઓ પણ એમણરે રચી કાઢ્ાં છરે. આમાંનું 
ઘણંખરંુ એમની પૂિ્ગ કારકકદદીનરે અનુરૂપ ઊંચાઈ કરે ગુણિતિા ધરાિતું નથી. એટલરે 
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એમની ટીકાઓ પણ થઈ કરે એ પોતાનું અનુકરણ કરરે  છરે; કારકકદદીનરે િટાિરે છરે 
નરે ઉતિરકાળમાં અવતલરેખન કરરે  છરે તરેમજ ગુણિતિા સાચિતા નથી. આ બધી 
િાતોમાં ત્થ્યાંશો ઘણા છરે. પણ એમની ઉતિમ કૃવતઓ તો આજ રે પણ િાચકો અનરે 
વિદ્ાનો બંનરેનરે સંતોષ આપતી રહી છરે.

1954માં, પન્ાલાલનરે કથાક્રેત્રરે ઉતિમ પ્રદાન કરિા બદલ રણવજતરામ 
સુિણ્ગચંદ્રક એના્યત થા્ય છરે. પોતાના સજ ્ગનનરે િાસતિનું અનરે વ્યવકતજીિનનું 
રોચક આલરેખન ગણાિતા પન્ાલાલ શ્ીમાતાજીનરે ટાંકીનરે પોતાનો સૂર પુરાિરે છરે 
– ‘તમારાં ક્યયોનરે જ તમારા િતી બોલિા દો’... એમનરે પોતાની ‘શબદશ્ી’માં શ્દ્ા 
હતી કરે, ‘એક કદિસ એ, એની મરેળરે મોટરેથી બોલશરે’... સત્ય પરખા્યા વિના નથી 
રહરેતું. આ જ ભૂવમકા પર એ કા્યમ રહ્ા છરે. 1980માં, િડોદરા મુકામરે સાકહત્ય 
પકરષદના અવધિરેશનમાં, સજ ્ગન વિભાગના પ્રમુખ તરીકરે, નિલકથાકાર તરીકરે 
પોતાની કરેકફ્યત આપરે છરે. ઉમાશંકર હતા –  ઉપરાંત સુરરેશ જોષીનરે તો બધા 
મનામણાં કરીનરે લઈ આિરેલા. એમની હાજરીમાં પન્ાલાલરે તળપદી લહરેકામાં 
પોતાનો દૃવષ્કોણ સાફ કરરેલો. ‘મનરે તો સાકહત્યપદાથ્ગ કરતાં જીિનપદાથ્ગમાં િધુ 
રસ પડરે છરે.’ જીિન છરે તો સાકહત્ય છરે; િળી એ સાકહત્ય જીિનકલ્યાણ માટરે છરે. 
એમની આ સમજણ જીિનિાદી કલાકારની સમજણ છરે.

1985માં એમનરે ભારતી્ય જ્ાનપીઠનો (21મો) પુરસકાર એના્યત થા્ય છરે. 
સમગ્ ગુજરાતમાં અનરે એ જ રે રાજ્યના િતની હતા તરે રાજસથાનમાં ખુશીની 
લહર દોડી ગ્યરેલી. આ પુરસકાર સિીકારતાં એમણરે, પરેલી પોતાની િાત સાચી 
પડી છરે તરે જણાિતાં, ઉમરેરરેલું કરે : ‘સાચચું હતું તરે આટલાં િષયો પછી્ય બોલ્યું...’ 
અસલ હો્ય તરેનું અજિાળું ઢાંકિાથી્ય ઢાંક્યું રહરેતું નથી ! સજ ્ગકનું સજ ્ગન બોલ્યા 
વિના રહરેતું નથી.

છરેલ્લાં િષયોમાં પંજાબી લરેવખકા અનરે ઉતિમ ભારતી્ય સજ ્ગકોમાં પોતાનું 
સથાન વનવચિત કરી ચૂકરેલાં અમૃતા પ્રીતમ અમદાિાદ આિરેલાં. પન્ાલાલનરે 
મળિા ગ્યરેલાં. હિરે તો એ વબલકુલ સાંભળતા નહોતા. લખીનરે િાતો કરતા. 
અમૃતા પ્રીતમનો ચહરેરો સંપુટમાં લઈનરે પન્ાલાલરે એમનું ભાલ ચૂમી લીધરેલું. 
કલાનરે થ્યરેલું આ કલાક્ની ભાિનાનું સનરેહચુંબન હતું.

હંુ મોડાસા કૉલરેજમાં ભણતો હતો. 1968 થી 1973નાં એ િષયો હતાં. 
મોડાસા કૉલરેજનરે વપ્ર. ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરરે , ઉમાશંકરના શબદોમાં કહીએ તો 
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‘ઉતિર ગુજરાતનું ઓકસફડ્ગ !’ – બનાિી હતી. ઠાકરસાહરેબરે પન્ાલાલ, પરેટલી-
કર અનરે પીતાંબર ત્રણરેનરે બોલાિરેલા. પીતાંબર નહોતા આિી શક્યા એનરે બદલરે 
ચં.ચી. મહરેતા આિી ચઢરેલા. પન્ાલાલનરે જોિા-સાંભળિાનો આ પ્રથમ અિસર... 
આખો ‘ઈશાવન્યો મલક’ આંખ સામરે તાદૃશ હતો. એ પછી 1986ના કડસરેમબ-
રમાં ઈડર કૉલરેજમાં અમરે ઉમાશંકર-પન્ાલાલનરે તથા વિદ્ાનોનરે નરે ભાિકોનરે્ય 
તરેડરેલા. જ્ાનપીઠ-વિજ રેતા બંનરે સજ ્ગકો ઈડરભૂવમના જૂના છાત્રો હતા. એમના 
બન્રે વશક્કો – ખીમજીભાઈ નરે કાવલદાસભાઈ   પણ ધન્યતા અનુભિતા હતા. 
બંનરેનાં સનમાન ઉપરાંત બરે કદિસ, એમના સાકહત્ય વિશરે સરેવમનાર ્યોજ્યો હતો... 
બધાં ધન્ય ધન્ય હતાં !

કહનદી સાકહત્યના કરેટલાક વિદ્ાનો માનરે છરે કરે ગુજરાતી સાકહત્યકારોએ 
પન્ાલાલની ઉપરેક્ા કરી એટલરે એ પુરાણોના ગદ્ાનુિાદ તરફ ગ્યા હતા. આમાં 
અધ્ગસત્ય હશરે, પણ તટસથપણરે કહરેિું જોઈશરે કરે પન્ાલાલ પટરેલના ઉતિમ સાકહ-
ત્યની કદી બાદબાકી કરાઈ નથી. આજ રે પણ એ િંચાતા-ટકંાતા-ભણાિાતા-મોટા 
સજ ્ગક તરીકરે સિીકૃત છરે. એમનંુ સાકહત્ય કરુણ માનિવન્યવતનરે િણ્ગિરે છરે. જ રે 
આજ રે પણ પ્રસતુત છરે. એમની ઉતિમ કૃવતઓ રચાઈ એ પછીનાં (1955 પછીનાં) 
િષયોમાં ગુજરાતી સાકહત્યમાં આધુવનકતાિાદી આંદોલનોનાં િધતાં-ઓછાં 
પડઘમ િાગ્યાં હતાં... સાકહત્યકલા વિશરે નિા ખ્યાલોની ચચા્ગઓ થતી હતી. 
થોડોક સમ્ય સમૃદ્ પરંપરાનરે પણ જાણરે બાજુમાં હડસરેલી દરેિા જ રેિાં મનસિી 
િત્ગનો પ્રગટાં હતાં... પણ ત્યારરે્ય પન્ાલાલ િગરેરરેનો એક મોટો ચાહકિગ્ગ 
િાચનરત હતો જ હતો...નરે એ પછી અનુઆધુવનકતાની કદશાએ પુન: આપણનરે 
પરંપરાઓની અવનિા્ય્ગતા સમજાિી છરે. નવ્ય ઇવતહાસિાદરે આપણનરે પરંપરા-
નરે જુદી રીતરે જોતાં-મૂલિતાં શીખવ્યું છરે. પન્ાલાલ, જાનપદી જ નકહ, સમગ્ 
ભારતી્ય કથાસાકહત્યમાં નકહ ભુલાનારંુ નામ રહ્ા છરે નરે રહરેશરે. 6-4-1989ના 
રોજ પન્ાલાલ પટરેલનું અિસાન થ્યું. તરસ્યા મલકનો આ મરેઘ આપણી તરસ 
વછપાિિા આજ રે પણ િરસતો રહરે છરે.

² ² ²
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પન્યાલયાલ પટેલ : જીિન-તિયારીખ

જનમ : 7મી મરે, 1912

જનમ-સથળ : માંડલી, તા. સીમલિાડા, વજ. ડુગંરપુર (રાજસથાન)

જ્ાવત : આંજણા પટરેલ

ધમ્ગ : કહનદુ

માતૃભાષા : ગુજરાતી, રાજસથાની (બરે રાજ્યોની સરહદ પરનું ગામ 
હોિાથી બરે માતૃભાષા)

અન્ય ભાષાઓની જાણકારી : સંસકૃત, કહનદી, અંગ્રેજી, ઉદૂ્ગ

વપતાનું નામ : નાનાલાલ ખુશાલદાસ પટરેલ

માતાનું નામ : હીરાબા (એક સાિકાં મા પણ હતાં, માસી)

ભાઈ-બહરેનો : હકરભાઈ, કોદરભાઈ, રતનબહરેન, સંતીબહરેન, િાલીબ-
હરેન (સાિકાં ભાઈબહરેન   મૂળોભાઈ, નાથીબહરેન)

પતનીનું નામ : િાલીબહરેન

સંતાનો : અરવિંદ, ઉષા, નંદા અનરે ભરત (રમા અનરે બાબો 
ગુજરી ગ્યરેલાં)

પુત્રિધૂઓ : સરલા અનરે દૃવષ્

ઘરનું સરનામું : 15, પ્રજ્ા સોસા્યટી, નિરંગપુરા, અમદાિાદ 380009

1914 : વપતાનું અિસાન

1918થી 1925 : મરેઘરજમાં તથા ઈડરમાં વશક્ણ લીધું.

1926 : હીરાબાનું અિસાન

1926થી 1928 : ભણતર છૂટી ગ્યું. વિવિધ નોકરીઓ કરી. દુકાન પણ 
કરી જોઈ હતી.



191

તરસ્યા મલકનો મેઘ

1928 : સોળ િષ્ગના પન્ાલાલની સગાઈ છ િષ્ગનાં િાલીબહરેન 
સાથરે થઈ. આપકમાઈ કરીનરે પરણરેલા.

1929થી 1936 : અમદાિાદમાં કારકુની સાથરે ઘરઘાટીની નોકરી. અનરેક 
િારાફરેરા અનરે અનુભિો.

1936 : અમદાિાદમાં સાકહત્ય પકરષદના અવધિરેશનમાં (1930 
પછી બીજી િાર) ગાંધીજીનું દશ્ગન ક્યુાં. ઉમાશંકર જોશી 
– ઈડરના સહાધ્યા્યી – મળ્ા. એમણરે લખિા સૂચવ્યું 
નરે સુનદરમનો પકરચ્ય કરાિી ભાળિણી કરાિી.

‘ફૂલછાબ’માં પ્રથમ િાતા્ગ ‘શરેઠની શારદા’ છપાઈ.

1936થી 1939 : િાતા્ગલરેખન િરેગ પકડરે છરે. ‘પ્રસથાન’માં િાતા્ગઓ છપાતાં 
પ્રવતષ્ઠા મળી.

1940 : ‘િળામણાં’ લઘુનિલનું પ્રકાશન થતાં જ ધ્યાનપાત્ર 
લરેખકોમાં ગણના.

1941 : ‘મળરેલા જીિ’નું પ્રકાશન થતાં જ લોકવપ્ર્ય લરેખકોમાં 
અગ્ણી ગણા્યા.

1941થી 1946 : ‘મળરેલા જીિ’ પરથી ગુજરાતી કફલમ બનરે છરે – તરેના 
પરથી જ કહનદી કફલમ ‘ઉલઝન’. એ વનવમતિરે મુંબઈમાં 
રહીનરે લરેખન કરરે  છરે. ‘ભીરુ સાથી’, ‘સુરવભ’, ‘્યૌિન’ 
–  જ રેિી નિલકથાઓ તથા િાતા્ગઓ લખા્ય છરે.

બરે-ત્રણ િષ્ગની દીકરી રમાનું મુંબઈમાં વનધન. મુંબઈ 
છોડી િતનમાં. ત્યાં પુત્ર જનમરે છરે નરે મૃત્યુ પામરે છરે.

1947 -  સંિત 2003માં નિા મકાનનું િાસતુ કરરે  છરે.

- ટી. બી.નો રોગ થા્ય છરે. દિા માટરે મુંબઈ - પંચગની 
જિાનું-રહરેિાનું બનરે છરે.

- ‘માનિીની ભિાઈ’નું પ્રકાશન

- પુત્ર અરવિંદનો જનમ : 7-12-1947
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1949 : પુદુચરેરી જા્ય છરે. શ્ી અરવિંદ અનરે માતાજીનાં દશ્ગન.

ત્રણ માસ રહરે છરે. પૂણ્ગ્યોગની સંજીિની મળ્ાની 
અનુભૂવત થઈ હોિાનું માનરે છરે.

1950 : રણવજતરામ સુિણ્ગચંદ્રકનો સિીકાર

1951 : ટી.બી. રોગનો ઊથલો. રા. વિ. પાઠક અનરે ઉમાશંકર 
જોશીની સહા્યથી જીંથરી દિાખાનરે જા્ય છરે. સારંુ થા્ય 
છરે. દશ્ગક જોડરે મરેળાપ.

1953 : પુત્રી ઉષાનો જનમ : 10-10-1953

1956 : પુત્રી નંદાનો જનમ : 31-5-1956

1958 : પુત્ર ભરતનો જનમ : 26-7-1958

1959 : માંડલી છોડી અમદાિાદમાં કા્યમી વનિાસ

1962 : આકરિકાના પ્રિાસરે

1971 : ‘સાધના પ્રકાશન’ નામની સંસથાનો પ્રારંભ

1974 : ‘પાથ્ગનરે કહો ચઢાિરે બાણ’ : પૌરાવણક નિલકથાનું 
પ્રકાશન. કદશા બદલા્ય છરે.

1980 : ‘ગુજરાતી સાકહત્ય પકરષદ’ િડોદરા ખાતરે મળરે છરે. 
સજ ્ગન વિભાગના પ્રમુખ તરીકરે પોતાની કરેકફ્યત આપરે 
છરે. સુરરેશ જોશી સાથરે મુલાકાત.

1981થી 1985 : આતમકથાતમક નિલકથા ‘વજદંગી સંજીિની’ ભાગ 
1થી 7ના લરેખનનો પ્રારંભ (1986માં પૂણ્ગ)

: ભારતી્ય જ્ાનપીઠનો 21મો પુરસકાર મળરે છરે.

1986 : ઈડર-વિદ્ાભૂવમમાં ઉમાશંકર અનરે ગુરુઓ સાથરે સનમાન 
થા્ય છરે. રાજસથાનના જ્યપુર ખાતરે સનમાન થા્ય છરે.

1988 : ઉમાશંકર જોશીના અિસાનથી ખાલીપો અનુભિરે છરે.

1989 : 6-4-1989ના રોજ અિસાન થા્ય છરે.
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પન્યાલયાલ પટેલનું સયાહહત્સજ ્જન

નિલકથાઓ

મળરેલા જીિ (1941)

ભીરુ સાથી (1943)

્યૌિન 1-2 (1944)

સુરવભ (1945)

ભાંગ્યાનાં ભરેરુ (1947)

માનિીની ભિાઈ (1947)

ના છૂટકરે (1955)

નિું લોહી (1958)

પડઘા અનરે પડછા્યા : 1-2 (1960)

મનખાિતાર (1961)

અમરે બરે બહરેનો 1-2 (1962)

કરોવળ્યાનું જાળું (1963)

આંધી અષાઢની 1-2 (1964)

મીણ માટીનાં માનિી (1966)

નગદ નારા્યણ (1967)

ઘમમરિલોણં 1-2 (1968)

પ્રણ્યનાં જૂજિાં પોત (1969)

કંકુ (1970)

અજિાળી રાત અમાસની (1971)

અલ્લડ છોકરી (1971)

એક અનોખી પ્રીત (1972)

ગલાલવસંગ (1972)

એકલો (1973)

મરકટલાલ (1973)

નથી પરણ્યાં નથી કંુિારાં (1974)

પાથ્ગનરે કહો ચઢાિરે બાણ (1974)

રામરે સીતાનરે મા્યાાં જો (1976)

કૃષણ-જીિનલીલા (1977)

ભણરે નરસૈં્યો (1977)

વશિપાિ્ગતી (1979)

ભીષમની બાણશૈ્યા (1980)

કચ દરેિ્યાની (1981)

અજુ ્ગન િનિાસ કરે પ્રણ્યિાસ? 
(1984)

કુબજા અનરે કૃષણ (1984)
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કૃષણની આઠ પટરાણીઓ (1984)

જ રેણરે જીિી જાણ્યું (1984)

ભીમ-કહકડમબા (1984)

રરેિતીઘરેલા બળદરેિજી (1984)

વશખંડી : સ્તી કરે પુરુષ ? (1984)

સહદરેિ-ભાનુમતીનો પ્રણ્ય (1984)

ઉિ્ગશી પુરુરિા (1986)

વજનદગી સંજીિની 1થી 7 (1986)

નરમાં નારી ઈલ-ઈલા (1986)

(દસ-બાર નિલકથાઓના સંક્રેપ 

પ્રકાવશત)

લઘુનિલો 

િળામણાં (1940)

પાછલરે બારણરે (1950)

ફકીરો (1955)

િળી િતનમાં (1964)

િયાતયા્જસંગ્રહો

સુખદુ:ખનાં સાથી (1940)

વજનદગીના ખરેલ (1941)

જીિો દાંડ (1941)

લખચોરાસી (1944)

પાનરેતરના રંગ (1946)

અજબ માનિી (1947)

સાચાં શમણાં (1949)

િાત્રકનરે કાંઠ રે (1952)

ઓરતા (1954)

કદલની િાત (1956)

મનના મોરલા (1958)

કડિો ઘૂંટડો (1959)

વતલોતિમા (1960)

ધરતી આભનાં છરેટાં (1962)

ત્યાગી અનુરાગી (1963)

કદલાસો (1964)

ચીતરરેલી દીિાલો (1965)

મોરલીના મૂંગા સૂર (1966)

માળો (1967)

િટનો કટકો (1969)

અણિર (1970)

કોઈ દરેશી કોઈ પરદરેશી (1971)

આસમાની નજર (1972)

વબન્ી (1973)

છણકો (1975)

પારરેિડાં (1976)

ઘરનું ઘર (1979)

તાગ (1979)

નરાટો (1981)
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પગરેરંુ (1981)

રૉ મટીકર્યલ (1983)

(િાતા્ગઓનાં પાંચ જ રેટલાં ચ્યન 
પ્રગટ)

નયાટક / એકયાંકી / રૂપયાંતર

જમાઈરાજ (1952)

મળરેલા જીિ (1957)

ચાંદો શેં શામળો (1960)

એળરે નકહ તો બરેળરે (1963)

ઢોવલ્યા સાગ-સીસમના (1963)

કંકણ (1966)

એક અલ્લડ છોકરી (1971)

ભણરે નરસૈં્યો (1977)

સપનાનાં સાથી (1978)

સિપન (1978)

ત્રણ સફળ રૂપાંતરો (1985)

બયાળ / હકશોર સયાહહત્

એક રાતમાં (1968)

એક ખોિા્યરેલો છોકરો (1970)

બાળકકલ્લોલ ગ્ંથમાળા : 1-2 

(1972)

ૠવષકુળની કથાઓ (1973)

દરેિના દીધરેલ (1975)

મહાભારત કકશોરકથા (1976)

િાતા્ગકકલ્લોલ : 1-2 (1976)

સત્ય્યુગની કથાઓ : 5 સંપુટ 
(1982)

લોકવમનારા (1986)

પ્રકીિ્જ

બરે ભાઈબંધ (1957)

કડદો (સમાજદશ્ગન ગ્ંથમાળા-10)

 (1960)

લાડનુું જમણ (1967)

અલપઝલપ (1973)

સજ ્ગનની સુિણ્ગ સમરવણકા (1976)

પૂણ્ગ્યોગનું આચમન (સંપાદન) 
(1979)

અલકમલક (1986)

લોકગુંજન (1986)




