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‘પન્નાલાલ પટેલની વાર્ાાકલા’ (પસદંગીની વાર્ાાઓના સદંરે્ભ) 
કવવષા કરશનર્ભાઈ પટેલ 

(M.A, B.Ed, M.Phil & Ph.D Pursuing) Email Id- kavishapatel27@yahoo.com 
સારાશં :-  પાત્રોને સકુંલ પરિસ્થિતનો ભોગ બનાવી,તેમના ચરિત્રોની ગતતતવતિ આલેખવી એ પન્નાલાલની તમામ વાતાાઓમા ં
બને છે. તેની માત્ર ઓછી વિતી િતી િહ ેછે. પણ ‘તવતિષ્ટ પરિસ્થિતી વત્તા  તવતિષ્ટ મનોવ્યાપાિો’એ પન્નાલાલનુ ંલક્ષ્ય િહ ે
છે.એમની યાિોદા વાતાા ‘વાત્રકને કાઠેં’મા ંવાતાાકલા તેના શે્રષ્ઠતમ થવરૂપે પ્રગટી છે. વાતાાનાતયકા નવલને તેના બનેં્ન પતતઓ 
વહાલા છે,નદીને જેમ બનેં કાઠંા સિખા હોય તેમ,એ સમથયા નિી. સમથયા સર્જાય છે. ચોક્કસ પરિસ્થિતત અને બનાવોના પવૂા-
અપિ ક્રમને કાિણે.પન્નાલાલને તવદેિી સારહત્યનો પ્રત્યક્ષ નહીં તોય પિોક્ષ પરિચય હિે જ એવી પ્રતીતત ‘વાતવાતમા’ં અને 
‘વાત્રકને કાઠેં‘ જેવી વાતાાઓિી િાય છે. ‘વાતવાતમા ં‘એ ગી દ મોપાસાની ‘નેકલેસ’વાતાાનો સદંભા લેવાયો છે. તો ‘વાત્રકને 
કાઠેં‘મા ંટોમસ હાર્ડી ની ‘ટેસ ઓફ ધબુિતવલે’નો પ્રથતાવ વિતાય છે. હાર્ડી ની ઘણીખિી કૃતતમા ંવેસેક્સનુ ંવાતાવિણ તનણાાયક 
ભાગ ભજવે છે. 
ચાવીરૂપ શબ્દો: પતત-પત્ની , સયંોગ અને તમલન. 
__________________________________________________________________________ 
પ્રસ્ર્ાવના :- 

‘સર્જકિસ્ક્ત  એ માનવ પ્રયત્નિી ઉપિની વથત ુછે. ભગવાનની કરુણાિી  જ એ પામી િકાય 
અન્યિા નરહ’ એમ કહનેાિ પન્નાલાલ એક  ઉત્તમ  કોરટના સર્જક છે. ગજુિાત, ભાિતમા ં િજુ કિી િકે 
એવા  ગણતિીના સારહત્ય સર્જકોમા ં  એક પન્નાલાલ છે.પન્નાલાલ પટેલને ‘જ્ઞાનપીઠ પિુથકાિ’ મળેલ 
છે.એનાિી ગજુિાતી સારહત્ય ગૌિવવતં ુછે. બીર્જ ંઘણા ંચદં્રકો અને પારિતોતિકો મેળવનાિ આ સર્જકની 
જીવનકિા અન્ય સર્જકો કિતા ં જુદી છે.એમના સર્જનન ેઘર્ડનાિી કોઈ પરિસ્થિતત નહોતી.અમદાવાદમા ં
મજૂિી અિે આવેલ મારં્ડ મારં્ડ અંગ્રેજી ચાિ ચોપર્ડીનો અભ્યાસ,કયાિેક તમલમા,ંતો કયાિેક દારૂની ભઠ્ઠી 
પિ, તો કોઈ જગાએ ગમુાથતાનુ ંકામ કિવાનુ.ં મારં્ડ પેરટયુ ંિળવાનુ.ંએવી પરિસ્થિતતમા ંસારહત્યની  તો 
વાત જ કયા ં? છતાયં ગજુિાતી સારહત્યની સૌભાગ્યની પળે સર્જક પન્નાલાલનો જન્મ િયો .એ ઘટના 
ચમત્કાિ ગણી િકાય. 
‘વાત્રકને કાઠેં‘ :- 

વાતાાના આિંભે જે વણાન આવ ેછે તેના ગેરુઆ િંગનો અને ગલુાલનો ઉલ્લખે આવે છે. ગલુાલ 
એ સયંોગનુ,ં તમલનનુ ં,ઉત્સવનુ ંસચૂક છે,અને  પછી ગરુેઆ િંગનો તનદેિ ત્યાગનુ,ંવૈિાગ્યન ુ સચૂન કિે 
છે. વતાાનાતયકાના જીવનમા ંઆ રદવસ તમલન અને  તવયોગ ,ગલુાલ અને ગેરુ બનેં્ન સાિે લાવનાિો છે . 
હાર્ડીની  ‘ટેસ ઓફ ધબુિતવલે’ ની નાતયકા ટેસ માટે કહવેાયુ ં છે  કે life offers to Deny’એટલ ેકે સખુ 
જ્યાિે મળે છે.ત્યાિે તમે તનેે થવીકાિવાની સ્થિતતમા ંનિી હોતા ંઅન ેતમાિે ના પાર્ડવી પરે્ડ છે. નવલના 
બાિણે તનેે વિો પવૂે  કાિણસિ છોર્ડીને ચાલી ગયલેા બનંે પતતઓ આવે છે.ત્યાિે મખુી ના  દીકિાના 
ખનૂના ગનુાસિ પકર્ડાઈ જવાની બીકિી ભગાર્ડી દેવા માગંે છે.જ્યાિે બનંે પવૂા પતતઓ નવલની 
પસદંગી ર્જણી લઇ નવલ સાિે િહવેા માગં ેછે.પણ ગમે તે િાહ ેપોલીસ પકર્ડી જ જવાની છે .પણ બનં્ન ે
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જણ પોલીસમા ંપકર્ડાઈ જવાની તૈયાિી બતાવે છે.પોલીસ જેને પકર્ડી ર્જય એ સાચો એવો તનણાય કિે 
છે.(જો કે,સાચા ખનૂી,લગંર્ડાને તે માન્ય નિી) પોલીસ બનંે  ને પકર્ડી ર્જય છે તિેી નવલને બનંે માટે 
દુુઃખ િાય છે અહીં લેખકે નવલને વાત્રક સાિે પોતે િઈને સિખાવી છે કે ,’નવલને – વાત્રકને એના 
ર્ડાબા–જમણા કાઠંા માટે પક્ષપાત હોય’,એન ેતો ર્ડાબી ફૂટે તોય ન ેજમણી ફૂટે તોય, આંખ તો પોતાની જ 
હતી ને’! 

આમ ,આ તબકે્ક  ત ેબનંે માટે સિખી લાગણી િિાવે છે ,પણ ત્યાિ પછી છ-માસ પછી એની 
માનતસક સ્થિતત બદલાઈ ર્જય છે ,જ્યાિે ખનૂી તનદોિ છૂટે ને તનદોિને સર્જ િાય છે ત્યાિે નવલને છૂટી 
ગયેલા માણસ કિતા ં સર્જ પામેલા માણસ માટે વધ ુપક્ષપાત જન્મ ેછે. 

પહલેી વાિ બનંે  માટે સમાન ભાવ જેટલો થવાભાતવક હતો એટલો જ થવાભાતવક તનદોિ છતા ં 
સર્જ પામલેા માણસ માટેનો બીજી વાિ નો પક્ષપાત પણ છે. નવલના વતાનની આ પિથપિ તવિોિી 
સ્થિતતઓન ેપણ લખેકે જથટીફાય કિી આપી છે , પરિસ્થિતત ના બળે .પહલેીવાિ બનંે માટે સમાન ભાવ 
િિાવતી નવલ માટે એકને ઓછો બીર્જને વિતો ગણવાનુ ં કશુ ં કાિણ નહોત ુ,ં પણ બીજીવાિ તનદોિ 
છતા ંસર્જ િઇ માટે પહલેીવાિના પતત તિફ સહાનભુતૂત વિી ર્જય એ સાવ થવાભાતવક છે . આમ, એક 
આકસ્થમક બાબત નવલના ભાવપલટામાટે  જવાબદાિ બન ે છે .વાતાાના અંત માટે પણ જવાબદાિ 
આવી આકસ્થમકતા જ  causalities બને છે. એ નોિવુ ંજોઈએ: 

➢ તનદોિ જન્મટીપની સર્જ પામ્યો છે એ સમાચાિ ર્જણ્યા પછી ઘિબહાિ  નીકળી પરે્ડલી નવલ 
‘ઓતિયાળી આંખ ે ચોપાર્ડમા ંબેસી િહલેા લગંર્ડા પતતની ભાગંલેી  તસકલ સામ ે‘ જોયા વગિ 
,સર્ડસર્ડાટ ટેકિી ઉતિી પરે્ડ છે એ આકસ્થમકતા છે ,પણ મહત્વની છે ,કેમકે  લગંર્ડા પતતની 
આંખો અને ચહિેાના ભાવ જો નવલે એકાદ વાિ પણ જોયા હોત તો કદાચ અટકી ગઈ હોત 
,એવા હતા. 

➢ લગંર્ડો પતત પણ , નવલ પ્રિમ પતતને સભંાિીને િરે્ડ છે એ ર્જણતો નિી તેિી તેની પાછળ  
આવે છે.પણ નવલને ,પ્રિમ પતતને  જ યાદ કિીને િર્ડતી જોઈ ,પોતે કોટામા ંકિેલા બયાનની 
વાતો તે કિી િકતો નિી ,એટલે નવલને મન તો તે ગનેુગાિ જ િહ ે છે અને સહાનભુતૂત 
ગમુાવે છે .પોતે નવલનુ ંતપ્રતી પાત્ર નિી િહયો તેિી નવલને છોર્ડીને ચાલી ર્જય છે . 

‘ચીર્રેલી દીવાલો’ :- 
પન્નાલાલની સખંેર્ડા ઉતાિ સગુ્રતિત વાતાાઓમા ં ‘ચીતિેલી દીવાલો ‘થિાન પામે છે.’વાત્રકન ે

કાઠેં’મા ંસધં્યાના ંગેરુઆ અને ગલુાલ િંગોનુ ંવણાન તવયોગ અને તમલનની ઘટનાઓ ના અણસાિ આપ ે
છે,તેમ આ વાતાામા ંપણ ‘પથૃ્વી ઉપિ િહી ગયેલો પ્રકાિ હતિયાિ હેંઠા મકૂી અંિાિાને આિીન િતો 
જતો હતો’ જેવુ ંપ્રાિંભભક વણાન ર્જણ ેકે,પતત-પત્ની ના ગજગ્રાહના વાતાામા ંઆવતા વતૃાતંમા ંઅંતે િતા 
પતતના તવજયનુ ંસચૂન કિતુ ંલાગે છે.પ્રકૃતતના વણાનિી વાતાાનો પ્રાિંભ િતો હોય તેવી કૃતતઓ એકિી 
વધ ુમળે,પણ તેનામા ંઆવા ંવણાનો કૃતતની કોઈ તવગત સાિે સલંગ્ન હોય છે એ નોંિવુ ં જોઈએ . 
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વાતાામા ંપતતનુ ંનામ છે િાજમલ,પણ એની પત્નીન ુનામ અપાયુ ંનિી .ફક્ત ‘પત્ની’ તિીકે  જ 
તનદેિ િયો છે.જનપદ સમાજમા ંજેન ેઘેિ મહમેાન એની પ્રતતષ્ઠા વિાિે.િાજમલ માણસ ભખૂ્યો છે,પણ 
એની પત્નીને મહમેાનનો ‘મ’ પણ ગમતો નિી છતા ંપત્ની ની ઉપિવટ જઈને િાજમલ મહમેાનોને ઘેિ  
તેર્ડી લાવે એવો છે ! િાજમલને બહાિના ભભકાની સાિે જ હૃદય ની લાગણી પણ અપેભક્ષત છે એનુ ંઘિ 
ચીતિેલી ભીંતો વાળં છે.એને અનલુક્ષીને તે કહ ેછે કે.‘ભીંતો જુઓ તો ચીતિેલી,ઘિ જુઓ તો સાફસફુ ને 
બાઈ જુઓ તો એય રૂપાળી હતી.પણ ભાઈ ,આ બધુ ંજોઇને અમે જઈ બેઠા તો ખિા પણ...... 
પણ હૃદયનો પિમે નહોતો એવુ ંકહ્યા વગિ સચૂવી દીિા બાદ લેખક ઉમેિે છે કે, ‘નામ મોટા ને દિાન 
ખોટા ‘..... 

પત્ની સાિે મહમેાન બાબતે દિવખત ે ઝગર્ડો મારં્ડતો િાજમલ આ વખતે નવી જ યસુ્ક્ત – 
પત્નીને સિુાિવા અજમાવે છે .તનસિણી મકુીને,દીવાલ પિ ચીતિેલા મોિને ભુસંવા લાગ્યો.અહીં એક 
સિસ વાક્ય આવે છે કે ‘મોિના ંપીંછા કાઢીને ઢેલ બનાવે છે,’વાથતવમા ંઢેલ-પત્નીને ,મોિ–પતતના જેવી 
બનાવી િહયો છે .એ બતુ્્મ પણ આથવાિ છે.પતતનો તમર્જજ કળી ગયેલી પત્ની તિત પતત સાિે સમંત 
િઇ ર્જય છે અને કહ ેછે કે, ‘ચીતિેલી ભીંતો ભલ ેબોલાવતી ‘વાતાાનો અંત દંપતીના મનમેળ િી સખુદ 
બને છે.અમકુ ગ્રામસમાજોમા ંમહમેાનગતતન ુકેટલુ ંમહત્વ છે તે વાત હળવાિ િી િજૂ િઇ છે. 
ઉપસહંાર :- 

પન્નાલાલ એક એવા વાતાાકાિ હતા, જેઓ વ્યસ્ક્તની વાત કિે છે ત્યાિે પણ એ વ્યસ્ક્ત કોઈ 
Isolated એવુ ંચરિત્ર િિાવતી entity  નિી,પણ વ્યાપક સામાજજક સદંભો િિાવતી પ્રતતતનતિરૂપ વ્યસ્ક્ત 
છે,એમના પાત્રોન ે તવિ ેજે કોઈ િટનાઓ બન ે છે ત ે સામાજજક સદંભોનુ ં સીધુ ં પરિણામ છે.સામાજજક 
સદંભા એક એવુ ંપરિબળ છે કે, જેને હટાવી લઈએ તો વાતાાની િટના સભંવે જ નહીં. 
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૩. ‘પન્નાલાલ પટેલ’ : રઘવુીર ચૌધરી,સાહહત્યકાર એકાદમી હદલ્હી 
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