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પ�ાલાલ પટ�લની ‘મળેલા �વ’ નવલકથામાં નાર� િવમશ�

�જુરાતી સા�હ�ય જગત ચા�ુ વષ� �ાનપીઠ �રુ��ૃત �ી પ�ાલાલ પટ�લની જ�મ શતા�દ� મનાવી ર�ું  છે.  પ�ાલાલ પટ�લે
સા�હ�યમાં ઉ�ર �જુરાતના ઈશાિનયા �ણૂાના ઇડર પથંકના �ામ�વનને �વતં કર� આ��ું છે. પોતાના સ�નમાં પ�ાલાલ પટ�લ
ભલે િનિ�ત સ�દુાયને �ગટાવતા હોય, પણ તેમની સવંદેના સ�ગ માનવ�તને �પશ� છે. �ાનપીઠ �રુ�કાર િવ�તા નવલકથા
‘માનવીના ભવાઈ’ આ�ું ઉ�મ ઉદાહરણ છે. 

‘મળેલા �વ’ નવલકથા પ�ાલાલ પટ�લના લેખનકાય�ના આરં�ભક સમયની �ૃિત છે. ઈ.સ.૧૯૪૦ મા ં‘મળેલા �વ’ �ગટ થાય છે. આ
નવલકથાની નાિયકા ‘�વી’ ભારતીય નાર�ની અનોખી તસવીર છે. 

‘મળેલા �વ’  નવલકથાની નાિયકા �વી જોગી�રુા ગામની હ�મ �ાિતની બાળિવધવા �વુતી છે. ��ૃ અને અસમથ� િપતા તથા
અપરમા વ�ચે પીસતી �વી જ�મા�ટમીના મેળે �ય છે. ચકડોળમાં બેઠ�લી �વી પાસે કાન� આક��મક બેસી �ય છે. બ�ેને �થમ
���ટએ �ેમ �ય છે. અહ� �વીની ��ુધાવ�થાની અ�લડતાને અને પછ� ઠર�લ દ�કર� તર�ક� સ�ક� �બૂીથી ર�ૂ કર� છે. કાન� સાથનેી
એક-બે �લુાકાતોમાં જ �વી �ેમના અ�ટૂ તાતંણે બધંાઈ �ય છે. કાન� કૌ�ંુ�બક ��ો તથા �ાિત�થાના બધંનો આગળ �ક� �ય
છે. એટલે �વીના �જ�દગીનો િવચાર કર� એ પોતાના ગામના ��ૂળયા ઘાયંી�  સાથે પરણાવવા�ું ન�� કર� છે.      

એક બા�ુ �ેિમકા�ું અ�ય માટ� મા�ું લઈને આવલેો કાન� છે, તો બી� બા�ુ સપનોમાં રાચતી �વી છે. પોતાની અપે�ાઓથી
�બલ�ુલ િવપર�ત વાત સાભંળ�ને �ણભાર અચેતન બનેલી �વી કાન� ��યેના પોતાનાં �ેમ, સમપ�ણભાવ� ું સ�ંમરણ થતાં જ
કાન�નો ��તાવ �વીકાર� લે છે. કાન�ની �મ જ ભાવક પણ અ�લડ �વીના આ �પથી ચ�કત છે. પ�ાલાલે અહ� �વી� ું એ�ું તો
�ુદંર િન�પણ ક�ુ� છે ક�,  સ�દય ભાવકને આ સમયે જ ભારતીય �ેમપરંપરા �ગટાવતી �ેમદ�વાની રાધા ક� મીરાં પળમાં સ��ખુ
થાય છે. અવઢવમાં પડ�લો કાન� તેને સમજવાની નાકાિમયાબ કોિશશ પણ કર� છે. � પછ� થોડાકં ��ુસા તથા �ણૃામાં પલટાય છે. 

કાન�નો �વી ��યે � �ેમ છે, તે િવ�તીય આકષ�ણની સીમાઓમાં સીિમત છે. જયાર�,�વીનો િવ�તીય �ેમ ઐ�તા, �યાગ અને
સમપ�ણભાવમાં પલટાઈ ર�ો છે. એટલે જ �વી કાન�ની મજ�રૂ�ને સમ� તેના કથનનો �વીકાર કર� છે. �વી �ેમમાં સમપ�ણ
માગ�ને �વીકાર� લે છે. �વીની પર��ા પણ અહ�થી શ� થાય છે.         

�વી�ું લ�ન ��ૂળયા સાથે થઈ �ય છે. પ�ની અને �હૃ�થ�વનની કત��યતાને �વી િનભાવે છે. �વી પોતાના આ કઠ�ન માગ�માં
સા�ંવના માટ� કાન�ના સહયોગની અપે�ા રાખે છે. કાન� �વીને અહ� લા�યો, �યાર� તેના મનમાં �વી સાથે લ�નેતર અનૈિતક
સબંધંો રાખવાનો િવચાર હતો, પરં� ુ કાન�ને વડ�લિમ� ભગતે આપેલી િશખામણ ‘ લા�યાપ�ું રાખ� ..’ બાદ બદલાઈ ગયો છે. એ
હવે પોતાના તથા �વીના ચા�ર�ય- �ચ�તનનો િવચાર કર� છે. એક બા�ુ સમાજ કાન�-�વીના �ેમસબંિંધત ચચા�ઓમાં પડ� છે. તો
બી� બા�ુ સ�યથી વાક�ફ િનબ�ળ ��ૂળયો હવે તાકતવર પિત બની �વી ઉપર અ�યાચાર� બ�યો છે. કાન� �ારા ��ૂળયાને સમ�વવા
છતાં ન  માનતા �વીના �ખુનો િવચાર કર� કાન� શહ�ર ચા�યો �ય છે.           

�વી�ું �વન બાળપણથી જ સધંષ�મય ર�ુ.ં   કાન�નો �ેમ એના �વનમાં આશા�ું �કરણ બનીને આ�યો હતો.  એ હવે ગાઢ
�ધકારમાં ફ�રવાઈ ગયો છે. તો બી� બા�ુ નામશષે દાપં�ય�વનથી �ટકારો મેળવવા એ આ�મહ�યા કરવાનો �યાસ કર� છે. અહ�
પણ �વી િવફલ બને છે. ઝેર િમિ�ત રોટલો અચાનક આવલેો ��ૂળયો ખાઈ જતાં ��ૃ�ુ પામે છે. હવે �વી ઉપર પિતને માર�
ના�યાનો આરોપ લાગે છે. �ધુ�ધુ �મુાવલેી �વીની એક જ મહ��છા છે ક� કાન� સમ� પોતાની િનદ�ષતા ર�ૂ કરવી. જો ક� તેની આ
ઈ�છા પણ અ�રૂ� જ રહ� છે. શહ�રથી આવલેો કાન� �વીને દોિષત માની તેને મ�યા િવના જતો રહ� છે. પોતાને   કાન�ની અપરાધી
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માની છે એ સ�ય �વીને પાગલ બનાવી દ� છે. ગાડંપણમાં �વી �ાર�ક કાન�ની રાહ  જોતી તો �ાર�ક તેના ઉપર ��ુસે થતી તો
�ાર�ક પોતાની િનદ�ષતા ર�ૂ કરતાં રોતી-હસતી �વી�ું �દય �ાવક વણ�ન  લેખક� ક�ુ� છે.          

નવલકથાના �તે પાગલ �વીને કાન�ના કહ�વાથી જ મેળામાં લવાય છે. કાન� �વીની દયનીય ��થિત જોઈ તેને પોતાની સાથે
લઈ �ય છે. શ�આતમાં � કાન� સમાજની િવ�ુ� જવાની �હ�મત દાખવી શકતો નથી એ ગાડં� �વીની ��ુષુા કરવા માટ� લઈ �ય
છે. કાન�નો શ�આતી �ેમ ભલે સાધારણ ��ાનો હોય, પણ �તે એ િનમ�ળ �ેમમાં �પાતંર થઈ  સાચા અથ�મા ં‘મળેલા �વ’ બને છે.

કાન�-�વી નવલકથાના નાયક-નાિયકા છે. ��ુુષ પા�ોની �લુનામાં પ�ાલાલના �ી પા�ો વ�ુ સશ�ત હોય છે. કાન�ના �કુાબલે
�વી શ�આતથી જ મજ�તુ છે. સૌદય�વાન, �ણુવાન �વી, �ઢ મનોબળ ધરાવતી �વી �તે પાગલ બનતા બ�ું જ �મુાવે છે.

કાન�-�વીના બનતા-�ટૂતા સબંધં તથા મનને માનસશા�ની ર�તે �ુએ છે. 

��ુુષ (કાન�)ના �ેમ�ું ક����બ��ુ સે�સ છે. કાન�એ �વી સાથે એના લ�ન બાદ અનૈિતક સબંધંો  અકબધં રાખવા� ું િવચા�ુ� હ� ુ.ં જો
ક� ભગતના વા�ે કાન�ની િવચારધારાને બદલી નાખી ચા�ર�ય �ચ�તનનો �યાલ આવતા જ કાન� �વીથી �તર બનાવી લે છે.

નૈિતકતા�ું િવ�મરણ થાય છે. �વી ��યેની જવાબદાર�થી િવ�ખુ બને છે.     

�ી (�વી)ના �ેમ�ું ક����બ��ુ કોઈના �ીિત પા� બન�ું છે. બાળપણથી સાચા �ેમથી વ�ંચત �વી કાન� �ીિત-પા� બની રહ�વા
સતત મથતી રહ� છે. એટલે જ કાન�ના દર�ક ફરમાનને િશરોમા�ય ગણે છે. �યાં �ધુી �વીને િવ�ાસ રહ� છે ક� કાન�ના મનમાં તે� ું
�થાન-મન �થાયી છે, �યાં �ધુી એ બધા �ુઃખ આસાનીથી સહ� લે છે. પરં� ુ જયાર� એને �યાલ આવે છે ક� તે િ�યતમની નજરમાં એ
�ીિતપા� નહ�, પણ �નુેગાર છે. �યાર� એ માનિસક-શાર��રક શ��ત �મુાવી દ� છે. એવી જ ર�તે, સ�દય�વાન �વીની ચાહના ખ�મ
થતા જ કાન�ની નૈિતક �હ�મત �લુી �ય છે એટલે કોઈની પણ પરવા કયા� િવના પાગલ �વીને �ેમ�વૂ�ક લઈ �ય છે.         

પ�ાલાલ પટ�લે નવલકથામાં �વીને સહજતાથી �ગટાવી છે. પ�ાલાલ પટ�લ િનિ�ત પ�રવશેના રચનાકાર હોવા છતા,ં સા�ં�ૃિતક
સદંભ�ની સાથે સાથે મનોવ�ૈાિનક અ�ભગમથી પા�ોને યથાથ� �પે �ગટ કરતાં હોવાથી વિૈ�ક �તરના સ�ક બ�યાં છે.
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