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કનૈયાલાલ 
 

દય થ – હરનીશ ની 
 

‘હાડમાંસનો બનેલો આવો માનવી કદી આ પૃ વી પર ચા યો હશ,ે એમ આવતી 
પેઢી માને પણ નહ .’ આમ આઈ ટાઈન,ે ગાંધી ની સાથ ેસાથે મારા કનૈયાલાલ માસા 
માટ ેપણ ક ું હોત –  આઈ ટાઈન એમને ઓળખતા હોત તો.... 
      ગાંધી ની જમે એમની બહુમખુી તીભા હતી. તેમાંનો એક ગણુ હતો ચો ખાઈનો. 
આ માનવી એટલો ચો ખો હતો કે, તમારે યાં આવે તો તમારા સોફાને ખી સા માલથી 
ઝાટકીને પછી એના પર પોતાનો માલ પાથરીને બેસશે. આપણને થાય કે હેર જ યામા ં
એ કેવી રીતે બેસતા હશે? એ તો વીચારવંુ જ ર ું!  ટનેની રાહ વાની હોય તો 
લેટફોમ પરની બચ પર આ માણસએ બેસવંુ પડ ેતો? એ તો એમને મરવા જવંુે લાગે. 
આથી એ હંમશેાં ગજવામા ંબે માલ રાખતા. તેમ છતા,ં શ ય હોય તો બચ પર બેસવાનું 
ટાળતા.  તેમણે મસુાફરી કરવાની હોય તો તેમનું આવી બ યંુ. ટનેમાં તે ઉભા જ રહેતા. 
તેમાં ટનેમાં ગીરદી હોય તો ગીરદીનું આવી બ યંુ. આજુબાજુના કોઈકનું શરીર એમન ે
અડકતંુ તો ચીસ પાડી ઉઠતા : ‘એય, દુર રહે! દેખાતાં નથી આ ઈ ીવાળાં કપડાં? સાલા, 
જગંલી લોકો!’ કહેવાની જ ર નથી કે એમની દરેક મુસાફરી ગાળાગાળી અને ઝઘડામાં 
પરીણમતી. આ ફાઈટમા ંએમને કોઈએ એકે મુ ો માય  નથી અને એમણે કોઈને મુ ો 
માય  નથી. બોલાચાલીમાં છવેટ ેએ કાંઈ ન સમ ય એવંુ બોલીને શાંત થતા. આ એમની 
અહ સા હતી. હંુ  એમની સાથે હો  તો એમને લડવા દેતો. પરંતુ છવેટ ેએ મને કહેતા 
કે, ‘તંુ હતો એટલે પેલાને જવા દીધો.’ મારા રસીકમાસી  સાથે હોય તો વાત અલગ. 
માસી સામેવાળાની માફી માંગે અને માસાને વઢ ે : ‘ તાં નથી, આ માણસન?ે એક મુ ો 
મારશેને તો દાંત બધાં તોડી નાખશે. પછી મારે જ તમને ચમચીએ ચમચીએ રાબ 
પીવડાવવી પડશે.’ પરંતુ કનૈયાલાલ જમેનું નામ! પાછી પાની કદી ના કરે.  કે રેલવેની 
ગીરદીમાં પાછી પાની કરવાની જ યા પણ હોતી નથી.  



ભારત અને ચીનના બાસઠના યુ  વખતે, હંુ મ કમાં કહેતો કે, ‘કનૈયાલાલને 
ચીનની સરહદ પર લડવા મોકલો અને ચીનાઓને કહેવાનું કે : આ માણસના કપડાંન ે
અડકી જુઓ તો ખરા!’  
      કનૈયાલાલનું શરીર એકવડીયંુ, પાતળંુ. ગાંધી ના જવંુે જ કહો ને! પરંતુ મી જ 
બારલાખ છ પનનો. ભ ચમાં તેમના બાપદાદાનું એક નાનકડુ ં ઘર, વેજલપુર એરીયામા ં
હતંુ. માસી તેમાં આજ ેપણ રહે છ.ે માસા હતા સુકલા; પરંતુ ખુબ તંદુર ત. નખમાંય રોગ 
ન મળે. તેમના ણ ેસાળાઓન ેઅન ેસસરાને ડાયાબીટીસ હતો. આથી જ કુટુબંમાં પોતાની 
તંદુર તીનો વટ મારવાનું કદી ન ચુકતા. ‘ , મારી ચા ડાયાબીટીસવાળી ના બને.’ 
ફેમીલી ગધેર ગમાં લગભગ બધાને તેમણે મોઢ ે કરાવી દીધું હતંુ કે, ‘કનૈયાલાલન ે
ડાયાબીટીસ નથી.’ શરીર પછી છોને મંકોડી પહેલવાન જવંુે ર ું! માસી કહેતાં : ‘ભાઈ 
હરનીશ, તને બુશકોટ શોભે છ.ે તારા માસાને તો બુશકોટ ખ ટી પર ટ ગા ો હોય એવો 
લાગે છ.ે’ તેમ છતાં એમને કપડાંનો શોખ જબરજ ત. અમારે ઘેર આ યા હોય અને 
સવારના નાહીધોઈને ઈ ીવાળા કપડાં પહેરીને આટંાં મારે અને  કોઈ પણ તેમના કપડા ં
સરસ લાગે છ ે એવી કોમટ ન કરે તો મારી પાસે આવીને બબડશ.ે ‘કોઈને મારાં ફ ટ 
લાસ કપડાં દખેાય છ?ે તમને ગામડીયાઓને શી સમજ પડ.ે’ મારા બાપુ  ખેડતુ હતા. 

અમા ં  આખું કુટુબં એમનાથી ટવેાઈ ગયંુ હતંુ. એમની કોઈ પણ કોમટ, નાના છોકરાં પણ; 
હસી કાઢતાં અને મોટરેા એમને ગંભીરતાથી ન લેતાં. આથી જ મોટાઓની કંપની તે 
ટાળતા. 
      આ માણસની મોટામાં મોટી ખાસીયત તે હતી કે એમને કાંઈ પણ વાંચવાનું ન ગમતંુ. 
કાંઈ ન ગમતંુ એટલ ેકે કાંઈ જ ન ગમતંુ. ઘણાંને એકલાં યુઝ પેપર ગમ.ે  બા જવેાંને ફ ત 
ધામ ક પુ તકો ગમ.ે મારી બહેનને નોવેલો ગમ.ે પરંતુ કનૈયાલાલને ચોપડી મા  ન ગમે. 
સમાચાર નહ  - હેર ખબર નહ . નામમા  વાંચવાનું નહ . દેશની સરકારની ખબર નહી. 
નાણાં ધાન કોણ કે સંર ણ ધાન કોણ! ક ેસ તે તો શું અને હારે તો શુ!ં હા, ધોબીન ે
યાંથી કપડા ંધોવાઈને આવી ગયા છ ેકે નહ , તેની ખબર રાખતા. દરેક કપડુ ં યાનથી ચેક 

કરતા. ડાઘો દખેાય તો ધોબીનુ ંઆવી બનતંુ. તેથી એમના ધોબી છાશવારે બદલાતા. એમને 
કોઈ લેખકની ખબર નહ . જન યા, મોટા થયા, મૃ યુ પા યા ભ ચમાં. છતાં આ ‘કનૈયા’એ 



‘કનૈયાલાલ મુનશી’નુ ંનામ સુ ધા ંનહોતંુ સાંભ ુ!ં એમને ‘મનુશીની મીઠાઈઓ’ની ખબર 
હતી. એક વખતે હંુ અને મારા વીપીનમામા (માસાનો નાનો સાળો) વાતો કરતા હતા. 
વીપીનમામા બો યા, ‘હરનીશ, ત ‘મુનશી’ની ‘ગુજરાતનો નાથ’ નોવેલ વાંચી છ?ે" 
કનયૈાલાલ માસા યાં જ બેઠા હતા. તે લાગલા બોલી ઉ ા, ‘પેલો મુનશી? મીઠાઈઓ 
બનાવતો બનાવતો ચોપડીઓ યાથંી લખતા શી યો?’ એમના ઘરમાં રેડીયો પણ ન મળે. 
સંગીત વાગતંુ હોય તે વાગ.ે એમને મન પુ ષના અવાજના ગીતનો ગાયક એટલે ‘મહોમદ 
રફી’ અને ીના અવાજનું ગીત એટલે ‘લતા મંગશેકર.’ એ તો કોઈક વાર પોતાન ે
સંગીતનું ાન છ ે એટલું બતાવવા બોલતા. વીપીનમામા સંગીતના ની ણાત. એક વખતે 
વીપીનમામા અને હંુ ‘જગમોહન’નું ગીત સાંભળતા હતા અને કનૈયાલાલ યાં આ યા. 
બો યા, ‘આ ‘રફી’નું ગળંુ બેસી ગયંુ હતંુ, તો ગાવા શા માટ ેબેઠો?’ પછી વીપીનમામાની 
બગડી અને પોતાના બનેવીનું કાંડ ુઝાલીને બી  મમાં મુકી આ યા. વીપીનમામાની દશા 

વા જવેી થતી. યારે એ બહેન–બનેવીને પોતાના ગામ, વડોદરામાં ફી મ વા લઈ જતા 
યારે. વીપીનમામા ફી મમાં યેલી ‘માલાસ હા’નાં વખાણ કરે, યારે કનૈયાલાલ એ જ 

ફી મની ‘મીનાકુમારી’નાં વખાણ કરે! કોઈ પણ એ ટસે કનૈયાલાલ માટ ે‘મીનાકુમારી’ હતી 
અને એમને ફી મની વાતા-ગીતો એ ટ ગ સાથે કાઈંએ લેવાદેવા નહ . એમને એક જ વાત. 
સીનેમાની સીટ પર એમના કપડાં ન બગડવાં ઈએ. અને માલાસ હાને કોઈ મીનાકુમારી 
ગણાવે તે વીપીનમામાથી સહન ન થતંુ  અને પછી એ સાળા બનેવી વ ચે મતી. 
         માસાએ આખી દગી એવી જ યાએ નોકરી કરી હતી કે યાં તેમને પી ળનો 
ચાર ચનો ‘બૅજ’ મ ો હતો. અને તે તેમને રાતની ટઈેનના બારણાં ખોલાવવામાં કે 
બસમાં જ યા મેળવવામાં જ કામ લાગતો. એ ‘બજૅ’ ખમીસના ઉપલા ખી સામાં રાખતા 
અને તે અભણ કે ભણેલા લોકોની આખં સામે હલાવતા અને કહેતા : ‘આ યો છ?ે 
જલેના સળીયા ગણતો કરી દઈશ, બ ચુ!’ કોઈએ તે બૅજને અડકીને વાનો ય ન નથી 
કય .  તેમ કયુ હોત તો તેમને વાંચવા મ ું હોત : ‘જકાત નાકુ-ંભ ચ કોપ રેશન.’ 
તેમને પોતાની નોકરી માટ ેઅનહદ ેમ હતો. ગૌરવથી મને ખાનગીમાં કહેતા કે, ‘આપણી 
નોકરીમાં બે જણનો ટાફ, એટલ ેકામનો બો  નહ . આપણે જકાત નાકાના રા .’ પરંતુ 
મને તો લાગે છ ેકે તે ‘બૅજ’ને ખાતર જ નોકરી કરતા. 



               તેમની એક વીશી તા હતી કે તેમનાથી કોઈની કોઈ વાત ખાનગી ન રહેતી. 
હદ તો યારે થતી કે યારે એમનાથી એમની જ વાત ખાનગી ન રહેતી. ભ ચના કતોપોર 
બ રમા,ં એક સવારે કોઈ કામે અમે બ ે નીક ા હતા. બપોરે ઘેર જઈને લંચ લેવાના 
હતા. માસા મને કહે કે, ‘તારે કાઈ ખાવંુ છ?ે ચા પીવી છ?ે’ આમ તો ચા પીવાની ઈ છા 
એમની જ હતી. અમે એક ‘ઈ માઈલી’ રે ટોરામંાં ગયા. ચા મંગાવી અને મારા માનમાં 
‘આમલેટ’નો ઓડર આ યો. તેમણે મને પહેલાં જ કહી દીધું કે, ‘તારી માસીન ે ડા-ંબ ડાં 
પસંદ નથી. એટલે મારે ખાનગીમાં ખાવાં પડ ેછ.ે એટલે આ આમલેટની વાત માસીથી છુપી 
રાખવાની.’ આમલેટ ખાધા પછી અમે ઘેર ગયા. ઘરમાં પેસતાં પહેલાં મને કહે કે, ‘પેલી 
વાત યાદ છ ેને! બોલવાનું નહ .’ અંદર ગયા પછી બે જ મીનીટમાં મન ેમાસીની હાજરીમા ં
ચુપ રહેવાનો ઈશારો કય . માસી ઈ ગયા.ં બો યાં, ‘બે જણ શું છુપાવો છો?’ માસા 
બો યા, ‘કશું નહ .’ માસી કહે, ‘કાંઈક તો છ ેજ. જુઓને તમારી આખંો જ કહી દે છ.ે’ 
પછી માસા મારા તરફ ઈને કહે, ‘ ઈને તારી માસી? મને હમેશાં પકડી પાડ ેછ.ે’ મ 
ક ુ,ં ‘તો હવે તમે કહી જ દો કે આપણે આમલેટ ખાધી છ.ે’ માસા ખોટા ખોટા ગુ સે થઈન ે
મને કહે, ‘તો આખરે તારા પેટમાં વાત ન રહી.’ પછી માસી તરફ ઈને કહે, ‘આ તો 
ભાણાભાઈને શહેરનો વાદ ચખાડવો હતો ને એટલ.ે’  માસાની આવી તો કેટલીય વાતો છ.ે 

મને તે કહેતા, ‘તારે કાંડા ઘડીયાળ ઈતંુ હોય તો ભ ચ આવજ.ે તને સ તામાં 
અપાવીશ.’ તે જમાનામાં વીશ ઘડીયાળ વખણાતા.ં ભારતમાં હજુ બેટરીથી ચાલતા ં
‘ વૉ ઝ’ ઘડીયાળ બનતાં નહોતા.ં મને નોકરી મળી. ઘડીયાળ લેવી હતી. હંુ ભ ચ તેમને 
યાં ગયો.  

મને સવારે છ વાગે ઉઠા ો, ‘ચાલ ઉઠ, આપણે ઘડીયાળ લેવા જવાનું છ.ે’  
મ ક ુ,ં ‘આટલી વહેલી, દુકાન ખુલી ગઈ હશ?ે’ 
‘અરે, આપણે તો દાણચોરન ે યાં જવાનું છ.ે’ મ કોઈ દીવસ દાણચોરને યો 

નહોતો. એટલે કુતુહલ પેદા થયંુ. અન ેમાસા પોતે દાણચોરને ણ ેછ.ે એટલે એ પણ અંડર 
વ ડના ‘ભાઈ’ બની ગયા! તે મને કહે, ‘તારે ગભરાવવાનું નહ . હંુ છુ ંને તારી સાથે!’ 

અમે તૈયાર થઈન ેબહાર નીક ા અને એમના એકના એક મી  પાડોશી શા ી 
બહાર ઉભા હતા. તે બો યા, ‘કનુભાઈ, યાં ચા યા?’  



‘અરે, પેલા દાણચોર રઝાક શેઠને યા ંજઈએ છીએ.’  
‘પણ આટલી વહેલી સવારમા?ં શું રઝાક શેઠ દાણચોરી કરે છ?ે’ શા ી બો યા.  
‘તમને ખબર નથી? પણ વાત જટેલી છુપી રહે તેટલી એ બીચારા માટ ેસારી. તેણ ે

જ અમને બ ર ખલુે તે પહેલાં બોલા યા છ.ે’ 
અમે ચાલવા લા યા. સામે એક માણસ વેજલપુરના જનૈ મંદીર પાસે મ ો. એ 

કાંઈ પુછ ેતે પહેલાં કનૈયાલાલે તેને ક ુ,ં ‘પેલા.... પેલા, દાણચોર રઝાક શેઠન ે યાંથી મારી 
સાળીના છોકરાને ઘડીયાળ અપાવવાનું છ.ે’ પલેાએ આંખના ઈશારે તેમને ચુપ રહેવા 
જણા યંુ. કનૈયાલાલ જનેું નામ! ‘યાર, આપણે થોડી દાણચોરી કરીએ છીએ? આપણને 
કોઈના બાપનો ડર નહ .’ પલેો માણસ કાંઈ પણ બો યા સીવાય મંદીર તરફ ચાલતો થયો. 
અમે આ યા કતોપોર બ રમા.ં પછી એક ગલીમાથંી અમ ેએક દુકાનના પાછલા દરવાજ ે
પહ યા. યાં બાર ં ખટખટા યંુ. એક છોકરો બહાર આ યો. તેના હાથમાં પાંચ છ 
ઘડીયાળ હતાં. તેમાંથી મ વીસ ‘ફેવરલુબા' ઘડીયાળ પસંદ કયુ અને પૈસા ચુક યા. અમે 
ચાલવા માં ા. સામે જ ‘મુનશી મીઠાઈઓ’ની દુકાન ખુલી રહી હતી. માસા બો યા, 
‘ચાલ, તારી ઘડીયાળના માનમાં પડા ખાઈએ.’ તેમણે દુકાન ખોલી રહેલા માણસને ક ુ,ં 
‘અમે સામે રઝાક શેઠને યાથંી દાણચોરીનું ઘડીયાળ લીધુ.ં તો શુકનના પડા લેવા છ.ે’ 

તે બો યો, ‘આ મારી સામેવાળા રઝાક શેઠની તો વાત નથી કરતાન!ે’ 
માસા કહે, ‘તો બી  કયા? આખા ભ ચના તો તે દાણચોરોના ક ગ છ!ે ચાલ, ચાલ, પડા 
આપ. તા  છ ેન?ે’  

માસા કોઈને કદી માનાથ સંબોધતા નહ . પેલો દુકાન ખોલતા ંખોલતાં કહે, ‘સાહેબ, 
તા  છ.ે હમણાં જ બ યા છ.ે’ પછી ધીમથેી કહે, ‘રઝાક શઠે-દાણચોરીનો માલ વેચે છ.ે 
તમે ક ું ના હોત, તો મા યંુ પણ ન હોત.’  

માસા મારા તરફ ગૌરવથી ઈને કહે, ‘અમારા જકાતનાકાવાળાથી કાંઈ છુપું ન 
રહે.’મહીના પછી મને મ ા યારે કહે કે, ‘સા ં  થયંુ ને કે, આપણે તા ં  ઘડીયાળ લઈ 
આ યા તે ! પેલો રઝાક શઠે પકડાઈ ગયો. કોઈ ણભેદુએ પોલીસન,ે દાણચોરીની વાત 
પહ ચાડી દીધી.’ 
      આજ ેકનૈયાલાલ આ દુનીયામાં નથી. પરંતુ તેમનું નામ દેતામાં મ  મલકાઈ ઉઠ ેછ.ે 



એ તો આઈ ટાઈનનું નસીબ નહ ; એટલે તે કનૈયાલાલને મળી ન શ યા.... 

 
વ–હરનીશ ની 

લેખ લખાયા તારીખ : August 15, 2011 
– દય થ હરનીશ ની 

લેખક હવે સદેહે આપણી વ ચે નથી; પણ તેઓ વીપુલ હા યસાહી ય સ  
ગુજરાતી હા યજગતને સમૃ  કરી ગયા છ.ે  

તેઓ કહેતા કે, ‘હંુ વનમાં એવાં એવાં પા ોને મ ો છુ ંકે, વષ  પછી પણ તેઓ 
મારો પીછો જ નથી છોડતા.ં મારા મગજમાં તેમનું ચી , વતન, વભાવ હ  વષ થી 
અટવાય, અથડાય, મારી અડફેટ ેચડ.ે મારે એમને મારા લેખોમાં ઉતારવાં છ.ે’  

અમારા વારંવારના અતીશય ઘ ચપરોણાથી તેમણે થોડાંક પા ો વીશે લ યંુ. ‘મારા 
દા બાપુ’ પછી ‘ યાસસાહેબ’, ‘અંધેરી નગરી અને ગંડ ુ રા ’, ‘હાવ  
વીલીય સ’, ‘એક ઈઝરાયલી’ ‘રામ–ુબ બઈ કા બાબુ’ વગેરે તેમના લખેો આ 

ેણીના છ.ે લખીને તેઓ પહેલાં મને મોકલતા. અમે પછી તે અમારી ‘સ ડ ે
ઈ.મહેફીલ’માં કાશીત કરતા. 

આ લેખ તે પહેલાનો August 15, 2011નો લખાયેલો છ.ે આ ‘માસા 
કનૈયાલાલ’ને તમે એક વાર વાંચો તો, ભ ચનું આ એક વીશી  પા  ભુલાય ખ ં  કે? 

વહાલા હરીશભાઈની કલમને સો સલામ! 
દય થ : હરનીશ ની 

સ પક : હંસા ની - NJ-USA - Phone : +1-609-585-0861 
 

♦●♦ 
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Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 
 

More than 3,85,06,000 Gujarati Language lovers have visited 
http://www.gujaratilexicon.com 

More than 1,64,63,000 have visited Digital Bhagwadgomandal  
http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 11,20,000 have visited Lokkosh 
http://lokkosh.gujaratilexicon.com 

More than 13,38,000 have visited Global-Gujaratilexicon 
http://global.gujaratilexicon.com 

 
@@@@@ 

 

ગુજરાતી ભાષાની આવી, સ યેલી અને સ તી, શી – વનપોષક કૃતીઓ 
વાંચવાનો શોખ અને અવકાશ હોય તો, તમા ં  પુ ં  નામ, આઈડી, સરનામંુ, 

કૉ ટે ટ નંબર.. વગેરે માહીતી લખી અમને ઈ.મેલ લખ .. 
તમને પણ અમારી આ ‘સ ડ ેઈ.મહેફીલ’, દર પંદર દીવસે એક મેલ સાથે  

આમ, પીડીએફ પ ેમળતી રહેશે.. 
–ઉ મ ગ ર - uttamgajjar@gmail.com  અને 
–મૈ ી શાહ - maitri@gujaratilexicon.com 

@@@@@@@@@ 
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