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મ�ણલાલ હ. પટ�લ �તૃ ‘િવ�છેદ’ કા�યસ�ંહમાં �ામચેતના

�જુરાતી સા�હ�યમાં મ�ણલાલ હ. પટ�લે િનબધં, �ૂંક�વાતા�, કિવતા અને નવલકથા �વા �વ�પોમાં સ�વવ�ં ુ �દાન ક�ુ� છે. તેમના
સ�નનાં ક���માં ��ુય�વે ગામ�ું ર�ું છે. તેમણે �ામ�વનની સ�ં�ૃિત અને ��ૃિ�ને ઉ�ગર કર�ને સવંદેના સભર કલા�મક ઓપ
આ�યો છે. તેમની પાસેથી ચાર કા�યસ�ંહો �ા�ત થયા છે. અહ� તેમના ‘િવ�છેદ’ કા�યસ�ંહમાં �ગટતી �ામચેતનાને તપાસવાનો
ઉપ�મ રા�યો છે. મ�ણલાલ હ. પટ�લને �ામ�દ�શ સાથે અન�ય લગાવ હોવા છતાં પણ તેમને શહ�રમાં રહ�� ું પડ� છે. �યાર� તેમની ક�વી
વદેના થાય છે તેનો �ચતાર ‘િવ�છેદ’ કા�યસ�ંહમાં મળ� રહ� છે. આ કા�યસ�ંહ�ું શીષ�ક પણ યથાથ� અને યો�ય છે. કા�યનાયકને
પોતા�ું ઘર-ગામ યાદ આવતાં તે બોલી ઉઠ� છે. અહ�

પાદર ને પડસાળ સાભંર�
દાદા �ત�રયાળ સાભંર�

................................
ઘર મેડ�ને માઢ સાભંર�

વગડો ખેતર વાઢ સાભંર� �.ૃ 9)

દાદા ઘર પરસાળ યાદ છે.

�બાની એ ડાળ યાદ છે.(�.ૃ 12)

કા�યનાયકના �ચ�માં �ૂની યાદો સળવળ� ઊઠતા પાદર, પડસાળ, ઘર, મેડ�, માઢ, ખેતર, વગડો વગેર� �થળો યાદ આવે છે અને આ
�થળોની સાતે સાથે દાદાની યાદ પણ અ�ટૂ ર�તે જોડાયેલી છે. અહ� �તર�ાસ�ું સયંોજન અને શ�દના �નુરાવત�ન �ારા �ુદંર
લયા�મકતા �ગટ� છે � કા�યના સ�દય�માં અ�ભ��ૃ� કર� છે.

કા�યનાયક શહ�રમાં રહ�તો હોવા છતાં પણ તે વારંવાર ગામડાની ��િૃતમાં સર� પડ� છે અને તેમાથંી ગામ િવશ�ે ું એક �ુદંર શ�દ�ચ�
��ર� આવે છે –

ન�ળયે ન�ળયે સવારનો તડકો ઝરમરતો હશ.ે

ફ�ળયે ફ�ળયે �હાલપનો નાતો ફરફરતો હશ.ે(�.ૃ 25)

અહ� કિવની ક�પના શ��તનો �પુેર� પ�રચય મળ� રહ� છે. કિવએ �થમ પ�ં�તમાં સવારમાં ન�ળયા ઉપર તડકા�પી વરસાદના સ�દય�ની
ક�પના કર� છે અને બી� પ�ં�તમાં ગામડાના લોકો એકબી� સાથે હળ�મળ�ને �ેમભાવથી �વન ��ૂરતા હોય તેવી ક�પના કર� છે.

આમ, કિવએ ગામડાની ��ૃિત અને લોકસ�ં�ૃિતની �ુદંરતા દશા�વીને ગામડાને �વતં બના�� ું છે. કિવના સ�ગ ક��ૃવ વડ� યો�ય
શ�દોની ગોઠવણથી આગવા �કારનો લય િનપ� આ�યો છે તેના કારણે કા�યના સ�દય� પણ વધારો થાય છે.  કિવ ખેતરની
આ�ુબા�ુના િવ�તાર�ું વણ�ન કરતા કહ� છે –

વગડ� બોલે તેતર મોર
લીમડ� કાબરનો કલશોર (�.ૃ 32)

અહ� કિવની ક�પના વડ� તા�ૃશ શ�દ�ચ� ખ�ું થ�ું છે, તેમજ તેતર, મોર અને કાબરના અવાજને કારણે � ુદંર �ા�યક�પન ઉપસી
આવે છે. િવિવધ અવાજોને કારણે િન�ન વગડો �ણે ક� �વતં બની ગયો હોય તેમ લાગે છે. અહ� �યો�યેલ મોર-શોર �વા �ાસ� ું
આયોજન પણ �યાન ખ�ચે છે, તેમજ ‘કાબરનો કલશોર’ �વા શ�દ�યોગ �ારા કા�યપ�ં�ત ગિતમય બને છે અને લયા�મકતા િસ� કર�
છે. કિવ ઉનાળા�ું વણ�ન કરતાં કહ� છે –
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ચાર� બા�ુ ��ૃો ઊભાં વચમાં ખેતર �નૂાં ર�
�દવસો ઉકળે ગોળ-કઢાઈ રાતે શમણાં �-ૂનાં ર� (�.ૃ 85)

અહ� કિવએ �થમ પ�ં�તમાં ઉનાળા �દવસોમાં ખેતરોની અને આ�ુબા�ુના િવ�તારોની િન�નતા�ું આલેખન ક�ુ� છે. બી� પ�ં�તમાં આ
‘�દવસો ઉકળે’ શ�દ �ારા �દવસની ગરમીનો �ચતાર આ�યો છે, પણ ‘ગોળ-કઢાઈ’ શ�દ �ારા આ �દવસો કઢાઈમાં ઉકળતા હોય તેવી
ક�પના વડ� ગરમીની અ�તા�ું વણ�ન ક�ુ� છે અને �યારપછ� સપના પણ ગરમીનાં જ આવતાં હોય તેવી ક�પના વડ� માનવીના સમ�
અ��ત�વમાં કાળઝાળ ગરમી�ું સા�ા�ય �યાપી ગ�ું હોય તે�ું આલેખન ક�ુ� છે. ‘�નૂાં ર�’, ‘�-ૂનાં ર�’ �વા �ાસ�ું આયોજન સમ�
ભાવપ�ર��થિતને ઉપસાવવા મદદ�પ થાય છે. અહ� આલેખાયેલ �ામ�દ�શના ઉનાળા�ું વણ�ન પણ �વતંતા ધારણ કર� છે.

કિવ સાજંવળેાએ ��નમાં �સુાફર� કરતાં હોય છે �યાર� તેમને થયેલી અ��ુિૂત�ું વણ�ન જોઈએ તો –

�થમ ગભ�વતી નાર�ના ચહ�રા ��ું
હમણાં જ ખેડાયે�ું ખેતર...
શાહ��સૂ �વી સીમમાં

��ુતસર-શો �સરતો સ�ાટો
ખે�તૂ સાથે ગામમાં ગયેલો
�ાનપગો પવન... (�.ૃ 9)

અહ� સાજંના સમયના �ામ�દ�શ�ું કિવએ �ુદંર આલેખન ક�ુ� છે અને તેને અ��ુપ કિવએ ઉપમાની � આવ�લ�ું િન�પણ ક�ુ� છે તે
તેમની કિવ�વ શ��ત�ું ઉ�મ �ૃ�ટાતં બની રહ� છે. તેમના નાિવ�યસભર ઉપમાના આયોજન વડ� સમ� વાતાવરણ �વતં બની રહ� છે.

કિવએ પોતાની કિવતા �ગે ક��ફયત ર�ૂ કરતાં નવ કા�યો આ�યાં છે તેમાં તેમણે ગામ અને તેની આ�ુબા�ુના અનેક �દ�શોને
સાકંળ�ને પોતાના ભાવિવ� �ારા �ામચેતનાને િવ��તૃ પ�ર�ે�યમાં ઉ�ગર કર� આપી છે. તેમાનંી એક કિવતા જોઈએ તો –

અ��થની ર� ુબંડ� �ૂંપળ –

કિવતા : સીમમાં ઊડ� ું પત�ંગ�ું
પળ�ું ને પરંપરા�ું �ળૂ
શશૈવ ને શરે�ની �ળૂ

કિવતા : વડવાઈ કબીરવડની
બાવળની ડાળે ડાળે �ળેૂ �ળેૂ
વ�ધાયેલાં ઝાકળ મોતી
માર� કિવતા... (�.ૃ 62)

અહ� �ામપ�રવશે સાથે કા�યનાયકનો નાતો ક�ટલો ગાઢ ર�તે સકંળાયેલો છે તેનો �પુેર� પ�રચય મળ� રહ� છે. અહ� કિવની ક�પન
શ��ત�ું સામ�ય� પણ જોઈ શકાય છે. અનાજ પકવનાર ખે�તૂ કણબી તર�ક� ઓળખાય છે, તે ��ૃવીનો અ�દાતા કહ�વાય છે. તેના
�વનની વા�તિવકતા�ું વણ�ન કરતાં કિવ કહ� છે ક� –

કણબીના �વૂામાં સોળે વરણ ભર� પાણી
આપદાઓ �વૂાથી �ડ� તે �ાર� પણ કોઈએ ન �ણી (�.ૃ 44)

અહ� કિવએ ‘�વૂા’ના �તીક �ારા ‘કણબી’ની ��ય�ાવક ��થિત�ું આલેખન ક�ુ� છે. કણબી સખત મહ�નત કરતો હોવા છતાં પણ તેની
સામે અનેક આપિ�ઓ આવી પડ� છે તેમ છતાં પણ તે �હ�મત હાયા� વગર તેનો સામનો કર�ને પોતા� ું �વનબળ ટકાવી રાખે છે. તેના
�ારા ન�ું જ દશ�ન �ા�ત થાય છે ક� મ��ુય ગમે તેવા સજંોગોમાં પણ �હ�મત ન હારવી જોઈએ. કિવ ગામડાના પટ�લ�ું શ�દ�ચ�
આલેખતા કહ� છે –

સમજણમાં ભોળા ને કાળ�ના કાચા, પટ�લભાઈ
વાણીથી વાકંા ને રગરગથી સાચા, પટ�લભાઈ (�.ૃ 45)

આ�ું જ બી�ુ ં� ુદંર શ�દ�ચ� પટલાણી�ું આલેખતા કહ� છે –
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તમે પ�થરને દ�વ કર� ��ૂયા, પટલાણીબાઈ
તમે આયખાથી એમ કર� �ઝયા,ં પટલાણીબાઈ (�.ૃ 45)

અહ� કિવએ પટ�લ તથા પટલાણીના �ય��ત�વના લા��ણકતાઓને � ુદંર ર�તે ઉપસાવી આપી છે. કા�યનાયકને બાળપણથી જ ગામડા
સાથે અન�ય લગાવ ર�ો છે. પણ કોઈક કારણોસર �ુ�ંુબીજનો અને સમાજના લોકો તેની સાથનેો સબંધં તોડ� દ� છે. �યાર� કા�યનાયક�ું
મન �બૂ જ �યથા અ�ભુવે છે. તે�ું મન સતત ગામડ� જવાની હઠ લઈને બેસી રહ� છે, �યાર� કા�યનાયક મનને મનાવવા શા માટ�
ગામડ� ન જ�ું જોઈએ તે માટ�ના અનેક સબળ �રૂાવા ર�ૂ કર� છે –

બાની સાથે ગ�ું બાળપણ ગામ જવાની હઠ છોડ� દ�
વસિત વ�ચે િવ�તર� ું રણ ગામ જવાની હઠ છોડ� દ�

............................................................................
નથી વાવતા ભાઇ મકાઇ ગામ જવાની હઠ છોડ� દ�
લોહ� ખ�ંુ પણ નથી સગાઇ ગામ જવાની હઠ છોડ� દ�
છાશ રોટલો ગયાં વ�કૂ� ગામ જવાની હઠ છોડ� દ�

માટ�એ પણ માયા �કૂ� ગામ જવાની હઠ છોડ� દ�. (�.ૃ 23,24)

અહ� કા�યનાયક� પોતાના મનને મનાવવા માટ� અનેક ���ુ�તઓ �યો� છે. આ ગીતમાં બાળપણ-રસ, મકાઈ-સગાઈ, વ�કૂ�-�કૂ�
�વા �ાસના આયોજનથી શ�દ સ�દય� અને અથ�સ�દય�માં વધારો કય� છે, તેમજ ‘ગામ જવાની હઠ છોડ� દ�’ �વી ચોટદાર �વુપ�ં�ત
�ારા કિવએ પોતાના મનના ભાવને બરાબર � ૂટં�ો છે. તેમણે ધા�ુ� િનશાન તા�ું છે, તેના કારણે સમ� ગીતમાં લયા��વતતાની સાથે
સાથે ગિતમયતા પણ િસ� થઈ છે, માટ� જ અહ� કલા�મકતાના દશ�ન થાય છે.

કા�યનાયક પાસે ગામડ� ન જવા માટ�ના અનેક તક�- િવતક� હોવા છતાં પણ ગામડા સાથે નાતો તોડ� શકતા નથી. તેની �યથા ‘સદં�શો’
કા�યમાં આલેખાઈ છે –

�કૂાતાં જળ સાદ કર� છે
કહ�તો : વગડો યાદ કર� છે
તમે એકદા વા�યા’ંતાં �
ખેતર પાછાં યાદ કર� છે.

�યાં બેસી સૌ ભાથાં ખાતાં
શઠેો ને સીમ યાદ કર� છે.

તમને તેડ� �ુગંર ચઢતી
એ મા-ક�ડ� યાદ કર� છે. (�.ૃ 30)

કા�યનાયકને �ામપ�રવશેની સમ� ��ૃિત યાદ કરતી હોય તેમ સતત લા�યા કર� છે. તે�ું વણ�ન કિવએ મા�ામેળ છદંમાં આલેખાયેલ
એક ગઝલમાં � ુદંર ર�તે ક�ુ� છે –

સાદ કર� ખેતર સાભંળ :

હ� વખત છે પાછો વળ

ખર� સગાઈ માટ�ની
ભાઈ હ� હાકં� છે હળ (�.ૃ 31)

અહ� કા�યનાયકને પોતા�ું ખેતર સાદ કર�ને બોલાવી ર�ું હોય તેમ લાગે છે. કા�યનાયકનો ગામ સાથનેો નાતો બા� ર�તે �ટૂ�લો
જણાય પરં� ુ તેઓ આ�માથી તો સતત તેની સાથે જોડાયેલા જ રહ� છે, માટ� જ તેમને અ��ુિૂત થાય છે ક� –

ગામવટો પા�યા ને વરસો વી�યાં ને –
તોય માલીપા ખેતરના ચાસ

પગમાં વ�ટાતી હ� ક�ડ�ઓ ને સીમ;
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મારાં રોમ રોમ શઢેા�ું ઘાસ (�.ૃ 52)

કા�યનાયક વષ�થી �ામપ�રવશેથી �ૂર ર�ો હોવા છતાં પણ તેનો નાતો એટલો તો અકબધં ર�ો છે ક� �તે તો તેઓ ખેતરને
આ�ુબા�ુના �દ�શ સાથે એક�પ બની �ય છે.

આમ, સમ� ર�તે ‘િવ�છેદ’ની કિવતાને તપાસીએ તો તેમાં �ામચેતનાના કિવ તર�ક� મ�ણલાલ હ. પટ�લ ઉપસી આવતા હોય તેમ
લાગે છે. તેમની પાસે �ામપ�રવશેને �વતં કરવાની, તેમાં ચેતન �રૂવાની ગજબની શ��ત છે, તેમણે �ામપ�રવશેના િવિવધ સદંભ�
વડ� �ામસ�ં�ૃિતને ધબક� કર� દ�ધી છે.  �ણે ક� સમ� �ામપ�રવશેને �વતં કર�ને ભાવકો સામે ખ�ું ન કર� દ��ું હોય!  આ
�ામપ�રવશેના આલેખનમાં તેઓ તેના �વાહમાં તણાયા વગર કિવ તર�ક� પણ એટલા જ સભાન અને સ�ગ છે. તેઓ િવિવધ
આયામો વડ� કિવતાને કંડાર�ને કલા�મકતા �ગટાવી શ�ા છે એ તેમની મોટ� િસ�� છે.

*************************************************** 
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