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શ્રી રામચદં્ર પટેલ એ આધનુિક સમયિા 
ઉત્તમ િવલકથાકાર, કનવ, વાર્ાાકાર અિે નિબધંકાર 
છે. એમિી પાસેથી આપણા સાહિત્યિે અત્યાર સધુી 
બે નિબધં સગં્રિો પ્રાપ્ર્ થયા છે. જેમા ં‘અડધો સરૂજ 
સકુો, અડધો લીલો ચાદંો’ અિે ‘માટી અિે મોભ’. 
આ બિેં નિબધં સગં્રિોમા ં લેખકે પોરે્ અનભુવેલા 
વાસ્ર્વિે િીરૂપવાિો પ્રયત્િ કયો છે. રે્મજ સાથે 
સાથે ગ્રામજીવિિા નવનવધ ર્ત્વોિો પહરચય પણ 
રે્નુ ંઆલેખિ બનયા ંછે. 

ગ્રામ્ય ચેર્િાિી વાર્ કરર્ા ં મણણલાલિા 
અવર્રણિે ટાકંીિે મારા લેખિી શરૂઆર્ કરંુ છ.ં 

“િમેરં્િા હદવસો છે. નશનશર પણ લીમડાિી 
ડાળે ચિરેો દેખાડવા રૈ્યાર થઇ રિી છે. ઋતઓુ 
પોર્ાિો ક્રમ ચકુી િથી. િા, માણસો ઋતઓુ સાથેિી 
અંર્રંગ ઓળખ ચકુી ગયા છે. િજી દૂરિા ગામડે 
ફણળયામા ં સવારે ર્ાપણી થાય છે િે બધા ં ઘડીક 
ટાઢિે મીશે ભેળા ંથઈિે જરીક ર્ાપી લે છે. -પછી 
પાછા ંએય જીવર્રિા સરં્ાપમા ં પરોવાઈ જાય છે. 
ર્ાપ અિે સરં્ાપિી આવિ જાવિ નવિા જીવિ 
પામી શકાત ુ ંિથી. િૈયાિા સરં્ાપો અિે છાર્ીમાિંા 
ર્ાપ એ બેિી વચ્ચે જીવિનુ ંવાસણ પાકત ુ-ંપકવાત ુ ં
રિ ે છે. સાચા માણસોિી છાર્ીમા ં લાગણી િોય છે 
અિે વેઠ્યાિી વેદિાિા િીંભાડા પણ બળબળર્ા જ 
રિ ેછે. જજિંદગી આવા િીંભાડાિી િીપજ છે. િીંભાડે 
િીપજેલા ં માટલા ં જ કાળા ઉિાળે શીર્ળ જળ 
પીવડાવે છે. જીવર્ર પરબ છે- પાિારિી અિે 
પીિારિી પરબ! બળર્ી બપોરિો બિેંિે અનભુવ 
છે- એટલે પરબિો મિીમા ંબિેંિે સમજાય છે.” 
                                                                            
(મણણલાલ િ. પટેલ) 

મણણલાલ પટેલિી અણભવ્યક્તર્ પણ ખબુ 
જ સુદંર છે. ગ્રામ્ય જીવિ અંગે એ જે વાર્ કરે છે, જે 
ણચત્રણ કરે છે િે જે ણચિંર્િ કરે છે રે્ આપણિે સ્પશી 
જાય છે. 

રામચદં્ર પટેલ પોરે્ જ ‘માટી અિે મોભ’ 
નિબધં સગં્રિમા ંિોધે છે કે, ‘મારા નિબધંોમા ંપોનર્કી 
વાસ્ર્વ ખોજ છે, જે આંર્રસચ્ચ, ભાવ-લાગણીથી , 
મૌણલક અવાજથી ગ ૂથંી મકુ્ુ ં છે. ગ્રામજીવિ પ્રકૃનર્ 
જોડે વીરે્લા અર્ીર્-વ્યર્ીર્િા નિરૂપણ માટીગધં 
ગમુાવ્યાિી વ્યથા, વર્ામાિ-યાનંત્રક-જીવિર્રિી 
કૃનત્રમર્ા સાથે વકૃ્ષધ્વસં ચીંધી એિા અભાવોિે 
વ્યતર્ કયાા છે. ‘માટી અિે મોભ’ આ નિબધંો દ્વારા 
ભારર્ીય ગામર્ળિી ચેર્િા, એિી સોડમ સાથે 
એિી લણલર્ સકુ્ષ્મ છટાઓ સાથે માપશે.” 
(પ્રાક્કથિ) 

અિીં મેં રામચદં્ર પટેલિા બિેં નિબધં 
સગં્રિો ‘માટી અિે મોભ’ રે્મજ ‘અડધો સરૂજ સકુો, 
અડધો લીલો ચાદંો’ િે કેનદ્રમા ં રાખીિે રે્મા ં
નિરૂપાયેલા ગ્રામીણ ચેર્િા અિે પ્રકૃનર્િા ર્ત્વિે 
આલેખવાિો ઉપક્રમ સેવ્યો છે. 

સાપં્રર્ સમયમા ં હકશોરનસિંિ સોલકંી, 
બળવરં્ જાિી, મણણલાલ પટેલ વર્િ નવચ્છેદ અિે 
પ્રકૃનર્ સાથે ગ્રામજીવિિે િીરૂપવા પ્રયત્િ કરે છે. 
ર્ો ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ ગ્રામ્યજીવિિી નવધનવધ 
સામગ્રીિે ગાઠેં્ કરવા મથામણ કરે છે. બળવરં્ 
જાિી ર્થા હકશોરનસિંિ સોલકંી જરા અલગ-િોખી 
રીરે્ ગ્રામ્ય ચેર્િાિે ઓળખવા પ્રયાસ કરે છે. આ 
બધા ંસર્જકોમા ંરામચદં્ર પટેલ ગ્રામ ચેર્િાિા નવનવધ 
ર્ત્વોિે અસણલયર્ સાથે, ણચત્રાત્મક ભાષાશૈલી અિે 
લણલર્ ગદ્યમા આલેખે છે. ગ્રામ ચેર્િા એટલે એમા ં
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ધબકતુ ં જીવિ િોય, એિા બધા ં જ સદંભો સાથે 
સકંળાયેલ ગામ, રે્મા ંધબકતુ ંિવજીવિ, દરેક રંગ 
સાથે આવીિે નિબધંમા ં વણાવાત ુ,ં અણભવ્યતર્ થતુ ં
િોય. આધનુિક સમયમા ં લણલર્ નિબધંમા ં
ગ્રામચેર્િાનુ,ં ભાર્ીગળ સષૃ્ટટનુ ંઆલેખિ મખુ્ય છે. 

રામચદં્ર પટેલિા ‘માટી અિે મોભ’ નિબધં 
સગં્રિમા ં વીસ જેટલા નિબધંો આપણિે મળે છે. 
રે્માથંી આશરે પદંર જેટલા નિબધંોમા ં ગ્રામ 
જીવિિા નવનવધ ર્ત્વો મળે છે. જેમ કે-‘માટી’, 
‘મોભ’, ‘ખડકી’, ‘શેઢો’, ‘િળ’, ‘કોસ’, ‘ગાલ્ુ,ં’ 
‘કંુડવાવ’ વગેરે. જયારે ‘ર્ળાવ અિે ગરિાળં’, 
‘બડેલી અિે બ્રહ્માિદં’ અિે ‘ ‘મણણભદ્રવીરનુ ંમહંદર 
અિે હુ’ં આ ત્રણમા ં સર્જકિા ગામ ઉમર્ાનુ ં ગ્રામ્ય 
જીવિ અિે ત્યાિંી પ્રકૃનર્ અસણલયર્ સાથે વ્યક્તર્ત્વ 
એકાકાર થઈિે આલેખ્્ુ ંછે. 

‘માટી’ નિબધંમા ં બચપણમા ં પ્રથમ વખર્ 
પડારસી માટીિો સાક્ષાત્કાર અનભુવ એમિી મા 
પાસે થયેલો અિે ત્યારથી આજ સધુી રે્મણે માટીિા 
નવનવધ રૂપ જોયા છે. એનુ ંમિત્વ સમજા્ુ.ં માટીિા 
નવનવધ રૂપોિી વાર્ કરર્ા ં રે્ઓ િોધે છે કે-“જળ 
હકિારે પાચં મટોડી ઢગલીઓ. એિા પર વેરેલા 
જુવારિા દાણા, પછી એમા ંજ્વારા ઉગેલા નિિાળ્યા 
ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે માટી જ મિત્વિી છે િે એમા ં
કશુકં છપાયે્ુ ં છે, િહિ ર્ો આવુ ં િા બિેં. એ 
િાળામા ં માછલી થઈિે ર્રે,-ફરે માટી પછી વડ, 
જાંબડુા, આંબણલયો ઉપર ચઢીિે ટેટા, જાંબ ુ રૂપે 
ટપકે..પાકો ટેટો પોચો પણ ગળચટયો. જાંબ ુ લાગ ે
ખટમીઠ્ા,ં આંબલી-આમળા ં પાકે ર્ોય ખાટા.ં કારે્ુ ં
ખાધુ ંર્ો કડવુ-ંતરુુ. કેટકેટલા માટીિા રૂપ-રંગ વળી 
સગુધં-સ્વાદ જુદા જુદા.” (પ-ૃ૯) આવી ચમત્કારી 
માટી પાણી અિે અક્નિિો અંગીકાર કરે િે પાકી 
બિેં. સર્જકે કંસારો અિે કંુભારિી લોકવાર્ાા દ્વારા 
ર્ાબંા કરર્ા પણ માટી પાકી-મજબરૂ્ છે એમ 
દશાાવીિે માટીનુ ંમિત્વ આંકી આપે છે. 

અત્યારિા આધનુિક સમયમા ં નસમેનટ-
કોંક્રીટિા ધાબાવાળા મકાિોમા ં પણ મોભનુ ં સ્થાિ 

એવુ ં િે એવુ ંજ રહ્ુ ં છે રે્િો નિદેશ પણ રે્ઓ કરે 
છે. 

‘ખડકી’, ‘િીભાડો’, ‘વાડો’ અિે ‘બીડ’ 
નિબધંોિી શરૂઆર્ રામચદં્ર પટેલે એથી એક 
પોર્ાિા સોિેટથી કરી છે. ‘ખડકી’ મા ં નિબધંકાર 
નિજીવ ખડકીિે સજીવર્ા અિે ખડકી સખુ દુુઃખ, 
વેર-ઝેર, િષા-શોક, ‘પે્રમ-નવરિ’, ‘જનમ-મતૃ્્’ુ, 
‘ઉત્સવો આ બધુ ં અનભુવે છે. નિબધંકાર રામચદં્ર 
પટેલ એિે આમ વણાવે છે. જોઈએ-“બે કે વધારે ઘર 
આગળિી દરવાજાિી બે માળ સધુી ગોઠ્વાયેલી 
સનુવધા એટલે ખડકી. એ મજબરૂ્ મકાિ કક્ષાિી 
િોય છે. ઢાલ-ર્લવાર બદુંક સાથે ઝઝૂમીિે ક્યારેક 
ગામિી શાિ-આબરુ બચાવી લે છે. અિે વળી જો 
એિા કાજે જાિ આપવો પડેર્ો મરી છૂટે.” (પ-ૃ૨૧) 
ખડકીમા ં રિિેારા લોકો પ્રત્યે પોર્ાિા પ્રાણ 
નયોછાવર કરિાર ખડકી સમયે-સમયે િવા રંગ-રૂપ 
ધારણ કરે છે, અિે બધાિે રક્ષણ આપે છે. લાબંા 
ગાળે પરદેશથી િવી આવેલી િવોઢાિે જાર્-કજાર્ 
પછૂયા નવિા પોર્ાિા કલેજા પર પછી કંકુ થાપા 
પણ કરાવે છે ખડકી. 

‘નિિંભાડો’ નિબધંમા ં કંુભારિી કલા 
કારીગરીિે ગ્રામજીવિ સાથે એકરૂપ વણી લઈિે 
ણબરદાવી છે. ‘વાડો’ અિે ‘બીડ’ નિબધંિા આ બિેં 
ર્ત્વો ગ્રામ જીવિ સાથે વણાઈ ગયા છે. અિે એ 
દ્વારા જ ગામડાિી ઓળખ થાય છે. ઉિાળાિા સમયે 
ગામિે ચોટે જુદા-જુદા કારીગરો ભેગા થાય અિે 
પેઢી દર પેઢીથી ચાલયો આવર્ો વ્યવસાય કરે. 
ગામામા ંએ જનયા ‘કોઢ’ ર્રીકે ઓળખાય. ઉિાળામા ં
કોઢ એ મિત્વિી બિી રિ ે છે. જેનુ ં આલેખિ 
રામચદં્ર પટેલે ‘કોઢ’ નિબધંમા ંક્ુું છે. 

ખેડૂર્ો માટે જીવાદોરી સમાિ ‘ગાલ્ુ’ં અિે 
‘િળ’ એનુ ં મિત્વનુ ં સમજાવ્્ુ ં છે. આજિા સાપં્રર્ 
સમયે યતં્ર્ગુમા ં ગાડુ ં અિે િળનુ ં સ્થાિ આધનુિક 
ઓજારોએ લીધુ ં છે. પહરણામે ગામડાિી સ્વચ્છર્ા 
અિે કુદરર્ી િવામા ંફેરફારો થવા લાનયા છે. 



Research Guru: Volume-14, Issue-4, March-2021 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 20  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

‘બડેલી અિે બ્રહ્માિદં’ નિબધંમા ંરાજકંુવરી 
બળવરં્ીનુ ં બડેલી મહંદર કેવી રીરે્ પ્રકટ્ુ ં એિી 
રસપ્રદ કથા રે્મજ આ મહંદરિા પજુારી બ્રહ્માિદં 
બાવાનુ ંનવનશટઠ્ વ્યક્તર્ત્વ સર્જકે આલેખ્્ુ ંછે. 

રામચદં્ર પટેલ પણ આપણિે એજ બર્ાવે 
છે કે રે્ઓ નિબધં લખી રહ્ા,ં છેક ર્ળ લગથી. જો 
એમા ંએક સવેંદિપટુ સર્જકિી ઊંડી આરર્ પમાય 
છે. 

માકાસે કહ્ુ ં છે રે્મ-‘માિવીઓિી ચેર્િા 
રે્મિી િસ્ર્ીિે નિધાાહરર્ કરર્ી િથી, પરંત ુ એથી 
ઉલટંુ રે્મિી સામાજજક િસ્ર્ી જ રે્મિી ચેર્િાિે 
નિધાાહરર્ કરે છે. એટલે કિી શકાય કે મણણલાલ િોય 
કે રામચદં્ર રે્ઓ ભલે વ્યવસાય કે કોઈ નિનમત્તે 
શિરેોમા ં વસ્યા િોય કે ફયાા િોય પણ રે્મિી 
સામાજજક ચેર્િાનુ ં નિધાારણ ર્ો ગામડામંા ં જ થ્ુ ં
છે. ગ્રામ જીવિમા ંઉગી, ઉછરી અનભુવી િે પામ્યા 
છે. 

ગ્રામચેર્િાથી ભયોભયો લેખક શિરેિે 
આલેખે છે રે્ જૂઓ- “”લોકોિી અવર-જવર, વાિિો, 
મકાિો ર્થા કાળી ગાદડીઓિી જેમ રખડર્ી 
રીક્ષાઓ દેખવામા ં મજા પડર્ી િર્ી. અમે બિેં 
ચાલર્ા મા. જે પસુ્ર્કાલય કોિાર પાસે આવી ત્યા ં
લીમડા િીચે ઉભા રહ્ા.ં લીમડો મારા શેઢાિો જાણે 
એ લિરેે—એમા ં પખંીઓ બોલે—ઉપર વાદળ.” 
(અડધો સરૂજ સકુો, અડધો લીલો ચાદંો)  

પાિખર નિબધંમા ં લેખકે નશનશર અિે 
પાિખરિે બે કનયાઓ કલપી છે. આપણે એ 
આલેખિ જોઈએ. રે્મા ંરામચદં્ર ેકરેલ વણાિ જૂઓ. 

“બિેંિા મખુ મકુ, છાર્ી એક. અડોઅડ 
પડખા.ં િાથ-પગ-પજંા-પીંડીઓ એકમેકમા ં
બધંાયેલા. બિેં િર્ી ભર ઊંઘમા.ં નશનશર લાગે 
િીલાબંર, ત્યારે પાિખર રાખોડી. એમિા શરીર 
પ્રમાણસર, અંગઅંગ ઘાટીલા.ં િાનસકાઓ ર્ગર્ગે 
મધપુટુપો! બિેંિા ઓટઠ્ પર જાસદુ. રૂવંાટે રૂવંાટે 
જાણે શખંાવલીિા ંફૂલ ફૂટયા િ િોય! પોષિી લાડકી 
દીકરી નશનશર, ત્યારે પાિખર માઘ મહિિાિી બહુ 

માિર્ી. બિેં કૈશોયામા ં ફૂટંુ-ફૂટંુ, ધરોવાસ. સયેૂ, એ 
બિેંિે ઉઠ્ાડયા, થોડોક ર્ડકો છાટંયો. ર્ીખા ર્ાપિો 
દીધો છમકારો. પિલેી નશનશર ઝબકી, એ ઊભી 
થઈિે િાઠ્ી. એિા િળવા ઠ્મકારથી પાિખર સફાળી 
જાગીિે એ નશનશર પાછળ દોડી. બિેં માનસયાઈ 
બિિેો, પિોળી પિોંચર્ી ગજાદાર સ્ફૂનર્િવાળી. 
ઊંચાઈ પણ એક સરખી.” 

આમ, સમગ્ર રીરે્ જોર્ા ં ‘માટી અિે મોભ’ 
રે્મજ ‘અડધો સરૂજ સકુો, અડધો લીલો ચાદંો’ િા 
નિબધંો ગ્રામ જીવિિા નવનવધ ર્ત્વોિે પ્રગટાવે છે. 
દરેક અંગોિા સમનવયથી ગામડું સાચા અથામા ં
ગામડુ ંબિેં છે. ભારર્ીય ગામડુ ંએિી સકુ્ષ્મ સોડમ 
સાથે પ્રગટ્ુ ંછે. 
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