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��ુદરમની બાલકિવતામા �જુરાતી �યાકરણ

��ુદરમ એટલે િ��વુનદાસ �હુાર. ગાઘંી�ગુના આ સમથ� સ�ક �ટલા વાતા�કાર તર�ક� �ણીતા છે, કિવ તર�ક� �ણીતા છે તેટલા
બાલકિવતા �ે�ે �ણીતા નથી. તેમના અ�ય સા�હ�યને �ટલી �િસ��ઘ મળ� છે તેટલી તેમના બાળકા�યોને મળ� નથી . હક�કત તો એ
છે ક� ��ુદરમે બાળકોને નજરમાં રાખી ને અને � પોતાની �ત ને બાળક કહ�વરાવવા તૈયાર હોય તેમને માટ� પણ ઘણા કા�યો લખેલા
અને તે સાચવીને સફ�દ દોર�થી બાઘંીને રાખી પણ �કૂ�લા .�ઘુા ��ુદરમ આ કા�યો અને � અ�ય કા�યસ�ંહોમાં છપાયા હતા તેમને
પણ એકિ�ત કર�  '��ુદરમની બાલકિવતા'  શીષ�ક હ�ઠળ સૌ �થમવાર ઈસ ૧૯૩૯માં છપાવીને �િસ�ધ કર� છે  .'  રંગરંગ
વાદ�ળયા'ં,'ચક ચક ચકલા'ં,'આ આ�યા પત�ંગયા'''ગાતો ગાતો �ય કનૈયો,'' સોનેર� શમણાં સોનલના' ,એમ પાચં ભાગમાં સ�ંહ�ત
મનમોહક �ખુ��ુ�વાળા આ કા�યસ�ંટુ�ું ૧૯૫૬ અને ૨૦૦૨મા �નુ: ��ુણ થાય છે.

બાલસા�હ�યને સ��ૃઘ કરતા આ સ�ંટુમા અબાલ��ૃઘ સૌ ને ગમે તે� ું ઘ�ું િવષય વિૈવ�યછે. નદ�ના, તારાના, સાગરના, પહાડના,
�રણાના,  વાદળ,  ખેતરના,  મ�તીના,  માતા�ના,  દ�શભ�કતના,  વરસાદના,  રમકડાના,  દ�વાના,  સપના,  મા��ૃેમ,  �ાથ�નાના,
પત�ંગયાના, પ�ીના, �ાણીના, દ�વીદ�વતાના ક�ટલાયે નાનામોટા કા�યો છે � ખાતા, રમતા, ભમતા, નાચતા, ગાતા, રડતા, �રસાતા,
તોફાન કરતા, હસતા, ફરતા, ઉડતા, દોડતા, પડતા, આખડતા, સતંાતા, પકડાતા, ઉછરતા, ઉભરતા, બાળકોને �ણે એક અનેર�
ભાવ��ૃ�ટમા લઇ �ય છે,આ કા�યો થક� બાળકોને ��ૃિતને �ેમ કરતા, ઇ�રના અ��ત�વને ��ણપાત કરતા, આ�મિવ�ાસને ઉ�ગર
કરતા, �લુદં� સર કરવા,�ેર�ત કર� છે.િવનય િવવકે શીખવે છે,

રમતા,જમતા,હરતા,ફરતા,બાળકને અ�રનાઅજવાળાથી ઉજમા� પણ બનાવવા� ું છે એવાત કિવ ��ુયા નથી.  આ� બાળકને
વગ�ખડંમાં બેસાડ�ને શીખવવામા આવે છે એના કરતા થોડ� �ુદ� ર�તે કા�યના િવષયમાં જ કકકો  ,બારા�ર�,�ક  ,��ે�શ�દો
,�ાણાયામ એવીર�તે આવર� લીઘા છેક� બાળક સહજમાં ગીત ગાતાગાતા જ �ાના�તૃ�ું પાન કર�લે.અને, એને ભણતરનો ભાર પણ ન
લાગે. ભાષા�ું �ાન આપ�ું હોય તો � તે ભાષા�ું �યાકરણ બાળકને સમ�વ�ું જોઇએ એ ��ુદરમ �ણે છે. બાળક શીખવાની શ�ુઆત
સાભંળ�ને કર� ુ હોય છે. એથી ��ુદરમ બાળકને કણ�િ�ય અને પર��ચત લાગે તેવા પ�ુ પખંીના,વાદળના અવાજના રવા�કુાર� શ�દો
અને ���ુ��તવાળા ગીત થીજ �જુરાતી �યાકરણ શીખવવાની શ�આત કર�છે.

" ઘમક �મક" માં
પપ પપ પપ પપ પપ પા આ એક મ�ની મોટર બોલે,

�ુ�ુ �ુ�ુ �ુઊ,�ુ�ુ �ુ....... ઊ,�ુઊ �ુઊ,

આ એક મ�ની કોયલ બોલે :
�ુ�ુઊ ,�ુ�ુઊ �ુક �ુ�્ �ુ�્.

ઢમ ઢમ ઢળ ઢમ, ઢમઢમ ઢળ ઢમ,

ઢમઢમ ઢળ ઢમઢમ ઢળ
ઢમ,ઢમ,ઢળઢળ ઢા.,.....આ એક મ�ની પડઘમ ગગડ�

ઢમઢડ ઢમ ઢળ ,ઢળ ઢળ ઢળ..... ઢમ ઢમ ઢમ.

અવાજ સાથે �ુદરતનો પણ પર�ચય કરાવે છે.

તારા ટમક ટમક
ચાદંો ચમક ચમક
મેઘ ઘમક ઘમક
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વીજ લપક લપક

મા�ંુ નામ "ક"કા�ય વડ� જ અ�રની ઓળખ ક�વી સરળ ર�તે કરાવછેે! �ુવો !

મા�ુ નામ ક, કમળનો ક
તા�ુ નામ ગ, ગણેશ નો ગ ,

બેન�ુ નામ ચ ,ચ��ાનો �્
બા�ુ નામ જ,જમનાનો જ,

બા��ુનો બ,બળવતંનો બ આમ,બાળકને એના �વજનોના નામ આવડ� �ય અને ક�ાના અ�ર પણ એ ઓળખવા લાગે! છેને સરળ
ર�ત .એજ ગીતમા '�ુ'.અન '�'નો ભેદ બતાવે છે .

મોટો �ુઆબ,

હાથમા �માલ.

એમ ' �ુ' અને'�' �ાં વપરાય એ પણ ઉદાહરણ સાથે ક�� ું ગીતમાં જ વણી લે છે! સ�ંતૃ ,િવ�તૃ અ�રના ઉ�ચારણનો �યાલ પણ
આજ ગીતમાં આપતા કહ� છે,

�ખ�સામા પેન,

માથે છે હ�ટ
વરે� �ડુ ક�ટ .

એક નાનકડા ગીતમા ક�ટલા અ�રો અને ઉ�ચારણો આવર� લીધા છે ! ! ��ુદરમની આજ તો કમાલ છે.

નાના બાળકોને લખવામા 'ડ','ટ','ઇ','ઉ','ઊ','ઢ'અ��ુવાર કયાં લખાય,�ાં ન લખાય એપણ 'આમ લખાય' ગીતમાં શીખવે છે.

�ુઓ �યાર� આમ લખાય....

ડ નો ડગલો ડ ડ ડ ડગલે ને પગલે
ઢ નો ઢગલો ઢગલો ઢ ઢ ઢ
ઢમ ઢમ ઢમ , મોટ� પડઘમ

ઇ ની છે ઇ�છા, નાની એવી "ઇ"

ઇ ના તો ઇ�ર ,મોટ� એતો ઈ
દ�ઘ� ઈ ભાઇ

યાદ રહ�શે ભાઇ!

ઉ નોતો ક� ઉ�ર ઉ ઉ ઉ ,

માથે �કૂો મ�ડ
◌ુ થાય � � �

ઊ મોટો ઊપડ� ઊ ઊ ઊ
�ટ માથે બેસી વનમા �ય પેસી

�ું તે �છૂો �યાર� �ુ ં..�ુ ં... �ુ.ં. �ું
�ુ તે ��ુવાર �.ુ.�.ુ..�.ુ.�.ુ.

એ�ું લાગે છે �ણે ��ુદરમ સામે ઉભા રહ�ને બ�ું શીખવી ર�ા છે.એકજ ગીતમાં બાળક ઇ,ઈ,ઉ,ઊ અને અ��ુવાર �ા,ં�ાર� વપરાય
એ પણ સમ�વે છે.ઉદાહરણ આપવા પસદં કર�લા �દર અને �ટ,ઉ�ર, પણ બાળકને અપર��ચત નથી."ક"ની કથામા બારા�ર� અને
�વર,�યજંન કઈ ર�તે બનેછે ,એમને કઇ ર�તે લખાય તેમાટ� � ર�તે' ક' ને કાનો,મા�,��વઇ,દ�ઘ�ઈ ,ઉ,ઊ ઐ,ઔ,� અને અઃ લાગે છે
એની વાત કરતા િવસગ�ની(:) ઓળખ સમાઘી�થ શકંરના હળવા�લ ઉ��ાસના'અ�્' ના અવાજના ઉદાહરણથી આપે છે.અને (:)
લખાય કઇ ર�તે તે સમ�વવા શકંરના લલાટ�લાગતા �ચ�� ને �ણે �ગળ� �કૂ�ને બતાવી આપે છે. આ કા�યમાકંિવ ��ુદરમ,ભ�ત
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��ુદરમ એક�પ થઇ જતાલાગે છે.�જુરાતી મા અ��ુવાર�ુ પણ મહ�વ છે.��ુદરમ બાળકોને �ણે �છેૂ છે, "મ��ુ તો લખતા �ણો છો
ને!.

" મ��ુ ... ગોળ મ��ુ ચાદંા ��ુ મ��ુ""પ�ડાની વાત"કા�યમા એકવચન,બ�વુચન �ુ,ં�ુ ં,તે .પેલો સવ�નામની વાત �ણેચ�ઘીને
બતાવે છે. પહ�લો ��ુુષ એકવચન,બ�વુચન ની વાત સમ�વતા લખે છે..

" �ું તે �ુ ં �"ં અને '� ુ'ં છે તે '� ુ'ં
",�ું ના 'અમે'અને' � ુ ં'ના 'તમે'

'તમે' ને પેલો જરાક �ૂર ઉભેલો છે તે ' તે '
છે તે બધા 'તેઓ' બને.

બાળકને �ીલ�ગ,��ુ�લ�ગ ના ભેદ " �ું �ુ ં અમે" ના ગીતમા સમ�વે છે.

�ું રમતો હતો,
�ું ભમતો હતો,
�ું રમતી હતી

બાળકને �ીલ�ગ,��ુ�લ�ગ ના ભેદ " �ું �ુ ં અમે" ના ગીતમા સમ�વે છે.

�ું ભમતો હતો,
�ું રમતી હતી,
�ું ભમતી હતી,

બાળકને �ી� ��ુુષ ' તેને ' અને' તેણે '�ાં વપરાય ?તે બે વ�ચેનો ભેદ પણ ઉદાહરણ સાથે સમ�વતા' તેને'..'તેણે' ..મા 'લખે છે

તેને તો .. �ું તેને જો� �ં
તેને તેને તેને (હા યાદ રાખો તેને )

તેણે તો ... તેણે મને ક�� ું તેણે �ૂઘ પી�ું
તેણે તેને જોયો

તેણે દાવ ખાઘો. (તેને નહ� .તેણે ચારવાર તેણે) કોને �છુો કોને
માર� કોને કહ��?ુ

માર� કોને રો�?ુ

કોણે એટલે કોણે સમ�યાને?
કોણે કામ ક�ુ�?

કોણે મન હ�ુ� એજ કા�યમા' �'ં ' છે' નો ભેદ બતાવે છે '�ું ગાઉ �—ં�ું નાચે છે.

�ું � ું વ�ચે ના ભેદ પછ� વચનનો �યાલ પણ બાળકને ઉદાહરણથી જ સમ�વે છે. �જુરાતીમાં બે વચન છે.'એક વચન' અને' બ�ુ
વચન' �ાર� એક વચન વપરાય અને �ાર� બ�વુચન વપરાય તેનો �યાલ આપતા લખે છે ' ઘોડો એકવચન,ઘોડા બ�વુચન'

'ઘોડાઓ બ�વુચન '

છે�લે લખે છે, 'રા� એકવચન ,રા� બ�વુચન' �જુરાતીમા �ય��તને તે એક જ હોય તોપણ માનાથ� બ�વુચન વપરાયછે.આ વાતને
ક�ટલી સરળ ર�તે સાકંળ� લીઘી છે.'ઘોડો'એક કરતા વ�ુ હોય તો એને' ઘોડાઓ'એમ બ�વુચનનો 'ઓ'��યય લગાવો તો પણ ચાલે
અને ન લગાવો તો પણ ચાલે.
એકવચન,બ�વુચનનો �યાલ આ�યા પછ� િવશષેણનો �યાલ પણ ગીતમાજ આપે છે. પી�ં.. પીળાં માં લખે છે

પી� પત�ંગ� ુ,

પીળો પતગં,
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પીળાં પીળાં �લ છે,

આવી વસતં.

આજ ગીતમાં લીલા પાન,�ચી �બલી,�ચી ડાળ,નીચી �પંડ�,નીચાં મકાન એમ િવકાર� િવશષેણ �ાં ક�વી ર�તે લા�ુ પડ� તેનો
�યાલ આપી દ�ઘો છે.

'�ુ ં.... �ુ'ં કા�યમાં િવરોધી શ�દોનો �યાલ આ ર�તે આ�યો છે.

'�ું આગળ �યાર� પાછળ �ુ,ં
�ું પાછળ �યાં �ુ ં આગળ, �ું �ચે �યાર� નીચે �ુ,ં

�ું �દર �યાર� બહાર �ુ,ં

કિવ બરાબર �ણે છે ક� બાળકોને �યાકરણ ભણવાનો કંટાળો આવતો હોય છે. એથી એ બાળકોને ઉ�ેશીને' ભણો �યાકરણ' મા
�યાકરણ�ું મહ�વ સમ�વતા કહ� છે,

' ઓ મારાં બાળક
આ તમે ભણો �યાકરણ
એ નથી ��ુું છે કો રણ

એ ઝરણ રસો�ું �લુમઘમઘ,

કિવ આ �લુોના ચમનને � ૂટં� લેવા,ભાવ થક� ભેટ� લેવા કહ� છે. જો બાળક ભાષા�ું �યાકરણ બરાબર સમ� લે તો એ ભાષામાં
અવ�ય િન�ણુતા �ા�ત કર� શક� છે.આ� પણ બાળકોને �જુરાતી િવષય અ�ય િવષયના �માણમા અઘરો પડ� છે તે� ું એક કારણ
તેમ�ું નબ�ં �યાકરણ છે. આજના કો���ટૂર�ગુમા ં,અ�યભાષાના આ�મણ સામે �જુરાતી ને ટકાવી રાખવી હશે તો બાળકોને �જુરાતી
�યાકરણ શીખવ�ું જ પડશ.ે ��ુદરમના 'સમ� બાલકિવતા' સ�ંટુના �યાકરણ પણ ગાતા ગાતા શીખવતા આ કા�યો આ� પણ
મદદ�પ બની શક� તેમ છે. ��ુદરમ આ કા�યોને મા� કા�યો તર�ક� જ ઓળખાવે છે. એને કોઇ નામના ક� રાગના બધંનમા બાધંતા
નથી.હા,બને એટલા સારા રાગ ઢાળ થી ગાવા ભલામણ જ�ુર કર�છે બાળકોને ગમે તેવા �રૂમાં પણ ગાવા ગમે તેવા આ કા�યો સ�ચ�
હોઈ નયનર�ય પણ એટલા જ છે. ��ો,નામ,સવ�નામ,સમાનાથ�,િવ�ુ�ધાથ� શ�દો,રવા�કુાર� અને ���ુ��તવાળા
શ�દો,એકવચન,બ�વુચન,િવકાર� િવશષેણ,'ઓ' ��યય�ું કાય��ે�,ટ,ડ,ઢ,નો ભેદ,અ��ુવાર �ાવંપરાય તેની સહજ ર�તે સમજ
આપતા આ કા�યો �જુરાતી ભાષા શીખવા ઇ�છતા દર�ક માટ� દ�વાદાડં� �પ છે.

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

Dr. Archana Pandya
S.L.U Arts & Commerce College,
Ahmadabad .
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