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‘રમેશ પાર�ખનાં બાળકા�યોનો કલરવ’

      �જુરાતી સા�હ�યમાં િવિવધ સા�હ�ય �વ�પોથી ભાવક અને વાચકવગ� પ�ર�ચત છે જ. કિવતા, નાટક, નવ�લકા, નવલકથા, આ�મકથા, �વનચ�ર�,

િનબધં ઈ�યા�દ �વ�ુપો અવનવી ટ���નકથી ખેડાતા ર�ાં છે. આ �વ�ુપો વ�ચે ‘બાળસા�હ�ય’ની િવભાવના એક �ુદાં જ ભાવકવગ�માં િવકસે છે. સા�હ��યક
કાય��મો અને સેિમનારોમાં બાળસા�હ�ય િવશે બોલાય, લખાય, ક� વચંાય એ�ું ન�હવત તો નહ� જ પણ ઓ�ં ઉ�લેખાય છે. અ�ય સા�હ�ય �વ�પોની �મ
બાળસા�હ�ય પણ પરદ�શી �વ�પ છે. �રુાણોમાં જોઈએ તો પચંત�ંની વાતો, �હતોપદ�શની કથાઓ, રામાયણ, મહાભારતની વાતા�ઓ, ઈસપની વાતો,
અર��બયન નાઈ�સની વાતા�ઓ ઈ�યા�દ સદંભ� બાળસા�હ�યના ઉ� �ભવ અને આરંભના પાયામાં છે.

      �હ�દ� સા�હ�યમાં �ભુ�ા�ુમાર� ચૌહાન, �ેમચદં, રમેશ દવે, મ�ુ ભડંાર�, ઈ�યા�દ સ�કો બાળસા�હ�યકાર તર�ક� �ણીતાં છે. ��ે� સા�હ�યમાં
‘એ�લસ ઇન વડંર લ�ડ’- ��ઈૂક ક�રોલ, ‘ડક ટ�ઈલ’- રો�બ�સન �ઝો, ‘ધી જગંલ�કુ’- �ુદ�યા�્�ઝ ક�પલ�ગ, ‘ધી �� ૂ ��ે�લા’- ર��કન બૉ�ડ, ‘હકલ�ગ
ડકલ�ગ’, ‘થ�બલીના’’- હ�સ ���ટ�અન, કાલ� કોલાડ�, �યૉ� મેક ડૉના�ડ, રોબટ� �ઈુસ વગેર� િવિશ�ટ સ�કોનો ઊ�લેખ થાય છે. �જુરાતી સા�હ�યમાં
બાળસા�હ�યકાર તર�ક� દલપતરામ, નહાનાલાલ, ખબરદાર, નરિસ�હરાવ, ઝવેરચદં મેઘાણી, �ુદંરમ, િ��વુના �યાસ, નરહ�ર�સાદ ભ�, �ગ�ુભાઈ
બધેકા, નટવરલાલ માળવી, સોમાભાઈ ભાવસાર, કિવ ભવાનીશકંર, ભા�ભુાઈ પડં�ા, રિતલાલ નાયક, બેલા ��ુલ, જયતં ��ુલ, દ�શળ� પરમાર,
િપના�કન પડં�ા, �નેહર��મ, વેણીભાઈ �રુો�હત, બાલ�કંુદ દવે, રમણ સોની, ��ા િ�વેદ�, �રુ�શ દલાલ, રમેશ પાર�ખ, ધી�ુબહ�ન પટ�લ, હ�ર�ૃ�ણ પાઠક,
નટવર પટ�લ, �ધુીર દ�સાઈ, ર�વુીર ચૌધર� �વાં ઉ�મ સ�કોનો સમાવેશ થાય છે.

      તા�તરમાં બાલસા�હ�યના િવકાસમાં મા� બાળકા�યો, બાળવાતા�ઓ, બાળનવલકથા ક� બાળનાટકોનો જ ઉ�લેખ નથી થતો, બ�ક� સમાચારપ�ોમાં
આવતી �િૂત�ઓ, સીર�યલો, �ફ�મો અને બાળ લાઈ�ેર�નોય સમાવેશ થાય છે. �ફ�મીજગતમાં ‘�જલી’, ‘બાલ ગણેશા’, ‘�તૂનાથ’, ‘�તૂનાથ ર�ટન�’,
‘વીર હ�મુાન’ ઈ�યા�દ �ફ�મો લોકિ�ય છે. બાળ-સામાિયકોમા ં‘બાળ ભા�કર’, ‘ઝગમગ’, ‘કા�ુ�ન શૉ’મા ં‘છોટા ભીમ’, ‘ટૉમ એ�ડ �ર�’, ‘ની�� હથોર�’,
‘ડોર�મોન’, ‘ઑગી એ�ડ કો�ોચીસ’ વગેર� ટ�. વી. �સારણો વડ� બાળ ભાવકવગ�માં અિત ચ�ચ�ત છે.

      બાલસા�હ�યની િવભાવના સમજવા માટ� બાળમાનસનો અ�યાસ તથા બાળ મનોિવ�ાનને સમજ�ું પણ જ�ુર� છે. ‘બાળસા�હ�ય’ માટ� �ગ�ુભાઈ
બધેકા ‘બાલમાનસગ�ય’ શ�દ�યોગ કર� છે. �યાર� રમણ સોની કહ� છે ‘તેમ બાળકોને નજર સમ� રાખી સા�હ�ય રચ�ું જોઈએ’. આ બ�ંે િવવેચકોની
બાળસા�હ�ય િવશેની િવભાવના ‘બાળકને ગમે તે� ુ’ં  સા�હ�ય રચવા તરફ સકં�ત કર� છે. ગમે તે �કાર�ું િવષયવ�� ુ બાળસા�હ�યમાં ન �વેશી શક�.
‘બાળસા�હ�ય’ને સમજવાં આટલાં ��ુાઓ તરફ �યાન ક���ત કર�ું જોઈએ -

                                               •બાળસા�હ�ય ‘બાળક’ ક���ી હો�ું જોઈએ.

                                               •બાળસા�હ�ય� ું િવષયવ�� ુ બાળકની વય, રસ, �ુ�ચ, �વભાવ, પસદંગી અનેબાળમાનસ આધા�રત હો�ું
                                                  જોઈએ.

                                               •બાળસા�હ�યની ભાષા બાળમાનસને સમ�ય તેવી નૈસ�ગ�ક હોવી જોઈએ.,તેમાં બૌ��ક �યોજનો ન �વેશે તેનો
                                                  ખાસ �યાલ રાખવો ઘટ�.                                 
                                               •બાળસા�હ�ય બાળકને આનદં આપના�ંુ હો�ું જોઈએ.

                                               •બાળસા�હ�યકાર બાળકનાં મનનો સાચો અ�યા� ુ હોવો જોઈએ.

      બાળસા�હ�ય�ું પગે�ંુ શોધવા ઈિતહાસમાં નજર નાખંીએ તો નરિસ�હ મહ�તા�ૃત “ઓ પેલો ચાદં�લયો ! આઈ �નેુ રમવાને આલો, તારા ને ન�� લાવી
મા ! મારા ગજવામાં ઘાલો !”, “જળકમળ છાડં� �ને બાળા !” �વી રચનાઓ ન�ધપા� નીવડ� છે. �ધુારક�ગુમાં દપલતરામ�ૃત બાળગીતો �વા ક�,
‘�ટ કહ�’, ‘શરણાઈવાળો શેઠ’ �વી લોકિ�ય રચનાઓ છે. પ�ંડત�ગુમાં કિવ �હાનાલાલ પાસેથી ‘મા ! મને ચાદં�લયો વહાલો!’, ‘ગ�યાં ગણાય નહ�,
િવ�યાં િવણાય નહ�, ત�ય માર� �ગણે �હાય!’ �વી ઉ�મ બાળરચનાઓ મળે છે. �ુદંરમ�ૃત ‘�ું તો �ુ�ંં ક� મોરલાની પ�છ�માં રંગરંગવાળ� આ ટ�લડ�
કોણે જડ� !’, િ��વુન �યાસ�ૃત ‘દાદાનો ડંગોરો લીધો’, ‘મ� એક �બલાડ� પાળ� છે.’, ‘�ું અહ�યા રમવા આવ મ�ની �ખસકોલી !’ �વી રચનાઓ અવાર
નવાર એક થી પાચં ધોરણમાં �કૂાતી રહ� છે.
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      બાળસા�હ�યની િવભાવના સદંભ� �જુરાતી સા�હ�યનાં ન�ધપા� સા�હ�યકારોમાં રમેશ પાર�ખ�ું બાળસા�હ�ય ઉ�લેખનીય છે. તેમનાં સ�નમાં
બાળકા�યો, બાળવાતા� તથા બાળનવલકથાનો સમાવેશ થાય છે. તેમનાં બાળકા�ય સ�ંહમા ં‘હાઉક’, ‘ચ�’, ‘ચપટ� વગાડતાં આવડ� ગઈ’, ‘હિસએ ��ુલમ
��ુલા’ં(સ�ચ�), ‘દ�રયો ��લમ ��લા’ં(સ�ચ�) ઈ�યા�દ સમાિવ�ટ છે. તેમની બાળવાતા��ૃિતઓમા ં‘દ� તા�લી’, ‘હફરક લફરક’, ‘�વૂામાં પાણી�ું ઝાડ’,
તથા ‘જતંર મતંર �’ �વી સ�ચ� �ૃિતઓ મળે છે. ‘��ૂઈ દ�વો’ એ તેમની સળંગ અથવા દ�ઘ� કહ� શકાય તેવી વાતા��ૃિત છે. તેમણે ‘અજબ ગજબ
ખ�નો’ નામે એકમા� બાળનવલકથા રચી છે.

      કિવ રમેશ પાર�ખે બાળસા�હ�ય િસવાય બી�ુ ં ક� ન ર��ું હોત ત�ય �જુરાતી સા�હ�યમાં તેમ�ું નામ અમર થઈ ગ�ું હોત. �જુરાતી સા�હ�યનાં
િવવેચકોએ એવી ન�ધ લીધી છે તે ખર�ખર યો�ય છે. બ�ીસ વષ�ની વયે તેમણે બાળસા�હ�ય રચવાનો આરંભ કય�. બ�ીસ વષ� પોતાના �ચ�માં
બાળ��િૃ�ઓને સલામત રાખવી અને તેને સ�નમાં ઢાળવી એ એક મોટો પડકાર છે. તેમનાં સ�નમાં બાળ�ુ�ચ, બાળ�િૃ�, બાળચે�ટા, તથા બાળભાષાનો
ઉ�મ યોગ સધાયો છે. તેમની પાસે બાળકોને �ુચે એવો બાળ�દ�શ છે. તેમની �ૃિતઓનાં શીષ�કો એટલે જ તો મોહક અને અસરકારક છે. �મક�, ‘ચ�’ એ
પ�ીઓના અવાજને �વિનત કરતો કા�યસ�ંહ છે. ‘ચપટ� વગાડતાં આવડ� ગઈ’ એ બાળરમત અને બાળચે�ટાને �કટ કર� છે. ‘હફરક લફરક’ એ
બાળતોફાનોને અ�ભ�ય�ત કરતી બાળવાતા� �ૃિત છે.

      બાળકના અ�ભુવજગતમાં �ાણી અને પ�ીઓનો સમાવેશ થતો હોવાથી તેમણે પા�ો�પે �ાણીઓ અને પ�ીઓનાં નામ પસદં કયા� છે. આમ કરવા
પાછળ બાળકમાં �ુ�હૂલ અને આકષ�ણ જ�મે તે કારણ�તૂ છે. વળ�, સ�ચ� કા�યો બાળકોને વ� ુ પસદં પડ� છે. રમેશ પાર�ખનાં બાળકા�યોમાં રવા�કુાર�
શ�દ�યોગો વ�ુ હોવાથી બાળકોને તે વ�ુ પસદં પડ� છે. કારણ ક� તેવાં કા�યો સગંીતા�મકતાં જ�માવે છે. તેમનાં બાળકા�યોને િવષયવ�� ુ �માણે આ ર�તે
વહ�ચી શકાય-

        •નેહા-નીરજનાં કા�યો.
                             •�ાણીજગતનો પ�રચય કરાવતાં કા�યો. .

                         •પ�ીઓનો પ�રચય કરાવતાં કા�યો. .
                   •ફળોનો પ�રચય કરાવતાં કા�યો.

                      •�ાન સાથે ગ�મત ધરાવતાં કા�યો.
•વાતા��મક કા�યો

              •બાળ��િૃ� દશા�વતાં કા�યો.

      અ�ભ�ય��તની �ૃ��ટએ રમેશ પાર�ખના બાળ કા�યોમાં જોવા મળતી િવશેષતા આ ર�તે ન�ધી શકાય –

•ક�પનાશીલતા
            •લયા�મકતા અને લાઘવ

                        •રવા�કુાર� અને ���ુ�ત શ�દ�યોગો

      ‘હાઉક’, ‘ચ�’ તથા ‘ચપટ� વગાડતાં આવડ� ગઈ’ �વાં કા�યસ�ંહો રમેશ પાર�ખ�ું ઉ�મ સ�ન કહ� શકાય તેમ છે. તેમ�ુ ં‘બાળપણા�ું �સ�ુ’ં(‘ઈ�ા
�ક�ા’) કા�ય અ�યતં અસરકારક છે. �માં બાળક મા સાથે ઈ�ા �ક�ા રમે છે. બાળકના મનોજગતની સા�કુલી પર� તર�ક� તો તે ‘મા’ ને જ �ુએ છે.

બાળહઠ, બાળર�સ, તથા બાળભાષાનો ઉ�મ �યોગ આ કા�યમાં આ�વા� નીવડ�ો છે. ર.પા.ની બાળછટા �ુઓ,

“� , નથી પહ�રવાં કપડા,ં માર� નથી પહ�રવા ં!
લે, ખમીસ... લે, ચ��…… કપડાં નથી પહ�રવા ં!”

અહ� ‘�’ નો �િતકાર �વિન બાળકોમાં તી�પણે જોવા મળે છે. ‘નથી પહ�રવા ં‘માં બેવડાતો શ�દ�યોગ બાળર�સને �ય�ત કર� છે. બાળકો હમંેશા �ુદરતી
��ૃિત �વાં હોય છે. તેમને મન પવન, �લ, તડકો ... આ સમ� �વતં છે. માટ� જ તે દલીલ�વૂ�ક કહ� છે,

પવન અને તડકોય કપડાં �ાં પહ�ર� છે ?

�ાં પહ�ર� છે ખમીસ ચ�� ના�ુ�ં�ૂ ું ઝર�ુ ં?”

“ફ�ળયાનો �ઘણશી લીમડો સાવ ઠોઠ છે, ત�ય
ક�ટલો �હા�ડુો છે ?” (‘હાઉક’ માથંી)

પહ�લી-બી� પ�ં�તમાં બાળક ��ૃિતના ત�વોને મળેલી �વત�ંતા ��યે પોતાને સરખાવે છે. માટ� જ તેને ફ�ળયાના લીમડાને મળતા �હાલ બદલ રોષ છે.

વળ�, લીમડો �ઘણશી હોવાં છતાં �હાલ મેળવી શકતો હોય તો પોતાને શા માટ� ભણતરનો ભાર લાદવામાં આવે? આવી તો અનેક દલીલો આ ‘ઈ�ા�ક�ા’
કા�યમાં જોવા મળે છે.

      નેહા અને નીરજ એ રમેશ પાર�ખનાં સતંાનો છે. તેથી કિવએ નેહા-નીરજનાં પા�ોને કા�યમાં �યો� રચનાઓ લખી છે. �મક�, ‘પકડદાવ’, ‘મો�ો મો�ો
થા�’, ‘ઘોડો �ઘૂ�રયાળો’, ‘તર�ચૂમાથંી ગામ’, ‘નેહાબેનની ઢ�ગલી’, ‘નેહા-નીરજનો ગરબો’ ઈ�યા�દ ન�ધપા� રચનાઓ ‘હા�ક’માં છે. �ાન સાથે ગ�મત
ધરાવતાં કા�યોમાં ‘એકડો સાવ સળેકડો’, ‘સાત વાર અને શરદ�’ �વાં કા�યો બાળકોને ગ�ણત �વાં િવષય સરળતાથી અને ગ�મત�વૂ�ક શીખવવામાં
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મદદ�પ બને છે. �ાણી અને પ�ી જગતનાં કા�યોમા ં‘�વા� �દરડો’, ‘હાથીભાઈ અને ��ગો’, ‘�યા� �યા� �યા�’, ‘દ�ડકો બોલે’, ‘વડં� ઉપર’, ‘બા, મને
ચપટ� વગાડતાં આવડ� ગઈ’ ઈ�યા�દ રચનાઓ બાળકોને રસ જ�માવે તેવી છે. એક - બે પ�ં�ત જોઈએ :

“બા, મને ચપટ� વગાડતાં આવડ� ગઈ !

માર� ચપટ� વાગે છે પ� પ� પ�,
�ણે �ટ� બ�ૂંકડ� ફ� ફ� ફ�,

પેલી �બલાડ� ભાગે છે ઝ� ઝ� ઝ�
બા, મને �બ�લી ભગાડતાં આવડ� ગઈ.”

   (‘ચપટ� વગાડતાં આવડ� ગઈ’, રમેશ પાર�ખ)

આ ઉપરાતં, ‘મારો પડછાયો’, ‘�ું નાનો �ં ત�ય’, ‘દ�રયા પાસે ��ું છે’, ‘�ફલમ જોવા બેઠા’ં, ‘�ઘણશી લીમડો’ વગેર� રચનાઓ બાળમાનસને અ�યતં િ�ય
નીવડ� તેવી છે.

      ‘હાઉક’ બાદ ‘ચ�’ એ રમેશ પાર�ખનાં બાળકા�યો�ું િવલ�ણ સ�ન બની રહ� છે. ‘ચ�’ નો કલરવ બાળકોના કોમળ �દયને ��ુલાં મનોઆકાશમાં પખંી
સહજ િવહાર કરાવે છે. બાળકો �બૂ ચચંળ હોય છે. બાળકને �બલાડ�, �તૂરા,ં ઘોડો, દ�ડકો, હાથી, પોપટ, ચકલી, મોર, મેના �વાં પ�ી-�ાણીઓ િ�ય
હોય છે. ‘ચ�’ના કા�યોમાં ખાસ કર�ને પ�ીજગતનો પ�રચય મળે છે. �મક�, ‘ના�ું ક�તૂર’, ‘કચ કચ’, ‘ઉ�ણી’, ‘ચકલી અને ફરર ફરર’, ‘પાચં ભાઈબધં’,

વગેર�. ‘નેહા-નીરજનાં કા�યો’માં મહ�વની રચનાઓ તર�ક� ‘નેહા�ું ગીત’, ‘નીરજભાઈ જમે’, ‘�હપ �હપ �રુ� ’, ‘નેહા-નીરજનો ગરબો’, ‘જગંલ જગંલ રમીએ’

�વી રચનાઓનો સમાવેશ થાય છે. વાતા��મક કા�યોમાં ‘બકર� ખોવાણી’, ‘શરદ� અને શાક’, ‘ગૉરની ચોટલી’, ‘કાકડ�ની �રૂ’, ‘ચણો પહ�લવાન’,

‘નવલાભાઈની નવાઈ’ તથા ‘નાથાભાઈ અને ખા� ખા�’ કા�યો ન�ધપા� છે.

     �ાન સાથે ગ�મત ધરાવતાં કા�યોમાં ‘જમ જમાજમ’, ‘આવડ� છે’, ‘ધમાચકડ�’, ભલે ભાઈ ભલે’ ઈ�યા�દ કા�યો ન�ધનીય છે. ‘ચ�’કા�ય સ�ંહની
લોકિ�ય રચનાઓની એક-બે પ�ં�ત જોઈએ:

“એકડો સાવ સળેકડો ને બગડો �ડલે તગડો
બ�ે બ�થબં�થા બાઝી કરતાં મોટો ઝઘડો” (‘ચ�’,�.ૃ ૧૫)

“નાથાભાઈ ટકો � ૂડંો ટા� ટા� ટા�
આખો �દવસ કરતા એ તો ખા� ખા� ખા�” (‘ચ�’,�.ૃ૪૭)

“��ગામાથંી બને ક�તૂર, ��ગામાથંી ચ�ો
��ગામાથંી બનતો જોકર, એને માથે ટ�ો” (‘ચ�’, �.ૃ૨૩)

    રવા�કુાર� શ�દ�યોગો એ રમેશ પાર�ખની એક િવલ�ણ અ�ભ�ય��ત છે. તેમના બાળકા�યોમાં એ ઝળક� ઉઠ� છે. �મક� ‘ચક ચક’, ‘રક ઝક’, ‘ખીર
ખીર’, ‘ચ� ચ�’, ‘�કર �કર’, ‘કચ કચ’, ‘ફરર ફરર’ વગેર�.

      ‘ચપટ� વગાડતાં આવડ� ગઈ’ કા�યસ�ંહમાં ફળોનો પ�રચય કરાવતાં કા�યોમા ં‘તર�ચૂ’, ‘લીચી’, ‘ચી�ુ’, ‘સાકરટ�ટ�’, ‘ક�ર�’, ‘પપૈ�ુ’ં �વાં કા�યો
બાળકોને ફળોનો પ�રચય �રૂો પાડ� છે. �મક�,

“�બા�રુથી આવી �ં �ું પીળ� સાડ� પહ�ર�,
��ે�માં મ�ગો �ં ને �જુરાતીમાં ક�ર�.”

આ કા�યોથી બાળકોને ફળોમાથંી મળતાં િવટામીન, પોષકત�વો અને ત�ુંર�તી �ગેની �ણકાર� મળે છે. ખર�ખર તો આ એક સાર� િશ�ણ પ�િત પણ છે.

હા�યરસ ધરાવતાં કા�યોમા ં‘ભોપો અને ટોપો’, ‘�વા� �દરડો’, ‘�ફલમ જોવા બેઠા’ં, ‘વડં� ઉપર’ �વાં કા�યો ન�ધપા� છે. એક-બે પ�ં�તઓ જોઈએ:

“�ું ને ચ�ું છાનામાના કાતર�યામાં પેઠા”

      બાળકો હમંેશાં પોતાના માતાિપતા� ું અ�કુરણ કરતાં હોય છે. કિવ એવાં બાળજગતનો પ�રચય આ ર�તે કા�યમાં આપે છે,

“દોરાની �ું દાઢ� ચો�ંુ, �ની � ૂછં બના�
તપેલીની ટોપી પહ�ર� દશ�ન કરવા ��
મો�ો મો�ો થા�, દાદા બની ��.”

દાદા, દાદ�, પ�પા, કાકા, દ�દ� અને મ�મી – આ બધા બાળકોના �ય��ત�વમાં ભાગ ભજવનારા પા�ો છે. એમાં પણ મ�મી એ બાળકની સાચી પર� છે.

આમ, ‘હા�ક’ અને ‘ચ�’માં પ�ીઓનો �કલ�કલાટ છે. તો ‘ચપટ� વગાડતાં આવડ� ગઈ’માં �ાન, ગ�મત અને મનોરંજન� ું આલેખન છે. લયા�મકતા,ં
અ�રુણનો, ગેયતા, �ુ�હૂલ, હા�ય, મનોરંજન, �ાન અને આનદં – આ બ�ું એકસાથે તેમના કા�યોમાં �વત� છે. વળ�, તેમના કા�યો �ણથી સાત વષ�નાં
બાળકોની માનિસકતા ધરાવે છે. �જુરાતી સા�હ�યમાં ર.પા.ના ગીતોમાં મોરનો થનગનાટ છે, તો બાળસા�હ�યમાં કલરવની અ��ુિૂત થાય છે. રમેશ
પાર�ખને ઓળખવા માટ� તેના બાળ મનોજગત અને �વુાન �ણયી હ�યાનંે �ણ�ું પડ�. એ માટ� બહોળ� અ��ુિૂતઓ અને ��િૃતની �મતા હોવી ઘટ�.. �તે
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તેમના જ શ�દોમાં તેમની ઓળખ આપીને િવર�ું �.ં

“ચ�ધ આ�ું િવ� � ું એને રમેશ,

�ને સરના�ુ ર. પા.�ું જોઈએ.”
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