
Year-1  |   Issue-5   |  January-February 2013

રવી��નાથના બાળ��િૃત કા�યો

રવી��નાથ ટાગોર કિવ, વાતા�કાર, નાટકકાર, િનબધંકાર, નવલકથાકાર, �વાસકાર ઉપરાતં ઉ�મ ગીતકાર અને સગંીતકાર પણ
હતા. તેઓ એકમા� એવા કિવ છે �મણે બે દ�શોનાં રા���ય ગીત આ�યા છે. �મા એક ભારત�ુ ં'જનગણમન' અને બી�ુ ં બા�ંલાદ�શ�ું
'આમાર સોનાર બા�ંલા'. આમ કિવવર ટાગોરની કલમમાથંી �ટ�લી રચનાઓએ રા��ગીતનો દર�જો �ા�ત કય� છે. ૧૯૧૩માં તેમના
��ુતક 'ગીતાજં�લ'ને સા�હ�ય�ું નોબેલ પા�રતોિષક મ��ું હ� ુ.ં � ભારતીય સા�હ�યએ ગવ� લેવા �વી બાબત છે. કારણક� સા�હ�ય�ે�ે
ટાગોર િસવાય આ બ�મુાન �ા�ત કરવાનો મોકો હ�ુ �ધુી બી� કોઇ અ�ય ભારતીયને મ�યો નથી. રવી��નાથ ટાગોર પાસેથી
આપણને 'ગીતાજં�લ', '�રુબી', '�વા�હની', 'શિશ', 'ભોલાનાથ', 'મ�આુ', 'વનવાણી', 'પ�રશષે', '�નુ�', 'વીિથકા', 'શષેલેખા' અને
'ચોખેરબાલી' વગેર� ��ુતકો �ા�ત થયા છે. ટાગોર� બાળસા�હ�ય�ું પણ �બૂ સ�ન ક�ુ� છે. 'િશ�'ુ, 'ખાપછડા', 'ગ�પ શ�પ' અને 'છડા'
તેમની �ણીતી બાળ સા�હ��યક �ૃિતઓ છે.  'કા�લુીવાલા'  તેમની �બૂ જ �ણીતી બાળવાતા� છે.  તેમની ઘણી સા�હ�ય�ૃિતઓનો
�જુરાતી ભાષામાં અ�વુાદ પણ થયો છે.

રવી��નાથની કિવતા સામા�ય ર�તે પોતાનાં �ગત �વનની અ��ુિૂત�પે �ય�ત થયેલી છે. એમ�ું બાળપણ એકદમ બધંન અવ�થામાં
વી��ું હ� ુ.ં બાળપણમાં એમને �વત�ંતા ��ું કંઇ ન હ� ુ.ં બાળપણમા એમને ઘરમાં �રૂ� રાખવામાં આવતા. અહ� વરંડામાં આવલેી
બાર� પાસે બેસી તેઓ સમય પસાર કરતા. વરંડાની બાર�ની નીચે જ એક ઓવારા બાધેં� ું તળાવ હ� ું આ તળાવનાં પિ�મ કાઠં� એક
િવશાળ �ાચીન વડ હતો અને દ��ણ છેડ� નાળ�યેર�નાં �ડં હતા. આ િવશાળ �ાચીનવડ અને નાળ�યેર�નાં �ડં સાથે એમને િમ�તા
બધંાયેલી, એને તેઓ છેક ચોવીસ વષ�ની વય �ધુી ��ૂયા નહોતા. ચોવીસ વષ�ની વયે �ાચીન વડ�ું વણ�ન કરતા તેમણે ‘�રુાણો વડ’
નામે કિવતા લખી છે, તેમા જણા��ું છે ક�,

“�લી પડ� છે જ�ટલ જટા, ઘાડાં પાનોની ગહન ઘટા
અહ� તહ�યા રિવની છટા, તળાવ કાઠં� વટ.

દશે �દશામાં ફ�લાવી શાખા, ક�ઠન બા�ુ વાકંા�કૂા
�ત�ધ �ણે ર�ા છે ��ા, િશર� આકાશ પટ.” (�.ૃ૯)

અ�રુાણાવડ સાથે બાળપણમાં બધંાયેલી િમ�તાને યાદ કર� વડને ફ�રયાદ કરતાં લખે છે.

“રાત �દવસ ઊભો છે � ું તો માથે લઇને જટ
નાના બાળકની કદ� આવે યાદ ઓ �ાચીન વટ ?

કંઇક પખંી તાર� શાખે બેસી ઊડ� �ય
નાના બાળકને તે પેર� �લૂવો નવ સોહાય.” (�.ૃ ૯-૧૦)

એમની કિવતાઓમાં વારંવાર આ તળાવ, �ાચીન વડ અને નાળ�યેર�નાં �ડં �થાન પા�યા કર� છે. બાળપણથી જ એમને ��ૃિતના
િવિવધ �વ�પોએ આક�યા� છે. એમના બાળ�ચ� પર ��ૃિતનાં િવિવધ �ચ�ો ��કત થયા છે અને એના �િત�બ�બો સતત એમની
કિવતાઓમાં કયાકં ને કયાકં પડ�ા કર� છે. એમની ઉ�રવયમા લખાયેલા ‘બાળક’ કા�યમાં એઓ જણાવે છે.

“બાદલેર �દને ��ુુ ��ુુ કર� તાર �કુ ઉઠત �ુલે
વટ ગાછેર માથા પે�રયે ક�શર ��લયે દલેદલે
મેઘ �ુટત ડાનાવાલા કાલો િસ�હ�ર મતો.

નારક�લ ડાલેર સ�જુ હત િન�બડ,
��ુુર�ર જલ ઉઠત િશઉર� િશઉર�

� ચાચં�ય િશ�રુ �વને �ુ� િછલ
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સેઇ ચાચં�ય બાતાસે બાતાસે વને વને.”

(વરસાદનાં �દવસોમાં ગડ ગડ કર� ું હ�� ું ડોલી ઊઠ� ુ,ં વડનાં ઝાડની ટોચની પેલી બા�ુ ક�શવાળ� �લાવીને પાખવાળા કાળા િસ�હનાં
�વા વાદળાનંાં ટોળેટોળાં મળતા, ના�ળયેર�ની ડાળોનો લીલો રંગ ઘરેો થતો, તળાવ� ું પાણી વાર� વાર� કંપી ઊઠ� ુ.ં  � ચાચં�ય
બાળકના �વનમાં �ધંાયે� ું હ� ું તે ચાચં�ય પવનનાં ઝપાટામાં અને વનનાં �દોલનમાં �યાપી જ� ુ.ં) (�.ૃ૫૩)

એટ�ું જ નહ� પોતાની �મ સદાય બદં�વાન રહ��ું તળાવ અચાનક ચોમાસાનાં �દવસોમાં છલકાઇ જતાં ગાડંાની �મ ગમે તે �દશામાં
ચાલવાં માડં� ું છે તે જોઇ કિવ બોલી ઊઠ� છે.

“કાલ પય�ત ��ુુરટા િછલ આમા�ર મત બાધઁા
એ બેલા ઓ બેલા તાર ઉપર� પડત ગાછેર છાયા,
ઉડો મેધ જલે ��ુલયે �ત ��ણક�ર છાયા ��ુલ,

વટ�ર ડાલેર �ભતર �દયે, �ન સોનાર િપચકા�રતે
િછટક� પડત તાર ઉપર� આલો,

��ુુરટા ચેયે થાકત આકાશે છલછલ �ૃ��ટતે.
આજ તાર ��ટ, કોથાય સે ચલલ ખૅપા

ગે�ુયા પરા બાઉલ �ન.”

(કાલ �ધુી તળાવ માર� �મ જ બિંધવાન હ� ુ.ં સવાર� અને સા�ં તેના ઉપર ઝાડનો પડછાયો પડતો. ઊડતાં વાદળાં પાણી ઉપર ��ણક
છાયાની પ�છ� ફ�રવી જતા.ં વડની ડાળોમાં થઇને �ણે સોનાની િપચકાર�થી તેનાં ઉપર �કાશની ધારા પડતી. તળાવ છલકાતી �ખે
આકાશ તરફ જોઇ રહ�� ુ.ં આ� તેને ��ી મળ� ગઇ, ભગવા પહ�ર�લા ગાડંા બાઉલની �મ એણે પણ કોણ �ણે કયાં ચાલવા માડં� ુ)ં
(�.ૃ૫૩-૫૪)

પોતાના બાળપણની ��િૃતઓને તેમણે ઉ�રવયમા લખેલા ‘�નુ�’  ��ુતકમાં સ�ં�હત ‘ખોવાઇ’  નામની કિવતા �ારા તા� કર� છે.

એમણે લ��ું છે,

“એસેિછ�ુ બાલકકાલે. ઓખાને �હુાગહવર�,
�ઝર�ઝર ઝરનાર ધારાય, રચના કર�િછ મન-ગઢા રહ�યકથા,
ખેલેિછ ��ુડ સા�યે િન�ન �ુ�રુબેલાય આપનમને એકલા.”

(બાળપણમા �ું આ�યો હતો પણે �હુાગહવરમા,ંઝરઝર ઝરતી ઝરણાની ધારામા,ં મ� કપોલ ક��પત રહ�યકથા રચી છે. િન�ન બપોરની
વળેાએ એકલો એકલો કાકંરા ગોઠવીને ર�યો �.ં) (�.ૃ૩૩-૩૪)

રવી��નાથને બાળપણથી જ ��ુતકો ��યે લગાવ હતો.  સમ� ક� ન સમ� પણ � ��ુતક હાથે ચડ� તેને વાચંી નાખતા.  તેઓ
‘યા�ાપથ’ નામની કિવતામાં લખે છે,-

“મને પડ�, છેલેબેલાય � બઇ પે�મુ હાતે,
�ક� પ’ડ� ��મુ પ’ડ� તાહાર પાતે પાતે.

�ક� ��ુઝ, નાઇ વા �ક� ��ુઝ,

�ક� ના હો�્ �ુ�ંજ.”

(મને યાદ છે ક� બાળપણમાં � ચોપડ� હાથમાં આવતી તેના ઉપર �ક� પડ�ને પાને પા� ું વાચંી જતો, કંઇક સમ�ુ ં કંઇક ન સમ�ુ,ં ભલે
કશી � ૂ�ં ભેગી ન થાય.) (�.ૃ૪૬)

રવી��નાથે બાળપણમાં જ રામાયણ, મહાભારત અને ચાણ�ના નીિત��ૂોના બગંાળ� અ�વુાદ વાચંી લીધા હતા. આ �થંોની તેમના
બાળમાનસ ઉપર �ડ� અસર પડ� છે. એકવાર એમની માતાનાં ઘરડા કાક�� ું �ૂ� ું રામાયણ એમના હાથમાં આવી ગ�ુ.ં તેને વાચંતી
વળેા એમા આવતા એક ક�ુણ �સગંને કારણે એમની �ખમાં ��ુ આવી ગયા � દાદ�માએ જોઇ લીધા અને બાળ રવી��ના હાથમાથંી
��ુતક �ચક� લી�ુ.ં આ �સગંને યાદ કરતાં તેઓ ‘યા�ાપથ’માં લખે છે.

“�ૃિ�વાસી રામાયણ એ વટતલાતે છાપા,
�દ�દમાયેર બા�લશ-તલાય ચાપા.

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue5/bhalodiya.php

2 of 4 15-02-2016 03:44



આલગા મ�લન પાતા��ુલ, દાગી તાહાર મલાટ
�દ�દમાયેર મતોઇ �ન બ�લ-પડા લલાટ.
માયેર ઘર�ર ચૌકાઠ�તે બારાદંાર એક કોણે

�દન-�રાનો �ીણ આલોતે પડ�િછ એક મને.”

(વટતલામાં છાપે�ું �ૃિ�વાસી રામાયણ દાદ�માના ઓિશ�કા નીચે દાબે� ું રહ�� ુ.ં પાના �ટૂ� ગયેલા, મેલા અને ડાઘાડાઘાવાળા હતા.
દાદ�માની �મ એ�ું પણ �ણે કરચલીઓવા� કપાળ હ� ુ.ં  માના ઓરડાનાં બારણાની સામે વરંડાનાં એક �ણૂામાં બેસીને ઢળતા
�દવસનાં આછા �કાશમાં એક મને વા�ં� ું હ� ુ.ં) (�.ૃ૪૯)

રવી��નાથના જ�મ સમયે િપતાનો વભૈવિવલાસ ક� �હોજલાલી િવશષે ટ�ા નહોતા છતાં એના ઠાઠ, ખાનદાની અને ર�ત �રવાજોએ
એની પરંપરા �ળવી રાખી હતી. રવી��નાથ�ું બાળપણ �બૂ સાદાઇમાં વી�� ું હ� ુ.ં માતાિપતાનો � �ેમ બાળ રવી��ને મળવો જોઇએ
તેટલો મ�યો ન હતો.  િપતા તો કારભારમાં અને જમીનદાર�માં �ય�ત રહ�વાને કારણે બાળકોને જ�ર� સમય ન ફાળવી શક� તે
�વાભાિવક હ� ુ.ં પરં� ું માતાનો સસંગ� પણ ઓછો મ�યો હતો. એ�ું એક કારણ એ હોઇ શક� ક� તેઓ સાત ��ુો અને પાચં ��ુીઓની
માતા હોઇ બધા બાળકોની �રૂતી સભંાળ ન લઇ શક�.  બી�ુ ં કારણ એ હોઇ શક� ક�,  એમનાં િશર� મોટા ઠા�ુર �ુ�ંુબની ક�ટલીક
જવાબદાર�ઓ પણ હતી. જવાબદાર�ઓમાથંી �ાર�ક નવરા પડ� તો કાક� સાથે ગ�ંફો ર�યા કરતા. અને �ી�ુ ં કારણ એ પણ આપી
શકાય ક�, બાળ રવી�� અ�ય ભાઇ-બહ�નોના ગૌરવણ�ની �લુનામાં વધાર� �યામવણ�ના હતા. બાળ રવી��નો �યામવણ� પણ માતા�ને
બ�ુ પસદં ન હતો. આવા ક�ટલાક કારણોને લીધે ઠા�ુર �ુ�ંુબના બાળકો મોટાભાગે દાસ-દાસીઓને હાથે જ મોટા થતા.ં ‘�વન��િૃત’માં
એમણે લ��ું છે ક�, “માને અમે ઓળખતા ન હતા. અમને મા કદ� મ�યા જ ન હતા. તેઓ તેમના ઓરડામાં પાટ ઉપર બેસી રહ�તા અને
કાક� સાથે ગ�ંફો ર�યા કરતા.ં અમે આક��મક �યાં જઇ ચડતા તો નોકરો એકદમ અમને ખ�ચીને લઇ જતા.ં �ણે ક� અમે એમના માટ�
એક �કારનો ઉપ�વ હોય એમ એમને લાગ� ુ.ં મા એ શી વ�� ું છે એ �ું �ણી શ�ો ન હતો. એટલે જ તેમને મારા સા�હ�યમાં �થાન
નથી મ��ુ.ં મારા મોટા બહ�ને જ મને મોટો કય� છે. તેઓ મારા ઉપર �બૂ હ�ત રાખતા. મા�ું �હાલ તો �યોિતદા અને બડદા ઉપર જ
િવશષે હ� ુ.ં �ું તો તેમનો કાળો છોકરો હતો.” (�.ૃ૧)

માનો �ેમ પામવા માટ� બાળ રવી�� સદાય તલસતા ર�ા છે. મા ��યે એમને ક�ટલો લગાવ હતો તેનો �યાલ તો આપણને એમના
ઉ�રવયમાં લખાયેલા ‘મનેપેડા’ કા�ય �ારા આવે છે. તેઓએ લ��ું છે ક�,

“માક� આમાર પડ� ના મને.
��ુુ કખન ખેલતે �ગયે હઠા�્ અકારણે

એકટા ક� �રુ �નુ�િુનયે કાને આમાર બા�,

માયેર કથા િમલાય �ન આમાર ખેલાર માઝે.
મા ��ુઝ ગાન ગાઇત, આમાર દોલના ઠ�લેઠ�લે,

મા �ગયે છે, �તે �તે ગાન�ટ ગૅછે ફ�લે.”

(મા મને યાદ આવતી નથી. મા� કોઇક વાર રમવા જતાં અચાનક અકારણ કોઇ એક �રૂ ગણ ગણ કરતો માર� કાને અથડાય છે, ક�મ
�ણે માર� માતાના શ�દો માર� રમતમાં ભળ� ન જતા હોય. મા મને હ�ચોળા નાખતી નાખતી ગીત ગાતી હશ,ે મા તો ચાલી ગઇ છે,

પણ જતાં જતાં ગીત �કૂતી ગઇ છે.) (�.ૃ૪૧)

તેમજ

“માક� આમાર પડ� ના મને.
��ુુ જખન બિસ �ગયે શોબાર ઘર�ર કોણે,

�નલા થકે� તાકાઇ �ૂર� નીલ આકાશરે �દક�.
મને હય, મા આમાર પાને ચાઇ છે અિનિમખે.

કોલેર પર� ઘર� કબે દ�ખત આમાય ચેયે,
સેઇ ચાઉિન ર�ખએ ગૅછે સારા આકાશ છેયે.”

(મા મને યાદ આવતી નથી. ક�વળ �યાર� �વૂાના ખડંમાં એક �ણૂામાં જઇને બે� ું �,ં અને બાર�માથંી �ૂર નીલ આકાશ તરફ જો� �ં
�યાર� એમ થાય છે ક�, મા મારા તરફ અિનમેષ નયને જોઇ રહ� છે. કોઇ સમયે મા મને ખોળામાં લઇને જોતી હશ,ે તે ���ટ સારા આકાશ
ભરમાં તે �કૂતી ગઇ છે.)(�.ૃ૪૧-૪૨)
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આમ, રવી��નાથના બાળ��િૃત કા�યો એમની �ગત અ��ુિૂતની સરવાણીમાથંી �ગટ�લી લાગણીસભરતાનાં કા�યો છે. એમા તલસાટ
છે તો તરવરાટ પણ છે. એમાં ઊિમ�શીલતા છે તો �જ�ાસા�િૃ� પણ છે. એમાં કંઇક પામવાની ક� મેળવવાની ચાહ છે તો આ�માને દઝાડ�
તેવો દાહ પણ છે. એમાં �ય�તા, �યિથતતા ક� િવષાદતા છે તો તેમાં ઉ�સાહ, ઉ�કંઠતા અને આનદં પણ છે.

(ન�ધ - ઉપરોકત કા�યપ�ંકતઓ અને એના અ�વુાદો નગીનદાસ પાર�ખ �લ�ખત ‘રવી�� �વૂ�ચ�રત’માથંી લીધેલ છે.)

સદંભ� :::

1. રવી�� �વૂ�ચ�રત - નગીનદાસ પાર�ખ - �.આ. ૧૯૯૭
2. રવી��સચંય – ભોળાભાઇ પટ�લ અને અિનલા દલાલ – �.આ. 2003
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