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નિબધંકાર ભગવતીકુમાર શમાાિા સસં્મરણાત્મક નિબધંો 
 

શ્રી બગલતીકુભાય ળભાા અણા સવદ્ધશસ્ત સનફધંકાય છે. વાહશત્મના દયેક સ્લરૂોભા ંતેભણે શાથ ચરાવ્મો 
છે. કાવ્મવગં્રશો, નલરકથાઓ, લાતાાવગં્રશો, પ્રલાવકથા, સલલેચન, નલુાદ, જીલનપ્રવગંો, ત્રકાયત્લ ને સલળે 
સનફધંોભા ંતેભની કરભ સલશયી છે. 

‘ફૂરો વાથે લાત કયલાનો વભમ’ એ બગલતી કુભાય ળભાાનો અઠભો સનફધંવગં્રશ છે. ઇ. વ. 2001ભા ંએની 
પ્રથભ અવસૃિ ફશાય ડી. અ સનફધંવગં્રશભા ંકુર 70 (સવિેય) જેટરા સનફધંો સ્થાન ામમા ંછે. તેભના સનફધંોના 
સલમ યત્લે લૈસલધ્મ જોલા ભે છે. સનફધંોભા ંભબન્નભબન્ન સલમો ઈય સલચાયસલભળા થમો છે. તેભનો ‘ફૂરો વાથે 
લાત કયલાનો વભમ’ વગં્રશ અ વદંબાભા ંસલળેરૂે નોંધાત્ર ફને છે. કોઇણ સલમને વ્મક્તતત્લથી બીંજલી દઇ, 
લાતચીતની ઈષ્ભા દાખલતા, ગદ્યભા ંતેઓ અવાનીથી યચના કંડાયી ળકે છે. 

સનફધં એ ફે અત્ભા લચ્ચેની ગોષ્ઠી છે. એ તેભની યચનાઓ લાચંતા વભજામ છે. તેભનો ભભા ણ 
ધ્માનાત્ર છે. ‘મતં્ર ભાયા સ્લબાલભા ંજ નથી.’ ‘એ હુ ંન ફની ળકંુ.’ - ‘હુ ંઝૂકી ઝૂકી ગમો છ.ં’ – જેલી તેભની સનફધં 
યચનાઓ રભરતસનફધંના અણા સલબાલને લધ ુસ્ષ્ટ કયી અે તેલી વંન્ના દાખલે છે. 

સનફધંકાય બગલતીકુભાય ળભાા સલચાયપે્રભી છે. અ ફધા જ સનફધંોભા ં રેખકે – સ્લૈયસલશાયની વાથેવાથ ે
સલચાયસલશાય ણ વાધ્મો છે. વગં્રશભા ંકાવ્મકં્તતઓ, રોકોક્તતઓ માસંત્રક યીતે નશીં ણ જરૂહયમાતણે લણામ છે. 
અ વગં્રશની યચનાઓથી રેખકનુ ંવૌમમ, યસવક ને સભતબાી વ્મક્તતત્લ અકાહયત થત ુ ંજામ છે. વાપં્રત વભસ્મા 
ને ક્સ્થસતથી ભોં પેયલલાને ફદરે ગોષ્ઠી દ્વાયા કરાભમ યીતે પ્રકટાલલાનો ફળુકો પ્રમાવ તેભની યચનાભા ં
દૃષ્ષ્ટગોચય થામ છે. કેટરાક સનફધંો સનજી લૈમક્તતક અંળો ધયાલે છે. બાલકને ક્ષણેક્ષણે ચેતનલતંા કયે, તેવુ ંસકૂ્ષ્ભ 
વર્જક વ્મક્તતત્લ એભા ંપ્રગટ્ુ ંજણામ છે. કેટરાક સનફધંોભા ંતીતના વસં્ભયણોની વાથે વાથે વાપં્રતના વર્જક 
ભચિના સલાદ – લેદના, વમંોજામ છે. ‘ફૂરો વાથે લાત કયલાનો વભમ’ સનફધંવગં્રશ ય સલચાય તો બાયે ઝાઝો 
લતાાતો નથી ને એભા ં રેખકે ઝાઝે બાગે ફોધક – મખુહયત ફન્મા સલના અત્ભસનયીક્ષણ, યીક્ષણ, ભથંન 
નબુલતા – કંઇક સલળે શલા સભજાજભા ંગાગયભા ંવાગય બયલાનો વસંનષ્ઠ પ્રમાવ કમો છે. 

અ વગં્રશના સનફધંોનુ ં સ્લરૂ સભશ્ર અકાયનુ ં છે. તેભા ં રભરત સનફધંો ણ છે. કેટરાકં સલચાયપ્રધાન 
સનફધંો ણ છે. કેટરાકં ફનેંની સભશ્ર ઝામં ણ ધયાલે છે. તેભના અ સનફધંોને સલમની દૃષ્ષ્ટએ નીચે મજુફ 
લગીકૃત કયી ળકામ. સનફધંને સલમની દૃષ્ષ્ટએ તાવલાનો ઈક્રભ શોઇ લગીકયણ કયલાથી કાભ વય ફની યશ ે
છે. તેભના વસં્ભયણાત્ભક સનફધંો જોઇશુ.ં 
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શ્રી બગલતીકુભાય ળભાાએ સલસલધ સલમો ય સનફધંોની યચના કયી છે. યંત ુ તેભની વર્જનળક્તતનુ ં
હયચમ તેભના વસં્ભયણાત્ભક સનફધંોભા ંદેખામ છે. રેખકના જીલનભા ંતેભને જે જે માદગાય નબુલો થમા શોમ, 
તેભના સલળેની સ્મસૃતઓ રેખકે ભભાલી છે. 

‘ફૂરો વાથે લાત કયલાનો વભમ’ સનફધંવગં્રશનો પ્રથભ સનફધં ‘લારો – ાડી લીણશુ ં યે રોર’ છે. 
ાડી સલળેની નેક યવપ્રદ, વયવ લાતો બગલતીકુભાયે કયી છે. રેખકના જીલનભા ંજે ાડી પે્રભ છે. તેને 
સનફધંભા ંછરકાવ્મો છે. ફાણભા ંાડીના યેવા ઈતાયલાથી ભાડંી ઊંસધયુ ંફનાલલા સધુીની માદોને જીલતં કયે 
છે. ોતાના જીલનના ંપ્રવગંો સયૂતની ને સયૂતલાવીઓના ાડી પ્રેભની ખાસવમતો શીં નોંધામ છે. ાડીની 
રગ રગ જાતોનો હયચમ ણ જાણલા ભે છે. ાડી પ્રીસતનો અ ાહયલાહયક લાયવો અજે ણ જલામ 
યહ્યો શોલાનો સનફધંકાય વતંો નબુલે છે. અભ, બગલતીકુભાય ોતાને વૌથી સપ્રમ એલી ાડી સલળેની લાતો 
કયતા ંકયતા ંરભરત સનફધંની ભાડંણી કયે છે. 

સનફધંના અયંબભા ંભભણરાર દેવાઇની કં્તત પ્રમોજીને સનફધંને અગવુ ંરૂ, ળીાક અપયુ ંછે. 

‘ઉંફયે ઉબી વાબંળંુ યે, ફોર લારભના.... 
લાડને લરેે લારો – ાડી લીણશુ ંયે રોર!’ (‘ફૂરો વાથે લાત કયલાનો વભમ’; .ૃ 1) 

 

ાડીસપ્રમ સનફધંકાયને ાડી દુરાબભાથંી સરુબ ને સત્રભાવીભાથંી ફાયભાવી ફની જલાનો યંજ 
સનફધંભા ં લતાામ છે. મૂ ભીઠાળને ફદરે પીકાળનો યવાનબુલ ાડી કયાલતી શોમ તેવુ ં તેભને રાગે છે. 
સનફધંભા ંાડી પ્રીસત ઈિભ યીતે ળબ્દરૂ ાભી છે. 

‘વડંાવભા ં ચકરી’ સનફધંભા ં રેખકે ળૌચારમભા ં ચકરી વાથે નબુલેરો લૂા નબુલ લણાવ્મો છે. 
સનફધંકાય ગાભડા ંતથા ળશયેોભા ંથતી ળૌચહક્રમા સલળેની લાતો લધ ુસલગતથી, શલાળથી મકેૂ છે. રેખક ોતાના 
સતાની વેલા કયનાય સભત્રત્નીની માદને તાજી કયાલે છે, જોકે સનફધંભા ંનયકાગાય વભાન ળૌચારમો વાપ કયતા 
બાઇ-ફશનેો તયપ રેખક વલેંદના દાખલે છે. તેભના વલેંદનળીર સ્લબાલનો હયચમ અ સનફધં દ્વાયા બાલકને 
થામ છે. 

ળૌચારમભા ંઅલતી ચકરીની લાત સનફધંકાય અ યીતે મકેૂ છે. 

‘એ વાકંડા, અંધાહયમા હકિંભચત ફદબબૂમાા લાતાલયણભા ં ચાનક ખંીનો કરયલ ગ ૂજંી ઉઠયો! થોડીક 
વેકન્ડ સધુી તે તયપ કળી વબાનતા ઉગી જ નહશ, ણ છી ચાનક ખ્માર અવ્મો કે એક બધુ ચકરી 
ચીંચીંકાયથી વભગ્ર બેજબયી, અંધાયી, દુગંસધત વકંડાળને ચશચશાલી યશી શતી.’ (એજન, .ૃ 24) 

ચકરી ઈયાતં કાગડો, બરુબરુ, કબતૂય, કતૂયાના લાતનો તેઓ ઈલ્રેખ ણ કયે છે. ળૌચારમની 
ણગભતી હયક્સ્થસતભા ં ચકરીનો ચીંચીંકાય સનિંફધકાયને લધ ુ ચેતનલતં – જીલતં રાગે છે. અ અનદંને 
ચૈતન્મદામક ગણી સનફધં યૂો કયે છે. 
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‘લાડીની ઝાંરી’ભા ંલાડીની ઝાંરી વાથે વકંામેર વદૃ્ધાની તથા અજના ફાયી ફાયણા ં સલળે ોતાના 
ભતંવ્મો યજૂ કયે છે. ઘયની ફદરામેરી હયબાા અણા વભક્ષ તાદૃળ કયે છે. ભહડમાની એક લાતાાના ળીાક 
યથી તેભણે અ સનફધં રખ્મો છે. તેનો ઈાડ અ લાતાાથી જ કયે છે. ઝાંરી વયખી યીતે લાવતા અવ્મા? એભ 
લાયંલાય કશતેી લાડીની યખેલાી વદૃ્ધાની ઝાંરી પ્રત્મેની ઊંડી નભુસૂત વ્મતત કયી છે. સનફધંકાયે વદૃ્ધાના બાલને 
મતૃ્ય ુછી યજૂ કમાં છે. 

ત્માયફાદ રેખકે ોતાના સભત્ર વાથે થમેરી ઘય, ફાયી, ફાયણા ં સલળેની ચચાા વસલસ્તય લણાલી છે. 
સનફધંકાય ોતે ભશભેાન તયીકે ગમા શતા તે પ્રવગંને ળબ્દાકં્તત છે. ઘયના ફાયી ફાયણાનંી ચકાવણી કયતા ંલડીર 
રુુનુ ંભચત્ર ઈવાવ્યુ ંછે. અભ, ઘયના ફાયી-ફાયણા વાભે જોલાની ણ દયકાય ન યાખતા અજના ભાણવની જે 
લાસ્તસલક હયક્સ્થસત છે એને લણાલીને રાક્ષભણકતાથી ોતાની લાત યજૂ કયી છે. 

‘ગાવીભા ંચન્રચમાા’ભા ંગાવીભાથંી ભાણેર ચન્રચમાાની લાત સનફધંકાય કયે છે. નાની ગાવીઓભા ં
ભાણેર વૌંદમાની, વસં્ભયણોની, તેની વાથે ફધંામેરા બાલાનફુધંની લાતો ધ્માનાકાક ફને છે. રેખકના ભતે 
સતસથના પ્રત્મેક હદલવે ગાવીનુ ંરૂ જુદંુ જુદંુ શોમ છે. સનફધંકાયને ગાવીભા ંયાસત્રચમાાભા ંચરંચમાા ફની યશ ેછે. 
ચરં સલળેની નાનાભા ંનાની સલગતોને સનફધંભા ં રેખકે ઈતાયી છે. ચરંોદમ ને ચરંાસ્તના વભમનુ ંસકૂ્ષ્ભસનરૂણ 
કયુ ંછે. 

ગાવીભા ંચરંચમાા ભાટે સનફધંકાય જે અનદં વ્મતત કયે છે. તે જ અનદં નુઃયસ ભેલલા ઝખેં છે. અ 
યથી તેભનો ચરંચમાા સલળેનો સધક પ્રેભ જાણલા ભે છે. અભ, અ સનફધંભા ંચરંચમાાથી ભાડંીને રેખક ય 
થમેરી અનદંદામક વય ભાણલા ભે છે. 

‘હુ ંઝૂકી ઝૂકી ગમો છ’ં સનફધંભા ં સનફધંકાયે નભલા-ઝૂકલાની અખી યંયા લણાલી છે. ળરૂઅતભા ંવર્જક 
મજભાનવસૃિ ય બાય મકૂ્યો છે. વીધુ ં રેલા જલાની વસૃિ સનફધંકાયને કાલે છે. બ્રાહ્મણ શોલાના ગનુાવય જ 
સતાનુ ંકોઇ શ્રીભતં મજભાનને શાથે નાનુ ંભોટંુ ભાન થત ુ ંત્માયે રેખક જોઇ યશરેા. ભાનને એલે એક પ્રવગેં 
તો એભના સ્લભાની સતા અખુ ંન્માત-ગોયદંુ લાયભા ંછોડીને ચાલ્મા અલેરા, તેની નોંધ સનફધંભા ંમકૂી છે. 
રેખકના સતાજીને થમેરા મજભાનવસૃિના કડલા ં નબુલો સલળે શલાળલૂાક અરેખ કયુ ં છે. શીં ોતાની 
મજભાનવસૃિનો વકેં્ષ સનદેળ કયી ોતે નભલા – ઝૂકલાની ધન્મ ક્ષણોને ખોરી અી તેનુ ંરેખકે યવપ્રદ સનલેદન 
કયુ ંછે.  

ગની દશીંલારાની કં્તતઓને સનફધંકાય સનફધંભા ંટાકેં છે. 
‘ગની લાતોની વાભે અ યહ્ુ ંછે ળીળ ણનભ 

કોઇ ાંણો ઢળમા ંત્મા ંહુ ંઝૂકી ઝૂકી ગમો છ’ં (એજન, .ૃ 87) 
 

અંતે ગનીબાઇની કં્તતઓનો ઈમોગ કયીને રેખકે ઝૂકાલનો ોતાનો અળમ સઝૂલૂાક સવદ્ધ કયી રીધો 
છે. સનફધંકાય મોગ્મ ક્ષણે ઝૂકલાભા ંજ ધન્મતા નબુલે છે. 
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‘મતં્ર, ભાયા સ્લબાલભા ંજ નથી.’ ભા ંસનફધંકાયે ોતાના સ્લબાલની કથા ભાડંી છે. ોતાને મતં્રો વાથે કેભ 
ગોઠત ુ ંનથી. એભા ંસ્લબાલગત કઇ નફાઇ કાભ કયતી યશી છે તેની લાત છે. સનફધંકાય મતં્ર વસં્કૃસતનો સલયોધ 
કયતા ંશોમ તેવુ ંચકૂ બાલકને રાગે છે. ત્માયફાદ યેહડમા વાથેનો જૂનો નાતો કેલો ઘસનષ્ઠ છે એ શીં ચચાામ છે. 
લીજીના સલસલધ ઈકયણોની વયખાભણી જૂના નબુલો વાથે કયે છે. ચંાલનેક લા શરેા સતા વાથે કાય 
ડ્રાઆસલિંગ કયતા ંપ્રવગંને અરેખે છે. 

‘શોઇએ તેલા દેખાઇએ’ નાભક સનફધંભા ં પેટાધાયી, ટોીધાયી, ાઘડીલાા, વાહશત્મકાયોના વસં્ભયણો 
સનફધંકાયે પ્રગટ કમાં છે. અયંબભા ં ોતાના હકળોયાલસ્થાની સ્મસૃતઓ ભાનવ ટ ય અલે છે. રગ્નના 
લયઘોડાભા ંશયેેર યેળભી ટોીની લાતથી સનફધંને ઓ અે છે. યાભપ્રવાદ ફક્ષી ને સલષ્ણપુ્રવાદ સત્રલેદીના 
પેટાનો ઈલ્રેખ લણાનાત્ભક યીતે કયે છે. વાહશત્મ વભાયોશભા ંઈઘાડા ભાથાલાી સલષ્ણપુ્રવાદ સત્રલેદીની તવલીયભા ં
તેભની ઓખાણ ઈવતી ન શોલાનુ ંસનફધંકાય કબરેૂ છે. 

ટોીલાા રેખકો, કસલઓભા ંગરુાફદાવ બ્રોકય, ઈભાળકંય જોી, યઘલુીય ચૌધયી, ફકુર સત્રાઠી લગેયેનુ ં
અરેખન ળબ્દોભા ં ભઝરામ છે. હશન્દી હપલ્ભોભા ં ‘છૂત કન્મા’, ‘રીડય’ભા ંળોકકુભાય તથા હદરીકુભાયે શયેેર 
ગાધંીટોીની લાતોભા ં સનફધંકાય વયકી જામ છે. અ સનફધંભા ં રેખકે લસ્ત્રોથી ોતાની ઓખાણ ઉબી કયતા ં
વાહશત્મકાયોની અગલી મરુા ઈવાલી છે. 

‘અર્જલ ંબ્રહ્મ ઈચ્ચતે’ સનફધંભા ં રેખકે યાજેન્ર ળાશ વાથે ભહુલા ળશયેભા ંગાેર વસં્ભયણોને યજૂ કયે છે. 
ફલતંયામ ઠાકોયના મતૃ ભશોત્વલભા ંજતા રેખક ને યાજેન્ર ળાશની લાશનવ્મલસ્થા ખોયલાઇ જલાની ઘટના 
અરેખી છે. રેખકનો યાજેન્ર ળાશ વાથેનો સ્નેશ લણાવ્મો છે. અ ઈયાતં યાજેન્રબાઇ વાથેની વખં્મ સ્મસૃતઓ 
રેખકના ભનથી સનફધંભા ંઈતયે છે. ‘અર્જલ ંબ્રહ્મ ઈચ્મતે’ સતૂ્ર સલળે યાજેન્ર ળાશ જે સલચાયો રેખકન ેજણાલે છે. 
તેના યથી વભગ્ર સનફધંની ગ ૂથંણી કયી છે. અ મરુાકાત દયસભમાન સનફધંકાયભા ંપ્રકાળ થયાઇ ગમો શોમ 
તેલો નબુલ વ્મતત કયે છે. લાશન વ્મલશાય ખોયલાઇ જલા ાછનુ ંપ્રમોજન સનફધંકાય વભજી જામ છે. યાજેન્ર 
ળાશના સલચાયો, કાવ્મકં્તતઓ તેલો મકેૂ છે. ત્માયફાદ અ ળબ્દનો ભહશભા વભજાલે છે. યાજેન્ર – સનયંજન યગુની 
ેઢીનો છડતો હયચમ ણ કયાલે છે. 

સનફધંકાય ભીયા,ં નયસવિંશ, કફીય, જ્ઞાનેશ્વય, સલનોફા લગેયે સલભસૂતઓ સલળેની વયતા, સનખારવતા 
(અર્જલ)ં, વલેંદનળીરતાને વ્મતત કયી સનફધં વભેટે છે. 
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