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‘ભયકભયક’ 
 

(‘ભયકભયક’, રેખક : યતિરાર ફોયીસાગય,  પ્રકાશક : ગરૂ્જય સાહિત્મ બવન, ગાાંધી ભાગગ,   અભદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, પનુર્ુગદ્રણ : 
પેબ્રઆુયી ૨૦૧૧, પ.ૃ ૧૮+૧૧૦, હકિંભિ રૂ. ૭૦) 

   
 યતતરાર ફયીવાગય ગજુયાતી શાસ્મ વાહશત્મના ઉત્તભ શાસ્મકાય છે. જ્મતીન્દ્ર દલે, ફકુર 

તિાઠી અને તલનદ બટ્ટ છીના એ ભશત્ત્લના શાસ્મવર્જક છે. યતતરાર ફયીવાગય ‘જ્મતીન્દ્ર ઘયાનાના 
રેખક’ તયીકે ઓખામ છે. કાયણ તેભની રેખનળૈરી અને શાસ્મ તનષ્તત્તની તયકીફ જ્મતીન્દ્ર દલેની માદ 
અાલે છે. તાની જાતને કેન્દ્રભાાં યાખીને, ખદુને જ શાસ્માિ ફનાલીને તેઓ શાસ્મ તનષ્ન્ન કયે છે. આજના 
માંિયગુભાાં જ્માયે ભાણવ ઘહડમાના કાાંટે જીલત થઈ ગમ છે ત્માયે શાસ્મનુાં ભશત્ત્લ ખફૂ જ લધી ગયુાં છે. 
યતતરાર ફયીવાગયન આ વાંગ્રશ શાસ્મ દ્વ્રાયા શલાળન ભાશર વજ ેછે.  

યતતરાર ફયીવાગયન ‘ભયકભયક’ શાસ્મતનફાંધ વાંગ્રશ ઈ.વ. ૧૯૭૭ભાાં પ્રકાતળત થમ છે. જુદી જુદી 
યતુનલતવિટીઓનાાં અભ્માવક્રભભાાં ણ આ વાંગ્રશ મકુામ છે. જ્મતીન્દ્ર દલે ાહયતતકથી નલાજલાભાાં આલેરા 
આ વાંગ્રશભાાં રેખકનુાં શાસ્મ વશજ સ્ુયણ ગતત કયે છે. યજેયજ ફનતા વાભાન્દ્મ પ્રવાંગભાાંથી શાસ્મ તનષ્ન્ન 
થામ છે. હયચિત રાગતા તલમ રેખક એલી યીતે યજૂ કયે છે કે બાલક ભયક ભયક નશીં ણ ખડખડાટ શવી 
ઉઠે છે. રેખકની તાની ટેલ, તાની ત્ની, દામ્ત્મજીલનભાાં ફનતા અનેક પ્રવાંગ, ડળીઓ, તભિ 
ાવેથી તેભને શાસ્મવાભગ્રી ભી યશ ેછે. એ વાભગ્રી શાસ્મ ભાટે ઉકાયક ફની છે. ગરુાફદાવ બ્રકય કશ ેછે : 
“લાિક આના રેખ લાાંિતાાં ભાિ ભયકભયક શવીને ફેવી યશળેે નશીં, ખડખડાટ શવળે; અને છી તાના એ 
શાસ્મને ણ તભિ ભે ત્માયે લાયાંલાય લાગળે.”૧  

‘ભયકભયક’ભાાં ખાસ્્ુાં તલમલૈતલધ્મ જલા ભે છે. રેખકને તલમ યજજિંદા જીલનભાાંથી ભી યશ ે છે. 
આણી આજુફાજુ ડેરા તલમને શાસ્મવબય યીતે યજૂ કમાા છે. ‘જૂનુાં એટલુાં... (૧)’ભાાં જૂની વાઈકર, 
ઘહડમા જેલી લસ્તઓુ ખયીદીને વાંઘયલાન ભશ તથા ‘જૂનુાં એટલુાં... (૨)’ભાાં પજૂ્મ શ્વશયેુ બેટભાાં આેર જૂન 
યેહડમ કે જેન લલ્યભુ એની ભેે જ લધે કે ઘટે તેનુાં તનરૂણ છે. ‘તવહટફવ’ભાાં તવહટફવભાાં ફેવનાય ભાણવન ે
થતી જાતબાતની અનભુતૂત, ‘લાત િા છડયાની ને ળરૂ કમાાની’ભાાં રેખકની િા ીલાની આદત, ત ‘આણી 
અન્નવભસ્માન એક અવયકાયક ઉકેર’ભાાં અન્ન વભસ્માના શર ભાટે િા ીલાનુાં કામદેવય પયજજમાત કયલાની 
તલિાયણા યજૂ થઈ છે. ‘ખારી હદલવ’ભાાં હદલાી અને ફેવત ુાં લાની લચ્િે આલત ખારી હદલવની લાત છે. 
દામ્ત્મજીલનભાાંથી રેલામેરા તલમ ખફૂ જ યમજૂપ્રેયક છે. ‘શેં ! તભને વાઈકર નથી આલડતી ?’ એવુાં 
ત્નીનુાં લાક્ય રેખકને વાઈકર ળીખલા પે્રયે છે એ ‘હુ ાં વાઈકર કેભ ળીખ્મ...’ભાાં યમજૂી યીતે આરેખાયુાં છે. ત 
‘ત્નીને ઘયકાભભાાં ભદદ કયલા તલળે’ભાાં ઘયકાભ કયલાભાાં તાની અણઆલડત દેખા દે છે. ‘બજન તલળે’ભાાં 
તપ્રમ લાનગીઓ પ્રત્મેની રારિ તનરૂાઈ છે. ‘તભાયી વાઈકર આળ ?’ભાાં વાઈકર ફધાને આી આીન ે
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કાંટાતા અંતે વાઈકર લેિી દેલાનુાં નક્કી કયવુાં ડે છે. ફીજાની કૃતતની ઉઠાાંતયી કયનાયાઓ ‘એક નમ્ર 
તનલેદન’ભાાં જલા ભે છે. ‘અચખર બાયતીમ કાભિય યતુનમન’ભાાં કાભિય કભાિાયીઓ અને ્ચૂિત 
યતુનમનના ફાંધાયણન મવુદ્દ યજૂ કમો છે. ‘ભડા ઊઠલા તલળે’ભાાં જાતબાતના ઉદાશયણ દ્વાયા ભડા ઊઠનાયભાાં 
વજ્જનતાના તલકાવની લાત છે. લાાંિલા રીધેલુાં પસુ્તક ાછાં ન આનાયાઓ ‘લાાંિલા રીધેલુાં પસુ્તક ાછાં ન 
આનાયા તલળે’ભાાં જલા ભે છે. વર્જકની તલમને કડી રેલાની કુળતા અને તેનુાં શાસ્મવબય તનરૂણ આ 
ફધા તનફાંધભાાં જલા ભે છે. તેભના તલમ ઘયગથ્થ ુઅને યજયજ ફનતી વાભાન્દ્મ ઘટના ઉય આધાહયત 
છે.  

‘ભયકભયક’ભાાં યતતરાર ફયીવાગય તલરક્ષણ અને તલચિિ ાિ દ્વાયા શાસ્મ તનષ્ન્ન કયે છે. ાિના 
સ્લબાલ અને લતાનભાાં શાસ્મ જલા ભે છે. ાિ એલી કઈક તલચિિ યીતે લતાતા શમ કે તેભાાંથી અનામાવે 
શાસ્મ ઉત્ન્ન થામ. રેખક તે કેન્દ્રસ્થાને શમ છે. આ વાંગ્રશભાાં ભટેબાગે પરુુ ાિ છે. સ્ત્રીાિ જૂજ 
પ્રભાણભાાં છે. રેખક તાની જાત ય ભજાક કયલાનુાં કાભ કયે છે. તાની જાતની ભજાક કયલાનુાં મશુ્કેર 
શલા છતાાં વર્જક તાની ભજાક અનેક યીતે કયે છે. તલતલધયાંગી વ્મક્તતત્લ ધયાલતા વર્જક અનેક જગ્માએ દેખા 
દે છે. તાની જુદી જુદી ટેલ દ્વાયા જાત ય શાસ્મ વર્જયુાં છે. જૂની લસ્તઓુ વાંઘયલાના ળખીન, િા છડલાની 
પ્રતતજ્ઞાબાંગ કયનાય, વાઈકર િરાલલાનુાં ળીખતા, દૂધ ગયભ કયતા અને એકવાભટુ એકિીવ હકર ળાક 
ખયીદી રાલતા રેખક તાના ચિિતલચિિ લતાન દ્વાયા ખડખડાટ શવાલે છે. રેખકના ત્ની, વાઈકર ળીખલતા 
ગરુુ, યતવકબાઈ, મયુબ્ફી, કાયખાનાના ભાચરક, ગજુયાતીના પ્રપેવય તભિ, તનરાપે્રભી વજ્જન, ફવની રાઈનભાાં 
કઈકનુાં છાપુાં ખ ૂાંિલી લાાંિનાય પ્રલાવી, તભષ્ટ દાથા જઈને જેનુાં તલશ્વાતભિીકયણ થઈ જામ એલા પાઈલ સ્ટાય 
કક્ષાન ડામાચફટીવ ધયાલતા વગા, ાડળીઓ લગેયે અનેક ાિ આલે છે. ોયાચણક ાિ જેલા કે શ્રીયાભ, 
વીતા, શ્રીકૃષ્ણ, વત્મબાભા, દભમાંતી, એકરવ્મ, ળકુાંતરા, કણ્લ ઋત, બર ાંબર જેલા ાિન તલતનમગ થમેર 
છે. 

યતતરાર ફયીવાગયની તલદ્વતા આ વાંગ્રશભાાં અનકે જગ્માએ લેયામેરી ડી છે. યાભામણ, ભશાબાયત, 
ગીતા, પયુાણના વાંદબો ઉયાાંત ભધ્મકારીન, અલાાિીન કતલઓની કાવ્માંક્તત કે વાંસ્કૃત ઉક્તતઓન વાંદબા 
લાયાંલાય આલત યશ ેછે. જીલનની અનેક ક્ષણને તેઓ આફાદ યીતે કડી રે છે. ભાનલવશજ નફાઈઓન ે
તેભણે કટાક્ષન તલમ ફનાલી છે. તેભના કટાક્ષભાાં દાંળ નથી. એભની ાવે શાસ્મના તલતલધ ઓજાય છે. 
શાસ્મના ટુિકા, ળબ્દલૈચિત્ર્મ, તલયધી કે અવભાન લસ્ત ુલચ્િેનુાં વામ્મ, ળબ્દયભત, વાંલાદ િાતમુા, લક્રક્તત, 
અવાંગતત, આડકથાઓ જેલા ઓજાય લાયીને ઉત્કૃષ્ટ કક્ષાનુાં શાસ્મ વજ્યુું છે. શાસ્મ તનષ્ન્ન કયલા અનેક 
પ્રકાયની યકુ્તત-પ્રયકુ્તતઓ તેભને શાથલગી છે. તેભનુાં શાસ્મ સ્લમાંસ્ુયણરૂે ગતત કયે છે. જ્મતીન્દ્ર દલે 
યતતરાર ફયીવાગયને ‘ભયકભયક’ યિના ભાટે અચબનાંદન આતાાં રખે છે : “ ‘ભયકભયક’ ભેં ફહુ યવપલૂાક – 
આનાંદપલૂાક લાાંચ્યુાં છે. શભણાાં આંખની તકરીપને કાયણે લાાંિલાનુાં ઘણુાં જ ઓછાં ને રખલાનુાં ત રગબગ ફાંધ 
જ કયી નાખવુાં ડ્ુાં છે. છતાાં તભારુાં પસુ્તક લાાંિી ગમ. કેટલુાંક રખાણ ત જાણે ભેં જ રખ્યુાં શમ એવુાં રાગ્યુાં 
છે. અરફત્ત, ભાયા કશલેાન આળમ એલ નથી જ કે તભે ભારુાં અનકુયણ કે ભાયા રખાણભાાંથી અશયણ કયુું 
છે. તભાયી વગાળક્તત વશજ ને સ્લતાંિ છે. યવતનતભિતત ભાટે આલશ્મક એલી દળાનની ને વર્જનની ઉબમ ળક્તત 
તભાયાભાાં વશજ યીતે યશરેી પ્રતીત થામ છે.”૨  
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વર્જક ાવે શાસ્મતનષ્તત્ત ભાટે અનેક પ્રવાંગ છે. તાના લતતવ્મને અનરુૂ એલા પ્રવાંગ તેઓ ળધી 
રે છે. પ્રવાંગ આમજનની કાભાાં યતતરાર ફયીવાગય કુળ છે. દૂધ ગયભ કયલાન કે એક વાભટુાં ળાક 
રાલલાન પ્રવાંગ ખડખડાટ શવાલે છે. જૂન યેહડમ શ્વશયુ ાવેથી બેટભાાં રેલાન પ્રવાંગ, લાર કયલાન પ્રવાંગ, 
તવહટફવભાાં ફેવલાન, વાઈકર ળીખલાન અને ગરુુને વાઈકર અથડાલલાન પ્રવાંગ, મયુબ્ફીન તનરાપે્રભ કે 
અન્દ્મની કૃતતની ઉઠાાંતયી કયલા જેલા અનેક પ્રવાંગ પ્રવાંગતનષ્ઠ શાસ્મના ઉત્તભ ઉદાશયણ છે. આ પ્રવાંગ 
રેખકને આજુફાજુના જીલનભાાંથી જ ભળ્મા છે. વાભાન્દ્મ રાગતા પ્રવાંગ દ્વાયા ઉત્કૃષ્ટ શાસ્મ વર્જલાનુાં કાભ 
રેખકે કયુું છે. 

‘ભયકભયક’ભાાં પ્રમજામેરા ટૂાંકા, વિટ અને શાસ્મપે્રયક વાંલાદ જલા ભે છે. તકાશીન વાંલાદ ક્યાાંમ 
નથી. વાંલાદભાાં તેભની બાા વય અન ેવાદી શલાથી ક્યાાંમ વભજલાભાાં મશુ્કેરી ડતી નથી. શાસ્મતનફાંધને 
ઉકાયક નીલડ ેએલા વાંલાદ મજલાની આલડત યતતરાર ફયીવાગય ાવે છે. તેભના વાંલાદ આનાંદ, ચિિંતા, 
લેદના, ફાઘાઈ, મ ૂાંઝલણન અનબુલ કયાલે છે. કેટરાાંક વાંલાદભાાં કશનેાયને કાંઈક જુદુાં જ અચબપે્રત શમ અને 
વાાંબનાય વભજે કાંઈક એલા વાંલાદ તેઓ યિે છે. ઉદા. તયીકે નલાનલા રગ્ન થમેરા યતવકબાઈ ફશાયગાભ 
જતી લખતે ત્નીને ભટા અલાજે કશ ેછે : 

‘યભ હદલવે જ ાછ આવુાં છાં. એટરે યભ હદલવે લાર કયલાનુાં ભરૂતી નહશ.’ 
ત્ની ળયભાઈ ગઈ. કશ ેછે : 
‘જયા ધીભેથી ફર ને ! ડળી વાાંબે ત કેવુાં ખયાફ રાગે !’ (‘ભયકભયક’, પ.ૃ ૫૨) 

વોયાષ્રભાાં ‘લશાર’ન ઉચ્િાય ‘લાર’ થામ છે. ત્ની ‘લાર’ (કઠ)ને ફદરે ‘લશાર’ વભજી. અશીં 
અથાભાાં ગટા થતા શાસ્મ તનષ્ન્ન થયુાં છે.  

વર્જક શાસ્મ તનષ્ન્ન કયલા ળબ્દયભતન આશ્રમ રઈને નલા ળબ્દ ફનાલી ઘણીલાય શાસ્મ તનષ્ન્ન કયે 
છે. ક્યાયેક કતાાને અધ્માશાય યાખીને ણ ઠીકઠીક કાભ રે છે. લાર અને વ્શાર, ફશાયલહટમા અને અંદયલહટમા 
(ઑહપવની અંદય યશી લટ યાખનાયા), તલશ્વાતભિીકયણ, પાઈલસ્ટાય કક્ષાન ડામાચફટીવ, ફે નાંફયના પસુ્તક, 
‘યાષ્રીમ િા-કતલનુાં ચફરુદ’, ‘ભફાઈર યતુનલતવિટી’, ‘વાર મફુાયહકમા વજ્જન’ જેલા નલા ળબ્દ રેખક ફનાલી 
કાઢે છે. જે શાસ્મ ભાટે ખફૂ જ ઉકાયક ફની યશ ે છે. ક્યાયેક રેખક દરીર કયીને તાની લાત વાિી 
ઠેયલલાન પ્રમત્ન કયે છે. ‘ળાસ્ત્રભાાં લશરેા ઊઠલાની આજ્ઞા છે’ એની વાભે ઘણી ફધી દરીર કયીને ભડા 
ઊઠલાને ભાગે કઈ એકાદ વ્મક્તત લળે ત ભાય શ્રભ વાથાક થળે એવુાં ગણાલે છે. 

‘ભયકભયક’ વાંગ્રશને રકતપ્રમતા અાલલાભાાં વર્જકની બાાળૈરી ઉકાયક ફની છે. આગવુાં બાાકભા 
વપ શાસ્મકાય ફનલા ભાટે જરૂયી છે. યતતરાર ફયીવાગયની બાા વાદી, વય અને ભાતભિક છે. બાાના 
તલતનમગ દ્વાયા શાસ્મનુાં વાશજજક તનરૂણ તેઓ કયી ળક્યા છે. વાંલાદ, પ્રવાંગતનરૂણ, ાિારેખન, કથનલણાન, 
અરાંકાયન તલતનમગ આહદભાાં તેભન બાા ઉયન કાબ ૂજલા ભે છે. શાસ્મના ઓજાય તેભને શાથલગાાં છે. 
ઉચ્િ કક્ષાના શાસ્મકાય ાવે જે અેક્ષા યાખી ળકામ તેવુાં ્કૂ્ષ્ભ શાસ્મ તેઓ તનષ્ન્ન કયી ળક્યા છે. શ્રી 
કૃષ્ણલીય દીચક્ષત રખે છે : “તલળાર લાિન અને તેન મગ્મ યીતે તલતનમગ કયલાની ્ઝૂ, ભાનલસ્લબાલનુાં 
ફાયીક તનયીક્ષણ, અલી તકાદૃષ્ષ્ટ, હયક્સ્થતતના લૈચિત્ર્મભાાંથી શાસ્માત્ભકતાને ખી કાઢલાની દૃષ્ષ્ટ, જાત 
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પ્રત્મે શવલાની ઉદાયતા અને પ્રકૃતતગત વભબાલ આ વલા અંગન તનદો અને તનભાર શાસ્મતનષ્તત્ત અથે 
તળષ્ટ ળૈરીભાાં તલતનમગ કયલાની રેખકની ળક્તત તેભને એક વાયા આળાસ્દ શાસ્મકાય તયીકે પ્રતતષ્ષ્ઠત કયે 
છે.”૩ યતતરાર ફયીવાગયના ‘ભયકભયક’ વાંગ્રશભાાંથી વાય થતા આનાંદની અનભુતૂત થામ છે. એભાાં આલતા 
પ્રવાંગ તભિ વભક્ષ, હયલાયજન વભક્ષ લાગીને વામહૂશક આનાંદ ભેલી ળકામ છે. વર્જતને આ વાંગ્રશથી 
પ્રાપ્ત થમેરી તવદ્ધિ એ જ તેભની તલળેતા છે. 
 
 

સાંદબગનોંધ : 
 

I. ‘ભયકભયક’, યતતરાર ફયીવાગય, પ્રકાળક – ગરૂ્જય વાહશત્મ બલન, યતન નાકા વાભે, ગાાંધીભાગા, 

અભદાલાદ – ૩૮૦ ૦૦૧, પનુમુારણ : પેબ્રઆુયી ૨૦૧૧, હયતળષ્ટ, શાસ્મનુાં વશજ સ્ુયણ, ગરુાફદાવ બ્રકય, 

પષૃ્ઠ, ૧૦૮ 

II. એજન, ટાઈટર ેઈજ નાંફય – ૪ 

III. ‘આનાંદરક’, યતતરાર ફયીવાગય, પ્રકાળક – કૃષ્ણકાાંત ભરાવી, આદળા પ્રકાળન, ૨૪૯૮-૧, યામખડ યડ, 

અભદાલાદ – ૩૮૦ ૦૦૧, પ્રથભ આવતૃત્ત, હડવેમ્ફય, ૧૯૮૩, ‘ભયકભયક’ તલળે કેટરાક અચબપ્રામ, કૃષ્ણલીય 

દીચક્ષત, પષૃ્ઠ – ૧ 
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