
 

મૂધ ય સા હ યકાર અને પીઢ પ કાર ી ભગવતીકુમાર શમાન ે
સા હ ય અકાદમીનું ‘સા હ યર ન ગૌરવ’ પા રતોિષક અપણ   

 
 

સૂરત તા.૧૯: ગુજરાત સા હ ય અકાદમી 
ારા સા હ ય ે ે સવ ચ દાન માટેના 

સ માન પે ‘સા હ યર ન ગૌરવ 
પા રતોિષક’ સુરતના મૂધ ય સા હ યકાર 
અને પીઢ પ કાર ી ભગવતીકુમાર 
શમાને અકાદમીના મુખ અને પીઢ 
પ કાર ી િવ ભાઈ પં ાને હ ત ે
શિનવાર, તા. ૧૬ સ ટે બર, ૨૦૧૭ની 
સાંજ ેઅપણ કરાયું હતું. પોતાની નાદુર ત 
તિબયતને કારણે હોિ પટલને િબછાન ે
ભગવતીકુમારને પા રતોિષક, . 

૧,૫૧,૦૦૦/-નો ચકે અન ે શાલ સ માન 
અપણ કરાયા હતાં. 
 
આ અપણ િવિધની હેર ઉજવણીનો 
સમારંભ ગુજરાત સા હ ય અકાદમી અન ે
‘ક તૂરી’ િ માિસક કાશનના સંયુ ત 
ઉપ મે શિનવારની સાંજ ેરંગભવન, વન 
ભારતી, સુરતના ખીચોખીચ ભરેલા 
હોલમાં સા હ ય ેમીઓની હાજરીમાં થઈ 
હતી. આ સમારોહના મુખ થાન ેગુજરાત 
સા હ ય અકાદમીના મુખ પ ી 
િવ ભાઈ પં ા અને અિતિથિવશેષ પદ ે



લેખક- કાશક ી નાનુભાઈ નાયક હતા. 
આરંભમાં નરેશ કાપડીઆ ારા બનેલી 
‘સા હ યર ન ભગવતીકુમાર શમા’ નામક 
ફ મ ારા ી ભગવતીકુમાર શમાના 
િવપુલ સા હ ય સજનનો યાલ આપવામાં 
આ યો હતો. 
 

 
 
‘ક તૂરી’ના સંપાદક ી રમણભાઈ 
જરીવાલાએ આવકાર આપતાં, તેમના 
માતૃભાષા અિભયાનમાં ી ભગવતીકુમાર 
શમાની ભૂિમકા પ  કરી તમેનો ઋણ 
વીકાર કય  હતો. યાર બાદ ગુજરાત 

સા હ ય અકાદમીના મહામા  ી મનોજ 
ઓઝા ારા ‘સા હ યર ન ગૌરવ 
પા રતોિષક’ની ભૂિમકા સમ વવામાં 
આવી હતી. 
 

ી ભગવતીકુમારે તેમના કિવકમ સાથ ે
કિવઓની એક આખી નવી પેઢીને પણ 

ઉછરેી હતી. તે પૈકીના પાંચ કિવ િમ ો, 
સવ ી નયન હ. દેસાઈ, બકુલેશ દેસાઈ, 
ગૌરાંગ ઠાકર, કરણિસંહ ચૌહાણ અને ડૉ. 
િવવેક ટેલરે. ભગવતીકુમારની ગઝલોનુ ં
પઠન કરીને તેમની કા યસૃિ નો આછરેો 
પ રચય આ યો હતો. તો સુગમ સંગીતના 

ણીતા ગાયકો સવ ી અમન લેખ ડયા 
અને સ યેન જગીવાળાએ ભગવતીકુમારના 
ગીતોની સંગીતમય રજૂઆત કરી હતી. 
 

ણીતા સા હ યકાર ી રવી  પારેખે ી 
ભગવતીકુમાર શમાની સા હ યયા ા િવશે 
રજૂઆત કરતાં જણા યું કે છે ાં અડસઠ 
વષથી આપણને સુગંિધત શ દોની હાણ 
કરનાર ‘શ દોના અ રયા’ કિવ, 
સા હ યકાર, નવલકથાકાર, વાતાકાર, 
િનબધંકાર અને વ ર  પ કાર ી 
ભગવતીકુમાર શમાને ગુજરાત સા હ ય 
અકાદમીએ તેનો સવ ચ એવોડ 
‘સા હ યર ન’ અપણ કરાયો જ ે સૌ 
સા હ ય ેમીઓ માટે ધ યતાની ણ છ.ે 
તેમણે ક ું કે ગીત, ગઝલ, નઝમ, ભજન, 
સોનેટ સ હતના તમામ કા ય કારોમાં આ 
કિવએ િવપુલ સજન કયુ છ.ે 

ીભગવતીકુમાર શમા િનતા તપણે 
દય વી સા હ યસજક છ.ે તેઓ 



‘અસૂયલોક’, ‘ઊ વમૂલ’ કે ‘સમય ીપ’ 
જવેી નવલકથાઓ લખે કે ટંૂકી વાતા સજ 
કે ‘શ દાતીત’ અન ે ‘િબસત ત’ુ જવેા 
િનબધંસં હો આપે, કે સુદીઘ 
પ કારચયાના અંગ પે હ રો તં ીલેખો 
લખે, સવ  તેમનું દય ય તો રેડાય જ. 
ગજરાતી ગઝલને તેમણે તાજગી, 
શા ીયતા તથા યોગ ીિતનો પુટ ચડા યો 
છ.ે તેમની બહુસં ય વાતાઓમાં 
યોગશીલતા અને પરંપરાનો સમ વય 

વતાય છ.ે તેમના િનબધંોમાં અંગત 
સંવેદનરિસક પશ અને સંયત ભાષાકમ 
યાનાકષક નીવ ાં છ.ે અનકે સ માનોથી 

અલંકૃત ભગવતીકુમાર ગુજર િવવેક અન ે
સૌ વ ીિતના િવન  િતક પ સજક છ.ે 
અ યાર સુધીમાં તેમના કાિશત ૮૧ 
પુ તકોમાં તેર નવલકથાઓ છ.ે થમ 
નવલકથા ‘આરતી અને અંગારા’ ૧૯૫૬માં 
ગટ થઈ હતી. ભારતીય ાનપીઠ ારા 

હ દીમાં કાિશત ાિતિનિધક વાતાસં હ 
‘ ાર નહ  ખુલે’ ન ધનીય છ.ે તે ઉપરાંત 
કેટલીક વાતાઓના અં ે , મરાઠી, તેલુગુ 
ઇ યા દ ભાષાઓમાં અનુવાદો કાિશત 
થયા છ.ે 
 

લિલત િનબંધ ે ે પણ તેમનું આગવંુ 
દાન છ.ે ‘શ દાતીત’, ‘િબસત ત’ુ, 

‘ દયસરસાં’, ‘પરવાળાની િલિપ’, ‘ ેમ જ ે
કશંુ માંગતો નથી’, ‘માણસ નામે ચંદરવો’, 
‘નદીિવ છદે’, ‘ પંદનપવ’, જવેા આઠેક 
િનબધં સં હ તેમની પાસેથી ા  થયા 
છ.ે ગુજરાતી િનબધંની િવકાસયા ામાં 
તેઓ તેમના વાિધકાર બળે િતિ ત છ.ે 
તેમની આ મકથા ‘સૂરત મજુ ઘાયલ ભૂિમ’ 
એ નમદની કા ય પંિ તમાંથી લેવાયેલંુ 
શીષક છ;ે પણ સુરતને કે માં રાખીન ે
પોતાના વન અને સમાજની રજૂઆત 
કરતી નમદની ‘મારી હકીકત’ બાદની 
યાદગાર કૃિત છ.ે તમેનુ ં‘અમે રકા આવજ’ે 
એક અદભુત વાસ–પુ તક છ.ે તો 
‘ગુજરાતિમ ’માં દાયકાઓ સુધી રોજરેોજ 
સંવાદ પે લખાયેલો કટા  કે હા યરસ 
ચાર પુ તકો પે અને તેમના પસંદગીના 
તં ીલેખોનાં બે પુ તકો, એ ભગવતીકુમારે 
ગુજરાતી સા હ યને આપેલો અણમોલ 
વારસો છ.ે જનેી ઓ ડયો બુક આ 
સમારોહના ોતાઓને િનશુ ક વહચાઈ 
હતી. 



 
િપતા ભગવતીકુમારના લેિખકા દીકરી 
રીના મહેતા ારા ભાવસભર િતભાવ 
અપાયો હતો, જમેાં તેમણે 
ભગવતીકુમારની લેખનપ િત, સમાજ ીિત 
અને િન બત િવશે અનેક દય પશ  વાતો 
કરી હતી. 
અિતિથિવશેષ ી નાનુભાઈ નાયકે પોત ે
એક કાશક તરીકે ભગવતીકુમારનાં 
મહ મ પુ તકો ગટ કયાનો અનુભવ 
જણાવી તેમની ઉ મ સજનશિ તન ે
િબરદાવી હતી. તો મુખપદેથી પ ી 
િવ ભાઈ પં ાએ જણા યુ ં કે 
ભગવતીકુમારને સ માનીને અકાદમી 
રિળયાત બની છ.ે પોતાના ભગવતીકુમાર 
સાથેના પ કાર વના અનકે અનુભવો  
વણવીને તમેના િવપુલ સા હ યસજનન ે
તેમણે વંદન કયા હતાં. 

ી રમણભાઈ જરીવાલાએ આભારદશન 
કયુ હતું. કાય મનું સંચાલન ાબહેન 
વશી અને નરેશ કાપડીઆએ કયુ હતુ.ં આ 

કાય મમાં હોિ પટલને િબછાનેથી સ માન 
વીકારનાર ભગવતીકુમારનાં યો અન ે

તેમનું વ ત ય સાંભળીને સમ  સભા 
ગદગદ થઈ હતી. 
આ સાથે ભગવતીકુમાર શમા ના વન–
કવન િવષય પર મ બનાવેલી ફી મની ય–ૂ

ૂબ િલંક મકંુૂ છુ.ં તે તમને ગમશે. 

https://youtu.be/9Xy2nD9v9FY 
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