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અનુક્રમણીકા 

‘રેખનુાં ળીાક’ કૉરભભાાં આની વાંદગીના રેખ ય ક્રીક કયતાાં 

જ, તે રેખનુાં ાનુાં ખુરળે.એ જ પ્રભાણે દયેક રેખભાાં જ ેતે ‘રેખના ળીાક’ 
નીર્ેના ફક્વ આઈટભની નીર્ે જભણી ફાજુએ રખલાભાાં આલેર 
‘અનુક્રભણીકા’ ળબ્દ ય ક્રીક કયતાાં જ આ અનુક્રભણીકા ખરુળે. આ 
વુલીધાન રાબ રેલા લાર્કને લીનન્તી છ.ે 
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I 

 

 
અનુક્રમણીકા 

 ‘વાંતાનભાાં વાંસ્ટકાયવીંર્ન’, ‘જીપ્વીની ડામયી – એક 
વૈનીકની નોંધથી’, ‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ અન ે ‘આ અભેયીકા છ!ે’ 
એ ળીાક શેઠની ભાયી ર્ાય ુસ્ટતીકાઓ પ્રવીદ્ધ થઈ. ત્માય 
છી લીદેળસ્ટથીત ભીત્ર તયપથી ‘એ ુસ્ટતીકાઓ અભાયા વુધી 
નશીં શોંર્ાડ?’ એલી લીનન્તીઓ પ્રાપ્ત થલા ભાાંડી. ુસ્ટતકને 
લીદેળસ્ટથીત ભીત્ર વધુી શોંર્ાડલાનુાં કાભ ખર્ાા અન ે
કષ્ટવાધ્મ છ.ે 

દયભીમાનભાાં ઈ.ફુક્વના પ્રકાળન ભાટ ે ગુજયાતી 
વાશીત્મ–જગતભાાં રકપ્રીમ થમેરા શ્રી. ઉત્તભ ગજ્જય અન ે
શ્રી. ગલીન્દ ભારુએ ર્ાયભાાંનાાં ત્રણ ુસ્ટતકને ‘ઈ.ફુક’ભાાં 
ઢાલાની રાગણી ભાયી વભક્ષ વ્મક્ત કયી. શ્રી. ઉત્તભબાઈ 

‘વન્ડ ેઈ.ભશેપીર’ દ્વાયા લીશ્વબયના લાર્કન ેછલે્લાાં 14 લાથી 
ઉત્તભ વાશીત્મ લશેંર્ી યહ્યા છ ે અન ે એભનુાં કાભ વ્માક 

 

ઈ.ફુક્વના પ્રાગટ્ય અલવયે 
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રકર્ાશના ામ્મુાં છ.ે શ્રી. ગલીન્દબાઈ ણ છલે્લાાં 10 લાથી 
વભાજભાાં વ્માપ્ત લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધા વાભે રકજાગતૃી ભાટ ે
તાના ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉગ તેભ જ ‘ભણી ભારુ પ્રકાળન’ 
દ્વાયા ઉત્તભ ુસ્ટતકની ‘ઈ.ફુક્વ’નુાં નીભાાણ કયી યૅળનર અન ે
વદ્વીર્ાયને લીશ્વલાર્ક વધુી શોંર્ાડલાનુાં ભાંગર કામા કયી 
યહ્યા છ.ે 

આ ફન્ને ભશાનુબાલના અનુબલવીદ્ધ પ્રમત્ન થકી 
નીભાાણ ાભેરી ‘વાંતાનભાાં વાંસ્ટકાયવીંર્ન’, ‘જીપ્વીની ડામયી 

– એક વૈનીકની નોંધથી’ અને ‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ ‘ઈ.ફુક્વ’નુાં 
રકાાણ થઈ યહ્યુાં છ,ે તેથી શુાં  આનન્દની રાગણી અનબુલુાં છુાં. 

ભાયી જીલનમગી ુસ્ટતીકાઓ યાષ્ટ રીમ વયશદ 
ઓાંગીને, લીદેળના લીર્ાયપ્રેભી વાશીત્મયવીક વુધી 

શોંર્ળે તેન વઘ મળ ઉત્તભબાઈ અને ગલીન્દબાઈન ે
પાે જામ છ.ે એભણે આ ુલે ભાયી ુસ્ટતીકાઓ : ‘આનન્દનુાં 
આકાળ’, ‘આનન્દની ખજ’, ‘ટીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડથી 
વાલધાન’, ‘જીન્દગી કઈ યીતે જીલળ?’ અન ે

‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ ણ ‘ઈ.ફુક’ભાાં રુાન્તયીત કયી શતી. આ 
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ાાંર્ેમ ુસ્ટતીકાઓ લીશ્વના શજાય લાર્ક વુધી શોંર્ી છ ે
જનેી વાબાય નોંધ રઉં છુાં. 

અભેયીકાભાાં રકપ્રીમ વાભમીક ‘ગુજયાત દાણ’ના 
ઈવરીન, ન્મુ જવીભાાં, આલેરા વબાગૃશભાાં ભાયી ત્રણેમ 
ઈ.ફુક્વન રકાાણ લીધી તા. 22 જુરાઈ, 2018ના દીલવ ે
વમ્ન્ન થામ તે ભાટનેી અનુકુતા કયી આલા ભાટ ે
‘ગુજયાત દાણ’ના વુત્રધાય આદયણીમ શ્રી. વુબા ળાશન 
શુાં  હૃદમુલાક આબાય ભાનુાં છુાં. 

લીશ્વબયના લીર્ાયપ્રેભી લાર્કભીત્ર તયપથી ભાયી આ 
ત્રણેમ ‘ઈ.ફુક્વ’ને ણ અગાઉની જભે જ ઉષ્ભાુણા આલકાય 
ભળે એલી શ્રદ્ધા વ્મક્ત કરુાં  છુાં. 

      –ળળીકાાંત ળાશ 
ન્મુ જવી, અભેયીકા 

જુરાઈ 10, 2018 
 

♦♦♦♦♦ 
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II 

 
 

અનુક્રમણીકા 

‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ રખલાન લીર્ાય ઓળ યર્ીત ‘ભૈં ભૃત્મુ 

વીખાતા શુાં ’ન ફે લાય ઉંડ અભ્માવ કમાા છી આવ્મ. એ જ યીતે 

‘ભૃત્મુનુાં સ્ટલાગત’ભાાં યજુ થમેરી ભૃત્મુ વમ્ફન્ધીત ર્ર્ાા ખુફ ઉંર્ી 

કક્ષાની યશેલા ાભી શલાથી એ ુસ્ટતીકાન વન્દબા ણ લાર્ક વુધી 

શોંર્ાડલાની ઈચ્છા જાગી. ‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ ઉયક્ત ફને્ન ુસ્ટતકને 

આધાયે થમેરી ર્ર્ાા છ ેજનેી કૃતજ્ઞતા વાથે નોંધ રઉં છુાં. 

લાર્કને આ ફધી લાત ભૃત્મુની તૈમાયી કયલા ભાટ ે અને 

જીન્દગીને મગ્મ યીપે્રક્ષ્મભાાં જીલલાની વભજ કેલલા ભાટ ે ઉમગી 

ુયલાય થળે એલી શ્રદ્ધા છ.ે 

– ળળીકાાંત ળાશ 
  

દીલની વાતો 
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III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

અનુક્રમણીકા 

  

‘વાર્ુાં કશુાં ? તભે ભાન છ એલ BOLD શુાં  નથી. વભાજ 
એટર ગયીફડ છ ે કે ભાયા જલે ‘ઓછ ગયીફડ’ ભાણવ 
સ્ટષ્ટલક્તાભાાં ખી જામ છ.ે એક લાત ખયી કે ભનભાાં શમ તેનાથી 
વાલ જુદુાં ફરનાય કે રખનાયને શુાં  યેડરાઈટ ઝનના લક્તા કે રેખક 
તયીકે બાાંડુાં છુાં. જભે ભાણવનુાં ર્ાયીત્ર્મ શમ છ,ે તેભ કરભનુાં ણ 
ર્ાયીત્ર્મ શમ છ.ે રકને કરભથી છતેયનાયા રેખકને લાર્કે ત્મજી 
દેલા જોઈએ. ભાયે BOLD ફનલા ભાટ ેપ્રમત્ન નથી કયલ ડત. શુાં  
જલે શઉં તેલ જ પ્રગટ થાઉં એલી ભાયી પ્રફ ઝાંખના છ.ે કુ–
યમ્યાની દૃષ્ટીએ શુાં કીવાનકુન બુભીુત્ર છુાં. ભાયી ાકી ભાન્મતા 
છ ેકે દાંબી વાધુ કયતાાં ત કઈ નીખારવ ગણીકા, બગલાનની લધ ુ
વભી શમ છ.ે જઓે નીખારવ ફની ળકે તેભ ન શમ, તેલા વોએ 
પ્રલર્ન કયલાનુાં અને રખલાનુાં છડી દઈને જુઠ, પયેફ, અન ે
છતેયીંડીની દુકાનના ગલ્લા ય ફેવી જલુાં જોઈએ. શુાં કઈ ભશાત્ભા 
નથી અને થલા ભાગત નથી. એટરુાં કશી યાખુાં કે કઈને ણ 
છતેયલાભાાં ભને યવ નથી. યીણાભે ભીઠુ ાં ભીઠુ ાં ફરલાનુાં ભને પાલતુાં 
નથી, શુાં  આદતવે ભજફુય છુાં. શુાં  અધુય ઘડ છુાં, તેથી છરકાઉં ણ 
છુાં. 

–ગુણલાંત ળાશ 
(વોજન્મ : ગુપતગુ, ગુણલાંત ળાશ વાથે) 
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01 

જઓે જીલનને નથી જાણતા, 
ભૃત્મુને કેભ જાણી ળકળે? 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

ઓળ યર્ીત ‘ભૈં ભૃત્મુ વીખાતા શુાં ’ ળીાક ધયાલતા 
ુસ્ટતકન અભ્માવ ફીજી લખત ુણા કમાા છી ભૃત્મુન ે

‘ભૃત્મુ ભાંગરભમ છ.ે ભતૃ્મ ુ ળયીયને સ્ટળે છ.ે 
આત્ભા દ્વાયા ખીમુાં ફદરલાની એ પ્રક્રીમા છ.ે જીન્દગીન ે
બયુય ર્ાશી શમ એલા ભાણવ ભૃત્મુથી ડયતા નથી કે 
ભૃત્મનુી ર્ીંતા કયતા નથી. એલી એલી ઘણી લાત વાાંબળ્યા 
છીમે ભટા બાગના ભાણવ ભતૃ્મુની કલ્ના ભાત્રથી ડયતા 
દેખામા છ.ે ઓળએ ‘ભૈં ભૃત્મુ વીખાતા શુાં ’ ળીાક ધયાલતા 
ુસ્ટતકભાાં ભતૃ્મુ અાંગેની ખુફ ઉંડી વભજ આલાની વપ 
કળીળ કયી છ.ે તેઓ રખે છ ે: ‘ભાણવન જન્ભ થામ છ ેત ે
જ ક્ષણથી ભતૃ્મનુી પ્રક્રીમાન પ્રાયમ્બ થામ છ.ે 
‘કાઉન્ટડાઉન’ ળરુ થઈ જામ છ.ે ત છી ભતૃ્મુથી ડયલાન ે
ળુાં કાયણ છ?ે’ 
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આલકાયલા ભાટનેી વજ્જતા પ્રાપ્ત થઈ છ.ે ભૃત્મુન ે જાણલા, 
વભજલા અને ભાણલા ભાટનેી લીળે દૃષ્ટી આ ુસ્ટતકના ઉંડા 
અધ્મમન છી પ્રાપ્ત થામ એલી ુયી વમ્બાલના છ.ે 
‘ઓળ’ના આ જ્ઞાન અન ે ળાણણથી છરકાતા સુ્ટતકભાાં 
પ્રાયમ્બે નોંધલાભાાં આવ્મુાં છ,ે ‘જીલન ળુાં છ,ે ભનુષ્મ એ લાતન ે
જ જાણત નથી અને જો આણે જીલનને જ ન જાણી ળક્મા 
શઈએ ત ભૃત્મુને જાણલા–વભજલાની ત કઈ વમ્બાલના 
ળે ફર્તી નથી! જીલન જ જો અયીર્ીત અને અજ્ઞાત શમ 

ત ભૃત્મુ યીર્ીત અન ેજ્ઞાત નશીં શઈ ળકે. વાર્ી લાત ત 
એ છ ેકે આણને જીલનની જ ખફય નથી, જીલનનુાં વયનાભુાં 
આણી ાવે નથી એટરે ભૃત્મુ થલાનુાં શલાની પ્રતીતી થમા 
કયે છ.ે જઓે જીલનન ે જાણે છ ે એભન ે ભાટ ે ભૃત્મુ એક 
અવમ્બલ ળબ્દ છ.ે જ ે કદી થમુાં નથી, થતુાં નથી અને થઈ 
ળકતુાં નથી.’ 

ભાણવ જીલનન ેજાણત નથી અન ેભાણત નથી એલ 
‘ઓળ’ન આય વાર્ ઠયેલલા આણે ળુાં ળુાં નથી કયતા? 
આના શાથભાાં અત્માયે આ ુસ્ટતીકા છ.ે કઈ ણ ાનુાં 
ખરીને લાાંર્ી ર, આણે જીલનને જાણતા નથી, ઓખતા 
નથી, ર્ાશતા નથી અને ભાણતામે નથી એ શકીકતની પ્રતીતી 
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થમા લીના નશીં યશે. થડુાં તટસ્ટથતાુલાકનુાં અનાત્ભરક્ષી 
ર્ીન્તન આણને એ કડલી શકીકત સ્ટલીકાયલા ભજફુય કયળે 
કે, આણે જીન્દગીને ર્ાશતા નથી, જીન્દગીને ભાણતામે નથી. 
ભાત્ર જીન્દગીને લડેપી યહ્યા છીએ.  

કઈ એક દીલવે વલાયે ઉઠીએ અને યાત્ર ે નીદ્રાધીન 
થઈએ એ ફ ે ફીન્દુઓની લચ્ર્ે આણ ે કઈ કઈ પ્રલૃત્તીઓ 
કયી તેની માદી ફનાલલા ભાત્રથી આણને વભજાઈ જળે કે 
આણે જીન્દગીને ર્ાશતા નથી. ભાણતા નથી અને ભાત્ર 

લેડપીએ છીએ, ૈવા બેગા કયલા ભાટ,ે પ્રતીષ્ઠા અન ે
પ્રવીદ્ધીનાાં ટરાાં ફાાંધલાાં ભાટ ે તથા આણા ભાની રીધેરા, 
કલ્ી રીધેરા પ્રતીસ્ટધીને ાડલા ભાટ!ે 

ઓળા કશે છ ે: ‘કેટરાાંક વત્મ, કેટરાાંક યશસ્ટમ ભૃત્મુ 

છી જ ઉઘડ ેછ.ે ભૃત્મુનુાં વત્મ ાભલા ભાટ ેત ભયલુાં જ ડ.ે’ 
ત્માય છી ઓળ એભની જાણીતી અને ભાનીતીસ્ટટાઈરભાાં 
ર્ેતલણી આે છ,ે જ ેભાણવ જીન્દગીભાાં, જીન્દગી દયભીમાન 
ભૃત્મુ ાભલા ભાટનેી તૈમાયી નથી કયત એ ભાણવ ગરત 

ઢાંગથી ખટી યીતે ભયે છ.ે ખટી યીતે જીલલુાં ભાપ થઈ ળકે છ;ે 
યન્તુ ખટી યીતે ભયલુાં કદી ભાપ થઈ ળકતુાં નથી અને માદ 
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યશે, જ ે ળખ્વ આખી જીન્દગી ગરત ઢાંગથી જીવ્મ છ,ે એ 
ળખ્વ મગ્મ ભાગે કઈ યીતે ભૃત્મુ ાભી ળકે? ત્માય છી 
ઓળ એક ભશાન અને વનાતન વત્મ ઉચ્ર્ાયે છ ે : ‘છલેટ ે
જીન્દગી જ ત ભયે છ!ે જીન્દગી એ (અન્તીભ) ફીન્દુ ય 
શોંર્ે છ ેજમાાંથી એણે લીદામ રેલાની છ.ે ત શુાં  જ ેઆખી 
જીન્દગી શત, આખી જીન્દગી યહ્ય એ જ ત અન્તીભ ક્ષણે 
વભગ્ર રુથી એકત્ર થઈને ફની જલાન. આખી જીન્દગી જ ે
કમુું છ ે એ ફધુાં જ વાંગૃશીત થઈને ‘ભૃત્મુફીન્દુ’ ય સ્ટથીય 

થળે, સ્ટથામી થલાનુાં છ.ે જ ેભાણવ ગરત ઢાંગથી જીવ્મ છ ેએ 
ભાણવ ગરત ઢાંગથી જ ભયળે. શુાં  ુયી જીન્દગી વભગ્ર 
જીન્દગી ભૃત્મુની ક્ષણે શઈળ. જીન્દગી પેરાલ છ.ે લીસ્ટતાય છ ે
ત ભૃત્મુ વભગ્ર લીસ્ટતાયનુાં એકત્ર થમેરુાં એક ફીન્દ ુછ,ે વાંક્ષીપ્ત 
વાંસ્ટકાય છ ેઅન ેએટરે જ ભૃત્મુથી ભશાન ફીજી કઈ ઘટના 
નથી. 

ભૃત્મુ એક જ લાય આલે છ;ે યન્તુ એન અથા એ નથી 
કે જીન્દગીભાાં આણે આ ુલે કદી ભમાા જ નથી. લાયાંલાય 
ભયીએ છીએ, અનેક લાય ભયીએ છીએ. (માદ છ?ે લાયાંલાય 
ફરામેરા આ પ્રકાયના વાંલાદ : ફર, બયફયે તાભાાં શુાં  
એભને ભલા ગમ, ળુબેચ્છા ાઠલલા ગમ, એણે ર્ા ત ઠીક 
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ાણીનમ બાલ ન ુછ્ય, ભને ત એલુાં ભયલા જલેુાં રાગ્મુાં!) 
ઓળએ ભૃત્મુ અાંગે કાંઈ ણ રખલાનુાં કે ફરલાનુાં કેટરુાં 
દુષ્કય છ ેએ વભજાલલા એક પકીય (વાંત)ન કીસ્ટવ ટાાંક્મ છ.ે 
તીફેટભાાં ભાયા નાભના એક પકીય યશેતા શતા. એભની ાવ ે
એક જીજ્ઞાવુ ગમા ને કહ્યુાં, ‘ભાયે જીલન અને ભૃત્મુ વમ્ફન્ધભાાં 
આને કાંઈક ુછલુાં છ.ે’ ભાયા ત ખુફ જ શવલા રાગ્મા 
અને છી ફલ્મા, ‘જો જીલન વમ્ફન્ધભાાં કાંઈ ુછલુાં શમ ત 
જરુય ુછ, કેભ કે જીલન અાંગે શુાં  જાણાં છુાં. યશી લાત ભૃત્મુની, 

ત ભૃત્મુને આજ વુધી ભાયે ભલાનુાં થમુાં નથી. ભાયી તેની 
વાથે કઈ શેર્ાન ણ નથી. જો ભૃત્મુ અાંગે કાંઈ ુછલુાં શમ 
ત એલા ભાણવને જઈન ે ુછ કે જઓે ભૃત્મુ ામ્મા છ ે
અથલા જન્ભથી જ ભયેરા જલેા છ!ે શુાં  ત જીલુાં છુાં. શુાં  સ્ટલમાં 
જીલન છુાં, શુાં  જીલન વમ્ફન્ધી ફરી ળકુાં, ફતાલી ળકુાં, ભૃત્મુ 
વાથે ભાય કઈ યીર્મ નથી!’ 

ઓળએ પ્રબુની ાવ ે તાની પયીમાદ રઈન ે
શોંર્તા અન્ધકાયની અત્મન્ત યવપ્રદ કથા યજુ કયી છ,ે 
‘એકલાય અન્ધકાયે પ્રબુન ે જઈન ે પ્રાથાના કયી, પ્રબુ, આ 
તભાય વુમા ભાયી ાછ આદુ ખાઈને ડ્ય છ.ે શુાં  ખુફ થાકી 
ગમ છુાં. લશેરી વલાયથી ભાય ીછ કયે છ ેઅને ભાાંડ વાાંજ ે
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ભાય છુટકાય થામ છ,ે આખયે, ભાય લાાંક–ગુન ળુાં છ?ે ભાયી 
વાથે વુમાને ળાની દુશ્ભની છ?ે યાત્રે શુાં  ભાાંડ ભાાંડ ભાય થાક 
ઉતારુાં  છુાં ત્માાં લશેરી વલાયે ભાયે દયલાજ ેઆલીને ઉબ યશી 
જામ છ.ે ાછા બાગ, ાછા ફર્, આલુાં ક્માાં વુધી ર્ાલ્મા 
કયળે? કૃા કયીન ેઆ વુમાને ફરાલ અન ેએને વભજાલ.’ 
પયીમાદ વાાંબીને પ્રબુએ વુમાને વભન્વ ાઠવ્મ અન ેુછ્યુાં, 
‘તુાં અન્ધકાયની ાછ કેભ ડી ગમ છ?ે એણે તારુાં  ળુાં 
ફગાડ્યુાં છ?ે ળાની ળત્રુતા છ ે તાયે અન્ધકાય વાથ?ે’ વુમે 

કહ્યુાં, ‘પ્રબુ અન્ધકાય? શુાં  અનન્તકાથી ૃથ્લીની યીક્રભા કરુાં  
છુાં; યન્તુ ભાયી ભુરાકાત કદી અન્ધકાય વાથે થઈ નથી. ક્માાં 
છ ેઅન્ધારુાં? પ્રબુ એને ભાયી વાભે શાજય કય. શુાં  એની ક્ષભા 
માર્ી રઉં અને એને ઓખી ણ રઉં, જથેી પયીથી આલી 
ગુસ્ટતાખી ન થઈ જામ.’ ઓળ કશે છ,ે ‘આ ફનાલ ફન્માન ે
ણ અનન્તકા લીતી ગમ. પ્રબુની પાઈરભાાં એ પયીમાદ 
ડરેી છ.ે વુમાની વાભે અન્ધકાયને કઈ યીતે શાજય કયી 
ળકામ? અન્ધકાયનુાં ત કઈ અવતીત્લ જ નથી શતુાં. 
અન્ધકાય ત પક્ત પ્રકાળની ગેયશાજયીનુાં નાભ છ.ે વુમાની 
અનુસ્ટથીતીનુાં નાભ છ.ે વુમાની વાભે, વુમાની અનુસ્ટથીતી 
(અન્ધકાય)ને કઈ યીતે શાજય કયી ળકામ? અયે, વમુા ત ખુફ 
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લીયાટ અસ્ટતીત્લ છ.ે નાનકડા દીલા વાભે ણ અન્ધકાયનુાં શલુાં 
નાભુભકીન છ.ે અળક્મ છ.ે ઓળ ુછ ેછ,ે ‘જમાાં જીન્દગી છ ે
ત્માાં ભૃત્મુ કઈ યીતે વમ્બલી ળકે? આણે શ્વાવ રઈએ છીએ; 
યન્તુ આણને ખફય જ નથી કે જીન્દગી ળુાં છ?ે જમાાં 
જીલન નથી ત્માાં ભૃત્મુ શેરેથી જ શાજય શમ છ.ે જીન્દગીન 
યીર્મ ન શલાથી, જીલનનુાં અસ્ટતીત્લ ન શલાથી ભૃત્મુન ડય 
રાગે છ.ે ભનુષ્મ ભૃત્મુ નથી; એ ત અભૃત છ.ે વભસ્ટત જીલન 
અભૃત છ;ે યન્તુ આણે જીલન છીએ, આણે જીલન્ત છીએ 

એ શકીકતથી જ ફેતભા છીએ, અજ્ઞાત છીએ અને તેથી 
આણને ભૃત્મુન ડય રાગે છ.ે જમાાં વુમા છ ે ત્માાં અન્ધકાય 
ક્માાં? જમાાં જીલન છ ે ત્માાં ભૃત્મુ કે ભૃત્મુન બમ ક્માાં? કાંઈ 
વભજામ છ,ે ભશાળમ? 

  
ભેઘધનુ 

નથી આાંખભાાં જનેી છાાંટ ળયભન,  
નથી અાંળ જભેાાં જયામે ધયભન; 

બરે રાખ લૈબલભાાં યભત યશે એ,  
ખયેખય એ ભાનલ પુટરેા કયભન. 

...‘અભય’ ારનુયી... 
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02 

ભૃત્મુ અાંગે ર્ીન્તન કયલુાં એ કામયતા નથી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

અનુક્રમણીકા 

‘શલે આણે જીલલાનુાં કેટરાાં લયવ છ’ે એલુાં કઈ 
લયીષ્ઠ નાગયીક ફરે ત એની ભજાક ઉડાલલાન યીલાજ 
વભાજભાાં છ.ે ઉમ્ભયન નીદેળ ભશ, લાવના, ગભા–

ઓશોએ ‘મૈં મૃત્યુ સીખાતા હુું ’ ુસ્તકમાું નોંધયુું, 
‘મૃત્યુથી મુક્ત થવાનુું નથી અને ન તો મતૃ્યુન ેજીતવાનુું છ.ે 
મૃત્યનુે જાણવાનુું છ,ે સમજવાનુું છ.ે’ ‘મતૃ્યુનુું સ્વાગત’ 
ુસ્તીકામાું નોંધાયુું છ,ે ‘સન્તો મતૃ્યુ હેાું મરી જવાની 
વાતો કહેતા હોય છ.ે આ કુંઈ નીરાશાની વાણી નથી; એ તો 
છ ે અત્યન્ત વીધાયક વાત.’ રવીન્રનાથે મૃત્યનુે સમ્બોધન 
કરતાું ખયુું છ,ે ‘હે મૃત્યુ, ઈચ્છા થાય ત્યારે આવજ.ે હુું તન ે
ખાી હાથ ે ાછુું નહીં મોકુું. મારું  જીવનાત્ર છોછ 
ભરેુું છ.ે’  

જીવનાત્ર છોછ ભરાયેુું હોવાની પ્રતીતી, 
કેટી મોટી વાત છ!ે  
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અણગભાઓ, યાગ–દ્વે લગેયે છડલા તયપ ઈળાય છ ેએલુાં 
લીર્ાયનાયે, એલુાં ફરનાયે ખટુાં ળુાં કહ્યુાં, બાઈ? એક 
ીસ્ટતાીવ લયવના ઉદ્યગતીએ ઓળના ભૃત્મુ અાંગેનુાં 
ર્ીન્તન અશીં યજુ થમુાં એ અાંગે આનન્દ પ્રગટ કયીને, ભન ે
‘ભૃત્મુનુાં સ્ટલાગત’ નાભની ુસ્ટતીકા ભકરી છ.ે શ્રી યાભકૃષ્ણ 
વેલાવભીતી દ્વાયા પ્રકાળીત થમેરી આ ુસ્ટતીકાભાાં ભૃત્મુનુાં 
સ્ટલાગત કયનાયા, ભૃત્મુને આરીંગન આલા ઈચ્છતા 
ભાણવની લાત કયલાભાાં આલી છ.ે 

 આશ્રભના લૃદ્ધાત્ભા ફાબુાઈ ભશેતા. લીનફાજી 
તેભને કશેતા, ‘ફાુબાઈ, વાંગીત ળીખ છ કે નશીં?’ 

 ફાુબાઈ કશેતા, ‘શલ ેળુાં ગાલુાં? ઉય જલાન વભમ 
ાકી ગમ છ.ે’ 

 ત લીનફાજી કશેતા, ‘ગાતે ગાતે જાના ઔય જાત ે
જાતે ગાના!’ 

 ક્માયેક ભૃત્મુની લાત નીકતી ત શવતા શવતા વાંત 
નાભદેલનુાં બજન ગણગણતા – ‘કા દેશાવી આરા; ખાઉં 
આમ્શી આનાંદે નાર્ુાં–ગાઉં.’ ‘દેશન કીમ કયલા આલી 
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શોંચ્મ છ ેઅને અભે આનન્દથી નાર્ી યહ્યા છીએ–ગાઈ યહ્યા 
છીએ.’ વાંત તુકાયાભેમ કહ્યુાં જ છ,ે ‘ભયણ ભાઝે ભયની ગેર ે
ભજ કેરે અભય’ – ‘ભારુાં  ભયણ ભયી ગમુાં અને શુાં  અભય થઈ 
ગમ!’ ભૃત્મુ ભયી ગમુાં એટરે કે લાવના–લીકાય વભાપ્ત થઈ 
ગમાાં. આસ્ટતીક–અશાંકાય ણ ખતભ થઈ ગમાાં. નાભરુાત્ભક 
દુનીમાનુાં કઈ આકાણ તેન ેખેંર્ી નશીં રઈ જામ. કાાંઈક કયલુાં 
છ,ે કાાંઈક ફનલુાં છ,ે કાાંઈક ાભલુાં છ ે એલી એલી કાઈ 
આકાાંક્ષા તેને વતાલતી નથી. દેશ–ભનભાાં ુણા ની:સ્ટૃશતા 

આત્ભવાત થઈ ગઈ છ.ે ન જીલલાની આકાાંક્ષા ળે છ;ે ન 
ભયલાની. બીતય ુરુાં  વભાધાન છ.ે નીજાનન્દની ભસ્ટતી 
અસ્ટતીત્લના યભ યભભાાંથી પ્રગટ થઈ યશી છ ેને ત ેગામ છ ે: 
‘આુરે ભયણ ાશીવે મ્માાં ડા’ : ‘ભાયી આાંખથી શુાં  ભારુાં  
ભૃત્મુ જોઈ યહ્ય છુાં. ત ઝારા વશા અનુભ’– ‘તે અનુભ 
ઉત્વલનુાં ળુાં લણાન કરુાં?’ 

 ળેક્વીમયે કહ્યુાં કે, ‘તભાય ભીત્ર વાાંજ ેભયલાન છ ેત ે
તભને ખફય શત ત, તભે તેની વાથે જ ેકઠય વ્મલશાય કમો 
તે, કયત કે?’ લીનફાજી કશે છ ે કે, ળેક્વીમયના આ 
લર્નથી ભાયા ર્ીત્ત ય લીરક્ષણ અવય થઈ. ભાય 
સ્ટલાબાલીક ક્રધ આ લર્નથી અડધ થઈ ગમ. વાભેના 



ભૃત્મભુીભાાંવા               http://govindmaru.wordpress.com                  21 

 

ભાણવનુાં ભૃત્મુ નજીક છ ે એલ ખ્માર આલતાાં જ આણ 
વ્મલશાય ભૃદુ થઈ જળે. તે જ યીતે કઈ ણ ક્ષણે ભૃત્મુ 
આણાં ણ ગુાં દફાલી ળકે છ,ે તેન ખ્માર યહ્ય ત ણ 
કઠય વ્મલશાયથી ફર્ી જઈળુાં. ભૃત્મુનુાં સ્ટભયણ જીલનની 
ક્ષણબાંગુયતાની માદ તાજી કયાલે છ.ે કાર્ની ળીળી છ,ે 
ક્માયેમ તુટી જઈ ળકે, તે તુટ ે તે શેરાાં કઈનુાં હૃદમ ન 
તડીએ. ભૃત્મુનુાં સ્ટભયણ આણને વભેટલાન ભન્ત્ર ળીખલે છ.ે 
ક્માયેમ આ દુનીમા છડીને જલાનુાં છ ે ત વદામે આણન ે

વભેટામેરા ન યાખીએ? વમુા તાનાાં કીયણ યજ પેરાલે છ ે
ને યજ વભેટ ે છ.ે વુમા ાવેથી આ કા આણે ણ 
ળીખલાની છ.ે 

ભૃત્મુને ભાટ ે યડલુાં–કકલુાં, તેન ળક ભનાલલ, તેન ે

અભાંગ ભાનલુાં, આ ફધાનાાં ભુભાાં છ,ે આણાં અજ્ઞાન. 
જીલનનુાં એ અન્તીભ લા છ.ે ુયી ખેરદીરીથી એન સ્ટલીકાય 
કયીએ, સ્ટલાગત કયીએ. શ્ચીભી જગતની શ્રેષ્ઠ નતીકા, 
ઈઝાફેરા ડાંકર, તાના ફે કુભાાં ફાકને અકસ્ટભાતભાાં 
શભામેરાાં જુએ છ.ે હૃદમ ત આ લાતન સ્ટલીકાય કયલા તૈમાય 
નથી; યન્તુ તાનાાં લશારાાં ફાકની આ લીદામને, 
ગોયલુણા, વૌંદમાભમ, કરાત્ભક દ્ધતીથી ઉજલલા ભાાંગે છ.ે તે 
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કશે છ ે: ‘શુાં  ભાયાાં ફાકને ખુળી, યાંગ, યળની અને વૌંદમાની 
વાથે લીદામ દેલા ઈચ્છુાં છુાં કે જથેી કઈ ણ યીતે 
અકસ્ટભાતના આ બમાનક આઘાતને વૌંદમાભાાં યીલતીત કયી 
દેલામ.’ 

ભૃત્મુ ક્માયેમ આલી ળકે. ત છી ર્ીત્તને ક્માાંમ 
આવક્તીભાાં પવલા ન દઈએ. અન્મથા ત આવક્તી 
ુનજ ાન્ભનુાં ફન્ધન ઉબુાં કયળે. ભૃત્મુ અનાવક્તીન ફધ આ ે
છ;ે વાથેવાથ ે અવાંગ્રશની ણ પ્રેયણા આ ે છ.ે ભૃત્મુ છી 

આણી વાથે કઈ ણ–કાંઈ ણ આલલાનુાં નથી; વીલામ 
આણી વદબાલના. કશે છ ે કે તાના અન્તીભ દીલવભાાં 
વમ્રાટ વીકન્દય, તે એકઠી કયેરી વમ્ત્તીને જોઈન ે યડત 
શત કે જ ેવાંગ્રશ ભાટ ેભેં આટરાાં કષ્ટ ઉઠાવ્માાં, તેભાાંથી એક 

ણ ર્ીજ શુાં  ભાયી વાથે રઈ નશીં જઈ ળકુાં. આભ, ભૃત્મુ 
આણને અનાવક્તી અને અવાંગ્રશન ફધ ણ આ ેછ.ે 

ઓળએ રાઓત્વેને ટાાંકીને જ ે ફધ આપ્મ છ ે ત ે
વભજી રઈને, ‘ભૃત્મુની ભીભાાંવા’ની આ ર્ર્ાા વભેટી રઈએ. 

‘ભોનભાાં જ યભ ળાન્તી છ’ે એલુાં તભાભ ળાષ્ડએ કહ્યુાં છ.ે 
રાઓત્વે ભૃત્મુની કયીફ શતા ત્માયે એક ળીષ્મે કહ્યુાં, ‘આના 
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જીલનનાાં કેટરાાંક યશસ્ટમ અભને જણાલ.’ રાઓત્વે ઉલાર્ : 
‘શેરુાં યશસ્ટમ એ છ ેકે જીન્દગીભાાં કદી કઈ ભને શયાલી નથી 
ળક્મુાં.’ ળીષ્મએ કહ્યુાં, ‘આ યશસ્ટમ ત તભે અભને કદી 
ફતાવ્મુાં જ નથી! અભને ણ કઈ યીતે જીલલુાં તે ભન્ત્ર ળીખલી 
દ.’ રાઓત્વે કહ્યુાં, ‘તભે ખટુાં વભજી ફેઠા. ભેં ત એટરુાં જ 
કહ્યુાં કે આજ વુધી કઈ ભને શયાલી નથી ળક્મુાં અને તભ ે
ભાયી ાવે ‘જીતલા’ની તયકીફ ળીખલા ઈચ્છ છ? ભને કઈ 
શયાલી ન ળક્મુાં; કાયણ કે શુાં  ત શમ્ભેળાાં શાયેર જ શત. ભન ે

શયાલલાન કઈ ઉામ જ એભની ાવે ક્માાં શત! ભન ે
શયાલલાભાાં કઈને ભઝા જ આલતી નશતી; કાયણ કે જ ે
શેરેથી શાયેર જ છ ેએને શયાલલાભાાં કઈને ભઝા ક્માાંથી 
આલે? જ ે જીતલા ઈચ્છ ે છ,ે લીજતેા ફનલા ઈચ્છ ે છ ે તને ે
શયાલી ળકામ; શાયેરાન ેકઈ યીતે શયાલી ળકામ? ખયેખય ત, 
જમાાં તભે જીતલાની ઈચ્છા યાખી, ત્માાં જ તભાયી શાય થઈ 
ગઈ. જીતલાની તભન્ના એટરે યાજમન પ્રાયાંબ.’  

શલે, રાઓત્વે આગ લાત રમ્ફાલ ેછ ે : ‘કઈ ભારુાં  
અભાન કયી ળક્મુાં નથી; કાયણ કે ભેં કદી કઈની ાવે 
ભાનની અેક્ષા યાખી નથી. ભાનની આકાાંક્ષા વેલળ ત્માાં 
અભાન થલાનુાં જ.’ રાઓત્વે તાના જીલનનુાં ભશાન વત્મ 
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વભજાલતા કશે છ,ે ‘ભન ે કદી ક્માાંમથી શટાલલાભાાં આવ્મ 
નથી, ફશાય કાઢલાભાાં આવ્મ નથી; કાયણ કે ભારુાં  સ્ટથાન 
શેરેથી જ ફશાય શતુાં. જમાાં ગયખાાં–ફુટ, ર્ાંર ઉતાયલાભાાં 
આલે ત્માાં જ અભે ફેઠક રીધી. અભે છકે છલેાડ ે શતા, 
અશીંથી અભને કણ ખવેડી ળકે?’  

ભૃત્મુને વોન્દમાભમ ફનાલલાન આ ણ એક ભાગા છ.ે 

જીન્દગી અને ભૃત્મુ ફન્ને, આનન્દભમ કઈ યીતે ફન ે
તેની ઉંડી અને આકાક વભીક્ષા ઓળએ ‘ભૈં ભૃત્મુ વીખાતા 
શુાં ’ભાાં કયી છ.ે 
  

ભેઘધનુ 
‘વુન, મશાાં વે ભેયે દસ્ટત, ઈજાજત દ; 

ભુઝે તરાળ ભેં અની યલાના શના શૈ ! 

–અજ્ઞાત 
●●● 

જીન્શે ળક શ લ કયે ઔય ખુદાઓાં કી તરાળ, 
શભ ત ઈન્વાન ક દુનીમા કા ખુદા કશતે શૈં ! 

–પીયાક ગયખુયી 
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03 

એર કમ્નીના સ્ટથાક સ્ટટીલ જૉબ્વના છલે્લા ળબ્દ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અનુક્રમણીકા 

સ્ટટીલ જૉબ્વ કશે છ,ે એક વભમ શત જમાયે શુાં 
લેાય–લાણીજમ જગતની ઉંર્ાઈઓને સ્ટળી ર્ુક્મ શત, 
રકની નજયભાાં ભાયી જીન્દગી વપતાનુાં એક શ્રેષ્ઠ 

ઉદાશયણ ફની રુ્કી શતી; યન્તુ આજ ેભાયે તાન ેફેશદ 

‘સ્ટટીલ જૉબ્વનુાં નાભ લીશ્વબયભાાં જાણીતુાં છ.ે 
જીલનના કમાાં વુખ–ઉબગ એલાાં શળે જ ેએભને ઉરબ્ધ 
નશતાાં? ધન, વત્તા, વભૃદ્ધી, લબૈલ આ ફધુાં જ એક શદ 
વુધી ભાણવને આનન્દ આી ળકે, ખુળ યાખી ળકે; યન્ત ુ
છલેટ ે જીન્દગી એક એલા લાાંક ય આલીન ે ઉબી યશી 
જામ છ ે કે બરબરા ખ્માતનાભ ભાણવએ ણ એકયાય 
કયલ ડ ેછ ે કે, ‘શામ, શામ... જીન્દગી શાથતાી આીન ે
છટકી ગઈ! ભતૃ્મુ ભાયા દયલાજ ે ટકયા ભાયી યહ્યુાં છ.ે.. શુાં 
જીન્દગી જીલલાનુાં ત ર્ુકી જ ગમ!’ આલ, સ્ટટીલ જૉબ્વન ે
વાાંબીએ.’ 
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ફીભાયીઓથી ઘેયાઈને થાયીભાાં ડ્યા યશેલાનુાં આવ્મુાં એટર ે
શુાં  કાંઈક આશ્ચમાની રાગણી અનુબલી યહ્ય છુાં. 

આખી જીન્દગી ભેં ખુફ ભશેનત કયી; યન્તુ સ્ટલમાંન ે
ખુળ કયલા ભાટ,ે તાને યાજી યાખલા ભાટ,ે તાને ભાટ ેવભમ 
પાલલા ત કાંઈ જ કમુું નશીં. 

જમાયે ભને  વપતા ભી ત્માયે ભેં ફેશદ ગલા 
ભશેવુવ કમો; યન્તુ આજ ેભૃત્મુને આટરી નજીક જોમા છી 
ભાયી તભાભ વીદ્ધીઓ ભને પીક્કી રાગલા ભાાંડી છ.ે આજ ેઆ 
અન્ધાયાભાાં(શૉસ્ટીટરનાાં) ભળીન લચ્રે્ ધયેામેર ડ્ય છુાં. શુાં  
ભૃત્મુદેલતાને ભાયી ફીરકુર નજીક અનુબલી યહ્ય છુાં. 

આજ ેભાયા ભનભાાં ફવ એક જ લાત યભી યશી છ ેકે 
ભાણવને જમાયે એલુાં રાગલા ભાાંડ ે કે તેણે તાના બલીષ્મન ે
ભાટ ેમાાપ્ત ધન કભાઈ રીધુાં છ ેત્માયે તેણે તાન ેભાટ ેવભમ 
કાઢલ જોઈએ. તેણે ૈવા કભાલલાભાાં વભમ વાય કયલાન ે
ફદરે આનન્દથી જીલલાનુાં ળરુ કયી દેલુાં જોઈએ અને તાની 
ુયાણી ઈચ્છાઓને ુણા કયલા તયપ લલુાં જોઈએ. 

ફાલ્માલસ્ટથાન કઈ અધયુ યશી ગમેર ળખ, મુલાનીભાાં 
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અતૃપ્ત યશી ગમેરી ઈચ્છાઓ મા એલુાં કાંઈક જ ેભનને ખુળી 
આે, તવલ્લી આે. 

કઈ એલી વ્મક્તી વાથે વભમ લીતાલલ જોઈએ જ ે
આણને ખુળી આે અથલા આણે એભને ખુળી આી 
ળકીએ. ૈવા કભાલા ભાટ ેશલે લધ ુવભમ ન લેડપલ જોઈએ, 
કાયણ કે ૈવાને શુાં  વાથે ત રઈ જઈ ળકલાન નથી. જો શુાં  
કાંઈ ભાયી વાથે રઈ જઈ ળકુાં એભ છુાં ત એ છ ેમાદ, ભધુય 
સ્ટભયણ જ ત આણી વાર્ી વભૃદ્ધી છ;ે કાયણ કે એ સ્ટભયણ 

જ આણને ળુકનલન્તુાં જીલન ભેલલાના શક્કદાય ઠયેલે છ;ે 
કાયણ કે ભધુય સ્ટભૃતીઓ અને તેની વાથે જોડામેર પ્રેભ જ 
એકભાત્ર એલી અભાનત છ,ે જ ેરાખ ભાઈરની વપય ખેડીને 
ણ તભાયી ાવે આલી ળકે છ.ે માદને આ ર્ાશ એટરી 

ઉંર્ાઈએ તાની વાથે રઈ જઈ ળક છ; કાયણ કે એના ય 
કેલ આણ જ અધીકાય શમ છ.ે 

જીલનના આ લાાંકે શોંર્ીને શલે શુાં  ઘણાં ફધુાં 
ભશેવુવ કયી ળકુાં છુાં. જીલનભાાં જો કઈ વોથી લધ ુભોંધી ર્ીજ 

શમ ત એ છ ે‘ડથે–ફેડ’ (ભૃત્મુળય્મા). કાયણ કે, ૈવા ખર્ીને 
તભે કઈને ણ તભાયી કાયન ડરાઈલય ફનાલી ળક છ, 
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તાની વેલાભાાં ભયજી શમ એટરા નકય–ર્ાકયને ણ 
ખયીદી ળક છ, તાની વેલાભાાં કાભે રગાડી ળક છ; 
યન્તુ, ભૃત્મુળય્મા ય શોંચ્મા છી કઈ દીરથી આણી 
વેલા કયે, આણને પ્રેભ કયે એ સ્ટથીતીને ખયીદી ળકાતી નથી. 

આજ ે શુાં  એ કશેલાની સ્ટથીતીભાાં છુાં કે આણન ે
જીલનના કઈ ણ લાાંક ય કેભ ના ઉબા શઈએ, જીલનન ે
અન્તીભ ક્ષણ વુધી ખુફવુયત ફનાલલા ભાટ ે આણન ે
ભાણવની, ભીત્રની જરુય ડ ે છ,ે ૈવાથી એ ફધુાં નથી 

ખયીદી ળકાતુાં. 

ભાયી આ વોન ેલીનન્તી છ ેકે આના યીલાયને પ્રભે 
કય. એભની વાથે (લધુભાાં લધુ) વભમ લીતાલ. એ અભુલ્મ 
ખજાનાથી લાંર્ીત યશેળ નશીં, એ ખજાનાને ગુભાલી દેળ 

નશીં. તાને ણ પ્રેભ કયજો. 
આન...... 
સ્ટટીલ જૉબ્વ 

(શ્રી શીતેળ બટ્ટ ે લટ્વએ ઉય ભકરેરા ભેવૅજને આધાયે આ 

બાલાનુલાદ કમો છ.ે) 

♦♦♦♦♦ 
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04 

ભૃત્મુન ડય 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

ભૃત્મુન વમ્ફન્ધ કારદેલતાના કીમા વાથે છ.ે 
કલી એરીમેટની ાંક્તીઓ વાાંબ : 

લતાભાનકા અને બુતકા 
ફન્ને કદાર્ બલીષ્મકાભાાં શાજય છ ે
અને  
બલીષ્મકા બુતકાભાાં વભામેર છ.ે 

‘ભૃત્મનુ ડય વોન ે જલ ે છ.ે ભતૃ્મુનુાં યશસ્ટમ 

વભજાતુાં નથી. તભે અભદાલાદથી કેનેડા શોંચ્મા અને 

કાંટાી ગમા. આજના ભાણવની વોથી કયી વભસ્ટમા 

કાંટા (Boredom) છ.ે આણી જાત વાથનેી ભૈત્રી શાંગાભી 

ધયણે તુટ ે ત્માયે કાંટા જન્ભ ે છ.ે કાંટા એટરે શાંગાભી 

ભૃત્મુ!’ 

 

 

 



ભૃત્મભુીભાાંવા               http://govindmaru.wordpress.com                  30 

 

એરીમટ વાથે રોંગપેર વશભત નથી થત તેથી 
એ કશે છ ે: 

 ગભે તેટર ભજાન જણામ 
તમ બલીષ્મન બયવ કયળ નશીં.  
ભયી યલાયેરા બુતકાભાાં 
ભયેરાાંને દટાલા દજેો. 
જીલન્ત લતાભાનભાાં 
કળુાંક કયતા યશ, કયતા જ યશ. 
હૃદમનુાં સ્ટથાન અન્દય છ ે
અને ભાથા ય બગલાન ફીયાજ ેછ.ે 

 એક ખાનગી લાત કશુાં ? યજ યાતે વુલા ભાટ ે
ભા ય જતી લખતે દાદયનાાં ગથીમાાં ર્ડુાં ત્માયે, શુાં 
જાતને અર્ુક કશુાં છુાં : કદાર્ કારે વલાયે ‘ર્ાય જણાની 
ભદદ’ લીના શુાં આ ગથીમાાં તે ન ણ ઉતયી ળકુાં. 
ભૃત્મુનુાં સ્ટભયણ દીલવભાાં એકાદ લખત ણ થામ ત ઘણા 

દભાાંથી ફર્ી જલામ છ.ે ઘણા ભાણવ તે કદી ણ 
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ભયલાના ન શમ એ યીતે વત્તાને, વાંસ્ટથાને, ૈવાને, 
વન્તાનને, વમ્ફન્ધને, અને ળત્રુતાને લગી યશે છ.ે ભૃત્મુ 
પયજીમાતણે કળુાંક છડાલે તે શેરાાં તે વભજણુલાક 

છડલુાં, એભાાં જ જીલનની કા પ્રગટ થામ છ.ે લધાયે નથી 
રખત; કાયણ કે એભ કયલાભાાં ભાય ન ટુાંક ડત 
જણામ છ.ે જલેુાં વભજામુાં તેલુાં રખ્મુાં છ.ે ફાકી આ ભુઆ 
લીના સ્ટલગે ન જલામ. ભાનવીક ળાન્તી ણ તભને તભાયી 

યલાનગી લીના નશીં ભી ળકે. ળાન્તીનુાં વયલય ત 
ભાણવની અન્દય આલેરુાં જણામ છ.ે 

–ડ. ગુણલાંત ળાશ 

(વોજન્મ : ગુપતેગુ, ગુણલાંત ળાશ વાથે) 

 
♦♦♦♦♦ 
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IV 

અભાયાાં પ્રકાળન 
અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી,નલા લીર્ાય,નલુાં ર્ીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાર્ક ફીયાદય ભાટ ે
‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કયલાનુાં કામા ઉાડી રીધુાં છ.ે અભારુાં  પ્રત્મેક 

પ્રકાળન ભાત્ર વદ્ લીર્ાયના પ્રવાય ભાટ ે લાર્કને ની:ળુલ્ક ભ ે છ.ે અભે 22 
જુરાઈ, 2018 વુધીભાાં નીર્ે ભુજફની 25 ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કમુું છ ે: 

1. 1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા પ્રા. યભણ ાઠક (લાર્સ્ટતી)ના 25 
રેખની ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 01 (ાનાાં : 113; ભુલ્મ : ભપત) 

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 25 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 02 (ાનાાં : 108; ભુલ્મ : ભપત) 

3. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. ભુયજી ગડાના 25 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 03 (ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4. પ્રા. યભણ ાઠક (લાર્સ્ટતી)ના ર્ીન્તનાત્ભક 37 રેખની (ઈ.ફુક) – 
‘લીલેક–લલ્લબ’ (ાનાાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠક (લાર્સ્ટતી)ના 18 લીમ ય રખેરા ર્ીન્તનાત્ભક 
રેખભાાંથી 206 યૅળનરભુદ્દાઓ તાયલી કાઢીને ‘લીલેકલીજમ’ ગ્રાંથ તૈમાય 
કમો છ.ે આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુક) – ‘લીલકેલીજમ’ (ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દની ખજ’ (ાનાાં : 53; 
ભુલ્મ : ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ટીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડથી 
વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 
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8. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 04 ‘અધ્માત્ભના આટાાટા’ (ાનાાં: 111; 
ભુલ્મ :  ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દનુાં આકાળ’ (ાનાાં : 
116; ભુલ્મ : ભપત) 

10. પ્રા. યભણ ાઠક (લાર્સ્ટતી)ની આત્ભકથાની (ઈ.ફુક) – ‘આત્ભઝયભય’ 
(ાનાાં : 257; ભુલ્મ : ભપત) 

11. આમાવભાજી અને રેખક શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ઈ.ફુક ‘દુ:ખ 
નીલાયણના ભ્રાભક ઉામ’ (ાનાાં : 26; ભુલ્મ : ભપત) 

12. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. એન. લી. ર્ાલડાના 14 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 05 ‘ર્ાલાાક દળાન’ (ાનાાં : 96; ભુલ્મ : ભપત) 

13. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 20 રખેની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 06 ‘વત્મવન્દુક’ (ાનાાં : 110) 

14. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ (ાનાાં : 83; 
ભુલ્મ : ભપત) 

15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘જીન્દગી કઈ યીતે જીલળ?’ 
(ાનાાં : 75; ભુલ્મ : ભપત) 

16 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. લલ્લબ ઈટારીમાના 10 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 07 ‘લીર્ાયમાત્રા’ (ાનાાં : 84; ભુલ્મ : 
ભપત) 

17 અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામરેા શ્રી. ફી. એભ. દલે (જરે ખાતાના 
નીલતૃ્ત પ્રળાવક અને રેખક)ના 08 રેખની ઈ.ફુક ‘ભ્રભ બાાંગ્મા છી...’ 
(ાનાાં : 90; ભુલ્મ : ભપત) 

18 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા વુશ્રી. કાભીની વાંઘલીના 11 રેખની ઈ.ફુક 

‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 09 ‘કીતની શકીકત, કીતના પવાના?’ (ાનાાં : 72; 

ભુલ્મ : ભપત) 
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19 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 12 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 10 ‘યૅળનારીઝભન ઘાંટનાદ’ (ાનાાં : 
93; ભુલ્મ : ભપત) 

20 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 11 ‘દેતે શૈં બગલાન ક ધખા’ (ાનાાં : 
136; ભુલ્મ : ભપત) 

21 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 12 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 12 ‘યૅળનારીઝભન ઘાંટનાદ–2’ (ાનાાં 
: 110; ભુલ્મ : ભપત) 

22 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 12 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુક – 13‘યૅળનારીઝભન ઘાંટનાદ–3’ (ાનાાં : 
122; ભુલ્મ : ભપત) 

23 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘વાંતાનભાાં વાંસ્ટકાયવીંર્ન’ (ાનાાં 
: 95; ભુલ્મ : ભપત) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ (ાનાાં : 35; ભુલ્મ 
: ભપત) 

25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘જીપ્વીની ડામયી’–‘એક વૈનીકની 
નોંધથી’ (ાનાાં : 113; ભુલ્મ : ભપત) 

 

ભણી ભારુ 

●‘ઈ.બકુ’ પ્રકાળક● 
405, વયગભ એાટાભેન્ટ,  

નલવાયી કૃી મુનીલવીટી વાભે, 

લીજરય. જીલ્લ : નલવાયી 
સ્ટટ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 9537 88 00 66 

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

mailto:govindmaru@yahoo.co.in
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V 

અનુક્રમણીકા 

 

 


