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ઈશ્વરની કલ્પના અને ધમસનો જન્દ્મ 

મહણષસ દયાનંદ ગીતાથી પ્રભાણવત થયા નહોતા; કારિ કે એમાં 
વહેમો, અન્દ્ધશ્રદ્ધાઓ, જ્ઞાણતવાદ, વિાસશ્રમ, ઊંચનીચના ભેદ, કમસકાંડ 

આદદનંુ સમથસન કરવામાં આવ્યંુ છ.ે તથાગત બુદે્ધ કહ્ું કે ‘હંુ કહંુ છુ ં

માટ ેઅમુક વાત સત્ય છ ેએમ માનશો નહીં, તમારી બુણદ્ધમાં ઊતરે તે 
જ માનજો.’ એના પ્રણતકારરૂપે જ ગીતામાં શ્રીકૃષ્િના મુખે કહેવડાવ્યું 

કે, ‘શંકા ન કરો! હંુ કહંુ છુ ંતે માનો! મારા જ શરિે આવો! મારી 
ભક્લત કરો! દરેકે પોતાનો જ ધમસ પાળવો. અન્દ્ય ધમસને ભયાવહ 

ગિવો.’ આમ એક મોટુ ં અને સારંુ સામાણજક–આણથસક પદરવતસન 
આવતું અટકાવવાનો તથા સ્થાણપતને રક્ષવાનો ગીતાનો ઉદ્દશે હોય 

એવું સમજાય છ.ે એક ચીન્દ્તકે કહ્ું છ ે : જ્યારે ણવશ્વનો પ્રથમ શઠ 
સંસારના પ્રથમ મુખસને મળ્યો, ત્યારથી ઈશ્વરની કલ્પના અને ધમસનો 

જન્દ્મ થયો. 

– રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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I 

બધું બની શકાય, પિ માિસ બનવું કઠીન છ!ે 

– રમેશ સવાિી 

રૅશનલ/ણવવેકબુણદ્ધવાદી વ્યક્લતએ હમ્પમેશાં સામા પૂરે તરવાનંુ હોય છ.ે 
સમાજની પ્રચણલત માન્દ્યતાઓની આલોચના સમાજ સહજ રીતે લયારેય સ્વીકારતો 
હોતો નથી. સમાજને સત્ય નહીં પિ ણવણધણવધાનો/કમસકાંડો ગમતા હોય છ.ે 
કમસકાંડોનો ણવરોધ કરનાર વ્યક્લત સમાજને બંડખોર લાગે છ.ે આવો બંડખોર વ્યક્લત 
સાદહત્ય સજ ેતો સાદહત્યકારો પિ તેમને દૂર રાખે છ.ે રમિ પાઠક [30 જુલાઈ, 
192212 માચસ, 2015] બંડખોર હતા; તમેિે પ્રચણલત માન્દ્યતાઓની ણવરુદ્ધ સતત 
લખ્યું. એમિે કેટલાંયના જીવનને પદરવણતસત કયાસ. કેટલાંયના અણભગમ બદલ્યા. 
ણવવેકપંથી–Rational thinker, ગુજરાતમાં રૅશનાણલઝમના ણપતામહ હતા તેમિ ે
અવૈજ્ઞાણનકતા, બુણદ્ધબણધરતા, ગ્રંથીઓના રાફડા, અન્દ્ધશ્રદ્ધા, કૃતક ધાણમસકતા, 
કહેવાતા ધમોપદેશકો સામે અવાજ ઉઠાવ્યો. રમિ પાઠકને પોતાની ણવદ્વિા, 
અભ્યાસ, ણવશાળ વાંચન, બહુશ્રુતતાનું કોઈ અણભમાન નહીં, તઓે સાદા, સરળ, 
લાગિી, પે્રમથી છલકાતા હોય! 

જમનાદાસ કોટચેા [2 ફેબ્રુઆરી, 193510 ઓલટોબર, 2012]એ રમિ 
પાઠકના જીવનપ્રસંગો લખ્યા છ ે : ‘સામા પૂરનો તરવૈયો’ [પ્રથમ આવૃણત, જુલાઈ 
2002]. આ પુસ્તકમા ં રમિ પાઠકના અમુક પાસાંઓનો પદરચય મળે છ;ે પરન્દ્તુ 
પત્રકાર, અનુવાદક, અધ્યાપક, નવલકથાકાર, નવણલકાકાર, ણનબંધકાર, નાટ્ય 
અણભનેતા, કટાક્ષકાર, હાસ્યલેખક, ણવવેચક અને સમાજ સુધારક તરીકે તેમનંુ 
મૂલ્યાંકન કરવાનંુ હજુ બાકી છ.ે જીવનના દરેક પાસાંમાં રમિ પાઠકનો નૂતન 
અણભગમ જોવા મળ ેછ.ે રમિ પાઠકે અમેદરકા જવા એકઠાં કરેલ પૈસા ગાઢ ણમત્રના 
ફ્રીજ, પંખા અને ગસે કનેલશન માટ ે વાપરી નાખ્યા! કહે : “ણધક્કાર છ ે મારંુ 
અમેદરકા જવું! જ્યાં મારા ગાઢ સ્નેહીજનો આવી પ્રાથણમક જરુદરયાતો વગર 

https://govindmaru.com/


સામા પરૂનો તરવયૈો 

અનુક્રમણિકા  https://govindmaru.com               Page 8 

 

ટળવળતા હોય, ત્યાં મારાથી અમેદરકા શીદને જવાય?” એમની નૈણતક દહમ્પમત તો 
જૂઓ : એક યુવતી દહેજ માંગનાર યુવક સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છતી ન હતી. તે 
યુવતીને અમદાવાદ રજનીકુમાર પંડ્યાના ઘેર મોકલી આપી. યુવતી લયાં છ,ે ત ે
જાિવા યુવતીના ણપતા તથા પદરવારે રમિ પાઠક પર ત્રાસ ગુજાયો; પિ એક શબ્દ 
પિ ન બોલ્યા. રજનીભાઈએ રમિભાઈને કહ્ું કે ‘કહી દેવું હતું ને મારંુ નામ!’ 
રમિભાઈ કહે : “રજનીભાઈ, શરિાગતને હંુ પોતે આશરો ન આપી શલયો, એ તો 
ઠીક; પિ એને બીજો આશરો આપનારના માળાને સળગાવનારને દદશા હંુ ચીંધી 
શકંુ, એના કરતાં હંુ જાતે જ જાન દઉં એ જ બહેતર!” સેલસ–સમ્પબન્દ્ધો ણવશે રમિ 
પાઠક કહે છ ે : “પાપ અને અનીણતની રુદઢગત વ્યાખ્યા જ ખોટી છ.ે કોઈને અને 
સમાજવ્યવસ્થાને પિ જરાય હાણન કે ખલેલ ન પહોંચાડ્યા ણવના જો બે વ્યક્લતઓ 
મનહૃદયનો સાચો અને દુલસભ આનન્દ્દ માિતી હોય, તો એમાં ખોટુ ંશું? એમાં વળી 
પાપ લયાં આવ્યુ?ં” 

રમિભાઈના ભાગમાં 40 એકર ખેતીની જમીન આવી. તેમિે જાહેરાત કરી 
કે “હંુ મારી તમામ જમીન ગિોણતયાઓને ભેટરુપે, મફત સુપરત કરી દઉં છુ.ં મારે 
વળતર પિ ન જ જોઈએ! ઘિા દદવસ એ લોકોની મહેનતનું, મફતનું ઘરમાં 
બેઠાંબેઠાં ખાધું, શોષિ જ કયુું, એમ કહો ને! હવે ભલે એ લોક આનન્દ્દ કરતા!” 
ભાડાના મકાનમાં રહેતા. પહેલી તારીખે મકાન ખાલી કરી કબજો સોંપવાનો હતો. 
ફૂટપાથ પર ઉઘાડા આકાશ નીચે પોતાની ઘરવખરીનો સામાન સ્વેચ્છાએ ખસેડી લે 
તે રમિ પાઠક! બધુ ં બની શકાય; પિ માિસ બનવું કદઠન છ!ે તેઓ ચીખલી 
કૉલેજમાં પરીક્ષામાં મુખ્ય સુપરવાઈઝર હતા; ત્યારે આદદવાસી ત્રિ બહેનો પરીક્ષા 
શરુ થઈ ગયા બાદ બે કલાકે આવી અને રડતાં રડતાં કહ્ું કે “અમારી બસ બગડી 
જવાથી અમે મોડાં પડ્યાં છીએ. અમે પરીક્ષા નહીં આપીએ તો અમારંુ વરસ 
બગડશે. અમારા મા–બાપ અમને આગળ ભિવા નહીં દે. અમારંુ ભણવષ્ય પિ 
બગડશે.” રમિભાઈએ કહ્ું : “બહેનો, તમે મોડી પડી નથી, પિ તમારી ગરીબી 
મોડી પડી છ.ે ગરીબી મેં જોઈ છ ેતેથી તમારી વ્યથા હંુ સમજી શકંુ છુ.ં તમે કાલે 
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સવારે આઠ વાગે આવી જજો.” પછી હેડ લલાકસને કહ્ું : “પેપરના પાસસલ સીલ 

ન કરવા. સવારે આઠથી દસ દરણમયાન આ ત્રિેય બહેનો પાસે પેપર લખાવી 
લેવાં અને પછી જ પાસસલો રવાના કરવા!” રમિભાઈની ખાણસયત એ હતી કે 

તે જવેું ણવચારતા તેવું લખતા અને જવેું લખતા તેવું જ જીવતા! રમિભાઈ કહે 
છ ે : “ધમસ એક બાજુ ં ઉપદેશ આપે છ ે તો બીજી બાજુ ં જ્ઞાણતભેદ, વિસભેદ, 

બહુપત્નીત્વ, આતતાયીની હત્યા, સ્ત્રીજાણતનું હલકાપણં, સ્ત્રીણનંદા,  પશુબણલ, 
નરબણલ, કમસકાંડ, બગાડ, વહેમો, અન્દ્ધશ્રદ્ધાઓ, સ્વગસ–નરક, પાપ–પુણ્ય, 

આત્મા–પરમાત્મા, ભૂતપે્રત જવેી અસત્ય, હીન, અસામાણજક બાબતોને પુરસ્કૃત 
કરે છ.ે શ્રાદ્ધ, ણપંડદાન બ્રાહ્મિોની ધૂતસયોજના છ.ે યજ્ઞો એ ધન–ધાન્દ્યનો બગાડ 

છ.ે કથા–પારાયિો સમય/શક્લતનો બગાડ છ.ે જ્યોણતષ ણવજ્ઞાન નહીં; પિ 
હાણનકારક પાખંડ છ.ે જીવનનો હેતુ આનન્દ્દ પ્રાક્િનો છ.ે વ્રત, ઉપવાસ, તપ, 

યોગ, ધ્યાન–ણશણબર, બ્રહ્મચયસ વગેરે પાછળ દુ:ખી થઈ મહામૂલા જીવનને 
બરબાદ કરવાની જરુર નથી. કેમ કે મૃત્યુ બાદ કંઈ જ નથી. સ્વગસ, નરક, 

આત્મા–પરમાત્મા તથા પુનજ સન્દ્મ એ બધંુ ણમથ્યા છ.ે ઈશ્વરભક્લત માટ ે મક્ન્દ્દર 
આવશ્યક નથી; પરન્દ્તુ કુદરતી હાજત માટ ેસ્વચ્છ ટોઈલેટ અણનવાયસ છ.ે પુરુષ 

સમક્ષ સ્ત્રીને ખૂલ્લા માથે ન અવાય, એવી દેશની સંસ્કૃણત છ;ે પરન્દ્તુ એ દેશમાં 

સ્ત્રીને ખૂલ્લામાં કુદરતી હાજતે બેસવું પડ ેછ!ે” 

આ પુસ્તક 2002માં પ્રણસદ્ધ થયું ત્યારે રમિભાઈ હયાત હતા. હવ ે
નથી રમિ પાઠક હયાત કે નથી જમનાદાસ કોટચેા. એ સજંોગોમાં ગોણવદં 
મારુએ ‘સામા પૂરનો તરવૈયો’ પુસ્તકને ‘ઈ.બુક’માં રજૂ કરીને વાંચકોની 
સેવા કરી છ.ે આ ઈ.બકુના પેજ – 127 પર રમિ પાઠકના પુસ્તકોની યાદી 
આપવામાં આવી છ;ે જ ેવાંચકોન ેઉપયોગી થશે. એ જ રીતે પેજ - 131થી 
136 પર કુલ 67 ઈ.બલુસની યાદી આપી છ;ે આ સઘળી ઈ.બલુસ 
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ડાઉનલોડ કરવા માટ ે https://govindmaru.com/ebooks/ પર ક્લલક 
કરતા જ ણવના મૂલ્યે ઈ.બકુ ડાઉનલોડ કરી શકાય છ.ે આ ણવપુલ સાદહત્ય 
વાંચકોને ઉપલબ્ધ કરાવવા માટ ેગોણવંદ મારુ ધન્દ્યવાદને પાત્ર છ.ે  

 
રમેશ સવાિી 

ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com 

23 ફેબુ્રઆરી, 2023 
  

કર્મફળ, પુનર્ મન્ર્ એ મર્થ્યા આશ્વાસન ર્ાત્ર છ ે

કુદરતના કાનૂન અફર અને કઠોર છ.ે કુદરતના સરવાઈવલ 
ઑફ ધી ફફટસે્ટના ક્રરૂ કાનૂન સારે્ કર્મફળ, પુનર્ મન્ર્ એ લાચાર 
ર્ાનવીએ ઉભુું કરેલુું એક મર્થ્યા આશ્વાસન ર્ાત્ર છ.ે દુષ્ટોન ે
ડરાવવાનુું એક પોકળ શાસ્ત્ર છ.ે ગોડસેની ગોળી ગર્ે તેવા દૈવી 
પુરુષની પણ છાતી વીંધી ર્ નાખે. શ્રદ્ધા કે આદશમ એને ન ર્ 
પલટી શકે. ર્ાનવજાતને સુધારવી હશે તો ધામર્મકતાથી એ નહીં 
સીદ્ધ થાય, વૈજ્ઞાનીકતાથી ર્ સીદ્ધ થશે. 

– રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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II 

છબી બહારના કેટલાક રંગ 
– રજનીકુમાર પંડ્યા 

દહરણ્યમયી બોઝ બંગાળની, 19મી સદીમાં થઈ ગયેલી એક સુણવખ્યાત 
ણચત્રકાર હતી. એ દદવસોમાં કૅમેરાની શોધ પ્રમાિમાં નવી હતી. લોકો પોતાની 
તસ્વીર કાગળ ઉપર જોવામાં બહુ થ્રીલ અનુભવતા. એવા એ કાળે દહરણ્યમયી 
લોકોની કૅમેરા દ્વારા લેવામાં આવતી છબી ઉપરથી આબેહૂબ એવી જ છબી પોતાની 
પીંછી વડ ે દોરતી, અને એમાં એની માસ્ટરી ગિાતી. મૂળ છબીમાં એ કશું ન 
ઉમેરતી, ન તો કશું બાદ કરતી, પિ તેમ છતાં તેની બનાવેલી, ણચતરેલી છબી વધુ 
જીવંત લાગતી. લોકો એને માટ ેએને મોં માગ્યા પૈસા આપતા. દહરણ્યમયીની સાચી 
કલા આકૃણતની હૂ–બ–હૂતા લાવવામાં નહોતી; પિ જ ેરેખાઓ દ્વારા આકૃણત બની છ ે
તેના એવા સંયોજનમાં હતી કે જનેા કારિે જોનારને એમાં પ્રાિનો ફરકાટ 
અનુભવાતો. 

પિ એના પોતાના જ પહેલા પુત્રના જન્દ્મ વેળા એની જ ેછબી કૅમેરા દ્વારા 
લેવામાં આવી તેના છબીકાર એના પણત સુકુમાર બોઝ હતા, જ ે પોતે બંગાળના 
સુપ્રણસદ્ધ કૅમેરા કલાકાર ગિાતા. પોતાના જ પુત્ર એવા ણશશુની દકલકારી બતાવતી 
તસ્વીર જોઈને દહરણ્યમયી બહુ રોમાંણચત થઈ ઊઠી. પિ જ્યારે એ છબી ઉપરથી 
એનંુ ણચત્ર બનાવવા બઠેી ત્યારે એના હાથ પાછા પડ્યા. હજારો એવાં ણચત્રો બનાવીને 
નામના અને નાણં કમાનારી દહરણ્યમયીના હાથ કેન્દ્વાસનો સ્પશસ થતાં વેંત જાિે કે 
આગળ વધવાનો ઇન્દ્કાર કરી દેતા. એિે બહુ પ્રયત્નો કયાસ, મનોણચદકત્સકો સાથે 
બેઠકો પિ કરી, એમિે આપેલા ઔષધો પિ લીધાં; પિ એ કદી પોતાના જ 
બાળકની છબી દોરવામાં સફળ ન થઈ. એક પત્રકારે જ્યારે એનંુ કારિ એને પૂછ્ું 
ત્યારે એિે જ ેજવાબ આ્યો તે બહુ લાક્ષણિક છતાં મારી દૃક્િએ ણબલકુલ સાચો 
હતો. એિે કહ્ું : “લોકો મારી બનાવેલી છબી એમાં પ્રાિનો થોડો ઘિો ફરકાટ 
અનુભવવા માટ ેજુએ છ,ે વખાિે છ;ે પિ અરે, જ ેબાળકને મેં પૂરો પ્રાિ નવ મદહના 
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પેટમાં ઉછરેીને આ્યો છ,ે તેમાં શું હવે મારે માત્ર થોડો જ ફરકાટ બતાવવાનો? 
મારાથી એ નહીં બને. મારે જ્યારે એનામાં પ્રાિનો પૂરો ઉછાળ જોવો હશે, ત્યારે 
એનંુ મોં જોઈ લઈશ. શા માટ ેછબી દોરીને એને ‘ડીમીણનશ’ કરંુ?” 

દહરણ્યમયીની વાત એક માતા તરીકે સાચી હતી. માતાઓ પોતાના સજસનનંુ 
અનુસજસન ના કરી શકે, બળાત્કારે કરવા જાય તો એમાં ન તો એની કલાનો પૂરો 
પરચો ઊતરે કે ન તો છબીમાંના પાત્રની સમગ્રતા એમાં ઊતરે. માતા જ શા માટ?ે 
એક ણમત્ર, જ્યારે બીજા ણમત્રનંુ ણચત્ર દોરવા બેસે ત્યારે એને પિ આવી સમસ્યાનો 
સામનો કરવાનો આવે. મૈત્રી થઈ હોય ત્યારે, એ પછી ણનકટતા જન્દ્મતી જતી હોય 
ત્યારે, ઉભયના હૃદયોમાં જ્યારે એક આગવું, માનભયુું, દૃઢ સ્થાન કંડારાતું જતું હોય 
ત્યારે, સહવાસની, સહયાત્રાની, દુુઃખ, સુખની સદહયારી ક્ષિોમાં, લયારેક નાના મોટા 
મતભેદની, દરસાવાની, છિકાવાની, અને પછી મનાવવાથી મનાઈ જવાની [કે પછી 
આપોઆપ મનાઈ જવાની] ક્ષિોમાં, બને્નમાંથી કોઈએ ભાગ્યે જ ણવચાયુું હોય છ ેકે 
આપિે લયારેક ણલણખત સ્વરૂપે સામાની છબી દોરવાની આવશે. એટલે એક રીતે તો 
આ દૃશ્ય ભજવાઈ ગયા પછીનંુ શૂદટગં છ ે– દૃશ્ય હતું ત્યારે કૅમેરા નહોતો ને કૅમેરા 
છ,ે ત્યારે દૃશ્ય નથી. એટલે પછી સ્મૃણતના આધારે, ઈમ્પપ્રશેન્દ્સ [પ્રણતછાયા]ના આધારે, 
મળેલી માદહતીના આધારે, થોડીક કલ્પના પિ ઉમેરીને શૂદટગં કરવું પડ.ે સાચા 
કલાકારને એથી કદી સંતોષ ના થાય. અને કેટલાક કલાકાર એવા પિ હોય છ ેકે જ ે
સંતોષ થાય નહીં ત્યાં લગી કૅમેરાને હાથ પિ ના અડાડ.ે 

પિ આ વલિ બરાબર નથી. આદશસ તરીકે એ રૂપાળું લાગે છ,ે પિ રૂપાળુ ં
લાગે છ ે એટલું જ, એ કામનું નથી. એ આદશસને અનુસરીએ તો દુણનયામાં કોઈ 
પિની શબ્દછબી આલેખવી અશલય બની જાય. ને ઘિી વાર તો વાચકને પૂરી, 
યથાથસ શબ્દછબીની જરૂર પિ હોતી નથી. થોડા તીખા લસરકાથી સાચી છબી જોઈ 
લેવાની, અથવા માત્ર સ્કેચપેનથી દોરાયેલી આકૃણત જોવાની જ એમને ગરજ હોય 
છ,ે અને એમ જ હોવું જોઈએ. એમ ના કરીએ તો આ જગતમાં જોવા જવેું ઘણં છ,ે 
તે એમને એમ નોંધાયા વગરનું, શબ્દાંદકત થયા વગરનું જ પસાર થઈ જાય. 
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જમનાદાસ કોટચેા આ વાત સમજ્યા ને હંુ ના સમજ્યો. અસલમાં રમિ 
પાઠકની ‘જીવનછબી’ [જમેાં એમની સંપૂિસ જીવનકથા આવી જ જાય] આલેખવાની 
જવાબદારી મારી હતી; પિ મારી હાલત ઇટાલીના પેલા ણચત્રકાર જવેી હતી, જનેે 
એક સુંદર લેન્દ્ડસ્કેપ બનાવવાની ઓફર તો મળી; પિ અસલી રંગો મેળવવાના 
પોતાના ધખારાને કારિે એની પોતાની ણજદંગીનાં અનેક વષો કશું પિ કયાસ વગર 
પસાર થઈ ગયા. પછી જ્યારે બધા જ જોઈતા રંગો એને હાથવગા થયા ત્યારે એિે 
હાથમાં પીંછી પકડી; પિ ત્યારે વૃદ્ધાવસ્થાને કારિે એના હાથ કંપતા હતા! ત્યારે 
એને એ સત્ય સમજાયું કે હૂબહૂ રંગો મેળવવાનો આગ્રહ અલબિ બરાબર છ;ે પિ 
એનાથીય વધુ જરૂરી તમારો હાથ બૂઢાપાને કારિે ધ્રુજવા માંડ ે એ પહેલાં કામ 
આટોપી લેવાનંુ છ.ે  

રમિ પાઠકને હંુ સતત એમ કહ્ા કરતો કે મેં હજારો માિસોનાં જીવનણચત્રો 
આલેખ્યાં; પિ તમારંુ હાથ પર લઈ શકતો નથી; કારિ કે તમે મારી બાથમાં 
આવતા નથી. દહમાલયને જરી દૂરથી કેન્દ્વાસ પર આલેખવો સહેલો છ;ે પિ એની 
સાવ નજીક ગયા પછી એના એટલા બધા ખૂિા, સૌંદયસણબદંઓુ અને એનો 
લીલાણવસ્તાર નજર સામે આવે છ ે કે એકને આલેખવા. જતાં જ આખું કેન્દ્વાસ 
છવાઈ જવાનો ડર લાગે છ,ે પછી બીજા સ્થાનોના આલેખનોનું શું? 

આમ ને આમ વષો વીતી ગયાં. એમ તો રમિ પાઠક ણવશે મેં પ્રસ્તાવનાઓ, 
એમના અનેક પ્રસંગો, ણવશ્રંભકથાઓ, અને ણનબંધો પિ લખ્યાં. ‘મધુપકસ’ અને 
એમના જીવનણવષયક પુસ્તક ‘રમિીયમ’નું સંપાદન પિ કયુું; પિ એમની સમગ્ર 
જીવનકથા મારી કલમથી લખી શલયો નથી. એનંુ કારિ ઉપરના ફકરાઓમાં આવી 
જ જાય છ.ે 

પિ મારો એ વસવસો ણમત્ર જમનાદાસ કોટચેાના આ પુસ્તકથી ઘિે અંશે 
હળવો થાય છ.ે 

મારા ષિીપૂણતસ ણનણમિ ેમારા જીવનને સ્પશસતું પુસ્તક ‘રજનીકુમાર : આપિા 
સૌના’ [સંપાદક : ઉણવસશ કોઠારી અન ેબીરેન કોઠારી] પ્રગટ કયાસ પછી સ્વાભાણવક 
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રીતે જ તેમને આ પુસ્તક ‘સામા પૂરનો તરવૈયો’ બહાર પાડવાનો ણવચાર આવ્યો, 
અને એ બરાબર જ હતું. કારિ કે માત્ર અમારા સૌના માગસદશસક ણમત્ર હોવાને 
કારિે જ નહીં; પિ સમગ્ર ગુજરાતના એક ણવચારપુરુષ તરીકે પિ એમનંુ સ્થાન 
અપૂવસ અને અનન્દ્ય છ.ે આખો દેશ સામૂદહક રીતે, અવૈજ્ઞાણનકતા, બુણદ્ધબણધરતા, 
ગ્રંણથઓના રાફડા, અન્દ્ધશ્રદ્ધા, કૃતક ધાણમસકતા અને કહેવાતા ધમોપદેશોના ભારથી 
ઊંડી ગતાસમાં ધકેલાઈ રહ્ો છ ેત્યારે એમિે સામા પૂરે તરીને મારા જવેા કેટલાયને 
બીજો જન્દ્મ આ્યો છ.ે સુરત જાઓ કે રાજકોટ, વડોદરા, કાલોલ, હાલોલ તો શું, 
પિ મુમ્પબઈ, પૂના, નાણસક કે કલકિા જવેા દૂર–સુદૂરના પ્રદેશોમાં એમિે જબરી 
વૈચાદરક ક્રાંણત જગાવી છ.ે ના, એમના ણવચારો એ માત્ર કોરા ણવચારો નથી, એ 
રોપાઈને ણવસ્તરવા માટનેા છ.ે એ ણવચારોિેજક ણવચારો છ.ે એમિે કદી કોઈ 
ઉપદેશો આ્યા નથી કે નથી કોઈ ણક્રયાકાંડો સૂચવ્યાં. એમની ખૂબી એ છ ે કે એ 
એવાં ણચરંતન સત્યો તારવીને એને સચોટ બાનીમાં, અકાટ્ય તકસબદ્ધતાથી મૂકે છ ેકે 
વાંચનારને એમની સાથે સમ્પમત થયા વગર છૂટકો નથી રહેતો. કોઈ પિ માિસ જો 
સ્વને વફાદાર હોય તો એ એ જ ક્ષિે જૂનાં જામી ગયેલાં ગૃહીતોને ખંખેરીને આ 
નરવાઈ ધારિ કરે. મારી ખુદની એમને મળ્યા પછીની બદલાવ પામવાની પ્રણક્રયા 
આ હતી. મેં એમને કદી અન્દ્ધતાથી – બ્લાઈન્દ્ડલી – સ્વીકાયાસ નથી. આજ ે પિ 
સ્વીકારતો નથી. પિ એમના તકસ, એમની તારવિી–સારવિી સામે મારા તકસ અને 
મારી જીવનની તારવિી–સારવિી [અલગ પડતી હોય તો તેને] પૂરા જોરથી રજૂ કરંુ 
છુ.ં પિ મારા ણવચારો, માન્દ્યતાઓનો વકીલ હંુ બનતો નથી. કશી પિ વકીલાત 
વગર મારા અને એમના ણવચારો આમનેસામને આવે ને પછી, મારી ન્દ્યાયબુણદ્ધને જ ે
સાચા લાગે છ ેતેને હંુ સ્વીકારંુ છુ.ં જ ેમાિસ અહંવાદી હોય છ ેતે કદી પિ પોતાના 
ખોટા ણવચારોની આંધળી વકીલાત છોડતો નથી, ને તેથી કદી બદલાવ પામી શકતો 
નથી. મારા અને રમિ પાઠકના મામલે આમ બન્દ્યું છ.ે એમના સંસગસથી મારાં ઘિાં 
ગૃહીતો છૂટ્યાં, માન્દ્યતાઓના બંધ ઢીલા થયા, બીજી રીતે કહંુ તો પ્રદૂષિો દૂર થયાં. 
એટલું જ નહીં, કોઈ પિ ઘટના કે વસ્તુ ણવશે ણવચારવાનો પૂરો અણભગમ બદલાયો. 
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પદરિામે હંુ માત્ર રૅશનાણલસ્ટ જ નહીં, રૅશનલ બનવા તરફ પિ વળ્યો. આમ છતાં 
હંુ બીજો રમિ પાઠક નથી બન્દ્યો, બનવાની જરૂર પિ નથી. કારિ કે પ્રકૃણતભેદ 
જન્દ્મજાત હોય, વયગત પિ હોય છ,ે ઘડતરગત, કે પછી ણજદંગીના સારા–માઠા 
અનેકરંગી અનુભવોને કારિે પિ રહેતો હોય. જો તે પ્રદૂષિ વગરનો હોય તો ભલે 
રહેતો – આને કારિે મારી અને એમની વચ્ચે ઘિી વાર મતાંતરો કે વતસનભદે 
દેખાઈ આવે છ.ે પિ લાગિીને એથી લેશ માત્ર ઊની આંચ નથી આવી, આવવાની 
પિ નથી; કારિ કે અમે બને્ન [અને જમનાદાસ પિ] લાગિીના અનુબંધથી 
બંધાયેલા છીએ. 

રમિ પાઠકના વ્યક્લતત્વમાં પિ લાગિી એ જીવનની ધરી છ ે– એ તંતોતતં 
લાગિી નામના માનવીય ગુિના બનેલા માિસ છ.ે એમની ણવદ્વતા, એમનો 
અભ્યાસ, એમનું ણવશાળ વાચન, એમની બહુશ્રુતતા અને એ બધાનંુ જ એમિે 
આત્મસાત્ કરેલું આકલન, એ કશું જ એમના માનવ્યની આડ ેગ્રહિ બનીને ઊભું 
નથી રહી શલયું. એમની લાગિી, માનવતા અને ણવવેકબુણદ્ધ વચ્ચે ગજબનું ટ્યૂણનંગ 
છ.ે એમના જીવનમાં લાગિી [એને તીવ્ર સંવેદના કહી શકો] એ શાસક છ,ે તો 
ણવવેકબણુદ્ધ એ મંત્રીપદે છ.ે રાજા જ્યારે કદીક મંત્રીની સલાહની ઉપરવટ જઈને 
કાઈંક કરી બેસે છ ેત્યારે મંત્રી રાજીનામંુ નથી આપી દેતો, બલકે જરા પોરસાય છ ે
કે ના, ના, મારો રાજા હજી ધબકતા હૃદયવાળો છ.ે આવું બુણદ્ધ–લાગિીનું યુગ્મ 
ભાગ્યે જ કોઈનામાં જીવતું જોવા મળે. માિસોને મેં અદ્ભુત ણવદ્વિા, પાંદડત્ય અને 
જ્ઞાનકોશાઈ હાંસલ કરતા જોયા છ,ે અને એ પિ જોયું છ ેકે એ માટ ેતેમિે હૃદયના 
કોમળ–ઋજુભાવોની આહૂણત આપી દીધી હોય છ.ે અમારા એક પ્રખર રૅશનાણલસ્ટ 
ણમત્રની તરૂિી પુત્રીને, એ જ્યારે પહેલીવાર મારે ઘેર આવી ત્યારે ઉમળકાથી 
ચામડાનો સુંદર પટ્ટો આ્યો. ત્યારે એ ણમત્ર છડેાઈ પડ્યા હતા, કહેવા માંડ્યા કે 
“આપિે તો રૅશનાણલસ્ટ. આપિને એવી ઔપચાદરક વ્યાવહાદરકતા ન શોભે.” હંુ 
દુભાઈ ગયો ને પેલી પતુ્રી પિ. એ ણમત્ર એ ભૂલી ગયા કે કોઈને ઉમળકાથી અપાતી 
નાનકડી ભેટ કાંઈ દર વખતે ઔપચાદરકતારૂપે નથી હોતી. ઉમળકા વગરનો માિસ 
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બેટરી વગરના રમકડા જવેો છ.ે જ્યારે રમિ પાઠકના મામલે એથી મને ઉલટો 
અનુભવ થયો હતો : એમનું ગાઢ પદરણચત અને પછીથી મારંુ પિ વાત્સલ્યપાત્ર બની 
ગયેલું સ્વજન કાયમ માટ ેઅમેદરકા જતું હતું ત્યારે મેં એના હાથમાં ભાવવશ થઈને 
માત્ર પચાસ રૂણપયાની નોટ મૂકી હતી. રમિભાઈ એ જોઈ રહ્ા હતા. એમની આંખો 
ભીની થઈ હતી. પાછળથી મેં એમને પૂછ્ું, તો એમિે કહ્ું કે “અહો, રજનીકુમાર, 
તમારી ચેિા કેટલી બધી લાગિી ભરેલી હતી! એ જોઈને મને થયું કે જુઓ તો 
ખરા, મૂળ તો મારા, એવા સ્વજનને આ માિસ કેવા ભાવથી ભીંજવે છ!ે” 

આ વસ્તુને હંુ રૅશનાણલસ્ટ અને રૅશનલ વચ્ચેના ભેદ તરીકે જોઈ શકંુ છુ.ં 
રમિભાઈ નયાસ ણસદ્ધાંતભીમ, નયાસ બુણદ્ધણનષ્ઠ રૅશનાણલસ્ટ હોત તો આજ ે દેશ–
ણવદેશ–સ્વપ્રદેશે એમનો જ ે ણવરાટ ચાહકવગસ કે પ્રભાણવત વગસ છ ેએટલો ના હોત. 
એકલા ઘઉં ણપ્રય નથી હોતા, ણપ્રય તો લવચીક પીંડામાંથી બનાવેલી ઘઉંની રોટલી જ 
હોય છ,ે જમેાં ઘઉંના તમામ તત્ત્વો–સત્વો મોજુદ હોવા સાથે સ્વાદ પિ ભળલેો હોય. 
રમિ પાઠકને હંુ એવા રૅશનાણલસ્ટ ગણં. આ હંુ એટલા માટ ેઓથોદરટી સાથે કહી 
શકંુ છુ ં કે મેં જમનાદાસે, યાસીન દલાલે રમિભાઈ સાથે માત્ર મહેણફલો જ નથી 
માિી, અમે એમની સાથે અનેકાનેક સ્થળોએ ભ્રમિ કયુું છ.ે સાથે લયારેક પૂરા 
રૅશનાણલસ્ટ ના હોય એવા સેવંણતલાલ શાહ, કે પ્રવીિ પટલે જવેા ણમત્રો પિ હશે. 
એ વખતે માત્ર આનન્દ્દો જ નથી માણ્યા, બૌણદ્ધક ગરમાગરમ ચચાસઓ પિ કરી 
હશે. અરે, રોણજદંી બાબતોમાં પિ ઘિીય વાર બે અલગ અલગ છડેાના અણભગમો 
જોવા મળ્યા હશે. પિ લયારે પિ અમે એમને ઉગ્ર થતા જોયા નથી કે મોઢુ ંચડાવીને 
બેસી જતા જોયા નથી. લાગિીહીન, ડફર બની જતા જોયા નથી. બેશક મારી એ 
ફદરયાદ રહી છ ે કે [અનુભવ પિ] કે પોતાને અિગમતી એવી કોઈ મારી ચેિા 
પરત્વેની કે મારી એમની સામેની કોઈ વતસન–ફદરયાદ ૫૨ત્વેની એમની પ્રણતણક્રયા 
વધુ પડતી તીવ્ર હોય છ.ે ધારો કે એમિે લયારેય મને ‘સોરી’ કહેવાનું આવ્યું, તો એ 
એટલા બધા વધારે વજન સાથે, એટલા બધા પ્રસ્તાર સાથે વ્યલત કરશે કે મને 
પોતાને એમને સોરીની ક્સ્થણતમાં મૂકવા બદલ અપરાધભાવ થઈ આવે. જો કે આવુ ં
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અમારા લાંબા વષોના પદરચયમાં જ્વલ્લે જ બે–ત્રિ વાર બન્દ્યું હશે. પિ બન્દ્યું હશે 
ત્યારે મેં અવશ્ય એમને ટકોર કરી હશે કે, યા જરા ણચડાયો પિ હોઈશ કે તમે 
અમારા એવા સન્દ્માનનીય વડીલ છો કે તમારે અમને સોરી–ફોરી કહેવાનાં ના હોય! 
અને કહેવું જ હોય તો એકવાર કહીને પછી એને લંબાવીને અમને કફોડી ક્સ્થણતમાં 
ન મૂકો. બીજા ણમત્રો એમની આમન્દ્યા રાખીને એમને મોઢામોઢ કશું કહી શકતા 
નથી, જ્યારે હંુ જરા તીખો અને તરાસર માિસ છુ.ં મારાથી પૂરા ણવવેક સાથે પિ 
એમની ણવરુદ્ધ મત વ્યલત કયાસ ણસવાય રહી શકાતું નથી [લયારેક જ]. એ વખતે હંુ 
એમને કહંુ છુ ંકે અરે ગુરુ, તમે જ મને ણશખવાડ્યું છ ેકે સાચું લાગે તે બેધડક કહી 
દેવું. આ મારો ણમજાજ છ.ે અને રૅશનાણલઝમ પિ આપિને આ જ ણશખવે છ.ે 
આપિે માત્ર મીઠુ ંમીઠુ ંબોલીને એકબીજાને રાજી રાખનારા વાણિયા–વ્યવહાદરયા ના 
હોઈ શકીએ જો તેમ થશે તો આ કહેવાતા સંતોના ઘેટાં–અનુયાયીઓ અને અમારા 
વચ્ચે ફેર શો રહેશ?ે હંુ માનંુ છુ ં કે ગાંધીજીની, પોતાને ખોટી જિાતી વાતમાં પિ 
હા એ હા કયાસ કરનારા અંતેવાસીઓ અને ‘બાબા વાલય ં પ્રમાિમ્’ માનનારા 
અનુયાયીઓ કરતાં નેહરૂ કે સરદાર વધુ સાચા અનુયાયી હતા, જ ેગાંધીજી સાથે, 
એમની મોઢામોઢ, ણવનયપૂવસક પિ તીવ્ર ણવરોધ જરૂર પડ્યે નોંધાવતા હતા. અને 
છતાં એમને ઉત્કટતાથી ચાહતા હતા. 

રમિભાઈ આ બધંુ જ સમજ ે છ,ે સ્વીકારે છ ે અને તેથી જ મારા જવેા 
એમના અંતરંગ ણમત્રો સાથે તો ઠીક; પિ એમને ઉવેખનારા, લયારેક અપમાન કરી 
બેસનારા, સતત ણવરોધના ઝનૂનમાં રહેતા બીજાઓ પરત્વે પિ લાગિીભીના રહે 
છ.ે મને યાદ નથી કે એમના કોઈ લેખ તો શું પિ અંગત પત્રવ્યવહારમાં પિ લયાંય 
તોછડાં વેિ, કઠોર વચન, કડવા કટાક્ષ કોઈ પિ સ્થળે ભૂલેચૂકેય જોવા મળ્યા હોય. 
ઘિીયે વાર મને એવું પિ જોવા મળંુ્ય છ ે કે સામા માિસને અમુક વાત કબૂલ 
કરાવવાનંુ ઝનૂન પિ એમનામાં નથી. સચોટ દલીલો, યોગ્ય ખુલાસા, સાધાર 
તથ્યોની ણવવેકપૂિસ રજૂઆત પછી પિ જો ણવરોધમાં પડી ગયેલો માિસ ના જ 
સમજ,ે તો પછી રમિભાઈ મમત મૂકી દે છ.ે અને પછી એ વાતનો કોઈ જખમ પિ 
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મનમાં લઈને ફરતા નથી. આ બીજી વસ્તુ જ ે મેં લખી તે બહુ દુષ્કર છ.ે તે 

કક્ષાએ પહોંચવા માટ ેક્સ્થતપ્રજ્ઞતા જોઈએ. જ ેકહેવાતા મોટા મોટા સાધુસંતો કે 
આધ્યાત્મવાદીઓને માટ ેપિ દુુઃસાધ્ય છ.ે 

પિ આ બધા પછવાડ ેએમનો સ્થાયીભાવ જ ેહંુ જોઉં છુ ંતે લાગિી અને 
કરુિાનો. ઉપર લખેલી ક્સ્થતપ્રજ્ઞતા તેમિે પ્રયત્નપૂવસક કેળવેલી નથી; પિ એ 

તેમનામાં રહેલી ઋજુહૃદયતાનંુ જ પાકેલંુ ફળ છ.ે જ ે માિસ જગતને એની 
અણખલાઈમાં ચાહી શકતો હોય, જ ે જીવનમાં આનન્દ્દના ઉદ્ગમસ્થાનોની 

જોડાજોડ પડલેી સનાતન અણવનાભાવી વેદનાને પ્રમાિી શકતો હોય, જ ેપોતાને 
મળેલા જીવનની અમૂલ્યતા અને તેની સાથોસાથ એની ક્ષિભંગુરતાને પિ 

પચાવી શલયો હોય, તે જ માિસ આજ ેઆપિને મહાગંભીર લાગતી ઘટનાની 
મૂળભૂત તુચ્છતાને ઓળખી શકતો હોય, અને તેથી જ એની કોઈ પિ વ્યક્લત, 

સ્થળ કે બનાવ સામેની ફદરયાદો પીગળી ગઈ હોય છ.ે એ ઉદ્વગે વગરનો, 
ઉલ્લાસી જીવ હોય. રમિભાઈ ઘિીય વાર કહે છ ે કે આ સુણવરાટ બ્રહ્માંડના 

અસીમ પરીપે્રક્ષ્યમાં આપિી જાતને મૂકીને જોયા પછી જાતનું તો શું; પિ આ 

જગતનું અણભમાન પિ ટકતું નથી. એમની એ વાત સાચી છ;ે પિ મારંુ એમના 
ણવશેનંુ ણનદાન જરા જુદું છ.ે મેં એવા એવા ખગોળણવદોને જોયા છ ેકે જ ેમંકોડાની 
જમે ઊંચી ને ઊંચી સૂંઢ લઈને ફરતા હોય છ.ે મતલબ કે મહત્ત્વ તમે જ ેજાિો છો, 
યા જુઓ છો એનંુ નથી. મહત્ત્વ તો તમારી અકસગ્રાહીતાનંુ છ.ે એ ના હોય તો ણવરાટ 
બ્રહ્માંડની તમારી જાિકારી પિ સ્લેટમાં અનેક ઘસરકા વચ્ચે તમે પાડલેા એકડા 
જટેલી જ છ.ે રમિભાઈની દૃક્િ તત્ત્વગ્રાહી–અકસગ્રાહી છ.ે ગોળને જીભ પર મૂકતી 
વેળા એમના મનમાં શેરડીનાં ખેતરો તો શું; પિ એના કારખાનાંઓમાં કામગારોને 
વેઠવી પડતી અસહ્, અમાનુષી વેદના, મંૂગા પશુઓને વેંઢારવા પડતા ગરદન તોડ 
બોજનું ણચત્ર જ આલખેાતું હશે, જ ેએમના હૃદયને આર કરી મૂકે છ.ે આ આરતા 
જ એમના જીવતરનો સ્થાયી ગુિ છ.ે 
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સાથે ફયાસ છીએ ત્યારે બાળમજૂર તો શું પિ અબોલ પશુઓ પર થતા 
ણસતમને જોઈને એમની આંખોને ભીની થતી મેં જોઈ છ.ે કશીક કોઈની પીડાસભર 
વાત સાંભળીને એમની પાંપિોને ટપકી રહેલી મેં જોઈ છ.ે અરે, એ તો સાયગલ–
પંકજ મણલકના વખતની ણફલ્મો અને એના સંગીતના તો ખરા જ; પિ એથીય 
આગળના સમયના સંગીતના પિ ઘાયલ. કેટલાંક ગીતો સાથે એમના પોતાના 
જીવનની કેટલીક હૃદયણવદારક કે પ્રિયરંગી યા પ્રસન્નકર ઘટનાઓનંુ અનુસંધાન, 
તો કેટલાંક ગીતો કશા પિ એવા અનુસંધાન વગર માત્ર એનાં સંગીત ગાયકી કે 
શબ્દના પ્રભાવથી એમને રીતસર રડાવી દે. એ સાયગલના ગીતોની વાત છડે ેત્યારે 
હંુ સામે તલત મહેમુદના મધટપકતાં ગીતોની વાત મૂકંુ, હેમંતકુમાર કે મુકેશના 
અમર ગીતોની પંક્લતઓ ગિગણં યા પૂરાં ગીતો જ ગાઈ બતાવું. ત્યારે એ પિ 
પોતાના બંધાઈ ગયેલા ગમા–અિગમાના કશા પિ પદાસ–પાટીશન વગર સાંભળ,ે 
માિે, સરાહે અને વન્દ્સમોર પિ કરે. સાયગલની પરમ્પપરાના મુકેશ હોવાના કારિે 
એમને બેશક પક્ષપાત; પિ જ્યારે એ મુકેશના કોઈ મામૂલી ગીતની ફરમાઈશ કરે 
ત્યારે હંુ મુકેશનંુ કોઈ અનન્દ્ય, રેર ગીત એમને સંભળાવું ત્યારે એ પૂરતી તન્દ્મયતાથી 
સાંભળે. પછી હંુ એમનંુ મન રાખવા પેલા મામૂલી ગીતની ચાર પંક્લત પિ ગાઈ 
સંભળાવું. ત્યારે એમને વળતું માિ હંુ એમની આંખોમાં જોઈ શકંુ. જમનાદાસ પિ 
ગાવામાં જોડાય, બે–ચાર ગીતો એ પિ સંભળાવે ત્યારે : મહેણફલ રંગ પકડ.ે 
રમિભાઈને એક બાબતમાં મારે વારંવાર વારવા પડ.ે મારાં હેમંતકુમારનાં ગીતો 
સાંભળીને એ એટલા બધા ત્રઠૂ ેકે મને કહે કે તમે તો ઓરીજીનલ કરતાં પિ સરસ 
ગાઓ છો. જો કે એમના આ વખાિમાંથી હંુ માત્ર પ્રતીક અંશ જ ગ્રહિ કરંુ અને 
કહંુ કે લયાં એ રાજા ભોજ, ને લયાં હંુ ગંગુતેલી? હંુ તો નકલચી, મામૂલી બેડરૂમ 
ણસંગર. દરઝાનારા કે દરઝાનારીઓ એનાથી રીઝે; પિ તમે કાં અસલ તાવડાના શુદ્ધ 
ઘીને બદલે ડાલ્ડાના પિ ડાલ્ડાને વખાિો? રમિભાઈ પ્રણતવાદ પિ ન કરે, ને 
સંમણત પિ ના આપે. પિ આટલા ઉપરથી, હંુ નક્કી કરી શલયો કે ભલે એમના 
સંગીત રસનો પોટસફોણલયો 1945–47 સુધીનો જ રહ્ો; પિ એમનાં રસ–રુણચ તો 
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ણફલ્મસંગીતના સુવિસકાળનાં ગીતો [લગભગ 1975] સુધીના એન્દ્ટીનાવાળાં રહ્ાં છ.ે 
સંગીતમાં મારી ઊંડી રુણચ હોવાના કારિે મેં એવા એવા સંગીતપદંડતોને જોયા છ ેકે 
જમેનાં રસ–રૂણચ સાવ બધીર [અમુક યુગ સુધીનાં ગીતો પૂરતાં જ] થઈ ગયાં હોય. 
એ એ પછીના ગાળાના ગીતોને સાંભળવા પિ તૈયાર નથી હોતા. રમિભાઈ એવા 
કોઈ દરઝવેશન્દ્સથી મુલત છ.ે કારિ ફરી કહંુ કે સંવેદના–લાગિી–હૃદયતલની 
સૂક્ષ્માણતસૂક્ષ્મ અણભવ્યક્લતના એ જીવ છ.ે સ્થળ, કાળના કોઈ પિ બંધન વગર એ 
એમને અપીલ કરે છ.ે કદાચ થોડા ઘિા કોઈ પરત્વે પક્ષપાતો હોય તો ભલે; પિ 
પૂવસગ્રહોનો એકાદ અંશ પિ મેં એમનામાં જોયો નથી. 

આને કારિે બન્દ્યું છ ેએવું કે આક્સ્તકો પિ એમના ણવશાળ ણમત્રવતુસળમાં છ ે– 
પોતાના પરીઘમાં આવનારા સૌ કોઈ રૅશનાણલસ્ટીક ણવચારધારા અપનાવે એવી 
એમની કામના ખરી; પિ આગ્રહ લેશ માત્ર નહીં. આક્સ્તકો લયારેક ‘તમે તો ભાઈ 
રૅશનાણલસ્ટ’ એવા ટોિા એમને પ્રસંગોપાત મારતા હશે; પિ એમિે કદદ કોઈ 
આક્સ્તકની લાગિી દુભાવી નથી. મારે ઘેર આવેલા કોઈ ણમત્ર, વાચક કે અન્દ્ય 
આગંતુક સાથે હંુ ભગવાન, માનતા, બાધા–આખડી જવેી વાતો પર છડેાઈને વાત 
કરતો હોઉં ત્યારે મારાં પત્ની, [વાતાસકાર તરુલતા દવ]ે મન ે રમિભાઈનો હવાલો 
દઈને ઠારી દઈ શકે. અને એ રીતે એ રૅશનાણલસ્ટ તરીકે એક દાખલારૂપ વ્યક્લત 
બન્દ્યા છ.ે એક શહેરમાં એમનો એક આક્સ્તક ણમત્ર પોતાના ણપતાના મરિ પ્રસંગે 
કોઈ ણવણધના અનુસંધાને એમને ત્યાં લાડવા આપવા આવ્યો ત્યારે એમિે એ લઈ 
લીધા, તો બીજા એક કટ્ટર રૅશનાણલસ્ટ ેણતરસ્કારથી પાછા વાળ્યા. તે એમ કહીને કે 
અમે રૅશનણલસ્ટો આવું સ્વીકારી શકીએ તો ધૂળ પડી અમારા રૅશનાણલઝમમાં! એ 
ણમત્ર પરત્વે પૂરા સન્દ્માન સાથે લખું કે રૅશનલ અણભગમ હમ્પમેશાં રૅશનણલઝમ કરતા ં
બે વેંત ઊંચી ચીજ છ.ે કારિ કે એ સામાની લાગિીની ખેવના કરે છ.ે એવા અનેક 
દાખલા રમિભાઈના જીવનમાંથી ટાંકી શકાય, જનેો સાક્ષી હંુ રહ્ો છુ.ં ઉચ્ચકક્ષાનંુ 
રૅશનાણલઝમ–રૅશનાણલટીય જન્દ્માવી શકે તેવું એક અનોખું તત્ત્વ મેં એમનામાં જોયું 
છ,ે જ ેસામાન્દ્ય તો શું પિ અસામાન્દ્ય માિસોમાં પિ ણવરલ ગિાય. એવા અનેક 
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દાખલઓમાંથી મારી નજરવગો દાખલો તે સરોજ પાઠક પરત્વે એમના તટસ્થ તથા 
ગુિગ્રાહી અણભગમનો, વાસ્તવમાં બે સાવ પરસ્પર સ્વતંત્ર એવા ણભન્ન અણભગમોનો 
: સરોજબહેનનો સ્વભાવ ઘિા જીણનયસ લોકોનો હોય છ ે તેવો કાંઈક ણવણચત્ર, 
ણવલક્ષિ, ધૂની, કડક, જક્કી અને ઘિા અંશે અતાદકસક એવો આકળો, કે ક્રોધી પિ 
ખરો. એથી રમિભાઈ લવણચત્ ત્રસ્ત કે દુુઃખી બની જતા એવું અમને ણનકટના 
ણમત્રોને સમજાતું. મારે ભાર એ વાત પર મૂકવાનો છ ેકે વ્યક્લત સરોજ પાઠક બાબતે 
અમુક અસંતોષ છતાં રમિભાઈએ તેમને સંભાળી લીધાં. મનમાં કોઈ જ કડવાશને 
પેદા થવા જ ના દીધી. એટલું જ નહીં પિ એક મદહલા સાદહત્યકાર તરીકે એમને 
અંગત ધોરિે તો ખરાં જ. પિ જાહેરમાં પિ વારંવાર પ્રમાણ્યાં, તેમની લેણખકા 
તરીકેની પ્રણતભાને પૂરા દદલથી ણબરદાવી. ‘વ્યક્લત સરોજ પાઠક’ને એની સાથે લેશ 
માત્ર ના સાંકળી. એ સરોજ બહેનના જબરદસ્ત પ્રશંસક–ફેન બની રહ્ા. અરે, એ 
1989માં અવસાન પામ્પયાં ત્યારપછી પિ એમના પ્રદાનને ઉવેખવામાં આવે, પૂરતી 
નોંધ ના લેવામાં આવે, એમનું ઉણચત મૂલ્યાંકન કરવામાં ના આવે ત્યારે એવી 
ચેિાઓ ણવરુદ્ધ જોરદાર લખાિો લખીન ે બતાવનારાઓમાં રમિ પાઠક સૌથી 
પહેલા! એ વખતે સરોજબહેનના સ્વભાવ બાબતની ફદરયાદ રજમાત્ર વચ્ચે ના 
આવે. જાિે કે એક જ ડબ્બાના બે અલગ અલગ કમ્પપાટસમેન્દ્્સ. રમિભાઈના 
વ્યક્લતત્વનો આ માત્ર ઉદાર જ નહીં, ઉદાિ ગુિ ગિાય. 

રમિભાઈ ઘિા જાિીતા અને લોકણપ્રય છ;ે પિ હજુ જ ે વ્યાપક પ્રણસણદ્ધ 
તેમના ણવચારો અને વ્યક્લતત્વના ઉમદા, ઉદાિ પાસાંઓને મળવી જોઈએ તે મળી 
નથી. કારિ કે તેઓ પ્રવાહને પારખીને, તેની દદશામાં તરનારા નથી. એવું કયુું હોત 
તો કોઈ પિ ણસનેસ્ટારને મળી શકે એવી સવસણપ્રયતા તેમને સાંપડી હોત. તેમનું 
આકષસક વ્યક્લતત્વ, આ એંસીની ઉમ્પમરે પિ સ્ફૂણતસ અને તરવરાટ, તેમની અદ્ભૂત 
નમસ–મમસ–હાસ્યના પૂરવાળી વલતૃત્વકલા, તમેની શાસ્ત્રો, પુરાિો, ઉપણનષદો, ગીતા, 
રામાયિ જવેા ગ્રંથોની ણવશદ જાિકારી, ણનુઃસ્વાથસતા, અજાચકતા, ણનસ્પૃહતા, જવેા 
ગુિો તેમને જબરદસ્ત લોકણપ્રયતા આપવામાં બેશક, કામ આવ્યા હોત. પિ તેઓ 
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સત્યના પંથી છ,ે પ્રવાસી છ.ે સત્યના ભોગે તેમને કશું જ ખપતું નથી. તેથી સામે પૂરે 
તરવાનું જોખમ લઈને તેઓ ઝઝૂમતા રહ્ા છ.ે આમ છતાં તેમના વાચકો, સમથસકો 
અને તેમના નામ પર જીવ આપી દેવા તૈયાર પ્રભાણવતોની સંખ્યા નાનીસૂની નથી. 
એમના બારડોલીના એકાંતવાસને આવા સ્વજનો ચેતનથી સભર બનાવી દે છ.ે 

આવા આધુણનક નમસદ ગિાતા વીર સત્ત્વણનષ્ઠની જીવનકથા તેમના પૂરા 
જીવનદશસનના આલેખ સાથે બહુ લાંબી લખેિે લખાવી જોઈએ; પિ એ તો કોિ 
કરે? લયારે કરે? એની અવેજીમાં જમનાદાસ કોટચેા જવેા એમની ણનકટના ગિાય 
તેવા કલમકાર રૅશનાણલસ્ટ દ્વારા એ સંણક્ષિ રૂપે પિ આપિી સમક્ષ મુકાય છ ેતેનો 
ઘિો આનન્દ્દ છ.ે શ્રી જમનાદાસની શૈલી રમણતયાળ છ,ે રંજક છ,ે લગભગ 
વાતચીતની લઢિમાં હોવાથી પકડવાળી છ.ે વાતાસરસ ણનપજ,ે ણનપજતો રહે, એવી 
પ્રસંગસંકલના પિ તમેિે કરી છ;ે પિ હજુ આપિ ે એને કથાસાર [ણસનો્સીસ] 
ગિીએ તો વાંધો નથી. પીએચ.ડી. કરનારો કોઈ પ્રગલ્ભ અભ્યાસી એ કામ હાથ 
પર લે, અને રમિ પાઠકના જીવનકવન ણવશે મોટો અભ્યાસગ્રંથ સજ ેતેવી કામના 
આપિે કરીએ! 

સામા પૂરે તરનારાને, ડૂબવાનો ભય હોય નહીં; 
સાચું, જો સાચું જ હોય તો, કહેવાનો ડર હોય નહીં! 

[એક અણતલોકણપ્રય એવા ‘પૈસો બોલે છ’ે નાટકના ગીતની કડી] 

બી 3/જી એફ 11  

આકાંક્ષા ફલેટસ, જયમાલા ચોક  
મિીનગર–ઈસનપુર રોડ 

અમદાવાદ – 380 028 
ઈ.મેલ : rajnikumarp@gmail.com 

 

– રજનીકુમાર પંડ્યા 
26.04.2002 

સાપુતારા 

 

▪ 
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1 

રમિ પાઠકનો તલસાટભયો અને ઝુરાપાભયો પ્રેમ 

રમિભાઈનાં પ્રકૃણત અને વ્યક્લતત્વ જ કંઈક એવાં હતાં કે, સ્ત્રીઓ તેઓન ે
અંતરથી ચાહવા લાગતી. ચોક્કસ તબકે્ક, ઊંચા આદશસધારી, ભાવનાશાળી અને 
સુરુણચચાહક એવા રમિભાઈ આવા સ્નેહસમ્પબન્દ્ધોને ભાગ્યે જ દેહસમ્પબન્દ્ધ સુધી 
પહોંચવા દેતા; પિ એ જુદી વાત છ.ે અત્રેનો મુદ્દો તો એ છ ેકે, શું સદાય સ્ત્રીઓ જ 
રમિભાઈ પ્રત્યે સ્નેહણવહવળ બનતી? [એવા કેટલાક દાખલા આ પુસ્તકમાં ટાંલયા 
છ.ે] અને શું રમિભાઈ સદાય અણવચળ, ણનમોહી, તટસ્થ અને સ્વસ્થ રહેતા? ના, 
તેઓ પિ માિસ છ,ે એટલે એવું તો બને જ કેમ? રમિભાઈ પિ ઉત્કટ પે્રમમાં 
પડ્યા જ છ,ે અને મરિતોલ ઝૂયાસ છ.ે પરન્દ્તુ એવા ઝુરાપામાંથીય કણવતા ઝમતી; જ ે
ખરેખર ઊંચી કાવ્યરચનારૂપે પૂરી માિવા જવેી છ.ે અત્રે એ ટાંકીએ, જથેી પ્રતીણત 
થાય કે રમિભાઈ કેવળ કણવહૃદયના જ નથી, પે્રમી હૃદયના પિ છ ેઅને સજસક કણવ 
પિ છ–ેહતા તો ખરા જ. એક ઘટના 1940ની સાલની : રમિભાઈ ફલત 18 વષસના 
અને બાણલકા કદાચ 14–15ની. કલાપીની જમે રમિભાઈ એ બાળાના ઉત્કટ પે્રમમાં 
પડ્યા. જ્યારે પેલી મુગ્ધ બાણલકાના હૃદયની વાત તો એ જાિે! પિ કમસે કમ એક 
ણમલનમાં તો પહેલ એ બાણલકાએ, એ મુગ્ધાએ જ કરેલી. અને એ યાદગાર પ્રસંગની 
યાદગાર કણવતા રમિભાઈએ રચી. બન્દ્યું એવું કે સુરતની ત્યારની એકાંત ચોપાટીને 
બાંકડ ેરમિભાઈ એકલા પ્રકૃણતને ણનહાળતા અને માિતા બેઠા હતા. ત્યાં પાછળથી 
એકદમ ચૂપચાપ કોઈએ આવીને એનાં ગૌર, સુકુમાર આંગળાં વડ ેએમની આંખો 
દાબી દીધી. તે વખતના રમિભાઈ પેલી મુગ્ધા કરતાંય વધુ મુગ્ધ અને શરમાળ, 
કશું મીઠુમંીઠુ ંબોલી જ શલયા નહીં. પેલી બાણલકાય સ્તબ્ધ. છવેટ ે‘જાઉં છુ’ં કહીને 
એ ચાલી ગઈ અને પછી રમિભાઈને કાવ્ય સ્ફુયુું : 

સંધ્યાટાિે રણવ ઉદણધમાં સ્નાનની મોજ માિે, 
રાણત્ર કેરા અણસત દુકુલે તેજછાંટા ઉરાડ.ે 
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મંદમંંદં સરતી સદરતા પાસથી ણસંધુ હૈયે, 

જવેી ધીરે અરવ પગલે ચાલતી પાસ આવી... 
બાણલકાએ આવીને આંખો દાબી, પછી બન્ને સાવ મૂક... પિ એ બધી 

પંક્લતઓ ભુલાઈ ગઈ છ.ે.. એટલે કાવ્યની અંણતમ સારરૂ૫ પંક્લતઓ : 
બોલી તું કે, ‘જઈશ હંુ હવે...’ 

હાસ્ય લુખ્ખું કરીને, 
બોલી ગ્યો હંુ ‘બસ?’  

નવ કરી આગ્રહોની ધમાલ... 
 

કેવું પેલંુ ણમલન–મધુરંુ? મૂક, સુકંુ્ક, બધીર! 

ને કેવી આ ણવરહકટુતા રમ્પય, વાચાલ, [અ] ધીર? 
 

આ જ બાણલકાનાં કેવળ દશસનાથે રમિભાઈ કલાકો સુધી એના શાળાથી 
ઘરે જવાના રસ્તે પ્રતીક્ષાઘેલા ખડા રહેતા. બાળા તો ગાડીમાં સડસડાટ પસાર 

થઈ જાય, લવણચત્ જ આંખથી આંખ સક્સ્મત મળે. આવા અલપઝલપ ણમલનના 
તલસાટનું એક કાવ્ય પિ રમિભાઈએ રચેલું, જ ેએટલંુ તો ઉિમ બન્દ્યંુ કે ત ે

કાળના સવોચ્ચ ગિાતા એવા ‘પ્રસ્થાન’ માણસકમાં પ્રગટ પિ થયેલું. [તંત્રીશ્રી 
રામનારાિ ણવ. પાઠક] 

ઊભો છુ ંઆ રસ્તે, 
ઊભો છુ ંઆ રસ્તે અચૂક અહીંયાં પાંચ બજતાં. 

નકી જ્યારે તારી નગર મહીંથી ગાડી નીકળે... 
[આગળનંુ યાદ નથી. આ આખુંય કાવ્ય ‘પ્રસ્થાન’ની 1941–42ની 

ફાઈલમાં મળ!ે] 
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1.2 

ણવરહવ્યાકુળ, કાવ્યમય પ્રમેપત્રના થોડાક અંશો 

રમિભાઈનો બીજો આવો જ ઉત્કટ, તલસાટભયો અને ઝુરાપાભયો પે્રમ ત ે
કોઈ નંદદની માટનેો; જનેો ઉલ્લેખ શ્રી રજનીકુમાર પંડ્યાએ ‘રમિીયમ્’ પુસ્તકમા ં
કયો છ.ે [પૃષ્ઠ : 138] ‘નંદદની’ તો આ પે્રમીજને પાડલેું સંબોધન–નામકરિ છ,ે બાકી 
એ વ્યક્લત કોિ? – એ તો કેમ કહી શકાય? પિ એ યુવતીય સુંદરી, સાદહત્યરણસકા 
અને સમજદાર, રમિભાઈની કણવતા માિી શકનાર પે્રણમકા હોવી જોઈએ અને વળી 
ઉભયનો પે્રમ અણતઉત્કટ હોવો જોઈએ એટલું તો આ પત્રો જોતાં, નક્કી જ. પછી તો 
રોજ આ પે્રણમકાને એક કાવ્યઝરતો પત્ર રમિભાઈ લખે! અને લયારેક ણવરહના 
દદવસોય આવ્યા હશે, ત્યારે તો રમિભાઈના ઝંખનાભયાસ ઉદ્ગારોએ કણવતાની ખૂબ 
ઊંચી સપાટી ણસદ્ધ કરી છ.ે આ યુવતીને સંબોધીને તેમિે કણવતાઓય લખી અને 
એવા જ અને એટલા જ કાવ્યઝરતા સુંદર પત્રો લખ્યા. ચાલો, તો એવા એક 
ણવરહવ્યાકુળ, કાવ્યમય પે્રમપત્રના થોડાક અંશો આપિેય માિી લઈએ : 

[નોંધ : રજનીકુમારે ‘રમિીયમ્’મા ંજ ેપત્ર ટાંલયો છ ેએ બીજો. અત્રે એથીય 
વધુ તીવ્ર, ઉત્કટ, તલસાટભયો અને અતી કાવ્યમય પત્ર મનેય મળી ગયો, જનેા 
અમુક અંશો ટાંકુ :] 

“ણજદંગીમાંથી બીજો એક દદવસ વળી ઓછો થઈ ગયો. ણજદંગી એટલે આ 
શ્વસતું અક્સ્તત્વ માત્ર નહીં; ણનરથસક વેંઢારવા પડતા હાલના આ મહાબોજમાંથી તો 
એક દદવસ ઓછો થાય એ આનન્દ્દ–ઘટના જ લેખાય. પરન્દ્તુ મારે મન તો ણજદંગી 
એટલે જ તમારંુ સાક્ન્નધ્ય. એ ધબકતા જીવનની ક્ષિેક્ષિ કોઈ કૃપિના ધનની જમે 
અંતરના લોહકપાટમાં ઊંડઊેંડ ેસાચવી રાખું છુ.ં એમાંથી આખો એક દદવસ ઓછો 
થઈ જાય એ ખોટ કેમ પુરાશે? પુરાશે ખરી? કોિ જાિે! 

હવે પ્રભાતના એ જીવનદાયી ક્સ્મતનું દકરિ નથી પામતો. શૂન્દ્ય પ્રાંગિ તરફ 
હતાશ નજર નાખતો આગળ વધુ છુ;ં મક્ન્દ્દરનાં ણભડાયેલાં વજદ્વાર જોઈ, દશસનાતુર 
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ભલત આંગિેથી જ પાછો વળે તેમ, દુષ્યંતના દરબારમાંથી પાછી ફરતી શકંુતલાની 
વેદના હૃદયમાં સંઘરીને. રાત્રે બારીમાંથી પ્રવેશતા પ્રકાશમાં કોઈની ઉપક્સ્થણતનો 
ઉષ્માભયો પ્રકાશ નથી ઉમેરાતો. મારાં અંતરદ્વાર ઉઘાડવાની હામ હવે નથી રહી. 

વાતાવરિમાં વસંત પ્રસરનો અિસાર અનુભવાય છ.ે આંબાઓ ફુલ્લ 
મંજરીથી લચી રહ્ા છ.ે સાંજની દાહક હવા મઘમઘી ઊઠ ે છ.ે છતાં મારે તો 
ણશણશરની કડકડતી ઠડંીમાં જ કંપવાનંુ દુભાસગ્ય આવ્યુ ંછ.ે કહો લયાં ગયો આપિો 
વસંતણવલાસ? સાંજો ભારે ગમગીન, ઉદાસ, બોણઝલ લાગે છ.ે અંતરનો બોજ 
ઉઠાવીને પે્રત જવેો એકલો એકલો ભટકંુ છુ ં ને અંધારંુ થતાં ભારે ડગલે પાછો વળુ ં
છુ.ં કુદરત ખરેખર કેટલી અસહ્ સુંદર છ;ે પરન્દ્તુ જીવનનો એની સાથે લયાંય સુમેળ 
સધાતો નથી વરતાતો. અંધાદરયા દરમાં ભરાઈ ગયેલા ક્ષુર જતંુ જવેુ ં અક્સ્તત્વ 
ણનરથસક કિસી રહ્ું છ.ે 

આજ ે ત્રીજો દદવસ અવસાન પામ્પયો. કાળના ણવકરાળ મુખમાં એય સદાનો 
ગ્રસ્ત થઈ ગયો. દદવસ પછી રાત અને રાત પછી દદવસ મહાકાલના અખંડ 
સંહારયજ્ઞમાં કેવાં હોમાયે જાય છ!ે ના, હોમાઈ તો આપિે જ જઈએ છીએ ને? 

તમે કેવાં કૂ્રર છો! શા માટ ેમારી અલ્પતમ મોંઘેરી મૂડીમાંથી ત્રિ–ત્રિ દદવસ 
સામટા ઝંૂટવી લીધા? મારી આંખોમાં નૂર હોય એ તમને નથી ગમતું શું? ના, કદાચ 
મારા આ વેદનાના દદવસો કોઈના અસીમ આનન્દ્દના દદવસોય હોય. તો પછી 
કોઈના આનન્દ્દના ભોગે સુખ માગવાનો મને શો અણધકાર? સુખ અણધકાર માગે છ;ે 
પરન્દ્તુ અણધકાર મળતાં જ સુખ નિ થઈ જાય છ.ે સંસારની રચના જ અનેકાનેક 
ણવરોધાભાસો પર આધાદરત છ.ે બધું જ સાપેક્ષ, કોઈનો આનંદેય બીજાનું દુુઃખ બની 
જાય. સુખ યા દુુઃખ માનવી માટ ેપરસ્પર આધાદરત હોય, ત્યાં બીજુ ંથાય પિ શું! 

આશાભયો આવું છુ ં ને ણનરાશ થઈ પાછો ફરંુ છુ.ં આશા–ણનરાશા બન્નેનો 
બોજ હવે તો અસહ્ બનતો જાય છ.ે આ ક્રમ હજી કેટલા દદવસ સહેવાનો છ?ે એનો 
પ્રત્યુિરેય આ ક્રમ પૂરો થયા બાદ જ મળી શકે ને? અને ત્યારે એ ઉિરનંુ મૂલ્ય શું 
રહેવાનું? 
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હવે તો આવો! એક પ્રભાતને એકાએક રમિીય બનાવી મૂકો! એક બપોરન ે
અમસ્તાં જ સાથસક બનાવી જાઓ! એક સાંજને ચૂપચાપ પ્રકાણશત કરી દો! અહીં તો 
બધું જ થીજી ગયું છ,ે જીવનનો પ્રવાહ અવરોધાઈ ગયો છ.ે બધું વ્યથસ છ,ે બધું જ 
અથસહીન છ,ે ધ્યેયહીન છ,ે સાન્દ્ત છ.ે પ્રતીણત પૂિસ થઈ ચૂકી છ,ે છતાંય આ મૂખસ 
ઝંખનાઓ વાગોળ્યા કરંુ છુ.ં જગત અમસ્તું કાંઈ મને મૂખસ નથી માનતું. 

આપિે કોઈ લોખંડી પાંજરામાં પુરાયેલાં છીએ. એ પાંજરંુ ઉઘાડી નાખવાની 
શક્લત આપિામાં નથી. બધાં જ પોતપોતાનાં અલગ પાંજરામાં પુરાયેલાં છીએ અને 
મોટા ભાગનાંને તો એ પાંજરંુ જ સદી ગયું છ.ે એ લોકો તમારી સમક્ષ ધમસની, 
નીણતની, ભગવાનની, સમાજની સુણફયાિી વાતો કરશે અને તમે એ ન સ્વીકારો તો 
તમને પાગલ ગિશે, હિશે. તમારંુ સાચું સ્થાન આ સંસાર નથી જ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
▪ 

શ્રમજીવીઓને પૂરેપૂરો ઉણચત બદલો મળવો જોઈએ 
કલકિામા ં માિસ દ્વારા ખેંચાતી દરક્ષાઓ છ.ે આવા દરક્ષાચાલકોનો 

રોટલો ઝૂંટવી લવેાથી લયો લાભ થવાનો? માિસ માિસનો બોજ ઉપાડીન ે
દોડ,ે એ સંસ્કારન,ે સુરુણચને જરા કઠ ેએવી વાત છ ેજ; પરન્દ્ત ુજ્યા ંસુધી એ 
લોકોને અન્દ્ય બહેતર વ્યવસાય આપી ન શકાય ત્યાં સુધી એમનો ધધંો બન્દ્ધ 
કરાવ,ે તો એવી સરકાર માનવતાવાદી નહીં; ણનષુ્ઠર, અણવચારી ન ે
પરમ્પપરાગત જીવદયાના રુદઢચુસ્ત ખ્યાલોવાળી જ ઠરે અને આજ ે આ 
ભયાનક બેકારીના યુગમાં એ સમગ્ર મોટા જૂથને અન્દ્ય વ્યવસાય તત્કાળ 
આપી શકાય એમ છ ેખરંુ? ન્દ્યાયી સૂચન તો એ છ ેકે આવા શ્રમજીવીઓન ે
એમના શ્રમનો બદલો પૂરેપરૂો ઉણચત જ મળવો જોઈએ અને ત ેબુણદ્ધજીવીઓ 
કરતા ં કોઈ પિ રીતે ઓછો ન હોવો જોઈએ. ભારતમાં શ્રમજીવીઓન ે
ઊતરતી કોદટના માિસો ગિવાનું વલિ જ સવસપ્રથમ નાબદૂ થવું જોઈએ. 

                                      – રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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સેલસ–સમ્પબન્દ્ધોમાં ક્રાંણતકારી હદે ઉદાર 

આ પુસ્તક ‘સામા પૂરનો તરવૈયા’ને ણબલકુલ બંધ બેસે એવું વધારાનંુ કાંઈક 
મારે તેમાં મૂકવું જોઈએ. જો કે એનો અથસ કદાણપ એવો તો નદહ જ કે માત્ર એવા 
કેટલાક બનાવોને લીધે જ આપિે રમિ પાઠકને સામા પૂરના તરવૈયા માનવા પે્રરાયા 
છીએ. જમે રાજા એ તો રાજા જ છ;ે પિ માથે હીરા અને રત્નજડીત મુકુટ મૂલયો 
હોય તો તેથી રાજાની શોભા ઔર વધવા પામે! હવે જ્યારે મુકુટની વાત ઉપર 
આવ્યા છીએ તો મુકુટના ઝગમગાટની માંડીને વાત કરીએ : 

નામ આપવાનંુ એટલા માટ ેટાળવાનંુ પસંદ કરીશ કે, સામા પક્ષે જ ેસ્ત્રીપાત્ર 
છ,ે તેનું આ કથામાં યોગદાન નદહવત્ છ.ે કદાચ એવું મહત્ત્વ પિ નથી. વળી જો 
એમ બન્દ્યું હોત તો વધુ સારંુ, રમિ પાઠકના પક્ષે તો હતું જ; પરન્દ્તુ બની શલયું 
નથી તેથી પિ બદનામીનાં ચાર છાંટિાં એ બહેનને આપિે ઉડાડવા માગતા નથી. 
આ કાંઈ બહુ જૂની વાત પિ નથી. રમિભાઈએ સરોજબહેનનો સાથે ગુમાવ્યો તે 
પછીનાં અમુક વષો પછી રમિભાઈના એક પુરુષણમત્રને એક સ્ત્રીણમત્ર સાથે 
સ્નેહસમ્પબન્દ્ધ બંધાયો. રમિભાઈ, આવા સ્નેહસમ્પબન્દ્ધો ત્યાર પછી આગળ વધીને 
શારીદરક સમ્પબન્દ્ધોમાં પલટાય તેને કાંઈ અયોગ્ય હોવાનંુ માનતા નથી એ તો હંુ ન 
કહંુ, તો પિ રમિભાઈને ઓળખતા સૌ ણમત્રો તેમ જ વાચકો જાિે પિ છ ેજ. 

ઉદય રમિભાઈનો ગાઢ ણમત્ર કે દદલોજાન તો ન જ કહેવાય, અને ઉમરમાંય 
ઠીકઠીક નાનો. પિ સમ્પબન્દ્ધને જ ેનામ આપો તે, પરસ્પર દદલ ખલુ્લાં. આમેય રમિ 
પાઠકના બધા જ ણમત્રો પ્રમાિમાં ઉમ્પમરે ઘિા નાના, છતાં ચીલાચાલુ, રૂદઢગત કે 
સામાણજક કહેવાય તેવાં મયાસદા કે આડપડદા નહીં જ. 

ઉદય પિ એવો જ એક ‘ણમત્ર’, અને વળી સ્વભાવે ઘિો રંગીલો : 
વાતવાતમાં પે્રમમાં પડી જાય! ના, હકીકતે તો સ્ત્રીઓ જ તેના પે્રમમાં પડી જાય. 
ઉદય રમિભાઈને મોટભેાગે બધી જ વાત ણવગતે કરે, અને રમિભાઈને આવા 
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સમ્પબન્દ્ધોની કશી છોછ પિ નહીં. ઉપર જિાવ્યું તેમ રમિ પાઠક સેલસ–સમ્પબન્દ્ધોમાં 
ક્રાંણતકારી હદે ઉદાર : તેઓ કહે છ,ે ‘પાપ અને અનીણતની રૂદઢગત વ્યાખ્યા જ 
ખોટી છ.ે કોઈનેય અને સમાજવ્યવસ્થાને પિ જરાય હાણન કે ખલેલ પહોંચાડ્યા 
ણવના જો બે વ્યક્લતઓ મનહૃદયનો સાચો અને દુલસભ આનન્દ્દ માિતી હોય, તો 
એમાં ખોટુ ંશું? એમાં વળી પાપ લયાં આવ્યુ?ં’ 

અને ખરેખર એક એવો જ સમ્પબન્દ્ધ ઉદય બાંધી બેઠો; જમેાં એક વ્યક્લત માટ ે
તો જીવનાનન્દ્દ, અને હાણન કે વાંધો વળી કોઈને જ નહીં! કારિ એ જ કે, 
લીલાબહેન યુવાન ણવધવા હતાં, દેખાવે પિ કાંઈ ખોટાં નહીં... ખરેખર જ એમને 
કોઈની દદલી હંૂફની અણનવાયસતા હતી, અને ઉદય મળી ગયો. 

સ્ત્રી–પુરુષનો મીઠો–ઉષ્માભયો સમ્પબન્દ્ધ થાય, એટલે શારીદરક સમ્પબન્દ્ધમાં એ 
લોકો સરી જ પડ,ે એ ણબલકુલ સ્વાભાણવક અને કુદરતી. એનો રમિભાઈને વાંધો 
તો નહીં જ; બલકે, તેઓ તો હળવી રીતે એમ કહે કે, ‘આવો શારીદરક સમ્પબન્દ્ધ જો 
ન બંધાય, તો કશોક વાંધો હોવો જોઈએ!’ અને એમ, ઉદય અને લીલા જીવનનો 
એવો બ્રહ્માનન્દ્દ મન ભરીને માિતાં રહ્ાં. 

પિ કુદરતના કાનૂન ણનષૂ્ઠર અને અફર છ ે: ન બનવા જવેુંય બન્દ્યુ ંજ, અને 
તે એ કે, લીલા ગભસવતી બની. ઉદય જવેો રંગીલો અને મસ્તરામ, એવો પાછો 
વ્યવહારુ પિ ખરો જ. એટલે તેિ ેતો વ્યવહારગત ણનકાલ જ ઠરાવ્યો કે, ‘ગભસપાત 
કરાવી નાખવો, આખી દુણનયા એમ જ કરે છ!ે’ ગાયનેક ડૉલટર ણમત્ર પિ હાજર જ 
હતા, કોઈ મંૂઝવિ કે સમસ્યા જ નહોતી. પિ લીલા આખરે તો એક નારી, એનંુ 
મન માને નહીં. વળી, એને એક આઠ વષસનો પુત્ર તો હયાત હતો, અને પાછો 
હોંણશયાર, હૈયું ઠરે એવો સુપુત્ર હતો. છતાં, સમજી શકાય છ ે કે ઊંડઊેંડ ે લીલાને 
પુત્રી–સંતાનની પિ ઝંખના હોય. ગભસપાત માટ ેએ તૈયાર નહીં... 

મામલો આપિા રમિભાઈ સમક્ષ આવ્યો. રમિભાઈ કહે, ‘અરે, ણચંતા શા 
માટ ેકરો છો? જો કોઈનેય કશો વાંધો ના હોય, તો હંુ લીલા સાથે લગ્ન કરી લેવા 
તૈયાર છુ.ં હંુ બેય સંતાનોને પે્રમથી ઉછરેીશ. બાળકો માટનેાં મારાં અસીમ સ્નેહ–

https://govindmaru.com/


સામા પરૂનો તરવયૈો 

અનુક્રમણિકા  https://govindmaru.com               Page 30 

 

વાત્સલ્ય અને લાગિીસંવેદન તો જગજાહેર જ છ.ે માટ ેકોઈનેય ઊની આંચ નહીં 
આવવા દઉં...’ રમિ પાઠક ત્યારે ણવધુર જ હતા. 

વાહ! રમિભાઈ, વાહ!! એક સ્ખલનગ્રસ્ત ણવધવા યુવતીને તો પત્ની તરીકે 
સ્વીકારવાની જ, ઉપરથી બીજાના બીજનાં બબ્બે બાળકોનો બોજ પિ સ્વીકારી 
લેવાનો! ખરા સામા પૂરના તરવૈયા તો ભાઈ, તમે જ! 

ડૉલટરે ગંભીર થઈને રમિભાઈને પૂછ્ું, ‘આર યુ ણસદરયસ?’ [તમે 
ગંભીરતાથી આ ણનિસય લો છો?] 

‘યસ, વેરી... વેરી... ણસદરયસ!’ 
રમિભાઈએ જવાબ આ્યો કે, ‘હંુ પૂરેપૂરો ગંભીર છુ.ં અને એથી મને તો 

ત્રિ લાભ છ ે: એક તો, જવેી સામાણજક ક્રાંણત હંુ ઝંખું છુ ંઅને ઉપદેશું છુ;ં એવી જ 
એક ક્રાંણત કરી બતાવવાની તક ખદુ મારા માટ ેજ ઊભી થઈ. બીજુ,ં લીલાની ઈચ્છા 
પૂિસ કરીને, એક વ્યક્લતને સુખ આપવાનું પુણ્ય મને પ્રાિ થાય છ;ે કારિ કે 
રૅશનાણલસ્ટ વ્યાખ્યા પ્રમાિે, અન્દ્યને સુખ આપવું તે પુણ્ય! અને ત્રીજો લાભ એ કે, 
આ ઉમ્પમરે [ત્યારે રમિ પાઠક લગભગ 70 વષસના] મને લીલા જવેી એક સાલસ, 
સેવાભાવી ને સ્નેહાળ પત્ની મળશે, તો મારી વૃદ્ધાવસ્થા ખરેખર જ સુધરી જશે અને 
વળી, લીલા આજીણવકા કમાઈ શકે એવી સક્ષમ છ,ે એટલે એવી કોઈ ણચંતા પિ 
નથી. 

[અત્રે નોંધવું ઘટ ે કે, રમિ પાઠક ‘વૃદ્ધલગ્ન’ના ખરેખર દહમાયતી છ,ે તેમિ ે
આ મતલબના લેખો પિ લખ્યા છ.ે શરત એટલી જ કે એમાં જબરજસ્તી ન હોય કે 
કોઈનો ભોગ ન લેવાવો જોઈએ. ટૂકંમાં એકલી પડી ગયેલી બે ણવજાતીય વ્યક્લતઓ 
પરસ્પર જોડાઈને એકલતા દૂર કરે, એના જવેી મંગલ ઘટના બીજી કઈ હોઈ શકે?]  

જ્યોમતષ 
ર્હમષમ દયાનુંદે લખયુું છ ેકે ર્નુષ્ય ધનવાન, દફરદ્ર બને તે પોતાના કર્મથી 

થાય છ,ે ગ્રહોથી નથી થતો.                           – રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 

https://govindmaru.com/


સામા પરૂનો તરવયૈો 

અનુક્રમણિકા  https://govindmaru.com               Page 31 

 

3 
સામા પૂરના તરવૈયાની દદલદારીની વાત 

સરોજ પાઠક રમિભાઈને અમેદરકા મોકલવાની તૈયારી બતાવવાની સાથે 
પોતાની અંગત કમાઈના રૂણપયા પચ્ચીસ હજાર ચરિે ધરે છ.ે લગભગ એ વખતે તો 
એવું જ કે દટદકટના પૈસાની વ્યવસ્થા તો થઈ ગઈ. આખા અમેદરકામાં રમિભાઈના 
વાચકો અને ચાહકો ઠરેઠરે. રમિભાઈ ખુશખુશાલ. સૌએ માન્દ્યું કે હવે પછીનંુ દૃશ્ય 
આપિને એ જોવા મળશે કે હવાની પાંખ ઉપર બેસીને નજર જ્યાં નીચી માંડીએ 
ત્યાં વાદળો દેખાતા હોય અને એ દેખતા રમિભાઈ એરો્લેનમાં આરૂઢ હશે! 

પિ એ બન્દ્યું? ના, ન બન્દ્યું! તો એમ કેમ ન બન્દ્યું તેની રહસ્યભરી વાત 
આમેય રમિભાઈ પોતાના મોઢથેી તો બોલે જ શાના? પિ લખાતા આ પુસ્તકન ે
આખરી ઓપ આપવા માટ ે મુણનઆશ્રમમાં હંુ, રમિ પાઠક અને રજનીકુમાર સૌ 
ભેગા થયા હતા ત્યારે રજનીભાઈના મોઢથેી આ વાત સાંભળવા મળી. 

બન્દ્યું એવું કે, રમિભાઈ પોતાના એક અંતરંગ સ્નેહી ણમત્રદંપતીના ઘેર ગયા. 
બપોરનો સમય. ગરમી કાળઝાળ. બહેને પાિીનો ગ્લાસ ધયો તો પાિી ગરમાગરમ. 
ગરમાગરમ એટલા માટ ે કે તેમને ઘેર આજ ેતો જીવનજરૂદરયાતની ગિાતી વસ્ત ુ
એટલે કે ફ્રીજ ન હતું. ઠીક છ,ે ગરમપાિી ગટગટાવી તો ગયા. પછી શટસનંુ ઉપરનંુ 
બટન ખોલીને પંખાની હવા ખાવાનંુ ણવચાયુું અને નજર છત ઉપર માંડી ત્યાં જ 
નજર છત ઉપર ચોંટી ગઈ. ઘરમાં પંખો પિ ન હતો. ઠીક છ,ે ણમત્રની સાથે વાતોના 
તડાકા મારવા તો બેઠા; પિ વાતોમાં ગરમી આવે જ લયાંથી? – કે જ્યાં આવી બધી 
‘ગરમી’ પોતાની પ્રીત પુરી પાડતી હોય! જરા વારે રસોડામાંથી ધમધમાટ અવાજ 
આવવો શરૂ થયો અને બહેન બોલ્યાં : “રસોઈ તૈયાર જ છ.ે ગરમાગરમ પૂરીઓ 
તળી આપુ,ં બસ એટલી જ વાર!” “તો શું આ ધમધમાટ આવતો અવાજ 
કેરોસીનવાળા પ્રાયમસનો છ?ે તો શું આ લોકો પાસે ગેસનો ચૂલો પિ નથી?’’ 

બધાના જવાબ, બસ– ના, ના, અને ના! રમિભાઈએ મનોમન ણવચાયુું કે 
ણધક્કાર છ ે મારંુ અમેદરકા જવું! જ્યાં મારા આવા ગાઢ અને દદલદાર સ્નેહીજનો 
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આવી પ્રાથણમક જરૂદરયાતો વગર ટળવળતા હોય, ત્યાં મારાથી અમેદરકા શીદને 
જવાય? અમેદરકા જવા માટનેી રકમમાંથી મોટા ભાગની રકમ આ કુટુબં માટનેા 
ફ્રીજ, પંખા અને ગેસના કનેકશન માટ ેવાપરી નાખી! અમેદરકા જવા માટનેી દટદકટ 
લેવાના આયોજન ઉપર પૂિસણવરામ મૂલયું. 

મુણનઆશ્રમના ચોગાનમાં મૂકેલા હીંચકા ઉપર અમે બેઠા હતા અને 
રજનીભાઈ મને આ વાત કરી રહ્ા હતા. રમિભાઈ માત્ર આડુ ંજોઈને સાંભળી 
રહ્ા હતા. વાત પૂરી થતાં માત્ર આટલું જ બોલ્યા : “રકમ મેં લયાં વેડફી નાખી 
અથવા તો મને મૂખસ બનાવીને, ભોળવીને મારો કયો સગો મારી પાસેથી એ રકમ 
પડાવી ગયો, એ બાબતમાં મારા સગાંઓ આજસુધી તકસકુતકો કયાસ જ કરે છ!ે” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રૅશનાણલઝમ 

રૅશનાણલઝમ કોઈ વાદ કે ણવચારસરિી નથી, એ તો જીવનપદ્ધણત છ.ે 
રૅશનાણલસ્ટને શણન કે રાહુ નડતો નથી; તેને નરક સ્વગસની ણચન્દ્તા પીડતી નથી; 
ણબલાડી આડી ઊતરે કે ણવધવા સ્ત્રી સામી મળ ેતો ત ેઅસ્વસ્થ થતો નથી; તે 
એકટાિા ં કે અપવાસ કરતો નથી; કથાવારતા કે હોમહવનમા ં દોડતો નથી; 
બાપુઓ, શાસ્ત્રીઓ, મહણષસઓ, પ્રગટબ્રહ્મસ્વરૂપો જવેી પરોપજીવી જમાતોનો તે 
સમથસક નથી; દેવદેવીઓ, ભૂતપે્રત કે ભૂવા એને ગભરાવી શકતાં નથી; 
લગ્નમરિના કંટાળાજનક ખચાસથી પ્રસંગો ઊજવવામાં તે માનતો નથી. બોલો, 
રૅશનાણલસ્ટ કેટલો બધો સુખી! રાજકીય, આણથસક અને ધાણમસક ક્ષેત્ર ે
રૅશનાણલઝમને પ્રણતક્ષ્ઠત કરવામા ં આવે તો ણબનજરૂરી આપણિઓ ટાળી 
શકાય. દા.ત., જો રાજતન્દ્ત્ર રૅશનાણલસ્ટ બને તો મક્ન્દ્દર–મક્સ્જદનો ઝઘડો કે 
અશ્વમેધ, કુમ્પભમેળા જવેી આપણિઓ મળુમાથંી જ નાબૂદ કરી શકાય.  

                      – રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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‘શોલ’ેની માફક બન્ને બાજુએ રાજાની છાપવાળો ણસક્કો 

સમાજસુધારનું કાયસ કરનારા આપિા ‘સામાં પૂરના તરવૈયા’નો એક પ્રસંગ 
તમને કહંુ : એકવાર હંુ, રજનીકુમાર પંડ્યા, રમિ પાઠક અને અમેદરકાવાળા 
ઈશ્વરભાઈ પટલે અમે બધા બેઠા હતા. વાત જો કે રજનીકુમાર પંડ્યાની પીઠ 
થાબડવાના આશય સાથે રમિ પાઠક દ્વારા રજૂ કરાઈ હતી; પિ એ વાતના સાચા 
નાયક તો તેઓ પોતે જ હતા. વાત મગજમાં એવી તો સજ્જડ રીતે ચોંટી ગઈ કે 
વાત સાંભળતાં જ મેં તત્કાલ અને એ જ જગ્યાએથી, ‘રજનીકુમાર આપિા સૌના’ 
એમ કરીને એક પુસ્તક પ્રગટ કરવાનો મારો મનસૂબો જાહેર કરી દીધો. 

પીઠ ભલે રજનીકુમારની થાબડીએ; પિ પ્રસંગ તો હતો એ રમિ પાઠકનો. 
કહેવાય ભલે એ પ્રસંગ; પરન્દ્તુ એ પ્રસંગનંુ પોત એટલું ણવશાળ કે તેનાં ઉપરથી 
આખી એક નવલકથા લખી શકાય અને મને એ લખવાનંુ મન પિ ખરંુ અને 
ભણવષ્યમાં કદાચ લખું પિ ખરો! 

જો કે કેટલાક અવનવા, અટપટા અને વાતને વધુ ચોટદાર બનાવવા 
‘પલટાપલટી મારતા’ એમ લખવાનું મન થાય, એવા વજનવાળા પ્રસંગોને આ 
પુસ્તકની બાથમાં સમાવવાનંુ અત્યંત કપરંુ અને દુષ્કર. એક તબકે્ક તો એમ પિ 
ણવચાયુું કે, રજનીકુમાર પંડ્યાએ ‘રમિીયમ્’માં ‘સકંજ ેસપડાયેલા રમિલાલ’. એવું 
નામ આપીને રમિ પાઠકને પૂરેપૂરાં ચોવીસ પાનાંમાં કચકચાવીને સપડાવ્યા છ ેતેથી 
એ વાતથી હવે કોિ અજાિ હોય? માટ ેએ વાતને આ પુસ્તકમાં ન લખાય તો ચાલે! 
“પિ શા માટ ે ચાલ?ે શા માટ ે ચલાવી લેવુ ંજોઈએ?” એવું રજનીકુમાર પંડ્યાએ 
આખંો કાઢીને ઘૂરકતા અવાજ ેમને મુણનઆશ્રમમાં કહ્ું, ત્યારે મને પિ સમજાયું કે, 
‘સામાં પૂરનો તરવૈયો’ કહીને જ ેમાિસને આપિે ઓળખાવીએ છીએ તે માિસનો 
પુસ્તકના શીષસકને અદ્દલોઅદલ ન્દ્યાય આપતો આ પ્રસંગ તો, ભલે તેમાં રહેલી 
વાતાસને ણવસ્તતૃરૂપે રજૂ ન કરીએ તો પિ, આલેખવો તો રહ્ો જ! 
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રજનીકુમાર પંડ્યાએ ‘રમિીયમ્’માં પાત્રોનાં જ ેનામ આ્યાં છ ેતે અહીં પિ 
આપિે એ જ રહેવા દઈશું. [જો કે અસલ નામ જુદાં છ]ે 

રમિભાઈ એક વખતે જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં બાજુમાં એક ફેણમલી રહેવા 
આવ્યું. જમેાં બાર–તેર વરસની એક બાળકી હતી, જ ે પાડોશીદાવે રમિભાઈ–
સરોજબહેનને ત્યાં આવવા જવા લાગી. બાળકીને ગીતનો, સંગીતનો અને નૃત્યનો 
શોખ. રમિભાઈ તથા સરોજબહેન બન્ને ઉચ્ચ કેળવિી પામેલાં અને કૉલેજમાં 
પ્રાધ્યાપક તથા પ્રાધ્યાણપકા. બાળકી એવી આ શાશ્વતી સ્વાભાણવક રીતે જ 
રમિભાઈનાં સ્નેહ, કાળજી અને ણવદ્વતાથી પ્રભાણવત બની. ‘રમિીયમ્’મા ંઆ વાત 
લખતી વખત ે રજનીકુમાર અહીં જરા અટકીને લખે છ ે : “રમિભાઈએ આ 
બાળકીને બાર–તેર વરસની વયે રમાડલેી એટલે ણપતૃભાવ પિ સહજપિે જન્દ્મી 
ચૂલયો હતો.” 

રમિભાઈએ છોકરીનાં માતાણપતાની મંજૂરીથી એક સંગીતકલાસમાં તેને 
દાખલ કરી દીધી. સાથેસાથે ગુિપિે શાશ્વતીને નૃત્યની તાલીમ આપવાનું પિ 
ગોઠવી દીધું હતું; કારિ કે રમિભાઈની કલાપારખું નજરે જોઈ લીધંુ કે એ બાળકી 
નૃત્ય માટનેી પ્રણતભા વધુ ધરાવે છ.ે સમયના વહેવા સાથે રજનીકુમાર પંડ્યા જ્યારે 
ફરીથી રમિ પાઠકને ઘેર વષો પછી ગયા ત્યારે, રજનીકુમાર એમ કહે છ ે કે, 
શાશ્વતી બારમાંથી બાવીસ વરસની, સુંદર, સૌંદયસ નીતરતી યૌવના બની ગઈ હતી. 
બી.એ. થઈ ચૂકી હતી. ગીત અને સંગીત તો ઠીક, નૃત્યમાં પિ ણનપુિ થઈ ગઈ 
હતી. પોતાના પગ ઉપર ઊભી રહેવા માટનંુે સામથ્યસ પિ એિે મેળવી લીધંુ હતુ ં
એટલે કે નોકરી કરીને કમાિી કરવા લાગી હતી. રજનીકુમાર લખે છ ે: “શાશ્વતીન ે
જન્દ્મ આપનારાં જનકજનની ભલે જુદાં; પિ તેના ઉછરે પાછળની રાતદદવસની 
મહેનત કરનાર અને ભોગ આપનાર સાચાં જનકજનની તો રમિભાઈ અને 
સરોજબહેન.” 

 શાશ્વતી ગ્રીનકાડસ ધરાવતી છોકરી હતી તથેી જો તેની સાથે લગ્ન થાય તો 
પોતાને પરદેશ જવાં મળે, એ કોઈ પિ મુરણતયા માટ ે્લસ પોઇન્દ્ટ હતો. શાશ્વતીની 
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જ્ઞાણતમાં જબ્બર દહેજ આપવો પડ ેએવો કુદરવાજ પેસી ગયલેો. આવા દરવાજની 
સામે, ઉમદા અને આદશસ ણવચારો ધરાવતી શાશ્વતી ણખન્ન રહ્ા કરે. પોતાને 
પરિાવવા માટ ેપોતાના ણપતાએ સામે ચાલીને દહેજ આપવાનું જો ફરણજયાત હોય 
તો તે શાશ્વતીને મંજૂર ન હતું. એક છોકરો મળ્યો. પહેલાં તો મીઠીમીઠી વાતો કરીને 
પોતે દહેજ લીધા વગર પરિવા તૈયાર થયો, શાશ્વતીના ગીત–સંગીત અને 
નાટ્યવગોનો અભ્યાસક્રમ પૂરો થાય ત્યાં સુધી પરદેશ જવાનું નામ પિ નદહ લે – 
એવાં એવાં વચનો તેિે આ્યાં. આથી કાગળ ઉપર એ છોકરાનાં શાશ્વતી સાથે લગ્ન 
થયાં. [રણજસ્ટડસ] 

લગ્ન રજીસ્ટડસ થયા પછી છોકરાએ પોત પ્રકાશ્યું. ‘દહેજ પિ જોઈશે!’ અને 
પરદેશ જવાની ઉતાવળભરી તૈયારીના અિસાર પિ આ્યા. તેથી શાશ્વતી રોષે 
ભરાઈ : ‘બસ આની સાથે તો લગ્ન નહીં જ!’ એવો ણનિસય કરી, ઘેરથી ભાગીને 
રમિ પાઠકને ઘેર આવતી રહી. હવે તે તથા રમિ પાઠક જુદાજુદા ગામે રહેતાં 
હતાં. 

ઘેરથી ભાગેલી શાશ્વતીને સંઘરનાર તરીકે પહેલા શકમંદ રમિભાઈ 

નીવડ ેએ સાવ સ્વાભાણવક હતું. તેમિે એક માત્ર સલામત ઘર તે રજનીકુમારનંુ 
એમ સમજીને મદદ માટ ેરજનીકુમારને ફોન કરીને મદદ માટ ેહાથ લંબાવ્યા, તો 

રજનીકુમાર પંડ્યા તથા તેમના વાતાસકાર પત્ની તરુલતા દવેએ શાશ્વતીને 
પોતાની બાંહોમાં સમાવી લીધી. તેમને મન જવેી તેમની પુત્રી તજ સની એવી જ 

આ શાશ્વતી હતી. 
આ બાજુ શાશ્વતીના ઘરવાળાંઓ ઉશ્કેરાઈ ગયેલાં : પોણલસ ફદરયાદથી 

માંડીને શાશ્વતીને શોધવાનાં બધાં કાટલાં ત્રાજવામાં મુકાઈ ગયાં હતાં. જો કે 
ચોતરફથી બારી–બારિાંથી ખુલ્લા અને હવા ઉજાસવાળા રજનીકુમાર પંડ્યાના 

ફલેટમાં પિ જાિે શાશ્વતી અભેદદકલ્લાની માફક સુરણક્ષત હતી અન ે
સહીસલામત હતી. 
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વાત આટલે સુધી ઠીક; પિ શાંત વાતાવરિમાં અને ભરઊંઘમાં ફટાકડો ફૂટ ે
અને ઝબકીને જાગી જવાય એવી એક કપટભરી વાત બની : શાશ્વતીના ણપતાએ 
ખોટો તાર કરીને રમિભાઈને પોતાને ગામ–પોતાને ઘેર બોલાવ્યા. અને દહમ્પમતબાજ 
તથા ‘ફરજબાજ’ રમિભાઈ ઊપડ્યા પિ ખરા! 

શાશ્વતી ઘેરથી ભાગી તે પછી શાશ્વતીના બાપે રમિભાઈને અજુગતા પત્રો 
પિ લખેલા. તેમ છતાં, તાર મળ્યા છતાં કાંઈ તેમને ગામ ન જવાય એવું સીધુંસાદું 
ગણિત માંડ ેતો તે રમિભાઈ નહીં! અને... 

અદહંથી કથાની સાચી શરૂઆત. 
“એ લોકોને આડીઅવળી કોઈ કુશંકા ન હતી, કારિ કે એ રમિભાઈના 

શાશ્વતી સાથેના પુત્રીવત સમ્પબન્દ્ધની પણવત્રતા તો સૌએ સ્વીકારી હતી; પિ માત્ર 
એટલો જ વાંક એ પાઠક દંપતીનો હતો કે એમિે અિગમતાં લગ્નની વેદી [કે 
લગ્નની ણચતા] પરથી શાશ્વતીને ભાગી છૂટવામાં મદદ કરી હતી” – આટલું લખ્યા 
પછી રજનીકુમાર પંડ્યાએ પુસ્તકમાં એમ પિ લખ્યું છ ે કે, “જુઓ, રમિભાઈની 
ખાનદાની! શાશ્વતીને મારે ઘેર મેં આશરો આપેલો, આમ છતાં રમિભાઈ મારંુ નામ 
ઉઘાડુ ંએટલા માટ ેપાડતા ન હતા કે તેમને ડર હતો કે મારંુ નામ ખૂલતાંની સાથે જ 
પેલા લોકો મન ેપાતાળમાંથી શોધીને ખતમ કરી નાખશે.” 

‘શોલે’માં જમે બને્ન બાજુ રાજાની છાપવાળો ણસક્કો હતો, એમ આ પ્રસંગમાં 
પિ બને્ન બાજુ રાજાની છાપ છ.ે શાશ્વતીને આશરો આપનાર તરીકે રજનીકુમારનું 
નામ જમે રમિભાઈ ઉઘાડુ ંન પાડ,ે એમ રજનીભાઈ પિ લયાં ઓછા ઊતરે એવા 
હતા? 

આપિે વાત કરી ગયા કે, શાશ્વતીના બાપે રમિભાઈને ખોટો તાર કરીને 
બોલાવ્યા; પિ પછી ત્યાં શું થયું એ વાત કહેવાની હજુ બાકી છ.ે શાશ્વતી 
રજનીકુમારના ઘરમાં ત્રીસ દદવસ કરતાં પિ વધારે વખત રહી, તે દરણમયાન 
ઊતરેલા ચહેરે અને અરધોઅરધ વજન ગુમાવી ચૂકેલા રમિભાઈ રજનીભાઈને ઘેર 
આવ્યા. ત્યાં રમિભાઈએ સાવ સહજ ભાવે પોતાની જ ેઆપબીતી બ્યાન કરી તે 
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ણવશે રજનીકુમારે લખ્યું છ ે: “શાશ્વતીના ણપતાએ ગામની વચ્ચે તેમના ઘરના હીંચકા 
ઉપર જ બરાબરના રમિભાઈને ઘેયાસ હતા. જ ેજીભથી ‘રમિભાઈ... રમિભાઈ’ 
શબ્દો સુકાતા ન હતા. એ જ જીભેથી ગાળોનો વરસાદ વરસાવ્યો હતો. માગ્યું પાિી 
પિ નહોતું આ્યું અને ચંપલ ઉગામીને એમને ઠમઠોરવા સુધીની વાત પિ આવી 
પહોંચી હતી. પોણલસ બોલાવીને પૂરી દેવાની ધમકીઓ અપાવા માંડી હતી અને આ 
ઘેરામાં ગામ આખું સામેલ હતું. આ એ જ ગામ કે જ્યાં રમિભાઈ એકટાિે 
ઉપાડ્યા ઊપડતા ન હતા, તે જ ગામે એમને પગ નીચે કચડી નાખવા માટ ે
લબડધકે્ક લીધા હતા.” 

પછી તો વાત પરાકાિાએ પહોંચી. રજનીકુમાર, લખે છ ે: “કહી દો... કહી 
દો...”માંથી સાવ નીચલા પાટલે ઊતરી જઈને કહી દે... “કહી દે... સા... શાશ્વતીન ે
કયા તારા ણમત્રને ઘેર છુપાવી છ?ે” એમ કહીને કાંકરીચાળો કરવામાંથી પિ ગામ 
લોકો અને કેટલાક લવરમૂણછયા પાછા પડ્યા ન હતા!” રમિભાઈ, પોતે માગ્યું છતાં 
પાિી પિ ન મળ્યું એવી પોતાની ‘આપબીતી’ સુિાવી રહ્ા હતા ત્યારે ‘શોલે’ના 
ણસક્કાની બીજી બાજુ રજનીભાઈએ બતાવી. જોયું તો ણસક્કાની બીજી બાજુ પિ 
રાજા જ હતો. રજનીભાઈએ એ વખતે રમિભાઈને કહ્ું : “કહી દેવું હતું ને મારંુ 
નામ! કહી દેવું હતું કે જાઓ અમદાવાદ, રજનીભાઈને ત્યા!ં તમારી શાશ્વતી તેમના 
ઘરમાં એમના પદરવારમાં સલામત છ ે અને લીલાલહેર કરે છ.ે આ એમનો ફોન 
નંબર ને આ ઠકેાણ!ં છોડો મને, અને પકડો એમને.” 

આ વખત ેરમિભાઈ શું બોલ્યા એ ખબર છ?ે હવે તમને કહંુ : તઓે બોલ્યા, 
“રજનીભાઈ, તમારંુ નામ ખુલ્લું કરી દઉં એવો હંુ કાપુરુષ નથી. શરિાગતને હંુ પોતે 
આશરો ન આપી શલયો એ તો ઠીક; પિ એને બીજો આશરો આપનારના માળાને 
સળગાવનારને દદશા હંુ ચીંધી શકંુ, એના કરતાં હંુ જાતે જ જાન દઉં એ જ બહેતર.” 

રમિભાઈ એ વખતે અને એ સમયે જ ે શબ્દો બોલ્યા અને રજનીભાઈએ 
‘રમિીયમ્’ પુસ્તકમાં ઉતાયાસ, તેમાં અદ્દલભાવ લાવવામાં રજનીભાઈ પૂરેપૂરા સફળ 
નીવડ્યા છ,ે તેની મને વષો પછી પ્રતીણત પિ થઈ ગઈ. મુણનઆશ્રમની અમારી 
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ણત્રપુટીની ણમલનની એ છલે્લી રાત્રી હતી. આશ્રમની બહાર પૂણિસમાની ખીલેલી પિૂસ 
ચાંદનીમાં મધરાતના સમયે અમે એક મક્ન્દ્દરના ઓટલા ઉપર બેઠા હતા. 

આ વાત નીકળતા,ં રમિભાઈએ એ જ વાત વષો પછી એ જ શબ્દોમાં કહી : 
“શરિાગતને આશરો આપનાર ણશણબરાજાની કથા હંુ નાનપિમાં ભિેલો અને એવો 
આશરો આપનાર બીજાના... માળાને હંુ શું સળગાવી શકંુ? ના, ણબલકુલ નદહ. 
હરગીઝ નદહ...” અને એકાદ ક્ષિના મૌન પછી ડૂમો ભરાયેલા અવાજ,ે ડૂસકાં સાથે 
એ ફરી બોલ્યા : “અને, જુઓ! આ માિસ પિ કેવો? મને એમ કહે છ ેકે મારંુ નામ 
આપી દેવું હતું ને! નામ અપાય? મારાથી નામ અપાય? એના કરતાં તો હંુ જાતે 
જાન દઉં એ જ બહેતર...” બહેતર... શબ્દની સાથે વાલય અધૂરંુ રહી ગયું અને 
રમિ પાઠક ગળગળા થઈ ગયા. નીચે પડલેો રૂમાલ હાથમાં લઈને પોતાની ચૂતી 
આંખ ઉપર સજજડ રીતે દાબી દીધો. પૂણિસમાની એ પૂિસખીલેલી ચાંદનીરાત હતી, 
મધરાતનો સમય હતો. રમિ પાઠકનો ક્ષોભ ટાળવા મેં જુદી દદશામાં મારંુ મોઢુ ં
ફેરવી દીધંુ ! 
  

અણભવ્યલતી માટ ેતરફડતી, હતાશ થતી સ્ત્રીઓ 

પછાત સમાજોમાં ગરીબોને, અને સૌથી વધુ તો સ્ત્રીઓને પોતાની 

સજસકપ્રણતભા અણભવ્યલત કરવાની તક મળતી નથી. ગરીબો આણથસક–
સામાણજક જવાબદારીઓ હેઠળ કચડાઈ મરે છ,ે જયારે સ્ત્રીઓને 

સ્વતન્દ્ત્રતાનો અભાવ કચડી મારે છ.ે સગંીતમાં, નૃત્યમાં કે સાહીત્યમાં 
મોટુ ંનામ પ્રાિ કરી શકે એવી અનેક બહેનોને રસોડાના કારાગારમાં કેદ 

થયેલી અને પોતાની પ્રણતભાની અણભવ્યલતી માટ ે તરફડતી, હતાશ 
થયેલી જોઈ છ.ે           

– રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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5 

બાળરમિ એક પેદટિયટ 

રમિ પાઠકનું ભિતર વાદળછાયા ચંર જવેી ચાલે ચાલે… લયારેક તેજ 
પ્રગટ,ે તો લયારેક વળી અંધારંુ ઘોર! પ્રાથણમકમાં તો સાવ ‘ડોબો’ જ; પિ 
માધ્યણમકમાં હાઈ સ્કૂલ કક્ષાએ પિ તેજ–છાયા! ગોધરાની ન્દ્યૂ હાઈ સ્કૂલમાં એક જ 
વષસમાં હાઈ સ્કૂલનાં પહેલાં ત્રિ ધોરિ પહેલ ેનંબરે પાસ કરે; જ્યારે આગળ ભિવા 
જાય, ત્યાં પાદરામાં એક ડોબા જવેા! તે પાછા ડભોઈમાં ખીલ્યા. જો કે પ્રકૃણતથી, 
અણભગમથી તેમ જ ણવચારથી અસામાન્દ્ય તો ખરા જ; મતલબ કે ‘તેજસ્વી’ જરૂર; 
પિ જાિ ે ચીંથરે બાંધ્યું રતન! એને માટ ે જટેલા સંજોગો જવાબદાર, એટલી જ 
એમની ધૂન પિ જવાબદાર; લયારેક દદલ દઈને ભિ,ે તો લયારેક વળી સાવ 
બેણફકર! 

પિ અંદરઅંદર મનમાં મહત્ત્વાકાંક્ષાઓ ઉછાળા મારે : મારે કશુંક કરવું છ,ે 
કશુંક થવું છ.ે મતલબ કે સામાન્દ્ય જીવન એમને લયારેય ગોઠ્ું જ નહીં! આવી 
ગોણપત તેજસ્વીતા તમે જ અસામાન્દ્યતા દશાસવતો એક પ્રસંગ ડભોઈ હાઈ સ્કૂલમાં 
બન્દ્યો. 

ઈન્દ્સ્પેલટરે ણવદ્યાથીઓને પૂછ્ું, “વોટ ડુ યુ વોન્દ્ટ ટુ બી?” [તમે ભણવષ્યમાં શું 
બનવા ઈચ્છો છો?] બધા જ ચીલાચાલ ુ મનોદશાવાળા છોકરાઓએ એવા જ 
જવાબો આ્યા : કોઈ કહે, હંુ ‘ડૉલટર’ બનવા ઇચ્છુ ંછુ.ં કોઈ ‘વેપારી’ કહે; કેટલાક 
‘ણશક્ષક’ બનવા ઇચ્છ,ે તો કોઈ વળી ‘અમલદાર’... 

પિ આપિા રમિભાઈએ જવાબ આ્યો,  
‘આઈ વોન્દ્ટ ટુ બી એ પેદટિયટ’ [હંુ દેશભલત થવા ઈચ્છુ ંછુ.ં] 
ઘડીભર તો ઇન્દ્સ્પેલટરને ગળે પિ આવો જવાબ ન ઊતયો. સામે પૂછ્ું, 

“શુ?ં શું ?” 
‘પેદટિયટ’ રમિભાઈએ ભારપૂવસક કહ્ું.  
અને ઇન્દ્સ્પેલટર ખુશખુશાલ... ઇન્દ્સ્પેલટર કહે, ‘ઓહ પેદટિયટ ! વેરી ગૂડ...’  
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અને જતાં જતાં, એ ઇન્દ્સ્પેલટર અણભપ્રાય આપતા ગયા : 
‘ઓન્દ્લી વન બોય હેઝ ણગવન ધ પ્રોપર એન્દ્સર!’  
‘ફલત એક જ ણવદ્યાથીએ સુયોગ્ય જવાબ આ્યો’ 
તે જમાનામાં વડોદરા રાજ્યમાં ગણભસત રીતે સ્વાતંત્ર્ય આંદોલન પ્રત્યે 

સહાનુભૂણત પ્રવતસતી હતી. આ બનાવ તે 1936ની સાલનો. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ણશક્ષિ વ્યવસ્થાનો પ્રધાન હેતુ  
વૈજ્ઞાણનક અણભગમ અને દૃક્િ જન્દ્માવવાનો છ ે

આપિી યુણનવણસસટીઓને દ્વારે ધણતંગકારો, યોગીઓ, 
દેવીજીઓ, બાબાઓ, સંતમહંતોના ફોટા લટકતા મેં જોયા છ,ે જ્યાં 

લટકાવવી જ હોય તો ખરેખર કોઈ આઈન્દ્સ્ટાઈન, કોઈ રસેલ, કોઈ 
સાત્રસ કે અન્દ્ય પે્રરિાદાયી જ્ઞાનીઓની છબી ઉણચત બને. જ્ઞાનણવજ્ઞાન 

સાથે ણબલકુલ સમ્પબન્દ્ધ ન હોય તેવા ગૉડમેનોની છબીઓ જોઈને 

ણવદ્યાથી માનસમાં ણવનાશક કુસંસ્કાર જ પડ.ે બૅંગલોર યુણનવણસસટીના 
વાઈસ ચાન્દ્સેલર એચ. નરણસંહૈયા કહે છ ે: ‘હંુ માનંુ છુ ંકે કોઈ પિ 

ણશક્ષિ વ્યવસ્થાનો પ્રધાન હેતુ ણશક્ષકો તથા ણવદ્યાથીઓમાં વૈજ્ઞાણનક 
અણભગમ અને દૃક્િ જન્દ્માવવાનો જ હોઈ શકે. કેળવિીનંુ વતસમાન 

માળખું ફલત એક જ પદરિામ સાધે છ ેઅને તે એ કે, અણશણક્ષત 
અન્દ્ધશ્રદ્ધાળુને ણશણક્ષત અન્દ્ધશ્રદ્ધાળુમાં પલટ ે છ,ે વધુ કાંઈ નહીં. 

અભિ વહેમી જન કરતાં વહેમગ્રસ્ત ભિેલો જન માનવસમાજ માટ ે
અનેકગિો ભયંકર નીવડ ેછ.ે’ 

                       – રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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આવું તો કોઈ ના કરે! 

 રમિભાઈને જયંતભાઈ [જયંત પાઠક]ને ત્યાં જવાનંુ ગમે. જયંતભાઈ સાથે 
તો એમને ભરપૂર મજા આવે, બેય ભાઈઓ સતત ખડખડાટ હસતા જ હોય! પરન્દ્તુ 
આખું કુટુબં પિ ભેગું મળીને દકલ્લોલ કરે. 

...ભાભી ભાનુબહેન માંદગીને લીધે પથારીવશ. વાતવાતમાં એમિે 
રમિભાઈને ઠપકો આ્યો, “રમિભાઈ, તમારા દાંત કેમ કાળા પડી ગયા? જરા 
કાળજી રાખો!” 

રમિભાઈએ પળભરમાં જ ણવચાર કરી લીધો, અને જવાબમાં બોલ્યા, 
“ણસગરેટ પીવાને કારિે હશે.” 

ભાભી કહે, “બળી એ ણસગરેટ! છોડી દોને!”  
રમિભાઈ કહે, “હવે છોડી જ દેવી છ.ે..” 
આ પ્રસંગ સમજવા જવેો છ,ે જ ે રમિભાઈની, સામાનંુ મન પામી જવાની 

અને એનંુ માન જાળવી લેવાની સૂક્ષ્મ વૃણિશક્લત તથા સમજ અને જીવનની તમામ 
નાનીમોટી બાબતોમાં ત્વદરત રૅશનલ અણભગમનો સાક્ષીરૂપ પ્રસંગ છ.ે 

સાચી હકીકત તો એવી હતી કે રમિભાઈએ તો દાંતનંુ ચોકઠુ ં પહેરેલું, જ ે
વળી તદ્દન નવું, ચકચદકત અને ઝગારા મારે. ઉપરાંત, તેઓ એને એટલું જ સ્વચ્છ 
રાખે, રાત્રે ક્લલન્દ્સોડને્દ્ટમાં બોળી રાખે ને સવારે બ્રશથી બરાબર સાફ કરે.. લયાંય 
એક નાનકડો ડાઘ નહીં! 

પિ રમિભાઈ ભાભીની મનોદશા સમજી ગયા કે પથારીવશ ભાભીને જરા 
વડીલપણં બતાવવાનું મન થયું છ,ે આવું કંઈક કહીને પોતાનો સ્નેહભાવ કે અહંભાવ 
દશાસવવો છ ે વગેરે. કદાચ એમને એવું લાગ્યું પિ હોય, કેમ કે વૃદ્ધાવસ્થા અને 
માંદગી. વળી અંધારાને કારિે પિ એવું દખેાયું હોય...!! એટલે ભાભીશ્રીના ઠપકાનો 
ધરાર ઈન્દ્કાર કરી દેવાને બદલે, પોતે ગુનેગાર બનીને ભાભીનું માન અને મન 
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એમિે બરાબર જાળવી લીધું. બાકી, રમિભાઈ તો એટલી બધી ણસગરેટ પિ નથી 
જ પીતા. જીવનની નાની, સામાન્દ્ય બાબતોમાં પિ તેમનો આવો રૅશનલ અણભગમ 
એય વળી સામાને સુખ અને આનન્દ્દ આપવાના હેતુવાળો! 

[2] 
એ જ દદવસનો બીજો પ્રસંગ : ણચ. પ્રાચી કહે, “રમિકાકા, તમે ખરા! 

પોતાની જ ણવરુદ્ધ લખી આ્યું. એવું તો કોઈ ના કરે!” 
વાત જાિે એમ બનેલી કે, ભત્રીજી ણચ. પ્રાચી યુણનવણસસટીની કોઈ દડગ્રી માટ ે

લઘુશોધણનબંધ તૈયાર કરી રહી હતી, જનેો એક ણવષય હતો : ‘સાદહત્યકાર રમિ 
પાઠક’. ણચ. પ્રાચીએ કાકાની મદદ માંગી તો, ‘વાતાસકાર રમિ પાઠક’ બાબતમાં, ખુદ 
રમિભાઈએ જ લખી આ્યું કે, ‘રમિ પાઠકમાં મૂળ વાતાસકાર તરીકેની કોઈ ણનજી 
પ્રણતભા હોય, એમ પ્રતીત થતું નથી; પરન્દ્તુ તેઓની અનુકરિશક્લત જબરજસ્ત, 
એટલે અમુકતમુકના અનુકરિરૂપ વાતાસઓ તેઓએ લખી, જમેાંની અમુક સારી પિ 
નીવડી આવી. દા.ત.; તેઓની શરૂઆતની વાતાસઓ પન્નાલાલ–પેટલીકરના ચોખા 
અનુકરિરૂપ છ;ે જ્યારે પછીની રચનાઓ સુરેશ જોશી–શૈલીનું સ્પિ અનુકરિ છ.ે 
એથી જ ગુજરાતી સાદહત્યમાં વાતાસકાર તરીકે રમિ પાઠક લાંબું ટકી ન શલયા 
વગેરે.’ 

ણચ. પ્રાચી સમક્ષ સ્પિતા કરતાં, રમિભાઈએ કહ્ું કે, ‘તારે એક શોધણનબંધ 
લખવાનો છ;ે એટલે એમાં કંઈક મૌણલક સંશોધન જવેુંય આવવું જોઈએ ને? કેવળ 
એકલાં વખાિ કરે, એથી ણનબંધ શોભે નહીં...’ 

યુણનવણસસટી સમક્ષ અને પછી સમીક્ષાથે અગ્રગણ્ય સાક્ષરો સમક્ષ પ્રસ્તુત 
થનારા એક શોધણનબંધમાં, પોતાની ધાર ણવરુદ્ધ એવું પોતે જ લખી આપે ત ે
રમિભાઈ જ! ખરેખર, તેઓ એક ણવલક્ષિ વ્યક્લત છ,ે અને જીવનનાં તમામેતમામ 
ક્ષેત્રે પાકા રૅશનણલસ્ટ છ.ે બાકી, ણચ. પ્રાચીએ કહ્ું તેમ, “આવું તો કોઈ ના કરે!” [જો 
કે પ્રાચીએ રમિ પાઠકના આવા સંશોધનનો લાભ ના લીધો!]         

▪ 
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રમિ પાઠક : વ્યક્લતત્વના ઉજળાં પાસા 
 “અમારા ગામના બાંધવોએ ફલત એક જ વાર સરોજને જોઈ. અને તે લગ્ન 

બાદ લગભગ તરત જ. ગામલોક તો આભું જ બની ગયું કે, નવવધૂ કે પુત્રવધૂ ત ે
આવી હોય! ન લાજ, ન શરમ, ન માન, ન મયાસદા! દૂરના સગાંસમ્પબન્દ્ધીઓ મનમાં 
કચવાયાં ને રોષે પિ ભરાયાં. મારા મામા દલપતરામ કાંઈ બોલ્યાં પિ ખરા અન ે
બબડ્યા પિ ખરા ને તેને કારિે સરોજ બાળકવત્ રડી પડી; પરન્દ્તુ એ વાત તો એ 
રીતે દૂરનાં ગિાય એવાં સ્વજનોની! મારાં લોહીનાં સ્વજનો અને ભાઈભાડુઓંની તો 
વાત જ જુદી, અથાસત્ અંતરથી મારા જવેાં જ ક્રાંણતકારી. નીચલી જ્ઞાણતમાં મેં કરેલુ ં
આવું લગ્ન કે મેં પસંદ કરેલી આવી અબુધ અને બાળકી જવેી રમકડાપત્નીને લીધે 
એ લોકો સહેજપિ નારાજ નદહ, બલકે ‘રમિે લગ્ન કયુું... અમારો રમિ તો આવું 
જ કરે!’ એવી ખુશાલી અને એવો જ ગવસ તેમિે અનુભવ્યાં.” 

રમિભાઈ સરોજને લઈને પહેલી અને છલે્લી વાર જ ેપોતાને ગામ ગયા એ 
વખતનો આ પ્રસંગ છ.ે વાત રમિભાઈ આ રીતે લંબાવે છ ેઅને કહે છ ે : “અમે 
ગયેલા તે અરસામાં અમારી જ્ઞાણતનું એક જ્ઞાણતભોજન હતું. એમાં પંગતે બેસવાનો 
વારો આવ્યો. સરોજ સાથે તેની નીચલી જ્ઞાણતમાં મેં લગ્ન કયુું તેથી નાતીલાઓ 
નારાજ અને ધંૂવાફંૂવા. સરોજ અમારી સાથે એક પંગતે બેસે તેમાં તેમિે વાંધો લીધો. 
મારા બનવેી જયશંકર પોતે ભલે આમ રૂદઢવાદી પિ મારો પક્ષ લઈને બરાબર 
સામનો કયો.” કહ્ું કે, “સરકારે પોતે જ ન્દ્યાત બહાર નહીં મૂકવા અંગે કાયદો કયો 
છ.ે હવે તમે કોઈનેય ન્દ્યાત બહાર મૂકી શકતા નથી. મારી બહેનો જશી, રમિી અને 
હીરી પંગતમાંથી ઊઠી ગઈ અને એકી અવાજ ેબોલી : “અમારાં સરોજભાભીને 
નદહ બેસવા દો, તો અમેય નદહ બેસીએ!” અમારો પક્ષ મજબૂત હતો, વળી કાયદો 
અમારી તરફેિમાં હતો તેથી અમે યોજલેો આ ટસે્ટકેસ અમે જીતી ગયા. આખરે 
અમારા ગામની કરડ નદીનું પાિી જ એવું ક્રાંણતકારી કે મારા કુટુબંીજનોને મારા 
લગ્નમાં કશો દોષ, કે કશું હલકંુ કે કલંકભયુું લાગ્યુ ંજ નદહ. બધાંના જ ણવચારો 
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સુધરેલા અને સુધારાવાદી. બનેવીઓ પિ સમ્પમત... જશુબહેન તો સરોજનાં ગાઢ 
બહેનપિી બની ગયાં ને બનેવી આનન્દ્દશંકર વડીલ જવેા. અરે સૌથી મોટા બનેવી 
પૂજાલાલ ભટ્ટ તો ધીરગંભીર, જ્ઞાણતના અગ્રગણ્ય પુરુષ ને ભારે ગૌરવશાળી 
મહાનુભાવ. છતાંય એમનો પે્રમ અમારા પ્રત્યે એવો કૂિો કે, એક દી અમારી 
બાળકીને પ્રથમવાર જોવા તેઓ ડરેોલ સ્ટશેને દદલ્હી જનતા એકસપે્રસની ચાર 
કલાકની રાહ જોતા બેસી રહેલા. 

આમ જુઓ તો ટૂકંમાં, રમિભાઈનંુ કહેવાનંુ મુખ્ય એ કે કુટુબંે સરોજને 
અપનાવી લીધી એમ કહેવા કરતાં એ કહેવું વધુ સહેલું પડ ેકે સરોજ – મુમ્પબઈવાસી 
સુણશણક્ષત યુવતી, જ્ઞાણત જુદી અને વળી ઊંચી સજસકપ્રણતભા અને કલાપ્રણતભા 
ધરાવતી એવી આ અસામાન્દ્ય ગિાય એવી બાળકી, ગોઠ જવેા નાનકડા ગામમાં 
સામાન્દ્ય એવી સરોજભાભી બનીને કુટુબંમેળા સાથે પૂરા સુમેળથી ભળી ગઈ. 
સરોજ ખૂબ બોલે અને વળી પાછી એવું જ ખડખડાટ હસે! અમારા અભિ કુટુબંની 
સાવ ગામદડયા બાબતો ણવશે પિ ભાતભાતનું રમૂજી બોલે, જાતે ખૂબ હસે અને 
બધાંને હસાવે. વ્યવહાર, વ્યાવહાદરક દહતાદહત યા સ્વાથસ જવેા શબ્દો તો સરોજના 
સ્વ્નકોષમાંય નદહ, પછી મનદુુઃખ કે સંઘષસનંુ તો કારિ જ લયાં? 

પોતાની અક્સ્થરતા કે પોતાને ગમતી અક્સ્થરતા એ બને્નમાં સાચું શું? એ 
રમિ પાઠકના જીવનમાંથી નક્કી કરવું બહુ સહેલું નથી. જો કે એ બેમાંથી એકને જ 
પકડી લઈએ અને બીજાને સાવ જવા દઈએ એ બનવું પિ એટલું જ મુશ્કેલ છ.ે 
રમિ પાઠકે મુમ્પબઈના આકષસિે હાલોલની ણશક્ષકની નોકરી છોડી દીધી અને 
ઊપડ્યા મુમ્પબઈ. ત્યાં પહોંચ્યા પછી જાણ્યું કે સરદાર વલ્લભભાઈના પુત્ર ડાહ્ાભાઈ 
પટલે ‘દહન્દ્દુસ્તાન’ નામનંુ એક દૈણનક કાઢ ેછ.ે 21, દલાલ સ્ટિીટ, ફોટસ એ સરનામે 
નોકરી માગવા ગયા તો રૂણપયા દોઢસોની નોકરી મળી પિ ગઈ. છાપું બરાબર ન 
ચાલતાં ફરી હાલોલમાં ણશક્ષક થવા ધાયુું; પરન્દ્તુ આકાશવાિી, દદલ્હીમાં નોકરી 
મળી ગઈ. સામ્પયવાદી ણવચારધારાને કારિે આકાશવાિીની નોકરીમાં પિ મુશ્કેલી 
થઈ. આથી સોણવયેટ એમ્પબેસીમાં ‘સોણવયેટ દેશ’માં જોડાઈ ગયા. ત્યાંથી પિ 
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ઝઘડીને નોકરી છોડી. ચાલીસ વરસની વય ેઆટલા ઉધામા કયાસ પછી રમિભાઈ 
પ્રૉફેસર બન્દ્યા! રમિભાઈ પોતે કહે છ ે: “મારો મૂળ સ્વભાવ જ અક્સ્થર. એકની 
એક ક્સ્થણત ગમે નદહ!” વીસ વરસની પ્રૉફેસરીમાંય ચાર કૉલેજો બદલી! આને તમે 
રમિભાઈના સ્વભાવની અક્સ્થરતા કહો એટલે બધો જવાબ તેમાંથી જ મળી જાય! 

રમિ પાઠક કહે છ ે : “અમારી પ્રવૃણિ પાછળનંુ મુખ્ય ધ્યેય એ છ ે કે 
સામાણજક અને ધાણમસક રૂદઢઓ કે જનેી પાછળ પુષ્કળ સમય, પુષ્કળ ધન તેમ જ 
પુષ્કળ શક્લતઓ ખચાસય છ ેઅને અનેકોને અસહ્ યાતના અને દરબામિી ભોગવવી 
પડ ેછ ેત ેદૂર થવું જોઈએ. ઈશ્વર અને ધમસની જ ેબધી વ્યાપકપિે ફેલાયેલી વ્યથસ 
માન્દ્યતાઓ છ ેતેમાં ફેરફાર થાય તો જ પદરવતસન આવે. જો કે વાસ્તણવકતા ખૂબ જ 
કડવી છ ેઅને તે સ્વીકાયાસ વગર છૂટકો નથી, તે એ છ ેકે નાક્સ્તકો ભાગ્યે જ મોટા 
પાયા ઉપર સફળ થયા છ ે: ચાવાસક, રસેલ, કોવૂર વગેરેના દાખલાઓ જોઈ શકાશે. 

સ્ત્રીપુરુષોના સમ્પબન્દ્ધો, લગ્નજીવન કે મુલત સાહચયસ એ ણવષયે રમિ પાઠકના 
ણવચારો ભડકાવનારા છ ેએવું ઘિા લોકો માને છ.ે કેમ કે રમિભાઈ કહે છ ે: “લગ્ન 
કરવાં અણનવાયસ ગિાય એવું હંુ ણબલકુલ માનતો નથી. લગ્ન કરો એટલે સંતાન તો 
જરૂરી અને અણનવાયસ જ! તમે ણવચારો. દરેક સ્ત્રી માતા બને અને પુરુષ ણપતા, તો 
દેશની વસ્તી લયાં જઈને પહોંચે? પરિવું એ તો ભારતવાસી માટ ે એક મોટી 
લકઝરી છ.ે પરણ્યા પછી મા–બાપની શક્લતઓ ઘર ચલાવવામાં જ વેડફાઈ જાય છ.ે 
ફ્રાંસમાં તો લગ્નનું પ્રમાિ ઘટીને માત્ર દોઢ ટકો જ થઈ ગયું છ ેએમ લયાંક વાંચ્યું છ.ે 
આ પદરક્સ્થણતમાં મુલત સાહચયસનો, પે્રમનો સમ્પબન્દ્ધ હોય અને સમાજ તેને માન્દ્ય 
રાખે તો તેથી કોઈને કશું નુકશાન થાય એવો સંભવ નથી. સ્ત્રી–પુરુષના સમ્પબન્દ્ધ ત્રિ 
પ્રકારના હોય છ,ે પહેલો પે્રમનો સમ્પબન્દ્ધ સૌથી વધુ ઉિમ છ.ે બીજો લગ્નનો સમ્પબન્દ્ધ 
છ.ે તેમાં મોટાભાગે સ્ત્રી ખતમ થઈ જાય છ.ે ઘણંખરંુ એને ગુલામડી જમે જીવવાનો 
વારો આવે છ.ે ત્રીજો સમ્પબન્દ્ધ છ ેવેપારી, અથાસત્ વેશ્યા સાથેનો. તે સૌથી કણનિ છ.ે 
એમાં પૈસાથી જાતીય આનન્દ્દ ખરીદાય છ,ે એ ખરાબ એટલા માટ ે છ ે કે એમાં 
માનણસકતા ણબલકુલ હોતી નથી. એ કેવળ શારીદરકતા પર આધાદરત છ ે અને 
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ધંધાકીય છ.ે પુરુષની કામવાસના પ્રબળ હોય છ,ે એ વૈણવધ્યમાં રાચે છ,ે ઈત્યાદી 
કારિે વેશ્યાગૃહો નાબુદ કરી શકાતાં નથી. એ માટનંુે રસેલનંુ લખાિ વાંચવા જવેું 
છ.ે એ કહે છ ેકે પુરુષની આ ઇચ્છા એ તો ખાવાની ઇચ્છા જવેી છ.ે એ વ્યવસ્થાને 
એવી સુંદર બનાવવી જોઈએ કે જથેી જુગુ્સા ન જાગે અને ઇચ્છા સંતોષાય.” 

રમિ પાઠકના વહેવારુ ણવચારો ખાસ સમજવા જવેા છ.ે કહે છ ે : “કુટુબં 
માંડીને બેસનારે તેના નીણતણનયમોને અનુસરવું પડ.ે તેિે પત્ની અને બાળકના દુુઃખનો 
અને દહતનો ણવચાર કરવો જોઈએ. મા–બાપ બનનારે તો બાળકના દહતમાં જ બધો 
ણવચાર કરવો જોઈએ. બાળક તેમ જ કુટુબંને નુકશાન થાય તે રીતના મુલત 
સાહચયસની દહમાયત ન કરી શકાય.” 

સ્ત્રી અને પુરુષના કામ સન્દ્દભે કઈ રીતે ભેદ પાડી શકાય એ વાત પિ રમિ 
પાઠક સરસ રીતે સમજાવે છ ેઅને કહે છ ે: “સ્ત્રીની કામવાસના સંયમી હોય છ ેઅને 
મોટા ભાગના દકસ્સાઓમાં એ એક જ પુરુષ પ્રત્યે વફાદારીની ભાવનાવાળી હોય છ,ે 
જ ેતેના દદલમાં વસી ગયો હોય તે. સ્ત્રીને કોઈ લલચાવે નદહ ત્યાં સુધી એ વ્યણભચાર 
તરફ બહુધા ઢળતી નથી. જ્યારે પુરુષનંુ એવું નથી. પુરુષને તો સતત સ્ત્રીઓનંુ 
આકષસિ રહ્ા કરે.  

રજનીકુમાર પંડ્યાએ કહ્ું છ ે તે સાચું જ છ ે કે, “રૅશનાણલઝમે એમને નયાસ 
લુખ્ખા, નીરસ, ભાંગતોદડયા, સતત તપેલા લોઢા જવેા રૅશનાણલસ્ટ ન બનાવ્યા.” 
મારી જ વાત કરંુ તો, એવા કેટલાય પ્રસંગોએ, રમિભાઈ પોતાના અનુભવો કહેતા 
હોય એવા પ્રસંગોએ કે અન્દ્ય પ્રસંગોએ પિ, ગળગળા બની જતા મેં જોયા છ.ે 
તેમની આંખના ખૂિા ભીના થતા જોયા છ.ે એવી માન્દ્યતા ધરાવનારાઓ કે જઓે 
એમ જ માને કે રૅશનાણલસ્ટો એટલે માત્ર લાગિીહીન, માનવતાહીન, તેઓ ન તો 
ખુલ્લા મને હસી શકે કે ન રડી શકે! એમનો મારે એક પ્રસંગ કહેવો છ.ે નવસારીના 
ચન્દ્રકાન્દ્ત પંડ્યાનું એક ખૂબ જ વખિાયેલું પુસ્તક ‘જ્વાલા અને જ્યોત’ કે જ ે
પાછળથી ‘બાનો ભીખુ’ તરીકે ખૂબ જ જાિીતું થયુ,ં એ પુસ્તક વાંચતા–ંવાંચતા,ં 
થોડા પ્રકરિો લખીને રમિ પાઠકે ચન્દ્રકાન્દ્ત પંડ્યાને એક પત્ર લખ્યો : “વાંચતા–ં
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વાંચતાં હૈયું ભરાઈ આવ્યું છ.ે આંખ ચોધાર ચૂએ છ.ે એ કોઈ જોઈ ન જાય, એટલે 
ઘરની દીવાલ તરફ મોઢુ ંરાખીને આ પત્ર લખી રહ્ો છુ.ં” 

આ વાંચતાં વાચકના હૃદયનંુ મીિ અવશ્ય પીગળવું જોઈએ એમ હંુ માનંુ છુ.ં 
એક ચોપડી વાંચતી વખત ે આંખ ચોધાર રીતે ચૂવા લાગે તે માિસને કેવો 
કોમળદદલ માનવો? અમે મહેણફલમાં બેઠા હોઈએ, ત્યારે જો તેઓ અમુક ગીત 
ગાવાની મને ફરમાઈશ કરે, તો મારે સમજી જવાનંુ કે હવે રમિભાઈ પાંપિનાં 
બંધનો આંસુ માટ ે તોડી નાખવાના મૂડ સુધી આવી ગયા છ.ે મારે પછી એમની 
પસંદગીનું ગીત ગાવું પડ ેઅને તેમને તૃિ કરવા હલકથી ગાવું પડ!ે ગાયા પછી મારે 
એ જોવાનંુ લગભગ ણનક્િત જ હોય કે તઓે પોતાના રૂમાલથી આંખના ભીના 
થયેલા ખૂિા લૂછતા હોય. 

જયંત પાઠક એટલે કે રમિ પાઠકના મોટાભાઈ, તેમના મણસયાઈ ભાઈ 
ઉશનસ્ અને ચન્દ્રકાન્દ્ત પંડ્યા એ ચારેયની જીગર જોડી. રમિભાઈને પુત્રી 

શવસરી ઉપર કેવો વાત્સલ્યભાવ એનું તો વિસન કરવાની પિ જરૂર નદહ. 
શવસરીએ પોતાની મેળે જીવનસાથી તરીકે પણતની પસંદગી કરી લીધી. લગ્ન 

કરાવી આ્યાં. રમિભાઈની જીગરજોડીના એક પાત્ર ચન્દ્રકાન્દ્ત પંડ્યા એકવાર 
અચાનક રમિભાઈને રસ્તામાં ભેટી ગયા, ત્યારે ઊભા રાખીને ઠપકો આપતાં 

કહે છ ે: “અલ્યા, શવસરીનાં લગ્ન કયાસ અને અમને ખબર સુદ્ધાં ન આપી?” તો 
રમિભાઈ બોલ્યા : “લગ્નમાં વર અને કન્દ્યા ણસવાય બીજાનું શું કામ? એમા ં

વળી ખબર શેની આપવાની?” 
પોતે સરોજ સાથે માત્ર રૂ. 2/- [રૂણપયા બ]ેની કોટસ ફી ખચીને લગ્ન કરેલાં, એ 

રમિ પાઠક પોતાની દીકરી શવસરીના લગ્ન સાદાઈથી કરે એ તો સમજાય; પિ 
અંગત ણમત્રોને ખબર આપવાનું સુદ્ધાં ટાળે એ તો રમિની આગવી જ ણવચારસરિી. 
અને એવી ક્રાંણતકારી અને અલાયદી ણવચારસરિી છ,ે એટલે તો રમિને આપિે 
એક સાથે કહીએ છીએ ને કે ભાઈ, એ તો ‘સામાં પૂરનો તરવૈયો’.  
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રમિ પાઠકને ‘સામાં પૂરનો તરવૈયો’ કહીને આપિે લાડ લડાવીએ છીએ 
એમાં કશું ખોટુ ંનથી કરતા. પોતાને જ ેસારંુ લાગે, પોતાને જ ેસાચું લાગે ત્યારે અને 
ત્યાં પોતે જ ેકહેશે, તેનાથી પોતાના ણવશે લોકો શું ધારશે તેની ણબલકુલ પરવા ન 
કરવી એ રમિ પાઠકનો સ્પિ મત અને આગ્રહ. એક ઉદાહરિ આપું :  

કૉલેજમાં ભિતી એક છોકરી ફસાઈ ગઈ અને સગભાસ બની. મોઢા ઉપર 
એક મુક્સ્લમ બહેનપિીનો બુરખો ઓઢી એક ડૉલટરની પાસે ગઈ અને પોતે આવી 
મુશ્કેલીમાં આવી પડી છ ેતેમ કહી મદદ કરવાની ણવનંતી કરી. ડૉલટર માનવતાવાદી 
હતા તેમિે છોકરીનો ગભસપાત કરી આ્યો. ઓળખ છુપાવવી પડ ેએમ એટલા માટ ે
હતું કે ડૉલટર પોતાના ણપતાને ઓળખતા હતા. છોકરીએ ધાયુું કે જો ડૉલટર કામ 
પતાવી આપવાનંુ વચન આપશે તો પછી પોતાની જાતને જાહેર કરવામાં હરકત 
નદહ; પરન્દ્તુ જો ડૉલટર ધૂત્કારી કાઢ ેતો, એક તો કામ પિ ન થાય અને તે પોતે 
ઉઘાડી પડી જાય! 

ડૉલટરે પેલી છોકરીનો પ્રશ્ન હલ કરી આ્યો. ન તો તેના ઘરનાંઓને 

કોઈને જાિ થઈ કે ન થયો કશોય ફંફેરો! જાિે ઘીના ઠામમાં ઘી પડી રહ્ું. છ 
બાર મદહને એ છોકરીના સગપિની વાત ચાલી. 

મુરણતયાવાળાઓ આ ડૉલટરના ણનકટજન જવેા. તેથી છોકરી જોવા જવા 
માટ ેછોકરાના ણપતાજીએ ડૉલટરને સાથે લીધા. છોકરી હાથમાં ચાની ટિ ેલઈને 

રૂમમાં પ્રવેશી ત્યાં જ ડૉલટરને જોતાં તેના હાથ ધુ્રજી ગયા. છોકરીને લાગ્યંુ કે 
પોતાના ગભસપાત સુધીના બનાવથી ડૉલટર વાકેફ છ,ે માટ ેતેઓ આ સમ્પબન્દ્ધ 

લયાંથી થવા દેવાના? 

પરન્દ્તુ બન્દ્યંુ સાવ ઉલટુ.ં છોકરાના ણપતાને તેમિે એમ કહ્ું કે, છોકરીને હંુ 
વષોથી ઓળખંુ છુ.ં ખૂબ શાિી અને સારી ચાલચલગતવાળી, સારા 

ચાદરત્ર્યવાળી છ.ે આમ ડૉલટરે માનવતાનંુ એક ઉમદા ઉદાહરિ પૂરંુ પાડ્યું. 
પદરિામે છોકરીનાં લગ્ન પિ થઈ ગયા અને આજ ેએ છોકરી ખૂબ સુખી છ.ે 
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આ ડૉલટરની વાત જાિીને રમિ પાઠકે પોતાનો મત જાહેર રીતે વ્યલત કરતા ં
અખબારમાં લેખ લખ્યો : “જુવાન છોકરાછોકરી કૉલેજમાં ભિે, એકબીજા પ્રત્યે 
આકષાસય અને છવેટ ેશરીરસમ્પબન્દ્ધોથી યુવતી સગભાસ બને એ બધું તો સ્વાભાણવક 
ગિાય. યૌવન આવી ભૂલ ન કરે તો કોિ કરે?” આ વાંચીને લોકો રમિ પાઠક 
પ્રત્યે ખૂબ જ ઉશકેરાયેલા અને ટીકાની ઝડી વરસેલી. રમિ પાઠક આવા વખત ે
હસતાંહસતાં ઉપરથી એમ કહે : “આ તો માનવતાનંુ કામ છ.ે આવાં તો કંઈ કાયસ 
મેંય પતાવી આ્યાં છ.ે અનેકનાં જીવન બનાવી આ્યાં છ.ે આ તો સીધીસાદી 
માનવતા છ.ે મારા માટ ેએ બધી સંતોષની અને આનન્દ્દની વાત છ;ે પિ અણભપ્રાય 
આપવાથી આગળ ન વધાય. આવી બધી વાતો જાહેર ન કરાય.” 

‘રમિભ્રમિ’માં ડૉલટરનો આ દકસ્સો રમિભાઈએ લખ્યો અને “શુદ્ધ 
ચાદરત્ર્ય’નો જુઠ્ઠો અણભપ્રાય આપનાર ડૉલટરને ણબરદાવ્યા. ત્યા ંતો રમિભાઈ ઉપર 
માછલાં ધોવાયાં; પિ રમિભાઈ જ ેમાને તે બેધડક માને અને તે લખે પિ બેધડક 
જ. પોતે ગાડદરયા પ્રવાહમાં ન તિાય, કેમ કે તે તો... ‘સામાં પૂરનો તરવૈયો!’ 

આ ઉપરથી એક આડવાતને પિ યાદ કરી લઈએ : પ્રસ્તુત, પ્રસંગ ઉપરથી 
રજનીકુમાર પંડ્યાએ ‘જુગાર’ નામની વાતાસનંુ સજસન કયુું. તે રજનીકુમારની 
વાતાસકલા ઉપરાંત તેમાં રહેલા આ નવતર અણભગમને કારિે એટલી બધી પ્રખ્યાત 
થઈ કે એ ભારતીય જ્ઞાનપીઠ દ્વારા સંપાદદત ભારતની શ્રેષ્ઠ વાતાસઓના સંગ્રહમાં 
સ્થાન પામી અને આશા પારેખે તેના ઉપરથી ટી.વી. એણપસોડ પિ બનાવ્યો. 

આપિે તો રમિભાઈને ઓળખીએ, જ્યારથી તેમના પદરચયમાં આવ્યા 
ત્યારથી; પિ જયંતભાઈ તો રમિભાઈને તેમના જન્દ્મથી જ ઓળખે. કેમ કે પોત ે
મોટાભાઈ ખરા ન!ે રમિભાઈ ણવશે જ્યાંત્યાંથી પિ ણવશેષિો ખોળી કાઢીને લખે ત ે
સચોટ જ લખે! શારીદરક બેહાલી, માનણસક પરેશાની અને આણથસક સંકડામિ – 
આમ ણત્રણવધ તાપમાં તપવાનંુ આવ્યુ,ં રમિભાઈએ! માંદગીને લીધે વગો ણનયણમત 
ભરાય નદહ, માનણસક અસ્વાસ્થ્યને લીધે કશામાં દદલ ચોંટ ેનદહ ને પૈસાના અભાવે 
લયારેક લાંઘિ ખેંચવાં પડ.ે દુુઃખી બાના દેશમાંથી કાગળ આવે; પિ દીકરોય દુુઃખી 
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અને ઉપરથી ણનરૂપાય. કાળજુ ંકઠિ કરીને જીવ્યે જાય. આ પદરક્સ્થણતમાં આશ્વાસન 
મેળવવા જવેું કાંઈ હોય તો તે માત્ર એટલું જ કે તે તેજસ્વી ણવદ્યાથી. તેમના ણમત્રો 
દદલેર અને અધ્યાપકો સહૃદય. આટલી હકીકત અને સચ્ચાઈથી આપિને વાકેફ 
કયાસ પછી, જયંત પાઠક રમિભાઈને એવી રીતે ઓળખાવે કે આપણં મુખડુ ંમલકી 
જાય! કહે : “રમિભાઈ પાછા સ્વભાવે અડબંગ; બેકાળજી અને બેપરવાઈ તો જાિ ે
જન્દ્મજાત લક્ષિ. થોડા ફાંટાબાજ પિ ખરા અને લહેરી પિ ખરા. આર હૃદયના 
અને તેજસ્વી બણુદ્ધવાળા એટલે અવળચંડાઈ સૌ ણનભાવી પિ લે. અધ્યાપકો તેમની 
હોંણશયારી ઓળખે એટલે મનોમન તેમના પ્રત્યે સહાનુભૂણત અને કુમાશ સેવે.” 

રમિ પાઠકનો એક અલગારી પ્રસંગ મારે અહીં ખાસ વિસવવો રહ્ો. 
બી.એ.ની પરીક્ષાનંુ પેપર સવારે 11.00થી 2.00નુ;ં પિ રમિભાઈ જમેનંુ નામ! 
પરીક્ષાનો સમય 3.00થી 6.00 છ ેએવું ધારીને, પૂરી તૈયારી કરીને, પછી તૈયાર 
થઈને પરીક્ષા આપવા અઢી વાગ્યાની આસપાસ ઘેરથી નીકળ્યા. 11.00થી 2.00ના 
સમયનું પેપર આપીને બધા ણવદ્યાથીઓ પાછા ફરતા હતા તે સામા મળ્યા; તો 
રમિભાઈ તેમને ઠપકાભયાસ સ્વરે ઠમઠોરવા લાગતાં બોલ્યા : “કેમ, ઘર તરફ પાછા 
ફરો છો? પેપર નથી આપવું શું?” આ સાંભળી બધા ણવદ્યાથીઓ ખડખડાટ હસવા 
લાગ્યા. રમિલાલે પોતાની ભૂલ થયેલી જાિી, તો નદહ કશો અફ્સોસ કે ન કાંઈ 
ખોટુ ંથયું હોવાનો ચહેરા ઉપર ભાવ! પાછા ફરતા ણવદ્યાથીઓની સાથે હસતાં હસતાં 
પોતે પિ પાછા ફયાસ, એમ કહીને કે, “ચાલો, જ ેથયું તે... એક પરીક્ષા ગુમાવી દીધી 
તો તેમાં આટલો સંતાપ વળી શો?” 

અધ્યાપક શ્રી હીરાલાલ ગોદીવાળાએ નમસદના પાત્ર માટ ે ખાસ રમિભાઈ 
ઉપર જ પસંદગી ઉતારી; કેમ કે એકવાર ઉમાશંકરની હાજરીમાં થયેલા 
કણવસંમેલનમાં રમિભાઈએ પોતાની કૃણત રજૂ કરી, ત્યારે કૃણતનાં વખાિ ઉમાશંકરે 
કયાસ હતાં. રમિભાઈએ નમસદનંુ પાત્ર આબાદ રીતે ભજવી બતાવીને તે પાત્ર માટ ે
તેમને પસંદ કરનાર શ્રી હીરાલાલ ગોદીવાળાને પ્રસન્ન પ્રસન્ન કરી દીધા. આમ 
નમસદ તરીકે રમિભાઈનો અણભનય ખૂબ જ વખિાયો. 
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નમસદની વાત આપિે જરા આગળ ચલાવીએ. 
જાિીતા નાટ્યણવદ અને લેખક શ્રી હકૂમત દેસાઈએ થોડા માસ પહેલાં એક 

અખબારમાં લખ્યું હતું કે, “ચં. ચી. મહેતા ણલણખત ‘નમસદ’ નાટકની ભજવિીમાં 
રમિ પાઠકે, છકે 1944માં, નમસદની મુખ્ય ભૂણમકા ભજવેલી. તે હજી આજયે 
અઠ્ઠાવન વષસ પછીય ભૂલી ભુલાતી નથી; રમિની એ પાઘડીધારી નમસદ–છબી નજર 
સમક્ષ તરવરે છ.ે... વગેરે. લો, આ બાબતે શ્રી હકૂમત દેસાઈએ પોતે રમિ પાઠકને 
લખેલ પત્ર જ ટાંકંુ : “તમે કૉલેજમાં ‘વીર નમસદ’ નાટકમાં નમસદના પાત્રને જ ે
અનુપમ અદાથી અણભનીત કરેલું, તે જ દદવસથી ‘સવાઈ નમસદ’ તરીકે તમારંુ સ્થાન 
મારા દદલમાં અંદકત થઈ ગયેલ. એ સ્થાન, તમે જમે જમે ણવવકેબૌણદ્ધકોમાં એક 
પ્રખર ‘ણવવેકબૌણદ્ધક’ તરીકે, તંદુરસ્ત સમાજના સજસન માટ ેજ ેપ્રદાન કરી રહ્ા છો, 
તેથી વધુ ને વધુ માનપ્રદ બનતું રહ્ું છ.ે” ખરેખર, પછી તો રમિભાઈ કેવળ 
નાટકમાં જ નહીં, જીવનમાંય ‘વીર નમસદ’ બની રહ્ા. નમસદ પિ “સામાં પૂરનો 
તરવૈયો” જ હતો ને? 

કહેવાનો ભાવાથસ એ જ કે, રમિ પાઠક સજસક, લેખક, રૅશનાણલસ્ટ હોવા 
ઉપરાંત એક સારા અણભનેતા પિ છ,ે જમેિે અનેક ગુજરાતી નાટકોમાં મહત્ત્વની 
અને ણવણવધ પ્રકારની ભૂણમકા અદા કરી હતી. આ બાબતમાં એમને કોઈ છોછ નહીં, 
મતલબ કે તઓે સાચા કલાકાર છ.ે દદલ્હીમાં એક દહન્દ્દી નાટકમાં હીજડાની 
[પાવૈયા]ની ભૂણમકાય અદા કરવાની દહમ્પમત તેમિે દાખવેલી! 

ખેલદદલીનો બીજો દાખલો તે, રાજપીપળામાં ભજવેલા શ્રી અનંત આચાયસ 
ણલણખત ‘મંગલમૂણતસ’ નાટકનો. આ નાટકમાં ખુદ સરોજબહેનના [પોતાની પત્નીના 
જ] તેઓ ણપતા બનેલા. એ તો ઠીક; પિ સરોજના પણતની ભૂણમકા સ્વ. રત્નણસંહ 
મહીડાએ અદા કરેલી. સ્વ. મહીડા રમિ પાઠકથી ઉમ્પમરમાં થોડા મોટા; એટલે ધાયુું 
હોત તો રમિ પાઠક નાયકની, એટલે કે સરોજ પાઠકના પણતની ભૂણમકા પોતે લઈ 
શલયા હોત. લોકોએ એવી ટીકા પિ કરી ખરી કે, ‘પણતની ભણૂમકામાં રમિભાઈ જ 
હોવા જોઈએ, જ્યારે રત્નણસંહજીએ સસરા બનવું જોઈતું હતું.’ પિ રમિભાઈ તો 
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સાચા કલાકાર જીવ, એમને એવો કોઈ વાંધો જ નહીં. એમને હૈયે તો એક જ વાત 
વસેલી કે, નાટકની રજૂઆત સરસ–સુંદર થવી જોઈએ. 

છકે 1975 સુધી રમિ પાઠક નાટકમાં અદાકારી કરતા. સુરતની ણવખ્યાત 
કલાસંસ્થા ‘રાિિીય કલાકેન્દ્ર’માં સણક્રય હતા. તેમિે અનેક નાટકોની પ્રસ્તુણતમાં 
અણભનેતા, દદગ્દશસક વગેરે અગત્યની કામગીરી બજાવી છ.ે 

‘1975 સુધી અદાકારી કરતા...’ એમ લખીને મેં કાંઈ એવું કહેવાનો મનસૂબો 
નથી સેવ્યો કે, અદાકારી કરવાનંુ હવે તેમનું કામ નદહ! ગયા વરસે રજનીકુમાર અને 
હંુ [આમ તો ફેણમલી સાથે] હરદ્વાર ગયેલા ત્યાં એક સ્વામીજી સાથેનો માિેલો 
સહવાસ રજનીકુમારે એટલો બધો આત્મસાત કરી લીધો કે સ્વામીજીના પાત્રની 
નકલ જ્યારે અમે મહેણફલમાં બેઠા હોઈએ, ત્યારે રજનીકુમાર સચોટ કરી બતાવતા 
અને અમે બધા હસી લેતા. ‘ગુરુ કરતાં ચેલા સવાયા’ એવું આમાં કહીને ભલ ે
રમિભાઈને આ બાબતે ચેલા કહેવા પડ,ે [માનંુ છુ ંકે, રમિભાઈ મારી આ વાતમાં 
માઠુ ં નદહ લગાડ!ે] પિ રજનીભાઈ પાસેથી એ બાવાની [એટલે કે સ્વામીની!] 
મીણમક્રી એટલી બધી સચોટ શીખી લઈને પડાવી પાડી કે, પછી તો અમે 
રમિભાઈને એ મીણમક્રી કરવાનંુ કહેતા... અને સલામ, રમિભાઈને કે અમને તેઓ 
પોતાની અણભનયકલા વડ ેએવા તો ખડખડાટ હસાવી દેતા કે જનેી કોઈ હદ નદહ! 

રમિભાઈ એક રૅશનાણલસ્ટ તરીકે જ્યારથી પ્રકાશમાં આવ્યા છ,ે ત્યારથી 
એક મોટા સમૂહના લોકોને પોતાની એ છબી વડ ે આત્મીય બનાવી શલયા છ.ે 
રૅશનાણલસ્ટોમાં તેમનું સ્થાન એક ઉચ્ચ મોભાસરનંુ. આ બધા રૅશનાણલસ્ટો અને 
ખાસ કરીને, તેમાંય મુમ્પબઈના રૅશનાણલસ્ટો તો તેમને ‘સમકાલીન’થી ઓળખતા થયા 
છ.ે તેઓ મોટાભાગે એ નથી જાિતા કે રમિભાઈ સાદહત્યક્ષેત્રે પિ એક વખત 
ઝગઝગતું નામ હતું અને છ.ે એ ક્ષેત્રે એમની ણસણદ્ધઓની ઘિાને જાિ નથી. કેટલા 
જાિે છ ેકે રમિભાઈની વાતાસઓ ઉિમ વાતાસઓ તરીકે વાતાસસંચયોમાં સ્થાન પામી 
છ ે ને અન્દ્ય ભારતીય ભાષાઓમાં અનૂદદત થઈ છ?ે કેટલા જાિે છ ે કે એમિે 
‘ઓથાર’ નામની નવલકથા લખી છ?ે કેટલા જાિે છ ે કે રમિભાઈ આપિા એક 

https://govindmaru.com/


સામા પરૂનો તરવયૈો 

અનુક્રમણિકા  https://govindmaru.com               Page 53 

 

ઉચ્ચ કક્ષાના હાસ્યલેખક છ?ે કેટલા જાિે છ ે કે એમિે ભાષાશાસ્ત્ર ણવશે પુસ્તક 
લખ્યું છ ે ને એ ણવષયમાં સવોચ્ચ ગુિ મેળવવા માટ ે સુવિસચંરક મેળવ્યો છ?ે 
સોણવયેત લેન્દ્ડ નહેરુ, પાદરતોણષકના પહેલા પાદરતોષક ણવજતેા રમિભાઈ હતા – 
તેમની પાદરતોણષક પ્રાિકૃણત ‘ધીરે વહે છ ેદોન”ના એક અનુવાદકની હેણસયતે. આ 
ઉપરાંત રાજ્ય સરકારનાં ને અન્દ્ય સંસ્થાઓનાં અનેક પાદરતોણષકો એમિે જાિે 
રમતાં–રમતાં ગજવે ઘાલ્યાં છ.ે જ્યોતીન્દ્ર દવે પાદરતોણષક મેળવ્યું છ.ે ને એમ તો 
તેમિે સાદહત્યનું ક્ષેત્ર સાવ છોડી દીધું છ ે એવુંય કહેવાય એમ નથી. આજ ે પિ 
તેઓ આકાશવાિી ઉપર વાતાસ વાંચી આવે છ ે ને ભાષાણવષયમાં, કેટલાક મોટા 
ણવચારક ગિાતા મહાજનોને એમના છબરડાઓ માટ ેશાસ્ત્રના આધારે અણધકારપૂવસક 
ટપોરે છ,ે પડકારે છ.ે અરે, ‘રમિભ્રમિ’ની એમની કૉલમનંુ ગદ્ય જ જુઓને! એ 
સાદુંસીધું ગદ્ય નથી; ચારુ, પ્રાસાદદક, વેગીલું ને બળવાન ગદ્ય છ.ે ‘રમિભ્રમિ’ની 
એમની કૉલમમાં માત્ર શસ્ત્રો જ વીંઝાતાં નથી, શાસ્ત્રો પિ સામસામે ટકરાય છ.ે 
રમિભાઈની બહુશ્રુતતા, ણવદ્વિા, ણવચારશક્લત પ્રશસ્ત છ.ે ના–મૂલં કશું લખે નદહ, 
ચોકસાઈ કરવા આકાશપાતાળ એક કરી નાખે. એકાદ શબ્દ માટ,ે એકાદ નાની 
ણવગત માટ ેઅગાઉ પત્રકાર કોલોની ને કદમપલ્લી [મોટાભાઈ જયંત પાઠકના ઘરનંુ 
નામ] વચ્ચે ને હવે બારડોલી અને કદમ્પબપલ્લી વચ્ચે ફોનની ઘંટડી વાગતી જ રહે 
છ.ે રમિભાઈએ કોઈ પ્રવૃણિક્ષેત્ર ણનષ્ફળતાઓ મળવાથી છોડ્યું નથી. ભરપૂર 
સફળતાઓ વચ્ચ ે બસ મનમોજીપિાથી જ છોડ્યું છ ે – એમ તેમના જયંતભાઈ 
પોતાના ‘મનોમળ તે મૈત્રી’ નામના પુસ્તકમાં કહે છ.ે 

રમિભાઈની એવી કેટલીક આગવી ખાણસયતો અને ણવણશિતાઓ – કે જનેા 
ણવશે ઝીિી નજરે અને બારીકાઈથી અવલોકન કરીને કોઈએ લખ્યું હોય – તો એ 
વાંચવાની બહુ જ મજા આવે. એવુ ં જ્યારે રમિ પાઠકે પોતે લખેલું લયાંકથી હાથ ે
ચડી જાય છ ેત્યારે એ લખાિ વાંચીને ફકરે–ફકરે, વાલય–ેવાલય ેકે અણતશ્યોક્લતનો 
ભય વહોરીને પિ લખું કે શબ્દે–શબ્દ ેઆપણં માથું ઉપરથી નીચેની દદશા તરફ 
ધૂિવા–એટલે કે ‘હકાર’ ઉપર મહોર મારવા તડપી ઉઠ ેછ.ે 
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સમજજો, રમિ પાઠક આટલી ઉમ્પમરે આટલા સ્વસ્થ, તંદુરસ્ત અને 

હસમુખા લાગે છ ેતેની પાછળના રહસ્યની મારે વાત કરવી છ.ે 
હસવા ખાતર, ના.... ના... સોરી, હસવા નદહ; પરન્દ્તુ હસાવવા ખાતર 

[અને માત્ર હસાવવા ખાતર] મુમ્પબઈની હકડઠેઠ્ઠ એવી રૅશનાણલસ્ટોની સભામાં 
રમિ પાઠક ‘પોતાની તંદુરસ્તીનું રહસ્ય એટલે મદ્યપાન’ એવું કહેતા હોય! જો 

કે એ તો માત્ર મજાક જ. કેમ કે તદ્દન નજીકથી ઓળખનાર તરીકે મારે એમાં 
સાહેદી આપવાની કે, છોછ નદહ; પિ આદત તો ણબલકુલ નદહ, એ મારે કાન 

પકડીને કબૂલ કરવું પડ.ે હવે એ કારિનો તો છદે ઊડી જ ગયો! [આમેય છદે 
એટલે પિ ઊડી જાય કે એંસી વરસના મુમ્પબઈગરાઓ કે જઓે જો ધારે તો 

તંદુરસ્ત રહેવા માટ,ે ણનત્ય વ્યસનરૂપે ણનયણમત મદ્યપાનનો આશરો લઈ શકે 
અને તે પિ કશા જ કાનૂની જોખમ વગર!] એંસી વરસના બધા જ વૃદ્ધો તમને 

મુમ્પબઈમાં રમિભાઈ જવેા જોવા શા માટ ેનથી મળતા? 
તેનાં રહસ્યો મેં ખોળી કાઢ્ાં છ.ે જુઓ, ત્યાં પિ ‘જશ’ ખાટી જવાની મારી 

દોટ તમને દેખાઈ ને? પરન્દ્તુ ના, છકે એવું તો નદહ જ. રહસ્યો ભલે ખોળી કાઢીને 
પ્રસ્તુત કરવાનો વ્યાયામ મેં કયો છ;ે પરન્દ્તુ એ રહસ્યોની ભેટ તો મને ખુદ 
રમિભાઈ પાસેથી જ પ્રાિ થાય છ.ે રમિભાઈ લખે છ ે: 

વ્યાવહાદરક જીવનની ક્ષણિક તુચ્છતાઓથી હેરાનપરેશાન થતાં માનવીઓને 
જોઉં છુ ંને અનુકંપા તથા ત્રાસથી ણચિ ક્ષુબ્ધ થઈ જાય છ.ે એ સવેને કહી શકંુ તો 
કેવી રીતે કે, “એક ક્ષિ થોભો, પોતાની જાતને જરા પૂછો તો, આ બધંુ શા માટ?ે” 

રમિભાઈ આગળ લખે છ ે: “ગીતામાં કહ્ું છ ેતેમ, આપિે ણનરંતર ણવચારતા 
રહીએ છીએ કે, ‘મેં આ મેળવ્યુ,ં હવે પેલું મેળવીશ, મેં આ શત્રુને પછાડ્યો, હવે 
પેલાને હંુ પછાડીશ...’ ખરેખર તો એમ કરવામાં આપિે આપિા જ શત્રુ બની 
જઈએ છીએ; પરન્દ્તુ એ આપિે સમજતા નથી ને આપિે પોતે અકારિ દુુઃખ 
ભોગવ્યા કરીએ છીએ.” 
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રમિ પાઠકની આ વાત માનણસક અને શારીદરક તંદુરસ્તી સ્વસ્થપિ ે
જળવાઈ રહે તેના ઔષધ સમાન નથી શું? વાત હજુ પિ આગળ વધે છ.ે કહે છ ે: 
“ફલાિો મને બનાવી જાય છ;ે હંુ એને શીશામાં ઉતારંુ” – કેવી ણમથ્યા ણચંતાઓમાં 
આપિે ણનરથસક ભટલયા કરીએ છીએ? જો આપિે આપિા મનમાં પૂરંુ સમજતા 
હોઈએ કે સામો માિસ આપિને બનાવવા મથે છ,ે તો પછી આપિે માટ ે તેમાં 
‘બનવાપણ’ં તો રહેતું જ નથી. ઊલટુ ંતે બની રહ્ો છ ેતેનો સ્વયં એક આનંદાનુભવ 
બની જાય છ.ે” 

હવે સમજજો; રમિભાઈ કેવી સરસ વાત કહે છ!ે કહે છ ે: “ણમત્રો મને ઘિી 
વાર સલાહ આપે છ,ે” ભાઈ, લોકો તમારી ભલમનસાઈનો લાભ ઉઠાવે છ ે– ત્યારે 
મનમાં જ જવાબ આપું છુ,ં ‘દોસ્તો, આવી સલાહ આપનારાઓ, તમને ખુદને જ 
મારી ભલમનસાઈનો કેટલો બધો લાભ મળે છ?ે તો અન્દ્યોને પિ થોડો લેવા દો ને! 
હંુ બરાબર સમજતો હોઉં છુ ં કે, અમુકતમુકે મારી ભલમનસાઈનો લાભ લીધો; 
પરન્દ્તુ એવો તેમને લાભ આપવાનો મને આનન્દ્દ આવ્યો તેનું શું? એનો અથસ તો 
આખરે એવો જ થયો કે મારી ભલમનસાઈનો લાભ તો ખુદ મેં જ ઉઠાવ્યો, મારી 
ભલમનસાઈથી બેઉ પક્ષે જો લાભ ઉઠાવી શકાતો હોય તો એ મારે મન બેવડો 
આનન્દ્દ તો. ખરો જ ને?”... 

“સંસારમાં આનન્દ્દો જાતજાતના છ;ે પરન્દ્તુ સવસથી ઇિ, સૌથી મોટો, સૌ 
આનન્દ્દથી ણનદોષ આનન્દ્દ તો બીજાને આનન્દ્દ આપવાનો આનન્દ્દ છ.ે મંગુનો છોકરો 
દૂધ આપવા આવે અને હંુ તેને ણસંગચિા ખવડાવું; કીકીબહેનને તેમના બાંધેલા 
પગાર કરતાં રૂણપયો – બે રૂણપયા વધારે આપી દઉં, ચંદુ ગાંડાને બાદશાહી ચાના 
ચાલીસ પૈસા અવારનવાર આપતો રહંુ, પટાવાળા કે ટપાલીને હક્કના આપતો હોઉં 
એમ પાંચ–દસ રૂણપયા ઉછીના આપું; ગમે તેવું અગત્યનું કામ રઝળતું મૂકી બાળકો 
સાથે રમવા માંડુ ં કે તેમનંુ કામ કરી આપું. શાિા લોકો કહે છ ે કે, તમે આ બધી 
ખોટી ટવે પાડો છો. પરન્દ્તુ પેલા સવસના ચહેરા ઉપર ક્ષિભર ચમકી જતો આનન્દ્દ 
જોઈ, જીવનની સાથસકતા અનુભવવાની મને કુટવે પડી ગઈ છ ેતેનું શું? એ આનન્દ્દ 
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જ હંુ ગુમાવી બેસું તો પ્રશ્ન થાય કે, જ ે સુવિસ આનન્દ્દ ન આપી શકે, મનને 
પ્રસન્નતા ન આપી શકે એ સુવિસને હંુ શું કરંુ?” [સુવિસ જ્યાં લૂંટાતું હોય ત્યાં ત ે
લૂંટનારને જ આનન્દ્દ થતો હોય એ માનવું ભૂલભરેલું છ.ે જ ે લૂંટાવે છ ે તે જો 
સ્વેચ્છાએ લૂંટાવે છ ેતો લૂંટનારના ચહેરા ઉપરની પ્રસન્નતા જોઈને તેને પિ આનન્દ્દ 
જ થતો હોય, એ કહેવાની જરૂર ખરી?] 

સ્વાથસ અને એકલપેટપિામાં આનન્દ્દ આવે જ કેમ એ રમિભાઈને સમજાતુ ં
નથી. તેથી કહે છ ે: હંુ એકલો–એકલો મારા ઘરમાં ણમિાન્ન બનાવીને ઝાપટુ,ં એનો 
જીભને લાગેલો સ્વાદ તો ઘડીભરમાં ઓસરી જાય. બલ્કે કોઈને ખવડાવ્યાનો 
આનન્દ્દ, તજ્જન્દ્ય સ્નેહભાવ કેવો પુનુઃ પુનુઃ રોમાંચ જગાડતો રહે! સંતાડીને ખાઈ 
જવામાં મજા કે ભૂખ્યા રહીને કોઈને ખવડાવ્યામાં મજા – એની જરા સરખામિી 
કરી જોઈએ તો!” 

રમિભાઈ, તમારા આ ણવચારોમાં જ મને તો તમારા દીધાસયુની ચાવી દેખાય 
છ.ે ભૂખ્યા રહીને અન્દ્યને ખવડાવવામાં જ ેમાિસ આનન્દ્દ માિી શકતો હશે તે જ 
ખરેખર સાચી તદંુરસ્તી માિી શકશે. સંતાડીને બત્રીસ જાતનાં ભોજન આરોગવાથી 
નથી તો આરોગ્ય સચવાતું કે નથી મનની પ્રસન્નતા મેળવી શકાતી! 

રમિભાઈ વધુમાં લખે છ,ે “માગસમાં કોઈ બેધ્યાન ફરતો માિસ મારા 
સ્કૂટરની આડ ેઆવી જાય અને મારે જોરદાર બ્રેક લગાવવી પડ ેત્યારે પેલો ડઘાઈ 
તથા ગભરાઈને ઊભો રહી મને ચકાસે, ત્યારે તેની અપેક્ષાએ તો તેને એમ જ લાગે 
કે, ‘મરવું છ?ે’ ‘આંધળો છ?ે’ ‘રસ્તો બાપનો છ?ે’ ‘સામે જોઈને નથી ચલાતુ?ં’ એવું 
સાંભળવા મળશે. તેને બદલે હંુ તો તેને જોઈને મુલતપિે હસી પડુ,ં એ વખતે પેલાના 
ચહેરાની પ્રસન્નતા જોઈને મને ઘડીભર તો મારી ણજદંગી ધન્દ્ય લાગે છ.ે” એવું જ 
બીજુ ં ઉદાહરિ રમિભાઈ આપે છ ે : “એક ણમત્રે કોઈની આગળ મારી ભરપૂર 
ણનંદા કરી. પેલાએ કાગળ લખીને મને તેની જાિ કરી. મેં તો તેથી માત્ર રમૂજ 
અનુભવી, ત્યાં જ પૂિસણવરામ મૂલયું. આજયે અમારી મૈત્રી એવી જ છ,ે કોઈને કશુંય 
નુકશાન નથી થયું.”  
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રમિભાઈ કહે છ ે : “લોભ રાખતા, મોહ સેવતા, ક્રોધ કરતા, અહમ્માં 
રાચતા, તુચ્છ બાબતોમાં લડતા–ઝઘડતા, ણજદંગીના આખરી વષોમાં પિ પોતાની 
પ્રાક્િને જળોની જમે વળગ્યા કરતા અજ્ઞાન પંદડતોને જોઉં છુ ં ત્યારે ણવસ્મય–
વેદનાભયો પ્રશ્ન ઊઠ ેછ ે કે, ‘આ લોક સાથે શું બાંધી જવાના?’ સ્વયં ણવખેરાતા 
જવામાં જ ણજદંગીની ખરી મજા છ.ે પ્રાક્િના મેદના થરના થર આ દેહ ઉપર 
ચઢાવ્યા કરીએ અને પછી એ જ મેદનો બોજ વેંઢારતા ફરીએ તેમાં આનન્દ્દની લયાંય 
શલયતા ખરી?” 

તમે જોયું કે તન અને મન સમૃદ્ધ અને ણનરોગી રહે એવી કેટલીક વાતો 
આપિે રમિ પાઠકના મોઢ ેજ સાંભળી. કોઈ જ્યારે કહે કે, તમારી ભલમનસાઈનો 
લોકો લાભ લે છ ે – ત્યારનો રમિભાઈનો જવાબ ખૂબ જ સરસ છ.ે કહે છ ે : 
“દોસ્તો, આવી સલાહ આપનારાઓ, તમને ખુદને જ મારી ભલમનસાઈનો કેટલો 
બધો લાભ મળે છ!ે તો અન્દ્યોને પિ થોડો લેવા દો ને!” અલબિ રમિભાઈ બધુંય 
મનમાં સમજ ેછ ેતેથી મોઢ ેકોઈને કહેતા નથી. માત્ર મનોમન જવાબ આપે છ.ે 

પિ... પિ... પિ... રમિભાઈ એવા એટલે કે થપાટ ખાઈને બેસી રહે એવા 
પિ નહીં. જો તેમને મનમાં કોઈ વાત બરાબર એવી રીતે ઠસી જાય કે થતા કે 
જાિીબૂઝીને કરવામાં આવતા અન્દ્યાયની સામે માથું ઉંચકવામાં પિ ઉદાસ રહીશું 
તો તેને આપિી ઉદારતા નદહ કહેવાય પિ કાયરતા કહેવાશે – તે વખત ેજટેલી 
દેખાડાય એટલી ઉદારતા દેખાડ્યા પછી, ફંૂફાડો મારવામાં પિ રમિભાઈ પાછા 
નથી પડ્યા. એવી તેમની એક વાત : 

... ગામની મગનલાલ એન્દ્ડ કમ્પપની ભાંગી પડી. રમિભાઈએ એકવાર આ 
માિસને એક હજાર રૂણપયા ઉછીના આપેલા. પાટી બોદી થઈ એ વાતનો શહેરમાં 
ગિગિાટ શરૂ થતાં સરોજબહેન રમિભાઈને પેલા પાસે જઈને હજાર રૂણપયાની 
ઉઘરાિી કરવા મોકલે. પેલાની આણથસક ક્સ્થણત નબળી હોઈ, આ માિસ રમિભાઈ 
પાસે ગલ્લાતલ્લાં કરે અને વાયદો આ્યા કરે. હા, દર વખતે રમિભાઈને 
ચાપાિીથી રાજી રાખે ખરો. અને રમિભાઈ કહે છ ેકે, ‘હંુ ચા પીને પાછો આવું.’ 
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આમ ને આમ દદવસો ણવતતા ચાલ્યા. રમિભાઈની ક્સ્થણત આમ જુઓ 

તો સૂડી વચ્ચે સોપારી જવેી! લેિા પૈસા આવે કે ન આવે અથવા તો મોડાવહેલા 
આવે તેથી રમિભાઈને એવો ખાસ ફરક ન પડ ેએવો તેમનો સ્વભાવ; પરન્દ્ત ુ

સરોજબહેનથી આ સહ્ું ન જાય. રમિભાઈને આકળા–ઉતાવળા થઈને પિ 
ઉઘરાિી પતાવી આવવા દબાિ કરે. ણબચારા રમિભાઈ આખરે કરે તોય શું 

કરે? પેલાની પાસે પઠાિી ઉઘરાિી પોતે ન કરી શકે એવો સ્વભાવગત સંજોગ 
અને સરોજબહેનનો આ બાબતે ટકટકારો ચાલુ! એક વાર રમિભાઈએ જઈને 

પેલાને કહ્ું : “ભાઈ, હંુ પિ જાણં છુ ંકે તું અત્યારે મુશ્કેલીમાં છ.ે તું એક કામ 
કર. મને એક હજારનો ચેક લખીને આપી દે. હંુ તારો ચેક સરોજબહેનને ઘેર 

જઈને બતાવી દઉં એટલે મારી તો જાન છૂટ!ે ચેક હંુ બેંકમાં નાખંુ કે ન નાખંુ, ત ે
કાંઈ તેઓ પછી પાસબૂકમાં જોવાના નથી. તેમને મનમાં શાંણત થઈ જાય! હંુ 

ચેકને બેંકમાં નદહ નાખંુ એ મારંુ વચન છ.ે અને આ વાત આપિા ણસવાય કોઈ 
નદહ જાિે. એક તું, એક હંુ અને એક ઉપરવાળો તારો ભગવાન! 

રમિભાઈ કહે છ ે કે, મેં મારંુ વચન પાળી બતાવ્યું. ચેક મેં સરોજબહેનને 
બતાવી દીધો અને વાત પૂરી થઈ ગઈ. આમેય મગનલાલ એન્દ્ડ કમ્પપનીને તાળાં 
લાગી ગયાં અને કદાચ તે ભાઈ થોડાંક વષો આણફ્રકા કે તે બાજુ ફરી આવ્યા. અને 
આવ્યા પછી લયાંકથી થોડી સગવડ કરીને અમારા જ ગામમાં ફરી નાનાપાયે ધંધો 
શરૂ કયો. 

આ ભાઈએ ‘ઈ્કો’ ટૂથપેસ્ટની એજન્દ્સી લીધી. સરોજબહેન ‘ઈ્કો’ 
ટૂથપેસ્ટનાં બંધાિી. રમિભાઈ આ ભાઈની દુકાને જઈ ચડ્યા અને ટૂથપેસ્ટનો ભાવ 
પૂછ્ો. પેલાએ એકનો ભાવ રૂ. 6/- કહ્ો, તેથી છ ટૂથપેસ્ટ ખરીદ કરીને થેલીમાં પેક 
કરાવી. આપવાના થતા હતા રૂણપયા છત્રીસ; પિ રમિભાઈના ખીસામાંથી તપાસ 
કરતાં પાંત્રીસ જ રૂણપયા નીકળ્યા. પેલાએ રમિભાઈના હાથમાંથી પાંત્રીસ રૂણપયા 
સેરવતાં કહ્ું : “વાંધો નદહ – રમિભાઈ, એક રૂણપયો આવતાં જતા ંઆપી જજો.” 
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રમિભાઈ તો જાિે સ્તબ્ધ જ બની ગયા. શું આ એ જ માિસ કે જનેે મેં 
હજાર રૂણપયા ઉછીના આ્યા હતા, તે પત્નીને ખોટો ચેક બતાવીને, પત્નીને છતેરીને 
જતા કરંુ છુ ં અને તે એક રૂણપયા માટ ે “કાંઈ વાંધો નદહ.” એમ કહીને પોતાની 
ઉદારતા બતાવે છ!ે 

રમિભાઈ ત્યારે તો ણખન્ન અવસ્થામાં આડુ ંજોઈને ચાલવા લાગ્યા; પિ પછી 
ણમત્ર ગાંડુભાઈ સાથે પેલાને કહેરાવ્યું કે, “હંુ, તું અને તારો ભગવાન જાિે એ શરત 
રમિભાઈએ આજથી ણફટુ્ટસ કરી છ.ે” હા, જો એ શરત રમિભાઈએ ણફટુ્ટસ ન કરી 
હોત તો અહીં આ પ્રસંગ નામ જોગ આપિે લખી પિ કેવી રીતે શલયા હોત? 

રમિભાઈએ હસતાં–રમતાં અનેક પાદરતોણષકો ગજવે ઘાલ્યાં છ ે એ જયંત 
પાઠકની વાત આપિે આગળ વાંચી ચૂલયા છીએ. તેમાં ઉમેરો કરતાં જિાવું કે 
‘ગુજરાત ણમત્ર’નો શ્રેષ્ઠ કટાર લેખનનો રૂણપયા 5,000/-નો પુરસ્કાર રમિ પાઠકને 
મળેલો છ.ે ‘બટિાસન્દ્ડ રસેલ એવોડસ’ નરેન્દ્ર દવે સંચાણલત ‘સાદહત્ય સંગમ’નો         
રૂણપયા 2500/-નો એવોડસ રમિ પાઠકને મળેલો છ.ે 

‘ગૂજ સર ણવકાસ સંઘ’ નામની વડોદરાની સેવાસંસ્થાએ પિ રમિ પાઠકને 
‘ગૂજ સરરત્ન’ એવોડસથી સન્દ્માન્દ્યા છ.ે 

એવોડસમાંહેનંુ લખાિ નીચે મુજબ :  
‘શ્રી પ્રા. રમિ પાઠકને તેમના અણદ્વતીય કાયો બદલ ગુજરાત રાજ્યનો 

સવોચ્ચ ણખતાબ ‘ગૂજ સરરત્ન’ એનાયત કરવામાં આવે છ.ે’ 
રમિ પાઠક કહે છ ે : “મને પ્રતીકરૂપે મળતા કોઈ એવોડસ કરતાં રોકડ 

પુરસ્કાર એટલા માટ ેવધુ ગમે છ ેકે એ રકમ હંુ રૅશનાણલઝમના કોઈ સારા કાયસમાં 
વાપરી શકંુ.” 

ચીખલના ડો. દદલીપ મોદીને પૂછો તો તેમની નજરમાં સાંગોપાંગ રીત ે
સચવાયેલા રમિ પાઠક ણવશે જ ે વાતો કરે તે તદ્દન સ્પિ હોય. કહે : “મીની 
રાજદૂત ઉપર જતી, આકષસક પ્રણતભા ધરાવતી, સૂટમાં અને ટાઈમાં સજ્જ એવી આ 
અજાિી વ્યક્લત આપિા નાનકડા ખોબા જવેા ચીખલી ગામમાં કોિ હશે? એવું 
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ણવચારતો, પિ પૂછતાં અચકાતો, ત્યાં જ એક દદવસ મારા નવાસવા લીધેલા 
રાજદૂતને કીક ઉપર કીક મારતાં પરસેવે રેબઝેબ થયો. ત્યાં જ એ વ્યક્લતએ હસતાં 
હસતાં આવીને ખભે હાથ મૂકતાં કહ્ું : “ડૉલટર, તમે ચાવી બરાબર નાખી જ નથી, 
ત્યાં ગાડી સ્ટાટસ કેવી રીતે થાય?” – અને બસ ત્યારથી જ અમે ણમત્રો બની ગયા. 

રમિ પાઠકની ષક્િપૂણતસ ઉજવાઈ, એ અરસામાં જ આ ડૉલટર રમિ 
પાઠકના ણમત્ર બન્દ્યા અને ષક્િપણૂતસ પ્રસંગે અને એ ણનણમિે પ્રગટ થયેલ પુસ્તકમાં તો 
તેમિે લેખ પિ લખ્યો. કેવા એટલે કે સાવ કેવા ટૂકંા ગાળામાં રમિ પાઠક ણવશે 
તેઓએ સંશોધનયુલત અભ્યાસ કયો? 

જુઓ, લખે છ ે: તેમની ણવણવધ સાદહત્યરચના પર દૃક્િપાત કરંુ છુ,ં તો થાય 
છ ે કે હંુ ઓળખુ ં છુ ં એ જ શું આ રમિ પાઠક છ ે ખરા? તેઓ છ ે પત્રકાર, 
અનુવાદક, અધ્યાપક, નવલકથાકાર, નવણલકાકાર, ણનબંધકાર, નાટ્ય અણભનેતા, 
કટાક્ષકાર, હાસ્યલેખક, ણવવેચક, સમાજ–સુધારક અને આ જ પસુ્તકમાં તેઓ એક 
સારા, કુશળ પૂ્રફ–રીડર છ ેએ પિ લખ્યું છ.ે [ચન્દ્રકાન્દ્ત પંડ્યા] સાદહત્યકાર અને 
રૅશનાણલસ્ટ એ તો એમનંુ મૂળ બાકીની બધી શાખા. સારા કાવ્યકાર અને સારા 
વલતા વગેરે પાછા ખરા જ. 

રમિ પાઠકે જ ેલખ્યું છ ેતે નોંધતાં જિાવે છ ેકે ધમસગ્રંથોમાં બધી સાચી અને 
સારી જ વાતો લખેલી છ ેએમ માની લેવું, એ કેવળ અવૈજ્ઞાણનક, અબૌણદ્ધક છ ેઅને 
અન્દ્ધશ્રદ્ધા માત્ર છ.ે ગીતામાં લખ્યું છ ે : ‘આત્માને શસ્ત્રો છદેી શકતાં નથી, અક્ગ્ન 
જલાવી શકતો નથી, પાિી ભીંજવી શકતું નથી.’ એ જ દહન્દ્દુધમસના ‘ગુરુડપુરાિ’ 
નામના ગ્રંથમાં લખવામાં આવ્યું છ ે કે, ‘પાપીઓના આત્માઓને મૃત્યુ બાદ યમના 
દૂતો કરવતથી વહેરે છ,ે ખાંડણિયામાં ખાંડ ે છ,ે અક્ગ્નીની જવાળાઓમાં બાળે છ ે
અને વૈતરિી નદીમાં નાખે છ.ે’ કેવો હાસ્યાસ્પદ ણવરોધાભાસ! 

ધમસગ્રંથોમાં નારી ણવષયક કેટલું બીભત્સ લખાયું છ,ે તે પિ તેમિે સદૃિાતં 
બતાવ્યું છ.ે અપવાસ ણવશેના ણવચારો ધાણમસકને અધાણમસક બનાવી દે એવા છ.ે યજ્ઞની 
ણનરથસકતા અને હાણનકારકતા ણવશે સચોટ લખ્યું છ.ે વાંકડા અને લગ્નપદ્ધણત ણવષયક 
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તેમના ણવચારોમાંથી સમસ્યાનો ઉકેલ લાધે છ.ે કહે છ ે : “યુવકો પ્રણતજ્ઞા કરે કે 
જ્ઞાણતમાં લગ્ન તો કરવાં જ નદહ, તો ગિતર વષોમાં જ્ઞાણતભેદ અને જ્ઞાણતત્રાસ 
સદંતર નાબુદ થાય. એથીય આગળ વધીને વળી, પરધમી સાથે જ જીવન જોડવાની 
પ્રણતજ્ઞા લેવામાં આવે, તો ધમસ–ધમસ, કોમ–કોમ વચ્ચેનાં વૈમનસ્ય એકાદ પેઢીમાં જ 
સદંતર ભુલાઈ જાય.” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

માવજી કે. સાવલાના ‘એ્લાઈડ ણફલોસૉફી સ્ટડી સેન્દ્ટર’ના 
ઘોષિાપત્રના ણવચારો જોઈએ : [1] ધમસ, અધ્યાત્મ અંગેનાં પુસ્તકો જો ભેગાં 
કરીએ તો પૃથ્વી આખી ઢાંકી શકીએ; પિ માનવીમાં કશું મૂળભૂત પદરવતસન 
આવ્યું ખરંુ? [2] કોઈ પિ ણફલસૂફીમાં વ્યવહારક્ષમતા હોવી જોઈએ. [3] 
ણફલસૂફી કે ધમસનો દૃિા, પ્રવલતા કે સજસક શું માનવી નથી? જ્યાં જીવનનો કે 
માનવીનો જ ઈનકાર હોય એ ણફલસૂફી કે ધમસ કહેવાય ખરાં? [4] સ્વતન્દ્ત્રતા 
અને માનવીય ગૌરવ જ્યાં ન દેખતાં હોય ત્યાં ણફલસૂફી કે ધમસ હોય ખરાં? 
[5] જ ેસમાજમાં સખાવતી સેવા કરનાર એક વગસ અને આવી સખાવતી સેવા 
લેનાર બીજો વગસ, એમ બે વગો છ ેએ સમાજ શું રોણગષ્ઠ ન કહેવાય? આ 
રોગનું કારિ સખાવતને અપાતું નૈણતક, સામાણજક, ધાણમસક મહત્ત્વ જ શું 
નથી? [6] આજ ેજીવન સાથે ણવજ્ઞાન અને ટકેનોલૉજીને તાિાવાિાની જમે 
ગૂંથાયેલા છ.ે એનો ણનત્ય ઉપયોગ કરનારને ણવજ્ઞાન–ટકેનોલૉજીને ભાંડવાનો 
શો અણધકાર? [7] વાત અહંના ણવસજસનની હોય, ણચિને ણનણવસકાર કરવાની, 
આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાની હોય, સંસારના સાડાચાર અબજ માિસોમાંથી 
સાડાચારસો ધારો કે એવું ણસદ્ધ કરી શલયા; પિ એથી શું? એ કેવળ ત ે
લોકોની વ્યક્લતગત બાબત નથી બની રહેતી શું? [8] જ્યાં જડતા હોય 
ણવવેકભાન ના હોય, સારાસારનું પ્રમાિભાન ન હોય, ત્યાં જો ધમસ હોય, તોય 
એથી શો ફાયદો?                               

– રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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8 
સરોજબહેન સાથેનો સંસાર 

 ‘અતીતના આયનાની આરપાર’ નામનંુ રમિ પાઠકે લખેલું પસુ્તક, જમેાં 
રમિભાઈએ સરોજબહેન ણવશે વધુ પદરચય કરાવ્યો છ;ે એ પુસ્તકની શરૂઆત જ... 
એ રીતે છ ેકે, 1948માં હંુ મુમ્પબઈમાં સ્થાયી થવા માટ ેસરદાર વલ્લભભાઈ પટલેના 
પુત્ર ડાહ્ાભાઈએ નવા શરૂ કરેલા દૈણનક ‘દહન્દ્દુસ્તાન’માં જોડાયો અને મગન 
નાયકની દસ બાય પાંચની કોટડીમાં રહેવાનંુ રાખ્યું. ત્યાં એક બાળકી જવેી યુવતી 
આવે. દીકરી કચ્છી ભાદટયાની એટલે વાન કાંઈક ગોરો; પરન્દ્તુ તણબયતની સાવ 
દુબસળ, ચહેરો ણફક્કો, પાતળી અને નબળી દેહયક્િ અને ઊંચાઈ પિ ધ્યાન ખેંચાય 
એવી ઓછી એટલે કે નીચી. આવા શરીરના પ્રમાિમાં કંઈક મોટુ ંએવું નાક પિ 
જરાક અિગમતું ધ્યાન ખેંચે; પરન્દ્તુ આંખો અદ્ભુત–ઘાટદાર, ણવશાળ, ભાવભરપૂર 
અને તેજીલી. એિ ે લખવા માટ ે પોતાનંુ ઉપનામ ‘વેદના’ રાખેલું. હવે જુઓ, આ 
‘વેદના’ એ આ અરસામાં જ મેટિીક પાસ થઈને સેન્દ્ટ ઝેણવયસસ કૉલેજમાં પ્રવેશ 
મેળવેલો અને પોતાની અંગત ડાયરી લખવાના શોખને કારિે એિે એ ડાયરીમાં શું 
લખેલું એ જોઈએ : 

જજસદરત માળામાં જ્યારે તેઓ પ્રાથસનાસમાજ પર રહેતાં, તેનું વિસન તો મેં કયુું 
જ છ ેએ અરસાની સરોજબહેનની વાત : “આદશસના ધાકથી કોઈએ મારા ઉપર 
કુદૃક્િ ન કરી, ન છડેતી. હંુ વંઠુ–ંવંઠુ ં થવાની અિી પર હતી; પિ કોઈએ વંઠાડી 
નહીં.” એ જ સરોજબહેન રમિ પાઠક સાથેના પદરચયમાં આવ્યા પછી, એવાં તો 
દહમ્પમતવાળાં બની ગયાં કે રમિભાઈ રેદડયોની નોકરી કરવા દદલ્હી ગયા, એટલે 
પોતે પિ ‘કૉલેજની ટૂરમાં જાઉં છુ’ં એમ કહીને પહોંચી ગયાં રમિભાઈની 
દદલ્હીની મરાસ હોટલમાં. હોટલ એવી કે રમૂજમાં તેને વાંઢાણવલાસ કહી શકાય. 
વાત 1950ના નવેમ્પબરની. ભરચક વાંઢાઓની વચ્ચે રમિભાઈ એક કુમાદરકાને એક 
જ રૂમમાં સાથે રાખે અને સાચવે. રમિભાઈ વગરલગ્ને સરોજબહેન સાથે એક જ 
રૂમમાં રહે; પરન્દ્તુ એકપિ અંતેવાસીએ મજાક–મશ્કરી ન કરી, ન તો એમને પજવ્યાં 
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કે ન કોઈએ કુદૃક્િ કરી. રમિભાઈ રેદડયોસ્ટશેન નોકરીએ જાય, ત્યારે.. 
રમિભાઈએ લખ્યું છ ે: “ત્યારે, સરોજ એકલી પિ આખી હોટલમાં ણબનધાસ્ત ફરે. 
ખરેખર, એ જ તો મોટી રાહત હતી, બાકી જો પજવિી થઈ હોત, તો લયાં જાત?” 

એવો જ એક પ્રસંગ રમિભાઈએ વિસવતાં લખ્યું છ ે : “એક દદવસ ઘરમાં 
મૂડી કેવળ રોકડા ત્રિ જૂના પૈસા હતા. બપોરની ચા પીધા પછી મને ણસગરેટની 
તલપ લાગી; એટલે મેં ‘સવસસ્વ’ ખચી નાખી એક ‘રેડ એન્દ્ડ વ્હાઈટ’ લાવીને ફંૂકી 
નાખી. સરોજને આ વાતની ખબર પડતાં જ એનો ણપિો ભભૂકી ઊઠ્ો. શરમ નથી 
આવતી? સાંજ ેશાક શેનંુ ખાઈશું? આજ ેરસોડુ ંબંધ... માગીભીખીને આમ જીવવા 
કરતાં તો મરવું બહેતર… સાવ દારૂદડયો! કાં તો ણસગરેટ છોડ કે મને છોડ...” 

મુમ્પબઈમાં ‘દહન્દ્દુસ્તાન’ પત્રના તંત્રી ણવભાગમાં રમિ પાઠક હતા ત્યારની 
પત્રકારોની જીવનશૈલી, આદતો અને ખાણસયતો ણવશે તેમિે લખ્યું છ ેતે જોઈએ : 
“પત્રકાર આલમ એટલે અમુક સન્દ્દભે એક બદનામ જમાત; પત્રકારોની છાપ 
મહદંશે લાઈન બહારના માિસો જવેી : અને અમુક અંશે એ વાત સાચી પિ ખરી. 
અમુક શુદ્ધ ગુજરાતી ગૃહસ્થો અમારે ક્ષેત્રે ખરા, તેમ છતાં મોટા ભાગના સભ્યો–
અસભ્ય : ણસગરેટ–બીડી ન તાિતો હોય એવો માિસ ત્યારે પત્રકાર જ ના લેખાય, 
ઘિા તો શરાબ પિ પીએ. નામોલ્લેખ નથી કરતો; પિ કેટલાંકના લગ્નજીવન 
કથળેલાં યા તો લગ્ન મુદ્દલે થયેલાં જ નદહ. કેટલાક છડચેોક સ્ત્રીણમત્રોને સાથે લઈને 
ફરે ને વયસ્કોને પિ લગ્નેતર લફરાં! ઑણફસોમાં મોડી રાત સુધી અશ્લીલ મજાકો 
ને ખડખડાટ હાસ્યો ગાજ,ે ગાળોનીય રમઝટ બોલે. અમુક તો વળી કોઠા ઉપર 
જઈને આવ્યા હોય યા તો કામ પૂરંુ થયે જવાના હોય! અમારી પત્રકારત્વની 
દુણનયામાં આવી બધી બાબતોની ખાસ છોછ નદહ. અહીં ‘લાઈન બહાર’ના ‘લફરાં’ 
કે ‘અપલક્ષિ’ જવેા શબ્દપ્રયોગો મેં કયાસ છ ેતે તત્કાલીન લોકમતની લોકબોલી જ 
સમજવાના. બાકી ઘિી રીતે હંુ પિ ચોક્કસ અથસમાં લાઈન બહારનો જ! સારંુ યા 
ખરાબ એવા ચુસ્ત ચોખણલયા અણભપ્રાય ત્યારે પિ મારા નદહ, આજ ેપિ નથી.” 
એક વાર રમિભાઈએ ‘દહન્દ્દુસ્તાન’ની ઑણફસમાં બેઠાંબેઠાં જ સુનીણત હાઈ સ્કૂલ 
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ફૉર ગલ્સસનો નંબર શોધી કાઢી મગન નાયકને ફોન કયો. ઓળખ્યો આ મગન 
નાયક? દસ બાય પાચંની રૂમવાળો, એક તરફથી દીવાલે માથું અડાડીને સૂઓ, તોય 
સામી દીવાલે પગ થોડા વાળીને રાખવા પડ ેતે! 

મગન મળી ગયો. રમિભાઈ લખે છ ે કે, ‘મગન, રંગીલો રાજ્જા! ‘ઐસા કો 
ણમલા તૈસા’ જવેો ઘાટ થયો : ધૂમ ચા–બીડી. ગમે તેવી ખાિીપીિી, બેફામ ખચસ, 
બેફામ ઉજાગરા ને બેફામ ગોક્િ, દદનભર જ નદહ, રાતભર પિ રખડપટ્ટી... એવું 
બધંુ ચાલ્યું. અદહં જ સરોજનો પદરચય થયો. ભાઈ મગનના ઘરે જ. અને મામલો 
બીચલયો.’ 

રમિ પાઠકે દદલ્હીની કોટસમાં બે રૂણપયાના શાનદાર ખચસથી લગ્ન કરી લીધાં, 
ત્યાર પછીના થોડા જ દદવસે ભત્રીજી ચંણરકાનાં લગ્ન આવ્યાં. રમિભાઈને ઓલ 
ઇક્ન્દ્ડયા રેદડયોમાંથી રજા મળી શકે તેમ ન હતું. તેથી સરોજબહેનને એકલાં મોકલવા 
ણવચાયુું, એમ માનીને કે, ‘જોઉં તો ખરો. મારા કુટુબંીઓના પ્રણતભાવ કેવા છ!ે’ એ 
એકલી રાજગઢ જવા તૈયાર થઈ ગઈ. એિે તો ણજદંગીમાં પ્રથમ વાર જ ગામડુ ં
જોયું. એ તો ઝાડ ઉપર ચડ ેને નદીના ધરામાં છડચેોક ધૂબાકા મારે. અમારા ગામના 
ણશવાભાઈ કંઈક રમૂજી માિસ, સરસ ઘોડો રાખે. એ કહે, ‘રમિનો વરઘોડો તો ન 
કાઢ્ો, એકલી સરોજનો કાઢીએ!’ સરોજને તો જાિે મજા જ પડી ગઈ, ઘોડ ેબેસવા 
મળ્યું. એ તો તૈયાર જ થઈ ગઈ. ણશવાભાઈએ ગોઠથી વૈજનાથ મહાદેવ સુધી 
વરઘોડો કાઢ્ો ને એમાં બહેનો તો જોડાય જ. રૂદઢચુસ્ત ઘરડરેાંએ ટીકાઓ કરી 
હશે; પિ એ સાંભળવા જ કોિ નવરંુ હોય! 

સરોજબહેનનાં ગીત અને સંગીત પ્રત્યેનાં લગાવ અને શોખને યાદ કરીને 
રમિભાઈ રોમાંણચત થઈ જાય છ.ે મને યાદ આવે છ ેકે, હા, આવું જ કાંઈક તેમના 
પુસ્તકમાં વાંચેલું ખરંુ! ઘેર આવીને પુસ્તકનું એ પાનું શોધી કાઢંુ્. તેમાં રમિભાઈ 
લખે છ ે : “એમનું [એટલે સરોજ પાઠકનંુ] એક ગીત યાદ આવી જાય છ.ે એ 
સંગીતનાં જાિકાર તો ખરાં જ; પિ મીઠા તેમ જ બુલદં કંઠ ેએ ખૂબ સરસ ગાઈ 
પિ શકતાં. અરેરે... ખબર જ લયાં હતી કે આમ અકાળે, એકાએક જ એ ચાલ્યાં 
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જશે! નદહ તો એમનાં થોડાં ગીત રેકડસ કરી લીધાં હોત, ટપેમાં–ણવદડયોમાં. આ ગીત 
યાદ કરતાં આંખ ભીની. થાય છ;ે પિ એ તો આજની વાત. સરોજ જ્યારે એ ગાતી 
ત્યારે તો હંુ ચોધાર આંસુએ રોઈ જ પડતો.” 

રમિભાઈ ભૂતકાળમાં સરી પડતાં આંખ મીંચીને બોલે છ ે: “જન્દ્મ પહેલાં જ 
અમારી દીકરીનું નામ અમે શવસરી પાડલેું. નામની શોધ સરોજબહેનની. 
સરોજબહેનનો અસામાન્દ્યતાનો આગ્રહ. મને એ મળ્યાં તે અરસામાં તો ‘ગ્રાન્દ્ડ 
ફાધર’ કહીને સંબોધતાં, પછી વળી તેમાંથી ‘ગ્રાન્દ્ડ...’ છૂટુ ંપડીને રહી ગયું ફાધર! 
કાળક્રમે એ કાંઈક ઠીક નદહ લાગ્યું હોય, તેથી હંુ બની ગયો – જીજો. મને સરોજ 
જીજા કહે, તેથી બધાં જ પછી તો ‘જીજા’ના હુલામિા નામથી બોલાવવા લાગ્યાં. 
શવસરીનો જન્દ્મ થયા પછી ‘પ્પા–મમ્પમી’ની ફેશનનો પિ સરોજ ેત્યાગ કયો. શવસરી 
પિ જીજા કહે એ તો ઠીક; પિ શવસરીનાં બાળકો તજસની અને મલ્હાર પિ મને 
જીજા કહે. 

“પંદરેક વરસની શવસરી હશે, ત્યારનો એક પ્રસંગ કહંુ” – એમ કહીને 
રમિભાઈએ મને મારા કાન સરવા કરવા મજબૂર કયો. રમિભાઈ બોલ્યા : 
“મોટાભાગે આ પ્રસંગ હંુ માબાપને બોધ આપવા માટ ે કહેતો હોઉં છુ.ં વાત જાિ ે
એમ કે, એકવાર તપેલું ભરીને કેરીનો રસ કાઢલેો, ઠડંો કરવા મૂકેલો. થાળીઓ 
પીરસાઈ ગઈ. પંદરેક વરસની શવસરીને કહ્ું : “જા, રસનંુ તપેલું લઈ આવ તો!” 

ફટાક... કરતું તપેલુ ં દીકરીના હાથમાંથી છટકી ગયું ને આખું રસોડુ ં
રસતરબોળ! જાિે કશુ ંજ બન્દ્યું નથી – એમ મેં તથા સરોજ ેકહ્ું : “કંઈ વાંધો નદહ, 
ચાલો જ ેછ ેતે જમી લઈએ!” અમે રોજની જમે જ આનન્દ્દથી સાથે બેસીને જમ્પયાં. 
તપેલીમાંનો રહ્ોસહ્ો રસેય અમે શવસરીને આગ્રહ કરીને ખવડાવ્યો... 

તમે રમિભાઈ, તમે જ છો, એટલે આવું જ કરો. મને ખબર છ.ે તમને 
શવસરીએ માથામાં લાકડુ ંવગાડ્યું, તમને લાગ્યું, લોહીની ધાર નીકળી, તો પિ તમે 
શવસરી ઉપર જરાય ગુસ્સે થયા? ન થયા! રસ્તામાં કોઈ તમારા સ્કૂટરની હડફેટ ે
આવ્યું ત્યારે, ‘આંધળો છ?ે’ મરવાનો થયો છ?ે કે એવું કાંઈ કહી તમે તેને ગાળ 

https://govindmaru.com/


સામા પરૂનો તરવયૈો 

અનુક્રમણિકા  https://govindmaru.com               Page 66 

 

આપી? ના, ન આપી. તમે જ, હા, તમે જ કહ્ું કે, મારા ઘરમાંથી કોઈ નાનકડી 

એવી ચોરી કરે અને મારંુ ધ્યાન પડ,ે તોય હંુ આડુ ં અવળંુ જોઈ જાઉં! તેને 
નાહકનો શરમાવવો શા માટ?ે એ તો ઠીક; પિ ચન્દ્રકાન્દ્ત પંડ્યાનું પુસ્તક ‘બાનો 

ભીખ’ુ વાંચતાં તે માંહેના હૃદયસ્પશી પ્રસંગો તમને રડાવી જાય, ત્યારે તમને 
રડતા કોઈ ન જોઈ જાય એટલા માટ ેદીવાલ તરફ મોઢુ ંરાખીને તમે વાંચો. અને 

વાંચો એ તો ઠીક, પાછા એમ કહો પિ ખરા! અને પાછા લખો પિ ખરા. 
શવસરીએ રસનંુ આખું તપેલું ઢોળી નાખ્યું; છતાં તમે શવસરીને મામૂલી વઢ્ા 

પિ નદહ, ત્યારે માર મારવાની કે સજા ફરમાવવાની તો વળી વાત જ લયા?ં 
સામાન્દ્ય માતાણપતા બાળકને માથે આવો જુલમ ગુજારે, ત્યારે એના કૂમળા ણચિન ે
કેવી તીવ્ર વેદના થતી હશે એની કલ્પના કરતાં તમને કમકમાં આવે! એવી સમજ 
મા–બાપમાં હોય એ કેવું સારંુ! એમ સમજીને આ પ્રસંગ તમે ટાંલયો છ.ે એનંુ મૂલ્ય 
સ્વીકારીને હંુ પિ અહીં લખવા માટ ેએ અગત્યનો છ ેએમ માનંુ છુ.ં 

હવે રમિપાઠકના એક વીરણમત્રની સાથે તમને ઓળખાિ કરાવું. 
ભાવનગરની બાજુના ભોજપરા નામના ગામનો આ વીરણમત્ર ડી. ઓઝા – 

રમિભાઈનો કૉલેજકાળનો ણમત્ર. ભારે ઓણલયો ને દોલો માિસ. અણતશયોક્લત 
અલંકાર એને અણતપ્રય. મોટીમોટી વાતો કરવાનો ભારે શોખીન! એકાએક દદલ્હીમાં, 
ઇસ્ટ પાકસ રોડ ઉપર રમિભાઈની પાસે કારનંુ હોનસ બજાવતો પ્રગટ થયો. રમિભાઈ 
તો પોતાના કૉલેજના ગોદઠયાને જોઈ સ્તબ્ધ જ થઈ ગયા કે, લે – આ તો પેલો 
આપિો વીરણમત્ર, આમ મોટરમાં લયાંથી? રમિભાઈને તો વળી સાયકલનાંય ફાંફાં! 

ભાઈ વીરણમત્ર ઓઝા કહે, “ગાણઝયાબાદમાં કારનો વેપાર કરંુ છુ.ં કાંઈ 

કામકાજ હોય તો કહી દે દોસ્ત!” રમિભાઈ ઓઝાથી અંજાઈ ગયા. શરમાતાં 
અને સંકોચાતાં બોલ્યા : “કામકાજ તો ઠીક, જ્યાં રોજની મુશ્કેલીઓ છ ેત્યાં! 

પિ સરોજને આગળ ભિાવવી છ.ે ગ્રેજ્યુએટ કરાવવી છ.ે છ ેકાંઈ ઉપાય તારા 
હાથમાં?” 
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અને વીરણમત્ર ઓઝા જનંુે નામ. બોલીને કોઈને ણનરાશ ન જ કરવા એ એનો 
સ્વભાવ. કહે, “અરે યાર એમાં શું? ચાલ, ભાવનગર! ગોઠવી દઉં.” 

ભાવનગરના કોઈ જયેન્દ્ર મહેતા નામના પ્રાધ્યાપકની બાજુમાં જ ઓરડી 
રાખવી. એમને ત્યાં જમવું. શવસરી બાલમક્ન્દ્દરમાં ભિે! આવી આવી તરંગી 
યોજનાઓ ઘડાઈ ગઈ અને વગર ણવચાયે જ બધો કાફલો ઊપડ્યો – ભાવનગર. 
રમિભાઈ કહે છ,ે અમારી પાસે તો ટિનેની દટદકટનાંયા ફાફંાં. વગ વાપરીને સરોજ 
માટ ેએક રેલવે મજૂરિનો પાસ તો મેળવી લીધો; પિ જોયા જવેી થઈ, અજમેરના 
સ્ટશેને. ટી.ટી. એ પકડ્યાં. સરોજને ચીંધીને કહે, “આ રેલવે મજૂરિ છ?ે જૂઠુ ંકેમ 
બોલવું એ તો પહેલાં શીખો, કે એય અમારે તમને શીખવવું પડશ?ે” 

રમિભાઈ ચૂપ રહ્ા. પૈસા તો વળી હતા જ લયાં? આખરે ઓઝાએ મામલો 
પતાવ્યો. બધા પહોંચ્યા વહેલી સવારે ભાવનગર. ઓઝાની આવી અગડમ્ બગડમ્ 
અને અવહેવારુ યોજનામાં કોઈ પ્રૉફેસરે સાથ ન આ્યો. એક પદરિીતા, વળી તેની 
સાથે બાલમક્ન્દ્દરમાં જાય એવડી છોકરી. બન્નેને કોઈ શા માટ ેરાખે અને ખવરાવે – 
ણપવરાવે? અને પાછી તેને કૉલેજમાં ભિાવવાની! ણવચાર જ આખો હાસ્યાસ્પદ છ ે
એ મોડુમંોડુ ંએટલે કે ખૂબ જ મોડુ ંસમજાયું. દરણમયાન રમિભાઈએ સુરત પોતાના 
ભાઈ જયંતભાઈને પત્ર લખેલો. જયંતભાઈનો તત્કાલ જવાબ આવી ગયો કે, મંૂઝાયા 
વગર સુરત આવી રહો. બાકી બધું જોયું જશે. 

જ ેથયું તે સારંુ થયું. ભાવનગરને બદલે સરુત જવાનંુ થયું. ત્યાં સરોજબહેન 
પ્રાધ્યાપક બનીને ઝળહળી ઊઠ્ાં. 

ખરી વાત કહેવાની છ ેતે તો એ છ ેકે, રમિભાઈએ વીરણમત્ર પાસેથી રૂણપયા 
120/- ઉછીના લીધેલા; પછી તો બને્ન એવા જુદા પડી ગયા કે વીરણમત્ર અલોપ જ 
થઈ ગયો. રમિભાઈ પિ નોકરીઓ ઉપર નોકરી બદલતાં છકે ચીખલી પહોંચી 
ગયા. રમિભાઈની ‘ગુજરાતણમત્ર’ની કૉલમનો પ્રથમ લેખસંગ્રહ ‘રમિભ્રમિ’ 
બહાર પડ્યો અને એક દદવસ અચાનક ભાવનગરના જાિીતા સામ્પયવાદી કાયસકર 
સુબોધ મહેતાનો વાચક તરીકે પત્ર આવ્યો. અખબારોમાંથી જાિવા મળેલું કે 
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વીરણમત્ર ઓઝાય સામ્પયવાદી બની ગયો છ,ે ભાવનગરમાં કશીક સ્થાણનક ચૂંટિીમાં 
હારી ગયેલો. વગેરે... રમિભાઈએ સુબોધભાઈને લખ્યું કે, આ વીરણમત્રનો પિો 
આપી શકો? જવાબમાં તેમિે આખું અને પૂરંુ સરનામંુ આ્યું. એટલે રમિભાઈએ 
ચેક મોકલી આ્યો. વળી પાછો સમ્પપકસ કટ. ત્યાં જ ઓણચંતો વીરણમત્રનો પત્ર આવ્યો 
કે, “હવે હંુ ણનવૃિ છુ.ં ખૂબ સુખી છુ.ં દીકરા સાથે ભાવનગરમાં રહંુ છુ.ં.. તું જરૂર 
આવ, સહકુટુબં આવ! તરત જ આવ...” રમિભાઈથી જવાય એમ તો હતું જ લયાં? 
પિ ‘જવાબ લખીશુ–ંઆભાર માનતો’ એમ ણવચારીને પત્ર મૂકી રાખ્યો ત્યાં બીજા જ 
અઠવાદડયે વીરણમત્રના દીકરાનો પત્ર આવ્યો કે, ‘અમારા પરમપૂજ્ય ણપતાશ્રી 
વીરણમત્ર દદનકરરાય ઓઝાનું અવસાન ણનપજ્યું છ.ે’ આ કાગળ વાંચીને રમિભાઈને 
ખુશી અને ગમ એવા એકસાથે બે અનુભવ થયા. ‘ગમ’ એટલા માટ ે કે, આવવા 
માટનંુે આમંત્રિ છતાં તેમનાથી ન જવાયું કે ન તો જવાબ લખી શકાયો! ‘ખુશી’ 
એટલા માટ ે કે તેિે ઉછીનાં આપેલાં નાિાંનો ચેક છકે છલે્લી ઘડીએ પિ તેન ે
મોકલી શકાયો. જો એમને એમ આવું સાંભળવા મળત તો દદલમાં ચચરાટનો કોઈ 
પાર ન રહેત! 

મુમ્પબઈમાં રમિભાઈ ‘સોણવયેટ દેશ’માં નોકરી કરે. પોતાના ઉપરી અણધકારી 
તે વખત હતા ણમ. ક્રોતકોવ. તેઓ કશીક ગેરસમજ કે પૂવસગ્રહ લઈને આવેલા કે 
રમિભાઈને વાતેવાતે તતડાવે અને અપમાણનત કયાસ કરે! એમાં વળી બળતામાં ઘી 
હોમાયું : કુ્રશ્વોવ ભારતની મુલાકાતે આવ્યા. પદરિામે એ પાંચ–છ દદવસ તો બધાની 
ડ્યુટી જાિે ચોવીસ કલાકની બની રહી. કુ્રશ્વોવનાં લાંબાંલાંબાં ભાષિો તત્કાળ 
અનુવાદદત કરીને અખબારોમાં પહોંચતાં કરવાનાં. આમેય ગુજરાતી ટાઇણપસ્ટની 
ત્યારે તંગી, એટલે મારો ટાઇણપસ્ટ કહે, રોજના વધારાના પંદર રૂણપયા લઉં, તો જ 
રાત્રે આવું. 1960ના એ જમાનામાં પંદર રૂણપયા મોટી રકમ ગિાય. 

રમિ પાઠકે ક્રોતકોવને વાત કરી. તો એ કહે, ણમ. પાઠક, તમે પોતે જ એ 
કરો. પાઠક બોલ્યા : “સર, એટલાં બધાં સ્ટકે્ન્દ્સલ હાથે કટ નદહ થાય, મારી શક્લત 
બહારની વાત છ.ે ્લીઝ, આપિે ટાઇણપસ્ટની માંગ મંજૂર રાખીએ!” 
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ત્યાં તો ક્રોતકોવ સાહેબ ધૂંવાફંૂવા! ગુસ્સામાં આવી જઈને કંઈક એ મતલબનંુ 
બોલ્યા કે, તમે ટાઇણપસ્ટ સાથે કશોક ભાગ રાખ્યો હશે... કણમશન ઠરેવ્યું હશે! 
અને... અને... રમિભાઈનો ણમજાજ છટલયો. કહ્ું : “આઈ એગ્રી વીથ ય,ુ         
ણમ. ક્રોતકોવ, ધેટ ઇક્ન્દ્ડયન્દ્સ આર દડઝઓનેસ્ટ, મે બી, બટ આઈ એમ નોટ... નોટ... 
એટ ઓલ!” એ સાથે જ રમિભાઈએ ણમ. ક્રોતકોવને બે હાથ જોડ્યા, તત્કાલ 
ઑણફસ છોડી. ભયાસભાદયાસ મુમ્પબઈમાં સાવ બેકાર બની ગયા. 

આ વાત 1960ની. આજની ઘડીને કાલનો દી. પછી તો ક્રોતકોવને મળવાનંુ 
તો શું; પિ મોઢુ ંજોવાનંુ પિ લયાં રહ્ું? ત્યાં બરાબર પાંચ વષસ પછીનો આ બનાવ... 
વષસ 1965નું. 

‘ધીરે વહે છ ેદોન’ના અનુવાદ બદલ ‘સોણવયેત લેન્દ્ડ નહેરુ પાદરતોણષક’ રમિ 
પાઠકને મળ્યું. એ સ્વીકારવા રમિ પાઠક અને સરોજ પાઠક મુમ્પબઈ ગયાં. 
પાદરતોણષક સમારંભમાં ણમ. ક્રોતકોવ હાજર. મીઠુ ંમીઠુ ં ક્સ્મત વેરતાં હાથ ણમલાવી 
રમિભાઈને માનપૂવસક કહ્ું : “ણમ. પાઠક, યૂ કમ બેક ટુ અવર ઑણફસ...” 
રમિભાઈ મનોમન ખૂબ જ ખુશ! શુ ં પાછા સોણવયેત લેન્દ્ડની કચેરીમાં જોડાવાનંુ 
પોતે ઇચ્છતા હતા – એટલે? અરે, ના–રે–ના, પોતાના નૈણતક ણવજયનો આ પ્રસંગ 
હતો. બોલ્યા : “સાહેબ, ખૂબખૂબ આભાર! આઈ એમ સો હેપી! તમારી આ ઑફર 
મારે માટ ે અનહદ આનન્દ્દદાયક છ,ે બટ સો... સોરી.” આ વાતચીત વખત ે
સરોજબહેન પિ હાજર હતાં. એ પિ ખુશ. 

સુરેન્દ્રનગરવાળા શાણંતભાઈ શાહ દદલ્હી ગયેલા. શાક્ન્દ્તભાઈ રણશયા તરફી 
ણવચારસરિી ધરાવે. એકાદ વખત રણશયા જઈ પિ આવેલા. રમિભાઈ ‘સોણવયતે 
દેશ’માં નોકરી કરે અને વળી પાછા બને્ન સાદહત્યકાર અને સાદહત્યના જીવ. એ 
વખતે અમૃતા પ્રીતમ યુવાન અને ખૂબસૂરત. શાંણતભાઈએ અપૉઇન્દ્ટમેન્દ્ટ લીધી અને 
બન્ને ગયા તેમને મળવા. રમિભાઈ કહે છ ે: “આંતરરાિિીય ખ્યાણતપ્રાિ કવણયત્રી, 
એને પાછો કેન્દ્રીય અકાદમીનો એવોડસ મળેલો; તેમ જ દેશપરદેશમાં ઘૂમ્પયા કરે. 
મારા જવેા લઘરા જિની તો દહમ્પમત જ લયાથંી કે હંુ એમનો પદરચય કેળવું!” 
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અમૃતા પ્રીતમ તે વખતે ‘આરસી’ નામે એક પંજાબી માણસક પ્રગટ કરતાં, એમાં 
રમિભાઈની એક વાતાસનું ભાષાંતર તેમિે છાપેલું. રમિભાઈને જોઈને અમૃતાજી 
બોલ્યાં : “મેં તો ધારેલું કે રમિલાલ પાઠક, એટલે કોઈ ધોતીકુરતાધારી ગુજરાતી 
વૃદ્ધ મહાશય હશે!” જ્યારે... એમ કહીને હવે હંુ પૂરંુ કરંુ કે રમિ પાઠક તે વખત ે
જુવાન અને પાછા સૂટબૂટ અને ટાઈમાં સજ્જ. રમિભાઈ આ વખત ેવ્યંગ કરી લે છ ે
: “મને લાગે છ ેકે ગુજરાતી લેખકોની આવી બેઆબરૂ ઉમાશંકરે જ કરી હશે!” 

પ્રવીિ દરજી સહજ રીતે લખી કાઢ ે છ ે કે, સરોજબહેનને સ્ત્રીઓ કરતા ં
પરુુષોની મૈત્રી વધુ ગમે! ચંરકાન્દ્ત પંડ્યા લખે છ ેકે, એકવાર સુરતમાં રમિ અને હંુ 
ભેગા થઈ ગયા, ત્યારે, ‘કોઈના સ્કૂટર ઉપર બેસીને સરોજને જતી મેં જોઈ’ એવું મેં 
રમિને કહ્ું, એટલે ત ેકહે, “પારકાપુરુષ સાથે સ્કૂટર પર જાય એ સરોજ પાઠક જ 
હોય.” 

આટલી વાત ઉપરથી સમજી શકાશે કે, રમિ પાઠકના સેલસ, નીણત, મૂલ્યો, 
ધમસ, રૂદઢઓ અંગેના ણવચારો જ સાવ અલગ. અલગ એટલે અલગ માત્ર એટલું 
કહીને જ હંુ અટકીશ. તે સારા કે ખરાબ એ નક્કી કરવાનંુ મારંુ ગજુ ંપિ નદહ ને 
મારંુ એ કામ પિ નદહ. આમેય રમિ પાઠકે પોતે સરોજબહેન ણવશેનું ણચત્ર પોતાના 
પુસ્તકમાં ઉપસાવ્યું છ,ે એ વાંચતાં આપિે ણવચારવા માટ ેએકાદ ક્ષિ લયાં થોભી 
જતા નથી? 

રમિભાઈ પોતાના અનુભવવિસનમાં પીતાંબર પટલે અને ધૂમકેતુ જવેા લેખકો 
પોતાને ઘેર દદલ્હીમાં સામે ચાલીને મળવા આવતા એમ લખે. કૃષ્િલાલ શ્રીધરાિી 
તેમ જ ગુલાબદાસ બ્રોકરને મળવાના અને એવા બધા પ્રસંગો ટાકેં, સ્વ. જયંત ખત્રી 
તેમ જ મધુરાય સરોજના ગાઢ લેખકણમત્રોમાં સ્થાન પામે એવું લખે. એકવાર 
ણશવકુમાર જોશી એકાદ અઠવાદડયું રમિ–સરોજના સાણનધ્યમાં રોકાવા દદલ્હી 
આવ્યા એ પિ રમિ પાઠકની કલમમાંથી ટપકે. 

“એકવાર એવું બન્દ્યું કે”, એમ કહીને રમિભાઈ લખે છ ે: “સરોજને કલકિા 
જવાનંુ થયું, ણશવકુમારને આ અંગે પુછાવ્યુ ંતો તેમનો ‘આવો’ એવો જવાબ આવી 
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ગયો. સરોજબહેનને ણશવકુમારને ઘેર ગયા પછી જ ખબર પડી કે તેઓ તો ‘એકલા’ 
રહે છ!ે પરન્દ્તુ, સરોજબહેનના ણવચારો કેવા હતા તે વ્યલત કરીને, રમિભાઈએ 
પોતાના પુસ્તક ‘અતીતના આયાનાની આરપાર’માં લખ્યું છ ેતે આપિે જોઈએ : 

“હાવડા સ્ટશેને ભાવભીનંુ સ્વાગત, પિ ઘરે પહોંચતાં, ખબર પડી કે, 
ણશવકુમારજી સાવ એકલપંડ ેરહે છ.ે સરોજને થોડીક મંૂઝવિ થઈ, જ ેરાત્રે સુવાનો 
વખત થતાં થોડી વધીય ખરી; પરન્દ્તુ ધન્દ્યવાદ તો બને્નને ઘટ ેકે, મનમાં થોડો સંકોચ 
છતા,ં કોઈએ એવો પ્રશ્ન ન ઉઠાવ્યો, તેય આજથી પાંત્રીસ વષસ પૂવે કે, ‘સૂવાનંુ કેમ 
ફાવશે? કોઈ ગૃહસ્થી ણમત્રને ત્યાં વ્યવસ્થા કરીએ.’ [આ લખાિ 1992નું પિ પ્રસંગ 
તો વળી 1957નો જ!] 

રમિભાઈ ણબનધાસ્ત લખે છ ે : “અમે તો આ બાબતે ઘિાં દહમ્પમતબાજ, 
લોકાપવાદનો ડર જ નદહ, ણમથ્યા મયાસદા યા ચોખણલયાવડેા પિ નદહ. અને સરોજને 
મન સ્ત્રી–પુરુષનો ભેદ કદાણપ આવી દૃક્િએ ઝાઝો વસેલો પિ નદહ, જમાનાથી 
પચાસ વષસ આગળ.” 

કશાય કચવાટ વગર બે–ત્રિ દી સાથે કલકિા ફયાસ. રંગેચંગે એટલે કે કશાય 
કચવાટ વગર! સરોજના વાતાસકાર જીવને આવી ણવણચત્ર પદરક્સ્થણતનું ણવસ્મય જચ્યું. 
એટલે પાછાં ફયાસ બાદ, એિે આ પ્રસંગને આધારે એક સરસ વાતાસ સજીસ. 
ણશવકુમારને લખી જિાવ્યું કે, ‘રાણત્રરોકાિને કતલની રાત’ ગિાવી મેં એક વાતાસ 
લખી છ.ે જવાબમાં જોશીજી લખે કે, ‘તો હંુય લખવા માગું છુ.ં’ બન્નેએ પોતપોતાની 
વાતાસ ‘જીવનમાધુરી’માં મોકલી ને તંત્રીશ્રી સોપાને હકીકતની નોંધ સાથે એ પ્રગટ 
પિ કરી. 

મેં સરોજને કહ્ું : “આના બદલે જો એમ લખ્યું હોત કે, નાણયકાના મનમાં 
ણવકાર જાગેલો. સારી રાત એિે પ્રતીક્ષા કરી કે, પેલો લયારે આવે ને બળાત્કાર કરે! 
પિ અંતે તો વહેલી સવારે નાયકનંુ ભજન જ સંભળાય... મૂળ વાતાસ તો એવી કે, 
આખી રાત નાણયકા ભયણમણશ્રત ઉજાગરામાં પસાર કરે ને છકે વહેલી સવારે 
નાયકની ચાખડીઓનો અવાજ આવતાં તેને થાય કે, હવે તો ખરેખર આવ્યો જ! ત્યા ં
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નાયકનું ભજન સંભળાય. સરોજ, જવાબમાં કહે, “હંુ તો આવું [એટલે બળાત્કારનુ]ં 
પિ લખુ,ં મને એવો ડર નદહ!” 

સરોજબહેનને આવો ડર નદહ એવું તો તેમની વાતાસ ‘નદહ અંધારુ, નદહ 
અજવાળું’ વાંચીને પિ સમજાય જ. કેમ કે નાણયકામુખે કહેવાયેલી એ વાતાસમાં 
સરોજબહેને લગ્નેતર પે્રમાનુભવનંુ વિસન કયુું જ છ ેને! જમે ડર સરોજબહેનને નદહ, 
એમ રમિભાઈને પિ લયાં? ‘સુરમા’ નામની વાતાસ માટ ે નાઇટકલબનું વાતાવરિ 
જાિવું સરોજબહેનને જરૂરી લાગ્યું એટલે રમિભાઈએ ખુદ પોતે જ તેમના એક 
ણમત્ર સાથે, જઓે ઘિા જ રંગરણસયા – રાજકુમાર જવેા હતા તે ણવભાકરની સાથે 
‘દડનર એન્દ્ડ ડાન્દ્સ’ વાળી હોટલમાં એમને જવા દીધાં, અને એમ વાતાસમાં પ્રસ્તુત 
વાતાવરિનંુ જ ે સરસ, ઝીિવટભયુું અને માદક વિસન આવે છ ે તે જાિવા અને 
મહેણફલને માિવા પોતે જ ગોઠવી આપેલું ને! આ પ્રસંગના સાક્ષી, આજ ેતો લેખક–
કટારલેખક તરીકે જાિીતા ચંરહાસ ણત્રવેદી. તેમિે પિ રમિભાઈને ઠપકો આપતાં 
કહેલું કે, “આવામાં આમ ન જવાય. તમે લોકો વધુ પડતાં સાહણસક અને ણવશ્વાસુ 
છો!” 

એક જમાનામાં ‘શ્રીમતી મંદાદરકા પાઠક’ની સરદારી હેઠળ ‘નવોદદત લખેક 
મંડળ’ની સ્થાપના થયેલી; જનંુે પ્રથમ અણધવેશન સુરેન્દ્રનગરના પ્રગણતશીલ 
સામ્પયવાદી લેખક સ્વ. શાંણતલાલ શાહને ઘેર મળેલું. 

આ અણધવેશનમાં અશોક હષસ અને ધનવંત ઓઝા ણસવાય સાદહત્ય ણસદ્ધાંતન ે
સમજનારા લગભગ કોઈ નદહ; પરન્દ્તુ સંમેલનમાં ગુફતેગો ચાલે : ‘મંદાદરકા પાઠક 
કોિ? નથી આવ્યાં કે શું?’ તેમાં પિ યોગાનુયોગે એક બહેન એ અણધવેશનમાં 
ઉપક્સ્થત. ઘિાએ તેમને જ પહેલાં તો મંદાદરકા પાઠક માની લીધેલાં; છતાં થોડા જ 
કલાકોમાં એ રહસ્ય ફૂટંુ્ય કે મંદાદરકા એ કોઈ બાઈ નથી; પિ ભાઈ છ.ે અને એ 
ભાઈ એટલે રમિ પાઠક. રમિભાઈ કહે છ ે : “મોટાભાગના તો એ વીરાંગના 
મંદાદરકા બહેનને નજરે ણનહાળવા જ આવેલા, એ બધા જ હતાશ થયા. કેટલાક 
રણસક સાહણસકોએ તો વળી દદલ્હી ખાતે મંદાદરકાબહેનને પે્રમપત્રોય લખેલા, કોઈએ 
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એમને મોટીબહેન બનાવી, રાખડી મંગાવેલી! પે્રમપત્રો લખનારા અને રાખડી 
મંગાવનારા એ બધા જ રંગીલા યુવાનો એટલા તો શરણમંદા બન્દ્યા કે, સંમેલનમાંથી 
પછી તો ભાગી જ ગયા! [આનાથી એવું તારિ નીકળી શકે કે લોકોને એટલે કે 
લેખકો સુદ્ધાંને વધુ પડતો રસ શેમાં છ;ે સાદહત્યમાં કે મંદાદરકાઓમાં? એ સમજવા 
આ પ્રસંગ ઉપયોગમાં આવે એવો છ!ે] 

ણવવેચક તરીકે રમિભાઈ કેવા? એ પ્રશ્ન જો પુછાય તો તેનો જવાબ 
આપિને રમિભાઈની કલમમાંથી જ મળે. લખે છ ે: 

“મેં તો મારી લાપરવાહ, અણવચારી પ્રકૃણત મુજબ, ‘ચેતના’માં ણશવકુમાર 
જોશીજીના પ્રથમ સંગ્રહને છોલી જ કાઢ્ો. આપિે મૂળેય કડવા, મધુદશી 
સૌજન્દ્યપુરુષ નદહ. ણશવકુમારની બીજી નવલકથા આવી ‘અનંગરામ’, મેં તેને ‘ફોર 
એડલ્્સ ઓન્દ્લી’ ગિાવીને ‘ગ્રંથાગાર’માં એની ધૃિ ઠકેડી ઉડાવી. આજ ે તો હંુ 
બંડખોર ‘અનીણતવાદી’ તરીકે પંકાઉં છુ.ં લગ્નેતર સેલસ સમ્પબન્દ્ધ તો અમારો 
માનીતો ણવષય. અમારી રચનાઓય જાતીય સમ્પબન્દ્ધનાં દહમ્પમતબાજ વિસનોથી 
પાનપેાને છલકાય. એથી જ તો અશોક હષસ મારા ઉપર સખત છડેાયા. ‘ચાંદની’ના 
તંત્રીલેખમાં ‘ભાઈ ઉફે બાઈ’ આદદ પ્રયોગો વડ ેતેમિે મારો સખત ઉધડો લીધો. 
મને તકસાધુ અને સ્થાણપત દહતોમાં લાલચથી વટલાઈ ગયેલો કહીને નવાજ્યો. 

‘મારી આવી તોફાની, કલા ખાતર કલાની જમે, કેવળ તોફાન ખાતર 
તોફાનના જ ણસદ્ધાંત ઉપર ચલાવેલી નવોદદત ઝંુબેશે પિ સરોજ પાઠકને કેટલુંક 
સાદહત્યકીય નુકશાન પહોંચાડ્યું. 1957થી મેં ણવવેચન લેખો લખવા માંડલેા અને 
1959 પછી તો એનો સૂર અણત તીવ્ર બન્દ્યો. ભલભલા ચમરબંધીઓની કૃણતઓનેય 
હંુ મારા સપાટા–ઝપાટાથી જમીનદોસ્ત કરી નાખતો. એમાં ‘ગ્રંથ’ માણસકે બળતામાં 
ઘી હોમ્પયું. ‘ગ્રંથ’ તરફથી જ ેપુસ્તકો સમીક્ષાથે મને મોકલાય એની સમીક્ષાની એવી 
પદરપાટી જ બની ગઈ કે, એનાં છોડાં ફાડી નાખવાં! સામા પક્ષે મારી વાતાસઓમાં 
લગ્નેતર સમ્પબન્દ્ધોની વાત આવ,ે વ્યણભચારનું મનોણવજ્ઞાન આવે, એ ‘સોપાન’ને ગમે 
નદહ; તેથી ‘જીવનમાધુરી’ને મેં મોકલેલ વાતાસઓ પાછી આવે. 
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ણનખાલસપિે અને ખલુ્લાદદલે સરોજ પાઠકની વાતાસકલા ણવશે પિ રમિભાઈ 
પોતાનો મત વ્યલત કરે, લખે : “સરોજની કદાચ એક પિ કૃણતમાં સ્ત્રીના 
પણતવ્રતાપિાની, મયાસદાની તથા સંયમની ણબરદાવલી નથી. જાતીય વહેવારનંુ ખુલ્લું, 
ઝીિવટભયુું તથા મનોવૈજ્ઞાણનક દૃક્િએ વાસ્તણવક આલેખન ણનુઃસંકોચ, નર–લેખકનેય 
લવણચત્ ટક્કર મારે એવું એમાં થયું છ.ે ‘ણવશ્રંભકથા’મા ં સ્વમાનભંગથી દુભાયેલો 
પણત, પત્નીની સાથેના સમાગમ પ્રસંગે પોતાનંુ પ્રબળ પુરુષત્વ દાખવી, પત્ની ઉપર 
જ ેબધી દાઝ કાઢ ેછ ેતેનંુ તેમાં ણવગતે આલખેન છ.ે એમની અનેક કૃણતઓ લગ્નેતર 
સમ્પબન્દ્ધના ઉદ્દડં પ્રિયની, સ્ત્રીની ધૃિતા–બહાદૂરીની તથા કામવાસનાના પ્રાબલ્યની 
છ.ે 

એકદા હીરાબહેન પાઠક કહે : “પત્રકારત્વ એ તમારંુ કામ નદહ. તમારે માટ ે
તો પ્રાધ્યાપક થવું એ જ ઉિમ.” કહેતી વખતે દહરાબહેન પાઠક પોતે 
એસ.એન.ડી.ટી.માં પ્રાધ્યાણપકા. રમિ પાઠકે તો એ જ ક્ષિે વાતને હસી કાઢી. 
બોલ્યા : “પિ, એ તો બને જ કેવી રીત?ે સરોજ ઇન્દ્ટર આટસસ અને હંુ થડસ કલાસ 
બી.એ.” 

આવો જવાબ સાંભળીને ણનરુિર બની જાય એ બીજાં. હીરાબહેન નહીં, તઓે 
રામનારાયિ પાઠકનાં પત્ની! એક પિ ક્ષિનો ણવલંબ કયાસ વગર સામંુ જ જાિે, 
ચોપડ્યુ,ં “તો આગળ ભિો, હજુય શું વહી ગયું છ?ે” 

હવે ચોંકવાનો વારો હતો, રમિ પાઠક તથા સરોજ પાઠકનો. 
રમિ પાઠક આડત્રીસના અને સરોજબહેન એકત્રીસનાં. વળી નવેક વષસની 

દીકરી શવસરી. પાછા પોતે તો બેકાર! પ્રૉફેસર થવાના ધ્યેય સાથે ભિવા બેસવાનું, 
એ તો વળી કેવો ણવચાર! ‘કહેતા ભી દીવાના અને સુનતા ભી દીવાના’ જવેી, એ 
બીજાઓને મન લાગે એવી મૂખાસઈભરી વાત! પિ વાત તો આગળ ચાલી જ. 
રમિભાઈએ કહ્ું : ‘ભિવા તો બેસું; પિ ખાઈએ શું?’ 

આય એક અદ્ભુત વાત હતી. ભાગ્યે જ કલ્પી પિ શકાય એવી : હીરાબહેને 
તો વળી બીજી, પરમ ઉદાર એવી ણવસ્મયજનક શરત પિ મૂકી, “નોકરીબોકરી 
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કરવાની નદહ. કેવળ એકણચિે ભિવાનંુ જ, જથેી કલાસ આવે અને પ્રૉફેસર 
થવાય.” ‘પ્રૉફેસર’ થવા માટનેી ણમણનમમ લાયકાત એમ.એ. સેકન્દ્ડ કલાસની ત્યારે 
હતી. સુરતની એમ.ટી.બી. કૉલેજમાં એમ.એ.ના વગો શણન–રણવ ચાલે. તેથી રમિ 
પાઠકે હીરાબહેનની મુમ્પબઈ છોડીને સુરતમાં રહેવા જવા માટનેી સંમણત માગી. 
“માંગ, માંગ, માંગે તે આપું.” એવી કથા આપિે પુરાિોમાં વાંચી છ ેતે જાિે સીધી 
જ આ રમિપુરાિમાં ઊતરી આવી. હીરાબહેનના ણવશાળ હૈયામાં આ વાત 
ગોઠવાઈ ગઈ. તેઓ કહે, “હા, બરાબર છ.ે એમ જ કરો. એ જ ણવચાર ઉિમ છ.ે 
સુરતમાં ઘર રાખીને ણનરાંતે ભિો! પૈસાની ણચંતા કરશો નદહ.” 

હીરાબહેનની કૃપાથી રમિ પાઠક આડત્રીસ વષસની ઉમ્પમરે ફરી ભિવા 

બેઠા. રમિભાઈને જયંતભાઈની ઓથ. કૉલેજકાળના ણમત્ર જવેા કંુજણવહારી 
મહેતા તે વખતે સુરતની ‘એજ્યુકેશન સોસાયટી’ના મંત્રી એટલે સરોજબહેનને 

ણશણક્ષકાની નોકરી અપાવી દીધી હદરપુરા હાઈ સ્કૂલમાં, પગાર મળે 117/- 
રૂણપયા! કટાણક્ષકા લખવાના રમિભાઈને ‘જન્દ્મભૂણમ’ આપે રૂણપયા સો, અને 

હીરાબહેને કહ્ા તે રૂણપયા 100/-. રમિભાઈએ તો એય જીવનનો એક રંગ જ 
માની લીધો. 

“આમ અધ્ધરતાલ રીતે, તરંગી યોજનાને વશ થઈને, પાછળપાછળ 
ઘસડાતી અને ખૂબ જ કચવાતા હૈયે આંખમાં આંસુડાની ધારા સાથે મુમ્પબઈથી 

મારી સાથે આવેલ સરોજ... જરા વાર અટકીને રમિભાઈ વાતને પાછી સાંધી 

લે છ,ે” ... પછી તો સરોજ સોળે કળાએ ખીલી ઊઠી. મહાન આધુણનક લેણખકા–
વાતાસ–નવલકથાકાર, ઉિમ અણભનેત્રી એવી નાટ્યકલાણવદ, ‘નારીસંસાર’ની 

કટાર લેણખકા એવી અગ્રિી મદહલા, સંગીત–નૃત્યની પ્રવૃણિઓમાં મોખરે. 
ગુજરાત રાજ્યની સાંસ્કૃણતક પ્રવૃણિઓમાંય ણવણવધ સ્થાન–માન, સફળ, 

માનનીય, ણવદ્યાથીણપ્રય પ્રાધ્યાણપકા, દણક્ષિ ગુજરાતની અને અમુક અંશે સમગ્ર 
ગુજરાતની એક અગ્રિી વ્યક્લત – આ બધી જ ણસણદ્ધઓનો મૂળભૂત યશ 
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સાભાર ચાર વ્યક્લતઓને ફાળે જ. એ આદરિીય વ્યક્લતઓ તે : પૂ. હીરાબહેન 

પાઠક, મુ. જયંત પાઠક, પ્રા. કંુજણવહારી મહેતા અને અમ સૌની મીઠી, મમતાળુ, 
શીળી, આશ્વાસક છત્રછાયા સમા સાક્ષરવયસ શ્રી ણવષ્ણપ્રસાદ ણત્રવેદી.” 
 

 

 

  

આધ્યાત્મ 

1. ણવજ્ઞાન ણવનાશ લાવી રહ્ું છ ેઅને અધ્યાત્મ જ માનવજાતને બચાવી 
શકશે, આ માન્દ્યતા છ.ે જો આધ્યાક્ત્મક સાધનાથી માનવજાતને બચાવી 
શકાતી હોત તો, ણવનાશનો પ્રશ્ન જ ન ઉદ્ભવે! વાસ્તવમાં સદ્ગુિો, 
માનવતા, બન્દ્ધુતા, શાંણત, સુમેળ, સહકાર, સહઅક્સ્તત્વ એ બધી સંસ્કૃત 
માનવજાતની જીવનવ્યવસ્થાની એક નાગદરક, સંસ્કારી આચારસંદહતા માત્ર 
છ,ે એને આધ્યાત્મ સાથે કશી લેવાદેવા જ નથી. ણવજ્ઞાને જ ે ણવનાશની 
શલયતા જન્દ્માવી છ ેએમાથી ણવજ્ઞાન જ માનવજાતને ઉગારી શકે તેમ છ.ે 
અધ્યાત્મસાધનાથી ઓઝોનપટલમાં પડલેું ગાબડુ ંસાંધી શકાય? 

2. આધ્યાક્ત્મક પ્રવૃણિ એ કોઈ શુભ કલ્યાિકારી પ્રવૃણિ જ નથી, એટલે 
એનાં કોઈ કાયમી, સારાં પદરિામ આવવાની શલયતા નથી. એ કેવળ 
કપોળકલ્પના છ,ે તુક્કા છ ેઅને ઘિા સાધુઓ, ગુરુઓ માટ ેતો એ આજીણવકા 
છ.ે સદ્બોધથી સમાજમાં અલ્પ સુધારો થાય, એમાંય થોડા સમય માટ,ે થોડી 
વ્યલતીઓ સુધરે; પિ માનવજાત સદાની ઊંચી કદાણપ આવી શકે નહીં. 

૩. આણથસક, રાજકીય પદરક્સ્થણત પ્રણતકૂળ હોય તો, ધાણમસક, આધ્યક્ત્મક 
પ્રવૃણિથી માનવપ્રકૃણત પલટી શકાય નહીં. માટ ેઉિમ માગસ તો કલ્યાિકારી, 
સવસજનદહતકારી એવી આણથસક તથા રાજકીય વ્યવસ્થા સ્થાણપત કરવાનો છ.ે 

– રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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9.1 

રમિ પાઠકનું બાળપિ અને જીવનયાત્રા 

તા. 30મી જુલાઈ, 1922ના રોજ એક એવી ઘટના ઘટી કે જનેે કારિે હંુ 
આજ ે સફેદ કાગળ ઉપર કાળી પેનથી આ ઊજળા લીટા કરવા પે્રરાયો છુ.ં        
તા. 20.10.1920ના દદવસે જન્દ્મ પામેલા કણવ જયંત પાઠકને એક નાનો ભાઈ 
રમાડવા માટ ેમળ્યો. જયંત પાઠકને નાનપિમાં સહુ ‘બચુ’ કહીને ઓળખતા એટલે 
કે બોલાવતા. તા. 30 જુલાઈ, 1922ના રોજ જન્દ્મેલો બચુનો આ ભાઈ કે જનંુે નામ 
તેનાં ફોઈબાએ ‘શાંણતલાલ’ પાડ્યું, જ ે ટૂકંું થઈને પછી ‘શાંણત’, અને ‘શાંણત’ના 
કેટલાક તોફાની પ્રસંગોએ થોડુ ંલાંબુ થઈને ‘શાંણતયો’ સુધી પહોંચ્યું. જો કે પાછળથી 
ફોઈબાની એ ગંભીર ભૂલ સાણબત થઈ. વાંક અચૂક ફોઈબાનો તો નહીં જ, 
હકીકતમાં શાંણતલાલ લયારેય જીવનમાં શાંત રહ્ો નહીં, ‘અશાંણતલાલ’ જ બની 
રહ્ો. 

જો કે નવ ભાઈબહેનોમાં ણવસ્તરેલા આ કુટુબંમાં નાના ભાઈ કે બહેનનો જન્દ્મ 
થવો, તેમાં તેને ‘રમાડવા’ માટનેી ભેટ છ ેએમ કહી શકાય એમ તે વખતે ન હતું. 
આજથી એંસી વષસ પવૂે તો જાિે કે એ ઘરઘરનો સામાન્દ્ય દરવાજ કહો તો દરવાજ, 
ણશરસ્તો કહો તો ણશરસ્તો! એટલે કે એ જ પ્રિાણલકા! સરોજ પાઠકે પિ એક 
જગ્યાએ લખ્યું જ છ ે ને કે, ચુસ્ત ભાદટયા વૈષ્િવ સંયુલત પદરવારમાં રમવા જતી 
દરેક છોકરીની કાંખમાં એક બાલ ભાંડુ હોય જ. 

આમ તા. 30 જુલાઈ, 1922ની એ ઘટનાને આગળ વધારીએ તો મારે માત્ર 
એટલું જ કહેવાનંુ કે, એ દદવસે એક એવા બાળકનો જન્દ્મ થયો કે આજ ેઆપિ ે
બધા તેને રમિ પાઠક કહીને ઓળખીએ છીએ. 

ગઈ એ નદહ; પિ તેની આગલી દદવાળીના દદવસોમાં 78 વરસના રમિ 
પાઠક સાથે મારી તથા રજનીકુમાર પંડ્યાની દદવાળી વડોદરા ણજલ્લાના વાઘોદડયા 
તાલુકાના ગોરજ ગામે, ‘મુણન સેવા આશ્રમ’ તરીકે જાિીતી થયેલી અનુબહેન 
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ઠક્કરની સંસ્થામાં જઈને રહેવા માટ ે મુકરર. ણમત્રો ભૂખ્યા રજનીકમારે રમિ 
પાઠકને તો જમે દર વરસે બોલાવતા એમ બોલાવેલા જ; પરન્દ્તુ સાથોસાથ મને તથા 
મારાં પત્ની ભાનુમતીને પિ દદવાળીના દદવસોમાં તેમના કુટુબં સાથે રહી શકાય તે 
માટ ેઆવવા કહ્ું. અમારે તો આગલી રાત્રે અમદાવાદ રજનીકુમારને ઘેર પહોંચી 
જવાનંુ બસ એટલું જ. બીજ ે દદવસે તેમની અને તેમના કુટુબંના સભ્યોની સાથે 
તેમની જ મોટરમાં અમારે જવાનંુ. રમિ પાઠકની દદશા જુદી એટલે તેઓ તેમની 
રીતે તેમની મેળે આવી પહોંચે. આમ ણમત્રોના સાંણનધ્યમાં એક આખું અઠવાદડયુ ં
રહેવા મળે, કહો કે ‘જલસા’ કરવા મળે એ મોકો જવા દેવાય ખરો? ગોરજમાં અમે 
ત્રિેય ભેગા મળેલા તથેી એક દદવસ કાલોલ નરેશભાઈ જોશીને ઘેર અમે ગયા અને 
પછી ત્યાંથી પાવાગઢ પિ ફરી આવ્યા. એ વખતે અઠયોતેર વરસના રમિ પાઠક 
બોલ્યા : “મારંુ ગામ જોવું છ?ે ચાલો તમને હંુ બતાવું!” રમિ પાઠકના જન્દ્મસ્થળ 
એવા તેમના ગામથી અમે ફલત બાર જ દક.મી. દૂર હતા. અમારી પાસે ગાડી હતી 
અને સમય પિ હતો. અને તેથી પિ બળવિર હતું મારંુ કુતૂહલ! રમિ પાઠક જવેી 
ણવચક્ષિ વ્યક્લતનો જ્યાં જન્દ્મ થયો એ ગામ અને એ ઘર જોવાની મારી ઉત્સુલતા 
કેવી હોય એ તમે સમજી શકશો. 

જૂના દેવગઢબાદરયા રાજ્યમાં પોઈના ડુગંરામાંથી નીકળતી એક નાનકડી નદી 
કે જનંુે નામ કરડ. નદીના કાંઠ ેઊભેલાં બ્રાહ્મિોનાં છથી સાત ઘર. તેમાં આગળ મેં 
કહ્ું તેમ રમિભાઈનો જન્દ્મ થયો. એ નાનકડા ગામડાથીય નાના એવા ગામનું નામ 
ગોઠ, જનેે રાજગઢ કહીને ઓળખાવાય. રમિ પાઠકે પોતાના હસ્તાક્ષરે જ ેલખ્યું છ ે
એ અમે અમારી નજરે ણનહાળી રહ્ા હતા. રમિ પાઠકે એક ઝંૂપડીની બહાર ઊભા 
રહીને, પોતે જીવનનો જ્યાં પહેલો શ્વાસ લીધો અને પહેલાં રડ્યા હશે, મુખ મલકાવ્યું 
હશે, માતૃત્વનંુ વહાલ પામ્પયા હશે કે બાળોણતયાં ભીનાં કયાું હશે એ ઝંૂપડી અમને 
આંગળી ચીંધીને બતાવી. પોતે જન્દ્મ્પયા તે વખતે આ ગોઠ એટલે કે રાજગઢ નામનંુ 
ગામ માંડ સો વાર લાંબુ અને પહોળું. વડવાળી ભાગોળેથી જો કોઈ બણળયો ખેલાડી 
ગેડીદડાનો જોરદાર ફટકો મારે, તો દડો ખરેખર જ સામા પાદરે કોતરમાં જઈને 
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પડ.ે ગામમાં ઘર માત્ર તેર; મકાન તો એકેય નદહ : માટીનાં ભીંતડાંવાળાં અને 
નણળયાં છાયેલાં છ ઘરો બ્રાહ્મિોનાં. જ્યારે બાકીનાં સાત તે શ્રમજીવીઓનાં ઝંૂપડાં. 
કરાંઠાનંી ભીંતો ને ઉપર તાડપત્રીથી ઢાંકેલાં. ગામની કુલ આબાદી [વસ્તી] આડત્રીસ 
જિની. ગામમાં માિસ કરતાં ઝાડવાં વધારે. ઉિરે નદી અને પૂવે ઘનઘોર વગડો. 
રોડ શું, જાહેર દીવાબિી શુ,ં બસ શું અને ટિને શું? એવું કંઈ જ એ લોક જાિ ેનદહ! 
રમિ પાઠકે પોતે આવું જ અદ્દલ શબ્દણચત્ર દોરેલું; પિ એ તો નજરે જોઈએ, તો જ 
ખાતરી થાય. હવે એ વાત કરીએ કે તેર ખોરડાંના આ નાનકડાથીય નાનકડા 
ગામમાંથી ઊંચકાઈને પછી તો રમિ પાઠક કેવા બધા ણસમાડાને ઓળંગીને સાત 
સમંુદર પારના ણવસ્તારને ખૂંદી વળ્યા! ચમત્કારમાં મુદ્દલે નહીં માનનારા રમિ પાઠક 
ખુદનો આ ચમત્કાર! 

આ કસ્બા જવેડા નાનકડા ગામની એ નવીનતા ખરી કે જમે રમિ પાઠકે દેશ 
અને પરદેશમાં નામ કાઢંુ્, એવા બીજા પિ ગોઠ ગામમાં જ જન્દ્મેલા સજસકો, સુજ્ઞ 
સાદહત્યજનો, ણવદ્વાનો, સુધારકો અને કણવઓને આપિે યાદ કરતાં ગૌરવ 
અનુભવીએ : તેર કાચીપાકી છત્રછાયા ધરાવતાં રહેઠાિોમાં આડત્રીસ માથાં રહે, 
જમેાં માત્ર છ કાચાંપાકાં ખોરડાં બ્રાહ્મિોનાં, એમાં કેવા–કેવા નરરત્નો પાલયા, એને 
દુણનયાની નવમી અજાયબી જ ગિી શકાય! 

નવમી અજાયબીની વાત મોઢ ેઆવી છ ેતો અહીં દસમી એક અજાયબી પ્રત્યે 
પિ આપનંુ ધ્યાન દોરવું મને ગમશે. જમે સંખ્યાક્રમમાં દસનંુ સ્થાન નવ પછી આવે 
છ ેએમ અહીં પિ એ ણવવેક આપિે અવશ્ય જાળવીએ. પહેલાં નવમી અજાયબીની 
વાત કરંુ : 

અહીં જન્દ્મેલા ચંરકાન્દ્ત પાઠક કે જમેિ ે ‘કુસુમકુમારી’ નામે તે કાળમા ં
ણવખ્યાત નવલકથા લખી, નામ કાઢંુ્, નાટકો લખ્યાં અને વડોદરામાં નાટ્ય પ્રવૃણિ 
કરી, અંતે મુમ્પબઈમાં મોભાદાર પત્રકાર તરીકે સુસ્થાણપત થયા. એમના નાનાભાઈ 
નંદકુમાર પાઠકે કણવ, નાટ્યકાર ને ણવવેચક તથા સંશોધક તરીકે નામના કાઢી. અહીં 
જ જન્દ્મેલા હણપ્રસાદ ઉફે ઝીણભાઈ શુદ્ધ સંસ્કૃત વૃિોમાં સંખ્યાબંધ સોનેટ લખે ને 
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રણશયન સાદહત્યનો ઊંડો અભ્યાસ ધરાવે. અહીં જન્દ્મેલા લક્ષ્મીરામ પાઠક તો વળી 
ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં પિ કણવતાઓ લખે, જમેનો એક કાવ્યસંગ્રહ ‘ણનજાનંદે 
હમ્પમેશાં રામ’ પિ પ્રગટ થયો છ.ે કણવ જયતં પાઠક માટ ેતો મારે એવું કહેવું પડ ેછ ે
કે અમે જ્યારે રમિભાઈની સાથે હોઈએ ત્યારે એવી કેટલીક જગ્યાએ રમિ પાઠકે 
પોતાનો પદરચય કણવ જયંત પાઠકના પોતે નાનાભાઈ છ ેઅને લયાંક સુપ્રણસદ્ધ વાતાસ–
નવલકથાકાર સરોજ પાઠકના પોતે પણત; એવો આ્યો છ.ે જો કે રમિભાઈ એથી 
ભારે ખુશ, એમને કોઈ નાનમ કે સંકોચની લાગિી એથી થતી નથી. આ તો 
સાદહત્યજગતની વાત; બાકી રમિ પાઠક ણવશે આપિે તો, એટલે કે રૅશનાણલસ્ટોએ 
તો કહેવાનું જ શું હોય? 

‘કહેવાનું શું હોય?’ એવો પ્રશ્ન કરીને એ પ્રશ્નને અદ્ધરતાલ મૂકી દેવાનો 
આપિો ઉપક્રમ નથી. જમેના નામે પચાસ–પચાસ પુસ્તકો ચડલેા ં હોય, વષો એમ 
નદહ; પિ વષોનાં વષોથી તેમની કલમપ્રસાદી સુરતના ‘ગુજરાત ણમત્ર’ જવેા પ્રણસદ્ધ 
દૈણનકમાં પીરસાતી હોય, મુમ્પબઈના એક પ્રણતક્ષ્ઠત વગસમાં આગેવાન ગિાતા રૅશનલ 
ણવચારધારાવાળા દૈણનક ‘સમકાલીન’માં જ્યારથી એટલે કે આજથી છ સાત વષોથી 
પગટ્યા છ,ે ત્યારથી વાચકોને માટ ે ‘વ્યસન’ બની ગયા છ ે એવા રમિ પાઠક 
રજનીકુમાર અને મારા તો પથદશસક; પિ ગુજરાતના અન્દ્ય સુજ્ઞલોકો માટ ે તેઓ 
કણવ, ણવવેચક, સાદહત્યકાર, સુધારક અને નમસદના નવા અવતાર તરીકે મનાતા 
આવ્યા છ.ે વળી રૅશનાણલસ્ટોના મનમાં તો તેઓ રૅશનાણલસ્ટોના ‘ભીષ્મણપતામહ’ 
એવા હુલામિા સંબોધનથી લાડકા થઈ ગયા છ.ે 

ગોઠ ગામની આ બધી વ્યક્લતઓ કે જ ેએવા નાનકડા ગામમાં જન્દ્મ પામીને 
આટલી પ્રણતષ્ઠા પામેલ હોય, તેમાં રમિ પાઠકને આપિે સહેજ ે જુદા તારવી 
શકીએ, કેમ કે એ ગામની પુત્રવધુ તરીકે સરોજ પાઠકને લાવીને મૂકનાર પિ રમિ 
પાઠક જ. વળી રમિ પાઠકની દદરયાદદલી પિ જોવા જવેી. પોતે તો એમ જ કહે – 
કહે શું? લખે પિ ખરા! “શ્રીમતી સરોજ પાઠક બધી વાતે મારાથી ઊંચાં છ.ે – એક 
શારીદરક ઊંચાઈનો જ એમાં અપવાદ! સંસારમાં કમસે કમ બે નામાંદકત માિસો તો 

https://govindmaru.com/


સામા પરૂનો તરવયૈો 

અનુક્રમણિકા  https://govindmaru.com               Page 81 

 

એવા ‘નસીબદાર’ છ ે કે જઓે પોતાની પત્નીને નામે ઓળખાય છ,ે એક તો, 
ઇંગ્લેંડની રાિીનો પણત અને બીજો હંુ! લોકો બહુધા હવે મને આ રીતે જ ઓળખાવ ે
છ ેકે : આ રમિ પાઠક, સરોજ પાઠકના પણત!” 

આવા બધા સાદહત્યજગતના સાક્ષરો એક જ અને ફલત આડત્રીસની 
વસતીવાળા ગામમાં પાકે એ આ જગતની નવમી અજાયબી! હવે દસમી 
અજાયબીની વાત આગળ વધારીએ. 

આ અજાયબીની કલ્પના હંુ મારા નામે ચડાવતો નથી. એના સાચા હક્કદાર 
છ ેચંરકાન્દ્ત પંડ્યાના પુત્ર સતીશ પડં્યા. તેમિે લખ્યું છ ે: 

“રામાયિમાં આદશસ ભાઈઓ કેવા હોય છ ે તેની વાત છ.ે રમિભાઈ તથા 
જયંતભાઈ એનો સંસ્કાર વારસો લઈને જન્દ્મ્પયા છ.ે ણનુઃસ્વાથસ પે્રમ, સમપસિની 
ભાવના, ઈષ્યાસ – અદેખાઈનો સદંતર અભાવ, એકબીજા પ્રત્યે આદર, આ બધા 
ગુિોનાં દશસન તેમના પરસ્પર વહેવારોમાં આપિને જોવા મળે છ.ે 

જયંતભાઈ કરતાં રમિભાઈ ઉમ્પમરમાં નાના છ;ે પરન્દ્તુ બુણદ્ધપ્રણતભાની 
દૃક્િએ, વાલચાતુયસની દૃક્િએ, વલતા તરીકે કે એક સજસક તરીકે તેમની કક્ષા 
જયંતભાઈ કરતાં કોઈ પિ રીત ે ઊતરતી નથી; છતાં રમિભાઈએ સ્વેચ્છાએ 
જયંતભાઈની આમન્દ્યામાં રહેવાનું હમ્પમેશાં પસંદ કયુું છ.ે બન્ને ભાઈઓ વચ્ચે કેટલો 
પે્રમ છ,ે તે અજાણ્યું પિ નથી. 

આ બન્ને ભાઈઓએ ગુજરાતી સાદહત્યજગતમાં પોતાના સજસનસામથ્યે 
અમીટ સ્થાન નક્કી કરી લીધું છ.ે તેમ છતાં બન્ને ભાઈઓ વચ્ચે રાગદ્વષેનો સંપૂિસ 
અભાવ, એકબીજા પ્રત્યે અખૂટ પે્રમ અને આદર, ભાઈઓ–ભાઈઓ વચ્ચે જવલ્લજે 
જોવા મળતા આ ગુિો તેમનામાં પડલેા સંસ્કારોના દ્યોતક છ.ે”  

ઉપરોલત લખાિમાં ભાઈશ્રી સતીશભાઈએ બન્ને ભાઈઓ સાથેનો પોતાનો 
ગાઢ પદરચય છ ે તે કાગળ ઉપર ઉતાયો છ;ે પરન્દ્તુ તેમને અજાયબી ભરેલી જ ે
વાતનો મનમાં ણવચાર સ્ફૂયો છ ે તેને લઈને હંુ આ દુણનયાની દસમી અજાયબીની 
કક્ષાએ એ વાતને મૂકવા લલચાયો છુ.ં તેઓ કહે છ ે: 
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“ગુજરાતી સાદહત્યક્ષેત્રે આ બન્ને ભાઈઓના પદાસપિને લગભગ પચાસ વષસ 
થઈ ગયાં છ.ે આ બન્ને ભાઈઓએ પંચોતરે – પંચોતેર વષસ તો પૂરાં કયાસ છ.ે તેમની 
સજસનપ્રણક્રયા એકધારાં પચાસ વષસથી ણનરંતર, એકધારી, અણવરત, વિથંભી ચાલી 
રહી છ,ે જમેાં હજુ ઓટ આવી નથી. [મે–1998] ગુજરાતી સાદહત્યક્ષેત્રે કે ઇતર 
સાદહત્યક્ષેત્રે, ભારતમાં કે ભારત બહાર પચાસ વષસના દીઘસકાળ સુધી કોઈ બ ે
ભાઈઓ ઉત્કૃિ સજસન કરતા રહ્ા હોય એવી ઘટના નોંધાઈ હોય એવું જાણ્યું નથી. 
આનો જોટો જડ ેતેમ નથી. સાદહત્યજગતે આ ઘટનાને ણબરદાવી, બન્ને ભાઈઓનું 
સંયુલત રીતે સન્દ્માન કરી અણભવાદન કરવાની જરૂરત છ.ે” [દકંતુ આપિા 
સાદહત્યકારોમાં એવી દૃક્િ છ ેખરી?] 

મને પિ લાગે છ ે કે આ વૈચાદરક તિખો આ પુસ્તક પ્રગટ થયા પછી 
અમલમાં મુકાય એવું ઘિા લોકો ણવચારતા થઈ જશે. ણવચાર આવ્યા પછી તેના 
અમલ માટનેા ઊજળા પ્રયત્નો શરૂ થશે તો જયંતભાઈ અને રમિભાઈના ચાહોકને 
માટ ેએથી રૂડુ ંબીજુ ંશું હોઈ શકે? 

રમિભાઈ ણવશે આવું પુસ્તક કરવું એવો ણવચાર દોઢ–બે વષસથી મારા મનમાં 
ઘુમરાયા કરતો હતો. રમિભાઈ તો ઋણષ પ્રકૃણતના માિસ! મારો ણવચાર તેમની 
પાસે મેં રજૂ કયો તો કહે, “મારાં કેટલાંક પુસ્તકોમાં લોકો વાંચી ચૂલયા છ.ે તેથી તમે 
કાંઈક નવું આપી શકવાના છો એવું તમને લાગે તો જ આ સાહસ કરજો.” 

મેં કહ્ું : “તમારા ણવશે લોકોએ વાંચ્યું હોય તેમાં લોકોને ‘રમિ પાઠક’ 
દેખાયા હોય! મારે ખાસ કરીને પેલા તોફાની બારકસ એવા ‘શાંણતયા’ ણવશે વાચકોને 
વધુ માદહતી આપવી છ.ે અને માત્ર એટલું જ એમ નદહ; પરન્દ્તુ રમિ પાઠકની 
કેટલીક ખાણસયતો, કેટલાક ણવચારો અને વ્યક્લતત્વનાં એવાં પાસાંનો પદરચય આપવો 
છ ેકે ભલે તે કદાચ લયાંક જુદીજુદી રીતે જુદીજુદી જગ્યાએ છપાયું હોય; પિ તનેુ ં
મેં મારી મેળે, મારી જાત,ે મારા ણવચારમુજબનંુ મૂલ્યાંકન કયુું હોય તે હંુ આ 
પુસ્તકમાં પીરસવા માગું છુ.ં” 

રમિ પાઠકે કહ્ું : “તો ભલે, કરો કંકૂના!” 
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મેં કહ્ું : “ના રે ના, એમ તે કાંઈ શરૂ કરાય ખરંુ? એ માટ ેઆપિે મળવું પડ.ે 
તમારે શાંણતથી તમારા બચપનથી માંડીને બધી વાતો કરવી પડ.ે હંુ સાંભળતો જાઉં 
અને મુદ્દાઓ ટપકાવતો જાઉં. પછી ઘેર જઈને મારે એ બધી વાતો ણવગતવાર લખવી 
પડ.ે” 

“તો ભલ,ે આવો! લયારે આવો છો? મને જિાવી રાખજો કે જથેી તમારી 
મહેમાનગતી અને સરભરા કરવા સજ્જ થઈને રહંુ.” રમિભાઈએ કહ્ું. રમિભાઈને 
ઘેર તેમનો મહેમાન થઈને ઘિી વાર ગયો છુ.ં સરભરા અને આગતાસ્વાગતા 
કરવામાં રમિભાઈનો જોટો ન મળે. નક્કી કયાસ મુજબ ગયો. રમિભાઈનું ઘર એટલે 
સ્વચ્છતા અને ચોખ્ખાઈ બેનમૂન; પરન્દ્તુ અવ્યવસ્થા ભારી. અખબારો અને 
ચોપડાઓં, ચોપડીઓ ચારેબાજુ પડલેાં હોય; કદાચ કાંઈક જોઈતું હોય તો એ 
ખોળવું જ પડ,ે કદાચ ન પિ મળે! 

ગયા એણપ્રલ [2001]મા ં બારડોલીના નટરાજ એપાટસમેન્દ્ટના ચોથા માળે 
બેસીને રમિભાઈ સાથે હંુ શાંણતથી વાતો કરતો હતો. રમિ પાઠક પિ શાંણતથી 
મારા સવાલોના જવાબો આપતા હતા. મને એકાએક ણવચાર ઝબૂકી ગયો કે 
રમિભાઈનાં ફોઈબાએ જ્યારે તેઓ જન્દ્મ્પયા ત્યારે ભલે એમનંુ નામ ‘શાંણતલાલ’ 
પાડ્યું; પિ અગાઉ જિાવ્યું તેમ, પાછળથી ભૂલભરેલું સાણબત થયું. તેથી જ 
વેળાસર આજના રમિલાલે પોતે પોતાને ‘રમિલાલ’ના નામથી ઓળખાવાનંુ ઠરેવ્યું; 
પરન્દ્તુ અત્યારે રમિભ્રમિ કરીને પોતાના રમિ નામને યથાથસ ઠરેવનાર આ 
રમિલાલ મને ખરેખર ‘શાંણતલાલ’ વધુ લાગ્યા. એંસીના ઓવારે આવીને ઊભેલા 
રમિ પાઠક એક ઋણષ મુણન જવેા વધુ લાગતા હતા, શાંત, ઠરેલ, સૌમ્પય. 

રમિ પાઠકને પાંચ વષસની ઉમ્પમરે ણનશાળે બેસાડ્યા, ત્યારે મોટાભાઈ 
જયંતભાઈ સાત વરસના. બન્ને ભાઈઓને મોટા ડગલામાં સજાવેલા હતા. માથે ગોળ 
ભરત ભરેલી ટોપી અને હાથમાં નાણળયેર. બન્ને ભાઈઓને સ્કૂલે બેસાડ્યા ત્યારે 
દાદાજીએ સાકર વહેંચેલી. ણનશાળે બસેાડ્યા ત્યારે રજીસ્ટરમાં ‘રમિલાલ 
દહંમતલાલ પાઠક’ એવું નામ લખાયું, કારિ યાદ કરતાં રમિભાઈ આજ ેકહે છ ેકે 
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શાક્ન્દ્તલાલ નામ તેમને ગમતું નહીં. તેઓએ જાતે જ એ કુમળી વયે પોતાને રમિ 
તરીકે ઓળખાવાનંુ શરૂ કરેલું. સ્કૂલના રજીસ્ટરમાં આ રીતે લખાયા પછી ત ે
બાકાયદા સ્થાણપત થઈ ગયું. એટલે બસ ત્યારથી જ ‘શાંણતલાલ’માંથી તેઓ 
‘રમિલાલ’ બન્દ્યા. 

રમિભાઈ કહે છ ે : “મારંુ એ વખતનંુ એટલે કે હંુ જન્દ્મ્પયો તે વખતનંુ મારંુ 
કુટુબં ઘણં મોટુ ં: ભાઈભાંડરેાંની સંખ્યા મોટી એટલે કે પૂરાં નવ. જમેાં સ્વાભાણવક જ 
હંુ ઉપેણક્ષત બાળક જવેો. અમે નવ ભાઈબહેનોમાં ત્રિ બહેનો મારા કરતાં નાની. 
મારી સાત વરસની ઉમ્પમરે મારા ણપતાજીનંુ અવસાન થયું. બે બહેનો પરિાવેલી. 
અમારંુ ઘર, અમે તેને ‘ઘર’ કહીને સન્દ્માનીએ એટલે ઘર કહેવાય! પિ તમે ત ેજોયુ ં
છ ેને, ઝંૂપડા જવેી જનેી આજયે એંસી વરસ પછી ણસકલ છ;ે તો તે વખતની તો તમે 
કલ્પના જ કરી લેજો! દાદાજી યજમાનવૃણિ કરીને કારમી તંગીમાં અમને જીવાડ્યે 
જાય. અમારા બ્રાહ્મિો ણસવાય બાકીનાં ઘર તે આદદવાસીઓનાં. તેઓ બીચારા 
મજૂરી કામ કરીને પોતાના પેટનંુ અને ઘરના સભ્યોનંુ પાલન કરે. 

“બાદરયા તાલુકો એ તે જમાનાનંુ દેવગઢ બાદરયા સ્ટટે. અમારી નાનકડી 
એવી સ્કૂલમાં મારે ભિવા જવાનંુ. સાત કલાસની વચ્ચે ત્રિ માસ્તરો. મને બંડ 
કરવાની ટવે. હંુ તોફાની પિ ભારે. સ્કૂલમાં જવાનંુ તો મને ગમે જ શાનંુ?” 

ણનશાળે મૂલયો તેથી ણનશાળના દફ્તરે ભલે એ રમિ તરીકે નોંધાયો; પિ ઘેર 
તો એ તોફાની શાંણતયો જ ને! શાંણતયાનાં બા મંૂઝાયા કરે, દહજરાયા કરે, દુુઃખી–
દુુઃખી થયા કરે. છોકરો કોઈ વાતેય માને નદહ કે સમજ ેનદહ. આથી બા ણબચારાં 
એવાં તો દુુઃખી થાય કે છોકરો ડાહ્ો ડમરો થઈને ણનશાળ ભેગો થાય તો સારંુ, એમ 
માનીને કીણમયા કરવા લલચાય. એ વખતે રમિ આપિે જોયું કે ખેપાની ઘિો. 
થાંભલીને અઢલેી અદબ વાળીને બોલ્યો, : “સુખડીનું દડબું આપે તો ણનશાળે જાઉં!” 
બાપડી મા તો હરખમાં આવી ગઈ. આમ કરતાંય મારો શાંણતયો ણનશાળે જાય! તેિે 
દીકરાને માથે હાથ ફેરવીને ગાલે બચી ભરી. ણપિળનો ડબો ખોલીને તેમાંથી 
સુખડીનું દડબું કાઢીને રમિના હાથમાં આ્યું. 
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પિ... રમિ! એ તો દફ્તર ભરાવીને ઉપડ્યો ઘનઘોર જગંલના રસ્તે. ગામના 
પાદરે જ એક મોટો બધો ઘટાટોપ વડ આવે. વડના ઝાડ નીચે બેસીને સુખડીનંુ દડબું 
આરોગી ગયો. ણનશાળે તો ન ગયો તે ન જ ગયો! 

રમિ પાઠક આજ ેલગભગ ણસિેર–બોતેર વષસ પહેલાંની આ વાત યાદ કરીન ે
ગમગીન બની જાય છ.ે તેમના ચહેરા ઉપર વેદના ઉપસી આવે છ.ે પછી કહે છ ે: 
“હંુ ણનશાળે જાઉં એ માટ ેબાએ મને દરઝવ્યો. જ્યારે એ બાની લાગિીનો મેં કેવો 
ણવશ્વાસઘાત કયો કહેવાય? બાના હૈયે તે વખતે કેવી પીડા અનુભવી હશે? સુખડીના 
દડબાના બદલામાં મારે ણનશાળે જવાનંુ હતું તે જવું જોઈતું હતું! તેને બદલે હંુ 
જગંલના રસ્તે વળ્યો? આ વાત યાદ આવતાં મને આજયે ખૂબ પીડા થાય છ.ે” 

એક વાર તો એવું બન્દ્યું કે મંગળ માસ્તર ખુલ્લી બારી તરફ પીઠ રાખીને 
લલાસમાં બેઠા હતા અને છોકરાં ભિાવતા હતા. માસ્તરનો વાંક હતો કે પછી... 
આમ તો માસ્તરનો શો વાંક હોય? અને હોય તો પિ આવું કોઈ કરે ખરંુ? એટલે જ 
કહીએ કે રમિના તોફાનીપિાનું જ એ એક ઉદાહરિ! રમિે મોટો પથરો હાથમાં 
લઈને બારી પાછળથી મંગળ માસ્તરની પીઠમાં બરાબરનો માયો. પથરો મારીને 
રમિ દોડ્યો. આમ તો ભાઈ સાવ દૂબળાપાતળા પિ જીવ ઉપર આવીને એટલી 
ઝડપે દોડ્યા કે મંગળ માસ્તરે મોટા–મોટા છોકરાઓને પાછળ દોડાવ્યા; પિ હાથ ન 
આવ્યા તે ન જ આવ્યા. 

આમ દોડતાં આવીન ે રમિ બાની ગોદમાં લપાઈ ગયો. પછી રાવ લઈને 
મંગળ માસ્તર પોતે ઘેર આવ્યા; પિ માતાની ગોદનંુ જનેે રક્ષિ હતું એવા રમિને 
માએ માત્ર હળવો ઠપકો આપીને માસ્તરની ણશક્ષામાંથી બચાવી લીધો. પોતે આવો 
તોફાની છતાં મા તેને કેવું વહાલ કરતી એ વાતનો અહેસાસ રમિભાઈ અનુભવી 
રહ્ા હતા, જ્યારે એ જોઈને રમિભાઈની દદલની મુલાયમતા હંુ અનુભવી રહ્ો 
હતો. 

એવું બીજી વાર પિ બનેલું કે રમિ કાલોલની પ્રાથણમક શાળામાં સાતમા 
ધોરિમાં ભિે. મામા દલપતરામ સ્કૂલના હેડમાસ્તર હતા. ચંદુલાલ માસ્તર 
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લલાસટીચર. એમિે તોફાની રમિને જાહેરમાં માયો. આથી રમિનો ણમજાજ 
છટલયો. રમિે ચંદુલાલ માસ્તરને ચાલુ વગે ઘિી બધી ગાળો આપી. 

આજના રમિ પાઠક કોઈના ણવશે ઘસાતું ન બોલે, કોઈની ણનંદા ન કરે, 
કોઈની સાથે ઝઘડો તો કરે જ શાના? એવા એ વખતના રમિને જાહેરમાં ગાળો 
ભાંડવાનો પ્રસંગ સાંપડ્યો અને તે પિ પોતાના ણશક્ષક ઉપર ગુસ્સો ઠાલવીને! કદાચ 
પોતાના મામા હેડમાસ્તર હતા એ રૂવાબ તમેાં કારિભૂત હોય એવું પિ બને!! જો કે 
રમિ મૂળેય આકળો અને લાપરવા, એટલે ણવચાર તો તે શાનો કરે? પરન્દ્તુ આજ ે
રમિભાઈ કહે છ ે કે મારા આવા કૃત્ય બદલ મને અફસોસ તો શું; પિ પારાવાર 
દુુઃખ થાય છ.ે ણબચારો એ ચંદુલાલ માસ્તર સૂનમૂન થઈને ઊભો રહી ગયેલો એ 
દૃશ્ય આજયે મારી આંખ સામે તરવરે છ.ે આજ ેજો એ જીવતા હોય તો પગે પડીને 
તેમની માફી માગી લઉં. 

આજના રમિ પાઠક ણવદ્વતા અને બુણદ્ધમિાના એક નમૂનારૂપ છ.ે તમે એ 
કદાણપ માની નદહ શકો કે વનાસલયુલર ફાઈનલની પરીક્ષામાં પાસ થવા માટ ેતે વખત ે
તેત્રીસ ટકા માકસ મેળવવા પડતા હતા, એટલા માકસ મેળવવા માટ ેપિ આ તોફાની 
છોકરો રમિ લાયકાતમાંથી બાકાત હતો! આપિે ચંદલુાલ માસ્તરવાળી ઘટના યાદ 
કરી ન?ે બસ એ જ વષસમાં મામા દલપતરામ હેડમાસ્તરની લાગવગથી જ કદાચ 
જરૂરી એટલા તેત્રીસ ટકા માકસ મેળવીને રમિ પાસ થઈ શલયો! 

પ્રાથણમક શાળામાં છ ધોરિ ચાલે. સાતમંુ ધોરિ કરવા માટ ેરમિને કાલોલ 
એના બનેવીને ઘેર મૂકેલો. દાદાજીને એમ કે સાતમંુ પાસ થઈ જાય, એટલે તલાટી 
અથવા પોણલસખાતાની નોકરીમાં જોતરી દેવો, કારિ કે એ તોફની બારકસ આગળ 
ભિે ને કશું ઉકાળે, એવું કોઈ માની શકે જ નહીં; પિ બનેવી પૂજાલાલ ખૂબ જ 
મહત્ત્વાકાંક્ષી. તેમની ઇચ્છા એવી કે રમિ આગળ ભિે. 

પૂજાલાલ શોધી લાવ્યા કે ગોધરાની ન્દ્યૂ હાઈ સ્કૂલમાં એવો વગસ શરૂ થયો છ ે
કે વનાસલયુલર ફાઈનલ પાસ થયેલો ણવદ્યાથી એક જ વષસમાં માત્ર અંગ્રેજી ભિી, એક 
જ વષસમાં એકસાથે અંગ્રેજી ત્રિ ધોરિ કરી શકે. કાલોલવાળા પજૂાલાલ બનેવી આ 
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ભાઈઓની કેળવિીમાં ખાસ રસ લેતા. તેથી તેત્રીસ ટકા માંડમાંડ મેળવીને પાસ 
થનાર રમિને ઉલત વગસમાં દાખલ કયો. કોિ જાિે પિ કેમ? આ તોફાની રમિના 
મગજમાં ‘ચમત્કાર’ સજાસયો. સાતમું ધોરિ લાગવગથી પાસ કરનાર રમિ આ 
વગસમાં પ્રથમ નંબરે પાસ થયો. પછી તો કાયમ પહેલો–બીજો નંબર જાળવતો આવ્યો. 
ત્રિ ધોરિ પાસ કયાસ પછી તે બીજા બનેવી સાવલીવાળા રિછોડલાલ પંડ્યાને ત્યા ં
રહ્ો. તેમની સતત બદલીવાળી નોકરી, તેથી આ રમિ 1940માં મેટિીક થયો; ત્યા ં
સુધીમા ંતો ગોધરા, પાદરા, ડભોઈ, ણમયાગંામ કરજિ, સાવલી, કાલોલ એમ અનેક 
ગામની હાઈ સ્કૂલોમાં ભિવાનંુ થયું. જો કે આ બધાં વષો દરણમયાન રમિનાં 
તોફાનો તો બરકરાર રહ્ા જ રહ્ાં. 

રમિે એકસાથે ત્રિ સ્ટાન્દ્ડડસ કયાસ અને પ્રથમ નંબર મેળવી ઝળકતું પદરિામ 
લાવી બતાવ્યું એ જમે ‘ચમત્કાર’, એમ તોફાન કરવામાંય તે લયારેક ચમત્કાર કરી 
દેતો! પોતાની સાથે ભિતા બીજા બધા છોકરાંઓ તેનાથી મોટી ઉમ્પમરના, તેથી 
નાનકડા આ રમિને હેરાન કરે, આમેય પહેલેથી જ પોતે ઉપેણક્ષત બાળક તરીકે 
જીવેલા તેથી લઘુતાગ્રણંથ વકરી. 

ગોધરામાં બોદડુંગમાં રહીને ભિતા રમિે એક એવી પળની મજબૂરીમાં કેદ 
થઈને પરાક્રમ તો બતાવ્યું જ! કોિ જાિે પિ શૂરાતન એવું ચડી ગયું કે એકદમ 
ઊભા થઈને ભરેલા લલાસ વચ્ચે પટલેસાહેબ નામના એક ણશક્ષકને રમિે લાફો 
ચોડી દીધો. બનાવ બનતાં બની તો ગયો; પિ રમિની સાચી વલે તો બહાર 
નીકળ્યા પછી થઈ! બીજા બધા ણવદ્યાથીઓએ આ બાબતે રમિને ઠપકો આ્યો કે 
આવું તો ના જ કરાય એટલે કયાસ કમસ બદલ રમિને ખૂબ જ લાગી આવ્યું. મેં જોયું 
કે આ વાત કરતી વખતે આજ ેપિ રમિભાઈના મુખ ઉપર વેદના તરવરતી હતી, 
ગળે ડૂમો હતો અને આંખે ઝળઝણળયા ંહતાં. 

આમ રમિ પાઠકના જીવનના ણવધણવધ પાસાઓનાં પડ ઊખડતાં જતાં હતાં. 
હવે દકશોરાવસ્થા સુધી આવી પહોંચેલા રમિના બચપિના કેટલાક દકસ્સાઓ પિ 
આપિે માિીએ :  
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રમિ પાઠકના ણપતાશ્રી દહંમતલાલ ણવશે રમિભાઈ પાસેથી તો જાિવા મળવુ ં
મુશ્કેલ, કેમ કે સાત જ વષસની વયે રમિે ણપતાજીને ગુમાવ્યા હતા; પરન્દ્તુ 
યાદદાસ્તના આધારે રમિભાઈ આજયે એટલું તો અવશ્ય કહે કે, “મારા ણપતા 
રામભલત હતા. હંુ બચપનથી જ ભલે નાક્સ્તક હતો; પરન્દ્તુ ણપતાજીમાં આક્સ્તકતા 
ભરી–ભરી પડલેી હતી.” રમિભાઈના મોઢથેી સરી પડલેા આ શબ્દોનંુ સમથસન 
જયંતભાઈના પુસ્તકમાંથી મળી રહે છ.ે તેમિે લખેલો એક પ્રસંગ મજાનો છ.ે જમે કે 
: 

ડૉ. ભવાનીશંકર રાવલ થોડા ઠીંગિા અને થોડા સ્થૂળકાય. તેમનું 

જન્દ્મસ્થળ હતું, અમારા સુરેન્દ્રનગર ણજલ્લાનંુ ગામ લખતર. ડૉલટર સાહેબ પોતે 
ધાણમસક વૃણિવાળા અને ચુસ્ત રીતે સ્વામીનારાયિ સંપ્રદાયના. એટલે કપાળ 

ઉપર અંગ્રેજી U જવેા, એટલે કે મદહલાઓ માથામાં નાખે છ ેએવી પીન જવેા 

આકારનું ણચહ્ન અને તેમાં વચ્ચે ગોળ ચાંદલો કરે, જથેી તેમનંુ પ્રભાવશાળી 
મુખ અણધક પ્રભાવશાળી લાગે. રમિ પાઠકના ણપતાજી પિ ધાણમસક વૃણિવાળા 

તેથી તેમને ડૉલટર સાથે બહુ સારંુ બનતું. કલાકો સુધી બને્નનો ધમસસત્સંગ 
ચાલતો. ભવાનીશંકરની ધાણમસકવૃણિની સુગંધ આસપાસના અનેક ગામો સુધી 

ફેલાયેલી. પાટીદાર, રાજપૂત, કંુભાર વગેરે જાણતના કેટલાય માિસોને ડોલટરે 
સ્વામીનારાયિ સંપ્રદાયની કંઠી બંધાવેલી. સ્વામીનારાયિ સંપ્રદાયમાં દાખલ 

થઈ જવાનો ડૉલટરે ણપતાજીને આગ્રહ ખૂબ જ કયો હતો; પરન્દ્તુ રમિ પાઠકના 
ણપતાજી પહેલેથી જ રામભલત હતા. તેમના ઇિદેવ એટલે બસ રામ. બીજુ ંકોઈ 

જ નદહ. તેમિે ડૉલટરને કહ્ું : “હંુ અન્દ્ય કોઈ દેવ કે ભગવાનની કંઠી નદહ 
બાંધંુ કે હંુ નદહ તો મારો ધમસ બદલાવીશ.” અંતમાં ડૉલટરે આગ્રહ છોડી દીધો. 

આમ છતાં, ત્યારપછી પિ બને્નના સમ્પબન્દ્ધો ખૂબ જ મધુર રહ્ા. 
એક નાનકડા ચાર વષસના અબુધ બાળકની સાક્ષીએ ભજવાયેલી ઘટનાની 

આપિે વાત કરીએ. જમે પરદા ઉપર કલાકારો કોઈ પાત્ર ભજવતા હોય તો મહત્ત્વ 
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એ દૃશ્યનું છ,ે નદહ કે મહત્ત્વ ભજવાતા એ દૃશ્યને થડસ લલાસમાં બેસીને હીબકાં 
ભરનાર કે ભલે તાળીઓ પાડીને વધાવી લેનાર બાળપ્રેક્ષકનુ!ં અહીં પિ લગભગ 
એવી જ વાત છ;ે પિ બાળપ્રેક્ષક એવા ચાર વરસના એ વખતના શાંણતલાલે કયુ ં
દૃશ્ય જોયું એની આપિે વાત કરીએ : 

એ શાંણતયો, તેના મોટાભાઈ બચુ અને તેનાથી ચાર વષસ મોટી એટલે આઠ 
વષસની બહેન શકરી દાદાજીની સાથે નદીએ નહાવા જાય છ.ે જમે રોજરેોજ જતાં 
બસ, એ જ રીતે! દાદાજી નદી તરફ પીઠ ફેરવીને કપડાં ધોવામાં વ્યસ્ત થઈ જાય 
છ.ે આ નાનકડાં ભૂલકાંઓમાં બહેન શકરીને માત્ર તરતાં આવડ.ે મોટી બહેનને 
તરતાં જોઈ બચુ પિ પાિીમાં કૂદી પડ ેછ ેઅને પછી તો તરતાં ન આવડતું હોઈ, 
પાિીમાં ડૂબકીઓ ખાવા લાગે છ.ે મોટી બહેન શકરીને તરતાં સારંુ આવડ ે તેથી 
પાિીમાંથી ઉપર આવેલા બચુની ચોટલી પકડીને ડૂબતા બચુને મોટી બહેન બહાર 
કાઢ ેછ.ે 

આ બન્દ્યું તે વખતે દાદાજી નદી તરફ પીઠ રાખીને કપડાં ધોતા હતા. શાંણત 
ચકળવકળ નજરે આ દૃશ્ય જોઈ રહ્ો હતો. તેની ઉમ્પમર એ વખતે શું હતી? તેનુ ં
ગજુ ંશું હતુ?ં આ બાલણત્રપુટીની મારે ઓળખાિ આપવાની જરૂર નથી છતાં કહંુ : 
બચુ એટલે જયંતભાઈ પાઠક, શકરી – બહેન પુષ્પા અને શાંણત એટલે રમિ પાઠક, 
ચોટલી રાખવાને કારિે થયેલો આ લાભ જીવનભર ભુલાશે નદહ એમ આજ ેભલ ે
એ સૌ માનતા હોય; પિ ક્રાંણતકારી રમિે તો મૂળજી હજામ પાસેથી કાતર માગીને 
પોતાની ચોટલી જાતે જ કાપી નાખેલી! 

 

 
  

સૃક્િ ઈશ્વરે બનાવી છ ેએમ માની શકાય? 
જ ેસૃક્િમાં બાળકો આટલી કરુિ રીતે પીડાતાં હોય, એ સૃક્િ ઈશ્વરે 

બનાવી છ ેએમ માની જ કેમ શકાય? બાળમજૂરી એ આ દેશનું ઘોર કલંક 
છ,ે જથેી આપિા સંસ્કાર, સંસ્કૃતી તથા આધ્યાત્મીક જીવનવ્યવસ્થાની 
ઉંચાઈના બધાં જ બિગાં મીથ્યા બની રહે છ.ે    – રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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9.2 

રમિ પહેલેથી જ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે પરોપકારી! 

દકશોર રમિ પાઠકમાં લયારેક લઘુતાગ્રંણથ દેખાય, તો લયારેક ત ેશૂરવીરતા 
બતાવે. લયારેક ભિવાને બદલે એટલે કે સ્કૂલે જવાના બદલામાં સુખડીની માગિી 
મૂકે અને પાછો તોય સ્કૂલે જવાને બદલે વનવગડ ે ભટકતો ફરે; લયારેક મામાની 
મહેરબાની મળે અને તેત્રીસ ટકાએ માંડમાંડ પાસ થાય, તો લયારેક એક જ વષસમાં 
ત્રિ સ્ટાન્દ્ડડસ કરીને પહેલે નંબરે પાસ થઈ બતાવે! આવા રમિે ડભોઈમાં હતો, ત્યારે 
પોતાના જીવનની પહેલી કણવતા લખી. ‘પુસ્તકાલય’ નામના માણસકમાં એ કણવતા 
છપાઈ. કણવતા છપાઈ ત્યારે રમિની ઉમ્પમર કેટલી? માત્ર ચૌદ વષસ! 

‘વસંતણતલકા’માં રચાયેલી એ શુદ્ધ છદંવાળી અને સંસ્કૃતપ્રધાન કણવતા હતી. 
ભાષા પિ એટલી જ ભારે. ચૌદ વષસના છોકરા માટ ેઆવી કણવતાની રચના ખરેખર 
આિયસ જ ગિાય, રમિભાઈને પોતાનેય આિયસ થાય છ!ે આવી બાળરમતોમાં પિ 
શાંણતયો કંઈક અળવીતરંુ તો કરી જ બેસે. અને આ રમિને રમવામાં જ રસ, 
ભિવાનું નામ ના લે; એ જ રમિ પાઠકને આજ ેરમતગમત [સ્પોટસસ]માં, કોઈ રસ 
નહીં, અને બસ વાંચવું ને લખવું જ!  

ઉપયુસલત કણવતાની પ્રથમકડી. 

ના ધૂપદીપ, તુલસીતિી કાિમાળા 
ને, ના કુસુમ – સુરણભ નદહ પુષ્પમાળા, 

ઘંટારવો ન ગરજ,ે નદહ સ્તોત્રનાદ, 
ને ત્યાં ન સ્થાણપત અચેતન શૈલ મૂણતસ. 

અથસ સમજાવવો જરૂરી નથી, છતાં કહીશ કે જ્યાં પુસ્તકો છ,ે જ્યાં જ્ઞાન છ,ે 
તે જગ્યા એટલે ‘પુસ્તકાલય’ને દકશોર રમિે મક્ન્દ્દર તરીકે ઓળખાવ્યુ,ં જ્યાં નથી 
ધૂપ કે દીપ, નથી કોઈ તુલસીની માળા કે નથી ફૂલ કે નથી ફૂલોની માળા! આ 
જગ્યાએ ઘંટારવોના નાદ ગુંજતા નથી કે નથી ત્યાં ભક્લત ગીતો જપાતાં. કોઈ મૂણતસને 
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જ્યાં વંદન કરવા માટ ેસ્થાપવામાં આવી નથી, એવું આ એક મક્ન્દ્દર છ ેકે જનંુે નામ 
‘પુસ્તકાલય’ છ.ે 

1936માં પુસ્તકાલયમાં આ કણવતા છપાઈ, તે જોતાં એક લબ્ધપ્રણતષ્ઠ 
સાદહત્યસજસકનાં, જમે પુત્રનાં લક્ષિ પારિામાંથી એવાં, સાદહત્યલક્ષિ કોઈને ન 
વરતાય તો જ એ નવાઈ. 

નાક્સ્તકતાના ણવચારો, બાળપિમાં સમજનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારથી જ એક 
પ્રખર નાક્સ્તક તરીકે આજ ે ગુજરાત તો શું તેમને જાિનારા દેશપરદેશના અને 
દદરયાપારના લોકો ઓળખે. આ લક્ષિ પરખાવનાર એક પ્રસંગ એટલે દકશોરવયે 
એક ડીબેટમાં રજૂ થયેલા રમિના ણવચારો : 

રમિે કહ્ું : “ગીતા એટલે શું છ?ે મને તો કૃષ્િના તમામ ણવચારો કરતાંય 
પહેલા અધ્યાયમાં અજુ સને કરેલી દલીલો વધુ મૂલ્યવાન અને સમજદારી ભરી લાગે 
છ.ે હંુ તો એમ માનંુ છુ ંકે ‘ગીતા’ તો લડાવી મારવાનો એક મોટો બોધ છ.ે અજુ સનની 
વાત શું ખોટી હતી? લડીને શો ફાયદો? લોહી રેડીને શો ફાયદો? ભલેને કૌરવો 
રાજ્ય કરતા!” રમિે એ વખતે સૌપ્રથમ પોતાના એ ણવચારો એ રીતે રજૂ કરીને, 
કૃષ્િને ઊતરતા ચીતરી બતાવતાં બ્રાહ્મિો ગુસ્સે થયા. રમિને મારવા લીધો. 
રમિની ણજદંગીનો રૅશનલ ણવચાર સૌપ્રથમ આ રીતે રજૂ થયો અને કસોટી પિ! 

ચૌદ વષસની વયે કણવતા રચીને તેને ‘પસુ્તકાલય’ જવેા પ્રણતબદ્ધ માણસકમાં 
છપાવીન,ે રમિ પાઠક આજ ેએક લબ્ધપ્રણતષ્ઠ સાદહત્યકારના રૂપે આપિી વચ્ચે છ.ે 
કૃષ્િના ણવચારોનંુ મહત્ત્વ ઓછુ ં આંકી, અજુ સનની ણવચારધારાને વખાિનાર રમિ 
પાઠક ગુજરાતી જગતના રૅશનાણલઝમના ભીષ્મણપતામહ તરીકે પ્રસ્થાણપત થયા છ.ે 

ઉશનસ ે લખ્યું છ ે : “આમ તો રમિ જીવનના ઉલ્લાસમાં અને ણવલાસમાં 
માનતો લાગે છ.ે આથી જ તે બ્રહ્મચયસનો, સંયમનો, ઇક્ન્દ્રયોના ણનગ્રહનો, મનના 
દમનનો ણવરોધ કરે છ.ે આથી જ તે ‘વસંતઋતુ’નો જીવ છ,ે જ ેખીલી ઊઠવાની, 
ખૂલી જવાની ઋત ુછ.ે તે તેમાં માને છ.ે આથી જ તે મદ્યણનષેધનો ણવરોધી છ.ે બીડી–
ણસગારેટની પિ તેને છોછ નથી. તે બ્રહ્મચયસને જીવન–ઉલ્લાસનું ણવરોધી અને 
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અકુદરતી વ્રત ગિે છ;ે ધીમેધીમે તે લગ્નજીવનની, એકપત્નીવ્રતવાળી ગૃહસ્થીની 
પિ ટીકા કરતા થઈ ગયા છ.ે મેં એમને મારા એક લેખમાં ‘મુલતજીવનદાસ’ કહીન ે
ઓળખાવ્યા હતા, તેવા રૂપે તે ણવકસ્યા છ.ે આ અથસમાં એ સ્થાણપત સમાજની ણવરુદ્ધ 
છ.ે સમાજમાં ઓછામાં ઓછુ ં બંધન જોઈએ, એવો એનો મુલત સમાજનો આશય 
દેખાય છ.ે” 

આમ ને આમ રમિનું બચપન વીતતું ચાલ્યુ.ં 1940માં એ મેટિીક પાસ થઈ 
ગયો. આ વષસમાં ત ે અઢારેક વરસની ઉમ્પમરનો હોય. કાલોલની મફતલાલ 
ગગલભાઈ સાવસજણનક હાઈ સ્કૂલમાંથી આ છોકરો, જ ેણત્રણવધ તાપથી તપતો હતો 
તેિે આગળ ભિવા માટ ેસુરતને પસંદ કયુું. પહેલો તાપ તે શારીદરક બેહાલી, બીજો 
તાપ માનણસક પરેશાની અને એ બન્ને તાપ કરતાં ચદડયાતો એવો ત્રીજો તાપ ત ે
આણથસક સંકડામિ. સાતેક વરસના રમિને નોધારો મૂકીને ણપતાજી અવસાન પામ્પયા 
એટલે ણવધવા માતા, વૃદ્ધ દાદાજી અને મોટાભાઈને માથે આ વસ્તારી કુટુબંનો બોજ 
આવી પડલેો. નવ સંતાનોમાં છ સંતાનો તો નાનાં, એમને ઉછરેવાની, ભિાવવા–
ગિાવવાની, પરિાવવાની એમ બધી જ જવાબદારી ણવધવા બા, વૃદ્ધ દાદાજી, અને 
મોટાભાઈ બરાબર બજાવતા રહ્ા. મોટાભાઈ એટલે બસ મોટાભાઈ. પોતાના અંગત 
ણવકાસ માટ ેતેમિે ન ણવચાયુું કે ન ણવચાયુું પોતાની કારદકદી માટ.ે અંગત સ્વાથસની 
બધી જ વાતનો ત્યાગ. સ્વાથસ માત્ર એક જ કે ‘મારાં નાનાંનાનાં ભાઈબહેનોને સુખી 
જોઉં, બસ એ જ મારંુ સુખ.’ 

બોજાના એક મોટા પહાડ નીચે જીવતા મોટાભાઈને જમે બને તેમ રાહતરૂપ 
થઈને રહેવું એવું સમજનાર રમિે બાદરયા સરકારની નોકરી કરવાની શરતે, 
સરકાર પાસેથી માણસક રૂણપયા પચીસની લોન મેળવીને, સુરતમાં નવ છોકરાની 
સાથે સદહયારી રૂમ રાખીને, પોતાને ભાગે પડતો મદહને રૂણપયો એક ભરવાનો આવે 
એમ રહેવાનું શરૂ કયુું. લોજમાંથી જમવાનું આવે તે બધા છોકરા ભેગા મળીને જમી 
લે. આમ રહેવા તથા જમવાનંુ દસ રૂણપયામાં બધંુ જ થઈ જતું. ઘેર જાય ત્યારે બા 
પાસેથી નાની એવી કોઈ રકમ મળે તે રમિ જીવની જમે સાચવી લે. કેમ કે જટેલો 
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જીવ વહાલો એટલું જ ણસનેમા જોવાનંુ વહાલું. એ વરસોમાં રમિભાઈ કહે છ ે કે 
‘કંગન’, ‘બંધન’, અને ‘દકસ્મત’ તેમ જ ‘અછૂત કન્દ્યા’ જવેાં ણચત્રો વારંવાર જોયેલાં. 
કરકસરથી ખાવાપીવાનંુ; પિ ણસનેમા વગર ના ચાલે. 

પહેલા જ વરસમાં રમિ તેના પોતાના કહેવા પ્રમાિે ‘લાઈન બહાર’ થઈ 
ગયેલો. નાટકમાં રસ લેવો અને નાટકમાં ભાગ લેવો. કેક્ન્દ્ટનમાં બસ બેસી એટલ ે
બેસી જ રહેવું. ચા પીધા કરવી. પોતે બેઠો હોય તે દરણમયાન જ ેકોઈ સહાધ્યાયી 
આવે તેની સાથે પિ ચા પીવી પડ.ે આમ રમિનું ભિતર રઝળી પડ્યું. છ માણસક 
પરીક્ષામાં રમિનું નામ નાપાસ થયેલા ણવદ્યાથીઓની યાદીમાં આવી ગયું. આમ 
નાપાસ થવાથી રમિનું નામ સ્કોલરશીપની યાદીમાંથી પિ કપાઈ ગયું. સ્કોલરશીપ 
જતી રહેવાથી આણથસક સંકડામિ વધવા પામી; પરન્દ્તુ બનેવી પૂજાલાલની મળી 
રહેતી મદદ વડ ેગાડુ ંગબડવા લાગ્યું. 

ણમત્રોની સાથે ઓરડીમાં ભેગા રહીને, એટલે કે ઘર અને કુટુબંથી દૂર રહીને 
સુરત જવેી નગરીમાં કૉલેજમાં ભિતા ણવદ્યાથીમાં ભલે દેખાદેખીથી પિ દુગુસિો 
પ્રવેશે એવી આપિને શંકા અગર તો છવેટ ે ણવચાર તો જરૂર આવે જ. મેં 
રમિભાઈને પૂછ્ું તો કહે : “બીજા કેટલાક છોકરાઓ બગડલેા એ ખરંુ; પિ 
તીવ્રતમ અછતના મારા એ દદવસોમાં દારૂ, જુગાર કે વેશ્યાગમન જવેા દુગુસિો ન જ 
આવ્યા. હા, ણસગારેટ પીવાની મામૂલી આદત પડલેી ખરી. સ્ત્રીઓ પ્રત્યે નફરત એમ 
તો ન જ કહંુ; પિ આકષસિ તો મુદ્દલે નદહ. પંદર વરસની મારી ઉમ્પમરે મારી સગાઈ 
થયેલી; પરન્દ્તુ પાંચ વષસ પછી મેં જાતે જ એ સગાઈ તોડી નાખેલી. કાકા કાલેલકરનંુ 
સાદહત્ય બહુ વાંચેલું, તેથી તેમના ણવચારોથી ઘિો આકષાસયેલો. લગ્ન કરવા પ્રત્ય ે
મારી રુણચ જ નદહ, તેથી મારામાં તે વખતે સ્ત્રીના ણવચારો આવતા જ નદહ. વળી 
આમેય તમે સમજી શકશો કે નાિાં વગરનો હંુ, ગરીબ ઘરનો હંુ અને પાછો રખડલે, 
માંદલો, ણનરાધાર અને ણનરાશ. મારા પ્રત્યે કોઈ છોકરી શા માટ ેઆકષાસય? પાછો હંુ 
નાપાસ થયેલો! આવા સંજોગોમાં મારામાં એક પ્રકારની લઘુતાગ્રંણથ આવેલ, તેની મન ે
ભારે પીડા રહ્ા કરે. આખરે જૂણનયર બી.એ.માં હતો ત્યારે, 1942ની નવમી 
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ઓગસ્ટના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં મેં કૉલેજ છોડી દીધી અને રખડતો રખડતો 
ધરપકડથી બચવા રાજગઢ [ગોઠ] એટલે કે પોતાને ગામ આવતો રહ્ો, સાવ હતાશ 
અને ણનરાશ થઈને!” 

પોતાને ગામ આવતા રહીને રમિ પાઠકે પોતાના ગામથી ત્રીસ માઇલ દૂર 
આવેલા દેવગઢ બાદરયામાં પ્રાથણમક સ્કૂલમાં નોકરી મેળવી લીધી. પગાર રૂા. 25/- 
વિા 7/- એટલે કુલ બત્રીસ રૂણપયા! 

ણનરાશા અને હતાશાથી ભાંગી પડલેા રમિ પાઠક ત્યારે એવું ણવચારતા હતા 
કે આમ ણજદંગી કેવી રીતે જશે? આકાશમાં ઊડવાનાં હવાઈ સપનાં જોનાર રમિ 
પાઠકને બત્રીસ રૂણપયાની આ નોકરીમાં સંતોષ લયાંથી હોય? પાછા દેવગઢ 
બાદરયાના દીવાન પાસે મળવા ગયા અને ણવનંતી કરીને ફરી વાર લોન મંજૂર 
કરાવી. 1943ના જૂનમાં પાછા સુરત ભિવા માટ ે ગયા. સુરતમાં નવ ણવદ્યાથીઓ 
સાથ,ે ભાગે પડતો એક રૂણપયો આપીને રહેવાની સગવડ હતી તે તો ચાલી ગયેલી. 
હવે સુરતમાં રહેવું તો લયાં રહેવું? ઓઝા નામનો એક છોકરો અને પોતે એમ 
બન્નેએ ભેગા મળીને એક રૂમ નાનપુરા, ખરાદીશેરી, ‘ચાવાલા મેન્દ્શન’માં, પાંત્રીસ 
રૂણપયાના માણસક ભાડાથી રાખી. 

મોટા ઉપાડ,ે મોટાં સપનાં લઈને રમિ પાઠક સુરતમાં ફરી વાર ભિવા તો 
આવ્યા; પિ નાિાંના પ્રશ્ને પોતે એટલા દદરર કે નવ દદવસ તો ખાધા વગર કાઢ્ા. 
નવા ણવદ્યાથીઓ હતા તે બધા થોડા સાધનસમ્પપન્ન અને મળતાવડા, તેથી થોડા 
દદવસ આમતેમ વીતી ગયા. ત્યાં બાની કેન્દ્સરની બીમારી વકરી હોવાના ઘેરથી 
સમાચાર આવતાં, બધું એમને એમ અદ્ધરતાલ મૂકીને રમિભાઈ પાછા ઘેર આવ્યા. 
કેન્દ્સરગ્રસ્ત બાની સારવાર કેવા ખંતથી કરી એ તો, જયંતભાઈએ જ ે કહ્ું છ ે ત ે
તમને કહંુ : “તમે રમિભાઈને તેમનાં સ્વજનો વચ્ચે બેઠલેા કદી જોયા છ?ે તેમનાં 
સ્વજનો સાથેનો એમનો વ્યવહાર કદી જાણ્યો છ?ે અમે બધાં મળીએ, ત્યારે 
રમિભાઈ સ્વાભાણવક રીતે જ કેન્દ્રમાં આવી જાય. એ હળવી વાતો કરે, ગંભીર 
સલાહો આપે, પોતાના ણવશે જાતજાતનાં ણવણચત્ર ણવધાનો કરે, બીજાને પજવે, ચીડવે, 
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એમનંુ વ્યક્લતત્વ જ એવું કે બધાં ચાહીને એમને બોલાવે, મળવા આવે. અહીં જ 
સાચા રમિભાઈ, આખા રમિભાઈ, માિસ રમિભાઈ પ્રગટ થાય. રમિભાઈ 
એટલે પૂરો કુટુમ્પબપે્રમી માિસ. કેન્દ્સરથી પીડાતી બાની દદવસો સુધી કામધંધો અને 
આનન્દ્દપ્રમોદ છોડીને સારવારમાં મચ્યો રહે; આ લખનાર[જયંત પાઠક]ની જીવલેિ 
માંદગીમાં એ રાતદદવસ જાગે અને છાનોછાનો રડ.ે અમારી બહેનોનો એ એક જ 
હાથવગો ભાઈ, બહેનો જ ેઇચ્છા કરે તે રમિભાઈ જાતના જોખમે અને ભોગે પિ 
પૂરી કરે. સાદહત્યકાર રમિભાઈ જવેા અનેક રમિભાઈ હશે; રૅશનાણલસ્ટ 
રમિભાઈ જવેા અનેક રમિભાઈ હશે; પિ માિસ રમિભાઈ તો ણવરલ જ.” 

રમિભાઈની સેવાચાકરી પામીને બા 1943ના ઓગસ્ટમાં અવસાન પામ્પયાં. 
પાછા સુરત આવ્યા, ત્યારે તેમનંુ સરનામંુ ખરાદીશેરી ‘ચાવાલા, મેન્દ્શન’માંથી 

‘પાવસતી ણનવાસ’ બની ગયેલું. પાછા આવેલા રમિભાઈ એ પહેલાંના રમિભાઈ ન 
હતા. તદ્દન બદલાઈ ગયેલા. ચારેબાજુથી ણનરાશાએ જાિે તેમના ફરતે ભરડો 
લીધેલો. ભયંકર નવસસ બ્રેકડાઉનના ણશકાર... એકદમ દદશાશૂન્દ્ય. બાનું અવસાન થયું 
અને જાિે હતાશા, ણનરાશા અને અસહાયતાની ગતાસમાં ધકેલાઈ ગયેલા. ચીમનની 
દુકાને આખો દદવસ બેસી રહેતા અને તેય વળી પાછા સાવ સૂનમૂન. આખો દદવસ 
બેસીને બીડીઓ ફંૂલયા કરવી, અને જમવાનો... જમવાનો એમ તો કેમ કહેવાય? 
પેટમાં કાંઈક ઓરવાનો સમય થાય ત્યારે જાતે સ્ટવ પેટાવી, ચોખા રાંધીને ચા સાથે 
ખાઈ લે. ગરીબીનો ગાળીયો એવો તો સજ્જડ કે ચામાં નાખવા માટ ેખાંડ પિ ન 
પોસાય, ગોળ નાખે, આમ તો રમિભાઈને મુદ્દલે ન ભાવે; પિ જુઓ તમે લાચારી! 
ગોળની ચા પીવી પડ!ે 

આણથસક કઠિાઈ અને કટોકટની વાત આપિે કરી. રમિ કહીને પાછુ ંશરૂ કરંુ 
કે, શું રમિ એવો લાચાર બની ગયો હતો કે સૂનમૂન અવસ્થામાં પડી રહેવું, કલાકો 
સુધી ણનક્ષ્ક્રય રહી બેઠાંબેઠાં માત્ર બીડીઓ જ ફૂલયા કરવી, પેટનંુ ભાડુ ંચૂકવવાનો 
વખત આવે તો જાતે સ્ટવ પેટાવી એકલા ચોખા રાંધીને તેને ગોળની ચા સાથે પેટમા ં
ઓરી દેવા અને એમ દદવસો ટૂકંા કરવા? આમ જુઓ તો રમિ આ વખતે સમૃદ્ધ 

https://govindmaru.com/


સામા પરૂનો તરવયૈો 

અનુક્રમણિકા  https://govindmaru.com               Page 96 

 

અને માલામાલ હતો. છતાંય આવી ફકીરી શા માટ?ે માલામાલ અને સમૃદ્ધ હતો 

તો તે કેવી રીત?ે ચાલો, હવે તમને તે સમજાવું. 
કરેલી સેવાચાકરીના બદલામાં, સ્નેહવાત્સલ્યથી મરતી માએ પોતાનું 

અંગત આઠ તોલા સોનંુ રમિને ખાનગીમાં આપી દીધું. સાઠ તોલામાંથી પોતાને 
દહસ્સે ભાગે પડતું આવવાનું હતું એ સોનું તો જુદંુ. આ આઠ તોલાની વાત મા 

પોતાના મરિની સાથે જ લેતી ગઈ હતી, મતલબ કે પોતાને મળેલા આ આઠ 
તોલાની વાત મા–દીકરા વચ્ચેની અંગત હતી અને ખાનગી હતી. આ સોનાનો 

રમિે કોઈને દહસાબ આપવાનો ન હતો. આમ આ રીતે સમૃદ્ધ અને માલામાલ 
બની ગયેલો રમિ પાછો હતોય સાવ એકલપંડ.ે સગાઈ ફોક કરી નાખ્યા પછી 

અલગારીની માફક સુરતમાં એકલો રહેતો અને ભિતો રમિ માલમલીદા 
ઉડાવવાને બદલે ખખડધજ સ્ટવ ઉપર ચોખા ને ચા ઉપર શા માટ ેજીવી જતો 

હતો? કેમ કે એ રમિ હતો. જયંતભાઈએ કહ્ું છ ે તે શું ખોટુ ં કહ્ું છ ે કે, 
“...માિસ તરીકે રમિભાઈ તો ણવરલ જ.” 

રમિભાઈએ જાતે જ મોટાભાઈ લક્ષ્મીરામને ઘરે જઈને આઠ તોલા 
સોનાની એ લગડી, જવેી હતી તેવી જ, મોટાભાઈને સોંપી દીધી. ચોરીનો માલ 

રખાય જ નહીં, તો ચખાય તો કેમ કરીને? રમિભાઈને એ ન ખપે! વળી 

બાળપિમાં જ આપકમોના પાઠ ભિેલા, એટલે કે આપબળે જ જીવન ઘડવાના 
અને મઢવાના કોડ સેવેલા, ત્યારે બાપની ણમલકતની એક પાઈ પિ કેમ લેવાય? 

એવું જ વડીલોપાણજ સત જમીન બાબતે પિ બનેલું : રમિભાઈના ભાગમાં 
ખાસ્સી 40 એકર જમીન આવી. પિ રમિ પાઠક કહે, મારે એ ના જોઈએ! તોડયે 
એમિે એમના માનવતાવાદી માગે જ સરસ કાઢ્ો : એ જ અરસામાં ગિોતધારો 
[ત્યારના મુમ્પબઈ રાજ્યમાં] આવેલો : ખેડ ે તેની જમીન. હા, ગિોણતયાને જમીન 
આપી દેવાની; પિ સરકાર નક્કી કરે તે વળતર લવેાનંુ. અનેક જમીનમાણલકોએ તો 
કાવાદાવા, વકીલો ને કોટસકચેરી મારફત એવું ણસદ્ધ કરાવેલું કે “અમે જાતે જ ખેતી 
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કરીએ છીએ, માટ ેજમીન અમારી જ!” વાસ્તવમાં, એવું કંઈ હતુ ંજ નહીં : એથી 
બાપડો ગિોણતયો ખેતમજૂર બની ગયો, અને જમીનદારી તો હતી તેવી જ રહી! 

જ્યારે આપિા ઊંધી ખોપરીના રમિભાઈએ તો જાહેરાત કરી કે, “હંુ મારી 
તમામ જમીન ગિોણતયાઓને ભેટરૂપે, મફત સુપરત કરી દઉં છુ.ં મારે વળતર પિ 
ન જ જોઈએ!” 

ઘિાએ ઘણં ઘણં સમજાવ્યા; પિ રમિભાઈ એક એ જ ણનિસયને વળગી 
રહ્ા. કહે, “ઘિા દદવસ એ લોકની મહેનતનું, મફતનું ઘરમાં બેઠાંબેઠાં ખાધું, શોષિ 
જ કયુું, એમ કહો ને! હવે ભલે એ લોક આનન્દ્દ કરતા!’  

રમિભાઈએ ણપતાની ણમલલતમાંથી એક પાઈ પિ લીધા ણવના, 19 વષસની 
વયે, ફલત પહેરેલે લૂગડ ેઘર છોડલેું. 

ગુિવંત શાહ સુરતમાં જાહેર વ્યાખ્યાનમાં જો એમ બોલતા હોય કે, “સુરતનો 
સૌથી પ્રામાણિક માિસ કોિ? એવું જો કોઈ મને પૂછ ેતો મારો જવાબ છ ે: રમિ 
પાઠક.” ખરેખર રમિ પાઠક એવા જ પારદશસક, એવા જ ખુલ્લા દદલના, એવા જ 
પ્રામાણિક અને એવા જ પોતે પસંદ કરેલા પ્રામાણિકતાના, સત્યવચન–પાલનના 
ણસદ્ધાંતને વરેલા. 

મને દુણનયામાં એવો એક દાખલો બતાવશો કે, ભાડાના ઘરમાં રહેતો કોઈ 
માિસ પોતે આપેલા વચન મુજબ મકાન ખાલી કરી આપતી વખતે દાદાગીરી કે 
પ્રમાદ ના કરતો હોય, બીજુ ં મકાન ન શોધી શકતો હોય, તેથી ફૂટપાથ ઉપર – 
ઉઘાડા આકાશ નીચે પોતાની ઘરવખરી સ્વચે્છાએ ખસેડી દઈન,ે “ભાઈ, લે આ તારંુ 
મકાન. પહેલી તારીખે મારે તને કબજો સોંપાવાનો હતો તે તને લે, આજ ેસોંપી રહ્ો 
છુ.ં” એમ કહીને ફૂટપાથ ઉપર આવી જાય? 

આને તમે શું કહેશો? વ્યાવહાદરક અિઘડતા કહો તો અવશ્ય કહી શકાય; 
કેમ કે કાયદો તેમની એટલે કે રમિભાઈની તરફેિમાં; પિ વચનપાલનનો ણશરચ્છદે 
કરીને શરણં કાયદાનંુ શોધવું એ ણસદ્ધાંતમાં ભલે દણુનયા આખી માનતી હોય; પિ 
રમિભાઈ તેમાં ન માને તે ન જ માને – બસ એ જ એમની પ્રામાણિકતા. 
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“રમિ એટલે બસ રમિ, માિસ તરીકે ણવરલ” – એવું કહેતા તેમના ભાઈ 
જયંતભાઈને આપિે સાંભળ્યા. હવે ચા અને ચોખા ઉપર ગુજારો કરનાર રમિના 
ણવચારો સાંભળો. મા પાસેથી આવેલું સોનંુ સુરત આવતાં પહેલાં જ રમિે તેના 
બનેવી પૂજાલાલને આપી દીધું હતું, એમ કહીને કે, “આ તમે રાખો, આપિે ત ે
મોટાભાઈને પાછુ ંઆપી દઈશું. માએ ભલે મને આ્યું છ;ે પિ મારાથી તે રખાય 
નદહ. મોટાભાઈએ મને જ ે ણશક્ષિ આ્યું છ ેતેમાં આપકમી અને બાપકમીની વાત 
મારા ભિવામાં આવી છ.ે મારે આપકમી બનવું છ.ે મને એ સોનંુ ન ખપે!” 

બારડોલીના નટરાજ એપાટસમેન્દ્ટમાં મારી સામે બેસીને તેઓ વાત કરતા હતા; 
ત્યારના એમના મુખભાવ જોઈને મને એ ણવચાર આવ્યો કે, એ સોનંુ યુવાન 
રમિભાઈ જ્યારે પોતાના બનેવીને આપતા હશે અને વાત કરતા હશે એ દૃશ્ય કેવુ ં
હૃદયસ્પશી હશે! મને થયું કે પૂજાલાલ જો હયાત હોત તો તેમને આ પૂછવાનો અને 
એ દૃશ્યનંુ વિસન તેમની પાસેથી જ સાંભળવાનો લહાવો કેવો હોત! 

ણસદ્ધાંતવાદી રમિ પાઠક જ ેઅત્રે વિસવી બતાવ્યા તેથી તમારી સામે તેમના 
ણવશે ખોટી છબી ઊપસવાની શલયતા ખરી! એ જ રમિભાઈ ણસદ્ધાંતને ઠોકર મારે 
કે અપ્રામાણિક બની જાય એવું હંુ તમને કહંુ તો તમે માનો ખરા? 

તમે રમિભાઈનું એવું રૂપ ણનહાળો, છતાં પછી પિ તેમને એટલી જ 
ઉત્કટતાથી ચાહવા લાગો એ વાત પિ એટલી જ અફર! પોતે કેવી ગરીબી જોઈ છ,ે 
અનુભવી છ ેએ વાતથી સભાન એવા રમિ પાઠક જ્યારે ચીખલી કૉલેજમાં હતા 
અને પરીક્ષામાં મુખ્ય સુપરવાઈઝર તરીકે ણનમાયા હતા, ત્યારનો એક પ્રસંગ તેઓ 
યાદ કરે છ ે: 

મૂળ વાત એમ બની કે, આદદવાસી ણવસ્તારના કોઈ એક ગામની ત્રિ બહેનો 
પરીક્ષા શરૂ થઈ ગયા પછી બે કલાકે રડતી રડતી આવી અને પરીક્ષાખંડમાં ફસડાઈ 
પડી. રડતાં–રડતાં એ ત્રિેય બહેનોએ વાત કરી કે, ‘અમારી બસ બગડી જવાથી 
અમે મોડાં પડ્યાં છીએ. અમે પરીક્ષા નદહ આપી શકીએ તો અમારંુ વરસ બગડશે. 
વરસ બગડશે તેનોય વાંધો નદહ; પરન્દ્તુ અમારાં મા–બાપ અમને આગળ ભિવા 
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નદહ દે અને ઉતારી મૂકશે. અને એવું જો થશે તો અમારંુ વરસ તો શું, અમારંુ 
ભણવષ્ય પિ બગડશે.’ 

રમિ પાઠક એક આળા હૈયાના આદમી. તેઓ જોતા હતા કે પોતાના 
શાહજાદાઓ અને શાહજાદીઓ પરીક્ષા આપવા આવે, ત્યારે મા–બાપ ઉપર ઉપકાર 
કરવા આવતા હોય એવાં લાડ આ ટાિે કરે. કારમાં આવે, કે સ્કૂટર પર કોઈ મૂકવા 
આવે. ચા–નાસ્તો લઈને ઘરનાં મેમ્પબર દરસેસમાં હાજર, અને જમે મૂકવા તેમ લેવા 
પિ આવે. 

જ્યારે આ ણબચારી ગામડા ગામની આદદવાસી ણવસ્તારની ગરીબ બાળાઓ! 
બસના ભરોસે આવે, એટલે અકસ્માતે લવણચત્ મોડી પિ પડ.ે તમેનું પોતાનંુ ભણવષ્ય 
પોતાના ભગવાન પાસે! મારે તો પિ એનો ભગવાન અને તારે તો પિ એનો 
ભગવાન! આમ ભગવાનના ભરોસે અથડાતી કુટાતી આ બાળાઓનો વાંક શો? 
ગરીબના ઘેર જન્દ્મ લીધો, બસ એ જ એમનો વાંક ને? રમિ પાઠકે કારમી 
ગરીબીના અત્યંત કપરા દદવસો જોયા હતા એ યાદ કરીને, ભગવાને મધદદરયે 
તરછોડી દીધેલી આ બાળાઓના તારિહાર બનવાનંુ ણવચારીને, તેમને દહમ્પમત 
આપતા કહ્ું : “બહેનો, તમે મોડી પડી નથી; પિ તમારી ગરીબી મોડી પડી છ.ે 
ગરીબી મેં જોઈ છ ેતેથી તમારી વ્યથા હંુ સમજી શકંુ છુ.ં તમે કાલે સવારે આઠ વાગે 
આવી જજો! આજનંુ પેપર તમારે જોવાનંુ નદહ એ મારી શરત છ,ે તે તમે માન્દ્ય 
રાખશો એવો ણવશ્વાસ મારે તમારા ઉપર મૂકવાનો છ,ે જ ેહંુ તમારા ઉપર મૂકંુ છુ.ં” 

રમિ પાઠકની વાત સાંભળીને આ બહેનોની આંખમાં ઝળઝણળયાં આવી 
ગયાં. સાક્ષાત ભગવાન પૃથ્વી ઉપર ઉતરી આવ્યા હોય એવો આનન્દ્દ આ ત્રિેય 
આદદવાસી કન્દ્યાઓ અનુભવી રહી હતી. અને જોવાની વાત તો એ છ ે કે તેમની 
સૌની ઉમ્પમીદ પૂરી કરવાવાળો હતો તે હજાર હાથવાળો ભગવાન નદહ; પિ બે 
હાથવાળો એક નાક્સ્તક આદમી હતો. રમિ પાઠકે બતાવેલી આ માનવતા 
ગેરકાયદેસરની હતી. રમિ પાઠક કહે છ ે: “કાયદાનો આ મેં સરેઆમ ભંગ કયો 
હતો; પરન્દ્તુ એ ભંગ કયો તેનો આજ ેપિ મને રજમાત્ર રંજ નથી.” 
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જવેી ણવનંતી આ બાળાઓએ પોતાને કરી, એવી જ ણવનતંી રમિ પાઠકે 

પોતાના ‘ફેલટોટમ’ તરીકે ઓળખાતા હેડલલાકસને કરી, ‘પેપરોનાં પારસલ સીલ 
ન કરવાં, રવાના ન કરવાં! સવારના આઠથી દસના સમયમાં આ બાળાઓ પાસે 

પેપર લખાવી લેવાં અને પછી જ પારસલો રવાના કરવાં. ઓબ્ઝવસર દસ વાગ્યે 
આવે એ પહેલાં બધું પતી જવું જોઈએ.’ કોઈ ન જાિે. જાિે માત્ર એ બાળાઓ, 

રમિ પાઠક અને તેમનો મદદનીશ! 
1948માં રમિ પાઠકે હાલોલથી મુમ્પબઈની વાટ પકડી. એ વાત તો હવે 

આવશે; પિ એ પહેલાંની વાત કરતાં રમિ પાઠકને ભાવાવેશમાં આવી જતા 
જોવા એ એક લહાવો છ.ે પોતે એક ગામમાં ણશક્ષક હતા. વષસ 1945-46. તેમન ે

મેલેદરયા લાગુ પડી ગયો. એ વખતે રમિલાલ ચોવીસ વરસના ફૂટડા 
નવજવાન. ભાડ ે રાખેલી ઓરડીમાં એકલા રહેવાનંુ. ઘરની અંદર જુઓ તો, 

ભલે તે કબૂતરખાનંુ કે મચ્છીમાકેટ લાગતું હોય; પિ બહાર નીકળે ત્યારે, 
આજયે શું – એંસી વરસના કોઈ આદમીને તમે મળો તો ભલે તે શારીદરક રીતે 

તંદુરસ્ત હોય, શ્રીમંત હોય અને સદ્ધર હોય, તો પિ કાં ધોણતયું ને ઝભ્ભો અને માથે 
કાળી કે ધોળી ટોપી હોય – ત્યારે રમિલાલ કોટ અને ટાઈ ઠઠાડીને નીકળે! પગમાં 
બૂટ હોય અને ચાલે અક્કડ અને ટટ્ટાર રીતે. આજની વાત જો આવી હોય, તો એ 
વખતના જુવાણનયા રમિલાલની વાત કેવી હશે? શરીર શોભી ઊઠ ેએવાં કપડાં 
પહેરવાં એ તેમનો શોખ. ચહેરો રોજરેોજનો લલીનશેવ. પરફ્યુમના પિ એવા જ 
શોખીન કે જ ેશોખ હજુ આજ ેએંસીના થયા, ત્યાં સુધી અકબંધ છ.ે વ્યક્લતત્વ તો 
પહેલેથી જ આકષસક. વળી મૃદુભાષી અને ણમિભાષી. સ્ત્રીઓ સાથે ખૂબ જ 
ણવનયપૂવસકની, આદરપવૂસકની અને રણસક, છતાં જરૂર પૂરતી કામથી કામની જ વાત 
કરવાની ટવે; તેથી સ્ત્રીઓ તેમનાથી આકષાસઈને પ્રભાણવત રહેતી. એકલપંડ ે રહેતા 
રમિલાલને આજુબાજુના પાડોશમાંથી સ્ત્રીઓ આવીને જમાડી જાય, તો વળી કોઈ 
ખાસ વાનગી બનાવી છ ેએમ કહીને વાટકીમાં ઢાંકી જાય. 

https://govindmaru.com/


સામા પરૂનો તરવયૈો 

અનુક્રમણિકા  https://govindmaru.com               Page 101 

 

આજુબાજુમાં રહેતી સ્ત્રીઓએ, જ્યારે રમિલાલ નોકરી છોડીને ગામમાંથી 
ગયા, ત્યારે ગોપીભાવ ે છૂપાં આંસુ અનરાધાર સાયાસ... એને પોતાના જીવનનો એક 
યાદગાર પ્રસંગ રમિ પાઠક ગિાવે છ.ે 

સગી બહેનો ચાર, અને લગભગ જુવાન. આ ચારેય બાળાઓ રમિલાલને 
મનોમન ચાહે. રમિલાલને રાજી રાખવા ત્રિેય બહેનો અરધી–અરધી થઈ જાય. 
રમિલાલ આ ત્રિેય બહેનોનો પોતાના પ્રત્યેનો ભાવ જાિે અને માિે. બસ ત્યાં જ 
ણસમાડો આવી જાય. રમિલાલ એ દદવસોમાં, મેં આગળ વાત કરી છ ેએમ, સ્ત્રી 
સાથેના સમ્પબન્દ્ધોમાં મણલનતા કે લગ્ન સુદ્ધાંને ણધક્કારતા હતા. આજીવન પરિવું તો 
નથી જ એવી મનોમન લીધેલી પ્રણતજ્ઞાએ, આ બાળાઓ સાથેનો આકષસિમાં 
બદલાયેલો લાગિી સમ્પબન્દ્ધ અન્દ્ય રીતના ણવકાસમાં પદરિામવાની ઉદાસીનતા પ્રત્યે 
ઢળ્યો હશે અને એ વ્યવસ્થા તેમિે પોતે જ સ્વેચ્છાએ ચૂંટી હશે. 

જો કે આ વાત ચોવીસ વરસના અને કાકા કાલેલકરના ણવચારોથી પ્રભાણવત 
એવા રમિ નામના યુવાનની આપિે કરી રહ્ા છીએ. જમે રમિ પાઠક નાનપિમાં 
ગાંધીજીના ણવચારોથી પ્રભાણવત અને વખત જતાં નવી દૃક્િ મળી અને ગાંધીજીને 
નવી રીતે મૂલવતા થયા એમ લગ્ન કરવામાં ન માનવાવાળા અને સ્ત્રીઓ સાથેના 
વહેવારમાં એક ચોક્કસ પ્રકારનંુ ધોરિ જાળવવામાં માનનારા રમિ પાઠકના ણવચારો 
પછી ક્રમેક્રમે ઘડાતા ગયા હોય એમ આપિે સ્વીકારવુ ં જોઈએ; કેમ કે તેમના 
મણસયાઈ ભાઈ ઉશનસ્ તેમના ણવશે લખેલા લેખમાં તેમનો જ ેરીતે પદરચય આપે છ ે
તેમ જ રમિભાઈને ‘મુલતજીવનદાસ’ તરીકે ઓળખાવે છ ેતે પદરક્સ્થણતને તેમની 
પાછળની ઉમ્પમર સાથે સુસંગત ગિી શકાય. 

પિ આપિે અત્યારે તો ચોવીસ વરસના રમિ પાઠકની વાત કરીએ એ જ 
બરાબર છ.ે 

સોળ વરસની એક મુગ્ધ પદરિીતા સાથેની દકશોર રમિની ણનદોષ 
રમતલીલામાં ગોપીભાવ હતો એ આપિે આગળ જોઈ ગયા. અહીં પિ એવો જ 
અનુભવ : આ જગ્યાએથી રમિ પાઠક નોકરી છોડીને ગયા ત્યારે આ બાળાઓ 
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ઉપર જાિે આકાશ તટૂી પડ્યું! બાળાઓના મુખ ઉપર ગોપીની વેદનાનંુ જ ેલીંપિ 
લીંપાયેલું રમિ પાઠકે જોયું એ દૃશ્ય આજ ેપિ એવું જ તેમની આંખ સામે તરવરતું 
હોય; એવું તેમની સામે નજર ખોડતાં હંુ અનુભવી રહ્ો. એ દૃશ્યને મન ભરીને 
રમિભાઈ જાિે પી રહ્ા હતા. આવા પ્રસંગો યાદ કરતી વખતે રમિભાઈ 
કે.સી.ડનેા ગાયેલા ‘ણવદ્યાપણત’ના પેલા ગીતને યાદ કરી લે છ.ે ખૂબ જ ભાવણવભોર 
થઈને આવાં ગીતો સાંભળે છ,ે અને લયારેક ‘ગાઈ’ પિ ઊઠ ેછ!ે જો કે રમિ પાઠક 
જરાય સારા ગાયક નથી. 

ગોકુલ સે ગયે ણગરધારી, 
ભઈ સુની નગરી સારી... 

કૈસે જાઉં જમુના જલ ભરને 
તટ પે ન આયે મુરારી! 

આ ત્રિ માંહેની એક બાળા રમિ પાઠકને વષો પછી, એટલે કે ખૂબ ખૂબ 
વષો પછી, જ્યારે એ બાળા મટીને વૃદ્ધા બની ચૂકીને મરિપથારીએ પડી હતી ત્યારે 
મળી. કેવું હૃદયંગમ દૃશ્ય સજાસયું હતું એની મારે વાત કરવી છ ે: 

પથારીમાં પડલેી કૃષકાય એ વૃદ્ધાએ રમિ પાઠકનો હાથ હાથમાં લીધો. રમિ 
પાઠકે ત્યાર પછી વીખરાયેલા અને અસ્તવ્યસ્ત સફેદ વાળવાળી આ વૃદ્ધાને માથે 
ઉત્કટ પે્રમ અને વહાલપૂવસક હાથ ફેરવ્યો. વૃદ્ધાની આંખમાં ઝળઝણળયાં બાઝી ગયાં. 
ગળે ડૂમો ભરાઈ આવ્યો. જાિે પોતાની વૃદ્ધાવસ્થાની સાથસકતા આ વૃદ્ધા અનુભવી 
રહી હતી. રમિ પાઠકની આંખો પિ ભીની હતી. વષો પહેલાંના ભૂતકાળમાં રમિ 
પાઠક સરી પડ્યા. તમેના મન:ચક્ષુ સામે જુવાનીના ઉમ્પબરે ઊભેલી થનગનતી એક 
ગોપી તરવરતી હતી. એવી જ ણનદોષ, ણનખાલસ, રૂપરૂપના અંબાર જવેી મુગ્ધા, 
હરિી જવેી ચંચલ! 

જ્યારે લગભગ પચાસ વષસ પછી એકાએક, આકક્સ્મક રીતે અને 
મરિપથારીએ પડલેી આ અવસ્થાએ મળેલી પોતાનાથી પદરણચત એ વૃદ્ધા પોતાના 
હાથમાં રમિ પાઠકનો હાથ લઈને સમાણધમય હતી. એ વખતે બન્નેની આંખમાં 
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ભાવણવભોરતાનાં તગતગતાં આંસુ ધારારૂપે વહી રહ્ાં હતાં. રમિ પાઠકને 
ભૂતકાળનંુ એ દૃશ્ય જાિે અત્યારે તેમની આંખ સામે ભજવાઈ રહ્ું હોય એમ લાગતુ ં
હતું. તેમિે મને કહ્ું : “તમે જાિો છો? તનેા આખરી શબ્દો, શું હતા?” જવાબ 
આપવા જટેલી પિ સૂધબૂધ તે વખતે મારામાં ન હતી. મેં મારી જીજ્ઞાસાનો ભાવ 
માત્ર આંખ વડ ેબતાવ્યો. તેઓ બોલ્યા : “તેિે કહ્ું કે, રમિભાઈ તમે મને આટલા 
વષે આમ મળ્યા? મારંુ જીવન તો હવે સમાિ થયું; પિ તમે મારંુ મોત સુધારી 
દીધું!” 

રમિભાઈએ પછી અનુભવ્યું કે તેનો હાથ ઠડંો પડી ગયો હતો. મેં પૂછ્ું : 
“એ બાળાનંુ નામ તમે કહી શકો?” – તો તેમિે જવાબ આ્યો કે, એ 
પણવત્રતાભરેલી વાત છ,ે નામ આપીને શું? કોઈ ઓળખી કાઢ ેતો તેમાં ન તો મને 
ફાયદો કે નથી એ મરનાર ને! માટ ેનામની વાત જવા દો!  

આ વાત પૂરી કયાસ પછી વળી રમિભાઈ ખૂબ જ ખીલે છ.ે કહે છ ે : 
“હાલોલના લોકો મુમ્પબઈ જાય અને પછી છ બાર મદહને જ્યારે દેશમાં આવે, ત્યારે 
તેમનો રૂવાબ કંઈક ઓર જોવા મળે. આવા ગામડાગામમાંથી ગયેલાઓ પિ જ્યારે 
થોડા સમય માટ ે હાલોલ આવ,ે ત્યારે તેમની સંસ્કાદરતા જાિે બદલાઈ ગયેલી 
અનુભવાય. ભરતા, રહનસહન, લોભામણં વ્યક્લતત્વ, વાત કરવાની છટા વગેરેનો 
ણનખાર જોવા મળે. આજ ેજમે અમેદરકાથી વષે, બે વષે આવેલા આપિા ગુજરાતી 
ણમત્રોને જોઈને આપિને પિ અમેદરકા જવાનંુ મન થાય કે ઘેલું લાગે, તેમ ત્યારે ત ે
વખતે મુમ્પબઈનું એક ગજબ આકષસિ હતું. મેં મુમ્પબઈ જવાનંુ નક્કી કરી લીધું. મને 
એમ કે મુમ્પબઈ એ તો મુમ્પબઈ જ છ.ે હાલોલ જવેા ગામમાં માસ્તરગીરી કરી ખાવી, 
તેના કરતાં મુમ્પબઈમાં મોટી, માનભરી, પ્રણતષ્ઠાભરી નોકરી હોય, મોટો હોદ્દો હોય 
અને પછી તો આગળ વધવાની અનેક તકોના દરવાજા આપમેળે જ ખૂલવા જ 
લાગે.” 

▪ 
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9.3 
મારે પેન્દ્શન ખાવું નથી, મારે પેન્દ્શનની જરૂર નથી 

વલ્લભભાઈ કહે છ ે કે રમિભાઈ ણનવૃણિ સુધી કૉલેજમાં પ્રૉફેસર રહ્ા. જ ે
દદવસે કૉલજેમાંથી ણનવૃિ થયા એ દદવસે જ એમિે સરકારને અરજી કરી કે, “મારે 
પેન્દ્શન ખાવું નથી, મારે પેન્દ્શનની જરૂર નથી.” જ ેમાિસ ણસદ્ધાંત ખાતર પોતાના 
હકનું પેન્દ્શન જતું કરી શકે એ માિસને જ એવી વાતો કરવાનો પ્રથમ અણધકાર 
હોઈ શકે કે “કામ કરો! ભ્રિાચાર બંધ કરો! મફતનું ખાવાનંુ બંધ કરો!” 

“આજથી અડતાલીસ વરસ પહેલાં ગુજરાતમાં ભાગ્યે જ કોઈને ખબર હશે 
કે ‘કુટુબંણનયોજન’ એટલે શું? ત્યારે એમને ત્યાં માત્ર એક જ દીકરીનો જન્દ્મ થયો 
અને એમિે સંતણત–ણનયમનનું ઑપરેશન કરાવી નાખ્યું. આજ ેએકવીસમી સદીના 
આરે પિ, પોતાના સંતાનને સાત ચોપડી નદહ ભિાવી શકનારાં માવતરો સાત–સાત 
સંતાનો પેદા કરી નાખે છ!ે રમિભાઈએ આજથી 48 વરસ પહેલાં [આ ‘ઈ.બુક’ના 
પ્રકાશન ટાિે એટલે કે 72 વરસ પહેલાં –ગો.મારુ] એક જ પુત્રી હોવા છતાંય ‘કુટુબં 
ણનયોજન’નો ણવચાર જીવવો શરૂ કરેલો. આવા માિસને જ એવી વાતો કરવાનો 
અણધકાર હોઈ શકે કે દીકરો અને દીકરી એક સમાન છ.ે” 

કાયદો પોતાની તરફેિમાં હોય એવે વખતે વચનપાલન ખાતર પહેલી તારીખે 
પોતાની ઘરવખરી રસ્તા ઉપર ફેંકી સ્વેચ્છાએ ઘરનો કબજો સોંપવા તૈયાર થઈ જાય 
એવો માિસ તમને જમે શોધ્યો ન જડ;ે એમ પ્રથમ સંતણત તરીકે પુત્રીનો જન્દ્મ થયો 
હોય ત્યારે કમસે કમ એક પુત્ર માટનેી રાહ જોનારો ન હોય, એવો માિસ તમને 
આજયે પિ શોધ્યો નદહ જડ.ે  

ભગવતીકુમાર શમાસએ કહ્ું છ ેકે, “રમિભાઈ જવેું ણવચારે છ ેએવું લખે છ,ે 
અને જવેું લખે છ ે એવું જ જીવ ે છ.ે” રમિભાઈનું જીવન એટલું તો ખલુ્લું અને 
પારદશસક છ ેકે તે જોઈને તથા અનુભવીને તેમને સૌથી પ્રામાણિક કહેવા કે ગિવામાં 
પોતે તો ખરેખર કશું જ ખોટુ ંકરતા નથી એવું દરેકેદરેક આ વાંચનાર અનુભવે તેમાં 
હંુ કશું જ નવાઈભયુું માનતો નથી. 
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વલ્લભભાઈએ બીજી જ ેએક વાત લખી છ ેએ વાતના ભાર નીચે બધંુ જ 
દબાઈ જાય એની મને પૂરી ખાતરી છ.ે રમિભાઈ પ્રામાણિક – સૌથી પ્રામાણિક, 
પેન્દ્શન જતું કરનાર, એક જ અને તે પિ પુત્રીના જન્દ્મ પછી બીજા સંતાન માટનેી 
દશાસવેલી એમ નદહ; પિ અપનાવેલી અણનચ્છા, વચન ખાતર સકંટ વેઠીને ભાડાનંુ 
ઘર ખાલી કરી આપવાની વચનબદ્ધતા; જ ેમાિસ પાસે આવા ‘ગુિ’ની સમૃણદ્ધભરી 
મૂડી હોય, એ માિસ પોતાના આવા ગુિ કહો તો ગુિ અને વતસન કહો તો વતસનથી 
પૂરો સભાન હોય અને તેનંુ તે અણભમાન ધારો કે કદાચ ન રાખે; પિ ગૌરવની છાંટ 
રાખીને તો એ જીવતો હોય જ. પિ જ ેવજનદાર વાત છ ેતે તેમની ણવનમ્રતા. 

હવે વલ્લભભાઈએ રમિભાઈની ણવનમ્રતાના છડેલેા ણવષયને આપિે ન્દ્યાય 
આપીએ. તેમિે લખ્યું છ ે: 

“1950થી 1985 વચ્ચે હંુ જ્યારે કૉલેજમાં હતો ત્યારે ‘ગુજરાતણમત્ર’ દ્વારા 
રમિભાઈનુ ં ‘રમિભ્રમિ’ ણનયણમત વાંચતો. વાંચવાનું ખૂબ ગમતું; પિ એમની 
ભાષા ‘કડક’ એટલે મળવાની ખાસ કોઈ ઇચ્છા થતી નદહ. આખરે 
સી.બી.આઈ.વાળા જમે કોઈ અપરાધીને લઈ જતા હોય એમ છગનભાઈ 
બરવાણળયા પહેલીવાર 1989માં મને રમિભાઈ પાસે લઈ ગયેલા. એમને મળ્યા પછી 
રમિભાઈ ‘કડક’ માિસ હોવાની છાપ સાવ ભૂંસાઈ ગઈ. સાવ સાચું કહંુ તો 
રમિભાઈથી વધારે ણવનમ્ર માિસની હંુ શોધમાં છુ.ં [શોધ્યા કરજો – મારા સાહેબ, 
કદાચ નદહ જ મળે! – લેખક] મને લાગે છ ેકે રમિભાઈનો કોઈ પિ ણવરોધી ત્રિ 
કલાક તેમની સાથે ગાળી શકે, તો કાયમ માટ ેતેમનો ણમત્ર બની જાય. એમની સતત 
અને સખત ટીકા કરનારાઓ એમનામાં રહેલા ઋજુ માનવને ભાગ્યે જ ઓળખી 
શલયા છ.ે એમનાથી સતત દૂર ભાગનારાઓ જ એમના ટીકાકાર રહ્ા છ.ે મારી 
વાત ખોટી ણસદ્ધ થાય તો હંુ માફી માગવા તૈયાર છુ.ં ણમત્ર તો ઠીક; પિ એમના 
દુશ્મન થવું પાલવે એટલા ણવનમ્ર માિસ છ.ે” 

યાસીન દલાલ જવેા બળુકા રૅશનાણલસ્ટ કબૂલ કરે છ ે અને કહે છ ે : 
“રમિભાઈ મળ્યા અને મારા ણવચારો ઉપર છવાયેલું થોડુઘણં ધુમ્પમસ હતું તે પિ 
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સાફ થઈ ગયું. રમિભાઈ બટિાસન્દ્ડ રસેલની જમે ખરા અથસમાં મૂણતસભંજક છ.ે એમિે 
કદી પરમ્પપરાને સ્વીકારી જ નથી. માત્ર ધમસ અને અધ્યાત્મ જ નદહ; પિ બીજી 
અનેક બાબતોમાં એમિે પ્રચણલત ખ્યાલોને પડકાયાસ છ.ે” જીવનભર સંસાર છોડીને 
ભાગી જવાની સાધુવૃણિની ટીકા કરી, ભગવાં વસ્ત્રો ઉપર પ્રહારો કયાસ અને ‘હવ ે
આમ આપિે જ ભગવાં કપડાં પહેરીને સંસાર છોડીને અને આશ્રમમાં જઈને 
રહીએ, તો–તો રૅશનાણલઝમની આખી પ્રવૃણિનું તણળયુ ં જ ખસી જાય’ – એવી 
રમિભાઈ માટ ેપોતે તથ્યાત્મક ટીકા કરી છ ેએવું યાસીનભાઈનંુ કહેવું છ;ે પરન્દ્ત ુ

રમિભાઈનો પ્રણતભાવ જરા જુદો જિાયો છ ે : ‘મુણન સેવાશ્રમ’માં જઈને પોતે 

રહેવાનું ણવચાયુું એ કબૂલ; પિ એ આશ્રમ કોઈ આધ્યાક્ત્મક સ્થળ જ નથી; એ 
તો ‘વૃદ્ધાશ્રમ’ છ ેઅને રમિભાઈ પોતે સંતાનો પર બોજ બની રહેવાને બદલે 

માિસે વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેવા ચાલ્યા જવું જોઈએ, એમ માને છ;ે પિ રૅશનાણલઝમ 

સાથે કાંઈ પોતે છડેો ફાડ્યો ન હતો. સાધુવૃણિની ટીકા તો જવેી પહેલાં કરતા 
એવી જ ત્યારે અને ત્યારપછી પિ પોતે કરતા જ રહ્ા છ.ે અધ્યાત્મનું કોઈ ધ્યેય 

ન હતું, અને ભગવાં વસ્ત્ર તો માત્ર બધાથી જુદા તરી આવીએ એવા રમૂજી ણવચારને 
કારિે અપનાવેલાં. 

પાછળથી દીકરીની લાગિી જોઈને રમિ પાઠક પાછા વળી ગયા એ 
યાસીનભાઈ માટ ેધરપત આપનારા સમાચાર હતા. તેમ જ એવું થતાં ગુજરાતભરના 

સમગ્ર રૅશનાણલસ્ટોને હૈયે હામ વળી. સારંુ થજો સુરતના ‘ગુજરાત ણમત્ર’ની કટાર 
‘રમિભ્રમિ’ના વાચકોનંુ કે તેમિે આટોપી લીધેલી એ કટાર ફરી શરૂ કરાવવા 

સત્યાગ્રહ કયો. અન ેપાછી એ કૉલમ રમિ પાઠકે લખવી શરૂ કરી પિ દીધી. 
ભગવતીકુમાર શમાસએ પિ એ જ વાત દોહરાવી છ.ે લખ્યંુ છ ે: “રમિ 

પાઠકે એકાએક પોતાની કટાર બંધ કરી દીધી ત્યારે કટાર બંધ ન કરવાની 
ણવનંતી સાથે હંુ જ તેમની પાસે દોડી ગયો હતો, કેમ કે તેમનો ણવચારપ્રવાહ 

અખંડ રહે તેની મને ખેવના હતી.” 
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“રૅશનાણલઝમ એ તો એક જીવનપદ્ધણત છ,ે જીવન જીવવાની સાચી રીત છ ેતે 
મને પાઠક સાહેબે સમજાવ્યું” – એમ ઈશ્વરભાઈ પટલે શીકાગોવાળા કહે છ.ે વધુમાં 
તેઓ રમિભાઈના વ્યક્લતત્વનો પદરચય એમ કહીને આપે છ ે કે, “રમિભાઈમાં 
નથી કોઈ આડબંર, નથી કોઈ દંભ કે નથી કોઈ લાલસા!” ઈશ્વરભાઈ પટલેે જ ે
લખ્યું છ ેતેમાં મારે પિ સૂર પુરાવવાનો છ.ે મારી વાત એવી છ ેકે જ ેમેં મારા એક 
લેખમાં નીચે મુજબ લખી છ ે: 

અમદાવાદમાં ‘સાયન્દ્સ એન્દ્ડ કલ્ચરલ સોસાયટી’ ચાલે છ.ે સંસ્થાના મુખ્ય 
અણધપણત શ્રી રવજીભાઈ સાવણલયા. 1982ના વષસમાં યાહ્ાભાઈ લોખંડવાલાના 
પ્રમુખસ્થાને સાવણલયા સાહેબે બાપુનગરના તેમના સરનામે રૅશનાણલસ્ટોને બોલાવેલા, 
ત્યારથી તેમની સાથેનો અમારો પદરચય હતો. મહેમદાવાદ મુકામે રૅશનાણલસ્ટોના 
અમે ગોઠવેલા એક સંમેલન વખતે તા. 13 જાન્દ્યુઆરી, 1996ના દદવસે તેમિે 
પોતાના પ્રવચનમાં એક ખૂબ જ સરસ વાત કરી : તેમની કીણતસ નામની દીકરીએ 
પોતાના લગ્નમાં ણપતા તરફથી મળનાર ચૌદ તોલા સોનાનો અસ્વીકાર જાહેર કયો, 
અને એ ચૌદ તોલા સોનાના ચૌદ સુવિસચંરકો બનાવીને સમાજના જુદાજુદા ક્ષેત્ર ે
કામ કરનારી ચૌદ વ્યક્લતઓન,ે તેઓની કામ કરવાની હોંશ અને ધગશ વધે એ 
ખાતર, કદરરૂપે આપવાનો ણનિસય કયો હતો. એ વાતની રજૂઆત કરીને 
કીણતસબહેનના ણપતા રવજીભાઈએ જિાવ્યું કે, “રૅશનાણલઝમની પ્રવૃણિની કદરરૂપે એ 
સુવિસચંરક રમિ પાઠકને આપવો એવું અમે મોવડીઓ સાથે ચચાસ કરીને નક્કી કયુું 
છ.ે” 

શ્રી સાવણલયાનો ણનિસય સૌએ હષસનાદ અને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી 
લીધો. વાત તદ્દન સાચી અને ન્દ્યાયપૂિસ હતી. કેમ કે ગુજરાતમાં રૅશનાણલઝમની 
પ્રવૃણિની કદરરૂપ ેસુવિસચંરક આપવાનો થાય, તો રમિ પાઠક એ માટ ે યોગ્યતમ 
વ્યક્લત હતા. 

રમિ પાઠક પોતાનો પ્રણતભાવ આપવા ઊભા થયા. ગળગળા થઈ ગયા. સૌએ 
તેમના કાયસની કદર કરી છ ેએ જાિીને તેમને આનન્દ્દ થાય એ સ્વાભાણવક છ ેઅને 
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તેમને આનન્દ્દ પિ થયો. આમ છતાં, આ ઉમ્પમરે તેમને આવાં માન–સન્દ્માન અને 
ચંરક–એવોડોની જરૂર નથી એમ કહીને, “ચંરક મને આપવાને બદલે મારાથી નાની 
ઉમ્પમરના જ ેલાયક લાગે એમને આપો કે જથેી તેમનો કામ કરવાનો ઉત્સાહ વધે– 
એવો આગ્રહ રાખ્યો.” ખૂબ જ ણવનંતીઓ થઈ. એવોડસનંુ ગૌરવ વધે એટલા ખાતર 
પિ તમે એ સ્વીકારો એવી ભલામિો થઈ. આમ છતાં રમિ પાઠક એકના બે ન 
થયા. પછીની યોગ્યતા ણવશે મારી જાિ બહાર અને મારી ગેરહાજરીમાં મારા નામનંુ 
સૂચન કયુું અને આખરે એ ણનિસય લેવાઈ ગયો. 

જાિીતા પત્રકારશ્રી બટુક વોરાએ રમિ પાઠકને એક ઋણષ, અવાસચીન 
ણવવેકબણુદ્ધવાદી મહણષસનું ણબરૂદ આપીને પછી કહે છ ે: “આમ કહેવામાં હંુ લેશ માત્ર 
અણતશયોક્લત કરતો નથી.” 

“રમિભાઈએ કદી કોઈ ખટપટો કરી નથી. કદાચ એ ત્રેવડ જ તેમના 
વ્યક્લતત્વમાં નથી.” – કેવો ઊંચો અને આબદાર અણભપ્રાય બાબુભાઈ દેસાઈનો છ!ે 
જમે જળમાં રહેવા છતાં કમળને જળ સ્પશી શકતું નથી એમ આ ખટપટી દુણનયામાં 
રમિ પાઠક જળકમળવત રહી શલયા છ,ે એમ કહીને બાબુભાઈએ રમિ પાઠકને 
મીણલટરી સલામ મારી છ.ે 

“આહાર–ણવહાર, મદ્યપાન [દારૂબંધી ણવરુદ્ધ], તબીબીણવજ્ઞાન, સેલસ, સાદહત્ય, 
ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોણતષશાસ્ત્ર... રમિભાઈ માટ ેકોઈ ણવષય અસ્પશૃ્ય નથી અને કોઈ 
ણવષય એવો નથી કે જમેાં એમને કશુંક મૌણલકપિે કહેવાનું ન હોય! એ વ્યક્લત નથી, 
ણવચારોથી છલોછલ પઢેી છ”ે – એવું કહીને શરદ ઠાકર વધુમાં ઉમેરે છ ે: “એ મારા 
જીવનમાં એક વડીલ ણમત્ર બનીને પ્રવેશ્યા. એ દદવસથી જ મારી ણજદંગીમાં 
રૅશનાણલઝમ પિ પ્રવેશયું. એમિે મારા મનનાં કેટલાંય બાવાં–ઝાળાં વાળી–ઝૂડીને 
સાફ કરી નાખ્યાં.” 

એન. વી. ચાવડા કડોદના રહેવાસી. રમિ પાઠકે તેમનું આખું જીવન પલટાવી 
નાખ્યું. ‘મને પરમ આક્સ્તકમાંથી નાક્સ્તક બનાવી દીધો’ એવું ઢોલ વગાડીને તે કહે. 
રમિભાઈ બેધડકપિે જ ેલાગે છ ેએ જ લખે છ ેતે ણવશે ભાઈ ચાવડાએ ખૂબ સરસ 
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પ્રણતભાવ આ્યો છ.ે તેમિે લખ્યું છ ે: રમિભાઈની કલમમાં જ ેસ્પિતા, વેધકતા, 
નીડરતા, સાહણસકતા અને તાદકસકતા છ ે તે અન્દ્યમાં જોવા મળ્યાં નથી. જ્યારે 
રમિભાઈને લાગ્યું કે સાચાં સુખ, શાંણત, આનન્દ્દ અને સુવ્યવસ્થા ભારતમા ં
ભારતીયોને મળે તેમ નથી, ત્યારે તેમિે બેધડકપિે લખ્યું કે, ‘ભારતીયો, ભારત 
છોડીને પરદેશમાં જતા રહો! આ દેશમાં તમારંુ કોઈ ભણવષ્ય નથી.’ [મેરે દેશ કી 
ધરતી સોના ઉગલે, ઉગલે હીરે મોતી, અને ‘મેરા ભારત મહાન’ના નારા લગાવનારા 
આપિા દેશની ઘેટાંશાહી પદ્ધણત વચ્ચે, આવો ઉપદેશ આપતું નીડર મંતવ્ય 
સ્પિપિે કોિ વ્યલત કરી શકે? માત્ર રમિ પાઠક જ. – લેખક] ચાવડા ઉમેરતાં 
લખે છ ે : ‘કહેવાતા દંભી, દુિ અને લુચ્ચા દેશપ્રેમીઓના કટાક્ષ–પ્રહારની પરવા 
કયાસ વગર આવું સત્ય કેવળ રમિભાઈ જવેા સ્પિવલતા જ ઉચ્ચારી શકે.’ 

“આપિી શાળા–કૉલજેો દસ વષસ માટ ે બંધ કરી દો!” આવું કલ્પનાતીત 
ક્રાંણતકારી ણવધાન કરવુ ંએ જાિે રમિભાઈની ણવણશિતા છ.ે ણશક્ષકો પોતાની સાચી 
અગર તો ખોટી માગિીઓ મંજૂર કરાવવા હડતાલ ઉપર ઉતરે છ.ે ત્યારે ‘અભ્યાસ’ 
બગડવાના બહાને વાલીઓ અને સરકાર ણચંણતત બની જાય છ.ે આવા વખતે સમગ્ર 
ણશક્ષિતતં્રને દસ વષસ માટ ેસ્થણગત કરી દેવુ ંજોઈએ એવો ણવચાર આપનાર છ ેકોઈ 
રમિભાઈ ણસવાય બીજુ?ં 

આપિી વડીલ પેઢી એનાં સંતાનોને નાતજાત, દહેજપ્રથા, અન્દ્ધશ્રદ્ધા, કુદરવાજ 
અને વ્યથસ ણક્રયાકાંડોમાંથી મુલત કરવાને બદલે ફસાવવા લાગી છ,ે ત્યારે 
રમિભાઈએ યુવાનોને હાકલ કરી : “માબાપની કુઆજ્ઞાઓનંુ પાલન મત કરો, 
પોતાની ણવવેકબણુદ્ધને અનુસરો!” મા–બાપની આજ્ઞાની અવગિના કરવાની સ્પિ 
હાકલ તો કોઈ મરજીવો જ કરી શકે! 

દહંદુ–મુક્સ્લમ ઐલય માટ ેતેમિે આંતરધમીય લગ્નો કરવાની દહમાયત કરી. 
નપાવટ રાજકારિીઓ આ દેશમાં કદી શાંણત, ક્સ્થરતા, સુવ્યવસ્થા સ્થાપી શકવાના 
નથી એવું લાગ્યું, એટલે આ દેશનું સંચાલન ણવશ્વ સરકારને સોંપી દેવું, એ જ માત્ર 
ઉપાય છ ેએવું જલદ ણવધાન પિ રજૂ કયુું. 
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[ધમસના ઠકેેદારો છળી ઊઠ ેએવું સ્પિ સચૂન રમિભાઈ પાઠકે કયુું છ ે કે, 
“હવે આ દેશને મક્ન્દ્દરોની જરૂર નથી. મક્ન્દ્દરોને બદલે સંડાસો બાંધો”] 

ણવવેકપવૂસકના મુલત, પરપાત્રીય જાતીય સમ્પબન્દ્ધોને રમિભાઈ ‘સંજીવની’ કહે 
છ.ે એકધારંુ એકપાત્રીય દીઘસ સેલસજીવન મનુષ્યને ણનરુત્સાહી અને ભારરૂપ લાગવા 
માંડ ેછ.ે ત્યારે પરપાત્રીય સેલસમૈત્રી મનુષ્યને સ્ફૂણતસ, શક્લત અને નવજીવન બક્ષે છ ે
એમ રમિભાઈ માને છ.ે તેમના આવા બેધડકપિે વ્યલત કરાતા ણવચારોને કારિે 
ચોખણલયાવૃણિ ધરાવનારાઓના ણતરસ્કારને પાત્ર તેઓ બને છ ેઅને બન્દ્યા છ;ે પરન્દ્ત ુ
રમિભાઈને તેની કશી જ પરવા નથી. 

ગુજરાતમાં રહેવા છતાં દારૂબંધીનો તેઓ વારંવાર પોતાના લેખો દ્વારા ણવરોધ 
કરતા રહ્ા છ.ે તેઓ માને છ ે: “દારૂબંધી અનેક પ્રકારના ભ્રિાચારની જનની છ.ે 
દારૂબંધી એ મનુષ્યના વ્યક્લતસ્વાતંત્ર્ય પર સીધી તરાપ છ.ે” વાત સાચી તો ખરી જ 
ને કે, મહારાિિમાં રહેતો નાગદરક વગર રોકટોકે ધારે તો મદ્યપાન કરી શકે; જ્યારે 
ગુજરાતના નાગદરકને એવી સ્વતંત્રતા નદહ! 

રમિભાઈ કહે છ ે: “ધમસ એકબાજુ ઉિમ સદ્ઉપદેશ આપે છ,ે જ્યારે બીજી 
બાજુ, ધમસગ્રંથોનો ણવરોધાભાસ આપિને બહુ જ અકળાવી જાય છ.ે જ્ઞાણતવાદ, 
વિસભેદ, બહુપત્નીત્વ, આતતાયીની હત્યા, સ્ત્રીજાણતનું હલકાપણ,ં સ્ત્રીણનંદા, પશુબણલ, 
નરબણલ, કમસકાંડ અને બગાડ, વહેમો અને અન્દ્ધશ્રદ્ધાઓ, સ્વગસ અને નરક, પાપ અને 
પુણ્ય, આત્મા અને પરમાત્મા, ભૂત અને પે્રત જવેી અસત્ય, હીન તથા અસામાણજક 
બાબતોને ધમસ જ પુરસ્કૃત કરે છ ે ને!” ણક્રયાકાંડો ઉપર પ્રહાર કરતાં રમિ પાઠક 
લખે છ ે : “શ્રાદ્ધ અને ણપંડદાન બ્રાહ્મિોની ધૂતસયોજના છ.ે યજ્ઞો એ ધન–ધાન્દ્યોનો 
બગાડ છ.ે કથા–પારાયિો સમય અને શક્લતનો બગાડ છ.ે જ્યોણતષ ણવજ્ઞાન નદહ; 
પરન્દ્તુ હાણનકારક પાખંડ છ.ે” 

રમિભાઈ જીવન ઉલ્લાસપૂવસક જીવી જવાની દહમાયત કરતાં લખે છ ે : 
“ખાઓ, પીઓ અને મોજ કરો. જીવનનો હેતુ આનન્દ્દપ્રાક્િ હોવો જોઈએ. વ્રત અને 
ઉપવાસ, તપ અને યોગ, ધ્યાન–સમાણધ, બ્રહ્મચયસ વગેરે પાછળ દુુઃખી થઈ મહામૂલા 
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જીવનને બરબાદ કરવાની જરૂર નથી, કેમ કે મૃત્યુ પછી કંઈ જ નથી. સ્વગસ તથા 
નરક, આત્મા અને પરમાત્મા તથા પુનજ સન્દ્મ એ બધંુ બધંુ જ ણમથ્યા છ.ે” 

“હંુ અળવીતરો અને તોફાની, એટલે બાળપિથી જ ઉપણેક્ષત રહ્ો. મને 
કોઈનો સાચો કે ગાઢ પે્રમ મળ્યો નદહ. મને કોઈ ચાહે તો નદહ, બલ્કે ણતરસ્કારે.” 
રમિ પાઠકની આ વદેનાને ટાંકીને દદનેશ પાંચાલ ઉમેરે છ ે : “રમિ પાઠક સામે 
બહુધા વાચકોની એક સવસમાન્દ્ય ફદરયાદ એ રહી છ ે કે એમનાં લખાિોમાં ઉગ્રતા 
અને દાહકતા બહુ હોય છ.ે વસ્તુતુઃ રમિ પાઠકે જીવનનો જ ેદુગસમ માગસ પસંદ કયો 
છ,ે ત્યાં નફરત જ નફરત મળી શકે, પે્રમ તો ભાગ્યે જ થોડો મળે તો મળે. ભલા, 
બાવળના જગંલમાંથી ગુલાબનંુ ફૂલ મળે ખરંુ? દદલોદદમાગમાં લીમડાનાં મૂળ પડ્યાં 
હોય તો કલમમાં તેની કડવાશને પ્રસરતી શી રીતે રોકી શકાય? છતાં રમિ પાઠક 
પે્રમીઓ અને બાળકો માટ ે પ્રારંભથી જ ખૂબ મીઠા અને મધુરા રહ્ા છ.ે રમિ 
પાઠકને પેટ ભરીને ગાળો દેનારા શણનવારે ‘રમિભ્રમિ’ની અપેક્ષામાં 
‘ગુજરાતણમત્ર’ ખોલે છ.ે” 

દદનેશ પાંચાલ એ વાત આમ કહીને આગળ વધારે છ ે : “રમિ પાઠકે 
અન્દ્ધશ્રદ્ધા, વહેમ, કુદરવાજો વગેરેને ‘રમિભ્રમિ’ની એરિ ઉપર મૂકી, ણવચારોના 
એવા ઘિ માયાસ છ ે કે બોમ્પબ ફૂટ ે ને અમુક ચોરસ માઇલના એદરયાને ણછન્નણભન્ન 
કરી નાખે, એમ સમાજના અસરગ્રસ્ત ણવસ્તારોમાં સન્નાટો બોલાવી દીધો છ.ે એમના 
પ્રત્યેક શણનવારીય ધરતીકંપ એવા ધમાકેદાર રહ્ા છ ે કે જ્યોણતષીઓ, તાંણત્રકો, 
ધાણમસકો, રૂદઢચુસ્તો અને અન્દ્ધશ્રદ્ધાળુઓના આખેઆખા એપાટસમેન્દ્ટ હચમચી ગયા 
છ.ે રમિ પાઠકના આવા બોમ્પબબ્લાસ્ટથી અકળાઈ ઊઠલેા અસંતુિએ વળી ભેગા 
મળી ‘ગુજરાતણમત્ર’ની હોળી કરી. કેસો પિ થયા. પે્રસને ધમકી મળી. પિ એ 
એકલવીર પૂરી તાકાતથી ઝઝૂમતો રહ્ો. પદરિામે રૅશનાણલઝમનો દીવડો હોલવાઈ 

જવાને બદલે એની વધુ ને વધુ દદવેટો સળગતી ગઈ.” 

▪ 
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9.4 

વેદનાસભર – ઉદાસ છોકરી અન ે‘ગ્રાન્દ્ડ ફાધર’ 

1948માં રમિ પાઠક મુમ્પબઈ આવી ગયા. સરદાર વલ્લભભાઈ પટલેના પુત્ર 
ડાહ્ાભાઈએ શરૂ કરેલા ‘દહંદુસ્તાન’ નામના દૈણનકના તંત્રીણવભાગમાં જોડાઈ ગયા. 
મુમ્પબઈ આવીને તેમના એક ણમત્ર મગન નાયકની દસ બાય પાંચની કોટડીમાં રહેવાનું 
શરૂ કયુું. ‘પાંચ’ એટલે કહેવાના પાંચ એમ નદહ; પિ ખરેખરા અને સાચા અથસમાં 
પાંચ. એક તરફની દીવાલે માથું અડકાડી સૂવો એટલે બીજી દીવાલે પગ થોડા 
વાળીને જ રાખવા પડ!ે 

પ્રાથસનાસમાજની નજીકમાં આવેલી સુનીણત ગલ્સસ હાઈ સ્કૂલમાં આ મગન 
નાયક ણશક્ષક હોવાને કારિે ણવદ્યાથીઓ તેમના ઘેર આવે–જાય. આ મગન ણશક્ષક 
તરીકે પિ કેવો? બાહોશ અને સફળ. વળી ણવદ્યાથીનીઓનો માનીતો. રમિ 
પાઠકના કહેવા મુજબ, પછીનાં વષોમાં આ મગન નાયક સુરતમાં વસ્યા, અને પીઢ 
તેમ જ બાહોશ વકીલ તરીકેની એમની નામના છ.ે મગન નાયકને ઘેર તેની સ્કૂલની 
એક ણવદ્યાણથસની આવે. દીકરી કચ્છી ભાદટયાની એટલે વાન તો ગોરો; પિ તણબયત 
સાવ દુબસળ, ચહેરો ણફક્કો, ઊંચાઈ ધ્યાન ખેંચે એટલી ઓછી; પરન્દ્તુ આંખો અદ્ભતુ, 
ધારદાર, ણવશાળ, ભાવભરપૂર અને તેજીલી. 

આ કચ્છી ભાદટયા કુટુબંની યુવતી મેદટિક પાસ થતાં, નવી નવી સેંટ ઝેવીયસસ 
કૉલેજમાં એફ.વાય.માં જોડાયેલી. આ છોકરીના ચહેરા ઉપર ણનરંતર સૂક્ષ્મ ઉદાસી 
છવાઈ રહેતી. છોકરીની અટક હતી ઉદ્દશેી, તે એિે ‘ઉદાસી’ કરી નાખેલી; જ ેતેના 
સ્વભાવ સાથે મેળ ખાતી હતી. ઉપરાંત એ વખતે છોકરીએ બીજા બધા લેખકોની 
માફક પોતાનંુ તખલ્લુસ ‘વેદના’ રાખેલું. આ વેદનાસભર અને ઉદાસ છોકરી એ 
વખતે કુમારી સરોજના નામે ઓળખાતી. 

આગળ આપિે ચંરકાન્દ્ત પંડ્યાના કહેવા થકી લખી ગયા છીએ કે સરોજ 
સાથે સામાન્દ્ય ઓળખાિ પછી પદરચય અને ત્યારપછી પે્રમ પાંગયો, એ વખત ે
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રમિભાઈ સરોજ માટ ે વાતાસ લખવા બેસી ગયેલા. પિ એમ ન માનશો કે આ 
છોકરી લખવામાં ડફોળ હતી! સરોજની પોતાની વ્યથા અને વેદના કે જિેે પોતાના 
જ શબ્દોમાં ડાયરીરૂપે લખીને વ્યલત કરી છ ેતેમાં સાદહત્યની ઊંચાઈ તો છ ેજ; પિ 
સાથેસાથે લાગિીનું ગહન ઊંડાિ પિ છ!ે 

પોતાની સંવેદના અને મનુઃક્સ્થણત તેિે કેવી સૂક્ષ્મ રીતે પોતાની લેખિ વડ ે
ઉતારી છ ે તેનો નમૂનો તો હંુ તમને અવશ્ય ચખાડીશ જ; પિ તે પહેલા ં
સરોજબહેનનું રમિભાઈ સાથે કેવી રીતે ગોઠવાયું અને જોડાયું તેની વાત કરીએ : 

રમિભાઈને છાપાની નોકરી એટલે નાઈટડ્યુટી હોય અને મગન નાયકની 
કોટડીમાં ણવદ્યાણથસનીઓ સવારથી ભરાઈને પડી હોય તેથી ઊંઘવું હોય, તો ઉંઘવા ન 
દે એટલે રમિભાઈને કેટલીક વાર તકલીફ થાય, કંટાળો આવ;ે પિ કરે શુ?ં પિ 
તમે માનશો? ‘તકલીફ’ અને ‘કંટાળો’ એ બન્ને વસ્તુએ મગન નાયકની કોટડીના 
દરવાજ ેનોકરીએ નોકરી નોંધાવી દીધી! 

તમે સમજ્યા? ચાલો, ન સમજ્યા હો તો સમજ પાડુ ં : રમિભાઈ પાઠકની 
તકલીફ અને રમિ પાઠકનો કંટાળો એ બન્ને વસ્તુની હકાલપટ્ટી થઈ ગઈ; કેમ કે 
મગન નાયકની કોટડીમાં હવે સરોજની અવરજવર શરૂ થઈ ગઈ હતી. આમેય 
રમિ પાઠક દૈણનકની કચેરીમાં તંત્રીણવભાગમાં હતા, તેથી સરોજ તેમને અહાભાણવક 
નજરે ણનહાળે. 

સામા પક્ષે રમિભાઈના ણવચારો ણચિને ચકડોળે ચડાવી મૂકે એવા હતા, એ 
વખતના જમાનાના રંગે રંગાયેલા : લગ્ન કરવાં નદહ, સાધ ુથઈ જવું, દેશની અને 
સમાજની સેવા કરવી એવી બધી ધૂન કાકા કાલેલકરના પ્રભાવ હેઠળ હોવાથી 
મગજ પર સવાર થયલેી. રખડવું અને લેખક થવું, વળી કાવ્યો રચવાનો નાદ તો છકે 
બાલ્યાવસ્થાથી જ; એટલે વરિાગીડા તો ણબલકુલ પ્રવેશેલા જ નદહ. માત્ર સુઘડ અને 
વ્યવસ્થાપૂિસ રીતે કપડાં પહેરવાં એટલી જ કુટવે! સામાન્દ્યતુઃ બીજા કરતાં જુદા પડી 
આવવું એ ણવચારને કારિે મનમાં સ્થપાયેલી ગ્રંણથ પોતાની જાતને સૂટ, બૂટ અને 
ટાઇથી સજ્જ રાખવા પ્રત્યે દોરે. તેને એ અથસમાં આપિે ‘કુટવે’ કહીએ એટલું જ, 
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અને એમ પિ આપિે એટલા માટ ેકહીએ કે ખાદી અને ખાદીની ટોપી પહેરવી એ 
વાતને જો એક જમાનામાં, એક સમયમાં ‘સુટવે’ કહેવાતું હોય તો સૂટ–બૂટ–ટાઈને 
‘કુટવે’ કેમ ન કહેવાય? – અલબિ એ તો રમૂજમાં! 

છતાંય રમિ પાઠક ગાંધીજીના ભલત. આમ હોવા છતાં પોતે સામ્પયવાદી અને 
માકસસવાદી ણવચારોથી રંગાયેલા પિ ખરા! કણવ સુંદરમ્નાં કાવ્યોનો એવો જ પ્રબળ 
પ્રભાવ; એટલે જ તો પંદર વષસની ઉમ્પમરે કરવામાં આવેલી સગાઈ, પાંચ વષસ સુધીના 
વેંઢારેલા માનણસક ભાર પછી પિ, આખરે તો તોડી જ નાખી. અને એ રીતે રમિે ત ે
જમાનામાં ક્રાંણતકારી પગલું ભરેલું. મેં આગળ ‘વરિાગીવેડા’ નદહ, એમ જ ેલખ્યું છ ે
તે એ રીતે કે ણવદ્યાથીનીઓ મગન નાયકની ઓરડીમાં આવે ને જાય; પિ આપિા 
આ ઋણષ ણવશ્વાણમત્ર ચળે એ વાતમાં માલ નદહ! હા, આવા દૃશ્યમાં તપોભંગનો સીન 
આવે એ પિ જરૂરી તો ખરંુ જ ને? અને તે આવીને જ રહ્ો : રમિ પાઠકને 
સરોજનો સહવાસ ગમતો એ તો તમે પોતે પિ જોયું, એ રીતે કે ઓરડીમાં રહેલ 
તકલીફ અને કંટાળો જમે દેશણનકાલ, એમ સરોજના આવવાથી જ ેરૂમણનકાલ પામી 
ગયા હતા, તેને ‘કાયમી’નો દરજ્જો મળી ગયો. એ રીતે રમિ પાઠકે સરોજ 
ઉદ્દશેીને, ઉદ્દશેીમાંથી પાઠક બનાવી દીધાં અને તે પિ માત્ર રૂા. 2/- [બે]ના ખચસમાં 
જ. 

રમિભાઈને સરોજ સાથે પદરચય થયો અને પે્રમ થઈ જતાં પદરચય વધ્યો તો 
ખરો; પિ સરોજબહેનના મનમાં ભારે ફફડાટ. તેમને મન રમિભાઈ એટલે એક 
મોટો માિસ. ભારે ભારે ણસદ્ધાંતની વાતો કરે. એથી જરા વધુ નજીક આવ્યા પછી, 
અને હસીમજાકનું સ્થાપત્ય સ્થપાઈ ચૂલયા પછી સરોજબહેને રમિભાઈનું નામ 
‘ગ્રાન્દ્ડ ફાધર’ જ પાડી દીધું. ત્યારપછી કાળક્રમે તેમાં થોડો ઘસારો થયો અને 
‘ફાધર’ તરીકે ટૂકંાઈ ગયું; પરન્દ્તુ એ સંબોધન વષો સુધી વપરાતું તો રહ્ું જ. માિસ 
પહેલાં દકશોર હોય તો પછી જુવાન બને અને ત્યારપછી પીઢ અને છલે્લે વૃદ્ધ; પિ 
રમિભાઈની બાબતમાં એ ક્રમ ઉલટો ચાલ્યો. પોતાની પ્રકૃણતની ગંભીરતા પ્રમાિે 
રમિભાઈને ‘ગ્રાન્દ્ડ ફ્રધર’ સંબોધન અપાયું. જ ેપાછળથી ‘ફાધર’ બન્દ્યું. અને પછી 
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તો એનાથી પિ આગળ વધીને રમિભાઈ ‘જીજા’ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. સરોજ 
પાઠક રમિભાઈને જીજા કહે. દીકરી શવસરી જીજા કહે અરે તેમની દોદહત્રી તજસની 
પિ રમિભાઈને જીજા કહે. હંુ નથી માનતો કે આવો એકાદો દાખલો પિ આપિા 
કોઈ ગુજરાતી ફેમીલીમાં બીજો જોવા મળે! તજ સની રમિભાઈની દોદહત્રી થાય. 
તજ સનીને એક નાનો ભાઈ મલ્હાર નામનો ખરો. આ બન્ને ભાઈબહેનો પોતાના 
નાનાજીને જીજા કહીને સંબોધતા હોય, ત્યારે દીકરી શવસરીના વ્યલત થયેલા 
મનોભાવ આપિને વગર પ્રયાસે જાિવા મળી જાય છ ેએ ખૂબ જ આનન્દ્દની વાત 
છ ે– શવસરી લખે છ ે: “મારા જીજા” – આ બે શબ્દ બોલતાં જ કે, મનમાં આવતાંની 
સાથે જ ડૂમો ભરાઈ જાય. લાગિીના ઉમળકાથી મન, હૃદય, આંખો ભરાઈ આવે 
અને પ્રશ્ન થાય કે આ સૃક્િમાં મારા જવેા કેટલા સદ્ભાગી હશે કે જમેને જીજા 
જવેા સ્નેહનીતરતા ણપતા મળ્યા હશે?” શવસરીબહેન લખે છ,ે “એક વાર હંુ ખૂબ 
નાની હતી ત્યારની વાત કરંુ છુ”ં એમ કહીને એક પ્રસંગ વિસવે છ ે: “યાદ તો નથી 
કે, શાને કારિે; પિ મેં ગુસ્સામાં એમના માથામાં લાકડુ ંમારી દીધંુ હતું. કપાળેથી 
લોહીની ધાર અને આંખમાં ઝળઝણળયાં. આવું કેમ કયુું? કેમ માયુું? આમ મરાય? 
આવું કરાય?” જવેો એક પિ શબ્દ નદહ. બસ એમની કરૂિાભરી, વેદનાસભર 
અશબ્દ દૃક્િ જ ઠપકો બનીને હૃદય સોંસરવી અંતરમાં ઊતરી ગઈ, અને પારાવાર 
પસ્તાવા તેમ જ અફસોસની લાગિીથી અંતર હલી ઊઠ્ું.” 

બીજો એવો બાપ શોધ્યો માંડ જડ ેકે જ ેપોતાની પુત્રીની આવી હરકત છતાં 
– પોતાનંુ કપાળ લોહીલૂહાિ થયું હોવા છતાં, પુત્રીને મારવાનંુ કે વઢવાનંુ તો દૂર 
રહ્ુ;ં પિ ઠપકાભરી એક નજર પિ દીકરી ઉપર ન નાખી. ઊલટાનંુ એ આંખમાં 
હતી કરૂિાભરી દૃક્િ અને ઝળઝણળયાં. અને તેથી જ તો નાનકડી શવસરી આજ ે
પોતાના આવા ઉદારદદલ બાપ માટ ે કેવું લખે છ?ે લખે છ ે : “આ સૃક્િમાં મારા 
જવેા કેટલા સદ્ભાગી હશે કે જમેને જીજા જવેા સ્નેહનીતરતા ણપતા મળ્યા હશે?” 

સરોજબહેનનંુ એક લખાિ વંચાવવાનંુ મેં તમને વચન આ્યું છ ેએ હંુ હવે 
તમને વંચાવીશ. કેમ કે બે રૂણપયાનંુ ખચસ કરીને રમિ પાઠક તથા સરોજબહેન 
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લગ્નગ્રંણથથી હવે તો જોડાઈ જ ગયાં છ ેતેથી સરોજબહેનના લખાિમાં લગ્ન થયાં ત ે
અગાઉની જ ેવાત આવે છ,ે તે હવે અપ્રસ્તુત લાગવાના ભયને પાર કરીને આપિે 
આગળ વધી ચૂલયા છીએ. 

રમિ પાઠકે પોતાના પુસ્તકમાં પોતે લખ્યા મુજબ, સ્વ. મનસુખલાલ ઝવેરી 
ત્યારે સેંટ ઝેવીયસસ કૉલેજમાં ગુજરાતીના પ્રાધ્યાપક હતા અને પ્રથમ ટણમસનલ 
પરીક્ષામાં સરોજ ઉદ્દશેીના હાઇએસ્ટ માકસ આવ્યા હતા, તેથી સરોજ નામની આ 
બાળાની શક્લતઓ પારખીને એમિે જાહેર કરવા માંડી. ત્યાં જ બીજા એક કણવણમત્ર ે
વાત કરી કે, “તમે ણમસ ઉદ્દશેીને ઓળખો તો છો; પિ તેની અગંત ડાયરી વાંચી? 
શું અદ્ભુત લખે છ,ે આ છોકરી! સાવ સામાન્દ્ય લાગતી આ છોકરી ણવલક્ષિ, 
ણવણચત્ર અને નાજુક સંવેદનતંત્ર ધરાવે છ ે એ તો જાિો! નરી વેદના અને નરી 
કણવતા... ન સમજાય એવું દદસ અને કશીક અકળ ઝંખના... વળી એ બધી જ 
સંવેદનાઓની તથા ભાષાની ધારદાર અણભવ્યક્લત.” ખૂબ જ કરૂિરણસક બાનીમાં 
એમિે પોતે આ ઘટના પાછળથી આલેખી છ.ે સરોજ પાઠકની સજસનશક્લતની ઝાંખી 
કરાવવાનો અથવા તો કહો કે મનભરીને દશસન કરાવવાનો મારો આશય છ.ે 

સરોજ પાઠકે લખ્યંુ છ ે: 
“ણપયરનંુ છાપરંુ – મમુ્પબઈમાં છ માળનો કચ્છી ભાદટયાનો પ્રાથસનાસમાજ 

પર આવેલો માળો... કુટુબં અને અન્દ્ય પદરવારોનીય સમસ્યાઓ, જજસદરત 
માળામાં વસતાં અસંખ્ય કુટુબંો, ભાંડરડાં, હીન અને ત્રસ્ત સમસ્યાઓ, દાનેશ્વરી, 

ગરીબોના બેલી ભાદટયા જ્ઞાણતના શેદઠયાઓની દયા ઉપર જીવવાનું. મધ્યમ 
વગસની છકે છલે્લી રેખાનંુ જીવનધોરિ. પુરુષવગસ કારખાનામાં પાળીઓ કરે, 

બસ કંડલટર હોય, શાકમાકેટમાં લારી ફેરવે, કાપડની દુકાનમાં તાકા ફાડ,ે ટમે્પપો 

ભાડ ે ફેરવતો હોય, હવેલીમાં મુણખયાજીનો મદદનીશ હોય... ઘરમાં કાલા 
ફોલવાં, કપૂરની ડબ્બીઓ ભરવી, લોટના જથ્થાબંધ કોથળાઓ સીવવા, લોટ 

ભરવા ણમલમાં જવું, રાંધવા જવું – એવાં એવાં કામ સ્ત્રીવગસ કરે. 
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“– એ ખખડધજ મકાન તોડી પાડવાની મ્પયુણનણસપાણલટીએ નોદટસ આપી 

ત્યારે તો કાગારોળ મચી ગઈ. ‘જનનીની જોડ સખી નહીં મળે, ણપયર વહાલંુ રે, 
સાસદરયે નથી જાવું...’ જવેી દહંદુ સંસારની ણપયરઘેલી કે ણપયરવખી કન્દ્યાની 

લણલતકોમલકાન્દ્ત પદાવણલઓ અમારા માટ ે નહોતી. [એ સદ્નસીબ મુમ્પબઈની 
કન્દ્યાઓ તો બીજી!] ચાલના આવા પદરવેશમાં અમે આઠ ભાંડરડાં. નવમુ ં

ણપતાજીના મૃત્યુ પછી અવતયુું, જ ેએક જ વરસ જીવ્યંુ. ચુસ્ત ભાદટયા વૈષ્િવ 
સંયુલત પદરવારમાં રમવા જતી દરેક છોકરીની કાંખમાં એક બાલભાંડુ હોય જ. 

એકબાજુ બાપનો કડપ, બીજી તરફ ધાણમસકતા, અમે સારંુ ભિીએ... માળામાં 
અમારંુ કુટુબં આદશસ ગિાતું. હાય રે આદશસ! ધમસ, ણશસ્ત અને બાપુ–દાદીની 

ણનયમાવલીઓ.” 
“આદશસના ધાકથી ન કોઈએ મારા ઉપર કુદૃક્િ કરી, ન છડેતી. એ જ 

સમયમાં જાત સાથે વાતો કરવા મેં ડાયરી લખવા માંડી હતી. એમાં હંુ સતત 
નોંધતી કે, ઘર છોડીને ભાગી જવાના મને ધખારા થતા હતા. હંુ વંઠુ–ંવંઠુનંી 

અિી પર હતી; પિ કોઈએ વંઠાડી નહીં – બાપુનો કડપ, હોંણશયારીના 
ધજાગરા, ડોશીવૃંદે મને કોડસન કરી રાખી હતી... ઘર પડી જાય, અમે બધાં 

દબાઈ મરીએ, ચેન્દ્જ ફોર ધ વસ્ટસ પિ થાય – એમ સતત ણવચારતી. આવું કેવુ ં

જીવવાનું? ચાલના એક માળા ઉપર એક જ જાજરૂ, પંદર કુટુબંો ઘરેથી ડબલંુ 
લઈને જાય... ‘યુ’ આકારનો માળો – એક છડેો ણવઠ્ઠલભાઈ પટલે રોડને અને 

બીજો વલ્લભભાઈ પટલે [સેન્દ્ડહસ્ટસ] રોડને અડ.ે જગંી માળામાં લાઈટ નહીં. 
ફાનસે વાંચવાનંુ. કોઈને ણનશાની આપતાં કહેવાનંુ કે, જ ેણબક્લ્ડગંમાં અંધારંુ હોય 

તે અમારંુ ઘર... આવી ચાલીના ખદબદતા પદરવેશમાં અમે ઊછરતાં રહ્ાં. 
ણપતાનંુ મૃત્યુ થયંુ ને ભાદટયા જ્ઞાણતના ણવધવા ફંડની દયા ઉપર જીવવાનંુ આવ્યંુ. 

ચાલીનાં દુણખયારાં પદરવારોની જીવલેિ, હીન–ત્રસ્ત જાતભાતની સમસ્યાઓ... 
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[માફ કરજો, પછીનું વિસન કમકમા આવે એવું અને વાંચવા જવેું છ;ે પિ એ 

અત્રે નથી ટાંકતો] ણપયરમાંથી ‘ભાગું... ભાગું’ થતો જીવ આખરે રમિ પાઠક 
સાથે ભાગીને પરિી ગયો અને ધાયો નહોતો એવો નવો અવતાર એ એક જ 

ભવમાં મેળવી લીધો.”     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                         

પ્રાથસના એટલે ણનબસળ ણભક્ષાવૃિી 
આપિો સમાજ સ્વાથી અને ચોર છ;ે કારિ કે રોજ જ ે પૂજાપાઠ ને 

આરતીઓ થાય છ,ે મક્ન્દ્દરના ઘંટ રિલયા કરે છ,ે પ્રાથસનાઓ રાગોટાય છ ેને 
મક્ન્દ્દરો ઊભરાય છ;ે એ સમગ્ર ટોળાં કેવળ અંગત સુખની માગિી ભગવાન 
પાસે ભીખ્યે રાખે છ.ે આ દેશનો સામાન્દ્ય માનવી ગાંધીની પ્રાથસનાઓથી 
વૈષ્િવજન તો ના બન્દ્યો, એથી ઊલટુ,ં જ ે વૈષ્િવજન મનાતા; એય લુચ્ચા, 
દમ્પભી, સ્વાથી અને બઈેમાન કેમ નીકળ્યા? ગાંધી ગયા પછી પિ પ્રાથસનાઓ 
ચાલુ રહી; છતાં આ દેશમાંથી ગરીબી, બેકારી, અજ્ઞાન, શોષિ, અન્દ્યાય, 
અસમાનતા, પછાતપણં કેમ દૂર ના થઈ ગયાં? ભૂણમહીન અધસભૂખ્યાં ટોળાં, 
માસમૂ બાળબચ્ચાં સાથે દૂર દૂર રોજીરોટીની શોધમાં ભટકે છ;ે એ લોકોની 
મંૂગી; છતાં સરળ હૃદયની પ્રાથસના સાંભળવાની શું પેલા પ્રભુની કોઈ ફરજ જ 
નહીં? મનોવૈજ્ઞાણનક હકીકત એ છ ે કે પ્રાથસના એક પ્રકારની કુટવે છ,ે જ ે
બાળપિમાં કૌટુક્મ્પબક વારસારૂપે મળે છ.ે પાછળથી એ માનણસક ણનબસળતા 
બની રહે છ,ે જ ે ધીમે ધીમે મનોરોગનંુ રૂપ પકડ ે છ.ે અજ્ઞાન ભીણતમાંથી 
જન્દ્મતી એ માનણસક બીમારી છ.ે એથી પછી મન–શરીર નબળાં પડી જાય છ.ે 
વ્યક્લત પરાવલમ્પબી તથા નસીબવાદી બની જાય છ ેઅને ભ્રમિાઓમાં રાચતી 
થઈ જાય છ.ે પ્રાથસના એટલે ણનબસળ ણભક્ષાવિૃી. આમ શ્રદ્ધા, પ્રાથસના કે દૈવી 
શક્લતઓની સાધના એ કેવળ ણમથ્યાચાર જ બની રહે છ.ે પ્રાથસના માિસને 
ણનક્ષ્ક્રય, અન્દ્ધશ્રદ્ધાળુ, પુરુષાથસણવહોિો અને હતાશ, ણનરુત્સાહ બનાવી દે છ.ે 
                                                  – રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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10 

રમિ પાઠકનો હાસ્ય ખજાનો 

“રમિલાલ પાઠકની કટાક્ષકલા ઉગ્ર, દઝાડ ેએવી, જનેી સામે પ્રયોજાઈ 
હોય તેને ઊભો ને ઊભો સળગાવી મૂકે કે પડ્યા ઉપર પાટુ મારે એવા પ્રકારની 

નથી. કેવળ કટાક્ષના લેખોનો સંગ્રહ આ પૂવે આપિા સાદહત્યમાં પ્રણસદ્ધ થયેલો 
જાિવામાં નથી. અને કેવળ સાદહત્યણવષયક કટાક્ષલેખોનો સંગ્રહ હોય એવું આ 

પુસ્તક ગુજરાતીમાં પહેલંુ જ છ.ે” 
જ્યોતીન્દ્ર દવે હાસ્યલેખકે રમિ પાઠકના એક પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં 

ઉપર મુજબની પ્રાસ્તાણવક વાત કરીને, પછી પાછા લેખકની કટાક્ષકલાના થોડાક 
નમૂના પિ પીરસે છ.ે જમે કે, 

“વહેલા ઊઠીને સંગીતના કોઈ પિ પ્રકારનો દરયાઝ કરવા બેસી જઈએ 
તો પાડોશીઓની ઊંઘ બગાડ્યાનો આનન્દ્દ આપિે અવશ્ય મેળવી શકીએ.” 

“સાદહત્યમાં જમે રોગણનવારિની શક્લત રહેલી છ ે એમ રોગ ઉત્પન્ન 
કરવાની શક્લત પિ રહેલી છ.ે” 

“આ ‘ઘટનાતત્ત્વલોપવાદીઓ’ને ફોટોગ્રાફીમાં ઝાઝો રસ નથી. તેઓ ફોટો 
પાડતી વખતે કૅમેરાને ક્સ્થર રાખી હૂબહૂ ફોટો પાડવામાં નથી માનતા; પરન્દ્ત ુ

કૅમેરા ગોળગોળ ઘુમાવીને વાંકોચૂંકો, ણવણચત્ર ફોટો પાડવામાં માને છ;ે કારિ 

એથી ફોટો–નકલ પડવાને બદલે કોઈ નવો જ આકાર સજાસય છ.ે કલાકારનંુ કાયસ 
આ નવો આકાર સજસવાનંુ છ.ે અથાસત્ ઘટનાઓનંુ ણવઘટન કરીને એમાંથી સંઘટન 

સાધી આકાર ઊભો કરવો એને જ તેઓ વાતાસ ગિે છ.ે” 
“ઘટનાનંુ આવું ખૂન કૃણતના લાભાથે અદહંસક જ ગિાવું જોઈએ. ખૂન 

હમ્પમેશાં કોઈના ને કોઈના લાભાથે જ કરવામાં આવતું હોય છ;ે અમસ્તુ ખૂન 
કોઈ કરે નદહ. કંઈ નદહ તો પોતાના લાભાથે તો ખરંુ જ.” 
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“અમારી પડોશમાં રહેવા આવેલા એક નવપદરિીત યુગલ ઉપર અમારી 
નજર બગડી – અલબિ વાતાસ લખવા પૂરતી જ. એ યુગલે સ્નેહલગ્ન કયાું હતાં અને 
સ્નેહલગ્નનાં શુભ ફળ પિ તેઓ બન્ને પોતપોતાની રીતે ભોગવી રહ્ાં હતાં.” 

“વળી નવી વાતાસમાં દરેક સ્ત્રી યા પુરુષ વ્યણભચારી જ હોવો જોઈએ... નવી 
વાતાસ પિ ભાગ્યે જ કોઈને સમજાય અને ન સમજાય એ જ એની ગુિવિા ગિાય. 
જો મુદ્દલે સમજાય જ નદહ, તો એ વળી ઉિમોિમ વાતાસ ગિાય. પછી જોઈએ જ 
શુ?ં” 

“આમયે એ ણમત્ર લેખક હતો, એટલે એની છાપ સારી તો નહોતી જ.” 
“આજકાલ સામણયકોનાં પાનાં ઉપર ભરપેટ કૃણતઓ પ્રગટ ેછ.ે એમાંની કઈ 

‘કૃણતઓ’ અને કઈ ‘પ્રણતકૃણતઓ’ એ કેવળ એનો સજસક જ જાિે અથવા એ પિ 
ણબચારો લવણચત્ કે કદાચ ન પિ જાિતો હોય.” 

“પંક્લતઓના જટેલા ટુકડા, એટલી કણવતા ઊંચી કોદટની બને.” 
“કાવ્યને ણવષય કે અથસનાં ખાસ બંધનો નથી, ણવચાર કે અથસ હોવો જ જોઈએ 

એવું અણનવાયસ પિ નથી.” 
“આવા બ–ેઈનામી [આ શબ્દ ખૂબ જ ધ્યાનપૂવસક છાપવો, નદહ તો ‘બેઇમાની’ 

છપાઈ જવાનો ઘિો જ ઘિો સંભવ છ.ે]” 
“જ્યાં ન પહોંચે રણવ, ત્યાં પહોંચે કણવ. હવે જ્યાં ન પહોંચે કણવ, ત્યાં પહોંચે 

‘કચવણેવ’ [અમે પિ અવાસચીન કણવને પગલે ચાલીને ‘ણવ’નો પ્રાસ બેસાડવા 
‘ણવવેચક’ શબ્દને ઉલટાવી નાખ્યો છ.ે એથી એક ણવશેષ લાભ એ થયો કે 
‘કચકચ’નો સૂચક ધ્વણન સંભળાય છ.ે]” 

“કેટલાક વળી તક જોઈને ‘મુલતક’, ‘મૂકી’ દેતા.”  
“મુશાયરો એટલે મૂઆ શાયરો!” 
“ઈનામી યોજનાઓ એક બાજુ થોડા લેખકોને નામી બનાવે છ ેઅને બીજી 

બાજુ ઘિા લેખકોની બદનામી પિ કરે જ છ.ે.. ઈનમો–ચંરકો વગરેે યોજનાઓ જમે 
ઉિેજન માટ ેછ ેએમ ઉિેજના માટ ેપિ છ.ે” 
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પોતાની પ્રસ્તાવનામાં છલે્લે જ્યોતીન્દ્ર હ. દવએે રમિ પાઠક માટ ેલખ્યું છ ેકે, 
પોતે ણસદ્ધહસ્ત કટાક્ષકાર છ ેએમ આ લેખસંગ્રહ પ્રણસદ્ધ કરીને પ્રા. પાઠકે ણસદ્ધ કરી 
બતાવ્યું છ.ે હવે એમની એ ણસણદ્ધ ઉિરોિર વધુને વધુ ફલવતી અને સમૃદ્ધ થતી 
જાય એવી અપેક્ષા આપિે રાખીએ.                            [જાન્દ્યુઆરી – 1971]  

રમિભાઈ સાદહત્યની રોગણનવારિની શક્લત ઉપારાંત, અન્દ્ય અશુભના 
ણનવારિની શક્લત ણવશે એક લેખમાં સમજ પાડતાં લખે છ ે : “ઘરમાં કોઈ 
અિગમતો મહેમાન આવીને બેસી રહેતો હોય તો એની આગળ નવી કણવતાના થોડા 
નમૂના વાંચી સંભળાવવા માંડવા જોઈએ. થોડી જ વારમાં તે અચૂક ઊઠીને ચાલ્યો 
જશે. આ ઉપરાંત આપિે ત્યાં મોડ ેસુધી બેસી રહેતા લપ જવેા મહેમાનોને કાઢવા 
હોય તો રેદડયો ઉપર મોટમેોટથેી શાસ્ત્રીય સંગીત વગાડીને એ કામ સાધી શકાય.” 

રમિભાઈ એક જગ્યાએ સુંદર વ્યંગ કરતાં લખે છ ે: “નાનપિમાં એક વાર 
ણનશાળમાંથી ચોક ચોરવાનો પ્રયાસ કરેલો ખરો; પરન્દ્તુ એમ કરવા જતાંય હાથ ધ્રુજી 
ગયો ને આખી પેટી પડી જતાં પકડાઈ જવાયું. પદરિામે માસ્તરનો માર ખાવાનો 
વારો આવ્યો. અરે ‘ચોરી’ કરતાં જો બરાબર આવડતું હોત તો અમે સહેલાઈથી 
ગુજરાતી સાદહત્યના એક મહાન વાતાસકાર જ બની રહ્ા હોત...! ગુજરાતી 
સાદહત્યમાં એવા દાખલાય શોધવા પડ ેએમ નથી.” 

રમિભાઈ પાઠકે, એક જમાનામાં ‘કાવ્ય’ [નવી કણવતા કે પ્રયોગશીલ] 
લખવાની એક જબ્બર ફેશન ચાલેલી તે વખત,ે એટલે કે 1970ના અરસામા ંસુંદર 
કટાક્ષની આપિને ભટે ધરી છ.ે લખ્યું છ ે : “હમિાં ‘એદરયલ’ નામનુ ંએક કાવ્ય 
વાંચવામાં આવ્યું. એમાં કાવ્યકારે ણપ્રયતમાની આંખોને એદરયલનું પ્રતીક બક્ષતાં કહ્ુ ં
છ ે કે મારા હૃદયરૂપી રેદડયો સ્ટશેનમાંથી મેં ઘિા પે્રમસંદેશા પ્રસાદરત કયાસ; પરન્દ્તુ 
તારો હૃદયરૂપી રેદડયો ન વાગ્યો તે ન જ વાગ્યો: કારિ કે એને તારી આંખોનંુ 
એદરયલ ન મળ્યું.” – આમાં પિ રણસકજનને તો હીનોપમાં જ દેખાશે; પરન્દ્તુ આ 
યંત્રયુગમાં હવે આપિ ેયંત્રોને હીન ગિવાના પૂવસગ્રહમાંથી મુલત થઈ જવું જોઈએ. 
સજસકો તો એમ જ કહે છ ે કે યંત્રની સરખામિીમાં મનુષ્ય જ હીન થઈ ગયો છ.ે 
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અલબિ આ પ્રતીક નવીન હોવા છતાં એના ણવશે કોઈ એવી શંકા અચૂક કરી 

શકે કે એદરયલ વગર ૫િ રેદડયો જો તે સારો, ચોક્કસ બનાવટનો હોય તો, 
વાગી શકે છ.ે માટ ેવાંધો એદરયલનો [તારામૈત્રકનો] નદહ હોય; પિ ણપ્રયતમાના 

હૃદય – રેદડયોમાં કે કણવના હૃદયરૂપી રેદડયો સ્ટશેનમાં જ લયાંક યાંણત્રક ગડબડ 
હોવી જોઈએ.’ 

બીજા ણવદ્વાન ણમત્રે રમિ પાઠકને એક કાવ્ય અત્યંત ઉત્સાહપૂવસક 
સંભળાવ્યું : 

“આટલાં ફૂલો નીચે ને આટલો લાંબો સમય ગાંધી કદી સૂતો ન’તો.” 
રમિ પાઠક આ કાવ્ય સાંભળી મૂછમાં હસી લઈને, તેનો આપિને 

રસાસ્વાદ કરાવતાં લખે છ ે: “માફ કરજો ણમત્ર; પિ અમને તો આમાંથી કશું 
સમજાતું નથી. ઊલટુ ં ણવચાર કરતાં આ આખંુ કાવ્ય જ અથસહીન લાગે છ.ે 

જીવતો માિસ ગમે તેટલો સુણખયો હોય તોય, ફૂલોની નીચે ભરાઈને સૂતો નથી. 
આમેય ‘રાજઘાટ ઉપર ગાંધી સૂતો છ’ે એમ કહેવું એ જ ‘ધરાર’ ખોટુ ંછ.ે એ 

સ્થળે ગાંધીને અક્ગ્નદાહ દેવામાં આવ્યો હતો. કણવણમત્રે એને ગાંધીજીની કબર 
માની લીધી લાગે છ.ે આમ કાવ્યનો પાયો જ બોદો છ.ે” 

બીજો એક સરસ વ્યંગ માિો : “છતાં સાદહત્યની ઉન્નણત માટ ેપ્રયોગો 

અણનવાયસ જ ગિાય. આથી અવનવા પ્રયોગો નદહ કરી શકતા લેખકોની 
ગૂંગળામિ ટાળવા હંુ અતે્ર એક ગુહ્તમ રહસ્ય જાહેર કરી દઉં, એટલે એમનો 

માગસ સરળ થઈ જશે. પ્રયોગ માટ ેઆટઆટલી મૂંઝવિ અનુભવવાની કંઈજ 
જરૂર નથી. કંઈક ન સમજાય એવું, જનંુે મોંમાથંુ કાંઈ જ ન પકડાય એવું; છતાં 

તેમાંથી ધારો તે અથસ કાઢી શકાય એવું ગોળગોળ જો લખી નાખશો તો એ 
ચોક્કસ નવો પ્રયોગ જ ગિાશે. આનાથી આગળ વધીને તમે એવા એવા પ્રયોગો 

પિ કરી શકો કે એ કાવ્ય છ,ે નવણલકા છ,ે નવલકથા છ,ે ણનબંધ છ ે કે 
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આત્મકથા છ ે એ કશું જ વાચકને કે ણવવેચકને ન સમજાય. હંુ તમને છાતી 

ઠોકીને ખાતરી આપું છુ ં કે તમારા આવા પ્રયોગો ખૂબ ખૂબ વખિાશે જ અને 
તેની ગિના ઉિમોિમ સાદહત્યમાં જ થશે અને તમે શ્રેષ્ઠ સજસક ગિાવા 

માંડશો.” 
 
  

તો હંુ તેનો આદર જ નહીં, સાિાંગ દંડવત્ પ્રિામ કરંુ 

ણમત્રે મને પૂછ્ું : ‘ગાંધી, સરદાર, નહેરુ આદદ માટ ેતમને આદર કેમ 
નથી?’ ત્યારે તેના ધરમાં કામ કરતી, વાસિ માંજતી સાત વષસની બાણલકા 
તરફ આંગળી ચીંધીને મેં જવાબ વાળ્યો : ‘જ્યારે આ દુણખયારાં લોક માટ ે
મારે હૈયે અનાદર જન્દ્મશે ત્યારે આપિા અમુકતમુક મહાનુભાવો માટ ે
મારામાં આદર ઉદ્ભવશે.’ ભારતીય રાજનીણત, અથસનીણત તથા 
શાસનનીણત એક પ્રકારના આદશસ ધમસણસદ્ધાંતોનો ખડકલો જ બની ગયાં 
છ.ે રણશયન નાગદરક જ ે માનવગૌરવપૂવસક જીવે છ ેએ આપિે માટ ે તો 
અકલ્પનીય છ.ે જ્યારે જ્યારે ભારતીય પ્રજાજનના સન્દ્દભે ‘માનવ’ શબ્દ 
સાંભળું છુ,ં ત્યારે ત્યારે દસક્િ સમક્ષ ભીખ માગતાં, માર ખાતાં, ઉકરડાં 
ફંફોસતાં, નાગાંપૂગાં, ભૂખ્યા, તનતોડ શ્રમ કરતાં લાચાર બાળકો ખડાં થઈ 
જાય છ,ે જઓે કદાણપ જાિી શકતાં નથી કે પોતે માનવી છ!ે પોિા બે 
કરોડ બાળમજૂરો માત્ર આધ્યાક્ત્મક એવા ભારતમાં છ.ે જગતભરમાં 
આપિે ત્યાં સૌથી વધુ, જનંુે મૂળ મુખ્યત્વે તેમના વાલીઓની કરપીિ 
ગરીબી છ,ે જ ે તમામ વાત્સલ્ય–લાગિીને ગળી જાય છ.ે હૃદયશૂન્દ્ય 
માણલકો માટ ેબાળમજૂર એક એવા અનુકૂળ કામદાર છ,ે જ ેકામદારસંઘો 
રચતો નથી, હક માગતો નથી, હડતાળો પાડતો નથી, ણવરોધ કે તોફાન 
કરતો નથી, મંૂગે મોંએ ત્રાસ સહે છ.ે સસ્તો છ,ે કામના કલાકો ઉપરાંત 
કામ કરે છ.ે આ એક જ પ્રશ્ન કોઈ સમ્પપૂિસત: ઉકેલી નાખે, તો હંુ તેનો 
આદર જ નહીં, સાિાંગ દંડવત્ પ્રિામ કરંુ.    – રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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11 

જીવન–ઝલક [સાલવારી] 

30.07.1922 : જન્દ્મ 

જૂન, 1934 : પોતાના વતન રાજગઢ [ગોઠ]માં પ્રાથણમક ણશક્ષિ પૂરંુ કયુું. 

જૂન, 1935 : કાલોલ ગુજરાતી ણનશાળમાંથી વ.ફા. પરીક્ષા પાસ કરી. 

જૂન, 1936 : ગોધરાની ન્દ્યૂ હાઈ સ્કૂલમાં એક વષસમાં ત્રિ અંગ્રેજી ધોરિ 
પાસ કયાસ. 

જૂન, 1940 : કાલોલ [પંચમહાલ]ની એમ. જી. એસ. હાઈ સ્કૂલમાંથી 
મૅદટિક પરીક્ષા પાસ કરી, સુરતની એમ. ટી. બી. કૉલેજમા,ં 
એફ.વાય. આ્સસમાં જોડાયા. 

1942–43 : સ્વાતંત્ર્ય–આંદોલનને કારિે એક વષસ ભિવાનું છોડી, 
પછીથી છએક માસ માટ ે દેવગઢ બાદરયામાં પ્રાથણમક 
ણશક્ષક બન્દ્યા. 

જૂન, 1945 : બી.એ. [મુમ્પબઈ યુણનવણસસટી] થયા. 

જૂન, 1945થી 
જૂન, 1948 

: દાહોદ, હાલોલ, ગુરુકુળ સુપા વગેરે સંસ્થાઓમાં માધ્યણમક 
ણશક્ષક બન્દ્યા. 

જુલાઈ, 1948 : મુમ્પબઈના ‘દહંદુસ્તાન’ દૈણનકમાં પત્રકાર બન્દ્યા. 

જૂન, 1950 : ઑલ ઇક્ન્દ્ડયા રેદડયો – ન્દ્યૂ દદલ્હીમાં, ગુજરાતીના ન્દ્યૂઝ – 
એનાઉન્દ્સર. 

નવેમ્પબર, 1950 : સરોજ પાઠક સાથ,ે દદલ્હીની કોટસમાં, આંતર્ જ્ઞાતીય 
પે્રમલગ્ન કયાસ. [લગ્નણતણથ કદી ઊજવી નથી.] 

જુલાઈ, 1957 : સોણવયેત એલચી કચરેીના માદહતી ણવભાગ – ‘સોણવયત 
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દેશ’મા ંગુજરાતી બુલેદટનના મુખ્ય સંપાદક તરીકે જોડાયા. 

ફેબ્રુઆરી, 1960 : સોણવયેત માદહતી ણવભાગની નોકરી છોડી, મુમ્પબઈના 
‘જન્દ્મભૂણમ’ દૈણનકમાં જોડાયા. 

મ,ે 1960 : ‘જન્દ્મભૂણમ’ દૈણનક છોડ્યું, અને મુમ્પબઈ પિ છોડ્યું. 

જૂન, 1960 : આડત્રીસ વષસની વયે, પુનુઃ એમ. ટી. બી. કૉલેજ, 

સુરતમાં જ ભિવા બેઠા. [એમ.એ. થઈ, પ્રાધ્યાપક 
થવાના ધ્યેય સાથ.ે] 

જૂન, 1962 : સુવિસચંરક સાથે એમ.એ. પાસ થઈ, રાજપીપળા 

કૉલેજમાં ગુજરાતીના પ્રાધ્યાપક બન્દ્યા. 

જૂન, 1963 : ગુજરાતી ણવષયના હેડ ઑફ ધ દડપાટસમેન્દ્ટ તરીકે 

બારડોલી કૉલેજમાં જોડાયા. 

જૂન, 1971 : બારડોલી છોડી, સંખેડા કૉલેજમાં પ્રાધ્યાપક બન્દ્યા.. 

જૂન, 1972 : સંખેડા છોડી, ચીખલી કૉલેજમાં પ્રાધ્યાપક બન્દ્યા.. 

જાન્દ્યુ., 1976  ‘ગુજરાત ણમત્ર’ દૈણનકમાં ‘રમિભ્રમિ’ કટારનો આરંભ.  

જુલાઈ, 1976  પ્રથમ અમેદરકા–પ્રવાસ [ત્રિ માસ માટ]ે. 

જુલાઈ, 1982 : સાઠ વષસની વય પૂરી થતાં ણનવૃિ. 

01.08.1982 : ણચ. શવસરી [પુત્રી]ના ઘરસંસારમાં મદદરૂપ થવા માટ ે
ચીખલી છોડીને સુરત આવી રહ્ા.   

ઓલટો., 1982 : સવસશ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકર, યશવંત શુલલ, ચંરવદન મહેતા 
તથા રમિલાલ જોશીની ઉપક્સ્થણતમાં ચીખલી ગામે 
‘ષક્િપૂણતસ’ તથા ણવદાય સમારંભ ભવ્ય રીત ેઊજવ્યો. 
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16.04.1989 : સરોજ પાઠકનું અવસાન. 

ઑગસ્ટ, 1990 : બીજી વારનો અમેદરકા–પ્રવાસ [ત્રિ માસ માટ]ે 

જૂન, 1995 : સુરત છોડી, બારડોલી આવી વસ્યા. અવસાન પયુંત 
[12.03.2015] બારડોલીમાં જ રહ્ા હતા. 

1996 : મુમ્પબઈના ‘સમકાલીન’ દૈણનકમાં ણવચાર ક્રાક્ન્દ્ત જગાવનાર 
કટાર ‘સંશયની સાધના’નો આરંભ. 

1997 : પંચોતેર વષસ પૂિસ કયાસ, એ ણનણમિે [1] ‘અમૃત મહોત્સવ 
સણમણત’ સુરત–બારડોલીએ ણવણવધ કાયસક્રમો યોજ્યા.          
[2] ‘રમિભ્રમિ સુવિસચન્દ્રક’ની સ્થાપના.  
[‘રમિ-ભ્રમિ સુવિસચંરક’થી પુરસ્કૃત મહાનુભાવોની 
જાિકારી મેળવવા માટ ેઆ ણલંક પર ક્લલક કરો.] 

2012 : ‘રમિ પાઠક વ્યાખ્યાનમાળા’નો પ્રારંભ.  
[‘રમિ પાઠક વ્યાખ્યાનમાળા’ના મિકાઓની જાિકારી 
મેળવવા માટ ેઆ ણલંક પર ક્લલક કરો.] 

12.03.2015 : રમિ પાઠકનું અવસાન. 

 
 

 

 

  

જ્યોતીષ 

ગુરુનો ગ્રહ આકાશમાં ચોમેર ફરે; પિ અમેદરકા, યુરોપ યા જાપાન જવેી 
સમથસ ભૂણમઓ સમક્ષ એ ણબચારો લાચાર બની જાય અને એનો બધો જ રોષ 
પછી ભારત પર ઉતારે, એ કેવું? પેટિોલ, ડીઝલ, ગૅસ, કેરોસીનમાં જગંી 
ભાવવધારો ભારતમાં જ, બાકી અમેદરકામાં તો ભાવ ઘટલેા. ગ્રહોય ગજબના 

ને જ્યોતીષેય ગજબ છ ેને?                      – રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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III 

રમિ પાઠક ‘વાચસ્પણત’નંુ સજસન–ણચન્દ્તન 

વાતામસુંગ્રહ સબસે ઊંચી પે્રર્સગાઈ, પ્રીત બુંધાણી, અકસ્ર્ાતના આકાર, 
વાચસ્પમતની શ્રેષ્ઠ વાતામઓ. 

નવલકથા ઓથાર. 

હાસ્યસુંગ્રહો વ્યુંગવાઙ્મય, હાસ્યલોક, હાસ્યોપમનષદ, હાસ્યરર્ણા, વાચસ્પમતની 
વ્યુંગ્યવાચા, રર્ણપાઠકની શ્રેષ્ઠ હાસ્યરચનાઓ. 

મવવેચન વાતામમવલોક, શબ્દનો સુંગ, ડૉ. કેશુભાઈની નવ નવલકથાઓ. 

મચન્તનાત્ર્ક 
મનબન્ધસુંગ્રહો 

આક્રોશ, રર્ણભ્રર્ણ, પ્રમતકાર, આુંસુ અનરાધાર, પ્રકોપ, પડકાર, 
સત્યપ્રકાશ, સત્યપ્રર્ાણ, સત્યદશમન, મવચારમવવેક, મવચારર્ાધુરી, 
મવચારદશમન, મચન્તનદશમન, ીવવનદશમન, ઊંડા અન્ધારેથી, 
ર્નનદશમન, સ્વપ્નસુંકેત, ર્ધુપકમ [સું. રર્નીકુર્ાર પુંડ્યા], સુંશયની 
સાધના, આનન્દની આરાધના, મવવેકનો વૈભવ, આચારી સબ ર્ગ 
મર્લા [સુંકલન], ઉજાસનાું એુંધાણ, રૅશનામલઝર્ની રાહે, 
રૅશનામલઝર્ના રુંગ [સુંકલન], મવવેક–વલ્લભ, મવવેકમવર્ય, 
મનબન્ધલોક [લમલત મનબન્ધો]. 

ીવવનકથા અતીતના આયનાની આરપાર. 

આત્ર્કથા આત્ર્ઝરર્ર 

સેક્સ કાર્કલા–કાર્મવજ્ઞાન. 

સમ્પાદન રર્નીકુર્ાર પુંડ્યાની શ્રેષ્ઠ વાતામઓ, મનજાનન્દે હમ્ર્ેશાું રાર્ 

[લક્ષ્ર્ીરાર્ પાઠકનો કાવ્ય સુંગ્રહ], સરોર્ પાઠકની શ્રેષ્ઠ 
વાતામઓ [ફદ. જાડજેા સાથે], સરોર્ પાઠકની પ્રમતમનમધ 

વાતામઓ [ભારતી રાણે સાથે], ગની દહીંવાલાનાું કાવ્યો [સરોર્ 

પાઠક સાથે], રર્ણભાઈ નીલકુંઠની શ્રેષ્ઠ હાસ્ય રચનાઓ, 
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ભગવતીકુર્ાર શર્ામની શ્રેષ્ઠ હાસ્ય રચનાઓ. 

અનુવાદ ટોફકયોથી ઈમ્ફાલ, ધીરે વહે છ ેદોન – ભાગ–2, ચેખોવની શ્રેષ્ઠ 
વાતામઓ [ડૉ. ર્યન્ત પાઠક સાથે], હુું કેર્ મનરીશ્વરવાદી છુું? – 
ભગતમસુંહ, ર્નર્હાસાગરની તરુંગલીલા [એરીફ હોફરનાું 
સુવાક્યો]. 

ભાષાવીજ્ઞાન ભાષામસદ્ધાન્તસાર, ગુર્રાતી મલપી અને જોડણી. 

ઈતર રર્ણલોક [ષમષ્ટપૂમતમ પ્રકાશન], રર્ણીયમ્ –[અરૃ્તર્હોત્સવ 
પ્રસુંગે, સું. રર્નીકુર્ાર પુંડ્યા], સાર્ા પૂરનો તરવૈયો [ીવવનઝલક 
લેખક – ર્ર્નાદાસ કોટચેા], સરોર્ પાઠક [ગુર્રાતી સાફહત્યેર 
ઉપેમિતો]. 

તા.ક. : ‘હાસ્યલોક’ અને ‘મવવેકનો વૈભવ’ને અનુક્રરે્ ગુર્રાત સાફહત્ય 
પફરષદનાું જ્યોતીન્દ્ર દવે અને મવ. ર. મત્રવેદી પાફરતોમષક ર્ળ્ાું છ.ે ઉપરાન્ત કેટલાુંક 
પુસ્તકો સરકારી [અકાદર્ી] પાફરતોમષક યોગ્ય ઠયામ છ.ે 

  
રૅશનાણલઝમ એ કોઈ જડસુ સમ્પપ્રદાય નથી 

રૅશનાણલસ્ટ એટલે યુણધક્ષ્ઠર કે રાજા હરીિન્દ્ર નહીં કે આડધેડ તે 
સાચું જ બોલ્યા કરે. તે તો ણવવેકણનષ્ઠ માિસ, જરૂર પડ ેતો પરદહત 

માટ ે જૂઠુ ં પિ પે્રમથી બોલે. કોઈનંુ જીવન બરબાદ થતું અટકાવવા 
અસત્ય પિ બોલવું પડ.ે પે્રમ, લાગિી, દયા, માયા, આત્મીયતા, 

ઔદાયસ, વાત્સલ્ય એ બધા અત્યન્દ્ત ઉમદા એવા માનવભાવો છ.ે 
રૅશનાણલઝમ એ કોઈ જડસુ સમ્પપ્રદાય નથી કે આવી ઉમદા 

લાગિીઓનો એમાં ભોગ આપવો પડ.ે ‘સ્વજન ભલે દુ:ખમાં ઝીંકાય, 
હંુ તો ણસદ્ધાન્દ્ત નહીં જ છોડુ’ં એવો હઠાગ્રહ આવા સંજોગોમા ં

લાગિીહીન વેદદયાવેડા જ ગિાય.        – રમિ પાઠક [વાચસ્પણત] 
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IV 

‘રમિ-ભ્રમિ’ સુવિસચંરકથી પુરસ્કૃત મહાનુભાવો 

ક્રમ વષસ નામ સ્થળ 

1. 1997 પ્રા. બાબુભાઈ દેસાઈ  સુરત 

2. 2001 ણપ્ર. અબ્દલુ વકાની  અંકલેશ્વર 

3. 2002 ણસદ્ધાથસ દેગામી  સુરત 

4. 2003 ચતુરભાઈ ચૌહાિ  અમદાવાદ 

5. 2004 પ્રા. સુયસકાન્દ્ત શાહ સુરત 

6. 2005 ણપ્ર. અશ્વીન કારીઆ  પાલનપરુ 

7. 2006 એન. વી. ચાવડા  કડોદ 

8. 2007 ગુલાબભાઈ ભડેા મુમ્પબઈ 

9. 2008 વલ્લભભાઈ ઈટાલીયા સુરત 

10. 2009 ઇન્દ્દુકુમાર જાની  અમદાવાદ 

11. 2010 મધુભાઈ કાકડીયા  સુરત 

12. 2011 મુકુન્દ્દભાઈ ણસધંવ  ગોધરા 

13. 2012 ગુિવંતભાઈ ચૌધરી  ગંગાધરા 

14. 2013 જ.ે પી. મહેતા  મુમ્પબઈ [મહારાિિ]/મહુવા [સૌરાિિ] 

15. 2014 ઉિમભાઈ પરમાર  કીમ 

16. 2015 ડૉ. જરેામભાઈ દેસાઈ  નડીયાદ 

17. 2016 પે્રમ સુમેસરા  સુરત 

18. 2017 જયંત પંડ્યા  રાજકોટ 

19. 2018 ણવજય ભગત  સુરત 

20. 2012 ગોણવંદભાઈ મારુ નવસારી 

21. 2012 મનસુખભાઈ નારીયા સુરત 

▪ 
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V 

‘રમિ પાઠક વ્યાખ્યાનમાળા’ના મિકાઓ 

મિકો તારીખ મુખ્ય વલતાનું નામ ણવષય 

1. 30.07.2011 જય વસાવડા ભગવાન, ણવજ્ઞાન અને ઇન્દ્સાન : 
એક સનાતન કોયડો 

2. 29.07.2012 નગીનદાસ સંઘવી ધમસગ્રંથો અને વૈજ્ઞાણનક અણભગમ 

3. 3.08.2013 ડૉ. કમલેશ દવ ે અન્દ્ધશ્રદ્ધા અને માનણસક રોગો 

4. 30.07.2014 ડૉ. મુકુલ ચોલસી  
ડૉ. અક્શ્વન દેસાઈ 

સેલસ, સમાજ અને ણવજ્ઞાન 

5. 2.08.2015 વલ્લભ ઇટાણલયા ણવચાર જગતનું મહામૂલું રતન 

6. 31.07.2016 ઉવીશ કોઠારી સમાજ સુધારિામાં રૅશનણલઝમનું 
પ્રદાન 

7. 30.07.2017 ડૉ. અક્શ્વન દેસાઈ  
 

આજનો યુગધમસ રૅશનાણલઝમ 

8. 29.07.2018 ડૉ. ભરત મહેતા રૅશનાણલઝમના ત્રાજવે ણમડીયા 

9. 4.08.2019 રમેશ સવાિી 
ગોપાલ ઈદટલીયા 

‘અવૈજ્ઞાણનક અણભગમ’ 
માનવણવકાસ માટ ેઅવરોધક 

 

કોરોના મહામારીને કારિે 2020 અને 2021માં ‘રમિ પાઠક 
વ્યાખ્યાનમાળા’ના મિકાઓનો લાભ મળ્યો નથી. હૃદયસ્થ રમિ પાઠકને જીવંત 

રાખવા માટ ેફરીથી ‘રમિ પાઠક વ્યાખ્યાનમાળા’ શરૂ કરવા વ્યાખ્યાનમાળાના 
પ્રાયોજક ણવજયભાઈ ભગતને અને ‘સત્યશોધક સભા’, સુરતને ણવનંતી છ.ે  

– ગોણવંદ મારુ 

▪ 
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VI 

અમારાં પ્રકાશનો 

નવી દૃક્િ, નવા ણવચાર, નવું ણચંતન માિવા ઈચ્છતા વાચકણમત્રો માટ ે
12 માચસ, 2023 [સ્મરિસ્થ રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]નો દહેાવસાન દદવસ] 
સુધીમાં ‘મણિ મારુ પ્રકાશન’ે લોકજાગણૃત માટ ેનીચ ેમુજબ 67 ઈ.બુલસનું 
પ્રકાશન કયુું છ.ે ‘અણભવ્યલતી’ બ્લૉગના મથાળે ‘ઈ.બુલસ’ 
https://govindmaru.com/ebooks/ ણવભાગ પરથી તે સઘળી ઈ.બુલસ મફત 
ડાઉનલોડ કરવાની સુણવધા છ.ે 

1 1. રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]ના 25 રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 

01 [પાનાં : 113; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 
2 દદનેશ પાંચાલના 25  રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 02 [108] 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 03 [127] 

4 રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]ના ણચન્દ્તનાત્મક 37  લેખોની ઈ.બુક ‘ણવવેક–
વલ્લભ’ [પાનાં : 190 મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

5 રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]ના 206  રૅશનલ મુદ્દાઓ તારવી કાઢીને તૈયાર 

કરેલ ગ્રંથ ‘ણવવેકણવજય’ની ઈ.બુક [પાનાં : 131; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

6 ડૉ. શણશકાંત શાહનુ ંપુસ્તક ‘આનન્દ્દની ખોજ’ની ઈ.બુક [ પાનાં : 53] 

7 ડૉ. શણશકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માં બોયફે્રન્દ્ડથી સાવધાન’ [51] 

8 રોદહત શાહના લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 04 ‘અધ્યાત્મના 
આટાપાટા’ [પાનાં   : 111; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત] 

9 ડૉ. શણશકાંત શાહનુ ંપુસ્તક ‘આનન્દ્દનું આકાશ’ની ઈ.બુક [પાનાં : 116] 

10 રમિ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક [પાનાં : 257] 
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11 નાથુભાઈ ડોદડયાની પુક્સ્તકા ‘દુ:ખણનવારિના ભ્રામક ઉપાયો’ની ઈ.બુક 

[પાના ં: 26; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત] 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાસક દશસન’ [96] 

13 દદનેશ પાંચાલની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દ્દૂક’ [પાનાં : 110] 

14 ડૉ. શણશકાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘સમ્પબન્દ્ધ ણમમાંસા’ની ઈ.બુક [પાનાં : 83] 

15 ડૉ. શણશકાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘ણજન્દ્દગી કઈ રીતે જીવશો?’ની ઈ.બુક 
[પાના ં: 75; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત] 

16 વલ્લભ ઈટાણલયાના 10 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 07 ‘ણવચારયાત્રા’ 
[પાનાં   : 84; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

17 બી. એમ. દવેના લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્રમ ભાંગ્યા 

પછી...’ [પાનાં   : 90; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

18 કાણમની સંઘવીના 11  લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 09 ‘દકતની 

હકીકત, દકતના ફસાના?’ [પાનાં   : 72; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

19 દદનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 10 ‘રૅશનાણલઝમનો 

ઘંટનાદ’ [પાનાં : 93; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

20 દદનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 11 ‘રૅશનાણલઝમનો 
ઘંટનાદ – 2’ [પાનાં : 110; મૂલ્ય :  લોકજાગૃણત] 

21 દદનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 12 ‘રૅશનાણલઝમનો 
ઘંટનાદ – 3’ [પાનાં : 122; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

22 રમેશ સવાિી ણલણખત 14 સત્ય ઘટનાઓની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 13 

‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ [પાનાં : 136; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત]  

23 ડૉ. શણશકાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘મૃત્યુણમમાંસા’ની ઈ.બુક [પાનાં : 34] 

24 ડૉ. શણશકાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘સંતાનોમાં સંસ્કારણસંચન’ની ઈ.બુક [95] 
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25 ડૉ. શણશકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ણજ્સીની ડાયરી’ – ‘એક સૈણનકની 

નોંધપોથી’ [પાનાં : 112; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 14 ‘મન્દ્ત્ર–

યન્દ્ત્ર–તન્દ્ત્રનંુ અણવજ્ઞાન’ [પાનાં : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

27 ગોણવંદ મારુ સંપાદદત ‘અંગદાન’ અંગેના 11 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ 
ઈ.બુક–15 ‘અંગદાનથી નવજીવન’ [પાનાં : 102;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

28 ણવક્રમ દલાલના 10 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–16 ‘રૅશનાણલસ્ટની 
દૃક્િએ ગીતાનો સંદેશ’ [પાનાં : 81; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

29 ડૉ. શણશકાંત શાહના ‘ણવચારમોતી’ની ઈ.બુક ‘શાિપિનાં મોતી’ [104] 

30 રચના નાગદરક સંપાદદત રમિ પાઠકના 19 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ 
ઈ.બુક–17 ‘આચાદર સબ જગ ણમલા’ [પાનાં : 165;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

31 રચના નાગદરકના 07 કંઠીમુલત ણવચારલેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 

18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ [પાનાં : 167; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

32 રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]ના 12 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 19 ‘સ્વગસ 

ધરતી પર છ’ે [પાનાં : 170 ; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

33 દદનેશ પાંચાલે લીધેલ ઈન્દ્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અણભનેતા નરેન્દ્ર મસરાિી’ 
[પાનાં : 89; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

34 સૂયસકાન્દ્ત શાહના 11 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 20 ‘આપિો માંદો 
સમાજ’ [પાનાં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

35 ગોણવંદ મારુ સંપાદદત 13 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 21  

‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : ણવજ્ઞાન કે અણવજ્ઞાન’ [પાનાં   : 110; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 22 ‘મનમતાતંર’ 

[પાનાં   : 226; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

https://govindmaru.com/


સામા પરૂનો તરવયૈો 

અનુક્રમણિકા  https://govindmaru.com               Page 134 

 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પંક્લતઓની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 23 

‘ભારેલા અક્ગ્નના તિખા’ [પાનાં : 120; ; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

38 ઇન્દ્દુકુમાર જાની સંપાદદત 25 રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–24 

‘રૅશનાણલઝમ : નવલાં મુક્લતનાં ગાન...’ [પાનાં : 262; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

39 વષાસ પાઠકના 12 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 25 ‘આપિી વાત’ 
[પાનાં   : 119; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

40 મુરજી ગડાના ણચન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની  પુક્સ્તકા ‘ણવચારવા જવેી 
વાતો’ની ઈ.બુક [પાનાં   : 230; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

41 મુરજી ગડાના ણચન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની  પુક્સ્તકા ‘માન્દ્યતાની બીજી 

બાજુ’ની ઈ.બુક   [પાનાં   : 263; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

42 પ્રો. જ.ે પી. મહેતાની રૅશનલ ઈ.બુક ‘હંુ’ [પાનાં : 49; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોણચદકત્સા સારવાર અંગેના 12 લેખોની 

‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતંર’ [પાનાં : 253; લોકજાગૃણત] 

44 મુરજી ગડાના ણચન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની પુક્સ્તકા ‘કુદરતને સમજીએ’ની 

ઈ.બુક  [પાનાં   : 243; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

45 હરનીશ જાની ણલણખત રમૂજી લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–27 ‘દદલ હૈ 
કી માનતા નહીં...’ [પાનાં   : 240;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

46 લોડસ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ ‘બાબાસાહેબ આંબેડકરનો 
વારસો’ પુક્સ્તકાની ઈ.બુક [પાનાં   : 180;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

47 ણનરીશ્વરવાદી નરણસંહભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટલે ણલણખત પુસ્તક ‘ઈશ્વરનો 

ઇન્દ્કાર’ [ઈ.સ. 1934]ની ઈ.બુક [પાનાં : 298; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

48 અક્શ્વન ન. કારીઆ ણલણખત ‘ચાલો સમજીએ રૅશનાલીઝમ’ પુક્સ્તકાની 

ઈ.બુક [પાના ં: 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
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49 રમેશ સવાિી ણલણખત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ [‘મહારાજ લાઈબલ 

કેસ’ અને ‘પોલ કેસ’ની આંખ ખોલનારી સત્યકથા]ની ઈ.બુક [143] 

50 રમેશ સવાિી ણલણખત ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાં લોકોની 

પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક [પાનાં   : 254; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

51 રમેશ સવાિી ણલણખત ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાં લોકોની 
પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક [પાનાં   : 272; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

52 સ્વપૂિસ મહારાજ ણલણખત તથા વલ્લભ ઈટાણલયા સંપાદદત જીવનોપયોગી 
અને મૌણલક ણવચારોનો સંગ્રહ ‘માનવતા’ની ઈ.બુક [પાનાં   : 181] 

53 એન. વી. ચાવડા ણલણખત પુસ્તક ‘વિસવ્યવસ્થા : એક ષડ્યંત્ર’ની ઈ.બુક 

[પાનાં :  138; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

54 એમ. એન. રોય ણલણખત અને પ્રો. મહેન્દ્ર ચોટણલયા અનુવાદદત પુસ્તક 

‘ણબલાડીની આત્મકથા’ની ઈ.બુક [પાનાં : 64; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

55 જયંણતભાઈ મનાિી ણલણખત પુસ્તક ‘ક્રાંણતકારી મૂળણનવાસી જનનાયક 
કૃષ્િ’ની ઈ.બુક [પાનાં :  109; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

56 મુરજી ગડાના ણચન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની પુક્સ્તકા ‘શોષિ અને 
વૈક્શ્વકપ્રવાહો’ની ઈ.બુક [પાનાં :  85; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

57 જયંણતભાઈ મનાિી ણલણખત પુસ્તક ‘કૌન કૌન દકતને પાની મેં? 33% સ્ત્રી 

અનામતના લેખા–જોખા’ની ઈ.બુક [પાનાં : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

58 સુણનલ શાહ સંપાદદત રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]ના લેખોનો સંગ્રહ 

‘રૅશનાણલઝમના રંગ’ની ઈ.બુક [ભાગ–1] [પાનાં : 131; લોકજાગૃણત] 

59 ડકેંશ ઓઝા ણલણખત પુક્સ્તકા ‘રૅશનાલીઝમ’ની ઈ.બુક [પાનાં :82] 

60 પટલે મણિલાલ જી. કપુદરયા [કણવ] અન ેપટલે ભરત સી. ધડુક ણલણખત 

પુક્સ્તકા ‘લેઉવા–કડવા કિબી વિસવ્યવસ્થામાં વૈશ્ય કે શૂર?’ની ઈ.બુક 
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ગોણવંદ મારુ 
મણિ મારુ ઈ.બુક પ્રકાશન 

નવસારી – 396450  
ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 

▪ 

[પાનાં   : 77; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

61 રમેશ સવાિી ણલણખત ‘સાંચ ણબના સુખ નાદહ’ [સેલયુલદરઝમ : સમજ્યા 
ણવના સઘળો વાદ] ઈ.બુક [પાનાં : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 

62 ડૉ. અબ્રાહમ કોવુર ણલણખત અંગ્રેજી પુસ્તક ‘Begone Godmen!’નું 

મનોજ ઓઝા અનુવાદદત પુસ્તક ‘એ લોકો તમને છતેરે છ!ે’ની ઈ.બુક 
[પાનાં   : 196; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

63 સુણનલ શાહ સંપાદદત રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]ના 19 ણચન્દ્તનાત્મક  
લેખોનો સંગ્રહ ‘રૅશનાણલઝમના રંગ’ની ઈ.બુક [ભાગ–2] [પાનાં : 131] 

64 આરોગ્ય ણશક્ષિ ણવભાગ, ગ્રામ સેવા ટિસ્ટ, ખારેલ સંપાદદત પુક્સ્તકા 

‘સપસદંશ’ની ઈ.બુક [પાનાં : 39; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત] 

65 ‘બંધારિ ણશણબર’ના વલતવ્યો/લેખોની ગોણવંદ મારુ સંપાદદત ઈ.બુક 

‘આપિા બંધારિને સમજીએ’ [પાનાં : 100;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
66 ભાષા ણશક્ષક ઉિમભાઈ ભગવાનદાસ ગજ્જર ણલણખત  જોડિીણચંતનવૃક્ષ 

સમી પુક્સ્તકા ‘ગુજરાતી જોડિીની ખોદિી’ની ઈ.બુક [પાનાં   : 101] 

67 રમિ પાઠક [વાચસ્પણત]ના જીવનના ખાટામીઠા પ્રસંગોને વીિીને  

જમનાદાસ કોટચેા દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક ‘સામા પૂરનો તરવૈયો’ની ઈ.બુક 
[પાનાં : 137;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત] 
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