
 

પ્રાધ્યાપક દિનેશ પાઠક 

 
       દિનેશભાઈનો જન્મ ૧૯૪૫ માાં નમમિા જીલ્લાના નાાંિોિ તાલકુાના થળી 
ગામમાાં થયો હતો. પાાંચ ધોરણ સધુીનુાં પ્રાથમમક મશક્ષણ થળીમાાં જ થયુાં હત ુાં. 
ભણવામાાં ખબુ હોમશયાર હોવાથી મશક્ષકોના માનીતા હતા. જ્યારે એ ચોથા 
ધોરણમાાં હતા ત્યારે એક મશક્ષકે એમન ેપાાંચમાાં ધોરણના પ્રશ્ન અને એના સાચા 
ઉત્તર વાાંચવા આપ્યા. દિનેશભાઈએ બધા પ્રશ્નો અન ેતેના જવાબો સમજીન ેયાિ 

કરી લીધા. મશક્ષકે પરીક્ષા લીધી તો બધા ઉત્તર સાચા હતા, જ્યારે પાાંચમાાં 
ધોરણના મવદ્યાથીઓ પણ બધા સાચા ઉત્તર આપી શક્યા ન હતા. 

     પાાંચમાાં ધોરણ સધુીની શાળા તો થળીમાાં જ હતી પણ છઠ્ઠા ધોરણથી 
આગળ ભણવા માટે એમન ેબે કીલોમમટર દૂર આવલેી શાળામાાં જવુાં પડત ુાં. આ 

શાળામાાં પહોંચવા તમેન ેખેતરોમાાંથી અને સકૂાઈ ગયેલા વોંકડામાાંથી પસાર 

થવુાં પડત ુાં અન ે આન ે લીધ ે ચોમાસામાાં ખબૂ મશુ્કેલી પડતી. કોઈક વાર તો 
વોંકડામાાં પાણીનો પ્રવાહ એટલો રહતેો કે તણાઈ ન જવાય એટલે ત્રણ ચાર 

મવદ્યાથીઓ એક બીજાઓ હાથ પકડી વોંકડા પાર કરતા. 



      ૧૯૫૭ માાં દિનેશભાઈ આગળ અભ્યાસ માટે બહનેના ઘરે ધાંધકુા રહવેા 
ગયા. અહીં એમના ભાણેજ એમને દિન ુમામા કહી બોલાવતા એટલ ેનાના મોટા 
બીજા બધા પણ એમન ેદિનમુામા કહતેા.(આજે પણ ઘણા લોકો એમને દિન ુમામા 
કહીન ેજ બોલાવ ે છે.) ધાંધકુાની શાળામાાં એમન ે દુહા, રાસ અન ેછાંિો ગાવાનો 
મોકો મળ્યો. એ એટલુાં સરસ ગાતા કે સવારની પ્રાથમનામાાં ભજન ગાવાનુાં એમના 
ભાગે જ આવતુાં. 

     બ ેવર્મ બાિ બહને-બનેવી વડોિરામાાં સ્થાયી થયા એટલ ે દિનેશભાઈ પણ 

વડોિરા આવી ગયા. બનેવી ગાાંધીવાિી મવચારધારાના હોવાથી દિનેશભાઈન ે

બાળપણથી જ સારા સાંસ્કાર અન ે પરોપકારની મશક્ષા મળી. વડોિરામાાં જ 

શાળાનુાં મશક્ષણ પરૂાં કરી વડોિરાની પ્રખ્યાત Faculty of Technology and 

Engineering (કલાભવન) નાાં આદકિટ્ક્ચર મવભાગમાાં િાખલ થયા. અહીં પણ 

એમણ ેસાથ ેભણતા મવદ્યાથીઓન ેસમહુ કાયોમાાં જરરી મિિ પરૂી પાડી. અહીં 
એમન ેપ્રથમવાર જ અનભુવ થયો કે Practical Life માાં માત્ર હોમશયારી જ પરૂતી 
નથી, ઓળખાણ-લાગવગ પણ એટલા જ મહત્વના છે. આ વાતની જાણ તેમન ે

સરકારમાાં મોટા પિો પર બેઠેલા માણસોના પતુ્ર-પતુ્રીઓ, જે એમના સહપાઠીઓ 

હતા તેમની મારફત થઈ. સ્નાતક થયા પછી આ વાતની એમન ેપ્રમતતી થઈ 

ગઈ. 

       વ્યવસામયક જીવનની શરઆત તેમણે ૬-૬ મદહના માટે સરુત અને 
ગાાંધીનગર કેમપટલ પ્રોજેકટ્કસમાાં કામ કયુું, અને ત્યાર બાિ વડોિરા મ્યમુનમસપલ 

કોપોરેશનમાાં જોડાયા. મ્યમુનમસપાલીટીમાાં કામ િરમ્યાન ત્યાાં ચાલતી 
ગેરરીમતઓથી કાંટાળી જઈ આખરે તેમણ ે િસ વર્મ કામ કયામ પછી રાજીનામુાં 
આપ્યુાં અન ે કલાભવનમાાં પ્રાધ્યાપકની નોકરી સ્વીકારી. ત્યાાં તમેણ ે ૨૯ વર્મ 
સધુી કામ કયુું. 

    આ તો વાતો થઈ અભ્યાસ અન ે રોજી-રોટીની, પણ દિનેશભાઈને મળવા 
જેવા માણસ બનાવે છે એમની સામાજીક અને ઈતર પ્રવમૃતઓ. નાની વયથી જ 

એમણ ેસાંગીત, નાટક, વાાંચન અન ેપયમટનનો શોખ કેળવ્યો. સાંતો, સમાજસેવકો, 
લેખકો, કમવઓ અન ે કલાકારોન ે જોવાની અન ે મળવાની એમન ે તીવ્ર ઉત્કાંઠા 



રહતેી. અત્યાર સધુીમાાં ૩૦૦ થી ૪૦૦ મહાનભુવોના પ્રત્યક્ષ િશમન અને રબર 

મલુાકાતોનો લાભ એમન ે મળ્યો છે. પયમટન શોખીન દિનેશભાઈએ ભારતમાાં 
હદરયાણા, રાજસ્થાન અન ેગજુરાતનાાં ૨૦૦ જેટલા સ્થળોની મલુાકત લીધી છે. 

પરિેશમાાં નેપાલ અને કતારની મલુાકાતો પણ લીધી છે. 

      આકાશવાણી દ્વારા ત્રણ વાર એમનો વાતામલાપ પ્રસાદરત કરવામાાં આવ્યો 
હતો અન ેવડોિરા સ્થામનક ચેનલ JTV દ્વારા મવમવધ મવર્ય પર ૨૦૦ વાતામલાપ 

પ્રસાદરત કરવામાાં આવ્યા હતા. એમણ ે ૬૦૦ જેટલા કાવ્યોની રચના કરી છે, 

જેમાાં એમણ ેપ્રકૃમત, સાંસ્કૄમત, ભજન અન ેગીતાનો ઉપિેશ રજૂ કયામ છે. એમના 
કાવ્યોના પસુ્તક “મારે હ્રિય વસ્યો ધનશ્યામ” માાંથી ઘણા ગીતો શશાાંક ફડનીસ ે

સ્વરબધ્ધ કયામ છે. આ મસવાય અલગ અલગ મવર્ય પર એમના િસ પસુ્તકો 
પ્રમસધ્ધ થયા છે. 

     સામાજીક પ્રવમૃતઓમાાં રોટરી કલબ, લાયન્સ કલબ અને સીમનયર 

સીદટઝન્સ માટેના સાંઘઠનોમાાં સક્રીય ભાગ લીધો છે. એમનો મોટો ફાળો 
તત્વવેત્તા અન ે સમાજ સધુારક શાસ્ત્રી પાાંડુરાંગ આઠાવલનેી સ્વાધ્યાય 

ચળવળમાાં રહ્યો છે. ૧૯૬૨ થી એમણ ેપાાંડુરાંગ શાસ્ત્રીના પ્રવચનો વાાંચવાનુાં શર 

કયુું. ૧૯૬૮ માાં પહલેીવાર એમણે એમના પ્રવચનમાાં હાજર રહી એમની વાતો 
સાાંભળી. ૧૯૭૩ થી તેઓ સક્રીય રીતે સ્વાધ્યાય ચળવળમાાં જોડાઈ ગયા. 
૧૯૭૭-૭૮ થી શાસ્ત્રીજી સાથ ે એમનો સાંપકમ  વધ્યો અને એમણે જીલ્લાના 
ક્ષેત્રપાલ તરીકે જવાબિારી સ્વીકારી. સ્વાધ્યા પ્રવમૃતન ેઅનલુક્ષીન ેએમણ ે૬૦૦ 

જેટલા ભાવગીતો લખ્યા. એકવાર શાસ્ત્રીજીએ એમન ે સચૂવ્યુાં કે તમ ે ભલે 
આદકિટે્ટ છો પણ જન્મથી બ્રાહ્મણ છો એટલ ેજાહરેમાાં સત્યનારાણની કથા કરો. 
શાસ્ત્રીજીની આજ્ઞા મશરોમાન્ય કરી એમણ ે કથાના અથમ અને મમમનો અભ્યાસ 

કરીન ેસમજી લીધો, અન ેત્યારબાિ શાસ્ત્રીજીની હાજરીમાાં કથા કરી. શાસ્ત્રીજી જે 

પોત ેધામમિક મવર્યોના ઉચ્ચ કોદટના મનષ્ણાત છે, તેમણ ેકહ્ુાં કે ૨૩ વર્મ બાિ 

એમણ ેઆવી સરસ અથમપણુમ સત્યનારાયણની કથા સાાંભળી.  

       ૩૨ વર્મ સધુી સ્વાધ્યાય ચળવળમાાં સક્રીય રહ્યા બાિ, સ્વાસથ્ય ખરાબ 

થવાથી મનવમૃત લીધી. તેમના જ શબ્િોમાાં કહુાં તો, “મારુાં મખુ્ય કામ પ્રવચન 



આપવા, સાાંસ્કૃમતક કાયમક્રમ યોજવા, મવમવધ Group Sittings કરીને આયોજન 

કરવાનુાં, યવુા પ્રવમૃત્ત અને ભાવગીતો લખવાનુાં હત ુાં. ભાવ ફેરીઓ પણ ઘણી કરી 
અને એનાાં લીધે ભારતનાાં લગભગ ૪૦૦ ગામડાાં જેમાના ૧૫૦-૨૦૦ ગજુરાત-

સૌરાષ્રનાાં ગામડાાંઓમાાં ફરવા અન ે સાંસ્કૃમતની વાતો ફેલાવોનો મોકો મળ્યો. 
 સ્વાધ્યાય પ્રવમૃત્ત દ્વારા રજુ કરાયેલ ભાવગીતોના સાંગ્રહ “તીથમ યાત્રા” માાં  ‘ચાલી 
વણઝાર’ અને “અમતૃાલયમ” ભાવગીત સાંગ્રહમાાં ‘તારો હુાં થઈ જાઉં કનયૈા’ 
ગીતો સરેુશ વાડકર, મનહર ઉધાસ અને અનરુાધા પૌડવાલ ેગાયા છે.” 

       મનવમૃતની પ્રવમૃત મવશે તેઓ કહ ે છે, “મનવમૃત્તના સમયમાાં હુાં મખુ્યત્વ ે

લેખનમાાં સમય ગાળાં છાં. વડોિરમાાં જ રહીન ે Senior Citizen Club, Rotary 

Club, Lions Club, દિવ્ય જીવન સાંઘ, અવધતૂ પદરવાર, સાાંઈ પદરવાર જેવી 
સાંસ્થાઓમાાં પ્રવચનો આપુાં છાં. મનવમૃત્ત પછી પણ પસુ્તકો લખવાનો િોર ચાલ ુ

રહ્યો છે. મમત્રો અને સ્નહેીજનો મન ે મવમવધ મવર્યો પર પસુ્તક લખવાની સલાહ 

આપ ેછે. મારુાં પ્રથમ પસુ્તક ‘ર્ોડશ સાંસ્કાર’ બહુ વખાણાયુાં અને આજે પણ સારુાં 
એવુાં વાંચાય છે. થોડા સમય પહલેાાં જ મને ગજુરાત પસુ્તકાલય, વડોિરામાાંથી 
ફોન આવ્યો કે એક ભાઈ  એક સાથ ે૪૦૦ પસુ્તકો લઈ ગયા. આજે આ પસુ્તકને 
લખાય ે ૧૦ વર્મથી ઉપર થઈ ગયા તો પણ લોકોને યાિ છે એને હુાં મારી 
જીંિગીની મડૂી ગણુાં છાં.” 

      દિનેશભાઈ પતુ્ર અને પતુ્રવધનુી મિિથી એક બ્લોગનુાં સાંચાલન કરે છે. 

મેં જ્યારે આ લેખ માટે થોડી જરરી માદહતી માટે ફોન કરેલો ત્યારે તેઓ 

ડાયાલીસીસ ઉપર હતા, છતાાં મારી સાથ ેપ્રમેથી વાત કરી અન ેબે દિવસમાાં જ 

મન ેજરરી માદહતી મોકલી આપી. 

      અંતમાાં હુાં કહીશ, “દિનમુામા જીંિાબાિ…” 

-પી. કે . િાવડા 

 

 


