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22/27 : 05-06-2003 

આધુિનક મહિષ : ા. રમણભાઈ 

પાઠક - ‘વાચ પિત’  

–વ ભ ઈટાિલયા  

લેખ સારાંશ : ાંિતકારી લેખક અને 

િવચારપુ ષ ી રમણભાઈ બધી જ હદો િવ તારી 

આજ ેિવ નાગ રક બ યા છ.ે પાઠક સાહેબે તેમનાં 

લખાણોમાં રેશનિલઝમની કેવળ િવચારસરણી જ 

નહ ; એક વન યવ થા તરીકે એના ંતમામેતમામ 

પાસાંની ડાણપૂવક તથા અ યાસપૂવકની યાપક 

ચચા કરી છ,ે જ ે ગુજરાતમા ં અગાઉ કોઈએ જ 

કરી નથી. રમણભાઈની કલમ સતત સામાિજક 
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સુધારાઓ માટ ે વહેતી રહે છ.ે એમની લેખન-

વૃિ માં િપયો ગૌણ; રેશનિલઝમનો ચાર જ 

મુ ય બાબત રહી છ.ે દુિનયાના લગભગ દરેકેદરેક 

િવષયમાં એમને રસ અને ણકારી. ણ ે ‘હરતી 

ફરતી લાય ેરી!’ 

 પરંપરાને આંખો મ ચીને વીકારે એ 

રમણભાઈ ન હ; આંખો ફાડીને પડકારે એ 

રમણભાઈ! રમણભાઈ વાહને પારખીને તેની 

દશામાં તરનારા માણસ નથી; પરંતુ િવવેકબુિ ના 

તરાપા પર વાહની િવ માં તરનારા માણસ છ.ે 

હળાહળ દૂષણયુ ત વાતાવરણમાં આટલા 

ામાિણક, સાચકલા અને તંતોતંત લાગણીથી 

લથપથ થતા માણસને દીવો લઈને શોધવા નીકળવંુ 
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પડ ેએમ છ.ે ઓગણીસમી સદીમાં સુરતને નમદની 

જટેલી જ ર હતી, એટલી જ વીસમી સદીમાં 

ગુજરાતને રમણભાઈની જ ર હતી. સરુતની ભૂિમ 

વીર નમદ અને ા. રમણભાઈ પાઠકને રવી ગઈ 

એ પણ નાનો સૂનો ચમ કાર નથી! 

@@@ 

આધુિનક મહિષ : ા. રમણભાઈ પાઠક - ‘વાચ પિત’  

–વ ભ ઈટાિલયા 

 વનાંચલના એક નાનકડા ‘ગોઠ’ 

ગામમાં, ચુ ત કમકાંડી ા ણ 

પ રવારમાં રમણભાઈનો જ મ. 

ાંિતકારી લેખક અને િવચારપુ ષ ી 
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રમણભાઈ બધી જ હદ િવ તારી 

આજ ે િવ નાગ રક બ યા છ.ે 

રૅશનિલઝમના આ પુ ષ રમણભાઈને 

જ ે સાચું લા યંુ તે એક હાથમાં અને 

બી  હાથમાં સ યની સળગતી મશાલ 

લઈને નીકળી પ ા. ‘ગુજરાતિમ ’માં 

રમણભાઈ પચીસેક વરસથી 

‘રમણ મણ’ કટાર અંતગત 

અંધ ા, કુ રવા , વહેમો, ચમ કારો, 

પાખંડો અને કમકાંડો િવ  એવંુ તે 
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બૉ બા ડ ગ કરી ર ા છ ે કે, 

ભાવ ત કેટલાય િવ તારોમાં 

યોિતષીઓ, તાંિ કો અને 

અંધ ાળુઓ હચમચી ગયા! 

‘રૅશનિલઝમ’ શ દ રમણભાઈએ 

જ, એની બૃહદ િવભાવના સ હત, 

ગુજરાતમાં લોકપ રિચત બના યો; 

સાથે સાથે જ વળી એનું ગુજરાતીય 

આ યંુ અને તે, ‘િવવેકબુિ વાદ.’ પાઠક 

સાહેબે તેમનાં લખાણોમાં 
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રૅશનિલઝમની કેવળ િવચારસરણી જ 

નહ ; એક વન યવ થા તરીકે એનાં 

તમામેતમામ પાસાંની ડાણપૂવક 

તથા અ યાસપૂવકની યાપક ચચા 

કરી છ,ે જ ેગુજરાતમાં અગાઉ કોઈએ 

જ નથી કરી. 

રમણભાઈ શોષણિવહીન, 

વગિવહીન, િલંગભેદિવહીન, 

વાડાબંધીિવહીન અને સવસમાન એવી 

સમાજરચનાના ખર હમાયતી ર ા 
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છ.ે રમણભાઈ આમ તો ગાંધીયુગના 

માણસ; પણ પિ મના ોઈડ, મા સ, 

આયન રે ડ અને બટો ડ રસલેના 

િચંતનમાં તેમને વધુ તા કકતા લાગી. 

એમની લેખન- વૃિ માં િપયો 

ગૌણ; રૅશનિલઝમનો ચાર જ મુ ય 

બાબત રહી છ.ે રમણભાઈ િનવૃિ  

સુધી કૉલેજમાં ૉફેસર ર ા. જ ે

દવસે કૉલેજમાંથી િનવૃ  થયા એ 

દવસે જ એમણે સરકારને અર  
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કરી કે, ‘મારે પે શનમાંથી ખાવંુ નથી, 

મારે પે શનની જ ર નથી!’ િસ ાંત 

ખાતર પોતાના પે શનના હ રો-લાખો 

િપયા જતા કયા! પૈસા કમાવાની 

વૃિ  જ નહ , વભાવથી ઉદાર અને 

ઉડાઉ પણ.... સા ં કમાયા; પણ બધંુ 

ખચ  ના યંુ. લોભલાલચ કે 

િભખારીવેડા એમના વભાવમાં જ 

ન હ. માનપાનનીય લાલચ નહ ! 

એટલે તો રૅશનિલઝમ માટ ે એમને 
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મળેલા કીિત ‘સુવણચં ક’નો એમણ ે

સાદર અ વીકાર કય  અને ક ું કે, 

‘મને એવા ચં કથી કશો ફાયદો 

થવાનો નથી. આ ચં ક કોઈ યુવાનને 

આપો, જથેી એને ો સાહન મળે.’ 

રમણભાઈએ મા  રૅશનિલઝમની 

‘વાતો’ જ નથી કરી; રૅશનિલઝમ 

‘ યા’ પણ છ.ે પંચાવન વરસ પહેલાં, 

કોઈ પણ તના કમકાંડ િવના, મા  

અઢી િપયાની ન વી ન ધણી ફી 
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ભરીને, રમણભાઈએ કોટમાં ી 

સરોજબેહેન સાથે લ  કરેલંુ. 

આજથી 50 વષ પહેલાં ગુજરાતમાં 

કુટુબંિનયોજન શંુ કહેવાય, તેની ભા યે 

જ કોઈને ણ હશે. યારે એમને યાં 

મા  એક જ સંતાન અન ેવળી તે પણ 

દીકરીનો જ મ થયો અને એમણ ે

સંતિત-િનયમનનું ઑપરેશન કરાવી 

નાંખેલંુ! રમણભાઈ હંમેશાં 

િવવાદા પદ ર ા છ;ે કારણ કે 
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જમાનાથી ઘ ં આગળ િવચારવાની 

એમને ટવે છ.ે 

રમણભાઈ લખે છ ે ઓછુ ં અન ે

ચચાય છ ે વધારે! સામા ય રીતે 

માણસ પોતાની ટીકા થાય તો નારાજ 

થઈ જતો હોય છ;ે પણ આ સાહેબ, 

જરા જુદી માટીના બનેલા છ.ે તેઓ 

પોતાની ટીકાને પણ પોતાની િત ા 

ગણે! યારેક તો લખાઈ ગયા પછી 

કોઈ વાચક એમનો િવરોધ ન કરે તો, 
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એમને નબળંુ લખાઈ ગયાનો વહેમ 

પડ!ે પોતાનાં લખાણો અને િવચારો 

માટ ે વૈ ાિનક આધાર સાથે વાદ-

િવવાદ, તક અને ચચા કરવા માટ ે

હમેશાં સ  રહે. પોતાની ભૂલ થઈ 

હોય તો કાન પકડવામાં એમને 

‘મોટાઈ’ કદી આડ ે નથી આવતી. 

લગભગ િ થિત  ક ાના માણસ, 

રાગ ષે કદી રાખે ન હ, સંઘષને તો 

ટાળે જ. જ ર લાગે તો, ‘ભલે, યારે 
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તેમ!’ એમ કહીને ઘણીવાર સામાની 

ખોટી વાત પણ જતી કરે. 

રમણભાઈના વનમાં બે પર પર 

િવરોધી ઘટનાઓ એક સાથ ે ઘટી : 

સગાં- નેહીઓ અને િમ ોનો અપાર-

અનહદ ‘આદર’ પા યા છ ે અને 

એમની સાથે અસંમત થનારાઓનો 

‘અનાદર’ પણ એટલો જ પા યા છ.ે 

આ બંને ઘટનાઓ રમણભાઈને સરખો 

આનંદ આપી શકે છ,ે એ જ આ રમણ 
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‘મહિષની મહાનતા’ છ.ે દંભ, ષેથી 

સદંતર મુ ત; ેમ, સ તા અને 

ામાિણકતાપૂવક વનને વધુ 

આનંદમય બનાવવાનો રાહ ચ ધનાર 

‘આનંદમાગ  મનીષી’ છ.ે આદરણીય 

ી ગુણવંતભાઈ શાહે સરુતની એક 

સભામાં કહેલા શ દોનું મન ે મરણ 

થાય છ ેકે, ‘રમણભાઈ પાઠક સરુતના 

સૌથી વધુ ામાિણક માણસ છ.ે’ 
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રમણભાઈની કલમ સતત 

સામાિજક સુધારાઓ માટ ે વહેતી રહે 

છ.ે રેશનિલઝમ ઉપરાંત પણ એમનાં 

િવચારો, લખાણો અને િવષયોનો કોઈ 

પાર નથી. રમણભાઈએ વીસેક જટેલા 

િચંતના મક િનબંધસં હો ઉપરાંત 

વાતાસં હ, નવલકથા(ઓથાર), 

હા યસં હો, સે સ અને ભાષાિવ ાન 

વગેરે િવષયો ઉપર અસં ય મૂ યવાન, 

બળવાન અને ાણવાન પુ તકો 
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ગુજરાતની ને આ યાં છ.ે 

ગુજરાતના િસ  કિવ અને 

રમણભાઈના મોટાભાઈ કિવ ડૉ. 

જય તભાઈ પાઠકે એક વાર મન ે

કહેલંુ, ‘હંુ સા હ યનો વ ખરો; પણ 

મને એ એક જ ઇિ યનું ાન. પણ 

રમણ તો ભૂગોળ ને ખગોળ, 

મનોિવ ાન, સે સ, તબીબીશા , 

નૃવંશશા  ને ત વ ાન બધંુ જ ણે! 

હંુ મરમાં રમણથી બે વરસ મોટો 
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ખરો; પણ એ બધા િવષયોમાં હંુ એનો 

િશ ય છુ!ં’ 

1980થી 1985 દર યાન હંુ 

યારે કૉલેજમાં હતો યારે 

‘રમણ મણ’ િનયિમત વાંચતો. 

વાંચવાનું ખૂબ ગમતું; પણ એમની 

ભાષા કડક એટલે એમનો ય  

પ રચય કરવામાં મને ખમ લાગે. 

આખરે 1989માં િમ  ી. 

છગનભાઈ બરવાિળયા પહેલી વાર 
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મને રમણભાઈ પાસે લઈ ગયેલા. 

એમને મ ા પછી રમણભાઈ બહુ 

‘કડક’ માણસ હોવાની છાપ, તડકામાં 

બરફ ઓગળે એમ ઓગળી ગઈ. સાવ 

સાચું કહંુ તો, રમણભાઈથી વધારે 

િવન  માણસની હંુ શોધમાં છુ.ં િમ  

તો ઠીક; પણ એમના દુ મન બનવંુ 

પણ પાલવે એટલા ‘િવવેકશીલ’ માણસ 

છ,ે રમણભાઈ! 
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દુિનયાના લગભગ દરેકેદરેક 

િવષયમાં એમને રસ અને ણકારી. 

વળી, દરેક બાબતે પોતાનો મૌિલક 

અિભગમ અન ેઅિભ ાય તો ખરો જ. 

પાર િવનાનું વાંચે અને અપાર ાનના 

ધણી. એમની સાથે જમે જમે મારી 

િમ તા ગાઢ થતી ગઈ, એમ એમ 

વાંચવાની ટવે ઘટતી ગઈ. કોઈ પણ 

 ઊઠ ે તો, ચોપડી ફંફોસવા કરતાં 

એક ફોન ડીએ, એટલે ત ણ 
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માણો સાથે ઉ ર મળી ય! એટલે 

જ હંુ ઘણીવાર એમને ‘હરતીફરતી 

લાય ેરી’ કહંુ છુ.ં ‘લોકસમથન’ના 

મારા દરેક લેખો યાનથી વાંચે, તરત 

ફોન કરે, ભૂલ જણાય યાં યાન દોરે 

- માગદશન આપે અન ેસા ં  લાગે તો 

પીઠ થાબડ.ે 

બાળકોની સમ યાઓ અને 

ીઓની સમ યાઓ એ એમની તી  

વેદનાના િવષયો છ.ે આ બંન ેિવષયોમાં 
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બુ ની ક ણા રમણભાઈન ે ‘ વલેણ’ 

લાગુ પડી છ.ે રમણભાઈ રોતુ ંબાળક 

સાંભળી અ વ થ બની ય, વી 

ય. ગરીબ બાળકને કશંુક આપી દે, 

અપાવી દે અને ખુશ થાય. કોઈ 

બાળકની લાગણી દુભાઈ ય તે 

એમને માટ ે અસ  વેદના. તેઓ 

બાળઉછરેનું પણ વૈ ાિનક ાન 

ધરાવે. પોતાના દૌ હ  મ હારન ે (જ ે

હાલમાં અમે રકા અ યાસ કરી ર ો 



 
22 

 

છ)ે ણ મ હનાનો હતો યારથી પાંચ 

વષનો રમણભાઈએ જ કય ! ણે 

એક સુસં કૃત માતા! કોઈ િસ  

િશ પી મૂિતના ઘડતરમાં જટેલી 

કાળ  રાખે એટલી કાળ થી એમણ ે

મ હારનો ઉછરે કય . 

વૈચા રક બાબતોમાં મોટામાં મોટા 

માણસોનો હેરમાં િવરોધ કરતા અને 

નાનામાં નાના માણસન ેભરપૂર આદર 

આપતા અમે રમણભાઈને નજરે 
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િનહા ા છ.ે ઘરના કામવાળા યે 

પણ એવી જ સહાનુભૂિત તથા નેહાળ 

સૌજ ય. રમણભાઈ સુરતમાં 13 વષ 

ર ા. કામવાળી રસોયણ એક જ, 

એકની એક જ! બારડોલી રહેવા 

જવાનું થયંુ અને સરુતનું ઘર છો ું 

યારે મારા ખભા પર હાથ મકૂતા અને 

ઘરની સામે તાં રમણભાઈએ મને 

ક ું, ‘વ ભભાઈ, ઘર છોડવંુ પ ું 

એનું જરાય દુ:ખ નથી; પણ આ 
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કામવાળી બહેનને િનરાધાર છોડી 

ર ો છુ ંએનુ ંમન ેપારાવાર દુ:ખ છ!ે’ 

આટલા મોટા ફલોસૉફરની 

આંખોમાંથી પણ નાનામાં નાના માણસ 

માટ ેઆંસ ુવહી શકે છ.ે મને બરાબર 

યાદ છ ેકે, કામવાળી બહેને અ ધુારા 

સાથે કહેલંુ, ‘હે ભગવાન! મારી મર 

પણ આ પાઠક સાહેબને આપી દેજ!ે’ 

આજ ેબારડોલીમાં પણ આઠ વરસથી 

એક જ કામવાળી રસોયણ બાઈ છ!ે 
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નોકર ભૂલ કરે તો પણ ઉ તા ધારણ 

કરવાનું એમને આવ ું જ ન હ! 

એમના લડ ેશરમાં કે અવાજના 

લયમાં ન ધપા  ફેરફાર થતો અમે 

યો નથી! આને હંુ રમણભાઈની 

‘િ થત તા’ ગ ં છુ.ં 

ગાંધીિવચારના બહુ શંસક ન હ; 

પણ સ ય, વ છતા અને 

કરકસર( િપયા િસવાય)માં ગાંધી ને 

જ આદશ માને. મહેમાનોને આવતાં 
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વત પાણીનો લાસ ધરી દવેાના 

રવાજના સ ત િવરોધી. મહેમાન 

માંગે તો અથવા પૂછીને પછી જ પાણી 

આપે. બાકી એક લાસ પણ પાણી 

વેડફાય તો ગાંધીની માફક દુઃખી થઈ 

ય. ચામાં ચી ફલસૂફીમાં તો 

િનપુણ; પણ ઘરકામમાં પણ એટલા જ 

િનપુણ! રમણભાઈના ઘરે જ ે કોઈ 

ય એમને રમણભાઈના હાથની ચા 

મળે જ! વષ થી ઘરકામ કરે, ચા તો 
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િજદંગીભર તે જ બનાવી; પણ 

એમના રસોડામાં કદી અવાજ કે 

અક માત ન હ. યારેય દૂધ ઊભરાઈ 

ગયંુ ન હ, બગડી ગયંુ ન હ કે ઢોળાયંુ 

પણ ન હ. ણે એક ઉ મ ગૃ હણી! 

સમયપાલન અને િનયિમતતાના 

પણ એટલા જ આ હી. ઘ ડયાળને 

કાંટ ે જ બધાં કામ કરે. લેખો લખવા 

બેસે યારે ણ-ચાર તની રંગબેરંગી 

બોલપેન વાપરે અને ત તનાં િચ ો 
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કરે, તેથી કંપોઝીટરને વાંચવામાં 

તકલીફ ન પડ ે અને છાપભૂલ ટળે. 

બી ને તકલીફ ન પડ ે એની વધુ 

પડતી ચીવટ રાખે. એથી ઘણીવાર 

પોતાને જ તકલીફ વેઠવી પડ;ે પરંતુ 

‘મારે લીધે કોઈનેય મુ કેલી ન પડવી 

ઈએ’ એ એમનો વનમં . 

િવવેકબુિ  અને િવન તાની સાથે સાથે 

સંવેદનશીલતાનું સંતુલન ળવવામાં 

એમને મહારત હાંસલ છ.ે બાકી, 
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સંવેદનશીલતા વગરની બૌિ કતા 

સીમકાડ વગરના મોબાઈલ ફોન 

જટેલી જ ખપમાં આવે! સા હ યકાર 

િમ  ભાઈ ી રજનીકુમાર પં ાએ 

સાચું લ યંુ છ ે કે, ‘રમણભાઈના 

રૅશનિલઝમમાં મા  અંધ ા, તં -

મં , ચમ કાર િવરોધીની જ વાતો 

નથી; સમ  વન યવહારને આવરી 

લેતાં સઘુડ આચાર-િવવેકની વાતો છ.ે 
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મનુ ય મા ના સુખની સુંદર કામના 

એ જ રમણભાઈનો ધમ છ.ે’ 

રમણભાઈન ેલગભગ બધા ણ ે

છ;ે પરંતુ બહુ લોકિ ય કે સવિ ય ન 

થઈ શ યા, તેનું કારણ તેઓ વાહને 

પારખી તેની દશામાં તરનારા માણસ 

નથી, પણ િવવેકબુિ ના તરાપા પર 

વાહની િવ માં તરનારા માણસ છ.ે 

કદાચ એટલે જ િમ  ી જમનાદાસ 

કોટચેાએ રમણભાઈને ‘સામાપૂરના 
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તરવૈયા’ હેર કયા છ ેઅને એ નામનું 

રમણભાઈ િવષે આખંુ પુ તક પણ 

આ યંુ છ.ે પૂ ય મોરારીબાપુને પણ 

થયંુ કે, ‘જ ેમાણસ િજદંગીભર વના 

ખમે લોક વાહની િવ માં, સામે 

પૂર તય  છ,ે એ માણસની એક વાર 

તો મુલાકાત લેવી જ ઈએ!’ અને 

પૂ ય બાપુ, રમણભાઈની સંમિત લઈને 

ેમપૂવક બારડોલી રમણભાઈના ઘરે 

સામે ચાલીને મુલાકાતે આ યા જ! 
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પરંપરાને આંખો મ ચીને વીકારે 

એ રમણભાઈ ન હ; આંખો ફાડીને 

પડકારે એ રમણભાઈ! સુરતની ભૂિમ 

વીર નમદ અને ા. રમણભાઈ પાઠક 

‘વાચ પિત’ને રવી ગઈ એ પણ 

નાનોસૂનો ચમ કાર નથી. િમ ો, 

ઓગણીસમી સદીમાં સુરતન ે નમદની 

જટેલી જ ર હતી, એટલી જ વીસમી 

સદીમાં ગુજરાતને રમણભાઈની જ ર 

હતી. અવૈ ાિનકતા, બુિ બિધરતા 
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અને અંધ ાનાં ઘઘેૂર ળાઓ વ ચે 

ણ- ણ દાયકા સુધી રૅશનિલઝમની 

ઝુંબેશ ચલાવવી એ કદાચ કોઈને ન 

લાગતો હોય તો પણ; આ દેશમાં ણ 

દાયકા સુધી કોઈનો માર ખાધા વગર 

આવી ઝુંબેશ ચલાવવી એ તો 

ચમ કાર જ! ઝટ ગળે ન ઉતરે એવા, 

યારેક અસંમત થવંુ પડ ે એવા 

િવચારોને િનભ કપણ ે ય ત કરનારા 

લેખકો આજ ે યાં અન ે કેટલા? 
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હળાહળ દૂષણયુ ત વાતાવરણમાં 

આટલા િનમળ, સાચકલા અને 

તંતોતંત લાગણીથી લથપથ થતા 

માણસને શોધવા દીવો લઈને નીકળવંુ 

પડ ેએમ છ.ે િમ ો, યારેક બારડોલી 

જવાનું બને અને સટૂ-બૂટ-ટાઈમાં સ  

કોઈ યુવાન દેખાતો વૃ  સામ ે મળી 

ય તો એ રમણભાઈ પાઠક હોવાની 

પૂરી સંભાવના છ!ે 
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ઇટાલીમાં ુનો એ પૃ વી સપાટ 

ન હ ગોળ છ ે એવંુ હેર કયુ યારે 

લોકોએ તેને ખોટો માની વતો 

સળગાવેલો, ગેલેિલયોએ પૃ વી િ થર 

નથી; સૂયની આસપાસ ફરે છ ે એવંુ 

હેર કયુ યારે પણ લોકોએ તેને 

ખોટો માની સ  કરેલી. ુનો અને 

ગેલેિલયો બંને સાચા હતા, એ સદીઓ 

પછી હવે આપણને સમ યંુ. મન ેલાગે 

છ ે કે, ‘રમણભાઈ પણ સાચા હતા’ 
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એવંુ માણપ  આપવાની જવાબદારી 

આપણી આવનારી પેઢીઓને સ પી 

ર ા છીએ! 

રમણભાઈ પોતાના ભાતીગળ 

આયુ યના 81 વષ પૂરાં કરી ર ા છ.ે 

લેખકો, િવચારકો તો ઘણા અમારા 

િમ ો છ,ે આદરણીય પણ એમાંના 

ઘણા લા યા; પરંતુ સાચુ ંકહંુ તો, એક 

માણસ તરીકે, એક માનવ યિ ત 

તરીકે. રમણભાઈ િવ ાન, ાની, 
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િવન , ક ણાવાદી અને આનંદમાગ  

બી  માણસ મારા યાનમાં નથી. 

એમની તિબયત લોકો ધારે છ ેએટલી 

સારી હવે નથી, એની અમને શંકા અને 

િચંતા બ ે છ.ે અમારા િમ  ી 

યાસીનભાઈ દલાલના શ દોમાં કહંુ 

તો, ‘રમણભાઈ પાઠક ગુજરાતના 

સા હ યજગતની અને િવચારજગતની 

એક મહામૂલી મૂડી છ,ે એમને કે 
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એમના િવચાર વારસાને ગુમાવવાનું 

ગુજરાતની ને પાલવે એમ નથી.’ 

મરમાં રમણભાઈથી હંુ 40 વષ 

નાનો છુ ંઅને ાનમાં તો 400 વરસ; 

છતાં પોતાના સાવ ન કના િમ  

તરીકે એમણે મને થાન અને ગૌરવ 

આ યંુ. એમના િવચારોથી અને એમની 

િમ તાથી અમારા અસં ય િમ ોના 

વનમાંથી થોડો અંધકાર ઉલેચાયો. 

ભા યે જ વા મળતા આવા 
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‘અવાચીન મહિષ’ ી રમણભાઈ 

પાઠકને એમની ઉ રવયે એમના 

ચાહકો-િમ ો વતી અંતઃકરણપૂવક, 

આ  હૈયે અને ભીની આંખોએ મારી 

સલામ! 

સાદ : વનનો એકમા  હેતુ આનંદનો છ,ે એ 

મનભર મળે યા ં સુધી જ માણસ ે વવંુ ઈએ. 

વજનોને માથે િનરથક બો  બની નીરસ, જડવત 

અને િનરાધાર બની યા કરવંુ, એ વનના 

સાચા મરમીને ન જ છાજ.ે માણી ર ો છુ ં એમ 

લાગે યા ંસુધી વીશ; તાણી ર ો છુ ંએમ લાગ ે

યારે મરીશ! – ા. રમણભાઈ પાઠક ‘વાચ પિત’ 
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સુરતના, તે સમયના દૈિનક ‘લોકસમથન’ના તા. 

05 જૂન 2003ના અંકમાથંી સાભાર..  

–વ ભ ઈટાિલયા 

સ પક : 

74-હંસ સોસાયટી, વરાછા રોડ, સુરત-395 006  

ઈ.મેઈલ: vallabhitaliya@gmail.com    

વૉટસએપ મોબાઈલ : 98258 85900 

@@@ 

અ રાંકન અને ેષક : 

..ઉ મ.મધુ ગ ર : 
uttamgajjar@gmail.com  

mailto:vallabhitaliya@gmail.com
mailto:uttamgajjar@gmail.com
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 @@@ 

ી વ ભભાઈના આ િવચારો પસંદ 

પડ ે અને ‘મોબાઈલ એડીશન’ની આ 

‘િવચારયા ા’માં ડાવા મન થાય તો, મારા 

મોબાઈલ નંબર : 97268 98772 ઉપર, 

તમા ં  પૂ ં  નામ–અટક અને સરનામું લખી, 

મને વૉટસેપ કર . (Messages નહ ) બધા 

લેખો મોકલી આપીશ. 

અને હા,  આ ‘િવચારો’ ગમે તો, 

તમારા પાંચ િમ ોને વહચવાનંુ ચૂકશો નહ . 

‘સુિવચારો’ તો વહચાયેલા જ સારા. 

ખ ં  ને? 
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..ઉ મ.મધુ ગ ર : 
uttamgajjar@gmail.com  

@@@@@@@@@ 

‘િવચારયા ા’ની આ પો ટ મોકલાઈ તા. 29-05-2020 

069.Aadhunik_Maharshi-Vallabh_Italiya-
Mobile_Edition-2003-06-05 

@@@ 

22/27 : 05-06-2003 
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